
គឺមសារុំ

ភ្នំពេញៈ  លោក   មាស  វិរិទ្ធ  
អ្នក នាំ ពាក្យ  និង  អគ្គ ល្ខា- 
ធិការ ន្ អគ្គ ល្ខាធិ កា រដ្ឋាន 
អាជ្ញា ធរ ជតិ ប្យុទ្ធ ប្ឆាំង 
គ្ឿង ញៀន បាន ឲយ្ ដងឹ កាល ព ី
មស្លិ មញិ ថា  នគរ បាល ជ ំនាញ  
ប្ ឆាំង គ្ឿង ញៀន  បាន 
បង្កប្ បទ ល្មើស ជញួ ដរូ គ្ឿង 
ញៀន ឆ្លង ដ្ន ១ ករណី កាលពី 
ខ្ កក្កដ  ដ្ល មាន បណ្ដាញ 
ចាត់ តាំង  នៅ ក្នុង ខណ្ឌ កំ បូល   
ជ្យ ចង្វា រ និង ដង្កោ ដោយ 
រឹប  អូស បាន គ្ឿង ញៀន ប្ ភ្ទ 
ម្ ត ំហ្វ ្តា មនី នងិ សារ ធាត ុគ ីម ី
ផ្សំ ជង ៣ តោន   និង ឃាត់ ខ្លួន 
បុរស ចិន មា្នាក់  និង ជន បរទ្ស 
មា្នាក ់ទៀត  ដល្ មនិ បាន បញ្ជាក ់
អត្ត សញ្ញាណ ។   ជន សង្ស័យ 
ទាំង ២នាក់ ត្ូវ បាន ជប់ ឃុំ  
និង ជប់ ចោទ ពី បទ ជួញ ដូរ 
គ្ឿង ញៀន ឆ្លង ដ្ន ។ 

 លោក   មាស  វីរិទ្ធ  បាន ថ្លង្ បប្ ់
ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ម្សិល មិញ 
ថា  ការ បង្កប្ បទ ល្មើស គ្ឿង- 
ញៀន ឆ្លង ដ្ន អន្តរ ជតិ ១ 
ករណី ន្ះ មាន កិច្ច សហ ប្ តិប ត្តិ - 
ការ ជ មួយ...តទៅទំព័រ៤

សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំពេញៈទី តាំង ស្តុក និង ច្ក- 
ចាយ គ្ឿង សមា្អាង ជង ១០ តោន  
ត្ូវបាន សមត្ថកិច្ច នគរបាល 
នាយកដ្ឋាន ប្ឆាំង បទល្មើស 
ស្ដ្ឋកិច្ច ក្សួង មហាផ្ទ្  ចុះ- 
បង្ក្ប  និង ហៅ មា្ចាស់ ទីតាំង ទៅ 
សាកសួរពី ម្សិលមិញ ដោយ អះ- 
អាង ថាបានរលំោភ កម្មសទិ្ធ ិបញ្ញា  
និង ខុស ច្បាប់ ស្ថិតនៅ សង្កោត់ 
ទួល សា្វាយ ព្ ទី១  ខណ្ឌ បឹង- 
ក្ង កង។ ប៉ុន្ត្  ការហៅ មា្ចាស់ 
ទតីាងំ ទៅ សាកសរួ នោះ មនិ ទាន ់
បង្ហាញ លទ្ធផល នៅ ឡើយ  ទ្។

លោកសុីម ពិសិដ្ឋ  អធិការ- 
នគរបាល ខណ្ឌ បងឹ កង្កង  ថ្លង្ 
ព ីមស្លិមញិ ថា  លោក បានទទលួ 
ដំណឹង ន្ះ  ប៉ុន្ដ្ របាយ ការណ៍ 
នានា  ឬ ចំណត់ការ យ៉ាងណ  
លោក មិន បានដឹង ទ្។ លោក 
ប្ប់ ថា  មន្ត្ី ជំនាញ ន្ នាយក- 
ដ្ឋាន ប្ឆាំង បទល្មើស ស្ដ្ឋកិច្ច 
ន្ ក្សួង មហាផ្ទ្  បាន ចុះមក 
ចាត់វិធានការ ផ្ទាល់។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ប៉ុន្ដ្ រឿង 
របាយការណ៍  ឬ បន្ត នីតិវិធី ច្បាប់ 
ប្បណ ទៀត  ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទ្  
ហើយ មន្ត្ី ខ្ញុំ...តទៅទំព័រ៦

ផ្ទះុឃ្លាងំស្តកុសារធាតុគមីីនៅលីបង់
បណ្តាលឱ្យមនុស្សជាង១០០នាក់សា្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ផ្ស្ងទៀតរបួស
កេុងបេរូតៈ  ក្ុម បុគ្គលិក 

ជួយ សង្គ្ះ បាន ធ្វើ ការ ព្ញ 
១ យប់  រហូតឈាន  ដល់ ថ្ង្ ពុធ  
ក្យ ពី ការ ផ្ទុះ ទ្ង់ ទ្យ ធំ 
២  បាន ធ្វើ ឲ្យ កក្ើក នៅ ទូ - 
ទាំង កំពង់ ផ្ របស់ ទី ក្ុង ប្រូត  
ដោយ បាន បណ្ដាល ឲ្យ មនុសុ្ស 
ជ ង ១០០នាក់ សា្លាប់  និង ជ 

ច្ើន ពាន ់នាក ់ផស្ង្ ទៀត  បាន 
រង របួស  ខណៈ កា រផ្ទុះ នោះ  
បាន បំផ្លាញ  អគារ អស់ ជ ច្ើន 
នៅ ទូទាំង រដ្ឋ ធានី លី បង់។ 

 ការ ផ្ទុះ លើក ទី ២  បាន ធ្វើ ឲ្យ 
មាន ដុំ ភ្លើង ពណ៌ ទឹក ក្ូច ឆ្ះ 
យ៉ាង សនោ្ធោ  សនៅ្ធោ  ឡើង ទៅ លើ 
អា កាស ភ្លាម ៗ   ហើយ បាន 

លាយ ឡំ ដោយ រលក អណ្ដាត- 
ភ្លើង  ដូច ជ ខ្យល់ កួច មួយ  
ដល្ បាន បផំ្លចិ បផំ្លាញ កពំង ់ផ ្ 
និង  កញ្ចក់ បង្អួច  អគារ អស់ ជ - 
ច្ើន ខ្នង  នៅ ទូ ទាំង ទី ក្ុង- 
ប្រូត។ 

 ការ ផ្ទុះ នោះ  បាន ធ្វើ ឲ្យ ឮ 
លាន់ យ៉ាង ខា្លាំង ទៅ ដល់ ទី- 

ក្ុង នី កូ សុី ន្ប្ទ្ស សុីប  
ចមា្ងាយ២៥០ គី ឡូ ម៉្ត្   ត្ូវ 
បាន កត់ ត្  ដោយ ក្ុម អ្នក - 
ធរណី វិទ្យា  ថា  កា រផ្ទុះនោះ  មាន 
កមា្លា ំង ស្មើ រញ្ជួយ ដី ៣,៣ រិុច ទ័រ ។ 

ដោយ មាន ឈាមហរូ   នងិអា- 
រម្មណម៍មើ មមាយ  អ្នក  រង រ ប ួស  
បាន ជប់... តទៅទំព័រ ១២
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ហុឹនពិសី

ភ្នំពេញៈគម្ង វិនិយោគ 
តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស  របស់ 
ក្ុមហ៊ុន មក ពី  ប្ទ្ស ចិន Ul 
Traspower Technology 
Co.,Ltd ក្ម   ទុន វិនិយោគ  
៦៦ លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ ខត្្ត កពំង-់ 
ស្ពឺ នៅ ព្ល ន្ះ បាន    ចាប់ ផ្តើម 

សាង សង់  ហ្ដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
និង អគារ ជ បណ្តើរៗ ហើយ។ 
ន្ះ បើ  តាម លោក វុី សំណង  
អភិបាល ខ្ត្ត កំពង់ ស្ពឺ ។ 

តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស ន្ះ 
ស្ថិត  លើ ផ្ទ្ ដី ទំហំ ៦៧ ហិកតា  
តាមបណ្ដាយ ផ្លូវជតិ៤៤ ក្នុង 
សុ្ក សំរោង ទង ខ្ត្ត កំពង់ស្ព។ឺ

លោក វុី សំណង អភិបាល 

ខ្ត្តកំពង់ស្ព ឺបាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្ ពុធ ថា បច្ចុប្បន្ន 
ការ អភិវឌ្ឍ តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច  ពិ-
ស្ស  របស់  Ul Traspower 
Technology Co.,Ltd បាន 
ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ សាងសង់ 
បាន ២-៣ ខ្ មក ហើយ ដោយ  
ព្ល ន្ះ ក្ុមហ៊ុន សាងសង់ 
បាន អគារ ចំនួន ៤-៥    ហើយ ។  

លោក   បន្ត ថា មាន ហ្តុ ផល 
ចមប្ង មយួ ចនំនួ ដល្ ធ្វើ ឲយ្ ខត្្ត  
កពំង ់ស្ព ឺទាក ់ទាញ បាន កណំើន  
ការ វិនិយោគ ជ បន្ត បនា្ទាប់ រួម - 
មាន  កតា្តាស្ថិរ ភព នយោបាយ 
ភូមិសាស្ត្ ហ្ដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
និង ប្ជជន  ជ ដើម ។ 

លោក ថ្លង្ ថា៖ « បច្ចបុប្ន្ន ន្ះ 
យើង  កំពុង ខិត ខំ ជួយ សម្ួល 

និង ជំរុញ ក្ុមហ៊ុន វិនិយោគ ឲ្យ    
សាងសង់ ព្ះ នៅ ព្ល   សង់ 
រួច តំបន់ ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស ន្ះ  
នឹង បង្កើត ការ ងរ ថ្មីៗប្មាណ 
១១ ០០០ កន្ល្ង  សម្ប់ ប្-
ជជន ក្នុង តំបន់ »។ 

លោក   បន្ថម្  ថា នៅ ពល្  ការ 
សាងសងរ់ចួ រាល ់នៅ ក្នងុ តបំន ់
ស្ដ្ឋកិច្ច ពិស្ស ន្ះ នឹង មាន 

រោង ចក្ សំខាន់ ៗ   មួយ ចំនួន 
ដូច  ជ រោង ចក្ ផលិត អាគុយ 
រថយន្ត គ្ឿង  ផ្គុំរថយន្ត តូច ធ ំ
ផលតិ ខស្ភ្្លើង នងិ ផលតិគ្ឿង  
បរិកា្ខា រអ្ឡិចត្ូនិក ជ ដើម   ។ 

លោក បន្ត  ថា ខណៈ ក្នងុ ពល្ 
ឆាប់ ៗ  ន្ះ កម្ពុជ នឹង សម្ច 
បាន  កចិ្ច ពម្ ព្ៀង ពាណជិ្ជកម្ម 
ស្រី ជ មួយ...តទៅទំព័រ៩
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ខ្សែការពារស្លាបឆ្វែងJoeBryan
ជួយកែុមFulhamទៅPremier
Leagueវិញ...ទំព័រ១៥

សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបែគល់ពាន
រង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ស្លឹករឹតលើកទី១
ដល់មា្ចាស់ជយលាភ.ី..ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

នគរបាលបង្កប្
បានគ្ឿងញៀន
និងសារធាតុគីមីផ្សំ
ជាង៣ពាន់គីឡូក្ម
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«ពៃះ ពុទ្ធ សាសនាជាសាសនា រប ស់់ 
រ  ដ្ឋ» គឺ  ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណោម បាវចនា 
ទំាង ៣  គឺ ជាតិ  សាសនា  ពៃះ មហា កៃស តៃ 
ហើយ រូប ពៃះពុទ្ធ  តៃូវ បាន គៃ យក មក 
គរូ នៅ លើ ជញ្ជាងំ ពៃះវហិារ  នងិ ចម្លាក ់
គៃប់ រូប ភាព  នៅ តាម ទី  វត្ត អារាម ឬ ក៏ 
អាសៃម សមៃប់ ពុទ្ធសាស និក គោរព 
ជា ទីសក្ការៈឬ ក៏នៅ តាម ទីសា ធារ ណ ៈ។ 

ជាក ់ស្តៃង នៅ ក្នងុ វត្ត ខ្លះមន របូ ពៃះ- 
ពទុ្ធ គង ់ដចូ ត ួកនុ ករូ៉ៃ ឬក ៏ចនិឬ កវ៏ៀត- 
ណាម ទៅ វិញ ហើយ រូប ទាំង នោះ  តៃូវ 
បាន មជៃឈដ្ឋាននានា  រិះគ ន់  ជា ទូទៅ ថា  
ហៃត ុអ្វ ីបាន ជា នៅ វត្ត ខ្មៃរ សោះ  បៃរ ជា 
របូ ពៃះពទុ្ធ ទៅ ចៃញ ជា របូ តកួនុ ក ូរ៉ៃ ឬ 
ក៏ដូច រូប អុង ឌឿ លោត ដើរ រៃអង្គាស 
លុយ  តាម ភូមិ ទៅ វិញ ? ទសៃសនៈ ខុស ៗ   
គ្នា  តាម បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក ខ្លះ 
ថា របូ ទាងំ នៃះបណា្តាល មក ពជីាង មនិ 
មន សមត្ថ ភាព  បាន ជាទៅ ជា ចៃញ 
របូ ភាព បៃប នៃះ រឯី មតខិ្លះ ទៀត ពៃយួ- 
បារម្ភ ទៅ លើករ បញ្ជាៃ បចូ លនូវ សាស   នា 
ឬក៏ វបៃបធម៌ បៃពៃ ណី របស់ ជន ជាតិ គៃ 
មក សាប ពៃះនៅ លើ ទឹក ដី ខ្មៃរ ទៅ វិញ ។

មត ិខ្លះយល ់ឃើញ ថា បើឃើញ ជា ង 
ធ្វើ ខុស  ហៃតុ អ្វី បាន ជាអ្នក ជាវ កុម៉្ម   ង់ 
ទទួល យក រូប ភាព បៃប នៃះ ទៀត?  
ចណំចុ នៃះ មន ករ ជជៃក គ្នា ដៃរ រវាង 
អ្នក ជាវ ជាង  និង គណៈ កម្មករ វត្ត តៃ ម្តង 
តៃ នៅតៃឲៃយ ដក់ នៅ ក្នុង វត្ត អារាម 
ដដៃល  ។ កន្លង មក មន ករ ណៃ នាំ 
ដោយ មន្ទីរ វបៃប ធម៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ 
ខៃត្ត ខ្លះ បាន កោះ ហៅជា ង គំនូរ និង 
ជាង ចម្លាក់ ដៃល   រូប ភាព មិន បៃកៃតី  
បៃប នៃះ  កើត ឡើង ស្ទើរ តៃ គៃប់ ខៃត្ត 
កៃុង។ តៃម ន្ទីរ វបៃបធម៌ ខៃត្ត មិន មន 

ឯកសារ ផ្លូវ ចៃបាប់ ឬ ក៏គោល ករណ៍ 
ណៃនំា ណា មួយ ផ្តល់ ជូន ដើមៃបី ពៃម ន 
ពកួ គៃនោះ ទៃ អ៊ចីងឹ ហើយ  បាន ជាង- 
គំនូរ  ក៏ដូច ជាង ចម្លាក់ នៅតៃ ផ្គើន ទៅ 
នឹង ករ ណៃនាំ របស់ កៃសួង វបៃបធម៌ 
ដដៃល ។ 

ដូច គ្នា នៃះ ដៃរ  ករ ឆ្លាក់ រូប បដិម  
ពៃះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី ៧ គឺ ចម្លាក់ សា្ពាន់ 
មុខ ទៅ ផៃសៃង ពីរូប ដើម  របស់ ពៃះអ ង្គ 
ទៅ វិញ។ មៃយ៉ាង វិញ ទៀតរូប កវី កៃម ងុ៉ យ 
នងិ របូ សម្តៃច  ពៃះ សងៃឃ  រាជ ជនួ ណាត 
ទៅ ដូច តាជូជក ជា ថ្ម ចម្លាក់ នៅ តាម 
សាលា រៀន ទៅវិញ ។ មៃយ៉ាង វិញ ទៀត 
រូប អុង ឌឿ លោត រៃអង្គា សលុយ តាម 
ភូមិ ក៏មុខ ដូច តួកុន កូរ៉ៃ  ដូច តួឥ ណា្ឌា  
ដចូ   បា៉ាវ ចនិ ដចូ ថា ំង ចៃង នងិ ដចូ យកៃស 
ទៅ វញិ ហើយ ខ្លះ រាឌំសី្ក ូកម៏ន មនិ ដ ឹង 
ថា តើសា្ថាប័ន ណា  ណៃនំា ឲៃយធ្វើដូ ច្នៃះ ? 

លោក ជា យុទា្ធា ជាង ចម្លាក់ កៃបាច់- 
បុរាណ លៃបី មួយ រូប  នៅ សៃុក ពញា ឮ 
ខៃត្ត កណា្តាល បាន មន បៃសាសន ៍ថា ៖  
« ចំពោះ ចម្លាក់ សង់ រូប ពៃះពុទ្ធ  រូប- 
ឥសៃស រជន ដៃល មនិ ដចូ នោះ  ខ្ញុកំធ៏ា្លាប ់
ឃើញ ដៃរ គឺ បញ្ហាមក ពីចំណៃះ ដឹង 
ជំនាញ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដៃល  ជាង  រៀនតៗ 
គ្នា មិន ចៃបាស់ លាស់  នៅ មន កមៃិត  គឺ 
ធ្វើ ឲៃយ គត់ធ្វើ ចម្លាក់ មិន ដូច ទៅ នឹង 
 រូប ដើម។  មៃយ៉ាង វិញ ទៀត ជាង ចម្លាក់ 
សម័យ ទំនើប នៃះ  គឺ ធ្វើករ ងរ ខ្វះ ករ - 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ អ ត់ បាន គិត ពិចា រណា 
នងិ អត ់បាន គតិ ដល ់នវូ បញ្ហា សលិៃបៈ គ ឺ
ធ្វើឲៃយ តៃបាន ៗ  »។ 

លោក យុទា្ធា បន្ត ទៀត ថា៖ « ឧទាហរ ណ៍ 
ថា  គត់ ជា ជាង អាច ធ្វើ ចម្លាក់ រូប កៃបា ល - 
ហនុ មន សមៃប់ លោត ឆៃ យុំ បាន 
រឿង អ្វ ីដៃល គត ់មនិ អាច ឆ្លាក ់ របូ អងុ- 
ឌឿមុ ខខ្មៃរ បាន ? បៃរ ជា ចម្លាក់ ចៃញ 
រូប អុង ឌឿមុ ខ កូរ៉ៃ ឬក៏ មុខ ឥណា្ឌាទៅ 

វញិ?អ៊ចីងឹម ន នយ័ ថា  គត ់ធ្វើ ទៅ តា ម   
ទសៃសនៈ របស់ គត់ ទៅ តាម អ្វ ីដៃល គ ត់ 
ឃើញ  ហើយ ពៃញ នយិម មនិ បាន គតិ 
ដល់ ពីសិលៃបៈ បុរាណ  ដៃល សៃឡាញ់ 
ខ្មៃរ »។  ទោះ បជីា យ៉ាង ណា លោក ជា 
យុទា្ធា បាន មន យោបល់ ថា  ចំណុច 
នៃះ  គួរ តៃ កៃ តមៃវូ ហើយ សមៃប់ លោ ក 
វិញ  គឺ លោក តៃង តៃ បើក ឲៃយ មន ករ រិះ - 
គន់ នូវ ចម្លាក់ បុរាណ រប ស់ លោក ។ 

ករណី ចម្លាក់ មិន ដូច ដើម គឺ កៃសួង 
វបៃប ធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ បាន ដឹង ឮ 
ហើយតៃ កន្លង មក កៃសងួ បាន តៃមឹ តៃ 
ចៃញ បៃកស សៃចក្តី ណៃនាំ ចំពោះ 
សិលៃបៈ សូន រូប និង សិលៃបៈ សិបៃប កម្ម 
កុំឲៃយ ធ្វើដូ ច នៃះ តៃមិន បាន លទ្ធ ផល 
ល្អនៅ ឡើយ ទៃ ។ អ៊ចីងឹ ហើយ  បាន ជា 

កៃសួង វបៃបធ ម៌ កំពុង តៃរៀប ចំ តាក់ តៃ ង 
អនុ កៃតឹៃយ វិញ ម្តង ដើមៃបី ថៃ រកៃសា នូវ សិលៃបៈ 
ចម្លាក់ ទមៃង់ ដើមតាម បៃពៃ ណី  ខ្មៃរ 
ដចូ របូ បដមិ របូ ឥសៃសរ ជន ពៃះ សងៃឃ- 
រាជ ជាដើម ហើយ ក៏មន លក្ខណៈ 
អភវិឌៃឍន ៍ផង ដៃរ ។ នៃះ បើតាម បៃសា- 
សន ៍លោក ឈមឹ សធុ ីបៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន សលិៃបៈ សនូ របូ នងិ សលិៃបៈ សបិៃប- 
កម្ម នៃ កៃសួង វបៃបធ ម៌ និង វិចិតៃ- 
សិលៃបៈ និង  ជាវិចិតៃករ ផង ដៃរ ។ 

លោក សធុ ីបាន បញ្ជាក ់ថា៖ «បញ្ហា 
ដៃល ជាង ចម្លាក ់ចៃះ តៃនាគំ្នា ធ្វើរបូ ទៅ 
តាម មខុ បរទៃស នោះ  គ ឺដោយសារ តៃ 
ចលនា សកលភាវនូ ីយ កម្ម ជៃតួ ជៃប 
នៅ ក្នុង វិស័យ សិលៃបៈ  តាម បណា្តាញ 
សង្គម ហ្វៃស បុ៊ក ហើយ សង្គម គៃ និយ ម  

បៃប នៃះ ផ ង  ធ្វើឲៃយ ជាង ចម្លាក់ ខ្លះ ចៃះ 
តៃមន និនា្នាករ ធ្វើ ចម្លាក់ ចៃញ ទៅជា 
របូ តកួ ូរ៉ៃ ត ួចនិ ត ួឥណា្ឌា ទៅ វញិ ដោយ 
មិន ដឹង ខ្លួន »។  

សរុប មក វិញ ចំពោះ បញ្ហា ករ ច្នៃ 
ចម្លាក់ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ បាត់ បង់ អត្ត សញ្ញាណ 
វ បៃប ធម៌ អរិយធម៌ ជាតិ ខ្មៃរ របស់ ខ្លួន 
ដៃល កន់ តៃកើន ឡើង បៃប នៃះ  គឺ 
សម ត្ថ កិច្ច អាជា្ញាធរ ដៃន ដី គួរ តៃ ចាត់ - 
វិធាន ករ បណ្តើរៗ មិន រង់ ចាំទាល់ តៃ 
ម ន ករ អនុម័ត អនុកៃតឹៃយ ស្ត ីពី ករ កំណ ត់ 
សិលៃបៈ សូន រូប និង សិលៃបៈ សិបៃបកម្ម 
នោ ះ ទៃ។ ពៃះវា ជាកតា្តា ចាបំា ច ់ដើមៃប ី
ដោះ សៃយ ទាន់ នៅតិចៗ នៅ ឡើយ 
ជា ពិសៃស អ្នក ជា វ កុម្ម៉ង់ ទិញ  បៃសិន - 
បើ ជាង ធ្វើ មិន បាន ដូច រូប ដើម  យ៉ាង - 
ហោ ច ណាស់ ៩ ០ ទៅ ៩៥ភាគ រយ ទៃ 
មិន គួរ យក ទៃ  ហើយ បៃសិន ជាវ រូប- 
ចម្លាក់ ពៃះ ឬក៏រូប បដិមពៃះ បាទ ជ័យ- 
វ រ្ម័ន ទី៧ ដៃល មិន មន លក្ខណៈ ខ្មៃរ 
គៃប់ គៃន់ បៃគៃន ពៃះសងៃឃ នៅ វត្ត 
សមៃប់ រូប នៅ វត្ត  គឺ ពៃះ សងៃឃ មិន គួរ 
ទទួល យក មក តាំង នៅ តាមវ ត្តអារាម 
ទៃ ។ ដចូ គ្នា នៃះដៃ រ របូ ឥសៃសរ ជនដ ូចជា 
ពៃះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី ៧ រូបភិរមៃយ កៃម-  
ងុ៉យ រូប សម្តៃច ពៃះ សងៃឃរាជ  ជួន ណា ត 
ដៃល មនិ ដចូ ទៅ នងឹ ទៃង ់ទៃយ ដើម គ ឺ
មិន គួរ ទទួល យក ទៃ ហើយ ឲៃយ ជាង 
ហ្នឹង កៃឡើង វិញ ឲៃយដូច រូប ដើម ។ រីឯ 
កៃសួង ធម្មករ នងិ សាស នា កគ៏រួ ចលូ- 
រួម ចំណៃក សហករ ជាមួយ កៃសួង 
វបៃប ធម៌ ដើមៃបី ធ្វើករ តៃួត ពិនិតៃយ និង 
កៃរូប ដៃល មិន ដូច ចៃញ ពីវត្ត អារាម 
សាលា រៀន ឬ ក៏រូប ចម្លាក់ នៅតា ម 
ទីសា ធា រណៈ ៕ 

ចូល រួ ម ផ្តល់ យោ បល់ តាម រយៈ  
soprach.ton g@phnompenh 
p ost.com

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

ការឆ្លាក់រូបព្រាះពុទ្ធរូបបដិមាឬរូបវីរជនគួរធ្វើឡើងឲ្រាយមានលក្ខណៈជាខ្ម្រារ

នារីម្នាក់ កំពុង ដាក់ ផ្កា ឈូក ថ្វាយ  បដិម ព្រះ ពុទ្ធ  កាលពីម្រសិល មិញ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំ្រញ ៈកៃសួង សុខាភិបាល បាន 
បៃក ស  កលពី មៃសិលមិញ អំពី ករ - 
សមៃច កៃ សមៃ ួល  វិធានករ មួយ 
ចំនួន ចំពោះ អ្នក  ដំណើរដៃល ជា មន្តៃី 
ករទូត  និង មន្តៃី អង្គ ករ អន្តរ  ជាតិ 
កន់ ទិដ្ឋាករ បៃភៃទ  A និង បៃភៃ ទ  
B  តៃវូធ្វើ ដណំើរ មកកន ់កម្ពជុា   ក្នងុ 
អំឡុង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដោយ អ្ន ក ដំណើរ 
ទំាង២បៃភៃទនៃះតៃវូ លើកលៃ ង  
ចំពោះ ករបង់ថ្លៃ សៃវា ធ្វើតៃស្ដ  រក 
ជំងឺ កូវីដ លើក ទី ១ និង លើក ទី ២ ។ 

 លិខិត របស់លោក ម៉ម ប៊ុន- 
ហៃង រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សុខាភិបាល 
ចុះ ថ្ងៃទី ៥ សីហា បញ្ជា ក់ថា ករលើក- 
លៃង នៃះ គឺជា ករ ឈរលើ គោល- 
ករណ៍ មនុសៃស ធម៌ លើកកម្ពស់ 
កិច្ចសហបៃតិ បត្តិករ និង ទំនាក់ - 

ទនំង ល្អ ជា មយួ បៃទៃស ជា មតិ្ត នងិ 
ផ្អៃក លើ កតា្តា សតៃយនុម័ត  ដៃល 
ចំនួន អ្នក កន់ ទិដ្ឋាករ ករទូត 
បៃភៃ ទ  A និង ទិដ្ឋា ករ ផ្លវូករ បៃភៃ ទ  
B ពុំមន ចំនួន ចៃើន លើស លប់ ។  
អ្នកដំណើរ ជនបរទៃសម្នាក់  តៃូវ 
ចំណាយ ១០៥ដុលា្លារ សមៃប់ ករ  - 
ធ្វើ តៃស្ដ លើក ទី ១  រក ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
និង សមៃប់ ថ្លៃ សៃវា ដឹក ជញ្ជូ ន ពី 
ពៃលានយន្តហោះ ទៅ កន់ សណា្ឋា - 
គរ សា្នា ក់ នៅ ហើយ  លទ្ធផល នៃ 
ករធ្វើ តៃស្ដ លើក ទី ១ នឹង ទទួល- 
បាន លទ្ធផល យ៉ាង តិច ២៤ ម៉ាង ។ 

