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មន្តៃ ីសុខាភិបាល បាញ់ថ្នាសំម្លាប់មៃរោគ នៅ លើសៃឡាងដឹកអ្នក ដំណើ រ  នៅភូមិ-ឃំុអរិយកៃសតៃ សៃកុ ល្វាឯម ខៃត្តកណ្តាល កាលពីថ្ងៃសៅរ៍  ។ រូប ហេង ជីវ័ន

ធនាគារសហ-
គ្រាសធុនតូច
និងមធ្រាយមចាប់
បើកដំណើរការ

ត្រាំព្រាមានប្រាជាជនថា
អាចមានអ្នកស្លាប់ច្រាើន
ទៀតនៅបុ៉នា្មានថ្ង្រាខាងមុខ
ខណៈចំនួនស្លាប់ជាសកល
ឡើងជាង៦០០០០នាក់

លោកន្រាតសវឿន
ប្រាប់នគរបាលឲ្រាយរក្រាសា
សន្តសុិខនិងបង្ការកូ-
វីដ១៩ព្រាលចូលឆ្នាំថ្មី

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារ សហគេស 
ធនុ តចូ នងិ មធេយមកម្ពជុា (ផ.- 
ស.ក) ដេល ជា ធនាគារ គេប់- 
គេង  ដោយ រដ្ឋ មាន ដើម ទុន ដំ-
បងូ ១០០ លាន ដលុា្លារ   បាន ដាក ់
ឲេយ ដំណើរ ការ ជាផ្លូវ ការ ហើយ 
កាលពី ថ្ងេ សុកេ ក្នុង គោល- 
បំណង ដើមេបី ផ្តល់ នូវ មូលនិធិ 
សមេប់ ជយួ ពងេឹង ដល់ ចង្វាក់ 
ផលិត កម្ម និង ភាព បេកួត បេ-
ជេងរបស ់អ្នក នៅ ក្នងុ  វសិយ័ នេះ  
ឲេយ កាន់ តេ មាន ភាព រឹង មាំ ជាង 
ពេល មុន ។...ត ទៅ ទំព័រ ១១

កៃុង វ៉ាសុីន តោនៈ  បេធា នា - 
ធិប តី អាមេរិក លោក  ដូ ណាល់  
តេំ  បាន ពេមាន ពល រដ្ឋ អាមេ- 
រិក ថាអា ច មា ន ចំនួនអ្នក ស្លាប់    
ដោយ សរ  ការ ឆ្លង វី រុស កូ រ៉ូ- 
ណាចេើនថេមទៀត   នៅ ក្នុង 
រយៈ ពេល ប៉ុនា្មាន ថ្ងេ ខាង មុខ     
ខណៈ ដេល ចំនួន អ្នក ស្លាប់ជា  
សកលបាន កើន ឡើង ជាង   
៦០ ០០០ នាក់ ។ 

 ចំនួន   ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
នៅ   អាមេរិក  ...តទៅទំព័រ ១៥

 ឡុង  គីម ម៉ារី តា 

ភ្នំ ពៃញៈ  លោក នេត សវឿន 
អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ  បាន  
ចេញ សេចក្ដី ណេ នាំ ដល់ នគរ- 
បាល ទូទាំង បេ ទេស ឲេយ តេៀម 
កមា្លាំង ដើមេបី រកេសា សណា្តាប់ ធា្នា ប់   
និង សុវត្ថិ ភាព សង្គម ក្នុង ឱកាស 
ពិធី បុណេយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បេ ពេ ណី- 
ជាតិ   ដេល នឹង បេ ពេឹត្ត ទៅ នៅ 
សបា្ដាហ៍ កេយ ដើមេបី ជា វិ ធានការ 
ស្ថរិ ភាព សន្ត ិសុខ  និង  តេ ួត ពិនិតេយ 
ចំ នួន ជាក់ លាក់ នេ ការ បេ មូល ផ្ដុំ 
ដេល អាច ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ ការ-  
រី ក រាល ដាល នេ ជំ ងឺ កូវីដ១៩។

ពិ ធី បុណេយ ចូល ឆ្នាំ នឹង ចាប់- 
ផ្ដើម រយៈ ពេល ៤ ថ្ងេ ព ីថ្ងេ ទ ី១៣-
១៦  ខេមេស ឆ្នាំ២០២០។

លោក  នេត  សវឿន  បាន ឲេយ 
ដឹង នៅ ក្នុង សេចក្ដី ណេ នាំ ថា៖ 
«(សេច ក្ដី ណេ នាំ នេះ ) ដើមេបី 
ចូល រួម ជា មួយ ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ក្នុង ការ អនុវត្ត វិធាន ការ  បង្ការ 
ទប់ ស្កាត់ ការ រាតតេបាត នេ ជំ ងឺ 
កូវីដ ១៩»។

យោង តាម  សេច ក្តី ណេ នាំ 
របស់ អគ្គ ស្នង...តទៅ ទំ ព័រ ៤

លោកហុ៊នស្រានច្រាញបទបញ្ជា
បន្ថ្រាមដើម្រាបីការពារពលរដ្ឋនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលពីជំងឺកូវីដ១៩

 ខន សា វិ 

ភ្នពំៃញៈ  លោកនាយក រដ្ឋម ន្តេ ី
ហុ៊ន សេនបាន បញ្ជា ឱេយ មន្តេ ីពា ក់ - 
ពន័្ធតេៀម វធិានការ ថ្ម ីមយួ ចនំ ួន 
បន្ថេម ទៀតដើមេបី   បង្ការ កំុឲេយបេជា-
ពលរដ្ឋ ខ្វះ សេបៀងនិង កំុឲេយបេជា-

ពលរដ្ឋ  និង បុគ្គលិក សុខា ភិបា ល 
ខ្វះ សមា្ភារ បេើបេស់ក្នងុ ការ  កា រ- 
ពារ ខ្លួន ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក ហ៊ុន សេន បាន ថ្លេង 
នៅក្នងុ បេពន័្ធ តេ ឡេ កេម កា ល- 
ពី ថ្ងេទី ៤  ខេ មេស   ដោយ បាន 
ចេញ បទ បញ្ជា មួយ ចំនួន ទៀត 

ទៅ មន្តេី ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់  នៅ 
ក្នងុ ការបេយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
ឲេយយកទៅអនុវត្ត ឲេយមាន បេសិ ទ្ធ - 
ភាពដេល លោក បញ្ជា ក់ ថា គឺ ជា  
វិធានការ ស្ដកុ បមេងុ ទុកជា យុទ្ធ  - 
សស្ដេ របស់ រដា្ឋាភិបាល ដើមេបី 
តេៀម បមេើ ផលបេយោជន៍ ដ ល់ 

បេជាជន ។   លោក បន្ថេម ថា 
វិធាន ថ្មី ទាំងនោះគឺ រដា្ឋាភិបាល 
នងឹ ទញិ មា៉ាស ់ធម្មតា ចនំនួ  ១០ 
លាន មា៉ាស់ មា៉ាស់ សមេប់ គេ ូពេ ទេយ 
បេើបេស់ ចំនួន ៥០ មុឺន មា៉ាស់ 
សម្លៀកបំពាក់ សមេប់ គេូពេ ទេយ  
ចំនួន ៥ ពាន់ កំ ប្លេ...តទៅទំព័រ  ២  

 ឃុត   សុភ ចរិយា   
 
ភ្នំ ពៃញៈ តំ ណាង អយេយ ការ 

អម សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពេញ   កាល ពី ថ្ងេ អា ទិតេយ បាន 
បង្គាប ់ឲេយ នា ំជន សងេសយ័ ២ នាក ់  

ក្នុង ករណី ជួញ ដូរ គេឿង ញៀន  
ជាង ១៦ គី ឡូ កេម មក ឃុំ ខ្លួន 
ជា បណ្តាះ អាសន្ន នៅ មន្ទរី បេ- 
ឆំង គេឿង ញៀន វិញ   ដើមេបីរង់-  
ចំា ដំណើ រកា រ នី តិ វិធី សក សួរ ជា 
បន្ត ទៀត នៅ ពេឹក ថ្ងេ ចន្ទ នេះ ។     

 លោក   ឡឹក   វណ្ណៈ   នាយក- 
មន្ទី រ បេ ឆំង គេឿង ញៀន នេ អគ្គ- 
ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
បាន បេប់ ភ្នំ ពេញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងេ 
អាទិតេយ ថា   ជន សងេស័យ ឈ្មាះ  
សឿង   ធាវ៉ា   អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ និង 

មា្នាក ់ទៀត ឈ្មាះ   អឿង   ឌចីាន-់ 
ណា   អាយុ  ៣៧ ឆ្នាំ   តេូវ បាន 
កមា្លាំង នគរបាល មន្ទីរ បេឆំង 
គេឿង ញៀន ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន ជា- 
មួយ នឹង ថា្នាំញៀន សរុប  ១៦ , ៥ 
គ ីឡ ូកេ ម ។   បេត ិបត្ត ិការ បង្កេប  

ជន សងេសយ័ ទាងំ ២ នេះ   បាន ធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ រយៈ ពេល ២ ថ្ងេ   ដោយ 
ចាប់ ផ្ដើម ពី ថ្ងេ ទី ២  ដល់ ថ្ងេ ទី ៣ 
ខេ មេស  ឆ្នាំ ២០ ២០ ។ 

 លោក   វណ្ណៈ   បាន បន្ត ថា   នៅ 
យប់ ថ្ងេ ទី ២...តទៅ ទំ ព័រ ៤

បុរស២នាក់ត្រាវូបានឃំុខ្លនួរឿងជួញដូរគ្រាឿងញៀនជាង១៦គីឡូក្រាម



តពីទំព័រ១...និងអាល់កុល
យ៉ាងតិចចំនួន១លានលីត្រ
ដើម្របីស្ដុកបម្រុងទុកជារបស់
រដ្ឋាភិបាលហើយការសម្រច
បញ្ច្រញប្រើប្រស់គឺត្រូវឆ្លង
យោបល់ពីលោកជាមុន។
លោកថា៖«បញ្ជាក់ការស្ដកុ-

ទុកម៉ាស់១០លានម៉ាស់ឧទា-
ហរណ៍ប្រសិនបើប្រើអស់១លាន
ម៉ាស់គឺត្រូវត្របញ្ចូល១លាន
ម៉ាស់ឬ២លានម៉ាស់មកស្ដុក
វញិគឺមនិអាចឱ្រយទាបជាង១០
លានទ្រ។(ម៉ាស់ទំាងនោះ)ត្រវូ
ផលិតក្នងុស្រកុឬបើខ្វះខាតត្រវូ
ទិញពីក្រប្រទ្រសហើយបើ
រោងចក្រនៅសហីនុអាចផលិត
បានកាន់ត្រច្រើនគឺយើងទិញ
យកទំាងអស់»។លោកបញ្ជាឲ្រយ
លោកសុកចិន្តាសោភាអគ្គល្រខា-
ធិការក្រមុប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា
រួមទំាងលោកម៉មបុ៊នហ្រងរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសងួសុខាភបិាលត្រវូធ្វើ
ការងារជាមួយភាគីរោងចក្រ
ដើម្របីទញិម៉ាស់សម្លៀកបពំាក់
ព្រទ្រយនិងអាល់កុលទំាងន្រះយក
មកស្ដុកទុកដ្រលម៉ាស់ និង
សម្លៀកបំពាក់ព្រទ្រយត្រវូស្ដកុទុក
តាមក្របួនវ្រជ្ជសាស្ដ្រនៅក្រសួង
សុខាភិបាលរីឯអាល់កុលត្រវូឱ្រយ
ខាងរោងចក្រជួយស្ដុកទុក។
លោកបញ្ជាក់ថាការចំណាយ

ដើម្របីយកម៉ាស់មកស្ដកុបម្រងុ-
ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលន្រះគឺជា
ថវិការបស់សប្របុរសជនដ្រល
ជួយមករដ្ឋាភិបាលមនចំនួន
ជាង១១លានដុលា្លារនិងទឹកប្រក់
ពីការបរចិ្ចាគប្រកខ់្ររបស់មន្ត្រី
រដ្ឋាភបិាលមកឱ្រយគណៈកម្មការ-
ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ហើយក្នងុករណីមនការខ្វះខាត
រដ្ឋនឹងបញ្ច្រញថវិកាបង្គ្រប់។
លោកហុ៊នស្រនបន្តថាការ-

ត្រៀមបម្រុងទុកន្រះគឺជាការ-
ធានថាពលរដ្ឋនិងបុគ្គលិក
សុខាភិបាលនឹងមិនប្រឈម
នឹងការខ្វះខាតរបស់ប្រើប្រស់
សម្រប់ការពារជំងឺកូវីដ១៩
ឡើយ។លោកបន្ថ្រមថាកន្លង-
មកលោកក៏ធា្លាប់បានច្រញបញ្ជា
ឱ្រយទិញម៉ាស់ធម្មតាចំនួន៥លាន

២ស្រនម៉ាស់ម៉ាស់សម្រប់
គ្រូព្រទ្រយប្រើប្រស់ចំនួន២០
មឺុនម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ព្រទ្រយ
ចនំនួ៥ពាន់កំបុ្ល្រដ្ររប៉នុ្ត្ររបស់
ទំាងនោះគឺក្រសួងសុខាភិបាល
ជាអ្នកចត់ច្រងសម្រប់យក
ប្រើប្រស់នៅក្នងុសា្ថានភាពចំ-
បាច់នព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាន

ស្នើសុឱំ្រយរដ្ឋមន្ត្រីចនំនួ២របូយក
ចតិ្តទកុដក់ក្នងុការបង្កើនថវកិា
សម្រប់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រូព្រទ្រយ
នៅជរួមខុដ្រលកពំងុព្រយាបាល
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដើម្របីជាការ-
បំប៉នចំពោះការលះបង់របស់
ពួកគ្រក្នងុការធ្វើការងារបន្តទៀត។
លោកថា៖«ខ្ញុំសូមអំពាវនវ

ឯកឧត្តមម៉មប៊ុនហ្រងនិង
ឯកឧត្តមអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នអាច
បង្កើនថវិកាសម្រប់គ្រូព្រទ្រយ

នៅជួរមុខព្រះក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុន្មានខ្រន្រះគ្រូព្រទ្រយទាំងន្រះ
អត់បាននៅជិតប្រពន្ធកូនទ្រ
គឺជាការលះបង់មួយខ្ពស់ណាស់
ដូច្នោះកំុឱ្រយគ្រពូ្រទ្រយន្រះមនការ-
ពិបាកក្នុងការគិតគូរទៅដល់
គ្រសួារខ្ញុំសុំស្នើឲ្រយបង្កើនថវកិា
ឧបត្ថម្ភដល់គ្រូព្រទ្រយទំាងន្រះ»។
លើសពីន្រះលោកក៏បាន

បញ្ជាឱ្រយទិញប្រងសាំងស្ដុក-
ទុកដើម្របីប្រើប្រស់នៅព្រល
មនការបញ្ច្រញរថយន្តពីកងទ័ព
ដើម្របីដឹកពលរដ្ឋដ្រលអាចធ្វើ-
ដំណើរច្រញពីប្រទ្រសថ្រដោយ

ដឹកពួកគ្រពីព្រំដ្រនទៅតាម
មូលដ្ឋានដើម្របីឱ្រយសា្នោក់នៅដច់-
ដោយឡ្រក១៤ថ្ង្រនៅតាមសា-
លាដ្រលមនការរៀបចំគ្រភួយ
មុងនិងខ្នើយ។លោកហុ៊នស្រន
ក៏បានឱ្រយមន្ត្រីពិនិត្រយឡើងវិញក្នុង
ការស្ដកុទុកស្របៀងមនដូចជា
អង្ករ មី និងទឹកសា្អាតជាដើម
ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាកុឱំ្រយមនការ-
ខ្វះខាតដោយលោកស្នើឲ្រយមន្ត្រី
ត្រូវពិភាក្រសាជាមួយក្រុមហ៊ុន
ផលិតទឹកបរិសុទ្ធនៅក្នងុប្រទ្រស
ដើម្របីផលិតទឹកសុទ្ធត្រៀមទុក
លក់ឱ្រយរដ្ឋាភិបាលនៅព្រលដ្រល
រដ្ឋាភិបាលមនតម្រវូការជាចំ-
បាច់ដើម្របីយកទៅច្រកជូនពលរដ្ឋ
ក្នងុករណីមនតំបន់ណារងការ-
វាយប្រហារដោយជំងឺកូវីដឬ
បញ្ហាមួយចំនួនទៀត។ លោក
បញ្ជាក់ថាការចំណាយថវិកា
សម្រប់ទិញស្របៀង និងទឹកសា្អាត
ស្តុកទុកគឺរដ្ឋជាអ្នកចំណាយ។
លោកហុ៊នស្រនគូសបញ្ជាក់

ថាលោកមនវិធីសាស្រ្តក្នងុការ-
ដឹកនំនិងមនវិធានការជាក់-
ស្ដ្រងដើម្របីជួយស្រចស្រង់
ពលរដ្ឋកុំឱ្រយមនការភ័យខា្លាច
ដោយសារការផ្ទុះឡើងជងំឺកូវដី
១៩ខណៈលោកបានប្រតកិម្ម
ចំពោះសារព័ត៌មនបរទ្រស
ស្ថតិក្នងុប្រទ្រសមនអ្នកសា្លាប់
ច្រើនដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
ត្រប្ររជារិះគន់កម្ពុជាថាជា
ប្រទ្រសមនហានិភ័យខ្ពស់
ដោយសារកូវីដ១៩និងថាលោក
ខ្វះការយកចិត្តទុកដក់អំពីការ-
ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺន្រះ។
លោកបន្តថា៖«គ្រមនិសា្គាល់

សិល្របៈន្រការចត់ច្រង និងដោះ-
ស្រយបញ្ហាប្របហ៊ុនស្រន
នោះទ្រ។ដំបូងឡើយខ្ញុំគ្រន់-
ត្រប្រកាសដើម្របីកុំឱ្រយប្រជាជន
ភ័យខា្លាចហើយបន្ទាប់បានយក
វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដ្រលវិធាន-

ការទំាងនោះមិនផ្ដល់ការភ័យខា្លាច
ណាមួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
នោះទ្រ។ពួកគ្រនឹងយល់នៅ
ក្រយបញ្ចប់ជំងឺកូវីដ១៩។
អ្នកណាខា្លាំងអ្នកណាខ្រសាយ
ស្ថិតនៅត្រង់ថាតើអ្នកណាខ្លះ
ទុកឱ្រយប្រជាជនសា្លាប់គរជើង
ហើយអ្នកខ្លះ ដ្រលប្រជាជន
ខ្លួនគ្មានការសា្លាប់»។
ក្រសងួសខុាភបិាលប្រកាស

នៅថ្ង្រម្រសិលមិញថាកម្ពុជាមិន
មនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី
ចំនួន២ថ្ង្រជាប់គ្នោខណៈអ្នកព្រយា-
បាលជាសះស្របើយបានកើន
ដល់៥០នក់ក្នងុចណំោមឆ្លង
ទាងំអស់ចនំនួ១១៤នក់គតិ
ចប់តាំងពីខ្រមករាមក។
លោកស្រីឱ វណ្ណឌីនអ្នក-

នំពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាល
ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ថាថ្វីដ្របិតមិន-
មនករណីថ្មីត្រូវបានរកឃើញ
ក្នងុរយៈព្រល២ថ្ង្រជាប់គ្នោប៉នុ្ត្រ
កម្ពជុាត្រវូបន្តប្រងុប្រយត័្នខ្ពស់
ឱ្រយបានជាប់ជានិច្ចក្នងុការទប់-
សា្កាត់កុំឱ្រយមនការឆ្លងពីបុគ្គល
ទៅបុគ្គលមួយទៀត។លោកស្រី
ថា៖«សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
បន្តអនុវត្តតាមការណ្រនំឱ្រយបាន
ខា្ជាប់ខ្ជនួជារៀងរាល់ន្រះគឺជា
ចំណុចសំខាន់ណាស់។មិនម្រន
យើងរកមិនឃើញក្នងុរយៈព្រល
២ថ្ង្រន្រះហើយយើងគិតថា
មិនមនការចម្លងហើយយើងបន្ធរូ-
ដ្រវាប្ររជាឱកាសមួយធ្វើឱ្រយ
វរីសុកូវដី១៩វាយបកមកយើង
វិញជាយថាហ្រតុ។យើងមិនទាន់
អាចវាយតម្ល្រថាការចម្លងវរីសុ
កូវដី១៩នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពុជា
មនសា្ថានភាពចប់នោះទ្រ»។
នៅថ្ង្រម្រសិលមិញក្រសួងសុខា-

ភិបាលបានប្រកាសអំពាវនវ
បន្ថ្រមទៅដល់ទតីាងំកាតស់ក់
កន្ល្រងថ្ររក្រសាសម្ផស្រសកាត់-
ក្រចកនិងស្រវាកម្មពាក់ព័ន្ធ
ផ្រស្រងទៀតនៅទូទាំងប្រទ្រស
ត្រូវបង្កើនការប្រងុប្រយ័ត្នដោយ
ត្រូវពាក់ម៉ាស់ មិនប្រជ្រៀតគ្នោ
ត្រវូពាក់ស្រមសម្ភារប្រើប្រស់
និងនៅក្នងុបរិវ្រណត្រវូជូតសម្អាត
ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងការរក្រសា
ចម្ងាយពីគ្នោឱ្រយបានលើសពី១
ម៉្រត្រជាដើម។
ជាមួយគ្នោន្រះក្រសួងសុខា-

ភិបាល ក៏បានណ្រនំឱ្រយម្ចាស់
រថយន្តឈ្នួលដ្រលដឹកអ្នក-
ដណំើរលើសពី១០នក់ត្រវូត្រ
បើកបង្អួចឱ្រយខ្រយល់ច្រញ-ចូល
និងមិនត្រូវបើកម៉ាសុីនត្រជាក់
ហើយអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវពាក់
ម៉ាស់។លើសពីន្រះខាងក្នុង
រថយន្តត្រវូសម្អាតជាប្រចំត្រវូ
មនអាលក់លុឬជ្រលសម្រប់
អ្នកដំណើរលាងដ្រព្រលឡើង
រថយន្តនិងត្រូវផ្អាកបើកបរ
ប្រសិនបើអ្នកដំណើរច្រញ
រោគសញ្ញាផ្ដាសាយ៕

ឃុតសុភចរិយា

រតនគិរីៈអធិការនគរបាល
ស្រកុតាវ្រងលោកសម្របត្តិ
កុសលត្រវូបានលោកស្នងការ
នគរបាលខ្រត្តរតនគិរីសម្រច
ដក់ពនិយ័ដោយព្រយរួការងារជា
បណោ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោក
រងបណ្ដឹងពីមន្ត្រីក្រមឱវាទ
ចទពីបទ«ជ្ររប្រមថនិងប្រើ-
អំពើហិង្រសាបាញ់គំរាមដោយ
អាវុធ»។ន្រះបើតាមលោកស្នង-
ការរងនគរបាលខ្រត្តម្នោក់កាល-
ពីម្រសិលមិញ។
លោកចៅនងស្នងការរង-

ខ្រត្តរតនគិរីបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្តិ៍ថា បន្ទាប់ពីពិនិត្រយពាក្រយ-
បណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាល
ស្រុកតាវ្រងរួចមកនៅថ្ង្រទី៤
ខ្រម្រសាឆ្នោំ២០២០ ក្រុម-
គណៈកម្មការវនិយ័ន្រស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តរតនគរិីបាន
សម្រចដក់ពនិយ័រដ្ឋបាលទៅ
លើលោកសម្របត្តិកសុលអធ-ិ
ការស្រកុតាវ្រងដោយព្រយួរការងារ
ជាបណោ្ដោះអាសន្ននងិតម្រវូឲ្រយ
ចូលបងា្ហាញខ្លនួនៅការិយល័យ
បុគ្គលិកន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាល
ខ្រត្តរតនគិរីរៀងរាល់ម៉ាង
ធ្វើការដើម្របីរង់ចំបទបញ្ជាថ្មី។
លោកនងបានថ្ល្រងថាលោក

សម្របត្តិ កុសល ត្រូវបានមន្ត្រី
ក្រមឱវាទ១៩នក់ដ្រលភាគ-
ច្រើនជាអ្នកមនឋានន្តរស័ក្តិជា
នយរងផ្ន្រកនយផ្ន្រក និង
អធិការរងបានប្ដងឹចទប្រកាន់
ពីបទ«ជ្ររប្រមថនិងប្រើអំពើ-
ហិង្រសាបាញ់គំរាមដោយអាវុធ
មកលើកងកម្លាងំនគរបាលជាតិ»
ដ្រលជាមន្ត្រីក្រមឱវាទរបស់
ខ្លនួដ្រលករណីន្រះបានកើត-
ឡើងកាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រមីន
ឆ្នោំ២០២០។ក្នុងបណ្ដឹងនោះ
មន្ត្រីនគរបាលស្រកុតាវ្រងបាន
សណំមូពរឲ្រយថា្នោក់ដកឹនំផ្លាស-់
ប្ដរូការងារលោកសម្របត្តិកុសល
ច្រញពីអធិការដ្ឋាននគរបាល
ស្រុកតាវ្រងផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រលន្រះ

ក្រុមគណៈកម្មការវិន័យកំពុង
បន្តសុើបអង្ក្រតលើសំណុំរឿង
ដ៏អាស្រូវន្រះ ដោយបានព្រយួរ
ការងារលោកសម្របត្តិ កុសល
ជាបណោ្ដោះអាសន្ននងិតម្រវូឲ្រយ
មកបងា្ហាញខ្លនួនៅការិយលយ័
បុគ្គលិកន្រស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តរតនគិរី រៀងរាល់
ម៉ាងធ្វើការដើម្របីរង់ចំទទួល
បទបញ្ជាថ្មី»។
ក្នុងពាក្រយបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រី-

នគរបាលស្រុកតាវ្រងដ្រល
បានប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅ

លោកស្នងការនគរបាលខ្រត្ត-
រតនគរិីជយួរកយតុ្តិធម៌ដលព់កួ-
គ្រនោះបានរៀបរាប់ថាក្រពី
ជ្ររប្រមថនងិបាញ់គរំាមដល់
មន្ត្រីនគរបាលក្រមឱវាទជាង
១០គ្រប់លោកសម្របត្តិកុសល
បានអួតក្អ្រងកា្អាងថាគ្មានអ្នក-
ណាធ្វើអីគត់បានទ្រព្រះគត់
មនខ្នងបង្អ្រកជាអ្នកធំហើយ
ថាកាលដ្រលគត់បានឡើង
តំណ្រងជាអធិការស្រុកតាវ្រង
ន្រះគឺគត់បានចំណាយលុយ
អស់ចំនួន៥ទៅ៦មឺុនដុលា្លារ។
ទោះជាយ៉ាងណាករណីន្រះ

លោកសម្របត្តិកុសលបានច្រន-
ចលចំពោះការចទប្រកាន់
ន្រះហើយថា«វាជារឿងមិន
ពិត»។លោកបានបន្ថ្រមថា៖
«វាជារឿងយល់ឬសា្ដាប់ច្រឡំ
[របស់ពួកគ្រ]ត្រប៉ុណោ្ណោះ»។
ក៏ប៉ុន្ត្រកាលពីម្រសិលមិញ

លោកហុស រឹមអធិការស្ដីទី
ស្រកុតាវ្រងបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ថា ប្រសិនបើរឿងយល់ឬ
សា្ដាប់ច្រឡំនោះគ្មានមន្ត្រីក្រម
ឱវាទណាម្នោក់ប្ដឹងគត់[លោក
សម្របត្តិកុសល]ទៅស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តរតនគិរី
ដើម្របីស្នើសុំជួយរកយុត្តិធម៌
នោះទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«វាជា

រឿងពតិ។គត់បានជ្ររប្រមថ
និងបានបាញ់គំរាមពួកយើង
ជាមន្ត្រីក្រមឱវាទចំនួន១១
គ្រប់កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រមនី
ឆ្នោំ២០២០ដ្រលសកម្មភាព
ន្រះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
ដ្រលត្រូវប្រឈមផ្ដន្ទាទោស
តាមបញ្ញត្តិមត្រ២០៧ ន្រ
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ»។
បើយោងមត្រ២០៧ ន្រ

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកសម្របត្តិ
កុសលអាចប្រឈមការផ្ដន្ទា-
ទោសជាប់ពន្ធនគរពី១ឆ្នោំ
ទៅ៣ឆ្នោំ និងពិន័យជាប្រក់ពី
២លានរៀលទៅ៥លានរៀល
ប្រសិនបើក្រុមគណៈកម្មការ-
វនិយ័ន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាល
ខ្រត្តរតនគិរីរកឃើញកំហុស
ន្រះហើយបញ្ជូនទៅតុលាការ
ដើម្របីសម្រចក្ដីនោះ៕
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លោកអធិការតាវែងនិងសមែបកគែប់
ដែលបានបាញ់។រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

ព្យួរការងារអធិការសុ្កម្នាក់ 
បន្ទាប់ពីមន្ត្ក្ីមឱវាទប្ដងឹ

លោកហុ៊នស្ន...

