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AFF រៀប ចំពេលវេលាបេកួត ជាចេើន-
ឡើងវិញ ក្នុងឆ្នាំនេះ

ព័ត៌មានកីឡា
សូមអានទំព័រ ២២

សំណំុរឿងប្រមាណ១មឺ៉នករណីជាប់-
គំាងនៅត៉លាការនឹងត្រវូដោះស្រយក្នងុយ៉ទ្ធនាការរយៈព្រល៦ខ្រ

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុង
ព្រលខាងមុខនឹងដាក់ច្រញនូវ
យុទ្ធនាការមួយដ្រលមានរយៈ-
ព្រល៦ខ្រដើម្របីដោះស្រយភាព-
ជាប់គាំងន្រសំណុំរឿងប្រមាណ
១មុនឺករណីនៅតលុាការហើយ

ក្នងុនោះមាន៧០ភាគរយជាបទ-
ល្មើសគ្រឿងញៀន។ន្រះបើតាម
ការអះអាងរបស់លោកជនិមា៉ាលនី
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌។
ការអះអាងប្របន្រះធ្វើឡើង

ពីម្រសិលមិញនៅក្នុងសន្និសីទ
សារពត័ម៌ានស្ដពីី«វឌ្រឍនភាពនងិ
ទសិដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួង

យុត្ដិធម៌»ដ្រលរៀបចំដោយ
អង្គភាពអ្នកនាំពាក្រយរាជរដា្ឋាភិ-
បាលនាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។
លោកជិនមា៉ាលីនបានថ្ល្រងថា៖

«ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី[ក្រសងួយតុ្តិធម៌
អង្គវង្រសវឌ្រឍានា]បានជបួពភិាក្រសា
ជាមួយប្រធានតុលាការ និង
ព្រះរាជអាជា្ញា ហើយបានដាក់-

ច្រញនវូវធិានការមយួដ្រលមាន
ការឯកភាពពីសម្ត្រចត្រជោ[ហ៊នុ
ស្រន]ប្រមខុរដា្ឋាភិបាលរចួហើយ
ដោយនឹងដាក់ច្រញនូវយុទ្ធនាការ
មួយដ្រលអនុវត្តសម្រប់រយៈ-
ព្រល៦ខ្រ។យុទ្ធនាការសម្រប់
អនុវត្តរយៈព្រល៦ខ្រក្នងុការរំដោះ
ឲ្រយអស់សំណំុរឿង...តទៅទំព័រ ៦

រដ្ឋមន្ត្រកីារងារស្នើជប៉៉នបង្កើនការទទួលពលករពីកម្ពជុាឲ្រយបាន១០មឺ៉ននាក់
ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកអុតិសហំ្រង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិង
បណ្តុះបណ្តាលវជិា្ជាជវីៈបានស្នើ
ដល់ក្រមុហុ៊នជបុ៉នឲ្រយបង្កើនការ-
ទទួលពលករពីកម្ពជុាឱ្រយបាន១០
មឺុននាក់ក្នងុព្រលខាងមុខខណៈ
ប្រទ្រសន្រះមានគម្រងជ្រើស-

រើសពលករជំនាញពីបរទ្រស
លើផ្ន្រកថ្រទាំអគារសំណង់
ប្រមាណ៣មុឺននាក់។
ការលើកឡើងន្រះបានធ្វើ

ឡើងកាលពីម្រសិលមិញនៅក្នុង
ជំនួបពិភាក្រសាការងាររវាងលោក
អិុតសំហ្រងជាមួយគណៈ-
ប្រតិភូន្រមលូនធិិគាទំ្រការអបរ់ំ
អន្តរជាតិកម្ពជុា(CIESF)និង

សមាគមថ្រទំាអគារជបុ៉ននាទី-
ស្ដកីារក្រសួងការងារ។ន្រះបើ-
តាមគ្រហទំព័រផ្លូវការ របស់
ក្រសួងការងារ។
លោកហុីរ៉ូស្រសុីហូរើហ្គូឈិ

(HiroshiHORIGUCHI)
នាយកគ្រប់គ្រងសមាគមថ្រទាំ
អគារជប៉នុបានថ្ល្រងក្នងុឱកាស
នោះថាការថ្រទាំអគារគឺជា

កចិ្ចការជនំាញចាបំាច់មយួនៅ
ប្រទ្រសជប៉នុក្នុងនោះមានទាំង
ការថ្រទាំអនាម័យបរិសា្ថានការ-
គ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាព
សោភណភាពសណំង់នងិកចិ្ច-
ការសមា្អាតទាំងក្នុងអគារនិង
បរិវ្រណជុំវិញអគារដ្រលមាន
ការគាំទ្រនិងទទួលសា្គាល់ពី
ក្រសួង...តទៅទំព័រ  ២

វិនិយោគិនចិន
ចាប់អារម្មណ៍
សកា្តាន៉ពលនៅ
ក្នងុខ្រត្តកំពត

រដ្ឋសភាអន៉ម័ត
ស្រចក្ដពី្រងច្របាប់
សាងសង់រោងចក្រ
អគ្គសិនីដ៉តធ្រយូងថ្ម

ប្រធានWHOជំរ៉ញឲ្រយ
ប្រទ្រសទំាងអស់ប្រើ-
ប្រស់ឱកាសទី២ដើម្របី
បញ្រឈប់ការឆ្លងកូវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈក្រមុវនិិយោគនិចនិ
មួយក្រុមកំពុងត្រសម្លឹងមើល
ឱកាសវិនិយោគក្នុងខ្រត្តកំពត
លើវិស័យសកា្តានុពលមួយចំ-
នួនដូចជាទ្រសចរណ៍ឧស្រសា-
ហកម្មនិងកសិកម្មខណៈអ្នក-
ប្រកបអាជីវកម្មក្នុងស្រុកបាន
សាទរចំពោះវត្តមានវិនិយោគ
ចិនថ្មីន្រះ។
លោកជាវតាយអភិបាល-

ខ្រត្តកពំតកាលពីថ្ង្រម្រសលិមញិ
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉សុ្តិ៍ថាកាល
ពីថ្ង្រអងា្គារ...តទៅ ទំព័រ ៩

ខន   សា វិ 

 ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋសភាបានសម្រច
ជាឯកច្ឆន្ទអនុម័តលើស្រចក្ដី-
ព្រងច្របាប់កាលពីម្រសិលមិញ
បើកផ្លូវឱ្រយមានការសាងសង់
រោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្រយូងថ្ម
ចំនួន២ ដ្រលមានតម្ល្រសរុប
ចំនួន១៦៦៥លានដុលា្លារ
អាម្ររិកដើម្របីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី
ឲ្រយបាន១០០ភារយ សម្រប់
ដាក់ឲ្រយប្រើប្រស់ក្នងុក្របខ័ណ្ឌ
ទូទាំងប្រទ្រសក្នុងឆ្នាំ២០២៤។
សមាជិករដ្ឋសភាបានឲ្រយដឹង

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថារោងចក្រ
អគ្គសិនីដតុធ្រយូងថ្មចនំនួ២ដ្រល
១ស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្តកោះកុងនិង
១ទៀតស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្តឧត្តរ-
មានជ័យ។
លោក ហ្រង សំរិន ប្រធាន

រដ្ឋសភាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
រដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ ដើម្របីពិ-
ភាក្រសាលើស្រចក្ដីព្រងច្របាប់
ចំនួន៣ ដ្រលជាគម្រងវិនិ-
យោគលើគម្រងថាមពល
អគ្គិសនីនៅកម្ពុជា។
ក្នុងចំណោមស្រចក្ដីព្រង-

ច្របាប់ទាងំ៣នោះគឺស្រចក្ដីព្រង
ច្របាប់ចំនួន២ជាគម្រងសាង-
សង់រោងចក្រអគ្គសិនីដតុធ្រយូងថ្ម
អានុភាព៧០០ម្រហ្គាវា៉ាត់នៅ
ខ្រត្តកោះកុងរបស់ក្រុមហ៊ុន
រ៉ូយ៉ាល់ អិុនវ្រសមុិនគ្រុបឯ.ក
និងគម្រងសាងសង់រោងចក្រ
អគ្គិសនីដុតធ្រយូងថ្មអានុភាព
២៦៥ម្រហ្គាវា៉ាត់ នៅខ្រត្តឧត្តរ-
មានជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន ហន-
ស្រងខូលមា៉ាញ។
ចំណ្រកស្រចក្ដីព្រងច្របាប់

មយួទៀតគឺជាគម្រងវនិិយោគ
សាងសង់ខ្រស្របណ្តាញបញ្ជូន
អគ្គសិនីតង់ស្រយុង២៣០គឡីវូ៉ុល
តភា្ជាប់ពីរោងចក្រអគ្គិសនីដុត
ធ្រយូងថ្មខ្រត្តឧត្តរ...តទៅ ទំ ព័រ ២

កៃុង ហៃសឺណៃវៈ  ដោយបាន
ហៅវិធានការបិទថាជា«ឱ-
កាសទី២»នោះលោកប្រធាន
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)កាលពីថ្ង្រពុធបាន
ជំរុញឲ្រយប្រទ្រសទាំងអស់ប្រើ-
ប្រស់ឱកាសដ៏សំខាន់ន្រះ
ដើម្របីប្រយទុ្ធប្រឆងំនងិបញ្រឈប់
ការឆ្លងជំងឺកូវើដ១៩។
លោកប្រធានអង្គការសុខ-

ភាពពិភពលោកត្រ្រដូស
អាដហណូមហ្គឺប្រ៊ីយ្រស៊ុស
បានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទ
ប្រចាំថ្ង្រថាឱកាសន្រះត្រវូបាន
បង្កើតឡើងដោយប្រទ្រសនិង
តំបន់ទំាង...តទៅទំព័រ  ១៥

លោក ជិន ម៉ាលីន  អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង យុត្តធិម៌ ថ្លៃង នៅក្នងុ សន្នសីិទ សារព័ត៌មន  នៅទីស្ដកីារគណៈរដ្ឋមន្តៃ ីកាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ  ។ រូបហុងមិនា



គឹមសារុំ

ព្រះសីហនុៈ សមត្ថ កិច្ច នៃ 
អធិកា រ ដ្ឋាន  នគរ បាល សៃុក  
ពៃនប់ បាន បញ្ជូន ជន សងៃស័យ 
ម្នាក់ ទៅ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  កាលពី មៃសិល- 
មញិ  បន្ទាប ់ព ីចាប ់ខ្លនួ បាន កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ មីន នៅ ប៉ុន្មាន ម៉ោង 
កៃយ ប៉ង រំលោភ  សៃព សន្ថវៈ 
សៃ្តី ម្នាក់ វៃលា ទៀប ភ្លឺ ថ្ងៃ ដដៃល 
នៅ ភូមិ ពូធឿង  ឃំុបិត តៃងំ  សៃកុ 
ពៃ នប់ ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ ។ 

 លោក  ហួ  យ៉ៃ  អធិការ នគរ- 
បាល សៃុក ពៃ នប់  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសិល មញិ ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មាះ  លួន  វណ្ណៈ   អាយុ  ៣៤ 
ឆ្នា ំ  ជា កម្មករ សណំង ់តៃវូ សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ លោក កសាង  សំណុំ- 
រឿង បញ្ជនូ ទៅ ស្នង ការ ដ្ឋាន  នគរ-  
បាល  ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ  ផ្នៃក ជនំញ 
នៃ ការិយា ល័យ បៃឆំង ការ ជួញ- 
ដូរ មនុសៃស  ចាត់ ការ បន្ត ។

  លោក ថ្លៃង ថា ៖« ពាក់ ព័ន្ធ  
រឿង រ៉ាវ របស់  ជន សងៃស័យ វា បាន 
ផុត ដៃ  ខ្ញុំ ហើយ  » ។  

 លោក សៃី  ប៉ៃន  កញ្ញា  ស្នង ការ- 
រង  ទទួល ផៃន បៃឆំង ការ ជញួ ដរូ  
មនុសៃស  និង ការពារ អនី តិ ជន នៃ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីន ុ  ព ីមៃសលិ មញិ មនិ អាច ទាក់- 
ទង សំុ អត្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ ។ 

  លោក  កលុ  ពសិដិ្ឋ  នយ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ បិត តៃំង  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ ជា 
ការដ្ឋាន សំណង់ ហើយ សៃ្តរី ងគៃះ  
អាយ ុ២៤ ឆ្នា ំជា សៃ្ត ីមន ប្ត ីប៉នុ្តៃ ប្ត ី
របស់ នង ជាប់ ធ្វើ ការងារ ផៃសៃង  ចំ- 

ណៃក  សៃ្តីរង គៃះ   នង បាន មក 
ធ្វើ ជា កម្មករ សំណង់  ជា ចៃើន ខៃ 
ហើយ ដៃរ  ចណំៃក ឯ ជន  សងៃស័យ 
ឈ្មាះ លនួ  វណ្ណៈ   ទើប មក ធ្វើ ការ 
នៅ ក្នុង ការដ្ឋាន សំណង់ នៃះ នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២៤  មីន  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
ពោល គឺ ធ្វើការ បាន ១ ថ្ងៃ ទៃ។ 

លោក  ពិសិដ្ឋ  ថ្លៃង ថា  កៃយ 
ឃាត់  ខ្លនួ  ជន សងៃស័យ  បាន សារភាព 
ថា  រូប គៃ ពិត ជា បាន ចាប់ សៃ្តី រង- 
គៃះ រំលោភ បាន សមៃច ពិត- 
បៃកដ មៃន ហើយ សមត្ថ កិច្ច 
របស ់លោក បាន ធ្វើ កណំត ់ហៃត ុ
ឃាត ់ខ្លនួ  នងិ បញ្ជនូ ជន សងៃស័យ  
បន្ត ទៅ អធិ ការ ដ្ឋាន នគរ បាល 
សៃុក ពៃនប់ នៅ ថ្ងៃ ដដៃល នោះ 
ដើមៃបី ចាត់ ការ បន្ត តម ចៃបាប់ ។

លោក ថា  ជន សងៃស័យ បាន 
លប ចូល ទៅ ចាប់ សៃ្តីរង គៃះ 
និង គំរម ថា  បើ សៃ្តី រង គៃះ  
សៃក ឲៃយ ផ្អើល ដល់ កម្មករ សំណង ់
ផៃសៃង ទៀត រូប គៃ នឹង សម្លាប់ 
ចោល   ទើប សៃ្តីរង គៃះ  ទៃំ នៅ 
ស្ងៀម  ពៃះ ខ្លាច ជន សងៃស័យ 
សម្លាប់ ចោល ។   កៃយ ពី ជន- 
សងៃស័យ  ចាប ់សៃ្ត ី រងគៃះ រលំោភ 
បាន សមៃច ហើយ  នោះ ជន- 
សងៃស័យ បាន គំរម សម្លាប់ នង 
ម្ដង ទៀត  ថា បៃសិន បើហ៊ាន តៃ  
យក រឿង នៃះ ទៅ បៃប់ កម្មករ  
ជា មួយ គ្នា។  លុះ ពៃឹក ឡើង សៃ្តី- 
រង គៃះ  បាន និយាយ  បៃប់ 
កម្មករ ដូចគ្នា  ហើយ កៃុម កម្មករ  
បាន ទាក់ ទង រក លៃខ ទូរ ស័ព្ទ  
នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ បិត តៃំង  និង 
រយ ការណ៍ បៃប់ សមត្ថ កិ ច្ច  ទៅ 
ឃាត់ ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៥ 
ខៃមីន  បាន តៃ ម្តង ៕
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រដ្ឋមន្ត្រកីារងារ...
តពីទំព័រ១...សំណង់ និង រជ រដ្ឋាភិ បា ល 

ជប៉នុ រហតូ ដល ់មន ការ ចៃញ ចៃបាប ់ពសិៃស 
មួយ សមៃប់ បៃទៃ ស ជប៉ុន ផង ដៃរ។ 

លោកហុរី៉សូៃសី ហរូហី្គ ូឈ ិបន្ត  ថា មក ដល ់
ពៃល នៃះ សម គម ថៃ ទាំអគរ ជបុ៉ន របស់ 
លោក ម ន សម ជិក បៃមណជា ង ២៨ 
០០កៃមុ ហ៊នុ នងិ មន បគុ្គលកិ  ធ្វើការ ជាជន- 
ជាតិ ជប៉ុ ន និង ពលករ មក ពីបរទៃស 
បៃម ណ ១ ០០០ ០០០ នក់់។

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា៖«ដោយ សារ 
បៃទៃស ជប៉ុន កំពុង ពើបបៃទះ នឹង បញ្ហា 
កំណើន មនុសៃស ចាស់ កើន ឡើង ខ្ពស់ រីឯ 
កម្លាងំ ពលកម្ម ពៃញ វយ័ កពំងុ មន កណំើន 
យឺត នោះ បាន ធ្វើឱៃយ បៃទៃស បៃឈម នឹង 
កង្វះ កម្លាំង ពល កម្ម ក្នុង នោះ ការងារ លើ 
ជនំញ ថៃទា ំអគរ នៃះ កអ៏ាច នងឹ ជបួ បញ្ហា 
ដូច គ្នា ដៃរ។ ដូច្នៃះ ហើយ បាន ជា សម គម 
តៃូវ ការ ជៃើស រីស កម្លាំង ពលកម្ម ពីកៃ - 
បៃទៃស យក ទៅ បពំៃញ ការងារ ក្នងុ បៃទៃស »។ 
បើ តម ការ វាយ តម្លៃ របស ់សម គម ជនំញ 
ថៃទាំ អគរ នៃះ ជប៉ុន មន តមៃូវ ការ កម្លាំង 
ពល កម្ម ដល ់ទៅ បៃមណ ៩០ មុនឺ នក ់ក្នងុ 
នោះ គៃ តៃវូ ការ កម្លាងំ ពល កម្ម ពកីៃ បៃទៃស 
បៃមណ ៣ មុឺន នក់។

លោក ហុរី៉សូៃសី បញ្ជាកទ់ៀ ត ថា កន្លង ទៅ 
សមគម របស ់លោក បាន ជៃើស រសី ពលករ 
ជំនញ ពីបៃទៃស មីយា៉ោន់ ម៉ោ និង បៃទៃស 
ហ្វ ីលពីនី ប៉នុ្តៃ នៅឆ្នា ំបន្ទាប ់ទៅ នៃះ សមគម 
មន បំណង ជៃើស រីស ពលករ ជំនញ ពី 
បៃទៃស កម្ពុជា វិញ ម្ដង ។

លោក អុតិ សហំៃង បាន សម្ដៃង ការ គទំៃ 
យា៉ោង ខ្លាងំដៃល សមគម មន បំណង ជៃើ ស  -  
រីស ពលករ ជំនញ ពីកម្ពុជា ខណៈ លោក 
ជំរុញ បន្ថៃម ទៀត ឲៃយ មន្តៃី កម្ពុជា និង ជប៉ុន 
ធ្វើការ រួម គ្នា ឱៃយ បាន ជិត ស្និទ្ធ និង សហ ការ 
ជាមយួ កៃមុ ហ៊នុ ភា្នាក ់ងារ បញ្ជនូ ពលករ របស់ 
កម្ពជុា ដើមៃបី បៃកាស ជៃើស រីស បណ្ដះុ -  
បណ្ដាល ភាសា ជប៉ុន និង ជំនញ ធ្វើការ - 
បៃឡង តៃស្ត ដើមៃប ីបញ្ជនូ ពលករ ទៅធ្វើការ 
នៅ បៃទៃស ជប៉ុន។ លោក ថា៖« ចំពោះ 
ការងារ ជាក់ ស្ដៃង យា៉ោង ណ នោះ សូម ឱៃយ 
សមគម ថៃទាំ អគរ ជប៉ុន សហ ការ និង 
ពិភាកៃសា ជា មួយ អគ្គនយក ដ្ឋាន បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល បច្ចៃក ទៃស វជិា្ជា ជវីៈ នងិ អគ្គនយក- 
ដ្ឋាន ការងារ របស់ កៃសួង និង កៃមុ ហុ៊ន ជៃើ ស  - 
រសី បណ្ដុះ បណ្ដាល នងិ បញ្ជនូ ពលករ បន្ត 
ទៀត ហើយ កៃសងួ ការ ងារ នងឹ ទទលួ សា្គាល ់

ជាផ្លូវ ការ តម កៃយ»។ 
បន្ថៃម ពីនៃះ លោក អិុត សំហៃង ក៏ស្នើ 

ដល ់ភាគ ីជប៉នុ ឲៃយ បង្កើន ការ ទទលួ ពលករ 
ព ី កម្ពជុា ឱៃយ បាន ១០មុនឺ នក ់សមៃប ់រយៈ- 
ពៃល ខង មខុ បន្ត ទៀត ពពីៃះ កម្ពជុា មន 
សកា្ដា នុពល យា៉ោង ចៃើនដៃល សម គមក៏ដូ ច  ជា  
កៃមុ ហ៊នុ នៅ បៃទៃស ជប៉នុ អាច ជៃើស រសី 
កម្លាងំ ពលកម្ម ដៃល មន បៃភព នៅ ក្នងុ បៃទៃ ស  
សៃប ់នងិ បៃភព ដៃល តៃឡប ់ពកីៃ បៃទៃស 
បន្ទាប់ ពីពួក គៃចប់ កិច្ច សនៃយា ការ ងារ។

លោក ណៃនឲំៃយ សមគមជប៉នុ  អាច យក 
គៃឹះសា្ថាន បណ្ដុះ បណ្ដាល ណ មួយ របស់ 
កៃសួង ការ ងារ ដើមៃបី រៀបចំ ការ បៃឡង ធ្វើ 
តៃស្ត ក្នងុ នោះ កៃសងួ មន គៃឹះ សា្ថាន ដៃល 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនញ លើផ្នៃក សំណង់ 
អគ្គ ិ  សនរីថយន្ត ចនំនួ៥ កន្លៃង។ កៃ ព ីនៃះ 
សមគម អាច សហការ ជា មួយ កៃុម ហ៊ុន 
ជៃើស រសី ពលករ នៅ កម្ពជុា ដើមៃប ីដណំើរ- 
ការ ការ បៃឡង ធ្វើ តៃស្ត សមត្ថភាព។

តម របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង ការ ងារ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា បាន បញ្ជូន 
កម ្មសកិៃសា ការ ីនងិ ពលករ ជនំញ ទៅ បៃទៃស 
ជប៉ុ ន បៃមណ ជិត ១៥០០០ នក់ ដៃល 
ធ្វើកា  រ នៅ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម នៃសាទ 
សណំង ់កៃច្នៃ ចណំអីា ហរ កាត ់ដៃរ ថៃទា ំ
មនុសៃស ចាស់ គៃឿង យន្ត លោហ ធាតុ និង 
វិស័យ ផៃសៃងៗ ទៀត។

លោក ឌ ីថៃហយូា៉ោ មន្តៃី កម្មវធិ ីផ្នៃក សទិ្ធ ិ
ពលករ ចំណក សៃកុ  នៃ មជៃឈ មណ្ឌល សម្ព ័ន្ធ-

ភាព ការងារ កម្ពុជា ហៅ កាត់  សង់ តៃល់ 
បាន លើក ឡើង ថា ក្នងុ ពៃល នៃះ កម្ពជុា គរួ 
តៃៀម ខ្លនួ ឲៃយ បាន រចួ សៃច ក្នងុ ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល កម្លាំង ពលករ ដៃល មន ជំនញ 
ដើមៃបី ទទួល បាន ទីផៃសារ ការ ងារ នៅកៃ - 
បៃទៃស។ លោក បន្ត ថា កន្លង ទៅពល ករ 
កម្ពុជាកមៃ ទទួល បាន ការ ងារ ដៃល មន 
ជំនញ ចៃបាស់ លាស់ និង មន ក្នងុ មុខ តំណៃ ង 
ខ្ពស់ ណស់ ពៃះ ភាគ ចៃើននៃកម្លាំង 
ពលកម្ម ទៅ ធ្វើ ការ នៅ កៃ បៃទៃសគ ឺធ្វើ ការ  
ដោយ បៃើ កម្លាំង ហើយ តៃូវ ទទួល រង នូវ 
ការ រលំោភ បពំាន ទៀត ផង។ លោក បញ្ជាក ់
ថា៖«រដ្ឋាភិបាល គួរ តៃ គិត គូរ ផ្តោត ការ- 
រៀបច ំការ បង្កើន នវូ សាលា ជនំញ ដៃល ជា 
ជមៃើស ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ យើង ពៃះ 
បើ បៃជា ពលរដ្ឋ ឬ កុមរ មិន ចង់ រៀន ទៅ 
តម បៃពន័្ធ អបរ់ ំដោយឈប ់រៀន តៃមឹ ថា្នាក ់
ទី៩ គឺ ពួក គៃអាច មន ជមៃើស ទៅរៀន 
សាលា បច្ចៃក ទៃស និង ផ្តល់ ឋានៈស្មើ ដូច 
ទៅ នឹង អ្នក រៀន ចប់ តម បៃព័ន្ធ អប់រំ ដៃរ។ 
នៃះ គឺជា ការ ផលិត ធន ធាន មនុសៃស ដៃល 
មន រយៈពៃល វៃង »។ កៃពី នៃះ លោក 
ហូយា៉ោ ក៏ចង់ ឃើញ កៃសួងមន វិធាន ការ 
តឹង រុឹង ចំពោះ កៃុម ហ៊ុន នំ ពលករ និង មន 
វធិាន ការ ឲៃយ បាន ល្អ បៃសើរ សមៃប ់ពលករ 
ខ្មៃរ ដៃល មន បណំង ចង ់ទៅ បពំៃញ ការងារ 
នៅ កៃបៃ ទៃស ផង ដៃរ ដើមៃបី ចៀស វាង ការ-  
ចាញ់ បោក និង តៃូវ បាន គៃ រំលោភ បំពាន 
ក្នុង រូប ភាព ណ មួ យ៕

តពីទំពរ័១...មន ជយ័ មក អន ុសា្ថានយី 
សៀម រប ខង កើត   របស់ កៃុម ហ៊ុន   ហន   
សៃង   ខូ ល  ម៉ោញ ។ 

 លោក   វិច ទ័រ  ហៃសូ ន  អគ្គ នយក នៃ អគ្គ- 
នយក ដ្ឋាន ថាម ពល នៃ កៃសួង រ៉ៃ  និង ថាម- 
ពល បាន លើក ឡើង ថា   ប ច្ចុ បៃបន្ន   នៅ ក្នុង 
ចណំោម ខ្នង ផ្ទះ ទាងំ អស ់បៃមណ ៣ លាន 
៨ សៃន នៅ ទទូាងំ បៃ ទៃស   គ ឺនៅ សល ់ខ្ទង ់
៥០ មុឺន ខ្នង ផ្ទះ ទៀត ឬ ស្មើនឹង ៧%  ដៃល 
ពុំទាន់ មន អគ្គិស នី បៃើបៃស់ នៅ ឡើយ ។ 

  លោក បន្តថា   ការ បង្កើត រោង ចកៃ អគិ្គសនី  
ដុត ធៃយូង ថ្ម ទាំង ២ នៃះ  មន បំណង ផ្គត់ ផ្គង់ 
អគ្គសិ ន ីទៅ កាន ់ខ្នង ផ្ទះ នៅ សល ់បៃហៃល 

៧% នោះ ដើមៃបី ឱៃយ ពល រដ្ឋ នៅ ក្ន ុង កៃប ខណ័្ឌ 
ទូទំាង បៃ ទៃស  មន អគ្គសិ នី បៃើ បៃស់ ទំាង- 
អស់ គ្នា នៅ តៃឹម ឆ្នាំ ២០២៤ ខង មុខ។   

 លោក ថា ៖« ទី ១  យើង ធ្វើ យា៉ោង ណ ឱៃយ 
ការ ផ្គតផ់្គង ់អគ្គសិ ន ីឱៃយ ពលរដ្ឋ ទាងំ អស ់នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃ ទៃស មន អគ្គិស នី  
បៃើ បៃស់   ហើយ ទី ២ ដោយ សារ ថាម ពល  
អគ្គ ិស នី ជា ស្នូល នៃ ការ អភិ វឌៃឍ   គឺ ធ្វើ យា៉ោង- 
ណ ដើមៃបី ជួយ បង្កើត ការងារ ជូន ព ល រដ្ឋ 
យើង បន្ថៃម ទៀត »  ។   

លោក   វិច ទ័រ   ហៃសូ ន  បញ្ជាក់ ថា   គមៃង 
សាង សង់ រោង ចកៃ អគ្គិស នី នៅ ខៃត្ត 
កោះកុង ដោយ កៃុម ហ៊ុន របស់ លោក  គិត  

ម៉ៃង   គឺ មន ទំហំ ទឹក បៃក់ វិនិ យោគ ចំនួន 
១៤០០ លាន ដលុា្លារ   ខណៈ គមៃង សាង- 
សង់ រោង ចកៃ អគ្គិស នី នៅ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មន- 
ជយ័ ដៃល ជា កៃមុ ហ៊នុ ខ្មៃរ សហ ការ ជា មយួ 
ចនិ   គ ឺមន ទហំ ំទកឹ បៃក ់ចនំនួ ២៦៥ លាន 
ដុលា្លារ ។ 

 បើ តម តួ លៃខ ពី កៃសួង រ៉ៃ  និង ថាម ពល 
បញ្ជាក់ ដៃរ ថា  ភូមិ ចំនួន ១៣១៣១  គឺ 
ទទលួ បាន អគ្គសិ ន ីបៃើ បៃស ់ ក្នងុ ច ំណោម 
ភូមិ សរុប ទាំង អស់ ចំនួន ១៤១៦៨ ភូមិ  
ខណៈ កៃសួង អះអាង ថា   តៃឹម ឆ្នាំ ២០ ២០ 
នៃះ  ការ តភា្ជាប់ បណ្ដាញ អគ្គិសនី ចូល ភូមិ  
គឺ នឹង ធ្វើ ឱៃយ បាន ១០០% ៕ 

លោកអុិតសំហ្រងនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នងុជំនួបជាមួយភាគីជបុ៉នម្រសិលមិញ។រូបថត កៃសួងការ ងារ 

រដ្ឋសភាអនុម័តស្រចក្ដពី្រងច្របាប់សាងសង់រោងចក្រ...

នគរបាលចាប់ខ្លនួបុរសម្នាក់បន្ទាប់
ពីបានចាប់រំលោភស្ត្រីកម្មករម្នាក់
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ពលរដ្ឋបារម្ភពីសកម្មភាពឈូសឆាយទន្ទ្រានយកដីបឹងធម្មជាតិលក់
 សុទ្ធ  គឹម សឿន   
 
កណ្តាល:   យោង តាម បៃ ភព 

ពី បៃ ជា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ក្នុង 
ចំណោម ២០០ គៃួសារ រស់ នៅ 
ក្នុង ភូមិ អន្លង់   និង ភូមិ បឹង កៃ- 
ចាប ់ជើង  ឃុ ំពៃ ក  តា មាក ់  សៃកុ 
ខៃសាច់ កណ្តា ល  ខៃត្ត ក ណ្តា ល  
បាន អះអាង ពី ការ ពៃួយ បារម្ភ  
ចំ ពោះ សកម្ម ភាព ឈូស ឆយ 
ក្នុង តំបន់ បឹង ធម្ម ជាតិ ដៃល 
អាច មាន ការ ឃុប ឃិត គ្នារ វាង 
អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន  និង ឈ្មួញ 
ដើមៃបី ទន្ទៃន  កាន់ កាប់ ដីជា 
លក្ខណៈ ឯក ជន   ប៉ុ ន្ដៃ អាជា្ញា ធរ 
បដ ិសៃធ  ដោយ អះ អាង ថា  នៃះ 
ជា ការ អភិ វឌៃឍ ភូមិ ឃុំ ។ 

  ពល រដ្ឋ មា្នាក់ ក្នុង ចំ ណោម អ្នក- 
ភូមិ រស់ នៅ ភូមិ អន្លង់  បាន ថ្លៃង 
ដោយ សំុ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បា ន  
ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃមៃសិល មិញ ថា  
លោ ក មាន កា រ សោក សា្តាយ  
និង ពៃួយ បារម្ភ នូវ ការ បាត់ បង់ 
បឹង ធម្ម ជាតិ មួយ ទំ ហំ ជាង   ៤  
ហិក តា  ដៃល ជា សមៃប ត្តិ រួម ក្នុ ង  
ភូ មិ នៃះ ។  អា ជា្ញា ធរ ភូមិ ឃុំ បាន   
ឃបុ ឃតិ គ្នា ជា មយួ ឈ្មញួ ផៃសៃង 
ទៀត យក តៃក់ ទ័រ មក ឈូស- 
ឆយ ដី បឹង នោះ ពៃម ទំា ង ចា ក ់ដ ី
លុប បៃមាណ ជាង  ១០ ភាគ- 
រយ នៃ ផ្ទៃ បឹង ហើយ ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុ ំអាយុ 
ជិត ៤០ ឆ្នាំ ហើយ កើត មក 
ឃើញ បងឹ នៃះ តៃ ម្តង។  បងឹ នៃះ 
ធំ ណស់ កាល ពី មុន  តៃ ឥឡូវ 
កាន ់តៃ រមួ តចូ ទៅ ៗ    ដោយ សារ 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ នៅ ជាប់ បឹង នៃះ   
ចៃះ តៃ ទន្ទៃន ចលូ ដ ីបងឹ ហើ យ 
បច្ច ុ បៃបន្ន កពំងុ មាន ឈ្ម ួញ ចា ក ់ដ ី

លុប យ ក ថៃម ទៀត ដើមៃបី ធ្វើ  
កម្ម សិទ្ធ ិផ្ទាល់ ខ្លួន ទៀត » ។ 

 លោក បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា   
ឈ្មួញ ដៃល ទិញ ដី បឹង នៃះ 
ឈ្មោះ  ពោច សរួ   បាន ឃបុ ឃតិ 
គ្នា ជា មួយ មៃភូមិ   និង មៃឃុំ  
បាន លុ ប បឹង នៃះ ដោយ មិន 
មាន   ការ បៃ ជំុ   ឬ ធ្វើ វៃទិ កា សា ធារ ណៈ 
ឲៃយ បៃ ជាជន ក្នងុ ភូមិ បាន ដឹង ទៃ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុំ សុំ ជំ រុញ 
ឲៃយ អាជា្ញា ធរ រកៃសា បឹង ធម្ម ជាតិ 
នៃះ វិញ ដើ មៃបី ទុក ទី តាំង ស្ដុក 
ទឹក នៅ រដូវ ភ្លៀង កុំ ឲៃយ  មាន ទឹក 
ជន់ លិច ភូមិ  និង ផ្ទះ ពល រដ្ឋ  » ។ 

  ពល រដ្ឋ មា្នាក់ ទៀត  រស់  នៅ ភូមិ 
បឹង កៃ ចាប់ ជើង សុំ មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មោះ ដៃ រ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បឹង 
នៃះ ជា កន្លៃ ង រំ  ដោះ  ទឹ ក យ៉ា ង- 
 សំ  ខា ន់   ក្នុង ភូ  មិ នៅ  រដូវ  វ សៃសា  
ស្តុក ទឹក សមៃប់  សៃច សៃព  

ដំ ណំ  និ ង ការ បៃើ បៃស់ ទឹក 
ក្នុង មធៃយោ  បាយ ផៃសៃងៗ ទៀត   
របស់ អ្នក ភូមិ   និង ជា  ជមៃក តៃី 
និង សត្វ ពាហ នៈ ជា ដើម ។   

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « បើ ការ លុប 
បងឹ នៃះ  ក្នងុ របូ ភាព នៃ កា រ ដោះ- 
ដូរ ឬ រូប ភាព នៃ ការ អភិ វឌៃឍ អ្វី 
មួយ   វា មិន សម ហៃតុ ផល ទៃ 
ពៃះ អាជា្ញា ធរ គៃ មាន កញ្ចប់ 
ថវិកា សមៃប់ អភិ វឌៃឍ ន៍ ភូ មិ ឃុំ  
សៃប់ ហើ យ » ។

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « បើ លុប   គឺ 
យើង បាត់ បង់ បឹង ទៅ ឈ្មួញ 
ទាំង សៃុង តៃ បើ ឈ្មួញ សា្តារ 
យក ដី   ក៏ យើង នៅ បឹង   សមៃបូរទឹក   
សមៃបរូតៃដីៃរ ។   ពកួ ខ្ញុ ំជា ពល រដ្ឋ 
គ ំទៃ លើ ការ សា្តារ   ជាង ការ លបុ 
បឹង នៃះ។  ពួ ក ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ រកៃសា បឹង 
នៃះ  ដូច ដើម   ឬ ក៏ ឈ្មួ ញ សា្តារ 
យក តៃ អា ច ម ៍ដ ីបាន  ធ្វើ ដចូ នៃះ 

យើង ជា បៃ ជា ពល រដ្ឋ   បាន បឹង   
មា ន ទឹក ចៃើន បៃើ បៃស់ ផង និង 
មនិ បាត ់បង ់ ផ្ទៃ បងឹ ផង   ច ំណៃក 
ឈ្ម ួ ញ គៃ អាច យក អាចម ៍ដ ីស- 
មៃប់ អា ជីវ កម្ម ក៏ យក ទៅ » ។ 

 លោក   គៃយុ  ឈាង លនី   មៃ- 
ភូមិ បឹង កៃ ចាប់ ជើង បាន ថ្លៃ ង ពី 
មៃសិល មិញ ដោយ អះ អាង ថា   អា- 
ជា្ញា ធរ មនិ បាន អន ុញ្ញាត ឲៃយ មាន 
ការ លុប បឹង ធម្ម ជាតិ មួយ នៃះ 
ទៃ ដោយ គៃន់ តៃ កាយ បៃ វៃង  
៦ ម៉ៃតៃ  ដើ មៃបី ធ្វើ មុខ ទឹក សមៃប់ 
បង្ហូរ ទឹក នៅ ពៃល ជន់ លិច ខា្លាំង 
ប៉ុ ណោ្ណោះ។  បឹង ធម្ម ជាតិ នៃះ ជា 
សមៃបត្តិ រួម សមៃប់ បៃើ បៃស់ 
ក្នុង ភូមិ ដោយ មិន មាន ការ ទិញ 
ឬ លក់ ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិផ្ទា ល់ខ្ល ួន ទៃ ។ 

 លោក  ថ្លៃង  ថា ៖ « យើ ង កាយ 
ធ្វើ បៃ ឡាយ ទកឹ ទៃ គ្មោន ការ ទញិ 
ឬ លក់ អ្វី ទៃ យើង ធ្វើ នៃះ ដើ មៃបី 

អភិ វឌៃឍ ភូមិ ឃុំ យើង  ដើ មៃបី កុំ ឲៃយ 
ទកឹ លចិ ភមូ ិនៅ ពៃល មាន ភ្លៀង 
ម ក ចៃើន នៅ រដូវ វសៃសា។   ខ្ញុំ ក៏ 
គិត ដូច ពួក គត់ ដៃរ បើ លុបបឹង 
នៃះ បៃ ហៃ ល   ជា តៃវូ ទឹក លិច ភូមិ 
ហើយ អ៊ ីចងឹ យើង អត ់លបុ ទៃ  គ ឺ
ធ្វើ បៃ ឡាយ ទឹក វិ ញ » ។ 

 លោក  ឆយ  សៃន   មៃ ឃុំ 
ពៃក តា មាក់  ដៃល រង ការ ចោទ- 
បៃ កាន់ ពី ពល រដ្ឋ នៃះ បាន ថ្លៃង 
ថា  អាជា្ញា ធរ គៃន់ តៃ យក តៃ ក់ ទ័ រ 
ទៅ ធ្វើ ផ្លូ វ ទឹក  ( បៃ ឡាយ ទឹ ក )   
ឈូស ឆយ ដី ពៃ សមា្អាត បាត- 
បឹង នោះ ប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុ ន្ដៃ គ្មោន 
គោល បំណង  លុ ប បឹង ធ ម្ម ជា តិ 
នោះ ទៃ ។  ការ ឈូស ឆយ 
សមា្អាត  បាត បងឹ នៃះ ដោយ សារ 
បាត បឹង មាន ពៃ ឈើ ដុះ ចៃើន 
ពៃក ដៃល ធ្វើ  ឲៃយ   រាក់ បឹង  និង 
ស្ដុក ទឹក បាន តិច ទើប អា ជា្ញា ធរ 
កាយ ពៃ តូចៗ នោះ ចៃញ ។ 

 លោក  ប ញ្ជាក់ ថា៖ « ខ្ញុំ យ ល់ 
ថា  ដី បឹង នោះ យើង មិន បាច់ 
កាយ ឲៃយ ជៃ ថៃម ទៀត ទៃ ពៃះ 
ខ្ញុ ំបាន សមា្អាត ពៃ តូចៗ   បា ត    បឹ ង 
ហ្នឹង រួច ហើយ អាច ស្តុក ទឹក 
បាន ចៃើន ហើយ ក ៏មនិបាច ់ធ្វើ អ្វ ី
ទៀត ដៃរ ទុក វា ចោល អ៊ី ចឹង ទៅ 
ធម្ម ជាតិ អ៊ី ចឹង ទៅ ។   ព ល រដ្ឋ 
ចោទ យើង គ ឺគត ់មនិ ទាន ់យល ់
ពី ការ អភិ វឌៃឍ របស់ យើង  អ៊ី ចឹង 
គត់ តៃ ចៃះ ចោទ យើង ផ្ដៃស- 
ផ្ដាស់  » ។ 

 លោក   ប៊ុន   ផៃង   អភិ បាល 
សៃកុ ខៃសាច ់កណ្តាល បា ន ថ្លៃង ព ី
មៃសិល មិញ ថា  កន្លង មក បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ នៅ តបំន ់នោះ តៃង តៃ នំា 
គ្នា អះ អាង ថា  ជា ដី រ បស់ ពួ ក- 
គត ់ ហើយ ក ៏មាន អ្នក រលំោភ ដ ី

បងឹ យកមយួ ច ំននួ  ប៉នុ្ដៃ អាជា្ញា ធរ 
ឃាត ់ទាន ់ពៃល វៃលា ។  សព្វ ថ្ងៃ 
ដី បឹង  ៤  ហកិ តា ដៃល នៅ សៃស- 
សល់ នៃះ មិន អនុ ញ្ញាត ឲៃយ មាន 
អ្នក រំលោភ យក ទៀត ទៃ គឺ រកៃសា- 
ទុក ជា សមៃប ត្តិ រដ្ឋ ។ 