 លិខិត របស់ លោក ម៉ម ប៊ុន- 
ហៃង ដដៃល បន្តថា ក្នងុករណអី្នក-  
ដំណើរ ជន បរទៃស ទាំង ២ បៃភៃទ 
នៃះ តៃវូបាន រក ឃើញ មន ផ្ទកុ ជងំ ឺ
ក ូវដី  ១៩ គ ឺតៃវូ បញ្ជនូទៅ ពៃយបាល  
នៅ មន្ទីរពៃទៃយ រ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពៃញ ឬ 

មន្ទរីពៃទៃយ ផៃសៃង ទៀតតាម ករឯក ភា ព  
រប ស់ កៃសួងហើយ រាល់ ករចំណា យ  
ថ្លៃ ពៃយបាល គជឺា បន្ទកុ របស ់បគុ្គ ល 
ផ្ទាល់ ឬ សា្ថានទូត  និង អង្គករ អន្តរ - 
ជាតិ ។   កលពី ថ្ងៃទី ៤ កក្កដ កៃសួ ង  
សុខាភិបាល ក៏បាន សមៃច កៃ សមៃ ួ ល 
វិធានករ ចំពោះ អ្នក ដំណើ រ  ជន បរ- 
ទៃស ដៃល ជា វិនិយោ គិន ធុរជន 
បុគ្គលិក កៃុមហ៊ុន អ្នក ជំនាញ ករ 
កម្មករ ជំនាញអ្នក បច្ចៃក ទៃស  និង 
កៃមុគៃ ួសារ គឺ ឱៃយ ពួកគៃ តម្កល់ - 
បៃក់ ចុះ   ពី ៣ ពាន់ ដុលា្លារ មក នៅ 
តៃមឹ  ២ ពាន ់ដលុា្លារ ដៃល បៃក ់ទាងំ- 
នោះ សមៃប់ ចំណាយ លើ ថ្លៃ 
សា្នាក់នៅ  ក្នុង អំឡុងពៃលរ ង់ ចាំ 
ករធ្វើ តៃស្ដ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ថ្លៃដឹក- 
ជញ្ជនូ ពី អាកស យន ដ្ឋាន ទៅ 
សណា្ឋា គរ និង ចំណាយ អំឡុង- 
ពៃល ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ។ 

កលពី  ថ្ងៃ មៃសិលមិញ កៃសួង 
សុខា ភិបាល  បា ន  រាយករណ៍  ថា 
អ្នកជា សះសៃបើយ  ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
មន ចំនួន ២នាក់  និង មន ករណី  
កូ វីដ  ថ្មី ចំនួន  ២  នាក់  ដៃលជា បុរស 
ជន ជាតិខ្មៃរ ធ្វើ  ដំណើរ មកពី បៃទៃ ស  
បា៉ា គី សា្ថាន ហើយ ត ជើង ហោះ ហើរ 
នៅ បៃទៃស ម៉ាឡៃសីុ និង ម្នាក់ ទៀ ត  
ជា ស្ដៃី ជនជាតិ ក ហៃសា ក់សា្ថាន 
ដៃល បានធ្វើ ដំណើរ មកពី បៃទៃស 
កហៃសា ក់សា្ថាន ត ជើង ហោះ ហើរ  
នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាង តៃបូង ។ 

 គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិលមិញ កម្ពុជា 
បាន រកឃើញ អ្នក ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
សរុប ចំនួន  ២៤៣ នាក់ ក្នុង  នោះ 
តៃូវ បាន ពៃយបាល ជាសះ សៃបើយ 
ចំនួន  ២០២ នាក់ និង កំពុង 
សមៃក ពៃយបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ចំនួន  ៤១ នាក់ ៕

ជនបរទ្រាសកាន់ទិដ្ឋាការប្រាភ្រាទAនិងBត្រាវូលើកល្រាងបង់ថ្ល្រាស្រាវាធ្វើត្រាស្តរកកូវីដ



ខន សា វិ 
 
សា្វាយរៀង ៈ លោកកើត រិ ទ្ធ រដ្ឋ មន្ត្រី 

ក្រសួង យុត្តិធម៌  និង ជា អនុប្រធាន 
អាជា្ញាធរ ជាតិ  ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង គ្រឿង ញៀ ន 
បាន ធ្វើ ជា អធិបតី  ក្នងុ កម្មវិធី ដុត បំផ្លា ញ  
គ្រឿង ញៀន ជតិ  ៣៧ គឡីកូ្រម  ដ្រល 
បង្ក្របបាន នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត ចំនួន ៤ នៅ ថ្ង្រ 

ទី ៤  ខ្រ សីហា  ដោ យ   លោក ជំរុញ ឲ្រយ 
មន្ត្រ ីអនុវត្ត ច្របាប់ ត្រវូ ប្រកាន់ ខ្ជា ប់ នូវ ភាព- 
មឺុង ម៉ាត់  និង ត្រវូ ទទួល ខុស  ត្រវូខ្ព ស់ ក្នងុ 
ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង គ្រឿង ញៀន  ។ 

 គ្រឿង ញៀន ដ្រល ត្រូវ ដុតបំផ្លាញ 
ទំាងន្រះ គឺមន ដូចជា ប្រភ្រទ ម្រ តំ ហ្វ្រ - 
តា មីន ប្រភ្រទ អិច ស្តា សីុ  កញ្ឆា ក្រៀ ម 
និង សរ ធាតុគីមី ផ្រសំដ្រល ត្រវូ បាន នគរ-  

បាល យុត្តធិម៌ បង្ក្រប បាន នៅក្នងុ យុទ្ធ - 
នាការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង គ្រឿង ញៀន រយៈ - 
ព្រល ព្រញ ១ឆា្នាំ នៅ ក្នុង ភូមិ សស្ត្រ 
ខ្រត្ត ស្វាយ រៀង ខ្រត្ត កំពង់ ចាម ខ្រត្ត 
ត្របូង ឃ្មុំ និង ខ្រត្ត ព្រ វ្រង ។ 

 លោក កើត រិ ទ្ធ ថ្ល្រង នៅក្នងុ ពិធី ន្រះ ថា 
មន្ត្រ ីអនុវត្ត ច្របាប់  និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទាងំ- 
អស់ ត្រូវ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នូវ ភាព មុឺង ម៉ាត់ 
នងិ ត្រវូ ទទលួ ខសុ ត្រវូ ខ្ពស ់ ក្នងុ ការបន្ត 
អនុវត្ត យុទ្ធនាការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង គ្រឿ ង   - 
ញៀនឱ្រយ កាន់ ត្រមន ប្រសិទ្ធ ភាព ថ្រម- 
ទៀតដើម្របី ភាពសុខ ដុម រមនា រប ស់ ប្រជា  - 
ពលរដ្ឋ និង ដើម្របី សង្គម ជាតិ ទំាង  មូល ។  

លោក ថា ៖« អ្នក ញៀន គ្រឿង ញៀន  
ដ្រ ល ជា ជន រង គ្រះ ពិត ប្រកដត្រវូបាន 
យ ក  ចិត្ត ទុក ដាក់ដោះ ស្រយ និង ជួយ 
សង្គ្រះ  ឱ្រយបាន សម ស្រប ប៉នុ្ត្រ ឧក្រដិ្ឋ- 
ជន និង ជន លើ្ម ស ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ផលិត ការក្រច្ន្រ ការរក្រសា ទុក ការ- 
ជួញ ដូរ និង ការ ចរាចរ គ្រឿង ញៀន- 
ខុសច្របាប់ គឺ ត្រវូត្រ បាន ផ្ត ទា្ទា ទោស យ៉ាង 
តឹង រឹុង ទៅ តាម នីតិវិ ធី ន្រ ច្របាប់ » ។ 

 លោកម៉្រន វិបុល អភិ បាល ខ្រត្ត ស្វា យ- 

រៀង កប៏ាន ថ្ល្រ ង ដ្ររ ថា ពធិ ីដតុ បផំ្លាញ 
គ្រឿង ញៀន នៅ ព្រល ន្រះ គឺជា ការឆ្លះុ-  
បញ្ចាងំ ឲ្រយ ឃើញ ព ីការ ខតិ ខ ំប្រងឹ ប្រង 
រប ស់ ស្ថាប័ន មន សមត្ថកិច្ច ក្នុងការ- 
បង្ក្រប បទល្មើស គ្រឿង ញៀន និង សម្រ ច 
បាន លទ្ធ ផល ដ៏ ជោគ ជ័យ ក្នងុ ការ អនុ  - 
វត្ត យុទ្ធនា ការ  ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង គ្រឿង- 
ញៀន ខុស ច្របាប់ ។   លោក ថា ៖« ទន្ទមឹ ន្រះ  
ក៏បាន បង្ហាញ ឲ្រយ ប្រជា ពលរដ្ឋ និង 
សធារណ ជន  បាន ឃើញ យ៉ាង ច្របាស ់
ថា រាល់ វត្ថតុាង គ្រឿង ញៀន ដ្រល កង- 
កម្លាងំ មន សមត្ថ កិច្ច បង្ក្រប បានគឺ មិន   - 
ត្រូវបាន យក ទៅ ប្រើ ប្រស់ មុខ សញ្ញា 
ផ្រស្រង នោះ ឡើយ គឺ បាន រក្រសា ទុក យ៉ាង - 
ត្រឹមត្រូវ ប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព ដើម្របី 
ធ្វើ ពិធី ដុត បំផ្លាញ ដូច អ្វ ីដ្រល បាន ឃើ ញ 
និង ដុត បំផ្លាញ ចោល នៅ ថ្ង្រ ន្រះ » ។ 

 រដា្ឋាភបិាល  បាន អនវុត្ត យុទ្ធនាការ- 
ប្រយទុ្ធ ប្រឆាងំ គ្រឿង ញៀន ខសុច្របាប ់
ជា លើក ដំបូង នៅ ឆា្នាំ ២០១៧ ។ គិត 
ត្រឹម ដើម ខ្រ  សីហា ឆា្នាំ ២០២០ ន្រះ 
មន  បទល្មើស គ្រឿង ញៀន សរបុ ចនំនួ 
៣២ ២០៥ ករណ ីត្រវូបាន បង្ក្រប ក្នងុ 

នោះ ជនសង្រស័យ ចំនួន ជាង ៦ មឺុន ៧ ពា ន់  
នាក់ ត្រវូ បាន ឃាត់ ខ្លនួ និង គ្រឿ ង ញៀ ន 
គ្រប់ ប្រភ្រទ សរុប ជាង ២ ៣០០ គីឡូ - 
ក្រម ត្រូវ បាន ដក ហូត ។ 

 កាលព ីខ្រមនីា កន្លង ទៅលោក ម ស 
វី រិ ទ្ធ  អគ្គល្រខ ធិការ អាជា្ញាធរ ជាតិ ប្រយុ ទ្ធ  - 
ប្រឆាំង គ្រឿង ញៀន បាន ច្រញ លិខិត 
មយួ បញ្ជាក ់ថា នៅក្នងុ ឆា្នា ំ២០២០ ន្រះ 
រដា្ឋា ភិបាល បានជ្រើសរីស ខ្រត្ត -ក្រងុ 
ចំនួន ៦  សម្រប់ធ្វើ ពិធី ដុតបំផ្លាញ គ្រឿង - 
ញៀន ក្នុងនោះមនដូចជា រាជធានី - 
ភ្នំ ព្រញ បាត់ ដំបង ស្វាយ រៀង ព្រះ- 
សីហនុ ស្ទ ឹង  ត្រង និង បនា្ទាយ មន ជ័យ ។ 

 លោកលឹម តុង ហួត ប្រធាន នាយ ក-     
ដា្ឋាន នតីកិម្ម អបរ់ ំនងិ ស្តារនតី ិសម្របទា 
ន្រ អគ្គ ល្រខធិការ ដា្ឋាន អាជា្ញាធរ ជាតិ- 
ប្រយទុ្ធ ប្រឆាងំ គ្រឿង ញៀន បាន ប្រប ់
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ដ្ររ ថា មក ទល់ ព្រល ន្រះ 
រដា្ឋាភិបាល  បានធ្វើ ពិធី ដុត បំផ្លាញ 
គ្រឿ ងញៀន  បាន ចំនួន ៥ ខ្រត្ត ហើយ 
ហើយ ការដុត លើក ចុង ក្រយ នឹងធ្វើ 
ឡើង នៅ ខ្រត្ត បនា្ទាយ មនជយ័ នា ថ្ង្រទ ី
១៨  ខ្រ សីហា  ខង មុខ ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៦ ែខសីហា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

អោម បុ៊នធឿន 

ភ្នពំេញៈ មន្ត្រ ីជាន់ ខ្ពស់ ក្រសួង សុខ- 
ភិបាល បាន ព្រមន ថា  ការ ដ្រល ប្រជា- 
ពល រដ្ឋ មិន សូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង មិន 
សូវ  ខ្វាយខ្វល់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ គឺ ជា 
ហានិភ័ យ ធំណាស់  ហើយ វា ង យ ឆ្លង 
ចូល ទៅ ក្នងុ សហគមន៍ ខណៈ មន ការ- 
កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា  ពលរដ្ឋ  បាន នំា 
គ្នាច្រញក្រផ្ទះ ប្រកប កិច្ច ការងរ ឬ 
ចូល រួម ពិធី ជួប ជំុ ផ្រស្រងៗ ដោយ មិន មន 
ពាក់ ម៉ាស់ និង មិន មន ប្រើ ទឹក អាល់ - 
កុល ឬជ្រល លាង ដ្រ។ 

លោក ស្រ ីឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋល្រ ខ  ធិការ 
និង ជា អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួង សុខ ភិបាល 
កត់ សម្គាល់ ឃើ ញ  ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ ភាគ- 
ច្រើន បាន គិត ថា ករណី ឆ្លង ថ្ម ីន្រ អ្នក ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ នៅ កម្ពជុា សុទ្ធត្រ ជា ករណី នំា 
ចូល មក ពីខងក្រ ហើ យ នៅ ក្នងុ 
សហគមន៍ គឺ មិនមន ការ ចម្លង វីរុស- 
 កូវីដ១៩ទ្រ។ លោក ស្រ ី  បាន ថ្ល្រង តាម 
បណា្តា ញ ត្រឡ្រក្រម របស់ លោ ក  ស្រី 
នៅ ថ្ង្រ ទី ៣  ខ្រ សីហា ថា ការ ដ្រល ពល- 
រដ្ឋ មិន សូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ពី ជំងឺ កូវីដ គឺ 
ជា ហានិ ភ័យ ធំណា ស់ ហើយ វាងយ ឆ្លង 
ចូល ទៅ ក្នងុ សហ គមន៍ ព្រះ ធ្វើ ឲ្រយ  
ពួក គត់ ភ្ល្រច ពីការ ការពារ ខ្លនួ  ភ្ល្រចពី 
ការ ចម្ល ង ពី បុគ្គល ទៅ ក្នងុ សហ គមន៍ ។

លោក ស្រ ីបញ្ជាក់ ថា ៖«យើង សង្ក្រត 
ឃើញ ហើយ  បច្ចបុ្រប ន្ន ន្រះ បង ប្អនូ យើង 
មួយ ចំនួន មិន បាន ប្រើប្រស់ ម៉ាស់ 
ការពារ ខ្លនួ គត់ ទ្រ នៅព្រល ដ្រល គត់ 
ធ្វើ ដំណើរ ច្រញ ទៅ ក្រ ឬ ក៏មន ការ- 
ជួប ជំុគ្នា នៅ ខ ង ក្រ មន គ្នាច្រើន 
អី៊ចឹង គឺមិន ឃើញ គត់ មន ការ ពាក់- 

ម៉ាស់ ទ្រ» ។ 
ក្នងុ នាម ក្រសួង សុខ ភិបាល លោក- 

ស្រ ី វណ្ណឌីន បាន អំពាវនា វ   ដល់ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ទំាង អស់ ម្រតា្តា  បន្ត អនុវត្ត វិធាន- 
ការ ការ ពារ ខ្លនួ ឲ្រយ  បាន ហ្មត់ ចត់ ជាទី បំផុត 
ដោយ លោក ស្រ ីលើក ឡើង ថា ជំងឺ - 
កូវីដ ១៩  មិន ទាន់ ទៅ ណា ឆា្ងាយ ឡើ យ 
ជាពិស្រស ថ្មីៗ  ន្រះ មន ករណី ឆ្លង ថ្ម ីជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ថ្វដី្របិត ត្រជា ករណី ឆ្លង ចូល 
ពីខង ក្រ ក៏ពិតម្រន ដ្រល ន្រះ ជា សញ្ញា 
មួយ ប្រ ប់ ថា ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន ទាន់ ទៅ 
ណា ឆា្ងាយ ទ្រ ។ «ហ្រតុ ន្រះ លទ្ធភាព 
ន្រការ ចម្លង កូវី ដ ១៩ នៅ ត្រ មន ហើយ 
ការ ចម្លង ន្រះ អាច កើត មន គ្រប់ ព្រល 
វ្រលា និង គ្រប់ ទី  កន្ល្រង ទំា ង អស់ ជា- 
ពិស្រស នៅ ព្រល បង ប្អនូ ចល័ត ធ្វើ 
ដំណើរ ពី កន្ល្រង ១ ទៅ កន្ល្រង ១ »។

កញ្ញា សុង ស្រណុីច ជា អ្នក ល ក់ ទឹក 
អាល់ កុល និង ជ្រល សម្លា ប់ ម្ររោគ នៅ 
សង្កាត់ បឹង ទំពុន ខណ្ឌ មន ជ័យ បាន 
ឲ្រយដឹង ថា បច្ចបុ្របន្ន លក់ មិន ដាច់  ខុស កា ល  
ពីទើបត្រផ្ទះុ ជំងឺកូវីដ ១៩  គ្រ ដំបូង ឆា្ងាយ  
ណាស់។ កញ្ញា  ថ្ល្រង ថា៖  «ខ្ញុ ំគិត ថា 
បងប្អនូ ភាគ ច្រើន ស្រឡាញ់លុ យ ជាង 
ស្រឡាញ់ សុខ ភាព ទឹក អាល់ កុល 
១ដប ថ្ល្រ ១ មឺុន រៀល ប្រហ្រល ជា ពួក 
 គ ត់ គិត ថា ថ្ល្រ បាន ជាមិន ទិញ ប្រើ- 
ប្រស់ យ៉ាង ដូច្ន្រះ» ។

លោក ឈំុ បូរិន អ្នក លក់ ម៉ាស់ នៅ 
សង្កា ត់ ចាក់ អង្រ លើ ខណ្ឌ ម ន ជ័យ 
បាន ថ្ល្រង ថា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន មិ ន ចង់ 
ចំណាយ លុយ ក្នងុ ការ ទិញ ម៉ាស់ ពាក់ 
ដោយ សរ កតា្តា ជីវ ភាព។ «យើង គិត 
មើល ម៉ាស់ ១ តម្ល្រ ១ ពាន់ រៀល ហើយ 
ប្រើបាន ត្រម្តង ត្រវូ បោះ ចោ ល បើព្រកឹ 

ប្រើ ១ លា្ងាច ប្រើ ១ នោះ ក្នងុ១ថ្ង្រ  ក៏ត្រវូ 
ចំណាយ អស់ ប្រក់២ ពាន់ រៀល ដ្ររ  
ន្រះ មិន ទា ន់  គិត ដល់ ទឹក អាល់ កុល ផង 
ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុគិំត ថា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន 
មន បញ្ហា ជីវភាព  ទើប ពួក គត់ មិន ទិញ 
ម៉ាស់ ប្រើ ប្រស់ »។ 

លោក នៅ ចិនា្តា ជាអ្នក រត់ ផ ស់  អាប់  
ក្នងុ រាជធានី ភ្ន ំព្រញ ថ្ល្រង ថា លោក មន 
ការ ព្រយួ បារម្ភ ពីការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ព្រះ ការ ងរ របស់ លោក ត្រវូ ចល័ត ដឹក 
អ្នក  ដំណើរ ទៅ តាម មជ្រឈដា្ឋាន នានា 
ហ្រតុន្រះ លោក ត្រង ត្រ មិន ភ្ល្រច ដាក់ 
តាម ជាប់ ជានិច្ច នូវ ទឹក អាល់ កុល សម្លាប់ 
ម្ររោគ ព្រ មទំាង ពាក់ ម៉ាស់ ។ លោក ថា 
លោក មិន  ទទួល ដឹក ភ្ញៀវ ដ្រល ជាជន បរ - 
ទ្រ ស នោះ ទ្រ ដោយ លោក គិត ថា ន្រះជា 

វិធី មួយដើម្របី ការពារ ខ្លនួ ឲ្រយ នៅ ឆា្ងា យ ពី 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

អ្នក ស្រ ីវា៉ាន់ ណារី ជាអ្នក លក់ ម៉ាស់ 
នៅ តាម បណ្តាយ ផ្លវូ ល្រខ ២៧១ កត់- 
សម្គាល់ ឃើញ ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ ភាគ- 
ច្រើនល្រង ខ្វ ល់ ក្នងុ ការពាក់ ម៉ាស់ ទៀត 
ហើយ ការ  លក់ ម៉ាស់ ដ្រល ធា្លាប់ ត្រ លក់ 
ដាច់ ប្ររជា គ្មាន អ្នក រក ទិញ។ អ្នក ស្រី 
បន្ត ថា ៖«ម្រន ទ្រន ទៅ សូម្របី ត្រ ខ្ញុ ំខ្លនួ ឯង 
ក៏មិន សូវ ខ្វល់ ពីការ ពាក់ម៉ាស់ ដ្ររ 
ព្រះភាគ ច្រើន លក់ នៅ ផ្ទះ ម្រយ៉ាង ការ- 
ពាក់ ម៉ាស់ ធ្វើឲ្រយ មន ការ ថប់ ដង្ហើម ពាក់ 
មិន បាន យូរទ្រ  បើ មន ភ្ញៀវ ចូល មក 
ទិញ ហើយ ជា ជន បរទ្រស នោះ ចំាពាក់ 
បើមិន អី៊ចឹង ទ្រ គឺមិន ពាក់ ទ្រ» ។ 

អ្នក ស្រ ីលីន ដា ប្រជាពលរដ្ឋ រស់ នៅ 

ក្នងុ សង្កាត់ ទឹក ថា្លា ខណ្ឌ ស្រន សុខក៏ 
ថ្ល្រង  ដ្ររ ថា កូវីដ ១ ៩ មិន ម្រន ជា បញ្ហា 
ព្រយួ បារម្ភ ខ្លាងំ នោះ ទ្រ ក្នងុ ព្រល 
ន្រះពីព្រះ បញ្ហា ចម្របង គឺការ ខ្វះ អង្ក រ 
ច្រក ឆា្នាងំ ថ្ល្រ ផ្ទះ ថ្ល្រ ទឹក ថ្ល្រ ភ្លើង និង មិន 
មន លុយ គ្រប់ គ្រន់ សម្រប់ ការ ចំណា យ  
ប្រចំា ថ្ង្រត្រ ម្តង។ ស្ត្រ ីដ្រល ជា កម្មករ រោង- 
ចក្រ កាត់ ដ្ររ រូប ន្រះ និយយ  ថា ៖«បើ 
រោង ចក្រ ដំណើរ ការ ធម្មតា ខ្ញុនំៅ ត្រទៅ 
ធ្វើ ការងរ តាម ធម្មតា អត់ ខ្វល់ រឿង កូវីដ 
ឬ មិន កូវីដ អីទ្រ »។  

លោក ស្រ ីឱ វណ្ណ ឌីន បន្តថា អ្វដី្រល 
សំខន់ ជាង ន្រះ ទៅ ទៀត គឺនៅ ព្រលខង 
មុខ ប្រមុខ រាជរដា្ឋាភិបាល បាន អនុញ្ញាត 
ឲ្រយ មន ការ ឈប់ សម្រក សងថ្ង្រ  ឈប់ 
សម្រក ចូលឆា្នា ំខ្ម្ររ ក្នងុ រយៈ ព្រ ល យូរ 
ដ្រល ក្នងុ អំឡុង ព្រល ន្រះ ប្រជា ពលរដ្ឋ 
អាចនឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីនានា ដើម្របី 
ជាការ កម្រសា ន្ត។ «បុ៉ន្ត្រ សូម បង ប្អនូ មន 
ការ ប្រងុ ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ ទោះបីជា បងប្អនូ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ ទីណា កន្ល្រ ង ណា ក៏ដោយ 
កំុភ្ល្រច ពី កិច្ច ការពារ ខ្លនួ ធ្វើ ម៉្រច កំុ ឲ្រយមន 
ការ ចម្លង នូវ វីរុស កូវីដ ១៩ »។ 

តាម ស្រចក្ត ីជូន ព័ត៌ មន របស់ ក្រសួង 
សុខ ភិបាល បាន ឲ្រយ ដឹង ថា គិត ត្រមឹ 
ថ្ង្រទី ៥ ខ្រ សីហា ឆា្នា ំ២០២០ ស្ថាន ភាព 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ កម្ព ុជា  បាន  រកឃើញ 
អ្នក ឆ្ល ង  សរុបចំនួន  ២៤៣នាក់ ក្នងុ នោះ 
ចំនួន អ្នក ព្រយបាល ជាសះ ស្របើ យ  សរុប 
ទូទំាង ប្រទ្រស មន ចំនួន  ២០ ២ នាក់ 
និងអ្នក សម្រ ក ព្រយ បាល នៅក្នងុ មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ រដ្ឋ មន ចំនួន សរុប  ៤០ នាក់ និង  
អ្នក សម ្រក ព្រយបាល នៅ បន្ទប់ ដោយ- 
ឡ្រក  ក្នងុ ស្ថាន ទូត អាម្ររិក ប្រចំា កម្ព ុជា   
ចំនួន ០១ នាក់៕

មន្ត្រីសុខាភិបាលព្រមានពីហានិភ័យឆ្លងចូលសហគមន៍ខណៈពលរដ្ឋមិនសូវខ្វល់ពីកូវីដ

រដ្ឋមន្ត្រីយុត្តធិម៌ជំរុញឲ្រយមន្ត្រីប្រកាន់ខា្ជាប់នូវភាពមឺុងមា៉ាត់និងទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ក្នងុការប្រឆំាងគ្រឿងញៀន

ហាង លក់ អាល់ កុល  និង ជេល លាង ដេ នៅ កេបេរ ផេសារ អូឡំាពិក ពី ថ្ងេ ៣ សីហា។ រូបថត ហា៊ាន រង្រសី

លោក  កើត រិទ្ធ ក្នងុ ពិធី ដុត គេឿង ញៀន នៅ ខេត្ត សា្វាយ រៀង ពី ថ្ងេ ៤  សីហា។ រូបថត ក្រសួង យុត្តធិម៌



តពីទំព័រ១...សមត្ថកិច្ចនៃ
នាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសខុ
កៃសួងមហាផ្ទៃ អគ្គលៃខា-
ធកិារដ្ឋានអាជ្ញាធរជតិបៃយទុ្ធ
បៃឆាំងគៃឿងញៀននិងមន្ទីរ
បៃឆាំងគៃឿងញៀន។
លោកវរិទិ្ធថ្លៃងថា៖«សមត្ថ-

កិច្ចពាក់ព័ន្ធកំពុងបន្តសុើប-
អង្កៃតទៀតពៃះថាបទល្មើស
មួយនៃះមានអង្គការចាត់តាំង
ចៃបាស់លាស់»។
លោក បានឲៃយដឹងទៀតថា

ជនសងៃស័យជបុរសបរទៃស
២នាក់ ក្នុងនោះមា្នាក់ជជន-
ជតិចិននិងបុរសមា្នាក់ទៀត
សមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់អត្ត-
សញ្ញាណបាននៅឡើយទៃ
ពៃះថាជនមា្នាក់នោះបាត់
លិខិតឆ្លងដៃនដៃលបញ្ហានៃះ
សមត្ថកិច្ចកំពុងសៃវជៃវរក
អត្តសញ្ញាណរបស់គៃ។

