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កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
អតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមអ្នក-
មានបុណ្យត្រូវបានបញ្ជូនទៅ-
កាន់មន្ទីរព្រទ្យ...ទំព័រ២១

តារាចម្រៀងខាត់សុឃីមយក
ប្រក់ឈ្នួលត្រ$១៥ពីអ្នកជួល
បន្ទប់ខ្លួន...ទំព័រ ១៧

ទណ្ឌតិ១៥៥ 
នាក់ត្រវូស្នើសំុ 
បន្ធរូបន្ថយនិង 
លើកល្រងទោស

ចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មដីោយ- 
សរវីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉-
ណានៅអាម្ររិកគឺ៥១៨ 
នាក់ក្នងុរយៈព្រល២៤ម៉ោង 

ព្រះមហាក្រសត្រក្រ- 
សម្រលួនិងត្រង- 
តំាងរដ្ឋមន្ត្រី៥រូប 
ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី៥រូប

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  ទណ្ឌិតចំនួន១៥៥
នាក់(ស្រ១ី៨នាក់)ក្នងុចំណោម
ទណ្ឌិត៣៩៩នាក់ត្រូវបាន
គណៈកម្មការជាតិពិនិត្រយនិង
វាយតម្ល្រន្រក្រសួងយុត្ដិធម៌
សម្រចធ្វើសំណើទៅប្រមុខរាជ-
រដ្ឋាភិបាលដើម្របីពិនិត្រយ និង
សម្រចមនុព្រលទលូថ្វាយព្រះ-
មហាក្រសត្រដើម្របីទទួលបានការ-
បន្ធរូបន្ថយទោសនងិលើកល្រង
ទោសមុនថ្ង្រចូលឆ្នាំប្រព្រណី-
ជាតិខ្ម្ររនាខ្រម្រសាខាងមុខន្រះ។
លោកគឹមសន្ដិភាពរដ្ឋល្រខា-
ធិការនិងជាអ្នក...តទៅទំព័រ ៤

កៃងុ វ៉ាសីុន តោនៈយោងតាម
ទិន្នន័យដ្រលបានបោះពុម្ព
ផ្រសាយដោយសាកលវិទ្រយាល័យ
JohnsHopkinsបានឲ្រយដឹង
ថអាម្ររិកបានកត់ត្រថ
ចំនួនសា្លាប់ថ្មដីោយសារឆ្លងវីរុស
កូរូ៉ណាប្រភ្រទថ្មី គឺ៥១៨នាក់
នៅក្នងុរយៈព្រល២៤ម៉ោង។
ចំនួនអ្នកសា្លាប់ន្រះខ្ពស់ជាង

ការកើនឡើងកាលពីបុ៉នា្មានថ្ង្រ
កន្លងមកដ្រលមាន៤៥៣នាក់
ដោយបាននំាឲ្រយចំនួនអ្នកសា្លាប់
សរុបនៅក្នងុប្រទ្រសន្រះចាប់-
តំាងពីម្ររោគផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណា
បានចាប់ផ្តើមឆ្លងរីករាលដល
រហូតដល់ ...តទៅទំព័រ ១៥

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ព្រះមហាក្រសត្របាន
ក្រសម្រលួនិងត្រងតំាងសមាស-
ភាពរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន៥រូបនិង
ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី៥រូបបនា្ទាប់ពីរដ្ឋ-
សភាបានបោះឆ្នាតគំទ្រតាម
សំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហុ៊នស្រនដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល។
ព្រះមហាក្រសត្រ និងរដ្ឋសភា

កាលពីម្រសិលមិញបានត្រស់-
បង្គាប់ និងប្រកាសត្រងតាំង
សមាសភាពរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី៥របូរមួ-
មានលោកចមប្រសិទ្ធជារដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួង...តទៅទំព័រ  ៦ 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនកាលពីថ្ង្រចន្ទបានបញ្ជាឲ្រយផ្អាក
ការនាំច្រញអង្ករសនងិស្រវូពីកម្ពជុាទៅ
ក្រប្រទ្រសចាប់ពីម៉ោង២៣:៥៩នាទី

ថ្ង្រទ៥ីខ្រម្រសាតទៅក្រមហ្រតផុល
ដើម្របីធានាការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកខណៈ
ដ្រលជងំឺកូវដី១៩កពំងុបន្តការរកីរាល-
ដលនៅកម្ពុជា។
ថ្ល្រងក្នងុសន្នសិទីសារពត័ម៌ានបនា្ទាប់

ពីកចិ្ចប្រជុសំភាវសិាមញ្ញដើម្របីបោះឆ្នាត

ផ្តល់ស្រចក្តីទកុចតិ្តលើការត្រងតាងំនងិ
ក្រសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជានាព្រឹកថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាន្រះ
លោកហ៊ុនស្រនបាននិយាយថការ
ដក់ច្រញនវូយទុ្ធសាស្រ្តបង្ការជាមនុគឺ
ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ

រក្រសាឲ្រយបានការគ្រប់គ្រងប្រទ្រសក្នងុគ្រ
មានអាសន្នខណៈជំងឺកូវីដ១៩កំពុង
រាតត្របាតនៅប្រទ្រសជាច្រើនរួមទាំង
កម្ពជុាផងដ្ររ។លោកបន្តថការសម្រច
ដក់ច្រញនូវវិធានការផ្អាកការនាំច្រញ
ស្រូវនិងអង្ករស...តទៅ ទំព័រ  ១០

កម្ពជុាផ្អាកការនំាច្រញអង្ករសនិងស្រវូដើម្របីពង្រងឹស្តកុក្នងុស្រកុ

ភ្លើង ឆៃះពៃលិច ទឹក នៅ តំបន់វលកៃម  ខៃត្តសៀមរប 
សកម្មភាពរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យកំពុងបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងឆ្រះព្រលិចទឹកនៅតំបន់វាលក្រមស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ្រវក្រុង

សៀមរាបកាលពីថ្ង្រទី២៨ខ្រមីនា...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ២)។រូបថតសហការី

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីពិនិត្រយស្រចក្ដីព្រងច្របាប់
ជាមយួឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនងិអ្នក-
ច្របាប់ដក់ប្រទ្រសក្នុងគ្រមាន-
អាសន្នខណៈដ្រលចំនួនករណី
វិជ្ជមានកូវីដ១៩បានកើនឡើង
ដល់១០៧ពីម្រសិលមញិ។ជាមយួ-
គ្នាន្រះកាសុីណូទាំងអស់ក៏នឹង

ត្រវូបទិជាបណោ្តោះអាសន្នផងដ្ររ
ចាប់ពីថ្ង្រទី១ខ្រម្រសា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រន

ថ្ល្រងពីម្រសិលមញិថលោកដកឹនាំ
កិច្ចប្រជុំអចិន្រ្តយ៍គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង
អ្នកច្របាប់នៅព្រឹកថ្ង្រអង្គារន្រះ
ដើម្របីពិនិត្រយមើលលើស្រចក្ដី-
ព្រងច្របាប់ស្ដីពីការដក់ប្រទ្រស
ក្នងុគ្រមានអាសន្នមនុនងឹស្រច-

ក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះត្រូវអនុម័តក្នុង
កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ង្រ
សុក្រ។លោកថក្នុងរយៈព្រល
២៧ឆ្នាកំន្លងមកលោកមនិដ្រល
គិតដល់ការធ្វើច្របាប់ប្របន្រះទ្រ
ត្រសភាពការណព៍្រលន្រះតម្រវូឲ្រយ
កម្ពុជាមានច្របាប់ន្រះជាចាំបាច់។
លោកថ្ល្រងក្នុងសន្និសីទសារ-

ពត័៌មាននៅរដ្ឋសភាពីម្រសលិមញិ
ថ៖«សុំបញ្ជាក់ឡើងវញិថច្របាប់

ដើម្របីការគ្រប់គ្រងប្រទ្រសក្នុង
គ្រមានអាសន្ននឹងច្រញពិត-
ប្រកដបនា្ទាប់ថ្ង្រទី២៤កន្លងទៅ
ខ្ញុំបានប្រកាសហើយព្រលនោះ
អ្នកច្របាប់របស់យើងកពំងុរៀបចំ។
ព្រឹកថ្ង្រស្អ្រក [ថ្ង្រអង្គារ]តាម
ទមា្លាប់គឺដឹកនាំប្រជុំអន្តរក្រសួង
ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី ឬថ្នាក់ឧបនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រី។ក៏ប៉ុន្ត្រច្របាប់មួយន្រះ
ដោយសារវាជាករណីច្របាប់-

ពិស្រសការប្រជុំ មុនដក់ឆ្លង
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទំាងមូលនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីដឹកនំាប្រជំុជាមួយឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បូកជាមួយនឹង
អ្នកច្របាប់មួយចំនួនផ្រស្រងទៀត
ដើម្របីចូលរួម»។
លោកបន្តថច្របាប់ន្រះនងឹត្រវូ

ដក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គរួច
បញ្ជនូទៅកាន់សភាព្រទឹ្ធសភានិង
ទៅក្រុមប្រឹក្រសា...តទៅទំព័រ ២

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិភាក្រសាស្រចក្តពី្រងច្របាប់ស្ដពីី
ការដាក់ប្រទ្រសក្នងុគ្រមានអាសន្ននៅថ្ង្រន្រះខណៈរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ជាបន្តបនា្ទាប់



ជាមួយនឹងកម្មករ។
លោកពន្យល់ថា៖«ព្ះបើ

បទិភ្លាមថៅកក្ាស៊ណីូទៅបាត់
អ៊ចីងឹអ្នកណាទទលួខ៊សត្វូទៅ
លើប៊គ្គលិកកម្មករដ្លត្ូវព្យួរ
ការងារក្នុងកាលៈទ្សៈន្ះ។
យើងប្គល់ភរកិច្ចឲ្យក្សួង
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបន្តធ្វើ-
ការងារន្ះជាមយួម្ចាស់កាស៊ីណូ
ទាំងអស់។អាចថាគ្យ៉ាង-
ហោចណាស់រួចកាតព្វកិច្ចបង់-
ចំណូលក្នុងរយៈព្លបិទព្ះ
បើអត់មនចំណូលពីណា»។
លោកបន្តថា៖«ស៊ំឲ្យថៅក្

កាស៊ីណូទាំងអស់ដោះស្យ
ជាមួយកម្មកររបស់ខ្លួនយ៉ាង-

ណានោះនៅក្នុងរយៈព្លន្
ការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មន្ះ។ន្ះ
គ្ន់ត្ជាការបិទបណ្ដោះអា-
សន្នទ្។ព្លវ្លាណាមួយ
សក្សន្្តយើងនងឹវលិត្ឡប់
មកធ្វើអាជីវកម្ម»។
លោកបានបញ្ជាឲ្យបិទជា-

បណ្ដោះអាសន្នមធ្យោបាយ
ដឹកជញ្ជូនរបស់រដ្ឋ រួមមន
រថយន្តក្៊ង និងកាណូតនៅ
ភ្នពំញ្។លោកបប្់ឲយ្អាជា្ញាធរ
ច្ញចាប់និងរឹបអូសថា្នាំ និង
ឧបករណ៍ធ្វើត្ស្តរកមើលជំងឺ
កវីូដ១៩នងិត្វូបផំ្លាញចោល។
ចណំក្ពលរដ្ឋត្វូបង្វរ្ការភយ័-
ខ្លាចទៅជាវធិានការការពារខ្លនួ។

លោកប្ប់ឲ្យពលករដ្ល
ត្ឡប់ពីប្ទ្សថ្ជាង៥ម៊ឺន
នាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡ្កមួយ
កន្ល្ង ហើយអាជា្ញាធរយកចិត្ត-
ទ៊កដាក់បំផ៊តចំពោះភូមិដ្ល
មនពលរដ្ឋត្ឡប់មកពីក្។
លោកក៏ស្នើឲ្យវិស័យឯកជន

យោគយល់គ្នាចំពោះដ្គូវិនិ-
យោគក្នុងនោះរួមមនទាំងការ-
ជួលទីតំាងអាជីវកម្មជាដើម។
ព្លន្ះរដ្ឋមិនលូកដ្ចូលលើ
ម៊ខជំនួញរបស់ពួកគ្ទ្ ប៉៊ន្ត្
នៅពល្ចប្ាប់ស្ដីពីការគប្់គង្
បទ្ស្គ្មនអាសន្នចលូជា-
ធរមនរដ្ឋនឹងកំណត់តម្ល្ម៊ខ-
ទនំញិមយួចនំនួដចូជាអង្ករជា-
ដើម។ក្នងុអឡំងុពល្ន្ះលោក
ស្នើឲ្យធនាគរពន្យោរព្លការ-
សងប្ក់ ព្ះរដ្ឋបានចាត់-
វិធានការខ្លះហើយសម្ប់ធនា-
គរនិងស្ថាប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកក៏បានថ្ល្ងអំណរគ៊ណ

ដល់ព្ះមហាកស្ត្នងិសបប្រុស-
ជនដ្លបានចូលរួមវិភគទាន
សមប្់ប្ើបស្់ក្នងុការបយ្ទ៊្ធ-
ប្ឆាំងនឹងកូវីដ១៩ដ្លមក-
ដល់ពល្ន្ះមនទកឹប្ក់ជាង
១០លានដល៊ា្លារ។ថវកិានះ្ត្វូ-
បានប្ើប្ស់ដើម្បីទិញម៉ាស់
ចនំនួ៣លានពីក្បទ្ស្នងិ
ខោអាវគ្ូព្ទ្យ៥ពាន់សម្ប់។

គិតត្ឹមព្ឹកថ្ង្ចន្ទម្សិលមិញ
ក្សួងស៊ខភិបាលបញ្ជាក់ថា
ករណីវិជ្ជមនកូវីដ១៩ស៊របនៅ
កម្ពុជាមនចំនួន១០៧នាក់។
ការឆ្លងថ្មីមនចំនួន៤ករណី
ដ្លក្នុងនោះមនជនជាតិខ្ម្រ
៣នាក់និងជនជាតិបារាំង១
នាក់។ជនជាតិខ្ម្រទាំង៣នាក់
មនម្នាក់ជាប៊គ្គលិកកាស៊ីណូ
និងខរា៉ាអូខ្នៅប៉ាយប៉្ត
ម្នាក់ទៀតទើបត្ឡប់ពីប្ទ្ស
ជប៉៊ននិងម្នាក់ទៀតជានិស្សិត
តឡ្ប់ពីបទ្ស្អងគ់្លស្កាលពី
ថ្ង្ទី២៨ខ្មីនា។ រីឯជនជាតិ
បារាងំបានមកដលក់ម្ពជុាកាល-
ពីថ្ង្ទី២២មនីាដោយមនបវ្ត្តិ
ធ្វើដំណើរទៅប្ទ្សហ្គុយយ៉ា-
ណា(Guyana)។
ក្ពីការឆ្លងករណីថ្មីក៏មន

ការជាសះស្បើយចំនួន២នាក់
ទៀតដ្លធ្វើឲ្យមនអ្នកជា-
សះស្បើយសរ៊បចំនួន២៣
នាក់។អ្នកដ្លជាសះស្បើយ
គបឺរ៊សនៅខត្្តសៀមរាបដល្
ជាប៊គ្គលិកសលាភសធ្វើ-
ការជាមួយជនជាតិជប៉៊ន។
ចំណ្កម្នាក់ទៀតជាប៊រស
អាយ៊៣៥ឆា្នាំនៅខត្្តបនា្ទាយ-
មនជ័យ។អ្នកទាំង២បាន-
ចាកច្ញពីមន្ទីរព្ទ្យហើយ
កាលពីម្សិលមិញ៕

តពីទំព័រ ១...ធម្មន៊ញ្ញហើយ
ព្ះមហាក្សត្នឹងឡាយព្ះ-
ហស្តល្ខដាក់ឲ្យប្ើច្បាប់ន្ះ
ទ៊កជាការប្ញាប់។លោកឆ្លើយ-
តបទៅនឹងមតិណ្នាំឲ្យកម្ពុជា
ដាក់បមម្គោចរដោយចាំបាច់
មនចប្ាប់ន្ះដោយយោងត្មឹ-
ត្អន៊ក្ឹត្យរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ទ្។ប៉ន៊្ត្លោកថាបមម្គោចរ
គន្់តជ្ាអនវ៊សិយ័មយួន្ចប្ាប់
គ្មនអាសន្នត្ប៉៊ណ្ណោះមិន
អាចតូ្វបានដាក់ដោយវធិានការ
ច្ញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្ីទ្។
បើទោះជាបដសិធ្បងា្ហាញខ្លមឹ-

សរន្សច្ក្ដីពង្ចប្ាប់ក៏ដោយ
ប៉ន៊្ត្លោកបង្ហើបថាចប្ាប់ន្ះនងឹ
មនបញ្ចូលវិធានការមួយចំនួន
ក្នុងចំណមវិធានការជាច្ើន
ឧទាហរណ៍ដូចជាការហាមធ្វើ-
ដំណើរព្លយប់ពីម៉ាង៨យប់
ដល់ម៉ាង៥ភ្ល។ឺច្បាប់ន្ះនងឹប្ើ
ក្នុងរយៈព្លមួយមនកំណត់។
លោកហ៊ន៊សន្ថ្លង្ថាឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្ីទាំងអស់បាន-
ទទួលស្ចក្ដីព្ងច្បាប់៣ដង
រួចហើយដ្លច្បាប់ន្ះរៀបចំ
ឡើងដោយលោកកើត រិទ្ធ រដ្ឋ-
មន្ត្ីកស្ងួយត៊្តធិម៌ថ្ម។ីបើទោះ-
បីជាច្បាប់ន្ះនឹងតូ្វប្កាសឲ្យ
ប្ើក្នុងភពប្ញាប់ក៏ដោយ
លោកថាមិនបក្ដថាវានងឹត្វូ
ប្ើភ្លាមៗនោះដ្រ។
លោកថ្លង្ថា៖«ខ្ញុំនៅត្គតិថា

ន្ះគន្់ត្ជាមធយ្ោបាយឲយ្មន
ក្នងុដ្ត្ប៉ណ៊្ណោះនៅពល្ដ្ល
សភពការណត៍្តួត្មនិបានដោយ
អណំាចរបស់សមត្ថកចិ្ចជាកម្លាងំ
នគរបាល ឬអាវ៊ធហត្ថនៅក្នុង
ការត្ួតត្សភពការណ៍»។

លោកបន្តថា៖«យើងអាចនឹង
បញ្ច្ញកងទ័ពដើម្បីត្ួតត្
ក្នុងក្បខ័ណ្ឌគ្មនអាសន្នឬ
និយយមួយប្បក្មក្ប-
ខ័ណ្ឌន្ច្បាប់អាជា្ញាសឹករបប
អាជា្ញាសឹក»។
ទោះជាបប្ន្ះក្ដីលោកបប្់

ឲយ្បជ្ាពលរដ្ឋនងឹនរចតិ្តក៊ំមន
ការពួ្យបារម្ភពីការប្ើច្បាប់
អាជា្ញាសឹកន្ះព្ះពល្ន្ះរាជ-
រដា្ឋាភបិាលមនិទាន់មនការហាម
ជួបជ៊ំលើសពី៥នាក់ទ្មនត្
ការហាមមិនឲ្យជួបជ៊ំមន៊ស្ស
ច្ើនប៉៊ណ្ណោះ។ លោកស៊ំឲ្យ
ពលរដ្ឋយោគយល់អំពីភពចាំ-
បាច់ក្នុងការគ្ប់គ្ងរដ្ឋក្នុងគ្
មនអាសន្នន្ះ។
ក្ពីបញ្ជាក់ពីភពប្ញាប់

ក្នងុការបង្កើតចប្ាប់ស្ដីពីការគប្-់
គ្ងប្ទ្សគ្មនអាសន្ន
លោកហ៊ន៊សន្បានដាក់ចញ្
នវូវធិានការបន្ថម្ទៀតដើមប្ីទប-់
ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩
សម្ប់ព្លន្ះ និងវិធានការ
ត្ៀមសម្ប់ការដាក់ប្ទ្ស
ក្នុងគ្មនអាសន្ន។ វិធានការ
ទាំងន្ះរួមមនការរក្សាស្បៀង
គឺអង្ករដល្ចាំបាច់សមប្់ការ-
ប្ើប្ស់ក្នុងស្៊កដោយបិទ
ការនាំចញ្អង្ករបភ្ទ្ខ្លះចាប-់
ពីថ្ង្ទី៥ម្សតទៅ។
វធិានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមយួ

ទៀតគឺលោកបញ្ជាឲ្យបិទជា-
បណ្ដោះអាសន្នកាស៊ីណូទាំង-
អស់នៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ង្ទី១
មស្ន្ះតទៅ។លោកថាការ-
បទិនៅថ្ង្ទី១មស្គឺដើមបី្ទក៊
ព្លឲ្យថៅក្កាស៊ីណូមន
ព្លវ្លាសម្ប់ដោះស្យ

 ឃុត   សុភ ចរិ យា   

សៀមរាបៈអាជា្ញាធរក្ង៊សៀមរាបកពំង៊
រួមដ្គ្នាពន្លត់ភ្លើងឆ្ះព្លចិទកឹនៅតបំន់
វាលកម្ស្ថតិក្នងុសងា្កាត់ជវ្ក្ង៊សៀម-
រាបដោយប្ើបស្់កម្លាងំមនស៊ស្សរប៊ជតិ
១០០នាក់ និងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ៥
គ្ឿងពម្ទាំងគ្ឿងចក្មយួចនំនួទៀត។
តាមការបា៉ាន់ប្មណរបស់សមត្ថកិច្ចមូល-
ដា្ឋានព្លិចទឹកប្មណជិត១០ហិកតា
បានរងផលប៉ះពាល់ដោយភ្លើងឆ្ះព្ន្ះ។
លោកណបុសរា៉ាក់អធកិារក្ង៊សៀម-

រាប បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉៊ស្តិ៍នៅថ្ង្ចន្ទថា
ភ្លើងឆ្ះព្លិចទឹកក្នុងតំបន់វាលក្ម
នោះបានកើតឡើងតាងំពីថ្ង្ទី២៥ខ្មនីា
ឆា្នាំ២០២០។ ដោយសរតំបន់នោះគ្មាន
ផ្លូវសម្ប់ឲ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ អាច
បើកបរចូលទៅបានអាជា្ញាធរភូមិ-ឃំ៊ រួម-
ទំាងប្ជាពលរដ្ឋប្មណជាង៦០នាក់
បាននាំគ្នាប្ើម្កឈើជាមធយ្ោបាយវាយ
ពន្លត់ប៉៊ន្ត្មធយ្ោបាយទាងំនោះមនិអាច
ពន្លត់ភ្លើងព្ដ៏ក្ស់នោះបានឡើយ។
លោកសរា៉ាក់ បានបន្តថា កាលពីថ្ង្

អាទិត្យរដ្ឋបាលខ្ត្តសៀមរាបបានបញ្ជា
ឲយ្មន្ត្ីជំនាញន្មន្ទីរពាក់ពន័្ធទាងំអស់រមួ
កម្លាងំគ្នាជាមយួរដ្ឋបាលក្ង៊សៀមរាបច៊ះ
អន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងព្នោះជាលក្ខណៈ
ទង្់ទយ្ធំដោយប្ើបស្់កម្លាងំមនស៊ស្

ជាង១០០នាក់និងរថយន្តបាញ់ទឹកចំនួន៥
គ្ឿងព្មទំាងគ្ឿងចក្អ្ស្កាវា៉ាទ័រ១គ្ឿង
ប៊៊លដូស័រ២គ្ឿងនិងត្ក់ទ័រ៥គ្ឿង។
លោកសរា៉ាក់បានបញ្ជាក់ថា៖«នៅពល្

ន្ះ [ម៉ាង៣:១៥នាទីរសៀលថ្ង្ទី៣០
ខ្មីនាឆា្នាំ២០២០]សមត្ថកិច្ចបានគ្ប់-
គ្ងភ្លើងឆ្ះព្នោះបានប្មណ៨០
ភគរយហើយ។យ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថ-
កចិ្ចយើងនងឹបន្តអន្តរាគមន៍បាញ់ទកឹពន្លត់
ភ្លើងឆ្ះព្ន្ះ ឲ្យរលត់អស់ទាំងស្៊ង
នៅក្នុងយប់ថ្ង្ចន្ទន្ះត្ម្ដង»។
លោកចាន់ត៊ងនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាល

ជលផលខ្ត្តសៀមរាបបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ស៊្តិ៍ថាជាទូទៅភ្លើងឆ្ះព្នៅកម្ពជុាបង្ក
ឡើងដោយកតា្តាមនស៊ស្ប្ើបស្់ភ្លើងក្នងុ
ការដ៊តយកឃ្មុំ ឬដ៊តស្ទាក់ចាប់សត្វព្
ដោយខ៊សច្បាប់ហើយភ្លើងឆ្ះព្លិច-
ទឹកក្នុងតំបន់វាលក្ម ក្នុងភូមិសស្ត្
សងា្កាត់ជ្វក្៊ងសៀមរាបន្ះ គឺពិតជា
មនជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណណាម្នាក់
លចួដត៊ដើមប្ីផលប្យោជន៍អ្វីមយួហើយ
ទើបបណា្ដោលឲ្យឆ្ះយ៉ាងដូច្ន្ះ។
លោកត៊ងបានបញ្ជាក់ថា៖«តាមការ-

បា៉ាន់ប្មណក្នុងជំហានបឋមន្ះភ្លើង
ឆ្ះព្ក្នងុតំបន់វាលកម្ក្នងុរយៈពល្
៥ថ្ង្ន្ះបានបង្កការឆ្ះខចូខតព្លចិ-
ទឹកអស់ប្មណជិត១០ហិកតា»។
លោកត៊ងថ្លង្ថាកន្លងមកក៊្មការងារ

របស់លោកបានសហការជាមយួអាជា្ញាធរ
ដន្ដីច៊ះផស្ព្វផស្ាយអប់រណំ្នាំជារឿយៗ
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋក្នងុមូលដា្ឋាន អំពីសរាចរ
ណ្នាំរបស់ក្សងួពាក់ពន័្ធស្ដីពីការហាម-
ឃាត់ការប្ើប្ស់ភ្លើង ដើម្បីដ៊តយកឃ្មុំ
ស្ទាក់ចាប់សត្វព្ និងការដ៊តរ៊ករានយក
ដីព្របស់រដ្ឋដោយខ៊សច្បាប់ប៉៊ន្ត្ប្ជា-
ពលរដ្ឋមួយចំនួនតូច នៅត្បន្តលួចធ្វើ
សកម្មភពល្មើសច្បាប់ដ្លបង្កឲ្យមន
ភ្លើងឆ្ះព្ន្ះកើតឡើង។
លោកតង៊បានបន្ថម្ថា៖«នៅពល្ន្ះ

កម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងបានគ្ប់គ្ងភ្លើង
មនិឲយ្បង្កការឆ្ះរាលដាលបន្តទៀតបាន
ដោយជោគជ័យហើយពោលគឺក្នុងយប់
ថ្ង្ចន្ទន្ះយើងនងឹពន្លត់ភ្លើងឆ្ះព្ន្ះ
ឲ្យរលត់អស់ទាំងស្៊ងត្ម្ដង»។
លោកតង៊ថ្លង្ថាកាលពីថ្ង្ទី២០-២២

ខ្មនីាឆា្នាំ២០២០កន្លងទៅន្ះព្លចិ-
ទកឹរបស់សហគមន៍ន្សទថ្នល់ដាច់ក្នងុ
ឃ៊ំដានរន៊នងិព្លចិទកឹរបស់សហគមន៍
ន្សទព្កស្មច ក្នុងឃ៊ំកំពង់ឃា្លាំង
ស្៊កសូត្និគមសរ៊ប១១ហិកតាក៏ត្ូវ
ភ្លើងឆ្ះខូចខតអស់ផងដ្រ។ក្នុងការ-
ពន្លត់ភ្លើងព្ក្នងុតំបន់សហគមន៍ន្សទ
ទាងំ២នោះសមត្ថកចិ្ចជំនាញក៏បានប្ើ-
បស្់វធិានការដចូគ្នានងឹពល្ន្ះផងដរ្
គឺប្ើរថយន្តពន្លត់អគ្គិភយ័ចនំនួ៣គ្ឿង
និងត្ក់ទ័រចំនួន៥គ្ឿង៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្អងា្គារទី៣១ែខមីនាឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២ NATIONAL

ព្រៃលិចទឹកប្រៃមាណ១០ហិកតារងផលប៉ះពាល់ដោយ
ភ្លើងឆ្រៃះព្រៃនៅវាលក្រៃមខណៈសមត្ថកិច្ចនៅបន្តពន្លត់

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រៃ.ី..

លោកហុ៊ន សែន ថ្លែងក្នងុសន្នសីិទកាសែត មែសិលមិញ   នៅរដ្ឋសភា។ រូបហា៊ានរង្សី



ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ចែកជែលលាងដែសម្លាបម់ែរោគ២ពាន់លីតែនិង៥ពាន់លីតែទៀតតែៀមផលិត
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ជៃ ល លាងដៃ សម្លាប ់មៃរោគ 
បៃមណ ២០០០ លតីៃ  តៃវូបាន ចៃកជូន 
ដល់ ពលរដ្ឋ ក្នុង ខៃត្ត មួយចំនួន  ហើយ 
ជៃល   លាងដៃ ចនំនួ ៥០០០លតីៃ បន្ថៃម 
ទៀត  នឹងតៃូវ ផលិត សមៃប់ ចៃក ជូន 
ដោយ ឥត គិតថ្លៃ  ដើមៃបី អាច បៃើបៃស់ 
ក្នុងការ ការពារ ខ្លួន  សៃប ពៃល កម្ពុជា  
កពំងុ ទទលួរង ដោយ ជងំ ឺក ូវដី១៩  ដៃល 
កំពុង រាតតៃបាត នៅ ទូទាំង បៃទៃស។

លោក ហៃម ហៃម៉ា  ដៃលជា ស្ថាបនកិ 
យីហោ បោក អ៊ុត យកៃសា និង លោក តាន់ 
គមី សួរ  ស្ថាបនកិ  កៃមុ បៃតង  វរ៉ រៀល រស ៍
ដៃល ជា កៃុម ចូលរួម ដាំ កូនឈើ នៅក្នុង 
បៃទៃស  បានរមួ សហការ គ្នា ផលតិ ជៃល 
សម្លាប់ មៃរោគ នៃះ  ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន ជំងឺ 
រលាក ផ្លូវ ដង្ហើម បៃភៃទ ថ្មីឬ កូវីដ១៩  
កំពុងតៃ បន្ត រាតតៃបាត ទៅលើ បៃទៃស 
ជាចៃើន ជុំវិញ ពិភពលោក  ដោយ ក្នុង 
នោះ ក៏ មន បៃទៃស កម្ពុជា ផង ដៃរ។ 

លោក តាន់ គីម សួរ  ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ  
ថា  ជងំ ឺកវូដី  កពំងុ ផ្ទុះឡើង  ដៃល បញ្ហា នៃះ   
តមៃូវ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ តៃូវមន ការ ថៃ- 
រកៃសា  អនាមយ័ ឲៃយ បានល្អ ជា បៃចា។ំ ជាព-ិ 
សៃស តៃវូ លាង សម្អាត ដៃ ជាមយួ អាល ់កលុ   
ឬ ជៃល សម្លាប់ មៃរោគ  ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន  
តាម ការ ណៃ នំា របស់ អ្នកជនំាញ។ បញ្ហា 
ទាំងនៃះ បានធ្វើ ឲៃយ ទឹក អាល់ កុល  និង 
ជៃល សម្លាប ់មៃរោគ  មន តមៃវូការ យ៉ាង 
ខ្លាំង សមៃប់  ពលរដ្ឋ  គៃប់ រូប នាពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន  ដៃលជា ហៃត ុនា ំឲៃយ ផលតិផល 
ទាំងនៃះ  មនតម្លៃ ថ្លៃ នៅលើ ទីផៃសារ។ 

លោក បន្ថៃមថា  ដចូ្នៃះសមៃប ់ការ ចៃក-  
ជូននៃះមិន បៃកដថាអាច ចូលរួម កាត់- 

បន្ថយ ការឡើង ថ្លៃ ផលិតផល ទាំងនៃះ 
បាន កមៃតិណា នោះ ទៃ។ ប៉នុ្តៃ អ្វដីៃល កៃមុ-   
លោកបានធ្វើ  គរឺពំងឹថា  ពលរដ្ឋ ដៃល គ្មាន   
លទ្ធភាព នឹង ទទួលបាន ផលិត ផល ល្អ  
យកទៅ បៃើបៃស់ ក្នុង គៃអាសន្ន នៃះ។

លោក បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថា ៖« ៥០០០ 
លតីៃ បន្ថៃមទៀត នងឹ បញ្ជនូទៅ ខង រោង- 
ចកៃ កាត់ដៃរ តៃម្តង  ពៃះ ខ្ញុំ ទទួល បាន 
[ការ]  ស្នើ មកជា ហរូហៃ ថា  កម្មករ -កម្មការនីិ  
នៅ ទីនោះទទួលការខ្វះ ខតមៃន ទៃន  ។  
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការយល់ ដងឹ របស ់បៃជា ពល- 
រដ្ឋ មួយចំនួន  ដៃល យើង ចុះទៅ  គឺ មិន 
ទាន ់ យលច់ៃបាស ់ព ីជងំ ឺកវូដី នោះ ទៃ  ដៃល 
ក្នុងឱកាស នោះ  យើង ក៏ ចូលរួម ពនៃយល់ 
បន្ថៃម ដល់ ពួកគត់ ផង ដៃរ»។

លោក តាន់ គីម សួរ  បញ្ជាក់ថា  ជៃល 
លាង  សម្លាប់ មៃរោគ ដៃល ផលិត បាន ពី 
សបិៃប កម្ម ផលតិ សប៊ ូមយួ នៅ ខៃត្ត សៀម- 
រាប  តៃវូបាន បៃងចៃក ជា ដប តចូៗ ចណំុះ 
៥០មិលី្លលីតៃ  និង ពីដុង ធំៗ ចំណុះ ៣០ 
លីតៃ ដើមៃបី ចៃកជូន ដល់ ពលរដ្ឋតាម- 
បណ្តោយ ពៃដំៃន ឡៃម  និង មន្ទរី ពៃទៃយ ក្នងុ 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង។ កៃព ីនៃះ  ក ៏នងឹ ចៃក ជនូ   
នៅក្នុង ពៃះវិហារ ខ្មៃរអ៊ិស្លាម  នៅ តាម  
បនា្ទាត់ ពៃំដៃន បោ៉ាយ ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជ័យ។ ជាងនៃះ ទៀត  ក៏តៃូវ ផ្តល់ 
ជនូទៅ ដល ់ពលរដ្ឋ មយួចនំនួ  ដចូជា អ្នក- 
ធាក ់សុកី្ល ូ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ មយួចនំនួ  នៅក្នងុ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត សៀមរាប  និង ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ផង ដៃរ។

លោក ហៃម ហៃម៉ា  ដៃល បាន ចណំាយ   
ថវិកា ផ្ទាល់ខ្លួន រាប់មុឺន ដុលា្លារ  ដើមៃបី ទិញ 
ម៉ាសុនី ផលតិ ជៃ ល លាងដៃ សមៃប ់ចៃក 
ជនូ ពលរដ្ឋ ទទូាងំ បៃទៃស ដោយ ឥត គតិ- 
ថ្លៃបៃប ់ ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិ  ដៃរ ថា  
ក្នងុ អឡំងុពៃល មនិ ដល ់១ខៃ ក្នងុ ខៃមនីា 
នៃះ  លោកបាន ផលិត ជៃល អាល់កុល 
លាងដៃ បៃមណ ២០០០លីតៃ។

បុរស វ័យ ៤០ឆ្នាំ  ដៃលមន ទីលំនៅ  
ឯខៃត្ត  សៀមរាប រូបនៃះ បន្តថា ៖«ជៃល 
លាងដៃ  យើង បាន ផលិត បាន ចំនួន 
២០០០ លតីៃ  ចៃកជនូ ពលរដ្ឋ រចួ ហើយ ។ 
យើង នឹង បន្ត ផលិត ចំនួន ៥០០០លីតៃ 
បន្ត  ទៀត  ដើមៃប ីចៃកជូន ពួកគត់  ដើមៃប ីឲៃយ 
អ្នក ដៃល គ្មាន លទ្ធភាព បាន បៃើបៃស់ 

ទាំងអស់ គ្នា។ បនា្ទាប់ពី យើង បានផលិត 
ហើយ  ជៃល លាងដៃ ការពារ មៃរោគ នៃះ  
យើង  [បញ្ជនូ] ទៅ កៃសងួ សខុភ ិបាល ដើមៃបី  
ពិនិតៃយ  និង ទទួល បាន ការអនុញ្ញាត» ។

លោក ហៃ ម៉ា  ដៃលមន បទពិសោធ 
ផលិត ស ប៊ូ ជាង ៥ឆ្នាំ បញ្ជាក់ថា  រូបមន្ត 
ដៃល លោក បាន ផលិត ជៃ ល នៃះ  គឺមន 
គុណ ភាព ល្អ  តៃូវ តាម បទដា្ឋាន  ដោយ 
បាន បៃើបៃស់ អាល់កុល សុទ្ធ ពី៦០ ទៅ 
៦៥ភាគរយ  និង វត្ថុ ធាតុ ដើម មួយ ចំនួន 
ទៀត ។ កមៃិត ដៃល លាយ បញ្ចូល គ្នា ជា 
លៃបាយ  គ ឺជាប ់លើ សៃបៃក ដល ់ទៅ ២០វនិាទ ី 
និង មិន ប៉ះពាល់ ដល់ សៃបៃក នោះ ទៃ។ 

សៃប ពៃល ពលរដ្ឋ កម្ពុជា  កំពុងមន 
តមៃូវការ  និង ការ បៃឈម បញ្ហា ជីវភាព  
លោក ហៃ ម៉ា  អះអាងថា  លោក នឹង 
ចំណាយ ថវិកា ផ្ទាល់ខ្លួន ដើមៃបី ផលិត ជា 
ស ប៊ ូលាងដៃ បន្ថៃម ទៀត  សមៃប ់ចៃក- 
ជូន បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល ខ្វះ ខត។ លោក 
ក ៏រពំងឹ ដៃរ ថា  អ្នកមន ធនធាន ចៃើន  នងឹ 
ចំណាយ ធនធាន ដៃល ពួកគៃ មន  ជួយ 
ដល់ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ក្នុង គៃ នៃះ ដៃរ។

លោក ថា ៖«លុយ គៃន់តៃ ជា កៃដាស  
នោះទៃ  អ៊ីចឹង  បើ យកតៃ កៃដាស ទៅ  ក៏ 
គ្មាន បាន បៃយោជន៍ អី ដៃរ។ ដូច្នៃះ យើង  
សុខចិត្ត ទុក ស្នាដៃ នៅក្នុង សង្គម ខ្លះ ទៅ  
ដើមៃបី ឲៃយ គៃ ឃើញ  បៃៀប ដូចជា បៃសទ 
អង្គរវត្ត អ៊ីចឹង។ ខ្ញុំ រស់នៅ តំបន់ អង្គរ  តៃូវ 
ចាត់ ទុក ខ្លួនឯង  ដូចជា បៃសទ អង្គរវត្ត  
ត ទៅ គៃ នឹង ចងចាំ យើង។ បើសិន ជា 
លុយ ផុតពី យើង ទៅ ក៏ ផុត ទៅតាម ហ្នឹង 
ដៃរ  ។ ចលូ រមួ ទាងំអស ់គ្នា ទៅ  ដើមៃបី ចៃក- 
រលំៃក ម្នាក ់បន្តចិៗ យើង នងឹ សខុ សបៃបាយ   
ទាំងអស់ គ្នា  ពៃះ យើង រស់ តៃម្នាក់ ឯង 
លុយ ក៏ លៃង មន តម្លៃ ដៃរ»៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ:សមត្ថកិច្ច នៃ ស្នង កា  រ- 
ដា្ឋាន នគរបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ពី មៃសិលមិញ បាន ឃាត់ខ្លួន មន្តៃី 
នគរបាល ម្នាក់ ឈ្មាះគង់ សុ ភា  ព 
មន តួនាទី ជា នាយរង  ការិយ - 
ល័យ បៃឆំង បទល្មើស គៃឿង- 
ញៀ ន នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរ បា ល  
រាជធានី  បនា្ទា ប់ ពី  បាន បាញ់កំា - 
ភ្លើង ជតិ១០គៃបន់ៅ យប ់ថ្ងៃ ទ ី
២៩ ខៃមនីា ក្នងុ សង្កាត ់សៃះ ច ក  
ដៃល ធ្វើ ឲៃយស្តៃី ម្នាក់ ភ័យ ស្លន់ - 
សោ្លា រហូត ដល់ សន្លប់ ។

លោក ស ថៃត ស្នងការ រាជ - 
ធានី   មិនទាន់ អាច ទាក់ ទង សុំ - 
កា រ  បញ្ជាក់បន្ថៃម ជំុវិញ ករ ណី នៃះ 
បានទៃ ដោយ ទូរស័ព្ទ របស់ 
លោ  ក គ្មាន អ្នក ទទលួ។ ប៉នុ្តៃ បើ 
តាម របាយ ការណ៍ រប ស់ ស្នង - 
ការដា្ឋាន នគរបាល រាជធានី  ដោ យ  
អនុវត្ត តាម បទបញ្ជា និង ការ ណៃ-
នាំ ពី លោកនាយ ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ 
នៃ ត សវឿន អគ្គស្នងការ នគរ - 

បាល ជាតិ សមត្ថ កិច្ច នៃ ការិយ  - 
ល័យ ពៃហ្មទណ្ឌកមៃិត សៃល 
បាន ចាប់ខ្លនួ បុរស ម្នាក់ ឈ្មាះ គ ង់ 
សុភាព អាយុ ៤២ឆ្នាំ (មិន 
បញ្ជាក់ ពី តួនាទី និង មូ ល ហៃតុ ) 
ដៃល បង្ក ការ បា ញប់ោះកា ល ព ី
យប ់ថ្ងៃទ ី២៩ ខៃមនីា  នៅវៃលា 
ម៉ាង ២២: ១០នាទី នៅ ម្តុ ំអតី ត 
បឹង កក់ សង្កាត់ សៃះចក ខណ្ឌ 
ដនូ ពៃញដើមៃប ីរៀបច ំសណំុ ំរឿ ង 
បញ្ជូនទៅ តុលា ការ។