 លោក បន្ត ថា  កាល ពី ខៃ មុន 
ពិត ជា មាន ការ រំ លោភ បំពាន 
យក ដី បឹង ប៉ុន្ដៃ លោក បាន ទៅ 
ធ្វើ ការ ទប ់សា្កាត ់មនិ ឲៃយ មា ន ការ- 
ឈូស ឆយ ទិញ ឬ លក់ ដូរ ទៃ  
ដោយ លោក បាន ដក់ សំណើ 
ទៅ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កណ្តា ល  ឲៃយ ចុះ 
បញ្ជី ដី នៃះ ជា រប ស់ រ ដ្ឋ ។  លោក 
បាន ចាត់ ឲៃយ មនៃ្ត ីភូមិ ឃំុ ទប់ សា្កាត ់ 
ដើ មៃប ីកុ ំឲៃយ មាន ការ ចាក ់ដ ីឈសូ 
ឆយ ដី បឹង នោះ បន្ត ទៀត ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ៖ « នៅ ប៉ុនា្មោន 
ថ្ងៃ នៃះ ខ្ញុំ ទទួល ដំ ណឹង ថា  មាន 
គៃ លួច ចាក់ ដី ថៃម ទៀត ហើយ 
នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៥  ខៃ មនីា  នៃះ ខ្ញុ ំបា ន 
ចាត ់មនៃ្ត ីជនំាញ ខ្ញុ ំចុះ ទៅ ឃាត ់
ម្ដង ទៀត ហើយ យើង បាន ពៃ- 
មាន   និង ធ្វើ កិច្ច សនៃយោ ជា មួយ 
មា្ចាស់ គៃឿ ង ចកៃ  ប៉ុន្ដៃ បើ គត់ 
នៅ តៃ រលំោភ បពំាន ដ ីបងឹ ទៀត 
យើង នឹង ចាប់ ទាំ ង គៃឿង ចកៃ 
និង មនុសៃស បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ ។   
យើង បាន សា្គា ល់ មា្ចាស់ គៃឿង- 
ចកៃ ហ្នឹ ង  ហើយ  បាន ហៅ មក 
ណៃ នាំ រួច ហើយ»   ។ 

 ទោះ ជា យ៉ាង ណ ក៏ដោយ  
លោក   ពោច   សួរ   ដៃល រង ការ- 
ចោទ បៃកាន់  ជា ឈ្មួញ ទិញ ដី 
បឹង នោះ ពី មៃសិល មិញ មិន ទាន់ 
អាច ទាក់ ទង សុំ ការ បំ ភ្លឺ ជុំវិញ 
ការ ចោទ បៃ កាន់ នៃះ បាន  ទៃ 
ដោយ លោក បាន ចុច ផ្ដាច់ ទូរ- 
ស័ព្ទ ចោល វិញ ៕ 

អាច ម៍ដី ដែល តែវូ បាន គែ ចាក់ លុប ចូល ទៅ ក្នងុ បឹង ធម្ម ជាតិ  នៅ ឃំុ ពែក តាមាក់  ។ រូបថត សហការី

ឃំុខ្លនួមន្ត្រាពីន្ធនាគារម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីរក្រាសាទុកនិងជួញដូរគ្រាឿងញៀនក្នងុពន្ធនាគារ
ឃុត  សុភចរិយា

ប៉ែលិនៈ មន្តៃី អនុរកៃស ពន្ធនា- 
គរ ខៃត្ត ប៉ៃលិន មា្នាក់  តៃូវបាន- 
តលុាការ ខៃត្ត ប៉ៃលនិ  សមៃច ឲៃយ 
ឃុខំ្លនួ ជាបណោ្តាះ អាសន្នពាក ់ពន័្ធ   
ករណ ីរកៃសាទកុ  នងិ ជញួដរូ គៃឿង- 
ញៀន ឲៃយ អ្នកទោស ក្នងុ ពន្ធនា គរ ។ 
នៃះ  បើ តាម ការអះអាង របស់ 
មន្តៃ ីនគរបាល បៃឆងំ គៃឿង ញៀន  
ខៃត្ត ប៉ៃលិន ពី មៃសិល មិញ។ 

លោក ផង ់ជឿម  នាយ ការយិ- 
លយ័ បៃឆងំ គៃឿងញៀន នៃ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ប៉ៃលិន  
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ ឯល ប៉ៃត  អាយុ 
៥២ឆ្នាំ ជាមន្តៃី អនុរកៃស ពន្ធនាគរ 
ខៃត្ត ប៉ៃលិន  មាន ទីលំនៅ ភូមិ 
អូរចៃ កណ្តាល  សង្កាត់ ទួលលា្វា 

កៃុង ប៉ៃលិន។ ជន នៃះ តៃូវបាន- 
ចាប ់ខ្លនួ កាលព ីពៃលប ់ថ្ងៃទ២ី៣  
ខៃមីនា  បនា្ទាប់ ពី សមត្ថកិច្ច នគរ- 
បាលជំនាញ នៃ ការិយ ល័យ 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន  ឆៃកឆៃរ 
រកឃើញ សារធាតុ ញៀន បៃភៃទ 
មៃតំហ្វៃ តាមីន សរុប ជាង ១០០ 
កៃម  លាក់ នៅក្នុង ឃ្លុប កៃប ម៉ូតូ  
បមៃុង លក់ ចៃកចាយ ឲៃយ អ្នក- 
ទោស  ក្នុង ពន្ធនាគរ។

លោក ជឿម បញ្ជាក ់ថា ៖«ជន- 
សងៃស័យ កន្លង មក ធា្លាប់ តៃូវបាន- 
អ្នកទោស  លួច រាយការណ៍ ថា  
បាននាយំក គៃឿង ញៀន ទៅ លក ់
ចៃក ចាយ ដល ់ពកួគៃ ក្នងុ ពន្ធនា- 
គរ។ កៃយព ីទទលួបាន សៃចក្ដ-ី   
រាយការណ ៍អពំ ីករណ ីនៃះ  កមា្លាងំ 
មន្តៃី ជំនាញ យើង បាន ចុះ សៃវ- 
ជៃវ  និង សុើប អង្កៃត ជាចៃើន ខៃ  

ទើប ឈាន ដល់ ការ ចាប់ ខ្លួន 
ជនសងៃស័យ ដល់ ពន្ធនាគរ ខៃត្ត 
តៃម្ដង  កាលពី យប់ ថ្ងៃទី ២៣  
ខៃមីនា  ឆ្នាំ២០២០»។  

លោក បន្តថា  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ចាប់ ខ្លួន ជនសងៃស័យ  កមា្លាំង 
សមត្ថកចិ្ច បានឆៃកឆៃរ រកឃើញ 
និង រឹបអូស វត្ថុតាង មួយចំនួន  
រមួមាន  គៃឿង ញៀន បៃភៃទ   អៃស ៍
មៃតំហ្វៃ តាមីន  ចំនួន ១កញ្ចប់  
ទម្ងន់ ៨.៣១កៃម  និង គៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ គៃប់  WY ទម្ងន់ 
០.៩២កៃម  ម៉ូតូ ១គៃឿង  និង 
ទូរស័ព្ទ ដៃ ចំនួន ២ គៃឿង។ 

លោក ផង់ ជឿម បញ្ជាក់ថា ៖ 
« នៅ ពៃល សួរនំា ជនសងៃសយ័ បាន- 
សារភាព ថា  គៃឿងញៀន ទាងំនោះ  
គត់បាន មកពី ការ ចាប់ រឹប អូស ពី 
កៃុម គៃួសារ សាច់ញាតិ របស់ 

អ្នកទោស មួយចំនួន  ដៃលបាន- 
ដក់ បង្កប់ តាម ម្ហូប អាហារ និង ផ្លៃ-   
ឈើបញ្ជនូ ទៅ ឲៃយ សាច ់ញាត ិរបស ់  
ពកួគៃ នៅ ក្នងុ ពន្ធនាគរ។ គៃឿង- 
ញៀន ដៃលចាប ់របឹអសូ បាន នោះ 
គឺ គត់ ទុក បៃើបៃស់ ខ្លួន ឯង ផង  
និងលក់ ចៃកចាយ ឲៃយ អ្នកទោស 
ក្នុង ពន្ធនាគរ នោះ ផង» ។

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា  កៃយ 
បញ្ចប់ ការសាកសួរ ចម្លើយ រួច  
នៅ រសៀល ថ្ងៃទី២៥  ខៃមីនា  
មន្តៃ ីជនំាញ ការយិ លយ័ បៃឆងំ 
គៃឿង ញៀន នៃ ស្នងការ ដ្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត ប៉ៃលនិ  បាន កសាង 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ជនសងៃស័យ  
និង វត្ថុតាង ទៅ តុលាការ ដើមៃបី 
ចាត់ការ បន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់។

ជុំវិញ ករណី នៃះ  លោក គង់ 
ច័ន្ទខៃមរិន  ពៃះរាជ អាជា្ញា អម- 

សាលា ដំបូង ខៃត្ត ប៉ៃលិន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  បនា្ទាប់ ពី បាន- 
បញ្ចប់ ការសាកសួរ  នៅ លា្ងាច  
ថ្ងៃ២៥ មនីា  ជនសងៃស័យ តៃវូ បាន  
តលុាការ សមៃច ចោទ បៃកាន ់  ព ី
បទ «រកៃសាទុក  និង ជួញ ដូរ  គៃឿង- 

ញៀន»ខសុ ចៃបាប ់ នងិ បាន បង្គាប-់ 
បញ្ជាឲៃយ មន្តៃី នគរបាល យុត្តិធម៌ 
នាំ ជន ជាប់ចោទ  ទៅ ឃុំខ្លួន ក្នុង 
ពន្ធនាគរ ខៃត្ត ប៉ៃលនិ  ជាបណោ្តាះ- 
អាសន្ន  ដើមៃបី រង់ ចាំ ការជំនុំ ជមៃះ 
នៅពៃល កៃយ៕ 

មន្តែីពន្ធនាគារតែូវបានចាប់ខ្លួនថ្ងែទី២៣មីនា   ពាក់ព័ន្ធជួញដូរគែឿងញៀន។ រូប ប៉ូលិស
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អ្នកកាសែត៨នាក់ស្វែងរកយុត្តធិម៌រឿងកែមុហុ៊នSKប្តងឹសមត្ថកិច្ចឲែយឃាត់ខ្លនួពួកគែ១យប់
រី សុចាន់

រតនគរិីៈ អ្នក សារពត័ម៌ាន  ៨ 
នាក ់ បាន ដាក ់ពាកៃយ បណ្តងឹ ទៅ 
កៃសួង ព័ត៌មាន សហភាព ស ហ - 
ពន័្ធសារ ពត័ម៌ាន កម្ពជុា នងិ ក្លបិ 
អ្នក កាសៃត កម្ពុជា ដើមៃបី  ស្វៃង 
រក យុត្ត ិធម៌ ករណី ដៃល  កៃមុ ហុ៊ ន 
SK បាន ប្តងឹ  ពួក គៃ ហើយ សម ត្ថ - 
កចិ្ច  បាន ឃាត ់ ខ្លនួ ពកួ គៃ  ១យ  ប ់
ដៃល ជា ការ  រំលោភ ទៅ លើ សិទ្ធ-ិ 
សៃរីភាពសារព័ត៌មាន និង សិទ្ធ-ិ 
ពល រដ្ឋ។

លោកលី សុវណ្ណារ៉ា អ្នក យ ក - 
ព័ត៌ មាន ពី ទូរទសៃស ហងៃស មាស  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃទី ២៥ 
ខៃ ម ីនា ថា កាល ព ីថ្ងៃទ ី ២០ ខៃ 
មីនា លោក និង អ្នក យក ព័ត៌ មា ន  
៧នាក់ ផៃសៃងទៀត  ដៃល មក ពី 
សា្ថាបន័ ខសុៗគ្នា បាន នា ំគ្នា ចុះ 
ទៅភូមិ ហាត់ ប៉ក់ ឃុំ ហាត់ ប៉ក់ 
សៃកុ វីនសៃ ដើមៃបី ស្វៃង រក ព័ត៌ - 
មាន។ ចៃដនៃយ អ្នក ភូមិបាន  ធ្វើ 
ពធិ ីតមភមូតិាម បៃពៃណហីើ យ  
មិន អនុញ្ញាតឱៃយ អ្នក មក ពី កៃ 
ចលូ បើ មនិ ដចូ្នាះ ទៃ ពកួ គៃ នងឹ 
តៃូវ ពិន័យ តាម ចៃបាប់ ភូមិ។ 

បនា្ទាប់ ពី ឮដូច្នៃះ កៃុម លោក 
ក៏បានចាក ចៃញ ពី ភូមិ នៃះ ហើ យ 
បន្ត ដំណើរ ទៅ កាន់ ផ្លវូ ផៃសៃង ទៀ ត។ 
កៃយ ពី ចៃញពី ភូមិ ពួក លោក 
ក៏ បាន   សួរ អ្នកដំណើរ តាម ផ្លូវ 
ដើមៃបី រក  ផ្លវូទៅ កាន់ សៃកុ កូនមំុ ។ 
អ្នក ដំណើរ នោះ ក៏ បៃប់ ផ្លូវទៅ 
កាន់ សៃុក នៃះ   កៃុម លោក ក៏ 
បន្ត ដំណើរ តាម ផ្លូវ ដៃល អ្នក 
ដណំើរ របូ នោះ បៃប ់  រហតូ ចលូ 

ទៅ ដល់ កៃុម ហ៊ុន  SK ដៃល ជា 
កៃមុហុ៊ន ឥណ្ឌា ហើយ កៃុម ហ៊ុន 
នៃះ  មិន មា នដាក់ សា្លាកសញ្ញា  
ហាមឃាត់ ណ មួ យឡើយ   ។

លោក សុវណ្ណារ៉ា  ថ្លៃងថា៖  
« តាម ពតិយើង មនិ មាន បណំ ង 
ទៅ កៃមុហុ៊ន របស់ គត់ ទៃ។ ពៃ ល 
ទៅដល ់ហ្នងឹ  កស៏ុ ំការ អនញុ្ញាត 
ព ី មនសុៃស នៅ ក្នងុ ហ្នងឹ ដៃរ ថា ផ្លវូ 
ហ្នងឹ អាច ទៅ ដល់ ផ្លវូធំឬក៏ ឆ្លង - 
កាត់ ទៅ កាន់ សៃុក កូន មុំ បាន- 
អត?់ គត ់ថា បាន  ប៉នុ្តៃ គត ់ថា 
ទាល់តៃ ចាំជួប មៃកា រ  គត់ សិន  
បាន យើង អាច ទៅ បាន  ហើយ 
ចាំ មៃកា គត់ ហ្នឹង បៃហៃល ២ 
ម៉ោ ង។ ពៃល  មៃការគត់ មក 

ដល់ ក៏ ឱៃយ ពួកយើង បំពៃញ ឈ្មោះ  
ហើយ នងឹ លៃខទរូសព័្ទ។ ពៃល  
បំពៃញ រួច ហើយ  ក៏សួរ គត់ ថា  
ទៅ បាននៅ? គត ់ថា អត ់ទាន ់
ទៅបាន ទៃ ចាំបន្តិច សិន»។

លោក បន្តថា បៃមាណ ២ ម៉ោ ង 
កៃយ មក រថយន្ត កមា្លាំង នគរ - 
បាល សៃុក កូនមុំ ក៏ បាន មក នាំ 
ខ្លនួកៃមុ លោក ទៅ កាន់ អធិការ - 
ដា្ឋាន សៃកុ កូនមំុ តាម ពាកៃយ បណ្ត ឹង  
របស់ កៃុម ហ៊ុន   SK ដៃល បាន 
ប្តឹង ពី បទ ចូល កៃុមហ៊ុន ដោយ 
គ្មោន ការអនុញ្ញាត។ សមត្ថកិច្ច 
ក ៏បាន ឃុខំ្លនួ កៃមុ លោក ទាងំ  ៨ 
នាក់   ១យប់ រហូត ដល់ ពៃឹក - 
ឡើង ទើប ដោះលៃង បនា្ទាប់ ពី  បា ន 

ធ្វើ កិច្ច សនៃយាមិន ឱៃយ ចូល ទៅ កៃ ុម 
ហុ៊ន សាជាថ្ម ីដោយ មិន មាន ការ- 
អនុញ្ញាត ។ 

លោក សុវណ្ណា រ៉ា ថ្លៃងថា៖ 
«គត់ ធ្វើ អ៊ីចឹង វា អាច ប៉ះពាល់ 
ដល ់កតិ្តយិសនងិ សទិ្ធ ិសៃរភីា ព  
សារព័ត៌ មាន និង សិទ្ធ ិ ពលរដ្ឋ» ។

លោកភោគ បូរិទ្ធ ិអធិការ   សៃ ុក 
កនូមុ ំ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ី
ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមីនា ថា សមត្ថកិច្ច 
បាន  ឃាត់ ខ្លនួ  កៃមុ នៃះ មក សួរ - 
នំា នៅ អធិការដា្ឋាន សៃកុ នៅ ម៉ោ ង  
ជិត  ៦ល្ងាច  តាម បណ្តឹង របស់ 
កៃុម ហ៊ុន SK ហើយ ទំរំ សួរ នាំ 
ធ្វើ នីតិវិធី ចប់ សព្វគៃប់  គឺ ដល់ 
យ  បជ់ៃ ។ ដោយ ការ ធ្វើ នតីវិធិ ី

មិន ទាន់ ចប់ នៅ យប់ ថ្ងៃ នោះពួ ក  - 
គត់ តៃវូ បានឃាត់  ខ្លនួ រហូត ដ ល់ 
ពៃឹក  ដើមៃបី បន្ត នីតិវិធី ហើយ 
បនា្ទាប់ មក តៃូវ បាន ដោះ លៃង។

លោកថា៖«អាហ្នងឹ(ការ ឃុ-ំ 
ខ្លនួ)  បើ នតីវិធិ ីតៃមឹតៃវូ ហើយ។ 
យក គត ់មក ហើយ យើង សរួ នា ំ 
គត ់អត ់ទាន ់ចប ់ហើយ បើ លៃ ង  
គត់ ទៅ ទំាងយប់ ទី១ធ្វើ អត់ ទា ន់ 
ហើយ  ទី២ ទុក ឱៃយ គត់ ដើរ អា ណ - 
ធបិតៃយៃយ ទៅ  សៃប ់តៃ គត ់ជិះ 
ម៉ូតូ ជិះ ឡាន ទៅ  តៃូវឡាន បុក 
ឬ ក៏ គត់ គៃះ ថា្នាក់ តាមផ្លូវ  អី   វា 
ខុស ដល់ សមត្ថកិច្ច »។

លោក ថ្លៃងថា បនា្ទាប់ ពី មាន 
កា រ សមៃប សមៃួល ពីពៃះ រជ        - 

អាជា្ញារង តលុការ ខៃត្ត តណំង 
កៃុម ហ៊ុន សូម  ឱៃយពួកគត់  ឈប់ 
ចូល ទៅ ក្នងុ កៃមុ ហុ៊ន ដោយ គ្មោន  
ការ អនុញ្ញាត ។ ពួកគត់ ទាំង ៨ 
នាក ់ក ៏បាន ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា ថា ទៅ 
ថ្ងៃ មុខ បើ ចូល ក្នងុ ទីតំាង កៃមុ ហុ៊ ន  
តៃូវ មាន ការ អនុញ្ញាត ហើយ ក៏ 
មាន ការ សមៃប សមៃលួ  បញ្ចប់ រឿ ង  
នៃះ ទៅ  ។ បនា្ទាប់ មក ពួកគត់ តៃ ូវ -  
បាន ដោះ លៃង។ 

លោក ផុស សុវណ្ណ អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង ព័ត៌មាន  មិន អាច 
ទាក់ ទង  ដើមៃបី សំុ ការ បញ្ជាក់ បា ន - 
ទៃកាល ពីមៃសិល មិញ ។ ទោះ- 
យ៉ោងណ លោកបូរិទ្ធិ អះអាង 
ថាការ ប្តងឹ របស់ កៃមុ ហុ៊ន SK នៃះ 
ធ្វើ ឡើង ដោយសារ ពួក គ ត់  ចូ ល 
ក្នុង ទីតាំង កៃុមហ៊ុន ដោយ គ្មោន 
ការ អនុញ្ញាត ដោយ មិន មាន 
សា្លាកសញ្ញា សមា្គាល ់ថា ជា អ្នក- 
កាសៃត  ហើយ កៃមុហ៊នុ  ពៃយួ- 
បារម្ភ ទៅ លើ ការ រល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ទៅ ដល់ កម្មករ ទើប 
ឃាត់ ខ្លួន ពួកគៃ។

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ  អាច ស្វៃង រក 
បៃភព ទាក ់ទង  តណំង កៃមុ ហ៊ ុន 
SK ដើមៃបី សុំការ បញ្ជាក់ លើ 
បញ្ហា នៃះ បានទៃ កាល ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍។ បុ៉ន្តៃ បើ តាមពាកៃយ- 
 បណ្តឹង របស់ កៃុមហ៊ុន SK  
ដៃល ផ្តិត មៃដៃ ដោយ តំណង 
កៃុមហ៊ុន លោក ប៉ៃន វងៃស ធ្វើ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃមីនា បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«សមូ ប្តងឹអ្នកសារពត័ម៌ាន (៨- 
នាក់  ជិះ ម៉ូតូ ៤គៃឿង)ចូល ក្នងុ 
កៃមុហុ៊នខ្ញុ ំបាទ ដោយ គ្មោ ន  ការ- 
អនុញ្ញាត »៕

នៀម ឆេង

បន្ទាយ មាន ជ័យៈ លោកស ខៃងរដ្ឋ -  
មន្តៃ ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ  ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ 
ថា គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី  ២២ ខៃ មីនា មក ដ ល់  
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ មៃសិល មិញ   អាជា្ញាធរ មលូ- 
ដា្ឋាន ទូទំាង បៃទៃស បាន កា្ដាប់ ចំនួន ពល  រដ្ឋ 
វលិតៃឡប ់ ព ីបៃទៃស ថៃ ទៅ ដល ់សៃកុ 
កំណើត មាន បៃមាណ ជាង ៤មឺុន នាក់ ។ 
នៃះ បើ តាម ព័ត៌មាន នៅ លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស - 
ប៊ុក  របស់ លោក កាល ពី មៃសិល មិញ។

លោក ស ខៃង បាន ថ្លៃង នៅ ប៉ុស្តិ៍- 
ចៃក ទា្វារ អន្តរ ជាតិ ប៉ោយ ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទា  យ -  
មានជ័យ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា ក្នុង 
ចំណោម ពល រដ្ឋ ទាំង នោះ រួម មាន  ពី    
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យជាង ៩ ២ ០ ០ នា ក់  
បាត់ ដំបង ជាង  ៧ ៦០០នាក់ កំពង់ - 
ចាម  ជាង ១ ១០០ នាក ់កពំង ់ធ ំជាង  
១ ៨០០នាក់ កំពត ៥០០នាក់ កណ្ដា ល 
ជាង ១ ០០០នាក់  ពៃ វៃង ជាង ២ ០ ០០  
នាក់  ពោធិ៍សាត់ ជាង ៨០០ នាក់ សៀ ម  - 
រ  បជាង ៥ ០០០ នាក់ តាកៃវ ជាង  ៨០ ០  
នាក ់ ឧត្តរមាន ជយ័ ជាង ១ ៨០០នា ក ់ 

និង ខៃត្តតៃបូង ឃ្មុំ ជាង ១ ៣០០ នាក់ ។ 
ចំនួន នៃះ នៅ មិនទាន់   បូក បញ្ចលូ ជា - 

មួយ ខៃត្ត ផៃសៃងៗ ទៀត  ដៃល មាន ពល រដ្ឋ 
ក្នុង ចំនួន តិច នោះទៃ។ លោក   ឲៃយ ដឹង 
ដៃរ ថា មាន មនុសៃស   ២៤នាក់ ដៃល បា ន  
តៃឡប ់ព ីបៃទៃស ថៃ   តៃូវ បាន ដាកក់្នុង 
វិធានការ  នៅដោយ ឡៃក នៅ ខៃត្ត ពៃះ - 
សីហនុ។ ការ វិល តៃឡប់ យ៉ោង គំហុក  
នៃ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ធ្វើ ការ នៅ ថៃនៃះ ធ្វើ 
ឡើង  បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស ថៃ  បាន បៃកាស 
បិទ ពៃដំៃន ជាមួយ កម្ពជុា ដៃល ជាវិធា ន - 
ការ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

សា្ថាន ទូត ខ្មៃរ បៃចាំ ទីកៃុង បាង កក 
កា  ល ព ីមៃសលិ មញិ បាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល សា្នាក់ នៅ និង ធ្វើការ 
នៅ បៃទៃស ថៃថា បៃទៃស ថៃបាន បៃកា  ស 
ដាក់ បៃទៃស ក្នងុគៃ មាន អាសន្ន ដោ យ  
ចលូ ជា ធរមាន ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី២៦ ខៃ មនីា 
មៃសិល មិញ  រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០  ខៃ មៃសា 
ដៃល ហាម មិន ឲៃយ មាន ការ ឆ្លង កាត់ 
ពៃំដៃន កម្ពុជា- ថៃ  នោះ ឡើយ។ 

សា្ថាន ទូត បញ្ជាក់ ថា ចំពោះ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  
ដៃល  មាន ទដិា្ឋាការ  សា្នាក ់នៅ នងិ បណ្ណ- 

 អនុញ្ញាត ការងារអស់ សុពល ភា ព កៃសួ ង- 
ការងារ ថៃ នឹង បន្ត ឲៃយ សា្នាក់ នៅ រហូត   
ដល ់ថ្ងៃ ទ ី៣០  មថិនុា ដោយ លើក លៃង 
ការ ផាក ពិន័យ លើ ការ សា្នា ក់  នៅ លើស- 
កណំត។់  សា្ថាន ទតូ បៃប ់ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  
ទាក់ ទង មន្ទរី ការងារ កៃងុ -ខៃត្ត នៃ បៃ- 
ទៃ ស ថៃឲៃយ បាន តៃឹម ថ្ងៃ ៣១ ខៃ មីនា។ 

កាលព ីថ្ងៃ ពធុ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
ហ៊ុន  សៃន បាន ថ្លៃង ថា កម្ពុជា អាច 
ដា  ក់ បៃទៃស ក្នុង គៃ មាន អាសន្ន បៃ - 
សិ  ន បើ ការ អំពាវនាវ ក្នុងការ  ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  មិន មាន បៃសិទ្ធភាព។ 

លោក គី តិច អនុ បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា- 
អ្នក ចៃបាប់  នៃ ទីស្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីបា ន 
ថ្លៃង យ៉ោង ខ្ល ីកាល ពី មៃសិល មិញ ថា កៃមុ- 
បៃកឹៃសា កំពុង សិកៃសា លើ ការ ដាក់ បៃទៃ ស  
ក្នុង សា្ថានភាព គៃ មាន អាសន្ន នៃះ។

លោក ជិន មា៉ោលីន អ្នក នាំ ពាកៃយ- 
កៃស ួង យតុ្តធិម ៌ ថ្លៃង ថា ដោយ សារ តៃ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ  ចៃង ចៃបាស់ ថា ពៃះ មហា - 
កៃសតៃ អាច ដាក់  បៃទៃស ក្នុង គៃ មាន- 
អាសន្ន ដោយ មាន ការ ឯក ភាព ពី នាយ ក- 
រដ្ឋ មន្តៃី  បៃធានរដ្ឋ  សភា និង បៃធាន- 

ពៃឹទ្ធសភានោះ ពៃះ មហា កៃសតៃ  អាច 
ចៃញ ពៃះ រជកៃតឹៃយ ភា្លាម ៗ  តាម ការ ស្នើ- 
សំុ ដោយ មាន ភា្ជាប់ ជាមួយ នូវ លក្ខ ខណ្ឌ  ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ហើយ ការ ដាក ់ក្នងុ 
លក្ខខណ្ឌ បៃប ណ នោះគឺ ពៃះ រជ កៃ ឹតៃយ  
នឹង កំណត់ លក្ខខណ្ឌ  និង គោល ការ ណ៍ 
មួយ ចំនួននៃការ ដាក់ នោះហើយ។ 
មាតៃ ២២ នៃះ  បាន ចង្អុល បងា្ហាញ 
ដល់ សិទ្ធិ របស់ សា្ថាប័ន រដ្ឋ គឺ អំណច 
នីតិ បៃតិបត្តិ ក្នុង ការ កំណត់ លក្ខខណ្ឌ 
ចា ំបាច ់មយួ ចនំនួ  ក្នងុ ការ ដាក ់បៃទៃស 
ក្នងុ គៃ មាន អាសន្ន រមួ មាន  រយៈ ពៃល 
តំបន់ ដៃល តៃូវ បៃកាស ភាព អាសន្ន 
អាច តំបន់ មួយចំនួន ឬ មួយ ទូទាំង 
បៃទៃ  ស ក្នុង រយៈ ពៃល កំណត់ ឬ មិន- 
មាន ពៃល កំណត់រហូត ដល់ សា្ថាន- 
ការ ណ៍បៃសើ រឡើង  អាច កំណត់ ពី 
របៀប របប សិទ្ធ ិអំណច របស់ រដា្ឋាភិ- 
បាលកាតព្វ កិ ច្ច របស់ ពលរដ្ឋ  និង វិធាន- 
ការ ចាំ បាច់ មួយចំនួន»។

គតិ តៃមឹ យប ់មញិនៃះ មនសុៃស សរបុ 
ចំនួ ន ១១ នាក់ នៅ កម្ពុជា  ដៃល ឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន ជា សះ សៃបើយ  ក្នុង 

ចណំោម  ៩៨ នាក ់ដៃល  ក្នងុ នោះ មាន 
ខ្មៃរ៩ នាក់ ចិន មា្នាក់ និង អង់ គ្លៃស 
មា្នាក់។ លោក កៃវ វណ្ណៈ បៃធាន មន្ទីរ 
សុខាភិបាល ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ  ដៃល ខៃត្ត 
នៃះ  មាន អ្នក ផ្ទុក ២ នាក់ បាន ជា សះ- 
សៃបើ  យ ពនៃយល់ ថា បនា្ទាប់ ពី អ្នក ទាំង ២ 
បាន ចៃញ ពី មន្ទរី ពៃទៃយ មន្តៃ ីសុខា ភិបា ល  
នៅតៃ បន្ត តាមដាន សុខភាព របស់ពួក- 
គៃ ប ន្ត ទៀតបុ៉ន្តៃ មិន មាន ការ ហាម ឃា ត់ 
ក្នុង ការ ជួប ជុំ កៃុម គៃួសារ របស់ ពួក គៃ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ តៃូវ បៃយ័ត្ន កុំ ឲៃយ ឆ្លង ពី 
អ្នក ដទៃ ទៀត។ លោក ថ្លៃង អំពី ការ 
ពៃយាបាល យ៉ោង ដូច្នៃះ ថា៖ «គត់ មិន 
ទាន ់ជា អ្នក ជងំ ឺទៃ គៃន ់តៃ ផ្ទកុ ហើយ 
យើង មើល ថៃ សុខភាព គត់  ពីរ របៀប  
គ ឺតាម ផ្លវូ ចតិ្ត ការអបរ់អំពំអីនាមយ័  ធ្វើ  
ឲៃយ គត់ សបៃបាយ ចិត្ត ណៃនំា ពី សុខ - 
ភាពហើយ ការ ពៃយាបាល ផ្នៃក វៃជ្ជ សា - 
ស្តៃ យើង តាមដាន មើល ឈាម គត់ 
មើល កំដៅ និង ការ សួរ នាំ ផៃសៃងៗ»។ 
លោក ថា ការ ពនិតិៃយ សខុភាព រក ឃើញ 
អវិជ្ជមានទាំង ២ លើក នោះ ធ្វើ ឡើង 
រៀង  រល់ ៣ ថ្ងៃ ម្ដង៕

កេមុ អ្នក កាសេត តេវូ នគរបាល សេកុ កូនមំុ ឃាត់ ខ្លនួ ១យប់  តាម បណ្តងឹ របស់ កេមុ ហុ៊ន SK។ រូបថត សហការី 

គិតចាប់ពីថ្ងែទី២២ដល់ថ្ងែទី២៦មីនាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង៤មឺុននាក់វិលតែឡប់មកពីថែ
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បុគ្គលិកកាសីុណូជាង១០០នាក់ព្រមទទួលប្រក់ខ្រនិងលាឈប់ ដោយបញ្ចប់ការតវ៉ា
ឡុង គីមម៉ារីតា

ព្រះសហីនុៈ បៃធាន មន្ទរី ការងារ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  លោក យ៉ូវ ខៃមរា  បាន ឲៃយ- 
ដឹងថា  បុគ្គលិក កាសុីណូ  ហាវ ឆឹង  
ស្ថិតនៅ ភូមិ ៣  សងា្កាត់ លៃខ៤  កៃុង និង 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បៃមាណ ១៧០នាក់ 
យល់ពៃម ទទួលយក បៃក់ខៃ  ហើយ 
សមៃចចិត្ត លាឈប់ ពី ការងារ ដើមៃបី 
បញ្ចប ់ការតវ៉ា  ខណៈ បគុ្គលកិ ជាង ១០០ 
នាក់ ទៀត នៅបន្ត ធ្វើ ការងារ ជា ធម្មតា។ 

ការទទួល យក ដំណោះ សៃយ នៃះ 
បានធ្វើ ឡើង កាលពី រសៀល ថ្ងៃទី២៥  
មនីា  បនា្ទាបព់ ីបគុ្គលកិ កាសុណី ូហាវឆងឹ  
ជាង១០០ នាក់ បានផ្ទុះ ការតវ៉ា នៅមុខ 
កន្លៃង ធ្វើការ របស់ ពួកគៃ កាលពី ថ្ងៃ- 
ទី២៤  ខៃមីនា  កៃយពី ថៅកៃ សមៃច 
បញៃឈប់ ពួកគៃ ភ្លាមៗ  ដោយ មិនបើក- 
បៃក់ខៃ ជូន ពួក គាត់  និង មិនអាច ទៃំ 
ធ្វើការ កៃម ការគាប សង្កត់ ពី អ្នក- 
គៃប់គៃង ជាជនជាតិ ចិន បាន។

លោក យ៉វូ ខៃមរា  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ថ្ងៃ ទី២៥  មីនា ថា ៖«តាម ការសមៃប- 
សមៃួល  ដៃលមាន បុគ្គលិក តវ៉ា 
ទាំងអស់ ២៣០ នាក់  ហើយ អ្នកលា- 
ឈប់ ១៧០ នាក់។ មានន័យ ថា  គាត់ 
អត ់បន្តធ្វើ បាតកុម្ម ទៀត ទៃ  ហើយ ពៃម 

ទទួល បៃក់ខៃ ចុង កៃយ»។
បៃធាន មន្ទីរ រូបនៃះ ឲៃយដឹង ទៀត ថា  

ក្នុងការ ទទួលយក បៃក់ខៃ នៃះគឺ ភគី 
ថៅកៃ កាសុីណូ  បានចំណាយ ថវិកា 
សរុប បៃមាណ  ២៩ ៧១០ ដុលា្លារ  
សមៃប ់បើក ផ្តល ់ជនូ បគុ្គលកិ  ដៃលពៃម 
លា ឈប់។ ចំណៃក ឯ បុគ្គលិក ដៃល 
នៅសៃស សល់ ជិត ១០០នាក់ ទៀត  គឺ 
នឹង បន្តធ្វើ ការ ជា ធម្មតា។

តាម លោក យ៉ូវ ខៃមរា  គឺថា មាន 
មូលហៃតុ ចំនួន ៣  ដៃលនាំ ឲៃយ កាសុីណូ 

នៃះ  មនិអាច បើក លយុ ជនូ បគុ្គលកិ បាន   
គឺ ទី១  កាសុី ណូ នៃះ ភគចៃើន ចំណូល 
បានមក ព ីអនឡាញ  ដលព់ៃល បទិ ហ្គៃម 
អនឡាញ ទៅ  ធ្វើឲៃយ ចំណូល គាត់ ថយ។ 
ឯ ករណ ីទ២ី  លោកថា  មកព ីគា្មាន មនសុៃស 
ចូលទៅ លៃង  ដោយ សារតៃ តំបន់  នៃះ 
ធ្វើការ អភវិឌៃឍ ផ្លវូ។ ដចូ្នៃះប៉ះពាល ់កន្លៃង  
គាត់  និង ទី៣  ដោយសារ សា្ងាត់ ភ្ញៀវ  
ពៃះតៃ ការរីករាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

ទោះ យ៉ាងណា  លោកបាន ឲៃយដឹង ថា  
កៃមុហ៊នុ នៃះ  មនិទាន ់បៃកាស បទិ អាជវី- 

កម្ម របស ់ខ្លនួ នោះទៃ  គ ឺនៅបន្ត ដណំើរ ការ   
ជា ធម្មតា  ហើយ ក្នងុ ករណ ីបគុ្គលកិ តវ៉ាគ ឺ
មន្តៃី នៃ មន្ទីរ ការងារនឹង បន្ត  ចុះ សមៃប- 
សមៃួល  និង តាមដាន បន្ត ទៀត។

លោក ណៃម វី  បុគ្គលិក មា្នាក់ ក្នុង 
ចណំោម បគុ្គលកិ  ដៃលពៃម ទទលួ យក 
ដំណោះ សៃយ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
បុគ្គលិក ទាំង១៧០ នាក់  បានទទួល 
បៃក់ខៃ របស់ ពួកគៃ អស់ ហើយ  ដោយ 
ក្នុង មា្នាក់ៗ  ទទួលបាន ចនោ្លាះ  ពី ២០០  
ទៅ  ជិត  ៣០០ ដុលា្លារ។ 

លោក បញ្ជក់ថា ៖«មាន អី  គៃ ដោះ- 
សៃយ ល្អ តើ  បនា្ទាបព់ ីពកួ យើង បានធ្វើ- 
ការ តវ៉ា។ យើង បាន យល់ពៃម ចំពោះ 
ដំណោះ សៃយ នៃះ  ដោយ មាន អ្នក ខ្លះ  
គៃ ទទួល បៃក់ខៃ  គឺ គៃ ទទួលយក 
បៃក់ខៃ  ហើយ អ្នក ចង់ បន្ត ធ្វើការ ក្នុង 
កាសុីណូ នៃះ បន្ត  គៃ នៅ បន្ត  និង 
មិនមាន ការតវ៉ា បន្ត ទៀត នោះ ទៃ»។

កៃុម ហ៊ុន កាសុីណូ ហាវ  ឆឹង  មាន 
បុគ្គលិក សរុប ជិត ៣០០ នាក់  ចៃក- 
ចៃញ ជា ២វៃន  ដោយ ក្នងុ ១វៃន  មាន គា្នា 
ជាង ១០០នាក់  ហើយ កាសុីណូ នៃះ  
ទើប បាន ដណំើរការ ក្នងុ អឡំងុ  ខៃ តលុា  
ឆ្នា ំ២០១៩។ តាម អ្នកសៃ ីសាន សអំៃង  
បុគ្គលិក កាសុីណូ  ដៃល ចូលរួម តវ៉ា  
បានលើក ឡើង ក្នងុ វដីៃអ ូឡាយ  កាលព ី

ថ្ងៃទី២៤  មីនា ថា  ការផ្ទុះ ការតវ៉ា នៃះ  
បនា្ទាប់ពី ពួកគៃ  មិនអាច ទៃំទៃ នឹង 
ការគាប សង្កត់ ពី ថៅកៃ ចិន។ មៃយ៉ាង 
ថៅកៃ កាសុីណូ នៃះ  មិនបាន បើក- 
បៃក់ខៃ ជូន ពួកគៃ នោះ ទៃ  កៃយពី 
បញៃឈប់ ការងារ របស់ ពួក គៃ។

អ្នកសៃី  រៀបរាប់ យ៉ាង ដូច្នៃះថា ៖ 
« ពួក ខ្ញុំ មិន អាចបន្ត ការងារ បានទៃ  
បើទោះ ជា បើក បៃក់ខៃ ហើយ ក៏ដោយ  
ពៃះតៃ ពកួ គាត ់(ថៅកៃ)ហ្នងឹ មាន មៃ 
ចនិ មា្នាក ់ គាត ់ធ្វើតៃ តាម អារម្មណ ៍របស ់
គាត។់ ពៃល ណា ដៃល គាត ់អារម្មណ ៍ល្អ  
ពកួ ខ្ញុ ំធ្វើការ តាម ធម្មតា  ប៉នុ្តៃ ពៃលណា 
ដៃល គាត់ មាន អារម្មណ៍ មិន ល្អ  គាត់ 
ចង ់បញៃឈប ់ការងារ នរណា គៃ  ក ៏សៃច- 
តៃ ចតិ្ត របស ់គាត ់ ហើយ គាត ់កាត ់  លយុ  
កាត់ អី ខ្ញុំ  ដោយ គា្មាន មូល ហៃតុ»។

កៃយ ពីមានការផ្ទុះ ការតវ៉ា ភ្លាមៗ  
តំណាង កៃុម ហ៊ុន កាសុីណូ  ដៃលមាន 
ទាងំ ជនជាត ិចនិ  នងិ ខ្មៃរ  បានចៃញ មខុ 
មក បក សៃយ  និង អះអាង ថា  នឹង 
ធ្វើការ បើក ជូន ដល់ បុគ្គលិក ទាំង អស់ 
មនិឲៃយ លើស ព ីរយៈពៃល ២ថ្ងៃ  បនា្ទាបព់ ី
សៃង ់វត្តមាន នងិ កត ់លៃខ អាយឌ ីរបស់ 
ពកួ គាត ់សា ជាថ្ម ី ដើមៃបី បានដងឹ ព ីចនំនួ 
ទឹកលុយ  ដៃលតៃូវ បើក ជូន បុគ្គលិក 
ទាំង នោះ៕

បុគ្គលិកកាសីុណូហាវ ឆឹង នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ   តវ៉ា ទាមទារ ប្រក់ខ្រថ្ង្រទី២៥មីនា។ រូបថត សហ ការី

ឃាត់ខ្លនួគ្របូង្រៀននៅខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំ 
រួចបញ្ជនូមកភ្នពំ្រញពាក់ព័ន្ធករណីជាច្រើន

នៀម  ឆ្រង

កំពង់ឆ្នាំងៈ គៃូ បងៃៀន មា្នាក់ 
ជាសមា ជិក  សមា គម  គៃ ូបងៃៀន  
កម្ពុជា  ឯក រាជៃយ នៅ ខៃត្ត កំពង់- 
ឆ្នាងំ និង ជា អតីត សមា ជិក បកៃស- 
បៃឆំង  តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច 
ឃា ត់ខ្លួន បញ្ជូន មក រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ កា ល ពមីៃសលិ មញិ  ដៃល 
ទំនង មក ពី ករណី បើក បងៃៀន 
គួរ  ក្នងុ ពៃល តាម សា លា តៃ ូវ បាន 
បៃកាស ឲៃយ បទិ បណោ្ដោះ អាសន្ន 
ដោយ សារ ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩។ ប៉ុន្តៃ មន្តៃី ន គរ- 
បាល អះអាងថា  គាត់ មាន ជាប់- 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹងករណី ជាចៃើន ។
លោក កៃវ  ថៃ  គៃូ បងៃៀននៅ  

វិទៃយ ល័យ បរិបូរណ៍ ខៃត្ត កំពង់- 
ឆ្នាំង  តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ឃាត់- 
ខ្លួន នៅ ផ្ទះ លោក  មុន ពៃល 
បញ្ជូន ទៅ កាន់រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បនា្ទាប ់ព ីគៃ ូបងៃៀន របូ នៃះ  បាន 
បៃ កាស បើក បងៃៀន គរួ ភ សា- 
អង់ គ្លៃស តាម អន ឡាញ។នៃះ 
បើ តាម ការ បញ្ជាក់ ពី កញ្ញា កៃវ  
រចនា ដៃល តៃូវ ជា កូន សៃី 
បង្កើត  របស់ លោក កៃវ  ថៃ ។ 