លោកអិុន សុងនាយករង
មន្ទីរបៃឆាំងគៃឿងញៀនបាន
ឲៃយដឹងកាលពីមៃសិលមិញដៃរថា
ចំពោះជនសងៃស័យទាំង២នាក់
នោះតៃវូបានសាលាដំបងូរាជ-
ធានីភ្នំពៃញចោទបៃកាន់ និង
បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារឃុំខ្លួន
បណ្តាះអាសន្នកាលពីសបា្តាហ៍
មុន។ចំណៃកឯគៃឿងញៀន
ដៃលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានពី
កៃុមជនសងៃស័យមានចំនួនជិត
២០០គីឡូកៃមជបៃភៃទមៃតំ-
ហ្វៃតាមីន។
កាលពីមៃសិលមិញភ្នំពៃញ-

ប៉ុស្តិ៍បានទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
ទៅលោក ឌី វិជ្ជា បៃធាន
នាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសខុ
កៃសួងមហាផ្ទៃដៃរ តៃលោក
មិនលើកទូរស័ព្ទ។
ទោះយ៉ាងណបើយោងតាម

កំណត់ហៃតុរបស់សមត្ថកិច្ច

កម្ពុជបង្ហាញថាមុនមានការ-
បង្កៃបករណីជួញដូរគៃឿង-
ញៀនឆ្លងដៃននៃះគឺសមត្ថកិច្ច
កម្ពុជបានសៃវជៃវដឹងថា
មានករណីជញួដរូគៃឿងញៀន
ឆ្លងដៃនទៃង់ទៃយធំហើយ
សមត្ថកចិ្ចកម្ពជុបានសុំសហ-
ការជមួយអង្គភាពគយនៃបៃ-
ទៃសចិនតាមរយៈអង្គការUNODC
បៃចាំបៃទៃសថៃ។
យោងតាមកំណត់ហៃតុ

ដដៃលនៃះបង្ហាញថានៅថ្ងៃទី
១៩ខៃកក្កដឆា្នាំ២០២០ខាង
នាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសខុ
បានបើកបៃតិបត្តិការដោយ
សហការជមួយអង្គភាពអន្ត-
រាគមន៍នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលជតិនិងស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពៃញ
និងដោយមានការសមៃប-
សមៃួលផ្លូវចៃបាប់ពីលោកពៃះ-
រាជអាជ្ញារងសាយណូរា៉ានៃ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពៃញ
ផង។ ក្នុងបៃតិបត្តិការនោះ
សមត្ថកចិ្ចចមៃុះឃាត់ខ្លនួបរុស
ជនបរទៃសមា្នាក់នៅខណ្ឌ
ជៃយចង្វារជមួយវត្ថុតាង
គៃឿងញៀនមៃតំហ្វៃតាមីន
ចនំនួ១៩៨ដុំស្មើ១៨៥គឡី-ូ
កៃមលាក់បង្កប់ក្នុងកៃសការ៉ូ
ឈើបន្លំជគៃឿងសង្ហារិម។
បនា្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបានសៃវ-
ជៃវឈានទៅឃាត់បរុសជន-
ជតិចិនបានមា្នាក់ទៀតនៅ
ខណ្ឌជៃយចង្វារដដៃលនិង
រឹបអូសបានគៃឿងញៀនបៃភៃទ
មៃតំហ្វៃតាមនីចនំនួ៨,៤៥គ-ី

ឡូកៃម រួមជមួយសារធាតុ
គីមីផៃសំសមៃប់កៃច្នៃគៃឿង-
ញៀនចំនួន២០,១៦គីឡូកៃម
ពៃមទាងំឧបករណស៍មៃប់កៃ-
ច្នៃមួយចំនួនទៀតក្នុងបន្ទប់
ខុនដូរបស់ជនសងៃស័យ។
យោងតាមកំណត់ហៃតុ

ដដៃលបង្ហាញទៀតថា បនា្ទាប់
ពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឃាត់ខ្លួន
បុរសជនជតិចិនបានមា្នាក់
ទៀតហើយក៏បន្តទៅឆៃកឆៃរ
ទីតាំងលាក់ទុកសារធាតុគីមី
សមៃប់ផលិតគៃឿងញៀន
១កន្លៃងនៅក្នុងខណ្ឌកំបូល
ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចដកហូត
បានសារធាតុគីមីចំនួន១១មុខ
សរុបទាំងមុននិងកៃយមាន
ទម្ងន់៣១៤៦,១៩គឡីូកៃម
និងបន្តចុះឆៃកឆៃរទីតាំងរកៃសា
ទុកមា៉ាសុីនសមៃប់ផលិតជ
ថា្នាំញៀនគៃប់មយួកន្លៃងទៀត
ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោ ដោយរឹប-
អូសបានមា៉ាសុីនអុកគៃប់ថា្នាំ
ញៀនចំនួន ២គៃឿង និងពុម្ព
គៃប់ថា្នាំញៀនចំនួន១៤សមៃប់
ដៃលកៃុមជនសងៃស័យមាន
បំណងនាំគៃឿងញៀនទាំង-
នោះចៃញទៅកោះតៃវ៉ាន់។
លោកអុិនសុងបានឲៃយដឹង

ផងដៃរថាពាកៃយថា សារធាតុ
ញៀនបានន័យថាជផលិត-
ផលសមៃចដៃលអាចយកទៅ
បៃើបៃស់បាន។រឯីគមីីផៃសំគឺជ
វត្ថុធាតុដើមដៃលគៃយកទៅផៃសំ
ប៉ុន្តៃមិនទាន់ចៃញជគៃឿង-
ញៀនទៃដៃលបានន័យថាជ
វត្ថុធាតុដើម៕
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នគរបាលបង្ក្រាប...

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈពៃះសងៃឃចំនួន៨អង្គមកពី
ខៃត្តបាត់ដបំងតៃវូបានអាជ្ញាធរហាម-
ឃាត់មនិឲៃយចលូរមួជមយួសកម្មភាព
តវ៉ារបស់កៃមុយវុជនដើមៃបីទាមទារឲៃយ
មានការដោះលៃងលោក រ៉ុងឈុន
ខណៈដៃលការតវ៉ាកាលពីមៃសិលមញិ
មានការប៉ះទង្គចិគា្នានិងតៃវូបានបំបៃក
ដោយកមា្លាំងសមត្ថកិច្ច។
កាលពីយប់ថ្ងៃទី៤ខៃសីហាអាជ្ញាធរ

ខណ្ឌចំការមនបាននិមន្តនិងហាមឃាត់
ពៃះសងៃឃចំនួន៨អង្គដៃលបាននិមន្ត
មកពីខៃត្តបាត់ដបំងក្នងុគោលបណំង
ចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាដើមៃបីទាមទារ
ឲៃយមានការដោះលៃងលោករ៉ុងឈុន
បៃធានសហភាពសហជពីកម្ពុជនងិ
ជតណំងកៃមុបៃកឹៃសាឃា្លាមំើលកម្ពជុ
បនា្ទាប់ពីតៃវូបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួនិង
តៃូវបានតុលាការចោទបៃកាន់ពីបទ
ញុះញង់ឱៃយបៃពៃតឹ្តបទឧកៃដិ្ឋជអាទិ៍។
លោករ៉ុងឈុនតៃូវបានឃាត់ខ្លួន

បនា្ទាប់ពីលោកបានចៃញសៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍មយួកាលពីថ្ងៃទី២១ខៃកក្កដ

ដោយបានលើកឡើងថាកៃុមការងរ
របស់លោកបានចុះទៅពនិតិៃយបង្គោល
ពៃដំៃនលៃខ១១៤ដល់១១៩ក្នងុភូមិ-
សាស្តៃឃុំតៃពាងំផ្លុងសៃកុពញាកៃក
ខៃត្តតៃបងូឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទ២ី០ខៃកក្កដ
ហើយរកឃើញភាពមិនបៃកៃតីជចៃើន
ដៃលធ្វើឱៃយដីអាសៃយ័ផលរបស់ពលរដ្ឋ
នៅភូមិសាស្តៃនោះជចៃើនរយហិកតា
បាត់បង់ទៅខាងភាគីវៀតណម។
លោកថៃងសុថលុអភបិាលខណ្ឌ

ចំការមនបានបៃប់ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍កាលពី
មៃសលិមិញថាពៃះសងៃឃទាងំ៨អង្គដៃល
ឡើងមកពីខៃត្តបាត់ដំបងនៃះគឺតៃវូបាន
ឃាត់ពៃះកាយឲៃយគង់នៅវត្តបទុមវត្តី
ដោយរង់ចំាការសមៃចពីគណៈសងៃឃ។
ប៉ុន្តៃលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាការ-
ឃាត់ពៃះកាយពៃះសងៃឃទំាង៨អង្គនៃះ
ដោយមូលហៃតុអ្វនីោះទៃដោយគៃន់-
តៃបញ្ជាក់ថាការឃាត់ពៃះកាយពៃះ-
សងៃឃនៃះគឺមិនមានករណីចាប់ផៃសឹក
នោះទៃ។លោកបញ្ជាក់បៃប់សៃបពៃល
ដៃលលោកកំពុងចុះទប់សា្កោត់កមា្លាងំ
បាតុកម្មរបស់កៃមុយុវជនដៃលបៃមូល
ផ្តុំដើរហៃកៃបួនដើមៃបីទាមទារឲៃយដោះលៃង

លោករុ៉ងឈុនយ៉ាងដូច្នៃះថា៖«យើង
អត់មានបានផៃសឹកគាត់ទៃ គឺពៃះសងៃឃ
ទាំងអស់គង់នៅវត្តបទុមវត្តី»។
កញ្ញាឈឿនដរា៉ាវីដៃលចលូរមួក្នងុ

ការតវ៉ាទាមទារឲៃយដោះលៃងលោក
រុ៉ងឈុនកាលពីមៃសិលមិញបានលើក-
ឡើងថាចាប់តាំងពីពៃះសងៃឃទាំង៨
អង្គតៃវូបានសមត្ថកចិ្ចឃាត់ពៃះកាយ
កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គោរមករហតូមកដល់

រសៀលថ្ងៃពុធមៃសិលមិញកៃុមយុវជន
មនិទាន់រកឃើញពៃះសងៃឃថាគងន់ៅ
ទីណឲៃយពិតបៃកដនៅឡើយទៃ។
ចំណៃកការបៃមូលផ្តុំការតវ៉ាកញ្ញា

បានអះអាងថាកៃុមយុវជន រួមទាំង
បៃជពលរដ្ឋមានគា្នាបៃមាណជង២០
នាក់តៃវូបានបំបៃករហូតធ្វើឲៃយរងរបួស
និងបាត់បង់សមា្ភារមួយចំនួនបនា្ទាប់ពី
បានបៃមូលផ្តុំគា្នាដើមៃបីតវ៉ាទាមទារឲៃយ

ដោះលៃងលោករ៉ុងឈុន។
កញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖«ពួកខ្ញុំនៅតៃបន្ត

គឺមិនរួញរាទៃបើទោះជគៃវ៉ៃទាត់ធាក់
ឬចាប់ពួកខ្ញុំដក់គុកទៀតក៏ខ្ញុំនៅតៃបន្ត
តវ៉ាដៃរពៃះដើមៃបីយតុ្តធិម៌ក្នងុសង្គម
ខ្ញុំមនិចង់នៅបៃើផ្នតគ់នំតិចាស់ដៃល
នៅតៃខា្លាចដដៃលជដដៃលដៃលធ្វើ
ឲៃយពួកមនុសៃសអាកៃក់មានឱកាសជិះ-
ជន់បៃជជន។ពួកខ្ញុំលៃងនៅស្ងៀម
ទៀតហើយខ្ញុំសុខចិត្តដក់ជីវិតក្នងុការ-
ទាមទារនៃះ»។
អ្នកនាពំាកៃយកៃសងួយតុ្តធិមក៌ាលពី

ថ្ងៃទី៣ខៃសីហាបានចៃញសៃចក្តី-
បៃកាសព័ត៌មានមួយដោយពៃមាន
ចាត់វិធានការតាមផ្លូវចៃបាប់ ចំពោះ
កៃមុអ្នកតវ៉ាបៃសនិបើមនិពៃមបញៃឈប់
ធ្វើការតវ៉ាទៃនោះ។
សៃចក្តីបៃកាសពត័៌មានបញ្ជាក់ថា៖

«អ្នកនាំពាកៃយកៃសួងយុត្តិធម៌ អំពាវ-
នាវដល់បងប្អូនដៃលកំពុងធ្វើសកម្ម-
ភាពខុសចៃបាប់ខាងលើនៃះសូមបញៃឈប់
ជបនា្ទាន់នូវរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន
មុននឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់-
វិធានការតាមចៃបាប់»៕

មន្ត្រាទូីតកម្ពជុាសម្រាលួឲ្រាយ
បញ្ជនូសពស្រា្តខី្ម្រារពីថ្រាមកស្រាកុ
ឃុតសុភចរិយា

ភ្នពំេញៈអ្នកនំាពាកៃយកៃសួង-
ការបរទៃសនិងសហបៃតិ-
បត្តិការអន្ដរជតិលោកកុយ
គួងបានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ពី
មៃសិលមិញថាមន្តៃីសា្ថានទូត-
កម្ពុជបៃចាំបៃទៃសថៃកំពុង
ជួយសមៃលួឯកសារដើមៃបីបញ្ជនូ
សពស្តៃីខ្មៃរមា្នាក់មកសៃុក-
កំណើតនៅកម្ពជុវញិបនា្ទាប់ពី
គាត់រងការបាញ់បៃហាររហូត
ដល់សា្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី៣
ខៃសីហានៅទីកៃុងបាងកក
បៃទៃសថៃ។
លោកបានថ្លៃងថារហូតមក

ទល់ពៃលនៃះមន្តៃីសា្ថានទតូកម្ពុជ
កំពុងធ្វើការជមួយប៉ូលិសថៃ
និងបានធ្វើដំណើរទៅកន្លៃង
តម្កលស់ពដើមៃបីចលូរមួសង្កៃត-
ការណ៍ក្នុងការធ្វើកោសលៃយ-
វិច័យសពរកមូលហៃតុនៅពី
កៃយការបាញ់សមា្លាប់នៃះ។
លោកគួងបានបញ្ជាក់ថា៖

«ពៃលនៃះកៃុមមន្តៃីសា្ថានទូត
យើងបៃចាំនៅទីកៃុងបាងកក
បៃទៃសថៃកំពុងខិតខំសមៃប-
សមៃួលឯកសារនិងដឹកយក
សពស្តៃរីងគៃះមកកម្ពុជវញិ
ដើមៃបីបៃគល់ជូនកៃុមគៃួសារ
ទទួលយកទៅធ្វើបុណៃយតាម
បៃពៃណី»។

បើតាមលោកកយុគងួសព
ស្តៃីរងគៃះនឹងតៃូវមកដល់
ពៃំដៃនប៉ាយប៉ៃតនៅវៃលា
ម៉ាងជិត៨យប់ថ្ងៃពុធ(មៃសិល-
មិញ)នៃះ។
តាមកាសៃតBangkok

Postករណីបាញ់បៃហារនៃះ
បានបង្កឲៃយមនុសៃសចំនួន៤នាក់
សា្លាប់ ក្នុងនោះមានបុរសមា្នាក់
ជមន្តៃីបូ៉លិសនិងបុរស-ស្តៃី៣
នាក់ទៀតជបគុ្គលកិបមៃើការ
ក្នងុបនលៃបៃងលចួលាក់នៃអគារ
ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅកៃងផ្លូវ
RamaIIIនងិផ្លវូលៃខ៦៦ក្នងុ
សង្កោត់ChongNonsiនៃ
ខណ្ឌYanNawaកៃងុបាង-
កកក្នុងនោះមានសៃ្តីខ្មៃរផង។
បៃភពដដៃលបានបញ្ជាក់ថា៖

«ករណីបាញ់បៃហារនៃះបាន
កើតឡើងបនា្ទាប់ពីបុរសជន-
ជតិចិនមា្នាក់បានកាន់កាំភ្លើង
ហើយសៃកទាមទារបៃក់របស់
គាត់មកវិញដោយអះអាងថា
គាត់តៃូវបានគៃបក»។
បើតាមកាសៃតBangkok

Postពៃលនៃះសមត្ថកិច្ចនៅ
មិនទាន់ចាប់ខ្លួនខា្មាន់កាំភ្លើង
ជតិចិននោះបាននៅឡើយទៃ
ខណៈអ្នកលៃងលៃបៃងនងិបគុ្គ-
លិកបមៃើការឲៃយបនលៃបៃងនោះ
បៃមាណជង៦០នាក់តៃវូបាន
សមត្ថកិច្ចថៃ...តទៅទំព័រ៥ នគរបាលបង្ហាញគេឿងញៀននិងសារធាតុគីមីផេសំ។រូបថតនគរបាល

ព្រាះសង្រាឃ៨អង្គត្រាវូអាជា្ញាធរហាមមិនឲ្រាយចូលរួមតវ៉ាទាមទារដោះល្រាងលោករុ៉ងឈុន

ពេះសងេឃខ្លះក្នងុចំណោមពេះសងេឃទំាងនេះតេវូបានហាមមិនឲេយចូលរួមតវ៉ា។រូបថតហ្វៃសប៊ុក



  តពីទំព័រ៤...ឃាត់ខ្លនួសួរនំា។
យ៉ាងណាកដ៏ោយសមត្ថកចិ្ច

កំពុងបន្តហ៊ុមព័ទ្ធតំបន់នោះ
យ៉ាងតឹងរឹុងដើម្បីតាមចាប់ខ្មាន់-
កាំភ្លើងប្គល់ឲ្យតុលាការ។
ជុវំញិករណីបាញ់បហ្ារន្ះ

ប្ដីរបស់ស្ត្ខី្ម្ររងគ្ះគឺលោក
សាំងសីហាអាយុ៣៤ឆ្នាំ
ដ្លមានលំនៅក្នុងភូមិបាលិ-
ល្យ្យ១សង្កាត់ប៉ាយប៉្ត
ក្ុងប៉ាយប៉្តខ្ត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័បានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍
កាលពីម្សិលមិញថា ស្ត្ីរង-
គ្ះនោះឈ្មាះម៉ាស្ីពៅ
អាយុ២៩ឆ្នាំ។
លោកសីហាបានឲ្យដឹងថា

ពមីុនប្ពន្ធរបស់លោកធ្លាបធ់្វើ-
ការជាបុគ្គលិកនៅកាសុីណូ-
ផ្កាយ៥(DNACasino)ក្នុង
ក្ុងប៉ាយប៉្តប្ទ្សកម្ពុជា
ប៉ុន្ត្ក្យផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩
កាសុីណូន្ះបានផ្អាកបណ្ដោះ-
អាសន្នក៏ប៉ុន្ត្ដើម្បីជួយដោះ-
ស្យជីវភាពគ្ួសារប្ពន្ធ
របស់លោកនិងមិត្តភក្ដិរួមការងរ
មួយចំនួនបាននំាគ្នាទៅរកការ-
ងរធ្វើនៅក្នុងបនល្ប្ង១
ទៀតក្នងុទីកុ្ង ...តទៅទំព័រ៦

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈព្ះករណុាព្ះបាទសម្ដច្
ព្ះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្ង់
បានច្ញព្ះរាជក្ឹត្យត្ស់បង្គាប់-
ដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិដល់នាយនគរបាល
ថា្នាក់ឧត្តមសន្ីយ៍និងនាយនគរបាល-
ជាន់ខ្ពស់ចនំួន១៦របូដល្អ្នកនាពំាកយ្
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអះអាង
ថាពួកគត់បានកសាងសា្នាដ្ល្អដ្ល
ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានឋានៈន្ះ។
យោងតាមព្ះរាជកឹ្ត្យ ដ្លទើប

ត្វូបានផស្ព្វផស្ាយកាលពីថ្មៗី ន្ះបាន
ឲយ្ដងឹថានាយនគរបាលដល្ត្វូបាន
ដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិនោះរួមមាន ឋានៈ
ឧត្តមសន្ីយ៍ឯក(ផ្កាយ៣)ចនំនួ១របូ
នងិឋានៈជាឧត្តមសន្ីយ៍ទោ(ផ្កាយ២)
ចំនួន៧រូបព្មទាំងឋានៈជាឧត្តម-
ស្នីយ៍ត្ី(ផ្កាយ១)ចំនួន៨រូប។
ព្ះរាជកឹ្ត្យនោះបន្តថា៖«សម្តច្អគ្គ-

មហាស្នាបតីត្ជោហ៊ុនស្ននា-
យករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា
ត្វូទទលួបន្ទកុអនវុត្តព្ះរាជក្តឹយ្ន្ះ
ចាប់ពីថ្ង្ឡាយព្ះហស្តល្ខតទៅ»។
លោកឆយគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យ-

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពីម្សិលមិញថាការ-
ដ្លលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្ន

ស្នើដល់ព្ះមហាក្សត្ដើម្បីដំឡើង
ឋានន្ដរស័ក្ដិដល់មន្ត្ីគឺលុះត្មន្ត្ីទាំង-
នោះបានបំព្ញតួនាទី និងភារកិច្ច
បានល្អត្ឹមត្ូវ។ជាងន្ះទៅទៀត
លោកថាពួកគត់កប៏ានបពំញ្ការងរ
យូរ ដ្លសមស្បនឹងទទួលបានការ-
ដំឡើងតំណ្ងផងដ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «ប្សិនបើ

ព្ះមហាក្សត្ដំឡើងឋានៈហើយបើមន្ត្ី
ទំាងនោះមិនល្អមិនពូក្មិនមានសា្នាដ្

នោះទ្គ្មនិដឡំើងឲយ្ទ។្មយ្៉ាងទៀត
បស្និបើពកួគតម់ានអតតីភាពយរូក៏
ជាឱកាសដ្លរដ្ឋាភិបាលតូ្វដំឡើង
ឋានៈឲ្យដ្រព្ះបើពួកគត់មិនមាន
អតីតភាពយូរក៏គ្មិនដំឡើងឲ្យដ្រ»។
បើតាមលោកឆយគឹមខឿនការ-

ដឡំើងឋានៈដល់មន្ត្ីគរឺដ្ឋាភិបាលតង្
សម្លឹងលើចំណុចសំខន់ៗចំនួន៣គឺ
អតតីភាពការងរសមត្ថភាពនងិសា្នាដ្
ហើយករណីខ្លះក៏ផ្អ្កតាមតម្ូវការ-

ដើម្បីជំនួសតំណ្ងមន្ត្ីចាស់ដ្លចូល-
និវត្តន៍ផងដ្រ។
លោកបា៉ាចន័្ទរឿនបធ្នវទិយ្សា្ថាន-

ប្ជាធិបត្យ្យកម្ពុជាបានលើកឡើង
ថាបស្និបើចប្ាបក់ម្ពជុាបានច្ងអពំី
ការដឡំើងឋានន្ដរសក័្ដិនោះការដឡំើង-
ឋានន្ដរស័ក្ដិទៅដល់មន្ត្ីទាំង១៦រូប
ន្ះគមឺិនមានអ្វខីុសឆ្គងទ្។ប៉នុ្ត្លោក
រំពងឹថារាល់ការដឡំើងតំណង្នងិតនួា-
ទីដល់មន្ត្ីរាជការគឺមិនមានការរីស-
អើងឬមានអពំើពុករលយួដ្លបង្កឲ្យ
មានភាពអយុត្តិធម៌ដល់កងកមា្លាំង
ប្ដប់អាវុធដទ្ទៀតទ្។
លោកបន្ថ្មថា៖«កងកមា្លាំងប្ដប់-

អាវធុនៅក្នុងសង្គមហ្នងឹដចូជាមានច្ើន
ដ្រហើយផ្កាយច្ះត្មានច្ើនទៅៗ 
ប៉ុន្ត្សន្តិសខុសណា្ដោប់ធ្នាបស់ង្គមយើង
ហាក់បីដូចជាមិនសូវប្សើរតាមពន្លឺ-
ផ្កាយដ្លកាន់ត្មានច្ើននៅក្នុង
សង្គមហ្នឹងសោះ។ដូច្ន្ះសុំអំពាវនាវ
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមា្នាក់ សំុឲ្យកងកមា្លាំង-
ប្ដប់អាវុធយើងដ្លទទលួបានលើក
ទកឹចតិ្តនងិការដឡំើងឋានន្ដរសក័្ដហិ្នងឹ
ខិតខំបន្តបពំ្ញកចិ្ចការងររបស់ខ្លនួប-្
កបដោយប្សទិ្ធភាពប្សទិ្ធផលនងិ
ប្កបដោយក្មសីលធម៌ដើម្បីលើក-
កម្ពស់សន្តសុិខសណា្ដោប់ធ្នាប់ដល់ប្ជា-
ពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ»៕

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី៦ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

មន្ត្រទូីតកម្ពជុា 
សម្រលួឲ្រយ...ព្រះមហាក្រសត្រច្រញព្រះរាជក្រតឹ្រយដំឡើងឋានន្តរស័ក្តមិន្ត្រនីគរបាល១៦រូប

ពេះមហាកេសតេកម្ពជុាពេះបាទពេះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី។ រូបថតRoyalduCambodge



តពីទំព័រ ១...ក៏គាត់ចូលរួមដែរតែគាត់
មនិដងឹរឿងអ្វីទែ។សមូសរួទៅមន្តែីជំនាញ
នៅនាយកដ្ឋានបែឆាងំបទល្មើសសែដ្ឋ-
កិច្ចពែះគាត់អ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់»។
លោកចាន់វ៉ាន់ធឿនបែធាននាយក-

ដ្ឋាននគរបាលបែឆាងំបទល្មើសសែដ្ឋកចិ្ច
នែកែសួងមហាផ្ទែនៅពែលទាក់ទងសុំ
ការបញ្ជាក់បន្ថែមពីមែសិលមិញបាន-
បដិសែធធ្វើអត្ថាធិបែបាយជុំវិញករណី
នែះ។ចំណែកឯ លោកឡុងសែង
អនបុែធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបែឆាងំ
បទល្មើសសែដ្ឋកិច្ចនែកែសួងមហាផ្ទែ
បានបែប់ពីមែសិលមិញថា លោកមិន
បានដឹងអំពីបែតិបត្តិការនែះទែ។
លោកពៅពដិោរនាយប៉សុ្ដិ៍នគរបាល

រដ្ឋបាលសង្កាត់ទលួស្វាយពែទ១ីបាន-

ថ្លែងពីមែសិលមិញថា លោកបានចូលរួម
ក្នុងបែតិបត្តិការនែះជាមួយមន្តែីជំនាញ
នែនាយកដ្ឋានបែឆាងំបទល្មើសសែដ្ឋកចិ្ច
នែកែសួងមហាផ្ទែដែរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ប៉ុន្ដែខ្ញុំអត់ដឹងគែ

ចាតច់ែងអ្វីយ៉ាងណាទែពែះខ្ញុំគែនត់ែ
ឈរយមនៅខាងកែផ្ទះ។ខ្ញុំឃើញគែ
ហៅម្ចាស់ទីតំងហ្នឹងទៅសកសួរដែរ
តែខ្ញុំមិនដឹងពីលទ្ធផលបែបណាទែ»។
តមFreshNewsបានសែង់សម្តី

មន្តែីនគរបាលម្នាក់សុំមនិបញ្ចែញឈ្មោះ
ឲែយដងឹពីមែសលិមញិថាដោយមនការអន-ុ
ញ្ញាតពីលោកម៉តុដរ៉ាពែះរជអាជា្ញារង
នែអយែយការអមសលាដំបូងរជធានី
ភ្នំពែញ កម្លាំងជំនាញបានធ្វើការតែួត-
ពនិតិែយឆែកឆែរនៅទតំីងខាងលើ។ផលិត-

ផលទាំងនែះពាក់ព័ន្ធករណីសងែស័យ
នាចំលូស្តកុចែកចាយផលតិផលគែឿង-
សម្អាងរលំោភកម្មសទិ្ធិបញ្ញានងិផលតិ-
ផលខុសចែបាប់ជាចែើនបែភែទ។
លោកបន្តថាសមត្ថកចិ្ចបានរកឃើញ

សម្ភារដែលជាវត្ថុតងមួយចំនួនដូចជា
សប៊ូចំនួន១០៤០កែសស្មើនឹង១១
១១២គឡីូកែមចែស់ដសុធ្មែញចនំនួ
៣៥០០គីឡូកែម និងគែឿងសម្អាង
ចមែុះចំនួន៤៨០គីឡូកែម។កែយ
តែួតពិនិតែយសមត្ថកិច្ចរកឃើញថា
ផលិតផលមួយចំនួនក្លែងម៉ាកសញ្ញា
ក្លែងបន្លំបែភពផលិត និងពុំមនលែខ-
បែវែទនត៍ែមឹតែវូដចូនែះសមត្ថកចិ្ចចមែុះ
សមែចដកហូតជាបណ្តោះអាសន្ន។
លោកថាចពំោះវត្ថតុងផែសែងទៀតជា

ទនំញិគា្មោនលែខបែវែទនព៍ីកែសងួសខុា-
ភបិាលដចូនែះសមត្ថកចិ្ចចមែុះសមែច
ធ្វើការឃាតទ់កុនងិដកហតូជាបណ្តោះ-
អាសន្នដែរដោយបែគល់ឲែយម្ចាស់ទីតំង
ធ្វើការគែបគ់ែងមនិឲែយបាត់បង់ឬខចូទែង-់
ទែយដើមទែដើមែបីធ្វើការសែវជែវនងិ
ពិនិតែយបន្តរង់ចាំការសមែចពីតុលាការ។
មន្តែនីគរបាលរបូនោះបានបញ្ជាកថ់ា៖

«សមត្ថកចិ្ចចមែុះបានដកហតូគែឿង-
សម្អាងក្នុង១មុខ២ដបឬ២ដុំដើមែបី
យកទៅធ្វើការពិសោធនៅកន្លែង-
ជំនាញ។ដោយឡែកចំពោះម្ចាស់
ទតីងំឈ្មោះមឿនសខុសុថីាតែវូបាន-
អញ្ជើញទៅបភំ្លឺនៅនាយកដ្ឋានបែឆាងំ
បទល្មើសសែដ្ឋកចិ្ចនែកែសងួមហាផ្ទែ
ដើមែបីបន្តនីតិវិធីតមចែបាប់»៕

តពីទំព័រ៥...បាងកកបែទែសថែ។
លោកសហីាបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

យប់ថ្ងែកើតហែតុបែពន្ធខ្ញុំ[ស្តែីរង-
គែះ]បានទូរស័ព្ទមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំ
និងកូនបែុសអាយុ១៣ខែពែមទាំង
កែុមគែួសរសច់ញាតិ។នាងបាន
បែប់ខ្ញុំ កុំឲែយបារម្ភអំពីនាង និង
បែប់ឲែយខ្ញុំមើលថែទាំកូនឲែយបានល្អ
ហើយថានៅខែកែយនែះនាងនឹង
ដក់ចែបាប់សមែក២-៣ថ្ងែដើមែបីមក
លែងផ្ទះ»។
លោកបានបែប់ឲែយដឹងទៀតថា

បនា្ទាប់ពីពួកគាត់បញ្ចប់ការសន្ទនាគា្នា
បានបែមណជាង៣០នាទីសែប់តែ
មនគែទូរស័ព្ទមកបែប់គាត់ថាបែពន្ធ

គាត់បានស្លាប់កែយមនករណីផ្ទុះ
អាវុធជាចែើនគែប់ដែលបង្កឡើង
ដោយបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែល
ចាញ់បៀរ។
លោកថា៖ «ខ្ញុំរកនិយយអ្វីមិន

ចែញទែនៅពែលឮដំណងឹនោះពែះ
ខ្ញុំទើបតែនិយយជាមួយបែពន្ធខ្ញុំតម
ទូរស័ព្ទបែមណ៣០នាទីមុន[ទទួល-
ដំណឹង]នែះប៉ុណ្ណោះ»។លោកបន្តថា
នៅពែលនែះលោកកពំងុបពំែញបែប-
បទឯកសរមួយចំនួនដើមែបីស្នើសុំ
កិច្ចអន្តរគមន៍ពីមន្តែីការទូតកម្ពុជា
បែចាំទីកែុងបាងកកបែទែសថែជួយ
នំាយកសពបែពន្ធរបស់លោកមកកម្ពជុា
វិញដើមែបីធ្វើបុណែយតមបែពែណី៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែពែហសែបតិ៍ទី៦ែខសីហាឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

គ្រឿងសម្អាងជាង១០តោន ដ្រល...

