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វិចិត្រសាលស-សប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍
ទៅដល់អ្នកចង់អភិវឌ្ឍជំនាញសិល្បៈ...ទំព័រ១១

អនុស្សរណៈយោគយល់រវាងគុនល្បុក្កតោ
និងកងទ័ពកាន់ត្រមានផ្ល្រផ្កា...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន    ថ្លៃងនៅក្នងុមហាសន្នបិាតនៃក្ដសីងៃឃឹម  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។ រូបថតUniversalPeaceFederation

លោកហុ៊នសែន៖ជំងឺកូវីដ១៩គឺជាសតែវូរួម
របស់ពិភពលោកដែលទាមទារឲែយបែទែសទំាងអស់តែវូពួតដែគ្នា

កម្ពជុានំាចែញម៉ាស់ និងសម្ភារពែទែយកើនឡើង១៣០ភាគរយមនតម្លែជិត$២០០លាន

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនបានថ្ល្រងនៅក្នងុមហាសន្នបិាត
អន្តរជាតិមួយកាលពីម្រសិលមិញថាជំងឺ
រាតត្របាតកូវដី១៩គឺជាសត្រវូរមួរបស់
ពិភពលោកដ្រលទាមទារឱ្រយប្រទ្រស
ទាំងអស់ត្រូវពតួដ្រគ្នាដើម្របីប្រកា្លាយ

ការប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺន្រះឱ្រយកា្លាយ-
ជាសមរភូមិត្រមួយ។
លោកហុ៊នស្រនបានលើកឡើងថា

ជំងឺកូវីដ១៩បាននំាមកនូវបញ្ហាមួយ-
ចំនួនដ្រលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដូច-
ជាបញ្ហាសុខភាពសាធរណៈការបង្អាក់
ការប្រមូលផ្ដុំរបស់មនុស្រស និងកិច្ច-
ដំណើរការចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកល

ដ្រលកំពុងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ជីវិតសង្គមនិងការធ្លាក់ចុះស្រដ្ឋ-
កចិ្ចពភិពលោកដ្រលទាមទារឲ្រយមាន
ការឆ្លើយតបរួម និងសាមគ្ដីភាពជា
សកល។ លោកក៏ចង់ឃើញល្រងឱ្រយ
មានការរីសអើងពជូសាសន៍នងិការ-
ប្រកាន់ជំហរស្ដីបន្ទោសដ្រលជាល្រប្រង
ទមា្លាក់កំហុសដ៏អាក្រក់មួយនំាឱ្រយប្រក-

បាក់សាមគ្គីភាពជុំវិញវិបត្តិបង្កឡើង
ពីជំងឺកូវីដន្រះ។
លោកបន្តថា៖«ជាទិសដៅទៅមុខ

យើងពិតជាមានភាពចាំបាច់ជាយុទ្ធ-
សាស្ដ្រ ក្នុងការត្រៀមខ្លួនឱ្រយបានល្អ
ក្រយអំឡុងព្រលវិបត្តិកូវីដ១៩។
ដើម្របីសម្រចបាននូវគោលដៅន្រះ
យើងគួរត្ររៀបចំ...តទៅទំព័រ  ២

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ: កម្ពុជាបាននាំច្រញមា៉ាស់
នងិសមា្ភារព្រទ្រយទៅកាន់ទផី្រសារអន្តរជាតិ
មានតម្ល្រជិត២០០លានដុលា្លារក្នុង
ឆមាសទី១ឆា្នាំ២០២០ខណៈព្រល
ដ្រលការរីករាលដាលន្រជំងឺកូវីដ-

១៩នៅត្របន្តហើយរដា្ឋាភិបាលក៏
បានជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងការផលិត
សមា្ភារទាំងន្រះដើម្របីធ្វើពិពិធកម្មន្រ
ការនាំច្រញជំនួសផលិតផលដ្រល
រងផលប៉ះពាល់ពីទីផ្រសារ។
យោងតាមរបាយការណ៍ពីអគ្គនា-

យកដា្ឋានគយនិងរដា្ឋាករកម្ពុជាការ-

នាំច្រញសមា្ភារព្រទ្រយ(PPE)របស់
កម្ពជុាមានតម្ល្រសរបុ១៩១,៣លាន
ដុលា្លារចាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រមិថុនា
ឆា្នាំន្រះកើនឡើង១៣០ភាគរយធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំមុន
មានចំនួន៨៣,៣៦លានដុលា្លារ។
ទនិ្ននយ័ន្រះបង្ហាញទៀតថានៅក្នងុ

រយៈព្រលខាងលើការនាំច្រញមា៉ាស់
ពីកម្ពុជាមានតម្ល្រសរុប២,៥៣លាន
ដុលា្លារ។កាលពីឆា្នាំ២០១៩ពុំមានទិន្ន-
ន័យនាំច្រញផលិតផលមា៉ាស់នះទ្រ។
គិតត្រឹមថ្ង្រអាទិត្រយ ទី៩ ខ្រសីហា

ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងពិភព-
លោកកើនដល់ជាង១៩,៨០លាននាក់

ក្នុងនះអ្នកសា្លាប់មានចំនួនជិត៧៣
មុឺននាក់ និងអ្នកជាសះស្របើយចំនួន
ជាង១២,៧០លាននាក់។ន្រះបើ
យោងតាមWorldometerដ្រល
បង្ហាញបច្ចុប្របន្នភាពន្រសា្ថានភាពជំងឺ
កូវីដ១៩នៅលើសកលលោក។
សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា...តទៅទំព័រ ៨

ករណីឆែះឃ្លាងំស្តកុ
បរិក្ខារអគ្គសិនីបង្ក-
ករខូចខាតសរុបជា
បែក់អស់$១,២លាន

មែដឹកនំាសកម្មជនគំ-
ទែបែជាធិបតែយែយថែ២
នាក់តែវូចាប់ឃំុខ្លនួនៅ
បុ៉ស្តិ៍បូ៉លិសហួយក្វាង

ឃុត  សុភ ចរិ យា

ភ្នំពៃញៈ  មន្ត្រីនគរបាលកងពន្លត់-
អគ្គិភ័យរាជធនីភ្នំព្រញបានឲ្រយដឹង
កាលពីម្រសិលមិញថាករណីឆ្រះឃ្លាំង
ស្តកុគ្រឿងបរកិា្ខារអគ្គិសនីមា្នាងសលិា
កា្ដារបន្ទះនិងថា្នាំបៀករបស់ក្រុមហ៊ុន
GCSនៅភូមិទួលពង្រសង្កាត់ចោមចៅ-
១ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យរាជធនីភ្នំ-
ព្រញពីថ្ង្រសៅរ៍ដោយសារទុស្រស្រខ្រស្រ-
ភ្លើងនះបានបង្កឲ្រយខចូខាតទ្រព្រយសម្របតិ្ត
សរុបប្រមាណ១,២លានដុលា្លារ។
លោកព្រំយ៉នប្រធនការិយល័យ-

នគរបាលបង្ការនិង...តទៅទំព័រ ៤

កៃុង បាងកកៈ ប៉ូលិសកាលពីយប់
ថ្ង្រសុក្របានឃុំខ្លួនសកម្មជនគំទ្រ
ប្រជាធិបត្រយ្រយ២នាក់នៅឯប៉ុស្តិ៍-
ប៉ូលិសមួយកន្ល្រងជុំវិញការធ្វើ
បាតុកម្មកាលពីខ្រមុនខណៈក្រុម-
ម្រដឹកនាំចលនាតវ៉ានិស្រសិតបាន
ប្ត្រជា្ញាបង្កើនការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង
រដា្ឋាភិបាលថ្រ...តទៅ ទំព័រ ៩
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នគរបាលឃាត់ជន-
ជាតិចិន២២នាក់
ព្រោះលិខិតឆ្លងដ្រោន
ហួសសុពលភាព

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 មណ្ឌល គិរីៈ  មន្តៃី ជំនាញ នៃ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ពី មៃសិល មិញ បាន 
នងិ កពំងុ សាក សរួ ជន ជាត ិចនិ 
ចំនួន   ២២ នាក់ នៅ ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត បនា្ទាប់ ពី 
ឃាត់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃទី ៨  ខៃ 
សីហា ក្នុង សណ្ឋា គារ មួយ នៅ 
ភូមិ ចំបក់  សង្កាត់ សា្ពា ន មាន- 
ជ័យ   កៃុង សៃន មនោ រមៃយ   ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ដោយ មន្តៃី បាន 
 អះ អាង ថា  លិខិត ឆ្លង ដៃន របស ់ 
ពួក គៃ ហួស សុពល ភាព   ប៉ុ ន្ដៃ 
មិន ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស ទៃ ។ 

 លោក   ឡោ  សុខា   ស្នង ការ- 
នគរ បាល ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ 
ថា  សមត្ថ កិច្ច ជំ នាញ នៃ ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត ម ណ្ឌល គិរី   
កំពុង បន្ត សាក សួរ ជន ជាតិ ចិន 
ទាងំ   ២២ នាក ់ តាម នតី ិវធិ ីចៃបាប់ 
នៅ ឡើយ   កៃយ ពី សមត្ថ កិច្ច 
បាន ចូល ឆៃក ឆៃ រសណ្ឋា គារ 
១កន្លៃង ស្ថិត នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ 
ដោយ  សងៃស័យ ថា  ពួក គៃ លួច- 
មក សា្នាក ់នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស កម្ព ុជា 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ ។ 

 លោ ក  សខុា បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដងឹ 
បន្ត ថា   ការ ចុះ ឆៃក ឆៃរ នៃះ  មន្តៃ ី
ផៃន នគរ បាល អនោ្តោ បៃវៃសន៍ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បាន សហ ការ 
ជា មួយ មន្តៃ ីផៃន ការ ងរ ស ន្ត ិសុខ  
និង កមា្លាំង អធិការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល កៃុង សៃន មនោ រមៃយ  ដឹក- 
នាំ ដោយ លោក  អា៊ាង  សុគន្ធ   
ពៃះរាជ អាជា្ញា រង អម សា លា ដំ បូ ង  
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី   បាន រក ឃើញ 
ជន ជាតិ ចិន ទាំង  ២២ នាក់ 
ដៃល លួច មក សា្នាក់ នៅ ខុស- 
ចៃបាប់ ក្នុង សណ្ឋា គារ ១កន្លៃង  
នៅ ខៃ ត្ត ម ណ្ឌ ល គិរី ។

លោ ក   ឡោ  សុខា   បញ្ជាក់ 
ថា៖  « យើង កពំងុ សាក សរួ ពកួ- 
គាត់ នៅឡើយ  គឺ សួរ មិន ទាន់ 
ចប់ ទៃ  អ៊ី ចឹង បៃ ហៃល នៅ ថ្ងៃទី  
១១  ខៃ សហីា  យើង នងឹ បញ្ជនូ 
ពួក គាត់ បន្ត ទៅ នាយក ដ្ឋាន 
អនោ្តោ បៃ វៃសន ៍នៅ ភ្នពំៃញ   ដើមៃបី 
បន្ត នតី ិវធិ ីចៃបាប។់   ក្នងុ ច ំណោម 
ជន ជាតិ ចិន ទាំង ២២ នាក់ នៃះ  
មាន ១០ នាក់   មាន ឯក សារ  
នងិ លខិតិ ឆ្លង ដៃន តៃមឹ តៃវូ តាម 
ចៃបាប់ ហើយ កៃ ពី នៃះ លិខិត- 
ឆ្លង ដៃន គា ត់  ...តទៅទំព័រ  ៤

តពីទំព័រ  ១...ផៃនការ សា្ដារ 
ឡើង វិញបៃកបដោយ ភាព ជា ក់ - 
លាក់ មួយ ដោយ ដក់ចៃញ នូវ 
សៃណ រី យ៉ូ មួយចំនួន សមៃប់ 
បើក ឱៃយ ដំណើរ ការ ជា បណ្ដើរៗ  
នវូ ការធ្វើ ដណំើរ ឆ្លងកាត ់ពៃ ំដៃន 
និង បៃតិ បត្តកិារ ពាណិជ្ជកម្មរ វា ង  
បៃទៃស ក្នុង តំបន់  និង ការសា្ដារ 
ឡើង វញិ នវូ វសិយ័ ដៃល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី វិបត្តិ នៃះ » ។ 

 លោក បន្តថា បណ្ដា បៃទៃស 
តៃវូ បន្ត ពងៃងឹ កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិ- 
ការ  ក្នុងការ ជំរុញ សកល ភា វូ - 
នីយកម្ម  និង ពងៃងឹ យន្តការ ពហុ - 
ភាគី និយម ដើមៃបី ធានា បរិយា - 
កាស អនុគៃះ  សមៃប់ លើក - 
ស្ទយួ កំ ណើ ន  សៃដ្ឋកិច្ច កាត់ បន្ថ យ 
ភាព កៃកីៃ  និង លើក កម្ពស់ ជីវភា ព 
រស់ នៅ របស់ បៃជា ជន ។ 

 លើសពីនៃះ បណ្ដា បៃទៃស  
ទាំង អស់ តៃូវ ធានាថា យន្តការ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ  នៅតៃ 
រកៃសាបាន នវូ សា្មារត ីបើកចហំ នងិ 
គំាទៃ បៃព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម ពហុភា គី 
ជាពសិៃស ការ ព ន្លឿ ន ការតភា្ជាប ់
រវាង សង្គម  និង សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
យើ ង សមៃប ់ជរំញុ របៀបវារៈ នៃ 
ការអភិវឌៃឍ របស់ បៃទៃស នីមួ យ ៗ  
និង សមៃចបាន នូវ របៀបវារៈ 
សកល  នៃ ការ អភិវឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព  និង បរិ យា ប័ន្ន ។ 

 លោក  ហ៊ុន សៃន ក៏បាន 
ចាតទ់កុ ការ កសាង  នងិ ថៃរកៃសា 
សន្ដភិាពគឺជា មូលដ្ឋាន គៃះឹ  មិ ន-  
អាច ខ្វះ បាន សមៃប ់ការអភវិឌៃឍ 
និង កិច្ចការ អាទិភាព ខ្ពស់បំផុត  
សមៃប់ បៃទៃស នីមួយៗ ។

 លោក ថា ៖« សន្ដភិាព មនិ អាច 
សមៃច បានមក ដោយ ឯកឯង 

នោះ ទៃ ។ យើង តៃវូ ជំរញុ ការចៃះ 
សៃលាញគ់ា្នា ទៅវញិទៅមកផ្ដ ល ់
គុណ តម្លៃ និង ការគិត គូរ ខ្ពស់ ដ ល់ 
មនុសៃស ជាតិ រួមរស់ ជាមួយ គា្នា 
ដោយ សន្ដភិាព នងិ សខុដមុ ន ិង 
គោរព ភាព ចមៃះុ នៃ ជំនឿ សាស នា 
និង វបៃប ធម៌ នៅក្នងុ  និង រវាង 
សង្គ ម  ជាតិ នីមួយៗ » ។ 

លោកហុ៊ន សៃនថ្លៃង សុន្ទរ ក  - 
ថា នៃះតាម រយៈវដីៃអ ូ នៅ សាល   
មហាសន្នបិាត នៃ ក្ដសីងៃឃឹមរប ស់  
សហពន័្ធ សន្ដ ិភាព សកល ដៃល 
បានរៀបច ំនៅ សាធារណរដ្ឋ ករូ៉ៃ 
ខាងតៃបូង នៅ ថ្ងៃទី ៩ សីហា មៃសិល - 
មិញ ស្ដពីី « ការ កសាង  និង បង្កើ ត 
ជាតិ យើង  នៅក្នុង ពិភពលោក  
កៃយ វិបត្ត ិកូ វីដ ១៩  ការ ពឹង ពា ក់ 
អាសៃ័យ គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក 

វិបុល ភាព ទៅ វិញ ទៅមក  និង 
គុណ តម្លៃ សកល » ។ 

 មហា សន្និបាត នៃះ តៃូវ បាន 
ថ្លៃង សា្វាគមន ៍ ដោយ លោក បាន 
គី មូ ន អតីត អគ្គលៃខា ធិការ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ រួមទាំង 
ការ  ថ្លៃង របស ់លោកសៃ ីPaula 
White ទីបៃឹកៃសា ផ្នៃក សា្មារតី 
របស់ បៃធានាធិបតី ដូ ណ ល់ 
តៃំ លោក Chuichi Date 
អតីត បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា សមា- 
ជិក សភា ជបុ៉ន និង លោក New t 
Gingrich អតីត សភា សហរដ្ឋ - 
អាមៃ រិក ។  

 មៃ ដឹក នាំ មួយ ចំនួន  ដៃល 
ថ្លៃង សុន្ទ រក ថា  ក្នុង មហា សន្និ - 
បាត នៃះ រួម មាន លោក ហ៊ុន 
សៃន លោក Macky Sall 

បៃធានា ធិបតី បៃទៃស សៃ ណៃ - 
ហា្គា ល់ លោក Brigi Rafini 
នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីនី ហៃសៃ រី យា៉ា លោ ក 
Stephen Harper អតីត 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី បៃទៃស កាណ- 
ដ លោក Alfred Moisiu 
អតីត បៃធានា ធិបតី បៃទៃស 
អាល់ បា នី និង លោក Jimmy 
Morales អតីត បៃធានាធិបតី 
បៃទៃស ហា្គា តៃ មា៉ា ឡា ។ 

 លោក បាន គ ីម ូន បាន លើក- 
ឡើង ថា ពិភពលោក  កំពុង 
បៃឈម នងឹ បញ្ហា ជាចៃើន  ដៃល 
គំរាមកំហៃង ដល់ សន្តិភាព ។ 
ភាព ក្អៃង កា្អាង  និង ភាព លោភ - 
លន់ ចំពោះ សមា្ភារ បាន នាំ ឱៃយ 
មាន ជម្លាះ ទឹក ដី និង ជម្លាះ 
រវាង សាសនា ជម្លាះ រវាង ជន- 

ជាតិ ភាគ តិច និង ការបៃកបាក់ 
គៃួសារ ។  លោក បន្តថា អ្វីដៃល 
អាកៃក ់ជាង នៃះ ទៅ ទៀត គ ឺការ- 
ធ្វើ ឱៃយ កានត់ៃ ធ្ងនធ់្ងរ ឡើង  ចពំោះ 
ការគរំាម  កហំៃង កពំងុ កើត មាន 
ដៃល បង្កឡើង ពី ការ បៃ បៃួល 
អាកាស ធាតុ និង ការ ពៃមាន 
សមៃប់ ពិភព លោកហើយ បញ្ហា  
ទំាង អស់ នៃះ កំពុង ធ្វើឱៃយ ប៉ះ ពា ល់ 
យា៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ  ដល់ សៃចក្ដី ថ្លៃ ថ្នូរ 
របស់ មនុសៃស រីឯ ជាតិ និយម កាន់ - 
តៃខា្លាំង  កំពុង តៃ គំរាម កំហៃង 
ដល់ សន្តិ សុខ មនុសៃស ជាតិ ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ទៀត ថា នៅក្នងុ 
ពៃល កើត មាន វិបត្តិ រាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គឺ គៃ បានឃើញ ពី 
ភាព កាន់តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើង  ចំពោ ះ   
និ នា្នា ការ មួយ ចំនួន ដៃល មិន បាន 
ដោះ សៃយ ដូចជា ការ កើន- 
ឡើង ភាព តានតងឹ របស ់ចនិ  នងិ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃល គៃ 
ហៅថា ជា សង្គៃមតៃជាក់ 
ការកើន ឡើង ជាតិនិយម  និង 
ការការពារ និយម ដៃល បណ្ដា ល 
ឱៃយ បៃទៃស នានា  ងក ចៃញពី 
ការងរ ពហុភាគី និយម  និង 
កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ អន្តរ ជាតិ ។ 
ការគំរាម កំហៃង ពី ការបៃបៃួល 
អាកាស ធាតុកំពុង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពា ល់  
ដល់ សុខ ភាព  និងសន្ដ ិសុខ មនុ សៃស - 
ជាតិ នៅតាម តំបន់ មួយ ចំនួន និ ង 
វបិត្ត ិតម្លៃ គណុធម ៌ នងិ មលូធន 
សង្គមកំពុង ជះ ឥទ្ធិ ព ល  ដល់ 
សង្គ ម មា ន ស្ថរិ ភាព  និង អភិបា ល- 
កិច្ច ល្អ ។   លោក ថា ៖« យើង តៃូវ 
យកចិត្តទុកដក់  ចំពោះ ការ - 
ពៃមាន នៃះ នងិ ដោយ ការ មើល- 
ឃើញ ជាមុ ន និង ការ យល់ ចិត្ត 
គា្នា ទៅវិញ ទៅ មកស្វៃងរក មធៃយោ  - 
បាយ ជាក់ស្តៃង ដើមៃបី រួមរស់ 
ជាមួយ ធម្ម ជាតិ » ។ 

 ចំណៃក លោកសៃី Hak Ja 
Han Moon សហ សា្ថា បនិក នៃ 
សហពន័្ធ សន្ដភិាព សកល  បាន 
លើកឡើង ដៃរ ថា ការ បៃង ចៃក 
រវាង កូរ៉ៃ ទាំង ២ កំពុង កា្លាយ ជា 
ឧប សគ្គ សមៃប់ សន្ដិ ភាព ។ 

 កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ លោកសៃី 
Hak Ja Han Moon បាន បំពា ក់ 
មៃដយ « ភាពជា អ្នក ដកឹ នា ំនងិ 
អភិបាល កិច្ច ល្អ» ជូន លោក ហុ៊ ន 
សៃននៅ ក្នងុ ឱកា ស បៃទៃ ស កម្ព ុជា  
ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀបចំ កិច្ចបៃជុំ 
កំពូល អាសុី បា៉ាសុី ហ្វិក  លើក ទី 
២ ដៃល កិច្ចបៃជុំ នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
ដើមៃបី ពភិាកៃសា អពំ ីផល វជិ្ជមាន នៃ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ រ វាង រដ្ឋា-
ភិ បាល និង សង្គម សុីវិល  ក្នុង 
ការ កសាង សន្ដភិាព និង ការ ផៃសះ-  
ផៃសា ជាត ិការអភវិឌៃឍ បៃកប ដោ យ 
ចីរភាព វិបុល ភាព និង ការស្វៃង-
រក ការ  ងរ ដៃល ធ្វើទៅ បាន ដើមៃប ី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា សំខា ន់ ៗ   ៕

លោកហុ៊នស្រោន៖ជំងឺកូវីដ១៩គឺជាសត្រោវូរួម...

អ្នក ចូល រួម សន្ន ិបាត  ដែល ធ្វើ ឡើង នៅ កូរ៉ែ ខាង តែបូង កាល ពី មែសិល មិញ។ រូបថត Universal Peace Federation
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ភ្នំពេញ:លោកវេងសាខនុរដ្ឋមន្តេី
កេសួងកសិកម្ម រុក្ខាបេមាញ់ និង
នេសាទបានបង្ហាញករគាំទេដល់
កេុមហ៊ុនចិនឈ្មោះKhmerHold-
ingGroupដេលកំពុងស្វេងរកករ-
វិនិយោគដាំរុក្ខជាតិឱសថ និងបង្កើត
រោងចកេចមេញ់រុក្ខជាតិឱសថនៅ
កម្ពុជាដើមេបីចូលរួមបេើបេស់វត្ថុធាតុ-
ដើមបង្កើតករងរជូនពលរដ្ឋនៅក្នងុ
មូលដា្ឋាន។
លោកវេងសាខនុបានជបួពិភាកេសា

ករងរគមេងវនិិយោគដាំដុះរកុ្ខជាតិ
ឱសថករបង្កើតវិទេយាសា្ថាន និងករ-
បង្កើតរោងចកេចមេញ់រកុ្ខជាតិឱសថ
នៅកម្ពុជា ជាមួយតំណាងកេុមហ៊ុន
KhmerHoldingGroupកលពីថ្ងេ
ទី៦ខេសីហា ដេលគមេងនេះនឹង
ចូលរួមចំណេកកត់បន្ថយបរិមាណ
ករនាំចូលឱសថពីបរទេស។
លោកសាខនុបានថ្លេងថា៖«យើង

សា្វាគមន៍ចំពោះបំណងវិនិយោគ
បង្កើតវទិេយាសា្ថានសេវជេវដាំដុះធ្វើ-

ករចមេញ់រុក្ខជាតិឱសថនៅកម្ពុជា
សំដៅចូលរួមបេើបេស់វត្ថុធាតុដើម
បង្កើតករងរជូនបេជាពលរដ្ឋនៅ
មូលដា្ឋានបង្កើនចំណូលកត់បន្ថយ
បរិមាណនំាចូលពីកេបេទេសដេរ»។
លោកវេងសាខុនបានណេនាំឲេយ

កេុមហ៊ុនសិកេសាឲេយបានចេបាស់លាស់
អំពីទីតាំងនងិទហំំផ្ទេដីដាំដុះរុក្ខជាតិ
ឱសថនេះ ដោយសារគមេងវិនិ-
យោគតេូវបានករគាំទេពីរាជរដា្ឋាភិ-
បាលចិន ដូច្នេះកេុមហ៊ុនតេូវធ្វើករ
ទនំាក់ទនំងជាមយួសា្ថានទតូចនិបេចាំ
កម្ពុជា ដើមេបីទទួលបានកំណត់ទូត
ចេបាស់លាស់ដេលអាចស្នើសុំឲេយរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាដេលមានកេសួងកសិកម្ម
រុក្ខាបេមាញ់ និងនេសាទផ្តល់កិច្ច-
សហករឲេយបានពេញលេញនិងគេប់
ជេុងជេយ។
លោក វេង សាខុន ក៏បានស្នើឲេយ

គណ:បេតិភូរៀបចំកេមុករងរបច្ចេក-
ទេសសហករជាមួយរដ្ឋបាលពេ-
ឈើ និងអគ្គនាយកដា្ឋានកសិកម្ម
ដើមេបីសកិេសាលើលទ្ធភាពនេកចិ្ចសហ-
ករជាមយួសហគមន៍ពេឈើសហ-

គមន៍កសកិម្មក្នងុករដាំដុះនងិពនិតិេយ
លើកេមុហ៊នុសមេបទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយ
ចំនួនដេលមិនទាន់បានធ្វើករអភិវឌេឍ  
ដើមេបីធ្វើជាដេគូសហករដាំដុះដំណាំ
រុក្ខជាតិឱសថ។
លោកសេីវុឌេឍីអ្នកនាំពាកេយកេសួង

កសិកម្ម រុក្ខាបេមាញ់ និងនេសាទពី
មេសិលមិញមិនទាន់អាចទាក់ទងសុំករ-
បញ្ជាក់បន្ថេមជុំវិញគមេងវិនិយោគ
ដាំដុះរកុ្ខជាតិឱសថរបស់កេមុហ៊នុចនិ
នេះបានទេ ដោយទូរស័ព្ទលោកគា្មោន
អ្នកទទួល។
លោកឆាវអ៊ីនទ័រតំណាងកេមុហ៊នុ

KhmerHoldingGroupបានថ្លេង
ក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំបេតិភូចូលជួប
ពិភាកេសាកលពីថ្ងេទី៦ខេសីហានោះ
ដេរថា លោកមានគោលបំណង
សំខាន់ដើមេបីស្នើសុំកិច្ចសហករនិង
ករគំាទេពីកេសួងកសិកម្មរុក្ខាបេមាញ់
និងនេសាទក្នុងករបង្កើតវិទេយាសា្ថាន
សេវជេវនងិបង្កើតរោងចកេចមេញ់
រុក្ខជាតិឱសថនិងស្វេងរកផ្ទេដីដាំដុះ
រុក្ខជាតិឱសថដេលគមេងនេះ តេូវ
បានទទួលករគំាទេថវិកពីរដា្ឋាភិបាល

នេបេទេសចិន។
លោកបន្តថាកេុមហ៊នុលោកទទលួ- 

យកអនុសាសន៍លោក វេងសាខុន
ដេលចាំបាច់ តេូវតេរៀបចំផេនទី
បង្ហាញផ្លូវមួយចេបាស់លាស់មុននឹង
ឈានទៅរៀបចំឯកសារ MOU ចុះ-
ហត្ថលេខារួមគា្នានាពេលខាងមុខ។
លោកថាតេង់ចំណុចនេះកេមុករងរ
កេុមហ៊ុនKhmerHoldingGroup

