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Lukaku ជួយ Inter ឯ Fernandes 
ស្រោចស្រោង់ Man United ទៅវគ្គ១/២

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

UNDPៈកម្ពជុាត្រវូពឹងលើបច្ច្រកវិទ្រយានិងពិពិធកម្មស្រដ្ឋកិច្ច
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ជាមួយចក្ខុវិស័យ
របស់រដ្ឋាភបិាលក្នងុការប្រែកា្លាយ
កម្ពុជាឲ្រែយទៅជាប្រែទ្រែសមាន
ប្រែក់ចណំលូមធ្រែយមកម្រែតិខ្ពស់

ត្រែមឹឆ្នាំ២០៣០នងិជាប្រែទ្រែស
មានប្រែក់ចំណូលខ្ពស់ត្រែឹមឆ្នាំ
២០៥០អាចសម្រែចទៅបាន
លុះត្រែត្រែខ្លនួច្រែះទាញប្រែយោជន៍
ពីសកា្ដានុពលន្រែបច្ច្រែកវទិ្រែយាដើម្រែបី
ធ្វើឲ្រែយប្រែសើរឡើងនិងត្រែូវធ្វើ

ពពិធិកម្មស្រែដ្ឋកចិ្ចផងដ្រែរ។បើ
តាមរបាយការណ៍ចុងក្រែយ
បំផុតរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្រែឍន៍សហ-
ប្រែជាជាតិ(UNDP)។
របាយការណ៍ន្រែះមានឈ្មោះ

ថាការសម្រែបខ្លនួតាមនងិការ-

អនុវត្តបច្ច្រែកវិទ្រែយាឧស្រែសាហកម្ម
៤.០ នៅក្នុងប្រែទ្រែសកម្ពុជា
ដ្រែលត្រែវូបានរៀបចំឡើងដោយ
កម្មវធិីអភវិឌ្រែឍន៍សហប្រែជាជាតិ
(UNDP)នងិអង្គភាពទនំាក-់
ទំនងគោល...តទៅទំព័រ ១០

ករណីឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណានៅទូទំាងពិភព-
លោកកើនឡើងរហូតជាង២០លាននាក់

កៃុង ប៉ារីសៈ យោងតាម
ចំនួនសរុបរបស់ប្រែភពផ្លូវការ
មួយចំនួនរបស់សារព័ត៌មាន
AFPកាលពីថ្ង្រែចន្ទបានឲ្រែយដងឹ
ថាចំនួនករណីឆ្លងវីរុសផ្លូវ-

ដង្ហើមករូ៉ូណាប្រែភ្រែទថ្មីដ៏ចម្ល្រែក
ន្រែះបានកើនឡើងរហូតដល់
ជាង២០លាននាក់បច្ចុប្រែបន្ន
ត្រែូវបានគ្រែកត់ត្រែនៅទូទាំង-
ពិភពលោក...តទៅទ ំព័រ  ១២

អុ៊ត គំនូសចរាចរណ៍
កម្មករកំពុងអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍ថ្មីនៅលើផ្លូវព្រែះនរោត្តមកាលពីថ្ង្រែម្រែសិលមិញ។ដើម្រែបីចៀសវាងគ្រែះថា្នាក់ចរាចរណ៍យើង-

ទាំងអស់គ្នាត្រែូវគោរពច្រែបាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។រូបថតហ្រែងជីវ័ន

កម្ពជុាផ្អាកជើងហោះ-
ហើ្ររពីហ្វលីីពីនក្រយ
អ្នកដំណើរពីប្រទ្រស
ន្រះ១៣នាក់ផ្ទកុកូវីដ

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រប្រប់
មន្ត្រកំុីប្រើទារុណកម្មលើ
ជនជាប់ឃំុនៅកន្ល្រងឃំុ-
ឃំាងដើម្របីយកចម្លើយ

ខន សាវិ
 
ភ្នពំៃញ ៈ  រដ្ឋាភបិាលនងឹផ្អាក

ជើងហោះហើរមកពីប្រែទ្រែស
ហ្វីលីពីនមួយរយៈចាប់ពីថ្ង្រែទី
១៣ខ្រែសីហាស្អ្រែកន្រែះតទៅ
ក្រែយពីមានករណីនាចំលូជងំឺ
កូវីដ១៩ពីប្រែទ្រែសន្រែះមកកម្ពុជា
ចំនួន១៣នាក់កាលពីថ្ង្រែទី៩
ខ្រែសីហា។
ស្រែចក្ដបី្រែកាសព័ត៌មានរបស់

ក្រែសងួសខុាភបិាលដ្រែលច្រែញ
កាលពីម្រែសិលមិញបញ្ជាក់ថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រែីហុ៊នស្រែន
បានសម្រែចជាផ្លូវការនៅថ្ង្រែទី
១១ខ្រែសីហាឱ្រែយផ្អាកជើងហោះ-
ហើរមកពី...តទៅទំព័រ  ២

មុំ គន្ធា

កំពង់ ធំៈ រដ្ឋមន្រែ្តីក្រែសួង
មហាផ្ទ្រែលោកសខ្រែងបាន
បញ្ជាទៅអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិនិងក្រែមុការងារពាក់-
ពន័្ធឲ្រែយចុះសុើបអង្ក្រែតជាបនា្ទាន់

បនា្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពី
ជនរងគ្រែះដ្រែលជាមន្រែ្តីនគរ-
បាលនារីន្រែស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលខ្រែត្តកំពង់ធំដ្រែលប្តងឹចោទ
លោកស្នងការខ្រែត្តន្រែះពីការ-
បៀតបៀនក្រែរភ្រែទនិងបំពាន
លើពួកគ្រែ។

លោកសខ្រែងបានប្រែប់អ្នក-
កាស្រែតនៅព្រែឹកម្រែសិលមិញថា
លោកទទួលបានព័ត៌មាននិង
ពាក្រែយស្នើឱ្រែយជួយរកយុត្តិធម៌ពី
ជនរងគ្រែះទំាងន្រែះដ្រែលពួកគ្រែ
បានចោទថាលោកអុ៊កកុសល
ស្នងការខ្រែត្តកំពង់ធំបានប្រែព្រែឹត្ត

អំពើមិនគប្រែបីមកលើពួកគត់
ដោយលោកបានបញ្ជូនករណី
ន្រែះទៅលោកន្រែតសាវឿន
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោក
ចាន់អា៊ានរដ្ឋល្រែខាធិការក្រែសួង
មហាផ្ទ្រែ និងលោកសុខលូ
អភិបាលខ្រែត្តកំពង់ធំដើម្រែបីធ្វើ

ការពិនិត្រែយករណីន្រែះ។
លោករដ្ឋមន្រែ្តីបញ្ជាក់ថា៖

«រឿងន្រែះមិនម្រែនជាករណីថ្មី
ទ្រែជារឿងយូរមកហើយ បុ៉ន្ត្រែ
ដោយសារនៅក្នងុស្នងការដ្ឋាន
ខ្រែត្តកំពង់ធំមានបញ្ហា ដូចន្រែះខ្ញុំ
មិនទាន់អាច...តទៅទំព័រ  ៤

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រែីក្រែសួង
មហាផ្ទ្រែលោកឧបនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រែីសខ្រែងពីម្រែសិលមញិបាន-
ប្រែប់ដល់មន្ត្រែីពាក់ពន័្ធទាងំអស់
កុំឲ្រែយប្រែើប្រែសក់ារធ្វើទារណុកម្ម
ដើម្រែបីយកចម្លើយពីជនដ្រែលត្រែវូ
បានដកហូតសិទ្ធិស្រែរីភាពពី-
ព្រែះទង្វើប្រែបន្រែះរលំោភសទិ្ធ-ិ
មនសុ្រែសនងិប៉ះពាល់ដលស់្រែចក្ដ-ី
ថ្ល្រែថ្នូររបស់មនុស្រែស។
ថ្ល្រែងក្នុងពិធីប្រែកាសចូលកាន់

មខុតណំ្រែងសមាជកិគណៈកមា្មោ-
ធិការជាតិប្រែឆំងទារុណកម្ម
លោកសខ្រែងមានប្រែសាសន៍
ថាពត័ម៌ានច្រែញពីជនដ្រែលត្រែវូ-
បានដកហតូស្រែរភីាពមានសារៈ-
សំខាន់ក្នុងការស្វ្រែងរកយុត្តិធម៌
ការរៀបចំអប់រំក្រែប្រែ និងធ្វើ-
សមាហរណកម្មពួកគ្រែទៅក្នុង
សង្គមជាតិវិញ។ប៉ុន្ត្រែព័ត៌មាន
ដ្រែលសមស្រែបមិនម្រែនជាព័ត៌-
មានបានមកពីចម្លើយដ្រែលបាន
ពកីារធ្វើទារណុកម្មនោះទ្រែ។ការ-
ធ្វើទារណុកម្មនងិប្រែព្រែតឹ្តកម្មមនិ
គប្រែបីដ្រែលឃោរឃៅអមនសុ្រែសធម៌
និងបនា្ទាបបនោ្ថោក មិនម្រែនជា
វធិានការចាបំាច់ដ្រែលត្រែវូយកមក
អនុវត្តចំពោះជនទាំងនោះឡើយ។
លោកថ្ល្រែងដចូ្ន្រែះថា៖«ផ្ទយុទៅ-

វញិការធ្វើប្រែបន្រែះគឺជាអពំើខសុ-
ច្រែបាប់និងអំពើ...តទៅទំព័រ ៤

លោកសខ្រងបញ្ជាឲ្រយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
សុើបអង្ក្រតជាបនា្ទាន់ករណីនគរបាលនារីប្តងឹចោទស្នងការខ្រត្តកំពង់ធំបៀតបៀនក្ររភ្រទ



តពីទំព័រ១...ប្រទ្រសហ្វលីីពីន
ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារ
ប្រទ្រសន្រះកំពុងមានអត្រ
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩យ៉ាងគំហុក
និងជាប្រទ្រសមានចំនួនឆ្លង
ខ្ពស់ជាងគ្របំផុតនៅក្នងុចំណម
ប្រទ្រសសមាជិកអាសា៊ាន។
ស្រចក្ដបី្រកាសពត័ម៌ានបាន

បញ្ជាក់ថា៖«អ្នកដំណើរមកពី
ប្រទ្រសហ្វលីីពីនក៏ជាការព្រយួ-
បារម្ភផងដ្ររ។ម្រយ៉ាងទៀតកាល
ពីថ្ង្រទី៩សីហាជើងហោះហើរ
មកពីប្រទ្រសហ្វលីីពីនមួយដ្រល
មានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន

១១៩នាក់ត្រវូបានធ្វើត្រស្ដរក-
ឃើញអ្នកវជិ្ជមានវរីសុកូវដី១៩
រហូតដល់១៣»។
កាលពីថ្ង្រទី១០សីហាក្រសួង

សខុាភបិាលប្រទ្រសហ្វលីពីនី
បានរាយការណ៍ថាមានករណី
ឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៦៩៥៨
នាក់និងជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ង្រ
កើនឡើងខ្ពសប់ផំតុដ្រលបាន
ធ្វើឱ្រយប្រទ្រសន្រះមានអ្នកឆ្លង
សរុបកើនដល់១៣៦៦៣៨នាក់។
ក្រសួងដដ្រលបន្តថាចំណ្រក
អ្នកសា្លាប់ថ្មីមានចំនួន២៤នាក់
ដ្រលធ្វើឱ្រយចំនួនអ្នកសា្លាប់កើន-

ឡើងដល់២២៩៣នាក់។
ហ្វីលីពីនទើបបានប្រកាស

បិទរដ្ឋធានីមា៉ានីលនិងតំបន់ជំុវិញ
ទីក្រុងន្រះសាជាថ្មីដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញក្រសួង

សុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយ-
ការណ៍ថាមានករណីនំាចូលជំងឺ
កូវីដពីក្រប្រទ្រសចំនួន១៥
ករណីបន្ថ្រមទៀតដ្រលធ្វើឱ្រយ
ករណីឆ្លងសរបុកើនដល់២៦៦
នាក់នងិករណីជាសះស្របើយថ្មី
មា្នាក់ទៀតដ្រលធ្វើឱ្រយអ្នកជា-
សះស្របើយទាំងអស់កើនដល់

២២០នាក់។
ករណីថ្មីទំាង១៥នាក់ក្នងុនោះ

មាន១៣នាក់ស្ថតិក្នងុចំណម
អ្នកដំណើរជនជាតិចិនចំនួន
១១៩នាកដ់្រលបានធ្វើដណំើរ
មកពីប្រទ្រសហ្វីលីពីននិង២
នាក់ទៀតជាស្ដ្រជីនជាតិខ្ម្ររក្នុង-
នោះជាកមុារីអាយុ១៣ឆ្នាំមា្នាក់
ស្ថតិក្នងុចំណមអ្នកដំណើរទំាង
៧២នាក់ផ្រស្រងទៀតមកពីសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកហើយតជើងហោះ-
ហើរនៅកោះត្រវ៉ាន់។ជើងហោះ-
ហើរទំាង២ដ្រលដឹកអ្នកដំណើរ
មកពីសហរដ្ឋអាម្ររិកនិងហ្វលីី-

ពីនន្រះបានមកដល់កម្ពុជា
កាលពីថ្ង្រទី៩សីហា។
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបត្របាន

ផ្អាកជើងហោះហើរមកពីប្រទ្រស
ឥណ្ឌូន្រសុីនិងមា៉ាឡ្រសុីក្រយពី
ប្រទ្រសទាំង២ន្រះបាននាំចូល
ជំងឺកូវីដ១៩ច្រើនបំផុតចូលមក
កាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន

បានប្រកាសកាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រ
សីហាថាជំងឺកូវីដ១៩ កំពុង
គំរាមកំហ្រងការរស់នៅអាយុ-
ជីវិតនិងស្រដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំង-
សកលលោកប៉នុ្ត្រលោកបញ្ជាក់

ថាសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅ
កម្ពជុាគឺមនិមានភាពធ្ងនធ់្ងរទ្រ
ដោយសារមិនមានការឆ្លងនៅ
ក្នុងប្រទ្រសនិងមានត្រករណី
នាំចូលពីក្រប្រទ្រស។
ក្រសងួសខុាភបិាលបានបន្ត

អំពាវនាវឱ្រយពលរដ្ឋត្រូវអនុវត្ត
វិធានការការពារខ្លួនជាចាំបាច់
ដើម្របីទប់សា្កាត់ការចម្លងពីមនុស្រស
មា្នាក់ទៅមនុស្រសមា្នាក់ ខណៈថ្ង្រ
ឈប់សម្រកសងចូលឆ្នាំមាន
រយៈព្រលយរូរហតូ៩ថ្ង្រនៅក្នងុ
ខ្រសីហាន្រះកាន់ត្រខិតជិត
មកដល់៕

បុ៉នា្មានខ្រចុងក្រយន្រះមា្នាក់ៗ
ភ័យខា្លាចឈឺ និងសា្លាប់ដោយសារ
ជំងឺកូវីដ១៩ត្រដល់ព្រលសា្លាប់ម្រន
ទ្រនប្រុយៗ ជាបន្តបនា្ទាប់ទាំងខ្លួននៅ
ក្ម្រងដ្រលខ្លះទើបត្រជាង៣០ឆ្នាំ ខ្លះ
៤០ឆ្នាំខ្លះជាង៥០ឆ្នាំហើយត្រវូបាន
យកបង្ហោះតាមបណ្ដោញសង្គមហ្វ្រស-
ប៊ុកគឺមិនហា៊ានប្រប់ថាសា្លាប់ដោយ
សារត្រផឹកស្រទ្រ។
ក៏ប៉ុន្ត្របនា្ទាប់ពីសុើបសួរទៅទើប

ដឹងថាអ្នកខ្លះបានដ្រកសា្លាប់ដោយសារ
ផឹកស្រច្រើនព្រកខ្លះគំាងប្រះដូង-
ល្រងដើរខ្លះលើសសមា្ពាធឈាមសា្លាប់
១ចហំៀងខ្លនួ។រឯីបងប្អនូសាច់ញាតិ
ឆ្ងាយៗ និងមិត្តភក្តិខ្លះបានត្រមឹត្រផ្ញើ-
សាររំល្រកទុក្ខតាមហ្វ្រសបុ៊កឬក៏សរ-
ស្ររកាត់ជាភាសាអង់គ្ល្រស RIP
(RestInPeace)សមូវញិ្ញាណក្ខន្ធអ្នក
ទៅកាន់សុគតិភពត្របុ៉ណ្ណងឹ។ចណំ្រក
អ្នកធា្លាប់ផឹកសីុជាមួយគា្នាខ្លះយ៉ាងច្រើន
បានត្រមឹត្រចូលបុណ្រយតាមគា្នាក៏ចប់
ទៅខណៈដ្រលអ្នករងទុក្ខធំពតិប្រកដ
គឺប្រពន្ធនិងកូនៗដ្រលជាអ្នកបាត់-
បង់ជំហររកប្រក់ចំណូលដើម្របីផ្គត់-
ផ្គង់គ្រួសារមួយទាំងមូល។
ក្រពីសា្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លង

សុរាក៏បានបង្កវិនាសកម្មធំៗផ្រស្រងទៀត
គឺគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ការបើកបរលើ
ចិញ្ចើមផ្លូវល្រងខ្វល់ពីជីវិតអ្នកដទ្រ
ដ្រលកពំងុបើកបរលើផ្លវូជាមយួផងដ្ររ។
ករណីទាងំន្រះឲ្រយត្រមានការជិះបកុគ្រ
រួចគឺត្រងត្របើករត់ទំាងខ្លនួនៅស្រវឹង-
ជោកហើយបនា្ទាប់មកកប៏ងល់យុទៅ
ឲ្រយគ្រសួារជនរងគ្រះឬក៏សម្រលួគា្នា
ក្រផ្លវូការក៏ចប់ទៅពោលគឺកម្រឃើញ
អ្នកស្រវងឹបើកបរប៉ះគ្រហើយជាប់គកុ
ទៅតាមច្របាប់ណស់ បើទោះបីជាប់-
គុក ក៏មិនយូរដ្ររ។ម្រយ៉ាងវិញទៀត
សុរាក៏បង្កឲ្រយមានអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួ-
សារផងដ្ររដោយអ្នកស្រវឹងខ្លះបាន

ស្រកជ្ររប្រពន្ធកូនឬក៏វយតប់គា្នា
ហើយខ្លះក៏មានបាញ់បោះស្ររីទៀត
ផងឬបើមិនដូច្នាះទ្រអ្នកស្រវឹងស្រក-
ឡូឡារំខានអ្នកជិតខាងក៏មាន។
ន្រះគឺជាបញ្ហោដ៏គួរឲ្រយព្រួយបារម្ភ

អំពីបញ្ហោសុខភាព និងអាយុជីវិត
ពលរដ្ឋកម្ពជុាខណៈស្រដ្ឋកចិ្ចគ្រសួារ
មយួចនំនួកពំងុត្រសម្របរូហរូហៀរខ្លះ
កំពុងត្រឡើងកូដខ្លះឡើងតំណ្រងខ្លះ
កំពុងត្រចាប់មានលុយចាយនឹងគ្រ
អ៊ីចឹងក៏ផ្តើមប្រឹងជុះតាមដំរីដោយ
ឃើញគ្រផកឹទនំងឆ្ងាញ់ទោះបីជាមនិ
បានស្រថ្ល្រល្ៗអ ផឹកនឹងគ្រក៏បានត្រមឹ
ត្រស្រឬក៏ស្របៀរល្មមៗដ្រលគាស់
គម្របកំប៉ុងយករង្វាន់តាមយកឡាន
ទំនើបតាមគ្រតាមឯងទៅ។បើនយិយ
ពីទីកន្ល្រងស្ទីមសូណឬក៏កន្ល្រងហាត់-
ប្រណឬក៏កន្ល្រងកម្រសាន្តវិញគឺមាន
បុរសខ្លះជំុៗ គា្នានិយយត្រពីរឿងផឹក
ស្រល្អៗ អួតគា្នាទៅតាមកាលីបរបស់
គ្រពោលគឺព្រលជួបជាមួយអ្នកធំៗ 
អ្នកមានៗ ឬក៏បានផឹកស្រជាមួយកូន
អ្នកធំម្ដងៗក៏តំាងខ្លនួឯងជាអ្នកគ្រន់-
បើដ្ររ។រីឯស្ត្រីដ្រលបម្រើស្រវកម្រសាន្ត
វិញក៏ទទួលរងបញ្ហោសុខភាពដ្ររនៅ
ព្រលភ្ញៀវបង្អកឬក៏ស្ត្រីខ្លនួឯងចង់ហូប
ស្របៀររបស់ក្រមុហ៊ុនខ្លួនឲ្រយបាន
ច្រើនក៏រង់ចាំលើកក្រវស្រកំដរភ្ញៀវ
ហើយបើគ្រលើកដច់ក៏ដច់នឹងគ្រ

ទៅ។នៅសបា្តាហ៍ក្រយគឺរដ្ឋត្រវូអន-ុ
ញ្ញាតឲ្រយឈប់សងចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណី
ខ្ម្ររពីថ្ង្រទី១៧ដល់ថ្ង្រទី២១សីហា
ឆ្នាំ២០២០ដ្រលនឹងមានការជួបជំុ
បងប្អនូអ្នកជិតខាងជាថ្មីឡើងវិញ
នៅតាមស្រុកភូមិ គឺមានត្រសា្វាគមន៍
គា្នាតាមរយៈស្រឬក៏ស្របៀរហ្នឹង។
ក្រមុផកឹស្រជាប្រចាំខ្លះបានបង្កើត

Groupក្នងុMessengerហើយត្រង
បង្ហោះរបូពីសកម្មភាពហបូស្រថ្ល្របើ
បា៉ាន់ប្រមាណតម្ល្រទៅគឺជាមធ្រយម
ប្រមាណជា២៥មុឺនដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំ។
មានរូបភាពជាច្រើន ឲ្រយត្ររាងមាន
ព្រលទំន្ររបន្តិចក៏ជុំគា្នាផឹកហើយបើ
មនិផកឹទ្រគជឺាទទូៅត្រងត្រមានការ-
អាក់អន់ចិត្តនឹងគា្នាឬក៏មិត្តភក្តិក្នងុក្រមុ
ដក់សមា្ពាធដើម្របីឲ្រយបានចូលរួមផឹក-
សុីជាមួយគា្នាហើយបើព្រលថ្ង្រវិញ
គឺមានទំាងល្រងល្រប្រងបៀកំដរផង
ដ្រលខុសពីផឹកព្រលយប់ត្រងរកនារី
មកកំដរ ប៉ុន្ត្រករណីន្រះច្រើនត្រអ្នក
កាលីបលើទ្រ។ រីឯអ្នកល្មមៗគឺគ្រ
ប្រកូកប្រកាសតាមទូរស័ព្ទឬសារជា
សឡំ្រងហៅគ្នីហៅគា្នាមកជបួជុំដោយ
អ្នកខ្លះមានលយុត្រមឹត្រទញិស្របៀរ
ក៏ប្រងឹផឹកនឹងគ្រដ្ររ។ម្រយ៉ាងទៀតការ-
ផឹកក៏គា្មានគិតអាយុដ្ររដោយក្ម្រងៗ
អាយុមិនទាន់គ្រប់វ័យផឹកស្រ ក៏ច្រះ
ផកឹច្រះចលូរកស្រវកម្រសាន្តឬក៏រកទញិ

បានតាមមា៉ាតឬក៏តាមហាងផឹកសីុនៅ
ជុំវិញសាលដ្រលងយស្រួលរក។
តាមរបាយការណ៍ដ្រលច្រញផ្រសាយ

ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)ក្នងុឆ្នាំ២០១៥បានរកឃើញ
ថាក្នុងចំណមយុវវ័យកម្ពុជាគឺ
មានអាយុចនោ្លាះពី១០ទៅ១៩ឆ្នាំ។រីឯ
៨១,៤ភាគរយន្របុរសនិង៥៧,៦
ភាគរយន្រស្ត្រីត្រវូបានរាយការណ៍ថា
ច្រះផកឹគ្រឿងស្រវងឹខណៈស្ត្រី៨,០៩
ភាគរយនិងបុរស១,១១ភាគរយបាន
សមា្គាល់ខ្លនួពួកគ្រថាជាអ្នកផឹកគ្រឿង-
ស្រវឹងច្រើន។ម្រយ៉ាងការប្រើប្រស់
គ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្រសារភា្ជាប់ទៅនឹង
ការរួមភ្រទដំបូងដ្រលគា្មានសុវត្ថិភាព
និងអំពើហិង្រសានៅក្នុងចនោ្លាះអាយុ
របស់យុវវ័យទាំងនោះ។
តាមរយៈការសកិ្រសាស្រវជ្រវស្តអីពំី

អត្រប្រវ៉ាឡង់ន្រកតា្តាប្រឈមជងំឺមិន
ឆ្លងនៅឆ្នាំ២០១៦ដោយសាកល-
វិទ្រយល័យវិទ្រយសាស្ត្រសុខាភិបាលនិង
ក្រសួងសុខាភិបាលក្នងុចំណមប្រ-
ជាជនចនំនួ២៨៧០នាក់ដ្រលមាន
អាយុពី១៨ដល់៦៩ឆ្នាំបានរកឃើញ
ថា៩,៦ភាគរយ បានលើសជាតិស្ករ
ឬក៏កំពុងត្រប្រើថា្នាំជំងឺទឹកនោមផ្អ្រម
ហើយជាង៩០ភាគរយន្រមនុស្រសព្រញ-
វយ័នៅកម្ពជុាយ៉ាងហោចណស់មាន
១កតា្តាណមួយ(ជក់បារីផឹកស្រហបូ-
អាហារប្រព្រកឬក៏ផ្អ្រមព្រកនងិកង្វះ
កាយវប្របកម្ម)ដ្រលបណ្ដោលឲ្រយមាន
ជងំឺទកឹនោមផ្អ្រម។សរុាក៏ជាឫសគល់
ន្រជំងឺទឹកនោមផ្អ្រមផងដ្ររ។
បើពឹងលើច្របាប់ស្តពីីការត្រតួពិនិត្រយ

ផលតិផលគ្រឿងស្រវងឹចាប់ផ្តើមព្រង
តាងំពីឆ្នា២ំ០០៨អស់ព្រលជាង១០
ឆ្នាំហើយនៅត្រមិនទាន់អនុម័តទៀត។
ទោះបីជាមានមាត្រសំខាន់ៗ ដ្រលចំា-
បាច់ក្នុងច្របាប់ន្រះ គឺមាត្រ១២ដ្រល
បានកំណត់ហាមលក់ និងច្រកចាយ
ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភ្រទ
ដល់អ្នកមានអាយុក្រម២១(ម្ភ្រ
មួយ)ឆ្នាំ និងមាត្រ១៣ហាមលក់
គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភ្រទចាប់ពីម៉ាង

១២យប់រហតូដល់ម៉ាង៦ព្រកឹលើក
ល្រងត្រទតីាងំមយួចនំនួដ្រលកំណត់
ដោយអនុក្រឹត្រយ។
សរុបមកវិញរាជរដ្ឋាភិបាលគួរត្រ

ប្រៀបធៀបគា្នារវងប្រក់ចំណូលរដ្ឋនងិ
ស្រដ្ឋកិច្ចក្រមុហុ៊នជាមួយនឹងផលប៉ះ-
ពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកផឹក
គ្រឿងស្រវងឹជាប្រចាំនងិអ្នកផកឹមាន
លក្ខណៈប្រមឹកស្រវឹងខួបថាតើរដ្ឋ
គួរត្របើកទូលំទូលយបន្ត ចង់ក្ម្រង
អាយុប៉ុនា្មានក៏អាចទិញស្រផឹកបាន
មា៉ាស្ររីទៀតឬក៏បើកសិទ្ធិឲ្រយប្រើប្រស់
គ្រឿងស្រវឹង ត្រមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹង
កំណត់ដោយច្របាប់? ដូចនៅប្រទ្រស
ថ្រដ្រលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា គឺគ្រ
គោរពស្រចក្តីទូនា្មានព្រះសមា្មាសម្ពទុ្ធដោយ
បានច្រញបម្រមមិនឲ្រយប្រើគ្រឿងស្រវឹង
នៅថ្ង្រមាឃបជូានងិវសិាខបជូាហើយ
ក្លិបកម្រសាន្តរាត្រីគឺបិទត្រឹមម៉ាង២រំលង-
អ្រធាត្រប៉ុណ្ណោះ។ រីឯអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធ
សាសនានៅថ្រខ្លះគឺថ្រមទំាងមិនយក
ថ្ង្រសីលទទួលទានស្រទៀតផង។
ហ្រតុដូច្ន្រះរដ្ឋសភាគួរអនុមត័ច្របាប់

ស្តពីីការត្រតួពនិតិ្រយផលតិផលគ្រឿង-
ស្រវឹងឲ្រយបានឆប់ដើម្របីចូលរួមចំណ្រក
កាត់បន្ថយអត្រអ្នកកើតមានជំងឺរា៉ារ៉ំ្រ
និងអត្រសា្លាប់ដោយសារត្រផឹកស្រ
នោះ។បើទោះបីជាច្របាប់ន្រះមិនទាន់
អនុមត័នៅឡើយក៏ដោយក៏អ្នកទទលួ
ទានស្រជាប្រចំាគួរត្រចាប់ផ្តើមពីខ្លនួ-
ឯងដោយកាត់បន្ថយការផឹកសីុវង្វ្រង-
វង្វាន់ភ្ល្រចមខុភ្ល្រចក្រយដោយសារ
ត្រស្រនោះគឺមនិទទលួទានស្រនៅ
ថ្ង្រឧបោសថសីលថ្ង្រមាឃបូជានិង
វិសាខបូជាផង។កន្លងមកក្រសួងព័ត៌-
មានធា្លាប់បានហាមប្រមផ្រសាយពា-
ណជិ្ជកម្មគ្រឿងស្រវងឹនៅថ្ង្រមាឃបជូា
និងវិសាខបូជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាល
ក៏ធា្លាប់ហាមទទួលទានស្រនៅថ្ង្របូជា
ព្រះសពព្រះបរមរតនកោដិសម្ត្រច
ព្រះនរោត្តមសីហនុផងដ្ររ៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ
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 វ៉ន   ដា រ៉ា   
 
ភ្នំ ពេញៈ  គណៈ កម្មា ធិការ- 

ជាតិ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក បាន អំពាវ នាវ ដល់ សា- 
ធារណ ជន នៅ ទូ ទាំង បៃ ទៃស   
តៃូវ ចូល រួម គោរព ចៃបាប់ ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លវូ គោក ក្នងុ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ 
ទៅ កាន ់តបំន ់កមៃសាន្ត នានា  ក្នងុ 
អឡុំង ពៃល ឈប ់សមៃក  ដើ មៃបី  
ចូល រួម បង្ការ និង ទប់ សា្កាត់ 
គៃះ ថ្នាក់ នៅ លើ ដង ផ្លូវ  ដៃល 
បណ្ដាល មក ពី ការ បើក បរ មិន 
គោរព ចៃបាប់  បៃមថ   និង ស្ថិត 
ក្នុង សា្ថាន ភាព សៃ វឹង ។   

 រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន សមៃ ច 
ឲៃយ ពល រដ្ឋ នៅ ទូទាំង បៃ ទៃស 
បាន ឈប់ សមៃក ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
១៧ - ២១  ខៃ សីហា នៃះ   ដៃល 
ជា ការ សង ជ ំនសួ មក វញិ  នវូ ថ្ងៃ 
សមៃក ក្នងុ ពធិ ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ី
បៃពៃ ណ ីជាត ិ កាល ព ីខៃ មៃ សា   
ពៃះ រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន បិទ  
ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រ ីក រាល ដល 
ជំ ងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល បណ្ដាល ឲៃយ 
មនសុៃស ជា ចៃើន នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស 
នានា នៅ ក្នុង ពិភព លោក ឆ្លង 
និង សា្លាប់ ។ 

 គណៈ កម្មា ធិការ ជាតិ នៃះ 

បាន បញ្ជាក់ ថ ៖ « សាធា រ ណ- 
ជន  ជា អ្នក បៃើ  បៃស់ ផ្លវូ ទំាង អស់  
បន្ថៃម ពី លើ ការ អនុ វត្ត គៃប់ 
វិធាន ការ  ការពារ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ - 
វីដ១៩  សូម មៃត្តា បន្ត  ការ យក- 
ចិត្ត ទុក ដក់   ការ បៃុង បៃ យ័ត្ន  
និង ការ ចូល រួម គោរ ព ចៃបាប់ ចរា 
ចរណ៍  ផ្លូវ គោក  រាល់ ពៃល ធ្វើ 
ដំណើរ នៅ លើ ដង ផ្លូវ ជា និច្ច » ។