គ្រឿងសម្អាងជាង១០តោនសង្រស័យថាខុសច្របាប់ត្រវូបានបង្ក្របនៅខណ្ឌបឹងក្រងកង ពីថ្ង្រទី៤ សីហា។រូបFN

នារី រង គ្រះ (កាល នៅ រស់) ត្រវូ ស្លាប់ ដោយ ការ បាញ់ ប្រហារ នៅ ក្រងុ បាងកក។ រូបថតហ្វែសប៊ុក

មន្ត្រទូីតកម្ពជុាសម្រលួឲ្រយ...



សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសីហនុៈ ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរបាល ខេត្ត ពេះសីហនុ  និង 
រដ្ឋាភិបាល អូស្តេលី  តាមរយៈ 
ស្ថានទូត អូស្តេលី បេចំា កម្ពជុា  
បាន ប្ដេជា្ញា រួមគ្នា  ដើមេបី ទប់ស្កាត់  
និងពងេងឹ ការបេឆំាង ឧកេដិ្ឋកម្ម 
ឆ្លងដេន ពេមទំាង ការបេឆំាង អំពើ- 
ហិងេសា ទៅលើ ស្តេ ីនិង កុមារ។ នេះ 
បើ តាម លោក ជួន ណារិន្ទ  ស្នងការ- 
នគរបាល ខេត្ត ពេះសីហនុ។

លោក ជួន ណារិន្ទ  បេប់ ភ្នំ- 
ពេញ  ប៉ុស្ដិ៍ ពី មេសិលមិញ ថា  លោក  
និង  លោក  Pablo Kang  
ឯកអគ្គរាជទូត បេទេស អូស្តេ លី 
បេចា ំនៅ កម្ពជុា  បាន ជបួ ពភិាកេសា 
ការងារ ជាមួយគ្នា  កាលពី ថ្ងេទី៤  
ខេសីហា។  លោក បាន ថ្លេង 
អំណរគុណ ចំពោះ ការជួយ ឧប- 
ត្ថម្ភ  គេប ់បេប យ៉ាង  នងិ កចិ្ច សហ- 
បេតបិត្តកិារ លើ គេប ់វសិយ័  ដេល 
រដ្ឋា ភិបាល អូស្តេលី  បាន ផ្ដល់- 
ជូន កម្ពុជា។ ជាពិសេស លើ 
វសិយ័  កសកិម្ម  ហេដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ  
អភិវឌេឍន៍ ជនបទ  ផ្នេក ចេបាប់  ការ- 
បេឆាំង នឹង ឧកេិដ្ឋកម្ម ឆ្លងដេន  

និងការ បេឆាំងនឹង អំពើ ហិងេសា 
ទៅលើ ស្តេី  និង កុមារ។ល។

លោក ថា ៖«យើង បានជជេក- 
គ្នា ការងារ ជាទូទៅ ចេើន  គឺ យើង 
បាន ប្ដេជា្ញា ទប់ស្កាត់ បទល្មើស 
ឆ្លងដេន  ហើយ យើង ផេសព្វ ផេសាយ 
ពី ផល ប៉ះពាល់ នេ ការបេើបេស់ 
ហិងេសា លើ ស្តេ ីតាមរយៈ អង្គការ 
មួយចំនួន របស់ អូស្តេលី ដេល 
កំពុង ធ្វើការ ងារ នៅ កម្ពជុា»។

លោក ស្នងការ បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ហើយ បទ ល្មើស ដេល យើង 
បងេ្កាប ជាមួយ សមត្ថកិច្ច ជាមួយ 
បូ៉លិស អូសេ្តាលី  គឺ យូរៗ មាន មួយ 
ករណី ដេរ។ កេពី នេះ  យើង 
នៅតេ ពងេងឹ ការសហការ គ្នា ទៀត  
ដើមេបី រឹត បន្ដឹង ចំណង មិត្ត ភាព 
បេទេស យើង ទំាង២»។

ក្នុង កិច្ច សហការ កន្លងមក  
លោក ជួន ណារិន្ទ  ឲេយដឹងថា  មន្តេី 
នគរបាល ជាតិ កម្ពជុា  ធ្លាប់ សហ- 
ការ ជាមួយ មន្តេ ីបូ៉លិស អូស្តេ លី 
ក្នុង ការបង្កេប បទល្មើស  និង 
បេឆំាង នឹង ឧកេិដ្ឋកម្ម ឆ្លងដេន 
រួមគ្នា ដេរ  បុ៉ន្ដេ មិន ញឹកញាប់ ទេ។ 
កេពី កិច្ចសហការ ជាមួយ បូ៉លិស   
អូស្តេលី  នគរបាល ជាតិ កម្ពជុា  

ក៏ដូចជា មន្តេ ីនគរបាល ខេត្ត ពេះ- 
សី  ហនុ  តេងតេ សហការ ជាមួយ 
បេទេស ជាមិត្ត ផេសេងៗ ទៀត ក្នងុ 
ការ បង្កេប ឧកេដិ្ឋកម្ម ឆ្លង ដេន។

លោក  Pablo Kang  ឯក អគ្គ- 
រាជទូត បេទេស អូស្តេលី បេចំា នៅ 
កម្ពជុា ពី មេសិលមិញ មិនអាច ស្វេង- 
រក បេភព ទាក់ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថេម ជំុវិញ ការលើកឡើង នេះ 
បាន ទេ។ ចំណេក មន្តេ ីស្ថានទូត 
អូស្តេលី បេចំា នៅ កម្ពជុា  ពី មេសិល- 
មិញ ក៏មិនទាន់ បាន ឆ្លើយ តាម រយៈ  
សរ អេឡិច តេនិូក នៅ ឡើយ។

លោក សេ ីជៀប សុធរី  មន្តេី 
សមេបសមេលួ ផ្នេក សិទ្ធមិនុសេស 
នេ  សមាគម អាដហុក បេចំា ខេត្ត 
ពេះសីហនុ ថ្លេង ពីមេសិល មិញ ថា  
លោកសេ ីបានកត់ សមា្គាល់ ពី ការ 
យក ចិត្ត ទុកដក់ ចំពោះ ការ- 
បង្កេប និង ការបេឆំាង ឧកេដិ្ឋកម្ម 
ឆ្លងដេន របស់ សមត្ថកិច្ច ខេត្ត ពេះ- 
សីហនុ។ កន្លង មក សមត្ថកិច្ច បាន- 
យកចិត្ត ទុកដក់  សហការ ជាមួយ 
សមត្ថកិច្ច បរទេស  ដើមេបី បង្កេប 
បទ ល្មើស ឆ្លង ដេន។

លោកសេី បន្តថា  ជាក់ស្ដេង  

ករណី ឃាត់ ជនល្មើស ឆ្លងដេន  
ដេល ជិះទូក ពី បរទេស នាពេល 
កន្លងទៅ  សមត្ថកិច្ច កម្ពជុា  ពេយា- 
យម ទាក់ទង សមេបសមេលួ ទៅ 
សមត្ថកិច្ច បេទេស របស់ ពួកគេ  
ដេល ជា អ្នកបេពេតឹ្ត នោះដើមេបី ចាត់-  
វិធនការ តាម ចេបាប់។ ដោយ ឡេក  
ករណី អំពើ ហិងេសា លើ ស្ដេ ី និង កុមារ  
លោក សេ ីកត់សមា្គាល់ ឃើញ កើត- 
មាន ចេើន គួរ ឲេយ កត់ សមា្គាល់ ដេរ។ 
បុ៉ន្ដេ សមត្ថកិច្ច ខេត្ត ពេះសី ហនុ  ក៏ 
ពេយាយម ដោះសេយ ដេរ។

លោក សេ ី ជៀប សុធរី  បញ្ជាក់ 
ថា ៖«ក្នងុ នាម ខ្ញុ ំជា សង្គម សីុ វិល 
ដេល ធ្វើការ លើ សិទ្ធ ិមនុសេស នេះ  គឺ 
នៅតេ ជំរុញ ឲេយ សមត្ថ កិច្ច បន្ត ទប់- 
ស្កាត់  និង ចាត់ វិធនការ លើ ករណី 
ហិងេសា លើ ស្តេ ី និង កុមារ។ ខ្ញុ ំក៏ នៅ 
មាន ការពេួយបារម្ភ ពី ការបេើ 
ហិងេសា  លើ កុមារ។  ពេះ ពួកគត់ 
មិនបាន ចូល រៀន  គឺ ពួកគត់ នៅ ផ្ទះ  
ដូច្នេះ ក្មេងៗ មិនសូវ នៅ ស្ងៀម ទេ  
អី៊ចឹង អាច នឹងរង ការបេើ ហិងេសា លើ 
កុមារ ដេរ។ អី៊ចឹង មានតេ សមត្ថ- 
កិច្ច ជួយ ទប់ស្កាត់  និង អប់រំ ផេសព្វ- 
ផេសាយ ដល់ អាណាពេយាបាល ឲេយ 
យក ចិត្ត ទុកដក់ ពី បញ្ហា នេះ»៕ 

� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី តេសេង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមេន                           
ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រ� និពន្ធ  

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

សូ វិស ល
អនុប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ ស� ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច្ច  
�៉េ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បេ  ក់ ស យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខេង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងេសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�េក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ � នផ្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកេ ភីរៈ 
ផ្ន ្រករច� ទំព័រ

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

ផ្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

ផ្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម
ជេម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

ប្រ � នផ្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពេ�េ  សុជា តិ

ជំនួយកា រផ្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉េង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំេញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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រដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលការលើកឡើងថាផែនទីខ្នាត១លើ២៥ពាន់ធ្វើឲែយកម្ពជុាបាត់បង់ទឹកដី
 ខន សា វិ 

 ភ្នំព្រញ ៈ  គណៈ កមា្មាធិការ ចមេុះ 
កិច្ចការ ពេំដេន កម្ពុជា  បាន ចេញ 
សេចក្ដ ីថ្លេ ងការណ ៍មយួ  កាលព ីថ្ងេ 
មេសិលមិញ ដោយ បាន ទាត់ ចោល 
ចំពោះ ការ លើក ឡើង ដេល ថា ផេន ទី 
ខ្នាត ១ លើ ២៥ ពាន់  គូស ដោយ 
វៀត ណាម  ធ្វើឱេយ កម្ពជុា តេវូ បាតប់ង ់
ទកឹដ ីដោយ ចាតទ់កុ  អ្នក លើក ឡើ ង 
បេប នេះ ថា  ការ បេឌិត រឿង ដោ យ 
កេុម ឧទា្ទាម កេ ចេបាប់ ប៉ុណ្ណោ ះ  ។ 

 សេចក្ដី ថ្លេង ការណ៍  គណៈកមា្មា - 
ធកិារ ចមេុះ  កចិ្ចការ ពេដំេន អះអាង 
ថា ការ លើក ឡើង ដេល ថា  ការ - 
ទទួល យក ផេនទី ថ្មីសនា្លាង ខ្នាត ១ 
លើ  ២៥ ពាន់ គឺ បេៀប ដូចជា 

ការទទលួ ប្លងដ់ ីថ្ម ីនេ បេទេស កម្ព ុជា  
គូស ដោយ វៀត ណាម និង ដេល 
មាន ន័យ ថា  បូរណភាព ទឹក ដី កម្ព ុជា  
តេូវបាន កំណត់ ដោយ វៀត ណាម 
នោះ គឺ  ជា ការចោទ បេកាន់ ដោយ - 
គ្មាន មូលដ្ឋាន ។ 

 សេចក្ដី ថ្លេង ការណ៍ សរ សេរ ថា ៖ 
« សូម បេកាស បដិសេធ ចោល 
ទាំងសេុង ការចោទបេកាន់ ដោយ 
គ្មាន មូលដ្ឋាន របស់ កេុម ឧទា្ទាម 
កេចេបាប់ និង គូកន ដេលមាន 
ចេតនា បង្កើត រឿង និង ផេសព្វ ផេសាយ 
នូវ ព័ត៌មាន មិន ពិត ក្នងុ ចេត នា ទុច្ចរិ ត 
នងិ ក្នងុ គោល បណំង បភំានស់ធ- 
រ ណមត ិជាត ិនងិ អន្តរ ជាត ិឱេយមាន 
ការយល់ចេឡំ  មក លើ ការងារ 
ពេំដេន របស់ រដ្ឋាភិបាល  អំពី ការ-

ធ្វើឱេយ បាត់ បង់ ទឹកដីក៏ដូចជា ការ - 
បណ្ដោយឱេយ មានការ រលំោភ បពំាន 
ទឹកដី ពី បេទេស វៀតណាម » ។ 

 គណៈ កមា្មាធិការ ចមេុះកិច្ចការ 
ពេំដេន បាន បញ្ជាក់ថា ការ កំណត់ 
ខណ្ឌសីមា និង បោះបង្គាល ពេដំេ ន  
គោក បេទេស ទាំង ២ គឺជា ការងារ 
បច្ចេក ទេស កមេិត ខ្ពស់  និង អនុវត្ត 
ដោយ កេុម ជំនាញ បេទេស ទាំង២  
ដោយ យក គោលការណ៍ ខេសេ ពេដំេ ន  
មនិ កេបេ  តាម ផេនទ ីផ្លវូការ  បោ ន 
ខ្នាត ១ លើ ១០០ ពាន់ ដេល បោះ - 
ព ុម្ពដោយ កេមុ ភមូ ិសស្ដេ ឥណ្ឌចូនិ 
សេប តាម រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ កម្ពុជា ដេល 
ធនា អំពី ការមិន បាត់បង់ ទឹកដី ។ 

 គណៈ កមា្មាធិការ នេះ បញ្ជាក់ ទៀ ត  
ថា ខេសេ ពេំដេន នៅលើ ផេនទី ខ្នាត  
១  លើ ២៥ ពាន់ គឺ តេឹមតេូវ តាម ខេសេ 
ពេំដេន នៅ ផេនទី បោ ន ខ្នាត  ១ លើ 
១០០ ពាន ់ទាងំអស ់លើក លេង តេ 
តំបន់ មួយចំនួន  ដេល ពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា នងិ វៀតណាម  កពំងុ រសន់ៅ 
និង ដំ ដុះ អាសេ័យ ផល ជាក់ស្ដេង 
គឺ តេូវ រកេសា ដី ទាំងនោះ ជូន ពលរដ្ឋ 
ដដេល តាម រយៈ ការ ដោះ ដរូ ដ ីមយួ 
ស្មើ មួយ ។ 

 លើសពីនេះ ផេនទី ១ លើ ២៥ 
ពាន ់គ ឺបាន បេគលឱ់េយ បេទេស ទ ី៣  
ជា អ្នក បោះ ពុ ម្ព គឺ កេុមហ៊ុន Blo-
minFo A/S នេ បេទេស ដ ណឺ - 

មា៉ាក បនា្ទាប់ ពី ការបេកាស ដេញថ្លេ 
ជា អន្តរជាតិ ហើយ ជា ផេនទី ធ្វើ-
ឡើង តាមរយៈ ការថតរបូ ភា  ព ពលីើ 
អាកាស តាមបេប បច្ចេក វទិេយា ទនំើប 
ថ្មី ដេល បានបងា្ហាញ យ៉ាងចេបាស់ 
នៅ ទីតាំង បង្គាល ពេំ ដេន  និង ខេសេ 
បនា្ទាត់ ពេដំេន  ដេល មាន និយម កា រ  
ចេបាស់ លាស់ ។ 

 បេតិកម្ម របស់ គណៈកមា្មាធិកា រ 
ពេំដេន របស់ រដ្ឋាភិបាល នេះ ធ្វើ - 
ឡើង បនា្ទាប់ពី អតីត គណបកេស 
សង្គេះ ជា តិ  បាន ចេញ សេចក្ដ ីថ្លេង- 
ការណ៍ ១  កាលពី ថ្ងេទី ៣   ខេ សីហា 
ដោយ បាន លើក ឡើង ថា លោក វ៉ា 
គមឹហងុ ទេស រដ្ឋមន្តេ ី ទទលួបន្ទកុ 
កិច្ចការ ពេំ ដេន របស់ រដ្ឋាភិបាល  
ដេល បាន ទទួល យក ផេនទី ខ្នាត  
១ លើ ២៥ ពាន់ ចំនួន  ២៥០ ផ្ទាំង 
នៅ ខេត្ត តេនញិ បេទេស វៀតណាម  
កាលពី ថ្ងេទី ១ ខេ សីហា គឺ បាន 
គូស ដោយ  វៀតណាម ផ្អេក តាម 
លទ្ធផល នេ ការ បោះ បង្គាល  
ពេំដេន បេទេស  ទាំង២  សមេច 
បាន  ៨៤% ។ 

 អតីត គណបកេស សង្គេះ ជាតិ 
បន្តថា ការបោះបង្គាល ពេំដេន 
បាន  ៨៤% នោះ គឺ ធ្វើ ទៅតាម 
សន្ធិសញ្ញា កំណត់ ពេំដេន រដ្ឋ ឆា្នាំ 
១៩៨៥ និង សន្ធិ សញ្ញា បំពេញ - 
បន្ថេម ឆា្នាំ ២០០៥ ដេលជា សន្ធិ - 

សញ្ញា ធ្វើ ឱេយ បេទេស កម្ពជុាតេវូ បា ត់ - 
បង់ ទឹកដី ទៅ បេទេស វៀតណា ម  ។ 

 ប៉នុ្តេ គណៈ កមា្មាធកិារ ចមេុះកចិ្ច- 
ការ  ពេំដេន  របស់ រដ្ឋាភិបាល បាន 
បញ្ជាក់ថា ការ  កំណត់ ខណ្ឌ សីមា 
និង  ការ បោះ បង្គាល ពេដំេន សមេ ច  
៨៤%  និង កំពុង បន្តធ្វើ បញ្ចប់ ជា 
ស្ថាពរ នៅពេល ខង មុខនេះ គឺ 
ធនាបាន នូវ ផ្ទេ កេឡា ដី របស់ 
កម្ពុជា ចំនួន  ១៨១ ០៣៥ គីឡូ - 
ម៉េតេ កេឡា ដោយ មនិឱេយ ជាត ិ នងិ 
បេជាជន តេូវ ខត បង់ ឡើយ ។ 

លោក សុខ ទូច បេធន រាជ- 
បណ្ឌិតេយ សភា កម្ពុជា  បាន លើក- 
ឡើង ថា កាល  ណា ផេន ទី តេូវ បាន 
ពងេីក កាន់ តេ ធំ គឺវ កាន់ តេ ធ្វើ ឱេយ 
មាន ការ លម្អៀង កាន់ តូច  ទៅ នឹង 
ផេន ដី ។ លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ផេ ន ទីខ្នាត ១ លើ ២៥ ពាន់ គឺវ 
កាន់ តេ ចេបាស់  ហើយ ការ  លម្អៀង 
មាន តិច ។ ខ្នាត ១ លើ ១០០ ពាន់ 
មាន នយ័ ថា ១ សង ់ទមី៉េតេ  នៅលើ 
ផេន ទី វ ស្មើនឹង ១ពាន់ ម៉េតេ  នៅ 
លើផេន ដី ហើយ ១ លើ  ៥០ ពាន់ 
វស្មើនងឹ ៥០០ ម៉េតេ  នៅលើ ផេន- 
ដី វស្មើ នឹង ១ សង់ ទីម៉េតេ  នៅ 
លើផេន ទី។ អ៊ីចឹ ង បើ១ លើ ២៥ 
ពាន់ គឺវ លម្អៀង កាន់ តេតិច ។ 
ផេនទី ពងេីក កាន់ តេធំ វធ្វើ ឱេយ   
ការ លម្អៀងកា ន់តេ តូច»៕
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ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ក្រមុហ៊នុបច្ច្រកវទិ្រយាហរិញ្ញវត្ថុ
ដ្រលចាប់ផ្តើមអភិវឌ្រឍក្នុងឆ្នាំ២០១៦
នងិមានមលូដ្ឋាននៅកម្ពជុាClikបាន
ប្រកាសកាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រសហីាថាខ្លនួ
បានបញ្ចប់ការបិទបញ្ចប់ការកៀរគរ
ទនុវនិយិោគបន្ថ្រមវគ្គដបំងូដ្រលមាន
តម្ល្រ៣,៧លានដុលា្លារ និងត្រៀម
ដំណើរការជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំន្រះ។
ន្រះបើយោងតាមស្រចក្តីប្រកាស
របស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបានបញ្ជាក់ថាមូល-

នធិនិ្រះត្រវូបានដកឹនាំដោយក្រមុហ៊នុ
OpenwayនងិPoemsPteLtdដ្រល
ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ
របស់ក្រុមហ៊ុនPhillipCapital
ដ្រលជាមជ្រឈមណ្ឌលហរិញ្ញវត្ថុសងិ្ហបរុី
ក្នុងតម្ល្រជាង៣៥ពាន់លានដុលា្លារ
ស្ថតិក្រមការគ្របគ់្រងរមួជាមយួនងឹ
ក្រុមវិនិយោគិនគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពិភព-
លោកជាច្រើនទៀតដ្រល១ភាគ៣
មានមូលដ្ឋាននៅប្រទ្រសកម្ពុជា។
ហិរញ្ញប្របទានន្រះ រួមមាន២លាន

ដុលា្លារន្រការប្ដ្រជា្ញាចិត្តវិនិយោគដំបូង
ដ្រលបានប្រកាសកាលពីចងុឆ្នាំ២០១៨
អាចឲ្រយក្រុមហ៊ុនClikបង្កើនក្រុម
វិស្វកម្មផលិតកម្មនិងស្រវាអតិថិជន
របស់ខ្លួន។
ដោយបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ

២០១៦ក្រុមហ៊ុនClikគឺជាចង្កោម
ការទូទាត់ដ្រលជំរុញឲ្រយការទូទាត់
របស់អតិថិជនតាមរយៈកាតកាបូប
ប្រក់អនឡាញនិងគណនីធនាគារ
ខណៈដ្រលអាចឲ្រយពាណជិ្ជករទទលួ-
យកការទូទាត់ប្របនោះ។
លោកMatthewTippettsអគ្គនាយក

នងិជាសហស្ថាបនកិក្រមុហ៊នុClikបាន
ឲ្រយដងឹថា៖«បនា្ទាប់ពីរយៈព្រល២ឆ្នាំន្រ
ការកើនឡើងនងិការកណំត់មលូដ្ឋានគ្រឹះ
ន្រយទុ្ធសស្ដ្រទីផ្រសារក្នងុតបំន់របសយ់ើង
យើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបង្កើន
ល្របឿនកណំើនរបស់យើងជាមយួការ-
បិទដំណាក់កាលដំបូងន្រះ»៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ :ឯកអគ្គរាជទតូកម្ពជុាប្រចាំ
សធារណរដ្ឋកូរ៉្រលោកឡុងឌីម៉ង់
បានអះអាងថា វិទ្រយាស្ថានកំណើន
ប្រតងសកល(GGGI)បានបើកភ្លើង
ប្រតងឲ្រយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដក់សំ-
ណើសុំកញ្ចប់ថវកិាលើគម្រងបង្កើត
រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនី
ដោយកាកសណំល់សរំាមនៅទលីាន
ចាក់សំរាមក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានី
ភ្នំព្រញ។
ការបង្ហាញបំណងន្រះត្រូវបានធ្វើ

ឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកឡុងឌីម៉ង់
ជាមួយលោកបានគីមូនអតីតអគ្គ-
ល្រខាធិការន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដ្រលបច្ចុប្របន្នជាប្រធានវិទ្រយាស្ថាន
កណំើនប្រតងសកល(GGGI)ដ្រល
មានមលូដ្ឋាននៅករូ៉្រខាងត្របងូកាលពី
សបា្តាហ៍មុន។
លោកឡងុឌមីង៉់ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍

កាលពីថ្ង្រពធុថាលោកគមីនូប្រធាន
GGGIបានគាំទ្រកម្ពជុាចពំោះគម្រង
វនិយិោគន្រះដោយបានសន្រយាថានងឹ
សហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់
ដណំោះស្រយលើការគ្រប់គ្រងសរំាម
ប្រកបដោយចីរភាពនៅទីលានចាក់
សំរាមក្នុងខណ្ឌដង្កោក្រុងភ្នំព្រញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«វិទ្រយាស្ថានGGGI

មានកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនអាចជួយ
កម្ពុជាយើងលើការគ្រប់គ្រងកាកសំ-
ណល់សរំាមដោយបបំ្ល្រងជាថាមពល
ស្អាត។គាត់បានប្រប់ឲ្រយកម្ពជុាធ្វើស-ំ
ណើមកGGGIហើយគាត់នឹងពិនិត្រយ
ពិចារណាលើកិច្ចការន្រះ។ ខ្ញុំក៏បាន
ដក់របាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រសយើងរួចរាល់
ហើយដើម្របីពិនិត្រយនិងពិចារណា»។
លោកបន្តថា៖ «GGGIក៏រីករាយ

សហការជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្តល់
ប្រកឹ្រសាយោបល់ជនំយួបច្ច្រកវទិ្រយានងិ
ជាគោលនយោបាយបន្ថ្រមទៀតលើ
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណលសំរាម»។

លោកវិចទ័រហ្រសូនាអគ្គនាយកន្រ
អគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលន្រក្រសួងរ៉្រ
និងថាមពល បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
នៅថ្ង្រពធុថាលោកស្វាគមន៍នងិគាទំ្រ
ចំពោះវទិ្រយាស្ថានកំណើនប្រតងសកល
ដ្រលផ្តល់ឱកាសឲ្រយរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
រៀបចំសំណើសុំកញ្ចប់ថវិកាសម្រប់
គម្រងន្រះ។
លោកបន្ថ្រមថាកន្លងមកក្រសួង

ធា្លាប់បានអនញុ្ញាតឲ្រយក្រមុហ៊នុឯកជន
មួយចំនួនសិក្រសាលើការសងសង់
រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីការដុត
សំរាមដ្ររ ប៉ុន្ត្រដោយសរការផលិត
ថាមពលបំប្ល្រងពីសំរាមមានតម្ល្រ

ខ្ពស់ព្រកធ្វើឲ្រយរដ្ឋាភិបាលគា្មានលទ្ធ-
គ្រប់គ្រន់ឲ្រយក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះវិនិ-
យោគ។តម្ល្រអគ្គិសនីពីរោងចក្រដុត
សរំាមដ្រលក្រមុហ៊នុបានសកិ្រសាកន្លង
មកនៅក្នងុរង្វង់ចនោ្លាះព១ី៤ទៅ១៥
ស្រនក្នុង១គីឡូវា៉ាត់ម៉ោង។
លោកបានឲ្រយដឹងថាសព្វថ្ង្ររដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាកំពុងបន្តស្វ្រងរកដ្រគូ
ឯកជនដើម្របីវិនិយោគលើរោងចក្រ
ផលិតថាមពលដោយកាកសំណល់
សំរាម។លោកបានបា៉ោន់ប្រមាណថា
គម្រងវនិយិោគន្រះនងឹត្រវូចណំាយ
ទុនវិនិយោគច្រើនរហូតដល់រាប់រយ
លានដុលា្លារ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«អគ្គសិនីកម្ពជុា

កំពុងរៀបចំឲ្រយមានការដ្រញថ្ល្រលើ
គម្រងវិនិយោគន្រះ»។
របាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថាន

កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩បានឲ្រយដឹងថា
បរមិាណសរំាមសរបុនៅកម្ពជុាក្នងុ១
ថ្ង្រមានជាង១មុនឺតោនឬស្មើនងឹជតិ
៤លានតោនក្នងុ១ឆ្នាំ។សម្រប់រាជ-
ធានីភ្នំព្រញក្នុង១ថ្ង្រសំរាមមាន
ប្រមាណ៣ពាន់តោន។
ទនិ្ននយ័បង្ហាញថាសរំាមទាងំនោះ

៦៥ភាគរយជាសណំល់សររីាង្គ២០
ភាគរយជាសំណល់ថង់បា្លាស្ទិកនិង
នៅស្រសសល់គឺជាសំណល់រឹងនិង
សំណល់ផ្រស្រងទៀត៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ:ក្រុមហ៊ុនស្រវាអីុនធឺណិត
Ezecomបានចុះហត្ថល្រខាលើអន-ុ
ស្រសរណៈន្រការយោគយល់(MoU)
ជាមួយមជ្រឈមណ្ឌលសម្រប់ភាពជា
អ្នកដកឹនាំនងិអភវិឌ្រឍវជិា្ជាជវីៈ(CLPD)
ន្រសកលវទិ្រយាលយ័អាម្ររកិាងំភ្នពំ្រញ
(AUPP)ក្នងុគោលបំណងដើម្របីលើក-
កម្ពស់ការអប់រំ និងបណ្តុះបណា្តាល
ធនធានមនុស្រសរបស់ស្ថាប័នន្រះឲ្រយ
កាន់ត្រប្រសើរឡើងថ្រមទៀត។
លោកស្រីLeeYuniអគ្គនាយិកា

ប្រតបិត្តិក្រមុហ៊នុEzecomបានថ្ល្រង

នៅក្នុងពិធីចុះMoUន្រះថាការផ្តល់
ស្រវាកម្មអីុនធឺណិតល្របឿនលឿន
ប្រកបដោយគណុភាពនងិការការពារ
ប្រកបដោយសវុត្ថភិាពខ្ពស់ពតិជាមាន
សរៈសខំាន់ណាស់សម្រប់គ្រឹះស្ថាន
អបរ់ំន្រសកលវទិ្រយាលយ័AUPPក្នងុ
ការពង្រកីសកា្តានពុលរបស់ខ្លនួព្រម-
ទាងំការផ្តល់កម្មវធិសីកិ្រសាឲ្រយបានកាន-់
ត្រទូលទូំលាយទៅដល់មនសុ្រសកាន់ត្រ
ច្រើននៅក្រថា្នាករ់ៀនតាមរយៈប្រពន័្ធ
អីុនធឺណិត។លោកស្រីនិយាយថា៖
«ការចុះអនសុ្រសរណៈន្រការយោគយល់
ថ្ង្រន្រះនងឹបើកឱកាសសហការកាន-់
ត្រជិតស្និទ្ធរវាងក្រុមហ៊ុនEzecom

និងមជ្រឈមណ្ឌលCLPDក្នុងកិច្ចការ
អបរ់ំបណ្តុះបណា្តាលបគុ្គលកិនងិការ-
អភិវឌ្រឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ខ្ញុំពិតជា
រីករាយចំពោះកិច្ចសហការន្រះ»។
លោកAlanWarkនាយកប្រតិ-

បត្តិមជ្រឈមណ្ឌលCLPDបានប្រប់ថា
ភាពជាដ្រគូរវាងសកលវិទ្រយាល័យ
AUPPនិងក្រុមហ៊ុនEzecomគឺជា
ឱកាសសម្រប់ភាគី២ទទួលបានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងជួយឲ្រយ
ក្រុមហ៊ុនអាចពង្រឹងឯកទ្រសរបស់
ខ្លួនបានកាន់ត្ររឹងមាំបន្ថ្រមទៀត។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ខ្ញុំសមូសម្ត្រងក្តី

សោមនស្រសរកីរាយចំពោះកិច្ចសហការ

ន្រះហើយនៅព្រលអនាគតយើង
រំពឹងថា នឹងរៀបចំនូវគំនិតផ្តួចផ្តើម
សម្រប់ការបណ្តុះបណា្តាលនិងការ-
អភិវឌ្រឍបច្ច្រកវិទ្រយាជាច្រើនក្រមកិច្ច-
សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនន្រះ»។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានបានឲ្រយដងឹ

ថាតាមរយៈអនុស្រសរណៈន្រការយោគ-
យល់ន្រះនងឹមានវ្រទកិាជាច្រើនដ្រល
ភាគីទាងំ២អាចសហការគា្នាមានដចូ-
ជា ការបណ្តុះបណា្តាលឱកាសអា-
ហារូបករណ៍ការធ្វើកម្មសិក្រសានិង
សកម្មភាពដទ្រទៀតដ្រលនឹងផ្តល់
អត្ថប្រយោជន៍ដល់បគុ្គលកិន្រស្ថាបន័
ទាំង២ផងដ្ររ៕LA
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GGGI បើក ភ្លើង បៃតងឲៃយ កម្ពជុា  សមៃប់ រោង ចកៃ អគ្គសិនី ពី សំរាម 

លោក ឡុង ឌីម៉ង់(ឆ្វេងទី ២) និង លោក បាន គីមូន(កណ្តាល ) ថត រូបអនុសេសាវរីយ៍។ សហការី

Fintech  Clik 
  គៃង ដាក់ដំណើរការ 
 ជាផ្លវូការ ចុងឆ្នានំៃះ  

Ezecom ចុះ MOU ជាមួយ  AUPP ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការអប់រំ

ទិន្នន័យទីផៃសារមូលបតៃកម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,280 17,400 17,400 17,240

2 GTI 3,060 - 3,060 3,060

3 PAS 14,960 15,140 15,140 14,900

4 PPAP 11,680 11,680 11,700 11,680

5 PPSP 2,300 - 2,300 2,300

6 PWSA 5,700 5,700 5,700 5,700

កាលបរិច្ឆ្រទ:៥ែខសីហាឆ្នាំ២០២០
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ទីក្រុង ឡុងដ៍ៈ ក្នុង ដំណាក់- 
កាល រកី រាល ដាល កវូដី ១៩ ដបំងូ   
សៃចក្ត ីរាយ ការណ ៍ព ីការ  ធ្លាក  ់ចុះ  
តមៃូវ ការការិយា ល័យ  បាន  កើត 
មាន   ជា ខ្លាំង  ប៉ុន្តៃ នៅ ពៃល កូវីដ 
១៩បន្ត អូស បន្លាយ  និងការ ឆ្លង 
លើក ទី ២  បាន កើត មាន ជា- 
សកល  រឿង រា៉ាវ  ខ្លះ បាន ផ្លាសប់្តរូ  
ពី របៀប ដៃល និយោជិត  និង 
និយោជក យល់ ឃើញ  ចំពោះ 
កន្លៃង ការងារ នៅ ការយិាលយ័  ។  
គៃ កំពុង មើលឃើញថា  វា  ជា  
ជមៃើស ជា ជាង ភាព ចាំបាច់ 
សមៃប់ បុគ្គលិក  ធ្វើ ការងារ នៅ 
ការិយា ល័យ  ។ 

 កាសៃត The Straitstime 
របស់ សិង្ហបុរី ដៃល យោងការ- 
ចៃញ ផៃសាយរបស់ សារព័ត៌មាន 
Bloomberg  បាន ឲៃយ ដឹងថា 
នៅ ពៃល ការ គៃប់ គៃង ការ រីក- 
រាល ដាល បាន  ការ ផ្លាស ់ប្តរូ នងឹ 
តៃូវបាន គៃ សា្វាគមន៍  ដោយ  
កៃុមហ៊ុន នឹង កាត់ បន្ថយ តម្លៃ 
ជួល  និង បុគ្គលិក ដៃល ពៃួយ- 
បារម្ភ ចំពោះ  ការ ឆ្លង បៃចាំ ថ្ងៃ ។ 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ មា្ចាស់ នៃ  អចលន- 
ទៃពៃយ នៅ តំបន់ ពាណិជ្ជ កម្ម វិញ  
ពៃយួ បារម្ភ រចួ ជា សៃច ទៅហើយ  
ព ីការ ផ្លាស ់ប្តរូ ព ីទ ីតាងំ លក ់រាយ 
ទាំង នៃះ ដោយ ផល លំបាក  
បៃហៃល  ជា អាកៃក់ ។ តម្លៃ 
ទីផៃសារ នៃ  កៃុមហ៊ុន  អចលន- 
ទៃពៃយ តាម តំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម  
ដចូ ជា  កៃមុហ៊នុ Land Secu-
rities នងិ British Land បាន 
ធ្លាក់ ចុះរួច ទៅ ហើយ។ 

នៃះ គៃន់ តៃ ជា សំណួរ ខ្លះៗ  
នៃ បគុ្គលកិ បៃើបៃស ់បច្ចៃកវទិៃយា   
នៅ កៃុមហ៊ុន  Alphabet, 
Twitter ឬក ៏Facebook បាន 
ជជៃក គ្នា ជា ហូរ ហៃកន្លង មក 
សំដៅ ដល់ ការ បំពៃញ ការងារ 
របស់ ពួក គៃ ពី ផ្ទះ ។  កៃុម ហ៊ុន 

ស្ទើរ គៃប ់បៃភៃទ កពំងុ មាន របៀប  
គណន  បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា 
នៃះ ដោយលោក   Alan Jope  
បៃធន នៃ កៃុមហ៊ុន ផលិត ផល 
បៃើបៃស ់ Unilever  មនិ មើល 
ឃើញ  បុគ្គលិក តៃឡប់ ទៅ ធ្វើ 
ការងារ ក្នុង ការិយា ល័យ វិញ 
១០០ ភាគរយ នោះទៃ  ចណំៃក 
ធនគរ ស្វ៊សី   UBS បាន ឲៃយ ដងឹ  
ថា  បុគ្គលិក ១ភាគ ៣ អាច បន្ត 
ការងារ ពី ផ្ទះ របស់ ពួក គៃ បាន។ 

មាន ការ ចំណាយ ចៃើន  លើ 
អចលន ទៃពៃយ សមៃប ់អាជវីកម្ម 
បគុ្គលកិ នងឹ ពៃញ ចតិ្ត កាត ់បន្ថយ 
មក ធ្វើការងារ នៅការិយាល័យ ។ 

កៃុម អ្នក វិភាគ នៅ ធនគរ  
UBS បាន សន្នដិា្ឋាន ថា   ជា មធៃយម   
ការ ធ្វើ ការងារ ១ ទៅ ២ ថ្ងៃ ពី ផ្ទះ  
អាច កា្លាយ ជាបទដា្ឋាន ថ្មី ។ រឿង 
នោះ  អាច ជា លទ្ធផល  ធ្វើ ឲៃយ   ការ-ិ
យាលយ័នៅទនំៃរ ។ នៅ ទកីៃងុ 
ឡងុដ ៍ភាគខងលចិ  ដៃល ជា តបំន ់ 
ពាណជិ្ជ កម្មពៃញ នយិម បាន អន-ុ 
វត្ត   ការ ងារ ពី ផ្ទះ កាន់តៃ ចៃើន។ 
ជាមួយ ការ ថម ថយ ដៃល នឹង 
កើត  មានដៃល មាននយ័ ថា  អតៃ  
ការិយាល័យ ទំនៃរ កើន ឡើង  ពី 
៣,៣ ភាគរយ ក្នងុ តៃមីាស ដបំងូ  
នៃ ឆ្នា ំ២០២០ទៅ ជាង ១០ ភាគ រយ  
នៅ ដំណាច់ ឆ្នាំ នៃះ។ នៃះ បើ 
យោង  តាម  UBS ដោយលើក- 
ឡើង ថា វា អាច ស្ថតិនៅ ១១,៥ 
ភាគរយ  ក្នុងឆ្នាំ ២០២២។  

ដំណឹង ល្អ សមៃប់ ឧសៃសាហកម្ម   
អចលនទៃពៃយ គឺ ថាវា អាច បៃើបៃស់ 
ឡើង វិញនូវ ទីតាំង ពាណិជ្ជកម្ម  ជា 
ការអភវិឌៃឍលនំៅឋាន ដោយ សន្មត 
ថា បៃជាជន នៅតៃ  ចង់ រស់ នៅទីកៃងុ  
ពៃល  ការ រីករាល ដាល  បាន កើត 
ឡើង ជាថ្មី ។ UBS បាន ពៃយាករ ថា  
អតៃ ការិយាល័យ ទំនៃរ អាច ស្ថរិ- 
ភាព នៅ តៃឹម ៥,១ ភាគរយ  តៃឹមឆ្នាំ 
២០២៥៕Straitstimes_ANN/RR

តពី ទំព័រ ១...បៃទៃស ចិន នោះ ចំនួន  
វិនិយោគិន ដៃល  មក ខៃត្ត កំពង់ ស្ពី បៃកដ- 
ជា មាន កំណើន ខ្ពស់ ជា មិន  ខន ។ លោក  
បញ្ជាក់   ថា  ៖  « ខ្ញុំ គិត ថា  បើ មើល តាម សម្ទុះ 
នៃ ការ អភវិឌៃឍ ទៅ  ថ្ងៃ  អនគត  ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ
នឹងអាច  កា្លាយ ទៅ  ជា មជៃឈមណ្ឌល ឧសៃសា-
ហកម្ម  នៅ កម្ពុជា  »។  

យោង តាម លោក សំណាង ក្នុង ខៃត្ត 
កពំង ់ស្ព ឺ  ពៃល នៃះ ក ៏មាន គមៃង អភវិឌៃឍន ៍
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ១ កន្លៃង ទៀត លើ   
ផ្ទៃ ដ ី ១០០ ហកិតា  ក្នងុ សៃកុ គងពសិ ីដៃល  
កំពុង រៀបចំ ការ ចាក់ បំពៃញ  ដី បណ្តើរ ៗ   ។ 

បៃធន សមាគម អចលន ទៃពៃយ សកល 
លោក សំ សុខនឿន បាន បៃប់ ថា វិស័យ 
អចលន ទៃពៃយ ក្នុង ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  មាន ភាព- 
ទាក់ ទាញ កាន់ តៃ ខ្លាំង  ក្នុង   បៃមាណ ២ ឆ្នាំ 
ចងុ កៃយ នៃះ ដោយ មាន  គមៃង វនិយិោគ 
រោង ចកៃ សហគៃស និង  លំនៅឋាន ថ្មីៗ 
ជា ចៃើន   សាងសង់ នៅ ទី នោះ ។  លោក បន្ត 
ថា ដោយសារ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ កាន់ តៃ រីក ធំ 
ហៃត ុនៃះ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺក ៏កាន ់តៃ មានសកា្តា- 

ន ពុល ទៅ តាម នោះ  ដៃរ ។ ទន្ទមឹ នឹង  ភាព រីក-  
ចមៃើន នៃះ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយនៅ   កពំង ់ស្ព ឺ 
ក៏ បាន កើន ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ ផង ដៃរ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កំពង់ ស្ពឺ ជា ខៃត្ត ដៃល 
កពំងុ មាន សកា្តានពុល ខ្ពស ់លើ វសិយ័ អច- 
លនទៃពៃយ ខណៈ បច្ចបុៃបន្នមាន អ្នក វនិយិោគ 
កាន់ តៃ ចៃើន បាន នំ គ្នា ទៅ សង់ លំនៅ-  
ឋាន ឬ ពុះ ដី ឡូត៍លក់ ជា បន្ត បន្ទាប់ »។ 

បើ តាម លោក សុខនឿន បច្ចុបៃបន្ន ដី នៅ 
ក្នងុ  កៃងុ កពំង ់ស្ព ឺមាន តម្លៃ ជា មធៃយម ចនោ្លាះ 
ពី  ១០០-៥០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ 
ចំណៃក ដី នៅ តំបន់ ជាយ កៃុង អាច មាន 
តម្លៃ ចនោ្លាះ ពី ៤០-៦០ ដុល្លារ ។ 

អនបុៃធន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា លោក 
លឹម ហៃង ធ្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល  ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  ថា ភាព អំណោយ- 
ផល នៃ ទតីាងំ ភមូ ិសាសៃ្ត នៅ ចនោ្លាះ រាជធន ី 
ភ្នពំៃញ នងិ កពំង ់ផៃ ទកឹ ជៃ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
ដៃល មាន ផ្លូវ ជាតិ សំខន់ ត ភា្ជាប់ ទៅ គៃប់ 
តំបន់ ក្នុង បៃទៃស មាន ផ្លូវ លៃបឿន លឿន ឆ្លង- 
កាត់ និង មាន ធនធន ធម្មជាតិ ចៃើន បាន 

ធ្វើ ឲៃយ ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ   ទទួល បាន គមៃង វិនិ-
យោគ ថ្មី ៗ  ជា បន្ត បន្ទាប់ ពិសៃស បន្ទាប់ ពី 
កម្ពុជា មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀងពាណិ ជ្ជកម្ម សៃរី 
ជា មួយ  បៃទៃស ចិន ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖ « នៅពៃលរាជ រដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា ចុះ កិច្ចពៃមពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី 
ជាមួយ រដា្ឋាភិបាល បៃទៃស ចិន ក្នុង ពៃល 
ឆប់ៗ  នៃះ ខ្ញុ ំគតិ ថា ខៃត្តកពំងស់្ព ឺនងឹ រតឹតៃ 
ទទួល បាន វិនិយោគ ចូលទៅ បណា្តាក់ទុន 
ចៃើន បន្ថៃម ទៀត »។

កាល ពី  ដើមខៃ កក្កដា លោក វុី សំណាង 
ធ្លាប ់បាន នយិាយ ក្នងុ សន្នសិទីសារពត័ម៌ាន 
នៅ ទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី ថា នៅ ទូទាំង 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ មាន រោងចកៃ ធុន ធំ ចំនួន 
១៦១ រោង ចកៃ  ( កពំងុ ដណំើរការ ១៤៣ 
នងិ ១៨  ទៀត កពំងុ  សាងសង ់) ដោយ បៃើ- 
បៃស់  កមា្លាំង ពលកម្ម សរុប ១២០ ៧៣៤ 
នក់ ។ ចំណៃក វិស័យ សហគៃស ធុន តូច 
មធៃយម និង  សិបៃបកម្ម មាន សរុប ចំនួន ១ 
៥០៨ មូលដា្ឋាន បៃើ កមា្លាំង ពលកម្ម សរុប 
១៣ ៣៩៥ នក់ ៕ LA

ធ្វើការងារពីផ្ទះជាដំណឹង
អាក្រក់សម្រប់ម្ចាស់អគារជួល

ទិដ្ឋភាព ន្រ ការ ស្ថាបនា ផ្លវូ ល្របឿនលឿន ភ្នពំ្រញ-ក្រងុ ព្រះសីហនុ ដ្រល ឆ្លង កាត់ ខ្រត្ត កំពង់ ស្ព ឺ ជាង ៨០ គីឡូម៉្រត្រ ។ កៃសួង សាធរណការ និង ដឹក ជញ្ជូន

តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសតម្ល្រ$៦៦លាន...

 ក្នងុអំឡុង បុ៉ន្មាន សបា្តាហ៍ ចុងកៃយ នៃះ តម្លៃ 
មាស បាន បំបៃក នូវ តម្លៃ ១ ៩២១ដុល្លារ អាមៃរិក 
ក្នងុ១ អោនស៍ ដៃលជា តម្លៃ ខ្ពស់បំផុត ក្នងុ បៃវត្តសិាស្តៃ 
របស់ មាស ។ បច្ចបុៃបន្ន តម្លៃ មាស ក្នងុ ទីផៃសារ កំពុងស្ថតិ 
នៅក្នងុ តម្លៃ ១ ៩៨៤ដុល្លារ អាមៃរិក ក្នងុ ១ អោនស៍ ។ 

 បើ សង្កៃត ទៅលើ បមៃបមៃួល នៃ គមា្លាត ថ្លៃ នៃ 
រូបិយប័ណ្ណ លោហធតុ មានតម្លៃ បៃង ឆៅ ស ន្ទ សៃសន៍ 
ភាគហុ៊ន ពៃមទំាង ផលិតផល វិនិយោគ ផៃសៃងទៀត 
យើង នឹង ឃើញថា  ឱកាស ដ៏ មានតម្លៃ ជាចៃើន កំពុង 
តៃូវបាន ទាញយក ដោយ វិនិយោគិន ក្នុង ទីផៃសារ 
ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ ។ ជាក់ស្ដៃង ដូចដៃល បាន ជៃប 
ហើយ ថា ករណី កើនឡើង នៃ មៃរោគ កូ វីដ ១៩ កំពុង 
រុញចៃន ឲៃយ មានការ ធ្លាក់ចុះ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃទៃស នន ។ ដោយឡៃក សមៃប់ សហរ ដ្ឋ អាមៃរិក 

ដៃល បច្ចបុៃបន្នកំពុងរ ង នូវ ផលប៉ះពាល់ ខ្លាងំ បំផុត 
នោះ បានបងា្ហាញ នូវ ការធ្លាក់ចុះ នូវ សៃដ្ឋកិច្ច 
យា៉ាងខ្លាំង តាមរយៈ ការចៃញផៃសាយ នូវ ទិន្នន័យ 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លនួ សមៃប់ រយៈពៃល ចុងកៃយ  
នៃះ ។     ថ្មីៗ  នៃះ ផលិតផល ក្នងុសៃកុ សរុប (GDP) 
សមៃប  ់តៃមីាស ទី ២ នៃះ មានការ ធ្លាក់ចុះ ចំនួន 
៣២,៩% បន្ថៃមទៀត  ធៀប នឹង តៃមីាស ទី ១ ។ 
មៃយា៉ាងវិញទៀត ចាប់ពី ខៃមិថុន មកដល់ បច្ចបុៃបន្ន 
ផលិតកម្ម បៃង ឆៅ ក៏មាន ការធ្លាក់ចុះ ខ្លាងំ ក្នងុ ចនោ្លាះ 
ពី ២ លន បារ៉ៃល ទៅ ១០ លន បារ៉ៃល ក្នងុ ១ថ្ងៃ 
ហើយ បើ ធៀប ទៅនឹង ខៃមៃសា ឆ្នា ំ២០២០ គឺមាន 
ការធ្លាក់ចុះ រហូត ដល់ ១២ លន បារ៉ៃល ។ ជា 
ដំណោះសៃយ រដា្ឋាភិបាល អាមៃរិក បានចៃញ នូវ 
គោលនយោបាយ ចាក់ បញ្ចលូ សាច់បៃក់ ទៅក្នងុ 

សៃដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ ការទិញ នូវ បណ្ណបំណុល ក្នងុ តំបន់ 
មួយចំនួន ក្នងុ គោលបំណង លើកស្ទយួ សៃដ្ឋកិច្ច 
ក្នងុសៃកុ ឲៃយ មានការ ងើប តៃឡប់មកវិញ ។ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ពៃតឹ្តកិារណ៍ នយោបាយ សហរដ្ឋអាមៃរិក កំពុង 
ខិត ជិត ដល់ នូវ ការបោះឆ្នាត អាណត្តិ ទី ២ នៃ 
បៃធនធិបតី ដៃល គណៈបកៃសនយោបាយ កំពុង 
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

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



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

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

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

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

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

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្លា:170000ដុល្លារចរចា

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

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

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

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

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីនណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

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

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

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

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


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

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

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

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

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

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា


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

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះល្វង្សម្ប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫស្សីក្វ
តម្ល្:183000ដុល្លារចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វង្សម្ប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍ស្នជ័យ
តម្លា:៩៨០00ដុល្លារ(១ល្វាង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
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ក្រុងបាងកកៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រលោក
ប្រយុធ ចាន-អូចា បានប្ត្រជ្ញាស្នើឲ្រយធ្វើ
វិសោធនកម្មច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបាន
ថ្ល្រងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញឲ្រយមានការ- 
សរស្ររស្រចក្តីព្រងច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដោយខ្លួនឯងឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ-
សភានៅលើកក្រយ។
ដោយបានថ្ល្រងក្រយពីកិច្ចប្រជុំ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រយុធ ចាន-អូចាបានថ្ល្រងថា តួនាទី
របស់លោកត្រវូត្រគាទំ្រគណៈកមា្មាធិការ-
សភាបានតម្រូវឲ្រយសិក្រសា វិសោធនកម្ម
ច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ។
លោកឧត្តមស្រនយី៍ប្រយធុចាន-អូចា

បានថ្ល្រងថាតើបក្រសប្រឆាំងបានដក់
សំណើស្រចក្តីព្រងច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយ
ទៅសភានៅព្រលណា?ហើយរដ្ឋាភបិាល
នឹងបង្ហាញស្រចក្តីព្រងច្របាប់របស់ខ្លួន
ទៅសភាផងដ្ររ។
លោកឧត្តមស្រនយី៍ប្រយធុចាន-អូចា

បានថ្ល្រងថា៖«យើងនឹងត្រូវត្ររង់ចាំ
សំណើជច្រើនពីគណៈកមា្មាធិការនោះ។
រដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំស្រចក្តីព្រងច្របាប់
របស់ខ្លនួរចួរាល់ហើយខ្ញុំសង្រឃមឹថាការធ្វើ
វសិោធនកម្មច្របាប់រដ្ឋធម្មនញុ្ញនោះនងឹត្រវូ
បានលើកមកពិចារណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សភានៅលើកក្រយ រដ្ឋាភិបាលត្រៀម
លក្ខណៈរួចជស្រចដើម្របីធ្វើកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការឲ្រយបានព្រញល្រញ»។
វិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រយុធ ចាន-អូចាបានធ្វើឡើងស្រប-
ព្រល មានការអំពាវនាវកាន់ត្រខ្លាំងឡើង
ឲ្រយធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់ដ៏ចម្រូងចម្រស
ជពិស្រសច្រញពីគណបក្រសប្រឆាំង និង