លោក កាន ់វណ្ណៈ នាយ ប៉សុ្ដិ៍ 
រ ដ្ឋ បាល សង្កាត់ សៃះចក  បាន 
ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា  មន ករណ ី
មនសុៃស មនិ ស្គា ល ់អត្តសញ្ញាណ 
មួយកៃុម  ជិះ រថយន្ត ២គៃឿង 
បា នធ្វើ សកម្មភាព បាញ់ ជិត១ ០ 
គៃប់  ហើយ  សមត្ថកិច្ច ជំនាញ 
កំពុង បន្ត ធ្វើ ការ  សុើបអង្កៃត  រក 
ជន នោះ ។ លោក បញ្ជាក់ថា ៖ 
« យើង នៅ មិនទាន់បាន រក ឃើ ញ  
អត្តសញ្ញាណ ជន ដៃល បាន បា ញ់ 
បោះ សៃរី នៃះ  ទៃ ហើយក៏ មិន បា ន 
ទាន ់ដងឹ ព ីមលូ ហៃតដុៃល នា ំឲៃយ 

ជន ទំាងអស់នោះ ទៅ បាញ់ បោះ  
នៅ ទីកន្លៃង នោះដៃរ»។

បើ តាម លោក វណ្ណៈ ការ បាញ ់
បោះ នៃះ មនិ បាន បង្ក គៃះថា្នាក ់
ដល ់មនសុៃស ណា ម្នាក ់ទៃ ដោយ 
គៃន់តៃ  ធ្វើ ឲៃយ ស្ដៃ ីម្នាក់ ដៃល រស់- 
នៅ កៃបៃរ កន្លៃងកើតហៃតុ ដួល 
ស ន្លប់ដោយសរ តៃភ័យ តក់ ស្ល ុត 
នៅពៃល ឮស្នូរ សំឡៃង កាំភ្លើង 
ដៃល ជនល្មើស បាន បាញ់ ។

លោក ទៀង ចន័្ទ សរ អធកិារ 
ខ ណ្ឌ ដនូ ពៃញ  បាន បដសិៃធ ធ្វើ 
អតា្ថាធិបៃបាយ ជុំវិញ ក រ ណី នៃះ។ 
មន្តៃ ីនគរបាល ម្នាក ់នៃ អធកិារ ដា្ឋា ន 
នគរបាល ខណ្ឌ ដូនពៃញ  សុំ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ ថ្លៃង ពី មៃសិល - 
មិញ ថា៖«ខ្ញុ ំទទួលដំណឹង នៃះ ដៃរ 
ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំអត ់បាន ធ្វើការ លើ សណំុ-ំ 
រឿងនៃះ ទៃ បើ អ៊ីចឹ ង សួរ ទៅ 
មន្តៃី នគរបាល ជំ នា ញ  ខ្ញុំ ទៅ ខ្ញុំ 
អត់ ដឹង រឿងនៃះ ចៃបាស់ ទៃ»។

មន្តៃីនគរបាល ជាន់ខ្ពស់ នៃ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរបាល រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ តៃូវបាន សរព័ត៌មន  

Fresh News ដកសៃង់ សម្ដី  
មក ចុះ ផៃសាយ ពី មៃសិលមិញ ថា ជ ន-  
ដៃ ដល់ មនឈ្មាះគង់ សុភា ព 
អាយុ៤២ឆ្នាំ ពាក ់ស័ក្តិ៤ កន្លះ 
(វរសៃនយីទ៍ោ) មន តនួាទ ីជា 
នាយរង ការិយ ល័យ បៃឆំង 
បទ ល្មើស គៃឿងញៀន  នៃ ស្នង - 
ការដា្ឋាន នគរ បាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។ Fresh News បន្ត 
ថា នៅ មុន ពៃល កើត ហៃតុ គៃ 
ឃើញ ជន សងៃស័យ និង បក្ខពួក 
១កៃុម  មន គ្នា ជិត ១០នាក់ 
ជិះ រថយន្ត ២គៃឿង  ១គៃឿង 
ម៉ាក Lexus RX 330 ពណ៌ ស 
និង ១គៃឿង ទៀត ម៉ាក Camry 
ពណ៌ ស មិន ចំា ស្លាក លៃ ខ    ទំា ង 
២។ ពកួគៃ បាន ចុះ ព ីរថយន្ត ដើរ  
សំដៅ ទៅ  ទីតាំង កើតហៃតុ 
ដៃលមន បៃជាពលរដ្ឋ កំពុង 
អង្គ ុយ ជំុគ្នា ភា្លាមៗនោះ សៃ ប់ តៃ 
ជន ដៃដល់  បាន ទាញ កាំភ្លើង 
បាញ ់សដំៅ ទៅលើ អាកាស ន ិង  
បាញ់រះ ទៅ កន្លៃង ផៃសៃងៗ ទៀត 
ដៃល គ្មាន មនុសៃស បៃមណ ជិត 

១០គៃប់ផ្ទនួៗគ្នា។ ការ បា ញ់ 
នៃះ បាន បណា្តោល ឲៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ភិតភ័យ ធ្វើ ឲៃយ ស្តៃ ីម្នា ក់ 
បាន ដួល សន្លប់ ហើយ ភា្លាមៗ 
ជនដៃដល់ បាន ដើរមក សួរ 
ជនរងគៃះ ថា(ងប ់នៅ?) រចួ 
ក៏ នាំគ្នា  ឡើង ជិះ រថយន្ត គៃច- 
ខ្លួន ចៃញពី កន្លៃង កើត ហៃតុ 

បាត់។ បៃភព បន្ថៃម ថា កៃយ 
ពៃល កើតហៃតុ សម ត្ថ  កិច្ច មូល- 
ដា្ឋា នចុះមក ដល់ទី តាំ ង   កន្លៃង 
កើត ហៃ តុ បាន តៃមឹ តៃ បៃមូល 
សមៃបក  គៃប់កាំភ្លើងរួច ធ្វើការ 
សក សរួ  អ្នក ដៃល ឃើញ ហៃត-ុ 
ការណ ៍ដើមៃប ីកណំត ់មខុ សញ្ញា 
ជន ដៃ ដល់៕

ពលរដ្ឋតមេង់ជួរចំាទទួលជេលលាងដេនៅខេត្តកំពង់ស្ព ឺដេលម្ចាស់ជេលបេ ប់ថា ចាប់ផ្តើមចេកពីថ្ងេទី៣០ ខេ មីនា តទៅ។ រូបថត សហ ការី

ជន សងេស័យ បាញ់ កំាភ្លើង ជិត ១០ គេប់ តេវូ ចាប់ ខ្ល ួ ន។ រូបថត នគរបាល 

មន្តែនីគរបាលម្នាក់ដែលបាញ់កំាភ្លើងជិត១០គែប់ធ្វើឲែយមនការភ័យខ្លាចតែវូបានចាប់ខ្លនួ
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ឧទ្ធរណ៍តម្កល់ទោសលោកឡាយ វណ្ណៈ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ ចៅ កៃម សា លា ឧទ្ធរ- 
ណ៍  បាន បៃកាស សាល ដី  កា តម្កល់ 
ទោស អតតី អភ ិបាល ខៃត្ត តាកៃវ  
លោក  ឡាយ  វណ្ណៈ  និង  ឈ្មោះ 
ឡាយ  ណារិទ្ធ  រួម ទាំង អ្នក បើក 
រថយន្ត គាត ់២ នាក ់ ទៀត ឲៃយ ជាប ់
ពន្ធនា គារ  ម្នាក់ ៗ   ពី ២ ឆ្នាំដ ល់  
១៣ ឆ្នា ំដ  ចូ សាល កៃម សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញដដៃល  
បនា្ទាប់ ពី  ជំនុំ ជមៃះ  ពី ថ្ងៃ ទី ១១ 
មីនា  ឆ្នាំ នៃះ  ពាក់ ព័ន្ធ ការ សា្លាប់ 
សៃ្តី ឈ្មោះចៃ វ  សុវឌៃឍនា  ដៃល 
ជា កំណាន់ លោក ឡាយ  វណ្ណៈ។ 
     ក្នុង បន្ទប់ សវនា ការ ពី មៃសិល- 
មញិ លោក ចៅកៃម  យន ់ ណា- 
រុ៉ង  បាន បៃកាស សា ល ដីកា ចំពោះ 
មុខ  លោក   ឡាយ  ណារិទ្ធ  និង 
អ្នក បើក រថ យន្ត ២នាក់  ខណៈ 
អវត្ត មន លោក  ឡាយ  វណ្ណៈ  
ថា  កៃយ ព ីបាន បើក សវនា ការ 
សរួ ដៃញ ដោល ជន ជាប ់ចោទ ទាងំ 
៤ នាក ់មក  កៃមុ បៃកឹៃសា ជនំុ ំជមៃះ 
យល ់ឃើញ ថា  បើ ទោះ ជាកៃមុ- 
 ជន ជាប់ ចោទ  ឆ្លើយ  បដិសៃ ធ ពី 
ការ សម្លាប់  និង  ពី ការ  បញ្ជា  ឲៃយ 
រៀប  ចំ សាក សព ដើមៃបី លាក់ តមៃយុ 
នៃការ សម្លាប់ សៃ្តី ឈ្មោះ  ចៃ វ  
សវុឌៃឍនា  ក្ត ី ក ៏មនិ មៃន ជា ចម្លើយ 
ដោះ បន្ទកុ ពិតដៃល អាច ឲៃយ តុលា- 
ការ ជឿ បាន ឡើយ។ 

លោក ចៅកៃម   បាន ថ្លៃង ថា    
បើ ផ្អៃក លើ របាយ ការណ ៍ សុើប- 
អង្កៃត របស់ នាយក ដ្ឋាន ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ កៃសងួ មហាផ្ទៃ បង្ហាញ ថា 
ឈ្មោះ  ឡាយ  វណ្ណៈ  នងិ  ឈ្មោះ  
ឡាយ  ណារិទ្ធ  ពិត ជា បាន សម្លាប់ 

ជនរង គៃះ ឈ្មោះ ចៃ  វ  សវុឌៃឍនា 
ពិត មៃន។  ចំណៃក ឈ្មោះ  ជឹម  វុធ  
និង ឈ្មោះ  ម៉ៃន  សាម៉ៃ  កៃយ  
ព ី កៃមុ បៃកឹៃសា ជនំុ ំជមៃះ សកិៃសា លើ 
អង្គហៃតុ មក  យល់ ឃើញ ថា  
ការចោទ បៃកាន់ របស់ សា លា- 
ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ព ីបទ លាក ់
កំបំាង តមៃយុ គឺ ជា ការ តៃមឹតៃវូ ។ 
 ម៉ៃយាង ផ្អៃក លើ ចម្លើយ សាកៃសី 
ឈ្មោះ ចាន់ រី  (បៃពន្ធ  ជឹម  វុធ) 
គ ឺសុ ីចង្វាក ់គា្នា នងឹ របាយ ការណ ៍
សមត្ថ កិច្ច កៃសួង មហា ផ្ទៃ   ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  « ហៃតុ ដូច្នៃះ  
តលុា ការ  សមៃច តម្កល ់ទោស 
ជន ជាប់ ចោទ  ឡាយ  វណ្ណៈ ចនំនួ 
១៣ឆ្នា ំ នងិ ឡាយ ណារទិ្ធ ១០ឆ្នា ំ
ដដៃល ។  ចំណៃក ឈ្មោះ  ម៉ៃន  
សាម៉ៃ  និង ឈ្មោះ  ជឹម  វុធ  ជាប់ 
ពន្ធនា គារ ម្នាក ៗ់  ២ ឆ្នា ំដដៃល ។ 
រឿង នៃះ បើជ នជា ប់ចោទ មិន- 
សុ ខចិត្ត  អាច ប្តឹង សារ ទុក្ខ ទៅ 
តុលា ការ កំពូល  បាន គិត ពី ថ្ងៃ 
បៃកាស សាល ដី កា ១ ខៃ »។

 ថ្លៃង បញ្ជាក់ នៅ កៃ បន្ទប់- 
សវនាកា រ ប នា្ទាប់ពី ចូល សា្តាប់ ការ 
បៃកាស សាល ដីកា នៃះ ទាំង 
លោក សៃ ីមៃធាវ ី សារបីតុ្ត ចរយិា 
ដៃល ការពា រក្ដី លោក ឡាយ 
វណ្ណៈ  និង  លោក  ធុយ  សុគន្ធ    ជា 
មៃធាវី លោក  ឡាយ ណារិទ្ធ    និង 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ពំុ បាន បង្ហាញ យោ- 
បល់ អ្វី ជុំវិញ សាល ដីការបស់ 
សាលាឧទ្ធរណ៍នៃះទៃ   ។

  ក៏ប៉ុន្តៃ លោក  ធុយ  សុគន្ធ  
បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំបាន សរួ 
កនូ ក្ត ីខ្ញុ ំហើយ  គ ឺពកួគាត ់ទា ំង៤ 
នាក ់ន ឹង ផ្តតិ មៃដៃប្ត ឹង នៅ ថ្ងៃ នៃះ 
ដើមៃបី  ប្តឹង សារ ទុក្ខ ទៅ តុលា ការ 

កំពូល ទៀត » ។ 
គួររំឭក ថា  លោក ចៅកៃម  

យន់  ណា រ៉ុង  បានសំអាង លើ 
ចម្លើយ របស់ សៃ្តី ឈ្មោះ  ចាន់ រី  
នងិ ប្ត ីគាត ់ឈ្មោះ  ជមឹ  វ ុធ  ដៃល 
បាន ឆ្លើយ នៅ កៃសួង មហាផ្ទៃ ថា  
នៅ ថ្ងៃ កើតហៃតុ  លោក ឡាយ  
វណ្ណៈ  នងិ លោក  ឡាយ  ណារទិ្ធ  
ជា បង បៃ ុស លោក ឡាយ  វណ្ណៈ  
បាន ចលូ ក្នងុ បន្ទប ់សៃ្ត ីរងគៃះ  
ចៃ  វ  សវុឌៃឍនា បៃមណ ជា កន្លះ 
ម៉ោង ។លុះដើរ ចៃញ ព ីបន្ទប ់ វញិ 
ក៏ បៃប់ ពួក គាត់ (ជឹម  វុ ធ )ថា ៖ 
«អាវឌៃឍនា ងប់ហើយ  ពួក ឯង 
ចាត ់ចៃង យក វា ទៅ ចង ក ទៅ » ។ 
   ទោះ យា៉ោង ណា   ចម្លើ យ នៃះ តៃវូ- 
បាន ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ  ជឹម  
វុធ  បាន បដិ សៃធ វិញ កាល ពី 
បើក សវ នាការ ជំនំុជមៃះ នៅ សា- 
លា ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ដោយ 
គាត ់ថា  ជា ចម្លើយ មនិ ពតិ  ពៃះ 
ម នការ បង្ខំ ពីស មត្ថកិ ច្ច  ។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១១  មីនា  ដៃល 
ជា ថ្ងៃ បើក សវនាការ  នៅ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍  លោក  ឡាយ  វណ្ណៈ  បាន 

រៀប រាប់ ថា  មុន មន ហៃតុ ការ ណ ៍
នៃះ កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃ 
មករា  ឆ្នា ំ២០១៨ នោះ  គ ឺ របូ គាត ់
ក្នងុ នាម ជា អភ ិបាល ខៃត្ត តាកៃវ 
បាន ទៅ បិទ វគ្គ សន្នបិាត  បូក សរុប 
ការងរ របស់ មន្ទីរ អប់រំ យុវ ជន  
នងិ កឡីា ខៃ ត្ត តាកៃវ ។ បនា្ទាប ់ព ី
ចប់ កម្ម វិធី លោក បាន  ឡើង រថ- 
យ ន្ត  ដោយ  មន ឈ្មោះម៉ៃន សា 
ម៉ៃ  ជា អ្នក បើក បរ ជូនគា ត់ ទៅ 
មើល សណំង ់សនួ ចៃបារ នៅ កៃបៃរ 
វមិន ឯក  រាជៃយទ ីរមួ ខៃត្ត តាកៃវ ។  
លុះ ដល ់ពៃល រសៀល ថ្ងៃដ ដៃល 
គាត ់បាន ឆៀង ចលូ ផ្ទះ របស ់នាង  
ចៃវ  សវុឌៃឍនា  ដចូ្នៃះ មន តៃ គាត ់
និង ឈ្មោះ ម៉ៃន  សាម៉ៃ  ជា  អ្នក- 
បើក រថយន្ត ឲៃយ គាត់ ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល បាន ចលូ ទៅ ផ្ទះ កើត ហៃត ុ
គឺ គា្មោន វត្ត មន បង បៃុស គាត់ 
ឈ្មោះឡាយ ណារិទ្ធ ទៃ  ។

លោក  ឡាយ  វណ្ណៈ  បន្ត  ថា  
រឿង នៃះ  បាន កើត ឡើង ដូច ការ- 
រៀប រាប ់របស់ គាត ់ ប៉នុ្តៃ កៃយ 
ពនីគរ  បាល នៅ កៃ សងួ មហាផ្ទៃ 
សរួ ចម្លើយ សាកៃស ីដៃល មន  ម៉ៃន  

សាម៉ៃ ,ឈ្មោះ ជីម  វុធ និង  សៃ្តី 
ឈ្មោះ ចាន់  រី  សៃ ប់តៃ មន 
ចម្លើយ ដូច ៗ  គា្នាថា  ពួក គៃ បាន 
ឃើ ញ បង បៃសុ របស់ គាត់ (ឡាយ 
ណា រទិ្ធ) ជិះ រថ យន្ត ជា មយួ គាត ់
ចូល ទៅ ផ្ទះ នាង  ចៃវ  សុវឌៃឍនា 
ទៅ វញិ ។  កុ ំថា ឡើយ គាត ់សម្លាប ់
នាង សមូៃបី តៃ បៃើ ហងិៃសា វាយ ទៅ 
លើ ប្អនូ សៃ ីចៃវ  សវុឌៃឍ នា   ក ៏គាត ់
មិន ដៃល បៃ ពៃឹត្ត ដៃរ ។

  ដោយ ឡៃក លោក ឡាយ  ណា 
រិទ្ធ ិ បាន ឆ្លើយ បៃប់ ចៅ កៃម  សា- 
លា ឧទ្ធរណ ៍កាល ព ីថ្ងៃ ជនំុ ំជមៃះ 
ដៃរ ថា  ការដៃល ចោទថា  នៅមនុ 
ថ្ងៃ កើតហៃត ុ  មន វត្តមន របស ់
លោក ជិះ រថ យន្ត ជា មួយ ប្អនូ បៃសុ 
របស ់គាត ់(ឡាយ  វណ្ណៈ) នោះ 
គឺ មិន ពិត ទៃ  ពៃះ លោកមិន 
ដៃល សា្គាល់ ផ្ទះ  ចៃវ  សុវឌៃឍ នា  
ទៃ ។ពៃះ កៃ យ កើត ហៃតុ ទមៃ ំ
តៃ រក ផ្ទះ ឃើញ  គាត ់បាន សរួ គៃ 
សួរ ឯង  ទើប ទៅ ដល់ ផ្ទះ នោះ។ 

គួរ រំឭកផងដៃ រថា  លោក  
ឡាយ  វណ្ណៈ  តៃូវ បាន សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ បៃកាស- 
សាល កៃម នៅ ថ្ងៃទ ី២ កញ្ញា  ឆ្នា ំ
២០១៩  ផ្តនា្ទា ទោស ដក ់ពន្ធនា- 
គារ ១៣ ឆ្នាំ  និង លោក  ឡាយ  
ណា រិ ទ្ធ ដ ក់ ជាប់ ពន្ធ នាគារ  
១០ ឆ្នាំ ពី បទឃា តកម្មតា ម 
ម តៃ១៩៩ ។ ចណំៃក អ្នក បើក  
ឡាន ឲៃយ  លោក ឡាយ  វណ្ណៈ  
ឈ្មោះ  ម៉ៃន  សាម៉ៃ នងិ អ្នក បមៃើ  
ម្នាក់  ឈ្មោះ ជឹ ម វុ ធ វិញ  តៃូវ 
ចៅកៃម សមៃច ផ្ដនា្ទា ទោស ដក់ 
ពន្ធនា គារ ម្នាក់ៗ ២ឆ្នា ំពី បទ លាក់ 
បាងំ តមៃយុ  តាម មតៃ  ៥៣២  
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ៕

តពីទំព័រ ១...នាំ ពាកៃយ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា កៃយ ពៃល កចិ្ច បៃ ជុ ំរបស ់គណៈ កម្ម- 
ការ ជាតិ ពិនិតៃយ  និង វាយ តម្លៃ បញ្ជី ឈ្មោះ 
ទណ្ឌតិ ស្នើសំុ បន្ធរូ បន្ថយ ទោស  និង លើក- 
លៃង ទោស កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  គឺ អង្គ- 
បៃជុ ំបាន សមៃច ជៃើស រសី ទណ្ឌតិ ចនំនួ 
១៥៥  នាក ់(សៃ១ី៨  នាក)់  ដក ់ជនូ ទៅ 

បៃ មុខ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង 
សមៃច ទូល ថា្វាយ ពៃះ មហា កៃសតៃ ក្នងុ ការ- 
ផ្ដល់ ការ អនុ គៃះ ទោស នា ឱកាស មុន 
ចូល ឆ្នាំ បៃពៃណី ជាតិ ខ្មៃរ  នាខៃ មៃ សា ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «កៃយ ពកីចិ្ច បៃជុ ំលើ 
សំណើ សុំ អនុ គៃះ ទោ ស ដល់ ទណ្ឌិត  
ស របុ៣៩៩ នាក ់(សៃ ី៤៣ នាក ់) ជា លទ្ធ- 
ផល អង្គ បៃជុំ បាន សមៃច ធ្វើ សំណើ ជូន 
បៃមុខ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ដើមៃបី ពិនិតៃយ  និង 
សមៃច ទូល ថា្វាយ ពៃះ មហា កៃស តៃ ជា- 
ទីគោរព សកា្ការៈ ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង ការ- 

ផ្តល់ ការ អនុ គៃះ ទោស ដល់ ទណ្ឌិត 
សរុប ១៥៥ នាក់(សៃី ១៨ នាក់ ) »។

បើ តាម លោក  គឹម  សន្ដិភាព  ទណ្ឌិត 
ដៃល តៃូវ បាន ផ្ដល់ ការ អនុគៃះ ទោស 
ទាងំ ១៥៥  នាក់  នោះ  មន ដូច ជា  បន្ថយ- 
ទោស ៦ ខៃ ចំនួន ៤៥ នាក់(សៃ ី១០ នាក់)។ 
បន្ថយ ទោស ៩ ខៃ ចំនួន ៣៥ នាក់(សៃី ១ 
នាក់)។បន្ថយ ទោស ១២ ខៃ  ចំនួន ៤៨- 
នាក់ (សៃី ៤ នាក់) ។  រីឯ ការ លើក លៃង- 
ទោស ចំនួន ២៧ នាក់(សៃី ៣ នាក់ ) ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ រូប នៃះ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ដំណើ ការ នៃ ការ អនុ គៃះ ទោស នៃះ  គឺ 
បនា្ទាប់ ពី គណៈ កម្ម ការ ជាតិ ពិនិតៃយ  និង 
វាយ តម្លៃ របស់ កៃសួង យុត្ត ិធម៌  បាន ទទលួ 
សំណើ ពី គណៈ កម្មការ រាជ ធានី- ខៃត្ត 
ចនំនួ ២២( ពន្ធនា គារ ២២)  និង ពី គណៈ- 
កម្មការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ( មណ្ឌល អប់រំ កៃ- 
បៃ ចំនួន ៤) ដៃល មន ឈ្មោះទណ្ឌិត 
សរុប  ៣៩៩ នាក់( ស្ដៃី ៤៣ នាក់) ។ 

លោក សន្ត ិភាព  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖« យើង 
ផ្ដល់ ភាព អនុគៃះ ទៅលើ បៃភៃទ បទ- 
ល្មើស សៃល បៃភៃទ ទណ្ឌិត ដៃល ទទួល 
អនុវត្ដ ទោស បាន តាម លក្ខ ខណ្ឌ  ហើយ 
សល ់រយៈ ពៃល តចិ តចួ  សល ់រយៈ ពៃល ខ្ល ី

ឬ មួយ ក៏ ជា ទណ្ឌិត ដៃល មន ភាព ចាស់- 
ជរា នៅក្នុង ពន្ធនា គារ មន ជំងឺ រា៉ាំរ៉ៃ ឬ ក៏ ជា 
ទណ្ឌិត ដៃល មន ពិការ ភាព ជាដើម ។ 
ដចូ្នៃះ ហើយ យើង បាន ធ្វើការ ពនិតិៃយ ល្អតិ- 
ល្អន ់ណាស ់ចពំោះ ចនំនួ ទណ្ឌតិ ដៃល តៃវូ 
ស្នើសុំ បន្ធូរ បន្ថយ ទោស  និ ង លើក លៃង 
ទោស នៃះ  គឺ គណៈ កម្ម ការ ជាតិ បាន 
ពិនិតៃយ វាយ តម្លៃ រួចរាល់ អស់ ហើយ  នៅ 
រង់ចាំ តៃ ឯកសារ មួយ ចំនួន ដើមៃបី បំពៃញ 
បង្គៃប់ ដៃល អាច នឹង រួច រាល់  នៅ សបា្ដាហ៍ 
កៃយ » ។

គួរ រំឭ កថា  កាល ពីពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំថ្មី 
បៃពៃ ណ ីខ្មៃរ ក្នងុ ឆ្នា ំមនុ  មន ទណ្ឌតិ ចនំនួ 
១៣៤ នាក់  តៃូវ បាន រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
សមៃច ស្នើ ថា្វាយ ពៃះ មហា កៃស តៃ ដើមៃបី 
បន្ធូរ បន្ថយ  និង លើក លៃង ទោស ។ ក្នុង- 
ចំណម  នោះ រួម មន ស្នើ បន្ថយ ទោស 
៦ខៃ ៥៧ នាក់(សៃី៦នាក់) ។ ស្នើ បន្ថយ 
ទោស ៩ ខៃចំនួន ១៩ នាក់ (សៃ ី២នាក់) ។  
ស្នើ បន្ថយ ទោស ១២ ខៃ  ចំនួន ៤០ នាក់  
( សៃី ១៧ នាក់) ។ស្នើ បន្ថយ ទោស ពី ១- 
ជីវិត មក តៃមឹ ២០ ឆ្នា ំចំនួន ២ នាក់  (សៃ ី២- 
នាក់) និង ស្នើ លើក លៃង ទោស មនចំ- 
នួន១៦ នាក់ (សៃី ១ នាក់) ៕

លោកឡាយ វណ្ណៈនៅកេបន្ទប់បេកាសសាលដីកា  ពីមេសិលមិញ។ រូប ហៃង ជីវ័ន

មន្តេពីន្ធនាគារក្នងុពេលតេតួពិនិតេយទណ្ឌតិនៅពន្ធនាគារពេសកន្លងមក។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ទណ្ឌតិ១៥៥...

តុលាការកោះ- 
ហៅសកម្មជន- 
ព្រៃឈើ ករណី 
បរិហារក្រៃរ្តិ៍មន្ត្រៃី

ខន សា វិ

មណ្ឌល គិរីៈសាលា ដំបូង 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន ចៃញ ដីកា- 
កោះ ហៅ លោក គៃើ ង តុលា 
សកម្ម ជន ការ ពារ ពៃ ឈើ ឱៃយ 
ចូល ខ្លួន ឆ្លើយ បំភ្លឺ ជុំវិញ បទ- 
ចោទបរិហារ កៃរ្តិ៍  បនា្ទាប់ ពី លោក 
បាន ចោទ លោក  ប៉ៃត  ភក្តៃ 
បៃធាន ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ- 
ពកថា   បាន បណ្ដៃត បណ្ដោយ 
ឱៃយ មន បទ ល្មើស ពៃ ឈើ ក្នុង 
តំបន់ ដៃល លោក គៃប់ គៃង  ។

លោក គៃើ ង  តុលា  សក ម្មជន- 
ការពារពៃ ឈើ នៅ ឃុំ ប៊ូ សៃ 
សៃុក ពៃ ជៃ ដ បាន បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មៃសិល មិញ ថា  លោក 
បាន ទទួល ដីកា កោះ ពី សាលា - 
ដំបូង ខៃត្ត  នៅ ពៃឹក  ថ្ងៃទី ៣០  ខៃ 
មីនា (មៃសិល មិញ)។មូល ហៃតុ 
ដៃល លោក ប៉ៃត  ភក្តៃ បាន 
ប្ដងឹ លោក គ ឺបនា្ទាប ់ព ីលោក បាន 
បង្ហាះ នៅលើ ហ្វៃ ស ប៊ ុក កាល- 
ពី ខៃកុម្ភៈ កន្លង ទៅ នូវ ព័ត៌ មន 
សម្ងាត់ ដៃល មន្តៃី បរិ សា្ថាន ម្នាក់ 
លចួ ផ្ដលឱ់ៃយ លោក នងិ ពត័ ៌មន 
ទទួល បាន ពី បៃជា ពល រដ្ឋ ។

លោក តុលា  អះ អាង ថា  មន្តៃ-ី 
បរិសា្ថាន ដៃល លោក សា្គាល់ ឈ្មោះ 
និង តួនាទី រូប នោះ  បាន ខ ល ទូរ- 
ស័ព្ទ បៃប់ លោក  និង បាន បង្ហាញ 
រូប ភាព ជា ចៃើន ឱៃយ លោក  ហើយ 
ស្នើឱៃយ បង្ហាះ លើ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
ករណី លោក  ប៉ៃត  ភក្តៃ  បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មន សិបៃប កម្ម កៃ-
ច្នៃ ឈើ ខុស ចៃបាប់ ជា ចៃើន កន្លៃង 
ខណៈ ពល រដ្ឋ កប៏ាន អះ អាងថា 
កៃមុ ជន ល្មើស បាន ចូល ទៅ កាប់ 
ឈើ អស់ រាប់ រយ ហិកតា ក្នុង 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ ពក 
ដោយ គា្មោន ការ បង្កៃប ។

លោក ថា៖  «អ្វី ដៃល ខ្ញុំ ដឹង គឺ 
ដោយ សារ ខ្ញុំ បង្ហាះ ព័ត៌ មន 
ដៃល ខ្ញុំ ទទួលបា ន ពី មន្តៃី បរិ- 
សា្ថាន ដូច គា្នា ដៃល គាត់ ប្ដឹង មក 
ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ អត់ ខ្លាច ចូល ទៅ បំភ្លឺ ទៃ 
ដោយ សារ ខ្ញុំ មន សំឡៃង មន្តៃី 
ដៃល ផ្ដល់ ព័ត៌ មន នោះ មក ខ្ញុំ 
ហើយ បៃសិន បើ តុលា ការ អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ ខ្ញុំ ចាក់ សំឡៃង ខ្ញុំ នឹង 
ចាក់ហើយ ខ្ញុ ំនឹង ផុស លើ ហ្វៃ ស- 
បុ៊ ក ជា សា ធា រណៈ ថៃម ទៀត» ។ 
  នៅ ថ្ងៃទី ១១ ខៃកុម្ភៈ លោក 
តុលា  បាន បង្ហាះ លើ ហ្វៃ ស បុ៊ ក  
ថា  លោក ប៉ៃត  ភក្តៃ បាន ទទលួ 
ផល បៃយោ ជន៍ ពីការ  បណ្ដៃត- 
បណ្ដោយ ...តទៅទំព័រ ៥



តពីទំព័រ ៤...ឱ្យមានសិប្ប-
កម្មក្ច្ន្ឈើខុសច្បាប់ និង
ការកាប់រានដីព្យ៉ាងអនា-
ធិបត្យ្យ។
ដីកាកោះន្ះគឺច្ញដោយ

លោកម៉មវ៉ាន់ដាតំណាង-
អយ្យការអមសាលាដំបូងខ្ត្ត
មណ្ឌលគិរីដោយតមូ្វឲ្យលោក
គ្ើងតុលាចូលទៅបំភ្លឺនៅ
រសៀលថ្ង្ទី១ ខ្ម្សាឆ្នាំ
២០២០ស្អ្កន្ះពាក់ព័ន្ធ
បណ្ដឹងរបស់លោកប៉្តភក្ត្
ពីបទបរិហារក្រ្តិ៍លោកជាសា-
ធារណៈនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌-
មានមិនពិត។

កាលពីថ្ង្មស្លិមញិភ្នពំញ្-
ប៉ុស្ដិ៍មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពី
លោកប៉្តភក្ត្បានទ្
ដោយសារទូរស័ព្ទលោកមិន-
មានអ្នកទទួល។
លោកក្វសុភគ៌ប្ធាន

មន្ទីរបរិសា្ថានខ្ត្តមណ្ឌលគិរី
បានលើកឡើងថាខាងមន្ទរី
របស់លោកមនិពាក់ពន័្ធបណ្ដងឹ
ន្ះទ្ព្ះជារឿងបគុ្គលរវង
លោកគ្ើងតុលាជាមួយ
លោកប៉្តភក្ត្។
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោក

ត្ងគាំទ្ពលរដ្ឋដ្លរាយ-
ការណ៍ពីបទល្មើសព្ឈើ

ប៉ុន្ត្លោកមិនចង់ឃើញពល-
រដ្ឋដ្លដឹងពីបទល្មើសហើយ
យកមកបង្ហោះវយប្ហារមន្ត្ី
តាមហ្វ្សប៊ុកឡើយ។លោក
ជំរុញពួកគ្ គួរត្រាយការណ៍
បទល្មើសមកឱ្យមន្ត្ីមាន-
សមត្ថកិច្ចដើមចុះបង្ក្ប។
លោកបន្ថម្ថាវប្កដជា

ដូចការលើកឡើងរបស់លោក
គ្ើងតុលាដ្លថាមន្ត្ីបរិ-
សា្ថានជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងនិង
រូបភាពដ្លមិនបានបង្ក្ប
សិប្បកម្មក្ច្ន្ឈើនិងបទល្មើស
នៅដ្នជមក្ស្ពក។
លោកថា៖«មានមន្ត្ីបរិសា្ថាន

បញ្ឆ្ះឱ្យគាត់(តុលា)វ៉្ ដល់
ព្លគាត់វ៉្ វរាងជ្ុលបន្តិច
ហើយគ្[លោកប៉្តភក្ដ]្ក៏

ចង់ការពារកតិ្តិយសដរ្។ខ្ញុំអត់
ដឹងថាមន្ត្ីបរិសា្ថានមួយណាជា
អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យទៅលោក
គ្ើងតុលាទ្។ដូចជាមិនអីទ្
កន្លងមកធា្លាប់មានរឿងអ៊ីចឹង
ដ្រហើយតុលាការគ្ន់ត្
សម្បសម្ួលហើយធ្វើកិច្ច-
សន្យាវចប់រឿងហើយព្ះ
ខាងខ្ញុំក៏មិនចង់ដាក់បន្ទុកលើ
លោកតុលាដ្រ»។
លោកអា៊ាងម៉្ងលី មន្ត្ី-

សមប្សម្លួសមាគមអាដ-
ហុកខ្ត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្ល្ង
ថាការប្ដងឹន្ះអាចជាការរារាងំ
និងបំបាក់សា្មារតីរបស់សកម្ម-
ជនការពារព្ឈើដ្លហា៊ាន
និយយរិះគន់ពីភាពអសកម្ម
របស់មន្ត្ី។

លោកថា៖ «ជារូបភាពមួយ
ដើម្បីរាំខ្ទប់កុំឱ្យបជ្ាពលរដ្ឋឬ
សហគមន៍ដ្លកា្លាហានក្នុង-
ការបញ្ច្ញមតិដើម្បីបញ្ឈប់

សកម្មភាពក្នុងការនិយយឬ
បង្ហោញពីមន្ទលិសង្ស័យផ្ស្ងៗ
របស់អាជា្ញាធរទៅកាន់មជឈ្ដា្ឋាន
ផ្ស្ងៗឲ្យបានដឹង»៕

ថ្ង្អង្គារទី៣១ែខមីនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

តុលាការកោះហៅ...

លោកគ្រើង តុលា ដ្រលតុលាការកោះហៅឲ្រយបំភ្លឺ។ រូបថតសហការី

សកម្មជនថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់កើនឡើងខ្លាងំតំាងពីផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩
ខន សាវិ

ព្រឡង់ៈសកម្មជនព្ឈើអះអាងថា
ពួកគ្សង្ក្តឃើញសកម្មភាពកាប់-
បំផ្លាញព្ឈើក្នុងតំបន់ព្ឡង់កំពុង
កើនឡើងខា្លាងំជាងមុនចាប់តំាងពីមាន
ការផ្ទុះឡើងនជ្ងំកឺវូដី១៩ដោយក្នងុ
នោះក្មុហ៊នុចនំួន៣បានប្ើកម្មករ
ចូលកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើបាន
យ៉ាងរលូនដោយគា្មានការបង្ក្បពី
សមត្ថកិច្ចឡើយប៉ុន្ត្មន្ត្ីក្សួងបរិ-
សា្ថានបានបដិស្ធការលើកឡើងន្ះ។
លោកហ្ងស្ស់សកម្មជនព្-

ឈើនៅខ្ត្តស្ទងឹត្ងប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្ដិ៍
កាលពីថ្ង្អាទិត្យថាក្ុមហ៊ុនសុីង-
បាយអូថ្ក(ThinkBIOTECH
CAMBODA)ក្មុហ៊នុអង្គរបា្លាយវដូ
(AngkorPlywood)និងក្ុមហ៊ុន
ធីង៉ា កំពុងប្ើក្ុមកម្មករចូលកាប់
បំផ្លាញព្ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្ឡង់
ដោយកាប់ផ្ដួលរំលំដើមឈើហើយ
ដឹកឈើទាំងនោះទៅចូលរោងចក្
ដ្លស្ថិតនៅក្ប្រតំបន់ព្ឡង់ រួច
ហើយដឹកជញ្ជូនឈើដ្លអារច្ៀក
រួចចូលទៅក្នុងក្ុមហ៊ុនធំ។
លោកអះអាងថា៖«ពួកអ្នកដឹកជញ្ជូន

ឈើចញ្ពីព្ឡង់អត់មានខា្លាចរោគ
ឆ្លងអីទ្ហើយខ្ញុំសង្ក្តឃើញមិន
កម្ពី១០ទៅ២០ឡានទក្្នងុ១ថ្ង្
ដ្លដឹកឈើចូលទៅក្នុងក្ុមហ៊ុន
អង្គរបា្លាយវូដហើយយើងដឹងហើយ
ថាកុ្មហុ៊នន្ះគឺទទួលបានសិទ្ធិក្នុង-
ការនាំឈើច្ញពីកម្ពុជាទៅលក់នៅ
ក្ប្ទ្ស។ក្នុងមួយឡានគឺដឹក
ឈើចាប់ពី៥០ទៅ៧០ម៉្ត្គុប»។
លោកបន្តថា៖«តាមខ្ញុំដងឹមន្្តីទាងំ-

អស់ហ្នឹង(មន្្តីក្សួងបរិសា្ថាន)
ហាក់បីដូចជាត្ូវថា្នាំគ្ ពីព្ះមន្្តី
ទំាងហ្នងឹបានឃាត់និងរារំាងសកម្មជន
និងប្ជាពលរដ្ឋមិនឱ្យចូលទៅក្នុង
តំបន់ព្ឡង់ន្ះទ្ដោយសារខា្លាច
ឃើញកុ្មហុ៊នកំពុងធ្វើការកាប់បំផ្លាញ

ព្ឈើក្នងុតបំន់ពឡ្ង។់មន្្តីទាងំ-
អស់ហ្នងឹមនិបានការពារហើយកម៏និ
បានអើពើដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ទប់-
សា្កាត់បទស្មើសព្ឈើទ្ប៉ុន្ត្បាន
កាងការពារឱ្យក្ុមហ៊ុនចូលទៅកាប់
ឈើក្នងុតំបន់ព្ឡង់យ៉ាងរលូនទៅ-
វិញ»។លោកបន្តថាព័ត៌មានន្ការ
កាប់បផំ្លាញព្ឈើទាងំន្ះគលឺោក
ទទលួបានតាមរយៈក្មុបណា្ដាញនៅ
ក្នងុតបំន់ព្ឡង់ទាងំ៤ខត្្តតាមរយៈ
ក្មុកម្មកររបស់ក្មុហ៊នុដល្សា្គាល់
គា្នានិងការចុះទៅអង្ក្តផ្ទាល់អំពី
សកម្មភាពដកឹជញ្ជនូឈើចលូទៅក្នងុ
ក្ុមហ៊ុនជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងដ្លកំពុង

រងការកាប់បំផ្លាញខា្លាំងជាងគ្គឺនៅ
ក្នងុតបំន់ព្ឡង់ស្ថតិក្នងុស្កុសបំរូ
ខត្្តកច្្ះចណំចុអរូឡង់នៅក្នងុខត្្ត
ស្ទងឹត្ងនិងស្ថតិក្នងុខ្ត្តព្ះវិហារ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំចុះទៅអង្គុយរាប់

ឡានដឹកឈើចលូទៅក្នុងក្ុមហ៊ុនគឺ
អង្គុយសំកុកចាំរាប់តាំងពីព្ឹករហូត
ដល់ម៉ាង១ទៅ២យប់ហើយបើខ្ញុំទទួល
បានពត័ម៌ានពីកម្មករនៅខាងក្នងុក្មុ-
ហុ៊នគឺមានការដឹកជញ្ជនូឈើចូលកុ្ម-
ហុ៊នប្ហ្ល២០ឡាន(ក្នងុ១ថ្ង)្»។
លោកហ្ងស្ស់បញ្ជាក់ថាកាល

ពីដើមខម្នីាន្ះគ្បានបទ្ះឃើញ
ដើមឈើធំៗ ជាច្ើនក្នងុតបំន់ព្ឡង់
តូ្វបានគ្កាប់ផ្ដលួរំលំដ្លមានមុខ-
កាត់រហូតជាង២ម៉្ត្។
ចំណ្កលោកឃុតសឿមសមាជិក

បណា្ដាញសហគមន៍ព្ឡង់ក្នុងខ្ត្ត
ព្ះវិហារក៏អះអាងដ្រថាតំបន់ដ្ល
កពំងុមានការកាប់ឈើខា្លាងំជាងគ្គឺ
ស្ថិតនៅក្នុងឃុំរៀបរយដ្លស្ថិតនៅ
ក្ប្រតំបន់វិនិយោគដោយក្ុមហ៊ុន
ធងី៉ា។លោកបន្តថាការកើនឡើងន្ះ
គឺស្បព្លមានភាពវឹកវរដ្លពលរដ្ឋ
មនិសវូហា៊ានចញ្ពផី្ទះដោយសារផ្ទុះ

ឡើងជំងឺកូវីដ១៩។លោកថា៖«ក្សួង
បរិសា្ថានអត់ឱ្យពួកខ្ញុចុំះល្បាតទ្ហើយ
ពកួខ្ញុំកម៏និបានចុះលប្ាតដរ្ប៉នុ្ត្មាន
អ្នកទៅព្គ្ប្ប់ពួកខ្ញុំថាមានការ
កាប់ឈើច្ើន»។
សហគមន៍ព្ឡង់តូ្វក្សួងបរិសា្ថាន