មិនមែនយើងរកមិនឃើញក្នុងរយៈពែល២ថ្ងែ
នែះហើយយើងគិតថាមិនមានការចម្លងហើយបន្ធរូដែវា
បែរជាឱកាសមួយធ្វើឲែយវីរុសកូវីដ១៩វាយបកមកយើង
វិញជាយថាហែតុ។យើងមិនទាន់អាចវាយតម្លែក្នងុ...
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សមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកម្ចាស់សិបែបកម្មច្នែឈើខុសចែបាប់២កន្លែង
 សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះវិហារៈ មន្តៃី កង រាជ អាវុធ ហត្ថ- 
ខៃត្ត ពៃះវិ ហារ និង មន្តៃី ជំនាញ ផ្នៃក  
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ  កំពុង សៃ វជៃវ រក- 
ម្ចាស់ ទី តាំង កៃច្នៃ ឈើ ចំនួន ២ កន្លៃង 
ផៃសៃង គ្នា បនា្ទាប់ពី ចុះ បង្កៃប ក្នុង ថ្ងៃ តៃ 
មួយ នៅ សៃុក រវៀង  និង សៃុក ជាំ កៃសាន្ត 
ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ដោ យ រឹបអូស បាន ឈើ 
បៃភៃទ លៃខ ១  និង លៃខ២ សរុប ២០៦ 
សន្លកឹ  និង ដក  ហូត គោ យន្ត បាន៣ 
គៃឿង  ប៉ុន្ដៃ ម្ចា ស់  ទីតាំង  បាន គៃច- 
ខ្លួនបាត់។  

លោក កង សៅ គុណ មៃ បញ្ជា ការ- 
ក ងរាជអា វុធ ហត្ថ ខៃត្ត ពៃះវិហារ បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា នៅ ថ្ងៃទី ៣ ខៃ 
មៃសា ថ្មីៗ នៃះ កម្លាំង កង រាជ អាវុធ- 
ហត្ថ សៃុក ជាំ កៃសាន្ត  និង កង រាជ អាវុធ- 
ហត្ថ សៃុក រវៀង  សហ ការ ជា មយួ ផ្នៃ ក 
រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ សៃុក  និង ខៃត្ត ពៃះ- 
វហិារ  បាន ចុះ បង្កៃប ករណ ីកៃ ច្នៃ ឈើ 
២ កន្លៃង ផៃសៃង គ្នា  និង បាន បង្កៃប ករណី 
ដឹក ជញ្ជូ ន ឈើ ខុស ចៃបាប់ ផង ដៃរ ប៉ុន្ដៃ 
ជន ល្មើស បាន គៃច ខ្លួន បាត់ ។

លោក បន្ត ថា  សិបៃប កម្ម កៃ ច្នៃ ឈើ 
ខុស ចៃបាប់ ២ កន្លៃង នោះ  តៃូវ បាន កង-
រា ជអាវុធ ហត្ថ សៃកុ ជំា កៃសាន្ត  ចុះ បង្កៃប 

នៅ ឃុ ំរដំោះសៃ សៃកុ ជា ំកៃសាន្ត ដោយ 
បាន ដក ហតូ វត្ថ ុតាង ឈើ បៃភៃទ លៃខ 
១(  ផ្ចកឹ )សរុប  ៩៣ សន្លកឹ  បុ៉ន្ដៃ ម្ចាស់ 
បាន គៃច ខ្លួន ។ រីឯ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 
សៃុក រវៀង  បាន ចុះ បង្កៃប គោ យន្ត 
កនៃ្ត ចំនួន ៣គៃឿ ង ដៃល ដឹក ផល- 
អនុ ផល ពៃ ឈើ គ្មាន ចៃបាប់ នៅ ឃុំ  
រម ណីយ សៃុក រវៀង ដោយ ដក ហូត 
គោ យន្ត កនៃ្ត បាន ៣ គៃឿង  ឈើ អារ 
បៃភៃទ លៃខ ២(ផ្តៀក -ឈើ ទាល)ចំនួន 
១១ ៣សន្លឹក  ហើយ ម្ចាស់ ក៏ បា ន រត់ 

គៃច ខ្លួន បាត់ ផ ងដៃ រ។
លោក បញ្ជាក ់ថា៖  «បច្ច ុបៃបន្ន វត្ថ ុតាង 

ដៃលទាំងនោះ យើង បាន បៃគល់ ជូន 
មន្តៃ ីជំនាញ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ រកៃសា ទុក 
ដើ មៃប ី ចាត ់ចៃង តាម នតី ិវធិ។ី សមត្ថ កចិ្ច 
ពួក ខ្ញុ ំកំពុង សុើបរ កម្ចាស់  និង បន្ត ចុះ 
សៃវ ជៃវ នៅ តាម  ដៃន ជមៃ ក សត្វ ពៃ 
ពៃះ រកា ពៃះ មួយរ យៈ នៃះតៃង តៃ 
មន  របាយការណ ៍ពបីទ ល្មើស ពៃ ឈើ។  
ដចូ្នៃះ ពកួ ខ្ញុ ំធ្វើ ការ មនិ បង្អង ់ដៃ ទៃ គ ឺចុះ 
បង្កៃប ជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត  តាម ការ- 

ណៃ នាំ ពី ថា្នាក់ លើដើមៃបី ការ ពារ ពៃ- 
ឈើ របស់ យើង» ។

តាម របាយ ការ ណ៍ រប ស់ កង រាជ អាវុធ- 
ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស បាន ឲៃយ ដងឹ កាល  ព ី
ថ្ងៃទ ី៤ខៃ មៃសា  ថា  វ ត្ថតុាង ឈើ បៃភៃទ 
លៃខ១ (ផ្ចកឹ) ចនំនួ ៩៣ សន្លកឹ  ដៃល 
មន្តៃី កង រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃុក ជាំ កៃសាន្ត 
បាន សហ ការ ជា មួយរ ដ្ឋបាល ពៃ ឈើ- 
ជា ំកៃសាន្ត ចុះបង្កៃប សបិៃប កម្ម កៃ ច្នៃ ឈើ 
ខុស ចៃបាប់ កាល ពីថ្ងៃ ទី៣  មៃសា គឺ 
បាន ទៅ រកៃសា ទុក នៅ សង្កាត់ រដ្ឋ បាល 
ពៃឈើ រំដោះ  សៃរួ ចហើយ ។

របា យកា រណ៍ បន្ត ថា  នៅ ថ្ងៃខៃ ដដៃល 
នោះ កម្លាងំ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃកុ រវៀង 
និង ស ង្កា ត់ រដ្ឋ បា ល  ពៃ ឈើ រវៀងក៏ 
បានចាប ់គោ យន្ត កនៃ្តចនំនួ ៣ គៃឿង 
ផង ដៃរ  ទាក់ ទ ងនឹងការ ដឹក ជញ្ជនូ ផល 
អនុផល ពៃឈើ គ្មាន ចៃបាប់  នៅ ភូមិ  
រំចៃក  ឃំុ រម ណីយ សៃកុ រវៀង ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ។ រីឯ វត្ថុ តាង ដៃល ដក ហូត បាន 
រួមម ន  គោយន្ត កនៃ្ត៣គៃឿង ឈើ 
អារ បៃភៃទ លៃខ២(ផ្តៀក -ឈើទាល) 
ចំនួន ១១៣ សន្លកឹ  ហើយ បាន បៃគល ់
ឲៃយ ផ្នៃក រដ្ឋ បាលពៃ ឈើ រវៀង ។

លោក ពងី ទៃី ដា បៃធាន មន្ទរី កស-ិ 
កម្ម រុកា្ខា បៃមញ់ និង នៃ សាទ ខៃត្ត ពៃះ- 
វិ ហារ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា លោក 

បាន ទទួល ព័ត៌ មន នៃះ ហើយ  ប៉ុន្ដៃ 
លោក មិន ទាន់ បាន ឃើញ របាយ ការណ៍ 
លម្អិត  នៅ ឡើយ ទៃ  ដោយ សារ មន្តៃី 
ជនំាញ កពំងុ រៀបច ំសណំុ ំរឿង ដើមៃប ីឲៃយ 
លោក ពិនិតៃយមុនបញ្ជនូ ទៅ តុលា កា រ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ អត់ បាន ចាំ  
ព ីចនំនួ រោង កៃច្នៃ ឈើ ដៃល សមត្ថ កចិ្ច 
ជំនាញ យើង បាន ចុះទៅ បិទ និង រឹប- 
អូស សម្ភារទៃ  ពៃះ យើង បាន ធ្វើ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់  ហើយ មន រោង សិបៃប កម្ម 
តូច មន ធំៗ ជាចៃើ ន ករណី  បើ ចង់ បាន 
របាយ ការណ ៍បកូ សរបុ គ ឺមនតៃ រងច់ា ំ
នៅ ចុងខៃ  ឬ ចុង ឆ្នាំ ទើប កៃុម ការ ងរ 
បូក សរុប តៃម្ដ ង» ។

លោក បន្ថៃម ថា នៅ មុន ពៃល ចុះ 
បង្កៃប ករណីនៃះ  សមត្ថ កិច្ច បាន ចុះ 
ទៅរោង កៃ ច្នៃ ឈើ ទាងំ តចូ នងិ ធ ំ(មនិ  
ចាំ ចំនួន) ដៃល បាន បើក នៅកៃបៃ រៗ 
ដៃនជ មៃក សត្វពៃ ពៃះ រកា ពៃ ឡង់ 
នងិ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ជា ចៃើន កន្លៃង 
ទៀត។  ចំពោះ ទីតំាង ដៃល មន លក្ខណៈ 
តូច ឬ មួយជា លក្ខណៈ គៃួសារ នោះ  
តៃូ វបាន សមត្ថ កិច្ច អប់រំផៃសព្វ ផៃសាយ។ 
រឯី ទតីាងំ ដៃល មន កម្មករ  ឬ ល ក្ខ  ណៈ 
ធំ តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ប ង្កៃ ប ដោយ 
ដក ហតូ សម្ភារ ទាងំ អស ់រមួទាងំ ឃាត ់
មនុសៃស ផង ដៃរ ៕

ទីតំាងច្ន្រឈើខុសច្របាប់ដ្រលសមត្ថកិច្ចបង្ក្របកាលពីថ្ង្រទី៣ ម្រសា ។ រូប កងរាជអាវុធហត្ថ



តពីទំព័រ១...ការនគរបាលជាតិចុះថ្ងៃ
ទី៣ខៃមៃសាបានណៃនាំឲៃយនាយកដ្ឋាន-
អង្គភាពជំនាញចំណុះអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលគៃប់-
រាជធានីខៃត្តទូទាងំបៃទៃសទាងំអស់តៃវូ
កសាងផៃនការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់-
ធា្នាប់នងិសវុត្ថិភាពសង្គមតាមជំនាញនងិ
ភូមិសាស្តៃរៀងៗខ្លួន។
សៃចក្តីណៃនាំដដៃលបន្តថា គៃប់អង្គ-

ភាពទំាងអស់តៃូវកា្តាប់សភាពការណ៍ឲៃយ
បាននិងបង្កៃបរាល់សកម្មភាពភៃរវកម្ម
ឧកៃដិ្ឋកម្មសកម្មភាពប៉ុនបង៉បង្កចលាចល
សង្គម និងបទល្មើសផៃសៃងៗទៀតដោយ
ហាមមិនឲៃយមានអំពើឆក់លួចប្លន់ការជញួ-
ដូរគៃឿងញៀនក្មៃងទំនើងលៃបៃងសុីសង
នងិលៃបៃងចៃកថង់ទកឹដៃលនាំឲៃយគៃះថា្នាក់
បង្កការភ័យខ្លាចដល់បៃជាពលរដ្ឋជាដើម។
សៃចក្តីណៃនាំបញ្ជាក់ថា៖ «តៃូវតៃៀម

លក្ខណសមៃបត្តិទាងំកមា្លាងំអន្តរាគមន៍នងិ
មធៃយោបាយសមា្ភារសំដៅរមួចំណៃកក្នងុការ
អនុវត្តសៃចក្តីណៃនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
សា្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មការ
បៃយុទ្ធបៃឆាំងជំងឺកូវីដ១៩គៃប់ថា្នាក់»។
លោកនៃតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរ-

បាលជាតិបានលើកឡើងក្នងុសៃចក្តីណៃនំា
ថាកមា្លាងំនគរបាលទទូាងំបៃទៃសតៃវូទប-់
សា្កាត់រាល់ការបៃមលូផ្ដុំជបួជុំរៀបចំកម្មវធិី
កមៃសាន្ដបៃបបៃពៃណី ពិធីជប់លៀងរាំ-
កមៃសាន្ដនៅតាមទីសាធារណៈ និងតាម

សហគមន៍។
លោកបញ្ជាក់ថា រាល់ការជួបតាមបៃប

សាសនាឬតាមរបូភាពណក៏ដោយតៃវូតៃ
ធ្វើការហាមឃាត់ លើកលៃងការជួបជុំជា
លក្ខណៈគៃួសារក្នុងរូបភាពតូចៗ តាម
គៃហដ្ឋាននោះនឹងមនិតៃវូបានហាមឃាត់
នោះឡើយ។
លោកបន្ថៃមថា៖«បន្តសហការជាមួយ

អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានកា្តាប់អំពីវត្តមាននិងសា្ថាន-
ភាពរបស់ពលករចំណកសៃុកដៃលវិល-
តៃឡប់មកពីកៃបៃទៃសដើមៃបីបន្តអប់រំ
នងិតាមដនការអនុវត្តរបស់កៃសួងសខុ-
ភិបាលក្នុងការបង្ការ ទប់សា្កាត់ការឆ្លង
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩។ មានវិធានការ-
សង្គៃះក្នងុខណៈពៃលដៃលរកឃើញពល-
រដ្ឋណមា្នាក់មានការសងៃសយ័ឬមានសញ្ញា
ផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩»។
កៃពីនៃះលោកនៃតសាវឿនក៏បាន

ណៃនាឲំៃយតៃវូបង្កើនកចិ្ចសហការជាមយួអាជា្ញា-
ធរនងិសា្ថាបន័មានសមត្ថកចិ្ចគៃប់ជាន់ថា្នាក់
ដើមៃបីដោះសៃយនវូរាល់សំណមូពររបស់
គណៈកម្មការបៃយុទ្ធបៃឆាំងជំងឺកូវីដ១៩
គៃប់ថា្នាក់ឲៃយបានទាន់ពៃលវៃលាពិសៃសការ-
ដក់កមា្លាងំការពារតាមគោលដៅអាទិភាព
ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក
មន្ទរីពៃទៃយនងិគោលដៅដក់ឲៃយនៅដោយ-
ឡៃក ដៃលតៃូវបានកំណត់ដោយគណៈ-
កម្មការបៃយុទ្ធបៃឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។
លោក ដួង តៃង អធិការសៃុកពញ្ញាឮ

ខៃត្តកណ្តាលបានបៃប់ភ្នំពៃញប៉សុ្តិ៍ពីមៃសិល-
មិញថា សៃុករបស់លោក បានតៃៀម

កមា្លាំងបៃចាំការរួចជាសៃចដើមៃបីចៃញអន្ត-
រាគមន៍រាល់បាតុភាពដៃលកើតមានឡើង
ក្នុងអំឡុងពៃលដៃលបៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចូលរួមបៃរព្ធពិធីបុណៃយចូលឆា្នាំខ្មៃរ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំបានតៃៀមកមា្លាងំអន្ត-

រាគមន៍ ៣០នាក់ និងតាមប៉ុស្តិ៍នោះ គឺ
តៃៀម ៥នាក់ ដើមៃបីតៃៀមចរាចរណ៍
សណ្តាប់ធា្នាប់ និងនៅពៃលមានហៃតុ-
ការណ៍ភ្លើងឆៃះអីផៃសៃងៗដោយ២៤ម៉ោង
លើ២៤ម៉ោង។ចំណៃកបញ្ហាការជួបបៃ-
មលូផ្តុំខ្ញុំគតិថាបៃជាពលរដ្ឋមានការយល់
ចៃើនណស់គាត់នងឹមនិមានការបៃមលូ-
ផ្តុំអីចៃើន កៃពីការជួបជុំគៃួសារគាត់ទៃ
ពៃះគាត់មានការយល់ដឹងខ្លនួឯង»។
បុ៉ន្តៃយ៉ោងណលោកដួងតៃងបានអះ-

អាងថាក្នងុនាមកងកមា្លាងំការពារសវុត្ថិភាព
សង្គមនឹងតៃៀមខ្លួនជានិច្ច និងសូមអំពាវ-
នាវដល់បៃជាពលរដ្ឋ គួរមានការបៃងុបៃ-
យ័ត្នខ្ពស់ និងចៀសវាងមានការបៃមូលផ្តុំ
តាមរូបភាពផៃសៃងៗ  ហើយចូលរួមគោរព
ចៃបាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គា្នា ដើមៃបីរីករាយ
ក្នុងឱកាសចូលឆា្នាំថ្មី៕
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លោក នេត សាវឿន...

លោកនេតសាវឿន។រូបថតសហការី

បុរស២នាក់...
តពីទំព័រ១...ខៃមៃសា ឆា្នាំ

២០២០កមា្លាងំនគរបាលមន្ទរី-
បៃឆាំងគៃឿងញៀនបានចាប់-
ឃាត់ខ្លួន ជនសងៃស័យ ឈ្មោះ
សឿងធាវា៉ានៅចណំចុផ្លវូលៃខ
១៦៣ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹង-
កៃងកង២ ខណ្ឌបឹងកៃងកង
រាជធានីភ្នំពៃញដោយរឹបអូស
គៃឿងញៀនបៃភៃទអៃស៍មៃតំ-
ហ្វៃតាមីនទម្ងន់កន្លះគីឡូកៃម។
កៃយការសាកសួរជន-

សងៃស័យខងលើនៃះនៅថ្ងៃទី
៣ខៃមៃសាឆា្នាំ២០២០កមា្លាងំ-
សមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរបៃ-
ឆាំងគៃឿងញៀនបានបន្តធ្វើ
ការឆៃកឆៃរ និងចាប់ខ្លួនជន-
សងៃសយ័មា្នាក់ទៀតឈ្មោះអឿង
ឌីចាន់ណនៅចំណុចផ្ទះជួល
មយួកន្លៃងស្ថតិក្នងុសង្កាត់បងឹ
សាឡាងខណ្ឌទលួគោករាជ-
ធានីភ្នំពៃញដោយបានរឹបអូស
គៃឿងញៀនបៃភៃទអៃស៍មៃ-
តំហ្វៃតាមីន១៦ដុំ ស្មើ១៦
គីឡូកៃម។លោកថា៖«ជន-
សងៃសយ័ទាងំ២នាក់នងិវត្ថុតាង
តៃូវបានមន្តៃីជំនាញយើង
កសាងសំណុំរឿង បញ្ជូនទៅ-
កាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពៃញ
នៅរសៀលថ្ងៃអាទិតៃយ[មៃសិល-

មិញ]នៃះ ប៉ុន្តៃតំណងអយៃយ-
ការអមសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នំពៃញបានបង្គាប់ឲៃយនាំយក
ជនសងៃស័យទាំង២ មកឃុំខ្លួន
ជាបណ្តាះអាសន្ននៅមន្ទីរបៃ-
ឆំាងគៃឿងញៀនវិញដើមៃបីរង់ចាំ
ដំណើរការនីតិវិធីសាកសួរជា
បន្តទៀតនៅពៃកឹថ្ងៃចន្ទនៃះ»។
ករណីដោយឡៃកកមា្លាងំកង-

រាជអាវុធហត្ថខៃត្តសា្វាយរៀង
កាលពីថ្ងៃទី៣ខៃមៃសាឆា្នាំ២០២០
បានចាប់ឃាត់ខ្លួនមន្តៃីយោធា
មា្នាក់ ឈ្មោះងួន បៃុសអាយុ
៣៧ឆា្នាំ សា្នាក់នៅភូមិតាតិប
សង្កាត់-កៃុងបាវិត តាមដីកា
ឲៃយនាំខ្លួនរបស់តុលាការខៃត្ត-
សា្វាយរៀងពាក់ព័ន្ធករណីជួញ-
ដរូថា្នាំញៀន។នៃះបើតាមលោក
សៃីវុតា្ថាមៃបញ្ជាការរងកងរាជ-
អាវុធហត្ថខៃត្តសា្វាយរៀង។
លោក វុតា្ថា បានបញ្ជាក់ថា

ជនសងៃស័យតៃវូបានកមា្លាងំនគរ-
បាលបៃឆាងំគៃឿងញៀនខៃត្ត-
សា្វាយរៀងបញ្ជូនទៅឲៃយខង
សមត្ថកិច្ចជំនាញជាអ្នកអនុវត្ត-
នីតិវិធីបន្ត។
លោក កឹង ឃនស្នងការ-

នគរបាលខៃត្តសា្វាយរៀងបាន
ថ្លៃងថាជនសងៃស័យកំពុងស្ថិត
កៃមនីតិវិធីនៃការសុើបសួរ
របស់មន្តៃីជំនាញ៕

សា្ថាន ទូត អាមេរិក បេគល់ ពេះ បដិមា ដង ខ្លនួ ទេវ រូប ចំនួន ២ដល់ កម្ពជុា វិញ 
រីសុចាន់

ភ្នំពេញៈសា្ថានទូតសហអា-
មៃរិកបៃចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី
៣ខៃមៃសាបានបៃគល់ពៃះ
បដិមាដងខ្លួនទៃវរូបចំនួន២
ដល់កម្ពជុាវិញកៃយពីកៃសងួ
សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមៃរិកបាន
របឹអសូបានកាលពីឆា្នាំ២០០៥
និងឆា្នាំ២០១៧។
លោកឡុងប៉ុណ្ណាសុីរីវត្ថ

អ្នកនាពំាកៃយកៃសងួវបៃបធម៌នងិ
វចិតិៃសលិៃបៈបៃប់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយថាការបៃគល់
រូបបដិមានៃះធ្វើឡើងដោយ-
សារកម្ពជុា និងអាមៃរិកមានកិច្ច-
ពៃមពៃៀងសហបៃតិបត្តិការយូរ-
មកហើយក្នុងការទប់សា្កាត់ការ
ចរាចរវត្ថុបុរាណក៏ដូចជាវត្ថុ-
សិលៃបៈខុសចៃបាប់។កន្លងមក
អាមៃរិកបានជួយកម្ពុជាតាម-
ផ្លវូចៃបាប់ក្នងុការទាមទារវត្ថបុុរាណ
ជាចៃើនតៃឡប់មកកម្ពជុាវិញ។
លោកថ្លៃងថា៖«អាមៃរិកជួយ
កម្ពុជាក្នុងការទប់សា្កាត់ក៏ដូច-
ជាការទាមទារវត្ថុសិលៃបៈតៃឡប់
មកកម្ពុជាវិញ»។
កៃសួងវបៃបធម៌បានបញ្ជាក់

ក្នុងហ្វៃសប៊ុកកាលពីថ្ងៃទី៣
ខៃមៃសាថាកិច្ចខិតខំបៃងឹបៃង

របស់រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុានងិ
អាមៃរកិបានធ្វើឱៃយមានការវលិ-
តៃឡប់មកវិញនៃពៃះបដិមាដៃល
បានចាកចៃញពីកម្ពជុាអស់មួយ-
រយៈកាល។គៃប់ការវលិតៃឡប់
មកវិញនៃវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មៃរ
ពីបរទៃសគឺជាសក្ខីភាពមួយ
ដៃលបង្ហាញពីភាពជាដៃគូនៃ
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការរឹងមាំ។
កៃសួងវបៃបធម៌់ថា៖ «ទោះបី

មានភាពអាសន្នផ្នៃកសខុភាព
ជាសកលដើមៃបីបៃយទុ្ធបៃឆាងំ
នងឹជងំឺឆ្លងកវូដី១៩យ៉ោងណ
ក៏ដោយក៏រូបចមា្លាក់របស់ខ្មៃរ
នៅតៃបានវលិតៃឡប់មកសៃកុ
កំណើតយើងវិញដៃលនៃះគឺ
ជាអត្ថបៃយោជន៍ដអ៏សា្ចារៃយនងិ
ជាសិរីមង្គលមួយសមៃប់បៃទៃស
ជាតិនិងបៃជារាស្តៃខ្មៃរ»។
ពិធីទទួលពៃះបដិមានៃះធ្វើ

ឡើងនៅឯសារមន្ទីរជាតិកៃម
វត្តមានលោកសៃីភឿងសកុណ
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងវបៃបធម៌និងវិចិតៃ-
សិលៃបៈ និងលោកPatrick
Murphyឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមៃរិក
បៃចាំកម្ពុជា។
កៃសួងវបៃបធម៌បញ្ជាក់ក្នងុហ្វៃស-

បុ៊កថាមន្តៃីដៃលបានចូលរួមក្នុង
ពិធីនោះបានបួងសួងឲៃយមានសៃច-
ក្តីសខុចមៃងុចមៃើនពសិៃសឲៃយ

បៃទៃសកម្ពុជានិងបៃជារាស្តៃ
កម្ពជុាទាងំអស់គៃចផតុពីការ-
រាតតៃបាតនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩។
អ្នកនំាពាកៃយសា្ថានទូតអាមៃរិក

លោកសៃីEmilyZeebergមិន-
អាចទាក់ទងដើមៃបីសំុការបញ្ជាក់
បានទៃកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ។
ប៉ុន្តៃលោកPartickMur-

phyតៃវូបានដកសៃង់សម្ដីក្នងុ
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរបស់
សា្ថានទតូដៃលថ្លៃងក្នងុពធិីនៃះ
ថាការបៃគល់បដមិានៃះគជឺា
ផ្នៃកមួយនៃការអនុវត្តអនុសៃស-
រណៈយោគយល់គា្នា (MoU)
ដៃលតៃវូបានចុះហត្ថលៃខក្នងុ
ឆា្នាំ២០១៨រវាងអាមៃរិក និង
កម្ពជុាស្តីពីការដក់កមៃតិហាម-
បៃមនូវការនាំចូលបៃភៃទវត្ថុ
បុរាណរបស់បៃទៃសកម្ពុជា។
លោកPartickថ្លៃងថា៖

«ក្នុងពៃលយើងអបអរសាទរ
ការបៃរព្ធខួប៧០ឆា្នាំនៃការ-
បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាង
សហរដ្ឋអាមៃរិកនិងបៃទៃស
កម្ពជុាការបៃគល់វញិនវូបដិមា
ទាំង២នាថ្ងៃនៃះគឺជាការរំឭក
នវូអ្វីដៃលបៃទៃសយើងទាងំ២
សមៃចបានរួមគា្នា»។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានដដៃល

បញ្ជាក់ថារូបបដិមាទី១គឺជា

ដងខ្លួនទៃវរូបភៃទបៃុសធ្វើពី
ថ្មភក់ជាបៃភៃទបដិមាទោល
នៅសល់ដងខ្លួនគា្មោនពៃះសិរ
ដៃទាំង២ដច់តៃឹមដើមដៃនិង
ជើងទាំង២ដច់តៃឹមភ្លា។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានបន្ត

ថាបដិមានៃះតៃូវរឹបអូសបាន
នៅឆា្នាំ២០១៧នៅពៃលផ្នៃក
សុើបអង្កៃតនៃកៃសងួសន្តសិខុ
មាតុភូមិអាមៃរិកនៅទីកៃុងSan
Franciscoបានទទួលព័ត៌មាន
ទាក់ទងនឹងការលក់ដៃញថ្លៃ
នៅកន្លៃងលក់ដៃញថ្លៃមួយ
នៅCalifornia។មា្ចាស់នៅ
កន្លៃងលក់ដៃញថ្លៃនោះនិយយ

ថាវត្ថុនោះតៃវូបាននំាចូលមក
នៅឆា្នាំ១៩៩២ដោយមានលិខិត
បញ្ជាក់កន្លៃងដើមចៃញពីទីកៃងុ-
បាងកកនៃបៃទៃសថៃដោយដក់
ថា«ខ្លនួខ្មៃរនៅអង្គរវត្ត»។អ្នក-
ជំនាញផ្នៃកវត្ថុបុរាណកំណត់ថា
បដិមានៃះមានតម្លៃនៅលើទផីៃសារ
៧៥០០០ដុលា្លារ។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានដដៃល

បញ្ជាក់ថា រូបបដិមាទី២គឺជា
ដងខ្លួនទៃវរូបភៃទបៃុសធ្វើពី
ថ្មភក់ពណ៌បៃផៃះមានមាឌមាំ
រូបភាពគា្មោនចលនាស្លៀក-
សំពត់ចងកៃបិនមានភ្លីសៃនៅលើ
ជង្គង់គឺមានផ្នត់រាបស្មើសាច់

នៅលើភ្លាខងឆ្វៃងមានផ្នត់
ធំៗលំនំាដូចជាហោប៉ោនៅចំ-
ពីមុខមានផ្នត់រាងកន្ទុយតៃី២
ជាន់ (ផ្នត់ខងលើខ្លី និងផ្នត់
ខងកៃមវៃង)ពាក់ខៃសៃកៃវាត់
លាត២ជាន់។សា្ថានភាពដង-
ខ្លួនទៃវរូបគឺបាត់ពៃះសិរតៃឹម
កដច់ពៃះហស្ថសងខងតៃឹម
ក្លៀកបាក់ជើងសា្តាំកៃមជង្គង់
និងជើងឆ្វៃងនៅសល់តៃមឹភ្លា។
បើតាមសៃចក្តីបៃកាសព័ត៌-

មានដងខ្លួនទៃវរូបនៃះអាច
មានបៃភពចៃញពីបៃសាទ
បាសៃតខៃត្តបាត់ដំបងក្នងុរចនា-
ប័ទ្មកោះកៃររវាងសតវតៃសរ៍ទី១០ឬ
ជាដងខ្លួនពៃះពៃហ្មក្នុងរចនា-
បទ័្មឃា្លាងំនាចងុសតវតៃសរទ៍ី១០
និងដើមសតវតៃសរ៍ទី១១។បដិមា
នៃះតៃវូបានរឹបអូសពីជនល្មើស
នៅខៃកញ្ញាឆា្នាំ២០០៥នៅ
ពៃលកៃសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ
ផ្នៃកគយនិងការពារពៃដំៃននិង
ផ្នៃកសុើបអង្កៃតរបស់កៃសួង
សន្តសិខុមាតភុមូិនៅទកីៃុងLos
Angeles រឹបអូសបានពីក្នុង
ទំនិញមួយផ្នៃកដៃលបានមក
ដល់អាមៃរិកពីបៃទៃសថៃ។
អ្នកជនំាញបៃមាណថាបដមិា
នៃះមានតម្លៃលើទីផៃសារបៃហៃល
១២០០០០ដុលា្លារ៕

ពិធីបេគល់និងទទួលរូបបដិមាកាលពីថ្ងេសុកេ។រូបថតសា្ថានទូតអាមៃរិក



បុរស២នាក់ស្លាប់នៅក្នងុលូដោយ-
សរលូនចូលតាមចាប់ទា១ក្បាល
គឹមសារុំ
 
ភ្នំពេញៈ  បុរស ជា កម្មករ សំណង់ 

២នាក់ បាន ស្លាប់ ក្នុង ពេល 
ដេល កំ ពុង លូន  ចូល ទៅ ក្នុង លូ 
បង្ហូរ ទឹក ស្អុយ  ដើមេបី តាម ចាប់ 
សត្វ ទា ១ កេបាល កាល ពី រសៀល 
ថ្ងេ ទី ៤  ខេ មេស  នៅ ភូមិ តេពាងំ- 
វៀន  សង្កាត់ កេំង ធ្នង់  ខណ្ឌ 
សេន សុខ  រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ  
ដេល សមត្ថ កិច្ច សន្និ ដ្ឋាន ថា  
ជន រង គេះ អាច ថប់ ខេយល់  ស្លាប់ 
ពេះ ក្នុង លូ នោះ គ្មាន ទឹក ទេ  ។

លោក  ហួរ   ម៉េង វ៉ាង  អធិ ការ 
នគរ បាល ខណ្ឌ  សេន សខុ  បាន 
ឲេយ ដឹង កាល ពី មេសិល មិញ ថា  
បុរស ទាំង ២នោះ  ឈ្មាះ  អៀង  
ចាន់ អាន   អាយុ ២៦ ឆ្នាំ  ជា 
កម្មករ សំណង់  និង ម្នា ក់ ទៀត  
ឈ្មាះ  ផាន់  សីហា  ភេទ  បេុស  
អាយ ុ២៤ ឆ្នា ំ មន សេកុ កណំើត 
ភមូ ិតេពាងំ ស្តៅ  ឃុ ំតេ ពាងំ ស្តៅ  
សេកុ រមស ហេក   ខេត្ត ស្វាយ រៀង។ 

