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ម្ចាស់ពាន២រូបគឺលោក
នីរតនានិងលោកថែល
ថែលែចមុខក្នុងកុនភាគនៅ
ប៉ុស្ដិ៍ហង្សមស...ទំព័រ២៤

សកម្មភាពទិញលក់អចលនទែព្យ
នៅបែទែសកម្ពុជាមនលក្ខណៈ
ថមថយប៉ុន្ដែចំណែកតម្លែនៅតែ
ថែរដដែល...ទំព័រ១២

សែដ្ឋកិច្ច
បែមុខអង្គការសហបែជាជាតិ
ពែមនថាវីរុសកូរ៉ូណាគឺជាវិបត្តិ
អាកែក់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គែម
លោកលើកទី២...ទំព័រ១៦

អន្តរជាតិ

ជីវិតកម្សាន្ត

ប្រកាសហាមលក់
ឱសថសម្ភារព្រទ្រយ
និងសារធាតុសម្លាប់
ម្ររោគលើអនឡាញ

ថ្រព្រមនបន្តការប្រកាសអាសន្នបើសិនសា្ថានភាពកូវីដ១៩មិនធូរស្រលទ្រ

ប្រងលក់រាយនៅកម្ពជុាបន្តធា្លាក់ចុះខ្លាងំចាប់ពីដើមខ្រម្រសាន្រះ

ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដពីី
ការគ្រប់គ្រងប្រទ្រស-
ជាតិស្ថតិក្នងុភាពអា-
សន្នត្រវូបានព្រងរួច

ឥទ្ធិពលន្រវីរុសកូរូ៉ណាបានធ្វើឲ្រយតម្ល្រ

ឡុង គីមម៉ារីតា 

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល
ប្រកាសហាមលក់ឱសថឧបករណ៍ 
បរកិា្ខារព្រទ្រយនងិសារធាតុសម្លាប់
ម្ររោគផ្រស្រងៗទៀតទាក់ទងនឹង
វសិយ័សខុាភបិាលនៅលើប្រពន័្ធ
អនឡាញដោយក្រសងួចាតទ់កុ
ផលិតផលដ្រលបានប្រកាស
លក់តាមអនឡាញទាំងនោះ
ភាគច្រើនមនិមនច្របាប់អនញុ្ញាត  
និងមិនមនគុណភាពត្រឹមត្រូវ។
ការដ្រលក្រសួងធ្វើការហាម-

ឃាត់ប្របន្រះដោយសារកន្លងមក  
ក្រសួងធា្លាប់បានទិញអាល់កុល
ក៏ដូចជាសារធាតុសម្លាប់ម្ររោគ
មួយចំនួនពីអ្នកលក់តាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញមកពិនិត្រយគុណភាព 
ហើយឃើញថាអាលក់លុឬសារ-
ធាតុសម្លាប់...តទៅទំព័ រ ៦

កៃងុ បាងកកៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ
ប្រយុធចាន់-អូចាកាលពីម្រសិលមិញ
បានថ្ល្រងប្រប់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយក្រយ
ជនំបួនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាលោកអាចបន្ត
ក្រឹត្រយប្រកាសអាសន្នសម្រប់១ឬ២ខ្រ
ទៀតបើសនិសា្ថានភាពជងំឺកវូដី១៩នៅ

ក្នុងប្រទ្រសថ្រមិនធូរស្រលទ្រ។
លោកប្រយុធបានថ្ល្រងថា៖«រដ្ឋាភិ-

បាល កំពុងតាមដនសា្ថានការណ៍ន្រះ
យ៉ាងយកចិត្តទុកដក់។បើតាមសា្ថាន-
ការណ៍បច្ចុប្របន្នន្រះរដ្ឋាភិបាលទំនងជា
មិនដកការប្រកាសអាសន្ន នៅព្រល-

ឆាប់ៗន្រះទ្រ»។
លោកប្រយុធ ចាន-អូចា បាន

ប្រកាសដក់ប្រទ្រសក្នុងសា្ថានភាពគ្រ-
អាសន្នដ្រលបានចូលជាធរមនចាប់ពី
ថ្ង្រទី២៦ខ្រមីនា ហើយបន្តរហូតដល់
ថ្ង្រទី៣០ខ្រម្រសា។...តទៅទំព័រ  ១៦

 នៀម  ឆៃង 

ភ្ន ំពៃញៈ  ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ស្ដី
ពីការគ្រប់គ្រងប្រទ្រសជាតិស្ថតិ
នៅក្នុងភាពអាសន្ននឹងត្រូវ 
អនុម័តដោយរដ្ឋសភាពដោយ
មិនឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំព្រញអង្គ-
គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ហើយអាចដក់
ទោសទណ្ឌអ្នកល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ
រហូតដល់១០ឆា្នាំ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន

ស្រនកាលពីថ្ង្រអង្គារបានដឹក-
នាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្រយស្រចក្ដីព្រង
ច្របាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទ្រស
ក្នុងគ្រអាសន្នដើម្របីត្រៀមប្រើ
ក្នុងករណីដ្រលការរាតត្របាតន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩មិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។
យោងតាមស្រចក្ដីព្រងច្របាប់

ដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ទទួលបាន
ច្របាប់ន្រះមន៥ជពំកូនងិ១១
មត្រ បង្កើតឡើងក្នុងគោល-
បំណងកំណត់...តទៅ ទំព័រ ៩

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ តម្ល្រប្រងឥន្ធនៈ
លក់រាយនៅកម្ពជុាបានធា្លាក់
ថ្ល្រយ៉ាងគំហុកមិនធា្លាប់មន
ក្នងុរយៈព្រលជាង១ទសវត្រសរ៍
មកន្រះបើគតិចាប់តាងំពីការ
ងើបឡើងន្រស្រដ្ឋកិច្ចសកល
កាលពីឆា្នាំ២០០៨។ការធា្លាក់
ចុះតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈនៅព្រល
ន្រះគឺដោយសារត្រភាពតាន-
តឹងពិភពលោកជាពិស្រស

ការរកីរាលដលន្រវរីសុករូ៉ណូា  
ដ្រលបាននងិកពំងុរខំានដល់
ខ្រស្រចង្វាក់ផលិតកម្មសកល។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹរបសក់្រ-

សងួពាណជិ្ជកម្មកាលពីថ្ង្រពធុ 
បានឲ្រយដងឹថាតម្ល្រប្រងសាងំ
លក់រាយនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ង្រ
ទី១ដលថ់្ង្រ១៥ម្រសាគឺមនិត្រវូ 
លើសពី២៣៥០រៀលក្នុង
១លីត្រ ចំណ្រកប្រងម៉ាស៊ូត  
គឺមិនត្រូវលើសពី២៤៥០
រៀល។...តទៅ ទំព័រ  ១០ តារាង តម្លៃ បៃង   នៅ តាម សា្ថានីយកាល ពី មៃសិល មិញ ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ចិន ជួយសម្ភារ ពៃទៃយ ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩
សម្ភារព្រទ្រយចិនព្រលដឹកមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគារចិននិងអនុព័ន្ធយោធាចិនកាលពី

ថ្ង្រម្រសិលមិញបានផ្ដល់សម្ភារបរិកា្ខារវ្រជ្ជសាស្ត្រសម្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងកិច្ចការពារនិងទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩...(ព័ត៌មន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៥)។រូបថតហ្រងជីវ័ន



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋ មន្រ្ដ ីក្រសួង 
យុត្ដធិម៌  ដ្រល ទើប ឡើង កាន់ តំណ្រង ថ្ម ីបាន 
ប្រកាស ពន្រយារព្រល  ការ ដាក់ ឱ្រយ ដំ ណើ រការ 
ជាផ្លវូ ការ សាលា ឧទ្ធរណ៍ តំបន់  ស្ថតិ  នៅ  ខ្រត្ដ 
ព្រះសីហនុ ដោយ សារ ត្រ អគារ  សម្រប់ ធ្វើ- 
ការ   ន្រ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ថ្ម ីន្រះ មិន ទាន់ សាង-  
សង់ រួច រាល់ ខណៈ សា លា ឧទ្ធរ ណ៍  តំ បន់ 
ចំនួន  ពីរ ទៀត គឺ បាត់ដំបង និង ត្របូង ឃ្មុ ំត្រវូ  
បើក  ដំណើរការ ជំនំុជម្រះ រឿង ក្ដ ីផ្លវូការ   ចាប់ពី 
ថ្ង្រទី ១ ខ្រ ម្រសា ន្រះ តាម ការ គ្រង ទុក  ។ 

លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នកនំាពាក្រយ ក្រសួង 
យុត្តធិម៌  ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រ ពុធ 
ម្រសិលមិញ ថា តាម ការ គ្រង ទុក ក្រសួង នឹង 
ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ  សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ទំាង  
៣ តាម ការ ត្រស់បង្គាប់ ដាក់ ឲ្រយ ដំណើរ ការ  
របស់ ព្រះមហាក្រសត្រ   ចាប់ពី ថ្ង្រទី ១ ខ្រ ម្រសា។  
ក៏បុ៉ន្ដ្រ ឥឡូវ ន្រះ ដាក់ ដំណើរ ការ បាន ត្រ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ ត្រ២បុ៉ណ្ណោះគឺ សាលា 
ឧទ្ធរ  ណ៍  តំបន់  ក្នងុ ខ្រត្ដ បាត់ ដំបង  និងខ្រត្ដ  
ត្របូង ឃ្មុ។ំ ចំណ្រក  សាលា ឧទ្ធរណ៍ ខ្រត្ដ ព្រះ- 
សីហនុ គឺ ត្រវូ ពន្រយារព្រល សិន  «ដោយសារត្រ 
ដំណើរ ការ ន្រ ការ សាង សង់ (អគារ) មិនទាន់  
រួច រាល់ មន ការ យឺត យ៉ាវព្រះ ត្រ មន ការ- 
រីក រាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩  បណ្ដាល ឱ្រយ 
មន  ការ រំាង ស្ទះ ដំណើរ ការ ន្រ ការ  សាង សង់ 
បាន  ជា ត្រូវ ធ្វើ ការ ពន្រយារន្រះ នឹង ត្រូវ ដាក់ 
ដំណើរ កា រ    នៅព្រល ក្រយ ។ ក៏បុ៉ន្ដ្រ សាលា 
ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ ២ទៀត  នៅ ដាក់ ដំណើរ   ការ 
ធម្មតា ដូចការ គ្រង ទុក   »។ 

តាម ព្រះរាជក្រតឹ្រយ ស្ដពីី ការដាក់ ឲ្រយ ដំណើរ- 
ការ  សាលាឧទ្ធរណ៍ តំបន់ កាល ពីថ្ង្រទី ១៩ 
ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០ ២០  កន្លង ទៅបាន បញ្ជាក់ 
ថា  សា លា ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ ទំាង ៣ខាង លើ 
ត្រវូ  ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ ចាប់ពី ថ្ង្រទី ១  ខ្រ 

ម្រសា ឆ្នា ំ២០២០  តទៅ ដើម្របី សម្រលួ ការ-  
លំបាក របស់ ប្រជា ពល    រដ្ឋ  ក្នងុ ការធ្វើ ដំណើរ  
និង ការបន្ត នីតិវិធី ន្រ ការប្ដងឹ តវ៉ាដោយ មិន 
ចំា  បាច់ ឡើង មក ភ្ន ំព្រញ  ដូច កាលពី មុន ។ 

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ព័ត៌មន របស់ ក្រសួងយុត្ដ-ិ 
ធម៌  ចុះ ហត្ថល្រខា ដោយ  លោក កើត រិទ្ធ 
កាលពីថ្ង្រទី ៣១ខ្រ មីនា ស្ដពីីការ ពន្រយា រ ព្រល 
ន្រ ការ ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ សាលា ឧទ្ធរណ៍ តំប ន់  
ខ្រត្ដ ព្រះ សីហនុ ន្រះ គឺ ធ្វើឡើង ដោយ មន 
សំណើ ពី ប្រធាន ស្ដទីី សាលា ឧទ្ធរណ៍  និង   
អគ្គ ព្រះរាជ អាជា្ញា អមសាលា ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ 
ខ្រត្ដ ព្រះសីហនុ ។ 

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ព័ត៌មន ន្រះ  សរស្ររ ថា  
តាម ការ គ្រង ទុក  សាលា ឧទ្ធរណ៍ ព្រះសី- 
ហនុ នឹង ត្រវូ ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ ជា ផ្លវូ ការ ចាប់  
ពី ថ្ង្រ ទី  ១ ខ្រ ម្រសា ឆ្នា ំ២០២០  ។ បុ៉ន្ដ្រ ដោយ 
យោង  តាម សំណើ របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍ព្រះ- 
សីហនុ ចុះ ថ្ង្រទី៣០ ខ្រ មីនា ឆ្នា ំ២០២០ 
ដ្រល បាន ស្នើ សំុ ពន្រយារព្រល ន្រ ការ ដាក់ ឱ្រយ 
ដំណើរ ការ ជា ផ្លវូ ការ ន្រះ មួយ រយៈ ដោយ មូល- 
ហ្រតុ អំពី សា្ថាន ភាព ន្រ ការ រីក រាលដាលន្រ 

ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ការ សាងសង់ អគារ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍ ព្រះ សីហនុ  មិន បាន រួច រាល់ជា  
សា្ថាពរ តាម ព្រល វ្រលា ដ្រល គ្រង ទុក  ។ 

ស្រច ក្ដ ីប្រកាសព័ត៌មន ន្រះ បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ក្រសួង យុត្ដធិម៌  សូម ធ្វើ ការ ពន្រយា រព្រល 
ន្រ ការ ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
ព្រះសីហនុមួយ រយៈ រហូត ដល់ មន ការ ជូន- 
ដំណឹង ជា ថ្ម ី។ ចំពោះ សមត្ថ កិច្ច ជំនំុ ជម្រះ 
រឿង ក្ដី  ដ្រល ស្ថិត នៅ ក្នុង សមត្ថ កិច្ច ដ្រន ដី   
ន្រ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ព្រះសីហនុ ត្រវូ ស្ថតិ នៅ 
ក្រម សមត្ថ កិច្ច របស់ សាលា ឧទ្ធរ   ណ៍ ភ្ន ំព្រញ 
ដោយ អនុ លោម តាម មត្រ ៤ ន្រ ព្រះរាជ- 
ក្រតឹ្រយ ចុះ ថ្ង្រទី១៩ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២០ ស្ដពីីការ- 
ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ សាលា ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ » ។

 តាម ព្រះរាជ ក្រតឹ្រយ  សាលាឧទ្ធរណ៍ តំបន់ 
ព្រះសីហនុ   មន សមត្ថកិច្ច ជំនំុជម្រះ រឿងក្ដ ី
ដ្រល ស្ថតិ នៅក្នងុ  ដ្រនដី ដ្រល គ្របដណ្ដប់ 
លើ ខ្រត្ដ ព្រះសីហនុ  ខ្រត្ដ កោះកុង ខ្រត្ដ កំពត  
និង ខ្រត្ដ ក្រប  លើកល្រង ត្រ រឿងក្ដ ីទំាងឡាយ  
ដ្រល ច្របាប់ ប្រគល់ សមត្ថកិច្ច ទៅ ឲ្រយ តុលា- 
ការ  ផ្រស្រង ទៀត ៕
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លោក ជា ហ៊ាន(ស្ដាទីំ២)  ពេលចុះពិនិតេយការដឹកឈើកន្លងមក។ រូប សហ ការី

ប្រធានអង្គការមួយស្នើបិទច្រកដឹក 
ឈើខណៈបទល្មើសកក្រើកឡើងវិញ

 សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ស្ពឺ: ប្រធាន អង្គការ- 
ប្រឆំង អំពើ ពុក រលួយ ទប់ សា្កាត់- 
ការ បំផ្លាញ ធន ធាន ធម្មជាតិ 
និង ការ ពារ សិទ្ធិ ពល រដ្ឋ (ACN-
CIP O)  លោក ជា  ហា៊ាន  បាន 
ស្នើ ឲ្រយ មន្ត្រី បរិសា្ថាន ខ្រត្ត កំពង់- 
ស្ព ឺសហ ការ ចុះ បិទ ច្រក ដឹកឈើ   
នៅ តំបន់ ដ្រន ជម្រ ក សត្វ ព្រ  
ភ្នំ ឱ រា៉ា ល់  តំបន់ អភិ រក្រស ជួរ ភ្នំ ក្រ- 
វញ កណ្ដាល  និង ខាង ត្របូង 
ខណៈ បទ ល្មើស ក ក្រើ ក ឡើង 
វិញ  ជាអ្វី ដ្រល មន្ត្រី ខ្រត្តសា្វា- 
គ មន៍ ក្នុង កិច្ចសហ ការ ន្រះ ។ 

តាម លិខិត ស្នើ សំុ របស់ លោក 
ជា ហា៊ាន ចុះ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រ មីនា 
ដ្រល ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី 
ម្រសលិ មញិ ឲ្រយ ដងឹ ថា ACNCIP O 
បាន ចុះ សុើប អង្ក្រត នៅ តាម 
សា្នាក់ ការ នីមួយៗ ដូច ជា សា្នា ក់- 
 ការរង អូរ ត្រវ,ស្រ កិន, ភ្ន ំតូច, 
ទឹក ពុះ,ខ្រសា ល់ និង សា្នាក់ ការរង 
មួ យ ចំ នួ ន ទៀ ត នៅ តំបន់ អភិ- 
រក្រស ជួរ ភ្នំ ក្រវញ កណ្ដាល  និង  
ភ្នកំ្រវញ ខាង ត្របូង  ឃើញ ថា 
នៅត្រមន ស ក ម្មភាព ដឹក ជញ្ជនូ-   
ឈើ ដុល ឈើ អារ តាមរយៈ 
គោយន្ត  រទ្រះ គោ និង រថ យន្ត  
ដោយ ដឹក កាត់ តាម សា្នាក់ កា រ រង  
នី មួ យ ៗ   ជា ហ្រត ុធ្វើ ឲ្រយ បាត ់បង-់ 
 ព្រឈើ នៅ ក្នុងតំបន់ អភិ រក្រស ។

បើ តាម លខិតិ ដដ្រល  សកម្ម- 
ភា ព កាប់ បំផ្លាញ ព្រ ឈើ ក្នុង 
តំបន់ អភិរក្រស នោះ  គឺ ស្ថតិ នៅ ព្រ-ំ 
ប្រ ទ ល់  ស្រុក ថ្មបាំង  និង ស្រុក 
ស្រ អំបិល ខ្រត្ត កោះ កុង ជា មួយ 
ស្រកុ ក្រវញ  នងិ ស្រកុ វល វ្រង 
ខ្រត្ត ពោធិ៍ សាត់ ដោយ ដឹក ឆ្លង 
ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  កាត់ តាម សា្នាក់- 
ការ រង នីមួយៗ ខាង លើ ន្រះ។  

លិខិត បញ្ជាក់ ថា«ដូច្ន្រះ ចាប់- 
ពី ថ្ង្រទី២ ខ្រម្រសា  ឆ្នា២ំ០២០ 
ន្រះ អង្គការ ACNCIPO នងឹ ចុះ 

សហការ ជាមួយ មន្ត្រី ឧ ទ្រយា នុ- 
រក្រស បរិសា្ថាន ដ្រល ប្រចាំ ការ នៅ 
តាម សា្នាក់ ការ នីមួយៗដើម្របី  
បិទ ច្រក ដឹក ឈើ ច្រញ ពី តំបន់ 
អភិរក្រស ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ភ្នំ - 
ឱ រា៉ា ល់ និង តំបន់ អភិរក្រស ជួរ- 
ភ្នំក្រវញ កណ្ដាល និង តំបន់ 
អភិរក្រស ជួរ ភ្នំក្រ វញ ខាង ត្របូង  
ដើម្របី ជំរុញ ឲ្រយ មន្ត្រី ឧ ទ្រយា នុ រក្រស- 
បរិ សា្ថា ន  អនុវត្ត ច្របាប់ ស្ដពីី តំបន់- 
ការ ពារ ធម្ម ជាតិ» ។

លោក ជា ហា៊ាន បាន ប្រប់- 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី ម្រសិល មិញ ថា 
លោក  បាន ដាក់ លិខិត ន្រះ ទៅ 
ដល់ មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ 
រួច  ហើយ កាលពី លា្ងាច ថ្ង្រទី ៣១ 
ខ្រ មីនា  ដើម្របី សុំ ឲ្រយ  ចុះ បិទ ច្រក 
ទាំង អស់  នៅ តាម តំបន់ ទាំ ង- 
នោះ ។ ប្រសិន បាន ជួប បទ ល្មើស 
លោក នងឹ សហ ការ ជា មយួ មន្ត្រ ី
អនុ វត្ត ច្របាប់ ស្ដពីី ព្រ ឈើ ត្រ ម្ដង។ 
  លោក បន្ត ថា បនា្ទាប់ ពី បិទ- 
ច្រក ច្រញ ចលូ  ដ្រន ជម្រក សត្វ- 
ព្រនី មួយៗរួច ក្រុម ការងរ 
លោក  និង មន្ត្រី ឧ ទ្រយា នុ រក្រសនឹង 
ចុះ ល្របាត និង បង្ក្រប នៅ ក្នុង 
តំបន់ នោះ ដើម្របី ស្រវ ជ្រវ  និង 
ស្វ្រង រក ជន ប្រព្រឹត្ត ល្មើស ព្រ- 
ឈើ ន្រះ។ លោក ថា  មួយ រយៈ 
ចុង ក្រយ ន្រះ សកម្ម ភាព ដឹក- 
ជ ញ្ជនូ ឈើ បាន ចាប់ ផ្ដើម  កក្រើក 
ឡើង វិញ  ខណៈ មន្ត្រី កំពុង រវល់ 
រឿង ប្រឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ មិន- 
ទាន់ ដឹង ថា មន្ត្រី ឧ ទ្រយា នុ រក្រស 
ដ្រល នៅ ប្រចាំ ការ តាម ប៉ុស្ដិ៍ 
សា្នាក់ ការ នីមួយៗ ហ្នឹង សហ- 
ការ ជា មួយ ពួក ខ្ញុំ បាន កម្រិត- 
ណ ទ្រ ព្រះ ខ្ញុំ ទទួល ដំណឹង 
ថា  ក្រុម ការងរ មន្ទីរ ប រិ សា្ថាន 
ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ កោះ ហៅ មន្ត្រី 
គាត់ ប្រជុំ ពី បញ្ហា សំ ណើ របស់  
ខ្ញុ ំន្រះ ត្រ ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា គាត ់ប្រជុ ំ
រឿង លាក់ បាំង ...តទៅទំព័រ ៨

សាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ក្នងុខ្រត្តព្រះសីហនុត្រវូលើក
ព្រលខណៈឧទ្ធរណ៍តំបន់២ទៀតបើកដំណើរការ

អគារ សលា ឧទ្ធរណ៍ ក្នងុ ខេត្ត បាត់ ដំបង។ រូបថត ក្រសួង យុត្តិធម៌
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រដ្ឋបាលព្រៃឈើខ្រៃត្តស្នើឲ្រៃយទទួលស្គាល់ការគ្រៃប់គ្រៃងព្រៃសហគមន៍ចំនួន៣
វ៉ន ដារ៉ា 

កពំតៈ  ខណ្ឌរដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
ខៃត្ដ កំពត   បាន ស្នើ សុំ ឲៃយមាន 
ការ ទទួល សា្គាល់ពី កៃ សួង កសិ- 
កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃ សាទ 
ចំពោះការ បង្កើត  និង ការ គៃប់- 
គៃង តំបន់ ពៃ សហ គម ន៍ ចំនួន 
៣ កន្លៃង  នៅសៃុក ឈូក  និង  
សៃុក ដង ទង់  ខៃត្ត កំពត  ដើមៃបី 
លើក ស្ទួយ ជីវភាព ពល រដ្ឋ ក្នុង 
តំបន់  និង ដើមៃបី ឲៃយ មាន ការ ចូល- 
រួម ថៃរ កៃសាដីរដ្ឋប ន្ថៃម ទៀ ត  ។

តាម របាយ ការណ៍ រដ្ឋ បាល 
ពៃ ឈើ   សហ គមន៍ ពៃ ឈើ 
ដៃល តៃវូបាន បង្កើត នោះ រួម មាន  
សហ គមន៍ ពៃ ឈើភ្ន ំខ្ពប  ក្នងុ ឃុ ំ
ពៃ ថ្នង, សហ គមន ៍ពៃ ឈើ នា- 
រាយ ណ៍ ក្នងុ ឃំុ នារា យណ៍  ដៃល 
ស្ថិត នៅ ក្នុងសៃុក  ឈូក និ ង 
សហ គមន៍ ពៃ ឈើ ជៃះ គគី រ- 
ដៃក  ក្នុងឃុំ សៃ ជា ខាង ជើង 
នៅ សៃុក ដង ទង់។

លោក  ចាន់  រិទ្ធ ិ បៃធាន មន្ទរី- 
 កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃ សាទ  
ខៃត្ដ កំពតបានបៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  
ពីមៃសិល មិញ  ថា ការ បង្កើត  និង 
ការ គៃប់ គៃង តំបន់ ពៃ សហ គមន៍ 
ទាំង នៃះ  ជា ផ្នៃក មួយ ក្នុង ការ- 
លើក កម្ពស់ ជីវភាព  ពល រដ្ឋ ក្នុង 
សហ គមន៍   ដើមៃបី អាច ឱៃយ គាត់ អាច 
បៃមលូ ផល ព ីធន ធាន ធម្ម ជាត ិ
និង ចូល រួមថៃរ កៃសា ដីនៅ តំបន់  

នោះ ។  ជា មួយ គា្នា នៃះ នៅ ក្នុង 
គមៃង  ក៏បាន ជំរុញ ផ្នៃក ថ វិកា 
ក្នងុ ការ ទៃ ទៃង ់សហ គមន ៍ ការ- 
បង្កើត មខុ របរ បន្ថៃម   ដើមៃប ីធ្វើ  ឱៃយ  
ពល រដ្ឋ ក្នងុ សហ គមន ៍មាន ជវី- 
ភាព  បៃ សើរ ជាង  មុន ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « សព្វ ថ្ងៃ នៃះ 
ហាក់ បី ដូច ជា  យើង សងៃឃឹម តៃ 
ទៅ លើ សហ គមន៍ ។ អ្វីៗ (ដីរដ្ឋ ) 
ដៃល មាន នៅ សៃស សល់ បច្ចបុៃបន្ន  
ពី ១ ថ្ងៃ ទៅ ១ ថ្ងៃ  មាន ការ រំលោភ- 
បំពាន កាន់ កាប់  ទោះ បី តំបន់ 
សហ គមន៍ ដៃល បាន បង្កើត 
ហើយ  មាន បៃកាស របស់ កៃសួង 
ហើយ ក៏មាន ការ ចៃញ លិខិត 

ផៃសៃង ៗ  មក ជាន់ គា្នា ដៃរ ។  អ៊ីចឹង 
ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ទាម ទារ 
ឱៃយ មាន ការ សមៃប សមៃលួ  នងិ 
បញៃឈប់ ការ អភិ វឌៃឍ នៅ កន្លៃង 
ដៃល មាន ការ ចៃញ លិខិត- 
សមា្គាល់ ដី ជាន់ គា្នា  »។

លោក បៃ ធាន មន្ទីរក សិកម្ម 
បានបន្ត ថា  សព្វ ថ្ងៃ បៃជា សហ- 
គមន៍ បាន ថៃ រកៃសា  និង ទទួល- 
បាន ផល តៃ បន្ដចិ បន្តចួ ប៉ណុ្ណោះ 
ព ីពៃ សហ គមន ៍របស ់ពកួ គាត។់ 
ដោយ ឡៃក  ការគៃប់ គៃង ដីរ ដ្ឋ 
ឬដ ីសហ គមន ៍លុះ តៃ មាន ការ- 
ជួយ ថៃ រកៃសា  ពីបៃជា សហគមន៍ 
ទើប បាន គង់ វងៃស។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖«ការ បង្កើត 
និង ការ គៃប់ គៃង តំបន់ ពៃ សហ- 
គមន ៍គ ឺដើមៃប ីថៃរកៃសា ដពីៃ តបំន ់
សហ គមន ៍ឱៃយ បាន គង ់វងៃស។ នៅ 
តំបន់ ណា ក៏ ដោយ  នៅ ពៃល 
មាន សហ គមន៍  ដំណើរ ការ ល្អ 
យើង តៃង តៃ ជរំញុ លើក ទកឹ ចតិ្ដ 
គាត ់។ បើ តាម តៃ កមា្លាងំ រដ្ឋ បាល 
ពៃ ឈើ និង មន្ទីរ យើង មិន មាន 
កមា្លាំង គៃប់ គៃន់  ដើមៃបី ថៃរកៃសា 
ពៃ ឈើ ទៃ។  ប៉នុ្ដៃ បើ សហ គមន ៍
ជា អ្នក មូល ដ្ឋាន ផ្ទាល់ ពួក គាត់ 
អាច ជំនួស មុខ ឱៃយ អាជា្ញា ធរ ដៃន- 
 ដ ីកដ៏ចូ ជា រាជ រដ្ឋា ភបិាល ក្នងុការ-  
ការ ពារ សមៃបត្ដិ ធម្ម ជាតិ ក្នុង 

ដៃនដី របស់ ពួក គាត់ បាន» ។ 
បើតាម របាយ ការណ៍ រដ្ឋ- 

បាល ពៃ ឈើដដៃល  សណំើ សុ ំ
ទទលួ សា្គាល ់ ការ បង្កើត  នងិ ការ- 
គៃប់ គៃង តំបន់ ពៃ សហ គមន៍ 
នៃះ បាន ទទួល ការ ឯក ភាព ពី  
បៃ ធាន រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ នៃ កៃ- 
សួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃសាទ រួច ហើយ ។

របាយ ការណ៍  នៃះ ឱៃយ ដឹង ថា  
កៃយ មាន ការ ឯក ភាព ពី 
បៃធាន រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ រួចម ក 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១២ ដល់ ថ្ងៃ ទី ២៥ 
ខៃមីនា ឆ្នាំ នៃះ កៃុម ការ ងា រ នៃ 
ការិ យាល័យ សហ គមន៍ ពៃ- 
ឈើ  សហ ការ ជា មួយ រដ្ឋ បាល 
ពៃ ឈើ មូល ដ្ឋាន  អាជា្ញា ធរ- 
 ដៃន ដី  គណៈ កម្មការ គៃប់ គៃង 
សហ គមន ៍ នងិ សមា ជកិ សហ- 
គមន ៍ពៃ ឈើ  ពៃម ទំាង អ្នកពាក់-  
ព័ន្ធបាន ចុះ ទៅសមៃប សមៃលួ 
សក ម្ម ភាព បៃជំុ ពិនិតៃយ  និង ផ្ទៀង - 
ផ្ទាត់ តំបន់ សកា្តា នុពល ពៃ សហ- 
គមន៍ ទាំង ៣កន្លៃង នោះ។

លោក  ចាន់  ហៃង  អ្នក នាំ- 
ពា កៃយ កៃសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ- 
មាញ់  និង នៃ សាទ បាន បញ្ជាក់ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ថា  បច្ចុបៃបន្ន 
នៅ មិន ទាន់ មាន របាយ ការណ៍ 
បន្ថៃម មក កៃសួង នៅ ឡើយ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ កៃុម ការងារ ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ 
តំបន់ ទាំង ៣ នោះ រួច ហើយ។ 
បច្ច ុបៃបន្ន បៃ ធាន រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 

កំពុង តៃ ធ្វើ ការ លើ ការងារ នៃះ ។ 
លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ « ជា- 

រួម ការ បង្កើត  និង ការ គៃប់ គៃង 
តំបន់ ពៃ សហ គមន៍ គឺ ដើមៃបី 
ថៃរកៃសា ការ ពារ តំបន់ ពៃ សហ- 
គមន ៍។ នៅ ពៃល យើង បៃកាស 
ជា តំបន់ សហ គមន៍  បៃ សិន បើ 
មាន ការ រលំោភ បពំាននៅ តបំន ់
នោះ  កៃសួង នឹង មាន វិធាន ការ 
តាម ចៃបាប់ លើអ្នក រំលោភបំពាន»។ 
   លោក  ជនួ  សារា៉ា  នាយ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត កពំត  មនិ 
អាច សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជុំវិញ 
ការ សុំ បង្កើត  និង ការ គៃប់ គៃង 
តំបន់ ពៃ សហ គមន៍ នៃះ បាន 
ទៃ  កាល ពីមៃសិល មិញ  ដោយ 
លោក ថ្លៃង ថា  កំពុង ជាប់ រវល់ ។

លោក  យន់  ផល្ល ី មនៃ្ដ ីសមៃប- 
សមៃួល អង្គ ការ អាដ ហុក បៃចាំ 
ខៃត្ដ កំពត បាន ថ្លៃងថា  កន្លង មក 
តបំន ់ពៃ ឈើ សហ គមន ៍នៅ តាម 
តំបន់ ជើង ភ្នំ និង មាត់ សមុទៃ ក្នុង 
ខៃត្ដ កំពត គឺ តៃង តៃ តៃូវ បាន 
អ្នកមាន អណំាច ទៅ រលំោភ យក 
ជា កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។

លោក ថា ៖« កន្លង មក ដី ស្ថិត 
នៅ តំបន់ ជើង ភ្នំ តៃូវ បាន អ្នក- 
មាន អំណាច វាត ទី យក តៃម្ដង  
នៃះ បើតាម ការ លើក ឡើង របស ់
សហ គមន៍ ។  យើង បាន ឃើញ 
ហើយ ភ្នំ នៅ ខៃត្ដ កំពត តៃូវ បាន 
គៃ ឈូស ឆយ ពៃ ឈើ អស់ 
គា្មាន សល់ ទៃ »៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ព្រះ សីហនុៈ រដ្ឋបាលខៃត្ត ពៃះសី ហ នុ  
បាន ពៃមាន ចាត់ វិធាន ការ តាម ចៃបាប់ 
បៃ សិន បើ  អ្នក គៃប់ គៃង កំពង់ ផៃ ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ នៅតៃ បន្ត សកម្មភាព វាយ  - 
ក ម្ទៃច អគារ ដៃល មាន ជាង២០ល្វៃ ង 
មាន អាយុ កាល ជាង ៥០ ឆ្នាំ  ដៃល ជា 
ផ្ទះ សា្នាក់ នៅ របស់ បុគ្គលិក កំពង់ផៃ  
ដោយ គា្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត បន្ត ទៀត 
បនា្ទាប់ពី តៃវូ បាន ហាម ឃាត់ជា លើក ទី ២ ។

កាលព ីថ្ងៃទ៣ី១ ខៃ មនីា ឆ្នា២ំ០ ២០ 
កៃុម ការងារ ចមៃុះ របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ មាន មន្ទីរ រៀបចំ ដៃនដី 
មន្ទរី វបៃបធម៌ និង មន្តៃ ីពាក់ ព័ន្ធ មួយ ចំនួ ន 
បាន ចុះទៅ តៃួតពិនិតៃយ ទីតាំងការដ្ឋាន 
សំណង់ មួយរបស់ កំពង់ផៃ ស្វយ័ ត 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ស្ថិតនៅ ក្នុង កៃុម៥ 
ភមូ២ិ សងា្កាត ់លៃខ៣ ដោយ  បានធ្វើ- 
ការណៃនាំ ឲៃយ បញៃឈប់ ការ វាយ កម្ទៃច  
ដំ បូល  និង ជញ្ជាំង ជា លើក ទី២។

លោក ឃាង ភារ មៃយ អ្នក នំាពាកៃយ សា - 
លាខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទ៣ី១  ខៃ មនីា  ថា អាជា្ញាធរ 
ពិតជា បាន ចុះ ទៅ ហាម ឃាត់ ការ វាយ - 

កម្ទៃច សណំង់ អគារ នោះ ពតិបៃកដ- 
មៃន បនា្ទាប់ ពី អ្នក គៃប់ គៃង កំពង់ ផៃ បា ន   
ធ្វើឡើង ដោយ គា្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត។

លោក បន្ត ថា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខៃមី  នា  
កៃមុ ការងារ ពាក់ ព័ន្ធបាន ចុះ  ទៅ ហា ម - 
ឃាត ់ម្តង រចួ មក ហើយ  ប៉នុ្តៃមនិ សា្តាប។់ 
លោក បន្ត ថា ការ ចុះទៅ  ហាមឃាត់ 
លើក នៃះ គជឺា លើកចងុកៃយ ហើយ 
បៃសិន បើ នៅតៃ បំពាន អាជា្ញាធរនឹង 

អនុវត្ត ទៅ  តាម ចៃបាប់ បើទោះ បី ជា 
សណំង ់នៃះជា របស ់រដ្ឋ កដ៏ោយ ពៃះ  
វា  អាច បង្ក គៃះថា្នាក់ មៃយ៉ាង អគារ នៃះជា  
សំណង់ ដៃល បនៃសល់ ទុក តំាងពី ស ម័  យ  
មុន ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖«កិច្ចការងារ 
នៃះ គឺ កំពុងស្ថតិ ក្នងុ ការងារ របស់ ជំនា ញ 
ដៃល តៃវូ ពនិតិៃយ លើ ឯកសារ ចៃបាប ់សនិ 
ថា សណំង ់នៃះ មានចៃបាប ់ក្នងុការ រុះរើ 
វាយ កម្ទៃច ដៃរ ទៃ? នៃះ ករណី ទី១ 

ចណំៃក ទ ី២ ក្នងុករណ ីដៃល គាត ់មាន 
សិទ្ធិ វាយកម្ទៃច ហើយ តើ ការរៀបចំ 
ជសួជលុ នងិ សាងសង ់ថ្ម ីហ្នងឹ គោរព 
តាម ចៃបាប់ យា៉ាង ម៉ៃច?»។

លោក ប៊ុន វុតា្ថា អនុបៃធាន មន្ទីរ 
រៀបចំ ដៃនដី ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដៃល បា ន 
ចុះ  តៃួត ពិនិតៃយ សំណង់ នៃះ ផ្ទាល់  បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី  ថ្ងៃ អងា្គារ ថា សំណ ង់  
អគារ នៃះ មាន ទំហំ ជាង ២០ល្វៃង 
ជា ផ្ទះ សា្នាកន់ៅ របស ់បគុ្គលកិ កពំងផ់ៃ 
ស្វយ័ តកៃុងពៃះសីហនុ ហើយ ជា ទី- 
តំាង ស្ថតិកៃម ការគៃប់គៃងរ បស់រ ដ្ឋ ។ 
លោក បន្ថៃមថា ដោយសារតៃ សណំង ់
នៃះមាន អា យ ុកាល ដល៥់០ ឆ្នា ំដៃ ល 
បាន បនៃសល់ទុក តាំងពី សម័យ  សង្គម- 
រាស្តៃ និយម  ដូច្នៃះ មុននឹង ធ្វើការ ជួស - 
ជុល និង រុះរើគឺ តៃវូ ស្នើសំុ លិខិត អនុ ញ្ញាត 
ទៅ មន្ទីរ ពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបី ឲៃយ កៃុមការងារ 
ចុះមក ពិនិតៃយ ឱៃយ បាន តៃឹមតៃូវ ទៅតាម 
លក្ខណៈ បច្ចៃកទៃស សិន។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«យើង បាន ធ្វើ 
ការណៃនាំ និង ធ្វើ កិច្ច សនៃយ ជាមួយ 
កៃមុកម្មករ និង តំណាង កំពង់ផៃ ស្វយ័ ត 
កំុ ឲៃយ បន្ត សកម្មភាព វាយ កម្ទៃច និង ជួ ស - 
ជុល អគារ នៃះបន្ត ទៀត រហូតដល់ 

មានការ ដក់ សំណើ និង ទទួលបាន 
អនុញ្ញាត ដោយ មន្តៃី ជំនាញ ចុះទៅ  
ពិ និ តៃយឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ»។