ឈប់អនុញ្ញាតឱ្យចូលដើរល្បាតនៅ
ក្នងុព្បនា្ទាប់ពីសហគមន៍ន្ះកាលពី
ថ្ងទី្៣ខ្កុម្ភៈបានច្ញផ្សាយរបាយ-
ការណ៍មួយដោយអះអាងថាចាប់ពី
ឆ្នាំ២០០១ដល់ឆ្នាំ២០១៨ព្ឈើ
ជាង៤មុនឺហកិតាឬស្មើជតិ១០ភាគ-
រយន្តំបន់ដ្នជម្កសត្វព្ព្ឡង់
ដ្លមានទំហំសរុបជាង៤ស្នហិក-
តាត្ូវបាត់បង់។
ប៉នុ្តល្ោកនត្្ភក្ត្អ្នកនាំពាកយ្

កស្ួងបរសិា្ថានបប្់ភ្នំពញ្ប៉សុ្ដិ៍តាម
ត្ឡ្ក្មកាលពីថ្ង្អាទិត្យថាលោក
មិនឆ្លើយតបជាមួយការលើកឡើង
ដោយសកម្មជនព្ឈើន្ះទ្ដោយ

លោកហៅពួកគ្ថាក្ុមសកម្មជន
នយោបាយដ្លជ្កក្មសា្លាកអ្នក-
ស្ឡាញ់បរិសា្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
ហើយពយ្ាយមដាក់ខ្លនួនៅក្ចប្ាប់
ទ្។ទោះយ៉ាងណា លោកថាមន្ត្ី
ឧទ្យានុរក្សដ្លបានឈរជើងនៅតាម
តំបន់ការពារធម្មជាតិនានាកំពុងបន្ត
អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិសហការជាមួយសមាជិកន្
សហគមន៍តបំន់ការពារធម្មជាតិដ្ល
ទទួលសា្គាល់ដោយក្សួងបរិសា្ថានដើម្បី
ទប់សា្កាត់និងបង្កប្បទល្មើសធនធាន
ធម្មជាតិការលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់
ក៏ដូចជាសកម្មភាពបរបាញ់និងដាក់-
អនា្ទាក់ចាប់សត្វខសុចប្ាប។់លោកថា
គា្មានជនល្មើសណាមា្នាក់អាចគ្ចពី
សំណាញ់ច្បាប់បានឡើយ។លោកថា៖
«ជាក់ស្តង្កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ
មន្ត្ីឧទ្យានុរក្សទាំង១២០០នាក់
ដ្លឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិបានបង្កប្បទល្មើសធនធាន
ធម្មជាតិបានចំនួន៤៧៤៦ករណីនិង
បានកសាងសំណំុរឿងបញ្ជនូទៅតុលា-
ការ៤៨៧ករណី រឹបអូសរណារយន្ត
បាន២៥៣១គ្ឿង។បច្ចុប្បន្នមន្ត្ី
ឧទ្យានុរក្សនិងសហគមន៍តំបន់ការពារ
ធម្មជាតិបាននងិកពំងុបន្តសកម្មភាព
ចុះល្បាតនិងបង្កប្បទល្មើសធនធាន-
ធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន»។
យ៉ាងណាក្តីលោកភក្ត្បញ្ជាក់ថា

កស្ងួទទលួសា្គាល់ថាមានបទល្មើស
ធនធានធម្មជាតិខា្នាតតចូនៅកើតមាន
នៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនានា
ប៉ុន្ត្មិនមានបទល្មើសខា្នាតធំឡើយ
ដោយបទល្មើសទំាងនោះបង្កឡើងភាគ-
ច្ើនដោយបជ្ាពលរដ្ឋរស់នៅជុវំញិ
តំបន់ការពារធម្មជាតិដ្លមានមុខរបរ
ចូលកាប់ឈើនិងបរបាញ់សត្វជាប្-
ព្ណីត្ប៉ុណ្ណោះ។
ក្ុមហ៊ុនសុីងបាយអូថ្កនិង

ក្មុហ៊នុអង្គរបា្លាយវដូមនិអាចទាក់ទង
សុំអតា្ថាធិប្បាយបានទ្៕

គោយន្ត ដឹក ឈើ ច្រញ ពី ព្រ ឡង់ នៅ ក្នងុ ខ្រមីនា ន្រះ   ។ រូបថតសហគមន៍



តពីទំព័រ១...ឧស្សាហកម្ម
វិទ្យាសាស្្តបច្ចក្វិទ្យានិងនវា-
នុវត្តន៍លោកកើតរិទ្ធជារដ្ឋមន្្តី
ក្សួងយុត្តិធម៌លោកជាវា៉ាន់-
ដ្តជារដ្ឋមន្្តីក្សួងប្-
សណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
លោកឈិតសុខុនជារដ្ឋមន្្តី
ក្សួងធម្មការនិងសាសនា
និងលោកព្ុំសុខាជារដ្ឋមន្្តី
ក្សួងមុខងារសាធារណៈ។
ន្ះបើតាមព្ះរាជកឹ្ត្យ និង
ស្ចក្ដីប្កាសរបស់រដ្ឋសភា
កាលពីម្សិលមិញ។
ចំណ្កអតីតរដ្ឋមន្ត្ីទាំង៤

រូបរួមមានលោកហឹុមឆ្មលោក
អង្គវងស្វឌឍ្ានាលោកត្ំអុវីតកឹ
នងិលោកពជ្្ប៊នុធនិត្វូបាន
តង្តាងំជាទស្រដ្ឋមន្ត្ីទទលួ-
បន្ទកុបស្កកម្មពសិស្ហើយ
លោកចមប្សិទ្ធក៏តូ្វបានត្ង-
តាំងជាទ្សរដ្ឋមន្ត្ីផងដ្រ។
ថ្លង្ក្នងុសន្និសីទសារព័ត៌មាន

បនា្ទាប់ពីកិច្ចប្ជុំនៅរដ្ឋសភា
លោកហ៊នុសន្បានលើកឡើង
ថាការក្សម្ួលសមាសភាព
រាជរដ្ឋាភិបាលនាព្លន្ះធ្វើ
ឡើងតមូ្វតាមការចំបាច់ដើមប្ី
អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់ត្មាន
ប្សិទ្ធភាពថ្មទៀត។លោក
ថា រដ្ឋមន្ត្ីដ្លបានចកច្ញ
គឺមានវយ័ចណំាស់ដោយលោក
ប្ើពាក្យថាU90និងU80ដ្ល
មានន័យថាពួកគាត់មានអាយុ
ជិត៩០និងជិត៨០ឆ្នាំហើយ។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ឯកឧត្តម

ហុឹមឆ្មព្ជ្ ប៊ុនធិនអង្គ
វង្សវឌ្ឍានាត្ំអុីវតឹកនិយាយរួម
អ្នកទំាងអស់ន្ះសុទ្ធត្អ្នកមាន
សមត្ថភាពក៏ប៉នុ្ត្យើងត្វូមើល
ឃើញវ័យរបស់ពួកគាត់។ដល់
ដណំាក់កាលដល្គាត់ជបួការ-
លំបាកហើយ។យើងមិនអាច
ច្ះត្បង្ខំគាត់ឲយ្ធ្វើៗ ៗៗដោយ
មិនគិតគូរពីសុខភាពរបស់ពួក-
គាត់ទ្»។លោកថ្លង្ថាកំណ្-
ទម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកណ្ំ-
ទម្ង់ប្ព័ន្ធយុត្តធិម៌និងតុលាការ
កំណ្ទម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
គឺជាកណំ្ទមង្់មតុស្ចួដល្
លោកបានដក់ច្ញ។ភាពចំ-
បាច់ក្នងុការធ្វើកំណ្ទម្ង់មុត-
ស្ួចន្ះគឺការប្ដូររដ្ឋមន្ត្ី២រូប
រួមមានរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងមុខងារ-
សាធារណៈនិងរដ្ឋមន្ត្ីក្សួង
យុត្តិធម៌។

លោកថ្លង្ថា៖«ចំណ្កក្សួង
ទូរគមនាគមន៍អស់លោកបាន
ដឹងហើយថាដំណាក់កាលន្ះ
ជាដំណាក់កាលឌីជីថលតម្ូវ
ឲ្យរដ្ឋមន្ត្ីប្សណីយ៍និងទូរគ-
មនាគមន៍ជារដ្ឋមន្ត្ីដ្លមាន
ភាពរហ័សរហួននិងមានគំនិត
ផ្ដួចផ្ដើមឲ្យទាន់ព្លវ្លា។
យើងកំពុងឈានទៅដល់ដំណាក់-
កាលពីការប្ដូរប្ព័ន្ធពីAnalog
ទៅឌីជីថល»។ លោកបន្តថា
ការដូររដ្ឋមន្ត្ីក្សួងធម្មការគឺ
ផ្លាស់ប្ដរូដោយសារកតា្តាសុខភាព។

លោកអ៊ូចន័្ទរត័្នអតតីតណំាង
រាស្ត្ខ្ត្តតាក្វន្អតីតគណ-
បក្សសង្គ្ះជាតិ ថ្ល្ងពីម្សិល-
មិញថាលោកមើលឃើញភាព-
វិជ្ជមានខ្លះលើការផ្លាស់ប្ដូរន្ះ
គឺវិជ្ជមានត្ង់ថាយា៉ាងហោច-
ណាស់ក៏មានការប្ដរូមនុស្សដ្ល
មានលក្ខណៈខុសគា្នាដូចជា
ភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារ។
បុ៉ន្ត្លោកថ្លង្ថាអ្វីដ្លសំខាន់
គឺគោលនយោបាយនិងការដឹក-
នំារបស់គណបក្សកាន់អំណាច។
លោកថ្ល្ងថា៖«ត្ការផ្លាស់ប្ដរូ

មួយចំនួនផ្ស្ងទៀតមិនបាន
បញ្ចប់តួនាទីទ្ត្បន្តជាទស្-
រដ្ឋមន្ត្ីជាអីក្ដីហាក់ដូចជាបន្ត
វប្បធម៌មួយឬប្ព្ណីមួយដ្ល
ហាក់ដូចជាមិនព្មលះបង់
អំណាចសោះ រហូតដល់ជរា
ហើយនៅត្ចង់បន្តទៀត។
ដូច្ន្ះ វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាស
ដល់អ្នកដ្លមានសកា្ដានុពល
ប៉ះពាល់ដល់បញ្ញវន្តដ្លមាន
សមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់»។លោកបន្ត
ថា៖«កន្លងមកខ្ញុំឃើញផ្លាស់ប្ដរូ
បុគ្គលពីក្សួងមួយទៅក្សួង

មួយ។ការផ្លាស់ប្ដរូប្បន្ះវាមិន
មានបស្ទិ្ធភាពនោះទ្ពពី្ះ
បើបគុ្គលគា្មានសមត្ថភាពទោះបី
ផ្លាស់ទៅដល់ទីណាក៏នៅត្គា្មាន
សមត្ថភាពដ្រ។ប៉ុន្ត្ឃើញ
លើកន្ះភាគច្ើនឡើងជារដ្ឋ-
ល្ខាធិការទៅជំនួសកន្លង្រដ្ឋ-
មន្ត្ី។ត្មិនដឹងលោកមាន
សកា្ដានុពលហើយលោកមាន
ប្សិទ្ធភាពប៉ុនណាទ្។ត្ប្-
សិទ្ធភាពមិនអាស្័យទៅលើត្
បុគ្គលដ្លមានសមត្ថភាពទ្
ប៉ុន្ត្អាស្័យទៅលើគោល-
នយោបាយរបស់គណបក្សកាន់-
អំណាច។បើបុគ្គលធ្វើខុសហើយ
នៅត្មិនចត់វិធានការនៅត្
មានការលើកល្ងនិងអនុគ្ះ
ជារបៀបគ្ួសារអាហ្នឹងវាក៏នៅ
ត្ប៉ុណ្ណឹងដ្រ»។លោកលើក-
ឡើងថាកស្ងួយតុ្តធិម៌បានរង
ការត្អញូត្អរ្ពពីលរដ្ឋសហគមន៍
ជាតិនងិអន្តរជាតិកាលពីរាប់ឆ្នាំ
មកហើយជាកស្ងួដល្មនិគរួ
ទុកចិត្តបាននិងមានបញ្ហាក្នងុការ
ផ្ដល់យុត្តធិម៌សង្គម និងរឿងសិទ្ធិ-
មនុស្ស។លោកសង្ឃឹមថាក្សួង
ន្ះនឹងមានការក្ប្ច្ើន
ក្មការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្ីថ្មី
ន្ះ។ត្លោកបញ្ជាកថ់ាអ្វីៗ គឺ
អាស័្យលើគោលនយោបាយ
បក្សកាន់អំណាចដដ្ល៕
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ព្រះមហាក្រសត្រក្រសម្រលួ...

រដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់ការកេសមេលួនិងតេងតំាងរដ្ឋមន្តេីនិងទេសរដ្ឋមន្តេីមេសិលមិញ។រូបថតរដ្ឋសភា
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មនុស្ស៨នាក់ស្លាប់និងរបួស ឯផ្ទះ១៥៦ខ្នងរងការខូចខាតដោយគ្ះធម្មជាតិដើមឆ្នាន្ំះ
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ខៃ ដើមឆ្នាំ 
នៃះ  បាតភុតូ ភ្លៀង លាយឡ ំខៃយល ់កន្តៃក ់ 
នងិ រន្ទះបាញ ់ បណ្តាលឲៃយ មនសុៃស ៣នាក ់
ស្លាប ់ឯ ៥ នាក ់ទៀត រងរបសួធ្ងន់ -សៃល  
និង បង្ក ការខូចខាត លំនៅ ឋាន បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ១៥៦ខ្នង  ពៃមទាងំ អគារ សធារ- 
ណៈ  របស់ រដ្ឋ មួយ ចំនួន ទៀត។  នៃះ បើ- 
យោង តាមទិន្នន័យ ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ទទួលបាន ពី អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  និង 
គណៈ កម្មាធិ ការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហន្តរាយ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ។

លោក ទៃព ពុំសៃន  អធិការសៃុក ពួក  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  ភ្លៀង លាយឡ ំខៃយល ់
កន្តៃក់ កាលពី លា្ងាច ថ្ងៃសៅរ៍  បានបង្ក 
ផល ប៉ះ ពាល់ លំនៅឋាន បៃជាពលរដ្ឋ 
៣៣ ខ្នង ក្នុង ឃុំ ចំនួន៣  នៃ សៃុកពួក  
ខៃត្ត សៀម រាប។ ក្នុង នោះ លំនៅឋាន 
ចនំនួ ២៧ ខ្នង របស ់ពលរដ្ឋ  នៅ ឃុ ំតៃញីរ័  
បានរង ការ ខូចខាត ដោយ បុើង របើក 
ដបំលូនងិ បាក ់សយំាប  ខណៈ ផ្ទះពល រដ្ឋ    
៦ខ្នង ទៀត  នៅ ឃុ ំលា្វា  នងិ ឃុ ំសសរ  ស្ដម្ភ  
បានដួល រលំ  និងតៃូវ ភ្លើង ឆៃះ។

លោក ពុំសៃន  បញ្ជាក់ ថា ៖«នៅ លា្ងាច 
ថ្ងៃ ២៨  ខៃមនីា ហ្នងឹមនករណ ីភ្លៀង កក ់ខៃ  
និង ខៃយល់ កន្តៃក់ កើតឡើង  បណ្តាល ឲៃយ 
ខចូខាត នងិ ប៉ះពាល ់ដល ់ផ្ទះ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ សរុប ៣៣ ខ្នង។ ក្នុង នោះ ផ្ទះ ៥ខ្នង 
បានដួល រលំ រាប ដល់ ដី  និង  ១ទៀត តៃូវ 
ភ្លើង ឆៃះ  ដៃលបង្ក មកពី ខៃយល់ បក់ បោក 
ខា្លាងំ បណ្តាលឲៃយ ខៃៃស ភ្លើង ដៃលមន ស្នាម 
ដច់ កកិត សៃប់  ប៉ះគា្នា បង្ក ជាផ្ទុះ ឆ្លង 

ចរន្ត  អគ្គសិន ី ឆៃះ ផ្ទះ ពលរដ្ឋ ១ខ្នង នោះ។ 
ប៉ុន្តៃ គា្មាន ពលរដ្ឋ ណ ម្នាក់  ស្លាប់ ឬ 
រងរបួស នៅក្នុង ឧបទ្ទវហៃតុ នៃះ ទៃ»។ 

 រីឯ សៃុក រុក្ខគិរី  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  មន 
ករណី ភ្លៀង លាយឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់ នៃះ 
កើតឡើង ចំនួន ២ថ្ងៃ ជាប់ៗ គា្នាផង ដៃរ  គឺ 
នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ២៨  និង លា្ងាច ថ្ងៃ ២៩ មីនា។  
ករណី នៃះ  បាន បង្ក ការ ខូច  ខាត លំនៅ- 
ឋាន បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ បាសក់  និង ឃុំ 
ស្ដកុ  បៃវកឹ សរបុ ២២ខ្នង នងិ ដបំលូ អគារ 
ស្នាក់ នៅ របស់ អធិការដ្ឋាន នគរបាល 

សៃុក រុក្ខគិរី ១ខ្នង ផង ដៃរ។ នៃះ បើ តាម- 
ការ អះអាង របស់ លោក ឆៃ ម៉ាប់  អធិការ 
សៃុក រុក្ខ គិរី  កាលពី ថ្ងៃទី២៩  មីនា។

ទីបៃឹកៃសា គណៈកម្មាធិការ ជាតិ គៃប់- 
គៃង គៃះ មហន្តរាយ  លោក កៃវ វី  
បញ្ជាក់  កាលពី ថ្ងៃទី២៩  ខៃមីនា  ថា  
ករណ ីភ្លៀង  នងិ ខៃយល ់កន្តៃក ់ ដៃលបាន- 
កើតឡើង នៅ សៃុក ពួក ខៃត្ត សៀមរាប 
នងិ សៃកុ រកុ្ខគរិ ីខៃត្ត បាត ់ដបំង  បានធ្វើ ឲៃយ 
ត ួលៃខ លនំៅ ឋាន ពល រដ្ឋ  ដៃល រងការ- 
ខចូខាត  ក្នងុ រយៈពៃល ៣ខៃ  ដើម ឆ្នា ំនៃះ  

កើន ដល់ ១៥៦ ខ្នង ផ្ទះ។ 
លោក កៃវ វី  បានថ្លៃង ថា ៖«បាតុភូត 

ភ្លៀង លាយឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៣ខៃ  ដើម ឆ្នាំ២០២០  បានកើត- 
ឡើង ចំនួន ២៤ លើក។ ចំនួន នៃះ មន 
ការ ថយចុះ ចំនួន ១៥លើក បើ ធៀប 
ទៅនងឹ ឆ្នាមំនុ ក្នងុ រយៈពៃល ដចូ គា្នា នៃះ។ 
ប៉ុន្តៃ ជនរងគៃះ ដៃល បានស្លាប់ និង 
រងរបួស ដោយ បាតុភូតនៃះ មន ចំនួន 
៧នាក់  គឺ បៃហាក់ បៃហៃល គា្នា ទៅនឹង 
ឆ្នាំមុន ក្នុងរយៈ ពៃល ដូចគា្នា នៃះ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ក្នងុ រយៈពៃល ៣ខៃ 
ដើម ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ  បាតភុតូ ភ្លៀង លាយ- 
ឡ ំខៃយល ់កន្តៃកប់ានបង្ក ឲៃយ មនសុៃស ២នាក ់ 
ស្លាប់ និង ៥នាក់ ទៀត រងរបួស ធ្ងន់ និង 
សៃល ។  ក្នងុ រយៈពៃល ដចូគា្នា នៃះ កាលព ី  
ឆ្នា ំមនុ  បាតភុតូ នៃះ បាន បង្ក ឲៃយ មនសុៃស ៧ 
នាក់ រងរបួសប៉ុន្តៃ គា្មាន អ្នក ស្លាប់ នោះ ទៃ» ។

លោក កៃវ វី  ឲៃយដឹង ទៀតថា ៖«ដោយ- 
ឡៃក បាតុភូត រន្ទះ បាញ់  នៅក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៣ខៃដើម ឆ្នាំនៃះ  បានសម្លាប់ 
មនុសៃស តៃម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ខៃត្ត តាកៃវ  
ដៃល តលួៃខ នៃះ  បានថយចុះ រហតូ ដល ់
៣ដង  បើធៀប ទៅនឹង រយៈពៃល ដូចគា្នា 
កាលពី ឆ្នាំ មុន  ដៃល មន មនុសៃស ៣នាក់ 
ស្លាប់  និង៣នាក់ ទៀត បានរង របួស»។

 កៃសួង ធនធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម 
កាល ពពីៃល ថ្មីៗ  នៃះ  បាន អពំាវ នាវ ដល ់
បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នុង តំបន់ ដៃល ងយ រង- 
គៃះ ដោយ សរ បាតុ ភូត ខាង លើ នៃះ 
បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ចំពោះ បាតុ ភូត 
ខៃយល់ កន្តៃក់  និង ផ្គរ រន្ទះ។ 

ជាមួយ គា្នានៃះ  កៃសួង បានបៃកាស 
ថា  នៅ ពៃលនៃះ  សីតណុ្ហ ភាព អត ិបរម 
ស្ថតិ ក្នងុ រង្វង ់៣៤- ៣៨  អងៃសា សៃ  ហើយ 
ភ្លៀង កក់ ខៃក៏ នឹង កើត មន ស្ទើរ គៃប់ ទី - 
កន្លៃង ទូទាំង បៃទៃស ផង ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ ក្នុង 
អឡំងុ ពៃល មនភ្លៀង កកខ់ៃ នៃះ « ខៃយល ់
កន្តៃក់  និង ផ្គរ រន្ទះ នឹង បន្ត កើត មន 
កានត់ៃ ចៃើន ឡើង នៅ មនុនងិ ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល មៃឃ កពំងុ មន ភ្លៀង ធា្លាក។់  ដចូ្នៃះ 
សូម បង ប្អូន បៃជា ពល រដ្ឋ បង្កើន ការ- 
បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ បាតុ ភូត គៃះ- 
ធម្មជាតិ ដៃល អាច នឹង កើត មន»៕

គឹម   សារុំ 
 
កំ ពង់ ស្ពឺៈ នគរ បាល បាន 

បញ្ជនូ  បុរស ម្នាក់ អាយុ ៣០ឆ្នា ំទៅ 
កាន់ សលាដំបូង ខៃត្ត កំ ពង់ ស្ពឺ  
កាល ពី មៃសិល មិញ  កៃយ ពី 
ចាប់ ខ្លួន បាន ជាមួយ   វត្ថុ តាង 
គៃឿង ញៀន  និង កាំ ភ្លើង កៃ ច្នៃ 
និង កាំបិត   ដវ ជា ចៃើនដើម។

  លោក  ម៉ាត់  ធុ ច  ស្នង ការ រង 
ទទលួ ផៃន គៃឿង ញៀន បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  ជន សងៃស័យ ឈ្មាះ ទៃី  
ឡិន  ភៃទ បៃុស  អាយុ ៣០ ឆ្នាំ  
មន លំ នៅ ភូមិ កៃំង ទំ នប់   ឃុំ 
ចាន់ សៃន   សៃុក ឧដុង្គ  ខៃត្ត  
កំពង់ ស្ពឺ ដៃល ជន រូប នៃះ មិន 
តៃមឹ តៃ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន បៃ - 
ភៃទ មៃត ំហ្វៃតាមនី ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  
តៃ ថៃម ទាំង មន លាក់ កាំ ភ្លើង 
កៃ ច្នៃ និង កាំ បិត ទៀត ផង ។

 លោក   ធុច   ថ្លៃង ថា៖ « ករណី 
នៃះ ចៃបាប ់នងឹ រក ហៃត ុផល គាត ់
បន្ត ទៀត។  ជន នោះ សមត្ថ កិច្ច 
ជំនាញ របស់ ខ្ញុំ បាន សក សួរ 

គាត់ តាម នីតិ វិធី ចប់ ហើយ ហើយ  
រៀប ចំ សំណុំ រឿង  ដើមៃបី បញ្ជនូ 
គាត់ បន្ត ទៅ តុលា ការ »។

 លោក  ខឹម  ស ម៉ុន   អធិ ការ 
នគរ បាល សៃុក ឧដុង្គ  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  មុន ការ ឃាត់ ខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ រូប នៃះ  គឺ សមត្ថ កិច្ច   
បាន បៃើ ពៃល សៃវ ជៃវ សុើប- 
អង្កៃត ជា ចៃើន ថ្ងៃ មក ហើយ 
ពៃះ ថា  មន អ្នក ភមូ ិឲៃយ ដ ំណងឹ 
ថា  ក្នងុ ភូមិ  មន មុខ សញ្ញា សងៃសយ័ 
ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង បទ ល្មើស ប៉ុន្តៃ គៃ 
មិន ដឹង ថា ជន  សងៃស័យ មន ជាប់ - 
ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង បទ ល្មើស អ្វ ីបៃកដ 
ទៃ ។  លុះ វៃលា ម៉ាង ៣ នងិ ១០ 
នាទ ីរសៀល ថ្ងៃ ទ ី២៧ មនីា ជន- 
សងៃស័យ  បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព  
បមៃងុ ជញួ ដរូ ចៃក ចាយ គៃឿង- 
ញៀន ខុស ចៃបាប់ នៅ ក្នុង មូល- 
ដ្ឋាន ភូមិ កៃំង ទំនប់   ឃុំ ចាន់- 
សៃន   សៃុក ឧដុង្គ  ។      សមត្ថ កិច្ច 
បាន ចុះ ដល់ ទីតំាង បៃពៃតឹ្ត បទ - 
ល្មើស ហើយ បាន ធ្វើ ការ ឃាត់ - 
ខ្លួន ជន សងៃស័យ តៃ ម្តង ហើយ 

កៃយ ឃាត់  ខ្លួន សមត្ថ កិច្ច 
បាន  ធ្វើ ការ ឆៃក ឆៃរ  ខ្លួន ឃើញ 
មន មៃសៅ  កៃម ពណ៌ ស ថា្លា ចៃក 
ក្នងុ ថង ់ចនំនួ ៤ កនូ ថង់ តូច ដើមៃបី 
យក  ទៅចៃក ចាយ បន្ត ។ 

 លោក ថា៖  «ពៃល  យើង ឃាត់ - 
ខ្លួន គាត់ ហើយ យក គាត់ ទៅ 
សក សួរ  នៅ ប៉ុស្តិ៍ នគរ បាល 
ទើប លៃច ចៃញ ពី ការ លាក់ 
កាំបិត នៃះ »   ។  

 លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ចំពោះ  
វត្ថ ុតាង ដៃល  រឹបអូស បាន ពី ជន- 
សងៃស័យ រួម មន ៖   ថា្នាំ ញៀន ៤ 
កញ្ចប់ ( ៣ តូច  និង  មធៃយម១  ) , 
កាំភ្លើង កៃ ច្នៃ ចំនួន  ២ ដើម  ដវ 
ចំនួន ៧  ដើម  និង កាំ បិត ផ្គាក់ 
ចនំនួ ១០ ដើម រមួ នងឹ ឧប ករណ ៍
បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន មួយ 
ចំនួន ទៀត  ។   ដោយ ឡៃក ជន- 
សងៃស័យ បាន ឆ្លើយ សរភាព ថា 
ថា្នាំ ញៀន ចំនួន ៤កញ្ចប់  នៃះ 
គាត់ បាន ទិញ ពី បុរស ម្នាក់ តៃ 
គា ត់មិន ស្គាល់ ឈ្មាះ បុរស 
នោះ ទៃ  ហើយ គាត់ ទិញ ថា្នាំ 

ញៀន នៃះ មក គឺ ដើមៃបី បំណង  
រំលៃក លក់  ប៉ុន្តៃ គាត់ មិន ទាន់ 
ចាត់ ចៃង យក គៃឿង ញៀន  ទៅ 
រំលៃក លក់ ផង  ក៏ សៃប់ តៃ 
សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ គាត់ តៃ ម្តង ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា  ជន សងៃស័យ 
បាន បៃប់ ថា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ដវ  

កាំបិត ដៃល គៃ បាន លាក់ ទុក 
នោះ គឺ គៃ មិន បាន យក ទៅ ធ្វើ  
សកម្ម ភាព អ្វ ីទៃ ប៉នុ្តៃ បើ ទោះ ជា 
ជន សងៃស័យ  មិន បាន សរភាព 
បៃប់ តៃង់ ក៏ ដោយ  ក៏ សមត្ថ កិច្ច  
ជឿ ថា  កាបំតិ ដវ ទាងំ នោះ អាច 
ជន សងៃស័យ  យក ទៅ ធ្វើ សកម្ម - 

ភាព ល្មើស  ផៃសៃង ៗ ។  ពៃះ បើ 
សិន ជា ទុក សមៃប់ បៃើ បៃស់ 
ក្នុង កិច្ច ការ  បៃចាំ ថ្ងៃ ក៏ មិន អាច 
មន ចំ នួន ចៃើន បៃប  នៃះ ដៃរ ។ 
សមត្ថ កិច្ច នឹង បន្ត សៃវ ជៃវ 
ទៀត ដើមៃបី ស្វៃង រក  បក្ខ ពួក របស់ 
ជន នៃះ  ៕

ផ្ទះបេជាពលរដ្ឋ ដេលរងការខូចខាត ដោយខេយល់ពេយុះ នៅខេត្តប ត់ដំ បង កាលពីបុ៉ន្មានថ្ងេមុន នខេមីននេះ ។ រូបថត សហ ការី

នគរ បល បង្ហាញ វត្ថតុាង ដេល រឹប អូស បន ពី ជន សងេស័យ ជួញ ដូរ គេឿង ញៀន ។ រូបថត នគរបាល

នគរ បាល បញ្ជនូ បុរសម្នាក់ទៅ តុលាការ  រឿង គ្ឿង ញៀន រួម ទំាងវត្ថតុាង រឹបអូស បាន
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

សូ វិសា ល
អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ សា៊ា ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតនា  

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
បុិច សុីនួន

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា៉ា , 

សួស  យ៉ា មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�េ  

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផលា្លា  ,
សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហ៊ា ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

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

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

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោកស្រីឱវណ្ណឌីនប្រប់ពីគ្រះថ្នាក់ឧបករណ៍ត្រស្ដរហ័សកូវីដ១៩

បញ្ជនូយុវជនម្នាក់ទៅបន្រសាបថ្នាំខណៈម្នាក់ទៀតឃំុខ្លនួករណីដុតផ្ទះ

 រី  សុ ចាន់ 
 
ភ្ន ំពេញៈ    លោក សៃ ី ឱ  វណ្ណ ឌី ន  

អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល   
បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សន្ន ិសីទ សារ- 
ព័ត៌ មាន  នៅ ទី ស្ដ ីការ គណៈរដ្ឋ- 
មន្តៃ ី កាល ពី មៃសិល មិញ ជា បនា្ទាន់  
ដោយ អះអា ងថា  ឧបក រ ណ៍ 
តៃស្ត រហ័សកូវីដ១៩ អាច 
បណ្ដាល ឲៃយ មាន គៃះ ថា្នាក់ ធំ 
ណស់ សមៃប់ សុខ ភាព សា- 
ធា រ ណៈ  ខណៈ ពៃល ដៃល រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល កំពុង បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង 
នឹង ការ រីក រាល ដល នៃ មៃ រោគ 
នៃះ ។  ការ អះ អាង របស់ លោក- 
សៃ ី ធ្វើ ឡើង កៃយ ពី មាន អ្នក - 
បៃ កាសលក់ឧប ករ ណ៍ នៃះ តាម 
អន ឡាញ សង្គម ហ្វៃសបុ៊ក។

 លោក សៃ ី វណ្ណ ឌីន  ថ្លៃង ថា ៖   
« បើ តាម ការ សិកៃសា និ ង តាម ការ-
វាយ តម្លៃ របស់ អង្គ ការ សុខ ភាព 
ពិ ភព លោក  WHO  បាន អះ- 
អាង ថា ឧបករ ណ៍ ទំាង នោះ វា មា ន 
បៃ សិទ្ធភាព ទាប មៃន ទៃន  ធ្វើ 
តៃស្ត  ទៅ ជំ នឿលើ លទ្ធ ផល ទាប  
នៃះ ជា ចំ ណុច មួយ » ។   

 លោក សៃ ី បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖   
« ចំ ណុច មួយ ទៀត ដៃល គៃ 
សង្កៃត ឃើញ  បៃ សិន បើ បុគ្គ ល 
មា្នាក់ គាត់ មាន វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩  
ដល់ ធ្វើ តៃស្ត ទៅ ជា អវិជ្ជ មាន   
ដល់ បុគ្គ ល ដៃ ល មិន មាន កូវីដ- 
១៩  ដល់ គាត់ ទៅ ធ្វើ តៃស្ត  ទៅ 
ជា ឃើញ មាន កូវីដ ១៩ ទៅ វិញ  

អី៊ចឹង កន្លៃង នៃះ វា ជា គៃះ ថា្នាក់ 
ធំ ណស់ សមៃប់ បញ្ហា សុខ- 
ភាព សាធារ ណៈ » ។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា  មូល ហៃតុ 
នៃះ ហើយ  បាន ជា  WHO  មិន 
ទាន់  បាន ណៃ នំា ឱៃយ មាន ការ-  
បៃើ បៃស់   បុ៉ន្តៃ   WHO  នឹង 
បង្កើន លៃបឿន ដើមៃបី ឱៃយ មាន ការ- 
វាយ តម្លៃ ទៅ លើ ឧប ក រ ណ៍ ដៃល 
បាន ដក់ ស្នើ សំុ ទៅ  WHO ។   

 លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា៖   « អី៊ចឹង 
គៃ រំ ពឹង ថា  នៅ ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ 
នឹង មាន ពន្ល ឺខ្លះ  និង មាន ការ ណៃ- 
នំា បន្ថៃម ទៀត។  គៃន់ ថា  ឆប់ 
បុ៉នណ  ខ្ញុ ំមិន ហ៊ាន ថា ទៃ  ពី ពៃះ 
អាសៃយ័ ទៅ លើ ការ សមៃច 
របស់ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោក ដើមៃបី ធ្វើ ការ ណៃ នំា អំពី 
ការ បៃើ បៃស់  Rapid  test » ។ 

 ទោះ ជា យ៉ាង ណ ក៏ដោយ  
សម ត្ថ កិច្ច កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៩  ខៃ 
មីនា  បាន ឃាត់  ខ្លនួ នា រីវ័យ ក្មៃង 
អាយុ ជាង ២០ ឆ្នា ំមា្នាក់ ដោយ- 
សារ បៃកាស លក់ ឧប ករណ៍ ធ្វើ 
តៃស្តរក មៃរោគកូរូ៉ណ  តាម អន- 
ឡាញ  (Online)   ដៃល កៃ សួង 
សុខា ភិ បាល បាន ហម ឃាត់ ។     

 នាយ បុ៉ស្តិ៍ នគរ បាល សង្កាត់  
គី ឡូម៉ៃតៃ លៃខ ៦   ដៃល សំុ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  មុន ពៃល 
ចាប់ ខ្លនួ   នារី រូប នៃះ បាន បង្ហាះ 
ក្នងុ ហ្វៃស បុ៊ក ថា  មាន អីវា៉ាន់ លក់ 
សមៃប់ ធ្វើ តៃស្តរក មៃរោគ កូវីដ- 

១៩។  កៃយ មក  អាជា្ញា ធរ ថា្នាក់ 
លើក៏  បាន ឃើញ ការ បង្ហាះ លក់ 
តាម អន ឡាញ នៃះ  ហើយ ក៏ 
បាន ចាត់ ឱៃយ  បុ៉ស្តិ៍ នគរ បាល របស់ 
លោក ធ្វើ ការ សៃវជៃវ  ហើយ ក៏ 
បាន រក ឃើញ នារី រូប  នៃះ រស់ នៅ 
សង្កាត់ គី ឡូ ម៉ៃតៃ លៃខ ៦ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា៖  « ជាក់ ស្តៃង   
កៃយ ពី យើង ចុះ ទៅ ដល់ ហ្ន ឹង 
រ បស់ គណៈ បញ្ជា ការ ឯក ភាព 
ខណ្ឌ គឺ ទៅ ដល់ ហ្នងឹ  គឺ ផ្ទះ គាត់ 
អត់ មាន អីទៃ  អត់ ទាន់ មាន អីវា៉ាន់់ 
មក លក់ ទៃ  គៃន់ តៃ ថា គាត់ បាន 
បង្ហាះ រូប ដៃល ថា  គាត់  មាន 
អីវា៉ាន់ ហ្នងឹ លក់  ហើយ ជាក់- 
ស្តៃង  ឥឡូវ ហ្នងឹ ខាង  អធិកា រ- 
ដ្ឋាន គាត់ នំា ទៅ សាក សួរ ដើមៃបី 
បន្ត នីតិ វិធី » ។ 

  លោក   ហៀង   ថា រ៉ៃត  អធិ ការ 
នគរ បាល ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ  បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ យ៉ាង ខ្ល ីកាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ ថា   ជន ល្មើស តៃវូ បាន 
បញ្ជនូ ទៅ កាន់ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ ហើយ ។   

 លោក  ស   ថៃត   ស្នង ការ នគរ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ មិន អាច 
ទាក់ ទង បាន ដើមៃបី សំុ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។   

  គៃហ ទំព័រ នគរ បាល ជាតិ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បញ្ជាក់ ថា   សមត្ថ- 
កិច្ច រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី២៩  ខៃ មីនា   ក៏ បាន ចុះ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ ឱសថ សា្ថាន ១២ កន្លៃង   
នៅ ម្តុ ំផៃសារ តា បា៉ាង  ដើមៃបី តៃតួ ពិនិតៃយ 

រ ក ទី តំាង ដៃល លក់ ឧប ករណ៍ តៃស្ត 
កូវីដ ១៩ នៃះ   តៃ  មិន មាន ឱស ថ 
សា្ថាន ណ មួយ លក់ តៃស្ត កូវីដ- 
១៩ នោះ ទៃ ។   

  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហុ៊ន   
សៃន   ក្នងុ សន្ន ិសីទ សារព័ត៌ មាន 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន អំពាវ នាវ មិន 
ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ ជឿលើ  ឧបក រណ៍ 
ណ ដៃល អាច ធ្វើ តៃ ស្តរក ឃើញ 
មៃ រោគ កូវីដ ១៩   និង ថា្នា ំណ 
ដៃល អាច ពៃយាបាល មៃរោគ នៃះ 
ជា បាន  និង បាន បញ្ជា ឱៃយ  អាជា្ញា- 
ធរ បៃើ វិធាន ការ ។     បើ ទោះ ជា 
ចៃបាប់ មិន ទាន់ តៃវូ បាន ដក់ ចៃញ 
ក៏ ដោយ  រដ្ឋ មាន លទ្ធ ភាព រឹប- 
អូស យក ឧប ករណ៍  និង ថា្នា ំទំាង 
នោះ  ដោយ  ផ្អៃក លើ   ចៃបាប់ ស្ត ីពី 
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ឱសថ 

ក្លៃងកា្លាយ  ដៃល ដឹក នំា ដោយ  
កៃ សួង មហ ផ្ទៃ  និង មាន កៃសួង 
សុខា ភិ បាល ចូល រួម ។   

 លោក  ថ្លៃង ថា៖  « ដូច្នៃះ  យក 
វា ទៅ បំផ្លាញ ចោល ទៅ  មិន ចំា- 
បាច់ រក ឃា្លាងំ ដក់ ទៃ  មិន ចំា បាច់ 
សង សំណង ស្អ ីទៃ។  ដល់ ដំណក់- 
កាល ដៃល យើង តៃវូ ធ្វើ  ហើយ 
គា្មោន ការ ចំាបាច់ ដើមៃបី មក រវល់ ជា- 
មួយ នឹង ឈ្មញួ បុ៉នា្មោន នាក់ នោះ 
ទៃ។   ខ្ញុ ំសូម ដក់ ចៃញ បទ បញ្ជា 
ដោយ មឺុងមា៉ាត់  ដោយ មិន ចំា- 
បាច់ ធ្វើ ការ អប់រំ ចៃើន តទៅ ទៀត 
ទៃ។   អ្នក ណ ដៃល ផៃសព្វផៃសាយ 
តាម អនឡាញ  តៃវូ តាម ទៅ ដល់ 
ខ្ទប់ អន ឡាញ ភា្លាម  ចាប់ ទំាង 
មនុសៃស  ចាប់ ទំាង សមា្ភារយក- 
 មក តៃ ម្តង» ៕

គឹម  សារុំ 

បាត់ ដំបង /រតន គិរីៈ  យុវ ជន មា្នាក់ តៃូវ 
សមត្ថ កិច្ច បញ្ជូន ទៅ មណ្ឌល  បនៃសាប 
គៃឿង ញៀន ខៃត្ត បាត ់ដបំង  បនា្ទាប ់ព ីបង្ក 
ហៃតុ ដុត ផ្ទះ ខ្លួន ឯង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៩ 
មីនា  សៃប ពៃល ដៃល បុរស មា្នាក់ ទៀត 
តៃូវ បាន តុលា ការ ឃុំ ខ្លួន នៅ ពន្ធ នា គារ 
ខៃត្ត រតនគរិ ីកាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៨  មនីា ដោយ- 
សារ ដុត ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ដូច គា្នា  នៅ ភូមិ អូរ- 
រមៀត  សង្កាត់ បឹង កនៃសៃង  កៃុង បាន- 
លុង  ខៃត្ត រតន គិរី  ។

លោក  ជៃត  វណ្ណី   ស្នងការ រង ទទួល 
ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ  នៃ ស្នងការ  ដ្ឋានន គរ- 
បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង  បាន បៃប់ ពី ថ្ងៃ      
អា ទិតៃយថា   យុវ ជន មា្នាក់ ឈ្មោះ  អៃង  
រតនា  អាយ២ុ៩ ឆ្នា ំតៃវូ សមត្ថ កចិ្ច ឃាត-់ 
ខ្លនួ បញ្ជនូ ខ្លនួ ទៅ មណ្ឌល បនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន ខៃត្ត បាត់ ដំបង  បនា្ទាប់ ពី បាន បង្ក 
ហៃត ុដតុ ផ្ទះ បាន ប៉នុា្មោន ម៉ាង កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ២៩  មីនា  រួចម ក។ 

លោក បាន បៃប់ ថា ៖ «សមត្ថ កិច្ច  ខ្ញុំ 
បៃគល់ ជន បង្ក ទៅ  មណ្ឌល បនៃសាប 
គៃឿង ញៀន ពៃះ មាន ការ អនុញ្ញាត ពី 
គៃួសារ គាត់  ដោយ សារ ក្នុង ទឹក នោម 
របស់ គាត់ មាន សារ ធាតុ ញៀន » ។ 