បានឯកភាពទាំងសេុងថា នឹងយក
សំណើ និងអនុសាសន៍របស់លោក
រដ្ឋមន្តេីទៅពិចារណាបន្ថេមទៀត។
លោកកេវអូមា៉ាលីសេសបេតិភូរាជ-

រដា្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកបេធានរដ្ឋ-
បាលពេឈើនេកេសួងកសិកម្ម រុក្ខាបេ-
មាញ់និងនេសាទពីមេសិលមិញមិនទាន់
អាចទាក់ទងសុំករបញ្ជាក់បន្ថេមបាន
ទេដោយលោកបានបិទទូរស័ព្ទ៕

ថ្ងេចន្ទទី១០ែខសីហាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣
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ភ្នំពេញៈ ក្នុងគមេប់ខួបលើកទី៥៣
ថ្ងេទ៨ីសហីាដេលជាថ្ងេបង្កើតអាសា៊ាន
បេមុខករទូតកម្ពុជាលោកបេក់សុខុន
បានផ្ញើសារអបអរសាទរ ថ្ងេបង្កើត
សមាគមអាសា៊ានដោយបានលើកឡើង
ពីកលានុវត្តភាព នេករអភិវឌេឍ និង
ភាពរីកចមេើនរបស់បេទេសកម្ពុជា និង
ករវិវឌេឍឈានទៅមុខ របស់អាសា៊ាន
បេកបដោយជោគជ័យ។
សារអបអរសាទរអាសា៊ានចេញកលពី

ថ្ងេទ៨ីសហីារបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីនងិ  
ជារដ្ឋមន្តេីករបរទេសកម្ពជុាលោកបេក់
សុខុន សរសេរថា ថ្ងេទី៨ សីហា ជា
ករបេរព្ធខបួលើកទ៥ី៣ឆា្នាំនេករបង្កើត
អាសា៊ានកេមសេមោលនេវិបត្តិសកល
ផ្ទួនៗដេលបណា្តាលមកពីជំងឺរាតតេបាត
កូវីដ១៩ និងករបេឈមមុខដាក់គា្នា
ដ៏តានតឹងរវាងបេទេសមហាអំណាច។
សារលិខិតបន្តថា៖«នៅពេលដេលអា- 

សា៊ានតេវូបានបង្កើតឡើងនៅឆា្នា១ំ៩៦៧
សង្គេមតេជាក់បានជះឥទ្ធិពលពាស-
ពេញពភិពលោកហើយតបំន់របស់យើង
ក៏ញំាញីទៅដោយសភាពករណ៍តាន-
តឹង។ចាប់តាំងពីករបង្កើតនោះមក
អាសា៊ានបានវិវឌេឍឈានទៅមុខបេកប-
ដោយជោគជយ័តេចះតេចង់ហើយបាន- 
ពងេីកទាំងទំហំ និងវិសាលភាពគេប-
ដណ្តប់របស់ខ្លួន»។
ផ្តើមចេញពីបំណងបេថា្នាករពារនិង

លើកកម្ពស់ករអភិវឌេឍបេកបដោយ
សន្តិភាពក្នុងតំបន់អាសា៊ានបានទទួល
ជោគជ័យក្នុងករបង្ការទប់សា្កាត់ករ-

ឡើងកម្តៅពីករបេឈមមុខដាក់គា្នា
និងករបង្ការជមោ្លោះនានាមិនឲេយរីក-
រាលដាលក្លោយទៅជាសង្គេមតាមរយៈ
មធេយាបាយសន្តិភាពនិងករទូត។
សារលិខិតក៏បញ្ជាក់ដេរថា៖«កេម

ករដកឹនាំបេកបដោយគតបិណ្ឌតិរបស់
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន
សេនកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គេមសុីវិល
របស់ខ្លួនទាំងសេុងក្នុងឆា្នាំ១៩៩៨និង
បានក្លោយជាសមាជិកចុងកេយរបស់
គេួសារអាសា៊ានក្នុងឆា្នាំ១៩៩៩»។
លោកបេក់សុខុនលើកឡើងក្នុង

លិខតិថាធម្មនញុ្ញអាសា៊ានដេលបានចលូ  
ជាធរមានកលពីថ្ងេទ១ី៥ធ្នូឆា្នា២ំ០០៨
បានផ្តល់ឲេយអាសា៊ាននូវមូលដា្ឋានគេឹះថ្មី
មយួទៀតសមេប់ករបោះជហំានបេកប- 
ដោយស្ថិរភាពឆ្ពោះទៅកន់ករបង្កើត
សហគមន៍អាសា៊ាន នៅឆា្នាំ២០១៥។
ជាមួយនឹងករដាក់បញ្ចូលកម្ពុជា ជា
សមាជកិរបស់ខ្លនួអាសា៊ានមានវសិាល-
ភាពគេបដណ្តប់លើបេទេសទាំង១០
ដេលមានចរិតលក្ខណពិសេសដោយ-
ឡេករបស់ខ្លួន និងពោរពេញដោយ
ភាពចមេុះ ទាំងផ្នេករចនាសម្ព័ន្ធសង្គម
សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ។
លោកបន្តថា៖«ហើយនេះជាអ្វីដេល

យើងគេប់គា្នាលើកឡើងថាជា«ឯកភាព
ក្នុងភាពចមេុះ»ដេលនេះជាកតា្តៅរួមចំ-
ណេកដ៏សំខាន់ដល់ភាពធន់របស់អា-
សា៊ាននិងសា្មោរតីរួបរួមគា្នាដ៏ជេលជេ»។
លក្ខណសមេបត្តិដ៏ពិសេសមួយរបស់

អាសា៊ានគឺអភកិេមផ្អេកលើគោលករណ៍
កងុសង់សុសីដេលធានាបានថាបេទេស
សមាជិកអាសា៊ានទាំងអស់មានសំឡេង

មយួស្មើៗ គា្នាមនិថាបេទេសនោះធំឬតចូ
ឬមានសេដ្ឋកិច្ចខា្លោំងឬខេសាយនោះទេ។
អ្នកវភិាគបញ្ហានយោបាយនងិសង្គម

លោកឯមសវុណា្ណារា៉ាថ្លេងពីមេសលិមញិថា
អាសា៊ានជាអង្គករក្នុងតំបន់មួយដេល
មានករចាប់អារម្មណ៍ខា្លោំងពីបេទេសតំ-
បន់អឺរ៉ុបនិងបេទេសមួយចំនួនលើ
សកលលោក។ក្នុងនោះអាសា៊ានបាន-
ដាកច់េញនវូគោលករណ៍គេឹះឬហៅថា
សសរស្ដម្ភចនំនួ៣ចណំចុរមួមាននយោ- 
បាយសន្ដិសុខនិងវបេបធម៌សេដ្ឋកិច្ច។
លោកថាសសរស្ដម្ភទាងំ៣តេវូបាន-

គេមើលឃើញថាគោលដៅទាំង៣នេះ
កេុមសមាជិកអាសា៊ាននៅមិនទាន់បាន-
អនវុត្តជោគជយ័ទាងំសេងុនៅឡើយទេ។
មានន័យថា គំនិតផ្ដួចផ្ដើមធ្វើសមាហ-
រណកម្មឲេយក្លោយជាសហគមន៍អាសា៊ាន
កលពីឆា្នាំ២០១៥គឺតេូវបានពនេយារ-
ពេលរហូតដល់ឆា្នាំ២០២០ទៅហើយ

ទើបតេទទួលបានជោគជ័យសមាហ-
រណកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយប៉ុណ្ណាះ។ប៉ុន្ដេ
បញ្ហានយោបាយនិងសន្ដិសុខមិនទាន់
អាចធ្វើបាននៅឡើយដោយសារអង្គករ
តំបន់មួយនេះនៅមានភាពមិនសូវសុី-
ចង្វាក់គា្នាឬមិនមានចិត្តរួមគា្នាតេមួយ។
លោកថា៖«ជាក់ស្ដេងបញ្ហានៅសមទុេ

ចនិខាងតេបូងដេលមានវៀតណាមហ្វលី-ី
ពនីមា៉ាឡេសុីនងិបេ៊យុណេកពំងុតតាងំ
ជាមយួចនិរឿងទនំាស់ដេនសមទុេនេះ។
រីឯកម្ពុជា និងឡាវ ហាក់មានជំហរទោរ
ទៅខាងចនិចពំោះ៤បេទេសផេសេងទៀត
កំពុងឈរមើលចាំទទួលយកផល-
បេយោជន៍ពីចិននិងភាគីទំនាស់»។
លោកបន្តថា៖«កម្ពជុាហាក់មានភាព-

ឯក កេយពីកើតរឿងកលពីថ្ងេទី៥ 
ឬ៦ ខេកក្កដា ឆា្នាំ១៩៩៧ ដោយសារ
កម្ពជុាចលូអាសា៊ានកេយគេហើយនៅ
មានបញ្ហាបេបនេះទៀត។កេយមក

កម្ពជុាចាបផ់្ដើមអនវុត្តគោលនយោបាយ
ទាក់ទងករបរទេស ដេលធ្វើឲេយសា្ដារ
មុខមាត់បានឡើងវិញខ្លះ ប៉ុន្ដេអ្វីដេល
កម្ពជុាទទលួបានពីអាសា៊ានគឺហាក់ដចូ-
ជា ទទួលបានផលតិចតួចណាស់ មិន
ដូចនូវអ្វីដេលយើងចង់បានទេ»។
លោកគនិភាបេធានវទិេយាសា្ថានទនំាក-់ 

ទនំងអន្តរជាតិនេរាជបណិ្ឌតេយសភាកម្ពជុា  
នងិជាអ្នកវភិាគបញ្ហានយោបាយថ្លេងថា  
ករឯកភាពនិងករអនុវត្តគោលនយោ-
បាយសសរស្ដម្ភទាំង៣របស់អាសា៊ាន
ហាក់ដូចជាមានករលំបាកខ្លះ ដោយ-
សារករចូលពាក់ព័ន្ធខា្លោំងពីបេទេស
មហាអំណាចចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក
ជុវំញិសមទុេចនិខាងតេបងូនងិករបេកតួ-
បេជេងភូមិសាសេ្តនយោបាយ។
លោកថាបេទេសក្នងុអាសា៊ានមយួចនំនួ  

កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធទំនាស់ដេនសមុទេ
ចនិខាងតេបងូជាមយួបេទេសចនិរឯីសហ- 
រដ្ឋអាមេរកិដេលជាមហាអណំាចកេតបំន ់ 
ក៏ពេយាយាមភា្ជាប់ខ្លនួមកដេរដោយលើក-
ទឹកចិត្តរដ្ឋដេលមានទំនាស់ដេនសមុទេ
ជាមួយចិន ពេមទាំងបញ្ជូននាវាមុជទឹក
ឬកងទ័ពជើងទឹកមកកេបេរសមុទេចិន
ខាងតេបូងដេលជាករគំរាមកំហេងចិន។
លោកថា៖«ខ្ញុំគតិថាកម្ពជុាបានជយួអា- 

សា៊ានចេើននងិកទ៏ទលួបានផលបេយោជន៍
ចេើនពីអាសា៊ានដេរ។កម្ពជុាជយួអាសា៊ាន  
គឺពេយាយាមសមេបសមេលួបណា្តាបេទេស  
មួយចំនួនដេលមានទំនាស់ជាមួយចិន
និងសមេបសមេួលទំនាស់ក្នុងតំបន់ដេរ
ហើយចពំោះផលបេយោជន៍កម្ពជុាបាន-  
ទទលួទហំំសេដ្ឋកចិ្ចចេើននងិធ្វើឲេយមាន 
ករទាក់ទាញបេទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុប»៕

ប្រមុខការទូតកម្ពជុាផ្ញើសារអបអរសាទរខួបទី៥៣ឆ្នាំថ្ង្របង្កើតអាសា៊ានថ្ង្រទី៨សីហា

លោកបេក់សុខុនជាអធិបតីពិធីបង្ហតូទង់ជាតិបេរព្ធខួប៥៣ឆ្នាថំ្ងេបង្កើតអាស៊ាន។រូបកេសួងករបរទេស

លោកវេងសខុនជួបតំណាងកេមុហុ៊នចិន។ រូបថតកេសួងកសិកម្ម
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តពទីពំរ័ ១...ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ករណី គៃះ អគ្គិភ័យ 
នៃះ  បាន កើត ឡើង កាល ព ីវៃលា ម៉ោង 
២:៤០ នាទី ពៃកឹ ថ្ងៃទី ៨  ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  នៅ ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ ខាង លើ  
ដោយ បាន បង្ក ការ ខូច ខាត ឃ្លាំង ស្តុក 
គៃឿង បរកិា្ខារ អគ្គ ិសន ី ម្នាង សលិា  កា្ដារ- 
បន្ទះ  នងិ ថា្នា ំបៀក  របស ់កៃមុ ហ៊នុ GCS 
យ៉ោង ដំណំ ។ បុ៉ន្តៃ មិន បង្ក គៃះ ថា្នាក់ដល់  
អាយុ ជីវិត ពល រដ្ឋ ណា ម្នាក់ ឡើយ ។ 

លោកបាន បញ្ជាក ់ថា៖ «យោង តាម 
ការ ពិនិតៃយ អង្កៃត នៅ ទីតាំង កើត ហៃតុ 
និង ការបំភ្លឺ  របស់ លោក  យឹម រ៉ាដា  
អាយ ុ៤៩ឆ្នា ំដៃល ជា នាយ កគៃប ់គៃង 
ទូទៅ នៃ កៃុម ហ៊ុន GCS  ករ ណី ឆៃះ 
ឃ្លាំង នៃះ  គឺបណា្ដាល មក ពី  ទូសៃសៃ- 
អគ្គិស នី  និង បាន បង្ក ការ ខូច ខាត 
សរបុ ជា ទកឹ  បៃក ់ បៃមណ ១, ២លាន 
ដុលា្លារ អា មៃរិក » ។ 

បើ តាម លោក  យ៉ន កៃ ពី គៃឿង- 
បរិកា្ខារ អគ្គ ិសនី ម្នាង សិលា  កា្ដា របន្ទះ  និង 
ថា្នាំ បៀក  ដៃល ស្ថិត នៅក្នុង ឃ្លាំង ស្តុក 
នោះកម៏នរថ យន្ត ដកឹ ទនំញិ  ២ គៃឿង  
ម៉តូកូង ់៣ សមៃប ់ដកឹ ទនំញិ  ២ គៃឿង  
នងិ ម៉តូ ូ ៤ គៃឿង ផៃសៃង ទៀត  ក ៏តៃវូ ភ្លើង 
ឆៃះ អស់ ផ ងដៃរ ។ 

ចំ ណៃក ឃ្លាំង ស្ដុក ទំនិញ  ដៃល ជា 
សំណង់ អគារ ធ្វើ ពី ថ្ម បៃក់ សង្ក សី ទំហំ 
៣០ ម៉ៃតៃx៧០ ម៉ៃតៃ  ក៏ បាន រង ការ- 

ខូច ខាត ស្ទើរ ទាំង សៃុង ផង ដៃរ។ នៅ 
ក្នងុ បៃត ិបត្ត ិការ ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័ ដ ៏ធ ំខាង 
លើនៃះ  កៃុម មន្តៃី នគរ បាល ជំនាញ 
បាន បៃើ រយៈ ពៃល ជាង ៦ ម៉ោង  និង 
បៃើ  បៃស់ ទឹក អស់ ចំនួន  ១៤០ ឡាន 
ស្មើ នឹង ៥៦០ ម៉ៃតៃ គុប ។

ដោយ ឡៃក សា្ថា នីយល ក់បៃង 
ឥន្ធនៈ ១កន្លៃង  ដៃល ស្ថិត នៅតា ម 
ប ណ្ដា យ ផ្លូវជាតិ លៃខ៣ (កំពត-
ភ្នំពៃញ)តៃង់ ចំណុច កៃបៃរ សា្ពាន  ពៃះ- 
ពនា្លា   ក្នងុ  សៃកុ ទកឹឈ ូ ខៃត្ត កពំត ហសួ 
ពី ផ្លូវ រថ ភ្លើង ឆ្លង កាត់ បន្តិច ក៏ មន 
គៃះ អគ្គ ិភយ័ កើត ឡើងផ ងដៃរ  កាល 
ពី  ពៃឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ នៃះ បើ តាម លោក  
ម៉ោ ចន័្ទ មធរុទិ្ធ ស្នង ការ នគ របា លខៃត្ត 
កំពត កាលពី  ថ្ងៃអា ទិ តៃយមៃសិ លមិ ញ។  

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «ករណ ីភ្លើង ឆៃះ 

កា រស់ សំាង ខាង លើ នៃះគឺ បណា្ដាលមក 
ពី ការ ឆ្លង ចរន្ត អគ្គិស នីក្នុ ង បន្ទប់ ផៃសារ- 
ម៉ោត នៃ កា រស់ សំាង នោះ ប៉ុន្តៃ មិន បង្ក 
ការ ខចូ ខាត ធ្ងន ់ធ្ង រឡើយ  ពៃះកម្លាងំ  
នគរ បាលព ន្លត់ អគ្គ ិភ័យ យើង ជួយ អន្ត- 
រគ ម ន៍បា ញ់ ទឹក ពន្លត់ ទាន់ ពៃល» ។

យោង តាម ទិន្ន ន័យ ដៃល ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បា នពី នាយ កដា្ឋាន បង្ការ 
សង្គៃះ  និង ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  នៃ កៃ- 
សួងម ហាផ្ទៃ  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៧ ខៃ ឆ្នាំ 
២០២០  គៃះ អគ្គ ិភយ័ បាន បណា្ដាល- 
ឲៃយ មន ជនរ ងគៃះ ១៥នា ក់ សា្លាប់  
និង ៣២នាក់  ទៀត  រង របួសធ្ងន់  និង 
សៃល  ពៃម ទាងំ បាន បង្ក ការ ឆៃះ ខចូ- 
ខាត ផ្ទះ អស់ ចំនួន ៥២២ ខ្នង  តូប 
២២៥ តូប  និង ឧបករណ៍ បៃើ បៃស់ 
មួយ ចំនួន ធំ៕ 

ករណីឆេះ...

ទិដ្ឋភាពឆេះឃ្លាងំនៅភ្នពំេញ កាលពីថ្ងេ៨ សីហា។ រូបថត ប៉ូលិសបង្ការ និងពន្លត់អគ្គិភ័យ

តពទីពំរ័  ២...សទុ្ធ តៃ ហសួ សពុល- 
ភាព  តៃ គាត់ មិន ទាន់ ទៅ ស្នើ សុំ បន្ត 
សុពល ភាព នៅ ឡើយ » ។ 

 លោ ក  បាន ឲៃយ ដងឹ ទៀត  ថា   ជន ជាត ិ
ចនិទាងំ ២២ នាក ់នៃះមនិ មន ពាក ់ពន័្ធ 
បទ ល្មើស ចាប់ ជំ រិត តាម បៃព័ន្ធ អីុន- 
ធឺណិ ត ឬ បទ ល្មើស ឧ កៃ ិដ្ឋ កម្ម អ្វ ីទៃ  
ដោយ ពួក គៃ គៃន់ តៃ មក សា្នាក់ នៅ 
ដោយ គា្មាន ឯក សារ គៃបគ់ៃន ់ ពោល គ ឺ
ពួក គាត ់មយួ ចនំនួ មនិ ទៅ បន្ត ស ុព ល- 
ភា ព ទិ  ដា្ឋា ការ របស់ ខ្លនួ ។   ដូ ច្នៃះ អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  តៃូវ តៃ ចាត់ វិធាន ការ 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។ 

 លោក  កាន់   ពៃញ   អធិ ការ នគរ  បាល 
កៃុង សៃន មនោ រមៃយ  កាល ពីថ្ងៃ មៃសិល - 
មិញ មិន ទាន់ អាច ស្វៃង រក បៃភព ទាក់ - 
ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជំុវិញ ករណី 
នៃះ បាន ទៃ ។ 

 ប៉ុ ន្ដៃ មន្តៃី នគរ បាល ម្នាក់ នៃ អធិការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល កៃុង សៃន មនោ រមៃយ សុំ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ ពី មៃសិល មិញ បាន 
ថ្លៃង  ឲៃយ ដឹង ថា   ជន ជាតិ ចិន ទាំង   ២២ 
នាក់ នោះ តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត រួច រល ់ហើយ  ប៉នុ្ដៃ 
លោក មិន បាន ដឹង ពី នីតិ វិធី បន្ត យ៉ោង- 
ណា  ទៀត ទៃ។   ដោយ គៃន់ តៃ ដឹង ថា  
ពួកគៃ មក សា្នាក់ នៅ ដោយ ហួស សុព ល  - 
ភាព ទ ិដា្ឋា ការ នងិ គា្មាន ឯក សារ បញ្ជាក ់

គៃប់ គៃន់   ប៉ុ ន្ដៃ  លោក មិន បាន ដឹង ថា  
ពួក គៃ បាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស   ឬ 
អត់នោះ  ទៃ ? 

 លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត  ថា   សមត្ថ- 
កចិ្ច បាន ធ្វើ ការ ដក ហតូ វត្ថ ុតាង រមួ មន  
កុពំៃយូ ទរ័ ចនំនួ ៣៤ គៃឿង, Laptop ចនំ ួន  
៦ គៃឿង,   USB Flash Drive  ចំនួន 
៩ គៃឿង,  សុីម ទូរស័ព្ទ មិន ទាន់ បៃើ   
ជិត   ២០០ សុីម ,   កា្តារ ចុច កុំពៃយូ ទ័រ ចំនួន   
២៣ គៃឿង ,  រ៉ឡូ ូភ្លើង ចនំនួ ១៥ គៃឿង,  
ដុំ  Wifi ចំនួន ៧ គៃឿង ,  ឆ្នាំង សាក     
ទូរ ស័ព្ទ មួយ ចំនួន ធំ, ទូរ ស័ព្ទ ដៃ ចំនួន   
១៣៥ គៃឿង ( ថ្មី មិន ទាន់ បៃើ ៨ គៃឿង  
និង កំពុង បៃើ ១២ ៧  គៃឿង )    និង បៃក់  
៤៤៥ ដុលា្លារ អាមៃរិក ។   សម្ភារ ដៃល  
រឹប អូស បាន ពី ពួក គៃ   តៃូវ បាន បញ្ជូន- 
ទៅ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរបាល ខៃ ត្ត          
ម ណ្ឌ ល គិរី  ទាំង អស់ ផង ដៃរ ។  

លោ ក  បាន ថ្លៃង  ថា ៖ « នៅ កៃងុ សៃន- 
មនោ រមៃយ នៃះ មិន សូវ មន ជន ជាតិ ចិន 
ចៃើន ទៃ ដោយ ពកួ គាត់ គៃន់ តៃ មក ដើរ 
លៃង កមៃសាន្ត ហើយ សមៃក នៅ  ៤   ឬ ៥ 
ថ្ងៃ បុ៉ណ្ណោះ។   រីឯ អ្នក ជំនួញជា ជន ជា តិ 
ច ិន   ក ៏មនិ មន ដៃរ  ពៃះ នៅ ទី នៃះ មន 
តៃ កៃមុ ហ៊ុន ខ្មៃរ យើង ដៃល គាត់ មក       
វិនិ យោគ ផ្នៃក កសិ កម្ម តិច តួច  តៃ អត់ - 
មន ជន ជាតិ ចិន មក បើក រោងចកៃ 
កាត់  ដៃរ នៅ ទី នៃះ ទៃ » ៕

នគរបាលឃាត់ជនជាតិចិន...



ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញ ៈ អង្គការ សមាគម អភរិកៃស សត្វ ពៃ 
នៅ កម្ពុជា(WCS) និង កៃសួង បរិស្ថាន  
បាន អំពានាវ ជា ថ្មី ទៀត ដល់ គៃប់ ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ ឲៃយ ចូលរួម ការពារ  និង  អភិរកៃស សត្វ ខ្លា ពព ក 
(Clouded leopard) និង ទីជមៃក របស់ 
វា ឲៃយ បាន ល្អ ខណៈ សត្វ ដ៏កមៃ  និង កំពុង 
រងការ គរំាម កហំៃង ជតិ ផតុ ពជូ នៃះ មាន នៅ 
សៃស សល់ តិច តួច បំផុត ក្នុង ពិភព លោក ។

លោក កៃន សិរីរដ្ឋា បៃធាន អង្គការ 
WCS -Cambodia  បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍កាល-  
ពី ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ សីហា  ថា ខ្លាព ពកតៃវូ បាន កត់ - 
តៃ  ក្នុង បញ្ជី របស់ អង្គការ  IUCN ជាបៃភៃទ 
សត្វ កពំងុ រង ការគរំាម កហំៃង នៅ លើពភិព- 
លោក។ បច្ចុបៃប ន្ន ខ្លា ពពក  តៃូវ បាន  គៃ កត់- 
តៃថា នៅមាន សៃស សល់ បៃមាណ ជាង 
១០ ០០០ កៃបាល បុ៉ណ្ណោះ នៅ លើពិភព លោ ក។     
   ដោយ ឡៃក នៅ កម្ពជុា វត្ត មាន ខ្លា ពពក មាន 

នៅ ភូមិ ភាគ ឦសន និរតី និង ភាគ ខង ជើង 
នៃ បៃទៃស ។ លោកបញ្ជាក់ ថា៖ « រហូត មក- 
ទល់ ពៃល នៃះ ពំុទាន់ មាន ការ សិកៃសា អំពី ចំនួ ន 
បៃភៃទ សត្វ នៃះ[ខ្លាព ពក] នៅ ឡើយ ទៃ   នៅ 
កម្ពជុា បុ៉ន្តៃ យើង យល់ ថា ចំនួន ខ្លាព ពក  មា ន  
នៅ សល ់តចិ តចួ ប៉ណុ្ណោះ  នៅតាម តបំន ់មយួ 
ចំនួន នៃបៃទៃស កម្ពុជា  ហើយ ចំនួន របស់ វា 
មាន ការថ យ ចុះ ចៃើន ដោយសរ ការ បាត់ ប ង់  
ជមៃក ធម្ម ជាតិការខ្វះ  សត្វ ជា ចំណី រប ស់  វាក្ន ុង  
ធម្ម ជាតិ ការ បរបាញ់ ។ល។ ខ្លា ពពក ជា   បៃ- 
ភៃ ទ ស ត្វ កំពុង រង ការ គំរាម កំហៃង (VU) »។

លោក សិរីរដ្ឋា  ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា កាលពី ឆ្នាំ 
២០១២-២០១៣ លោក អៃ ស៊ុហ៊ៃសុគី  (Ai 
Suzuki) ក្នុង អំឡុង ពៃល ចុះ ធ្វើ កម្ម សិកៃសា 
ថា្នាក់ បណ្ឌតិ គំាទៃ ដោយ អង្គការ WCS សហ -  
ការ ជា មួយ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ បាន បំពាក់ កា- 
មៃរា៉ា តា ម ដើម ឈើ ហើយ បាន ថត ជាប ់សត្វ 
ខ្លា ពពក នៃះ នៅ ក្នងុ តបំន ់ខ្ពង ់រាប ភាគ ខង- 
ជើង នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ស្ថិត ក្នុង ភូមិ សស្តៃ 

សៃកុ ឆៃប  ខៃត្ត ពៃះវិហារ។ កៃពី វត្ត មាន ស ត្វ 
ខ្លា ពពក កៃុម ការងារក៏ បាន ថត ជាប់ បៃ ភៃ ទ  
សត្វ កមៃ ៣០ បៃភៃទ ទៀត រួម មាន  សត្វ ដំរី អា  សីុ 
ខ្លាឃ្មុំ ខ្មៅ ខ្លាឃ្មុំ ពៃះ អាទិតៃយ សត្វ ខ្ទីង និង 
បៃភៃ ទ សត្វ ស្លាប មួយ ចំនួន ទៀត  នៅ ក្នុង 
តំបន់ នោះ ផង ដៃរ។ លោក បន្ថៃម ថា ៖« តំប ន់  
ខ្ពង ់រាប ភាគ ខង ជើង នៃ បៃទៃស កម្ពជុា គជឺា 
ជមៃក  ដ៏សំខន់ សមៃប់ សត្វ ពៃ ដៃល ជិត 
ផុត ពូជ ជា សកល  និង ជា ចៃក របៀង សត្វ ពៃ 
ធម្ម ជាតិ រស់ នៅ »។ 

