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Mas Fight នឹងធ្វើ ការ រឹត បន្តឹង 
ច្បាប់ ប្រកួត ដើម្បី រកឲ្យឃើញ ម្ចាស់ 
ប្រក់ លាន ...ទំព័រ ១៥

ជាង ចម្លាក់ នៅខ្រត្ត បាត់ដំបង អ្នក- 
ផង ស្ញប់ស្ញ្រង ដ្រល មន ស្នាដ្រ ដ៏ 
ស្រន រស់ រវើក ...ទំព័រ ១៣

ព័ត៌មនកីឡាព័ត៌មន ជាតិ 

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈ កម្លាំង នគរបាល 
ខណ្ឌសែនសុខ នៅរសៀល  ថ្ងែ 
ពែហសែបតិ៍មែសិល មិញ បាន សមែ ច 
បញ្ជូន ខ្លួន ចៅ កែម នែ សាលា- 
ដំបូង ខែត្ត កោះ កុង ម្នាក់ ទៅ  
សាលា ដំបូង  រាជ ធានី ភ្នំ ពែញ 

ដើមែបី ចាត់ ការ បន្ត តាម នីតិវិ ធី 
ចែបាប់ បន្ទាប់ ពីចៅ កែម រូប នែះ  
បាន បង្ក គែះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ 
បណ្ដាល ឲែយ ស្តែ ីម្នាក់  សា្លាប់ កាល- 
ពី រសៀល ថ្ងែ ពុធ ហើ យ អះ អាង  
ថ  សែ្តី រូប នោះ ជា ចោរ ឆក់ ។

លោក ហួរ ម៉ែង វ៉ាង អធិការ 
ខណ្ឌសែន សុខបាន បែប់ ភ្ន ំពែ ញ- 

ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងែ ពែហសែបតិ៍ថ លោក 
គង់ ខែមរា មន តួនទី ជា ចៅ- 
កែម  សាលា ដំបូង ខែត្ត កោះ- 
កុងតែូវបាន ឃាត់ ខ្លួន  កាល ពី 
រសៀល ថ្ងែ ទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ 
២០២០បន្ទាប ់ព ីគាត ់បានបើ ក  
រថយន្ត បុក ទៅ លើ មូ៉តូ ១ គែឿ ង  
បណ្ដាល ឲែយ ស្តែី ម្នាក់ សា្លាប់ នៅ 

លើ កំណត់ ផ្លវូ ភ្ន ំពែញ -ហា ណូ យ   
ស្ថិត ក្នុង  ភូមិ រោង ចកែ សង្កាត់  
គោក ឃា្លាង ខណ្ឌ សែនសុខ  ។  

លោក  បានថ្លែង ថ ៖«កែយ 
បញ្ចប់ ការសាក សួរមន្តែ ីនគរ បា  ល 
ជំនញ  បាន សមែច កសាង  
សំ ណុំ រឿង ចោទ បែកាន់    ពីបទ- 
ល្មើស...តទៅទំព័រ  ៦

កម្រតិអតិផរណាមានត្រមឹ២,៥ភាគរយក្នងុឆមាសទី១
ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញៈ បែទែស កម្ពុជា មនអតែ 
អតិផរណ ដ៏មនស្ថិរភាព ជា មធែយម 
កមែិត ២,៥ ភាគរយ នៅឆមសទី១ 
ឆ្នាំនែះ ដោយ សារការ ធា្លាក់ចុះ ទំនិញ   
បែងឥន្ធនៈ  ពែមទាងំ  ស្ថរិភាព នែ អតែ 
ប្តរូបែក ់ របូយិ បណ័្ណ ក្នងុ សែកុ ធៀបនងឹ  

បែក់ ដុលា្លារ អាមែរិក ។  
របាយការណ៍ បែចាឆំមសទ១ី របស់ 

ធនគារ ជាតិនែ កម្ពុជា (NBC)  ដែល 
បាន ចែញ ផែសាយ   កាល ពី ថ្ងែពុធ ក្នុង 
សបា្តាហ៍ នែះ បង្ហាញ  ថ  ថ្លែ កែុម ម្ហូប 
អាហារ បាន កើន ឡើង ៤ភាគរយជា 
ចមែបង បណ្ដាល មក ពី ឥទ្ធិពល នែ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ដែល ធ្វើ ឲែយ ការ ដឹក ជញ្ជូន 

ទំនិញ នំចូល មន ភាព រអាក់ រអួល ។ 
ចំណែក ឯ ថ្លែ កែុម ទំនិញ និង សែវ 
ពាកព់ន័្ធនងឹ បែង ឥន្ធនៈ មន បរិត្ត ផរណ   
ចនំនួ ៣,៥ ភាគរយ ដោយសារ ថ្លែ បែង  
ឆៅ ពភិព លោក បាន ថយ ចុះ ជា បន្តបន្ទាប ់
ចាប់ ពី ពាក់ កណ្ដាល ខែ មករា ។ 

នៅ កម្ពុជា  បែង សំាង មន តម្លែ ជា 
មធែយម ២ ៩៥០ រៀល ...តទៅទំព័រ ៩ 

UNលើកឡើងពីតម្រវូការការងារសមរម្រយដើម្របី
ជួយការស្តារឡើងវិញក្រយជំងឺកូវីដ១៩រាតត្របាត

បរុញីវូ យក៉ៈ  លោក អគ្គ លែខាធកិារ- 
UN  អង់ តូនីញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរែស  កាល ពី 
ថ្ងែ ពុធ  បាន លើក ឡើង ពី តមែូវ ការ 
ការងរ សមរមែយ  ដើមែបី ជួយការសា្តារ- 
ឡើងវិញ     កែយ  ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
រាតតែបាត ។  

នៅ ក្នុង សារ តាម វីដែអូ មួយ  លោក 

អគ្គលែខា ធិការ  បាន ថ្លែង បែប់កែុម  - 
បែមខុ រដ្ឋ  នងិ រដា្ឋា ភបិាល  នងិ អ្នក ដទែ 
ទៀត  ដែល ចូល រួម ជំនួប ជាក់ ស្តែង 
មួយ  ដែល ពួក គែ  មន សារៈ សំខាន់ 
ណស់ ចំពោះ កិច្ច បែឹងបែង សកល  
ដើមែបី ធ្វើ ឲែយ ល្អ បែសើរ ឡើង  កែយ ពី 
ការ ឆ្លង  រាលដាល...តទៅទំព័រ  ១២ 

មន្ត្រីថាសលាដ្រល
មានស្តង់ដាសុវត្ថិ-
ភាពខ្ពស់នឹងបើកទ្វារ
វិញនៅខ្រក្រយ

ជនបរទ្រសជាអ្នកជំនាញ
និងអ្នកវិនិយោគនឹងត្រវូ
បានលើកល្រងប្រក់ធា-
នានិងតម្កល់សុខភាព

ចៅក្រមតុលាការខ្រត្តកោះកុងមា្នាក់បើកបរ
រថយន្តបុកនារីមា្នាក់ស្លាប់ហើយអះអាងថាជាចោរត្រវូចាប់បញ្ជនូទៅតុលាការក្រងុភ្នំព្រញ

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈ មន្តែ ីបានលើកឡើង 
ថ សាលារៀន ដែលមន ស្ដង់ ដា 
សវុត្ថភិាព ខ្ពស ់នងឹតែវូ បើកទា្វារ 
ឡើងវិញ នៅក្នងុ ខែសីហា ខណ ៈ  
សាលារៀន  ដែលមន ស្ដង់ ដា  
សុវ ត្ថ ិភាព មធែយម  និង ស្ដង់ដា 
អបែបប រម  នឹងតែវូ អនុញ្ញាតឱែយ 
បើកទា្វារ ជា  បន្តបន្ទាប់ ទៀត ។ 

 លោករស់ សុ វចា អ្នក  នំ ពា កែយ 
កែសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
បាន ថ្លែង  កាលពី ថ្ងែ មែសិលមិញ 
ថ កែសួង នឹង ស្នើសំុ ការ សមែ ច  
ពី លោកនយក រដ្ឋមន្តែហុ៊ីន សែន 
ដើមែបី អនុញ្ញាតឱែយ សាលារៀន 
ស្ដង់ដាសុវត្ថភិាព ខ្ពស់ មួយចំនួ ន  
តូច  បើក ដំណើរការ សាក លែបង 
នៅ អំឡុង ខែកែយ នែះ ប៉ុន្តែ 
សាលា ទាំងនោះ តែូវតែ អនុវត្ត 
វិធានការ ចំាបាច់ មួយ ចំនួ  ន  ដើមែប ី
បង្ការ ជំងឺឆ្លង កូ វីដ ១៩ ។

 លោក ថ   យោងតាម សា្មារតី 
នែ កចិ្ច  បែជុ ំអន្តរកែសងួ កែសងួ 
អប់រំ នឹង ស្នើសុំ ការសមែច ពី 
បែមុខ រាជរដា្ឋាភិបាលនូវ វិធាន - 
ការ ចាំបាច់ សមែប់ ការបើក 
ដំណើរការ សាលារៀន ដំណ ក់ - 
កាល ទី ១។ លោក បន្ត ថ ៖« គែះឹ  - 
សា្ថានសិកែសា តែវូ ចុះ កិច្ច សនែយា  
ទទួល ខុស តែូវ ...តទៅទំព័រ  ៦

 ខន   សា វិ 

 ភ្នំ ពៃញៈ   រាជ រដា្ឋាភិ បាល នឹង 
លើក លែង ការ តមែូវ ឱែយ មន 
បែក់ ធាន រា៉ាប់ រង សុខ ភាព  
ចំ នួន ៥ មុឺន ដុលា្លារ   និង បែក់  
តម្កល់ ៣ ពាន់ ដុលា្លារ   សមែប់ 
អ្នក ដណំើរ ដែល ជា ជន បរ ទែស   
ជា អ្ន ក វនិ ិយោគ នងិ អ្នក ជ ំនញ 
ដែល តែវូ មក បពំែញ ការ ងរ នៅ 
ក្នងុ បែទែស កម្ពជុា ។  ជា មយួ គា្នា 
នែះ  រដា្ឋាភិ បាល ក៏ នឹង សង ថ្ងែ 
ឈប់ សមែក បុណែយ ចូល ឆ្នាំ ៥ 
ថ្ងែ នៅ ចុង ខែ នែះ  ឬ ដើម ខែ- 
កែយ ដែរ ។  

  លោក   មស  សខុ សែន សាន  
អ្នក នំ ពាកែយ កែសួង សែដ្ឋ កិច្ច 
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន បែប់ ភ្នំ ពែញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ កា ល ព ីមែសិល មញិ ថ  នៅ  ថ្ងែ 
ទី ១០  កក្កដា  នែះ  លោក   អូន  
ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន រដ្ឋ មន្តែី កែសួង សែដ្ឋ- 
កិច្ច នឹង ដឹក នំ កិច្ច បែ ជុំ គណៈ- 
កម្មការ ជាតិ បែយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  តាម ការ ណែ នំ របស់ លោក 
នយក រដ្ឋ មន្តែ ី  ហុ៊ន   សែន   ដើមែបី 
ពិនិតែយ អំពី ការ ផ្ដល់ ថ្ងែ ឈប់ 
សមែក សង ថ្ងែ ចូល ឆ្នាំ  និង  
លើក លែង វិធាន ការ ចំពោះ អ្នក- 
ដំណើរ ជន បរទែស ជា វិនិ យោ- 
គិន  និង អ្នក មក បំ ពែញ ការ ងរ 
នៅ កម្ពុជា ។  ...តទៅទំ ព័រ ៤

ចៃញដំណើរ ទៅបំពៃញ បៃសកកម្មនៅ បៃទៃស ម៉ាលី
កងទ័ព មួក ខៀវ កម្ពុជា ចំនួន ៨០នក់ នៅ ក្នុង ពិធី មុនចែញ ដំណើរ ទៅ បំពែញ បែសកកម្ម អង្គការ សហបែជាជាតិ នៅក្នុង បែទែ ស 

ម៉ាលី នៅ ឯពែលាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នំពែញ  កាលពីថ្ងែ ពុធ ...(ព័ត៌មន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៦)  ។ រូបថត កែសួង ព័ត៌មន 



ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង-
សុខាភិបាលលោក ម៉មប៊ុន
ហ្រងបានច្រញលិខិតផ្ញើទៅ
កាន់អភិបាលគ្រប់រាជធានីខ្រត្ត
ដើម្របីណ្រនាំដល់ប្រធានមន្ទីរ-
សុខាភិបាលទំាងអស់ឱ្រយត្រៀម-
ខ្លនួជាមុនក្នងុការឆ្លើយតបចំពោះ
គ្រះមហន្តរាយនាព្រលខាង
មខុដើម្របីការពារសខុភាពពល-
រដ្ឋដ្រលបណ្ដាលមកពីកត្តា 
ធម្មជាតិផ្រស្រងៗ ។
លិខិតចុះថ្ង្រទី៧ខ្រកក្កដា

របស់លោកមម៉ប៊នុហ្រងបាន
បញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដរូរដូវកាល
នងិរបបទកឹភ្លៀងមនិទៀងទាត់
ដោយការប្រប្រួលអាកាស-
ធាតុកំពុងធ្វើឱ្រយមានគ្រះធម្ម-
ជាតិជាញកឹញាប់ដចូជារលក
កម្ដៅផ្គររន្ទះខ្រយល់ព្រយុះខ្រយល់-
កន្ត្រក់គ្រះរំាងស្ងតួគ្រះទឹក- 
ជំនន់ជាដើមដ្រលត្រងបង្កផល- 
ប៉ះពាល់និងខូចខាតហ្រដា្ឋារចនា- 
សម្ពន័្ធទ្រព្រយសម្របត្តិនិងប៉ះពាល់
សុខភាពនិងស្លាប់ពលរដ្ឋ។
លោកម៉ម ប៊ុនហ្រងបាន

ស្នើឱ្រយមន្ទរីសខុាភិបាលត្រៀម-
ខ្លួនជាមុនសម្រប់ឆ្លើយតប
នៅព្រលមានអាសន្នកើតឡើង
ពីគ្រះមហន្តរាយទំាងន្រះដើម្របី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខ- 
ភាពពលរដ្ឋរងគ្រះជាអតិ- 
បរមាជាពិស្រសនៅព្រលមាន
ខ្រយល់កន្ត្រក់ ខ្រយល់ព្រយុះ និង
ជំនន់ទឹកភ្លៀង។

លិខិតសរស្ររថា«ខ្ញុំសូមឯក-
ឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលន្រ
គណៈអភិបាលរាជធានីខ្រត្ត
ម្រត្តាណ្រនាំដល់លោកនិង
លោកស្រីប្រធានមន្ទរីសុខាភិបាល 
យកចិត្តទុកដាក់ក្នងុការត្រៀម
លក្ខណៈជាមុនឱ្រយបានគ្រប់ជ្រុង- 
ជ្រយ សម្រប់ឆ្លើយតបឱ្រយ
បានទាន់ព្រលវ្រលានិងមានប្រសិទ្ធ- 
ភាពខ្ពស់ក្នុងការសង្គ្រះថ្រទាំ
សុខភាពប្រជាជនរងគ្រះ»។
រដ្ឋមន្ត្រីសខុាភិបាលបញ្ជាក់

ថាមន្ទរីសុខាភិបាលត្រវូត្រៀម-
ខ្លួន ដូចជាត្រៀមរៀបចំក្រុម
ការងារចុះជួយសង្គ្រះនិងព្រយា- 
បាលជាពសិ្រសស្រវាសម្រល- 
កូនដោយសុវត្ថិភាពដល់ស្ដ្រី-
មានផ្ទ្រពោះនៅកន្ល្រងរងគ្រះ
ការត្រៀមឱសថបរិកា្ខារព្រទ្រយចំា- 
បាច់និងមធ្រយាបាយបញ្ជូនអ្នក- 
ជំងឺជាដើម។

បន្ថ្រមពីន្រះមន្ទរីសុខាភិបាល
ត្រូវសហការឱ្រយបានទាន់ព្រល
ជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និង
អង្គការនានាដើម្របីទប់ស្កាត់ការ- 
ចម្លងរោគដោយជំងឺផ្រស្រងៗ
ជាពិស្រសជំងឺកូវីដ១៩និងតម- 
ដានអំពីការប្រប្រួលធម្មជាតិ
ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយទៅដល់ពល-
រដ្ឋឱ្រយបានទាន់ព្រលជាដើម។
ការច្រញលិខតិរបស់រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសុខាភិបាលន្រះបានធ្វើ  
ឡើងខណៈរបាយការណ៍គណៈ-  
កមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះ- 
មហន្តរាយបានបងា្ហាញថាក្នងុរយៈ-  
ព្រល៦ខ្រឆ្នាំន្រះផ្គររន្ទះនិង
ខ្រយល់កន្ត្រក់បានសមា្លាប់មនុស្រស
៣៥នាក់របួស៦៤នាក់ខណៈ-
ខ្រយល់កន្ត្រក់បានបំផ្លាញផ្ទះទំាង- 
ស្រុង៧១១ខ្នងនិង៤៥០៥
ខ្នងទៀតខូចខាតមធ្រយម។
លោកឃុនសុខាមន្ត្រីនំាពាក្រយ

គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្របគ់្រង-
មហន្តរាយបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍ពីថ្ង្រទី៨កក្កដាថាក្នងុរយៈ-
ព្រល៦ខ្រន្រះកម្ពុជាបានកើត
មានត្រករណីខ្រយល់កន្ដ្រក់នងិ
ផ្គររន្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្ត្របើធៀប
នឹងរយៈព្រលដូចគ្នាពីឆ្នាំមុនគឺ
ថយចុះប្រហ្រល៥០ភាគរយ។ 
លោកបន្តថារីឯទឹកទន្ល្ររៀង- 

រាល់ឆ្នាំគឺត្រងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅ
ខ្រកក្កដាហើយជន់លចិនៅខ្រ
តុលានិងខ្រកញ្ញាប៉ុន្ត្រឆ្នាំន្រះ
នៅខ្រកក្កដាទឹកទន្ល្រមិនទាន់
ឡើងខា្លាំងនៅឡើយហើយក៏
ពំុទាន់មានការព្រយាករអំពីក្រសួង
ធនធានទឹកនងិឧតនុិយមអពំី
គ្រះទឹកជំនន់ប្រចាំឆ្នាំដ្ររ។
  លោកថា៖«ការប្រប្រលួ

អាកាសធាតុមិនម្រនជាបញ្ហា
សម្រប់ត្រខ្ម្ររយើងទ្រគឺជា
បញ្ហាសកល។សម្រប់ប្រទ្រស
តចូៗក្រកី្រគឺមានផលប៉ះពាល់
ខា្លាងំប្រសិនបើមានបាតុភូតកើត 

ឡើង។ អី៊ចឹង!វាមានផលប៉ះ-
ពាល់ណស់ដូចយើងដឹងហើយ
ថាកន្លងមកខ្រត្តខ្លះរាំងខា្លាំង
ហើយខ្រត្តខ្លះទឹកជំនន់ដ្រលត្រវូ 
ឱ្រយយើងប្រងុប្រយត័្នដោយសរ 
ពីព្រលន្រះទៅយើងពបិាកព្រយា- 
ករទកុមនុពពី្រះអាកាសធាតុ
ប្រប្រួលអត់ទៀងទាត់»។
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាជាទូទៅ

គ្រះរាំងស្ងួតគឺកើតឡើងត្រ 
ក្នុងរដូវវស្រសាប៉ុណ្ណោះដោយ-
សរការធា្លាក់ភ្លៀងយឺតយ៉ាវឬ
កើតមានរដវូវស្រសាខ្លីធ្វើឱ្រយមាន
ការខ្វះទឹកតមខ្រត្តខ្លះខណៈ
ប្រព័ន្ធស្រចស្រពនៅមានកម្រតិ 
នៅឡើយ។
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍មិនអាចសុំការ- 

បញ្ជាក់ពីលោកចាន់យុត្ថាអ្នក- 
នាំពាក្រយក្រសងួធនធានទកឹនងិ 
ឧតុនិយមបានទ្រដោយសរ
ទូរស័ព្ទលោកមិនមានអ្នកទទួល
កាលពីថ្ង្រពុធ។
លោកស្រីសីុនប្រធានមន្ទរី-

សុខាភិបាលខ្រត្តកំពង់ធំបាន
ថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រទី៨កក្កដាថាជា
រៀងរាល់ឆ្នាគឺំមន្ទរីត្រងចាត់ក្រមុ
ព្រទ្រយចុះជួយព្រយាបាលតមតបំន់
មានទឹកជំនន់ដោយផ្ដល់ថា្នាំ-
ចំាបាច់ផ្រស្រង ៗដូចជាថា្នាំព្រយាបាល
របួសពីពស់ចឹកឬថា្នាំសម្រប់
លាយជាមួយទឹកសម្រប់បរិ- 
ភោគដោយមិនបាច់ដំាជាដើម។ 
 លោកថា៖«ចូលដល់ខ្រភ្លៀង 
ពិស្រសខ្រ៨ឬខ្រ៩ព្រលទឹកឡើង 
គឺនៅតមមណ្ឌលសុខភាពបាន
ត្រៀមដចូរាល់ឆ្នាំហើយត្រៀម
ក្រុមគ្រូព្រទ្រយចុះទៅតមទីទួល
សុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ដ្រលលិច
ទឹកដើម្របីចាំជួយពលរដ្ឋ»។
តមការបញ្ជាក់ពីលោកឃុន

សុខាគឺខាងគណៈកមា្មាធិ- 
ការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្ត- 
រាយបានជំរុញឱ្រយអាជា្ញាធរថា្នាក់
ខ្រត្តស្រុកនិងឃុំធ្វើផ្រនការ
ទុកមុនសម្រប់ឆ្លើយតបគ្រះ- 
មហន្តរាយនិងត្រវូចុះផ្រសព្វផ្រសាយ
ទៅដល់ពលរដ្ឋឱ្រយច្រះប្រុង-
ប្រយ័ត្ន និងច្រះតមដានអំពី
ការព្រយាករអំពីអាកាសធាតុ។
គណៈកមា្មាធិការជាតិគ្រប់-

គ្រងគ្រះមហន្តរាយបាន
បញ្ជាក់ថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជា
ប្រហ្រលត្រឹមត្រ២៥ភាគរយ
ប៉ុណ្ណោះដ្រលបានទទួលព័ត៌-
មានមុនព្រលមានគ្រះមហន្ត-
រាយកើតឡើង។ក្រពីន្រះគឺ
ទទួលបានព័ត៌មាននៅអំឡុង-
ព្រលឬក្រយព្រលកើតមាន
គ្រះមហន្តរាយ៕
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វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ កិច្ចប្រជុំគណៈ-
កម្មការអន្តរក្រសួងលើស្រចក្តី-
ព្រងស្តីពីផ្រនការម្រអភិវឌ្រឍ
វិស័យទ្រសចរណ៍ខ្រត្តសៀមរាប
២០២០-២០៣៥ ដ្រលធ្វើនា
ថ្ង្រទី៨កក្កដា នៅខ្រត្តសៀមរាប  
បានឯកភាព៥ចណំចុលើស្រច-
ក្តីព្រងផ្រនការម្រដើម្របីដាក់ជូន
រដា្ឋាភិបាលពិនិត្រយ និងសម្រច។  
ន្រះបើតមក្រសួងទ្រសចរណ៍។
កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងន្រះមាន

ការចូលរួមពីលោក ថោងខុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទ្រសចរណ៍ និង
ជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រ-
សួងលោកស្រីភឿងសកុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្របធម៌និងវិចិត្រ-
សិល្របៈលោកសយសំអាល់រដ្ឋ- 
មន្ត្រីក្រសងួបរិស្ថាននងិអភិបាល
ខ្រត្តសៀមរាបលោកទៀសីហា
និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។ 
តមការផ្រសាយរបស់ក្រសួង

ទ្រសចរណ៍ ដ្រលអន្តរក្រសួង
សម្រច៥ចណំចុគឺទ១ីអង្គប្រជុំ
ឯកភាពនូវការប្ត្រជា្ញារបស់រដា្ឋាភិ-
បាលក្នងុការអភវិឌ្រឍវសិយ័ទ្រស-
ចរណ៍ខ្រត្តសៀមរាបជា«គោលដៅ   
ទ្រសចរណ៍ប្រកបដោយគុណ-
ភាព»។ក្នុងន័យន្រះផ្រនការម្រ
សម្រប់ការអភិវឌ្រឍវិស័យទ្រស-
ចរណ៍ខ្រត្តសៀមរាបបានកណំត់
វិសលភាពរួមគឺរួមទាំងទ្រស-
ចរណ៍វប្របធម៌ និងទ្រសចរណ៍
ធម្មជាតិខណៈបច្ចបុ្របន្នការទស្រស- 
នាប្រសទអង្គរ គឺជាមូលហ្រតុ
ចម្របងត្រ១របស់ភ្ញៀវទ្រសចរ
ដ្រលមកកាន់ខ្រត្តសៀមរាប។
ផ្រនការម្រន្រះសិក្រសានិងកំណត់
យទុ្ធសស្ត្រនងិផ្រនការសកម្មភាព 
ដើម្របីបង្កើនភាពទាកទ់ាញន្រតបំន់
សៀមរាបទាងំមលូក្រមទស្រសន-
ទាន«សៀមរាបលើសពីការទស្រសនា   
ប្រសទ»ដោយផ្រសារភា្ជាប់ជាមយួ
សកម្មភាពកម្រសាន្តដ៏សម្របូរប្រប។
ចណំចុទ២ីអង្គប្រជុំឯកភាពថា  

ការរៀបចំផ្រនការម្រអភិវឌ្រឍ
ទ្រសចរណ៍ខ្រត្តសៀមរាបន្រះ
នងឹកា្លាយជាយន្តការដម៏ានសរៈ-
សខំាន់ចាបំាច់ដើម្របីឆ្លើយតបទៅ
នងឹស្ថានភាពនាព្រលបច្ចបុ្របន្នក៏
ដចូជាអនាគតដ្រលជាផ្ន្រកមយួ
សខំាន់ន្រចក្ខុវសិយ័កម្ពជុាដ្រល  
នឹងត្រូវសម្រចឲ្រយបាននូវបំណង
ប្រថា្នារួមរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុា។ក្នងុចណំចុទ២ីន្រះអង្គ-
ប្រជុំបានឯកភាពនូវ៣ចំណុច
តូចៗទៀតដោយកំណត់ថាទី១
សៀមរាបគឺជាខ្រត្តទ្រសចរណ៍
អន្តរជាតិដ៏គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍
និងមានការទទួលស្គាល់ជា
សកលលើការអភិរក្រស និងកិច្ច-

គពំារសម្របត្តិប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌
និងបរិស្ថានធម្មជាតិដោយផ្តល់
ជូននូវធនធានទ្រសចរណ៍ និង
ភាពទាក់ទាញជាច្រើនទៀត។
ទី២ធានាឲ្រយបានផលប្រយោជន៍

ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមជាអតិបរមាពី
វិស័យទ្រសចរណ៍ពោលគឺតំបន់
ប្រវត្តិសស្រ្តអង្គរ តំបន់ទីក្រុង
ដ្រលមានស្ទឹងសៀមរាបតំបន់
ទន្ល្រសបឧទ្រយានជាតិគលូ្រននងិ   
តំបន់ជនបទ ដ្រលជាគោលដៅ
ទ្រសចរណ៍ត្រូវត្រភា្ជាប់ជាមួយ
ការអភវិឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ចមលូដា្ឋាននងិ
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។
ទ៣ីខ្រត្តសៀមរាបត្រវូត្រធ្វើការ

ផ្លាស់ប្តូរពីគោលដៅទ្រសចរណ៍
ទ្រង់ទ្រយធំទៅជាគោលដៅ
ទ្រសចរណ៍មានគណុភាពសំដៅ
ទាកទ់ាញភ្ញៀវទ្រសចរមកកម្រសាន្ត
បានម្តងហើយម្តងទៀតនងិភ្ញៀវ-
ទ្រសចរកម្រិតខ្ពស់អាចបង្កើន
ចណំលូជនូប្រជាពលរដ្ឋមលូដា្ឋាន
និងកសងស្រដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋាន
ប្រកបដោយបរិយបន្ន។
ចំណុចទី៣អង្គប្រជុំឯកភាព

ថាការកណំត់ផ្រនការយទុ្ធសស្ត្រ
នងិសកម្មភាពជាកស់្ត្រងក្នងុផ្រន-
ការម្រអភិវឌ្រឍទ្រសចរណ៍ខ្រត្ត
សៀមរាប២០២០-២០៣៥ត្រវូត្រ 
ឈរលើបង្គាលចរ៤គឺគោលដៅ
យុទ្ធសស្ត្រចំនួន៧ យុទ្ធសស្រ្ត
ចំនួន៤៦គម្រងចំនួន៧២និង
សកម្មភាពអនវុត្តចនំនួ៩៤។ក្នងុ
នោះគម្រងវិនិយោគធំៗមាន
សរុបចំនួន២០គម្រង។
ចណំចុទ៤ីអង្គប្រជុំឯកភាពថា

ជម្រើសន្រការអភវិឌ្រឍទ្រសចរណ៍
ប្រកបដោយនរិន្តរភាពនងិបរយិ- 
បន្នសម្រប់ខ្រត្តសៀមរាបក្នងុនោះ  
ឆ្ពោះទៅឆ្នា២ំ០៣៥ត្រវូផ្តាតលើ
អ័ក្រសជាយុទ្ធសស្ត្រចំនួន៥។
ចណំចុទ៥ីឯកសរផ្រនការម្រ

ន្រះនងឹដើរតនួាទីជាផ្រនទីបងា្ហាញ   
ផ្លវូមយួដស៏ខំាន់ក្នងុការឈានទៅ
ដល់សខុដមុនយីកម្មរវាងការអភ-ិ 
វឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច ការលើកកម្ពស់ជីវ-
ភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពល- 
រដ្ឋនៅខ្រត្តសៀមរាប។ឯកសរ
ន្រះនឹងចូលរួមដល់វិធានការ
គោលនយោបាយន្ររដា្ឋាភិបាល
ក្នុងការស្តារវិស័យទ្រសចរណ៍
ក្រយវិបត្តិជំងឺCovid-19។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកស្រវជ្រវ

ស្រដ្ឋកចិ្ចអន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌតិ្រយ-
សភាកម្ពុជាថ្ល្រងថា៖«ក្រយពី
បញ្ហាជំងឺកូវដី១៩ស្ងប់ស្ងាត់ការ-
ធ្វើផ្រនការន្រះនឹងអាចឆ្លើយតប
ទាន់ព្រលវ្រលាចំពោះតម្រូវការ
ផ្រស្រងៗលើវិស័យទ្រសចរណ៍។
ក្នងុគោលដៅទាក់ទាញទ្រសចរ 
សំខាន់ៗផ្រនការក្នុងការទាក់-
ទាញទ្រសចរត្រូវត្រធ្វើ»៕