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថា  នៅវៃលា ម៉ាង ៧ 
កន្លះ ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៩  ខៃមី នា ឆ្នាំ ២០២០  
ជន បង្ក ដៃល តៃវូជា កូន បង្កើត របស់ លោក 
គៃុយ  គឹម អៃង   អាយុ ៧១ ឆ្នាំ   បាន ដុត 
ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  ដៃល មាន លៃខ ២៦០  ក្នុង 
ភូមិ តា ពៃួច  សង្កាត់ ក្តុល ដូន ទាវ កៃុង - 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង   ដោយ សារ ខឹង ឪពុក មា្តាយ  
ស្តបី នោ្ទាស ។  ប៉នុ្តៃ ហៃត ុការណ ៍នៃះ គា្មោន 
សមាជិ ក ក្នុង គៃួសា ររងគៃះ ទៃ ។  
    លោក  បញ្ជាក់ ថា៖  «ភា្លាមៗ បនា្ទាប់ ពី 
កើត ហៃតុ  កមា្លាំង នគរ បាល កៃុង បាន 
យក រថ យន្ត ពន្លត់ អគ្គ ិភ័យ របស់ អធិ ការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល កៃងុ បាត់ ដំបង   ផ្ទាល់ ចំនួន 

២ គៃឿង និង បៃើ បៃស់ ទឹក អស់ ចំនួន៣ 
ឡាន ទើប ពន្លត់ ភ្លើង រលត់  ហើយ បាន 
ឃាត់ ខ្លនួ យុវជន មា្នាក់  ជា កូន មា្ចាស់ ផ្ទះ និង 
ជា អ្នក បង្ក ហៃតុ  យក ទៅ សាក សួរ »។

 លោក បាន បន្ត ថា  កៃយ ពី សាក សួរ 
រួច  សមត្ថ កិច្ច  ក៏បាន បៃគល់ ឲៃយ ខាង 
មណ្ឌល បនៃសាប គៃឿង ញៀន ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង តាម សំណើ ឪពុក មា្តាយ របស់ ជ ន- 
ប ង្ក ។ ប៉ុន្តៃ យុវជ នរូប នោះ  មាន ស ភាព 
ញៀន ថា្នាំ   ជោក ជាំ  ពៃះ រូបគៃ ហក់ 
និយយ ស្តី មិន ដឹង អ្វី ទាំង អស់  ហើយ 
ថៃម ទាំង បមៃុង លោត ពី លើ ដំបូល ផ្ទះ   
របស ់ខ្លនួ កម្ពស ់ជាង ១០ ម៉ៃតៃទៀត ផង  

តៃ តៃូវ សមត្ថ កិច្ច ជួយ ទាន់ ។
ករណី ដោយ ឡៃក មួ យទៀត   បុរស 

មា្នា ក់ឈ្មោះ  ហៃ  សុជា អាយុ ៣៨ឆ្នាំ   
ដៃល គា្មោន មុខ របរ ពិត បៃ កដ និ ងជា ប្តី 
របស់ សៃ្តី ឈ្មោះ  ណុប  សុភ័ណ្ឌ   អាយុ 
៤៥ឆ្នាំ  ជនជាតិ ខ្មៃរ  មុខរបរ បោកអ៊ុត  
តៃវូ បាន  សា លា ដបំងូ ខៃត្ត រតន គរិ ីឃុ ំខ្លនួ 
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៨  មនីា  បនា្ទាប ់ព ីបៃើ អពំើ- 
ហិងៃសា វាយ បៃពន្ធ របស់ ខ្លួន  និង ដុត ផ្ទះ 
បៃក ់សង័្ក ស ីដៃល មាន ទហំ៥ំ ម៉ៃតៃ គណុ 
៦ ម៉ៃតៃ របស់ខ្លួនឯង បណ្ដាល ឲៃយ ឆៃះ 
អស់  នៅ ភូមិ អូរ រមៀត  សង្កាត់ បឹង - 
កនៃសៃង  កៃុង បាន  លុង  ខៃត្ត រតន គិរី  ។

លោក  តៃង  សាវុធ  អធិការ កៃុង បាន 
លុង បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា  ជន បង្ក ខាង លើ នៃះតៃូវ បាន 
តុលា ការ ឃុំ ខ្លួនរួច ហើយ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ករណី បំផ្លិច បំផ្លាញ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ក្នុង 
គៃួសារ  និង បៃើហិងៃសា លើ បៃពន្ធ របស់ 
គាត់ ។ បុ៉ន្តៃ លោក មិន ចំា ថា   ចោទ ពីបទ- 
អី ទៃ  ដោយ សារ ឯក សារ នៃ ករណី នៃះ 
មិន នៅ នឹង លោក ។

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «គាត់ 
ជា មនុសៃស បៃមឹក  ហើយ បៃើ ហិងៃសា វាយ 
បៃពន្ធ  រាល់ ថ្ងៃ សូមៃបី កូន សៃ្តី គាត់ តូច ៗ   
២ នាក់ ក៏ រត់ មិន ហ៊ាន នៅ  ផ្ទះដៃ រ »៕

លោកសេ ីឱ វណ្ណ ឌីន អ្នក នំា ពាកេយ កេសួង សុខា ភិបាល។ រូប ហ៊ាន  រងៃសី 

បុរសម្នាក់ដេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួរឿងដុតផ្ទះខ្លនួឯងនៅខេត្តរតនគិរី។ រូបថត បូ៉លិស
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រដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចេញបេក់កម្ចីចន្លោះពី៥០០ទៅ៦០០លានដុលា្លោរ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា គ្រោង 
នឹង  បញ្ច្រោញ  ប្រោក់ ចន្លោះ ពី ៥០០ ទៅ 
៦០០លាន ដុលា្លោរ ជា កម្ចី មាន អត្រោ 
ការប្រោក ់ទាប ដល ់គ្រោឹះស្ថាន ហរិញ្ញវត្ថ ុ
(MI)ដើម្រោប ីផ្ដល ់ឲ្រោយ ពកួគ្រោ  ទាងំ នះ  នវូ 
លទ្ធភាព ក្នុង ការ   ផ្ដល់ កម្ចី អត្រោ ការ- 
ប្រោក់  ទាប ដល់ ក្រោុមហ៊ុន ដ្រោលជា 
អតិថិជន របស់ខ្លួន។

លោកនាយក រដ្ឋមន្ដ្រោី ហ៊ុន  ស្រោន 
បាន ឲ្រោយ ដងឹ កាលព ីថ្ង្រោ ចន្ទ  ក្នងុ សន្នសិទី 
ពត័ម៌ាន មយួ នៅ រដ្ឋ សភា ជាត ិ ថា  រដ្ឋា- 
ភបិាល កពំងុ ពចិារ ណា  យក ប្រោក ់សន្រោសំ 
ដើម្រោបី បញ្ច្រោញ កម្ច ីដល ់ធនាគារសម្រោប ់  
ជយួ ក្រោមុ ហ៊នុ ដ្រោល ត្រោវូ ទទលួរង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ សរ   កូ វីដ១៩។

លោកបាន ថ្ល្រោង ថា ៖«យើង កំពុង 
វាយ តម្ល្រោ អំពី លទ្ធភាព របស់ រដ្ឋា ភិ-
បាល ក្នុងការ បញ្ច្រោញ មូល ធន ពី ការ- 
សន្រោសំ  ចន្លោះ ពី ៥០០ ទៅ ៦០០ លាន 
ដុលា្លោរ  ដល់ ធនាគារ  ដោយ មាន អត្រោ 
ការ ប្រោក់ ទាប  ដ្រោល អាច ឲ្រោយ ពួកគ្រោ 
ផ្ដល់ កម្ចី ដល់ មា្ចាស់ អា ជីវ កម្ម ដោយ 
មាន  អត្រោ ការប្រោក់ ទាប ផង ដ្រោរ»។ 
លោក បន្ត ថា៖ «យើង នឹង ប្រោកាស វា 
នៅ  ជុំ ទី២ ឬ ទី៣  អំពី ការ បញ្ច្រោញ ទុន 
របស់ រដ្ឋា ភិបាល  ខណៈ យើង បាន ធ្វើ 
រួច ហើយ នៅ ជុំ ដំបូង »។

លោក បន្ថ្រោម ថា៖ «រដ្ឋ មិន អាច ផ្ដល់ 
កម្ច ី ដោយ ត្រោង ់ដល ់ក្រោមុហ៊នុ ប្រោជាជន 

ទាងំនះ បាន ទ្រោ  ដចូ្ន្រោះ យើង អាច ផ្ដល ់
កម្ចី ន្រោះ ដល់ ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ដោយ 
មាន អត្រោ ការ ប្រោក់ ទាប»។

លោក  សយ ស ូន ីអន ុប្រោធានប្រោត-ិ  
បត្តិ គ្រោឹះស្ថាន មីក្រោូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រោ សក់ 
បាន ស្វាគមន៍ វិធាន ការ ដោយ រដ្ឋាភិ - 
បាល ដោះស្រោយ ការធា្លោក់ចុះ អាជីវ - 

កម្ម នៅព្រោល បច្ចុប្រោបន្ន ចំព្រោល ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយសរ  កូ វីដ១៩។

លោក លើក ឡើងថា៖«វា ជាការ ធ្វើ 
អន្តរា គមន៍ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដើម្រោបី 
គាំទ្រោ វិស័យ ធនាគារ ខណៈ យើង ត្រោូវ- 
ត្រោ  បន្ត អាជីវកម្ម ផ្ដល់ កម្ចី របស់ យើង  
ហើយ វា នឹង អាច ឲ្រោយ អតិថិ ជន របស់ 

យើង  មាន លទ្ធ ភាព ក្នងុការ ទទលួ បាន 
ស្រោវា  ហិរញ្ញ វត្ថុ  ដើម្រោបី ចាប់ផ្ដើម ជាថ្មី នូវ 
សកម្មភាព អាជីវ កម្ម របស់ ពួក គ្រោ  នៅ 
ព្រោល ស្ថាន ការណត៍្រោឡប ់ទៅរក ភាព- 
ធម្មតា វិញ»។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«ដើម្រោប ីគាទំ្រោ គនំតិ 
ផ្តួចផ្ដើម របស់ រដ្ឋាភិបាល  យើង នឹង 

ដក ់ ពាក្រោយសុ ំកម្ច ីន្រោះ ដើម្រោប ីធ្វើ ពពិធិ កម្ម 
ប្រោភព មូលធន របស់ យើង ដ្រោលមាន 
ស្រោប់ ដើម្រោបី គាំទ្រោ អាជីវកម្ម អតិថិជន 
របស់ យើង»។

ធនា គារ ជាតិ ន្រោ កម្ពុជា (NBC) 
កាល  ពី ថ្ង្រោ សុក្រោ  បាន ច្រោញ សរា ចរ 
ណ្រោនា ំមយួ ដល ់ធនាគារ  នងិគ្រោឹះស្ថាន 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ទាំង អស់  ស្ដីពី «ឥណ ទាន 
ឡើង វិញ »សម្រោប់ កម្ចី  នៅ ក្នុង វិស័យ 
អាទិភាព៤ ក្នុង គោល បំណង ដើម្រោបី 
រក្រោសា  ស្ថិរ ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ  គាំទ្រោ ដល់ 
សកម្ម ភាព ស្រោដ្ឋ កិច្ច  និង ប ន្ទូ រ បន្ថយ 
បន្ទុក លើ អ្នក ជំពាក់ បំណុល ដ្រោល ប្រោ-
ឈម ការធា្លោក់ចុះ ប្រោក់ចំណូល ក្នុង 
អំឡុង ការរីក រាលដល កូ វីដ១៩។

វិសយ័ អាទភិាព ទាងំ៤ន្រោះ ដ្រោល បាន 
លើកឡើង ដោយ NBC គ ឺទ្រោសចរណ ៍
(រួមមាន ស្រោបៀង អាហារ និង ភ្រោសជ្ជៈ 
ព្រោម ទំាង ស្រោវា គំាទ្រោ ផ្រោស្រោង ទៀត) កាត់- 
ដ្រោរ (រមួទាងំ បគុ្គលកិ)  សណំង ់(មនិ 
រាប ់ បញ្ចលូ ការ សង សង ់ផ្ទះ លើក ដបំងូ  
ហាង   នងិ កម្ច ីទញិ ផ្ទះ លើក ដបំងូ) នងិ 
ដឹក ជញ្ជូន  (ជា ពិស្រោស អ្នក បើក បរ 
រថយន្ត ឈ្នួល  និង អ្នក បើក បរ រុឺម៉ក- 
កង់ ៣) និង ឡូ ជី ស្ទិ ក។

NBC  បាន កណំត ់ «ឥណ ទាន ឡើង 
វិញ» ជា ការ ក្រោ ប្រោ លក្ខ ខណ្ឌ ន្រោ កិច្ច- 
ព្រោម  ព្រោៀង ឥណ ទាន ដើម  ដ្រោល ផ្ដល់ 
លក្ខ ខណ្ឌ កាន់ ត្រោ អនុ គ្រោះ សម្រោប់ 
អតិថិ ជន ដ្រោល កំពុង ជួប ការ ពិបាក 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិត ប្រោកដ៕LA

ទឹក បៃក់ ចន្លោះ ៥០០-៦០០ លាន ដុលា្លោរ  នឹង តៃវូ បញ្ចៃញ ដើមៃបី ជួយ គៃះឹស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថ ុ ឲៃយ បន្ទាប អតៃ ការ បៃក់ ។ រូបថត ហុង មិនា

ធូ វិរៈ
 

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារ ជាតិ ន្រោ 
កម្ពជុា(NBC) បាន ផ្តល ់អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ទៅ ដល់ 
ធនាគារ SBI LY HOUR Bank 
បនា្ទាប់ ពី  SBI Holdings Inc 
ដ្រោល ជា ក្រោមុ ហ៊នុ  ផ្តល ់ស្រោវាហ-ិ
រញ្ញ វត្ថុ  តាម អន ឡាញ  ប្រោទ្រោស 
ជប៉ុន បានទិញ  ភាគ ហ៊ុន   ៧០ 
ភាគរយ   ពីគ្រោឹះ ស្ថានមីក្រោូហិ- 
រញ្ញវត្ថុ  Ly Hour Plc (LHM 
F I)។ ន្រោះ បើ យោងតាម អាជា្ញា- 
បណ័្ណ ដើ ម្រោប ីប្រោតបិត្ត ិការ ធនាគារ 
ដ្រោល  ចុះ  ហត្ថល្រោខា ដោយ   លោក   
ជា ចាន់តូ  ទ្រោសភិបាល NBC  
កាល ពី ថ្ង្រោទី ២៣  ខ្រោមីនា ន្រោះ ។  

ការទញិ ភាគ ហ៊នុន្រោះ នងឹ អន-ុ 
វត្ត តាមស្លោក តម្ល្រោ  ៨១, ៧ លាន 

ដលុា្លោរ  ហើយ នងឹ ប្រោកា្លោយ    គ្រោឹះ-
ស្ថាន មកី្រោ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុ (MFI) ទៅ 
ជា ធនាគារពាណិជ្ជ  ដ្រោល នឹង 
ប្រោតបិត្តកិារ ស្ថតិ ក្រោម ឈ្មោះ ថ្ម ី 
SBI Lyhour Bank Plc។  

SBI Holdings បាន ទិញ 
ភាគ  ហ៊ុន ៧០ ភាគ រយ ដ្រោល 
មាន  តម្ល្រោ   ប្រោហ្រោល ១៤,៩៤ 
លាន ដលុា្លោរ ក្នងុ ក្រោមុ ហ៊នុ   LH-
MFI   កាល ព ីថ្ង្រោទ ី២៥  ខ្រោ វចិ្ឆកិា  
និងបាន  ទិញភាគ  ហ៊ុន បន្ថ្រោម 
៣៧, ៥៦ លាន  កាល ព ីថ្ង្រោ ទ ី២៣  
ខ្រោ ធ្នូ ។ ន្រោះបើយោងតាម  SBI 
Holdings។ 

SBI Holdings បាន ឲ្រោយ ដឹង 
ថា សម្រោប់ ការ ពង្រោីក បន្ថ្រោម 
អាជវី កម្ម ធនាគារ ពាណជិ្ជ របស ់
ខ្លួន នៅ គ្រោប់ ខ្រោត្ត ទាំង អស់  នៅ 
កម្ពុជា  ជាមួយ នឹង ទិសដៅ សំ-

ខាន់ៗ  ដើម្រោបី ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត-  
ទកុ ដក ់លើ អតថិជិន លក ់រាយ 
និង សហគ្រោស ធុន តូច និង 
មធ្រោយម  (SME) តាម រយៈ ការ- 
អភវិឌ្រោឍ អាជវីកម្ម ធនាគារ ទនំើប 
ដ្រោល បង្កើន ភាព សុី ចង្វាក់ គា្នា 
ដល់ ការ វិនិយោគ រួម ក្នុង ស្រោុក 
កាន ់ ត្រោ រងឹមា ំនៅ ព្រោល ន្រោះ SBI 
Holdings កពំងុ ស្វ្រោង រក ប្រោក្ខ-
ជន ដ្រោល មាន សកា្ដោនុ ពល។

លោក តូច ចៅច្រោក  អគ្គ នា- 
យក Cambodia Post Bank 
Plc បាន សទរ ចំពោះ វត្តមាន 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ទើប ទទួល 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ ន្រោះ  ដោយលោក  
លើក ឡើង ថា វាជា សញ្ញា ដ៏ល្អ 
មួយ សម្រោប់ វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ប្រោទ្រោស កម្ពុជា។

លោក ចៅច្រោក បាន ថ្ល្រោង 

 ថា ៖ « ជា ទទូៅ  វាល្អ ហើយវា នងឹ 
ជយួ ក្នងុ ការ ចាក ់បញ្ចលូ សច-់ 
ប្រោក់  ៧៥  លាន ដុលា្លោរ ន្រោ ទុន- 
វិនិយោគ ដល់ ស្រោដ្ឋកិច្ច ជាតិ  
ទោះ យ៉ាង ណា  ទីផ្រោសារ នៅ ត្រោ 
តូច  នៅ ក្នុង វិស័យ ន្រោះ »។  

ធនាគារ  SBI LY HOUR 
Bank Plc  មាន ការិយល័យ 
កណា្ដាល នៅ  សង្កាត់ បឹង  កក់ ២ 
ខណ្ឌ ទួល គោក ភ្នពំ្រោញ។

កាល ពឆី្នា ំ២០០៨ SBI Hol 
dings បាន បង្កើន ធនាគារ 
ភ្នពំ្រោញ ពាណជិ្ជ (PPCBank)  
ជា ការ វនិយិោគ រមួ ជា មយួ Hy-
undai Swiss Financial 
Group Inc របស់ ប្រោទ្រោស កូរ៉្រោ 
ខាង  ត្រោបងូ នងិបាន ដកឹ នា ំដោយ  
Hyundai Swiss Savings 
Bank Inc ដ្រោល ជា ក្រោុម ហ៊ុន- 

ម្រោ របស ់ SBI Savings Bank 
Inc ជា ក្រោុម ហ៊ុន បុត្រោសម្ព័ន្ធ 
របស់  SBI Holding។ 

SBI Holdings បាន ដក ខ្លនួ 
ច្រោញ ពី អាជីវកម្ម ធនាគារ នៅ 
កម្ពុជា  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦ និង 
បាន លក ់ភាគ ហ៊នុ ទាងំ អស ់នៅ  
ក្នុង ធនាគារ  PPC Bank ជា 
ផ្ន្រោក  មួយន្រោ ការ រៀប ចំ រចនា- 
សម្ព័ន្ធ អាជីវកម្ម ជា ថ្មី ។

ទោះ យ៉ាង ណា  SBI Hold-
ings បាន ចលូ រមួ  ក្នងុ អាជវីកម្ម 
មលូបត្រោ ក្នងុ ប្រោទ្រោស កម្ពជុា ចាប-់  
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១០  តាម រយៈ   
SBI Royal Securities Plc ជា  
ក្រោុម ហ៊ុន ក្នុងស្រោុក របស់ ខ្លួន ។

របាយការណ៍ ប្រោចាំ ឆ្នាំ របស់ 
ធនាគារ ជាតិ ន្រោ កម្ពុជា បាន ឲ្រោយ 
ដឹងថា  ប្រោក់ បញ្ញើ បាន កើន- 

ឡើង  ២៥ ភាគ រយ នងិ ប្រោក ់កម្ច ី
ក្នុង ឧស្រោសាហកម្ម ធនាគារ   បាន 
កើន ឡើង  ២៦ ភាគរយ ធៀប- 
នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨។  ប្រោកក់ម្ច ីបាន 
កើនដល់  ១៩, ៦ពាន់ លាន 
ដុលា្លោរ  និង ប្រោក់ បញ្ញើ  នៅ គ្រោឹះ-
ស្ថាន ទទលួ  ប្រោក ់បញ្ញើ (MDI)  
ទាំង ៧  របស់  ប្រោទ្រោស កម្ពុជា  
បាន  កើនឡើង ដល់ ២២ ពាន់ 
លាន ដុលា្លោរ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។  

មាន ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ៤៣ 
ដ្រោល បច្ចបុ្រោបន្ន កពំងុ ប្រោតបិត្តកិារ  
នៅ   កម្ពុជា  (១៥  ជា ធនាគារ 
ក្នងុស្រោកុ ១៥  ជា ធនាគារ  បតុ្រោ- 
សម្ពន័្ធ នងិ ១៣ជាសខា ធនា- 
គារ បរទ្រោស ) ធនាគារ ឯកទ្រោស 
១៤ ( ១ គ្រោបគ់្រោង ដោយ រដ្ឋ នងិ 
១៣ គ្រោប់ គ្រោង ដោយ ឯកជន)  
និង  MDIចំនួន  ៧៕LA

SBILyhourBankទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារពាណិជ្ជពីNBC
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ធូវិរៈ

ភ្នពំេញៈកម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ផ្លៃ ចៃក 
អំបូង លឿង សៃស់  ៧ ២១៨២ តោន  
ទៅ  ទផីៃសារ អន្តរជាត ិ( តបំន ់អាស៊ ីខាង- 
កើត ) នាតៃមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០។ នៃះ  
បើ   តាម របាយការណ៍ កៃសួង កសិកម្ម  
រ៊កា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ។

របាយ ការណ៍ បង្ហាញ ថា ភាគ ចៃើន 
នៃ ផ្លៃ ចៃក អំបូង លឿង សៃស់ របស់ 
កម្ពជុា តៃវូ បាន នា ំចៃញ ទៅ កាន ់ទផីៃសារ 
បៃទៃស ចិន និង មួយ ចំនួន ទៀត  ទៅ 
បៃទៃស វៀតណាម និង ជប៉៊ន ដោយ 
ជា  មធៃយម ការ នា ំចៃញ ចៃក អបំងូ លឿង 
ពី  បៃទៃស កម្ពុជា មាន បរិមាណ ជាង 
៧៩៥  តោន ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។

ផ្លៃ ចៃក អំបូង លឿង  កម្ពុជា នាំ ចៃញ 
ទៅ ទីផៃសារចិន  បាន បង្ហាញ នូវ កំណើន 
យ៉ាង រហ័ស ចាប់ តាំង ពី បៃទៃស យកៃស 
ក្នងុ តបំន ់អាស៊ ីខាង កើត ១ នៃះ   យល-់ 
ពៃម ឲៃយ មាន ការ នាំ ចៃញ ដោយ ផ្ទាល់ 
ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ខ្លួន កាល ពី   ឆ្នាំ ២០១៩  
កៃយ ពី ការ ចរចា អស់ រយៈ ពៃល 
យ៉ាង  យូរ  និង កៃ៊មហ៊៊ន របស់ ចិន បាន 
ចាប់  ដៃ គូ ជា មួយ កៃ៊ម ហ៊៊ន ក្នុង សៃ៊ក 
វិនិយោគ លើ ការ ដាំ ដ៊ះ ចៃក អំបូង 
លឿង  លើ ទឹក ដី កម្ពុជា ។

ក្នងុ ឆ្នា ំកន្លង ទៅ  ការ នា ំចៃញ ផ្លៃ ចៃក 
អំបូង លឿង  ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ចិន  មាន 
ចំនួន  ១៥៧ ៨១២ តោន ។

លោក ហ៊ន៊ ឡាក ់នាយក កៃម៊ ហ៊ន៊   
Longmate Agriculture Co., Ltd 
ដៃល វិនិ យោគ លើ ចមា្ការ ចៃក ទំហំ   
១ ០០០ ហិកតា  នៅ ខៃត្ត កំពត  បាន 

បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
បៃទៃស ចិន គឺជា ទីផៃសារ ធំជាង គៃ 
សមៃប់ កៃ៊ម ហ៊៊ន របស់ លោក ។  

លោក បន្ត ថា ៖« បើ ទោះបី ជា ការ នំា-  
ចៃញ មាន បរិមាណ កើន ឡើង ប៉៊ន្តៃ ការ- 
ផ្គត់ ផ្គត់ របស់ យើង មិន ទាន់ បំពៃញ 
តមៃវូ ការ ទផីៃសារ គៃប ់គៃន ់ ទៃ។ ដចូ នៃះ   
យើង មិន គិត អំពី ការ ពងៃីក ទីផៃសារ ថ្មី 
ទៅ បណា្ដា បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត ទៃ  » ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖« យើង រំពឹង ថា 
កៃម៊ ហ៊ន៊ របស ់យើង នងឹ មាន ទនិ្ន ផល  
សៃដៀង គ្នា កាល ពឆី្នាំ មន៊ ដោយ សារ 

តៃ អាកាស ធាត៊ ក្ដៅ និង កង្វះ ទឹក»។
ជាមួយ ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ វីរ៊សកូរ៉ូណា 

ដៃល រំខាន ដល់ ការ នាំ ចៃញ ទំនិញ 
គៃប ់ បៃភៃទ នៅ ក្នងុ ពភិពលោក  កដ៏ចូ 
ជា  បៃទៃស កម្ពុជា លោក  ហ៊៊ន ឡាក់  
បាន  អះអាង ថា ការ នា ំចៃញ ចៃក អបំងូ 
លឿង របស់ លោក  នឹង មិន រង ផល ប៉ះ-  
ពាល់ នោះ ទៃ។

លោក នយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំយល ់ថា  ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង និង រីករាល ដាល នៃ វីរ៊ស កូរ៉ូ-
ណា ថ្មី មិន ប៉ះពាល់ ដល់ ការ នាំ ចៃញ 
ផលិត ផល កសិ កម្ម រួម ទាំង ផ្លៃ ចៃក 

អំបូង  លឿង នោះ ទៃ »។ 
លោក ហ៊៊ន ឡាក់  បាន ឲៃយ ដឹង ថា ផ្ទៃ ដី   

ជាង  ៤០០ ហិកតា បាន បៃមូល ផល 
កាល ពីឆ្នាំ ២០១៩  ការ នាំ ចៃញ ផ្លៃ- 
ចៃក  របស់  កៃ៊ម ហ៊៊នទៅ បៃទៃសចិន  
សមៃចបាន ជាង  ១០ ០០០ តោន ។

លោក ងិន ឆយ  អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ- 
នាយកដា្ឋាន កសិកម្ម នៃកៃសួង កសិ - 
កម្ម រ៊កា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  បៃទៃស កម្ពុជា កៃ៊មហ៊៊ន វិនិ-
យោគ លើ ការ ដាដំ៊ះ នងិ វៃចខ្ចប ់ ចនំនួ 
៩ រួម មាន កៃម៊ ហ៊៊ន Longmate  កៃម៊- 

ហ៊៊ន Long Sreng Hua Jian 
Agriculture Development Co 
Ltd កៃ៊ម ហ៊៊ន Reen Island Agri-
cultural Development (Cam-
bodia) Limited  កៃម៊ ហ៊ន៊ Sovann 
Reachsey Co Ltd  និង កៃ៊ម ហ៊៊ន  
Agricultural Development 
(Cambodia) Co Ltd។

លោក បន្ត ថា  កៃ៊ម ហ៊៊ន នាំ ចៃញ ថ្មី 
ចនំនួ ៤  ដៃល ទើប នងឹ ទទលួ បាន សទិ្ធ ិ
នាំ  ចៃញ ៤ ច៊ង កៃយ  ដៃលរួម មាន  
កៃ៊ម ហ៊៊ន Hoang Anh Andong 
Meas កៃ៊ម ហ៊៊ន Hoang Anh 
Lumphat កៃ៊ម ហ៊៊ន Daun Penh 
Agrico និង កៃ៊ម ហ៊៊ន   Binhphuoc 
Kratie Rubber 2  ក្នុង ចំណោម 
កៃ៊មហ៊៊ន ទាំង អស់ នៃះ គឺ កៃ៊ម ហ៊៊ន 
HAGL Agrico។

លោក  វៃង សាខ៊ន រដ្ឋ មន្ដៃី កៃសួង  
កសិ កម្ម  រ៊កា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ 
បាន ឲៃយ ដឹង ក្នុង ពិធី សម្ពោធ រោងចកៃ 
វៃច ខ្ចប់ ផ្លៃចៃក នៅខៃត្ត រតនគិរី   កាល 
ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ថា កៃសួង កំព៊ង 
ខិតខំ  ក្នងុ ការបង្កើន កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ- 
ការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ ចិន  ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ 
កៃ៊ម ហ៊៊ន កម្ពុជា កាន់តៃ ចៃើន អាច 
ទទួល បាន សិទ្ធិ សមៃប់ ការ នាំ ចៃញ 
ផ្លៃ ចៃក ទៅ  បៃទៃស ចិន។

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «  ការ ទទលួ បាន  ការ 
អន៊ញ្ញាត ពី អាជា្ញាធរ ចិន ក្នុង ការ អន៊-
ញ្ញាត  ឲៃយ កៃ៊ម ហ៊៊ន កម្ពុជា កាន់ តៃ ចៃើន 
នាចំៃញ ផ្លៃចៃក នងឹ ជយួ បង្កើន ការ នា-ំ 
ចៃញ ទៅ ទីផៃសារ ចិន នៅ ក្នុង រយៈពៃល 
ជា ចៃើន ឆ្នាំ ខាង ម៊ខ»៕ LA

តពីទំព័រ១...នា ពៃល នៃះគឺ  
ដើមៃបី ធានា នូវ ស្ថិរ ភាព សៃូវ ក្នុង 
ស្តុក ឲៃយ បាន ល្អ បៃសើរ។ 

លោកបាន ថ្លៃង   ថា ៖«  ខ្ញុំ ចង់ 
និយយ  នៅពៃលនៃះ គឺ ចៃញ 
បញ្ជា ឲៃយ ផ្អាក ការនាំចៃញ អង្ក រ 
ស និង សៃូវ តៃ អន៊ញ្ញាត ឲៃយ នាំ 
ចៃញ អង្ករ កៃអូប រហតូដល ់មាន  
បទបញ្ជា ជាថ្មី ដើមៃបី រកៃសា ទ៊ក 
ផ្គត ់ ផ្គង ់ក្នងុសៃក៊ ហើយតៃវូចាប ់ 
អន៊វត្ត ពីថ្ងៃ ទី៥ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២០ តទៅ»។

ទោះ យ៉ាង ណា លោកបញ្ជាក ់ 
ថា ការ ផ្អាក ការ នា ំចៃញ នៃះ នងឹ 
អន៊វត្ត ចពំោះ តៃ  អង្ក រស នងិ សៃវូ   
ដៃល មាន តមៃវូ ការ ខ្ពស់ សមៃប់  
ក្នងុ សៃក៊ ប៉ណ៊ោ្ណោះ  ហើយ ចពំោះ 
អង្ករ កៃអបូ ដៃលមាន ចនំនួ តចិ 
និង មិនសូវមាន តមៃូវការ ក្នុង 
សៃ៊ក  ចៃើន នោះ គឺ  អន៊ញ្ញាត ឲៃយ 
នាំ ចៃញ ធម្មតា។

លោក បន្ត ថា៖ « យើង តៃូវ តៃ 
រកៃសា  សៃបៀង នៅ ក្នុង សៃ៊ក យើង  
ហើយ សៃបៀង នៃះ  ខ្ញុំ មិន សំដៅ 

ទៅ លើ ដំឡូង មី ដំឡូង ពោត 
និង សណ្តៃកទៃ គឺ ទៅ លើ អង្ករ 
តៃ  ម្តង  ហើយ អង្ករ នៃះ សដំៅ តៃ 
អង្ករ ស និង សៃូវ ប៉៊ណោ្ណោះ ប៉៊ន្តៃ 
អង្ករ កៃអបូ របស ់យើង ដៃល ច៊ះ 
ក៊ង តៃ នាំ ចៃញ ទៅ កាន់ សហ - 
ភាព អរឺ៉ប៊ នងិ បៃទៃស មយួ ចនំនួ 
ហើយ ដៃល មាន បរិមាណ មិន- 
ចៃើន គឺ ស៊ំ ឲៃយ នៅ បន្ត ការ នាំ- 
ចៃញ  ទៅ ច៊ះ » ។ 

ទាក់ ទង នឹង ការ កំណត ់កាល- 
បរិច្ឆៃទ នៃ ការ បិទ ការ នាំ ចៃញ 
លោក ហ៊៊ន សៃន បានពនៃយល់ 
ថា ដើមៃបី ទ៊ក ពៃល ឲៃយ បៃជាជន 
ឬ ឈ្មួញ ដៃល បាន បៃមូល ទិញ 
សៃូវ រួច ហើយ និង តៃៀម នាំ ទៅ 
បៃទៃស ថៃ និង វៀត ណាម នាំ-  
ចៃញ ឲៃយ អស់ នូវ អ្វី ដៃល គត់ 
បាន  បៃមូល ទិញ កន្លង មក។

កៃ ពី នោះ  លោក ក៏ បាន បៃប ់  
ឲៃយ   កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុ ពនិតិៃយ លទ្ធ ភាព  ទមា្លាក ់បៃក ់
កម្ចី ទៅ ឲៃយ រោង មា៉ាស៊ីន កិន សៃូវ 
ដើមៃបី ទទួល ទិញ នូវសៃូវ អង្ករ ពី 

បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល កន្លង មក 
តៃង  តៃ លក់ ទៅឲៃយ ឈ្មួញ នៅ 
បៃទៃស ជិត ខាងផង ដៃរ  ។ 

លោកនិយយ ថា៖ « សូម ឲៃយ 
រោង  មា៉ាសី៊ន កិន សៃវូ យក ចិត្ត ទ៊ក -  
ដាក់ ក្នុង ការ បៃមូល ទិញ សៃូវ 
នៅ  តាម ទកីន្លៃង ដៃល បៃជាជន 
ធ្វើ ការ ចៃូត កាត់ ហើយ តៃូវ ការ 
លក ់សៃវូ  បៃមលូ ទញិ សៃវូ ទាងំ- 
នោះ ដោយ រកៃសា តម្លៃ សៃូវ ឲៃយ 
បាន  ល្អ ចៀស វាង ការ បង្អាប ់ថ្លៃ 
ខណៈ មិន មាន ឈ្មួញ មក ពី  បៃ-
ទៃស ថៃ និង វៀត ណាម »  ។ 

លោក ចាន់ ស៊ខឃាំង អន៊- 
បៃធាន សហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា 
(CRF) បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉ស៊្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា វធិាន  ការរបស ់
រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ផ្អាក ការ នាំ- 
ចៃញ អង្ករ ស នងិ សៃវូ  នងឹ ជយួ 
ឲៃយ កម្ពុជា មាន ស្តុក សៃូវ កាន់ តៃ 
រឹង មាំ ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ ដៃល 
បៃទៃស នានា លើ ពិភព លោក 
កំព៊ង មាន បញ្ហា ដៃល បណា្ដាល 
មក ព ីការ រកី រាល ដាល  ជងំ ឺកវូដី-  

១៩ ។ លោក  ថ្លៃង ថា៖  « សហ-
ព័ន្ធ សៃូវ អង្ករកម្ពុជា  សូម គំ ទៃ 
ចពំោះ វិធានការ របស់ រដា្ឋាភិបាល  
ក្នុង ការ ពងៃឹក ស្តុក សៃូវ ក្នុង  
សៃក៊  ឲៃយ កាន ់តៃ រងឹ មា ំនងិ បង្ការ 
ការ ខ្វះ ខាត ជា យថាហៃត៊ ណា 
មួយ កើត ឡើង » ។

លោក បន្ត ថា ទោះ យ៉ាង ណា 
ការ ផ្អាក ការ នាំ ចៃញអង្ករ ស   
នៃះ ក៏ បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ការ បញ្ជា ទិញ ពី បៃទៃស មួយ 
ចំនួន ផង ដៃរ។ លោក និយយ 
ថា ៖  «  នៃះ គឺ ជា សា្ថាន ភាព មួយ 
ដៃល  យើង ហៅ ថា បៃធាន សក័្ត ិ 
ហៃត ៊នៃះ ការ ច៊ះ កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
បញ្ជា ទិញ មួយ ចំនួន នឹង តៃូវ 
លើក  លៃង »។ 

បើ តាម លោក ស៊ខឃាំង ជា 
មធៃយម ការ នាំ ចៃញ អង្ករ ស  ទៅ 
កាន់ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ មាន បរិ-
មាណ បៃហៃល ២០ ភាគ រយ 
ចំណៃក  ៨០ ភាគ រយ ទៀត ជា   
អង្ករ កៃអូប ។

របាយការណ ៍ របស ់សហពន័្ធ 

សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា  បាន ឲៃយ  ដឹង ថា 
កាល ព ី  ឆ្នា២ំ០១៩ ការនា ំអង្ករ 
ចៃញ  កម្ពជុា ទៅកាន ់ទផីៃសារ អន្តរ- 
ជាត ិមានតម្លៃ បៃមាណ ៥០១ 
លាន ដល៊ា្លារ ធា្លាក ់ច៊ះ   ៤,៣ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៨ 
ដៃលមាន  ៥២៤ លាន ដ៊លា្លារ។ 

ជា មយួ គ្នា នៃះក្នងុ នាម  សហ-
ព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា លោក  ក៏ 
បាន ស្នើ ឲៃយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុបង្កើនការផ្តលទ់ន៊ 
បន្ថៃម ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក បៃមូល ទិញ 
សៃវូ  និង រោង មា៉ាសី៊ន មាន លទ្ធ- 
ភាព កាន់ តៃ ចៃើន នៅ ក្នុង ការ 
បៃមលូ  សៃវូ ព ីបៃជា កសកិរ យក 
មក ស្តុក ទ៊ក ។ 

ទិន្នន័យ ពី កៃសួង កសិកម្ម 
រក៊ា្ខា  បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ ដៃល 
ភ្នពំៃញ ប៉ស៊្តិ៍  ទទលួ បាន កាលព ី
មៃសលិ មញិ  ឲៃយ ដងឹ ថា គតិ  ព ីដើម 
ឆ្នា ំ ២០២០ រហតូ ដល ់ ថ្ងៃទ ី២៥ 
ខៃ មនីា កម្ពជុា នា ំចៃញ  អង្ករ ទៅ 
កាន់ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ បាន ចំនួន 
២១៤ ៦១២ តោន ក្នងុ នោះ នា ំ
ទៅ បៃទៃស ចិន មាន បរិមាណ 
៩៤ ០៦០ តោន ទៅ  សហភាព 
អរឺ៉ប៊ មាន ៦២ ៩៩៨តោន ទៅ 

បណា្ដា បៃទៃស  ក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន 
២៧ ៩៣៧តោន និង ទិស ដៅ 
ដទៃ ទៀត ២៩ ៦១៧តោន  
ខណៈ ការ នាំ ចៃញ សៃូវ ទៅ បៃ- 
ទៃស វៀតណាម មាន បរិមាណ 
៨៣៦ ៦៩២តោន។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ការនាំ- 
ចៃញ  អង្ករ ទៅ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ 
សមៃច បាន  ៦២០ ១០៦តោន 
ធា្លាក់ច៊ះ  ០,៩៧ភាគរយ ធៀប  
នងឹ ឆ្នា២ំ០១៨ ដៃល មាន  ចនំនួ 
៦២៦ ២២៥តោន។ តលួៃខ ឲៃយ 
ដឹង  ទៀតថា ការនាំ ចៃញទៅ  
ចិន មាន ចំណៃក ៤០, ៧៣ ភាគ- 
រយ ស្មើនងឹ ២៤៨ ១០៥ តោន 
ទីផៃសារ អឺរ៉៊ប ៣២,០១ ភាគ រយ 
ស្មើ នឹង  ២០២ ៩៩០ តោន 
តំបន់ អាសា៊ាន មាន ១៣,៤១ 
ភាគ រយ ស្មើ ៨៣ ១៦៤តោន 
នងិ ទសិដៅ ផៃសៃង ទៀត ១៣, ៨៤  
ភាគរយ ស្មើ នឹង ៨៥ ៨៤៧ 
តោន។ ចំណៃក ការ នំា ចៃញ 
សៃវូ  ទៅ បៃទៃស វៀត  ណាម មាន  
២,១៥  លាន តោន ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ទិន្នន័យ  ពី កៃសួង 
កសិកម្ម រ៊កា្ខា បៃមាញ់ និង នៃ-
សាទ ៕ LA

ការនំាចេញចេកទៅបេទេសចិនសមេចបានជាង៧ពាន់តោន

កម្ពជុាផ្អាកការនំាចេញអង្ករសនិងសេវូដើមេបី...