លោក សៃ៊ុន លីម តំណាង កំពង់ ផៃ 
ស្វយ័ត លើក ឡើងថា ដោយ សំណង់ 
អគា រនៃះ មាន ភាព ចាស់ ទៃុឌ ទៃម 
ខា្លា ំង និង ជៃប ទឹកទើប  ថា្នាក់ ដឹក នំា កំព ង់- 
ផៃ  ស្វយ ័ត សមៃច ឲៃយ ធ្វើការ ជសួ ជលុ 
ភា្លាមៗ តាម សំណើរ បស់ បុគ្គលិក ដៃ ល 
ជួប បៃទះ សា្ថានភាព លំបាក នៅពៃល 
រស់នៅក្នុង អគារ នៃះ។ លោក បន្តថា 
កៃយពី ទទួលបាន ការណៃនំា ជាថ្ម ីនៃះ 
ខាង កំពង់ ផៃ  នឹង បៃញាប់ រៀបចំ ឯក សារ 
ដើមៃបី ដក់ ស្នើ ទៅតាម នីតិវិធី ចៃបាប់ បុ៉ន្តៃ 
លោក មនិទាន ់អាច បញ្ជាក ់បានទៃ ថា 
ការ ស្នើ នៃះនឹង ដក់ នៅ ពៃល ណា។ 
លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«យើង មិនបាន ស្នើ - 
សុ ំដោយ សារតៃ អគារ ហ្នងឹ វា លចិ ទកឹ 
ខា្លាំងពៃក ហើយ បងប្អូន យើង ស្នើ មក 
ហើយធ្វើ ៗ  ទៅ សា្មានតៃ មិន អី រហូត ដ ល់ 
មានការ ចុះមក ហាម ឃាត់ ហ្នងឹ។ ណា - 
មយួ វា លចិ ទកឹ ពៃកយើង មនិ បានធ្វើ អ ី
ទៃ គៃនត់ៃ បៃក ់ដបំលូ ទៃ ហើយ ឥឡវូ 
គៃ បាន ណៃនាំ ឲៃយ យើង សុំចៃបាប់ សុំ អី 
ទៅ ហើយ យើង កំពុង រៀប ចំ»៕

សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធព្រលចុះទៅពិនិត្រយទីតំាងដីសំុបង្កើតជាសហគមន៍។ រូបថត រដ្ឋបាលពៃឈើ

អគារ កំពង់ ផ្រខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  ដ្រល ត្រវូ បាន ហាម វាយ កម្ទ្រច ចោល ។ រូបថត សហ ការើ

រដ្ឋបាលខ្រៃត្តព្រៃមានចាត់ការបើកំពង់ផ្រៃខ្រៃត្តព្រៃះសីហនុបន្តវាយកម្ទ្រៃចអគារជាង២០ល្វ្រៃង
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អគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទចេញបទបញ្ជាចំពោះយោធិនក្នងុឱកាសបុណេយចូលឆ្នាំ
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ អគ្គ មៃ បញ្ជាការ  នៃ កង- 
យោធ ពល ខៃមរ ភូមិន្ទលោក វងៃស 
ពិសៃន បាន ចៃញ បទ បញ្ជា ហាម 
យោធ ិន   ចៃញ កៃ  អង្គ ភាព ឬ បន្ទាយ 
ជា ដាច់ ខាត ហើយ ក៏មិន អនុញាត ឱៃយ 
ជបួជុ ំគ្នា  ក្នងុ ពធិ ីផៃសៃងៗ នៅ  ក្នងុ ឱកាស 
បណុៃយ    ចលូឆ្នា ំថ្ម ីបៃពៃ ណ ីជាតខិាង មខុ   
ពៃះ នំ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ វិធាន ការ  
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ  កូវីដ ១៩។

លោក វងៃស ពិសៃន បាន បញ្ជាក់ ក្នុង 
បទ បញ្ជា ចុះ ថ្ងៃ ទី  ៣១ ខៃ មីន ថា៖ 
«មៃបញ្ជាការ បៃភៃទ ទ័ព ទ័ព ជំនញ 
កង ឯក ភាព សា្ថា បន័នងិ សាលា ចណំុះ 
អគ្គ បញ្ជាការ ដា្ឋាន នៃ កង យោពល- 
ខៃមរ ភូមិន្ទ ទាំង អស់  ដៃល មាន ទ័ព 
បៃមលូ ផ្តុ ំនៅ ក្នងុ ឱកាស បណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំ
ថ្មី បៃពៃ ណី ជាតិ ឆ្នាំ ជូត ទោ ស័ក ព.ស  
២៥៦៤ តៃវូ អនវុត្ត យ៉ាង មុងឺ មា៉ាត ់មនិ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ យោធិន ចៃញ កៃ កង ឯក- 
ភាព ឬ បន្ទាយជា ដាច់ ខាត។ មិន តៃូវ 
បៃមូល ផ្តុំ ជប់ លៀង ឬពិធី ផៃសៃងៗ នំ  
ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ វិធានការ ការពារ ជំង-ឺ 
កូវីដ ១៩ »។

លោក វងៃស ពិសៃន បញ្ជាក់ ទៀត ថា 
យោធិន  តៃូវ តៃៀម កមា្លាំង ជា សៃច 

ដើមៃប ីអន្ត រា គមន ៍ទប ់សា្កាត ់ការ រកីរាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ១៩តាម បទ បញ្ជា អគ្គ - 
បញ្ជាការ។ យោ ធិន ក៏ តៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់  អនុវត្ត ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព តាម 
សៃចក្ត ីណៃន ំដៃល បាន ចៃញ កាល ព ី
ខៃមនុ  ស្តពី ីការ បង្ការ  ការពារ  ទបស់ា្កាត ់
និង គៃប់គៃង ជំងឺកូវីដ ១៩  របស់ អគ្គ - 
បញ្ជាការ។  

លោក វងៃស ពសិៃន បាន បញ្ជាក ់ថា៖ 
«នយក ខុទ្ទកា ល័យ  អគ្គ បញ្ជាការ- 
ដា្ឋាន មៃបញ្ជាការ បៃភៃ ទ ទ័ព និង ទ័ព 

ជំនញ នយ ក សា្ថាប័ន  និង សាលា 
ចណំុះ អគ្គ បញ្ជាការ ដា្ឋាន  តៃវូ ចាត ់តាងំ 
អនុវត្ត ប ទ បញ្ជា នៃះ  ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព ខ្ពស់  ចាប់ ពី ពៃល ចុះ ហត្ថ លៃខា 
នៃះ តទៅ  រហូត ដល់ មាន បទ បញ្ជា ថ្មី 
និ  ង រាយ ការណ៍ ជា បៃចំា មក ទីចាត់ កា រ  
កលយុទ្ធ អគ្គ បញ្ជាការ ដា្ឋាន »។

លោក ឈុំ សុជាត អ្នក នំពាកៃយ 
កៃសួង ការពារ ជាតិ មិន អាច ទាក់ ទង   
ដើមៃបី សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម បាន ទៃ  
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តីណៃនំ កាល ពី ខៃ 
មីន លោក វងៃស ពិសៃន បញ្ជាក់ ថា 
ដើមៃបី ចូល រួម ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
គៃប់ អង្គភាព តៃូវ កាត់ បន្ថយការ ជួប ជុំ 
គ្នា ចាប់ ពី  ៣០  នក់ ឡើង ទៅ លើក- 
លៃង តៃ ក្នុង ករណី ចាំ បាច់ តៃូវ រកៃសា 
គមា្លាត ពី មនុសៃសមា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ចមា្ងាយ  
១,៥ ម៉ៃតៃ  ទៅ ២ម៉ៃតៃ  យ៉ាង តិច។ 
គៃប ់កង ឯក ភាព  តៃវូ ចលូ រមួ ទប ់សា្កាត ់
រាល់  ការ បំភិត បំភ័យ គៃប់ រូប ភាព តាម 
រយៈ ការ បំផុស ព័ត៌មាន តាម បណ្តាញ 
សង្គម នងិ បៃភ ព ផៃសៃងៗ  ដៃល បផំ្លើស 
ការ ពិត ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ជះ ឥទ្ធិពល ដល់ 
សង្គមនិង សតិ អារម្ម ណ៍ក្នងុ ជួរ កង ទ័ព ។

សៃចក្ត ីណៃនំ បញ្ជាក់ ថា៖«គៃប់ កង- 
ឯក ភាព តៃូវ អប់រំ ដល់ យោធិន កៃម- 
ឱវាទ កៃុម គៃួសារ និង បៃជា ជន ឱៃយ 
បាន យល ់ដងឹ អ ំព ីឥទ្ធពិល នៃជងំ ឺរាត- 
តៃបាត កវូដី ១៩  នងិ ដាក ់ចៃញ វធិាន ការ 
ការ ពារ ទប ់សា្កាត ់តាម ការ ណៃន ំរបស ់
រាជ រដា្ឋាភិ បាល និង កៃសួង សុខា- 
ភិបាល  »។

បើ តាម សៃចក្តី ណៃនំ នៃះ  កង ឯក- 
ភាព សាលា និង វិទៃយា សា្ថាន ហ្វឹក ហ្វឺន  
មិន តៃូវ អនុញ្ញាត ឱៃយសិកា្ខាកាម ចៃញ 
កៃ បរិវៃណ សាលា និងកង ឯ ក ភា ព 
ជា បណ្តាះ អាសន្ន លើក លៃង តៃ មាន 

ករណី ពិសៃស ណ មួយ ហើយ ពៃល 
ចូល មក វិញ តៃូវ មាន ការ តៃួត ពិនិតៃយ ។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៩ ខៃមីន លោក 
នយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ សៃន បាន អពំាវ- 
នវ ឱៃយ កៃមុ ការងរ គណ បកៃស បៃជា ជន 
កម្ពុជា រាប់ ទាំង សមាជិក ពៃឹទ្ធ សភា 
សមាជិក រដ្ឋ សភា និងម នៃ្តីនៃ សមា - 
ជិក រាជ រដា្ឋាភិ បាលអាជា្ញាធរ កៃុមការ -  
ងរ យុវ ជននិង សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ ទំា ង  - 
អស់  បន្ត ចុះ ជួយ អប់ រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ  វិធី 
បង្ការទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា បៃចាំ 
នៅតាម មលូ ដា្ឋាន ។ លោក ហ៊នុ សៃន 
ថៃម ទាំង បាន បៃប់  ឱៃយកៃុម ការងរ 
គណ   បកៃស បៃជា ជន នយំក ទៅ ជាមយួ 
នូ វ មា៉ាស់ ឬ កៃមា  ទឹក អាល់ កុល ជៃល 
សមា្លាប់ មៃរោគ (Hand Sanitizer)  
អង្ករ  មីនិង តៃីខ  ដើមៃបី  ចៃក ជូន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ទាំង នៅក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ - 
ពៃញ និង នៅតាម មូល ដា្ឋាន ទូទាំង- 
បៃទៃស ។ លោក ហ៊ុន សៃន បាន 
សរសៃរ នៅ លើ ហ្វៃស ប៊ុក ថា៖ «កុំចាំ 
ហៅ ពួក គត់ ឱៃយ  មក ចូល រួម បៃជុំ តៃ 
សូម  ទៅ កាន់ ទីកន្លៃង ដៃល ពួក គត់ 
រស់ នៅ តៃ ម្តង ជាពិសៃស ក្នុង សា្ថាន- 
ភាព ដៃល យើង ទាំង អស់ គ្នា  កំពុង តៃ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ 
នៅ ពៃល នៃះ »៕

រី សុចាន់

កេចេះៈ កូន ផៃសាតឈ្មោល  
មួយ កៃបាល ទម្ងន់   ២០ គីឡូ កៃ ម  
នៅ អន្លង់ ផៃសាតកាំពី បាន ងប់  
កាល ព ីថ្ងៃទ៣ី១ខៃមនី ហើ យ  
អាជា្ញាធរ កំពុង ធ្វើកោស លៃយ វិច័ យ 
ដើមៃបី រក មូល ហៃតុ នៃ ការ  ងប់ នៃះ។

លោក សៀន គនិ នយខណ្ឌ 
ជល ផល ខៃត្ត កៃចៃះ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារថា 
ការ  ងប់ នៃះ មិន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង បទល្មើសនៃសាទ  នោះទៃ 
ពៃះ នៅ លើ ខ្លនួ ផៃសាត នៃះ  មនិ 
មាន សា្លាកសា្នាម គៃន់ តៃ មាន 
សភាព ហើម ហើយ  បណ្តាល ឱៃយ 
សៃបៃកវា បៃះ។ លោកថ្លៃងថា៖ 
«ឆក់ អត់ មាន ផង។ ខ្ញុ ំបាន សៃ វ - 
ជៃវ ហើយ។ ពួកខ្ញុំ ធ្វើ ការ នៅ 
ទីនោះដៃរ។ កៃមុ ការងរ ខ្ញុ ំ កំពុ ង  
សសៃក់សសៃ ំនៅទីនោះ ទំាង - 
យប់ ទំាងថ្ងៃ ។ អត់ដឹង មូល ហៃ តុ  
(ងប់) ដោយ ខ្លនួ វា សា្អាត  ហើ យ 
កៃុម ការងរ សហការ ជាមួយ 
អង្គ  ការ  WWF កម្ពុជា យក វា 
រកៃសា ទុក ដើមៃបី យក សំណកខ្លះ 
ចលូ មន្ទរី ពសិោ ធនធ៍្វើ កោសល- 
វិច័យ  វាយ តម្លៃ ហើយ បាន 
កៃុម ការងរ សរុប លទ្ធ ផល» ។ 

លោក សៀន គិន បញ្ជាក់ 

ថា៖ «ថា្នាក ់ដកឹន ំរបស ់រដ្ឋបាល 
ជល ផល ដូច អ្នក សៃវជៃវ អ្នក - 
វទិៃយាសាស្តៃអហី្នងឹ គត ់កពំងុ តៃ 
សន្ន ិដា្ឋាន។ ឥឡវូ គត ់សុ ំថ្ងៃទ២ី 
នៅ ខៃ មៃសា គត ់នងឹ បៃជុ ំការ- 
ងរ ហ្នងឹ ពងៃងឹ វិធានការ  (ការ - 
ពារផៃសាត) ឡើង វញិ  ហើយនងឹ  
ធ្វើការ ពិនិតៃយ សំណក សាក ស ព 
កូន ផៃសាត នោះ»។ 

លោក ថា បន្ទាប់ ពី  បៃទះ ឃើ ញ 
ងប ់ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ 
សង្កាត ់កៃចៃះ  បាន រាយការណ ៍
ទៅ ចៅ សង្កាត់ កៃចៃះ ហើយ 
ចៅ សង្កាត់  ក៏ រាយការណ៍ទៅ  លោក 
ហើយ លោក ក ៏បាន ទនំកទ់នំង 
ជាមួយ  WWF កម្ពុជា និង 

ភា្នាក ់ងរ លោក បាន ចុះ ទៅ យក 
កូន ផៃសាត នោះ មក រកៃសា ទុក ។ 
លោកថ្លៃងថា បទល្មើស នៅ តំ ប ន់ 
ផៃសាត នៃះ  មាន ការ ថយ ចុះ  ពីពៃះ 
នៅ តំបន់ នៃះ មាន បុ៉ស្តិ៍ យម ចំនួ  ន  
១១ ដៃល មាន កៃមុ ឆ្មោ ំទន្លៃ នៅ 
បៃចំា ការ  ២៤ ម៉ាងលើ ២៤ ម៉ា ង  ។ 

លោក បន្តថា សព្វថ្ងៃ សត្វ ផៃសា ត 
ទន្លៃ មៃគង្គ មាន៩ ២ កៃបាល ហើ យ 
ចាប់ ពី ខៃ មករា ដ ល់  ខៃ មីន កូន   
ផៃសាត បាន កើត ចំនួ ន ៥ កៃបា ល 
ទៀត តៃ បាន ងប់ ២កៃបាល  គឺ 
១  កៃបាល  នៃះ នងិ  ១កៃបាលទៀត 
ទម្ងន់ ១៦គីឡូកៃម  ដៃល ការ  
ងប់ នៃះ  គៃ មិន ដឹង មូលហៃតុ 
នោះទៃ។ លោកថ្លៃងថា៖ «មន្តៃ ី

ជលផល ខៃត្ត កៃចៃះ  គឺ ដឹង 
ហ្មងសាកសព នៃ សត្វផៃសាត  
លៃខ កូដ ប៉ុន្មោន  អី ប៉ុន្មោន  តៃូវ 
ដឹង ហ្មង  សា្លាប់ ១ដឹង១ មាន 
ទិន្នន័យវាណ»។

បើ តាម លោកគិន  អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ត នឹង ដាក់ វិធានការ តឹងរុឹង 
បំផុត នៅ ក្នុង កិច្ចបៃជុំ នៅ ថ្ងៃទី 
២  ខៃ មៃសា ដល់ កៃុម ឆ្មោំ ទន្លៃ 
ដៃល ឈរ ជើង នៅ គោល ដៅ 
សំខាន់ៗ ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មាន ការ 
ឆក ល្វៃង ក្នុង ការ យមលៃបាត ។ 

លោក ទៃព អសា្នារទិ្ធ បៃធាន 
កិច្ចការ សាធារណៈ នៃ អង្គការ 
WWF  កម្ពុជា បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ ថា 
សត្វ ផៃសាតគឺ ជា បៃភៃទ សត្វ 
ដៃល រងគៃះ ថា្នាក់ ជិត ផុត ពូជ 
ជា សកល  ហើយ ការ  ងប ់ របស ់
កូន ផៃសាត នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ ទាំង អ្នក- 
វិទៃយាសាស្តៃ  និង អ្នក ធ្វើការ 
ការពារ វិស័យ សត្វផៃសាត  មាន 
ការ ពៃួយ បារម្ភ ខា្លាំង  ។ 

លោកបាន  ថ្លៃង ថា៖ «សា្ថាបន័ 
នៃ  រដ្ឋបាល ជលផលកម្ពជុា  នងិ 
អង្គការ  WWF បៃចាំ កម្ពុជា  
កំពុង សហការគ្នា ដើមៃបី ធ្វើការ 
សុើប អង្កៃត រក មូល ហៃតុ ដៃល 
បណ្តាល ឱៃយ សត្វ ផៃសាត ហ្នឹង  
សា្លាប់»៕ 

កង ទ័ព កំពុង បេជំុ ជួរ ក្នងុ បន្ទាយ មួយ នៅ ខេត្ត បាត់ ដំបង ពី ឆ្នា ំមុន ។ រូបថត Hun Manet page

អាជ្ញាធរកំពុងរកមូលហេតុនេការងាប់កូនផេសោត១កេបាល

កូន ផេសោតដេល ងាប់  នៅ ទន្លេ មេគង្គ ខេត្ត កេចេះ   ។ រូបថត សហ ការី



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

មន្ត្រីថាពលករខ្ម្ររខ្លះមកពីថ្រឆ្លៀត
ឱកាសប្រព្រតឹ្តបទល្មើសសត្វព្រ

 ឃុត   សុភ ចរិយា   

បាត់ ដំ បងៈ  កៃុម ឧទៃយា នុរកៃស 
នៃ មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត បាត់ ដំបង   
បាន បើក យុទ្ធនា ការ ចុះ លៃបាត ពៃ   
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ និង បង្កៃប បទ- 
ល្មើស សត្វ ពៃ  ដៃល  បទ ល្មើ ស 
នៃះ  បាន កំ ពុង កើត មាន អំឡុង 
ពៃល បុ៉នា្មាន ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ  
សៃប ពៃល ដៃល ពលករ ខៃ្មរ 
ដៃល បាន ចៃញ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ 
បៃ ទៃស ថៃ  នាំ គ្នា  សមៃុក ចូល 
មក កម្ពុជា វិញ តាម ចៃក របៀង 
តាម ពៃំ ដៃន   កៃយ ពី   មាន ការ 
រីក រាល ដាល  ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក  កត់   បូរា៉ាន់   បៃ ធាន 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា   កៃយ ព ីមាន កណំើន 
ពល ករ  ចំណាក សៃុក ពី បៃ- 
ទៃស ថៃ   បាន ធ្វើ ឲៃយ បទ ល្មើស 
សត្វ ពៃ កើត មាន គួរ ឲៃយ កត់- 
សមា្គាល ់នា ប៉នុា្មាន ថ្ងៃ ចងុ កៃយ 
នៃះ  ពិសៃស នៅ ក្នុ ង តំបន់ បៃើ- 
បៃស់ ចៃើន យ៉ាង សំឡូត និង 
តំបន់ រា៉ាម សារ ពៃក ទាល់ ។ 

 លោក   បូរា៉ាន់   បាន ឲៃយ ដឹង  
ថា ៖ « តាម រយៈ យុទ្ធនា ការ ចុះ 
លៃបាត ពៃ ទាំង ក្នុង តំបន់ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ សំកុស  តំបន់ 
បៃើបៃស់ ចៃើន យ៉ាង សំ ឡូត 
និង   តំបន់ រា៉ាម សារ ពៃក ទាល់  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៤ ថ្ងៃ មក នៃះ  ( ពី ថ្ងៃ   
២៨ - ៣ ១   ខៃ មីនា  ឆ្នា ំ២០ ២០ )   
មន្តៃ ីឧទៃយា នរុកៃស របស ់យើង  បាន 
ធ្វើ ការ បង្កៃប ចាប់ ជន បៃ ពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស សត្វ ពៃ ចនំនួ ៣ នាក ់  
និង រឹប អូស វត្ថុ- តាង មួយ ចំនួន   
បញ្ជូន ទៅ ឲៃយ តុលា ការ ខៃត្ត  
ហើយ តុលា ការ ខៃត្ត ក៏ បាន 
សមៃច ឃំុ ខ្លនួ ពួក គៃ ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន ផង ដៃរ   ដោយ ចោទ - 
បៃ កាន់ ពី បទ ល្មើស ធន ធាន- 
ធម្មជាតិ ថា្នាក់ ទី៣  តាម បញ្ញ ត្តិ 
មាតៃ ៥៦   និង  ៦១   នៃ ចៃបាប់  
ស្ដ ីពី តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ » ។ 

 យោង តាម បញ្ញតិ ្តមាតៃ ៥៦ 
និង ៦១   នៃ ចៃបាប់ ស្ដី ពី តំបន់ 
ការពារ ធម្ម ជាតិ  ជន សងៃស័យ 
ទាំង នោះ នឹង តៃូ វបៃ ឈម ការ 
ផ្តនា្ទា ទោស  ជាប់ ពន្ធនា គរ ពី 
១ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ  ឬ   ទោស ពិន័យ 
ជា បៃក់ ពី ១៥ លាន ទៅ ៥០ 
លាន រៀ ល ។   

លោក   បូរា៉ា   បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៩   ខៃ មីនា   ឆ្នា ំ២ ០២០   
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស នៃ តំប ន់ បៃើ- 
បៃស់ ចៃើន យ៉ាង សំឡូត  បាន 
សហ ការ ជា មួយ កមា្លាំង មន្តៃី 
យោធា សៃកុ បៃត ិបត្ត ិ ចុះ លៃបាត 

នៅ ចំណុច ភូមិ សាសៃ្ត សៃ 
សាម៉   ហើយ បាន បៃទះ ឃើញ 
ជន សងៃស័យ  ៤នា ក់ ក្នុង នោះ 
មាន មា្នាក ់សា្ពាយ ការងុ ពណ ៌ស។   
ប៉ុ ន្តៃ នៅ ពៃ ល កៃុម លៃបាត បាន 
ហៅ ឲៃយ ពកួ គៃ ឈប ់ដើមៃប ីធ្វើកា រ 
តៃួត ពិនិតៃយ  ជន សងៃស័យ ទាំង- 
នោះ បា ន ទមា្លាក់ ការុង ចោល  រួ ច រ ត់ 
គៃច ខ្លួន ចូល ទៅ ពៃ។  បនា្ទាប់ 
មក កៃុម លៃបាត បាន តៃួត ពិនិតៃយ 
មើល ក្នុង ការុង នោះ  ឃើញ មាន 
សត្វ សា្វា ឈ្មាល ងប់១ កៃបាល  ទម្ងន ់ 
១០ គឡី ូកៃម  នងិ កនូ អណ្តើក 
ចំនួន ០២ កៃបាល ។   សត្វ សា្វា 
ឈ្មា ល ដៃល ងប់ នោះ  តៃូវ 
បាន មន្តៃ ីឧទៃយា នរុកៃស   ដតុ កម្ទៃច 
ចោល នៅ នឹ ង កន្លៃង កើត ហៃតុ 
ចំណៃក កូន សត្វ អណ្តើក ២ 
កៃបាល ដៃល នៅ រស់ នោះ  តៃូវ 
បាន នាំ យក ទៅ លៃង នៅ ក្នុង 
ស្ទឹង មុខ សា្នាក់ ការ ប រ ឡាង  ស្ថតិ 
ក្នងុ ភូមិ - ឃំុ សំ ឡូត  សៃុក សំឡូត  
ខៃត្ត បាត់ ដំ បង ។ 

 លោក   បូរា៉ា   បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត 
ថា  នៅ យប់ ថ្ងៃ ទី២ ៨   ខៃ មីនា  
ឆ្នាំ ២០ ២០   លោក បាន ដឹក នាំ 
ក មា្លាំង មន្តៃី ឧទៃយា នុរ កៃស ពី ថា្នាក់- 
ខៃត្ត  ទៅ ចូល រួម ជា មួយ កមា្លាំង 
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស តំ បន់ រា៉ាម សារ 
ពៃក ទាល់ និង កមា្លាំង ពី បៃ ជា - 
ស ហ គមន ៍ក្នងុ តបំន ់នោះ សរបុ 
ចំនួន ១៦ នាក់  ចុះ លៃបាត  ទប់- 
សា្កាត ់បទ ល្មើស នៅ តៃង ់ចណំចុ 
រាន ៤៩   ហើយ បាន បៃ ទះ- 
ឃើញ និង បង្កៃប ចាប់ កៃុម ជន 
បៃ ពៃឹត្ត បទ ល្មើស ចាប់ កូន សត្វ 
បាន ៣នាក់ ក្នុង ចំណម គ្នា៨ 
នាក ់ ដោយ របឹ អសូ វត្ថ ុតាង សត្វ 
សា្លាប ទឹក   បៃ ភៃទ សត្វ រនាល 
ពណ៍ ស រុប ចំនួន ៦ ការុង  ស្មើ 
នឹង ៣៨ កៃបាល ។ 

 លោក   បូរា៉ាន់ បាន បន្ថៃម ថា  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃ មីនា កន្លង 
ទៅ នៃះ   កមា្លាំង មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស 
ក្នុង តំបន់ រា៉ាម សារ ពៃក ទាល់  
បាន បង្កៃប  ចាប់ ជន បៃ ពៃតឹ្ត បទ-  
ល្មើស សត្វ ពៃ ចំនួន ៨ នាក់  រួម-  
ទាំង វត្ថុ តាង សត្វ សា្លាប ទឹក បៃ- 
ភៃទ សត្វ រនាល ពណ៍  សរុប 
ចំនួន ៨ ការុង  ស្មើ នឹង ១២៣ 
កៃបាល ( ងប ់ទាងំ អស)់   បញ្ជនូ 
ទៅ តុលា ការ   ដើមៃបី ចាត់ វិធាន- 
ការ បន្ត តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។   

 លោក   បូរា៉ាន់   បាន បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា ៖ « បើ តាម ការ កត់- 
សមា្គាល់ របស់ ខ្ញុំ  ចាប់ តាំង ពី 
បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល បាន ចណំាក 
សៃកុ ទៅ ធ្វើ ការ  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ថៃ   តៃ ឡប់ មក កម្ពជុា វិញ   ពសិៃស 
អ្នក ដៃល ចូល មក តាម ចៃក 

របៀង   គឺ ពួក គៃ បាន ដើរ កាត់ 
តាម ពៃ  ហើយ លចួ បន្ល ំបៃពៃតឹ្ត 
បទ ល្មើស សត្វ ពៃ។  នៃះ ជា 
មូល ហៃតុ  ដៃល មន្តៃ ីឧទៃយានុរកៃស 
យើង  ចាំ បាច់ តៃូវ ពងៃឹង ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់   ដោយ បង្កើន ការ- 
ចុះ លៃបាត ពៃ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
បទ ល្មើស សត្វ ពៃ  និង ពៃ ឈើ 
នៃះ » ។   តាម របាយការណ៍  
រ បស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ដំ បង  
ដៃ ល ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន 
កាល ពមីៃសលិ មញិ  ជន ចណំាក- 
សៃកុ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ក្ន ុង បៃ ទៃស 
ថៃ  ដៃល បារម្ភ ពី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ 
១៩   ហើយ បាន នាំ គ្នា សមៃុក 
វិល តៃឡប់ ចូល មក កម្ពុជា វិញ   
តាម ចៃក នានា ជាប់ ពៃំបៃ ទល់ 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ទី ៣១   
ខៃ មីនា   ឆ្នា ំ២០២០  មាន ចំនួនជិត  
១០ ០០០ នាក់   ដៃល ជន- 
ចំណាក សៃុក ទាំងនោះ ភាគ- 
ចៃើន ជា អ្ន ក មាន លំ នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង  និង ខ្លះ ទៀត មាន លំនៅ 
ក្នងុ ខៃត្ត សា្វាយ រៀង   ពៃ វៃង   កំពង់- 
ចាម   និង  ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ ៕  

ចិនជួយសម្ភារព្រទ្រយជាង២តោនដើម្របីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញ ៈ រដា្ឋា ភបិាល ចនិ តាម 
រយៈ ធនាគរ ចិននិង អនុព័ន្ធ យោ  -   
ធា ចិន កាល ពីមៃសិល មិញ  បាន 
ផ្ដល់ សមា្ភារ បរិកា្ខា រវៃជ្ជ សាស្ដៃ 
សមៃប ់បៃើ បៃស ់ ក្នងុ កចិ្ចការ- 
ពារ និង ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដៃ ល រួម មាន មា៉ាស់ វៃនតា សុវត្ថ ិ- 
ភាព ឧបករណ៍ ធ្វើ តៃ ស្ត មា៉ាស់ 
N-95, របាងំ វះកាតន់ងិ សម្លៀក- 
បំពាក់ សុវត្ថិភាព សមៃប់ មន្ដៃី 
ស ុខាភបិាល សរបុ ជាង ២ តោន 
ដល់ កៃសួង សុខា ភិបាលនិង 
កៃសួង ការពារ  ជាតិ កម្ពុជា ។ 

នៅ ចំពោះ មុខ លោក Wu 
Guoquan ទបីៃកឹៃសា សា្ថាន ទតូ- 
ចនិ ផ្នៃក ពាណជិ្ជ កម្ម ដៃល បាន 
អញ្ជើញ ជាតណំាង ទតូ ចនិ បៃចា ំ
កម្ពុជា ក្នុង ការ ចុះហត្ថ លៃខា 
បៃគល ់នងិ ទទលួ សមា្ភារ បរកិា្ខារ- 
វៃជ្ជសាស្ដៃ ពធីនា គរ ចនិ កាល 
ពមីៃសិល មញិ  លោក មម៉ ប៊នុ ហៃង 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សុខា ភិបាល  
បាន សម្ដៃង ការ អបអរ  នងិ ថ្លៃង 
អំណរ គុណ យ៉ាង ជៃល ជៃ 
ចពំោះ មហាមតិ្ត ចនិ  ដៃល បាន 
ជយួ ឧបត្ថម្ភ គទំៃ នវូ ឧប ករណ ៍

វៃជ្ជ សាស្តៃ ទាងំ នៃះ ដល ់កម្ពជុា 
ពៃះ សមា្ភារ បរិកា្ខារ វៃជ្ជ សាស្ដៃ 
ទាងំ នៃះបាន ដើរតនួាទ ីដ ៏សខំាន ់ 
សមៃប់ បមៃើ ឲៃយ ការ ទប់ សា្កាត់ 
និង ការ ឆ្លើយ តប  ជា បនា្ទាន់ ទៅ 
នឹង ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺកូវីដ 
១៩។ លោក  ថ្លៃង ថា ៖«ជំនួយ 
មនសុៃស ធម ៌របស ់ធនាគរ ចនិ នៃះ 
មិន តៃមឹ តៃចូល រួម ចំណៃក ពងៃ ឹង 
សមត្ថ ភាព  ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
ចពំោះ បញ្ហា កវូដី ១៩ បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ ប៉ណុ្ណោះ ទៃ តៃវា នងឹ តៃវូ បាន 
បៃើបៃស់ នៅ ពៃល ណា ដៃល 
មាន ការ ផ្ទុះការ រាត តៃបាត  នៃ ជងំ ឺ
ឆ្លង ផៃសៃងៗ នាពៃល អនាគត ពៃម- 
ទាងំ ចលូ រមួ ចណំៃក លើក កម្ពស ់
គុណ ភាព ជីវិត  របស់ បៃជាជន 
កម្ពុជា ផង ដៃរ»។

សមា្ភារ បរកិា្ខារ វៃជ្ជ សាស្ដៃ ដៃល 
ធនា គរ ចិនបាន ផ្ដល់ ដល់ កៃសួ ង  
សខុា ភបិាល រមួមាន មា៉ាស ់ចនំនួ 
១ មុឺន វៃន តា សុវត្ថិភាព ចំនួន  
៥០០ មា៉ាស  N-95  ចំនួន ១ ពា ន់ 
និង សម្លៀក បំពាក់ សុវត្ថិ ភាព 
របស់ មន្ដៃី សុខា ភិបាល ចំនួ ន 
២០០ សមៃប់ ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ អន ុពន័្ធ យោធា 
ចនិ  បាន បញ្ជនូ នវូ សមា្ភារ បរកិា្ខារ- 

ពៃទៃយ សរុប ជាង ២តោន  ដៃល 
រួម មាន ឧបករ ណ៍ ធ្វើ តៃ ស្តិ៍  មា៉ា ស់   
N-95 របំាង វះកាត់  ឯក សណា្ឋា ន  
ដៃល ធន់ នឹង អង្គធាតុ រាវ និង អាវ ធំ 
សមៃប់ វះកាត់  មក ផ្ដល់ ជូន 
កៃសួ ង ការពារ ជាតិ កម្ពុជា ផង- 
ដៃរ កាល ពីពៃឹក មៃសិល មិញ។ 

លោក Geng Shuang អ្នក - 
នា ំពាកៃយ កៃសងួ ការ បរទៃស ចនិ 
គូស បញ្ជា ក់ ថា៖«រដា្ឋាភិ បាល 
ចិន នឹង បៃឹង បៃង ជួយ កម្ពុ ជា  
គៃប ់យ៉ាង ដើមៃបី បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
និង ទប់សា្កាត់ ការរីក រាលដាល វីរុ ស  
COVID-19  នៃះ ។ នោះ ក ៏ពៃះ 
តៃ កម្ពជុា បាន បង្ហាញ   ការគទំៃ 
ដល់ រដា្ឋា ភិបាល ចិនក្នងុ គៃ បៃយុ ទ្ធ    
បៃឆងំ នងឹ វរីសុ  COVID-19 ដ ៏
លំបាក កន្លង មក»។ បើតាម លោ ក 
Geng Shuang រដា្ឋាភិ បាល 
ចិន នឹង ជួយ កម្ពុជា យក ឈ្នះ 
ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ ១៩  ។

គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ១ ខៃ មៃសាកម្ព ុជា 
មាន អ្នក ឆ្លងជំងឺ កូវីដ ១៩ចំនួន 
១០៩ នាក់ក្នងុនោះ ជាសះ សៃបើ យ  
២៥ នាក់។ ចំណៃក ចិន មាន  ឆ្លង  
ជា ង ៨១ ០០០ នាក់ ក្នងុ នោះ  សា្លាប់  
ជា ង៣ ៣០០ នាក់ និង អ្នកជា សះ- 
សៃបើយ ជាង ៧៦ ០០០ នាក់   ៕ 



តពទីពំរ័ ១...មេរោគទាងំនោះ
ភាគចេើនជាបេភេទផលិតផល
ដេលមានគុណភាពមិនតេឹមតេូវ
តាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឬក្លេងបន្លំ
ដចូជាអាលក់លុខ្លះជាមេតាណលុ
សុទ្ធសាធឬមេតាណុលលាយ
ជាមួយអេតាណុល។
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានរបស់

កេសងួសខុាភបិាលចុះថ្ងេទ៣ី១
ខេមនីាឲេយដងឹថាសេបពេលដេល
ពភិពលោកកដ៏ចូជាកម្ពជុាកពំងុ
មានករណីជងំឺកវូដី១៩កើនឡើង
ជាបន្តបនា្ទាប់ធ្វើឲេយបេជាជនមាន
តមេវូការឱសថឧបករណ៍បរកិា្ខារ-
ពេទេយនងិសារធាតុសមា្លាប់មេរោគ
ជាចាបំាច់ដើមេបីបេើបេស់ក្នងុការ-
ការពារចម្លងវីរុសកូរ៉ូណា។
ទន្ទមឹនងឹនេះកេសងួសខុាភិបាល

សង្កេតឃើញតាមបណា្ដាញសង្គម
ហ្វេសប៊កុថាមានគណនីជាចេើន
កពំងុឆ្លៀតឱកាសផេសព្វផេសាយលក់
ឱសថឧបករណ៍បរកិា្ខារពេទេយនងិ
សារធាតុសមា្លាប់មេរោគយ៉ាង-
អនាធិបតេយេយ។ក្នុងនោះមាន
ដចូជាមា៉ាស់ឧបករណ៍វាស់សតី-ុ
ណ្ហភាព អាល់កុល ជេល និង
សារធាតុសមា្លាប់មេរោគជាចេើន
បេភេទទៀត ដេលគ្មានលេខ
បញ្ជកិាឬលេខបេវេទន៍ពីកេសងួ

សុខាភិបាលឡើយ។
អនុលោមតាមចេបាប់ស្តីពីការ-

គេប់គេងឱសថកេសងួសខុាភិបាល
បញ្ជាកថ់ាការលក់ឱសថឧបករណ៍
បរិកា្ខារពេទេយនិងបេតិករតេូវមាន
លេខបញ្ជកិាពីកេសងួសខុាភិបាល
ហើយតមេូវឱេយលក់នៅតាម
ឱសថសា្ថាននិងឱសថសា្ថានរង
សេបចេបាប់គឺមនិអនញុ្ញាតឲេយលក់
តាមបេព័ន្ធអនឡាញឡើយ។
កេសួងបញ្ជាក់ថា៖«ការលក់

គេឿងសមា្អាងគេប់បេភេទតេវូមាន
លេខបេវេទន៍ពីកេសួងសុខាភិ-
បាល។ការផេសព្វផេសាយឱសថ
ឧបករណ៍បរិកា្ខារពេទេយបេតកិរនងិ
គេឿងសមា្អាងគេប់បេភេទតេវូមាន
ការអនញុ្ញាតពីកេសងួសខុាភិបាល
ដើមេបីពិនិតេយខ្លឹមសារផេសព្វផេសាយ
ឲេយមានលក្ខណៈតេឹមតេូវតាម-
ឯកសារវេជ្ជសាស្តេឱសថសាស្តេ
និងទន្តសាស្តេ»។
តាមកេសងួសខុាភបិាលចពំោះ

អាល់កុល ដេលមានគុណភាព
សមា្លាប់មេរោគ ជាបេភេទអេតា-
ណុលពី៦០ទៅ៨០ភាគរយ។
ដោយឡេកចពំោះសារធាតុមេតា-
ណលុវញិមនិតេវូបានគេបេើបេស់
សមេប់សមា្លាប់មេរោគនោះឡើយ
ដោយសារធាតុនេះគ្មានសកម្មភាព
សមា្លាប់មេរោគទេហើយសារធាតុ
នេះអាចបង្កឲេយមានគេះថា្នាក់ដល់

អាយុជីវិតទៀតផង។
កេសងួសខុាភិបាលកប៏ានណេ-

នាំក្នុងលិខិត១ចេបាប់ទៀតកុំឲេយសា-
ធារណជនជឿការឃោសនាភូត-
កហុកបោកបេស់តាមហ្វេសប៊កុ
ចំនួន២ គឺ ៖១.Certifiedនិង
២.SemproxCambodiaដេល
កំពុងផេសព្វផេសាយលក់ ឧបករណ៍
ទបូាញ់កមា្ចាត់មេរោគដេលការពារ
ពីវីរុសដ៏កាចសាហាវ និងធុង-
អាគុយសមា្លាប់មេរោគ។
កេសងួចាតទ់កុការផេសព្វផេសាយ