អន្តរក្រសួង ឯកភាព៥ចំណុចលើស្រចក្ត-ី 
ព្រងផ្រនការម្រអភិវឌ្រឍទ្រសចរណ៍សៀមរាប

រដ្ឋមន្ត្រសុីខាភិបាលណ្រនំាឲ្រយមន្ត្រតី្រៀម- 
ខ្លនួជួយពលរដ្ឋព្រលជួបគ្រះមហន្តរាយ

ទិដ្ឋភាពពលរដ្ឋជួបគេះមហន្តរយនៅតាកេវដើមខេនេះ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ព្រះ វិហារ ៈ សាលាដំបូង ខៃត្ត ពៃះវិហារ 
បាន សមៃច ទម្លាក់ចោល  បទចោទ- 
បៃកា ន់  ទាំង សៃុង បៃឆំង ទៅនឹង ជន- 
ជា ត ិដើម ភាគតចិ កយួ ចនំនួ ៨ របូ នៅ 
ឃំុ បៃមៃរ សៃកុ តៃបៃង មន ជ័យក្នងុ រឿង 
ក្ត ី ជម្លាះ ដីធ្ល ីជា មួយ កៃមុ ហុ៊ន ស្ក រ ស  ចិ ន 
ហៃង ហ្វ ូ(Hengfu) តំាង  ពី   ឆ្នា២ំ០១ ៤  ។

ការ សមៃច លើក ចោល បទចោទ- 
លើ ជនជាតិ ដើម ភាគតិច កួយ ទាំង៨  
របូ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៨   ខៃ កក្កដា នៃះធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ពី ចៅកៃម សុើបសួរ  សាលា ដំបូ ង  
ខៃត្ត ពៃះវិហារ បាន បិទ បញ្ចប់ នីតិវិធី 
សុើបអង្កៃត  កាលពីដើមឆ្នាំ២០២០ 

នងិ បាន បើក សវ នាការ ជនំុ ំជមៃះកាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី១០ ខៃ មិថុនា កន្លង ទៅ។ បើ 
តាម ដកីាកោះ របស ់  តលុាការ ជន ជាប ់
ចោទ  ទាំង ៨នាក់  មន ឈ្មោះ  បា៉ាង 
សៃ វ, ផុន សុំ, ភូ ភៃ ន, ណ ម ថុល, 
ហោ ធាន្នី, ថី ហឿ ម, យន់ សន និង 
លោក សៃល សុ ឃី ដៃល តៃូវបាន 
ចោទ បៃកាន់  ពីបទចាប់ ឃុំឃាំង និង 
បង្ខាំង ដោយ ខុស ចៃបាប់។

លោក ស ំទ ិតៃយ សហីា មៃធាវ ីការពារ 
ក្ត ី ឲៃយ ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ ទាងំ៨នា ក ់ 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា ការ- 
សមៃច ទម្លាក ់ចោល បទ ចោទ បៃកាន ់
មកលើ កូនក្តី លោក  គឺជា រឿង តៃឹមតៃូវ  
ពៃះ ពួកគាត់គឺជា ជន រងគៃះ សា្អាត ស្អ ំ

គា្មោន ទោស អ្វ ីនោះ ទៃ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា  ៖ 
«ចពំោះ ការសមៃច ឲៃយ កនូក្ត ីខ្ញុ ំបាន រចួ 
ពី ការចោទបៃកាន់ នៃះ ខ្ញុំ សាទរ និង 
មនការ រកីរាយ មៃន ទៃន ហើយ ស្នើសុ ំ
ឲៃយ ខាង តលុា ការ  ទទូាងំ រាជ ធាន-ីខៃត្ត 
យក ជា គំរូ ដើមៃបី ស្វៃងរក ការពិត ក្នុង 
ករណ ីជម្លាះដធី្ល ីជាមយួ បៃជា ពលរដ្ឋ  
និង អ្នក មន អំណាច និង កៃុម ហ៊ុន» ។  

កាលពី ឆ្នាំ២០១៤ បៃជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅ ភូមិ បុសៃស ធំ ឃុំ បៃមៃរ សៃុក 
តៃបៃងមនជយ័ ជាចៃើន នាក ់ដៃលមន 
ជម្លាះដធី្ល ី ជាមយួ កៃមុហ៊នុ ស្ករស ចនិ 
ហៃង ហ្វូបាន រួមគា្នា ហាមឃាត់ គៃឿង - 
ចកៃ ២គៃឿង របស់ កៃមុហុ៊នមិន ឲៃយ ធ្វើ - 
ការ ឈូស ឆយ លើដី មនទំនាស់។ 

បនា្ទាប់ពី ហៃតុការណ៍ នៃះ តុលាការ ខៃ ត្ត 
ពៃះវិហារបាន ចោទបៃកាន់  អ្នក ភូមិ  ចំនួ ន 
១៦នាក់ក្នងុនោះ មន  ជនជាតិ ដើម ភា គ - 
តិច កួយ  ក្នុង ឃុំ បៃមៃរ ចំនួន ១៤នាក់ 
ដោយ ជាប់ចោទ ពីបទ «ចាប់ ឃំុឃំាង និ  ង 
ការ បង្ខាំង ដោយ ខុស ចៃបាប់។ ចំណៃក 
អតីតមន្តៃ ីអង្គការ ពន្លក ខ្មៃរ ២នាក់ ដៃល  
ជាប់ ចោទ ពីបទ«សមគំនិត»ក្នងុ  សំណំុ  -  
រឿង នៃះតាម បណ្តងឹ របស់ អ្នក បើក គៃឿ ង- 
ចកៃ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន ចិន ចំនួន ២ នាក់ និង 
ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួនក៏ តៃូវ បាន តុលា ការ 
លើក លៃង ការចោទ បៃកា ន់ ។ នៃះ បើ - 
តាម លោកឡោ ចាន់ មន្តៃ ីសមៃប សមៃ ួល 
Adhocបៃចា ំខៃត្ត ពៃះវហិារបាន បៃ ប ់ 
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក ឡោ ចាន់ បាន  ថ្លៃង ថា វា ជា 
ដំណឹង មួយ ដៃល ល្អ សមៃប់ បៃជា - 
សហគ មន៍ រួមទាំង ពលរដ្ឋ ទាំង ៨រូប 
នោះ ផងដៃល តៃវូ បាន តុលា ការលើ ក - 
លៃង ការចោទបៃកាន ់នវូ រឿងរា៉ាវ ដៃល 
អយតុ្តធិម ៌សមៃប ់ពកួគៃ។ លោក ថា ៖ 
«យើង ចាត ់ទកុ ថា ឆ្នា២ំ០២០នៃះ ជា 
លើក ទី១ហើយ ដៃល តុលាការ ខៃ ត្ត 
ពៃះវិហារ ដៃល លោក មន ឆ ន្ទៈពិត - 
បៃកដ ដើមៃបី ស្វៃងរក យុ ត្ត ិធ  ម៌ ជូន កៃ ុម   
ពល រដ្ឋ ជនរងគៃះ ពតិបៃកដ ហើយ 
បាន លើក លៃង បទ ចោទ ទំាងអស់ តៃ - 
ម្តង។ នយិាយ ជារមួ ទៅ គ ឺពកួ គាត ់ជា 
ជន រង គៃះ ដៃល តៃូវតៃ ទទួលបាន 
ការ សមៃច យា៉ាង ដូច្នៃះ»៕

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

សៀមរាបៈ  មន្ទរី កស ិកម្ម   រកុា្ខា 
បៃ មញ់  និង  នៃ សាទ ខៃត្ត 
សៀម រាប  បាន ពៃ មន ចាត់- 
វិធាន ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់   ដោយ 
គា្មោន ការ លើក លៃង ចំពោះ 
អាជីវ ករ ទាំង ឡាយ ណា   ដៃល 
បន្ត ការ ធ្វើ អាជី វកម្ម   ទិញ   លក់   
និងពិឃាត សត្វ ឆ្កៃ   ដោយ គា្មោន 
ការ អនុ ញ្ញាត  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សុខ- 
ភាព សាធារ ណៈ ។   

  យោងតាម សៃច ក្ដ ីជូន ដណំងឹ 
ស្តី ពី«  ការ ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ 
អាជវី កម្ម ទញិ លក ់ នងិ ពឃិាត 
សត្វ សុនខ ( ឆ្កៃ ) »   ចុះ ថ្ងៃ ទី ៦   
ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០ ២០ ដៃល  
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន នា ថ្ងៃ 
ពុធ កន្លង មក   លោក ទា គឹម 
សុទ្ធ   បៃ ធាន មន្ទីរ កសិ កម្ម   រុកា្ខា  
បៃ មញ់  និង នៃសាទ ខៃត្ត 
សៀម រាប   បាន ឲៃយ ដឹង  ថា   តាំង- 
ពី បុរាណ មក សត្វ ឆ្កៃ តៃូវ បាន  
បៃ ជា ជន ទូ ទាំង ពិភព លោក    
ជា ពសិៃស  ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ   ចាត ់ទកុ 
ជា សត្វ ចិញ្ចឹម ដ៏ ស្មោះ តៃង់  និង 
មន គុណ តម្លៃ ខា្លាំង ណាស់ 
សមៃប់ មនុសៃស  ពៃះ វា អាច 
ជួយ ការ ពារ ផ្ទះ   សៃ ចម្ការ  និង 
ហ្វងូ សត្វ ផៃសៃង ទៀត  ហើយ វា ក ៏
តៃូវ បាន គៃ បៃើ បៃស់ សមៃប់ 
ជួយ ក្នុង វិស័យ យោធា បាន 
យា៉ាង ល្អ ទៀត ផង ។ 

 លោក  គមឹ សទុ្ធ  បាន បន្ត ថា ៖ 
« [ ប៉នុ្តៃ ] ក្នងុ រយៈ ពៃល ប៉នុា្មោន ឆ្នា ំ
ចងុ កៃយ នៃះ ការ ធ្វើ អាជវី កម្ម   
លក់   ទិញ  និង ពិឃាត សត្វ សុន ខ  
ឬ សត្វ ឆ្កៃ  ដើមៃបី ធ្វើ ជា ម្ហបូ អាហារ   
មន ភាព អនាធិប តៃយៃយ  និង 
កើន ឡើង គួរ ឲៃយ បារម្ភ ។   នៃះ ជា 
សញ្ញា មយួ បង្ហាញ ថា  មន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ នូវ តម្លៃ មនុសៃស ធម៌  

គុណ ធម៌   ពៃម ទាំង ធ្វើ ឲៃយ មន 
ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ ឆ្កៃ ឆ្កួត   
នងិ ជងំ ឺផៃសៃងៗ ជា ចៃើន ទៀត   ព ី
តំបន់ ១ទៅ  តំបន់ ១  ដៃល ប៉ះ- 
ពាល់  ដល់ សុខ ភាព សាធារ ណៈ » ។   

ជា មួយ គា្នា នៃះ    លោក   គឹ ម 
សុទ្ធ  ក៏ បាន ពៃ មន ចាត់ វិធាន- 
ការ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ផង ដៃរ   ច ំពោះ 
ជ ន ទាំង ឡាយ ណា   ដៃល នៅ 
បន្ត ការ ដើរ ទាក់  លក់   ទិញ  និង 
ពិឃាត សត្វ ឆ្កៃ   ដើមៃបី យក មក 
ធ្វើ ជា ម្អូ ប អាហារ   ដោយ គា្មោន 
ការ អនុ ញ្ញាត   ផ្ទុយ នឹង សៃច ក្ដី 
ជូន ដំ ណឹង ដៃល បាន ចៃញ  
ផៃសព្វ ផៃសាយ  នៃះ ។   

 លោក  គឹម សុទ្ធ  បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ៖  « ការ ដើរ ទាក់   លក់   
ទិញ  និង ពិឃាត សត្វ អនា ធិប- 
តៃយៃយ  គា្មោន ចៃបាប ់ទម្លាប ់  នងឹ តៃវូ 
ទទួល ទោស យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ តាម 
បញ្ញតិ ្តមតៃ ១១២ ,   ១១៣  
និង មតៃ ១១៥   នៃ ចៃបាប់ ស្ដី - 
ពី សុខ ភាព សត្វ   និង ផលិត កម្ម 
សត្វ » ។ 

 យោង មតៃ ១១២ នៃ ចៃបាប់ 
ស្ដី ពី សុខ ភាព សត្វ  និ ង ផលិត- 
កម្ម សត្វ ជន ទំាង ឡាយ ណា ដៃ ល 
ធ្វើ  អាជីវ កម្ម ទិញ  លក់  និង 
ពិឃាត    សត្វ ដោយ គា្មោន ការ អនុ- 
ញ្ញាត   នងឹ តៃវូ រង ការ ផាក ពនិយ័ 
អន្តរ កាល ជា បៃក់ ពី ៧ លាន 
រៀល ។   រី ឯ មតៃ ១១៣ នៃ 
ចៃបាប ់នៃះ   បាន កណំត ់ ការ ផាក- 
ពនិយ័ អន្តរ កាល ជា បៃក ់ព ី១០ 
លាន រៀល ដល់ ១៥ លា ន រៀល ។   
ចំ ណៃក មតៃ ១១៥ នៃ ចៃបាប់ 
ដដៃល នៃះ  បាន តមៃូវ ឲៃយ មន 
ការ ផ្ដនា្ទា ទោស ដាក ់ពន្ធ នា គារ ព ី
២ ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ  និង ពិន័យ ជា 
បៃក់ ពី ១០ លាន រៀល   ដល់   
៥០ លាន រៀល ។   

 ការ ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ អាជី វ- 
កម្ម ទិញ   លក់  និង ពិឃាត សត្វ 
សុនខ ឬ សត្វ ឆ្កៃ   ដោយ គា្មោន ការ - 
អនុ ញ្ញាត នៃះ   មិន មៃន ធ្វើ ឡើង 
តៃ នៅ ក្នុង  ខៃត្ត សៀម រាប នោះ 
ទៃ   គឺ  តៃូវ ធ្វើ ឡើង នៅ ទូ ទាំង បៃ- 
ទៃស ។   នៃះ បើ យោង តាម បៃ- 

សាសន៍ របស់ លោក   តាន់     ផាន់ ណា រា៉ា  
អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
សុខ ភាព សត្វ     និង ផលិត កម្ម- 
សត្វ  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ។ 

 លោក  ផាន់ ណារា៉ា  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « នៅ ពៃល  នៃះ   យើង កំ ពុង  
សហ ការ ជា មួយ អង្គ ការ សុខ- 
ភាព សត្វ ពិភព លោក   និង អង្គ- 
ការ ជា ដៃ គូ ផៃសៃង ទៀត   ដើមៃបី 
ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់   ទប់- 
សា្កាត់  ការ ទិញ   លក់   និង ពិ ឃា ត 
សត្វ ឆ្កៃ ដើមៃបី យក សាច់ ធ្វើ ជា 
ម្អូប អា ហារ នៃះ ឲៃយ បាន ជោគ- 
ជ័យ  នៅ ទូ ទាំ ង បៃ ទៃស » ។ 

 ជុំវិញ ករណី នៃះ   លោក  ជុំ   
វណ្ណ ធី  ម្ចាស់ ទី តាំង លក់  សាច់ 
ពសិៃស ( សាច ់ឆ្កៃ )   មយួ កន្លៃង 
ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ ចាក់អងៃ- 
កៃម    ខណ្ឌ មន ជ័យ   ដៃល 
អះអាង ថា  កំ ពុង កាក់ កប លើ 
មុខ របរ លក់ សាច់ ឆ្កៃ នៃះ បាន 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ពុធ ថា  
ការ ជៃើស រសី មខុ របរ អាជវី កម្ម 
សមៃប ់ចញិ្ចមឹ ជវីតិ   មនិ មៃន ជា 

រឿង ងយ សៃួល ប៉ុនា្មោន ទៃ ។    
 លោក  វណ្ណធី ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុ ំបាន 

បង្កើត មុខ របរ លក់ ដូរ  ជា ចៃើន 
មក ហើយ ដចូ ជា លក ់ពង ទា កូន   
សាច់ គោ អំា ង  និង លត ឆ   ប៉ុន្តៃ 
មនិ កាក ់កប ដចូ ការ លក ់សាច-់ 
ឆ្កៃ នៃះ ទៃ ។   មុខ របរ លក់ សាច់- 
ឆ្កៃ នៃះ គឺ អាច ជួយ លើក ស្ទួយ 
ជីវភាព គៃួសារ ខ្ញុំ បាន ល្អ ជាង   
ដោយ  ក្នុង  ១ថ្ងៃ អាច រក បៃក់ - 
ចំ ណៃញ បាន ចនោ្លាះ ពី  ៨ ទៅ 
១០ មុឺ ន រៀល » ។   

 លោក  វណ្ណ ធី   បាន បៃប់ ឲៃយ 
ដឹង ផង ដៃរ ថា  សាច់ ឆ្កៃ ដៃល 
គាត់ ខ្វៃ លក់  ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ 
ចាប់ តាំង ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ មក 
នោះ   គឺ ទិញ ពីអា ជី វ ករ ម្នាក់ នៅ 
សា្អាង ពៃក តចូ   សៃកុ សា្អាង   ខៃត្ត 
កណា្ដាល   ក្នុង ១គី ឡូកៃម ថ្លៃ 
១០០០០ រៀល   ( សាច់ ឆៅ) 
ហើយ គាត់ អាច លក់ ចៃញ វិញ 
បាន ១៦០០០ រៀល   ទៅ ១៨០០០ 
រៀល ក្នុង ១ គី ឡូ កៃម។   ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ សាច់ ខ្វៃ ឆ្អិន ហើយ  គឺ 
គាត់ អាច លក់ បាន ថ្លៃ ជាង  
៣ដង នៃ តម្លៃ សាច់ ឆៅ  គឺ ក្នុង 
១ ចាន ៥០០០ រៀល ។  លោក 
អាច លក់ ចៃញ ជាមធៃយម ក្នុង 
១ ថ្ងៃ ១០ គីឡូកៃម។

 នៅ ពៃល និយាយ ដល់ រឿង 
អាជា្ញា ធរ ចៃញ បមៃម ហាម ឃាត់ 
ការ ធ្វើ អា ជីវ កម្ម ទិញ   លក់   និង   
ពិឃាត សត្វ ឆ្កៃ   ដើមៃបី យក មក 
ធ្វើ ម្អបូ អាហារ នៃះ   លោក   វណ្ណ ធី   
បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ អាច បិទ 
មុខ របរ នៃះ  ទៅ ចាប់ មុខ របរ 
ចាស់ វិញ បាន   ប៉ុន្តៃ សូម ឲៃយ អា- 
ជា្ញា ធរ  មន ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ឲៃយ 
មន តម្លា ភាព       កុ ំហាម ឃាត ់តៃ 
ហាង តូច តាច ដូច ជា ពួក ខ្ញុំ  ហើ យ  
មិន ចាត់ ការ លើ ហាង ធំៗ » ។

យោង តាម របាយ ការ ណ៍ អង្កៃត 
របស់  អង្គ ការ   Four Paws  

ដៃល តៃវូ បាន ចុះ ផៃសា  យ កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី ៣១   ខៃ តុលា  ឆ្នាំ ២០១៩  
បាន បង្ហាញ ថា   ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ  
នៅ បៃ ទៃស កម្ពុជា មន សត្វ ឆ្កៃ 
បៃ មណ ៣ លាន កៃបាល    រួម- 
ទាំង សត្វ ឆ្កៃ ចិញ្ចឹម   ដៃល តៃូវ 
បាន ចោរ លួច  តៃូវ បាន សម្លាប់ 
សមៃប់ យក សាច់ ធ្វើ ជា ម្ហូប អា- 
ហារ ។   អង្គ ការ នៃះ ក៏ បាន រក 
ឃើញ ផង ដៃរ ថា  អតៃ នៃ ជំ ងឺ 
ឆ្កៃ ឆ្កួត របស់ មនុសៃស នៅ ក្នុង បៃ- 
ទៃស កម្ពុជា គឺ ខ្ពស់ ជាង គៃ នៅ 
លើ ពិភព លោក ដោយ សារ តៃ 
កង្វះ កម្ម វិធី ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ឆ្កៃ   
និង  ចាក់ វា៉ាក់ សាំង ដល់ មនុសៃស 
ដៃល តៃូវ បាន ឆ្កៃ ខាំ ។  ជា រៀង- 
រាល់ ឆ្នាំ  ជំងឺ នៃះ សម្លាប់ មនុសៃស 
ជាង   ៨០០នាក់ នៅ ក្នុង បៃ- 
ទៃស កម្ពុ ជា ។  របាយ ការណ៍ 
របស់ អង្គ ការ   Four Paws  
បាន ឲៃយ ដឹង   ទៀត ថា ៖ « ទាក់ ទង 
នឹង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម គឺ ឃោរ- 
ឃៅ បំផុត ចំពោះ សត្វ  និង សកម្ម- 
ភាព ខុស ចៃបាប់ រួម ទាំង ការ លួច 
សត្វ ចិញ្ចឹម បន្ថៃ ម ពី លើ ការ គំ- 
រាម កំ ហៃង ពិត បៃកដ នៃ ការ- 
ឆ្លង ជំងឺ ឆ្កៃ ឆ្កតួ ទៅ កាន់  សហ គមន៍ 
និង ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ។   ជា មួយ នឹង 
លក្ខ ខណ្ឌ អនា ម័យ ដៃល តៃូវ 
បាន រក ឃើញ នៅ ភោជ នី យ- 
ដា្ឋាន  និង កន្លៃង សម្លាប់ សត្វ  
មន ន័យ ថា  មនុសៃស កំ ពុង បៃ- 
ឈម នឹង ជំងឺ ដៃល អាច បណា្ដាល 
ឱៃយ សា្លាប់ ។   បៃ សិន បើ បៃ ទៃស 
កម្ពុ ជា យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ 
ក្នុង   ការ លុប បំ បាត់ ជំងឺ ឆ្កៃ ឆ្កួត 
របស់ មនុសៃស នោះ  ការ ដោះ ដូរ 
សា ច់ ឆ្កៃ ក៏ មិន អាច តៃូវ គៃ ពៃ- 
ងើយ កន្តើយ បាន ដៃរ » ។    ពៃល 
ដៃល ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម សត្វ ឆ្កៃ  
មន ភាព លៃច ធ្លា  ការ បរិ ភោគ 
សាច់ ឆ្កៃ នៅ តៃ ជា ទម្លាប់ ក្នងុ  
ចំ ណោម បៃ ជា ជន ខ្លះ ៕ 

តុលាការខេត្តពេះវិហារទម្លាក់ចោលបទចោទលើជនជាតិភាគតិច៨នាក់មនវិវាទដីធ្លីជាមួយកេមុហុ៊នចិន

អាជា្ញាធរពេមនចាត់វិធានការចេបាប់លើការលក់ទិញនិងសម្លាប់ឆ្កេដោយខុសចេបាប់

សត្វ ឆ្ក្រ ត្រវូ បាន ចាប់ ដាក់ទ្រងុ ដឹកជញ្ជនូ ធ្វើអាជីវកម្ម កាលពីដើម ខ្រមករា   ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  លោក  ជា  សុមេធី  
អភិ បាល ខេត្ដ ពេ វេង  បាន អះ- 
អាង ថា  លោក កំពុង ជំរុញ វសិយ័ 
កស ិកម្ម នងិ វសិយ័ រោង ចកេ ក្នងុ 
ខេត្ដ នេះបន្ថេម  ដើមេប ីបន្ថយ ការ- 
ធ្វើ ចំណាក សេកុ  ខណៈមា ន ពលរដ្ឋ 
២២ មុនឺ នាក ់ក្នងុ ចណំោម  ជាង 
១ លាន នាក់  ក្នងុ ខេត្ត នេះ  បាន 
ធ្វើ ចំ ណាក សេកុ ទៅ កេ បេទេស 
និង ទៅខេ ត្ត ផេសេងក្នងុ បេទេស ។ 

លោកជា សុមេធី  ថ្លេង បេប នេះ   
ក្នងុ សន្ន ិសទី សារ ពត័ ៌មាន ស្ដ ីព ី 
«វឌេឍន ភាព  នងិ ទសិ ដៅ ការ ងារ 
បន្ដ របស់ រដ្ឋ បាល ខេត្ដ ពេ វេង » 
ដេល រៀប ច ំដោយ អង្គ ភាព អ្នក- 
នា ំពាកេយ រាជ រដ្ឋា ភ ិបាល នៅ  ទសី្ដ-ី 
ការ គណៈ រដ្ឋ មនេ្ដ ី ពមីេសលិ មញិ ។ 
   លោក បានថ្លេង ថា ខេត្ដ ពេ- 
វេង មាន សកា្ដា នុ ពល ចមេបង លើ 
វិស័យ កសិក ម្ម។ ក្នុង ចំណោម 
ពលរដ្ឋ  ១ ២៤៥ ១២៧នាក់ គឺ  
មាន បេមាណ  ៧៨,៦ភាគ រយ 
ជា គេួសារ កសិករ  និង ជា ខេត្ដ 
ជាប់លេខ ១លើ វិស័យ កសិ កម្ម 
សមេប់ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ 
នៅទូទំាង បេទេស។ 

លោក ថា ៖«សព្វ ថ្ងេរដ្ឋ បាល- 
ខេត្ដ ពេ វេង បាន រៀប ច ំផេន កា រ 
៣ឆ្នា ំរកិល(២០១៩- ២០២១)
ដើមេបី ជំរុញ និង លើក ទឹក ចិត្ដ បង- 
ប្អនូ បេជា ពល រដ្ឋ លើ វិស័យ កសិ - 
កម្ម ដេល ជា វិស័យ ចមេបងជាង 

គេ ក្នុង ការ បង្កើត ការ ដំ ដំណាំ 
ដំដុះ  ចិញ្ចមឹ សត្វ  រួម មាន មាន់ តេ ី
ទា ជេូក និង គោ ជា ដើម ។ អ្វី 
ដេល សំខាន់ ជាង គេ នោះ គឺ យើង 
តេវូ ខតិ ខយំ៉ាង ណា ដើមេប ីស្វេង- 
រក ទីផេសា រជូន ដល់ បេជា ពល រដ្ឋ 
ក្នងុ ការ លក ់ចេញ នវូ ផលតិ ផល 
កសិ កម្ម ដេល ផលិត បាន»  ។ 

 លោក អភិ បាល បញ្ជាក់ ថា ៖«នៅ 
ពេល យើង រក ទីផេសារ បាន ដល់ ការ 
លក់ ចេញ របស់ ពួក គាត់ ហើយ 
ខ្ញុ ំជឿ ថា កណំើន នេ ការ  នា ំចេញ 
ផលតិ ផល កស ិកម្ម  ក្នងុ ខេត្ដ នឹង 
មាន ការ កើន ឡើង ចេើន ជាង មនុ  ។ 
ពល រដ្ឋ ខេត្ដ ពេវេង គ ឺជា មនសុេស 
ឧសេសា ហ៍ ណាស់ ក្នងុ ការ ធ្វើ ការ- 
ងារ កសិ កម្ម» ។ 

លោក  ជា សុមេធី  បាន ឱេយ ដឹង 
ថា លោក  កពំងុ កៀរ គរ វនិយិោ- 
គិន ដើមេបី មក វិនិយោគ ក្នុង ខេត្ដ 
ពេ វេង។ វិស័យ កសិ កម្ម ឈាន 
ទៅ មខុ ហើយ  ប៉នុ្ដេ នៅ ឡើយ តេ  
វិស័យ មួយ ចំនួន ទៀត ដូច ជា 
វិស័យ រោង ចកេ ជា ដើម ។ 

លោក បាន បន្ត ថា  នៅ ពេល 
មាន ការ វនិិ យោគ លើ វសិយ័ រោង- 
ចកេ  នឹង កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ ចំ- 
ណាក សេុក។ លោក អភិ បាល 
អះ អាង ថា ៖«ជាក ់ស្ដេង នៅ ក្នងុ 
ខេត្ដ ពេ វេង យើង  គ ឺមាន បេជា- 
ពលរដ្ឋ ធ្វើ ចំណាក សេុក រហូត 
ដល់ ២២ មឺុន នាក់  ក្នងុ នោះ ការ ធ្វើ 
ចំណាក សេកុ ក្នងុ បេទេស មាន 
១៧ មុនឺ នាក ់ នងិ ទៅកេ បេ ទេស 

មាន ជាង ៥ មុឺននា ក់» ។ 
លោក អភិ បាល ខេត្ត បាន អំ- 

ពាវ នាវ ដល់ វិនិ យោគិ នឱេយ មក 
វិនិយោគ នៅ ខេត្ដ ពេវេង  ដើមេបី 
ជួយ ឱេយ   ពល រដ្ឋ មាន ការងារ ធ្វើ 
ដើមេបី ចូល រួម កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ 
ចំណាក សេុក ទៅ ខេត្ដ ផេសេង ក៏ 
ដូច ជា   ទៅកេ  បេទេ ស ។ 

លោក អ៊កុ សណំាង បេធាន 
មន្ទីរ កសិ កម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង 
នេ សាទ ខេត្ដ ពេ វេងបា នថ្លេង 
ថា តាម ការ ផេសព្វ ផេសាយ របាយ- 
ការណ៍ របស់ កេសួង កសិ កម្ម 
រកុា្ខា បេមាញ ់នងិ នេ សាទ  ដេល  
បង្ហោះ លើ  ហ្វេស បុ៊ក ផ្លវូ ការ  របស់ 
លោក វេង សា ខុន រដ្ឋ មនេ្ដី 
កេសួង នេះ  ឲេយ ដឹង ថា  នៅឆ្នាំ 
២០១៩- ២០២០ ខេត្ដ ពេវេង 
ផលតិ សេបៀង បាន ចេើន ជាង គេ 
ក្នងុ ចំណោម ២៥ រាជ ធានី  ខេត្ដ  ។  
    លោក ថា ៖«ខេត្ដ ពេ វេង តេូវ- 
បាន ចាត់ ទុក ជាខេ ត្ដ លេខ ១ ក្នងុ 
ការ ផលតិ សេបៀង។ ខេត្ដ ពេវេង 
បេៀបដូច កូន កេមំុ លាក់ មុខ ដេល 
យើង មិន ធា្លាប់ចាប ់អារ ម្មណ៍ ថា  
មាន សកា្តានុ ពល គេប់ យ៉ាង នោះ 
ទេ ។ប៉ុន្ដេ ១០ ឆ្នាំ ចុង កេយ នេះ 
វិស័យក សិក ម្មក្នងុ ខេត្ដ   មាន ការ- 
កើន ឡើង  ជាពិសេស គឺ ដំណាំ 
សេ ូវតេ ម្ដង ។ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ និង 
ឆ្នា ំ២០២០ យើង ផលិត សេូវ 
បាន ជាង ១ ៣០០ ០០០ តោន 
ក្នុង ១ឆ្នាំ  រួម នឹង ដំណាំ កសិ- 
ផ ល ជា ចេើន ទៀត »៕

 វ៉ន   ដារ៉ា   
 
កោះ កុងៈ  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 

អនោ្តា បេ វេសន៍ នេ កេសួង មហា- 
ផ្ទេ  បាន ឃាត ់ខ្លនួ  នងិ កពំងុ បន្ត 
ការ សាក សួរ ជន ជាតិ វៀត ណាម 
ចនំនួ ៤៩ នាក ់ក្នងុ នោះ មានសេ ី 
៣នាក់  ដេល បាន ចូល មក ធ្វើ 
ការងារ ដោយ  ខុស ចេបាប់ ក្នុង 
ខេត្ដ កោះ កុង។

 លោក  កេម  សារនិ  បេធាននា-  
យក ដ្ឋាន សុើប អង្កេត  និង អនុ- 
វត្ត នី តិ វិធី នេ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន 
អនោ្តា បេ វេស ន៍ ថ្លេង បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី មេសិល មិញ  កេយ 
ពី ការ សាកសួរពួក គេចប់ និង 
កសាង សំណុំ រឿង បណ្ដេញ 
ចេញ ពី បេ ទេស កម្ពុជា វិញ ។ 