  លោក បេប់ ថា៖ « នៅ ក្នុង  លូ 
នោះ  គ្មាន ទឹក ស្អុយ ទេ ហើយ 
ពួក គត់ ស្លាប់ អាច មក ពី ថប់- 
ដង្ហើម  ដោយ សរ គ្មាន ខេយល់ » ។ 

តាម របាយ ការណ ៍សមត្ថ កចិ្ច 
ដេល សេង់ តាម សម្តី សកេសី ថា    
នៅ វេលា ម៉ោង ២ រសៀល  ថ្ងេ ទ ី៤ 
ខេ មេស  បុរស ទាំង ២នោះ 
បាន លូន ចូល ក្នុង លូ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ គ្នា ដើមេបី  ដេញ សត្វទា ១ 
កេបាល កេយ ពី  សត្វ ទា នោះ  
បាន រត ់ចលូ ក្នងុ ល ូទកឹ ស្អយុនៅ 
ទី នោះ។  ពេល នោះ បុរស  ទី ១ 
ចលូ ទៅ ក្នងុ ល ូអស ់ពេល ជា យរូ 
ហើយ មិន  ឃើញ ចេញ  មក វិញ 
សេប់ តេ បុរស ទី ២ លូន ចូល 
តាម  ហើយ ក៏ បាត់ ទាំង ២នាក់ 
ទៅ ។  រ បាយ ការណ ៍បង្ហាញ  បន្ត 
ថា  គេ នោះ ស្តេី ជា បេពន្ធ ជនរ ង- 
គេះ ទី  ១ ដេល អង្គុយ ចាំ ប្តី នៅ 
មត់ លូ មិន ឃើញ ប្តី របស់ ខ្លួន 
ចេញ មក កេ វិញ ហើយ បាត់ 
ទាំង ជន ទី ២ ទៀត នោះ បាន 
ភយ័  រត ់ទៅ បេប ់អ្នក ភមូ ិកេយ  
មក អ្នក ភូមិ បាន ប្តឹង ទៅ សមត្ថ- 
កិច្ច ។  បនា្ទា ប់ ម ក អាជា្ញា ធរ មូល- 
ដ្ឋាន រួម ទាំង នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ 
កេងំ ធ្នង ់ជយួ អន្តរា គមន ៍កាយ  
តាម រក ជន រង គេះ ទើប បេទះ 
ឃើញ បុរសទាំង ២នាក់ ដេល 
បាត់ ក្នុង លូ នោះ ស្លាប់ ៕

ថ្ងេចន្ទ ទី៦ ែខមេស ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ពលរដ្ឋចោទអាជ្ញាធរថាយកប្ឡាយរដ្ឋមក
គ្ប់គ្ងដើម្បីលក់ទឹកឲ្យប្ើក្នងុវិស័យកសិកម្ម
សុទ្ធគឹមសឿន

ពេវេងៈ អាជា្ញាធរ ឃុំ ឫសេសី - 
សេកុ  នេ សេកុ ពាមជរ  ខេត្ត ពេ វេង  
យក បេឡាយ ទឹក របស់ រដ្ឋ ៣ខេសេ 
ដេលមន បេវេង ព៤ី-៦ គឡីមូ៉េតេ 
ទៅ គេបគ់េង ផា្ទាល ់ ដើមេប ីលក ់ទកឹ 
បេឡាយ ឲេយ ពលរដ្ឋ ក្នុង ឃុំ ទាំង- 
ឡាយណា  ដេលចង់ បូម ទកឹ ដក-់ 
សេ  ឬ ចង់សេច សេព ដំណាំ  គឺ 
តេវូតេ ទញិ ទកឹ ព ីអាជា្ញាធរ ក្នងុ តម្លេ 
៤៥មុនឺ រៀល ក្នងុ ១ហកិតា។ នេះ  
ប ើ តាម ការអះអាង របស ់តណំាង 
ពលរដ្ឋ ចំនួន ៣ពាន់ គេួសរ ។

លោក ដ ំមៀន  តណំាង ពល រដ្ឋ   
ចនំនួ ៣ពាន់ គេសួរ នៅ ភមូ ិឈើ- 
ទាល  នេ ឃុ ំ សេកុ ខាងលើ  នយិាយ    
កាលព ីសបា្តៅហ ៍មនុ  ថា  បេឡាយ 
ទកឹ ទាងំ ៣ខេសេ  ដេល អាជា្ញាធរ យក- 
មក គេប់គេង សមេប់ លក់ ទឹក ឲេយ 
ពលរដ្ឋ នេះ  ជា ជនំយួ របស ់លោក 
ឧកញ៉ោ ប៉េន នួន  ទីបេឹកេសា លោក 
ស ខេង  ឧបនាយក រដ្ឋមន្តេ ី រដ្ឋ មន្តេ ី  
កេសួង មហាផ្ទេ។ បេឡាយ ទាំង 
៣ ខេសេ  តេូវបានជីក  និង សង សង់   
តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៤  ប៉ុន្តេ អាជា្ញាធរ 
បានកំណត់ យក បេឡាយនេះ  
ដោយ តមេូវឲេយ ពល រដ្ឋ បង់លុយ 
២០ មុនឺរៀល  បើ ចង ់បមូ ទកឹ   ដក-់ 
សេ ឬ សេច សេព ដំណាំ។

លោក ថា  កាលពី ឆ្នាំ២០១៧  
អាជា្ញាធរ បានដំឡើង តម្លេ ៣០ 
មុឺនរៀល  ហើយ រហូត មកដល់ 
ឆ្នាំ២០១៩ និង ឆ្នាំ២០២០នេះ 
សេប់តេ អាជា្ញាធរ  ដំឡើង តម្លេ  
ដល់ទៅ ៤៥ មុឺន រៀល។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ គេន់តេ 
ឆ្ងល់  ថា  ដី បេឡាយ របស់ រដ្ឋ ប៉ុន្ដេ 
លោក មេឃុនំងិ បក្ខ ពកួគត ់បេរ ជា   
យក ធ្វើជា បេយោជន៍ ផា្ទាល់ ខ្លួន 
គត់ ទៅវិញ  គឺ លក់ ទឹក បេឡាយ 
នោះ  បេសនិ មន ពលរដ្ឋ ណា ចង ់
បមូទកឹ ដក ់សេ  ឬ សេច ដណំា ំ 
តេវូ ចណំាយ ៤៥មុនឺ រៀល។ បើ គ្មាន   
លុយ ឲេយ សេូវ ទៅ អាជា្ញាធរ  ១៨០ 
គីឡូ កេម។ បេសិន គ្មាន លុយ  ឬ 
គ្មាន សេូវ ឲេយ អាជា្ញាធរ ទេ  ពលរដ្ឋ 
គ្មាន សិទ្ធិ បូមទឹក នេះ ទេ»។

អ្នក សេី ឡេង ស មៀ  ពលរដ្ឋ 
ម្នាក់ ក្នុងចំណោម អ្នកផេសេង ទៀត  
រស់នៅ ភូមិ ឈើទាល  ឃុំ ឫសេសី - 
សេកុ ថ្លេង ថា  អ្នកសេ ីបាន បមូ ទកឹ 
ព ីបេឡាយ ដេល អាជា្ញាធរ គេប ់គេង   
ដក់ សេ ទំហំ ១ហិកតា  ហើយ  
ចំណាយ លុយ អស់៤៥មុឺន រៀល 
ឲេយ ទៅ អាជា្ញាធរ។ អ្នកភូមិ ក្នុង ឃុំ 
ឫសេសី សេុក  តេងតេ ធ្វើសេ ចំនួន  
៣ដង  ក្នុង ១ឆ្នាំ  កេយពី លោក 
ឧកញ៉ោ ប៉េន ននួ  ជយួ ជកី បេឡាយ   

នេះ កាលពី ឆ្នាំ២០១៤ ។
អ្នកសេ ីនយិាយថា ៖«ចាបព់ ីឆ្នា ំ

២០១៤មក  ពួក ខ្ញុំ តេូវ ចំណាយ 
លុយ  រហូត  បេសិន ចង់ បូមទឹក 
ដក់  សេ  ហើយ តម្លេ តេង កើន- 
ឡើង ព ី១ឆ្នា ំទៅ ១ឆ្នា។ំដចូ្នេះ ឆ្នា ំនេះ  
ពកួ ខ្ញុ ំជា ពលរដ្ឋ  អពំាវនាវ ឲេយ អាជា្ញា- 
ធរ  ទម្លាក ់តម្លេឬ ដក ់បេឡាយ នេះ   
បេើបេស់ រួម គ្នា ដោយ គ្មាន បង់- 
លុយ តេម្ដង។ ពេះ បើ បង់លុយ 
ដូចនេះ  ពួក ខ្ញុំ ជួប បញ្ហា ជីវភាព 
ចេើន  ដោយសរ ដំណំា សេូវ នៅ 
ឆ្នាំ ខ្លះ មិនបាន ទទួល ផល ល្អ ទេ  
ហើយ ឆ្នា ំខ្លះ បានតេមឹតេ ចណំាយ 
ឲេយ ថ្លេ ទឹក  និង ថ្លេ ជី ប៉ុណោ្ណោះ»។ 

លោក នួន ម៉េង  មេឃុំ ឫសេសី - 
សេកុ ចេនចោល ការចោទ បេកាន់     
នេះ ដោយអះអាង ថា  ការលើក- 
ឡើង របស ់ពលរដ្ឋ នងិ ជនខលិ ខចូ   
មយួចនំនួ នេះគជឺា ការ មលួ បង្កាច់   
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ទំាង សេុង។ 
លោក ថា  ទឹក ក្នុង បេឡាយ នេះ  
ពិតជា មន ការ គេប់ គេង ដោយ 
អាជា្ញាធរ មេន  ប៉ុន្ដេ បង់ លុយ តេឹម 
២០មុឺន រៀល ប៉ុណោ្ណោះ សមេប់ 
សេ ១ហិកតា  ហើយ តម្លេ គ្មាន 
ការបេ បេួល អ្វី ទេ  ពោល គឺ ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ២០១៤មក មេ៉្លះ។

លោក មេឃុំ  បញ្ជាក់ថា ៖«រឿង 
ហ្នឹង មន ឧកញ៉ោ ប៉េន នួន  នៅ ពី 
កេយខ្នង  ចា ំញុះញង ់ឲេយ ពលរដ្ឋ 
តវ៉ា ជាមួយ អាជា្ញាធរ ឃុំ  ពេះ 
ឧកញ៉ោ ហ្នងឹ  ក ៏ចងប់ាន ដ ីបេឡាយ 
ទាំង ៣ខេសេ ហ្នឹង ដេរ។ គត់ ឲេយ ខ្ញុំ សុី- 
ញ៉េ កាត់ ដី បេឡាយ ឲេយ គត់  គត់ 
យកទៅ គេបគ់េង ដើមេប ីងយ សេលួ  
គត់ បង្កើត កេុមហ៊ុន នៅ ក្នុង  ឃុំ ខ្ញុំ 
ហ្នងឹ  ហើយ បេើបេស ់ទកឹ បេឡាយ   
ហ្នឹង។ អ៊ីចឹង បានជា គត់ តេងតេ 
មក ញុះ ញង ់ឲេយ ពលរដ្ឋ ស្អប ់អាជា្ញា- 
ធរ។ ពលរដ្ឋ ភាគចេើន នៅក្នុង ឃុំ 
គ្មាន អ្នក តវ៉ា ទេ  គឺ គត់ ពេញចិត្ត 
តម្លេ ២០មុឺន រៀល ហ្នឹង  គឺ មនតេ 
បក្ខពួក ឧកញ៉ោ ប៉ុនា្មាន នាក់ ទេ 

ដេល  នាំគ្នា តវ៉ា ហ្នឹង»។
លោក សេង ធា  អភិបាល សេកុ 

ពាម ជរ  បញ្ជាក់ ដេរថា   ទំនាស់ 
ផលបេយោជន៍ ទឹក បេឡាយ  នេះ  
ភាគ ីទាងំ សង ខាង បានដក ់ពាកេយ- 
បណ្ដឹង ទៅ តុលាការ  និង រដ្ឋបាល 
ខេត្ត ពេវេង ជួយ ដោះ សេយ។ 
ប៉នុ្ដេ លោក មនិទាន ់ទទលួ ដណំងឹ 
អ្វី ពី ដំណោះ សេយ ទេ។ 

លោក បា នបន្ថេមថា  លោក ក៏ 
ធា្លាប់បាន ចុះ ទៅ សមេបសមេួល 
ជាចេើន លើក ហើយ  ដេរ  ប៉នុ្ដេ ភាគ ី
ទំាង២ មនិ យល់ពេម តាម ដ ំណោះ- 
សេយ លោក ទេ។

លោក ថ្លេងថា ៖«នៅពេល ដល់ 
ដេ  តលុាការ  វ ផតុដេ ខ្ញុ ំហើយ។ ខ្ញុ ំ
មនិអាច ដោះសេយ បានទេ  លុះ- 
តេ តេមន បញ្ជា អ្វី ពី តុលា ការ។ 
ប៉នុ្ដេ បើ គ្មាន ការសមេច ណាមយួ 
ពី តុលាការ  គឺ ខ្ញុំ បាន តេឹម ការពារ 
សន្ដិសុខ  កុំ ឲេយ ភាគី ទាំង២ បង្ក- 
ហងិេសា ដកគ់្នា  ហើយ ខ្ញុ ំចង ់ឲេយ ភាគ ី
ទាំង២ សមេប សមេួល គ្នា»។

អភបិាល ខេត្ត ពេវេង  លោក ជា 
ស ុមេធ ី ព ីមេសលិមញិ  មនិទាន ់អាច 
ទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ 
ករណី នេះ បានទេ  ដោយ ទូរស័ព្ទ 
លោក គ្មាន អ្នក ទទួល។

លោក ឧកញ៉ោ ប៉េន ននួ  ដេលជា 
អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន  សុី ខេ អេ 
(CKA)ផង នោះ  ថ្លេង  ថា  កាលព ី
ឆ្នាំ២០១៤  លោក បាន បើក ការ- 
ដ្ឋាន កាយ ដី បេឡាយ ចំនួន ៣ខេសេ 
តាម ការស្នើសុ ំរបស ់លោក មេភមូ ិ 
នងិ មេឃុ។ំ  បេឡាយ នមីយួៗ មន 
បេវេង ចនោ្លាះ ព៤ី ទៅ ៦ គឡី ូម៉េតេ  
ដើមេបី បមេើ ផល បេយោជន៍ រួម ឲេយ 
ពល រដ្ឋ ក្នុង  ឃុំ ឫសេសី សេុក ។

លោកឧកញ៉ោ បាន បន្តថា  
បនា្ទាបព់ ីបេឡាយ នេះ  តេវូបាន- 
សងសង ់រចួ  អាជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន 
បាន តមេូវ ឲេយ បេជាពលរដ្ឋ បង់- 
លុយ  បេសិនបើ មន អ្នក ចង់ 
បមូ  ទកឹ ព ីក្នងុ បេឡាយ ដក ់សេ  

ឬ ដណំា ំរបស ់ខ្លនួ ដេល នៅកេបេរ 
បេឡាយ ទាងំ ៣ខេសេ នោះ  ដោយ 
ក្នុង ១ ហិកតា តេូវ បង់ លុយ ៤៥ 
មុឺន រៀល  ឬ សេូវ ចំនួន ១៨០ 
គីឡូ កេម។ បនា្ទាប់មក បេជា- 
ពលរដ្ឋ ធ្វើ សេូវ លេង បាន ផល 
ល្អ  គ្មាន លុយ បង់ ឲេយ អា ជា្ញាធរ  
ពួកគត់ បានមក ប្ដឹង លោក ឲេយ 
ជួយ ដោះ សេយ។

លោកឧកញ៉ោ  ប៉េន ននួ បាន- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ គ្មាន បំណង 
អាកេក់ ដូច មេឃុំ និយាយ បង្ខូច 
កិត្តិ យស ខ្ញុំ ទេ  គឺ ខ្ញុំ គេន់តេ ចង់ 
ឲេយ អាជា្ញាធរ ឈប់ យក លុយ ពី 
បេជាពលរដ្ឋ ដេល បាន បូមទឹក 
បេឡាយ នេះ ។  ពេះ បើ នៅតេ 
បន្ត យក លុយ ពី ពួកគត់ ទៀត  
គត់ គ្មាន លុយ បង់ ឲេយ ទេ។ មួយ 
រយៈ ចុងកេយ នេះ  ផលដំណាំ 
សេូវ ពួកគត់  ក៏ មិនសូវ បានល្អ  
លក់បាន តម្លេ ថោក  និង គត់ 
តេវូការ ទទូាត ់ថ្លេ ច ំណាយ ផេសេងៗ  
ទៀត។ អ៊ចីងឹ ពកួគត ់ពតិជា ជបួ 
ការលំបាក ហើយ»៕

បេឡាយនៅពេវេងដេលពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរយកទឹកលក់សមេប់ធ្វើកសិកម្ម។ រូប  FB
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ជាង១០០នាក់លើកគ្នាមករំដោះគោយន្តដឹកឈើយកទៅអស់ ក្រោយបង្ក្រោបបាន
សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ស្ពឺៈ មនុសៃស បៃមាណ ជាង 
១០០នាក់ លើក គ្នា មក រំដោះ គោយន្ត  
ហើយបាន បើក រត ់គៃច ខ្លនួ អស ់ កៃយ ពី   
អង្គការ ការពារ ធន ធាន ធម្មជាត ិសហ ការ   
ជាមយួ មន្តៃ ីរដ្ឋបាល ពៃឈើ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ 
បានចុះ បង្កៃប គោយន្ត ដឹកជញ្ជូន ឈើ 
ខុសចៃបាប់ចំនួន ២០គៃឿង  និង រឹបអូស 
ឈើ  ជិត ២០ម៉ៃតៃ គុប  នៅ ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ ភ្នំ ឱរ៉ាល់  កាលពី ថ្ងៃទី៤  មៃសា។

បៃធាន អង្គការ បៃឆំង អំពើ ពុក- 
រលួយ ទប់សា្កាត់ ការបំផ្លាញ ធនធាន 
ធម្មជាត ិ នងិ ការពារ សទិ្ធ ិពលរដ្ឋ (AC-
NCI PO) លោក  ជា ហ៊ាន  បានបៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា  ក្នុង បៃតិ- 
បត្តិការ ចុះបង្កៃប បទលើ្មស ពៃឈើ 
នៃះ  លោក បាន សហការ ជាមួយ មន្តៃី 
ឧទៃយានុរកៃស ចំនួន ១៤នាក់។ ពួកគៃ 
មានភារកិច្ច បៃចំាការ នៅតាម គោល- 
ដៅ នីមួយៗ  ដៃលមាន សា្នាក់ ការរង អូរ- 
តៃវ  សៃកនិ  ភ្នតំចូ  ទកឹពុះ  ខៃសាល ់ នងិ 
សា្នាក់ ការរង មួយ ចំនួន ទៀ ត នៅ តំបន់ 
អភិរកៃស ជួរ ភ្នំកៃវាញ កណ្ដាល  និង 
ភ្នំកៃវាញ ខាង តៃបូង ។ 

លោក បានបន្ថៃមថា  កៃុម ការងារ 
បាន បៃទះឃើញ គោយន្ត ចំនួន  ២០ 
គៃឿង  នងិ ឈើដលុ  នងិ ឈើ អារ រចួ ដឹក 

នៅលើ គោយន្ត សរុប ជិត ២០ម៉ៃតៃ- 
គុប។ ប៉ុន្ដៃ ភា្លាមៗ នោះ មា្ចាស់ គោ យន្ត 
ដកឹឈើបាននាគំ្នា បៃមាណ ១០០នាក ់
មក រំដោះ យក គោយន្ត  រួច ទមា្លាក់ ឈើ 
ចោល  ហើយបើក រត់ គៃចខ្លួនបាត់ 
សៃមោល។

លោក បន្តថា  សកម្មភាព ដឹកជញ្ជូន 
ឈើដុល  ឈើ អារ  តាមរយៈ គោយន្ត  
រទៃះគោ  និង រថយន្ត  នៅតៃមាន ជា 
ហរូហៃ  ដោយ ដកឹជញ្ជនូ ឈើ កាត ់តាម- 
សា្នាក់ ការរង នីមួយៗ ជាហៃតុ ធ្វើ ឲៃយ 
បាត់បង់ ពៃឈើ នៅក្នុង តំបន់ អភិរកៃស  
ទើប លោក បាន ស្នើសុ ំសហការ ជាមយួ 
មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស ចុះទៅ ទីតាំង នោះ 
ផ្ទាល។់ ភមូ ិសាស្តៃ ភ្ន ំឱ រ៉ាល ់ មនិមៃនជា 
គោលដៅ កាប ់ឈើ របស ់ជន ខលិ ខចូទៃ  
ប៉ុន្ដៃ តំបន់ នៃះជាកន្លៃង ចៃក ដឹកជញ្ជូន 
ឈើ ចៃញចូល យ៉ាង សកម្ម។

លោក ជា ហ៊ាន  បញ្ជាក់ថា ៖«នៅ 
ពៃល ពួក ខ្ញុំ បាន ចូល លៃបាត នៅក្នុង ពៃ  
បាន បៃទះឃើញ គោយន្ត ២០គៃឿង  
កំពុង ដឹក ឈើ  ហើយ ពួក ខ្ញុំ បាន ឃាត់ 
ពកួគៃ។ សៃបត់ៃ មយួសន្ទុះ កៃយ មក  
មាន អ្នក មក រដំោះ គោយន្ត  ដោយ មាន 
កាំបិត  ពូថៅ  ដំបង  និង មាន កាំភ្លើង 
កៃច្នៃ   ហើយ សៃក គំរម ពួក ខ្ញុំ  ហើយ 
ពកួ ខ្ញុ ំបាន ដកថយ បន្ដចិ  ពៃះ បារម្ភ ព ី
សុវត្ថិភាព។ សៃប់តៃ ពួក គៃ បាន- 

ទមា្លាក់ ឈើ ចោល  ហើយ នាំគ្នា បើក- 
គោយន្ត គៃចខ្លួន អស់»។

លោក ហ៊លុ មា៉ា រ៉ា  អនបុៃធាន ការយិ- 
ល័យ ដៃនជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ ឱ រ៉ាល់ ថ្លៃង 
សៃដៀង គ្នា ពី មៃសិលមិញ  ដៃរថា  លោក 
និង កៃុមការងារ ចំនួន ១៣នាក់ ផៃសៃង 
ទៀតបាន ចូលរួម ក្នុង បៃតិបត្តិ ការចុះ- 
លៃបាត ជាមួយ លោក ជា ហ៊ាន  ដៃរ។ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ចុះ លៃបាត នោះ  បាន ជួប- 
បៃទះ  និង ឃាត់ គោយន្ត ដឹកឈើ ល្មើស- 

ចៃបាប ់ចនំនួ ២០គៃឿង  ប៉នុ្ដៃ ពកួគៃ បាន នា ំ
បក្ខពួក មក រំ ដោះ យក គោ យន្ត ទៅវិញ  
ហើយ រត់គៃច ខ្លួន អស់។

លោក បន្តថា  ដោយសារ កមា្លាងំ សមត្ថ- 
កចិ្ច មាន ចនំនួ តចិ  មនិអាច តតាងំ ជាមយួ 
កៃមុ ជនល្មើស ទាងំនោះ បាន ទៃ។ ដចូ្នៃះ  
កមា្លាំង បាន ដកថយ បន្ដិច។ លោក ជំរុញ 
ឲៃយ មានការ ចូលរួម បន្ថៃម ទៀត ពី ដៃគូ 
ពាក់ព័ន្ធ  ដើមៃបី ការពារ ពៃឈើ កម្ពុជា ឲៃយ 
បាន គង់ វងៃស។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង អត់ អាច 
អនវុត្ត ចៃបាប ់ភា្លាមៗ នៅក្នងុ ពៃ ហ្នងឹ បាន ទៃ  
ពៃះ កមា្លាំង យើង តិច  ហើយ ជន ល្មើស  
សុទ្ធ តៃ មាន កាំបិត  ពូថៅ  ដំបង  នៅក្នុង 
ដៃ។ បើ យើង នយិយ តងឹរុងឹ ដាក ់ពកួគត ់ 
គឺ ចៀស មិន ផុត ប៉ះទង្គិច គ្នា ទៃ។ ដូច្នៃះ- 
ហើយ យើង ដកថយ សនិ  ហើយ ពកួគត ់
ក៏ មិន ហ៊ាន ធ្វើបាប យើង ដៃរ»។

គួរ រំឭកថា  កាលពី ថ្ងៃទី៣១  ខៃមីនា  
លោក  ជា ហ៊ាន  ដាក់ លិខិត មួយ ស្នើសុំ 
កិច្ចសហការ ជាមួយ មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស 
បរសិា្ថាន ដៃល បៃចាកំារ នៅតាម សា្នាកក់ារ 
នីមួយៗ ដើមៃបី បិទ ចៃក ដឹកឈើ ចៃញពី 
តបំន ់អភរិកៃស ដៃនជមៃក សត្វពៃ ភ្ន ំឱ រ៉ាល ់
និង តំបន់ អភិរកៃស ជួរ ភ្នំកៃវាញ កណ្ដាល  
និង តំបន់ អភិរកៃស ជួរ ភ្នំកៃវាញ ខាងតៃបូង  
ដើមៃបី ជំរុញ ឲៃយ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស បរិសា្ថាន 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ស្ដីពី តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ។  

លិខិត ឲៃយ ដឹងថា  សកម្មភាព កាប់- 
បំផ្លាញ ពៃឈើ ក្នុង តំបន់ អភិរកៃស នោះ គឺ 
ស្ថិតនៅ ពៃំបៃទល់ សៃុក ថ្មបាំង  និង សៃុក 
សៃ អំបិល  ខៃត្ត កោះកុង  ជាមួយ សៃុក 
កៃវាញ  នងិ សៃកុ វាលវៃង  ខៃត្ត ពោធិ៍សាត ់ 
ដោយ ដឹក ឆ្លង តំបន់ភ្នំ ឱរ៉ាល់  ខៃត្ត កំពង់- 
ស្ព ឺ កាត ់តាម សា្នាក ់ការរង នមីយួៗ ខាងលើ 
នៃះ។ ប៉ុន្ដៃ សមត្ថកិច្ច មួយចំនួន មិនសូវ 
បង្កៃប  ដចូ្នៃះ លោក ស្នើ ឲៃយ បទិ ចៃក ចៃញ-  
ចូល តំបន់ ទាំង នោះ៕

លោកជា ហ៊ាន(កណ្តាល)និងមន្ត្រឧីទ្រយានុរក្រសចុះប ង្ក្រ បបទល្មើសព្រឈើនៅឱរ៉ាល់ថ្ង្រ៤ម្រសា។ រូប ជា ហ៊ាន
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សកម្មជនព្រៃឈើធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្រៃយលុបបំបាត់រោងចក្រៃអារឈើ
 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញ ៈ សកម្មជន ពៃ ឈើ  
និង សិទ្ធ ិមនុសៃស បាន នំាគ្នា ធ្វើ យុទ្ធ  - 
នា ការ ដើមៃបី ទាម ទារ ឱៃយ រដ្ឋា - 
ភិបាល យកចិត្ត ទុក ដក់ លុប- 
បំបាត់ ការ កាប់ បំផ្លាញ ពៃ ឈើ 
ដោយ លុប បំបាត់  រោង ចកៃ អារ - 
ឈើ នៅ ទូទាំង បៃទៃស  ដៃល 
យុទ្ធនាការ នៃះ  បានចាប់ផ្ដើម 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១  មៃសា រហតូដល់ ការ- 
ទាមទារ ទទួលបាន ជោគ  ជយ័ ។ 
ប៉ុន្តៃ មន្តៃី រដ្ឋាភិបាល  មិន ចាប់- 
អារម្មណ៍ ចំពោះ ការ ធ្វើ យុទ្ធ- 
នាការ នៃះ ទៃ  ដោយ ថ្លៃង ថា ការ- 
ទប់ សា្កាត់ បទ ល្មើស ពៃ ឈើ  គ ឺតៃវូ 
បាន ធ្វើ ឡើង តាម ចៃបាប់ ។ 

 យុទ្ធនាការ របស់ យុវជន ដៃ ល 
ជា សកម្មជន បរិសា្ថាន  និង សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស នៃះគឺ ទាមទារ ឱៃយ រដ្ឋា ភិបា ល 
បញៃឈប់ ការផ្ដល់ លិខិត អនុ ញ្ញា ត 
ឱៃយ ដឹកជញ្ជូន ផល  និង អនុផល 
ពៃ ឈើ បិទ រោងចកៃ អារឈើ 
នៅ ទូទំាងបៃទៃស និង ដើមៃបី អំពាវ- 
នាវដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ទាំ ងអស ់
ចូលរួម ការពារ  និង ទប់សា្កាត់ 
ការកាប់បំផ្លាញ ពៃឈើ ។ 

 លោក ហៃង សៃស់ សកម្មជ ន  
ពៃឈើ  នៅ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  ថា យុទ្ធ នា កា រ   
នៃះ គ ឺធ្វើ ឡើង  ៣ ដណំាកក់ាល  
ដោយ ទី១ ផៃសព្វផៃសាយ តាម 
បណា្ដាញ អីនុធណឺតិ ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី
១ ដល ់ថ្ងៃទ ី១០។ ទ ី២ ដើរ ជិះ ម៉តូ ូ

ឬ គោយន្ត នៅ ទូទាំង ខៃត្ត ទំាង  
៤ នៃ តំបន់ ពៃ ឡង់  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 
២២ ដល ់ថ្ងៃទ ី២៧ មៃសា នងិ ទ ី
៣ ធ្វើ យុទ្ធនា ការដើរ ជិះ ម៉ូតូ ឬ 
គោយន្ត នៅ ទូទាំងបៃទៃស  
រហូត ទាល់តៃ រដ្ឋាភិបាល យក - 
ចិត្ត ទុកដក់ ទប់ សា្កាត់  បទ ល្មើ ស  
ពៃ ឈើ ។   លោក ថ្លៃង ថា ៖« នៅ 
ទូទាំងបៃទៃសគឺ យើង ធ្វើ យុទ្ធ - 
នាការ ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ ដើមៃបឱីៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ យល់ អំពី សារៈ- 
សំខាន់ នៃ ការការពារ ធនធាន 
ធម្មជាតិហើយ បៃសិនបើ បា ត់ - 
បង់ ធនធាន ធម្មជាតិ ទៅ តើ រង 
ផលប៉ះពាល់ អី ខ្លះ ។ អ៊ីចឹង ធ្វើ 
យទុ្ធ នាការ ហ្នងឹដើមៃបឱីៃយ ពល រដ្ឋ  

ចូលរួម ទប់សា្កាត់ ការកាប់ បំផ្លា ញ  
ពៃឈើ  និង ការ បរបាញ់ សត្វ 
ពៃ » ។   លោក បន្តថា ៖« យុទ្ធនា - 
ការ នៃះ ធ្វើឡើង ដោយ កៃុម 
បរសិា្ថាន  នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស ដោយ 
មិនមាន សា្ថាប័ន ណា ជា អ្នក ផ្ដួច- 
ផ្ដើម ទៃ គ ឺរមួគ្នា ធ្វើ ដៃល សទុ្ធ តៃ 
ជា អ្នក សៃឡាញ់ ធន ធាន  ធម្មជា តិ 
និង មាន ទំាង បណា្ដាញ សហគ ម  ន៍  
នៅ តាម បណា្ដា ខៃត្ត មួយ ចំនួន 
ក៏បាន ចូល រួម ដៃរ » ។ 