នវូឧបករណ៍ទាងំ២នេះគជឺាពត័-៌
មានមិនពិតដេលអះអាងថាអាច
ការពារ និងបញេឈប់ការរីករាល-
ដលមេរោគកូរ៉ូណា។កេសងួស្នើ
អាជា្ញាធរមានសមត្ថកចិ្ចចាត់វធិាន-
ការតងឹរុងឹទៅតាមផ្លវូចេបាប់ចពំោះ

មា្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ
ដេលបានផេសាយព័ត៌មានមិនពិត
ដើមេបីកុំឱេយជនឱកាសនិយមបន្ត
បោកបេស់ពលរដ្ឋតទៅទៀត។
ប៉នុ្តេគណនីហ្វេសប៊កុមយួចនំនួ

បានបង្ហញការមនិពេញចតិ្តដោយ
ក្នុងនោះគណនីមួយដេលមាន
ឈ្មាះថាមុំវា៉ារនិបានសរសេរលើ
ទពំរ័ហ្វេសប៊ុរបស់ខ្លនួថាគេនត់េ
លក់មា៉ាស់លក់ទឹកលាងដេនិង
មា៉ាសុនីវាស់កម្តៅក៏ហាម។បេទេស
មួយចំនួនដូចជាអាមេរកិនងិចនិ
អាចលក់នៅលើបេពន័្ធអនឡាញ
ដេលមានឈ្មាះAmazonនិង
Alibabaបាន។
គណនីដដេលបន្តថា៖«សូម

ពិនិតេយឡើងវិញផងកុំឲេយគេថាមា៉ា
ពិភពលោកមានតេ១។សម័យ

នេះហើយបេបនៅចង់ឲេយពលរដ្ឋ
ជិះកង់ម៉ូតូដើរទិញតាមPhar-
macyទៀត។ហាមតេលក់
ថា្នាំពេទេយវាតេឹមតេូវបំផុតហើយ។
ពីពេះវាទាមទារវេជ្ជបញ្ជា ឬ
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តCovid-19 ឬ
តេស្តឈាមអ៊ីចឹងហាមទៅ។
ចំណេកលក់ឧបករណ៍ ឬសមា្ភារ
ផេសេងទៀត ដូចជាមា៉ាស់ ទឹក
លាងដេសមា្លាប់មេរោគមា៉ាសុីន-
វាស់កម្តៅអី គេមិនដេលហាម-
ឃាត់លក់តាមអនឡាញទេ»។
លោកហេនភារៈ វេជ្ជបណ្ឌិត

ផ្នេកផ្លូវដង្ហើម ដេលមានបទ-
ពសិោធជាង២០ឆ្នាថំ្លេងថាឱសថ
នងិសមា្ភារទាងំនោះអាចនៅតាម
ឱសថសា្ថាននិងឱសថសា្ថានរង
សេបចេបាប់ប៉ុណ្ណោះពេះរបស់
ទាងំនេះមានគេះថា្នាក់ដល់សខុ-
ភាពបើមិនបានពិនិតេយតេឹមតេូវ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌតិថាការហាម-

ឃាត់គរួតេអនវុត្តជាយរូមកហើយ
ពេះអ្នកលក់នៅតាមអនឡាញ
គ្មានចេបាប់អនុញ្ញាតមួយចំនួន
កន្លងមកបានចេកចាយផលតិផល
ទាំងនោះរួចបាត់ទៅហើយ។
លោកថា៖«ការដេលបង្ហះ

ហើយអះអាងថាផលតិផលទាងំ-
នោះអាចការពារកូវីដបានអ្នកលក់-
ដូរនោះគឺជាជនឱកាសនិយម។
បាននយ័ថាទាន់ឱកាសកវូដីគត់

ផេសាយថាទូបាញ់អាល់កុលនិង
ទូកាំរស្មីទាំងនោះវាអាចសមា្លាប់
វីរុសកូរ៉ូណាបាន។ប៉ុន្តេអ្នកដេល
ផលិតទូហ្នឹងមិនទាន់សា្គាល់អត្ត-
សញ្ញាណពិតបេកដរបស់វីរុស
ករូ៉ណូាទេសេបពេលដេលគេពូេទេយ
សព្វថ្ងេក៏មិនទាន់សា្គាល់ចេបាស់ដេរ»។
ទោះយ៉ាងណាលោកហេនភារៈ

មនិថាឲេយតេផលតិផលបង្ហះលក់
លើអនឡាញសទុ្ធតេគ្មានគណុភាព
នោះទេពេះមានផលិតផលមួយ
ចនំនួតេវូបានទទលួសា្គាល់តេមឹតេវូ
នងិមានគណុភាពល្អផងដេរហើយ
បង្កភាពងយសេួលដល់ពលរដ្ឋ។
ដចូ្នេះលោកថា៖«អ្នកលក់អន-

ឡាញតេូវដឹងថាផលិផលរបស់
ខ្លនួលក់ហ្នងឹបានបេកាសពន្ធនងិ
បញ្ជកិាតេមឹតេវូឬអត?់ផលតិផល
ទាងំអស់ហ្នងឹកអ៏ាចទញិនៅតាម
សហគេសរបស់រដ្ឋឬសហគេស
ដេលទទលួបានសទិ្ធិពីរដ្ឋដចូជា
អាល់កលុអីអ៊ចីងឹដោយរកេសាទកុ
នូវវិក្កយបតេដើមដើមេបីបញ្ជាក់ពី
បេភពដើមថាទញិពីកន្លេងណា?
ការធ្វើដចូ្នេះគឺបង្កភាពងយសេលួ
ដល់យើងអ្នកលក់អនឡាញ។
យើងអាចពនិតិេយមើលខ្លនួឯងក្នងុ
ករណីដេលយើងលក់ខុសចេបាប់
បើគេមិនចាប់ទេ គឺទទួលបេក់
ចណំេញទៅប៉នុ្តេគេចាប់នងឹទទលួ
ទោសពេហ្មទណ្ឌហើយ»៕
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ប្រកាសហាមលក់...
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ប្រធានសហជីព ស្នើក្រសួងយុត្តធិម៌ជួយដោះល្រងកម្មករធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះ
ខន សាវិ

សៀមរាបៈ បៃធាន សហភាព 
ការងារ កម្ពុជា  លោក អាត់ ធន់  
បានស្នើឱៃយ កៃសងួ យតុ្តធិម ៌ អន្តរា- 
គមន៍ ទៅ តុលាការ ខៃត្ត សៀមរាប  
ឱៃយដោះ លៃង កម្មករ បមៃើការ នៅ 
ពៃលាន យន្តហោះ ចំនួន៦ នាក់ 
ជាសកម្មជន សហ ជីព  ដៃលតៃូវ- 
បាន ចោទបៃកាន់  និង ឃុំ ខ្លួន អស់ 
រយៈ ពៃល ៦ខៃ  ដោយ  គ្មាន ការ- 
សុើប  អង្កៃត ឱៃយ បាន ចៃបាស់លាស់ 
នងិ មាន ភស័្ដ ុតាង តៃមឹតៃវូ សមៃប ់ 
ដាក ់បន្ទកុ។ ប៉នុ្តៃមន្តៃថីា ករណ ីនៃះ 
ភាគចីងុចោទ តៃវូតវ៉ា តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់
តាមរយៈមៃធាវី បើយល់ ថា ការ- 
ចោទ មិនតៃឹមតៃូវ។ 

លោក អាត់ ធន់  បានបៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មៃសិលមញិ ថា  បគុ្គ លកិ  
បមៃើ ការងារ នៅពៃលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរជាតិ ខៃត្ត សៀមរាប 
ទាំង ៦នាក់ ដៃលតៃូវ បានខាង 
ថៅកៃ កៃមុហ៊នុ ខៃមបឌូា អ៊ៃរផត  
(Cambodia Airport) ប្ដឹង ពី 
បទ លចួ អវី៉ាន ់របស ់ភ្ញៀវគ ឺដោយ-     
សារតៃ មានការ រសីអើង ចពំោះ   
កម្មករ ទំាង នៃះ។ ពៃះ កៃមុ សហ-  
ជពី នាគំ្នា បៃឆងំ ជទំាស ់កៃមុ ហ៊នុ  
ដៃលចង់ ឱៃយ បុគ្គលិក ប្ដូរ មក ធ្វើ- 
ការងារ ជាពហុ ជំនាញ។

លោក បន្តថា  តុលាការ ខៃត្ត 
សៀមរាប  បានសមៃច ចោទ- 
បៃកាន់ និង ឃុំខ្លួន ពួកគៃ អស់- 

រយៈពៃល បៃហៃល ៦ខៃ មកនៃះ  
គឺធ្វើ ឡើង ខុស នីតីវិធី  ហើយ 
ការចោទ បៃកាន់ របស់ តុលាការ 
តាំងពី ដំបូង មក  ធ្វើឡើង  ដោយ 
គ្មាន ការសៃវ ជៃវ រកឃើញ ភស័្ដ-ុ 
តាង ឡើយ  កៃតៃព ីទទលួ បាន- 
ពាកៃយ បណ្ដឹង ពី ថៅកៃ កៃុម ហ៊ុន។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«គៃ ខឹង 
ពួកគត់  ដោយសារ ពួកគត់ 
ជាអ្នក ជំទាស់ ទៅនឹង ថៅកៃ 
កៃមុហ៊នុ  ដៃលចង ់ឱៃយ កៃមុកម្មករ 
ធ្វើ ការងារ ពហុ ជំនាញ  ដៃលធ្វើ- 
អ៊ីចឹង កៃុម កម្មករ អត់ យល់ ពៃម។ 
កន្លង មក  កម្មករ មា្នាក់ ធ្វើ ការងារ 
តៃ [តាម] ជនំាញ  តៃ ថៅកៃ ចង ់ឱៃយ 
កម្មករ មា្នាក ់ គ ឺទៅ ធ្វើ ការងារ ចៃើន 
មខុ ជនំាញ ។ កន្លង មក យើង ស្នើ- 
សុឱំៃយ ទៅ រក ភស័្ដតុាង  តើ អ្នកណា 
ជាអ្នកបាត ់កាបបូ ហើយ បាត ់អ្វ ីខ្លះ   
ប៉ុន្តៃ អត់មាន ការបងា្ហាញ ទៃ» ។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ២ី៦ ខៃមនីា  សហ- 
ភាព ការងារ កម្ពុជា បានដាក់- 
លិខិត សុំ អន្តរាគមន៍ ទៅ កៃសួង 
យុត្តិធម៌  ដើមៃបី ជួយ ឲៃយដោះលៃង 
សកម្មជនសហ ជីព ទាំង ៦នាក់   
និង ស្នើ សុំឱៃយ មានការ ធ្វើ អធិការ- 
កិច្ច មនៃ្តី តុលាការ ខៃត្ត សៀមរាប  
ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំណុំរឿង នៃះ 
ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។

ក្នងុ លខិតិ សរសៃរ ថា ៖« រហតូ-  
មក ដល់ ពៃល នៃះ  គឺ មាន រយៈ- 
ពៃល ជាង ៦ខៃ ហើយ  សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត សៀមរាប នៅតៃ បន្ត 

ឃុខំ្លនួ សកម្មជន សហជពី ទាងំ ៦ 
នាក់។ ជាគោល  ការណ៍ ចៃបាប់  
ការឃុំ ខ្លួន គឺ មាន រយៈពៃល ៤ខៃ  
ក្នុង ករណី រឿង ក្ដី មាន ភាព ស្មុគ- 
សា្មាញ  តុលាការ អាចស្នើ ស ុំ ឃុំ- 
ខ្លួន បន្ត បាន។ ប៉ុន្តៃ ករណី នៃះ 
គៃនត់ៃ ជាការ ចោទ បៃ កាន ់  រឿង 
លួច ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ មិន មាន 
ភាព ស្មគុសា្មាញ នោះ ទៃ។ នៃះ ជា 
ការដាក់ សមា្ពាធ ធ្ងន់ធ្ងរ លើ ជន- 
ជាប់ឃុំ ដៃលជា ជន រង គៃះ»។

បុគ្គលិក បមៃើ ការងារ នៅ ពៃ- 
លាន  យន្តហោះ ទាងំ ៦នាក ់ មាន 

ឈ្មាះ សខុ សខុន  ឈ្មាះ សវុណ្ណ 
វីរៈ  ឈ្មាះ រុន រា៉ា  ឈ្មាះ ឌុល 
សុវណ្ណ  ឈ្មាះ រិទ្ធ សារៃ  និង 
ឈ្មាះ អៃង  ផៃ។ ពកួ គៃ  តៃវូបាន- 
កងកមា្លាំង សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន 
នងិ បញ្ជនូ ទៅកាន ់តលុាការ កាល-  
ពី ថ្ងៃទី២៩ ខៃសីហា  ពាក់ ព័ន្ធ  
ការលួច ចាក់ ឆ្កឹះ កូន សោ  ឬ  រូត 
វ៉ាលសិយក លយុ នងិ ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ  
របស់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ។

ជុំវិញ បញ្ហានៃះ  លោក យិន 
សៃង  មនៃ្ត ីនាពំាកៃយ សាលា ដបំងូ 
ខៃត្ត សៀមរាប  ថ្លៃងថា  សណំុ ំរឿង   

របស់ សកម្មជនសហជីព ទាំង 
៦នាក់ នៃះ  គឺ តៃូវបាន តុលាការ 
សមៃច បញ្ជូន ទៅ ជំនុំ ជមៃះ នៅ 
ថ្ងៃទី២៣  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ ២០២០ 
ខាង មុខ។ លោក បញ្ជាក់ ថា  
សំណុំ រឿងនៃះ  តៃូវបាន ធ្វើ ឡើង 
តាម នីតិវិធី តៃឹម តៃូវ។

លោក បន្ថៃមថា  មៃធាវី របស់ 
អ្នក ទាំង ៦នាក់គួរតៃ មកដាក់- 
ភ័ស្ដុតាង ដោះ បន្ទុក ក្នុង សំណុំ- 
រឿង ដើមៃបី តតាំង នៅពៃល បើក- 
សវនា  ការ តាម នីតិវិធី នាពៃល 
ខាង មុខ  ជាជាង ការស្នើ សុំ កិច្ច- 

អន្តរាគមន៍ ពី កៃសួង យុត្តិធម៌។
លោក ថា ៖«តាម ធម្មតា  គៃ 

មានភ័ស្ដុតាង តៃឹមតៃូវ ហើយ  
បានគៃ បញ្ជូន រហូត ទៅដល់ 
កៃុមបៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ  ហើយ 
នៅពៃល គៃ ដាក់ កម្មវិធី ជមៃះ 
ហើយ  អ៊ីចឹង រាល់ ការចោទ- 
បៃកាន់  គៃ មាន នីតិវិធី និង ភ័ស្ដុ- 
តាង ដាក់ បន្ទុក ហើយ»។

លោក ជិន មា៉ា លីន មន្តៃី នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម ៌ លើក ឡើង 
ថា  មៃធាវី សកម្មជន សហ ជីព 
ទាងំ ៦ នាក ់គរួតៃ ធ្វើការ តវ៉ា តាម- 
នីតិវិធី ចៃបាប់  បៃសិនបើ តុលាការ 
ធ្វើការ ចោទបៃកាន់ មិនបាន- 
តៃមឹតៃវូ។  លោក បញ្ជាកថ់ា  គ្មាន 
អ្នកណាមា្នាក់ អាច អន្តរាគមន៍ 
ចំពោះ សៃចក្ដី សមៃច របស់ 
តុលាការ បានឡើយ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖«វ ជា សមត្ថ កចិ្ច   
របស់ តុលាការ  ក្នុង ការកំណត់ 
បទល្មើស នងិ ចោទបៃកាន ់ដោយ 
ផ្អៃក ទៅតាម អង្គហៃតុ និង អង្គ- 
ចៃបាប់ ទៅលើ អំពើ ល្មើស ផៃសៃងៗ 
ហើយ បៃសិនបើ គត់ យល់ថា 
ការចោទបៃកាន ់នៃះ មនិ តៃមឹតៃវូ  
មនិមាន ភស័្ដតុាង  មនិមាន មលូ- 
ដា្ឋាន គៃប់គៃន់  គត់ អាចធ្វើ ការតវ៉ា  
តាម នី តិវិធី ចៃបាប់ តាមរយៈ មៃធាវី 
ទៅ។ មិន អាចមាន អ្នកណាមា្នាក់ 
ទៅ អន្តរាគមន៍ ការសមៃច  ឬ 
ដំណើរការ ខាង នីតិវិធី របស់ 
តុលាការ បានទៃ»៕

អតីតបុគ្គលិកបម្រើការនៅព្រលានយន្តហោះខ្រត្តសៀមរាប ជាប់ចោទលួចទ្រព្រយសម្រ  បត្តអិ្នកដំណើរ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក

មន្ត្រដឹីកទឹកពីកន្ល្រងផ្រស្រងឲ្រយសត្វព្រនៅភ្នតំាមៅផឹក ខណៈទីនោះរីងស្ងតួ
ឃុត សុភចរិយា 

តាក្រវៈ សត្វ ពៃជាចៃើនបៃ- 
ភៃ ទដៃ ល កំ ពុ ងរ ស់ នៅក្ន ុងតំ ប ន់  
ឧទៃយានសួន សត្វ  និង មជៃឈ មណ្ឌល- 
សង្គៃះ សត្វ ពៃ ភ្ន ំតាម៉ា  កពំងុ 
បៃឈ ម នងឹ កង្វះ ទកឹ ផកឹ  ខណៈ 
រដូវ បៃងំ ក្តៅ ហួតហៃង បាន ឈាន 
ចូល មក ដល់ ក៏ប៉ុន្តៃ កៃុម មន្តៃី 
បា ន បៃើម ធៃយា បាយ ដឹក ទឹក ពី  
ក ន្លៃង ផៃសៃង ដើមៃបី ដោះ សៃ យ 
ប  ញ្ហា នៃះ ។ នៃះ បើ យោង តាម 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ របស់ រដ្ឋ បាល- 
ពៃ ឈើ ។

រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ  បាន គូស 
បញ្ជាក់ លើ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក ផ្លូវ- 
ការ របស់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គា រពី 
វិធានការឆ្លើយ តបរបស់ ឧទៃយាន - 
សួន សត្វ  និង មជៃឈ មណ្ឌល- 
សង្គៃះ សត្វ ពៃ ភ្នំ តាម៉ា ក្នុង 
កិច្ច បៃឹង បៃង ការ ពារ  និង អភិ- 
រកៃស សត្វ ពៃ នៅ ទីនោះ ដោយ  
បា នបៃើមធៃយា បាយ ដឹក ទឹក រៀង- 
រាល់ ១ សបា្តៅហ៍ ម្ដង ពី ទន្លៃ បាទី 
ទៅ ចាក់ ចូល ក្នុង អាង ទឹក ដៃល 

បាន សាង សង់ កាល ពី ឆ្នា ំកន្លង 
មក  សមៃប់ ឲៃយ  សត្វ ពៃ ផឹក ។ 

លោក  សួន  សុវណ្ណ  អ្នក- 
នំាពាកៃយ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អងា្គារ ថា  តំបន់ ពៃនៃ ឧទៃយាន- 
 សនួ សត្វ  នងិ   មជៃឈ  មណ្ឌលសង្គៃះ-  
សត្វ ពៃ ភ្ន ំតា ម៉ា  បាន ជួប បៃឈម 

បញ្ហា កង្វះ ទឹក តាំង ពី ដើម ខៃ 
មីនា  មក ម្លៃ៉ះ។  ប៉ុន្តៃ នៅ ចំពោះ 
មុខបញ្ហា នៃះ  រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ  
តាម រយៈ ឧទៃយាន សួនសត្វ  និង 
មជៃឈ មណ្ឌល សង្គៃះ សត្វ ពៃ - 
ភ្នំ តាម៉ា  បាន ចាត់ វិធាន ការ- 
ឆ្លើយ តប យ៉ាង មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព  ដោយ បាន ដឹក ទឹក ពី ទន្លៃ- 

បាទី ទៅ ចាក់ ចូល ក្នុង អាង ទឹក 
ដៃល បាន សង់ រួច នៅទី នោះ 
ទុក សមៃប់ឲៃយ  សត្វ ផឹក ។

លោក សុវណ្ណ បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «មិន មៃន តៃ នៅ ក្នងុ តំបន់ ពៃ 
នៃ ឧទៃយាន  សួន សត្វ  និង   មជៃឈ - 
មណ្ឌល សង្គៃះ សត្វ ពៃ ភ្នំ តា- 
ម៉ា ទៃដៃល ខ្វះ ទឹក បុ៉ន្តៃ នៅ តំបន់ 

ពៃ ការ ពារ  និង អភិរកៃស មួយ 
ចំនួន ទៀត ក៏ តៃូវ បាន អនុវត្ត  
នូ វវិធានកា រឆ្លើយ តប បៃប នៃះ 
ដៃរ  ពៃះ បើ គ្មាន ទឹក ផឹក  សត្វ 
នឹង ឈឺ ងាប់» ។ 

បើ តាម លោក  សុវណ្ណ  ថវិកា 
ដៃល បាន មកពីកា រលក់ សំបុតៃ 
ឲៃយ ភ្ញៀវ ចូលទសៃសនា  នងិ ព ីការ- 
ជួយ ឧបត្ថម្ភ របស់ អង្គការ ជា 
ដៃគូ ពៃម ទំាង ថវិកា បដិ ភាគ 
របស់ រដា្ឋាភិ បាល មួយ ចំនួន ទៀត  
តាម រយៈ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ  តៃូវ- 
បាន យក មក បៃើ បៃស់ សមៃប់ 
ការ ទិញ ចំណី អាហារ  ថា្នាំ ពៃយា- 
បា ល និ ងការ អនុវត្ត លើវិ ធាន- 
ការ ឆ្លើយ តប ចំពោះ បញ្ហា បៃឈម 
ខ្វះ ទឹក នៃះ។

ជុំវិញ ករ ណី នៃះ លោក  ញឹក 
រតនៈពៃជៃ នាយក គៃប់ គៃង 
ឧទៃយាន  សួនសត្វ  និង   មជៃឈ មណ្ឌល  
សង្គៃះ សត្វ ពៃ ភ្នំ តាម៉ា មិន 
អាច ទាក់ ទង សំុ ការ អតា្ថាធិបៃបាយ 
បាន ទៃ កាល ពថី្ងៃ អងា្គារ ។ យ៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ  មន្តៃី ពៃទៃយ សត្វ 
បៃចំាឧ ទៃយាន  សួន សត្វ  និង   មជៃឈ- 

 មណ្ឌល សង្គៃះ សត្វ ពៃ ភ្ន ំតាម៉ា  
លោក ញឹម ធី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ករណី ខ្វះ ទឹក នៅ ក្នុង- 
ពៃ នៃតំបន់ ឧទៃយាន សួន សត្វ នៃះ  
ធា្លាប់ បាន កើត ឡើង ជារៀ ង- 
រាល់ ឆ្នា ំ  ដោយ សារ បៃភព ទឹក 
ក្នងុ តំបន់ នៃះ រាក់ ពៃក ធ្វើ ឲៃយ  
រី ងស្ងួត នៅរ ដូវបៃំ ង។

លោក ញមឹ ធ ីបាន បន្តថា ក ៏
ប៉ុន្តៃ មុ ន ពៃល រីង ស្ងួត អស់ ពី 
តៃពាងំ  នងិ អាង ស្តកុ នោះ  កៃមុ 
ការ ងារ នៃ ឧទៃយានសនួ សត្វ  នងិ   
មជៃឈ  មណ្ឌល សង្គៃះសត្វ ពៃ - 
ភ្នំ តា ម៉ា  តៃង តៃ ទៅ ដឹក ទឹក  
ពី ទន្លៃ បាទី ដៃល ជា បៃភព ទឹក 
តៃ មួយ គត់ ក្នុង តំបន់ នៃះ ដើមៃបី 
យក មកចាក ់បពំៃញ ក្នងុ តៃពាងំ 
តចូៗ មយួ ចនំនួ  នងិ អាង ស្តកុ- 
ទកឹសមៃប ់ទកុ ឲៃយ សត្វ ពៃផកឹ ។ 
   លោក  ធី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«រហូត មកទល់ ពៃលនៃះ  ពំុ 
មានស ត្វពៃងាប់  ឬមាន ជំងឺ 
ដោយ សា រតៃ បញ្ហា ខ្វះទឹក នៃះ 
ទៃ  ថ្វ ីដៃបិត  តៃស ត្វខ្លះមានសភាព  
ស្គម សា្គាំង បន្តិច ក្ដី»៕ 

ទិដ្ឋភាពសត្វព្រនៅក្នុងឧទ្រយានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅកាលពីកន្លងមក។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រ� និពន�  

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

សូ វិសា ល
អនុប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

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

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ្ឋ  កិច�  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតនា  

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

� រ�និពន�    ជីវ�តកម្រសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
បុិច សុីនួន

� រ�និពន�   �្រហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា៉ា , 

សួស  យា៉ា មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�្រ  

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផ�្លា  ,
សៃត កី� , ជិន ណា ន

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វ�រុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រសា យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រ � ន�្រក� យ� �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រក� យ� �្រត

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

ប្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �្រ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រីរដ្ឋបាលសិក្រសាកំណត់តំបន់ទ្រសចរណ៍ព្រក្របាលបីកំពង់ធំ
 វ៉ន   ដា រ៉ា  
 
កំពង់ ធំៈ  មន្តៃ ីកៃមុ ការងារ រដ្ឋ-  

បាល ពៃ ឈើ  ខៃត្ដ កំពង់ ធំ  បាន 
និង កំពុង ចុះ សិកៃសា សៃវ ជៃវ 
នងិ កណំត់ តំបន់ ពៃ ឈើ សកា្ដា- 
នុ ពល សមៃប់ វិស័យ ទៃស- 
ចរណ ៍ធម្ម ជាត ិ ក្នងុ ត ំបន ់សហ- 
គមន៍ ពៃ ឈើ ពៃ កៃបាល បី ស្ថិត 
នៅ ភូមិ កៃបាល បី   ឃុំ ទី ពោ  សៃុក 
សន្ទុក   ខៃត្ដ កំពង់ ធំ ។  

 លោក   បុ៊ន  សុទ្ធ ី នាយក ស្ដ ីទី  
ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ កំពង់ ធំ 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ អងា្គារ ថា  សហគមន ៍ពៃ ឈើ  
ពៃ កៃបាល បី  មាន សកា្តា នុពល 
សមៃប់ វិស័យ ទៃស ចរណ៍  
ដោយ សារ មានវត្ត មាន សត្វ- 
សា្លាប ទឹក ចៃើន បៃភៃទ កំពុង 
ហិច ហើរ រស់ នៅ  និង រក ចំណី 
ក្នុង  តំបន់  នៃះ  ។ 

លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  តំ បន់ 
នៃះ ក៏ មាន ទូក មា៉ា សុីន សមៃប់ 
ទៃស ចរ  អាច ធ្វើ ដណំើរ តាម ផ្លវូ 
ទឹក ចូល ក្នុង ពៃ សហ គមន៍  
ដើមៃប ីមើល វត្ត មាន សត្វ ពៃ  នងិ 
អនុ ផល ពៃ ឈើ ចៃើន បៃភៃទ   
មាន កៃយូសសមៃក លម្ហៃ និ ង 
ទទួល ទាន អាហារ បៃប ធម្ម- 

ជាតិ  មាន ផ្លូវ លំ ដៃល អាច ឱៃយ 
យាន ជំនិះ គៃប់ បៃ ភៃទ ចរា ចរ 
បាន ទាំង បៃំង  និង វសៃសា ។   

 លោក  សុទ្ធី  បាន ថ្លៃង  ថា ៖  
«  បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ  យើង មាន រៀប ច ំ
ជា កៃយូស ម ួយ ច ំននួ ហើយ  ស មៃ  ប ់ 
ទៃស ចរ សមៃក លម្ហៃ  និង 
ទទួល ទាន អាហារ បៃប ធម្ម- 
ជាតិ នៅ តាម មាត់ ទឹក ។  ប៉ុន្ដៃ 
សហ គមន៍ យើង ចង់ ពងៃឹង លើ 
វិស័យ អៃកូ ទៃស ចរ ណ៍ នៅ ក្នុង 
តំបន់ នៃះ បន្ថៃម ទៀត » ។ 

 លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  បច្ច ុបៃបន្ន 
នៃះ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ដ កំពង់ ធំ  
និង សហ គមន៍   កំពុងកៀរ គរ  

ការ គាំទៃ បន្ថៃម ពី រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល  និង អង្គ ការ កៃ រដ្ឋាភិ- 
បាល   ដើមៃបី ពងៃងឹ លើ ផ្នៃក អៃក ូ
ទៃស ចរណ៍ បន្ថៃម ទៀត ដូច ជា 
ដំ ដើម ឈើ  និង ជួយ ដល់ បៃជា- 
សហ គមន៍ ឱៃយ អាច ធ្វើ កសិ កម្ម 
បៃប ធម្ម ជាតិ នៅ សហ គមន៍ 
ផ្ទាល ់ ដចូ ជា ការ ចញិ្ចមឹ មាន ់ តៃ ី 
និង ឃ្មុំ ជា ដើម ។   

  លោក  សុទ្ធី  បាន ឲៃយ ដឹង ថា   
តំបន់ សហ គមន៍ ពៃ ឈើ  ពៃ- 
កៃបាល បី  ដៃល កំពុង បៃ កា្លាយ  
ទៅ ជា សហ គមន ៍ទៃស ចរណ៍ នៃះ 
មាន ផ្ទៃ ដី ជាង ៨០០ហិក តា ។  
ទៃស ចរ អាច មាន ជមៃើស ទៅ 

ទសៃសនា តបំន ់កមៃសាន្ត តបំន ់នៃះ  
រហូត ទៅ ដល់ទំនប់ ទឹក បង្ហៀរ  
ទំនប់  ១ មករា  និង  ៦ មករា 
ដៃល មាន រៀប ច ំសមា្ភារ សមៃប ់
ហៃល ទឹក  ហើយ ជា តំបន់ មួយ 
ដៃល ស្ថិត នៅ ជិត ទី បៃជុំ ជន ។   

 លោក  ចាន់   ហៃង   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃ សួង  កសិ ក ម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមាញ ់ នងិ នៃ សាទ   បដ ិសៃធ 
ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ លើ រឿង នៃះ។   
ខណៈ   លោក   កៃវ អូមា៉ា លីសៃស  
អ្នក នាំ ពាកៃយ ទទួលបន្ទុក រដ្ឋ- 
បាល ពៃ ឈើ  មនិ អាច ទាក ់ទង 
បាន កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

 លោក   ប៉ៃន   វណ្ណ រិទ្ធ   បៃ ធាន 
មន្ទីរ កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង 
នៃ សាទ ខៃត្ដ កពំ ង ់ធ ំ  បាន ថ្លៃង 
ថា  គោល នយោ របស់ កៃសួង  
និង មន្ទរី គឺ គំា ទៃ ឱៃយ មា ន ការ បង្កើត 
តំបន់ ទៃស ចរណ៍ សហ គមន៍ 
នៅ តាម មូល ដ្ឋាន បៃប នៃះ   ហើយ 
ក្នុង ខៃត្ដ កំពង់ ធំ ក៏មាន តំបន់  
ទៃ សចរណ៍ សហ គមន៍ ជា ចៃើន 
កន្លៃង ទៀត ផង ដៃរ ។   

  លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង តៃង- 
តៃ គាំ ទៃ ចំពោះ ការ អភិ រកៃស  និង 
អភិ វឌៃឍ សហ គមន៍ ទៃ សចរណ៍ 
នៃះ  គឺ យើង ចង់ ឱៃយ បៃជា សហ- 
គមន៍ រួម គា្នា ធ្វើ សកម្ម ភាព បៃប 

នៃះ ជា បន្ត ទៀត » ។ 
 លោក   ទូច   នរា៉ា   បៃ ធាន អង្គ- 

ការ ការ ពារ ពៃ ឈើ  ស ត្វ ពៃ និង 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ   បាន គំាទៃ 
ចំពោះ គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម របស់ រដ្ឋ- 
បាល ពៃ ឈើ  និង សហ គមន៍ 
ដៃល បាន រួម គា្នា អភិ រកៃស  និងអ  ភវិឌៃឍ    
តំបន់ សហ គមន៍ ពៃ ឈើ  ពៃ- 
កៃបាល បី   ជា តំបន់ អៃកូ ទៃស- 
ចរណ៍  ។  សក ម្ម ភាព នៃះ គឺ ជា 
សកម្ម ភាព មយួ ដល៏្អ ក្នងុ ការ ជយួ 
លើក កម្ពស់ ដល់ ជីវ ភាព ពល រដ្ឋ 
នៅ សហ គមន៍   និង កាត់ បន្ថយ  
ការ ទៅ ធ្វើ ការ ងារ ចំណាក សៃុក  ។ 

 លោក បាន បន្ត ថា ៖« សម័យ 
នៃះ បៃជា ពល រដ្ឋ ទូទំាង បៃទៃស 
បាន នាំ គា្នា ធ្វើ ចំ ណាក សៃុក   
ហើយ ការងារ សៃកុ នៃះ  មនិ សវូ 
បាន ថវកិា ចៃើន ទៃ  ប៉ ុន្ដៃ បៃ ឈម 
មុខ នឹង គៃះ ថា្នាក់ ទៅ វិញ ។  សព្វ-  
ថ្ងៃ នៃះ ពល រដ្ឋ មួយ ចំ នួន   ទុក- 
ដក់ កូន ចៅ នៅ ជី ដូន ជីតា  
ហើយ ធ្វើចំ ណាក សៃុក ទៅ ធ្វើ - 
ការ ងារ ឬបាត់ ដំណឹង តៃ ម្ដង ក៏ 
មាន ដៃរ ។  ដូច្នៃះ ការ បង្កើត 
ការងារ ដូច ជា សកា្ដា នុ ពល ទៃស- 
ចរណ៍ នៃះ   គឺ ពិ ជា ការ បៃ សើរ 
ណាស់ សមៃប់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ក្នុងសហគមន៍ » ៕ 

តពីទំព័រ ២...បទ ល្មើស ឬ បៃជុំ 
ជយួ បង្កៃប បទ ល្មើស ខ្ញុ ំទៃ ចំា- 
មើល សា្ថាន ភាព ជា ក់ស្ដៃង សិន។ 
ចំពោះ  ចៃក ចៃញ ចូល តាម សា្នាក់- 
ការ ទំាង អស់នៃះ  ខ្ញុ ំមិន ទាន់ ដឹង 
ចៃបាស់ ទៃ តៃ យា៉ាង ណា ខ្ញុំ បាន 
តៃៀ ម កមា្លាំង  ខ្ញុំ ចំនួន ៣ នាក់ រួច 
រាល់ ហើយ  ដើមៃបី សហ ការ ជា- 
មួយ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស» ។   

លោក  ឯម សុគន្ធ បៃ ធាន- 
មន្ទីរ បរិ សា្ថាន ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ មិន 
អាច ទាក់ ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ ពី- 
ករ ណនីៃះ បាន ទៃកា លព ី មៃសលិ- 
មិញ ខណៈ លោក នៅ ណាក់ 
អនុ បៃធាន មន្ទីរ បរិ សា្ថាន ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ និង លោក  ហ៊ុល មា៉ា រា៉ា 
នាយ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ - 
ឱ រា៉ា ល ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ទរូ សព័្ទ ចលូ 
តៃ ពុំ មាន អ្នក ទទួល ។

លោក វុ ីសណំាង អភ ិបាល- 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល-
មិ ញ ថា លោក សា្វា គមន៍ ចំពោះ 
សង្គម សុីវិល ណា ដៃ ល មាន- 
បំណង  ជួយ ការពារ សមៃបត្ត ិធម្ម- 
ជាត ិ ពៃះ វា ជា សមៃបត្ត ិរមួ របស ់
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ទាំង មូល។ ប៉ុន្ដៃ 
លោក ជំរុញ ឲៃយ អ ង្គការ សង្គម- 

សីុវិល ទំាង អស់  គិត គូរ ពី កា រងារ 
របស់ ខ្លួន ដើ មៃបី ចៀស វាង កា រ- 
រំលោភ សិទ្ធិ មន្តៃី ឆ្លៀត ឱកាស 
កៃង ចណំៃញឬ មាន បណំង មនិ 
សមរ មៃយ អ្វី មួយ ។

លោក បន្តថា កន្លង មក មន្តៃី 
ជំនាញ បាន បង្កៃប ជា ហូរ ហៃ 
ពៃម ទំាង មាន របាយ ការណ៍ ជា- 
ចៃើន  ជុវំញិ បទ ល្មើស ពៃ ឈើ។ 
ដូច្នៃះ លោក ចង់ ឲៃយ មាន ការ- 
ចូល រួម បន្ថៃម ទៀតដើមៃបី ការ ពារ 
ពៃ ឈើ  និង សមៃបត្ត ិធម្ម ជាតិ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ យល់ 
ថា ការ បង្កៃប បទ ល្មើស នា នា 
គឺ យើង តៃូវ ការ កមា្លាំង មនុសៃស 
ចូល រួម និង មធៃយា បាយ ដឹក - 
ជញ្ជូ ន តៃូវ មាន លុយ  របប អា- 
ហារ  នងិ សមា្ភារ មយួ ចនំនួ ទៀត  
សមៃប់ ធ្វើ សកម្ម ភាព បង្កៃប 
ជន ល្មើស ចៃបាប ់ប៉នុ្ដៃ មន្តៃី យើង 
ចំ នួ ន មាន កមៃិត មធៃយា បាយ 
ដឹក ជញ្ជូន មាន កមៃិត ហើយ  
ថវ ិកា កម៏ាន កណំត ់ដៃរ។ អ៊ចីងឹ 
យើង ទាម ទារ ឲៃយ មាន ការ ចូល- 
រួ ម ពី  វិស័ យ ឯក ជន និង អង្គការ 
សង្គម សុីវិលដើមៃបី ថៃ រកៃសា ពៃ- 
ឈើ យើង» ៕

មន្ត្រ ីរដ្ឋបាល ព្រ ឈើនិង ប្រ ជា សហគមន៍ពិភាក្រសា ពី តំ បន់ ទ្រស- 
ចរណ៍ធម្ម ជាតិ។ រូបថត សហ ការី

ប្រធានអង្គការមួយស្នើសំុ
បិទច្រកដឹកឈើខណៈ...