ក្រុមសកម្មជននិស្រសិត។
លោកប្រយធុចាន-អូចាបានបន្ថ្រមថា

លោកបានគាំទ្រឲ្រយធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅត្រង់មាត្រណាដ្រល
ចាបំាច់ត្រប៉ណុ្ណោះ។លោកប្រយធុចាន-
អូចានឹងពិភាក្រសាអំពីសំណើក្រប្រច្របាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញជមួយគណៈកមា្មាធិការសភា
និងគណបក្រសផាឡំាងប្រឆារា៉ាតកំពុងគ្រប់-
គ្រងអំណាចនិងដ្រគូក្រុមចម្រុះរបស់ខ្លួន
បនា្ទាប់មកនឹងធ្វើការជមួយគា្នាទៅលើ
ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ផា្ទាល់របស់ពួកគ្រ។
លោកឧត្តមស្រនយី៍ប្រយធុចាន-អូចា

បានថ្ល្រងថា៖«ន្រះគឺជយន្តការដ៏ត្រមឹត្រវូ
មួយដូច្ន្រះវាមិនបានបង្កឲ្រយមានបញ្ហា
ច្រើនហួសហ្រតុព្រកនោះទ្រនៅព្រល
បច្ចុប្របន្ន។ យើងកំពុងព្រយាយាមដើម្របី
ដោះស្រយបញ្ហាមួយចំនួននៅព្រល
បច្ចុប្របន្នន្រះ»។

លោកប្រយុធចាន-អូចាបានថ្ល្រងថា
រដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំឲ្រយមានវ្រទិកា
ពភិាក្រសាគា្នានៅក្នងុខ្រន្រះ«សម្រប់មនសុ្រស
ជនំាន់ថ្មី»ដើម្របីសម្ត្រងមតិទៅលើអ្វីដ្រល
ពួកគ្រចង់ឃើញអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់
ប្រទ្រសថ្រ។
លោកឧត្តមស្រនយី៍ប្រយធុចាន-អូចា

បានថ្ល្រងថា ក្រុមប្រឹក្រសាការិយាល័យ
សង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ចជតិនិងក្រសួងដ្រល
ជប់ពាក់ព័ន្ធជច្រើនផ្រស្រងទៀតនឹងត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវសម្រប់ការរៀបចំវ្រទិកា
ទាំងន្រះ។
លោកចាឌីឌូណាវា៉ានិកជអ្នកជំនាញ

ច្របាប់់នងិជអតតីទីប្រកឹ្រសាគណៈកមា្មាធកិារ
ព្រងច្របាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានថ្ល្រងប្រប់បាង-
កកប៉ុស្តិ៍ថា លោកបានសង្រស័យអំពីការប្រើ-
ប្រស់យន្តការសភាដើម្របីធ្វើវសិោធនកម្ម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ៕BKP/SK
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ក្រុងបា៉ារីសៈប្រទ្រសបារាំងនិង
ហូឡង់ កំពុងបង្កើនគោលការណ៍
ពាកម់ា៉ាស់ឲ្រយបានតងឹរុងឹជងមនុដើម្របី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសកូរ៉ូណា ខណៈ
ចំនួនស្លាប់សរុបជសកលបណា្តាល
មកពីវីរុសរាតត្របាតបានកើតឡើង
ជិត៧ស្រននាក់។
ក្រុងបា៉ារីស ទូលូ និងក្រុងជច្រើន

ទៀត បានប្រកាសថាការពាក់មា៉ាស់
នឹងត្រូវអនុវត្តជដច់ខត នៅតាម
ដងផ្លូវមមាញឹកនានានិងនៅតាម
បណា្តាទីលានជួបជុំគា្នា។ប្រជជន
បានត្រៀមពាក់មា៉ាស់នៅក្នុងកន្ល្រង
អាជីវកម្ម និងនៅអគារសធារណៈ

ទាំងអស់។
គណៈកមា្មាធិការវិទ្រយាសស្ត្រមួយ

ដ្រលផ្តល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាល
បារាំងបានព្រមានថា ប្រទ្រសន្រះ
នឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងការរាតត្របាតន្រ
វីរុសរាតត្របាតន្រះបានទ្រ នៅព្រល-
ណាមួយនោះ។
នៅក្នុងប្រទ្រសហូឡង់ វិធានការ

ពាក់មា៉ាស់ដូចគា្នាន្រះនឹងត្រូវបាន
អនុវត្តនៅក្នុងក្រុងរ៉ូដធើដម និងនៅ
សង្កាត់ភ្លើងពណ៌ក្រហមដ៏ល្របីរបស់
ក្រុងរ៉ូដធើដមចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រពុធ 
ម្រសិលមិញន្រះ។
ចំណ្រកប្រទ្រសអៀរឡង់ បាន

ពន្រយារព្រលបើកហាង និងក្លិបរាត្រី
ឡើងវិញ ទៅតាមការណ្រនាំរបស់
ក្រមុអ្នកវទិ្រយាសស្ត្រដោយព្រយួបារម្ភ
អំពីការឆ្លងវីរុសកំពុងកើនឡើង។
នៅក្នុងដំណើរការវិវត្តថ្មីៗដទ្រ-

ទៀតប្រទ្រសហ្វលីពីនីបានប្រជជន
រាប់លាននាក់ នៅក្រមការរឹតបន្តឹង
ការធ្វើដណំើរច្រញចលូនងិការស្វ្រង-
រកការព្រយាបាលឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព
បានបន្តជមួយអាម្ររិកដ្រលបាន
ចាប់ផ្តើមធ្វើត្រស្តការព្រយាបាលដោយ
ប្រើអង់ទីគ័រសម្រប់ជំងឺកូវីដ១៩។
ប្រជជនរាប់លាននាក់នៅប្រទ្រស-

ហ្វីលីពីន ត្រូវបានបញ្ជាឲ្រយស្នាក់នៅ

ក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ង្រអង្គារ ក្នុងកិច្ចខិត-
ខំប្រងឹប្រងមយួដើម្របីទប់ស្កាត់អត្រ
ឆ្លងរាលដលន្រវីរុសផ្លូវដង្ហើមកំពុង
កើនឡើងន្រះនិងបន្ធូរបន្ថយសមា្ពាធ
ទៅលើមន្ទីរព្រទ្រយដ្រលមានអ្នកជំងឺ
ច្រើនហួសបន្ទុកន្រះ។
ប្រជជនជង២៧លាននាក់នៅលើ

កោះធំ១គឺកោះលូហ្រសូននៅក្នងុនោះ
មានរដ្ឋធានីមា៉ានីល បានធ្វើការបិទ
ការធ្វើដំណើរច្រញ១ផ្ន្រក។
ប្រជជនត្រវូបានគ្រប្រប់ឲ្រយស្នាក-់

នៅផ្ទះ លើកល្រងច្រញទៅទិញទំ-
នញិចាបំាច់ហាត់ប្រណឬធ្វើការងរ
ក្រយពីចំនួនន្រអ្នកឆ្លងដ្រលត្រូវគ្រ

កត់ត្រកើនឡើងជង១មឺុននាក់។
ប៉ុន្ត្រដោយមានការជូនដំណឹងអំពី

ការបិទការធ្វើដំណើរច្រញចូលរយៈ-
ព្រល២៤ម៉ាង ប្រជជនជច្រើន
បានជប់នៅក្រុងមា៉ានីល មិនអាច
វិលត្រឡប់ទៅស្រកុកំណើតរបស់ពួក-
គ្រវញិបានទ្រក្រយពីការដកឹជញ្ជនូ
សធារណៈនិងជើងហោះក្នុងស្រុក
ត្រូវបានផា្អាកដំណើរការ។
មនុស្រសជង១៨លាននាក់នៅ

ទូទាំងពិភពលោក បានឆ្លងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាចាប់តាំងពីវីរុសបាន
ផ្ទុះឡើងនៅប្រទ្រសចិន កាលពីចុង-
ឆា្នាំ២០១៩៕AFP/PSA

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ ប្រធាន
ទីភា្នាក់ងរការពារមីសុីលអា-
ម្ររិកកាលពីថ្ង្រអង្គារបាន
ហៅកូរ៉្រខងជើងនិងអុីរ៉ង់ថា
ជ«ប្រទ្រសពុករលួយ»ជ
ពាក្រយសម្តីមួយដ្រលជញឹក-
ញាប់ជការមិនព្រញចិត្តជ-
មួយក្រុងព្រយុងយា៉ាង។
អនុប្រធានរដ្ឋបាលកងនាវា

ជើងទឹកអាម្ររិកគឺលោកចន-
ហុីលបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅ
អំឡុងព្រលធ្វើប្រតិបត្តិការ
Space and  Missile  De-
fense Symposium នៅ
ព្រលកំពុងពិភាក្រសាអំពីការ-
គំរាមកំហ្រងមីសុីលផ្រស្រងៗ 
ចំពោះអាម្ររិកនោះ។
លោកចនហុីលបានថ្ល្រង

ថា៖«ប្រទ្រសពុករលួយកូរ៉្រ-
ខងជើងនងិអុរីង៉់ហើយបនា្ទាប់
មកប្រទ្រសចិននិងរុស្រសុីជ
ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍យា៉ាងឆាប់-
រហស័ដចូ្ន្រះហើយបញ្ហាន្រះគឺ

មានការស្មុគស្មាញយា៉ាងខ្លាំង
និងបង្កើនបរិយាកាសកាន់-
ត្រខ្លាំងឡើង ដល់អាយុជីវិត
នៅក្នុងតំបន់»។
ក្រុមមន្ត្រីអាម្ររិកកំពូលៗ 

នៅក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការ- 
បរទ្រសលោកម៉្រក៍ ប៉ុមប៉្រអូ
និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជតិលោក
មា៉ាកអ្រស្ពរឺមានព្រលខ្លះបាន
និយាយសំដៅទៅលើប្រទ្រស
កូរ៉្រខងជើងនិងអុីរ៉ង់ថាជ
«ប្រទ្រសពុករលួយ»ជុំវិញការ
ផលិតអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ និង
មីសុីលបាលីស្ទិករបស់ពួកគ្រ។ 
ទីក្រុងព្រយុងយា៉ាងបានខឹង-

សម្របាយា៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្រយ-
សម្តីនោះដោយបាននិយាយ
ថាក្រុងវា៉ាសុីនតោនមិនគួរ-
សកល្របងភាពអត់ធ្មត់របស់
ករូ៉្រខងជើងនោះទ្រប្រសនិបើ
អាម្ររិកមិនចង់មាន«វិប្របដិ-
សរីចុងក្រយយា៉ាងជូរចត់
ជមួយកូរ៉្រ»៕Yonhap/SK

ប្រទ្រសជាច្រើនរឹតបន្តងឹឲ្រយពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសជាសកលឡើងជិត៧ស្រននាក់

លោកចនហីុលកំពុងថ្ល្រងក្នងុកិច្ចប្រជំុសមាជសភាអាម្ររិក។Yonhap

មន្ត្រីការពារជាតិUSហ កូរ៉្រខាង-
ជើងនិងអីុរ៉ង់ថាប្រទ្រសពុករលួយ

ប្រយុធចាន-អូចាប្ត្រជា្ញាឲ្រយធ្វើវិសោធនកម្មច្របាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងកិច្ចប្រជំុសភ លើកក្រយ

លោកប្រយុធចាន-អូចាកំពុងថ្ល្រងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយកាលពីថ្ង្រអង្គារនៅទីក្រងុបាងកក។BKP



បុរីញូវយ៉កៈ អង្គការសហ-
ប្រជាជាតិបានសម្ត្រងការ-
ព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ង្រអង្គារ
ជុវំញិសវុត្ថភិាពនងិការការពារ
ជនសុីវលិជាង៤លាននាក់នៅ
ក្នុងប្រទ្រសសុីរីភាគពាយព្រយ
ដ្រលបានរងការវាយប្រហារ
ដោយសារការទម្លាក់គ្រប់ប្រក
តាមផ្លូវអាកាសក្នុងរយៈព្រល
២-៣ថ្ង្រន្រះ។
ដោយបានថ្ល្រងនៅឯសន្និ-

សីទសារព័ត៌មនមួយលោក
ហា្វារហានហ្រកជាអ្នកនាំ-
ពាក្រយរបស់លោកអគ្គល្រខា-
ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
អង់តូនីញ៉ូហ្គុយតឺរ្រសបាន
ថ្ល្រងប្រប់ក្រុមអ្នកកាស្រតថា
នៅក្នុងរបាយការណ៍ជាច្រើន
បាននិយាយថាការវាយប្រ-
ហារផ្លូវអាកាសជាច្រើនលើក
និងការបាញ់កាំភ្លើងធំនៅក្នុង
រយៈព្រល២-៣ថ្ង្រមកន្រះបាន
បង្ខំឲ្រយមនុស្រសនៅក្នុងប្រទ្រស
សុីរីចំនួន២,៧លាននាក់ត្រូវ
បានរត់ភៀសខ្លួន។
លោកហា្វារហានហ្រកបាន

ថ្ល្រងថា៖«កាលពីថ្ង្រចន្ទកន្លង
ទៅ»«ប្រភពជាច្រើននៅក្នុង
តបំន់បានរាយការណ៍ថាការ-
វាយប្រហារផ្លូវអាកាសជា-
ច្រើនលើកបានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់សហគមន៍ចំនួន៣នៅ
ក្នុងទឹកដីខ្រត្តអុីដលីបនិង
សហគមន៍១ទៀតនៅក្នុង
ទឹកដីន្រទីក្រុងឡាតាគៀ»។
ខណៈលទ្ធផលន្រការលួច-

ឆ្មក់វាយប្រហារផ្លូវអាកាសជា-
ច្រើនលើកនោះមនសុ្រស៣នាក់
ត្រវូបានគ្ររាយការណ៍ថាបាន
សា្លាប់ និង៧នាក់ផ្រស្រងទៀត
រងរបសួនៅក្នងុសហគមន៍ប៊នី
នៅក្នុងទឹកដីខ្រត្តអុីដលីប។
លោកហ្រកបានបញ្ជាក់

ថា៖«អង្គការសហប្រជាជាតិ
បានអពំាវនាវឲ្រយគ្រប់ភាគីទាងំ-
អស់ត្រូវយកចិតុ្តទុកដាក់ ធ្វើ
ទៅតាមការអពំាវនាវរបស់អគ្គ-
ល្រខាធិការឲ្រយមនបទឈប់-
បាញ់ព្រញល្រញមយួដ្រលជា
វធិានការសខំានម់យួអាចធ្វើឲ្រយ
សហគមន៍ខ្លះ ដោះស្រយ
ជំងឺឆ្លងបាន»៕Xinhua/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៦ែខសីហាឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

UNបារម្ភជំុវិញសុវត្ថភិាពរបស់មនុស្ស
ចំនួន៤លាននាក់ន សីុរីភាគពាយព្យ

 តពីទំព័រ១...គាំងទៅណា
មនិរចួនៅក្នងុកម្ទ្រចកម្ទកីញ្ចក់
បាក់ប្រកនងិអគារជាច្រើននៅ
កណា្តាលទីក្រុងប្ររូតត្រូវឆ្រះ
អស់គា្មានសល់។
មនុស្រសជាង៤០០០នាក់

បានរងរបសួដោយសារការផ្ទុះ
ទាំងនោះដោយមនអ្នករង-
របសួបានកត់ត្រយា៉ាងត្រមឹត្រវូ
នៅទូទាំងទីក្រុងប្ររូតន្រ
ប្រទ្រសលីបង់។
ប្រទ្រសលីបង់បានធា្លាក់

ចូលក្នុងវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចដ្រល
បានធ្វើឲ្រយប្រជាជនជាងពាក់-
កណា្តាលស្ថិតនៅក្នុងភាព-
ក្រីក្រ។សា្ថានការណ៍នោះបាន
ធ្វើឲ្រយធ្ងន់ធ្ងរកាន់ត្រខា្លាំងឡើង
នៅក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មានខ្រថ្មីៗ 
ន្រះដោយការឆ្លងរាលដាល-
ន្រវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាស-់

សាន់ឌៀបបានថ្ល្រងថាសារ-
ធាតុគីមីអាម៉ូញ៉ូមសម្រប់
ផលិតជីកសិកម្ម២៧៥០តោន
ដ្រលបានស្តកុទកុអស់ជាច្រើន
ឆ្នាំនៅក្នុងឃ្លាំងកំពង់ផ្រមួយ
បានផ្ទុះឡើងដោយបានបង្កឲ្រយ
មន«មហន្តរាយមួយយា៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត»។
លោកហាស់សាន់ឌៀប

បានថ្ល្រងថា៖«អ្វីបានកើតឡើង
នៅថ្ង្រន្រះមិនមនការទទួល-
ខុសត្រូវនោះទ្រ»។«អ្នកដ្រល
ទទួលខុសត្រូវចំពោះមហន្ត-
រាយន្រះនងឹត្រវូបង់ថ្ល្រសម្រប់
ខូចខាតទាំងន្រះ»។
ប្រធានសន្តិសុខលោក

ឧត្តមស្រនីយ៍អាប់បាស់អុី-
ប្រហុីមបានថ្ល្រងថា សារ-

ធាតុគមីីអាម៉ូញ៉មូទាងំអស់ន្រះ
ត្រូវរឹបអូសប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ ន្រះ
ហើយយកមករក្រសាទុកនៅក្នុង
ឃ្លាំងកំពង់ផ្រក្រុងប្ររូតន្រះ។
ទាហានម្នាក់នៅកពំង់ផ្រជា

ទីដ្រលក្រុមសាច់ញាតិដ្រល
កពំងុបាត់ខ្លនួបានប្រញាយគា្នា
ដើម្របីស្វ្រងរកមនុស្រសជាទី-
ស្រឡាញ់របស់ពួកគ្របាត់ខ្លួន
ថ្មីៗ បានប្រប់កាស្រតAFP
ថា៖«ន្រះគឺជាមហន្តរាយមួយ
នៅក្នុងកំពង់ផ្រនោះហើយ
មនសាកសពជាច្រើនបាន
ដ្រកស្តូកស្តឹងនៅលើដី។ រថ-
យន្តសា មុយជាច្រើនគ្រឿង
នៅកំពុងដឹកជញ្ជូនសាកសព
ទាំងនោះ»។
ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងវ័យ២០ឆ្នាំបាន

ឈរយំស្រកប្រប់ទៅកង-
កម្លាំងសន្តិសុខដោយបាន
សុំឲ្រយពួកគ្រជួយដល់បងប្រុស
នាងដ្រលជាកម្មករកំពង់ផ្រ។

«ឈ្មាះរបស់គាត់ គឺច្រដ
ភ្ន្រករបស់គាត់ គឺពណ៌ខៀវ»
អ្នកស្រីបានអង្វរពួកគ្រ ប៉ុន្ត្រ
គា្មានអ្នកជួយនោះទ្រខណៈ
ក្រុមមន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខ
បានបដិស្រធមិនអនុញ្ញាតឲ្រយ
អ្នកស្រី ចូលទៅរកបងប្រុស
របស់អ្នកស្រីនោះទ្រ។
លោកយាយMakrouhie

Yerganian មនវ័យ៧០ឆ្នាំ

ដ្រលបានរស់នៅក្រប្ររកំពង់ផ្រ
ន្រះជាច្រើនទសវត្រសរ៍ហើយ
នោះនិយាយឲ្រយដឹងថា៖«ការផ្ទះុ
នោះដូចគ្រប់បរិមណូអ៊ីចឹង
ដោយបន្ថ្រមថា«ខ្ញុំបានឆ្លង-
កាត់បញ្ហាគ្រប់យា៉ាងប៉ុន្ត្រមិន
ធា្លាប់មនការផ្ទុះប្របន្រះពីមុន
មកទ្រសមូ្របីត្រនៅក្នងុសង្គ្រម
សុវីលិ១៩៧៥-១៩៩០ក៏មនិ
ដ្រលមនដ្ររ»៕AFP/SK

ផ្ទះុឃ្លាងំស្តកុស រធាតុគីមីនលីបង់...

ផ្ស្ងហុយពីការវាយប្ហារផ្លូវអាកាសនិងកំាភ្លើងធំនៅទីកុ្ងបី៊ននីស។AFP មន្ត្កីាកបាទក្ហមលីបង់ស្ងស្្តីម្នាក់រងរបួសក្យផ្ទះុ។រូបAFP

ឧទ្ធម្ភាគចក្១គ្ឿងកំពុងពន្លត់អគ្គភ័ិយនៅកន្លង្ផ្ទះុនៅកំពង់ផ្កុ្ងប្រូតន្ប្ទ្សលីបង់។រូបAFP
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ភ្នំហាលហ្គឺតអីុរ៉ាក់ : អ្នកស្នេហា 
ការ ឡើង ភ្នំ Salar និង  Soma បាន  
ឃើញ ភក្តេ  គ្នា  ដបំងូ នៅ ភ្ន ំKurdistan 
ប៉េក  អុីរ៉ាក់ ដូច្នេះ វា មិន ចម្លេកទេ ដេល 
ពួកគេ នឹង រៀបការ នៅ កំពូលភ្នំ កម្ពស់ 
ជាង ២០០០ម៉េតេ   ពី នីវ៉ូ សមុទេ។

កេយពី ពិធីមង្គលការ   ខ្ពស់កប់ 
ពពក ពួកគេបាន ចំណាយ រតេី ដំបូង 
កេម ដំបូល  តង់  មុន នឹង បន្ត ដំណើរ  
កេបចន្ទ ទឹកឃ្មុំ  ដោយ ការ ដើរ ឡើង ភ្នំ 
Mount Halgurd ជា ភ្នំ ខ្ពស់ ទី២ 
នៅអុីរ៉ាក់  កម្ពស់ ៣៦០៧ម៉េតេ។

កូនកំលោះវ័យ ៣៤ឆ្នាំ Salar 
Chomany បាន ធ្វើដណំើរលកុលយុ 
តាមជេលង ភ្ននំានា អសជ់ាង ១២ ឆ្នា ំ

នឹង បាន បេ កា្លាយចំណូលចិត្ត នេះ ជា 
អាជពីឡើងភ្ន ំនា ំភ្ញៀវ ទេសចរ ទសេសនា 
ស្វេង យល់ ពី បណា្ដា   ភ្នំ នានា នៅ តាម 
តំបន់ ពេំដេន ។

រីឯ  កូនកេមុំវ័យ ២៨ ឆ្នាំ Soma 
Muhammed  ជានសិេសិត វទិេយាសាស្តេ   
អប់រំ នៅ ទីកេុង សមេបូរជួរភ្នំ Koysin-
jaq ជាមួយ ចំណូលចិត្ត ឡើង ភ្នំ។

ពិធីមង្គលការ របស់ ពួកគេ មានភ្ញៀវ 
ចូលរួម ដេល សុត្ធ តេ ពាក់សេបេកជើង  
ឡើង ភ្នំ អាវ កេស់ៗ និង វេ៉នតា 
ដើមេបីអបអរ គូសា្វាមីភរិយា ថ្មីថ្មោង។ 

ពួកគេ រីករយ នឹង ដំណើរ ឡើង ភ្នំ 
ខ្ពស់ មាន សីតុណ្ហភាព តេជាក់ ខណៈ 
សីតុណ្ហភាព  នៅ ទីកេុង    នារដូវ ក្ដៅ 

អាចហក់ ឡើង ដល់  ៥០ អងេសាសេ  
ឯណោះ។

ក្នុង ពិធីមង្គលការ នេះ ផង ដេរ ភ្ញៀវ 
មក ចូលរួម តេូវ តស៊ូ នឹង ខេយល់តេជាក់ 
ដើមេបីរំ ជា រង្វង់ ជុំវិញ កូន កំលោះកេមុំ 
តាមរបាំ  បេពេណី dabkeh។

កេយ ពិធីមង្គលការ  ដេល បមេើ 
ភ្ញៀវ ដោយ ផ្លេឈើសេស់ និង ឈីស 
ផលិត ដោយអ្នក សេុកភ្នំ   ផ្ទាល់ តេូវ 
បាន  បញ្ចប់  ប្ដីបេពន្ធ ថ្មីថ្មោង បាន  គេង 
លង់លក់ ក្នុង តង់ ដើមេបី តេៀម កមា្លាំង 
សមេប់ដំណើរ ឡើង ភ្នំ នៅថ្ងេ បនា្ទាប់ 
ក្នុង នាមជា ប្ដីបេពន្ធ  ពេញសិទ្ធិ និង ជា 
អ្នក ស្នេហា ការ ឡើង ភ្នំ យា៉ាង ពេញ- 
ទំហឹង៕ AFP

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ នៅ ទី បំផុត ការ- 
បេកតួ  បេជេង តេង នពិន្ធ រឿង ខ្ល ី
ពានរ  ង្វាន់ អកេសរសិលេប៍ ស្លឹករឹត  
លើក  ទី១  ឆ្នាំ២០២០ កេម  
បេធាន       បទ  «ជីវិត រស់នៅ បេចាំ 
ថ ្ងេ របស់បេជជនកម្ពុជា  ក្នុង - 
របប   កម្ពុជា បេជា ធិប តេយេយ»  
ដេល    សមា គម       អ្នក និពន្ធ   ខ្មេរ  -  
សហ ការ រៀបចំជា មួយ មជេឈ- 
មណ្ឌល  ឯកសារកម្ពុជា បាន 
បេគល់ ពានរង្វាន់ ដល់ មា្ចាស់  
ជយ     លាភី ចំនួន ៩   កាល ពី  ថ្ងេ - 
ទ ី ៤ ខេ សីហា  ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

 លោកបណ្ឌតិ  ពេឿង បេណតី 
ដេល ជា  បេធាន សមាគម អ្នក-  

និពន្ធ ខ្មេរ  បាន មាន បេសាសន ៍ 
រំឭក  ពី ដំណើរ ការ រៀបចំ បេកួត- 
បេជេង   នា ឱកាស បេគល់ ពាន 
រង្វា ន់ អកេសរ សិលេបិ៍ ស្លឹករឹត   ទៅ 
ដល់  មា្ចាស់ ជយ លាភី លើក ទី១ 
នៅ ឯ វិទេយាសា្ថាន  ពុទ្ធ សាសន - 
បណ្ឌិតេយ ថា៖ «ថ្ងេ នេះ គឺ ជា ទិវា 
ដ៏  នក្ខត្ត ឫកេស  មួយ ដេល សមា - 
គម  អ្នក និពន្ធខ្មេរ  សហ ការ ជា- 
មួយ នឹង  មជេឈមណ្ឌល ឯក សារ 
កម្ពុជា  បេរព្ធ ពិធី បេកាស និង 
បេ គល់ពានរង្វាន់អកេសរសិលេប៍
ស្លកឹរតឹ លើកទ១ី ឆ្នា ំ២០២០។ 
ក្នុង ន័យនេះ ដើមេបីធ្វើឲេយបាន  
សមេច  នូវ  គោល បំណង ខាង- 
លើ សមា គម   អ្នកនពិន្ធខ្មេរ នងិ 
មជេឈ   មណ្ឌល  ឯក សារ កម្ពុជា 

បាន  សហការ រៀបចកំារ បេកតួ- 
បេជេង   សា្នាដេតេង និពន្ធ រឿង ខ្លី 
លើក ទី១ នេះ តាំង ពី ខេកញ្ញា 
ឆ្នាំ  ២០ ១៩។ គណៈ  កម្មការ 
រៀបចំ ហើយ បាន  ធ្វើ ការ ផេសព្វ  - 
ផេសាយ ជា    សា ធារណៈ តាម រយៈ 
ការ ផេសព្វ   ផេសាយ    លើ បណា្ដាញ  - 
ទំនាក ់  ទំន ង  សង្គម ទៅ ដល់ 
សាធារ ណ ជន កវី  នពិន្ធ សសិេស 
នសិេសតិ អ្នក សកិេសា  សេវជេវ ឲេយ   
ចូល  រួម បញ្ចេញ  នូវសមត្ថភាព  
នងិ ទេព កោសលេយ របសខ់្លនួ  ក្នងុ       
បំណង   ចង់ឲេយ អ្នកដេល ធា្លាប់ 
ឆ្លងកា ត់ និងអ ្នកដេល  ធា្លាប់ឮ   
រឿង រ៉ាវ ក្នងុ សមយ័ នោះ  គេបទ់-ី  
កន្លេង  នៅ ក្នុង បេទេស     កម្ពុជា-  
ចូល រួម  សរសេរ រំឭកអំ ពី ពេឹត្តិ- 
ការណ៍ ទាំងនោះ  ទុក ជា   ឯក-  
សារ  បេវត្តិសាសេ្ត ក៏ ដូច  ជាការ-   
លើក   គុណ តម្លេនេ  វិស័យ តេង- 
និពន្ធ  ឲេយ មានគុណភាព និង 
គុណ តម្លេអប់រំ សមេប់ សង្គម 
ទាំងនៅ បច្ចុបេបន្ន និង នាពេល 
អនា  គត។

