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ការចាប់ផ្ដើមវិញរបស់ 
Bundesligaកំពុងរងព្យុះភ្លៀង

សូមអានទំព័រ 

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

SECCចាប់ដៃគូជាមួយភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍
ដើមៃបីផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានផ្តល់ការអប់រំនិងណៃនំាអំពីបទបៃបញ្ញត្តិនានា

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុហ៊នុ Post Media 
ដ្រល ដំណើរការ កាស្រត ភ្នំ ព្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍   ដ្រល ជា សារ ព័ត៌ មាន  
វ័យ ចំណាស់ ជាង គ្រ នៅ កម្ពុជា  
បាន  ចុះ ហត្ថ ល្រខា លើ អនុ ស្រស- 

រណៈ ន្រ ការ យោគ យល់ គ្នា 
(MoU) ជា មយួ គណៈ កម្មការ 
មូល ប ត្រ កម្ពុជា(SECC)  
សម្រប់ កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ ការ 
ភាព ជា ដ្រ គូ ក្នុង ការ ផ្ដល់ ការ- 
អបរ់ ំ ពត័ម៌ាន  នងិ ការណ្រ នា ំន្រ 
បទ  ប្របញ្ញត្តិ ផ្រស្រង ៗ  ដល់ សា ធា- 

រណ ជន ដ្រល ជា ការ រមួ ច ំណ្រ ក 
ន្រ ការ អភិវ ឌ្រឍ ទីផ្រសារ មូល ប ត្រ 
នៅ កម្ពុជា ។

MoU ត្រវូ បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា 
រវាង  លោក  ល ី ត្រ ស្រង  ជា ចាង- 
ហ្វាង  នងិ អគ្គ នាយក  ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ 
នងិ  លោក  ស៊ ូស ុជា ត ិ អគ្គ នាយក  

SECC នៅ ការិយា ល័យ របស់ 
SECC  កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ។  ពិធី 
ន្រះ ក៏ត្រូវ បាន ចូលរួម ដោយ 
មន្ដ្រី ជា ច្រើន រូប   របស់ SECC 
នងិ  លោក  ច ូស ហ ូព ូរ៉ ូស ុត ម្រន 
ជា និពន្ធ នាយក កាស្រត ភ្នពំ្រញ-  
ប៉ុស្ដិ៍ និង...តទៅទំព័រ ៩                                                            

លៃង ចាប !
ពលរដ្ឋ  ព្រល ល្រង ចាបនៅ មុខ ព្រះ បរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំព្រញ កាលពីសបា្ដាហ៍មុន។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

គៃះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះ៥៤%បើធៀបនឹងឆ្នាមុំនកៃយពីការរឹតបន្តងឹចៃបាប់ចរាចរណ៍
ខន សា វិ 
 
ភ្នំពៃញៈ ការ រឹតបន្តឹង ច្របាប់- 

ចរាចរណ៍ តាម អនុក្រឹត្រយ ថ្មី ក្នុង 
រយៈព្រល ១ សបា្ដាហ៍ គិត ចាប់ពី 
ថ្ង្រ ទ១ី ឧសភា  គមឺាន គ្រះថ្នាក-់ 
ចរាចរណ៍ កើត ឡើង ចំនួន ៤៣ 

លើក ថយចុះ ៥២ លើក ស្មើ ៥៤%  
បណា្ដាលឱ្រយ សា្លាប់ ចំនួន ២៤ នាក់ 
ថយចុះ ១៦ នាក់ ស្មើនឹង ៤០%  
និង របួស ចំនួន ៥៦ នាក់ ថយចុះ 
ចំនួន ៥៩ នាក់ ស្មើនឹង ៥១%  បើ 
ប្រៀបធៀប ទៅនងឹ តលួ្រខ ដចូគ្នា 
កាលពី ខ្រឧសភា  ឆ្នាំ ២០១៩។ 

 ស្រចក្ដីប្រកាស ព័ត៌មាន របស់ 
គណៈកមា្មាធិកា រ ជាតិ សុវត្ថិភាព 
ចរាចរណ ៍ផ្លវូគោក (គ. ស. ច. ក) 
ច្រញ ផ្រសាយ ថ្ង្រទ ី៩  ឧសភា   បញ្ជាក ់ 
ថ ចនំនួ គ្រះថ្នាក ់ចរា ចរណ៍   បើ 
ប្រៀបធៀប ទៅនឹង សបា្ដាហ៍ ទី៤ 
ន្រ ខ្រម្រសា  គ ឺគ្រះថ្នាក ់ចរាចរណ ៍  

ថយចុះ  ១២ លើក ស្មើ ២២%  អ្នក- 
សា្លាប ់ថយចុះ ១១ នាក ់ស្មើ ៣១ %  
របួស ថយចុះ ២ នាក់ ស្មើ ៣% ។ 

 ក្នងុ រយៈព្រល ១ សបា្ដាហ ៍ដដ្រល 
ន្រះ  យានយន្ត ល្មើស ច្របាប់ សរុប  
ជាង ១ មុនឺ ៣ ពាន ់(១៣ ៩៦៨)  
ករណ ី ត្រវូបាន ផាក ពនិយ័។ ក្នងុ 

នោះ ទោចក្រ យានយន្ត និង ត្រ ីចក្រ-   
យានយន្ត មាន ចំនួន ១០ ៨១៥ 
ករណ ីស្មើនងឹ ៧៧%  នងិ រថយន្ត 
គ្រប់ ប្រភ្រទ មាន ចំនួន ៣ ១៥៣ 
ករណី ស្មើនឹង ២៣%។ 

 ស្រចក្ដ ីប្រកាស ពត័ម៌ាន បន្តថ  
ការថយចុះ ន្រះ...តទៅទំព័រ ៦

ការបើកសាលា 
អាសៃយ័លើការ 
គៃប់គៃងកូវីដនៃ 
បៃទៃសជិតខាង

GMACអំពាវនាវ
ដល់មា្ចាស់អគារជួល
ឲៃយរោងចកៃកាត់ដៃរ
បញ្ចះុតម្លៃ៣០%

UNសម្តៃងក្តពីៃយួ
បារម្ភចំពោះផល-  
ប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ- 
១៩ទៅលើបៃទៃស 
ដៃលកៃកីៃ បំផុត 

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង អប់រំ 
យុវជន  និង កីឡា លោក  ហង់- 
ជួន ណារ៉ុន  បាន ថ្ល្រង តាម រយៈ 
វីដ្រ អូន្រ កិច្ច សមា្ភា សន៍ មួយ ថ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា អាច បើក សាលា- 
រៀន ដូច ធម្មតា វិញ  លុះ ត្រ ត្រ 
ប្រទ្រស ជិត ខាង  អាច គ្រប់ គ្រង 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន  
បើ មិន បាន ១០០ ភាគ រយ ក៏ បាន 
ពី ៩០ -៩៥ ភាគ រយ ដ្ររ។  ន្រះ 
បើតា មកា រ ផ្រសព្វ ផ្រសា យ របស់ក្រ- 
សួង កាលពី ថ្ង្រទី ៩ ខ្រ ឧសភា ។ 

 ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ សួរ ថ 
មា ន អ្នក ជងំ ឺកវូដី ១៩នៅស លត់្រ  
២ នាក់  ខណៈ អ្នក ជំងឺ ១២០នាក់ 
បាន ព្រយា បាល ជា សះ ស្របើយ 
ហ្រតុ អ្វី បានជា ក្រ សួង មិន បើក 
សាលា  រៀន ឡើង វិញ ? លោក 
 រដ្ឋ មន្រ្ដី  ហង់ជួន ណារ៉ុន  បាន 
ពន្រយល់ ថ គោល  ដៅ ដ្រល ក្រ- 
សួង អប់រំ   គិត គូរ  មាន ២ សំខាន់ 
គ ឺទ១ី សវុត្ថ ិភាព របស ់សសិ្រស  នងិ 
ទី២ គឺការ បន្ត ការ សិក្រសា របស់ 
សិស្រស  ។ ប៉ុន្ដ្រ តម្រូវ ការ ទាំង អស់ 
ន្រះ ទាល ់ត្រ មាន តម្រវូ ការ ទ១ីគ ឺ
តម្រូវ ការ រស់ រាន មាន ជីវិត  សិន 
ទើប អាច ឈាន ទៅ សម្រច បាន 
តម្រូវ ការ ...តទៅទំព័រ ៤

 ឡុង   គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញៈ  សមា គម រោង ចក្រ- 
កាត់ ដ្ររ នៅ កម្ពុជា  (GMAC)  
អំពាវ នាវ ដល់ មា្ចាស់ អគរ ទំាង- 
អស់ ដ្រល ជួល ឲ្រយ រោង ចក្រ កាត់- 
ដ្ររ សម្លៀក បំ ពាក់   ស្រប្រក ជើង 
និង ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ នៅ 
កម្ពុជា   ពិចារ ណា ចុះ ថ្ល្រ ឈ្នួល 
របស់ខ្លួន យា៉ាង តិច ៣០%  ក្នុង 
រយៈ ព្រល  ៣ ខ្រ  ទៅ៦ ខ្រ ដើម្របី 
ជួយ សម្រល បន្ទុក   ស្រប ព្រល 
ជួប វិបត្តិ ធ្ងន់ ធ្ងរ ។ 

 ការ អំពាវ នាវ ន្រះ  ស្រប ព្រល 
ដ្រល រោង ចក្រ កាត ់ដ្ររ សម្លៀក- 
បំពាក់  ស្រប្រក ជើ ង  និង ផលិត- 
ផល ធ្វើ ដំណើរ នៅ កម្ពុជា ចំនួន   
១៨០   រោង ចក្រ ហើយ   បាន 
ប្រកាស ព្រយួរ ប្រត ិបត្តិ ការ   ហើយ 
មាន រោង ចក្រ ប្រមាណ  ៦០   
ទៀត កំពុង...តទៅ ទំ ព័រ ៤

កៃុងញូ វយ៉កៈ  ប្រមុខ មនុស្រស- 
ធម៌ អង្គការ សហប្រជាជាតិ 
កាល ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  បាន ថ្ល្រង 
ថ  លោក ពិត ជាព្រួយបារម្ភ ពី 
ផលប៉ះពាល់ ពី  ជំងឺរាតត្របាត 
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ក្រីក្រ 
បផំតុ ជា ទ ីដ្រល  កម្រតិ កពំលូ ន្រ 
ជំងឺ រាត ត្របាត  ត្រូវ បាន គ្រង 
កើត ឡើង  ...តទៅទំព័រ ១១



នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ មន្ទីរពេទេយគន្ធបុប្ផា
ទាងំនៅភ្នពំេញនងិខេត្តសៀម-
រាបបនរៀបចំពិធីកាន់ទុក្ខរយៈ-
ពេល២ថ្ងេកាលពីថ្ងេសកុេនងិ
ថ្ងេសៅរ៍ចំពោះមរណភាពលោក
វេជ្ជបណ្ឌតិPeterStuderបេ-
ធានបេតបិត្តិនងិជាអនបុេធាន
នេមូលនិធិមន្ទរីពេទេយកុមារគន្ធ-
បុប្ឆាស្វ៊ីសដេលទទួលមរណ-
ភាពកាលពីថ្ងេពធុក្នងុជន្មាយុ
៧៣ឆ្នាំដោយរោគាពាធ។
បើតាមគេហទំព័រមូលនិធិគន្ធ-

បបុ្ផាDr.BeatRichnerស្វ៊សី
ពិធីរំលេកទុក្ខនេះធ្វើឡើងដោយ
មានការចូលរួមពីវេជ្ជបណ្ឌតិនិង
បុគ្គលិកមន្ទរីពេទេយពេមទាងំមន្តេី
រាជការខ្លះ។មូលនិធិនេះបញ្ជាក់
ថាលោកPeterStuderកើត
ថ្ងេទី១៤ខេមីនឆ្នា១ំ៩៤៧នៅ
ទីកេុងលូស៊ានបេទេសស្វ៊សី។
លោកបនចូលរួមក្នងុការបង្កើត
មន្ទីរពេទេយគន្ធបុប្ផាកាលពីឆ្នាំ
១៩៩២និងធ្វើការបេកៀកស្មា
គា្នាជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
BeatRichnerរហូតដល់លោក
Richnerទទលួមរភាពនៅឆ្នាំ
២០១៨។លោកបនទទួល
តនួទីជានយកមន្ទរីពេទេយចាប់
ពីពេលនោះមកហើយការចូល-
រួមរបស់លោកនិងសមិទ្ធផល
របស់លោកសមេប់មូលនិធិ
មន្ទរីពេទេយគន្ធបុប្ផាគឺពិតជាមហិ-
មាណាស់។នេះបើតាមគេហ-
ទំព័រមូលនិធិគន្ធបុប្ផាDr.Beat
Richnerស្វ៊សី។«កេមុបេកឹេសា-
ភិបលនេមូលនិធិនេះជំពាក់
គណុលោកយ៉ាងចេើននងិសូម
ចូលរួមរំលេកទុក្ខដល់ភរិយ
លោកលោកសេីGenevie've
F.Cattin-Studerនិងកេុម-
គេសួរដេលបត់បង់រូបលោក»។
ពេះមហាកេសតេពេះបទសម្ដេច

ពេះបមរនថនរោត្តមសីហមុនី
ក៏បនផ្ញើពេះរាជសររលំេកទកុ្ខ
ផងដេរដោយពេះអង្គឡាយជា
ភាសបរាងំ។លោកមម៉ប៊នុ-
ហេងរដ្ឋមន្តេីកេសួងសុខាភិបល
បនសរសេរលិខិតរំលេកទុក្ខ
ដោយលើកឡើងថា៖«ការទទួល
មរណភាពរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌតិ
គឺជាការបត់បង់ស្វាមីដ៏ឧត្តងុ្គ-
ឧត្តមជាវេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ឆ្នើម១
រូបក្នងុវិស័យសុខាភិបលកម្ពុជា
សមេប់ជួយដល់សុខភាព
កុមារកម្ពុជានៅក្នុងពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា»៕

ពាកេយ«កាតព្វកិច្ចឧត្តមជន»
(noblesseoblige)នេះមាន
បេភពដើមពីភាសបរាំងនិង
ជាផ្នត់គនំតិទទូៅនៅអរឺ៉បុដេល
គេសំដៅទៅលើតួនទីរបស់
តេកូលអភិជន(noble)ក្នុង
ការតបស្នង និងទំនុកបមេុង
សង្គម។កាតព្វកិច្ចឧត្តមជន
មិនមេនជាការទទួលខុសតេូវ
ខាងផ្លវូចេបាប់ទេតេជាមនសកិារ
ខាងសីលធម៌ទូទៅសមេប់
អភិជនឬឧត្តមជន។
ពាកេយ«កាតព្វកចិ្ចឧត្តមជន»

តេវូបនបង្កើតឡើងដោយអ្នក-
នយោបយបរំាងPierre-Marc-
GastondeLe'vis(១៧៦៤-
១៨៣០)ដេលជំរុញឱេយមាន
កាតព្វកិច្ចផ្នេកមនសិការទៅលើ
បុគ្គលដេលមានឋានៈ តួនទីខ្ពង់-
ខ្ពស់។ទន្ទមឹនងឹការទទួលបន
អភ័យឯកសិទ្ធិសង្គមបុគ្គលទំាង
នោះតេូវដើរតួជាគំរូ ឱេយបេដំ-
បេសងនឹងឋានៈសង្គមរបស់ខ្លួន
ដោយធ្វើការងារសបេបុរសធម៌
មនុសេសធម៌ឬកិច្ចការននក្នងុ
បុព្វហេតុនេការអភិវឌេឍសង្គម
លើសពីការស្វេងរកផលបេ-
យោជន៍បុគ្គល។
ក្នុងសម័យទំនើបពាកេយនេះ

ក៏តេវូបនគេបកសេយឱេយទូលំ-
ទូលាយដោយមិនសំដៅតេ
ទៅលើតេកូលអភិជនដូចក្នុង
សតវតេសរ៍ទី១៩នោះទេ។ការ-
បកសេយទូលាយទៅលើពាកេយ
នេះគឺចង់និយយថាអ្នកដេល

កើតឡើងក្នុងតេកូលស្តុកស្តម្ភ
ឬបុគ្គលដេលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់
ក្នងុសង្គមឬអ្នកមានឧបនិសេស័យ
ពិសេសពីធម្មជាតិមានកាតព្វកិច្ច
ធ្វើកិច្ចការដេលបមេើដល់សង្គម
ទូទៅលើសពីផលបេយោជន៍
បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន។
ឧបមាថាបើយើងជាបញ្ញវន្ត

រៀនបនខ្ពងខ់្ពស់នោះយើងគរួ
ដឹងខ្លនួឯងថាយើងជាបុគ្គលដេល
មានទេពកោសលេយផ្នេកចំណេះ-
ដឹងដូច្នេះតេូវបេើចំណេះដឹង
នេះឱេយជាបេយោជន៍ដល់ការ-
អភិវឌេឍសង្គមលើសពីផល-
បេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។មនុសេស

កើតមកមិនមានសមត្ថភាពដូច-
គា្នានោះទេដចូ្នេះកាលបើយើង
មានទេពកោសលេយអ្វីមួយលើស
ពីអ្នកដទេយើងតេវូចេះបេើទេព-
កោសលេយនោះដើមេបីជាបេយោ-
ជន៍សង្គម។ទេពកោសលេយពី
កំណើតមិនមេនសំដៅតេលើ
សមត្ថភាពចំណេះវិជា្ជានោះទេ
អ្នកខ្លះអាចមានទេពកោសលេយ
ពិសេសក្នុងការរកជំនួញជួញ-
ដូរសិលេបៈវបេបធម៌ជាដើម។
ជាទូទៅអ្នកដេលមានសមត្ថ-

ភាពគឺអាចមានបញ្ញាញាណ
គេប់គេន់ក្នុងការបេកបរបរ
ចិញ្ចឹមជីវិតឬរកសេចក្តីសុខ

ដល់ខ្លួនឯងបនប៉ុន្តេបើមាន
ទេពកោសលេយលើសមនុសេស
ដទេហើយបេរជាមិនបេើទេព-
កោសលេយនេះឱេយមានបេយោ-
ជន៍ដល់សង្គមនោះបនន័យ
ថាមិនបនបំពេញកាតព្វកិច្ច
ឧត្តមជន។បើមានងារថា ជា
អ្នកបេជ្ញ ប៉ុន្តេ អ្នកបេជ្ញនោះ
មិនបនបនេសល់ទុកស្នាដេអ្វីដល់
សង្គមជាតិតើមានឈ្មាះថាជា
អ្នកបេជ្ញដើមេបីអ្វី?បើមាន
សមត្ថភាពខ្ពស់ហើយតេសខុ-
ចិត្តទៅធ្វើការងារងាយៗ សេ-
ណុកៗ ដោយមនិបនបេើអស់
ទេពកោសលេយរបស់ខ្លួននោះ

គឺស្មើនឹងមិនបនបំពេញកាតព្វ-
កិច្ចឧត្តមជន។
ឧបមាថាបើយើងកើតក្នុង

តេកូលដេលមានទេពេយស្តកុស្តម្ភ
មានអ្វគីេប់យ៉ាងទោះចាយបុ៉ន្មាន
ជំនន់មនុសេសក៏មិនអស់ប៉ុន្តេ
បើយើងមនិបនបពំេញកាតព្វ-
កិច្ចឧត្តមជនគឺយើងគេន់តេ
មានឈ្មាះថាទទលួកេរពបីពុ្វ-
បុរសមិនបនធ្វើអ្វីជាចមេើន
ដល់សង្គមនោះឡើយ។ផ្នត់-
គំនិត “កាតព្វកិច្ចឧត្តមជន”
មានការអនវុត្តចេើនណាស់នៅ
បស្ចិមបេទេស។ឧទាហរណ៍
ងាយយល់គឺលោកអាល់-

េ្រហ្វដណូបេលដេលមានទេពេយ-
សមេបតិ្តមហាសលហើយគាត់
បនបង្កើតមូលនិធិដើមេបីផ្តល់
ជារងា្វាន់ណបូេលលើកទកឹចតិ្ត
ដល់អ្នកវទិេយាសស្តេដេលបន
អភិវឌេឍអ្វីមួយថ្មី បមេើដល់
សេចក្តីសុខសន្តរបស់មនុសេស
ជាតិ ឬអ្នកដេលធ្វើវិភាគទាន
ដល់សន្តភិាពក្នងុពិភពលោក។
បេធានកេុមហ៊ុនMicrosoft
លោកប៊ីលហ្គេតបនបង្កើត
មូលនិធិទេទេង់ដល់សកម្មភាព
កមា្ចាត់ជំងឺស្វិតដេជើងនិងជំងឺ
គេុនចាញ់ជាដើម។
មានឧទាហរណ៍បេបនេះចេើន-

ណាស់នៅក្នុងសង្គមបស្ចិម
បេទេស។កេុមហ៊ុនលេបីៗធំៗ
តេងតេមានបង្កើតមូលនិធិ
អាហារូបករណ៍ឬមូលនិធិ
សមេប់ទេទេង់ដល់ការសិកេសា
សេវជេវជាន់ខ្ពស់ដេលជា
កតា្តាជរំញុឱេយមានការរកីចមេើន
ផ្នេកវិទេយាសស្តេនិងបច្ចេកវិទេយា។
តារាសម្តេងអេនជេលីណាជោលី

មានកេរិ៍្តឈ្មាះលេបីពេញពិភពលោក
មានទេពេយសមេបត្តិស្តកុស្តម្ភតើនឹង
មានបេយោជន៍អ្វីដេលគាត់តេវូ
ទៅលំបកលំបិនដើរទៅក្នងុតំបន់
សង្គេមក្នងុការងារជាទូតសុច្ឆន្ទៈ
សមេប់ជនភៀសខ្លួនឬក៏តេូវ
មកជយួផេសព្វផេសាយវបេបធម៌នងិ
បេវត្តិសស្តេរបស់កម្ពជុានោះ?
នេះហើយដេលគេហៅថា«កា-
តព្វកិច្ចឧត្តមជន»។
គួរឱេយសោកស្តាយដេលនៅ

ក្នងុសង្គមអាសុីឧទាហរណ៍គរំូ
នេការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចឧត្តម-

ជនក្នងុតេកលូអភជិននៅមាន
កមេិតតិចតួច។ខ្ញុំតេងតេសេមេ
ថាបើអភិជនរបស់កម្ពជុាបេកួត-
បេជេងគា្នាក្នងុការបង្កើតរោងចកេ
បង្កើតការងារបង្កើតឧសេសាហ-
កម្មថ្មណីាមួយដេលពំុធា្លាប់មាន
ពីមុនមកក្នងុសង្គមជាតិខ្មេរនោះ
មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេ។
បច្ចបុេបន្នអភិជនកម្ពជុាចំណាយ
លុយរាប់សិបលានដុលា្លារទៅ
ពេយាបលជំងឺនៅកេបេទេស
ដូច្នេះខ្ញុំក៏តេងតេសេមេដេរថា
បើពួកគាត់បេកួតគា្នាបង្កើតមន្ទីរ-
ពេទេយ ឬមន្ទីរពិសោធន៍កមេិត
អន្តរជាតិក្នុងសេុកមិនដឹងជា
សង្គមជាតិចងចំាគាត់បុ៉នណាទេ។
តើយើងគេន់តេចង់ឱេយគេចង-

ចាំថាយើងជាអ្នកមានទេពេយ
ចេើនបំផុតលើសគេ?បេើរបស់
ថ្លេបំផុតលើលោក?រស់នៅក្នងុ
វិមានធំបំផុតលើលោក?តើ
យើងគេន់តេចង់ឱេយគេចាំថា
ជាអ្នកដេលរៀនបនសញ្ញា-
បតេចេើនជាងគេ?ឬមួយក៏
យើងចង់ឱេយគេចងចាថំាគាត់គឺ
ជាអ្នកនំមកនូវសេចក្តីចមេើន
ក្នងុវសិយ័កុំពេយូទ័រសខុាភបិល
សេវជេវវិទេយាសស្តេជាអ្នកបង្កើត
រោងចកេផលិតអ្វមួីយដំបូងបំផុត
របស់កម្ពុជាជាអ្នកនំមុខក្នុង
ការផ្តល់សេវាសធារណៈជាបុគ្គល
គំរូក្នុងការធ្វើកំណេទមេង់ស្ថា-
បន័រដ្ឋជាអ្នកនំចេញកសផិល
កម្ពជុាទៅកាន់ទផីេសារពភិពលោក
ជាមា្ចាស់ឧសេសាហកម្មខ្មេរដេល
លេបីឈ្មាះក្នុងកមេិតតំបន់និង
ពិភពលោក?
កម្ពុជាឆ្លងកាត់សង្គេមរាុំរ៉េ

ចេើនទសវតេសរ៍ដចូ្នេះបេហេល
ជាតថភាពសង្គម«ប៊ិះរស់ប៊ិះ-
ស្លាប់»បនបង្ខំឱេយមនុសេស
មា្នាក់ៗខំបេឹងយករស់តេខ្លួន
ឯង។ប៉ុន្តេ បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជា
បេហេលជាឆ្លងផុតរបត់សង្គម
បេបនេះហើយ។យើងឈាន
ដល់សម័យកាល ដេលមាន
សន្តិភាពនិងមានកមា្លាងំសេដ្ឋ-
កិច្ចដេលតេូវសងស្នាដេនិង
កេរិ៍្តឈ្មាះដល់ជនជំនន់កេយ
ហើយ។ ដូច្នេះ ក្នុងនមជា
ឧត្តមជនគួរបំពេញកាតព្វកិច្ច
មនសកិារដោយបេើសមត្ថភាព
ទេពកោសលេយឬបេើធនធាន
ទេពេយសមេបត្តរិបស់ខ្លនួដើមេបីការ-
រីកចមេើននិងផលបេយោជន៍
រមួរបស់ស្ថាបន័នងិសង្គមជាតិ
លើសពីការស្វេងរកតេមឹតេផល-
បេយោជន៍សេចក្តីសុខនិង
ភាពសេណុកផ្ទាល់ខ្លួន៕

ដោយសឹ៊ម វីរៈ ទីបេកឹេសា  នេ វិទេយា - 
ស្ថាន ចក្ខវិុស័យ អាសី៊ (A V I)

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ងេចន្ទទី១១ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២ lixitmitþGñkGan

តើអ្វទីៅជា«កាតព្វកិច្ចឧត្តមជន»?

ខ្ញុ ំតេង តេ សេមេ ថា បើ អភិជន របស់ កម្ពជុា បេកួត -   
បេជេង គ្នា  ក្នងុ ការ បង្កើត រោង ចកេ បង្កើត ការ ងារ  បង្កើត 
ឧសេសាហកម្ម ថ្ម ីណា មួយ ដេល ពំ៊ ធ្លាប់មាន ពី ម៊ន មកក្នងុ សង្គម- 
ជាតិ ខ្មេរ នោះ មិន ដឹង ជាល្អ យ៉ាង ណា ទេ។ បច្ចបុេបន្ន អភិជន...