 លោក ហៃង សៃស់ បញ្ជាក់ 
ថា មក ដល់ពៃលនៃះគឺមាន អ្ន ក 
ចូល រួម ជិត ១០០ នាក់ ហើ យ 
ខណៈ លោក អះអាង ថា ការធ្វើ 
យុទ្ធនាការ នៅពៃល នៃះគឺ សា្វា   - 

គ មន ៍មនសុៃស គៃប ់បៃភៃទ  ដៃល 
ចង់ ចូលរួម ការពារ ធនធាន ធម្ម   - 
ជាតិ រាប់ ចាប់តាំងពី ពៃះសងៃឃ 
កៃមុ យុវជនរហូត ដល់ កងក មា្លា ំង  
បៃដប់  អាវុធ គៃប់ បៃភៃទ និង 
មន្តៃី តុលាការ  ជាដើម ។ 

 កៃុមយុវជន មួយចំនួន  បាន 
ចាប ់ផ្ដើមថត បង្ហោះ របូថត  នៅលើ 
ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក  ដោយ កាន់ បដ 
ដៃល ខ្លះ សរសៃរថា « បិទ រោង- 
ចកៃ អារឈើ នៅ ទូទំាង បៃទៃស » ។ 

ប៉នុ្តៃ មន្តៃ ីរដ្ឋាភបិាល មនិបាន 
ចាប់ អា ម្មរណ៍  ចំពោះ ការធ្វើ 
យុទ្ធ  នាការ នៃះ ឡើយ ដោយ 
បាន អះអាង ថា ការ ទប់ សា្កាត់ 
បទល្មើស ពៃឈើ គឺ តៃូវ អនុវត្ត 

ទៅតាម ចៃបាប់ ។ 
 លោក សួន សុវណ្ណ អ្នក- 

នាំពាកៃយ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ  នៃ 
កៃសួង កសិ កម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ 
និង នៃសាទ បាន លើក ឡើង ថា 
កន្លង មកមាន រោង ចកៃ អារ ឈើ   
ខសុ ចៃបាប ់ជា បន្តបនា្ទាប ់តៃវូបាន 
បង្កៃប ហើយ ចំពោះ កៃុមហ៊ុន 
ដៃល ទទួល បាន ដី សមៃបទាន 
សៃដ្ឋកិច្ច គឺ អនុញ្ញាតឱៃយ កាប់ 
ឈើ ក្នុង ដី សមៃបទាន ប៉ុណ្ណោះ 
ដើមៃបី កៃច្នៃ យក ទៅ ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង 
ទីផៃសារ ។   លោក បន្តថា រដ្ឋា ភិបា ល  
មិនអាច លុបបំបាត់ រោងចកៃ 
កៃច្នៃ ឈើ  បានឡើយ ពៃះ កម្ព ុជា 
មាន តមៃូវការ ឈើ ដៃល កៃ ច្នៃ 
ទាងំ នោះ ហើយ រោង ចកៃ ទាងំ- 
នោះក៏បាន បង់ពន្ធ ជូន រដ្ឋ ដៃរ ។ 

 លោក បន្តថា ៖« កាលណា  
( កៃុ  មហ៊ុន ) ឈូសឆយ ទៅ គឺ 
អាច យក ផល  និង អនុផល ពៃ - 
ឈើ យកមក កៃច្នៃហើយ កប៏ា ន 
បង់ ពន្ធ ជូន រដ្ឋ គៃប់ ចំនួន ដៃរ » ។ 

 លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខា- 
ធកិារ  នងិ ជា អ្នក នាពំាកៃយ កៃស ួង  
បរិសា្ថាន បាន  ថ្លៃង យ៉ាង  ខ្លី ថា 
រដ្ឋាភិបាល ការពារ ធនធាន ធម្ម - 
ជាតិ គឺ ធ្វើ ឡើង សៃប ទៅ តាម 
ចៃបាប ់។   លោក បន្ត ថា៖ « កៃសងួ 
បរិសា្ថាន  និង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
នានា គឺ អនុវត្ត ទៅតាម ការងារ 
របស ់យើងហើយ សៃប ទៅ តា ម  
ចៃបាប ់ស្ដពី ីតបំន ់ការពារ ធម្ម ជា ត ិ
និង ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ » ។ 

 ការធ្វើ យទុ្ធនាការ នៃះបាន ធ្វើ  
ឡើង បនា្ទាប់ ពី សកម្ម ជន ពៃ ឈើ  
និង បណា្ដាញ សហគមន៍ ពៃ ឡ ង់ 
បាន រាយ ការ ណ៍  កាល ពី ចុង- 
សបា្ដាហ៍ មុន ថា នៅក្នុង អំឡុង 
នៃ ការ ផ្ទុះឡើង ជងំឆឺ្លង ក ូវដី ១៩ 
បទល្មើស  ពៃ ឈើ នៅក្នងុ តបំន ់
ពៃ ឡង់  កំពុងមាន ការកើន ឡើ ង 
ខា្លាំង ជាង មុន ដោយ សារ កៃុម - 
ហ៊ុន ចំនួន  ៣ ដៃល ទទួល បាន 
ដីស មៃបទាន សៃដ្ឋកិច្ច  នៅក្នុង 
តំបន់ ពៃ ឡង់ មាន ដូច ជា កៃុម   - 
ហ៊នុ សុ ីង បាយ អ ូថៃ ក (Think 
BIOTECH CAMBODA) 
កៃុមហ៊ុន អង្គរ បា្លាយ វូដ (Ang-
kor Plywood) និង កៃុមហ៊ុន 
ធី ងា៉ា បាន បៃើ កៃុមកម្មករ ចូល 
កាប់បំផ្លាញ ពៃឈើ  នៅក្នុង 
តំបន់ ពៃ ឡង់ ដោយ កាប់ ផ្ដួ ល - 
រំលំ ដើមឈើ ហើយ ដឹកឈើ 
ទំាងនោះ  ចូល ទៅ  រោង ចកៃ ដៃ ល  
ស្ថិត នៅកៃបៃរ តំបន់ ពៃ ឡង់ មុន 
នឹង ដឹក ចូល ទៅក្នុង កៃុម ហ៊ុន  
ធំ ។   ប៉ុន្តៃ  ទោះ យ៉ាង ណា មន្តៃី 
កៃសួងប រិសា្ថាន  អះអាង ថា 
បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាត ិក្នងុ 
តំបន់ ពៃ ឡង់គឺ នៅសល់តៃ បទ-   
ល្មើស ខា្នាត តូច ដៃល បៃពៃឹត្ត - 
ឡើ ង ដោយ ពលរដ្ឋ រស់នៅ 
ជុំវិញ តំបន់ ពៃ ការពារ នៃះ 
ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ ដៃល កៃុម ហ៊ុន 
ទាំង ៣ ខាង លើ ដៃល រង ការ- 
ចោទ បៃកាន់ មិន អាច  ទាក់ ទង 
សុំ អធិបៃបាយ បាន ៕

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ   រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុាបាន សមៃ ច 
អនញុ្ញាត ឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ បរទៃស ដៃ ល  
បាន មក ដល ់កម្ពជុា  កៃយ ថ្ងៃទ ី១  ខៃ 
មករា  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល ជាអ្នក កាន់ 
ទដិ្ឋាការ ទៃសចរណ(៍Visa T) ហើ យ  
លើស  កំណត់ អាច បន្ត សា្នាក់ នៅ ត ទៅ 
ទៀត បាន រហូត ដ ល់  អាច មាន លទ្ធភា ព   
តៃ ឡប់ ទៅ បៃទស ខ្លួន វិញ បាន ដោយ 
មនិ មាន ការ ផក ពិន័  យ ឡើយ ។ នៃះ បើ 
តាម លិខិត    រប ស់ កៃសួង ការ បរ ទៃស  
និង សហ បៃតិ បត្ត ិការ អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  
ដៃល  ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទ៣ី  ខៃ មៃសា  
ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លិខិត របស់ កៃសួង ការ បរទៃស  
បញ្ជាក់ ថា៖ « សូម ជូន ដំណឹង ដល់ 
សា្ថាន បៃស កកម្ម ការ ទតូ  នងិ កងុ ស៊លុ 
នៅ កម្ពុជា ទាំង អស់ ឱៃយ បាន ជៃប ថា 
ដោយ សារ តៃ ការ រាត តៃបាត  COVID-
19  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក ទៃសចរ  ដៃល មក លៃង 
កម្ពុជា  កៃយ ថ្ងៃទី ១  ខៃមករា  ឆ្នាំ 
២០២០  មិន អាច ធ្វើ មាតុ ភូមិ និវត្តន៍ 

ទៅវិ ញ បាន ឡើយ ពៃះ គ្មាន ជើង- 
ហោះ ហើរ »។  លិខិត  ដដៃល  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា បាន សមៃច 
ចិត្ត ផ្តល់ ការ ពនៃយា រ ពៃល ដោយ ស្វ័យ- 
បៃវត្តិ  ចំពោះ ទិដ្ឋាកា រ បៃ ភៃទ ទៃស- 
ចរណ៍ (Visa T)  ដល់ ជន បរទៃស 
ទាំង នោះ  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ៣  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០  និង លើក លៃង ការ ផក - 
ពិ ន័យ  ចំពាះ ការ សា្នាក់ នៅ លើស- 
កំណត់ រហូត ដល់ ពួក គៃ អាច វិល- 
តៃទៃបប់ ទៅ បៃទៃស ខ្លួន វិញ »។

លោក  កៃវ  វណ្ណថន  អគ្គ នា យក រង  
នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អនោ្តោ បៃវៃសន៍  
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ មៃសិលមិញ 
ថា  អ្នក  ដៃល ចូល មក កៃយ ថ្ងៃ ទី១  
ខៃ មក រា  ឆ្នា ំ២០២០  គឺអាច បន្ត សា្នាក់ - 
នៅ                            រហូត ដល់ ពួក គៃ អាច មាន លទ្ធ - 
ភាព ចាក ចៃញ ពី កម្ពុជា ។  

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖«ដោយ ឡៃក 
ចំពោះ ជន បរ ទៃស  ដៃល ចូល មក 
កម្ពុជា ដោយ ខុស ចៃបាប់ យើង នឹង អនុ - 
វត្ដ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ អនោ្តោ បៃវៃសន៍ 
ដដៃល ។  ដចូ ជា ជន បរទៃស សា្នាក ់នៅ 

លើស ទដិ្ឋ ការ  នងិ មនិ មាន លខិតិ ឆ្លង- 
ដៃន អីជា ដើម នៃះ  គឺ យើង តៃូវ ចាប់ - 
បញ្ជូន ចៃញ ហើយ  ពៃះ ជា ការ ខុស- 
ចៃបាប់ »។

លោក សៃី  ឆយ  សុីវលីន  បៃធាន 
សមា គម ទ ីភា្នាក ់ងារ ទៃស ចរណ ៍កម្ពជុា  
(CATA) បាន អបអរសាទរ  ជំនួស 
មុខឱៃយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ បរទៃស  ដៃល នៅ 
សៃសសល់ ក្នុង កម្ពុជា តាមរយៈ ការ- 
អនវុត្ដ វធិានការ ថ្ម ីរបស ់រាជ រដ្ឋា ភបិា  ល 
ចំពោះ ការ  ពនៃយារ ពៃល  ទិដ្ឋា ការ  ដល់ 
ពួក គត់ បៃបនៃះ ។ 

លោក  សៃ ីថ្លៃង កាល ពមីៃសិល មញិ ថា ៖ 
«ភ្ញៀវ ទៃស ចរ បរទៃស ខ្លះ  គត់ មិន 
ទាន់ ចៃញ ផុត  ដូច្នៃះ តមៃូវ ឱៃយ ពួកគត់ 
សា្នាក់ នៅ បៃទៃស យើង សិន ។ ខណៈ- 
ពៃល ដៃល ពួកគត់ កំពុង រាំង ស្ទះ នៅ 
កម្ពជុា  ពកួគត ់កក៏ពំងុ មាន ការ ពៃយួ- 
បារម្ភ ខា្លាងំមៃន ទៃន ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
និង ការ សា្នាក់ នៅ របស់ខ្លួន  នៅមុន 
ពៃល រាជ រដ្ឋាភិបាល  ចៃញ សៃច ក្ដី - 
បៃកាស ពីការ អាច ឱៃយ ពួកគត់ បន្ត 
សា្នាក់ នៅ កម្ពុជា បាន ដោយ មិន មាន 

ការ ផក ពិន័យ នៃះ »។ 
លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា ពួកគត់ កាល ពី 

ដំបូង មិន ដឹង គិត យ៉ាងណានោះទៃ  
ឥឡូវ នៃះ ពួកគត់ សបៃបាយ ចិត្ដ មៃន - 
ទៃន  នៅពៃល ទទួល បាន ការ ពនៃយារ 
ទិដ្ឋាការ នៃះ ។

លោកសៃី សុីវលីន លើកឡើងថា 
តាមរយៈកាយវិការ  និងសនា្ដាន ចិត្ដ 

ដ៏ល្អរបស់ កម្ពុជា នៃះ នឹង បងា្ហោញ ទៅ 
កាន ់ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ដៃល កពំងុ ជាប ់ស្ទះ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ដោយ សារ   តៃ 
គ្មាន ជើង ហោះហើរ ឲៃយ អាច យល់ ពី 
ទឹកចិត្ដរបស់ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល ក៏ដូចជា 
បៃជាជន កម្ពុជា បន្ថៃម ទៀត និង អាច 
តៃឡប់ មក លៃង ក ម្ពុជា នាពៃល 
កៃយ ៗ ទៀត៕ 

កេមុ សកម្ម ជន ពេ ឡង់ នៅ ពេល ចុះ លេបាត ពេ  ដើមេបី ទប់ សា្កាត់ បទ ល្មើស ពេ ឈើ កន្លង មក   ។ រូបថត  USAID 

ជន  បរទេស នៅ ពេល ចូល មក កម្ពជុា កន្លង មក   ។ រូបថត អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អនោ្តោបៃវៃសន៍

កម្ពជុាលើកល្រៃងការផាកពិន័យចំពោះភ្ញៀវទ្រៃសចរដ្រៃលស្នាក់នៅលើសកំណត់
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

� ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតន  

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីម៉ោ ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
បុិច សុីនួន

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ្ព ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

សួស  យា៉ោ មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�េ  

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផល្លា  ,
សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម្ព 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េកចា យកា �េត

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

កា រិយ ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  មេ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយ ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើមូលហេតុអ្វបីានជាមិនមានការឃាត់ខ្លនួអនីតិជនបេពេតឹ្ដល្មើស?
គឹម សារុំ 

នៅ ពៃល ជន ណា ម្នាក់ បៃពៃតឹ្ត 
បទ ល្មើស សម្លាប់ ឬ បង្ក ឲៃយ  នរ- 
ណា ម្នាក ់មនរ បសួ សា្នាម ធ្ងនធ់្ងរ  
គ ឺអ្នក បៃពៃតឹ្ត នងឹ តៃវូ មន ទោស 
ទៅតាម ចៃបាប ់សង្គម  ។ប៉នុ្តៃ មន 
ក រណី ខ្លះ ជន បៃពៃឹត្ត បទល្មើស  
នៅ មិន ទាន់  គៃប់  អាយុ( អនីតិ- 
ជន)ដៃល ចៃបាប់ កំណត់ ថា នឹង 
តៃូវ មន ទោស ទណ្ឌ ក្នុង រឿង 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ផង ទៃ ។ ជុវំញិ ករណ ី
នៃះ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន សម្ភាស 
ជា មួយ លោក មៃធាវី  កុយ  ដុល្លា  
អត្ត លៃខ  ១៩៧៨ T  ជា សម- 
ជិក នៃកៃុម មៃ ធាវី ធម្ម សាសៃ្ត  
មន ការិ យា ល័យ  នៅ អ គារ  
លៃខ ៣៦  ជាន់ ទី ១០  បន្ទប់ លៃខ 
P១០-P១១ ផ្លូវ លៃខ ១៦៩ 
សង្កាត់ វាល វង់  ខណ្ឌ ៧មករា 
រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  ដៃល មន ខ្លមឹ- 
សារ ដូច ខាង កៃម៖ 

ឧបមា ថា  មាន  ក្មេង ជា អនីតិ- 
ជន បាន យក កាំ ភ្លើង ច្នេ ឬ ឧប- 
ករណ៍ គេះ ថា្នាក់ អ្វី ផេសេង មក 
លេង បង្ក ឲេយ សា្លាប់ ម នុសេស ករណី 
ដូច ជា  ក្មេង បេុស អាយុ ១២ ឆ្នាំ 
មា្នាក់ បាន លេង កំា ភ្លើង ច្នេរៀល- 
កេ តេូវ មា្ដាយ ខ្លួនឯងសា្លាប់ នៅ 
ខេត្ត កំពង់ ធំថ្មីៗ នេះ ជា ដើម ក៏ 
ប៉ុន្តេ មនេ្តី នគរ បាល យុត្តិ ធម៌ 
មនិ បាន ឃាត់ ខ្លនួ ក្មេ ងនោះ ទេ ។ 

ជុវំញិ ករណី នេះ  តើ ដោយ សារ 
គាត់   ជា កូន  ឬ យ៉ាង ម៉េច  ទើប   
មិន មាន ការ ឃាត់ ខ្លនួ ដូច្នេះ  ? 
ចុះ បេ សិន បើ មិន មេន សាច់ ញាតិ 
វិញ តើ តេូវ   ឃាត់ ខ្លួន ដេរ ឬ ទេ ?

ជា គោល ការណ៍     នៅ ពៃល 
ណា មន  បទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង 
ណា មួយ កើត ទៃបើង    មនៃ្តី នគរ- 
បាល យុត្តិ ធម៌  អាច ឃាត់ ខ្លួន 
បុគ្គល ដៃល ជាប់  សងៃស័យ ថា 
បាន បៃពៃឹត្ត  ឬ ចូល រួម បៃពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប នឹង  
តមៃូវ ការ ចាំ បាច់  នៃ ការ សុើប- 

អង្កៃត ក្នុង បទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង  
ហើយ ការ ឃាត់ ខ្លួន នៃះ  តៃូវ  តៃ 
គោរព    ថិរវៃល ដៃល បាន កំណត់ 
ដោយ ចៃបាប់ ជា ដាច់ ខាត ។ ដោយ- 
ទៃបៃក   ចពំោះ បទ ល្មើស បឋម (ឬ 
បទ ល្មើស មនិ ជាក ់ស្តៃង) ការ- 
ឃាត់ ខ្លួន អាច ធ្វើ ទៅ បាន លុះ- 
តៃ  តៃ មន ដីកា   ពី តុល ការ ។ 
ថ្វី ដៃបិត តៃ មន បទ ល្មើស ជាក់- 
ស្តៃង  កើត ទៃបើង ហើយ មនៃ្ត ីនគរ- 
បាល យុត្តិ ធម៌ មន សិទ្ធិ  និង 
អំ ណាច ទូលំ ទូលយ បៃប នៃះក្ដ ី 
ប៉នុ្តៃម នចណំចុ ពសិៃស មយួ គ ឺ

ចៃបាប់ ហាម  លើ ការឃាត់ ខ្លួន 
អនីតិ ជន ដៃល មន អាយុកៃម  
១៤ ឆ្នាំ។

យោង តាម មតៃ ១៤ កថា- 
ខណ្ឌ ១  នៃ ចៃបាប់ ស្តពីី យុត្ត ិធម៌- 
អនីតិ ជន  បាន ចៃង ថា “អនីតិ- 
ជន  មន អាយ ុកៃម  ១៤ (ដប ់
បួន) ឆ្នាំ  ដៃល  ជាប់ សងៃស័យ   ថា 
បាន បៃពៃឹត្ត បទល្មើស ពុំ អាច 
តៃូវ បាន គៃឃាត់  ខ្លួន ទៃបើយ  
ហើយ មនៃ្តី នគរ បាល  យុត្តិធ ម៌ 
តៃូវ  បៃគល់  អនី តិ ជន នោះ  ទៅ   
ឲៃយ អ្នក តំណាង ដៃល ចៃបាប់ បាន 
កំណត់ ”។ 

យោង តាម មតៃ  ៩៦ កថា- 
ខណ្ឌ៩ នៃ កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម- 
ទ ណ្ឌ  បាន ចៃង ថា “អនីតិ ជន  
ដៃល មន អាយុ កៃម   ១៤ ឆ្នាំ 
ពុំ អាច តៃូវ គៃ ឃាត់ ខ្លួន បាន 
ទៃបើយ ”។

 ហៃតុ ដូច្នៃះ  អនីតិជន  អាយុ  
១២ឆ្នាំ  ដៃល បាន យក កាំភ្លើង  
កៃច្នៃ  លលៃង ជា មួយ  ម្តាយ  
ហើយ  បាញ់ចំ  ម្តាយ  គាត់  សា្លាប់  
នោះ   ពុំ  អាចតៃូវ  បានគៃ ឃាត់ 
ខ្លនួឡើយ ដោយផ្អៃកតាមមតៃ 
ខាងលើ ។  ការ  មិន  ឃាត់ខ្លួន   
អនីតិជន   អាយុ  ១២ឆ្នាំនៃះ  គឺ 
ពុំ   មៃន   មក ពី គាត់ ជា កូន  ទើប  
មនៃ្តី នគរបាល យុត្តិធម៌    មិន ធ្វើ-   
ការ ឃាត់ ខ្លួន នោះទៃ  ក៏  ប៉ុន្តៃ 
វាគជឺា លក្ខខណ្ឌ ដាច ់ខាត តមៃវូ 

ដោយ មតៃ ៩៦ កថា ខណ្ឌ  ៩ 
នៃ កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ  និង 
មតៃ ១៤ កថា ខណ្ឌ១នៃ ចៃបាប់ 
ស្តី ពីយុត្តិ ធម៌ អនីតិ ជន  ដៃល 
គៃប ់ អនតី ិជន  មន  អាយ ុកៃម 
១៤ឆ្នាំ   តៃូវទទួល  បាន   មិនថា  
អនតីជិន នោះ  តៃូវ ជាកនូ  ជាប-់ 
សាច់  ញាតិ ឬ មិន  ជាប់ សាច់ ញាតិ 
នឹង ជន រង គៃះ  ក៏ ដោយ ក៏ សុទ្ធ- 
តៃ  ទទលួ បាន ការ ការ ពារ កៃម    
មតៃ ខាង លើ នៃះ ទាំង អស់ ។

សមូ បញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា អាយ ុ
របស់ អនីតិ ជន   តៃូវ កំណត់   យក 
អាយុ   នៅ ពៃល ដៃល  អនីតិ ជន  
នោះ  បាន  បៃពៃឹត្ត បទល្មើស  
ហើយ ភស័្តតុាង បញ្ជាក ់ ព ីអាយ ុ  
របស់ អនី តិជន    រួមមន  ដូច ជា  
សំបុតៃ  កំណើត   ឬឯក សារ  
ផៃសៃង ទៀត ដៃល អាច បញ្ជាក់ 
អំពី កំណើត បាន  ។ ក្នុង  ករណី 
គា្មាន  ឯកសារ    ឬ  មន ការសងៃស័យ  
ឬ គា្មាន  ភាព ចៃបាស់ លស់  ទាក់- 
ទង នឹងយថាភូត នៃ ឯកសារនោះ  
ភ័ស្តុតាង  បញ្ជាក់ ពី អាយុ របស់ 
អនីតិជ ន  នោះ  អាច ផ្តល់   តាម 
គៃប់ មធៃយោយ  ផៃសៃងទៀត ដៃល 
អាជា្ញាធរតុលការ  អាចជឿទុកចិត្ត 
បាន(យោង តាម  មតៃ៩នៃ 
ចៃបាប់ ស្តី ពីយុត្តិ ធម៌ អនីតិ ជន )។ 

(សូម រង់ ចាំអា នវគ្គ បន្ត នៅ 
ពេ លកេយ ទៀត)

គឹម  សា រុំ 

កំពង់ស្ពឺៈ សមត្ថកិច្ច  នៃ ស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺកំពុង ស្វៃង ចាប់ -  
ខ្លនួ ជន ដៃ ដល់ ករណី ប្លន់ ចាក់ សម្លាប់ អ្នក - 
បើក រថយន្ត តាក់សុី ម្នាក់ ទម្លាក់ ពី លើ 
រថយន្ត កាល ព ីបៃមណ ម៉ោង ជាង ៨យប់  
ថ្ងៃទ៣ី  មៃសា  ស្ថតិ នៅតាម បណ្តោយ ផ្លវូ 
ជាតិ លៃខ ៤ តៃង់ ចំណុច ផៃសារ កំពង់ ស្ពឺ។ 

លោក សម  សាក ់ ស្នងការរង នគរបាល 
ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺបៃប ់ព ីមៃសិលមញិ ថា  ជនរង- 
គៃះ ឈ្មាះ មឿន  ចៃក  ហៅ ណាល ់អាយ ុ
៥០ ឆ្នាំ  ជា អ្នក បើក រថយន្ត តាក់សុី រត់ ពី 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ទៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ។  
ករណី  នៃះ សមត្ថកិច្ច របស់ លោក កំពុង 
សុើបអង្កៃត ដើមៃបី ស្វៃង ចាប់ ខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ។  ពៃះ អំពើ ឃាតកម្ម នៃះ  ជា 
ករណីប្លន់ សម្លាប់ យក ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ពីជនរង គៃះ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«អំពើ ឃាតកម្ម នៃះ 

សមត្ថកិច្ច មិន ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ ថា  ជន- 
ល្មើស មន គា្នា ប៉នុ្មាន នក ់ពតិ បៃកដ  នងិ 
ជា ជន ជាត ិអ្វ ីនោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ សមត្ថកចិ្ច របស ់
ខ្ញុំ កំពុង ស្វៃង រក អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ហើយ»។ 

 លោក រៀបរាប់ ថា  កាល ពីវៃល ម៉ោង 
ជាង ៨យប់  ថ្ងៃ ទី ៣ មៃសា  អ្នក ដំណើរ 
បាន បៃទះ ឃើញ ជនរងគៃះ ខាង លើ 
ដៃកសា្លាប់ ដៃល ខ្លួន របស់ គាត់ មន 
បៃឡាក ់ឈាមជោក អាវ  នងិ ខោ។ ពៃល នោះ   
បៃជាពលរដ្ឋ បាន ចោមរោម មើល  ប៉ុន្តៃ 
គា្មាន នរណា ម្នាក់ សា្គាល់ ពី អត្តសញ្ញាណ 
របស់ ជនរងគៃះ ឡើយ  ហើយ ក៏ បាន- 
រាយការណ៍ បៃប់ សមត្ថកិច្ច របស់ លោក 
ដើមៃបី ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ សាកសព។

សមត្ថកិច្ច បាន ពិនិតៃយ មើល លើ ខ្លួន 
របស់ សាកសព ឃើញ មន សា្នាម ចាក់ 
នឹង កាំបិត ចំនួន ៦ កន្លៃង  គឺ នៅ តៃង់ក 
ខាង ឆ្វៃង  តៃង់ ក ខាង សា្តា ំចំនួន ២ កន្លៃង  
ទង តៃចៀក ខាង សា្តាំ ១ កន្លៃង  ពោះ១ 
កន្លៃង  នង ដៃឆ្វៃ ង  នងិ នង ដៃ សា្តា ំចនំនួ 

២ក ន្លៃង ទៀត ។ ករណី នៃះ  សមត្ថកិច្ច 
នៅ មនិទាន ់ដងឹ ចៃបាសថ់ា  អាច បណា្តោល 
មក ពី រឿង គំនុំ  ឬ យា៉ោងណា នៅឡើយ ទៃ  
ពៃះ សមត្ថ កិច្ច កំពុង ដុតដៃ ដុត ជើង  
ក្នងុ ការសៃវ ជៃវ រឿង នៃះ យា៉ោង យក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា  កៃយ ព ីសម្លាប ់ជន- 
រងគៃះ ហើយ  ជន សងៃស័យ បាន យក 
រថយន្ត របស់ជន រងគៃះ ជិះ ទៅ ផ្លូវ 
លៃខ ៥១ (ផ្លូវ ចៃញ ពី ថ្នល់ ទទឹង ទៅ 
សៃកុ ឧដងុ្គ) ហើយ បាន បើកប ុកខឿន ថ្ម 
មយួ កន្លៃង ដៃល ជា កន្លៃង បពំាក ់ ទ ូ A T M។ 
ពៃលនោះ  ធ្វើ ឲៃយ រថ យន្ត បៃក កាង មុខ 
និង បៃក កង់ មុខ មួយ ចំហៀង  ទៅ មុខ 
លៃង រចួ  ហើយ បៃហៃល ជា ជនសងៃសយ័ 
អាច ចុះរត ់គៃច ខ្លនួ នៅ តៃង ់ចណំចុ បៃក- 
កង់ នោះ។ ទីតាំង ដៃល ជន សងៃស័យ ចត 
រថយន្ត ចោល នោះ ស្ថតិ នៅ ឃុ ំសៃដ្ឋ ីសៃ ុក  
សាមគ្គី មន ជ័យ  ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំង។

លោក សម  សាក់  បៃប់ថា ៖«បើ តាម 

បៃពន្ធ របស់ គាត់ បៃប់ ខ្ញុំ ថា  ប្តីគាត់ 
ជាអតតី យោធា  ប៉នុ្តៃ ឈប ់ធ្វើ ជា យោធា 
៣ ឆ្នាំ ហើយ  ហើយ មក រត់ តាក់ សុី»។ 

លោក បន្ត ថា  ដើមៃបសី្វៃងរក មលូ ហៃត ុ
នៃ ឃាតកម្ម នៃះ  សមត្ថកិច្ច របស់ លោក 
បាន សុំ សហការ ជា មួយ ស្នងការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដើមៃបី ឆៃក- 
មើល កាមៃរា៉ា សុវត្ថិភាព រក មុខ សញ្ញា 
ដៃល ជួល រថយន្ត ជិះ ដំ បូង ។ បន្ត មក 
ទៀត  សមត្ថ កចិ្ច ទៅ សុ ំសហការ ជា មយួ 
នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង កន្លៃងដៃល 
ជន សងៃស័យ យក រថយន្ត របស់ ជន- 
រងគៃះ ទៅចត ចោល។ 

ដោយ ឡៃក  លោក អឹុង  សុភាព  
អធិការ ស្តីទី កៃុង ចៃបារមន  បៃប់ ពី 
មៃសលិមញិ ដៃរ ថា  ជន រងគៃះ មន សៃកុ 
កំណើត នៅ ខៃត្ត កំពង់ធំ  តៃ បើ តាម- 
អត្តសញ្ញាណ បណ័្ណ សម្គាល ់ខ្លនួ បច្ចបុៃបន្ន 
រស ់នៅ ភមូ ិដើម ចាន ់ សង្កាត ់ចៃបារអពំៅ ២  
ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ៕