គណៈ កម្មា ធិការ ជាតិ សុវត្ថិ- 
ភាព ចរា ចរណ ៍ផ្លវូ គោក  បាន ឲៃយ 
ដឹង ទៀត ថ  ៖  «  អ្នក បៃើ បៃស់ 
ផ្លូវ តៃូវ  អនុ វត្ត តម វិធាន ការ 
ចៃបាប ់មយួ ចនំនួ ដចូ ជា  តៃវូ ពាក ់
មួក សុវត្ថិ ភាព ជា និច្ច  ក្នុង ពៃល 
ធ្វើ ដំណើរ តម ទោច កៃយានយន្ត 
ទោះ ជិត ឬ ឆ្ងាយ គៃប់ ពៃល 
វៃលា ។  មិន តៃូវ  បើក បរ លើស 
លៃបឿន កំណត់ ជា ដច់ ខាត ។  
មិន តៃូវ បើក បរ កៃម ឥទ្ធិ ពល 
នៃ គៃឿង សៃ វឹង ជា ដច់ ខាត ។  
តៃវូ គោរព សទិ្ធ ិ អាទ ិភាព  គោរព 
សញ្ញា ចរា ចរណ៍  និង បៃកាន់ 
សា្តា ំជា នចិ្ច ។  តៃវូ ពាក ់ខៃសៃ កៃវាត ់
សុវត្ថិ ភាព   ជា និច្ច  ក្នុង ពៃល ធ្វើ 
ដំណើរ តម រថ យន្ត ។  មិន តៃូវ  
បត់ ឬ វា៉ា ជៃង  ក្នុង ភាព បៃ ថុយ- 
បៃថន  ឬ បៃើ ទូរ ស័ព្ទ ដោយ 
គ្មាន ឧប ករណ៍ សំឡៃង  ភា្ជាប់ 

ទំនាក់ ទំ នង ជា ដើម ។   ចំពោះ រថ យន្ត 
ដឹក អ្នក ដំណើរ  ឬ ដឹក  កម្ម ករ  
មនិ តៃវូ ផ្ទកុ អ្នក ដណំើរ  ឬ កម្មករ 
លើ ដំបូល   និង កុំ ដំឡើង ថ្លៃ ធ្វើ 
ដំណើរ ក្នុង ឱកាស នៃះ » ។     

 លោក សៃី  មឹន  មណវី  រដ្ឋ- 
លៃខា ធិការ  កៃ សួង សាធា រណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជនូ និង ជា អគ្គ លៃខា- 
ធិការ នៃ អគ្គ លៃខា ធិការ ដ្ឋាន 
គណៈ   កម្មា ធិការ ជាតិ សុវត្ថ ិភាព- 
ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក   បាន ថ្លៃង 
កាល ពីមៃសិល មិញ ថ   ក្នុង ការ 
បង្ការ  ទប ់សា្កាត ់បញ្ហា គៃះ ថ្នាក ់
ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក នា ថ្ងៃ ឈប់- 

សមៃក ខាង មខុ នៃះ សមត្ថ កចិ្ច 
ពាក ់ពន័្ធ   នងិ សមត្ថ កចិ្ច នៅ ត ម 
បណ្ដា រាជ ធាន ី  ខៃត្ដ  នងឹ បន្ត អនុ វត្ដ 
ការ រឹត បន្តងឹ ចៃបាប់ចរា ចរណ៍ ត ម 
គោល ដៅ នានា ដៃល មន្តៃី ជំ- 
នាញ បាន កំ ណត់ ទុក ។   

 លោក សៃី ថ្លៃង ថ ៖« សមត្ថ- 
កិច្ច យើង មិន បាន សមៃក ទៃ   
ពួក គត់ នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ  បៃុង- 
បៃយត័្ន  ជា ន ិច្ច   ជា ពសិៃស ពៃល 
ឈប់ សមៃក នៃះ  គឺ ពួក គត់ 
នៅ តៃ បន្ត ធ្វើ ការ អន ុវត្ដ រតឹ បន្តងឹ  
ចៃបាប់ រាចរណ៍ ដដៃល  នៅគៃប់ 
ទ ីកន្លៃង ទាងំ អស ់ ដើ មៃប ីការ ពារ 

អាយុ ជីវិត បៃ ជា  ពល រដ្ឋ » ។   
 លោក សៃី  មណវី  បាន ឲៃយ 

ដឹង ទៀត ថ  ករណី គៃះ ថ្នាក់ 
ចរា ចរ ណ៍ នៅ លើ ដង ផ្លូវ ដៃល 
បណ្ដាល ឲៃយ មន អ្នក សា្លាប់ និង 
របួស  មន ការ ថយ ចុះ ខ្លះ 
កៃយ ពី សមត្ថ កិច្ច បាន រឹត- 
បន្តឹង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ។   

 លោក សៃបីញ្ជាក ់ថ៖  « កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន  ក្នុង ១ថ្ងៃ មន អ្នក 
សា្លាប់ ដោយ គៃះ  ថ្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ ក្នុង  រង្វង់ ពី ៥ ទៅ ៦ នាក់   
ប៉នុ្ដៃ បច្ចបុៃបន្ន  មន អ្នក សា្លាប ់មនិ 
ដល់  ៥ នាក់ ទៃ » ។ 

 លោក  គមឹ   បញ្ញា  នាយកអង្គ-  
ការ បង្ការ របួស អា សុី  ( AIP 
Foundation) បៃ ចាំ បៃ ទៃស 
កម្ពុជា   បាន ឲៃយ ដឹង ថ  សៃប- 
ពៃល ដៃល សមត្ថ កិច្ច និង អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ កំពុង បង្កើន ការ អប់រំ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  នងិ ជរំញុ ការ អន ុវត្ដ 
ចៃបាប់ សា្ថាន ភាព គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
នា ពៃល នៃះ   បើ បៃៀប ធៀបជា-  
មយួ ពៃល មនុៗ  មនិ មន សម្ទុះ 
ខា្លាំង ទៃ ។   

   លោក បន្ថៃម ថ ៖ « បើ តម តៃ 
ការ អំពាវ នាវ   ការ អប់ រំ  ផៃសព្វផៃសាយ  
ព ល រដ្ឋ របស់ យើង គត់ នឹង មិន 
ចូលរួម ខា្លាំង ទៃ។   មន តៃ ការ 

អនុវត្ដ ចៃបាប់ឱៃយ បាន ទូលំ ទលូាយ  
មុឺងម៉ាត់   និង ជាប់ លាប់ ធ្វើ ទាំង 
ថ្ងៃ ទាំង យប់  បៃកប ដោយ 
តម្លាភាព  នងិ ស្មើភាព ទើប អាច 
ទាញ ឱៃយ គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
ចនំនួ  អ្នក សា្លាប ់ នងិ អ្នក រង របសួ  
ដោយ គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ អាច 
ធា្លាក់ ចុះ មក នៅ កមៃតិ ទាប បាន » ។ 

បើ តម របាយ ការណ៍ របស់ 
នាយក ដ្ឋាន នគរ បាល ចរា ចរណ៍  
និង សណ្ដាប់ ធា្នាប់ សាធារ ណៈ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៩   
គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ កើត ឡើង 
ចំនួន ៤  ១២១លើក  បណ្ដាល ឱៃយ 
មនុសៃស សា្លាប់ ចំនួន  ១ ៩៨១នាក់  
និង រង របួស ចំនួន  ៦ ១៤១នាក់  ។ 
នៅក្នុង រយៈ ពៃលជិត ៦ខៃ  ឆ្នាំ  
២០២០  គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
បាន កើត ឡើង  ចំនួន  ១ ៥៩៦លើក   
មន អ្នក សា្លាប់  ៨៥៣នាក់  រង 
របួស ធ្ងន់   ១ ៥០១នាក់  រង 
របសួ សៃល៩២៣នាក។់ កប៏៉នុ្តៃ 
បើ បៃៀប ធៀប  រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា 
ទៅ នឹងឆ្នា ំ២០១៩  គៃះ ថ្នាក់ - 
ចរា ចរណ៍ មន ការ ថយ ចុះ  ២៦- 
ភាគ រយ  សា្លាប់ ថយ ចុះ  ១៦ភាគ - 
រយ  របួស ធ្ងន់ ថយ ចុះ  ២៨ ភាគ- 
រយ   និង របួស សៃល ថយ ចុះ   
១៧ ភាគ រយ ៕   

មន្ត្រីអំពាវនាវដល់សាធារណជនបើកបរប្រងុប្រយ័ត្នក្នងុអំឡុងព្រលឈប់សម្រក

អ្នក ដំ ណើរ នៅ លើ ស្ពាន ចេបារ អំ ពៅ  នាពេល កន្លងមក ។ រូបថត ហុង  មិនា

ពា
ណ
ិជ្ជក

ម្មប
ង់ប

្រាក់



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១២ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពទីពំរ័  ១...សមៃច ធ្វើ ការ- 
ដោះ សៃយ យ៉ាងណា នៅឡើ យ   ទៃ  
ដោយរង់ចំាកៃមុ ការងារ ដោះ សៃ យ 
ជាមនុ សនិ»។ លោកស ខៃង  ធ្លាប ់
បាន ធ្វើ លខិតិ ពៃមាន ម្តង រចួ ហើ យ  
ហើយ លោក ក៏ ធ្លាប់ បាន សនៃយា ថា 
កៃយ ពី ការពៃ មាន ហើយ  បើ មិន- 
មាន ការ កៃបៃ នោះ លោ ក នឹង មាន 
វិធន ការមួយ ជំហាន ទៀ  ត គឺ ការ- 
ដក ចៃញ ឬ ចាត់ វិធ ន   ការ រដ្ឋបាល 
ធ្ងន់ ធ្ង រ ណា មួយទៅ  លើ មនៃ្ត ីនគរ -     
បា ល ទាំង នោះ។

យោង តាម លិខិត ចុះ ថ្ងៃ ទី ៣០ 
ខៃកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល មាន 
ស្នាម ផ្តិត មៃដៃ ចំនួន៤ របស់ នគរ - 

បាលនារី នៃ ស្នងការ ដា្ឋាន ខៃត្ត កំព ង់ ធំ  
ដៃល បាន ផ្ញើជនូ លោក ស ខៃង   ឱៃយ 
ដឹងថា សៃ្តរីង គៃះ ទំាង នោះ  តៃវូ បា  ន 
លោកអុ៊ក កុសល ដៃល ជា មៃ ដឹក -  
នាំ របស់ ពួក គាត់បាន បៃពៃឹត្ត អំពើ 
មិន គបៃបី  លើ ពួក គាត់  ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
តំាងពី ឆ្នា ំ២០១៨ មក បុ៉ន្តៃ ពួក គា ត់ 
មិនហា៊ាន ធ្វើ ការ តវ៉ា  ដោយ សរ រង 
ការ គំរាម កំហៃង  ពី លោកអុ៊ក កុស ល  
ខ្លាចប៉ះពាល់កិត្តយិសសៃចក្តថី្លៃថ្នរូ 
ជាស្តៃីភៃទ និង  ខ្លាច ប៉ះពាល់ ដល់ 
កៃុម គៃួ សរ (ប្ដីដឹង អាច បៃឈម 
នឹង ការ លៃង លះ គា្នា)។ លិខិត ដដៃ ល 
បញ្ជាក់ យ៉ាង លម្អិត ពី សកម្មភាព 
បៀតបៀន កៃរភៃទ មក លើ កៃមុ នារ ី   

ជន រងគៃះ ទាំង នៃះ ពី សំណា ក់  
លោក អ៊ុក កុសល ។ នារី  រង គៃះ 
បៃប់  លោក ស ខៃង  ថា ៖ «កន្ល ង 
មក  ពួក នាង ខ្ញុំ ក៏បាន ទៅបំភ្លឺនៅ 
នាយក ដា្ឋាន បគុ្គលកិ រចួ ហើយ  ប៉ ុន្តៃ 
ពុំ ទទួល បាន យុត្តិធម៌ ទៃ មក ដល់ 
ពៃល នៃះ ពួក នាង ខ្ញុំគា្មាន ផ្លូវ ណា 
ដើមៃបី ជៃើស រីស កៃពី គោរព ស្នើ - 
សំុ ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ ពីសម្តៃច កៃឡា ហោ ម 
ដៃល ជា ឪពុកមា្តាយ ជួយ រក យុត្តិ - 
ធម៌ ឲៃយកូន ចៅជា ជន រង គៃះ ផង 
ពៃះ អ្នក បៃពៃឹត្ត ជាមៃ កោយ 
ហើយ មាន អំណាច គាប សង្កត ់មក 
លើកូន ចៅ ដៃល ទន់ ខៃសោយ »។

លោកអុ៊ក កុសល មិន អាច ទាក់- 
ទ ង សុកំារ អធបិៃបាយ លើ  ការ ចោទ- 
បៃកាន់ នៃះ បាន ទៃ  ពី មៃសិល មិញ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក សុខ លូ អភិបាល 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា 
មក ដល់ ពៃល នៃះ លោក មិន ទាន់ 
ទទលួ បាន លទ្ធផល យ៉ាង ណានៅ 
ឡើយ ទៃ ក្នុង ករណី សុើប អង្កៃត 
លើការចោទ បៃកាន់  លោក អ៊ុក 
កុសលនៃះ  ដោយ ស ររឿ ង នៃះ 
ខង កៃុម ការងារនៃ កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃ នងិ អគ្គស្នង ការ នគរ បាល ជាត ិ 
កំពុង  ធ្វើ ការ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«សំុ  ទុក ឱៃយ កៃមុ ការ  ងារ ធ្វើ ការ សិន 
ហើយ ខ្ញុមិំន ទាន់ អា ច សន្និដា្ឋាន 
យ៉ាង ណា នៅឡើយ បាន ទៃ មុន 

ពៃល កៃមុ ការងារ សៃវ ជៃវ នោះ » ។
នាយិកា មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុ សៃស 

ក ម្ពជុា ហៅកាត ់CCHR លោក សៃ ី
ចក់ សុភាព  ថ្លៃង ថា ការ ដោះ សៃ យ  
បញ្ហា បំពាន លើ ស្តៃគឺី តៃវូ ដាក់ ទោ ស  - 
ទណ្ឌ លើជន ល្មើស តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  
ដោយ មិន មាន ការ លើក លៃង ដោ យ - 
សរ ឋានៈ ឬ កៃមុ បក្ខពួក នោះ ឡើ យ  
ដើមៃបី លុប បំបាត់ នូវ វបៃបធម៌ និទ្ទណ្ឌ - 
ភា ពនោះទើប ជាការ ធនា នូវ សីល - 
ធ ម៌ និង សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូររបស់ ស្តៃី ។ 
«មិន  មៃន ដោយ ការ កំហិត លើ 
សម្លៀក បពំាក ់របស ់ស្តៃ ីឬការ ដាក ់
បន្ទុក បន្ថៃម ដោយ សរ ការ ស្លៀក- 
ពាក ់ឬឥ រយិបថ ណាមយួ របស ់ស្តៃ ី 
ជាមូ ល ហៃតុនៃ អំពើហិ ងៃសោ ឬបៀត- 
បៀន នោះឡើ យ។ ខ្ញុំ ក៏ សងៃឃឹម ថា   
បគុ្គ ល ទំាង ឡាយ ដៃល អះ អាង ថា 
គាំទៃ ដល់ ការ រកៃសោ នូវ សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូរ 
សមៃប់ ស្តៃី នឹង ចូល រួម ទាម ទារ 
និង ផ្តល់ នូវ យុត្តិធម៌ ដល់ ស្តៃី គៃប់- 
រូប ដៃល បាន រង គៃះ ដូច ករណី 
នៃះ ជា ដើម»។

គួរ បញ្ជាក់ ថា កាល ពី ដើម ខៃ មិថុ នា  
កន្លង មក លោក ស ខៃង បាន ដាក់ - 
វិន័យ ដោយ ការ ពៃមាន លើក ទី ១ 
ម្តងរចួ មក ហើយ  ចពំោះ លោក អ៊កុ 
កុសល ដោយ មូល ហៃតុ ខ្វះ ការ- 
យ ក  ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការគៃប់ គៃង 
និង ដឹក នាំ៕

តពីទំព័រ ១...រំលោភ សិទ្ធិ មនុសៃស   
យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល មិន អាច ទទួល បាន 
នូវ លទ្ធផល ជា វិជ្ជមាន ដូច យើង ចង់ បាន 
នោះ ទៃ។ វ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សៃចក្ដ ីថ្លៃ ថ្នរូ 
របស់ មនុសៃស ជាតិ និង ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ការឈឺ ចាប់ ដល់ ជន នោះ  ហើយ អាច 
នឹង បង្កើត ឡើង នូវ គំនំុ គំុ កួន គា្នា មិន ចៃះ- 
ចប់ មិន ចៃះ ហើយ»។

លោក បាន រំឭក ថា  គណៈកមា្មា ធិការ 
ជាតិ បៃឆំង ទារុណ កម្មបាន ចុះ ទៅ កន្លៃង- 
ឃំុ ឃំាង ដើមៃបី ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ  បុ៉ន្តៃ 
អាជា្ញាធរ ដៃល គៃប់ គៃង កន្លៃង ឃំុឃំាង 
មួយចំនួន តូច មិន ទាន់បានសហការ  ឬ 
បង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃលួ ដល់ បៃតិភូនៃ 
គណៈ កមា្មាធិការ នៃះ ឡើយ។ ជា ពិសៃស 
ចំពោះ ករណី ដៃល មាន បាតុភាព ជាក់- 
ស្ដៃង កើត ឡើង។ លោក បៃប់ ឲៃយ អាជា្ញាធរ 
ពាក់ ព័ន្ធ ផ្ដល់ កិច្ច សហការ  បើ ទោះ បី ជា 
គណៈកមា្មាធិការ នៃះ ចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ ដោយ 
មានការ ជូន ដំណឹង មុន  ឬ គា្មាន ការ ជូន- 
ដំណឹង ក៏ ដោយ។ 

លោក ស ខៃង  បញ្ជាក់ថា  គណៈ កមា្មា- 
ធិការ នៃះ ជា គណៈ កមា្មាធិការ ឯក រាជៃយ 
មិនស្ថតិ កៃម រដា្ឋាភិបាល  ហើយ បំពៃញ 
ការងារ ដោយ មិន ខ្លាច ញញើត  និង មិន 
ស្ថិត កៃម សមា្ពាធ ណា មួយ របស់ 
រដា្ឋាភិបាល ទៃ។  ក៏ បុ៉ន្តៃ ក៏ មិន តៃូវ បៃើ 
អំណាច ទៅ ដាក់ ស មា្ពាធ ដល់ មន្តៃី 
នៅតាម មណ្ឌល ឃំុឃំាង ទៃ។

លោក ក៏បានផ្ដល់ នូវ អនុសសន៍ ឲៃយ 
គណៈ កមា្មាធិការ នៃះ បន្ត ចុះ អប់រំ ផៃសព្វ- 

ផៃសោយ ចៃបាប់  អនុសញ្ញា ស្ដ ីពី ការ បៃឆំង 
ការធ្វើ ទារុណ កម្ម និង ពិធី សរ បន្ថៃម នៅ 
តាម ទីកន្លៃង ឃំុ ឃំាង នានាក៏ ដូច ជា 
ដល់ អ្នក ដៃល ជាប់ ឃំុ។ គណៈ កមា្មាធិការ 
ថ្ម ីនៃះ ក៏ តៃវូ ពងៃងឹ សមត្ថភាព របស់ ខ្លនួ 
បន្ថៃម ទៀត ផង ដៃរ។ លោក ថា  អង្គការ 
សហ បៃជាជាតិ ទាម ទារ ឲៃយ កម្ពជុា បង្កើត 
ចៃបាប់ បៃឆំង ការធ្វើ ទារុណ កម្ម  បុ៉ន្តៃ 
ទោះ បី ជា កម្ពជុា មិន ទាន់ មាន ចៃបាប់ នៃះ 
ក្ដ ី កម្ពជុា មាន ពៃះរាជកៃតឹៃយ គៃប់ គៃង 
បញ្ហា នៃះ ហើយ។

លោក នុត សអាន  បៃធន គណៈ កមា្មា- 
ធិការ ជាតិ បៃឆំង ទារុណ កម្ម បាន ថ្លៃង ថា  
គណៈ កមា្មាធិការ នៃះ  សមៃច បាន ការងារ 
ជា ចៃើន  បុ៉ន្តៃ ក៏ បាន ជួប នូវ បញ្ហា បៃឈម 
មួយ ចំនួន  រួម មាន ការមិន សហការ ល្អ ពី 
មន្តៃ ីពន្ធនាគារ មួយចំនួន។  ជា ពិសៃស 
នៅ កន្លៃង ដៃល កើត មាន ភាព មិន បៃកៃតី។ 
គណៈ កមា្មាធិការ នៃះ ក៏  នៅ ខ្វះ ខតបន្ទប់ 
ការិយល័យ និង សមា្ភារ សម សៃប  មិន- 
មាន មធៃយាបាយ ធ្វើ ដំណើរ របស់ អង្គភាព  
រថ យន្ត សមៃប់ ចុះ បំពៃញ ការងារ តាម- 
គោល ដៅ រាជ ធនី ខៃត្ត។

លោក បន្ត ថា  គណៈ កមា្មាធិការ នឹង បន្ត 
ធ្វើការ ជា មួយ ដៃ គូ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ  
ដើមៃបី ចុះ ពិនិតៃយ តាម ទីកន្លៃង ឃំុ ឃំាង  និង 
ចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ ភាព មិន បៃកៃតី ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ទារុណកម្ម។ គណៈ កមា្មាធិការក៏ 
នឹង បន្ត រៀបចំ ចងកៃង សៀវភៅ មៃរៀន 
បណ្ដះុ បណា្ដាល អប់រំ  ផៃសព្វផៃសោយ អំពី ការ- 
បៃឆំង ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម ផង ដៃរ។

មន្តៃ ីជាន់ខ្ពស់ រូបនៃះ ថ្លៃងថា ៖«គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិ បៃឆំង ទារុណ កម្ម បានចុះ- 
តៃួត ពិនិតៃយ តាម ទី កន្លៃង ឃំុ ឃំាង  និង 
បានចុះ ពិនិតៃយ ភាព មិន បៃកៃតី ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ទារុណ កម្ម បាន រក ឃើញ បញ្ហា 
បៃឈម នានា និង បាន ផ្ដល់ អនុសសន៍ 
កៃ លម្អ ជូន អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ផង ដៃរ» ។ 

លោកប ន្តថា ៖«បនា្ទាប់ ពី គណៈ កមា្មាធិ- 
ការ  ជាតិ បៃឆំង ទារុណ កម្ម បាន បើក វគ្គ 
អប់ រំ ផៃសព្វផៃសោយ និង ផ្ដល់ អនុសសន៍ កន្លង- 
មកយើង សង្កៃត ឃើញ ថា  ពិត ជា បាន ធ្វើឲៃយ 
បៃសើរ ឡើង នូវ ការ បៃពៃតឹ្ត និង ការ គោរព 
សិទ្ធ ិជន ដៃល តៃវូ បាន ដក ហូត សៃរីភាព  
ពៃម ទំាង កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ នៃ ទារុណ- 
កម្ម តាម ទីកន្លៃង ឃំុ ឃំាង ជន ដៃល តៃវូបាន- 
ដក ហូត សៃរីភាព នៅ ទូទំាង បៃទៃស»។

បើ តាម កៃសួង មហា ផ្ទៃ  គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ទី 
១០ កក្កដា  ២០២០  មាន អ្នក ជាប់ ឃំុ- 

ឃំាង  ចំនួន សរុប ៣៩ ៣១៦នាក់  នៅ 
ក្នងុ ពន្ធនា គារ ទំាង  ២៨ នៅ ទូទំាង បៃទៃស  
ក្នងុ នោះ មាន ស្ដៃ ីចំនួន ២ ៥៧១នាក់។  
ក្នុង ចំនួន នៃះ ជន តៃូវ ចោទ មាន ចំនួន  
៨ ៩០០ នាក់  ជន ជាប់ចោទ ចំនួន៤ ៦៤៩ 
នាក់  ពិរុទ្ធជន ១៤ ៨១៧ នាក់  និង ទណ្ឌតិ 
១០  ៩៥០ នាក់។ ក្នងុ ចំណោម ជន ជាប់- 
ឃំុ ទំាង អស់ បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន មាន 
ជាង ៥៨ ភាគរយ  បទ ល្មើស លួច(ប្លន់) 
មាន ទម្ងន់ ទោស ជិត ១០ភាគ រយ  បទ ល្មើស   
លួច ជាង ៧ ភាគរយ  បទ ល្មើស រំលោភ- 
សៃព សន្ថវៈ ជិត ៦ភាគរយ  បទល្មើស 
ឃាតកម្ម ជាង  ៥ភាគរយ  និង បទ ល្មើស 
ផៃសៃងៗ ១៣,១០ភាគ រយ។

អ្នក សៃ ីចក់ សុភាព  នាយិកា មជៃឈមណ្ឌល   
សិទ្ធ ិមនុសៃស កម្ពជុា (CCHR)ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  កម្ពជុា បាន អនុម័ត អនុសញ្ញា បៃឆំង  
នឹង ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម និង ការ បៃពៃតឹ្ត  ឬ 

ការ  ធ្វើ ទោស ទណ្ឌ ដៃល ឃោរឃៅ  អ- 
មនុសៃស  ធម៌  និង បនា្ទាប បនោ្ថោក។ អនុ សញ្ញា 
នៃះ ហាម មិន ឲៃយ មាន ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម 
ដោយ អាជា្ញាធរ រដ្ឋ  ហើយ រដ្ឋ មាន កាតព្វកិច្ច 
ចាត់ វិធនការ ផ្លវូ ចៃបាប់  រដ្ឋបាល  ដើមៃបី ទប់- 
ស្កាត់ ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម នៅ គៃប់ កន្លៃង ក្ន ុង  
ដៃន សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លនួ។ សៃរីភាព ពី ការ- 
ធ្វើ ទារុណកម្ម ក៏ មាន ចៃង ក្នុង ចៃបាប់ រដ្ឋ- 
ធម្មនុញ្ញ កម្ពជុា ផង ដៃរ នៅមាតៃ ៣៨។ 

អ្នក សៃ ីថ្លៃងថា ៖«ទោះ បី ជា មាន ការ- 
ការពារ ដោយផ្លវូ ចៃបាប់ ក៏ ដោយ ក៏ ការ ធ្វើ- 
ទារុណកម្ម  នៅ តៃ កើត មាន នៅមណ្ឌល- 
ឃំុ ឃំាង   នៅកម្ពជុា និង វិធនការ បន្ថៃម 
តៃវូតៃ ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ទប់ស្កាត់ វ។ ពីថ្ងៃទី 
១ វិច្ឆកិា ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា 
២០២០  CCHR បាន កត់ តៃ ក្នងុ ការ ឃា្លា-ំ 
មើល ជន ជាប់ ចោទ ១៤៨ នាក់ នៅ ក្នងុ 
ការ ជមៃះ ក្ដី នៅ សលា ឧទ្ធរណ៍។ ក្នុង 
ចំនួន នៃះ  មាន ៥,៤ ភាគ រយ  នៃ ពួក គៃ 
បាន អះអាង ថា មាន អំពើ ហិងៃសោនិង ការ- 
ធ្វើទារុណ កម្ម លើ ពួក គៃ ដើមៃបី យក ចម្លើយ 
ក្នងុ ពៃល ការ សុើប អង្កៃត ដៃល ធ្វើ ឡើង 
ដោយ នគ រ បាល យុត្តធិម៌»។

អ្នកសៃ ីថា ការ លើក ឡើង ដោយ លោក 
ស ខៃង  ដៃល ថា ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម តៃវូ តៃ 
ចៀស វស នោះមិន ទាន់ គៃប់ គៃន់ ទៃ។ 
រដា្ឋាភិបាល តៃវូ តៃ ចាត់ វិធនការ ជាក់ លាក់  
ដើមៃបី ធនា ថា  ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម តៃវូ បាន- 
លុប បំបាត់ នៅ ស្ថោប័ន  រដ្ឋ ហើយ ការលើក- 
ឡើង ពី ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម តៃវូ តៃ សុើបអង្កៃត  
ដោយ អ្នកបៃពៃឹត្ត តៃូវ តៃ ទទួល ខុស តៃូវ។ 
អ្នកសៃ ីបន្ត ថា  ចម្លើយ ដៃល ទទួល បាន ពី 
ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម មិន តៃវូ បៃើ ជា ភ័ស្តតុាង 
ដាក់ កំហុសទៃ ក្នងុ តុលាការ កម្ពជុា៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ស្ថោនភាព កមៃិត ទឹក 
ក្នងុ ទន្លៃ មៃគង្គ  និង តាម ទន្លៃ សំខ ន់ ៗ  
ដទៃទៀត នឹង មាន ការហក់ ឡើង 
វិញ  ក្នុង រយៈ ពៃល បៃ មាណ ជា ៣ 
ខៃ ទៀត បនា្ទាប់ ពី ទឹក ទន្លៃ នៃះ បាន 
រីងសៃក  បៃមាណជា ២ឆ្នាំ ដោយ- 
សរ ឥទ្ធពិល នៃ បាតុ ភូត អ៊ៃល នីណូ 
(Elnino) មនិមៃន ដោយការ បទិ  
ទំនប់ វរី អគ្គិសនី នៅ បៃទៃស ចិន 
និង ឡាវ ទៃ។ នៃះ បើ តាម មន្តៃី ។

លោក ចាន់ យុតា្ថោ អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ធនធន ទកឹ នងិ ឧតនុយិម  
បាន ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសីិទ សរព័ត៌មា ន  
កាលពី មៃសិល មិញ ថា កតា្តាដៃល នំា ឲៃយ  
ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ  និង  ទឹក ទន្លៃសប 
មាន កមៃតិ ទាប គ ឺមាន ការ ពាកព់ន័្ធ 
យ៉ាង ជិត ស្នទិ្ធ  ទៅ នឹង ឥទ្ធពិល បាតុ - 
ភតូ អ៊ៃលនណី ូហើយ បាតភុតូ នៃះ  
បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការប៉ះ ពាល ់ទៅនងឹ 
របប ទឹក ភ្លៀង ប៉ុន្តៃ ក្នុង រយៈ ពៃល 
បៃហៃល ជា១០ ថ្ងៃ ក្នងុ ខៃ សីហា នៃះ  
កមៃិត ទឹកក្នុង អាង ទន្លៃ មៃគង្គ និង 
ស្ថោនីយទន្លៃ បាសក់ ចតុ មុខ ក្នុង 
រាជ  ធនភី្នពំៃញ  ទកឹ បាន ហក ់ឡើង 

វិញ ទោះបី ជា មិន ចៃើន ក៏ដោយ 
បនា្ទាប់ ពី ឥទ្ធិពល បាតុ ភូត អ៊ៃល- 
នីណូ បាន អូស បនា្លាយ អស់ រយៈ- 
ពៃល បៃមាណ ជា ២ ឆ្នា ំកន្លង មក គ ឺ
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០ នៃះ ។

លោក  យុតា្ថោ  បន្ត  ថា៖«នៃះ គឺជា 
លើក ទ ី១ បើ គតិ ព ីឆ្នា ំ១៩៥១ នៅ 
តបំន ់បា៉ាសុ ីហ្វកិ ខង លចិ  ដៃល នៅ 
ក្នងុ ខៃ កក្ក ដា តៃង តៃ មាន ពៃយុះ ២ ឬ 
៣ កើត មាន ឡើង ហើយ ដៃល ពៃយុះ 
នោះ  តិចឬចៃើន និង មាន ឥទ្ធិពល 
ទៅ លើ អាង ទន្លៃ មៃគង្គ ឬតំបន់ ផ្ទៃរ ង 
ទកឹ ភ្លៀង របស ់ទន្លៃ នៃះ។ លោក   ថា 
កាលណា មាន ឥទ្ធពិល គឺនំា ឱៃយ មា ន  
ភ្លៀង ធ្លាក»់។ លោក បន្ថៃម  ថា  ប៉នុ្តៃ 
ដោយ  ឡៃក ក្នងុ ខៃ កក្កដាឆ្នា ំ ២០ ២ ០  
គឺជាលើកទី១ ដៃល មិនមាន ពៃយុះ កើ ត   - 
ឡើង ក្នងុ តបំន ់បា៉ាសុហី្វកិ ខង លចិ 
ឬ  សមទុៃ ចនិ ខង តៃបូង   ប៉នុ្តៃ  ទើប តៃ 
ឃើញ មា ន ពៃយុះ ភ្លៀង កើត មាន  ក្នងុ 
ដើម ខៃសហីានៃះ ពកីមៃតិ បង្គរួ ទៅ 
ចៃើន នៅ តំបន់ ផ្ទៃរង ទឹកភ្លៀ ង ទន្លៃ 
មៃ គង្គ។

លោក តៃ ណាវុធ អនុ បៃធន 
អចិនៃ្ត យ៍ នៃ គណៈ កម្មការ ទន្លៃ- 
មៃគង្គបាន ...តទៅទំព័រ  ៦

លោកសខេង...