តពីទំព័រ ១...បែបបទ នីតិវិធី
និងលក្ខខណ្ឌនែការបែកាស
ដាក់បែទែសជាតិក្នុងភាពអា-
សន្ននៅពែលបែទែសជាតិជួប
នឹងគែះថ្នាក់។ លើសពីនែះ
ចែបាប់នែះបង្កើតដើមែបីការពារ
សន្តិសុខជាតិ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់
សាធរណៈការពារអាយុជីវិត
និងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋ ការ-
ពារទែពែយសមែបត្តិនិងបរិសា្ថាន។
មាតែ៣នែចែបាប់នែះចែងថ

ការបែកាសដាក់បែទែសក្នុង
ភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងសមែប់
ថែរវែលាកំណត់ឬមិនកំណត់។
ប៉ុន្តែបើតាមសែចក្ដីជូនដំណឹង
របស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តែី
ដែលតែវូបានបង្ហោះនៅលើទពំរ័
ហ្វែសប៊ុករបស់លោក ហ៊ុន
សែនការដាក់បែទែសជាតិក្នុង
ភាពអាសន្នមានថែរវែលាមិន
លើសពី៣ខែប៉ុន្តែអាចបន្តក្នុង
លក្ខខណ្ឌដូចគ្នា។
មាតែ៥ចែងពីវិធនការ

នានាដែលនឹងដាក់ចែញពែល
បែទែសជាតិតែូវបានដាក់ក្នុង
ភាពអាសន្នដែលរួមមានការ-
កំណត់សិទ្ធិសែរីភាពក្នុងការដើរ-
ហើរ ការជួបជំុការងារនិងមុខ-
របរហាមឃាត់ការចែញពីលនំៅ-
ឋានវិធនការចតា្តាឡីស័កការ-
ធ្វើកំណែន និងជម្លៀសបែជា-
ជន។បន្ថែមពីលើនែះក៏មានការ-
ធ្វើកំណែនគែប់គែងនិងដក-
ហូតនិងចាត់ចែងទែពែយសមែបត្តិ

និងសែវាដែលចំាបាច់សមែប់
ឆ្លើយតបនឹងភាពអាសន្ន។
មាតែ៥ ដដែលនែះក៏នឹង

កណំត់តម្លែទនំញិនងិសែវាចា-ំ
បាច់វិធនការបិទទីតំាងសាធរណៈ
ឬឯកជនណមួយដែលចាំបាច់
វធិនការឃា្លាំមើលនងិតាមដាន
តាមគែប់មធែយោបាយដើមែបីទទួល
ព័ត៌មានតាមរយៈបែព័ន្ធទូរគម-
នាគមន៍ហាមឃាត់ការចែក-
ចាយឬការផែសាយព័ត៌មានបង្ក
ការភ័យខ្លាចឬចលាចលសង្គម។
មាតែ៥ ដដែលចែងថ៖

«ក្នុងករណីចាំបាច់ រាជរដា្ឋាភិ-
បាលអាចបង្កើតយន្តការឬ
បែគល់សទិ្ធិអណំចទៅអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចណមួយឬបែើ-
បែស់កមា្លាំងបែដាប់អាវុធដើមែបី
ធនាការអនុវត្តនតីិវធិីខងលើ។
ក្នងុពែលសង្គែមឬកាលៈទែសៈ
ដទែទៀតដែលសន្តិសុខជាតិ
បែឈមនឹងគែះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ
ការគែប់គែងបែទែសជាតិក្នុង
គែអាសន្នតែវូធ្វើឡើងតាមរបប
អាជា្ញាសឹក»។
មាតែ៧ នែសែចក្ដីពែង-

ចែបាប់នែះក៏បានចែងពីទោស-
ទណ្ឌដោយកណំត់ថអ្នកដែល
រារាំងការអនុវត្តចែបាប់នែះ នឹង
តែូវផ្ដនា្ទាទោសពី១ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំ
និងពិន័យបែក់រហូតដល់៥
លានរៀល។ប៉ុន្តែបើអំពើរារាំង
នោះបង្កចលាចលសាធរណៈ
ឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ

ការផ្ដនា្ទាទោសនឹងមានពី៥ឆ្នាំ
ដល់១០ឆ្នាំ។ដោយឡែកអ្នក
មិនគោរពវិធនការដែលដាក់
ចែញនឹងតែូវផ្ដនា្ទាទោសពី១ឆ្នាំ
ទៅ៥ឆ្នាំនិងពិន័យរហូតដល់៥
លានរៀល។នតីិបគុ្គលដែលរលំោភ
ចែបាប់នែះនងឹតែវូផ្ដនា្ទាទោសនិង
ពិន័យរហូតដល់៥០០លានរៀល។
សែចក្ដីពែងចែបាប់នែះក៏គែប-

ដណ្ដប់លើមន្តែីអនុវត្តចែបាប់ផង-
ដែរ។ក្នុងករណីដែលអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចបែើបែស់អណំច
ដោយរលំោភនងិតាមទំនើងចិត្ត
ដែលបង្កការខូចខតដល់រាង-
កាយ ឬទែពែយសមែបត្តិអ្នកដទែ
តែូវទទួលខុសតែូវចំពោះអំពើ
ដែលខ្លួនបានបែពែឹត្ត។នែះបើ
តាមមាតែ១០។
សែចក្ដីបែកាសរបស់ទសី្ដីការ-

គណៈរដ្ឋមន្តែី បានបញ្ជាក់ថ៖
«គណៈអចិនែ្តយ៍គណៈរដ្ឋមន្តែី
បានសមែចឯកភាពបញ្ជូន

សែចក្ដីពែងចែបាប់ស្ដពីីការគែប-់
គែងបែទែសជាតិក្នុងគែមាន-
អាសន្នដែលបានកែសមែួល
ខ្លឹមសារពាកែយពែចន៍ និងអក្ខរ-
វិរុទ្ធតាមសា្មារតីអង្គបែជុំរួចដើមែបី
សុំការអនុម័តយល់ពែមពីសា្ថាប័ន
នីតិបែបញ្ញត្តិ ដោយមិនដាក់ឆ្លង
កិច្ចបែជុំពែញអង្គគណៈរដ្ឋមន្តែី
ទៀតទែ ហើយចាត់ឯកឧត្តម
កើតរិទ្ធរដ្ឋមន្តែីកែសួងយុត្តិធម៌
ជាអ្នកការពារសែចក្ដីពែងចែបាប់
នែះនៅសា្ថាប័ននីតិបែបញ្ញត្តិ»។
លោក ជិនមា៉ាលីនអ្នកនំា-

ពាកែយកែសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថសែ
ចក្ដីពែងចែបាប់នែះតែវូបានបែក
ធ្លាយ។លោកពនែយល់ជាទូទៅថ
ការបង្កើតចែបាប់តែវូចែញពីទីស្ដី
ការគណៈរដ្ឋមន្តែ។ី ដូច្នែះ បើ
ទោះបីចែបាប់នែះមិនតែូវបាន
ពិភាកែសា និងអនុម័តក្នងុកិច្ចបែជំុ
ពែញអង្គគណៈរដ្ឋមន្តែីក៏ដោយ
ក៏មិនមានអ្វីខុសនឹងនីតិវិធីដែរ

ពែះបានឆ្លងកិច្ចបែជំុគណៈអចិ-
នែ្តយ៍គណៈរដ្ឋមន្តែីរួចហើយ។
លោកមា៉ាលីនបានថ្លែងឲែយ

ដឹងទៀតថមិនគួរមានអ្វីដែល
ជាការបារម្ភទែពែះចែបាប់បែប
នែះមាននៅទាងំបែទែសបែជា-
ធិបតែយែយ និងមិនបែជាធិប-
តែយែយដើមែបីផលបែយោជន៍រួម។
លោកមា៉ាលីនបានថ្លែងថ៖

«ដូច្នែះមិនមានអ្វីជាការពែួយ-
បារម្ភទែបើសនិយើងអនវុត្តតាម
វិធនការនែការណែនាំរបស់
រដា្ឋាភិបាលដើមែបីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់-
ខ្លួនយើងផង និងដើមែបីបែ-
យោជន៍សង្គមជាតិ និងបែ-
យោជន៍សាធរណៈផង ដូចជា
មិនមានអ្វីតែូវបារម្ភទែ»។
លោក ផែ សុីផនអ្នកនាំ-

ពាកែយរាជរដា្ឋាភិបាលមិនអាច
ទាក់ទងសុំការអតា្ថាធិបែបាយ
បន្ថែមបានទែកាលពីមែសិលមិញ។
ទន្ទឹមនឹងចែញសែចក្ដីពែង-

ចែបាប់នែះរដា្ឋាភិបាលបានកំណត់
នូវចំណុចអាទិភាពមួយចំនួន
ក្នុងកាលៈទែសៈលំបាកដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩នែះ។ចំណុច
អាទិភាពទាំងនោះរួមមានការ-
ជំរុញលើវិស័យកសិកម្មក្នុង
សែុកបមែុងទុកទំនិញយុទ្ធ-
សាស្តែរួមមានអង្ករ និងអំបិល
តែៀមទំនិញយុទ្ធសាស្តែដូចជា
មា៉ាស់ទកឹអាល់កលុនងិសម្លៀក-
បំពាក់ការពារសមែប់គែូពែទែយ។
សមែប់ទំនិញយុទ្ធសាស្តែ

ផ្នែកសុខភិបាល រដា្ឋាភិបាល
សមែចទិញមា៉ាស់សរុប៥លាន
២សែនមា៉ាស់ ដែលក្នុងនោះ៤
លានមា៉ាស់តែូវទិញពីបរទែស
និង១លាន២សែនទៀតតែូវ
ទិញពីរោងចកែផលិតមា៉ាស់នៅ
ខែត្តពែះសហីន។ុមា៉ាសទ់ាងំនែះ
នងឹតែវូចែកជនូពលរដ្ឋនងិមន្ទរី-
ពែទែយមួយចំនួន។មា៉ាស់សមែប់
គែូពែទែយចំនួន២០មុឺនក៏នឹងតែូវ
ទិញផងដែរ។រដា្ឋាភិបាលគែង
នងឹបែកា្លាយរោងចកែមយួចនំនួ
ទៅជារោងចកែផលតិមា៉ាស់ទកឹ-
អាល់កលុនងិសមា្ភារបរកិា្ខារវែជ្ជ-
សាស្តែសមែប់បមែើការក្នងុសែកុ។
កាលពីមែសិលមិញ កម្ពុជាមិន

បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីទែដោយ
រកែសាចនំនួតួលែខអ្នកឆ្លង១០៩
ដដែលប៉នុ្តែអ្នកមានផ្ទកុជងំឺនែះ
២នាក់ទៀតបានជាសះសែបើយ
និងចាកចែញពីមន្ទីរពែទែយខែត្ត
កំពត។ អ្នកទាំង២ មានបែវត្តិ
ទៅចូលរួមពិធីសាសនាអ៊សិា្លាម
នៅបែទែសមា៉ាឡែសុីកាលពីចងុ-
ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០នែះ៕

សេចក្ដីពេងចេបាប់ស្តពីី...

ឃុត សុភចរិយា 

កំពង់ ឆ្នាំងៈបែជាពលរដ្ឋ១៧០
គែួសារនៅឃុំសា្វាយរំពារបាននាំគ្នា
ផ្ដតិមែដែធ្វើញត្តិដាក់ស្នើទៅអភិបាល-
ខែត្តកំពង់ឆ្នាងំសំុជួយអន្តរាគមន៍ករណី
កងរាជអាវុធហត្ថចាប់ឃាត់ខ្លនួពលរដ្ឋ
៥នាក់និងតែក់ទ័រ៥គែឿងហើយ
កាលពីថ្ងែទី៣០ខែមីនាតុលាការ
បានឃុខំ្លនួដោយចោទពីបទ«ឈសូ-
ឆយទន្ទែនយកដីពែលិចទឹករបស់
រដ្ឋដោយខុសចែបាប់»។ប៉ុន្តែ ពលរដ្ឋ
នងិអាជា្ញាធរដែនដីនយិាយថដីដែល
ឈូសឆយនោះគឺជាដីដែលពលរដ្ឋ
ធ្វើសែបែំង១០-២០ឆ្នាំមកហើយ
មិនមែនជាដីពែរបស់រដ្ឋនោះទែ។
លោកស៊ុតសើញតំណងពលរដ្ឋ

៧០គែសួារក្នងុភមូតិាឡាត់ឃុំសា្វាយ-
រពំារសែកុកពំង់លែងថ្លែងពីថ្ងែពធុថ
ចំណត់ការរបស់អាវុធហត្ថខែត្តកពំង-់
ឆ្នាងំកាលពីថ្ងែទី២៦ខែមីនាឆ្នាំ២០២០
បានបង្កឲែយប៉ះពាល់ផលបែយោជន៍
របស់បែជាកសិករនៅភូមិតាឡាត់
និងភូមិលា្វាយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបាន
បង្កែបចាប់ពលរដ្ឋ៥នាក់នងិរបឹអសូ
តែក់ទ័រចំនួន៥គែឿងយកទៅដាក់

ពន្ធនាគរទាងំអយតុ្តិធមខ៌ណៈពកួគែ
តែូវបានជួលឲែយមកភ្ជួររាស់ពងែបដី-
សែដើមែបីតែៀមបង្កបង្កើនផលនាដើម-
រដូវវសែសាខងមុខ។«កមា្លាំងអាវុធហត្ថ-
ខែត្តមិនបានសែវជែវពីបែវត្តិដីឲែយបាន
ចែបាស់លាស់ទែបែរជាចុះបង្កែបចាប់
កម្មករសុីឈ្នួលបើកតែក់ទ័រ៥នាក់
ដែលអ្នកភូមិយើងបានជួលឲែយមកភ្ជួរ
ពងែបដីសែបែងំនៅចំណុចអង្គំស្ថិត
ក្នងុភូមិតាឡាត់យកទៅដាក់គុកដោយ
ចោទពីបទឈូសឆយទន្ទែនកាន់កាប់
ដីពែរបស់រដ្ឋដោយខុសចែបាប់ហើយ
រឹបអូសយកទំាងតែក់ទ័រ៥គែឿងទៀត»។
បើតាមលោកសើញបាតុភាពនែះធ្វើឲែយ
អ្នកភូមិនៅទូទំាងឃំុសា្វាយរំពារខត-
បង់ផលបែយោជន៍ដូច្នែះទើបពួកលោក
បាននាគំ្នាធ្វើញត្តិតវា៉ាដោយមានសា្នាម
មែដែអ្នកភមូិ១៧០នាកដ់ើមែបីដាក់ស្នើ
ទៅអភិបាលខែត្តកំពង់ឆ្នាងំជួយអន្តរា-
គមន៍ដោះលែងអ្នកបើកបរតែក់ទ័រ៥
នាក់និងតែក់ទ័រ៥គែឿងនិងដោះសែយ
បញ្ហោដីសែបែំង។ «នៅថ្ងែសុកែឬ
យា៉ាងយូរនៅថ្ងែចន្ទសបា្ដាហ៍កែយពួក-
យើងនឹងនាំគ្នាទៅបែមូលផ្ដុដំាក់ញត្តិ
តវា៉ានែះនៅមុខសាលាខែត្តកំពង់ឆ្នាងំ»។
ជាមួយគ្នានែះលោកនឹនងុ៉នតំណង

បែជាកសកិរ១០០គែសួារដែលមាន
ទលីំនៅក្នងុភមូិលា្វាដែលកសកិរទាងំ-
នោះភាគចែើនមានដីសែបែំងនៅ
ក្នងុចណំចុតបំន់អង្គ,ំស្ទងឹតែកនួ,នងិ
តំបន់សែឈូកបានថ្លែងបន្ទរថ៖ «វា
ពិតជាអយុត្តិធម៌ខ្លាងំណស់សមែប់
ពកួយើងជាបែជាកសកិរនៅទទូាងំឃុំ
សា្វាយរពំារនែះ»។អ្នកភមូិរបស់លោក
បាននាំគ្នាបង្កបង្កើនផលតាំងពីឆ្នាំ
១៩៨៩មកដោយអ្នកភូមិខ្លះបានដាំ
ឈូកខ្លះដាំពោតល្ងនិងខ្លះទៀត
ធ្វើសែវូបែងំ។ក្នងុរយៈពែលជាង២០
ឆ្នាំកន្លងមកនែះការបង្កបង្កើនផល
របស់អ្នកភូមិមិនសូវបានទទួលផល
នោះទែដោយខ្វះបែព័ន្ធសែចសែព
បុ៉ន្តែកាលពីដើមឆ្នា២ំ០១៩រដា្ឋាភិបាល
បានជីកបែឡាយ១ខែសែដើមែបីជួយ
ដោះសែយបញ្ហោកង្វះទឹកសែចសែព
នែះ។ «បែឡាយទឹក១ខែសែនែះបាន
ជយួឲែយពកួយើងបង្កបង្កើនផលទទលួ-
បានទនិ្នផលខ្ពស់ពែះវាបានផ្គត់ផ្គង់
ទកឹគែប់គែន់សមែប់សែចសែព។
ប៉ុន្តែនៅពែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជួរ
ពងែបដសីែដើមែបីតែៀមដាដំុះដណំំ
សមែប់ដើមរដវូវសែសាខងមខុនែះបែរ
ជាកងរាជអាវធុហត្ថចុះចាប់នងិចោទ

ពួកយើងថបានឈូសឆយទន្ទែន
យកដលីចិទកឹរបស់រដ្ឋទៅវិញ។ការ-
ចោទបែកាន់នែះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាងំណស់
ពែះវាធ្វើឲែយពកួយើងបែឈមនងឹការ-
បាត់បង់ដីសែកសិកម្មសមែប់បង្ក-
បង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិត»។
លោកឌីអឿនមែឃុំសា្វាយរពំារថ្លែង

ពីថ្ងែពធុថដសីែទាងំអស់នៅចណំចុ
ខងលើនែះជាដីសែរបស់បែជាពលរដ្ឋ
ដែលពួកគត់ធ្លាប់អាសែ័យផលនិង
កាន់កាប់ជាង១០ទៅ២០ឆ្នាំមកហើយ
មិនមែនពួកគត់ទៅរុករានយកដីពែ
លិចទឹករបស់រដ្ឋថ្មីៗ នោះឡើយ។មែយោ៉ាង
ដីសែទំាងអស់នែះពួកគត់ទើបតែចែូត
រួចជាង១០ថ្ងែប៉ុណ្ណោះ។ «នៅពែល
នែះខ្ញុំបានទទួលសា្នាមមែដែនិងសំណើ
របស់អ្នកភូមិទំាងនោះហើយនិងកំពុង
រៀបចំសំណុំឯកសារបញ្ជូនបន្តទៅ
អភិបាលសែុកដើមែបីជួយអន្តរាគមន៍
បញ្ជូនពាកែយស្នើសុំនែះទៅដល់ឯក-
ឧត្តមអភិបាលខែត្ត ជួយអន្តរាគមន៍
ដោះលែងពលរដ្ឋទាងំ៥នាក់រមួទាងំ
គែឿងចកែ៥គែឿងមកវិញផងដែរ»។
លោកងិនហុ៊នបែធនមន្ទរីកសិកម្ម

រុកា្ខាបែមាញ់និងនែសាទខែត្តកំពង់ឆ្នាំង
មិនអាចទាក់ទងសំុការអតា្ថាធិបែបាយ

ជុវំញិករណីនែះបានទែកាលពមីែសិល-
មញិប៉នុ្តែកាលពីពែកឹថ្ងែទ៣ី១ខែមនីា
លោកបានបែប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន
េ្រហ្វសញូវថការចាប់មនុសែស៥នាក់
នែះកមា្លាំងអាវុធហត្ថខែត្តធ្វើឡើង
ដោយមិនបានសហការជាមួយមន្តែី
ជំនាញរបស់លោកឡើយ។
បុ៉ន្តែលោកហងែសសុជាតិមែបញ្ជា-

ការរងកងរាជអាវុធហត្ថខែត្តកំពង់ឆ្នាំង
កាលពីថ្ងែពុធបានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
ថការឃាត់គែឿងចកែនិងមនុសែស
ទាងំ៥នាក់នែះគធឺ្វើឡើងដោយបាន
សុំគោលការណ៍ពលីោកពែះរាជអាជា្ញា
អមសាលាដំបូងខែត្តកំពង់ឆ្នាងំដោយ-
សារបែជាពលរដ្ឋទំាងនោះបានទៅ
ឈូសឆយដីពែលិចទឹករបស់រដ្ឋ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ជនសងែស័យ

ទាំង៥នាក់នោះគឺយើងបង្កែបចាប់
ក្នងុពែលកំពុងបែពែតឹ្តបទល្មើសជាក់-
ស្ដែងគឺឈូសឆយដីពែក្នុងតំបន់៣
ដែលរដ្ឋបានហាមឃាត់មិនមែនជាដី
សែបែំងអីនោះទែហើយការចាប់
ឃាត់ខ្លនួនែះគឺធ្វើឡើងដោយមានកចិ្ច-
សហការផ្លវូចែបាប់ពីពែះរាជអាជា្ញាអម-
សាលាដំបូងខែត្តផងដែរមិនមែន
ធ្វើដោយចិត្តឯងនោះទែ»៕
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យន្តការពន្ធដារនិងកញ្ចប់ថវិកានឹងជួយជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ មន្ដ្រីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិង
ហរិញ្ញវត្ថុកាលពថី្ង្រពធុបានឲ្រយដងឹថា
ចណំាត់ការលើកទកឹចតិ្តពន្ធនងិការ-
ប្រើប្រស់កញ្ចប់ថវិកាបម្រុងរដ្ឋាភិ-
បាលគឺជាកម្លាំងចលករមួយដ៏រឹងមំ
និងមនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្តជំរុញ
ចរន្តស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាដ្រលកពំងុទទលួ
រងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩នាព្រលបច្ចុប្របន្ន ខណៈ
ធនាគារពិភពលោកបានទម្លាក់ការ-
ព្រយាករកណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាមកនៅ
ត្រឹម២,៥ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០។
ធនាគារពិភពលោក(WB)បាន

ច្រញផ្រសាយរបាយការណ៍មយួកាលពី
ថ្ង្រអង្គារថាកណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចពតិរបស់
កម្ពុជាត្រូវបានព្រយាករថានឹងធ្លាក់ចុះ
ខ្លាំងមកនៅត្រឹម២,៥ភាគរយក្នុងឆ្នាំ
២០២០ប៉ុន្ត្រការស្ទុះងើបឡើងវិញ
៥,៩ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ស្ថិត
ក្រមស្រណារីយោមូលដ្ឋាន។
វិស័យទ្រសចរណ៍ត្រូវបានរងផល-

ប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយការរីករាលដល
ន្រះខណៈដ្រលឧស្រសាហកម្មកាតដ់្ររ
កពំងុប្រឈមនងឹវបិត្តិតម្រវូការពភិព-
លោកព្រមទាំងការដកមួយផ្ន្រកន្រ
ការអនុគ្រះពាណិជ្ជកម្ម«អ្វីៗគ្រប់-
យ៉ាងលើកល្រងត្រអាវុធ»(EBA)។
របាយការណ៍ឲ្រយដងឹថា៖«ផលប៉ះ-

ពាល់លើវសិយ័សណំង់នងិអចលន-
ទ្រព្រយដ្រលកត្តាមយួក្នងុចណំោមកត្តា
ជំរុញកំណើនជាច្រើនរបស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាចំព្រលភាពចលាចលទីផ្រសារ
ហិរញ្ញវត្ថុអាចធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ទៅដល់
កំណើន។ការស្ទុះងើបឡើងវិញសកម្ម-
ភាពស្រដ្ឋកចិ្ចនៅក្នងុប្រទ្រសចនិនងិ
ទផី្រសារសខំន់ៗ ក្នងុឆ្នាំ២០២០បង្កើន

ចក្ខុវសិយ័កណំើនរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុា
នៅឆ្នាំក្រយ»។
លោកមសសុខស្រនសានអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រពុធ
ថាលោកមិនបដិស្រធហើយក៏មិន
ឯកភាពលើការព្រយាករដោយធនាគារ
ពិភពលោកលើការទម្លាក់កំណើន
ស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់កម្ពជុានៅឆ្នាំន្រះដោយ 
លោកលើកឡើងថារដ្ឋាភបិាលនៅត្រ
ប្រើប្រស់ការព្រយាករលើកមនុចនំនួ៦
ភាគរយទោះបីជាផលប៉ះពាល់ដោយ- 
សារត្រកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
លោកលើកឡើងថា៖«រហូតមក

ដល់ព្រលន្រះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើ
ការវាយតម្ល្រណាមួយលើផលប៉ះ-
ពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចនោះទ្រ។ យើងកំពុង

ត្រតួពនិតិ្រយទដិ្ឋភាពទាងំអស់ន្រស្រដ្ឋ-
កចិ្ចមនុព្រលយើងធ្វើការវាយតម្ល្រជា
ថ្មីសម្រប់ស្រដ្ឋកិច្ច»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«នៅព្រលបច្ចបុ្របន្ន

យើងនៅត្រប្រើការព្រយាករកំណើន
របស់យើងចនំនួ៦ភាគរយន្រកណំើន
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដ្រលបានព្រយា-
ករនាព្រលកន្លងមក។ ទោះយ៉ាង-
ណាយើងបន្តត្រតួពនិតិ្រយផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺកូវីដ១៩និងថាតើវានឹងអូស-
បនា្លាយរយៈព្រលយរូប៉នុា្មានដើម្របីយើង
នឹងវាយតម្ល្រស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ»។
លោកRaymondSiaអគ្គនាយក

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា បានឲ្រយដឹងថា
ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសារត្រការរីករាលដល
របស់កវូដី១៩ខណៈវាកពំងុប៉ះពាល់

ដល់ទាំងអស់គា្នា «មិនមនប្រទ្រស
ណាមួយនៅលើពិភពលោករួចផុតពី
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនដោយសារត្រ
សា្ថានការណក៍វូដី១៩បច្ចបុ្របន្នន្រះទ្រ។ 
ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលអនុវត្តស្រដ្ឋកិច្ច
ទីផ្រសារបើកចំហក៏នឹងទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់ន្រះដ្ររ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទោះយ៉ាងណា

យើងជឿថាវិធនការនានាដ្រលបាន
ដក់ឲ្រយដំណើរការដោយរដ្ឋាភិបាល
និងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជានឹងកាត់-
បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមននិងក៏
ផ្ដល់ភាពធូរស្រលមួយចំនួនទាំង
អតិថិជននិងគ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
អំឡុងព្រលជួបការលំបាកន្រះ»។
កាលពីដើមខ្រមីនាលោកនាយក-

រដ្ឋមន្ដ្រីហុ៊នស្រនបានឲ្រយដឹងថារដ្ឋា-

ភិបាលបានទុកប្រក់ចនោ្លាះពី៨០០
ដល់២ពាន់លានដុលា្លារដើម្របីកាត់-
បន្ថយផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចដោយ-
សារត្រការរីករាលដលកូវីដ១៩ក្នុង
ចំនួននោះ ប្រក់៨០០លានដុលា្លារ
សម្រប់អំឡុងព្រល៦ខ្រនិង២ពាន់
លានដុលា្លារប្រសិនបើជំងឺន្រះមន
រយៈព្រលយូររហូតដល់១ឆ្នាំឬកាន់-
ត្រយូរជាងន្រះ។
កាលពថី្ង្រទី៣១ខ្រមនីារដ្ឋាភបិាល

កម្ពុជាបានច្រញកញ្ចប់លើកទឹកចិត្ត
ជុទំ២ីតមរយៈការផ្ដល់ការលើកល្រង
ពន្ធអប្របបរមរយៈព្រល៣ខ្រសម្រប់
វិស័យអាកាសចរណ៍និងការលើក-
ល្រងលើពន្ធប្រចំាខ្រគ្រប់ប្រភ្រទទំាង-
អស់សម្រប់ប្រតិបត្តកិរទ្រសចរណ៍។
ការលើកល្រងពន្ធអប្របបរម១០ភាគ-
រយអនវុត្តចាបព់ីខ្រមនីាដល់ខ្រឧសភា 
សម្រប់ក្រមុហ៊នុអាកាសចរណ៍ដ្រល
ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
រដ្ឋាភបិាលក៏បង្កើនទហំំន្រយន្តការ

រួមចំណ្រកឧបត្ថម្ភ២០ភាគរយរបស់
ខ្លួនដល់កម្មករនិងបុគ្គលិកដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់ដោយការផ្អាកប្រតបិត្ត-ិ
ការនៅក្នុងវិស័យទ្រសចរណ៍។
លោកសុខស្រនសានបានឲ្រយដឹង

ថារហតូមកដល់ព្រលន្រះរដ្ឋាភបិាល
កំពុងប្រើប្រស់កញ្ចប់លើកទឹកចិត្ត
ន្រះ។គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនារដ្ឋា-
ភិបាលបានដក់ច្រញកញ្ចប់លើក- 
ទឹកចិត្តជុំទី២រួចហើយ។
លោកបន្ថ្រមថា៖«កាលពីថ្ង្រអង្គារ

នៅក្នុងស្រចក្ដីប្រកាសមួយន្រកញ្ចប់
លើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបាន
ចង្អុលបង្ហាញថាយើងមិនមនការ-
បារម្ភច្រើននោះទ្រដោយសារត្ររដ្ឋា-
ភិបាលនៅត្រច្រញកញ្ចប់លើកទឹក-
ចិត្តដើម្របីបង្កើនស្រដ្ឋកិច្ច»៕LA

តពី ទំព័រ ១...រដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាបានសម្រចកណំត់តម្ល្រ
ប្រងឥន្ធនៈលក់រាយនៅកម្ពជុា
២ដងក្នុង១ខ្រដោយផ្អ្រកលើ
ការប្រប្រួលតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈ
ទៅតមទីផ្រសារអន្តរជាតិ។
លោកសា៊ាងថ្រអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មបានឲ្រយដងឹ
ថាតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈលក់រាយ
នៅកម្ពជុាបានបន្តធ្លាកច់ុះចាប់
តំងពីដើមឆ្នាំ២០២០ដោយ-
សារការផលិតប្រងលើអន្តរ-
ជាតិលើសតម្រូវការ។

លោកថ្ល្រងថា៖ «តម្ល្រប្រង
នៅកម្ពជុាធ្លាក់ឬឡើងថ្ល្រគអឺា- 
ស្រ័យនឹងតម្ល្រប្រងលើទីផ្រសារ
អន្តរជាតិត្រប៉ុណោ្ណោះ»។
អ្នកលក់ប្រងឥន្ធនៈម្នាក់ឲ្រយ

ក្រមុហ៊នុKampucheaTela
បានឲ្រយដឹងថាសា្ថានីយលោក
ត្រងត្រអនវុត្តតម្ល្រលក់រាយទៅ
តមការណ្រនាំរបស់ក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្មគឺសំាងស៊ូព្ររមន 
តម្ល្រ៣៦០០រៀលក្នងុ១លតី្រ 
សាងំធម្មត២៣៥០រៀលក្នងុ
១លីត្រនិងម៉ាស៊ូត២៤៥០

រៀលក្នុង១លីត្រ។
លោកសុនិចន្ធីប្រធនសម-

គមភា្នាក់ងរបញ្ជនូទនំញិកម្ពជុា 
ដ្រលសមជិកមនរថយន្តកុង- 
តនឺរ័នងិរថយន្តដកឹទនំញិជាង
៣០០គ្រឿងបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រពធុថាតម្ល្រប្រង  
ធ្លាក់ចុះនៅព្រលន្រះនឹងជួយ
កាត់បន្ថយការចំណាយបាន
មួយផ្ន្រកដល់សមជិករបស់
សមគម។
លោកថ្ល្រងថា៖«សមជិកខ្ញុំ

ត្រូវចាក់ប្រងឡាន១គ្រឿង

ប្រមណ១០០លតី្រដើម្របីដកឹ
ទនំញិពីភ្នពំ្រញឆ្ពោះទៅកពំង-់
ផ្រក្រុងព្រះសីហនុដូច្ន្រះតម្ល្រ
ប្រងចុះនៅព្រលន្រះពួកគាត់
នឹងកាត់បន្ថយការចំណាយ
បាន១ផ្ន្រក»។
ប្រងប្រភ្រទWestTexas

IntermediateWTI របស់
អាម្ររកិបានធ្លាក់ចុះ៦៦ភាគ-
រយគិតត្រឹមថ្ង្រពុធម្រសិលមិញ។
ចំណ្រកប្រងឆៅគោលអន្តរ-
ជាតិBrentបានធ្លាក់ចុះ៦៥
ភាគរយក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នា។

WTIមនតម្ល្រប្រហ្រល
២០,៤០ដុលា្លារក្នុង១បារ៉្រល
ខណៈប្រងBrentមនតម្ល្រ
ប្រហ្រល២២,៧១ដលុា្លារក្នងុ
១បារ៉្រល។ន្រះបើយោងតម
Market Insiderកាលពីថ្ង្រ
ពុធ។
បច្ចុប្របន្នកម្ពុជាមនសា្ថានីយ

ប្រងឥន្ធនៈសរុប៤០០០
កន្ល្រងដ្រលកំពុងមនប្រតិបត្តិ-
ការនៅទទូាងំប្រទ្រសន្រះប៉នុ្ត្រ
មនត្រសា្ថានីយប្រងប្រហ្រល
៧០០ប៉ុណោ្ណោះមនវិញ្ញាបន-

បត្រអនុញ្ញាតពីក្រសួង។ន្រះ
បើតមរបាយការណ៍របស់ក្រ-
សួងរ៉្រនិងថាមពល។
ប្រទ្រសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹង

ថានឹងអាចទាញយកតំណក់
ប្រងជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន
ត្រមឹឆ្នាំ២០២០ស្ថតិនៅក្រម
ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន
KrisEnergy Ltdដ្រលមន
មលូដ្ឋាននៅក្នងុប្រទ្រសសងិ្ហបរុ ី
ហើយកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ
អណ្ដូងប្រងប្លុកAនៅក្នុង
ដ្រនសមុទ្រកម្ពុជា៕LA

សកម្ម ភាពនៃ ការ លើក ទំនិញ ដាក់ លើ រថយន្ត នៅ ក្នងុ កំពង់ ផៃស្វយ័ត កៃងុ ពៃះសីហនុ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ឥទ្ធិពលនេវីរុសកូរូ៉ណាបានធ្វើឲេយតម្លេបេងលក់រាយនៅកម្ពជុា...



សិង្ហបុរីៈតម្លៃបៃងឆៅនៅអាមៃរិកខ្ពស់ជាង
ការជួញដូរនៅទីផៃសារអាសី៊កាលពីថ្ងៃព៊ធ ប៊៉ន្តៃ
ស្ថានភាពទីផៃសារហាក់នៅតៃទៃងឹក្នងុតំបន់អាសី៊
ដោយសរតៃបៃទៃសអារ៉ាបី៊សអ៊ូឌីតផ្គត់ផ្គង់
បៃងលើសតមៃវូការលើទីផៃសារនិងការកើនឡើង
កាន់តៃខ្លាំងឡើងការរីករលដាលវីរ៊សកូរូ៉ណា
កាត់បន្ថយតមៃវូការពិភពលោក។
តម្លៃបៃងបានធ្លាក់ច៊ះមកដល់តៃមឹកមៃតិទាប

បំផ៊តក្នងុរយៈពៃល១៨ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃចន្ទប៊៉ន្តៃបាន
ស្ទះុងើបបន្តចិឡើងវិញបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះដោយ-
សរកៃម៊វិនិយោគិនដឹងពីវិធនការសង្គៃះដោយ
កៃម៊អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដើមៃបីគំាទៃសៃដ្ឋ-
កិច្ចដៃលរងផលប៉ះពាល់ដោយវីរ៊សមួយនៃះ។
នៅក្នងុការជួញដូរដំបូងនៅទីផៃសារអាសី៊កាល-

ពីថ្ងៃព៊ធ តម្លៃគោលបៃងឆៅWest Texas
Intermediate(WTI)របស់អាមៃរិកតៃវូបាន
ចាប់ផ្តើមជួញដូរខ្ពស់ជាង១,៤៦ភាគរយក្នងុតម្លៃ
២០,៧៧ដ៊ល្លារក្នងុ១បារ៉ៃល។
តម្លៃបៃងឆៅម៉ាកBrentដៃលជាតម្លៃគោល

អន្តរជាតិមិនបៃបៃលួនោះទៃក្នងុតម្លៃ២២,៧៤
ដ៊ល្លារ១បារ៉ៃល។
សង្គៃមតម្លៃរវាងបៃទៃសផលិតបៃងសំខន់ៗ

ដូចជាអារ៉ាបី៊សអូ៊ឌីតនិងរ៊សៃសីុបានបណា្ដាលឲៃយ
ការផ្គត់ផ្គង់លើសតមៃវូការនៅពៃលនៃះនៅពៃល
បៃទៃសជាចៃើនលើពិភពលោកកំព៊ងតៃវូបាន
ទទួលរងសម្ពាធដោយការបិទអាជីវកម្ម និងការ-
ផ្អាកការធ្វើដំណើរតាមផ្លវូអាកាសដោយសរតៃ
ជំងឺនៃះដៃលបានសម្លាប់មន៊សៃសជាង៤២០០០
នក់ទូទំាងពិភពលោក។
កៃម៊អ្នកវិភាគតម្លៃបៃងនៅធនគារANZBank

បានឲៃយដឹងថាទិន្នន័យតាមដាននវាបានបង្ហាញ
ថាបៃទៃសអារ៉ាបី៊សអូ៊ឌីតបានបង្កើនការនំ-
ចៃញបៃងឆៅក្នងុរយៈពៃល១សបា្ដាហ៍ច៊ងកៃយ
នៃះ ពី៧លនបារ៉ៃលក្នងុ១ថ្ងៃដល់បៃហៃល៩
លនបារ៉ៃល។
អ្នកវិភាគឲៃយដឹងថាបៃទៃសផលិតធំជាងគៃនៅ

អង្គការបៃទៃសនំចៃញបៃង(OPEC)កំព៊ងស្ថតិ
លើដំណើរផ្លវូក្នងុការបង្កើនដល់កមៃតិខ្ពស់បំផ៊ត
១២,៣លនបារ៉ៃលក្នងុ១ថ្ងៃនៅខៃមៃស។
លោក Stephen Innes អ្នកយ៊ទ្ធសស្ដៃ

ទីផៃសារនៅកៃម៊ហ៊៊នAxiCorpglobalបានឲៃយ
ដឹងថាការមិនអើពើចំពោះសំណើលោកបៃធន-
ធិបតីតៃំក្នងុការបន្ថយលៃបឿនផលិតបៃរជា
អារ៉ាបី៊សអ៊ូឌីតបង្កើនការផលិតលើសតមៃវូការ
ទីផៃសារពិភពលោកទៅវិញ។
លោក Innesបានពៃមនពី «ការបំផ្លាញ

តមៃវូការបៃងដៃលមិនសៃបគា្នា»ដោយសរតៃ
បៃទៃសជាចៃើនធ្លាក់ចូលទៅក្នងុការដើរថយ-
កៃយនៃសៃដ្ឋកិច្ច៕AFP/LA

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី២ែខមៃសឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ១១

រោងចក្រប្រងនៅប្រទ្រសអារ៉ាបី៊សាអ៊ូឌីត។AFP

កម្ពជុានំាចេញផលិតផលកសិកម្មជិត៣លានតោនក្នងុតេមីាសទី១
ធូវិរៈ

ភ្នពំ្រញ:ការនចំៃញកសផិលរបស់
កម្ពុជាទាំងផ្លូវការនិងកៃផ្លូវការទៅ
កាន់ទីផៃសារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពៃល៣
ខៃដំបូងឆ្នាំ២០២០សមៃចបានជិត
៣លនតោនទោះបីជាកម្ពុជាកំព៊ង
បៃយ៊ទ្ធនឹងការរីករលដាលនៃវីរ៊ស
កូរ៉ូណាក៏ដោយ។នៃះបើតាមរបាយ-
ការណ៍កៃសួងកសិកម្ម រ៊កា្ខាបៃមញ់
និងនៃសទ។
របាយការណ៍បង្ហាញថាកសិផល

សំខន់ៗ ដៃលកម្ពុជានំចៃញជាផ្លូវ-
ការរមួមនអង្ករដឡំងូមីមៃចកៅស៊ូ
ស្វាយស្វាយចន្ទីចៃកពោតសណ្តៃក
សៀងបន្លៃនងិថា្នាំជក។់ចណំៃកការ-
នំចៃញកៃផ្លវូការគសឺៃវូនងិដឡំងូមី
សៃស់ទៅកាន់បៃទៃសវៀតណាម។
របាយការណ៍បន្តថាការនំចៃញ

អង្ករកម្ពុជាសមៃចបានជាង២៣០-
៩៤៨តោនក្នងុរយៈពៃល៣ខៃឆ្នានំៃះ
កើនឡើង៣៥,២០ភាគរយធៀបនងឹ
រយៈពៃលដចូគា្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ក្នុងនោះការនំចៃញទៅបៃទៃសចិន
មនចនំនួ១០១៣៤៥តោនស្មើនងឹ
៣៤,៨៨ភាគរយទៅអរឺ៉ប៊៧០០៤០
តោនស្មើនឹង៣០,៣៣ភាគរយ
ខណៈការនំចៃញទៅបៃទៃសក្នងុតបំន់

អាស៊ានមន២៨៧៩៩តោនស្មើ
នឹង១២,៤៧ភាគរយនិងទិសដៅនំ-
ចៃញផៃសៃងទៀតមន៣០៧៦៤តោន
ស្មើនឹង១៣,៣២ភាគរយ។
លោកលន់យ៉ៃងអគ្គលៃខធិការ