បើ តាម លោក  សិរ ីរដ្ឋា សត្វ ខ្លា ពពក តៃវូ- 
បា ន គៃ បៃទះ ឃើញ  មាន វត្ត មាន  ចាប ់ពតីបំន ់
ភ្ន ំហិមាល័យ ឆ្លង កាត់ ភូមិ ភាគ អាសីុ អាគ្នៃ យ៍ 
បន្ត រហូត ដល់ ភាគ ខង តៃបូង នៃ បៃទៃស ចិន 
និង ក៏  មាន  នៅ បៃទៃស បុ៊យ តាន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌ ូ- 
នៃសីុ ឡាវ មា៉ាឡៃ សីុ ភូមា នៃ បា៉ាល់ ថៃ កម្ព ុជា 
និងវៀត ណម ។ លោក  បន្ត ថា ដោយ សរ 
រោម របស់ វា មាន ភាព ទាក់ ទាញ សត្វ ខ្លា ពព ក  
ដៃល ជាអមៃបរូ សត្វ ឆ្មៅ ដស៏ៃស ់ស្អាត នៃះ  បាន 

កា្លាយ ជា គោល ដៅ របស់ អ្នក បៃមាញ់  ហើយ 
ការ បរ បាញ់ ខុស ចៃបាប់ រួម ទាំង ការ បំផ្លាញ 
ទីជមៃក របស់ ពួក វា បាន កា្លា យជា កតា្តា រួម- 
ចណំៃក ដលក់ារ ធា្លាក ់ចុះនៃ ចនំនួ របស ់ពកួ វា 
នៅ ក្នងុ ពៃ ។ អ្នក វទិៃយា សស្តៃ នងិ អ្នក  អភរិកៃស 
កពំងុ   ធ្វើ ការ ឈ្វៃង យលប់ ន្ថៃម អពំ ីចនំនួ សត្វ 
ខ្លាព ពក ដៃល គៃ ពិបាក នឹង រក ឃើញ វា ណស់ 
ពៃះ វា ចៃញ រក សុី នៅ ពៃល យប់ »។

ដើមៃបី ការពារ បៃភៃទ សត្វ កមៃ  និង ជិត ផុត- 
ពជូ រមួទាងំ ពៃ ឈើ ជវីចមៃុះ ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ 
តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃក៏ដូចជាតំបន់  ការ ពារ  
និង របៀង ជីវ ចមៃះុ ទំាង អស់ នៅ កម្ពជុាឲៃយ ស្ថ ិត 
នៅ គង់ សមៃប់ ជា បៃយោជ  ន៍  សមៃប់ មនុ សៃស- 
 ជាតិ ជំនាន់ កៃយនោះ  លោក នៃតៃ  ភក្តៃ 
រដ្ឋលៃខ ធិការ  និង ជាអ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង- 
បរិស្ថាន បាន អំពាវ នាវដល់ ពលរដ្ឋ ឲៃយ ចូ ល - 
រួម ការការ ពារ និ ង អភិ រកៃស សត្វ ពៃដោយ 
បញៃឈ  ប់ ការ កាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ បរបាញ់ ដក់ - 
អនា្ទាក់ និងបរិភោ គ សច់ សត្វ ពៃ ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បៃ- 
កា ស ឲៃយ មន្តៃីរាជការ ថា្នាក់ជាតិ 
និង ថា្នាក់កៃម ជាតិ   នៅ តាម ស្ថា - 
ប័ន នានា ចំណុះ  ឲៃយ កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃ ដៃល កំពុង បៃកប វិជា្ជាជីវៈ ជា 
មៃធាវី តៃូវ ជៃើស រីសយក មុខ - 
ងារ ណមួយ  រវាង ការ បំពៃញ 
មខុងារ ជា អ្នករាជការ សធារណៈ 
ឬ បៃកប វិជា្ជាជីវៈ ជា មៃធាវី ដើមៃបី 
ចៀស វាង វិសមិតភាព  ក្នុង ការ- 
បំពៃញ ការងារ ដៃល ផ្ទុយ នឹង  
បទ បៃបញ្ញត្តិ ចៃបាប់។

ការបៃកាស បៃបនៃះ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង មហាផ្ទៃ  បាន 
ពិនិតៃយ ឃើញ ថា កន្លង មក  មាន  
មន្តៃីរាជ ការ ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់- 
កៃម  ជាតិ  ចំណុះ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
បាន បៃកប វិជា្ជាជីវៈ ជា មៃធាវី ខណៈ -  
ពៃលដៃល ពួកគៃ  កំពុង បំពៃញ 
មុខងារ សធា រណៈ ។ សៃចក្តី- 
ណៃនា ំស្ដពីវី ិសមតិភាព  ក្នងុការ- 
បំពៃញ មុខ ងារ របស់ មន្ដៃីរាជការ  
កៃសងួមហាផ្ទៃចុះ ថ្ងៃទ៥ី សហីា 
និង ទើប តៃូវ បាន   ផៃសព្វ ផៃសាយ  
កាល ពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ បាន ឲៃយ 
ដឹងថា ស្ថានភាព មន្តៃីរាជ ការ 
បៃប នៃះ ផ្ទុយ នឹង បទ បៃបញ្ញត្តិ- 
ចៃបាប ់ នងិ លខិតិ បទ ដ្ឋា ន  គតិយតុ្ត  
ស្តីពី ការ គៃប់ គៃង ម ន្តៃី រាជការ- 
សីុវិល  មន្តៃ ីនគរបាល ជាតិ  មន្តៃ-ី 
ពន្ធនាគារ  និង ចៃបាប់ ស្តពីី លក្ខន្ត ិកៈ-  
មៃធាវី ។ 

កៃសួង មហា ផ្ទៃ បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ដើមៃបី ចៀស វាង ការ បំពៃញ មុខងា រ  
សធារណៈ ផង  និង បៃក ប វិជា្ជា ជីវៈ 
ជា មៃធាវី ផង  កៃសួង  មហាផ្ទៃ 
សូម ធ្វើ ការណៃនាំ ចំពោះ មន្ដៃី 
រាជការ ចំណុះ កៃសួង មហាផ្ទៃ 

តៃូវ ជៃើស រីសយកការ បំពៃញ 
មខុងារ ជា អ្នករាជ ការ  សធា រណៈ 
ឬ បៃកប វិជា្ជា ជីវៈ ជា មៃធាវី »។

លោក ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ 
ម ហាផ្ទៃ បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង 
សៃចក្ត ីណៃនំា ដដៃល ថាក្នងុ ករ ណី 
ដៃល មន្ដៃីរាជ ការ ថា្នាក់ ជាតិ  និង 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ចំណុះ កៃសួ ង  
មហា  ផ្ទៃ ដៃល មនិ ចង ់បន្ត បៃកប- 
វជិា្ជាជវីៈ ជា មៃធាវ ីគ ឺតៃវូ ធ្វើ សណំើ 
ទៅ គណៈ មៃធាវ ីកម្ពជុា ដើមៃបី ស្នើ 
សំុ ស្ថតិក្នងុ ស្ថាន ភាព មៃធាវី សំុ មិ  ន 
បៃកប វិជា្ជាជីវៈ ឬ សុំ នៅកៃ បញ្ជី 
នៃ គណៈ មៃធាវ ីសៃបតាម គោល- 
ការណ៍ បៃបបទ នីតិវិធី និង ចៃបាប់ 
ជា ធរមាន។ 

លោក បន្ត ថា បនា្ទា ប់ ពី  ទទួល 
បាន សៃចក្ដ ីសមៃច ស្ដ ីពីការ- 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ដក់ ក្នុង ស្ថាន ភាព - 
មៃធាវី សំុ មិន បៃកប វិជា្ជា  ជីវៈ  ឬ 
សៃចក្ដ ីសមៃច ស្ដពីី ការ ដ ក់ ឲៃយ 
នៅកៃ បញ្ជនីោះ ស មីមន្ដៃ ី រា ជ-   
ការ  តៃវូ ថតចម្លង សៃចក្ដ ីសមៃ ច 
នោះ  យក ទៅ ដក់ ជូន អង្គភាព 
ស មី និង អង្គភាព គៃ ប់  គៃង 
បុគ្គលិក ដើមៃបី តម្កល់ ទុកជា ឯក- 
សរ និង ងាយ សៃួល  ក្នុងការ- 
គៃប់ គៃង ទិន្ន ន័យ មន្ដៃី រាជការ  
ដៃល មាន វិជា្ជា ជីវៈ ជា មៃ ធាវី។

លោក ស ខៃង  បន្ត ថា ចំពោះ 
មន្ដៃី រាជការ ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់ 
កៃម ជាតិ ចំណុះ កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃដៃល មា ន បំ ណង  ចង់ បន្ត វិជា្ជា - 
ជវីៈ ជា មៃធាវ ីហើយ ចង ់បោះបង ់
តួនាទី ជា មន្តៃរីាជ ការគឺ តៃវូ ដក់ -  
ពាកៃយស្នើសំុ លា ឈប់ ពី អ្នករាជ កា រ 
សធា រណៈ  សៃប តាម គោល ការ ណ៍ 
បៃប បទ នីតិ វិធី និង ចៃបាប់ ជា ធរ មា ន ។  
លោក បញ្ជាក ់ថា៖« ក្នងុ ករណ ីមនិ 
ចង់ លា ឈប់ ពី អ្នក រាជ ការ សធា -  

រណៈសម ីខ្លនួអាច ដក ់ពាកៃយ ស្នើ 
សំុ ស្ថតិក្ន ុង ភាព ទំនៃរ គា្មៅន បៀវតៃសរ៍ 
ដើមៃបី ទៅ បៃកប វិជា្ជា ជីវៈជាមៃធាវី 
សៃប តាម គោល ការណ៍ បៃប បទ- 
នីតិ វិធី និង ចៃបាប់ ជាធរ មាន »។ 

កៃ ពី បៃកាស ណៃនំា យ៉ាង- 
ដូច្នៃះលោក ស ខៃង ក៏បាន បញ្ជា 
ឲៃយ គៃប ់អង្គភាព នៅ ថា្នាក ់ជាត ិនងិ 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  ចំណុះ កៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ ទំាង អស់ តៃវូ ចាត់ ឲៃយមា ន 
ការ សៃ វជៃវ និង រៀបចំ បញ្ជី 
ឈ្មៅះ មន្ដៃីរាជ ការ ដៃល បៃក ប- 
វិជា្ជាជីវៈ ជាមៃធា វី អំឡុង ពៃល ពួក 
គៃកំពុ ង បំ ពៃញ មុខ ងារក្នុង កៃប- 
ខ័ណ្ឌ មន្ដៃ ី រាជ ការ សីុវិលមន្ដៃ ីនគរ- 
បាល ជា ត ិនងិ មន្ដៃ ីពន្ធនាគា រ  នៃ 
កៃសួ ង មហា  ផ្ទៃ ។ 

លោក  លីវ សុវណ្ណោ អគ្គលៃខ- 
ធកិា រ រង គណៈ មៃធាវី បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសលិ មញិ ថា រហតូ 
មក ទល់ ថ្ងៃអា ទិតៃយ  មៃសិល មិញ 
គណ ៈ   មៃធាវ ីមនិ ទាន ់ទទលួ បាន 
សំណើណ មួយ ពីមន្តៃី រាជ ការ  
ក្នងុ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ ស្នើមក ដើមៃប ី

សុំ ស្ថិត ក្នុង ស្ថាន ភាព  មៃធាវី សុំ 
មិន បៃកប វិជា្ជាជីវៈ ឬ សុំ នៅ កៃ 
បញ្ជី នៃ គណៈ មៃធាវីនោះ ទៃ។ 
លោក បន្តថា យោង តាម ចៃបាប់  
គឺមៃធាវី មិន អាច បំពៃញ មុខ ងារ 
ផៃសៃង ទៀត ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ដៃល 
ខ្លួន  កំពុង បំពៃញ មុខ ងារ ជាមៃ- 
ធាវ ីបាន នោះ ទៃ ពៃះ វាអាច បង្ក 
ជា ទំនាស់ ផល បៃយោជ ន៍ ដៃល 
ចៃបាប់ បាន ហាម បៃម។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «តាម ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ គឺមៃ ធាវី មិន អាច ធ្វើ ការ- 
ងារ ផៃសៃង បាន ទៃ ពៃះ ចៃបាប ់បាន 
ហាម ហើយ ការ ហាម បៃប នៃះ 
ពៃះ មា ន បញ្ហា ខ្លះ ដៃរ។ វជិា្ជា ជវីៈ 
មៃធាវី គឺវិជា្ជា ជីវៈ សៃរី ហើយ 
បើគាត់ ធ្វើ ជា មៃធាវី ផង ហើយ 
គាត ់ទៅ កាន ់ការ មយួ ទៀត ដៃល 
ជះឥ ទ្ធិពល ដល់ មៃធាវី ផង នឹង 
ធ្វើ ឲៃយ បាត់ ភាព យុត្តិ ធម៌ »។ 

ជាមួយ នឹង ការ អះអាង យ៉ាង- 
ដូច្នៃះ  លោក លីវ សុវណ្ណោ មិន 
តៃឹម តៃចង់ ឲៃយកៃសួង មហា ផ្ទៃ 
ធ្វើការ តៃតួ ពនិតិៃយ ឲៃយ បាន ហ្មត ់ចត ់

ចំពោះ ករណ ីនៃះ នោះ ទៃ លោ ក 
ក៏ស្នើ ដល់ ស្ថាប័ន រដ្ឋ ដទៃ ទៀត 
គួរ មាន ការ សៃវ ជៃវ ឲៃយបាន 
ចៃបាស់ លាស់  ចំពោះ មន្តៃី របស់ 
ខ្លួន ថា  តើ មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
តួនាទី ជា មៃធាវី ដៃរ  ឬ អត់ ?

លោក បា៉ា ច័ន្ទរឿន បៃធាន- 
វិទៃយា ស្ថាន បៃជាធិប តៃយៃយ កម្ពុជា 
គាំទៃ ចំពោះ ចំណត់ ការ របស់ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃក្នុង ការ ណៃនាំ  
ឲៃយ មន្តៃរីាជ ការ តៃវូ ធ្វើ ខ្លនួ ឲៃយ ដច់ - 
សៃឡះ  រវាង ការងារ ជា មន្តៃី រាជ- 
ការ និ ងធ្វើ ជាមៃធាវី តាម វិជា្ជាជីវៈ ។ 
លោក បន្ត ថា ការ ជៃើស រីស អាជី ព  
ណ មួយ ចៃបាស់ លាស់ គឺជានីតិ វិ ធី  
មួយដៃល ល្អដើមៃបី ឲៃយ បុគ្គល នីមួ យ ៗ   
មាន ពៃល វៃលា  និង ការ ទទួល ខុ ស -  
តៃូវ ពៃញ លៃញ ក្នុង ការ បៃក ប- 
កា រងារ របស់ ខ្លួន។ 

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន ក៏ សង្កៃត- 
ឃើញ ដៃរ ថា ករណី ដូច គា្នា នៃះ 
ក៏កើ ត មាន នៅ តាម កៃសួង ដទៃ 
ទៀត ផ ង ដៃរ  ដោយ មនិ មៃន មាន 
តៃ នៅក្នងុ កៃសួង មហា ផ្ទៃនោះ  
ទៃ ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ មាន វិធាន- 
ការ និងពិនិតៃយ មើល ឡើង វិញ 
ដើមៃបី ធ្វើ ការ កៃបៃ ស្ថា ន ភាព 
អាកៃក់ នៃះនៅ ក្នុង ស្ថាប័ន រដ្ឋ។ 

លោកបាន បញ្ជាក ់ថា៖ «ការ- 
ជៃើសរីស អាជីព ណមួយ 
ចៃបាស់ លា ស់ គឺ ធ្វើឲៃយ គាត់មាន 
ពៃល ពៃញ លៃ ញ និង ចៀស ពី 
ទំនាស់ ផល បៃយោ ជ ន៍ រវាង 
ស្ថាប័ន ផៃសៃង គា្នា  ហើយ បៃសិន 
បើមាន កិច្ច ការងារ ណ មួយ 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ងារ គាត់ 
គឺ គាត់ អាច បង្កើត ឲៃយមាន ជា 
ទំនាស់  ផល បៃយោ ជន៍ ដៃល 
ឈាន ទៅ ដល់ ការ ធ្វើ អំពើ ពុក- 
រលួយ ក៏មាន  ដៃរ »៕

គឹម  សារុំ 
តាកេវៈ តុលាការ ខៃត្ត តាកៃវ   

កាល ពថី្ងៃទ ី៨ សហីា   បាន សមៃច 
ចោទ  បៃកាន់  និង ឃំុ ខ្លនួ បុរ ស  មា្នាក់  
ក្នុង ពន្ធនា គារ ខៃត្ត   បនា្ទាប់ ពី  នគរ- 
បាល  ចាប់ខ្លនួ  កា លពី វៃលា ទៀ  ប- 
ភ្លថឺ្ងៃ ទី៧  សីហា ពា ក់ព័ន្ធ យក ពូថៅ 
កាប់ កៃបាល មា្តាយ ខ្លនួឯង ស្លា ប់     បៃ- 
ពៃតឹ្ត នៅ ក្នងុ ភូមិ ពៃ ឈើ ទា ល លើ  ឃុំ 
អង្គតា សោម  សៃុក តៃំកក់  ។

បើតាម  លោក  សៃម  សុជាតិ   
បៃធាន ការិយ ល័យ ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
កមៃតិ ធ្ងន់  នៃ ស្នងការ ដ្ឋានន គរ បា ល  
ខៃត្ត តាកៃវ  ថ្លៃង  ពី មៃសិលមិញ ថា  
បរុស សងៃសយ័ ឈ្មៅះ ជន  បណូត  
អាយុ ៣៤ ឆ្នា ំ តៃវូចៅកៃម  សុើប សួរ  
ឃុំ ខ្លួន បណ្តោះ អាសន្ន នៅក្នុង 
ពន្ធនា គារខៃត្ត ហើយ ។  រីឯសៃ្តីរង- 
គៃះ ជាមា្តាយ ឈ្មៅះ បុ៊ត ខន់ ណ- 
រ៉ៃត អាយុ  ៥៩ ឆ្នាំ។   «ជន មា្នាក់ នៃះ 
បាន បៃពៃឹត្ត បទល្មើស ជាក់ ស្តៃង ។ 
ខ្ញុំ  គៃន់តៃ ដឹង ថា   តុលាការចោទ  ពី 
បទ ឃាត កម្ម  តៃខ្ញុំមិ ន ចាំ មាតៃទៃ 
ហើយ តុលា ការ បងា្គាប់ឲៃយ សមត្ថ - 
កិច្ចខ្ញុ ំនំាគាត់ ទៅ  ពន្ធនា គារ ខៃត្ត   » ។

លោក  សុ  សុខជា   អធិការរ ង នៃ 
អធិការ ដ្ឋាន នគរបាល សៃកុ តៃ ំក ក់   
ថ្លៃង ថា  បើតាម សម្ត ីសច់ញាតិ  ជន- 
សងៃស័យ  ថា  ជន មា្នាក់នៃះ មាន បៃព ន្ធ  
និងមាន កូនបៃសុ ចំនួន២ នាក់ ដៃ ល 
កូន បៃុស ចៃបង អាយុជាង  ១០ឆ្នាំ  
ប៉ុន្តៃ បៃពន្ធ របស់ គាត់  មិនរស់ នៅ  
ជាមួយគាត់ទៃ  ពៃះ ជនសងៃស័យ 
ចៃះតៃ បង្កជម្លាះ ជាមួយបៃ ព  ន្ធ  
ហើ យ នាង  បាន រត់ទៅ រស់នៅ ជា - 
មួយ  មា្តាយរបស់នាង  នៅ សៃកុ បាទី ។ 
បើតាម ការ បញ្ជាក ់ព ី សចញ់ាត ិថា  
ជន សងៃស័យ មិនមៃន ជា មនុសៃស ញៀ ន  
សៃ  ឬ ញៀន គៃឿង ញៀន អីទៃ  តៃ 
ជន សងៃស័យ  មានជំងឺ សរសៃ បៃស ទ   
ដោយ មាន លិខតិ បញ្ជាក ់ពគីៃ ូពៃទៃយ 
អំពី ជំងឺសរសៃបៃសទ ។ បុ៉ន្តៃ  សច់ - 
ញាតិ របស់ ជន សងៃស័យ   រកលិខិត- 
ពៃទៃយ មិនទាន់ ឃើញ ។  លោក  ថា ៖ 
«សច់ ញាតិ ជនល្មើស បៃប់ ខ្ញុំ ថា  
មាន លិខិត ពៃទៃយ  តៃ  ដោយសរ ថ្ងៃ 
កើត ហៃត ុជាបរ់វ ល ់មើល មា្តាយរង- 
គៃះ ទើប រកមិន ឃើញ »។ 

បើ តាម លោក  សខុ ជា  មនុ កើត- 
ហៃត ុ ជន សងៃសយ័  ទើប មក ព ីលៃង  
បៃពន្ធ កនូ នៅ សៃកុ បាទ ី  ហើយ  បាន 
មក ដល់ ផ្ទះ នៅ  ម៉ាង ៣ទៀប  ភ្លឺ  
ឈាន  ចលូ ពៃកឹ ថ្ងៃ ទ ី ៧    ខៃ សហីា ។ 
គៃនោះ  អ្នក  ជិតខង បានឮ  សំឡៃ ង  
ជន សងៃស័យ សៃក ឡូ ឡា ក៏ ផ្អើល  
ទៅ  មើលសៃប់ តៃ ឃើ ញ សៃ្តរីង គៃះ  
ដៃកស្តូកស្តឹង លើ គៃ  ដោយ មាន 
ស្នាម កាប់ ចំ កៃបាល  ខណៈ ដៃ ជន- 
សងៃស័យ មាន កាន់ ពូថៅ ១៕

បុរសកាប់ម្តាយស្លាប់
ត្រវូតុលាការចោទនិង
ឃំុខ្លនួនៅពន្ធនាគារ

WCSនិងក្រសួងបរិស្ថានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្រយគ្រប់គា្នាចូលរួមការពារនិងអភិរក្រសសត្វខ្លាពពក

ក្រសួងមហាផ្ទ្រឲ្រយមន្ត្រីរាជការជាម្រធាវីចំណុះក្រសួងន្រះត្រវូជ្រើសយកមុខងារត្រ១

លោក  ស ខេង រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង មហា ផ្ទេ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផ ក់ សា៊ា ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ោ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដ រា� , សួស  យា៉ោ មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា្ធា   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ ធា នផ្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
ផ្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េកចា យកា �េត

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

បេ ធា នផ្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រផ្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេស
 ញុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� គេហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ តុលាការ កំពូល នឹង 
បៃកាស សាល ដីកាបណ្តឹង សុំ នៅ 
កៃ ឃំុ របស់ សកម្ម ជន អតីត គណ-  
បកៃស សង្គៃះជាតិ  ចំនួន១០នា ក់ 
នៅ  ថ្ងៃ ទី១៤ ខៃ សីហា បនា្ទាប់ ពី ជំនំុ  - 
ជមៃះ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧ សីហាពាក់ ព័ ន្ធ    
បទ ចោទ  រមួ គនំតិ កៃបត ់ ញុះ ញងឲ់ៃយ 
បៃពៃឹត្ត អំពើ បង្ក ឧៃយ មាន ភាព វឹកវរ 
ធ្ងន់ ធ្ងរដល់ សន្តិសុខ សង្គម  និង  
ញុះ ញង់ កំុ ឲៃយ យោធិន សា្តាប់ បង្គាប់ ។ 
នៃះ បើ តាម មៃធាវី ជន ជាប់ ចោទ។

ការ ជំនំុ ជមៃះ  របស់ តុលាការ កំពូ ល  
នៃះធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប់ ពី សាលា ឧទ្ធរ ណ៍  
បដិសៃធ មិន ឲៃយ នៅ កៃឃុំ  របស់ 
ជន ជាប់ ចោទ ទាំង ១០ នាក់ ។     

លោក ឡោ ជនុធ ីមៃធាវ ីការពារ 
សទិ្ធ ិ  ឲៃយ  ជន ជាប ់ចោទ ទាងំ ១០ នាក ់
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   ព ីមៃសលិ មញិ 
ថាកនូក្ត ីរបស ់លោក ទាងំ  ១០ នាក ់
រមួ មាន  ទ ី១- ឈ្មោះ  សខុ ចាន ់ថា  
ទី ២-ញ៉ៃម វាន  ទី ៣-ជុំ   ចា ន់   ទី    
៤-   ឃឹម  ភា ណា  ទី  ៥-  ឃុ ត ច ៃឹ ក 
ទី ៦ - ង ិន  ឃាង  ទី  ៧-  ឡុ ង ផ រី  
ទី  ៨-  កៃ វ  ថៃ ទ ី៩-ថ ៃ គ នា្ធា  និង 

ទី ១០- ឈ្មោះយឹម សារ៉ៃត។   
ពួកគាត់ ជាអតីត ចៅ សង្កាត់ ជា គៃ ូ- 
ប ងៃៀន និង  ជា អតី ត ជំទប់ ឃុំ ។ 

លោ កបញ្ជាក់ ថា សវនា កា  រ កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី៧ ខៃសីហា  មាន    លោ កនិ ល 
ណុ  ន ជា បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ - 
ជមៃះ ។ ក្នុង ពៃល ជំនុំ ជមៃះ  កូន ក្តី 
របស់ លោក ទំាង១០ នាក់ បាន ទទូច   
ដូច ៗ  គា្នា  សុំចៅ កៃម   ថា គោ ល-  
បំណង របស់ ពួកគៃ  ប្តឹង សារទុក្ខ 
មក តុលាការ កំពូល ពៃល នៃះ គឺ 
ស្នើសំុ តុលាការ នៅកៃ ឃំុ បណ្តោះ-  
អាសន្ន។   ពួក គាត់  បៃប់ តុលាការ 
ថា  ពួក គាត់ មាន ជំងឺ បៃចាំ កាយ 
និង មាន លំនៅ ពិត បៃក ដដោយ 
មិន រត់ ទៅណា ទៃ។

លោក បន្ត ថា  ចំពោះ លោក ជា 
មៃធាវ ីវញិ បាន លើក ឡើង តាម រយៈ 
សៃចក្តី សន្និដ្ឋាន បៃប់ តុលាការ 
ក្នុង អង្គសវនា ការ  កាល ពី ថ្ងៃ ជំនុំ- 
ជមៃះ នោះ ដៃរ ថា  លោក ស្នើសុំ 
ដល់ តុលា ការ កំពូល  មៃតា្តា ពិចារ- 
ណា ឲៃយកូន ក្តីរ បស់ លោក បាន នៅ 
កៃឃុំ បណ្តោះ អាសន្ន ។ 

លោក បៃប់ ចៅ កៃម ថា ការ- 
ស្នើសុំ នៅកៃ ឃុំនៃះ  គឺទី ១ កូន ក្តី 

របស ់លោក  សទុ្ធតៃ មាន លនំៅ ក្នងុ 
បៃទៃស ពិត បៃកដ និង មាន កៃមុ 
គៃសួារ ដៃល មាន ជីវភាព កៃកីៃ ។     
ទី ២-គឺពួក គាត់ រស់ នៅ ក្នុង ពន្ធនា - 
គារ បច្ចបុៃបន្ន  មាន ជំងឺ បៃចំា កាយ ដូ ច -  
ជា ជំងឺទឹក នោម ផ្អៃម ជំងឺ លើស- 
ជាតិ អាសីុត  និ ង ជំងឺ កៃពះ។ លោក   
ឲៃយ ដឹង ទៀត   ថា៖ «ខ្ញុ ំបាន ធ្វើសៃចក្ត ី- 
សន្និ ដ្ឋាន បៃប់ ចៅកៃម ថា សម័យ 
កូវីដ នៃះ បាន ជះ ឥទ្ធិពល សៃដ្ឋកិច្ច 
ទំាង មូល ដល់ រដ្ឋាភិបាល  ម៉ៃយាង រដ្ឋា - 
ភបិាល ឃុ ំពកួ គាត ់ តៃវូ ចាយ លយុ 