មន្ទរីពេទេយគន្ធបុប្ជា
កាន់ទុក្ខមរណភាព
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិ
PeterStuder
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តុលាការសម្រេចឃំុខ្លនួអតីតអគ្គល្រេខា-
ធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា

 គឹម សារុំ 

ភ្នំពេញៈ សា លា ដំ បូងរាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ ពី ថ្ងៃ ទី ៩  ឧសភា  
បាន សមៃច ឃុំខ្លួន អតីត អគ្គ- 
លៃខា ធិការរងសហព័ន្ធ កីឡា 
បា ល់ទាត់  កម្ពជុា ម្នាក់ ក្នងុ ពន្ធនា- 
គា រពៃ ស ពាក់ ព័ន្ធ អំពើ ពុក រលួយ  
បនា្ទាប់ ពីអង្គភាព បៃឆំង អំពើ 
ពុក រលួយ ហៅ  សួរ   ហើយ បញ្ជូន  
ខ្លួន ទៅ សាលា  ដំបូង រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៨  ឧសភា។ 

លោក  គុជ  គឹមឡុង  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សា លា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ បាន ឲៃយដឹងតាមតៃ ឡៃ- 
កៃមពី  ថ្ងៃ ទី ៩  ខៃ ឧសភា  ថា  
ករណី ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ  ម៉ៃ  
តុលា  តៃូវ បាន ចៅ កៃម សុើប- 
សួរ លោក  រស់   ពិសិដ្ឋ  សមៃច 
ចោទ បៃកាន់ ពី បទ រំលោភ  ទំនុក- 
ចតិ្ត ដោយ អភ ិបាល តាម បញ្ញត្ត ិ
មតៃ   ៣ ៩ ៣  នៃ កៃម ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ  និង ចៃញ ដីកា ឃុំ ខ្លួន  
បណ្តោះ អា សន្ន នៅ ពន្ធ នា គារ 
ពី ថ្ងៃ ទី ៩  ឧស ភា ។ 

តាម មតៃ ៣៩៣  នៃ កៃម - 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃះ  បៃសិន បើ តុលា- 
ការ រក ឃើញ ថា  ជន ជាប់ ចោទ 
ពតិ ជា បាន បៃពៃតឹ្ត ដចូ ការចោទ 
មៃន នោះ   នឹង តៃូវ បៃឈម ការ- 
ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់  ពន្ធនា គារ ពី 
២ទៅ ៥ ឆ្នាំ  និង ពិន័យ ជា បៃក់ 
ចូល ថវិកា រដ្ឋ ពី ៤ លាន ទៅ ១០ 
លាន រៀល ។

យោង  តាម សៃច ក្តី បៃកាស 
របស់ សហ ព័ន្ធ កីឡា បាល់  ទាត់ 
កម្ពុជា  (FFC)   ដៃល បាន 

បង្ហោះ តាម ហ្វៃស ប៊ុក  ពីថ្ងៃ ទី ៥ 
ឧសភា ថា  សហពន័្ធ កឡីា  បាល-់ 
ទាត់ កម្ពុជា (FFC)   បាន 
សមៃច  ពៃយរួ មន្តៃ ីសហ ពន័្ធ  ចនំនួ 
៤រូប   រួម មន លោក   ម៉ៃ  តុលា,  
លោក  ឆំង  ពិសិដ្ឋ  , លោក  
ទុយ  វិច្ឆិកា  និង លោក  គល់  
សុភារមៃយ  មិន ឲៃយ ប៉ះពាល់  ជា - 
មួយ សកម្ម ភាព កីឡា ១ ជីវិត។  
ពៃះ ថាមន្តៃី របស់សហព័ន្ធ 
កីឡា បាល់ ទាត់ កម្ពុជា  ទាំង ៤ 
រូប  បាន បៃពៃឹត្ត កំហុស ធ្ងន់ធ្ងរ 
ផ្ទុយ នឹង កៃម សីល ធម៌  និង 
វិន័យ របស់ សហ ព័ន្ធ កីឡា  បាល់- 
ទាត់ កម្ពុជា។ ចំណៃក សំណុំ- 
រឿង របស់ លោក  ម៉ៃ  តុលា  តៃូវ 
បាន បញ្ជូន  ទៅ តុលា ការ ។ 

 គួរ រំឭក ថា   លោក ម៉ៃ   តុលា  
តៃូ វ  បាន អង្គ ភាព បៃឆំង អំពើ- 
ពុករ លួយ( A C U ) សហ ការ ជា- 

មួយ អាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃបៃទៃស 
ឃាត់ ខ្លួន កាល ពីថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ 
ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២ ០  ដោយ 
សងៃសយ័  ថា មន ការ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
អំពើ ពុក រលួយ ក្នុង សហ ព័ន្ធ 
កីឡា  ។  បនា្ទាប់ ពី ឃាត់  ខ្លនួ បាន១  
ថ្ងៃ លោក  ម៉ៃ តុលា  តៃវូ បានអង្គ- 
ភាព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  
បញ្ជូន ទៅ   តុលា ការ រាជ ធានី។ 

ទោះ យ៉ាង ណា  ការ ពៃយួរ មុខ- 
តំណៃង មនៃ្តី ទាំង ៤រូប នៃះ  បើ  
តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស  គឺខាងសហ- 
ព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទាត់ កម្ពុជា   មិន 
បាន បញ្ជាក់  ថា ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
បទល្មើស អ្វី ខ្លះ នោះទៃ ។ ប៉ុន្តៃ 
ទំហំ ទឹក បៃក់ ដៃល  តៃវូ បាន រក- 
ឃើញ កិបកៃងក្នុងការបៃកួតគឺ 
មនបៃ មណ ៥៩ ៧ ៣៦ ដុលា្លារ  
គតិ ចា ប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ ២០១៣  មក 
ទល់ នឹង ឆ្នាំ ២០១៩៕

លោកលឹមគានហោបង្ហាញកង្វល់អំពីការរំលោភច្រេបាប់លុបចំណី
មាត់ច្រេងំទន្ល្រេស្ទងឹព្រេកអូរប្រេឡាយអាងទឹកនិងបឹងបួ

 ឃុត  សុភ ចរិយា 

ភ្នំ ពេញៈ  លោក  លឹម  គាន ហោ  
រដ្ឋ មន្តៃី  កៃសួង ធន ធាន ទឹក  
នងិ ឧត ុនយិម  បាន សម្ដៃង នវូក្ដ ី
ពៃយួ កង្វល់ អ ំព ីលទ្ធភាព នៃ ការ- 
រដំោះ គៃះ ទកឹ ជនំន ់ ដៃល បង្ក 
ឡើង ព ីសកម្ម ភាព រលំោភ ចៃបាប ់
របស់ កៃុម ជន ឱកាស  និយម 
មួយ ចំនួន   តាម រយៈ ការ ចាក់ ដី 
លុប ចំណី មត់ ចៃំង ទន្លៃ  ស្ទឹង  
ពៃក  អូ រ បៃឡាយ   អាង ទឹក  
បឹងបួ ។   ជា មួយ នឹង ក្ដី បារម្ភ នៃះ  
លោក   បាន ស្នើ ដ ល់ អភិ បាល 
រាជ ធា ន-ី ខៃត្ត ចលូ រមួ ជយួ ចាត ់
វិធាន ការ ទប់ សា្កាត់ នូវ រាល់ 
សកម្ម ភាព រំលោភ បំពាន ទាំង 
នៃះ ឲៃយ បា ន សម សៃប ។   

 យោង តាម លខិតិ ជមៃប ជនូ 
អភិបាល  រាជ ធានី -  ខៃត្ត   ស្ដីពី   
« សំណើ សុំ ជួយ ទ ប់ សា្កាត់ ការ- 
រំលោភ ចាក់ ដី លុប ចំណី មត់ 
ចៃំង ទន្លៃ   ស្ទឹង   ពៃក  អូរ  
បៃឡាយ  អាង ទឹក   បឹងបួ »     ចុះ 
ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ ឧសភា   ឆ្នាំ ២០ ២០   
ដៃល ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន 
កាល ពី មៃសិល មិញ  លោក  លឹម  
គាន ហោ បាន កត់ សម្គាល់ ថា   
សៃប ពៃល មន ការ អភ ិវឌៃឍ រីក ច 
មៃើន លើ គៃប់ វិស័យ   នាពៃល 
ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ មក នៃះ ពិសៃស 
វិស័យ សំ ណង់ និង ហៃដា្ឋារ ច នា-  
សម្ព័ន្ធ   កៃ សួង ក៏ បាន សង្កៃត 
ឃើញ មន សកម្ម ភាព អវិជ្ជ- 
មន មួយ ចំនួន   ដូច ជា ការ- 
រំលោភ   ចាក់ ដីលុប ចំណី មត់ 
ចៃំង ទន្លៃ  ស្ទឹង  ពៃក  អូរ  
បៃឡាយ អាង ទឹក   បឹងបួ   ដៃល 

ជា សមៃបត្តិ សាធារ ណៈ  របស់ រដ្ឋ   
ផង ដៃរ ។   ក្នងុ លិខិត នោះ   លោក 
គាន ហោ  បា ន គសូ បញ្ជាក ់ថា៖ 
« ផ្តើម ចៃញ ពី សកម្ម ភាព ( រំ- 
លោភ ដោយ ខុស ចៃបាប់ នៃះ )   
កៃ សួង ធន ធាន ទឹក   និង ឧតុ- 
និយម  មន ការ ពៃួយ បារម្ភ ជា 
ខា្លាំង  ចំ ពោះ ប ញ្ហោ ដៃល កើត- 
ឡើង   ដល់ លទ្ធ ភាព នៃ ការ- 
រំដោះ ទឹ ក   និង បង្ក ជា គៃះ- 
មហន្ត រាយ ទកឹ ជនំន ់ ដោយ សារ 
ច ំណ ីម ត ់ចៃងំ ទន្លៃ   ស្ទងឹ   ពៃក   
អូរ  បៃឡាយ  អាង ទឹក  បឹងបួ  
និង តំបន់ ផ្ទៃ រង ទឹ ក ភ្លៀង មួ យ 
ចំនួន តៃវូ បា ន  រំ លោភ  ចាក់ ដី លុ ប   
ន ិង ការ សាង សង ់បទិ ផ្លវូ ទកឹ នា 
នា  ដោយ ពុំ សៃប តាម លិខិត 
បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្ត ជា ធរ មន » ។     

  លោក   គាន ហោ  ក៏បាន ស្នើ 
ដល់ អភិ បាល រាជ ធានី - ខៃត្ត 
ទាងំ អស ់ចលូ រមួ ចាត ់វធិាន ការ 
ទប់ សា្កាត់ នូវ រាល់ សកម្ម ភាព  
ទាំង នៃះ   ឲៃយ បាន សម សៃប ។   

 អ ង្គ ការ សម គម ធាង ត្នាត  កា ល 
ពី ខៃ ចុង ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩   បាន 
ចៃញ ផៃសាយ របាយ ការណ៍ ចុង- 
ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន មួយ ដោយ អំពាវ- 
នាវ កំុ ឲៃយ រដា្ឋាភិ បាល បន្ត ការ លុប   
បឹង  នងិ តបំន ់ដ ីសើម ផៃសៃង ទៀត  
ដោយ  លើក ឡើង អំពី ការ បាត់- 
បង់ កន្លៃង ស្តុក ទឹក ដ៏ សំខាន់ 
សមៃប ់ទ ីកៃងុ ។    របាយ ការណ ៍ 
ដដៃល បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖ « បឹង  
និង តំបន់ ដី សើម ក្នងុ រាជ ធានី - 
ភ្នំពៃញ  ជិត តៃូវ បាន បាត់ បង់ 
ទាំង សៃុង  ហើយ បៃសិន បើ 
សា្ថាន ភាព នៃះ  នៅ តៃ បន្ត ដូច 
ការ សា្មោន ទុក  ទីកៃុង  និង តំបន់ 

នៅ ជុំវិញ អាច នឹង តៃូវ រង គៃះ 
ពី ទឹក ជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ  ការ បាត់ បង់ 
ពូជ តៃ ីការ បាត់ បង់ អាង បៃពៃតឹ្ត-ិ 
កម្ម ទឹក កខ្វក់ បៃប ធម្មជាតិ   និង 
ការ បាត់ បង់ ជីវ ភាព រស់ នៅ 
របស់ បៃជា ព ល រដ្ឋ នៅ មូល ដា្ឋាន » ។ 

 របាយ ការណ៍ បន្ត ថា ចាប់- 
តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩០ មក ក្នងុ ចណំម 
បឹង ចំនួន ២៦ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ 
មន បឹង ចំនួន ១៦  គឺ ស្មើ នឹង៦០ 
ភាគ រយ នៃ ផ្ទៃ ដី បឹង ទាំង អស់  
តៃូវ បាន ចាក់ ដី លុប   និង បឹង ចំនួន  
១០ ទៀត  តៃវូ បាន ចាក់ ដី លុប ខ្លះៗ  
រួច ហើយ។  មូល ហៃតុ ចមៃបង នៃ 
ការ លបុ បងឹ នោះ គ ឺ«បណា្តោល មក 
ពី ការ សាង សង់បុរី  តំបន់ លំនៅ- 
ឋាន  និង ទី កៃុង  រណប » ។ 

 លោក  សឿង  សារ៉ន   នាយក- 
បៃតិ បត្តិ នៃ អង្គការ សម គម 
ធាង ត្នាត   បាន ឲៃយ ដងឹ ថា   លោក 
បាន ជំរុញ ឲៃយ កៃ សួង នៃះ  បន្ត 
តាម ដាន  និង ឃា្លាំ មើល ចំពោះ 
យន្ត ការ នៃ ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់   
របស់ មន្តៃី ជំ នាញ   និង អាជា្ញា ធរ 
មូល ដា្ឋាន    ដោយ លើក ឡើង ថា  
ករណី លុប បឹ ង នៃះ  គឺ ទាក់ ទង 
នឹង ផល បៃ យោជន៍   និង កើត 
ចៃញ ពី អ្នក មន លុយ   មន អំ ណាច ។ 

 លោក  ថា ៖ « កៃ សងួ គរួ បង្កើត 
យន្ត ការ   និង ការ លើក ទឹក ចិ ត្ត 
ឲៃយ  សាធា រ ណ  ជន រាយ ការណ ៍ព ី
ករ ណី លុប បឹង   បៃ ឡាយ   និង 
ផ្តល់ រង្វាន់ ដល់ អ្នក រាយ ការណ៍ 
ព ីករណ ីល ុប នៃះ។   បន្ថៃម ព ីនៃះ  
តៃូវ មន  ចំ ណាត់ ការ ឱៃយ បាន  
តឹង តៃង បំផុត ចំពោះ អ្ន ក មន 
លុយ មន អំណាច ណា ដៃ ល 
រំលោភ លើ ដី បឹង»៕
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ការបើក...
តពីទំព័រ១...ផៃសៃង ទៀត  ។ ដូច្នៃះ 

ពៃល ខ្លះ អាច ជៃើស រើស តមៃូវ- 
ការ បាន តៃ ១ទៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្លៃង ថា ៖«បើ 
យើង  បើក សាលា រៀន វិញហើយ 
បៃឈម នឹង គៃះ ថា្នាក់ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវើដ ១៩ ពៃះ តៃ ពៃ ំដៃន បៃទៃស 
យើង នៅ បើក ចំហ នៅ ឡើយ  
លំហូរ មនុសៃស នៅ បើក ចំហ នៅ- 
ឡើ យ ។ ដូច្នៃះ បៃសិន បើ សា្ថាន- 
ភាព នៅ តាម បៃទៃ ស ជិត ខាង 
នៅ មិន  ទាន់ មាន ភាព ល្អ បៃ សើរ 
កយ៏ើង មនិ អាច ធានា បាន ១០០  
ភាគរយ ទៃ ។ ដូច ជា នៅ បៃទៃស 
សិង្ហ បុរើ  មា៉ាឡៃសុី  គឺ នៅ បៃ ឈម  
នៅ ឡើយ ។ ដចូ្នៃះ  ទាលត់ៃ យើង 
ធានា ថា  បៃទៃស ជិត ខាង របស់ 
យើង ក្នងុ តបំន ់អាច គៃប ់គៃង ការ- 
រើក រាល ដាល ជំងឺកូវើដ ១៩ នៃះ 
បាន ដៃរ ទើប យើង អាច បៃ កាស 
បាន ថា យើង មាន សុវត្ថិ ភាព »។

លោក បន្តថា ៖«ប៉ុន្ដៃ មិន អាច 
ថា  សុវត្ថិ ភាព  ១០០ភាគ រយទៃ  
គឺ អាច ៩០ -៩៥ ភាគរយ បាន ហើយ  
យើង អាច បើក សា លា រៀន វិញ 
បាន ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា  
បញ្ហា នៃះ គឺជា បញ្ហា ១ដៃល សំខាន់ 
ដៃល  យើង តៃូវ គិត គូរ ទាំង អស់ 
គ្នា ថា  តើ យើង មាន តមៃូវ ការ អ្វី 
ខ្លះ  ហើយ គរួ បើក សា លា រៀន ទាងំ 
បៃថុយ បៃថាន ឬ យ៉ាង ណា?...» ។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបញ្ជាក ់ថា  សមូៃបី 
តៃ កៃសួង សុខា ភិបាល  ក៏បាន 
ចៃញ សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការណ៍  ឲៃយ ពល- 
រដ្ឋ បៃុង បៃយ័ត្ន ជានិច្ច ដើមៃបី ទប់- 
ទល់ នឹង  រលក ទី២ នៃ ជំងឺ កូវើដ ១៩ 
នៃះ  ពៃះ  បៃវត្ដិ ជំងឺ ឆ្លង បៃប នៃះ 
មាន ដូចជា  ជំងឺ ផ្ដា សាយ នៅ 
អៃសៃប៉េ ញ  គឺ ការ  ចម្លង នូវ រលក 
ទី២ ធ្វើ ឲៃយ មាន អ្នក សា្លាប់ ចៃើន 
ជាង រលក ទី១ ទៅទៀត ។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន រំឭក ថា  
ដើ មៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម 
ចពំោះ ការ អបរ់ ំ  កៃសងួ អបរ់ ំបាន 
រៀប ចំ ឲៃយ មាន ការ សិកៃសា  ពី ចមា្ងាយ 
នងិ  បៃពន័្ធ អបរ់ ំតាម បៃបឌ ីជថី ល 
គឺ ការ រៀន  និង បងៃៀន តាម  You- 
tube, Facebook កម្មវិធី  E-
Learning និងការ បង្កើត  ការ- 
បងៃៀន តាម  ទរូទសៃស ន ៍ថៃម ទៀត។ 
   លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « មិន- 
មៃន យើង មិន គិត អំពី ការ សិកៃសា 
របស ់សសិៃស ទៃ គ ឺយើង គតិ ដោយ 
ផ្ដល់ ការ អប់រំ ពី ចមា្ងាយ ដល់ សិសៃស ។ 
សសិៃស  អាច ស្វយ័  សកិៃសា រៀន តាម 
បៃពន័្ធ អៃឡ ិច តៃ នកិ ។  យើង បាន 
បៃ កា្លាយ វបិត្ដ ិនៃះ ឲៃយ កា្លាយ ទៅជា 
ឱកាស ដើមៃប ីពងៃងឹ ការ អបរ់ ំ តាម 
រយៈ ការ បៃើ បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា - 
ឌីជី ថល។ការ អប់រំ បៃប នៃះ បៃ- 
សិនបើ សភាព ការ ណ៍ ធម្មតា មាន 
ការ លំបាក អនុវត្ដ ។ ប៉ុន្ដៃ ក្នុង 
កាលៈទៃ សៈ នៃះ គឺ យើង អនុវត្ដ 
ទៅ បាន  ល្អ ហើយ  ជា ការ អប់រំ 

តាម បៃបថ្ម ីមយួ ដៃល សសិៃស ទាងំ- 
អស់ តៃូវ ខិត ខំ បៃឹង បៃង» ។

លោក រស់  សុ វាចា  អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ  យុវ ជន និង កីឡា 
បាន បញ្ជាក់ បន្ថៃ មពី មៃសិ ល មិញ  
ថា មាតា បតិា អាណា ពៃយាបា ល សសិៃស 
បាន  គំ ទៃ សៃវា សិកៃសា ពីចមា្ងាយ។   
ប៉នុ្តៃលោ កមនិ បាន បង្ហាញ ចនំនួ 
សិសៃស នៅ ជន បទ  ដៃល មិន 
ទទួល បាន  ការ អប់រំ នោះ ទៃ  ។ 

លោក ថា ៖«ជាទូ ទៅ  មាតា បិ- 
តា  សសិៃសា នសុសិៃស  នងិ គៃប ់ភាគ ី
ពាក់ ព័ន្ធ មា ន ការ សា្វា គមន៍ ...ជា- 
ពិសៃស ការ ផៃសាយ តាម រយៈ ទូរ- 
ទសៃសន ៍ ( ទទក ២) ដៃល អាច បន្ត 
ឲៃយ មាន ការ រៀន  និង បងៃៀន នៅ  
ទី កៃុង   និង  ជ ន បទ ទូ ទាំង ២៥   
ខៃ ត្ត-រា ជធានកី្នងុឱ កាស ច ូលរ ួម 
ទ ប់សា្កា ត់ កា ររើ ករា ល ដាល ជ ំងឺ 
ក ូវើដ១៩ ។ គៃ ួសារ ដៃល មនិ ទាន ់
មាន ទូរ ទសៃសន៍ អាច រៀន តាម ទូរ- 
ទសៃសន៍ ជា មួយ អ្នក ជិត ខាង មិន ឲៃយ 
លើស ព ី១០ នាក ់ ដោយ តៃវូ រកៃសា 
គមា្លាត សុ វត្ថ ិភាព និង អនុ វត្តគោ ល- 
កា រណ៍ វៃជ្ជ  សាស្តៃ តាម ការ ណៃ- 
នាំ ពីកៃ សួង សុខា ភិបាល »។ 

អង្គការ សម្ព ័ន្ធ សិទ្ធ ិកុមារ (ស.- 
ស.ក)ដៃលមាន សមាជិក ទាំង 
ជាតិ និង អន្តរជាតិចំនួន៥៨ មាន 
បៃស កកម្ម តស៊ូ មតិ ដើមៃបី សិទ្ធិ- 
កមុារ នៅ កម្ពជុានងិ ធានា  ឲៃយ មាន 
ការ គំ ទៃ អនុសញ្ញា ស្ដីពីសិទ្ធិ 
កមុារ បាន  ចៃញ សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការ- 
ណ៍ រួម ១ កាល ពីថ្ងៃ  ទី៨  ឧសភា 
ដោយ បាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ 
រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា ក្នងុ ការការពារ 
ការ រាត តៃបាតជំងឺកូវើដ ១៩។

ស.ស.ក  បាន លើក ឡើ ងថា 
កៃ សងួ អប ់រកំម្ព ុជាបាន ចាប ់ផ្ដើម 
វិសៃស ម កាល តូច មុន កំណត់  និង 
បាន បង្កើត ជមៃើស សិកៃសា ពីច មា្ងាយ 
តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិក ។ 

ស.ស.ក បញ្ជាក ់ថា ៖«យើង ខ្ញុ ំ
សូម បង្ហាញ ការ គំទៃ ពៃញ ទំហឹង 
ចពំោះ វធិាន ការ ទាងំនៃះ ។ទន្ទមឹ 
នឹង នោះ យើង ខ្ញុំ បាន ពិគៃះ- 
យោ បល់ ជា មួយ កុមារបៃ មាណ  
៥៣៩នាក់ និង ឪពុក មា្ដាយ  អា- 
ណា ពៃយា បាល បៃមាណ ៣៧២ 
នាក់ ដោយបារម្ភ ផង ដៃរ  ចំពោះ 
កមុារ ដៃល ជា កៃមុ ងយ រង គៃះ  
ក្នងុ ដណំាក ់កាល នៃ ការ រើក រាល- 
ដាល និង បនា្ទាប់ ពី វិបត្ដិនៃះ »។

ប៉នុ្តៃ ស.ស.ក បារម្ភ  ថា ខណៈ 
អាណាពៃយាបាល  ស ិសៃស កពំងុ ជបួ  
វិបត្ដិ ហិរញ្ញ វត្ថុ និង ការ បាត់ បង់ 
ការងរ  សាលាឯ ក ជន ខ្លះនៅតៃ 
តមៃវូ ឲៃយ បង់ ពៃញ ថ្លៃ  ទោះបី ជា ប្ដរូ 
មក សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃ-ូ 
នកិ ក្ដ ី ។កមុារ ខ្លះបៃឈម នងឹការ- 
សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិក 
ដោយ សារ គៃូ មិន បាន បង្ហាញ 
ចៃបាស ់ នងិ  អាណា ពៃយា បាល មនិ- 
មាន ពៃល គៃប់ គៃន់ សមៃប់ 
បង្ហាត់ បង្ហាញ  ឬមិន អាច បៃើ បៃស់ 
បច្ចៃក វិទៃយា បាន  ជាដើ ម ៕ 

GMAC អំ ពាវ នាវដល់ម្ចាស់ អគារជួល ឲ្យរោងចក្...
តពី ទំ ព័រ ១...បៃឈម  ដៃល 

ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ក ម្ម ករ ដោយ 
ផ្ទាល ់បៃមាណ  ២០ មុនឺ នាក ់ នងិ 
ដោយ បៃយោល បៃមាណ  ២ 
លាន  នាក់ ។ 

 លខិ ិត អំពាវ នាវ របស ់ GMAC  
ចុះ ថ្ងៃទី ៨  ខៃ ឧសភា  បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖   « ស មាគ ម យល ់អពំ ី
ទុក្ខ លំបាក នៃ ផល ប៉ះពាល់ នៃ 
ជំងឺ កូ វើដ១៩  ប៉ុន្តៃ យើង ពិត ជា 
អំពាវ នាវ ដល់ មា្ចាស់ អគរ នានា  
ដៃល កំ ពុង ជួល ឲៃយ រោង ចកៃ កាត់- 
ដៃរ សម្លៀក បំពាក់  ផលិត សៃបៃក- 
ជើង   និង ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ  
មៃតា្តា ពិចារ ណា ចុះ ថ្លៃ  ឈ្នួល 
របស ់ខ្លនួ យ៉ាង តចិ  ៣០ភាគរយ  
សមៃប់  រយៈ ពៃល   ៣  ទៅ ៦ ខៃ » ។  

 GMAC  បាន អះអាង បន្ត 
ថា  ការ ចុះ ថ្លៃ ឈ្នួ ល នៃះ អាច នឹង 
ជួយ សមៃល បន្ទុក ចំណាយ 
របស់ រោង ចកៃ  និង ចូល រួម ចំ- 
ណៃក សា្តារ សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ កម្ពុជា  
ដើមៃបី ទៃទៃង់ វិស័យ នៃះ  ខណៈ 
ការ ពៃយួរ ផលតិ កម្ម របស ់រោង ចកៃ   
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ  គឺ រោង ចកៃ 
មិន អាច ទៃទៃង់ បាន នូវ បន្ទុក 
ចណំាយ នានា   ហើយ ចំណលូ ក ៏
មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ផង ដៃរ ។ 