កញ្ញា  កៃវ  រចនា  បាន រៀប- 
រាប់ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា នៅ 
ម៉ាង បៃមាណ ជតិ ៦ពៃកឹ  កៃមុ- 

សមត្ថ កិច្ច បាន ទៅ ព័ទ្ធ ផ្ទះ នាង 
ហើយ ឲៃយ ឪ ពុក នាង ចុះ មក ដី 
ដើមៃបី សួរ នាំ។ ប៉ុន្តៃ ឪ ពុក របស់ 
នាង មិន ពៃម ចុះ មក ទៃ  ដោយ 
បន្ត នៅ ក្នុង ផ្ទះ រហូត ដល់ ម៉ាង 
ជាង ៧ ។កញ្ញា បញ្ជាក់ ថា សមត្ថ- 
កិច្ច មិន មាន ដីកា អ្វី យក មក ជា-  
មួយ ទៃ បុ៉ន្តៃ នៅវៃលា ម៉ាង បៃ-  
មាណ ជាង ៧ ពៃឹក  ទើប ពៃះ រាជ-   
អាជា្ញា សា លា ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ  
បាន មក ដល់។

កញ្ញា  បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ សុំ មើល 
ដីកា ឆៃក ឆៃរ តៃ ខាង គាត់ ថា 
គាត់ ពៃះ រាជ អាជា្ញា ម កហើយ  
មនិចា ំបាច ់យក អាហ្នងឹ ទៃ មនិ- 
ចំា បាច់ ដីកា អី ទៀត។ គាត់ ដក- 
ហតូ ទរូសព័្ទ ផ្ទះ ខ្ញុ ំ៣គៃឿង ទាងំ 
របស់ មា៉ាក់ ខ្ញុំ បា៉ា ខ្ញុំ ហើយ និង 
របស់ ខ្ញុំ។ ដក ហើយ គាត់ ធ្វើ 
លខិតិ ១  លខិតិ ទទលួ ទរូសព័្ទ។ 
គាត់ ថា  បើ ផ្ទះ ខ្ញុំ អត់ ឲៃយ ឆៃក ឆៃរ 
ទៃ គាត់ នឹង ប្ដឹង គៃួ សារ ខ្ញុំ ទៀត 
ដោយ សារ គាត់ មាន ដីកាហើយ»។ 
   កញ្ញា កៃវ  រចនា បន្ត ថា  ពៃល 
ឪពុក នាង ចុះ មក ដល់ ដី ភ្លាម  
សមត្ថ កិច្ច បាន កៃៀក គាត់ ចូល 
ក្នងុ ឡាន តៃ ម្តង។ កញ្ញា បន្ត  ថា 
កញ្ញា មិន ដឹងពី មូល ហៃតុ នៃ ការ- 
ចាប់ ខ្លនួ នៃះ...តទៅទំព័រ ៦លោក ក្រវ ថ្រ ដ្រលទើបត្រវូបានឃាត់ខ្លនួ។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ ១...ចាស់ ដែលកក- 
ស្ទះ នៅ តាម តុលាការ»។ 

មន្តែ ីនាពំាកែយ របូនែះ  បញ្ជាកថ់ា  
ការកក ស្ទះ នែ សំណុំរឿង នែះ  
បានកើតឡើង  បនា្ទាប់ពី កម្ពុជា 
បានអនវុត្ត វធិានការ បង្កែប បទ- 
ល្មើស គែឿង ញៀន  ដែលបាន- 
ធ្វើឲែយ សំណុំរឿង មាន កាន់តែ 
ចែើន។ ក្នុង នោះ  សំណុំរឿង 
ដែលបាន ជាប់គាំង បែមាណ 
១មុនឺ ករណ ីក្នងុ ឆ្នានំែះ នងិ មាន 
បែមាណ ៧០ ភាគរយ  គឺជា 
បទល្មើស គែឿង ញៀន។

លោក ជិន មា៉ាលីន បាន 
បញ្ជាក់ថា ៖«បញ្ហា កំពុងតែ - 
កើតមាន នៅ តាម សាលា ដំបូង  
នែ ការកកស្ទះ សណំុរំឿង  ហើយ 
នៅតាមពន្ធនាគារ កកស្ទះ  នែ 
អ្នក ជាប់ឃុំ  ពែះតែ ការអនុវត្ត 
យទុ្ធនាការ បងែ្កាប គែឿង ញៀន។ 
ដូច្នែះ  ទៅ មុខ ទៀត នឹង កាន់តែ 
កើន ត ទៀត ។ ការងារ នែះ  តែវូការ 
ដោះ បនា្ទាន ់ មនិអាច រងច់ា ំរយៈ- 
ពែល យូរ បាន ទែ»។

សែប ពែលដែល ព័ត៌មាន 
លម្អតិ នែ យទុ្ធនាការ នែះ នងឹ តែវូ 
បែកាស ក្នងុពែល ឆប់ៗ  ខាងមខុ  
ដោយ រដ្ឋមន្តែី កែសួង យុត្តិធម៌ 
នោះ  លោក ជនិ មា៉ាលនី  គែនត់ែ 

បែបឲ់ែយ ដងឹ ខ្លះៗ ថា  យទុ្ធនាការ 
ថ្មី នែះ  នឹង ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត 
សាកលែបង នៅ រាជធានី ភ្នំពែញ  
ដែលជា តំបន់ មួយ ដែលមាន 
ភាព ជាប់គាំង នូវ សំណុំរឿង 
ចែើន ជាងគែ ទូទាំង បែទែស។ 
ក្នុង ករណី  ដែលការ អនុវត្ត 
ទទួលបាន ជោគ ជ័យ  កែសួង 
នឹង បែកាស ដាក់ឲែយ អនុវត្ត នៅ 
ទូទាំង បែទែស តែ ម្តង។

លោក គុជ គឹមឡុង  អ្នក នាំ- 
ពាកែយ សាលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំែញ  
បានបែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មែសិល- 
មិញ  ថា  លោក  មិន ទាន់មាន មត ិ
យោបល់ ចំពោះ គមែង នែ ការ- 
ដាក ់ចែញ យទុ្ធនាការ នែះ នោះ ទែ  
ខណៈ សាលាដំបូង រាជធានី- 
ភ្នពំែញ  នៅ មនិ ទាន ់ទទលួបាន- 
ដំណឹង នែះ នៅ ឡើយ ដែរនោះ។

លោកបាន បញ្ជាក់ថា ៖«ការ- 
សមែច នែះ  នៅ ថា្នាក ់កែសងួ  ប៉នុ្តែ 
ខាង តុលាការ យើង មិនទាន់ ដឹង 
ទែ  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិនអាច បញ្ចែញ- 
មតិ យោ បល់ អ្វី ពី រឿង នែះ ដែរ»។

អ្នក ជំនាញ ផ្នែក ចែបាប់  លោក 
មែធាវ ី សកុ សអំឿន  ក ៏មនិទាន ់
អាច វាយតម្លែ បាន នោះ ដែរ  
ចពំោះ យទុ្ធនាការ ក្នងុពែល ខាង- 
មខុ នែះ  ដោយ លោក ថា  មនិដងឹ  

វធិានការ នោះ  មាន អ្វ ីខ្លះ? ប៉នុ្តែ 
អ្វី ដែល លោក  មើលឃើញ ពី 
បញ្ហា ដែល បង្ក ការរារាងំ  នងិ បង្ក 
ឲែយ មានភាព ជាប ់គាងំ សណំុរំឿង 
នោះ  គឺ អាច បង្កមកពី ភាពស្មគុ - 
សា្មាញ នែ នីតិវិធី នៅតាម បែព័ន្ធ 
តលុាការ មយួចនំនួ  ដែល ទាម- 
ទារ ឲែយ មាន ការកែ បែ។

ជាមួយគា្នា នោះ  លោក លើក- 
ឡើង ថា  ការបែងចែក តនួាទ ីរបស ់
ចៅកែម មិនដាច់ សែច ទៅតាម 
ជនំាញ នមីយួៗ  ដចូជា ចៅ កែម- 
សុើប  ឬ ចៅកែម ជំនុំ ជមែះ  ក៏ជា 
វិធានការ មួយ ដែល ចាំបាច់ គួរតែ 
អនវុត្ត ផងដែរ  ពែះ មនិតែវូ ដាក-់ 
លាយឡំ គា្នា នោះ ទែ។

លោក ថ្លែងថា ៖«ខ្ញុំ អាច ដឹង 

ពែះ កន្លង មក ឃើញ មានការ- 
មមាញកឹ ចែើន ដែរ ដែលបែហែល- 
ជា តែវូ ពនិតិែយ មើល ឡើងវិញ ចពំោះ 
នីតិវិធី នែ ដំណោះ សែយ ហ្នឹង 
ដែល ស្មុគសា្មាញ ចែើន។ យើង 
អាច កាត់ ខ្លះ អី ទៅ  វា ក៏អាច 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង យុទ្ធនាការ នែះ»។

បើ តាម អ្នក នាំពាកែយ កែសួង 
យុត្តិធម៌ ដដែល  បានឲែយ ដឹងថា  
សណំុ ំរឿង ចាស់ៗ  បែមាណ ១មុនឺ 
ករណកី្នងុ ១ឆ្នាំៗ  តែវូបាន តលុា ការ   
ដោះសែយ នៅ ទូទំាង បែទែស  
សែបពែល ដែល រយៈពែល នែះ  
ក៏មាន សំណុំរឿង ថ្មីៗកើតឡើង 
បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត បែមាណ ១មុឺន 
ករណ ីដចូ គា្នា  ដែលជា ហែត ុនាឲំែយ 
មាន ការកក ស្ទះ ដល់ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងែសុកែ ទី២៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

សមត្ថកិច្ច...
តពីទំព័រ ៥... ចែបាស់ ទែ  ប៉ុន្តែ  

ឪពុក របស់ កញ្ញា បាន  ឈប់  
បងែៀន គួរ នៅថា្នាក់ រៀន ចាប់- 
តំាង ពី កែសួង អប់រំ បាន បែកាស  
បិទ សាលា បណោ្ដោះ អាសន្ន ដើមែបី  
ទប ់សា្កាត ់កវូដី ១៩ តែ បាន បើក 
បងែៀន តាម អន ឡាញ វិញ។

កាល ព ីថ្ងែ ពធុ  លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តែ ី ហ៊នុ សែន បាន ថ្លែង ថា 
មាន គែូ បងែៀន មា្នាក់ ដែល ជា 
សមា ជិក  សមា គម  គែូ បងែៀន  
កម្ពុជា  ឯករាជែយ  បាន បែកាស 
តាម បណ្ដោញ សង្គម អំពី ការ- 
បើក បងែៀន គួរ។  ប៉ុន្តែ លោក 
មិន បាន បញ្ជាក់ ឈ្មាះ នោះ ទែ ។ 
   លោក រស់  សុវា ចា អ្នក នាំ- 
ពាកែយ កែសួង អប់រំ   យុវជន  និង 
កីឡា  មិន អតា្ថា ធិបែបាយ លើ 
ករណី នែះ ទែ ប៉ុន្តែ លោក បាន  
បញ្ជាក់ ពី សែចក្ដី ណែ នាំ   របស់ 
កែសួង អប់រំ ដែល ចែញ កាល ពី 
ថ្ងែ ទី ២៦  ខែមីនា មែសិ លមិ ញ ស្ដ-ី 
អំពី វិធានការ បន្ថែម ក្នុង ការ- 
បងា្ការ  និង ទប់ សា្កាត់  ការ រាត តែបាត  
នែជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

នៅ ក្នងុ ចំណុច ទី ៤ នែ សែចក្ដ-ី 
ណែ នា ំនោះបាន ចែង ថា៖ «ហាម- 
ផ្ដាច ់ មនិ ឲែយ មាន ការ បងែៀន គរួ 
ក្នងុ ពែល បែយុទ្ធ បែឆំង នឹង ជំងឺ- 

កូវីដ១៩។ ក្នងុ ករណី គែបូងែៀន  
ណ ដែល ល្មើស  កែសួង ចាត់- 
វិធាន ការ រដ្ឋ បាល ចំពោះ គែូ- 
បងែៀន នោះ »។

លោក ឆយ  គឹម ខឿន  អ្នក នំា- 
ពាកែយ នែអគ្គ ស្នង ការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ  បាន បញ្ជាក់ ថា ពិត 
ជា មាន ការ ចាប់ ខ្លួន លោក  កែ វ 
ថែ  មែន  ដោយ សារ មាន ជាប់- 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ ណី ជា ចែើន ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖  «គាត ់
ហ្នឹង និយាយពីអតីត ភាព គាត់ 
ជា មុខ សញ្ញា ដែល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង អំពើ ញុះ ញង់ និង អំពើ ឃបុ- 
ឃិត ជាមួយ កែមុ ឧទា្ទាម កែបត់ ជាតិ 
ជា ពិសែស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ- 
កែបត់ ជាតិ ជា សកម្ម ជន ហើយ 
នៅក្នងុ បញ្ជ ីឈ្មាះ របស ់តលុា- 
ការ ដែល ពែល នោះ រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល បាន អនុ គែះ ទោស  តែ 
ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ ឃ្លាំ មើល ។

លោក បន្ត ថា៖  «បនា្ទាប់ ពី បាន 
រួច ទោស ទៅ   ដូច អត់ មាន ការ- 
កែ បែ ហើយ បង្កើត បញ្ហា ចែើន 
បន្ថែម ទៀត  បង្ហាះ ព័ត៌ មាន 
បង្ហាះ អី  មាន ការ ញុះ ញង់ បាន 
នយ័ ថា  គាត ់អត ់កែ បែ គាត ់នៅ 
តែ ញុះ ញង់ ។មាន ឃត់ មែនពែកឹ  
មិញ  ហើយ យក មក ភ្នពំែញ ហើយ 
ដើមែប ីសរួ បភំ្ល ឺ ហើយរៀប ច ំនតី-ិ 
វិធី បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ» ៕

សំណំុរឿងប្រមាណ១មឺ៉នករណី...

លោកជិន ម៉ាលីន ថ្លែង  ក្នងុសន្នសីិទកាសែត មែសិលមិញនៅទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្តែ។ី ហុង មិនា
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បំផ្លាញដំណំាកញ្ឆា១៤ទីតំាងនៅក្នងុឃំុ៣ និងកំពុងស្វែងរកប គុ្គលលួចដំា
សុទ្ធ គឹមសឿន

តាកែវៈ សមត្ថកិច្ច ជំនាញ 
ខៃត្ត តាកៃវ  បាននិង កំពុង 
សៃវជៃវ រកជន ដៃលលួច ដំា 
ដណំា ំកញ្ឆា ស្ថតិ នៅក្នងុ ឃុ ំពៃះ- 
បាទ ជាន់ជុំ  ឃុំ សោម  និង ឃុំ 
តាអូរ  សៃុក គិរីវង់  ខៃត្តតាកៃវ  
បនា្ទាប់ពី ដំណាំ កញ្ឆា ចំនួន ១៤ 
ទីតាំង  ដាំដុះ លើ ផ្ទៃ ដី សរុប 
៩៩៧១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  តៃូវបាន- 
បង្កៃប  និងកាប់ ដុត បំផ្លាញ- 
ចោល នៅនឹង កន្លៃង  ខណៈ 
ម្ចាស់ កញ្ឆា កំពុង រត់ គៃច ខ្លួន។

លោក សៅ សារនុ  ស្នងការ រង 
នគរបាល ខៃត្ត តាកៃវ  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  នាថ្ងៃ ទី២៥  មីនា  
ថា  កាលពី ថ្ងៃ ទី២៤  ខៃ មីនា 
សមត្ថកចិ្ច បាន បង្កៃប  នងិ កាប ់
កម្ទៃច ដុត បំផ្លាញចោល ដំណាំ 
កញ្ឆា នៅនឹង កន្លៃង តៃង់ ចំណុច 
ខ្នង ភ្នំ បា យ៉ង កោ  ស្ថិតក្នុង ភូមិ- 
សាស្តៃ  ឃុ ំពៃះបាទ ជានជ់ុ ំ ឃុ ំសោម  
និង ឃុំ តាអូរ  សៃុក គិរីវង់  ចំនួន 
១៤ ទីតាំង។ ដាំលើ ផ្ទៃ ដីដាំ ដុះ 
សរបុ ៩៩៧១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ដោយ 
បាន បំផ្លាញ អាងទឹក ចំនួន ១០ 
អាង  បំផ្លាញ ទុយោទឹក សមៃប់ 
សៃចសៃព កញ្ឆា ចនំនួ ១៥០០  
ម៉ៃតៃ  នងិដតុ បផំ្លាញ កញ្ឆា កៃៀម  

ចំនួន ៨គីឡូកៃម ផង ដៃរ។ 
លោក ឲៃយដឹងថា  ក្នុង បៃតិ បត្តិ- 

ការ  នៃះ មន កម្លាងំ នគរបាល ខៃត្ត  
សហការ ជាមយួ នគរបាល សៃកុ 
និង ទាហាន វរសៃនា តូច លៃខ 
៦០៣  សរុប ចំនួន ១៥០ នាក់។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«បៃតិ បត្តិ- 
ការ  នៃះ  យើង អត់បាន រាប់ ចំនួន 
ដើម កញ្ឆា ទាងំអស ់ហ្នងឹ ទៃ  ពៃះ 
វា មនចំនួន ចៃើន ពៃក  ដោយ 
យើង គៃន់តៃ ទៅ ដល់ ទីតាំង 

ដំណាំ ហ្នឹង  យើង ចាប់ផ្ដើម ដក  
កាប់ ជាកំណាត់ៗ  ហើយ ដុត 
បំផ្លាញ ចោល នៅ នឹង កន្លៃ ងតៃ - 
ម្ដង។ ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ កញ្ឆា កៃៀម 
យើង បានថ្លឹង វា ឃើញ ចំនួន ៨ 
គីឡូ កៃម  ហើយ យើង ក៏ដុត- 
ចោល នៅ ពៃល ហ្នឹង ដៃរ។ រី ឯ 
ម្ចាស ់ដណំា ំ បានរត ់គៃច ខ្លនួ បាត-់ 
អស់  ហើយ សមត្ថកិច្ច យើង ក៏ 
កំពុង សៃវជៃវ ឃាត់ ខ្លួន ដៃរ»។ 

បើ តាម មន្តៃី នគរបាល រូបនៃះ 

ថា  សមត្ថកចិ្ច ជនំាញ បានធ្វើ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ  អប់រំ  ណៃនំា ដល់ 
លោក មៃ ភូមិ  មៃ ឃុំ  ជា អាជា្ញាធរ 
នៅ មូលដា្ឋានឲៃយ ជួយ ពនៃយល់ ទៅ 
ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ កុ ំឲៃយ ដា ំដណំា ំ
កញ្ឆា បន្ត ទៀត ។ ពៃះ វា ជា 
ដំណាំ ខុស ចៃបាប់  និង បន្ត សៃវ- 
ជៃវ  ស្វៃង រក ចាប់ខ្លួន ជន ល្មើស 
ដៃលលួច ដាំ ដើមៃបី យក មក 
ផ្តនា្ទាទោស តាម ចៃបាប់។

 លោក ហៀម សៃ៊ីម  អធិការរង 

នគរបាល សៃុក គិរីវង់ ទទួល- 
បន្ទុក ផ្នៃក គៃឿងញៀន  ថ្លៃងថា  
ករណ ីលចួ ដា ំកញ្ឆា នៃះ  សមត្ថ កចិ្ច   
ជនំាញ  បាននងិ កពំងុ តាម ដាន រក  
មុខ សញ្ញា  ដៃល លួច ដាំ  ដោយ 
បានដាក់ ការសងៃស័យ លើ ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ក្នុង មូល ដា្ឋាននោះ។

លោក បានបន្ត ថា  ដំណា ំកញ្ឆា  
បៃើពៃល ដាំ តៃឹមតៃ ២  ឬ ៣ ខៃ 
ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ ដោយសារ លក់ 
បាន ថ្លៃ ផង នោះ  ទើប មន ជ ន- 
ខលិខចូ ឆក ់ឱកាស លចួ ដា ំទាងំ- 
ដឹងថា  វា ជា ដំណាំ ខុស ចៃបាប់។ 
ទោះជាយ៉ាង ណា  សមត្ថកិច្ច 
ជំនាញ បានសហការ ជា មួយ 
សមត្ថកិច្ច មូលដា្ឋាន ចុះបងៃ្កាប 
ជាហូរហៃ  ពៃមទាំង ធ្លាប់បាន 
ឃាតខ់្លនួ អ្នក ដា ំដណំា ំកញ្ឆា នៃះ 
ទៀត ផង។

លោក អធិការរង បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ពលរដ្ឋ យើង មួយ ចំនួន បង្ខំចិត្ត 
លចួ ដា ំ បើទោះបី ដឹងថា ចៃបាប់ បាន-   
ហាម ក៏ដោយ  ពៃះ លក់ ទៅ 
បានថ្លៃ ។ យើង នៅ តៃ បន្ត ចុះ- 
បង្កៃប  ដោយ ដក  និង ដុត- 
បំផ្លាញ ចោល។ រីឯ មនុសៃស  គឺ 
យើង នឹង កសាង សំណុំ រឿង 
បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ដៃរ»។

នាយ ប៉ុស្ដិ៍ នគរបាល ឃុំ ពៃះ- 
បាទ  ជាន់ជុំ  លោក អិន វុធ  ថ្លៃង  

កាលព ីថ្ងៃទ២ី៥  មនីាថា  សមត្ថ- 
កិច្ច លោក បាន សហការ ជាមួយ 
មន្តៃី ជំនាញ សៃុក គិរីវង់  និង មនៃ្តី 
ខៃត្ត ក្នុង ការបង្កៃប  ប៉ុន្ដៃ លោក 
មិន មន របាយការណ៍ ទាក់ទង 
នឹង  ការងារ នៃះ ទៃ។ លោក ថា  
កន្លងមក សមត្ថកចិ្ច លោក តៃងតៃ   
សហការ ជាមួយ មន្តៃី ជំនាញ  
ដើមៃបី ស្វៃងរក ជនសងៃស័យ  ដៃល 
ដាំ ដំណាំ កញ្ឆា នៃះ។

លោក បន្តថា  ទតីាងំ ភមូសិាស្តៃ 
នៅច ំណ ុច ខ្នង ភ្ន ំបា យង៉ កោ  ស្ថតិ 
ក្នងុ ភមូសិាស្តៃ ឃុ ំពៃះបាទ ជានជ់ុ ំ
នៃះ ជា កន្លៃង មន អ ំណយផល 
ល្អ ក្នងុ ការលចួ ដា ំកញ្ឆា  ពៃះ មន   
ពៃសៃង កៃស់ៗ  ហើយ មិន 
សូវ មន ថ្ម ធំៗ ដៃល ជា ឧបសគ្គ  
ក្នុង ការកាប់ គាស់ ដី ដាំ កញ្ឆា ទៃ ។

លោក អិន វុធ បានបញ្ជាក់ 
ថា ៖« ជន ល្មើស  តៃងតៃ លួច ដាំ 
កញ្ឆា នៃះ  យើង បង្កៃប ជា 
ហូរហៃ  គឺ សមត្ថកិច្ច ដក ចោល 
ផង  នងិ ដតុ ចោល ផង  ហើយ ខៃ 
មនុ នោះ   ចាប ់បាន អ្នក ដា ំម្នាក។់ 
ប៉ុន្ដៃ អ្នក ផៃសៃង ទៀត នៅតៃ មិន 
ពៃម រាង ចាល សោះ  ពៃះ ដាំ ដំ- 
ណាំ កញ្ឆា នៃះ  គឺ លក់ ទៅ បាន- 
តម្លៃ ថ្លៃ ជាង សៃូវបៃំង គាត់ ។ 
អ៊ីចឹង បើទោះ បីជា ខុសចៃបាប់ ក៏ 
គាត់ នៅតៃ លួចដាំ ដៃរ»៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពែញៈ  បនា្ទាប់ ពី ជំនុំ ជមៃះ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទ ី១៨ មនីា  សា លា ឧទ្ធរណ ៍កាល ព ី
មៃសិល មិញ  បាន បៃកាស សាល ដីកា  
កំបាំង មុខ ជន ជាប់ ចោទ  ម្នាក់ ក្នុង 
ចំណម ២ នាក់ ឲៃយ ជាប់ ទោស ១ ជីវិត 
ដៃល ការសមៃចនៃះសៃប តាម  សាល- 
កៃម   របសស់ា លា ដបំងូ ខៃត្ត បាត ់ដបំង 
ក្នងុសំណំុរឿងសម្លា  ប់ ជន រង គៃះ ម្នាក់  
យក លុយ ទិញ ថា្នាំ ញៀន   បៃ ពៃឹត្ត នៅ 
ក្នុងភូមិ សា្វាយ  ឃុំ បឹង រាំង  សៃុក កំរៀង  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ក្នុង ពៃល បៃកាស សាល ដីកា នៃះ    
លោក ចៅ កៃម  សុនិ  វសិាល  បាន ថ្លៃង 
ថា  សណំុរំឿង  ដៃល មន ជន ជាប ់ចោទ 
ឈ្មោះ សន  ពៅ  អាយុ ២៩ ឆ្នាំ គឺ  បាន 
ជំនុំ ជមៃះ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨ មីនា កន្លង 
ទៅ ។ កាល ពី ថ្ងៃ ជំនុំ ជមៃះ  ជន ជាប់- 
ចោទ   បាន សារភាព នូវ ទង្វើ  របស់ ខ្លួន 
និង បាន រៀប រាប់ ពី សកម្ម ភាព  បៃពៃឹត្ត  
ទៅ លើ ជនរង គៃះ ឈ្មោះ  លី  សុវណា្ណោ- 
រិទ្ធ ិ ពិត  បៃ កដ មៃន ។ 

លោក បានបន្ត ថា  ការ សមៃច នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ- 
ជមៃះ  កៃយ ពី បាន សួរ ដៃញ ដោល- 
ជន ជាប់ ចោទ  និង បាន សា្តាប់ សៃចក្តី- 

សន្និ ដា្ឋាន របស់ មៃ ធវី ការ ពារ សិទ្ធិ ឲៃយ 
ជន ជាប់ ចោទ  ពៃម ទាំង បាន សា្តាប់ 
សៃចក្តី សន្និ ដា្ឋាន របស់ តំណាង មហា- 
អយៃយ ការ សាលាឧទ្ធរណ៍។ លោក ថា ៖ 
« តុលា ការ សមៃច តម្កល់ សាល កៃម 
របស់ សា លា ដំបូង ខៃត្ត បាត់ ដំបង នៅ 
ដដៃល ។  ប៉នុ្តៃ ជន ជាប ់ចោទ មន សទិ្ធ ិ
ប្តឹង សារ ទុក្ខ បន្ត ទៀត ទៅ តុលា ការ 
កំពូល រយៈ ពៃល ១ ខៃ គិត ចាប់ពី ថ្ងៃបៃ-  
កាស សាល ដី កា នៃះ » ។ 

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ បៃកាស សាល ដកីា 
នៃះ  លោក  នូ  ចនា្ថា  ជា មៃធវី   ការ ពារ- 
សិទ្ធិ ឲៃយ ជន ជាប់ ចោទ  សន  ពៅ  បាន 
បៃប់ កៃយពៃល លោកចូលសា្តាប់  
កា របៃកាស សាល ដកីា នៃះថា  អ្វ ីដៃល 
សា លា ឧទ្ធរណ៍ សមៃច នៃះ  គឺ ជា 
ឆនា្ទាន ុសទិ្ធ ិរបស ់តលុា ការ ដៃល លោក 
យល់ ឃើញ ពាក ់ព័ន្ធ ផ្លូវ ចៃបាប់ ។

កាល ពី ថ្ងៃ ជំនុំ ជមៃះ  ជន ជាប់ ចោទ 
ឈ្មោះ  សន ពៅ  ធ្លាប់ បាន រៀបរាប់ 
បៃប់ ចៅ កៃម ថា រូបគៃ ជា អ្នក បៃើ- 
បៃស ់គៃឿង ញៀន ហើយ កាល ព ីថ្ងៃទ ី
១១  ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០១៤ មុន ពៃល 
កើត ហៃតុ  គាត់  និង គូកន ម្នាក់ ទៀត 
ឈ្មោះ  សុខ  ចាន់  អាយុ  ២៨ឆ្នាំ  បាន 
ជួប ជំុគា្នា ផឹក សៃ នៅ ភូមិ សា្វាយ  ឃំុ បឹង- 
រាងំ  សៃកុ ករំៀង។ខណៈ កពំងុ ផកឹនោះ  

ឈ្មោះ  សុខ  ចាន់  បាន បៃប់ គាត់ ឲៃយ 
ទូរស័ព្ទ ហៅ ជន រង គៃះ ឈ្មោះ លី 
សវុណា្ណោ រទិ្ធ ិដៃល ជា កនូ ថៅកៃ ចង ការ- 
បៃក ់នៅ សៃកុ ករំៀង ឲៃយ មក ជបួ ពកួ គៃ 
ដើមៃបី  ទិញ ថា្នាំ ញៀន យក មក ជក់ ជា- 
មួយ គា្នា ។

សន ពៅ  បានបន្ដថា  បនា្ទាប ់ព ីពភិា- 
កៃសា គា្នា រួច  ខ្លួនក៏ បាន ទូរស័ព្ទ ហៅ ជន - 
រង គៃះ ឲៃយ មក ជួប ។ លុះ ជន រង គៃះ 
មក តាម ការ ណាត ់ហើយ នោះ  ខ្លនួ  នងិ 
ឈ្មោះ សុខ ចាន់  បាន បញ្ឆាត ជន រង- 
គៃះ ឲៃយ ឌុប  ម៉ូតូ ដោយយកលៃស 
ថា ទៅ រក ទិញ ថា្នាំ ញៀន  ហើយ នៅ 
ពៃល ធ្វើ ដំណើរ ដល់ កន្លៃង សា្ងាត់ តាម 
ផ្លូវ លំ មួយ ក្នុង ភូមិ-ឃុំ កើត ហៃតុ 
ខា ងលើ  និង ជាទីតាំងជិត សៃះ ទឹក ១  
ផង សៃប់ តៃ ឈ្មោះ សុខ  ចាន់  បាន 
យក ដុំថ្ម ដៃល តៃៀម ទុក រួចជាសៃច 
មកវាយ ចំ កញ្ចឹង ក របស់ ជន រង គៃះ 
តៃម្ដង។ ប៉ុន្តៃ ដោយ ជន រង គៃះ នៅ 
មន សា្មោរតី  ក៏ បានឈប់ ម៉ូតូ ហើយ 
បមៃងុ តដៃ វញិ តៃ ពៃលនោះខ្លនួ កស៏្ទុះ 
ទៅ ចាប់ ដៃ ទាំង ២ របស់ ជន រង គៃះ 
កៃៀកទៅ កៃយ  ដោយបើក ដៃ ឲៃយ 
ឈ្មោះ សខុ  ចាន ់ វ៉ៃរ ហតូ សា្លាប ់ រចួ បាន 
យក លុយ មួយ ចំនួន  រួម ទំាង ខៃសៃ ក ១ 
ខៃសៃ  នងិ ចញិ្ចៀន មស ១ វង ់ហើយអសូ 

ជន រង គៃះ  នោះទម្លាក់ ចូលទៅក្នុង 
សៃះ ទឹក បំបិទ ភ័ស្ដុតា ង ដើមៃបី បង្វៃង- 
ដាន សមត្ថកិច្ច កុំឲៃយសងៃស័យ។ ពៃះ 
ពួកគៃគិតថា បើ ទុក ឲៃយ ជន រង គៃះ 
 ឲៃយ នៅមន ជីវិត  គឺ ខា្លាច គៃ ប្តឹង សមត្ថ- 
កិច្ច ឲៃយ ចាប់ ពួកគៃ ។  ប៉ុន្តៃ ១ ថ្ងៃ កៃយ 
មក រូប គៃ( សន  ពៅ)ក៏ តៃូវ បាន 
ស មត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន នៅ ភូមិ កើត ហៃតុ  
នោះតៃម្ដង រីឯ ឈ្មោះ សុ ខ ចាន់  បាន 
គៃច ខ្លួន បាត់ រហូត បច្ចុបៃបន្ន ។ 

សណំុ ំរឿងនៃះ តៃវូបាន សាលា ដបំងូ 

ខៃត្ត បាត់ ដំបង ជំនុំជមៃះ ហើយបាន 
បៃកាស សាលកៃម កាលពីថ្ងៃទី ២៩ 
ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០១៦  ដោយបាន 
សមៃច ផ្តនា្ទា ទោស ជនជាប់ចោទ 
ទាងំ២ ក្នងុ ម្នាក់ៗ  ឲៃយ ជាប ់ពន្ធ នាគារ ១ 
ជីវិត កៃម ការ ចោទ បៃកាន់ ពី បទ- 
ឃាត កម្ម គិត ទុក ជាមុ ន  តាម មតៃ 
២០០ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  និង បងា្គាប់ ឲៃយ 
សមត្ថ កិច្ច ស្វៃង រក ចាប់ ខ្លនួ ឈ្មោះ  សខុ 
ចាន់ យក មក ដាក់ ពន្ធ នាគារ គតិ ចាប-់ 
ពីថ្ងៃ បៃកាស សាល កៃម នោះ មក ៕

ដំណំាកញ្ឆាដែលពលរដ្ឋដំាតែវូបានសមត្ថកិច្ចបំផ្លាញ ថ្ងែទី២៤ មីនា នៅខែត្តតាកែវ។ រូបថត នគរបាល

ជនជាប់ចោទ សន ពៅ នៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីមែសិលមិញ។ រូបថត គឹម សារុំ

ឧទ្ធរណ៍តម្កល់ទោស១ជីវិតដល់បុរសម្នាក់ករណីប្លន់សម្លាប់នៅបាត់ដំបង
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បែ � ន� ែ ប់�ែ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបែ � ន �ែ ប់�ែ ង កា រីនិពន្ធ  

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

ផ ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន �ែដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �ែដ�  កិច�  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតនា  

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី�   
បុិច សុីនួន

កា រីនិពន្ធ   �ែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

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

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

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា៉ា , 

សួស  យ៉ា មី, ស៊ុង សុវណ� នី 
អ្ន កបក�ែ  

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផលា្លា  ,
�ៃត កី� , ជិន ណ ន

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� � វិរុទ្ធ 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករចន ទំព័រ

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

�្ន ែករចន �ែ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ែក  ផែ� យ ពា ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
បែ � ន�ែក� យកា �ែតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បែ � ន�ែក� យកា �ែត

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

បែ � ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល � ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទែ�  និងរចន �ែហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យខែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �ែ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

បុរសម្នាក់ត្រវូតុលាការឃំុខ្លនួពីបទដាក់អន្ទាក់សត្វព្រ
ឃុត សុភចរិយា

មណ្ឌល គិរីៈ សាលា ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌល-  
គរិ ីកាល ពលីា្ងាច ថ្ងៃ អង្គារ បាន បង្គាប ់ឲៃយ 
មន្តៃ ីនគរបាល យុត្ត ិធម៌ នំាខ្លនួ បុរស ម្នាក់ 
យក ទៅ ឃំុ  ខ្លនួ ក្នងុ ពន្ធនា  គារ ជាបណ្ដោះ- 
អាសន្ន  ដោយ ចោទ បៃកាន់ ពី បទ «ដាក់- 
អនា្ទាក់ សត្វ ពៃ  »ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក- 
សត្វ ពៃ សៃពក ខណៈ ដៃល ក្នងុ រយៈ ពៃល  
ជិត ៣ ខៃ  ដើម ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  សម ត្ថ កិច្ច 
បាន ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ បរបាញ់ សត្វ ពៃ  និង កាប់  រាន ដីពៃ 
ចំនួន ៥០ នាក់  បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ។ 

 លោក កៃវ សុភគ៌ បៃធាន មន្ទរី បរិសា្ថាន 
ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីបាន ថ្លៃង កាលព ីថ្ងៃ ពធុ 
ថា បុរស ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ សា វ៉ា អាយុ 
៣ ១ឆ្នាំ មន លំនៅក្នុង ភូមិ ជីមៀត ឃុំ- 
ណង  ឃី  លឹក សៃកុ កោះញៃក តៃវូបានកៃមុ   
មន្តៃ ីឧទៃយាន ុរកៃសដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ- 
ពក ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ នៅ ចំណុ  ច តៃពំាង កកោះ 
បនា្ទាប់ ពី ជន នៃះបាន លួច ចូលដាក់  អនា្ទាក់ 
ចាប់ សត្វ ពៃ ចំនួន  ៣៥ខៃសៃ នៅចំណុច អូរ  
ល្វៃរ ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ  ពក កាល  
ពី យប់ ថ្ងៃទី២១ ខៃ មីនា ឆ្នាំ២០២០។

ជាមយួ គា្នានៃះ មនៃ្តី ឧទៃយា នរុកៃស កប៏ាន 
ដក ហូត វត្ថុ តាង បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស មួយ- 
ចនំនួ រមួមន កាបំតិ ផ្គាក ់ចនំនួ ១, ចប- 
ជីក  ចំនួន ១ និង ម៉ូតូ គា្មោន សា្លាក លៃខ 
ចំនួន  ១ គៃឿង យក ទៅរ កៃសាទុក បណ្ដោះ- 
អាស ន្ន នៅ សា្នាក ់ការ បរសិា្ថាន ។ ចណំៃក 
អនា្ទាក់ ដៃល បាន ដាក់ រួច  តៃូវ បាន មនៃ្តី- 
ឧទៃយា នុ រកៃស បៃមូល យក  ទៅ ដុត កម្ទៃច- 
ចោល នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ។

លោក បាន បន្ត ថា កៃយ ការ ចាប់ ខ្លនួ 
និង សួរ នំា រួច ជន សងៃស័ យ តៃវូ បាន កៃមុ មន្តៃ ី
ឧទៃយា នុរកៃស  កសាង សំណុំរឿង ចោទ បៃ-

កាន់ ពីបទ«បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ធនធាន- 
ធម្ម ជាតិ ថា្នាក់ ទី៣ » ហើយ នៅ រសៀល  ថ្ងៃ 
ទី២៥ ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០២០ ជន សងៃស័យ តៃវូ- 
បាន  បញ្ជនូ  ទៅ សាលា ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌល - 
គិរី ដើមៃបី ចាត់ ការ បន្ត តាម នីតិ វិធី។ 

នៅ លា្ងាច ថ្ងៃដដៃល នោះ  តុលា ការ  
បាន សមៃច ចោទ បៃកាន់  ជន សងៃស័យ 
ពីបទ «ដា ក់  អនា្ទាក់ សត្វ ពៃ» តាម បញ្ញត្ត-ិ 
មត ៃ ៦១ និងមតៃ៥៦ នៃ ចៃបាប់ ស្ដី- 
ពីតំ  ប ន់ ការពារធម្ម ជាតិ និង បាន បង្គាប់ 
ឲៃយ  នាំ យក  ទៅ ឃុំ ខ្លនួ  នៅ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត  
ជា បណ្ដោះ  អាសន្នដើមៃបី រង់ ចំាការ ជំនំុ- 
ជមៃះ   ទោស ជា កៃយ។

លោក សភុគ ៌បាន បញ្ជាក ់ថា ៖«កន្លង- 
មក   ជន សងៃស័យ រូប នៃះ ធា្លាប់ តៃូវ បាន 
តុលាការ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ផ្តនា្ទា ទោស 
ដាក់ ពន្ធ នា គារ  រយៈ ពៃល ២ ខៃ ផង ដៃរ 
ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ថា្នាក់- 
ទ២ី ប៉នុ្តៃ ជននៃះ នៅ តៃមនិ រាងចាលបន្ត 
លចួ បៃពៃ ឹត្ត បទ ល្មើស នៃះ ដដៃល ។ ក្នងុ 
ករណី មិន រាង ចាល នៃះ ជនសងៃស័យ  
តៃូវ  បាន តុលាការ  ដាក់ បញ្ចូលទៅ ក្នុង 
បទ  ល្មើសធន ធាន ធម្ម ជាតិ ថា្នាក់ ទី៣ 
ដៃលនឹ ងតៃូវ បៃឈម ការផ្ត នា្ទាទោស 
ជាប់ ពន្ធ នាគារ ពី ១ ឆ្នាំទៅ ៥ឆ្នាំ និង ឬ 
ទោស ពិន័យ ជាបៃក់ ពី១៥ លាន រៀល 

ដល ់ ១៥០ លាន រៀល »។
បើតាម លោក សុភគ៌ ក្នុង រយៈ ពៃល 

ជតិ ៣ ខៃ ដើមឆ្នា ំ២០២ ០ នៃះ កៃមុ មន្តៃ-ី 
ឧទៃយានុ រកៃស នៃ មន្ទរី បរិសា្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល-  
គិរី  បាន ធ្វើ ការ បង្កៃប ចាប់ ជន សងៃស័យ 
ចនំនួ ៥០ នាក ់ បញ្ជនូ ទៅ កាន ់តលុាការ 
ដើមៃប ីចាត ់វធិានការ បន្ត តាម នតីវិធិ ីចៃបាប ់
ពាក់ ព័ន្ធករណី កាប់ រាន ដី ពៃក្នុង តំបន់ 
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ និ ង របៀង ជីវចមៃះុ 
ឦសាន និង ករ ណី លួច កាប់  និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ ឈើ ខុស  ចៃបាប់ដោយបានឆ្លង- 
កាត់តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ និងរបៀង- 
ជីវ ចមៃុះ ឦសា ន៕

គឹម  សារុំ 

កណ្តាល ៈ ក្មៃង បៃុស  -សៃី៣ 
នាក់ បងប្អនូ ដៃល បាន លួច លុ យ 
អ្នក ភូមិ កៃបៃរ ផ្ទះ ជិត  ៣ ០០០ 
ដុលា្លារ ហើយ យក ទៅ ទិញ ម៉ូតូ 
១គៃឿង  នៅ ភូមិ ពុកឫ  សៃសី កណ ្ដោល  
ឃំុ ពុ កឫសៃសី  សៃកុ ខៃសាច់ កណ្ដោ ល  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៤  មីនា   តៃូវ បាន 
សមត្ថកចិ្ច ដោះលៃង   កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ២ី៥ ខៃ  មនីា ដោយសារ ពកួ គៃ 
មិនទាន់ គៃប់ អាយុ   បុ៉ន្តៃ តមៃវូ ឲៃយ 
ឪពុក ម្តាយ ជា អ្នក ចៃញ សំណ ង 
ទៅ ជនរង គៃះ  ហើយ ម៉តូ ូតៃវូ- 
បាន សមត្ថ កិច្ច រឹប អូស ។  