រដ្ឋ ។ ដចូ្នៃះ សមូ តលុាការ ពចិារណា 
ដោះ លៃង ពួក គាត់ »។                

លោក     ឡោ ជុនធី ថ្លៃង បញ្ជាក់ 
បៃប់ ចៅ កៃម ក្នុង សវនា ការ ទៀត  
ថា ៖«សម័យ កូវី ដ នៃះ នៅ បៃទៃស 
ណា កគ៏ៃ បទិ មនិ ឲៃយចៃញ ចលូ ដៃ រ ។ 
ដូច្នៃះ បើកូន ក្តី ខ្ញុំ ចង់ គៃ ច ទៅ កៃ 
បៃទៃស  ក៏ទៅ មិន រួច ដៃរ »។

លោក  លើក ឡើង ថា  សមត្ថ កិច្ច 
នគរ បាល មាន សមត្ថ ភាព ខ្ពស់  តា ម  
រយៈ  បៃព័ន្ធ បច្ចៃក វិទៃយា  តាម រយៈ 
សមត្ថ ភាព សុើប អង្កៃត  និង តាម- 

រយៈ សមត្ថ ភាព ផៃសៃងៗ ទៀត ។  
«អ៊ីចឹង ពួក គាត់  មិន អាច គៃច ទៅ - 
ណា រួច ទៃ  បើ គៃច ទៅណា សមត្ថ - 
កិច្ច នឹង រក ឃើញ ភា្លាមៗ  គឺអនុវត្ត 
តាម រយៈ បច្ចៃក វទិៃយា បៃើ ពៃល តៃ  ១ 
ម៉ោង ទៃ  រក ឃើញ ហើយ»។ លោក             
ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុ ំសន្នដិ្ឋាន បៃប នៃះ ដើ មៃបី  
ឲៃយ តលុាការ កពំលូ លោក ពចិា រណា  
តៃការ សមៃច បៃប ម៉ៃច ជា សមត្ថ - 
កិ ច្ច របស់ តុលា កា រ »។                                                  

លោក មៃធាវី ឡោ ជុនធី រំឭក 
ថា សំណំុ រឿង របស់ កៃមុ កូន ក្ត ីលោ ក  
កើ តឡើង ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ  ២០១៧-
២០១៨  តៃនគរ បាល ទើប ឃាត់ - 
ខ្ល ួន ក្នងុ អំឡុងខៃមីនា និងខៃ មៃ  សា 
ឆ្នា២ំ០២០ នៅ តាម រា ជធាន ីខៃត្ត។  
ហៃតុ ដូច្នៃះ តុលា ការ កំពូល  គួរ តៃ 
ពិចារណា លើ ចំណុច នៃះ ដៃរ។  បើ - 
តាម លោក មៃធាវ ី ស ំណុ ំ  រឿង កនូ ក្ត ី
របស់ លោក បច្ចុបៃបន្ន  នៃះ  សាលា - 
ដបំ ូង រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ កពំងុ ដណំើរ- 
ការ សុើប អង្កៃត នៅឡើយ ។

លោក  ជុំ សំបាន អ្នក នាំពាកៃយ 
តុលាការ កំពូល  មិន អាច ទាក់ ទង 
សុំ អតា្ថា ធិបៃបាយ លើ បញ្ហា នៃះ បាន 
ទៃ កាលពីមៃសិល មិញ ៕  

គឹម សារុំ

តាម ចៃបាប ់ ក រណ ីចាប ់រលំោភ 
សៃព ស ន្ថវៈ  តៃវូ បាន ចាត់ ទុក ជា 
បទ ឧកៃដិ្ឋ  ហើយ មនសុៃស ពៃញ- 
វ័យ ដៃលជាអ្នក បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស នៃះ  តៃង តៃ តៃូវ ចាប់ ខ្លួន 
មក ផ្ដនា្ទា ទោស ។ ក៏ បុ៉ន្តៃ បៃសិន- 
បើ ជន ល្មើស ជា អនីតិ ជន ទៅ 
ចាប់ រំលោភ ក្មៃង សៃី ជា អនីតិ- 
ជន ដចូ គា្នា តើ សមត្ថ កចិ្ច តៃវូ ចាប ់
ក្មៃង បៃសុ នោះ ដៃរ ឬ ទៃ ? ជុវំញិ 
បញ្ហា បៃបនៃះ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ បាន 
សមា្ភាស ជា មួយ លោក  មៃ ធាវី 
ឡោ  គីម ហ្គិច  នៃ កៃុម មៃធាវី  
អា សា៊ាន អន្តរ ជាតិ  មាន អា សយ- 
ដ្ឋាន ផ្ទះ លៃខ ១៦R  ផ្លូវ ២៥២  
សង្កាត់ ចតុ មុខ  ដៃល មាន ខ្លឹម- 
សារ ដូច ខាង កៃម ៖

ករណ ីក្មេង បេសុ ជា  អនតី ិជន 
អាយុ ១៣ ឆ្នា ំបាន រំលោភ សេព- 
ស ន្ថវៈ លើ ក្មេង សេី អាយុ ១៣ 
ឆ្នា ំ ដូច គ្នា តាម ចេបាប់ តើ ក្មេងបេសុ  
នោះ មាន ទោស ផ្នេក ពេហ្ម- 
ទណ្ឌ ដេរ ទេ ? 

បើ យោង តាម ចៃបាប់ ស្ត ីពី យុត្ត-ិ 
ធម៌  អនីតិ ជន តៃង់ មាតៃ១ ៤ 
បាន ចៃង ថា  អនីត ិជន មាន 

អាយុ កៃម  ១៤ឆ្នាំ( ដប់ បួន 
ឆ្នា)ំដៃល ជាប ់សងៃសយ័ ថា  បាន 
បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ពុំអាច តៃូវ- 
បានគៃ ឃាត់ ខ្លួន ឡើយ  ហើយ 
មនៃ្តី នគរ បា ល យុត្តិ ធម៌ តៃូវ- 
បៃគល់ អនីតិ ជន នោះ ទៅ ឲៃយ 
អ្នក តំណាង ដៃល ចៃបាប់ បាន 
កំណត់ ។ 

ក្នងុ ករណ ីដៃល អនតី ិជន តៃវូ 
ការ កិច្ច ការ ពារ  និង ថៃ ទាំ  មនៃ្តី 
នគរ បាល  យុត្តិ ធម៌ តៃូវ បង្ហាញ  
អនីតិ ជន នោះ ទៅ មន្ទីរ  ឬ ការិ- 
យាល័យ  ទទួល បន្ទុក វិស័យ- 

សង្គម កិច្ច រាជ ធានី  ខៃត្ត  កៃុង 
សៃកុ  ខណ្ឌ  ដើមៃបី ចាត ់វធិាន ការ 
សម សៃប ទៅ តាម សុខុ មាល- 
ភាព  នងិ សា្ថាន ភាព សង្គម របស ់
អនតី ិជន ។មន្ទរី ឬ ការយិា លយ័ 
ទទួល បន្ទុក វិស័យ សង្គម កិច្ច រាជ - 
ធាន ី ខៃត្ត  កៃងុ  សៃកុ  ខណ្ឌ   តៃវូ 
ធ្វើ របាយ ការណ៍ អំពី ការ ទទួល  
អនីតិ ជន ពី មនៃ្ត ីនគរ បាល យុត្ត-ិ 
ធម៌ ជូន ទៅ ពៃះ រាជ អាជា្ញា ។

 ក្នុង ករណី យល់ ឃើញ ថា 
អនីតិ ជន  តៃវូ ការ កិច្ច ការ ពារ នងិ 
ថៃទាំនោះ    មន្ទីរ ឬ ការិ យាល័ យ 

តៃូវចា ត់វិ ធា ន ការ ស្នើសុំ ពៃយួរ  ឬ 
សុំ ដក ហូត អំណាច មៃបា  ឬ 
បញៃឈប់ អ្នក អាណា ពៃយា បាល 
សមៃប់ អនីតិ ជន  ឬ អា ណាពៃយា- 
បាល    ក្នុង ករ ណីដៃល អនី តិជន 
មាន អ្នក តំណាង ដៃល ចៃបាប់  បាន 
កំណត់ ដើមៃបី តុលា ការ សមៃច 
អំពីការ ពៃយួរឬ ការ ដក ហូត  ឬការ- 
បញៃឈប់ អ្នក តំណាង ដៃល ចៃបាប់ 
បាន កំណត់  និង សិទ្ធិ  អា ណា- 
ពៃយា បាល លើ  អនីតិ ជន នោះ ។

ក្នុង ករណី ដៃល អនីតិជ ន 
គា្មោន អ្នក តំណាង ដៃល ចៃបាប់ 
បាន កណំត ់ មន្ទរី ឬ ការ ិយាល ័យ 
តៃវូ សុទំៅ  តលុាកា រ ដើមៃបីសមៃច  
អំពី សិទ្ធិ អា ណាពៃយា បាល លើ 
អនតី ិជន នោះ ។ គៃប ់អពំើ ដៃល 
ជា បទល្មើ ស ទំាង អស់ ដៃល បៃ- 
ពៃតឹ្ត ដោយ អនី តិជ ន អាយ ុកៃម  
១៤  (ដប់បួន) ឆ្នាំ  មនៃ្តី នគ រ- 
បាល យតុ្ត ិធម ៌តៃវូ បញ្ជនូ  សណំុ-ំ 
រឿង ទៅ ពៃះ រាជ អាជា្ញា  ។ 

ក្នុង ករណី មាន វិវាទ ទាក់ ទង 
នឹង អាយុ របស់ អនីតិ ជន នៅ 
ពៃល បៃ ពៃឹត្ត បទ ល្មើស មនៃ្តី 
នគរ បាល យុត្តិ ធម៌  តៃូវ បញ្ជូន 
សំណុំរឿ ងនៃះ ទៅ ពៃះ រាជ អា- 
ជា្ញា ជា បនា្ទាន់ ។ 

បេសិន បើ ក្មេង  អាយុ ចាប់ ពី 
១៤ឆ្នា ំដល ់កេម អាយ១ុ៨ ឆ្នា ំ
បេពេតឹ្ត បទ ល្មើស តើ នគ របាល- 
យុត្តិធម៌  ចាប់ ខ្លួន គេ បាន ឬ ទេ ? 

នគរ បាល យុត្តិ ធម៌ អាច ចាប់ 
ខ្លួន អនីតិ ជន  ដៃល មាន អាយុ 
ចាប់ ពី ១ ៤ (ដប់បួន) ឆ្នាំ ដល់ 
កៃម អាយុ ១៨ (ដប់ បៃបីំ)ឆ្នា ំ
តៃក្នងុ ករណី  ដៃល អនីតិ ជន បៃ- 
ពៃតឹ្ត បទ មជៃឈិម  ឬ បទ ឧកៃដិ្ឋជាក់ - 
ស្តៃង  តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តៃ អនីតិ- 
ជន ដៃល មាន អាយុ ចាប់ ពី ១៤ 
(ដបប់នួ) ឆ្នា ំ ដល ់កៃម អាយ ុ
១៦ (ដប់ បៃមួំយ )ឆ្នា ំការ ចាប់- 
ខ្លនួ អាច ធ្វើ ទៅ បា ន តៃ ក្នងុ ករណ ី
ដៃល អនតី ិជន នោះ បៃ ពៃតឹ្ត បទ- 
មជៃឈិម ដោយ ចៃត នា ។ រាល់ ការ- 
ចា ប់ ខ្លួន អនីតិ ជន តៃូវ រា យ- 
ការ ណ៍ ជូន ពៃះ រាជ អាជា្ញា  ភា្លាម ។ 

ការ អន ុវត្ត ការ ចាប ់ខ្លនួ  នគរ- 
បាល យុត្តិ ធម៌  តៃូវ ចៀស វាង 
ការធ្វើ ឲៃយ អាមា៉ោស ់មខុ  នងិ បាត-់ 
បង ់សៃចក្ត ីថ្លៃ ថ្នរូ របស ់អនតី ិជន  
និង តៃូវ បញ្ជូន អនីតិ ជន ទៅ ឲៃយ 
ផ្នៃក  ឬ  អង្គ ភាព ដៃល មាន នគរ- 
បាល យុត្តិ ធម៌ ជំនាញ ទទួល 
បន្ទកុ ការង រ អនតី ិជន ដៃល នៅ 
ជិត បំផុត ៕

កំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាបណ្តងឹសំុនៅក្រឃំុសកម្មជនអតីតCNRP១០រូបថ្ង្រ១៤សីហា

តើក្ម្រងប្រសុអនីតិជនដ្រលចាប់រំលោភប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លនួឬទ្រ?

លោក មេធាវី ឡោ គីមហ្គចិ កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

សកម្ម ជន អតីត  បកេស សង្គេះ ជាតិ  នៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍។ រូបថត គឹម សារុំ 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,440 17,360 17,500 17,320

2 GTI 3,080 (SQ) - 3,080 3,080

3 PAS 14,960 14,980 14,980 14,700

4 PPAP 11,680 11,660 11,680 11,660

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

6 PWSA 5,760 5,600 5,760 5,600

កាលបរិច្ឆេទ : ៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

ការ នំា ចូល ម ធ្យោ - 
បាយ ធ្វើ ដំណើរ ក្នងុ 
រយៈ ព្ល ៦ ខ្មាន 
តម្ល ្ $៦៣៥ លាន 

វិស័យ កសិកម្ម  អាច មាន  ចំណ្ក ជាង ៣០% ក្នងុ GDP  

FMO ផ្តល់ ប្ក់   $១,៤ លាន សម្ប់ ទ្ ទ្ង់ ដល់ មូល និធិ EMIA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន នាំ ចូល 
មធេយោបាយ ធ្វើ ដំណើរ ពី កេ 
បេទេស  ក្នុង រយៈ ពេល៦ ខេ ដំ-
បូង  ឆ្នាំ ២០២០ នេះ មាន តម្លេ 
សរបុជតិ ៦៣៥  លាន ដលុា្លារ ឬ 
ស្មើ នងឹ  ៤១៤ ៧២៥ គេឿងក្នងុ  
នោះ ការ នាំ ចូល រថយន្ត មាន 
តម្លេ រហតូ ដល ់ទៅ  ៥៣១,៦៤ 
លាន ដុលា្លារ។ នេះ បើ យោង- 
តាម ទនិ្ននយ័ របស ់អគ្គនាយក-  
ដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា ។ 

របាយការណ៍ ពី  អគ្គនាយក - 
ដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា 
ដេល  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍  ទើប ទទួល 
បាន បង្ហាញ ថា ចាប់ ពី ខេ មករា 
ទៅ ដល់ ខេ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពុជា បាន នាំ ចូល មធេយោបាយ 
ធ្វើ  ដណំើរ     មាន  រថយន្ត ម៉តូ ូនងិ 
កង់ ក្នុង តម្លេ សរុប ៦៣៤, ៩៨ 
លាន ដលុា្លារ ដេល ក្នងុ នោះ ការ- 
នា ំចលូ រថយន្ត ទេសចរណ ៍មាន  
តម្លេ ២៨០,៦៥ លាន ដុលា្លារ 
ស្មើ  នងឹ ចនំនួ ២៥ ៤៨៣ គេឿង 
រថយន្ត ដឹក ទំនិញ មានតម្លេ 
១៩៤,៤៧ លាន ដលុា្លារ ស្មើ នងឹ 
១៣ ៨១២ គេឿង រថយន្ត ដឹក 
អ្នក ដណំើរ មាន តម្លេ ២០,៦៨ 
លាន ដលុា្លារក្នងុ បរមិាណ១ ២ ១ ២  
គេឿង និង រថយន្ត ផេសេង ទៀត 
មាន តម្លេ  ៣៥,៨៤ លាន ដលុា្លារ 
ស្មើ នឹង ១ ២៣១ គេឿង។ ចំ- 
ណេក ការ នាំ ចូល ម៉ូតូ មាន តម្លេ 
៩៩ លាន ដលុា្លារស្មើ នងឹ ១៨០- 
៥៩០ គេឿង និង   កង់ ក្នុង តម្លេ 
៤,៣៥ លាន ដុលា្លារ  ស្មើ នឹង 
១៩២ ៣៩៧ គេឿង ។ 

ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ មាន ទនិ្ននយ័ 
នេ  ការ នាំ ចូល មធេយោបាយធ្វើ 
ដំណើរ រយៈ ពេល  ៦ ខេ ដើម ឆ្នាំ 
២០១៩ ទេ ប៉ុន្តេ  សមេប់   រយៈ- 
ពេល ពេញ  ១...ត ទៅ ទំព័រ ៨ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : អ្នក ជំនាញ បាន 
អះអាង ថា  ការ រួម ចំណេក  នេ 
វសិយ័  កសកិម្ម ទៅ ក្នងុ ផលតិ ផល   
ក្នងុ សេកុ សរបុ(GDP) នងឹ កើន   
ឡើង ទៅ ដល ់៣២ ភាគរយ   តេមឹ  
ដណំាច ់ឆ្នា ំ២០២០ ព ី២៦ ភាគរយ        
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  ដោយសារ តេ 
ការ  កើន ឡើង នេ កមា្លាងំ  ពលកម្ម 
ចលូ ក្នងុ វសិយ័   ការនាចំេញ នងិ 
វសិយ័  ស្នលូ ផេសេង ទៀត រងគេះ  
ដោយសារ  វិបត្តិសុខ ភាព ។ 

លោក  គី សេរីវឌេឍ អ្នក សិកេសា 
សេវ ជេវផ្នេកសេដ្ឋកចិ្ចនេ រាជ- 
បណ្ឌតិេយសភាកម្ពជុា  បាន ឲេយ ដឹង 
ថា ការ ចាក ់បញ្ចលូ    កមា្លាងំ ពលកម្ម  
ចូល ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម  នឹង ជំរុញ 
ឲេយ មាន កំណើន ផលិត   ផល ក្នុង 
សេុក សរុប (GDP) ក្នុង វិស័យ 
នេះ  កើន ដល  ់ បេមាណ  ៣២  
ភាគ រយ  តេឹម ដំណាច់ ឆ្នាំ នេះ ។ 

លោក បាន ពេយោករ ថា ក្នងុ អឡំងុ  

ពេល មាន ការរីក រាល ដល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ កមា្លាំង ពល កម្ម ក្នុង 
វិស័យ កសិកម្ម បាន កើន ឡើង 
ចនោ្លាះ ពី៣០ ភាគ រយ  ទៅ៤០ 
ភាគ រយនាពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ ។

លោក ថ្លេងថា៖«កមា្លា ំ ង ពលកម្ម  
មាន កំណើន ដោយសារ កមា្លា ំង 
ពល កម្ម មួយ ចំនួន សល់ទំនេរ 
ពីវិស័យ សេវាកម្ម បាន ងក មក 
បមេើ វិស័យ កសិកម្ម  ដូចនេះ   
ទំហំ ផលិតកម្ម   ក្នុង វិស័យ នេះ វា 
រីក ធំ ជាង មុន»។

លោក បាន ឲេយ ដងឹថា ចណំេក 
វសិយ័ ឧសេសាហកម្ម  នងឹ រកេសា  ក្នងុ 
រង្វង់ ៣៦ ភាគ រយ នេ  GDP  
ខណៈ វសិយ័ សេវា កម្ម ទាងំ មលូ 
នឹង  ធ្លាក់ចុះ ចនោ្លាះ ពី ២៨ទៅ  
៣០ភាគ រយ ប៉ុន្តេ វា នឹង មាន 
កំណើនពី    ផ្នេកខ្លះ នេ សេវាកម្ម 
ទេសចរណ៍  ក្នងុ សេកុ  និង សេវា- 
កម្ម ដឹក ជញ្ជូនម្ហូប អាហារ  តាម 
បេព័ន្ធ  អន ឡាញ ។

រាជ រដ្ឋា ភបិាល បាន ពេយោករថា 

សេដ្ឋ កិច្ច កម្ពុ ជា នឹង  ធ្លាក់ ចុះ   
-១,៩ភាគរយនៅ  ឆ្នាំ ២០២០  
ដោយ សារ ការជះឥទ្ធពិល អវជិ្ជ- 
មាន នេ ជងឺំកូវដី ១៩ ដល ់សេដ្ឋកិច្ច  
ពភិពលោក នា ំដល ់ផល ប៉ះពាល ់
នេ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ប៉ុន្តេ បាន 
បង្ហាញនវូ   ភាព សទុដិិ្ឋនយិម ចពំោះ   
វិស័យ កសិកម្ម ដេល នឹង ជួយ 
សេូប យក ការងរ  និងទប់ សា្កាត់  
ការធ្លាក់ចុះ ខ្លាំង ។ 

លោក  វេង  សាខុន  រដ្ឋ មន្តេី 
កេសួង កសិកម្ម  រុកា្ខាបេមាញ់  
នងិ  នេសាទ  វសិយ័ ផេសេង ៗ ទៀត 
បាន ទទលួ រងផ់ល ប៉ះពាល ់ប៉នុ្តេ 
វិស័យ កសិកម្ម   មនិ បង្ហាញ  សញ្ញា   
ប៉ះពាល ់នោះទេ។ 

  តាម ផេន ការ ដេល បានដក់ 
ចេញ កន្លង មក មុន  ជំងឺកូវីដ- 
១៩ កើតឡើង រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
មាន ផេនការ ជំរុញ កំណើន នេ 
តម្លេ បន្ថេម សរុប របស់ វិស័យ 
កសិ កម្ម  ឲេយ កើន ក្នុង រង្វង់ ៣ភាគ- 
រយ ក្នុង១ឆ្នាំ និង ជំរុញ ផលិត - 

ភាព ពលកម្ម កសិកម្ម ឲេយ កើន  
ព១ី៨៣៩ ដលុា្លារ នៅ ឆ្នា ំ ២០១៩  
ដល់  ៤ ៦២៥ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
ឆ្នាំក្នុង ១នាក់ នៅ ឆ្នាំ  ២  ០៣០។

លោក ថ្លេង ថា ៖« តនួាទ ីវសិយ័  
កសកិម្ម ជា មលូ ដ្ឋាន រុញ កណំើន  
សេដ្ឋ កចិ្ច  ហើយ វសិយ័ កសកិម្ម 
នងឹ អាច មាន កណំើន បកូ ១ ភាគ- 
រយ  នៅ ឆ្នា ំនេះ ។ កសកិម្ម នៅ តេ 

សខំន ់នា ពេល នេះ  ដោយ សារ 
វសិយ័ ឧសេសាហ កម្ម  និង សេវាកម្ម  
បាន ធ្លាក់ ចុះ ពោល គឺមា ន តេ 
វិស័យ កសិកម្មប៉ុណ្ណោះ   ដេល   
នៅ មាន សកា្តានុពល អាច សា្តារ 
សេដ្ឋកិច្ច នា ពេលបច្ចុបេបន្ន»។

  កម្ពុជា បាន នាំ ចេញ ផលិត- 
ផល កសកិម្ម ចនំនួ៦១មខុ ទៅ  
៥៩ បេទេស  ៕  LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ ធនាគារ អភវិឌេឍន ៍សហគេនិ 
បេទេស ហឡូង ់FMO   នងឹ ចាក ់បញ្ចលូ 
បេក ់បេមាណ ១,៤ លាន ដលុា្លារ សមេប ់ 
មូលនិធិ ជុំ ទី២  ដល់ មូលនិធិ  Emerg-
ing Markets Investment Advisers 
(EMIA) ជា កិច្ច ខិត ខំ បេឹង បេង មួយ 
ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ បេសើរ ឡើង ផល បតេ របស់ 
ពកួ គេ នៅ ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា   មយី៉ានម់ា៉ា  
នងិ បេទេស ឡាវ (CLMDF II) ច ំពេល 
ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

តាម ទភីា្នាកង់រ ពត័ម៌ាន  Nikkie Asia 
Review ដេល បាន រាយ ការណ ៍កាល ព ី
ថ្ងេទី ៨  ខេសីហា  ថា នេះ គឺ  ជា ការ ចាក់- 
បញ្ចលូ  មលូនធិ ិថ្ម១ី ទៀត  ទៅ ក្នងុ ទផីេសារ 
ទាំង នេះ ដោយ ធនាគារ FMO សងេឃឹម 
ថា  មលូនធិ ិដេល បង្កើន នេះ នងឹ បពំេញ 
បន្ថេម លើ ទនុ បមេងុ ផេសេង ទៀត នេ មលូ- 
និធិ  អភិវឌេឍន៍ ជុំទី២ សមេប់ បេទេស 

កម្ពុជា  ឡាវ និង មីយ៉ាន់មា៉ា ។
ធនាគារ នេះ តេូវ បាន ដក សេង់ សម្តី  

ថា ៖    « ការ វិនិយោគ របស់ មូលនិធិ នេះ  
បាន បង្ហាញ ពី ភាព រឹងមំា ដោយ   បាន 
លេទុក សមេប់ កំណើន អនាគត និង 
តេវូ បាន បេើ បេស ់  ដើមេប ីគេប ដណ្ដប ់លើ 
ទនុ បង្វលិ  នងិ ការ ចណំាយ បេតបិត្ត ិការ 
ក្នងុ អឡំងុ ការបទិ បេទេស។ យទុ្ធ សាស្ដេ 
ផេសេង ទៀត  របស់ មូលនិធិ នេះ ក៏  រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ផងដេរ »។

ធនាគារ     ឲេយ ដឹង ទៀត ថា មូលនិធិ នេះ 
តេវូ  រំពឹង ថា នឹង គំាទេ ដល់ កេមុ ហុ៊ន  ផល- 
បតេទាំង ១៣  របស់ CLMDF II ក្នុង 
អំឡុង ពេល និង កេយ វិបត្តិ  កូវីដ ១៩។

FMO  បាន បន្ត ថា ៖ « ការ បង្កើន ការ- 
ប្ដេជា្ញា ចិត្ត  នេះ នឹង ជួយ ដល់ មូលនិធិ នេះ 
ឲេយ សមេច បាន តាម គោល បណំង បង្កើន  
តម្លេ របស់ ខ្លួន  និង គាំទេ ដល់ ការ វិនិ-
យោគ  សមេច បាន ទិសដៅ កំណើន 
ដំបូង របស់ ពួកគេ»។

កាល ព ីឆ្នា ំ ២០១៥ FMO បាន សនេយោ 
ផ្តល ់  ១០ លាន ដលុា្លារ ដល ់CLMDF II 
ជា លើក ដំបូង។ មូលនិធិ នេះ  បាន បិទ 
ក្នុង  ចំនួន  ៦៤,៥ លាន ដុលា្លារ ជាមួយ 
នងឹ ការ វនិយិោគ លើ កេមុ ហ៊នុ ១៣ ភាគ- 
ចេើន ក្នុង ចំណម កេុម ហ៊ុន ទាំង នោះ 
ស្ថិត   ក្នុង បេទេស កម្ពុជា។ កេុម ហ៊ុន ៤  
នៅ  បេទេស មយី៉ានម់ា៉ា នងិ ៣នៅ ឡាវ ក ៏
ទទួល បាន មូលនិធិ នេះ ផង ដេរ។  

លោក Joshua Morris  អគ្គនាយក 
មូលនិធិ  Emerging Markets In-
vestment Advisers បាន បេប់  កេមុ-  
ហ៊នុ  DealStreetAsia ដេល ដក សេង ់
សម្តីដោយ ទីភា្នាក់ងរ Nikkie Asia 
Review កាល ព ីខេមនុ ថា  កេមុ ហ៊នុ នេះ 
បាន ផ្ដោត លើ ការងរ ជាមួយ កេុម- 
វិនិយោគិន ដើមេបី បង្កើន ការ ប្ដេជា្ញា ចិត្ត  
និងជាទុន បមេុង ផេសេង ទៀត របស់ មូល- 
និធិ  ទី២ នេះ ។

លោក កប៏ាន បង្ហាញ ថា EMIA កពំងុ 

សម្លឹង មើល  ការ ចាប់ យក ដេ គូ ទាំង ក្នុង 
សេុក ដេល មាន សេប់ និង ដេគូ ថ្មី  ដើ មេបី 
បេមូល  មូល និធិ រហូតដល់  ១២០ លាន 
ដលុា្លារ សមេប ់ យទុ្ធសាស្ដេ ថ្ម។ី មលូនធិ ិ
ជុទំ៣ី នេះ នងឹ បន្ត យទុ្ធសាស្ដេ ដេល មាន 
សេប់ នេ ការ វិនិយោគ នៅ ក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា មីយ៉ាន់មា៉ា និង ឡាវ។