 GMAC  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « ការ- 
ចំ ណាយ របស់ រោង ចកៃ លើ ថ្លៃ 
ឈ្នលួ  អគរនិង ទីតំាង គឺ ជា ប ន្ទកុ   
ចំណាយ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ សៃប ពៃល 
ដៃល សមា ជិករ បស់ យើង កំពុង 
រង គៃះ ដោយ សារ ការ លុបចោល  
នៃ ការ បញ្ជា ទញិ ជា ចៃើន  នងិ ការ  
គ្មាន ការ បញ្ជា ទិញ ថ្ម ីនោះក៏ ដូ ចជា  
ការ ចំ ណាយ ផៃសៃងៗ ដទៃ ទៀត » ។ 

 លោក   ខៃន  លូ  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ  GMAC  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃអា ទតិៃយ យ៉ាង ខ្ល ីថា  

ប នា្ទាប់ ពី ចៃញ សៃច ក្តី អំពាវ នាវ 
នៃះ  លោកមិន ទាន់ ទទួល ព័ត៌- 
មាន ទៃ ថា មាន មា្ចាស់ ទីតាំង 
ចំនួន ប៉ុនា្មាន   បាន យល់ ពៃម 
បញ្ចុះ តម្លៃ តាម ការ ស្នើ សុំ  នៃះ ។   

 លោ កប បន្ត ថា៖ « ថ្ងៃ នៃះ  ជា  
ថ្ងៃ អី?  មាន អ្នក ណា គៃ ធ្វើការ  
ហើយ លិខិត  ចៃញ ថ្ងៃ  ៨ រួច- 
ហើយ មក សួរ ខ្ញុំ ពី លទ្ធ ផល ថា  
មាន មា្ចាស ់រោង ចកៃ ប៉នុា្មាន  ខ្ញុ ំអត ់
មាន លទ្ធ ផល ឲៃយ ទៃ។  ចុង សបា្តាហ ៍  
ថ្ងៃ សៅរ ៍ ថ្ងៃ អាទតិៃយ   មាន អ្នក ណា 
គៃ ធ្វើ ការ  បើ ទោះ ជា  មាន ( ការ- 
យល់ ពៃម បញ្ចុះ តម្លៃ)  ក៏ តៃូវ  
ឆ្លង កាត់ តាម នីតិ វិធី នៃ ការ ចរចា 
ដៃរ  ហើយ បើ ទោះ ជោគ ជ័យ  ក៏ 
គៃ ចាំ ថ្ងៃ ធ្វើកា រ  រាយ ការណ៍ មក 
សមា គមដៃរ » ។ 

 លោក  ហៃង  សួរ   អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសងួ ការងរនងិបណ្តុះ ប ណា្តាល- 
វិជា្ជា ជីវៈ  បាន បដិ សៃធ ធ្វើ ការ- 
អតា្ថា ធិបៃបាយ   ជុំវិញ ករ ណ ី  

GMAC  ស្នើ ឲៃយ មា្ចាស់ ទីតាំង ជួល 
រោង ចកៃ បញ្ចុះ តម្លៃ   ៣០   ភាគ- 
រយ   ក្នុង  រយៈ ពៃល  ៣  ទៅ ៦  
ដោយ បាន បង្វៃរ សណំរួ ទៅ កាន ់ 
មា្ចាស់ ដី ផ្ទាល់។   លោក បន្ត ថា    
កៃ សួង  គ្មាន សមត្ថ កិច្ច ចំពោះ 
ករណី នៃះ ទៃ  ពៃះ ការ សមៃច 
បញ្ចុះ តម្លៃ យ៉ាង ណា នោះ  គឺ  
អា សៃយ័ ទៅ លើ មា្ចាស ់ទតីាងំ   នងិ  
រោង ចកៃ ផ្ទាល់ ធ្វើ ការ ចរ ចា គ្នា ។ 

 បញ្ហា នៃះ   លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  
« សួរ ទៅ មា្ចាស់ ដី  កៃសួង មិន មៃន 
ជា មា្ចាស់ ដី  ហើយ ក៏ មនិ មាន ដៃន 
សមត្ថ កិច្ច លើ ការ ងរ ដៃន ដី ដៃរ » ។ 

 លោក សៃី   យ៉ាង   សុភ័ណ្ឌ  បៃ- 
ធាន សម្ពន័្ធ សហ ជពី កម្ព ុជា   បាន 
លើក ឡើង កាល ពីមៃសិល មិញ ថា   
ការ អំពាវ នាវ ទាំង នៃះ  គឺ ជា សិទ្ធិ 
រប ស់ GMAC  ប៉ុ ន្តៃកា  រស មៃច 
យ៉ា ងណា នោះ   គឺ អាសៃ័យ ទៅ 
លើ ការ សមៃច ចិ ត្ត របស់ មា្ចាស់ ទី- 
តាងំ  ពៃះ បច្ច ុបៃបន្ន  គៃប ់គ្នា សទុ្ធ 

តៃរង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ជំ ងឺ កូវើដ ១៩ ។  
 លោក សៃី បន្ត ថា៖ « ធម្ម តាកា រ- 

ស្នើ គឺ អាច ធ្វើ ទៅ បា ន  គៃ ន់ តៃ 
ស្ថិត ក្នុង ការ សមៃច ចិត្ត  គឺ អា- 
សៃ័យ លើ មា្ចាស់ ទី តាំង   ពៃះ 
កន្លៃង ជលួ មយួៗ   គ ឺមាន កងុ តៃ  
បំពៃញ រ បស់ គៃ ដើមៃបី សំ អាង ។     
មា្ចាស់ ទី តំា ង  ក៏ ជា ភាគី នៃ ការ បៃ-  
ឈម ដូច គ្នា   ពៃះ ពៃល ខ្លះគត់ 
ជួ ល ឲៃយ គៃ   ហើយ យក បៃក់ នៃះ   
ទៅ បៃើ បៃស ់អ ីផៃសៃង ទៀត   ដចូ្នៃះ 
គ ត់ ក៏ បៃឈម នឹ ង ហានិ ភ័យ 
ដៃល កំពុង ទទួល រង ដូច គ្នា » ។ 

 ទោះបី យ៉ា ង ណា   លោក សៃី  
យ៉ាង   សុភ័ណ្ឌ  លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ 
ភាគី ទាំង សងខាង ប ន្ត ចរ ចា គ្នា 
ដើ មៃបី ស្វៃង រក ដំ ណះ សៃយ 
មួយ ដៃល អាច ទទួល យក បាន   
ក្នងុ ពៃល ដៃល ពភិព លោកកដ៏ចូ 
ជា កម្ពុជា   កំពុង បៃឈម នឹង ជំងឺ  
ក ូវើដ ១៩  ដៃល បន្ត ផ្តល ់ផល ប៉ះ-  
ពាល់ គៃប់ គ្នា ៕ 

រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ ក្នងុ ខណ្ឌ ពោធិ៍ស្រន ជ័យ  រាជធានី ភ្ន ំព្រញ   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ព្រះមហាក្រសត្រព្រះ-
បាទសម្ដ្រចព្រះបរមនាថនរោ-
ត្តមសីហមុនី ទទួលព្រះរាជ
សវនាការជាមួយលោកWang
Yiទីប្រឹក្រសារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងការបរទ្រសន្រសាធា-
រណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយ
បានពិភាក្រសាពីចំណងមិត្តភាព
រវាងប្រទ្រសទាំង២និងការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។
សា្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាឲ្រយ

ដងឹថាព្រះមហាក្រសត្រនរោត្តម
សហីមនុីកាលពីថ្ង្រសកុ្របាន
ទទួលសា្វាគម៍លោកWang
Yiនៅទីក្រងុប៉្រកំាងខណៈដ្រល
ព្រះអង្គកំពុងគង់ពិនិត្រយសុខភាព។
ក្នុងជំនួបនោះលោកWang
Yiបាននំាពាក្រយសួរសុខទុក្ខរបស់
ប្រធានធបិតីចនិសុីជនីភងីនិង
ភរិយាថា្វាយព្រះមហាក្រសត្រ។
លោកWangYiថ្ល្រងថា

សម្ត្រចព្រះបរមនាថនរោត្តម
សីហមុនីព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ត
រក្រសាមិត្តភាពប្រព្រណីជាមួយចិន
បនា្ទាប់ពីសម្ដ្រចព្រះបរមរតន-
កោដ្ឋពោលគឺព្រះអង្គបានរួម-
ចំណ្រកជាថ្មីយា៉ាងសំខាន់ក្នុង
ការអភវិឌ្រឍមតិ្តភាពរវាងចនិនិង
កម្ពុជា។លោកក៏បានបង្ហាញ
ការត្រកអររបស់ភាគីចនិដ្រល
បានឃើញកម្ពជុាធ្វើបានយា៉ាងល្អ
ក្នងុការទប់សា្កាត់នឹងជំងឺកូវីដ១៩
ក្នងុប្រទ្រសឲ្រយទទួលបានសមិទ្ធ-
ផលគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ហើយ
លោកជឿជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រកដជាអាចយកឈ្នះជាមួយ
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ន្រះជាមិនខាន។
ទំព័រហ្វ្រសបុ៊ករបស់សា្ថានទូត

ចិនសរស្ររថា៖«ខណៈព្រល
ន្រះចនិនងិកម្ពជុានៅត្រអាច
ប្រឈមជាមួយហានិភ័យនិង
បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុង
កិច្ចទប់សា្កាត់ការផ្ទុះឡើងសា-
ជាថ្មីនូវជំងឺកូវីដក្នងុប្រទ្រសនិង
កិច្ចទប់សា្កាត់នឹងជំងឺន្រះដ្រល
ឆ្លងពីក្រប្រទ្រស។ភាគីទាំង
២ គួរពង្រងឹកិច្ចសហការសាម-
គ្គីគ្នា និងការពិភាក្រសាបទពិសោធ
ទប់សា្កាត់នងឹវរីសុមយួន្រះដើម្របី
ដំណើរការស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមនិង
សណ្ដាប់ធា្នាប់ជីវភាពសាជាថ្មី
ដោយស្ថតិក្រមការទប់សា្កាត់
យា៉ាងមោះមុតក្នងុភាពធម្មតាន្រះ»។
សា្ថានទតូចនិបានលើកឡើង

នវូសម្ដីរបស់លោកWangYi
ដ្រលថ្ល្រងថាខណៈព្រលដ្រល
ចនិកពំងុត្រប្រយទុ្ធប្រឆាងំនងឹ
ជងំកឺវូដី១៩ដ៏ចាបំាច់ន្រះភាគី
កម្ពជុាបានផ្តល់ការគទំ្រយា៉ាង-
មុតមំាជូនដល់ភាគីចិន។ក្រយ
ពីកម្ពជុាមានការផ្ទុះឡើងនវូជំងឺ

កូវីដ១៩មកភាគីចិន ក៏បាន
ចាត់បញ្ជនូក្រមុអ្នកជំនាញវ្រជ្ជ-
សាស្រ្តរដ្ឋចិនដំបូងគ្រក្នុងកិច្ច
ទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុបណ្ដា
ប្រទ្រសជតិខាងន្រចនិនងិក្រុម
អ្នកជំនាញវ្រជ្ជសាស្ត្រយោធាចិន
មកកាន់ប្រទ្រសកម្ពជុាព្រមទំាង
បានផ្តល់សមា្ភារទប់សា្កាត់ចាំ-
បាច់ជាច្រើនជូនដល់កម្ពុជា។
«ទាំងន្រះបានបង្ហាញឲ្រយឃើញ
ពីមិត្តភាពប្រព្រណីដ្រលគំទ្រ
គ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
រវាងចិននិងកម្ពុជា»។
បើតាមទូតចិនដដ្រលព្រះ-

មហាក្រសត្រនរោត្តមសីហមុនី
បានផ្ដាសួំរសុខទុក្ខប្រធានីធិបតី
សីុនិងភរិយានិងបានមានបន្ទូល
ថានឹងបន្តរក្រសានិងអភិវឌ្រឍមិត្ត-
ភាពរវាងចិននិងកម្ពជុានិងផ្តល់
អត្ថប្រយោជន៍កាន់ត្រច្រើនជនូ
ដល់ប្រជាជនន្រប្រទ្រសទំាង២។
ព្រះអង្គបានសាទរដល់ចិនក្នុង-
ការទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩និង
ថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះចិនដ្រល
បានផ្ដល់ជនំយួដល់កម្ពជុាក្នងុ
កិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩។ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាកម្ពុជា
នឹងបន្តពង្រងឹកិច្ចពិភាក្រសាជាមួយ

ចិនអំពីបទពិសោធក្នងុកិច្ចទប់-
សា្កាត់នឹងជំងឺន្រះដើម្របីរក្រសាសុខ-
សុវត្ថភិាពអាយុជីវិតប្រជាជន។
ទំព័រហ្វ្រសប៊ុក Royal du

Cambogdeក៏បានលើកឡើង
នវូសម្ដីលោកWangYiដ្រល
លោកថា៖«មិត្តភាពចិន-កម្ពុជា
គឺជាមិត្តភាពដ្រលមិនអាចបំប្រក
បាននិងបានទប់ទល់ទៅនឹងការ
សាកល្របងន្រការផ្លាស់ប្តូរអន្តរ-
ជាតិហើយវាអាចត្រវូបានគ្រហៅ
ថាជាគំរូន្រការផ្លាស់ប្តរូរវាង
ប្រទ្រសនិងរដ្ឋ»។លោកWang
Yiត្រវូបានស្រង់សម្ដីថា៖«ភាគី

ទំាង២គួរត្រពង្រងឹថ្រមទៀតនូវ
សាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការព្រមទំាងការផ្លាស់ប្តរូបទ-
ពិសោធក្នងុការការពារនិងគ្រប់-
គ្រងហើយសា្ដារឡើងវិញនូវជីវិត
ស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមក្នុងខណៈ
ដ្រលប្រកាន់ខា្ជាប់នវូការការពារ
និងការត្រួតពិនិត្រយចំពោះការ-
រីករាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩»។
ព្រះមហាក្រសត្រក៏បានចលូរួម

រំល្រកទុក្ខចំពោះអ្នកដ្រលសា្លាប់
ដោយសារជងំឺកវូដី១៩ដោយ
ព្រះអង្គបង្ហតូទង់ព្រះមហាក្រសត្រ
ត្រមឹពាក់កណ្ដាលដងនៅមុខ

ព្រះរាជដណំក់ចណំ្រកសម្ត្រច
ព្រះមហាក្រសត្រីព្រះអង្គបាន
ប្ររព្ធពិធីតាមប្របព្រះពុទ្ធសា-
សនានៅព្រះបរមរាជវំាងន្រ
ប្រទ្រសកម្ពជុាដើម្របីបួងសួងដល់
ប្រជាជនចិន។ន្រះបើតាម
RoyalduCambodge។
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទលូថា៖«ខ្ញុំ

ជឿជាក់យា៉ាងមុតមំាថាទំនាក់-
ទំនងកម្ពុជា-ចិននឹងត្រូវបាន
ពង្រឹងបន្ថ្រមទៀតហើយមិត្ត-
ភាពប្រជាជននឹងបន្តកាន់ត្រ
សុីជម្រថ្រមទៀតផងដ្ររ»។
ក្នុងករណីដាច់ដោយឡ្រក

លោកទៀបាញ់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
ការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ង្រ
សុក្របានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ
ជាមួយលោកWeiFenghe
ទីប្រឹក្រសារដ្ឋចិននិងជារដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសងួការពារជាតិចនិអពំីការ
រួមគ្នារវាងរដា្ឋាភិបាលនិងប្រជា-
ជនចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩។ន្រះបើតាម
ព័ត៌មានពីសា្ថានទូតចិន។
សា្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ថា៖«ភាគី

ចិនសូមវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ
សមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាដ្រល
ទទួលបានពីកិច្ចទប់សា្កាត់នឹង

ជំងកឺវូដីហើយចនិនងឹបន្តជរំុញ
កិច្ចទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់និងកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ត្រងន្រ
យោធារវាងប្រទ្រសទំាង២»។
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌិត្រយ-
សភាកម្ពជុាយល់ឃើញថាបើ
និយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពជុានិង
ចិនគឺថា្នាក់ដឹកនំាកម្ពជុានិងព្រះ-
មហាក្រសត្រមានទំនាក់ទំនងជិត-
ស្នទិ្ធទំាងកម្រិតឯកជននិងផ្លវូរដ្ឋ។
លោកថាប្រទ្រសទំាង២មាន
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធលើវិស័យ
៤ រួមមានវិស័យនយោបាយ
ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្របធម៌និងទំនាក់-
ទំនងជាឯកជនរវាងថា្នាក់ដឹកនំា
ចិន និងអតីតព្រះមហាក្រសត្រ
ព្រះមហាក្រសត្របច្ចុប្របន្ន និង
ថា្នាក់ដឹកនាំកំពូលបច្ចុប្របន្ន។
«ក្នុងវិស័យយោធាទំនាក់ទំនង
រវាងប្រទ្រសទំាង២គឺដល់កម្រិត
កំពូលរហូតដល់មានការសង្រស័យ
ថាកម្ពជុាបានលួចចុះកិច្ចព្រម-
ព្រៀងសមា្ងាត់ជាមួយចិនផ្ដល់ឲ្រយ
ចិនប្រើប្រស់ផ្ដាច់មុខនូវមូល-
ដា្ឋានយោធាដ្រនសមុទ្រ។ទំាង-
អស់ន្រះមានន័យថាមានភាព-
សុីជម្រន្រទំនាក់ទំនង»៕

ថ្ង្រចន្ទទី១១ែខឧសភាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ព្រះមហាក្រសត្រទទួលព្រះរាជសវនាការជាមួយទីប្រកឹ្រសារដ្ឋចិនពិភាក្រសាពីចំណងមិត្តភាព

ពេះមហាកេសតេ និង លោក Wang Yi។ រូបថតសហការី



តពីទំព័រ ១...គឺដោយសារតែមាន
អ្នកបែើបែស់ផ្លូវចែើនលើសលប់ទូទាំង
បែទែសបានចលូរមួគោរពចែបាប់ចរាចរណ៍
យ៉ាងផុសផុល។
គណៈកមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរា-

ចរណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងអំឡុងការរឹត-
បន្តឹងចែបាប់ចរាចរណ៍ក៏មាននគរបាល
ចរាចរណ៍មយួចនំនួតែវូណែនាំដោយសារ
បែើបែស់ពាកែយសម្ដី និងឥរិយបថមិន
សមរមែយនងិខ្វះសលីធម៌។ប៉នុ្តែក្នងុនោះ
ក៏មានទសែសនៈមយួចនំនួបានបកសែយ
ដោយអគតិគ្មានវិជា្ជាជវីៈនៅតាមបណ្ដាញ
សង្គមហ្វែសប៊ុកដោយបង្ហោះនូវខ្លឹម-
សារបំផ្លើសញុះញង់ឱែយពលរដ្ឋយល់-
ចែឡំចំពោះការរឹតបន្តឹងចែបាប់របស់
រដ្ឋាភិបាលនៅពែលនែះ។
គ.ស.ច.ក.បញ្ជាកថ់ាវធិានការរតឹបន្តងឹ

ចែបាប់នែះគឺជាជមែើសដ៏ល្អបំផុតដើមែបី
កាត់បន្ថយគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដែល
តែងធ្វើឱែយពលរដ្ឋពកិារភាពបាត់បង់ជវីតិ
នងិខចូខាតទែពែយសមែបត្តិជាចែើនដោយ-
សារបើកបរមិនគោរពចែបាប់ចរាចរណ៍។
ក្នុងទំព័រហ្វែសប៊ុកនៅថ្ងែទី៩ឧសភា

លោកសខែងឧបនាយករដ្ឋមន្តែី រដ្ឋ-
មន្តែីកែសងួមហាផ្ទែនងិជាបែធានគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លូវគោក បានលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋ
ឲែយចូលរួមផ្តល់ជាមតិយោបល់ក្នុងន័យ

សា្ថាបនានងិកែលម្អថែមទៀត។ការបើក
ឲែយមានការចលូរមួផ្តល់យោបល់គឺដើមែបី
បន្តការអនវុត្តចែបាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកឲែយ
កាន់តែល្អបែសើរឡើង ក្នុងន័យកាត់-
បន្ថយអតែគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ដែល
បណ្ដាលឱែយសា្លាប់។កែពីនែះក៏ដើមែបី
ធ្វើឱែយសណ្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈកាន់តែ
មានរបៀបរៀបរយល្អបែសើរសមជា
បែទែសកម្ពុជា និងបែជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ដែលជាបែជាជាតិសុីវិល័យ។
រដ្ឋាភបិាលរពំងឹថាការរតឹបន្តងឹចែបាប-់

ចរាចរណ៍តាមអនុកែឹតែយថ្មីដែលបង្កើន
បែក់ផាកពិន័យរហូតដល់៣ដងនិង៥
ដងនែអនកុែតឹែយចាសន់ងឹអាចកាត់បន្ថយ
អតែសា្លាប់និងរបួសដោយសារគែះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ជាអតបិរមាក្នងុឆ្នាំ២០២០
កែយពីចនំនួគែះថា្នាក់សា្លាប់នងិរបសួ
ក្នងុឆ្នាំ២០១៩បានកើនឡើងយ៉ាងគហំកុ
បើបែៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨។
លោកហុមឹយ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរ-

បាលជាតិនងិជាអគ្គលែខាធកិារគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកថ្លែងក្នងុសន្នសិទីមយួថានគរបាល
ចរាចរណ៍កណំត់បទល្មើសចរាចរណ៍ជា
អាទភិាពដែលរតឹបន្តងឹដចូជាអ្នកបើកបរ
ម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពសែវឹងមិន-
គោរពភ្លើងនងិសា្លាកសញ្ញាល្មើសការបត់
នងិវ៉ាជែងដកឹលើសចណំុះគ្មានសា្លាក-

លែខបែើបែស់ទរូសព័្ទដោយគ្មានកាស
គ្មានបណ្ណបើកបរមិនពាក់ខែសែកែវត់។
លោកគង់ រតនៈ បែធានវិទែយាសា្ថាន-

ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសាទរ
នៅពែលឃើញតួលែខគែះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍ថយចុះនៅពែលនែះ។ប៉នុ្តែលោក
លើកឡើងថាតលួែខក្នងុ១សបា្ដាហ៍នែះ
មិនទាន់អាចកំណត់ថាឥរយិបថបើកបរ
របស់ពលរដ្ឋបានផា្លាស់ប្ដូរ១០០%ឬក៏
មាននិរន្តរភាពនៅឡើយទែ ដោយសារ
ការគោរពចែបាប់នៅពែលនែះគឺអាសែយ័
ដោយមានការដក់ពងែយនគរបាល
ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវ។ឯការធ្វើ-
ចរាចរណ៍នៅមិនទាន់ពែញលែញ
ឡើងវញិនៅឡើយសែបពែលកពំងុមាន
បញ្ហោដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថា៖«យើងមនិទាន់អាចថានែះ

គឺជាការបត់បានឬការផា្លាស់ប្ដូរ[ឥរិយ-
បថ]បានទែគឺយើងអត់ទាន់ដងឹទែហើយ
សមែប់ខ្ញុំគឺតែូវតាមដនបន្តទៀត។
ប៉ុន្តែយើងសបែបាយចិត្តនឹងលទ្ធភាព
ដែលមានការផា្លាស់ប្ដូរ[នែការបើកបរ]។
ប៉ុន្តែយើងចង់ឱែយការផា្លាស់ប្ដូរនែះ បន្ត
ជាប់លាប់ជាមួយអ្នកបែើបែស់ផ្លូវយូរ-
អង្វែង។យើងអត់ចង់ឃើញ នៅពែល
មានប៉ូលិស[អ្នកបើកបរ]បានកែបែ
ហើយនៅពែលប៉ូលិសដកទៅវិញលែង
ធ្វើការរឹតបន្តឹងចែបាប់ គត់[អ្នកបើកបរ]
ងាកទៅរកសភាពដើមវិញគឺយើងអត់-
ចង់ឃើញអ៊ីចឹងទែ»។
លោកហា៊ាងសុទា្ធាយុត្តិមន្តែីនាំពាកែយ

កែសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ឲែយដឹងថា គិតពីថ្ងែទី៧មែសា ដល់ទី៦
ឧសភាពលរដ្ឋដែលបានប្ដរូបណ្ណបើកបរ

មាន១៧៧៤១បណ្ណនិងមកបែឡង
យកបណ្ណមានចំនួន១៣៣៦៥បណ្ណ។
លោកបន្តថាក្នុងអំឡុងពែលនែការរឹត-
បន្តឹងចែបាប់នៅពែលនែះពលរដ្ឋដែល
មកប្ដរូបណ្ណបើកបរនងិបែឡងយកបណ្ណ-
បើកបរបានកើនឡើងពី២ទៅ៣ដងបើ
បែៀបធៀបទៅនឹងថ្ងែធម្មតា។
លោកបន្តថា៖«ជាមធែយមវមាន១៧០០

ទៅ១៨០០សមែប់ការប្ដរូបណ្ណបើកបរ
នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពែញហើយការ-
បែឡងយកបណ្ណបើកបរមាន៧០០ទៅ
៨០០នាក់។អ៊ីចឹងបើសរុបទៅទាំងប្ដូរ
បណ្ណនិងបែឡងយកបណ្ណ ចូលជាង២
ពាន់៥រយបណ្ណនៅក្នុង១ថ្ងែដែលជា
អតែកើនខ្ពស់ទៅ២ឬ៣ដងធៀប
ទៅនឹងថ្ងែធម្មតា»។
ជាមយួគ្នានែះនាយកដ្ឋាននគរបាល-

ចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈ
ក៏បានបញ្ជាក់តាមទំព័រហ្វែសប៊ុករបស់
ខ្លួននៅថ្ងែទី៩ឧសភាដែរថានគរបាល-
ចរាចរណ៍ពុំបានផា្អាកការតែួតពិនិតែយ
ឯកសារយនយន្តឡើយ ហើយក៏
មិនបានលើកពែលផាកពិន័យចំពោះ
ម៉ូតូដែលតែូវមានបណ្ណបើកបរនោះទែ។
ការបញ្ជាកប់ែបនែះខណៈនាយកដ្ឋាន

លើកឡើងថា នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ហ្វែសប៊ុក មានអ្នកយកព័ត៌មានចាស់
មកចុះផែសាយនាំឱែយយល់ចែឡំអំពីការ-
រឹតបន្តឹងចែបាប់នៅពែលនែះថាអាជា្ញាធរ
ផា្អាកតែួតពិនិតែយឯកសារយនយន្តនិង
លើកពែលផាកពិន័យចំពោះម៉ូតូដែល
តែូវមានបណ្ណបើកបរ៕
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គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះ...
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តុលាការខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាងំកោះហៅម្រោឃំុស្រោបរឿងលួចលក់ដីអ្នកដទ្រោ
ខន សា វិ 