លោក កុយ ដុល្លា   សមាជិកកេមុមេធាវីធម្មសាសេ្ត។ រូបថត សហ ការី

សមត្ថកិច្ច កំពុងស្វេងរកចាប់ជនសងេស័យពាក់ព័ន្ធប្លន់សមា្លាប់អ្នកបើករថយន្តតាក់សីុ
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រដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកនំាច្រេញផលន្រេសាទ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា បាន ប្រកាស   
ផ្អាក ការ នា ំច្រញ ផល ន្រសាទ (ត្រ)ី ទៅ 
ក្រ ប្រទ្រស មយួ រយៈ   ដើម្របរីក្រសាស្ថរិភាព  
សម្រប ់ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ នៅ ក្នងុស្រកុ ខណៈ 
ដ្រល  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ កំពុង បន្ត ការរីក- 
 រាល ដល  នៅ កម្ពុជា។

 ក្នុង សារ សំឡ្រង តាម ប្រព័ន្ធ ត្រឡ្រ-
ក្រម ផ្ញើទៅកាន់ ថ្នាក់ ដឹក នំា ក្នងុ ក្រមុ ការ-  
ងារ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩ ព្រម-  
ទាងំ ថ្នាក ់ដកឹ នំា រដ្ឋាភបិាល នងិ អ្នកពាក-់  
ព័ន្ធ  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ លោកនាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រ ីហ៊នុ ស្រន បាន សម្រច ដក ់ច្រញ 
នវូ វធិានការ ហាម ឃាត ់ការ នា ំច្រញ ផល 
ន្រសាទ ទៅ ក្រ ប្រទ្រស ដើម្របី ត្រៀម 
បម្រុង ទុក កុំ ឲ្រយ មាន ការ ខ្វះ ខាត ស្របៀង 
អាហារ សម្រប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ក្នុង ស្រុក 
នា អឡំងុ ព្រល ដ្រល ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ 
រីក  រាល ដល កាន់ ត្រ ខា្លាំង។ លោក បន្ត 
ថ វិធាន ការ ការ បិទ ការ នាំ ច្រញ  ន្រះគឺ 
មិន ត្រឹម ត្រ អាច ជួយ ពង្រីក បរិមាណ ន្រ 
ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ត្រ ីក្នងុ ស្រកុ ប៉ណុ្ណោះ ទ្រ ត្រ វា 
ថ្រម ទាំង ធ្វើ ឲ្រយ តម្ល្រ ត្រី មាន ស្ថិរ ភាព  ល្អ 
ផង ដ្ររ  ។  លោក  ថ្ល្រង ថ ៖ «ដើម្របី ចៀស- 
វាង  ការ ឡើង ថ្ល្រ ត្រី ត្រី ក៏ គួរ ត្រ ត្រូវ បាន 
រក្រសា ទកុ  គ ឺក្នងុ រយៈ ព្រល ន្រះ  គរួ ត្រ ហាម 
ឃាត់ ការ នាំ ច្រញ ត្រី ទៅ ក្រ ប្រទ្រស 
ផង  ដ្ររ កន្លង ទៅ យើង មិន បាន ហាម- 
ឃាត់ ទ្រ  គឺ យើង ហាម ត្រ ស្រូវ និង អង្ករ- 
ស ក៏ ប៉ុន្ត្រ អាច នឹង មាន ការ នាំ ច្រញ ត្រី 
អ៊ីចឹង សុំ ឲ្រយ ត្រី បង្វិល មក លក់ នៅ ក្នុង 
ទីផ្រសាររបស់ កម្ពុជា យើង វិញ »។

ការ បិទ ការ នាំ ច្រញ  ផល ន្រសាទន្រះ  
គ ឺជា វធិានការ ថ្ម ីបន្ថ្រម ទៀត របស ់រដ្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពជុា ក្នងុ ការ រក្រសា ទកុ  ស្តកុ ស្របៀង 

ពី លើ    វិធាន ការ ហាម ឃាត់ ការ នាំ ច្រញ 
ស្រូវ និង អង្ករ ស ដ្រល បាន ចូល ជា ធរ-
មាន  កាល ពី  ថ្ង្រ អាទិត្រយ ម្រសិល មិញ ។ 

លោក វ្រង សាខុន រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  ថ 
វធិាន ការ របស ់រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ បង្កើន 
ស្តុក ផលិត ផល ក្នុង ស្រុក  គឺ ពិត ជា មាន 
សារៈ  សខំាន ់ណាស ់ ក្នងុ ការ ធ្វើ ឲ្រយ កម្ពជុា 
មាន ភាព រឹង មាំ ផ្ន្រក សន្តិសុខ ស្របៀង 
បន្ថ្រម ទៀត ដើម្របី បង្ក ការ ខ្វះខាត  និង 
ការ  ឡើង ថ្ល្រ ជា យថហ្រតុ ក្នុង អំឡុង  
ព្រល  ដ្រល ប្រទ្រស នានា លើ ពភិព លោក 
រួម ទាំង កម្ពុជា ផង  កំពុង ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 

នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ។ លោក ថ្ល្រង ថ៖ « ន្រះ 
ជា វិធាន ការ ដ៏ ល្អ  ព្រះ បើ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មាន ការ រកី រាល ដល  យើង អាច នងឹ ជបួ 
បញ្ហា កង្វះ ម្ហូប អាហារ »។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក ប្រប់ ថ មិន 
ទាន់មាន  កាល បរិច្ឆ្រទ ច្របាស់ លាស់ ពី 
ព្រល   ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត វិធាន ការន្រះ ទ្រ 
ដោយ ក្រសួង កសិកម្ម នឹង ត្រូវ ជួប ប្រជុំ 
ជា មួយ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅ ថ្ង្រ ចន្ទ ន្រះ សនិ ។ លោក នយិយ    ថ៖ 
« រហតូ មក ដល ់ព្រល ន្រះ យើង មនិ ទាន ់
បាន កណំត ់ប្រ ប ណា  ទ្រ ដោយ យើង  រង ់ចា ំ 
លទ្ធ ផល ន្រ   កិច្ច ប្រជុំ ជា មួយ ក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច  នៅ ថ្ង្រ ស្អ្រក (ចន្ទ)  សិន » ។ 

ទន្ទឹម នឹង វិធាន ការ បិទ ការ នាំ ច្រញ 
ន្រះ លោកបាន ប្រប ់ថ បច្ចបុ្របន្ន  ក្រសងួ 
កសិកម្ម ក៏  បាន និង កំពុង  ពង្រឹង និង 
ពង្រីក ការ ចិញ្ចឹម ត្រី សម្រប់ បំព្រញ- 
តម្រូវ  ការ ក្នុង ស្រុក ផង ដ្ររ ។ 

 រៀង រាល់ ឆា្នាំ កម្ពុជា ត្រង  នាំ ច្រញ ផល  
ន្រសាទ ទឹក សាប តិច តួច   ទៅ  ប្រទ្រស  
ជតិ   ខាង  ខណៈ ការ នា ំចលូ   ផល ន្រសាទ  
សមុទ្រ(ត្រី)  ពី បរទ្រស  មក បំព្រញ តម្រូវ- 
ការ   តាម ភោជនីយដ្ឋាន  គឺ មាន ច្រើន  ។  
តាម ទិន្នន័យ  ឆា្នាំ ២០១៩  ការ នាំ ចូល ផល -  
ន្រសាទ សមទុ្រ មក កម្ពជុា មាន ប្រមាណ  
១៣ មុនឺ តោន ។  ន្រះ បើ តាម  លោក វ្រង 
សាខុន ។ ...តទៅ ទំព័រ  ១១

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ :  រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ 
ការ ក្រ សម្រួល តម្ល្រ ស្រ វា សា-
ធារណៈ ចំនួន ៣ ប្រភ្រទ  ដើម្របី 
ជំរុញ ការ ចុះ បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម  
និង ជំរុញ ការ វិនិយោគ ទាំង ក្នុង 
ស្រុក និង ក្រ ស្រុក ផង ដ្ររ ។ 

បើ យោង តាម ប្រកាស របស់ 
អន្តរ ក្រសួង គឺ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង ពា-
ណិជ្ជកម្ម  បាន ឲ្រយ ដឹងថ រដ្ឋា- 
ភបិាល សម្រច ក្រ សម្រលួ តម្ល្រ 
ស្រវា សាធារណៈ លើ ប្រភ្រទ 
ស្រវា ចំនួន ៣  គឺ ការ ស្នើ សុំ ចុះ 

ឈ្មោះ នៅ ក្នុង បញ្ជី ពាណិជ្ជ កម្ម 
របស ់ក្រមុហ៊នុ ពាណជិ្ជកម្ម ដ្រល  
តម្ល្រ ស្រវា ថ្មី  ១ ០១០ ០០០ 
រៀល  ខណៈ កាលពី មុន មាន 
តម្ល្រ  ១ ៦៨០ ០០០ រៀល។

រីឯ  សហគ្រស ឯក ត្តបុគ្គល 
ឬ ពាណិជ្ជ ករ ត្រូវ បាន ចុះ បញ្ជី 
ក្នងុ តម្ល្រ ត្រមឹ ១៨០ ០០០ រៀល 
ចុះ  តម្ល្រ ពី៣០០ ០០០រៀល និង  
ការ ពិនិត្រយ នាម ករណ៍ ក្រុមហ៊ុន  
សហគ្រស មាន តម្ល្រ  ២៥ ០០០ 
រៀល  ចុះពី ៤០ ០០០ រៀល។ 
ប្រកាស ន្រះ ឲ្រយ ដឹង ថ ស្រចក្តី- 
សម្រច ន្រះ ចាប់ អនុវត្តចាប់ ពី 
ថ្ង្រទី១ ខ្រ ម្រសា   តទៅ។

លោក លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន 
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ម្រសិល- 
មញិ   ថ ការ បញ្ចុះ តម្ល្រ ស្រវាសា-  
ធារណៈ ន្រះនងឹ ជយួ ទាក ់ទាញ 
ការ វិនិយោគ  និង ជំរុញ ឲ្រយ មាន 
ការ ចុះ បញ្ជ ីពាណជិ្ជកម្ម ឲ្រយ បាន 
ត្រមឹ ត្រវូ ។ លោក ថ្ល្រងថ៖« ការ- 
សម្រួល តម្ល្រ ឲ្រយ ទាប នឹង ជួយ 
សម្រួល ដល់ អ្នក រក សុី មក ធ្វើ 
ការ វនិយិោគ កាន ់ត្រ ច្រើន ថ្រម- 
ទៀត ។  ការ បញ្ចុះ  តម្ល្រ ស្រវា នៅ 
ព្រល ន្រះក៏ នឹង បងា្ហាញ ឲ្រយ  អ្នក- 
វនិយិោគ  ជឿ ជាក ់លើ រដ្ឋា ភបិាល 
ដ្រល កពំងុ យក ចតិ្ត ទកុ ដកល់ើ 

វិស័យ ឯក ជន  ចំព្រល មាន ការ 
រកីរាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ហើយ 
ម្រយ៉ាង ទៀត ការ កំណត់ តម្ល្រ 
ស្រវា  សាធារណៈ ច្របាស់ លាស់ 
វាក ៏ នងឹ ជយួ ឲ្រយ ការ គ្រប ់គ្រង ពន្ធ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល កាន់ ត្រមាន 
ភាព ល្អ ប្រសើរ ថ្រម ទៀត»។

របាយការណប៍កូ សរបុ លទ្ធ- 
ផល ការ ងារ  ឆា្នាំ២០១៩ របស់ 
ក្រសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម បាន បងា្ហាញ 
ថ  ចំនួន ក្រុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជី ពា-
ណិជ្ជកម្ម ថ្ម ីនៅ ក្រសួង បាន   កើន -  
ឡើង ជាង  ២៣ ភាគរយ ក្នុង  
រយៈ ព្រល  ១១ ខ្រ  ឆា្នាំ ២០១៩ 
បើ  ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូចគ្នា 

កាលពី ឆា្នាំ២០១៨។
របាយការណ ៍បាន បងា្ហាញ ថ 

ចាប ់ព ីខ្រមករា ដល ់ វចិ្ឆកិា ការ- 
ចុះ   បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម កើន ឡើង  
២៣,៥៤ ភាគ រយ ដោយ  មាន 
ចំនួន  ១៦ ២០៨ ក្រុម ហ៊ុន ។ 
ក្នុង  ចំណមនោះ  ការ ចុះ បញ្ជី 
ពាណិកម្ម ក្រុមហ៊ុន បរទ្រស  
បាន  ធា្លាក ់ចុះ ៣៧, ៦៩ ភាគ រយ 
ដ្រល មាន ចំនួន  ៨១ក្រុមហ៊ុន 
ខណៈការ ចុះ  បញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្រុមហ៊ុន ក្នុង  ស្រុក មាន ចំនួន  
៥ ៤៧០កើន៩៥,១៤ភាគ  រយ  
ធៀប នងឹ ឆា្នា ំ២០១៨ ដ្រលមាន 
ចំនួន ២ ៨០៣៕ LA

សកម្ម ភាព កេម៊កម្មករ  បេមូល ផល នេសាទ យក មក ដាក់ នៅ លើ ទូក ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 

ការចុះបញ្ជអីាជីវកម្មទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថ្រេម

ADBៈកម្ពជុា
អាចដកប្រេក់ពី
កញ្ចប់ថវិកាពិ-
ស្រេសកូវីដ១៩

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ លោកស្រី Sunni-
ya Durrani-Jamal នាយក 
ប្រចា ំប្រទ្រស កម្ពជុា របស ់ធនា-
គរ អភិវឌ្រឍន៍ អាសុី (ADB)  
បាន ឲ្រយ ដងឹ ថ រដ្ឋា ភបិាលកម្ពជុា  
អាច ដក ប្រើ  កញ្ចប់ ថវិកា ឆ្លើយ- 
តប កូវីដ ១៩  ពី ក្នុង ចំណម 
ទកឹប្រក ់  ៦,៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ដើម្រប ីកណំើន ស្រដ្ឋ កចិ្ច របស ់ខ្លនួ 
ដ្រល កំពុង  រង ផល ប៉ះពាល់ ពី 
ការ  រីករាល ដល កូវីដ ១៩ ។

លោកស្រ ី Durrani-Jamal 
បាន ឲ្រយ ដឹង ក្នុង ចក្ខុវិស័យ អភិ-
វឌ្រឍន ៍អាសុ ី(ADO) ឆា្នា ំ២០២០ 
ដ្រល   ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
៣  ខ្រម្រសា ថ  ការ  យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដក ់ របស ់រដ្ឋា ភបិាល គរួត្រ ផ្ដោត  
ទៅ លើ ការ ទប ់សា្កាត ់ កវូដី ១៩។  
លោកស្រ ីត្រវូ បាន ដក ស្រង ់សម្ត ី
ដោយ លើក ឡើង ថ ៖  « រដ្ឋា- 
ភិបាល  អាច  ដក នូវ  កញ្ចប់ ការ- 
ឆ្លើយ តប កូវីដ១៩   ដ្រល មាន  
ទកឹ ប្រក ់ ៦,៥ ពាន ់លានដលុា្លារ  
ដ្រល  ADB បាន ប្រកាស កាល- 
ពីថ្ង្រទី ១៨ ខ្រ មីនា ដើ ម្របី ឆ្លើយ 
តប   នឹង តម្រូវការ ភា្លាមៗ របស់ 
ប្រទ្រស ជា សមាជិក  របស់ខ្លួន  
ដើម្របី ជំរុញ កំណើន  ស្រដ្ឋ កិច្ច 
នងិ ផ្ដល ់ការ ការពារ សង្គម របស ់
ពួក គ្រ »។

កាល ពី ដើម ខ្រ មីនា លោក 
នាយករដ្ឋ មន្ដ្រ ីហ៊នុ ស្រន  បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថ រដ្ឋា ភិបាល   បាន ល្រ 
ទុក ប្រក់ ចនោ្លាះ ពី ៨០០ លាន 
ដុលា្លារ ទៅ  ២០០០ លាន ដុលា្លារ 
ដើម្របី កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះពាល់ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ពី   ការ រីករាល ដល 
កូវីដ១៩ ដោយ ក្នុង ចំនួន នោះ  
៨០០ លាន ដុលា្លារ សម្រប់ ប្រើ 
ក្នុង អំឡុង ព្រល ៦ខ្រ  និងចំនួន  
២០០០  លានដុលា្លារ  បើ ការ រីក-
រាល ដល បន្ត អូស បនា្លាយ  រយៈ-  
ព្រល យូរ លើស ពី នោះ ។ 

កាល ពីថ្ង្រទី៣១ ខ្រ មីនា  រដ្ឋា- 
ភិបាល បាន ច្រញ កញ្ចប់ លើក- 
ទកឹ  ចតិ្ត ជុទំ២ី  តាម រយៈ ការ ផ្ដល ់ 
ការ លើក ល្រង ពន្ធ អប្រប បរមា 
រយៈ ព្រល ៣ខ្រ សម្រប់ វិស័យ 
អាកាសចរណ៍ និង ការ លើក- 
ល្រង  ពន្ធ ...តទៅ ទំព័រ ១០



តពីទំព័រ៩...ប្រចាំខ្រគ្រប់
ប្រភ្រទទាំងអស់សម្រប់ប្រតិ-
បត្តិករទ្រសចរណ៍។ការលើក-
ល្រងពន្ធ១០ភាគរយអប្របបរ-
មាន្រះអនុវត្តចាប់ពីខ្រមីនាដល់
ខ្រឧសភាសម្រប់ក្រមុហ៊នុអា-
កាសចរណ៍ដ្រលប្រតិបត្តិការ
នៅកម្ពុជា។រដ្ឋាភិបាលក៏បាន
បង្កើនយន្តការរួមចំណ្រកឧប-
ត្ថម្ភ២០ភាគរយដល់កម្មករនងិ
បុគ្គលិកដ្រលប៉ះពាល់ដោយ
ការផ្អាកប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ
ទ្រសចរណ៍ផងដ្ររ។
យោងតាមADOធនាគារ

ADBក៏បានទមា្លាក់ការព្រយាករ
ស្រដ្ឋកចិ្ចសម្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុា
មកនៅត្រឹម ២,៣ភាគរយនៅ
ឆ្នាំន្រះបនា្ទាប់ពីកណំើនដ៏រងឹមាំ
ក្នុងរង្វង់៧ភាគរយក្នុងរយៈ-
ព្រល២ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយ។

ការព្រយាកររបស់ADBគឺមាន
កម្រតិទាបជាងការព្រយាកររបស់
ធនាគារពភិពលោកដ្រលបាន
ច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រអង្គារ
សបា្តាហ៍មនុដោយបានព្រយាករ-
ណ៍ថាកណំើនពតិប្រកដរបស់
ប្រទ្រសកម្ពជុាមានចនំនួ២,៥
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០ ប៉ុន្ត្រ
នងឹស្ទុះងើបឡើងវញិដល់៥,៩
ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ស្ថិត-
ក្រមស្រណារីយោគោល។
ធនាគារន្រះបន្ថ្រមថា៖«ការ-

ថមថយល្របឿនត្រូវបានរង-
ផលប៉ះពាល់ជាចម្របងពីជំងឺ
កវូដី១៩ដ្រលបណា្ដាលឲ្រយមាន
ការថមថយល្របឿនស្រដ្ឋកិច្ច
នៅក្នងុបណា្ដាប្រទ្រសអភវិឌ្រឍន៍
សំខាន់ៗនិងសាធារណរដ្ឋ-
ប្រជាមានតិចនិ(PRC)ព្រម-
ទាំងការកាត់បន្ថយលទ្ធភាព

ទទួលបានការចូលទីផ្រសារនាំ-
ច្រញរបស់ប្រទ្រសន្រះ»។
លោកស្រីDurrani-Jamal

បានថ្ល្រងថា៖«ស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា
ត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្ទុះងើប-
ឡើងវិញដល់៥,៧ភាគរយ
ក្នងុឆ្នាំ២០២១ដ្រលសន្មតថា
ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
នងឹត្រវូបញ្ចប់ខណៈសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចនឹងត្រឡប់មកធម្មតា
ឡើងវិញ»។លោកស្រីបន្ថ្រម
ថា៖«ដោយប្រឈមនឹងបញ្ហា
ដ្រលមិនធា្លាប់មានបង្កដោយ
កូវីដ១៩ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវក្នុង
ការឆ្លើយតបនងឹវបិត្តិន្រះដ្រល
រួមទាំងការផ្ដល់ការគាំទ្រប្រក់
ឈ្នួលសម្រប់កម្មកររោងចក្រ
កាត់ដ្ររការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ
និងឥណទានសម្រប់ក្រុម-
ហ៊នុ។រដ្ឋាភបិាលក៏បានបង្កើត
ឱកាសសារពើពន្ធក្នងុការកាត-់

បន្ថយផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ច
ដោយសារត្រវិបត្តិន្រះជាពិ-
ស្រសលើប្រជាជនដ្រលងយ
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំង»។
យោងតាមរបាយការណ៍ន្រះ

វសិយ័ស្រវាកម្មត្រវូបានរពំងឹថា
នឹងធា្លាក់ចុះ១,៧ភាគរយក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ខណៈកំណើនក្នុង
វសិយ័ទ្រសចរណ៍នងិអចលន-
ទ្រព្រយក៏ធា្លាក់ចុះដ្ររ។កំណើន
ឧស្រសាហកម្មត្រូវព្រយាករថានឹង
ធា្លាក់ចុះមកនៅ៦,៥ភាគរយ
ជាមួយការបន្ថយល្របឿនការ-
ផលិតសម្លៀកបំពាក់សម្រប់
នាំច្រញនិងកំណើនកាន់ត្រ
យឺតក្នុងវិស័យសំណង់។អតិ-
ផរណារំពឹងថានឹងនៅត្រទាប
ជាមធ្រយម២,១ភាគរយក្នុងឆ្នាំ
២០២០និងរក្រសាការធា្លាក់ចុះ
ក្នុងឆ្នាំ២០២១ខណៈដ្រល
តម្ល្រប្រងឥន្ធនៈអន្តរជាតិនឹង
នៅត្រទាប៕LA

ក្រមុហុ៊នចុះបញ្ជីចំនួន២ចាប់ផ្តើមធ្វើបរិវិសកម្មនៅថ្ង្រន្រះ

ADBៈកម្ពជុាអាចដកប្រក់...

ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជី២គឺក្រមុ-
ហ៊នុRMACambodiaនងិក្រមុហ៊នុ
ប្រសាក់(គ្រឹះសា្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)
បានចាប់ផ្ដើមដណំើរការធ្វើបរវិសិកម្ម
លើការចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម
របស់ពកួគ្រចាប់ពីថ្ង្រចន្ទន្រះដល់ថ្ង្រ-
ទី២២ខ្រម្រសាសម្រប់វិនិយោគិន
សាធារណៈដ្រលចង់វិនិយោគលើ
ទីផ្រសារសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាសបានពី

ក្រុមហ៊ុនធានាប្រមូលទិញមូលបត្រ
SBIRoyalSecuritiesPlcការធ្វើ
បរិវិសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនRMAចាប់
ពីថ្ង្រទី៦ដល់ថ្ង្រទី៨ខ្រម្រសានិង
ចាប់ពីថ្ង្រទី៦ដល់ថ្ង្រទី២២ខ្រម្រសា
សម្រប់ក្រុមហ៊ុនប្រសាក់បនា្ទាប់ពី
ក្រមុហ៊នុទាងំ២បានទទលួការយល-់
ព្រមពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
(SECC)កាលពីថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនា។
ការផ្ដល់តម្ល្រក្នុង១សញ្ញាបណ្ណ

សាជវីកម្មរបស់ក្រមុហ៊នុRMAមាន
តម្ល្រ២៥ដលុ្លារជាមយួនងឹអត្រគបូ៉ងុ
៥,៥ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំដោយមាន
ឥណប្រតទិានរយៈព្រល៥ឆ្នាំ(គបូ៉ងុ
នងឹត្រវូបង់ប្រចាឆំ្នាំ)ជាមយួនងឹចនំនួ
៨០០០០០សញ្ញាបណ្ណ។ចនំនួការ-
វនិយិោគអប្របបរមា៥លនដលុ្លារនងិ
ច្រើនជាង១លនដុល្លារផ្ដល់ជូនត្រ
វិនិយោគិនគុណវុឌ្រឍិប៉ុណ្ណោះ។
ចណំ្រកការផ្ដលត់ម្ល្ររបស់ប្រសាក់

ក្នុងមួយសញ្ញាបណ្ណមានតម្ល្រ២៥
ដុល្លារដោយមានអត្រគូប៉ុង៧,៥
ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំជាមួយនឹងឥណ-
ប្រតិទានរយៈព្រល៣ឆ្នាំ (គូប៉ុងនឹង
ត្រូវបង់រៀងរាល់ឆមាស)។ ចំនួន
សញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្មសរបុដ្រលបោះ-

ផ្រសាយលក់១២៧២០០០សញ្ញា-
បណ្ណនិងចំនួនវិនិយោគអប្របបរមា
៨០០លនរៀលនងិមានចនំនួ៤០០
លនរៀលផ្ដល់ជូនសម្រប់ត្រវិនិ-
យោគិនគុណវុឌ្រឍិប៉ុណ្ណោះ។
លោកស្រងចានធ់ឿននាយកគ្រប់-

គ្រងSBIRoyalSecuritiesPlc
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថា ក្រុមហ៊ុន
ទាងំ២ន្រះបានទទលួការយល់ព្រមពី
SECCកាលពីថ្ង្រទ៣ី១ខ្រមនីាស្ដពីី
ការបោះផ្រសាយលក់សញ្ញាបណ្ណសាជវី-
កម្មការបើកដំណើរការធ្វើបរិវិសកម្ម
សម្រប់ក្រមុហ៊នុRMAចាប់ពីថ្ង្រទី៦
ដល់ថ្ង្រទី៨ម្រសានិងពីថ្ង្រទី៦ដល់
ថ្ង្រទី២២ម្រសាសម្រប់ប្រសាក់។
លោកបានឲ្រយដឹងថាសញ្ញាបណ្ណ

សាជីវកម្មទាំង២ត្រូវបានធានាទាំង-

ស្រងុដោយសា្ថាបន័CreditGuaran-
tee and InvestmentFacility
(CGIF)ជាមូលនិធិបរធនរបស់ធនា-
គារអភវិឌ្រឍន៍អាសុី។CGIFធានាផ្ដល់
អត្ថប្រយោជន៍មយួចនំនួដ្រលនងឹត្រវូ
បានច្រករំល្រកដោយភាគទុនិក។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សញ្ញាបណ្ណសា-

ជីវកម្មទាំងនោះជាសញ្ញាបណ្ណលើក-
ដំបូងដ្រលធានាដោយCGIF។
សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មទាំង២ន្រះក៏
ត្រូវបានចុះបញ្ជីស្ថិតក្រមកម្មវិធី
ASEAN+3Multi-CurrencyBond
IssuanceFramework(AMB-
IF)និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុករបស់ប្រ-
ទ្រសកម្ពុជា។ សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម
ទាំង២ន្រះនឹងធ្វើឲ្រយក្រុមវិនិយោគិន
បរទ្រសកាន់ត្រមានយល់ដឹងច្របាស់

ពទីីផ្រសារមលូធនកម្ពជុាដោយសារត្រ
សា្ថានភាពមូលធនដ៏រឹងមាំ និងការ-
វាយតម្ល្រឥណទានខ្ពស់របស់CGIF។
CGIF ត្រូវបានវាយតម្ល្រ AAដោយ
ទីភា្នាក់ងរវាយតម្ល្រ S&PGlobal
ប្រកបដោយ«ស្ថិរភាព»។
លោកJongWeonHAអនុប្រ-

ធានផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)
បានឲ្រយដងឹថាCSXគ្រនត់្រផ្ដល់ការ-
យល់ព្រមជាគោលការណ៍ប៉ុណ្ណោះ
លើការពិនិត្រយឡើងវិញសិទ្ធិចុះបញ្ជី
ដល់ក្រុមហ៊ុន RMACambodia
កាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២០
និងប្រសាក់។
លោកថ្ល្រងថា៖«បនា្ទាប់ពីនោះពកួ-

គ្រនងឹរាយការណ៍លទ្ធផលការធ្វើបរ-ិ
វសិកម្មដល់SECCហើយបនា្ទាប់មក

នងឹរៀបចំឯកសារដកព់ាក្រយសុំចុះបញ្ជី
ផ្លូវការដល់CSX។ បនា្ទាប់ពីសញ្ញា-
បណ្ណសាជីវកម្មចុះបញ្ជីនៅCSXរួច
ហើយក្រមុវនិយិោគនិនងឹមានការធ្វើ
ពិពិធកម្មផ្រស្រងទៀតដ្រលជាការវិនិ-
យោគហានិភ័យទាបដោយសារត្រ
សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មន្រះត្រូវបាន
ធានា១០០ភាគរយដោយCGIF។
យើងសង្រឃមឹថាសញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្ម
ន្រះនឹងនំាមកនូវក្រមុវិនិយោគិនកាន់-
ត្រច្រើននិងសន្ទនីយភាពកាន់ត្រ
ខ្ពស់សម្រប់ទីផ្រសារន្រះ»។
លោកចាន់ធឿនបានពន្រយល់ថា

ការវាយតម្ល្រឥណទានខ្ពសរ់បស់CGIF
អនុវត្តចំពោះសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម
ដ្រលបានធានានិងអាចឲ្រយក្រុមហ៊ុន
បោះផ្រសាយលក់ផ្ដល់អត្រគបូ៉ងុកាន-់
ត្រទាបបនា្ទាប់មកនឹងអាចមានការ
ធានា«ន្រះមាននយ័ថាក្រមុហ៊នុបោះ
ផ្រសាយលក់អាចផ្ដល់ហិរញ្ញប្របទាន
ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគ្រជាមួយ
នឹងតម្ល្រកាន់ត្រទាបដ្រលអាចឲ្រយ
មានប្រក់ចំណ្រញកើនឡើង»។
SECCបានឲ្រយដឹងនៅក្នុងរបាយ-

ការណ៍មួយដ្រលច្រញផ្រសាយកាលពី
សបា្ដាហ៍មុនថា កាលពីឆ្នាំមុនមូល-
ធនីយកម្មទីផ្រសារនៅCSXបានកើន-
ឡើង១៥៧ភាគរយដល់៨០០,៣៩
លនដុល្លារ។ត្រឹមចុងឆ្នាំមុនCSX
បានទាក់ទាញក្រុមវិនិយោគិន២២-
៤៤៦នាក់ដ្រលកើនឡើងជិត១៥១
លនដុល្លារសម្រប់ក្រុមទាំង៥ដ្រល
បានចុះបញ្ជីនៅទីផ្រសារគោលនិងក្រុម-
ហ៊ុន៣លក់សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម។
ជាមធ្រយមប្រហ្រល១,៧លនភាគ-