ក្មៃង ទំាង ៣នាក់  ដៃល ជា បង - 
ប្អនូ បង្កើត នងឹគា្នា នៃះ ម្នាក ់ ភៃទ 
បៃុស  អាយុ  ១២ ឆ្នាំ  ម្នាក់ ភៃទ 
សៃី  អាយុ ១៣ ឆ្នាំ  ពួកគៃ ជា 
សិសៃស សាលា ចំណៃក ម្នាក់ ទៀ ត 
ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ១៨ ឆ្នា ំមខុរបរ 
ជាងភ្លើង ពួកគៃមនលំនៅ 
ក្នុងភូមិ ពុក ឫសៃសី កណ្ដោល  ឃុំ 

ពកុ ឫសៃសី  សៃកុ ខៃសាច ់កណ្ដោល ។  
   លោក  ម៉ៃន  សុខឃឿន  អធិ - 
ការ   សៃកុ  ខៃសាច ់កណ្ដោល បាន ឲៃយ 
ដឹង  ថា បើតាម អាយុ របស់ ពួក- 
គៃ  ទំាង៣នាក់   គឺ មន ម្នាក់ គៃប់- 
អាយុ តាម ចៃបាប់ កំណត់ ហើយ  
ប៉ុន្តៃ ដោយសារ ពៃះរាជអាជា្ញា  
នៃ សាលាដំបូង ខៃត្ត កណ្ដោល  
ផ្តល់ លទ្ធភាព ទៅ ខាង កៃុម គៃួ - 
សារ ក្មៃង  គៃន់ តៃ តមៃវូ ឲៃយ ម្តាយ 
ឪពុក ពួកគៃ ចៃញ សំណង ទៅ 
ម្ចាស់ លុយ ប៉ុណ្ណោះ។  

ក្មៃងទាំង ៣នាក់  ពៃល លួច 
លុយ បាន ហើយ គឺ ពួកគៃ យក 
ទៅ ទិញ មូ៉តូ ១ គៃឿង អស់ ហើ យ  
បុ៉ន្តៃ សមត្ថកិច្ច តមៃវូ ឲៃយ អាណ - 
ពៃយា បាល  ចៃញ សង  ជា លុយ គៃ ប់   
ចំនួន ឲៃយ ទៅ ជន រងគៃះ វិញ ។  
លោក  បញ្ជាក់  ថា ៖«ពួកគៃ មិន 
ទាន ់គៃប ់អាយ ុអ៊ចីងឹ  សមត្ថកចិ្ច 
ឲៃយ ឪពុក ម្តាយ ជាអ្ន ក ទទួល បន្ទ ុក  
សង ។ ខ្ញុ ំគៃន់ តៃ ហៅម កសា ក - 
សួ រ ទៃ » ។  លោក ឲៃយដឹង បន្ថៃម 

ថា  ចពំោះ ម៉តូ ូគ ឺសមត្ថកចិ្ច  បាន 
ដកហូត  ហើយ មិន បៃគល់ ទៅ 
ឲៃយ ឪពកុ ម្តាយ ក្មៃង ទៃ ។ រឯីការ- 
ចៃញ សំណង ជា សាច់ លុយ នោះ  
គឺ ជា បន្ទុក របស់ ឪពុក ម្តាយ 
ពួកគៃ ។  សមត្ថកិច្ចយល់ថា 
ឪពុក ម្តាយ តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ណ 
បង់ សំណង ទៅ ជន រង គៃះ។

បើ តាម លោក  សុខ ឃឿន  
សមត្ថកិច្ច បាន  ឃាត់ ខ្លួន  ក្មៃង 
ទាំង ៣ នាក់ បង ប្អូន នោះ  កាល 
ពី  វៃលា ម៉ាង ១៩  និង ៥០ នាទី  
ថ្ងៃ ទ ី ២៤ ខៃមនីា  ឆ្នា ំ២០២០ ។   
ចំណៃក ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិដៃល ពួក គៃ  
លួច នោះ  រួម មន  បៃក់ ដុលា្លារ 
ជិត  ៣ ០០០ ដុលា្លារ   បៃក់ រៀ ល  
៥០ មុឺន រៀល  ហើយ ម៉ូតូ ដៃ ល 
សមត្ថកិច្ចចាប់  ដកហូត    ១ គៃឿ ង  
ម៉ាក ហុងដា ្រឌីម  ធុន សៃ  125  
ពណ៌ ខ្មោ  ស៊ៃរី ឆ្នា ំ ២០២០  ពាក់- 
សា្លាក លៃខ  1IF-2980  ក្នុង 
តម្លៃ  ២ ៤៧០ដុលា្លារ ។ 

 លោកបៃប់ថា កន្លង មក ជន- 

រង គៃះ បាន ទុក លុយ នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ របស់ ខ្លនួ  ហើយ ចៃះ តៃ បាត់- 
លុយ ដៃល ខ្លួន ទុក ដោយ ពុំ ដឹង 
ថា  អ្នក ណ លួច នោះ ទៃ ។  លុះ 
កៃយមក  ជន រង គៃះ បាន ដា ក់  
កាមៃរា៉ា នៅ ក្នងុផ្ទះ  ដើមៃបី តាម ដា ន 
មើល  រហូត មក ដល់ ថ្ងៃ ទី ២៤  
មីនា  វៃលា ម៉ាង កើតហៃតុ  សៃ ប់ - 
តៃ ជន រង គៃះ ឆៃក កាមៃរា៉ា តា ម  
ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ ខ្លនួ  ក៏  ឃើញ ក្មៃ ង  
បៃសុ សៃ ីសងៃសយ័  ២ នាក ់  អាយ ុ
១២ ឆ្នា ំ និង ១៣ ឆ្នា ំចូល មក ធ្វើ- 
សកម្មភាព លួច លុយ  ហើយ 
ភា្លាម ៗ នោះ  ជន រង គៃះ  បាន  
ឃា ត់ខ្លនួ  រួច បៃគល់ ឲៃយ សមត្ថ កិ ច្ច 
ចាត់ការ តៃ ម្ដង ។ 

 លោក បន្ត ថា តាម ចម្លើយ 
របស់ក្មៃង បៃុស សៃី ២ នាក់ បង 
ប្អនូ បាន សារភាព ថា  ពួក គៃ ពិត- 
ជា បាន ធ្វើ សកម្មភាព លួច លុ យ  
របស់ ជន រង គៃះ សរុប បាន 
ចំនួ ន  ៤ លើក ។ លើក ទី ១  នៅ 
ថ្ងៃ ទី ៣០  ខៃមករា  ឆ្នាំ ២០២០  

ពួក គៃ បាន ចូល លួច ក្នងុផ្ទះ ជន-  
រង គៃះ  បាន មី ចំនួន ២ កៃស 
និង ទឹកដោះគោឆៅ ១ យួរ។

លើក ទ ី២  នៅ ថ្ងៃ ទ ី១  ខៃ ក ុម្ភៈ 
ឆ្នាំ ២០២០  បាន ចូល លួច ក្នុង 
ផ្ទះ ជន រង គៃះ បាន បៃក់ ដុលា្លារ 
ចំនួន ៧០០ ដុលា្លារ  និង បៃក់ 
រៀល បៃហៃល ៣០ មុឺន រៀល។  
លើក ទី ៣  នៅ ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ កុ ម្ភៈ 
ឆ្នា ំ២០២០  ចលូ លចួ បាន បៃ ក ់
ដុលា្លារ ចំនួន  ២ ០០០ ដុលា្លារ  
និង បៃក់ រៀល បៃហៃល ២០ 
មុនឺ រៀល  ហើយ លយុ ទាងំ អស ់
ដៃល  លួច បាន  ក្មៃង ទំាង ២នា ក់  
បាន យក ទៅ ឲៃយ បង របស់ ខ្លួន 
ដៃល មន អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ជា អ្នក 
ទកុ។  លុះ មក ដល ់ថ្ងៃ ទ ី២៤  ខៃ 
មនីា  ឆ្នា ំ២០២០  ម៉ាង ១៩  នងិ 
៥០ នាទី  បាន ចូល ទៅ លួច លុ យ   
ក្នងុ ផ្ទះ ជន រង គៃះ បន្ត ទៀត  ក ៏ 
តៃវូ ជន រង គៃះ ឃាត់ខ្លនួ  រួច បៃគល់ 
ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល បុ៉ស្តិ៍ ពុក- 
 ឫ សៃសី ចាត់ការ តៃ ម្ដង ៕

បុរស ឈ្មោះសា វ៉ា ដែល តែវូ បាន តុលាការ ខែត្ត មណ្ឌល គិរី ធ្វើ ការ ចោទ បែកាន់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ដាក់ អន្ទាក់ សត្វ ពែ   ។ រូបថត សហ ការី

ក្ម្រង៣នក់បងប្អនូលួចលុយអ្នកជិតខាងជិត$៣០០០ត្រវូសមត្ថកិច្ចដោះល្រង
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រដ្ឋាភិបាលលើកលែងពន្ធបែក់ចំណូលក្នងុវិស័យវាយនភណ្ឌ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ក ម្ពជុា បាន សម្រេច អន ុគ្រេះ ពន្ធ 
លើ ប្រេក់ ចំណូល របស់  សហ- 
គ្រេ ស ឧស្រេសាហកម្ម ផ្ន្រេក វាយ ន- 
ភណ្ឌ កាតដ់្រេរ  សម្រេប ់ឆ្នា ំ២០ ២ ០    
ដ្រេល រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ- 
សារ ការ ដក ប្រេព័ន្ធ អនុគ្រេះ 
ពន្ធ   « គ្រេប ់មខុ ទនំញិ លើកល្រេង 
ត្រេ អាវធុ (EBA)»  របស ់សហ-
ភាព អរឺ៉បុ។  ន្រេះ បើ តាម ប្រេកាស 
របស់ ក្រេសួង ស្រេដ្ឋកិច្ច  និង ហិ-
រញ្ញ វត្ថ ុដ្រេល  ច្រេញ ផ្រេសាយ កាលព ី
ថ្ង្រេព្រេហស្រេបតិ៍ម្រេសិលមិញ ។ 

បើ យោង តាមប្រេកាសស្តីពី  
វធិាន ការ ផ្ន្រេក ពន្ធ ដរ  ដើម្រេប ីកាត-់ 
បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ ន្រេ បញ្ហា 
ប្រេឈម លើ សហ គ្រេស  ឧស្រេសា-
ហកម្ម ផ្ន្រេក វាយ នភណ្ឌ កាត ់ដ្រេរ 
រដ្ឋា ភិបាល បាន សម្រេច   ធ្វើ ការ 
អនគុ្រេះ ពន្ធលើ ប្រេក ់ចណំលូ 
សម្រេប ់ឆ្នា ំន្រេះ ដល ់ សហគ្រេស  
វាយនភណ្ឌផលិត សម្លៀក បំ-
ពាក់   ស្រេប្រេក ជើង  កាបូប យួរ ដ្រេ 
កាបបូ ដ្រេ នងិ មកួ ក្នងុ រយៈព្រេល  
៦ ខ្រេ  សម្រេប ់សហគ្រេស ដ្រេល 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ក្នុង កម្រេិត ពី  
២០ ភាគ រយ ទៅ ៣៩ភាគ រយ  
ត្រេវូ បាន  លើក ល្រេង ពន្ធ លើ ប្រេក់- 
ចំណូល ប្រេចាំ ឆ្នាំ  ៥០ ភាគ រយ  

ន្រេ ប្រេក់ ពន្ធ ត្រេូវ បង់សរុប។ 
ប្រេកាស ដ្រេល ចុះ ហត្ថ ល្រេខា 

ដោយ លោក អូន ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  រដ្ឋ-  
មន្ត្រេី ក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច  និង ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុ  បន្តថា ចំណ្រេក សហ គ្រេ ស  
ដ្រេល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ៤០ 
ភាគ  រយ ទៅ  ១០០ ភាគ រយ  ត្រេវូ 
បាន លើក ល្រេង ពន្ធ លើ ប្រេក់- 
ចណំលូ  ១០០ ភាគ រយ ន្រេ ប្រេក-់ 
ពន្ធ ត្រេូវ បង់សរុប។

ប្រេកាស ដ្រេល មាន  ៧ប្រេការ 
ន្រេះ បញ្ជាកថ់ា មាន វសិាល ភាព 
អនុវត្ត ន៍ចំពោះ សហ គ្រេស ឧស្រេសា- 

ហ កម្ម ផ្ន្រេក  វាយ ន ភណ្ឌ កាត ់ដ្រេរ  
នៅ កម្ពុជា ។ ដើម្រេបី ទទួល បាន 
ការ លើ ក ល្រេង ពន្ធ លើ ប្រេក់ ចំ-
ណលូន្រេះ សហគ្រេស ត្រេវូ ដក ់
ឯក សារ បញ្ជាក ់ព ីទហំ ំផល ប៉ះ- 
ពាល ់ជាក ់ស្ត្រេង ព ីការ ព្រេយួរ ប្រេពន័្ធ 
អនគុ្រេះ ពន្ធ  EBA ក្នងុ អឡំងុ- 
ព្រេល ប្រេកាស ពន្ធលើ ប្រេក់ ចំ-
ណូល ប្រេចាំ ឆ្នាំ។

ការ សម្រេច ព្រេយរួ EBA ដោយ 
គណៈកម្មការ អឺរ៉ុប សម្រេប់ ទំ-
នញិ  នាចំលូ ទផី្រេសារ អរឺ៉បុ   ១ ភាគ  
៥  ន្រេ ប្រេពន័្ធ អន ុគ្រេះ ពន្ធ « គ្រេប ់

មុខ ទំនិញ លើក ល្រេង ត្រេ អាវុធ 
(EBA) ដ្រេល មាន ទឹកប្រេក់ 
សរុប ប្រេមាណ ជាង  ១ ពាន់ 
លាន  ដុលា្លរ ក្នុង  ១ ឆ្នាំ។

លោក  កាំង ម៉ូនីកា អគ្គ ល្រេ-
ខា ធិការ ន្រេ សមាគម រោងចក្រេ 
កាត់ដ្រេរ (GMAC)បាន ប្រេប់ 
ភ្នំព្រេញ  ប៉ុស្តិ៍ ថា កា រ លើក ល្រេង 
ពន្ធ  លើ ប្រេក ់ចណំលូ ន្រេះ ហាក ់
មនិ បាន ជយួ សម្រេល បន្ទកុ ច្រេើន  
ប៉នុា្មាន ទ្រេ ដល ់វសិយ័ ឧស្រេសាហ- 
កម្ម វាយន ភណ្ឌ កាត់ដ្រេរ   កម្ពុជា 
ស្រេប ព្រេល អ្នក បញ្ជា ទិញ ធំៗ 

មួយ ចំនួន បាន សម្រេច ផ្អាក ការ- 
បញ្ជា ទិញ ពី កម្ពុជា ដោយ សារ 
ការ  រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ថ្ល្រេងថា៖ «យើង មនិ រពំងឹ  
ថា  ឆ្នាំ ន្រេះ សហគ្រេស វាយន-
ភណ្ឌ កាតដ់្រេរ នៅ កម្ពជុា ទទលួ- 
បាន ប្រេក់ ចំណ្រេញ ទ្រេ»។

លោក បន្ត ថា៖«អ្វី ដ្រេល ជា 
បញ្ហា ប្រេឈម ធំ របស់ រោង ចក្រេ 
ព្រេល ន្រេះ នងិ ព្រេល ខ្ល ីខាង មខុ គ ឺ
បញ្ហា លហំរូ សាច ់ប្រេក ់(Cash 
flow) ព្រេះ យើង មនិ អាច ដកឹ 
ទនំញិ ទៅ ឲ្រេយ អ្នក បញ្ជា ទញិ បាន 
យើង ក៏ អត់ បាន ការ ទូទាត់ សាច់ -  
ប្រេក់ ដ្រេរ ដូច្ន្រេះ  រោងចក្រេ អត់  
មាន លយុ សម្រេប ់បើក ប្រេក ់ ខ្រេ 
ឲ្រេយ កម្មករ និយោជិត នោះ ទ្រេ»។

លោក អាត់  ធន់  ប្រេធាន 
សហ  ភាព ការងារ កម្ពជុា (CLC) 
បាន ប្រេប់  ថា វិធាន ការ លើក- 
ល្រេ ង ពន្ធ លើ ប្រេក ់ចណំ្រេញ ន្រេះ  
នឹង ជួយ ប៉ះ ប៉ូវ បាន មួយ ផ្ន្រេក 
ដល់  ឧស្រេសាហកម្ម វាយនភណ្ឌ 
កាត ់ដ្រេរ នៅ កម្ពជុា ។ លោក បន្ត 
ថា ទោះបី យ៉ាង ណា វិស័យ 
ន្រេះកំពុង  និង កង្វះទីផ្រេសារ ដោយ- 
សារ ការ ផ្អាក ពី អ្នក បញ្ជាទិញ  ។ 

លោក ថ្ល្រេងថា៖ «ខ្ញុ ំគតិ ថា  បើ 
មិន មាន ទីផ្រេសារ លក់ ទ្រេ យើង 
មិន ដឹង ផលិត យក ទៅ ណា ទ្រេ  
មិន យូរ មិន ឆប់ បញ្ហា អត់ ការ- 

ងារ ធ្វើ នឹង កើត មាន»។ 
កម្ពុជា បាន នាំ ច្រេញ ផលិត- 

ផល  ធ្វើ ដំណើរ មាន តម្ល្រេ  ១,២  
ពាន ់លាន ដលុា្លរ  កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  
កើន ឡើង  ១០០ ភាគរយ បើ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨  ដ្រេល មាន 
តម្ល្រេ  ៦០០  លាន ដុលា្លរ ។  ន្រេះ  
បើ យោង តាម ស្រេចក្តី ប្រេកាស 
ព័ត៌មាន  របស់ សមាគម រោង-
ចក្រេ កាត់ ដ្រេរ នៅ កម្ពុជា ដ្រេល  
ច្រេញ ផ្រេសាយ កាល ពី ថ្ង្រេ ចន្ទ។ 

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
របស ់ ធនាគារ ជាត ិន្រេ កម្ពជុា ការ- 
នាចំ្រេញ ផលតិផល  របស ់កម្ពជុា  
មាន តម្ល្រេ  ១៤,៦៣ ពាន់ លាន 
ដុលា្លរ កាល ពី ឆ្នា ំ ២០១៩  កើន- 
ឡើង  ១២,៧ ភាគរយ បើ ធៀប 
នឹង  ឆ្នាំ ២០១៨ ខណៈ ការ នាំ- 
ចូល  មាន តម្ល្រេ   ២២,៣៤ពាន់  
លាន ដុលា្លរ   កើន ឡើង  ១៨,៦  
ភាគរយ។

ផលតិ ផល កម្ពជុា   នា ំច្រេញ រមួ 
មាន   សម្លៀក បពំាក ់ ស្រេប្រេក ជើង  
អង្ករ  ទោចក្រេយន  នងិ ផលតិ- 
ផល វាយន ភណ្ឌ  ផ្រេស្រេង ទៀត  
ខណៈ កម្ពុជា នាំចូល មក  វិញ  
មាន  ប្រេង ឥន្ធនៈ  រថយន្ត  សមា្ភារ  
សំណង់  ភ្រេសជ្ជៈ និង អាហារ  
ព្រេម ទាំង វត្ថុ ធាតុ សម្រេប់ បម្រេើ 
ដល់ វិស័យ កម្មន្តសាល ក្នុង 
ស្រេុក ផង ដ្រេរ ៕ LA

តព ីទពំរ័១ ...លោក  បាន ជបួ ពភិាក្រេសា  
ជា មយួ ក្រេមុ វនិយិោ គនិ ចនិ តណំាង ឲ្រេយ 
ក្រេុម ហ៊ុន ចំនួន ២០  ដ្រេល មក សិក្រេសា 
ស្វ្រេង  យល់ លើ បរិយ កាស វិនិ យោគ 
ក្នងុ  ខ្រេត្ត កពំត  ដ្រេល ជា ខ្រេត្តជាប ់មាត-់ 
សមុទ្រេ  និង  នៅ ជិត ខ្រេត្ត ព្រេះ សីហនុ 
ដ្រេល ទទួល បាន ការ វិនិយោគ ច្រេើន 
ក្នុង  ព្រេល កន្លង មក ។ 

លោក  ជាវ  តាយ   អះអាង ថា  ខ្រេត្ត  
កពំត ទទលួ បាន ការ វនិយិោគ ច្រេើន  មក  
ហើយ ទាងំ ឧស្រេសាហ កម្ម ធនុ ធ្ងន ់ ដចូជា  
ការ វិនិយោគ លើ រោង ចក្រេ ផលិត សុី - 
ម៉ងត៍  វារី អគ្គ ិស នី  និង ធុន ស្រេល  ដូច- 
ជា ការ វិនិយោគ លើ  កសិ ដ្ឋាន ដំ ច្រេក- 
អំបូង នៅ ស្រេុក ឈូក  និងវិស័យ ទ្រេស- 
ចរ ណ៍ ជា ដើម ។ 

 លោក ថ្ល្រេង ថា ៖ « ខ្រេត្ត កំពត មាន 
សកា្តានុ ពល វិនិ យោគ ច្រេើន  រួម មាន 
វិស័យ ទ្រេសចរណ៍  ឧស្រេសាហ កម្ម  និង 
កសិកម្ម ។ [ខ្ញុំ] សូម ស្នើ ឲ្រេយ វិនិយោ គិន 

ចិន មក ធ្វើ ការ វិនិយោគ នៅ ខ្រេត្ត ន្រេះ  
ដើម្រេបី ជំរុញ ការ អភិវឌ្រេឍ ឲ្រេយ កាន់ ត្រេ រីក- 
ចម្រេើន បន្ថ្រេម ទៀត »។ 

លោក  លឹម  ហ្រេង  អនុ ប្រេធាន សភា - 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បាន សាទរ ចំពោះ 
ព័ត៌ មាន ន្រេះ  ដោយ អះអាង ថា  កម្ពុជា 
កពំងុ ទទលួ  ផល ប្រេយោជន ៍ព ីសង្រេ្គាម 
ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង ចិន  និង អាម្រេរិក ។  
លើស ព ីនោះ ការ ចរចា ពាណជិ្ជ កម្ម ស្រេរ ី 
ជា មួយ  ប្រេទ្រេស ចិន ក៏ នឹង នំា ផល ប្រេ-
យោជន៍ ដល់ ភាគី ទាំង ២  ដ្រេល អ្នក- 
 វិនិ យោគ មិន អាច មើល រំ លង  បាន  ។ 

 លោក ថ្ល្រេង ថា ៖  « ចាប់ តាំង ពី រដ្ឋាភិ-
បាល សម្រេច បទិ ល្រេប្រេង អន ឡាញមក 
វិនិយោ គិន ចិន ថ្ម ៗី  ជា ច្រេើន កំពុង ស្វ្រេង-  
រក ឱកាស វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា  ហើយ 
ការ គាំ ទ្រេ គោល នយោ បាយ ផ្លូវ ១ ខ្រេស្រេ  
ក្រេវាត ់១របស ់រដ្ឋា ភបិាល  ក ៏បាន ទាក-់ 
ទាញ វិនិយោ គិន ចិន  និង វិនិ យោគិន 
បរទ្រេស ជា ច្រេើន មក កម្ពុជា »។

តាម ការ គ្រេង ទុក  កិច្ច ព្រេម ព្រេៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ស្រេរី រវាង កម្ពជុា  និង មហា- 
យក្រេស ចិ ន គ្រេង នឹង ត្រេូវ ចុះ ហត្ថ ល្រេខា 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ន្រេះ ។

លោក ស្រេី  ឆយ  សុីវ លីន  ប្រេធាន 
សមាគម ទ ីភា្នាក ់ងារ ទ្រេសចរណ ៍កម្ពជុា  
បាន ឲ្រេយ ដងឹ ថា  ការ មក សកិ្រេសា ស្វ្រេង យល ់
ពី ឱកាស វិនិ យោគ របស់ ក្រេុម វិនិ យោ - 
គនិ  ចនិ ន្រេះ  បងា្ហាញ ឲ្រេយ ឃើញ ថា  ពកួ គ្រេ 
មើលឃើញ ព ីសកា្តា ន ុពល នៅ ក្នងុ ខ្រេត្ត 
កំពត ដ្រេល ជា ខ្រេត្ត ផ្តាត សំខាន់ លើ 
វិស័យ ទ្រេសចរណ៍ ផង ដ្រេរ ។ 

លោក ស្រេី    កត់ សមា្គាល់   ថា  កម្ពុជា 
មាន គុណ សម្រេបត្តិ ខ្ពស់ ក្នុង ការ ទាក់- 
ទាញ  ភ្ញៀវទ្រេសចរ ច្រេើន មក ព ីប្រេទ្រេស 
ចិន នា ព្រេល អនា គត   ទោះ បី ជា វិស័យ 
ន្រេះ  កពំងុ រង ផល ប៉ះ ពាល ់យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ 
ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក៏ ដោយ ។

លោក ស្រេី ថ្ល្រេង ថា ៖  « វា ជា សញ្ញា ល្អ 
ចំពោះ វិស័យ ទ្រេសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា  

ដ្រេល ពួក គាត់ មើល ពី ផល ចំណ្រេញ ពី 
វសិយ័ ន្រេះ  បនា្ទាប ់ព ីសា្ថាន ភាព កវូដី ១៩  
មាន ភាព ប្រេសើរ ឡើង វញិ ។ យើង អាច 
នងឹ ទាក ់ទាញ វនិយិោ គនិ បរទ្រេស បាន 
កាន់ ត្រេ ច្រេើន ថ្រេម ទៀត »។

ទនិ្ន នយ័ វនិយិោគ បរទ្រេស ដ្រេល ធា្លប ់
ច្រេញ ផ្រេសាយ ដោយ ក្រេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  
បាន បងា្ហាញ  ចនិ ជា ប្រេភព ការ វនិ ិយោគ 
ផ្ទាល ់បរទ្រេស នា ំមខុ គ្រេ នៅ កម្ពជុា ក្នងុ 
ព្រេល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ជាប់ ៗ  គា្នា ន្រេះ ដ្រេល 
ភាគ ច្រេើន ជា ការ វិនិ យោគ លើ វិស័យ 
កាត់ដ្រេរ  សំណង់  ទ្រេសចរណ៍  និង 
ថាមពល អគ្គិសនី ។  ក្រេសួង ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  បាន ឲ្រេយ ដឹង ថា  លំហូរ វិនិយោគ 
របស់ ចិន មក កម្ពុជា នៅ ឆ្នាំ ២០១៨  
មាន  ប្រេមាណ  ៣ ៥៩៤ លាន ដុលា្លរ។

យោ ង តាម លោក   ជាវ   តាយ   កាល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩  រដ្ឋ បាល ខ្រេត្ត កំពត ន្រេះ  
រួម ទាំង រដ្ឋ បាល ក្រេុង  និង ស្រេុក  បាន 
ច្រេញ លខិតិ អនញុ្ញាត លើ គម្រេង សាង- 
សង់ សំណង់  ចំនួន  ២៣៨ គម្រេង  
ដ្រេល មាន ទុន វិនិ យោគ សរុប ជាង  
៣,១៣  លាន ដុលា្លរ ។

ក្នុង រយៈ ព្រេល  ៥  ឆ្នាំ ជាប់ គា្នា ពី ឆ្នាំ  
២០១៣ ដល ់ឆ្នា ំ ២០១៧  ប្រេទ្រេសចនិ 
គ ឺជា វនិយិោគនិ ផ្ទាល ់ព ីបរទ្រេស ឈាន 
មខុ គ្រេ របស ់ប្រេទ្រេស កម្ពជុា ជាមយួ នងឹ 
ទុនវិនិយោគ ចំនួន ៥,៣  ពាន់ លាន 
ដលុា្លរ ឬ ប្រេហ្រេល  ១ពាន ់លាន ដលុា្លរ 
ប្រេចាំឆ្នាំ ។ ន្រេះ បើ  តាម តួល្រេខ បាន ពី 
ក្រេុមប្រេឹក្រេសា អភិវឌ្រេឍន៍ កម្ពុជា(CDC)។

យោង តាម ការ រក ឃើញ ដ្រេល បាន 
ធ្វើ ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៦  ដោយ 
ធនាគារ ជាតិ ន្រេ កម្ពុជា (NBC)  និង 
វទិ្រេយា សា្ថាន ជាត ិស្ថតិ ិ (NIS) នៅ ចនោ្លះ 
ឆ្នា ំ ១៩៩៤  នងិ ឆ្នា ំ ២០១៤   ចនិ  គ ឺជា 
វិនិ យោ គិន ធំ ជាង គ្រេ នៅ កម្ពុជា  ដ្រេល 
មាន រហូត ដល់  ៤៤  ភាគរយ  ន្រេ ការ វិនិ- 
យោគ ផ្ទាល ់បរទ្រេស  ( FDI)មានតម្ល្រេ  
១៩,២ពាន់ លាន ដុលា្លរ ។

ទិន្ន ន័យ បងា្ហាញ ថា  ការ វិនិ យោគ 
សរុប  នៅ កម្ពុជា បាន កើន ឡើង ជិត  ២ 
ដង ដល់ ចំនួន  ៦,២ពាន់ លាន ដុលា្លរ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧  ដោយ កើន ឡើង 
ពី  ៣,៦ ពាន់ លាន ដុលា្លរ កាលពី ឆ្នាំ  
២០១៦ ៕

កម្មការិនី កំពុង ដេរ សម្លៀក បំពាក់ក្នងុ រោង ចកេមួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍

វិនិយោគិនចិនចាប់អារម្មណ៍សក្តានុពល...
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សកម្ម ភាព នៃ ការ សាងសង់ សំណង់ ធំៗ នៅរាជធានីភ្នពំៃញ 
បើ ទោះ បី   ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ វិស័យ មួយ ចំនួន នៅ កម្ពុជា  តៃូវ ផ្អាក ឬ បន្ថយ សកម្ម ភាព ក៏ ដោយ ក៏ ការ សាង សង់ គមៃង ធំៗ នៅ កម្ពុជា ពិសៃស ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ មិន បាន 

ចុះ ខៃសោយ សកម្ម ភាព នោះ ទៃ។ កាលពីឆ្នាំ២០១៩ វិស័យសំណង់ទទួលបានទុនវិនិយោគបៃមាណ ៩ ៣៥៣លានដុលា្លារ កើនឡើង ៧៨,៨៨ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ ដៃល មាន តម្លៃ 
បៃមាណ ៥ ២២៨លានដុលា្លារ។ នៃះ បើ តាម  កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់៕ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

ទំនុកចិត្តអតិថិជនអាល្លម៉ឺង់ធ្លាក់ចុះទាបបំផុតចាប់ពីឆ្នា២ំ០០៩
ទីកៃុង នូ រ៉ៃ ម ប៊ើ កៈ ការ ស្ទង់- 

មត ិដ ៏សខំាន ់មយួ បាន រកឃើញ 
កាល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា ទនំកុ- 
ចិត្ត អតិថិ ជន របស់ បៃទៃស អាល្ល-ឺ  
ម៉ង់  បាន ធា្លាក់ចុះ ដល់ កមៃិត 
ទាប បផំតុ របស ់ខ្លនួ ដោយសារ 

តៃ វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក 
ចុងកៃយ ខណៈ សៃដ្ឋកិច្ច 
ឈានមខុ គៃ របស ់អរឺ៉បុ មយួ នៃះ 
រៀបច ំសមៃប ់ប៉ះពាល ់ដោយ- 
សារ តៃ កូ វីដ១៩។

កៃុម អ្នក ស្ទង់ មតិ បាន ឲៃយ ដឹង 

នៅក្នងុ សៃចក្ដបីៃកាស ពត័ម៌ាន 
មួយ ថា ការវាស់វៃង បៃចាំខៃ 
ស្តីពី ការ សម្លឹង ឆ្ពោះ ទៅ មុខ  
របស់ វិទៃយា សា្ថ ន GfK បាន ធា្លាក់ 
ចុះ មក នៅ តៃមឹ ២,៧ ពនិ្ទ ុខណៈ 
ខៃ មៃសា ជិត មក ដល់  ធា្លាក់ចុះ 

ពី ៨,៣ពិន្ទុ សមៃប់ ខៃមីនា។
វា ជាការ បង្ហាញ កមៃតិ ទាបប-ំ

ផតុ របស ់ការស្ទងម់ត ិនៃះ ចាប-់ 
តាំងពី ខៃឧសភា  ឆ្នាំ២០០៩។

វិទៃយា សា្ថន  GfK បាន ឲៃយ ដឹងថា៖ 
«ការកើន ឡើង យ៉ាង ខា្លាងំនៃ  ការ 
ឆ្លង នៅ បៃទៃស អាល្លឺ ម៉ង់ និង 
វិធានការ ជាប់ ទាក់ ទង នឹង ការ-
រតឹ   បន្តងឹ បាន បណ្ដាល ឲៃយ បរយិ-
កាស អ្នក បៃើ បៃស់ ធា្លាក់ ចុះ»។

ការស្ទង ់មត ិមនសុៃស បៃហៃល 
២ ០០០ នាក់បាន រក ឃើញ ថា  
អ្នក ឆ្លើយ សំណួរ មាន ទុទ្ទដិ្ឋ ិនិយម  
ជា ពិសៃស អំពី ចក្ខ ុវិស័យ កំណើន  
សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ 
ខណៈ កិច្ច ខតិខ ំបៃងឹ បៃង ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់ ការរីក រាល ដាល នៃះ បង្ខ ំ 
ឲៃយ ហង លក់ ភោ ជនីយ ដា្ឋន និង   
កៃមុ ហ៊នុ ផៃសៃង ទៀត តៃវូ បទិ ទា្វារ  
ខណៈ ដៃល ចង្វាក ់ផ្គតផ់្គង ់ពភិព- 
លោក របស ់បៃទៃស ដៃល ជរំញុ 
ដោយ ការនំា ចៃញ មួយ នៃះ កំពុង  
ស្ថិត ក្នុង ភាព ចៃបូក ចៃបល់ ។

រដា្ឋ ភិបាល បាន ឲៃយ ដឹង នៅ 
សបា្ដាហ៍ នៃះថា ខ្លនួ រំពឹងថា សៃដ្ឋ- 
កិច្ច របស់ បៃទៃស នៃះ នឹង ធា្លាក់ 
ចុះ  យ៉ាង ហោច ណស់ ៥ ភាគ រយ  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  ខណៈ សមាជកិ 
សភា កាលព ីថ្ងៃ ពធុ  បាន បោះ- 
ឆ្នាត លើ កញ្ចប់ ទឹកបៃក់ សង្គៃះ  
១,១ ពាន ់ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ(១,២ 
ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ) ដើមៃបី 
ការពារ ផល ប៉ះពាល់ ។

ជាមួយ នឹង កម្មករ ជាចៃើន 
បាន កាត ់បន្ថយ ម៉ាង ការងរ  ឬ 
ថៃម ទាំង ភ័យខា្លាច គ្មាន ការងរ 
ធ្វើការ ស្ទងម់ត ិនៃះ កប៏ាន រាយ- 
ការណ ៍ព ីការ ធា្លាក ់ចុះ យ៉ាង ខា្លាងំ 
នៃ ការរពំងឹ ទកុ លើ បៃក ់ចណំលូ  
ដៃល បាន ធា្លាក់ ចុះមក នៅ តៃឹម 
កមៃតិ ទាប បផំតុ របស ់ពកួគៃ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៧ឆ្នាំ ។ 

កៃមុ អ្នកទិញ អីវា៉ាន់ ដៃល អន្ទះ- 
សាក៏ ទំន ងជា មិនសូវមាន ការ-
ទញិ   ទនំញិ ធំៗ  ក្នងុ រយៈ ពៃល ជា 
ចៃើន សបា្ដាហ៍ ខាង មុខ នៃះ។នៃះបើ   

យោង តាម ការ ស្ទង់ មតិ នៃះ ។
វិទៃយាសា្ថន GfK បាន កត់ សមា្គាល់  

ថា ការបៃ ញាប់ បៃញាល់ នៃ ការ - 
ទញិ ដោយ ភយ័ ស្លនស់្លា  ចាប-់ 
តាងំ ព ីចងុខៃ កមុ្ភៈ បាន ជរំញុ ឲៃយ 
ផៃសោរ ទំនើប  និង កៃុមហ៊ុន លក់ 
រាយ  អាហរ ជាចៃើន ផៃសៃង ទៀត 
នវូ ននិា្នាការ មយួ ទនំង ជា នងឹ បន្ត 
ក្នុង រយៈ ពៃល ជាចៃើន សបា្ដាហ៍ 
ខាងមុខនៃះ។

ប៉នុ្តៃ អ្នក ស្ទង ់មត ិបាន ពៃមាន 
ថា  កៃមុហ៊នុ លករ់ាយ ទាងំ អស ់
គរួតៃរៀបច ំសមៃប ់ពៃលវៃលា 
ដ ៏ពបិាក នៅក្នងុ រយៈ ពៃល ម ធៃយម 
និង រយៈពៃល វៃង។

កៃមុ អ្នក ស្ទង់ មតិ បន្តថា៖ «គៃ-ួ 
សារ ជាចៃើន នឹង យល់ថា ខ្លនួរបស់  
ពកួ គៃ ស្ថតិក្នងុ សា្ថន ការ ណម៍និ 
ទៀងទាត់ និង តៃូវ ពឹង ផ្អៃក  លើ 
ជនំយួ រដា្ឋ ភបិាល។  ឧសៃសោ ហកម្ម 
លក់រាយ អាហរនឹង តៃវូតៃ រៀប- 
ចំ សមៃប់ ពៃល វៃលា ដ៏ ពិបាក 
នៃះ  ផង ដៃរ ៕ AFP/LA ទិដ្ឋភាព ផៃសារទំនើប  ១កន្លៃង នៅភាគខាងលិច  បៃទៃសអាល្លម៉ឺង់ ។  AFP
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ក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ ជាមួយ ផ្លូវ- 
ថ្ន ល់ ខ្វាត់ ខ្វៃង ក្នុង ទីកៃុង ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ហាងលក់ ទំនិញ  និង 
ភោជនីយ ដ្ឋាន  ជា ចៃើន តៃូវ បង្ខំ 
ឲៃយ បិទ ទ្វារ ដោយ សារ  ការ រាល- 
ដល វរីសុ ករូ៉ ូណា អ្នក សៃដ្ឋកចិ្ច  
បាន ពៃមាន អំពី ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ការ ដក ់ពាកៃយ សុ ំផល បៃយោជន ៍
របស់ ជន ជាតិ អាមៃរិក ដៃល 
គ្មាន  ការងារ ធ្វើ។

នាយកដ្ឋាន ការងារ  កាលពី 
ថ្ងៃ  ពៃហសៃបតិ៍ បាន បញ្ចៃញទនិ្ន-  
នយ័ បៃចា ំសបា្តាហ៍ របស់ ខ្លនួ ស្តី 
ព ី ការ ដក ់ពាកៃយ សមៃប ់ ទទលួ- 
បាន ផល បៃយោជន ៍  ព ីភាព គ្មាន 
ការងារ ធ្វើ  លើក ទី១ ដៃល  គៃប- 
ដណ្តប់ ក្នុង សបា្តាហ៍ កន្លង  ទៅ 
បាន   បងា្ហាញ  ឲៃយ ឃើញ  ពី ផល- 

ប៉ះពាល ់ព ីការ រកី រាល ដល លើ 
សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក។

លោក Ian Shepherdson 
នៃ  កៃុមហ៊ុន Pantheon Ma-
croeconomics បាន លើក   
ឡើង ថា ៖ «ចនំនួប៉នុា្មាន  ក ៏ដោយ 
វា ជា ចំនួន ដ៏ គួរ ឲៃយ តក់ស្លុត »។

ទនិ្ននយ័  មាន លក្ខណៈ ធម្មតា 
រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ មក ហើយ  គឺ ចំ 
ពៃល ទីផៃសារ ការងារ អាមៃរកិ រកៃសា  
ភាព ខ្លាំង ប៉ុន្តៃ សា្ថានភាព នោះ 
បាន ផ្លាស់ប្តូរ ហើយ ខណៈ បៃ-
ទៃស កំពុង  បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
វីរុស កូរ៉ូណា ។

របាយ ការណ៍ សបា្តាហ៍  កន្លង 
ទៅ បងា្ហាញ ថា ភាព គ្មាន ការងារ 
បាន   កើន ឡើង  ដល់ កមៃិត ខ្ពស់ 
បំផុត ចាប់ តាំង ពី ខៃ  កញ្ញា ឆ្នាំ 

២០១៧ ជាពសិៃស ការ កើន  នៃ 
ចំនួន ដក់ ពាកៃយ ពី បុគ្គលិក ផ្នៃ ក  
សណា្ឋាគរ និង ភោជនីយដ្ឋាន។

លោក Shepherdson បាន  
នយិាយ ថា៖ « ការ យល ់សៃប គ្នា 
សមៃប ់ចនំនួ ពាកៃយ បណ្តងឹ គ្មាន 
ការងារ ធ្វើ ដំបូង (១,៥ លាន 
នាក់) នៅ ក្នុង ពៃល  នៃះ មើល 
ទៅ ហាក ់ដចូ ជា ទប ណាស»់។   
លោក បន្ថៃម ថា គត់ រំពឹង ថា 
តលួៃខ អាច មាន ដល ់ទៅ ៣,៥ 
លាន នាក់ ឯណោះ។

ទបីៃឹកៃសា សៃដ្ឋកចិ្ច សៃត វិមាន 
លោក Larry Kudlow  ទទលួ- 
សា្គាល់ ថា របាយការណ៍ នឹង 
បងា្ហាញ ការ ហក់ ឡើង  ខ្ពស់ ។

លោក នយិាយ តាម ទរូទសៃសន ៍
Fox Business Network 

ថា ៖  «វា នឹង កើន ឡើង  ចៃើន» ។
លោក Rubeela Farooqi 

នៃ កៃមុហ៊នុ High Frequency 
Economics បាន នយិាយ ថា ៖   
«គំរូ ផ្អៃក លើ  ទៅ បទ ពិសោធ 
មុនៗ តៃ   យើង មិន មាន បទ ពិ-
សោធពី  សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល   បិទ 
ដំណើរការ ដ៏ ធំ បៃបនៃះ ទៃ»។

លោក នយិាយ ថា៖ «ទងំនៃះ  
ជា ពៃលវៃលា វិសាមញ្ញ ដៃល 
នឹង បណា្តាល ឲៃយ មាន លទ្ធ ផល 
វិសាមញ្ញ»។

របាយ ការណ៍ ពី រដ្ឋ ជា ចៃើន 
និង  សូមៃបី តៃ ទិន្នន័យ សៃវជៃវ 
របស ់កៃមុហ៊នុ Google ក ៏បាន 
បងា្ហាញ ថា តាម ការិយា ល័យ 
អ្នក  គ្មាន ការងារ ធ្វើ មាន ចៃើន 
លើស លប ់ក្នងុ រយៈ ពៃល ប៉នុា្មាន 

ថ្ងៃ នៃះ។
លោក Shepherdson បាន  

កត ់សមា្គាល ់ថា គៃន ់តៃ នៅ ក្នងុ 
កៃុង ញូវយ៉ក តៃ មួយ តៃូវ គៃ រាយ - 
ការណ៍ ថា ទទួល បាន អ្នក ហៅ 
ចូល រហូត ដល់ ទៅ១,៧លាន 
ឯណោះ កាលពី សបា្តាហ៍ កន្លង 
ទៅ « ទោះ បៃប ណា វា មិន ទន់  
ចៃបាស់ លាស់ ទៃ ថា តើ ការ ហៅ 
ចូល  ទំងនៃះ ជា ការ ស្នើសុំ ផ្លូវ - 
ការ  ឬ យា៉ាង ណាទៃ »។