 កំពង់ឆ្នាំង ៈ សាលាដំបូង
ខែត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចែញដីកា
កោះហៅលោកយឿនសផុល
មែឃុំសែបនៅសែុកកំពង់-
តែឡាចឱែយចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅ
ថ្ងែទ២ី០ខែឧសភាក្នងុនាមជា
ជនសងែស័យ ពីបទលួចលក់
ទែពែយសមែបត្តិអ្នកដទែជាសណំុំ
រឿងក្តីដែលលោកសុផល
បញ្ជាក់ថាកើតឡើងដោយសារ
ពលរដ្ឋចនំនួ២គែសួារជាដន្លង
នឹងគ្នាដែលមានទំនាស់ជា-
មួយគ្នា។
ដីកាដែលបានចែញដោយ

លោកអិតុសធុាពែះរាជអាជា្ញា
អមសាលាដំបូងខែត្តកំពង់-
ឆ្នាងំបានបញ្ជាក់ថាជនសងែស័យ
ឈ្មាះយឿនសុផលតែូវចូល
ខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការ
ពីករណីក្លែងបន្លំឯកសារដីធ្លី
រំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់អចលន-
វត្ថុអ្នកដទែដោយចែតនានិង
លួចលក់អចលនវត្ថុអ្នកដទែ
ដែលបែពែឹត្តឡើងកាលពីថ្ងែទី
៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥។
លោកអិុតសុធាបានបែប់

ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍យ៉ាងខ្លីថា៖«នៅ
ពែលមានពលរដ្ឋប្ដឹងគឺយើង

តែូវតែកោះហៅមកសាកសួរ
ប៉ុន្តែសាច់រឿងយ៉ាងម៉ែចយើង
អត់ទាន់ចែបាស់ទែអ៊ចីងឹចាំហៅ
គត់មកសួរនាំសិន»។
លោកយឿនសុផលបាន

លើកឡើងថាមូលហែតុដែល
នាំឱែយមានការប្ដឹងរូបលោកទៅ
តុលាការបែបនែះគឺកើតចែញ
ពីជម្លាះរវងពលរដ្ឋចំនួន២
គែសួារដែលធា្លាប់ជាដង្លងនងឹ-
គ្នាហើយមិនមែនជាករណីដែល
លោកទៅយកដីរបស់អ្នកដទែ
ទៅលក់ដូរឡើយ។
លោកបន្តថាគែួសារទាំង២

ដែលជាដន្លងនឹងគ្នានែះកាល
ពីមិនទាន់ឈ្លាះគ្នាគឺបានពែម-

ពែៀងគ្នាដើមែបីយកដីរបស់កនូ
មួយកន្លែងដែលមានទំហំ
ទទឹង១៥ម៉ែតែនិងបណ្ដាយ
២០ម៉ែតែទៅលក់ក្នុងតម្លែ
បែហែល១មុនឺដលុា្លារដោយឱែយ
មា្ដាយខាងសែី អ្នកឈរឈ្មាះ
ធ្វើលខិតិលក់-ទញិខណៈដែល
កូនៗកំពុងរស់នៅនិងរវល់ធ្វើ
ចមា្ការក្នុងខែត្តបាត់ដំបង។
លោកបន្តថាប៉នុ្តែកែយមក

បនា្ទាបព់ីកនូបានបែកបាក់គ្នាដី
នោះបានអាក់ខានលក់វិញ
ដោយសារមានជំទាស់ពីខាង
បែុសហើយភាគីខាងសែីបាន
បែគល់បែក់កក់ទៅភាគីអ្នក-
ទិញវិញ។លុះមកដល់ចុងឆ្នាំ

២០១៦ដន្លងទាំង២រួមទាំង
កូនៗបានទៅធ្វើលិខិតសំុបែង-
ចែកទែពែយនៅសាលាឃុំដើមែបី
ពុះដីចែកគ្នារួមទំាងការធ្វើលិខិត
ពែមពែៀងដើមែបីរុះរីផ្ទះចែកគ្នា
ដែលតែូវធ្វើឡើងនៅខែមករា
ឆ្នាំ២០១៦។
លោកថ្លែងថា៖«ប៉ុន្តែភាគី

មា្ខាងទៀត(ភាគីខាងបែុស)
អត់គោរពតាមកិច្ចសនែយាជា-
មួយអាជា្ញាធរដែលមានកែុម-
បែកឹែសាឃុំជទំប់នងិមានមែភមូិ
អីចូលរួមផ្ដតិមែដែទែ។កែយ-
មកក៏មានពាកែយប្ដងឹពីមា្ដាយខាង-
សែីប្ដងឹទៅតលុាការរឿងប្ដីអត់
មានការទទួលខុសតែូវ រឿង
អាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនទាំង៣
នាក់កែយពីទៅមានបែពន្ធថ្មី
ទៅហើយប្ដឹងថាបានរុះរីផ្ទះ
ខុសពែលវែលា»។
លោកយឿនសុផលបាន

បញ្ជាក់ទៀតថាចំណែកភាគី
ខាងបែុសវិញបនា្ទាប់ពីមាន
ដីកាកោះហៅពីតុលាការដោយ
មានបណ្ដឹងពីខាងសែី ក៏បាន
ខងឹរាលដលមកដល់របូលោក
ហើយកប៏ានប្ដងឹរបូលោកពបីទ
ឃុបឃិតយកដីដែលមានទហំំ
១៥ម៉ែតែគុណនឹង២០ម៉ែតែ
នោះទៅវិញ៕

លោក  យឿន សុផល(ឆ្វ្ង)ជា   ម្ឃុំស្ប ។ រូបថតសហការី



គឹមសារុំ

កាលពីសប្ដាហ៍មនុភ្នំពេញ-
ប៉ុស្ដិ៍បនផេសព្វផេសាយមួយវគ្គរួច
មកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណី
ជួលទីតាំងឬផ្ទះឲេយគេតេតេូវ-
បនអ្នកជួលយកទៅធ្វើសកម្ម-
ភាពល្មើសចេបាប់ ហើយតេូវ
សមត្ថកិច្ចបង្កេប តាមរយៈ
ការបកសេយពីលោកមេធាវី
កុយដុល្លាអត្តលេខ១៩៧៨T
ជាសមាជិកនេកេុមមេធាវីធម្ម-
សាសេ្តដេលមានការយិាលយ័
នៅអគារលេខ៣៦ជាន់ទី១០
បន្ទប់លេខP១០-P១១ផ្លូវ
លេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់
ខណ្ឌ៧មករារាជធានីភ្នំពេញ។
ប៉នុ្តេសមេប់វគ្គនេះលោកបន
ពនេយល់ជុំវិញករណីនេះថា តើ
ទីតាំងទាំងនោះអាចតេូវដក-
ហតូឬមយួយា៉ាងណាតាមរយៈ
សំណួររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដូច-
ខាងកេម៖
តើសមត្ថកិច្ចអាចដកឃ្លាំង

ឬផ្ទះនោះជាសម្បត្តិរដ្ឋទ្?
ប្សិនបើមិនដកហូតទ្ ត្ូវ
ប្ើពល្ប៉នុ្មានទើបបគ្ល់ឲយ្
ម្ចាស់វិញហើយតូ្វបំព្ញប្ប-
បទស្នើសុំកាន់កាប់ផ្ទះឬទតីាងំ
វិញតាមនីតិវិធីប្បណា?
យោងតាមមាតេ៤៤នេរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញនេពេះរាជាណាចកេ-
កម្ពុជាបនចេងថា៖
“ជនណាក៏ដោយទោះជា

បុគ្គលក្តីជាសមូហភាពក្តីមាន
សិទ្ធិជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិ មានតេ
រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដេល
មានសញ្ជាតិជាខ្មេរទេទើបមាន
សិទ្ធិជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី។
កម្មសិទ្ធិឯកជនសេបចេបាប់

ស្ថិតនៅកេមការគាំពារនេ
ចេបាប់។
ដេលនឹងអាចដកហូតកម្ម-

សទិ្ធិអពំជីនណាមយួបននោះ
លុះតេតេបេយោជន៍សាធា-
រណៈតមេូវឲេយធ្វើក្នុងករណី
ដេលចេបាប់បនបញ្ញត្តិទុកហើយ
តេវូផ្តល់សណំងជាមនុដោយ-
សមរមេយនិងយុត្តិធម៌”។
តាមរយៈមាតេខាងលើបន

ផ្តល់ឲេយចេបាប់ដោយទេបេកជាអ្នក
កណំត់ពីរបបកម្មសទិ្ធិនងិការ-
ដកហូតកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុហើយ
នៅក្នុងនោះយើងឃើញមាន
ចេបាប់ស្តីពីអសេសាមិករណ៍(ឧទា-
ហរណ៍ដូចជាការដកហូត
អចលនវត្ថុទាំងសេុងឬផ្នេក

ណាមួយដើមេបីសាងសង់ផ្លវូជា-
ដើមតេតេវូផ្តល់សណំងជាមនុ
ដោយសមរមេយ)នងិឃើញមាន
ក្នុងកេមពេហ្មទណ្ឌតេង់មាតេ
៦២បនចេងថា៖“ការរបឹអូស
អាចធ្វើទៅលើវត្ថុដូចតទៅ៖
១-ឧបករណ៍សមា្ភារឬវត្ថុណា

មួយដេលបនបេើបេស់ក្នុង
ការបេពេតឹ្តបទល្មើសឬសមេប់
បេពេឹត្តបទល្មើស។
២-វត្ថុឬមលូនធិិដេលជាកម្ម-

វត្ថុនេបទល្មើស។
៣-ផលទុនឬទេពេយសមេបត្តិ

ដេលជាផលកើតចេញពីបទ-
ល្មើស។
៤-ឧបភោគភណ្ឌសមា្ភារនងិ

ចលនវត្ថុនៅក្នុងទីកន្លេងដេល
បទល្មើសបនបេពេឹត្ត។
ប៉ុន្តេការរឹបអូសមិនអាច

បេកាសបនទេបេសនិបើមាន
ការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់
តតិយជន”។
ចំណេកមាតេ៦៣កថាខណ្ឌ

១នេកេមពេហ្មទណ្ឌបនចេង
ថា៖កាលបើការរឹបអូសបន
កា្លាយទៅជាសា្ថាពរទេពេយសមេបត្តិ
រឹបអូសកា្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិ
របស់រដ្ឋលើកលេងតេមានបទ-
បេបញ្ញតិ្តដោយទេបេកដេលចេង
អំពីការបេគល់ផេសេងពីនេះ”។
តាមការពិនិតេយទៅលើចេបាប់

ខាងលើការដកហូតទៅជា
ទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋអាចធ្វើទេបើង
កេមកេបខ័ណ្ឌចេបាប់ស្តីពី
អសេសាមិករណ៍ឬមានសេចក្តី-

សមេចជាសា្ថាពរអាចជាសាល-
កេមឬសាលដីកាសា្ថាពរដេល
សមេចរឹបអូសវត្ថុណាមួយជា
ទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋទើបវត្ថុនោះកា្លាយ
ទៅជាទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋបន។
ដោយទេបេកពាក់ព័ន្ធនឹងសំ-

ណួរសួរថាតើបើមិនដកហូតជា
ទេពេយសមេបត្តិរដ្ឋទេ រយៈពេល
ប៉ុន្មានទើបបេគល់ឲេយមា្ចាស់
(កម្មសិទ្ធិករ)វិញហើយតេូវ
បពំេញបេបបទស្នើសុំកាន់កាប់
ផ្ទះវិញតាមនីតិវិធីបេបណា?
ជាធម្មតានៅពេលមានការ-

បិទទីតំាងនេបទល្មើសដេលបង្ក
ទេបើងដោយភតិកៈ(អ្នកជួល)
ចេបាស់ណាស់នងឹប៉ះពាល់ដល់
សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់មា្ចាស់ផ្ទះឬ
ឃ្លាំងនោះ។អ៊ីចឹងមា្ចាស់ផ្ទះឬ
ឃ្លាំងនោះគួរធ្វើបេបណាទើប
អាចកាន់កាប់វិញបន។ដើមេបី
ងយសេលួពនេយល់ពកីរណីនេះ
គបេបីដឹងអំពីដំណាក់កាលនេរឿង-
ក្តីពេហ្មទណ្ឌគឺដំណាក់កាល-
មនេ្តីនគរបលយតុ្តិធម៌ដណំាក-់
កាលអយេយការដំណាក់កាល-
សុើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនំុ-
ជមេះ។ហេតុដូច្នេះមា្ចាស់ផ្ទះឬ
ឃ្លាំងអាចដាក់ពាកេយស្នើសុំទៅ
សា្ថាប័នអយេយការឬចៅកេម-
សុើបសរួឬកេសួងមានសមត្ថ-
កិច្ច(ករណីចេបាប់ចេងជាក់លក់)
ដើមេបីបើកទីតាំងនោះវិញក៏
ប៉ុន្តេមា្ចាស់ផ្ទះឬឃ្លាំងនោះតេូវ
ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ និងមាន
ភស័្តតុាងថាខ្លនួពុំជាប់ពាកព់ន័្ធ

នឹងបទល្មើសនោះទេ។ជាទូ-
ទៅនៅក្នងុកិច្ចសនេយាជួលតេង-
តេបញ្ជាក់ពីកម្មវត្ថុនេការជួល
ថាតើជួលដើមេបីធ្វើសកម្ម-
ភាពអ្វី និងមានការបញ្ជាក់ថា
នៅពេលមានបទល្មើសកើត-
ទេបើងគឺជាការទទួលខុសតេូវ
ផ្ទាល់ខ្លនួរបស់ភតិកៈនិងបញ្ជាក់
អំពីភាពចំាបច់មួយចំនួនដេល
អាចឲេយតលុការពចិារណានងិ
ឈានដល់ការអនញុ្ញាតឲេយបើក
ទីតាំងនោះវិញ។បេសិនបើ
តលុការអនញុ្ញាតឲេយបើកទតីាំង
នោះវិញគឺមា្ចាស់ផ្ទះ ឬឃ្លាំង
នោះមានសិទ្ធិចូលកាន់កាប់
បេើបេស់ និងអាសេ័យវិញ
បនដោយសេបចេបាប់។
ដោយទេបេក ចំពោះថិរវេល

នេការបទិវញិអាសេយ័ទៅលើ
ចេបាប់កំណត់ហើយករណីខ្លះ
ក៏ពុំបនកំណត់ថិរវេលដេរ។
ជាក់ស្តេងយើងឃើញមានក្នុង
មាតេ៨៧នេចេបាប់ស្តពីីការតេួត-
ពិនិតេយគេឿងញៀនគឺចៅកេម-
សុើបសួរអាចបិទគេឹះសា្ថានការ-
ហាមឃត់អាជីវកម្មលើគេឹះ-
សា្ថានជាបណ្តោះអាសន្នអាច
ធ្វើទេបើងសមេប់រយៈពេល៦ខេ
យា៉ាងចេើនប៉ុណ្ណោះ។ក៏ប៉ុន្តេ
បេសិនបើយើងពិនិតេយទៅលើ
ចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងគុណ-
ភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផល-
ទំនិញនិងសេវាតេង់មាតេ
២២កថាខណ្ឌ៣គឺថាផលតិ-
កម្មសហតា្ថាករណ៍ពាណិជ្ជ-

កម្មពេមទាំងគេឹះសា្ថាននន
ដេលតេវូបនបញេឈប់ឬបទិទា្វារ
ជាបណ្តោះអាសន្នអាចដំណើរ-
ការទេបើងវិញបនលុះតេតេ
មានការអនុញ្ញាតពីកេសួងមាន-
សមត្ថកិច្ចហេតុដូច្នេះក្នុងកេប-
ខណ័្ឌនេចេបាប់នេះពុំមានកណំត់
ថិរវេលនោះទេ។
ប្សិនបើអ្នកជួល(ភតិកៈ)

សម្លាប់មនុស្សក្នងុផ្ទះនោះហើយ
រត់បាត់តើម្ចាស់ផ្ទះជាប់ទោសឬ
ក៏តូ្វសមត្ថកិច្ចរឹបអូសផ្ទះព្ះ
ជាទីតំាងប្ពឹ្ត្តបទល្មើស?
នៅពេលមានបទល្មើសឃត-

កម្មនៅក្នុងផ្ទះបង្កទេបើងដោយ
ភតិកៈហើយអ្នកទទួលខុស-
តេូវក្នុងរឿងក្តីពេហ្មទណ្ឌអាច
មានមា្នាក់ ឬមានចេើននក់ គឺ
អាចជាចារី(ជនដេដល់)សហ-
ចារីអ្នកសមគំនិតនិងអ្នកផ្តើម-
គំនិត។អ៊ីចឹងសួរថាតើមា្ចាស់
ផ្ទះជាប់ទោសឬទេហើយផ្ទះ
នោះតេូវបនរឹបអូសឬទេ?
យោងតាមមាតេ២៤នេកេម-

ពេហ្មទណ្ឌ(គោលការណ៍ឯកត្ត-
កម្មនេការទទួលខសុតេវូពេហ្ម-
ទណ្ឌ)បនចេងថា៖“បុគ្គលមា្នាក់ៗ 
ទទួលខុសតេូវពេហ្មទណ្ឌតេ
ចពំោះអពំើផ្ទាល់ខ្លនួប៉ណុ្ណោះ”។
 តេង់ចំណុចនេះ បេសិនបើ
ភតិកៈពិតជាបនបេពេឹត្តបទ-
ល្មើសឃតកម្មបេកដមេនគឺ
គាត់តេូវទទួលខុសតេូវពេហ្ម-
ទណ្ឌចំពោះមុខចេបាប់ដោយ
ហេតុថាក្នងុរឿងពេហ្មទណ្ឌនរ-
ណាធ្វើគឺអ្នកនោះជាអ្នកទទលួ
ខសុតេវូដចូពាកេយមយួពោលថា
សក់អ្នកណាកេបាលអ្នកនោះ
(ជាភាសាបរាងំcommeon
faitsonlit,onsecouche)។
អ៊ីចឹងទេមា្ចាស់ផ្ទះឬភតិបតីតេូវ
បង្ហាញថាខ្លនួពំុបនបេពេតឹ្តបទ-
ល្មើសឬចូលរួមបេពេឹត្តបទ-
ល្មើសជាមួយចារីនោះទេដូច-
ជាខ្លួនពុំបនសមេួលឲេយមាន
បទល្មើសទេខ្លនួពំុបនផ្ចងុផ្តើម
ឲេយមានបទល្មើសទេដើមេបីរួច-
ផុតពីការបេឈមនឹងការទទួល-
ខុសតេូវ និងរួចផុតពីការបេ-
ឈមនឹងការរឹបអូសផ្ទះនោះ។
ចំណេកតុលការវិញខ្ញុំបទ
ជឿថាគាត់កាត់សេចក្តីបេកប-
ដោយយតុ្តធិម៌ណាស់ពោលគឺ
មុនសេចក្តីសមេចផ្តន្ទាទោស
អ្នកណាមា្នាក់នោះ គឺគាត់មាន
ភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកចេបាស់-
លស់ណាស់៕

� ង��ងនិងអគ�នយក
លី�េសេង
និពន�នយក

ចូសហូពូរ�ូសុតមេន
ប្ធា ន�្ប់�្ងកា រីនិពន�

សំរិទ្ធ
អនុប្ធា ន�្ប់�្ងកា រីនិពន�

សូវិសា ល
អនុប្ធា នក្ុមអ្នកយកព័ត៌ម ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រីនិពន�រងព័ត៌ម នជា តិ
វងេសសុ�េង,ពេុំភ័កេ្ត

កា រីនិពន�ព័ត៌ម នស្ដ្ឋកិច្ច
�៉េគុណមករា

កា រីនិពន�រងព័ត៌ម នស្ដ្ឋកិច្ច
រា�ន់រីយ

កា រីនិពន�ព័ត៌ម នអន្តរជា តិ 
បេក់សា យ

កា រីនិពន�ជីវិតកម្�ន្ត
ប៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�រងជីវិតកម្�ន្ត
ប៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�រង/អ្នកបក�្ព័ត៌ម នកី� 
ណេមវណ�ៈ

កា រីនិពន��្ហទំព័រ
ល ងផ ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌ម នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�េង

អ្នកយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,�េងសុខគន�
អ្នកបក�្

ប៊ុនផល្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន
�ឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី

កា រីរូបថត
ហេងជីវ័ន,ហុងមិន ,

ហា�នរងេសី
អ្នក�្ស�្�លអក��វិរុទ�

�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្ធា ន�្ន្កផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន្ករចន ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្ករចន�្ហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នក្ផ្�យ� ណិជ�កម្ម 
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�េវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
ប្ធា ន�្ក�យកា�្តស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្ធា ន�្ក�យកា�្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

ប្ធា ន�្នក្រដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្ស
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នក្រដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្ស
�ុិល� ភា

នយិកាហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉េង
ប្ធា នគណ�្យ្យៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌ម នវិទ្�និងរចន�្ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�្ត្តសៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសម្� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០ម៉េតេ)ភូមិ�េកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម�ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ថ្ងេចន្ទទី១១ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

តើទីតំាងឬផ្ទះជួលអាចត្រវូដកហូតឬទ្របើមានបទល្មើស?

លោកកុយដុល្លាសមជិកន្កុ្មម្ធាវីធម្មសាស្ត្កាលពីព្លកន្លងមក។រូបថតសហការី
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ARDB ពិចារណា  ទម្លាក់ អត្រា ការ ប្រាក់ មក ត្រាមឹ ៥%
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈធនាគារអភវិឌឍ្នជ៍នបទនងិ
កសិកម្ម(ARDB)ដ្លជាធនាគារ
គប់្គង្ដោយរដ្ឋកពំងុពចិារណាពីការ-
ទម្លាក់អត្ការប្ក់ពី៦ភាគរយមក
ត្ឹម៥ភាគរយដើម្បីគាំទ្សហគិ្ន
ខ្នាតតូចឲ្យបានកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត
ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីឥណទាន
ពសិស្របសរ់ដ្ឋាភបិាលដល្មនទហំំ
ទឹកប្ក់៥០លានដុលា្លារ។
លោកកៅថាចអគ្គនាយកARDB

បានថ្ល្ងក្នុងសិកា្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពី
ឥណទានដល់កសកិរចញិ្ចមឹត្ីមន់ទា
នងិកសកិរដំបន្ល្បម្ណ២៥០នាក់
ក្នងុខត្្តកណា្តាលកាលពសីបា្តាហ៍មនុថា
ARDBកំពុងពិចារណាទម្លាក់អត្ការ-
បក្ម់កនៅត្មឹ៥ភាគរយដើមប្ីគាំទ្
ដល់ប្ជាកសិករនៅកម្ពុជា។
លោកថ្លង្ថា៖«ការកំណត់អត្ការ-

ប្ក់ខងលើន្ះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍-
ជនបទនិងកសិកម្ម កំពុងពិចារណា
ទម្លាក់មកត្ឹម៥ភាគរយប្ចាំឆ្នាំវិញ
ប្សិនបើមនការចង្អុលបង្ហាញនិង
ណ្នាំពីថា្នាក់ដឹកនាំ»។
ARDBបានបញ្ចញ្មលូនធិិ៥០លាន

ដលុា្លារជាផ្លវូការកាលពីខ្មនីាសមប្់
ផ្តល់កម្ចីដល់សហគ្សនៅក្នុងវិស័យ
ឧស្សាហកម្មក្នុងអត្ការប្ក់ទាប។
បច្ចុប្បន្ន ARDBបានផ្តល់កម្ចីចាប់ពី
១០០០០-៣០០០០០ដលុា្លារជាមយួ
នឹងអត្ការប្ក់៦ភាគរយសម្ប់

ទុនបង្វិលនិង៦,៥ភាគរយសម្ប់
ទុនវិនិយោគក្នុងរយៈព្ល១ឆ្នាំ។
លោកបានឲយ្ដងឹទៀតថាចពំោះទព្យ្-

ធានាឥណទានក្មកម្មវិធីហិរញ្ញប្ប-
ទានពិស្សន្ះARDBអាចផ្តល់ជូន
រហូតដល់៨០ភាគរយន្តម្ល្ទ្ព្យ-
ធានាបំណុល។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការ-
ទទលួយកទព្យ្ធានាបណំលុនងឹមន
ភាពបត់ប្នដោយយើងនឹងទទួល
ទព្យ្ធានាឥណទានរមួមនឧបករណ៍
និងគ្ឿងម៉ាសុីនសន្និធិលិខិតធានា
សងបំណុលពីភាគីទិញឬលិខិតធានា
ផ្ស្ងៗ  វិញ្ញាបនបត្ប្ក់បញ្ញើក្ពី
អចលនទ្ព្យ»។
នៅក្នុងសិកា្ខាសាលានោះលោកគង់

សោភណ័្ឌអភបិាលខ្ត្តកណា្តាលបាន

ស្នើសុំឲយ្ARDBធ្វើការបន្ធរូបន្ថយលក្ខ-
ខណ្ឌអនុគ្ះមួយចំនួនក្នុងការផ្តល់
ឥណទានដល់ប្ជាកសិករដើម្បីផ្តល់
លទ្ធភាពឲ្យពួកគ្ធ្វើការពង្ីកអាជីវ-
កម្មបន្ថ្មក្នុងអំឡុងព្លន្ះ។
លោកថ្លង្ថា៖«ខ្ញុំសមូស្នើឲយ្មនការ

បន្ថយអត្ការបក្់ដល់កសកិរដល្
ទទួលបានឥណទានសម្ប់យកទៅ
ប្កបរបរហើយសូមស្នើឲ្យមនការ-
យោគយល់ក្នុងការបង់ប្ក់ស្ថិតក្នុង
សា្ថានភាពមនការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ស្បតាមគោលការណ៍ប្មុខរាជរដ្ឋា-
ភិបាលនិងធនាគារជាតិន្កម្ពុជា»។
បើតាមលោកកៅថាចគិតមកដល់

ព្លន្ះARDBកំពុងធ្វើការពិនិត្យ
មើលលើពាក្យស្នើសុំកម្ចីរបស់សហ-

គ្សធុនតូចនិងមធ្យមចំនួន៧ចាប់-
តាំងពីធនាគារន្ះបញ្ច្ញមូលនិធិ
៥០លានដុលា្លារជាផ្លូវការសម្ប់ផ្តល់
កម្ចីដល់សហគ្សនៅក្នងុវិស័យកសិ-
ឧសស្ាហកម្ម។លោកបន្តថាសហគស្
ធុនតូចនិងមធ្យមទាំងនោះបានដក់
ពាក្យស្នើសុំកម្ចីក្នុងទំហំ២០០០០០
ដុលា្លារដូចៗគា្នា។
ជាមួយគា្នាន្ះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាន

បង្កើតធនាគារសហគ្សធុនតូចនិង
មធ្យមកម្ពជុា(SMEBank)ក្នងុគោល-
បំណងដើម្បីគាំទ្ហិរញ្ញប្បទានដល់
សហគ្សធុនតូចនិងមធ្យមដ្ល
មនជាង៥០០០០០ដោយរដ្ឋាភិ-
បាលបានបញ្ច្ញសហហិរញ្ញប្បទាន
១០០លានដុលា្លារនិងបានដក់ឲ្យ
ដំណើរការកាលពីដើមខ្ម្សាន្ះ។
បច្ចបុប្ន្នSMEBankបានពង្កីទនុ

របស់ខ្លួនរហូតដល់ជិត១៥០លាន-
ដុលា្លារដោយសារមនការបន្ថ្មដើម-
ទនុថ្មពីីគ្ឹះសា្ថានធនាគារនងិគ្ឹះសា្ថាន
មកី្ូហរិញ្ញវត្ថុទាងំ៣៣ដល្បានកើន
ដល់ប្មណ៩៧,៥លានដុលា្លារ។
យោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្សួង

ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្ បច្ច្កវិទ្យា
នវានុវត្តន៍ទៅលើម្ចាស់អាជីវកម្ម៧១
ដោយរកឃើញថាសហគ្សធុនតូច
និងមធ្យមត្ូវការជំនួយសម្ប់ការ-
ស្វជ្វការអភិវឌ្ឍស្វាការវ្ចខ្ចប់
បច្ច្កវិទ្យាធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុ
ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពន្ធដរនិងការ-
លម្អស្តង់ដអនាម័យ៕LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈការធ្វើបច្ចបុប្ន្នភាព
ប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិកម្មវិញ្ញាបន-
បត្បញ្ជាក់ដើមកណំើតទនំញិ
សមប្់ការស្នើសុំវញិ្ញាបនបត្
បញ្ជាក់ដើមកណំើតទនំញិទម្ង់
ឌី(COformD)ទៅកាន់បណា្តា
បទ្ស្អាសា៊ាននងឹត្វូចាបព់ី
ថ្ង្ទី១ខ្មិថុនាឆ្នាំ២០២០។
ន្ះបើយោងតាមលិខិតរបស់
ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម។
យោងតាមលខិតិជនូដណំងឹ

របស់ក្សួងពាណជិ្ជកម្មកាល-
ពីថ្ង្ព្ហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថា
ដើមប្ីឲយ្សប្ទៅតាមតម្វូការ
របស់ល្ខធិការដ្ឋានបញ្ជរត្
មួយអាសា៊ាន(ASEANSin-
gleWindow)ស្តីពីការដក់
ឲ្យអនុវត្តវិញ្ញាបនបត្បញ្ជាក់

ដើមកំណើតទំនិញទម្ង់ ឌី
តាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក (e-
formD)នាយកដ្ឋាននាំចញ្-
នាំចូលន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម
នឹងធ្វើបច្ចប្ុបន្នភាពប្ព័ន្ធស្វយ័-
ប្វត្តិកម្មវិញ្ញាបនបត្បញ្ជាក់
ដើមកណំើតទនំញិសមប់្ការ-
ស្នើសុំវញិ្ញាបនបត្បញ្ជាក់ដើម-
កំណើតទំនិញទម្ង់ឌី(CO
formD)ចាប់ពីថ្ង្ទី១ខ្
មិថុនាឆ្នាំ២០២០តទៅ។
វិញ្ញាបនបត្បញ្ជាក់ប្ភព-

ដើមទនំញិគជឺាឯកសារផ្លវូការ
មួយប្ើដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្ភព-
ដើមទនំញិដល្បានផលតិឬ
បានទទលួទាងំស្ងុនៅក្នងុប-្
ទ្សមួយ។ជាទូទៅឯកសារ
ន្ះគឺជាផ្ន្កស្នូលន្ឯកសារ
នាំចូលដ្លប្ទ្សនាំចូល
បានតម្ូវ។

ការត្ួតពិនិត្យផលិតផល
នងិទនំញិនាំចញ្ត្វូធ្វើឡើង
ដោយមន្ត្ីបច្ច្កទ្សន្ក្-
សួងពាណិជ្ជកម្មនៅទីតាំង
ផលិតកម្មនៅកន្ល្ងប្មូល
ទំនិញឬនៅឃ្លាំងទំនិញទៅ
តាមការស្នើសុំពីសណំាក់ក្មុ-
ហ៊ុនឬអ្នកនាំច្ញតាមភាព-
ចាំបាច់កំណត់ដោយនាយក-
ដ្ឋានបច្ច្កទ្ស។
អ្នកនាពំាកយ្កស្ងួពាណជិ្ជ-

កម្មលោកសា៊ាងថ្មិនអាច
ទាក់ទងបានទ្កាលពីថ្ង្អា-
ទិត្យម្សិលមិញ។
អ្នកស្ីក្វមុំអគ្គនាយិកា

ក្ុមហ៊ុន LYLYFood In-
dustryCo.,LTDបានប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្អាទិត្យ
ថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្ព័ន្ធ
ស្វ័យប្វត្តិកម្មវិញ្ញាបនបត្

បញ្ជាក់ដើមកណំើតទនំញិទម្ង់
ឌីតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក
នងឹផ្តល់នវូអត្ថបយ្ោជន៍យ៉ាង
ច្ើនសម្ប់ក្ុមហ៊ុន/អ្នកនាំ-
ច្ញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារក្នុង
អាសា៊ាន។បដវិត្តនឧ៍សស្ាហកម្ម
ជំនាន់ទី៤បានជំរុញនិងលើក-
ទឹកចិត្តឲ្យមនការធ្វើការតាម-
រយៈប្ព័ន្ធអឡិ្ចត្និូកដោយ
វាអាចជួយកាត់បន្ថយនីតិវិធី
មនិចាំបាច់មយួចនំនួចណំញ្
ព្លវ្លានិងថវិកាជាដើម។
អ្នកស្ីបានថ្លង្ថា៖«ការធ្វើ

បច្ចប្ុបន្នភាពនឹងជួយឲ្យសកម្ម-
ភាពនាំទំនិញទៅក្ប្ទ្ស
កាន់ត្មនភាពងយស្ួល
និងឆប់រហ័សជាងមុន»។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសវ្-

ជ្វស្ដ្ឋកិច្ចន្រាជបណ្ឌិត្យ-
សភាកម្ពុជាបាននិយយថា

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គឺជាការ-
ចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនសកា្តានុ-
ពលក៏ដូចជាភាពងយស្ួល
សម្ប់ការនាំច្ញទំនិញទៅ
ទផីស្ារអន្តរជាត។ិលោកបន្តថា
ប្សិនបើការងរន្ះត្ូវបាន
ធ្វើបក្បដោយសុក្តឹភាពនោះ
ភាពងយស្ួលមិនម្នត្ឹម-
ត្អ្នកនាំច្ញឬក្ុមហ៊ុននាំ-
ច្ញប៉ុណ្ណោះទ្សូម្បីត្អាជា្ញាធរ
ក៏អាចធ្វើការគ្ប់គ្ងទំនិញនាំ-
ច្ញនិងអាចដឹងច្បាស់ពីប្-
ភពដើមផលិតទំនិញផងដ្រ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ការធ្វើការ-

ងរតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិក
មនភាពវិជ្ជមនច្ើនសម្ប់
អ្នកនាំច្ញហើយរដ្ឋក៏មន
ភាពងយស្លួក្នងុការកណំត់
អត្ពន្ធផងដ្របើមនការ-
គ្ប់គ្ងច្បាស់លាស់»៕

ការ ចិញ្ចមឹ មាន់ នៅ កសិដ្ឋាន មួយ កន្លេង ក្នងុ ខេត្ត ស្វាយ រៀង កាល ពី ពេល ថ្ម ីៗ នេះ ។ សហការី

ក្រាមុហុ៊ន នំា ច្រាញ ទៅ   ប្រាទ្រាស ក្នងុ អាស៊ាន ត្រាវូ ធ្វើ បច្ចបុ្រាបន្ន ភាព CO form D

CP Group នឹង  
យក  7-Eleven   
មក   ទីផ្រាសារ កម្ពជុា 
នៅ ឆ្នា ំ២០២១

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈក្មុហ៊នុបតុស្ម្ពន័្ធ
អាមរ្កិរបស់ក្មុហ៊នុ7-Ele-
ven JapanCoនឹងពង្ីក
ហាងលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនមក
កម្ពុជានៅឆ្នាំក្យដោយ
អនុញ្ញាតឲ្យCPGroupដ្ល
ជាក្ុមហ៊ុនពហុផលិតផល
របស់ថ្ជាអ្នកគ្ប់គ្ង។
KyodoNewsបានរាយ-

ការណ៍កាលពីថ្ង្សុក្ថា CP
All Plcដ្លជាសាខក្ុម-
ហ៊ុនលក់រាយចុះបញ្ជីនៅផ្សារ-
ហ៊ុនថ្បានសម្ចកិច្ចព្ម-
ព្ៀងជាមយួក្មុហ៊នុអាមរ្កិ
ដើម្បីប្តិបត្តិការហាងលក់
ទំនិញ 7-Elevenតាមរយៈ
ក្ុមហ៊ុនCPAll(Cambo-
dia)Coដល្នងឹចាប់ផ្ដើមនៅ
ឆ្នាំ២០២១ខងមុខ។
ស្ដ្ីអ្នកនាំពាក្យរបស់ Sev-

en&IHoldingsCoដ្ល
ជាក្ុមហ៊ុនលក់រាយរបស់ប្-
ទស្ជប៉នុបានឲយ្ដងឹថាហាង
លើកដំបូងនឹងបើកក្នុងទីក្ុង
ភ្នំព្ញ។
KyodoNewsបានដក-

ស្ង់សម្ដីស្ដ្ីអ្នកនាំពាក្យរូប
នោះថា៖«កម្ពជុាគជឺាទីផស្ារ១
ក្នុងចំណោមទីផ្សារក្រៅ-
បទ្ស្ជាច្ើនដល្ក្មុហ៊នុ
លករ់ាយរបស់បទ្ស្ជប៉នុនងឹ
បើកហាងលក់ទំនិញដ៏ទំនើប
របស់ខ្លួន»។
ប្ធានសម្ព័ន្ធសមគមសហ-

គស្ធនុតចូនងិមធយ្មលោក
ត្តាំងប៉បានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្អាទតិយ្ថាលោក
សា្វាគមន៍ការនាំយកេ្រហ្វនឆយ
ផស្ារទនំើប7-elevenរបស់ថ្
ចូលមកទីផ្សារកម្ពុជា។លោក
បន្តថាទោះយ៉ាងណាបស្និ-
បើផ្សារន្ះដក់តាំងលក់ត្
ផលិតផលរបស់ប្ទ្សថ្វា
នងឹធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលតិផល
ក្នុងស្ុករបស់កម្ពុជា។
ក្ុមហ៊ុនន្ះក៏គ្ងចូល

ទៅទីផ្សារឥណា្ឌានៅក្នុងឆ្នាំន្ះ
ផងដរ្។ន្ះបើយោងតាមស្ដ្ី
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះ៕LA
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កូរ៉េខាងតេបូងរឹតតេបិតការផ្តល់ហិរញ្ញ-
វត្ថុដល់សហគេសរដ្ឋនិងឯកជន

ទីក្រុងស្រអ៊ូលៈ កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បៃទៃស 
ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ បាន ឲៃយ ដងឹ កាល- 
ពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា បៃ ទៃស  នៃះ  នឹង 
សនៃសំ ទកឹ បៃក ់ចៃើន ជាង ៣០០ 
ពាន់ លាន វ៉ុ ន($២៤៦លាន )
ក្នុង ឆ្នាំ ២០ ២១-២០ ២៤  ដោយ  
ការ បោះ បង់ ឬ បញ្ចូ ល គមៃង 
ដៃល ឧប ត្ថម្ភ ធន ដោយ រដ្ឋ ។

លោក Koo Yun-cheol 
អន ុរដ្ឋ មន្តៃ ីហរិ ញ្ញ វត្ថ ុដៃល ស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ គណៈ កម្មា ធកិា រ គៃប ់គៃង 
ការ ឧប ត្ថម្ភ ធន   បាន និ យាយ ថា ៖ 
«យើង វាយ តម្លៃ ចៃបាស់ លាស់ 
នៅ   ឆ្នាំ នៃះ ជា  ពៃល បៃ ត ិ បត្តិ ការ   
សារ ពើ ពន្ធ កាន់ តៃ សំខាន់ ជាង 
ពៃល ណា ដើមៃបី ជម្នះ ការ ធ្លាក់ 
ចុះ បណា្តាល មក ពី កូ វីដ ១៩ »។ 

កចិ្ច បៃជុ ំគណៈ កម្មា ធកិារ តៃវូ 
បាន រៀប ចំ ឡើង ដើមៃបី សមៃច 
ថា តើ ធ្វើ ដូច ម្តៃច ដើមៃបី ផៃន ការ 
ចណំាយ  មន នរិន្តរ ភាព សមៃ ប់ 
គមៃ ង ឧប ត្ថម្ភ ធន ដៃល កំពុង 
បន្ត ចនំនួ ២៤១ ដៃល មន តម្លៃ  
សរុប ៨,៦ ពាន់ ពាន់ លាន វ៉ុ ន ។

ក្នុង ចំ ណោម គមៃង នោះ  
គមៃង ចនំនួ ៨៧  ឬ ស្មើ ៣៦, ១  
ភាគ រយ ជា គោល ដៅ នៃ ការ - 

លុប  ចោល រួម បញ្ចូល គ្នា ឬក៏ 
កាត់ ផ្តាច់ ទឹក បៃក់។ តួលៃខ 
បាន កើន ដល់ ៩,៨ ភាគ រយ 
ធៀប ឆ្នាំ មុន ។ 

លោក  និយាយថា    ៖«យើង បាន  
កៃ សមៃួល គមៃង   តៃួត សុី គ្នា 
ពៃម ជា មួយ គមៃ ង ដៃល 
សមៃច បាន នងិ គមៃង ដៃល  
មិន សមៃច តាម ផៃន ការ » ។ 

ការ វាយ តម្លៃ  ដៃល ពៃង ដោយ  
អ្នក ជំនាញ ឯក ជន  និង  តៃួត- 
ពិនិតៃយ  យល់ ពៃម ដោយ គណៈ- 
កម្មា ធិការ រដ្ឋា ភិ បាល  នឹង តៃូវ 
ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ក្នងុ ផៃន ការ ហរិញ្ញវ ត្ថ ុ 
របស់ រដ្ឋ ក្នុង ឆ្នាំ បនា្ទាប់  និង ដក់ 

ជូន រដ្ឋ សភា ក្នុង ខៃ កញ្ញា  ។
បៃទៃស   សៃដ្ឋ កិច្ច ធំ បំ ផុត 

របស ់អា សុនីៃះ   តៃវូ បាន ក ំណត ់
ផ្តល់ បៃក់ ១,៥ ពាន់ ពាន ់ លាន 
វ៉ុ ន ជា ការ ឧប ត្ថម្ភ ធន ពិ សៃស  
ដល់ បុគ្គ លិក កម្មករ កៃ កៃប- 
ខណ័្ឌ ដៃល បាត ់បង ់បៃក ់ចណូំល  
ឬក  ៏ទទលួ រង ផល ប៉ះ ពាល ់ខា្លាងំ 
អំឡុង  ពៃល ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
ដោយ  សារ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។ 

ស៊ៃរី នៃ ផៃន ការ សកម្ម ភាព 
តៃវូ បាន គៃ រពំងឹ ថា ផ្អៃក ទៅ លើ 
សមត្ថ ភាព សារ ពើ ពន្ធ របស់ 
ថវិកា ជាតិ ៕  The Korea 
Herald-ANN/RR

តពី ទំព័រ ១...សហ ការី ជាចៃើនរូប។
លោក លី តៃ សៃង  បាន ឲៃយ ដឹង ថា 

កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ នឹង ផ្ដល់ ឲៃយ  
SECC នូវ វៃទិកា ថ្មី  មួយ មិនធ្លាប់ មន  
ហៅថា«Post  Securities»  ក្នងុ ការ- 
ចៃក រំ លៃក ការ អប់រំ  ព័ត៌ មន និង 
ដំណឹង នៃ ការ បោះ ពុម្ព ផៃសាយ នៅ លើ 
ទពំរ័ កាសៃត ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ទាងំ ២ ភាសា 
គឺ ភាសា ខ្មៃរ និង  ភាសា អង់គ្លៃស បៃ-
កប ដោយ គុណភាព១សបា្ដាហ៍ ម្ដង ។  
កៃ ពីនៃះ  វា នឹង កា្លាយ ជា ឧបករណ៍ ដ៏ 
សំខាន់  មួយ  សមៃប់ ការ រួមចំណៃក ការ 
អភិ វឌៃឍ ទីផៃសារ មូល ធន       ដៃល កំពុង មន 
សកា ្តានុពល របស់     កម្ពុជា ។

លោក ថ្លៃងថា៖«យើង ប្ដៃជា្ញា ថា នឹង 
ផ្ដល់ SECC នូវ វៃទិកា មួយ ដៃល អ្នក 
អាច បៃើបៃស់ ពួក យើង ក្នុង ការ អប់រំ 
បៃជា ជន អំពី ទីផៃសារ មូល ប តៃ  របៀប 
បៃតបិត្តិ ការ  ទីផៃសារ  ការ អភិ វឌៃឍ  ចៃបាប់  
និង បទ បៃបញ្ញ ត្តិ របស់ ឧសៃសា ហ កម្ម   នៃះ » ។

លោក បន្ថៃម ថា៖«ខ្ញុ ំអាច មើល   ឃើញ 
ថា SECCបានធ្វើ រួច ហើយ នូវ ការ ងារ 
ដ៏ អសា្ចារៃយ បំផុត ជា ចៃើន  ដូច ជា ការ 
បង្កើត ចៃបាប់  បទ  បៃបញ្ញ ត្តិ នានា ជា- 
ពិសៃស បៃកាស ។ ដូច្នៃះ យើង នឹង 
ខិត  ខំ ឲៃយ អស់ ពី សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ គំទៃ   
SECC ដើមៃបី ចូល រួម អភិ វឌៃឍ ទីផៃសារ 
មូល ប តៃ នៃះ ជា ពិ សៃស ល ើ ការ- 

វិនិយោគ  ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន ។ល។ 
យើង រីករាយ យា៉ាង ខា្លាំង សមៃប់ MoU 
នៃះ  ដៃល យើង ធ្វើ ឲៃយ មន ទំនាក់ ទំនង 
ជា ផ្លូវការ  »។

លោក ចូ ស ហូ ពូ រ៉ូ សុ ត មៃន  បាន ឲៃយ 
ដឹង  ថា  ចាប់ តាំង ពី ទីផៃសារ ភាគ ហ៊ុន 
ពភិព លោក  នងិ ក្នងុ តបំន ់ក ំពងុ ធ្លាកច់ុះ  
ដោយសារ តៃ ការ រីក រាល ដល នៃជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ នៅ ពៃល បច្ចុ បៃបន្ន  ការ ធ្វើជា 
ដៃគូ រវាង សា្ថាប័ន ទាំង ២ នៃះ  នឹង ជា 
ចល ករ ថ្ម ីមយួ ក្នងុការ លើក កម្ព ស ់នងិ 
ស្វៃង រក មធៃយោ បាយ ក្នុង ការ ចាប់ យក 
ឱ កាស សមៃប់ ការ អភិវឌៃឍ ទីផៃសារ នៃះ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង មើល ឃើញ 
ថា មន ឱកាស ចៃើន ដៃល អាច អភវិ ឌៃឍ  
ឧសៃសា ហ កម្ម នៃះ   និង ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ កៃុម 
វនិ ិយោ គនិ ទាងំ អស ់មន ភាព ជឿ ជាក ់
គឺ មន ភាព ស្មុ គសា្មាញ បំផុត ។ តាម រយៈ   
កចិ្ច សហ បៃត ិបត្តកិារ  នងិ ការ សហ  ការ  
នៃះ ខ្ញុំ ជឿ ថា  យើង អាច ជួយ SECC 
ក្នុង ការ អប់រំ បន្ថៃម អំពី ឧសៃសា ហ កម្ម 
នៃះ។ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់  ថា យើង នឹង មន   
ការ អប់រំ និង ព័ត៌ មន ដ៏ អសា្ចារៃយក្នុង   
ការ ចៃក រលំៃក ដ ល ់សា ធរ ណជន នងិ 
កៃុម វិ និយោ គិន »។

លោក បន្ថៃមថា៖«ដូច្នៃះ យើង 
សម្លឹង មើល ថា  នៃះ ជា ឱកាស ដ៏ ល្អ 
អសា្ចារៃយ  ជា ព ិសៃស នៅ ពៃល នៃះ យើង 

អាច មើល ឃើញ ទីផៃសារ លើ ពិភព- 
លោក ធ្លាក់ ចុះ។  នៃះ ជា មធៃយោ បាយ  
មួយ  ដៃល យើង អាច ចាប់យក ទីផៃសារ 
នៃះ  លើ អ្វីដៃល តៃូវ ធ្វើ ។ ដូ ច្នៃះ យើង 
នឹង សម្លឹង ទៅ មុខ សមៃ ប់ កិច្ច សហ-   
បៃតិ បត្តិ ការ ល្អ ជា មួយ  SECC »។

លោក  ស៊ូ  សុ ជាតិ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ភាព ជា ដៃគូ ថ្មី ទាំង២នៃះ មិន គៃន់តៃ 
ផ្ដល ់ការចៃករលំៃក ពត័ ៌មន ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ  
ប៉ុនៃ ្ត ថៃម ទាំង ការ អប់រំ   សាធរ ណជន   
ផង ដៃរ ។ លោក សងៃឃឹម ថា ភាព ជា ដៃ គ ូ
នៃះ ក៏ នឹង ជួយ បង្កើត ទីផៃសារ ល្អ បៃសើរ  
សមៃប់ វិនិយោ គិន និង ជួយ ការ ពារ 
វិនិយោ គិន ។

លោក លើក ឡើង ថា ៖ «ជាមួយ នឹង 
ភាព ជា ដៃគូ នៃះ  ខ្ញុំ ក៏ ចង់ បងា្ហាញ ថា  
កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ដៃល ជា បៃព័ន្ធ 

ផៃសព្វ ផៃសាយ ដ ៏រងឹ ម ំមយួ នៅ ក្នងុ បៃទៃស  
កម្ពជុា ក្នងុការ គទំៃSECC ជាមយួ នងឹ  
ទសិដៅ ផៃសៃងទៀត ដៃល យើង ចង ់ធ្វើ គ ឺ
ការ ការ ពារ វនិ ិយោ គនិ។ វា មនិ គៃនត់ៃ 
អប់រំ  ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្ដៃ  ថៃមទាំង ការពារ  
វិនិយោ គិន ផង ដៃរ»។

លោក  បន្ថៃម   ៖«ខ្ញុ ំចង ់ធ្វើ ការងារ ជា មយួ  
គ្នា លើ របៀប ក្នងុ ការ បង្កើត ទផីៃសារ  ដ ៏រងឹ ម ំ
មួយ  និង ការពារ វិនិយោ គិន។ ប៉ុន្តៃ វា  
មនិ មន នយ័ ថា យើង ចង ់ឲៃយ កាសៃត- 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ និយាយ ល្អ អំពី SECC 
នោះ ទៃ វា មនិ មៃន ជា គោល បណំង របស់ 
ខ្ញុំ នោះ ទៃ ។ ប៉ុន្ដៃ  ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ កាសៃត ភ្នំពៃញ-  
ប៉សុ្ដិ៍ នយិាយ អពំ ីការ ពតិ  ចៃបាស់ល់ាស ់
ដៃល ល្អ    សមៃប់ កៃុម វិនិយោ គិន»។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ដោយ មន ការ- 
គំទៃ ពី បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ (កាសៃត 

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ) នងឹ ជយួ បង្កើន ទនំកុ ចតិ្ត 
ដល់ វិនិយោ គិន  តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ 
ដល ់ពកួ គៃ នវូ ការ អបរ់ ំ បទ បៃបញ្ញ ត្ត ិពតិ 
ឬ ចៃបាប់  និង ដើមៃបី ការពារ វិនិ យោ គិន   »។

លោក តៃ សៃង  បាន ឲៃយ ដឹង ថា ក្នុង 
នាម ជា បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដៃល មន 
វិជា្ជា ជី វៈ  កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កំពុង  
បំពៃញ តួនាទ ី ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុងការ- 
ផ្ដល ់ ព័ត៌ មន ពិត និង ចៃបាស់ លាស់ 
ដើមៃប ីបមៃើ សាធរ ណ ជន កៃមុ វនិយិោ- 
គិន  និង សង្គម សុីវិល ។

លោក ថ្លៃងថា៖«យើង យល់សៃប 
ជាមួយ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ តៃង់ ថា 
យើង នឹង ដើរតួនាទី ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ- 
ការ ពារ វនិយិោ គនិ។  យើង បៃកាន ់ខា្ជាប ់
កៃម  សីល ធម៌ វិជា្ជា ជីវៈ របស់ យើង  
ហើយ  យើង ក៏ មិន មក ទីនៃះ ដើមៃបី 
បផំ្លាញ បៃទៃស ឬ នរណា ម្នាក ់នោះ ទៃ  
យើង មិន មន ស តៃូវ ណា មួយ នោះ ទៃ  
ប៉នុ្តៃ យើង នៅ ទ ីនៃះ ដើមៃប ីផ្ដល ់ពត័ម៌ន 
ពិត  យើង បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ព័ត៌ មន 
ក្លៃង កា្លាយ »។

លោក តៃ សៃង  បញ្ជាក ់ថា៖« ជា ការ 
ពិត   យើង មិន អាច ការពារ ការ ធ្វើ ខុស 
នោះ ទៃ។ ដូច្នៃះ ទាក់ ទង នឹង ទីផៃសារ 
មូល   ប តៃ នៃះ  យើង ចង់ មើល ឃើញ 
ទផីៃសារ មយួ នៃះ រកី ចមៃើន  ហើយ យើង 
ក ៏ ចង ់មើល ឃើញ សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់ប ៃទៃស     
កម្ពជុារកី ចមៃើន ផង ដៃរ ដៃល មន នយ័  
ថា ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ បៃជា ជន ក៏ នឹង 
រីក ចមៃើន ផង ដៃរ»៕

SECCចាប់ដេគូ...