  លោក  កេម   សារិន   ថ្លេង ថា  
កាល ព ីថ្ងេ ទ ី៨  ខេ កក្កដ   កមា្លាងំ 
នគរ បាល អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
អនោ្តា បេវេសន៍   សហ ការ ជា- 
មួយ  សមត្ថ កិច្ច ខេត្ត កោះ កុង  
បាន ចុះ សេវ ជេវ រក ឃើញ  
កេមុ ជន អនោ្តា បេ វេសន ៍ជន ជាត ិ
វៀត ណាម ចំនួន៤៩នាក់  ក្ន ុងនោះ  
មាន សេ ី៣ នាក ់កពំងុ សា្នាក ់នៅ  
ធ្វើ ការ ខុស ចេបាប់ នៅ លើ សា- 
ឡង ់បមូ ខេសាច ់ ស្ថតិ នៅភមូ ិបាក-់ 
អងេុត  ភូមិ ឈើ ទាល ភា្នាស់  
សេកុ  សេ អំបិល   ខេត្ដ កោះ កុង ។ 

 លោក  សារិន បាន ថ្លេង ថា ៖ 
« យើង កំពុង តេ បន្ត ការ សាក សួរ 
ពកួ គាត ់ ដើមេប ីធ្វើ របាយ ការណ ៍
តាម នតីិ វធិី នៅ អគ្គ នាយ កដ្ឋាន 
អនោ្តា បេ វេសន៍ ។  តាម  ចេបាប់ ពួក- 

គាត់ គឺ តេវូ បណ្ដេញ ចេញ ពី កម្ព ុជា  
ពេះ ពួក គាត់ សា្នាក់ នៅ  និង ធ្វើ 
ការ ងារ ដោយ ខុស ចេបាប់ » ។

 លោក  សា រិន  ថ្លេង ថា  ជន- 
អនោ្តា បេវេសន៍ វៀត ណាម ទាំង 
នោះ  សា្នាក ់នៅ  នងិ ធ្វើ ការ លចួ- 
លាក ់ខសុ ចេបាប ់នៅ លើ សាឡង ់
បូម ខេសាច់  ចំនួន  ១៨ គេឿង ។  
កេយ សមត្ថ កិច្ច សេវ ជេវ  
ពនិតិេយ ឃើញ ថា  ពកួ គេ មនិ មាន 
ឯក សារ សមា្គាល់ ឬ លិខិត ឆ្លង- 
ដេន ឡើយ  ។  

លោក  ថ្លេង ថា ៖« កេយ 
បញ្ចប់ ការ សាក សួរ តាម នីតិ វិធី 
យើង នឹង  ធ្វើ របាយ ការ ណ៍  ស្នើ 
ទៅ ថា្នាក់ ដឹក នាំ  ដើមេបី បណ្ដេញ 
ពួក គាត់  ចេញ ពី កម្ពុជា »។ 

លោក  ស ំ ឃតិ វៀន  ស្នង ការ 
នេ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរបាល  ខេត្ត 
កោះ កុង  បាន ថ្លេង កាល ពីមេសិល- 
មិញ ដេរ ថា  ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល   ខេត្ត កោះ កងុ  បាន សហ ការ 

ជា មួយ  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អនោ្តា-  
បេវេសន ៍  ក្នងុ ការ បងេ្កាប  ឃាត-់ 
ខ្លួន ជន អនោ្ដា បេ វេសន៍  វៀត- 
ណាម ទាំង នោះ ។  

លោក ថ្លេង ថា ៖« ជន អនោ្ដា- 
បេវេសន៍ វៀត ណាម ទាំង នេះ 
ពកួ គាត ់មកធ្វើ ការងារ ជា កម្ម ករ 
សុី ឈ្នួល  បូម ខេសាច់ ។  កន្លង មក 
ធា្លាប់ មាន  ជន អនោ្ដា បេ វេសន៍  
វៀត ណាម លួច ចូល មក ធ្វើ 
ការងារ បេប នេះ ដេរ  ប៉ុន្ដេ មិន 
ចេើន ទេ  មាន តេ ១ នាក់ ២ នាក់ 
ប៉ណុោ្ណោះ ហើយ យើង បាន ធ្វើការ 
តាម នីតិ វិធី បញ្ជូន ពួក គាត់ ទៅ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អនោ្ដា បេ វេសន៍ »។

លោក  ថ្លេង ថា  សមត្ថ កិច្ច ក៏ 
កំពុង ធ្វើ ការសេវ ជេវ បន្ត  ទៀត  
ចំ ពោះ នី តិវិធី បនា្ទាប់ លើ មា្ចាស់ 
អាជីវ កម្ម បូម ខេសាច់ គឺ ជា ភារកិច្ច 
របស់នាយ កដ្ឋាន សុើប អង្កេត  
និង អនុ វត្ត នី តិ វិធី ជា អ្នក ធ្វើ ការ - 
សេវ ជេវ  បន្ថេម ៕

តពីទំ ព័រ ១...លោក  សុខ សេន- 
សាន  ថ្លេង  ថា ៖«  ( ថ្ងេ ទី ១០  កក្កដ ) 
ឯក ឧត្តម ឧ ប  នឹង ដឹក នាំ កិច្ច បេជុំ 
ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចូល រួម កិច្ច បេជុំ នេះ ដេរ ។  
កិច្ច ការ ទាំង អស់ យើង ពិនិតេយ មើល  
ហើយ កន្លេង ណា ដេល យើង អាច បន្ធរូ- 
បន្ថយ បាន ទៀត   យើង នងឹ បន្ធរូ បន្ថយ 

ទៀត » ។ 
 យោង តាម សំឡេង បេក ធា្លាយ មួយ 

តាម បណា្ដាញ សង្គម បាន ឲេយ ដឹង ថា  
លោក  ហ៊ុន សេន   បាន ណេ នាំ លោក  
អូន   ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  កាល ពី ថ្ងេទី ៥  កក្កដ  
ឱេយ ដឹក នាំ កិច្ច បេជុំ គណៈ កម្ម ការ ជាតិ 
បេយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដើមេបី ពិនិតេយ 
មើល លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ ផ្ដល់ ថ្ងេ ឈប់ 
សមេក សង ចំនួន ៥ ថ្ងេ  នៅ សេប- 

ពេល កម្ពជុា កពំងុ តេតួតេ បាន ជងំ ឺឆ្លង 
កូ វីដ ១៩   ។  

  លោក   ហ៊នុ   សេន   ថ្លេង ថា ៖« ចណំចុ 
នេះ  គឺ កេសួង អប់ រំ  ក៏ ខ្ញុំ បាន អនុញ្ញាត 
ឱេយ បេឡង នៅ តាម សាលា រៀន ឯក ជន   
ហើយ បេ ឡង គេ ូ នងិ បេឡង មយួ ចនំនួ   
ហើយ ក៏ តេូវ ដល់ ពេល ដេល យើង តេូវ 
សង ឱេយ បង ប្អូន បេ ជា ពល រដ្ឋ   ដេល 
កម្មករ  បគុ្គ លកិ   នងិ មន្តេ ីរាជ ការ   ដេល 
យើង មិន បាន ឱេយ ចូល ឆ្នាំ កន្លង ទៅ នេះ  
ដេល ខ្ញុ ំគតិ ថា   គ ឺបេហេល នៅ ចងុ ខេ ៧ 
ឬ ដើម ខេ ៨ នេះ » ។ 

 លោក   ហ៊នុ   សេន   ក ៏បាន ណេ នា ំផង 
ដេរ  ឱេយ លោក  អូន  ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  និង 
លោក  ម៉ម ប៊ុន ហេង   រដ្ឋ មន្តេី កេ សួង 
សុខា ភិ បាល ពិភា កេសា គា្នា  ដើមេបី បន្ធូរ- 
បន្ថយ វិធាន ការ តមេូវ ឱេយ មាន បេក់ 
ធានា រា៉ាប់ រង សុខ ភាព ចំនួន ៥ មុឺន 
ដុលា្លារ  និង បេក់ តម្កល់  ៣ ពាន់ ដុលា្លារ 
សមេប់ អ្នក ដំណើរ បរ ទេស ជា អ្នក - 
វិនិ យោគ  និង អ្នក ជំ នាញ ធ្វើ ផ្លូវ  ឬ  
សា្ពាន នៅ កម្ពុជា ។ 

 លោក   ហ៊នុ   សេន  ថ្លេង ថា ៖« ចណំចុ 
នេះ  គឺ ខ្ញុំ បាន មើល ឃើញ ថា  មាន 
ហានិ ភ័យ ខ្ពស់ សមេប់ សេដ្ឋ កិច្ច 

សេុក យើង តេម្ដង   ដេល វា ធ្វើ ប៉ះពាល់ 
អ្នក វិនិ យោគ  និង អ្នក ដេល ធ្វើកា រ នៅ 
កម្ពជុា ។  អ្នក វនិ ិយោគ នងឹ មនិ អាច វលិ 
តេឡប ់មក សេុក យើង  ហើយ គេ ក ៏មិន 
ចាក ចេញ ព ីសេកុ យើង  ហើយ បើ ចាក 
ចេញ គឺ ចាក ចេញ ទៅ តេ ម្ដង   ហើយ 
អ្នក ជំនាញ បច្ចេក ទេស នា នា ដេល 
ធ្វើការ នៅ នេះ ( កម្ពជុា ) ដេល បាន ទៅ 
លេង សេកុ  គ ឺគា្នា មក មនិ បាន ទេ   ហើយ 
ថៅ កេ ក ៏ធានា មនិ បាន ដេរ  ហើយ យើង 
មាន កុងតេ ធ្វើ ការ ជា មួយ បរ ទេស 
ចេើន ណាស ់  ដចូ ជា ជប៉នុ ធ្វើ ផ្លវូ   ចនិ ធ្វើ 
ផ្លូវ  និង សា្ពាន » ។ 

 លោក  ហ៊ុន   សេន   ក៏ បាន ឲេយ ដឹ ង ដេរ 
ថា  ការ បន្ធូ រ បន្ថយ វិធាន ការ នា ពេល 
ខាង មុ ន នេះ នឹង អាច ទាក់ ទាញ អ្នកវិនិ-  
យោគ ថ្ម ី ហើយ រកេសា អ្នក វនិ ិយោគ ចាស ់ 
ប៉នុ្តេ បេសនិ បើ អ្នក ដណំើរ ជន បរ ទេស 
ទាំង ២បេភេទ នេះ  តេូវ បាន រក ឃើញ 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  គឺ ពួ ក គេ នៅ តេ ចេញ 
ថ្លេ ពេយា បាល ដោយ ខ្លួន ឯង ។  

 កាល ពី ថ្ងេ មេសិល មិញ   ភ្នំ ពេញ  ប៉ុស្ដិ៍  
មិន អាច សុំ ការ ធ្វើ អតា្ថា ធិបេបាយ លម្អិ ត  
ព ីលោក  មម៉ ប៊នុ ហេង   រដ្ឋ មន្តេ ីកេ សងួ 
សុខា ភិ បាល   លោក សេី  ឱ  វណ្ណ ឌី ន  

មន្តេ ីនា ំពាកេយ កេ សងួ សខុា ភ ិបាល   នងិ 
លោក   ផេ   សុី ផាន   មន្តេី នាំ ពាកេយ រដ្ឋា- 
ភ ិបាល បាន ទេ  ដោយ លោក ទាងំ អស ់  
មិន លើក ទូរ ស័ព្ទ ។   

  កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៦ មិថុនា   រាជ រដ្ឋាភិបា ល 
កម្ពជុា  ក ៏បាន សមេច មនិ តមេវូឱេយ អ្នក 
ដំណើរ ជន បរ ទេស ដេល ជា មន្តេ ីការ - 
ទូត មាន បេក់ តម្កល់   និង បេក់ សមេប់ 
ធានា រា៉ាប់ រង សុខ ភាព យ៉ាង តិច ចំនួន   
៥  មុឺន ដុលា្លារ នេះ ដេរ   ហើយ មន្តេី ការ- 
ទូត ទំាង នោះ ក៏ នឹង ទទួ ល បាន កា រ ពេយា- 
បាល ដោយ មិន គិត ថ្លេ ក្នុង ករណី ឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   កាល ពី ថ្ងេ ទី ៣  ខេ 
កក្កដ   លោក សេី   យក់   សមេបត្តិ  រដ្ឋ- 
លេខា ធិ ការ កេសួង សុខា ភិ បាល ធា្លាប់ 
បាន បញ្ជាក់ ថា   កេ សួង ទទួល បាន 
បេក ់តម្កល ់ចនំនួ ៩ លាន ដលុា្លារ ព ីអ្នក 
ដំណើរ ជន ជាតិ បរទេស ចំនួន ៣ ពាន់ 
នាក់   ដេល បាន ធ្វើ ដំណើរ ចូល កម្ពុជា 
ពថី្ងេ ទ ី១៥  ដល ់ថ្ងេទ ី៣០  មថិនុា   ប៉នុ្តេ 
បេក ់ទាងំ នោះ ដេល សេស សល ់ព ីការ- 
ទូ ទាត់ ថ្លេ សណា្ឋា គារ  ថ្លេ ធ្វើ តេស្ដ   និង 
ថ្លេ ធ្វើ ដណំើរ ជា ដើម   គ ឺបាន បេគល ់ជនូ 
វិញ  កេយ ពី ពួក គេ បញ្ចប់ ការធ្វើ  ច តា្តា- 
ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងេ ៕ 
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ជនបរទេស...

មន្តេ ីជំ នាញ  បេជំុពិភាកេសាអំពីជំងឺកូវីដ១៩ នាពេល កន្លង មក។ រូបថត ហុង មិនា

អភិបាលខេត្តជំរុញផ្នេកកសិកម្ម 
និងរោងចកេបន្ថយចំណាកសេកុ

មន្តេីកំពុងសាកសួរវៀតណាម៤៩នាក់ កេយឃាត់ ខ្លនួ

វៀតណាម តេវូ បានឃាត់ខ្លនួ ដឹកតាម ទូក ម៉ាសីុន។ រូបថត នគរបាល
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 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក នាំ ពាកៃយ មជៃឈ- 
មណ្ឌល ជាតិ រកៃសា សន្តិ ភាព   
លោក សៃី   កុសល   ម៉ា លី ន ដា   
បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃ មៃសិល- 
មិញ ថា  កង កម្លាំង មួក ខៀវ 
កម្ពុជា ៨០ នាក់   ដៃល បញ្ចប់  
បៃស កកម្ម រកៃសា សន្ត ិភាព   កៃម 
ឆតៃ របស់ អង្គ ការ សហ បៃជា- 
ជាតិ  នៅ បៃទៃស ម៉ាលី  នឹង តៃូវ  
ធ្វើ មត ុភមូ ិន ិវត្តន ៍មក កម្ព ុជា វញិ   
នៅ ថ្ងៃ ទី ១០  កក្ក ដា   ២០ ២០។ 

 លោក សៃី   ម៉ា លីន ដា  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖ « ដើមៃប ីការពារ ការ រាត- 
តៃបាត នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដល ់កៃមុ 
គៃួសារ  និង សហ គមន៍ របស់ 
ពួកគៃ  កង កម្លាំង មួក ខៀវ ទាំង 
៨០ នាក់ នោះ នឹង តមៃូវ ឲៃយ ធ្វើ 
ចត្តា ឡី ស័ក រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ  
នៅ សាលា ហ្វកឹ ហ្វនឺ កង កម្លាងំ 
រកៃសា សន្ត ិភាព  ពហុ ជាតិ   ដៃល មន 
ទី តំង ក្នុង សៃុក ភ្នំ សៃួច   ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ  ទៅត ម វិធាន សុវ ត្ថិ- 
ភាព របស់ កៃសួង សុខា ភិ បាល » ។ 

 លោក សៃី   បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង 
ផង ដៃរ ថា   កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ ទ ី០៨  
ខៃ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០ ២០  កន្លង ទៅ 
ថ្មីៗ  នៃះ  កម្ពជុា បាន បញ្ជនូ កង- 
កម្លាំង  វិស្វកម្ម ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ លៃខ ៩៧២  និង កង- 
កម្ទៃច គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ លៃខ 
៨៨២  សរុប ៨០ នាក់  ក្នុង នោះ 

មន ៧នាក់ ជា ស្តៃី ផង ដៃរ   ឲៃយ 
ទៅ បំពៃញ បៃសក កម្ម មនុសៃស - 
ធម៌ នៅ បៃ ទៃស ម៉ាលី  ដើមៃបី 
ជនំសួ កង កម្លាងំ មកួ ខៀវ កម្ពជុា 
ទាំង ៨០ នាក់   ដៃល តៃូវ បាន ធ្វើ 
មតុ ភូមិ និវត្ត ន៍មក កម្ពុជា វិញ 
នៃះ។   កង កម្លាំង ទាំង នោះ ក៏ 
តៃូវ បាន ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ ក ១៤ ថ្ងៃ 
នៅ សាលា ហ្វកឹ ហ្វនឺ កង កម្លាងំ 
រកៃសា សន្តិ ភាព  ពហុ ជាតិ   កៃម 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ យ៉ាង តៃឹម តៃូវ    
រ បស់ អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោក បៃ ចាំ កម្ពុជា ។   

 លោក សៃី  បាន ថ្លៃង ថា ៖  
« ទោះ ជា ពៃល នៃះ   ពភិព លោក 
កំពុង ជួប វិបត្តិ នៃ ការ រាត តៃបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  តៃ កម្ពជុា មិន រារៃ ក 
ក្នុង ការ បញ្ជូន កង កម្លាំង មួក- 
ខៀវ របស់ យើង   ដើ មៃបី ចូល រួម 

រកៃសា សន្ត ិភាព កៃម ឆតៃ អង្គការ 
សហ បៃ ជាជាតិ ឡើយ  » ។ 

 លោ ក សៃី   ម៉ាលីន ដា   បាន 
បន្ត ថា   ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង ១០ 
ឆ្នាំ ម ក នៃះ  កង កម្លាំង កម្ពុជា  
មន សា្នាដៃ  ជា ចៃើន ក្នុង ពៃល 
បំពៃញ បៃស ក កម្ម នៅ កៃ បៃ- 
ទៃស។   រហតូ មក ដលឆ់្នា ំ២០ ២ ០  
នៃះ  សម្ទុះ នៃ ការ បញ្ជូន កង- 
កម្លាំង ជា ស្តៃី  មន កា រ កើន- 
ឡើង ជាង ១៧%   និង ជាប់ ចំ- 
ណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ១៧ ក្នុង ចំ- 
ណោម បៃ ទៃស ១២៧  ដៃល 
បាន បញ្ជូន កង កម្លាំង ជា នារី  
និង ជាប់ លៃខ ២  ក្នុង តំបន់ អា សុី-  
អា គ្នៃយ ៍ ដៃល អន ុញ្ញាត ឲៃយ មន 
ការ ចូល រួ ម បំ ពៃញ បៃស ក កម្ម 
រកៃសា សន្តិ ភាព កៃម ឆតៃ អង្គ- 
ការ សហ បៃ ជា ជាតិ ៕

តពីទំព័រ ១...លើ ការអនុវត្ត 
វិធានការ សុវត្ថិភាព  សុខភាព 
សិសៃស គឺ ការ អនុវត្តលក្ខខណ្ឌ 
តមៃវូ  នៃ ការ លើក កម្ពស់ សុខ ភា ព 
សិកៃសា ក្នុង បរិបទ កូ វីដ ១៩ការ - 
រៀបច ំបរសិា្ថាន សាលា រៀន នងិ 
ថា្នាក់រៀន ឲៃយ សៃបតម ស្តង់ដា 
សុវត្ថិភាព សុខភាព សិកៃសាការ - 
រកៃសា គម្លាត សុវត្ថិភាព ការ វាស់ 
កម្តាបុគ្គល ជាបៃចាំ និង ការ- 
លាងដៃ ជាបៃចា ំការពាក ់ម៉ាស ់
ជាដើម » ។ 

 លោក បន្តទៀតថា គៃឹះសា្ថាន 
សកិៃសា គ ឺតៃវូអនវុត្ត ការអបរ់ ំតម 
គន្លង ថ្មី គឺ រៀន ក្នុង ថា្នាក់ ខ្លះ និង 
រៀន អន ឡាញ ខ្លះ តម គោល- 
ការណ៍ ស្ម័គៃ ចិត្តនិង ការយល់ - 
ពៃម ព ីមតបតិ នងិ តៃវូ រៀបច ំ
កៃុមការងារ ទទួលបន្ទុក សុវត្ថិ - 
ភាព សខុភាព សកិៃសា ដើមៃប ីតៃតួ- 
ពិនិតៃយ ជាបៃចាំ កៃម ការដឹក- 
នំា របស់ បៃធាន គៃះឹសា្ថាន សិ កៃសា 
និង ម្ចាស់ ភាគ ហ៊ុន ។ 

 ជាមួយ គ្នា នៃះគៃះឹសា្ថាន សិ កៃសា 
ក៏តៃូវ ធ្វើតៃស្ត ពិនិតៃយ សុខភាព 
រក ជំងឺ  កូ វីដ ១៩ លើ បុគ្គលិក 
អប់ រំ និងសិសៃសា នុសិសៃស និង 
តៃូវ  អនុវត្ត វិធានការ តមៃូវ នានា 
មួយចំនួន ដៃល កៃសួង នឹង ចុះ 
តៃួតពិនិតៃយ វាយតម្លៃ យ៉ាង មុឺង- 
ម៉ាត់ លើ ការ អនុ វត្តរបស់ គៃឹះ- 
សា្ថាន សិកៃសា ទាំង នៃះ ។  ទោះ- 
យ៉ាង ណា លោករស់ សុ វាចា ពំុ - 
បាន បញ្ជាក ់ ព ីចនំនួ សា លា  នងិ 
ថ្ងៃ កំណត់ ពិតបៃកដ នៃ ការ- 
បើក សាលា  រៀន ក្នុង ដំណាក់ - 
កាល ទី ១ នៃះ ទៃ។ 

  កៃសួង អប់រំ   បាន បៃកាស 
អនញុ្ញាត រចួ ហើយ ឱៃយ គៃឹះសា្ថាន 
ឧ ត្ត ម សិកៃសា រដ្ឋ  អាច រៀបចំ 
បៃឡ ង បញ្ចប់ ឆ្នាំ រយៈពៃល ២ 
ថ្ងៃ  នៅតម សាលា ហើយ 
គៃឹះសា្ថានសកិៃសា ឯកជន ក ៏អាច 
រៀបចំ ការបៃឡង ឌី ប្លូ ម បាក់- 
ឌុប និងការ  បៃឡង បញ្ចប់ ឆ្នាំ 
នៅ តម សាលារៀន រៀងៗ ខ្លួន 
បាន ដៃរ ។ 

 លោក ពឹង គិ ម ឆៃន នាយក 
សាលាបឋមសិកៃសា វត្ត បូព៌  នៅ 
ខៃត្តសៀមរាប ដៃលជា សា លា - 
រៀន មួយ តៃូវ បាន កៃសួង អប់រំ 
ទទួ លសា្គាល់ ថា ជា សាលា គំរូ 
ក្នុងការ  បណ្ដុះបណា្ដាល សិសៃស 
មន សីល  ធម៌ សុជីវធម៌ វិន័យ 
និង មន អនាម័យ ខុសប្លៃក ពី 
សាលាដ ទៃទៀត  បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសលិមញិ ថា លោក បាន តៃៀម 
វិធានការ បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
មួយ ចំនួន រួចរាល់ ហើយ ដើមៃបី 
អនុវត្ត ក្នុងករណី កៃសួង អនុ - 
ញ្ញាតឱៃយ បើក សាលា វិញ ។ 

 លោក  បញ្ជាក ់ថា ៖« វធិានការ 
របស់ខ្ញុំ គឺ ទី ១  យើង តៃូវ រៀបចំ 
បន្ទប់រៀន នីមួយៗ  ឱៃយមន  
គ ម្លាត សុវត្ថិភាព ទី ២ បៃងចៃក 
ពៃលវៃលា រៀន ជា ២វៃន  សមៃ ប់  
សសិៃស ជា ២ កៃមុ ឧទាហរណ ៍ថា  
ថា្នាក់ មន សិសៃស  ៥០ នាក់ យើ ង  
តៃូវ បៃងចៃក ១កៃុម  ២៥ នាក់ 
ហើយ យើង អប់រំ គត់ ឱៃយ ចៃះ 
បៃើបៃស់ របស់ ណា ដៃល ជា  
របសខ់្លនួ កុឱំៃយ ប៉ះពាល ់របស ់រមួ 
នៅក្នុង ថា្នាក់រៀន » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា ៖« ចពំោះ នៅ 

ខាងកៃ ថា្នាក់រៀនវិញ  គឺ យើង 
បានរៀបច ំ នងិ បៃយត័្នបៃយៃង 
តំងពី មុន ចូល បរិវៃណ សាលា 
រៀន ទី ១ គឺ យើង តៃូវ វាស់ កម្ដៅ 
សិន គៃប់ សិសៃស ទាំងអស់ ទី ២ 
តៃូវឱៃយ ពួកគៃ លាងដៃ ជា  មួយ 
សាប៊ូ  និង អាល់កុល ដៃលមន 
សៃច ហើយ ទី ៣  យើង មន 
កៃុមការងារ បៃចាំ ការ ដើមៃបី 
ណៃនាំ ឱៃយ ពួកគត់ (សិសៃស)
កុំឱៃយ ដើរ បៃកៀក បៃកើយ គ្នា » ។ 

  ចំណៃក លោក ច័ន្ទ សុផល 
នាយក មជៃឈមណ្ឌល សិកៃសា គោ ល- 
នយោបាយ បាន សរសៃរ បង្ហោ ះ  
នៅលើ ហ្វៃ ស  ប៊ុ ក របស់ លោក  
កាលពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃ  កក្កដា  ដៃល 
បានលើកឡើង ព ីជមៃើស ដៃល 
រដា្ឋាភិបាល គួរ  ឬ មិនគួរ ធ្វើ ក្នុង 
ការ បើក សាលារៀន ឡើងវិញ 
នៅពៃលសាលា រៀន  តៃូវ បើក 
ឲៃយ សិសៃស  ចូល រៀន សមៃប់ ឆ្នាំ 
សិកៃសា ថ្មី នាពៃលខាងមុខ ។ 

 លោក បាន លើកឡើងថាការ -  
បិទ សាលារៀន យូរ ទំនង មន 
ទំហំ ខាតបង់ សង្គម ដៃល ពិបា ក  
វាស ់បាន ពៃះ សសិៃស រាបល់ាន 
នាក់ អាច ប្ដូរ ឥរិយបថ  ទៅជា 
មិនល្អ ដោយសារ ទម្លាប់ លៃង 
ហ្គៃម ជៃុល សមៃប់ សិសៃស មន 
សា្មា ត ហ្វូ ន  ឬ កុំពៃយូទ័រ និង មន 
ទម្លាប់ ដើរលៃង ជៃុល  សមៃប់ 
សសិៃស កៃកីៃ  មនិមន ឧបករណ ៍
ទាំងនៃះ បៃើបៃស់ សៃបពៃល 
ដៃល លោក យល់ឃើញថា ហា - 
និភ័យ ខ្ពស់ ក្នងុការ ចម្លងជំងឺ កូវី ដ- 
១៩  ពី គៃួសារ មួយ ទៅ  គៃសួារ 
មួយ  ឬ ពី ខៃត្ត មួយទៅ ខៃត្ត មួ យ 
គឺ តមរយៈ ការធ្វើដំណើរ របស់ 
កម្ម ករ និង អ្នកទៃសចរ តម 
មធៃយោបាយ សាធារណៈ ៕

តពីទំព័រ ១...មនុសៃស ឃាត 
ដោយ អចៃត នា នងិ បាន បញ្ជនូ 
ខ្លួន គត់ [គ ង់ ខៃមរា] ទៅកាន់ 
សាលា ដំបូង  រាជធានី ភ្នំពៃញ  
នៅ  រសៀល ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍[មៃសិ ល -   
មិញ]  ដើមៃបី ចាត់ ការ បន្ត តម   
នី តិវិធី ចៃបាប់ »។ 

បើតម លោក ម៉ៃងវា៉ាង ក្នុង 
អំឡុង ពៃល សាកសួរ យក ចម្លើ យ 
លោក ខៃមរា បាន រៀប រាប់ ពី 
ដំណើរ រឿង នៃ គៃះ ថា្នាក់ ចរា - 
ចរណ៍ នោះ ថា ផ្ដើម ចៃញ ពី ស្តៃី 
រង គៃះបាន បើក ម៉ូតូ មក ឆក់ 
យក កាបបូ របស ់គតដ់ៃល ម ន  
លុយ នៅ ក្នងុ នោះ ជិត ១០ ០០ ០ 
ដលុា្លារ ខណៈ គត ់កពំងុ ដើរ ច ូល 
ទៅ ក្នងុ ហាង កាត់ សក់ មួយ  ស្ថ ិត 
នៅ ក្នុង ភូមិ ពោងពាយ  សងា្កាត់ 
ភ្នំ ពៃញ ថ្មី  ខណ្ឌ សៃន សុខ។ 

បនា្ទា  ប់ មក  គត់ ក៏បាន បើក 
ឡា  ន បៃដៃញ តម ម៉ូតូ ស្តៃីជា 
ចោ រឆក់ នោះដើមៃបី ឃាត់ ខ្លួន 

នងិ យក កាបបូ លយុ របស ់គត ់
មក វញិ ប៉នុ្តៃ ជា អក ុសល ពៃល 
បើក មក ដល់ ចំណុច កើត ហៃតុ 
គត់ ក៏បាន បើ កគៃច រថ យន្ត 
មួយ គៃឿង  ដៃល នៅ ពីមុខ រថ- 
យ ន្ត របស ់គត ់ហើយ ករ៏ៃច ង្កតូ 
បុក ទៅ លើម៉ូតូ ស្តៃី ជា ចោរ ឆក់ 
នោះ ពៃញ មយួ ទហំងឹ  បណា្ដាល 
ឲៃយ សា្លាប់ នៅនឹង កន្លៃង កើត ហៃ តុ 
តៃ ម្ដង។ លោកម៉ៃងវា៉ាង  និយ យ   
ទៀត ថា ស្តៃី រង គៃះ ដៃល 
សងៃស ័ យ ជាចោរ ឆក ់នោះ  ឈ្មាះ 
សាយ គឹ ម នី អាយុ ៣០ ឆ្នា ំម ន  
លំ នៅ  ភូមិ សៃន សុខ សងា្កាត់  
ឃ្ម ួញហើយ សព របស ់នាង តៃវូ  
បាន បៃគល់ ឲៃយ កៃុម គៃួសារ នាំ - 
យក ទៅ ធ្វើ បុណៃយ តម បៃពៃ ណី ។ 
ចំណៃក វត្ថ ុតង រថយន្ត High - 
lander  ១ គៃឿង ដៃល បង្ក 
គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ និង ម៉ូតូ 
១គៃឿង របស់ ស្តៃីរង គៃះ 
ដៃល  សងៃស័យ ជាចោរ ឆក់  តៃូវ 

បាន នាំយក ទៅ រកៃសាទុក ជា - 
បណោ្ដាះ អាសន្ន នៅ អធិការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ សៃន សុខ។  

ជុំវិញ ករណីចោរ ឆក់ កាបូប 
លុយ ហើយ ម្ចាស់ បើករ ថយន្ត 
បៃដៃញ តម ចាប់ បង្ក ឲៃយ មន 
គៃះ ថា្នាក់ សា្លាប់ មនុសៃស នៃះ  លោ ក 
គឹម សន្តិភាព រដ្ឋ លៃខាធិការ 
កៃសួង យុត្ត ិធម៌ និង  ជា អគ្គ លៃ ខា - 
ធិការរង នៃ គណៈ កម្មាធិការ- 
ជាតិ សុវត្ថិ ភាព ចរាច រណ៍ផ្លូវ- 
គោក បាន  ថ្លៃង  ថា ជាគោល- 
ការណ ៍ទទូៅ នៅ ក្នងុ បទ ល្មើស 
ជាក ់ស្ដៃង ជន គៃប ់របូ មន សទិ្ធ ិ
ឃាត់ ខ្លួន ជន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស 
បញ្ជូន ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច ដើមៃបី នាំ 
យក ទៅ សាក សួរ  និង ចាត់ - 
វិធាន ការ បន្តទៅ តម នីតិវិធី 
ចៃបាប់។ ប៉ុន្តៃ មិន តៃូវ បង្ក ហិងៃសា  
ដៃលនាំ ឲៃយមន របួស សា្នាម ឬ 
គៃះ ថា្នាក់ ដល់ អាយុ ជីវិត ជន- 
សងៃសយ័ឬជន បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើ ស 
នោះ ឡើយ។ 

ទោះជា បៃប ណា ក្ដី នៅ ពៃល 

ស្នើ សុំឲៃយ  ពនៃយល់  អំពី ករណី 
គៃះ  ថា្នាក់ ចរាច រណ៍លើ កំណា ត់ 
ផ្លវូ ភ្ន ំពៃញ-ហា ណយូ  ដៃល បង្ក 
ឲៃយម ន   ជន រង គៃះ   ដៃល តៃូវ 
គៃ  អះ អាង  ថា  ជា ចោរ ឆក់ ម្នាក់ 
សា្លាប់  កាលពី រសៀល ថ្ងៃ ពុធ 
នោះ លោក សន្តិ ភាព  ថ្លៃង 
យ៉ាង ខ្លី ថា  ៖« សមៃប់ ករណី 
ខាង  លើ នៃះ ខ្ញុំ យល់ ថា គួរ ទុក 
ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច ជំនាញនិងសា្ថា ប័ ន  
ពាក់ ព័ន្ធ ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃតឬ 
ម  ន ចំណាត់ ការតម នីតិវិធី  ចុះ »។

លោកគុជ គឹម ឡុង អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្ន ំពៃ ញ  
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា សំ -  
ណំុ   រឿង នៃះ កំពុង ស្ថតិ កៃម 
ចំណា ត់ ការ សុើប សួរ របស់ 
តំណាង អយៃយការ នៅ ឡើយ ។

រឿង ដូច គ្នា នៃះ ដៃរ  កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី១២ ខៃសហីា  ឆ្នា ំ២០១៨ 
ស្តៃីជន ជាតិ ចិន ម្នាក់ ឈ្មាះ 
Yuan Tang  បាន បើក ឡាន 
ដៃញ កៃមុ ចោរ ឆកទ់រូសព័្ទ របស ់
គត់  ហើយ បាន បុក បណា្ដាល 

ឲៃយ សា្លាប់ ម្នាក់តៃូវ បាន ចៅ កៃម 
សុើប សរួ សាលា ដបំងូ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ  លោក  ធា ម ច័ន្ទ ពិសិដ្ឋ  
សមៃច ឃុំខ្លួន  ដាក់ ពន្ធនាគរ  
PJ ជា បណោ្ដាះ អាសន្ន តម ការ- 
ចោទ បៃកាន់ របស់ កញ្ញា វា៉ា សកា្តា 
ពៃះរាជ អាជា្ញា រងអម សាលា 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ចំនួន ៣ 
បទល្មើស រួមមន« បទ ហិងៃសា 

ដោយ ចៃតនា មន សា្ថាន ទម្ងន់ - 
ទោស តម មតៃ ២១៨ បទ 
ហងិៃសា ដោយ ចៃតនា មន សា្ថាន- 
ទម្ងន់ ទោសដោយ សារ មរណ - 
ភាពនៃ ជន រង គៃះ តម មតៃ  
២២៤នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ និង  
បទ បើកបរ ដោយ គ្មាន បណ្ណ - 
អនុញ្ញាតតមម តៃ ៧៥នៃ ចៃបា ប់ 
ស្តី ពី ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក»៕

កងកម្លាងំមួកខៀវកម្ពជុាប្ដរូវេននឹង
មកដល់ពេលានយន្តហោះថ្ងេនេះ

មន្តេថីាសាលាដេលមន...