បេធាន សមាគម អ្នក និពន្ធ - 
ខ្មេរ  រ ូប នេះ បន្ត ថា៖ «តា ម រយៈ    
ការ ផេសព្វ ផេសាយ និងកា រ រៀប ចំ 
សកិា្ខាសាលានេះ គណៈ កម្មការ 
រៀបចំការ បេកួត  ទទួល បាន-  
៦៧ សា្នាដេ (សា្នាដេជា Soft 

copy ចំនួន ៤៩សា្នាដេ និង ជា  
សៀវ ភៅ ចំនួន ១៨សា្នាដេ) 
ដេល  ក្នុង នោះ មានអ្នក និពន្ធ 
រៀម ច េបង  បានចូលរួមបេមាណ 
២០%  អ្នក នពិន្ធ   ជនំាន ់ថ្ម ីមាន 
បេមាណ ៥០% និង មិន មេន  
ជា អ្នកនិពន្ធបេមាណ ៣០% 
ដេ ល មក ពីរជធានី ខេត្តកេុង 
មាន  ចំនួន ១១ »។

នៅ ក្នុង    ការវិនិច្ឆ័យ  វាយ តម្លេ 
ដាក  ់ ពិន្ទុ ដើមេបីជេើសរីស 
ជមេុះ  ចមេញ ់ដើមេប ទីទលួបាន 
ពាន រង្វាន់ សមា គម អ្នកនិពន្ធ 
ខ្មេរ   បង្កើត នូវ អនុ គណៈ កម្ម ការ 
ចំនួន ១ គឺ អនុ គណៈ កម្ម ការ-  
ជេើស   រីស  សា្នាដេ តេង និពន្ធ 
រឿង   ខ្លី ដោយ  បាន អនុវ ត្ត ទៅ   
តាម   លក្ខណ  សមេបត្ត ិ សខំាន ់  ៣ 
យា៉ាង    ដេល ជា គោល គឺទី ១-  
អត្ថនយ័  យើងបាន កណំត ់យក 
លើ      គុណ ធម៌ សច្ច ធម៌  និង-  

សីល ធម៌។ ចំណេកឯ  ចំណុច  
ទី  ២ អត្ថ  រូប  ដេល មានវិធី តេង-   
រចនា ប័ទ្ម និង សោ ភ័ណ ។ ចំ- 
ណេក    ទី ៣ អត ្ថ រស  ដេល មាន 
តម្លេ អប់រំ ត ម     ្លេ ជា តិ   និង តម្លេ  រីក-  
ចមេើន។ 

 បណ្ឌិត  ពេឿង បេណីត 
បានបន្ថេម   ថា ៖ « បនា្ទាប់ ព ី បាន  
ពិនិតេយ និង វាយ តម្លេ ទាំង ២   
ដំណាក ់ កាល  អស់ រយៈ ពេល 
ជាង  ៣ខេ គណៈ  កម្មការ វាយ-   
តម្លេ សា្នា  ដេ បាន រ ក ឃើញ នូវ   
សា្នា ដេ  ដេល  មាន  ល ក្ខណ-  
សមេបត្តិល្អ ស័ក្ដិ សម  នឹង  ទទួល 
បាន    ពានរង្វាន់ អកេសរ  សិលេប៍ - 
ស្លឹក    រឹត លើកទី១ ឆ ្នាំ   ២០២០ 
នេះ គឺយើង ជេើសរីស  បាន 
ចំនួន  ៩ សា ្នា ដេ។  សមេប់ ជយ-  
លាភ  ី  លេខ ១  ស្ទួន មាន  ចំនួន 
២ រូប គឺ     មា្ចាស់ ជយលាភី លោក  
អ៊ុច សំណាង ដេល បាន និពន្ធ  

រឿង « បា  យ កា្តាំង»  និងលោក 
អៀ ហុក នីម ដេល និពន្ធ រឿង   
« ពេល   ម៉េ មិន នៅ »។ 

ចណំេកឯ  ជយ លាភ ីលេខ ៣ 
គ បឺាន ទៅ  លោក វា៉ា មឿន ដេល 
និពន្ធ រឿង «សា្នាមដំបៅ» និង 
ជយ   លាភី  លេខ  ៤ ស្ទួន  មាន- 
ចំនួន  ៦  រូប  រួម មា ន  ដូចជា រឿង 
« កេម   មេឃតេ មួយ» របស ់ 
អ្នក និពន្ធ ឃុត សុខខឿន រឿង 
«ពេះ អាទិតេយ ឥត ពន្លឺ » របស់ - 
អ្នក និពន្ធ វ័យ ក្មេង កញ្ញា គង់ 
ច័ន ្ទវា៉ាន់ណេង  រឿង  « មួយ ថ្ងេ - 
មួយ   យប់» របស់ អ្នកនិពន្ធ  ម៉ា 
វណ្ណ  ឌី  រឿង  «ជើងមេឃ ពណ៌ - 
កេហម» របស់ អ្នកនិពន្ធ  ឆន់ 
វុតា្ថា រឿង «មិន ពេម រៀប ការ» 
របស  ់ អ្នកនិពន្ធ គឹម សាត រឿង  
«អាប់ សេ» របស់ អ្នកនិពន្ធ  រឹម 
ទតិេយ បញ្ញា» សមេបក់ារបេកតួ 
លើកទី១ ៕ 

ជួបចៃដនៃយលើភ្នំសងៃសារ១គូរៀបការកៃបចន្ទទឹកឃ្មុំកម្ពស់២ពាន់ម៉ៃតៃ

សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មៃរបៃគល់
ពានរង្វាន់អកៃសរសិលៃប៍ស្លកឹរឹត
លើកទី១ដល់មា្ចាស់ជយលាភី

ការបេគល់ពានរង្វាន់ជយលាភីស្នាដេអកេសរសិលេប៍ស្លកឹរឹតលើកទី១នៅវិទេយាស្ថានពុទ្ធសសនបណ្ឌតិេយ។រូប ហេង ជីវ័ន 

លោកអុ៊ចសំណាង(កណា្តាល)ជយលាភីលេខ១ស្ទនួ។រូបថត ហេង ជីវ័ន

ប្ដបីេពន្ធស្នេហាការឡើងភ្នំរៀបការផេសំដំណេកកេមដំបូលតង់កប់ពពក។រូបថត AFP



ក្រងុឡសូអ្រនជលឺ្រស:ការ
ដាក់នុយសាច់ជ្រូក៣ជាន់
និងនំដូណាត់ទាក់ទាញខ្លាឃ្មុំ
ការប្រើភ្លើងហ្វាបញ្ចាំងភ្ន្រក
និងការប្រមាញ់កូនចចកដល់
ទីជម្រកកា្លាយជាទង្វើស្រប-
ច្របាប់នៅទូទាំងរដ្ឋអាឡាសា្កា
ក្រមច្របាប់សហពន័្ធថ្មីក្រយ
ដកបម្រមដ្រលធ្លាប់ត្រខុស-
ច្របាប់ក្នុងរបបដឹកនាំរបស់
លោកបារ៉ាក់អូបាមា៉ា។
ទិចនិកប្រមាញ់សត្វព្រដ៏

ចម្រូងចម្រស រួមទាំងការប្រើ
ឆ្ក្រតាមដានខ្លាឃ្មុំនិងប្រមាញ់
កា្ដាន់ហ្រលទកឹពីលើម៉តូូទកឹរង
នូវការរិះគន់ដោយក្រុមបរិ-
សា្ថាននិយមត្រត្រូវបានសាទរ
ដោយកុលសម្ព័ន្ធប្រមាញ់សត្វ
ដ៏សម្របូរប្របជាអាហរ។
ក្រយទីភ្នាក់ងារស្រវាកម្ម

ឧទ្រយានជាតិរបស់អតីតប្រធ-
នាធបិតីបារ៉ាក់អបូាមា៉ាក្នងុឆ្នាំ
២០១៥បានហមឃាត់ដល់
ការបរបាញ់ សម្រប់ទុកអភិ-
រក្រសក្នុងរដ្ឋអាឡាសា្កា។
អ្នកប្រមាញ់នៅអាឡាសា្កា

និងមន្ដ្រីមូលដា្ឋានបានប្រឆំង
នឹងបម្រមន្រះដោយចាត់ទុក
ជាការបង្កើនឱកាសឲ្រយសត្វព្រ
អាចឈ្លានពានដ្រនដីមនុស្រស
និងប៉ះពាល់សន្ដសុិខស្របៀង។
លោកអ្រដឌីក្រសសឺ

នាយកអង្គការអភិរក្រសសត្វ-
ព្រនៅនាយកដា្ឋានជលផល
រដ្ឋអាឡាសា្កាបានប្រប់New
York Times មុនន្រះថា៖
«ការរស់នៅដាច់ពីដីគោកគឺ
ជាកតា្តាដ៏ងាយរងគ្រះសម្រប់
អ្នកជនបទអាឡាសា្កា»។
ប៉នុ្ដ្រក្រមុធម្មជាតិនយិមនងិ

អង្គការសិទ្ធិសត្វបានរិះគន់
ការសម្រចរបស់រដ្ឋបាល
លោកត្រំក្នងុការលើកបម្រម
ចាស់ដោយចោទប្រកាន់
ស្រតវិមានពីការបង្ហិនបង្ហោច
សត្វព្រជាថ្នូរនឹងស្រដ្ឋកិច្ច
និងបម្រើចំណូលចិត្ដន្រការ-
ប្រមាញ់។
លោកច្រមី រ៉្រផាផតកា្លាក

ប្រធននិងអគ្គនាយកអង្គការ
DefendersofWildlifeបាន
និយាយថា៖ «រដ្ឋបាលលោក

ត្រំបានដើរថយក្រយចពំោះ
ការអភិរក្រសសត្វព្រ»។
លោកបន្តថា៖«ការអនញុ្ញាត

ឲ្រយមានការប្រមាញ់កូនខ្លាឃ្មុំ
និងកូនចចកក្នុងដ្រនជម្រក
ពិតជាទង្វើអមនុស្រសធម៌ និង
ឃោរឃៅ»។
សភអាម្ររិកកាលពីខ្រ

ម្រសាឆ្នាំ២០១៧បានដក-
បម្រមលើការបរបាញ់ខ្លាឃ្មុំពី
ឧទ្ធមា្ភាគចក្រឬយន្ដហោះក្នុង
រដ្ឋអាឡាសា្កា។កូនប្រុសច្របង
របស់លោកដូណាល់ត្រំ
ឈ្មោះដណូាល់ជ្រអគជឺាអ្នក
បានធ្វើដំណើរប្រមាញ់សត្វ
ទៅកាន់អាឡាសា្កាជាច្រើន
លើកច្រើនសា។
កាលពីដើមឆ្នាំSafariClub

ជាអ្នកគាំទ្រការបរបាញ់សត្វ-
ព្រមានមូលដា្ឋាននៅអាម្ររិក
ដ្រលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្រយដក-
បម្រមន្រះបានបង្កើតឆ្នាតរ្រ
អងា្គាសប្រក់ដើម្របីធ្វើជារងា្វាន់ធំ
ដ្រលរ៉ាប់រងការចំណាយលើការ-
បរបាញ់ជាមួយកូនប្រុសរបស់
លោកត្រំ៕AFP/HR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៦ែខសីហឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ង្រ២រោចខ្រស្រពណ៍ឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រវូនឹងថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៦ខ្រសីហាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

 រសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត។សខុភព
ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមានសភព
ល្អប្រសើរដ្រលគ្របដណ្តប់ដោយ
ទង្វើល្អរបស់អ្នក។ ថ្ង្រន្រះមាន-

ការជំរុញចិត្ដឲ្រយលោកអ្នកប្រព្រឹត្តត្រអំពើល្អសុចរិត-
ត្រឹមត្រូវនិងពោលពាក្រយទៅអ្នកផងប្រកបដោយ
វចិារណញ្ញាណ។ចពំោះការប្រកបរបររកទទលួ-
ទាននានានងឹបាននវូផលល្អហើយការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីនានាមានសុវត្ថិភពគួរជាទីទុកចិត្ត។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រសីស្រតុចុះ។ សុខភពមានជំងឺ
ជ្រៀតជ្រកធ្វើឲ្រយការបំព្រញការងារ
ផ្រស្រងៗ មិនបានលទ្ធផលល្អនិងជា
ហ្រតុធ្វើឲ្រយទឹកចិត្តពោរព្រញទៅ-

ដោយភពសៅហ្មង។ហ្រតុន្រះលោកអ្នកត្រវូត្រ
ស្វ្រងរកសៀវភៅធម៌សម្រប់អាន ពីព្រះការ-
មា នព្រះធម៌ក្នងុខ្លនួធ្វើឲ្រយអ្នកមានមូលដា្ឋានគ្រះឹ
នៅក្នងុការពិចារណា។ចំណ្រកបញ្ហោស្ន្រហវិញ
គូស្ន្រហ៍ច្រើនត្រមានភពរកំារកូសដាក់គា្នា។

រសីមធ្រយម។ការនិយាយស្តីមាន
អ្នកខ្លះយកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់ឯអ្នក
ខ្លះទៀតព្រងើយកន្ដើយចំពោះ
អ្នកហ្រតុន្រះត្រវូប្រយ័ត្នក្នងុការ-

និយាយស្តីបន្តចិ។លោកអ្នកគួរគិតឲ្រយបានហ្មត់-
ចត់មុននឹងហស្ដី។ការប្រកបរបររកទទួលទាន
បានផលបង្គរួ។ សុខភពផ្លវូកាយមានអំណាច-
ខ្លាងំត្រសុខភពផ្លវូចិត្តមានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗ ។
បញ្ហោស្ន្រហគូស្ន្រហ៍ច្រះយល់ចិត្តគា្នាជាធម្មតា។

រសីមធ្រយម។ចំពោះការប្រកបរបរ-
រកទទលួទានផ្រស្រងៗ នងឹបានផល
សមស្របទៅតាមការចំណាយ។
ទោះជាយា៉ាងន្រះក៏ដោយក៏លោក

អ្នកខិតខំបំព្រញការងារប្រកបដោយការប្រុង-
ប្រយ័ត្ននិងប្រងឹប្រងអស់ពីសមត្ថភព។រីឯការ-
នយិាយស្តីអាចមានភពលើសលស់ឬខ្វះខត
ខ្លះៗ។ដោយឡ្រកបញ្ហោស្ន្រហគសូ្ន្រហ៍ក៏មាន-
ការយល់ចិត្តគា្នាបានល្អដូចជាសភពធម្មតា។

រសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ សុខភព
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តគា្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ រីឯការប្រកបរបររក-
ទទួលទានផ្រស្រងៗ ទទួលបានផល-

ចំណ្រញតបស្នងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់
អ្នក។ចពំោះដណំងឹដ្រលទទលួបានធ្វើឲ្រយលោក-
អ្នកមានក្តីសោមនស្រសរីករយ។ដោយអំណាចន្រ
សុខភពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អទើបបណា្តាលឲ្រយ
ការនិយាយស្តីប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណ៕

រសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងៗ នឹងទទួលបាននូវជ័យ-
ជម្នះដ្រលឆ្លើយតបនឹងការខិតខំ
ប្រងឹប្រង។ការនិយាយស្តពីីរោះ-
ពិសាទៅកាន់អ្នកផងគឺមានស្រចក្តី

ម្រតា្តាករុណាចំពោះគា្នានិងគា្នា។ថ្ង្រន្រះផលវិបាក
មួយចំនួនកើតឡើងលើរូបអ្នកបានសាបរលាប-
វិញ។បញ្ហោស្ន្រហនិងការធ្វើដំណើរទៅទីនានា
គួរត្រយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្របងលើសុខភព។

 រសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗ បានផល
ល្អប្រសើរត្រសខុភពផ្លវូកាយអាច
នងឹត្រវូយាយដីោយជងំឺ។រឯីលាភ-

សកា្ការៈវិញច្រើនត្របានដោយធម៌ និងមាន
សមត្ថភពដោះស្រយបញ្ហោឬធ្វើការសម្រច-
ចិត្តផ្រស្រងៗ បានល្អក្នុងថ្ង្រន្រះ។ចំពោះស្រចក្តី-
ស្ន្រហមានការយល់ចិត្តគា្នាបានល្អហើយការធ្វើ-
ដំណើរកម្រសាន្តនានានឹងមានជោគជានិច្ច។

រសីមធ្រយម។ទឹកចិត្តត្រងប្រប្រួល
ទៅតាមសា្ថានភពនិងបរិយាកាស
ជុំវិញខ្លួន។ហ្រតុន្រះត្រូវប្រឹងប្រង
ទប់ចតិ្តកុំបណ្ត្រតបណ្តាយទៅតាម

បរិយាកាសខ្លាងំព្រក។ជាមួយគា្នាន្រះក៏ត្រវូយក-
ចិត្តទុកដាក់ផងដ្ររលើការនិយាយស្តី និង
សខុភព។ដោយឡ្រកចពំោះមខុរបររកទទលួ-
ទាននានាបានផលបង្គរួ។រីឯបញ្ហោស្ន្រហក៏មិន-
មានអ្វីប្រប្រួលនោះដ្ររគឺមានសភពធម្មតា។

រសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រល់ការ-
បំព្រញកា រងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួល-
បានផលតបស្នងគរួជាទីព្រញចតិ្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រកបដោយសវុត្ថិភព។ការនយិាយស្តីប្រកប-
ដោយឧត្តមគតិខណៈសុខភពផ្លូវចិត្តមានភព-
ល្អ។ចំពោះការទទួលដំណឹងផ្រស្រងៗ សុទ្ធសឹង
ជាដំណឹងល្អ។ចំណ្រកឯបញ្ហោស្ន្រហគូស្ន្រហ៍
យល់ចិត្តគា្នាធម្មតានិងបន្ថ្រមភពផ្អ្រមល្ហ្រម។

រសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។សុខភព
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តគា្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ រីឯការប្រកបរបររក-
ទទួលទានផ្រស្រងៗ គឺបាននូវផល-

ចំណ្រញតបស្នងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រងរបស់
អ្នក។ចពំោះដណំងឹដ្រលទទលួបានធ្វើឲ្រយលោក-
អ្នកមា នក្តីសោមនស្រសរីករយ។ ដោយអំណាច
ន្រសុខភពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តល្អបណា្តាលឲ្រយ
ការនិយាយស្តីប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណ។

រសីស្រុតចុះ។ទឹកចិត្តមានរឿង
សៅហ្មងខ្លះៗក្នុងថ្ង្រន្រះហើយ
សុខភពផ្លូវកាយមានផលប៉ះ-
ពាល់បណា្តាលមកពីបរិយាកាស

ជុំវញិមនិអំណយផល។ថ្ង្រន្រះលោកអ្នកអាច
នឹងបា នទទួលដំណងឹមិនសវូល្អ។ទាក់ទនិនងឹកចិ្ច-
ការប្រកបរបររកទទួលទានផ្រស្រងៗ គប្របីកុំហ៊ាន
ប្រថយុនងឹហនភិយ័ខ្លាងំព្រក។រឯីបញ្ហោស្ន្រហ
គូស្ន្រហ៍គឺមានការអធ្រយាស្រ័យឲ្រយគា្នាតិចតួច។

រសីល្អបង្គួរ។រល់ការបំព្រញកិច្ច-
ការងារផ្រស្រងៗ ត្រងទទួលបាន
ជោគជយ័គរួជាទីគាប់ចតិ្ត។ការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ

ត្រងត្រមានគ្រទទួលរក់ទាក់ និងមានទឹកចិត្ត
ប្រកបដោយក្តីសោមនស្រសរីករយនងិពោលនវូ
ពាក្រយសម្តីពីរោះពិសាទៅអ្នកផង។យា៉ាងណាគួរ-
ត្រយកចតិ្តទកុដាក់យា៉ាងខ្លាងំលើបញ្ហោសខុភព
និងបញ្ហោស្ន្រហទើបបានជាការល្អប្រសើរ។

ខ្លាឃ្មុំជាសត្វដ្រលគ្រនិយមប្រើសាច់ជ្រូក៣ជាន់និងនំដូណាត់ធ្វើជានុយ។រូបថតAFP

ការប្រមាញ់សត្វព្រជាការកម្រសាន្តនៅ
រដ្ឋអាឡាស្កាបង្កភាពចម្រងូចម្រស

ពលរដ្ឋខ្លះលើកឡើងថាការប្រមញ់ជារឿងចាំបាច់កុំឲ្រយសត្វព្រឈ្លានពានជម្រក។រូបថតAFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៦ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Bryan ជួយ Fulham ទៅ Premier League វិញ
ក្រុងឡុងដ៍ : កៃុម Fulham បាន ធ្វើ ការ វិល- 

តៃឡប ់យ៉ាង ឆប ់ទៅ កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ Premier 
League វិញ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អង្គារ កៃយពី 
យក ឈ្នះ កៃុម  Brentford ២-១ នា ពហុ - 
កីឡដ្ឋានជាតិ អង់គ្លៃស Wembley ក្នុង ការ- 
បៃកតួ កាត ់ក្ដ ីផ្ដាច ់ពៃត័ៃ ដៃល តៃវូ បាន គៃ ចាត ់ទកុ 
ថា ជា ការ បៃកតួ មយួ ដៃល កើប លយុ បាន ចៃើន 
បំផុត សមៃប់  វិស័យ បាល់ទាត់ ពិភពលោក ។

អ្វី ដៃល មិន គួរ ឲៃយ ជឿ  គឺ វី រ បុរស ដៃលជួយ ឲៃយ 
កៃុម របស់ លោក Scott Parker បាន ទៅ លៃង 
នៅ កៃប ខណ័្ឌកពំលូ វញិ នោះ មនិ មៃន ខៃសៃ បៃយទុ្ធ 
ឬ ខៃសៃ បមៃើ នោះ ឡើយ តៃ ផ្ទយុទៅ វញិ គ ឺខៃសៃ ការ- 
ពារ ស្លាប ឆ្វៃង Joe Bryan ឯ ណោះ ទៃ ដៃល 
ទទួល បាន គុណ សមៃបត្តិ យ៉ាង ធំ ធៃង បនា្ទាប់ ពី 
កីឡាករ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស រូប នៃះ មាន ឱកាស 
ស៊ុត ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ២គៃប់មា្នាក់ ឯង យ៉ាង 
អស្ចារៃយក្នុង ម៉ាង ថៃម ពិសៃស ១៥ នាទី ២ ដង ។

សមៃប់ ការ បៃកួត  នៃះ  តឹង តៃង មៃន ទៃន  
ដោយសរ កៃុម ទាំង ២ បាន លៃង ក្នុង លក្ខណៈ 
បៃយ័ត្ន បៃយៃង ដូច គ្នា ទើប ធ្វើ ឲៃយ លទ្ធផល ក្នុង 
ម៉ាង ធម្មតា ៩០ នាទ ីស្មើ គ្នា ០-០ ។ ដចូ្នៃះ ការ- 
បៃកួត ចាំ បាច់ តៃូវ ថៃម ម៉ាង  ១៥ នាទី ២ ដង 
ទៀត ហើយ បើ កៃុម ទាំង២ នៅ តៃធ្វើ អ្វី គ្នា មិន 
បាន ទៀត នងឹ តៃវូ កាត ់ក្ដ ីដោយ បាល ់ប៉ៃ ណាល-់ 
ទី តៃ ចុង វគ្គទី២នៃ ការ ថៃម ម៉ាង នៃះ ពោល 
គនឺាទទី ី១០៥ កឡីាករ Bryan បាន ស៊តុបាល ់

្រហ្វ៊ីឃីកចមា្ងាយ ដល់ ទៅ ៣៥ យ៉ាត (បៃមាណ 
៣២ ម៉ៃតៃ) ចូល ទី ទាំង មិន គួរ ឲៃយ ជឿ មុន មាន 
ឱកាស ថៃម គៃប់ ទី ២ នៅនាទីទី១១៧។

ការ នាំ មុខ ២-០ ក្នុង អំឡុង ពៃល  ដៃល ម៉ាង 
នៃ ការ បៃកួត ស្ទើរ បញ្ចប់ ទៅ ហើយ នោះ គឺ វា 
ចៃបាស់ សឹង ១០០ ភាគ រយថា កៃុម Fulham 
នងឹ មាន ជយ័ ជម្នះ ហើយ បើ ទោះ កឡីាករ Hen-
rik Dalsgaard តៃត បញ្ចលូ ទ ីបាន ១ គៃប ់ឲៃយ 

កៃុម   Brentford ក៏ ដោយ ក៏ វា យឺត ពៃល ទៅ 
ហើយ ពៃះ វា កើត ឡើង នៅ នាទីទី ១២០ +៤ 
ខណៈ បរា ជយ័ នៃះ មាន នយ័ ថា  កៃមុ របស ់លោក 
Thomas Frank នៅ តៃ មិន មាន លទ្ធភាព 
បង្ហាញ  វត្តមាន នៅ លីក កំពូល របស់ អង់គ្លៃស 
ដដៃល កៃយ បាត់ មុខ ៧៣ ឆ្នាំ ។

លោក Parker បាន និយយ ទៅ កាន់ 
ទរូទសៃសន ៍Sky Sports ថា ៖ « យើង  សមៃច នវូ 

អ្វី ដៃល យើង អាចសមៃច បាន យប់ នៃះ តៃ នៅ 
មាន ការកៃ លម្អ ចៃើន ទៀត ហើយ លទ្ធផល នៃះ 
ជា អ្វដីៃល ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុ ំមាន មទនភាព នងិ រកី រាយ ។ 
កីឡាករ ល្អ ៗ ទាំង អស់ និង គៃប់យ៉ាងដៃល អ្នក 
បាន ឃើញ ជា អ្វដីៃល នា ំឲៃយ ខ្ញុ ំសបៃបាយ ចតិ្ត មៃន- 
ទៃន។ ខ្ញុ ំឃើញ កឡីាករ  ១កៃមុ ដៃល ១ ឆ្នា ំកន្លង 
ទៅ គ្មានទនំកុចតិ្តសោះ ពៃះមើលទៅ អតម់ាន 
ទសៃសនវិស័យ និង កមា្លាំង ចិត្ត» ។

គៃូបង្វឹក វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ  បន្ត ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន 
ពៃយាយមដឹកនាំ កៃុម នៃះរៀង រាល់ ថ្ងៃ ហើយ អ្វី 
ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ មាន មទនភាព គឺ ការ ឈរ លើ 
ខៃសៃ បនា្ទាត់ នៃ  បៃអប់ គៃូបង្វឹក  ហើយ បាន ឃើញ 
កៃុម មួយ ដៃល បង្ហាញ នូវ អ្វី ដៃល ខ្ញុំ បាន បៃប់ 
ពួក គៃ ក្នុង រយៈពៃល ១២ ខៃ ចុង កៃយ នៃះ » ។

ចណំៃកគៃបូង្វកឹ របស ់កៃមុ Brentford  លោក  
Frank ទោះជាសោក ស្ដាយ តៃ ក៏ នៅ ពៃញ ចិត្ត  
នឹងកូន កៃុម ដៃរ  ដោយ បានបៃប់ ថា ៖ « ពិត 
ណាស់  វា តឹង តៃង ពៃល  ចាញ់ នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
បៃប នៃះ តៃ ខ្ញុំ នៅ តៃ មាន មទនភាព យ៉ាង ខ្លាំង 
ចំពោះ កីឡាករ របស់ ខ្ញុំ » ។

លោក Frank បន្ត ថា ៖ « យើង បានចាក ចៃញ 
ពី កៃុម នៅពាក់ កណា្ដាល តារាង ឡើង ទៅ កៃុម 
លៃខ៣ ល្អ បំផុត។ យើង បាន ទៅ  កៀក នឹង 
ពៃដំៃនរបស ់Premier League   យ៉ាងជតិបផំតុ 
ដៃល នៃះ ជា ការ សមៃច បាន នូវ សមិទ្ធ ផល ដ៏ 
អស្ចារៃយរបស់ ពួក យើង » ៕ AFP/VN