អ្នក សៃដ្ឋកិច្ច កំពុង ពៃយាករ ថា 
ការ បទិ អាជវីកម្ម បណា្តាល មក  ព ី
ការ រីក រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ   
១៩ អាច នាំ ទៅ ដល់ ការ ធ្លាក់ 
ចុះ រហូត ដល់ ទៅ  ១៤ ភាគរយ 
នៃ សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក ហើយ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្និសីទ កាល ពី ថ្ងៃ 

ពុធ បាន និយាយ  ថា អ្នក អត់ 
ការងារ ធ្វើ អាច ឡើង ខ្ពស់ ដល់  
១៥ ភាគរយ នៅ ចុងឆ្នាំ នៃះ 
ដៃល លើសពី កមៃិត ខ្ពស់ បំផុត 
តៃឹម ១០ ភាគ រយ ក្នុង ខៃតុលា  
ឆ្នាំ ២០០៩ ពៃល ដៃល មាន 
វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ សកល។

រដ្ឋសភា អាមៃរិក កំពុង ជំរុញ 
តាមរយៈ កញ្ចប់ សង្គៃះ ដៃល 
មាន ទកឹ បៃក ់២ពាន ់ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ ដើមៃប ីទប ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ដៃល 
រមួ ទងំ ការ ពងៃកី ដ៏ ធំ ចំពោះ ការ- 
ធនា ភាព គ្មាន  ការងារ ធ្វើ បង្កើន  
ការ ចណំាយ បៃចា ំសបា្តាហ ៍ ដល ់
៦០០ ដុលា្លារ និង ពងៃីក អត្ថ- 
បៃយោជន៍ ដល់ បុគ្គលិក កម្មករ 
ដៃល មិន មាន លក្ខណសមៃបត្តិ 
គៃប់គៃន់៕ AFP/RR

ភាពគ្មានការងារធ្វើនឹងកើនកាន់តែខ្ពស់ខណៈអាជីវកម្មដុនដាប

ក្រុង បាងកកៈ ធនាគរ កណា ្តាល ថៃ 
កាលពី ថ្ងៃ ពុធ បាន ពៃយាករ ថា សៃដ្ឋ-
កចិ្ច   បៃទៃស ថៃ  នងឹ ធ្លាកច់ុះ ៥,៣ ភាគ- 
រយ នៅ ឆ្នាំនៃះ ដៃល ជា ការ ធ្លាក់ ចុះ 
លើក ដំបូង ចាប់ តាំងពី វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
សកល  កាល ពី ឆ្នាំ២០០៨។ 

លោក Don Nakornthab នាយក 
ជាន់ខ្ពស់ ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច 
និង គោល នយោ បាយ នៅ ធនាគរ 
កណា្តាល ថៃ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ រីក រាល - 
ដល វរីសុ ករូ៉ណូា គ ឺជា កតា្តា ចមៃបង ដៃល  
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ បៃទៃស ជាចៃើន 
ទូទំង ពិភព លោក និង បាន បណា្តាល 
ឲៃយ  មាន ផល ប៉ះពាល់ ខ្លាំង លើ វិស័យ 
ទៃសចរណ ៍នងិ ការ នា ំចៃញ របស ់បៃ-
ទៃស ថៃ ក្នុង  ឆ្នាំនៃះ។

ធនាគរ កណា្តាល ថៃ កាល ពី មុនបាន  
ពៃយាករថា  កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ថៃ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ស្ថិត ក្នុង អតៃ  ២,៨  
ភាគរយ។

លោក Don ថ្លៃង ថា៖ «ការ ពៃយាករ 
ការ ធ្លាក ់ចុះ ៥,៣ ភាគ រយ នៃះ មនិ ជាប ់
ទក់ ទង នឹង គោល  នយោ បាយ រូបិយ - 
វត្ថុ និង សារពើ ពន្ធ ដើមៃបី គំទៃ កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច ទៃ»។ លោកបាន  បញ្ជាក់ ថា 
វសិយ័ សាធរណៈ គ ឺជា កៃបាល មា៉ាសុនី 
តៃ ១គត់   ដើមៃបី គំទៃ សៃដ្ឋកិច្ច។

ធនាគរ កណា្តាល ថៃ បាន រកៃសា ការ- 
ពៃយាករ របស់ ខ្លួន សមៃប់ កំណើន ការ- 
បៃើបៃស ់របស ់រដ្ឋាភ ិបាល ចនំនួ ២,៦ 
ភាគ រយ នៅ ឆ្នាំ នៃះ ខណៈ បាន កាត់- 
បន្ថយ កណំើន វនិយិោគ សាធរណៈ  ព ី
៦,៣ភាគរយ មក នៅ  ៥,៨ ភាគ រយ។

ធនាគរ កណា្តាល  កប៏ាន កាត ់បន្ថយ 
ការ ពៃយាករ របស់ ខ្លួន សមៃប់ ការ បៃើ- 
បៃស ់ឯកជន ឆ្នា ំ២០២០ របស ់បៃទៃស 
ពី កំណើន ៣ភាគរយ ដៃល បាន មើល 
ឃើញ កាល ព ីខៃធ្ន ូ ឆ្នា ំមនុ មក នៅ តៃមឹ 
១,៥ ភាគរយ នងិ ការ វនិយិោគ ឯកជន 

ពី  កំណើន ៣,៤ភាគរយ មក នៅ តៃឹម 
ការ ធ្លាក់ ចុះ ៤,៣ ភាគ រយ វិញ។

លោក Don បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ រីក- 
រាលដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង រីក- 
រាល ដល លើ វសិាល ភាព ទលូ ំទលូាយ  
ជាង ការ បា៉ាន់ បៃមាណ កាលពី លើក 
មុន  របស់ ធនាគរ កណា្តាល   ពិសៃស 
នៅ កៃ បៃទៃស ចិន។

ដោយ ផ្អៃក តាម ទិន្នន័យ បាន មក ពី 
កៃសងួ សខុភបិាល ធនាគរ កណា្តាល 
រពំងឹ ថា  ការ ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា  ក្នងុ បៃទៃស  
ថៃ នឹង ស្ថិត កៃម ការ គៃប់ គៃង បាន 
ក្នុង ឆមាស នៃះ គឺ បៃហៃល   ក្នុង ខៃ 
មៃសា ប៉ុន្តៃ បៃក់ ចំណូល ពី  ទៃសចរ- 
ណ៍ នឹង តៃូវ ការ ពៃល វៃលា យូរ ទៀត ។

លោក Don បន្តថា  បើ បៃជាជន ថៃ 
សហការ អនុវត្ត វិធនការ របស់ រដ្ឋាភិ-
បាល ជា ពសិៃស ការ ធ្វើ ចណំាក សៃកុ 
នងិ ការ ផ្ដាច ់ខ្លនួ ព ីសង្គម  អតៃ ការឆ្លង 

នងឹ តៃវូ  គៃប ់គៃង បាន  ហើយ សៃដ្ឋកចិ្ច 
នឹង ទទួល បាន អត្ថ បៃយោជន៍ នៅ 
ទបីញ្ចប។់ លោក បាន បន្ត ថា ធនាគរ 
កណា្តាល ពៃយាករ កំណើន ផលិត ផល 
ក្នុងសៃុក សរុប (GDP) ឆ្នាំ ២០២១ 
ចំនួន ៣ ភាគរយ។

គណៈកមា្មាធិការ គោល នយោបាយ 
របូយិវត្ថ ុ(MPC) កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ បាន 
បោះ ឆ្នាត ៤ សំឡៃង  ទល់  ២ សំឡៃង 
ដើមៃបី រកៃសា គោល នយោបាយ អតៃ ការ- 
បៃក ់ ក្នងុ កមៃតិ ទប បផំតុ  ០,៧៥  ភាគ- 
រយ បនា្ទាប់ ពី ការ កាត់ បន្ថយ អតៃ ការ- 
បៃក់ ដៃល មិន បាន គៃង ទុក កាលពី 
ថ្ងៃ សុកៃសបា្តាហ៍ មុន  ០,២៥ ភាគ រយ។

សមាជិក ២រូប បាន បោះឆ្នាត ដើមៃបី 
កាត់ បន្ថយ គោល នយោបាយ អតៃ 
ការ បៃក ់០,២៥ ភាគ រយ ខណៈ សមា- 
ជិក ១រូប អវត្ត មាន។

លោក Titanun Mallikamas 

លៃខ ធិការនៃ  MPC បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ទសៃសនៈ របស់  MPC គឺ សៃដ្ឋ កិច្ច  នឹង 
ធ្លាកច់ុះ យា៉ាងខ្លាងំ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ 
ដោយ សារ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍នងិ ការ- 
នាំ ចៃញ ទំនិញ  តៃូវ រង ផល ប៉ះពាល់ ពី 
ការ រកី រាលដលនៃ វរីសុ ថ្ម ីការ ថម ថយ 
លៃបឿន សៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃទៃស ដៃគូ 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ មាន 
ការ អាក់ខន  ក្នុង បៃទៃស ជាចៃើន។

លោក   ថ្លៃង៖ «នៅក្នងុ សា្ថាន ការណ ៍នៃះ 
វធិនការ សារពើពន្ធ មាន សារៈសខំន ់
ណាស ់ក្នងុ ការ កាត ់បន្ថយ  ផល ប៉ះពាល ់ 
លើ សៃដ្ឋកិច្ច និង ជួយ វិស័យ ដៃល រង 
ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ការ រីក រាល ដល  
នៃះ»។ លោក បន្តថា៖ « MPC គំទៃ 
វធិនការ របស ់រដ្ឋាភបិាល ជា ពសិៃស 
វធិន ការ ដៃល កណំត ់ទសិដៅ ក្នងុ ការ- 
ជួយ កៃុមហ៊ុន ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់»។

ការ កាត់ បន្ថយ អតៃ គោល នយោ-

បាយ បនា្ទាន់ កាលពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន  
តៃូវ បាន ធ្វើឡើង ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
ផល វិបាក សន្ទនីយ ភាព និង បង្កើន 
លៃបឿន  ការរៀបចំ រចនា សម្ព័ន្ធ បំណុល 
ជា ថ្មី សមៃប់  អ្នក ខ្ចី បៃក់ ជា ពិសៃស 
គៃួសារ និង សហគៃស ធុន តូច និង 
មធៃយម (SME) តៃវូតៃ អនវុត្ត ជា បនា្ទាន ់
បៃកប ដោយ អត្ថន័យ តាម ទសៃសនៈ 
របស់ គណៈ កមា្មាធិការ នៃះ។

លោក Titanun បានលើក ឡើង  ថា 
វធិនការ ជនំយួ របស ់គៃឹះសា្ថាន ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ សមៃប់ អ្នក ខ្ចី  នឹង ជួយ បន្ធូរ បន្ថយ 
បន្ទកុ របស ់ពកួ គៃ នងិ រមួ ចណំៃក ដល ់
កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច នៅ ឆ្នាកំៃយ  បើសនិ 
ការរីក រាលដល នៃះ ស្ងប់សា្ងាត់។

ស្ថរិភាព ទផីៃសារ ហរិញ្ញវត្ថ ុថៃ ពសិៃស 
ទីផៃសារ មូល បតៃ បំណុល មាន ភាព ល្អ- 
បៃសើរ បនា្ទា ប ់ព ីធនាគរ កណា្តាល  បាន 
អនុវត្ត វិធនការ នានា ដើមៃបី បង្កើន 
សន្ទនីយ ភាព ទោះ បី ការ អភិវឌៃឍ នៅ 
តៃ  ចាំបាច់ តៃូវ តៃួត ពិនិតៃយ ក៏ដោយ។

ទោះ បីជា ការ កាត់ បន្ថយ អតៃ ការ- 
បៃក់ បន្ថៃម របស់ ធនាគរ ពាណិជ្ជ 
បនា្ទាប ់ព ីការ កាត ់បន្ថយ អតៃ ការ បៃក ់
មុនៗ បាន ជួយ អ្នក ខ្ចី តៃឹម កមៃិត ណា 
មួយក៏ ដោយ  ភាព ងាយ  រង គៃះ  បាន 
កើន ឡើង  ក្នងុ តបំន ់មយួ ចនំនួ ពសិៃស 
បំណុល ដៃល បមៃើ សៃវា  លទ្ធភាព 
របស ់គៃសួារ នងិ SME ដៃល ខចូ ខត 
ដោយ សារ កា រធ្លាក់ចុះ សៃដ្ឋកិច្ច។

បរិបទ នៃះ ការ សមៃប សមៃួល រវាង 
វធិនការ របូយិវត្ថ ុនងិ សារ ពើ ពន្ធ គ ឺជា 
តមៃូវ ការ បនា្ទាន់ មួយ ដើមៃបី គំទៃ ដល់ 
គៃួសារ និង SME។

លោក ថ្លៃងថា៖ «ធនាគរ កណា្តាល 
តៃៀម រួច ហើយ ដើមៃបី បៃើបៃស់ 
ឧបករណ ៍នយោបាយ បន្ថៃម ទៀត នៅ 
ក្នុង លក្ខណៈ សមសៃប និង ទន់ 
ពៃល វៃលា»៕ BKP/LA

បុគ្គលិក ផ្ន្រក សុខាភិបាល កំពុង បាញ់ ថ្នា ំសម្លាប់ ម្ររោគ ក្នងុ ធនាគារ មួយ ក្នងុ ប្រទ្រស ថ្រ ។ រូបថត AFP

ធនាគរកណ្តាលៈសែដ្ឋកិច្ចថែនឹងធ្លាក់ចុះ៥,៣ភាគរយ
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ក្រមុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរុ៉បតឹងសរស្រកលើផ្រនការថវិកាសង្គ្រះ
ក្រងុប្រ៊ចុស្រលៈ  កៃមុ រដ្ឋមន្ដៃ ី

កៃសងួ ហរិញ្ញ វត្ថ ុសហ ភាពអរឺ៉បុ 
(EU) បាន បរាជយ័ នៅ ក្នងុ ការ- 
យល់  ពៃម លើ វិធាន ការ រួម មួយ 
ចំនួន ដើមៃបី ជួយ ដល់ បៃទៃស 
ក្នងុ  តបំន់ អរឺ៉បុ ជា ចៃើន ទប់ ទល់ 
នងឹ វបិត្ត ិសៃដ្ឋកចិ្ច ដៃល បណ្តាល 
មក ព ីការ រកីរាល ដាល កវូដី១៩ 
ដោយ ទុក វា ឲៃយ កៃុម មៃ ដឹកនាំ 
ដោះសៃយ បន្ត  ក្នងុ កចិ្ច បៃជុកំ-ំ
ពូល នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ ។

ការ រីករា លដាល កូវីដ ១៩  
បាន បំផ្លាញ សៃដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប និង 
បៃទៃស អីុតាលី ឲៃយ ដុន ដាប ជា- 
មយួ នងឹ ការ គាទំៃ របស ់បៃទៃស 
បារាំង និង អៃស៉ៃបាញ ចង់ ឲៃយ 
មាន ការ ឆ្លើយតប ដ៏ ធំ មួយ ពី 
ដៃគ ូ EU នៅក្នងុ សកម្មភាព ជា 
បៃវត្ត ិសាស្ដៃ នៃ ការ សាមគ្គ ីផ្នៃក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។

ប៉នុ្តៃ បៃទៃស នៅ ភាគ ខាង ជើង  
ជា ចៃើន ដៃល  ដឹក នំា ដោយ បៃ- 
ទៃស អាល្លមឺង៉ ់នងិ ហឡូង ់មនិ 
បៃញាប់ បៃញាប់ នោះ ទៃ   និង 
ជឿជាក់ ថា  ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដ៏ 
ធំ ដៃល  បៃកាស ដោយ ធនាគារ 
កណ្តាល អរឺ៉បុ ដៃល  គាទំៃដោយ  

ការ ចំណយ ថា្នាក់ជាតិ គឺ គៃប់ - 
គៃន់  ហើយ នៅ ពៃល នៃះ។

លោក Mario Centeno  
បៃធាន កៃមុ អរឺ៉បុ  ដៃល មនិ អាច 
ស្វៃង រក ការ ពៃម ពៃៀង គា្នា មួយ 
បនា្ទាប់ ពី ការ ចរចា រយៈ ពៃល ២ 
ម៉ោង   មក នោះ  បាន នយិាយថា៖ 
« យើង ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត ថា  នងឹ ស្វៃង រក 

គៃប់ លទ្ធភាព ចាំបាច់   ដើមៃបី គាំ-
ទៃ សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង ឲៃយ ឆ្លង 
ផុត ពី ពៃលវៃលា ដ៏ ពិបាក  នៃះ»។

លោក Centeno  ដៃលជារដ្ឋ 
មន្ដៃី កៃសួង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បៃទៃស 
ពរ័ទយុហ្គាល ់ផង ដៃរ នោះ បាន 
បន្ថៃម ថា ៖  « ការ ពភិាកៃសា នៃះ ទើប  
នឹង ចាប់ ផ្ដើម ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ 

ការ ងារ ជាចៃើន ទៀត ចាំបាច់ 
តៃូវ  តៃ បញ្ចប់ »។ 

ចណំចុ ស្នលូ នៃ ការ បៃក បាក ់
គា្នា នៃះ  គឺ ការ បារម្ភ ខា្លាំង នៅ ក្នុង 
ចណំម បៃទៃស អរឺ៉បុ ភាគ ខាង 
ជើង និង បៃទៃស អឺរ៉ុប អ្នក មាន  
អំពី វិន័័យ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ដៃគូ 
ភាគ ខាង តៃបូង របស់ ពួកគៃ  ជា - 

ពិសៃស ចាប់ តាំង ពី ពៃល វៃលា 
ដ៏ ពិបាក ដោយ សារ តៃ វិបត្តិ បំ-
ណុល តំបន់ ចាយ បៃក់ អឺរ៉ូ ។

បៃទៃស ជា ចៃើន ដចូជា បារាងំ 
អៃស៉ៃបាញ និងអីុតាលី  បាន 
អំពាវនាវ រយៈ ពៃល យូរ ឲៃយ មាន 
មលូ បតៃ បណំលុ អរឺ៉ ូដៃល ស្ថតិ 
នៅ  ក្នងុ ការ ខ្ច ីបៃក ់រមួ គា្នា បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ដោយ  បៃ-
ទៃស ជា សមាជិក ទាំង ១៩ នៃ 
រូបិយប័ណ្ណ អឺរ៉ូ  ដៃល អាច បមៃើ 
ជា គោលការណ៍ ដ៏ សំខាន់ នៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប ឲៃយ កាន់ តៃ មាន 
សុវត្ថិភាព និង បងៃួប បងៃួម គា្នា 
កាន់ តៃ ខា្លាំង ថៃម ទៀត ។

បៃទៃស អីុតាលី ដៃល គាំទៃ 
ដោយ បៃទៃស បារាំង  ថ្មីៗ នៃះ  
បាន កៃ បៃ នវូ ការ អពំាវនាវ តាម 
រយៈ ការ ស្នើ សុ ំឲៃយ មាន « មលូបតៃ  
បណំលុ ករូ៉ណូ » ដ ៏ទលូ ំទលូាយ  
នៅ ទូទាំង តំបន់ អឺរ៉ុប ប៉ុន្តៃ មុន 
ពៃល ការ ចរចា កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ  
បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ បាន ចៃន 
ចោល ទំាង ខឹង សមៃបានូវ គំនិត 
នៃះ  ដោយ សារ តៃ ការ តៃឡប់ 
ទៅ  ជា«មូលបតៃ បំណុល អឺរ៉ូ» 
ដៃល បំពុល ផ្នៃក នយោ បាយ 

ស្ថិត កៃម  ឈ្មោះ  ផៃសៃង ទៀត។ 
លោក Peter Altmaier 

រដ្ឋមន្ដៃី កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច អាល្លឺ-
មង៉ ់បាន បៃប ់ឲៃយ ដងឹ នៅ ទកីៃងុ 
ប៊ៃរឡាំង ថា ៖ « ខ្ញុំ អាច គៃន់ តៃ 
ផ្ដល់  អនុសាសន៍ ថា យើង មិន 
រៀបចំ ការ ពិភាកៃសា ដោយ សើច 
ចំអក សមៃប់ មូល ហៃតុ មនោ-
គម នវ៍ជិា្ជា  ទៃ ដៃល គៃប ់គា្នា ស្វៃង 
រក ដំណះសៃយ តមៃូវ ចិត្ត  
ខ្លួន ឯង ចាប់ តាំង ពី ៥ ឬ ១០ ឆ្នាំ 
កន្លង  មក ម្លៃ៉ះ»។

លោកបាន   ថ្លៃង ថា ៖ « វា មិន- 
មៃន នយិាយ អពំ ីការ ផ្លាស ់ ប្តរូ ជា  
មលូ ដា្ឋាន នៃ យទុ្ធសាស្ដៃ សមៃប ់
ហៃតុ ផលមនោ គម ន៍វិជា្ជា ទៃ។

ដោយសារ ភាព ជរូចត ់រដា្ឋាភ-ិ
បាល នានា នឹង ចំណយ ពៃល 
ជា ចៃើន ថ្ងៃ បនា្ទាប់  ធ្វើ ការងារ 
ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ យល់ ពៃម លើ 
ដំណះ សៃយ វះកាត់ បន្ថៃម 
ដៃល នឹង បៃើ បៃស់ នៅ ក្នុង 
មូលនិធិ បមៃុង ជំនួយ សង្គៃះ 
ចំនួន ចៃើន របស់ តំបន់ ចាយ 
បៃក ់ អរឺ៉ ូ  ដើមៃប ីជយួ ដល ់បៃទៃស  
នា នា ដៃល តៃូវ ការ បៃក់  ជា - 
ពិសៃស អីុតាលី ៕ AFP/LA 

លោក Mario Centena បាន ប្ត្រជ្ញាថា នឹង ខិតខំ ស្វ្រង រក ការ គំាទ្រ ក្នងុ កិច្ច ពិភាក្រសា បន្ថ្រម ទៀត ។ AFP



ក្រុងសិង្ហបុរីៈ តម្លៃ បៃង ឆៅ 
បាន ធ្លាក់ ចុះ សាជា ថ្មី ម្តង ទៀត 
ក្នងុ ការ ជញួដរូ ផៃសារ ហ៊នុ នៅ ក្នងុ 
តបំន ់ អាសុ ីកាល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
នៅ ពៃល  ការ បោះឆ្នោត របស់ 
ពៃឹទ្ធសភា ទៅ លើ កញ្ចប់ ថវិកា 
សង្គៃះ សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ចៃើន ដើមៃបី 
ជួយ សៃដ្ឋ កិច្ច អាមៃរិក បៃយុទ្ធ នឹ ង 
ជំងឺ កូវីដ១៩   តៃូវ ពនៃយា រពៃល  ។

សន្ទសៃសន៍ តម្លៃ បៃង  West 
Texas Intermediate  របស់ 
អាមៃរកិ  បាន ធ្លាក ់ចុះ  ១,៥ ភាគ- 
រយ  ដោយ មាន តម្លៃ  ២៤  ដលុ្លារ 
ក្នុង ១ បារ៉ៃល  ខណៈ សន្ទសៃសន៍ 
តម្លៃ បៃង  Brent ដៃល មាន 
តមៃូវ ការ ជា អន្តរ ជាតិ បាន ធ្លាក់ 
០,៤ ភាគរយ  ដោយ មាន តម្លៃ  
២៧ ដុល្លារ ក្នុង ១បារ៉ៃល។

តម្លៃ បៃង បាន ងើប ឡើង បន្តចិ  
នៅ ពៃល មនុ នៃះ បន្ទាប ់ព ីថ្នោក-់ 
ដឹក នំ ពៃឹទ្ធ សភា អាមៃរិក បាន 
យល់ពៃម លើ កញ្ចប់ សង្គៃះ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ដៃល មាន ទកឹ បៃក ់ ២ 
ពាន ់ពាន ់លន ដលុ្លារ ដៃល ចនំនួ  
នៃះ នឹង កា្លាយ ជា កញ្ចប់ ថវិកា 
សង្គៃះ សៃដ្ឋកចិ្ច ដ ៏ធ ំបផំតុ មនិ 
ធ្លាប់ មាន ក្នុង សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ដោយ មាន   ចំនួន លើស ជំនួយ 
សង្គៃះ ឆ្នោំ ២០០៨ ក្នុង អំឡុង  
វិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុសកល ទៅ ទៀត ។

ប៉នុ្តៃ ការ បោះ ឆ្នោត ពៃទឹ្ធសភា 
អាមៃរិក  តៃូវ បាន ពនៃយារ ពៃល វិញ  

ពៃះ តំណាង រាសៃ្ត សំខាន់ៗ 
របស ់គណបកៃស បៃជា ធបិ តៃយៃយ 
និង គណបកៃស សាធរណរដ្ឋ បាន  
បដិសៃធ ចំពោះ វិធន ការ ចៃើន 
បៃប យ៉ាង រួម ទំង ចៃបាប់ ផង ដៃរ។

តម្លៃ បៃង បាន ធ្លាក ់ចុះ ជា បន្ត- 
បន្ទាប់ នៅ ក្នុងរយៈ ពៃល ប៉ុន្មាន 
សបា្តាហ ៍ថ្មីៗ  នៃះ  នៅ  ពៃល ដៃល 
សៃដ្ឋកចិ្ច ពភិព លោក ឈាន ទៅ 
រក ការ  ជាប់ គំាង  ដោយ សារ តៃ 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩  
ប៉នុ្តៃ ការ ធ្លាក ់ចុះ នៃះ ក ៏បាន រញុ- 
ចៃន ដោយ សារ សង្គៃម  តម្លៃ 
រវាង បៃទៃស  អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត 

និង បៃទៃសរុសៃសុី ផង ដៃរ។
សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន ឲៃយ ដឹង 

កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថ  ខ្លនួ បាន ជរំញុ 
ឲៃយ បៃទៃស  អារា៉ាប៊ ីសាអ៊ឌូតី  ធ-
ន ឡើង វិញ ចំពោះ ទីផៃសារ បៃង 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ  នៅ ពៃល ពិភព - 
លោក កំពុង លង់ ខ្លួន ជាមួយ 
ការផ្ទុះ ឡើង  នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

អ្នក វិភាគ បាន ពៃមាន ថ ពិ-
ភពលោក នឹង អស់ កន្លៃង ស្តុក 
បៃង ចំពោះ បៃង ដៃល ផលិត 
លើស បៃសនិ បើ អ្នក ផលតិ មនិ 
ធ្វើ ការងារ រួម គា្នោ ដើមៃបី កំណត់ 
ទិន្ន ផល ទៃនោះ  ។

លោក Roger Diwan អន-ុ 
បៃធន សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ 
កៃុមហ៊ុន  IHS Markit បាន 
សរសៃរ ក្នុង កំណត់ ហៃតុ របស់ 
លោក ថ  សន្និធិ បៃង តៃូវ បាន 
គៃ រពំងឹ ថ  ផ្ទកុ បាន ដល ់ទៅ រាប ់
ពាន់ លន បារៃ៉ល ក្នុង  ខៃ  មីន 
និង  ខៃ មៃសា។ 

លោក នយិយ ថ៖« ការ សា្ថា-
បន ដៃល មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន 
នឹង អាច ផ្ទុក លើស សមត្ថភាព 
ផ្ទុក ទូទំង ពិភព លោក  នៅ ពាក់- 
កណា្តាល តៃីមាស ទី២ ឆ្នោំ ២០ 
២០  នៃះ »៕ AFP/RR

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ែខមីន ឆ្នោំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ១៣

ក្រងុ សងិ្ហបរុីៈ ទនិ្ននយ័ ផ្លវូការ 
កាល ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ បងា្ហាញ ថ 
សៃដ្ឋកិច្ច សិង្ហបុរី  ដៃល ជា បៃ-
ទៃស ន ំមខុ គៃ ផ្នៃក ពាណជិ្ជ កម្ម 
ក្នុង តំបន់ អាសុី បាន ធ្លាក់ ចុះ ដ៏ 
អាកៃក់ បំផុត នៅ ក្នុង តៃីមាស ទី 
១ ឆ្នោ ំ២០២០ នៃះបើ  គតិ ចាប-់ 
តាំងពី  វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ  សកល 
កាល  ពី ឆ្នោំ២០០៨  ។

តាម ការ ពៃយាករ មុន របស់ កៃ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម  ផលិត ផល 

ក្នុង សៃុក សរុប (GDP)  ដៃល 
គៃប ដណ្តប់ដោយ  វសិយ័ ពាណ-ិ 
ជ្ជ កម្ម  បាន ធ្លាក់  ចុះ  ២,២  ភាគ-
រយ ក្នងុ តៃមីាស ដបំងូ ឆ្នោ ំ២០២០ 
នៃះ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច គា្នោ 
កាល ពី ឆ្នោំ មុន  ហើយ បើ ធៀប 
នងឹ  តៃមីាស មនុ គ ឺ បាន ធ្លាកច់ុះ   
១០,៦ ភាគរយ។

ការ ជាប់ គាំង   និង  វិធនការ 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការ- 
រីករាល ដាល នៃ វីរុសកូរ៉ូណា 

ដៃល ដាក់ចៃញ ដោយ រដា្ឋាភិ-
បាល នៅ ទូទំង សកលលោក 
កំពុង ធ្វើ ឲៃយ ខូច ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដៃល   នៅ ពៃល នៃះ អ្នក វភិាគ ជា- 
ចៃើន រពំងឹថ នងឹ ធ្លាក ់ចុះ កាន-់ 
តៃ ជៃ និង កាន់ តៃ យូរ ។ 

ជា មជៃឈមណ្ឌល  ដើរ កមៃសាន្ត  
និង ហិរញ្ញវត្ថុ  សិង្ហបុរី គឺ ជា បៃ-
ទៃស ទ១ី  ដៃល តៃវូ វាយ បៃហារ 
ន អំឡុង ពៃល វិបត្តិ សកល។

កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម ក៏ បាន 
ទមា្លាក ់បន្ថៃម ទៀត នវូ ការ ពៃយាករ  
GDP  របស់ខ្លួន សមៃប់ ឆ្នោំ នៃះ 
ដោយ វា អាច នងឹ  ធ្លាក ់ចុះ ចនោ្លាះ 
ពី  ១,០  ទៅ   ៤,០ ភាគរយ ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឲៃយ ដងឹ ថ  ៖ « នៅ ពៃល សា្ថានភាព 
ជំងឺកូវីដ ១៩  កំពុង  វិវឌៃឍ យ៉ាង 
លឿន  នៅ ពៃញ ពិភព លោក  
កមៃិត នៃ ភាព មិនបៃកដ បៃជា 
នៅតៃខ្ពស់ ជុំវិញ ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ  
និង រយៈ ពៃល  នៃ ការ រីក រាល- 
ដាល នៅ លើសកលលោក»។

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម អះអាង 
ថ ៖ «ទោះ ជា យ៉ាង ណា តលុៃយ-
ភាព នៃ ហានិភ័យ មាន ទំនោរ 
ទៅ រក ការ ធ្លាក់ ចុះ »។ 

ទោះបជីា យ៉ាង ណា   ទនិ្ននយ័ 
មិន  គៃប ដណ្តប់ លើ រយៈពៃល 
ពៃញ លៃញ នោះ ទៃ  ដៃល មាន 
ន័យ ថ ទិន្ន ន័យ អាច មាន ការ- 
បៃ បៃួល  ហើយ បៃហៃល អាច 
អាកៃក់ ជាង នៃះ ផង ក៏ ថ បាន។

ដចូ បៃទៃស ជាចៃើន ទៀត ដៃរ  
សិង្ហបុរី  បាន ចាត់ វិធនការ ទប់ - 
សា្កាត ់នវូ ការ រកីរាលដាល  រមួ ទងំ  
ការ ហាម ឃាត់ ភ្ញៀវ  បរទៃស ធ្វើ - 
ដំណើរ ចូល  បៃទៃសខ្លួន ។ បៃ-
ទៃសនៃះ បាន រាយការណ ៍ពី ការ-  
ឆ្លង  ៦៣១  ករណ ី ដៃលរមួ ទងំ  
អ្នក សា្លាប់ ២ករណី ផង  ដៃរ ។

មនុ វរីសុ នៃះ រាលដាលសៃដ្ឋ-
កិច្ច  បៃទៃស សិង្ហបុរី បាន ធ្លាក់ 
ចុះ រួច  ទៅ ហើយ  ដោយ សារ តៃ 
សង្គៃម ពាណិជ្ជ កម្ម  អាមៃរិក 
និង ចិន៕  AFP/RRស្រវាកម្ម គឺ ជា ផ្ន្រក ដ៏ សំខាន់ ក្នងុ ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ សិង្ហបុរី។ រូបថត AFP

ពោត គឺ ជា ផលិតផល កសិកម្ម ដ៏ សំខាន់ មួយ  ដ្រល ប្រទ្រស    មីយ៉ាន់ម៉ា  
នំា ច្រញ ទៅ ប្រទ្រស ថ្រ   ជា ច្រើ ន តោន រៀង រាល់ ឆ្នា ំ។ រូបថត AFP

GDPសិង្ហបុរីនឹងធ្លាក់ចុះទាបបំផុតចាប់តំាងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាង
មីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទ្រសថ្ររង
ផលប៉ះពាល់ពីការបិទព្រដំ្រន

 ក្រងុ ណ្រពីដោៈ មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់  
រដា្ឋាភបិាល កៃងុ ណៃពដីោ បាន 
និយយ ថ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម 
របស ់មយី៉ានម់ា៉ា ជា មយួ បៃទៃស 
ថៃ កំពុង ទទួល រង នូវ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ពី ការ បិទ ចៃក   ពៃំ ដៃន។

លោក U Khin Maung Lw- 
in ជនំយួ ការ លៃខាធកិារ កៃសងួ  
ពាណិជ្ជកម្ម បាន បៃប់ ថ  បៃ-
ទៃស ថៃ បាន បទិពៃ ំដៃន ជា ចៃើន   
តាម បណ្តាយ ពៃំដៃន ជា មួយ 
មីយ៉ាន់ មា៉ា ចំពោះ ទំនិញ  និង 
មនុសៃស និង បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ទំនិញ ឆ្លងកាត់ តៃ តាម ចៃក ២ 
ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល នៃះ គឺ ជា ផ្នៃក- 
មយួ នៃ កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹបៃង ដើមៃប ី 
ទប់សា្កាត់ ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ។

រដា្ឋាភិបាល ថៃ  បានបៃកាស 
បទិ  សា្ពាន មតិ្តភាព Mae Soat-
Myawaddy លៃខ១ ក្នុង រដ្ឋ 
Kayin កាលពី ថ្ងៃទី២១ និង 
បន្ទាប់ មក បាន បិទ សា្ពាន មិត្ត-
ភាព លៃខ២ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៣ 
ខៃ មីន។ ការបិទ ចុងកៃយ 
នៃះ មាន ន័យ ថ  មានតៃ ទំនិញ 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល អាច   ឆ្លងកាត់ 
សា្ពាន មិត្តភាព លៃខ២ បាន។

 កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ក៏បៃទៃស 
ថៃ បាន បិទ ចៃក ពៃដំៃន ដៃរ  រួម- 
មាន  Tachileik, Htee Khee 
និង Mawtaung។ ការ ឆ្លង- 
កាត ់ របស ់បៃជាជន  ទនំញិ  នងិ 
យនយន្ត នៅ ចំណុច ឆ្លងកាត់ 
អចិ ៃន្តៃយ៍  និង បណ្តាះអាសន្ន 
នៅ ក្នុង សៃុក Ya Naung ក៏ 
តៃវូ ផ្អាកដៃរ រហតូដល ់សា្ថានភាព  
វិល មករក ភាពបៃកៃតី វិញ។

យោងតាម សៃចក្តី ថ្លៃងការ-
ណ ៍ដៃល ចៃញ ដោយ រដា្ឋាភបិាល  
សៃុក  Ya Naung កាល ពី   
ថ្ងៃទ ី២២ ខៃមនី  មាន តៃ ទនំញិ 
ទៃ ដៃល តៃូវបាន អនុញ្ញាតឲៃយ 
ឆ្លងកាត់។ 

លោក U Khin Maung 
Lwin បាន នយិយថ  បៃទៃស 
មយី៉ានម់ា៉ា បាន បញៃឈប ់ការ អន-ុ
ញ្ញាត ឲៃយ ជនបរទៃស ចូល មក 
ក្នុង បៃទៃស តាមរយៈ ចៃក ពៃំ- 
ដៃន  ហើយ មានតៃ យនយន្ត 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល បាន អនុញ្ញាត។

លោក U Khin Maung 
Lwin  និយយ ថ ៖  «  បើ ទោះបី 
ជា បៃទៃស ថៃ បាន បិទចៃក ទ្វារ  
Tachileik  ក ៏  ទនំញិ នៅ តៃ អាច 
ឆ្លងកាត់ ចៃក Myawaddy ។ 
ពាណជិ្ជកម្ម មនិ តៃវូ បាន បញៃឈប ់
ទងំ សៃងុ ទៃ ប៉នុ្តៃ វានងឹមានផល-  
ប៉ះ ពាល ់នៅ ពៃល លហំរូ ទនំញិ 
តៃវូ បានដាក ់កមៃតិ។ លោកបន្ត  
ថ  វា លឿន ពៃក ក្នងុការ នយិយ 
ថ  តើ ផលប៉ះពាល ់ជាទទូៅ នងឹ 
ទៅជា យ៉ាងណា»។

ការ នំ ចៃញ សំខាន់ របស់ មី-
យ៉ាន់មា៉ា តាមរយៈ ចៃក Mya-
waddy  គ ឺទនិ្នផល ពោត ដៃល 
មាន តម្លៃ បៃមាណ ១,៥ លន 
ដុល្លារ តៃូវ បាននំ  ទៅ បៃទៃស 
ថ ៃ ជា រៀង រាល់ ឆ្នោំ។

រហូត មក ដល់ ឆ្នោំសារ ពើ ពន្ធ 
នៃះ  ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លងកាត់ 
ពៃដំៃន តាម តបំន ់Myawaddy 
បាន កើន ឡើងដល ់៥៥៥,៣២ 
លន ដលុ្លារ អាមៃរកិ  ដោយ ការ- 
នំ ចៃញ ពី មីយ៉ាន់មា៉ា  បាន តម្លៃ  
១៦៧,៨៨ លន ដុល្លារ  និង នំ - 
ចលូ មាន តម្លៃ  ៣៨៧,៤៤លន  
ដុល្លារ។ រីឯ  តាម ចៃក  Tachil-
eik  មាន តម្លៃ សរុប ៦៣លន 
ដលុ្លារតាម ចៃក Kawthaung 
មាន តម្លៃ  ១៧១ លន ដុល្លារ 
តាម  Myeik មាន តម្លៃ ៩០ 
លន  ដលុ្លារ តាម Htee Khee 
មាន តម្លៃ  ៨៨២ លន ដុល្លារ 
ចៃក Maw Taung មាន តម្លៃ  
១១ លន ដុល្លារ និង  Maese 
មាន តម្លៃ ជាង ២ លន ដលុ្លារ ៕  
My.times/LA

ការពន្រយារព្រលបោះឆ្នោតព្រទឹ្ធសភាអាម្ររិក  
បានធ្វើឲ្រយតម្ល្រប្រងក្នងុតំបន់អាសីុធ្លាក់ចុះ

ទិដ្ឋភាពនៅ រោង ចក្រ ផលិត ប្រង មួយ កន្ល្រង ក្នងុ ប្រទ្រស បារំាង។ រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   www.postkhmer.com១៤

គ្រូជនជាតិជប៉ុនមក
ជួយបង្រៀនសិស្ស
ថ្នាក់បឋមសិក្សានៅ
ក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង  

 ការអប់រំwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 វៃលា ម៉ោង ១ រសៀល នា ថ្ងៃ ពៃហ-
សៃបតិ៍ ខណៈ សិសៃស កំពុង តៃៀម ចូល 
រៀន អ្នកសៃី Nagaya Keiko ដៃល 
ជា គៃបូងៃៀន តន្តៃ ីជនជាត ិជប៉នុ កពំងុ 
ឈរ នៅ ជតិ ក្តា រខៀន ជាមួយនឹង ឧបក-
រណ៍ និង សម្ភារ បងៃៀន តន្តៃី ដើមៃបី 
តៃៀម បងៃៀន កូនសិសៃស របស់គាត់ ។ 

 យោងតាម ទភី្នាកង់ារ សហបៃតបិត្ត-ិ 
ករ អន្តរជាតិ ជប៉ុន (Jica) អតៃ ចុះ 
ឈ្មោះ ចលូរៀន របស ់កមុរ តចូ អាយ ុព ី
៣ ដល់ ៥ ឆ្នាំ នៅ កម្ពុជា គឺ នៅមន 
កមៃិត ទាបនៅឡើយ ពោលគឺ កុមរ 
អាយុ ៣ ឆ្នាំ ដៃល បាន ចុះឈ្មោះ ចូល 
រៀន មន ១៦,៦ ភគរយ កុមរ អាយុ 
៤ ឆ្នាំ មន ២៩,១ ភគរយ និង កុមរ 
អាយុ ៥ ឆ្នាំមន តៃឹម តៃ ៦១,៤ ភគ-
រយ  ប៉ុណ្ណោះ ។   

 អង្គករ Jica កំពុង គាំទៃ គោលដៅ 
អភិវឌៃឍន៍ ធនធានមនុសៃស កៃម 
ផៃនករ យុទ្ធសាស្តៃ វិស័យ អប់រំ 
២០១៩-២០២៣ របស់ កៃសួង អប់រំ 
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ សមត្ថភព គៃូ-
បងៃៀន  និង លទ្ធផល នៃ ករសិកៃសា 
របស់ សិសៃស ។ 

 អង្គករ Jica បាន កសាង វទិៃយាសា្ថាន 
គរុកោសលៃយ សាកលៃបង ចំនួន ២ គឺ១ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង ១ទៀត 
នៅក្នុង កៃុង បាត់ដំបង  ដៃលជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ គមៃង សហបៃតិបត្តិករ 

បច្ចៃក ទៃស រយៈពៃល ៦ ឆ្នាំ របស់ខ្លួន 
អនវុត្ត របូមន្ត «១២+៤» ដើមៃប ីធានាថា 
គៃូបងៃៀន មន មូលដ្ឋានគៃឹះ រឹងមំ 
រយៈពៃល ៤ ឆ្នាំកៃយ បញ្ចប់ ថា្នាក់ 
វិទៃយាល័យ ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន គៃូបងៃៀន នៃ កម្មវិធី អ្នក- 
ស្ម័គៃ ចិត្ត សហបៃតិបត្តិករ កៃ-
បៃទៃស ជប៉ុន (JOCV) ចំនួន ១៨ 
នាក ់កពំងុស្ថតិ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
ជួយ ឲៃយ ករចូល រៀន របស់ កុមរ តូច  
នៅ កម្ពុជា កន់តៃ បៃសើរ ។ 