រដ្ឋមន្តេមីហាផ្ទេបេប់មន្តេ.ី..

ទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេផេសេងទៀតនឹង
ហក់ឡើងវិញនៅក្នងុពេល៣ខេទៀត

ស្នង ការ នគរបាល ខេត្ត កំពង់ ធំ  លោក  អុ៊ក កុសល ។ រូបថត នគរបាល 

លោកស ខេង ថ្លេងក្នងុពិធីតេងតំាងអគ្គនយកពន្ធនគារថ្ងេទី១០ សីហា។ រូប Sar Kheng's page



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ មន្ត្រ ីសង្គម ស៊វីលិ  សរសើរ 
ពីកិច្ច ប្រឹង ប្រងរបស់ កម្ពុជា  ក្នុង ការ- 
ប្រយ៊ទ្ធ ប្រឆាំង ការ លាង សម្អាត ប្រក់  
បន្ទាប់ ពី សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  
កាល ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ  បាន ផ្តន្ទា ទោស 
ជន ជាតិចិន ចំនួន៥នក់ ដាក់ ពន្ធន- 
គារ ពាក ់ពន័្ធនងឹ ការ លាង សម្អាត ប្រក ់
២ករណី ដ្រល មន តម្ល្រទឹក ប្រក់ 
ជាង១,៧៥ លាន ដ៊លា្លារ។

សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ  កាល ពី  
ខ្រ កក្កដា  ឆា្នាំ២០២០ បាន កាត់ ទោស 
ជន ជាត ិចនិ ចនំនួ៥នក ់(ម្នាក ់កបំាងំ- 
មខ៊) ដាក ់ពន្ធន គារ  ដោយ កណំត ់ម្នាក់ៗ   
២ឆា្នាពំាក ់ពន័្ធ នងឹ បទ ល្មើស លាង  លយ៊- 
កខ្វក់សរ៊ប ជាង ១,៧៥ លាន ដ៊លា្លារ 
ក្នុង ករណី ២ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គា្នា 
ដ្រល ប្រព្រឹត្ត កាល ពី ឆា្នាំ២០១៩។

សំណំុ រឿង ទី ១  មន ជន ជាប់ ចោទ 
ចំនួន ៤ នក់  រួម មន ឈ្មោះ Yang 
Yongwei, Huang Canming, Wu 
Li, Li Zheng Zheng ជា ជនជាតិ ចិន 
ទំាង អស់។ ជន ជាប់ ចោទ Yang 
Yongwei, Huang Canming និង Li 
Zheng Zheng  ត្រវូ បាន ឃាត់ ខ្លនួ 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៩  ខ្រកក្កដា  ឆា្នា ំម៊ន ពាក់- 
ព័ន្ធនឹង ការ នំ ចូល សាច់ប្រក់ ចំនួន ៩០ 
មឺ៊ន ដ៊លា្លារ  ដ្រលគា្មោន ប្រភព ច្របាស់លាស់ 

មក កាន់ កម្ពជុា តាម ច្រក ទា្វារ អា កាស- 
យាន ដា្ឋាន អន្តរជាតិ ភ្នពំ្រញ។

បើ តាម សាល ក្រម ដ្រល បាន ប្រកាស 
ជា សាធារ ណៈ  កាល ពីថ្ង្រ ទី១៣  ខ្រ 
កក្កដា  ឆា្នា២ំ ០២០  បានបញ្ជាក ់ថា ជន- 
សង្រស័យ ៣ នក់  រួម មន ឈ្មោះ Yang 
Yongwei, Li Zheng Zheng, និង 
ឈ្មោះ Huang Canming បាន ប្រប់ 
ត៊លាការ ថា  ពួកគ្រ បាន យក ប្រក់ 
ទាងំ៩០ ម៊នឺ ដល៊ា្លា រព ីក្រង៊ ហង៊ កង៊ ចលូ 
កម្ពុជា តាម បញ្ជា របស់ ស្រ្តី ជន ជាតិ ចិន 
ឈ្មោះ Wu Li អាយ៊ ៣៥ ឆា្នាំ។

ជន ជាប ់ចោទ ទាងំ ៤ នក ់ កត៏្រវូ បាន- 
ត៊លា ការបញ្ជា ឲ្រយបង់ ប្រក់ ម្នាក់ៗ 
ចំនួន៤០ លាន រៀល។ ត៊លាការ  
ក៏បាន ច្រញ ដីកា ឲ្រយចាប់ ស្ត្រី ឈ្មោះ  
Wu Li  នងិ បង្គាបឲ់្រយ សមត្ថកចិ្ច ឃ៊ខំ្លនួ 
នៅ ពន្ធ ន គារ ព្រ ស ផង ដ្ររ។ 

រីឯសំណុំ រឿង ១ ទៀត  ត្រូវ បាន- 
ប្រកាស សាល ក្រម ជា សាធា រណៈ 
កាល ពី ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកក្កដា  ដ្រល មន 
ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ Liao Jingoing 
អាយ៊ ៤៩ ឆា្នាំ ជន ជាតិ ចិន រស់ នៅ ក្រ៊ង 
ឈាន ចូវ  ខ្រត្ត ហ្វូចៀ ន  ប្រទ្រស ចិន។ 
ជន ជាប់ ចោទ  Liao Jingoing ត្រូវ- 
បាន សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ ផ្ដន្ទា- 
ទោស ដាក ់ពន្ធ នគារ  ២ឆា្នា ំ នងិ ពនិយ័ 
ប្រក់ ១២ លាន រៀល។ ចំណ្រក ប្រក់ 
ដ្រល នំ ចូល ទាំង ៨៥ ៥  ០០០ ដ៊លា្លារ  

ត្រវូ បាន របឹ អសូ។ ប៉ន៊្ត្រ សាល ក្រម មនិ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  តើ ជន រូប ន្រះ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ប៊គ្គល ណា ផ្រស្រង ទៀត ទ្រ។

ជន ជាប ់ចោទ របូ ន្រះ ត្រវូ បាន សមត្ថ- 
កចិ្ច  ន្រ អគ្គ នយក ដា្ឋាន អន្តោ ប្រវ្រ សន ៍
ឃាត់ ខ្លួន នៅ ថ្ង្រ ទី ២៩ ខ្រ ឧសភា  ឆា្នាំ 
២០១៩  នៅ អាកាស យាន ដា្ឋាន អន្តរ- 
ជាតិ ភ្នំព្រញ  ដោយ រក ឃើញ សាច់- 
ប្រក ់ចនំនួ ៨៥ ៥ ០០០ ដល៊ា្លារ អាម្ររ ិក 
នំ ចូល ពី ហ៊ង ក៊ង  គា្មោន ប្រភព ច្របាស់- 
លាស។់  មន៊ ព្រល ចាប ់ខ្លនួ  ជន ជាប ់ចោទ  
បម្រើ ការ នៅ ក្រម៊ ហ៊ន៊ ជសួ ជល៊ ក្រ លម្អ  
និង សាង សង់ អគារ នៅ ក្រ៊ង ឈា នចូ វ 
ខ្រត្ត ហ្វូចៀន  ប្រទ្រស ចិន។

លោក បិ៊ច  ពិសី  ន យក ប្រតិ បត្តិ 
អង្គការ តម្លា ភាព កម្ពុជាបាន កោត- 

សរសើរ ចំពោះ ការ ស៊ើប អង្ក្រត  និង ការ- 
ផ្ដន្ទា ទោស ន្រះ។ លោកបាន ថ្ល្រង 
ថា៖«ការ ស៊ើប អង្ក្រត ដោយ ប្រសិទ្ធភាព  
ដ្រល ឈាន ដល់ ការ ផ្ដន្ទា ទោស ជន- 
ល្មើស  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ លាងល៊យ  គឺ ជា 
ជំហាន ដ៏ សំខាន់ បំផ៊ត មួយ ក្នងុ យ៊ទ្ធន - 
ការ ប្រយ៊ទ្ធ ប្រឆំាង ការសម្អាត ប្រក់ នៅ 
កម្ពជុា  ដូច ដ្រល ក្រម៊ការង រ ហិរញ្ញវត្ថុ 
FATF បាន លើក ជា អន៊ សាសន៍»។

លោក បន្តថា ៖«ខ្ញុ ំសមូ កោត សរសើរ 
ដល ់ក្រសងួ យត៊្តធិ ម ៌នងិ តល៊ាការ ក្រង៊-  
ភ្នំព្រញ សម្រប់ ការ ប្រឹង ប្រង ន្រះ  
ហើយ ខ្ញុ ំចង ់ឃើញ ការ អនវ៊ត្ត ច្របាប ់មន-  
ប្រសទិ្ធ ភាព លើ បញ្ហា ន្រះ  ដោយ សារ ត្រ   
កម្ពុជា ត្រូវ បាន ដាក់ ក្នុង បញ្ជី រដ្ឋ មន 
ហានិ ភ័យ ខ្ពស់។ ការ ប្រយ៊ទ្ធ នឹង ការ- 

សម្អាត  ប្រក ់ នងិ ហរិញ្ញ ប្របទាន ភ្ររវ កម្ម  
នងឹ ចលូរមួ ធ្វើ ឲ្រយ បរយិា កាស វនិយិោគ 
នៅ កម្ពុជា កាន់ ត្រ ប្រសើរ ឡើង» ។

កាល ព ីព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ ប្រទ្រស កម្ពជុា 
បាន ប្រកាស ឲ្រយ ប្រើ ច្របាប់ ចំនួន ២ គឺ 
ច្របាប់ ថ្មី ស្ដី ពី ការ ប្រឆាំង ការ សម្អាត 
ប្រក់  និង ហិរញ្ញ ប្រប ទាន ភ្ររ វ កម្ម និង 
ច្របាប ់ស្ដពី ីការប្រឆាងំ ដល ់ការរកី សាយ- 
ភាយ អាវ៊ធ មហា ប្រល័យ ដ្រលជា 
ផ្ន្រក១ ន្រ ការតាំង ចិត្ត  និង កិច្ច ខិតខំ 
របស់ ខ្លួន  ដើម្របី សហ ការ ជាមួយ នឹង 
សា្ថាប័ន អន្តរជាតិ  និង ប្រទ្រស ផ្រស្រងៗ 
ទៀត  ក្នុង ការ ប្រយ៊ទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ- 
លាងល៊យ  និង អំពើ ភ្ររវ កម្ម។

លោក ផ្រ  ស៊ីផាន អ្នក នំ ពាក្រយរាជ- 
រដា្ឋាភ ិបាល  បានថ្ល្រង កាលព ីថ្ង្រទ១ី១  
ខ្រសីហា ថា  កម្ពុជា ស្ថិត ក្នុង ការងរ 
ប្រយ៊ទ្ធ ប្រ ឆាំង នឹង ការ សម្អាត ប្រក់។ 
កម្ពុជា ត្រង ធ្វើ បច្ចុប្របន្ន ភាព ស្រប ទៅ- 
តាម លក្ខ ខណ្ឌ នន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
តម្រូវ ការ របស់ អង្គភាព ប្រឆាំង អំពើ- 
លាង ល៊យ អន្តរ ជាតិ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ការ ផ្ដន្ទា- 
ទោស ជន ល្មើស ទាំង ន្រះ ព ីបទ លាង- 
សម្អាត ប្រក់ គឺ ជា សារ មួយ សម្រប់ 
អន្តរជាតិ ជា ពិស្រស សម្រប់ ក្រ៊ម ឬ 
បណា្ដាញ លាង ល៊យ  ឲ្រយ បាន យល់ 
ច្របាស ់ថា កម្ពជុា មន ជហំរ ប្រឆាងំ នងឹ 
ការ លាង ល៊យ កខ្វក់»៕

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្ន ំពេញ:   លោក   សឹ៊ម   ភូ ន  
ចៅសង្កាត់ រង ទី១  នៅ សង្កាត់ 
ត្រពាំង ក្រសំាង ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
ស្រន ជ័យ  និង ឈ្មួញ ដី ម្នាក់ 
ឈ្មោះ  ឈ៊ យ   ត៊លា  ត្រូវ បាន 
តំណាង អយ្រយ ការ អម សាលា - 
ដ ំបងូ រាជ ធាន ីភ្ន ំព្រញ លោក ស្រ ី  
ស៊ង  ឆ វ័ ន្ត  បាន កោះ ហៅ ឲ្រយ 
ចូល ឆ្លើយ បំ ភ្លឺ នៅ ថ្ង្រ ទី ១០   ខ្រ 
សីហា ន្រះ  ពាក់ ព័ន្ធ ករណី 
ទំនស់ ដីធ្ល ីទំហំ ជាង   ១៧ ហិក តា  
នៅ ភូមិ ព្រ ដូន អ៊ក   សង្កាត់ 
ត្រពំាង ក្រសំាង   ខណ្ឌ ពោធិ៍ ស្រ ន- 
 ជ័យ   រាជ ធានី ភ្នំ ព្រញ ។ 

 លោក   ផ្រង   ស៊ី ដ្រ ត  ម្រធាវី 
តំណាង ឲ្រយ ជន រង គ្រះ ឈ្មោះ  
លី   ស៊ខ យូ  បាន ប្ដងឹ ទៅ សាលា- 
ដ ំបងូ រាជ ធា ន ីភ្នពំ្រញ កាល ព ីថ្ង្រ 
ទី ២១   ខ្រ កក្កដា  ឆា្នាំ ២០២០ 
ដោយ ចោទ ប្រ កាន់ ពី បទ ប្រឆាងំ 
នឹង អ្នក រាជ ការ សា ធារ ណៈ,  
បទ ញុះ ញង់ ឲ្រយ ប្រ ព្រឹត្ត អំពើ 
ប្រឆំាង នឹង អ្នក រាជ ការ សាធា រ ណៈ, 
បទ ប្រើ អពំើ ហងិ្រសា លើ អ្នក កាន-់ 

កាប់ អចល ន វត្ថុ ដោយ ស៊ចរិត   
និង បទ  ធ្វើ ឲ្រយ ខូច ខាត ដោយ 
ច្រត ន ។ 

 លោក   ផ្រង   ស៊ី ដ្រ ត   បាន 
ថ្ល្រង ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉៊ស្ដិ៍ ពី ម្រសិល- 
មិញ ថា  ដី កូន ក្ដី របស់ លោក 
មន បណ្ណ កម្ម សិទ្ធ(ិ ប្លង់ រឹង ) ត្រមឹ-  
ត្រូវ តា ម ច្របាប់ ដ្រល បាន ធ្វើ តាំង- 
ពី ឆា្នាំ ២០០០   ដ្រល ធ្វើ នៅ មន្ទីរ- 
រៀប ចំ ដ្រន ដី  នគ រូប នី យក ម្ម   
សណំង ់  នងិ សរ៊ ិយោ ដ ីរាជ ធា ន ី
ភ្នំព្រញ។   រីឯ  ភាគី ម្ខាង ទៀត 
ដ្រល បាន កាន់ កាប់ ឯក សារ 
ជាន ់លើ ដ ីកនូ ក្ដ ីលោក ន្រះ   មន 
លិខិត បញ្ជាក់ កាន់ កាប់ ដី ត្រឹម 
សង្កាត់ ត្រពាំង ក្រ សំាង ដ្រល 
បាន ធ្វើ នៅ ឆា្នាំ ២០ ១៤   ខណៈ 
មន ឈ្មោះ លោក   ស៊មឹ   ភ ូន ចៅ- 
សង្កាត ់រង ទ១ី   សង្កាត ់ត្រពាងំ- 
ក្រសំាង ជា អ្ន ក ច៊ះ ហ ត្ថ ល្រខា 
ទទួល សា្គាល់ លើ ឯក សារ ដី   
ព្រម ទាំង មន មន៊ស្រស ឈរ- 
ឈ្មោះ តំណាង ដី ន្រះ ចំនួន   ៣ 
នក់ ទៀត ផង ។ 

  លោ ក បញ្ជាក់ ថា ៖« ខ្ញុំ នឹង ចាំ 
មើល ចំណាត់ ការ របស់ ត៊លា- 

ការ តាម នីតិ វិធី ច្របាប់   ហើយ ខ្ញុំ 
រង់ ចាំ មើល ប៊គ្គល មន អំណាច 
ដ្រល កំ ព៊ង  ធ្វើ អន្តរា គមន៍   ឬ 
កាង នៅ ពី ក្រយ ខ្នង ប៊គ្គល   
ឈ៊ យ   ត៊លា »។

លោក ម្រធាវី   ផ្រង   ស៊ី ដ្រ ត   
អះអាង ថា   លោក   ស៊ឹម  ភូ ន  
បាន ចូល បំភ្លឺ នៅ សាលា ដំ បូង 
រាជ ធានី ភ្នំ ព្រ ញ តាម ដីកា កោះ 
របស់ ត៊លា ការ កាល ពី ថ្ង្រទី   
១០ ខ្រ សីហា រួ ច រាល់ ហើយ។  
ដោយ ឡ្រក ឈ្មញួ ដ ីម្នាក ់ឈ្មោះ  
ឈ ៊យ   តល៊ា   មនិ ទាន ់បាន ចលូ 
បំភ្លឺ នៅ ត៊លា ការ ទ្រ។ 

លោក   ស៊ឹម   ភូ ន   ចៅ សង្កាត់ 
រង ទ១ី  សង្កាត ់ត្រពាងំ ក្រសាងំ 
ពី ម្រសិល មិញ មិន ទាន់ អាច ស្វ្រង- 
រក ប្រភព ទាក ់ទង ស៊ ំការ បញ្ជាក ់
ជ៊ំ វិញ ករ ណី ន្រះ បាន ទ្រ។

លោក ស្រ ី ឆ វ ័ន្ត ត ំណាងអយ្រយ- 
ការថ្ល្រង ថា  មិន មន ការ ឃាត់- 
ខ្លនួ លោក ចៅ សង្កាត់ រង នះទ្រ។  

លោក ស្រី  ឆវ័ន្ត  បាន ឲ្រយ ដឹង 
ទៀត ថា៖ «យើង សាក សរួ គាត ់
រួ ច រាល់ ហើយ  គឺ យើង ឲ្រយ គាត់ 
ត្រ ឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ » ៕ 

តុលាការកោះហៅចៅសង្កាត់រងទី១នៅសង្កាត់ត្រពំាង-
ក្រសំាងសាកសួររឿងទំនាស់ដីធ្លីចំនួន១៧ហិកតា

សង្គមសីុវិលសរសើរកិច្ចប្រងឹប្រងរបស់កម្ពជុាក្រយមានការផ្តនា្ទាទោសករណីលាងលុយកខ្វក់
ថ្ង្រព៊ធ ទី១២ ែខសីហា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

បុរសចិន៣នាក់តេវូបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួថ្ងេទី៩កក្កដា ពាក់ព័ន្ធការនំាចូលលុយ$៩០មឺុនពីហុងកុង។ រូប FN
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ឃុត  សុភ ចរិយា

ភ្នពំេញៈ កៃសួង ធន ធាន ទឹក និង  
ឧតុ និយម  បាន អំពាវ នាវដល់ 
ពល រដ្ឋ នៅ តាម បណ្ដា ខៃត្ត មួយ 
ចំនួនក្នងុ តំបន់ ទំនា បកណ្ដាល  
ជួរ ភ្នដំង រៃក  និង តំបន់ ខ្ពង់ រាប 
ភាគឦ សាន  បន្ត បង្កើន ការ បៃងុ- 
បៃយ័ ត្ន បន្ថៃម ទៀត អំពី ជំនន់  
ទឹក ភ្លៀងដៃល អាច នឹង កើត មាន 
ឡើង នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ ។

ផ្អៃកតាមលទ្ធផ ល នៃ កា រពៃយាករ 
កាលពី ពៃកឹ  មៃសិលមិញ   កៃសួង- 
ធន ធាន ទឹក និ ងឧតុ និយម បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «ភ្លៀង នឹង បន្ត ធា្លាក់ 
គៃប ដណ្ដប់ លើ តំបន់ វាល ទំនាប- 
កណ្ដាល  ជួរ ភ្នដំងរៃ ក និងតំបន់ 
ខ្ពង់ រាប ឦសាន  ក្នុង កមៃិត ពី 
មធៃយម ទៅ ចៃើន ចាប់ ពីថ្ងៃ ទី ១២- 
១៨  ខៃសី ហា ឆ្នា២ំ០២០ »។

បើ តាម ការ ពៃយា ករ នៃះ  ពៃយុះ 
JANGMI ដៃល កើតនៅឧប- 
ទ្វីបកូរ៉ៃ និង ពៃយុះ MEKKHALA  
នៅ សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូង ជាប់ នឹង 
កោះ តៃវា៉ា ន់បាន ជំរុញ ឲៃយ មានជៃ- 
លង សមា្ពាធ ទាប  និង ខៃយល់ មូសុង- 
និរតី  បង្កើន ឥទ្ធ ិពល កាន់ តៃ ខា្លាងំ 
មក លើ បៃទៃស កម្ពជុា ។ សា្ថាន- 
ភាព បៃប នៃះនឹ ង ធ្វើ ឲៃយ មាន ភ្លៀង 

ពី មធៃយម ទៅចៃើ ន ដៃល អាច បង្ក 
ជា ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  ពិសៃស នៅ 
តំបន់ខាងលើ និងនៅ មាត់ សមុទៃ។  
ទន្ទមឹ នឹង នៃះ បាតុ ភូត ខៃយល់ កន្តៃក់ 
និង រន្ទះ ក៏ នឹង កើត ចៃើន ដៃរ  ពៃល 
មៃឃ ជិតភ្លៀង  និង  កំពុង ភ្លៀង ។ 
   ពាក់ ព័ន្ធនឹង បញ្ហា នៃះ  លោក 
ជា ពិសិដ្ឋ អ្ន កនំាពាកៃយ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា   ពៃល នៃះ[មៃសិល- 
មិញ] កម្ពស់ ទឹក នៅបឹ ងតាមុ៉ក 
ខៃត្តឧត្តរមានជ័យបាន សៃក ចុះ 
បៃមាណ ១០ស ង់ ទីម៉ៃតៃ  បើ 
ធៀប នឹង ថ្ងៃ ទី១០  ខៃសីហា។  
បុ៉ន្តៃ ផ្ទៃ មៃឃ នៅ អួ អាប់ និង មាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់  ក្នងុ តំបន់ ផ្ទៃរ ងទឹ ក- 
ភ្លៀង ជាប់ ជួរភ្ន ំដ ងរៃ ក។

លោក ថា៖ «បច្ច ុបៃបន្នផ្ទះ អ្នក ភូមិ 
មួយ ចំនួន ដៃល ស្ថិត នៅផ្នៃ ក 
ខាង កៃម ជាប់ តំបន់ អាង ទឹក- 
តាមុ៉ កកំពុង បៃឈមនឹ ង ជំនន់  
ទឹក ភ្លៀង  ហើយ ផ្ទះ អ្នក ភូមិ ទំាង- 
នោះ  នឹង រង ការ ជន់ លិច  បៃសិន- 
បើ មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាងំ ជាប់ ៗ គ្នា  
ដូច ការ ពៃយាករ» ។

លោក ពិសិដ្ឋ បាន បន្ត ថា ពៃល    
នៃះ  អាជា្ញាធ រកំពុង ចុះផៃស ព្វផៃសាយ 
ដល់ ព លរដ្ឋ ក្នងុ តំបន់ ងាយរង គៃះ   
ឲៃយប ង្កើន ការ បៃ ុងបៃ យ័ត្នពី ជំនន់ 

ទឹក ភ្លៀង នៃះ  និងបាន តៃៀមទី- 
ទួល  សុវត្ថ ិភាព សមៃប់  ផ្ដល់ ជូន 
ដល់ ពួក គៃ ដើមៃបីតំា ង លំ នៅ 
បណ្ដាះ អាសន្នរួ ចហើ យ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណ  បៃជា- 
កសិករ  និង អាជា្ញា ធរ សៃកុម ង្គល- 
បុរី ខៃត្តបនា្ទាយ មានជ័ យកាល- 
ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញបានសម្ដៃ ង ក្ដី- 
រីក រាយ   បនា្ទាប់ ពី ទទួល ដំណឹង 
ពី ការ ពៃយាករ ដៃល ថាមានភ្លៀង  
ក្នងុ កមៃតិ ពីមធៃយម ទៅ ចៃើនចាប់- 
ពីថ្ងៃទី ១២- ១៨ ខៃ សីហា បនា្ទាប់ 
ពីជួប គៃះរំា ង ស្ងតួ  និងខ្វះទឹក 
បៃើ បៃស់ ចាប់ ពី ចុង ខៃ ឧសភា  
ឆ្នា២ំ០២០  មក នោះ។

លោក  រ័ត្ន  ដា សីុ ណង់ អភិ- 
បាល សៃកុ មង្គល បុរី បា នបៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍   ពីមៃសិល មិញថា នៅ 
ឆ្នានំៃះ  ភាពរំា ងស្ងតួ  បានអូ ស- 
បនា្លាយ  យូរធ្វើ ឲៃយ ស្ទងឹ ពៃក  និ ង 
បៃ ព័ន្ធបៃឡា យ នា នា ក្នងុសៃកុ- 
ម ង្គល បុរី  ខ្វះទឹក  បៃើ បៃស់ បៃចំា 
ថ្ងៃផ ង និងខ្វះ ទឹកសៃច សៃព 
សៃ ូវវសៃសាផង ជាហៃតុធ្វើឲៃយ សៃវូ 
ជិត ៧០ ភាគ រយ នៃផ្ទៃ ដីសរុប ជាង  
៥០  ០០០ ហិក តា រងផល ប៉ះ- 
ពាល់  និង ខូច ខាត ។

លោក ថា៖«មក ទល់ ពៃល នៃះ 
យើង ទើប ទទួ លបា នទឹក ភ្លៀង 

២មៃ ធំៗបុ៉ ណ្ណោះ ខ ណៈដំ ណំ- 
សៃ ូវរបស់ កសិករ បៃមាណ  ជិត 
៧០ ភាគ រយបាន រងការ ខូច ខាត 
ស្ទើរ ទំាង សៃងុ។  កសិករ យើង នឹង 
កាន់ តៃរី ករា យ បៃសិ នបើ មាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ 
នៃះ ដូចកា រពៃយា ករមៃន នោះ»។ 

 ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោ ក  ជា ទី  
តំណង បៃជា កសិក រ ក្នងុ ឃំុសឿ  
បា នបៃ ប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ថា កៃយ- 
ពីមា នភ្លៀ ង  ធា្លាក់ ២មៃ ធំៗ ជាប់ៗ  
គ្នាម ក ស្ទងឹ មង្គល បុរី ដៃលគោ ក 
រី ង ជា ចៃើន សបា្ដាហ៍ កន្លង ម កនៃះ 
មាន ទឹ កដ ក់តៃ ឹម ពា ក់ កណ្ដាល 
ស្ទងឹ វិញ  ហើយ បៃឡាយ  និង 
ពៃក មួយ ចំនួន ទៀត ក៏ មាន ទឹក 
ដក់ ឡើង វិញ ផង  ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«នៅ ពៃល នៃះ  
យើង តៃូវ ការ ទឹក ភ្លៀង  ដើមៃបី 
សង្គៃះ សៃូវ របស់ យើង ដៃល  
កំពុ ង  ខ្វះទឹ ក  ហើយ យើង ចង់ ឲៃយ 
មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាងំ  ៣-៤ មៃធំៗ 
ប ន្ថៃមទៀ តដើ មៃបី ឲៃយមាន ទឹក  ដក់ 
ពៃញ នៅក្នងុ ស្ទងឹ និ ង បៃព័ន្ធ បៃ- 
ឡា យពៃ ក  នានា  ដើមៃបី  ឲៃយមាន 
ភាពងា យ សៃលួ  ដល់ ពួក យើង 
ក្នុ ង ការ ប ង្កប ង្កើ នផ ល សៃូវ ជា 
លើកទី ២ ដើមៃបីសា្ដា រ ការ ខូ ច ខាត 
ឡើ ង វិ ញ» ៕ 

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ដៃល អង្គការ ស ហ- 
បៃជា ជាតិ  បាន លើក ឡើង ពី ជំងឺ រាត- 
តៃបា ត កូវីដ១៩ដៃល បាន បង្ក ផល ប៉ះ- 
ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ជន ជាតិ ដើម ភា គ  - 
តិច ជាង  ៤៧៦លាន នាក់  នៅ ជុំវិញ 
ពភិ ព លោក ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា បាន លើក ឡើង ពី ក្ត ី - 
បារម្ភ នៃ ការ បន្ត កាប ់រកុ រាន ដតុ បផំ្លាញ 
ពៃ ឈើ  ខសុ ចៃបាប ់ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល ់
ដល់ ការ រស់ នៅ របស់ ពួកគៃ ។  

 យោង តាម សារ លិខិត របស់ លោក 
អគ្គ លៃខា ធិការ  អង្គការ សហ បៃជា ជា តិ 
António Guterres ក្នងុ ខួប  លើ  ក  ទ ី២៦  
នៃ ទិវា ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ពិភព- 
លោក ដៃល បាន បៃរព្ធ  ធ្វើ ឡើង កាល 
ពី ថ្ងៃទី ៩ ខៃ សីហា ឆ្នាំ២០ ២០  បាន 
សរសៃរថា តាម រយៈ បៃវត្ដ ិសា ស្ដៃ ជន- 
ជាតិដើម ភាគ តិច បាន សា្លាប់ យ៉ាង- 
អាណច អាធម័ ដោយ សារ ជងំ ឺដៃល 
នាំពី កន្លៃង ផៃសៃងៗដល់ ពួកគៃ  ដៃល 
គ្មា ន បៃព័ន្ធ ភាព សា៊ាំ។  វាមាន សារៈ- 
សខំា ន ់ណស ់ សមៃប ់បៃទៃស នានា  
ក្នុងការ ដាក់ បញ្ចូល បៃភព ធន ធាន   
ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តមៃូវ ការ របស់  
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  និង គោរព សិទ្ធិ 
នៃ ការ ចលូ រមួ ចណំៃក របស ់ពកួ គៃ នងិ 
សទិ្ធ ជិទំាស ់ទៅនងឹ អ្វ ីមយួដៃល ពកួ គៃ  
មិន អាច ទទួល យក បាន។  

លោក  António Guterres    បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖ « ការ យល់ ដឹង អំពី សិទ្ធិ 
របស់ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច មាន ន័យ 
ថា  ការធានា ឲៃយ មាន ការ ដាក់ បញ្ចូល 
ធាតុ ផៃសំ របស់ ពួក គៃ និង ការ ចូល រួម 
របស់ ពួក គៃនៅ ក្នងុ យុទ្ធ សាសៃ្ត ឆ្លើយ- 
តប  និង ការងើប ឡើង វិញ នៃជំងឺ រាត-  
តៃបាត កវូដី ១៩។ ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ  
តៃូវ តៃទ ទួល បាន ការ បៃឹកៃសា យោបល់ 
និង ការ ពៃយាបា ល យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង ដើ មៃបី  
ជា សះ សៃបើយ  ពីជំងឺ»។

តាំង ពី ដើម ដំបូង នៃ ជំងឺរា តតៃបា តជា- 
សកល ទីភា្នា ក់ ងារ របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ បាន  និង កំពុង ធ្វើការ ដើមៃបី 
លើក កម្ពស ់សទិ្ធ ិនងិ ពងៃងឹ ភាព ធន ់រប ស់ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច។ ជាមួយ គ្នា នៃះ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិបាន ដា ក់ ចៃញ នវូ  
បៃធាន បទ ស្តីពី«នវា នុវត្ត ន៍  ដើមៃបី អនា - 
គត បៃ តង និង ភាព ធន់ រប ស់ ជនជាតិ 
ដើមភាគ តិច ទៅ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩» 
សមៃប់ ខួប លើក ទី ២៦ នៃ  ទិវា ជន ជាតិ- 
ដើម ភាគ តិច ពិភព លោក ឆ្នាំ ២០២០  ។ 