សហពន័្ធសៃវូអង្ករកម្ពជុា(CRF)បាន
បៃប់ភ្នំពៃញប៉ស៊្តិ៍កាលពីថ្ងៃពធ៊ថាបើ
ទោះបីជាសកលលោករមួទាងំកម្ពជុា
កពំង៊បៃឈមមខ៊នងឹការរកីរលដាល
វីរ៊សកូរ៉ូណាក៏ដោយតៃការនំចៃញ
អង្កររបស់កម្ពុជានៅតៃរកៃសាកំណើន
យ៉ាងរឹងមំ។លោកថ្លៃងថា៖«ការនំ-
ចៃញកើនឡើងនៃះដោយតមៃូវការ

សៃបៀងពិភពលោកមនការកើនឡើង
សៃបពៃលមន៊សៃសមនការភ័យខ្លាច
ជងំឺកូវីដ១៩បានជំរ៊ញឲៃយពកួគៃទិញ
សៃបៀងស្តុកទ៊ក»។
របាយការណ៍ខងលើបានឲៃយដឹង

ទៀតថាការនចំៃញមៃចរបស់កម្ពជុា
បានចំនួនជាង២៩៩តោនដោយនំ-
ចៃញទៅកាន់បៃទៃសជប៉ន៊អាលឺ្លមង៉់
បៃលហៃសុិកហូឡង់បារំងអាមៃរិក
ស្វ៊ីសវៀតណាមរ៊សៃសុីអង់គ្លៃសនិង
បៃទៃសឥណា្ឌា។
លោកងនួឡាយបៃធនសមគម

លើកកម្ពស់មៃចកពំត(KPPA)បៃប់

ភ្នំពៃញប៉៊ស្តិ៍កាលពីថ្ងៃព៊ធថាមៃច
កំពតដៃលជាដំណាំសម្គាល់ទីតាំង
ភូមិសស្តៃ(GI)បច្ចុបៃបន្នបៃជាកសិ-
ករកំព៊ងមមញឹកបៃមូលផលមៃច
ដៃលលោករំពឹងថា នឹងបៃមូលបាន
បៃហាក់បៃហៃលឆ្នាមំន៊គឺ១០០តោន
ក្នុងរដូវបៃមូលផលឆ្នាំនៃះ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ទោះបីជាយ៉ាង-

ណាសព្វថ្ងៃកសិករបៃមណ២០
ភាគរយបានសមៃចបោះបង់ការដា-ំ
ដ៊ះនិងការបៃមូលផលមៃចដោយ-
សរបញ្ហាកង្វះទីផៃសារ»។
លោកបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំម៊ន

មៃចកំពតបាននំចៃញសមៃចបាន
៨០តោនកើនឡើងបៃមណ២០
តោនបើធៀបនងឹឆ្នា២ំ០១៨។លោក
ថ្លៃងថា៖«ការនចំៃញមៃចកពំតកើន
ឡើងកាលពីឆ្នាំម៊នដោយសរមៃច
កពំតបានពងៃកីទផីៃសារទៅកាន់បៃទៃស
កូរ៉ៃខងតៃបូង»។
លោកបន្តថាបច្ចុបៃបន្នKPPAបាន

ធ្វើជាដៃគូជាមយួកៃម៊ហ៊ន៊ចនំនួ៣៨
ដើមៃបីនំមៃចទៅទីផៃសារអន្តរជាតិ។
តម្លៃមៃចកំពតនៅរកៃសា១៥ដ៊ល្លារ
ក្នងុ១គឡីូកៃមសមៃប់មៃចខ្មៅ២៥
ដ៊ល្លារសមៃប់មៃចកៃហមនិង២៨
ដ៊ល្លារសមៃប់មៃចស។
លោកនយករដ្ឋមនៃ្តីហ៊ន៊សៃនបាន

ផ្តល់អនស៊សន៍ឲៃយតៃៀមនវូវធិនការ
សៃដ្ឋកិច្ចដៃលរងផលប៉ះពាល់ជា
សកលដោយជងំឺកវីូដ១៩គតឺៃវូពងៃងឹ
វិស័យកសិកម្ម។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងតៃវូតៃៀមទក៊

នូវវិធនការសៃដ្ឋកិច្ចដៃលរងផលប៉ះ-
ពាល់ជាសកលដោយសរជំងឺបង្ក
ឡើងដោយវរីស៊ករូ៉ូណាដៃលអាចបន្ត
អសូបន្លាយរយៈពៃលយរូគឺតៃវូពងៃងឹ
វិស័យកសិកម្មដៃលជាចំណុចខ្លាំង
របស់កម្ពជុាពសិៃសការតៃៀមទនំញិ
សៃបៀងចាំបាច់សមៃប់បៃជាជនកម្ពជុា
ដូចជាអង្ករនិងអំបិល។
ទន្ទឹមនឹងនៃះរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏

បានសមៃចផ្អាកការនំចៃញអង្ករស
និងសៃូវជាបណ្ដាះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃ
ទី៥ខៃមៃសតទៅដើមៃបីធនការ
ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសៃ៊កឲៃយបានគៃប់គៃន់
ធនសន្តិស៊ខសៃបៀងនិងស្ថិរភាព
តម្លៃនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពៃលនៃ
ការរតតៃបាតជំងឺកូវីដ១៩។
បើយោងតាមទនិ្ននយ័របស់កៃសងួ

កសិកម្ម រ៊កា្ខាបៃមញ់និងនៃសទ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កម្ពុជាបាននំ-
ចៃញផលិតផលកសិកម្មជាង៥,៤
លនដ៊ល្លាររួមមនអង្ករមៃសៅដំឡូងមី
ដំឡូងមីសៃស់គៃប់ស្វាយចន្ទីពោត
ស្វាយនិងបន្លៃជាដើម៕LA

កប៉ាលផ់្ទកុកុងតឺន័រដឹកទំនិញច្រញពីកំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នពំ្រញ។រូបថតហៃងជីវ័ន

តម្លេបេងនៅទេងឹក្នងុទីផេសារអាសី៊
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ទីក្រងុល្របីល្របាញខាងអចលនទ្រព្រយ«Dubai»សម្រចលើកព្រលរៀបចំពិព័រណ៍
ទកី្រងុ ឌបូ្រៈ កៃមុ អ្នក រៀបច-ំ 

ពពិរ័ណ ៍ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល ជាព-ិ  
ព័រណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភព លោក 
មាន តម្លៃ ចៃើន ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ដៃល   បាន កំណត់ កាល បរិច្ឆៃទ 
បើក ដំណើរ ការ នៅទី កៃុង ឌូបៃ 
នៅ ខៃតលុា  ចងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន ផ្ដល ់អនសុា- 
សន៍ ឲៃយ ពនៃយា ររយៈ ពៃល ១ឆ្នាំ 
ដោយ សារ តៃ ការ រីករាល ដាល 
វីរុស កូរ៉ូណា។ 

ឌូបៃ គឺ ជា ទីកៃុង ដ៏ ភ្លឺ ចិញ្ចាច 
ដៃល ជា ផ្នៃក មួយនៃ  បៃទៃស 
អៃមីរា៉ាត អារា៉ាប់រួម  បាន  សងៃឃឹម 
ថា នឹង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ បៃ ហៃល  
២៥លាន នាក់ មក ទសៃសនា នៅ 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ នោះ ។

លោកសៃ ីReem alHashi-   

mi បៃធាន ពៃតឹ្តកិារណ ៍ ពពិរ័ណ ៍ 
ឌូបៃ  ឆ្នាំ២០២០  បាន និយាយ 
ថា៖ « បៃទៃស ជា ចៃើន បាន  រង 
ផល ប៉ះពាល់ យា៉ាង ខ្លាំង ពី កូវីដ 
១៩ ហើយ បៃទៃស ទាំង នោះ 
បាន បង្ហាញ ពី បំណង   ក្នុង ការ- 
ពនៃយារ ពៃល  ការ បើក ដំណើរ ការ- 
ពិព័រណ៍ ឌូបៃ ឆ្នាំ ២០២០ រយៈ- 
ពៃល  ១ ឆ្នាំ »។

លោកសៃី បន្តថា៖ « បៃទៃស  
UAE និង អ្នក រៀបចំ ពិព័រណ៍- 
ឌបូៃ ឆ្នា ំ២០២០ បានសា្ដាបត់ាម  
[ ពកួគៃ]។ ក្នងុ សា្មារត ីសាមគ្គ ី នងិ  
ឯក ភាព គ្នា យើង បាន គទំៃស-ំ
ណើ នៃះ ដើមៃបី ស្វៃង រក ការ ពនៃយារ- 
ពៃល ១ឆ្នាំ »។  

វិស័យ សំខន់ៗ របស់ ទីកៃុង 
នៃះ  មាន ដូចជា  អចលនទៃពៃយ 

ទៃសចរណ៍ និង ពាណិជ្ជកម្ម 
តៃូវ  បាន ចុះ ខៃសោយ យា៉ាង ខ្លាំង 
ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន   ឆ្នាំ  នៃះ ។

កៃុម អ្នក រៀបចំ ពិព័រណ៍  និង 
ការិយាល័យ ពិព័រណ៍ អន្តរជាតិ 
(BIE) ដៃលមាន មលូដា្ឋាន នៅ 
ទី កៃុង បា៉ារីស  ដៃល ជាសា្ថាប័ន 
ផ្ដល ់ពាន រង្វាន ់ដល ់ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
នៃះ បាន យល ់ពៃម ឲៃយ មាន ការ- 
សកិៃសោ ព ី ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ពៃល វៃលា 
សមៃប់ ពៃឹត្តិការណ៍   មួយ នៃះ ។  

លោកសៃី  Hashimi បាន 
ថ្លៃង  ថា៖ « យើង ទន្ទឹង រង់ ចាំ 
សា្វាគមន៍ ពិភព លោក ដោយ ក្ដី- 
រកីរាយ ។  យើង ពតិ ជា នងឹ ចៃញ 
ផុត ពី បញ្ហា បៃឈម ដ៏ ខ្លាំង នៃះ 
នងិ កាន ់តៃ រងឹមា ំខ្លាងំ ជាង ពៃល 
ណាៗ ទាំង អស់ »។ 

ការ សមៃច ចិត្ត ចុង កៃយ 
លើ  ការ ពនៃយា រពៃល  នឹង តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង  ដោយ BIE ខណៈ   អគ្គ-
លៃខធកិារ សា្ថាបន័ នៃះ គ ឺលោក 
Dimitri Kerkentzes បាន 
សា្វាគមន៍  អនុសាសន៍ នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ការ សមៃច- 
ចិត្តរបស់ UAE ដើមៃបី គំទៃ ការ- 
ពនៃយា រពៃល ១ឆ្នា ំបង្ហាញ ពី ភាព- 
 ជាក់ ស្ដៃង ភាព បើក ចំហ និង 
ការ ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត ក្នងុការ ផ្ដល ់ ពពិរ័-
ណ៍ ដៃល បំពៃញ មហិច្ឆតា រួម 
របស់ យើង»។

ទីកៃងុ ឌូបៃ ដៃល លៃបី ខង ការ- 
រៀបច ំសន្នសិទី រាប ់រយ បៃចា ំឆ្នា ំ 
បាន លុប ចោល រួច មក ហើយ 
នវូពៃតឹ្ត ិ ការណ ៍វបៃបធម ៌នងិ ការ- 
កមៃសោន្ត ជាចៃើន  នៅ សបា្ដាហ ៍ ថ្មីៗ  

នៃះ  ដោយ សារ តៃ ការ រីករាល- 
ដាល ជងំ ឺដៃល បណា្ដាល ឲៃយ មាន 
មនសុៃស សា្លាប ់យា៉ាង ចៃើន  មក  ទល ់ 
ពៃល នៃះ ។

លោក M.R. Raghu បៃធាន  
ផ្នៃក សៃវ ជៃវ នៅ  មជៃឈ មណ្ឌល 
ហិរញ្ញវត្ថុ កូវៃត (Markaz) 
បាន ថ្លៃង ថា៖ « ការ សមៃច ចតិ្ត 
ក្នងុ ការ ពនៃយា រពៃល ពពិរ័ណ ៍ ឆ្នា ំ
២០២០ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ពៃលវៃលា  
ដ៏ សំខន់ មួយ នៅ ពៃល  សៃដ្ឋ- 
កិច្ច បាន ធា្លាក់ ចូល ទៅ ក្នងុ សភាព 
ថមថយ  »។ 

លោកថ្លៃង   ថា៖ « សហគៃស 
ធុនតូច និង មធៃយម (SME) 
វសិយ័ បដសិណា្ឋារ កចិ្ច ទៃសច-
រណ៍ និង លក់រាយ  ដៃល កំពុង 
មាន  ដណំើរ ការ មនិ ល្អ រចួហើយ 

នោះ នងឹ រង   ផល ប៉ះ ពាល ់ចនំនួ 
២  ដោយ សារ តៃ តម្លៃ បៃង ទាប 
នងិ  ការ រកីរាល ដាល វរីសុ ករូ៉ណូា  
ដៃល សងៃឃឹម ថា  នឹង អាច ប៉ះប៉ូវ 
បាន និង ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញនូវ 
អាជីវ កម្ម ដៃល ខត បង់  នៅ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ពិព័រណ៍នៃះ »។

 មក ទល់ ពៃល នៃះ បៃទៃស 
អៃមរីា៉ាត អារា៉ាប ់រមួ បាន   បៃកាស  
ព ីការ រក ឃើញ វរីសុ  ករូ៉ណូា ចនំនួ 
៦១១ ករណ ីនងិ  មាន មនសុៃស ៥ 
នាក់ បាន សា្លាប់។ បៃទៃស នៃះ 
តៃវូ បានអនុវត្ត វិធាន ការ បិទ ការ- 
ធ្វើ ចរាចរណ៍ ដ៏ ទូលំ ទូលាយ 
ដើមៃប ី ទប ់សា្កាត ់ការ រកីរាល ដាល 
ជំងឺ នៃះ  រួម ទាំង បមៃមគោចរ 
នៅ ពៃ ល យប់  ដៃល កំពុង បន្ត 
អនុវត្ត  ៕AFP/LA

សកម្មភាពទិញលក់អចលនទ្រព្រយនៅ
កម្ពជុាថមថយបុ៉ន្ដ្រតម្ល្រនៅថ្ររដដ្រល

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រញៈ ទោះ ប ី  សកម្ម ភាព នៃ ទផីៃសោរ 
អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពជុា  បាន បង្ហាញ ព ី
សញ្ញា អវិជ្ជ មាន  កាន់ តៃ ខ្លាំង  ក្នុង   រយៈ- 
ពៃល ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ចុង កៃយ នៃះ 
ដោយសារ រងផលប៉ះពាល់ ពជីងំកឺវូដី 
១៩ កាន ់តៃ ខ្លាងំ ក ៏ដោយ  ប៉នុ្តៃ  តម្លៃអច- 
លនទៃពៃយនៅកម្ពជុាហាក់ដូចជាពំុ មាន 
សញ្ញាធា្លាក់ថ្លៃនោះទៃ ។ នៃះ បើ តាម 
អ្នក  នៅ ក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ កាល- 
ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ។

បច្ចបុៃបន្ន   នៃះ ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ មិន តៃឹម តៃ បាន ធ្វើ ឲៃយ សម្ទុះ 
ទផីៃសោរ អចលនទៃពៃយ នៅ កម្ពជុា ធា្លាក ់ចុះ 
ខៃសោយ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម ទាំង បាន 
បង្ខំ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ មួយ- 
ចំនួន  សមៃច   កាត់ បន្ថយ ចំនួន  បុគ្គ-
លិក មក បមៃើ ការ ងរ និង   មួយ ចំនួន 
ទៀត ឈាន ដល់ ការ បិទ ការិយាល័យ 
មួយ  រយៈ ទៀត ផង  ។ 

អ្នក សៃី Grace Rachny អគ្គនា-
យិកា កៃុមហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ Cen-
tury 21 Cambodia បាន បៃប់ ភ្នំ - 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ទីផៃសោរ  អចលនទៃពៃយ  នៅ 
កម្ពុជា កំពុង មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ដោយ- 
សារ  ក្ត ីបារម្ភ ពី ការ រីករាល ដាល នៃ ជំងឺ- 
កវូដី ១៩ ហើយ ការ ធា្លាក ់ចុះ នៃះ គមឺាន  
នៅ គៃប់ បៃទៃស ទាំង អស់ លើ ពិភព - 
លោក ។ អ្នក សៃ ីបន្ត ថា ការ ធា្លាក ់ចុះខ្លាងំ  
គ ឺកើត មាន   ចពំោះ សកម្ម ភាព  ទញិ លក ់
អចលន ទៃពៃយ ធំៗ  ចណំៃក ការ ទិញ លក់  
អចលន ទៃពៃយ ដៃល មាន តម្លៃ មធៃយម 

និង  ទាប មិន សូវ  ជា មាន បញ្ហា   ទៃ ។  
អ្នក សៃី  លើក ឡើង ថា ការ រឹត បន្តឹង 

លើ ការ ធ្វើ ដណំើរ  របស ់បៃទៃស នមីយួ ៗ       
ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ ការ រកី រាល ដាល ជងំ-ឺ 
កូវីដ  ១៩ គឺ ជា មូល ហៃតុ ចមៃបង ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ ការ ទញិ លក ់អចលន ទៃពៃយ ដៃល 
មាន តម្លៃ ថ្លៃ តៃូវ ជាប់ គំង ពៃះ ការ- 
 វិនិ យោគ ទាំង នោះ ភាគ ចៃើន    ជា ការ - 
វិនិយោគ របស់ វិនិយោគិន ធំៗ ឬ កៃមុ- 
ហ៊ុន មក ពី បរទៃស ។ 

អ្នក សៃ ី បាន ថ្លៃង  ថា៖  « នៅ មនុ ពៃល 
បៃទៃស ជា ចៃើន បិទ ពៃំដៃន   លំហូរនៃ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ អ្នក វិនិ យោគ បរ-
ទៃស  នងិ ការ បញ្ជា ទញិអចលន ទៃពៃយ 
នៅ កម្ពុជា  មាន សកម្ម ភាព ជា ហូរ ហៃ  
ប៉ុន្តៃ បនា្ទាប់ ពី មាន ការ បិទ ពៃំដៃន វា 
បាន ធ្វើ ឲៃយ ការ បញ្ជា ទញិ ភាគ ចៃើន តៃវូ   
ពនៃយារពៃល   » ។  

ខណៈពៃល  ទផីៃសោរ កពំងុ ធា្លាក ់លៃបឿន  
អ្នក សៃី Grace Rachny  អះអាង     ថា 
នៃះ គឺ ជា  ដំណាក់ កាល ល្អ   សមៃប់ អ្នក- 
ដៃល មាន បៃក ់ក្នងុ ដៃ នងិ ចង ់ស្វៃង រក 
ទិញ អចលន ទៃពៃយក្នុង តម្លៃ សមរមៃយ ។ 
អ្នក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា៖  « នៃះ ជា ឱកាស ដៃល   
ពកួ គៃ អាច បញ្ជា ទញិ អចលន ទៃពៃយ ក្នងុ  
តម្លៃ ល្អ  នងិ ដណំើរ ការ ចរចាមាន ភាព- 
ងយ សៃួល   ជាង ពៃល ធម្មតា»។ 

ក្នុង នាម ជាអ្នក  មាន បទ ពិសោធ   
ចៃើន  ឆ្នា ំក្នងុ វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ អ្នក- 
សៃ ី ថ្លៃង   ថា៖  «  ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន សញ្ញា វិជ្ជ- 
មាន ពី ការ រក ឃើញ ថា្នាំ ពៃយាបាល និង 
វា៉ាក់  សាំង ពី បណា្ដា បៃទៃស រីក ចមៃើន 
មាន  កាន់ តៃ ចៃើន  ហើយ បៃសិន បើ 

អង្គការ សខុភាព ពភិព លោក បញ្ជាក ់ព ី
ការ អនុញ្ញាតឲៃយ បៃើ បៃស់ ទៀត នោះ 
ខ្ញុំ  រំពឹង ថា វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នឹង 
ងើប ល្អ ឡើង វិញ។ ខ្ញុំ គិត ថា នៃះ ជា 
ផល ប៉ះ ពាល់ រយៈ ពៃល ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ»។ 

លោក សំ សុខនឿន អគ្គនាយក- 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ KW សៃន - 
សុខ បាន និយាយ ថា ភាព សា្ទាក់ ស្ទើ រ 
ពី  ក្តី បារម្ភ ការ អូស បនា្លាយ ពៃល របស់ 
ជងំ ឺ កវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ភាព មមាញកឹ 
របស់ ទីផៃសោរ អចលន ទៃពៃយ តៃូវ កាត់- 
បន្ថយ យា៉ាង ចៃើន  ។ លោក អះអាង ថា ៖  
«កូវីដ ១៩ បាន បង្អាក់ ឬ ធ្វើ ឲៃយ អ្នក  
ដៃល  មាន បំណង ទិញ អចលន ទៃពៃយ 
គៃប់ បៃភៃទ  មាន ការ រារៃក ចិត្ត ឬ 
សមៃច  ផ្អាក មួយ រយៈ សិន » ។ 

ទោះ ប ីជា លោក សខុនឿន  មនិ មាន 
ក្តី បារម្ភ ចំពោះ ទីផៃសោរ នៃះ  ប៉ុន្តៃ លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖«វា អាសៃ័យ ទៅ លើ រយៈ- 
ពៃល  នៃ ការ អសូបនា្លាយ របស ់ជងំ ឺកវូដី 
១៩  ផង ដៃរ » ។ 

 យល់ សៃប នឹង ការ លើក ឡើង របស់ 
អ្នក សៃី Rachny លោក សុខនឿន 
បាន  បញ្ជាក ់ថា ការ ធា្លាក ់ចុះ សកម្ម ភាព 
ទផីៃសោរ នៅ ពៃល នៃះ គ ឺជា ឱកាស មាស  
សមៃប់ អ្នក ដៃល មាន បំណង ទិញ 
អចលន ទៃពៃយ យក ទៅ  បៃើបៃស់ ឬ 
វិនិយោគ នៅ ពៃល ខង មុខ ។ 

មា្ចាស់ កៃុមហ៊ុន ពុះ ដី ឡូត៍ លក់  នៅ 
ខៃត្ត កំពត និង ជាយ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
លោក វនិ ឈនុហៀត បាន ន ិយាយថា 
ព័ត៌មាន នៃ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ការ លក់ ដី ឡូត៍ របស់ 

កៃុមហ៊ុន លោក     ធា្លាក់  ចុះ  យា៉ាង ខ្លាំង  នា 
រយៈ ពៃល ចងុ កៃយ នៃះ ។ លោក បន្ត 
ថា នៅ ពៃល នៃះ មិន  តៃឹម តៃគ្មាន    អ្នក- 
ទិញ ប៉ុណ្ណោះ   ទៃ សូមៃបី  អតិថិជន ដៃល 
បាន ណាត់ ទៅ មើល ទីតំាង   ក៏   គៃ ពនៃយារ- 
ពៃល វញិ  ដៃរ ពៃះ  បារម្ភ ព ីការ ឆ្លង កវូដី 
១៩។ ផល ប៉ះ ពាល់ នៅ ពៃល នៃះ គឺ 
មាន  ទំហំ ធំ និងទៅ  លើ គៃប់ វិស័យ ។ 

លោក និយាយ ថា៖ « នៅមុន ពៃល 
មាន  ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង សបា្តាហ៍ 
ខ្លះ  កៃុមហ៊ុន   ខ្ញុំ អាច  លក់ ដី បាន ជាង 
២០  ឡូត៍   ក៏ប៉ុន្តៃ ចាប់ តាំង ពី ដើម ខៃ 
មនីាមក  ការ លក ់បាន ធា្លាក ់ចុះ ជា  បន្ត- 
បនា្ទាប់   ពិសៃស ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង ១  
សបា្តាហ៍ចុង កៃយ  នៃះ គឺ លក់ មិន 
បាន សោះ តៃ ម្តង »។

បើ តាម  លោក ឈនុហៀត ការ លក ់
ដី  មិន ដាច់ នៅ ពៃល នៃះ គឺ ដោយ សារ 
បៃជាជន មិន សូវ ចង់ ចំណាយ បៃក់  
និង មិន ចង់  ធ្វើ ដំណើរ ។ 

លោក បៃប់ ទៀត ថា បើ ទោះ បី  នៅ 
ពៃល នៃះ មនិមានអតថិជិន កដ៏ោយ  ក ៏
កៃុមហ៊ុន របស់ លោក មិន បាន ទមា្លាក់ 

តម្លៃ  ដ ី  ទៃ ពៃះ  រពំងឹ ថា  ទផីៃសោរ នងឹ មាន 
ភាព ល្អ ឡើង វិញ ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ   ។ 

លោក ជីវ សុីវ ផៃង  អ្នកគៃប់គៃង 
ទទូៅ នៃ សមាគម អ្នក សាងសង ់កម្ពជុា 
បាននិយាយ ថា វិស័យ  សាងសង់    នៅ 
ពៃល នៃះ មនិ មាន សកម្ម ភាព  មមាញកឹ   
ខ្លាំងដូច  មុន ទៃ ទាំង នៅ ក្នុង រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ និង តាម បណា្ដា ខៃត្ត ។ ការ ជាប់  -  
ទៃងឹ នៅ ពៃល នៃះ អាច បណា្ដាល មក ព ី  
កតា្តា រមួ ផៃស ំមយួ ចនំនួ   ដចូ ជា ការ ផ្គតផ់្គង ់
សមា្ភារ សណំង ់មាន ការ ធា្លាក ់ចុះ ការ ដា្ឋាន  
មួយ ចំនួន  កាត់ បន្ថយ កម្មករ ហើយ ក៏  
មានអ្នក  នៅ ក្នងុ វសិយ័ សាងសង ់មយួ- 
ចំនួន បាន  សុំ ចៃបាប់ ឈប់ សមៃក មួយ 
រយៈ ដោយ សារ ការ បារម្ភ ពី ការ រីក រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ផង ដៃរ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «  វិស័យ សាង- 
សង់   នៅ កម្ពុជា ពៃល នៃះ ស្ថិត នៅ ទៃឹង 
ដៃល មូល ហៃតុ សំខន់ គឺ មិន  មាន 
សមា្ភារបៃើ បៃស់ គៃប់ គៃន់  តាម តមៃូវ- 
ការ ខណៈ ការ រីករាល ដាល នៃ វីរុស- 
កូរ៉ូណា បានធ្វើ ឲៃយ ការ ដឹក ជញ្ជូន ជួប- 
បៃទះ បញ្ហា ជា ចៃើន »៕ 

ស្លាក បង្ហាញ ដី លក់ ១កន្ល្រង នៅ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំ្រញ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។ រូបថត ហុង មីនា
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្រយនៅអឺរុ៉បចូលរួមដោះស្រយបញ្ហាកូវីដ១៩
ទីក្រុង ប៉ារីសៈ ខណៈ បៃជា- 

ជន   អឺរ៉ុប  ស្ថិត  នៅ ក្នុង ចំណុច 
កណ្ដាល នៃ ការ រីក រាល ដាល 
វីរុសកូរ៉ូណ កៃុម អ្នក  ស្ម័គៃ ចិត  ្ត 
បាន  លៃច មុខ ឡើង  ដើមៃបី នាំ 
យក  ជំនួយ   និង សងៃឃឹម ថា នឹង 
មាន   ចៃក ចាយ សៃបៀង អា ហា រ   
ជា ចៃើន ដល់  កៃុម មនុ សៃ ស   ចាស់ 
រីឯ មា្ចាស់ សណ្ឋាគារ និង ផ្ទះ- 
សំណក់  បាន រៀបចំ ការ ផ្តល់ 
កន្លៃង សា្នាកន់ៅ សមៃប ់បគុ្គល ិក  
សខុា ភបិាល នងិ  ការ ចៃក ចាយ 
មា៉ាស់ មុខ ដៃល ដៃរ ថ្មីៗ ។

កៃុម វីរបុរស ក្នុង ពៃល វិបត្តិ 
មួយ ចំនួន កំពុង បង្ហាញ ដល់ 
ក្មៃងៗ  តាម អន ឡាញ  ដើមៃបី ធ្វើ 
ឲៃយ  ឪពុក មា្ដាយ ធូរសៃល  ដៃល 
កំពុង គៃប់ គៃង ផ្ទះ និង ធ្វើ 
ការងរ ផ្ទះ ចំណៃក អ្នក ផៃសៃង- 
ទៀត កំពុង ផ្ដល់ ការ បងៃៀន 
ដោយ មិន យក បៃក់ សមៃប់ 
ការ  ធ្វើ យហូា្គា នងិ  លហំាត ់បៃណ  
ផៃសៃង ទៀត ខណៈ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ការបង្ខាំង ខ្លួន ។

លោក  Fabrizio Gatti 

អាយុ  ៥៧ឆ្នាំ   គឺ ជា ជនជាតិ 
អីុតាលី ដៃល ទើបតៃឡប់ មក ពី 
ជួយ សង្គៃះ ជន ចំណក សៃុក  
នៅ មហាសមុទៃ មៃឌីទៃរា៉ាណៃ 
ដើមៃបី បើកបរ រថយន្ត សង្គៃះ- 
បនា្ទាន់  នៅក្នុង ទី កៃុង Brescia  
ដៃល ជាទ ី កៃងុ មយួ ក្នងុ ចណំោម  

ទី កៃុង រង ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង 
បំផុត របស់ បៃទៃស កំណើត 
របស់ លោក ។ 

នៅ ក្នុង បៃទៃស បារាំង និង 
បៃទៃស ហងុគៃ ី មា្ចាស ់អចលន- 
ទៃពៃយ បាន រៀប ចំអគារ  និង ផ្ទះ- 
សំ ណក់ ជាចៃើន  ដើមៃបី ផ្តល់ 

កន្លៃង ដល់ បុគ្គ លិក វៃជ្ជសាស្ដៃ 
ដោយ មិន គិត បៃក់។  ចំណៃក 
នៅ ទី កៃុងឡុងដ៍ របស់ បៃទៃស 
អងគ់្លៃស នងិ ទកីៃងុ  រ៉មូ បៃទៃស 
អីតុាល ីកៃមុ អ្នក បើកបរ រថយន្ត 
ឈ្នលួ ដកឹ បគុ្គលកិ សខុា ភ ិបា ល  
ទៅ ធ្វើ ការងរ និង តៃឡប់ មក ផ្ទះ 

វិញ  ដោយ មិន គិត បៃក់ ។
លោក Vincent Hein អ្នក- 

វិភាគ  ចិត្តសាស្ដៃ នៅ បៃទៃស 
បារាំង   បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ ស្ម័គៃ- 
ចតិ្ត បៃប នោះ នៅ ក្នងុ គៃ ល ំបាក 
គឺជា មុខងរនៃ ភាព អត់ ធ្មត ់ 
របស ់  មនុសៃស ។

លោក បន្តថា ៖ « នៅ ពៃល យប ់ 
បៃជាជន តៃវូ បានដាក ់ កមៃតិ ឲៃយ 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ។ វាជា គំរូ មួយ នៃ 
សាមគ្គី ភាព   ក្នុង តំបន់អឺរ៉ុប»។ 

លោក  Suresh Goyal 
ដៃល  គៃប់ គៃង ភោជនីយ ដា្ឋន 
ឥណ្ឌា  មួយ នៅ ទី កៃុង វា៉ាសូវី  
បាន  ឲៃយ ដឹង ថា  លោក នាំយក 
អាហារ ជាចៃើន ឲៃយ កៃមុ គៃពូៃទៃយ  
និង កៃុម គិលានុប ដា្ឋយិកា នៅ 
ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ ផៃសៃងៗ គា្នា  ចំនួន 
៤  ជា រៀង រាល់  ថ្ងៃ។ 

លោក គឺ ជា អ្នក ជំនាញ ១រូប 
ក្នុង ចំណោម កៃុម អ្នក ជំនាញ 
ឧសៃសាហ កម្ម អាហារ ជា ចៃើន  
ដៃល ផ្ដលអ់ាហារ ដោយ មនិ គតិ 
បៃក់  ដល់ កៃុម បុគ្គ លិក វៃជ្ជ- 
សាស ្ដៃ  នៅ ជួរមុខ   នៃ ការបៃយទុ្ធ- 

បៃឆំង ក្នុងការទប់ សា្កាត់ ការ- 
រីករាលដាល នៃះ ។ 

នៅទី កៃងុBelfast  នៃ អៀ រឡង់ 
ខាងជើង   មាន  ភោជនីយ ដា្ឋន 
ថៃមួយ  បាន បៃើបៃស់ បន្ទប់  
ទាំង អស់ របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ចម្អិន- 
អាហារ  សមៃប់ មន្ទីរ  ពៃទៃយ នៅ 
កៃបៃ រនោះ។  

ហាងលក់  Domino's 
Pizza នៅកណ្ដាល  បៃទៃស 
បារាងំ  បាន ចៃក ចាយ ន ំរាប ់រយ 
ដល ់ មជៃឈមណ្ឌល សមៃប់ ជន- 
ភៀស ខ្លួន វ័យ ក្មៃង ហើយ នៅទី- 
កៃងុវា៉ាសវូ ីសាលា បងៃៀន ចម្អនិ 
អាហារ មួយ សមៃប់ ក្មៃង ៗ   ចៃក- 
ចាយ  ស៊បុ ៥០ លតីៃ    បៃចា ំថ្ងៃ ដល ់  
មនុសៃស ចាស់ ៗ   អ្នក ជំងឺ និង 
បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្ដៃ  ជា  ការ រួម- 
ចំណៃក  ជា សា ធារ ណៈ  ។  

នៅ ក្នងុ បៃទៃស បារាងំ  បៃជា- 
ជន   បៃហៃល ៤០ ០០០នាក់  
បាន ស្ម័គៃចិត្ត រយៈ ពៃល ១ថ្ងៃ  
ដើ មៃបីជួយ បៃមូល ផល និង ធ្វើ - 
ការ ងរ  ជា កមា្លាងំ ពល កម្ម កស-ិ 
កម ្ម   ផៃសៃងទៀត៕  AFP/ LA 

រថយន្តសង្គ្រះ   ដឹកអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩  នៅក្រងុប៉ារីស ប្រទ្រសបរំាង។ AFP
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សហគមន៍ចិនខិតខំផ្តល់ជំនួយសុខាភិបាលដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆំាងជំងកូឺវីដ១៩នៅអាម្រិក
ក្រុងញូវយ៉កៈប្រជាជន

អាម្ររិកដើមកំណើតចិន និង
កិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់របស់
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងខិតខំ
ប្រឹងប្រងផ្តល់ជំនួយសុខា-
ភិបាលដល់មន្ទីរព្រទ្រយ ប៉ុស្តិ៍-
ប៉ូលិសនិងអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់
ដើម្របីបន្ធូរបន្ថយការខ្វះខាត
និងជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ-
កូវីដ១៩នៅក្នុងអាម្ររិក។
លោកវីកគី វ៉ាងដ្រលបាន

ដឹងពីបញ្ហាន្រះយ៉ាងច្របាស់
នោះ បានថ្ល្រងពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
នៅក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយ
ទាងំអស់មនម្ចាស់ភោជនយី-
ដ្ឋាន១១៥ម្នាក់មកពីសហ-
គមន៍ចិននៅទូទាំងអាម្ររិក
បានធ្វើការបរិច្ចាគប្រក់ចំនួន
៧២០០០ដុល្លារអាម្ររិកនិង
ផ្តល់ជំនួយជាម៉ាស់សម្រប់
ការវះកាត់ចំនួន២០មឺុនបន្ទះ
ម៉ាស់N95ចំនួន៣០០បន្ទះ
អៀមពាក់ពីលើខោអាវចំនួន

៣៥៥០អៀមស្រមដ្រ៥០០
គូដល់មន្ទីរនានានៅក្នុងក្រុង-
ញូវយ៉ក និងមន្ទីរព្រទ្រយ១នៅ
ក្នុងរដ្ឋញូវជ្រសុី។
យោងតាមរបាយការណ៍ពី

លោកវ៉ាងដ្រលបានបើកក្រមុ-
ហ៊ុនទាក់ទងស្រវភោជនីយ-
ដ្ឋាននៅតំបន់ទីប្រជុំជនចិន
(China)ន្រក្រុងឡូវីរម៉ាន-
ហាតថានបានឲ្រយដងឹថាភាគ-
ច្រើនន្រម្ចាស់ជនំយួគឺជាម្ចាស់
ភោជនីយដ្ឋានមកពីរដ្ឋហ្វ្លរីដ
ញូវយ៉កញូវជើសុី និងរដ្ឋ
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀត។
លោកវ៉ាង បានថ្ល្រងប្រប់

សារព័ត៌មនសុីនហួថា ក្រុម
ផ្តល់ជំនួយនោះ បានទិញ
សម្ភារការពារទាំងនោះមកពី
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ហើយ
មន្ទរីព្រទ្រយជាង១០បានទទលួ
ជំនួយទាំងនោះ ក្នុងនោះមន
មន្ទីរព្រទ្រយElmhurst មន្ទីរ-
ព្រទ្រយMountSinaiមន្ទរីព្រទ្រយ

NYULangoneមន្ទីរព្រទ្រយ
BrooklynMethodistមន្ទីរ-
ព្រទ្រយន្រសាកលវិទ្រយាល័យ-
StatenIslandនងិមន្ទរីព្រទ្រយ
ជាច្រើនទៀត។
យោងតាមលោកវ៉ាងបានឲ្រយ

ដងឹថាអណំោយទាងំនោះត្រវូ
បានប្រគល់ជូនដល់មន្ទីរព្រទ្រយ
ដ្រលពាក់ព័ន្ធដោយក្រុមអ្នក-
ស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំដោយលោក
មីឆ្រលហ្រសូ។
ក្រមុអ្នកស្មគ័្រចតិ្តមកពីសហ-

គមន៍ចិន បានប្រថុយគ្រះ-
ថា្នាក់ហើយបញ្ជនូជនំយួដោយ
ផ្ទាល់ទៅឲ្រយមន្ទីរព្រទ្រយទាំង-
អស់នោះ។
លោកAaronZhuអ្នកគ្រប់-

គ្រងទូទៅន្រមន្ទីរព្រទ្រយអន្តរ-

ជាតិZhongke(NewYork)
ដ្រលលក់ផលតិផលថា្នាំបរុាណ
ចិននៅអាម្ររិក។
លោកZhuបានថ្ល្រងកាល-

ពីថ្ង្រអាទិត្រយថា ជំហានបនា្ទាប់
ម៉ាស់ការពារនឹងត្រូវផ្តល់ជូន
ប៉សុ្តិ៍ប៉លូសិតបំន់នងិអ្នកស្រកុ
នៅក្រប្ររៗ នោះ។
លោកZhuបាននិយយ

ប្រប់សារព័ត៌មនសុីនហួថា
អ្នកលក់មកពីក្រុមហ៊ុននឹងនា ំ
យកម៉ាស់ជាច្រើនទៅដល់មត់-
ទា្វារផ្ទះរបស់អ្នកណាដ្រលទាក់-
ទងលោកនងិបង្ហាញចណំាប-់
អារម្មណ៍ចង់បានម៉ាស់។
យោងតាមលោកZhuបាន

ឲ្រយដឹងថានៅក្នុងខ្រកុម្ភៈ និង
ខ្រមីនាមន្ទីរព្រទ្រយអន្តរជាតិ
Zhongkeបានច្រកម៉ាស់
រាប់រយជូនដល់អ្នកស្រុកក្នុង
តបំន់ដើម្របពីាកជ់ាផ្ន្រកមយួន្រ
វិធ នការទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩៕Xinhua/PSA

បុគ្គលិកកំពុងរៀបចំគ្រជាច្រើនដ្រលត្រវូផ្តល់ឲ្រយមន្ទរីព្រទ្រយMountSinaiនៅក្នងុក្រងុញូវយ៉ក។រូបថតAFP