សកម្មភាពកេមុកម្មកររបស់កេមុហុ៊នLongmateAgricultureកំពុងលាងសម្អាតចេក។ រូបថត សហ ការី
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អាល្លម៉ឺង់មិនពេញចិត្តAdidas,H&Mមិនបង់ថ្លេជួល
  ទីក្រងុ  េ្រហ្វង ហ្វ ឺតៈ កៃមុហុ៊ន លក់ - 

រាយ លៃបីៗក្នុង ពិភព លោក រួមមាន 
កៃុម   ហ៊ុន Adidas និង កៃុមហ៊ុន 
H&M ធ្វើ ឲៃយ មាន ការថ្នាំងថ្នាក់  ពី សំ-
ណាក់  បៃ ទៃ ស   អាល្លឺម៉ង់  កាលពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ  បនា្ទាប ់ព ីការ បៃកាស ថ  ពកួគៃ  
មាន ផៃន ការ ឈប់ បង់ ថ្លៃ ជួល តូប 
ដៃល    បង្ខ ំឲៃយ បទិ ទ្វារ ជុវំញិ ការផ្ទុះ ឡើង 
នៃ វីរុស កូ រ៉ ូណា។ 

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីហរិញ្ញវត្ថ ុOlaf Scholz 
បាន ជរំញុ ឲៃយ កៃមុ ហ៊នុ ឈាន មខុ ទងំ 
នោះ ចៀស វាង ការ ធ្វើ សកម្ម ភាព បៃប 
នោះ ដៃល អាច ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
មា្ចាស់ អចលន ទៃពៃយ ។ 

ដោយ ជំរុញ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន លក់រាយ 
ទៅ ជបួ ផ្ទាល ់មា្ចាស ់អគារ ដើមៃប ីស្វៃងរក 
ដណំោះ សៃយ  លោក  Scholz បាន 
បៃប់ កាសៃត បៃចាំថ្ងៃ Bild ថ៖«វា 
ជា រឿង ដៃល គរួ តប ់បៃ មល ់ខ្លាងំ ពៃល 
កៃមុ ហ៊នុ ធំៗ   បៃកាស យ៉ាង សាមញ្ញ 
ដើមៃបី ឈប ់បង ់ថ្លៃ តបូ។ នៃះ  ជា ពៃល- 
វៃលា តៃូវធ្វើ ការងរ រួមគា្នា »   ។ 

ការ នៃះ កើត មាន បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិ បាល  
អាល្លឺម៉ង់ បង្ហាញ កញ្ចប់ សង្គៃះ ធំៗ 
ដើមៃបី ការ ពារ  កៃុម ហ៊ុន  និង ការងរ ពី 
ផល  ប៉ះ ពាល់ សៃដ្ឋកិច្ច បណា្តាល មក 
ពី ការរីក រាល ដលវី រុស កូរ៉ូណា ។

វា រួម បញ្ចូល ទំង បទ បៃបញ្ញត្តិ ដៃល 

ការពារ អ្នក ជលួ ជា បណោ្តាះអាសន្នព ី 
ការបណ្តៃញ ចៃញ ព ីផ្ទះ ឬ បរ ិវៃណអា-
ជវី កម្ម  បៃសនិ បើ ពកួគៃ ជបួបៃទះ ការ 
លបំាក ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុច ំពោះ  វធិាន ការ 
បៃឆំង នឹង មៃរោគ នៃះ។

ប៉នុ្តៃ លោក សៃ ីChristine Lam-
brecht រដ្ឋ មន្តៃី យុត្តិ ធម៌ វិញ បាន 
ពៃមាន មា្ចាស់ កៃុមហ៊ុន កុំ ឲៃយ កៃង ចំ-
ណៃញ  ពី វិធាន ការ នៃះ ឲៃយ សោះ។ 

លោកសៃ ី  នយិយ នៅ ក្នងុ ទកីៃងុប៊ៃ- 
ឡាងំ ថ ៖«វា មនិ ងយ សៃលួ នងិ   មនិ 
អាច ទទលួ យក បាន ទៃ    បើ កៃមុ ហ៊នុ 
ខ្លាំង ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ឈប់បង់ ថ្លៃ ជួល 
តូប របស់គៃ នៅ ពៃល នៃះ »។ 

កៃមុហ៊នុ ផលតិ សម្លៀក បពំាក ់កឡីា 
អាល្លមឺង៉ ់ ដៃល បាន រក បៃក ់ចណំៃញ 
សទុ្ធ  ជតិ ២ ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ(២,២ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ) ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  បាន 
ទទលួរង  ផល ប៉ះពាល ់ជាខ្លាងំ ដោយ- 
សារ តៃ ការ ធា្លាកច់ុះ ការលក ់នៅ បៃទៃស 
ចិន  និង ការបិទ តូប ដ៏ ចៃើន។

កៃមុហ៊នុ ដៃល មាន យហីោ លៃប ីបផំតុ 
របស ់អាល្លមឺង៉ ់បាន បៃប ់ទភីា្នាកង់រ 
ពត័ម៌ាន DPA  ថ វា ជា ផ្អាក បងល់យុ 
ថ្លៃ ជលួ បណោ្តាះ អាសន្ន ប៉ណុោ្ណោះ  ដចូ 
ជា  កៃុមហ៊ុន ដទៃ ទៀត ដៃរ។ 

 លោក Andreas Scheuer រដ្ឋមន្តៃ ី 
កៃសងួ ដកឹ ជញ្ជនូ បាន បៃប ់  ថ  លោក  

ខក ចតិ្ត ចពំោះ កៃមុ  ហ៊នុ Adidas ដៃល  
ចង្អុល បង្ហាញ ថ  មា្ចាស់ អគារ  តូច ៗ  
ជា ចៃើន នឹង តៃូវ លុបចោល កុងតៃ ។

ប៉ុន្តៃ កៃុម ហ៊ុន យកៃស Bavarian 
បាន  វាយ បក វញិ ដោយ នាយក បៃតបិត្ត ិ
លោក Kasper Rorsted បៃបក់ា-
សៃត បៃចាថំ្ងៃ Frankfurter Allge-
meine daily កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថ ភាគ-  
ចៃើន នៃ មា្ចាស់ អគារ អាល្លឺម៉ង់ របស់ 

Adidas ជា កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ 
ធំៗ   នងិ ជា កៃមុហ៊នុ ធានា រា៉ាបរ់ង ដៃល 
ដឹង ពី បញ្ហា ទំងនៃះ  សមៃ ប់ការ  
សមៃច  ចិត្ត បង្កា រការ ជួល នោះ។ 

លោក  បន្ត ថ កៃុម ហ៊ុន  Adidas 
នឹង បន្ត បង់ថ្លៃ ជួល ដល់ មា្ចាស់ ដី និង  
អគារ ឯក ជន តូច ។ លោក  និយយ ៖ 
«ពកួគៃ ទទលួ បាន ការ ជលួ ជា ធម្មតា 
សមៃប់ ខៃ មៃសា ខង មុខ »។ 

កៃុមហ៊ុន សម្លៀក បំពាក់ ដ៏ ធំ របស់ 
ស្វ៊សី H&M បាន នយិយ ដចូគា្នា ដៃរ 
គ ឺគៃ នងឹ មនិ បង ់ថ្លៃ ជលួ តបូ ដល ់មា្ចាស ់
តបូ ជតិ ៤៦០ តបូ  ដៃល បទិទ្វារ យ៉ាង- 
បៃ ញាប់ បៃញាល់ ក្នងុ បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់  
ដោយ បាន ជនូ ដណំងឹ នៃះ ដល ់មា្ចាស ់
អគារ  ហើយ សងៃឃឹម ស្វៃង រក នូវដំ-
ណោះ សៃយ ទទួល យក បាន ទំង អស់  
គា្នា ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ៕ AFP/RR

សិង្ហ បុរីៈ ធនាគារ កណា្តាល 
សិង្ហ បុរី បាន បន្ធូរ គោលន យោ-
បាយ រូបិយវត្ថុ  កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ  
នៅ   ពៃល បៃទៃស ដៃល គៃ ដងឹថ 
រកី ចមៃើន ដោយ សារ ពាណជិ្ជ កម្ម  
សក ល លោក មយួ នៃះ កពំងុ មាន 
សៃដ្ឋ កិច្ច ដំ កៃបាល ចុះ កាន់តៃ 
ជៃ  ដោយ សារ ការរកី រាលដល 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា។ 

ការបន្ទន់ គោលនយោបាយ 
នៃះ បន្ថៃម លើ ការ សមៃច ដៃល 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ បៃទៃស ជា 
ចៃើន ទៀត នងិ បនា្ទាប ់ព ីទនិ្ន នយ័ 
កាលព ី  សបា្តាហ ៍មនុ បាន បង្ហាញ 
ថ  ទីកៃុង រដ្ឋ មួយ នៃះ ទទួល រង 
នវូ ការ  ធា្លាក ់ចុះ សៃដ្ឋ កចិ្ច ដ ៏រហស័ 
ក្នងុ    តៃមីាស ដបំងូ នៃះ  ចាប ់តាងំ 
ពី វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ សកល មក។ 

អាជា្ញា ធរ របូយិ វត្ថ ុសងិ្ហ បរុ ី(MA- 
S) បាន និយយ ថ  ខ្លួន បាន  
កៃ  សមៃួល គោល នយោ បាយ 
រូបិយ វត្ថុ ដៃល បៃក់ ដុលា្លារ សិង្ហ 
បរុី តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ ដោះ ដូរ 
ធៀប  ទៅ នងឹ របូយិ បណ័្ណ នៃ ដៃគ ូ
ពាណជិ្ជកម្ម សំខន់ ៗ  របស់ ខ្លួន  
ដៃល ធ្វើ ឲៃយ អង្គភាព មូល ដ្ឋាន  
ចុះ ខៃសោយ ជាង មុន។ 

ជំនួស ឲៃយ ការ បៃើ បៃស់ អតៃ 
ការ បៃក ់ បៃទៃស សងិ្ហ បរុ ីដៃល 

ពឹង ផ្អៃក លើ វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម 
នោះ រៀប ចំ គោល នយោបាយ 
របូយិវ ត្ថ ុដោយ អន ុញ្ញាត ឲៃយ បៃក ់
ដុលា្លារ ខ្លនួ ឯង ឡើង ថ្លៃ  ឬ ធា្លាក់ ថ្លៃ  
ធៀប នងឹ របូយិ បណ័្ណ នៃ បៃទៃស 
ដៃគូ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ ខ្លួន ។

ធនាគារកណា្តាល សិង្ហ បរុ ីបាន 
ឲៃយ  ដឹង   ថ៖« ភាព មិន បៃកដ- 
បៃជា ចមៃបងៗ   នៅ តៃ មាន ។ ការ- 
ងើប ឡើង វញិ នៃ  សៃដ្ឋកចិ្ច សកល 
នងឹអា សៃយ័  លើ កមៃតិ នៃ មៃរោគ  
រាត តៃបាតនងិ បៃសទិ្ធ ភាព នៃ ការ- 
ឆ្លើយ តប ផ្នៃក នយោ បាយ »។ 

MAS តៃវូបាន គៃ សន្ម តថ នងឹ 
ចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍គោល- 
នយោ បាយ បនា្ទាប ់របស ់ខ្លនួ នៅ 
ក្នងុ ខៃ មៃសា  ប៉នុ្តៃ បាន នា ំវា ឆ្ពោះ 
ទៅ មុខ នៅ ពៃល ដៃល បៃទៃស 
នៃះ រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ឥទ្ធិពល 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ វីរុស ។

សិង្ហ បុរី ជា មជៃឈ មណ្ឌល ហិរញ្ញ - 
វត្ថ ុ ដៃល មាន សៃដ្ឋ កចិ្ច បើក ចហំ 
ខ្លាំង  បំផុត របស់ ពិភព លោក  
ហើយ  ជា ធម្មតា ទទួល រង ការ វាយ-  
បៃហារ ខ្លាងំ បផំតុ  នងិ មនុគៃប-ំ
ផុត អំឡុង ពៃល ការ ភ័យ ខ្លាច 
ពិភព លោក ម្តង ៗ  ។ 

យោង តាម ការ ពៃយាករ មុន តៃី-
មាស  ដៃល   ចៃញ ផៃសោយ កាលព ី

សបា្តាហ ៍កន្លង ទៅ  ដោយ កៃសងួ 
ពាណជិ្ជ កម្ម សងិ្ហ បរុ ី ផលតិ ផល 
ក្នងុ សៃកុ សរបុ របស ់បៃទៃស នៃះ 
បាន ធា្លាក ់ចុះ  ២,២ ភាគ រយ  ក្នងុ 
តៃមីាស ទ ី១  ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល 
ដូចគា្នា កាល ពី ឆ្នាំមុន ដៃល ជា  ការ - 
ធា្លាក់ ចុះ អាកៃក់ បំផុត ចាប់ តាំង 
ពី វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឆ្នាំ ២០០៩ ។ 

កៃសួង នៃះ បាន ទមា្លាក់ នូវ ការ- 
ពៃយាករ កណំើន របសខ់្លនួ ដោយ 
រពំងឹ ថ GDP របស ់បៃទៃស នៃះ 
នងឹ  ធា្លាកច់ុះ រហតូដល៤់ភាគរយ 
ក្នុងឆ្នាំនៃះ។ 

លោក Song Seng Wun  
អ្នក  សៃដ្ឋ កិច្ច តំបន់ នៃ ធនាគារ 

ឯក ជន CIMB បាន នយិយ ថ 
ជាមួយ តមៃូវ ការ ធា្លាក់ ចុះ ដៃល 
បណា្តាល មក ព ីការ បទិ អាជវី កម្ម 
ការ បញៃឈប ់ ការ ធ្វើ ដណំើរ តាម ផ្លវូ 
អាកាស  នងិ  វធិានការ ដទៃ ទៀត 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ វីរុស  ការ កៃ សមៃលួ   
គោល នយោ បាយ របស ់ សងិ្ហ បរុ ី
កាន់ តៃ បញ្ជាក់ ឲៃយ ឃើញ  ពី បរិ-
យកាស សៃដ្ឋកចិ្ច បច្ចបុៃបន្ន  ជាង    
ការ   គាំទៃ ចំពោះ   ការនាំ ចៃញ។ 

លោក និយយថ៖ «អ្នក មិន 
អាច មាន ដុលា្លារ សិង្ហ បុរី ដ៏ រឹងមាំ 
បាន ទៃ ពៃល សៃដ្ឋ កចិ្ច តបំន ់ នងិ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក ធា្លាក់ ចុះ 
កាន់ តៃ ជៃ »៕ AFP/RR

បុរស  ២ នាក់ កំពុង ដើរ នៅ ពីមុខ ហាងលក់ សម្លៀក បំពាក់ H&M និង Adidas ក្នងុ ទីក្រងុ ប៉្រកំាង កាល ពី សប្តាហ៍ មុន។ រូបថត AFP

ក្រដាសប្រក់ដុល្លារ សិង្ហបុរី  ទើប ដក ពី ម៉ាសីុន អ្រធីអឹម។ រូបថត AFP

សិង្ហបុរីកេសមេលួគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ

អាម្ររកិ ៈ  បៃធានា ធបិត ី ដណូាល ់
តៃំ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន  
បាន និយយ ថ  លោក បាន យល់- 
ពៃម ឲៃយ កៃមុហ៊នុ កបា៉ាល ់អាមៃរកិ 
ទំង អស់ តៃវូ ចុះ បញ្ជ ីនៅ ក្នងុ បៃ- 
ទៃស កណំើត  បៃសនិ បើ ពកួ គៃ 
ចង់ ទទួល បាន បៃក់ កម្ច ីពី កញ្ចប់  
សង្គៃះ ដ៏ ចៃើន សមៃបើម នោះ។

ពៃឹទ្ធសភា អាមៃរិក  កាលពី 
សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ  បាន អនុម័ត 
ចៃបាប់ ថវិកា សមៃប់ ចំណាយ 
ដៃល មាន ទឹក បៃក់ ២,២ ពាន់ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ  ដោយ 
កំណត់ ចំនួន ៥០០ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ សមៃប ់សាជវី កម្ម ខ្នាត ធ ំ 
ប៉នុ្តៃ ចៃង ថ  ទកឹ បៃក ់នោះ អាច 
តៃូវ បាន ផ្តល់ ដល់ កៃុមហ៊ុន 
 « បង្កើត ឡើង ឬ ក៏ រៀបចំ នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស អាមៃរិក ប៉ុណោ្ណោះ»។

កៃមុហ៊នុ នាវា ចរណ ៍ធំៗ  ដៃល 
មាន ទសីា្នាកក់ារ នៅ អាមៃរកិ តៃវូ 
បាន ចុះ បញ្ជី នៅ បៃទៃស ដៃល 
មាន ចៃបាប់ ពន្ធដរ  ការងរ និង 
សវុត្ថភិព  ធរូ រលង ់ជាង អាមៃរកិ 
ដូចជា នៅក្នុង បៃទៃស លីប៊ី  ជា 
កន្លៃង ដៃល កៃុមហ៊ុន  Royal 
Caribbean បាន ចុះ បញ្ជី  និង 

បៃទៃស បា៉ាណាមា៉ា ជា កន្លៃង 
ដៃល កៃមុហ៊នុ កបា៉ាល ់Carnival 
បាន ចុះ បញ្ជី។

ដោយ បាន និយយ នៅ ឯ 
សន្និសីទ សារព័ត៌មាន  លោក  
តៃំ បាន និយយ អំពី កៃុមហ៊ុន 
កបា៉ាល់ នោះ ៖«ខ្ញុំ ពិត ជា ពៃញ- 
ចិត្ត នៃ គំនិត  មក ចុះ ឈ្មោះ នៅ 
ទីនៃះ [ បៃទៃស អាមៃរិក  ]»។

លោក បៃធានា ធបិត ីនយិយ 
ថ៖« វា តាន តឹង ណាស់ ដើមៃបី 
ផ្តល់ បៃក់ កម្ចី ដល់ កៃុមហ៊ុន 
ពៃល ពកួ គៃ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ផៃសៃងៗគា្នា នោះ »។

ទមៃង ់នៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ដំបូង  បាន កើត ឡើង នៅ 
ក្នងុ កបា៉ាល ់ ដោយ បង្ខ ំឲៃយ កបា៉ាល ់
ទំងនោះ នៅ ឆ្ងាយ ពី ផៃ  ហើយ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន បញ្ជា ឲៃយ 
សង្គៃះ អ្នក ដំណើរ អាមៃរិក 
តៃឡប់ ទៅ ក្នុង បៃទៃស វិញ។

លោក តៃ ំបាន បៃកាស កាលពី  
ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃមីនា ថ   កៃុមហ៊ុន 
កបា៉ាល់  ធំៗ នឹង តៃវូ ពនៃយា រការ ធ្វើដំ- 
ណើរ ពី កំពង់ ផៃ អាមៃរិក រយៈពៃល  
៣០ថ្ងៃដើមៃបី ឆ្លើយ តប ចំពោះ ការ-  
រីករាល ដល៕ AFP/RR

តេំតមេវូកេមុហុ៊ននាវាចុះបញ្ជី
នៅអាមេរិកជាថ្នរូការសង្គេះ
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ចិនទម្លាក់អត្រាការប្រាក់និងបញ្ចលូទឹកប្រាក់$៧ពាន់លាន
ក្រុងប៉្រកាំងៈធនាគារ កណ្ដាល      បៃ-

ទៃស  (PBoC)  ចនិកាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ បាន  
កាត ់បន្ថយ អតៃ ការ បៃក ់លើក ម្ច ីដល ់
ធនាគារ ជា ចៃើន ដៃល ជា  ចំនួន ចៃើន 
បផំតុ ក្នងុ រយៈ ពៃល  ៥ ឆ្នា ំ នងិ  បាន ចាក ់
បញ្ចលូ សាច ់បៃក ់ ៥០ពាន ់លាន យន ់
(៧ពាន់លាន ដុលា្លារ) ទៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ដើមៃបី ជួយ  សៃដ្ឋ កិច្ច ធំ បំផុត 
ទី២ របស់ ពិភពលោក មួយ នៃះ ដោះ- 
សៃយ ផល ប៉ះ ពាល់  ពី វីរុស កូ រ៉ូ ណ ។

ធនាគារ កណ្ដាល បៃជា ជន ចនិ បាន 
ឲៃយ  ដឹង ថា   ខ្លួន បាន  ចាប់ ផ្ដើម បៃតិ បត្តិ 
ការ  ទិញ តៃ ឡ ប់  មក វិញ ទឹក បៃក់  ៥០ 
ពាន ់លាន យន ់កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ នងិ បាន 
បនា្ទាប អតៃ ការ ទិញ តៃឡប់ មក វិញ 
រយៈ  ពៃល  ៧ ថ្ងៃ ព ី ២,៤០ ភាគ រយ មក 
នៅ តៃឹម  ២,២០ ភាគ រយ ។

លោក Julian Evans-Pritchard 
សៃដ្ឋ វទិ ូជានខ់្ពស ់នៅ កៃមុហ៊នុ Capi-
tal Economics បាន ថ្លៃង  ៖«វា ជា 
ការ កាត់ បន្ថយ  ចៃើន បំផុត ចាប់ តាំង ព ី  
ឆ្នា ំ២០១៥  នងិ តៃវូ ការ រយៈ ពៃល  ៧  ថ្ងៃ 
សមៃប់  អតៃ ទិញ កិច្ច ស នៃយា  តៃឡ ប ់ 
មក  វញិ ដល ់កមៃតិ កណំ ត ់ តៃ ទាប បផំតុ 
របស់ ខ្លួន »។

លោក ថ្លៃង ដោយ យោង ទៅ ដល  ់ការ-  
បនា្ទាប កាលពី លើក មុន នៃ ចំនួន អ្នក ខ្ចី 
សាច់បៃក់ តៃវូតៃ រកៃសា ជា ទនុបមៃងុ ថា៖ 

«តាមរយៈ ការ ទិញ មូល និធិ  ក្នុង អត ៃ 
ការបៃក ់កានត់ៃ ទាប  ធនាគារ  PBoC  
នឹង អាច រកៃសា បាន អតៃ ការ បៃក់ អន្តរ 
ធនាគារ ទីផៃសារ ទាប  ទោះ បីជា ទៃពៃយ 
សន្ទនយី ភាព  ដៃល បាន មក ព ីការ កាត ់
បន្ថយ អតៃ បៃក់ បមៃុង កាត ព្វ កិច្ច 
(RRR) តៃូវ   សៃូប យក ដោយ បៃព័ន្ធ 
ធនាគារ ក៏ដោយ » ។ 

ជំងឺ ដៃល បណ្ដាល ឲៃយ មនុសៃស សា្លាប់ 
នៃះ  បាន ឆក ់យក ជវីតិ មនសុៃស ចនំនួ ជតិ 
៤០ ០០០ នាកទ់ទូាងំ   ពភិព លោក  នងិ 
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ កៃុមហ៊ុន  និង អតិ- 
ថិជន  ហើយ ការរីក រាល ដាល លើ ពិភព - 
លោក របស ់វា បានធ្វើ ឲៃយ ខចូ ដល ់ក្ដ ីសងៃឃមឹ  
នៃ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ ដ៏ រហ័ស នៅ 
ក្នងុ  បៃ ទៃស ចនិ ដៃល ពងឹ ផ្អៃក លើ ការ- 
នាំ ចៃញ  ជាទី ដៃល ការរីក រាល ដាល 
ដំបូង បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល ពី ខៃ ធ្នូ ។

វិធានការ ចុង កៃយ បំផុត នៃះ  ធ្វើ 
ឡើង  ខណៈ រដា្ឋា ភិបាល និង ធនាគារ 
កណ្ដាល ជុវំញិ ពភិព លោក  បន្ធរូ បន្ថយ 
គោល នយោបាយ របូយិ វត្ថ ុ នងិ បង្ហាញ 
វធិាន ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត ចនំនួ ចៃើន  មាន 
តម្លៃ បៃហៃល  ៥ ពាន ់ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ផល ប៉ះ ពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដោយសារ  ការរកី រាលដាល នៃះ ដៃល 
កៃុម អ្នក ពៃយាករ ពៃមាន ថា នឹង បង្ក ឲៃយ 
មាន  ការដើរថយកៃយ ខ្លាំង បំផុត នៃ 

សៃដ្ឋកិច្ច។
អ្នកកាន់កាប់ ការយិាលយ័ នយោបាយ  

ដៃល ធ្វើការ សមៃច ចតិ ្ត  របស ់គណបកៃស 
កមុ្មយុនសី្ដ ក ៏បា ន   អពំាវនាវ កាលព ីថ្ងៃ 
សុកៃ ឲៃយ  មាន វិធានការ គោល ន យោ - 
បាយ  បៃឆំង វដ្ដ នៃមៃរោគនៃះ  ឲៃយ កាន់ 
ត ៃ ខ្លាំង  ឡើង និង  ការ បង្កើន ការ លើក- 
ទឹក ចិត្ត។

ទីភា្នាក់ ងរ ព័ត៌ មាន ផ្លូវ ការ  បៃទៃស 
ចិន  សុីន ហួ  បាន រាយ ការណ៍ ថា  អ្នក- 
កាន ់កាប ់ការយិាលយ័ នយោ បាយ បាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា  កន្លៃង ដៃល សម រមៃយ អន ុបាត 
ឱន ភាព សារ ពើ ពន្ធ គរួតៃ តៃវូ បាន  បង្កើន  

មូល ប តៃ បំណុល រតនាគារ ពិសៃស 
គួរតៃ តៃូវ ចៃញ  និង ថា  នឹង  ការ បង្កើន 
កូតា នៃ ការ ចៃញ  មូល ប តៃ បំណុល ពិ - 
សៃ ស  របស់ រដា្ឋា ភិបាល មូល ដា្ឋាន ។ 

កៃុម មន្ដៃី បាន បន្ថៃម ថា  អតៃ បៃក់ 
កម្ច ីបៃកប ដោយ បៃសទិ្ធ ភាព គរួតៃ តៃវូ 
បាន ណៃ នា ំឲៃយ មាន ការ ធា្លាក ់ ចុះ ដោយ 
«ការ រកៃសា សន្ទនយី ភាព សម ហៃត ុផល 
និង គៃប់ គៃន់»។

វធិាន ការ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ហាក ់ដចូ ជា 
មាន ផល ប៉ះ ពាល ់បន្តចិ បន្តចួ  លើ ទនំកុ 
ចិត្ត  ទីផៃសារ  ជាមួយ នឹង តម្លៃ ស ន្ទ សៃសន៍ 
ភាគ  ហ៊នុ សខំន ់របស ់ផៃសារ ហ៊នុ សា៊ាង- 

ហៃ បៃហៃល ១ ភាគ រយ កាន់ តៃ ទាប 
នៅពៃល រសៀល។

ដោយ សារ តៃ ក ូវដី១៩ ធ្វើ ឲៃយ ខចូខត 
សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក  កៃុម អ្នក វិភាគ 
បាន កាត ់បន្ថយ ការ ពៃយាករ កណំើន សៃដ្ឋ-  
កិច្ច សមៃប់ បៃ ទៃ ស   ចិន  ដៃល ជា 
បៃទៃស ដំបូង គៃ ក្នុង ការ មើល ឃើញ 
បៃសិទ្ធ ភាព វិធានការ ទប់ សា្កាត់ក្នុង 
គោល បណំង បញៃឈប ់ការ រកី រាល ដាល 
របស់ វីរុសកូរ៉ូណ នៃះ ។

ទីភា្នាក់ ងរ វាយ តម្លៃ S&P Global 
Ratings បាន ឲៃយ ដឹងថា ការ ពៃយាករ 
កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល កៃ តមៃូវ របស់ 
ខ្លនួ សមៃប ់បៃទៃស ចនិ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៅ ពៃល នៃះ ជិត ពាក់ កណ្ដាល នៃ ការ 
បៃើ បៃស ់កណំើន មនុ ពៃល ការរកី រាល 
ដាល របស់ ខ្លួន ចំនួន ៥,៧ ភាគរយ ។

លោក Xing Zhaopeng នងិ លោក  
Raymond Yeung  អ្នកសៃដ្ឋ កចិ្ច នៅ 
កៃុមហ៊ុន ANZ Research បាន ឲៃយ 
ដងឹ  នៅ ក្នងុ កណំត ់សមា្គាល ់ រ់បស ់លោក 
ថា  ការ កាត ់អតៃ ការ បៃក ់របស ់   PBoC 
«មាន គោល បណំង ក្នងុការ បនា្ទាប តម្លៃ 
មូល និធិ របស់ កៃុម ហ៊ុន ចិន»។

ពួក គៃ រំពឹង ថា  វា នឹង តៃូវ បាន តាម ពី 
កៃយ ដោយ ការ កាត ់បន្ថយ អតៃ បៃក ់
កម្ចី ដោយ មាន ទៃពៃយ បញ្ចាំ  និង អតៃ 
ការ បៃក់ កម្ច ី  ពៃល ម ធៃយ ម៕ AFP/LA

ទិដ្ឋភាពខាងមុខទីស្នាក់ការធនាគារកណ្តាលប្រជាជនចិននៅទីក្រុងប៉្រកាំង។   AFP
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ជាមួយនឹង ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ 
Covid-19 វា នាមំក នវូ ភាព មនិ បៃកដ- 
បៃជា មួយ ចំនួន  ដូច្នៃះលោក Naim 
Khan-Turk តណំាង កៃមុហ៊នុ Asian 
Business Brokers បៃចាំ កម្ពុជា 
បានផ្តល ់ដបំនូា្មានសខំាន់ៗ មយួចនំនួ 
ស្តីពី ការធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ កម្ពុជា ។ 

 យោងតាម តលួៃខ ឆ្នា ំ២០១៨  កម្ព-ុ 
ជាគឺជា បៃទៃស ដៃលមាន លក្ខណៈ 
សកលនយិម  ដោយមាន ជនបរទៃស 
បៃមាណ ១៦០ ០០០ នាក ់ មកព ី៩៣ 
ជាត ិសាសន ៍កពំងុធ្វើការ នៅក្នងុពៃះ- 
រាជាណាចកៃ កម្ពុជា ។ 

 រាជធាន ីភ្នពំៃញ គជឺា ទសិដៅ ដ ៏ទាក-់ 
ទាញ សមៃប់ ការវិនិយោគ ពី បរទៃស 
ដៃល ពៃញនយិម សមៃប ់មា្ចាស ់អាជវី- 
កម្ម ខា្នាតតូច និង ខា្នាត ធំ មកពី ទូទាំង- 
ពិភព លោក ។ ទោះជា យ៉ាង ណា   ការ-  
បង្កើត អាជីវកម្ម មួយ នៅ កៃបៃទៃស 
អាច បៃឈម នឹង ឧបសគ្គ មួយចំនួន 
ដូចជា បញ្ហា ភាសា  និង ចៃបាប់ ផៃសៃងៗ 
ដៃល មាន លក្ខណៈខុសៗ គ្នា  ។ 

 ដូច្នៃះ ការស្វៃងរក អ្នកជំនាញ ក្នុង 
សៃកុ  ដើមៃបីបៃកឹៃសា ឲៃយ លោក អ្នកមាន ទំនុក-   
ចិត្ត គឺជា ជមៃើស ដ៏ ល្អ បំផុត មួយ ។  

 កៃុមហ៊ុន Asian Business Bro-
kers ផ្តល់ជូន នូវ សៃវាកម្ម ទិញ លក់ 
នងិ ជលួ អាជវីកម្ម ភាពជា ដៃគ ូអាជវីកម្ម 
អចលនទៃពៃយ លក្ខណៈពាណជិ្ជកម្ម នងិ 
ដធី្ល ីនៅ ទទូាងំបៃទៃស កម្ពជុា ។ កៃមុហ៊នុ 
នៃះ បៃតិបត្តិការ នៅក្នុង បៃទៃស ចំនួន 
១២ នៅ  អាសុី រួមទាំង បៃទៃសជិតខាង 
កម្ពជុា   នងិ បៃទៃស ចនិដគីោក ហងុកងុ 
និង ឥណា្ឌា ជាដើម ។  

 តើ លោក មាន យោបល់ ដូចម្តេច បេ- 
សិន  បើ នរណាមា្នាក់ ចង់ វិនិយោគ នៅ  
កម្ពុជា ពេលបច្ចុបេបន្ន ?

 សមៃប ់អ្នកវនិយិោគ វា ពបិាក បន្តចិ 
ក្នុងការ ផ្តល់យោបល់ នៅពៃលនៃះ 
ដោយសារតៃ រដ្ឋាភបិាល ជាចៃើន បាន 
ហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ និង ឲៃយ 
សា្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះ ។ ប៉ុន្តៃ អាច និយយ 
បានថា វា ជាទី ផៃសារ របស់ អ្នកវិនិយោគ 

មាន កិច្ចពៃមពៃៀង ល្អបៃសើរ មួយ 
ចំនួន នៅលើ គៃហទំព័រ របស់ យើង 
ហើយ យើង រំពឹងថា នឹងមាន ចៃើន 
ទៀត នៅ ប៉ុនា្មាន ខៃ ខាងមុខ ។ ដរាប- 
ណា វា មាន សវុត្ថភិាព ក្នងុការ ធ្វើដណំើរ 
និង ការ តៃួតពិនិតៃយបាន តៃឹមតៃូវ នោះ 
វា នឹងមាន លទ្ធភាព ខ្ពស់ សមៃប់ អ្នក- 
ចង់ ធ្វើការ វិនិយោគ ។  

 តើ មា្ទា ស់ អាជីវកម្ម គួរ ធ្វើ អ្វីខ្លះ នៅក្នុង 
ស្ថានភាព បច្ចុបេបន្ន ? 

 សមៃប់ មា្ទា ស់ អាជីវកម្ម ជាពិសៃស 
អ្នក ដៃល រកសុី នៅ កន្លៃង ជួល គៃ 

ពួកគៃ តៃូវ វាយតម្លៃថា  តើ ពួកគៃ អាច 
ទៃទៃង់ ការចំណាយ បាន ក្នុង រយៈ-
ពៃល យូរ ប៉ុនណាជាមួយនឹង បៃក់ 
ចំណូល តិចតួច ឬ អំឡុងពៃល ដៃល 
គ្មាន បៃក់ចំណូល ។ 

 មា្ចា ស់ អាជីវកម្ម តៃូវ យល់ថា ការ- 
រកសុី សូមៃបីតៃ នៅក្នុងពៃល ធម្មតា តៃូវ 
ការ ពៃលវៃលា ចៃើន ខៃ ឬ ចៃើន ឆ្នា ំមនិ 
មៃន រកសុី តៃ ប៉ុនា្មាន ស បា្តាហ៍ ឬ ប៉ុនា្មាន 
ថ្ងៃ នោះទៃ ។ ដូច្នៃះ ពួកគៃ ចាំបាច់ តៃូវ 
គិត គូរ ឲៃយ បាន ល្អិតល្អន់ មុនពៃល 
បៃគល់  សោ ទៅ មា្ទា ស់ អគរ ឬ ការិយ-
ល័យ និង ដើរចៃញ ដោយ គ្មាន បាន អ្វី 

សោះ ។  
 បៃសិនបើ ពួកគៃ វាយតម្លៃ រឿងនៃះ 

ថា  វា អាច នឹង កើតឡើង នៅពៃល 
អនាគត ដ៏ ខ្លី  ពួកគៃ អាច ទាក់ទង មក 
កៃុមហ៊ុន Asian Business Bro-
kers ដើមៃបី ទទួលបាន លទ្ធផល 
ល្អបៃសើរ តាមការំពឹងទុក ជាង 
មិនបានធ្វើ អ្វី សោះ ។ 

 មា្ចា ស ់អាជវីកម្ម ក ៏គរួ ពចិារណា ស្នើសុ ំ
មា្ចាស ់អគរ ឬ ទតីាងំ ឲៃយ ជយួ បញ្ចុះ តម្លៃ 
ជួល រហូតដល់ សា្ថានភាព ល្អបៃសើរ 
ឡើងវិញ ។ យើង បានឃើញ មា្ចា ស់ 
អាជីវកម្ម មួយចំនួន ធ្វើ ដូច្នៃះ ហើយ 
ទទួលបាន ការបញ្ចុះ តម្លៃ ជួល រហូត 
ដល់ ៥០ ភាគរយ ។

 
 តើ កា រវិ និយោគ លើ អាជីវកម្ម ខុសគ្នា ពី 
ការទិញ អចលនទេពេយ យ៉ាងដូចម្តេច ? 

 ការវិនិយោគ លើ អាជីវកម្ម និង 
អចលនទៃពៃយ បៃប ពាណិជ្ជកម្ម គឺ 
ខុសគ្នា ខា្លាំង ពី ការវិនិយោគ លើ អច-
លនទៃពៃយ បៃប លនំៅឋាន ដចូជា ផ្ទះ ឬ 
ខុន ដូ ជាដើម ។ មាន ចៃើន ដំណាក់- 
កាល ទៀត នៅក្នុង ដំណើរការ នៃះ 
ហើយ ជាធម្មតា មាន លក្ខខណ្ឌ ចៃើន 
តៃូវបាន អនុវត្ត ចំពោះ ការលក់ ដៃល 
ចាំបាច់ តៃូវ ពនៃយល់  និង តៃួតពិនិតៃយ 
ដោយ បៃុងបៃយ័ត្ន ។ 

 ខណៈមាន មនុសៃស ជាចៃើន យល់ ពី 
ដំណើរ  ការទិញ និង លក់ ខុន ដូ ឬ ផ្ទះ 

សំបៃង  ប៉ុន្តៃ មិនមាន មនុសៃស ចៃើន ទៃ 
ដៃល យល់អំ ពី ដំណើរការ វិនិយោគ - 
អាជីវ កម្ម នៃះហើយ ជា មូលហៃតុ 
ដៃល យើង ចូលមក ដើមៃបី ណៃនាំ អ្នក- 
ចង់ វិនិយោគ និង មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ឲៃយ 
ទទួលបាន ភាពជោគជ័យ ។ យើង ជា 
កៃុមហ៊ុន ជំនាញ ជួយ ដល់ អាជីវកម្ម 
ហើយ ទនិ្ននយ័ របស ់យើង មានតៃ អ្នក- 
ដៃលមាន ចណំាបអ់ារម្មណ ៍ក្នងុ ការធ្វើ 
អាជីវកម្ម ដៃល មិនមៃនជា លក្ខណៈ 
ខុន ដូ ឬ ផ្ទះ សំបៃង។ 

 
 តើ វិបត្តិ ជំងឺ Covid-19 បាន ផ្លាស់ប្តូរ 
ទសេសន ៈអាជីវកម្ម យ៉ាងដូចម្តេច ? 

 កៃមុហ៊នុ Asian Business Bro-
kers ក្នងុ រយៈពៃល ជាង ៣ ឆ្នាំ ជាប ់គ្នា 
បាន ចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម ថ្មី ក្នុង អតៃ 
ចៃើនជាង មួយ ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តៃ ចំនួន 
នៃះ បាន ថយចុះ ដោយសារតៃ ការ-  
រីក រាលដល នៃ ជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តៃ 
យើង  រំពឹងថា  វា នឹង កើន ឡើងវិញ 
ហើយ អាច កើន លើស ចំនួន មុន នៅ 
ពៃល ទំនុកចិត្ត អាជីវកម្ម មាន ភាព 
-បៃសើ រ ឡើងវិញ ។ 

 
 ហេតុអ្វី កម្ពុជា នៅតេ ជា ទិសដៅ ដ៏ 
ទាក់ទាញ សមេប់ ការវិនិយោគ ពី 
បរទេស ?