 អ្នកគៃ ូNagaya អាយ៣ុ០ឆ្នា ំមន 
ដើមកំណើត មកពី ទីកៃុង Nagoya 
នៃខៃត្ត Aichi បៃទៃស ជប៉ុន បានមក 
ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា កលពី ៨ ខៃ មុន 
បនា្ទាប់ពី អ្នកគៃូ ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី 
JOCV។ 

 អ្នកគៃូ បាន ចំណាយពៃល ៧០ ថ្ងៃ 
ដើមៃបី រៀន អាន ភសា ខ្មៃរ នៅ បៃទៃស 
ជប៉ុន មុនពៃល ធ្វើដំណើរ មក កៃុង 
បាត់ដំបង ដើមៃបី បងៃៀន នៅ សាលា-
បឋមសិកៃសា អនុវត្ត ដៃលមន ទីតាំង 
ស្ថិតនៅក្នុង វិទៃយាសា្ថាន គរុកោសលៃយ 
ខៃត្ត ។ 

 អ្នកគៃ ូNagaya ជិះ កង ់ក្នងុ ចម្ងាយ 
ផ្លូវ បៃហៃល ៤ គីឡូម៉ៃតៃ ដើមៃបី មក 
បងៃៀន ជា រៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយ ពៃល 
លា្ងាច គាត ់ចណំាយពៃល  រៀន នយិាយ  
ភសា ខ្មៃរ នៅ វត្ត កៃបៃរ នោះ ។ 

 អ្នកគៃូ Nagaya បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
តាម រយៈ អ្នកបកបៃ ថា  គាត់ មក កន់ 
បៃទៃស កម្ពជុា ពពីៃះ គាត ់បាន ដងឹ អពំ ី
បៃវត្ត ិដ ៏ឈចឺាប ់របស ់កម្ពជុា ហើយ គាត ់
ចង់ ជួយ បៃទៃស នៃះ » ។ 

« វា ពិតជា លំបាក ណាស់ ក្នុងករ- 
ធ្វើឲៃយ  ក្មៃងៗ សបៃបាយចិត្ត ក្នុង ពៃល 
ដៃល អ្នកមន អារម្មណ៍ សោកសៅ ។  
ខ្ញុ ំចលូចតិ្ត បៃជាជន កម្ពជុា ពកួគៃ មន 
ចិត្តល្អ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ពិតជា សៃឡាញ់ ទីនៃះ 
ណាស់ » ។ 

 អតីត និសៃសិត សាកលវិទៃយាល័យ 
Aichi University of Education 
រូបនៃះ បន្តថា ៖« បៃទៃស កម្ពុជា កំពុង 
ជួប ករលំបាក ពីពៃះ មន សាលា-
រៀន គៃប់គៃន់ ហើយ  ប៉ុន្តៃ នៅខ្វះ     
គៃូ បងៃៀនថា្នាក់បឋមសិកៃសា » ។ 

 អ្នកគៃ ូNagaya ងៃៀ ន សសិៃស ចនំនួ 
៣៦១ នាក ់ចាបព់ ីថា្នាក ់ទ ី១ រហតូដល ់
ថា្នាក់ ទី ៦ ហើយ គាត់ បងៃៀន មុខ វិជា្ជា 
គណិតវិទៃយា និង វិទៃយាសាស្តៃ ទៅ ថា្នាក់ 
ខ្ពស់ជាង នៃះ ។ 

 អ្នកគៃ ូឲៃយ ដងឹថា  គាត ់បានដក ់ពាកៃយ 
ចូលរួម កម្មវិធី JOCV ខណៈ គាត់ 

កំពុង បងៃៀន តន្តៃី នៅ សាលាបឋម- 
សិកៃសា មួយ នៅឯ សៃុកកំណើត របស់ 
គាត់ ។ 

 នៅពៃល សួរថា  តើ សិសៃស កម្ពុជា 
ខុសគា្នា យា៉ោងណា ពី អតីត សិសៃស របស់ 
គាត ់នៅ សាលាបឋមសកិៃសា Narawa 
Elementary School អ្នកគៃូ Na-
gaya ឆ្លើយ ទាំង យក កៃ មទប់ 
សំណើច ថា ៖« សិសៃស ជប៉ុន គឺ ខុសពី 
សិសៃស នៅ កម្ពុជា។ សិសៃស ទាំងអស់ 
នៅពៃល ពួកគៃ ឮសំឡៃង ជួង គៃ តៃូវ 
ទៅ អង្គយុ ទៅក្នងុ ថា្នាក ់ ហើយ នៅពៃល 
គៃួ បងៃៀន កូនសិសៃស សា្តាប់ ។ ប៉ុន្តៃ នៅ 
កម្ពុជា កូនសិសៃស តូចៗ ចូលចិត្ត លៃង 
ចៃើន » ។ 

 អ្នកគៃូ Nagaya លើកឡើងថា 
កូនសិសៃស នៅទីនៃះ មិនមន សម្ភារ 
បៃណីតៗ ដូច នៅ សាលា បៃទៃស 
ជប៉ុន ទៃ ប៉ុ ន្ត អ្នក គៃ ូ តន្តៃី រូបនៃះ នៅ 
តៃមន សុទិដ្ឋិនិយម ថា  ក្មៃងៗ ទាំង 
នៃះ នងឹមន អនាគត ភ្លសឺា្វាង នៅពៃល 
អនាគត ។ 

 លោកសៃី ទៃព វណ្ឌី នាយិករង នៃ 
វិទៃយាសា្ថាន គរុកោសលៃយ បាត់ដំបង 

(BTEC) ថ្លៃងថា  លោកសៃី ពិតជា 
សូម កោតសរសើរ ករលះបង់ របស់ 
អ្នកគៃូ Nagaya ចំពោះ សាលារៀន 
និង កូនសិសៃស របស់គាត់ ។  

 លោកសៃ ីបាន សង្កតធ់្ងនថ់ា  វា ពតិជា 
មនតម្លៃ ណាស់ ដៃលមន គៃូបងៃៀន 
បៃកបដោយ ករលះបង់  និង សមត្ថ-
ភព  នៅ វទិៃយាសា្ថាន នៃះ សងៃឃមឹថា លោក 
គៃូ អ្នកគៃូ ផៃសៃង នឹង យក គំរូ តាម ។ 

 លោកសៃ ីបានបន្ថៃមថា  ករលះបង ់
របស់គាត់ គឺ បងា្ហាញ ពី ករងារ ដៃល 
រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន កំពុង ធ្វើ នៅក្នុង 
ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា ។ 

 លោកសៃ ីទៃព  វណ្ឌ ីថ្លៃងថា ៖« រហតូ 
មកដល់ ពៃលនៃះ វិទៃយាសា្ថាន BTEC 
បាន បណ្តុះបណា្តាល គៃូ បាន ២ជំនាន់ 
ហើយ ដោយ បៃើបៃស ់របូមន្ត ១២+៤ 
ហើយ វា មន សារៈសំខាន់ ណាស់ 
សមៃប់ គរុ សិសៃស ដៃល ទទួលបាន 
ករបណ្តុះ បណា្តាល ល្អ បំផុត ពី គៃូ 
ដៃលមន សមត្ថភព ដើមៃបី បង្កើន 
សមត្ថភព ធនធាន មនុសៃស នៅ កម្ពុជា 
នងិ បង្កើន ករចុះឈ្មោះ ចលូ រៀន របស ់
សិសៃស »៕  

កូនសិស្សរបស់អ្នកគ្ូ Keiko កំពុងរៀនភ្ល្ង។ អ្្នកគ្ូជនជាតិជប៉ុនព្លថ្ល្ងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន។  សិស្សនិងអ្នកគ្ូបង្ហាញភាពស្និទ្ធសា្នាលព្លម៉ោងសម្ក។  

អ្នកគ្ូ Nagaya Keiko កំពុងបង្ៀនសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាប្កបដោយទឹកមុខរីករាយ។ 



WORLD

www.postkhmer.com

ប្រជាជនហុងឌូរ៉ាសធ្វើការតវ៉ាប្រឆំាងបម្រមគោចររបស់រដ្ឋភិបាល
  ប៉ូលិសប្រឆាំងកុបកម្ម  ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុមអ្នកបើកបរ និងអ្នកធ្វើការងារដ្រលទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដ្រលប នបិទផ្លូវនៅក្នុងក្រុងត្រហ្គូសុីហ្គាល់ប៉ាកាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រមីនា ខណៈ
ពួកគ្រតវ៉ាប្រឆាំង«បម្រមគោចរ»ដ្រលច្រញដោយរដ្ឋាភិបល    ដើម្របីបញ្ជឲ្រយប្រជ ជនទាំងអស់ដក់ខ្លួនពួកគ្រឲ្រយនៅដច់ដោយឡ្រកនៅក្នុងផ្ទះដើម្របីទប់សា្កាត់ការរាលដលវីរុសកូរ៉ូណា៕ AFP 

ប្រធនWHOជំរុញឲ្រយប្រទ្រសទំាងអស់...
តពទីពំរ័១...អស់ដ្រលបន

ណ្រនាំវិធានការបិទដ្រលមិន
ធា្លាប់មានពីមុន ដើម្របីបញ្រឈប់
ការរាលដលជំងឺកូវីដ១៩
ដោយបនក្រើនរំឭកថាវិធាន-
ការទាងំន្រះនងឹមនិបញ្រឈប់ជងំឺ
ឆ្លងរាតល្របាតន្រះបនដោយ-
ផ្ទាល់នោះទ្រ។
លោកត្រ្រដូស បនបងា្ហាញ

សកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន៦
ដើម្របីធ្វើឲ្រយវិធានការដ្រលមាន
គោលដៅច្របាស់ន្រះកើតឡើង
ពិតប្រកដ។
ជពិស្រសនោះ លោកត្រ-

្រដូសបនអំពាវដល់ប្រទ្រសទំាង-  
អស់ឲ្រយពង្រកីការបណ្តុះបណា្តាល
និងដក់ពង្រយកមា្លាំងការងារ
ថ្រទាំសុខភាព និងសុខភាព
សាធារណៈអនុវត្តប្រព័ន្ធ
មួយដើម្របីស្វ្រងរកករណីដ្រល
សង្រស័យនៅកម្រិតសហគមន៍
និងបង្កើនផលិតកម្មសមត្ថ-
ភាពនិងលទ្ធភាពន្រការធ្វើ

ត្រស្តរកវីរុស។
លោកក៏បនស្នើឲ្រយធ្វើកំ-

ណត់សមា្គាល់ ផ្លាស់ប្តូរ និង
បំពាក់សមា្ភារអគារសម្រប់
ព្រយាបលនងិដក់អ្នកជងំឺឲ្រយនៅ
ដច់ដោយឡ្រក បង្កើតផ្រន-
ការនងិដណំើរការច្របាស់លាស់
ដល់ទំនាក់ទំនងពីការដក់ឲ្រយ
នៅដច់ដោយឡ្រកនិងការ-

ផ្តោតរបស់រដ្ឋាភបិលទាងំមលូ
ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិង
គ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបនថ្ល្រងថា៖«វិធាន-

ការទាំងន្រះគឺជមធ្រយាបយ
ល្អបំផុតដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆាំង
និងបញ្រឈប់ការឆ្លងដើម្របីឲ្រយ
ព្រលដ្រលការរតឹបន្តងឹនោះត្រវូ
បនដកហើយជំងឺន្រះមិនកើត-

ឡើងជថ្មីតទៅទៀត»។
ការវស់ស្ទង់សា្ថានការណ៍

របស់WHO បនបងា្ហាញថា
ករីណឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន
៤១៦៦៩៨នាក់ត្រូវបនគ្រ
រាយការណ៍នៅទូទាំងពិភព-
លោកនៅត្រឹមម៉ាង១៧ៈ០០
ម៉ាងសកលកាលពីថ្ង្រពុធ
ខណៈជំងឺន្រះបនរាលដល់
១៩៦ប្រទ្រសនិងតំបន់។
ចំនួនអ្នកសា្លាប់ដោយសារ

ជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទាំងពិភព-
លោកបនកើនឡើងដល់១៨-
៥៨៩នាក់។
នៅក្រប្រទ្រសចិនចំនួន

ករណីឆ្លងកើនឡើងដល់
៣៣៤៨១៧នាក់ក្នុងនោះ
មាន១៩០០០០ករណីត្រូវ
រាយការណ៍ដោយប្រទ្រសប៉ះ-
ពាល់បំផុតដោយមានជង៣
មឺុននាក់នៅក្នុងប្រទ្រសនីមួយៗ 
គឺអីុតាលីអាម្ររិកអ្រស្របា៉ាញ
និងអាល្លឺម៉ង់៕Xinhua/PSA

លោកត្រ្រដូសអាដហ ណូមហ្គឺប្រ៊ីយ្រស៊ុសធ្វើសន្និសីទកាស្រត។AFP

ថ្របង្កើតបុ៉ស្តិ៍ត្រួតពិនិត្រយចំនួន៣៥៧
ដើម្របីទប់ស្កាត់ការរាលដលកូវីដ១៩
ក្រុងបាងកកៈ ទីបញ្ជការ

កងកមា្លាងំប្រដប់អាវធុជតិថ្រ
បនបង្កើតឲ្រយមានប៉ុស្តិ៍ត្រួត-
ពិនិត្រយចំនួន៧កន្ល្រងនៅក្នុង 
ទីក្រងុបងកកនិង៣៥០កន្ល្រង
បន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងខ្រត្តមួយ
ចំនួនផ្រស្រងទៀតដើម្របីត្រួត-
ពិនិត្រយក្រុមអ្នកដំណើរមកពី
គ្រប់ខ្រត្តទំាងអស់និងជួយទប់-
សា្កាត់ការរាលន្រវីរុសកូរ៉ូណា
ផ្លូវដង្ហើមប្រភ្រទថ្មី២០១៩
(ជំងឺកូវីដ១៩)។
ការប្រកាសនោះបនឲ្រយដឹង

ថាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្រយទាំងនោះគឺ
ធ្វើឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយទៅ
កាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ្រលបន
ធ្វើការបញ្ជជមួយការត្រួត-
ពិនិត្រយវិធានការសន្តិសុខទាក់-
ទងទៅនងឹការឆ្លងរកីរាលដល
ជងំឺកូវដី១៩នៅក្នងុប្រទ្រសថ្រ
បច្ចុប្របន្ន។
ការប្រកាសនោះបនឲ្រយដឹង

ថាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្រយទាំងអស់
នោះកំពុងត្រូវបនគ្រប់គ្រង
ដោយយោធាប៉ូលិសនិង
មន្ត្រីរាជការសុីវិលដ្រលបន
ត្រួតពិនិត្រយក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរ
ដើម្របីធ្វើត្រស្តរករោគសញ្ញាជងំឺ
កូវីដ១៩និងស្វ្រងរកអាការ
ឈានទៅរកហនិភ័យការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩។
ការប្រកាសដដ្រលន្រះបន

និយាយថាប្រជជនថ្រស្ថិត
នៅក្នុងហនិភ័យន្រការឆ្លងរីក- 
រាលដលគរួឲ្រយគ្រះថា្នាក់អាច
នឹងត្រូវបនរក្រសាទុកពួកគ្រឲ្រយ
នៅក្នងុតបំន់ដច់ដោយឡ្រកពី
គ្រឲ្រយបនសមរម្រយបំផុត។
ការប្រកាសនោះបនឲ្រយដឹង

ទៀតថា៖«វិធានការទាំងន្រះ
នឹងត្រូវបនអនុវត្តនៅព្រល-
ណាចាបំចប់៉ណុ្ណោះដើម្របីកាត-់ 
បន្ថយការប៉ះពាលដ់លជ់វីតិជ
រៀងរាល់ថ្ង្រន្រះ»៕BKP/SK



ក្រងុយ៉ាងំហ្គោនៈ មជឈ្ មណ្ឌល ផ្តល ់
ឈាម ជាតិមី យ៉ាន់ ម៉ា កាល ពី ថ្ង្ ពុធ  
បាន អំពាវ នាវ ជា បនា្ទាន់ មួយ  ទៅ កាន់ 
មនុស្ស មន សុខ ភាព ល្អ ទាំង អស់ ត្ូវ 
ផ្តល់ ឈាម  ខណៈ ក្ុម អ្នក បរិច្ចាគ 
ឈាម មួយ ចំនួន  បាន ធ្លាក់ ចុះ  នៅ 
ចំព្ល មន ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល ជំងឺ-
កវូដី ១៩ កាន ់ត ្អាកក្ ់ខ្លាងំ ឡើង  នៅ 
ក្នុង ប្ទ្ស មី យ៉ាន់ ម៉ា មួយ ន្ះ ។ 

 លោក ស្ី ដាវ ធី តា អ៊ួង  ជា អគ្គ-
នាយក រង ន្ មជ្ឈ មណ្ឌល ផ្តល់ ឈាម 
ជាត ិម ី យ៉ាន ់ម៉ា  បាន ថ្លង្ ថា  ចនំនួ អ្នក 
បរិច្ចាគ ឈាម  បាន ធ្លាក់ ចុះ រហូត ដល់  
ចំនួន ២០ នាក់ នៅ ក្នុង  ខ្ មី នា  ពី 
១៥០នាក់ កាល ពី ខ្ កុម្ភៈ កន្លង ទៅ ។ 

 លោក ស្ី ដាវ ធី តា អ៊ួង  បាន ថ្ល្ង 
ថា៖« ហត្ ុផល សមប្ ់ការ ធ្លាក ់ចុះ  គ ឺ
ដោយ សារ ការ ព្ួយ បារម្ភ អំពី ជំងឺ-
កូវីដ១៩ បច្ចុប្បន្ន » ។ «មជ្ឈ មណ្ឌល 
ផ្តល់ ឈាម ជាតិ មី យ៉ាន់ ម៉ា  មិន អាច 
រៀប ចំ យុទ្ធនា ការ បរិច្ចាគ ឈាម 
នោះទ្  ខណៈ រដា្ឋាភិ បាល  បាន ស្នើ ឲ្យ 
ប្ជា ជន  បញ្ចៀស ការ ប្មូល ផ្តុំ 
ជាសាធរណៈ នោះ »។ 

 លោក ស្ី  បាន បន្ថ្ម ថា៖ « យើង 
បាន ពឹង ផ្អ្ក ទៅ លើ បុគ្គល ម្នាក់ ៗ  
ដើម្បី បរិច្ចាគ ឈាម »ហើយ « យើង 
កពំងុ ត្វូ ការ ឈាម បហ្ល្  ៤ ០០០ 
ប្លាក ត្ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ខ្ » ។ 

លោក ស្ី បាន បន្ថ្ម ថា  មជ្ឈ- 

មណ្ឌល ផ្តល់ ឈាម ជាតិ មី យ៉ាន់ ម៉ា  
មន កិច្ច ខិត ខំប្ឹង ប្ង របស់ ខ្លួន 
យ៉ាង ខ្លាងំ  ដើមប្ ីបញ្ចុះ បញ្ចលូ ក្មុ អ្នក 
បរចិ្ចាគ តាម រយៈ ការ ណ ្នា ំតាម លខ្ 
ទូរស័ព្ទ ២៤ ម៉ាង ទៅ ពួក គ្ ផ្ទាល់ ។  

លោក ស្ី  បាន ថ្ល្ង ថា ៖« យើង ស្នើ 
ឲ្យ មនុស្ស មន សុខ ភាព ល្អ  ជួយ ដល់ 
ក្ុម អ្នក ជំងឺ តាម រយៈ ការ បរិច្ចាគ 
ឈាម របស់ ពួក គ្ » ។ 

 មជ្ឈ មណ្ឌល ផ្តល់ ឈាម ដ្ល  គ្ប់ - 
គ្ង ដោយ រដា្ឋាភិ បាល  កំពុង ជួយ- 
សង្គ្ះ អ្នក ជំងឺ ឈឺ ធ្ងន់  អ្នក ជំងឺ ក្អួត 
ធ្លាក់ ឈាម  និង ករណី សង្គ្ះ បនា្ទាន់ 
មហា រីក  ដើម្បី បញ្ចូល ឈាម ជួយ 
សង្គ្ះ អ្នក ជំងឺ៕ MyanmarTimes/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្សុក្ ទី២៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

អ្នកបរិច្ចាគកំពុងផ្តល់ឈាមនៅក្នងុមជ្រឈមណ្ឌលនៅទីក្រងុយ៉ាងំហ្គោន។MyanmarTimes

ក្រុងប៉ារីសៈ  យោង តាម 
ចំនួន សរុប របស់ កាស្តAFP  
កាល ពី ថ្ង្ ពុធ  បាន ឲ្យ ដឹង ថា  
មនុស្ស ជាង ៣ ពាន់ លាន នាក់  
ត្ូវ បាន គ្ ស្នើ ឲ្យ សា្នាក់ នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ មនិ ឲយ្ ចញ្ ក ្ នៅ ក្នងុ ជតិ 
៧០ប្ទ្ស និង តំបន់   ខណៈ 
ក្ុម រដា្ឋាភិ បាល មួយ ចំនួន នៅ 
លើ ពិភព លោក  បាន ប្យុទ្ធ - 
ប្ឆំង ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល       
វី រុសកូរ៉ូ ណា  ប្ភ្ទ ថ្មី  ដ្ល 
កំពុង   រាត ត្បាត  នៅ ទូ ទាំង 
សកល លោក ។ 

 ប្ទ្ស ភាគ ច្ើន នៅ  លើ  
សកល លោក  បាន ព្ួយបារម្ភ 
យ៉ាង ខ្លាំង  នៅ ក្នុង នោះ មន 
ប្ទ្ស អាហ្សង់ ទីន  អង់ គ្ល្ស  
បារាំង  ឥណា្ឌា  និង អុីតាលី  និង 
រដ្ឋ ជា ច្ើន ទៀត របស់ អាម្រិក 
បាន បង្ខំ ចិត្ត ចត់ វិធន ការ បិទ 
មិន ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ ច្ញ ចូល នៅ 
ក្នងុ បទ្ស្ របស ់ខ្លនួ ។  ចណំក្ 
បទ្ស្ ផស្ង្ ទៀត  បាន ណ ្នា ំ

ឲ្យ ដាក់ បម្ម គោចរ  ដាក់ 
មនសុស្ ឲយ្ នៅ ដាច ់ដោយ ឡក្-
ពី គ្  និង ណ្ នាំ ឲ្យ មនុស្ស ក្នុង 
សង្គម ផ្ស្ង ទៀត  តូ្ វ នៅ ឲ្យ 
ឆ្ងាយ ពី គ្នា ។ 

 ប្ទ្ស  បា៉ាណា ម៉ា  កាល ពីថ្ង្ 
ពុធ  តូ្វ បាន គ្ ដាក់ បញ្ចលូ ក្នងុ 
បញ្ជ ីរ មួ របស់ កុ្ម ប្ទ្ស នៅ លើ 
ពិភព លោក ចុង ក្យបំផុត  បាន  
បិទ មិន ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ ច្ញ ចូល  ក្នងុ  
ប្ទ្ស ។  ចំណ្កឯ ប្ទ្ស 
អា្រហ្វកិ ខង ត្បូង  នឹង ចប់ ផ្តើម 
បិទ រយៈ ព្ល ២១ ថ្ង ្ ចប់ ពី ថ្ង្ 
ព្ហស្បតិ៍ (ថ្ង ្ទី ២៦-ខ្មីនា ) ។ 

នៅ តាម បណា្តា បទ្ស្ ភាគ- 
ច្ើន  គឺ នៅ ត្ នាំគ្នា ច្ញ ទៅ 
ធ្វើការ ទៅ តាម លទ្ធ ភាព រៀង ៗ  
ខ្លនួ  ទៅ ទញិ សប្ៀងអាហារ  នងិ 
ស្វ្ង រក ថា្នាំ ព្ទ្យ សម្ប់ ប្ើ- 
ប្ស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ 

ទោះប ីជា យ៉ាង  ណា ក៏ដោយ 
ក ៏មនបទ្ស្ យ៉ាងតចិ ចនំនួ ៧  
ឬ  តំបន់   ដ្ល  មនប្ជាជន  

ចំនួន៤១៦ លាន នាក់  ហើយ 
នៅ ក្នុង នោះ មន ប្ទ្ស អុីរ៉ង់  
អាល្លឺ ម៉ង់  និង កាណាដា  បាន 
អំពាវនាវ ឲ្យ ពល រដ្ឋ របស់ ពកួ គ្ 
ត្វូ សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ខណៈ  ដល្ 
មិន មន ការ ចំ បាច់ ដាក់ ឲ្យ នៅ 

ដាច់ ដោយឡ្ក ពី គ្ នោះ ទ្ ។ 
 បទ្ស្ រសុស្ុ ី ត្វូ បាន គ ្ផ្តល ់

អនុសាសន៍ ចុង ក្យ បំផុត  
ដោយ ឲ្យ លោក ប្ធ នា ធិប តី-
វ៉្លាឌី មៀរ  ពូ ទីន  ប្កាស មិន ឲ្យ 
ពល រដ្ឋ ធ្វើ ការ  រយៈ ព្ល ១- 

សបា្តាហ៍  នៅ សបា្តាហ៍ ក្យ ។ 
ប្ទ្សយ៉ា ង តិច  ចំនួន ១៨  

ឬ តំបន់ បាន ប្កាស ឲ្យ ប្ជា - 
ជន ជាង ៣០០ លាន នាក់  ត្ូវ 
សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួក គ្ 
មិន ឲ្យ ច្ញ ទៅខង ក្   នៅ 

ក្នុង នោះ មន ប្ទ្ស សុី លី  
អ្ហ្សុីប  កូត ឌឺវ័រ  និង ប្ទ្ស 
ស៊្ ប៊ីបាន ដាក់ បម្ម គោចរ ។ 

ការ ដាក់ បម្ម គោ ចរ យ៉ាង 
អាក្ក់ បំផុត  ត្ូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្នុង ប្ទ្ស អ្កា្វា ទ័រ  ដ្ល 
មនុស្ស នៅ ក្នុង ប្ទ្ស ន្ះ  
ត្ូវត្ សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ នៅ 
ចនោ្លាះ ម៉ាង ៥ ព្ឹក និង ម៉ាង ២ 
រសៀល ជា រៀង រាល់ ថ្ង្ ។ 

 ប្ទ្ស យ៉ា ង តិច ចំនួន ៥  បាន 
ដាក់ ទី កុ្ង មួយ ចំនួន ធំ  ឲ្យ នៅ-
ដាច់ដោយ ឡ្ក ពី គ្  ដោយ បាន 
ទប់ សា្កាត់ មនុស្ស មិន ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ 
ច្ញ ចូល នៅ ក្នងុ ទី កុ្ង  ។ 

បណា្តាទ ីក្ុង មយួ ចនំនួ  បាន   
រង ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាងខ្លាំង  នៅ 
ក្នុង នោះ មន រដ្ឋ ធ នី  គីន- 
សា្ហាសា  រដ្ឋធនី រី យ៉ាដ  និង រដ្ឋ- 
ធ ន ីបាគ ូ  រដ្ឋ ធន ីរបស ់សាធរ- 
ណ រដ្ឋ ប្ជា ធិប ត្យ្យ កុង ហ្គោ  
អារា៉ប៊ី  សាអ៊ូឌីត  និង ប្ទ្ស 
អាស៊្ ប្ ហ្សង់៕ AFP/SK 

មជ្ឈមណ្ឌល ផ្តល់ឈាមជ តិមីយ៉ាន់ ម៉ា អំពាវនាវ ឲ្យអ្នក  មនសុខភាពល្អបរិច្ចាគឈាម

មនុស្ សជង៣ពាន់លាននាក់ទូទ ងំពិភពលោកស្នាក់នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដ យ ស រវីរុស
ទាហានអ្រស្រប៉ាញម្នាក់ឈរនៅជិតគ្រដ្រលរៀបចំនៅឯមន្ទរីព្រទ្រយបណ្តោះអាសន្ន១នៅទីក្រងុបរស្រឡូណា។AFP ក្រមុបុគ្គលិកព្រទ្រយឈរតម្រង់ជួរប្រងុស្មារតីខណៈពួកគ្រត្រៀមលក្ខណៈបញ់ថ្នាំសម្លាប់ម្ររោគនៅទីក្រងុវូហាន។AFP

បុរសម្នាក់ថតមឈូសសកសពសច់ញាតិដ្រលស្លាប់ដោយសរឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅខ្រត្តបឺ៊រហា្គោមូ៉អីុតាលី។AFP



WORLDwww.postkhmer.com ១៧ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

 លោកម៉ាក្រងុ ថ្ល្រង សុន្ទ រកថា ក្រយពីធ្វើ  ទស្រសនកិច ្ច តំបន់មុលហៅ  ។ AFP

មន្ត្រ ីបូ៉លិស  សួរ អ្នក   បើក បរម្នាក់   រក   លិខិត  អនុញ្ញាត   ឲ្រយ ចាកច្រញ  ពី ផ្ទះ ។ AFP

ក្រុង ប៉ា រីសៈ  ដោយ បាន       
បៃ កាស   សង្គៃម   បៃឆំង នឹ ង      
«ស តៃូវ ដៃល មើល មិន ឃើញ »  
លោក បៃធានា ធិបតី បា រាំង 
អៃម៉ានយុអៃល  ម៉ា កៃងុ  កាល- 
ពី ថ្ងៃពុធ  បាន បៃកាស «កម្លាំង »  
កិច្ច បៃតិបត្តិ ការ រប ស់ កង ទ័ព  
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង     ការ រាត - 
តៃបាត នៃ វីរុស កូរ៉ូ ណា  និង គាំទៃ 
បៃជាជន ទាំង អស់ ។  

លោក ម៉ាកៃុង  បាន ថ្លៃង នៅ 
កៃ សង្វៀន នៃ ទសៃសន កិច្ច មន្ទីរ- 

ពៃទៃយ យោធា នៅ តបំន ់មលុ ហៅ  
ភាគ ខាង កើត នៃ បៃទៃស  ជា 
តំបន់  ដៃល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង បំផុត 
ថា ៖ « យើង ធ្វើ សង្គៃម  ហើយ 
បៃឈម នឹង វីរុស រាត តៃបាត យ៉ាង- 
ខា្លាំង  ដៃល នៅ ចំពោះ មុខ យើង 
ខ្ញុំ សមៃច ចិត្ត ចាប់ ផ្តើម កម្លាំង 
កិច្ច បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ »។ 

លោក បាន ថ្លៃង បន្ថៃម ថា  
កិច្ចបៃតិបត្តិ ការ នៃះ  នឹង ផ្តោត 
ទៅ លើ ការ ជួយ បៃជាជន  និង 
គាំទៃ សៃវា សាធា រណៈ       ដើមៃបី 

ដោះ សៃយ បញ្ហា ការ រាត តៃបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ ទឹក ដី បារាំង 
នងិ បរទៃស ជា ពសិៃស លើ ផ្នៃក 
សុខ ភាព  សម្ភារ និង ការ ពារ។

លោកបៃធានា ធិបតី   បាន 
បៃកាស ថា  យន្ត ហោះ ដឹក- 
ឧទ្ធម្ភា គចកៃ  ដៃល អាច ចុះ ទាំង 
នៅ លើ គោក  និង ក្នុង ទឹក តៃូវ 
បាន បញ្ជូន ទៅ មហា សមុទៃ 
ឥណា្ឌា ភា្លាមៗ  និង យន្ត ហោះ 
ដឹក ឧទ្ធម្ភា គចកៃ Diksmuide 
តៃូវ បាន ដាក់ ពងៃយ ទៅ តំបន់  

Antilles-Guyana នៅ ក្នងុ ខៃ 
មៃសា  ដើមៃបី ដឹក អ្នក ជំងឺ ។ 

លោក ម៉ាកៃុង៖ «កង កម្លាំង 
របស ់យើង តៃៀម ខ្លនួ  នងិ តាងំ- 
ចិត្ត ធ្វើ  យើង មន អាទិ ភាព     
តៃ ១គត់  គឺ យើង តៃូវមនជ័យ- 
ជម្នះ លើ ជំ ងឺនៃះ »។  

លោកអៃម៉ា នុយ អៃល ម៉ា- 
កៃងុបាន ថ្លៃង  ថា៖ « ខ្ញុ ំបាន បៃប ់
លោក អ្នក ថា  យើង ធ្វើ សង្គៃម 
បៃឆងំ សតៃវូ    ដៃល យើង មើល- 
មិន ឃើញ »៕ Xinhua/PSA 

លោកម៉ាក្រងុចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រតិបត្តកិារយ ធ ដើម្របីធ្វើសង្គ្រមប្រឆំាងកូវីដ១៩

ប៉ាណាម៉ាច្រញបញ្ជាឲ្រយបិទ
ការធ្វើដណំើរច្រញ-ចូលខណៈ
ប៉ារ៉ាហ្គាយបិទព្រំដ្រនរបស់ខ្លនួ

ក្រុងម៉ុង ត្រវី ដ្រអូៈ  បៃទៃស-
បា៉ា ណា ម៉ា  បាន កា្លាយ ទៅ ជា 
បៃទៃស អាមៃរិក ឡា ទីន ចុង-
កៃយ គៃ បំផុត  ដៃល បាន 
បៃកាស  បិទការ  ធ្វើ ដំណើរ 
មិន ឲៃយ ចៃញ ចូល  ដោយ សារ 
ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល  វី រុស កូ រ៉ូ-
ណា ផ្លូវ ដង្ហើម បៃភៃទ ថ្មី ចម្លៃក 
កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  ខណៈ បៃទៃស  
បា៉ា រា៉ា ហា្គាយ បានធ្វើ ការ  បិទ 
ពៃំដៃន របស់ ខ្លួន រហូត ដល់ ចុង 
សបា្តោហ៍ ។ 

ចណំៃ ក កោះ ហា្គា ឡា បា៉ា ហ្គសូ  
ក៏ បាន អះ អាង អំពី ករណី ឆ្លង 
ដំបូង របស់ ពួក គៃ ផង ដៃរ  និង 
បៃទៃស មុកិ សុកិ បាន ឆ្លើយ តប  
ចពំោះការ ផ្ទុះ ឆ្លង វរីសុ  ផ្លវូ ដង្ហើម 
របស់ ខ្លួន មន ការ កើន ឡើង  
ខណៈ បៃទៃស អា មៃ រិក ឡា- 
ទនីខ្លះ  ទៀត   បាន បន្ត ដាក ់ចៃញ 
វិធាន ការ នា នា  ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។ 

បៃធានា ធិប តី លោក ឡូរៃន ទី- 
ណ ូ ករូ ទ ីហៃសូ ៊ បាន បៃកាស ដាក់ 
មនុសៃស ទាំង អស់ ឲៃយ នៅ ដាច់-
ដោយ ឡៃក ពី គៃ  កាល ពី ថ្ងៃ-
អង្គារ  ដើ មៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង- 
រីករាល ដាល នៃមៃរោគ កូ រ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ ចម្លៃក យ៉ាង ឆប់- 

រហ័ស  បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស 
សា្លាប់  នៅ ក្នុង បៃទៃស អាមៃរិក 
ឡា ទនី ភមូ ិភាគ កណា្តាល  ដៃល 
តៃូវ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា   
តាម ការ អះ អាង មន ករណ ីឆ្លង 
ចំនួន ៤៤៣ នាក់  និង ៨ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  បាន សា្លាប់  ពួក គៃ 
ភាគ ចៃើន នៅ ក្នុង តំបន់ ។ 

 លោក ឡូរៃន ទី ណូ  កូរ ទី ហៃសូ៊ 
បាន ថ្លៃង នៅ លើ គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី-
ធើរ ថា  វធិាន ការ នោះ  នងឹ ចាប-់ 
ផ្តើម នៅ ម៉ាង ៥  និង ០១ នា ទី 
ពៃកឹ ថ្ងៃ ពធុ  រហតូ ដល ់មន ការ- 
ជូន ដំណឹង បន្ថៃម ទៀត ។ 

  កៃុម ពល រដ្ឋបា៉ាណាម៉ា  នឹង 
នៅ តៃ តៃូវ បាន គៃ អនុញ្ញាត  ឲៃយ 
ចាក ចៃញ ព ីផ្ទះ របស ់ពកួ គៃ  ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ខ្ល ី   លើកលៃង  តៃ មន  
ភាព ចាំ បាច់  ដូច ជា ការ ទិញ 
សៃបៀង អា ហារ  ថា្នាំព ៃទៃយ និង ការ - 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ធនា គារ ជា- 
ដើម ។ 

  បៃធា នា ធិប តី របស់ បៃទៃស 
បា៉ារា៉ា  ហា្គាយ គឺលោក  ម៉ារី អូ  
អាប់ឌូ  ប៊ី នី តៃស  បាន បិទ        
ពៃំ ដៃន  រហូត ដល់ ថ្ងៃអាទិតៃយ  
បនា្ទាប់ ពី មន អ្នក សា្លាប់ ទី ២  
ម្នាក់ ទៀត ដោយ សារ ការ ឆ្ល  ង  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕ AFP/SK

សាធរណរដ្ឋឆ្រកដកកងកម្លាងំរបស់ខ្លនួពី
ប្រទ្រសអីុរ៉ាក់ជុំវិញការឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាថ្មី

ក្រុង ប្រកៈ  យោ ធា សា ធា-
រណ រដ្ឋ ឆៃក  បាន ថ្លៃង កាល-
ពីថ្ងៃ អង្គារ ថា  ខ្លនួ បាន ដក កង-  
កម្លាំង យោ ធា ចំនួន ៣០ នាក់  
ចៃញ ពី បៃសក កម្ម របស់ ពួក គៃ  
នៅ ក្នងុ បៃទៃស អុរីា៉ាក ់ ជុ ំវញិ ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ អំពី សន្តិ សុខ  និង 
ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល នៃមៃ រោគ 
កូ រ៉ូណាបៃភៃទ ថ្មី ។ 

 កៃសួង ការ ពារ ជាតិ  បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍
មួយ ថា ៖« យន្ត ហោះ យោធា  
Airbus  A-319 មួយ គៃឿង  
ដៃល បាន ដឹក យោធា សាធា-
រណ រដ្ឋ ឆៃក ចំនួន ៣០ នាក់   
ចៃញ ពី បៃទៃស អុីរា៉ាក់  បាន ចុះ-
ចត នៅ ពៃ លាន យន្ត ហោះ 
យោធា កា ប៊ី លី  នៅក្នុង  ទី កៃុង 
បៃកកាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ អង្គារ » ។ 

 កៃុម កង កម្លាំង យោធាទាំង-
នោះ  គ ឺជា ផ្នៃក របស ់បៃសក កម្ម 

របស់ សៃចក្តី សមៃច ទាក់ ទង - 
ទៅ នឹង បៃតិបត្តិការ  ឬ អង្គ-
ការណាតូ នៅ អុីរា៉ាក់  និង កង-
ម៉ារីន  និង បូ៉លិស យោ ធា បណ្តះុ- 
បណា្តាល ខាង គី មី វិទៃយា ។ 

 លោកឧត្តម សៃនីយ៍ ឯក  ចូ- 
សៃប  កូ ភិក គី បាន ថ្លៃង ថា ៖ 

« យើង កំពុង ដក ទាហាន  របស់ 
យើង ជា បណ្តាះអាសន្ន  ដោយ- 
សារ មន ការ រឹតតៃបិត ការ ងរ 
បៃតិបត្តិ ការ យ៉ាង សំខាន់របស់ ់ 
យើង » ។ 

 លោក  ចូ សៃប  កូ ភិក គី  បាន 
បន្ថៃម ថា ៖« ហៃតុ ផល ទាំង- 

នោះ រួម មន ការ គំរាម កំហៃង 
ដល់ សន្តិ សុខ  គឺ ការ ឆ្លង រីក-
រាលដាល វ ីរសុ ក ូរ៉ ូណា ផ្ល ូវ ដង្ហើម 
បៃភៃទ ថ្ម ីបច្ចបុៃបន្ន  ហើយ ក ៏បាន 
រៀប ចំ គមៃង បៃសក កម្ម ទំាង 
២ ជា ថ្មី ឡើង វិញ » ។ 

បៃទៃស អុរីា៉ាក ់ បាន បទិ មនិ ឲៃយ 
ធ្វើ ដំណើរ ទាំង សៃុង នៅ ទូ ទាំង 
បៃទៃស  ជុំ វិញ ការ ឆ្លង វី រុស កូ-
រ៉ូណា ផ្លូវ ដង្ហើម ចម្លៃក កាល ពី-
ថ្ងៃអាទិតៃយ  ដោយ បាន រាយ-
ការណ ៍ថា  មន មនសុៃស ២០នាក ់
បាន សា្លាប់  និង ២៣៣ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ បាន គៃ អះ អាង 
អពំ ីករណ ីឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស មួយ នៃះ ។ 

បៃទៃស  សាធារ ណ រដ្ឋ ឆៃក 
មន ករណ ីឆ្លងមៃរោគ ផ្ល ូវដង្ហើម 
ចំនួន ១៣៩៤ នាក់  និង ២ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  បាន សា្លាប់ កាល ពី-
ថ្ងៃអង្គារ៕ AFP/SK

លោក រដ្ឋមន្ត្រ ីមហាផ្ទ្រឆ្រ ក  ចាន ម៉ាហា ស្រក  ពាក់ម៉ា  ស់    នៅក្នងុអំឡុង សន្ន ិសីទ   កាស្រត រួម ក្រយពី ជំនួប  នៅ វិមនរដ្ឋាភិបល  កាលពីថ្ង្រទី២៣  ខ្រមីនា ។ AFP

ទ្រសច រ  ដ្រល ពាក់ម៉ា ស់  ដើ រ ឆ្លង   ស្ពាន   Charlesនៅក្នងុ  ទីក្រងុ  ប្រក ។AFP



ហុងរស្មី 

រដូវដែលធ្លាប់មានភាព- 
អ៊អូរតែបច្ចបុែបន្ន មនិ សវូ  មាន 
មនុសែស ធ្វើ ដំណើរ ទៅណា មក 
ណា  ក្នងុអឡំងុ ពែល ការ ផ្ទុះ  
វីរុស  កូរ៉ូណា ដែល កម្ពុជា 
បាន បែកាស ជាង៩០ករណីទែ  
ហើយ ពលរដ្ឋ ក៏ហាក់ គ្មាន 
អារម្មណ៍ ចង់ ដើរ លែង នៅ 
តាម ទី បែជុំ ជនឡើយ ។ 

រីឯការ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
គឺជា ជមែើស   ដ៏ ល្អ សមែប់ 
ស្ថាន ភាព នែះតែរដ្ឋាភិបាល  
ក៏មនិ  ទាន ់មាន វធិនការ បទិ 
ទីកែុ ងឬ បែទែស នោះទែ។ 
ដូច្នែះ ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន 
អាច  ស្វែង រក ទីតាំង ស្ងប់- 
សុខ  ជាមួ យនឹង ទែសភាព 
ធម្មជាតិ ដើមែបី កាត់ ស្ដែ ស  
និង ការ ភ័យ ខ្លាច ។ លើស ពី 
នែះ វា ក៏ ជា ឱកាស ចំពោះ 
ការ ហាត់ បែណ រាង កាយ 
និង ដុត កាឡូរី ផង ដែរ។ 