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ មន្ត្រីក្រសួង
បង្រួបបង្រួមបានថ្ល្រងកាលពី-
ថ្ង្រអង្គារថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ជើងទនំងជាបង្កើតនាយកដ្ឋាន
ការបរទ្រសថ្មីមួយដើម្របីធ្វើការ
ចរចដោះស្រយជាមយួអាម្រ-
រិកក្រយពីប្រមុខថ្មីរបស់
ក្រសួងន្រះបានច្រញស្រចក្តី-

ថ្ល្រងការណ៍មយួរិះគន់អាម្ររកិ
យ៉ាងខា្លាំងៗ កាលពីថ្ង្រអង្គារ
កន្លងទៅ។
កាលពីថ្ង្រចន្ទ«អគ្គនាយក-

ដ្ឋានថ្មីទទួលបន្ទុកការចរចជា-
មួយអាម្ររិក» របស់ក្រសួង-
ការបរទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបាន
ច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយ

រិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្រ-
រិកលោកម៉្រក៍ប៉ុមប៉្រអូជុំវិញ
ការស្វះស្វ្រងរកមធ្រយាបាយ
ដើម្របីដក់ទណ្ឌកម្មនានាទៅ
លើប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង។មន្ត្រី
មិនបញ្ច្រញឈ្មោះរូបនោះក៏
បានថ្ល្រងថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ជើងបានបាត់បង់ផលប្រយោ-
ជន៍នៅក្នុងការចរចហើយនឹង
«ធ្វើដណំើរទៅតាមមធ្រយាបាយ
របស់យើង»។
ចប់តាំងពីការវយតម្ល្របាន

ចប់ផ្តើមធ្វើឡើងដ្រលនា-
យកដ្ឋានការបរទ្រសនោះត្រូវ
បានបង្កើតឡើងថ្មីៗ ចប់តាំង
ពីខ្លួនមិនបាននិយយលើក
ឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
របស់កូរ៉្រខាងជើងពីមុន។
ក្រសួងការបរទ្រសរបស់កូ-

រ៉្រខាងជើងមននាយកដ្ឋាន
មួយដើម្របីដោះស្រយកិច្ចការ

អាម្ររិកខាងជើង។
មន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រសនោះ

បានថ្ល្រងប្រប់ក្រមុអ្នកកាស្រត
ក្នុងលក្ខខណ្ឌអនាមិកថា៖
«បញ្ហានោះបានបង្ហាញយ៉ាង
ច្របាស់ថាតួនាទីត្រូវបានបង្កើត
មុខតំណ្រងថ្មីមួយ»។«ទោះបី
ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្លួននៅ
ត្រមិនទាន់ច្របាស់លស់នៅ-
ឡើយថាតើខ្លួនអាចនឹងជំនួស
មុខតំណ្រងក្រសួង ដ្រលមន
សម្រប់កិច្ចការអាម្ររិកខាង-
ជើងឬ អាចនឹងត្រូវបានគ្រប់-
គ្រងដោយឯករាជ្រយ»។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍កាលពី-
ថ្ង្រចន្ទបានធ្វើឡើងក្រយពី
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិក
លោកម៉្រក៍ប៉ុមប៉្រអូបានស្នើ
ឲ្រយប្រទ្រសសំខាន់មួយចំនួន
ដក់ទណ្ឌកម្ម និងដក់សម្ពាធ
ប្រឆាំងប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង
រហូតដល់ប្រទ្រសន្រះចត់
វិធនការលុបបំបាត់កម្មវិធី
អាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ នៅអំឡុង-
ព្រលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មន
មួយកាលពីសបា្តាហ៍មុន។
នៅក្នងុសន្និសទីសារពត័៌មន

តាមទូរស័ព្ទជាមួយទីភា្នាក់ងរ

សារព័ត៌មនយុនហាប់និង
សារព័ត៌មនផ្រស្រងទៀតបាន
រៀបចំធ្វើឡើងអស់រយៈព្រល
ជាច្រើនម៉ាងក្រយពីស្រចក្ត-ី
ថ្ល្រងការណ៍របស់កូរ៉្រខាងជើង
លោកម៉្រក៍ ប៉ុមប៉្រអូ បានអះ-
អាងជាថ្មីថាការដក់ទណ្ឌកម្ម
អន្តរជាតិគួរត្រូវបានដក់ឲ្រយ
ចលូជាធរមនប្រឆាងំកូរ៉្រខាង-
ជើងប៉ុន្ត្រលោកបានបន្ថ្រមថា
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនបានទន្ទឹងរង-
ចំដើម្របីអង្គុយតុចរចជាមួយ
ម្រដឹកនាំរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហា
នុយក្ល្រអ៊្ររនោះ៕Yonhap/SK

លោកគីមជុងអុ៊ន(ឆ្វ្រង)និងលោកដូណាល់ត្រំចាប់ដ្រគ្នានៅក្នងុកិច្ចប្រជំុ១នៅខ្រស្របន្ទាត់ព្រដំ្រនកូរ៉្រទំាង២។AFP

ន្រះជាជើងទម្រពហុគ្រប់រុ៉ក្ក្រតខ្នាតធំដ្រលកូរ៉្រខងជើងបាញ់សាកល្របង។AFP

មន្ត្ី ៖កូរ្៉ខាងជើងទំនងជា-
បង្កើតនាយកដ្ឋនថ្មីដើម្បីចរចា
ដោះស្យជាមួយអាម្រិក



ក្រងុរ៉មូៈ  ក្រមុ វ្រជ្ជ បណ្ឌតិ អុតីាល ីនងិ 
សហ ភាព អរឺ៉បុ  បាន ព្រមាន ថា  គោល- 
នយោ បាយ របស់ រដ្ឋាភិ បាល  ដ្រល  
គ្រងបញ្ជនូ  អ្នក ជងំ ឺដ្រលត្រវូ ឲ្រយ ច្រញ 
ពី មន្ទីរ ព្រទ្រយ  ប៉ុន្ត្រ   នៅ  ត្រមាន  អ្នក ផ្ទុក 
ម្ររោគ កូ រ៉ូ ណា ទៅ  កាន់ មណ្ឌល ថ្រ - 
ទាំសុខ ភាព នោះ  ទំនង  ជា   អាច ធ្វើ  ឲ្រយ    
« ផ្ទុះ  ការ ឆ្លងកាន ់ត្រ ខ្លាងំ ឡើង  »នៅ ក្នងុ   
ប្រទ្រស  ន្រះ  ។ 

 ដោយ មាន មនុស្រស ជាង  ២៨ ០០០ 
នាក់  នៅ ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ  នៅ ក្នុង នោះ 
មាន អ្នក ជំងឺ ជាង ៤ ០០០ នាក់  ស្ថិត 
នៅ ក្នុង ការ ព្រយា បាល យ៉ាង យក ចិត្ត-

ទកុដក ់បផំតុ  គ្រ ត្រវូ បានបន្ថ្រម ទៀត 
ទៅ តាម លទ្ធ ភាព ដ្រល អាច ធ្វើ ទៅ 
បាន  និង ក្រុម អ្នក ដ្រល មិន អាច ជា-
សះស្របើយ  ក្នុង ការ ដក់ នៅ ផ្ទះ ដច់ 
ដោយ ឡ្រក ព ីគ្រ  ត្រូវ បាន កពំងុ បញ្ជូន 
ទៅ ព្រយា បាល នៅ តាម ផ្ទះ  ឬ បាន តម្រូវ 
ឲ្រយ ទៅ ស្នាក់ នៅ ក្នុង សណា្ឋា គារ ។ 

 វី រុស កូ រ៉ូ ណា  បាន ផ្ទុះ រីក រាល ដល  
នៅ គ្រប់ ទ ីកន្ល្រង រស់ នៅ ទាំង អស់  នៅ 
ទ ូទាងំ ប្រទ្រស អុតីាល ី នៅ ក្នងុ អ្វ ីដ្រល 
ត្រូវ បាន គ្រ កំពុង ចាត់ ទុក ថា ជា « ការ 
សមា្លាប់ រង្គាល យ៉ាង ស្ងៀម ស្ងាត់-
បំផុត» នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អុី តាលី ។ 

 ក្រមុ អ្នក ជ ំនាញ បាន ថ្ល្រង ថា  មនសុ្រស 
រាប់ រយ នាក់ បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ ព្រយា-
បាល នៅ តាម ផ្ទះ  ត្រូវ បាន គ្រ ព្រួយ-
បារម្ភ ថា នឹងស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ  ន្រះ  
ដោយ មាន មនុស្រស ជាង ៦០០ នាក់ 
ផ្រស្រង ទៀត  ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ ប៊ឺរហ្គា-
ម៉ូត្រ មួយ គត់  បាន រង ការ វាយ ប្រហរ 
យ៉ាង ខ្លាំង  ទោះ បី ជា ទិន្ន នយ័ មនិ អាច 
រក ឃើញ ក្តី  ដោយ មាន ក្រុម ជន រង - 
គ្រះ ជា ច្រើន  ត្រវូ បាន គ្រ រាយ ការណ ៍
ថា  មិន បាន ទៅ ធ្វើ ត្រស្ត នោះ ទ្រ ។ 

 ពួក គ្រ  បាន សម្ត្រង ការ ព្រួយ បារម្ភ 
យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះអ្នក ជំងឺ៕AFP/SK

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី២ ែខម្រស ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រថី្រ ប្រយុធ ចា ន់-អូ ចា  (ឆ្វ្រង )ដ្រល ពាក់ម៉ា ស់  ស្របព្រល   មន ការ - 
ព្រយួប្ររម្ភអំពីការ    រាលដាល ន្រជំ  ងឺកូ វី ដ ១៩  ថ្ល្រ ង ក្នងុជំនួប មួយ នៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រ។ី AFP

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ី អីុ តាលី លោក  ហ្គ ូសិបប៉្រ  កុន ទី  ថ្ល្រង   នៅ  ក្នងុ   កិច្ច   ប្រជំុ  ១ តាមវី ដ្រអូ ខន់ហ្វរិឺន។ AFP

វេជ្ជបណ្ឌតិ  អីុ តាលី ពេមាន អំពីការឆ្លងកាន់តេខ្លាងំពីអ្នកជំងឺបញ្ជនូទៅ មណ្ឌលថេទំាសុខភាព

ថេពេមានបន្តការបេកាសអាសន្ន...
តពីទំព័រ  ១...ក្រសួង សុខ ភាព - 

សធារណៈ កាល ពី ថ្ង្រអង្គារ  បាន 
រាយការណ៍ ករណី ឆ្លងជំងឺ  កូវីដ ១៩ ថ្មី 
ចំនួន ១២៧នាក់  ដោយ នាំឲ្រយ ចំនួន 
សរុប ឡើង ដល់ ១ ៦៥១ នាក់  និង 
ស្លាប ់មា្នាក ់ថ្រម ទៀត  ដោយ នា ំឲ្រយ ចនំនួ 
អ្នកស្លាប់ ទាំង អស់ ១០ នាក់  ដោយ 
ក្រុង បាង កក នាំ មុខ គ្រ គឺ មាន អ្នក ឆ្លង 
៧៩៦ នាក់។ 

នៅឯវិ មាន រដ្ឋាភិ បាល កាល ពី ថ្ង្រ 
អង្គារ  លោក ប្រយុធ  បាន ថ្ល្រង ថា 
គោល ការណ៍ ជា ច្រើន  នៅ ក្រម 
ក្រឹត្រយស្ថាន ភាព គ្រ អាសន្ន  អាច ត្រូវ 
បាន បន្ធូរ បន្ថយ  ប្រសិន បើ ស្ថាន - 
ការណ៍ ន្រះ  ល្អ ប្រសើរ ឡើង។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ទៀត ថា  ទោះ បី ជា 
យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  ទ ីភា្នាក ់ងរ ជាច្រ ើ ន 
របស់ រដ្ឋ  ត្រូវ បាន ផ្តល់ អំណាច ឲ្រយ       
រឹត បន្តឹង គោល ការណ៍ ខ្លះ  នៅ ក្នុង 
តំបន់ នានា  ដ្រល បាន បង្ហាញ ឲ្រយ ដឹង 
ថា គា្មាន ភាព ល្អ ប្រសើរ ទ្រ។ 

លោកបានព្រមានថា ប្រសិនបើ    
ប្រជាជនភាគច្រើន នៅត្រខកខន      
មិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍         
របស់រដ្ឋាភិបាលទ្រព្រលនោះ លោក
នឹងផ្អាកប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់រដ្ឋ។ 

ខ្រត្ត ណុន ថាប៊ូរី ដ្រល នៅ ជាប់ ក្រុង 
បាងកក  បាន ដក ់បម្រម គោចរ  ចាប ់
ពី ម៉ាង ១១ យប់ រហូត ដល់ ម៉ាង ៥ - 

ព្រឹក  មាន ប្រសទិ្ធ ភាព  ចាប ់ព ីថ្ង្រអង្គារ 
តទៅ ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ ការ រាល ដល - 
ជំងឺកូវីដ ១៩។ 

ខ្រត្ត ន្រះ  បាន រាយ ការណ៍ ថា  មាន 
អ្នក ឆ្លង ថ្មី២ នាក់  កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
ដោយ នាំ ឲ្រយ ចំនួន សរុប ឡើង ដល់ 
៦៣នាក់  នៅក្នុង ខ្រត្ត ន្រះ   ក្នុង នោះ 
មាន ស្លាប់ មា្នាក់  កាល ពី ២ ថ្ង្រ កន្លង ទៅ 
ដោយ ៤៨ នាក់ ន្រ ចំនួន នោះ  បាន 
សម្រក ព្រយាបាល នៅ មន្ទីរ ព្រទ្រយ ។         

ព្រលាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ Phu- 
ket ន្រ ប្រទ្រស ថ្រ  នឹង ត្រូវ បិទ  ចាប់ ពី 
ថ្ង្រទ ី១០ ខ្រ ម្រស  រហតូ ដល ់ថ្ង្រ ទ ី៣០ 
ខ្រ ម្រស   ក្រយ ពី ខ្រត្ត ភូក្រត  បាន 
បិទ ច្រក ចូល របស់ ខ្លួន តាម ផ្លូវ គោក 
នងិ ផ្លវូ សមទុ្រ  ស្រប ព្រល មាន ផ្ទុះ ឡើង  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

យោង តាម នាយក ដ្ឋាន គ្រប់ គ្រង - 
ជំងឺ ឆ្លង ថ្រ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  មាន ករណី 
ឆ្លង ថ្មី នៅ ក្នុង តំបន់ ១២០ នាក់  ត្រូវ- 
បាន ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  ដោយ នាំ 
ឲ្រយ ចំនួន អ្នក ជំងឺ កូវីដ សរុប ឡើង ដល់  
១ ៧៧១នាក់  ខណៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
ឡើង ដល់ ១២ នាក់ ។ 

លោក វ្រជ្ជ បណ្ឌិត វា៉ា វី សុីន  វីសណុ- 
យោ ធនី  បាន ថ្ល្រង ថា៖«ករណ ីឆ្លង នៅ 
ក្នុង តំបន់ កើន ឡើង មិន ល្អ ទ្រ  ដោយ - 
សរ ករណី ថ្មី ប្រចាំ ថ្ង្រ ឡើង លើស ពី 
១០០នាក់ »៕ Xinhua/PSA

បេមុខ UNពេមានថ វីរុសកូរូ៉ណាគឺជាវិបត្តិអា-
កេក់បំផុត ចាប់តា ងំ  ពីសង្គេមលោកលើក ទី ២

ក្រុង វ៉ាសុីន តោនៈ  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
នៅ លើ សកល លោក  ដោយ សរ ការ-
ឆ្លង រកី រាល ដល វ ីរសុ ក ូរ៉ណូា ផ្លវូ ដង្ហើម 
ប្រភ្រទ ថ្មី  បាន បន្ត កាន់ ត្រ អាក្រក់ 
ខ្លាំងឡើង កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  ទោះ បី ជា 
បាន បិទ មិន ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ មិន ធា្លាប់-
មានពី មុន ក្តី  ខណៈ ប្រមុខ អង្គការ 
សហ ប្រជា ជាតិ  បាន ច្រញ ស្រចក្តី-
ព្រមាន ទៅ អ្វី ដ្រល លោក បាន ថ្ល្រង ថា  
គឺ ជា វិបត្តិ មនុស្រស ជាតិ យ៉ាង អាក្រក់ 
បំផុត  ចាប់ តាំង ពី សង្គ្រម លោក-
លើកទី ២មក ។ 

 ការ ព្រមាន នោះ  បាន ធ្វើ ឡើង  
ខណៈ ប្រធា នា ធិប តី អាម្ររិក លោក  
ដូណាល់ ត្រំ  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ទៅ កាន់ 
ជន ជាតិ អាម្ររិក  ឲ្រយ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
រយៈ ព្រល ២-៣ សបា្តាហ ៍« ដោយ សរ- 
ការ ឆ្លង រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស »  ក្រយ ពី អាម្ររិក 

បាន កត ់ត្រ ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់យ៉ាង ច្រើន 
បំផុត របស់ ខ្លួន  ក្នុង រយៈ ព្រល ២៤  
ម៉ាង នៅ ក្នុង វិបត្តិន្រះ ។ 

 ទិន្ន ន័យ របស់ សកល វិទ្រយា ល័យ 
Johns  Hopkins  បាន បង្ហាញ ឲ្រយ ដងឹ 
ថា  ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ  បាន 
កើន ឡើង ដល់ ៤ ០០០ នាក់  កើន ឡើង 
ពី  ២ ០១០ នាក់  ជា ចំនួន ទ្វ្រ ដង  ត្រូវ- 
បាន គ្រ កត់ ត្រ  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

ប្រជា ជន ប្រហ្រល ពាក់ កណា្តាល 
នៅលើ ភព ផ្រន ដី  គឺ ស្ថិត នៅ ក្រម - 
នីតិវិធី មួយ ចំនួន មិន ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ 
ច្រញ ចូល   ខណៈ ក្រុម រដ្ឋាភិ បាល ខ្លះ 
បាន ប្រយទុ្ធ ប្រឆងំ  ដើម្រប ីបញ្រឈប ់ការ-
ឆ្លង រីក រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដ្រល 
បច្ចុប្របន្ន បាន ឆ្លង ទៅ កាន់ មនុស្រស ជាង 
៨៤០ ០០០ នាក់ ហើយ  នៅ លើ-
ពិភពលោក ។ 

 ដោយ មនុស្រស ជាង  ៤០ ០០០ នាក់  

ត្រូវ គ្រ ដឹង ថា  បាន ស្លាប់ មនុស្រស ពាក់- 
កណា្តាល ក្នុង ចំណោម ពួក គ្រ  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស អុី តាលី  និង អ្រស្រប៉ាញ  ប៉ុន្ត្រ 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់  បាន បន្ត កើន ឡើង  
ជាមួយ កំណត់ ត្រ ថ្មី  ត្រូវ បាន កំពុង 
កត់ត្រ ជា រៀង រាល់ ថ្ង្រ នៅ អា ម្រ រិក ។ 

 « បញ្ហា ន្រះ  នងឹ ធ្វើ ឲ្រយ ឈ ឺចាប ់យ៉ាង-
ខ្លាំង  ឈឺ ចាប់ ខ្លាំង ណាស់  គឺ ខ្លាំង-
ម្រនទ្រន  អស់ រយៈ ព្រល ២ សបា្តាហ៍ 
មក ហើយ » ប្រធា នា ធិប តី អាម្ររិក 
លោក  ដូ ណាល់  ត្រំ  បាន ថ្ល្រង នៅ-
ឯស្រត វិមាន  ខណៈ លោក បាន 
ពិពណ៌នា អំពី ការ ឆ្លង រីក រាល ដល 
នោះ ថា  ជា « ជំងឺ ចង្រ» ។ 

លោក ដូ ណាល់  ត្រំ  បាន  ថ្ល្រង ថា៖ 
«ខ្ញុំ ចង់ ឲ្រយ ប្រជាជន អាម្ររិក ទាំង អស់  
ត្រូវ រៀប ចំ ខ្លួន ស្នាក់ នៅ ផ្ទះ ជា ច្រើន ថ្ង្រ  
ដ្រល យើង  នឹងត្រូ វ ធ្វើ  ឡើងនៅ ព្រល 
ខង មុខ ន្រះ » ៕ AFP/SK

អគ្គល្រខាធិការ  អង្គការ  សហប្រជាជាតិ លោក  អង់តូ  នីញូ៉  ហ្គយុ តឺរ្រស សម្លងឹ ទៅ កាន់   កិច្ច  ប្រជំុ ប្រចំាឆ្នាំ  របស់ ក្រមុ ប្រកឹ្រសាសិទ្ធមិនុស្រសUN។ AFP
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ក្រុង ដាម៉ាសៈ  ទូរទសៃសន៍ រដ្ឋ 
បាន រាយ ការណ៍ ថា  ទ័ព អា-
កាសស៊ី រី  បាន ឆ្លើយ តប ទៅ - 
នឹងការ វាយ បៃហារ មី ស៊ីល 
របស់ អ៊ីសៃ អៃល  នៅ ក្នុង ទី - 
បៃជ៊ំ ជន នៃ ខៃត្ត ហូមស៍ កាល ពី 
ល្ងាចថ្ងៃអង្គារ ។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ  បាន ឲៃយ-
ដឹង ថា  យន្ត ហោះ ចមៃបាំង របស់ 
អ៊ីសៃ អៃល ជា ចៃើន គៃឿង  
បាន បាញ ់ម ីស៊លី ជា ចៃើន គៃប ់
ចៃញ ពី ដៃន អាកាស លី បង់  
ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  ម ីស៊លី ខ្លះ 
តៃូវ បាន បាញ់ ទម្លាក់ ។ 

 មី ស៊ីល ទាំង នោះ  បាន កំព៊ង 
កណំត ់គោល ដៅ ទៅ លើទ ីតាងំ 
យោ ធា មួយ ចំនួន  ដោយ បាន 
បន្ថៃម ថា  ទព័ អាកាស ស៊ ីរ ី បាន 
បៃើ បៃស់ បៃព័ន្ធ ការ ពារ អា- 
កាស បាញ ់ទម្លាក ់ម ីស៊លីរប ស ់
អ៊ីសៃអៃល ទាំង នោះ ។ 

ចំណៃក ឯ កៃ៊ម ឃ្លាំ មើល - 
សិទ្ធិមន៊សៃស ស៊ី រី  បាន ថ្លៃង ថា  
មសី៊លី អ៊សីៃ អៃល បាន កណំត ់
គោល ដៅ ទៅ លើ មលូ ដ្ឋាន ទព័-

អា កាស សៃសៃ រា៉ាត់  នៅ ក្នុង តំបន់  
ជនបទ នៃ ខៃត្ត ហូមស៍  ជា មួយ 
មីស៊ីល ៨ គៃប់ ។ 

 ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ អាកាស   
គឺ ជា ការ វាយ បៃហារ មី ស៊ីល 
យ៉ាង ចៃើន របស់ អ៊ីសៃ អៃល  
ច៊ង កៃយ បំផ៊ត ទៅ លើ ទឹកដី 
នៃបៃទៃស ស៊ី រី ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥  ខៃ មីនា  ទ័ព-
អាកាស ស៊ី រី  បាន បាញ់ ទម្លាក់ 
មី ស៊ីល របស់ អ៊ីសៃ អៃលនៅ 

ក្នុង ខៃត្ត ហូមស៍  និង ខៃត្ត ហ្គួន - 
នី តៃ  ភាគ ខាង តៃបូងរបស  ់  - 
បៃទៃស ស៊ី រី ។ 

ពី ដើម ដល់ ចប់ វិបត្តិ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ស៊ី រី បៃទៃស អ៊ីសៃ-
អៃល  បាន បើក ការ វាយ បៃហារ 
ផ្លវូ អាកាស រាប ់រយ លើកទៅ លើ  
គោល ដៅរបស់  អ៊ីរ៉ង់ នៅ  ស៊ីរី  
និង កៃបួន រថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន អា- 
វ៊ធ  ទៅ ឲៃយ កៃ៊ម ហៃបូឡាហ៍-
លីបង់៕ Xinhua/SK

លោកត្រាំនិងអ្រារដូហ្គ្រានត្រាូវការឲ្រាយ
មានបទឈប់ប ញ់នៅសីុរីនិងលីបី៊

ទ័ពអកាសសីុរីឆ្លើយតបការវាយប្រាហារមី-
សីុលរបស់អីុស្រាអ្រាលនៅ ក្នងុខ្រាត្តហូមស៍

ក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ  សៃត-
វិមន  បាន ថ្លៃង ថា  បៃធា នា-
ធិបតី អាមៃរិក លោក ដូ ណាល់ 
តៃំ  និង សម ភាគី តួក គី របស់ 
លោក   គឺ លោក រ៉ៃ សិប  តៃ យីប-
អៃរដូ ហ្គៃន  បាន បញ្ជាក់ កាល-
ពថី្ងៃ អង្គារ អពំ ីសៃចក្ត ីតៃវូ ការ ឲៃយ 
មន បទ ឈប ់បាញ ់នៅ   ស៊ ីរ ី នងិ 
លី ប៊ី  នៅ អំឡុងពៃល ការឆ្លង រីក- 
រាល ដល វ ីរស៊ ផ្លវូដង្ហើមក ូរ៉ ូណា  
បៃភៃទ ថ្មី ។ 

 សៃត វិមន  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ ថា  
ភាគី ទាំង ២  បាន សន្ទនា គ្នា 
តាម ទរូ សព័្ទអ ំព ីកចិ្ច ខតិ ខបំៃងឹ- 
បៃង នា នា  ដើមៃបី « បៃយ៊ទ្ធ - 
បៃឆំង វីរ៊ស កូ រ៉ូ ណា  និង ជំរ៊ញ 
ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច សកលមន កា រ- 
រីកចមៃើន  » ។ 

 បៃធានា ធិបតី ទាំង ២ « បាន 
ឯកភាពគ្នា  ហើយ បាន នយិយ 
ថា  វាកាន់  តៃ   សំខាន់  ជាង ពៃល 

ធម ្មតា សមៃប់ បៃទៃសដៃ ល  
នៅ ក្នុង ជម្លាះ  ជាពិសៃស ដូច- 
ជា បៃទៃស ស៊ី រី  និង លី ប៊ី  ដើមៃបី 
គំទៃ ឲៃយ មន បទឈប់ បាញ់  និង 
ធ្វើ ការ ងរ ឆ្ពោះ ទៅ រក ដណំោះ- 
សៃយ មួយ  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ទាំង ២ នៃះ »។ 

រដ្ឋាភ ិបាល បៃទៃស ស៊ ីរ ី រហតូ 
មក ទល់ ពៃល នៃះ  បាន រាយ-
ការណ៍ ថា  មន ករណី ឆ្លង វី រ៊ស- 
កូ រ៉ូ ណា តិច តួច ប៉៊ណោ្ណោះ  ប៉៊ន្តៃ 
កៃ៊ម អ្នក ជំនាញ ស៊ខា ភិបាល 
បាន ពៃមន ថា  បៃទៃស ដៃល 
ហៃក ហួរ ទៅ ដោយ សង្គៃម 
ស៊ីវិល អស់ រយៈ ពៃល ជា ចៃើន 
ឆ្នាំ  ជា ពិសៃស បាន ទទួល រង   
ការប៉ះពាល ់ដោយ សារ ការ ឆ្លង 
រាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ជួន- 
កាល សា្លាប់ ដោយ សារ វី រ៊សនៃះ ។ 

អំពើ ហិងៃសា  បាន ញំា ញី នៅ 
ភាគ ពាយពៃយ   ជា ទី កន្លៃង ដៃល 
មន៊សៃស រស់ នៅ បៃហៃល ១ ល ន   
នាក់  បាន រត់ ភៀស ខ្លួន ដោយ- 
សារ ជម្លាះ ៕ AFP/SK 

មីសីុល    អ ុសី្រអ្រលបាញ់ច ្រញ    ពីប្រព័ ន្ធការ ពារ ដ្រន អាកាស Iron Dome  ។AFP

លោក ប្រធានាធិបតី ដូ ណាល់ ត្រ ំ(ស្តា)ំ និង លោក អ ្រ រដូហ្គ្រន។ រូបAFP

ប្រជា  ជន អ្រលសល វ់៉ាឌ័រតវ៉ា ប្រឆំាង ការបិទ  ការ  យិាល័យ ច្រកជំនួយ  ឧបត្ថម្ភ 

     បៃជា ជន  តវា៉ា បៃឆំង  ការបិទ ការិយល័យ   ចៃក   ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ដៃលផ្តល់ដោយ រដ្ឋ  នៅក្នុងអំឡុង    ការ ដក់ ឲៃយ  នៅដ ច់ ដោយឡៃក   រយៈពៃល ៣០ ថ្ងៃ   ដៃល  បៃកាស ដោយរដ្ឋា ភិបាល  ដោយសា រ ការ     - 
រាតលៃបាត នៃ វីរ៊សកូ រ៉ូណា  នៅក្នុង កៃ៊ងសា ន់ សាល់វា៉ា ឌ័រ  នៃបៃទៃស អៃលសាល់ វា៉ាឌ័រ      កាល ពីថ្ងៃទី៣១ ខៃមីនា ឆ្នាំ  ២០២០ ។  បៃជាជ ន  អៃល សាល់ វា៉ាឌ័រ     នៅក្នុងផ្នៃក ផៃសៃងៗ នៃបៃទៃស    កំព៊ងស្វះស្វៃង 
ដើមៃបី ទទួលបាន  ជ ំនួ យ ៣០ ០ ដ៊ល្លារ ពី រដ្ឋាភិបាល ដើមៃបីទិញម្ហូបអាហារ   ដោយសារ    ការផ្ទុះឡើង នៃវីរ៊សកូរ៉ូណា៕  AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៨

អតីតអ្នកកាសែតបែវត្តិកមែសត់ចិត្តធម៌ស្មគ័ែចិត្តដើរចែកជូនអាល់កុល
កម្ចាត់មែរោគដល់អ្នកធាក់សីុក្លូតាមសទ្ធាក្នងុគែមនវិបតិ្តកូវីដែ១៩

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ទោះប ី   មើល ទៅ ជា សកម្ម- 
ភាព     សបៃបរុស  ធម ៌មាន ទមៃង ់ តចូ តាច 
មៃន ក្តី   តៃ       កើត  ពី  ចិត្តធម៌ ស្មោះ តៃង់  
តាមកមា្លាំង  សទ្ធា  ជៃះ   ថ្លា  ដៃល យល់ ពី  
អារម្មណដ៍ ៏ សង្វៃ គ នៃ អ្នក ខៃសត ់   ខៃសោយ- 
នោះ   ក៏ ជំរុញ ឲៃយ អតីត   អ្នក  សារ ព័ត៌ - 
មានមា្នាក់  លោក ប៊ូ សា  រឿន បាន  នាំ 
យក   សមា្ភារដ ប អាល់ កុល  តូចៗ ដៃល 
បាន ចៃក រួចសៃច ចំនួន   រាប់ រយ ដប-   
ទៅ  ចៃក ជូន  បង ប្អូន ខ្មៃរ  ខៃសត់  ខៃសោយ  
ដៃល  បៃកប របរ ធាក់ សុី   ក្លូ    នៅ   តំបន់ - 
នានា   ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ   ដើមៃបី បង្ការ 
ការ  ឆ្លង មៃរោគ ក្នុង    គៃ កំពុង តៃ មាន-  
វិបត្តិ    កូវីដ ១៩  ហើយក៏   នឹង   បន្ត ធ្វើ នៅ  
គោល  ដៅ  បនា្ទាប់ ចៃក ជូន  ទៅ ដល់ 
លោកតាយាយ     តាម  ទី វត្តអារាម ។ 

ដោយធា្លាប់ឆ្លង   កាត់ បទ ពិសធ 
លំបាកៗ  ចៃើន  ដោយ      ធា្លាប់ ជា អ្នក  ខៃសត់-  
ខៃសោ យ  មាន ជីវ   ភាព   លំបាក កាលពី   
គៃ  ដំបូង ទមៃ ំនឹង មាន  ឱកាស ល្អមាន-  
ការ  ងរ ល្អ  ដចូ  ជាសព្វ ថ្ងៃ  កា្លាយ ជា មនៃ្ត ី
ទំនាក់ ទំនង  នៃ សា្ថប័ន ល្អ មួយ គឺ ជា- 
សា្ថប័ន  ធនា គារពិភព  លោក (WB) 
តាំង   ពី ឆ្នាំ ២០០២ និង អតីត  ធា្លាប់  ជា 
អ្នកសារពត័ម៌ាន  បៃមាណ ៦ឆ្នាផំង ដៃរ   
ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ១៩៩៧-២០០២  ។  

លោក ប៊ូ សារឿន  បង្ហើប បៃប់ ពី ការ- 
កកើត នូវ ទង្វើ សបៃបុរស នៃះ ថ៖ «ក្នុង 
រយៈ ពៃល កើតមាន វិបិត្តកូវីដ១៩ នៃះ 
សមៃប ់ខ្ញុ ំ ផ្ទាល ់នងិ បង ប្អនូ សបៃបុរសជន 
នានាដៃល តៃង តៃ ចូល រួម តាម សទ្ធា 
ជៃះ ថ្លា នោះបាន នាំ យក ដប អាល់ - 
កុល   ចំនួន ជាង  ៥០០ដប (សព្វ ថ្ងៃ 
ចំពោះ  ដប  អាល់កុល  តូចៗ  សមៃប់  
បាញ់  កមា្ចាត់  មៃរោគ នៃះ មាន តម្លៃ ១ដប 
ចនោ្លាះពី៣ ៥០០រៀលទៅ ៤ ០០០ 
រៀល  ខណៈ    កាល ព ីមនិ ទន ់កើត មាន 
ជំងឺ  ឆ្លង កូវីដ១៩ តម្លៃចំនួន  ៤ដប - 
តូចៗ បៃហៃលជា  ៦ ០០០រៀលតៃ- 
ប៉ុណ្ណោះ )    ហើយ ទៅ  ចៃកជូន ដល់  

បង ប្អូន  ខ្មៃរមានជីវ ភាព ខៃសត់ ខៃសោយ 
និង អ្នក  បៃកប របរ ធាក់ សុីក្លូ  ដៃល រស់ 
នៅក្នុ ង  តំបន់ នានា នៃ ទី កៃុង  ភ្នំ ពៃញ»។ 

ខណៈ  បណ្តា បៃទៃស ទូទំង ពិភព - 
លោក  ហើយមាន កម្ពុជា  កំពុង តៃ រង 
នវូ ការ គរំាម កហំៃង ព ីជងំ ឺឆ្លង ឈ្មោះ  ថ 
វីរុស  កូរ៉ូ ណ ឬ កូវីដ១៩ ដោយ មាន- 
បណ្តា បៃទៃស មួយ ចំនួន  តៃូវ បាន រដ្ឋា- 
ភិបាល សមៃច  ចៃញនូវ សៃចក្តី ជូន-    
ដណំងឹ  ឲៃយ ធ្វើ  ការ ងរ  នៅ តាម  ផ្ទះ  ដើមៃប ី  
បញ្ចៀស ឬ បង្ការ ខ្លនួ កុ ំឲៃយ ងយ ឆ្លង នងឹ  
ម ៃរោគ នៃះ។ ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ដៃរ ស មៃ ប ់     
បៃទៃស  កម្ពជុា  កា រ សងំ ំខ្លនួ នៅ ក្នងុ   ផ្ទះ 
ដោយ មិ ន អាច     ចៃញ  កៃ មក   ធ្វើ ការ- 
ងរ ក៏ បាន ជះ   ឥទ្ធិពល ខ្លាំង  ស្ទើរ តៃ   
គៃប់  សៃទប់ មនុសៃស  នៅ ក្នុង សហ-  
គមន ៍នានា ទងំនៅ   ទ ីកៃងុ នងិ    ជន  បទ  
ជាពសិៃស  នោះ សមៃប ់ពល រដ្ឋ  កៃ ីកៃ  
ដៃល បៃកប របរ  ចិញ្ចឹម ជីវិត   ដោយ បៃើ 
កមា្លាងំ  កាយ  តៃ ម្តង  ដចូជា មខុ របរ  ធាក-់ 
សុីក្លូ ជាដើម ។ 

 ធា្លាប់   ជា អ្នក ធាក់ សុីក្លូ អ្នក  ដើរ រីស-  
អៃត  ចាយ និង ធា្លាប់ ជួប វិបត្តិ អត់ ចំណី 

អាហារ   ដោយសារតៃ ជីវ ភាពកៃ ខៃសត់  
ខ្លាំង បុរស   វ័យ  ៥៦ ឆ្នាំ ដៃល មាន 
សៃុក កំណើត មក ពី ខៃត្ត សា្វាយ រៀង 
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន  កំពុង តៃ រស់ នៅ ក្នុង  
រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ក្នងុ ខណ្ឌ មានជយ័ នៃ 
តបំន ់ចមា្ការ  ដងូ លោក ប៊ ូសារឿន    បន្ត  
ឲៃយ ដឹង ទៀត  ថ៖ «ទោះបីជា សកម្ម- 
ភាព ចូល រួម ជួយក្នុង សង្គម តូច  តាច  ក៏ 
ពតិ មៃន តៃ ខ្ញុ ំសបៃបាយ  ចតិ្ត ពៃះនៃះគ ឺ
ជា  ទង្វើ កើតចៃញ ពី ទឹក ចិត្ត  ដ៏ ស្មោះ-  
ស្មគ័ៃរបស ់ខ្ញុ ំនងិ មតិ្តភក្ត ិឬ បណ្តា កៃមុ   
សបៃបុ រ ស ជននានា ដទៃទៀត  ចូល រួម  
បរិចា្ចាគ  តា ម សទ្ធា   នោះ  ដោយ យើង   
យល់  ពី សា្ថន ភាព  របស់ បង ប្អូន ខ្មៃរ - 
ដៃល   មានជីវ ភាព លំបាក»។ 

ជា ពសិៃស  នៅ ក្នងុ សា្ថន ភាព ដៃល 
យើង     កំពុង  ជួប  នឹង វិបត្តិ កើត មាន ជំងឺ 
ឆ្លង  ដ៏ កាច សា ហាវ កូវីដ១៩ តៃ ម្តង  
ដៃល  រឹង រឹត   តៃ   ធ្វើ ឲៃយ  បង ប្អូន ទំង នោះ 
បៃឈម នឹង បញ្ហា  ជីវ ភាព លំបាក មួយ 
កមៃិត  ទៀត។ ដូច្នៃះ   យើងនឹង  ឃើញ   
របស ់ មៃយ៉ាង  ដៃល    កំ ពុង  តៃ    តៃូវ ការ ចាំ-  
បាច់  គឺ អាល់ កុល បាញ់ កមា្ចាត់ មៃរោគ  

កុំ  ឲៃយ ងយ ឆ្លង កូវីដ១៩  ទៅ ចៃកជូន - 
ដល់ ពួកគាត់ ។ បៃការ     ដ៏សំខន់ មួយ 
ទៀត  កៃ ពី ដប អាល់ កុល  សមៃប់ 
បាញ់   កមា្ចាត់ មៃរោគ នោះ ខ្ញុំ  គិត ថ ក៏ 
អាច  មា ន ឱកាស នាំ នូវ សារ    ជួយ      បៃប់ 
ពកួ  គាតព់ ីរបៀប រកៃសោអនាមយ័ ខ្លនួ ឯង 
ឲៃយ បាន សា្អាត ដោយ  ឧសៃសោហ៍  លាង   
ដ ៃ ញឹកញាប់ នឹង សាប៊ូ ឬ បៃើ អាល់ - 
កុល  នៃះ  ជា ដើម ពៃះ ថពៃ ល ខ្លះ ពួក-  
គាត់ ពិតជា មិន បាន គិត ទៅ ដល់ រឿង 
អនាម័យ នៃះ  ឡើយ    ។ ជាលទ្ធ ផល - 
ពួកគាត់ សបៃបាយចិត្ត ខ្លាំង ណស់»។