 លទ្ធភាព សមៃប់ ជនបរទៃស ក្នុង 
ការធ្វើ អាជីវកម្ម និង សា្នាក់នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា គមឺាន ភាពងយសៃលួ 
ជាង បណា្តា បៃទៃស អាសុី ភាគចៃើន 
រួមទាំង បៃទៃសជិតខាង ដូចជា ថៃ និង 
វៀតណាម ជាដើម ។ កតា្តា នៃះ ជួយ 
ដល់ ការវិនិយោគ ពី បរទៃស នាពៃល 
អនាគត ក្នុង វិស័យ អាជីវកម្ម ខា្នាតតូច 
នៅ កម្ពុជា ។ 

 បៃទៃស កម្ពជុា គជឺាទ ីកន្លៃង ដ ៏ងយ 
សៃួល សមៃប់ ជនបរទៃស ក្នុង ការធ្វើ 
អាជវីកម្ម  ជាមយួនងឹ សមត្ថភាព ដៃល 
អាច កានក់ាប ់អាជវីកម្ម បានរហតូដល ់
១០០ ភាគរយ ។ ទោះបជីា យើង កៃមុ- 
ហ៊ុន Asian Business Brokers  
មិន  ទទួលខុសតៃូវ ចំពោះ ភាព ជោគ - 
ជ័យ របស់ អ្នកក្តី ប៉ុន្តៃ យើង នឹង ធ្វើឱៃយ 
បៃកដថា អ្នកមាន ឱកាស ដ ៏សម ហៃត ុ 
ផល  ដចូ្នៃះ សមូឱៃយ យើង ដងឹ នវូ អ្វដីៃល 
អ្នក ចង់បាន អ្វី ជាការ រំពឹងទុក របស់ 
អ្នក នោះ យើង  អាច នឹង ចង្អុលបង្ហាញ 
ទិសដៅ ដ៏ តៃឹមតៃូវ សមៃប់ អ្នក ៕ 

ក្រុមហ៊ុន Asian Business Brokers ផ្តល់ 
 ការណ្រនាំល្អៗ ខណៈស្ថានភាពមិនប្រកដប្រជា
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WORLD

www.postkhmer.com

អង់គ្លេសពេមានថាវិធានការបេយុទ្ធបេឆំាងវីរុសកូរ៉ណូ មានរយៈពេលយូរ
ក្រុងឡុងដ៍ៈ មន្ត្រីសុខាភិ-

បាលកំពូលម្នាក់ បានព្រមន
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាជីវិតរស់-
នៅក្នងុប្រទ្រសអង់គ្ល្រសដ្រល
បានបិទមិនឲ្រយធ្វើដំណើរច្រញ
ចូលនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់
មកសភាពដើមវិញក្នុងរយៈ-
ព្រល៦ខ្រឬយរូជាងន្រះបន្ថ្រម
ទៀតខណៈប្រទ្រសមួយន្រះ
បានប្រយទុ្ធប្រឆាងំជាមយួការ- 
ផ្ទុះឆ្លងរីករាលដាលវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាន្រះខណៈដ្រល
ចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង
រហូតដល់ជាង១២០០នាក់។
អនុប្រធានការយិាលយ័វ្រជ្ជ-

សស្ត្រលោកស្រីច្រននីហារ-
រីសបានថ្ល្រងថាវាអាចនឹង
ចណំាយព្រល២ទៅ៣សបា្តាហ៍
ដើម្របីវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់
អពំីច្របាប់បច្ចបុ្របន្នសម្រប់ដាក់
ឲ្រយប្រជាជនអង់គ្ល្រសស្នាក់នៅ

ក្នុងផ្ទះនៅគ្រប់ទីកន្ល្រងទាំង-
អស់ទៅតាមលទ្ធភាពដើម្របី
កណំត់ការឆ្លងរកីរាលដាលជងំឺ
កូវីដ១៩។
លោកស្រីច្រននីហាររីស

បានថ្ល្រងប្រប់សន្និសីទសរ-
ព័ត៌មនប្រចាំថ្ង្ររបស់រដា្ឋាភិ-

បាលថា៖«ប្រសិនបើយើង
ទទលួជោគជយ័យើងនងឹបាន
មញ្រឈប់ការឆ្លងរីករាលដាល
ដល់កម្រិតកំពូលឲ្រយធា្លាក់ចុះ
ដ្រលបានធ្វើប្រជាជនអង់គ្ល្រស
សប្របាយចិត្តឡើងវិញ»។
«ប៉ុន្ត្របនា្ទាប់មកយើងមិន

ត្រូវធ្វើឲ្រយជីវភាពរស់នៅធម្មតា
របស់យើងវិលត្រឡប់មក
សភាពដើមវិញនោះទ្រដ្រល
អាចធ្វើឲ្រយគ្រះថា្នាក់យា៉ាងខា្លាងំ។
បនា្ទាប់មកប្រសិនបើយើងបាន
បញ្រឈប់វិញនោះរាល់កិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់យើងទាំងអស់

នងឹត្រវូបានចណំាយព្រលឥត-
ប្រយោជន៍ហើយយើងអាច
ត្រូវបានគ្រមើលឃើញសកា្តា-
នពុលអពំីការឆ្លងរកីរាលដាល
វីរសុកូរ៉ូណាកើនឡើងជាលើក-
ទី២ម្តងទៀតជាក់ជាមិនខាន។
លោកស្រីបានថ្ល្រងថាវធិាន-

ការនានាដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លង
វីរុសន្រះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្រយ
ឡើងវិញរៀងរាល់៣សបា្តាហ៍
ម្តងប្រហ្រលជារយៈព្រល៦ខ្រ
ឬយូរជាងន្រះប៉ុន្ត្រមិនមន
ន័យថាចាំបាច់បិទទាំងស្រុង
រយៈព្រលវ្រងទ្រ៕AFP/SK

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្ល្រសបូរីសចនសុនធ្វើជាអធិបតីជំនួបអំពីកូវីដ១៩តាមវីដ្រអូ។AFP អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអូសរទ្រះអ្នកជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ចូលមន្ទីរព្រទ្រយក្រុងឡុងដ៍កាលពីថ្ង្រទី២៩ខ្រមីនា។រូបAFP

បេទេសកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាការបាញ់តេស្តសាកលេបង
មីសីុលបាលីស្ទកិនាពេលថ្មីៗ នេះទទួលបានជោគជ័យ
ក្រុងស្រអ៊ូលៈប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-

ផ្រសាយរដ្ឋបានឲ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង
ប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ
ន្រះបានធ្វើត្រស្ត «ជើងទម្រ
បាញ់គ្រប់រ៉កុ្ក្រតធនុធ្ងន់»ទទលួ
បានជោគជ័យប៉ុន្ត្រម្រដឹកនាំ
កូរ៉្រខាងជើងលោកគមីជងុអ៊នុ
មិនបានពិពណ៌នាថាជាការ-
បញ្ជាឲ្រយធ្វើសមយុទ្ធដូចក្រុម-
អ្នកវិភាគបាននិយាយថាក្រុង
ព្រយុងយា៉ាងបានស្វះស្វ្រងរក
មធ្រយោបាយដើម្របីធ្វើទំនើបកម្ម
អាវុធរបស់ខ្លួននោះទ្រ។

ដោយពភិពលោកបានផ្តាត-
ទៅលើការឆ្លងរីករាលដាលវី-
រុសកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីហើយ
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបានអះ-
អាងថា ប្រទ្រសរបស់ខ្លួនមិន
មនករណីឆ្លងជងំឺកូវដី១៩ម្នាក់
នោះទ្រហើយបានដាក់ប្រទ្រស
ឲ្រយនៅដាច់ដោយឡ្រកពីគ្របាន
ធ្វើឡើងតាមរយៈការបាញ់មីសីុល
ប្របន្រះ៤លើកនៅក្នងុខ្រន្រះ។
ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មនមជ្រឈិម

កូរ៉្រផ្លូវការ(KCNA) មិនបាន
និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍
របស់ខ្លនួថាលោកគមីជងុអ៊នុ

បានបញ្ជាផ្ទាល់នៅក្នងុការបាញ់
សកល្របងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
កន្លងទៅ។
ម្រដកឹនាំកូរ៉្រខាងជើងជានចិ្ច-

កាលមនិសូវបងា្ហាញមខុនៅក្នងុ
ការត្រួតពិនិត្រយមើលការបាញ់
សកល្របងរបស់កូរ៉្រមួយន្រះ
ប៉នុ្ត្រនៅក្នងុឱកាសន្រះទីភា្នាក-់
ងារព័ត៌មនKCNA បាន
និយាយថាការបាញ់ត្រស្តមី-
សុលីត្រវូបានដកឹនាំដោយអន-ុ
ប្រធានគណបក្រសដ្រលកំពុង
គ្រប់គ្រងអំណាចគឺលោក រី
យ៉ុងចូលហើយត្រូវបានធ្វើ
ឡើងដោយបណ្ឌតិ្រយសភាវទិ្រយោ-
សស្ត្រការពារជាតិ។
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងបាន

ថ្ល្រងថាការបាញ់មីសុលី២គ្រប់
ត្រូវបានគ្រសន្និដា្ឋានថាជា
ប្រភ្រទមីសុីលបាលីស្ទិកត្រូវ
បានបាញ់កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
ច្រញពីកំពង់ផ្រទីក្រុងវ៉ុនសន
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងចូលទៅ
ក្នុងសមុទ្រជប៉ុនត្រូវបានគ្រ
ស្គាល់ថាជាសមុទ្រខាងកើត។
របូភាពជាច្រើនបានថតដោយ

កាស្រតរូដុងសុីនម៉ុន ផ្លូវការ

របស់កូរ៉្រខាងជើងបានបងា្ហាញ
រ៉កុ្ក្រតជាច្រើនគ្រប់បានផ្ទុះច្រញ
ពីជើងទម្រដ្រលមន៦កាណងុ
ដោយបានបាញ់អ្វីដ្រលបងា្ហាញ
ថាត្រូវបានកំណត់គោលដៅ
ទៅលើកោះមួយហើយលោក
គមីជងុអ៊នុមនិត្រវូបានគ្រមើល
ឃើញនៅក្នុងរូបថតនោះទ្រ។
លោកហ្គូយ៉ុង-យ៉ុនជាអ្នក

វិភាគម្នាក់នៅវិទ្រយោស្ថានសម្រប់
ការសកិ្រសានយោបាយបានថ្ល្រង

ថា៖«តាមរយៈការអវត្តមន
របស់លោកគមីជងុអ៊នុប្រទ្រស
កូរ៉្រខាងជើងកពំងុព្រយោយាមកាត់
បន្ថយការបាញ់សកល្របងដ៏
សំខាន់ហើយបានបញ្ជាក់ថា
ការបាញ់ត្រស្តមីសុីលនោះ គឺ
គ្រន់ត្រជាផ្ន្រកមួយន្រការធ្វើ
សមយុទ្ធធម្មតាត្រប៉ុណ្ណោះ»។
ការបាញ់សកល្របងលើកចងុ

ក្រយលោកគីមជុងអ៊ុនមិន
ត្រូវបានគ្រមើលឃើញនៅ

កន្ល្រងព្រតឹ្តិការណ៍មយួប្របន្រះ
នោះទ្រគឺនៅព្រលកូរ៉្រខាងជើង
បានបាញ់សកល្របងមីសុីល
បាលីស្ទិកច្រញពីនាវាមុជទឹក
ថ្មីមួយកាលពីខ្រតុលាបាន
ប៉នុា្មានថ្ង្រនៅមនុមន្ត្រីមកពីក្រងុ
ព្រយុងយា៉ាងនិងក្រុងវា៉ាសុីនតោន
គ្រងជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង
ស្តុកហូលម៍ដើម្របីបន្តដោះស្រយ
បញ្ហាជាប់គាំងនោះតាមផ្លូវការ
ទូតឡើងវិញ៕Yonhap/SK

ម្រដកឹនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊នតាមដាននិងពិនិត្រយមើលការបាញ់ត្រស្តសាកល្របងមីសីុលបាលីស្ទកិ។AFP

រូបភាពវីដ្រអូន្រការបាញ់ត្រស្តមីសុីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉្រខាងជើង។AFP



ក្រុងប៊្ររឡាំងៈ  នៅ ក្នុង ការ- 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង វីរុស កូ រ៉ូណា  
ប្រទ្រស អាល្លឺម៉ង់  កំពុង ធ្វើ 
ត្រស្ត យ៉ាង ទូលំ ទូលាយ  និង 
ការ ដាក ់ឲ្រយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡ្រក 
ដើម្របី ផ្តាច់ ខ្រស្រចង្វាក់ ចម្ល ង  ជា 
យទុ្ធសាស្ត្រ មយួ  ដ្រល ត្រ ូវបាន 
ខ្ចី ពី ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង ដ្រល 
ទទួល បាន  ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ- 
កាត់ បន្ថយ ការ រាល ដាល ន្រ 
វីរុសន្រះ  បាន កា្លាយ ជា បំណង 
ប្រ ថ្នា របស់ ពិភព លោក ។ 

យោង តាម មន្ត្រី បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថ  ប្រទ្រស អាល្លឺម៉ង់  កំពុង 
អនុវត្ត ការ ធ្វើ ត្រស្ត  ច្រើ  ន ជាង 
ប្រទ្រស ដទ្រ នៅ អរឺ៉បុ  នៅ អត្រ 
ពី ៣០ មឺុន ទៅ ៥០ មឺុន នាក់ ក្នុង 
១សបា្តាហ៍ ។ 

 យោង តាម ឯកសារ មួយ 
របស់ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ដ្រល 
បណា្តា ញ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ អាល្លឺម៉ង់ 

ជាច្រើន បាន ឃើញ នោះ  បាន 
ឲ្រយ ដងឹ ថ  ប៉នុ្ត្រ រដា្ឋា ភបិាល របស ់
លោក ស្រី អធិការបតី អ្រន - 
ជ្រឡា  មឺ រក្រល  មាន បំណង 
បង្កើន ការ ត្រស្ត យ៉ាង តិច ២០  
មឺុន នាក់ ក្នុង ១ថ្ង្រ ។  

 គោល បណំង ន្រះ  នងឹ ត្រវូ ធ្វើ 

ត្រស្ត អ្នក ដ្រល សង្រសយ័ ថ  ពកួ- 
គ្រ បាន ឆ្លង វរីសុ ន្រះ  នងិ មនសុ្រស 
ទាំង អស់  ដ្រល មាន ការ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ករណី ឆ្លង  ដ្រល ត្រូវ 
បាន គ្រ បញ្ជាក់ ។  

លក្ខណ វិនិច្ឆ័យ ន្រ ការ ត្រស្ត 
នា ព្រល បច្ចុប្របន្ន ន្រះ  ផ្តាត ទៅ 

លើ អ្នក មាន រោគ សញ្ញា ជំងឺ កូ- 
វីដ ១៩  និង បាន ទាក់ ទង នឹង 
ករណី ដ្រល ត្រូវ គ្រ បញ្ជាក់ ។  

 យោង តាម ឯក សារ នោះ បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថ  គំនិត ន្រះ  គឺ ត្រូវ ផ្លាស់- 
ប្តរូ ព ីការ ធ្វើ ត្រស្ត ដ្រល បញ្ជាក ់ព ី
សា្ថាន ភាព  ទៅ ការ ធ្វើ ត្រស្ត ដើម្រប ី
រក ម្រ រោគ ន្រះ ត្រ ម្តង។   

អាវុធ សំខាន់  ក្នងុ ការ ប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆាំង វីរុស ន្រះ  គឺ ការ ប្រើ - 
ប្រស់ ទិន្នន័យ ទី តំាង របស់ 
សា្មាត ហ្វូន  ដើម្របី តាម ដាន ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ របស់ អ្នក ជំងឺ  ដើម្របី 
តាម ដាន មនុស្រស  ដ្រល ឆ្លង ជា 
សកា្តានុពល  ហើយ ត្រូវ ដាក់ ឲ្រយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ  ។ 

ទោះបី មន្ត្រី រដា្ឋា ភិបាល  និង 
អ្នក សិក្រសា រោគ រាត ត្របាត   គាំទ្រ 
ការ តាម ដាន តាម  ន្រះ ក្ត ី កវ៏ា នៅ 
ត្រ ជា គំនិត ចម្រូង ចម្រសនៅ  
អាល្លឺម៉ង់ដ្ររ៕ AFP/PSA

ថ្ង្រអង្គារ ទី៣១ ែខមីនា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១៥

លោកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងនៅក្នងុអំឡុងសន្និសីទកាស្រតអំពីវីរុសកូរ៉ណូា។AFP

តពីទំព័រ១... ២៤០៩នាក់ ។ 
 ទិន្ន ន័យ នោះ  បាន បង្ហាញ ថ  

ចំនួន ករណី ឆ្លង បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ២១៣៣៣ នាក់ ក្នងុ 
រយៈ ព្រល ១ថ្ង្រ នៅ អាម្រ រិក ។ 

 ចំនួន  នោះ គឺ ប្រហ្រល គា្នា ទៅ 
នឹងការ កើន ឡើង កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ៍ មាន ចំនួន២១៣០៩ នាក់  
បុ៉ន្ត្រ ចំនួន អ្នកឆ្លង ត្រវូ បាន គ្រ រាប់ 
បញ្ចលូ នៅ ក្នងុ ព្រល វ្រលា ពិត- 
ប្រកដ  របស់ សាកល វិទ្រយា ល័យ 
Johns Hopkinsហើយ ត្រវូ ធ្វើ 

ឡើង ដោយ ប្រងុ ប្រយ័ត្ន ។ 
 ដោយ មាន ករណី ឆ្លង សរុប 

ចំនួន ១៣៦៨៨០ នាក់  អា ម្រ រិក 
មាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង ខ្ពស់ ជាង គ្រ 
បំផុត នៅ ក្នងុ ពិភព លោក  បាន 
នំា មុខ អីុតា លី  ចិន  និង ប្រទ្រស 
អ្រ ស្របា៉ាញ ។ 

យោង តាម ស្រចក្តី ថ្ល្រង-
ការណ ៍មយួ  ច្រញ ផ្រសាយ កាល ព ី
ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដោយ លោក អភិ- 
បាល រដ្ឋ អ្រន   ្រដូ    កូ ម៉ូ  បាន 
ឲ្រយដឹង ថ   រដ្ឋ  ញូវ យ៉ក  ដ្រល 

បាន កា្លាយ ជា រដ ្ឋ មាន ឆ្លង   ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៅអា ម្ររិក  គឺ ជា 
តំបន់ បាន រង ការ វាយ ប្រហារ 
យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត  ដោយ មាន 
ករណី ឆ្លង ជិត ៦មឺុន នាក់  និង  
៩៦៥ នាក់ ផ្រស្រង ទៀត បាន  សា្លាប់ ។ 

អ្នក វិទ្រយា សាស្ត្រ អាម្ររិក 
លោក អានថូនី  ហ្វូសុី  ជា អ្នក- 
ជំនាញជំងឺ ឆ្លង  និង ជា ទី ប្រឹក្រសា 
របស់ លោក ប្រធានា ធិបតី 
ដូណាល់  ត្រំ  ក្នុង អំឡុង វិបត្តិ 
ន្រះ  បាន ព្រយាករ កាល ពី ថ្ង្រ - 

អាទតិ្រយ ថ វរីសុ ករូ៉ណូា ន្រះ អាច     
បង្ក ឲ្រយ មនុស្រស សា្លាប ់ពី ១០ មឺុន 
ទៅ ២០ មឺុន នាក់ នៅ អា ម្រ រិក ។ 

លោកត្រំ បាន ថ្ល្រង ក្រយ 
លោក អានថូនី  ហ្វូសុី  ដ្រល 
បាន ដឹក នាំ ការ ស្រវ ជ្រវ ជំងឺ 
ឆ្លង នៅ វទិ្រយា សា្ថាន សខុ ភាព ជាត ិ
ថ  លោក ជឿ ថ  ប្រជាជនUS 
ចនោ្លាះ ពី ១០ មឺុន ទៅ ២០មឺុន 
នាក ់អាច សា្លាប ់ដោយ សារ វរីសុ- 
ករូ៉ណូា  នងិ រាប ់លាន នាក ់ អាច 
ឆ្លង ម្រ រោគ ន្រះ ៕ AFP/SK 

ចំនួនអ្នក ស្លាប់ថ្មដីោយសរវីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណានៅអាមេរិក...

បូ៉លិសអីុស្រអ្រលម្នាក់ដើរតាមផ្លូវខណៈស្ត្រីប៉ាឡ្រស្ទនីកំពុងបួងសួង។AFP

បុគ្គលិកព្រទ្រយប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកអ្នកជំងឺបរំាងដ្រលឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាប្រភ្រទថ្មី។AFP

មន្តេី UNពេមនអំពីការឆ្លង  
រីក រាលដាលមេរោគ កូរូ៉ណា
ដ៏ចម្លេកនៅ ក្នងុ តំបន់ ហ្គាហេសា 
ក្រងុហ្គាហ្រសាៈ  មន្ត្រ ីជាន ់ខ្ពស ់

មា្នាក់ របស់ ទី ភា្នាក់ ងរ ជួយ-
សង្គ្រះ  និង ការ ងរ របស់ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  ទទួល 
បន្ទុក ជន ភៀស ខ្លួន បា៉ាឡ្រ ស្ទីន  
នៅ ក្នងុ តបំន ់ក្រប្ររ ភាគ ខាង កើត 
(UNRWA)  កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  
បាន ព្រមាន អំពី ផល វិបាក - 
នានា ពី  ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្ល្រក  នៅ តំបន់ហា្គា ហ្រសា ។ 

 ប្រធាន របស ់ ទ ីភា្នាក ់ងរ ជយួ- 
សង្គ្រះ  និង ការ ងរ របស់ អង្គ-
ការ សហ ប្រជា ជាតិUNRWA  
នៅ ក្នុង តំបន់ ហា្គា ហ្រសា  គឺ លោក 
មា៉ាត ធសី  សា្មាល ីបាន ថ្ល្រង ប្រប ់
ក្រមុ អ្នក កាស្រត ថ  អង្គការ ន្រះ 
មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាំង   
ចំពោះ  ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល          
វ ី រុស ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា  ប្រភ្រទ ថ្មី  
ន្រះ នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ  ពី 
សា្ថានការ  ណ៍  ដ្រលង យ រងប ៉ះ- 
ពាល់ នៅ ក្នុង តំបន់ ហា្គាហ្រសា  
ដោយ បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថ  ការ  - 
គ្រប់គ្រ ង វិបត្តិ ប្របន្រះ   នឹង  ជួប   
« ផល វិបាក យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ » ។ 

 លោក មា៉ាត ធីស  សា្មាលី  បាន 
ថ្ល្រង ថ  តំបន់ ហា្គា ហ្រសា  កំពុង    ប្រ- 

ឈម នឹង  ការ ខ្វះខាត ធន ធាន 
យ៉ាង ខា្លាំង  ដោយសារ      អុីស្រ- 
អ្រលរាំង ខ្ទប់ តំបន់ ឆ្ន្ររ សមុទ្រ      
រ យៈ ព្រល ១៣ ឆា្នាំ ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ថ ៖« វា មិន 
សម ហ្រតុ ផល ទាល់ ត្រ សោះ 
ដ្រល យើង គិត ថ  កន្ល្រង មួយ 
ដូច ជា តំបន់ ហា្គា ហ្រសា  អាច ត្រូវ 
បាន គ្រ ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ-
ឡ្រកពី ពិភព លោក ប្រប ន្រះ   
ដ្រល បាន ដាក់ អ្នក គ្រប់ គា្នា នៅ 
ក្នុង នោះ មាន ពល រដ្ឋ បា៉ា ឡ្រ-
ស្ទីន  ឲ្រយ ស្ថិត នៅ ក្រម ការ - 
ទទួល ខុស ត្រូវ  ចំពោះ ការ- 
បញ្រឈប់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល  
វីរុសផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី 
ដ ៏ចម្ល្រក ន្រះ »  ដោយ បន្ថ្រម ថ៖ 
« សា្ថាន ការណ៍ យ៉ាង អាក្រក់ 
បំផុត  គឺ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ដាក់ ឲ្រយ ស្ថិត នៅ ក្រម ការ បិទ - 
តំបន់ ហា្គា ហ្រសា ទាំង ស្រុង » ។ 

លោក បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ ដក  
ការ រំាងខ្ទប់ ដ្រល បាន ដាក់ នៅ 
តំបន់ ហា្គា ហ្រសា  ចាប់ តាំង ពី ឆា្នាំ 
២០០៧ ហើយ  បង្ហាញ ពីសារៈ- 
ស ំខាន់ន្រ ការផ្តល់   ប រិកា្ខា រព្រទ្រយ 
ស ម្រ ប់ ការពារ    ដល់ តំបន់  - 
ហា្គាហ្រសា  ៕Xinhua/SK

បេទេសអាល្លម៉ឺងយ់កគំរូតាមកូរ៉េខាង-
តេបូងក្នងុការបេយុទ្ធបេឆំាងនឹងវីរុសកូរូ៉ណា 

លោកគ្រពូ្រទ្រយអល្លម៉ឺង់ម៉្រឃើលហ្គាសយកសំណាកពីអ្នកបើករថយន្តតាមបង្អួចដើម្របីធ្វើត្រស្តរកវីរុសកូរូ៉ណាប្រភ្រទថ្មី កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រមីនា។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

 ប្រទ្រស     វ៉្រណ្រ  សុ៊យ អ្រឡាទទួល  បានជំនួយ  មនុស្រស ធម៌  ៥៥ តោ ន ពីចិន 

  កម្មករ   វ ៉ៃ ណៃស៊ុ យអៃឡា  ដៃលពាក់ម៉ា ស់  លើក ដាក់លើរថយន្ត   នូវ     ផ្នៃ កនៃ ជំនួយ មនុសៃស       ធ ម៌ ចំនួន ៥៥ តោន និង   បរិក្ខា រពៃទៃយ  ដៃលតៃូវ  បានបញ្ជូន មក ពី  បៃទៃស  ចិន  ដើមៃបី  បៃយុទ្ធបៃឆំង កររីករាល- 
ដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩   នៅ ពៃ លានយន្តហោះអន្តរជាតិ  Simon Bolvar   នៅក្នុង កៃុង  ម៉ៃ ក្វៃ  ទ ៀ  រដ្ឋ  វ៉ារហ្គា  នៃបៃទៃ ស វ៉ៃណៃស៊ុយអៃឡា កលពី  ថ្ងៃ  ទី ២៩ ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២០៕ AFP

ផ្ទះុកុបកម្មក្នងុ   ពន្ធនាគ រ១នៅប្រទ្រស សីុ រី
ក្រុង ប្ររូតៈ  បៃភព ឃើដ  និង 

កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស សុី រី 
បាន ថ្លៃង ថា  កៃមុ អ្នក ទោស នៅ- 
ក្នុង ពន្ធ នា គារ នៅ បៃទៃស សុី រី 
មួយ កន្លៃង   គៃប់ គៃង ដោយ 
កៃមុ កង កម្លាងំ ឃើដ  ដៃល បាន 
ឃុំ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ជាកៃុម- 
សមជិក របស់រដ្ឋ អ៊ិស្លាម  បាន 
ធ្វើ កុបកម្ម  ហើយ មួយ ចំនួន 
ផៃសៃង ទៀត  បាន រត់ គៃច ខ្លួន 
ចៃញ ពី ពន្ធ នា គារ កល ពី-

ថ្ងៃអាទិតៃយ ។ 
សម ជិក ជាន់ ខ្ពស់ របស់ កៃមុ- 

កង កម្លាំង បៃជា ធិប តៃយៃយ សុី រី 
(SDF) ម្នាក់  ដៃល បាន គៃប់-
គៃង គុក ហ្គូ អុីរា៉ាន់  នៅ ក្នុង ទី-
កៃុងហស់ ស គីហ៍  នៅ សុី រី 
ភាគឦ សន  បាន ទទលួ ស្គាល ់
ថា  មន ករ បះ បោរ  បាន កើត-
ឡើង នៅ ក្នុង ពន្ធ នា គារ នោះ ។ 

 មន្តៃី រូប នោះ  ដៃល ស្នើសុំ - 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន ថ្លៃង 

បៃប់ AFP ថា  កៃុម សម ជិក-
រដ្ឋអ៊ិ ស្លាម នៅ ក្នុង គុក  បាន នាំ- 
គា្នា បះ បោរ បៃឆំង នៅ ក្នុង-
ពន្ធនា គារ ។ 

 បៃភព នោះ  បាន បន្ថៃម ថា ៖ 
«កៃុម អ្នក ទោស មួយ ចំនួន ក្នុង 
ចំណោម ពួក គៃ  បាន រៀប ចំ - 
ផៃន ករ  ដើមៃបី រត់ ចៃញ  ហើយ 
ចូល ទៅ ក្នុង ទី ធ្លា ពន្ធ នា គារ » ។ 

 «កង កម្លាំង សន្តិ សុខ  បាន 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ករ បៃកស អាសន្ន 

កមៃិត ខ្ពស់  យន្ត ហោះ របស់ 
កៃុម ចមៃុះ អន្តរ ជាតិ ជា ចៃើន-
គៃឿង  កំពុង ហោះ នៅ ពី លើ 
ពន្ធនា គារ  និង តំបន់ នោះ »។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ យោ ធ កៃុម-
ចមៃុះ  លោក វរសៃនីយ៍ ឯក 
ម៉ៃឡៃស  កហ្គ  ី ស ៍ III  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « កៃមុ ចមៃះុ  កំពុង ជួយ កៃមុ 
ដៃ គ ូកង កម្លាងំ បៃជា ធបិតៃយៃយ- 
សុី រី របស់ យើង  ជា មួយ យន្ត - 
ហោះ ឃ្លាំ មើល  ខណៈ ពួកគៃ 
បាន បង្កៃប ករ បះ បោរ មួយ» 
នៅ ក្នុង ពន្ធ នា គារ នោះ ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា  មន តៃ 
កៃុម អ្នក ទោស កមៃិត ទោស - 
សៃលបុ៉ណោ្ណោះ  តៃវូ បាន គៃ ឃំុ- 
ខ្លួន នៅ ក្នុង គុក ។ 

 កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស 
មន មូល ដា្ឋាន ក្នុង ទី កៃុង ឡុងដ៍  
ដៃល មន បណ្តាញ ទនំាក ់ទនំង 
យ៉ាង ចៃើន  នៅ ក្នងុ បៃទៃស សុ ីរ ី 
បាន ថ្លៃង ថា  មនុសៃស យ៉ាង តិច 
៤នាក់  បាន រត់ គៃច ខ្លួន ចៃញ ពី 
ពន្ធ នា គារ នោះ ។ 

កៃុម សិទ្ធិ មនុសៃស  បាន បន្ថៃម 
ថា  កៃុម សម ជិក រដ្ឋ អ៊ិស្លាម 
បាន ដឹក នាំ ធ្វើ ករ បះ បោរ នៅ - 
ក្នុង  គុក នោះ ៕ AFP/SKក្របួន រថយន្ត យោធាតួកគី    បើក  នៅ តាម បណ្តោយ ផ្ល ូវ  ហាយវ្រM4 ដ្រល តភ្ជាប់ ទៅ កាន់ ខ្រត្ត   អាឡិបបូ៉ភគ ខាង ជើង។ AFP

ក្រងុ គ្ររៈ  កៃសងួ ករ បរទៃស 
អៃហៃសុីប  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
សៃចក្តី ថ្លៃង ករណ៍ មួយ កល-
ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  បៃទៃស អៃ-
ហៃសុីប  បាន ថ្កោល ទោស ករ - 
វយ បៃហរ មី សុីល បាលីស្ទិក 
២ គៃប់  កល ពី ពៃល ថ្មី ៗ នៃះ  
ដៃល បានធ្វើ ឡើង  ដោយ កៃុម - 
ឧទ្ទាម ហ៊ ូធ ីនៅ ក្នងុ បៃទៃសយៃ- 
ម៉ៃន   ទៅ លើ ទី កៃុង រី យ៉ាដ  និង 
ទី កៃុង ជី ហៃសាន របស់ បៃទៃស 
អារា៉ា ប៊ី ស អ៊ូ ឌីត ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ករណ៍ នោះ  
បាន និយយ ថា ៖« រដា្ឋាភិ បាល 
នងិ បៃជា ជន អៃហៃសុបី  បាន ឈរ 
នៅ ក្នុង ករ សមគ្គី ភាព ជា មួយ 
កៃុម សម ភាគី របស់ ពួក គៃ  នៅ 
ក្នុង ពៃះ រាជា ណ ចកៃ របស់ 
អារា៉ាប៊ី សអ៊ូឌីត  ហើយ បាន 
គាំទៃ រាល់ ដំណើរ ករ ចាំ បាច់ 
ទងំ អស ់ ដៃល បាន ចាត ់វធិន- 
ករ ដើមៃបី រកៃសា សន្តិ សុខ  និង 
ស្ថរិភាព របស ់ពៃះ រាជា ណ ចកៃ 
មួយ នៃះ » ។ 

មន្តៃី យោធ អារា៉ាប៊ី សអ៊ូ ឌីត 
បាន ថ្លៃង កល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
ម ីសុលី បាល ីស្ទកិ ២ គៃប ់  បាន 

បាញ់ ដោយ កៃុម ជី វពល ហ៊ូ ធី  
តៃូវ បាន បាញ់ ទម្លាក់  ប៉ុន្តៃ 
បៃជាជន សុី វិល ២ នាក់  បាន 
រងរបសួ ធ្ងន ់ ដោយ សរ កម្ទៃច- 
គៃប់ មី សុីល  ដៃល បាន ផ្ទុះ ពី 
លើ សង្កោត់ លំ នៅ ឋាននានា  
នៅទី នោះ ។ 

 បៃទៃស យៃម៉ៃន  តៃូវ បាន 
ជាប ់គាងំ នៅ ក្នងុ សង្គៃម សុ ីវលិ 
ចាប់ តាំង ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៤ មក 
នៅពៃល កៃមុ ឧទ្ទាម ហ៊ ូធ ី ដៃល 
គាំទៃ ដោយ បៃទៃស អុីរ៉ង់ បាន 
ដណ្តើម គៃប់ គៃង យក ទឹក ដី 
មួយ ភាគ  ធំ នៅ បៃទៃស យៃ-
ម៉ៃន ភាគ ខាង ជើង  ហើយ បាន 
បង្ខំ ឲៃយ រដា្ឋាភិ បាល របស់ បៃធ-
នាធិប តី យៃ ម៉ៃន  គឺ លោក 
អាប់ដ៍ -រា៉ាប់ប៊ូ  មៃន ស៊ួរ  ហឌី  
ដៃលគំាទៃ ដោយ បៃទៃស អារា៉ាបី៊- 
សអ៊ូ ឌីត  រត់ ភៀសខ្លួន ចៃញ ពី 
រដ្ឋ ធនី ស ណ ។ 

 អស់ រយៈ ពៃល ជាង  ៥ ឆ្នាំ  
បៃទៃស អារា៉ាប៊ី សអ៊ូ ឌីត  បាន 
នងិ កពំងុ ដកឹ នា ំកៃមុ ចមៃុះ យោ- 
ធ អារា៉ាបី៊ សអូ៊ ឌីត  បៃឆំង កៃមុ- 
ឧទ្ទាម ហ៊ូ ធី  នៅ ក្នុង បៃទៃស-
យៃម៉ៃន ៕ Xinhua/SK 

អ្រហ្រសីុបថ្ក លទោសមីសីុល ឧទ្ទាម- 
ហូ៊ ធី បាញ់ទៅ លើទីក្រុងអ រ៉ាបី៊ សាអូ៊ឌីត



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយ សារតែ មាន 
សន្តាន ចិត្ត  ចង់ ជួយ សមែួល-   
ផល លំបាកដល់  បង ប្អូន ខ្មែរ   
មានជវី ភាព ខែសត ់ខែសោយ  ដែល 
កំពុង  រស់    នៅ    ក្នុង បន្ទប់   ជួល 

ខណៈ  បែទែស កម្ពុជា ក៏ បាន-   
ជួប វិបត្តិ  បង្ក  ដោយ សារជំងឺឆ្លង   

កូវីដ   ១៩ ដូចជាបណ្តាបែទែស ក្នុង  
ពិភព លោក   ដែរ នោះ តារា ចមែៀង     សែី   

ពហុជំនញ   អ្នកនង ខាត់ សុ ឃីម  ក៏ សមែច-  
ចតិ្ត   បែកាស យក បែក ់ឈ្នលួ   តែមឹ តែ  ១៥ ដលុ្លារ  
ក្នុង  ១ខែ  ឬការ បញ្ចុះ តម្លែ ៥០ភាគ  រយ ពី ការ 
ជួល បន្ទប់ នែះ សិន ហើយ  អាច លែង យក   ថ្លែ 
ជួល បែសិន  បើ   សា្ថាន   ភាព  កាន់ តែ យ៉ាប់ ខា្លាំង។ 

តារាចមែៀង  សែី រៀមចែបង នែ តែកូល  ខាត់ គឺ  
អ្នក នង ខាត ់សឃុមី ដែល មហាជន   ភាគ ចែើន 
ក៏  បាន ជែប រួច មក ហើយ  ថា អ្នក នង     តែង   តែ 
មាន  ទឹក ចិត្ត  សនោ្តាស បែណី  ទៅ ដល់ អ្នក  ខែសត់  
ហើយ  ក ៏បាន ជយួ សមែលួ ទៅ   តាម លទ្ធ ភាព  ខ្លនួ   
ផង ដែរ ។ នែះ បើ តាម ការ បញ្ជាក់ រឿង បែកាស-   
យក បែក់ឈ្នួល   បន្ទប់ តែឹម  តែ ១៥ដុល្លារ ១  
បន្ទប់  ក្នុង  ១ ខែ ខណៈ ពែល បែជាជន ខ្មែរ  កំពុង 
តែ   ជួបនឹង  វិបត្តិ  រឿងពិបាក ចែញ  ទៅ បែកប របរ  
រក សុ ីយក បែក ់មក ចញិ្ចមឹ    ជវី ិត  ដោយសារ ខា្លាច-  
ឆ្លង ជំងឺ   កូវីដ១៩  នោះ      ថា ៖ «ចាសបង ពិត មែន 
ហើយ ! នង ខ្ញុំ   អាច ជួយ សមែួល ទៅ តាម  លទ្ធ-   
ភាព    ដែល  ខ្លួន ឯង  មានតែ  ប៉ុណ្ណោះ !  ហើយ 
សមែ ប់  ការ បញ្ចុះ   តម្លែ  ជួល   បន្ទប់ ១៥ ដុល្លារ 
១   បន្ទប់ ក្នុង  ១ ខែ    នែះ ក៏ ដោយសារ តែ  ចង់ 
បាន    បែក់ នែះខ្លះ  [១៥ ដុល្លារ ក្នុង មួយ  បន្ទប់ ] 
ដើមែបី យក ទៅ ឲែយ អ្នក គាត់ ទទួល បន្ទុក មើល ការ 
ខសុ តែវូ បន្ទប ់ជលួ របស ់នង ខ្ញុ ំដែល មាន ចនំនួ  
៣៦ បន្ទប់  នែអគារ ផ្ទះ ល្វែង ចំនួន ៣ ជាន់ នៅ 
ម្តុំ លូ ៥ ក្នុង ខណ្ឌ មាន ជ័យ   នោះ ឯង ហើយ ការ 
បញ្ចុះ   តម្លែនែះ  នងឹ បន្ត រហតូ ដល ់ពែល ណ  បង 
ប្អនូ  គាត ់អាច វលិ ទៅ រក ការ បែកប របរចញឹ្ចមឹ ជវីតិ 
ដចូ បែកែត ីវញិ ទើប នង ខ្ញុ ំយក បែក ់ឈ្នលួ  តាម 
តម្លែ  ធម្មតាវញិ ឬ ដល ់ពែល ផតុ ទកុ្ខ ពែយួ ព ីវបិតិ្ត ិ  
កូវីដ១៩  »។ 

អ្នកនង ខាត ់សឃុមី ក ៏បាន បង្ហើប  ទៀត   ថា៖ 
«តែ បែសិន បើសា្ថាន ភាព នែ ការ ឆ្លងកូវីដ ១៩ 

កាន់ តែ មាន ភាព  យ៉ាប់ យុឺន ដូចជា បណ្តា 
បែទែស នន  ដែរ នោះ នងខ្ញុំ នឹង សមែច ចិត្ត 
ថា នឹង មិន  យក បែក់ ឈ្នួល បន្ទប់ នោះ  ឡើយពី 
បងប្អូន ដែល បាន  ជួល បន្ទប់ ទាំង៣៦បន្ទប់  
ខណៈ  កាលៈ ទែសៈ នែះ នងខ្ញុ ំយល ់ថា ជា  វែល 
ជួយ  ខ្មែរ ដូចគា្នា ដើមែបី មានជីវិត រស់ នៅ ឲែយ បាន 
ឆ្លង    ផតុ ព ីវបិត្ត ិនែ ការ រកី រាល ដាលនែ ជងំ ឺដ ៏កាច- 
សា ហា វ  កូវីដ ១៩   ហើយ នែះគឺ ក្នុង នម ជា អ្នក 
សិលែបៈ ១ រូប នងខ្ញុ ំគែន់ តែ  ចង់ ជួយ សមែួល 
ទៅ   ដល់ បង ប្អូន ខ្មែរ ដែល  មាន ជីវ ភាព លំបាក   
ក្នុង  សា្ថាន ភាព ពែលនែះ តាម លទ្ធ ភាព ខ្លួន អាច 
ធ្វើ  បានតែ  ប៉ុណ្ណោះ» ។ 

ជារឿយៗ ឃើញ តារាចមែៀងសែី រៀម ចែបង 
តែកូល ខាត់ អ្នកនង ខាត់ សុឃីម តែ ងតែ 
បែកាសជួយ ដល់ជន ខែសត់ខែសោយ ទោះបីជា នៅ 
ទីជិត ឬ ឆ្ងាយ ដូច ករណី នង  បាន បែកាស 
សួររក បែភព ទីកន្លែង រស់ នៅ  របស់ កុមារា  ២  
នក ់បងប្អនូ  ដែល តែវូ ឪពកុមា្តាយ បបំរបង ់ចោល 
បណ្តាយ ឲែយ រស់នៅ តាម បែប សមា្មា អាជីវោ 
បែៀប  ដចូ  ចក ដែល រសាតអ់ណ្តែត កណ្តាល បងឹ 
កែយពី នង បា ន ឃើញ គែ ថត វីដែអូ បង្ហោះ 
តាម  ហ្វែស ប៊ុក មក នោះ ។

នែះគឺ  ជា លើក ទី ២ ហើយដែល កាល ពី  ឆ្នាំ 
២០១៩  តារាចមែៀង សែី ពហុជំនញ អ្នកនង 
ខាត់ សុឃីម បាន ចែញ មុខ បែកាស ជួយ ទៅ 
ដល់ជន កែីកែ ឬ ខ្វះខាត កែយពី បាន មើល 
ឃើញ សា្ថានភាព លំបាក របស់ អ្នក ទាំង នោះ  
ដោយកាល   លើក ដំបូង  គឺ ស្តែីឈ្មាះ  ឆែង ដានី 
អាយុ២៦ ឆ្នាំ  ដែល បែកបរបរ រត់ កង់ ៣ ឥណ្ឌា 
និង   កុមារា ២ នក់ បងប្អូន ដែល  តែូវ បាន ឪពុក - 
មា្តាយ បំបរ បង់ ចោល  ដែល  ទំនង ជា នៅឯ តំបន់ 
មួយ នែ កែុង  ប៉ាយ ប៉ែត  កន្លងមក នោះ ៕ 

www.postkhmer.com

កេុង វីយេន : សាល រៀបចំ បុណែយ 
សព  កែងុ វយីែន បាន ឲែយ ដងឹ កាលព ីថ្ងែ 
ទី២៥ ខែ មីន ថា ពែល នែះ ពួកគែ 
ផ្ដល់ សែវាកម្ម បុណែយ សព តាម អន-
ឡាញ  កែយ ពី រដា្ឋាភិបាល រឹត បន្ដឹង 
ការ  បែមូល ផ្ដុំ  និង ធ្វើ ដំណើរ ដើមែបី ទប់ 
សា្កាត់ ការ រីក រាល នែ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

មនុសែស តែ ៥នក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែល តែូវ 
បាន អនុញ្ញាត ឲែយ ជុំ ជួប គា្នា  ហើយ ការ- 
បផំ្លាសទ ី តែវូ បាន កហំតិ យ៉ាង ខា្លាងំ នៅ    
អូទែីស ពីសបា្ដាហ៍ មុន  ខណៈ បែទែស 
នន នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក បែកាស 
បែយុទ្ធ បែឆំង នឹង វីរុស កូរ៉ូណ ថ្មី ។ 

យោងតាម នយក គែប់ គែង ឈ្មាះ 
ចាកុប ហូមែន បាន ឲែយ ដឹងថា Him-

melblau ជា សាល រៀបចំពិធី បុណែយ 
សព ធំបំផុត នៅ កែុង វីយែន បាន ចាប់ 
ផ្ដើម ផ្ដល់ សែវាកម្ម បុណែយ សព តាម 
អនឡាញ តាំងពី ខែ កុម្ភៈ។

លោក ហមូែន បាន នយិយ ថា ពធិ ី
បណុែយ ចនំនួ៦ តែវូបាន រៀបច ំឡើង  ក្នងុ 
គែ  នែះ ហើយ អតិថិជន កាន់តែ ចែើន 
ចាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ សែវាកម្ម ឥត 
គិតថ្លែ នែះ ។  

លោក   បែប់ AFP ថា ៖ « វា លំបាក 
សមែប ់សាចញ់ាត ិដែល  មនិ អាច ចលូ 
រួម  ពិធី បុណែយ សព ដោយ ផ្ទាល់ បាន »។ 

ពិធី បុណែយ សព  តែូវបាន ថត សកម្ម-
ភាព  តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ដែ  និង បង្ហោះ 
លើ  បណ្តាញ អនឡាញ Zoom ដែល 

ការពារ ដោយ ការ ដាក់ លែខ សមា្ងាត់ 
ផង ដែរ ។ អតិថិជន ក៏ អាច ចែក រំលែក 
វីដែអូ បុណែយ សព ជាមួយ អ្នក ដទែ តាម 
ចិត្ដ ចង់ ថែម ទៀត ។ 

អ្នកសែ ីនណី លែមែរមា៉ាយរ័ ជា អ្នក 
នំ ឲែយ Bestattung und Fried-
hoefe Wien ដែល   ផ្ដល់ សែវាកម្ម  
បណុែយ សព តាម អនឡាញ   នយិយ ថា៖ 
«បមែម ធ្វើ ដំណើរ និង វិធាន ការ រឹត- 
បន្ដងឹ ផែសែង ៗ  ទៀត   ធ្វើ ឲែយ ប៉ះពាល ់ដល ់ 
ឱកាស ជូន ដំណើរ មនុសែស ជា ទី សែ-
ឡាញ់ ជា លើក ចុង កែយ  »។ 

បែទែស  មាន បែជាជន ៩លន នក ់ 
មាន អ្នក  ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូ  ជាង៥ ៥០០ 
ករណី  និង សា្លាប់៣១នក់៕ AFP/  ពិធីបុណេយ សព ដេល អនុញ្ញាត អ្នក ចូលរួម តេ ៥ នាក់ ធ្វើ ការ ផេសាយ តាម អនឡាញ  ។ AFP

ទីក្រងុអូទ្រសីផ្ដល់ស្រវាកម្មបុណ្រយសពតាមអនឡាញដើម្របីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩

ខាត់  សុឃីម បញ្ចះុ តម្លេបន្ទប់ជួល 
៥០% ពី បង ប្អនូ  ខ្វះ  ខាតក្នងុពេល 
មាន  វិបត្ត ិកូវីដ១៩     ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