ចៅកេមតុលាការខេត្ត...

កងកម្លាងំ មួក ខៀវ កម្ពជុានៅក្នងុ ពិធី កាលពីថ្ងេពុធ ។ រូបថត កៃសួង ព័ត៌មន 

ស្តេ ីរង គេះ  ដេល តេវូ ចៅ កេម  បើក ឡាន បុក ស្លាប់  ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

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

ផ ក់ សា� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

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

 វ៉ន ដា រា៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន កកេស�េ �លអក� � វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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ក្រសួងនឹងច្រញស្លាកល្រខនិងបណ្ណបើកបរសម្រប់រថយន្តក្រច្ន្របម្រើវិស័យកសិកម្ម
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃសួង សាធារណការ - 
នងិដកឹ ជញ្ជនូ  នងឹ ចៃញ សា្លាក លៃខ  
និង បណ្ណ បើក បរ  បណ្ដោះអាសន្ន  
សមៃប់ រថយន្ត កៃច្នៃ ដៃល បមៃើ 
ដល ់វសិយ័ កសកិម្ម តាម ការ ស្នើ សុ ំ 
របស់ អគ្គស្នងការ នគរ បាល ជាតិ 
ដើមៃបី បង្ការ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ និ ង 
ងយ  សៃលួ គៃប់ គៃងពៃម ទំាង  សមៃ ួ ល   
ដល់ការ ដឹក ជញ្ជូនរបស់ កសិករ ។

លោកស៊ុន ចាន់ថុល ទៃសរដ្ឋ - 
មន្តៃ ីរដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ សាធារណការ 
នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ បាន ថ្លៃង  កាល ព ីថ្ងៃ 
អង្គារ  ថ លោក ទទួល យក សំណូម- 
ពរ របស់  អគ្គ ស្នងការ នគរ បាល ជា តិ 
លោក នៃត  សាវឿន ក្នងុ ការ អនុ ញ ្ញាត 
ឲៃយ ចៃញសា្លាក លៃខ ដល ់យាន យន្ត 
កៃច្នៃ នៅ ទទូាងំ បៃទៃសដៃល បមៃើ 
ដល់ វិស័យ កសិកម្ម របស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ។ លោក នឹង ពិចារណា  ដា ក់  
បញ្ចូល  កិច្ច ការ គៃប់ គៃង ការ ផ្ដល់ 
សា្លាក លៃខ   និង បណ្ណ បើក បរ សម ៃប់ 
យាន យន្ត កៃច្នៃ  ទៅ ក្នុង ចៃបាប់ ចរា - 
ចរណ៍ដៃល កំពុង ធ្វើ វិសោធនកម្ម  
ឬចៃញ អនុកៃឹតៃយ មួយ លើ បញ្ហា 
នៃះ។ លោក  ចាន់ ថុល ថ្លៃង ថ៖  
«មួយ ទៀត ឯកឧត្តម  [នៃត សាវឿ ន  ] 
បាន លើក ឡើង  ការ បទិ កន្លៃង កៃ ច្នៃ 
ខ្ញុំ សុំ ឯកភាព ថ ខ្ញុំ បាន លើក ចៃើន 
ដង ចៃើន សាហើយ តៃ នៅ មាន 
ជាង   ៣០០[កន្លៃង]  ទៀត នៅ អត ់
មាន ចៃបាប់ អី ទៃ នៅ តៃ បើក បិទ អត់ -  
អស់។ អ៊ីចឹង សុំឯកភាព ថ តៃូវ តៃ 
បិទឲៃយ អស់ កន្លៃង កៃ ច្នៃ យាន យន្ត 
ខុស លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស»។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៧ កក្កដា លោក នៃត 
សាវឿន បានថ្លៃង អពំ ីបញ្ហា គៃះ- 
ថ្នាក ់ចរាចរណ ៍នៅ ក្នងុ ពធិ ីបកូ សរ ុប  
លទ្ធផល សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូវ- 

គោក នៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ដោយ 
លើក ឡើង ថ គៃះ ថ្នាក ់ចរាចរណ ៍ 
មួយ ផ្នៃក ក៏ បណា្ដោល មក ពី យាន- 
យន្ត កៃច្នៃ ខុស លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស ផង ដៃរ។ តាមរបាយការណ៍ 
ដៃល លោក ទទួល បាន ក្នងុ សបា្ដា ហ៍  
នៃះមាន យាន យន្ត កៃ ច្នៃ ចនំនួ ជា ង    
៥ ០០០ គៃឿង   កពំងុ បៃើ បៃស ់ នៅ 
ក្នុង  ខៃត្ត ចំនួន  ៥។ យាន យន្ត ទាំង  
នៃះ  កំពុង បៃើ បៃស់ យា៉ាង សកម្ម 
សមៃប់ បមៃើ ជីវភាព សង្គម  នៅ 
តាម មលូដា្ឋាន  របស ់ពលរដ្ឋ ដូច ជា 
ការ ដឹក សៃវូ អង្ករ សមា្ភារ និង ផលតិ- 
ផល កសកិម្ម។ លោក បន្ត   ថ បញ្ហា 
បៃឈម ពាក់ ព័ន្ធ នឹង យាន យន្ត កៃ - 
ច្នៃ  រួម មាន  កន្លៃង កៃ ច្នៃ មិន អាច 
ធានា លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ដៃល 
បង្ក ហា និភ័យ ខ្ពស់ ក្នុង ការ បង្ក 
គៃះថ្នាក់ ការ មិន អាច គៃប់ គៃង 
ចំនួន បាន និង គៃះ ថ្នាក់ នៅ លើ 
ដង ផ្លូវ។ លោក បាន ដក ពិសោធន៍ 
ទៅ នឹង បៃទៃស ជិត ខាង កម្ពុជា គឺ 
វៀតណាម និង ថៃ។ 

លោក ថ្លៃង ថ នៅ បៃទៃស វៀត - 
ណាម យាន យន្ត កៃ ច្នៃ តៃូវ បាន 
ហាម ឃាត់ មិន ឲៃយ មាន ការ បៃើ បៃ ស់ 
កាល ពី ឆ្នាំ២០០៨។  ការ បញៃឈប់ 

ការ បៃើ បៃស់ នៃះ បាន ធ្វើ  ឲៃយគៃះ- 
ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នៅ វៀតណាម បាន 
ថយ ចុះ។ ចំណៃក  រដា្ឋាភិបាល ថៃ 
បាន ធ្វើ  ចៃបាប់ គៃប់ គៃង យានយន្ត  
ហើយ ក្នុង  ចៃបាប់ នោះ  មាន ការ- 
អនុញ្ញាត ឲៃយ បៃើ យាន យន្ត កៃច្នៃ 
សមៃប់ បមៃើ វិស័យ កសិកម្ម។ 
បច្ចបុៃបន្ន រថយន្ត បៃភៃទ នៃះ កំពុង តៃ  
បៃើ បៃស់ នៅបៃទៃស ថៃ ជា ធម្ម តា 
ដោយ ថ្នាក់ ខៃត្ត ចៃញ សា្លាក លៃខ 
បណ្ដោះ អាសន្ន ក្នងុ តម្លៃ ថោក បំផុ ត 
សមៃប់ ឲៃយ   ពលរដ្ឋ បៃើ បៃស់ ។ លើ ស  
ពី នៃះរដា្ឋាភិបាល ថៃ បាន យោគ យ ល់  
ដ ល់   កសិករដោយ មិន តមៃវូ ឲៃយ មា្ចាស់ 
យា ន យន្ត បង់ ពន្ធ ឡើយ ។

លោក នៃត សាវឿន ថ្លៃង ដូច្នៃះ 
ថ៖ «ចំណុច ទាំង អស់ នៃះ ដូច ខ្ញុំ 
បាន លើក ព ីខាង ដើម ផៃសារ ភា្ជាប ់នងឹ 
ជីវភាព របស់ បៃជាពលរដ្ឋ។ ឥឡូវ 
នៃះ គឺ ឡាន កៃ ច្នៃ ទំាង អស់ ដឹក ជញ្ជ ូ ន 
សៃូវ អង្ករ  កសិផល នៃះ ជា រឿង 
ដៃល ចាំ បាច់ បំផុត។ តើ យើង ឲៃយ 
គាត់ បៃើ ទៀត ទៃ ឬ យើង ឈប់ ឲៃយ 
បៃើ ឬ យើង ឈាន ទៅ គៃប ់គៃង គា ត ់
ចៃញ សា្លាក លៃខ ឲៃយ គាត់? នៃះ  ជា 
រឿង មួយ  ដៃល តៃូវ ពិចា រណា»។

លោក សណំមូ  ពរ ឲៃយលោក  ស៊នុ 

ចាន ់ថលុ ពនិតិៃយ លទ្ធភាព គៃប ់គៃង 
យានដា្ឋាន កៃ ច្នៃ យានយន្តនៅ តាម 
បណា្ដោ ខៃត្ត ដោយ បញ្ចប ់ យាន យន្ត 
ដៃល អត ់ចៃបាប ់ គៃប ់គៃង យាន យន្ត 
កៃ ច្នៃ ទាំង ចំនួន យាន យន្ត និង 
លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស និង អ្នក បៃើ- 
បៃស់។ លោក ស្នើ ឲៃយ កៃសួង សា - 
ធារណការ ផ្ដល់ សា្លាក លៃខ  បណ្ដោះ  - 
អាសន្ន និង  កំណត់ រយៈ ពៃល នៃ ការ- 
បៃើ បៃស់ យាន យន្ត ទាំង នោះ ។

លោក ថ្លៃង បន្ត ថ៖ «សណំមូ ពរ 
អ្នក បច្ចៃកទៃស  គួរ ពិចារណា កំណ ត់ 
ភូមិសាស្តៃ  ឲៃយ ឡាន កៃ ច្នៃនៃះ ធ្វើ 
ដំណើរ ថ តើ អាច ធ្វើ ដំណើរ តាម 
ផ្លូវ ជាតិ ទៃ  ឬ បាន តៃ ក្នុង ភូមិ សៃុក 
និង ខៃត្ត។ នៃះ ខ្ញុំ សុំ សំណើ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ៤ នៃះ ជូន ឯក ឧត្តម 
ទៃសរដ្ឋ មន្តៃ ីពិចារណា និង សមៃច » ។

លោក  ឈួន វ៉ុន អ្នក នាំ ពាកៃយ  
គណៈ កមា្មាធិការ  ជាតិ  សុវត្ថិភាព  
ចរាចរណ៍  ផ្លូវ គោក   នៃ កៃសួង សា - 
ធារណការ ថ្លៃង ថ យានដា្ឋាន កៃ ច្នៃ 
យាន យន្ត សរុប នៅកម្ពជុា មាន ចំនួ ន 
៣៤០កន្លៃ   ង  ក្នុង នោះ មាន ចៃបាប់ 
ចំនួន ៣២៧ និង   អត់ ចៃបាប់ ១៣ 
កន្លៃង ដៃល តៃូវ បាន បិទ។ ប៉ុន្តៃ  
លោក មិន មាន តួលៃខនៃ ចំនួន យា ន - 
យន្ត កៃ ច្នៃ ស របុទទូាងំ បៃទៃស  ទៃ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថ យានយន្ត កៃ ច្នៃ 
ដៃល លោក សាវឿន លើក ឡើង គឺ 
បៃភៃទ យានយន្ត សមៃប់វិស័យ 
កសិកម្ម ដូច ជា  គោយន្ត ជា ដើមដៃ ល 
មិន បាន មក ចុះ បញ្ជី នៅ កៃសួង។ 
ចំពោះ រថយន្តកៃ ច្នៃ ដៃល មក ចុះ 
បញ្ជីគឺ ជា រថយន្ត ដៃល មាន លក្ខ - 
ណៈ បច្ចៃកទៃស គៃប់ គៃន់។ 

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក សៃវ ជៃវ 
ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច នៅ រាជបណ្ឌតិៃយ សភា 
កម្ពុជា យល់ ឃើញ ថ បើ គិត ទៅ 
លើ បញ្ហា សៃដ្ឋកិច្ច ខា្នាត តូច វិញ 

លោក លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ មាន ការ កៃ- 
ច្នៃ យាន យន្ត សមៃប់ បមៃើ ដល់ 
វសិយ័ កសកិម្ម។ ប៉នុ្តៃ លោក ស្នើ ឲៃយ 
ពិចារណា លើ កមៃិត គុណភាព 
បច្ចៃកទៃស ដៃល តមៃូវ ឲៃយ សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ ពិនិតៃយ ឲៃយ បាន ហ្មត់ចត់ លើ 
រថ យន្ត ទំាង នោះ។ លោក ថ៖  «ជា 
រួម ខ្ញុំ សំណូមពរ ថ  ឲៃយ យើង មា ន 
ទៅ អា យាន យន្ត កៃ ច្នៃ  ដើមៃប ីលើក- 
ស្ទួយ អាជីវកម្ម ធុនតូច ផង លើក- 
កម្ពស់ កមៃតិ ជីវភាព ពលរដ្ឋនិង កា រ  - 
ងរ ផៃសៃងៗ ទៀត។ តៃ សំុ ឲៃយ មាន កា រ  
តាមដាន ពនិតិៃយបៃភៃទនៃ ការ កៃ ច្នៃ 
ដើមៃបី ឲៃយ គៃប់ លក្ខណៈ បច្ចៃ កទៃស » ។

 លោក គង់ រតនៈ បៃធាន  វិទៃយា - 
សា្ថាន ជាតិ សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ ផ្លវូ - 
គោក យល់ ឃើញ ថ កម្ពុជា គួរ 
សិកៃសា បន្ថៃមឲៃយ បាន ចៃបាស់ ពី ចំនួន 
នងិកតា្តា ហានភិយ័របស ់យា ន យ ន្ត 
កៃច្នៃ។ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ដៃល 
បណា្ដោល មក ព ីកតា្តាយាន យន្តមា ន 
បៃហៃល ជា ២%  ។ «ជាគោលដៅ 
យរូ អង្វៃង យើង មនិ គរួ បៃើ បៃស ់វា 
ទៀត ទៃ។ តៃ សមៃ ប់  ដំណះ សៃ យ  
បនា្ទាន ់ យើង  តៃវូ កណំត ់នវូ បទដា្ឋាន 
បច្ចៃក ទៃស  និងបទដា្ឋានស្តង់ដា 
សុវត្ថ ិភា ព សមៃប់ យានយន្ត ដៃល 
មាន សៃ ប់ ក្នងុ ការ ចរាចរ ដូច ជា 
ការ កំណ ត់ ឲៃយ បៃើ បៃស់ លើ ផ្លូវ លំ 
សហគមន៍ ជាដើម និង តៃវូ មាន ការ- 
ចុះ បញ្ជី គៃប់ គៃង ចៃបាស់ លាស់ ដូច 
ការ លើក ឡើង  របស ់ឯក ឧត្តម នៃត 
សាវឿន »។ 

លោក ស្នើ ឲៃយ រាជ  រដា្ឋា   ភិបាល ទុក- 
ពៃល ឲៃយ ពលរដ្ឋមា ន  ពៃល វៃលា 
គៃប់ គៃន់ ដើមៃបី ឲៃយ ពួក គាត់ អាច 
ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ការ បៃើ បៃស់ 
យានយន្ត  កៃច្នៃ មក បៃើ យាន យន្ត  
ដៃល មាន ស្តង់ដា តៃឹមតៃូវ  វិញ 
ហើយ តៃវូ ធ្វើ ជា ជំហានៗ ៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ វៃទិកា អនាគត និង 
មូលនិធិ  ខុនរា៉ាត់  អាដៃណៅអ័រ  
របស់ អាល្លម៉ឺង់   កាល ពី ថ្ងៃ  ពៃហ - 
សៃបតិ៍ មៃសិល មិញ បាន ស ម្ពោ  ធ  សៀ  វ  - 
ភៅ  «កម្ពជុាឆ្នា ំ២០៤០» ផ្នៃក 
ទី២ ដៃល  ផ្ដាត លើ វបៃបធម៌ និង  
សង្គម បៃពៃតឹ្ត ទៅ នៅភោជ នី យ - 
ដា្ឋាន La Croisette ក្នងុ ទីកៃងុ 
ភ្នពំៃញ។

សៀវភៅ  «កម្ពជុាឆ្នា ំ២០៤០  » 
រៀបរាប់ អំពី ថ តើ បៃទៃស កម្ពជុា 
នឹង វិវត្ត ទៅ ជា បៃប ណា នៅ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល២០ឆ្នាំ ខាង មុខ។ 
សៀវ ភៅ នៃះ លើក ឡើង នូវ កតា្តា 
សំខាន់  ៗទំាង វិជ្ជមាននិង អវិជ្ជ មា ន 
ដៃល នឹង នំា ទៅ ដល់ សៃណារីយោ 
ទំាង នោះ ដៃល ចង កៃង ឡើង 

ដោ យ អ្នក ជំនាញ ជា ចៃើន ដោ យ  
បៃើ បៃស់ វិធីសាស្តៃ ដូច គា្នា។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន  របស់  
វៃទិកា អនាគត និង មូលនិធិ  ខុន - 
រា៉ាត់  អាដៃណៅអ័រ សរសៃរ ថ៖ 
«សំណួរ ថ តើ យើង នឹង អាច 
សមៃច បាន នូវសៃណារីយោទំាង  
នោះ យា៉ាង ដូចម្ដៃច នោះ គឺ ជា 
ផ្នៃក មួយ  មាន សរសៃរ នៅក្នងុ 
ការ បោះ ពុម្ពផៃសាយ នៃះ ហើយវា  
ក៏ រួម បញ្ចលូ ទំាង  សា្ថានភាព នៅ 
ឆ្នា២ំ០៤០ដូច មាននៅ ក្នងុ  ទសៃស  នៈ 
នានា  ចៃញ ពី  ការ វិភាគ ។ វា  បញ្ជា ក់ 
ពីលទ្ធផល ចៃញ ពី សម្ម តិកម្ម ដៃ ល 
លើ កឡើង  បៃ សិន បើ ការ អនុវត្ត 
ដូច សព្វថ្ងៃ នៅ តៃ បន្ត»។

លោក Robert Hör បៃធាន 
កម្មវិធី ផ្នៃក ឌីជីថល និង គោល- 
នយោបាយ បរទៃស នៃ មូលនិធិ 

ខុនរា៉ាត់  អាដៃណៅអ័រ  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ តាម អុីមៃល ថជំពូក នា នា  
ក្នងុ ការ បោះ ពុម្ពផៃសាយ ផ្នៃក ទី២ 
នៃះ ផ្ដាត ជា ពិសៃស ទៅ លើ វបៃប - 
ធម៌  និង សង្គមដៃល រួម មាន  អត្ត - 
សញ្ញាណ  វបៃបធម៌ មរតក សម - 
ភាព ផ្នៃក យៃនឌ័រ សុខភាព បន្ត - 
ពូជ ការ អប់រំ សុខភាព ចំណី 
អាហារ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយកម្ព ុជា 
គា្មាន បៃក់ និង ទៃស ចរណ៍ នៅ 
កម្ពជុា។ ទំាង អស់ នៃះ   មាន  ២៤ ០ 
ទំព័រសរសៃរ ដោយ អ្នក និពន្ធ  ១ ០ 
រូប នៅ កម្ពជុា។  លោក បាន បន្ត 
ថ សៀវភៅ នៃះ  បាន បញ្ចលូ គា្នា នូវ 
ទសៃស នវិស័យ របស់ អ្នក សិកៃសា 
សៃវជៃវ ក្មៃងៗ  ទៅ ក្នងុ ការ- 
ពិភា កៃសា  អំពី អនាគត របស់ 
បៃទៃស កម្ពជុា។

«កម្ពជុា ២០៤០» តៃវូ បាន 

បៃង ចៃក ជា ៣ ផ្នៃក ដោយ ផ្នៃក 
ទី១ ផ្ដាត លើ ការ អភិវឌៃឍ ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច ផ្នៃក ទី២ ដៃល  សម្ពោធ 
ពី មៃសិល មិញ ផ្ដាត លើ វបៃបធម៌ និង 
សង្គម ចំណៃក ផ្នៃក ទី៣ដៃល 
នឹង សម្ពោធ នៅ ចុង ឆ្នានំៃះ ផ្ដាត 
លើ អភិបាល កិច្ច។

លោក Robert Hör ថ្លៃង ថ ៖ 
«សៀវភៅ នៃះ បង្ហាញ ពី សៃ ណា - 
រីយោថ តើ កម្ពជុា  អាច មាន សភា 
ព  ដូចម្ដៃច នៅឆ្នា២ំ០៤០?»។

លោក បន្ថៃម ថ ផ្នៃក ទី២ នៃះ 
ជា ផ្នៃកពិសៃស ពីពៃះ វា បង្ហា ញ  
ពី ការ តសូ៊ របស់ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា 
ក្មៃងៗ ជា ពិសៃស ទាក់ទិន នឹង 
ទមា្លាប់ ផ្នៃក យៃនឌ័រ និង អយុ ត្ត ិធ ម៌ 
ផ្នៃក យៃនឌ័រ វិធី សាស្តៃ នៅ ក្នងុ 
ការ អប់រំ តាម បៃប បៃពៃណី ដៃល 
ហួស សម័យ។ វា ក៏ រៀបរាប់ ពី កា រ-  

តសូ៊ របស់ យុវជន កម្ពជុា ក្នងុ ការ- 
កំណត់ អត្តសញ្ញាណ របស់ ខ្លនួ 
ក្នងុ សម័យ ឌីជីថល និង សម័យ 
សកល ភាវូបនីយកម្ម ក៏ ដូច ជា 
បៃពៃណី របស់ កម្ពជុា។

លោក បន្ត ថ៖ «សៀវភៅ នៃះ 
តៃវូ បាន ចង កៃង ឡើង ដើមៃបី ជំរុ ញ  
ទឹក ចិត្ត ដល់ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ទំាង- 
ក្មៃង ទំាងចាស់ ឲៃយ ដោះសៃយ 
បញ្ហា  នានា  ដើមៃបី បង្កើត នូវ បៃទៃ ស 
កម្ពុជា មួយ ដៃល ពួក គៃ មាន 
អារម្មណ៍ ថ មាន ផសុកភាព។ 
សៃបពៃល ជាមួយ គា្នា នៃះ សៀវ -  
ភៅ  នៃះ  ក៏បង្ហាញ ពី សកា្ដានុពល 
និង អ្វដីៃល អាច សមៃច បាន នៅ  
ពៃល ដៃល មនុសៃស គៃប់ ជំនា ន់ 
ទំាង កម្ពជុា ទំាង អន្តរ ជាតិ ចង់ ឲៃយ 
មានការ ផ្លាស់ ប្ដរូ និង ការ ធ្វើ ឲៃយ 
បៃសើរ ឡើង»៕

កសិករក្នងុ ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ កំពុង ជិះ គោយន្ត កេច្នេ មក ពី   សេ ។ រូបថត ជី វ័ន

វ្រទិកាអនាគតនិងមូលនិធិខុនរ៉ាត់សម្ពោធសៀវភៅ«កម្ពជុាឆ្នាំ២០៤០»



BUSINESS

www.postkhmer.com

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,880 17,920 17,920 17,800

2 GTI 3,200 - 3,200 3,200

3 PAS 15,800 15,680 16,000 15,540

4 PPAP 11,580 11,600 11,700 11,020

5 PPSP 2,330 2,330 2,330 2,210

6 PWSA 5,600 5,600 5,620 5,500

កាលបរិច្ឆេទ: ៩ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ នា ំចេញ  ចេកអ-ំ
បូង លឿង សេស់  ពី កម្ពុជា ទៅ 
ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ គតិ ចាប ់ព ីដើម- 
ឆ្នាំ  ២០២០ រហូត មក ដល់ ថ្ងេ ទី 
៨ ខេ កក្កដា នេះ សមេច បាន 
ជិត  ១៥ ម៉ឺន តោន  កើន ឡើង  
ជាង  ១៥០ ភាគ រយបើ ធៀបទៅ 
នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
ម៉ន ។  នេះ បើ តាម  លោក  វេង 
សាខន៉ រដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួ  កសកិម្ម 
រ៉កា្ខាបេមាញ់ និង នេសាទ។ 

លោក វេង សាខន៉ បានបេប ់ 
ភ្នពំេញ ប៉ស៉្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ 
ថា គ៉ណ ភាព  ចេក អំបូង លឿង 
របស ់កម្ពជុា នងិ ទនំាក ់ទនំង ល្អ 

ផ្នេក ពាណជិ្ជកម្ម បាន ធ្វើ ឲេយ ការ- 
នាំ  ចេញ ផលិត ផល កសិកម្ម ពី 
កម្ពជុា ទៅ ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ កើន 
ឡើង ជា លដំាប ់ជាពសិេស  ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០  នេះ។ លោកបន្ត  ថា 
ជា ក់ ស្តេង ការ នាំ ចេញ  ចេក អំ-
បងូ លឿង សេស ់  ក្នងុ រយៈ ពេល 
៦ខេ និង ៨ ថ្ងេ សមេច បាន  
១៤៧ ៧៦០ តោន កើន ជាង 
១៥០ ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពេល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ម៉ន ។

លោក ថ្លេង ថា៖  « ការ នា ំចេញ 
ចេក ជា ផ្លវូ ការ ក្នងុ រយៈ ពេល  នេះ 
កំព៉ង មាន កំណើន ខ្ពស់ ខ្លាំង បើ 
ធៀប  នងឹ រយៈ ពេល ដចូ គ្នា កាល- 
ព ីឆ្នា ំមន៉ ដោយ ការ នាចំេញទាងំ-  
នេះ មាន ទៅ  បេទេស ចិន វៀត-

ណាម និងជប៉៉ន»។
លោក  បន្ថេម ថា កំណើន នាំ - 

ចេញ  ខ្ពស់ នាពេល នេះ គឺ ដោយ- 
សារ ការ ខតិ ខ ំរបស ់អាជា្ញាធរ ក្នងុ 
ការ  អបរ់ ំបណ្តុះ បណា្តាល  បេជា- 
កសិករ និង កេ៉មហ៊៉ន វិនិយោគ 
ព ី បច្ចេក ទេស នេ ការ ដាដំ៉ះ ពេម- 
ជា មយួ នងឹ ការ ខតិ ខ ំធ្វើ ការ   ផេសព្វ- 
ផេសាយ ព ី គណ៉ភាព នងិ សកា្តាន-៉
ពល របស ់ផលតិ ផល   កម្ពជុា ទៅ 
កានទ់ផីេសារ   បណា្តា បេទេស នានា 
លើ ពិភព លោក ផង ដេរ ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ជា មយួ នងឹ 
កំណើន    ដ៏ ខ្ពស់ នេ ការ  នាំ ចេញ 
នា  ពេល នេះ  លោក សាខ៉ន   ក៏ 
បាន បេប ់ ថា កម្ពជុា ក ៏តេវូ  គតិ     ព ី
មធេយោបាយ ក្នុង ការ  ដឹក ជញ្ជូន 

ផលិត ផល កសិផល ឲេយ បាន 
សម សេប និង ឆប់ រហ័ស ជាង 
មន៉ ផង ដេរ ពេះ  បច្ចបុេបន្នដោយ-  
សារ  ការ ដឹក ជញ្ជូន ចេក ចេញ 
ទៅ កេ បេទេស តេូវ បេើ ពេល 
យូរ ហេត៉ នេះ   អតេ  ខូច ខត  ក៏ 
អាច កើត មាន ចេើន   ដេរ  ។ 