លោក Morris  ថ្លេងថា៖ « យើង រំពឹង 
ថា យើង នឹង អាច គេប ដណ្ដប់ លើ  ទំហំ 
វិនិយោគ ដ៏ ទូលំ ទូលាយ សមេប់ មូល- 
និធិ ថ្មី  ខណៈ ដេលទុន បមេុង គឺ យើង 
មាន គេប់គេន់  ដើមេបី គាំទេ កំណើន»។ 

មលូនធិ ិដបំងូ របស ់EMIA មាន ទកឹ- 
បេក់ ចំនួន ១៩, ៦៥ លាន ដុលា្លារ បាន 
វនិយិោគ នៅ ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា នងិ ឡាវ 
ប៉ុន្តេ បាន ដក ការ វិនិយោគ ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
ពី បេទេស ទំាង ២នេះ ដោយ បន្ថយ ភាគ- 
ហ៊នុ  នៅក្នងុ  Park Cafe នងិ គេឹះ សា្ថាន 
មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ AMK។ នេះបើ យោង- 
តាម  លោក បេធន កេុម  ហ៊ុន ៕ LA

លោក  វេង សាខ៊ន រដ្ឋ មន្តេកីេសួងកសិកម្ម។ រូបថត  ហុង មិនា
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ការនំាចូល...
ត ពី ទំព័រ ៧...ឆ្នាំ ២០១៩ 

ការ នាំ ចូល មធៃយោបាយ ធ្វើ ដំ-
ណើរ មាន តម្លៃ  ១ ៨៨១, ៨៥ 
លាន ដលុា្លារ ស្មើ  ១ ១២៤ ២១០  
គៃឿង ក្នុង នោះ  រថយន្ត ទៃស-
ចរណ៍ មាន តម្លៃ ៨២៧,៤៤ 
លាន  ដលុា្លារ ស្មើ នងឹ  ៩៥ ០៦៧ 
គៃឿង រថយន្ត ដឹក ទំនិញ  តម្លៃ 
៥៤២,២ លាន ដលុា្លារ  ស្មើ ៣៩ 
០០៨ គៃឿង រថយន្ត ដឹក   អ្នក- 
ដំណើរ តម្លៃ ១១២, ៧៥ លាន 
ដុលា្លារ ចំនួន  ៧ ៩៩៨ គៃឿង 
នងិ រថយន្ត ផៃសៃង  ទៀត មានតម្លៃ  
១១០,៧៨លាន ដុលា្លារ  ចំនួន 
៤ ៥៩១ គៃឿង ។ ចំណៃកការ- 
នាំ ចូល ម៉ូតូ មាន តម្លៃ ២៧៨, 
២៨លាន ដលុា្លារ ស្មើ នងឹ ៥១១ 
៤៣៤ គៃឿង និង  នាំ ចូល កង់ 
ក្នុង  តម្លៃ ១០,៤ លាន ដុលា្លារ  
ស្មើ នឹង ៤៦៦ ១១២ គៃឿង ។ 

លោក  ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក សៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋកិច្ច នៃ រាជបណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពជុា  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា ការ- 
ធ្លាក់ ចុះចំនួន  ទឹក បៃក់ ក៏ ដូច- 
ជា បរមិាណ   នា ំចលូ មធៃយោបាយ 
ធ្វើ ដំណើរ នៅ ក្នុង ឆមាស  ទី ១  
គឺ មាន ជាប់ ទាក់ ទង យ៉ាង ខ្លាំង  
ទៅ នឹង ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។ ជំងឺ នៃះ បាន  ធ្វើ   ឲៃយ  
ចរន្ត សាច់ បៃក់ ភាគ ចៃើន តៃូវ   
ជាប់ គាំង ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« ការ រកី រាល- 
ដាល   កវូដី ១៩ បាន  ជះឥទ្ធ ិពល 
យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ការ ធ្លាក់ ចុះ 
តមៃូវ ការ   ការ បៃើ បៃស់  មធៃយោ-
បាយ ធ្វើ ដំណើរ ទាំង អស់   »។  

លោក  បន្ថៃម ទៀត ថា ទោះ បី 
យ៉ាង ណាតមៃវូ ការ នៃះ នឹង មាន  
សម្ទុះ ឡើង វិញ នៅ ពៃល   សា្ថាន- 
ភាព ជំងឺ កូវីដ ១៩ មាន ភាព ធូរ- 
សៃបើយ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «  ខ្ញុ ំ
គិត ថា ការ នាំ ចូល នៃះ  នឹង មាន 
កណំើន  ឡើង វញិ ប៉នុ្តៃ វា  នងឹមនិ 
ស្ទុះ  ឡើង វិញ  គំហុក នោះ ទៃ»។ 

លោក  វណ្ណៈ  លើក ឡើង ថា វា 
ពតិ ជាមាន ផល  ប៉ះ ពាល ់ ចពំោះ 
បៃក ់ចណំលូ ជាត ិ។  លោកអះ- 
អាង ថា៖ « ការ ធ្លាក់ ចុះ ចំណូល 
ជាតិ ពិត ជា មាន ជា ពិសៃស 
បៃក់ ចំណូល ពន្ធ   ពី ការ នាំ ចូល 
រថយន្ត ព ីបណា្តា បៃទៃសនៅកៃ 
តំបន់ អាសា៊ាន ដៃល មាន អតៃ 
ខ្ពស់ ដូច ជា អាមៃរិក និង តំបន់ 
អារា៉ាប់ ជា ដើម »។ 

 របាយការណ ៍ របស ់ធនាគារ- 
ជាតិ នៃ កម្ពុជា ឲៃយ ដឹង ថា  ក្នុង 
ឆមាស ទី ១   ឆ្នា ំ២០២០ ការនំា-  
ចលូ   ទនំញិ ព ីបរទៃស មាន តម្លៃ 
១០,១៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ធ្លាក ់
ចុះ  ៥,២២  ភាគរយ បើ  ធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
ក្នុង នោះ ការ នាំ ចូល យនយន្ត 
ធ្លាក់ ចុះ  ២ ភាគ រយ  ៕ LA

សងិ្ហបរុីៈ  ហាងមាស ជបួបៃទះ នវូ ការ 
ធ្លាក ់ចុះ អតថិជិន យ៉ាង ហោច ណាស ់៣០  
ភាគរយ  ក្នុង ពៃលថ្មី ៗ  នៃះ  ពៃល តម្លៃ   
មាស  កើន ឡើង ខ្ពស  ់ មិន ធ្លាប់ មាន ។ 

អ្នក លក់ គៃឿង អលង្ការ  ក្នុង ហាង 
ឥណា្ឌា មួយ   បាន និយយ ថា  ពៃល នៃះ 
ជា  ចំនួន    អតិថិជន ទាប បំផុតសមៃប់ 
ហាង  លក់ គៃឿង  អលង្ការក្នុង ២៥ ឆ្នាំ។ 

លោក Ramanathan Palaniap-
pan បៃធន នៃ ហាង គៃឿង អលង្ការ  
APJ Abiraame បាន នយិយ ថា 
« ចនំនួ អតថិជិន ដើរ ចលូ មើល បានធ្លាក ់
ចៃើន ណាស់ ហើយសូមៃបី តៃ  ពួកគៃ ដើរ 
ចូល មើល ហើយ  គៃ ទិញ  មាស តិច តួច 
ឧទាហរណ៍ តៃឹម ៥ជី »។

លោក បន្ថៃម ថា៖ «តម្លៃ មាស  ហក់ 
ឡើង  ខ្ពស ់ខ្លាងំ ណាស ់ ដចូនៃះ  អតថិជិន 
ទញិ អ្វ ី ដៃលគៃ តៃវូ ការ ប៉ណុ្ណោះ សមៃប ់
រៀបការ ឬក៏ បៃើបៃស់ តាម តមៃូវការ 
ជាក់ស្តៃង»។ 

តម្លៃ មាស បាន កើន ឡើង   ខ្ពស ់ជា លើក  
ដំបូង  ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ  គិត  តៃឹម ថ្ងៃ  ទី ៤ 
សហីា កន្លងទៅ  ពៃល មានការ កើន ឡើង 
កវូដី ១៩  ក្នងុ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  ដៃល បផំ្លាញ  
ក្តីសងៃឃឹម ចំពោះ ការ ងើប ឡើង វិញ  ផ្នៃក 
សៃដ្ឋ កិច្ច អាមៃរិក ដ៏ឆប់ រហ័ស នោះ។ 

តម្លៃ មាស ខ្ពស់ ក្នុង កំណត់តៃ នៃះ  
បាន   ជំរុញ ដោយ ក្តី ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ 
ភាព តាន តឹង  រវាង ចិន  និង អាមៃរិក ។ 

តាំងពី បុរាណ រៀង  មក មាស តៃូវ  បាន 

គៃ   ចាតទ់កុ ជា ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិមាន សវុត្ថភិាព   
ដោយ អ្នក វិនិយោគ ក្នុង ពៃល នៃ  ភាព- 
មិន ចៃបាស់ លាស់  និង វិបត្ត ិ ដូច ជា  ការ រីក- 
រាលដាល ដៃល នៅតៃ បន្ត នៃះ  ជាដើម ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក  Palaniappan និយយ 
ថា៖«កៃមុ អ្នក វនិយិោគ  បៃហៃល ជា ទញិ  
មាស  ចៃើន ជាង   ប៉ុន្តៃ អ្នក ដើរផៃសារ ធម្មតា 
យល ់ថា   មាស កពំងុ ឡើង ថ្លៃ ខ្ពស។់ សមៃប ់
យើង ជាមា្ចាស ់អាជវីកម្ម   វា ជា ការ បៃឈម 
ផង ដៃរ ពៃះ  តម្លៃ មាស កើន ឡើង 
ភា្លាមៗ ដៃល  វា លបំាក ក្នងុ ការ ធ្វើ គមៃង  
អាជវីកម្ម ។ វា លបំាក  ក្នងុ ការ បៃប ់ថា តើ 
តៃូវ ទិញ ស្តុក ប៉ុនា្មាន»។ 

លោក Dheeraj Gottimukkala  
បៃធន អភវិឌៃឍន ៍អាជវីកម្ម  សមៃប ់ ហាង   
the Malabar Gold & Diamonds  
នៅ បៃទៃស សិង្ហបុរី  បាន និយយ ថា  
ហាង ទាងំ ២ របស ់ខ្លនួ ទទលួ បាន អតថិ-ិ 
ជន  បៃហៃល  តៃមឹតៃ ១ភាគ៣នៃ ចនំនួ 
ធម្មតា  ពៃល មុន កើត មាន កូវីដ ១៩។ 

លោក នយិយ ថា៖« ពតិណាស ់ សៃដ្ឋ-
កចិ្ច  មនិដណំើរ ការ ល្អទៃ  ដចូ នៃះ  បៃជាជន  
មិន ចៃញ កៃ   និង ដើរ ផៃសារ នោះទៃ  ហើយ  
ពៃល នៃះ  តម្លៃ មាសក៏ឡើង ខ្ពស់ ខ្លាំង 
ទៀត ។    អតថិជិន ស្ទើរតៃ ១០០ភាគរយ   
រអ៊ូរទាំ ថា មាស ថ្លៃ ណាស់»។  

លោក បន្ថៃម ៖«ពិត ណាស់ អ្នក ដៃល  
មាន មាស   ពៃល នៃះ អាច ដើរ តួ នាទី  
ជា អ្នក  កំណត់ តម្លៃ នៅ ហាង បញ្ចាំ 
នានា »។  Straitstimes_ANN/RR

ហាងមាសធ្លាក់ចុះអតិថិជនអំឡុង-
ពេលតម្លេមាសបានហក់ឡើងខ្ពស់

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កពំងផ់ៃ ស្វយត័ កៃងុ ភ្នពំៃញ  
(PPAP) បាន រាយ ការណ ៍អពំ ីភាព ល្អ- 
បៃ សើរ នៃ បៃតិបត្តិ ការ អាជីវកម្ម របស់ 
ខ្លនួ  ក្នងុ ឆមាស ទ១ី  ឆ្នា ំនៃះ ទោះ បជីាការ- 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩   កំពុង ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល ់ដល ់សកម្ម ភាព ពាណជិ្ជ កម្ម ក្នងុ  
តំបន់ និង ពិភព លោក ក៏ដោយ។

  យោង តាម របាយ ការណ ៍របស ់PPAP 
ផ្ញើទៅ  កៃុម ហ៊ុន ផៃសារ មូលបតៃ កម្ពុជា 
កាល  ព ីថ្ងៃសកុៃ ឲៃយ ដងឹ ថា  បៃក ់ចណំលូ 
កំពង់ផៃ នៃះ មាន ចំនួន ជាង ១២, ៨៦ 
លាន ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង ឆមាស ទី១ ធៀប 
នងឹ  ១១, ៦៩  លាន ដលុា្លារ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ដចូ គា្នា កាល  ព ីឆ្នា ំមនុ  កើន ឡើង ជាង១០  
ភាគរយ ។ ចំណៃក បៃក់ ចំណៃញ ដុល 
របស ់កពំងផ់ៃ   បាន កើន ឡើង  ១៤ ភាគ- 
រយ ក្នងុ  តម្លៃ  ៨,៩០៣ លាន ដលុា្លារ ធៀប 
នឹង  ៧, ៨០១ លាន ដុលា្លារ ។

លោក ហុី បាវី អគ្គនាយក  PPAP 
បាន  ឲៃយ ដឹង កាល ពី ខៃ មិថុនា ថា ទោះបី 
ជា ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  កំពុង 
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច ក្នុង តំបន់ 
និង ពិភព  លោក  ប៉ុន្តៃ   កំពង់ផៃ នៃះ បាន 

បង្កើន កិច្ចខិត ខំ បៃឹង បៃង ទ្វៃ ដង ដើមៃបី 
លើក កម្ពស ់បៃតបិត្តកិារ អាជវី  កម្ម  តាម- 
រយៈ ការ កាត ់បន្ថយ ការ ចណំាយ នងិការ-  
ផ្អាក ការ វិនិយោគ ដៃល មិន បនា្ទាន់។

លោក ថ្លៃង   ថា ៖ «  ទោះ ប ីបច្ចបុៃបន្ន   វបិត្ត ិ
ជងំ ឺ កវូដី ១៩  នៅតៃ កពំងុ ប៉ះពាលយ់៉ាង 
ខ្លាំង ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា  និង តំបន់ ធំៗ 
របស់  ពិភព លោក ប៉ុន្តៃ PPAP  នៅតៃ 

បៃកាន់ ខ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ទិសដៅ កំណត់ 
របស់ ខ្លួន  ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ផលប៉ះ- 
ពាល់  ដល់ អាជីវ កម្ម របស់ ខ្លួន   »។ 

 លោក  ឲៃយ ដងឹថា   កពំងផ់ៃ ទើបនងឹ ដាក ់ 
ឲៃយដំណើរ ការ វិធនការ មួយ ចំនួន ដើ មៃបី  
ការពារ ផល ប៉ះ ពាល់  ដៃលរួម មាន ការ- 
កៃ តមៃូវ ផៃន ការ អាជីវ កម្ម  ឆ្នាំ ២០២០ 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ មិន ចាំបាច់ 

ការ ផ្អាក ការ វិនិយោគ ដៃល មិន ចាំ បាច់ 
និង ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត ទុកដាក់ ទៅ លើ  
គមៃង សំខន់ៗ ដើមៃបី បង្កើន  កំណើន 
បៃតិបត្តិ ការ អាជីវ កម្ម ។  

លោក Jong Weon Ha អន ុបៃធន 
CSX  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ថា កណំើន វជិ្ជ មាន របស ់ PPAP 
បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង  ពី បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម 
កាន ់តៃ បៃសើរ  ដោយ សារ តៃ សកម្ម ភាព 
នា ំចលូ នងិ នា ំចៃញ ទនំញិ  កាន ់តៃ ចៃើន 
ទោះ បី ជា ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ  កូវីដ ១៩ 
ក៏ដោយ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន 
សុទិដ្ឋិ និយម ថា អាជីវកម្ម  PPAP នឹង 
បន្ត រកី ចមៃើន បន្ថៃម ទៀត  ដោយ សារ តៃ 
ការ ពតិ ដៃល ថា  នៅ តៃ មាន ការ រតឹ បន្តងឹ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ មយួ ចនំនួ   ហើយ ជងំ ឺកវូដី  
១៩ នៅ តៃ កំពុង រីក រាល ដាល ប៉ុន្តៃ  បៃ-
ជាជន ចាបំាច ់តៃវូ រក បៃក ់ចណំលូ ដើមៃបី 
ចិញ្ចឹម ជីវិត  និង បន្ត ធ្វើ អាជីវ កម្ម  ដូច្នៃះ 
សកម្ម ភាព កំពង់ ផៃ នៃះ នៅ តៃ មាន សារៈ- 
សំខន់  ដើមៃបី លើក កម្ពស់ សកម្ម ភាព 
សៃដ្ឋ កិច្ច។ អាជីវ កម្ម  PPAP នឹង កាន់- 
តៃ ល្អ បៃសើរ ឡើង  នៅ តៃីមាស បនា្ទាប់  
ហើយ ជា លទ្ធ  ផល តម្លៃ ភាគ ហ៊ុន នឹង 
កើន ឡើង ថៃម ទៀត »៕ LA

ត ព ីទពំរ័ ១... ករណី វិជ្ជមាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
កើន ដល់  ២៤៨នាក់ ក្នងុ នោះ ជាសះ សៃបើយ 
មាន ចំនួន២១៧នាក់។   នៃះ បើ យោង តាម 
កៃសួង សុខ ភិបាល កម្ពជុា ។

លោក សៃ ី កៃវ  មុ ំ អគ្គ នាយកិា កៃមុ ហ៊នុ 
LY LY  Food  Industry  និង កៃុម ហ៊ុន  
Lyly Global Co Ltd ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន 
ផលតិ មា៉ាស ់ក្នងុ សៃកុ មា៉ាក  SAFFI  ដៃល 
បមៃើ  ដល់ សៃចក្តី តៃូវ ការ ក្នុងសៃុក  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃអាទតិៃយ ថា ការ ផលតិ  
មា៉ាស ់នៅ កៃមុ ហ៊នុ របស ់លោកសៃ ីបាន បង្កើន   
ចង្វាក់ ផលិត កម្ម យ៉ាង ចៃើន ក្នុងអំឡុង- 
ពៃល  មាន ការ រាត តៃបាតជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក សៃ ីបញ្ជាកថ់ា ៖« រោង ចកៃ ខ្ញុ ំផលតិ  
ជា ខ្នាត តូច នៅ ឡើយ  យើង មិន ទាន់ បាន 
នា ំចៃញ ទៃ ហើយ សមៃប ់ទ ីផៃសារ  ក្នងុ សៃកុ  
មា៉ាស់ មាន តមៃូវ ការ ខ្ពស់  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ការ  រាត តៃបាត ជំងឺកូវីដ ១៩ ។ ការលក់ 
របស់ យើង  មាន ការ  កើន ឡើង ទ្វៃ ដង នៅ 
ប៉ុនា្មាន ខៃ ចុង កៃយ នៃះ»។

លោក សៃ ីបានបន្ត  ថា សព្វ ថ្ងៃ លោក សៃ ី 
កពំងុ ស្វៃង រក ដៃ គ ូសមៃប ់ការ នា ំចៃញ ទៅ  
កាន ់ទផីៃសារ អន្តរជាត ិ។  លោក សៃ ីនយិយ 
ថា៖«យើង រីក រាយណាស់ ដៃល ផលិត- 
ផល ពៃទៃយ ខ្មៃរ យើង  អាច នា ំចៃញ ក្នងុ តម្លៃ 
ជិត២០០លាន ដៃល ជាតួលៃខ ១ធំ ។ 
យើង សា្វាគមន ៍រាល ់អតថិជិន ដៃល ចង ់ទញិ  
មា៉ាស់ ពីកៃុម ហ៊ុនខ្ញុំ យក ទៅ លក់បន្ត នៅ 
កៃ បៃទៃស »។ 

បើ យោង តាម ទិន្នន័យ របស់ កៃសួង 
ឧសៃសាហកម្ម វទិៃយោសាស្តៃ  បច្ចៃកវទិៃយោ នងិ 
នវា នវុត្តន ៍ បច្ចបុៃបន្ន មាន រោង ចកៃ ចនំនួ ៧ 

នងិ សបិៃបកម្ម ចនំនួ៧មលូ ដា្ឋាន ដោយមយួ  
ចនំនួ ក្នងុ ចណំម នៃះ  កពំងុ ផលតិ សមា្ភារ 
បរិកា្ខារ ការ ពារ ជំងឺ ឆ្លង រួច សៃច ទៅ ហើយ  
នងិ មយួ ចនំនួ ទៀតបាន សុចំុះ បញ្ជ ីផលតិ 
មា៉ាស់ និង សម្លៀកបំពាក់ ពៃទៃយ។

ទនិ្ន នយ័ នៃះ បង្ហាញ ថា  បៃសនិ បើ រោងចកៃ  
និង សិបៃបកម្ម ទាំង នោះ ដំណើរការ ផលិត 
ពៃញ លៃញ  កម្ពុជា នឹងមាន សមត្ថភាព 
ផលតិ មា៉ាស ់បៃមាណ ១៣៨ លាន  សម្លៀក-   
បពំាក ់ពៃទៃយ បៃមាណ២០,៧ លាន  នងិមកួ  
ពៃទៃយបៃមាណ ៩ ,៦ លាន ក្នុង១ ខៃ ។ 

ទិន្ន ន័យ  បានឲៃយដឹង ទៀត ថា  បៃទៃស 
កម្ពជុា បា ន នាចំៃញ មា៉ាស ់ នងិ សមា្ភារ ពៃទៃយ   
ទៅ កាន ់ទផីៃសារ បៃទៃស ចនិ  ជប៉នុ  អាមៃរកិ  
និងសហភាព  អឺរ៉ុប ។ 

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច  
នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុចៃញ ផៃសាយ កាលព ីខៃ ឧសភា  
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  រាជ រដា្ឋា ភបិាល បាន   សមៃច  
ឲៃយ នំា ចៃញ មុខ ទំនិញការ ពារ  ជំងឺ ឆ្លងគៃប់-  
បៃភៃទ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ រាត តៃបាត 
ជងំ ឺកវូដី ១៩   ដោយ គាទំៃ  នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត 
ឲៃយ បណា្តា រោងចកៃ កាតដ់ៃរ នៅកម្ពជុា ផលតិ  
សមា្ភារ ការ ពារ ជងំ ឺឆ្លងសមៃប ់ផ្គត ់ផ្គង ់តមៃវូ- 
ការ ក្នុង សៃុក  និង បមៃើ ការ នាំចៃញ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  កាល-  
ពី ខៃ មៃសា   បាន ថ្លៃង ថា  រដា្ឋា ភិបាល តៃូវ- 
ការ មា៉ាស ់ក្នងុ ស្តកុ យ៉ាង តចិ ចនំនួ ១០លាន  
មា៉ាស់ សម្លៀក បំពាក់ ពៃទៃយ យ៉ាង តិច  
៥ ០០០ សមៃប់ ។

ទនិ្ននយ័ គយ  នងិ រដា្ឋាករ បង្ហាញថា កម្ពជុា 
បាន នា ំចៃញ សមា្ភារ ពៃទៃយ  មាន តម្លៃ ១៩០, ៩៨ 
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩៕  LA

បេក់ចំណេញដុលរបស់PPAPកើន១៤ភាគរយ

កម្ពជុានំាចេញមា៉ាស់និងសមា្ភារពេទេយ...

ទិដ្ឋភាព ការ លើក ដាក់ កុងតឺន័រ ក្នងុ បរិវៃណ កំពង់ផៃស្វយ័ត ភ្នពំៃញ ។ រូបថត ហៃង  ជីវ័ន 



ក្រុងប្ររូតៈ  ស្ថាន ទូត ស៊ី រី 
បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍ ថា  
បែជា ជន ស៊ី រី ជាង ៤០ នាក់  នៅ 
ក្នុង ចំណោម អ្នក ដែល បាន 
ស្លាប់  នៅ ក្នុង ការ ផ្ទុះ ឃ្លាំង ស្តុក 
សរធាត ៊គ ីម ីទែង ់ទែយ ធ ំដែល 
បាន បំផ្លិច បំផ្លាញ រដ្ឋធា នី លី-
បង់ នៅ សបា្តាហ៍ នែះ ។ 

ស្ថាន ទតូ ស៊ ីរ ីមនិ បាន បញ្ជាក ់
ចែបាស់ លាស់  ថាតើ ការ ស្លាប់ 
របស់ បែជា ជន ស៊ី រី  តែូវ បាន 
រាប់បញ្ចូល នៅ ក្នុង ការ ស្លាប់ 
ចំនួន ១៥៤ នាក់  ដែល បាន 
បែកាស ដោយ អាជា្ញា ធរ លី បង់ 
នោះ ឬ យ៉ាង ណា ? ។ 

 ស្ថាន ទូត ស៊ីរី បាន ថ្លែង ថា ៖ 
«ចំនួន អះអាង ដែល មាន ជន- 
រង គែះ ស៊ី រី  រហូត មក ទល់ 
ពែល នែះ  គឺ មាន ៤៣ នាក់ » ។ 

 ស្ថាន ទូត បាន បន្ថែម ថា៖ 
«ស្ថាន ទូត ស៊ីរី កំព៊ង ផ្តល់ កែ៊ម 
បគ៊្គលកិ របស ់ខ្លនួ ទាងំ អស ់ ទៅ 
ទទួល យក សក សព មួយ-

ចំនួន  ទៅ បែទែស ស៊ី រី វិញ  
ហើយ កំព៊ង ជួយ បញ្ចុះ សព 
អ្នក ផែសែង ទៀត  នៅ ក្នុង បែទែស 
លីបង់ » ។ 

 កែសួង ស៊ខាភិ បាល លី បង់ 
បាន ថ្លែង ថា  មន៊សែស ជាង ៦០ 
នាក់ ផែសែង ទៀត  នៅ តែ កំព៊ង 
បាត់ ខ្លួន កែយ ពី ការ ផ្ទុះ នៅ 

កំពង់ ផែ បែរូត កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ 
កន្លង ទៅ ។ 

យោង តាម អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លង 
កាសែត AFP  នៅ កន្លែង កើត- 
ហែត៊ បាន ឲែយ ដឹង ថា  បែជា ជន 
ស៊ី រី មួយ ចំនួន បាន ស្លាប់  គឺ ជា 
អ្នក បមែើ ការ ងរ នៅ លើ នាវា  
ដឹក ទំនិញ៕AFP/SK   

ក្រងុស្រអ៊លូៈ  ទន្លែ  នងិ កន្លែង 
ទឹក ធា្លាក់ សំខាន់ ៗ  ជា ចែើន   នៅ 
ក្នុង តំបន់ ភាគ និរតី  នែ បែទែស 
កូ រ៉ែ ខាង តែបូង បាន ហូរ ជន់ លិច  
ឬ បាន ឈាន ជិត ដល់ ការ ជន់- 
លិច  នៅ តាម កន្លែង មួយ ចំនួន  
កាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍  ដោយ សរ 
ភ្លើង ធា្លាក់ យ៉ាង ខា្លាំង នៅ ទីនោះ  
ដោយ បាន បង្ខំ ឲែយ កែ៊ម ពល រដ្ឋ 
ក្នុង តំបន់ រត់ ភៀស ខ្លួន  និង 

កាត់ផ្តាច់ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ថែម  ទៀត ផង ។ 

យោ ងតាម អាជា្ញាធរ បាន ឲែយ 
ដឹង ថា  ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាំង  ក៏ បាន 
បង្ក ឲែយ មាន ការ រអលិ បាក ់ដ ីមយួ  
នៅ ក្នុង ខែត្ត ចូល ឡា ភាគ ខាង-
ជើង  ដោយ បាន បណា្តាល ឲែយ 
មន៊សែស ២ នាក់  ស្លាប់ ។ 

 ភ្លៀង ធា្លាក់ រយៈ ពែល ២ ថ្ងែ  
បាន បង្ក ឲែយ ទឹក ជំនន់ នៅ ទន្លែ 

ស៊ម៊ ជនី  នៅ ក្នងុ សែក៊ ហ្គកុ ស៊ង៊  
និង ហ្គូរ យី  សែ៊ក ទាំង ២ នែះ 
បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង ខែត្ត ចូល ឡា 
ភាគ ខាង តែបូង ។ 