ហ៊នុត្រវូបានជញួដរូនៅរាល់ខ្រដ្រល
មានចំនួន៤,២លនដុល្លារ។ន្រះបើ
តាមទិន្នន័យរបស់SECC៕LA
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តពី ទំព័រ ១...សៃច ក្ត ីបៃកាស- 
ព័ត៌មាន បាន ឲៃយដឹងថា គមៃង- 
សហហរិញ្ញបៃបទាន ទៃ ទៃង ់សហ-  
គៃស ធុន តូច  និង មធៃយម នៃះ   
បង្កើត ឡើង ក្នុង គោល បំណង 
ផ្តល់ ឥណទាន  មាន ការ បៃក់- 
ទាប  ដើមៃបី ជំរុញ ការ អភិវឌៃឍ  
សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម 
ក្នងុ   វិស័យ អាទិភាព    រួម មាន ផ្នៃក -  
កម្ម ន្ត សាល  និង សិបៃប កម្ម ។ 

មលូ និធ ិកៃម គមៃង សហ- 
ហិរញ្ញបៃបទាននៃះ  មាន ទំហំ ទឹក-  
បៃក ់ ១០០ លាន ដលុា្លារ  ដៃល 
ផ្តល់  សហ ហិរញ្ញ បៃបទាន បដិ- 
ភាគ ស្មើ គ្នា រវាង ធនាគរ  សហ- 
គៃស ធនុ តចូ នងិ មធៃយម កម្ពជុា  
ជា មួយ នឹង   គៃឹះ សា្ថាន ធនាគរ 
និង មីកៃូ ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន៣៣ 
ក្នុង នោះ រួម មាន  ធនាគរ ពា- 
ណិជ្ជ ចំនួន២៣ ធនាគរ ឯក- 
ទៃស ២  គៃឹះ សា្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ ទទួល បៃក់ បញ្ញើ ៥ និ ង  
គៃឹះ សា្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ២។ 

សហគៃស ធនុ តចូ នងិ មធៃយម 
អាច ខ្ចី បៃក់ ចំនួន ២០មុឺន- 
ដុលា្លារ សមៃប់ ទុន បង្វិល  និង 
៣០ មុឺន ដុលា្លារ សមៃប់ ទុន  វិនិ- 
យោគ  ដៃល អតៃការ បៃក់ 
អតិបរមា ៧ ភាគ រយ ក្នុង ១ ឆ្នាំ  
និង  មាន រយៈ ពៃល សងតៃឡប់ 
មិន លើស ពី ៤ ឆ្នាំ ។ 

តាមសៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  
«លក្ខខណ្ឌ ខ្ចី បៃក់ អាសៃ័យ 
ទៅ លើ   លក្ខខណ្ឌ ឥណទាន 
របស់  គៃឹះ សា្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ ចូល- 
រួម នីមួយៗ »។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាននៃះ 
បន្ត ថា ដើមៃបី អាច ទទួល បាន 
ឥណទាននៃះ សហគៃស ធនុ- 

តូច  និង មធៃយម តៃូវ ជា សហ - 
គៃស  ដៃល ចុះបញ្ជ ីផ្លវូ ការ សៃប 
ចៃបាប់ នៅ  កម្ពុជា  ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន បាន 
សរសៃរ   ថា ៖«សហគៃស ធុន- 
តចូ  សដំៅ ទៅ ដល ់សហគៃស 
អាជវីកម្ម គៃប ់បៃភៃទ ដៃល មាន 
ផល របរ បៃចា ំឆ្នាចំាប ់ព ី២៥០- 
០០០ ០០០ រៀល ឬ មាន ចនំនួ 
និយោជិត  ចាប់ ពី១០ នាក់ ទៅ 
៥០ នាក។់ ចណំៃក សហ គៃស- 
 ធុន មធៃយម  សំដៅ ដល់ សហ-
គៃស អាជីវកម្ម គៃប់ បៃភៃទ 
ដៃល មាន ផល របរ បៃចា ំឆ្នាចំាប ់
ពី ៧០០ ០០០ ០០០ រៀល 

ឬ មាន ចំនួន និយោជិត ចាប់ពី 
៥១ នាក់ ដល់ ១០០ នាក់»។

មន្តៃជីាន ់ខ្ពស ់នៃ ផ.ស.ក សុ-ំ 
មិន  បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី មៃសិលមិញ 
ថា ធនាគរ ចាប់ ផ្តើម ទទួល- 
ពាកៃយ សើ្ន សុំ កម្ចី ពី សហគៃស- 
ធុន តូច  និង មធៃយម ចាប់ ពី ថ្ងៃ ជូន- 
ដំណឹង នៃះ តទៅ។ លោក ថ្លៃង 
ថា៖ «ធនាគរ នៃះ  ជា ធនាគរ 
របស់ រដ្ឋ ដៃល ផ្តល់ អតៃ ការ- 
បៃក់ ទាបដល់ វិស័យ  SME 
ហើយ បៃក់ កម្ចី ទទួល បាន ពី 
ធនាគរ នឹង ជួយ ពងៃីក អាជីវ- 
កម្ម របស់ ពួកគៃ »។

លោកសៃ ីកៃវ មុ ំអគ្គនាយកិា   
LYLY Food Industry Co 
ដៃល ជា រោង ចកៃ ផលតិ ន ំសៃយួ 
លលី ីបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ កាលព ី
មៃសិលមិញថា ខណៈ លទ្ធ ភាព 
ក្នុង ការ ទទួល បាន ហិរញ្ញ បៃប-
ទាន របស ់ SME នៅមានកមៃតិ   
ទាប   មូល និធិ នៃះ នឹង ធ្វើ ឲៃយ 
មាន  ភាព ងាយ សៃួល សមៃប់  
SME ក្នងុ ការ ទទលួ បាន ហរិញ្ញ- 
បៃប ទាន។ លោកសៃ ីបានបន្តថា  
SME ភាគ ចៃើ ន ខ្ច ីបៃក ់ព ីគៃឹះ- 
សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ សមៃប់ ធ្វើ ជា 
ទុន បង្វិល  និង ទុន វិនិយោគ ។

លោក សៃ ីថ្លៃងថា៖ «យើង ខ្ច-ី 

បៃក់ ដើមៃបី ធ្វើ ការ ពងៃីក អាជីវ-
កម្ម  រួម មាន ទិញ វត្ថុ ធាតុ ដើម  
នងិ នា ំចលូ មា៉ាសុនី ផលតិ  កៃ ច្នៃ  
ហើយ យើង សូម អំពាវនាវ ឲៃយ 
រដ្ឋា ភិបាល  ជួយ សមៃួល បន្ធូរ- 
បន្ថយនូវ  វត្ថុ បញ្ចាំ  ដើមៃបី ផ្តល់- 
ភាព ងាយ សៃួល ដល់ សហ - 
គៃស  ធុន តូច និង មធៃយម  ក្នុង- 
ការ ទទួល បាន កម្ចី »។

លោក តៃ  តំាង ប៉ បៃធាន- 
សម្ព័ន្ធ សមាគម សហគៃស- 
ធុន តូច  និង មធៃយម កម្ពុជា  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ថា បនា្ទាប់ ពី 
ធនាគរ SME   ដក់ ឲៃយ ដំណើរ- 
ការ ជា ផ្លវូការ ភា្លាម សមាជកិបៃ-

មាណ  ៣០០នៅ ទូ ទំាង បៃទៃស 
នឹង ទទួល បាន បៃយោជន៍ ពី 
ធនាគរ នៃះ ។ លោក ថ្លៃងថា៖ 
«សមាគម កពំងុ តៃៀម ឯក សារ 
ដើមៃប ីស្នើ សុ ំកម្ច ីដៃល គៃង នងឹ 
ដក់ នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ »។ 

របាយការណ៍ សា ជីវកម្ម ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ អន្តរជាតិ(IFC) បាន 
ចៃញ ផៃសាយ កាលពី ខៃ សីហា  
ឆ្នាំ  ២០១៩ បងា្ហាញ ថា សហគៃិន - 
ស្តៃ ីរបស់ កម្ពជុា បាន  បន្ត ជួប ការ- 
លបំាក ដោយ សារ  លទ្ធ ភាព នៅ 
មាន កមៃិត ក្នុង ការ ទទួល បាន 
កម្ចី សមៃប់ ពងៃីក អាជីវកម្ម ។ 
របាយការណ៍ បញ្ជាក់ ថា មាន- 
តៃ ៣ភាគ រយ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
មាន លទ្ធ ភាព   ទទួល បាន ឥណ- 
ទាន ផ្លូវ ការ ពី គៃឹះ សា្ថាន មីកៃូ- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង ធនាគរ។

របាយការណ៍ បាន បា៉ាន ់បៃ- 
មាណ ថា តមៃវូ ការ ឥណទាន ព ី
សហគៃិន ស្តៃី បច្ចុបៃបន្ន  មាន ចំ-
ននួ៤,២  ពាន ់លាន ដលុា្លារដៃល 
ស្មើនឹង ជិត៦៣ ភាគ រយ  នៃ 
ថវិកា៦,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា សមៃប់ 
ឆ្នាំ២០១៩។ 

ការ ស្ទង់មតិ មួយ ដោយ កៃ-
សងួ  ឧសៃសាហកម្ម វទិៃយាសាស្តៃ- 
បច្ចៃក វិទៃយា  និង នវានុវត្តន៍  ក្នុង 
ចំណម សហគៃស ៧១ នា- 
ពៃល  ថ្មី នៃះ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន រក ឃើញ ថា ពកួគៃ តៃវូការ 
ជំនួយ សមៃប់ ការ សៃវ ជៃវ- 
ទីផៃសារ ការ អភិវឌៃឍ សៃវា  ការ វៃច- 
ខ្ចប ់បច្ចៃក វទិៃយា  ធនធាន មនសុៃស  
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ការ ចុះ បញ្ជី អាជីវកម្ម - 
ពន្ធ ដរ ពៃម ទាងំ ការ លម្អ ស្តង-់ 
ដរ អនាម័យ ៕ 

តពី ទំព័រ ៩...កៃសួង សៃដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កាល ពី ថ្ងៃ 
សកុៃ ទ ី៣ ខៃ មៃសា បាន ចៃញ 
សៃចក្ត ីសមៃច មួយ ស្ត ីពី  « ការ- 
បង្កើត កៃុម ការងារ ចំពោះ កិច្ច 
គៃប់ គៃង ការ ផ្គត់ ផ្គង់  និង ថ្លៃ ទំ- 
នញិ យទុ្ធ សាសៃ្ត ក្នងុ អឡំងុ ពៃល  
បៃយទុ្ធនងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩» ដៃល 
មាន សមាសភាព ចលូ រមួ ព ីកៃ-
សួង សៃដ្ឋ  កិច្ច កៃសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ កៃសួង - 
សខុា ភបិាល កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
កៃសួង ឧសៃសាហ កម្ម វិទៃយាសាសៃ្ត-  
បច្ចៃក វិទៃយា និង នវានុវត្តន៍ កៃុម- 
បៃកឹៃសា អភវិឌៃឍន ៍កម្ពជុា កៃមុហ៊នុ- 
្រហ្គីនតៃដ(Green Trade) 
និង ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ 
និង កសិកម្ម ។

យោង តាម បៃកាស ខាង លើ 

កៃមុការ ងារ នៃះ  នងឹ ទទលួ ភារ- 
កិច្ច សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន ដូច ជា 
ការ កំណត់ បៃភៃទ ទំនិញ យុទ្ធ- 
សាសៃ្ត មួយ ចំនួន ដៃល បមៃើ- 
ដល់ ការ រស់ នៅ បៃចាំ ថ្ងៃ ក្នុង  
អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នងឹជងំ ឺកវូដី ១៩, ការតាម ដន 
សា្ថាន ភាព នៃ តមៃវូការ ការ ផ្គត-់ 
ផ្គង ់ នងិ តម្លៃ ទនំញិ យទុ្ធ សាសៃ្ត, 
តាម ដន និង ធានា ថា ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ ទំនិញ យុទ្ធ សាសៃ្ត មាន ដំ-
ណើរ ការ បៃកប ដោយ នរិន្តរភាព 
និង មិន មាន ការ បងា្អាក់ ឬ ការ- 
រំខាន ពៃម ទាំង ចាត់ វិធាន ការ 
ដោះ  សៃយ ក្នងុ ករណី មាន ការ- 
បងា្អាក់ ជា យថាហៃតុ ណា មួយ។

ជា មយួ គ្នា នៃះ កៃមុការងារ ក ៏
បាន ភារកិច្ច  តាម ដន និង តៃួត- 
ពិនិតៃយ លើ ទំនិញ យុទ្ធ សាសៃ្ត 

ដៃល កពំងុ ចៃក  ចាយ លើ ទផីៃសារ 
នៅ ក្នុង សៃុក ជា ពិសៃស តៃួត- 
ពិនិតៃយ លើ គុណភាព អាកុល 
និង  មា៉ាស់ ជា ដើម  ពៃម ទាំង 
សហការ ជា មយួ អាជា្ញាធរ ដៃន ដ ី
និង កៃសួង -សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ក្នុង  ការ ចាត់ វិធានការ រដ្ឋបាល 
ឬ  វិធានការ ចាំ បាច់ នៅ  ពៃល 
មាន  ការ បងា្អាក ់ឬ ការ រខំាន ដល ់
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទំនិញ ឬ ការ ឡើង- 
ថ្លៃ ទំនិញ យ៉ាង គំហុក ។

របាយការណ ៍កៃសងួ កសកិម្ម 
រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃសាទ បាន 
ឲៃយ  ដឹង ថា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ 
កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ផល នៃសាទ  
សៃស ់សរបុ ៩ ១៩០ តោន ស្មើ 
នឹង ៦១,២៧ ភាគ រយ នៃ ផៃន - 
ការ ១៥ ០០០ តោន បៃៀប ធៀប- 
 នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ បានថយចុះ 

ចំនួន៣១០ តោន ។ ចំណៃកឯ 
ផលនៃសាទ កៃច្នៃ អនុវត្ត បាន 
ចំនួន ៤ ៩១០ តោន ស្មើ នឹង 
៩៨,២០ ភាគ រយ  នៃ ផៃនការ  
៥  ០០០ តោន ហើយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ មាន ការ ថយ- 
ចុះ ចំនួន  ៩០ តោន ។ 

របាយការណ៍ ក៏ បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ការ បៃមលូ ផល   នៃសាទ   
ទឹក សាប (តាម រយៈ ដយ តៃី- 
ដៃន  នៃសាទ និង លក្ខណៈ គៃួ- 
សារ តាម វាល សៃ) កាល ព ីឆ្នា ំ
២០១៩ សមៃច បាន បរមិាណ  
៤៧៨ ៨៥០ តោន នងិ នៃសាទ 
សមុទៃ សមៃច បាន ១២២- 
២៥០ តោន។ ចំណៃក ផ្នៃក វារី- 
វបៃបកម្ម ការ ចិញ្ចឹម តៃី និង បងា្គា 
អនុវត្ត បាន បៃមាណ ៣០៧- 
៤០៨ តោន៕  LA

កម្មករ កំពុង ពិនិត្យ មើល ចង្វាក់ ផលិត កម្ម ក្នងុ រោង ចក្ ផលិត នំសួ្យ លី លី កាល ពី ព្ល កន្លង មក ។ រូបថត ហុឹន ពិសី



ទីក្រុងុឡុងដ៍ៈអង្គការ OPEC 
និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ ខ្លួន  នឹង ជួប - 
ប្រជុំគ្នា ដើម្របី ពិភា ក្រសា អំពី ការ- 
កាត់ បន្ថយផលិត កម្ម ប្រង នៅ 
សប្តាហ៍ ន្រះ  បន្ទាប់ ពី មានការ- 
អះ អាង ពី សណំាក់ លោក ប្រធា- 
ន ធិបតី អាម្ររិក   ដូណាល់  ត្រំ  
ថា ប្រទ្រស ផលតិ ប្រង  ឈាន- 
មុខគ្រ  រួមមាន    រុស្រស៊ី  និងអារ៉ាប៊ី 
សា អូ៊ឌីត  នឹង បន្ថយ ផលិត កម្ម 
ដើម្របី បង្កើន  តម្ល្រ ឡើង វិញ ។ 

រដ្ឋា ភិបល ន្រ ប្រទ្រស សម្របូរ 
ប្រង Azerbaijan  បន 
នយិាយ កាលព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ ថា  កចិ្ច- 
ប្រជុំ ន្រះ ត្រូវ បន គ្រ រំពឹង តាំង ពី 
ដបំងូ  ដោយ រៀបច ំ តាម រយៈ កចិ្ច- 
ប្រជុំ តាមរ យៈ វី ដ្រអូ នៅ ថ្ង្រ ចន្ទ 
ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ លើក ព្រល ដល់ ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍ ។

លោក Zamina Aliyeva  
មន្ត្រ ីន ំពាក្រយ  ក្រសងួ ថាម ពល ន្រ 
ប្រទ្រស ន្រះ បន ប្រប់ ថា៖«អង្គ- 
ការ OPEC បន ប្រប ់យើង អពំ ី
ការពន្រយារ ព្រល នោះ។ យើង មិន 
ដឹង ពី មូល ហ្រតុ នោះ ទ្រ»។ 

មិន មាន ការ អតា្ថា ធិប្របាយ 
ភា្លាម ៗ  ពី អង្គការ OPEC ប៉ុន្ត្រ 

ប្រភព ស្និទ្ធ នឹង ក្រុម ន្រះ  បន 
និយាយ កាល ពី មុនន្រះ ថា កចិ្ច- 
ប្រជុំ ប្រហ្រល កើត មាននៅ ជិត 
ចុង សប្តាហ៍ ន្រះ វិញ។ 

កាលពី ថ្ង្រ ព្រហ ស្របតិ៍ មុន  
ប្រទ្រស  អារ៉ាប ់ប៊ ីសា អូឌ៊តី  ដ្រល 
ជា តួ អង្គ សំខាន់ មួយ ន្រ អង្គការ 
OPEC បន អំពាវនវ ឲ្រយ  មាន 
កិច្ចប្រជុំ បន្ទាន់ មួយ ន្រ សម្ព័ន្ធ 
អង្គការ ន្រះ និងប្រទ្រស ផលិត 
ប្រង ដទ្រទៀត ដើម្រប ីធ្វើ ឲ្រយ តម្ល្រ 
ប្រង នៅ ទីផ្រសារ មាន ស្ថិរភាព 
ក្រយពី ការ សន្ទន  តាម ទូរ- 
ស័ព្ទ រវាង ព្រះអង្គមា្ចាស់ Mo-
hammed bin Salman នងិ 
លោក ប្រធាន ធិបតី  ត្រំ។ 

ភា្នា ក់ ងារ សារព័ត៌មាន ផ្លូវការ 
របស ់សា អឌីូត បន រយការណ ៍
ព ីការ ជ ជ្រក  ត្រវូបនរៀប ចំឡើង 
តាម សំ ណើរ   របស់លោក ត្រំ។ 

តម្ល្រ ប្រង បន ធា្លាក់ចុះ ខា្លាំង 
ដល់ កម្រិត ទាប ក្ន៊ង រយៈព្រល 
ច្រើន ទស វត្រសរ ៍  ចាប ់តាងំ ព ីដើម- 
ឆ្នា ំ ដ្រល ការ ធា្លាក ់ចុះ ន្រះ បណា្តាល 
មក ព ីការ រលដល វរីសុ ក ូរ៉ ូណា 
ដ្រល បង្កើន សមា្ពាធ យា៉ាងខា្លាំង 
ដល់ វិស័យ ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង ប៉ះ- 

ពាល់ ដល់ តម្រូវ ការ  ហើយ និង 
សង្គ្រម តម្ល្រ រវាង ប្រទ្រស  
អារ៉ាប ់ប៊ ីសា អូឌ៊តី  នងិប្រ ទ្រស 
រុស្រស៊ី ដ្រល ជា តួអង្គ សំខាន់ ក្ន៊ង 
OPEC +។ 

ប្រទ្រស ទាំង ២ បរជ័យ ក្ន៊ង 
ការ យល់ព្រម គ្នា លើ ការ កាត់- 
បន្ថយ ទិន្ន ផល  ផលិត បន្ថ្រម 
នៅឯ កិច្ច ប្រជុំ ន្រ អង្គ ការ  OP - 
EC ដ្រល មាន មូល ដ្ឋាន ក្ន៊ង 
ទីក្រុង Vienna កាល ពី ខ្រ មុន 
ន្រះ  ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ទីក្រុង រី យា៉ា ដ 

បើក ការ ផលិត ដើម្របី ពន្លិច 
ទីផ្រសារ ប្រង ត្រ ម្តង ។ 

ក្រសួង ថាម ពល ន្រ ប្រទ្រស 
Azerbaijan ដ្រលជា សមាជិក 
OPEC+ បន និយាយ ក្នង៊ ស្រចក្ត ី
ថ្ល្រង ការណ៍ ថា កិច្ចប្រជំុ នៅ សប្តាហ៍ 
ន្រះ នឹង ផ្តាត ការជជ្រក គ្នា លើ 
«ការអនុម័ត លើ ការ ប្រកាស ថ្ម ីន្រ 
កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តកិារ»

ប្រធាន ធិបតី រុស្រស៊ី  លោក 
Vladimir Putin បន នយិាយ 
កាលពី ថ្ង្រ សុក្រ ថា ទី ក្រុង ម៉ូ ស្គូ 

ត្រូវបន រៀបចំ ដើម្របី ពិភាក្រសា 
ការ កាត់ បន្ថយ ប្រហ្រល ១ 
លាន បរ៉្រល ក្ន៊ង ១ថ្ង្រ«មិន តិច 
ព្រក  ហើយប្រហ្រល ជា មិន 
ច្រើនព្រក ដ្ររ»។ 

លោក Putin  នយិាយ ថា «ខ្ញ៊ ំ
ជឿថា  វា    សខំាន ់ណាស ់ក្នង៊ការ- 
ប្រមលូ ផ្ត៊ ំកចិ្ច ខតិ    ខ ំប្រងឹ ប្រង  ធ្វើ 
ឲ្រយ មាន តុល្រយ ភាព  ទីផ្រសារ    និង 
កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម»  ។ 

យោង របយ ការណ៍ ប្រចាំ ខ្រ 
កាលពី ខ្រ មុន  របស់ អង្គការ  
OPEC  បរិមាណ ១០  លាន 
បរ៉្រល គឺ ស្ទើរ ត្រ សមាមាត្រ គ្នា 
ទៅ នឹង អ្វី ដ្រល   អារ៉ាប់ ប៊ី សា- 
អ៊ូឌីត ដ្រល ផលិត ប្រមាណ 
៩,៨ លាន  បរ៉្រល ក្ន៊ង ១ ថ្ង្រ  និង   
រុស្រសី៊  ដ្រល ផលិត ១០,៧ លាន 
បរ៉្រល ក្ន៊ង  ១ ថ្ង្រ ដ្រល បន 
ផលិត កាលពី ខ្រកុម្ភៈ។  

យោង ទៅនងឹ ប្រភព ស្នទិ្ធ នងឹ  
រុស្រស៊ី   ដ្រល ត្រូវបន ស្រង់ សម្តី 
ដោយ ទ ីភា្នាក ់ងារ  ព័ត៌មាន TASS 
កាលពី ថ្ង្រ សុក្រឲ្រយ ដឹង ថា  មន្ត្រី  
អាម្រ រកិ ត្រវូបន អ ញ ្ជើ  ញ  ចលូ រមួ   
ក្ន៊ង កិច្ច ប្រជុំ នោះ ដ្ររ  ។

លោក ត្រ ំបនធ្វើ ឲ្រយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 

ដល់ អ្នកវិ និ យោគ កាលពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍ កន្លង ទៅដោយ សរ- 
ស្ររ នៅលើ បណា្តាញ  សង្គម  
Tweeterថា៖«ខ្ញ៊ំ រំពឹង  និង សង្រឃឹម  
ថា  ទីក្រុង រី យា៉ា ដ និង មូ ៉ស្គូ នឹង 
កាត់ បន្ថយ   ប្រហ្រល ១០ លាន 
បរ៉្រល  និង ប្រ ហ្រល  កាន់- 
ត្រមាន ស្ថិរភាព »។

លោក បន្ថ្រមថា៖«[ការកាត-់ 
បន្ថយ ] អាច ខ្ពស ់ដល១់៥ លាន 
ប រ៉្រល  »។

តម្ល្រ ប្រង ដ្រល ធា្លាក់ ដល់ 
កម្រិត ទាប បំផុត ក្ន៊ង រយៈ ព្រល 
១៨ឆ្នា ំ កាល ព ីដើម  សប្តាហ ៍មនុ 
បន ឡើង ខ្ពស់ មក វិញ  បន្ទាប់ពី 
ស្រចក្តី ថ្ល្រងការណ៍របស់លោក 
ត្រំ ដ្រល  ធ្វើ ឲ្រយ កើនឡើង ខ្ពស់ 
ក្ន៊ង កំណត់ ត្រ ក្ន៊ង ថ្ង្រ ជូ ញ ដូរ 
កាលពី ថ្ង្រ ព្រហ ស្របតិ៍ សប្តាហ៍ មុន។ 

កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ កន្លង ទៅ  
តម្ល្រ ប្រង អន្តរ ជាតិ Brent  
មាន តម្ល្រ ៣៤, ១១ ដុលា្លារ  ក្ន៊ង 
១  បរ៉្រល  ដោយ មាន កំណើន 
១៤ ភាគរយ  ខណៈ តម្ល្រ ប្រង 
មា៉ាក WTI មាន តម្ល្រ ២៨,៣៤ 
លាន ដលុា្លារ ដោយ មាន កណំើន 
១២ ភាគ រយ ៕ AFP/ RR                                       

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រចន្ទ ទី៦ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com១២

OPEC និង សម្ពន័្ធមិត្ត  ប្រងឹប្រងរកវិធី  កាត់បន្ថយ   ផលិតកម្ម ប្រង 

ព្រះអង្គម្ចាស់AbulazizbinSalamanនិងរដ្ឋមន្ត្រីថាមពលសាអ៊ូឌីត។AFP

SME អាម្ររិក ត្រវូ ការ ៥,៤ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ទកី្រងុវ៉ាសុីនតោនៈរដ្ឋបល 

លោក ត្រំ បន ឲ្រយ ដឹងថា 
អាជីវកម្ម ខា្នាតតូច និង មធ្រយម 
នៅ អាម្ររិក បនដក់ ពាក្រយ សុំ 
កម្ចី គំទ្រ ដោយ រដ្ឋាភិ បល 
ជាង៥,៤ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ជាសសរ ស្ដម្ភ ដ៏ សំខាន់ មួយ ន្រ 
ផ្រន ការ ជួយសង្គ្រះ ពី វីរុស 
កូរ៉ូ ណា របស់ ប្រទ្រស ន្រះ បន 
ចូល ជា ធរមាន។

លោកស្រី  Jovita  Car-
ranza ដ្រល ជា ប្រធាន រដ្ឋ- 
បល អាជីវ កម្ម ខា្នាត តូច និង 
មធ្រយមបន ឲ្រយ ដឹង កាល ពី យប់ 
ថ្ង្រ សុក្រ លើ បណា្តាញ សង្គម  
Twitter ថា ក្រុម ហ៊ុន ចំនួន 
១៧  ៥០៣ ក្ន៊ង ចំណោម ក្រុម- 
ហ៊ុន ទាំងនោះ  មាន បុគ្គលិក 
៥០០ នក់ ឬ តិច ជាង ន្រះបន 
ដក់ ពាក្រយ សំុ តាម រយៈ ធនគរ 
មូល ដ្ឋាន សម្រប ់កម្ច ីមាន  សរបុ 
ជាង៥,៤ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

ថ្ង្រ សុក្រ  គឺជា ថ្ង្រ ដំបូង ដ្រល 
ក្រុមហ៊ុន ជាច្រើន អាចដក់ 
ពាក្រយ ស្នើ ប្រក់កម្ចី ដ្រល បន 
បម្រងុ ទកុ មយួ ផ្ន្រក ធ ំដើម្រប ីជយួ 
ពួកគ្រ ចំណាយ លើ ប្រក់ខ្រ 
របស់ បុគ្គ លិក។

កម្ចី ដ្រល ទី បញ្ចប់ អាច មាន 

ចំនួន សរុប  ៣៥០ លាន ដុលា្លារ  
គជឺា ផ្ន្រក ដ ៏សខំាន ់មយួ ន្រ ផ្រន- 
ការ ជយួ សង្គ្រះ ដោយ សារ ត្រ 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា ២,២ ពាន់ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ  ដ្រល បន អនុម័ត 
ដោយ សភា ហើយ បន្ទាប់ មក 
បន ចុះ ហត្ថ ល្រខា កា្លាយ ជា- 
ច្របាប់ ដោយ លោក ប្រធាន- 
ធិបតី ដូ ណា ល់ ត្រំ  កាលពី ថ្ង្រ 
ទី ២៧  ខ្រ មីន ។

លោក ត្រំបន សរ ស្ររ លើ 
Twitter កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ថា៖ 
«ខ្ញ៊ំ នឹង ស្នើសុំ សភា ភា្លាម ៗ   
សម្រប ់ប្រក ់បន្ថ្រម ដើម្រប ីគទំ្រ 
ក្រមុហ៊នុ តចូ ៗ   ប្រសនិ បើ ប្រក ់
ដ្រល បន ល្រ ទុក ត្រូវ អស់ »។

លោក បន្តថា ប៉នុ្ត្រ អ្វ ៗី  « រហ ូត   
មក ដល ់ព្រល ន្រះ ជា មធ្រយា ប យ  
មុន ការ គ្រង ទុក»។ លោ ក 
បន្ថ្រម ថា  ធនគរ កណា្តា ល  
អាម្រ រិក នងិ ធនគរ ស ហគ ម ន ៍
«កំពុង ដំណើរ ការ មិន  ល្អ »។

កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ  ការ ដក់ 
ពាក្រយ សុំ ភាគ ច្រើន  ត្រូវ បន 
ដក់ ទៅ ធនគរ មូល ដ្ឋាន ។ 
ធនគរ ធំៗ របស់ អា ម្ររកិ មយួ 
ចនំនួបន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ពកួ គ្រ បន 
ជួប ការ ពិ បក  ជាមួយ នឹង នីតិ- 
វិធី រដ្ឋបល ទោះ បីជា ធន គរ  
កណា្តា  ល អាម្ររិក   រយការ ណ៍  

ថា  ខ្លួន បន បន្ត នីតិ វិធី ការ ដក់ 
ពាក្រយសុំ រប់ ស្រន ត្រឹម ចុង- 
បញ្ចប់ ថ្ង្រន្រះ ក៏ដោយ ។