លោក បៃង់ ណ៊ាប បៃធាន សហគ ម ន៍ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគតិច ថ្មនូក្នងុ ឃំុ រយ៉ សៃ ុ ក 
កោះ ញៃក ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី បាន បៃប ់ 
ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពីមៃសិល មិញ ថា ការ កាប់ដុត- 
រកុ រាន ដពីៃ  ដើមៃប ីវាត យក ដ ីដោយ ខសុ 
ចៃបាប់ គឺជា បញ្ហា បៃឈម ធំ  មួ យ ដៃល 
នំាមកនូវ ជំងឺរាត តៃបាត ផៃសៃង ៗ   នងិ កពំងុ 
ធ្វើ ឲៃយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់   ការ- 

រសន់ៅ របស ់ សហ គមន ៍ជន ជាត ិដើម- 
ភាគ តិច ដៃល ពឹង អាសៃយ័ ទៅ លើ ពៃ- 
ឈើ ។ លោក ថា៖«ពៃ ឈើគឺ ជា  ជងៃកុ 
នៃ សៃបៀង អាហារ និង ឱស ថ ដូច្នៃះ  ហើយ  
ទើប ជន ជាតដិើម ភាគ តចិ យើង ខ្ញុ ំបៃងឹ- 
បៃង ការពារ ធនធាន ធម្ម  ជាតិ ពៃ ឈើ 
និង បរិសា្ថាន »។ លោក ថ្លៃងថា ៖«ថ្វដីៃបិត- 
តៃជំងឺរាត តៃបាត កូវីដ១៩ នៅ មិន ទាន់ 
កើត មាន ក្នងុ សហគមន ៍របស ់ជន ជាត ិ
ដើម ភាគ តិច យើង ខ្ញុ ំ បុ៉ន្តៃ (ការ កាប់ បំ-
ផ្លាញ ពៃ ឈើ )វាបា ន ជះឥទ្ធពិល អា-
កៃក់  មក លើស ហ  គមន៍ យើង ពៃះ 
មាន កៃុម ជន ខិល ខូ ច មួយ ចំនួនបាន 
លួច ធ្វើ សកម្មភាព ចូ ល កាប់ ដើម ឈើ  និង  
បរ បាញ់ សត្វ ពៃ ដោយ ខុស ចៃបាប់នៅ  

ក្នងុ ពៃ សហ គម ន៍ របស់ ពួក យើង»។
 ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  ជន ជាតិ ដើម ភាគ- 

តចិមាន រស ់នៅ ក្នងុ  ខៃត្ត ចនំនួ ១៥ នៅ  
ភាគ ឦសាន ឧត្តរ ពាយពៃយ និរ តី និង 
ភូមិ ភាគ កណ្ដាល នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

លោក  តឹក  វណ្ណោរា៉ា នាយក បៃតិ បត្តិ 
វៃទកិា នៃអង្គការ មនិ មៃន រដា្ឋាភ ិបាល ស្ដពី ី
កម្ពជុា (NGO Forum)ដៃល បាន ចលូ- 
រួម បៃរព្ធ ទិវា ជន ជាតិ ដើម ភាគ  តិច  បាន 
ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត បន្ត គំទៃ គណៈ កម្មការ សហ- 
គ មន៍ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ជា ពិសៃស 
សហគម ន៍ ដៃល បាន ចុះប ញ្ជី ទទួល ដី 
សមូហភាព ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ក្នុង 
ការកៃ លម្អជវីភាព  សខុ ុមាល ភាព  របស ់
សហគ មន៍ ជន ជាតិ ដើមភា គ តិច ។

លោក  លើក ឡើង  ថា កន្លង មក អង្គការ 
កៃ រដា្ឋាភិបាលបាន ចូល រួម សមៃបស មៃ ួល 
និង ជំរុញ  ឲៃយ មាន ការ បង្កើត   សម្ព័ន្ធ ជន- 
ជាតិ ដើម ភាគ តិច  តាម រយៈ ការចុះ បញ្ជី 
ទទួល សា្គាល់ នៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ដើមៃបី 
ឲៃយសហគ មនជ៍ន ជាត ិដើមភាគ តចិ  មាន 
លទ្ធភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង ការ ចូល រួម អភិ- 
វ ឌៃឍន ៍សហគ មន ៍សៃប តាម គោល នយោ- 
បាយ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល។ លោក  ថា៖ 
« យើង នងឹ បន្ត គទំៃ នវូ គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម នានា 
ក្នុង ការ ថៃរ កៃសា វបៃបធម៌  បៃពៃណី  ភាសា 
សា្នាដៃ  កៃរដំណៃល ផៃសៃងៗ របស់ ជន- 
ជាតិ ដើម ភាគ តិច តាម រយៈ ការ បង្កើត 
មជៃឈ មណ្ឌល វបៃបធម៌ជ ន ជាតិ ដើម ភាគ- 
តិច ។ ជា ពិសៃស  យើង នឹងបន្ត គំទៃ ការ- 
អនុវត្ត គមៃង ការ ពារ ធន ធាន ធម្មជាតិ  
និង ជីវ ចមៃះុ ដើមៃបី ជាបៃយោជ ន៍សង្គម និ ង 
បរិសា្ថាន   តាមរយៈ ការ លើក កម្ពស់ ការ- 
ចលូរមួ ជាមយួ អាជា្ញា ធរ នងិ អ្នក ពាក ់ព ័ន្ធ 
ក្ន ុងដ ំណើរ ការ កណំត ់តបំន ់គៃប ់គៃង នៅ 
ក្នងុ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ សំដៅលើក កម្ព ស់ 
ជីវភាព របស់ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច »។

លោក  វណ្ណោ រា៉ាបន្ត ថា ខណៈ ជំងឺ កូ- 
វី ដ ១៩ នៅ តៃប ន្តរាត តៃបាត នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោក ដើមៃបី សុវត្ថិភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន 
កៃុម គៃួ សារ និង សង្គ ម ជាតិ ចំា បាច់ តៃវូ 
អនុវ ត្ត តា  ម ស្តង់ ដា អនាម័យ  និង វិធាន ការ 
នា នា ដៃលណៃនាំ ដោយ អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក និង កៃសួង សុខា- 
ភិបាល ឲៃយ បាន ជាប់ ជា បៃចាំ៕

តពទីពំរ័  ៤...លើក ឡើង កាល ព ី 
មៃសិល មិញ ថា កម្ពស់ ទឹកភ្លៀង តាម 
ការ វាស់វៃង  តាម សា្ថានីយចំនួន 
១១៩ សា្ថានីយដៃល បៃមូល បាន 
នៅ បៃទៃស ថៃ ឡាវ កម្ពុជា និង 
វៀត ណម  រក ឃើញ ថា នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៧ ខៃ ដើមឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ  បរិមាណ ទឹក ភ្លៀង ជាមធៃយម 
មាន  ៣៩៧ មលិ ី្លម៉ៃតៃ  ដៃល នៃះ ជា 
កមៃតិទាប ខា្លាងំ បើ ធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នា ំ
២០១៨ តិច ជាង ៦៧២ មិលី ្លម៉ៃតៃ  
និង តិចជាង  ២៣១មិលី ្លម៉ៃតៃ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩។ លោក ណវុធ ថ្លៃង 
ថា៖ «បើ យោង តាម ការ ពៃយាករ 
ដោយ The National Aero-
nautics and Space Admin-
istration (NASA) សមៃប់ ២ 
ខៃ បនា្ទាប់ គឺខៃ សីហា និង ខៃ កញ្ញា 
បងា្ហាញ ថា  នឹង មាន ទឹក ភ្លៀង កើន- 
ឡើងលើស កមៃិត មធៃយម ដោយ 

កើន ចាប់ ពី ៤៥មិលី ្លម៉ៃតៃទៅ ១០ ០ 
មិល្លី ម៉ៃតៃ ក្នុង អាង ទន្លៃ មៃគង្គ 
កៃម។ នៃះ នងឹ ជា សា្ថាន ភាព សើម 
ជាង នៅឆ្នាំ ២០១៩»។ លោក បន្ត 
ថា នៃះ បងា្ហាញ ផង ដៃរ ថា អាច នឹង- 
កើត មាន វិសមា្ពាធ តៃពិូ ក(TD)ពៃយុះ-  
តៃ ូពិក(TS)ឬពៃយុះ ទីហ្វងុ (TY ) នៅ 
ក្នុង អាង ទន្លៃ មៃគង្គ កៃម  នៅខៃ 
សីហា និង ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ។  

មនៃ្ត ីគណៈ កមា្មា ធិការ ទន្លៃមៃ គង្គ  
រូប នៃះបន្ថៃម ថា ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ និ ង   
ទន្លៃ សំខាន់  ៗដទៃៗ  ទៀត មាន កមៃ ិ ត  
ទាប នៃះគមឺនិ មៃន ដោយ សារ ការ- 
បិទ ទំនប់ វារី អគ្គសិនីក្នងុ បៃទៃស ចិ ន 
និង  ឡាវ នោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ កតា្តាចមៃបងគឺ  
ពីដើម ឆ្នា ំ២០២០ ភ្លៀង ធា្លាក់ តិច តួ ច 
ឥទ្ធិពល បាតុ ភូត អៃល នីណូ  ភាព- 
រំាង ស្ងតួ និង កមៃ ិត ទឹក ទាប នៅឆ្នាំ  
២០១៩ នងិ កមៃតិ លហំរូ ទកឹតាម 
បណ្ដា ដៃ ទន្លៃ មៃគ ង្គ ហូរ ចូល មក 
ទន្លៃមៃ  មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ  ៕

ក្រសួងធនធានទឹកឲ្រយពលរដ្ឋតំបន់ខ្លះប្រយ័ត្នពីជំនន់ទឹកភ្លៀង

ជនជាតិដើមភាគតិចលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តកាប់រុករានដីព្រ

ទឹកទន្ល្រម្រគង្គ...

ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិចនៅ  ក្នងុ  ទិវា ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច នៅ មណ្ឌល គិរី ។ រូបថត សហ ការី

គេសួារ  អ្នក នេសាទ  នៅ ទន្លេ មេគង្គ ពី ថ្ងេ ១០  សីហា   ។ រូបថត ហុង មិនា 



សុទ្ធគឹមសឿន

កោះកុង:អង្គការសមាគម-
អភិរក្សសត្វព្នៅកម្ពុជា
(WCS)សហការជាមួយរដ្ឋ-
បាលជលផលនិងសាកល-
វិទ្យាល័យរដ្ឋមីសី៊សី៊ពីនៅសហ-
រដ្ឋអាម្រិកគ្ងចាប់ផ្តើម
អនវ៊ត្តគមង្សកិស្ាសវ្ជវ្
ថ្មីមយួស្តីព«ីនរិន្តរភាពធនធាន
ជលផលនិងវារីវប្បកម្មសមប្់
ភាពធន់របស់សហគមន៍»នៅ
តាមព្កស្អំបិលក្នុងខ្ត្ត
កោះក៊ងនិងខ្ត្តព្ះសីហន៊។
លោកក្នសិរីរដ្ឋាប្ធាន

អង្គការWCSបានថ្លង្កាលពី
ថ្ង១្០សីហាថាគម្ងសកិស្ា
សវ្ជវ្ន្ះជាការចក្រលំក្
ចំណ្ះដឹងពីអ្នកជំនាញនិង
នសិស្តិមកពីសាកលវទិយ្ាលយ័
រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី(Mississippi
StateUniversity)ន្សហ-
រដ្ឋអាម្រកិជនូបជ្ាសហគមន៍
ន្សាទនៅតាមព្កស្អំបិល
ក្នងុខត្្តកោះក៊ងនងិខត្្តព្ះ-
សហីន៊ប៉ន៊្ដ្លោកមនិទាន់ដងឹ
ពីចំនួនអ្នកតូ្វចូលរួមទ្។
គម្ងន្ះនងឹបង្ហាត់បង្ៀន

ជនំាញពីការចញិ្ចមឹសត្វរសន់ៅ
ក្នងុទឹកដូចជាតី្កា្ដាមបង្កងកង្កប្
កនា្ធាយបង្គានិងសត្វដ្ល
កពំង៊មានទផីស្ារខ្ពស់នៅកម្ពជុា។
លោកបន្តថាការសកិស្ាសវ្-
ជ្វន្ះគឺជាការបំព្ញបន្ថ្ម
លើការងរអភិរកស្របស់អង្គការ
WCSដ្លគំាទ្មូលនិធិដោយ
សហភាពអឺរ៉៊ប(EU)អង្គការ
អភិរក្សព្ឈើអាម្រិក(USFS)
ដើម្បីបង្កើតក្៊មប្ឹក្សាសហ-
គមន៍ន្សាទនិងវារីវប្បកម្ម
លក្ខណៈគ្ួសារបន្ថ្មទៀត។
លោក សិរីរដ្ឋា បញ្ជាក់ថា៖

«គោលបណំងសខំាន់គឺយើង
ចង់កាត់បន្ថយសកម្មភាពន្-
សាទ ឬទន្ទ្នទៅលើការរក
សត្វព្តាមដងព្កដ្ល
យើងកំព៊ងធ្វើការអភិរក្ស។
អ៊ីចឹងបើយើងជួយធ្វើឲ្យពួក-
គាត់មានមខ៊របរសមរមយ្ដល្
ខ៊សពីការន្សាទខ៊សច្បាប់
គឺធនធានធម្មជាតិដ្លយើង
កពំង៊អភរិកស្ន្ះវានងឹនៅគង-់
វង្ស និងបង្កបង្កើតពូជបន្តៗ
ទៀតកាន់ត្ច្ើនដោយគា្មានការ-
បំផ្លិចបំផ្លាញ»។
បើតាមលោកក្នសិរីរដ្ឋា

គមង្សកិស្ាន្ះនងឹប្ើពល្
៣ឆ្នាំចាប់ពីខត្ល៊ាឆ្នាំ២០២០
តទៅដោយមានសិស្សនិស្សិត
អ្នកជំនាញមកពីអាម្រិកជា-
ច្ើននាក់។លើសពីន្ះលោក
ចង់ស្នើឲ្យមានសិស្ស និស្សិត-
កម្ពជុាចូលរួមដ្រដើម្បីផ្លាស់ប្ដរូ
បទពិសោធចំណ្ះដឹងឲ្យគា្នាទៅ-
វិញទៅមកជាពិស្សរួមគា្នាផ្ដល់
ចំណ្ះដឹងជូនប្ជាសហគមន៍
ន្សាទនៅតំបន់នោះ។
តាមគ្ហទំព័ររបស់សាកល-

វិទ្យាល័យរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីបានឲ្យ
ដងឹថាត្ីគជឺាធនធានដសំ៏ខាន់
សម្ប់អាហារូបត្ថម្ភ និង

ពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពជុា។នៅតាម
សហគមន៍ជនបទម៊ខរបររក-
ត្ី គឺជាមាគា៌ាន្ជីវិតជាច្ើន
ជំនាន់របស់សហគមន៍ ប៉៊ន្ត្
មានសហគមន៍ជាច្ើនបាន
ផ្លាស់ប្តូរជាបណ្ដើរហើយ។ជា-
ពសិស្សហគមនរ៍ស់នៅតាម
ប្ព័ន្ធព្កស្អំបិល គឺជា
ឧទាហរណ៍ន្ការផ្លាស់ប្តូរជីវ-
ភាពដ្លអាចធ្វើជាគំរូដល់
សហគមន៍ជាច្ើននៅតំបន់
អាស៊ីអាគ្ន្យ៍។
គ្ហទំព័រដដ្លបន្តថា

ប្ជាសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅ
តំបន់ព្កស្អំបិលខ្ត្ត-

កោះក៊ងនិងខ្ត្តព្ះសីហន៊
នឹងតូ្វបានការបណ្តះុបណ្តាល
ដើម្បីគ្ប់គ្ងនិងសម្បខ្លួន
ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរជីវភាព។
ប្ជាសហគមន៍នឹងតូ្វបាន
វាយតម្ល្អំពីចំណូលចិត្តកច្្ន្
ចំណីអាហារ និងសមត្ថភាព
របស់អ្នកភូមិក្នងុមលូដ្ឋានការ-
ប្ៀបធៀបបច្ច្កទ្សក្ច្ន្
ចំណីអាហារខស៊ៗគា្នានងិការ-
អន៊វត្តដោយប្ើប្ស់ផលិត-
ផលត្ីក្ច្ន្។
សាកលវទិយ្ាលយ័រដ្ឋមីស៊ីស៊-ី

ពី បន្ថ្មថាកម្មវិធីន្ះក៏នឹង
មានប្យោជន៍ខា្លាំងលើការ-
គប្់គង្ធនធានជលផលនងិ
ការផ្គត់ផ្គង់អាហារូបត្ថម្ភប្កប-
ដោយចីរភាពក្ពីការន្សាទ
នៅតាមព្កធម្មជាតិ។ស្ត្ីនងិ
យ៊វជនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំ-
ខាន់ក្នុងសហគមន៍ន្សាទ-
កម្ពុជាហើយផ្ន្កខ្លះន្សង្គម
ទំាងមូលនឹងតូ្វបានជំរ៊ញឲ្យ
មានជំនាញនិងបច្ចក្ទ្សក្នងុ
ការផលិតចំណីអាហារ។
លោកអ្ងជាសានប្តិភូ-

រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា
ប្ធានរដ្ឋបាលជលផលន្

ក្សួងកសិកម្ម រ៊កា្ខាប្មាញ់
និងន្សាទមិនអាចស៊ំការ-
បញ្ជាក់ពីគម្ងសិក្សាស្វ-
ជ្វន្ះបានទ្ ដោយសារ
ទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនមាន
អ្នកទទួល។
អ្នកស្ីន៊តវណ្ណាតំណង-

ប្ជាសហគមន៍ន្សាទនៅ
តបំន់ពក្អបំិលខត្្តកោះកង៊
បានថ្លង្កាលពថី្ង១្០សហីា
ថាអ្នកស្ីបានទទួលព័ត៌មាន
ន្ះដ្រប៊៉ន្ដ្មិនទាន់ដឹងថាអង្គ-
ការWCSអន៊ញ្ញាតឲ្យប្ជា-
សហគមន៍អ្នកសី្បានចូលរួម
ដ្រឬអត់ទ្ខណៈអ្នកស្មីាន
បំណងចង់ចូលរួមដ្រ។
អ្នកស្ីបញ្ជាក់ថា៖«ពីម៊ន

ពកួខ្ញុំបក្បរបរធ្វើនស្ាទតាម
ពក្តាមបងឹនៅក្នងុស្ក៊ភមូិ
យើងហ្នឹងត្ឥឡូវន្ះខ្ញុំឈប់
ន្សាទហើយគឺមកចិញ្ចឹមត្ី
វិញហើយខ្ញុំទើបត្ចាប់ផ្ដើម
បាន៣ខ្មិនទាន់ដឹងពីបច្ចក្-
ទ្សអ្វីទ្ហើយបើបានគ្អ្នក-
ជំនាញច៊ះមកជយួពនយ្ល់ថម្
ទៀតគឺពិតជាល្អខា្លាំងណស់
ខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងគម្ងគ្
ហ្នឹងដ្រ»៕

WCS និងដៃគូ គៃងអនុវត្តគមៃងធ្វើឲៃយមាននិរន្តរភាពធនធានជលផលនៅខៃត្ត២

ទូកនេសាទនៅតំបន់សេអំបិលកន្លងមក។ រូបថតសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី
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� ងហា�ងនិងអគ្គនយក
លី�្រស្រង
និពន្ធនយក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�េ� ន�េប់�េងកា រ�និពន្ធ

សំរិទ្ធ
អនុ�េ� ន�េប់�េងកា រ�និពន្ធ

សូវិសា ល
អនុ�េ� នកេុមអ្នកយកព័ត៌� ន

� ក់សា�ងលី
កា រ�និពន្ធរងព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន្ធព័ត៌� នសេដ�កិច្ច
ម៉្រគុណមករា

កា រ�និពន្ធរងព័ត៌� នសេដ�កិច្ច
រា៉ាន់រីយ

កា រ�និពន្ធព័ត៌� នអន្តរ� តិ
ប្រក់សា យ

កា រ�និពន្ធជីវ�តកមេ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រ�និពន្ធរងជីវ�តកមេ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន្ធរងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន្ធរង/អ្នកបក�េព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

កា រ�និពន្ធ�េហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដា រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្នកបក�េ
ប៊ុនផលា្លា,�្រតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រ�រូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្រសី

អ្នក�េស�េ�លអក�រាវ�រុទ្ធ
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ� ន�្នេកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្នេករចន ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករចន�េហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យ� ណិជ�កម�
ជ្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

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

�េ� ន�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេស
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ��លនិងធន� នមនុសេស
�ុិល� ភា

នយិកាហិរ��វត��ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�េ� នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិក

ែផ្នកព័ត៌� នវ�ទេ�និងរចន�េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រ�� ល័យ�េត្តសៀមរាប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�េ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរាប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

សុទ្ធគឹមសឿន

សៀមរាប:មន្ត្រីជំនាញមន្ទីរកសិកម្ម
រកុ្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទខ្រត្តសៀមរាប
កំពុងស្រវជ្រវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធករណី
ឈូសឆាយដីព្ររបស់រដ្ឋជាង៦ហកិតា
នៅភូមិខ្នារក្រឃុំកន្ទួតស្រុកសា្វាយ-
លើខ្រត្តសៀមរាបបនា្ទាប់ពីសាលាដំបូង
ខ្រត្តសម្រចឃុំខ្លួនមនុស្រស៩នាក់
ពីថ្ង្រទី៨សីហានិងរឹបអូសត្រក់ទ័រ៨គ្រឿង
និងម៉ូតូ១គ្រឿងក្នុងសំណុំរឿងន្រះ។
លោកម៉ុងប៊ុនលីម នាយខណ្ឌរដ្ឋ-

បាលព្រឈើខ្រត្តសៀមរាបបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថា សមត្ថកិច្ចជំនាញ កំពុង
បន្តនីតិវិធីស្រវជ្រវរកឃាត់ខ្លួនជន-
ល្មើសច្រើននាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករ-
ឈសូឆាយដីព្ររដ្ឋជាង៦ហកិតានៅ
ទីតាងំខងលើន្រះបនា្ទាបព់ីឃាត់ខ្លនួ៩
នាក់ជាមួយវត្ថុតាងត្រក់ទ័រ៨គ្រឿងនងិ
ម៉តូ១ូគ្រឿងកលពីថ្ង្រទ៧ីខ្រសហីារចួ
បានបញ្ជូនទៅកន់តុលាករ។
លោកបន្តថាប្រតិបត្តិករន្រះគឺមាន

ករចលូរមួពីមន្ត្ររីដ្ឋបាលព្រឈើខង-
ជើងបឹងទន្ល្រសាបនិងមន្ត្រីនគរបាល
ប៉ុស្តិ៍កន្ទួតនិងកមា្លាំងយោធាភូមិភាគ៤
ទើបអាចឃាត់ខ្លនួពកួគ្រនងិគ្រឿងចក្រ
ខងលើន្រះបាន។ជនសង្រសយ័បាននា-ំ
គ្នាឈសូឆាយដីព្ររបស់រដ្ឋរចួភ្ជរួដពី្រ
អស់៦,២២៥ហិកតាដោយកប់រំលំ

ដើមឈើមួយចំនួននិងបោះបង្គោល
កំណត់ព្រំដីដោយខ្លួនឯង។
លោកប៊ុនលីមបញ្ជាក់ថា៖«យើង

បានយកគ្រឿងចក្រនិងម៉ូតូមករក្រសា
ទុកនៅសា្នាក់ករសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រ-
ឈើកន្ទួតខ្នារក្រ រីឯជនសង្រស័យត្រូវ-
បានរៀបចំសំណុំរឿងតាមច្របាប់ស្តីពី
ព្រឈើបញ្ជនូទៅតលុាករត្រខ្ញុំអត់ដងឹ
តុលាករសម្រចប្របណាទ្រ។ក្រពី
ជនសង្រស័យទាំង៩នាក់ន្រះគឺយើងនៅ
សង្រស័យមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត
អ៊ីចឹងយើងកំពុងបន្តស្រវជ្រវចាប់ខ្លួន
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីអនវុត្តតាមនីតវិធិីច្របាប»់។
លោកយិនស្រងអ្នកនំាពាក្រយសាលា-
ដំបូងខ្រត្តសៀមរាបបានថ្ល្រងពីម្រសិល-
មញិថាចៅក្រមសាលាដំបងូខ្រត្តបាន
សម្រចឃុំខ្លួនជនសង្រស័យ៩នាក់នោះ
នៅពន្ធនាគរបណ្ដោះអាសន្នរួចរាល់
ហើយកលពីថ្ង្រទី៨ខ្រសីហាដោយ
ចោទពីបទកប់រានទន្ទ្រនដីព្ររបស់
រដ្ឋដោយគ្មានករអនុញ្ញាតប៉ុន្ដ្រលោក
មិនបានបញ្ជាក់ពីមាត្រទ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ចៅក្រមសម្រច

ឃំុខ្លនួទំាង៩នាក់ហ្នងឹហើយក្រមបទ-
ចោទប្រកន់កប់ទន្ទ្រនដីព្ររបស់រដ្ឋ
ដោយគ្មានករអនុញ្ញាតស្ដពីីច្របាប់រដ្ឋ-
បាលព្រឈើ បុ៉ន្ដ្រខ្ញុំអត់ចំាមាត្រទ្រ
ទាល់ត្រមើលក្នុងរបាយករណ៍...»។
លោកស៊ុនអ្រងអធិករនគរបាល-

ស្រកុសា្វាយលើបានថ្ល្រងពីម្រសលិមញិថា
លោកបានទទួលព័ត៌មានពីករបង្ក្រប
បទល្មើសឈូសឆាយដីព្រន្រះប៉ុន្ដ្រមន្ត្រី
រដ្ឋបាលព្រឈើមិនបានស្នើកមា្លាងំលោក
បន្ថ្រមក្នុងប្រតិបត្តិករន្រះទ្រ។លោក
ថា៖«មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រឈើគត់អត់ស្នើ
កមា្លាងំខ្ញុំឲ្រយជយួពកួគត់ទ្រប្រហ្រលជា
គត់មានកមា្លាំងគ្រប់គ្រន់ហើយ»។
លោកចាន់ចរំនីមន្ត្រីសម្របសម្រលួ

ផ្ន្រកសិទ្ធិមនុស្រសន្រសមាគមអាដហុក
ប្រចាំខ្រត្តសៀមរាបបានថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថាបទល្មើសរំលោភដីធ្លីនៅខ្រត្ត
សៀមរាបបានកើតមានជាច្រើនរបូភាព
ហើយក៏មានច្រើនភាគីចូលរួមប្រព្រឹត្ត

បំពានច្របាប់ដ្ររ។ក្នុងនោះបុគ្គលមាន
អំណាចនិងអ្នកមានលុយខ្លះត្រងត្រ
ឃុបឃិតគ្នាជាមួយមន្ត្រីពុករលួយខ្លះ
រលំោភយកដីរដ្ឋប៉នុ្ដ្រមនិត្រវូបានទទលួ
ទោសទណ្ឌឲ្រយស្មើភាពគ្នាទ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំគ្រន់ត្រស្នើឲ្រយ

ដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកមានលុយមានអំ-
ណាចដ្រលឃុបឃិតគ្នារំលោភដីរដ្ឋន្រះ
គឺទទួលទោសតាមច្របាប់ឲ្រយដូចនឹងពល-
រដ្ឋសាមញ្ញដ្ររព្រះអ្នកមានលុយទំាង-
អស់ហ្នឹង រំលោភយកដីរដ្ឋធំៗណាស់
អ៊ីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្រយតុលាករដាក់ទោសតាម
ច្របាប់ឲ្រយមានតមា្លាភាពនងិផ្ដល់យតុ្តិធម៌
ដល់អ្នករងគ្រះ»៕

មុំគន្ធា

សៀមរាបៈមន្រ្តនី្រអាជា្ញាធរជាតិអប្រសរា
រំពឹងថាករជួសជុលសា្ពានហាលខង
លចិប្រសាទអង្គរវត្តដណំាក់កលទ២ី
ដ្រលបានចាប់ផ្តើមធ្វើករជួសជុលតំាងពី
ឆា្នាំ២០១៦មកនោះអាចនងឹបញ្ចប់ក្នងុ
ឆា្នាំ២០២២មុនករគ្រងទុក។
លោកអនសុភាពជាប្រធានគ្រប់គ្រង

គម្រងជួសជុលសា្ពានន្រះបានប្រប់
ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍នៅថ្ង្រទី១០ខ្រសីហាថាតាម
គម្រងគឺត្រវូបញ្ចប់កន់ត្រឆាប់កនត់្រ
ល្អប៉នុ្ត្រដោយសារបញ្ហាបច្ច្រកទ្រសខ្លះ
ធ្វើឱ្រយមានករស្ទះយឺតយ៉ាវក្នុងដំណើរ
ករងរន្រះ។លោកថ្ល្រងថា៖«នៅក្នុង
ឆា្នាំន្រះយើងរៀបចំកម្រលសា្ពានដូចន្រះ
គម្រងន្រករបញ្ចប់ករជួសជុលន្រះ
គឺយ៉ាងយូរបំផុតអាចក្នុងឆា្នាំ២០២២
យើងនងឹបញ្ចប់ទាងំស្រងុដ្រលគម្រង
ន្រះបញ្ចប់មុនព្រលកំណត់ដ្រលយើង
បានចុះអនសុ្រសរណៈន្រករយោគយល់
គ្នាជាមួយនឹងប្រទ្រសជប៉ុនគឺបញ្ចប់
នៅក្នុងខ្រ៦ឆា្នាំ២០២៤ឯណះ»។
លោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងMoUរវាង

ជបុ៉ននិងអាជា្ញាធរជាតិអប្រសរាបានធ្វើករ
ពន្រយារព្រលម្តងរួចហើយដោយសារ
មានបញ្ហាបច្ច្រកទ្រសដ្រលក្រមុករងរ
ត្រវូករជជ្រកគ្នាទើបធ្វើឱ្រយមានករយឺត-
យ៉ាវក្នងុករជសួជលុន្រះរហតូសុីព្រល
ប្រមាណជា២ឆា្នាំបុ៉ន្ត្របនា្ទាប់ពីន្រះប្រសិន-

បើមិនមានឧបសគ្គកើតឡើងទ្រនោះករ-
ជសួជលុសា្ពានន្រះនងឹចប់ក្នងុរយៈព្រល
២ឆា្នាំទៀត។លោកសុភាពថ្ល្រងថា៖«មក-
ដល់ព្រលន្រះយើងសម្រចដងសា្ពាន
បានប្រមាណជា៦០ភាគរយទៅ៧០
ភាគរយដ្រលមានប្រវ្រងជាង៩០ម៉្រត្រ
បុ៉ន្ត្រសម្រប់កណា្ដោលសា្ពាន(កំពង់ទឹក)
គឺយើងមិនទាន់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់»។
សា្ពានហាលន្រះត្រូវបានជួសជុល២

ដងហើយដ្រលលើកទី១ត្រវូបានជសួ-
ជុលពីឆា្នាំ១៩៩៦ដល់ឆា្នាំ២០០៧និង
លើកទឹ២ន្រះនៅឆា្នាំ២០១៦ដ្រលគ្រង
នឹងបញ្ចប់នៅឆា្នាំ២០២០ន្រះបុ៉ន្ត្រដោយ-
សារមានបញ្ហាបច្ច្រកទ្រសធ្វើឱ្រយមាន
ករអូសបនា្លាយរហូតអាចនឹងដល់ឆា្នាំ

២០២២។
បើតាមលោកអនសុភាពករជួស-

ជលុសា្ពានន្រះគឺដោយសារអាជា្ញាធរគិត
ដល់សុវត្ថភិាពរបស់ភ្ញៀវទ្រសចរនិងដើម្របី
លើកកម្ពស់តម្ល្រន្រប្រសាទអង្គរវត្តខ្ម្ររ។
ដូចន្រះនៅព្រលដ្រលសា្ពានហាលន្រះ
ត្រវូបានបញ្ចប់ករជសួជលុនងិដាក់ឱ្រយ
ដំណើរករឡើងវិញនោះតម្ល្រន្រប្រសាទ-
អង្គរនឹងកន់ត្រល្របីខ្ទរខ្ទារហើយសុវត្ថិ-
ភាពរបស់ភ្ញៀវក៏ត្រូវបានធានាសម្រប់
ករឆ្លងកត់សា្ពានន្រះ។
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្រយន្រ

អាជា្ញាធរជាតិអប្រសរាក៏បានប្រប់ភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្តិ៍នៅថ្ង្រ១០ខ្រសីហាដ្ររថានៅព្រល
ដ្រលសា្ពានហាលន្រះត្រវូបានជសួជលុ