លោកសេ ីហេង ដាវ ីបេធាន 
កេ៉ម ហ៊៉ន Long Sreng Hua 
Jian Agriculture Develop-
ment Co.,Ltd ដេល  មាន ផ្ទេ ដ ី  
បេមូល ផល ចេក អំបូង លឿង 
បេមាណ ២០០ ហកិតា ក្នងុច-ំ
ណោម ផ្ទេ ដី ដាំដ៉ះ  ១ ០០០ 
ហកិតា ក្នងុ ខេត្ត កពំង ់ចាម បាន 
បេប់  ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ ថា ដោយ- 
សារ  តេ សមត្ថភាព   កសិដា្ឋាន ដាំ 

ចេក  របស ់ កេ៉មហ៊៉ន  មាន កមេិត 
ដចូ្នេះ ការ នា ំចេញ  ក្នងុ រយៈ ពេល   
៦ ខេ  ដំបូង  ឆ្នាំ ២០២០ នេះ  មិន 
មាន កំណើន ខ្ពស់   ទេ ។

លោក សេ ីបាន បន្ត ថា ផ្លេចេក 
កំព៉ង  មាន តមេូវ ការ ខ្ពស់   នៅ 
ទីផេសារ បេទេស ចិន ហេត៉ នេះ 
នៅ ពេល អនាគត កេម៉ ហ៊ន៉ មាន 
ផេន ការ ក្នុង ការ ពងេីក ផ្ទេ ដី ដាំ 
ដ៉ះ ឲេយ បាន កាន ់តេ ធ ំបន្ថេម ទៀត  
ខណៈ   បច្ចបុេបន្ន ការ ផ្គត ់ផ្គង ់របស ់
កេម៉ហ៊ន៉ ទៅ បេទេស ចនិ គ ឺមនិ 
អាច ឆ្លើយ តប បាន  នងឹ បរមិាណ 
នេ  ការ បញ្ជា ទិញ  នោះ ទេ ។ 

លោក សេី ថ្លេង ថា៖  « ខណៈ 
តមេូវ ការ ផ្លេចេក  នៅ បេទេស 
ចិន មាន កំណើន កាន់ តេ ចេើន 
កេ៉មហ៊៉ន  ក៏ មាន ផេនការ   ពងេីក 
ផ្ទេ ដ ីដាដំ៉ះឲេយ បាន កាន ់តេ ធ ំផង- 
ដេរនា ពេល ខង ម៉ខ នេះ »។

យោង តាម កេសួង   កសិកម្ម 
រ៉កា្ខាបេមាញ់ និង នេសាទ  នៅ 
កម្ពុជា បច្ចុបេបន្ន មាន  កេ៉មហ៊៉ន 
វនិយិោគ លើ ការដាដំ៉ះ នងិ វេច- 
ខ្ចប ់ផ្លេ ចេក ចនំនួ  ៩ គ ឺ  កេម៉ហ៊ន៉ 
Longmate, Long Sreng 
Hua Jian Agriculture 
Development Co Ltd , 
Reen Island Agricultural 
Development (Cambo-
dia) Limited, Sovann 
Reachsey Co Ltd, Agri-
cultural Development 
(Cambodia) Co Ltd ។ 
ចំណេក  កេ៉មហ៊៉ន ៤ ទៀត រួម 
មាន Hoang Anh Andong 
Meas, Hoang Anh Lum-
phat, Daun Penh Agrico 
និង កេ៉មហ៊៉ន Binhphuoc 
Kratie Rubber 2 ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ បេទេស កម្ពជុា កពំង៉ សកិេសា 
ព ីលទ្ធភាព នេ ការ បង្កើត កចិ្ច ពេម ពេៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម សេរីជាមួយ នឹង បេទេស 
ឥណា្ឌា ដើមេបី ជា ការ បើក ទីផេសារ ថ្មី មួយ 
ទៀត ទៅ កាន ់បេទេស ដេល មាន សេដ្ឋ-
កិច្ច ធំ   ក្នុង តំបន់ បនា្ទាប់ ពី កិច្ច ចរចា ពា-
ណ ិជ្ជ កម្ម សេរ ីជាមយួ បេទេស ចនិ គេង   
នឹង បញ្ចប់ ក្នុង ខេ សីហា ខង ម៉ខ  ។

ការ លើក ឡើង នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង ជំនួប ពិភាកេសា ការងារ និង ពិសា 
អាហារ ថ្ងេតេង់ ជាមួយ នឹង លោកសេី  
Manika Jain ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ បេទេស 
ឥណា្ឌា បេចាំ នៅ កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ងេ ព៉ធ 
នៅ ទីកេ៉ង ភ្នំពេញ ។

លោក  បា៉ាន សូរស័ក្តិ  បាន ថ្លេងថា ៖ 
«ខ្ញុំ ពិភាកេសា ជាមួយ លោក ជំទាវ ឯក - 
អគ្គ   រដ្ឋ ទតូ  ព ីលទ្ធ ភាព នេការ បង្កើត កចិ្ច 
ពេម ពេៀ ងពា ណិ ជ្ជ កម្ម សេរី ទ្វេភាគី 
កម្ពុជា ឥណា្ឌា  ដើមេបី បង្កើន ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម  និង ផល បេយោជន៍ទ្វេ- 
ភាគី រវាង បេទេស ទាំង ២ »។

លោក បន្តថា ក្នុង ជំនួប នេះ លោក- 
សេី  Manika Jain បាន ឯក ភាព លើ 
ការ ពងេងឹ ទំនាក់ ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេ- 

ភាគី តាម រយៈ កា រ បង្កើត កេ៉ម ការងារ 
រមួ ពាណជិ្ជកម្ម នងិ កាវនិយិោគ កម្ពជុា 
ឥណា្ឌា ដើមេបី សមេួល ដល់ កិច្ច ការ វិនិ-
យោគ  និងការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង 
បេទេស ទាំង ២។ 

លោក បាន  ឲេយដងឹថា៖ « យើង ក ៏បាន 
ពិភាកេសា គ្នា ពី ទំហំ ពាណិជ្ជកម្មនេ បេ-
ទេស ទាំង ២ដេល កំព៉ង មាន ការ រីក- 
ចមេើន ជា បន្ត បនា្ទាប់»។ 

លោក សា៊ាង ថេ អ្នក នាពំាកេយ កេសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម  បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ថា កេម៉ ចរចា លើ 
កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី របស់ 
កេសួង   នឹង ជួប ពិភាកេសា ជាមួយ ភាគី 
ឥណា្ឌា  ដើមេបី ពិភាកេសា ពី លទ្ធ ភាព នេ 
ការ បង្កើត កិច្ច ពេមពេៀង នេះ ។

លោក ថ្លេងថា៖ «ការ សិកេសា ពីលទ្ធ - 
ភាព  នេះ   ខងកម្ពុជា យើង បាន បង្កើត 
កេម៉ ការងារ ចរចា រួច ហើយ ដោយ ពួក- 
គត់ នឹង ធ្វើ ការ ពិភាកេសា ជាមួយ ឥណា្ឌា  
ព ី លទ្ធភាព កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម 
នេះ ថា តើ វានឹង ផ្តល់ ផល ចំណេញ  ឬ 
ក ៏ខត  អ្វ ី ខ្លះ បនា្ទាប ់មក រាយ ការណ ៍ជនូ 
រដ្ឋមន្តេី។  បេសិន បើ យើង មើល ឃើញ 
ពី ផល បេយោជន៍  ភាគី ទាំង ២  នឹង 
ចាប់ ផ្តើម ចរចា  តេ យើង មិន ទាន់ អាច 

ដឹង  ថា ធ្វើ នៅ ពេល ណា នោះទេ»។
លោក បន្តថា បេទេស កម្ពុជា ចង់ 

បាន  កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម ជាមយួ 
ឥណា្ឌា  ពេះទផីេសារ បេទេស  នេះ ធ ំដេល  
វា នឹង ផ្តល់ បេយោជន៍ យ៉ាង ចេើ ន ដល់ 
សេដ្ឋកិច្ចបេទេស កម្ពុជា ។

លោក លឹម ហេង អន ៉បេធាន សភា- 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា បេប់ ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ 
ថា  បើ កម្ពុជា អាច  បាន កិច្ច ពេម ពេៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីទ្វេភាគ ីជាមយួ បេទេស 
ឥណា្ឌា  កម្ពុជា នឹង កា្លាយជា គោល ដៅ 
ទាក់ ទាញ វិនិយោ គិន ពីបរទេស កាន់- 

តេ  ចេើន ថេ មទៀត ។  លោកបន្ថេម ថា  ៖ 
«   បើ យើង មាន កចិ្ច ពេម ពេៀង នេះកេម៉-
ហ៊ន៉ សហគេស របស ់ឥណា្ឌា នងឹ សម្លងឹ  
មក កាន់ កម្ពុជា ដើមេបីបង្កើត រោង ចកេ 
ផលិត កេច្នេ នាំ ចេញ ទៅ ឥណា្ឌា  និង 
នាំ ចេញ ទៅ ទិសផេសេង ទៀត ផង ដេរ»។ 

យោង តាម ទិន្ន ន័យ ពី សា្ថាន ទូត 
ឥណា្ឌាបេចាំ នៅ កម្ពុជា  ទំហំ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម រ វាង បេទេស កម្ពុជា  ជាមួយ នឹង 
ឥណា្ឌា សមេច បាន  ២៤៩,៩២លាន 
ដ៉លា្លារ  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ១០, 
២៤ភាគ រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៨ 

ដេលមាន តម្លេ  ២២៦,៦៩លាន ដ៉លា្លារ ។ 
ទិន្នន័យ នេះ បងា្ហាញ ថា បេទេស 

កម្ពជុា បាន នាចំេញ ទនំញិ ទៅ  បេទេស 
ឥណា្ឌា មាន ចំនួន  ៨២,០៩លាន 
ដ៉លា្លារ  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ឡើង 
៦៩,៤៣ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨  ខណៈ កម្ពុជា នាំ ចូល ទំនិញ 
មក វិញ មាន តម្លេ  ១៦៧,៨៣លា ន 
ដ៉លា្លារ  ធា្លាក់ច៉ះ  ៥,៨៤ភាគ រយ  ។ 

ការ វិនិយោគ របស់ ឥណា្ឌា មា ន តម្លេ  
១៩,៨  លាន ដល៉ា្លារ  ដេល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ 
លំ ដាប់កំពូល ទាំង ១០ នេ វិនិយោគិន 
បរទេស  នៅ កម្ពុជា ។   ការ វិនិយោគ 
ចមេបង ព ី ឥណា្ឌា  គកឺ្នងុ វសិយ័ គេឿង យន្ត 
កសិកម្ម ថាមពល  សំណង់ និង រ៉េ។ 

បើ តាម លោក សា៊ាង ថេ បេទេស 
កម្ពជុា បាន ចាប ់ផ្តើម ការ ចរចា ជាលើក 
ដំបូង លើ កិច្ច ពេម ពេៀងពាណិជ្ជកម្ម 
សេរី រវាង បេទេស កម្ពុជា  និង កូរ៉េខង 
តេបូង  កាលពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ មេសិលមិញ 
ខណៈ លោកនាយក រដ្ឋមន្តេ ី ហ៊ន៉ សេន 
គេង នឹង ទៅ ទីកេ៉ង ប៉េ កាំង  បេទេស 
ចនិ នៅ មន៉ថ្ងេ ទ ី១២ ខេ សហីា  ដើមេបីធ្វើ 
ជា សាកេស ីលើ ការ ច៉ះ ហត្ថ លេខ លើ កចិ្ច- 
ពេម ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី 
រវាង បេទេស កម្ពុជា និងចិន ៕LA

ការ នំា ច្ញ ច្ក អំបូង លឿង  មាន កំណើន ខ្ពស់ 

កម្ពជុា ចាប់ ផ្តើម សិក្សា ពី លទ្ធ ភាព   បង្កើត FTA ជា មួយ ឥណ្ឌា

លោក ប៉ាន សូរស័ក្ត ិ(ឆ្វេង ទី ៣) អំឡុង ពេល ជួប  ពិភាកេសា ការ ងារ ជា មួយ លោកសេី 
Manika Jain (ឆ្វេង  ទី ២ ) កាល ពី ថ្ងេ ពុធ។ រូបថត សហ ការី



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ការ ស្នើ សុ ំឥណទាន ព ីកម្ម- 
វធិ ី ពសិេស របស ់រដ្ឋា ភបិាល ដេល មាន 
ទឹកបេក់  ៥០ លាន ដុលា្លារ  តាម រយៈ 
ធនាគារ អភវិឌេឍន ៍ជន បទ នងិកសកិម្ម 
(ARDB) បាន កើន ដល ់ទកឹ បេកជ់ាង 
៣៧ លាន ដលុា្លារ ហើយ គតិ តេមឹ ថ្ងេទ៩ី 
ខេកក្កដ នេះ ។

លោក កៅ ថាច អគ្គ នាយក ARDB 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍  
ថា បច្ចុបេបន្ន ARDB ទទួល បាន ពាកេយ  
ស្នើ  កម្ចី ពី ហិរញ្ញ បេប ទាន ពិសេស របស់ 
រដ្ឋា ភបិាល កើន ដល ់ជាង  ៣៥០ ពាកេយ  
ដេល មាន ទឹក បេក់ ជាង ៣៧ លាន 
ដុលា្លារ ចាប់ តាំង ពី រដ្ឋា ភិបាល   បញ្ចេញ 
មូលនិធិ  ៥០ លាន ដុលា្លារ  ជាផ្លូវ ការ 
កាលពី ខេ មីនា ខណៈ   ទឹក បេក់  កម្ចី 
ជាង  ១០លាន ដលុា្លារ តេវូ បាន អនមុត័ 
រួច រាល់  ហើយ ។  លោក បាន ថ្លេងថា៖  
« អ្នក ចញិ្ចមឹ តេ ីនងិ សត្វ  បាន ដក ់ពាកេយ 
ស្នើ សុ ំកម្ច ីចេើន ជាង គេ  បនា្ទាប ់មក  អ្នក 
ដំ បន្លេ ផ្លេ ឈើ »។

លោក បាន បន្ថេម  ថា៖  «ការ អនុម័ត 
បេក់ បាន ប៉ុណ្ណឹង  គឺ  ដោយសារ ការ- 
បំពេញ នីតិវិធី លើ ឯកសារ មួយ ចំនួន 
នៅ    មូល ដ្ឋាន  មាន   ការ យឺត យ៉ាវ ដេល 
នាឲំេយ ការ អនមុត័ របស ់យើងក ៏ យតឺ  ទៅ 
តាម ហ្នឹង ដេរ»។ 

រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា បា ន បញ្ចេញ មូល-  
នធិ ិ ៥០ លាន ដលុា្លារ ជា ផ្លវូ ការ  កាលព ី
ខេ  មីនា ទៅឲេយ ARDB សមេប់ ផ្តល់ 
កម្ច ីដល ់សហគេស ធនុ តចូ នងិមធេយម  
នៅក្នុង វិស័យ កសិ -ឧសេសាហកម្ម ក្នុង 
អតេ ការ បេក់ ទាប។

លោក កៅ ថាច បាន ឲេយ ដងឹ ទៀត ថា 

ឥណទាន នេះ នឹង ផ្តល់លទ្ធ ភាព ឲេយ 
សហគេស ធនុតចូ  នងិ មធេយម នៅ ក្នងុ 
វសិយ័ កស-ិឧសេសាហកម្ម ពងេកី អាជវី-
កម្ម  និង ខេសេ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម របស់ 
ពកួគេ បន្ថេម ទៀត  ក្នងុ គោល ដៅ ពងេងឹ  
ភាព បេកួត  បេជេង  និង កាត់ បន្ថយ   
ការ នាំចូល ពី បេទេស ជិត ខាង ។ 

លោក បញ្ជាក ់ ថា៖  « យើងនៅ តេ  បន្ត 
អំពាវនាវ  និង លើក ទឹកចិត្ត ឲេយបងប្អូន  
រួស រាន់ រៀប ចំ ឯកសារ ស្នើសុំ កម្ចី ពី 
ឥណ  ទាន ពិសេស របស់ យើង  ក្នុង 
ករណី បងប្អូន តេូវ ការ ដើ ម ទុន ពងេីក 
អាជីវកម្មរបស់ ខ្លួន »។ 

កសិករ ចិញ្ចមឹ បង្កង នៅ ខេត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ ១រូបសុំ មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ 
បាន ឲេយ ដឹងថា លោក កំពុង ពិចារណា 
ដក់  ពាកេយស្នើ សុំ កម្ចីបេក់  ពី កម្មវិធី 
ហរិញ្ញ បេបទាន ពសិេស របស ់រដ្ឋា ភិបាល  
តាម រយៈធនាគារ ARDB ដើមេប ីពងេកី 
អាជវីកម្ម របស ់ខ្លនួ    ។ លោក  បានបន្តថា 
បង្កង  មាន ទីផេសារ ក្នុង សេុក  ល្អ ដោយ 

មាន តម្លេ  ៣០ ដុលា្លារ  ក្នុង ១ គីឡូ កេម ។ 
លោក នយិយថា៖ « ខ្ញុ ំចាប ់អារម្មណ ៍ 

ខ្ច ីបេក ់ព ីធនាគារនេះ  ពេះ អតេ ការ- 
បេកទ់ាប  សព្វ ថ្ងេខ្ញុ ំទើប នងឹ ចាប ់ផ្តើម 
ចញិ្ចមឹ  បង្កង  ចនំនួ ជាង ៤ ០០០ កេបាល  
ហើយ ខ្ញុ ំចង ់បាន ទនុ បន្ថេម ដើមេបី ពងេកី   
ការ ចិញ្ចឹម  ឲេយ បាន ចេើន ជាង នេះ »។ 

បច្ចុបេបន្ន  ARDB បាន ផ្តល់ កម្ចី ចាប់ 
ពី  ១០ ០០០ - ៣០០ ០០០ ដុលា្លារ  
ជា មួយនឹង អតេ ការ បេក់  ៥ ភាគ រយ 
ក្នងុ  ១ ឆ្នា ំសមេប ់ទនុ បង្វលិ  នងិ  ៥,៥ 
ភាគ រយ  សមេប់ ទុន វិនិយោគ ដោយ 
មិន គិត កមេ សេវា ផេសេងៗ។ 

យោង តាម លោក កៅ ថាច ARDB  
អាច នងឹ ទទលួ បាន ចណំេក ខ្លះ ទៀត ព ី
ហរិញ្ញ បេប ទាន  ៣០០ លាន ដលុា្លារ របស ់
កេសួង សេដ្ឋ កិច្ច ដេល បាន តេៀម ថវកិា 
សមេប់ ហិរញ្ញបេបទាន បន្ថេម ដើមេបី  
គាទំេ ក្នងុការ ជរំញុ កណំើន តាម វសិយ័ 
សំខាន់ ៗ  ក្នុង អំឡុង  ពេល  និង កេយ 
ពេល វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ៕ LA
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៣ ៦៥០  រៀល ក្នងុ បរមិាណ ដចូ គា្នា  នៅ 
ឆមាស ទី២  ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

លោក  ជា  ចាន់តូ  ទេសា ភិបាល 
ធនាគារ ជាតិ នេ កម្ពុជា  បាន ឲេយ ដឹង 
នៅក្នងុ  របាយការណ ៍នេះ ថា  ចាបត់ាងំព ី  
ដើម ឆ្នាំ ២០២០  ការ រីករាល ដល ជំង ឺ 
កូវីដ ១៩  បាន បណា្ដាល ឲេយ មាន វិបត្តិ  
សខុ ភាព ព ិភព លោក  ដេ លនា ំឲេយ មាន 
វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង វិបត្តិ ហិរញ្ញ-
វត្ថកុាល ព ីឆ្នា ំ២០០៨  ឆ្នា ំ២០០៩  ទៅ 
ទៀត ។  ពាណជិ្ជកម្ម  ការ វនិយិោគ  នងិ 
ភ្ញៀវទេសចរ បរទេស    រមួ ទាងំ សេដ្ឋកចិ្ច 
ក្នុង សេុក បាន ទទួល រងផល ប៉ះពាល់ 
យ៉ាង ខា្លាំង ។

លោក ថ្លេង ថា ៖« នៅ ក្នុង បរិការណ៍ 
នេះ  បេទេស កម្ពុជា បាន ដក់ ចេញ 
វិធានការ មួយ ចំនួន  ដើមេបី គេប់គេង  
ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ ទោះ បី- 
យ៉ាងណា  យើង មាន ស្ថិរភាព មា៉ាកេូ- 
សេដ្ឋកចិ្ច  បើ ទោះ បីជា វា មាន កមេតិ ទាប  
ដោយសារ តេ យើង រកេសាការ គេប់គេង 
អតផិរ ណាទាប បផំតុ ដោយ អតេ  ការ- 
បេក ់ បេកប ដោយ ស្ថិរភាព »។ 

លោក បន្ថេម ថា លើស ពីនេះ ទៅ 
ទៀត វិស័យ ធនាគារ នៅតេ រឹងមាំ  និង 
បាន រមួ ចណំេក យ៉ាង សកម្ម  ក្នងុការ ផ្ដល់  
សន្ទនីយភាព ដល់ សេដ្ឋកិច្ច  ខណៈ  
ដេល បេក ់បញ្ញើ នងិ កម្ច ីបន្ត កើន ឡើង  
ទោះ បជីា សេដ្ឋកចិ្ច កពំងុ រងផលប៉ះពាល់  
និងប េឈម បញ្ហា ក៏ដោយ ។

លោក   Hiroshi SUZUKI បេធាន 
អគ្គ នាយក    បេធាន សេដ្ឋវទិ ូ នៅ វទិេយាសា្ថាន  
សេវជេវ ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  (BRIC)  
បាន ថ្លេង ថា សមេប់ អតិ ផរណា ២,៥ 
ភាគរយ ដេល កម្ពុជា មាន នៅ ឆមាស- 

ទី១ នេះ បាន បង្ហាញ ពី អតេ បេកប- 
ដោយ ស្ថរិ ភាព បផំតុ  ហើយ វា ឆ្លុះ បញ្ចាងំ  
ពី កិច្ច ខិតខំ បេឹង បេង របស់ អាជា្ញាធរ  
ក្នងុសេកុ ដើ មេបធី្វើ  ឲេយ មាន ស្ថរិ ភាព ដល ់
មា៉ាកេូ សេដ្ឋកិច្ច  ។  

លោក ថ្លេងថា៖« អតេ អតិ ផរណា 
បច្ចបុេបន្ន (២,៥ ភាគរយ) គ ឺពតិ ជា មាន  
ស្ថរិភាព ខា្លាងំ បផំតុ។  យើង កោត សរសើរ  
ធនាគារ ជាតនិេ កម្ពជុា  នងិ កេសងួ សេដ្ឋ- 
កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុដេល បាន ខតិខ ំបេងឹ- 
បេង ដើមេបី ធ្វើឲេយ មាន ស្ថិរភាព មា៉ាកេូ- 
សេដ្ឋកចិ្ច  របស ់បេទេស កម្ពជុា  ទោះបជីា  
ស្ថិត ក្នុង សា្ថានការ ណ៍ដ៏ ពិបាក ស្ថិត- 
កេម ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ដោយ  »។

លោក លើក ឡើង ថា ៖« ទោះបីជា 
តម្លេ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ (បេងនិង តម្លេ 
ផេសេងៗ ទៀត) មាន ការ បេបេួល នៅ 
ពេល នេះ  យើង អាច មើល ឃើញ តម្លេ  
បេកប ដោយ ស្ថិរភាព  ដោយសារ តេ 
តមេវូការ កើន ឡើង នៅក្នងុ ទីផេសារ ពិភព- 
លោក ស្ថិត កេម ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ ខ្ញុំ  
យល ់សេប ជាមយួ នងឹ អតេ អត ិផរណា  
ដេលបា៉ាន ់បេមាណ   ដោយ  NBC  នងិ 
អង្គការ អន្តរជាតិ (មូល និធិ រូបិយ វត្ថុ 
អន្តរ ជាត ិ (IMF), ធនាគារ ពភិពលោក  
(WB), ធនាគារ អភិវឌេឍន៍ អាសុី 
(ADB)។ល។)  ដេល អង្គ ការ ទាំង- 
នេះ  បង្ហាញ អតេ អតិ ផរណា បេកប- 
ដោយ ស្ថិរភាព »។ 

យោង តាម NBC អតេ ប្តូរ បេក់ 
មាន  ៤ ១០៤ រៀល  ធៀប នឹង បេក់ 
ដុលា្លារ ដេល កើន ឡើង  ១,៦  ភាគរយ  
ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូចគា្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន   ៤ ០៣៦ រៀល ។ NBC  បានពេយាករ 
ថា អតិផរណា នឹង រកេសា ចំនួន ២,៥ 
ភាគរយ នៅ ឆមាស ទី២ ៕  LA 

កេុងបេ៊ុច សេលៈ អធិការ បតី  
អាល្លឺម៉ង់ លោក សេី Angela 
Merkel កាល ពីថ្ងេ ពុធ  បាន 
ជំរុញ  ឲេយ បេទេស ក្នុង សហភាព 
អឺរ៉ុប  បង្ហាញ  សាមគ្គីភាព  និង   
យក ឈ្នះ  ការ បេក បាក់ ដ៏ ជេល-  
ជេ ដើមេបី អនុម័ត  ផេន ការ សា្តារ 
ឡើងវិញដ៏សមេបើម  កេយវិបត្តិ
វីរុសកូរ៉ូណាក្នុងរដូវកៅ្តានេះ។

 ថា្នាកដ់កឹនា ំនេ រដ្ឋ ក្នងុ សហភាព  

អឺរ៉ុប ទាំង ២៧ នឹង ជួប បេជុំ  នៅ  
បេ៊ុចសេល  នៅសបា្តាហ៍ កេយ   
សមេប ់កចិ្ច បេជុ ំដោះសេយ  វបិត្ត ិ
ដេល មានបណំង ផ្តល ់ការ យល់- 
ពេម  ដល់ ផេនការ ដេល មាន 
ទឹកបេក់ ៧៥០ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ 
(៨៤៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ)  ដើមេបី  
ដោះសេយ  ការ ធា្លាក ់ចុះ សេដ្ឋកចិ្ច  
បណា្ដាល មក ពី ការ រីក រាលដល។ 

លោកសេ ីអធកិារបត ី   Merkel 

កាលពីថ្ងេពុធ  បាន ជួប  ជាមួយ  
លោកសេី Ursula von der 
Leyen  បេធាន គណៈ កម្មការ 
អឺរ៉ុប   និង ថា្នាក់ ដឹកនាំ អឺរ៉ុប កំពូល  
២រូប ផេសេងទៀត គឺ  លោក 
Charles Michel និង លោក 
David Sassoli ដើមេបី រៀបចំ  
កិច្ច បេជុំ  នៅថ្ងេទី ១៧-១៨ ខេ 
កក្កដ នេះ ។ 

ក្នុង សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន 
រួម  ពួកគេ យល់ ពេម ថា  ពន្លឿន 
កិច្ច ពេមពេៀង លើ  កញ្ចប់ សា្តារ 
ឡើង វញិ បេកប ដោយ មហចិ្ឆតា 
របស ់អរឺ៉បុ   គ ឺជា  អាទភិាព ខ្ពស ់បផំតុ   
សមេប់ កិច្ច បេជុំ នៅ សបា្តាហ ៍ 
ខាង   មុខ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប ។ 

កេ ព ីនោះ   ពកួគេ សង្កតធ់្ងន ់
ថា វា មាន សារៈសខំាន ់ដេល  បេមខុ  
រដ្ឋ និង រដ្ឋាភិបាល សមេច  បាន 
កចិ្ច ពេម ពេៀង អឡំងុ ពេល កចិ្ច- 
បេជុំ  កេុម បេឹកេសា  អឺរ៉ុប នេះ ។ 

 ប៉ុន្តេ កេុម បេទេស ជា ចេើន 

ដេល ហៅថា «សនេសំ សំចេ ៤» 
កំពុង ពេយាយម  ដើមេបី រឹតតេបិត ការ- 
ចំណាយ ឡើង វិញ   ដេល តេូវ 
បាន កំណត់ ជាសំខាន់  សមេប់ 
បណា្ដា បេទេស កេីកេ បំផុត នេ 
តំបន់ អឺរ៉ុប ភាគខាងតេបូង ដេល 
រង ការ វាយ បេហារ យ៉ាងខា្លាងំ ដោយ  
ការ រីក រាលដល នេ កូវីដ ១៩។ 

លោកសេ ីMerkelបានបេប ់
សភា អឺរ៉ុប  ក្នុង សុន្ទរកថា ដេល 
ថ្លេង ពេល អាល្លមឺង៉់ ទទលួ យក 
បេធានប្តូរ វេនសមេប់ រយៈពេល  
៦ខេ ថា៖ «យើង តេវូ ការ  សាមគ្គ-ី 
ភាព បន្ថេម ទៀត គេប់ គា្នា  តេៀម 
រួច ហើយ ជា ពិសេស អាល្លឺម៉ង់  
ដើមេបី យក ឈ្នះ នូវ ការ រីក រាល-
ដល ដើមេបី ដោះសេយ  ផល- 
វិបាក របស់ ខ្លួន »។ 

 កិច្ច បេជុំ នៅ សបា្តាហ៍ កេយ  
ជាកិច្ច បេជុំ ជាក់ស្តេង  នេ  កេុម- 
មេដកឹ នា ំចាបត់ាងំ ព ីការ រតឹតេបតិ 
ការធ្វើ ដំណើរ តេូវ បានដក់ ជា 

ធរមាន ដើមេបី ទប់ សា្កាត់  ការ រីក- 
រាល  ដលនេ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

បេទេស អូទេីស  ដណឺ មា៉ាក 
ហូឡង់  និងស៊ុយ អេត ទទូច ថា  
កម្ចី  ជាមួយ  លក្ខខណ្ឌ ដ៏ តឹងរឹុង  
ភា្ជាប់ ជាមួយ បេសើរ ជាង ការ- 
ផ្តល់ ជំនួយ ឥត សំណង  ដេល 
ជា មធេយាបាយ  ដេល គេ ពេញចតិ្ត  
នេ  ផេន ការ សង្គេះ  និង មិន 
បេញាប ់បេញាល ់ ដើមេប ីទទលួ បាន  
ការ ឯកភាព នោះទេ។ 

បេទេសដទេទៀត  បាន  ជទំាស ់ 
ផេន ការ នេះ  ដេលគូស វាស 
ដោយ គណៈកម្មការ អរឺ៉បុ  បេង- 
ចេក ថវកិា ខសុ ដោយ ផ្តល ់ចេើន 
ពេក ទៅ ដល ់បេទេស អរឺ៉បុ ខាងកើត   
ដេល មនិ ដេល ស្ថតិ នៅជរួ មខុ  នេ 
ការ រាលដល នោះ ឡើយ។ 

លោក សេី Merkel បាន 
និយយ  ដោយ ជំរុញ គេប់ភាគី 
ដើមេបី ឯកភាព គា្នាថា៖ « វត្ថ ុបណំង  
រមួ របស ់ពកួ យើង គ ឺស្វេង រក ការ- 

ពេមពេៀង ឲេយ បាន ឆប់  ពេះ 
ពេល វេលា  អស ់ហើយ  ដោយសារ  
វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច  យើង មិន តេូវ 
ខ្ជះខា្ជាយ ពេល វេលា  បេទេស 
កេីកេ បំផុត  កំពុង  តេ  វាយ តម្លេ»។ 

ក្នុង ចំណោម ទឹកបេក់ ដេល 
បាន ស្នើ ឡើង  ចំនួន ៧៥០ ពាន់ 
លាន អរឺ៉ ូ ៥០០ ពាន ់លាន អរឺ៉នូងឹ   
តេូវ បេងចេក ម្តងទៀត ក្នុង ទមេង់ 
ន េ ជំនួយ ឥត សំណង  ហើយ   
ចំណេក សេសសល់ នឹង តេវូ គិត- 
គូរជា ឥណទាន ។ 

បេធានាធិបតី បារំាង  Em-
manuel Macron  បាន ទទចូ 
ឲេយ   មាន ការ ជជេក  ទៅលើ  មូល-
នធិ ិនេះ ឲេយ មាន ការ បេសើរ ឡើង  
បនា្ទាប់ ពី ជួប បេជុំ ជាមួយ  នាយក- 
រដ្ឋមន្តេី ហូឡង់ លោក Mark 
Rutte ដេល ជា អ្នក សនេសំសំចេ  
ឈានមុខ មួយ សមេប់  ការ ពិសា 
អាហារ ពេលលា្ងាច កាលព ីចងុ- 
ខេ មុន នេះ ៕ AFP/RR

(ពីឆ្វេងទៅស្តា)ំ លោក Charles Michel , លោកសេ ីAngela Merkel, 
លោកសេ ីUrsula von der Leyen និង លោក David Sassoli។ AFP

លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ធនាគារអភិវឌេឍន៍ ជនបទ និង កសិកម្ម។ រូបថត ហុង មិនា



កាលពីថ្ងៃចន្ទគៃះឹស្ថានមីកៃហិូរញ្ញវត្ថុ
អមៃឹតភីអិលស៊ីនិងកៃសួងកសិកម្ម
រ៊កា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទ(MAFF)
ជំរ៊ញការផៃសព្វផៃសាយកម្មវិធីទីផៃសារ
អនឡាញទផីៃសារកសកិម្មក្នងុគោល-
បំណងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់
កសិករនៅតាមជនបទ។
 ស្ថាប័នទំាង២បានបង្ហាញកម្មវិធី

ទូរស័ព្ទ CAMAgriMarketដើមៃបីឲៃយ
កសិករអ្នកលក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
បៃើបៃស់កម្មវធិីនៃះទាងំអសគ់្នាដើមៃបី
លើកកម្ពស់ទីផៃសារកសិផលឲៃយមាន
បៃសិទ្ធភាពនិងជួយអ្នកផលិតអាច
បង្កើនបៃក់ចំណូលបានកាន់តៃចៃើន
នៅក្នុងពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។
ជាងនៃះទៅទៀតកសិករអាចបង្កើន
ផលិតកម្មដើមៃបីធានាឲៃយបានការ-
ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសៃ៊កជាពិសៃសក្នុងអំឡុង
ពៃលកូវីដ១៩ដៃលសៃបទៅនឹង
យ៊ទ្ធសស្តៃរបស់កៃសួងកសិកម្ម
រ៊កា្ខាបៃមាញ់និងនៃសទដៃរ។
លោកមៀចយ៉ាឌីបៃធានការិយ-

ល័យទីផៃសារកសិកម្មនៃMAFFនិង
លោកAlanWeeនាយកអង្គភាព
ពាណជិ្ជកម្មនៃគៃឹះស្ថានមកីៃហូរិញ្ញវត្ថុ
អមៃឹតភីអិលស៊ីបានចៃករំលៃក
ទសៃសនៈរបស់ពកួគត់អពំីភាពជាដៃគូ
នៃះដូចខាងកៃម៖

Q. សូម លោក ពន្យល់ បន្ថ្ម អំពី 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដ្ សម្ប់ ទីផ្សារ 
កសិកម្ម កម្ពុជា ន្ះ បានទ្ ? 