 ចែំង ទន្លែ នៅ ក្នុង ទី កែ៊ង 
ណាម វ៉៊ន  នៅ ជិត សែ៊ក ហ្គូ រយី  
បាន បាក ់រល ំនៅ បែហែល ម៉ាង 
១២  និង ៥០ នាទី រសៀល ។ 

 មន្តែី បាន បន្ថែម ថា  ការិយ-
ល័យ បែចាំ តំបន់ របស់ កែសួង 
ដែន ដី  ហែដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  និង 
ការ ដឹក ជញ្ជូន  បាន ថ្លែង វាយ-
តម្លែ អំពី ទំហំ នែ ការ ខូច ខាត  
ដោយ សរ ទកឹ ជនំន ់អាច ឈាន 
ដល់ ៥០ -១០០ ម៉ែតែ ។   ការ-
វាយ តម្លែ នោះ  នៅ តែ ពិបាក 
ទទលួ បាន ពត័ ៌មាន ពតិ បែកដ  
ដោយ សរ មិន អាច ទៅ ដល់ 
កន្លែង រង គែះ នោះ ។ 

 ខណៈ ដី កសិកម្ម ដ៏ ធំ ល្វឹង-
ល្វើយ  និង ផ្ទះ ជា ចែើន ខ្នង  តែូវ 
បាន ទឹក ជន់ លិច គ្មាន សល់  
ហើយ អាជា្ញា ធរ បាន ថ្លែង កាល- 

ពី ពែល ថ្មី ៗ  នែះ ថា  ពួក គែ បាន 
ចែញ បញ្ជា ឲែយ កែ៊ម ពល រដ្ឋ  នៅ 
ក្នងុ តបំន ់ដែល រង ផល ប៉ះ ពាល ់ 
តែូវ ជម្លៀស ខ្លួន ចែញ ពី ទី នោះ 
ជា បនា្ទាន់ ។ 

 មន៊សែស បែហែល ៣០០ នាក់  
បាន ចាក ចែញ ពី ភូមិ នៅ ជិត 
ចែំង ទន្លែ  ជា ទី កន្លែង ដែល 
មាន ផ្ទះ យ៉ាង តិច ៧០ ខ្នង  តែូវ 
បាន ជន់ លិច នៅ  ក្នុង ទឹក ។ 

 កមែិត ទឹក ទន្លែ យ៊ង សន  
និង ទន្លែ សំខាន់ ផែសែង ទៀត នៅ 
ក្នុង ខែត្ត នោះ  បាន ពែញ បែៀប  

ខណៈ តំបន់ ទឹក ធា្លាក់ ១កន្លែង 
នៅ ក្នុង ទី កែ៊ង ហ្គាង ជូ  ចមា្ងាយ 
២៧០ គី ឡូ ម៉ែតែ ពី ទី កែ៊ង សែ-
អ៊ូល ភាគ ខាង តែបូង  បាន ហូរ 
ជន់លិច ចែំង មួយ ចំនួន ។  
អាជា្ញាធរ ទន្លែ បាន បើក ទនំប ់ទកឹ  
ដោយ បាន បណា្តាល ឲែយ ភមូ ិរាប-់
សិប កន្លែង  ផ្តាច់ ការ ទាក់ ទង 
ជា បណោ្តាះ អាសន្ន ។ 

 យោង តាម អាជា្ញាធរ បែចំា 
តំបន់ បាន ឲែយ ដឹង ថា  ការ បាក់ ដី 
១បាន កើត ឡើង នៅ បែហែល 
ម៉ាង ៤  នងិ ៤២ នាទ ីលា្ងាច  នៅ 

ក្នុង សែ៊ក ចាង ស៊ូ  ខែត្ត ចូល ឡា 
ភាគ ខាង ជើង  ហើយ បាន កប់ 
ផ្ទះ ១នៅ ក្នុង ភក់ ។ 

មន៊សែស ២ នាក់  ជា ប៊រស មាន 
វយ័ ៥៩ ឆ្នា ំមា្នាក ់ នងិ បែពន្ធ របស ់
គត់   តែូវ បាន គែ រក ឃើញ ថា  
បាន ស្លាប់  ពួក គែ បាន ថ្លែង ថា  
ថ្វី បើ ខ្លួន មិន បាន ដឹង អំពី ព័ត៌-
មាន ពិត បែកដ  ថា តើ មាន 
មនស៊ែស ប៉ន៊ា្មាន នាក ់ តែវូ បាន កប ់
នៅ ក្នងុ ភក ់នោះ ។ មន្តែ ីបាន ថ្លែង 
ថា  មន៊សែស បែហែល ២ - ៣ នាក់ 
កំព៊ង បាត់ ខ្លួន៕ Yonhap/SK
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មនសុស្ ន ភាគ នរិតីតូ្ វជម្លៀស ក្យពី 
ទឹកទន្ល្ ជន់លិច និងបាក់ចំ្ង ន កូរ្៉ខាង ត្បូង 

ភូមិមួយនៅក្នងុទីក្រងុណាមវុ៉ននៅខ្រត្តចូលឡាភាគខាងត្របូងត្រូវជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងខា្លាងំ។Yonhap

ភូមិមួយនៅក្នងុស្រកុមូ៉ជូនៅខ្រត្តចូលឡាភាគខាងជើងត្រូវជន់លិច។Yonhap

តពីទំព័រ១... បច្ចុបែបន្នកាន់- 
តែខា្លាំង ឡើង ។ 

 ជា ការ ពិត ណាស់  មន្តែី សន្តិ-
ស៊ខ បាន ចាប់ ខ្លួន មែធាវី សិទ្ធិ-
មនស៊ែស  គ ឺលោក អានន៊  ណាម-
បា៉ា  មាន វយ័ ៣៥ ឆ្នា ំ នងិ សកម្ម-
ជន និសែសិត លោក បា៉ានូ ផ៊ង-
ចាអាដ ណកុ   វយ័ ២៣ ឆ្នា ំ ចែញ 
ពី ត៊លា ការ ឧកែិដ្ឋ កម្ម  ទៅ កាន់ 

ប៉៊ស្តិ៍ ប៉ូលិស ហួយ កា្វាង  ខណៈ 
កែ៊ម អ្នក គំទែ រាប់ សិប នាក់  
បាន សែក « ឲែយ កែ៊ម សន្តិ ស៊ខ 
ទាំង នោះ តែូវ បមែើ ផល បែ-
យោជន ៍ដល ់បែជា ជន » នៅ ក្នងុ 
ការ តវា៉ា នោះ ។ 

 ត៊លាការ បាន បដិសែធ  នៅ 
ម៊ន យប់ អ ្រធាតែ ដើមែបី ដំណើរ- 
ការ ទៅ តាម ការ ស្នើ ស៊ំ របស់ 

ប៉លូសិ  ឲែយ ដក ់ពន្ធនា គរ បរ៊ស 
២ នាក់ នោះ  រយៈ ពែល ១២ ថ្ងែ  
នែ ការ ឃ៊ ំខ្លនួ មន៊ ការ កាត ់ទោស  
ដោយ មន្តែី មា្នាក់ បាន បញ្ជាក់ ថា 
និតិ វី ធី របស់ ប៉ូលិស នោះ  បាន 
ធ្វើ ពាកែយ បណ្តឹង ចោទ បែកាន់ 
យឺត ពែល ។ 

 ប៉ូលិស បាន ថ្លែង ថា  ពួក គែ 
នឹង ឃ៊ំ ខ្លួន សកម្មជន ទាំង ២ 
នាក់ នោះ  ២ យប់   នឹង បែគល់ 
ញត្តិ របស់ ពួក គែ  ទៅ ត៊លា ការ 
កាល ពី ពែឹក ថ្ងែ សៅរ៍ ។ 

 វរសែនីយ៍ ឯកប៉ូលិស  លោក 
ភូ រីត  ជីន តែ ណាន  បែចាំ ការ 
នៅ ប៉ស៊្តិ៍ ប៉លូសិ ហយួ កា្វាង  បាន 
ថ្លែង បែប ់កែម៊ អ្នក កាសែត ថា៖ 
« បច្ចុបែបន្ន  យើង បាន ចាប់ ខ្លួន 
ប៊រស ២ នាក់  ហើយ យើង បាន 
បញ្ជូន ពួក គែ ទៅ ត៊លា ការ  
ដើមែប ីជនំ៊ ំជមែះ ផ្តនា្ទា ទោស ដក ់
ពន្ធ នាគរ  ប៉៊ន្តែ កែយ មក 
ត៊លាការ  បាន បញ្ជនូ ពួក គែ ឃំ៊-  
ខ្លួន នៅ ប៉៊ស្តិ៍ ៕BKP/SK

ម្ដឹកនំាសកម្មជន គ ំទ្   ប្ជាធិបត្យ្យ
ថ្២នាក់ តូ្វចាប់ឃំុខ្លួន នបុ៉ស្តិ៍ បូ៉លិស...

លោកឈីវ៉ារ៉ាក់ប្រឈមមុខជាមួយមន្ត្រីបូ៉លិសនៅខាងក្របុ៉ស្តិ៍បូ៉លិស។BKP

ស្ថានទូតសុីរថីាប្ជាជនសីុរីជា ង៤០នាក់បានស្លាប់ 
នក្នងុការផ្ទះុឃ្លាងំស្តកុសរធាតុគីមីនកុ្ងប្រូត

សកម្ភាពក្រមុអ្នកផ្តល់ជំនួយនៅក្នងុរដ្ឋធានីប្ររូតប្រទ្រសលីបង់។AFP
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ការប៉ះ ទង្គិច ជាមួយ បូ៉លិស បង្កឲ្យ
មនុស្ស  ២៣៨នាក់របួសនៅលីបង់

ក្រងុ ប្ររតូៈ  កាក បាទ កៃហម 
របស់ បៃទៃស លី បង់ (LRC)  
បាន បៃកាស កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ថា  
ចំនួន អ្នក រង របួស នៅ ក្នុង ការ- 
តវ៉ា  នៅ ក្នុង ទី កៃុង បៃរូត  បាន 
កើន ឡើង រហូត ដល់ ចំនួន 
២៣៨ នាក់  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
មួយ នៃះ ។ 

យោង តាម សារ ព័ត៌ មាន-
អុីលណា សៃ (Elnashra)  ជា 
កាសៃត ឯករាជៃយ តាម អន ឡាញ 
មួយ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  កាក បាទ-
កៃហម ល ីបង ់LRC បាន ថ្លៃង ថា  
មនុសៃស ចំនួន ៦៣ នាក់  បាន 
រងរបួស តៃូវ បាន គៃ បញ្ជូន ទៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយ  ខណៈ មនសុៃស ១៧៥ 
នាក់ ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ បាន ពៃយា-
បាល នៅ កន្លៃង តវ៉ា ។ 

 កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ សៅរ៍-
កន្លង ទៅ  មនុសៃស ជា ចៃើន ពាន់ 
នាក ់ បាន ចៃញ តាម ដង ផ្លវូ  នៅ 
កណា្តាល ទី កៃុង បៃរូត  នៅ ក្នុង 
ការ តវ៉ា បៃឆំង រដ្ឋាភិ បាល  
ដៃល បាន ទាម ទារ ឲៃយ រដ្ឋាភិ-
បាល មួយ នៃះ  រុះរើ បៃព័ន្ធ 
នយោបាយ នៅ ក្នុង បៃទៃស-

លីបង់  ជា ចៃើន ថ្ងៃ កៃយ ពី  
មាន ការ ផ្ទុះ ឃ្លាងំ ស្តកុ សារ ធាត ុ
គី មី យ៉ាង ខ្លាំង កា្លា  បាន ធ្វើ ឲៃយ 
កកៃើក រដ្ឋធានី លី បង់  ដៃល 
បាន បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស យ៉ាង- 
តិច  ១៥៨ នាក់ សា្លាប់  និង 
មនសុៃស  ៦ ០០០ នាក ់ផៃសៃងទៀត 
រង របួស ។ 

 កៃុម អ្នក តវ៉ា ទាំង នោះ បាន 
កំពុង ពៃយា យម សមៃុក ចូល ទៅ 
ក្នុង រដ្ឋ សភា   ភា្លាម ៗ  នោះ  កង- 
កមា្លាងំ សន្តសិុខ បាន បៃើ ឧស្មន័ 
បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក  ដើមៃបី បំបៃក ពួក- 
គៃ ចៃញ ពី ទី នោះ ។ 

នៅ ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប វិញ  ពួក- 
គៃ បាន គប់ ដុំ ថ្ម ទៅ លើ កង-
កមា្លាំង សន្តិ សុខ  ហើយ បាន 
ពៃយាយម រុះ រើ របង បនា្លា លួស  
នៅ ក្នុង ការ ពៃយា យមមួយ  ដើមៃបី 
ឲៃយ ចូល ទៅ ជិត រដ្ឋ សភា នោះ ។ 

ការ ផ្ទុះ ទៃង់ ទៃយ ធំ ២  បាន 
ធ្វើ ឲៃយ កកៃើក កំពង់ ផៃ នៃ ទី កៃុង 
បៃរូត  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  នៅ 
បៃហៃល ម៉ាង ៦ និង ១០ នាទី 
ពៃលប ់ ដោយ  ធ្វើ ឲៃយ លានស់ន្ធកឹ 
យ៉ាងខ្លាំង ៕ Xinhua/SK

ទ ីក្រងុ រ ីយោដហឹ្រស្រន្ររ៉ូៈ  បៃសុលី  
បាន កា្លាយ ជា បៃទៃស ទ ី២  ដៃល 
មាន ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់ ដោយ សារ 
វើរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្លៃក មួយ នៃះ  បាន កើន- 
ឡើង រហូត ដល់ ចំនួន១សៃន  
នាក់  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ខណៈ 
បៃធា នា ធិប តី អាមៃរិក លោក 
ដូណាល់  តៃំ  បាន ចុះ ហត្ថ- 
លៃខ ទៅ លើ សកម្ម ភាពចៃបាប់  
គៃប់ គៃង  ក្នុង ការ បន្ត ជួយ 
សៃដ្ឋកិច្ច  នៅ ក្នុង បៃទៃស  បាន 
រង ការ វយ បៃហារ យ៉ាង អាកៃក ់
បំផុត  នៅ លើ ពិភព លោក ។ 

 ការ ចៃញ បញ្ជា របស់ មៃដឹក- 
នាំ អាមៃ រិក  បាន បរាជ័យ ដោយ- 

សារ គណបកៃស សាធារ ណ រដ្ឋ 
របស់ លោក ដូ ណាល់  តៃំ  និង 
បកៃស បៃឆំង បៃជា ធិប តៃយៃយ  
បាន ឯក ភាព គ្នា ទៅ លើ គំនិត 
ផ្តួច ផ្តើម ថ្មី មួយ  ទោះ បី ជា ចំនួន 
មនុសៃស គ្មាន ការ ងរ ធ្វើ  បាន 
កើន ឡើង ទ្វៃ ដង  អាជីវ កម្ម  
ធា្លាក់ចុះ  និង អតៃ ការ ឆ្លង វើ រុស 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  បាន កើន-
ឡើង ខ្ពស់  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
មួយនៃះ ក្តី ។ 

 គៃន់ តៃ បាន១ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ  
កៃយ ពី បៃទៃស អាមៃរិក ឡា-
ទីន  និង តំបន់ ការើ ប៊ីន  បាន 
កា្លាយ ជា តបំន ់ ដៃល រង ការ វយ- 
បៃហារ យ៉ាង ខ្លាំង ជាង គៃ បំផុត  

នៅ ក្នងុ ការ ឆ្លង រាត តៃបាត សកល  
បៃទៃស បៃ សុីល បាន រាយ- 
ការណ៍  អំពី ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
សរុប ទាំង អស់ ១០០ ៤៧៧ 
នាក់  ដោយ បាន រួម បញ្ចូល ជា- 
មួយបៃទៃស អាមៃរិក  មាន តៃ 
បៃទៃស២ ប៉ុណ្ណោះ  ចំនួន អ្នក- 
សា្លាប់ បាន កើន ឡើង លើស 
រហូតដល់ ៦ ដង ។ 

 ចំនួន ករណី ឆ្លង បាន បន្ត 
កើនឡើង  នៅ ទូ ទាំង ពិភព-
លោក  ដោយ មាន ចំនួន អ្នក-
សា្លាប ់សកល  បច្ចបុៃបន្ន បានកើន- 
ឡើង ជាង ៧២២ ០០០ នាក់ ។ 

 បៃទៃស ឥណា្ឌា  មាន ករណី 
ឆ្លង ជាង ២ លាន នាក ់ ចនំនួអ្នក-

ឆ្លង នៅ ក្នុង បៃទៃស មួយ  នៃះ  
បាន កើន ឡើង ទ្វៃ ដង  នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៣ សបា្តាហ៍   ហើយ 
បាន កត់ តៃ អ្នក សា្លាប់ មាន 
ចំនួន ៤២ ៥១៨ នាក់ ។ 

 កៃសួង សុខភិ បាល បាន 
ថ្លៃង កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ថា  មនសុៃស 
ជាង ១០ ០០០ នាក់  បាន សា្លាប់  
ដោយ សារ ការ ឆ្លង វើ រុស ផ្លូវ-
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
អា្រហ្វិក ខង តៃបូង  ខណៈ ការ - 
បៃកតួ បាល ់ទាត ់ បាន ចាប ់ផ្តើម 
បន្ត   កៃយពី ការ បិទ បៃទៃស 
រយៈ ពៃល ១៤៥ ថ្ងៃ  ដោយ សារ 
ការ ឆ្លង រាល ដល វើ រសុផ្ល ូវ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូណា នៃះ៕ AFP/SKក្រមុ អ្ន ក តវ៉ា  កំពុង ព្រយាយាម រុះ រី បន្លាលួស   ដើម្របី  ចូល  ទៅ អគាររដ្ឋសភា ។ Xinhua

មជ្រឈមណ្ឌលការពារ មួយ    នៅ កន្ល្រង អគារ ជន រង គ្រះ   ចំនួន ១ ០០ ០០០នក់  ដ្រល ស្លាប់ ដោយ សរការ  ឆ្លង វី រុស   ផ្ល ូវ ដង្ហើម កូ រូ៉ ណា  នៅ  ក្នងុ  ប្រទ្រស ប្រសីុល ។ AFP

ចំនួនអ្នក ស្លាប់ ដោយ ស រវីរុសនៅប្សីុលកើនឡើង  ១ស្ន
នាក់ខណៈ លោកតំ្ ចាត់ វិធានការជួយ  ស្ដ្កិច្  អ ម្រិក  
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ក្រុងប៊្រុចស្រល : ក្រុមអ្នកវិទ្រយា-
សាស្ត្រ ប្រលហ្រសិ៊ក  បាន ផ្ដល់ឈ្មោះ    
Attenboroughi តាម អ្នក ធម្មជាតិ- 
និយម  អង់គ្ល្រស ដ៏ល្របីល្របាញ David 
Attenborough ដល ់សត្វ កណ្ដបូ ពជូ 
ធំ រឹង មាំ ដ្រល ជា អម្របូរ កណ្ដូប បុកស្រូវ 
ប្រទះឃើញ  នៅ វៀតណាម ។

យោង តាម សង្គម អ្នក ស្រវជ្រវ សត្វ- 
ស្អិត  នៅប្រទ្រសប្រលហ្រស៊ិក ដំណើរ 
ផ្រសងព្រង ទៅ កាន ់តបំនភ់្ន ំAnnamite 
ភាគ កណា្ដាល ប្រទ្រសវៀតណាម  បាន 
រកឃើញ សត្វ កណ្ដូបបុកស្រូវ  ពូជ  ធំៗ 
ដ្រល មាន ឈ្មោះ បច្ច៊ប្របន្នថា      Titan-
odula attenboroughi។

ព្រតឹ្តបិត្រស្រវជ្រវ  ប្រលហ្រស៊កិ  បាន 

ពិពណ៌នា លោក Attenborough 
អាយ ុ៩៤ ឆ្នា ំ ថា  ជា មនសុ្រស  ដ្រល ស្ន្រ- 
ហា ធម្មជាតិ បំផុត ក្ន៊ងលោក។

ការ ចុះផ្រសាយ បាន រៀបរាប់ពី ពូជ 
សត្វ ល្អតិ ទើបនងឹ រកឃើញ ជាប្រភ្រទ 
កណ្ដបូ  បកុស្រវូមាន ទហំធំ ំរហតូ ដល ់ 
១៥ សងទ់មី៉្រត្រ ហើយ រងឹមា។ំ ក្របាល 
វា រាង ត្រកីោណ នងិ មាន រោម អងត់្រន  
ដុះផុស ពី សាច់ កំពក។ ខ្លួន វា សំប៉្រត- 
វ្រង នឹង មាន ភាព រលោង។

  កណ្ដបូ បកុស្រវូ ន្រះ ពមីនុ ជា  ពជូ អត ់
មានចំណាត ់ថា្នាក់ ក្ន៊ង ព្រឹត្តិបត្រវិទ្រយា-
សាស្ត្រ។ ប៉ុន្ត្រ ការ ស្រវជ្រវ ថ្មីន្រះ  
អាច ធ្វើឲ្រយ គ្រចាត់ វា ចូល ក្ន៊ង ក្រុម  សត្វ 
ល្អិត កណ្ដូបពូជធំ Titanodula។

លោក Attenborough ជា នាយក- 
កម្មវិធី ផ្រសព្វផ្រសាយ សាធារណៈ របស់ 
ទូរទស្រសន៍  BBC អំឡ៊ង ឆ្នាំ ១៩៧០ 
ត្រ អ្វី ដ្រល ល្រច ធ្លោ នោះ គឺ លោក  ជា 
និមិត្តរូប ន្រ ភាពយន្ត ឯកសារ ពី ជីវិត 
សត្វ ព្រ ដោយ ផ្ដើម ព ីវដី្រអ ូ«ជវីតិ លើ 
ផ្រនដី» ក្ន៊ង ឆ្នាំ ១៩៧៩។

លោក  ជា បុគ្គល សាធារណៈ មួយ រូប 
ដ្រលទទួល  បាន ការ គោរព ស្រឡាញ់ 
និង កិត្តិយស  ខ្ពង់ខ្ពស់។ 

នៅឆ្នាំ  ២០១៦ សូម្របី ត្រ នាវា 
ស្រវជ្រវ ខ្លោឃ្ម៊ំ ទឹកកក របស់អង់គ្លស 
RRS Sir David Attenborough ក ៏
បាន ប្រើ ប្រសឈ់្មោះរបសល់ោក ដាក ់
ឲ្រយនាវា នោះដ្ររ៕ AFP ឈ្មោះលោកAttenboroughត្រវូបានផ្ដល់ឲ្រយកណ្ដបូបុកស្រវូពូជធំៗ។រូបថត AFP

កណ្ដបូបុកស្រវូពូជធំៗត្រវូបានដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកធម្មជាតិនិយមអង់គ្ល្រស

បា៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ ថា្នាក់ សិក្រសា សិល្របៈ សហ-  
សម័យ  និង ថា្នាក់ សិល្របៈ ថត រូប ប្រប 
ឯកសារ  និង សហសម័យ ន្រ គម្រង  - 
 សិល្របៈស-ស  រៀបចំ ឡើងជា   ពិស្រស   
សម្រប់ និស្រសិត កំពុង សិក្រសា  ឬ ទើប 
បញ្ចប់ ការសិក្រសា ពី មហាវិទ្រយា ល័យ  
នានា ដ្រល មាន ទ្រព កោសល្រយ  និង  ក្តី 
ស្រឡាញ់  ផ្ន្រកសិល្របៈ ។ 

បើ  យោង តាម ស្រចក្តី ជូន ដំណឹង ពី 
គ្រហ ទំព័រ របស់ គម្រង វិចិត្រ សាល 
ស-ស  បាន ឲ្រយ ដឹងតាមស្រចក្ត ីប្រកាស-  

ផ្តល ់ អាហារូបករណ៍ ន្រះ  ថា ៖ « ឆ្នាំ 
សិក្រសា ថ្មី  របស់ ថា្នាក់ សិល្របៈ   សហ-  
សម័យ  ព្រមទាំង ថា្នាក់ សិល្របៈ រូប ថត 
ប្រប ឯកសារ និងសហសម័យ បាន 
ចាប់ ផ្តើមបើក ហើយ  សម្រប់ អ្នក  ចង ់  
ស្វ្រង រក និង  អភិ វឌ្រឍ  ភាសា សិល្របៈ ឲ្រយ 
កាន់ត្ររីកចម្រើន និង ចង់ កា្លោយជា 
សិល្របករ នោះ ។ សម្រប់ ថា្នាក់ទាំង  ២  
ន្រះ    សម្រប សម្រួល  ដោយ  សហ-   
សា្ថាប និក ន្រ គម្រង សិល្របៈ ស-ស គឺ 
សិល្រប ករ  ខ្វ្រ សំណាង និង លឹម សុខ 
ចាន់លីណា ហើយ មាន គោល ដៅ   
ជួយ   ជំរុញ ភាព ច្ន្រ ប្រឌិត ទៅ លើ ការ- 

អភិ វឌ្រឍគំនិត  និង បង្កើត សា្នាដ្រ សិល្របៈ - 
ទស្រសន៍ថ្មី(Visual Art)»។ 

ដោយ ឡ្រក ការ សិក្រសាន្រះ  សិស្រស- 

ទំាង អស់  មាន ការ រួម ពិភាក្រសា   អំពី ទិដ្ឋ- 
 ភា ព នានាន្រ សិល្របៈ ប្រវត្តិសាស្រ្ត 
ទស្រសនវិជា្ជា នរវិទ្រយា  បរិសា្ថាន និង 
សង្គម  ជាដើម  ។ល។  

តាម ប្រភព ដំណឹង ដដ្រលបាន  បន្ត 
ថា៖ « លើស   ពនី្រះ  យើង នងឹ មាន ការ- 
ជបួ   ជា មយួ  វាគ្មនិ ជនំាញ ថា្នាក ់ជាត ិនងិ 
អន្តរ  ជាតិ ព្រម ទាំង មាន ទស្រសន កិច្ច- 
សកិ្រសា  ទៅ កាន ់វចិតិ្រ សាលសលិ្របៈ  នងិ  
ស្ទឌូយីោ របស ់ក្រមុ សលិ្របករ នានា នៅ 
ភ្នពំ្រញ  ផង ដ្ររ។ សសិ្រស នសិ្រសតិ មា្នាក់ៗ   
នឹង  មាន ឱកាស បង្កើត សា្នាដ្រ សិល្របៈ 
ថ្មីៗ   សម្រប ់  ដាក ់តាងំ   ពពិរ័ណជ៍ា ក្រមុ  
នា ចុង បញ្ចប ់    វគ្គ ន្រះ។     ខណៈ    ឯក សារ    
ទា ំង  ឡាយ ដ្រល សសិ្រស  នសិ្រសតិ  តម្រវូ 
ភា្ជាប់  មកជាមួយ  រួម មាន  ប្រវត្តិ រូប-  
សង្ខ្រប របូ ភាព សា្នាដ្រ សលិ្របៈ កន្លង មក  
និង   អត្ថ បទ  មួយ ទំព័រ   ស្តី ពី ចំណាប់-  
អារម្មណ  ៍ស្នើសំុ ចូល រៀន និង  ផ្រន  ការ- 

បង្កើត គ ម្រង សា្នាដ្រ  ថ្មី។     ការ បង្រៀន  
ដោយ   សលិ្របករ ខ្វ្រ សណំាង នងិ លមី 
សុខចាន់លីណា រយៈ ព្រល    ១២ 
សបា្តាហ៍   ចាប់ តាំង   ពីខ្រ កញ្ញា ដល ់ ខ ្រ 
វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ ២០ ២០។ កាល វភិាគ សកិ្រសា  
ថា្នាក ់សលិ្របៈ  សហសមយ័  រៀង រាល់ ថ្ង្រ  
សៅរ៍ ពី ថ្ង្រទី៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ និង     
ថា្នាក់ សិល្របៈ រូបថត ប្រប សហ សម័  យ 
និង  ឯកសារ រាល ់ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ចាប់ ពីថ្ង្រ 
ទី៦ ខ្រ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០ ២០» ។  