រួចរាល់ជាសា្ថាពរហើយអាជា្ញាធរនឹង
ដោះច្រញនូវសា្ពានបណ្ត្រតទឹកដ្រលបាន
ដាក់ឱ្រយភ្ញៀវទ្រសចរឆ្លងកត់ជំនួសសា្ពាន
ហាលន្រះច្រញ។លោកថ្ល្រងថា៖«សា្ពាន
បណ្ត្រតទឹកន្រះដាក់សម្រប់ប្រើប្រស់
ក្នុងអំឡុងព្រលដ្រលសា្ពានហាលត្រូវ
បានបិទធ្វើករជួសជុលត្រប៉ុណ្ណោះ។
ដូចន្រះនៅព្រលសា្ពានហាលន្រះបើក-
ដំណើរករឡើងវិញយើងនឹងរុះសា្ពាន
បណ្ត្រតទឹកច្រញ»។
បើតាមរបាយករណ៍អាជា្ញាធរជាតិ-

អប្រសរាករជួសជុលសា្ពានលើកន្រះគឺមាន
ករខុសប្ល្រកពីករជួសជុលនៅសម័យ
បារំាងនិងករជួសជុលក្នងុដំណាក់កល
ទី១ដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្ន្រកអភិរក្រស
របស់អាយសុីសុ-ីអង្គរបានតម្រវូមនិឱ្រយ
មានកររុះរីជញ្ជាងំសា្ពានថ្មបាយក្រៀម
ន្រះឡើយដោយត្រូវរក្រសាសា្លាកសា្នាមន្រ
ករជសួជលុនៅក្រយសមយ័អង្គរទកុ
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ថ្វីដ្របិតត្ររចនាសម្ព័ន្ធ
សណំងស់ា្ពានន្រះមានករខចូខតខ្លាងំ
ក៏ដោយ។ន្រះជាចំណុចពិស្រសមួយ
ដ្រលលបំាកបផំតុសម្រប់ករជសួជលុ
ដ្រលទាមទារឱ្រយក្រមុអ្នកជនំាញរកគ្រប់
វិធីសាស្ត្រគ្រប់បច្ច្រកទ្រសដើម្របីទប់
ពង្រឹងរចនាសម្ពន័្ធសណំង់ប្រកបដោយ
គណុភាពខ្ពស់ហើយមនិប៉ះពាល់ដល់
សំណង់សា្ពានចាស់ដ្រលទ្រឌុទ្រមខូច-
ខតដោយសារអាយុកលន្រវត្ថុធាតុ-
ដើមករត្រំក្នុងទឹកជាប្រចាំ៕

សមត្ថកិច្ចបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីឈូសឆាយពែយកដីរដ្ឋ

ការជួសជុលស្ពានហាលនៅបែសទអង្គរវត្តនឹងបញ្ចប់មុនការគែងទុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,400 17,400 17,280

2 GTI 3,360 3,360 3,360 3,360

3 PAS 14,900 15,000 15,080 14,900

4 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,480

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

6 PWSA 5,680 5,580 5,700 5,580

កាលបរិច្ឆេទ: ១១ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

កម្ពជុា រំពឹង ទទួល បាន ការ វិនិយោគ បន្ថម្   នៅ បណ្តាខ្ត្ត ជាប់ មាត់ សមុទ្

Hyundai Mao Legacy បន្ថម្ មុខ ទំនិញ នំទៅទីផ្សារ កូរ្៉  
ធូ វិរៈ   

ភ្នពំេញ : Hyundai Mao Legacy  
Co.,ដេល ជា កេុមហ៊ុន កូរ៉េ ខាង តេបូង 
នងឹ  ពងេកី ការ នា ំចេញ ផល ិត ផល មេច 
គេប់ សា្វាយ ចន្ទី និង ស្ករស  ពី កម្ពុជា 
ទៅ កាន ់ទផីេសារ ករូ៉េ បន្ថេម ទៀត បនា្ទាបព់ ី
កេុមហ៊ុន នេះ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ពី 
ការ នាចំេញ ផ្លេ សា្វាយ សេស ់ នងិ ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម មួយ ចំនួន ទៀត។ 

លោក ឡុង ឌីម៉ង់ ឯក អគ្គរាជ ទូត 
កម្ពុជា បេចាំ នៅ បេទេស កូរ៉េ ខាង តេបូង  
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ អង្គារថា 
កាលពី សបា្តាហ៍ មុន  លោក ខាត់ ចិន 
អន ុពន័្ធ ពាណជិ្ជកម្ម នេ  សា្ថាន ទតូ កម្ពជុា  
បេចា ំនៅ ករូ៉េ បាន នា ំយក គរំ ូផលតិផល 
ក សកិម្ម  មយួ ចនំនួរបស ់កម្ពជុា រមួមាន  
ស្ករស  គេប់ សា្វាយ ចន្ទី  និង មេច ទៅ 
ឲេយ   កេុម ហ៊ុន Hyundai Mao Lega-
cy Co., ពិនិតេយ មុន នឹង ឈាន ដល់   
ការ ចុះកចិ្ច ពេម ពេៀង ទញិ លក ់ ជាមយួ 
កេុម ហ៊ុន របស់កម្ពុជា។

លោក ថ្លេងថា៖ «កេយ ព ីពនិតិេយ គរំ ូ
ផលតិ ផល កសកិម្ម  កម្ពជុារចួ កេមុហ៊នុ 
កំពុង ពិចារណា កិច្ច ការនេះ»។ 

កេុមហ៊ុន Hyundai Mao Lega-

cy Co., គជឺា កេមុហ៊នុ វនិយិោគ រមួគ្នា 
ដោយ កេុមហ៊ុន Hyundai Corpo-
ration  របស់  កូរ៉េខាងតេបូងដេល វិនិ- 
យោគ លើ ដំណាំសា្វាយ និង រោងចកេ 
វេច ខ្ចប់ ផ្លេសា្វាយ នៅ ក្នុង ខេត្ត  កំពង់ស្ពឺ។ 

លោក បន្តថា បច្ចុបេបន្ន  កេុម ហ៊ុន នេះ 
បាន នាំ ចូល រួចហើយនេ  ផលិ តផល 
កសិកម្ម  កម្ពុជាដេល មាន ផ្លេ សា្វាយ 
សេស់  គល់ ស្លកឹ គេ  ស្លកឹ ចេក  តេយូង- 
ចេក  និង រំដេង  ជាដើម ទៅ កាន់ 
បេទេស ករូ៉េ  ។ លោក បន្ថេម   ថា៖ «កេ 
ព ីផលតិ ផល  ទាងំនេះ  កេមុ ហ៊នុ ក ៏កពំងុ 
ពិនិតេយ មើលលើ ការ នាំចូល កង្កេប  តេី-
កេហម  តេីរ៉ស់  តេី អណ្ដេង  តេីបេ ពី 
បេទេស កម្ពុជា  ផងដេរ»។

កម្ពជុា បាន នាចំេញ ផលតិផលកស-ិ 
កម្ម សរុប ជាង  ២,៦៨ លាន តោន  ក្នុង 
រយៈពេល  ៧  ខេ ដើម ឆ្នា ំ នេះ ។  ក្នងុ នោះ   
មេច  ចនំនួ    ៣ ៤៣០ តោន  នងិ គេប ់
សា្វាយ ចន្ទី  ១៩៤ ៥២៥ តោន។ 

លោក ងនួ ឡាយ  បេធាន សមាគម 
លើក កម្ពស់ មេច កំពត បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេអង្គារ ថា  ការ- 
បង្ហាញ គំរូ ផលិត ផល របស់ កម្ពុជា ឲេយ 
កេុមហ៊ុន កូរ៉េ នេះ  គឺ ជា ការ ខិត ខំ បេឹង- 
បេង របស ់រដ្ឋា ភបិាល ក្នងុការ ស្វេង រក 

ទផីេសារ ឲេយ ផលតិ ផលកសកិម្ម កដ៏ចូ ជា 
ផលិត មេច កំពត ។ លោក បន្ត ថា សព្វ- 
ថ្ងេ មាន  កេមុហ៊នុ ករូ៉េខាង តេបងូ តេ ១គត ់
គ ឺកេមុ ហ៊នុ Corem Green Co.,Ltd 
ដេល បាន ទិញ មេច កំពត យក ទៅ 
ទីផេសារ របស់បេទេស កូរ៉េ  ចនោ្លោះពី ៤ 
ទៅ ៥ តោន កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។

លោក អះអាងថា ដោយ សារ ការ រកី 
រាល ដល ជំងឺកូវីដ ១៩ កេុមហ៊ុន នេះ  
មនិ ទាន ់មាន ការ បញ្ជា ទញិ មេច កពំត 
ជា ថ្មី ទៀត ទេ ។

លោក សផុល ឡេគង ់អ្នក គេប ់គេង 

បេតិបត្តិការ រោងចកេ របស់ កេុមហ៊ុន  
Santana Agro Products ដេល 
កំពុង បេមូល ផល សា្វាយ ចន្ទី លើ ផ្ទេដី 
បេមាណ ៤០០ ហិកតា បាន និយាយ 
ថា បេទេស ចិន គឺ ជាទីផេសារ ធំ ជាង គេ 
សមេប ់គេប ់សា្វាយចន្ទ ីហើយ ទផីេសារ 
ធំទី២   គឺបេទេស  កូរ៉េ ខាង តេបូង »។ 

យោង តាម ឡេគង់ កេុមហ៊ុន របស់ 
លោក បាន នាំ ចេញ សា្វាយ  ចន្ទី ជា ង 
៦០  តោន ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២០ 
នេះ ទៅ កាន់ ទីផេសារ  ចិន កូរ៉េ ខាង តេបូង  
ជប៉ុន និង សហភាព អឺរ៉ុប៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា  ថេ និង វៀតណាម 
បាន ប្តេ ជា្ញា ក្នុង ការ ពងេីក ការ វិនិយោគ 
នៅ តាម បណា្តា ខេត្ត ជាប់ ពេំដេន ដើមេបី 
ជំរុញ ការ ដោះ ដូរ ទំនិញ ឆ្លង ដេន និង 
ការ អភវិឌេឍ  ។ នេះ បើ តាម លោក សេង 
ហុង អភិបាលរង ខេត្ត  កោះកុង។ 

លោក សេង ហុង ដេល ជា បេធាន 
ដកឹ នា ំកេមុការងរ បណា្តាខេត្ត នៅ  ជាប ់
មាត់ សមុទេ ទាំង ៤ របស់ កម្ពុជា   ចូល- 
រួម ក្នងុ  កិច្ច បេជំុ  ស្ត ីពី   កិច្ច សហ បេតិប ត្ត-ិ 
ការ   សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា វៀតណាម ថេ 
(CVTEC) លើក ទ៣ី  តាម រយៈ វដីេអ ូ
អន ឡាញ បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍កាល-  
ព ីថ្ងេ អង្គារ ថា  គោល បណំង នេ កចិ្ច បេជុ ំ
នេះ គឺ ដើមេបី  ធ្វើ បច្ចុបេបន្នភាព ទៅលើ 

វឌេឍន ភាព  នេ កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ  
សេដ្ឋ កិច្ច រវាង បេទេសទាំង ៣ ដេល 
បាន  ចុះហត្ថលេខា  ជា មួយ គ្នា   កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង មក ។ លោក បន្ត ថា 
តាម រយៈ  កចិ្ច បេជុ ំនេះ លោក សងេឃមឹថា  
ទនំាក ់ទនំង   ពាណជិ្ជកម្ម ការវនិយិោគ 
ការដឹក ជញ្ជូន និង វិស័យ ទេសចរណ៍ 
នៅ កម្ពុជា នឹង ទទួល បាន  ភាព វិជ្ជមាន 
មួយ កមេិត ទៀត ជា ពិសេស បនា្ទាប់ ពី 
ពិភពលោក អាច ធ្វើ ការ គេប់ គេង  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ដោយ  ជោគ ជ័យ  ។ 

លោក  ថ្លេង ថា៖ « បេទេស ថេ និង 
វៀត ណាម បាន  បង្ហាញ  ពី   បំណង  ក្នុង 
ការ នា ំអ្នក វនិយិោគ  នងិអ្នក  ទេសចរ ព ី
បេទេស   ខ្លួន ឲេយ ចូល មក វិនិយោគ  ក្នុង 
បេទេស កម្ពុជា ពិសេស ខេត្ត  នៅ ជាប់ 
មាត់ សមុទេ ទាំង ៤»។ 

លោក  បន្ថេម ថា កិច្ច បេជុំ  នេះ ពិត ជា 
មាន សារៈ សខំាន ់ណាស ់ពេះ កម្ពជុា 
បាន បង្ហាញ   យា៉ាង ចេើន ពី សកា្តានុពល 
ដេល ខ្លនួ  មាន សមេប ់ តេៀម ទទលួ អ្នក   
វនិយិោគ មក ព ីបេទេស ទាងំ ២។ លោក  
អះអាង    ថា៖ « កម្ពុជា មាន សកា្តានុពល 
វិនិយោគ លើ គេប់ វិស័យ និងនៅ  គេប់ 
ទីកន្លេង ពិសេស មាន តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច 
ពិសេស  ដេល បង្ក ភាព អនុគេះ ចេើន 
សមេប់ ការ វិនិយោគ  » ។ 

លោក លមឹ ហេង អនបុេធាន សភា 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បេប ់ថា  ការ-  
ពងេឹង កិច្ច សហបេតិបត្តិការ នឹង  ផ្តល់  
អត្ថ បេយោជន ៍ជា ចេើន សមេប ់ សេដ្ឋ-
កិច្ច ពិសេស បេជាជន នៅ មូល ដ្ឋាន 
ក្នងុ ការ ដោះ  ដូរទំនិញ ក៏ ដូច ជា ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ឆ្លង កាត ់ពេដំេន ។ ការបង្កើនកចិ្ច-  

សហ បេតិ ប ត្តិ ការ  នេះ បេកដ ណាស់ 
ថា វា នឹង ចូល រួម ចំណេក ក្នុង ការ លើក- 
កម្ពស់ សកម្ម ភាព ពាណិជ្ជកម្ម ការ ដឹក- 
ជញ្ជនូ នងិ ចនំនួ  ភ្ញៀវ ទេសចរ  ។  លោក 
ថ្លេង ថា៖ « គេប់ កិច្ច សហ បេតិបត្តិ ការ  
តេង បង្កើត  ភាព វិជ្ជមានដល់  ់ កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច និង ការ វិនិយោគ »។ 

លោក បន្ថេម ថា ទោះ បី យា៉ាង ណា 
ទន្ទមឹ នងឹ ការ ពងេកឹ កចិ្ច សហ បេតបិត្ត-ិ 
ការ នេះ កម្ពុជា ក៏ តេូវ ធ្វើ ការ គេប់ គេង  
និង  អនុវត្តចេបាប់ ឲេយ  បាន តេឹម តេូវ ផង- 
ដេរ  ពេះ  បើ គេប ់គេង មនិ បាន ល្អ នងឹ 
មាន ភាព     អនា  ធិបតេយេយ  កើត ឡើង 
ដេល ធ្វើ ឲេយ រដ្ឋ ពបិាក គេប ់គេង នងិ បាត ់
ចំណូល ពន្ធ ចំណេក កេុមហ៊ុន ដេល  
នាំ ចេញ នាំ ចូល ទំនិញ សេប ចេបាប់  នឹង 
តេូវ ជួប ការ លំបាកផេសេងៗ ៕ LA

កេម៊កម្មករ កំព៊ង ដើរ  បេមូល ផល មេច ពី ដើម ដាក់ ក្នងុ កញ្ជើ នា ពេល កន្លង មក ។ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ :  រដ្ឋមន្តេី  កេសួង កសិកម្ម 
គំទំេ ឲេយ សា្ថាបនកិ កេមុហ៊នុ Supper App 
Technology Plc ដេល បាន បង្កើត 
កម្មវធិ ីតាមទរូសព័្ទដេ  ឈ្មោះ «Supper 
App»   រួម ចំណេក ផេសព្វផេសាយ   ផល ិត- 
ផល កសិកម្ម  ដោយ សហការ ជាមួយ      
មន្តេី កេសួង  ដើមេបី  លើក ស្ទួយ ការ- 
ផេសព្វផេសាយ   នៅលើ ទីផេសារ ឌីជីថល ។ 

លោក  វេង  សាខុន  រដ្ឋ មនេ្តី កសិកម្ម  
រុកា្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា កេសួង  កសិកម្មមាន  គេហ ទំព័រ 
មួយ ចំនួន ដូច ជា   www.maff.gov.
kh  គេហទំព័រ  camagrimarket  គេ ហ-  
ទំព័រ  khmeragri.info  និង  amish.
org.kh  ដេល សទុ្ធ តេ ជា បណា្តាញ ពត័ ៌មាន  
ស្ត ីអពំ ីកសកិម្ម នងិ ទផីេសារ កសផិល    ប៉នុ្តេ 
វា មនិ ទាន ់កា្លោយ  ជា  ភា្នាកង់រ ភា្ជាប ់ រវាង អ្នក  
ផលិត និង អ្នក បេើបេស់ នៅឡើយទេ។

លោក ថ្លេង ថា៖«ខ្ញុសំមូ សា្វាគមន ៍ នងិ  
គំទេ ហើយ ណេ នាំ ឲេយ កេុម ហ៊ុន ទាក់ទង    
ជា មយួ មជេឈ មណ្ឌល ពត័ ៌មាន  នងិ ឯកសារ  
កសកិ ម្មក ម្ពជុា  ពេម ទាងំ មនេ្ត ី គមេង 
កម ្ម វិធី ផេសេង ដេល ទាក់ ទង វិស័យ កសិកម្ម 
ដើមេបី  ពិភាកេសា លម្អិត  មុន ឈាន ទៅ ចុះ 
កិច្ច សនេយា អនុវត្ត  កម្ម វិធី នេះ» ។ 

កេយ ព ីជនំបួ ជាមយួ រដ្ឋ មន្តេ ី កាល- 
ពថី្ងេ អង្គារ  លោក  បា៉ាត ់ ចណំាន សា្ថាប-
និក កេុមហ៊ុន Supper App Tech-
nology Plc បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
កេុមហ៊ុន លោក ចង់ សហ ការ ជា មួយ 
គេហទពំរ័ ទផីេសារ កសិកម្ម (Cam Agri 
Market )របស ់កេសងួ កសកិម្ម   ដើមេប ី 
អាច ឲេយ កេុមហ៊ុន ទាញ យក រាល់ ផលិត- 
ផល កសិកម្ម ពី  គេហទំព័រ ខាងលើ  នេះ 
មក ដក់លក់  លើ ទីផេសារ អេឡិច តេូនិក 
របស ់ កេុមហ៊ុន លោក ។ 

លោក នយិាយថា៖« Flotform  យើង   
ងយសេលួ តេងថ់ា នៅ ពេល គត ់លក ់
ផលតិ ផល  ហើយ ពកួគត ់អាច ទទលួ 
បាន សេវាកម្ម ដកឹ ជញ្ជនូ  នងិ ការ ទទូាត់ 
បេក់  នៅក្នុង កម្មវិធី Appនោះ »។  LA

Supper App
នឹងជួ យផ្សព្វផ្សាយ 
ទីផ្សារកសិកម្ម 
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ត ព ីទពំរ័ ១... នយោ បាយ (Policy 
Links Unit) (IfM ECS សាកល- 
វិទៃយាល័យ Cambridge) និង បាន 
ដាក ់ឲៃយ ដណំើរ ការ ជា ផ្លវូការ កាល ព ីថ្ងៃ 
អង្គារ  ដោយ  បង្ហាញ ថា  បៃទៃស កម្ពជុា 
ទទលួ បាន នវូ ការ រកី ចមៃើន យ៉ាង ចៃើន  
ទៅ លើ ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច ដោយ មាន កណំើន  
ក្នងុ អតៃ លើស ព ី៧ ភាគរយ ចាប ់តាងំ- 
ព ីឆ្នា ំ២០១១ នងិ ចណំៃក បៃជាជន ដៃល  
រស់ នៅ ក្នុង ភាព កៃីកៃ មាន ជាង ពាក់- 
កណ្ដាល នៅ ទសវតៃសរ៍ ចុង កៃយ នៃះ។

របាយ ការណ ៍នៃះ បន្ត ថា ៖«ដោយ បាន  
ទទលួ សា្គាល ់នៅ ក្នងុ គោល នយោបាយ  
អភិវឌៃឍន៍ ឧសៃសាហ កម្ម(IDP) ឆ្នាំ ២០១៥ -  
២០២៥ ចក្ខុ វិស័យ នៃះ អាច សមៃច 
បាន  លុះ តៃ តៃ បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មី តៃូវ បាន 
បៃើ បៃស់ ដើមៃបី បង្កើន តម្លៃ បន្ថៃម 
ឧសៃសាហកម្ម តៃូវ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម លើ ការ - 
នា ំចៃញ  នងិ ពងៃងឹ សហគៃស ធនុតចូ   
និងមធៃយម (SME) »។

ផលតិ កម្ម របស ់បៃទៃស កម្ពជុា បាន 
បង្កើន ការ រួម ចំណៃក របស់ ខ្លួន ដល់ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ រយៈ ពៃល ២-៣ទសវតៃសរ ៍
ចុង កៃយ នៃះ  ដៃល ភាគ ចៃើន តៃូវ 
បាន  ជរំញុ ដោយ  វសិយ័ សម្លៀកបពំាក ់ 
នងិ ឧសៃសាហ កម្ម សៃបៀង អាហារ ។ ការ- 
រមួ ចណំៃកនៃ ផលិត កម្ម ដល ់ផលតិ ផល   
ក្នងុសៃកុ សរបុ (GDP) របស ់ កម្ពជុា  បាន 
កើន ឡើង ព ីកៃម ១០ ភាគរយ កាល- 

ពី ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ជាង ១៦ 
ភាគរយ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨។ ឧសៃសា- 
ហ កម្ម នៃះ នៅ ពៃល នៃះ ផ្ដល់ ការងរ   
១, ៤ លាន នាក់ ។ ទោះ យ៉ាងណ  ផលិត- 
កម្ម របស់  កម្ពុជា  តៃូវ បាន ផ្ដោត ការ យក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ  វិស័យ សំខាន់ ២   គឺ  
វាយ ន ភណ្ឌសម្លៀក បំពាក់ និង សៃបៃក- 
ជើង  សៃបៀងអាហារ និង ភៃសជ្ជៈ ។ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ  ក្នុង ចំណោម នោះ  តម្លៃ  
បន្ថៃម ផលតិ កម្ម មាន ចនំនួ ៨០ ភាគរយ 
នងិ ការ នា ំចៃញ របស ់បៃទៃស នៃះ មាន 
ចំនួន ៧៦ ភាគ រយ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម របាយការណ៍ នៃះ ។

របាយការណ៍ បន្ត ថា ៖ «  កម្ពុជា មាន 
ឱកាស ក្នុង ការ បង្កើត លក្ខខណ្ឌ មួយ 
ចនំនួ ដើមៃបី គទំៃ ការ សមៃប ខ្លនួ តាម នងិ  
ការ ទទួល យក បច្ចៃក វិទៃយា ថ្មីៗ  ដៃលរួម-  
ទាងំ បដវិត្តន ៍ឧសៃសាហ កម្មទី៤ ផងដៃរ។   
កម្ពជុា មាន សៃដ្ឋ កចិ្ច រកី ចមៃើន  ជាមយួ 
លំហូរ វិនិយោគ ផ្ទាល់ បរទៃស  (FDI) 
ដៃល កើន ឡើង  និង ភាគ លាភ  នៃបៃជា- 
សាស្ដៃ ដៃល មាន បៃជាជន  វ័យ ក្មៃង»។

របាយ ការណ ៍បន្តថា៖ «គនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម  
មួយ ចំនួន តៃូវ បាន ដាក់ ឲៃយ ដំណើរការ  
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ បច្ចៃកវិទៃយា និង នវា-
នុវត្តន៍ នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ  ដៃល រួម- 
មាន កៃបខ័ណ្ឌ ការងរ ជា យុទ្ធសាស្ដៃ 
សមៃប ់ សៃដ្ឋ កចិ្ច ឌជីថីល របស ់ កម្ពជុា។ 
មាន ឱកាស ក្នងុ ការ ទាញ យក ធនធាន 

បចៃ្ចកវិទៃយា ពី   FDI ដើមៃបី ទាញ យក 
ភាព ខា្លាំង ពី ការ ចូលរួម ក្នុង ចង្វាក់  តម្លៃ 
ពិភព លោក  និង ដើមៃបី អភិវឌៃឍ  និង  បង្កើត  
ភាព ជា ដៃគូ សៃដ្ឋ កិច្ច អន្តរជាតិ  »។

លោក  Nick Beresford តំណង 
បៃធាន របស ់UNDP បៃចា ំនៅ  កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃង ក្នងុ អំឡុង ការ ដាក់ ឲៃយ ដំណើរ- 
ការ របាយការណ ៍នៃះ ថា របាយ ការណ ៍
នៃះ នងឹ ផ្ដល ់ដល ់រដា្ឋាភបិាល នវូ ផៃនទ ី
តមៃង ់ទសិ សមៃប ់ការ អភវិឌៃឍ  នៃ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ឌីជីថល។  

លោក Nick ថ្លៃង ថា ៖ « សហគៃស 
តចិ តចួ បផំតុ នៅ កម្ពជុា  មាន ការ យលដ់ងឹ  
កុ ំថា ឡើយ ការ ទទលួ បាន បដវិត្ដន ៍ឧសៃសា-
ហកម្មទ៤ីនោះ។ ជាលទ្ធផល  សៃដ្ឋកចិ្ច  
កំពុង បាត់ បង់ ការ ទទួល បាន កំណើន 
ផលិត ភាព ផលិត កម្ម ដ៏ធំ និង កម្មករ 
កពំងុ បាតប់ង ់ការងរ ជនំាញ ខ្ពស ់នងិ 
បៃកខ់ៃ ខ្ពស។់ របាយការណ ៍នៃះ គ ឺជា 
សមភាគី  ដ៏ ល្អ បៃសើរ បំផុត ចំពោះ 
ការងរ ដៃល អនវុត្ត ដោយ រាជរដា្ឋា ភបិាល   
លើ យទុ្ធសាស្ដៃ ឌជីថីល របស ់បៃទៃស 
កម្ពជុា ហើយ យើង ចង ់រមួ បញ្ចលូ ទាំងំ 
២លើ ការងរ នៃះ »។ 

របាយ ការណ ៍ឲៃយដងឹថា វសិយ័ សខំាន ់
៥  តៃវូ បាន កណំត ់ ក្នងុការ កៃលម្អ ដើមៃប ី
អនុញ្ញាត ឲៃយ  កម្ពុជា  សមៃប ខ្លួន តាម 
នងិ  ការ អនវុត្តបដវិត្តន៍  ឧសៃសាហ កម្ម ទ ី៤    
រមួ មាន៖  ហៃដា ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ជា មូលដា្ឋាន 

និង ឌីជីថល កៃប ខ័ណ្ឌ ការងរ សា្ថាប័ន 
ការ តភា្ជាប់ បណ្ដាញ  ការ អភវិឌៃឍ ជនំាញ 
និង សមត្ថ ភាព នវានុវត្តន៍។ 

នៅក្នងុ សកិា្ខាសាលា ពគិៃះ យោបល ់
ថា្នាកជ់ាត ិស្ដពី«ី  គោល នយោបាយ  នងិ 
ទសិដៅ សៃដ្ឋ កចិ្ច ឌជីថីល របស ់កម្ពជុា» 
កាល ព ីខៃមនីា  ឆ្នា ំមនុ  លោក អនូ ពន័្ធ- 
មុនីរ័ត្ន  រដ្ឋ មន្ដៃី កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ថ្លៃង ថា  សមៃប ់ បៃទៃស កពំងុ-  
អភវិឌៃឍន ៍ដចូជា បៃទៃស កម្ពជុា  បច្ចៃក-
វទិៃយា ថ្មីៗ ផ្ដល ់ ឱកាស ក្នងុ ការ លោត ផ្លាះ   
ដំណក់ កាល អភិវឌៃឍន៍ ធា្លាប់ អនុវត្ត ។

លោក ថ្លៃងថា ៖« នៅ ក្នុង បរិការណ៍ 
នៃ ការធ្វើ សកល ភាវូប នីយកម្ម  និង 
សមា ហរណ កម្ម ព ិភព លោក   ពតិណស ់ 
កម្ពជុាមនិ អាច ចៀស ផតុ ពផីល ប៉ះពាល ់
ដោយ សារ តៃ បដវិត្តន ៍ឧសៃសាហ កម្មទ ី៤ 
នោះទៃ  នងិ ទាមទារ  ឲៃយរដា្ឋា ភបិាល តៃវូ 
ផ្ដោត ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ លើ ការ ចាប ់

យក  ឱកាស  ខណៈ ដៃល យើង  ក ៏កពំងុ 
គៃប់ គៃង ហានិ ភ័យ  ផងដៃរ»។

លោក  បញ្ជាក់ថា  សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល 
របស់  កម្ពុជា នៅ តៃ ស្ថិត ក្នុង ដំណក់- 
កាល ដបំងូ ។ កម្ពជុា អាច តៃវូ  ចណំយ 
រយៈពៃល ៥ ឆ្នា ំដបំងូ ក្នងុ ការ ទទលួយក   
នវូ ធាត ុសខំាន ៗ់  ឬ តៃៀម ខ្លនួ សមៃប ់
សៃដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ឲៃយ ហើយ  ហើយ នងឹ  
ចំណយ រយៈពៃល ៥ ឆ្នាំ  ឬ ១០ ឆ្នាំ 
ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋ កចិ្ច ឌជីថីល 
រីក ចមៃើន   និង ដើមៃបី វិស័យ បច្ចៃក វិទៃយា 
ជំរុញ កំណើន។

កាល ព ីខៃ តលុា   ឆ្នា ំ២០១៩  រដា្ឋា ភបិាល   
កម្ពជុា បាន បង្កើត គណៈ កមា្មាធកិារ  អន្តរ-  
កៃសងួ ដើមៃប ីធ្វើ ការងរ  លើ ការ ចង កៃង  
សៃចក្ដពីៃង  លើ កៃប ខណ័្ឌ  ការងរ សមៃប ់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថល   និង គោល នយោបាយ    
ដោយ បង្កើត  មលូនធិ ិ៥លាន ដលុា្លារ   ដើ មៃបី 
ជំរុញ   កៃុមហ៊ុន ឌីជីថល ថ្មីៗ ៕ LA 

UNDPៈ កម្ពជុា ត្រវូ ពឹង លើ ...