លោក  Steven  Mnuchin  
រដ្ឋ មន្ដ្រី ក្រសួង រតន គរ បន 
ប្រប់  បណា្តាញ ទូរទ ស្រសន៍ Fox 
Business Network ថា៖ 
«ការ រំពឹង ទុក របស់ យើង  នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម នៅ សប្ដាហ៍ ក្រយ» 
ធនគរ ទាងំ អស ់នងឹ ត្រៀម ខ្លនួ 
រួចរល់ ។

ក្រមុ ហ៊នុ ជា ច្រើន ដ្រល ទទលួ-  
បន ប្រក់   និង មិន បណ្ដ្រ ញ  
កម្មករ របស់ ពួកគ្រ ពី ការងារ ឬ 
បើ មនិ អ ីចងឹ ទ្រ  ជលួ ពកួ គ្រ ជា ថ្ម ី 
ដ្រល ជា បគុ្គ លកិ បន អនញុ្ញាត 
ឲ្រយ ឈប់ សម្រក ពី ការងារ  នឹង 
ត្រូវ បន អនុ គ្រះ បំណុល 
របស ់ ពួក គ្រ ។

មលូ នធិ ិន្រះ មាន គោល បណំ ង  
ដើម្របី ជួយ ឲ្រយ ភោជ នីយ ដ្ឋាន  
ហា  ង  សមា្អាង និង អាជីវ កម្ម ធុន 
តូច  និង មធ្រយម រប់ ស្រន បើក 
ប្រក ់ឈ្នលួ  នងិ ប្រក ់ជលួ   រយៈ- 
ព្រល  ៨ សប្ដាហ៍  ដ្រល អាច ឲ្រយ 
ពកួ គ្រ រក្រសា បគុ្គលកិ លើ ការ បើក 
ប្រក់ ខ្រ ក្ន៊ង អំឡ៊ង ការ បិទ  ទាំង 
បង ្ខំ ដោយ សារ ត្រ វីរុស ន្រះ។

លោក Mnuchin  លើក ឡើង  
ថា៖«ប្រសនិ បើ យើង អស ់ប្រក ់

យើង នឹង ត្រឡប់ ទៅ សភា និង 
យក ប្រក់ បន្ថ្រម ទៀត។ ន្រះ ជា 
កម្ម វធិ ីដ ៏ល្អ បផំតុ ដោយ មាន ការ- 
គំទ្រ ពីគណ បក្រស ទាំង២»។

ប៉ុន្ត្រ លោក Mnuchin បន 
ឲ្រយ ដឹងថា  លោក កំពុង ធ្វើការ- 
ងារ ជាមួយ ក្រុម មន្ដ្រី ប្រតិ បត្តិ 
របស់ ធនគរ សំខាន់ ៗ   ដើម្របី 
ស្វ្រង រ ក ដណំោះ ស្រយ ប្រភ្រទ 
ណា មួយ និង បន រំពឹង ថា  
ធនគរ ធំៗ  នងឹ ចលូរមួ នៅ ក្នង៊ 
សប្ដាហ៍ ខាង មុខ ន្រះ។

លោក Mnuchin ក៏បន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា ប្រក ់ផ្ទ្ររ ទៅ គ្រសួារ នងឹ 
ចាប់ ផ្ដើម នៅ ក្ន៊ង រយៈ ព្រល ២ 
សប្ដាហ៍ ដ្រល កាត់ បន្ថយ រយៈ - 
ព្រល ពី ការ ព្រយាករ លើក មុ ន រយៈ- 
ព្រល ៣ សប្ដាហ។៍  គ្រសួារ ដ្រល 
មាន សមា ជិក ៤ នក់  អាច 
ទទួល  បន ប្រក់ រហូត ដល់ ទៅ 
៣០០០ ដុលា្លារ  ស្ថិត ក្រម 
កញ្ចប់ សង្គ្រះ ដ៏ ច្រើ នន្រះ។ 

ផល ប៉ះ ពាល ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច លើក- 
ដំបូង ដោយ សារ ត្រ វិបត្តិ ន្រះ 
បន វាយ ប្រហារ ទទូាងំ អាម្ររកិ 
កាល ពី ខ្រមីន   នៅ ព្រល 
ការងារ ៧០១  ០០០ កន្ល្រង 
ត្រូវបន បត់ បង់ ។ អត្រ គ្មាន 
ការងារ ធ្វើបន កើន ឡើង ដល់ 
៤,៤ ភាគ រយ ៕AFP/LA

ទីក្រុងបាងកកៈទីភា្នាក់ងារ 
អាកាសចរ ណ៍ បន ឲ្រយ ដឹង 
កាលពី ថ្ង្រ សុក្រ ថា ជើង ហោះ- 
ហើរ  ដឹក អ្នកដំណើរ ទាំងអស់ 
ត្រូវ បន ហាមឃាត់ ការ ចុះចត 
នៅក្ន៊ង ប្រទ្រស ន្រះ ដើម្របី 
ទប់សា្កាត់ ការរីក រលដល វីរុស 
កូ រ៉ូ ណា ថ្មី។  

ភា្នាកង់ារ បងកក ប៉សុ្តិ៍ ដោយ 
ដកស្រង ់ព ីសារពត័ម៌ាន Reu-
ter រយការណ៍ ថា អាជា្ញាធរ 
អាកាសចរណ៍ ថ្រ បន ឲ្រយ ដឹង 
នៅក្ន៊ង បទបញ្ជា មួយ ដ្រល 
ច្រញផ្រសាយ កាលពី យប់ ថ្ង្រ 
សុក្រ ថា ការហាមឃាត់ ន្រះ 
ចាប់ផ្ដើម អនុវត្ត កាលពី ព្រឹក ថ្ង្រ 
សៅរ៍ ហើយនឹង ដំណើរការ 
រហូតដល់ យ ប់ ថ្ង្រ ចន្ទ។  

យោងតាម បទបញ្ជា នរ ណា 
មា្នាក់ មកដល់ តា ម ជើង ហោះ- 
ហើរ  ដ្រល បនច្រញ ដណំើរការ 
មុនព្រល បទបញ្ជា ន្រះ បន 
ចាប ់ផ្ដើម អនវុត្ត នងឹត្រវូ ដក ់ឲ្រយ 
ដចដ់ោយឡ្រក រយៈ ព្រល ១៤ 
ថ្ង្រ  ព្រល មកដល់ ប្រទ្រស  ថ្រ ។ 

តាម ស្រចក្តីរយការណ៍- 
របស ់ ភា្នាក់ងារ ព័ត៌មាន Reu-
ters  ដ្រល បន ស្រង់ ផ្រសាយ 
ដោយ  បងកក ប៉ុស្តិ៍ មាន មូល- 

ដ្ឋាន   នៅ ប្រទ្រស ថ្រ មន្ដ្រ ីការយិា- 
ល័យ អនោ្ដា ប្រវ្រ សន៍បន អះ- 
អាង ថា បទបញ្ជា ន្រះ ធ្វើឡើង 
ត្រ  ប៉ុន្មាន ម៉ាង បន្ទាប់ពី ការ- 
ភា្ញាក ផ់្អើល មយួ នៅ ព្រលាន យន្ត- 
ហោះ សុវណ្ណ ភូមិ នៅព្រល ជន- 
ជាតិ  ថ្រ ជាង១០០នក់ បន 
មក  ដល់ តាម ជើង ហោះ ហើរ  
ផ្រស្រង ៗ គ្នា កាលពី ថ្ង្រ សុក្រ ។  

មន ្ដ្រ ីនោះ បន្តថា៖«មន្ដ្រ ីសខុ- 
ភាព សាធារណៈបន អនុញ្ញា ត 
ឲ្រយ  ពកួ គ្រ ត្រវូដក ់ខ្លនួឯង ដច ់ព ី
គ ្រ នៅ ក្ន៊ងផ្ទះ។  មានការ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល   មួយ ដោយសារត្រ ពួកគ្រ 
មិន បន ដឹងថា ពួកគ្រ ត្រូវ បន 
ដក  ់ ឲ្រយ នៅ ដច់ ពី គ្រ ឡើយ» ។

ប្រទ្រស ថ្រ  បន រយ ការណ ៍ 
វរីសុ ក ូរ៉ ូណា១៩៧៨ ករណ  ីនងិ 
មនសុ្រស ១៩នក ់បន សា្លាប ់រហ ូត  
មក ដល់ព្រលន្រះ ចង់ គ្រច ផុត 
ពី  ការនំ ចូល ជំងឺ បន្ថ្រម ទៀត ។

ចាប ់តាំង ពី ថ្ង្រទី១  ខ្រមីន 
មាន ការ កើនឡើង ចំនួន ប្រ ជា - 
ជន   ដ្រល បន ឆ្លង ជំងឺ នៅ បរ - 
ទ្រស  មនុព្រល ត្រ ឡប ់មក ផ្ទះ ។  
អាជា្ញាធរ  បនដក់ មនុស្រស ជិត 
២០០០ នក ់ដ្រល បន ទនំក-់ 
ទំនង ជាមួយ ពួកគ្រ ដច់ ដោយ - 
ឡ្រក  ព ី គ្រ៕ LA 

ប្រទ្រស ថ្រ ផ្អាក ការ ហោះ ហើរ  
ចូល ប្រទ្រស បារម្ភ ឆ្លងជំងឺកូវីដច្រើន



ទីក្រុងប៊្រុចស្រលៈ ប្រធាន
ក្រុមតំបន់ចាយប្រក់អឺរ៉ូបាន
ឲ្រយដឹងថាមូលនិធិសង្គ្រះ
របស់តបំន់ចាយប្រក់អរឺ៉ូអាច
ផ្ដល់រហតូដល់២៤០ពាន់លាន
អរឺ៉ូដើម្របីជយួបណ្ដាប្រទ្រសជា
សមាជកិដ្រលរងផលប៉ះពាល់
ខ្លាំងដោយការរីករាលដាល
វីរុសកូរ៉ូណ។
លោកMario Centeno

ដ្រលជារដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងហិរញ្ញ-
វត្ថុរបស់ប្រទ្រសព័រទុយហ្គាល់
ផងដ្ររបានឲ្រយដងឹថាមលូនធិិ
ន្រះនឹងត្រូវធ្វើឲ្រយអាចរកបាន
តាមរយៈយន្តការស្ថិរភាពអឺរ៉ុប
(ESM)ជាស្ថាប័នមួយដ្រល
បានបង្កើតឡើងក្នុងគ្រដ្រល
មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ
២០១២ដើម្របីជួយតំបន់ចាយ
ប្រក់អឺរ៉ូ តាមរយៈការផ្ដល់
ឥណទានដល់បណ្ដារដ្ឋជា
សមាជិក។
នៅក្នងុបទសមា្ភាសមួយជា-

មយួក្រមុអ្នកយកពត័៌មានអរឺ៉បុ
ជាច្រើនដ្រលបានច្រញផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍លោកCen-
tenoបានឲ្រយដឹងថាបណ្ដាញ
ឥណទានណមួយគួរត្រត្រូវ
បានរៀបចំឡើងដើម្របីជួយ
ដោយមនិម្រនបង្កើតបញ្ហាកាន-់
ត្រអាក្រក់សម្រប់ជំនួយចាំ-
បាច់របស់រដ្ឋទាំងនោះទ្រ។
ន្រះគឺជាឯកសរយោងដ៏

ច្របាស់លាស់មួយចំពោះច្របាប់

ធម្មតារបស់ESMដ្រលរឿយៗ 
ដាក់បញ្ចូល ទោះបីជាលក្ខ-
ខណ្ឌរឹតត្របិតការចំណយត្រូវ
ភា្ជាប់ជាមួយកម្ចីរបស់ខ្លួន។
ប្រទ្រសអុីតាលីនិងប្រទ្រស

អ្រស្របា៉ាញទាងំ២ន្រះដ្រលត្រវូ-
ការជួយក្នុងអំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញ-
វត្ថុន្រះ ឲ្រយដឹងថា ព្រលន្រះ
ចពំោះលក្ខខណ្ឌប្របនោះនងឹ

គ្រន់ត្របន្ថ្រមបញ្ហាដល់ពកួគ្រ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកCentenoបានប្រប់

ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មានប្រចាំថ្ង្រ
បារាំង LeFigaro មុនព្រល
ការធ្វើសន្និសីទតាមរយៈវីដ្រអូ
របស់ក្រមុរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងហិរញ្ញ-
វត្ថុរបស់តំបន់ចាយប្រក់អឺរ៉ូ
កាលពីថ្ង្រអងា្គារថា៖ «នឹងមិន

មានន័យនោះទ្រក្នុងការភា្ជាប់
វិបត្តិការរីករាលដាលន្រះទៅ
កម្មវិធីឯកជនភាវូបនីយកម្មឬ
ការក្រទម្រង់ទីផ្រសារពលកម្ម
នោះទ្រ»។
លោកCentenoដ្រល

ប្រទ្រសព័រទុយហ្គាល់របស់
លោកក៏ត្រូវការជំនួយសង្គ្រះ
របស់សហភាពអរឺ៉បុដោយសរ
ត្រវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុន្រះផងដ្ររ
បានឲ្រយដឹងថារាល់កម្ចីណ-
មួយ«មិនត្រូវបន្ថ្រមការឈឺ-
ចាប់ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
នោះទ្រ»។
លោកបានទទួលស្គាល់

ថា៖«នឹងមានទម្រង់លក្ខខណ្ឌ
មយួចនំនួប៉នុ្ត្រESMត្រៀមខ្លនួ
រួចហើយដើម្របីផ្តាច់បណ្ដាញ
ឥណទានរបស់ខ្លួនពីភាពពិត
ប្រកដន្រវិបត្តិបំណុលរដ្ឋ»។
កចិ្ចប្រជុំកាលពីថ្ង្រអងា្គារនងឹ

រួមបញ្ចូលគ្នារដ្ឋជាសមាជិក
សហភាពអឺរ៉ុបដ្រលមិនម្រន
តំបន់ចាយប្រក់អឺរ៉ូជាកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងមួយក្នុងការឯក-
ភាពលើយុទ្ធស្រស្តប្លុកន្រះ
ជារមួដើម្របីជម្នះលើការខូចខត
ស្រដ្ឋកិច្ចដ៏ធំដ្រលបានបង្ក
ឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណ។
ក្រមុម្រដកឹនាំសហភាពអរឺ៉បុ

បានជួបគ្នា ប៉ុន្ត្របានបរាជ័យ
ក្នុងការឯកភាពគ្នាលើគោល-
នយោបាយប្របនោះកាលពី
ចុងខ្រមុនដោយសរត្រការ-

ខ្វ្រងគំនិតគ្នាជុំវិញថាតើផ្រន-
ការណមយួគរួត្រត្រវូបានផ្ដល់
មូលនិធិដូចម្ដ្រច។
ប្រទ្រសអុីតាលីនិងអ្រស្របា៉ាញ

ដ្រលបានគំទ្រដោយប្រទ្រស
បារាំងចង់ឲ្រយសហភាពអឺរ៉ុប
មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រងុប្រ៊ចុ-
ស្រលគំទ្រគំនិតន្រ«មូលបត្រ-
បំណុលកូរ៉ូណ»ជាឧបករណ៍
បំណុលរួមមួយដ្រលបានលក់
លើទីផ្រសារន្រះដើម្របីប្រមូល
ប្រក់។
ទោះយ៉ាងណប្រទ្រស

អាល្លឺម៉ង់ និងបណ្ដាប្រទ្រស
ដ្រលមិនឯកភាពលើសរពើ-
ពន្ធផ្រស្រងទៀតបញ្ជាក់ថាការ-
ច្រញបំណុលរួមនឹងជាផលប៉ះ-
ពាល់ធ្វើឲ្រយកាន់ត្រចុះខ្រសាយ
ដល់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកភាគ
ខងត្របូង ល្រងមានការពិបាក
ខណៈដ្រលសមាជកិទាងំនោះ
ទទួលរងកំណើនបំណុល។
លោកCentenoដ្រលបាន

រំឭកឡើងវិញពីការប្រកបាក់
ទាំងន្រះបានឲ្រយដឹងថាវាមាន
សរៈសំខន់មិនអនុញ្ញាតឲ្រយ
សមាជិកទាំងនោះរារាំងការ-
ស្វ្រងរកដំណះស្រយនោះទ្រ។
លោកបន្ថ្រមថា៖«យើងនឹង

ត្រឡប់មករកការពភិាក្រសារបស់
យើងវិញនៅព្រលយើងត្រូវត្រ
គិតអំពីការធ្វើឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ច
ដំណើរការទៅមុខជាថ្មីម្ដង
ទៀត»៕AFP/LA
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លោក  Mario Centeno រដ្ឋមន្ត្រហិីរញ្ញវត្ថ ុព័រទុយហ្គាល់  
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សអ៊ឌូតីបានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់
ប្រងឆៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត
កាលពីពាក់កណ្ដាលសបា្តាហ៍
កន្លងទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន
Aramcoជាក្រមុហ៊នុប្រងរដ្ឋ
ឈានមុខគ្រក្នុងពិភពលោក
បានផ្គតផ់្គង់ប្រង១៨,៨លាន
បារ៉្រលក្នុងរយៈព្រលត្រ១ថ្ង្រ
ទោះបីជាការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រវូ-
ការលើពភិពលោកដោយសរ
សង្គ្រមតម្ល្រយ៉ាងខ្លាងំជាមួយ
ប្រទ្រសរុស្រសុីក៏ដោយ។
ស្រចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុម-

ហ៊នុAramcoរបស់សអូឌ៊តី
ធ្វើឡើងក្រយការផុតកំណត់
ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្របី
កម្រិតទិន្នផលប្រងឆៅរវាង
អង្គការប្រទ្រសនាំច្រញប្រង
(OPEC)និងបណ្ដាប្រទ្រស

ផលិតផ្រស្រងទៀតដ្រលរួមទាំង
ប្រទ្រសរសុ្រសុីកាលពដីើមសបា្តាហ៍
មុន។
វធិានការន្រះធ្វើឡើងទោះបី

ជាសមា្ពាធពីទីក្រុងវា៉ាសុីនតោន
ក៏ដោយជាមួយការផ្ដល់របស់
លោកប្រធានាធិបតីដូណល់
ត្រំកាលពីថ្ង្រអងា្គារដើម្របីជយួ
ដោះស្រយសង្គ្រមតម្ល្ររវាង
ទីក្រុងម៉ូស្គូ និងទីក្រុងរីយ៉ាដ
ដ្រលបានបណ្ដាលឲ្រយតម្ល្រ
ប្រងឆៅធា្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម
កម្រិតទាបរយៈព្រល១៨ឆ្នាំ។
ក្រុមហ៊ុនប្រងឈានមុខគ្រ

មួយន្រះបានឲ្រយដឹងនៅក្នុង
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ
ថា៖«ខណៈដ្រលពិភពលោក
ទាមទារឲ្រយមានស្ថរិភាពស្រដ្ឋកចិ្ច
ក្រមុហ៊នុAramcoនៅត្រប្ដ្រជា្ញា
ចិត្តថា នឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់ពិភព-

លោកជាមួយថាមពលន្រះ»។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបន្តថា៖«ក្រុម-

ហ៊ុនកំពុងបំប្រកឯតទត្គកម្ម
ដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ប្រង១៥នាវា
ដ្រលផ្ទកុប្រងបានជាង១៨,៨
លានបារ៉្រល»។
ក្រុមហ៊ុនAramcoក៏បាន

បញ្ច្រញរូបភាពន្រនាវាដឹក
ប្រងជាច្រើនដ្រលកំពុងផ្ទុក
ប្រងនៅក្នុងសមុទ្រ។
ការគំរាមធា្លាក់ចុះន្រស្រដ្ឋកិច្ច

ពិភពលោកដ្រលជំរុញដោយ
ការរីករាលដាលវីរុសកូរ៉ូណ
បានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រ
ប្រងរចួហើយនៅព្រលទកី្រងុ
រីយ៉ាដបានសន្រយាកាលពីខ្រ
មុនថានឹងបង្កើនការនាំច្រញ
បនា្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់-
បន្ថយការផលិតក្នុងចំណម
ប្រទ្រសផលិតសំខន់ៗ ជា-

ច្រើនបានផុតកំណត់។
ដើមសបា្តាហ៍មុនសអូ៊ឌីត

បានឲ្រយដឹងថាខ្លួននឹងបង្កើនការ-
នាំច្រញបន្ថ្រមទៀតដល់កម្រតិ
ខ្ពស់បំផតុ១០,៦លានបារ៉្រល
ក្នុង១ថ្ង្រ ចាប់ពីខ្រឧសភា
ដ្រលធ្វើឲ្រយលើសតម្រូវការ

ច្រើនន្រទីផ្រសារពិភពលោក។
អារា៉ាប៊ីសអូ៊ឌីតដ្រលជា

ប្រទ្រសនាំប្រងឈានមុខគ្រ
របស់ពភិពលោកបានប្រកាស
រួចហើយការបង្កើនការផលិត
យ៉ាងខ្លាងំនៅខ្រម្រសខងមខុ
ន្រះ៕AFP/LA

កប៉ាល់ផ្ទុកប្រង នាំច្រញ ន្រ ក្រុមហ៊ុន   Aramco របស់Saudi  ។ AFP

Nissanផ្អាក
រោងចក្រានៅថ្រា

បងកកៈ ក្រមុហ៊នុNissan
នឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅក្នុង
រោងចក្រមួយនិងក្រតម្រូវ
ការផលិតនៅក្នុងរោងចក្រ
ផ្រស្រងទៀត។
Nissanជាក្រុមហ៊ុនផលិត

រថយន្តរបស់ប្រទ្រសជប៉ុន
បានក្រតម្រូវការផលិតជា-
បណ្ដាះអាសន្ននៅក្នងុប្រទ្រស
ថ្រជាការឆ្លើយតបនឹងការ-
រីករាលដាលវីរុសកូរ៉ូណដ្រល
កើនឡើងនិងការធា្លាក់ចុះតម្រូវ-
ការក្នុងទីផ្រសាររថយន្ត។
ការផលតិនៅរោងចក្រPlant

2នៅខ្រត្តSamutPrakanនងឹ
ត្រវូផ្អាកចាបព់ីថ្ង្រទ៦ីដល់ថ្ង្រទី
៣ខ្រឧសភាខណៈដ្រលការ-
ផលិតនៅរោងចក្រPlant 1
នៅខ្រត្តSamutPrakanនឹង
ត្រូវក្រតម្រូវដើម្របីឆ្លើយតបនឹង
កម្រតិតម្រវូការបច្ចបុ្របន្ន។ការ-
ក្រតម្រវូនងឹត្រវូធ្វើឡើងនៅក្នងុ
ប្រតិបត្តិការដ្រលជាប់ទាក់ទង
ការដំឡើងមា៉ាសុីននិងការក្រ-
ប្រចងា្វាក់ផលិតកម្ម។ន្រះបើ
យោងតាមក្រុមហ៊ុនបានឲ្រយ
ដឹងនៅក្នុងស្រចក្ដីប្រកាស
ព័ត៌មានមួយ។
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយ

ន្រះបានប្រកាសបន្ថយល្របឿន
ការផលិតស្របជាមួយនឹង
គោលការណ៍ណ្រនាំពីក្រសងួ
សធារណៈសុខភិបាល។
ក្រុមហ៊ុនន្រះកំពុងតម្រូវឲ្រយ
បគុ្គលកិការិយលយ័របសខ់្លនួ
ជាច្រើនធ្វើការងារពីផ្ទះ។ក្រមុ
ជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនNis-
sanនៅក្នុងប្រទ្រសថ្រមាន
ក្រមុហ៊នុបតុ្រសម្ពន័្ធ៥ដ្រលរមួ
មានមូលដា្ឋានផលិត២ទីតាំង
បងា្ហាញលក់ និងមជ្រឈមណ្ឌល
បម្រើស្រវា១៨០កន្ល្រង។
លោកRameshNarasim-

hanប្រធានក្រមុហ៊នុNissan
Thailandបានថ្ល្រងបន្តថា៖
«ទិសដៅរបស់យើងនឹងបន្ត
ជាថ្មីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ធម្មតាក្នុងព្រលឆប់ៗតាម
ដ្រលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្ត្រ
ធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខុ-
មាលភាពរបស់បុគ្គលទាំង-
អស់របស់យើងគ្រួសររបស់
ពួកគ្រហើយសង្គមថ្រ គឺជា
សិទ្ធិអាទិភាពរបស់យើងនៅ
ព្រលន្រះដោយសរត្រការរីក-
រាលដាលកូវីដ១៩»។
បណ្ដាញច្រកចាយទូទាំង-

ប្រទ្រសរបស់ក្រុមហ៊ុនNis-
sanបន្តបើកដំណើរការប៉ុន្ត្រ
ចាត់វិធានការបងា្ការសុខភាព
និងសុវត្ថិភាពបន្ថ្រម៕LA
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ក្រមុគ្រូព្រទ្រយអុ៊យក្រនច្រញដំណើរទៅជួយអីុតាលីក្នងុការប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
     គ្រូព្រទ្រយ អ៊ុយក្រន   ប្រហ្រ ល២០ នាក់ឈរថត   រូប នៅ ព្រលានយន្តហោះ  ក្នុងក្រុង កៀវ      មុន   ច្រញ ដំណើ រ ទៅប្រទ្រស អុីតាលី    ដើម្របី ជួយក្រុម ការងារ រប ស់ ពួកគ្រក្នុង ការប្រយុទ្ធ  ប្រ ឆាំង  ជំងឺកូ វី ដ  ១៩  កាល-  
ពីថ្ង្រទី  ៤ ខ្រ ម ្រសា ឆា្នាំ២០២០៕ AFP

មីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវសំុជំនួយបរទេសដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំាងកូវីដ១៩
ក្រុងយុាំងហ្គោនៈ ប្រទ្រស 

មីយ៉ាន់ម៉ា  បាន អំពាវ នាវ សុំ 
ជំនួយ បរិ កា្ខា រព្រទ្រយ  និង ជំនួយ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ផ្រស្រង ៗ ពី សហ គមន៍ 
អន្តរ ជាតិ  ខណៈ ប្រទ្រស ន្រះ 
បង្កើន កចិ្ចប្រងឹ ប្រង  ដើម្រប ីទប-់ 
សា្កាត់ការឆ្លង រាល ដាលន្រ  - 
ជំងឺកូវីដ ១៩។ 

ក្រ សួង ការបរ ទ្រស កាល ពី 
ថ្ង្រ សុក្រ ថ្ល្រង នៅ ក្នុង ស្រចក្តី - 
ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ទៅ កាន់ សា្ថាន- 
ទូត បរទ្រស នានា ថា  ក្រ ពី 
បរិកា្ខា រ និង គ្រឿង ផ្គត់ ផ្គង់ ផ្ន្រក - 
ព្រទ្រយ នោះ  ក្រសងួ សខុា ភបិាល 
ត្រវូ កា រ ឧបករណ ៍ត្រស្ត ជងឺំ កូវីដ- 
១៩ ជា ច្រើន ថ្រម ទៀត  ដើម្របី 
បង្កើន សមត្ថ ភាព សុើប អង្ក្រត 
របស់ ខ្លួន  ក្នុង ការ តាម ដាន 
មនុស្រស ដ្រល ត្រូវ បានសង្រស័យ 
ថា មន ជំងឺ ផ្លូវ ដ ង្ហើម  ជា ជំងឺ - 
ដ្រល បាន បណ្តាល ឲ្រយ មនុស្រស 
ជិត ៦មឺុន នាក់ សា្លាប់ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ចំនួន ១៨១។    

យោង តាម ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការ- 
ណ៍ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា៖« ក្រសួង  
សូមស ម្ត្រង ការ  អរគុណ     
យ៉ាង ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត  ប្រសិន បើ 
សា្ថាន  ទូត និង កុង ស៊ុល នានា  
និង ការិយល័យ នានា របស់ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  និង 
ក្រុម ទី ភា្នាក់ ងារ ឯក ទ្រស របស់ 
ខ្លនួ ប្រចានំៅ  ប្រទ្រស មយី៉ាន ់ម៉ា  

អាច កៀរគរ ម្ចាសជ់នំយួ នៅ ក្នងុ 
ការ ផ្តល់ បរិកា្ខា រ  និង ជំនួយ      
ផ្គត់ ផ្គង់ ផ្ន្រក ព្រទ្រយ ដល់ ប្រ-
ទ្រសន្រះ» ។  

ប្រទ្រស មយី៉ានម់៉ា  បាន កត-់ 
ត្រ ករណី ឆ្លង ថ្មី ចំនួន ២០ នាក់ 
ចាប ់តាងំ ព ីខ្លនួ បាន រាយ ការណ ៍
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ លើក ទី១ 
កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២៣  ខ្រ មនីា ដោយ 

មន អ្នក សា្លាប់ ម្នាក់ ។ 
ក្រសួង ន្រះបាន បញ្ជាក់ ថា 

រដា្ឋា ភិបាល នឹង ប្រឹងប្រង ឲ្រយ 
អស់ ពី សមត្ថ ភាព ដើម្របី ទប់- 
សា្កាត់ វីរុស ន្រះ មិន ឲ្រយ ឆ្លង នៅ- 
ក្នុង នោះ  មន ការ ទប់ សា្កាត់  
ប្រជា ជន មិន ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ នៅ 
ក្នុង បុណ្រយ  Thingyan មន  
រ យៈ ព្រល ១០ ថ្ង្រ   ជា ពិធី បុណ្រយ  
ពិស្រ សបំផុត នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ន្រះ ដើម្របី ផ្រសព្វផ្រសាយពី  ពិធី- 
បុណ្រយ ចូល ឆា្នាំ  នៅ មីយ៉ាន់ម៉ា 
ដ្រល ចាប ់ផ្តើម នៅ ថ្ង្រ ទ ី១៧  ខ្រ 
ម្រសា  ក្នុង ឆា្នាំ ន្រះ ។ 

លោក ប្រធានា ធិបតី មី យ៉ា ន់-  
ម៉ា  យូវីន  មីអុីនធ៍  កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ៍  បាន ណ្រ នាំ ឲ្រយ រដា្ឋាភិ- 
បាល  និង រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង តំបន់ 
ទាំង អស់ មិន ឲ្រយ អនុញ្ញាត ឲ្រយ 
មន្ត្រ ីរាជ ការ  ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ណ- 
មកណ  នៅ ក្នុង  អំឡុង ពិធី - 
បុណ្រយ ចូល ឆា្នាំ  លើក ល្រង ត្រ 
បុណ្រយ សព ៕ My.Times/PSA

បុរសម្នាក់ពាក់ម៉ាស់ខណៈធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្រុងយុំាងហ្គោន។My.Times

អ្នកធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ថេ១៥២នាក់
បដិសេធការដាក់ឲេយនៅដាច់ដោយឡេក
ក្រងុបាងកកៈ លោក នាយក- 

រដ្ឋ មន្ត្រី  ប្រយុធ  ចាន-អូចា 
បាន បញ្ជា ឲ្រយ ប្រជា ជន ថ្រ ១៥២- 
នាក ់ ដ្រល បាន ចុះ ពយីន្ត ហោះ 
នៅ  ព្រលាន សុវណ្ណភូមិ កាល ពី 
រាត្រ ីថ្ង្រ សកុ្រ  នងិ បាន បដសិ្រធ 
ការ ដាក ់ឲ្រយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡ្រ ក 
ប្រគល់ ខ្លួន ឲ្រយ អាជា្ញាធរ នៅ មុន 
ម៉ាង ៦ លា្ងាច  ថ្ង្រ សៅរ៍។ 