ភ្នំពែញ  ប៉ុស្ដិ៍ សុំ ណែនាំ 
រីស ត ធម្មជាតិ ច ំនួន ៣ 
សមែ ប ់អ្នក ចង ់ទទលួ បាន 
ភាព តែជាក់ តែជុំ ពី បរិយា-
កាស ក្ដៅ ហែង ផង និង ចង់ 
គែច ពី ទំនាក់ ទំនង សង្គម 
មួយ រយៈ ផង។ 

២. ត្រាច់ចរ២ម៉ោងទៅកាន់ទឹក
ធ្លាក់ស្ទងឹតាសុកខ្រាត្ដពោធិ៍សាត់

ទកឹ ធ្លាក ់ស្ទងឹ តាស ុក ស្ថតិ នៅ ចនោ្លាះ 
តំ បន់ អភិរកែស សត្វ ពែ ភ្ន ំសំកុះ និង ជួរ ភ្នំ  
ក ែវាញ តមែវូ ឲែយ ភ្ញៀវ  ដើរ  ២ម៉ោង ដើមែប ី
ទៅ ដល់ ទីឋាន ធម្មជាតិ ល្អ សែស់ នែះ ។ 

មគ្គទុែ្ទសក៍ ភូមិ កង  ណយ បាន តែៀម 
ខ្លួន ជា សែច ក្នុង ការ នាំ ភ្ញៀវ ឲែយ បាន 
ស្គាល់ នូវ ទឹក ធ្លាក់ ដែ ល ពួកគែ អាច 
ចណំាយ ពែល សមែក ក ៏ដចូជា ទទលួ 
អាហារ និង ហែល ទឹ ក តែជាក់ សែង 
ដើមែបី បំពែញ នូវ ថាមពល កែយ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ នឿយ ហត់ ។ រា ល់ ជំហាន ទៅ 
កាន់ ទីឋាន ធម្មជាតិ នែះសុទ្ធ តែ ផ្ដល់   
ន វូ ភាព សែស់ សែយ  ជាមួយ ធម្មជាតិ ។ 

ចត រថយន្ដ នៅ ផ្ទះ លោក សែង ម៉ែង- 
គែ ីហៅ តា  ៩៧ ជា ទ  ីដែល អ្នក ដណំើរ 
ដែល គួរ បែើ បែស់ រថយន្ដ ផ្ទាល់ ខ្លនួ  និង  
ចៀស វាង ជិះ រថយ ន្ដ ឈ្នួល រួម ឈប់ 
សមែ ក មួយ ភ្លែត  កែប ភែសជ្ជៈ 
តែជាក  ៗ់  មនុ បោ ះ ជហំាន ដើរ ឆ្លង កាត ់

ទឹក ធ្លាក់ ឆាយ បែុយ កម្ពស់ ៥០ ម៉ែតែ។ 
ដោយសរ ដណំ ើរ កាតព់ែ មាន ការ- 

ស្មុគ ស្មាញ ទែសចរ គួរ តែ មាន អ្នក នាំ - 
ផ្លូវ  បើ មិន ចង់ វ ង្វែង ផ្លូវ ។ អ្នក ដំណើរ 
អាច ទទលួ បាន នវូ បទពសិោធ ចពំោះ 
ការ កែប ទឹក  រសជាតិ ប្លែក ពី វល្លិទឹក 
ដែល លោក ណយ មិន ភ្លែច ណែនាំ ។ 

ខែយល់ អាកាស ត ែជាក់ រំភើយ ពែល ឈាន 
ជើង កាន់តែ កៀក ទឹក ធ្លាក់ ដែល ហូរ 
ចុះ កម្ពស់ ១០ ម៉ែ តែ  មក បំពែញ អាង 
ធម្មជាត ិដ ៏ធ ំ សមែប ់ទកុ ឲែយ ភ្ញៀវ ហែល 
លែង កមែសាន្ដ បំបាត់ ភា ព នឿយ ហត់  មុន 
ពែល ទទួល ទាន អាហារ ចម្អែត កែពះ  ។  

ការ ដើរ ពី ទឹក ធ្លាក់ ឆាយ  បែយុ ទៅកាន់  
ទឹក ធ្លាក់ ស្ទឹង តាសុក អាច ចំណាយ 
ពែល ពី ១ម៉ោង កន្លះ  ទៅ ២ម៉ោង ។ 
ការ ដើរ ចាប ់ផ្ដើម ព ី ភមូ ិឆាយ លកូ  សែកុ 
វាលវែង នែ ខែត្ដ ពោធិ៍ ស ត់ ។ 

សមែប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម  សុំ ទាក់ ទង 
មគ្គទុ្ទែសក ៍ភមូ ិ លោក កង ណយ តាម 
លែខ ទូរស័ព្ទ ០៨១ ៦៦៧ ៤០៧ ។

១.ដើរកាត់ព្រាភូមិជនជាតិដើមភាគ-
តិចទៅកាន់ទឹកធ្លាក់អូរយ៉ះខ្រាត្ដរតនគិរី

ទឹក ធ្លាក ់ អូរយ៉ះ ស្ថិត ក្នុង ពែ សហ-
គមន៍  ភមូិ ឡាងំ អាវ ឃុំ កោះ ប៉ង ់សែុក 
វឺុនសែ ដែល មាន ទឹក ធ្លា ក់ ហូរ ជា  ២  
លែបាក់  កម្ពស់ បែមាណ ៤០ ម៉ែតែ    គឺជា 
ទីឋាន ធម្មជាតិ  មិន  ទាន់ មាន មនុសែស 
លុក លុយ នៅ ឡើយ ។ 

លោក ឆាប វែល អាយុ ២៧ឆា្នាំ ជា 
ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច កា ចក់ និង ជា  
មគ្គុទ្ទែសក៍ ភូមិ មា្នាក់ បាន នាំ ភ្ញៀវ ជិះ 
ទូក  ១ ម៉ោង តាម ដង  ទន្លែ សែសន រួច 
សំចត នៅ ចុង ភូមិ នែ ឃំុ កោះ ពាកែយ ។ 

ពួកគែ បន្ដ ដំ ណើរ ថ្មើរ ជើង ៣ ម៉ោង 
ទៀត  កាត់ ភូមិ ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច 
ទំពូន  មុន ពែល  ទៅដល់ ទឹក ធ្លាក់ អូរយ៉ះ ។ 
នៅ តាម ផ្លវូ  ទែសចរ ចណំាយ ពែល ដើរ 
១ម៉ោង ឆ្លង  កាត់ ភូមិ ខណៈ លោក វែល  

អនុញ្ញាត  ឲែយ ភ្ញៀវ គយ គន់ ទែសភាព 
វាល សែ  នងិ ការ រស ់នៅ របស ់ជនជាត ិ
ដើម ភាគ ត ិច ។ 

កែយ ពី ដើរ  ២ម៉ោង កាត់ ពែ 
សំឡែង ទឹក  ហូរ ចាប់ ផ្ដើម លាន់ ឮ រងំ 
ដល់  តែចៀក អ្នក ដំណើរ ដ៏ នឿយ ហត់ ។ 
ពែល នោះ ពកួគែ ន ងឹ បាន ឃើញ កែយសូ 
ឈើ ធំមួយ  ជា ទី ឋាន សមែក  និង 
ទទួល  ទាន អា ហារ  មុន ពែល ចុះ ងូត 
ទឹក ដ៏ តែជាក់ សែង នែ ជែះ អូរ យ៉ះ 
ស្ថិត ក្នុង ភូមិ ឡា ំង អាវ  ឃុំ កោះ ប៉ង់ ។ 

ភ្ញៀវ ទែសចរ អាច ធ្វើ ដំណើរ ផ្ទាល់ 
ទៅ កាន ់កពំង ់ដ ភមូ ិកាចក ់ ដោយ ទាក ់
ទង លោក ឆាប វែល តាម ទូរស័ព្ទ 
០៩៧ ៨២៩ ២៤ ១៣ ឬតាម រយៈ 
កែមុហុ៊ន ទែសចរណ៍ Green Jungle 
Trekking Tours-Cambodia តាម 
លែខ ទូរស័ព្ទ ០៨៨ ៤៥៤ ៦៤ ៦៦។

ទីឋានធម្មជាតិស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ទ្រាសចរបារម្ភពីជំងឺកូវីដ១៩

ផែសាយរៀងរាល់ថ្ងែសុកែ  
ទូរស័ព្ទ:  ០៧៧ ៧៩១  ៩៨៩

ថ្ងែសុកែ ទី២៧ ែខមីនា ឆា្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍
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ទិដ្ឋភាពទឹកធ្លាក់អូរយ៉ះស្ថតិក្នងុខ្រាត្ដរតនគិរី។រូបថត យូរសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម 
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ក្រាងុប៉ោរីស : ទែព ធីតា  អែល- 
ស ក្នុង ភាពយន្ដ « Frozen» 
នឹង   តែូវ ដក់  បញ្ចាំង នៅ ទូទាំង 
តំបន់ អឺរ៉ុប នៅ សបា្ដៅហ៍ កែយ 
ខណៈពែលដែល Disney  ដក់    
វីដែអ ូភាពយន្ដ លើអនឡាញ  ឲែយ 
ទសែសនា ជុំវិញ ពិភព លោក ។ 

ជាមួយ កុមារ រពឹស រាប់ លាន 
នាក ់ដែល តែវូ បង្ខ ំឲែយ សងំនំៅ តែ 
ក្នុង ផ្ទះ  ដោយ បារម្ភ ពី ការ រីក- 
រាល  ដល វីរុស កូរ៉ូណា វែលា 
នែះ   ពិត ជា ស័ក្ដិសម សមែប់ 
ឱកាស របស់  កែុមហ៊ុន កមែសាន្ដ 
យកែស នៅ លើ លោក នែះ  ។ 

កែុមហ៊ុន យកែស អាមែរិក រំពឹង 
ថា ការ ចុះ ឈ្មាះ ទសែសនា ភាព-

យន្ដ អនឡាញ តម្លែ ៧,៦០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ ខែ  គែន់ ជា ទឹក- 
បែក ់តចិ តចួ  ចពំោះឪពកុ មា្ដៅយ  
ដែល មាន អារម្មណ៍ ធុញ ទែន់ 
ចំពោះ ការ ស្វែង រក កមែសាន្ដ ឲែយ 
លោក កូន ៗ  តាំង ពី ពែលឹម ដល់ 
ពែលប់ នោះ ឡើយ ។ 

គែប់ បែភែទ រឿង ទាំង អស់ 
ចាប ់ ពី « Cinderella»  រហូត 
ដល់រឿង   « Marvel» «Toy 
Story»  និង  «Ratatouille»។

ភាពយន្ដ  «Star Wars» 
គែប ់វគ្គ លើក លែង តែ ភាគ ចងុ- 
កែយ  រួម ជាមួយ រឿង « The 
Simpsons» ទាងំ ៦៤០ ភាគ 
ក៏តែូវបាន ដក់ បញ្ចូល។ Dis-

ney+ បាន ដក់ ឲែយ ដំណើរ លើ 
អនឡាញ នៅ   អាមែរិក កាណាដ  
នូវែលសែឡង់ អូស្ដៅែលី និង 
ហូឡង់ កាលពី ខែ វិច្ឆិកា   ។ 

ដោយ មាន ភាពយន្ដ ចមែុះ  
កែុមហ៊ុន យកែស នែះ ក៏មាន អ្នក- 
ចុច ជាវ រហូត ដល់ ២៩លាន 
នាក់   ទោះ បី វែទិការ អនឡាញ 
នែះ តែូវបាន គែប ដណ្ដប់ ដោយ  
Netflix, Amazon Prime 
Video និង  Apple TV យា៉ោង- 
ណា ក៏ដោយ ។ 

Disney+ នឹង ផ្ដើម បញ្ចាំង 
វីដែអូ   នៅថ្ងែ អង្គារ នៅ  អូទែីស 
អាល្លឺម៉ង់ អៀរឡង់ អុីតាលី 
អែសែបា៉ោញ ស្វ៊ីស និង ចកែ ភព 
អង់គ្លែស  ហើយ  ប៊ែលហែសុិក 
ព័រទុយហា្គាល់ និង បណា្ដា បែ-
ទែស នៅ ស្ដងទ់ណីាវ ីតែវូ រង ់ចា ំ
ដល់ រដូវ ក្ដៅ ។ 

ពលរដ្ឋ បារាំង នឹង តែូវ រង់ ចាំ  
២ សបា្ដៅហ៍ ទៀត  កែយ រដ្ឋា-
ភបិាល  ស្នើ ឲែយ Disney ពនែយារ- 
ពែល ដោយសរ តែបញ្ហា អុនីធ-ឺ
ណិត ដើរ យឺត ។ Disney ក៏ 
បាន បែប់ AFP កាលពីថ្ងែ 
សៅរ៍ ថា ខ្លួន នឹង ដក់ វីដែអូ 
ភាពយន្ដ ក្នុង កមែិត គុណភាព 

ទាប រហូត ដល់ ម១ភាគ ៣នៅ 
បណា្ដា បែទែស អឺរ៉ុប ផែសែង ៗ  
ទៀត  ដែល មិន ចាំ បាច់ ពិបាក 
មើល ទាក់  ៗ  ។   

លោក ខែវីន មែយ័រ   ទទួល 
បន្ទកុដណំើរ ការ  សែវាកម្ម  បាន 
និយាយ ថា ៖ « មាន អ្នក រង់ ចាំ 
ចែើន នៅ អឺរ៉ុប    »។ 

ទោះ  វធិន ការ ដកខ់្លនួ ឯង  ឲែយ 
នៅ ដច់ដោយ ឡែក   ចំពោះ ក្ដី 

បារម្ភ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ របស់ 
ពលរដ្ឋ រាប ់លាន នាក ់  Disney 
បាន ឲែយ ដឹង ថា វែលា នែះ លើស 
ពី ស័ក្ដិសម ។ 

ការ បែកាស អាសន្ន ទូទាំង 
ពិភព លោក ពិត ជា ប៉ះពាល់ ដល់  
ពែឹត្ដិការណ៍ ធំ ៗ  ជា ចែើន ។ 

លោក  ថា ៖ « យា៉ោង ណាមិញ 
ខ្ញុំ មិន ចង់ បាន ស្ថានភាព បែប 
នែះ  ឡើយ ។ ប៉ុន្ដែ បើ យើង អាច 

ឆ្លៀត បង្កើត ភាព រីករាយ វាក៏ ល្អ- 
វិសែស ដែរ  »។ 

Disney បាន ផ្អាក ផលតិកម្ម 
លើ ភាពយន្ដ ខ្លះ ដូចជា « The 
Little Mermaid» ដោយ សរ 
បារម្ភ  ពី ការីករាល ដល ខ្លាំង នែ 
វរីសុ  នៅអាមែរកិ ខង ជើង ។    ឆា្នា ំ
២០២៤  Disney រំពឹង   នងឹ មាន 
អ្នក   ជាវ វែប សយ  ខ្លនួ  ពី ៦០ ទៅ 
៩០លាន នាក់ ៕ AFP/HR

៣. ឡើងជណ្ដើរជាង១ពាន់កាំទៅល្រាង
ទឹកធ្លាក់ភ្នំត្រាប្រាងខ្រាត្ដព្រាះវិហារ

ទឹក ធ្លាក់ ភ្នំ តែបែង ឬតាមា៉ោ ស្ថិត នៅ រយៈ កម្ពស់  
៦០០ម៉ែតែ នែ កំពូល ភ្នំ តែបែង  ចមា្ងាយ បែមាណ 
៣៥គីឡូម៉ែតែ ពី កែុង ពែះវិហារ។ ភ្ញៀវ តែូវ ដើរ 
ឡើង ភ្នំ តែបែង ដោយ ជម្នះ ជណ្ដើរ ថ្ម ១ ៣៤៥ កំា  
រួច បន្ដ ដំណើរ ទៅកាន់ អារាម ភ្នំ តែបែង ឬ ដំបូក ខ្មា  
១ គីឡូម៉ែតែ ទៀត ។ 

ទឹក ធ្លាក់ ពណ៌ ស កែបុស ឆ្លុះ សមែស់ ធម្ម ជាតិ 
បែតង ដែល គែប ដណ្ដប់ ជញ្ជាងំ ភ្ន ំពតិ ជា រលំែច នវូ 
ទសែសនីយភាព សែស់  តែកាល ។ 

លោក ខែក ធនួ ជា អ្នក សុ ីឈ្នលួ ល ីអវីា៉ា ន ់ឡើង 
ភ្ន ំ បាន នយិាយ ថា ៖ « ភ្ញៀវ ភាគ ចែើន មនិ អាច ល ី
សែង របស់ ធ្ងន់ ៗ  ឡើង ភ្ន ំបាន ឡើយ ។ ដូច្នែះ ពួក-
គត់ អាច ជួល ខ្ញុំ ធ្វើ កិច្ចការ នែះ ។ ដោយសរ តែ  
ផ្នែក ខ្លះ នែ ជណ្ដើរ មាន សភាព ចោត ខ្លាងំ  ភ្ញៀវ ខ្លះ 

ដើរ ខ្លនួ ទទែ ឡ ើង ក៏ ពិបាក ដែរ »។ 
លោក ធួន បាន បន្ដថា ៖ « ចាប់ ពី ជើង  ភ្នំ រហូត 

ដល់ កំពូល មាន ជ ណ្ដើរ ថ្ម  ១  ០៩២កាំ  ដោយ 
មាន   ចំណោត ខ្លាំង ៣ កន្លែង ។ ពែល ឡើង ដល់ 
ខង លើ នៅ សស ់ ២៥ ៣ កា ំទៀត ដើមែប ីទៅ ដល ់
វត្ដ ដំបូក ខ្មា »។ 

ចមា្ងាយ បែមាណ ២ ៨០គីឡូម៉ែតែ ពី រា ជ ធនី 
ភ្នំពែញ ភ្ញៀវ តែូវ ធ្វើ ដំណើរ លើ ផ្លូវ ជាតិ លែខ៦  
មុន ពែល បត់ ឆ្វែង ទៅ  កាន់ ផ្លូវ ៦២ ក្នុង ឃុំ តែពាំង - 
ឫសែសី ខែត្ដ កំពង់ធំ ។  

ពែល ទៅ ដល់ ជើង  ភ្ន ំតែបែង ភ្ញៀវ តែវូ បាន ស្វាគមន៍ 
ដោយ មគ្គុទែ្ទសក៍ភូមិ  ឬ អ្នក ជួយ លីសែង អីវា៉ាន់ 
ជា ចែើន នាក់  ហ ើ យ ពួកគែ អាច ជែើស រីស  អ្នក ភូមិ 
ជួយ កិច្ចការ ធ្ងន់ ៗ  នែះ បាន ។ សែវាកម្ម ល  ីសែងអីវា៉ាន់ 
ដែល មាន ទម្ងន ់ចាបព់ ី៣   ០ ដល ់៥០គឡីកូែម 
មាន តម្លែ ចនោ ្លាះពី ៣មុឺន  ទៅ ៥មុឺន រៀល ៕

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៩ថ្ងែសុកែ ទី២៧ ែខមីនា ឆា្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍CIvitkmSanþ

ទិដ្ឋភាពទឹកធ្លាក់ភ្នតំ្រាប្រាងឬតាម៉ោស្ថតិនៅលើកំពូលភ្នតំ្រាប្រាងខ្រាត្ដព្រាះវិហារ។រូបថត មិនា & អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

LiuYifeiពាក់ម៉ោស់ផ្រាសព្វផ្រាសាយភាពយន្ដ«Mulan»ចំព្រាលផ្ទះុវីរុសកូរូ៉ណាទូទំាងសកលលោក។រូបថត AFP

«FrozenII»ភាពយន្ដគំនូរជីវចលរបស់Disney។រូបថត AFP

Disney  ប្ដរូពី រោងកុនមក អនឡាញ  ស្របព្រល វីរុស វាយ លុក ខ្លាងំ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ប្រសនិ បើគ្មាន វត្ត មាន ន្រ  
ម្ររោគ  ថ្ម ីករូ៉ណូាឬ«កវូដី១៩» ដ្រល 
កំពុងឆ្លង   រីក ដាល ពាសព្រញ ពិភព - 
លោក និង បាន យាយី   ក្នុង ប្រទ្រស    
កម្ពុជា     ដ្ររនោះ ទ្រ  ខ្រស្រ ភាព យន្ត ដុំ  
ដបំងូ  របស ់ផលតិ កម្ម  Sastra Film 
រឿង  «ពោះធំ» នឹង ត្រូវ ចាក់ បញ្ចាំង 
នៅ តាម រោង កនុ នានា ទទូាងំ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ចាប់ ពី ថ្ង្រទី ២៦ ខ្រ  មីនា ឆ្នាំ 
២០២០ ម្រសិល  មិញ ន្រះ  ហើយ។ 

ប៉នុ្ត្រការ ចាក ់ខ្រស្រ ភាពយន្ត នៅ តាម 
រោង កុន គឺជា សកម្ម ភាព ប្រមូល ផ្តុំ 
មួយ ន្រ ក្រុម មនុស្រស ដ្រលជា រូប ភាព 
មួយ ងាយ នឹង ការ ឆ្លង ម្ររោគកូរ៉ូណា 
ឬ កូវីដ ១៩  ហើយ ស្រប ព្រល ដ្រល 
រាជ រដា្ឋាភបិាល ច្រញ ស្រចក្តជីនូដណំងឹ 
មិន ឲ្រយ មាន ល្រចច្រញ ជារូបភាព  ន្រ 
ការ ជបួជុ ំឬ ប្រមលូ គ្នា ប្រប នោះ ទើប 
ខាង ផលិត កម្ម  Sastra Film 
សម្រច ព ន្រយារព្រល ន្រ ការ ចាក់- 
បញ្ចាងំ ខ្រស្រ ភាព យន្ត ដុ ំដបំងូ របស ់ខ្លនួ 
ដោយ រងច់ា ំរហតូ ទៅ ដល ់ព្រល  ដ្រល  
មាន សុវត្ថិ  ភាព ពី ការ យាយី ន្រវីរុស 
ន្រះ  ទើប មាន ការ ចាក់ បញ្ចាំង ។ 

បើ តាម ការ បញ្ជាក ់  ព ីលោកស្រ ី ប៊នុ 
ចាន់ និមល ជា ចាង ហ្វាង ផលិតកម្ម  
Sastra Film  បានឲ្រយ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
ដឹង ថា៖ «ដើម្របី ចៀសវាង ពី ការ ឆ្លង 
ម្ររោគ កូរ៉ូណា ឬកូវីដ១៩ ទោះបីជា 
កុន ដំបូង ក្តី យើង សុខចិត្ត ពន្រយារ- 
ព្រល  ន្រ ការ ចាក់ បញ្ចាំង នៅ ថ្ង្រន្រះ 
[តាម គម្រង គឺ ចាក់ បញ្ចាំង នៅ ថ្ង្រទី 
២៦ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ ២០២០]។  ត្រ  
កាលៈទ្រសៈ ន្រ ការ  ចាក់ បញ្ចាំង - 
កុនន្រះស្ថិត ក្នុង ស្ថាន ភាព  ដ្រល 
ប្រទ្រស យើង កំពុង  ជួប នឹង វិបត្តិ 
សង្គម  ព្រះ ត្រ កូវីដ ១៩ នោះ ទើប 

យើង រង់ចាំ ព្រល សម ស្រប សិន-   
ហើយ  ប្រសិន បើ ចាក់ បញ្ចាំង នៅ 
ព្រល ន្រះ វា  នឹង កា្លាយជា រូប ភាព មួយ 
ន្រ ការ ប្រមូល ផ្តុំ មនុស្រស  ខុសនឹង-  
គោល ការណ៍បងា្ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដ្រល   ស្រច ក្តី  ជូន ដំណឹង  មិន ឲ្រយ មាន 
ការ  ជួបជុំ ឬ ប្រមូល ផ្តុំ   របស់ រដា្ឋា - 
ភិបាល »។ 

ចាង  ហ្វាង  ផលិត  កម្ម  Sastra 
Film  បន្ត ថា៖ «ដូ ច្ន្រះ យើង  សូម 

ម្រតា្តា ចិត្ត  ពី  បង ប្អូន  ប្រិយ មិត្ត ដ្រល 
ត្រង ត្រ  តាម  ដាន  រាល់ វណ្ណកម្ម ភាព- 
យន្តទំាង អស់ របស់   Sastra Film 
នោះ សមូ ខន្ត ីចតិ្ត បន្តចិ  ក្នងុ ការ រងច់ា ំ
ទស្រសនា ខ្រស្រ ភាព យន្ត ដុំ ដំបូង របស់ 
យើង រឿង «ពោះធំ»  ន្រះ បន្តិច ទៀត 
សិន។ ដោយ ឡ្រក បង ប្អូន ក៏ អាច 
ចូល ទស្រសនា កុន ខ្លីៗផ្រស្រងៗ ទៀត  
របស់ យើង បាន តាមគ្រហទំព័រ របស់ 
យើង សិន បាន ផង ដ្ររ ព្រះ យើង ក៏ 

មាន កុន ខ្លីថ្មីៗ ជា ច្រើន ទៀត 
ដ្ររ  សម្រប់  បង ប្អនូ ប្រយិ មិត្ត 
ដ្រល   និយម តាមដាន 
ទស្រសនា តាម រយៈ ផលិត- 
កម្ម   Sastra Film។ 
សង្រឃឹមថា  យើងទាំងអស់ 
គ្នា  អាច ឆ្លងផុត ភាព លំបាក 
ជា មួយ គ្នា ហើយ ក៏  សូម 
ថ្រ   រក្រសា  សុខភាពទំាង-
អស់គ្នា  ដោយសរ  ការ- 
ឧស្រសាហ៍  លាង សមា្អាត ឬ  
អនាម័យ  រាង កាយ ទាំង អស់ 
គ្នា  ដើម្របី គ្រចផុត  ពី ការ ឆ្លង  ម្ររោគ 
កូវីដ ១៩»។ 

គួរ បញ្ជាក់ ដ្ររ  ផលិត កម្ម  
Sastra Film ត្រូវ បាន មហ- 
ជន ទទួល ស្គាល់ ពី គុណ ភាព 
ន្រ ការ ផលតិ កនុ ខ្លីៗ  ផ្ន្រក   អបរ់ ំ
ខណៈ ផលិត កម្ម បាន ផលិត 
កុន  ទំាង  កុន ខ្ល ីដោយ រាប់ ទំាង   
កុន ដុំ ដំបូង រឿង «ពោះធំ» 
ន្រះ ដ្ររ នោះ បាន ចំនួន 
សរុប ជាង   ៥០រឿង ហើយ  
នៅ ក្នងុ រយៈ ព្រល ជាង  ១ ឆ្នា ំ។ 

លោកស្រី  ប៊ុន ចាន់ និមល 
បញ្ជាក់ ឲ្រយ ដឹង ពី ការ ផលិត 
កុន ដុំ ដំបូង រឿង «ពោះធំ» 
ដ្រល មាន តួ ស្រី  សំខាន់ គឺ-  
ជា  តារា សម្ត្រង ស្រ ីវ័យ ក្ម្រង 
យវុត ីអាង សជុាតា ហៅ 
ឈូឈូ ផង ដ្ររ ថា៖ «កុន  
ដំុ ដំបូង ន្រះ បាន ចំណាយ 
ព្រល ជាង  ៥ខ្រ ទាំង 
ការ ថត នងិ កាត ់ត ទើប 
បាន សមិទ្ធ ផលសម្រច  
ដ្រល នឹង ត្រវូចាក់ បញ្ចាងំ 
នៅ ថ្ង្រទី ២៦ ខ្រ មីនា ន្រះ  
ហើយ វា មាន ថិរវ្រ-
លា៩៦នា ទី » ៕ 

កុនដំុដំបូងរឿង«ពោះធំ»របស់SastraFilm
ត្រវូពន្រយារការចាក់បញ្ចាងំដោយសារកូវីដ១៩

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រសុក្រ ទី២៧ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

កេុង ប៉ារីស : តន្ដ្រី ករ ដ៏ល្របី ប្រចាំ 
ប្រទ្រស កុងហ្គា  Aurlus Mabele 
ហៅ « ស្ដ្រច សួគួស» ជា ប្រភ្រទ តន្ដ្រី 
របាំ  រុំបា  បាន ស្លាប់ ក្នុង ទីក្រុង បា៉ារីស 
កាល  ពីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  ដោយសរ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៅ អាយុ៦៧ឆ្នាំ ។ 

តារា អបូ៉្ររា៉ា របស ់អ្រស្រប៉ាញ  ដមូនីហ្គ ូ
បាន និយាយ កាលពី ថ្ង្រ អាទិត្រយថា 
លោកត្រវូ បាន រក ឃើញ វជិ្ជមាន នវូ វីរុស  
កូរូ៉ណា  ហើយ លោក មាន  សុខភាព ល្អ 
ធម្មតា ទ្រ ។ 

តារា ហ្រស្រក របស់ ប្រទ្រស កាម៉្ររូន 
មា៉ាន ូឌបីានហ្គ ូអាយ ុ៨៦ឆ្នា ំត្រវូបាន 
បញ្ជនូ ទៅកាន់ មន្ទរី ព្រទ្រយ របស់ ប្រទ្រស 
បារាំង  ដោយ ឆ្លង វីរុស។  ន្រះបើតាម  

ទពំរ័ ហ្វ្រសប៊កុ ផ្លវូ ការ របស ់លោក បាន 
ឲ្រយ ដឹង កាលពីថ្ង្រ ទី៨ ខ្រ មីនា។ 

លោក  បាន បន្ថ្រម ថា លោក មាន 
សុខភាព ល្អ និង កំពុង វិវត្ដជា សះ- 
ស្របើយ បន្ដិច ម្ដង ៗ  ។ 

ផលិតករ ហូលីវូដ វ្រនស្ទ្រន ដ្រល 
ជាប់  ពន្ធនាគរ នៅ ភាគ ខាង ជើង រដ្ឋ 
ញវូយក៉ ក្រយ ព ីត្រវូ កាត ់ទោស  ២៣ 
ឆ្នាំ ពី បទ រំលោភ ស្រព សន្ធវៈ និង 
បំពាន ផ្លូវ ភ្រទ ក៏ រក ឃើញ ឆ្លង វីរុស 
កូរ៉ូណា ។ ន្រះ បើ យោងតាម ការ ចុះ 
ផ្រសាយ របស ់ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ អាម្ររកិ 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។ 

តារា ភាពយន្ដ គ្រង ពាន អូស្កា ថម 
ហកស៍ និង ភរិយា ជាតារា ភាពយន្ដ 

នងិ  ជា តារា ចម្រៀង វតីា វលីសនុ បាន 
និយាយ កាលពី ថ្ង្រពុធ ថា ពួកគ្រ បាន 
បពំ្រញ កាតព្វ កចិ្ច យា៉ាង ល្អ ក្រយ ដាក ់
ខ្លួន ឯង នៅ ក្នុង ផ្ទះ ជិត  ២សបា្ដាហ៍ នៅ 
អូស្ដា្រលី ។ 

តារា ភាពយន្ដ អង់គ្ល្រស អុីទ្រីស 
អ្រលបា បាន និយាយ កាល ពីថ្ង្រ ទី 
១៦ ខ្រមីនា ថា លោក បាន ឆ្លង វីរុស  
និង បាន ដាក់ ខ្លនួ ឯង ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡ្រក  ផង ដ្ររ ។ 

អ្នក នពិន្ធ សុលី ីល្វសី ស្រផាលវ្រដា 
ដ្រល រស់ នៅ ភាគ ខាង ជើង ប្រទ្រស 
អ្រស្រប៉ាញ ក៏បាន ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា  និង 
កំពុង ត្រ សម្រក ព្រយាបាល ជំងឺនៅ មន្ទរី-  
ព្រទ្រយ ផង ដ្ររ៕ AFP/HR តារាភាពយន្ដ ប្ដបីេពន្ធ  ថម ហាកស៍ និង វីតា វីលសុន ឆ្លង កូវីដ១៩។ រូបថត AFP

តារាល្របីៗ លំដាប់ពិភពលោកមួយចំនួនក៏ត្រវូរងគ្រះព្រះត្រវីរុសកូរូ៉ណា

តារាសម្តេងសេ ីវ័យ 
ក្មេង អាង សុជាតា 

ហៅឈូឈូ។ រូបថត 

ហ៊ាន រង្រសី

កុនដំុ ដំបូងរឿង«ពោះធំ» របស់ផលិតកម្មSastra Film ដេលពនេយារពេល ចាក់បញ្ចាងំ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក 
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ថ្ងៃ  ៤កើត ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ- 
រក ទទួល ទាន   មានផល  ចំណៃញ    
យ៉ាង គាប់ ចិនា្តា  ។ សុខភ ព   ផ្លូវ  - 
កាយ រងឹ បុងឹ ល្អ នងិ មាន  អារម្មណ ៍

សៃស  ់ថ្លា គ ួរ ជាទ ីមៃតៃ ីពសីណំាក ់អ្នក  ផង  ទាងំ ពងួ  
និង  មាន សមត្ថភព អាច បង្កើត គំនិត  ច្នៃ  បៃឌិត  
ទៅ   រក     វឌៃឍន ភព នៃ អាជីវ កម្មផៃសៃងៗ។ រីឯបញ្ហា- 
ស្នៃហា        គ ឺមានការស្វៃង យលច់តិ្តគា្នា បាន យ៉ាង  ល្អ  
និង     មា ន  ការ អធៃយាសៃ័យគា្នា ល្អទៅវិញទៅមក ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ទឹកចិត្ត នឹង បៃកប- 
ដោយ   ក្តមីៃត្តា ចៃើន  ខណៈ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ កាន់ទីជិតឆ្ងាយ មាន ការ- 
ទទួល រាក ទ់ាក់ ចៃើន តៃ ក៏  រំពឹងចំា    

បៃយោជ ន  ៍ពី អ្នក  ជាក់ ជាពំុខានឡើយ។  មៃយា៉ាង វិញ - 
ទៀត    បៃយ័ត្ន ចាញ់កលគៃនៅ ក្នងុ ជំនួញ ជួញ បៃ 
ផៃសៃងៗ ។ សៃចក្តសី្នៃហា បៃយ័ត្ន មាន អ្នក ទី ៣ចូល-  
ជៃៀតជៃក  និងគួរ បង្កើននូវ ភព ស្មោះ តៃង់ចំពោះ  
គា្នាទៅវិញ ទៅ មក បាន យ៉ាង រលូន ទើបជា ការ ល្អ ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយយស្ត ីគឺ 
ចៃើន  ពោល ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់អ្នក 
ផងគា្នា ។ ចំពោះ មុខ របរ រក ទទួល-  
ទាននានា  បាន ផល ចំណៃញ យ៉ាង 

គាប  ់ចិត្ត  ធ្វើឲៃយ  ទឹកចិត្ត របស់ លោកអ្នកមាន សម្ទះុខា្លាងំ   
ឡើង  នៅ ក្នងុ ការ  បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ   ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ   កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិព ល្អ។ រីឯ 
បញ្ហា   ស្នៃហា  គូស្នៃហ៍ គឺ មាន ភព ល្អកូ ល្អនិ ជាមួយ   
គា្នា ធម្មត  និង គា្មោន ភព រកំារកូស នោះឡើយ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក    ចិត្ត បៃកប ទៅដោយ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា   ចំ ពោះ គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក   
បាន      យ៉ាង ល្អ ។ រីឯ សៃចក្តី ស្នៃ ហា   

គូស្នៃហ ៍   នឹង បៃកបដោយ ភព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ 
គា្នា   ផងដៃរ ។   ការ បៃ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ   
បាន     ផល  លើស ពី សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ   
ទី  នានា     តៃង តៃ ទទួល បាន សុវត្ថ ិភព ។ ចំណៃកឯ-   
 លាភ សកា្ការៈ វិញ   បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។        

រាសីសៃតុចុះ ។ ចំពោះ លាភ   សកា្ការៈ 
ផៃសៃង ៗ   នោះនឹងបាន  ដោយ    សារ តៃ 
ការ   បៃងឹ បៃង និង  ពៃយាយម ខា្លាងំ ។ 
ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចិត្ត របស ់ ់ លោក អ្នក ខ្វះ-  

ភព      មា្ចាស់  ការក្នងុការ សមៃច   ចិត្ត    ជា ពិសៃសទាក់- 
 ទង កា រ បៃក ប របរ ទទួល       ទាន ផៃសៃងៗ ។ ហៃតុ នៃះ  
អ្នក គបៃប  ី  ពិគៃះ   យោបល  គ់ា្នាឲៃយ បាន ចៃើន  មុន នឹង   
សមៃច      ចិត ្ត អ្វណីា មួយ កំុ ឲៃយ   រង នូវ  គៃះ ថ្នាក់។  រីឯ 
ការ  ទៅ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ  តៃវូ បៃងុ បៃយ័ត្នខា្លាងំ៕      

រាសី ឡើង ខ្ពស់តៃដៃត។ ចំពោះ បញ្ហា 
ស្នៃហា  គូស្នៃហ៍ អ្នក ទំាង ២មាន ការ - 
អធៃយា  សៃយ័  គា្នា និង ចៃះ ផ្ដល់ ភព ផ្អៃម- 
ល្ហៃម  ឲៃយ គា្នា  ។ បញ្ហា សុខ  ភព ផ្លវូកាយ  
មំា មួន  សុខភព ផ្លវូ ចិត្ត    សៃស់ ថ្លា  គា្មោន- 

 សៅ  ហ្មង ។  ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល- 
បាន   នូវ ជោគជ័យ បៃកបដោយសុវត្ថភិព ល្អ ។ រីឯ- 
លាភ សកា្ការៈ វិញ  នឹង បាន ផល យ៉ាង  គាប់ ចិត្ត និង 
មាន   ការជួយ ជៃមជៃង ពីញាតិមិត្ត ផងដៃរ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ និយយស្តី  
បៃកប   ទៅដោយ វិចារណញ្ញាណ- 
លោក អ្នក មាន សមត្ថ   ភពនៅ  ក្នុង 
ការសមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃងៗ  បាន    

ដោយ ឆន្ទៈ មោះមុត   កា្លា ហាន និង        បៃកបទៅ- 
 ដោយ  ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប  រ បរ រក  ទទួល  -  
ទាន   នានា  បាន  ផល  តប ស្នង     គា ប់ ចិត្ត ។ ថ្ងៃ នៃះ     
គួរ  តៃ ចំណាយពៃល  វៃលា ផ្តល ់  ភ ព កក់   ក្តា        នៅ- 
ក្នុង  កៃុម គៃួសារ  ឲៃយ បាន ចៃើន កាន់តៃ ល្អ ខា្លាំង ។

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន   ផៃសៃងៗ    នឹង បាន ផល ល្អ- 
បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ សកា្ការៈ 
នឹង  បានភគ ផល  ដោយ     សារ មាន - 

ការ    ជៃមជៃង ពីអ្នកដទៃ ។ ការយតៃ  ទៅ កាន  ់ 
ទី    ជិត  ឆ្ងាយ នានា នឹង ទទួល បាននូវ   ការរាក់ ទាក់  
សា ្វា   គមន ៍ ចៃើនដៃរ ។  ចណំៃក ឯ  សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ 
គ  ឺ     ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយលច់តិ្ត គា្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ    ចំពោះ គា្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

 រាសី សៃុតចុះខា្លាំង ។ ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន 
សៃចក្តី ពៃយា យម  ខា្លាំងកា្លា   ប៉ុន ្តៃចៃើន តៃ 
បំពៃញកិច្ច ការ ផៃសៃងៗ ដោយ កមា្លាំង- 
កាយ   ជាងបៃជា្ញា ។ ចំពោះ ការ ងារ ដូច- 

ជា   ការ បៃកប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃងៗអាច បៃឈម 
ទៅ នឹង  ការ ខាត បង់ចៃើន ដូច្នៃះ តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន  ។  
ការ នយិយ ស្ត ីចៃើនតៃ  ពោល ពាកៃយ  រាយមាយ ឥត- 
បៃយោជន។៍  ចណំៃក ឯ សៃចក្ត ីស្នៃហាវញិ សមៃបរូ តៃ 
រឿង រកាំ រកូស នៅក្នុង ចិត្ត ខា្លាំង ឥតសៃកសៃន្ត ។      

រាសីសៃុតចុះខា្លាំង ។ ការ ធ្វើដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី នានា  តៃូវ បៃយ័ត្ន ជាទី- 
បំផ តុ   បើពំុនោះ ទៃ   អ្នក ចៃបាស់ ជា   ត ៃវូ 
ទទួល រង មហន្តរាយ ជាក់ ជា   ពុំ ខាន    

ឡើយ  ។ តៃវូ បៃយត័្នបៃយៃងចពំោះ  រឿង  នយិយ- 
ស  ្តី   ដៃល ឥតបៃយោជន៍  និង គួរ តៃរំពៃ ពិចារណា   
ព ី    ផល បៃយោជន ៍ កុបំណ្តោយ ទៅ តម ក្ត ីទោស ៈ  
របស ់ខ្លួន  ឲៃយសះ ។ ចំពោះ ការ  បំពៃញ  ការ ងារ-   
ផៃសៃងៗ វិញ  ហាក់ មាន ការ  ធ្វៃស បៃហៃស ខា្លាងំ ។

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណា្តោល 
ឲៃយ  ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចណំៃក សៃចក្ត ីពៃយាយម 

ក៏ មាន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ និង សមត្ថភពក្នងុ ការ បំពៃញ- 
ការ ងារ  តៃវូ ធ្លាក ់ចុះដៃរ  គ ឺខ្វះ  សមត ្ថភព សមៃច- 
ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន នានា 
វិញ អាច មានការ ខាត បង់។ រីឯ សៃចក្តី ស្នៃហា 
ចៃើន  តៃ ខ្វះ  ភព កក់ ក្តា ឲៃយ គា្នា និង រកាំរកូស ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ បៃកប  របរ   រក- 
ទទួល ទាននានា   បាន  ផល    ល្អ - 
បៃសើរ។   រីឯ ការ បំពៃញ កិច្ច ការ    - 
នានា    សមៃចទៅ  ដោយ ភ ព-    

រលូន      ល្អ ។  លោកអ្នក មាន អំណយផល  ល្អ ក្នងុ- 
 ការ បៃើមនុសៃស  ឬចៃះ បងា្ហាត់ បងា្ហាញ   កិច្ច ការ 
ផៃសៃងៗ គឺមាន    វោហា រស័ព្ទល្អ ។ ចំពោះ ទឹក     ច ិត្ត 
បៃកប     ទៅ ដោយ សៃចក្តីកា្លាហាន  និងមាន ការ-     
សមៃច   ចិត្ត បៃកបដោយ ការទទួលខុសតៃវូខ្ពស់។     