កម្មការិនី កំពុង ដេរ សម្លៀក បំពាក់ នៅ រោង ចកេ មួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ ។ រូបថត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

ខួបលើកទី១២ឆ្នាំនៃសណ្ឋាគារអល់មុ៉ននិងភោជនីយដ្ឋានយីុសាង
ដៃលជាយីហោបដិសណ្ឋារកិច្ចក្នុងសៃុកដ៏ល្បីក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា

 គំនិត ផ្តួចផ្តើម របស់លោក លូ  ម៉ៃង ដៃលជា មៃ ចុងភៅ ដ៏ លៃបីឈ្មាះ 
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា និង ជាសហគៃិន បដិសណ្ឋារកិច្ចដំបូង របស់ 
សណ្ឋាគរ អ ល់ ម៉ុ ន និង ភោជនីយដា្ឋាន យុី សាង ដៃល តៃូវបាន 
បង្កើតឡើង នៅ ថ្ងៃទី ៨ ខៃសីហា ឆ្នាំ ២០០៨  ដោយបច្ចុបៃបន្នកៃុមហ៊ុន 
អ ល ់ម៉ ុន មានភោជនយីដា្ឋានចនំនួ៩  នងិ សណ្ឋាគរ ចនំនួ២ ដៃលមាន 
ទីតាំងនៅ គៃប់ តំបន់ សំខាន់ៗ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

 ដើមៃបី អបអរសាទរ ខួប លើក ទី ១២ ឆ្នាំ យើង បានរៀបចំ ឡើងវិញ នូវ 
អាហារ ពៃល រសៀល ដៃល អាច ទទួលទាន ដោយ គ្មាន ដៃន កំណត់ 
ចំនួន២ខៃពៃញ គឺសមៃប់ ខៃសីហា  និង កញ្ញា ។ យើង បាន ណៃ នាំនូវ 
វបៃបធម៌« យ៉ា ម ឆ » ជាមួយនឹង  ឌី ម សាំ ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា ហើយ 
សព្វថ្ងៃនៃះ វា គឺជា ចំណុចខា្លាំង មួយ របស់ ពួកយើង ។ 

 ចាប់តាំងពី ការចាប់ផ្តើម របស់ យើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៨ រយ : ពៃល ១២ 
ឆ្នា ំមកហើយ សព្វថ្ងៃនៃះ យើងមនិ តៃមឹតៃ លើកកម្ពស ់ម្ហបូ ចនិ ប៉ណុោ្ណោះ 
ទៃ  ប៉នុ្តៃ ថៃមទាងំ លើកកម្ពស ់ម្ហបូ ខ្មៃរ  នងិ អាហារ អន្តរជាត ិផងដៃរដោយ 
មុខម្ហូប នីមួយៗ មាន លក្ខណពិសៃស រប ស់វា ។  

 កៃរ្តិ៍ឈ្មាះ ដ៏ លៃបីលៃបាញ របស់ យើង គឺ ការផ្តល់ សៃវាកម្ម ល្អឥតខ្ចោះ 
រួមជាមួយ នឹង ការ វិវឌៃឍ  ក៏ដូចជា ការកៃច្នៃ បៃឌិតមុខម្ហូប ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ 
អស់ រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ មកហើយ ដៃលបានធ្វើឱៃយ យើង កា្លាយជា 
អ្នក នាំមុខគៃ នៅក្នុង សៃុក ដៃល ទទួលបាន ពានរង្វាន់ ក្នុង វិស័យ 
បដិសណ្ឋារកិច្ច ម្ហូបអាហារ  និង ភៃសជ្ជៈ នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ៕ 



ក្រុងញូវដ្រលីៈ  ប៉ូលិស បាន 
ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ អាទិតែយ ថា-
សាកសព យ៉ាង តិច ៤៣ នាក់  
តែូវ បាន គែ  រក ឃើញ  កែយ ពី 
បាក់ ដី ទែង់ ទែយ ធំ មួយ ដែល  
បាន បង្ក ឡើង ដោយ ទឹកជំនន់   
ទ ឹកភ្លៀង រដវូ វសែសា  បាន ហរូ កចួ 
នាំ យក កែុម បុគ្គលិក ចម្ការ តែ 
រាប់សិប នាក់  នៅ បែទែស - 
ឥណ្ឌា ភាគ និរតី ។ 

ការ បាក់ ដី នៅ ក្នុង សែុក អុី-
ឌុកគី  ចម្ងាយ បែហែល ២៥០ 
គីឡូ ម៉ែតែ  ពី រដ្ឋ ធានី ធី រ៉ូ វ៉ា-
ណន់ថា ប៉ូរា៉ាម  នៅ រដ្ឋ គឺ រា៉ាឡា  
បាន កើត ឡើង កាល ពី ថ្ងែ សុកែ  
ប៉ុន្តែ ការ បន្ត ស្វែង រក  និង កិច្ច-

ខិតខំ បែឹង បែង ជួយ សង្គែះ  
តែវូ បាន រខំាន ដោយ សារ ភ្លៀង-
ធា្លាក់ យ៉ាង ខា្លាំង នៅ ទី នោះ ។ 

 បែធាន ប៉ូលិស សែុក អុីឌុក គី  
គឺ លោក ការូប បា៉ា សា មី  បាន 
ថ្លែង បែប់ កាសែត AFP ថា  
ចំនួន សរុប  បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់  ៤៣ នាក់  កាល ពី 
រសៀល ថ្ងែ អាទិតែយ កន្លង ទៅ ។ 

 មន្តែ ីបូ៉លិស ម្នាក់  បាន ថ្លែង 
កាល ពី ពែកឹ ថ្ងែ អាទិតែយ ថា  សាក-
សព ចំនួន ២៦ នាក់  តែវូ បាន គែ 
រក ឃើញ កាល ពី យប់ ថ្ងែ សុកែ ។ 

 បែព័ន្ធ ផែសព្វ ផែសាយ ក្នងុ តំបន់ បាន 
រាយ ការណ៍ ថា  មនុសែស បែហែល 
៧៨ នាក់  តែវូ បាន គែ ជឿ ថា  បាន 

សា្លាប់ នៅ ក្នងុ តំបន់ នោះ  ដោយ 
មន មនុសែស ជា ចែើន នៅ តែ កំពុង 
បាត់ ខ្លនួ នៅ ទី នោះ ។ 

រដ្ឋ គឺរា៉ាឡា  បាន រង ការ វយ - 
បែហារ  ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ 
បណ្តាល ឲែយ មនុសែស សា្លាប់  នៅ 
ក្នុង រដូវ វសែសា បែចាំ ឆ្នាំ  នៅ ក្នុង 
បែទែស ឥណ្ឌា មួយ នែះ ។ 

 មនុសែស យ៉ាង តិច ១៨ នាក់  
បាន សា្លាប់  នៅ ក្នុង យន្ត ហោះ - 
ដឹក អ្នក ដំណើរ ១ គែឿង  បាន 
ធា្លាក់ នៅ ក្នុង រដ្ឋ គឺរា៉ាឡា  កាល ពី 
ថ្ងែ សុកែ  នៅ ពែល យន្ត ហោះ  
Air India  Express ១ គែឿង  
បាន រអិល ធា្លាក់ ពី ផ្លូវ  ខណៈ 
កំពុង ពែយា យម ចុះ ចត  នៅ ក្នុង 

ពែយុះ មួយ  ហើយ វ បាន រអិល 
ធា្លាក ់ខសុ ផ្លវូ  នៅ ក្នងុ ឧបែបត្តហិែត ុ
នោះ ។ 

នៅ រដូវ វសែសា  ភ្លៀង បាន ធា្លាក់ 
នៅ ទូ ទាំង អាសុី ខាង តែបូង   តែូវ 
បាន បពំែញ ទកឹ ទន្លែ នងិ នៅ ក្នងុ 
ដី ឡើង វិញ  ប៉ុន្តែ វ បាន បង្ក ឲែយ 
មនុសែស សា្លាប់  និង បំផ្លិច បំផ្លាញ 
នៅ ទូ ទាំង សកល លោក ។ 

មនសុែស ជាង ៣០០ នាក ់ បាន 
សា្លាប់  នៅ ក្នុង ទឹក ជំនន់  និង 
រអិល បាក់ ដី  នៅ ក្នុង បែទែស - 
ឥណ្ឌា  បង ់កា្លា ដែស  នងិ នែបា៉ាល ់ 
នៅ ភាគ ខាង កើត  និង  ភាគឦ-
សាន  នៅ ក្នុង រយៈ ពែល ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  នែះ ៕AFP/SK
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ យោ   ង  - 
តាមមន្តែី ២ រូប  នែ   កែសួង សន្តិ- 
សុខ  មតុ ភូមិ បាន ឲែយដឹង ថា   
ការកើ នឡើង ការចាប់ខ្លួននៅ  - 
តាម បណ្តាយ ពែំដែនមុិកសុិក   
មួ យ ផ្នែក តែូវ បានជំរុញ ដោយ    
ជនចំណកសែុក   ដែល កំពុង 
កើនឡើង  បានពែយាយម ចូល 
ទកឹ អាមែ រកិ ម្ត ងហើយម្តង ទៀត 
ខណៈ  វិធានការ   ទប់សា្កាត់   ជំងឺ - 
រាតតែបាត  បាន បណ្តែញ អ្នក- 
ដែល គែ  ឃុំខ្លួន ភា គចែើន   មន 
ផល ពិ បាក ពីការ អនុញ្ញា ត 
ឲែយពួកគែ   ពែយា យម ឆ្លង   ចូល 
ពែំដែនដោយ ខុសចែបាប់  ។ 

អង្គ ភាព គយ និង ការពារ - 
ពែំដែន(CBP)  បាន និយយ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ថា  ទី ភា្នាក់- 
ងារ នែះ  បាន កត ់តែ អ្នក ជាប ់ឃុ ំ
ចំនួន ៤០ ៧៤៦ នាក់  នៅ ក្នុង   
ខែ កក្កដា រហូត ដល់ ២៤ ភាគ- 
រយ ពី ខែ មិថុនា  និង តួ លែខ  
កើន ឡើង ទ្វែដងកាល  ពី ខែ - 
មែសា  នៅ ពែល ដែល មនុសែស 
១៧ ០៨៦ នាក់  តែូវ បាន គែ 
ចាប់ ឃុំឃំាង។  ចាប់តាំង ពី 
អនវុត្ត វធិាន ការ គែអាសន្ន មក 
មន្តែ ីCBPមនិ បាន លាត តែដាង 
អតែ នែ ការ បែពែឹត្តខុស នៅ 
តាម ពែំ ដែន  ទែ » ជា ភាគ រយ     
នែ ការ ឃុំ ខ្លួន ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
អ្នក ឆ្លង ពែំដែន ម្តង ហើយ ម្តង- 
ទៀត  ប៉នុ្តែ មន្តែ ីអង្កែត បែជាជ ន  

និង  សុខភាព (DHS)បាន 
និយយ ថា តួលែខ នា  ពែល 
បច្ចុបែបន្ន នែះ លើស ពី ៣០   
ភាគរយ ។ 

កាលពី ចុង ខែមីនា  ខណៈ 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណ  បាន ឆ្លង 
រាល ដាល  រដ្ឋ ការ របស់ លោក- 
 ដូ ណល់ តែំ  បាន ចាប់ផ្តើម 
អនុញ្ញាត ឲែយ ភា្នាក់ងារ ជា ចែើន 
រៀប ច ំឲែយ ជន ចណំក សែកុ  នងិ 
ដឹក ពួកគែ តែឡប់ ទៅ មុិក សុិក 
វិញ ជំនួស ឲែយ ការ ចាប់ ពួក គែ ឃុំ 
ខ្លួនឃុំឃំាង  ជា ទី ដែល អាច 
ឆ្លងវីរុស កាន់ តែ ចែើន ឡើង។  
ជាង ៩០ ភាគរយ នែ អ្នក ទំាង- 
អស់ ដែល តែូវ បាន ចាប់ ខ្លួន 
ដោយCBP តែូវ បណ្តែញ ចែញ 
ពី បែទែស ភា្លាមៗ   នៅ កែម 
វិធានការ គែ អាសន្ន  ក្នុង នោះ  
មន អនីតិជន និង អ្នក ស្វែងរក 
សិទ្ធិជែក កោន។

កមែិត នែ ការ ធ្វើ ចំណក - 
សែុក  បាន ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង 
នៅ ក្នុង ខែ មែសា  កែយ ពី 
វិធានការ នានា  តែូវ បាន អនុវត្ត 
ប៉ុន្តែ  ការ ឆ្លង ពែំដែន  បាន កើន- 
ឡើង តាំងពី  ពែល នោះមក ។

មន្តែ ីអាមែរកិ រពំងឹ ថា  ននិា្នាការ 
នែះ  នឹង នៅ តែ បន្ត  ខណៈ 
សា្ថានភាព សែដ្ឋកិច្ច ធា្លាក់ ចុះ 
យ៉ាង ខា្លាំង នៅ  មុិកសុិក  និង 
អាមែរិក កណ្តាល ដោយ សារ 
ជំងឺ   រាតតែបាត ៕ W.Post/PSA

ក្រុងបាងកកៈ  នាយក បែតិ-
បត្តិ ជាន់ ខ្ពស់ ម្នាក់  របស់ សា-
កល វទិែយា លយ័ ថាមំ៉ា សាដ  បាន 
សុំ ទោស ចំពោះ អត្ថបទ មិន 
សបែបាយ ចិត្ត  ដែល បាន បែ-
កាស នៅ អំឡុង ពែល ធ្វើ បាតុ-
កម្ម មួយ  នៅ ឯ បរិវែណ សា-
កលវិទែយា ល័យ របស់ ខ្លួន  នៅ 
ក្នុង ខែត្ត បា៉ាធុម ថា នី  កាល ពី 
យប់ ថ្ងែ ចន្ទ កន្លង ទៅ ។ 

លោក ពែិនយ៉ា  ថា វ៉ាន់ ណ-
រុមមីត គុល  ជា សាកល វិទែយា-
ធិការ រង  ដែល បាន គែប់ គែង 
នៅ បរិវែណ រាំង សិត  បាន 
សរសែរ នៅ លើ គែហ ទំព័រ-
ហ្វែស ប៊ុក របស់ លោក  កាល- 
ពីពែឹក ថ្ងែ អងា្គារ ថា  អត្ថបទ នៅ 
អំឡុង ពែល បែកាស នៅ លើ 
វែទិកា បាតុ កម្ម នោះ បាន ធ្វើ ឲែយ 
មន ការ រិះគន់ យ៉ាង ខា្លាំង ពី 
សាកល វិទែយា ល័យ ។  

 លោក  បាន ថ្លែង ថា  កែុម- 
និសែសិត ដែល បាន រៀប ចំ ការ 
បែមូល ផ្តុំ បាន សរសែរ លិខិត 
ស្នើ សុំ មួយ ចែបាប់  កាល ពី ថ្ងែ ទី 
៣១  ខែ កក្កដា  កន្លង ទៅ   សុំ  
ការ អនុញ្ញាត  ដើមែបី រៀប ចំ ធ្វើ- 
បាតុកម្ម ។  ពួក គែ បាន ថ្លែង ថា  

ពួក គែ នឹង « អំពាវ នាវ ឲែយ រដា្ឋា-
ភិបាល  ធ្វើ វិសោធន កម្ម ចែបាប់ 
រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ  រំលាយ សភា  ហើយ  
ឈប់ គំរាម កំហែង បែជាជន 
គែប ់របូ ភាព ទាងំ អស ់» នៅ ក្នងុ 
បែទែស ថែ បច្ចុបែបន្ន ។ 

សាកល វទិែយា ធកិារ រង របូ នោះ  
បាន ថ្លែង នៅ ក្នងុ ការ បង្ហោះ  នៅ 
លើគែហ ទំព័រ ហ្វែស ប៊ុក របស់ 
លោក ថា ៖« គ្មាន សែចក្តី ជូន-
ដំណឹង ថា  នឹង មន សុន្ទរ កថា 
មយួ  ឬ ការសម្តែង  មត ិយោ បល ់ 
ទៅ លើ បញ្ហោ ផែសែង ទៀត ណ 
មួយ នោះ ទែ » ។ 

 លោក ពែិន យ៉ា  បាន ថ្លែង ថា  
លោក បាន ទទួល លិខិត នោះ  
កាល ព ីថ្ងែ ទ ី៥  ខែ ស ីហា  ហើយ 
បាន កោះ ហៅ ឲែយ មន កិច្ច បែជុំ 
មួយ  ជា មួយ កែុម បែក្ខ ជន  និង 

ប៉ូលិស ក្នុង តំបន់  ដែល បាន 
ឯកភាព គ្នា  ដើមែបី គំទែ ឲែយ មន 
ការ បែមូល ផ្តុំ  ជា មួយ វិធាន ការ 
សុវត្ថិភាព ។ 

 លោក  បាន ស្នើ ឲែយ កែុម អ្នក- 
រៀបចំ ធានា ថា  ការ  សម្តែង  មតិ 
នឹង អនុលោម ទៅ តាម ចែបាប់  
នងិ បញ្ចៀស បញ្ហោ មនិ សបែបាយ 
ចតិ្ត ផែសែង ៗ  ។  កចិ្ច បែជុ ំបាន ឯក-
ភាព គ្នាឲែយ មន ការ បែមូល ផ្តុំ  
តែវូ បែកាន់ ខា្ជាប់ ទៅតាម បែធាន- 
បទ បាន ស្នើ សុំ ៣  ហើយ បែ-
សនិ បើ អ្នក ណ ម្នាក ់ ដែល បាន 
និយយ អំពី បញ្ហោ អុជ អាល  ឬ 
ខុស ចែបាប់ នឹង តែូវ ទទួល ខុស-
តែូវ ចំពោះ មុខ ចែបាប់ ។ 

 លោក  បាន ថ្លែង ថា  លោក 
បាន តែួត ពិនិតែយ ការ បែមូល ផ្តុំ  
ចាប់ ពី ម៉ាង ៧  ដល់ ៨ យប់  
ហើយ បាន មើល ឃើញ ថា  មិន 
មន បញ្ហោ អ្វី បាន កើត ឡើង នៅ 
ទី នោះ ទែ ។ 

 លោក ពែិន យ៉ា  បាន សរសែរ 
នៅ លើ គែហ ទំព័រ ហ្វែស ប៊ុក 
ថា៖« កែយ មក  ខ្ញុំ បាន ដឹង ថា  
វគ្មិន ខ្លះ  ជា ពិសែស  អ្នក ដែល 
មិន មែន ជា កែុម និសែសិត របស់ 
សាកល វិទែយា ល័យ ថាំ ម៉ា សាដ  
បាន និយយ នៅ ក្នុង អាកបែប-
កិរិយ បង្ក បញ្ហោ នៅ ទី នោះ » ។ 

លោក  បាន ថ្លែង ថា  ការ - 
សម្តែង  មតិ   គួរ តែូវ បាន កំណត់ 
ដោយ ចែបាប់ ៕BKP/SK

មូ៉តូនិងរថយន្តបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវលិចទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងរដូវវស្រសា។រូបAFP

មនុស្សយ៉ាង តិច ៤៣ នាក់ស្ល ប់ ដោយសរប ក់ដីបង្កឡើងពីជំនន់ទឹកភ្ ៀង រដ ូវវស្សាន ឥណ្ឌា

ទ ះបីUSបណ្តញ្ជនចំណកសុ្ក
ច្ញក្តីក៏ពួកគ្នត្ព្យាយមឆ្លង
ពំ្ដ្នមិុកសិុកម្តងហើយម្តងទៀត

សកល វិទ្យាធិក ររង  សំុទ ស ចំព ះ 
អត្ថបទមិនសប្បាយចិត្តអំពីករធ្វើប តុកម្ម

មនុស្រសរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅបរិវ្រណសាកលវិទ្រយាល័យ១។BKP

លោកព្រនិយ៉ាថាវ៉ាន់ណារុមមីតគុលជាសាកលវិទ្រយាធិការរង។BKP
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អីុ រ៉ង់ព្រួយប រម្ភ អំពីការផ្ ស់ប្ ូរន  
លី បង់ក្រ យពីផ្ទះុ ឃំ្ងសុ្ក គមីី

ក្រុង ត្រអ្ររ៉ង់ៈ  បៃទៃស អុីរ៉ង់ 
កំពុង ឃ្លាំ មើល ការ វិវឌៃឍជា - 
ចៃើន  នៅ ក្នុង បៃទៃស លី បង់  
យ៉ាងយក ចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុត  
ដោយ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ  អំពី 
ការ បាត់ បង់ ឥទ្ធិពល ណា មួយ  
ដៃល ទទួល បាន ដោយ លំបាក   
របស់ ខ្លួន  កៃយ ពី ការ ផ្ទុះ - 
ទៃង់ទៃយ ធំ  បណា្តាល ឲៃយ 
មនុសៃស ស្លាប់ យ៉ាង ចៃើន  នៅ 
ក្នុង ទី កៃុង បៃរូត  បាន បង្ក ឲៃយ 
មាន ការ ផ្ទុះ កំហឹង ទាម ទារ ឲៃយ 
ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ បៃព័ន្ធ តុលៃយ-
ភាព ទន់ ខៃសោយ  របស់ ខ្លួន 
ឡើងវិញ នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

 ១សបា្តាហ៍  កៃយ ពី ការ - 
ផ្ទុះ ឃ្លាំង ស្តុក សរ ធាតុ គី មី  
ដៃល បាន បង្ក ឲៃយ មាន ការ បផំ្លចិ-
បំ ផ្លាញ  នៅ ទូ ទាំង រដ្ឋធានី - 
លីបង់  ជា បៃទៃស សំខាន់ មួយ 
នៅ មហា សមុទៃ មៃឌី ទៃរ៉ា ណៃ 
ភាគខាង កើត  នៅ តៃ ងាយ 
ទទួល រង ការ ប ៉ះពាល់  ។ 

 បៃជា ជន លី បង់  បាន នាំ គ្នា 
ចៃញ តវ៉ា នៅ តាម ដង ផ្លូវ  ជុំវិញ 

មហន្តរយ  ដៃល បាន ផ្តាច ់ជវីតិ 
មនុសៃស យ៉ាង តិច ១៥៨ នាក់  
និង ៦០០០ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  
រងរបួស  ដោយ ពួក គៃ  បាន 
អំពាវ នាវ ឲៃយ ធ្វើ កំណៃទមៃង់  
និង ផ្លាស់ ប្តូរ ទៃង់ ទៃយ ធំ  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស លី បង់ ។ 

 កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ  លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហាសៃសោន  ឌៀប  
បាន បៃកាស អពំ ីការ ល លៃង ព ី
តណំៃង របស ់រដា្ឋាភ ិបាល លោក  
ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ មាន ចល - 
ចល កាន់ តៃ ខា្លាំង ឡើង  នៅ 
ពៃល ខាង មុខ នៃះ ។ 

ខណៈ អ្នក តវ៉ា ខ្លះ  បាន សៃក 
ពាកៃយ ស្លាក បៃឆំង ចលនា 
ហៃបូ ឡាហ៍ សុីអុីត គំទៃ ដោយ 
អុីរ៉ង់ ដ៏ មាន អំណាច នៅ លី បង់  
ពួក គៃ  ភាគ ចៃើន  បាន បងា្ហាញ  
ឲៃយ ឃើញ កំហឹង  របស់  ពួក គៃ  
បៃឆំងនឹ ង មៃដឹក នាំ គៃប់ គៃង 
អំណាចដៃល បាន បៃពៃឹត្ត អំពើ 
ពកុរលយួ  នងិ អ សមត្ថភាព  បង្ក   
ឲៃយ មានសកនាដកម្ម  កាលពី - 
ថ្ងៃទី ៤  ខៃ សីហា ៕  AFP/SK 

តពទីពំរ័  ១...គ ឺជា ចនំនួ ជាង 
ពាក់ កណា្តាល នៅ ក្នុង បៃទៃស 
អាមៃរិក ។ 

 ករណី ឆ្លង យ៉ាង តិច ២០ ០០ 
២ ៥៧៧ នាក់  ហើយ បច្ចុបៃបន្ន  
តៃវូ បាន គៃ រយ ការណ ៍ថា  មាន 
ករណ ីស្លាប ់ចនំនួ ៧៣៣ ៨៤២ 
នាក់ ។  មាន ករណី ឆ្លង វីរុស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  ជាង ៤ ភាគ ១០  
បាន កើត ឡើង នៅ អាមៃរកិ  នងិ 
បៃសុីល  បៃទៃស ទាំង ២   បាន 
រង ការ វយ បៃហារ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ 
បំផុត  នៅ លើ  ពិភពលោក ។ 

 ខណៈ អាមៃរិក  បាន កត់ តៃ 
ករណ ីឆ្លង ចនំនួ ៥ ០៧៥ ៦៧៨ 
នាក់  និង អ្នក ស្លាប់ ចំនួន-
១៦៣២៨២ នាក់  បៃទៃស 
បៃសុីល  បាន កត់ តៃ ករណី 
ឆ្លង ចនំនួ ៣ ០៥៧  ៤៧០ នាក ់  
និង ស្លាប់  ១០១ ៧៥២ នាក់ ។ 

លៃបឿន នៃ ការ រត តៃបាត  ទនំង 
ជា កំពុង កើន ឡើង នៅ ទូ ទាំង 
ពិភព លោក  ដោយ មាន ករណី 
ឆ្លង ចំនួន ១ លន នាក់ បន្ថៃម-
ទៀត  បាន រក ឃើញ យ៉ាង 
ឆប់រហ័ស  រៀង រល់ ៤ ថ្ងៃ ម្តង  
ចាប់ តាំង ពី ពាក់ កណា្តាល ខៃ-
កក្កដា កន្លង ទៅ ។ 

 នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ៩៤ ថ្ងៃ  
មាន ករណី ឆ្លង ១លន នាក់  
តៃូវ បាន គៃ កត់តៃ  កៃយ ពី 
ការ បៃកាស អំពី ករណី ឆ្លង ជា - 
ផ្លូវការ ដំបូង  នៅ ក្នុង បៃទៃស - 
ចិន ។ រយៈពៃល  ៨៦ ថ្ងៃ កៃយ 
មក  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៨  ខៃ មិថុនា 
កន្លង ទៅ   មនុសៃស ចំនួន ១០ - 
លន នាក់  បាន ឆ្លង   វីរុស  ផ្លូ វ - 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ។  ចំនួន ករណី - 
ឆ្លង ដៃល គៃ បាន ដឹង  ចាប់ តាំង- 

ព ីពៃល នោះ មក  បាន កើន ឡើង 
ទ្វៃ ដង   ក្នុង រយៈ ពៃល ១ខៃ កន្លះ ។ 

 នៅ ក្នុង បៃទៃស អាមៃរិក- 
ឡាទីន  និង តំបន់ ការី ប៊ីន  ជា 
តំបន់ ដៃល រង ការ វយ បៃហារ 
យ៉ាង ខា្លាំង បំផុត  ដោយ មាន 
ករណ ីឆ្លង ចនំនួ ៥ ៦០១ ៤៧០ 
នាក់  និង អ្នក ស្លាប់ ចំនួន-
២២១ ២៨១ នាក់  ហើយ វីរុស 
កូ រ៉ូ ណា នៃះ  បាន បន្ត ឆ្លង យ៉ាង 
ឆប់ រហ័ស  ដោយ មាន ករណី 
ឆ្លង ថ្មី ៥៧៦ ៥៨៣ នាក់  តៃូវ 
បាន គៃ រយ ការណ៍  នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៧ ថ្ងៃ ចុង កៃយ ។ 

 បនា្ទាប់ មក បៃទៃស អាសុី  
មាន ចនំនួ (៤៩ ៥៦៦៣ នាក ់)  
បៃទៃស កា ណា ដា  នងិ អាមៃរកិ 
មាន (៣៧៩ ០១៧ នាក ់)  
បៃទៃស អឺរ៉ុប មាន ចំនួន ( ១៥ 
៣ ៨៧៩ នាក់ )  នៅ បៃទៃស 
អា្រហ្វកិ មាន ( ៨៩ ៦៤៤នាក ់)  

នៅ មជៃឈិម បពូា៌ា មានចនំនួ  (៧៤-
៥៨៨នាក ់)  និង នៅតាមតំ-     
បន់ មហា សមុទៃ មាន ចំនួន       
( ៣ ៣៧២នាក ់) ។ 

បៃទៃស កាណាដា  និង អា-
មៃរិក  ជា តំបន់ដៃល  បាន រង ការ - 
ប៉ះពាល់  យ៉ាង ខា្លាំង បំផុត ទី២  
ដៃល បាន កត់ តៃ ករណី ឆ្លង 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ចំនួន 
៥១៩៥៤១៧ នាក ់ នងិ  ករណ ី
ស្លាប់ ចំនួន ១៧២ ៣០០ នាក់  
បាន នាំ មុខ បៃទៃស អាសុី  មាន 
ករណី ឆ្លងជំងឺកូ វីដ១៩  ចំនួន 
(៣ ៤៩៣ ០២៦ នាក ់ អ្នក ស្លាប ់
មាន ចំនួន  ៧២ ៤៨៦ នាក់ )  
បៃទៃស អឺរ៉ុប មាន ករណី ឆ្លង 
ចំនួន (៣៣៧៤១៦៦ នាក់  
ស្លាប់ ២១៣៤៨៤ នាក)់   និង 
បៃទៃស នៅ មជៃឈិម បូពា៌ា មាន 
ករណី ឆ្លង  ( ១ ២៥៧ ៤១៧ - 
នាក់  ករណី អ្នក ស្លាប់ មាន ៣០ 

៣៦៣ នាក ់) ។ 
បៃទៃស អា្រហ្វិក ករណី ឆ្លង 

ចនំនួ (១ ០៥៧ ៧៣០ នាក ់  អ្នក- 
ស្លាប ់២៣ ៥៨២ នាក ់)  ដៃល ជា 
ទ្វីប បាន រង ផល ប៉ះ ពាល់ តិច-
តួច ជាង គៃ  បនា្ទាប់ មក  នៅ ក្នុង 
តំបន ់មហា សមុទៃ មាន មនុសៃស 
ចនំនួ (២៣ ៣៥១ ៣៤៦ នាក ់) 
បាន កត់ តៃ មាន ករណី ឆ្លង 
ជំងឺកូ វីដ១៩ របស់ ខ្លួន   ជាង 
ពាក់ កណា្តាល  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
អា្រហ្វិក ខាង តៃបូង ។ 

បៃទៃស ឥណា្ឌា  គឺ ជា បៃទៃស 
ដៃល មាន ករណី ឆ្លង ថ្មី ចៃើន 
បផំតុ  កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ  មាន 
ចំនួន (៤០២ ២៨៧នាក់ )  
បាន នា ំមខុ US  (៣៧៦ ៤៧១ 
នាក់ )  ដៃល កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
តៃូវ  គៃ រយ ការណ៍ ជា ផ្លូវ ការ  
ថា  មាន ករណី ឆ្លង បាន កើន ឡើង 
ដល់  ៥ លន នាក់ ៕ AFP/SK

ករណី ឆ្លង វីរុសកូរូ៉ណានទូទំាងពិភពលោក...