លោក សូ៊ សុជាតិ(ឆ្វ្រង)ចាប់ដ្រ ជាមួយ លោក លី ត្រស្រង ក្រយ ចុះ ហត្ថល្រខា ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

លោក Koo Yun-cheol   ដឹកនំាកិច្ច ប្រជំុកាលពីថ្ង្រសុក្រ ។ Yonhap
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ក្រុងបាងកកៈ លោក នា- 
យករដ្ឋ មន្ត្រី ថ្រ  ប្រយុធ  ចាន់-
អូចា  កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ  បាន 
ជរំញុ ឲ្រយ អាជ្ញា ធរ ប្រឆាងំនកីទូកិ   
ឲ្រយ  ស្វ្រងរក  ចាប់  អ្នក  ជួញ ដូរ 
គ្រឿង ញៀន ធំៗ   និង ផ្តោត      
ការ សុើប អង្ក្រត របស់ ពួក គ្រ     
ទៅ លើ ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិ នងិ សកម្ម- 
ភាព លាង លុយ កខ្វក់។ 

ដោយ   ថ្ល្រងនៅក្នុងអំឡុង 
ទស្រសនកិច្ច មួយ   នៅ ការិយា- 
ល័យ    ន្រក្រុមប្រឹក្រសា គ្រប់គ្រង 
សារធាតុនី កូទិក(ONCB)

លោក  ឧ ត្ត មស្រនីយ៍ ប្រយុធ 
ចាន-់ អចូា    បាន មានប្រសា សនថ៍ា   
កិច្ចប្រតិបត្តិ ការ បង្ក្របគ្រឿង- 
ញៀ ន    ទំនងជ    ចាប់បាន ត្រ  អ្នក-    
ច្រកចា យកបំុកិកបំ៉កុ  ដោយសារ  
ខ្វះកិច្ចសហការ ពីអន្តរជតិ  
ដើម្របី បង្ក្រ បការផលិតគ្រឿង-
ញៀ ន  និងអ្នក ផ្គត់ ផ្គង់។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖ «អង្គការ 
ចាត់ តាំង គ្រឿងញៀនក៏ ផ្លាស់- 
ប្តូរ មធ្រយោបាយ  ដ្រល ពួក គ្រ 
ច្រក ចាយ គ្រឿង ញៀ  ន ដូច្ន្រះ 
យើង ត្រវូ ត្រ តាម ស្វ្រង រក ទ្រព្រយ- 

សម្របត្តិ របស់ ពួក គ្រ  និង របៀប 
ដ្រល ពួក គ្រ លាង លុយដ្ររ ។  
ប្រសិន បើ យើង អា   ច ធ្វើ ការងារ 
ន្រះបាន  បណ្តាញ ន្រះ  នឹង ចាប់- 
ផ្តើម ប្រក ខ្ញ្រក  ហើយ អាជ្ញាធរ 
ត្រូវ ត្រ ស្វ្រង រក មធ្រយោ បាយ ថ្មី 
ដើម្របី ចាប់ ពួក គ្រ »។  

ប៉ុន្ត្រ លោក  ប្រយុធ  បាន ស្នើ 
ឲ្រយ អាជ្ញាធរ មាន ភាព ហ្មត់ ចត់  
និង ធានា ថា  ពួកគ្រ ត្រូវ ប្រតិ- 
បត្តិការ   នៅ ក្នុង  ព្រំ ដ្រន ច្របាប់  
នៅ ព្រល ធ្វើ ការ  រឹប អូស ទ្រព្រយ- 
សម្របត្តិ  និង  សុើប អង្ក្រត។ 

លោក រដ្ឋមន្ត្រី យុត្តិធម៌  សុម- 
សាក់  ថ្រប ស៊ុធីន  បាន ថ្ល្រង ថា  
ទីភា្នាក់ ងារ ប្រឆាំង គ្រឿង ញៀន 
បាន ចំណយ លុយ   ៥, ២ ពាន់ 
លាន បាត ក្នុង ១ឆា្នាំៗ ទៅ លើ 
ការ បង្ក្រប បណ្តាញ គ្រឿង- 
ញៀន  ដោយ ទឹកប្រក់ ជ 
មធ្រយម ៣, ៦ ពាន ់លាន បាត ត្រវូ 
របឹ អសូ បាន។  ខណៈ មាន ករណី 
គ្រឿងញៀន  ៨០ មឺុន ករណី ក្នុង 
១ឆា្នាំៗ  ហើយ មាន ករណី មិន 
ដល់ ២០០០ ករណី  បាន ទៅ 
ដល់ តុលា ការ ៕ BKP/PSA 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រអី្រស្រប៉ាញប៉្រ្រដូសានច្រសធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន។រូបAFP

លោកគីមជុងអុ៊ន(ឆ្វ្រង)ចាប់ដ្រជាមួយលោកវ៉្លាឌីមៀរពូទីន។Yonhap

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រថី្រប្រយុធចាន់-អូចាត្រួតពិនិត្រយមើលអាវុធជាច្រើនដ្រលរឹបអូសបាននៅក្នងុអំឡុងការបង្ក្របគ្រឿងញៀន។រូបថតBKP 

ក្រុងបា៉ារីសៈ   ប្រជជន នៅ ប្រទ្រស 
បារាំង  និង អ្រស្របា៉ាញ  ដ្រល ប្រទ្រស 
ទាំង២ ន្រះ  រង ការ ប៉ះពាល់ខ្លាំង បំផុត 
ដោយ វីរុស កូរ៉ូណ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
បាន ត្រៀម រៀប ចំ បន្ធូរ បន្ថយ គោល - 
ការណ៍ បិទ ប្រទ្រស  ខណៈ ចំនួន អ្នក  
ឆ្លងវរីសុ ជសកល  បាន កើន ឡើង ជង 
៤ លាន នាក់ ។ 

នៅ អាម្ររិក ជ ប្រទ្រស ដ្រល មាន 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ខ្ពស់ ជង គ្រ បំផុត នៅ 
ក្នុង ពិភព លោក  លោក ប្រធានា ធិបតី 
អាម្រ រិក  ដូណល់ ត្រំ  បាន ប្រឈម 
នឹង ការ រិះគន់ យា៉ាង ខ្លាំង ពី អ្នក មុន 

របស់ លោក គឺ  បារា៉ាក់  អូបាមា៉ា ដ្រល 
ថ្ល្រង តាម ខ្រស្រ អាត់ សំឡ្រង  ដ្រល បាន 
ល្រច ធា្លាយ ថា  ការ ដោះ ស្រយ វិបត្តិ 
របស់ លោក ត្រំ  គឺ ជ«មហន្ត រាយ នាំ 
មានភាព ចលា ចល ធ្ងន់ ធ្ងរ»។ 

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ សា- 
កល វិទ្រយោល័យJohns Hopkins  
បាន ឲ្រយដងឹ ថា  វរីសុ ន្រះ  បាន បណ្តាល 
ឲ្រយ មនុស្រស ជង ៧៨០០០នាក់ សា្លាប ់ 
នៅ អាម្ររិក  ដ្រល បាន កត់ត្រ ចំនួន 
អ្នក ឆ្លង ជង ១,៣ លាន នាក់។ 

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ AFP 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  នៅ ទូទាំង ពិភព លោក 

ចំនួន អ្នក សា្លាប់  បាន កើន ឡើង ជង 
២៧៧០០០ នាក់  និង ចំនួន អ្នក ឆ្លង 
បាន កើន ឡើង ជង ៤ លាន នាក ់កាល- 
ពី ថ្ង្រ សៅរ៍។ 

នៅ ព្រល ជ មួយ គ្នា ន្រះ  ការ បិទ 
ប្រទ្រស  នងិ ការ ប៉ះពាល ់ដល ់ស្រដ្ឋកចិ្ច 
ដោយ សារ វីរុស ន្រះ  បាន បណ្តាល ឲ្រយ  
មនុស្រស រាប់ លាន នាក់ ធា្លាក់ ក្នុង ភាព - 
គ្មាន ការ ងា រធ្វើ នៅ ក្នុង ការ ធា្លាក់ ចុះ ន្រ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ជ សកល ជ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ។   

 ស្រប ព្រល មាន ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់ច្រើន 
ន្រះប្រទ្រស អរឺ៉បុ ខ្លះ  បាន លើក ឡើង ព ី
សញ្ញា ន្រ ការរីក ចម្រើន៕ AFP/PSA 

បារំាងអេសេប៉ាញរៀបចំាបើកបេទេសឡើងវិញខណៈចំានួនអ្នកឆ្លងវីរុសជាសកលកើនឡើងជាង៤លាននាក់

មេដឹកនាំាកូរ៉េខាងជើងផ្ញើសារអបអរ
ជូនលោកបេធានាធិបតីវ៉្លាឌីមៀរពូទីន
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ទីភា្នាក់ងារ 

សារព័ត៌មាន រដ្ឋ របស់កូរ៉្រខង- 
ជើង  បាន រាយការណ៍ ថា  ម្រ- 
ដកឹនា ំករូ៉្រខងជើង  លោក គមី 
ជុងអ៊ុន  បាន ផ្ញើ សារ មួយ ជូន 
លោក ប្រធានា ធិបតី រុស្រសុី  វ្លា៉ឌី- 
មៀរ  ពូទីន កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  នៅ 
ក្នុង ឱកាស ប្ររព្ធ ខួប លើក -      
ទី ៧៥ ន្រ ការ បញ្ចប់ សង្គ្រម 
លោក លើក ទី២ ។  

ទីភា្នាក់ងារ សារព័ត៌មាន - 
មជ្រឈិម របស់ កូរ៉្រ ខងជើង  បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថា  លោក  គីម  ជុងអ៊ុន  
បាន បងា្ហាញ ជំនឿ ទុក ចិត្តថា         
ទំ នាក់ ទំនង មិត្ត ភាព  រវង 
ប្រទ្រស ទាំង ២  នឹង រីក ចម្រើន 
ទៅ មុខ  និង បាន ជូនពរ ឲ្រយ 
លោកប្រធានាធិបតី វ៉ា្លាឌីមៀរ  
ពូទីន ទទួល បានជោគជ័យ    
ក្នុង ការ ទប់សា្កាត់ ការ រាលដាល 
ន្រ វរីសុ  ផ្លវូ ដង្ហើម      ករូ៉ណូ ប្រភ្រទ  
ថ្មី  ដ៏ចម្ល្រកន្រះ ។ 

នៅក្នុង ប្រទ្រស រុស្រសុី   វីរុស 

ន្រះ  បាន បណ្តាល ឲ្រយ មនុស្រស 
ជង ១៧០០ នាក់ សា្លាប់  និង 
បាន ឆ្លង ទៅ ដល់ មនុស្រស ជង  
១៨៧០០ នាក់ ។ 

សារ នោះ  ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ  ក្រយ ពី លោក គីម 
ជុងអ៊ុន  បាន ទទួល ម្រ ដាយ 
រំឭក អនុស្រសាវរីយ៍  នៅ ក្នុង  
ឱកាស ន្រ ការ ប្ររព្ធ ខួប ន្រ ជ័យ- 
ជម្នះ របស់ ប្រទ្រស រុស្រសុី នៅ ក្នុង 
សង្គ្រម លោក លើក ទី២  ដ្រល 
ត្រូវ បាន គ្រ សា្គាល់ ថា  សង្គ្រម 
ស្រ្នហា ជតិ ដ៏ អសា្ចារ្រយ ។ 

ប្រទ្រសកូរ៉្រ ខង ជើង  និង 
រុស្រសុី  បាន បង្កើន កិច្ច ប្រឹងប្រង 
ដើម្រប ីពង្រងឹ ទនំាក ់ទនំង ទ្វ្រ ភាគ ី
របស់ ពួក គ្រ  ចាប់ តាំង  ពី លោក 
គីម  ជុង អ៊ុន  និង លោក  ពូទីន  
បាន រៀប ចំ ជំនួប កំពូល លើក- 
ដំបូង របស់ ពួក គ្រ  កាល ពី 
ម្រសា  ឆា្នា ំ២០១៩  នៅ ក្នងុ ក្រងុ- 
វ្លា៉ឌីវ៉ា ស្ទូក  ភាគ ខង កើត ន្រ - 
ប្រទ្រស រុស្រសុី ៕ Yonhap/PSA

នាយករដ្ឋមន្តេថីេជំារញុឲេយអាជា្ញាធរបេឆាំាង
នីកូទិកតាមស្វេងរកចាប់កេមុអ្នកជួួញដូរធំៗា 
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អ្នក នំាពាក្យអនុប្ធានាធិបតីUSឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណា
ក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ   លោក 

បៃធានាធិបតី ដូណាល់  តៃំ  
បាន បញ្ជាក ់កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ ថា 
អ្នក នាំពាកៃយ អនុបៃធានា ធិបតី 
អាមៃរកិ  មៃក ៍ ផៃន ស ៍ គ ឺលោក- 
សៃីកាទី  មីល លឺរ  តៃូវ បាន 
តៃស្ត រក ឃើញ ថា  ឆ្លង វីរុស ផ្លូវ - 
ដ ង ្ហើម កូរ៉ូណា ។ 

ដោយ មាន ការលើ  ក ឡើង 
ពីការ សងៃស័យរប ស់អ្នក សារ ព័ត៌- 
មាន  លោក ដូណាល់  តៃំ  បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នុង អំឡុង ជំនួប មួយ  
ជា សមាជិក សភា បកៃស សាធា- 
រណរដ្ឋ  លោក សៃី  តៃូវ បាន គៃ 
ធ្វើ តៃស្ត ជា យូរ មក ហើយទើប 
តៃ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ  លោក សៃីតៃូវ 
បាន គៃ បញ្ជាក់ ថា  បាន ឆ្លង 

វីរុសផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា នៃះ ។ 
លោក ដូណាល់  តៃំ  បាន 

ថ្លៃង ថា៖ « លោក សៃី  មិន បាន 
ទនំាក ់ទនំង ជា មយួ ខ្ញុ ំទៃ  ដោយ 
បាន និយាយ សំដៅ  លោកសៃី 
មីលលឺរ  ជា បៃពន្ធ របស់ ទី - 
បៃឹកៃសា ជាន់ ខ្ពស់ របស់ លោក  
និង អ្នក សរសៃរ សុន្ទរ កថា គឺ 
ស្ទៃប ហៃន  មលីលរឺ ។ «លោក- 
សៃី  បាន ចំណាយ ពៃល វៃលា 
ខ្លះ ធ្វើ ការ ជា មួយ លោក អនុ - 
បៃធានា ធិបតី »។ 

លោកបៃធានាធិបតី  បាន 
ថ្លៃង ថា  លោក ផៃន ស ៍ បាន ដងឹ 
អំព ីការ ឆ្លង របស ់លោក សៃ ីមលី- 
លឺរ និង បាន ធ្វើ អ្វី ដៃ ល តៃូវ ធ្វើ ។ 

រដ្ឋមន្តៃី ព័ត៌មាន នៃ សៃត- 

វិមាន លោក សៃី  Kayleigh 
McEnany  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
អំឡុង សន្និ សីទ  កាល ពី ថ្ងៃ - 
សុកៃថា  សមាជិក មា្នាក់ នៃ 
បុគ្គលិក របស់ លោក ផៃនស៍ 
បាន ឆ្លង វីរុស នៃះ  ដោយមិន-  
មាន កណំត ់អត្តសញ្ញាណ ថា ជា 
នរណាពិត បៃកដ នោះទៃ  ។ 

យោង តាម បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
របស់ អាមៃរិក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ការ វិភាគ រោគ វិនិច្ឆ័យ របស់ 
លោក សៃីមីលលឺរ មាន អា យុ 
២៥ ឆ្នាំ  បាន ពនៃយារ ពៃល ជើង 
ហោះ ហើរ របស់ លោក ផៃនស៍ 
កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ សុកៃ ទៅ កាន់ 
កៃុង ដៃស ម៉ូអុី ណៃស នៃ រដ្ឋ- 
អូហាយ៉ូ  ខណៈ បុគ្គ លិក ៦ នាក់ 
បាន ចុះ យន្ត ហោះ  ដោយសារ 
មាន ទនំាក ់ទនំង យា៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ 
ជា មួយលោក សៃី មីល លឺរ ។ 

តាម ការ រាយការណ៍  មន្តៃី 
ជាន់ ខ្ពស់ មា្នាក់នៃ រដ្ឋ ការ នៃះ  
បាន ផ្តល់ ព័ត៌មាន ដល់ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ថា លោក អន ុបៃធា- 
នា ធិបតី  ម៉ៃ ក៍ ផៃន ស៍ និង 
លោក បៃធានាធិបតី  មិន បាន 
ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ លោក- 
សៃីមីលលឺរ ទៃ នា ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  
នៅ មុន  អត្ត សញ្ញាណ របស់ 
លោក សៃី មីល លឺរ  តៃូវ បាន គៃ 
បង្ហាញ នោះ ៕ Xinhua/PSAលោក ម៉្រក៍ ផ្រនស៍ ថ្ល្រង នៅក្នងុ  អំឡុងព្រតឹ្តកិា រ ណ៍ ១ ជាមួយលោកត្រ ំ។ AFP

UNសម្តង្ ក្តីពួ្យបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ន្ជំងឺកូវីដ១៩...
តពីទំព័រ១...ក្នុង រយៈ ពៃល  

៣  ទៅ ៦ខៃ ។ 
អគ្គលៃខា រង អង្គការUN 

ទទួលបន្ទុក កិច្ចការ មនុសៃសធម៌  
និង អ្នកសមៃប សមៃួល ជំនួយ 
សង្គៃះគៃអាសន្ន  មា៉ាក  ឡាវ- 
ឃុក  បាន អំពាវនាវ ឲៃយ មាន 
វិធានការ បនា្ទាន់  និង ចៃបាស់- 
លា ស់ដើមៃបី ចៀស វាង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ អាកៃក់ បំផុត ពី ជំង ឺរាត - 
តៃបាត កូវីដ ១៩ ។ 

លោក បាន អំពាវ នាវ សុំ - 
ជំនួយ ៦,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
និង ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព ផៃនការ 
សកល ដើមៃប ីបៃយទុ្ធ បៃឆងំ នៅ 
ក្នុង បណា្តា បៃទៃស ដៃល ផុយ- 
សៃួយ ដៃល ជា ផៃនការ ឆ្លើយ ធំ 
ទ២ី របសU់N  បនា្ទាប ់ព ី ផៃនការ 
ឆ្លើយ តប មនុសៃស ធម៌ សកល 
មាន ទឹក បៃក់ ២ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៤  ខៃ មនីា  
ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស ខ្លះ នៃ 
បៃទៃស ងយ រង ប៉ះ ពាល ់បផំតុ 
នៅ ក្នុង ពិភព លោក។ 

លោកឡាវឃុ ក  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ សារព័ត៌ មាន សុីន ហួ នៅ 

ក្នុង បទសមា្ភាស ដ៏ សំខាន់ មួយ 
ថា៖ «ផល វិបាក មួយ ក្នុងចំ- 
ណោម ផល វបិាក ជា ចៃើន ដៃល 
មាន ផល ប៉ះពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ធ្ងន់ធ្ងរ  និង បង្ក ឲៃយ មាន ភាព- 
សៃក ឃ្លាន កើន ឡើង     និង ជំងឺ 
ពាក់ ព័ន្ធជា ចៃើន  ដៃល កើត- 
ឡើង   សៃប ជា មួយ ផល វិបាក 

នៃះ ដៃរ  ដៃល អ្នក ទំនង ជា នឹង  
ជួប ភាព អស្ថិរភាព  និង ចលា- 
ចល សង្គម នៅ ក្នុង បៃទៃស ជា 
ចៃើន  និង កើត ចៃញ ពី បៃទៃស 
មួយ ទៅ បៃទៃស មួយ ទៀត ។  

បៃមុខ អង្គការ សហបៃជា- 
ជាត ិ បាន ពៃមាន ថា  កៃមុ ជៃលុ 
និយម  និង ភៃរវករ  អាច ឆក់- 

ឱកាស  ដើមៃបី កាន់ កាប់ ដី  និង 
បង្ក ចលាចល ដទៃ ទៀត ។ 

បៃធាន មនុសៃស ធម៌ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ៖ «យើង បាន 
ដងឹ ព ីបទពសិោធ ព ីអតតី កាល 
ដៃល ជា មធៃយាបាយ ល្អ បំផុត 
និងមាន  ថ្លៃ បំផុត ក្នងុ ការ ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នងឹ បញ្ជា គៃប ់បៃភៃទ  គ ឺ

ឆប់ រហ័ស  និង ជា លក្ខណៈ - 
មនុសៃស ធម៌។   

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖«បញ្ហា 
នៃះ មាន រយៈ ពៃល យូរ  និង 
ពិបាក ដោះ សៃយ បញ្ហា ទាំង- 
នៃះ  ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  ការ - 
ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព ផៃន ការ ឆ្លើយ - 
តប នៃះ  តៃូវ ការ ថវិកា ចៃើន។ 

បច្ចុបៃបន្ននៃះ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ឆ្លង រាល ដាល ដល់ គៃប់ - 
បៃទៃស  ដោយ ករណី ឆ្លង ជាង   
៤ លា ន នាក់  និង  សា្លាប់ ជាង 
២៧៧ ០០០នាក់  នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោក ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖«ចណំចុ 
កំពូល នៃ ជំងឺកូវ ីដ១៩   នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កៃីកៃ បំផុត នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក  មិន តៃូវ បានរំពឹង 
ទុក រហូត ដល់  ចំណុច ខ្លះ ពី ៣        
ខៃ រហូត ដល់ ៦ខៃ។  

 ទោះ បី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
មាន ភ័ស្តុតាង នៃ បៃក់ចំណូល 
ធា្លាក ់ចុះ  នងិ ការងរ ជា ចៃើន តៃវូ 
បាត់ បង់  ការ ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ 
ធា្លាក់ ចុះ  និង តម្លៃ កើន ឡើង      
និង ក្មៃងៗ ខ្វះ ថា្នាំ វា៉ាក់សំាង  និង 
សៃបៀង អាហារ »។ 

ដោយ បាន បញ្ជាក់ ថា  ផល- 
ប៉ះ ពាល់  ដៃល បង្ក ភាព ហិន - 
ហោច  និង មាន ភាព ចៃបូក- 
ចៃបល ់នៃ ជងំ ឺរាត តៃបាត នៃះ    នងឹ 
តៃូវ ធា្លាក់ នៅ ក្នុង បណា្តា បៃទៃស 
កៃីកៃ បំផុត នៅក្នុង ពិភព លោក 
លោក ឡាវ ឃុក  បាន ថ្លៃង ថា  
បៃទៃស ទាំង នៃះ  បៃឈម នឹង 
ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទ្វៃ ដង  
ពោល គឺ ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សុខភាព ផ្ទាល់  និង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ពីការ ធា្លាក់ ចុះ នៃ សៃដ្ឋ- 
កិច្ចសកល  និង វិធានការ នៅ 
ក្នុង សៃុកតៃូវ បាន ចាត់ ឡើង 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ រាលដាល   
នៃ វីរុស រាត តៃបាត នៃះ ។ 

លោកមា៉ាក ឡា វឃុក    បាន 
ថ្លៃង ថា៖ « យើង តៃូវ តៃ តៃៀម 
សមៃប់ ការ កើនឡើង ជម្លាះ 
ភាព សៃក ឃ្លាន  ភាព កៃីកៃ  
និង ជំ ងឺ ឆ្លងផៃសៃងៗ    ខណៈ 
ដៃល  សៃដ្ឋ កិច្ច  ធា្លាក់ ចុះ បៃក់ 
ចំណូល នាំ ចៃញ  បៃក់ បញ្ញើ  
និង ទៃស ចរណ៍កំពុង  ធា្លាក់ចុះ   
និង បៃព័ន្ធ សុខ ភា ព ទាំងអស់  
តៃូវ បាន ដាក់ ឲៃយ នៅ កៃម ការ- 
រឹត បន្តឹង» ៕ Xinhua/PSA

លោក  ម៉ាក ឡាវ ឃុក  អគ្គល្រខាធិការរង UN ទទួល បន្ទកុ កិច្ច ការមនុស្រសធម៌និង     សម្រប សម្រលួ    ជំនួយ សង្រ្គាះ ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយមើលឃើញ
ថាទម្រង់សិល្របៈប្រព្រណីខ្ម្ររ
មួយប្រភ្រទគឺសិប្របកម្មចាក់-
ក្រឡាក្របាច់ហូលខ្ម្ររ មិនទាន់
មានសំណៅឯកសារច្របាស់-
លាស់ណាមួយស្តីពីរូបមន្ត-
សិល្របៈវប្របធម៌ន្រះទើបជំរុញ
ចិត្តឲ្រយសិល្របករខ្ម្ររដ្រលបាន
បញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់-
ខ្ពស់ផ្ន្រកសិល្របៈនៅសាកល-
វទិ្រយាលយ័ប្រទ្រសករូ៉្រខាងត្របងូ
លោកចាន់សោភ័នចង់ចង-
ក្រងរៀបចំជាសៀវភៅដើម្របី
បន្រសល់ទុកឲ្រយកូនខ្ម្ររជំនាន់-
ក្រយសិក្រសាស្វ្រងយល់បន្ត។
លោកចាន់សោភ័នគឺជា

សិល្របករដ្រលមានគំនិតច្ន្រ-
ប្រឌិតខ្ពស់ផ្ន្រកសិល្របៈទម្រង់-
បុរាណ បញ្ចប់ការសិក្រសាថា្នាក់-
បរិញ្ញាបត្រផ្ន្រកសូនរូបនិង-
វចិតិ្រកម្មនៅសាកលវទិ្រយាលយ័
ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈឆ្នាំ២០១០
និងបញ្ចប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់-
ខ្ពស់ផ្ន្រកសិល្របៈ នៅសាកល-
វិទ្រយាល័យSangMyungនៅ
កូរ៉្រខាងត្របូង នៅឆ្នាំ២០១៤
នោះក៏បញ្ជាក់ពីគោលបណំង-
រៀបចំចងក្រងសៀវភៅន្រះផង
ដ្ររលោកបញ្ជាក់ថា៖«គោល-

បំណងរៀបចំសៀវភៅក្រឡា-
ក្របាច់គោមហូលខ្ម្ររជាស្រចក្ត-ី
ប្រថា្នាយូរមកហើយរបស់ខ្ញុំ។
តាងំពបីរុាណមកអាចនយិាយ
បា នថាតាំងពីមុនស.វទី១-
មនុគ្រសិ្តសករាជប្រជាជនខ្ម្ររ
ច្រះត្របាញរវ្ររចួទៅហើយ។ត្រ
គ្មានឯកសា រសោះគគឺ្របានរក
ឃើញតសំណៅអាចម៍អំបោះ
និងត្រល់ខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ។ជាង
ន្រះទៅទៀតអ្វីដ្រលជំរុញ
ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបំផុត គឺពណ៌-
ក្របាច់ន្រសំពត់ហូលទាំងនោះ
ធ្វើឲ្រយទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំ ចង់ដឹង
បន្ថ្រមនូវអ្វីៗជារបស់ដូនតា-
ខ្ម្ររមាន។សោកសា្តាយសមយ័
ខ្ម្ររក្រហមសង្រ្គាមចុងក្រយ
បានធ្វើឲ្រយឯកសារនិងវត្ថុមាន
តម្ល្រទាំងអស់ន្រះរលាយស្ទើរ
ទាំងស្រុងហើយរហូតស្រុក-
ទ្រសមានឯករាជ្រយសន្តិភាព-
ប្រទ្រសជាតិខ្ម្ររមានការរីក-
ចម្រើនគ្រប់វសិយ័សពំត់ហលូ
ខ្ម្ររបានរស់រានចាប់កំណើត-
ឡើងមកវិញនិងសម្របូរប្រប។
ត្រគួរឲ្រយសា្តាយជាពន់ព្រក-
ណាស់នៅសម័យចុងក្រយ
ន្រះទីផ្រសារស្ររីត្រូវបានបើក-
ចហំក្រណាត់សតូ្រនិងសពំត់
ហលូបរទ្រសត្រវូបាននាចំលូ-
យា៉ាងគំហកុនងិមានតម្ល្រថោក