 លោក យ៉ា ឌី ៖ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ
សមៃប់ទីផៃសារកសិកម្មនៅកម្ពុជាឬ
ហៅថាCAMAgriMarketគឺជាកម្ម-
វិធីច្នៃបៃឌិតថ្មីមួយដើមៃបីលើកកម្ពស់
ការធ្វើអាជវីកម្មផលតិផលកសកិម្មក្នងុ
សៃ៊ករវាងកសិករនិងអ្នកលក់បន្តក៏
ដូចជាអ្នកបៃើបៃស់ផ្ទាល់។វាគឺជា
កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដៃលផ្តល់ជូនដោយ
ឥតគិតថ្លៃហើយសធារណជនអាច
ទាញយកបានយ៉ាងងយសៃួល
សមៃប់បៃើបៃស់ដៃលអាចបៃើបាន
នៅលើទូរស័ព្ទដៃលបៃើបៃស់បៃព័ន្ធ
IOSនិងAndroid។

Q. ហ្តុអ្វី បានជា បង្កើត កម្មវិធី 
CamagriMarket ន្ះ ឡើង ?

 លោក យ៉ា ឌី ៖ដោយសរតៃការ
បៃើបៃស់ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូននិង
អី៊នធឺណិតនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
រយៈពៃលប៉៊នា្មានឆ្នាំច៊ងកៃយនៃះ
មានកំណើនយ៉ាងខា្លាំងទើបកៃសួង
បានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ CAMA-
griMarketនៃះឡើងដៃលកសិករ
ពាណិជ្ជករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង

ខៃសៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្ម
ទាងំអស់ងយសៃលួទទលួបានពត័-៌
មានពីទីផៃសារកសិកម្មទាន់ពៃលវៃលា
តៃមឹតៃវូនងិឆ្លើយតបទៅនងឹការផ្គត-់
ផ្គង់រហ័ស។ព័ត៌មាននិងការតភា្ជាប់
បណា្តាញនៃះនងឹអនញ៊្ញាតឱៃយអ្នកបៃើ-
បៃស់អាចស្វៃងរកបៃភពអ្នកទិញ
និងអ្នកលក់ផលិតផលកសិកម្មចៃើន
បៃភៃទដូចជាបស៊សត្វជលផលផ្លៃ
ឈើធញ្ញជាតិបន្លៃសច់ថា្នាំសមា្លាប់
សត្វល្អិតនិងផលិតផលមិនមៃន
កសិកម្មជាចៃើនទៀតបៃមាណជា
២៥០បៃភៃទដៃលមានតម្លៃលក់
សមរមៃយ និងបង្កើតបណា្តាញទំនាក់-
ទំនងទីផៃសារកសិកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទ
ដៃស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគៃ។

Q. តើ MAFF ប្មូល ព័ត៌មាន ថ្មីៗ 
ស្តីពី ការកំណត់ តម្ល្ ផលិតផល 
កសិកម្ម ដូចម្ត្ច ?

 លោក  យ៉ា ឌី ៖ការិយល័យទីផៃសារ
កសកិម្មមានមន្តៃីនៅស្នាកក់ារកណា្តាល
កៃសួងកសិកម្ម រ៊កា្ខាបៃមាញ់និង
នៃសទក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញនិងមាន
មន្តៃីទីផៃសារកសិកម្ម២៥ខៃត្តកៃ៊ងដើមៃបី
បៃមលូពត័ម៌ានពីតម្លៃលកដ់៊ំផលតិផល
កសិកម្ម៣ដងក្នុង១សបា្តាហ៍និង
ព័ត៌មានតម្លៃលក់រាយផលិតផល
កសិកម្ម១ដងក្នុង១សបា្តាហ៍នៅតាម
ផៃសារសំខាន់ៗចំនួន៣០ និងទីកន្លៃង
ផៃសៃងៗជាចៃើនទៀតនៅទទូាងំបៃទៃស។ 
បនា្ទាប់មកទិន្នន័យទាំងនៃះតៃូវរៀបចំ
វាយតម្លៃនិងបញ្ចូលទៅក្នុងគៃហទំព័រ

www.amis.org.kh និងកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដៃCAMAgriMarketApp។

Q. តើ ភាពជា ដ្គូ យុទ្ធសាស្ត្ ន្ះ 
បានចាប់ផ្តើម យ៉ាងដូចម្ត្ច រវាង 
អម្ឹត  និង MAFF?

 លោក Alan Wee៖អមៃឹតគឺជា
គៃឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានម៊ខគៃមួយ
នៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុាដៃលបានបៃត-ិ
បត្តិការនៅក្នុងបៃទៃសនៃះអស់រយៈ-
ពៃល៣០ឆ្នាំមកហើយដោយផ្តលន់វូ
សៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់បៃជាជន
កម្ពុជាដៃលមិនទាន់មានគណនី
ធនាគរនិងអ្នកដៃលមិនទាន់ទទួល
បានសៃវាកម្មធនាគរកៃពីសហ-
គៃសធន៊តចូនងិមធៃយម។អមៃតឹមាន
ទិសដៅកាតព្វកិច្ចសង្គមនិងការ-
ប្តៃជា្ញាចិត្តដូចកៃសួងកសិកម្ម រ៊កា្ខា-
បៃមាញ់និងនៃសទដៃរដើមៃបីលើក-
កម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នៃកកសិកម្មដល់
កសិករខា្នាតតូចនិងសហគៃសធ៊ន
តូចនិងមធៃយមជាពិសៃសជំរ៊ញការ-
ផៃសព្វផៃសាយកម្មវិធីទីផៃសារអនឡាញ
ផលិតផលកសិកម្មនៃះ។
 អស់រយៈពៃលជាចៃើនឆ្នាំកន្លង-

មកនៃះអមៃឹតបានបើកកម្មវិធីបណ្តុះ-
បណា្តាលចំណៃះដឹងផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ
ជាចៃើនដល់កសិករខា្នាតតូចនៅតំបន់
ជនបទកៃពីធ្វើការជាមួយMAFF
ស្តីពីការបណ្តុះបណា្តាលសមត្ថភាព
កសិកម្មដៃលជួយបង្កើនផលិតភាព
កសិកម្ម។ក្នុងរយៈពៃល២ឆ្នាំច៊ង
កៃយនៃះអមៃឹតនិងMAFFបាន

បណ្តុះបណា្តាលដល់កសិករខា្នាតតូច
បៃមាណ៤០០០នាក់ដោយជោគជ័យ
ហើយបានជួយធ្វើឲៃយជីវភាពរស់នៅ
របស់ពួកគៃកាន់តៃបៃសើរឡើង។

Q. តើ អ្វ ីជា ផ្នការ របស ់អម្ឹត ក្នងុ 
ការ ជំរុញ  និង លើកកម្ពស់ ការ ប្ើ-
ប្ស់ ក ម្ម វិធី ទូរស័ព្ទដ្ ន្ះ នៅ ក្នុង 
សហគមន៍ កសិកម្ម ? 

 លោក Alan Wee៖ ទាងំអមៃតឹនងិ
MAFFមានចក្ខុវិស័យដូចគ្នាចំពោះ
កាតព្វកិច្ចសង្គមដៃលជួយពងៃឹងនិង
លើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើង
ទាំងសៃវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមៃន
ហិរញ្ញវត្ថុដៃលអាចជួយលើកកម្ពស់
ជីវភាពរបស់កៃ៊មគៃួសរបង្កើនបៃក់
ចណំលូរបស់ពកួគៃជាមយួនងឹផលតិ-
ភាពកសិកម្មកាន់តៃបៃសើរឡើង។
CAMAgriMarketគជឺាចៃកចលូដ៏

សខំាន់ដៃលបមៃើដល់វសិយ័កសកិម្ម
ហើយយើងជឿជាក់ថាវាមានសកា្តា-
នព៊លនិងអត្ថបៃយោជន៍យ៉ាងធំធៃង
ដល់សហគមន៍កសិកម្មនៅទូទាំង-
បៃទៃស។អតិថិជនរបស់អមៃតឹភាគ-
ចៃើនជាកសិករសហគៃសធ៊នតូច
និងមធៃយមនិងប៊គ្គលដៃលមាន

ចណំលូទាបនៅក្នងុអាជវីកម្មកសកិម្ម
ខា្នាតតូចនិងមធៃយម។
កសិករខា្នាតតូចទាំងនៃះតៃូវការ

លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានអំពី
តម្លៃទនំញិនងិអ្នកទញិផលតិផល
របស់ពួកគៃ។អមៃឹតមានបំណង
ពងៃីកកម្មវិធីនៃះឲៃយដល់អតិថិជន
ទាំងអស់ដៃលពាក់ព័ន្ធក្នុងអាជីវ-
កម្មកសកិម្មសមៃបទ់ាងំអតថិជិន
ថ្មីនិងអតិថិជនរបស់យើងដៃល
មានសៃប់ចំនួន៥០០០០០នាក់។ 
អមៃតឹក្នងុនាមជាស្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុ
នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
MAFFដើមៃបីកំណត់និងផ្តល់
បៃក់កម្ចីដល់អ្នកដៃលបៃើបៃស់
កម្មវិធីនៃះ។
យើងក៏សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ

ជាមួយMAFFដើមៃបីជួយកៃលម្អ
កម្មវិធីដោយបន្ថៃមលក្ខណពិសៃស
មួយចំនួនដូចជាចៃកទូទាត់និង
មធៃយោបាយដឹកជញ្ជូនដើមៃបីធ្វើឱៃយ
កម្មវិធីនៃះកាន់តៃមានវិសលភាព
ទូលំទូលាយនិងមានភាពទាក់ទាញ
នៅតាមសហគមន៍កសកិម្មរាប់ចាបព់ី
កសិកររហូតដល់ពាណិជ្ជករនិងអ្នក- 
លក់រាយនៅទូទាំងបៃទៃស៕

អម្រឹត និង MAFF លើក កម្ពស់ កសិករ តាម រយៈ បច្ច្រក វិទ្យា ឌីជីថល
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តំណាងគ្ឹះសា្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អម្ឹត និង ក្សួងកសិកម្ម  រុកា្ខាប្មាញ់ និងន្សាទ ចុះហត្ថល្ខាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករនៅតាមជនបទ។  

   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃស៊កៃទី១០ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០



WORLD

www.postkhmer.com

ក្រុងតាកាយ៉ាម៉ាៈ  ទីភ្នាក់ - 
ងារគ្រប់ គ្រង គ្រ អាសន្ន ជប៉ុន  
និង ទាហាន  កាល ពី ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ 
បាន ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង  ដើម្របី ទៅ 
ដល់ ផ្ទះ រាប់ពាន់  ខ្នង  ដ្រល ត្រូវ- 
បាន កាត់ ផ្តាច់ ដោយ ទឹក ជំនន់ 
និង បាក់ដី  ដ្រល បាន បណ្តាល 
ឲ្រយ មនុស្រស រាប់ សិប នាក់  ស្លាប់ 
និង ខូច ខាត ទ្រព្រយ សម្របត្តិ យ៉ាង 
ច្រើន សន្ធឹក សនា្ធាប់ ។   

ទ ីភ្នាក ់ងារ អគ្គ ិភយ័  នងិ គ្រប-់ 
គ្រង គ្រះ ហន្ត រាយ ជប៉ុន  បាន 
ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ថា  ប្រជា- 

ជន ជាង ៣ ពាន ់គ្រសួរ  ត្រវូ នៅ 
ឯ កោ ដោយ សរ ទកឹ ជនំន ់ កើន-  
ឡើងខា្លាំង   និង ផ្លូវ ជា ច្រើន ខ្រស្រ 
ត្រូវ បាន បំផ្លាញ ដោយ បាក់ ដី  
ភគ ច្រើ ន នៅ ក្នងុ តបំន ់គមុ៉ាម៉តូ ូ
ភគ នរិត ីរង ប៉ះ ពាល ់ខា្លាងំ បផំតុ 
ជា ទី ដ្រល ភ្លៀង ធ្លាក់ ខា្លាំង ថ្មីៗ 
ន្រះ  ត្រូវ បាន គ្រ ព្រយាករ  នោះ។  

ភ្លៀង មនុ គ្របផំតុ   បាន ចាប់- 
ផ្តើម នៅ ភគ និរតី  ជា ច្រើន 
ម៉ាង នៅ ព្រឹក ថ្ង្រ សៅរ៍  និង 
ចាប់តាំង ពី ព្រល នោះ មក បាន 
ធ្វើ ឲ្រយ ខូច ខាត ទូទាំង ប្រទ្រស 

ជប៉នុ  ដោយ មន របាយ ការណ ៍
ថា  ភ្លៀង ធ្លាក់ ច្រើន  បង្ក ឲ្រយ ទឹក - 
ឡើង ខា្លាំង បុក បាក់ ច្រំង ទន្ល្រ។ 

ទីភ្នាក់ ងារ ឧតុនិយម ជប៉ុន  
(JMA)  បាន នយិយ ថា  ភ្លៀង 
ធ្លាក់ ខា្លាំង  ទំនង ជា បន្ត រហូត 
ដល ់ថ្ង្រ ទ ី១២  ខ្រ កក្កដា  នៅ ក្នងុ 
តំបន់ ធំ មួយ ន្រ ប្រទ្រស ន្រះ  
ដោយ បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ មន ការ- 
ប្រុង ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ គ្រះ- 
ថា្នាក់ បង្ក មក ពី បាក់ដី  និង ទឹក- 
ជំនន់ នៅ  តំបន់ វាល ទំនាប ។  

JMA បាន ច្រញ បញ្ជា ឲ្រយ 

ជម្លៀស ទ្រង់ទ្រយធំទី២ របស់ 
ខ្លួន ដល់ ប្រជាជន ជាង ៤៥ មឺុន 
នាក់។  ទោះ បីជាយ៉ាង ណ ក៏ - 
ដោយ  ក៏ បញ្ជា ច្រើន ប្រប ន្រះ 
មិនសូវ   ជាចាំបាច់  ហើយ អ្នក 
ស្រុកភគ ច្រើន  កំពុង ជ្រើស -    
រើ ស មិន ទៅ កាន់ ទី ជម្រក ផ្រស្រង 
ទ្រ   ដោយ សរ ភ័យ ខា្លាច ឆ្លង 
វើរុសកូ រ៉ូណ ។ 

មន្ត្រី ម្នាក់ នៅ តំបន់ គុម៉ាម៉ូតូ 
បាន និយយ ថា  មនុស្រស ៥៥ 
នាក ់មក ព ីតបំន ់ន្រះ  ត្រវូ គ្រអះ- 
អាង ថា  បាន ស្លាប់៕ AFP/PSA

ក្រុងម៉ូស្គូៈ  ទីក្រុង ម៉ូស្គូ បាន 
ប្រប់ ស្ថាន ទូត អាម្ររិក កុំ ឲ្រយ 
ជ្រៀត ជ្រក កចិ្ច ការ ផ្ទ្រ ក្នងុ របស ់
ខ្លួន  ក្រយ ពី ប្រសកកម្ម ការ - 
ទតូ របសក់្រ ុង វា៉ាសុនីតោន  បាន 
លើក ឡើង ពី កង្វល់ អំពី ស្ររើ - 
ភព ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស រុស្រសុី។ 

លោកស្រ ី អ្នក នា ំពាក្រយ ប្រចា-ំ 
ស្ថានទូត អាម្ររិក  កាល ពី ថ្ង្រ 
អងា្គារ  បាន សម្ត្រង កង្វល់ អំពី 
ការ បង្ក្រប ទៅ លើ ក្រុម អ្នក - 
កាស្រត នៅ រុស្រសុី ។ 

លោកស្រី  បាន ថ្ល្រង នៅលើ 
គ្រហ ទពំរ័ ធ្វ ីធ្វើ ថា៖ « ដោយ បាន 
តាម ដាន ការ ចាប់ ខ្លួន   ចាប់ ខ្លួន 
អ្នក កាស្រត រុស្រសុី ជា ច្រើន នាក់  
មក វា ហាក់ ដូច ជា ការ រៀប ចំ 
យុទ្ធនាការ ប្រឆាំង នឹង ស្ររើ- 
ភពប្រ ព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ »។ 

ក្រសងួការ បរទ្រស រសុ្រសុ ី បាន 
នយិយ នៅ លើ គ្រហ ទពំរ័ ធ្វ ីធើរ 
កាល ថ្ង្រ អងា្គារ ថា៖ «សូមម្រតា្តា 
កុំជ្រៀត ជ្រក  កិច្ច ការ ផ្ទ្រ ក្នុង 

របស់ប្រ ទ្រស រុស្រស ុី  »។ 
កាល ព ីព្រកឹ ថ្ង្រអ ងា្គារ  ទ ីភ្នាក-់ 

ងារ សន្ត ិសុខ  FSB  ជា អ្នក ស្នង 
ពីទីភ្នា ក់  ងារ សន្តិស ុខ KGB 
សម័យ សហភពសូវៀត  បាន 
ចាប់ខ្លួន  អតីត អ្នក កាស្រត គួរ- 
គោរព ម្នាក់ ឈ្មោះ  Ivan Sa-
fronov  មន  វយ័ ៣០ ឆា្នា ំ ជុវំញិ 
ការ សង្រ សយ័ ពបីទបង្កអស្ថរិភព 
នៅក្នុង ប្រទ្រស  ន្រះ ។ 

ការ ចាប់ ខ្លួន លោក  បាន បង្ក 
ឲ្រយ ផ្ទុះ កំហឹង នៅ ក្នុង ចំណោម 
ក្រុម អ្នក គាំទ្រ  និង អ្នក កាស្រត 
ដ្រល និយយ ថា ការ ចាប់ ខ្លួន 
លោក  គឺ ជា ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម 
ចពំោះ ការ តាម  យក ពត័ម៌ន ន្រ 
វិស័យ ការ ពារ ជាតិ របស់ រុស្រសុី។ 

សមជកិ ម្នាក ់ន្រ ក្រមុ ការ ពារ 
របស់ លោកSafronov  គឺ 
លោក  Yevgeny Smirnov 
បាន និយ យ ថា  អតីត អ្នក - 
កាស្រត របូ ន្រះ   ធ្លាប ់បានធ្វើ ការ 
ឲ្រយកាស្រត Kommersant និង 
Vedomosti ៕ AFP/PSA

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ ស រព័ត៌- 
មន CNN  បាន រាយការណ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា   រូបភព ផ្កាយ- 
រណប ថ្ម ី បាន បងា្ហាញ ទ ីតាងំ មនិ 
ប្រកាស របស ់ករូ៉្រ ខាង ជើង ដ្រល 
អ្នក ជំនាញ សង្រស័យ ថា  អាច ត្រវូ- 
បាន ប្រើ ប្រស់  ដើម្របី ផលិត 
ក្របាល គ្រប់ នុយ ក្ល្រអ៊្ររ ។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ  បាន 
រាយការណ ៍ថា  របូភព ជា ច្រើន 
ដ្រល ត្រូវ បាន ថត ដោយ មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ Planet Labs និង 
ត្រូវ បាន វិភគ ដោយ ក្រុម អ្នក - 
ជំនាញ នៅ វិទ្រយាស្ថាន សិក្រសា 
អន្តរជាតិ Middlebury  បាន 
បងា្ហាញ ទតីាំង ដ ៏សកម្ម មយួ នៅ 

ក្នុង ភូមិ Wollo-ri  នៅ ក្រប្ររ ក្រុង 
ព្រយុង យ៉ាង ។ 

លោក  Jeffrey Lewis  
សស្តា្រ ចារ្រយ  នៅ វិទ្រយាស្ថាន 
នោះ  ត្រូវ បាន គ្រ ដក ស្រង់សម្ដី 
ដោយ និយយ ថា  រូបភព នោះ 
មន ចំណុច ពិស្រស ជា ច្រើន 
របស់ ទី តាំង នុយក្ល្រ អ៊្ររ របស់ 
កូរ៉្រ ខាង ជើង  ព្រំ ដ្រន សន្តិ សុខ  
កន្ល្រង ស្នាក់ នៅ    កន្ល្រង គោរព- 
បូជា សម្រប់ ក្រុម ម្រ ដឹក នាំ ធ្វើ 
ទស្រសន កចិ្ច  នងិ អគារ ក្រម ដ។ី  
ទី តាំង ន្រះ  ស្ថិត នៅ ក្រប្ររ រោង- 
ចក្រ ផលិត ដប ទឹក  ដ្រល  មិន 
មន លក្ខណៈ ដចូ ទៅ នងឹ ទ ីតាងំ 
នោះឡើយ។

លោក បាន ថ្ល្រង ប្រប់ CNN 
ថា  របូ ភព នោះ  បាន បងា្ហាញ ឲ្រយ 
ឃើញពី ចរាចរណ៍ យន ជំនិះ  
រថ យន្ត តចូៗ រថយន្ដ ដកឹ ទនំញិ  
និងការ ដឹក ជញ្ជូន កុងតឺន័រ ។ 
រោងចក្រ ន្រះ  សកម្ម ណស់។  
សកម្មភព  មិន បាន បន្ថយ - 
ល្របឿ  នឡើយ  មនិ នៅ ក្នងុ អឡំងុ 
ការ ចរចា ទ្រ  និង មិន ម្រន ឥឡូវ 
ន្រះ ទ្រ។  រោង ចក្រ ន្រះ  នៅ ត្រ  
ផលិត អា វុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ។ 

កិច្ចការ ចរចា ពី បញ្ហា នុយ - 
ក្ល្រអ៊្ររ រវាង ក្រុងវា៉ាសុីន តោន  
និង ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង  បាន ជាប់ - 
គាំង  ដោយ ភគី ទាំង ២ បាន 
ខ្វ្រង គំនិត គា្នាទៅ លើ ទំហំ ន្រ 

ការលបុ បបំាត ់នយុ ក្ល្រ អ៊្ររ របស ់
កូរ៉្រ ខាង ជើង និង ការ បន្ធូរ- 
បន្ថយ ទណ្ឌ កម្ម ពី អាម្ររិក ។ 

CNNបាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ទី តាំង 
ន្រះ  ត្រូវកំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
ក្នងុ ឆា្នា ំ២០១៥ ដោយ ក្រមុ អ្នក- 
ស្រវជ្រវ នៅ មជ្រឈមណ្ឌល  
James Martin  ដើម្របី សិក្រសា 
អំពី ការ ទប់ ស្កាត់ ការរើក សយ 
អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ  ប៉ុន្ត្រ លោក 
Lewis និង ក្រុម អ្នក ស្រវ ជា  វ 
មិន បាន បោះ ពុម្ព ផ្រសាយ ទី តាំង 
នោះទ្រ  ដោយ សរ  មិន អាច 
កំណត់ តួនាទី របស់ ទីតាំង នៅ 
ក្នងុ កម្ម វធិនីយុ ក្ល្រអ៊្ររ របស ់ករូ៉្រ- 
ខាង ជើង  ៕ Yonhap/PSA 

អ្នកពន្លត់អគ្គភ័ិយនិយយទៅកាន់ប្រជាជនក្នងុតំបន់ស្របព្រលមនទឹកជំនន់។AFP

លោកប្រធានាធិបតីរុស្រសីុវ៉ា្លាឌីមៀរពូទីនកាន់ឯកសារក្នងុដ្រ។រូបថតAFP

រូបភាពន្រការបំផ្លាញចោលទីតំាងធ្វើត្រស្តអាវុធនុយក្ល្រអ៊្រររបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងកាលពីថ្ង្រទី២៤ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៨។រូបថតYonhap

ក្រមុជួយសង្គ្រះជបុ៉នប្រងឹប្រងដើម្របីទៅដល់ផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងដ្រលកាត់ផ្តាច់ដោយទឹកជំនន់និងបាក់ដី

រុស្រសី៊ប្រប់USកំុឲ្រយជ្រៀតជ្រកកិច្ចការ
របស់ខ្លនួជំុវិញស្ររភីាពប្រព័ន្ផ្រសព្វផ្រសាយ

CNNៈរូបភាពផ្កាយរណបបង្ហាញពីទីកន្ល្រង
ទាក់ទងកម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្រររបស់កូរ៉្រខាងជើង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

 ក្រុង បាកដាដៈ  ការ សម្លាប់ 
អ្នក ជំនាញ ជី ហាដ និយម - 
លោក Hisham al- Hashe-
mi  បាន បង្ក ឲៃយ មន ការ ភ័យ- 
ខ្លាចថា  បៃទៃស  អុ ី រ៉ាក់  កំពុង 
ឈានចលូ   ដណំាក ់កាល    ហងិៃសា 
ថ្មី     និងភាព  ងងឹ ត ឈឹង  ខណៈ 
ភាព តាន តឹង  កំពុង កើន ឡើង 
រវាង កៃមុ បៃឆងំ គាទំៃ អុ ី រង៉ ់ នងិ 
រដា្ឋាភិ បាល  ឈាន ដល់ កមៃិត  
ខ្ពស់ ជា ថ្មី   ។ 

លោក Hashemi  មន វ័យ 
៤៧ ឆ្នាំ  តៃូវ បាន បាញ់ សម្លាប់ 
នៅ ខង កៃ ផ្ទះ របស់ លោក  
នៅ ក្នុង ទី កៃុង បាក ដាដ  ភាគ 
ខង កើត  កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  ដោយ 
កៃមុ វាយ បៃហារ បទិ មខុ  ជិះ ម៉ ូត ូ
ជា ចៃើន គៃឿង ។ 

 ខណៈ កៃុម ឧកៃិដ្ឋ ជន  បាន 
  រត ់គៃច ខ្លនួ បាត ់សៃមោល  កៃមុ 
អ្នក ជំនាញ  បាន ថ្លៃង ថា  ការ- 
ស្លាប់ នោះ  ជា សញ្ញា គួរ ឲៃយ រន្ធត់ 
មួយ ដៃល  កា្លាយ ទៅ ជា អំពើ  
ហិងៃសា ផ្នៃក នយោ បាយ  កំពុង 
កើត មន ឡើង  ចាប ់តាងំ ព ីមន 

ការ តវា៉ា ទៃង់ ទៃយ ធំ  បាន ផ្ទុះ 
ឡើង  កាល ពី ខៃ តុលា  ឆ្នាំ - 
២០១៩ កន្លង ទៅ នោះ ។ 

លោក សៃី  Belkis Wille នៃ  
កៃមុ ឃ្លា ំមើល សទិ្ធ ិមនសុៃស  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖«  កង កម្លាំង បៃដាប់ - 
អាវុធ មន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ 
កៃុម ផៃសៃង ៗ  ទៀត  បាន សម្លាប់ 
អ្នក តវា៉ា  នងិ អ្នក  ដ ទៃទៀត ដៃ ល 
មន ឆន្ទៈ  រិះ គន ់រដា្ឋាភ ិបាល  នងិ 
កង កម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ  ដោយ 
គា្មាន ទោស ពៃ រ៍។ 

លោកសៃី  Belkis Wille 
បាន ថ្លៃង ទៀត ថា ៖«ប៉ុន្តៃ ការ- 
ស្លាប់  លោក Hisham al- 
Hashemi ដៃលជា  មនុសៃស 
សំខន់ ម្នាក់នៅ ក្នុង បៃទៃស 
នៃះ ជា ទ ីដៃល កៃមុ ខ្លះ  តៃវូ បាន 
ជំរុញ ទឹក ចិត្ត  ដោយ សរ ភាព- 
គា្មាន ទោស ទណ្ឌ ចំពោះ ការ - 
រំលោភ បំពាន ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដៃល ពួក-  
គៃ អាច សម្លាប ់នរណា ម្នាក ់តាម 
ដៃល គៃ  ចង ់ ដោយ គា្មាន ទោស- 
ទណ្ឌ ណាមួយ  ពី  ទង្វើ របស់ 
ពួកគៃ ឡើយ» ៕ AFP/SK 