AFF រៀប ចំ ពេល វេលាបេកួតជាចេើន ឡើង វិញ ក្នងុ ឆ្នា ំនេះ  

តារា បេណំាង ទូករូ៉អុីង រៀបចំផេនការ ថ្ម ីកេយការបេកួត   អូឡំាពិក ពនេយារពេល

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធកីឡាបាល់-
ទាត់អាសី៊អាគ្នេយ៍(AFF)បាន
តាមដានយ៉ាងយកចិត្តទ៊កដាក់
ចំពោះស្ថានភាពការរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ហើយបានសមេច
ថានឹងរៀបចំពេលវេលាជាថ្មីម្ដង
ទៀតចំពោះការបេកួតក្នងុកម្មវិធី
ជាចេើនដេលគេងនឹងធ្វើក្នងុ
រយៈពេល៤ខេទៀត។
ពេតឺ្តកិារណ៍ចំនួន៤នឹងតេវូ

លើកពេលបេកួតរហូតដល់
កំណត់ពេលថ្មីច៊ងកេយឆ្នាំនេះ
ដោយចាប់ផ្ដើមពីកម្មវិធីបេកួត
ពានរង្វាន់AFFWomen's
Championshipនៅបេទេស
ហ្វលីីពីនក្នងុខេឧសភាខណៈ
៣ពេតឹ្តកិារណ៍ផេសេងទៀតមាន
ដូចជាការបេកួតពានរង្វាន់AFF
U18Women'sChampion-
shipការបេកួតពានយ៊វជនអាយ៊
កេម១៦ឆ្នាំ(AFFU16Boys'
Championship)និងបេកួត
ជើងឯកយ៊វជនអាយ៊កេម១៩
ឆ្នាំ(AFFU16Boys'Cham-
pionship)ដេលពេតឹ្តកិារណ៍
ទំាងអស់នេះដំបូងឡើយគេង
រៀបចំបន្តបន្ទាប់គ្នានៅបេទេស
ឥណ្ឌនូេសី៊ក្នងុខេមិថ៊នកក្កដា
និងសីហា។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបេកាសនេះ

លោកឧត្ដមសេនីយ៍ខៀវសម៉េត
បេធានAFFថ្លេងថា៖«នេះ
ជាពេលវេលាដេលមិនធា្លាប់កើត

មានពីម៊នឡើយសមេប់ពិភព-
លោកទំាងមូលរួមទំាងសហ-
គមន៍និងគេសួរបាល់ទាត់របស់
យើងតេមិនអីទេយើងនឹងឆ្លង
កាត់បញ្ហានេះជាមួយគ្នាហើយ
ដើមេបីឈ្នះលើពេលវេលាដ៏ពិបាក
នេះតេវូការការរួមចំណេករបស់
យើងទំាងអស់គ្នា»។
លោកបានបន្តថា៖«ចាប់តំាង

ពីមានគេះថា្នាក់នេការឆ្លងជំងឺ
នេះខ្ពស់ឡើងៗ នៅកន្លេងមន៊សេស
ចេើនដូចជាពេតឹ្តកិារណ៍បេកួត
បាល់ទាត់ជាដើមយើងបាន
ពិចារណាថាសមេចធ្វើការ-
ពនេយារពេលហើយពេលណា
ដេលចំាបាច់នឹងរំលាយការ-
បេកួតរបស់យើងដើមេបីកាត់-
បន្ថយការមានទំនក់ទំនងក្នងុ
សង្គមក្នងុគោលបំណងការពារ
ស៊វត្ថភិាពនិងស៊ខភាពរបស់
គេួសរនិងសហគមន៍កីឡា
បាល់ទាត់របស់យើង»។
កម្មវិធីបេកួត៤ផេសេងទៀតនឹង

កើតឡើងដូចការគេងទ៊កពី
ដំបូងមានដូចជាការបេកួតបាល់
ទាត់ផ្នេកនរីអាយ៊កេម១៥ឆ្នាំ
(AFFU15GirlsChampion-
ship)នៅបេទេសឥណ្ឌនូេសី៊
ខេកញ្ញាខាងម៊ខពេមទំាងការ-
បេកួតបាល់ទាត់ក្នុងសល២
ពេតឹ្តកិារណ៍គឺAFFFutsal
ChampionshipនិងAFF
FutsalClubChampionship

ហើយនិងការបេកួតបាល់ទាត់
លើឆ្នេរខេសាច់AFFBeach
FootballChampionship
ដេលទំាងអស់តេូវរៀបចំក្នុង
បេទេសថេច៊ងឆ្នាំនេះ។
ជាមួយគ្នានេះដេរកម្មវិធីបេកួត

AseanClubChampion-
ships(ACC)ដេលគេងធ្វើ
លឿនជាងគេក្នងុឆ្នាំនេះបាន
ប្ដរូទៅឆ្នាំ២០២១វិញដោយ
មានការបេកួតតេមឹ១០ថ្ងេលើ
កម្មវិធីបេកួតក្នងុតំបន់រយៈពេល

ជាង៥ខេ។ឥឡូវនេះចេបាស់
ណាស់ថាជាមួយនឹងស្ថានភាព
ទូទៅនិងការរង់ចំការកំណត់
ឡើងវិញនេលីកថា្នាក់ជាតិរបស់
AFFនិងរាល់ការបេកួតរបស់
AFCដេលពេលនេះមិនទាន់ធ្វើ
ការសមេចនៅឡើយហើយ
ចេបាស់ណាស់ថាមិនមានពេល
គេប់គេន់ដើមេបីរៀបចំការបេកួត
ជើងឯកនៅឆ្នាំនេះអី៊ចឹងគេប់
សមាជិកទំាងអស់អាចធ្វើការ
រៀបចំសមេប់ឆ្នាំ២០២១។

បេធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់-
ទាត់អាសី៊អាគ្នេយ៍លោកខៀវ
សម៉េតបានធ្វើការសនេយាថា៖
«ដោយសរស្ថានការបេបេលួ
ឥតឈប់ឈរយើងនឹងបន្តតាម
មើលយ៉ាងកៀកបំផ៊តហើយនឹង
មិនរារេកឡើយក្នងុការធ្វើការ-
ផ្លាស់ប្ដរូកាលបរិច្ឆេទរបស់យើង
បេសិនបើចំាបាច់។គេប់ការ-
សមេចចិត្តរបស់យើងAFFនឹង
តេងតេយកស៊ខ៊មាលភាពរបស់
គេសួរនិងសហគមន៍បាល់ទាត់

របស់យើងជាចមេបងជានិច្ច»។
លោកឧត្តមសេនីយ៍បាន

បន្ថេមថាAFFកំព៊ងតាមដាន
ឥតបេិចភ្នេកចំពោះការវិវឌេឍ
នេជំងឺកូវីដ១៩ដោយមានការ- 
ណេនំពីអង្គការស៊ខភាពពភិព- 
លោក(WHO)កេសួងស៊ខា- 
ភិបាលមន្តេីរដា្ឋាភិបាលសហ- 
ព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក 
(FIFA)និងសហព័ន្ធបាល់-
ទាត់ទ្វីបអាស៊ី(AFC)ហើយ
នឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននេការវិវឌេឍថ្មី
នៅពេលចាំបាច់។
បេធានAFFរូបនេះបាន

និយយថា៖«យើងតេូវតេរួម-
ចំណេកទាំងអស់គ្នាទប់ស្កាត់
ការឆ្លងនេះឲេយនៅទាបបផ៊ំតតាម
ដេលអាចដើមេបីឲេយវរីបរ៊ស-វរីនរី
ពោលគឺកេ៊មគេូពេទេយទាំងអស់
ដេលកំព៊ងបេថ៊យបេថានជីវិត
របស់ខ្លួនអាចដោះសេយ
ជាមួយនឹងចំនួនអ្នកជំងឺដេល
ធ្ងន់ធ្ងរនិងដើមេបីឲេយមន្ទីរពេទេយ
របស់យើងខ្វះកន្លេង»។
លោកខៀវសម៉េតបាន

ថ្លេងជាច៊ងកេយថា៖«វិធាន
ការដេលដាក់ចេញដោយរដា្ឋា-
ភបិាលនេបេទេសនមីយួៗ នោះ
អាចទទលួបានផលល៊ះតេតេ
យើងទាំងអស់គ្នារួមចំណេក
កាត់បន្ថយការទាក់ទងគ្នានៅ
គេប់ទីកន្លេងតាមដេលអាចធ្វើ
ទៅបាន»៕VN

កេងុឡុងដ៍:កីឡាការិនីបេណំាងទូក
រូ៉អី៊ង(rowing)PollySwannបាន
ធ្វើការរាប់ថយកេយសមេប់ពេតឹ្តកិារណ៍
អូឡំាពិកកេង៊តូកេយូឆ្នាំ២០២០រយៈពេល
ប៊៉ន្មានថ្ងេកន្លងទៅនេះតេពេលនេះនង
ចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីអាជីពជាគេូពេទេយដើមេបី
ចូលរួមជួយបេយ៊ទ្ធបេឆំងនិងទប់ស្កាត់
ការរាតតេបាតពីវីរ៊សកូរូ៉ណាកេយមាន
ការបេកាសផ្លវូការពនេយារពេតឹ្តិ្កការណ៍នេះ

រហូតដល់ឆ្នាំ២០២១។
កីឡាការិនីសញ្ជាតិអង់គ្លេសវ័យ៣១

ឆ្នាំដេលបានឈ្នះមេដាយបេក់ក្នងុ
ពេតឹ្តកិារណ៍អូឡំាពិកឆ្នាំ២០១៦នកេង៊
រីយូ៉បេទេសបេសី៊លPollySwann
កំព៊ងតេូវបានគេចាត់ថាជាអត្តពលិក
បេសើរ១រូបសមេប់ជេើសរីសទៅ
បេកួតអូឡំាពិកនៅជប៊៉នម៊ននងចាប់
ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាផ្នេកមួយនេមន្ទរីពេទេយ។

កីឡាការិនីSwannបាននិយយថា
ការសមេចក្នងុសបា្ដាហ៍នេះក្នងុការផ្អាក
ការបេកួតកីឡាអូឡំាពិកយ៉ាងហោច-
ណាស់ក៏បានធ្វើឲេយអត្តពលិកទំាងអស់
បេកដក្នងុចិត្តកេយមានភាពមិនចេបាស់
លាស់អស់ជាចេើនសបា្ដាហ៍មកនេះ។
អតីតនិសេសិតនេសកលវិទេយាល័យ

EdinburghUniversityបានកំព៊ង
តេៀមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមូលនិធិរបស់ខ្លនួ
ក្នងុនមជាពេទេយមា្នាក់កេយបញ្ចប់ការ-
បេកួតបេជេងនៅជប៊៉នតេនងបាន
និយយថាមានពាកេយលេចឮថាបេធាន
ពេទេយនៅបេទេសស្កតុឡេនអាចនឹង
កំព៊ងស្វេងរកអ្នកជួយក្នងុប៊៉ន្មានសបា្ដាហ៍
ខាងម៊ខពេលជំងឺកូវីដ១៩រាតតេបាត។
កីឡាការិនីវ័យ៣១ឆ្នាំ រូបនេះបាន

និយយឲេយដឹងថា៖«ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតេវូធ្វើ
ការជេើសរីសដ៏ពិបាក។អូឡំាពិកជាក្ដី
សេមេរបស់ខ្ញុំហើយវាជាអ្វីគេប់យ៉ាង
សមេប់ខ្ញុ។ំខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការបេកួតបេជេង
ដើមេបីឈ្នះមេដាយមាសតេសមា្ពាធ
ជាសកលពេលនេះគឺសំខាន់ជាងកីឡា
ទៅទៀត»។
Swannបាននិយយបន្តថា៖«ដោយ

ជាក់ស្ដេងវិជា្ជាពេទេយជាបំណងបេថា្នាដ៏ធំ
សមេប់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់
បានការងរខា្លាងំណាស់ដើមេបីបានកា្លាយ-
ជាចំណេករួមតូចមួយនេសេវាស៊ខភាព
ជាតិរបស់បេទេសស្កតុឡេន»។
ជាមួយគ្នានេះដេរអតីតកីឡារិនីជើង

ឯកបេចំាទ្វីបអឺរ៊៉បនិងពិភពលោករូបនេះ
ក៏បានធ្វើការអធិបេបាយដេរពីការផ្អាក
ពេតឹ្តកិារណ៍កីឡាដ៏ធំរបស់ពិភពលោក
ដេលតេងបេរព្វធ្វើ៤ឆ្នាំម្ដងនេះថាជា
ការរារំាងក្ដីសេមេរបស់នងប៊៉ន្តេនងក៏
ទទួលស្គាល់ថាវាចំណេញសមេប់
អត្តពលិកគេប់រូបដេលពេលនេះមាន
ពេលវេលាបន្ថេមក្នងុការតេៀមខ្លនួឲេយ
ដល់កមេតិកំពូល។
តេកីឡាការិនីបេណំាងទូករូ៉អី៊ងPolly

Swannក៏បាននិយយបន្ថេមដេរថា៖
«ខ្ញុំមិនបោះបង់ក្ដីសេមេរបស់ខ្ញុំឡើយ។
ខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកតេខ្ញុំមានដំណោះសេយ
ល្អបំផ៊តហើយ»។
ចំណេកឯនិសេសិតពេទេយមា្នាក់ទៀត

ImogenGrantដេលជាកីឡាការិនី
បេណំាងទូកកានូក៏ចាប់ផ្ដើមផេនការថ្មី
ឡើងវិញដេរតេការបានទៅអូឡំាពិក

នកេង៊តូកេយូឆ្នាំកេយនៅតេជារឿង
ចមេបងរបស់ខ្លនួដដេល។
កីឡាការិនីGrantវ័យ២៤ឆ្នាំដេល

ជាអត្តពលិករបស់ចកេភពអង់គ្លេស
១រូបដេរបាននិយយថា៖«ខ្ញុំមានពេល
ជាចេើនម៉ាងដេលខ្ញុំបានបោះចោល
ឧបករណ៍ពីរទេះរ៊ញតេហេត៊ផលច៊ង-
កេយដេលខ្ញុំចង់មានឈ្មាះក្នងុកេម៊
របស់ចកេភពអង់គ្លេសគឺខ្ញុំចង់ទៅ
អូឡំាពិកហើយឈ្នះមេដាយ។ខ្ញុំមិន
ផ្លាស់ប្ដរូក្តីសេមេរបស់ខ្ញុំឡើយ»។
តេទោះបីជាយ៉ាងណាកីឡាការិនី

SwannនិងGrantកំព៊ងតេធ្វើការហ្វកឹ- 
ហាត់នៅផ្ទះដូចគ្នាកេយពីមានការបិទ
Cavershamកន្លេងហាត់សមសមេប់
កេម៊អត្តពលិកផ្នេកវិញ្ញាសបេណំាងទូក
របស់ចកេភពអង់គ្លេសដេលមានទីតំាង
កេបេរកេង៊ឡុងដ៍ហើយការបិទនេះគ្មាន
ហេត៊ផលអ្វីកេពីការរាតតេបាតនេវីរ៊ស
កូរូ៉ណាដេលកំព៊ងធ្វើទ៊ក្ខប៊កម្នេញ
ពិភពលោកនោះឡើយជាពិសេសកំព៊ង
ប៉ះពាល់វិស័យកីឡាននរហូតធ្វើឲេយ
ពេតឹ្តកិារណ៍អូឡំាពិកក្នងុឆ្នាំនេះតេវូបាន
បេកាសលើកទៅឆ្នាំ២០២១៕

សកម្មភាពបេកួតពានរង្វាន់AFFU15GirlsChampionshipកាលពីឆ្នាំ២០១៩។រូបថតសហការី

កីឡាការិនីPollySwannពេលហ្វកឹហាត់ទូករូ៉អុីងនាពេលថ្មីៗ នេះ។រូបថតAFP

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេស៊កេទី២៧ែខមីនឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២



កីឡាករនៅA-Leagueអាចនឹង
ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើការបំពានច្បាប់
ក្រុងវ្រលីងតោន: ខ្ស្បម្ើ

កុ្មWellingtonPhoenix
របស់ប្ទ្សនូវ្លស្ឡង់ដ្ល
បច្ចប្ុបន្នល្ងនៅក្បខ័ណ្ឌA-
Leagueប្ទ្សអូស្តលី្គឺ
កីឡាករTimPayneកាលពីថ្ង្
ព្ហស្បតិ៍បាននិយាយសំុទោស
ទំាងទឹកភ្នក្ចំពោះការបំពាននឹង
ច្បាប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាដើម្បី
ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩នៅអូស្តលី្
ក្យរូបគ្បានបើកឡានគ្មាន
ដំបូលទំាងស្ថានភាពស្វឹងតាម
បណ្ដោយផ្លវូមួយនាកុ្ងសីុដនី។
Payneនិងអ្នករួមដំណើរដ្ល

ជាមិត្តរួមកុ្មគឺអ្នកចំាទីOliver
Sailតូ្វប្ឈមជាមួយការពិន័យ
ធ្ងន់ធ្ងរឬការបញ្ឈប់បណ្ដោះ-
អាសន្នជំុវិញករណីរត់គ្ចខ្លនួ
កាលពីពឹ្កព្លឹមថ្ង្អង្គារ។
ក្យពីបានបង្កើតកំហុស

ន្ះឡើងPayneបាននិយាយ
ទៅកាន់វិទ្យុកីឡាក្នងុប្ទ្សខ្លនួ

ថា៖«ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនិង
ខ្មាសអៀនខ្លាំងណាស់។ខ្ញុំសំុ
ទទួលខុសតូ្វទំាងសុ្ងសម្ប់
ទង្វើរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដ្លមិនតូ្វ
បានលាតត្ដាងឲ្យដឹងបាននៅ
យប់នោះ....ខ្ញុំរំពឹង១០០ភាគ-
រយនឹងមានផលពិបាក»។
កុ្មWellingtonPhoenix

បាននៅដាច់ដោយឡ្កពីគ្នៅ
ក្នងុកុ្ងសីុដនីដោយសង្ឃឹមថា
ពួកគ្អាចធ្វើការប្កួតនៅក្ប-
ខ័ណ្ឌA-Leagueបានប្សិន-
បើអ្នករៀបចំបន្តកម្មវិធីប្កួត
ដោយគ្មានអ្នកគំទ្ចូលរួម។
បុ៉ន្ត្ការគ្ងទុកតូ្វបាន

រំលាយព្លការប្កួតលីកថា្នាក់
ជាតិរដូវកាលន្ះតូ្វបានប្កាស
ថាផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នហើយ
កុ្មWellingtonPhoenixក៏
ធ្វើដំណើរត្លប់ទៅប្ទ្ស
កំណើតវិញកាលពីថ្ងអ្ង្គារ។
កីឡាករសញ្ជាតិនូវ្លស្ឡង់

វ័យ២៦ឆ្នាំPayneបានប្ប់ថា
ខ្លនួនិងមិត្តរួមជាតិបានផឹកសីុ
ជំុគ្នានៅកន្លង្ដាច់ស្យាលនា
ភាគខងជើងកុ្ងសីុដនីកាល-
ពីយប់ថ្ង្ចន្ទហើយក្យមក
រូបគ្និងកីឡាករSailបានយក
ឡានបើកដើរល្ង។
កីឡាកPayneបន្តទៀតថា

ពួកគ្ទំាង២នាក់តូ្វបានបូ៉លិស
ឃាត់ឲ្យឈប់។របាយការណ៍បាន
ឲ្យដឹងថាឡានបានឈប់ចមា្ងាយ
ប្ហ្ល៥គីឡូម្៉ត្ពីកន្ល្ង
ស្នាក់នៅរបស់កីឡាករហើយ
កីឡាករPayneទទួលបាន
លទ្ធផលវិជ្ជមានព្លផ្លុពិំនិត្យរក
ជាតិអាល់កុលនៅជាយផ្លវូ។ខ្ស្
បម្ើរូបន្ះបាននិយាយបន្ថម្
ថា៖«ច្បាស់ណាស់ជាកំហុស
របស់ខ្ញុំវាគ្ន់ត្ជារឿងន្រឿង
ផ្ស្ងទៀតដ្លអ្នកប្ថា្នាថា
អ្នកអាចក្ប្បានវិញ»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីន្ះសហព័ន្ធ

បាល់ទាត់ប្ទ្សអូស្តលី្FFA
បានឲ្យដឹងថាខ្លនួកំពុងតាមដាន
និងយកចិត្តទុកដាក់យា៉ាងខ្លាងំ។
FFAបានប្ប់ថា៖«ប្សិនបើ
កំហុសណាមួយតូ្វបានរកឃើញ
នោះFFAនឹងចាត់វិធានការ
យា៉ាងឆប់រហ័សតាមច្បាប់ជាតិ
របស់សហព័ន្ធ»។ចំណ្កឯកុ្ម
WellingtonPhoenixក៏បាន
អះអាងពីហ្តុការណ៍ដ្លពាក់
ព័ន្ធជាមួយកីឡាកររបស់ខ្លនួគឺ
PayneនិងSailថាខងក្លបិ
កំពុងតាមសុើបពីបញ្ហាន្ះដូចគ្នា
ដ្រ៕AFP/VN

ថ្ង្សុក្ទី២៧ែខមីនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

តពីទំព័រ២៤...ដោយបញ្ហាជំងឺ
ឆ្លងន្ះធ្វើឲ្យគួ្សរខ្ញុំ គ្មាន
ចំណូលអ្វីទាល់ត្សោះហ្តុ
ន្ះខ្ញុំសំុដល់ថា្នាក់ដឹកនំានិង
សប្បុរសជនម្តា្តជួយផ្តល់តឹ្ម
អង្ករគ្ន់បានហូបចំណ្កឯ
ម្ហបូគឺអាចរកបានខ្លះគឺក្នងុកីឡាករ
ជាកូនក្មយួសរុប១០នាក់ខ្ញុំអាច
ចាយសន្សំសំច្តឹ្ម១០០០០
រៀលទៅ២០០០០រៀលក្នងុ១
ថ្ងប្ាន»។
បន្ថម្លើន្ះអ្នកសី្ស្ន

លៀងហីុមដ្លជាប្ពន្ធលោក
មា៉ាងម៉នបានរៀបរាប់ថា៖«កាល
នៅប្កួតយើងមានលុយខ្លះ
ទ្ទ្ង់គឺក្នងុ១ថ្ង្ចំណាយសរុប
លើអ្នកហាត់ចំនួន១៥នាក់អស់
ថ្ល្ម្ហបូធម្មតា៦មឺុនរៀលនិងអង្ករ
៥គីឡូក្មបុ៉ន្ត្ឥឡូវ១ថ្ង្
សំុបានត្១ឬ២មឺុនរៀលក៏បាន
ដ្រគឺឲ្យត្មានអង្ករដំាបាយសិន
ទៅព្ះទំាងកូននិងក្មយួៗ សុទ្ធ

ត្គ្មានមុខរបរអ្វីទ្»។
ដោយឡ្កលោកឈិនកា្វាន់ច្

គូ្បង្វកឹក្លបិមកុដរាជសីហ៍ដ្ល
មានដើមកំណើតនៅខ្ត្តបាត់-
ដំបងនិងជាអ្នកបន្តមរតកកីឡា
ប្ដាល់ពីឪពុកគឺលោកតាកា្វាន់
នោះបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់ជា
អ្នកប្ដាល់ឆ្នើម!ខ្ញុំគ្មានច្ះអក្សរ
អ្វីមួយតួគឺសូម្បីត្សរស្រឬអាន
ឈ្មាះខ្លនួឯងក៏មិនបានផងបុ៉ន្ត្
ខ្ញុតូ្ំវបានសហព័ន្ធចាត់ឲ្យធ្វើជា
អ្នកកាន់ថ្រវ្លា(វាយជួង)ព្ល
ប្កួតដ្លធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទទួល
បានកម្ខ្លះពីការបង្ហាត់សិស្ស
ផងនិងជាគណៈកម្មការផងបុ៉ន្ត្
ព្លន្ះគ្បិទប្ដាល់គឺលំបាក
ណាស់»។
ឪពុកបង្កើតរបស់កីឡាករឈិន

កា្វាន់ងុ៉យរូបន្ះបានបញ្ជាក់ថា៖
«ខ្ញុំធា្លាប់រត់មូ៉តូឌុបត្ព្លន្ះ
រត់ក៏គ្មានអ្នកជិះទៀតហ្តុន្ះ
គ្មានអ្វីទីពឹងទ្គឺស្នើសំុពីសប្បុរស

ជនដើម្បីបានអង្ករហូបព្ះ
ចាស់ហើយមិនដឹងធ្វើអ្វីកើតទ្
ហើយក៏មិនដឹងថាព្លណាគ្
បើកការប្កួតប្ដាល់វិញ។អត់
អ្វីហូបហើយបន្ថម្គ្មានថ្ល្ឈ្នលូ
ផ្ទះទៀតហើយពឹងលើរបររត់មូ៉តូ
ឥឡូវខ្សត់អ្នកជិះណាស់»។
គួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្ីបច្ចក្ទ្ស

កីឡាប្ដាល់មួយចំនួនដ្លជា
មន្ត្ីចូលនិវត្តន៍ពីក្បខ័ណ្ឌរដ្ឋ
នោះមានប្ក់ខ្ខ្លះបុ៉ន្ត្គូ្-
ប្ដាល់ជើងចាស់មួយចំនួនដ្ល
មានអាយុពីខ្ទង់៦០ទៅ៧០ឆ្នាំ
គឺមានជីវភាពលំបាកសឹងត្រក
បាយហូបមិនបានដ្លន្ះគឺជា
រឿងពិតក្នងុព្លបច្ចប្ុបន្ន។រីឯ
អតីតអ្នកប្ដាល់ឆ្នើមៗពីមុនៗ
ដ្លប្កួតល្ងកើតបានធា្លាក់
ខ្លួនកី្ក្លំបាកបំផុតធ្វើឲ្យ
សហព័ន្ធប្ដាល់ផ្ទាល់បានយឹត
យោងមកធ្វើគណៈកម្មការខ្លះត្
ព្លន្ះបិទប្ដាល់ទៀត៕

លោកម៉ាងម៉ន(កណ្តាល)ព្រលថតជាមួយកីឡាករដ្រលជាកូននិងក្មយួៗរបស់លោក។រូបថតសហការី

TimPayne(ស)ដ្រលបានបំពានច្របាប់ដាក់ឲ្រយនៅដាច់ពីគ្នា។AFP

គូ្ប្ដាល់គ្មានរបរបន្ថម្សំុឲ្យ...



តារាស្រី២ដួងចិត្តទូលាយ
បរិច្ចាគប្រក់ទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ   មហាជន ភាគ ច្រើន  កំពុង  ត្រ 
ព្រួយ បារម្ភខ្លាំងអំពី ការ រាត ត្របាត ពី  វីរុស កូរ៉ូ ណា  
ពាស   ព្រញ ពិភព លោក និង   មាន ចំនួន   អ្នក ឆ្លង-   
នៅ  ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា  កើន ឡើង ជា  លំដាប ់ គឺ 
មាន ជតិ ១០០នាក ់ទៅ   ហើយ នោះ ប្រយិ មតិ ្ត ជា 
អ្នក គាំទ្រ  ក៏  មិន  ភ្ល្រច តាម ដាន រឿង ក្រុម អ្នក - 
សលិ្របៈ ដ្រល    រមួ ចណំ្រក ក្នងុ   ការលះ បង ់ធនធាន  
ផ្ទាល់  ខ្លួន  ដើម្របី បរិច្ចាគ ប្រក់  មូលនិធិ សប្រប  ុរ ស  - 
ធម៌  ទប់ ស្កាត់  ជំងឺកូវីដ ១៩ ផង  ដ្ររ។ 

តាម ការ  សង្ក្រត នោះ តារា សម្ត្រង ចម្រៀង 
ប្រុស ស្រី ដ្រល បាន  ចូល បរិច្ចាគ ប្រក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន  
តាម   សទ្ធាជ្រះ ថ្លា ឬ តាម លទ្ធ ភាព នោះ ឃើញ 
ថ  មាន តារាស្រី  ២  ដួង    មានទឹក ចិត្ត ទូលាយ     
ចំណាយ  ប្រក់ បរិច្ចាគ ច្រើន ជាង   គ្រ  គឺ ជាតារា 
ចម្រៀង   ប្រព្រណី និង សម័យអ្នកនាង ទៀង មុំ 
សុ ធាវី និងស្វាមី ដ្រល បរិច្ចាគ ចំនួន ៥ ពាន់ 
ដុលា្លារ និង តារា  សម្ត្រង ស្រី ជា រលក ក្រយ 
មាន សម្ផស្រស ស្រសស់ោភា  ដ្រល  កពំងុ 
ឡើង  កដូខ្លាងំ  កញ្ញា សុនិ យ ូប៊នី បាន  
ចូល  រួម ចំនួន ៤ ពាន់ ដុលា្លារ  ក្នុង ការ 
ជយួ ទបស់្កាត ់នងិព្រយាបាល Covid-
19 ន្រះ     ផ្ទាល់ ត្រ ម្ដង។   

ន្រះ   បើតាមហ្វ្រសប៊កុ លោក ហ្រង-  
ឡុង ជាប្រធានសមាគមសិល្របៈខ្ម្ររ 
បានឲ្រយដងឹ នងិ ថ្ល្រង អំណរ- 
គុណ ថ ៖  «តារាច ម្រៀង 
ស្រី ប្រព្រណីប្រប  មនោ  - 
អ្នក  នាង ទៀង មុំ សុ ធាវី  
និងស្វាមី  បាន ចូលរួម  
បរិច្ចាគថវិកា ចំនួន ៥ 
ពាន់ ដុលា្លារ ដើម្របី   ចូល-  
រមួ   អពំើ សប្របរុសធម ៌ក្នងុ  
ការ ជួយ   ទប់ ស្កា ត ់    ជំងឺ-  
Covid-19 ត ប តាម ការ - 
អំពាវ    នាវដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់-  
របស ់   សម្ដ្រច ផង ដ្ររ »។  

ដំណឹងន្រះ ក៏  បាន   ធ្វើ - 
ឲ្រយ  មាន អ្នក ចលូ ចចុ Like 
និង  Comment យ៉ាង - 
ច្រើន   ព្រម ទំង   មានការ    - 
កោត    សរ   ស ើ រព  ី ទឹកចិត្ត 
 និង    ទង្វើ ដ៏ល្អ របស់  អ្នក - 
នាង   ទៀង មុំ សុធាវី   មិន 
ត្រឹ ម   ត្រ  ប៉ុណ្ណោះ ក៏ បាន 
លើក   ឡើង    ដ្ររថ     អ្នក  
នាង   គឺ  ជា    អ្នក  សិល្របៈ 
ដំបូងគ ្រ ដ្រលបាន បរិ- 
ច្ចាគ ច្រើន    ជាង គ្រ     ទៅ   
ជួយ     ស ង្គម ហើយ 
ជា  ពសិ្រស  នា ព្រល    
ប្រទ្រស  ជាតិ មាន-   

វិបត ្តិ    សង្គម  ព្រល ន្រះ ត្រ ម្តង ។  
 ដោយ  ឡ្រក ក្រពីន្រះ ក៏មាន តារា 

ស្រី មាន  ទ្រពកោសល្រយខ្ពស់នៅ ក្នុង 
ការ សម្ដ្រង និង មាន រូប សម្រស់  
ស្រស ់ស្អាត  មាន ចរតិ ស ុភាព   រាបស  
កាយ   វកិារ      ទនភ់្លន ់ គរួ  ឲ្រយ ស្រលាញ ់   របូ 
ស្រស  ់  ល្រប ី  ឈ្មោះ  មយួ ដងួ  ទៀតដ្ររ គ ឺ

កញ្ញា សុីន យូប៊ីន  ក៏ មាន ចិត្ត 
បុណ្រយ ដ៏ប្រព្រ ដ្រល បាន 
បរិច្ចាគ  ថវិកា ផ្ទាល់ ខ្លួន - 
រហូត ទៅ ដល់ ៤ ពាន់  
ដុលា្លារ ផង ដ្ររ  ដើម្របី ចូល 
រួម       ជា មួយ នឹង   រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល  ក ៏ដចូជា    ក្រមុ គ្រពូ្រទ្រយ 
ជំនាញ ក្នុងការ ជួយ ស្វះ  - 
ស្វ្រង    រក វិធី ព្រយា បាល និង   

ចត  ់វធិានការ  ទប ់ស្កាត ់នវូ 
ជំងឺ Covid-19 ដ្រល 

កពំងុ រកីរាល ដាល នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។ 

ន្រះ     បើ យោង   ទៅ 
តាម  បញ្ជរីាយ នាមន្រ  
ក្រុម សប្របុរសជន-  

ដ្រល     បរចិ្ចាគ  ថវកិាផ្ទាល ់
ខ្លួន  ដ្រលត្រូវ  បានគ្រ   - 
ប្រកាស ជូន  ដោយ  
រា ជ  រដា្ឋា  ភិ បាល    កម្ពុជា  
ខណៈ   រូបនាង ស្ថិត នៅ 
ត្រង ់ ល្រខរៀងទ ី១៧៧  
គ្រ  បាន ប្រទះ ឃើញ-   
ឈ្មោះ   គឺ ជា តារា សម្ដ្រង    
ស្រី   វ័យ ក្ម្រង  មាន ចិត្ត  
ទលូាយគ ឺ  ជា  កញ្ញា សុនី 
យូប៊ីន នោះ ៕ 
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លោក ឈិន ក្វាន់ចេ (ទី ៣រាប់ពី ស្តា)ំ ពេលថត ជាមួយ បេធាន ក្លបិ និង កេមុ កីឡាករ របស់ ខ្លនួ។ រូប សហ ការី

តារាចមេៀងសេ ី អ្នកនាង ទៀង មំុសុធាវី  និង ស្វាមី  បរិច្ចាគ 

$ ៥ ពាន់ ដើមេបីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

គ្រូប្រដាល់គ្មានរបរបន្ថ្រមសំុឲ្រយ
សប្របុរសជនជួយត្រមឹអង្ករហូប
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ គ្រ ូប្រដាល់  ក្លបិ ព្រក- 
ឯង កីឡា វ័យ ៦៩ ឆ្នា ំលោក  មា៉ាង  
ម៉ន  និងគ្រ ូបង្វកឹ ៦៨ ឆ្នា ំ លោក 
ឈិន  កា្វាន់ ច្រ   របស់ ក្លបិ មកុដ រាជ- 
សីហ៍  បាន អំពាវ នាវ ស្នើ សំុ សប្របុ- 
រស ជន  ជួយ ត្រមឹ អង្ករ ហូប  ដើម្របី 
ជួយ ទ្រ ទ្រង់ ជីវភាព ប្រ ចំ ថ្ង្រ  បនា្ទាប់ 
ពី ការ ប្រ កួត ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ ប្រចំ 
សបា្តាហ៍  ត្រវូ បាន បិទ  ដោយការ- 
រីក រាល ដាល ន្រ  ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

 សម្រប់ គ្រ ូប្រ ដាល់ ជើង ចស់ 
មួយ ចំនួន  មាន មុខ របរ ខ្លះ  ក្រ 
ពី ប្រដាល់ គឺ  មាន ផល ប៉ះ ពាល់ 
មធ្រយមទ្រ  បុ៉ន្ត្រ សម្រប់  លោក មា៉ាង 
ម៉ន និង លោក ឈិន កា្វាន់ច្រ 
ដ្រល មាន វ័យ កាន់ ត្រ ចស់ ទៅ 
ហើយនោះ   បាន ប្រប់  ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍  
ថ ពួក គាត់ គា្មោន មុខ របរ អ្វ ីក្រ ពី 
ប្រ ដាល់  ដើម្របី រក ប្រក់ មក បង្គ្រប់ 
ជីវភាព ប្រ ចំ ថ្ង្រ នោះ ឡើយ  ខណៈ 
ដ្រល កន្លង មក ជីវភាព ប្រចំ ថ្ង្រ  
បាន ពី ការ បង្វកឹ កីឡា ករ និង បាន 
មក ពី តម្ល្រ ពលកម្ម  ន្រ ការ ធ្វើ  ជា 
គណៈ កម្មការ ប្រ កួត  ក្នងុ ១លើក 
ជាង ១០ ដុលា្លារ ។ 

 លោក  មា៉ាង  ម៉ន  ជា ស្ថាបនិក 
ក្លិប ព្រកឯង  ដោយ បាន ប្រើ 
ត្រកូល  «ម៉ន»  ទំង កូន  និង  ក្មយួ 
ហើយ លោក មាន កូន បង្កើត ចំនួន 
៦ នាក់ ( ស្រ ី២ នាក់)  ដ្រល ពួកគ្រ 
សុទ្ធត្រ ជា អ្នក ប្រដាល់ ទំង អស់។  
សមត្ថ ភាព របស់ ពួកគ្រ  សុទ្ធត្រ 
មាន ឈ្មោះ ល្របី លំដាប់ ជួរ មុខ  ក្នងុ 

ពិភព ប្រ ដាល់ គុន ខ្ម្ររ  ក្នងុ អំឡុង 
ឆ្នាំ ២០ ១៣  ដល់ ឆ្នាំ ២០ ១៦  
ខណៈ បច្ចបុ្របន្ន  បាន  ធា្លាក់ ចុះ ជាង 
ក្លបិ មួយ ចំនួន ។ 

កូន បង្កើត ឆ្នើម ទំង ៤នាក់ របស់ 
លោក មា៉ាង ម៉ន  ដណ្តើម បាន 
ខ្រស្រក្រវាត់ ផ្រស្រងៗ ពី គា្នា  គឺ សុទ្ធ ត្រ 
ធា្លាប់ ឈ្នះ  ខ្រស្រ ក្រវាត់  និង ជើង ឯក  
ដោយ ក្នងុ នោះ   ម៉ន លីហួរ  ,ម៉ន 
សម៉្រត, ម៉ន  វិរ័ត្ន  និង  រ៉្រវ  វិរៈ   
( ជា កូន ច្របង ) ។ បន្ថ្រម លើន្រះ 
លោក មាន ក្មយួ ៗ ជា អ្នក ប្រដាល់ 
ជាច្រើន ទៀត ផងដ្ររ ដូច ជា ម៉ន 
គឹមឡុង, ម៉ន   ភិរម្រយ,  ម៉ន  រិទ្ធ,ី  
ម៉ន  សំណាង , ម៉ន  រដា្ឋា ,ម៉ន  ចន់ 
ដារា៉ា ,ម៉ន  ខួច,  ម៉ន  ព្រមំា៉ាញ , ម៉ន  
វិរៈ និង  ម៉ន  បារំាង  ជា ដើម  បុ៉ន្ត្រ  
ឈាន មក ដល់ បច្ចបុ្របន្ន សល់ ត្រ  
ម៉ន  សម៉្រត  និង ម៉ន  ព្រ ំមា៉ាញ  
ដ្រល រក្រសា បាន លំដាប់ ជួរ មុខ  នៅ 
ប្រ កួត បាន ល្អ  គឺ ក្រយ ព្រល 
បិទ ការ ប្រ កួត ថ្មីៗ  ន្រះ ។ 

បុរសកម្ពស់ ១,៦០ម៉្រត្រ មាន  
ចិត្ត ធំ  សម្របុរ ខ្មោ  និង ជា អ្នក និយម 
ចូលចិត្ត ការងារ ប្រដាល់ ខ្លាងំ បំផុត 
លោក មា៉ាង ម៉ន  បាន ប្រប់ ថ ៖ 
« ពី ដើម  ខ្ញុ ំជា ក្ម្រង មា្នាក់  មិន បាន 
រៀន សូត្រ  ឬ ចូល សលារៀន ទ្រ  
ដោយ សរ ជីតា របស់ ខ្ញុ ំជា គ្រ ូគុន 
មា្នាក់ ល្របីល្របាញ  (អ្នក ល្រង ) ហ្រតុ 
ន្រះ  ខ្ញុ ំបាន ដើរ តាម គាត់ ហើយ  
បាន ហាត់ ប្រដាល់  និង បាន ឡើង 
ប្រដាល់ ម្តងមា្កាល តាម ភូមិ នៅ 
ព្រល មាន បុណ្រយទន ផ្រស្រងៗ គឺ 
គា្មោន សង្វៀន ដូច បច្ចបុ្របន្ន ទ្រ  ត្រ 

មាន ប្រ កួត គា្នា ជា ធម្មតា » ។
  លោក  មា៉ាង ម៉ន ដ្រល បាន  

ដឹក នំាកូន ចៅ  ព្រម ទំង ក្មយួ  ឲ្រយ 
ចូល ក្នងុ គន្លង កីឡា ទំង អស់  នោះ 
បន្ត ថ៖ «កាល ពី មុន ឆ្នា១ំ៩៩៦  
ខ្ញុ ំមាន មុខរបរ ជា អ្នក ធ្វើ ស្រ ប្រងំ  
និង ជា អ្នក ន្រសទ  ដ្រល ភាគ- 
ច្រើន មិន សូវ ស្គាល់ ផ្រសារ  ឬ ទី ក្រងុ 
ឡើយ  ព្រះ ព្រល វ្រលា ការ រស់- 
នៅ របស់ ខ្ញុ ំ ភាគ ច្រើន នៅ ឯ ស្រ  
និង បឹង បុ៉ណ្ណោះ»។ 

«ប៉ុន្ត្រ ក្រយ ព្រល ដ្រល 
ប្រដាល់ ចប់ ផ្តើម មាន សកម្ម ភាព 
រីក ចម្រើន  ព្រមទំង មាន ទី ផ្រសារ 
ប្រ កួត និងមាន ការ   ផ្រសាយ តាម 
កញ្ចក់ ទូរទស្រសន៍  ក្នងុ  ឆ្នា ំ១៩៩៧ 
នោះ  ខ្ញុ ំ បាន ចប់ ផ្តើម ប្រកប មុខ 
របរ ល្រង ចង់ កើត  ដោយ ភាគ ច្រើន 
បោះ បង់ ការងារ  មក មើល ប្រដាល់  
និង បាន ព្រយាយម ស្វ្រងរក អ្នក 
គំាទ្រ  បង្កើត បាន ក្លបិ ប្រដាល់ ជា 
លើក ដំបូង  ឈ្មោះ ថ  ព្រក ឯង- 
កីឡា  ត្រ ក្រយ មក  បន្ថ្រមឈ្មោះ  
ជា ក្លបិ ទ័ព ជើង គោក ការ រិយល័យ 
ទី ៥ »។ 

លោកបញ្ជាក់ ថ៖ «នៅ ក្នងុ ឆ្នាំ 
១៩៩៩  ក្ត ីប្រថ្នា របស់ ខ្ញុ ំ បាន 
សម្រច  បោះ បង់ ទំង ស្រងុពី ការ  
ន្រសទ  និង ធ្វើ ស្រ  ដោយ សរ 
ដី ស្រ  និង បឹង  ត្រវូ បាន គ្រ ចក់ 
លុប ជា បណ្តើៗ   ហើយ ការ ចូល 
ប្រឡូក ក្នងុ សកម្មភាព ប្រដាល់ន្រះ  
បាន ជួយ ជីវភាព ឲ្រយ ក្រមុ គ្រសួរ 
របស់ ខ្ញុ ំ  អាចរស់បាន  បុ៉ន្ត្រ ការ ផ្អាក 
ការប្រ ដាល់...តទៅទំព័រ  ២៣

តារាសម្តេង សេ ីរលកកេយ  កញ្ញា 

សិុន យូបី៊ន បរិច្ចាគ $ ៤ ពាន់    ដើមេបី 

ទប់ ស្កាត់កូវីដ១៩។ រូបថត ហុង មិនា
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