ជាងរបស់នៅក្នុងស្រុកផលិត-
ដោយដ្រដ្រលបង្ខំឲ្រយអ្នកតម្របាញ
ជាច្រើនបោះបង់អាជពីពីដូន-
តា ចោលរត់មកធ្វើការតាម
រោងចក្រនងិចណំាកស្រកុទៅ
ប្រទ្រសផងដ្ររ»។
លោកបន្តថា៖«ដោយសារ-

មើលឃើញហានភិយ័អនាគត
ដ៏ខ្លខីាងមខុន្រះន្រក្របាច់ក្រឡា
គោមហូលខ្ម្ររទាំងអស់របស់
ខ្ម្ររយើងបើមិនមានការជួយ
គំពារនិងឧបត្ថម្ភនោះទ្រ វា
នងឹសា្លាប់ម្តងទៀតជាមនិខាន។

ដូចន្រះជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំជា
កូនខ្ម្ររកើតលើដ្រនដីខ្ម្ររមួយ
ន្រះ ចង់ចងក្រងវាទុកជាក្ររ-
អមតៈសម្រប់កូនខ្ម្ររជំនាន់-
ក្រយឲ្រយបានសា្គាល់នងិបាន-
យល់អ្វីជារបស់ដនូតាខ្លួនមាន
រាប់ពានឆ់្នាំនងិចង់បណ្តុះគនំតិ
ដល់ពួកគត់ឲ្រយច្រះស្រឡាញ់នងិ
ជួយគំទ្របន្តទៀតកុំឲ្រយបាត់-
បង់។ ចំពោះកន្ល្រង ដ្រលត្រូវ
ស្រវជ្រវហើយទៅសាកសួរ-
រកទិន្នន័យបន្ថ្រមនោះ គឺមាន
ទី១នៅខ្រត្តតាក្រវទី២ខ្រត្ត

សៀមរាបទី៣ខ្រត្តព្រវ្រង
ទី៤ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យទី៥
តំបន់កោះដាច់ទី៦ខ្រត្តសុរិន្ទ
និងខ្រត្តបុរីរា៉ាំប្រទ្រសថ្រ»។
ដោយសារគម្រងចងក្រង

សៀវភៅន្រះមិនម្រនជាកិច្ច-
ការទ្រង់ទ្រយតូចហើយងាយ-
ស្រួលដូចជាការគិតនោះទ្រ
ខណៈទា មទារឲ្រយមានការជយួ-
ជ្រមជ្រងពីសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ឬសហគមន៍នានាដ្រលមាន
ចិត្តស្រឡាញ់មរតកវប្របធម៌-
ន្រះជាពិស្រសកញ្ចប់ថវិកា

ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្រសាស្រវជ្រវ
និងចងក្រង។យា៉ាងណាមិញ
លោកចាន់សោភ័នក៏ទំនង
ជាត្រូវខ្វះខាតកញ្ចប់ថវិកាន្រះ
ហើយទើបលោកបានបង្ហោះ
សារស្នើសុំការឧបត្ថម្ភពីមហា-
ជនតាមចតិ្តសទា្ធាក្នងុបណា្តាញ
សង្គមហ្វ្រសប៊កុលោកថា៖«ខ្ញុំ
អាចសុំអ្នកក្នុងមា្នាក់៤០០០
រៀលបានទ្រគម្រងរៀបចំ
សៀវភៅក្រឡាក្របាច់គោម-
ហូលខ្ម្ររ» ឈ្មាះ Sophorn
CambodiaArts៕
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លោក ចាន់ សោភ័ន ជា សិលេបករច្នេមូ៉ដ    បេពេណីខ្មេរ ឲេយ កញ្ញាឯក កម្ពជុា គេងរៀបចំ  ចង កេងសៀវភៅចាក់កេឡាកេបាច់គោមហូលខ្មេរ  ។ ហ្វ្រសប៊ុក

សិបេបកម្ម តមេបាញ  ហូលខ្មេរ  ដេល មាន នៅ សេសសល់ នាពេល បច្ចបុេបន្ន នៅ  វិទេយាស្ថាន  វាយន ភណ្ឌ   បេពេ ណី  ខ្មេរ   មាន ទី តំាង ស្ថតិ នៅ ក្នងុ  ភូមិ ជប់ សោម  ឃំុ ពាក់ ស្នេង  សេកុ អង្គរធំ  ខេត្ត   សៀម រាប។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

សិល្បករជំនាញវប្បធម៌ខ្មរ្ចាន់សោភ័នគ្ងរៀបចំ
ចងក្ងសៀវភៅរូបមន្តចាក់ក្ឡាក្បាច់គោមហូលខ្មរ្



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ថ្ងៃ  ៥រោច ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល ្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ  
សម្ត ី   ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ - 
បញ ្ហា  សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត    បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  
សា្វា គមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខាន  ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ 
បញ្ហា     ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អកូ  ល្អនិបង្កើតបាននូវ  សម្ពន័្ធស្នៃហ៍ ដ៏ល្អចៃើន   ។   

 រាសី មធៃយម។ កត្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណាយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន     លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន់   ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល សា្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល់ ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណា្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម  ៌  ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា       គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសមីធៃយម ។ ការ នយិាយ ស្ត ី តៃវូ- 
បាន  គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ 
លោក  អ្នក មាន ទំនោរខាង ផ្នៃ ក - 
បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ផៃសៃងៗបានល្អ។  

ថ្ងៃ នៃះ  អ្នកមាន សមត ្ថ ភាព ខាង  ទំនាក់ ទំនង ល្អ-  
បៃសើរ ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មតិ្ត។    
រឯី      ប  ញ្ហា ស្នៃហា វញិ  គរួមានអធៃយាសៃយ័គ្នា  នងិ 
អត      ់    ធ្មត់ច ំពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    ថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួប-  
បញ  ្ហា       ស្មុគ សា្មាញ   ចៃើន បន្តិចនៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

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

ភៅ   ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តោង យក  
ការបៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា - 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

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

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

រាសីសៃុតចុះ ។ ហានិភ័យ ដៃល - 
លោក  អុ្នក អាច នងឹ បៃឈមទាកទ់ង 
នឹង  ការធ្វើដំណើរ  និង ការ បំពៃញ 
ការងារ ផៃសៃង ។ ចំពោះ ការ ចរចា-   

ផៃសៃងៗ  មនិថាទាកទ់ងនងឹ ការងារ ឬ មខុ ជនំញួ ក្ត ី 
សងៃឃឹម   នឹង បាន ជោ គជ័យ ដោយ តិចតួច តៃ - 
ប៉ណុ្ណោះ ។ រឯី លាភ សកា្ការៈផៃសៃងៗនងឹ បាន ដោយ 
មានការបៃងឹបៃង ខ្ពស ់ នងិ មាននវូ សៃច ក្តហីត-់ 
នឿយ ចៃើន  ដូច្នៃះតៃវូ តៃ យល់ ពីសភាពការណ៍។   

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខាង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ  ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន  លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តម   ទឹកចិត្ត  សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

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

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

រាសមីធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្ត ី
ធ្វើ ឲៃយអ្ន ក ផង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់  
សុខ  ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន 
អណំយ ផល ល្អ  មាន សមត្ថភាព 

បំពៃ ញ ការ ងារ បៃកប ដោយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 
ធ ្វើ  ឲៃយ  ការ បំ ពៃញ ការ ងារ ទទួល បាន ផល គួរ ជា ទី 
ពៃញ   ចិត្ត  ប៉ុន្តៃ គួរ បៃុង បៃ យ័ត្ន  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ 
កាន ់  ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងិ គរួ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ច ំពោះ- 
ចំណង   ស្នៃហារបស់ លោក អ្នក ផងដៃរ ។  

រាសមីធៃយម ។ រាលក់ារបពំៃញកចិ្ច- 
ការ  ផៃសៃងៗចៃើនបៃើបៃស់  ទៃឹស្តី 
ជា ជាងទង្វើជាក់ស្តៃង   ខណៈ ទឹក-  
ចិត្ត អាច    នឹងកើតមាន នូវសៃចក្តី 

សោមនសៃស   ទៅ  នឹងអំពើ អកុសល ផៃសៃងៗ ។ តៃ 
លោក អ្នក ក៏ តៃូវ   បញ្ចៀស   ខ្លួនចាកផុតពីអំពើ - 
អបាយមុខ ផៃសៃងៗ ទើប  ជា ការបៃសើរ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃចក្តសី្នៃហា វញិ គហឺាក  ់ពុសំវូជាមាន អ្វ  ីដៃល 
ជា  ក្ត ី កង្វល់ គួរ ឲៃយ បារម្ភ ឡើយ សមៃប់រូបអ្នក។   

ផ្ទះកញ្ចក់តូច ល្មម តៃៀម សមៃប់អតិថិជន  ២-៣នាក់ មកភ្លកៃស រសជាតិ អាហារ  លើ មត់ពៃក   ។ រូបថត AFP

ក្រងុហូឡង់ត្រៀមផ្ទះកញ្ចក់
ធ្វើហាងអាហារសម្រប់ភ្ញៀវ

កៃងុ អាសំ្ទៃរ៊ដា ំ: មជៃឈមណ្ឌល 
សិលៃបៈ កៃងុអំាស្ទៃរ៊ដំា នឹង ចាប-់ 
ផ្ដើម  បមៃើ អាហារ ពៃល លា្ងាច  
នៅ ក្នុង ផ្ទះ កញ្ចក់  ដើមៃបី ឲៃយ អតិ- 
ថិជ ន  អាច រីករាយ នឹង អាហារ 
កៃ ផ្ទះ  ដោយ  មិន បារម្ភ ពី  ហា- 
ន ិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូ ណា ។

មជៃឈមណ្ឌល Mediamatic 
កំពុង តៃ សាកលៃបង   សិលៃបៈ នៃ 
ការ   បមៃើអាហារ  ក្នុ ងផ្ទះកញ្ចក់ 
ខណៈ ពៃល រង់ចាំ  ភ្លើង ខៀវ  ពី 
អាជា្ញាធរ ក្នងុការ បើក ដណំើរការ 
ឡើង  វិញ នូវ ភោជនីយដា្ឋាន 
កៃយ ពី មាន បមៃម បិទ អា ជី វ - 
កម្ម   បៃមលូផ្ដុ ំមនសុៃស  តងំ ព ីថ្ងៃទ ី
១៦  ខៃ មីនា មក ដើមៃបី ទបស់ា្កាត ់
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

នាយក  គៃប់គៃង មជៃឈមណ្ឌល 
លោក Willem Velthoven 
បាន ឲៃយដឹង ថា៖«ការ រីករាល- 
ដាល នៃ កូរ៉ូណា បាន បង្ខំ ឲៃយ 
យើង  គិតគូរ ឡើងវិញ ថា  តើ  តៃូវ   
ធ្វើ បដិសណា្ឋារកិច្ច យា៉ាងណា 
ទើប កាន់តៃ បៃសើរ»។

លោក បាន ឲៃយដឹង ទៀត ថា៖ 
«យើង ធ្លាប់តៃ បៃើបៃស់ផ្ទះ 
កញ្ចក់   តូចៗ ទាំង នៃះ សមៃប់ 
ដាក់ តំង វត្ថុ សិលៃបៈ។ ក្នុង 
កាលៈទៃសៈ នៃះ  យើង សៃបត់ៃ 
នឹក ឃើញថា អូខៃ ចុះ បើ យើង 
ទៅ អង្គុយ ក្នុង ហ្នឹង ហើយ ញ៉ាំ 
អាហារ តើ យើង នឹង មានអា- 
រម្មណ៍  ល្អបៃប ណា។ វា សា្អាត 
ហើយ វា សុវត្ថិភាព ជួយ រកៃសោ 
គមា្លាត មនុសៃស   ទៀត ផង»។

ស្ថិត នៅ ជាប់មាត់ពៃក ផ្ទះ 
កញ្ចក់  តូច ចំនួន បៃំ មាន កូន- 
តុ មូល និង កៅអី ២ ដៃល សម- 
ល្មម ឥត ខ្ចោះ សមៃប់ មនុសៃស 
អង្គុយ ទទួលទានអាហារ និង 
កៃប កាហ្វៃ។

អង្គយុ ទទលួទាន  អាហារ ក្នងុ 
ផ្ទះ កញ្ចក់  រឹត តៃ  អាច ធ្វើឲៃយ ភ្ញៀវ  
មានអារម្មណ៍ជឿជាក់ ថា  ពួក 
គៃ  ទទួល បាន ផាសុកភាព និង 
សវុត្ថភិាពចៀសឆ្ងាយ ព ីជងំ ឺឆ្លង 
ពៃល ចៃញ កៃផ្ទះ មក ផា្លាស់- 
ប្ដូរបរិយាកាស នឹង អាហារ 
ភោជនីយដា្ឋាន។

នាយកមជៃឈមណ្ឌល លោក 
Willem Velthoven បាន  បន្ត 
ទៀត ថា៖ «ការ  ជបួជុ ំគ្នា ជា កៃមុ 
ធ ំនងឹ លៃង ជា ជមៃើស សមៃប ់
មនុសៃស   នាសម័យ កូរ៉ូណា ទៀត 
ហើយ។ អាច និយាយ បានថា 
វា ហួស សម័យ នឹង ញ៉ាំ អាហារ 
ទាំង ហ្វូង។ ទោះជាយា៉ាងណា 

មនុសៃស នៅ តៃ អាចរកៃសោ ទំនាក់-
ទំនង  ដោយ ការ  ណាត់ ជួប គ្នា 
តចិ ញ៉ា ំអាហារ តចិ តចួ ជាមយួ 
គោលការណ៍ អនាម័យ»។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា នៅ 
ភោជនីយដា្ឋាន ផ្ទះកញ្ចក់ នៃះ 
បុគ្គលិក  រត់តុ   ដៃល  ពាក់ របាំង- 
មុខ  នឹង រកៃសោ គោលការណ៍  
បមៃើ សៃវា ដោយ ឈរ ខាង កៃ  
ហុច ម្ហូប ឲៃយ ភ្ញៀវ នៅ ខាង ក្នុង។

នាយក  គៃប់គៃង មជៃឈ មណ្ឌល  
របូនៃះ  បាន បន្ត ថា៖ «ផ្ទះ កញ្ចក ់
នៃះ មានទំហំ តូច ល្មម សមៃប់ 
តៃ ភ្ញៀវ  តចិស្នទិ្ធសា្នាល គ្នា  អ៊ចីងឹ 
អ្នករតត់ ុក ៏គ្មានឱកាស ចលូ ក្នងុ 
បាន ដៃរ»៕ AFP

បុគ្គលិក   ពាក់ របំាង មុខ នឹង ហុច អាហារ ឲៃយភ្ញៀវពីខាង កៃ     ។ រូបថត AFP

ផ្ទះ កញ្ចក់ ផ្ដល់ នូវ បរិយាកាស ប្លៃក និង ជួយ ការពារ ជំងឺ ឆ្លង    ។ រូបថត AFP



រូប
ថត

 ហ
៊ាន 

រង
្សី 

ប្រាសាក់ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន២០០
លានរៀលជូនកាកបាទក្រាហមកម្ពជុា

ប្រាសាក់ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រាបំណុលជាផ្លវូការនៅផ្សារមូលបត្រាកម្ពជុា

ដូច សព្វដង និង ជាថ្ម ីម្តងទៀត គឹ្ះស្ថាន មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុប្ សក់ 
ម . ក បាន ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ចំនួន ២០០លាន រៀលជូន  កាកបាទ 
ក្ហមកម្ពជុា ក្នងុឱកាស ពិធី អបអរសទរ ខួប លើក ១៥៧ ទិវា 
ពិភពលោក កាកបាទក្ហម និង អឌ្ឍចន្ទ ក្ហម កាលពី ថ្ងទី្៨ 
ខ្ឧសភា ឆ្នា២ំ០២០ ក្ម ប្ធានបទ « ខ្ញុ ំស្ឡាញ់ សន្តភិាព 
និង កាកបាទក្ហមកម្ពជុា » ។   ក្ពី ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ជូន កាកបាទ 
ក្ហមកម្ពុជា ប្ សក់ ក៏បាន ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី ជាច្ើន ដូចជា 
ចូលរួម ប្យុទ្ធប្ឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ សងសង់ អគារ បណ្ណាល័យ 
ឧបត្ថម្ភ ការវះកាត់ មាត់ ឆ្ប ចូលរួម ឧបត្ថម្ភ ដល់ សិស្ស ពូក្ ឧបត្ថម្ភ 
ទិវា អំ ណន ជាតិ ឧបត្ថម្ភ កម្មវិធី ចំណ្ះ ដឹង ហិរញ្ញវត្ថ ុយុទ្ធនាការ « 
ខ្ញុំ ស្ឡាញ់ ប្ក់រៀល » ចូលរួម បរិច្ចាគ ឈាម គំាទ្ កម្មវិធី 
ពងឹ្ងសមត្ថភាព របស់ យុវជន និង ផ្តល់ជំនួយ សង្គះ្បនា្ទាន់ ដល់ 
សហគមន៍ ជាដើម »៕

 បនា្ទាប់ពី ការបោះ ផ្សាយ ទទួលបាន ជោគជ័យ កាលពី ខ្ម្ស សញ្ញា បណ្ណ សជីវកម្មរ បស់ គឹ្ះស្ថាន មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថ ុប្ សក់ ម . ក កាលពី ថ្ងទី្ 
៥ ខ្ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ តូ្វបាន ចុះបញ្ជី នៅក្នុង ផ្សារ មូល ប ត្ កម្ពជុា ដ្ល អនុញ្ញាតឱ្យ ចប់ផ្តើម សកម្មភាព ជួញដូរ ។ មូល -  
ប ត្ បំណុល ន្ះ នឹង តូ្វបាន ជួញដូរ នៅក្នងុ ផ្សារ មូល ប ត្ កម្ពជុា ក្ម និមិត្តសញ្ញា “PRA23A” ។ សញ្ញា បណ្ណ សជីវកម្ម ប្ សក់ គឺជា សញ្ញា 
បណ្ណ ទី ៦ ដ្ល តូ្វបាន ចុះបញ្ជ ីនៅ ផ្សា រមូល ប ត្ កម្ពជុា និង ជា សញ្ញា បណ្ណ ទី២ ដ្ល តូ្វបាន ធានា ដោយ ស្ថាប័ន Credit Guarantee and 
Investment Facility (CGIF) ដ្លជា មូលនិធិ បរ ធន មួយ ន្ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ៕
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១៤ ថ្ង្ចន្ទ ទី១១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  socialiteអស្ចារ្យជាមួយវត្តមានរបស់ លោកអ្នក និងសម្ប់ការឧបត្ថម្ភក្នុងទំព័រ socialite
email: socialite@phnompenhpost.com 

កាស្រាតភ្នពំ្រាញបុ៉ស្តិ៍ចុះMoUជាមួយគណៈកម្មការមូលបត្រាកម្ពជុាដើម្ីបលើកកម្ពស់ទីផ្សារមូលបត្រា

 កាស្ត ភ្នំព្ញ បុ៉ស្តិ៍ និង គណៈកម្មការ មូល ប ត្ កម្ពុជា (SECC) កាលពី ថ្ង្ទី ៨ ខ្ឧសភា បាន 
ចុះហត្ថល្ខា លើ អនុស្សរណៈ ន្ ការយោគយល់ គា្នា (MoU) មួយ  ក្នងុការ បើកផ្លវូ សម្ប់ កិច្ចសហការ ដ៏ រឹងមំា 
ដើម្បី ជំរុញ ការរីកចម្ើន ន្ ទីផ្សារ មូល ប ត្ របស់ ព្ះរាជាណចក្ កម្ពជុា ។ Mou នោះ តូ្វបាន ធ្វើឡើង នៅ 
ទីស្នាក់ការ របស់ SECC ដ្លមាន ទីតំាងនៅ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានី ភ្នព្ំញ និង តូ្វបាន ចុះហត្ថល្ខា ដោយ 
អគ្គនាយក SECC និង អគ្គ នាយក កាស្ត ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ ។  គណៈប្តិភូ ដ្លមាន វត្តមាន នៅក្នងុ ពិធី ចុះ MoU 
នោះ រួមមាន វត្តមាន របស់ ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិ អគ្គនាយក  គណៈកម្មកា រមូល ប ត្ កម្ពជុា លោក លី ត្ស្ង  
ចងហ្វាង និង អគ្គនាយក កាស្ត ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ លោក  James Ong Soon Teck  នាយក ប្តិបត្ត ិកាស្ត 
ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ និង លោក Joshua Purushotman និពន្ធ នាយក កាស្ត ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ ។ អ្នកតំណង មកពី ភាគី 
ទំាង២០ប្មាណ ២០ នាក់ បាន ចូលរួម ក្នងុ ពិធី នោះ ហើយក៏ មានការ ពិសអាហរ ថ្ងត្្ង់ រួមគា្នា ផងដ្រ ៕ 



ក្រុមរ៉ូម: ក្រុម AC Milan 
បាន ប្រកាស ឲ្រយដឹង កាល ពីថ្ង្រ 
សៅ រ៍ ថា គ្មាន កីឡាករ ឬ បុគ្គ- 
លិកណា ម្នាក់ ក្នុង ក្រុមធំ របស់ 
ខ្លនួ ធ្វើ ត្រស្ត វជិ្ជមន ចពំោះ វរីសុ 
ករូ៉ណូា ឡើយ ដ្រល ការ ប្រកាស 
ន្រះ កើត មន ១ ថ្ង្រ  ក្រយពី 
ប្រធាន ក្លិប ន្រះ បាន ប្រប់ ថា 
កឡីាករ ខ្លះ បាន ជា សះស្របើយ 
ពី ជំងឺ ន្រះ ។  

ក្នងុស្រចក្ដ ីប្រកាស  របស ់ខ្លនួ 
ក្លិប យក្រស នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ  Serie 
A របស់ អីុតាលី មួយ ន្រះ បាន 
ឲ្រយ ដងឹ ថា ៖ « ដោយ ផ្អ្រក លើ  មលូ- 
ដ្ឋាន ត្រស្តវ្រជ្ជសាស្ត្រ ដ្រល បាន 
ធ្វើ មក ទល ់ព្រល ន្រះ ទាងំ ចពំោះ 
កីឡាករ និង បុគ្គលិក ទាំង អស់  
ក្នុង ក្រុម  ធំ ឃើញ ថា  គ្មាន ការ- 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ សូម្របីត្រ ១ 
ករណី » ។ 

ក្លិប ដ្រល ធា្លាប់ គ្រង ជើង ឯក 
ពាន  អឺរ៉ុប ចំនួន ៧ សម័យ កាល 
AC Milan បាន ឲ្រយ ដឹង ដ្ររ ថា  
ក្រុម នឹង បនុ្ត កម្មវិធី  ហ្វឹក ហាត់ 
លក្ខណៈ ពិស្រស ដ្រល ពួក គ្រ 
នងិ ក្លបិ នៅ Serie A ដទ្រ ទៀត 
ចាប ់ផ្ដើម នៅ សបា្ដាហ ៍ ន្រះ ដោយ 

សង្រឃឹម ថា  រដូវ កាល   ២០១៩ - 
២០២០ អាច បញ្ចប់ ទាំង ស្រុង 
នៅ រដូវ ក្ដា ន្រះ ។

ក្នុង របាយ ការណ៍ នោះ  ក្លិប 
បាន បន្ត ថា ៖ «ការ ត្រួត ពិនិត្រយ 
សុខភាពចំពោះ កីឡាករ និង 
បគុ្គលកិ ទាងំ អស ់នងឹ ត្រវូ ធ្វើ ឲ្រយ 
ចប ់រចួ រាល ់ដើម្រប ីធ្វើ របាយការណ ៍
សម្រប ់ការ ហ្វកឹ ហាត ់ នៅ ប៉នុ្មាន 
ថ្ង្រ ខាង មុខ ន្រះ » ។ 

កាល ពីថ្ង្រ សុក្រ ប្រធាន ក្លិប  
លោក  Paolo Scaroni បាន 

ប្រប់ សារព័តម៌ន ក្នុង ស្រុក ថា 
កឡីាករ របស ់ក្រមុ ខ្លះ បាន សះ- 
ស្របើយ ព ីជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើមកវូដី ១៩ 
ដ្រល បាន ឆក់  ជីវិត មនុស្រស ជាង 
៣០០០០នក់  នៅ អុីតាលី  
ខណៈ  ប្រសាសន ៍របស ់គតន់្រះ 
កើត មន ក្រយ ក្លិប រួម លីក 
Fiorentina, Sampdoria នងិ 
Torino បាន អះអាង ដូច ៗ  គ្នា 
ថា  កីឡាក រ របស់ ក្រុម មន ឆ្លង 
ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម ថ្ម ី ដោយ សរបុ ទាងំ  
៣ ក្រុម មន ៨ ករណី ។     

កាល ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  រដ្ឋ មន្ត្រ ី
ក្រសួង កីឡា អីុតាលី  លោក  
Vincenzo Spadafora បាន 
ថ្ល្រង ថា  លោក មន សង្រឃឹម ថា  
ការ ហ្វកឹ ហាត ់ជា ក្រមុ អាច ចាប-់ 
ផ្ដើម ឡើង វិញ នៅ ថ្ង្រ ទី១៨ ខ្រ 
ឧសភា ត្រ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
លោក បាន ពោល ថា  ករណី 
វិជ្ជមន ន្រ ជំងឺ ន្រះ គឺ ជា សញ្ញា 
មិន  ល្អ ឡើយ ។ 

 ចំណ្រក  ក្រុម  Napoli បាន 
ប្រកាស  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ថា 
កីឡា ករ របស់ ខ្លួន នឹង អាច ទៅ 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណាក់ កាល ហ្វឹក- 
ហាត់ ពិស្រស របស់ ខ្លួន បាន 
នៅឯ ទីលាន របស់ ក្លិប នៅ ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ក្រយ បញ្ចប់ ការ ធ្វើ 
ត្រស្ត រក ជំងឺ រួច រាល់។