តពីទំព័រ ១...នៃ ជំងឺកូវីដ ១ ៩ ។ 
លោកបាន ថ្លៃង ថា ៖« រួបរួម 

គា្នា  ទើប យើង អាច ងើប ចៃញ 
ផុត ពី វិបត្តិ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ នៃះ  ដោយ 
មន ការ ងារ សមរមៃយ   មន ការ- 
រកី ចមៃើន ស្មើ គា្នា  នងិ មន អនា- 
គត ភ្លឺ ស្វាង ទាំង អស់ គា្នា» ។ 

បៃមុខ រដ្ឋ  និង រដា្ឋា ភិបាល 
ជាង ៥០  រួម ជា មួយ មៃដឹក នាំ 
នយិោជក  នងិ សហជពី សកល 
ជា ចៃើន រូប ទៀត  បាន ចូល រួម 
កចិ្ច ពភិាកៃសា ព ីចម្ងាយ កាល ព ីថ្ងៃ 
ពធុ  ដោយ សម្លងឹ មើល ការ  ប៉ះ- 
ពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៅ លើ 
ពិភព ការងារ។ 

ជំនួប នៃះ  គឺ ជា ផ្នៃក នៃ ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍៥ ថ្ងៃ  តៃវូ បាន រៀប ច ំនៅ 

ក្នុង ខៃ នៃះ ដោយ អង្គការ ពល- 
កម្ម អន្តរជាតិ  (ILO) ដើមៃបី 
តាម ដាន បញ្ហា នានា  ដៃល រួម- 
មន ការ បៃឈម នឹង ផលប៉ះ - 
ពាល់ ទៅ លើ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
សង្គម ពី វិបត្តិ នៃះ ។ 

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីអង្គការ  
ILO  បាន ឲៃយ ដឹង ថា ជំង ឺកូវីដ 
១៩  បាន បងា្ហាញ ឲៃយ កម្ម ករ  និង 
អាជវីក ម្ម រប ់លាន ងាយ រង ប៉ះ- 
ពាល់  នៅ ទូទាំង ពិភព លោក។  
វា បាន នាំ ឲៃយ ធ្លាក់ ចុះ មោ៉ោង ការ- 
ងារ ១៤ ភាគរ យ  នៅ ក្នុង អំឡុង 
តៃីមស ទី២ នៃ ឆ្នាំនៃះ  ស្មើ នឹង 
ការ បាត់ បង់ ការ ងារ ពៃញ មោ៉ោង 
ចំនួន ៤០០ លាន ការ ងារ។

លើស ពី នៃះ ទៅ ទៀតនោះ  

ភាគ ចៃើន នៃ កម្មករ នៅ ក្នុង 
ពភិព លោក  គ ឺ៩៣ ភាគ រយ បន្ត 
រស់ នៅ ក្នុង បៃទៃស  ដៃល បាន 
អនុវត្ត ទមៃង់ ខ្លះ នៃ ការ បិទ  
កន្លៃង ការ ងារ។  

គិតតៃឹម ថ្ងៃ ពុធ   WHOបាន 
រយ ការណ៍ ចំនួន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ  
កវូដី១៩ ជាង ១១, ៦លាន នាក ់
និង ស្លាប់ ជិត ៥៤ មឺុន នាក់នៅ 
ក្នុង ពិភព លោក ។ 

លោក អគ្គ លៃ ខធកិារ  អង្គការ 
សហបៃជា ជាតិ    បាន បញ្ជាក់   
ថា  ខណៈ បៃទៃស ខ្លះកំពុង 
ឈាន ចូល ដល់ ការ ឆ្លង រល- 
ដាល នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ ដ៏ អាកៃក់ 
ជា ចៃើន ថ្ងៃ នោះ  បៃទៃស ដទៃ 
ទៀត កំពុង បៃងឹ បៃង បើក សៃដ្ឋ- 

កិច្ច ឡើង វិញ សៃប ពៃល មន 
ការ គំរម កំហៃង អំពី ការ កើន- 
ឡើង ករណី ឆ្លង ជា ថ្មី ទៀត ។ 

លោក បាន ថ្លៃ ង បន្ថៃម ថា ៖     
« ប៉ុន្តៃ សូម បញ្ជាក់ ឲៃយ ចៃបាស់ ថា  
វា មិន មៃន ជា ជមៃើស មួយ     
រវាង សុខភាព  ឬ ការងារ  និង 
សៃដ្ឋកិច្ច ទៃ» ។  «ពួក គៃ ផៃសារ - 
ភា្ជាប់ គា្នា ។ យើង នឹង ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ លើ ការ ងារ ដៃល  
កពំងុ បៃឈមនៃះ  ហើយ ក ៏អាច 
បរ ជ័យ ដៃរ »។ 

លោក  បាន បងា្ហាញ ពី សរៈ - 
សំខន់ នៃ សមគ្គី ភាព  សកល 
ខណៈ គា្មាន បៃទៃស ណា ១ អាច 
ដោះ សៃយ វិបត្តិ នៃះ  តៃ ម្នាក់ - 
ឯង បាន នោះ ទៃ៕ Xinhua/PSA 

 UNលើកឡើងពីតម្រវូ ការ កា រងារសមរម្រយ...

ការស្លាប់អ្នកជំនាញអីុរ៉ាក់បង្កឲ្រយមាន
ការភ័យខ្លាចផ្ទះុហិង្រសាដំណាក់កាលថ្មី

អ្នកកាន់ទុក្ខ ចូល  រួមពិធីបុណ ្រយ របស់លោក Hisham al- Hashemi។ AFP

លោកអគ្គល្រខាធិការ អង្គការ សហប្រជ ជ  តិ  អង់តូនីញូ៉ ហ្គយុ តឹរ្រ ស ថ្ល្រង នៅក្នងុអំឡុង   សន្នសីិទ      សារព័ត៌មា ន  នៅ សា្នាក់ ការ  សហភា ព អា្រហ្វកិ ។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា  

 បាត់ដំបង : ហាមាត់  ធំ 
ជង្គ្រាង   ហាក់ កំពុង រង់ ចាំ ចំណី 
អើត  ក ផុតក្រាបាល មនុស្រាស     តួ ខ្លួន 
លើក ផុត ដី ដោយ ក្រាញំាជើង 
ទាំង ៤ យ៉ាង រឹង មាំ ក្រាពើ ឥត 
វិញ្ញាណ     សម្ញ្រាង  កន្ទុយ  ទ្រានុង   
បន្លា   ស្រាកា និង ពណ៌ សម្រាបុរ      
លម្អតិ ដូច សត្វ មាន ជីវិត  ពិត ៗ  ។ 

ក្រាពើ ប្រាវ្រាងជាង ១០ ម៉្រាត្រា 
របស ់ជាង ចមា្លាក ់អ្នក បាតដ់បំង 
បាន  ធ្វើ ឲ្រាយ ប្រាិយមិត្ត  បណ្ដាញ  
សង្គម ជញ្ជក់ មាត់ ស្ញប់ ស្ញ្រាង  
ចំពោះ ទ្រាព កោលស្រាយ ស្នាដ្រា 
ចមា្លាក់ លម្អិត ដ៏ ល្អ ឯក ន្រាះ ។ 

លើស ពី ការ  ចាក់ ពុម្ព ឬការ-  
ឆ្លាក់ លំៗ ឲ្រាយ គ្រាន់ត្រា ច្រាញ ជា  
រូប រាង  ជាង ចមា្លាក់  រូប ន្រាះ បាន 
ចំណយ ព្រាល ឆ្លាក់   ស្រាកា មួយ 
ស្រាទាប់ ម្ដង ៗ  និង បិទ ទ្រានុង  
ខ្នង រហតូ ដល ់កន្ទយុ ដោយ  ប្រាើ 
ព្រាលវ្រាលា រាប់ ខ្រា លើ ស្នាដ្រា 
ដ្រាល  លោក អះអាងថា លបំាក  
និង គួរជាទី ព្រាញ ចិត្ដ ជាង គ្រា ។ 

លោក សុទ្ធ សុីណត អាយុ 
៣៧ ឆ្នាំ បាន ប្រាប់  ភ្នំព្រាញ - 
ប៉ុស្ដិ៍ អំពី ការ ផលិត សត្វ ក្រាពើ 
យក្រាស ន្រាះ ថា ៖ « ក្រាពើ ន្រាះ ធំ 
ណស។់  កម្រា មាន គ្រា ធ្វើ  ហើយ 
ក្នុង ការ ធ្វើ រូបក្រាពើ ន្រាះ  យើង 
អត់ បានដាប់ ទ្រា  យើង បិទស្រាកា   
ម្ដង បន្តចិៗ។  ពបិាក បផំតុ នោះ 
គ ឺ កន្ល្រាង ពោះ  បាត ក្រាម វា  ត្រាវូ 
ថ្រាម ច្រាើន  វា មាន សច់គ្រាើម»។  

លោក បន្ដថា ៖ « ចំណុច 
សំខាន់  មួយ ទៀត  ស្រាកា របស់ 
វា ត្រាូវ ដាក់  ឲ្រាយ  ស្រាប គ្នា  ដ្រាល 
ទាម ទារ ឲ្រាយ មាន ការ សរ៉្រា   ជា 
ច្រាើន ដង ដោយ ត្រាូវ ចំណយ 
ព្រាល  ៧ ខ្រា ទើប រួច រាល់ »។  

លោក សុីណត មាន ស្រាុក 
កំណើត ក្នុង  ភូមិ ដង្កោទាប  
សង្កោត់ ទួលតាឯក  ស្រាុក  និង 
ខ្រាត្ត បាត់ដំបង ជា ជាង ចមា្លាក់ 
មា្នាក់ដ្រាល កំពុង ទទួល បាន ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍   ខា្លាំង ពី សំណក់  
បងប្អូន ខ្ម្រារ  ជាពិស្រាស  តាម 
បណ្ដាញ  សង្គម ហ្វ្រាសប៊កុ តាម 
រយៈ ការ បង្ហោះ ចមា្លាក់ សត្វ ធំៗ 
ដ៏ ល្អ ឥតខ្ចោះ ជា ច្រាើន ។ 

 ផ្ដើម ពី ជាង គំនូរ  និង ក្រាបាច់ 
តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៥  លោក មិន 
បាន សិក្រាសា   ជំនញ ន្រាះ ពី សលា  
ណ នោះទ្រា ដោយ គ្រាន់ត្រា  

រៀន ត ជំនន់ ពី ឪពុក  និង ប្រាក 
គំនិត  ច្រាះ ច្ន្រា ប្រាឌិត ខ្លួន ឯង។ 

ជាងដ ៏ចតិ្ដ អណំត ់បង្កើត  ភាព- 
លម្អិត លើ    ចមា្លាក់ នីមួយៗរូប 
ន្រាះ បាន ឲ្រាយ  ដឹងថា ៖ « ន្រាះ មិន- 
ម្រាន ជា រឿង ត្រាម្រាយ៉ាង ដ្រាល ខ្ញុំ ធ្វើ 
នោះ ទ្រា។ ខ្ញុ ំបាន សិក្រាសា ស្រាវជ្រាវ 
បន្ថ្រាម  ដោយ ព្រាយយម មើល គរំ ូ
និង របៀប ធ្វើ វា តាម យូធូប 
ហ្វ្រាសប៊កុ  រមួទាងំ ការ ស្រាវជ្រាវ 
ពី ឯកសរ នន ផង ដ្រារ »។ 

រយៈ ព្រាល ១៥ឆ្នាំ ដ្រាល 
ការងរ ចម្រាបងផ្ដោត សំខាន់ លើ 
ចមា្លាក់ ក្រាបាច់ និង គំនូរ    លោក 
សុីណត កម្រា ទទួល ការ កុម្ម៉ង់ 
រូប សូនដ្រាល ទាម ទារ ព្រាល- 
វ្រាលា ផលិត យូរ  ណស់ ។ 

លោករំឭក ថា  ដើម ឡើយ 
លោក  ជា ជាង គំនូរ   តាម អារាម 
នន   ចំណ្រាក  ឪពុក  ទើប ជា 
ជាង ចមា្លាក់ ពិត ប្រាកដ ។ ប៉ុន្ដ្រា 
នៅព្រាល លោក មាន ព្រាល ទនំ្រារ 
គណៈកម្មការ វត្ដ បាន ឲ្រាយ លោក 
ជួយ សូន រូប ដ្រាល ជា ឱកាស 
លោក បាន ចាប់ ជំនញ ចមា្លាក់  
និង គូររូប ពី ឪពុក ត រហូត មក ។ 

 ចំពោះការ បំប្រាក ចំណ្រាះ ពី 
ជាង គំនូរ មក ជា ជាង ចមា្លាក់ 
ប្រាប ល្អ វិចិត្រា ន្រាះ មិន ម្រាន ជា 
កិច្ចការ ងយ ស្រាួល នោះទ្រា ត្រា 
វាជា សលិ្រាបៈ ផសុ ច្រាញ ព ីទកឹ ចតិ្ដ 
ស្រាឡាញ់ និង ទ្រាព កោសល្រាយ 

របស ់វចិតិ្រាករ ទទលួ ចណំ្រាះ វជិា្ជា 
ពី ឪពុក ន្រាះ ។ 

ចមា្លាក់ ដំបូង ៗ  ដ្រាលលោក   
បាន រៀន ជាមួយ ឪពុក  រួម មាន 
ព្រាះអង្គ ជិះ រទ្រាះស្រាះ ទត សួន  
រូប ព្រាះ អង្គ ច្រាញ ទៅ បួស  រូប 
ព្រាះអង្គ កាត់ ក្រាស  រូបយក្រាស  
ដ្រាល តម្កល ់នៅវត្ត កណំប ់ ខ្រាត្ត 
បាត់ដំបង។  

 ប៉នុ្ដ្រា ចមា្លាក ់ថ្ម ៗី  ជា ច្រាើន ដ្រាល 
កំពុង ឆក់ យក អារម្មណ៍ មហា-
ជន ជា ពិស្រាស អ្នក ប្រាើ ប្រាស់ 
បណ្ដាញ សង្គម នោះ គឺ  ចមា្លាក់ 
ឥន្ទ្រាី ពស់វ្រាក ដំរី ក្រាពើ  មាន់ 
និង សត្វ ផ្រាស្រាង ៗ  ទៀត ។ លោក 

សុណីត បាន បញ្ជាក ់ស្នាដ្រា ជា 
ច្រាើន ទាំង ន្រាះប្រាមាណពី ២០ 
ទៅ ៣០  ផលិត ពី សុីម៉ងដ៍ ។ 

នៅ អ្រាប មច្ចុរាជ ក្រាពើ គឺជា 
ពស់ យក្រាស  កំពុង សម្ដ្រាង ឫទ្ធិ ២ 
ក្រាបាល  បើក វ្រាក  រំល្រាច ត្រា 
ក្រាឡា ពី ក្រាបាល ដល់ កន្ទុយ ក្នុង 
នម ជា អសិរពិស ដ៏ មាន ឥទ្ធិ-
ពល ។ ល្មូន ទាំង ២ ក្រាបាល ស្ថិត 
ក្នុង សភាព កំពុង វារ ត្រាសង  
ខណៈ ១ក្រាបាល អើត ក បើក 
ពពារ  កម្ពស់ ប្រាមាណ ១,៥០ 
ម៉្រាត្រា និង ១ ក្រាបាល ទៀត អើត 
ខ្ពស់ បន្ដិច នៅ កម្ពស់ ល្រាបាក់  
១,៨០ ម៉្រាត្រា  ក្រាស្រាភ្ន្រាក សម្លងឹ 

ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ។ 
ដំរី ត្រាូវ បាន រចន ប្រាមោយ  

ឡើង យ៉ាង ហំហាន  បន្ថ្រាម 
ដោយ  សរស្រា ឈាម ផុស លើ 
ស្លឹក ត្រាចៀក  រួម ទាំងពណ៌ 
សម្រាបុរ  ក្រាឡា ស្រាប្រាក  មាឌ និង 
រាង រៅដ៏ ធំក្រាអាញ ។ 

ស្នាដ្រា តូច ធំ ចាប់ ពី មាន់ 
រហូត  ដល់ ក្រាពើ ទាំង ន្រាះ ជា ការ 
កុម្ម៉ង់ ពី  គណៈកម្មការ វត្ដ បាក់- 
ត្រា ឬ វត្ដ បក្រាសី ចាំ ក្រាុង នៅ ខ្រាត្ដ 
ពោធិ៍សត ់ដ្រាល មាន ចមា្លាក ់ដរំ ី
និង ឥន្ទ្រាី  ហើយ នៅ កំព្រាង  មាន 
ពស់  និង ក្រាពើ យក្រាស ។ 

 លោក និយយ ថា ៖ «ចមា្លាក់  

១ ឈុតធំ រួម មាន មាន់ ព្រាះ 
សង្រាឃ បិណ្ឌបាត ពស់ វ្រាក ១ គូ 
និង ក្រាពើ ទាំង ន្រាះ មាន តម្ល្រា    
៧ ៥០០ដលុា្លារ ខណៈ គ្រានត់្រា 
ក្រាពើ ប្រាវ្រាង ១៣ម៉្រាត្រា ន្រាះត្រា 
ឯង មាន តម្ល្រា ប្រាមាណ៣ ៥០០ 
ដុលា្លារ រួច ទៅហើយ »។ 

 ជាទូទៅ ជាង ចមា្លាក់  ដ្រាល 
កពំងុ សកម្ម ការងរ ជាមយួ កនូ 
ជាង ២នក់ ចំណយ ព្រាល 
មធ្រាយម  ៤ខ្រា លើ ចមា្លាក់ រូប សត្វ 
១  ដោយ អាស្រា័យ ចម្រាបង ទៅ 
លើ  ទំហំ និង ភាព លម្អិត ន្រា 
ចមា្លាក់ នីមួយៗ ។ 

លោក បាន លើក ឡើងពី ការ- 
លំបាក ថា ៖ « ព្រាល អាកាស- 
ធាត  ុក្ដោខា្លាងំ សុមីង៉តឆ៍ប ់ស្ងតួ  
ប្រាះ  ពិបាក ចិត  ហើយ  ខណៈ 
យើងត្រាូវ បំព្រាញ ការងរ ក្នុង  
វត្ដ អារាម  យើង ត្រាូវ ស៊ូ ទ្រាំ នឹង 
កម្ដោថ្ង្រា។ បើ  មាន ភ្លៀង ផង 
នោះ វា   ប៉ះពាល់ ដល់ ការងរ 
ឆ្លាក់ យ៉ាង ខា្លាំង ។ វា អាច ធ្វើ ឲ្រាយ 
សុីម៉ងត៍ជ្រាយ និង រប្រាះ »។ 

 ទោះ ជា លោក បាន បំប្រាក  
ចណំ្រាះដងឹ ត ព ីឪពកុ ន្រាះដោយ 
ខ្លួន ឯង  និង ទទួល បាន ការ- 
កោត សរសើរ ច្រាើន យ៉ាង ណ ក្ដ ី
ក៏ លោក មិន  ចង់  លាក់ ចំណ្រាះ- 
ដឹង ន្រាះ ត្រា មា្នាក់ ឯង ឡើយ ។ 

លោក ប្រាប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ ក៏ ចង់ 
ច្រាក រំល្រាក ដល់ កូន ខ្ម្រារ ដទ្រា 
ទៀត ដ្រារ ។ ខ្ញុ ំមនិ លាក ់លៀម ទ្រា  
ត្រា ចពំោះ ការ បង្រាៀន  វា លបំាក 
ត្រាង់ ថា ខ្ញុ ំមិន បិុន ប្រាសប់ បង្រាៀន  
នោះទ្រា ។ ខ្ញុំ មាន ទមា្លាប់ រៀន ត្រា 
ខ្លនួ ឯង  មនិ ដងឹ ប្រាប ់សសិ្រាស អពំ ី
របៀប ធ្វើ យ៉ាង ម៉្រាច ទ្រា »។ 

បច្ចុប្រាបន្ន លោក  សុីណត 
មាន កនូ ជាង  ២ នក ់ ដ្រាល មក 
ក្រាបចំណ្រាះវិជា្ជា ជាប់ លាប់  
ខណៈ កូន ជាង ដទ្រា ភាគ ច្រាើន 
មាន ភារកិច្ច រវល់ ផ្រាស្រាង ៗ  ។

លោក ថ្ល្រាងថា ៖« ខ្ញុំ អរគុណ 
ដល់ បង ប្អូន ខ្ម្រារ គ្រាប់ រូប ដ្រាល 
បាន គំទ្រា ស្នាដ្រាចមា្លាក់ ធ្វើ ដោយ 
ដ្រា របស់ ខ្ញុំ ។ មួយ រយៈ ន្រាះ ខ្ញុំ ក៏ 
ឃើញ ថា មាន អ្នក ទាក់ ទង  ច្រាើន  
ទាំង តាម ហ្វ្រាសប៊ុក និង ល្រាខ 
ទូរស័ព្ទ  ត្រា ខ្ញុំ ក៏ សុំ ទោស ដល់ 
បង ប្អូន មួយ ចំនួន ដ្រាល  Add 
Friend មក ខ្ញុំ មិន អាច ទទួល 
បាន ត្រា ខ្ញុំ ពិត ជា រំភើប ណស់  
ដ្រាល ន្រាះ ជា លើក ទី១ មាន គ្រា 
ស្គាល់  និង គំទ្រា ច្រាើន »៕ 

www.postkhmer.com

ជាង ចម្លាក់ រូប នេះអាច រក បេក់ ចំណូល ជា មធេយម ពី ការ រចនា ចម្លាក់ លម្អិត នីមួយៗ ចន្លាះ ពី ១ ០០០ ទៅ ២ ០០០ ដុល្លារ ។  រូបថត សហ ការី

ចម្លាក់ កេពើ ដ៏ លម្អិត ទាំងកេឡា និង ពណ៌ សមេបុរ ជា ស្នាដេ ដេលលោកពេញចិត្ត ជាងគេ  ។ រូបថត សហ ការី

ជាងចម្លាកប់ាត់ដំបងអ្នកផងស្ញប់ស្ញែងស្នាដែសែនរស់រវើក
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ថ្ងៃ  ៥រោច ខៃ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ 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  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ        យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ   ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

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

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

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ    សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព      ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា       មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ      ទៅ ទីនន វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា-   
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន 

ការហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  
ឬ  ស្តាប ់ពៃះ ធម ៌ឲៃយ បាន ចៃើន។    រឯី ការ នយិាយ   ស្ត ីក ៏
មិន  សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក   យល ់ដងឹ 
ពី  ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន រកាំ រកូស ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

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

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

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

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

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

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
នៅ ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង -   

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ  មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  ល្អ បៃសើរ។     

នៅ សង្គម ដ៏ អភិរកៃស និយម នៃ  មីយ៉ាន់ម៉ា សិច ដោយមិនបានរៀបការ គឺ ជា រឿង ខុស ឆ្គង ធ្ងន់។ រូបថត AFP

សៀវភៅសិក្សាអប់រំផ្លូវភ្ទស៊ីជម្
នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កការជជ្កប្កផ្ស្ង

កៃុង យ៉ាំងហ្គូន : យុវវ័យ 
ទំនើង គូកន ខ្ទើយ  និង នរី រក- 
សុ ី ផ្លវូភៃទជា ត ួបៃឌតិ ក្នងុ កម្មវធិ ី
សិកៃសោ ថ្មី របស់ មីយា៉ាន់មា៉ា   ជា 
សៀវភៅ កំពុង បង្ក ប៉ះពាល់ 
ជីវិត ពិត ក្នុង បៃទៃស ដ៏ សៃន 
អភិរកៃស និយម មួយ នៃះ ។ 

នៅ មីយា៉ាន់មា៉ា សិច កៃ ចំណង  
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជា ទង្វើ ខុស 
កៃតឹៃយ កៃម។ ស្នៃហា យវុវយ័ មនិ 
គប ់ភ្នៃក  ចាស ់ទុ ំហើយ ចណំង- 
ស្នៃហ៍ ភៃទ   ដូច គ្នា កាន់ តៃ ខុស 
គន្លង ថៃម ទៀត ។ ប៉នុ្ដៃ ការ អបរ់ ំ
ផ្លូវ ភៃទ នៅតៃ ចាំ បាច់ តៃូវ ធ្វើ ។

មនុសៃស ជិត ៨ពាន់ នក់ បាន 
ស្លាប់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ពៃះ តៃ 
ជំងឺ ទាក់ ទង នឹង អៃដស៍ ក្នុង 
បៃទៃស ដៃល មាន អតៃ មរណៈ 
មាតុភាព ខ្ពស់ បំផុត លំដាប់ ទី ២ 
នៅ តំបន់ អាសុី  បន្ទាប់ អាហ្វ-
ហា្គានសី្ថាន ហើយ កៃមុ សទិ្ធ ិស្ដៃ ី 
IPAS បាន បា៉ាន់ បៃមាណ  ថា 
ការ រំលូត កូន អសុវត្ថិភាព 
បៃមាណ ២៥មុឺន ករណី តៃូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។ 

យុវវ័យ ទើបតៃ  ទទួល ការ- 

អប់រំ  ផ្លូវភៃទ អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
នៅពៃល រដា្ឋាភិបាល ថ្មី របស់ 
លោក សៃី អ៊ុងសន  ស៊ូជី បាន 
ប្ដៃជា្ញា ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ 
កម្មវិធី សិកៃសោ ដ៏ ហួស សម័យ 
របស់ បៃទៃស ។ 

ប៉នុ្ដៃ គៃ ូដ ៏មាន ការ អៀន ខា្មាស ់
តៃងតៃ រំលង បៃធនបទ រសើប 
ចាប់ ពី បញ្ហា ការ មក រដូវ នងិ ការ- 
ពនៃយា រកំណើត រហូត ដល់ ជំងឺ 
ឆ្លង ពី ការ រួម ភៃទ ជាដើម ។ 

សៀវភៅ អំណន ថ្មី សមៃប់ 
ឆ្នា ំសកិៃសោ នៃះ  ដៃល គៃង ចាប-់ 
ផ្ដើម  ក្នុង ខៃ កក្កដារួមទាំង 
សៃណរីយ៉ូមួយ ចំនួនដូចជា 
យវុវយ័ ផ្ដោត លើ ស្នៃហា សខំាន ់
ជាង ការ សិកៃសោ  គូស្នៃហ៍ ខ្ទើយ 
ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ បៃក សៃម នងិ ភ្ញៀវ 
នៅ ហាង ខារា៉ាអូខៃ ឲៃយ លុយ    នរី 
រត់ តុ ជា ថ្នូរ នឹង សិច ជាដើម ។ 

កម្មវិធី អប់រំ ផ្លូវភៃទនៃះ ធ្លាប់ 
តៃូវបាន កៃុម អ្នក អភិរកៃស ក្នុង 
បៃទៃស បៃណិប័តន៍ ពៃះ ពុទ្ធ 
សសន មួយ  នៃះ មាន ការ ខឹង - 
សមៃបា យា៉ាង ខា្លាំង ។ 

អ្នក បៃើ បៃស់ ហ្វៃសប៊ុក  

Aung Pho Min បាន សរសៃរ 
សំដៅ រូប ថត កៃប សៀវភៅ  
សមៃប់  សិសៃស វ័យ  ១៦-១៧ 
ឆ្នាំ  ដៃល បង្ក ឲៃយ មាន ជជៃកគ្នា  
បៃក ផៃសៃង តាម អនឡាញ ថា ៖ « តើ 
នៃះ ជា សៀវភៅ រៀន    ឬជា 
សៀវភៅ អាស អាភាស ?»។ 

យវុវយ័  ដៃល ទភីា្នាកង់ារ AFP 
សកសួរ បាន ផ្ដល់  សញ្ញា មៃដៃ 
ល្អ ចំពោះ ការ សិកៃសោ  អប់រំ ផ្លូវ-
ភៃទ  ដោយ បាន សរភាព ថា 
ពួកគៃបានព័ត៌មាន ទាំង នៃះ  
តៃ ពី ហ្វៃសប៊ុក  និង មិត្ដភក្ដិ  ។ 

Yoon Shwe Bhon អាយុ 
១៦ឆ្នាំ និយាយថា ៖ « ខ្ញុំ បាន  
អាន បញ្ហា ផ្លវូភៃទ នៃះ តៃ នៅ  លើ 
អនឡាញប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នៃះ វា 
ពិត ជា សំខាន់  ណស់ »។ 

PhyuPhyu Thin ជា អ្នក- 
បង្កើត យទុ្ធនការ នងិ សមាជកិ 
សភា មក ពី គណបកៃស សម្ព័ន្ធ- 
ជាត ិ ដើមៃប ីបៃជាធបិតៃយៃយ  បាន 
នយិាយ ថា ៖ « អ្នក ដៃល បៃឆងំ 
នឹង កម្មវិធី សិកៃសោ ទាំង នៃះ  ជា 
មនុសៃស មិន រស់ នៅ ក្នុង សង្គម 
ពិត ឡើយ »៕ AFP/HR 

សៀវភៅ មន សាច់រឿង អប់រំ យុវវ័យ ងប់ស្នៃហា ជាង ការ សិកៃសា និង  គូស្នៃហ៍ ភៃទដូចគ្នាជាដើម។ រូប AFP
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   ឈន ណន 

ភ្នំពេញ ៈ  នាយក គៃប់ គៃង      
កម្ម វិធី Mas Fight Cambodia 
នៅ លើ សង្វៀន ថោន លោក គឹម 
សៃ៊ុនកុសល បាន អះអាង ថា 
លោកនឹង មានការរឹត បន្តងឹចៃបាប់ 
បៃកួត ឲៃយកាន់តៃ មាន បៃសិទ្ធ ភាព 
ដើមៃបី រក ឲៃយ ឃើញមា្ចាស់បៃក់ លាន 
ហើយ ការ ធ្វើបៃប នៃះ ក៏ ពៃះ 
តៃការ បៃកួត មា៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម 
បៃក់លាន ទម្ងន់ ៥៧គ.កៃ នៅ  
ថ្ងៃអាទិតៃយ នៃះ តៃវូគៃ មើល ឃើញ 
ថា អាច នឹង ពិបាក រក មា្ចាស់ ជើង- 
ឯក ពៃះបៃក្ខភាព ទំាង ៤ នាក់ 
ដៃល តៃវូ ដាក់ ឲៃយ បៃកួត មាន ស- 
មត្ថ ភាព បៃហាក់បៃហៃល គ្នា។ 

សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ សបា្តាហ៍ 
នៃះ តៃវូបាន គៃ រំពឹង ថា នឹង មាន 
ភាព កកៃើក ខ្លាងំ ពៃះ បៃក្ខភាព 

ម៉ន សាម៉ៃត, អៃ ណារ័ត្ន, បុ៊ន 
សុធា និង សៅ បុ៊នធឿន សុទ្ធ 
តៃ និយម ចូលចិត្តវាយសមៃកុដូច 
គ្នា ចំណៃក លក្ខខណ្ឌ បៃកួត នឹង 
ជំរុញ ឲៃយ ពួក គៃបៃកួតគ្នា កាន់តៃ 
ខ្លាងំ ពៃះនៅវគ្គជមៃះុ  មានតៃមឹ 
៣  ទឹកទៃ រីឯ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ដៃល 
បៃកួត ១ទឹក ស្មើ ៩នាទីនោះ គឺ 
អ្នក ផ្តលួ ដៃ គូ ឲៃយ សន្លប់ ទើប អាច 
កា្លាយជា មា្ចាស់ ជើង ឯក តៃ បើគ្មាន 
អ្នក សន្លប់ គឺ ស្មើ គ្នា ហើយតៃវូ 
ចៃក បៃក់រង្វាន់ ជា២ ។