មើល ទៅ សកម្ម ភាព ចូល រួមជួយ  
សង្គម  ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ដើរ ចៃក រំលៃក 
ទង្វើសបៃបុរស តាម លទ្ធ ភាព   មិន ចា ំ- 
បាច់  ដល់  ពៃល   មាន ធន ធាន ចៃើន  
ស្តុក  ស្តម្ភ  ទើប អាច នឹក ឃើញ គិត ចង់ 
ធ្វើ នៃះ នឹង មិន បញ្ចប់ តៃឹម នៃះ ឡើយ 
ដោយ អតីត  ធា្លាប់   អ្នក   កាសៃត  ភ្នំពៃញ - 
ប៉ុស្តិ៍  នាអំឡុង ឆ្នាំ  ១៩៩៧-២០០២ 
និង   បាន ដូរ ទៅធ្វើ ការ  ជា មនៃ្តី ទំនាក់- 
ទំនង  នៅ សា្ថប័ន ធនា គារ  ពិភព លោក 
(WB) ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០២  មក 

ដល់ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ គៃង នឹង ចៃក ជូន 
ដប អាល់ កុល បាញ់ កមា្ចាត់ មៃរោគ  បន្ត  
ទៅ គោល ដៅ ផៃសៃង ទៀត គ ឺ ទ ីវត្ត អារាម 
ហើយ លោក ក៏ តៃៀមសា្វាគមន៍ ចំពោះ  
សបៃបរុស  ជន   ដៃលចង ់ចលូ រមួ ទៅ តាម 
លទ្ធ   ភាពខ្លួន មាន  ផង  ដៃរ  ។ 

លោក ប៊ ូ សារឿន ដៃល កពំងុ តៃ ដើរ 
តួដូចជា អ្នក តំណង  ឲៃយ កៃុម សបៃបុ-
រសជន   ក្នុង ការ នាំ យក ដប អាល់កុល 
ចៃក ជូន សហ   គមន៍ កៃី    កៃ នោះ  បាន 
បញ្ជាក ់ព ីគមៃង បនា្ទាប ់ថ៖ «កៃយ 
ព ីបានចៃក ជនូ ទៅ ដល ់បង ប្អនូ សហ- 
គមន៍  អ្នក  បៃកប របរ ធាក់សុីក្លូ រួច ទៅ 
យើង នឹង  នាំ យក ទៅចៃក ជូនទៅ  ដល់ 
លោក តា  លោក យាយ  នៅ តាមទី  វត្ត - 
អារាម វិញ ម្តង ។  ដោយ ឡៃក  ខ្ញុំក៏ 
សបៃបាយ ចតិ្ត   នា ពៃល កន្លង មក ឃើញ 
មាន បង ប្អនូ  យើង  ទងំ កៃមុ គៃសួារខ្ញុកំ្ត ី 
ទំង មិត ្ត  ភក្តិជិត ឆ្ងាយក្តី   ដៃល តៃង តៃ 
បាន ចូល រួម ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ  ទំង ការ- 
បរិចា្ចាគ ថវិកា ទំង សមា្ភារនានា   ខណៈ 
ការ ចូល រួម មា្នាក់ បន្តិចៗ គឺ ពិត ជា  អាច 
ជួយ គា្នា បា ន ក្នុងគៃ តៃូវកា រ»៕ 

លោក បូ៊ សារឿន ពនេយល់ពី របៀបបញ់អាល់កុល កម្ចាត់ មេរោគទៅ ដល់ បងប្អនូ អ្នកធាក់សីុក្ល ូ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក លោក បូ៊ សារឿន ចេកដបអាល់កុលដល់ អ្នកធាក់សីុក្ល ូដេលលោកធា្លាប់ បេកប របរនេះដេរ ពី មុន   ។ ហ្វៃសប៊ុក 

លោក បូ៊ សារឿន អតីតអ្នក  កាសេត  និង បច្ចបុេបន្ន ជា មនេ្ត ីទំនាក់ទំនង នេ សា្ថាប័នធនាគារពិភពលោក(WB)ស្មគ័េចិត្តដើរចេកជូន អាល់កុល ដល់សហគមន៍ កេកីេ ។ ហ្វៃសប៊ុក 



ឧទ្យានជាតិ Dzanga-
Sangha  - រូបរាង ជាសត្វ បុរេ- 
បេវត្ត ិមាន ដណំើរ យតឺៗ ហើយ 
ពូកេ លាក់ មុខ ពងេូល ជា សត្វ 
ពោរពេញ ដោយ អាថ៌កំបំាង 
ដេល   ធ្វើ ឲេយ អ្នក វទិេយាសាស្តេ បាន 
ដឹង តិចតួច ណាស់ អំពី ពួកវា។

អ្នក តាម ដាន សត្វ ពងេូល ខំ 
បេងឹ ផ្ទៀង តេចៀក សា្ដាប់  សំឡេង   
សេកា  វា ប៉ះ នឹង ស្លឹកឈើ ដើមេបី  
ចាប់ កន្ទុយ វា ឲេយ ជាប់។

កេុម អ្នក តាមដានសត្វ  ពេយា-
យាម សកិេសា   ព ី ពងេលូ កន្ទយុ វេង 
ដោយ  ខ្លះ ហៅថា  «សត្វ សេកា 
សុី សេមោច» ដេល ទំនង ជា 
អាច   បន្ត ពូជពងេស  រស់រាន ដល់ 
ចុង  សតវតេស រ៍នេះ។

សត្វ ស្លូត ដេល ធម្មជាតិ  មិន 
បាន ផ្ដល់ គេឿង ការពារ ខ្លួន អ្វី 
កេ  តេ ព ីសេកា ពណ ៌ត្នោត នោះ 

តេូវ  បាន ចាត ់ចលូក្នងុ បញ្ជី សត្វ 
ទន់ខេសាយ និងងាយផុត ពូជ ។

ពងេលូ ក ៏តេវូ បាន ចាត ់ទកុ ជា 
សត្វ ងាយ រង គេះ បផំតុ  ព ីអពំើ 
ជួញ ដូរ ខុស ចេបាប់  ទាំង សាច់ 
នងិ  សេកា    មានការ ពេញ នយិម 
ខ្លាងំ ជា ពិសេស នៅ ចិន ក្នងុ តម្លេ 
១គីឡូកេម   ៥០ដុលា្លារ។

យោងតាម ការ សិកេសា ចុះ- 
ផេសាយ  នៅ ឆ្នោំ២០១៧ ដោយ 
ពេឹត្តិបតេ Conservation 
Letters សត្វ ពងេលូ ព ី៤០មុនឺ 
ទៅ ២,៧លាន កេបាល តេូវ បាន 
បេមាញ់   រាល់ឆ្នោ ំនៅ ពេ អា្រហ្វកិ។

ការ វិនាស ហិនហោច របស់ 
សត្វ ពងេលូ ទើប តេ ទទលួ បាន 
ការ ចាប់អារម្មណ៍ ខ្លាងំ  ពេល   មាន  
ការ  រីករាលដាល ជា សកល នេ 
វីរុស កូរ៉ូណា ដោយ អ្នកវិទេយា-
សាស្តេ  ខ្លះ អះអាង ថា មេរោគ 

មាន  ភាព ដូច គ្នោ ៩៩ភាគរយ 
ទៅ នឹង មេរោគ ឆ្លង លើ  ពងេលូ។

ស្ថតិ នៅ ឧទេយានជាត ិDzan-
ga-Sangha អ្នក សេវជេវ 

ជនជាតិ ស្វ៊ីស Maja Gude-
hus   ចំណាយ ពេល យា៉ាងយូរ 
ស្វេង យល់ ពី ជីវិត សត្វ ពងេូល 
កន្ទុយ វេង   ស្ទើរ តេ ផុត ពូជ។

អ្នក  សេី ពេយាយាម  សិកេសា ពី 
ពងេលូ នៅ   ជមេក ធម្មជាតិ ដើមេបី  
ដឹង ពី អាយុកាល ភូមិសាស្តេ  
របប  អាហារ ការរស់នៅ ការ បន្ត  

ពូជ និង វិធីសាស្តេ ការពារ  ខ្លនួ ។
 អ្នកសេវជេវ Gudehus  

និយាយ ថា៖ «វា សេួល ចាប់ 
មេន តេ វា ក៏ ងាយ ងាប់ ដេរ។ 
តេឹម  តេ ២-៣ ថ្ងេ ក្នុង ទេុង វា នឹង 
មនិពេម សុអី ីហើយ ងាប ់ដោយ- 
សារ  ស្តេស ជំងឺ បេព័ន្ធ រំលាយ 
អាហារ និង បញ្ហា សុខភាព ជា - 
ចេើនទៀត»។

សមូេប ីតេ ការ ចាប ់សត្វ ពងេលូ 
យក មក សិកេសា  ក៏ មិន អាច ទៅ 
រចួ  អ្នក វទិេយាសាស្តេ មាន តេ អត-់ 
ធ្មត់  តាម ដាន វា ទៅ  ពេ ធម្មជាតិ 
ដើមេបី បេមូល ព័ត៌មាន។

 Gudehus បន្ត ថា៖ «តាម 
ធម្មតា សត្វ ផេសេង បើ វា មិន 
សេួល  ខ្លួន  យើង អាច សមា្គាល់ 
ដឹង បាន តេ   ពងេូល វិញ កន្លះ 
មោ៉ាង មុន វា សា្លាប់  វា អត់ មាន 
បងា្ហាញ អាការអ្វ ីទេ»៕ AFP
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ពងូ្លជា សត្វ ពោរព្ញ ដោយ អាថ៌កំបំាង  ដ្ល អ្នក វិទ្យាសាស្ដ ្បាន ដឹង តិចតួច ពីវា ។ រូបថត AFP

ពង្រលូដ៏ស្លតូនៅព្រអា្រហ្វកិធ្វើឲ្រយអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រប៉ងសិក្រសាសី៊ជម្រ

ក្ុង បាងកក : ការ ផ្ដល់ចំណី មិន 
គេបគ់េន ់នងិ ការ ដាក ់ចេវាកជ់ើង រាប ់
មោ៉ាង បានធ្វើឲេយដំរី រាប់ សិប កេបាល នៅ 
បេទេស ថេ បេឈម   ការ អត ់ឃ្លាន លក ់
បន្ត ទៅ សួន សត្វ បេើ ក្នុង សកម្មភាព 
កាប់ឈើ ខុស ចេបាប់ និង ដើរ សុំទាន 
ខណៈ  ដេល ការ រីករាលដាលនេវីរុស 
កូរ៉ូណា បាន ធ្វើ ឲេយ បាត់ បង់ ចំនួន ភ្ញៀវ- 
ទេសចរ មួយ ផ្នេក ធំ។

មុន ការ ផ្ទុះ វីរុស កូរ៉ូណា ជីវិត របស់ 
សត្វ ដរំ ីបេមាណ ២០០០ កេបាល ដេល 
បមេើការ ក្នងុ វសិយ័ ទេសចរណ ៍នៅ   ថេ   
រង ការ ធ្វើ បាប ដោយ ហងិេសា បង្ខ ំ ឲេយផ្ដល ់ 
ការ កមេសាន្ត ដល ់មនសុេស  ដចូជា ការ ដកឹ 
ដើរ លេង និង ការ សម្ដេង ជាដើម។

ដល់ វេលា ដេល វិស័យ ទេសចរណ៍ 
ទូទា ំង សកល លោក បេ ជា  ទេឹង សត្វ 

ទាំ ង នេះ អស់ ឱកាស ស្វេង រក ចំណូល 
ចញិ្ចមឹ កេពះ ពកួវា ដេល ១កេបាលៗ តេវូ 
ការ អាហារ   ៣០០គីឡូកេម ក្នុង ១ 
ថ្ងេ។ 

ជំរំ សត្វ ដំរី និង កេុម អ្នក អភិរកេស សត្វ 
បាន ពេមាន ថា ភាព អត់ ឃ្លាន និង ការ- 
គរំាមកហំេង បេើ បេសស់ត្វ ក្នងុ គោល- 
បំណង  ផេសេង នឹង កើត មាន ឆប់ៗ  បើ 
មិន មានវិធានការ បនា្ទាន់។

នៅ ឈៀងម៉េ   ជា តបំន ់ទេសចរណ ៍ ដ ៏
លេបី លេបាញ នៅ ភាគ ខង ជើង បេទេស 
ថេ គឺ ជា ទឹកដី   សមេបូរ ជំរំ សត្វ ដំរី និង តំបន់ 
អភរិកេស ដោយ ក្នងុ នោះ កន្លេង ខ្លះ ស្អយុ 
ឈ្មោះ ព ីទង្វើ ធ្វើ បាប សត្វ ហើយ កន្លេង 
ខ្លះ ទៀត ចិញ្ចឹម សត្វ បេកប ដោយ  
មនុសេសធម៌។

ក្នុង វីដេអូ មួយ ដេល តេូវ បាន ផ្ញើ មក 

ទីភា ្នោក់ងារ AFP បាន បងា្ហាញ ទិដ្ឋភាព 
ដំរី ជាប់ ខ្នោះ ជើង នឹង បង្គាល ហើយ 
គេវី កេបាល ទៅ មក បេប មួម៉ា នៅ ជំរំ 
មួយ កន្លេង។

ពួកវា ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ដំរី   ២០០០ 
កេបាល  ដេល  «អត់ ការងារ ធ្វើ» ពេះ 
អវត្តមាន ភ្ញៀវ ទេសចរ។ នេះ បើ យោង 

តាម  Theerapat Trungprakan 
បេធាន សមាគម សម្ព័ន្ធ ដំរី  ។

លោក បារម្ភ ថា សត្វ ទំាង នោះ នឹង 
តេវូ បាន បេើបេស ់ក្នងុ សកម្មភាព កាប ់
ឈើ ខុស ចេបាប់ ឬដើរ សុំទាន ។

ការ ថម ថយ ការងារនៅ ក្នុង វិស័យ 
ទេសចរណ៍ របស់ សត្វ ដំរី បាន ផ្ដើម ដាំ - 

កេបាល ចុះ តាំង ពី ចុង ខេ មករា   ពេល   
ភ្ញៀវ  ទេសចរ ៤០លាន នាក់ មក កាន់ 
បេទេស ថេ បាន ធា្លាក់ ចុះ ៨០ភាគរយ 
នៅ ខេ កុម្ភៈ ពេះ តេ ទីកេុង មួយ ចំនួន 
នៅ ចិន បាន ផ្អាក ការ ធ្វើដំណើរ។

សេចក្ដអីពំាវនាវ ជា ចេើន បាន ស្នើ ឲេយ 
រដា្ឋាភិបាល ផ្ដល់ ថវិកាគំទេ ជំរំ ដំរី ដើមេបី 
ថេរកេសា សត្វ ទំាង នោះ បន្ត ទៀត។

មា្ចាស់ ឧទេយាន សង្គេះ ដំរី Apichet 
D u angde   ត្អូញត្អេរ ថា៖ «ក្នុង ១ ថ្ងេ 
យ ើង តេូវ ការ យា៉ាង តិច ១០០០បាត 
( ៣  ០ដុលា្លារ) ក្នុង ការ ចិញ្ចឹម ដំរី ១ 
កេបាល»។

  បើ  ទល័ ចេក ខ្លាងំ ដល ់ថា្នោក ់តេវូ លេង 
ដំរី ទាំង ៨កេបាល ដេល លោក បាន 
សង្គេះ ពី រោង សៀក និង កេុម កាប់ 
ឈើ  ខុស ចេបាប់ នោះ ឲេយ ចូលពេ វិញ  
ពួកវា រឹត តេ បេឈម   ការ សា្លាប់ ដោយ- 
សារ  ការ បេហារ ពី ដំរី ពេ កាង ជមេក។

លោក ប្ដេជា្ញាថា៖ «ខ្ញុំ  មិនបោះបង់ 
ពួកវា ចោល នោះទេ»៕ AFP

ដំរី នៅប្ទ្ស ថ្នៅត្តូ្វ បាន ចាប់ ចង  និង រងនូវ អំពើ ហិង្សា ក្នងុ វិស័យ ទ្សចរណ៍ដ្ល កំពុងត្ ដុនដាប ។ រូបថត AFP

ភ្ញៀវទ្សចរ ថតរូប ល្ង ជាមួយ ដំរី នៅ ប្ទ្ស ថ្ ។ រូបថត AFP ដំរីអស់ ការ ងារ ធ្វើ ក្នងុ វិស័យ ទ្សចរណ៍អាច ធ្លាក់ ខ្លនួ ដើរសំុ ទាន តាមផ្លវូ   ។ រូបថត AFP

ដំរីបម្រើវិស័យទ្រសចរណ៍
នៅថ្របន្ដជាប់ខ្នោះជើង   
និងខ្រសត់ខ្រសាយអាហារ
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ជបុ៉នកែច្នែផ្កាសែ-
ពោនជាផ្កាកែៀម
ទុកលម្អផ្ទះបានយូរ

ក្រងុតកូ្រយ ូ: ខសុ ប្លៃក ព ីអតតី- 
កាល  ដៃល មនុសៃស បោះ ចោល 
ផ្កា កៃៀម ស្វតិ  បច្ចបុៃបន្ន ជនជាត ិ
ជប៉នុ  កពំងុ តៃកៃ ច្នៃ ផ្កា សៃពោន 
ទាំងនោះ យក មក រៀបចំ លម្អ 
តាម  កន្លៃងនានា។ 

ទោះ បីជាបាត់ បង់ សមៃស់   
ពណ៌  និង ក្លិន  តៃផ្កាកៃៀម   
ទទលួ  បាន ភាព ពៃញ នយិមជា  
គៃឿង លម្អ  គៃហដ្ឋាន ដោយ វា 
មាន   លក្ខណៈ ងាយ សៃួល ក្នុង 
ការថៃទំា ជាង ផ្កា សៃស់  ដៃល 
ទាម ទារ ការ សៃចទឹក ។

ការ តុប តៃង ផ្កា កៃៀម   រឹត តៃ 
អណំោយផល ដល់ជមៃើស តបុ-
តៃង  ដស៏មៃបរូបៃប   រាបទ់ាងំការ- 
តំាង  តាម ជញ្ជាងំ  ពៃយួរ តាម ពិដន  

ឬ យក ទៅ ដក់ ក្នុង ដប ដើមៃបី 
ជួយ   ឲៃយ ផ្ទះ សៃស់បំពៃង ទាំង 
មិន ពិបាក ថៃទាំ។

ទើប តៃ ក្នុង រយៈ ពៃល  ២ ឆ្នាំ 
នៃះ  ជនជាតិ ជប៉ុន ចាប់ ផ្តើម 
មាន  ចណំាប ់អារម្មណ ៍យក បាច-់ 
ផ្កា កៃៀម  មក ដក់  អម ជាមួយ 
មៃក ឈើ ស្ងួត តូចៗ   ដក់ ពៃយួរ 
នៅ  តាម ជញ្ជាងំ យ៉ាង  សា្អាត ប្លៃក  
ហើយ វា កា្លាយ ជា គៃឿង តបុតៃង 
ផ្ទះ ដៃល កំពុង ពៃញ និយម។

សៃ្តីជប៉ុន វ័យ   ៦២ ឆ្នាំ  បាន 
ពៃយួរ  ផ្កា កៃៀម ចំនួន៣  បៃវៃង 
បៃហៃល  ១៥ សង់ ទី ម៉ៃតៃ  នៅ 
តាម ចំហៀង ផ្ទះ របស់ គាត់ នៅ 
ក្នងុ  ទកីៃងុ តកូៃយ ូ ជា អ្នក ចលូ ចតិ្តផ្កា 
ចមៃះុ ពណ៌ មិនថា  ពណ៌ កៃហម  

នងិ ផ្កា ឈកូ  ដចូផ្កា កលុាប នងិ 
បៃភៃទ ផ្កា ពណ៌សា្វាយ ដូច ពូជ 
ផ្កា ឡាវៃនឌ័រ ។

 អ្នកសៃី បន្ត ទៀត ថា ៖ « ក្នុង 
ការ  រៀប ចំ តុបតៃង ផ្ទះ  ទោះ ជា 
ផ្ទះ  របស់ យើង មាន ផ្កា សៃស់ 

តចិ តចួ ក ៏ដោយ  ប៉នុ្តៃ យើង អាច 
បៃើ ផ្កា កៃៀម មក លម្អ បាន  
ដោយ គៃន់ តៃ លាប ពណ៌ សៃស់  
ចូល  ឬ ពណ៌ ផៃសៃងៗ ទៅ តាម 
ចំណូ ល ចិត្ត របស់ យើង  ហើយ 
ពៃយ រួ ពួក វា នៅ លើ ជញ្ជាងំ  ពណ៌ ស  
នៅ តាម គៃប់ ជៃងុ នៃ ផ្ទះ  នឹង ជួយ 
បន្ថៃម សោភណភាព កាន់ តៃ 
សៃស់  សា្អាត  នៅ គៃប់ រដូវ កាល » ។

Coco Botanical Ar-
rangement ដៃល ជា ហាង ផ្កា 
កៃៀមស្ថិត នៅ ជិត សា្ថានីយ  
Daikanyama  ក្នងុ ទកីៃងុ តកូៃយ ូ 
មាន បៃភៃទ ផ្កា កៃៀម បៃហៃល  
២០០ បៃភៃទ ផៃសៃងៗ គា្នា ។ 

ក្នងុ ចណំោម ផ្កា ទាងំ នោះ  ផ្កា 
ពណ៌ សៃគាំ  ទទួល បាន ការ- 
ពៃញ  នយិម ជាងគៃ  ព ីសណំាក ់
អតិថិជនវ័យ ខ្ទង់  ២០ឆ្នាំ ។

Delier Idee អ្នក កៃច្នៃ ផ្កា 
មយួ របូ ក្នងុ ហាង មយួ កន្លៃង នៅ  
Marunouchi នៃ ទីកៃុង តូកៃយូ  
ក៏ ចាប់ផ្តើម លក់ ផ្កា កៃៀម ក្នុង 
រយៈ  ពៃល  ២ឆ្នាំ នៃះផង ដៃរ ។

អ្នកសៃី Eiko Ishida មា្ចាស់ 
ហាង  Coco Botanical Ar-
rangement រៀប រាប ់ថា ៖ «ខ្ញុ ំ 
ចង ់ឲៃយ អ្នក  យក ផ្កា កៃៀម ទៅ ពៃយរួ 
នៅ  តាម ជញ្ជាំង  ដូច ដៃល អ្នក 
ធ្លាប ់ពៃយួរ របូ គនំរូ នៅ តាម ជញ្ជាងំ 
ផង ដៃរ »។

អ្នក សៃីអះអាង ថា៖ «អ្នក ក៏ 
អាច បង្កើត ផ្កា កៃៀម ដោយ ខ្លួន 
ឯង បាន ដៃរ ។ សមៃប ់ ខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំរៀន 
វិធី ធ្វើ ផ្កា កៃៀម  ពី  Miyuki 
Sasaki ដៃល ជា អ្នក ច្នៃ ម៉ូត ដ៏ 
សកម្ម មា្នាក ់របស ់ Ten Flower 
Design»។

អ្នកសៃី Sasaki បាន លើក 
ឡើង ថា ៖ «ផ្កា សៃស់ៗ ជា វត្ថុ-
ធតុ  ដើម  និង ជា គន្លឹះ សំខាន់ 
ក្នុង  ការ បង្កើត ផ្កា កៃៀម ដៃល 
សា្អាត  បំផុត» ។ 

អ្នកសៃីបាន  ផ្តល់ ដំបូនា្មាន ថា  
ភា្លាមៗ បនា្ទាប់ ពី អ្នក ទទួល បាន 
កាដូ  ឬ ទិញ ផ្កា សៃស់  អ្នក តៃូវ 
ពៃយួរ ពួក វា  នៅ តាម ជញ្ជាំង  ឬក៏ 
តាម  ពដិន  ភា្លាមៗ កុ ំឲៃយ ផ្កា ទាងំ- 

នោះ ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ ជាមួយ ពន្លឺ 
ថ្ងៃ  ឬ ខៃយល់ អាកាស ខាងកៃ ។

បៃហៃល ១ ខៃ កៃយ មក  ផ្កា 
ដៃល ពៃយួរ នៅ តាម ជញ្ជាំង នោះ  
នឹង ស្ងួត ល្អ សមៃប់ យក មក 
តាំង  លម្អ ឡើងវិញ។

សមៃប់ អ្នក ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ផ្កា- 
កៃៀម ដបំងូ  គរួ ជៃើស រើស យក  
បៃភៃទ ផ្កា  ដូចជា  ផ្កា កុលាប  
និង   ផ្កា ឡាវៃឌ័រ  ពៃះ វា ងាយ- 
សៃួល ក្នុង ការ អនុវត្ត វិធីសាស្តៃ 
សម្ងួត នៃះ  ។

អ្នកសៃី Sasaki និយយ ថា 
ការ ដក់ ផ្កា នៅ ក្នុង ដប ជាមួយ 
តណំក ់បៃង ក្លនិ ដៃល អ្នក ចលូ- 
ចិត្ត  ក្លិន នឹង សាយ ភាយ ពៃញ 
ក្នុង បន្ទប់  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ទទួល បាន 
អារម្មណ៍ សៃស់ ថា្លា មួយ បៃប 
ទៀត ដៃរ ។

ជា ចុង កៃយ   អ្នកសៃី  បាន 
និយយ  ថា៖ «ភាព ទាក់ទាញ 
របស់ ផ្កា កៃៀម គឺ អ្នក អាច គយ- 
គន់ និង រកៃសា វា បាន  ពៃល យូរ »៕ 
ANN/The Japan News

ទិដ្ឋភាព ផ្កាក្រៀម នៅ ក្នងុ ហាង  Coco Botanical Arrangment ក្នងុ ទីក្រងុ តូក្រយូ ប្រទ្រស ជបុ៉ន ។ រូបថត ANN/The Japan News

ភាព ទាក់ទាញ  របស់ ផ្កា ក្រៀម គឺ សម្រស់ គួរ ឲ្រយ គយ គន់ និង អាច រក្រសា ទុក បាន យូរ   ។ រូបថត ANN/The Japan News

ក្រុង ឡុងដ៍ : បុបា្ផា និង រុក្ខជាតិ រាប់ 
លាន ដើម តៃូវ បាន បោះចោល គា្មាន 
សា្ដាយ សៃណោះ ។ ឧសៃសាហកម្ម  ផ្កា 
នងិ រកុ្ខជាត ិ លម្អ នៅ អងគ់្លៃស អាច  នងឹ  
ដួល  ទំាង សៃងុ នៅ បុ៉នា្មាន សបា្ដាហ៍ ទៀត 
ដោយសារ តៃ  ការ រើករាលដល នៃ វើរសុ 
កូរ៉ូណា ទូទាំង សកលលោក។

សមាគម ពាណិជ្ជកម្ម ផ្កា (HTA) 
ដៃល តំណាង ឲៃយ មជៃឈមណ្ឌល ដំណាំ 
លម្អ ១៤០០កន្លៃង ទូទាំង ចកៃភព 
អង់គ្លៃស   ទទូច សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ពី 
រដ្ឋាភិបាល ដើមៃបី ទៃទៃង់ ឧសៃសាហកម្ម  
ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដ៏ យ៉ាប់យុឺន បំផុតនៃះ។

លោក ជៃមស៍ បានណ៍ បៃធន 
សមាគម HTA    បៃកាស ថា៖ «យើង 

ជួប  ពៃយុះ  អាកៃក់បំផុត នៅ អង់គ្លៃស»។
លោក បន្ត ទៀត ថា៖ «អាកាសធតុ 

តាមរដវូកាល នងិ កតា្តា មនិអាច ថៃរកៃសា 
ផ្កាទុក បាន យូរ ធ្វើឲៃយ អ្នកដំ ផ្កា ងាយ  
បៃឈម នងឹ ការ ខាតបង ់កានត់ៃ ខា្លាងំ ព ី
១ថ្ងៃទៅ ១ ថ្ងៃ»។

សមាគម ដណំាផំ្កា  ស្នើសុ ំរដ្ឋាភបិាល  
នវូ ជនំយួហរិញ្ញវត្ថ ុ៣០៩លាន ដលុា្លារ 
អាមៃរិក ដើមៃបី ទៃទៃង់ ការ ដួល រលំ។

បៃធន សមាគម HTA បាន ឲៃយដឹង 
ថា៖ «រហតូ ដល ់ខៃ ឧសភា មនិ សងៃឃមឹ     
ថា  មានដំណើរ ការលក់ដូរ  ខណៈ   
ពៃល  នៃះ ធ្លាប់ជា វៃលា ដ៏ សំខាន់ ក្នងុ 
វិស័យ ដំដុះ លក់ ផ្កា និង ដំណំា លម្អ»។

តាម ការ បា៉ាន់សា្មាន នៅ អង់គ្លៃស 

មាន  ចំនួន អ្នក ដំ ផ្កា  បៃមាណ ២៣ 
លាន នាក់ ដៃល តាម ទមា្លាប់ ពួកគៃ តៃវូ 
ទៅ ហាង រកទិញ ពូជ ផ្កា និង ដំណំា យក  
មក ដំ  នៅ ផ្ទះ អំឡុង ខៃមៃសា  នៃះ ។ 

 មាន អាជវីកម្ម  ៦៥០ កៃមុហ៊នុទៀត 
នៅអងគ់្លៃស ដៃល តៃវូការ ផលតិផល 
ទាំង នោះ មក ផលិត  ជា គៃឿង តុបតៃង 
លម្អ។ មនុសៃស ១៥០០០នាក់ បមៃើ - 
ការ ផ្ទាល់ ក្នុង ឧសៃសាហកម្ម ដៃល មាន 
តម្លៃ ស្មើ នឹង ១,៤ពាន់ លាន ផោន។

តារា ទូរទសៃសន៍  បៃចាំ កម្មវិធី សួន ផ្កា 
និង  ដំណាំ Alan Titchmarsh បាន 
ត្អូញត្អៃ រថា៖ «យើង  រកផ្កា មក បំពៃញ 
ន័យ  ដល់ ជីវិត  ពៃល  សម្ងំនៅ ផ្ទះ   តៃ 
សា្ថានភាព  កាន់តៃយ៉ាប់ »៕ ម្ចាស់ សួន ផ ្កា ២៣លាន នាក់ នៅចក្រភព អង់គ្ល្រស   បង្ខចិំត្ដ ចោល ផ្ការាប់ លាន ដើម។ 

ម្ចាស់សួនបុបា្ផាដ៏លែបីនៅអង់គ្លែសខូចចិត្តធ្ងន់ធ្ងរពែលផ្ការីកចោលគ្មានអ្នកតែវូការ
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

បៀន      ទៅ ដល់ រូ ប កាយ របស់ អ្នក ឡើយ ។ រី ឯ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល 
សា្វាគមន៍  ដោយ  ការរាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខាន ឡើយ។  
ចំណៃកបញ្ហា ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា 
យា៉ាង ល្អកូ ល្អនិបង្កើតបានជាសម្ពន័្ធស្នៃហ៍ល្អ   ។    

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

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

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

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម៌  ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
និយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា   គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសសីៃតុចុះ ។ លាភសកា្ការៈ នងឹ    
បាន ដោយ លំបាក  តៃវូ បៃើ កមា្លាងំ-  
កាយ  និង ចិត្ត ចៃើន ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹក - 

 ចិត្ត     អ្នក មានភាពចៃបូកចៃបល់ 
មនិ  គរួ សមៃ ច    ចតិ្ត     ណា   មយួ ក្នងុ ថ្ងៃ នៃះឡើយ ។ 
រឯី ការធ្វើ ដណំើរ    ទៅ ទ ីនានា    គរួ តៃ បង្កើន  ការ- 
បៃុង    បៃយ័ត្ន គៃប់ជំហាន  ។ រីឯ ការ   បៃកប    របរ - 
 រក        ទទួលទាននានា  តៃវូ ពៃយាយាម តម  តមៃវូ    ចិត  ្ត   
អតិថិជន  អ្នក    តម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ថ្ងៃនៃះ  ចំពោះ លាភ  - 
សកា្ការៈ ផៃសៃង ៗ   បាន  ដោយ   សារ តៃ ការ  - 
បៃងឹ បៃង និង ការពៃយាយាម ខា្លាងំ ។ 
ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចិត្ត របស់់    អ្នក គឺ ខ្វះ ភាព-   
មា្ចាស់ការ  ក្នងុការ សមៃច   ចិត្ត   នានា   

ទាក  ់ ទង នឹង ការបៃក បរបររកទទួល       ទាន      ផៃសៃងៗ ។ 
ហៃតុ  នៃះ  អ្នក គបៃបី ពិគៃះ  យោបល  ់គ្នា  ឲៃយ   បាន-   
ចៃើន     មុននឹង សមៃច  ចិត ្ត អ្វមួីយ  ដើមៃប   ីកំុ ឲៃយ ថ្ងៃនៃះ   
រង   គៃះ ថ្នាក់ដោយ សារតៃ បៃការណាមួយ  ។   

រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ និយាយស្តី  
បៃក ប     ទៅដោយ វចិារណញ្ញាណ នងិ 
មាន សុខ   ភាព ល្អ។ លោកអ្នក មាន-  
សមត្ថភាព ក្នុង ការសមៃច កិច្ច ការ 

ផៃសៃងៗ  បាន       ដោយ ឆន្ទៈ មោះមុត   កា្លា ហាន និង        
បៃកប ដោយ      ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប  រ បរ រក   - 
ទទួល  ទាន     នានា គឺ បាន  ផល  តប ស្នង     គ ប់ ចិត្ត ។ 
ថ្ងៃ នៃះ     គួរ  តៃ ចំណាយពៃល  វៃលា ផ្តល ់  ភា ព កក់-    
ក្តា          ក្នុង   កៃុម គៃួសារ  ឲៃយ បាន ចៃើន គឺកាន់តៃ ល្អ ។

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចិត្ត ន ឹង គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ ទទួល ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ  លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការនិយាយស្តី  
បៃកប   ដោយ វិចារណញ្ញាណ ខណៈ- 
សខុ  ភាព  ល្អ លោកអ្នក មាន សមត្ថ ភាព 
សមៃច កិច្ច ការនានា ដោ យ ខ ្លួន ឯង 

ដោយសារតៃ  មានឆន្ទៈ មោះមតុ  កា្លាហាន នងិ  បៃកប- 
ដោយ  ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប រ បរ រកទទួល - 
ទាន នានា   នឹង  ទទួល បាន ផល តប ស្នងមក វិញ យា៉ាង- 
គប ់ ចិត្ត ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ  គឺ អ្នក មាន 
ភាព   ល្អូកល្អិន នឹងគ្នាបាន យា៉ាង ល្អ បៃពៃ តៃ ម្តង ។ 

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណា្តាល- 
ឲៃយ  ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចណំៃក សៃចក្ត ីពៃយាយាម 

ក   ៏  មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ- 
បំពៃញការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ  គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃច ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល - 
ទាន    នានា វិញ  អាចខាត បង់។ សៃចក្តី ស្នៃហា-   
ចៃើន   តៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

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

គូ ស្នៃហ ៍   នឹង បៃកបដោយ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ 
គ ្នា    ផងដៃរ ។   ការ បៃ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ   
បាន      ផល  លើស ពី សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  
ទី   នានា     តៃង តៃ ទទួល បាន សុវត្ថ ិភាព ។ ចំណៃក 
ឯ    លាភ សកា្ការៈវិញ  បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   
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តើការប្រកួតPremier Leagueត្រវូរំលាយឬយ៉ាងណា?
ក្រងុ ឡងុដ:៍ អ្នកមាន ភាគ ហុ៊ន សំខាន់ៗ 

ក្នងុ វិស័យ បាល់ ទាត់ នៃ បៃទៃស អង់គ្លៃស  
នឹង ធ្វើ ការ បៃជំុ គ្នា នៅ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា ពី ជមៃើស របស់ ខ្លនួ ក្នងុ ការ ជួយ 
សៃចសៃង់ រដូវ កាល   Premier League 
ដៃល កំពុងមាន វិបត្ត ិដោយសារ តៃ មាន 
ការ រំខាន ពី ការ ផ្ទះុ ឡើង នូវ វីរុស កូរូ៉ ណា ។

យុទ្ធនាការ បៃកួតដណ្ដើម ពាន ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ Premier League របស់ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស តៃវូ បាន បៃកាស ឲៃយ ផ្អាក 
យ៉ាង ហោច ណាស់  រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣០ 
ខៃ មៃសា ដៃរ ដោយសារ ការ រាត តៃបាត ពី 
វីរុស ខាងលើ  តៃ ឱកាស ក្នងុ  ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ នៅ ខៃ ឧ សភា មើល ទៅ ហាក់ 
ដូច ជា គ្មាន សងៃឃឹម ទៃ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ រក ដំណោះ សៃយ នៃះ 
AFP ផ្នៃក កីឡា បាន ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ យ៉ាង 
ល្អតិ ល្អន់ នូវ ជមៃើសសំខាន់ មួយ ចំនួន 
ដៃល នឹងអា ច យក មក ពិចារណា ក្នងុ កិច្ច- 
ពិភាកៃសា នៃះ នូវ លក្ខ ខណ្ឌ និង របៀប ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ឲៃយ រដូវកាល នៃះ ចប់ សព្វ គៃប់ ។
ការ ប្រកួត ដោយ អត់មាន អ្នក គំា ទ្រ

ជមៃើស មួយ គឺ ឲៃយ  គៃប់ កៃមុ ទៅ បៃកួត 
នៅ ទឹក ដី កណា្ដាល  ដៃល ការ បៃកួត នៅ 
សៃស សល់ ទំាង អស់  តៃវូ ធ្វើ ដោយ អត់ 
មាន អ្នក គំ ទៃ ចូលរួម លើក ទឹក ចិត្ត  ដោយ 
អនុញ្ញាតឲៃយ មាន វត្តមាន តៃ បុគ្គល សំខាន់ 
និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ បុ៉ណោ្ណោះ ។

ជមៃើស នៃះ តៃូវ បាន គៃ ជឿ ថា  នឹង 
ទទួល បានការ  គំ ទៃ ពី ក្លបិ ជាចៃើន  ដោយ 
៩បៃកួត ដៃល នៅសល់   ពៃម ពៃៀង គ្នា  
រៀប ចំ ក្នងុខៃ មិថុនា និងខៃ កក្កដា ។   ការ- 
បៃកួត នោះ តៃវូ បាន គៃ រាយ ការណ៍ ថា  
នឹង តៃវូ ធ្វើ ឡើង នៅ ១ ឬ ២កន្លៃង  ក្នងុ 
ទឹក ដី កណា្ដាល  ក្នងុ  កៃងុ ឡុងដ៍ ។ 

 មាន ន័យ ថា  ទំាង កីឡាករ និង គៃ ូបង្វកឹ 
តៃវូ នៅ ដាច់ ពី គៃសួារ របស់ ពួកគៃ នៅកន្លៃង  
ដៃល បង្កើតឡើង ដូចសមៃប់ លៃង  
ពៃតឹ្តកិារណ៍  World Cup ដើមៃបី បញ្ចៀស 
ពីការ ឆ្លង ជំងឺ ដោយ កីឡដា្ឋាន សណា្ឋាគរ 
និង កន្លៃង ហ្វកឹ ហាត់ទទួល បាន ការ សមា្អាត 
ដោយ សមា្ងាត់ ។  

ការ ធ្វើ តៃស្ត ដៃល កើន ឡើង យ៉ាង ខា្លាងំ 
ដើមៃបី រក វីរុស នៃះ នៅចកៃ ភព អង់គ្លៃស 
បៃហៃល ២ ខៃ ទៀត  គឺ ជាកត្តា សំខាន់ 

ក្នងុការ បៃើផៃនការ នៃះ ដោយសារមាន 
ហៃតុ ផល មួយចំនួន ។  

ជា ដំបូង មិន តៃមឹ តៃ  បន្ថយ ការ បារម្ភ 
របស់ កីឡាករពីការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ពៃល 
កំពុង ធ្វើការ បៃកួតបុ៉ណោ្ណោះ ទៃ ថៃម ទំាង 
ចៀស វាង ពីការ រិះ គន់ ពី  កីឡាករ  អាជីព 
ដៃល ស្ម័គៃ ចិត្ត ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស ដោយ 
សមា្ងាត់ ជាមួយ នឹង រោគសញ្ញា តិច តួច ឬ 
គ្មាន រោគ សញ្ញា អ្វ ីសោះ ក្នងុលក្ខខណ្ឌ 
បៃសិន បើការ ធ្វើ តៃស្ត នោះ   មិន ចំា បាច់ 
តៃវូ  បៃកាស ជាសាធារណៈ ទៃ ជា   ពិសៃស 
ចំណោះបុគ្គលិក ជួរ មុខ គៃប់ រូប  ។  