 កាស្រត កីឡា ប្រចាំ ថ្ង្រ  Cor-
riere Dello Sport បាន  ដក-  
ស្រង់ របាយ ការណ៍ របស់ មន្ទីរ- 
ព្រទ្រយ Federico II នៅ ក្រុង 
Naples ដ្រល ត្រតួ ពនិតិ្រយ លទ្ធ- 
ផល  ត្រស្ត របស់កីឡាករ ក្រុម   
Napoli បាន បង្ហាញ  ថា  គ្មាន 
កឡីាករ របូ ណា វជិ្ជមន ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ឡើយ ៕  AFP/VN 

ថ្ង្រចន្ទ ទី១១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ការចាប់ផ្តើមវិញរបស់Bundesliga កំពុងរងព្យុះភ្លៀង
ក្រងុប៊្រឡំាង: ក្រមុ Dynamo 

Dresden (Dynamo) 
បានដក ់ កឡីាករ ក្នងុ ក្រមុ ទាងំ- 
អស់ ឲ្រយ នៅ ដច់ ដោយ ឡ្រក 
រយៈ  ព្រល ១៤ ថ្ង្រ កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍
ពោល គ ឺ១ សបា្ដាហ ៍មនុ ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ដំណើ ការ ឡើង វិញ  ន្រ ការ- 
ប្រកតួ ប្រចា ំរដវូ កាល ក្រប ខ័ណ្ឌ 
កំពូលរបស់ អាល្លឺម៉ង់ Bun-
desliga ហើយ មូល ហ្រតុ ន្រ 
ការ ធ្វើ ដូច្ន្រះ ដោយសារ មន  
កឡីាករ ២ របូ របស ់ក្រមុ ន្រះ មន 
ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា ។    

ជា មយួ បញ្ហា ដ្រល កពំងុ ជបួ- 
ប្រទះ ន្រះ ក្រមុ Dynamo ដ្រល 
បច្ចុប្របន្ន កំពុង នៅ បាត តារាង 
ន្រ ក្រប  ខ័ណ្ឌ ទី ២ នឹង មិន អាច 
ធ្វើការ ប្រកតួ ជាមយួ នងឹ គ ូប្រជ្រង 
របស់ ខ្លួន   Hannover 96 នៅ 
ចុង សបា្ដាហ៍ ន្រះ បាន ឡើយ ។ 
ឧបសគ្គ ន្រះ កើត ឡើង ត្រ ៣ ថ្ង្រ 
ក្រយ រដ្ឋា ភបិាល របសល់ោក ស្រ ី 
អធិការ បតី    Angela Merkel 
បាន ផ្ដល់ ការ អនុញ្ញាតឲ្រយ លីក 
កំពូល អាល្លឺម៉ង់ (DFL) ចាប់ -  
ផ្ដើម សកម្ម ភាព របស់ ខ្លួន ឡើង 
វិញ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៦ ខ្រ ឧសភា 
ក្រយ អវត្ត មន ២ ខ្រ ។  

នយក ផ្ន្រក កីឡា របស់ ក្រុម  
Dynamo លោក Ralf Minge 

បាន មន ប្រសាសន ៍ ឲ្រយ ដងឹ ថា ៖ 
«កាល ពី ប៉ុន្មាន សបា្ដាហ៍ មុន  
យើង បាន ប្រឹង ប្រង យ៉ាង ខា្លាំង  
ទាំង ផ្ន្រកបុគ្គល និង រដ្ឋ បាល 
ដើម្របី អនុវត្ត យ៉ាង តឹង រុឹង តាម 
នតី ិវធិផី្ន្រក  វ្រជ្ជសាស្ត្រ នងិ អន- 
ម័យ  ដ្រល ត្រូវ បាន ដក់ ច្រញ 
ទាំង អស់ » ។   

លោក នយក របូ ន្រះ បាន បន្ត  
ថា ៖ « យើង កំពុង មន ទំនក់ - 
ទនំង  នងឹ  អាជា្ញាធរ ដ្រល ទទួល- 
ខសុ ត្រវូ ខាង ផ្ន្រក សខុភាព នងិ  
DFL   ដោយចង ់ឲ្រយ ពកួ គ្រ ដងឹ ថា   
យើង មិន អាច ធ្វើ ការ ហ្វឹកហាត់ 
ឬក៏ ចូល រួម ប្រកួត នៅ ១៤ ថ្ង្រ 
ខាង ន្រះ ទ្រ »។ 

ក្រ ពកីារ ដក ់  កឡីាករឲ្រយ ដច ់
ដោយ ឡ្រក ព ីគ្នា  ក្រមុ Dynamo 
ក៏ នឹង ញ្រក  គ្រូ បង្ហាត់  និង អ្នក ត្រួត - 
ពនិតិ្រយ ទាងំ អសឲ់្រយ នៅ ដច ់ឡ្រក 
ព ីគ្នាដ្ររ ។ ប្រសនិ បើ គ្រប ់យ៉ាង  
នងឹ កើត ឡើង ដចូ បាន គ្រង ទកុ 
នោះ នឹង ធ្វើ ឲ្រយ Bundesliga 
កា្លាយ ជា លីក  កំពូល នៅ អឺរ៉ុប 
ដំបូង គ្រ  ក្នុង ការ  ចាប់ ផ្ដើម ការ- 
ប្រកួត ឡើង វិញ គិត ចាប់ តាំង- 
ពមីន  ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ វរីសុ ករូ៉ណូា  
ដ្រល ជា ដើម ហ្រតុ ធ្វើ ឲ្រយ មន 
ការដក់ ច្រញ នូវ ច្របាប់ បិទ ទា្វារ 
ប្រទ្រស ទូ ទាំង ទ្វីប ន្រះ ។

ត្រ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក្ដី ការ - 
ប្រកួត ទាំង ឡាយ  បើ មន ម្រន 
ត្រវូ ល្រង ដោយ អត ់មន អ្នក គ-ំ    
ទ្រ ចូលរួម  ហើយ ចំនួន មនុស្រស  
ច្រើន បផំតុ  គ ឺ៣០០ នក ់ដ្រល 
ត្រវូបាន អនញុ្ញាត ឲ្រយ ចលូ រមួ  ក្នងុ 
ប្រកតួ ន ីមយួ ៗ   ហើយ ក្រមុ ទាងំ- 
អស់  នឹង ត្រូវ នៅ ដច់ ពី គ្នា នៅ 
ឯ កន្ល្រង ហ្វកឹ ហាត ់រយៈ ព្រល  ១ 
សបា្ដាហ៍ សិន ។    

គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ រមួ ទាងំ 

២ ករណី របស់ ក្រុម  Dynamo 
ផង ឃើញ ថា វជិ្ជមន១០ ករណ ី 
ក្នងុ ចណំោម   លទ្ធផល ត្រស្ត ចនំនួ 
១៧២៤ ដ្រល ធ្វើ ឡើងចំពោះ    
កីឡាករ និង បុគ្គលិក  ក្នុង ក្លិប 
ទាំង ៣៦ នៅ លីក  កំពូលទី ១ 
នងិ ទ២ី    ហើយ ក្រមុ Dynamo 
ដ្រល មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ 
ហ្វកឹ ហាត ់អឡំងុ ព្រល នៅ ដច ់
ដោយ ឡ្រក ន្រះ ត្រូវ ប៉ះ ជាមួយ 
ក្រុម    Greuther Fuerth ក្នុង 

ប្រកតួរបស ់ខ្លនួ  នៅ ចងុ សបា្ដាហ ៍
ន្រ ខ្រ ឧសភា នថ្ង្រ ទ ី២៣  នងិទ ី 
២៤ ។     

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា ន្រះ អ្នក នំ -  
ពាក្រយ របស់  DFL បាន ប្រប់ 
SID ជាដ្រគពូត័ ៌មន របស ់AFP 
ថា ៖ « Dynamo Dresden 
បាន ផ្ដល់ ព័ត៌មន ន្រះ  ឲ្រយ DFL 
រួច ហើយ ។ យើង នឹង កំណត់ 
ទិស ដៅ បន្ថ្រម ទៀត ដោយ 
ពិនិត្រយ មើល ផ្រន ការ របស់ ក្លិប 

នៅ ដើម សបា្ដាហ៍ ក្រយ » ។    
ជាមយួ គ្នា ន្រះ លោក Chris-

tian Seifert ប្រធាន DFL បាន 
ព្រមន ក្លិប ទាំង អស់ថា  ពួក គ្រ 
កពំងុ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដណំាក ់កាល 
សាក ល្របង ហើយ ត្រូវ អនុវត្ត 
តាម គោល ការណ៍ អនម័យ 
យ៉ាង មុងឺ ម៉ាត ់ព្រល Bundes-
liga ចាប់ ផ្ដើម វិញ នៅ ថ្ង្រ សៅរ៍  
សបា្ដាហ៍ ក្រយ ដោយ លោក 
ប្រធាន ប្រប់ ថា ៖ « គ្រប់ គ្នា ត្រូវ 
ត្រ ប្រកដ ប្រជា ព្រះ យើង កពំងុ 
ល្រង សាក ល្របង ។ ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ថា  
ទាងំ អស ់គ្នា បំព្រញ តាម ការទទួល- 
ខុស ត្រូវ របស់ ខ្លួន » ។ 

សម្រប់ ការ ប្រកួត នព្រល 
ខាង មខុ  នៅ ក្រប ខណ័្ឌទ ី១របស ់
អាល្លឺ ម៉ង់ ជើង ឯក ចាស់  Bay-
ern Munich នឹង ចាប់ ផ្ដើម  
ឡើង វិញ ជាមួយ នឹង ការ នំ មុខ  
៤ ពនិ្ទ ុលើ ក្រមុ ល្រខ ២ Borus-
sia Dortmund ខណៈ Bun-
desliga ចង់ បញ្ចប់ ទាំង ស្រុង 
នូវ ការ ប្រកួត  ៩ ជុំ ចុង ក្រយ 
របស់ ខ្លួន ឲ្រយ បាន មុនថ្ង្រ  ទី ៣០ 
ខ្រ មថិនុ  ដើម្របី កុ ំបាត ់បង ់នវូ ទកឹ- 
ប្រក ់ចនំនួ ប្រមណ ៣០០លាន 
អរឺ៉ ូ(៣២៥ លាន ដលុា្លារ ) ដ្រល 
បាន ពី ការ ផ្រសាយ ផ្ទាល់ របស់ 
ទូរទស្រសន៍ ៕ AFP/VN    

អ្នកចំាទីក្រមុDynamoDresdenលោតទៅសង្រ្គាះបាល់ព្រលប្រកួតមិត្តភាពនឹងPSG។AFP

កុ្មធំរបស់AC Milan គ្មានករណីឆ្លងវីរុសថ្មី

សកម្មភាពហ្វកឹហាត់របស់ក្រមុACMilanនាព្រលកន្លងមក។រូប AFP

UFCកាត់បន្ថយគូប្កួត ក្យ
ធ្វើត្ស្តវិជ្ចមានចំពោះជំងឺកូវីដ១៩
ក្រងុJacksonville: សហព័ន្ធ 

កីឡា ប្រដល់ យុទ្ធ គុន ចម្រុះ 
(UFC) បានលុប ចោល ជំនួប 
រវាង  អ្នក ប្រដល់ សញ្ជាតិ ប្រសីុល 
Jacare Souza និង Uriah 
Hall របស់ សហរដ្ឋ អាម្ររិក ច្រញ  
ពី ព្រតឹ្តកិារណ៍  UFC 249 ដ្រល 
បាន ធ្វើ នៅ  ក្រងុ Jacksonville 
រដ្ឋ ហ្វ្លរីដ កាល ពី ថ្ង្រសៅរ៍ ក្រយ 
អ្នក ប្រដល់ ទម្ងន់ មធ្រយម Souza 
និង អ្នក ឲ្រយ ទឹក ២នក់ របស់ គ្រ ធ្វើ 
ត្រស្ត ឃើញ មន ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
ន្រះ បើ តាម ស្រចក្ដ ីប្រកាស របស់ 
សហព័ន្ធ ។     

 កម្ម វិធី UFC 249 ន្រះ  ដំបូង 
ឡើយ គ្រ ង ធ្វើ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៨ ខ្រ 
ម្រសា ក្នងុ ក្រងុ New York ត្រ 
ត្រូវ បាន ផ្អាក ដោយ សារ ការ- 
ផ្ទះុឡើង នូវ វីរុស កូរូ៉ណា ។  នៅ ក្នងុ 
ស្រចក្ដ ីប្រកាស របស់ UFC បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថា ៖ « ក្រមុ គ្រ ូព្រទ្រយ របស់ 
UFC បាន ធ្វើ ការ ពិនិត្រយ Souza 
ព្រម ទំាង អ្នក ឲ្រយ ទឹក ២ នក់ របស់ 
គ្រ ហើយ បាន ឃើញ ថា  ព្រល 
ន្រះ ពួក គ្រ មិន មន រោគ សញ្ញា អ្វ ី

ធ្ងន់ ធ្ងរន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ឡើយ  » ។    
ស្រចក្ដ ីប្រកាស នោះ បាន បន្ត 

ថា ៖ «ទំាង ៣ នក់  ត្រវូ បានឲ្រយ  
ចាក ច្រញ ពី សណា្ឋាគរ ដ្រល មន 
មនុស្រស ច្រើន ហើយ នឹង ត្រវូ ដក់ 
ឲ្រយ នៅ ដច់ ដោយ ឡ្រក នៅ អគរ  
ដ្រលក្រមុ គ្រ ូព្រទ្រយ របស់ UFC នឹង 
តាម ដន សា្ថាន ភាព របស់ ពួក គ្រ 
ពី ចម្ងាយ ដើម្របី ត្រៀម ផ្ដល់ ការ- 
សង្រ្គោះ ជា មួយ នឹង ការ ព្រយាបាល 
ចំា បាច់ ណា មួយ ។ 

កម្មវិធី ប្រកួត UFC 249 មន  
ការ ផ្រសាយ តាម ទូ រទស្រសន៍ ដ្រលបង់ 
ថ្ល្រ ត្រ គ្មាន អ្នក ទស្រសន ត្រវូ បាន 
ឲ្រយ ចូល រួមឡើយ ដោយសារ ការ- 
ព្រយួ បារម្ភ រឿង ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
ទោះ យ៉ាង ណា អ្នក ប្រយុទ្ធ  បាន 
ចូល រួម ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍ ន្រះ ត្រវូ 
បាន ធ្វើ ត្រស្ត រក វី រុស កូរូ៉ ណា  នៅ 
ព្រល មក ដល់ រដ្ឋ ហ្វ្លរីដ ហើយ 
ភាគច្រើន ន្រ អ្នក ប្រដល់ ទំាង ២៤ 
ត្រវូ ដក់ ឲ្រយ ដច់ ដោយ ឡ្រក ក្នងុ 
បន្ទប់ ។ រីឯ ការ ប្រកួត ចំនួន ១១គូ 
ទៀត បាន ដំណើរ ការ ទៅយ៉ាង 
រលូន៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ស្ងាតៗ់ នេះសេប់តេតារាសម្តេងសេី
ពិធីការិនីទូរទសេសន៍ និងតារាម៉ូដេលមានរូប-
សេស់ស្អាតសច់សខ្ចីឈ្មោះពិតគៀតបេឡា
ហៅកញ្ញាហ្វាហ្វា ដេលមហជនដឹងថាគឺជា
គូស្នេហ៍របស់តារាចមេៀងនាយចឺមក៏បង្ហើប
រឿងខ្លួនតេៀមបង្ហាញវត្តមានក្នុងភាពយន្តមួយ
ជិតចាក់បញ្ចាំងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទសេសន៍ភីអិនអិន
បង្កភាពភា្ញាក់ផ្អើល។
យ៉ាងណាសមេប់វត្តមានក្នុងខេសេភាពយន្តថ្មី

នោះគេមិនទាន់ថាតារាសម្តេងសេី ពិធីការិនី
នងិតា រាម៉ដូេលរបូសេស់ស្អាតសច់សខ្ចីកញ្ញា
ហ្វាហ្វាបានតណំេងជាតឯួកឬតួរងនោះឡើយ
ដោយសរតេបេព័ន្ធទូរស័ព្ទនាង មិនអាចទំនាក់-
ទំនងបានហើយបើតាមរូបថតបង្ហាញនៅលើ
បណា្តាញសង្គមនោះក៏មានវត្តមានតារាសម្តេង
សេីសមេស់ស្អាតផូរផង់ដេលបានអភិវឌេឍខ្លួន
ចេញពីតារាម៉ូដេលនិងអតីតជាកញ្ញាឯកចក្ក-
វាឡកម្ពុជាបេចាំ២០១៨ គឺកញ្ញារឿនណាត
ផងដេរ។ខណៈកញ្ញាហ្វាហ្វាគេន់តេបាន-
បង្ហាះសរខ្លីថា៖«រឿងផ្កាពេឆាបៗ់ នេះលើ
កញ្ចក់ទូរទសេសន៍PNN!»។
កញ្ញាហ្វាហ្វាអតតីក៏ធ្លាប់ជាបវរកញ្ញា

តំណាងឲេយជាតិកម្ពុជាក្នុងការបេកួត-
MissCosmosWorld កាលពីឆា្នាំ
២០១៨ផងដេរដោយបានជាប់តេមឹវគ្គ
ជមេុះTop8MissCosmosWorld
2018ហើយនាពេលថ្មីៗ នេះនាងបាន
បេកាសពីក្តីបេថា្នាធំខ្លួនសេឡាញ់ពីក្មេង
ចង់កា្លាយជាតំណាងកញ្ញាឯកចក្កវាឡ-
កម្ពុជាបេចាំនៅឆា្នាំ២០២០នេះដេរ។
កញ្ញាហ្វាហ្វាដេលជាបបុា្ផា១ទងដេល

មានសមេស់សេស់ស្អាតសច់ស
ខ្ចីសេុកកំណើតនៅកៀន-
ស្វាយ វ័យ ២៣ឆា្នាំរូប
នេះ ក៏ធ្លាប់បង្ហើបថា៖
«ចាស!នេះជាការពិត-
ណាស!់គឺជាក្តីសេមេធំ
មួយសមេប់ខ្ញុំដេល
ធ្លាប់មានក្តីបំណង-
តាងំពីក្មេងមកហើយ
វាជាក្តីសេឡាញ់ខ្លាំង
របស់ខ្លួនដេរ ខណៈ
ឆា្នាំកន្លងមកនោះ-
ដោយមិនមានពេល
គេប់គេន់សមេប់
បេកួតបេជេងនៅ
ក្នុងកម្មវិធីបវរ-
កញ្ញាចក្កវាឡនោះ
ទើបនាងខ្ញុំមនិបាន
ដាក់ពាកេយចូលបេកួត
ហើយឆា្នាំនេះក៏មាន

ការតាំងចិត្តដាក់ពាកេយចូលបេកួតឲេយបានដើមេបី
ផ្តល់ឱកាសខ្លនួឯងដើរលើផ្លវូដេលខ្លនួចលូចតិ្ត

នងិចង់ដងឹពីសមត្ថភាពខ្លនួសមេប់
ការបេកតួមយួនេះ។ដចូ្នេះ

ទោះបីរវល់យ៉ាងណាក៏
តេូវលេលកសមេប់
ការបេកួតបវរកញ្ញា-
ចក្កវាឡឆា្នាំ២០២០
នេះដេរហើយខ្លួន-
ឯងក៏មានក្តីសងេឃឹម
ជឿជាក់លើខ្លនួឯង
ដើរលើវិថីសិលេបៈ
ដេលសេឡាញ់-
តាំងពីក្មេងមក
នោះផង»៕
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ស្ងាត់ៗ កញ្ញា ហ្វាហ្វា បង្ហើប 
រឿង កុន ថ្ម ីខ្លនួជិតចាក់ បញ្ចាងំ

កញ្ញា ហ្វាហ្វា បង្ហើប រឿង ថត កុន ថ្ម ី ដេល ជិត ចាក់- 
បញ្ចាងំ  នៅ លើ បុ៉ស្តិ៍ភីអិនអិន។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

សោម វិឆ័យ (ឆ្វេង) បន ពេយាយាមបិទ ការ ម៉ាត់ របស់ ពុយ វណ្ណៈ ក្នងុ ការ បេកួត វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ ពេត័េ។ រូបពន្លក

សោម  វិឆ័យ  និង  រិន  សរ័ត្ន  
ឡើង ទៅ ជួប គ្នាវគ្គ  ផ្តាច់ ព្រត័្រ  
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ កីឡាករសោម
វឆិយ័នងិរនិសរត័្នបានកា្លាយ
ជាបេក្ខភាពដេលតេូវឡើងទៅ
ជបួគ្នានៅវគ្គផ្តាច់ពេត័េនេការ-
បេកតួពានរង្វាន់TV5Boxing
KnockOutSeriesក្នងុទម្ងន់
៦៣,៥គឡីកូេមបនា្ទាប់ពីអ្នក
ទាងំ២បានរកឃើញជយ័ជម្នះ
ដោយលំបាកនិងតានតឹង
ក្នុងការបេកួតវគ្គពាក់កណា្តាល
ផ្តាច់ពេ័តេកាលពីថ្ងេសៅរ៍។
តាមរយៈការបេកួតដេល

មានតេឹម៣ទឹកនោះសោម
វិឆ័យ មកពីក្លិបវិបុលខណ្ឌ
ពោធិ៍សេនជ័យបានយកឈ្នះ
កីឡាករពុយវណ្ណៈហើយរិន
សរ័ត្នបានទមា្លាក់អ្នកបេដាល់
វ៉េនហុងជីវ៉ុងដើមេបីឡើងទៅ
ជួបគ្នា វគ្គផ្តាច់ពេ័តេដេល
គេងធ្វើនៅថ្ងេទី២៣ខេ
ឧសភាឆា្នាំ២០២០ចំណេក
វ៉េនហុងជីវ៉ុងនិងពុយវណ្ណៈ
ក៏តេូវបេកួតគ្នាដណ្តើមយក
លេខ៣និងលេខ៤នៅថ្ងេ
នោះផងដេរ។
នៅកេយបេកាសលទ្ធផល

ដោយសុកេឹតយុត្តិធម៌ពេះ
គ្មោនភាគីចាញ់ណាតវា៉ាគឺចេញ
ពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាករ
ពិតៗនោះ សោមវិឆ័យ បាន
អះអាងថា រូបគេនឹងបន្តយក
ឈ្នះ រិនសរ័ត្ននៅវគ្គផ្តាច់-
ពេត័េដើមេបីកា្លាយជាមា្ចាស់បេក់-

រង្វាន់ចំនួន៤០០០ដុល្លារ
សមេប់ការបេកួតលើកនេះ។
សោម វិឆ័យបាននិយយ

ថា៖«ពុយវណ្ណៈគត់ល្អនិងរឹង-
មាំហើយធ្លាប់ជាមា្ចាស់ពាន-
រង្វាន់នេះ កាលពីវគ្គមុន ប៉ុន្តេ
ការបេកួតរបស់ខ្ញុំ គឺបេយ័ត្ន-
បេយេងបំផុតនិងខំបេឹងខ្លាំង
ទើបទទួលបានលទ្ធផលល្អ
បេបនេះ។ជាមួយជ័យជម្នះ
នេះខ្ញុំគតិថាបេក់រង្វាន់ចនំនួ
៤០០០ដុល្លារនឹងបានមករូប-
ខ្ញុំពេះរិនសរ័ត្នមិនមេនជា
ឧបសគ្គធំសមេប់ខ្ញុំក្នុងវគ្គ
ផ្តាច់ពេ័តេនោះទេ»។
កីឡាកររូបនេះ បានបន្ថេម

ថា៖ «បើ វ៉េន ហុងជីវ៉ុងបាន
ឡើងមកវិញខ្ញុំកាន់តេអស់ក្តី-
បារម្ភ គឺសងេឃឹមឈ្នះដោយសុី
ផុយតេម្តង ពេះធ្លាប់ឈ្នះ
គត់ពេមទាំងដឹងពីចំណុច
ខេសោយរបស់គត់។យ៉ាងណា-
ក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វេស-
បេហេសក្នុងការបន្តខិតខំហ្វឹក-
ហត់ដេរពេះមកដល់ចណំចុ
នេះកតិ្តយិសធំនងិលយុចេើន
ថេមទៀតហើយកេយពេល
ខ្ញុំឈ្នះពាននេះវានងឹធ្វើឲេយតម្លេ
ខ្លួនបេកួតរបស់ខ្ញុំបានខ្ពស់»។
ចំណេកលោក ឡុង វិបុល

គេូបង្វឹករបស់ សោម វិឆ័យ
បានបេប់ថា៖ «សោម វិឆ័យ
មានភាគរយខ្ពស់ ក្នុងការ-
ដណ្តើមយកពាន និងបេក់-
រង្វាន់អមចំនួន៤០០០ដុល្លារ

ប៉ុន្តេខ្ញុំមិននិយយពីលទ្ធផល
មុនបេកួតទេកុំឲេយគេថាយើង
អតួ។ទោះបជីាយ៉ាងណាការ-
ខិតខំហ្វឹកហត់ឲេយល្អថេទាំ
សុខភាពល្អ បេកួតល្អ គឺពាន
នេះនឹងបានមកសោមវិឆ័យ
ក្នុងក្តីសងេឃឹមខ្ពស់ពេះតាមខ្ញុំ
ពេយាករឧបសគ្គក្នងុការដណ្តើម
ពាននេះមិនធំទេ»។
ជាមួយគ្នានេះ រិន សរ័ត្ន

បាននិយយថា៖«ខ្ញុំសបេបាយ-
ចិត្តដេលបានឡើងបេកួតវគ្គ
ផ្តាច់ពេ័តេជាមយួសោមវឆិយ័
ប៉ុន្តេអ្វីដេលខ្ញុំគិតគឺបេឹងហត់
ឲេយបានខ្លាំង ពេះការបេកួត
ដេលនឹងបានលទ្ធផលល្អ វា
អាសេយ័លើកមា្លាងំនងិបច្ចេក-
ទេសបានមកពីហត់»។
សមេប់ការបេកួតដណ្តើម

យកចំណាត់ថា្នាក់លេខ៣រវាង
វ៉េនហុងជីវ៉ុងនិងពុយវណ្ណៈ
ដេលគេងធ្វើនៅថ្ងេទី២៣ខេ
ឧសភា ខងមុខនោះដេរគេ
មានជំនឿថាពុយវណ្ណៈអាច
មានបេៀបជាងខណៈដេល
មួយរយៈនេះកីឡាករ វ៉េន
ហុងជីវ៉ុង បេកួតទំនងធ្លាក់ចុះ
និងបានចាញ់៣បេកួតជាប់ៗ
គ្នា ក្នុងរយៈពេលចុងកេយ
នេះ។រវាងកីឡាករពុយវណ្ណៈ
និងវ៉េនហុងជីវ៉ុងមិនអាចសុំ
សមា្ភាសបានទេពេះកេយ
ពេលបេកួតចាញ់គឺពួកគេ
បានចេញពីសង្វៀនបេដាល់
យ៉ាងលឿន៕

តារា សម្តេង  និង 
មូ៉ដេល  សេសីេស់ 
កញ្ញា គៀត បេឡា 
ហៅហ្វាហ្វា។ 
រូបថតហ្វេសប៊ុក
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