តារាចម្រៀងខាត់សុឃីមយកប្រក់ឈ្នលួត្រ$១៥ពីអ្នកជួល
បន្ទប់ខ្លនួរហូតដល់ល្រងមានការរីករាលដាលន្រជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

តារាចមេៀងសេ ីពហ ុ
ជំនាញ អ្នក នាង  ខាត់ 
សុឃីម ។ រូប ហុង មិន



ស៊ុង សុវណ្ណនី  

ភ្នំពេញ : លម្អ ដោយវល្លិ  រំយោល 
តាមពដិាន  រកុ្ខជាត ិបៃតង ស្ទើរតៃ គៃប ់
ជៃុង   និង  កណ្ដឹង ខៃយល់បន្លឺ  សំឡៃង  
សៃល   សៃទន់ ហាង កាហ្វៃ ភ្លៃង ច័ន្ទ 
ជាទី ស្ងប់ស្ងាត់ សមៃប់អ្នក ចូលចិត្ត 
អាន សៀវភៅ នងិ  អ្នក ស្នៃហា ធម្មជាត ិ 
មក អង្គុយកៃប ភៃសជ្ជៈ ភ្លកៃស បង្អៃម 
និង អាហារ ឆ្ងាញ់ៗ ជា ចៃើនជមៃើស។

ការ រចនា  ដើមឈើ   ភ្លៃងច័ន្ទ ជា ភាព-  
ទាក់ទាញ   មួយ នៅ  កៃងុ  ដៃលផ្ដល់ 
ភាព សៃស់សៃយ  រំសយ ស្តៃស  ។

យ៉ាងណាមិញ ដោយ  មនុសៃសជា 
ចៃើន តៃូវ បានណៃនាំ ឲៃយ  ធ្វើការ នៅផ្ទះ 
និង កាត់បន្ថយ ការ ចៃញកៃ  ទោះជា  
អតិថិជន  ដៃល ជាប់ចិត្ត នឹង រសជាតិ 
អាហារ  និង ភៃសជ្ជៈ របស់ ភ្លៃង ច័ន្ទ  
នៅ តៃ អាច ធ្វើការកុម្ម៉ង់ ញ៉ាំ នៅ ផ្ទះ។

អាហារ លៃបី បៃចាំ ហាង   ដៃល អតិថិ-
ជន និយមកុម្ម៉ង់ ចៃើនជាង គៃ  មាន 
បាយ  សៃូប សច់ ជៃូក ពង ទា ខ និង 
ពងទាចៀន  (២,៨៥ និង  ៣,២៥ 
ដលុ្លារ) ខគោនបំុង័ (៤,៤៥ ដលុ្លារ) 
គុយទាវ ភ្លៃង ច័ន្ទ (៣,៥៥) និង មីឆ 
សច់គោ (៣,៨៥ ដុល្លារ)។

 ភៃសជ្ជៈ  (Cookies and Cream 
Frappe តម្លៃ ៣,៥៥ និង ៣,៩៥ 
ដុល្លារ)  និងតៃ អ៊ូឡុង (៤,៥៥ 
ដុល្លារ) មាន បៃជាបៃិយភាព  ខ្លាំង។

នៅ មាន ជមៃើស អាហារ សមៃន ់នងិ 
បង្អៃម  ដូចជា នំ ចាក់ចុល  កាហ្វៃ ទឹក - 
ដោះ គោ (៣,២៥ ដលុ្លារ) នងិ សង-់
ខៃយា ល្ពៅ (២,៥ ដុល្លារ)។

ចពំោះ អ្នក ចង ់រកៃសា ទម្ងន ់ភ្លៃងចន័្ទ ក ៏
មាន   សលដ មាន់ចៀន (៤,១៥ 
ដុល្លារ) គួង ផ្លៃឈើសៃស់ (៣,២៥ 
ដុល្លារ) និង សលដ បៃតង ចមៃុះ 
(៣,៤៥ ដុល្លារ)។

អតថិជិន   អាច សកលៃបង ក្លបិ  សៃន- 
វិច (៤,៤៥ ដុល្លារ) ពងមាន់ បៃននឹឌិក 
(១,២៥ ដុល្លារ) េ្រហ្វនថូស (៤,៥ 
ដលុ្លារ) ហៃម ឈសី សៃនវកិ (៣,៩៥ 
ដុល្លារ) និង ខ្ទះ ឆ គៃប់ រដូវ  (៥,១៥ 
ដុល្លារ)។

សមៃប់ ភៃសជ្ជៈ ជាទូទៅ មាន តម្លៃ 
១,៩៥ ដល់ ៣,១៥ ដុល្លារ រួមមាន 
កាហ្វៃខ្មៅ ខរ៉ាមៃល ឡាតៃ តៃបៃតង 
ឡាតៃ ម៉ូកា ភៃសជ្ជៈ សៃអៃម ខៀវខ្ចី 
និង វ៉ាន់នីឡា ឡាតៃ។

អ្នក គៃប់គៃង ហាង ភ្លៃងច័ន្ទ លោក 
សោម សណំាង  ឲៃយដងឹ ថា ចណំលូចតិ្ត 
កុម្ម៉ង់ អាហារ របស់ អតិថិជន  អាសៃ័យ 
ទៅ តាម ពៃលវៃល។

លោក  ថា៖ «ភ្ញៀវ   មាន ចំណូលចិត្ត 
ផៃសៃងៗគ្នា និង កុម្ម៉ង់ ប្លៃកៗគ្នា ដោយ 
ពៃលពៃឹក គត់ ចូលចិត្ត កាហ្វៃ និង 
ពៃល ថ្ងៃ ភាគចៃើន បៃភៃទ សូដា និង 
ភៃសជ្ជៈ កៃឡុក»។

ស្ថិត នៅ ក្នុងហាង  ទូលយ ៣០០ 
ម៉ៃតៃការ៉ៃ  ដៃល  មាន គមា្លាត កន្លៃង 
អង្គុយ មិន សូវ ជិត គ្នា  ដើមៃបី សមៃួល 
ដល់ ការ ផ្ចង់ អារម្មណ៍ អាន តួ អកៃសរ លើ 

ទំព័រ  សៀវភៅ  លោក  ថា៖ «កៃ ពី 
អាហារ នងិ ភៃសជ្ជៈ អតថិជិន ក ៏ចលូ- 
ចិត្ត  បរិយកាស ក្នុង ហាង ដៃរ ដៃល វ  
ជួយ  ជំរុញ ពួកគត់ ឲៃយ មាន អារម្មណ៍  
សៃស់ ថា្លា សមៃប់ ការ ធ្វើ ការងារ»។ 

  លោក សោម សំណាង  ឲៃយ ដឹង  ថា 
ជា  លទ្ធផល នៃ ការ  ចៃបាច់ បញ្ចូល គ្នា 
រវង វបៃបធម៌ ខ្មៃរ បុរណ និង សហ-
សមយ័ ដើមៃបបីផំសុ ភាពច្នៃបៃឌតិ នងិ 
អារម្មណ៍ សៃស់ថា្លា ដល់ ភ្ញៀវ ។

អ្នក គៃប់គៃង រូបនៃះ   និយយ ថា៖ 
«ជាមួយ ការ វិវឌៃឍ  ក៏ ដូចជា ការ ជឿន- 
លឿន  តាម សម័យកាល និង ពៃល- 
វៃល  នាំ ឲៃយ មា នការ ផ្លាស់ប្ដូរ ក៏ដូចជា 
ការបង្កើត ឡើង នវូ របស ់ថ្មីៗ  នងិ គនំតិ 
ថ្មីៗ ជាចៃើន ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ ទោះ  
ការ ដុះដាល ជឿនលឿន នវូ បរបិទ ថ្ម ី ក ៏
ដចូជា ការ កើនឡើង  ទនំើបកម្ម ផៃសៃងៗ 

ក៏ ដោយ  ក៏ ការ ថៃរកៃសា និង អភិរកៃស នូវ 
អ្វ ីដៃលយើង មានរចូ សៃប ់នៅ តៃ ស្ថតិ 
នៅ ក្នុង គោលគំនិត របស់ កៃុម ការងារ 
ទាំង មូល ផង ដៃរ»។

 រចនាបទ័្ម បរុណ តៃវូ បាន រំលៃច តាម- 
រយៈ បង្អចួ ឈើ បៃប ផ្ទះ ខ្មៃរ។ រឯី ឈ្មៅះ 
ហាង ភ្លៃងចន័្ទ  បាន រឭំក ព ីបទ ចមៃៀង 
«លួច ស្នៃហ៍ ដួង ច័ន្ទ» ដោយ មិន មៃន 
សំដៅ លើ អត្ថន័យ ស្នៃហា ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ ក៏ បៃដូច  ដួង ច័ន្ទ ទៅ នឹង ក្ដី សុបិន 
ដៃល មនុសៃស គៃប់ គ្នាបៃថា្នា  ។

កៃ ពបីរយិកាស បៃតង តៃជាក ់ចតិ្ត 
ភ្លៃងច័ន្ទ  ក៏ មាន ឧបករណ៍ តន្តៃី និង 
សៀវ ភៅ   ៣៥០០ កៃបាល ជា ភាសខ្មៃរ 
បារំង អង់គ្លៃស និង រុសៃសុី តមៃូវ  ចិត្ត 
អ្នក និយម បៃលោម  លោក បៃវត្តសិស្តៃ 
និង បៃភៃទ អំណាន លើក ទឹកចិត្ត។

លោក  សំណាង  ថា៖ «ភ្លៃងច័ន្ទ   

រៀបចំ   សិកា្ខាសល ទាក់ ទង  ការ អប់រំ 
ថៃទា ំសខុភាព កដ៏ចូជា ការ តៃៀម ខ្លនួ 
ក្នុង ឱកាស ការងារ ផៃសៃងៗ ទៀត ផង 
ដោយ បើក ឲៃយ អតិថិជន ចូលរួម ដោយ 
សៃរី មិន គិត ថ្លៃ នោះទៃ»។

 លោក លើក ឡើង   ថា៖ «ភ្លៃងច័ន្ទ ក៏ 
មាន  ការ រៀបច ំនវូ ក្លបិ សកិៃសា មយួ ចនំនួ 
ដចូជា ក្លបិអាន ក្លបិ តន្តៃ ីក្លបិ គនំរូ នងិ 
ក្លិបថតរូប»។

លោក និយយ ថា៖ «ពៃល ខ្លះ ក៏ 
មាន អតថិជិន ដៃល ជា សសិៃសានសុសិៃស 
មក លៃង ឧបករណ ៍តន្តៃ ីដចូជា ពៃយា៉ាណ ូ
ជាដើម»។

ភ្លៃងច័ន្ទ ស្ថិតនៅផ្ទះលៃខ ២៣២ 
ផ្លវូ លៃខ ៦៣ សងា្កាតប់ងឹកៃងកង១។ 
ទំនាក់ទំនង លៃខ ០៩៣ ៧០២ 
៥២៥ ឬ ធ្វើការ កមុ្មង៉អ់ាហារ តាម  រយៈ 
កម្ម វិធីទូរស័ព្ទ Nham24៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គារ ទី៣១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៨

 អតិថិជនដេល មិន ចង់ ទៅដល់ ភោជនីយដ្ឋាន ពួកគេ អាច កុម្មង់៉ ម្ហបូ អាហារ និង ភេសជ្ជៈ ពី ភ្លេងច័ន្ទ យក ទៅ ទទួល ទាន នៅ ផ្ទះ  បាន ។ រូបថត យូរសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

ភ្លេងច័ន្ទបំពេញបំណងអ្នកនៅផ្ទះនឹកអាហារឆ្ងាញ់ៗ

ពេយ៉ាណូ តំាង បង្ហាញ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន ភ្លេងច័ន្ទ  ។ រូបថត យូរសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីមរចនាប័ទ្ម ក្នងុ ភោជនីយដ្ឋាន ភ្លេង ច័ន្ទ ផ្ដោត លើ បរិស្ថាន ដេល សេប ទៅដោយ រុក្ខជាតិ បេតង ។ រូបថត រ៉ាស់ហុីម
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ក្រងុ ប៉ារសី : ដោយ អត ់បាន  ជមៃប  
ដល ់អតថិជិន បង ់បៃក ់មនុ មៃ ចងុភៅ  
Thierry Drapeau កមៃិត ស្ដង់ដា 
ផ្កាយ Michelin សៃប់ តៃ ចាក ចៃញ  
ពភីាគ ខាង លចិ បៃទៃ ស បារាងំ នងិធ្វើ- 
ដណំើរ មក បង្កើត ភោជនយីដា្ឋាន  Asia 
Thierry Drapeau ក្នុង តំបន់ អាសុី  
ធ្វើ ពៃងើយ ។ 

ស្ដៃី   ម្នាក់ ដៃល  បានតៃៀម  បៃរឰ ខួប -  
កណំើត  ៥០ ឆ្នាំ របស់ ខ្លនួ បាន រំឭក ពី 
បំណង ទទួល ទាន អាហារ នៅ Mc-
Donald's កៃយ ព ីអ្នក សៃ ី នងិ ស្វាម ី
ធ្វើ ដំណើរ បៃមណ ៤៥នាទី ក្នុង 
សម្លៀក បពំាក ់ស្អាត បាត បណំង ស្វៃង- 
រក  ភោជនីយដា្ឋាន ដៃល បាន បិទ ទា្វារ 
ទៅហើយ  ។ 

 ស្ដៃី រូប នោះ   បាន បៃប់ AFP ថា 
ពួកគៃ បាន ចំណាយ បៃក់ កក់ យក 
ឱកាស ដ ៏វសិៃស នៃះ មនុ ។ ប៉នុ្ដៃ  មៃចងុ- 
ភៅ  Drapeau បាន បទិភោជនយីដា្ឋាន 
Logis de La Chabotterie នៅ 
Saint-Sulpice-le-Verdon និង 
សណា្ឋាគារ ផ្កាយ ៤ ឈ្មោះ ដូច គា្នា នៃះ 
របស់ លោក ថៃម ទៀតនៅ ថ្ងៃទី២ ខៃ 
មីនា កន្លង ទៅ ។ 

បៃភព មួយ បាន ឲៃយ ដឹង ថា បុគ្គលិក 
តៃវូបាន ជមៃប ដណំងឹ អពំ ីការ បទិ នៃះ 
តៃប៉ុនា្មោន ថ្ងៃ មុន ពៃល ចូល ផ្លូវការ ។ 

មៃ ចុងភៅ ដៃល បាន បាត់ បង់ ផ្កាយ 
ទ២ី Michelin Guide កាល ព ីឆ្នា ំមនុ 
បាន សរសៃរ នៅលើ ហ្វៃសប៊ុក ថា 
លោក  បាន សមៃច ចិត្ដ រួម រស់ ជាមួយ 

ភរយិា ឈ្មោះ គមី នៅ បៃទៃស កណំើត 
វៀតណាម របស ់នាង  នងិ បាន ជបួ មខុ 
កូន បៃុស តាន់  ផង ដៃរ ។ 

លោក បាន បៃកាស ថា  លោក នឹង 
បើក  ភោជនីយដា្ឋាន អត្ដសញ្ញាណ 
របស់ លោក  Thierry Drapeau នៅ 
កៃុង បាងកក ខណៈ ក្ដី សុបិន ថ្មី ដៃល 
ចាប់ផ្ដើម  និង Le Cheval Blanc 
របស់ លោក Thierry Drapeau នៅ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ។  

មៃចុងភៅ រូប នៃះ Thierry Dra-
peau បាន អះអាងថា ៖ « សមៃប ់អ្នក 
ដៃល មន អារម្មណ ៍ឈ ឺចាប ់ចពំោះការ- 
បទិភោជនយីដា្ឋាន ភា្លាម ៗ  នៃះ ខ្ញុ ំក ៏មន 
ការ លបំាក ចពំោះ ការ សមៃច ចតិ្ដ នៃះ 
ផងដៃរ »៕ AFP/HR លោក Thierry Drapeau មៃចុងភៅ កំពូល ម្នាក់ នៅ បារាំង ។ រូបថត AFP

មេចុងភៅកំពូលវេចបង្វេចពីបារំាងមកបើកហាងនៅវៀតណាមថេនិងកម្ពជុា

ក្រុង សិង្ហបុរី : ចាប់ ពី គៃឿង សមុទៃ 
ចិញ្ចឹម ក្នុង កៃវ រហូត ដល់  សុីវម៉ៃធ្វើ ពី 
ផ្លៃ ឈើ  ជំនួស សច់ ជៃូក ដៃល មន 
តមៃវូ ការ កើន ឡើង នវូ ជមៃើស រកុ្ខជាត ិ
ជនំសួ   សច ់  ក្នងុ តបំន ់អាសុ ីបាន ជរំញុ 
ឲៃយ មន ការ បង្កើត ផលតិផល ច្នៃ បៃឌតិ 
ដើមៃបី ផ្គាប់ ចិត្ដ រសនិយម ក្នុង សៃុក ។ 

ការ ទទួល ទាន សច់ និង គៃឿង- 
សមុទៃ នៅ អាសុី មន ការ កើន ឡើង  
ដៃល ជា ទ ីពៃញ នយិម សមៃប ់មនសុៃស 
វណ្ណៈ កណា្ដាល  តៃ កៃុម បរិស្ថាន បាន 
ពៃមន ព ីផល ប៉ះពាល ់បរសិ្ថាន ចពំោះ 
ទំនោរ ទទួល ទាន សច់ បៃប នៃះ ។ 

តមៃូវការ សច ់ផលិត ព ីរកុ្ខជាតិ ទើប 
តៃ  ចា ប់ ផ្ដើម នៅ អាសុី  តៃ យា៉ាង ណា - 
មិញ វាកំពុង តៃ កើន ឡើង  រហូត ដល់ 

បៃមណ ៣០ភាគរយ បៃចាំ ឆ្នាំ  ពៃម- 
ទាំង បាន ពងៃឹង ខ្លួន នៅ លើ ទីផៃសារ 
នានា ដចូជា នៅបៃទៃស  ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ 
កៃុង ហុងកុង និង សិង្ហបុរី ។ 

លោក   Andre Menezes មក ពី 
Country Foods ដៃល ចៃកចាយ 
ផលិតផល  របស់  កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក 
ក្នុង បៃទៃស សិង្ហបុរី បាន និយាយ ថា ៖ 
« យើង មើល ឃើញ ថា មន ការ យល់ 
ដងឹ ចៃើន អពំ ីបរសិ្ថាន ចពំោះ អតថិជិន 
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក  ហើយ ទំនោរ 
ទទួល ទាន បន្លៃ និង ផ្លៃឈើ នៃះ មិន 
ខុស គា្នា នៅ អាសុី ទៃ »។ 

កៃមុ អ្នក បរសិ្ថាន បាន ពៃមនថា ការ- 
ទទលួ ទាន សច ់គជឺា ការ គរំាម កហំៃង 
ដល់ បរិស្ថាន  ខណៈ ពៃល ដៃល សត្វ- 

គោ ផលតិ មៃតាន  ជា ឧស្មន័ សៃបូ ផៃសៃង- 
ពលុ  ខណៈ ការ បផំ្លាញ ពៃ  ដៃល សៃបូ 
សរធាតុ កាបោន ឌីអុក សុីត ពី បរិយា-
កាស  ដើមៃបី តៃួស តៃយ ផ្លូវ ឲៃយ សត្វ 
បំផ្លាញ រនាំង ធម្មជាតិ  ដោយ មិន បង្ក 
ឲៃយ មន បមៃ បមៃួល អាកាសធាតុ ។ 

មនិ ខសុ គា្នា ទៃ ការ ទទលួ ទាន គៃឿង- 
សមុទៃ បាន កាត់ បន្ថយ បរិមណ ធន-
ធាន សមុទៃ ។ អ្នក ទទួល ទាន ផលិត-
ផល រុក្ខជាតិរបស់ អាមៃរិក មន ចៃើន 

នៅ អាសុី  ដោយ  Impossible 
Foods ស្វះ ស្វៃង បើក កៃមុហ៊នុ របស ់
ខ្លួន នៅ បៃទៃស ចិន  ហើយ គូ បៃជៃង 
Beyond Meat ដៃល ធ្វើ ប៊ឺហ្គ័រ ពី 
រុក្ខជាតិ គៃង បើក ទីតាំង របស់ ខ្លួន 
នៅក្នុង តំបន់ អាសុី នៃះ ផង ដៃរ ។ 

ពកួគៃ គៃង ផលតិ ម្ហបូ អាហារ ផៃសៃង ៗ  
ទៀ ត ចាប ់ព ីសុវីម៉ៃ   ទមៃង ់បៃប បៃពៃណ ី 
ចិន ដោយ  ញាត់  សច់ ជៃូក ក្លៃង  កា្លាយ 
ដៃល ធ្វើ ពី ផ្លៃ ខ្នុរ  ដើមៃបី រំលៃច នូវ រូប រាង 

ដូច សច់ កា្ដាម  និង បៃហិត តៃី ជា 
អាហារ គៃឿង សមុទៃ ពៃញ និយម នៅ 
តំបន់ អាសុី ។ 

កៃុមហ៊ុន ថ្មី Karana មន គំនិត 
ផ្ដួចផ្ដើម ធ្វើ នំ សុីវម៉ៃស្នូល ផ្លៃ ខ្នុរ ដៃល   
គៃង ដាក់ លក់ នៅ ឆ្នាំ នៃះ និង តៃៀម 
ច្នៃ បៃឌិត យក នំ ប៊ឺហ្គ័រ ញាត់ សច់ ជៃូក 
បាប៊ីឃៃយូ ក្លៃង កា្លាយដៃល បៃើ បន្លៃ និង 
ផ្លៃ ឈើ ជនំសួ  ពពីៃះ វាជា អាហារ លៃប ី
នៅតាម ភោជនីយដា្ឋាន អាសុី នានា ។ 

ស្ថាបនកិ កៃមុហ៊នុ  Karana លោក 
Eugene Wang បាន បៃបឲ់ៃយ ដងឹថា 
ពលរដ្ឋនៅ តបំន ់អាសុ ីចាត ់ទកុ អាហារ 
បៃភៃទ នៃះ ជា ម្ហបូ បៃពៃណ ីហើយ ការ- 
ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី របប អាហារ មក បន្លៃ និង ផ្លៃ- 
ឈើ វា គា្មោន ខុស គា្នា នោះទៃ ។ 

លោក Eugene Wang ដៃល 
កៃមុហ៊នុរបស ់លោក  ទទលួបាន  បៃក-់  
អាជីវកម្ម ចំនួន  ៧០មុឺន ដុល្លារ ពី 
មូលនិធិ  Temasek បាន  លើក ឡើង  
ថា៖ «បៃសនិ បើ យើង ចង ់លក ់ផលតិ-
ផល ទាំង នៃះ  តើ យើង តៃូវ រចនា វា ជា 
ទមៃង់ បៃប ប៊ឺហ្គ័រ ឬយា៉ាង ណា?»៕ 
AFP/HR

ម្រចុងភៅ បណ្ដា ប្រទ្រស ចាប់ ផ្ដើមសីុវម៉្រ ប្រើ ស្នលូ បន្ល្រ និង ផ្ល្រ ឈើ ដ្រល ស្ទយួ បរិស្ថាន  ។ រូបថត AFP

គ្រឿង ផ្រសំ រុក្ខជាតិ ត្រវូបន ប្រើ ជំនួស សច់ ក្នងុ ការ ធ្វើ នំ ប្រព្រណីចិន   ។ រូបថត AFP  នំ ហាកាវ ប្រព្រណីចិន ញាត់ បន្ល្រ  និងផ្ល្រឈើ ជំនួស សច់ ធ្លាប់ត្រព្រញនិយម ។ AFP

ពលរដ្ឋនៅអាសីុចាប់ផ្ដើម
ផ្លាស់ប្ដរូរសនិយមអាហារ
សាច់មកជាអាហារបន្លេ
និងផ្លេឈើស្ទយួបរិសា្ថាន
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ីស  ៃុត  ច ុះ។ ការបៃកបរបរ រក- 
ទទលួ   ទាន នានា មាន  អណំោយ- 
ផល   មិន ល្អ ប៉ុនា្មាន ឡើយ ។ រីឯ- 
លាភ  សកា្ការៈ  ផៃសៃងៗ  ទទួល បាន  

ដោយ   សារ ត ៃ បណុៃយ ។ ចណំៃក  ទកឹចតិ្ត លោក អ្នក  
មាន   ទ ំនោ រ   រក   ការ  ប ំពៃញ បណុៃយ កសុល នងិ ចលូ-  
ចតិ្ត  នវូ ភា ព ស្ងប ស់ា្ងាត ់។ ចណំៃក  ឯ សៃច ក្ត ីស្នៃហា 
វិញ   ចៃើន មាន  ភា    ព  ស ះ អ ង្គើយ  ដាក់ គ្នា  និង ខ្វ ះ 
ភាព  កក ់ក្តៅឲៃយគ្នា ទៅវិញទៅមក ផងដៃរ ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ដោយ   
ឆន្ទៈ  ខ្ពស់   ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ   ទៅ   គោល- 
ដៅ របស់ខ្លួន។ រីឯ ការ   បំពៃញ ការ - 
ង រ  ផៃសៃងៗ តៃវូ    បៃឈ ម     ឧប  សគ្គ ជា 

ចៃើន។  លោក  អ្នក  គួរតៃ   ស្វៃងរក នូវ       ជំនួយ ឬ ការ- 
 ជៃម  ជៃង ពី អ្នក ដទៃទ ើប ជា ការ ល្អ    បៃសើរ ។    
ចំពោះ     សៃចក្តីស្នៃហា   វិញ   គឺ ថា   លោក អ្នក   នឹង  
ម ិន       មាន អ ្វី ជា ក្តីបារម្ភ ខ្លាំង ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សកា្ការៈ 
វ ិញ   នឹង  ទទួលបាននូវ  ផល ល្អ បង្គួរ តៃប៉ុណោ្ណោះ។   

រាសីល្អបង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទ  ី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព ហើយ   កា រ- 
និយាយ   ស្ត ី  បៃកបដោយ ហៃតុផល  
គួរ ឲៃយ    គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ- 

រក   ទទួ ល     ទាន នានា   អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន         បទ ពិសធយា៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ  លោក 
អ្នក          មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់ក្នងុ ការសមៃច កិច្ចការផៃសៃងៗ។ 
ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ គឺ  ដៃគូរបស់ លោកអ្នក   
មាន       ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។   

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូកាយ  និង  ចិត្ត ល្អ ខណៈ ឯ ការ- 
និយាយ  ស្តី បៃកបដោយ ឧត្តមគតិ ។ 
ចំណៃកឯ ការ បៃកប របរ  ទទួលទាន 

នានា   បាន ផល ចំណៃញ លើស ពី ធម្មត ។ រីឯ ការ - 
ង រ  ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត គឺ ការ កត ់- 
ត ៃ បញ្ជ ីសា្នាម  ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា  ដៃគ ូរបស់ អ្នក     
តៃវូ  ការ ការ ថា្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដាក ់   បន្ថៃម   
គ ឺ    កាន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហាលោក  អ្នក ។    

រា សីឡ   ើ ង  ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ  តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត   ្ថ     ភាព ដោ   ះ  ស ៃយ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ  ្ត         ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ  សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏  មាន    ការ យ   ល  ់ ចិត្ត   គ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕    

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក - 
ទទលួ    ទាន នានា បានផល ចណំៃញ  
យា៉ាង         គប់ ចិត្ត    មាន សមត្ថភាព អាច 
 ប ង្កើត    គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក វឌៃឍន  - 
ភាព   នៃ អាជីវកម្មផៃសៃងៗ។ ចំពោះ  ការ - 

 ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ     កា ន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ   គបៃបី បៃយ័ត្ន  បន្តចិ ។ 
រីឯ   បញ្ហា  ស្នៃហាមានការ ស្វៃង យល់ចិត្តគ្នា  បាន   យា៉ាង   
ល្អ  និង ចៃះ អធៃយាសៃយ័ នឹង គ្នា បានយា៉ាងរលូន ។ 

រាសីសៃ ុ ត  ចុះ   ។ ជើង លៃខ លោក    អ្នក 
ស្ថតិ    នៅ  លើ កម្ម  ខណៈ ទឹក ចិត្ត នឹង  
កើត      មា ន  ការ ថា្នាងំ ថា្នាក់ខ្លះៗចំពោះ   - 
ខ្លនួ   ឯង ហើយ ចៃើនតៃ ពឹង  ផ្អៃក  លើ 

ពៃង   វាសនា  ជាជាង ភា  ព ជឿ  ជាក   ់ទៅ លើ សមត្ថ - 
ភាព    របស់  ខ្លនួ ។  ច  ំពោ ះ របរ រក ទទួល  ទាន   នានា វិញ  
ពំុ សូវ ជា  មាន ផល  កាក់កប ល្អ បុ៉នា្មាន    នោះឡើយ  ។ 
ចំណៃក      ឯ  សៃ ចក ្ត ីស្នៃ ហាវិញ  គឺ  គូស្នៃហ៍ ចៃើន   តៃ  
មាន   ការ រំអុករំអៃ  រក រឿង គ្នាឥត  សៃកសៃន្ត  ។   

រាសីឡើងខ ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព 
ផ្លវូកាយ  អាច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ 
តៃ ដោយសារ  អំ ណាច នៃ កមា្លាំងចតិ្ត  

មាន     សភាព ខ្លាំងកា្លា  និង សមត្ថភាព ការពារ    សុខ   - 
 ភា ព ផ្លវូ កាយ មិន ធ្លាក់ ក្នងុ សភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើយ ។ការ     - 
 បៃកប របរ រកទទួល ទាន នានា  នឹងបាន ផល - 
ចំណៃញ ជា    ធម្មត ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហា   គូ ស្នៃហ៍ នងឹ 
មាន   អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ខ្លាំង ។ 

រាសីឡើងខ ្ពស  ់តៃ ដៃត  ។ ការ និយាយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់ ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ- 
មក   តៃូវ  វិ ភាគ ចៃបាស់លាស់ មុន នឹង  

មាន ការ ហាស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស្នៃហា 
ពោរ  ពៃញ  ដោ យ  ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អិន   នឹង គ្នា ។ ការ បៃកប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន    ផល ចំ ណ  ៃ  ញ   គ ួរ ជា ទី គប់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

 រាសីមធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តៅប ់
មានសមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងរ បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ  ្វើ   ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ     គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់    ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សកា្ការៈ    វិញ   គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 
ការ       ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ      ឆន្ទៈដ៏មោះមុត នៅ ក្នងុ ការ- 
បំពៃញ        កិច្ច ការងរ ឬការបៃកប  - 
របរ  ទទួល ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។ ចំណៃក   ឯ 

ការដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានាគឺ  មាន គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     - 
ទ  ី   ពៃញ   ចិត្ត ។ ចំពោះ សៃចក្តសី្នៃហា  វិញ   គឺ គសូ្នៃហ ៍
ហាក    ់ ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ  ដៃល        
អ្នក       គរួ   តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កកក់្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ គសូ្នៃហ៍ 
ទើប    បាន  ល្អ បៃព ៃខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍។    

រាសីល្អបង្គួរ  ។ ការបៃកបរបររក- 
ទទួល     ទា នផៃសៃងៗ  គឺបាន ផល ល្អ- 
គៃន ់ បើ ។ លោកអ្នក  មាន ទកឹ ចតិ្ត  
បៃក បដោយ ក្ត ីមៃត្តៅចៃើន    ។ រ ីឯ ការ- 

បៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហា 
គួរ        ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ 
ដោយ      ឡៃក គៃះ របស់ លោកអ្នក  គឺនៅ  ឯ ទិស-  
បស្ចិម  ដូច្នៃះ តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នខ្ពស់។
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តពីទំព័រ  ២៤... មួយគ្នា នៃះ កម្ម វិធី 
បៃកួត Mas Fight Cambodia 
របស់សង្វៀន ថោន ក៏ នឹង រៀបចំ ការ - 
បៃកួតឡើងវិញនៅ សប្តាហ៍នៃះ ដៃរ។ 
លោក គមឹ សៃ៊នុកសុល អ្នក គៃបគ់ៃង 
កម្ម វធិ ី Mas Fight Cambodia បន 
បៃប់ថា៖ « នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ យើង 
មាន ការ បៃកតួ ចនំនួ ៦គ ូរវាង កឡីាករ 
ខ្មៃរ និង ខ្មៃរ ដោយ ធ្វើ ចាប់ពី ម៉ោង 

៣រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ »។
ទោះ បីជា យ៉ោងណា គិតតៃឹម  

រសៀល ម៉ោង ១ ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសិល មិញ 
នៃះ តំណាង អ្នក គៃប់ គៃង សង្វៀន 
ទំាង ៣មាន CNC បយ័ន និង 
សង្វៀនថោន ដៃល នងឹ បើកការ បៃកតួ 
បៃដាល់ វិញ នៅចុង សប្តាហ៍ នៃះ នៅ 
មិនទាន់ បន ផ្ញើ លិខិត ផ្លូវ ការ ទៅ 
កាន់សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ 

នៅ ឡើយ ទៃ ហើយកៃសួងអប់រំ 
យវុជន នងិ កឡីា  ក ៏មនិទានប់ន ចៃញ 
លិខិត អនុញ្ញាត ឲៃយ បើក ការ បៃកួតវិញ 
នោះ ដៃរ បនា្ទាប់ ពីសហព័ន្ធ បន 
សមៃច ឲៃយ គៃប់ សង្វៀន  បៃដាល់ 
ទាំងអស់ តៃូវផ្អាក ការ បៃកួត កាល- 
ពីថ្ងៃទី ២៣ ខៃមីនា។

លោក តៃម មុឺន បៃធាន សហព័ន្ធ 
កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ បន ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី រសៀល ម៉ោង ១ 
ថ្ងៃចន្ទថា៖ «ខ្ញុំ គៃន់តៃឮថា ខាង ប៉ុស្តិ៍ 
សុ ំរៀបច ំការ បៃកតួ បន្ត ប៉នុ្តៃ ខាង ប៉សុ្តិ៍ 
នៅ មិនទាន់ធ្វើ លិខិតផ្លូវការមក យើង 
ផង ហើយ បើ គត់រៀបចំ ដោយ 
គ្មានការ អនុញ្ញាត ពី កៃសួងអប់រំ 
យុវជន និង កីឡា យើងមិនអាច 
រួម ចំណៃក ទទួល ខុស តៃូវបនទៃ»។

លោក តៃម មុឺន បន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«សហព័ន្ធ តៃូវការ លិខិត ផ្លូវ ការ ពី 
ខាងប៉ុស្តិ៍ ដើមៃបី យើងរាយ ការណ៍បន្ត 
និង សុំ គោល ការណ៍  ទៅ ខាង កៃសួង 
អបរ់ ំយវុជន នងិ កឡីា ដើមៃប ីឲៃយ លោក 
ធ្វើ ការ សមៃច ថា អាច បៃកតួបន វញិ 
ឬយ៉ោងណា ចំណៃក ខាង សហព័ន្ធ គឺ 
ចាំ អនុវត្តតាមការ សមៃច របស់ 

កៃសួង»។ 
យ៉ោង ណា ក៏ ដោយ លោក នាង 

សុវីតុា្ថា នងិ មា៉ោ សុថីៃត ដៃល តៃវូគៃប-់ 
គៃង ការ បៃកតួ ចៃើន កម្ម វធិ ីដចូ គ្នា នោះ 
បន អះអាង ថា ស្ថានីយ និងសង្វៀន 
របស់ លោក  បន ចាត់ វិធាន ការ និង 
សមា្អាត យ៉ោង ល្អ គឺ គៃប់ យ៉ោង ធ្វើ ទៅ 
តាម ការណៃនាំ របស់ កៃសួង សុខា-
ភិបល ដើមៃបី ចូល រួម ទប់ស្កាត់ និង 
បង្ការ ជំងឺកូវីដ ១៩។ 

ចំណៃក លោក សៃ៊ឺ សៃង ហៅ  
សំណព្វ អ្នក គៃប់ គៃងកីឡា បៃចាំ នៅ 
ស្ថានីយទូរទសៃសន៍ PNN បន បៃប់ 
ថា៖  «  ទោះ បជីា ខាង ស្ថានយីទរូទសៃសន ៍
ផៃសៃង បន រៀបចំ ឲៃយ មានការ បៃកួត 
បៃដាល់ឡើង វិញ  ប៉ុន្តៃ  ខាង PNN 
របស ់យើង  មនិទានប់ៃញាប ់ពៃក ទៃ គ ឺ
យើង ចាំ មើល ស្ថាន ការ ណ៍នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បន្តិច ទៀត សិន អ៊ីចឹង យើង 
អាច នឹង រៀបចំ ឲៃយ មាន ការ  បៃកួត វិញ 
នៅ កៃយ ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ ហើយ»។

សៃដៀង គ្នា នៃះ លោក អូ ឡាឡា 
តំណាង មក ពី ខាង សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ លៃខ 
៥ ក ៏នៅ ហាកខ់ា្លាច រអា នងឹ ការ រកី រាល- 
ដាលជំងឺ កូវីដ ១៩ ផងដៃរ។ លោក 

បន បៃប់ថា៖ «ខាង ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ ក៏ 
ចង់ រៀបចំ ឲៃយមាន ការ បៃកួត ដើមៃបី 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត ពាន របស់យើង ដៃរ 
ប៉ុន្តៃ យើង រង់ចាំ ការអនុញ្ញាត ពី 
កៃសងួអបរ់ ំសនិ ហើយតាម ការ លើក 
ឡើង របស់ សម្តៃច គឺ កាសុីណូ តៃូវ 
បន បិទ អស់ ហើយ ហើយកំពុង 
ស្នើចៃបាប់ ដាក់ បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុង 
គៃអាសន្ន ទៀត អ៊ីចឹង ខ្ញុំ គិត ថា ការ- 
រៀបច ំឲៃយមានការ បៃកតួ បៃដាល ់ឡើង 
វិញ ក្នុងអំឡុង ពៃលនៃះ វា មិនអាច 
កើត ឡើង បន ទៃ»។

ចំណៃក លោក ញាណ សុធី អ្នក- 
គៃប់ គៃង កម្ម វិធី បៃដាល់ នៅ សង្វៀន 
អាសុីអាគ្នៃយ៍ បន បៃប់កាលពី 
រសៀល ថ្ងៃអង្គារ ថា៖  «យើងនៅ 
មិនទាន់ចៃបាស់ថា តៃូវ បើកការ បៃកួត 
វញិ ឬ យ៉ោង ណា នោះ ទៃ គ ឺយើង កពំងុ 
ពភិាកៃសាជាមយួខាង ប៉សុ្តិ៍ ហើយ ក ៏តៃវូ 
និយយ ជាមួយ ខាង អ្នក ឧបត្ថម្ភ 
ផងដៃរ ថាតើ ការ ដាក់ឲៃយបៃកួត រវាង 
កីឡាករខ្មៃរ និង ខ្មៃរ ក្នុង ស្ថានភាព 
បៃបនៃះ គត់ពៃមទទួលយក អត់? 
អ៊ីចឹង យើង  រង់ចាំ ការ ពិភាកៃសា គ្នា 
សិន»៕លោក ម៉ា សីុថេត (ឆ្វេង) និង លោក នាង សីុវុត្ថា ពេលជជេក គ្នា ក្នងុ អង្គ បេជំុ កន្លងមក។ ណន

សង្វៀនប្រដាល់ចំនួន៣នឹងបើកការប្រកួតឡើងវិញនៅចុងសប្តាហ៍ន្រះ

កេុង Ankara: អតីត អ្នក ចាំ ទី ដៃ ទី 
១ របស់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ តួកគី គឺ 
កីឡាករ Rustu Recber តៃូវបន 
បញ្ជូន ទៅ កាន់ មន្ទី ពៃទៃយ កៃយ ពី ធ្វើ 
តៃស្ត វិជ្ជមាន   វី រុស កូរ៉ូណា។ នៃះ បើ 
តាម ការ ឲៃយ ដឹង ពី បៃពន្ធ របស់ លោក  
ផ្ទាល់ តៃ ម្ដង ។ 

កីឡាករ Rustu ដៃល ចំណាយ 
ពៃល សឹង ពៃញ មួយ អាជីព  ជាមួយ 
Fenerbahce កៃមុលដំាបក់ពំលូ នៅ 
បៃទៃស កំណើត ខ្លួន ឯង មុន នឹង ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ  ចូលរួម ជាមួយ ក្លិប យកៃស 
នៅអៃសៃបា៉ោញ  គឺ  អ្នក មាន បុណៃយ Bar-
celona  នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល៣ឆ្នាំ  
(២០០៣ -២០០៦ ) តៃ គួរឲៃយ ស្ដាយ 
នៅ ទី នោះ  គៃ មិន ទទួល បន ជោគ- 
ជ័យ ឡើយ ដោយ បង្ហាញ ខ្លួន បន  
តៃ៧ បៃកួត ប៉ុណ្ណោះ ។

អ្នក ចា ំទ ីវយ័ ៤៦ ឆ្នា ំ បន រមួ ចណំៃក 
យ៉ោង ធ ំធៃង ជយួ ឲៃយ បៃទៃស  តកួគជីាប ់
ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ៣ ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍  
FIFA World Cup កាល ពី ឆ្នាំ 
២០០២ ដៃល ពៃល នោះ  បៃទៃស 
ជប៉នុ នងិ ករូ៉ៃខាង តៃបងូ  ជាសហ មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ មុននឹង រូប គៃ សមៃច ចិត្ត ពៃយួរ 

សៃម ដៃ របស់ ខ្លួន ពោល គឺ ចូល 
និវត្តន៍ ពី អាជីព ជា កីឡាករ បល់ ទាត់ 
នៅ អាយុ៣៩ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ 
ជាមួយ នឹង ស្ថិតិ១២០ លើក ក្នុងនាម 
ជា អ្នក ឈរ ការ ពារ គៃប់ បល់ ឲៃយ  កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ តួកគី។

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ មាន ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម ថ្ម ី
របស់ Rustu អ្នក សៃី Isil Recber 
ដៃល តៃូវ ជា ភរិយ បន ឲៃយ ដឹង តាម- 
រយៈ បណា្ដាញ សង្គម Instagram  
របស ់ខ្លនួ ថា ៖  «ខ្ញុ ំចង ់ផ្ដល ់ពត័ ៌មានពតិ- 
បៃកដបន្ថៃម ដល់ អ្នក ទាំងអស់ គ្នា   គឺ 
ការ  ចៃក រំលៃក រឿង ពិតតាម រយៈ វិធី 
ដ៏មាន តមា្លា ភាព បំផុត។ ខ្ញុំ សោក- 
ស្ដាយ  ដៃល តៃវូ បៃប ់អ្នក ទាងំអសគ់្នា 
ថា  ប្ដី របស់ខ្ញុំ  Rustu តៃូវបន បញ្ជូន 
ទៅ កាន ់មន្ទរី ពៃទៃយ ដោយសរ មាន ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ » ។     