គម្រង  សិល្របៈស-ស មាន  អាសយ- 
ដា្ឋាន     នៅ ផ្ទះល្រខ៤៧ ផ្លវូល្រខ ៣៥០ 
(ក្រង  ផ្លវូ ល្រខ ៩៥) នៅ ជតិ សារ   មន្ទរី  
ទលួ  ស្ល្រង។ ការ ដាក ់ពាក្រយ   ផ្ញើ ទៅ កាន ់
lyna@sasaart.info និង    ឈប់ 
ទទួល ពាក្រយនៅ    ថ្ង្រ ទី២៣ ខ្រ សីហា  
ឆ្នាំ  ២០២០ ឬ អាច  ទាក់   ទង   តាម  រយៈ- 
ទូរស័ព្ទល្រខ ០៩២ ៩៦១ ៩៧៤ / 
០១០ ៨៩១ ៤៧០៕ 

ក្រមុសិល្របករនាព្រលធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដ្រខ្លនួនៅឯវិចិត្រសលន្រគម្រងសិល្របៈស-ស។រូបថត គម្រងសិល្របៈ ស-ស

ស្នាដ្ររបស់សិល្របការិនីសៅស្រមី៉ាកាលពីឆ្នាំ២០១៨ស្តពីីកោះផ្តៅ-អតីតកាលនិងអនាគត។រូបថត គម្រងសិល្របៈ ស-ស 

វិចិត្រសាលស-សប្រកាស
ផ្តល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់
អ្នកចង់អភវិឌ្រឍជំនាញសិល្របៈ



ថ្ងៃ៦រោចខៃសៃពណ៍ឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី១០ខៃសីហាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន-

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា-
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសុ្តចុះ។ ទឹកចិត្តច្ើនត្មាន
ភាពទោមនស្សទៅនឹងអំពើអកុសល
ផ្ស្ងៗអាចមានគ្ះកើតឡើង។
ចំពោះស្ចក្តសី្ន្ហាវិញគូស្នហ្៍ហាក់-

ដូចជា មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់ភា ព-
កក់ក្តាដល់គ្នាឲ្យបានច្ើន។ការប្កបរបររកសីុផ្ស្ងៗ
គួរកំុបណ្តាយឲ្យប្ឈមនឹងហានិភ័យខ្លាងំព្កទើប
ជាការល្អប្សើរ។ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈវិញពិបាក-
ខ្លាងំនិងមិនទទួលផលល្អប្សើរតាមបំណងទ្។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្យ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផង ត្ងមានគ្
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់។ ចំពោះ-
បញ្ហាសុខភាព គឺមិនមានជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងមា នគ្ចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខនឡើយ។ ចំណ្ក
ឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចតិ្តគ្នាខ្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្នហ៍្ផ្អម្ល្ហម្ដ្រ។

រាសីមធ្យម។ថ្ង្ន្ះគួរត្យកចិត្ត
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ចំណ្ក-
ឯការនិយាយស្តីមិនសូវមានឥទ្ធិ-
ពលទៅលើអ្នកស្តាប់ប៉ុន្មានឡើយ

ដណំងឹដ្លទទលួបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញ-
ចិត្ត គួរត្យកចិត្តទុកដាក់អានសៀវភៅធម៌
ផ្ស្ងៗ។ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អខណៈ
ផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញបន្តិចដ្រ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្បីមានការប្យ័ត្នឲ្យខ្លាំង។

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្បុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្ងមានគ្ទទួលស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្
គ្នឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដរ្។ថ្ង្ន្ះ
រាល់ការពយ្ាយាមទាងំឡាយហាក់ដចូមានសភាព
ខ្សត់ខ្សោយបន្តិចត្មិនមានភាពដុនដាបទ្៕

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ-
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គ្នាទៅវញិទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រឯី
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

ទៅដោយភាពផ្អម្ល្ហម្ចំពោះគ្នាផងដ្រ។ រីឯ-
ការប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីននត្ង-
ត្ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព។ចំណ្កឯលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជងំឺបណ្តាល-
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗតូ្វធ្លាក់ចុះផងដ្រ គឺខ្វះសមត្ថ-
ភាពសម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កបរបររកទទួល-
ទានននវញិនងឹអាចខតបង។់សច្ក្តីស្នហ្ា
ច្ើនត្ខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគ្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញ-
ភារកិច្ចផ្ស្ងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំញ្ការងារ
យា៉ាងស្វាហាប់ទឹកចិត្តមោះមុត។ រីឯ-

ការនយិាយស្តីធ្វើឲយ្អ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល-
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

គប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមាន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្៍មាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាលើសពីធម្មតានិងគ្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្កឯ-
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគបច់តិ្ត។

រាសីសុ្តចុះខ្លាងំ។គ្ះកាចអាច
នឹងកើតដោយសរសម្តីតោងឲ្យមាន
ការពិចារណឲ្យបានច្ើនមុននឹង
ច្ញវាចា។ត្ចំពោះស្ចក្តីស្នហ្ា

គូស្នហ្៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់
ភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាឲ្យបានច្ើន។ចំណ្កឯការប្កប-
របររកទទួលទានននអាចប្ឈមការខតបង់។រីឯ
លាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាកខ្លាងំក្នងុការ-
ទទួលបានភោគផលនិងគ្មានអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចតិ្តគ្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ចន្ទទី១០ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១២

លោកតាចាងវ៉ាន់ជីអាយុ៨៣ឆ្នាំនិងលោកយាយស៊ូស៊ូអឺអាយុ៨៤ឆ្នាំ។រូបថតAFP

តាយាយតៃវ៉ាន់វ័យ៨០ឆ្នាំប្លាយបង្ហាញមូ៉ដ
ខោអាវគៃទុកចោលផ្អើលអុីនស្តាកៃម
កៃុងតៃជុង:ប្ដីប្ពន្ធត្វា៉ាន់

ដ្លប្កបរបរបោកអ៊ុតបាន
កា្លាយជាតារាអុនីស្តាកម្តាម
រយៈការស្លៀកពាក់ខោអាវភ្ញៀវ
ភ្ល្ចហើយថតបងា្ហាញម៉ូដ។
លោកតាចាងវា៉ាន់ជីអាយុ

៨៣ឆ្នាំ និងលោកយាយស៊ូ
សូអឺអាយុ៨៤ឆ្នាំមានអ្នក
គំទ្ក្នងុអុីនស្តាក្ម៦០មឺុន-
នក់ក្យពីបង្ហាះរូបថត
បងា្ហាញម៉ដូខោអាវគ្ធបីចោល
បានមិនដល់១ខ្ផងនោះ។
ប្ដីប្ពន្ធវ័យ៨០ឆ្នាបំា្លាយ១គូ

ន្ះថម្ទាងំត្វូបានចុះផស្ោយ
ក្នងុទសស្នវដ្តីហ្វស្សនិលប្ីៗ 
ដូចជាVogueនិងMarie
Claireទៀតផង។
ក្យពីរៀបការតាមការ-

ផ្សំផ្គុំរបស់ឪពុកមា្ដាយតាំងពី
៦០ឆ្នាំមុនអ្នកទាំង២បានបើក-
ហាងបោកអ៊ុត «វា៉ាន់ស៊ូ»នៅ
ក្ុងត្ជុងនិងរក្សោខោអាវ
ដ្លភ្ញៀវភ្លច្មិនតិចជាង៤០០
ឈុតទ្ត្ូវបានបន្សល់ទុក
នៅហាងបោកអ៊ុតនោះ។
ដោយមិនដាច់ចិត្តបោះចោល

សម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះ ពួក-
គត់ធ្លាប់បានបរិចា្ចាគខោអាវ
ដ្លភ្ញៀវភ្ល្ចទៅកាន់សហ-
គមន៍ទីទ័លក្។
មិនយូរប៉ុន្មានចៅរបស់អ្នក

ទាំង២ឈ្មាះរីហ្វចាងអាយុ
៣១ឆ្នាំស្ប់ត្នឹកឃើញ
គំនិតយកសម្លៀកបំពាក់ទាំង
នោះឲយ្យាយតាស្លៀកនងិថត
រូបល្ងជាការក្អផ្សុក។
លោកបានប្ប់ទីភា្នាក់ងារ

AFPថា៖«អំឡុងព្លវិបត្តិ-
កវូដីយាយតាខ្ញុំសម្លងឹមើលផ្លវូ
ស្ងាត់ជ្ងំហើយរបររកសុីក៏
យា៉ាប់យឺុន។ខ្ញុំក៏នឹកឃើញរក
អ្វីឲ្យពួកគ្បានរីករាយ»។
ក្យពីត្ងខ្លួនរួចម៉ូដ្ល

វ័យជ្ទាំង២កាច់រាងល្ង
ទឹកមុខមិនអៀនកាម្រា៉ា។
លោកតាចាងបាននិយាយ

ថា៖«ការបងា្ហាញម៉ូដខោអាវ
ន្ះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា
ក្ម្ងជាងមុន៣០ឆ្នាំ»។
ភរិយាលោ កបន្តថា៖ «គ្

នគំ្នាសរសើរយើងថាឥឡវូលប្ី
ហើយក្ម្ងជាងមុនទៀត»។

ម៉ូដ្លវ័យជាង៨០ឆ្នាំរូប
ន្ះបន្តថា៖«ខោអាវខ្លះខ្ញុំទញិ
ជាង៣០ឆ្នាំហើយខ្ញុំរយីកមក
ពាកវ់ញិវានៅត្ស្អាត។ខ្ញុំពតិ
ជារំភើបណស់»។
ពល្ន្ះហាងបោកអ៊តុបាន

ទាក់ទាញនិងរំឭកអតិថិជន
ឲ្យត្ឡប់មកយកខោអាវដ្ល
ពួកគ្ភ្ល្ចទៅវិញផងដ្រ។
សប្ពល្ដល្ហាងបោក-

អុ៊តវា៉ានសូ៊ទទួលភ្ញៀវនិងហ្វន្
អ្នកគំទ្មកទស្សនផ្ទាល់
នោះគូស្ន្ហ៍ម៉ូដ្លចំណស់
ក៏រំពឹងដ្រថាពួកគ្នឹងជំរុញ
ឲ្យមនុស្សជ្ើសរីសការស្លៀក-
ពាក់ប្កបដោយការទទួល-
ខុសត្ូវលើបរិស្ថានផងដ្រ។
តាយាយម៉ូដ្លបោកអ៊ុត

បានទទូចថា៖ «ជាជាងនំគ្នា
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ក្រសួងអប់រំនិងក្រមុហុ៊នផូសម្រឌាចុះអនុស្សរណៈដើម្ីបលើកស្ទយួវិស័យអប់រំនៅកម្ពជុា
 កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  និង កៃមុហុ៊ន  ផូស  មៃ ឌា ខូ អិ ល-     

ធី ឌី កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ សប្តាហ៍ មុន បន ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃ ការ-
យោគយល់ គ្នា  ដើមៃបី លើកស្ទយួ វិស័យ អប់រំ នៅ កម្ពជុា ។ កៃមុហុ៊ន 
ផូស  មៃ ឌា គឺជា ម្ចាស់កា សៃត ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្តិ៍  ដៃល បោះពុម្ពផៃសាយ 
អត្ថបទ ទំាង ភាសា អង់គ្លៃស  និង ខៃមរភាសា ។ 

 ពិធី ចុះ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គ្នា នៃះធ្វើឡើង កៃម 
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហង់ ជួន ណា រុ៉ ន  រដ្ឋមន្តៃកីៃសួង អប់រំ យុវជន 
និង កីឡា និង ចុះហត្ថលៃខា ដោយលោកសៃ ីសៃង ហៃសា នី ន បៃធាន 
នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មន  និង កិច្ចការ អាសា៊ាន ជាមួយ លោក លី តៃសៃង 
ចាងហា្វាង និង អគ្គនាយក កាសៃត ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្តិ៍  នៃ កៃមុហុ៊ន ផូស -   
មៃ ឌា  ខូ អិ ល ធី ឌី ។  យោងតាម អនុសៃសរណៈ នៃះ កៃមុហុ៊ន ផូស  មៃ ឌា  
បន ឯកភាព បោះពុម្ពផៃសាយ លើ កាសៃត ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្តិ៍  ជា ភាសា 
អង់គ្លៃស និង ខៃមរភាសា ដៃល នឹង ផ្តល់ ១ ទំព័រ ពៃញ ទៅ ឲៃយ កៃសួង 
អប់រំ  សមៃប់ ការបោះពុម្ពផៃសាយ មតិកា អត្ថបទ របស់ខ្លួន នៅ 
រៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធក្នុង សប្តាហ៍ ទី ១ នៃ ខៃ នីមួយៗ ឬ ២ សប្តាហ៍ ម្តង 
អាសៃយ័ លើ តមៃវូការ របស់ កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ៕
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ក្រមុហុ៊នTwoBirdsសម្ពោធទីតាំងផលិតស្រាបៀរ

ក្រមុហុ៊នCPផ្តល់អាហារគុណភាពល្អដល់ប្អនូៗកុមារកំព្រា

 កៃមុហុ៊ន  TwoBirds  បន សម្ពោធ កន្លៃង ផលិត សៃ បៀរ (craft brewery) និង ប រ៍របស់ខ្លនួ នៅក្នងុ 
មជៃឈមណ្ឌល the Factory នៅ សង្កាត់ ចាក់អងៃលើ  កាលពី យប់ ថ្ងៃអាទិតៃយ សប្តាហ៍ មុន ។ 

 មនុសៃស ចៃើន កុះករ បន ចូលរួម ក្នងុ ពិធី ដ៏ រីករាយ នោះ  ក្នងុនោះ មនការ ទទួលទាន សាច់ អំាង ហើយក៏ 
មនការ លៃង ស្ន ូឃ័ រ លៃង គប់ ពៃញួ  និង លៃបៃង កមៃសាន្ត ជាចៃើន ទៀត អមដោយ ការទទួល ទាន សៃ បៀរ 
គុណភាព ស្តង់ដ អាល្លម៉ឺង់ នៅក្នងុ បរ៍ ថ្ម ីដ៏ ទំនើប  និង ទាន់សម័យ ។ 

 អ្នកគៃប់គៃង ទូទៅ កៃមុហុ៊ន  TwoBirds  លោក Connor Kirsch បន ថ្លៃងថា ៖« យើង បើក សិបៃបកម្ម 
ផលិត សៃ បៀរ របស់ យើង ដល់ សាធារណជន ពីពៃះ យើង ចង់ ឲៃយ គៃប់គ្នា ទទួល បទពិសោធ ជាមួយ សៃ 
បៀរ (craft beer)៕

 លោក  Thanachit Sriboonlue កៃមុបៃកឹៃសាភិបល រង នៃ កៃមុហុ៊ន សុី. ភី. ខៃ ម បូ ឌា ចំកាត់ កាលពី 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សប្តាហ៍ មុន  បន ដឹកនំា គណៈ គៃប់គៃង  និង បុគ្គលិក ជាចៃើនរូបចូលរួមចំណៃក ជាមួយ 
កៃមុការងរ បៃកួត  Freshie Girl &Boy Cambodia ជំនា ន់ទី ១៩ ដើមៃបី ផ្តល់ អាហារ ថ្ងៃតៃង់ ដល់ ប្អនូៗ 
នៃ មជៃឈមណ្ឌល ក្តសីងៃឃឹម ថ្ម ីនៃ កុមរ កម្ពជុា ។ 

 នៅក្នងុពិធី ដៃល បៃពៃតឹ្តទៅ នៅភូមិសុបិន ឃំុ តៃពំាង គង សៃកុ សំរោង ទង ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺនោះ  កៃមុការងរ 
កៃមុហុ៊ន សីុ ភី បន ចៃកជូន នូវ ផលិតផល អាហាររបស់កៃមុហុ៊នសីុ ភី ក្នងុនោះមនដូចជា មន់ បំពង 
បៃហិត និង ហ ត ដក ជាដើម ហើយក៏ បន ឧបត្ថម្ភ ទឹកបៃក់ មួយចំនួន ដល់ ប្អនូៗ កុមរកំពៃ ដៃល រងគៃះ 
ដោយសារ មៃរោគ អៃដស៍ និង ជំងឺអៃដស៍ ផងដៃរ ។ 

 កៃមុហុ៊ន  សីុ ភី  ខៃ ម បូ ឌា  បន បៃតិ ប តិ្ត ការ អាជីវកម្ម នៅ កម្ពជុា អស់ រយៈពៃល ជាង ២០ ឆ្នា ំមកហើយ 
ដោយ គៃបដណ្តប់ នៅក្នងុ វិស័យ ជាចៃើន ក្នងុនោះ រួមមន អាជីវកម្ម ផលិត ចំណី សត្វ អាជីវកម្ម ចិញ្ចមឹសត្វ 
អាជីវកម្ម ចំណីអាហារ និង អាជីវកម្ម លក់រាយ ជាចៃើន ទៀត ៕ 



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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រីករាយជាមួយអាហារខ្ម្ររពិតៗនៅភោជនីយដ្ឋានមាតុភូមិ

សាលាអន្តរជាតិSCIAរៀបចំពិធីស្វាគមន៍សិស្សសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី

 ខណៈ ថ្ងៃ ឈប់សមៃក ដើមៃបី សង ជំនួស ថ្ងៃ ចូលឆ្នា ំបៃពៃណី ខ្មៃរ កាន់តៃ ខិតជិត ចូល មកដល់ អ្នកដំណើរ 
ដៃល ធ្វើដំណើរ តាម បណ្តោយ ផ្លវូជាតិ លៃខ ៦ ក្នងុ ទី រួម ខៃត្តកំពង់ធំ គួរ ចូល ទ ទួល ទាន អាហារ ខ្មៃរ ពិតៗ 
ដៃលមន រសជាតិ ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន មតុភូមិ ដៃលមន បរិយាកាស ដ៏ សៃស់បំពៃង  និង 
សៃវាកម្ម ដ៏ កក់ក្តា ។  អតិថិជន អាច សៃ មៃ ឡើងវិញ អំពី ភាពរុងរឿង នៃ អតីតកាល នៃ សម័យអង្គរ នៅពៃល 
ពួកគត់ រីករាយ ជាមួយនឹង មុខម្ហបូ ខ្មៃរ ពិតៗ ដៃល ផៃសំ ដោយ គៃឿងទៃស ក្នងុសៃកុ សៃស់ៗ ជាពិសៃស តៃ-ី 
សៃស់ៗ ដៃល យកមក ពី បឹង ទន្លៃសាប នៅកៃបៃរនោះ ៕ 

 សាលា អន្តរជាតិ សិង្ហ បុរី (SCIA) បនធ្វើ ពិធី ដង្ហៃកៃបួន នៅ បរិវៃណ សាលា របស់ខ្លនួដើមៃបី បង្ហាញ ពី 
ការចាប់ផ្តើម ឆ្នា ំសិកៃសា ថ្ម ី។ ការ ដង្ហៃកៃបួន នោះ តៃវូបន ធ្វើឡើង ដោយមន វិធានការ សុវត្ថភិាព តឹងរឹុង បំផុត 
ដៃល បនចាប់ផ្តើម នៅ ម៉ោង ៣ រសៀល  ដោយមន រថយន្ត បន្តដំណើរ បៃមណ ៤៥ នាទី ។  ឪពុកម្តាយ ដឹក 
កូនៗ របស់ ពួកគៃ នៅ ជំុវិញ បរិវៃណ សាលា ខណៈ ថា្នាក់ដឹកនំា លោកគៃ ូ អ្នកគៃ ូនិង បុគ្គលិក រដ្ឋបល ឈរ 
កាន់ ប៉ៃងបោ៉ោង  និង ផ្ទាងំ រូបភាព ដៃល បង្ហាញ សារ លើកទឹកចិត្ត  និង មនការ គៃវីទង់ជាតិ ផងដៃរ ៕ 

កម្ពជុា-ម៉ាឡ្រសីុពង្រងឹទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពយោធា
ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ោឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុា ឯកឧត្តម  Eldeen Husaini  មនបៃសាសន៍ថា  លោក រំពឹងថា នឹងមន សមយុទ្ធ យោធា រួមគ្នា ជាមួយ 

កម្ពជុា នៅ ឆ្នាកំៃយ  ខណៈ វគ្គ សិកៃសា យោធា កៃម កម្មវិធី កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ  ការពា រ ជាតិ ម៉ោឡៃសីុ (MDCP) អាច តៃវូបន នំាមក ផ្ទាល់ ដល់ 
សិកា្ខាកាម កម្ពជុា ។ ឯកឧត្តម Eldeen Husaini បនបង្ហាញ ពី ផៃនការ នៃះ អំឡុងពៃល ជួបជំុ ពិសា អាហារ ថ្ងៃតៃង់ ជាមួយ អតីត និសៃសិត  និង 
អ្នកចូលរួម មកពី កម្ពជុា ដៃល ទៅ ទទួល ការបណ្តះុបណា្តោល ផ្នៃក យោធា កៃម កម្មវិធី MDCP នៅ បៃទៃស ម៉ោឡៃសីុ ។ 

 ឯកឧត្តម មនបៃសាសន៍ ថា៖« ទោះបី មន កិច្ចសហការ បៃតិបត្តកិា រ និង កិច្ចពៃមពៃៀង ក៏ដោយ  ក៏ ខ្ញុ ំនៅតៃ ឃើញ សកា្តានុពល សមៃប់ធ្វើ ឲៃយ 
យើង រីកចមៃើន កាន់តៃ បៃសើរ ទៀត ។  នៅពៃលនៃះ យើង មន ផៃនការ ផ្តល់ វគ្គ សិកៃសា បន្ថៃម  ហើយ យើង ក៏បន រៀបចំ ផៃនការធ្វើ សមយុទ្ធ យោធា 
រួមគ្នា ជាមួយ កម្ពជុាផងដៃរ» ៕ 
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ក្រុងមីឡាន : កៃុម ជើង ឯក 
កៃប ខណ័្ឌ Serie A គ ឺសៃះ បង្កង ់
Juventus(Juve)បាន ធ្វើឲៃយ 
វិស័យ បាល់ ទាត់ នៅ បៃទៃស  
អីុតាលី សៃឡាំង កាំង ដោយ ការ 
តៃង តាំង Andrea Pirlo អតីត 
ខៃសៃ បមៃើ ម្ចាស់ ជយ លាភី World- 
Cup ជា គៃូបង្វឹក ថ្មី របស់ កៃុម 
រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ បើ ទោះ បី ជា 
អតីត កីឡាករ របស់ ខ្លួន រូប នៃះ 
មិន ធ្លាប់ មន បទ ពិសោធ ក្នុង 
តួនាទី នៃះ ពី មុន មក ក៏ ដោយ ។

លោក Pirlo  វ័យ ៤១ ឆ្នាំ តៃូវ 
បាន ដំឡើង មក កាន់ មុខ ងារ ធំ 
នៃះ តៃឹម តៃ ១ សបា្ដាហ៍ កៃយ 
ទទួល ឋានៈ ជា គៃូបង្វឹក នៃ កៃុម 
Juve អាយ ុកៃម ២៣ ឆ្នា ំដៃល  
លៃង នៅ លីក ទី ៣  ហើយ  មិន 
ទាន់ បាន ដឹក នាំ កៃុម ធ្វើ ការ 
បៃកួត សូមៃបី ១ លើក ។

ការ សមៃច នៃះ កើត ឡើង តៃ 
ប៉ុនា្មាន ម៉ោង ប៉ុណ្ណោះ បនា្ទាប់ ពី 
ក្លិប ដៃល មន ទី តាំង នៅ កៃុង 
ទូរីន មួយ នៃះ បាន បណ្ដៃញ គៃូ 
បង្វឹក ចាស់   លោក Maurizio 
Sarri កៃយ កៃុម ធ្លាក់  ពី កៃប-
ខ័ណ្ឌ Champions League 
តៃឹម វគ្គ ១៦ កៃុម កៃម ថ្វី ជើង 
របស់ កៃុម របស់ បារាំង Olym-
pique Lyonnais ដោយ សារ 
តៃ គៃប់ បាល់ កៃ ទឹក ដី។  

អតីត អ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុម 
នៅ អង់គ្លៃស Chelsea លោក 
Sarri  កាន់តួនាទីបាន ១រដូវ 
កាល ដោយ ដឹក នាំ កៃុម Juve 
ឲៃយ ឈ្នះ ពាន  Serie A ដៃល 
ជាលើក ទី៩ បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា តៃ  
នៅ មិន ទាន់ ល្អ គៃប់ គៃន់តាម 
ការ រពំងឹ ទកុ របស ់កៃមុ ដៃល មន 
មហចិ្ឆតា ចង ់លើក ពាន      Cham-
pions League នោះឡើយ។

កៃយ មន ការ តៃង តាំង នៃះ 
កៃុម Juve ឲៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្ដី 
ថ្លៃង ការ  ណ៍ថា ៖ « ចាប់ ពី ថ្ងៃ នៃះ 
តទៅ លោក Pirlo  នឹង កា្លាយ ជា 
គៃូ បង្វឹក សមៃប់ កៃុម Juven-
tus ដូច ដៃល  ក្លិប បាន ផ្ដល់ 
ទនំកុ ចតិ្ត លើ គត ់ជាមយួ នងឹ ការ 

បៃគល់  តណំៃង ជា បៃធន ដកឹ នំា 
បច្ចៃក ទៃស របស ់កៃមុ ធ ំបនា្ទាប-់ 
ពី បាន ជៃើស រីស គត់ ឲៃយ ធ្វើ ជា 
គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម អាយុ កៃម 
២៣ឆ្នាំ រួច ហើយ » ។

កៃុម សៃះ បង្កង់ ទំនង ជារំពឹង 
ថា លោក Pirlo អាច កូ ពី ភាព- 
ជោគ ជ័យ របស់ លោក Zined-
ine Zidane អតីត កីឡាករ 
លំដាប់ ពិភពលោក ម្នាក់ ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល កំពុង ទទួល បាន 
សមិទ្ធផល ល្អ ជាចៃើន ជាមួយ 
កៃុម  Real Madrid បើ ទោះ ជា 
មិន ធ្លាប់ ឆ្លង កាត់ បទ ពិសោធន៍  
ជា គៃូបង្វឹក ពី មុន មក ក៏ដោយ ។

លោក  Zidane ដៃល ជា អតតី 
កីឡាករ កៃុម Juve ១ រូប ដៃរ 

នោះ  ដឹកនាំ កៃុម Real ឲៃយ ឈ្នះ 
ពាន កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga ២ ដង 
នងិ Champions League ៣ 
ដង ក្នុង ចំណម ការ មក ធ្វើ ជា 
គៃូបង្វឹក ចំនួន ២ លើក  ជាមួយ 
កៃុម អៃសៃប៉ោញ ។

នាយក បាល់ទាត់ របស់ ក្លិប 
លោក Fabio Paratici បាន 
ថ្លៃង   ថា ៖ « ការ តៃង តាំង លោក    
Pirlo ជា រឿង ធម្មតា ពោល គឺ 
តាម វិធី សាស្តៃ របស់ កៃុម Juve 
ពៃះ គត់ គឺ ជា មនុសៃស ម្នាក់ 
ដៃល ធ្លាប់ លៃង ឲៃយ ក្លិប តៃង តៃ  
ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ គៃប់ គ្នា 
នៅ ទី នៃះ ហើយ មន អារម្មណ៍ 
សាមញ្ញ ធម្មតា ។ យើង ក៏ ជឿ 
ផងដៃរ ថា គត់ នឹង កា្លាយ ជា 
គៃូបង្វឹក ល្អ ម្នាក់ ដូច កាល គត់ 
នៅ ជា កីឡាករ អ៊ីចឹង » ។

កាល នៅ ជា កីឡាករ Pirlo 
ធ្លាប់ ឈ្នះ ពាន Champions- 
League ២ ដង ជាមួយ កៃមុ AC- 
Milan (Milan) ហើយធ្លាប់ 
លើក ពាន     Serie A ២ដង 
ជាមយួ កៃមុ Milan នងិ ៤ លើក 
ជាមួយ កៃុម Juve។ រួមចំណៃក 
ជយួ ឲៃយ Milan កា្លាយ ជាជើង ឯក  
ពាន រងា្វានក់ម្មវធិ ីClub World- 
Cup។ ធ្លាប់កាន់ ពាន Coppa- 
Italia ជាមួយ នឹងកៃុម  Milan 
និង Juve ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំ្រញៈ  អនុសៃសរណៈ យោគ- 
យល់  (MoU) រវាង សហ ព័ន្ធកីឡា-  
គុន លៃបុក្កតោ  និង កង យោធ ពល- 
ខៃមរ ភូមិន្ទ  (កងទ័ព) អស់ រយៈ 
ពៃល ជាង ៤ ឆ្នាំ កន្លង មក  បាន 
ទទួល  នូវ ផ្លៃ ផ្កាគួរ ជា ទី  មទនៈ 
ទោះ បី មួយ រយៈ នៃះ ជួប ឧបសគ្គ  
ដោយសារ ជំងឺកូវីដ ១៩ ក៏ ដោយ   
ហើយ  អ្វ ីដៃល គួរ ឲៃយ កត់ សម្គាល់ 
នោះ  គឺ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល កៃបច់- 
គុន លៃបុក្កតោ បាន ផ្តល់ ជូន កង ទ័ព  
ក្នុង កង ពល ថ្មើរ  ជើង លៃខ ៥១ 
ចំណុះ ភូមិ ភាគ ទី ៥ ចំនួន  ១០០ 
នាក់ កៃយ បៃើ ពៃល ហ្វកឹ ហាត់  
ជាង ៧ ខៃ  ។