កីឡាករក្រមុ Fulham ធ្វើពិធីឆ្លងលើកពានរង្វាន់ ក្រយប្រកួតឈ្នះក្រមុ Brentford វគ្គកាត់ក្ដផី្ដាច់ព្រត័្រ។ សហ ការី

ក្រមុអាល្លម៉ឺង់ យល់ស្របនឹង គម្រង ឲ្រយ មាន អ្នក គំា ទ្រ
ក្រុង ប៊្ររឡំាង : ក្លិប បាល់ ទាត់ នៅ 

កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ ទាងំ ២  របស ់បៃទៃស 
អាល្ល ឺមង៉ ់កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ យល ់សៃប 
នឹង គមៃង  ដៃល គៃង ឡើង ដោយ 
អ្នក គៃប ់គៃង លកី ក្នងុ ការ អនញុ្ញាតឲៃយ 
មាន អ្នក  គទំៃ  ក្នងុ កឡីដ្ឋាន វញិ ដោយ 
មាន ចនំនួ កណំត ់ចាប ់ពពីាក ់កណា្ដាល 
ខៃ កញ្ញា តទៅ បើ ទោះ  កំពុង មាន ការ- 
រាល ដល ពី វីរុស កូរ៉ូណា ក៏ ដោយ ។ 

យោង តាម គមៃង  ដៃល លើក 
ឡើង ដោយ លីក បាល់ ទាត់ អាជីព 
អាល្លឺម៉ង់ (DFL) សមៃប់  រដូវកាល 
ថ្ម ីដៃល នងឹ ចាប ់ផ្ដើម  នៅ ថ្ងៃ ទ ី១៨ ខៃ 
កញ្ញា ក្លិប  ទាំង អស់ របស់ លីក បាន 
ពៃម ពៃៀង លើ ចំណុច៤ សំខន់ ៗ  
ដូច ជា ទី១ អ្នក គំ ទៃ តៃូវ  អង្គុយ តៃ  
១កន្លៃង  ទី២ សំបុតៃ នឹង តៃូវ រៀប ចំ  
ក្នុង លក្ខណៈ ឯក ជន ដើមៃបី អ្នក ចូល 
មើល នោះ អាចតៃវូ តាម ដន បាន  ទ៣ី 
មិន តៃូវ មាន ជាតិ អាល់ កុល រហូត ដល់ 
ខៃ តុលា និង ទី៤ អ្នក គំទៃ របស់ កៃុម 
ភ្ញៀវ នឹង មិន អាច ចូល រួម បាន ឡើយ 
រហូត ដល់ ដំណាច់ ឆ្នាំ ។

តៃ យ៉ាង ណា  គមៃង នៃះ  ចាំ បាច់ 
តៃវូ ដក ់ឲៃយ អាជា្ញាធរ   ធ្វើ ការ  អនមុត័ សនិ 
ដោយ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សុខ ភិបាល នៃ 
រដ្ឋ ទាំង ១៦ របស់ បៃទៃស  នឹង ជួ ប 
បៃជុំ  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ សបា្ដាហ៍ កៃយ ដើមៃបី 
ពភិាកៃសា គ្នា ជុ ំវញិ ករណ ីនៃះ។ បៃទៃស 
អាល្លមឺង៉ ់តៃវូ បាន កត ់តៃ អ្នក ឆ្លងវរីសុ 
ករូ៉ណូា នៃះ ចនំនួ ២ ១១២៨១ករណ ី
ក្នុង នោះ  មាន អ្នក ស្លាប់ ៩ ១៥៦ នាក់ 

ហើយ កាល ពី ខៃ មៃស ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
បៃទៃស  ចាប់ ផ្ដើមបន្ធូរ បន្ថយការ រឹត- 
បន្តឹង  ដៃល បាន ដក់ ចៃញ ដើមៃបី 
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង  ជំងឺ។

តៃ ការ ពៃយួ បារម្ភ កពំងុ មាន កាន ់តៃ 
ខ្លាងំ  ចពំោះ រលក ទ ី ២ នៃ ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម 
ថ្មី នៃះ ដោយសរ ចំនួន អ្នក ឆ្លង បៃចាំ 
ថ្ងៃ កំពុង កើន ឡើង បណ្ដើរ ៗ  ដោយ 
ប៉នុា្មាន សបា្ដាហ ៍ថ្ម ៗី  នៃះ បាន ឡើង ដល ់
កមៃិត មួយ ដៃល មិន ធ្លាប់ មាន គិត 
តាំង ពី ខៃ ឧសភា មក ។

កៃយ មាន កចិ្ច បៃជុ ំសបិៃប នមិិ្មតមយួ  
នាយក បៃត ិបត្ត ិរបស ់កៃប ខណ័្ឌ Bun-
desliga លោក Christian Seifert  
បានថ្លៃង ឲៃយ ដងឹ ថា ៖ « អាទភិាព ចមៃបង 
នៅ អាល្លឺម៉ង់ នា ពៃល នៃះ មិន មៃន 
រឿង កឡីដ្ឋាន អត ់មាន មនសុៃស ពៃញ ទៃ 

តៃ បញ្ហា សខុ ភាព របស ់បៃជាជន ។ តើ 
អ្នក ទសៃសនា តៃវូ បាន អនញុ្ញាតឲៃយ ចលូ 
ទៅក្នុង កីឡដ្ឋាន វិញ នៅ ពៃល ណា 
និងចំនួន ប៉ុនា្មាន? មិន មៃន ជា ការ- 
សមៃច របស់ DFL នោះ ទៃ » ។

ជាមយួគ្នានៃះ លោក នាយក បៃតបិត្ត ិ
Seifert បាន នយិយ  ដៃរថា អតៃ អ្នក- 
ឆ្លង  តៃូវ តៃ ពិនិតៃយ តាមដន   ដោយ យក - 
ចិត្ត ទុក ដក់ និង មិន តៃូវ មើល សៃល 
ជា ដច ់ខត ដោយ លោកបានថ្លៃងបន្ត  
ថា ៖ « បាល់ ទាត់ អាជីព អាច  តៃឹម តៃ 
ធ្វើ ការ តៃឡប់ ទៅ រក ភាព បៃកៃតី វិញ 
សនៃសឹម ៗ  ។ យើង នឹង តៃូវ តៃ ធ្វើ ឲៃយ មាន 
បៃកៃតី ភាព ឡើង វិញ ជាមួយនឹង 
ជហំាន តចូ ៗ  ពៃះ យើង មនិ អាច ចាប ់
រាប់ពីលៃខ ០ ទៅ ដល់ លៃខ១០០ 
បាន ភា្លាម  នោះ ទៃ » ៕ AFP/VN

ពិធីប្រគល់ពាន Bundesliga រដូវកាលន្រះ ឲ្រយក្រមុ Bayern ដោយគ្មានអ្នកគំទ្រចូល រួម។ AFP

Nadal សម្រចចិត្តមិន ចូល រួម 
ព្រឹត្តិការណ៍ US Open ឆ្នាំន្រះ

ញូវយ៉ក : កីឡាករ វាយ កូនបាល់ 
(តិន្នីស) អាជីព លំដប់ លៃខ២ 
ពិភពលោក Rafael Nadal  អះអាង 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា  នឹង មិន ចូល រួម 
បៃកតួ បៃជៃង ឬធ្វើ ការ ការ ពារ តណំៃង 
ជើង ឯក របស់ ខ្លួន ឡើយ ក្នុង កម្មវិធី 
US Open នា ឆ្នាំ នៃះ    នៅឯ មជៃឈ- 
មណ្ឌល  កឡីា Flushing Meadows 
ខណៈ កៃុម អ្នក រៀប ចំ បាន បញ្ចៃញ 
តារាង ឈ្មាះ អ្នក  មាន សិទ្ធិ បៃកួត 
ទោល  សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍  Grand 
Slam មួយនៃះ ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ Nadal 
បាន នយិយ ក្នងុ ខៃ មថិនុា ថា ខ្លនួ មនិ 
ចៃបាស់ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ សហរដ្ឋ 
អាមៃរកិ អឡំងុ ពៃល មាន រកី រាល ដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  នៃះ តៃពៃលនៃះ 
បានធ្វើ តាម  កីឡាការិនី លំដប់ លៃខ  
១ ពិភពលោក Ash Barty ក្នុង ការ- 
ដក ខ្លួន ពី ពៃឹត្តិការណ៍ដ៏ធំ  ដោយសរ 
បារម្ភ ឆ្លង ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹងការ សមៃច ចិត្ត នៃះ 
កឡីាករ Nadal  ឲៃយ ដងឹ តាម បណា្ដាញ- 
សង្គម Twitter  ថា៖ « កៃយ 
ពិចារណា ជាចៃើន លើក ចៃើន ស ខ្ញុំ  
សមៃច ចតិ្ត មនិ  ចលូ រមួ ការ បៃកតួ ក្នងុ 
ពៃឹត្តិការណ៍ US Open ឆ្នាំ នៃះទៃ ។ 
ស្ថាន ការណ៍ ពិភព លោក បច្ចុបៃបន្ន 
ចៃបកូ ចៃបល ់ណាស។់ ករណ ីជងំ ឺកវូដី 
១៩ កើន ឡើង រហូត ដោយ មើល ទៅ 

ដូច ជា  គៃប់ គៃង  មិន បាន សោះ » ។
កឡីាករ វយ័ ៣៤ ឆ្នា ំដៃល បាន គៃង 

ពាន ដ៏ធំ  នៅ អាមៃរិក នៃះ ៤ ដង   បន្ត 
ទៀត ថា ៖ « យើង ដឹង ថា កាល វិភាគ 
ការ បៃកតួ តនិ្នសី ដៃល តៃវូ  កាត ់បន្ថយ  
គឺ ពិបាក ទទួល យក ណាស់  ឆ្នាំ នៃះ 
កៃយ ផ្អាក ដល ់ទៅ ៤ ខៃ ។ ខ្ញុ ំអរ គណុ 
ដល់ គៃប់ គ្នា ដៃល បៃឹង បៃង ចង់ 
ឲៃយមាន ការបៃកួត កើត ឡើង » ។ 

តៃ  ពៃតឹ្តកិារណន៍ៃះ ផ្នៃក បរុស  ក ៏នៅមាន 
វត្តមាន កឡីាករ លដំប ់លៃខ១ ពភិព- 
លោក Novak Djokovic ដៃល ធ្លាប់ 
លើកពាន នៅកៃងុ ញវូយក៉នៃះ ៣ ដង 
រមួជាមយួ កឡីាករ ដៃលជាជើង ឯក រង 
ក្នុងពៃឹត្តការណ៍នៃះ ឆ្នាំ មុន    Daniil 
Medvedev ពៃម ទាងំ កឡីាករលដំប ់
កំពូល ១០ រូប ផៃសៃង ទៀត ដៃល មាន 
ដូច ជា កីឡាករ Dominic Thiem, 
Stefanos Tsitsipas នងិ Alexan-
der Zverev ជា ដើម ។

ផ្នៃក នារី កីឡាការិនី ៩ រូប ក្នុង 
ចំណោម កីឡាការិនីកំពូល ទាំង ១០ 
រូប ដៃល មាន ទាំង   មា្ចាស់ ពាន  Grand 
Slam ២៣ សម័យ កាល Serena 
Williams នងិ ជើង ឯកចាស ់ Bianca 
Andreescu ផងដៃរនោះ សុទ្ធ តៃ 
មាន ក្នុង បញ្ជី  ឈ្មាះ បៃកួត បៃជៃង  រួម- 
ជាមួយ មា្ចាស់ ជើង ឯក កម្មវិធីនៃះ ឆ្នាំ 
២០១៨ គឺកីឡាការិនី Naomi Os-
aka  ជាមួយ គ្នា៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទើប តែ បាន បង្ហើបបែប់ មហាជន ពី  
រឿង  ពនែយា រ ពែល  នែ ការ ដឹក ដែ   ម្ចាស់ ស្នែហ៍  ដែល  
ជា បុរស   អាណិកជន   កូន កាត់ ៣សាសន៍     លោក 
អែលែន តាន់ ចូល រោងជ័យដែលហាក់  នៅ  
សែពែច សែពិល  អាច   រៀបចំ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២១ ឬ 
ឆ្នាំ ២០២២ សែប់ តារា     ច មែៀងសែី អូរីជីណល  
អែដា បង្ហោះ រូប ថត រថ យន្ត ទំនើប ដ៏ ថ្មី សន្លាង 
មួយ   គែឿង  ស៊ែរី ឆ្នាំ ២០២០ ម៉ាក KIA Grand 
Carnival 2020 នៅ តាម បណ្តាញ សង្គម- 
អីុនសា្តាកែម  ។ 

តារា  ចមែៀង សែី  ដែល តែឡប់ មក រក   សិលែបៈ 
ឡើង   វិញ ដោយ    នំ យក បទ ចមែៀង   អូរ ីជី ណល   
ថ្មីៗ មួយ  ចំនួន   ដែល សែូប អ្នក គាំទែ    យ៉ាង  ចែើន 
រួម      មន បទ « ទី នែះ មន មនុសែស  ខូច  ចិត្ត » បទ  
« ភ្លើង » និង បទ « ២នក់  បាន    ហើ យ » របស់  អែដា 
តែ   ក្នុង   ពែល    ជិត ២ឆ្នាំ  សោះនោះ កែយ ពី បាន    
បង្ហោះ    តាម Channel ខ្លួន    ទៅ YouTube 
ក ៏   ទទួល បាន  លិខិតសរសើរ ពី កែុម ហ៊ុន-    
នែះ  ចំពោះ   សមិទ្ធ ផល មន  អ្នក ចូលទៅ 
Subscribe បែមណ   ជាង  ១០០ K ឯ - 
ណោះ  គឺ ជា រង្វាន់ បែភែទ Silver- 
Creator Award។ 

បើ តាម ការ សង្កែត      នពែល 
បច្ចុបែបន្ន នែះ  គឺមន តារា   - 
ចមែៀង  បែសុ  សែ ី ភាគ    ចែើន    
បាន អភិវឌែឍ   ខ្លួន  ពី  តារា  - 
ចមែៀង   កា្លាយទៅ ជា     តារា  
សម្តែង ឬ  ពី តារា   ម៉ូដែល  
ទៅ   ជា តារា សម្តែង  ដើមែបី 
ពងែីក   ទីផែសារ សិលែបៈរបស់    ពួក គែ  ឬ     
បន្ថែម   បែក់ ចំណូល    ពី អាជីព-  
សិលែបៈ  ។  ក៏ ប៉ុន្តែ   តារា   ចមែៀង សែី   
អែដា     ហាក ់ មន ភាព ខសុ  ប្លែក  ព ី   
គ ែ ទៅ វិញ  គឺ នង មិន ចង់ កា្លាយ - 
ជា  តារា  សម្តែង ឡើយ ។ 

 តែ  ហើយ រាសីរបស់      អែដា- 
ហក់  ស្ទុះ ឡើងខ្លាំង    ដោយ   កា្តាប់ 
បាន     តំណែង  ជា គណៈកម្មការ-  
ផ្តល់ ពិន្ទុ    នៅក្នុង  កម្មវិធី «The 
Melody»  នៅ ប៉ុស្តិ៍  ទូរទសែសន៍ 
បាយ័ន និង កា្លាយ ជា   ទូត សុច្ឆន្ទៈនែ    
អង្គ ការ  ស្ទែម របស់ ម្ចាស់ ចិត្ត ជា  កូន  
កាត់៣ សាសន៍គឺ    លោក  អែលែន-  
តាន ់នងិ បាន បង្កើត មខុ របរ អាជវី កម្ម 
កែ   សិលែបៈ ជាហូរហែ ទៀត ផង ។ 

 លុះ  ដល់ ពែល ជាង ពាក់ កណ្តាល  
ឆ្នា ំ២០២០ នែះ  តារា ចមែៀង សែ ី ដែល 
ម ន ឈ្មោះ ពិត  កែូច ចរិយ ហៅ-   
អែដា ក៏ បង្កើត នូវ ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើលខ្លាំង 
ជា មយួ    ការ  សម្ញែង សម្ភារនយិម ជាមយួ 
នឹង    រថ យន្ត ទំនើប ថ្មី ម៉ាក  KIA Grand- 

Carnival 2020  ដែលទំនងជា  មន 
តម្លែ  ចនោ្លាះ  ពី   ៥ ទៅ  ៦មុឺនដុល្លារ  
ដល់  បែិ យ មិត្ត គាំទែ ។ 

ហាក់ដូចជា  ការ តែៀម ទុកជា មុន-  
តែ ម្តង ពី សំណក់ តារា ចមែៀង សែី  

អែដា  នៅ ក្នងុ ការ បង្ការ   នងឹ សណំរួ 
របស់ មជែឈ ដា្ឋាន  មហាជន  ក៏ ដូច   
បណ្តាញ សារ ព័ត៌មន នន  
ដែល ទំន ង ជានឹង  ធ្វើ ការ - 
ដែញ  ដោល សួរនំ   ថា តើ រថ-  
យន ្ត ទំនើបថ្មី   នែះ គឺ ជា - 
កាដូភា្ជាប់ និសែស័យ  បែះដូង  
របស់  គូស្នែហ៍ ថ្មី  ជា បុរស 
កូន កាត់ ៣សាសន៍     លោក  

អែ លែន តាន ់បាន សា្គាល ់ចតិ្ត 
ថ្លើម  គា្នា  បែមណ ជិត  ៣ ឆ្នាំ   
ទិញ ជូន  ដើមែបី  បញ្ជាក់ ភក្តី- 
ភាព ស្នែហ៍ ទែ ដឹង ? 

តារាចមែៀង សែ ីរាស ីឡើង 
កែតឺៗដែល ទទលួ បាន  ភាព 
ជោគ ជ័យ ទាំង ការងរ - 
សិលែបៈ និង រឿង ស្នែហា 
អែដា បាន សរសែរ សារ-  

បញ្ជាក់ភ្លែត ដែរ  ថា៖ « ឆ្នាំ នែះ  មន 
សមត្ថ ភាព  upgrade  បានតែឹមតែ 
ប៉ណុ្ណងឹទែ   ចាំ ឆ្នា ំកែយ ចាគំតិទៀត   
សែឡាញ់ អ្វី   ដ ែលយើង មន  ពែះ វា 
ជា  របស់យើង ពិតបែកដ  អរគុណ-   
ទាងំអសគ់ា្នា  អរគណុខ្លនួឯ ង ! #Kia-
GrandCarnival2020។ No Deal! 
No Offer! No  Sponsor! No 
Thanks! No Money! No Prob-
lem! »៕ 

អេដា បង្ហោះរូប រថយន្ត ទំនើបថ្មសីន្លាង ស៊េរី២០២០ 
ម៉ាក KIA Grand Carnival។ រូបថត អុីនសា្តាកែម 

អេដា បញ្ជាក់ រឿង   រថ យន្ត ទំនើប  
ថ្ម ី សន្លាងស៊េរី  ២០២០  ទើបទិញ 

LIFESTYLE

បេក្ខភាពទំង ៤ នក់ ដេល តេវូ បេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើម បេក់លាន ទម្ងន់ ៥៧គ.កេ នៅ ថ្ងេអាទិតេយនេះ។សហ ការី

ម៉ន សាម៉េត និង ធន់ អៀងឡេ 
សុទ្ធតេ រំពឹងខ្ពស់ ឈ្នះបេក់លាន
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បែដាល់  លែបីឈ្មោះ  
លំដាប់ ជួរ មុខ និង  មន បទ- 
ពិសោធ ចែើន ចំនួន ៤ នក់ មន 
ម៉ន សាម៉ែត, ធន់ អៀងឡែ, 
សែក គឹមសាន្ត និង យុគ យកែសផ្លែ 
តែូវ បាន គណៈ កម្មការ ផ្គូ ផ្គង 
ដាក់ឲែយ បែកួតម៉ារា៉ាតុងដណ្តើម  
បែក់ លន ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូកែម 
នែកម្ម វិធី Mas Fight Cam-
bodia នៅ លើ សង្វៀន ថោន ន 
ថ្ងែអាទិតែយ  ខងមុខ ។

សមែប់ ការ បែកួត ដែល តមែវូ 
ឲែយ ចាប់ ឆ្នាត  មុនការ បែកួត នែះ 
ម៉ន សាម៉ែត និងភាគី ធន់ អៀងឡែ 
សុទ្ធ តែ មន ការ រំពឹង ខ្ពស់ ថា នឹង 
ទទួល បាន ជ័យជម្នះ នៅ ក្នងុ វគ្គ 
ជមែះុ ៣ទឹក ដើមែបី ឡើង ទៅ កាន់ 
វគ្គ ផ្តាច់ពែត័ែ ខណៈ វគ្គនែះ  អ្នក- 
អាច ផ្តលួ គូ បែកួត ឲែយ សន្លប់ ក្នងុ-
ការ បែកួត គា្នា  ៩នទី គា្មោន ឈប់ 
នឹង ទទួល បាន បែក់ រង្វាន់  សរុប 
ចាប់ ពី ៣,៤ លន រៀលឡើង។

កីឡាករ ម៉ន  សាម៉ែត  ដែល 
មន បទពិសោធ  បែកួត ចាស់វសែសា 
ជាង គែ នោះ បាន បែប់  ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ពែយាយម រក លែបិច កល  ដើមែបី យក 
ឈ្នះ ឲែយ បាន  ពែះ កន្លងមក ខ្ញុំ 
ធ្លាប់ ឈ្នះ  ធន់ អៀង ឡែ  ម្តង និង  
ឈ្នះ  យុគ យកែស ផ្លែ  ៤ ដង  តែ 
មិនធ្លាប់  ប៉ះ  សែក  គឹម សាន្ត  ទែ ។  
ខ្ញុ ំមិន ចង់ និយយ ពី បច្ចែកទែសទែ 
ដើមែបី  កំុ ឲែយ ដែ គូ ដឹង  បុ៉ន្តែខ្ញុ ំ សងែឃឹម  
និង ជឿ ជាក់ ថា  ក្នងុ ចំណោម ៣ 
នក់ ដែល តែវូ ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ ខ្ញុ ំ  គឺ 

ធន ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ» ។ 
ចំណែក លោក  ម៉ាង  ម៉ន  គែ-ូ 

បែដាល់ ជើង ចាស់  និង ជា ឪពុក   
ម៉ន  សាម៉ែត បាន  និយយ ថា ៖ 
«អ្នក បែដាល់ ទំាង ៤ នែះ  សុទ្ធ តែ 
ជមែើស ល្អ  មន សមត្ថភាព  គឺ 
ឈ្នះ  ឬ ចាញ់ លំបាក ណស់ ។  ទោះ 
ជា យ៉ាង ណ  អាម៉ែត  ដឹង តែ វ៉ែ អស់ 
ពី សមត្ថភាព  ហើយ បើ និយយ ពី 
បច្ចែទែស  និង បទ ពិសោធ វា  លើស 
គែ  បុ៉ន្តែ វា ចាស់  មន កូន  កម្លាងំ 
ធ្លាក់ ចុះ បន្តចិ» ។

 លោក  ម៉ាង  មន៉  ហាក ់មនការ- 
បារម្ភ ទៅ លើ ភាព រកី ចមែើន របស ់
ធន ់អៀងឡែ ដោយ  បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «ខ្ញុំទទួល សា្គាល់ ថា  ធន់  
អៀង ឡែ  ឥឡូវ ល្អ ជាង មុន មែន 
គ ឺ អាច ល្អ ផ្នែក កម្លាងំ  ប៉នុ្តែ បច្ចែក- 
ទែស មិន ងយ សុី  អាម៉ែត  ទែ  
ហើយ គែ ក៏ ធ្លាប់ ចាញ់ អាម៉ែត 
ដែរ ហែត ុនែះ យើង មន រពំងឹ ឈ្នះ 
៧០ ភាគ រយ»។

ចំណែក លោក  ធន់  សុភា  គែូ 
បង្វកឹ   ធន់  អៀង ឡែ  បែប់ ថា ៖    
«អៀងឡែ  ធ្លាប់ ចាញ់ ម៉ន សាម៉ែត  
កាល ពី១ ឆ្នាំមុនមែន  បុ៉ន្តែ គិត 
ដល់ ពែល នែះ  គែមន កមែិត      
វិជា្ជា គុន  ពែម ទំាង បទ ពិសោធ   និង 
កម្លាងំ   ល្អ ជាង មុនឆ្ងាយ  ណស់  
ហែតុ នែះ ខ្ញុ ំគិត ថា  ឧបសគ្គ ក្នងុ 
ការ ដណ្តើម បែក់ លន នែះ  មិន 
ធំ នោះ ទែ   ពែះ  មន តែ  ម៉ន  
សាម៉ែត  ម្នាក់ គត់  ដែល តឹង តែង  
ក្នងុ ការ យក ឈ្នះ  បុ៉ន្តែ ខ្ញុ ំសងែឃឹម 
ខ្ពស់ ថា  អៀង ឡែ   នឹង វ៉ែ ឲែយ បាន ល្អ  
ដើមែបី យក ឈ្នះ ឲែយ បាន» ។  

អតីត កីឡាករ ជើងខ្លាំង  ធន់  
សុភា  បាន បន្ថែម ថា៖  « ក្នងុ ពែល  
បច្ចបុែបន្ន   អៀង ឡែ  មន សមត្ថភាព 
ល្អ  ជា ង ម៉ន  សាម៉ែត  អី៊ចឹង ទោះគែ 
ជួប នរណ នៅ វគ្គ ជមែះុ ក៏  នឹងអាច 
យក ឈ្នះបាន  ដើមែបី     ឈាន ទៅ ដល់ 
វគ្គ ផ្តាច់ ពែត័ែ  បុ៉ន្តែ  រឿង វ៉ែ  ផ្តលួ ដែ គូ 
ឲែយ សន្លប់ ក្នងុ រយៈ  ពែល ៩ នទី  តាម 
ចែបាប់ បែកួត  Mas Fight នៅវគ្គ 
ផ្តាច់ ពែត័ែ ដើមែបី យក បែក់លន 
ខ្ញុ ំមិន ហា៊ាន ធន នោះទែ»  ។ 

ផ្ទយុ ពីនែះ លោក  ឡុង  សីុលីន  
បាន មើល ឃើញ ថា  សិសែស របស់ 
លោក យុគ យកែសផ្លែ  អាច នឹង ធ្លាក់ 
បើ  ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ ម៉ន សាម៉ែត ឬ 
ធន់ អៀងឡែ។ លោក បែប់ ថា៖  
«ម៉ន សាម៉ែត និង ធន់ អៀងឡែ 
មន សមត្ថ ភាព ល្អជាង និង ធ្លាប់ 
ឈ្នះ យកែសផ្លែ អី៊ចឹង បើ ចាប់ ឆ្នាត 
ជួប អ្នក ទំាង ២នែះ  គឺ យកែសផ្លែ  មន 
ភាគ រយ តិច ណស់  ដែល អាច  
យក ឈ្នះ    បុ៉ន្តែ បើ  យុគ យកែស ផ្លែ  
មន សំណង ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ  សែក      
គឹម សាន្ត  គឺ ធន បាន ឡើង ទៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ ពែត័ែជា មិនខន»។

លោក  ឡុង  សីុលីន  បាន បន្ថែម 
ថា ៖ «  និយយ តាម តែង់  ទៅ ខ្ញុគិំត 
ថា  ទោះ បី ជា   យកែស ផ្លែ ខំហាត់ បាន 
ល្អ  ក៏នៅ តែ  មន ភាគ រយ តិច  ដែល  
អាច យក ឈ្នះ លើ  ម៉ន  សាម៉ែត  
និង  ធន់  អៀង ឡែ   ពែះ ស្នៀត បែ- 
កួត  ជា អាវុធ សំខន់ របស់  យកែស ផ្លែ  
មន តែ    កណ្តាប់ ដែ  និង កម្លាំង  
ចំណែក  សាម៉ែត និង អៀងឡែ 
មន  ជំនញ គែប់ បែភែទ  ទំាង កែង  
ជង្គង់  និង កណ្តាប់ ដែ» ៕ 

www.postkhmer.com

តារចមេៀងសេ ី អូរីជីណល  ដេល កំពុង
ឡើងកូដខ្លាងំ អេដា។ រូបថត ហុង មិន
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