តាម រយៈសរ តាម Instagram 
នោះ លោកសៃី   Isil សរសៃរ បន្ត ថា ៖ 
« យើង សៃឡាំង កាំង មៃន ទៃន ពៃល 
រោគ សញ្ញា វវិឌៃឍលឿនហសួ ពកីារ ស្មាន 
បៃប នៃះ ខណៈ ដបំងូ ឡើយ គៃប ់យ៉ោង 
នៅ ធម្មតា សោះ។ នៃះ ជាពៃល វៃលា ដ ៏
លំបក និង គៃះ ថា្នាក់ខា្លាំង ណាស់  

សមៃប់ ពួក យើង ។ សូម  ពៃះ ជា- 
មា្ចាស់ជួយ ឲៃយ អ្នក ជំងឺ ទាំង អស់ឲៃយ  ធូរ - 
សៃល ឆប់ៗ ជាពិសៃស ប្ដី សំណព្វ 
របស់ ខ្ញុំ » ។  

ស្តៃី វយ័ ៤២ ឆ្នា ំរបូនៃះ បន សរសៃរ 
បន្ថៃម ថា ៖ « សំណូម ពរ តៃ មួយ គត់ 
របស់ ខ្ញុំ គឺ ថា មនុសៃស ទាំង អស់តៃូវ តៃ  
មាន ការ បៃងុ បៃយត័្ន  នងិ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដាក់   ចំពោះ ហៃតុ ការណ៍ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ ។ លទ្ធផល នៃ ការ ធ្វើ តៃស្ត របស់ 
ពួក យើង ឃើញ ថា  កូន បៃុស-សៃ ី 
របស  ់ខ្ញុ ំអវជិ្ជមាន  គ ឺមាន តៃ ស្វាម ីរបស ់
ខ្ញុំ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល វិជ្ជមាន » ។

ចុង កៃយ លោក សៃី  បន សរសៃរ 
បញ្ជាក ់ថា ៖ « ដោយសរ ស្ថាន ភាព មនិ 

អំណយផល យើង បន តៃឹម នៅ ផ្ទះ 
ខណៈ គត់ នៅ ពៃទៃយ ហើយ យើង 
មនិអាច ទៅ សរួ សខុ ទកុ្ខ គត ់បន ។ វា 
ពិត ជា ពិបក មៃន ទៃន  ដៃល មិន អាច 
ទៅ ថៃ ទាំ គត់ » ។ 

កៃយ ទទួល បន ដំណឹង នៃះ កៃុម  
Fenerbahce បន សរសៃរ សរ 
ជូនពរ តាម រយៈ បៃព័ន្ធ  Twitter របស់ 
ខ្លួន ថា ៖ « ក្ដី បៃថា្នា ដ៏ ធំ របស់ យើង គឺ 
សូម ឲៃយ អតីត អ្នក ចាំ ទី ជមៃើស ជាតិ 
របស់យើង Rustu Recber ឆប់ 
បៃសើរ ឡើង វិញ។ គត់ ធា្លាប់ ជា 
កីឡាករ មា្នាក់  ដៃល ពាក់ ឯក សណា្ឋាន 
កៃុម យើង ជា ចៃើន  ឆ្នាំ។ យើង សូម ឲៃយ  
គត ់ ជា សះ សៃបើយ ឆប ៗ់  ហើយ យើង 

សងៃឃមឹ ថា  នងឹ ទទលួ បន ដណំងឹ ល្អ ព ី
គត់ » ។  

ជាមយួ គ្នា នៃះ កៃមុ Barcelona ក ៏
សរសៃរ សរ ជូន ពរ តាម បណា្ដាញ 
សង្គម   Twitter របស់ ខ្លួន ដូច គ្នា ដៃរ៖ 
«ជា ឆប ៗ់   Rustu ។ យើង គ ឺ Barce-
lona យើង នៅ ជាមួយ អ្នក ជា និច្ច » ។

កៃយ វីរុស កូរ៉ូណា រាតតៃបាត ទូទាំង 
សកលលោក  បៃទៃសតួកគី  ក៏ស្ថិត 
ក្នុងចំណមនោះ ដៃរ ហើយ តាម 
របយ ការណ៍ ផ្លូវ ការ របស់  កៃសួង 
សុខា ភិបល  បន ឲៃយដឹង ថា  មាន 
មនុសៃស ៩២១៧ នាក់ បន ឆ្លង 
ក្នុងនោះ ១៣១ នាក់ បនបត់ បង់ 
ជី វិត ៕ AFP/VN  

អ្នក ចំា ទី Rustu Recber បន លោតចាប់បល់ ពៃល កៃុមតួកគី ជួប បៃសុីល ក្នុង  World Cup ២០០២។ រូប AFP

អតីតអ្នកចំាទីរបស់ក្រមុ
អ្នកមានបុណ្រយត្រវូបន
បញ្ជនូទៅកាន់មន្ទរីព្រទ្រយ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

ទីក្រុង ម៉ា្រឌីដ :  លោក Xavi 
Hernandez បាន និយាយ 
ដដៃល ៗ   ពី បំណង បៃថ្នា   ក្នុង 
ការ ទៅ ធ្វើ ជា គៃបូង្វកឹ កៃមុ ចាស ់
របស់ ខ្លួន  នាពៃល អនាគតគឺ 
អ្នកមាន បុណៃយ Barcelona 
កៃុម លំដាប់ កំពូល នៅ បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ ប៉នុ្តៃ បាន អះអាង ថ  
លោកនឹង មិន តៃឡប់ ទៅ ជា 
ដាច ់ ខាត បៃសនិ បើ កៃមុ បៃកឹៃសា 
ពិសៃស មិន បង្កើត ឲៃយ មាន 
គំនិត ថ្មី ៗ  ក្នុង ការ ដឹក នាំ ក្លិប 
មួយនៃះ ។  

លោក Hernandez ដៃល 
បច្ចបុៃបន្ន កពំងុ ដកឹនា ំ Al-Sadd 
ជាកៃមុ អាជពី នៅ បៃទៃស កាតា 

ធ្លាប ់បាន បដសិៃធ ការស្នើ របស ់ 
Barcelona កាល ពី ខៃ មករា 
កៃយ កៃមុយកៃស មយួ នៃះ បាន 
បណ្ដៃញ គៃូ បង្វឹក  Ernesto 
Valverde ហើយ កៃយ មក ក ៏
តៃង តាំង លោក Quique Se-
tien ជា អ្នក ដឹកនាំ ថ្មី ។ 

ក្នងុ កចិ្ច សមា្ភាសនជ៍ាមយួ នងឹ 
កាសៃតនៅ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ 
La Vanguardia ដៃលចៃញ 
ផៃសាយ កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ គឺបានសៃង់ សម្ដី 
របស់លោក   Xavi  ដៃល 
និយាយ ថ  ការទិញ បាន ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធឆ្នើម  Neymar តៃឡប់ 
មក វិញ គឺ ជារឿង ដ៏ អស្ចារៃយ 

បំផុត ហើយ អតីត មិត្ត រួម កៃុម 
គឺខៃសៃ ការពារ   Carles Puyol 
នងិ ខៃសៃ បមៃើ Jordi Cruyff  ជា 
មនុសៃស ដៃ ល រូប គៃ ចង់ រួម ការ- 
ងរ  ជាមួយបំផុត ។

 បច្ចុបៃបន្ន ឃើញ ថ  ទំនាក់- 
ទំនងរវាងកៃុម បៃឹកៃសា របស់ ក្លិប 
Barcelona ដៃល មាន 
លោក  Josep Maria Bar-
tomeu ជា បៃធន នងិ កឡីាករ 
នៅ តៃ តាន តឹង ដដៃល ដោយ 
មាន ការ រិះ គន ់ ជា សធរណៈព ី
សំណាក់ កីឡាករ ឆ្នើម Lionel 
Messi ទៅ លើ  លោក    Eric 
Abidal ជាលៃខាធិការបច្ចៃក- 
ទៃស ជុំ វិញ វិវាទ កៃ ទីលាន 
មួយចំនួន។

លោក Xavi ដៃលជា អតីត 
កីឡាករ ល្អ ក្នុងការ នាំ លៃង 
ទាងំនៅ  ក្នងុ កៃមុ អ្នកមាន បណុៃយ 
និង កៃុមគោជល់ អៃសៃប៉ាញ 
បាន និយាយ ក្នុង កិច្ចសមា្ភាស 
នោះថ ៖  « ខ្ញុំ ចៃបស់ ក្នុង ចិត្ត ថ 
ខ្ញុំ ចង់ តៃលប់ ទៅ Barcelona 
ហើយ ខ្ញុំ រំ ភើប ណាស់ បៃសិន 
បើ អាច កា្លាយ ជាការពិត ។ ជាក់ 
ស្ដៃង ខ្ញុំ ចង់  ចៃៀង ចមៃៀង បទ 
តៃមួយ ជាមួយអ្នក គៃប់ គ្នា 
ពៃះ ក្នុង បន្ទប់ ផ្លាស់  សម្លៀក-   
បំពាក់ តៃូវ តៃ រីក រាយ ពោល គឺ 
មិនតៃូវ មាន បរិយាកាស អវិជ្ជ - 
មាន ឬ អាប់ អួឡើយ » ។ 

គៃូ បង្វឹក វ័យ វ័យ ៤០ ឆ្នាំ រូប- 
នៃះ បាននយិាយ  បន្ត ទៀតថ ៖ 
« គៃប់ យា៉ាង តៃូវ តៃ បៃសើរ ។ ខ្ញុំ 
ចង ់ធ្វើ ការ ជាមយួ មនសុៃស  មក ព ី
បរិយាកាស ដៃល អាច បង្កើត 
កៃុម ខា្លាំងមួយ » ។   

នៅ ពៃល សួរ បន្ត ទៀត ថ  តើ 
ការ រួម ការងរ ជាមួយ នឹង កៃុម 
បៃឹកៃសា របស់ ក្លិប បច្ចុបៃបន្ន នឹង 
អាច ជា ឧបសគ្គ ដៃរ ទៃ? លោក 
Xavi បាន ឆ្លើយ ថ ៖ « ចៃបស់- 
ណាស់ មិន មៃន អ៊ឺចឹង ទៃ តៃ ខ្ញុំ 
គៃន់ តៃ ចង់ បាន ភាព រីក រាយ 
ពិត បៃកដ ទាំង សៃុង។ ខ្ញុំ មិន 
ដងឹថ  វា អាច កើត ឡើង ឬ អត?់ 
ខ្ញុំ គ្មាន បញ្ហា ជាមួយ អ្នក ណា 
ទាំង អស់ ហើយ ខ្ញុំមាន ទំនាក់- 
ទំនង ជាមួយ   Bartomeu 
ធម្មតា » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ Xavi ក៏ បាន 
លើក ឡើង ផង ដៃរ  ពី ការ ចង់ ធ្វើ 

ការ ជាមួយមិត្ត ចាស់  Puyol 
ដៃល ធ្លាប់ លៃង ជាមួយ គ្នា  
កៃម ការ ដឹក នាំ របស់ លោក 
Pep Guardiola និង Cruyff 
ដៃលជា កូន បៃុសរបស់ អតីត 
កីឡាករ ឆ្នើមសញ្ជាតិហូឡង់ 
Johan Cruyff ដោយ បាន 
និយាយ ថ ៖ « ខ្ញុំ ចង់ រួម ការងរ 
ជាមួយមនុសៃស  ដៃល ខ្ញុំ មាន 
ទំនុកចិត្ត និង មាន ភាព ស្មាះ- 
តៃង់ ? ហើយ អ្នកដៃល យើង 
កំពុងនិយាយដល់ នោះ គឺ 
Carles Puyol ដៃល ធ្លាប់ ធ្វើ 
ជាបៃធន កៃុម Barca និង 
មា្នាក់ទៀត គឺ Jordi Cruyff 
ដៃល ជា អ្នក ជំនួញដ៏ល្អ មា្នាក់ 
ពៃម ទាងំមាន បទ ពសិធចៃើន 
ជាមួយ នឹង ការ ងរ ជា លៃខា- 
ធិការ បច្ចៃក ទៃស » ។   

ចុង កៃយ  លោក  Xavi 
ដៃល ចំណាយ ពៃល ជាមួយ 

កៃុម Barcelona ចនោ្លាះ ពី ឆ្នាំ 
១៩៩៨ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៥ ក៏ 
បាន  និយាយ ដល់ កីឡាករ 
Neymar ដៃលក្លិប នៅ តំបន់  
Catalans បាន ពៃយាយាម ទិញ 
តៃ តៃូវបាន ក្លិបអ្នកមាន Paris 
Saint-Germain នៅ បារាំង 
បដិសៃធ កាល ពី រដូវ ក្ដា កន្លង 
ទៅ ដោយ លោក បានបៃប ់ថ៖  
«កីឡាករ ក្នុង កៃុមបច្ចុបៃបន្ន គឺ 
សុទ្ធ តៃ ល្អ ៗ  ហើយ ហើយ បើ     
ខ្ញុំ ទិញ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ខ្ញុំ ចង់ បាន  
Neymar ។ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថ  តើ 
គត់នឹង ទទួល យក  នូវ ការ- 
យល់ឃើញ ពីសង្គម ខាងកៃ 
បានដៃរ ឬយា៉ាងណា? ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ កីឡា បាល់ទាត់ ខ្ញុំ មិន 
មាន ការសងៃស័យ អ្វី ទាំងអស់  
ពោល គឺ នឹងកា្លាយ  ជាការ ផ្ទៃរ 
ដ៏អស្ចារៃយ  បៃសិនបើវា កើត- 
ឡើង មៃន » ៕  AFP/VN

លោក Xavi ត្រវូ បាន កូន ក្រមុ ចាប់បោះ ឡើង លើ ព្រលលោកដឹកនំា ក្រមុ Al-Sadd ឲ្រយ ឈ្នះ ពាន Qatar Cup។ AFP

លោក Xavi ចង់ វិល ទៅ 
ដឹកនាំ ក្រុម  Barcelona 
ត្រសុំ ឲ្រយ មាន ភាពច្របាស់ លាស់ 

លោក Xavi បានអបអរជាមួយ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Messi និង Neymar កាល 
អ្នក ទំាង ៣ ល្រង ឲ្រយ ក្រមុយក្រស Barcelona ជាមួយ គ្នា។ រូបថត AFP



ក្រងុឡងុដ:៍ប្រធានក្រមុជម្រើសជាតិ
តោកំណាចអង់គ្ល្រសគឺខ្រស្រប្រយុទ្ធ
HarryKaneបាននិយាយកាលចុង
សបា្ដាហ៍ថាការប្រកួតបាល់ទាត់ក្នងុ
ក្របខ័ណ្ឌPremierLeagueប្រចំា
រដូវកាលន្រះគួរត្ររំលាយចោលប្រសិន
បើមិនបញ្ចប់ទំាងស្រងុនៅចុងខ្រមិថុនា
ដោយសារការរាតត្របាតវីរុសកូរូ៉ណា
ទ្រនោះ។
ការប្រកួតលីកលំដាប់កំពូលរបស់

ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសព្រលន្រះត្រូវបាន
ផ្អាកយា៉ាងហោចរហូតដល់ថ្ង្រទី៣០ខ្រ
ម្រសាដោយសារការផ្ទះុនូវជំងឺកូវីដ១៩
ស្របព្រលការប្រកាសពីការពន្រយារព្រល
ដ្រលទំនងនឹងមានបន្ថ្រមទៀតនឹងត្រវូ
ប្រកាសឲ្រយដឹងឆាប់ៗ ន្រះ។
មិនទាន់មានដំណោះស្រយច្របាស់-

លាស់ថាតើព្រលណាការប្រកួតបាល់-
ទាត់នឹងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅ
ឡើយទ្របុ៉ន្ត្រព្រតឹ្តកិារណ៍អឺរូ៉ឆា្នាំ២០២០
(Euro2020)ត្រវូបានលុបចោល
ហើយដ្រលន្រះផ្ដល់ឱកាសឲ្រយការ-
ប្រកួតប្រជ្រងក្នងុស្រកុប្រចំារដូវកាលន្រះ
ពិស្រសលីកអាជីពធំៗ អាចធ្វើស្រចក្ដ-ី
សម្រចចុងក្រយនៅរដូវក្តៅន្រះ។
បុ៉ន្ត្រសម្រប់កីឡាកKaneដ្រល

បច្ចបុ្របន្នល្រងជាមួយក្រមុមាន់ខ្នាយ-
មាសTottenhamHotspurបាន
បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លនួថាមិនចង់
ឲ្រយប្រធានរៀបចំក្របខ័ណ្ឌPremier
Leagueបណោ្ដោយឲ្រយយុទ្ធនាការ
នាព្រលន្រះទៅហួសខ្រមិថុនានោះទ្រ

ឬសូម្របីត្រការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី
២០២០-២០២១ដូចបានស្នើឡើងនូវ
ព្រលវ្រលាខ្លះកន្លងមក។
និយាយជាមួយលោកJamieRed-

knappជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម
Liverpoolក្នងុកម្មវិធីផ្រសាយផ្ទាល់តាម
ប្រព័ន្ធបណា្ដោញសង្គមInstagram
កីឡាករKaneបានប្រប់ថា៖«ខ្ញុំដឹង
ថាអ្នករៀបចំPremierLeagueនឹង
ធ្វើគ្រប់យា៉ាងតាមដ្រលពួកគ្រអាចដើម្របី
បញ្ចប់រដូវកាលន្រះទំាងស្រងុហើយខ្ញុំ
ដឹងថាពួកគ្រកំពុងពិចារណារាល់ជម្រើស
ដ្រលអាចទៅរួច»។
ខ្រស្រប្រយុទ្ធរបស់អង់គ្ល្រសKaneបាន

និយាយបន្តថា៖«សម្រប់ខ្ញុំខ្ញុំមាន
ជំនឿថាយើងពិតជាចំាបាច់ក្នងុការ-
ព្រយាយាមបញ្ចប់រដូវកាលន្រះឲ្រយបាន។
បុ៉ន្ត្រវាត្រវូការដំណោះស្រយច្របាស់-
លាស់មួយដ្រលមានភាពព្រញល្រញ
ទើបគ្រប់គ្រន់។សម្រប់ការប្រកួត
ដ្រលអូសបនា្លាយដល់ខ្រកក្កដានិង
សីហានិងការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីខ្ញុំ
មើលមិនឃើញពីផលចំណ្រញនៅ
ក្នងុនោះទ្រ។បុ៉ន្ត្រជាក់ស្ដ្រងខ្ញុំមិនសូវ
ដឹងរឿងរា៉ាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរបប
ន្រការរៀបចំចាត់ច្រងការប្រកួតនិង
រឿងរា៉ាវខងហិរញ្ញវត្ថុឡើយ»។
កីឡាករវ័យ២៦ឆា្នារូំបន្រះបាននិយាយ

បន្ថ្រមថា៖«សម្រប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លនួគឺគ្មានអ្វី
សង្រស័យទ្រចង់បញ្ចប់នៅចុងខ្រមិថុនា។
ប្រសិនបើមិនអាចបញ្ចប់រដូវកាលទំាង
ស្រងុតាមអ្វីដ្រលខ្ញុំលើកឡើងទ្រយើង

ត្រវូត្រពិនិត្រយមើលជម្រើសផ្រស្រងទៀត
ព្រមទំាងគ្រន់ត្ររៀបចំផ្រនការសម្រប់
រដូវកាលថ្មីបុ៉ណោ្ណោះ»។
ការប្រកួតប្រចំាក្របខ័ណ្ឌPremier

Leagueអាចនឹងត្រវូរៀបចំនាព្រល
ខងមុខដោយអត់មានអ្នកគំទ្រចូល
រួមលើកទឹកចិត្តដើម្របីបញ្ចប់រដូវកាល
ដ្រលនៅស្រសសល់ព្រលច្របាប់ហាម
មិនឲ្រយច្រញក្រផ្ទះនៅចក្រភពអង់គ្ល្រស
ត្រវូបានបញ្ចប់។ទោះជាយា៉ាងណាក៏-
ដោយក៏កីឡាករKaneមិនគិតថាការ-

ពន្រយារព្រលរដូវកាលនឹងជួយគ្រប់គ្នា
ឲ្រយបានប្រសើរនោះទ្រជាពិស្រសបើ
រំកិលរហូតដល់ឆមាសបនា្ទាប់។
កីឡាកររូបន្រះបាននិយាយបន្តថា៖

«រដូវកាលន្រះត្រវូបានពន្រយារព្រលបន្ត
ទៀតដ្រលវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់
ដល់រដូវកាលក្រយដល់ការប្រកួតអឺរូ៉
ឆា្នាំ២០២១និងសូម្របីត្រWorldCup
ឆា្នាំ២០២២។ន្រះគ្រន់ត្រជាការយល់
ឃើញរបស់ខ្ញុំបុ៉ណោ្ណោះ»។
ជាចុងក្រយខ្រស្រប្រយុទ្ធដ៏មានទ្រព-

កោសល្រយHarryKaneបាននិយាយ
ថា៖«ទោះជាយា៉ាងណាទំាងអស់ន្រះ
វាហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីដ្រល
ខ្ញុំអាចធ្វើមា្នាក់ឯងបានទ្រដូច្ន្រះតាម
ទស្រសនៈរបស់ខ្ញុំ ពួកយើងត្រមឹត្រអាច
រង់ចំាមើលថាអ្វីនឹងកើតឡើង។ជាមួយ
នឹងក្ដីសង្រឃឹមយា៉ាងព្រញល្រញគ្រប់-
យា៉ាងនឹងត្រូវដោះស្រយបានលឿន
បំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើបានហើយ
ពួកយើងនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពប្រក្រតី
ឡើងវិញ»៕AFP/VN

ថ្ង្រអង្គារទី៣១ែខមីនាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

Kane ឲ្យរំសាយរដូវកាលចោល បើមិនអាចចប់ខ្មិថុនា

ក្រងុឡសូអ្រនជលឺ្រស:កឡីាករ
បាល់ទាតអ់ាម្ររកិាងំ(Amer-
icanFootball) របស់ក្រុម
GreenBayPackersនៅ
ក្របខ័ណ្ឌNFLគឺ Aaron
Rodgersដ្រលល្រងក្នុង
តណំ្រងកា្វាធរ័ប៊្រក(Quarter-
back)បានប្រើប្រស់យន្ត-

ហោះផ្ទាល់ខ្លួនជិះច្រញពី
ប្រទ្រសប៉្ររូពោលគឺចំណ្រញ
ព្រល១៥នាទីមុនព្រលាន
យន្តហោះត្រូវបិទដោយសារ
ការរាលដាលវីរុសកូរ៉ូណា។

កាលពីចងុសបា្ដាហ៍កន្លងទៅ
កីឡាករRodgersបានរៀប-

រាប់រឿងរា៉ាវពាក់ពន័្ធនងឹការភយ័
ខ្លាចក៏ដូចជាពន្រយល់នូវការ
ចាកច្រញយា៉ាងឆាប់រហ័ស
របស់គត់ជាមួយមនុស្រស៣
នាក់ផ្រស្រងទៀតពីប្រទ្រស
អាម្ររិកឡាទីន(South
American)មួយន្រះ។
កីឡាករវ័យ៣៦ឆា្នាំរូបន្រះ

បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី
មួយដ្រលមានឈ្មាះPat
McAfeePodcastShowថា៖
«វាពិតជាចលាចលម្រនទ្រន
នៅព្រលានយន្តហោះនោះ»។
កីឡាករRodgersបាន
និយាយពីហ្រតុផលសំខន់
ដ្រលអាចពកួគ្រចាកច្រញបាន
លឿនទាន់ព្រលគឺដោយសារ
ពួកគ្រមានយន្ដហោះផ្ទាល់-
ខ្លួន។
កីឡាករRodgersដ្រល

ប្រកបអាជពីជាមយួក្រមុGreen
BayPackersតាំងត្រពីឆា្នាំ
២០០៥ រហូតដល់បច្ចុប្របន្ន
បាននិយាយបន្តថា៖ «ព្រល
ពកួយើងទៅដល់ព្រលានយន្ត-
ហោះដចូជាម៉ាង៧ព្រកឹព្រល
នោះមនុស្រសណ្រនណាន់តាន់-
តាប់ម្រនទ្រនសូម្របីត្រកម្រើក
ខ្លួនក៏ពិបាកដ្ររ។ខ្ញុំកំពុងគិត
ថាវាមនិមានសវុត្ថភិាពឡើយ។
អ្នកពាក់មា៉ាស់មនិច្រើននោះទ្រ
ដូច្ន្រះបរិយាកាសទីនោះពិត
ជាគួរឲ្រយខ្លាចណាស់»។
កីឡាកររូបន្រះបន្តទៀតថា៖

«ត្រមិនដឹងយា៉ាងម៉្រចយើង
អាចធ្វើឲ្រយគ្រប់យា៉ាងបានមុន
ព្រលពួកគ្របិទព្រលានយន្ដ
ហោះដោយសារអាកាសធាតុ
ពិតជាអាក្រក់ណាស់។ពួកគ្រ
បានកំណត់ព្រលដើម្របីធ្វើការ
បិទព្រលានទាំងមូលហើយ
យើងមានព្រលប្រហ្រលជា
១៥នាទី»។
កីឡាករRodgersបានធ្វើ

ការប្រដូចសកម្មភាពនៅថ្ង្រទី
១៨ខ្រមីនានោះទៅនឹងខ្រស្រ
ភាពយន្តរបស់ហូលីវូដដោយ
គ្រនិយាយថា៖ «វាដូចជាការ
យល់សប្ដិអាក្រក់មួយអ៊ីចឹង។
អ្នកទាំងអស់ធា្លាប់មើលភាពយន្ត
រឿង 'Argo'ដ្ររឬទ្រ?ចុង-
បញ្ចប់ន្រសាច់រឿងព្រលពួក-
គ្រប្រណាំងគ្នានៅព្រលាន
យន្តហោះ»។
Rodgersបាននិយាយ

បន្ថ្រមទៀតថា៖ «អរគុណ-
ណាស់ដ្រលអត់មានអ្នកណា
តាមពកួយើងឬក៏ចាប់ពកួយើង។
យើងមិនចាំបាច់និយាយភាសា
ហា្វាសុី (Farsi)ដើម្របីបាន

ត្រលប់មកប្រទ្រសវិញប៉ុន្ត្រ
មានបញ្ហាមយួចនំនួដ្រលយើង
បារម្ភយើងនឹងមិនបានច្រញ
ទៅខងក្រឡើយ»។
កឡីាករRodgersដ្រលរស់

នៅទីក្រុងMalibuក្នុងរដ្ឋ
Californiaក៏បានឲ្រយដឹងដ្ររ
ថារូបគ្រនិងមិត្តស្រីរបស់ខ្លួន
DanicaPatrickដ្រលជា
អតីតអ្នកប្រណាំងឡានមាន
សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អ
ទាំង២នាក់ហើយក៏ប្រប់ដ្ររ
ថាអ្នកដ្រលរមួដណំើរទៅល្រង
ប្រទ្រសប៉្ររូជាមយួគ្នាគ្មានអ្នក
ណាមា្នាក់ឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានោះ
ឡើយ»។
ព្រលត្រលប់មកដល់សហរដ្ឋ

អាម្ររិកវិញកីឡាករRodg-
ersមានរឿងរា៉ាវជាច្រើនដ្រល
ត្រូវគិតគូរមានដូចជាប្រព័ន្ធថ្រ-
ទាំសខុភាពដ្រលមនិទាន់បាន
ដោះស្រយក្រមឥទ្ធិពលន្រ
ការរាតត្របាតការហាមមិនឲ្រយ
ច្រញក្រផ្ទះដ្រលនៅត្របន្ត
និងការនៅដាច់ពីអ្នកដទ្រ
ជាដើម៕AFP/VN

Rodgersបានហោះច្ញពីប្ទ្សប្៉រូ ទំាងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច

កីឡាករAaronRodgersពាក់អាវល្រខ១២ត្រវូNickBosaកីឡាករគូប្រជ្រងទាញអាវ។រូបថតAFP

ខ្រស្រប្រយុទ្ធHarryKaneបានសុ៊តបាល់កាត់ពីមុខក្រមុSouthamptonក្នងុការប្រកួតPremierLeagueកន្លងមក។រូបAFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ខណៈ  ឃើញ មតិ្ត   អ្នក សលិ្បៈ កពំងុ ត ្
សសក្ សស្នំងឹ កា រនាយំក  បក្ ់សបប្រុស ធម៌  
តាម  សទ្ធា    ជ្ះ  ថ្លានោះ តា រា ចម្ៀងស្ី សំឡ្ង   
ពរីោះ    មតុ  ទើប  ត ្ឈ្នះ ពាន The Mask Singer 
នៅ ប៉ុស្តិ៍ ហង្សមាស ថ្មី ថ្មោង   ក ញ្ញា  ចំរើន សុភ័ក្  
ក៏  បាន  បរិច្ចាគ ប្ក់ ១ពាន់ដុល្លារ ក្នុង មូល និធិ   
ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ នឹង ជំងឺ ឆ្លង ដោយសរ ម្រោគ  
កូវើដ១៩នឹង គ្       ផង ដ្រ ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្រ  ថ មហាជន បានជ្ប រួច-  
មក  ហើយ   កញ្ញា ចរំើន សភុក័ ្ ធ្លាប ់ ជា បក្្ខភាព 
ក្នងុ  ការ បឡ្ង ចម្ៀង លដំាប ់ពភិព លោក   ម្តង គ ឺ  
កម្ម វិធី  The Voice Cambodia រដូវ   កាល - 
ទ ី១ នងិ  បាន កា្លាយ ជា តារា  ចម្ៀង ដ ៏ពញ្  នយិម 
មួយ  រូប ប្ចំ We Production ដ្ល ជា   បុត្- 
សម្ព័ន ្ធ ផលិតកម្ម  ហង្ស   មាស  ថ្ម  ទៀត ផង។ 
ក ្ពទីកឹដមសឡំង្ពរីោះរណ្ដ ំកញ្ញា ក ៏អាច  បក- 
សយ្  ចម្ៀងគប្ ់ទមង្ ់ទងំ សលិប្ៈ  បព្ណ្ ី 
និង សម័យ  ហើយកាលពីរាត្ី ថ្ង្ ទី ២៩ ខ្មីនា 
ឆ្នាំ ២០២០  កន្លង  ទៅ ថ្មី ៗ   កញ្ញា ចំរើន សុភ័ក្ 
បាន   កា្លាយជា  មា្ចាស ់ជយ លភ ីក្នងុកម្មវធិបីឡ្ង- 
ចម្ៀង  របាងំមខុ ឬ   T he Mask Singer ដោយ 
ទទួល  បាន ប្ក់រង្វាន់ ១០០លនរៀល ។ 

 តារា  ចម្ៀង  ស ្ី  បច្ចុប្បន្ន កំពុង ត្ ជ្ក នៅ - 
ក្ម ទ្នំផលិត កម្ម  We Production ដ្ល 
ជា     បតុ ្សម្ពន័្ធ ផលតិ  កម្ម  ហងស្   មាស កញ្ញា ចរំើន 
សុភ័ក្ ក៏ បាន បញ្ជាក់ ប្ប់ពី ទឹក ចិត្ត ទទូច ចូល- 
 រួម  បរិច្ចាគ ទៅ មូលមូ ល និធិ សប្បុរស - 
ធម៌   ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ ឆ្លង កូវើដ ១៩   
នោះ     ដ្រ ថ៖ «តាម ពិត ទៅ 
កយ្     ព ីបាន ឃើញ បង ប្អនូ  
អ្នក   សលិប្ៈ ចលូ រមួ បរចិ្ចាគ 
បក្ ់នោះ នាង ខ្ញុ ំ ក ៏បាន 
នឹក  ចង់  ចូល រួម  ភា្លាម ៗ  
ដ្រ ត្ ដោយ សរ  - 
ខណៈ ពល្ ថ្មីៗ  ន្ះ 
ខ្ញុ ំក ៏កពំងុ ត ្ត្ៀម 
ខ្លួន ទៅនឹង ការ-  
ប្ឡង  ន្ កម្ម វិធី    
The Mask-  
Singer ន្ះ ផង 
ដរ្ ។ ហើយ នាង- 
ខ្ញុំ  ក៏ បាន គិត រួច - 
ស្ច  ហើយ ដ្រ -  
ប្សិន បើ នាង  ខ្ញុំ 
មាន ឱកាស ឈ្នះ - 
ពាន   ពី កម្មវិធី នោះ ខ្ញុំ 
នឹង បរិច្ចាគ ក្នុង កម្ិត 
មួយ  សម ស្ប តាម-  
លទ្ធ  ភាព របស់ ខ្លួន ។ 
សំណាង  ល្អ បាន មក-  
ដល់ គឺ ខ្ញុំ មាន ឱកាស 
នោះ   មន្ ទោះ  បជីា-  

នាង  ខ្ញុំ ពុំ ទន់ ទទួល បាន ប្ក់ រង្វាន់ នោះ នៅ- 
ឡើយម្ន ក្តី ត្ ទឹក ចិត្ត ចង់ ចូល រួមបរិច្ចាគ គឺ   
ពិត ជា មិន អាចរង់ចំ បាន ទើប   ចូល 
តាម    លទ្ធ- ភាព ខ្លួន ត្ ម្តង គឺ ចំនួន 

ប្ក់ ១០០០ដុល្លារ  
ព្ះ  ថ ចនំនួ ន្ះ 
ហាកដ់ចូ ជា  ច្ើន  
ដ្រ  សម្ប់ នាង-  
ខ្ញុំ ជាអ្នក សិល្បៈ-  
មួយ  រូប  ដ្ល  មិន 

សូវ  ជា សម្បូរ  ធន-  
ធន ច្ើន »៕

LIFESTYLE

ចំរើន សុភ័ក្រ ឈ្នះពានភ្លាម  បរិច្ចាគ  
$១ពាន់ជួយទប់ស្កាត់ កូវើដ ១៩ ភ្ល្រត 

កញ្ញា ចំរើន សុភ័កេ បរិច្ចាគ  $១ពាន់  ទប់ ស្កាត់ កូវើដ១៩  

កេយពីឈ្នះពានThe Mask Singer។ រូប ហ្វ្សប៊ុក 

តារា ចមេៀងសេី 
ដេល អភិវឌេឍខ្លនួពី 
ចមេៀង បេពេណី 
មក សម័យ កញ្ញា 
ចំរើន សុភ័កេ   ។ 

រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

www.postkhmer.com

ការ បេកួត បេដាល់គុនខ្មេរ ដេល  តេវូបន រៀបចំ នៅ លើ សង្វៀន ស្ថានីយទូរទសេសន៍ CNC កន្លង មក។ ឈន ណន

សង្វៀន ប្រដាល់ចំនួន៣ នឹង  បើក 
ការ  ប្រកួត ឡើងវិញនៅ ចុងសប្តាហ៍ន្រះ
   ឈន  ណន

ភ្នំពេញៈ សង្វៀន ប្ដាល់ 
ចំនួន ៣ មាន CNC បាយ័ន 
និង សង្វៀន ថន នឹងចប់- 
ដណំើរ ការ បក្តួ បដ្ាល ់ឡើង 
វញិ នៅ ចងុ សបា្តាហន៍្ះ ប៉នុ្ត ្វា 
ជា ការ ប្កួតបិទ ទ្វារ  គ្មោន 
អ្នកទស្សនា ត្ មានការ ផ្សាយ 
ផ្ទាល់ ចំណ្ក សង្វៀន PNN 
និងសង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ ល្ខ ៥ នៅ  
មិនទន់បើក ការ ប្កួត វិញ ទ្  
ហើយ សង្វៀន អាសុីអាគ្ន្យ៍ 
កំពុង ស្ថិតក្នុងការ ពិភាក្សា 
ជាមយួ មា្ចាស ់ឧបត្ថម្ភ ថ គរួ បើក 
នៅព្ល ន្ះ វិញ ឬ យ៉ាង ណា។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទំង 
សង្វៀន CNC បាយ័ន និង 
សង្វៀនថន មាន ការ  ផ្គូផ្គង 
ត ្កឡីាករខ្មរ្ នងិ  ខ្មរ្ប៉ណុ្ណោះ 
គឺ គ្មោន  ការ ប្កួត គូ អន្តរជាតិ 
នោះ ទ្ ព្ះ  បច្ចុប្បន្នន្ះ  
កម្ពុជា បាន សម្ច ផ្អាក ការ- 
ផ្តល់ទិដា្ឋាការ រយៈ ព្ល ១ ខ្ 
សម្ប់ ភ្ញៀវ  បរទ្ស ដើម្បី 
ទប់ស្កាត់ការ រើក រាល ដាលជំងឺ 
កូវើដ ១៩ ប៉ុន្ត្ បើ ជន បរទ្ស 
ណា មាន បំណង ចូល មក 
កម្ពុជា ពួកគ្ ត្ូវ មាន លិខិត- 
បញ្ជាក ់សខុភាព នងិមាន បណ្ណ 
ធនារា៉ាប់រង ដ្ល មានទឹក- 
ប្ក់   មិន ក្ម ៥មុឺន ដុល្លារ 
ឡើយ ហើយ លក្ខខណ្ឌ ន្ះ គឺ 
ខាង អ្នក នា ំកឡីាករ បរទស្ មក 
ប្កួត នៅ កម្ពុជា មិនអាច ធ្វើ 

បាននោះ ទ្។
បើទោះ បីជាការ ប្កួតន្ះ  

នឹង ត្ូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ គ្មោន 
វត្តមាន កីឡាករ បរទ្ស ប៉ុន្ត្ 
លោក នាង សុីវុតា្ថា អ្នក គ្ប់- 
គ្ង កីឡា ប្ដាល់នៅ សង្វៀន 
បាយ័ន បាន ប្ប់ កាល ពី 
រសៀល ថ្ង្ចន្ទ ម្សិល មិញ ថ៖  
«យើង មាន ការ ប្កួតចំនួន ៦ 
កម្ម វិធី ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ដដ្ល 
ប៉នុ្ត ្នៅ សបា្តាហន៍្ះ យើង មាន 
ការ ប្កួតត្  ខ្ម្រ  និងខ្ម្រ ទ្»។

 នៅ ក្នងុ រយៈ ព្ល ចងុ ក្យ 
ន្ះ សង្វៀន បាយន័ ដល្ មាន 
ទី តាំងនៅ ស្ទឹង មានជ័យ នោះ 
មាន កម្ម វិធី ប្កួតច្ើនជាង គ្ 
ក្នុង ១សបា្តាហ៍ៗ ដោយ  មាន 
ការ ប្កួត ពី ថ្ង្សុក្ ដល់ ថ្ង្ 
អាទិត្យ ក្នុង នោះ នៅ ថ្ង្ សុក្ 
មាន ១កម្ម វិធី( ប្ដាល់ គុន-
ខ្មរ្គបូតូា) ដោយ ធ្វើ ព ីម៉ាង ៧ 
យប់  ដល់ ម៉ាង ៩។

ចណំក្ នៅ ថ្ងស្ៅរ ៍មាន កម្ម- 
វិធី ប្កួតគុនខ្ម្រ មិត្ត ភាព និង 
គូមា៉ារា៉ាតុង ដណ្ដើម ប្ក់ លន 
ព ីម៉ាង ៣ រសៀល ដល ់ម៉ាង ៥ 
ហើយពី ម៉ាង ៦ ល្ងាច ដល់ 
ម៉ាង៨ យប់ ថ្ង្ សៅរ៍ ដដ្ល 
ន្ះ ជា ការបក្តួ បដ្ាល ់របស ់
ភ្សជ្ជៈ Wurks។ រើឯ នៅ ថ្ង្ 
អាទិត្យ មាន ចំនួន ៣ កម្ម វិធី គឺ 
បដ្ាល ់ គនុខ្មរ្ សប្ៀរកម្ពជុា 
ពី ម៉ាង ៨ ព្ឹក ដល់ ម៉ាង ១០ 
កម្ម វិធី ប្កួត ភ្សជ្ជៈ Boost-
rong ពី ម៉ាង ១២ ដល ់ម៉ាង 

២:៣០ រសៀល និងការ ប្កួត 
របស់ កម្ម វិធី ខារា៉ាបាវ ពី ម៉ាង ៦ 
ល្ងាច ដល់ ម៉ាង ៨ យប់។

ដោយ ឡ្ក លោក មា៉ា សីុថ្ត 
អ្នក គ្ប់ គ្ង  កម្ម វិធី កីឡា ប្ដាល់  
ប្ចំ នៅ សង្វៀន CNC បាន 
ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ព្ឹក 
ថ្ង្ ចន្ទថ៖ « នៅ សបា្តាហ៍ន្ះ 
យើង មានការ ប្កួត ៤ កម្ម វិធី 
រវាង កីឡាករ ខ្ម្រ និងខ្ម្រ ក្នុង 
នោះ មាន កម្ម វធិកីម្ពជុា សង្វៀន 
គុនខ្ម្រ ការ ប្កួតខារា៉ាបាវ 
ដណ្ដើម បក្ ់លន កម្ម វធិ ីអ្នក- 
តស៊គូនុខ្មរ្ គោជល ់នងិ កម្ម វធិ ី
ប្ដាល់ កំពូល អ្នក ប្ដាល់ 
គុនខ្ម្រ ភ្សជ្ជៈ រ៉្តអាន»។

បើ តាម ការ លម្អិត ពី លោក 
មា៉ា សុីថ្ត បាន ឲ្យ ដឹង ថ 
សមប្ ់ កម្ម វធិ«ីកម្ពជុា សង្វៀន 
គុនខ្ម្រ» ដ្ល ធ្វើ  នៅ ថ្ង្សៅរ៍ 
ពី ម៉ាង ៨ ដល់ ម៉ាង ១០ ព្ឹក 
មានការ បក្តួ ៤ គ ូឯការ បក្តួ 
គុនខ្ម្រ ខារា៉ាបាវ ដណ្ដើម ប្ក់ 
លន ដ្ល ធ្វើ នៅ ថ្ង្សៅរ៍ ដ្រ 
ពមី៉ាង ២ រសៀល ដល ់ម៉ាង ៤ 
មាន ៥គូ ហើយ ការ ប្កួត 
អ្នកតស៊ូគុនខ្ម្រ គោជល់ ដ្ល 
ធ្វើ នៅ ថ្ង្សៅរ៍ ពីល្ងាច ម៉ាង 
៥:៥០ ដល់ ម៉ាង៨ យប់ មាន 
៤គូ ចំណ្ក  ការ ប្កួត កំពូល 
អ្នក ប្ដាល់ គុនខ្ម្រ ភ្សជ្ជៈ 
រ៉ត្អាន ដល្ ធ្វើ នៅ ថ្ងអ្ាទតិយ្ 
ពី ព្ឹក ម៉ាង ៨ ដល់ ម៉ាង ១០ 
មាន ៥គូ។

ទន្ទឹម ជា...តទៅ ទំព័រ  ២១
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