លោក អូ៊ តារា អគ្គ លៃខា ធិការ- 
សហព័ន្ធ កីឡា គុន លៃបុក្កតោកម្ពជុា 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖ «  ដោយ 
មន កិច្ច សហ ការ ល្អ រវាង សហ- 
ព័ន្ធ កីឡា គុន លៃបុក្ក តោ កម្ពជុា និង 
កង ទ័ព សហព័ន្ធបំពៃញ ការ ងារ 
បាន មួយ ចំនួន ធំៗ គួរ កត់ សម្គាល់ 
មន ដូច ជា  ចង កៃង សៀវ ភៅ កៃបច់- 
គុន កង យោធ ពល ខៃមរ ភូមិន្ទ, 
បណ្តះុ បណ្តាល គៃ ូបង្គាល  ដោយ 

ឲៃយ ចូល ទៅ បង្វកឹ កងទ័ព ពៃម ទំាង 
បញ្ជនូ គៃ ូកៃបច់ គុន ទៅ បង្វកឹ ដល់ 
អង្គភាព នានា ក្នងុ បៃទៃស និង 
ថ្ម ៗី  នៃះ យើង បាន បញ្ចប់ ការ ហ្វកឹ- 
ហ្វនឺ ដល់ កងទ័ពចំនួន ១០០  នាក់  
នៅ កង ពល ថ្មើរ ជើង  លៃខ ៥១  
ក្នងុ ភូមិ ភាគ ៥ » ។

 លោកបាន បន្ត ថា ៖ «ពៃល នៃះ 
សហ ព័ន្ធ     បន្ដ បើក វគ្គហ្វកឹហ្វនឺ ថ្មី 
អន្ដរាគមន៍ ពិសៃស កៃបច់ គុន- 
លៃបុក្កតោ មួយទៀត នៅ កងពល- 
តូច ថ្មើរ ជើង លៃខ៥១  ដៃលមន 
មូល ដា្ឋាន នៅ សៃកុ ពៃះនៃតៃ ពៃះ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មនជ័យ  ដោយ មន 
សិកា្ខាកាម ចូល រួម សរុបជាង  ១០០ 
នាក់ ហើយ ពិធី បិទ  ក្នងុ សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ បាន ធ្វើ ឡើង កៃម 
វត្តមន របស់  លោក ឧត្តម សៃនីយ៍- 
ឯក ឯក  សំអូន មៃ បញ្ជាការ រង 
កង ទ័ព ជើង គោក និង ជា មៃ បញ្ជា- 
ការ យោធ ភូមិ ភាគ ទី៥ » ។

 អគ្គ លៃខាធិការ រូបនៃះ បាន 
បងា្ហាញ នូវ ក្ត ីសោម នសៃស យ៉ោង  ខា្លាងំ 
ចំពោះ កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារនៃះ 
ដោយ សហ ព័ន្ធ បាន បញ្ជនូ គៃ-ូ 
ជំនាញ កៃបច់ គុន ចំនួន ៤ នាក់  ទៅ 
បង្វកឹ ផ្ទាល់ រយៈ  ពៃល ជាង ៧ ខៃ 

មន ដូច ជា លោក វី ដារា  លោក  
សិុន  គឹមហៃង  លោក  ឌិប  ង៉ៃត 
និង លោក លន់  ថាវី ដៃលគៃបូង្វកឹ 
ទំាង នោះ តៃវូ  សា្នាក់ នៅនឹង កន្លៃង  
បង្វកឹ ផ្ទាល់ តៃ ម្តង ។  ការ ធ្វើ បៃប 
នៃះ គឺ ដើមៃបី  រួម  ចំណៃក នឹង  វិស័យ 
កងទ័ព តាមរយៈ ការ ចៃក រំលៃក 
បទពិសោធ របស់ លៃបុក្កតោ និង 
កៃបច់ គុន ចមៃះុ  ដៃល ជា មរតក  
របស់ខ្មៃរ ហើយ តៃវូបាន យក មក 
បញ្ចលូ គ្នា ទុក  សមៃប់ ការ ពារ 
ខ្លនួ  និង បៃើ បៃស់ ក្នងុ កង ទ័ព ។ 

ជាមួយ MoU  រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ 
មកនៃះ សហព័ន្ធ បាន បញ្ជាៃប 
កៃបច់ គុន លៃបុក្កតោ ដល់ កងទ័ព 
ជាចៃើន ជា ពិសៃស ដោយ មន 
ការ គំទៃ ពី សំណក់ លោក ឧត្តម 
សៃនីយ៍ ឯក ហុ៊ន ម៉ោណៃត អគ្គ- 
មៃ បញ្ជា ការ រង និង ជា មៃ បញ្ជាការ- 
កង ទ័ព ជើង គោក នៃ កង យោ ធ- 
ពល ខៃម រ ភូមិន្ទ ដោយ បាន ជួយ  
លើក ទឹក ចិត្ត  និង លើក កម្ពស់ ដល់ 
ជីវភាព គៃ ូបង្វកឹ   និងកង ទ័ព ជា 
សិកា្ខា កាម យ៉ោង ខា្លាងំ ។ 

លោក អូ៊ តារា   បន្ថៃម  ថា ៖ «ក្នងុ 
ដំណើរ អភិ វឌៃឍន៍ វិស័យ កីឡា គុន- 
លៃបុក្កតោ  នៅ ក្នងុ វិស័យ ការពារ- 

ជាតិ នៃះ ដៃរ គឺបច្ចបុៃបន្ន ភា គី ទំាង 
២  មិន តៃមឹ តៃមន វគ្គបំប៉ន ជាបន្ដ 
បនា្ទាប់ នោះទៃ តៃ សហព័ន្ធ ក៏ 
កំពុង ដំណើរ ការ រៀប ចំ ចងកៃង 
ឯកសារ សៀវភៅ កៃបច់គុន កង ទ័ព 
ហើយ បន្ថៃម លើ ហ្នងឹ  ទៀត   កំពុង  
រៀប ចំ ជាឯក សារ វីដៃអូ  សមៃប់ 
បង្ក ភាពងាយ សៃលួ ក្នងុ ការ ផ្ទៃរ 

នូវ ជំនាញ កៃបច់ គុន  ក្នងុ ជួរ កង - 
កម្លាងំ បៃដាប់អាវុធ និង បណ្តះុ- 
បណ្តាល យោធចារៃយ កៃបច់គុន 
សមៃប់ បំពៃញ  តមៃវូ ការ របស់ 
អង្គភាព កង កម្លាងំ នានាដៃរ » ។

លោក  រត័្ន  សណ្តាប ់ អ្នក ជនំាញ 
កីឡា  វបៃបធម៌  និង ជា គៃូ ឧទ្ទៃស 
ពី បៃវត្តិ កៃបច់ គុន  បាន ថ្លៃង ថា ៖ 

« កង ទ័ព ជាតិ  ក្នុង បៃទៃស ណ 
ក៏ មន កៃបច់ គុន ១បៃភៃទ  បៃចំា 
ក្នុង សា្ថាប័ន គៃ ផ្ទាល់  ហៃតុ នៃះ 
កម្ពជុា  តៃវូ ខតិ ខ ំឲៃយ បាន ល្អ  ពៃះ 
នៅ បៃទៃស ចិន  គៃ មន គុន កុង- 
ហ្វូ  នៅ បៃទៃស កូ រ៉ៃ  គៃ មន 
តៃកា្វាន់ ដូ  គឺ បៃចាំ ជាតិ របស់ គៃ 
ក្នុង កង ទ័ព» ៕ 

MoU រវាងគុនល្បុក្កតោ និងកងទ័ព កាន់ត្មានផ្ល្ផ្កា

ការ បង្ហាញ សមត្ថភាព វាយបន្ទះថ្មរបស់ កងទ័ព ក្នងុវគ្គ បណ្តះុបណ្តាល កីឡាគុនល្របុក្កតោ កន្លង មក។ សហ ការី

ស្ះបង្កង់ត្ងតាំង Pirlo ជាគ្ូបង្វឹកថ្មី ២ឆ្នាំ MessiជួយBarca ទមា្លាក់
Napoliឡើងទៅវគ្គ១/៤

បាស្រឡូណ : កីឡាករ ឆ្នើម 
Lionel Messi បាន ជួយ ឲៃយ កៃមុ  
Barcelona ឈ្នះកៃុម Napoli 
៣-១ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង កាល ពី 
យប ់ថ្ងៃ សៅរ ៍ហើយ  លទ្ធផល  ២ 
ជើង  មន គៃប់ បាល់ ចៃើន ជាង 
៤-២ ធ្វើ ឲៃយ កៃុម យកៃស អៃសៃប៉ោញ 
មួយ នៃះ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ វគ្គ ៨ 
កៃុម  ជា លើក ទី  ១៣ រដូវកាល 
ជាប់ ៗ  គ្នា សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ  
Champions League ។

កៃុម ទាំង ២ ចាប់ផ្ដើមជាមួយ 
នឹង លទ្ធផល   ជើង ទី ១ នៅ 
អីុតាលី ស្មើ គ្នា ១-១ តៃ ក្នុង 
បៃកួត ជើង ទី ២ ក្លិប នៅ តំបន់ 
កាតា ឡង់  ចាប់ ផ្ដើម យ៉ោង ល្អ 
ជាមួយ ការ តៃត បាល់ ជៃុង គៃប់ 
ដំបូង បាន សមៃច របស ់កីឡាករ  
Clement Lenglet នៅ នាទីទី 
១០ មុន នឹង កីឡាករ បៃធន កៃមុ 
Messi ស៊ុត បន្ថៃម គៃប់ ទី ២ 
បាន យ៉ោង សា្អាត នៅ នាទីទី ២៣ 
ដោយ ការ បណ្ដើរ បាល់ គៃច ខៃសៃ- 
ការ ពារដល់ទៅ ៤រូប ។

Messi មន ឱកាស ធ្វើ បាន  
គៃប់ ទី ២ ដៃរ នៅ ប៉ុនា្មាន នាទី 
កៃយ មក តៃ គួរ ឲៃយ សា្ដាយ 
កៃយ អាជា្ញ កណ្តាល ពិនិតៃយ 
វីដៃអូជំនួយ ការ អា ជា្ញ កណ្តាល 
(VAR) បងា្ហាញថា  បាល់ ប៉ះដៃ 

កីឡាករ សញ្ជាតិ អាហៃសង់ ទីន ។ 
មុន ចប់ វគ្គ ទី ១  Messi ជួយ ឲៃយ  
Barca បាន បាល់ ពិន័យ ១១  
ម៉ៃតៃ ហើយ កីឡាករ  Luis 
Suarez ជា អ្នក ទម្លុះ សំណញ់ 
ទី គៃប់ ទី ៣  នៃះ ។

កៃមុ ភ្ញៀវ Napoli ក ៏បាន បាល ់
ពិន័យ វិញ ដូចគ្នា ភា្លាម ៗ ដៃរ 
ហើយ កីឡាក រ Lorenzo In-
signe ជួយ កៃុម តាម ពី កៃយ 
៣-១ ខណៈ លទ្ធផល ហ្នឹង បន្ត 
រហូត ចប់ ការ បៃកួត  ដូច្នៃះ កៃុម  
Barca តៃូវ បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ៨ 
កៃមុ ដៃល ធ្វើ នៅ កៃងុ លសីបោន 
ដោយ តៃូវ ជួប ជាមួយ កៃុម ទៅ ពី 
អាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich ។

កៃយកៃុម បាន ឡើង ទៅ វគ្គ 
បន្ត  កីឡាករ Suarez  និយយ 
ថា ៖ « យើង បាន លទ្ធផល ដៃល 
យើង ចង់ បាន ។ យើង តៃៀម ២ 
សបា្ដាហ៍ សមៃប់ ការ បៃកួត នៃះ 
ដោយ យើង ដឹង ចៃបស់ ថា វា នឹង 
លំបាក  ពៃះ ពួក គៃ នឹងធ្វើ ឲៃយ 
យើង តឹង តៃង គៃប់ ពៃល  ។ យើង   
ភា្ញក់ ផ្អើល ពៃល  ចាប់ ផ្ដើម តៃ 
យើង ស៊ុត បញ្ចូល ទីបាន មុន ។ 
បើ ពួក គៃ  ជាភាគី នាំ មុខ  នោះ វា 
នឹង បង្ក ឲៃយយើង មន ភាព    ចៃបូក  
ចៃបល់  តៃ យើង គៃប់ គៃង ការ 
បៃកួត បាន ល្អ » ៕ AFP/VN

Pirlo កាន់ពាន Serie A កាលឈ្នះជាមួយ Juve ក្នងុឆ្នា២ំ០១៥។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ បើ គតិ  ត្រមឹ ខ្រ សហីា  ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ  
គ ឺជា ខបួ  រយៈ ព្រល១ ឆ្នា ំគត ់ ន្រ   ការ បង្កើត    សម្ពន័្ធ-  
ស្ន្រហ៍   មិន លាក់ លៀម មហា  ជន  របស់ អតីត 
 ក ញ្ញាឯក ចក្កវាឡ  តណំាង កម្ពជុានៅ  ឆ្នា ំ២០១៨  
និង ជា តារា  សម្ត្រ ងស្រ ី  រលក  ក្រយកំពុង ត្រ ឡើង-  
កូដ   រូប សម្ផស្រស    ស្រស់ ស្អាត កញ្ញា រឿន ណាត  
ត្រ ប្ររ ជា ល្រច ច្រញ ដណំងឹ ប្រប មនិ សវូ  ស្រលួ ព ី
គូស្ន្រហ៍ ជា អ្នក  សិល្របៈ ដូច គ្នា  ទៅ វិញ  នា  ព្រល - 
ថ្មីៗ ន្រះ ។ 
ពតិជា    ភ្ញាកផ់្អើល  មហាជន នងិ ប្រយិ មតិ្ត គទំ្រ  

យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ តារាសម្ត្រង ស្រី ដ្រល  អភិវឌ្រឍ 
ខ្លនួ  ព ីតារា ម៉ដូ្រល នងិ ជា កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា 
ឆ្នាំ ២០១៨ កញ្ញា រឿន ណាត សុខៗ ប្ររជា   
បង្ហោះ សរ មួយ ឃ្លា   ថា៖  «ចរិត មនុស្រស ប្រុស-  
សមយ័ ឥឡវូ ទោះមាន សង្រសារ ល្អ ប៉នុណា  ក ៏នៅ 
លចួ  មាន ស្រ ី ដ្ររ» ប្រប ន្រះ ទៅ វញិ  ខណៈ ចពំ្រល  
វ្រលា  ខ្រ ន្រះ នៅ ឆ្នា ំ មនុ  កញ្ញា   បង្ហោញ មខុ គសូ្ន្រហ ៍
ខ្លួន ដោ  យ បើក ចំហ នោះ ។  
ខណ ៈ រឿង  សម្ព័ន្ធភព  ស្ន្រហ៍ រវាង ខ្លួន និង - 

គសូ្ន្រហ ៍ មាន អាជពី តា រា បង្ហោញ ម៉ដូ ដចូគ្នា 
គឺ  លោក ឃង ឆ្រជា នោះ ក៏ត្រូវ 
កញ្ញា រឿន ណាត ធ ្លាប់ បង្ហើប 
ប្រប   ់មក  ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ តាម ឆត-  
Messenger ឲ្រយ ដឹង ថា ៖« ពួក-  
យើង  បើ និយ យ  ព ី     ស្គាល់ គ្នា - 
វញិ  គ ឺស្គាល ់យរូ យរ  ណាស ់ 
មក  ហើយ ក្នុង អាជីព ដើរ 
ម៉ូដ ដូចគ្នា ។ ត្រ ទំនាក់- 
ទំនង ជា គូស្ន្រហ៍  ដ្រល 
ពួក យើង បាន សម្រច 
ចិត្ត ថា   ស្រឡាញ់ គ្នា - 
នោះ គឺ ទើបត្រ ថ្មីៗ ដ្ររ  
ទ្រ ។ ខណៈ ពួកយើង  ក៏ 
មាន   ឱកាស  អាច ដើរ 
តួ  កុន  មួយ   ជា មួ យ-   
គ្នាដ្ររ ត្រសុំ លាក់ 
ចំណងជើង សិន  
គ ឺជា កុន របស់ - 
ផលិត  កម្ម  ក្នុង  - 
ស្រុក     ហើយ  
តាមរយៈ រូបភព 
ដ្រល បានបណ្តើរ-  
គ្នា  នៅ សៀម រាប  
នោះ    គឺជា រូប  ដ្រល 
ពួក យើង កំពុងត្រ ផ្តើម 
ថត កុន   រួម    គ្នា  ដ្ររ  »។
ត្រ ចំពោះរឿង  សរ 

១ឃ្លា ខង លើ    ដ្រល 
បបុា្ផា មាន  ស្រកុកណំើត នៅ 
ខ្រត   ្ត កំពង់ចាម បង្ហោះ តាម 
អីនុស្តាក្រម ជាមយួ នងឹរបូ-  

ភ ព  នាង មា  នទឹក មុខ ប្រប កម្រសត់នោះ  
ពិតជា ចង់  សំដៅទៅ   លើ គូស្ន្រហ៍ ខ្លនួ - 
ឯង  ឬក៏ យ៉ាងណា នោះ ក៏ ពុំ ទាន់ - 
មាន ការ បញ្ជាក់ ពី    ស្រី ស្រស់ មាន 
សម្រស់ កំពុង ត្រ ផូរ ផង់   កញ្ញា - 
រឿន ណាត   វ័យ ២៥ឆ្នាំ ជា 

កញ ្ញាឯក ចក្កវាឡ តំណាង - 
កម្ពុជា       ឆ្នាំ ២ ០ ១ ៨ 
រូប  ន្រ ះ ឡើយ ទ្រ ។ 
 ការ  ងរ   សលិ្របៈ 
គ្រន់ ត្រ   ចូល-   
ដើម  ឆ្នា ំ ២០១៩  
រឿន   ណាត ក៏ 
ផុស  ផុល  នឹង  
ទ ីផ្រសារ  ថត កនុ- 
ថត ស្រប៉ត និង   
ថត MV បទ-  
ចម្រៀង ហូរ- 
ហ្រ    ដ្រល គ ឺ ជា   
ជំហាន  ទៅរក -  
ភព  ជោគ ជ័យ-  
នៅលើ វិថី សិល្របៈ    
របស់ខ្លួន ៕ 
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សុខៗស្រសី្អាតរឿនណាត
បង្ហើបសរម្ចាស់ស្ន្រហ៍ប្រកចិត្ត

ថ្មីៗ នេះសេប់តេ សេសី្អាតកញ្ញា រឿន ណាត បង្ហើប 
សរ ពី គូស្នេហ៍ លួចមានអ្នកថ្ម។ី រូបថត អុីនស្តាក្រម 

អតីត កញ្ញាឯកចក្កវាឡ 
កម្ពជុា បេចំា ឆ្នា ំ២០១៨ 
សេសីេស់ រឿន ណាត ។ 

រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

ខេសេ ការពារ សរ៉េត គេយី៉ា របស់ស្វាយរៀង បន ពេយាយម ពំាងខេសេ បេយុទ្ធ Marcio របស់ណាហ្គាវើល។ CNCC

គ្រូណាហ្គាថាយើងមិនតូចចិត្ត
ចំពោះការចាញ់ក្រមុស្វាយរៀង
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ ក្រមុណាហា្គាវើល មិន 
អាច យក ឈ្នះ ក្រុម កំពុង ឈរ 
នៅកំពូល  តារាង ន្រ លីកកំពូល កម្ពជុា 
ឆ្នា ំ២០២០ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង 
ដើម្របី បន្ត រក្រសាកំណត់ ត្រ ដ៏ ល្អ របស់ 
ខ្លនួបាន ទៀត នោះ ទ្រ ខណៈ ពួក- 
គ្រ បាន ជួប ការ បរាជ័យ នៅ លើទឹក- 
ដី ខ្លនួ ឯង កាល ពី ថ្ង្រសៅរ៍ ផ្ទយុ ពី 
ន្រះ ក្រមុបឹង ក្រត វិសខ និង 
ភ្នពំ្រញ  ក្រន សុទ្ធ ត្រ ជួប ភព- 
សប្របាយរើក រាយ ក្នុងការ ឈ្នះ 
៣ពិន្ទ ុបន្ថ្រមរៀងៗ ខ្លនួ។
បើទោះ បីជា ការ ជួប គ្នា ៥ លើក 

ចុង ក្រយ ក្នងុ រយៈ ព្រល ៣ ឆ្នាំ 
កន្លង មក ន្រះ ក្រមុ ណាហា្គាវើល 
ធ្លាប់ បាន ឈ្នះ ក្រុមស្វាយរៀង 
២-១ ចំនួន ២ លើក និង ឈ្នះ ៤-០ 
ព្រម ទំាង ស្មើ ០-០ ចំនួន ២ លើក 
គឺ មិន ធ្លាប់ ចាញ់សោះ បុ៉ន្ត្រ សម្រប់ 
ការ ជួបគ្នា ជា ថ្ម ីនៅ កីឡដ្ឋានស្តាត- 
ចាស់ កាល ពីយប់ ថ្ង្រសៅរ៍ កន្លង 
មក ន្រះ ណាហា្គាវើល បាន ចាញ់  
ក្រមុ ស្វាយរៀង ២-០។
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ គ្រ ូបង្គាល 

ក្រមុ ណាហា្គាវើល លោក មាស 
ចាន់ណា បាន អះអាង ថា លោក 
មិន មាន ការ តូច ចិត្តចំពោះ ការ- 
ចាញ់  ន្រះ ទ្រ ព្រះ  ក្រុម លោក  
បាត់  កមា្លាំង ពិស្រស ច្រើន នាក់ 
ជាពិស្រសការ បាត់ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
Shane Booysen ដ្រល  ជួប 
គ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ បណា្តាល ឲ្រយ 
មាន របួស ជើង និង គូទ ខណៈ ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ ធ្លាប់ ឈរ នៅ ជួរ មុខ Bisan 

Georg ត្រូវបាន ណាហា្គាវើល 
បញ្ចប់ កុងត្រហើយ។
លោក មាស ចាន់ណា   ប្រប់ 

ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ថា៖  
«ចំពោះ ខ្ញុ ំ គឺ មិន តូច ចិត្ត ទៅនឹង  
លទ្ធផលចាញ់  ន្រះទ្រ ដោយសរ 
ការ ប្រកួត លើក ន្រះ កីឡាករ របស់ 
ខ្ញុ ំឈឺ ច្រើន នាក់ ហើយ យើង បាត់- 
បង់  កីឡាករ បរទ្រស ២នាក់ទៅ 
ទៀត គឺ ១ ខ្ញុ ំបញ្ចប់ កុង ត្រ ឯ ១ 
ទៀត គត់ បាន ជួប គ្រះ ថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ មាន របួស  អាច នឹង 
សម្រក យូរ ដ្ររ»។ 
 តាម ការ ប្រកួតនោះ  ណាហា្គាវើល 

មាន   ឱកាស គ្រប់ គ្រង បាល់   និង 
បង្កើត ឱកាស បានច្រើន  ខណៈ 
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ  ធ្លាប់រក បាន ៣ គ្រប់ត្រ 
មា្នាក់ឯង  Marcio មាន ឱកាស 
ទាត់បាល់  ្រហ្វឃីីក នៅកៀក  គំនូស 
ស ចំនួន ៣ ដង បុ៉ន្ត្រ ការ សុ៊ត របស់ 
គ្រ ហោះទៅ លើ ផុត របារទី រហូត។ 
ផ្ទយុ ទៅ វិញ ការ វាយបក លឿនៗ 
របស់ ក្រមុស្វាយរៀង ក៏ បាន បង្កើត 
ឱកាសច្រើន ដូចគ្នា ហើយ ធ្វើបាន 
សម្រច ២ គ្រប់ ដ្រលជា ការ សុ៊ត 
បញ្ចូល ទី របស់ សរ៉្រត គ្រីយ៉ា 
នៅនាទីទី ២៩ និង Pedro Au-
gusto នៅនាទីទី ៧៣។
ជំុវិញ ភព មិនសូវ មុតស្រចួ នៅ 

តំបន់ ប្រយុទ្ធ ន្រះ លោក មាស 
ចាន់ណា បាន និយយថា៖ «បើ 
សិន ជា កីឡាករ បរទ្រស របស់ ខ្ញុំ 
មា្នាក់ ទៀត (Shane Booysen) 
បាន ចូល ល្រង គឺ យើងអាច   ល្រង 
បាន ល្អជាង ន្រះ ទៀត បុ៉ន្ត្រ ព្រល 
យើង បាត់ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ និងធ្វើ មិនសូវ 

បាន ល្អ ក្នងុការ សម្រច ទី វា ធ្វើ ឲ្រយ 
ខង គ្រ មាន ឱកាស ជាង យើង វិញ 
ព្រះ យើងមានឱកាស ច្រើន ដ្ររ 
ត្រ ធ្វើ មិន បាន»។  
តាម រយៈ ការ ចាញ់   ស្វាយរៀង 

២-០ លើក ន្រះ  ក្រមុណាហា្គាវើល 
បាន   ធ្លាក់ ពី ល្រខ ៣ ទៅ ឈរ នៅ 
ល្រខ ៥  មាន ២១ពិន្ទុដដ្រល 
ខណៈ ក្រមុ ស្វាយរៀង បន្ត ឈរ 
នៅ កំពូល តារាង មាន ២៨ពិន្ទុ 
និងតាមពី ក្រយ ដោយ បឹងក្រត 
ដដ្រល ព្រះ កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ 
បឹង ក្រត បាន លត់ ក្រមុ យុវជន 
បាល់ ទាត់ជាតិបាទី ៦-១ ដើម្របី 
មាន២៦ពិន្ទ ុខណៈ វិសខ បាន 
យក ឈ្នះក្រមុអង្គរ ថាយហ្គរឺ ៣-១ 
ដើម្របី ឡើង ទៅឈរ នៅ ល្រខ ៣ 
មាន ២២ពិន្ទុ ស្មើជាមួយ ក្រុម 
ភ្នពំ្រញ ក្រន ដ្រល បាន លត់ ក្រមុ 
មា្ចាស់ផ្ទះ គិរើវង់សុខស្រន ជ័យ ៦-០ 
ពី ថ្ង្រសៅរ៍។ រើឯ ក្រុម អាសីុអឺរុ៉ប 
បានចាញ់ នគរបាលជាតិ  ៣-២  
ត្រ អគ្គសិនី កម្ពជុា វាយបក យក  
ឈ្នះសូលទីឡូអង្គរ ៣-២។ 
នៅ ព្រល សួរ ដល់ឱកាស ប្រជ្រង 

គ្នា យក ពាន លោក មាស ចាន់ណា  
បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង នៅ ត្រ មានរំពឹង 
ក្នងុការ ប្រជ្រង យក តំណ្រង ជើង- 
ឯក បុ៉ន្ត្រ ការ ចាញ់ ន្រះ វាធ្វើ ឲ្រយ 
យើងបាត់បង់ ភគ រយ ខ្លះ ហើយ 
អី៊ចឹង យើងនឹង ព្រយាយម ពង្រងឹថ្រម 
ទៀត ហើយ នឹង រង់ចំា មើល ថាតើ 
ក្រមុ ណាខ្លះ ដ្រល នឹង បាន ឈរ 
នៅ តំបន់ Top6 ដើម្របី មាន សិទិ្ធ 
សម្រប់ ដក់ឲ្រយ ប្រកួត ប្រជ្រង យក 
ពាន នៅ ជើង ទី ២»៕
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