ចំពោះ បៃក្ខភាពទំាង ៤ នាក់នៃះ 
ម៉ន សាម៉ៃត មាន បទពិសោធ 
ចៃើន ជាង គៃ បុ៉ន្តៃ អៃ ណារ័ត្ន និង 
បុ៊ន សុធា ជាជើង ខ្លាំង ជំនាន់ 
កៃយ ដៃល មានសមត្ថ ភាព 
បៃកួតល្អ។ បន្ថៃម លើ នៃះ បុ៊ន 
សុធា ក៏ ធា្លាប់បាន ឡើង ដល់ វគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៃ ការ បៃកួត ដណ្តើម  

បៃក់លាន នៅ សង្វៀន ថោននៃះ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៤ ខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ ផង ដៃរ បុ៉ន្តៃ បាន តៃមឹ 
ស្មើ យុគ យកៃសផ្លៃ កៃយ គ្មាន 
អ្នក ណា សន្លប់។ចំណៃក សៅ 
បុ៊នធឿន ក៏ ជាជើងខ្លាងំ ជំនាន់ 
កៃយមា្នាក់ ដៃរ បុ៉ន្តៃ បើ បៃៀប- 
ធៀប ជាមួយ ម៉ន សាម៉ៃត, អៃ 
ណារ័ត្ន និង បុ៊ន សុធា គឺរូប គៃ 
អាច នឹង មាន ភាគ រយ តិចជាងគៃ 
ក្នងុការ ស្វៃង រកការ ឈ្នះ។

ទាក់ ទង នឹង ការ បៃកួត ដៃល 
តមៃវូ ឲៃយបៃក្ខភាព ចាប់ ឆ្នាត នៅ 
មុនការ បៃកួត ចាប់ ផ្តើម នៃះ លោក 
គឹម សៃ៊នុកុសល  បៃប់ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ថា៖  « ការ បៃកួតដណ្តើម 
បៃក់លាន នៅ សបា្តាហ៍នៃះ នឹង 
មាន ភាព ស្វតិ សា្វាញ ខ្លាងំ  ពៃះ 
ម៉ន សាម៉ៃត, បុ៊ន សុធា និង អៃ 
ណារ័ត្ន សុទ្ធ តៃ មិន ងយ ផ្តួល 

ដោយ សន្លប់  តៃបើ អ្នក ខ្លាងំ ជួប 
គ្នា  ក្នុង វគ្គ ជមៃះុ  អី៊ចឹង នៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ពៃត័ៃ អាច មាន សងៃឃឹម  រក  
អ្នក សន្លប់ បាន»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក គឹម 
សៃ៊នុកុសល បាន ធ្វើ ការវិភាគ 
ទៅតាម ទសៃសនៈផ្ទាល់ខ្លនួ  និងការ- 
យល់ ឃើញ  របស់លោក  ថា បើ 
បុ៊ន សុធា  ចាប់ឆ្នាតជួប  អៃ 
ណារ័ត្ន  នៅ វគ្គ ជមៃះុ គឺ ម៉ន  
សាម៉ៃត  អាចមានសងៃឃឹម បុ៉ន្តៃ 
បើ អៃ ណារ័ត្ន  ឬ  បុ៊ន សុធា  
ចាប់ឆ្នាតជួប  ម៉ន សាម៉ៃត  វិញ  
អី៊ចឹងវគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  អ្នក ណា ជួប 
អ្នកណា  ក៏មាន ឱកាស ផ្តួល 
បានដៃរ  ពៃះមជៃឈដា្ឋានខងកៃ  
គៃវាយតម្លៃ ថា  ម៉ន សាម៉ៃត  រឹង 
ធន់ មិនងយសន្លប់  ហៃតុនៃះ 
ឱកាស យក ឈ្នះ សាម៉ៃត  បាន  
មានតៃនៅវគ្គ ជមៃះុ  ពៃះ  បើ  ដល់ 

វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ដៃល បៃើ ចៃបាប់  Mas 
Fight វាយ៩នាទីនោះ គឺ ពិបាក 
ផ្តលួ  ម៉ន សាម៉ៃត ហើយ។

យ៉ាង ណាក៏ ដោយ លោក គឹម 
សៃ៊នុកុសល នឹងរឹតបន្តងឹ ចៃបាប់ 
បៃកួត  ដើមៃបី រក ឲៃយ ឃើញ មា្ចាស់ 
ជើង ឯក។ លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«នៅ មុន ការ បៃកួតនៃះ  ខ្ញុ ំនឹង 

អាច បៃជំុ ជា មួយ អាជា្ញា កណា្តាល  
ក្នុង ការ រឹត បន្តឹង ចៃបាប់  នៅ លើ 
សង្វៀន បៃកួត  ចៀស វាង កីឡាករ 
វាយ ថយ ខ្លាងំ ពៃក  ធ្វើឲៃយ យើង  
ពិបាកនឹង  រក មា្ចាស់ជើង ឯក បាន  
ដូច្នៃះការ ពិន័យ កាត លឿង  និង 
កាត កៃហម  តៃូវ បៃើ ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធភាព»៕

បេក្ខភាព ទំាង ៤នាក់ ដេល តេវូ បេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើមបេក់លាន  ។ សហ ការី

Mas Fight នឹងរឹតបន្តងឹច្បាប់ប្កួត ដើម្បីរក ឲ្យ ឃើញម្ចាស់ប្ក់លាន

Salah  ជួយឲ្យ ហង្សក្ហម 
បន្តដំណើរ លើ ផ្លូវ កំណត់ ត្ ថ្មី

 បេ៊ថុន : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Mo-
hamed Salah ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
២គៃប់ ពៃល កៃុម ជើង ឯក Liv-
erpool មាន៩២ ពិន្ទុ កៃយ   
ឈ្នះ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Brighton 
and Hove Albion ៣-១ ក្នុង 
ជំនួប នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ   Premier 
League សបា្ដាហ៍ ទី ៣៤។

ជ័យ ជម្នះ នៃះជួយ ឲៃយកៃុម- 
ហងៃសកៃហម  រកៃសាគោល ដៅ   
ដៃល ចង ់ធ្វើ ឲៃយ បាន កណំត ់តៃថ្ម ី
នៅ  Premier League ដោយ 
បញ្ចប់ រដូវកាលជាមួយ នឹងពិន្ទុ 
សរបុ ខ្ពស ់បំផុត ខណៈ កៃមុ  របស ់
លោក  Juergen Klopp តៃូវ 
ការ  ៩ពិន្ទុពីការ បៃកួត ៤ លើក 
ចងុ កៃយ ដើមៃប ីលើស ពនិ្ទ ុរបស ់
កៃុម   Manchester City ដៃល 
បៃមូល បាន  ១០០ ពិន្ទុ កាល   ពី 
រដូវ កាល ២០១៧ -២០១៨ ។

គៃប់ គ្នា   គិត ថា កៃុម Liver-
pool សមៃប់ ការ បៃកួត  នៅ 
សល់ នឹង មិន លៃង ដូច តៃូវ ការ 
ជ័យ ជម្នះ នោះ ទៃ ពៃះ ពួកគៃ 
កា្លាយ ជា ជើង ឯក រួច រល់  ហើយ 
តៃ មិន ដូច្នាះ ឡើយ ជាក់ ស្ដៃង 
ដូចការ  បៃកួតនៃះអ៊ីចឹង ពួក គៃ 
មិន បាន បន្ធូរ បន្ថយ ជើង ឲៃយ កៃុម 
គូ បៃជៃងឡើយ ដោយ តៃមឹ តៃ ៨ 
នាទ ីប៉ណុ្ណោះ មាន ឱកាស នាមំខុ 
ដល់ ទៅ ២ គៃប់ បាត់ ទៅ ហើយ 
ដោយ គៃប់ ដំបូង ស៊ុត ដោយ 
កីឡាករ Salah នាទីទី ៦ ហើយ 
គៃប ់ទ ី២ ធ្វើ បាន សមៃច ដោយ 
កីឡាករ បៃធាន កៃុម Jordan 
Henderson នាទីទី ៨។ 

 កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  ពៃយាយម  រក 
គៃប់ បាល់ វិញ ហើយ ទី បំផុត 
មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ ពោល គឺ នាទីទី 
៤៥ ក៏ ទម្លុះ សំណាញ ់ ទី បាន 
ដោយ កីឡាករ Leandro Tros-
sard។ នៅ វគ្គ ទី ២ កៃុមទាំង ២  
មាន ឱកាស ល្អ ៗ  ដូច គ្នា តៃ រល់ 
ការ ស៊ុត   ឆ្លងមិន ផុត ដៃ របស់ អ្នក 
ចាំ ទី  រហូត ដល់ នាទីទី ៧៦ ទើប 
កីឡាករ  Salah រក ឃើញ គៃប់ 
ទី ២ និង ជា គៃប់  ចុង កៃយ 
សមៃប  ់  ការ បៃកួត នៃះ។ 

ចំណៃករឿងកំណត់តៃ លោក 
Klopp និយយ ថា លោក  មិន 
ខ្វល់ ពីការ បំបៃក កំណត់  តៃ ពិន្ទុ 
អ្វី ឡើយ ដោយ បុរសសញ្ជាត ិ 
អាល្លឺម៉ង់ បៃប់ ថា ៖ «វា មិន មៃន 
រឿង សំខន់ អ្វី ចំពោះ ខ្ញុំ ឡើយ។ 
ខ្ញុ ំមនិ ចាប ់អារម្មណ ៍ព ីរឿង នៃះ ទៃ 
តៃ ខ្ញុំ ចង់ ឈ្នះការ បៃកួត បាល់- 
ទាត់។ សមៃប់ អ្នក កីឡា  ទូ ទៅ  
វា បៃហៃល ជា សខំន។់ យើង ជា 
ជើង ឯក  ហើយ    យើង  អាច លៃង 
តាម សមៃួល តៃ យើង មិន អាច 
ធ្វើ បៃប ហ្នឹង ឡើយ។ កូន កៃុម- 
ទាំងអស់ ធ្វើ បាន ល្អ នៅគៃប់- 
តំណៃង ទាំងអស់» ។

លោក Klopp បាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « ឥឡូវ នៃះ យើង មាន ៩២ 
ពិន្ទុ ហើយ ឆ្នាំ មុន យើង បញ្ចប់ 
រដូវកាល ជាមួយ នឹង ៩៧ ពិន្ទុ។ 
យើង មាន ៥ ពនិ្ទ ុចៃើន ជាង ពៃល 
នៃះ ដៃល វា ជា រឿង មិន គួរ ឲៃយ 
ជឿទាល ់តៃ សោះ។ ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា 
យើង ធ្វើបាន ដោយ របៀប ណា 
នោះ ទៃ? » ៕ AFP/VN 

Barca ទម្លាក់កុ្មរួម កុ្ង ដើម្បីតាម Real
កេុង ម៉ា្រឌីដ: កៃុម អ្នកមាន បុណៃយ Bar-

celona នៅ តៃ អាច រកៃសា ក្ដី សងៃឃឹម ស្ដួច- 
ស្ដើង របស់ ខ្លួន បាន បន្ត ទៀត ហើយ រុញ  
ទមា្លាក់កៃុម Espanyol  ពី កៃបខ័ណ្ឌ   La 
Liga កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ដោយសារ  ១ គៃប់ 
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Luis Suarez ដៃល 
ធានា បាន នូវ ជ័យ ជម្នះឲៃយ កៃុម របស់ខ្លួន 
នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង ក្នងុ  ជនំបួ រវាង កៃមុនៅ តបំន ់
កាតាឡានតៃ ១។

ការ បៃកួត ដៃល ធ្វើ ឡើង យ៉ាង បៃយ័ត្ន - 
បៃយៃង នៅ ឯ កឡីដា្ឋាន Camp Nou នៃះ 
ចាប់ ផ្ដើម ក្ដាគគុក នៅ ៦ នាទី ដំបូង នៃ វគ្គ 
ទី ២ ពៃល កីឡាករ ២រូប នៃកៃុម ទាំង២ 
គខឺៃសៃ បៃយទុ្ធ Ansu Fati របស ់កៃមុ មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ Barca និង ខៃសៃ បមៃើ  Pol Lozano 
ទទួល បាន កាត កៃហម  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ទាំង 
សង ខង សល់ សមាជិក ១០នាក់ ។

១ គៃប់ របស់ កៃុម អ្នក មាន បុណៃយ កើត- 
ឡើង ពី ការ រួម ចំណៃកនៃកីឡាករតំបន់ 
លើទាំង៣ ដោយកីឡាករ សញ្ជាតិ បារំង 
Antoine Griezmann បាន បៃើ កៃង ជើង 
បញ្ជូន បាល់ ឲៃយ កីឡាករ អន្តរជាតិ អាហៃសង់- 
ទីន Lionel Messi ស៊ុត តៃ មិន ផុត ពី ខៃសៃ- 
ការ ពារ មុន នឹង កីឡាករ Suarez របស់ 
អ៊ុយ រូ ហា្គាយ រត់ ទៅ ថៃម បាល់ ដៃលខ្ទាត 
មក វិញនោះ បំប៉ាង សំណាញ់ ទី បាន 
សមៃច នៅ នាទីទី ៥៦ ។

ជ័យ ជម្នះ ១-០ ពិត មៃន  នៅ ឆ្ងាយ ហៅ 
មិន ឮពី លទ្ធផល ដ៏ មហិមា  ៤-១ លើ កៃុម   
Villarreal កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ប៉ុន្តៃ វា បាន 
ជួយ បង្ខិត កៃុម Barca ឲៃយ តាម តៃ ១ ពិន្ទុ 
ចំពោះ កៃុម កំពូល តារង Real Madrid 
ដៃល សល ់ការ បៃកតួ ១ លើកក្នងុ ដៃ ដោយ 
តៃូវ ប៉ះ កៃុម  Alaves នៅផ្ទះ ខ្លួនឯង ។

ដោយ ឡៃក កៃមុ Espanyol ដៃល រ ីខ្លនួ 
មិន រួច ពី បាតតារង នឹង តៃូវ ធា្លាក់ ពី លីក 
លំដាប់ កំពូល របស់ អៃសៃបា៉ាញ ហើយ 

កៃយ រង បរជ័យ ក្នុង ការ បៃកួត នៃះ 
ដោយសារ ថា ពួក គៃមាន១១ ពិន្ទុ តាម ពី 
កៃយ កៃុមដៃល នៅ ទី សុវត្ថិ ភាព ខណៈ  
ការ បៃកតួ នៅសល ់តៃ៣ ដង ទៀត ប៉ណុ្ណោះ 
ដូច្នៃះ មានន័យ ថា បើទោះ ឈ្នះ ការបៃកួត 
នៅ សល់ ទាំង អស់ ក៏ មិន អាច មាន ពិន្ទុ 
ឡើង ផុត ពី តំបន់ តៃូវ កាត់ ចល ដៃរ ។

ចំណង ជើងអត្ថ បទ ទំព័រ មុខ របស់ 
កាសៃត  Mundo Deportivo ដៃល ចៃញ- 
ផៃសាយ កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ បាន 
សរសៃរថា៖ « សា្លាប់ ឬ រស់ »  ហើយ ការ-  
ដាក់ចំណង ជើង បៃប នៃះ  ដោយសារ ថា  
កៃុម ទាំង២ សុទ្ធ តៃ ការ ជ័យ ជម្នះ ដូច គ្នា។  
កៃុម  Barca  តៃូវ ការ ឈ្នះ ដើមៃបី តាម 
បៃជៃង ពានជាមយួ កៃមុ Real ខណៈកៃមុ 
Espanyol ចង់ បាន ៣ ពិន្ទុ ដើមៃបី ពនៃយារ 
អាយុ ជីវិត របស់ ខ្លួន បន្ត ទៀត ។

សមៃប់ ការ បៃជៃង ពាន រង្វាន់វិញ  
មនុសៃស ជា ចៃើន យល់ ថា   កៃុម ដៃល មាន 

សិទ្ធិ ខ្ពស់ ជាង គៃ ក្នុង ការឈ្នះ ពាន កៃប-
ខណ័្ឌ La Liga រដវូកាល នៃះ គ ឺកៃមុ Real 
ដោយសារ  បើ គតិ លើ បៃវត្ត ិជបួ គ្នា (head-
to-head) គឺ ល្អ ជាង កៃុម Barca ហើយ 
បើគិតលើគូ បៃកួត ដៃល កៃុម ទាំង ២ តៃូវ 
បៃឈម ជាមួយ សមៃប់ ការ បៃកួត ដៃល 
នៅសល់ វិញ ឃើញ ថា   កៃុម របស់ លោក 
Zinedine Zidane នៅ តៃ មាន សងៃឃឹម 
ខ្ពស់ ដដៃល ក្នុងការ យក ជ័យ ជម្នះ ។

តៃ កឡីាករ Suarez សងៃឃមឹ ថា នងឹ មាន 
រឿង អសា្ចារៃយ កើត ឡើង ចុះ ដោយ កីឡាករ 
វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ បាននិយយ ថា ៖ « យើង តៃូវ 
តៃ ឈ្នះ ការ បៃកួត ដៃល នៅសល់ ទាំង ៣ 
លើក ។ អ្វី ដៃល កៃុម Real សមៃច បាន 
គឺ ជា រឿង របស់ ពួក គៃ។ វា ជា រឿង អសា្ចារៃយ 
ណាស់ បើសិន ជា ពួកគៃជៃុះ បាត់ ពិន្ទុ។ 
យើង គៃន់ តៃ បន្ត ការ ងរ របស់ ពួក យើង 
ចណំៃក ពកួគៃ ធ្វើ បាន លទ្ធផល យ៉ាង ណា 
ជា រឿង របស់ ពួកគៃ » ៕ AFP/VN

Suarez (ឆ្វេង) របស់ កេមុ Barca កំពុង បេជេង យកបាល់ ជាមួយ Cabrera របស់ Espanyol   ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះពិធីការិនីទូរទសេសន៍និងតារា-
សម្តេងសេីដេលរយាលពីការថតកុនសមេស់
កាន់តេផូរផង់ខ្លាំងកញ្ញាហុិនច័ន្ទនីរ័ត្នបង្កើត-
ភាពភា្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនជាមួយនឹងការ-
បង្ហោះសារតាមហ្វេសប៊កុបង្ហើបរឿងលើកពេល
ចូលរោងជ័យទៅឆ្នាំកេយវិញពេះតេឧប-
សគ្គបង្កឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះ។
បើតាមកត់សម្គាល់នោះមួយរយៈពេលចុង-

កេយនេះតារាសម្តេងនងិពធិីការនិីទរូទសេសន៍
សមេស់មិនចាស់តាមវ័យកញ្ញាហុិនច័ន្ទនីរ័ត្ន
ហាក់ដូចជាមនភាពរយាលនឹងការសម្តេង-
សលិេបៈបន្តចិដោយសារគេសង្កេតឃើញថាមន
ការមមញឹកនឹងការបើកអាជីវកម្មលក់គេឿង-
សម្អាងកាយម៉ាកU.MeនិងELMAដេលជា
ផលតិផលកពំងុលេបីនៅកម្ពជុាដេលជាដើមចម
មយួនេអាថ៌កបំាងំសមេស់សេសស់ា្អាតនៅក្មេង
ជានិច្ចរបស់កញ្ញាទៀតផង។
អមនឹងរូបថតស្លៀកពាក់បេបបេពេណីមួយ

សន្លកឹមនទកឹមខុញញមឹសេស់ពពេយ-
សាច់សខ្ចីនោះកញ្ញាហុិនច័ន្ទនីរ័ត្ន
ក៏បង្ហោះសារ១ឃ្លាថា៖ «ឆ្នាំនឹង
អត់ទាន់ការពេះកូវីដចាំឆ្នាំ-
កេយ(kidding)»។
ខណៈមយួរពំេចកេយមកក៏

មនអ្នកគាំទេជាចេើនបង្ហោញ
ការអបអរសាទរដោយបេើ
ជាសញ្ញារូបបេះដូង-
បង្ហោញការសេឡាញ់
និងចុចLikeហើយក៏
មនអ្នកខំមិនយា៉ាង-
ចេើនជាហូរហេ។គេ
ឃើញមនអ្នកខ្លះសរ-
សេរថា៖ «ចឹងហ្វេនជិត
បានញ៉ាំការបងភិមន-
ហើយ។សុំធ្វើកនូពា្នាយផង
បង។ចង់ឃើញកូនកំលោះ
អាយដល់សុំបេប់កា រ-
ផង!»។ឯអ្នកខ្លះនយិាយ
ថា៖ «Idolចេះលេង-
សើចទៀត។កំប្លេង
ស្ងួតណាស់អាយដល់
ខ្ញុំ។ ឆ្នាំកេយក៏បាន
Ok!គឺលើកទៅឆ្នាំ-
កេយហើយបងប្អនូ
យើង!»។
ទោះបីជាមនការ-

បញ្ជាក់នៅក្នុងសារ-
របស់ពធិីការនិីសេស់
វយ័ចេើនតេសមេស់
នៅតេក្មេង ហុិន-
ច័ន្ទនីរ័ត្នដេលសរ-
សេរថា«គេន់តេ

នយិាយលេង»មេនក្តីក៏មនិស្ងប់ចតិ្តនងឹសេចក្តី
ចង់ដងឹចង់ឮការពតិពីមហាជនដដេលខណៈ-

ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ក៏មនិអាចទទួលការបញ្ជាក់ពី
តារាសេីរូបនេះបានទេដោយបេព័ន្ធទូរ-
ស័ព្ទដេលធ្លាប់ទាក់ទងពីមុននាពេល
នេះមិនអាចទំនាក់ទំនងបានឡើយ។
គួររំឭកដេរថាអាជីវកម្មកេសិលេបៈ

លក់គេឿងសម្អាងកាយU.Meនិង
ELMAនោះគេឃើញកញ្ញាហុិន

ច័ន្ទនីរ័ត្នមនតួនាទីជាCEO
កេុមហ៊ុនហើយក៏ធ្លាប់ផេសព្វ-
ផេសាយពីផលិតផលនោះដេរ
ថា៖ «ម្ចាស់កេុមហ៊ុន

ក៏បេើតារាផេសព្វ-
ផេសាយកប៏េើអ្នក-
លក់ក៏បេើ អ្នក-
ទិញក៏ពេញចិត្ត។
ក្នុងនាមនាងខ្ញុំជា
តំណាងកេុមហ៊ុន

មនការជឿជាក់ជាមួយផលិត-
ផលធម្មជាតិ100%បានទាងំ
សា្អាតបានទាំងសុខភាព-
សេបេកជាពិសេសអ្នកចេក-
ចាយបានទាងំលយុសេលួ
លក់សេួលចំណេញផេសព្វ-
ផេសាយទលូំទលូាយជាមយួ
នឹងផលិតផលគុណភាព-
លំដាប់ខ្ពស់បេចាំក្នុងឆ្នាំ
២០២០ដេលជាផលិត-
ផលសមេស់បេបធម្ម-
ជាតិមន្តស្នេហ៍សមេស់
បេបធម្មជាតិពោលគឺ
សេឡាញ់សេបេកធម្មជាតិ
សេឡាញ់U.Me និង
ELMA»៕

សុខៗ ហិុន ច័ន្ទនីរ័ត្ន បង្ហើប រឿង 
លើកពេល រៀបការទៅ ឆ្នា ំកេយ 

សុខៗ  សេសីេស់ ហិុន ច័ន្ទ នីរ័ត្ន មក បង្ហើប លេង រឿង  
លើក   ថ្ងេ  ចូល រោង ការ ទៅ ឆ្នាកំេយ  ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក
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វ៉ា ខ្វនីទីន អូស បល់រំលង សុះ សូ៊ហាណា ពេល លេង ឲេយ ភ្នពំេញ កេន តេ លើកនេះ គេក៏មិន បនជួយ ណាហា្គាវើល។ 

ណាហ្គាវើល បាត់ កម្លាងំសំខាន់ 
ពេលបេឈមនឹងភ្នពំេញកេន
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ កេមុមិនទាន់សា្គាល់
ការចាញ់ដូចគា្នាគឺណាហា្គាវីល
និងភ្នពំេញកេននឹងតេវូវិលមក
ជួបគា្នានៅថ្ងេអាទិតេយហើយនេះ
ជាការបេកួតដ៏ធំបេចំាសបា្តាហ៍ទី
៧នេះចំណេកលោកសុកវាសនា
នឹងដឹកនំាកេមុអាសីុអឺរុ៉បទៅជួប
កេមុកំពុងឈរនៅលើកំពូលតារាង
ពេះខ័នរាជសា្វាយរៀងនៅថ្ងេសៅរ៍
ទំាងមនទុក្ខជាប់ខ្លនួ។
នៅក្នុងការបេកួតដ៏សំខន់

ជាមួយកេមុទើបធ្លាក់មកឈរនៅ
លេខ២ភ្នពំេញកេនលើកនេះ
ណាហា្គាវីលបានជួបក្តីកង្វល់
ផងដេរខណៈកីឡាករជមេើស
ដំបូងរហូតដល់ទៅ៣នាក់សុទ្ធ-
តេមិនអាចជួយកេមុបាននោះក្នងុ
នោះខេសេបេយុទ្ធជបុ៉នNaruse
Yutaនៅមនរបួសជាប់ខ្លនួឯ
ខេសេបេយុទ្ធវា៉ាខ្វនីទីនដេលទើប
ចាកចេញពីភ្នំពេញកេននៅ
ឈឺតេគាកចំណេកខេសេការពារ
កណា្តាលរៀមសឹុងមនរបួសពេល
ហ្វកឹហាត់ដេរអស់៥ថ្នេរ។
លោកមសចាន់ណាគេូបង្វកឹ

កេមុណាហា្គាវីលបានបេប់ថា៖
«ការតេៀមលើកនេះអាចពិបាក
បន្តចិពេះកីឡាកររបស់ខ្ញុំឈឺ៣
នាក់ហើយយើងក៏មនកីឡាករ
ជំនួសដេលមនកមេិតលេង
បេហាក់បេហេលដេរ។មួយវិញ
ទៀតយើងមនតេមកេមគេដេរ
ដោយសារយើងមនកីឡាករ
បរទេសតេ៤នាក់ទេហើយដល់
ពេលឈឺ១យើងនៅសល់តេ
៣នាក់ទេលេងលើទីលាន»។

គេូបង្វកឹរូបនេះបានបន្ថេមថា៖
«បើសិនជាខ្ញុំអត់មនបាត់បង់
កីឡាករទេនោះខ្ញុំអត់តានតឹងទេ
បុ៉ន្តេដល់ពេលបាត់កម្លាងំសំខន់
ដល់តេ៣នាក់បេបនេះវាអាចនឹង
មនការតានតឹងដេរ។ចំណេក
ការលេងរបស់ភ្នពំេញកេននៅ
រដូវកាលនេះមនការប្លេកដេរ
ពេះពីមុនគាត់ចុះទៅការពារ
ដើមេបីវាយបកតេពេលនេះគាត់
ចាប់លេងពីលើមកវិញគឺលេង
បេយុទ្ធចេើនអី៊ចឹងការលេងរបស់
យើងអាចនឹងមនការបេបេលួ
ទៅតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តេង»។
ចំណេកលោកសំុ៊វណា្ណាគេ-ូ

បង្គាលកេមុភ្នពំេញកេនមិន
អាចសំុការពនេយល់ពីការរៀបចំ
កេមុដើមេបីតេៀមជួបណាហា្គាវីល
លើកនេះបានទេដោយលោក
បានបេប់ថាលោកជាប់រវល់។
យា៉ាងណាក៏ដោយកេមុភ្នពំេញ
កេនដេលទើបធ្លាក់ពីកំពូល
តារាងមកឈរនៅលេខ២មន
១៤ពិន្ទុកេយស្មើ២-២ជាមួយ
កេមុវិសាខកាលពីសបា្តាហ៍មុន
នោះតេវូការឈ្នះខ្លាងំបំផុត។
បើសិនជាភ្នពំេញកេនចាញ់

កេមុណាហា្គាវីលលើកនេះគឺពួក-
គេអាចនឹងធ្លាក់ទៅឈរនៅលេខ
៤ជាបន្តទៀតពេះមិនមេនតេ
ណាហា្គាវីលទេដេលមន១១ពិន្ទុ
បុ៉ន្តេកេមុកំពុងឈរនៅលេខ៣
បឹងកេតក៏មន១១ពិន្ទដុេរហើយ
លើកនេះបឹងកេតក៏មនភាគ-
រយខ្ពស់ក្នងុការឈ្នះ៣ពិន្ទុពីកេមុ
គិរីវង់សុខសេនជ័យផងដេរ។
ដោយឡេកលោកសុកវាសនា

ដេលមនទុក្ខកេៀមកេំពេះជីដូន

លោកឈ្មោះលឹមហៀងបាន
ទទួលអនិច្ចកម្មដោយរោគាពាធ
ក្នងុអាយុ៩៣ឆ្នាំហើយបានបូជា
កាលពីមេសិលមិញនោះនឹងតេវូ
ដឹកនំាកេមុអាសីុអឺរុ៉បទៅជួបកេមុ
ម្ចាស់ជើងឯកសា្វាយរៀងខណៈ
ការបេកួតនេះសា្វាយរៀងមនការ-
ជឿជាក់ខ្លាងំក្នងុការឈ្នះ៣ពិន្ទុ
ដើមេបីការពារទីតំាងលេខ១ដេល
ពួកគេទើបដណ្តើមមកវិញពីកេមុ
ភ្នពំេញកេន។
លោកជូសារឿនគេជំូនួយ

កេមុសា្វាយរៀងបានបេប់ថា៖
«ទិសដៅសំខន់របស់យើងគឺ
តេវូខំបេងឹដណ្តើមឲេយបាន៣ពិន្ទុ
ពីកេមុអាសីុអឺរុ៉បហើយខ្ញុំគិតថា
យើងដូចជាមិនពិបាកក្នងុការ-
សមេចទិសដៅនេះទេពេះ
កេមុអាសីុអឺរុ៉បក៏មិនទាន់ស្ថតិនៅ
ក្នងុកេមុលំដាប់ដេលយើងគិត
ថាលំបាកនោះទេ បុ៉ន្តេយើង
ក៏មិនមើលសេលទៅលើគូបេកួត
បាននោះទេគឺយើងតេូវលេង
ដោយបេងុបេយ័ត្ន»៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅថ្ងេសៅរ៍
-អង្គរថាយហ្គរឺvយុវជនបាល់ទាត់
បាទីកីឡ.អេសអយូ៣:៣០
-ទ័ពvនគរបាលជាតិកីឡដា្ឋាន
សា្តាតចាស់៦:០០
-សា្វាយរៀងvអាសីុអឺរុ៉បកីឡ.
ខេត្តសា្វាយរៀង៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេអាទិតេយ
-គិរីវង់vបឹងកេតនៅកីឡដា្ឋាន
គិរីវង់សុខសេនជ័យ៣:៣០
-វិសាខvអគ្គសិនីកម្ពជុាកីឡ-
ដា្ឋានពេសីន៍៦:០០
-ណាហា្គាវីលvភ្នពំេញកេន
កីឡដា្ឋានសា្តាតចាស់៦:០០

ពិធីការិនីទូរទស្សន៍ និង តារា សម្តង្ សី្ រូប ស្ស់ 
កញ្ញា ហិ៊ន ច័ន្ទ នីរ័ត្ន  ។ រូបថត ហុង មិនា
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