កំាជ្រចួ គប់ ដោយ  ក្រមុ  អ្នក តវ៉ា   កំពុង ផ្ទះុ  នៅ  ពី មុខ បូ៉លិស   បង្ក្រប កុបកម្ម ។ AFP

ក្រមុ ព្រទ្រយ ធ្ម្រញ  អាហ្រសង់ទីន  ដ្រល  បញ្ចប់  ពី សាកល វិទ្រយា ល័យ Buenos Aires ធ្វើ ការជាអ្នក  ស្មគ័្រ ចិត្ត  រក អ្នក ឆ្លង វីរុស ។AFP
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ក្រុងស្រអ៊ូល : ហ្វូងគោ ជាច្រើន 
ក្របាល  បាន មកជាប់ ទើរ នៅលើ ដំបូល  
ផ្ទះ រោង កសិកម្ម នានា   ដោយសារត្រ  
ទឹក ជំនន់ នៅ កូរ៉្រខាងត្របូង ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ  
ក្រុម អ្នក ជួយ សង្គ្រះ កំពុង ប្រឈម   
នឹង បញ្ហា ទម្លាក់ សត្វ ដ្រល មន   ទម្ងន់ 
ខ្លួន  ធ្ងន់ ទាំង នោះ  ។ 

សត្វគោជា ច្រើន ក្របាលបាន  រសាត់ 
អណ្ត្រត តាម ខ្រស្រ ទកឹ ជនំន ់ជនល់ចិ នៅ 
ចងុ សបា្តាហ ៍នៅ  Gurye    ជា ទបី្រជុជំន 
កសិកម្ម មួយ ស្ថិត នៅ ភាគ ខាងត្របូង 
ប្រទ្រស  និង  ប្រកខ្ញ្រក រកទី សុវត្ថិភាព  
រៀង ៗ  ខ្លនួ  ដោយ ខ្លះ ជាបទ់ើរ លើ ដបំលូ 
ផ្ទះ   និង អគារ ផ្រស្រង ទៀត ។

នៅ ព្រល  ដ្រល ទឹកជំនន់ បានស្រក 

ចុះ  សត្វទាំង នោះប្ររជា    ជាប់ នៅលើ 
ទី ខ្ពស់  និងស្ថិត ក្នុង សភាព ត្រដាប- 
ត្រដួស ដ្រល មិន អាច ស្វ្រង រក កន្ល្រង 
ចុះ មក ដី វិញ បាន ។  

នៅ ក្នងុ រូបភាព បាន បង្ហាញ  ពីសត្វ 
គោ  ប្រមណ  ៩ ក្របាល ឈរ  លើ ដំបូល 
បាក់ប្រក ១ ផ្ទាំង ។

អ្នក ស្រុក ម្នាក់ បាន ប្រប់ បណ្តាញ 
ទូរទស្រសន៍  JTBC  ថា៖ «សត្វគោ ទាំង 
នោះ  ហ្រល ទឹក  ព្រល កម្ពស់ ទឹក  ជំនន់ 
ហក ់ឡើង ខា្លាងំ រចួ ស្រវ្រ ស្រវា  ឡើង លើ  
ដបំលូ ផ្ទះ   ហើយ នៅ ទនីោះ ទោះ  ទកឹ-
ជំនន់ បាន ស្រក  ក៏ ដោយ»។  

ក្រុម  សង្គ្រះ បាន យក រថយន្ត ស្ទូច  
ទម្លាក់ គោ នីមួយៗ ពីលើ ដំបូល ដោយ 

លើក ពួកវា  ដាក់ លើ ក្ដារ រអិល ។ 
ប៉ុន្ត្រ   នៅព្រល   ដ្រល សត្វគោ ត្រឡប់ 

ទៅ   កសិដា្ឋាន រៀងៗ ខ្លួន វិញ  គោ ជា 
ច្រើន  ច្រញ រោគសញ្ញា ជំងឺ រលាកសួត ។ 
ន្រះ បើ យោង តាម  ព្រទ្រយ សត្វ ស្ម័គ្រ ចិត្ត 
១ រូប ជាមួយ នឹង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រង 
ផ្តល់ ជំនួយ សង្គ្រះ  ។

  គួរ បញ្ជាក់ ថា ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាងត្របូង   
បាន រងនូវ ឥទ្ធិពល ន្រ ជំនន់  ជន់ លិច 
ដោយ សារ ត្រភ្លៀង ធ្លាក់ ខា្លាំង ជាច្រើន 
សបា្តាហ៍ ជាប់ ៗ  គា្នា ដ្រល ជា ហ្រតុ បាន 
បង្ក ឲ្រយ  មន ទឹកជំនន់   និង មន របាយ- 
ករណ៍  ថា  មនុស្រស ចំនួន  ៣១  នាក់  
បាន សា្លាប ់ចាប ់តាងំ ព ីដើម ខ្រ  កន្លង មក 
ន្រះ៕ AFP/RS

ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំព្រញៈ ថ្មីៗ ន្រះ ផលិត កម្ម 
មហា ហង្រស ភាពយន្តបាន ទទួល 
សទិ្ធផិ្តាច ់មខុ ក្នងុកររៀបច ំ កម្ម- 
វិធី ប្រកួតប្រជ្រង សម្រស់នារី 
មួយ ថ្មី សនា្លាង   ជា ពិស្រស  
សម្រប់ កម្ពុជា គឺ កម្ម វិធី ប្រកួត 
Miss Supranational Cam-
bodia  2021 ដ្រល នឹងត្រូវ  
ប្រកួត ជ្រើស  រីស    យក ប្រក្ខនារី   
ម្នាក ់ ឲ្រយ  គ្រង   មកដុ ប្រចា ំប្រទ្រស  
ជា លើក ដំបូង  និង ជា តំណង 
ទៅ     ចូល  រួម   ករ ប្រ កួ ត លំដាប់ 
អន្តរ ជាតិ  Miss Suprana-
tional  2021។ 

បើ តាម លោក អុនិ សភុនិ ជា 
អគ្គនាយក  ផ លិត កម្ម មហា - 

ហង្រស ភាព យន្ត និង ជា  អ្នក ជំ-
នាញ  ខាង រៀបចំ កម្ម វិធី ប្រកួត- 
ប្រជ្រង  សម្រស់   ដោយ លោក  ក៏ 
មនសញ្ញា បត្រ ផ្ន្រកន្រះ ដ្ររ នោះ 
បាន បង្ហើប ឲ្រយ ដឹង ពី ករ ទទួល  
សិទ្ធិ  រៀបចំ ជា លក្ខណៈទិញ   
Fran chise ព ី កម្ម   វធិ ីអន្តរជាត ិ
Miss Supranational    ថា៖ 
«ជា  ករ ពតិ ខាង ក្រមុ ហ៊នុ របស ់
យើង ទទលួ បាន សទិ្ធ ិនៅ ក្នងុ ករ 
រៀបចំ កម្ម វិធី  ប្រកួត  Miss 
Supranational Cambodia   
ជា លើកដំបូង សម្រប់ 
កម្ពុជា  ខណៈ  កម្ម វិធី 
ន្រះ  មន ទី សា្នាក់- 
ករ ធំ នៅ ក្នុង ប្រ-
ទ្រស  តបំន ់ អរឺ៉បុ គ ឺ
ប្រទ្រសប៉ឡូញូ  ហើយ ករ 

ប្រកួត មន សមជិក ចូល រួម 
ប្រកួត ប្រជ្រង ប្រមណ  ៩០ 
ប្រទ្រស ឯណោះ» ។ 
 អគ្គ នាយក  ផ លិត កម្ម មហា - 
ហង្រស ភាព យន្តរូប ន្រះ បន្ត ថា៖ 
«ចំពោះ ករ រៀបចំ ដំបូង  ន្រ កម្ម វធិ ី 

ប្រកួត Miss 
Supra-

national Cambodia  2021 
ន្រះ ប្រសនិ បើ សា្ថាន  ភាព ន្រករ 
ឆ្លង  ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធរូ ស្របើយ 

នោះ យើង នឹង កំណត់យក 
ទៅ  តាម គម្រង  ន្រ ករ  

ចាប់ ផ្តើម ជ្រើសរីស 
ប្រក្ខនារី  ខ្ម្ររ ចូល រួម 

ប្រកួត នៅ តាម ខ្រត្ត 
ក្រុងនានា  នៅ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១។ ត្រ  ប្រសិន បើ 
សា្ថាន  ភាព មិន បាន ធូរ - 

ស្របើយ ឬ ប្រសើរ នោះ យើង 
នងឹ ពន្រយារព្រល រៀបច ំ។ ចណំ្រក 
លក្ខខណ្ឌ ន្រ ករ ជ្រើស រសីវញិ  

ករ ប្រកួត  Miss Su-
pranational Cam-

bodia ទាមទារ ឲ្រយ- 
ប្រក្ខនារី  យ៉ាង ហោចណស់ 

បញ្ចប់ ករ សកិ្រសា កម្រតិ ថា្នាកទ់ ី
១២ មន កម្ពស់ ចាប់ ពី - 

១,៧០ ម៉្រត្រ ឡើង ទៅ  មន 
សមត្ថ ភាព ច្រះនិយយ  ភាសា 

អង់គ្ល្រស  អាច    ប្រើប្រស់ បាន 
មន ចំណ្រះ ដឹង ទូទៅ  ទូលំ ទូ- 
លាយ និង ចូល ចិត្ត ចូល រួម 
សកម្ម ភាព សប្របុរសធម៌ ជួយ 
សង្គម   ផង   ដ្ររ» ។ 
   ក្នងុនាមខ្លនួ ជា ផលតិក រ១របូ 
នងិជាអ្នកជនំញួផងដ្ររ លោក 
អុនិ សភុនិ បាន ខតិខ ំប្រងឹប្រង 
ខា្លាងំ  ជាមយួ ករងរ សលិ្របៈ មយួ 
ន្រះ   ដោយសារត្រ ករស្រឡាញ ់
ទើប ធ្វើឲ្រយ លោកហា៊ានសម្រច
ទិញសិទ្ធិធ្វើកម្មវិធីន្រះឡើង ជា 
លើក ដំបូង ។ ករ ប្រកួត  កម្ម វិធី 
Miss Supranational   បាន 
ធ្វើឡើងជារៀងរាលឆ់្នា ំចាបត់ាងំ 
ពី ឆ្នាំ២០០៩ មកម្ល្រ៉ះ  ដោយ 
មន  បណ្តា ប្រទ្រស ជា  ច្រើន   
ទទូាងំពភិពលោក  បាន ចលូ រមួ 
ប្រកតួ ប្រជ្រង។  ប្រទ្រស កម្ពជុា 
យើង មន មនសុ្រស ភាគតចិ  ដ្រល 
បាន សា្គាល់  ពី កម្ម   វិធី ន្រះ  ហើយ 
ប្រក្ខភាព របស់ កម្ពុជា ក៏ មិន- 

ទាន ់បាន ចលូ រមួ លក្ខណៈអន្តរ-
ជាតិ នៅ ឡើយ ដ្ររ នោះ ទ្រ ។ 

លោក អុិន សុភិន ក៏ បង្ហើប 
សម្រប ់ករ ផ្តល ់ឱកសល្អ   នងិ  
លើក  ទឹក ចិត្ត ដល់ ប្រក្ខនារី ខ្ម្ររ 
ដ្រលស្រឡាញ់ ករងរ ផ្ន្រក ប្រកួត   
សម្រស់  ន្រះ ដ្ររទាំង នៅ ព្រល 
ដាក់  ពាក្រយ ចូល ប្រកួតនិង ក្រយពី   
ករ  ប្រកួត រួច  ថា៖«យើង នឹងខិត- 
ខំរៀបចំ ករ ប្រកួត Miss Su-
pranational Cambodia  ន្រះ  
ឲ្រយ បាន ល្អ តាម លក្ខណៈស្តង់  ដា 
អន្តរជាត ិ ដើម្របជីា ឱកស លើក- 
មុខ មត់ ឲ្រយ ប្រទ្រស  ជាតិ  និង  លើក   
តម្ល្រ ស្រ្ត ីខ្ម្ររ   អាចចលូ រមួ   បង្ហាញ 
សមត្ថភាព លើ ឆក អន្តរជាតិ ។ 
លើស  ពី ន្រះក្រយ   ប្រកួត ចប់  
សម្រប ់ ប្រក្ខនារ ី ជយ  លាភ ីនានា 
យើង ក ៏មន ករ ផ្តល ់ឱកសករ-
ងរ  ជា តារា សម្ត្រង ថត ស្រប៉ត  
សម្ត្រង  កុន  និង តារា មូ៉ដ្រល 
ជាមួយ ក្រុម ហ៊ុន យើង »៕ 

មហាហង្សបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខរៀបចំ
ការប្កួតMissSupranational
Cambodiaលើកដំបូងនៅកម្ពជុា

គោជា ច្រើន ក្របាល ឈរលើដំបូល ក្រយ ទឹកជំនន់ ស្រកទៅវិញភ្លាមៗ។ រូបថត AFP

ទិដ្ឋភព ន្រ ការ ប្រកួតប្រជ្រង  កញ្ញាឯក  Miss Supranational លក្ខណៈ អន្តរជាតិ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

ហ្វងូគោទើរនៅលើដំបូលចុះមិនទាន់ព្លទឹកជំនន់នៅកូរ្៉ខាងត្បូងស្ក

លោក អិុន  សុភិន អគ្គនាយក ផលិត កម្ម មហាហង្រស ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក



ក្រុងរីយ៉ូ : បំណង ទប់ ស្កាត់ 
កូវីដ ១៩ អភិបាល ក្រុង រីយ៉ូ  
បាន ប្រកាស កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  
ក្រុង  ឆ្ន្ររ និមិត្តរូប ប្រសុីល  នឹង 
តម្រវូ ឲ្រយ អ្នក ដ្រក សដំលិ ថ្ង្រ រក្រសា 
គម្លាត សវុត្ថភិាព  នងិ កក ់ចន្លាះ 
បរិវ្រណ រវា ង គ្នា នៅ លើ ឆ្ន្ររ ជា - 
មុន តាម រយៈ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ។ 

លោក  ម៉ាស្រឡូ គ្រីវ្រលឡា  
និយាយ ថា ឆ្ន្ររ ល្របី ៗ លំដាប់ 
ពិភពលោក របស់   ទីក្រុង រីយ៉ូ 
អាច  ត្រូវ បើក ដំណើរ ការ ព្រញ- 
ល្រញ ឡើង វញិ បាន  លុះ ត្រ ត្រ 
ទកីម្រសាន្ដ ទំាង ន្រះ មន ការ ប្រង- 
ច្រក ភ្ញៀវ ឲ្រយ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី គ្នា ។ 

ប៉នុ្ដ្រ ការ អនវុត្ដ វធិាន ការ អាច 
បង្ក ការ  លំបាក ក្នុង ទីក្រុង ដ្រល 
ឆ្ន្ររ  ធា្លាប់ ពោរ ព្រញ ដោយ ក្រុម  
មនុស្រស នា  ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ ចុង- 
ក្រយ  ទោះ មន ការ គំរាម 
ពិន័យ ប្រក់  ២០ដុល្លារ   ក្ដី។ 

លោក គ្រីវ្រលឡា   ថ្ល្រង ក្នុង 
សន្នសិទី កាស្រត ថា ៖ « មនសុ្រស- 
ម្នា នងឹ អាច មក ល្រង តបំន ់នះ  
ដោយ អាស្រ័យ លើ ព្រល វ្រល 
ដ្រលបានកក ់ទកុ តាម រយៈ កម្ម-
វិធី ទូរស័ព្ទ ។ យើង អាច រៀបចំ 
ឲ្រយ  កាន់ត្រ មន សុវត្ថិភាព »។ 

អាជា្ញាធរ ក្រុង រីយ៉ូ បាន បិទ 
ឆ្ន្ររ នានា កាលពី ខ្រ មិនា ដើម្របី 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង  នឹង ការ រីករាល- 
ដាល ន្រ វរីសុ ករូ៉ណូា ដ្រល បាន 
សម្លាប់ មនុស្រស ជាង ១០មុឺន 
នាក់  ក្នុង ប្រទ្រស ប្រសុីល ជា 
អត្រ ស្លាប់ ច្រើន បំផុត លំដាប់ 
ទី២ បនា្ទាប់ ពី អាម្ររិក។ 

អភបិាល រដ្ឋ រយី៉ ូលោក វលី-
សុន វីតហ្រស្រល បាន សរភាព 
ថា វធិាន ការ សវុត្ថភិាព ន្រះ បាន 
ប្រឆំង នឹង ក្រុម អ្នក ស្រឡាញ់ 
ឆ្ន្ររ ។ ជាមយួ អត្រ មរណៈ ជាង 
១៤០០០ នាក ់រដ្ឋ រយី៉ ូបា នរង 

នូវ ផល ប៉ះពាល់ ខ្លាំង ពីវីរុស 
ច្រើន ជាង តំបន់ ផ្រស្រង ៗ   លើក- 
ល្រង ត្រ ក្រងុ សៅប៉ឡូ ូ។ កាល- 
ពីថ្ង្រទី៣១ ខ្រ កក្កដា លោក 
គ្រីវ្រលឡា  បើក មហា សមុទ្រ 
រយី៉ឡូើង វញិ សម្រប ់អ្នក នយិម  
ហ្រលទកឹ ត្រ ការ អង្គយុ លើ ឆ្ន្ររ 
ត្រូវ  មន កំណត់ ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា មនុស្រស ម្នា ជា- 
ច្រើន នា ំគ្នា សម្រកុ មក ឆ្ន្ររ នានា 
ដូចជា ឆ្ន្ររ កូបា៉ាកាបាណា និង 
អុបីា៉ាណ្រម៉ា ប៉នុា្មាន សបា្ដាហ ៍ចងុ- 
ក្រយ ន្រះ បណំង ដ្រក សំដលិ- 
ថ្ង្រ  នងិ ទស្រសនា ភ្ន ំប្រតង ចាងំ ឆ្លុះ 
ផ្ទ្រ សមុទ្រ ខៀវ ខ្ចី ។ 

លោក មនិ បាន កណំត ់កាល- 

បរិច្ឆ្រទ បើក ទទួល ភ្ញៀវ ឡើង 
វិញ  ឡើយ  ដោយ  និយាយ ថា   
មន្ដ្រី នឹង ផ្ដល់ ព័ត៌មន លម្អិត 
បន្ថ្រម ។  ខ្រ កក្កដា អភិបាល 
ក្រុង   ឲ្រយ ដឹងថា លោក អនុញ្ញាត 
ឲ្រយ ត្រ ភ្ញៀវ មក ល្រង ឆ្ន្ររ ន្រះ វិញ 
ព្រល មន វា៉ាក់សំង ប៉ុណ្ណោះ។ 

គោល ដៅ ឆ្ន្ររ    ធ្វើ ពិសោធ 
ជាមួយ បច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្រប ីបើក 
ដំណើរ ការ   វិញ  ។ អ្រស្រប៉ាញ  
កំពុង ប្រើ ្រដូន  ប្រលហ្រសុិក  ប្រើ 
ស្រនស័រ និង ប្រព័ន្ធ តាម ដាន 
ទីតាំង ទូរស័ព្ទ ហើយ  ប្រទ្រស  
ផ្រស្រង ៗ  ទៀត   ស្នើ ឲ្រយ ទ្រសចរ  កក ់
កន្ល្រង តាម វ្រប សយ  ឬ កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទ ៕ AFP/HR 
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 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសី ឡ ើ  ង   ខ   ្ព  ស ់ត្រដ្រត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រសា  ផ ្ន្រក  អ  ក  ្រសរ សស្រ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រ  ដោ យសរ  ត្រ អំ ណាច ន្រ 

កម្លាងំ   ចិត្ត  មន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ      មិ ន  ឲ ្រយ ម    ន ភា   ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 ប្រកប     របរ រកទទួល ទា ន  នានាបាន   ផល ចំណ្រញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំពោ ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្ន្រ ហា     វិញ     គូ ស្ន្រហ៍   មន   ភាព-  
អធ្រយា         ស្រ័ យ គ្នា បាន  ល្អ  ប្រស ើរ និង សុខ សន្ត   ល្អ។     

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីស្រុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទលួ   ទាន  នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ  
ជា    ល្អ ប៉ុនា្មាន  ទ្រ  គួរត្រ ពិនិត្រយឲ្រយ បាន  
ល្អតិ  ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ព្រម  ព្រៀង   អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណ្រក ឯ ការ-    
បំព្រញ   ការ  ង រ ផ្រស្រងៗអាច នឹង ប្រទះ  ឧប សគ្គ 
ច្រើន   ។    រីឯ កា រ សម្រច ចិត្តនានា គប្របី រកអ្នក ណា  
ដ្រល     គួរ ឲ្រយ       ទុកចិត្ត ដើម្របីប្រឹក្រសាយោបល់ ទើប   ល ្អ-  
ប្រសើរ និង មិនកើត   មន ការ ថ្លាះ ធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។   

រាសីឡើង ខ ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ ការ- 
បំព្រញ  កិច្ច ការ ងរ ផ្រស្រង ៗ  ត្រងត្រ  
ទទួល    បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត    ឆ្ងាយ  ត្រង ត្រ មន គ្រ ទទួល រាក់ ទាក់ មន ទឹកចិត្ត  
ប្រកប   ដោយ ក្ត ីសោម នស្រស រី ករាយ  និង ពោល  ពាក្រយ -  
សម  ្ត ីពីរោះ ពិស ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲ្រយ គ្រ ស្រឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា  យា៉ាង ណា   គួរ ត្រ យកចិត្ត  ទុក ដាក់ 
ខ្លាងំ      ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្ន្រហាឲ្រយល្អ ផង។    

រាសីស្រតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើម្របី បំ ព្រញ ការងរ ផ្រស្រង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲ្រយ មន ការ - 
ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីម ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា   ស្ន្រហា វិញ គូ ស្ន្រហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធ្រយា ស្រយ័  ជាហ្រតុ បណា្តាល ឲ្រយមន ការ ប្រក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណ្រក  ឯ លភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា   សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សី   ឡ     ើ ង    ខ  ្ពស់  ។ ការ ប្រកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន     ផ្រស្រង  ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
ប្រសើរ ត្រសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    ត្រវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លភ- 

សកា្ការ ៈ       ច្រើន ត្រ បាន  ដោ យធម ៌។ លោកអ្នក    មន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដោ    ះ    ស  ្រ យ   ប ញ្ហា ឬ ធ្វើការ សម្រច-    
ចតិ      ្ត       ផ្រស្រង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំ្រ កឯ   ស្រច ក ្ត ី  ស្ន្រហា     វញិ 
ក៏    ម  ន    កា រ   យ     ល ់   ចិ ត ្ត   គ  ្នា ល  ្អ ដ្រ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  ត្រងត្រ   មន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕              

រាសី ឡើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំព្រញ- 
ការ       ងរ ផ ្រ ស  ្រ ង ៗ  រម្រង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ព្រញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ ប្រ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

ប្រកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោ   លគឺ   ទឹក ចិ ត្ត ប្រកប ដោយ    ក្ត ីម្រតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណ្រក    ឯ បញ្ហា ស្ន្រហា គូ ស្ន្រហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មតា មិន ប  ង្កើត  ក្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីឡ ើ  ង    ខ    ្ព ស់ត  ្រ ដ ្រត  ។ ការ និយាយ-   
ស្ត ីប្រកប    ដោ   យ  ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាក្រយ  សម្ត ីដ្រល និយាយ ច្រញ - 
មក   ត្រវូ  វិ ភាគ ឲ ្រយច្របស់លស់ មុន នឹង 

មន    ការ ហាស្ត ីច្រញ  ទៅ ក្រ  ។  ស្រចក្ត ីស ្ន្រហា 
ពោរ    ព្រ ញ  ដោ   យ      ភ    ក្ត ីភា   ព     និង ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម ល្អកូ- 
ល្អនិ     នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ ប្រក ប  របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន        ផល  ចំ    ណ ្រ     ញ    គួ រ  ជា  ទី គ  ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲ្រយ  អ្នក មន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ព្រញ កិច្ច ការបាន  ទ្វ្រឡើង ថ្រម  ទៀត ។        

រាសីឡ ើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំព្រញ  
ការ   ង រ ផ ្រស្រង  ៗ  រម្រង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  ប្រ កប-  

ដោយ     សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី ប្រកប- 
ដោយ        ឧត្តម គត  ិ    ស ុខ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មន ស ភាព   ល្អ   
ពោល      គឺចិត្ត ប្រកប ដោយស្រចក្តី   ម្រតា្តា  ករុណា  
ចពំោះ   ម ន សុ្រស  ន ងិ សត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង   ល្អ   និង មន ស្រចក្តីសុខ។  

 រាសីមធ្រយម   ។  ការ  ពោ ល  ពាក្រយ សម្តី ធ្វើ 
ឲ្រយ  អ្ន ក ផ  ង  យក  ច  ិត្ត ទុក ដាក់  ស្តាប់ 
មន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំព្រញការ -  
ងរ   ប្រកប ដោយ ស្មារតី ប្រុង ប្រយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲ្រយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ព្រញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ    ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន សុខសប្របយ ត្រ ក៏ គួរ ត្រ 
ប្រងុ ប្រ យ ័ត្ន ដ្ររ  ។ រឯី  លភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ  ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្ន្រហា វិញមន 
ការ  អធ្រយាស្រ័យ    និង ច្រះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដ្ររ។  

-  

 រាស ីឡ ើង ខ ្ព សត់្រដ្រត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ ប្រកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផ្រស្រង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណ្រញ      តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ  ដណំងឹដ្រល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឲ្រយ  លោក-     
អ្នក      ម ន ក្តី សោមនស្រស រី ក រា យ។   ចំណ្រកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ កា ន់ ទីជិត   ឆ្ងាយ វិ ញនះ រម្រង មន 
សវុត្ថ ិ  ភាព ល្អ ត្រ ក៏ ត្រវូ មនការប្រងុ ប្រ យ័ត្នដ្ររ។  

 រាសីមធ ្រយ ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមន 
អ្នក ខ្លះ យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព្រងើ យ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហ្រតុ ន្រះ ត្រវូ ប្រយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲ្រយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្នក ផ ង  ។     ការ ប្រកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត ម ន  ផ ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្ន្រហា     គូ ស្ន្រហ៍ មន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសីស្រ ុតចុះ ។ រាល់ ការ បំ ព្រញ ការ-  
ងរ   ផ្រស្រង ៗ  ពោរព្រញ ដោយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដ្រល មក 
ព ីបរយិាកាស ការ នយិាយ ស្ត ីត្រង- 

មន   គ្រ និនា្ទា ធ្វើ ឲ្រយ អ្នក មន ការ អាក់ អន់ ស្រពន់ ចិត្ត 
ជា   ខ្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្ន្រហា  គ ូស្ន្រហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា    ជា ហ្រត ុបណា្តាល ឲ្រយ មន ការ ប្រក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផ្រស្រង ៗ ជាដើម ។ ចណំ្រក លភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល  យា៉ាងលំបាក ហើយ ក៏ប្រឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដ្ររ។  

ទិដ្ឋភាពភ្ញៀវមកល្រងឆ្ន្ររអីុប៉ាណ្រម៉ាក្រងុរីយូ៉កាលពីខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៩។រូបថត AFP

ក្រងុរីយូ៉បើកឆ្ន្ររដោយឲ្រយអ្នកសំដិល-
ថ្ង្រកក់ទីកន្ល្រងសុវត្ថភិាពតាមApp

ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសន្រឆ្ន្ររក្នងុទីក្រងុរីយូ៉កាលពីខ្រមីនា។រូបថត AFP

ឪពុកមនកូនសា្លាប់ដោយសារកូវីដរៀបចំកម្មវិធីកាន់ទុក្ខលើឆ្ន្ររ។AFP



ឌូសសែលដុប: កីឡាករ  
Romelu Lukaku ស៊តុ បញ្ចលូ 
ទី ១គ្រាប់ ព្រាល ក្រាុម  Inter 
Milan របស់ អុីតាលី  ឈ្នះ ក្រាុម 
Bayer Leverkusen ២-១ 
អំឡុង ការ ប្រាកួត ក្រាប ខ័ណ្ឌ Eu-
ropa League វគ្គ ៨ ក្រាមុ កាល 
ពី ថ្ង្រា ចន្ទ នៅ ឯ ក្រាុង ឌូសស្រាល- 
ដុប  (Dusseldorf)  ឆ្លង ទៅ វគ្គ 
ពាក់  ១/២  ន្រា ការ ប្រាកួត ដ្រាល 
ត្រាវូ បាន បបំ្រាញួ ឲ្រាយ ខ្ល ីជាង មនុ នងិ 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង កីឡដ្ឋាន ទទ្រាស្អាត 
នា ប្រាទ្រាស អាល្លឺម៉ង់ ។

សម្រាប់ ការ ប្រាកួត ន្រាះ ក្រាុម 
Inter ដ្រាល ជា អតីត ម្ចាស់ ពាន 
កម្រាិត ទី ២ របស់ តំបន់ អឺរ៉ុបន្រាះ 
ចនំនួ ៣ សមយ័ កាល  មន គ្រាប ់
បាល់ នាំមុខ  ដោយ ខ្រាស្រា បម្រាើ  
Nicolo Barella នៅ នាទទី១ី៥ 
មុន នឹង ខ្រាស្រា ប្រាយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ 
ប្រាល ហ្រាសុិក Lukaku បន្ថ្រាម 
គ្រាប់ ទី២ នៅ៦ នាទី បនា្ទាប់ ។  

 រីឯខាងក្រាុមម្ចាស់ ប្រាទ្រាស 
Leverkusen ក៏ បាន កីឡាករ 
Kai Havertz  ជួយ កាត់ បន្ថយ 
ការ នាំ មុខ នោះដ្រារ នៅ នាទីទី 
២៥ ត្រា គួ រ ឲ្រាយ ស្ដាយ  លទ្ធផល 
២-១ ន្រាះ បន្ត រហតូ ដល ់សឡំ្រាង 
កញ្ច្រា ចុង ក្រាយបន្លឺ ឡើង ដ្រាល 
បញ្ជាក់ ថា ក្រាុម របស់ Inter 
របស់ លោក Antonio Conte 
គឺ ជា ក្រាុម មន សិទ្ធិ  ទៅ វគ្គ បន្ត 
ដោយ ចាំ ជួប គូ រវាងក្រាុម អ៊ុយ- 
ក្រាន Shakhtar Donetsk 

និង ក្រាុម   Basel របស់ ស្វ៊ីស ។
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ កឡីាករ Lukaku 

ដ្រាលព្រាល ន្រាះ   កា្លាយ ជា កឡីាករ 
ដបំងូ គ្រា អាច ស៊តុ បញ្ចលូ ទបីាន 
៩ ប្រាកតួ ជាប ៗ់  គ្នា នៅ Europa 
League និង រក  បាន ២៩ គ្រាប់ 
នៅ គ្រាប់ ការ ប្រាកួត ទំាង អស់ នា 
រដូវកាល ន្រាះ  លោក  Conte  
និយាយថា  បើ គ្មាន ការ គំ ទ្រា ពី 
មិត្ត រួម ក្រាុម ទ្រា រូប គ្រា  ក៏ មិន អាច 
សម្រាច បាន ដូច ន្រាះ ឡើយ ។

គ្រាូ បង្វឹក  សញ្ជាតិ អីុតាលី វ័យ 
៥១ ឆ្នាំ  និយាយ លាយ ជាមួយ 
សណំើចទៅ កាន ់ទរូទស្រាសន ៍ Sky 
Italia ថា ៖ « វាជា រឿង ពបិាក ក្នងុ 
ការ និយាយ ពី ទម្រាង់ ល្រាង របស់ 
កីឡាករ ត្រា ១ រូប  ព្រាល អ្នក មន 
ក្រាុម ១ ដ្រាល មន ទម្រាង់ ល្រាង 
យា៉ាង អស្ចារ្រាយ ។ Lukaku  មន 
រដូវកាល ដ៏ ស្រាស់ បំព្រាង ដោយ 
បានការ គំ ទ្រា ពី ក្រាុម  ដ្រាល  
កីឡាករនៅ គ្រាប់ តំណ្រាង  បាន 
បង្ហាញ ពី ទម្រាង់ ល្រាង យា៉ាង ល្អ  
របស់ ពួក គ្រា ដ្រារ ។ យា៉ាង ណា ខ្ញុំ 
ចូល រួម ត្រាក អរ ជាមួយ គ្រា ផង  
ដោយសរ គ្រា ស័ក្ដិ សម ទទួល 
ការសរសើរ ត្រា គ្រា ត្រាវូ ត្រា អរគណុ 
ក្រាុម  ដ្រាល ជួយ ឲ្រាយ គ្រាបញ្ច្រាញ 
សមត្ថ ភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន » ។

ចំណ្រាក ការ ប្រាកួត ១ គូ ទៀត 
ដ្រាល ធ្វើ ឡើង នៅ ម៉ាង ដំណាល 
គ្នា នា ក្រាងុកឡូញូ (Cologne) 
ឯ ណោះ វញិ ក្រាមុ ទៅ ព ីអងគ់្ល្រាស  
Manchester United ក៏ បាន 

ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១/២ ដចូ គ្នា ដ្រារ គ្រាន ់
ត្រា ថា ទម្រាំ បាន ជ័យ ជម្នះ លើ  
ក្រាុម  FC Copenhagen របស់ 
ប្រាទ្រាស ដណឺម៉ាក បាន ត្រាូវ ពឹង 
លើ គ្រាប ់បាល ់ប៉្រាណាល ់ទ ីរបស ់
ខ្រាស្រា បម្រាើ Bruno Fernandes 
ក្នុង ម៉ាង បន្ថ្រាម ពិស្រាស ១៥ 
នាទី ២ ដង ។

ក្រាមុ  Man United ដ្រាល គ្រាប ់
គ្នា គិត ថា នឹង  មន ប្រាៀប ជាង 
ហើយកម៏និ ពបិាក ប៉នុា្មាន ក្នងុ ការ 
យក ឈ្នះ នោះ នៅ ម៉ាង ធម្មតា 
៩០ នាទ ីមនិ អាច ទម្លុះ សណំាញ ់ 
ទ ីបាន សូម្រាប ី១ គ្រាប ់ហើយ មនិ 
ត្រា ប៉ុណោ្ណោះ ថ្រាម ទាំង ត្រាូវ ក្រាុម គូ 
ប្រាជ្រាង  គ្រាប នៅ ដើម វគ្គ ទី  ១ 
ទៀត    ផង។

ដោយសរ លទ្ធផល ០-០  
ការ ប្រាកតួត្រាវូ ថ្រាម ម៉ាង ពសិ្រាស 

ហើយ បើ ក្រាុម ទាំង ២នៅ ត្រា មិន 
អាច ធ្វើ អ្វី គ្នា បាន ទៀត នោះ នឹង 
កាត់ ក្ដី ដោយ ការ ស៊ុត បាល់ 
ប៉្រាណាល់ ទី ត្រា ខាង ក្រាុម    Man 
United មិន ចាំ បាច់ រង់ ចាំ ដល់ 
វគ្គ ន្រាះ ឡើយ ក្រាយ ខ្រាស្រា ការ ពារ 
របស់ ក្រាុម Copenhagen 
កីឡាករ Andreas Bjelland 
បង្ក កំហុស ចំពោះ កីឡាករ An-
thony Martial ដ្រាល ជា ហ្រាតុ 
នា ំឲ្រាយ មន បាល ់ពនិយ័ ១១ម៉្រាត្រា 
នៅ នាទីទី ៩៣ ខណៈ  កីឡាករ 
Fernandes ធ្វើ បាន យា៉ាង ល្អ 
ជួយ ឲ្រាយ ក្រាុមរបស់ លោក Ole 
Gunnar Solskjaer ឡើងទៅ  
វគ្គ ១/២ ដ្រាលនងឹ ត្រាវូប៉ះ ក្រាមុ រមួ 
លីក Wolverhampton 
Wanderers ឬ ក ៏ក្រាមុ Sevilla 
របស់ អ្រាស្រាប៉ាញ ៕ AFP/VN  