ទោះ បីជា យ៉ាងណា  បើសិន   ជា ការ   បៃ- 
បៃលួ នៃ ករណី ទំាងនៃះ  មិន តៃវូ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ធូរថយ គួរឲៃយ កត់ សមា្គាល់  មុន រដូវក្ដៅ ទៃ 
នោះ អី៊ចឹងគំនិត ដៃល ចង់ ឲៃយ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League មាន បុគ្គលិក ពៃទៃយ 
ក្នងុកម្មវិធី បៃកួត ដៃល មិន សំខាន់ ក៏ នឹង 
មិនផ្ដល់ ផល ល្អអ្វ ី ដៃរ ។ 
រង់ចំារហូត ដល់ ព្រល ស្ថាន ការណ៍ស្ងប់ 

ដោយសារ ផល វិបាក ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ នៃ វីរុស 
នៃះ ក្នងុ សង្គម ទូទៅ តៃវូបាន គៃ មើល 
ឃើញ ថា ក្នងុ ឆមាស ខ្លះ  និយយ ដោយ 
តៃង់  មិន អំណោយ ផល ទាល់ តៃ សោះ 

សមៃប់ ឲៃយ ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ ចាប់ផ្ដើម 
ឡើង វិញ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ។ 

ជំនួស ឲៃយ ការ បៃញាប់ បៃញាល់ចាប់ ផ្ដើម 
សកម្មភាពបៃកួត ឡើង វិញ ការរង់ ចំា រហូត 
ដល់ វីរុស នៃះ ស្ងប់ ទំាង សៃងុ  និង អាច គៃប់- 
គៃង បាន មុនការ បៃកួត ដំណើរ ការ ឡើង 
វិញ  គឺ ជា យុទ្ធសាស្តៃ បៃសើរ ជាង  សមៃប់ 
សៃណា រី យូ៉ នៃះ ។  មាន ការ រាយការណ៍ 
ថា  វីរុស នៃះ  តៃៀម ឡើង ដល់ កមៃតិ ខ្ពស់  
នៅ ចកៃ ភព អង់គ្លៃស ក្នងុ ខៃ មិថុនា នោះ 
អាច មាន ន័យ ថា  ការបិទ មិន ឲៃយ មាន ការ- 
បៃកួត កីឡា នានា នឹងមាន រហូត ដល់ ខៃ 
សីហា ឬ កញ្ញា ។

ការរង់ចំាឲៃយ រដូវ កាល  ដៃល នៅ មាន នៃះ 
អាចនឹង បញ្ចប់ សព្វ គៃប់ ដោយ ធានា បាន 
ថា  កៃបខ័ណ្ឌ Premier League  មិន 
ចំា បាច់ សង នូវ ទឹក បៃក់ បៃមាណ ៧ ៥០ 
លាន ផោន ( ៩៣០ លាន ដុលា្លារ) ដល់ 
កៃុម ទូរទសៃសន៍ ដោយសារ ការ បំពាន 
ចៃបាប់កិច្ចសនៃយា នោះដៃរ ។   បុ៉ន្តៃ វា នឹង មាន 
ផល លំបាក ធ្ងន់ធ្ងរ  សមៃប់ រដូវកាល 
កៃយ  ពៃះ អាច ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ កាត់- 
បន្ថយ កាល បរិច្ឆៃទ ក្នងុ គោល បំណង 
តៃៀម សមៃប់ ពៃតឹ្តកិារណ៍បៃកួត ដណ្ដើម 

ពានដ៏ធំ  នៃ កៃមុ ជមៃើស ជាតិ បៃចំា ទ្វបី 
អឺរុ៉ប  ដៃល ប្ដរូ ពី ឆ្នានំៃះ  ទៅ ឆ្នា ំកៃយ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Harry Kane  របស់ កៃមុ 
Tottenham Hotspur ចង់ ឲៃយ លុប ចោល 
ការ បៃកួត ទំាង សៃងុ បើ មិនអាច បញ្ចប់ 
តៃមឹ ចុង ខៃ មិថុនា ទៃនោះ ។  Kane និយយ 
ថា៖ « ការ បៃកួតអូសបនា្លាយ ដល់ខៃ កក្កដា 
និង សីហា  ហើយ ពនៃយារពៃល រដូវ កាល 
កៃយ ខ្ញុ ំមើល មិនឃើញ ពី ផល ចំណៃញ 
អ្វ ីចៃើន ពីការ ធ្វើ បៃបហ្នងឹទៃ ។ ដោយ ឥត 
សងៃស័យ សមៃប់ ខ្ញុ ំ គឺ ធ្វើ ម៉ៃច ឲៃយ ចប់ តៃមឹ 
ចុង ខៃ មិថុនា។ បើ ការ បៃកួត មិនចប់ ដូច 
អ្វ ីលើក ឡើង ទៃ យើង តៃវូ តៃ ពិនិតៃយ មើល 
ជមៃើស ផៃសៃង ទៀត និង គៃន់ តៃ រៀប 
ផៃន ការ សមៃប់ រដូវកាល ថ្ម ី» ។  
រំលាយរដូវកាល ប្រកួតន្រះ ចោល 

អ្វ ីដៃល នឹងអាច ជា សៃណារីយូ៉ អាកៃក់ 
បំផុត សមៃប់ Premier League គឺមាន 
ការ លើក ឡើង ពី សំណាក់  ក្លបិ មួយ ចំនួនថា    
ចង់ ឲៃយ រំ សាយ រដូវកាល នៃះ ចោល ភា្លាម ៗ ។  
តម ការ រាយការណ៍ របស់ កាសៃតកីឡា 
Athletic ថ្ម ៗី  នៃះ គឺ បុគ្គល សំខាន់ ៗ  របស់  
ក្លបិ នៅ បៃទៃស អង់គ្លៃស មាន ជំនឿដូច 
គ្នា  ថា  ពៃល នៃះ គ្មាន កន្លៃងចនោ្លាះ  សមៃប់ 

សកម្មភាព កីឡា ឡើយ ។  
ជាមួយ គ្នា  នៃះ ក៏មាន ការ រាយ ការណ៍ 

ឲៃយ ដឹង ដៃរ ថា  បៃធាន សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស (FA) លោក Greg 
Clarke បាន និយយ ទៅកាន់  កៃមុ អ្នក- 
រៀប ចំ Premier League ថា  លោក មិន 
ជឿទាល់តៃ សោះ ថា  រដូវ កាល នៃះ នឹង តៃវូ 
បាន បញ្ចប់ សព្វ គៃប់ នៅ ដើម ខៃ នៃះ ។     

យើង ឃើញ ថា  កៃុម ហងៃស កៃហម 
Liverpool តៃវូ ការ ឈ្នះ តៃ ២បៃកួត ទៀត 
បុ៉ណោ្ណោះ ដើមៃបី បាន សា្គាល់ រស ជាតិ កាន់   
ពាន លីកលើក ដំបូង គិត តំង ឆ្នា ំ១៩៩០ 
មក ខណៈ កំពុង នំា មុខ កៃុម លៃ ខ ២ 
Manchester City ដាច់ ២៥ពិន្ទ ុ។   

ហៃតុ ដូចនៃះ ការ រំលាយ រដូវ កាល ចោល  
នឹង បំផ្លាញ ក្ដ ីសងៃឃឹមរបស់ ពួក គៃ ដៃល 
ចង់ បញ្ចប់ ការ ខក ខាន ឈ្នះ ពាន ដ៏ កំពូល 
នៃះ រយៈ ពៃល ៣០ ឆ្នាំ បើ មិន អី៊ចឹងទៃ 
លើក លៃង តៃ មាន ការ យល់ ពៃម ជា ផ្លវូ ការ 
បៃកាស ថា  ពួក គៃ ជា កៃមុ ជើង ឯក សិន ។ 

កៃ ុម Man United, Wolverhamp-
ton Wanderers, Sheffield United 
និង Tottenham ដៃល កំពុង នៅ កៃម 
ចំណាត់ ថា្នាក់ Top4 បៃកដ ណាស់ ពួកគៃ 
នឹង តវា៉ា ពី ភាព មិន យុត្តធិម៌ ដៃល ពួក គៃ 
បាត់ ឱកាស ទៅ លៃង កៃប ខ័ណ្ឌ Cham-
pions League វគ្គ ជមៃះុ ។   

កៃមុ  Aston Villa ស្ថតិ ក្នងុ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ តៃវូ កាត់ ទៅ លីក ទី២ ជាមួយកៃមុ  
Norwich និង Bournemouth បុ៉ន្តៃ  
កៃុម ដៃល ដឹក នំា ដោយ លោក Dean 
Smith នៅ សល់ ១ បៃកួត នៅក្នងុ ដៃ ដៃល 
អាច ឲៃយ ពួកគៃ ឡើង ផុត ពី តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ 
ពោល គឺនៅ ពី លើ កៃមុ Watford បៃសិន  
ពួក គៃ បៃកួត ឈ្នះ ។ 

សមៃប់ លីក លំដាប់ ទី ២ Champion-
ship ឯណោះ វិញ កៃមុ ដៃល កំពុង ឈរ 
នៅ ទីកំពូ ល ទំាង ២ ក្នុងតរាង ពិន្ទុ គឺ 
Leeds United និង West Bromwich 
បៃកដ ជា ខឹង សមៃបា ជាមិន ខាន បៃសិន 
បើ មាន ការ បៃកាស ផ្លូវ ការ ចាត់ ទុក ជា 
មោឃៈ ដៃល ការ ធ្វើ បៃបនៃះ  មិន ខុស ពី 
លួច យក ឱកាស ឡើងមក លីក លំដាប់ 
កំពូល  ដៃល ផ្ដល់ បៃយោជន៍ ឲៃយ ពួកគៃ 
មហា សាល នោះ ទៃ ៕  AFP/VN

អតីត បៃធាន ក្លិប Olympique de 
Marseille លោក Pape Diouf បាន 
ទទលួ មរណភាពក្នងុ អាយ ុ៦៨ ឆ្នា ំកៃយ 
ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា។ នៃះ បើ តម ការ បៃកាស 
ឲៃយ ដឹង  របស់ ក្លិប នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Ligue 1 
របស់ បៃទៃស បាំង កាល ពីថ្ងៃ អង្គារ ។

តម រយៈ បណា្ដាញ សង្គម Twitter ផ្លវូ ការ 
របស់ ខ្លួន កៃុម Marseille បានសរសៃរ  
ថា ៖ « យើង មាន ការ សោក សៅ ជា ពន់ពៃក 
ពៃល បាន ដឹង  ដំណឹង ពី ការ ចាក ចៃញ គ្មាន 
ថ្ងៃតៃឡប់ របស់ Pape Diouf » ។

សារដដៃលនៃះ បន្ត ថា ៖  « លោក Pape 

នឹង នៅ ស្ថិត ក្នុង ដួង ចិត្ត របស់ ក្លិប Mar-
seille ជា រៀង រហូត ពៃះ  គត់ ជាមនុសៃស 
មា្នាក់ ក្នុង   ចំណោម សា្ថា បនិក ឆ្នើម ៗ  ក្នុង 
បៃវត្តសិាស្តៃ របស ់ក្លបិ ។ យើង ទាងំ អស ់គ្នា  
សមូ ចលូ រមួ រលំៃក ទកុ្ខ យ៉ាង អស ់ព ីចតិ្ត ដល ់
កៃុម គៃួ សារ និង មនុសៃស ជាទី សៃឡាញ់ 
របស់    សព ផង » ។     

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ក្លិប  Marseille បាន ឲៃយ 
ដឹង ដៃរ ថា លោក Diouf ដៃលជា អតីត 
កីឡាករ កៃុម ជមៃើស ជាតិ សៃណៃ ហា្គាល់ 
និងដៃល បាន មក ចូល រួម ជាមួយ កៃុម  
យវុជនរបស ់ក្លបិ បានឆ្លង ជងំ ឺ ហើយ ធ្វើការ 

ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ  នារដ្ឋ ធានី ដាកា 
របស់ បៃទៃសសៃណៃហា្គាល់ ជាកន្លៃង  
ដៃល គត់ បាន លា ចាក លោក ។ 

 លោក Diouf ដៃលធា្លាប់ មាន អាជីពជា 
អ្នក កាសៃត នងិ  ភា្នាក ់ងរ របស ់កឡីាករដៃរ 
នោះ បាន មក អង្គុយ ក អី បៃធាន នៃក្លិប  
Marseille ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ 
២០០៩ ដៃល ពៃល នោះ   កៃមុ របស ់លោក 
ទទលួ តណំៃង រង ជើង ឯក  ២ដង  ក្នងុ កៃប- 
ខណ័្ឌ Ligue 1 នងិឡើង ដល ់វគ្គ ផ្ដៅច ់ពៃត័ៃ 
ពាន  French Cup ២ លើក ដៃរ តៃ មិន 
បានឈ្នះ សូមៃបី ម្ដង ៕ AFP/VN

Jack Stacey របស់ក្រមុ Bournemouth បាន ដួល ព្រល រូបគ្រ ព្រយាយាម រារំាងខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Mane របស់ ក្រមុ Liverpool។ AFP

អតីតប្រធានក្លបិMarseilleបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវីរុសកូរូ៉ណា

លោក Pape Diouf បាន ស្លាប់ ក្នងុ អាយុ ៦៨ ឆ្នា ំដោយសរកូវីដ  ១៩។ AFP



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

ក្រុង ឡុងដ៍: ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ 
Jack Grealish ជា បៃធាន កៃមុ 
Aston Villa បាន  បង្ហោះ សារ ជា 
វីដៃអូ  សំុ ទោស ជា សាធារណៈ នៅ 
ដើម សបា្ដាហ៍ នៃះ ជំុ វិញ ករណី 
រំលោភ លើ ការ ណៃ នំា របស់ រដ្ឋា- 
ភិបាល អង់គ្លៃស  ដៃល តមៃវូ  ឲៃយ 
មាន គមា្លាត សង្គម ខណៈ កៃុម 
បូ៉លិសបាន បើ ការ សុើប អង្កៃត 
គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍  ទៅ លើ រថយន្ត 
Range Rover បាន បុក រថយន្ត   
កំពុង ចត ។   

កៃមុ Aston Villa បាន សម្ដៃង 
ការ ខក ចិត្ត ចំពោះ ទង្វើ របស់  
Grealish ហើយ បាន និយាយ ថ  
កីឡាករ វ័យ ២៤ ឆ្នារូំបនៃះ  នឹង តៃវូ 
ទទួល ពិន័យជា បៃក់ ដៃល នឹង 
យក ទៅ ឧបត្ថម្ភ មន្ទីរ កុមារ  ក្នុង 
ទីកៃងុ Birmingham ។   

ក្នងុ សារ ជា វីដៃអូ ដៃល បង្ហោះ 
តាម បណ្ដាញ  Twitter កីឡាករ 
Grealish  និយាយ  ថ ៖  « ខ្ញុ ំគៃន់ 
តៃ ចង់ ធ្វើ សារ ជា វីដៃអូ ភ្លាមៗ ដើមៃបី 
និយាយថ  តើ ខ្ញុ ំមាន ការ អៀន- 
ខ្មាសខ្លាងំ  បុ៉នណ នូវ អ្វ ីដៃល បាន 
កើត ឡើង  កាល ពី  ចុង សបា្ដាហ៍ 
នៃះ?  ជាក់ ស្ដៃង ខ្ញុ ំគៃន់ តៃ តៃវូ 
បាន មិត្ត មា្នាក់ ហៅ ទូរ ស័ព្ទឲៃយ ទៅ 
លៃង កន្លៃង គាត់ ហើយ វា ជារឿង 
ល្ងង់ ខ្លា ណស់  ដៃល ពៃម ធ្វើ តាម។ 
ខ្ញុ ំមិន ចង់ ឲៃយ គៃប់ គា្នា ធ្វើខុស ដូច ខ្ញុំ 
នោះ ទៃ  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សូម ឲៃយ គៃប់ គា្នា 
សមៃក នៅ ផ្ទះ និង  គោរព តាម  
ចៃបាប់ និង គោល ការណ៍  ណៃ នំា ពី 
អ្វ ីដៃល យើង គួរ ធ្វើ »។      

រដ្ឋាភិបាល ចកៃភព អង់គ្លៃស  
បាន ដក់ ចៃញ នូវ ការ រឹត បន្តងឹ ដល់ 

ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លនួ ចំពោះ ការចៃញ 
កៃ  ផ្ទះ លើក លៃង តៃ ការ ទៅ ទិញ 
ម្ហបូ និង ថ្នា ំពៃទៃយ ជាពិសៃស ការ-   
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ធ្វើ ការ និង ការ ហាត់ 
បៃណ សាធារណៈដើមៃបី ជួយ ទប់- 
សា្កាត់ ការ រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កំហុស ឆ្គង របស់ 
កីឡាករ ខ្លនួ នៃះ កៃមុដៃល  ហៅ 
កាត់ ថ «The Villa» ចៃញសៃចក្ដ-ី 
បៃកាស របស់ ខ្លនួ ថ ៖ « ក្លបិ  Aston 
Villa មាន ការ ខក ចិត្ត យា៉ាង ខ្លាងំ 
ដៃល កីឡាករ មា្នាក់ របស់ យើង មិន 
គោរព  តាមការ ណៃនំា របស់ រដ្ឋា- 
ភិបាល ឲៃយ សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ  អំឡុង ពៃល 
មាន វិបត្ត ិវីរុស កូរូ៉ណ នៃះ »។         

កៃមុ ដៃល មាន រហសៃសនាម ថ  
សត្វ តោ បាន បន្ត ក្នងុ បៃកាស នោះ 
ទៀត ថ ៖ « បៃធាន កៃុម  Jack 
Grealish បាន ទទួល សា្គាល់ ថ  
ការ សមៃច ចិត្ត ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ 
របស់ ខ្លនួ គឺ ជា រឿង ខុស ពៃះ វា  
បាន បំពាន នឹង ការ ណៃ នំា របស់ 
រដ្ឋាភិបាល ដៃលមាន ភព ចៃបាស់- 

លាស់ ហៃតុ នៃះរូបគៃ នឹង តៃូវ 
ពិន័យ ជាបៃក់ទុក សមៃប់ បរិចា្ចាគ 
ឲៃយ មន្ទរី ពៃទៃយសបៃបុរស ធម៌ Uni-
versity Hospitals Charity  
ក្នងុ កៃងុ Birmingham  » ។    

មិនដល់ ២៤ ម៉ាង មុន គៃះ- 
ថ្នាក់ កើត ឡើង  កីឡាករ Grealish 
គឺ មាន ចំណៃក ក្នងុ វីដៃអូ អំពាវនាវ 
មួយ សំុ ឲៃយ បៃជាជន ទំាងអស់ 
សមៃក នៅ ផ្ទះ ក្នងុ ពៃលមាន ការ- 
ណៃ នំា មិន ឲៃយ ចៃញ កៃ នៃះ។   

កីឡាករ ដៃល រួម ចំណៃក យា៉ាង- 
ធំធៃង ជួយឲៃយ  Aston Villa ឡើង 
មក លីក កំពូល រដូវ កាល នៃះបាន  
បន្ថៃម ថ ៖ « ខ្ញុ ំសងៃឃឹមថ  គៃប់ គា្នា 
អាច ទទួល យក ការ សំុ  ទោស របស់ 
ខ្ញុ ំហើយ ពួក យើង នឹង ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ មុខ ជាមួយ គា្នា ។ ជាមួយ នឹង ក្ដ-ី 
សងៃឃឹម យា៉ាង មុត មំា  ក្នងុ ពៃល អនា- 
គត ដ៏ ខ្ល ីពួក យើង អាច ចៃញ កៃ 
ទំាង អស់ គា្នា ដើមៃបី រីក រាយជាមួយ 
ជីវិត បៃកៃតី របស់ ពួក យើងជា ថ្មី 
ម្ដង ទៀត » ៕ AFP/VN

កីឡាករ John Isner បាន វាយ កូន បាល់ ទៅកាន់គូ ប្រកួត ក្នងុ ការ ប្រកួត Wimbledon កន្លង មក។ AFP

ខ្រស្រ បម្រើ  Jack Grealish តៃវូ បានក្លបិ  Aston Villa   ដាក់ ពិន័យ។ AFP

Isner ថានឹងមានការសោកស្តាយ
បើគ្មានការប្រកួត Wimbledon  

ប្រធានក្រមុAston Villa សំុទោស
ចំពោះកំហុសត្រគ្រចមិនផុតពីការពិន័យ

ក្រុង ញូវយ៉ក: កីឡាករវាយ- 
កូនបាល់ អាជីព John Isner 
បាន នយិាយ ថ  បៃសនិ បើ ការ- 
បៃកតួ ក្នងុ កម្មវធិ ីWimbledon 
ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល ជា ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
ដ៏ធំ មួយបៃចាំ ឆ្នាំមិនតៃូវបាន 
រៀប ចំ ឡើង ទៃ ពិត ជាគួរ ឲៃយ 
សោក សា្ដាយ ខ្លាំង ណស់។  

ការ សមៃច មួយ តៃូវ បាន គៃ 
រំពឹង ថ  នឹង មាន ឆប់ ៗ   ដោយ 
កៃមុ អ្នក រៀប  ចថំ តើ  ពកួគៃ អាច 
ធ្វើ ឲៃយ ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ មាន វ័យ 
ចណំស ់មយួនៃះ លៃច ជារបូរាង 
បាន ដៃរ ឬ អត់ ? ខណៈ  ជាទទូៅ 
តៃង តៃ ចាប់ ផ្ដើម បៃកួត  នៅ ថ្ងៃ-    
ទ ី២៩ ខៃ មថិនុា  ប៉នុ្តៃ ដោយសារ 
វិបត្តិ  វីរុស កូរ៉ូណ ទើប ធ្វើ ឲៃយ 
គៃបគ់ា្នា មាន មន្ទលិ ថ  គរួ បនា្លាយ 

ពៃល ឬ មនិ បង្កើត ឲៃយ មាន តៃម្ដង 
សមៃប់ ឆ្នាំ នៃះ ។    

កឡីាករសញ្ជាត ិអាមៃរកិវយ័  
៣៤ ឆ្នាំ  បាន សម្ដៃង អារម្មណ៍ 
សោក សា្ដាយ  បើ កម្មវិធីនៃះមិន 
អាច រៀប ចឲំៃយ មាន មៃន។ Isner  
បាន នយិាយ ទៅ កាន ់ទរូទសៃសន ៍
ESPN  ពថី្ងៃអង្គារ ថ ៖  «  វា  ជារឿង 
គរួ ឲៃយ សោក សា្ដាយ មៃន  បើសនិ- 
ជា តៃូវ លុប ចោល កម្មវិធី បៃកួត 
នៃះ  តៃ យើង ក ៏តៃវូ ធ្វើ ចតិ្ត ទទលួ 
សា្គាល ់ការ ពតិ  ដោយ សារ សា្ថាន- 
ការ  ណ៍បច្ចុបៃបន្ន។ ប៉ុន្តៃ យើង ក៏ 
នៅតៃ មាន សងៃឃឹមថ  នឹង អាច  
ឮ ពាកៃយ សទុដិ្ឋនិយិមខ្លះ ៗ ព ីស-ំ 
ណក់ កៃុម អ្នក រៀប ចំ ជា មិនខន » ។

ការ បៃកួត វាយកូនបាល់ ដណ្ដើម  
ពាន  រង្វាន ់Wimbledon របស ់

បៃទៃស  អងគ់្លៃស នៃះ គ ឺជាការ- 
បៃកួតដ៏ធំ មួយ ក្នុងចំណោម 
ពៃឹត្តិការ ណ៍ ធំ ៗ  បៃចាំ ឆ្នាំ មាន 
ដូចជា  Australian Open 
(បៃទៃស អូស្តៃលី ) ដៃល ឆ្នាំ  
នៃះបាន រៀប ច ំរចួ ហើយ  ដោយ 
ជើងឯក ជា របស ់ កឡីាករ សញ្ជាត ិ
សៃ៊ប៊ី Novak Djokovic, តៃ 
កម្ម វិធី French Open នៅ 
បៃទៃស បារាងំ  ពៃលនៃះ តៃវូបាន 
ពនៃយារពៃល ដោយ ប្ដូរ ពី កាល- 
បរចិ្ឆទ ដើម ថ្ងៃ ទ ី២៤ ខៃ ឧសភ   
ទៅ រៀបចំពីថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ កញ្ញា 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ តុលាវិញ។ រីឯ   
ការ បៃកួត US Open នៅ សហ-  
រដ្ឋអាមៃរិក នឹង តៃូវ ចាប់ ផ្ដើម  ពី 
ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ សីហា  ដល់ ថ្ងៃ ទី 
១៣  ខៃ កញ្ញា ៕ AFP/VN
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 ម្ចាស់ពាន២រូបលេចមុខក្នុងកុនភាគនៅប៉ុស្តិ៍ហងេសមស 
ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ  ទី បំផុត ខ្ស្ ភាព យន្ត ភាគ 
រឿង  «រាជ បុត្  កង្ក្ប» ដ្លមាន តួ-  
សម្តង្  ស្ ីប្សុ  សទុ្ធ ត ្ជា តារា ចម្ៀង 
ល្បីៗ   នៅលើ  ទ្នំ ផលិត កម្ម ហង្សមាស   
បាន  ចាក់ បញ្ចាំង ហើយ ចាប់ តាំង ពី    
ចុង ខ្  មីនា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង មកន្ះ   
ខណៈ   គ្ឃើញវត្តមាន  តារា ប្ុស  ជា 
មា្ចាស  ់ពាន   ២របូ ផង ដរ្ គ ឺលោក ន ីរតនា 
និង លោក ថ្ល ថ្។ 

បនា្ទាប់  ពី  ទស្សនា រឿង ដ៏ អាថ កំបាំង-    
រឿង  « រាជនិភីមូគិ្ឹះ» ទើបតប្ានបញ្ចប ់
ទៅ កាលពថី្មីៗ ន្ះ  ឃើញ ថា ទទលួ បាន  
អ្នក គាំទ្ យ៉ាងខ្លាំង ពីមហាជន គ្ប់- 
ស្ទាប់ដ្ល និយម ទស្សនា ខ្ស្ ភាព- 
យន្ត  ភាគ ជា ស្នាដ្ និពន្ធ និង ដឹក នាំ 
សម្តង្ ដោយ ផលតិ ករ ខ្មរ្   ត ួយ៉ាង កនុ-   
ភាគ រឿង  «រាជបុត្ កង្ក្ប»  ដ្ល មាន  
តួ សម្ត្ង សម្ំង  ល្បី ៗ   វ័យ ក្ម្ង ដ្ល  
មាន សកា្តានុពល នៅ ក្នុង វិស័យសិល្បៈ  
ចម្ៀង នឹង បង្ហាញ ទ្ពកោសល្យ     

ពួកគ្ នៅ ក្នុង វិស័យ ភាព យន្ត វិញ  ម្តង  
ដោយ តួ ឯក ប្ុស  ២ រូប គឺ ជា  មា្ចាស់ ពាន  
កម្ម វិធី ប្ឡង ចម្ៀង   លំដាប់ ពិភព- 
លោក  ២ ផ្ស្ងគា្នា ផង ដ្រ គឺ លោក នី 
រតនា  មា្ចាស់ ពាន  Cambodian  Idol  
រដូវ កាល ទី ១ និង លោក ថ្ល ថ្ គឺ ជា 
មា្ចាស់ ពាន   The Voice Cambodia  
រដូវ  កាល ទី២ ខណៈ  តួ ស្ី   មាន កញ្ញា  វី 
ឌីណ្ត ជា កូន ស្ី សំណព្វចិត្ត របស់ 
តារា ចម្ៀង ប្ុស    សំឡ្ង ស្អក លោក 
ហួរ ឡាវី  និង  អ្នកនាង សួស វីស។ 

បើ យោង តាម គ្ហ ទំព័រ ផ្លូវ ការ របស់ 
ទូរ ទស្សន៍ រស្មីហង្សមាស  បង្ហាះ វីដ ្ អូ 
ឃ្លបី ខ្ល ីរឿង  «រាជ បតុ ្កង្កប្» ដល្  ចាក-់  
ផ្សាយ  ជូន  ទស្ស និក ជន ទស្សនា ចាប់ ពី 
ថ្ង ្ទ ី៣០ ខ ្មនីា ឆ្នា ំ២០២០ មក  ដល្  
ជា  ការ ចា ក់  បញ្ចាំង  បន្ត ពី កុន ភាគ រឿង     
« រាជ ិ ន ីភមូ ិគ្ឹះ» នោះ  ដោយ មាន ចាក-់   
ផ្សាយ  លើ កញ្ចក់ទូរទស្សន៍រស្មី ហង្ស  - 
មាស  ចាបព់មី៉ាង ៨ ដល ់៩ យប ់រៀង 
រាល់ថ្ង្ ចន្ទ អង្គារ និងថ្ង្ពុធ ។ 

នៅក្ន ុងសចរ់ឿងន្ះ មានឈតុ ឆក-  

ល្អ មើលជាច្ើនដោយមាន  ទាំង ឈុត 
កបំ្លកុ  កបំ្លង្  ស្នហ្ា នងិវាយតបជ់ាដើម 
ដ្ល  នឹង នាំ អារម្មណ៍ ប្ិយ មិត្តឲ្យ ជក់-  
ចតិ្ត   ចង ត់ាម ដាន ទសស្នា មនិ ចាញ ់រឿង 
ភាគ ផ្ស្ងៗ នោះ  ទ្។   រឿង « រាជ បុត្ - 
កង្កប្» មាន ការ ចលូ រមួ សម្ដង្ សទុ្ធត ្

ជា  តារា សិល្បៈ ល្បី ដូចជា លោក នី 
រតនា លោក ថ្ល ថ្ កញ្ញា វី ឌីណ្ត 
អ្នក នាង សួស វីស  យយ យ៉យ និង 
កូន   ប្ុស  នាយ ព្ ក និង តារា សម្ដ្ង-  
ល្បីៗ ជា ច្ើនទៀត។ 

ដោយ ឡ្ក នៅ មុន ថ្ង្ ចាក់ - 
បញ្ចា ំង  កុន ភាគ រឿង « រាជ- 
បុត ្ កង្ក្ប»  នោះ គ្ ក ៏  
ឃើញ តារា ជា  មា្ចាស់ ពាន  
Cambodian  Idol  
រដវូ កា ល ទ ី១ លោក ន ី
រតនា បាន សរស្រ - 
សរ   ទទចួ ឲយ្ ប្យិ មតិ្ត 
គំា ទ ្ទំាង ព្កឹ ដរ្ ថា ៖  
« អរុណ  សួស្ដី» បង 
ប្អូន អ៊ំពូមីង ទាំង អស ់ 
គា្នា  ដលព់ល្ ចញ្ ធ្វើការ 
ទៀត ហើយខ្ញុំ  ចូលឆ្នាំ មិន - 
ទានប់ាន ប៉នុា្មានផង   ឥឡវូ មក 
ថត   កុន បន្ត ទៀត  ជួយ គាំ ទ ្ 
ផងបាទ   បងប ្អនូ ទាងំ អសគ់ា្នា 
« រាជបុត្កង្ក្ប»៕ 

ម្ចាស់ពាន ២ រូប  នី រតនា  និងថេល ថេ  លេចមុខ ក្នងុ  

កុន   ភាគ  «រាជបុតេកង្កេប»នៅ ហងេសមស។ ហ្វ្សប៊ុក

ម្ចាស់ពាន Cam Idol 1  លោក  នី 

រតនា  លេចមុខ ក្នងុ  កុន  ភាគ រឿង 

«រាជបុតេកង្កេប»។ 

រូបថត ហុង មិនា

 លោក ឧកញ៉ា ច ្ន ហស្ុ ីបធ្ាន ក្មុប្កឹស្ាភបិាល 
ន្ ក្ុមហ៊ុន ព្ី នស៍ ហូល ឌី ង គ្ុប បាន មាន 
ប្សសន៍ថា ៖« ក្ម ការបញ្ជា និង ការដាក់ 
ពងយ្ យទុ្ធសស្ត ្ផ្ទាល ់របសល់ោក បធ្ានាធបិត ី
ចិន សុី ជីន ភីង ប្ជាជន ចិន ទាំងអស់ បានរួម គា្នា 
ប្យុទ្ធ ប្ឆំងនឹង ការរីក រាលដាល ន្ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ហើយ បានទទលួ ជោគជយ័ ជា បន្តបនា្ទាប ់កយ្ ការ 
ខិតខំ ប្ឹងប្ង អស់ រយៈព្ល ជាង៦០ថ្ង្ កន្លងមក ។ 
ក្នងុ គ ្ដ ៏លបំាក បផំតុ នៅ ដណំាកក់ាល ដបំងូ ន ្ការ  
តស៊ូ ប្យុទ្ធ ប្ឆំងនឹង ការរីក រាលដាល ន្ ជំងឺ ន្ះ 
សម្ត្ច ហ៊ុន ស្ន នាយករដ្ឋមន្ត្ី ន្ ព្ះរាជា-
ណាចក្ កម្ពុជា បានធ្វើ ដំណើរ ទៅកាន់ ទីក្ុង 
ប៉្កាំង ដោយផ្ទាល់ ដោយ មិន គិតពី ហានិភ័យ 
ផ្ទាល់ខ្លួន និង បាន ជួយ គាំទ្ ដល់ ការតស៊ូ របស់ 
បទ្ស្ ចនិ ចពំោះ ការរកី រាលដាល ន ្ជងំ ឺន្ះ ដល្ 
ន្ះ បាន ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី ភាតរភាព ដ៏ ជ្លជ្ រវាង 
កម្ពុជា  និង ចិន នៅព្ល មាន វិបត្តិ ។ ក្នុង រយៈព្ល 

ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ កន្លងមកន្ះ ក្ម ការដឹកនាំ ប្កប 
ដោយ គតបិណ្ឌតិ រប សស់ម្តច្ ហ៊នុ សន្ សដ្្ឋកចិ្ច 
របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា មានការ រីកចម្ើន យ៉ាង- 
ឆប់រហ័ស ។ បច្ចុប្បន្នន្ះ ការទប់ស្កាត់ ការរីក រាល-
ដាល ន្ ជំងឺ កូវីដ ១៩ របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា បាន 
ឈានដល ់ដណំាកក់ាល ដ ៏សខំន ់មយួ ក្នងុនាម ជា    
សហគ្ស ដ្លមាន ដើមកំណើត នៅ ប្ទ្ស 
កម្ពុជា ក្ុមហ៊ុន ព្ី នស៍ ហូល ឌី ង គ្ុប ប្ត្ជា្ញា 
ប្ងឹបង្ អសព់ ីសមត្ថភាព នងិ បន្ត ផ្តលជ់នំយួ 
តាម លទ្ធភាព ដ្ល អាច ធ្វើបាន ដើម្បី គាំទ្ 
ដល ់រាជរដា្ឋាភបិាល នងិ បជ្ាជន កម្ពជុា ក្នងុការ- 
ប្យុទ្ធ ប្ឆំងនឹង ការរីក រាលដាល ន្ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ន្ះ ។ បច្ចបុប្ន្នន្ះ ក្មុហ៊នុ ព្ ីនស ៍ហលូ 
ឌី ង គ្ុប គ្ង នឹង បន្ត ទិញ សមា្ភារ ផ្ន្ក 
វជ្្ជសស្ត ្ព ីបទ្ស្ ចនិ បន្ថម្ទៀត ដើមប្ ីបន្ត 
គាទំ ្ដល ់រាជរដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា ក្នងុការ បយ្ទុ្ធ 
ប្ឆំងនឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ន្ះ ៕ 

កម្ពុជា-ចិនរួមចិត្តតែមួយ
ពែីនស៍អមដំណើរជាមួយ

អត
្ថបទ

ឧប
ត្ថម

្ភ

    ការផ្តល់ជូន សម្ភារ ប ង្កា រ ការពារ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ដោយ ឥតគិតថ្លេ ក្នងុ ស្មារតី ទទួល ខុសតេវូ សង្គម   
ពេ ីនស៍ ហូល ឌី ង គេបុ ចូល រួម ចំណេក បេយុទ្ធ បេឆំាងនឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជាមួយនឹង រាជរដ្ឋាភិបល កម្ពជុា។ 
ការរីក រាលដល នេ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅលើ ពិភពលោក កាន់ តេមន សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅៗ ចំណេកឯ បេទេស កម្ពជុា 
ក៏មន អ្នកជំងឺ ជាង ១០០ នាក់ ហើយ ដេល បន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នេះ ។ បេឈម នឹង ស្ថានភាព ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ នេ ការ-  
រីក រាលដល នេះ កេមុហុ៊ន ពេ ីនស៍ ហូល ឌី ង គេបុ បន ឧបត្ថម្ភ ជា ថវិកា និង សម្ភារ បង្ការ ការពារ ជាចេើនលើក 
ដូចខាងកេម ៖

១. ផ្តល់ វិភាគទន ជា សច់បេក់ ចំនួន ៥០ មុឺន 
ដុល្លារ អាមេរិកជូន ដល់ រាជរដ្ឋាភិបល កម្ពុជា 

២. ឧបត្ថម្ភ ដល់ សមគម គេូពេទេយ ស្ម័គេចិត្ត 
យុវជន សម្តេច តេ ជោ នូវ សម្ភារ បង្ការ ការពារ 
ផេសេងៗ ដេលមនតម្លេ ជាង ៦០មុឺន ដុល្លារ 
អាមេរិក   ក្នុងនោះ រួមមន ៖

-  មា៉ាស N95 ចំនួន ២០ ០០០មា៉ាស ់
-  មា៉ាស ប្ើប្ស់ មួយដង ចំនួន  
 ២០០ ០០០ មា៉ាស់ 
-  មា៉ាស ការពារ វ្ជ្ជសស្ត្  
 ចំនួន១៥ ០០០ មា៉ាស់ 
-  ថា្នាំ សមា្លាប់ ម្រោគ  
 SURFANIOS ចំនួន ៦ ធុង 
-  ថា្នាំ សមា្លាប់ ម្រោគ  
 Hexanios ចំនួន ២៧ ធុង 
-  Chlorisarav 29 ចំនួន ១០០
-   សម្លៀកបំពាក់ ការពារ វ្ជ្ជសស្ត្  

 ចំនួន ៧ ០០០ ឈុត 
- ស្មដ្ វ្ជ្ជសស្ត្ ចំនួន ៤០ ០០០គូ 
- ឧបករណ៍ ផ្តិត យក សំណាក វ្ជ្ជសស្ត្  
 ចំនួន ២០ ០០០ ឈុត 
-   មា៉ាសុីន អុក សុី ហ្ស្ ៊ន ចំនួន ៥ គ្ឿង 
-   មា៉ាសុីន ត្ួតពិនិត្យ អ្នកជំង ឺ
  (Patient monitor) ចំនួន ៣ គ្ឿង 
- ឧបករណ៍ ចាក់ ថា្នាំ ដោយ ស្វ័យប្វត្តិ  
 ចំនួន ៣គ្ឿង 
-   សម្លៀកបំពាក់ ការពារ  
 ចំនួន ៤ ០០០ ឈុត 
-   ឧបករណ៍ ធ្វើត្ស្ត រក ម្រោគ កូ វីដ ១៩  
 ចំនួន ២៦ ៤០០ ឈុត
 
៣. ឧបត្ថម្ភ ដល់ អគ្គស្នងការដ្ឋាន ន គ របល  
 ជាតិដូចជា ៖
-   សម្លៀកបំពាក់ ការពារ ចំនួន ៥០០ឈុត 
-   មា៉ាស់ ចំនួន ១០ ០០០ មា៉ាស់ 
-   ស្មដ្ ចំនួន ១០ ០០០គូ 

សម្ត្ច ត្ជោ ហ៊ុន  ស្ន និង លោក  ច្ន  ហ្សីុ (រូបភាពឯកសរ)
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