ឈនណន

ភ្នពំែញៈ  អង្គភាព រៀបចំ ការ- 
ប្រាកួត ក្រាបច់ គុនចម្រាះុ ធំ ជាង គ្រា 
នៅក្នងុទ្វបីអាសីុ ONE Cham-
pionship (ONE)  បាន ប្រាកាស 
នូវ ការ ចុះកិច្ច ព្រាម ព្រាៀង ជាមួយ 
ស្រាលកាត (Cellcard)  ដើម្រាបី 
ធ្វើការ រួម គ្នា ក្នងុ ការ ច្រាក រំល្រាក នូវ 
សិល្រាបៈ ក្រាបច់ គុន ចម្រាះុ និង ព័ត៌មន 
កីឡា ដ៏ សម្រាបូរ ប្រាប ជាច្រាើន ទៀត 
របស់ ONE ជូន ដល់ អ្នកគំទ្រា នៅ 
ទូទំាង ប្រាទ្រាស កម្ពជុា។

លោក Hua Fung The 
នាយក ប្រាធាន ក្រាមុ ONE បាន 
ថ្ល្រាង ក្នងុសន្នសីីទ កាស្រាត កាល 
ពី ថ្ង្រាចន្ទ ថា៖«ខ្ញុ ំមន ស្រាចក្ត ីរីករាយ 
ក្នុងការ ចុះ ហត្ថល្រាខា លើ កិច្ច- 
សហការ ជាដ្រា គូ យូរ អង្វ្រាង ជាមួយ 
ស្រាល កាត ហើយ  ONE និង 
ស្រាល កាត នឹង ធ្វើការ ច្រាក រំល្រាក 

នូវ ប្រាវត្ត ិនិង រឿង រា៉ាវ ជំុវិញ សិល្រាបៈ 
ក្រាបច់ គុន របស់ វីរបុរស ខ្ម្រារ ជូន ដល់ 
បង ប្អនូ នៅ ទូទំាង ប្រាទ្រាស  ឲ្រាយ  បាន 
ស្គាល់ កាន់ ត្រា សីុជម្រា»។

លោក បន្ថ្រាម ថា៖ «យើងនឹង ចូល 
រួម ជួយ ជំរុញ ទឹក ចិត្ត បង ប្អនូ ខ្ម្រារ  
ឲ្រាយ  បន្ត ក្ត ីស្រាម្រា ដើម្រាបី សម្រាច បាន 
នូវ គោល ដៅ និង ទទួល បាន 
ជោគជ័យ នៅ ក្នងុ ជីវិត ហើយ ខ្ញុំ 
មន អារម្មណ៍ រំភើប ក្រា ល្រាង  ដ្រាល 
មន ឱកាស  អាច នំា អ្នកគំ ទ្រានៅ 
កម្ពជុា  ឲ្រាយ បាន  ស្គាល់ ជាមួយ ជើង 
ឯក  ល្រាបីៗ  របស់ ONE»។

ចំណ្រាក លោក  អៀន វា៉ាតសុន 
នាយក ប្រាតិបត្ត ិក្រាមុ ហុ៊ន ស្រាល 
កាត បាន ថ្ល្រាង ថា៖« កម្ពជុា  ជា 
ប្រាទ្រាស មួយ  ដ្រាល និយម វិស័យ 
កីឡា បំផុត ជា ពិស្រាស គឺ កីឡា 
ប្រាប ចំបាប់  ហើយ ក្នងុ នោះ  យើង 
ក៏ ឃើញ មន កីឡាករ ក្នុង ស្រាុក  
ដ្រាល មន ថ្វី ដ្រា ល្អៗ ជា ច្រាើន រូប 

អី៊ចឹង តាម រយៈ កិច្ច សហការ ន្រាះ 
យើង នឹង  អាច ជួយ លើក ស្ទយួ ក្រាមុ 
កីឡាករ ខ្ម្រារ យើង ក៏ ដូច ជា ច្រាក 
រំល្រាក នូវ រឿង រា៉ាវ របស់ ពួក គត់ 
ដើម្រាបី  ជំរុញ  ទឹក ចិត្ត  ដល់ អ្នក ចង់ 
ហាត់ រៀន ក្រាបច់ គុន ដទ្រា ទៀត»។

បន្ថ្រាម លើ ន្រាះ ក្រាមុ កីឡាករ ខ្ម្រារ 
ឆ្នើមៗ របស់ ONE Champion-
shis ក៏ នឹង ចូលរួម ជួយ ផ្រាសព្វ ផ្រាសាយ 
ឲ្រាយ កាន់ត្រា សីុជម្រា ន្រា  ក្រាបច់ គុន 
ល្រាបុក្កតោ ដ៏  វ័យ ចំណាស់  របស់ខ្ម្រារ  
ឲ្រាយ បាន កាន់ ត្រា ទូលំ ទូលាយ ផង 
ដ្រារ ហើយ កីឡាករ ឆ្នើម ចាន់ រតនា 
ដ្រាល  ជា ទូត សុច្ឆន្ទៈ ថ្ម ីរបស់ ក្រាមុ 
ហុ៊ន ស្រាលកាត នឹង ច្រាក រំល្រាក 
នូវ ដំណើរ ជីវិត និង ប្រាវត្ត ិន្រា ការ - 
ហាត់ រៀន គុន ខ្ម្រារ របស់ គត់ ដើម្រាបី 
ជួយ ជំរុញ  ទឹក ចិត្ត យុវជន ខ្ម្រារឲ្រាយ  
មន កម្លាងំ ចិត្ត  ឈោង ចាប់ ក្ត-ី 
សុបិនរបស់ ពួក គ្រា។ 

ទន្ទមឹ នឹង នោះ ស្រាលកាត ក៏ 

នឹង សហការ ជា មួយ កីឡាករ ចាន់ 
រតនា ដើម្រាបី ជួយ គំទ្រា ដល់ ពល រដ្ឋ  
នៅ ក្នងុ សហគមន៍ ឲ្រាយ ទទួល បាន 
នូវ ការ បណ្តះុ បណា្តាល វិធី ការ ពារ 
ខ្លនួ និង ការ ហាត់  រៀន  ក្រាបច់ គុន  
ដោយ ឥត គិត ថ្ល្រា នៅ តាម បណា្តា 
ក្លិប ហាត់ ប្រាណ  ដ្រាល ជា ដ្រា គូ 
របស់ ក្រាុម ហុ៊ន ស្រាលកាត នៅ 
ទូទំាង ប្រាទ្រាស កម្ពជុា ផង ដ្រារ។

ជើងខា្លាងំ ចាន់ រតនា ដ្រាល ជា 
កីឡាករ ឆ្នើម ម្នាក់ របស់ ONE បាន 
និយាយ ថា៖ «ខ្ញុ ំពិត ជា មន កិត្ត-ិ 
យស ខា្លាំង ណាស់ ដ្រាល មន 
ឱកាស បាន ចូល រួម នៅ ក្នងុ យុទ្ធ-
នាការ នំា យក ក្រាបច់ គុន ចម្រាះុ មក 
បង្ហាត់ បង្ហាញ នៅ ក្នុង ប្រាទ្រាស 
កម្ពុជា។ ក្នុង នាម ជា កីឡាករ 
ជើងឯក ម្នាក់ របស់ ONE ខ្ញុ ំមន 
កាតព្វ កិច្ច  ក្នងុ ការ បង្ហាញ ជូន អ្នក- 
គំទ្រា ទំាង អស់ នៅ ក្នងុ ប្រាទ្រាស  
ដ្រាល ជា ទឹកដី កំណើត របស់ ខ្ញុ ំមួយ 

ន្រាះ នូវ គុណ តម្ល្រា ពិត ប្រាកដ ន្រា 
ការ ហាត់ ក្រាបច់ គុន និង អំពី វិធី ដ្រាល 
យើង អាច ក្រាប្រា ជីវិត របស់ យើង 
ឲ្រាយ កាន់ ត្រា ប្រាសើរ តាម រយៈ ការ- 
អនុវត្ត ទៅ តាម គោលការណ៍ ន្រា 
ការ ហាត់ ក្រាបច់ គុន ន្រាះ»។

អ្នក ប្រាយុទ្ធ មនជំនាញ ច្រាើន 
ប្រាភ្រាទ  កីឡា រូបន្រាះ ចាន់ រតនា 
បាន បន្ថ្រាម ថា៖ «ការ ទទួល បាន 

ងរ ជា ទូត សុច្ឆន្ទៈ ផ្លូវ ការ របស់ 
ស្រាល កាត គឺ ជាកិត្ត ិយស ដ៏ ធំធ្រាង 
មួយ សម្រាប់ រូប ខ្ញុ ំហើយ ខ្ញុ ំពិត ជា 
មន ក្ត ីរំភើប ជា ខា្លាងំ ដ្រាល ទទួល 
បាន ឱកាស  ដើម្រាបី ច្រាក រំល្រាក នូវ 
ដំណើរ ជីវិត ន្រា ការ ហាត់ រៀន ក្រាបច់ 
គុន និង វិធី ការពារ ខ្លនួ  ជូន ដល់ 
អ្នក គំទ្រា ទំាង អស់  នៅ ទូទំាង- 
ប្រាទ្រាស កម្ពជុា»៕

ថ្ង្រាពុធ ទី១២ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ចាន់រតនាថតរូបរួមគ្នាជាមួយគណៈអធិបតីក្នងុសន្នសីិទ។ហ្រាង ជីវ័ន

ONE និង Cellcard នឹងរួមគ្ន ជួយផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈក្បាច់គុនខ្មរ្

ហង្សក្ហមសម្ចទិញ
Tsimikasពីកុ្មនៅកិ្ក 
ឡុងដ៍:  ជើង ឯក ក្រាប ខ័ណ្ឌ 

Premier League អង់គ្ល្រាស  
ក្រាុម Liverpool កាលពីថ្ង្រាចន្ទ  
បានម្រាច ចុះ ហត្ថ ល្រាខា យក ខ្រាស្រា 
ការ ពារ សញ្ជាតិ ក្រាិក Kostas 
Tsimikas (Kostas) ពី ក្រាុម 
Olympiakos ក្នុងតម្ល្រា  ដ្រាល  
រាយ ការ ណ ៍ ឲ្រាយ ដឹង ១១,៧ លាន 
ផោន ($ ១៥លាន )។

កីឡាករ  Tsimikas  យល់ 
ព្រាម  ចុះ កុង ត្រា ជាមួយ  Liver-
pool ៥ ឆ្នាំ ហើយ ត្រាូវ បាន រំពឹង 
ថា  ត្រាៀម សម្រាប់ ផ្ដល់ ការ គំទ្រា 
ដល់ ខ្រាស្រា ការ ពារ ឆ្វ្រាង ជម្រាើស 
ដំបូង   Andy Robertson នៅ 
ទឹក ដី Anfield ខណៈ ការ ផ្ទ្រារ 
កីឡាករ វ័យ ២៤ ឆ្នាំ ន្រាះ កើត 
ឡើង  ក្រាយ គ្រាូ បង្វឹក របស់ ក្រាុម  
លោក Jurgen Klopp សម្រាច 
មិន ចំណាយ តាម ការ ទាមទារ 
របស់ ក្រាុម រួម លីក Norwich 
City សម្រាប ់តម្ល្រាខ្លនួខ្រាស្រា ការ ពារ 
Jamal Lewis ។

ក្រាយ កា្លាយ ជា សម ជិក ថ្មី 
ដំបូង គ្រា របស ់ក្រាមុ យក្រាស នៅ អង់- 
គ្ល្រាសន្រាះ Tsimikas  ប្រាប់ វ្រាប- 
សយ  របស ់ក្លបិ ថា ៖ « ខ្ញុ ំសប្រាបយ 
ចិត្ត  និង មន មទនភាព ម្រាន 
ទ្រាន ដ្រាល បាន មក កាន់ ទី ន្រាះ ។ 
សម្រាប់ ខ្ញុំ ន្រាះ គឺ ក្លិប ដ៏ ធំ បំផុត 
ក្នងុ លោក ។  ខ្ញុ ំចលូ ចតិ្តលកីន្រាះ 
ខា្លាំង ណាស់ ។ ខ្ញុំ បាន មើល ការ- 
ប្រាកួត របស់ លីក តាម ទូរទស្រាសន៍ 
ហើយ  ត្រាង ត្រា មន  សុ បិន ជានិច្ច 
តាំង ពី  ក្ម្រាង  ចង់ មក ល្រាង នៅ 

លីក កំពូល ន្រាះ » ។
Tsimikas ដ្រាល បាន បង្ហាញ 

វត្តមន ជាមួយ ក្រាមុ ជម្រាើស ជាតិ 
ក្រាិក ៣ ដង ដ្រារ នោះ បានបន្ថ្រាម 
ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ រួម ចំណ្រាក សម្រាច 
គោល ដៅ របស់ ក្លិប ។ ចង់ ឈ្នះ 
ពាន លកី ម្ដង ទៀត ហើយ   ក ៏ឈ្នះ 
ពាន  Champions League 
ផង ដ្រារ » ។ 

តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៥ មក ក្នុង 
នាម ជា អ្នក ល្រាង របស់ ក្រាុម Ol-
ympiakos កីឡាករ Tsimikas  
បង្ហាញ ខ្លួន លើ បាន ៨៦ លើក 
នៅ គ្រាប ់ការ ប្រាកតួ  ក្នងុ នោះ   ធា្លាប ់ 
ចំណាយ ព្រាល ផង ដ្រារ ជាមួយ 
ក្រាុម នៅ ដណឺម៉ាក Esbjerg 
និង ក្រាុម   Willem II របស់ 
ហូឡង់ ក្នុង លក្ខខណ្ឌខ្ចី ជើង ។ 
រដវូ កាល ដ្រាល  បញ្ចប ់ទៅ ថ្ម ៗី  ន្រាះ 
គ្រា  ចូល ល្រាង បាន ២៧ ប្រាកួត 
សម្រាប់ លីក កំពូល ហើយ  ឈ្នះ 
ពាន ធំ ជាលើក ដំបូង ក្នុង អាជីព 
របស់ ខ្លួន ព្រាល ក្រាុម    Olympia-
kos កា្លាយ ជាជើង ឯក ក្រាប ខណ័្ឌ 
ទី ១ របស់ ប្រាទ្រាស ក្រាិក ។

ចណំ្រាក លោក គ្រា ូបង្វកឹ Klopp  
និយាយ ពាក់ ព័ន្ធនឹង កីឡាករ ថ្មី 
របស់ ខ្លួន ថា ៖ « យើង បាន តាម 
មើល កីឡាករ Tsimikas ជា យរូ 
មក ហើយ ហើយ ពិត ជា រីក រាយ 
ណាស់ ដ្រាល គ្រា ចូល រួម ជាមួយ 
យើង ។ វា ជា ដំណឹង ដ៏ ល្អ ឥត- 
ខ្ចាះ មុន ព្រាល យើង ចាប់ ផ្ដើម 
ត្រាឡប់ ទៅធ្វើ ការ ប្រាកួត ជាមួយ 
គ្នា ឆប់ ៗ  ន្រាះ » ៕ AFP/VN

LukakuជួយInterឯFernandes 
ស្ចស្ង់Man Unitedទៅវគ្គ១/២

Lukaku(ស្ដា)ំរបស់កែមុInterនិងTapsobaបែជែងគ្នាយកបាល់។AFP



ប៉ាន់ រិទុ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ចាប់ តាំងពី  ក្លាយ ជា ប្តី ប្រពន្ធ ស្រប-  
ច្របាប់ ដ  យ បាន ក្រប ផ្ទឹម  រោងជ័យ កល ពី ខ្រ  
មនីា កន្លង មក រលំងជាង  ៥ ខ្រ នោះ  តារា សម្ត្រង 
ស ្រី  រូប ស្រស់  អ្នក  នាង ម៉ាក់ ស្រនសូនីតា   និង 
សា្វមី  លោក ប៉ុល វិបូ រឹត ត្រ មន ភាព  សកម្ម ខ្លាំង 
នឹង  ករ បើក អាជីវ កម្ម រកសុី បន្ថ្រម នៅ   មុន ព្រល 
បតុ  ្រ  ដបំងូ របស ់ពកួគ្រ ចាប ់កណំើត  ។ ខណៈមនុ  
ព្រល  រៀប ករ ពួកគ្រ   ក៏ ធ្លាប់  ដាក់ ទុន រួម គ្នា     បើក     
ហាង   អាហារ   ឈ្មោះ   «ផ្រសមុទ្រ» ដ្រល  ពង្រីក  
សាខ ច្រើនជា  បន្ត  បនា្ទាប ់នៅ  ទ ីក្រងុ ភ្នពំ្រញ នងិ 
ខ្រត្ត កណ្តាល   មុន នឹង  ឈា ន    ដល់ករ  ដាក់ទុន 
ប្រះដូង បង្កើត ចំណង ស្ន្រហ៍  នោះ ។
 ខណៈ ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ  ស្រប ់ត្រ ផសុ ច្រញ នវូ ករ 

បើក  អាជីវ កម្ម ទ្រង់ទ្រ យ ២ ផ្រស្រងៗ គ្នា   របស់ ប្តី 
ប្រពន្ធ  អ្នកនាង តូតា និង លោក ប៉ុល វិបូ  បាន 
បើក  កស ិដា្ឋាន ចញិ្ចមឹសត្វ  គោ មន-់ 
ទា  ១ កន្ល្រង   ស្ថិត នៅ ក្នុង ខ្រត្ត 
កំពង់ស្ពឺ  និង   បើក ហាង លក់ 
គ្រឿង    អលង្ការ មួយទ ៀតមន 
ឈ្មោះ  «Tota Jewelry »   មន 
ទីតាំង នៅ  ក្រប្ររ ផ្រសារ សំា ហាន់ 
សង្កាត ់ ទួល  សង្ក្រ ខណ្ឌឫស្រសីក្រវ  
រាជធនីភ្នំព្រញ ។ 
ន្រះ បើ តាម ករ បង្ហើប 

ឲ្រយ ដឹង ពី គណនី ហ្វ្រស- 
ប៊ុក របស់ តារា សម្ត្រង  - 
ស ្រ ីរូប ស្រស់ មន  បបូរ-  
មត់  សិចសុី  អ្នក នាង 
តូតា បានឲ្រយ ដឹង ថា៖  
« ករ ងរថ្មី ប្តី ប្រប់ថា 
មក   រៀន មើល  ឲ្រយ-  
ហើយ   ទៅ   តិច ទៀត 
អូន  ឯងក៏ត្រូវជួយ-   
Promote លក់គោ  
លក់ មន់  ឲ្រយ បង   ដ្ររ 
ហើយ ឱបង ប្អូន - 
អើយ បងប្អូនណ 
ត្រូវ ករ ទិញគោ-  
ទញិ មនអ់ ីទាក ់ទង 
បានចាស មន បោះដុំ  
និង  លក់រាយ ទីតាំងនៅ - 
ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ ហើយ  ក៏ មន 
ទទួល  ទិញ គោ  ដ្ររចាស!»- 
និង សារ បើក ហាង លក់ គ្រឿង 
អលង្ការ ថា៖  «ស្រន តិចតួច- 
យក ហ្រង យកជ័យ  ថ្ង្រចន្ទ ដើម-  
ទ្រព្រយ  សមូឲ្រយ កនូចៅ បើកលក ់ព ី
ថ្ង្រ ន្រះ ទៅ  ហ្រងហ្រង លក់ ដូរឲ្រយ 
ដាច់ៗ  មន ភ្ញៀវ មន ម៉ូយច្រើនៗ   
ហាង  លក់ គ្រឿង អលង្ការ    (Tota 
Jewelry) ទីតាំង អគរ Sky Tree 

(ក្រប្ររ  ផ្រសារសាំហាន់)»។   
តារា សម្ត្រង  ស្រី   មន បបូរ មត់ សិចសុី-  

ម៉ាក ់ស្រនសនូតីា ហៅ    តតូា ក្រយ ព ីបាន 
បង្កាត  ់ភ្លើង ស្ន្រហ ៍ជាមយួ នងឹ លោក ប៉លុ វបិ ូ
ដ្រល អតីត ជា  ថៅក្រ ផលិតកម្ម អង្គរភិចឈ័រ  
និង  បាន ដាក់ ទុន រក សុី  រួមគ្នា ដំបូង លើ មុខ- 

របរ    ន្រ អាជីវកម្ម ក្រម   យីហោមួយ 
ថា   « ផ្រ  សមុទ្រ »  ដ្រល   ពង្រីក  
សាខ  បន្តបនា្ទាប់  លក្ខណៈ លក់ 
franchise នៅមិន  ទាន់ អស់ 
ចំហាយ   ល្របី ផង ក៏ ស្រប់ ត្រ   បន្ត  
ផលុ ផ សុ       បើក  រសីត  ថ្ម ីសនា្លាង មយួ 
ឈ្មោះ ថា « ផ្រ សមទុ្រ រសីត » មន 
ទ ីតាំង ស្ថិត នៅ   ភូមិ តាដិប សង្កាត់ 
អណ្តូង ខ្ម្ររ ក្រុង កំពត ខ្រត្ត   កំពត 
ស្ថិត នៅ លើ ទំហំ ដី  ៤  ហិកតា  និង 
១ កន្ល្រង ទៀត នៅ   កំពង់ស្ពឺ ។ 
គរួ  រឭំក ផង ដ្ររ ថា  អ្នកនាង តតូា 

ក៏ម  នជំនាញលក់ គ្រឿងមស - 
ព្រជ្រ រួចស្រប់  តាំង ពី នៅ វ័យ ក្ម្រង 
មក ហើយ ដ្ររ   ព្រះថា អ្នក ម្តាយ 
របស ់អ្នក នាង ក ៏មនមខុ  របរ រកសុ ី
ប្រប ន្រះ តាងំពដីើម ហើយ  នាង ក ៏
ត្រងត្រ ជួយ លក់ដូរ ម្តាយ   នៅ     

ឯ ផ្រសារផង ដ្ររ   គ្រន់ត្រអ្នក - 
គទំ្រ មយួ ចនំនួ មនិ បាន 
ដឹង      ហ្រតុ ដូច្ន្រះ       
ករ បើក ហាង លក់ 
គ្រឿង   អលង្ការ  នា - 
ព្រល  ថ្មីៗ ន្រះ គឺ ថា 
មិន ម្រន  ជារឿង - 
លំបាក សម្រប់ 
តារា  ស្រី រូប ស្រស់- 

ន្រះឡើយ៕  

តូតានិងស្វាមីសម្រកុបើកអាជីវកម្ម
បន្ថ្រមនៅមុនបុត្រដំបូងចាប់កំណើត
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ថ្មីៗ នេះ តារា សម្តេងសេ ីអ្នកនាង តូតា និង ស្វាមី បើក 
សម្ពោ ធហាង ថ្មលីក់ គេឿងអលង្ការ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

អ្នក ចំាទី កេមុ អគ្គសិនី កម្ពជុា បនចេញ ទៅ សងេ្គាះ បល់ នៅ ពេល បេកួតជាមួយ សូល ទីឡូអង្គរ។ រូប CNCC

គ្រូអគ្គិសនីកម្ពុជាជឿថាកូន
ក្រមុអាចទម្លាក់ណាហ្គាវើល
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ ក្រមុ អគ្គសិនី កម្ពជុា 
ដ្រល ធ្លាប់ ត្រ រង សម្ពាធ ខ្លាងំ នៅ 
លីកកំពូល កម្ពុជា នោះ ហាក់ 
មនករជឿជាក់ ខ្លាងំ ថា ពួកគ្រ 
អាច នឹង មន សមត្ថ ភាព ទម្លាក់ 
ក្រមុណហា្គាវីល នៅ ក្នងុ វគ្គ ជម្រះុ 
១៦ ក្រុម  ថា្នាក់ជាតិ  ពាន រង្វន់ 
សម្ត្រច ហុ៊ន ស្រន លើក ទី ១៤ 
ឆ្នា ំ២០២០ ដើម្របី ឡើង ទៅវគ្គបន្ត 
ចំណ្រក ក្រមុចំនួន ៨ ទៀត ក៏នឹង 
ត្រវូ ប្រកួត ប្រជ្រង គ្នា នៅ  ជើង ទី ១ 
នា ថ្ង្រ ពុធ ន្រះ ផងដ្ររ។
គ្រូ បង្វឹក ក្រុម អគ្គិសនី កម្ពុជា 

លោក មស សំអឿន បាន ទទួល 
សា្គាល់ ថា កូន ក្រុម របស់ លោក 
ពិតជា  មនយ៉ាប់ កម្លាងំ ខណៈ ពួក- 
គ្រ ទើប ត្រ ធ្វើ ករ ងរ ធ្ងន់ សម្រប់ 
ករ ទៅ  ជួប ក្រុម សូលទី ឡូអង្គរ 
ក្នងុលីកកំពូល កលពី ថ្ង្រអាទិត្រយ។ 
លោក  ប្រប់ថា៖ «ករ យក ឈ្នះ 
ក្រមុ សូលទីឡូអង្គរ ៣-២ កល- 
ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ គឺ កូន ក្រុម របស់ ខ្ញុំ  
បាន  ខំ ប្រងឹ ល្រង ដល់ថា្នាក់  រមួល 
ក្រពើ អី៊ចឹង ហើយ ខ្ញុ ំមិនសូវ ឲ្រយពួក- 
គត់ ហាត់ត្រៀម  ច្រើន ទ្រ គឺ យើង 
ឲ្រយពួកគត់ សម្រក ភាគ ច្រើន»។
យ៉ាង ណ ក៏ ដយ គ្រ ូបង្វកឹ ជើង 

ចាស់ រូបន្រះ  បន្ថ្រម ថា៖  «ខ្ញុ ំគិត ថា 
គុណ ភាព កម្លាំង  របស់ ពួកគត់ 
បាន  ប្រសើរ វិញ ហើយ ហើយ យើង 
ក៏ មិន បានចាត់ទុក ថា ណហា្គាវីល 
ជា ក្រមុ អន់នោះ ដ្ររ  បុ៉ន្ត្រ  ករ ប្រកួត 
ពានសម្ត្រច ដ្រល ប្រើ ប្រស់ កីឡា- 
ករ  ខ្ម្ររ សុទ្ធ គឺ យើងជឿជាក់ ច្រើន 
ព្រះ យើង បាន ល្រង ដយ ប្រើ- 
ប្រស់កីឡាករ ក្នងុស្រកុ សុទ្ធ រហូត 
មក ហើយ ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុ ំគិត ថា ករ- 

ជួបក្រមុណហា្គាវីល ក្នងុ វគ្គ ជម្រះុ 
១៦ ក្រមុន្រះ យើង នឹង  អាច ឆ្លង 
ផុត ដើម្របី ឡើង ទៅវគ្គ បន្ត»។
ចំណ្រក ក្រមុណហា្គាវីល ដ្រល 

ភាគ ច្រើន ធ្វើ បាន ល្អ និងជា ក្រមុ  
ដ្រល បាន ឡើង ទៅ ដល់ វគ្គ ផ្តាច់- 
ព្រត័្រ រហូត ដល់ ៦ លើក  ( ឈ្នះ 
ជើង ឯកបាន  ម្តង នៅ ឆ្នា ំ២០១៣)  
ក្នងុពាន ន្រះ មិន បាន គិត ថា ករ-
បើក កីឡដា្ឋាន សា្តាតចាស់ ដើម្របី 
សា្វគមន៍  ក្រុមអគ្គិសនី កម្ពុជា      
នៅ ល្ងាច ម៉ាង ៦ ថ្ង្រអង្គារ  ជារឿង 
ងយស្រលួ នោះ ទ្រ។
លោក មស ចាន់ណ គ្រ ូបង្វកឹ 

ក្រមុណហា្គាវីល បាន  ប្រប់  ថា៖ 
«ក្រមុអគ្គសិនី កម្ពជុា មន  យុវជន 
មក ពី  បាទីចូល រួមច្រើន ហើយ  
ក្រុមន្រះ បាន  ល្រង ជាមួយ គ្នា  
ដយ ប្រើ កីឡាករ ខ្ម្ររសុទ្ធរហូតមក 
ហើយ ផ្ទុយពីន្រះ  ក្រុមខ្ញុំ ដ្រល 
ត្រៀម ល្រង ពាន សម្ត្រច ន្រះ គឺ 
យើង មិនទាន់ បាន ល្រងជាមួយ 
គ្នា នោះ ទ្រ ដយ  យើងបាន ល្រង 
ជាមួយ គ្នា  ត្រ ក្នងុ លីកកំពូល អី៊ចឹង 
ខ្ញុ ំគិត ថា ករ ជួប អគ្គសិនី កម្ពជុា 
មនករ លំបាក ដ្ររ»។
នៅ ព្រល សួរ ពីជម្រើស ១១នាក់ 

ដំបូង ដ្រល នឹងត្រវូ ដាក់ ឲ្រយ ល្រង 
ជាមួយ ក្រមុ អគ្គសិនី កម្ពជុា លោក 
មស ចាន់ណ បាន បង្ហើប ថា៖  
«យើង នឹង មិន ប្រើ ប្រស់ យុវជន 
ច្រើននោះ ទ្រ សម្រប់ ករ ប្រកួត 
ពាន សម្ត្រច លើកន្រះ ដយសារ 
គុណ ភាព ល្រង របស់ ពួក គត់ នៅ 
មន កម្រិត ហ្រតុន្រះ យើង មិន 
អាច ប្រថុយ  ប្រឋាន បាន ឡើយ គឺ 
យើង ត្រវូត្រ ធ្វើ ឲ្រយបានច្របាស់ ព្រះ 
វគ្គ ១៦ ក្រុម ពាន សម្ត្រច ន្រះ គឺ 
ចាញ់ ធ្លាក់ៗ»។ 

ផ្ទយុ ពីន្រះ ក្រមុអង្គរថាយហ្គរឺ 
ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ ថា អាច 
នឹង ទទួល បាន ជ័យជម្នះ សម្រប់ 
ករ បើក កីឡដា្ឋាន SRU ទទួល ក្រមុ 
ជើង ឯក ថា្នាក់ ខ្រត្ត ខ្រត្ត ព្រវ្រង នៅ 
រសៀល ម៉ាង ៣:៣០ ថ្ង្រ អង្គារ 
ន្រះ បុ៉ន្ត្រ លោក Oriol Segura 
មិនបាន មើល រំលង ពី ករ ប្រកួតន្រះ 
ទ្រ ព្រះលោក បាន ដឹង រួច ទៅ ថា 
ក្រមុ ដ្រល ល្រង តំណង ឲ្រយខ្រត្ត ព្រ 
វ្រង គឺ ជា ក្រុម យុវជន របស់  ក្លិប 
វិសាខ។
 លោក Oriol Segura គ្រ ូបង្វកឹ 

ក្រមុអង្គរថាយហ្គរឺ បាន និយយ 
ថា៖ «យើង នឹង ល្រង ទល់ នឹងក្ម្រងៗ 
ក្នងុប្រទ្រស ដ្រលមន ទ្រព កោ- 
សល្រយ ហើយ យើងត្រវូចងចំាថា  
ពួកគ្រ គឺជាចំណ្រក មួយន្រ ក្លបិ 
វិសាខ ដូច្ន្រះ មន ន័យថា យុវជន 
ទំាងនោះ  ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ភាព- 
ជោគជ័យ យ៉ាង ធំធ្រង  ន្រ គម្រង 
វិនិយោគ លើ បាល់ ទាត់ របស់ ពួក- 
គ្រ។ ខ្ញុរីំករាយ ក្នងុ ករ ល្រង ជាមួយ 
ពួកគ្រ ហើយ ក្រមុ ព្រវ្រង នឹងក្លាយ-  
ជា គូ ប្រកួត ដ៏ ល្អ មួយ ដ្រល យើង 
ត្រវូ ជួប ក្នងុ វគ្គ ១៦ក្រមុន្រះ»។
ដយឡ្រក ក្រមុ អាសីុអឺរុ៉ប  នឹង 

ត្រូវ  ប្រឈម ជាមួយ ក្រុមសម្របូរ 
ធនធនវ័យ ក្ម្រង ភ្នពំ្រញ ក្រន 
នៅ កីឡដា្ឋាន RSN នា ល្ងាច ម៉ាង 
៦ ចំណ្រក ក្រមុធ្លាប់ ឈ្នះ ជើង ឯក 
៣ ដង កង យោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ 
ត្រវូ ជួប ក្រមុ ខ្រត្តក្រប នៅ កីឡដា្ឋាន 
សា្តាតចាស់ នា រសៀល ម៉ាង 
៣:៣០ ហើយ ក្រុមគិរីវង់ ត្រូវ 
សា្វគមន៍ ក្រមុ នគរបាលជាតិ នៅ 
កីឡដា្ឋាន គិរីវង់ សុខស្រន ជ័យ នា 
រសៀល ម៉ាង ៣:៣០ ថ្ង្រ អង្គារ 
ន្រះដូច គ្នា៕

តារាសេរូីប សេស់  អ្នកនាង តូតា។ រូបថត ហុង មិនា
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