លោក វ្រជ្ជ បណ្ឌិត តា វី សុីន  
វីសា ណុយោធីន  អ្នក នាំ ពាក្រយ 
មជ្រឈ មណ្ឌល គ្រប់ គ្រង សា្ថាន - 
ការណ៍ ជំងឺ កូវីដ ១៩ រប ស់ រដា្ឋា - 
ភិបាល  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ៍ ថា  ប្រជាជន ថ្រ សរុប 
១៥៨ នាក ់គ១ឺ០៣ នាក ់មក ព ី
ប្រទ្រស ជប៉ុន ១១ នាក់ មក ពី 
កាតា និង ៤៤ នាក់ មក ពី ប្រ- 
ទ្រស សិង្ហបុរី  បាន ចុះ ចត នៅ 
ព្រ លាន យន្ត ហោះ សុវណ្ណភូមិ 
កាល ពីរាត្រី ថ្ង្រ សុក្រ។  

ប៉នុ្ត្រ ៦ នាក ់ក្នងុ ចណំោម ពកួ- 

គ្រ បាន យល់ ព្រម ឲ្រយ បញ្ជូន ទៅ 
កន្ល្រង ១ ដ្រល ត្រូវ បាន រៀប ចំ 
ដោយ អាជា្ញាធរ   ដ្រល ជា សណ្ឋា- 
គារ មួយ នៅ ក្នុង ក្រុង បាង កក ។ 

ចណំ្រក នៅ សល ់១៥២ នាក ់
បាន បដិស្រធ  ដោយ និយយ 
ថា  ពួក គ្រ មិន ត្រូវ បាន ជូន- 
ដំណឹង អំពី បញ្ហា ន្រះ ជា មុន 
ហើយ ពួក គ្រ ក៏ បាន ទៅ ផ្ទះ 
របស់ ពួក គ្រ រៀងៗខ្លួន ។ 

ក្រយ ពី ជំនួប កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ ៍រចួ  មជ្រឈ មណ្ឌល គ្រប ់គ្រង 
សា្ថាន ការណ ៍ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន 
និយ យ  ថា ពួក គ្រ ត្រូវ ត្រ ទាក់- 
ទង ទៅ មជ្រឈ មណ្ឌល កិច្ច ប្រតិ- 
បត្តិ ការ គ្រ អាសន្ន នៅ ព្រ លាន 
យន្ត ហោះ សុវណ្ណភូមិ ឬ  អាជា្ញា- 
ធរខ្រត្ត របស់ ពួក គ្រ ។ 

លោកតាវីសុីន  បាន បញ្ជាក់ 
រដា្ឋា ភបិាល មន ពត័ម៌ន ផ្ទាល-់ 
ខ្លួន របស់ ពួក គ្រ  និង ព្រមនអំពី 
វិធាន ការ ផ្លូវ ច្របាប់ ៕BKP/PSA 



ក្រងុស្រអ៊លូៈអ្នកតាមដានអាកាស-
ចរណ៍ស៊ីវិល បានឲ្យដឹងពីថ្ង្សៅរ៍ 
ថា យន្តហោះស៊ើបការណ៍អាម្រិក
១គ្ឿងបានហោះហើរពីលើបទ្ស្
ករូ៉្ខាងតប្ងូជាការបពំញ្បស្កកម្ម
យ៉ាងច្បាស់ ដើម្បីតាមដានកូរ៉្ខាង
ជើងកយ្ពីការបាញ់តស្្តអាវ៊ធធ៊ន
ធ្ងន់ប្កបដោយជោគជ័យ។
ចលនាតាមដានផ្លូវអាកាសរបស់

យោធាAircraftSpotsបាននយិយ
នៅលើគហ្ទពំរ័ធ្វធីើរថាយន្តហោះ-
RC-135WRivetJoint របស់ទ័ព-
អាកាសUS ត្ូវបានគ្ឃើញហោះ
ពលីើដន្អាកាសហ្គីអងឹហ្គកីប្រ្ក្ង៊-
ស្អ៊ូលនិងខ្ត្តហ្គាងវ៉៊នខាងកើត។

យន្តហោះប្ភ្ទន្ះ ជារឿយៗ
ត្ូវចាប់បាននៅទីន្ះ ដោយការ-
ហោះហើរច៊ងក្យត្ូវបានគ្
ធ្វើឡើងកាលពីដើមខ្ន្ះរមួជាមយួ
យន្តហោះស៊ើបការណ៍ច្ើនប្ភ្ទ។
កាលពីថ្ង្អាទតិយ្នងិថ្ងអ្ង្គារកាល- 

ពីសបា្តាហ៍មន៊យន្តហោះម៉ាសEP-3E
របស់ទាហនជើងទឹក ត្ូវគ្ឃើញ
ហោះពីលើឧបទ្វីបកូរ៉្។
កិច្ចប្តិបត្តិការន្ះបានកើតឡើង

ក្យពីប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើងបាន
បន្តបាញ់សាកល្បងកាលពីខ្មីនា
ក្យពីសម្ករយៈព្ល៤ខ្។
ជ៊ំចង៊កយ្នងិទ៤ីរហតូមកទល់ឆ្នាំ
ន្ះ បានកើតឡើងកាលពីថ្ង្ទី២៨

ខ្មីនា នៅព្លប្ទ្សន្ះ បាន
បាញ់មសី៊លីចម្ងាយជតិ២គ្ប់ចញ្
ពីក្ង៊ឆ្នរ្សមទ៊្ភាគខាងកើតគឺក្ង៊
វ៉៊នសានសំដៅទៅសម៊ទ្ខាងកើត។
ប្ទ្សក៊ម្មុយនីស្តន្ះ បានប្ឹង-

ប្ងបង្កើនសមត្ថភាពស្វ័យការពារ
ស្បព្លការចរចាពីបញ្ហាន៊យក្ល្-
អ៊្រជាមួយអាម្រិកជាប់គាំង។
កាលពីថ្ង្ចន្ទសបា្តាហ៍មន៊ករូ៉្ខាង

ជើងបានថ្ល្ងថាខ្លួនមិនមនចំណាប់-
អារម្មណ៍ក្នងុការចរចាទ្ហើយប្តជ្ា្ញា
បន្តមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនប្ឆំងការ-
អំពាវនាវរបស់USឲ្យអន្តរជាតិបន្ត
ការដាក់សម្ពាធទៅលើក៊្ងព្យុង-
យ៉ាង៕Yonhap/PSA

WORLDwww.postkhmer.com ១៥ថ្ង្ចន្ទទី៦ែខម្សាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

យន្តហោះសុើបការណ៍RC-135WRivetJointហោះហើរលើឧបទ្វីបកូរ៉្រ។Yonhap

តពីទំព័រ១...កាលពីថ្ង្សៅរ៍បាន
កើនឡើងជាង៣០មឺ៊ននាក់ ប៉៊ន្ត្
ប្ទ្សនៅអឺរ៉៊បបានបន្តទប់សា្កាត់
ការឆ្លងរកីរាលដាលកាន់ត្ខា្លាងំឡើង
ដ្លបានបង្កឲ្យមន៊ស្សជិតពាក់-
កណា្តាលនៅលើភពផន្ដីបានសា្នាក-់ 
នៅក្នងុផ្ទះដាច់ដោយឡក្ពីគ្ដោយ
បានបង្កឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់
ស្ដ្ឋកិច្ចសកលលោក។
មន៊ស្សជាង៤៥០០០នាក់បាន

សា្លាប់នៅអរឺ៉ប៊ដោយបទ្ស្អង់គ្លស្
បានរាយការណ៍អពំីចនំនួអ្នកសា្លាប់ថ្មី
កើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ង្ដោយបាន
កើនឡើងដល់ជាង៤៣០០នាក់ន្
ចំនួនជិត៤២០០០ករណី។
ម្ចាស់កស្ត្ីអ្លីហ្សាប៊ត្ទី២បាន

ធ្វើស៊ន្ទរកថា«ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏កម្មួយ»
កាលពីថ្ង្អាទិត្យដើម្បីស្នើឲ្យប្ជា-
ជនទំាងនោះបង្កើនការទប់សា្កាត់ជា-
មួយវីរ៊សផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាប្ភ្ទថ្មី
និងថ្ល្ងអំណរគ៊ណដោយផ្ទាល់ដល់
ក្៊មគ្ូព្ទ្យនៅសមរភូមិម៊ខ។
យោងតាមអត្ថបទដកស្ង់បាន

ច្ញផ្សាយកាលពីថ្ង្សៅរ៍បានឲ្យ

ដឹងថាម្ចាស់ក្សត្ីបានមនព្ះរាជ-
បន្ទូលថា៖«ខ្ញុំមនក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុង
រយៈពល្ប៉ន៊ា្មានឆ្នាំមកន្ះចពំោះការ- 
មកដល់របស់អ្នកគ្ប់ៗ គា្នា នឹងអាច
មនមោទនភាពថាតើពួកគ្បាន
ឆ្លើយតបទៅនឹងឧបសគ្គមួយន្ះ
ដោយរបៀបណា»។
យោងតាមចំនួនសរ៊បរបស់សា-

កលវិទ្យោល័យJohn Hopkinsបាន

ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នបើតាមការអះអាង
មនករណីឆ្លងជាង១,២លាននាក់
នៅទូទាំងពិភពលោកហើយមន៊ស្ស
ប្ហ្ល៦៥០០០នាក់ បានសា្លាប់
ចាប់តាំងពីវីរ៊សមួយន្ះ បានផ្ទុះជា-
លើកដបំងូនៅក្នងុបទ្ស្ចនិកាល-
ពីឆ្នាំ២០១៩។
ប្ធានាធិបតីអាម្រិកលោកដូ-

ណាល់ ត្ំ បានថ្ល្ងថាអាម្រិក

កំព៊ងឈានដល់«ព្លវ្លាមួយ
ដ្លនឹងត្ូវឈានដល់កម្ិតគួរឲ្យ
ខា្លាចបំផ៊ត»ដោយមនមន៊ស្សមួយ
ចំនួនបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង-
អាក្ក់បំផ៊តនៅអាម្រិក»។
លោកដូណាល់ត្ំ បានថ្ល្ងនៅ

ឯស្តវិមនថា៖«បញ្ហាន្ះ នឹង
បហ្ល្ជាកាន់ត្អាកក្់ខា្លាងំឡើង»
«ហើយនឹងមនអ្នកសា្លាប់យ៉ាងច្ើន
បន្ថ្មទៀត»។
នៅព្លស្ដៀងគា្នានោះប្ធា-

នាធបិតីអាមរ្កិលោកដូណាល់ត្ំ
បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាម្រិកមិនអាច
បិទប្ទ្សជារៀងរហូតបានទ្។
លោកដូណាល់ត្ំ បានថ្ល្ងថា៖

«ការបន្ធូរបន្ថយបានធ្វើឡើងប៉៊ន្ត្ 
ជាថ្មីម្តងទៀតយើងនឹងមិនបំផ្លាញ
បទ្ស្របស់យើងជាដាច់ខាត»។«ខ្ញុំ
បាននិយយថា វាច្ញពីការចាប់-
ផ្តើមដំបូងការព្យោបាលអាចធ្វើឲ្យ
សា្ថានភាពន្ះល្អប្សើរឡើង»។
ការគរំាមកហំង្ចញ្ពីការបម្លូ-

ផ្តុំទង្់ទយ្ធំត្វូបានគ្បញ្ជាក់ម្តង
ទៀតនៅសបា្តាហ៍ន្ះព្លន្ះនៅ

ក្នុងប្ទ្សបា៉ាគីសា្ថានជាទីដ្ល
អាជា្ញាធរកំព៊ងព្យោយមស្វះស្វ្ងរក
មធ្យោបាយនិងដាក់ក៊្មអ្នកគោរព
បូជារាប់ម៊ឺននាក់ដ្លបានចូលរួម
នៅក្នុងព្ឹត្តិការណ៍មូស្លីមទ្ង់ទ្យ
ធំកាលពីខ្ម៊ននោះឲ្យនៅដាច់ដោយ- 
ឡ្កពីគ្។
មន៊ស្សជាង១៥០នាក់ រហូតមក

ទល់ព្លន្ះដ្លបានចូលរួមបាន
ធ្វើតស្្តរកឃើញមនផ្ទកុវរីស៊ផ្លវូង្ហើម
កូរ៉ូណាប្ភ្ទថ្មីដោយមនមន៊ស្ស
២នាក់បានសា្លាប់។ក្៊មជនបរទ្ស
មកពីបណា្តាបទ្ស្មយួចនំនួក៏បាន
ទៅចលូរមួក្នងុព្តឹ្តកិារណ៍នោះដល្
ត្ូវបានរៀបចំធ្វើឡើងទោះបីជា
រដា្ឋាភិបាលបានស្នើស៊ំឲ្យល៊បចោល
ព្តឹ្តកិារណ៍នោះដោយសារមនការ-
ព្ួយបារម្ភអំពីវីរ៊សន្ះក្តី។
ចំណ្កអ៊ីតាលីដ្លរងប៉ះពាល់

យ៉ាងអាក្ក់បំផ៊តនោះបានសម្ត្ង
ការត្កអរក្យពីមើលឃើញថា
ករណីបានថយច៊ះជាលើកដំបូងពី
ចនំនួ៤០៦៨ករណីមកត្ឹម៣៩៩៤
ករណីកាលពីថ្ង្សៅរ៍៕AFP/SK

យន្តហោះស៊ើបការណ៍អាមេរិកហោះហើរលើឧបទ្វបីកូរ៉េកេយពីកូរ៉េខាងជើងស កមីសី៊ល

លោកតេំពេមានបេជាជនថាអាចមានអ្នកស្លាប់ចេើន...
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្រស្រប៉ាញប៉្រ្រដូសានច្រសធ្វើសន្នសីិទកាស្រតអំពីវីរុសកូរ៉ណូានៅក្រងុម៉ា្រឌីដ។AFP លោកប្រធានាធិបតីអាម្ររិកដូណា ល់ត្រំថ្ល្រងនៅក្នងុអំឡុងសន្នសីិទអំពីជំងឺកូវីដ១៩នៅស្រតវិមន។AFP

បុគ្គលិកព្រទ្រយកំពុងរុញគ្រអ្នកជំងឺនៅខាងក្រមន្ទរីព្រទ្រយMountSinaiក្នងុក្រងុញូវយ៉ក។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

កងកម្លាងំ  សន្តសុិខ  អាហ្វហ្គានី ស្ថាន   ឈរ ការ  ពារ  ជិត   កន្លែង  វាយបែហរ  នៅ វិហរសីុកហ៍។ AFP

បុរស ម្នាក់ ពា ក់ម៉ា ស់ដើ រ  ឆ្លងកាត់   ផ្ទាងំ ផែសព្វផែសាយ  តម្លែ      ហុ៊ ន នែផែសា  រភាគហុ៊ន ក្នងុ កែងុតូ  កែយូ។AFP

កែុងតូកែយូៈ  កៃសួង សុខា ភិបាល 
របស់ បៃទៃស ជប៉ុន  និង រដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុង តំបន់  បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ថា  ចំ នួន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស បាន ឡើង ដល ់៣៥០៦ 
នាក់ គិត តៃឹម ម៉ោង ១០  និង ៣០ នាទី 
ពៃឹក ម៉ោង ក្នុង តំបន់ ដោយ មា នកា រ-  
កើន ឡើង ករណី ថ្មីចំនួន  ៣៦៧ នាក់ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ 

យោង តាម កៃសួង សុខា ភិបាល 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ សរុប 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ជប៉ុន ដោយ សារ វីរុស 
ផ្លូវ ដ ង្ហើម នៃះ  ឈរ នៅ តៃឹម ៩៦ នាក់  

ដោយ តួ លៃខ នៃះ  រាប់ បញ្ចូល អ្នក 
ដៃល មក ពី នាវា កមៃសាន្ត Diamond 
Princessដៃល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ជំងឺ 
នៃះ តៃូវ  ដក់ ឲៃយ នៅ ដច់ ដោយ ឡៃក 
នៅ កៃុង យ៉ូកូ ហា មា៉ោ  កៃបៃរ កៃុង តូកៃយូ ។ 

ក្នុង ចំណោម អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ ១៩ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ជប៉ុន  កៃុង តូកៃយូ  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  មាន ៨៩១ នាក។់  កៃងុ នៃះ 
បាន រាយការណ៍ ករណី ថ្មី ១១៨ នាក់ 
កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ ជា លើក ដបំងូ ដៃល ការ- 
កើន ឡើង បៃចាំ ថ្ងៃលើស ១០០ នាក់ ។ 

តួលៃខនៃះ  បា នបង្ហាញ ថា  ខៃត្ត 
អូសាកា  បាន ធ្វើ កំណត់ ថា  មាន 

៣៨៧ ករណី  ខៃត្ត កាណា ហា្គាវា៉ា មាន 
២៣៨ នាក ់ ខៃត្ត ជ ីបា  មាន ២៣៥ នាក ់ 
ខៃត្ត អៃ ជី មាន ២២១ នាក់  និង ១៩៣ 
នាក ់ តៃវូ បាន កត ់តៃ នៅ ខៃត្ត ចងុ ខា ង 
លិច នៃ បៃទៃស ជប៉ុន ។ 

កៃសួង សុខា ភិបាល ក៏ បាន ថ្លៃង ថា 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  អ្នក ជំងឺ៧៣ នាក់  តៃូវ 
បាន ចាត់ ទុក ឈឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ  និង ដក់ នៅ 
លើ ឧបករណ ៍បញ្ចលូ ខៃយល ់ដើមៃបី ទទលួ- 
បាន ជំនួយ ខៃយល់ ផ្លូវ ដង្ហើម  ឬ  តៃូវ បាន 
បញ្ជនូ ទៅ កាន ់អង្គ ភាព ថៃ ទា ំសខុ ភាព 
ដៃល មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ បំផុត 
ដើមៃបី ពៃយា បាល ៕ Xinhua/PSA 

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅប្រទ្រសជបុ៉នកើនឡើងដលជ់ាង៣៥០០នាក់

កងកម្លាងំសន្តសុិខអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ចាប់ខ្លនួម្រដឹកនំារដ្ឋអិ៊ស្លាមប្រចំាតំបន់

កែុង កាប៊ុលៈ  អាជា្ញា ធរ  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា  កៃុម កង កមា្លាំង 
អាហ្វ ហា្គាន ីសា្ថាន  បាន ចាប ់ខ្លនួ មៃ ដកឹ-
នាំ របស់ កៃុម រដ្ឋ អ៊ិសា្លាម  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស មួយ នៃះ  រួម ជា មួយ ជន  - 
ជីហាដ  ១៩ នាក់ ផៃសៃង ទៀត ។ 

 កង កមា្លាំង បៃតិបត្តិ   សន្តិ សុខ ជាតិ 
(NDS)  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង-
ការណ៍ មួយ ថា  កៃុម អាសា្លាម  ហា្វា រ៉ូ ជី  
តៃូវ បាន គៃ សា្គាល់ ថា  ជា លោក   អាប់ -  
ឌុល ឡាហ៍  អូ រា៉ាក់ ហៃសៃ  តៃូវ បាន គៃ 
ចាប់ខ្លួន  រួម ជា មួយ កៃុម បុរស មួយ 
ចនំនួ ផៃសៃង ទៀត  នៅ ក្នងុ « បៃតបិត្ត ិការ 
ដ៏ ស្មុគ សា្មាញ » មួយ ។ 

 ដោយ បាន ថ្លៃង ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ 
អនាមកិ  មន្តៃ ីកង កមា្លាងំ បៃតបិត្ត ិសន្ត-ិ 
សុខជាតិ  NDS មា្នាក់  បាន ថ្លៃង បៃប់  
AFP ថា  កៃុម អាសា្លាម  ហា្វា រ៉ូ ជី  គឺ ជា 
មៃខ្លាង នៅ ពី កៃយ ការ វាយ បៃហារ  
បាន អះ អាង ដោយ កៃុម រដ្ឋ អ៊ិ សា្លាម  
ទៅលើ ពៃះ វិហារ សុីកហ៍ មួយ កន្លៃង  
នៅ ក្នុង ទី កៃុង កាប៊ុល កាល ពី ខៃ មុន  
ដៃល បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស យ៉ោង តិច 
២៥នាក់ សា្លាប់ ។ 

 តៃវូ បាន គៃ សា្គាល ់ឈ្មាះ ថា  ជា កៃមុ-
រដ្ឋ អ៊ិ សា្លាម នៅ ក្នុងតំបន់  ហ្គូ រា៉ា សាន 
(IS-K)  ជា សា ខា កៃុម រដ្ឋ អ៊ិ សា្លាម នៅ 
ក្នុង បៃទៃស អាហ្វ ហា្គានី សា្ថាន  បាន 
គាំទៃ កៃុម របស់ ខ្លួន  ឲៃយ បើក ការ វាយ - 

បៃហារ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ប៉ុនា្មាន ខៃ ថ្មី ៗ  នៃះ  បនា្ទាប់ ពី បាន បន្ត ធ្វើ 
បៃតិបត្តិ ការ ដោយ កៃុម កង កមា្លាំង 
របស់ អាមៃ រិក  និង បៃតិបត្តិ ការ ដច់-
ដោយ ឡៃក របស់ កៃុម តា លី បង់ ។ 

 កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា  មន្តៃី អាហ្វ ហា្គានី-
សា្ថាន បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម IS-K  តៃូវ បាន 
វាយ កម្ទៃច ទាំង សៃុង នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
ណាង ហា្គារ ហារ  ជា ខៃត្ត មួយ ក្នុង 
ចំណោម ខៃត្ត សំខាន់ នៅ ភាគ ខាង-
កើត  ជា ទី ដៃល ពួក គៃ  បាន ស្វះ ស្វៃង 
ដបំងូ  ដើមៃប ីបង្កើត ទ ីតាងំ ឈរ ជើង មយួ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

ចាប ់តាងំ ព ីប៉នុា្មាន ឆ្នា ំមនុ  ពកួ គៃ បាន 
អះ អាង ទទួល ខុស តៃូវ  ចំពោះ ការ - 
វាយបៃហារ គួរ ឲៃយ រន្ធត់ ជា បន្ត បនា្ទាប់  
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស អាហ្វ ហា្គា នី សា្ថាន ។ 

នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់ខ្លនួ  
កៃុម កង កមា្លាំង បៃតិបត្តិ សន្តិ សុខ ជាតិ  
NDS បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម ហា្វារ៉ូ ជី  បាន 
សារ ភាព ថា  មាន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ 
«កៃុម ទី ភា្នាក់ ងរ ចារកម្ម ក្នុង តំបន់ » 
បាន និយយ យ៉ោង ចៃបាស់ សំដៅ ទៅ- 
លើ បៃទៃស បា៉ោគី សា្ថាន  ដៃល បៃទៃស 
អាហ្វ ហា្គា នី សា្ថាន  ជា ទមា្លាប់ បាន ស្តី- 
បន្ទាស  ជុំ វិញ ការ គាំ ទៃ កៃុម ជី ហាដ 
និង ការ ជួយ ដល់ កៃុម តា លី បង់ ។   

កៃុង អុីសា្លា មា៉ោ បាដ  បាន បដិ សៃធ ថា  
មិន បាន ធ្វើ ដូច្នៃះ នះ ទៃ៕ AFP/SK

ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡ្រស្ទនីនិងសីុរីនៅក្នុងជំរំ
ប្រទ្រសលីបង់ប្រឈមការឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណ 

កែុង បែរូតៈ  កៃុម ជន ភៀស ខ្លួន 
បា៉ោឡៃ ស្ទីន  និង សុី រី រាប់ សៃន នាក់  
ដៃល កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ជំរំ ទៃុឌ ទៃម 
យ៉ោងណៃន ណាន់ តាន់ តាប់   នៅ ក្នុង 
បៃទៃស លី បង់  កំពុង បៃឈម ជា មួយ 
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូណា បៃភៃទ ថ្មី  ខណៈ 
កៃុមអ្នក  ផ្តល់ ជំនួយ មនុសៃស ធម៌  បាន 
រួម គា្នា ដើមៃបី ជួយ ដល់ ពួក គៃ ទាំង នះ ។ 

 បៃទៃសលី បង់  គឺ ជា កន្លៃង ដើមៃបី 
ដក់ កៃុម ជន ភៀស ខ្លួន បា៉ោ ឡៃ ស្ទីន 
រាបម់ុនឺ នាក ់នៅ ក្នងុ ជរំ ំមយួ ចនំនួ  ដៃល 
អស់ ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍  បាន ធ្វើ ឲៃយ 
សង្កាត់ ខ្លះ  មាន ការ មមា ញឹក យ៉ោង-
ខា្លាំង  ហើយ បៃជា ជន សុី រី យ៉ោង តិច 
១,៥ លាន នាក់  ដៃល បាន រត់ ភៀស-
ខ្លួន ចៃញ ពី សង្គៃម ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

យោង តាម មន្តៃី បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
រហូតមក ទល់ ពៃល នៃះ  មាន ពល រដ្ឋ - 
បា៉ោឡៃ ស្ទនី តៃ មា្នាក ់ប៉ណុោ្ណោះ  ដៃល បាន 

រស ់នៅ ខាង កៃ ជរំ ំមយួ  នងិ បៃជា ជន 
សុី រី ៣ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  បាន ធ្វើ តៃស្ត 
រកឃើញ មាន ផ្ទុក ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បាន 
បៃៀប ទៅ នឹង អ្នក ឆ្លង មាន ៥២០នាក់  
និង ១៧ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  បាន សា្លាប់  
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស លី បង់ ។ 

 ប៉ុន្តៃ កៃុម ជន ភៀស ខ្លួន បា៉ោឡៃ ស្ទីន 
និង សុី រី  ដៃល បាន រស់ នៅ ក្នុង ជំរំ 
យ៉ោងចៃើន  នៅ ក្នុង នះ មាន ជំរំ 
បោះតង់ ជា ទី ដៃល ផ្តល់ សៃវា កម្ម ជា 
មលូ ដ្ឋាន  ដចូ ជា ការ ផ្តល ់ទកឹ សា្អាត មនិ 
បាន គៃប់ គៃន់  ជា ពិសៃស បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ពួក គៃ មាន ជំងឺ  ដោយ សារ សា្ថាន ភាព 
រស់ នៅ មិន បាន ល្អ ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ ទី ភា្នាក់ ងរ ជន ភៀស-
ខ្លួន  របស់ អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ  
UNRWA  លោក សៃី ហ៊ូ ដ  សាមរា៉ា 
បាន ថ្លៃង ថា ៖« ការ ពៃួយ បារម្ភ យ៉ោង- 
សំខាន់  អំពី ការ ឆ្លង រីក រាល ដល វី រុស 

ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី  នៅ ក្នុង ជំរំ 
ជន ភៀស ខ្លួន បា៉ោ ឡៃ ស្ទីន យ៉ោង ចៃើន-
ណៃន ណាន ់តាន ់តាប ់ ជា ទ ីដៃល មាន 
ការ ដក់ កមៃិត យ៉ោង ខា្លាំង  ទៅ តាម 
លទ្ធ ភាព ឲៃយ នៅ ក្នុង ផ្ទះដច់ ដោយ-
ឡៃក ពី គៃ » ។ 

 លោក សៃី  បាន ថ្លៃង ថា  ទី ភា្នាក់ ងរ 
នះ  កំពុង ស្វៃង រក ដើមៃប ីរៀប ចំ បង្កើត 
ឲៃយ មាន « មជៃឈ មណ្ឌល ដក់ ឲៃយ នៅ ដច់ 
ដោយ ឡៃក ព ីគៃ » នៅ ក្នងុ ជរំ ំដើមៃប ីដក ់
អ្នក ណា មា្នាក់  ឲៃយ នៅ ដច់ ដោយ ឡៃក 
ពី គៃ  ដៃល ចាំ បាច់ ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ ជន ភៀស ខ្លួន របស់ UN 
បាន ថ្លៃង ថា  រចនា សម្ព័ន្ធ ទាំង នះ  
តៃូវ បាន គៃ កំពុង រៀប ចំ បង្កើត ឡើង  
សមៃប ់ការ រស ់នៅ របស ់បៃជា ជន សុ ីរ ី 
នៅ ក្នុង ជំរំ ជិត គា្នា នៅ ក្នុង សមុទៃ តង់ - 
បៃក់ កៃណាត់  នៅ ក្នុង បៃទៃស លី - 
បង់ភាគ ខាង កើត ៕ AFP/SK

បូ៉លិសយោធារុសែសីុ  យាមលែបាតនៅ  តាមផ្ល ូវ  មួយ កន្លែង នៅ  ក្្នងុ  ទី កែងុហ្គាមី សលី  នៅ ខែត្ត  ហសកាហ៍ ភាគ ឦសនបែទែសសីុ រី  ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ក្រោម កចិ្ច សហការ 
ជាមួយមជ្រោឈ មណ្ឌល ឯកសារ  
កម្ពុជា  ទី  បំផុតសមា គ ម អ្នក-  
និពន្ធ  ខ្ម្រោរ  ចម្រោញ់  រក    ឃើញ  
ជយ     លាភី   ចំនួន  ១០ រូប បាន 
ពី ការ ប្រោកួត ជ្រោើស រើស   សា្នាដ្រោ 
រឿង ខ្លី ពាន    រង្វាន់ អក្រោសរ សិល្រោប៍  
ស្លកឹ  រឹត  លើក  ដំបូង   នៅ ឆ្នា ំ២០២០    
ដ្រោល មាន ប្រោធាន  បទ ស្ត ីពី  «ជីវិត  
រស់ នៅ ប្រោចាំ ថ្ង្រោ របស់ ប្រោជាជន 
កម្ពុជា ក្នុង របប   កម្ពុជា ប្រោជា- 
ធិបត្រោយ្រោយ  ប៉ុល ពត » ។ 

លោក  បណ្ឌតិ ឡកឹ ជនំោរ ជា 
អនុប្រោធាន សមាគម អ្នកនិពន្ធ 
ខ្ម្រោរ  ដ្រោល ទទលួបន្ទកុ ខាង ផ្ន្រោក 
ស្រោវ ជ្រោវ  បោះ  ពុម្ព ផ្រោសាយ និង 
នវា នុ វត្ត ន៍  បានបង្ហើប  ឲ្រោយ ដឹងថា ៖ 
«សមាគម អ្នក និពន្ធ  ខ្ម្រោរ សហ-
ការ ជាមួយ មជ្រោឈ មណ្ឌល  ឯក សារ    
កម្ពជុា សម្រោប់ ការ  ប្រោកួត ជ្រោើស -  
រើស   សា្នា ដ្រោ  ត្រោង និពន្ធ រឿង ខ្លី 
«ពាន រង្វាន់ អក្រោសរ  សិល្រោប៍  ស្លកឹ រឹត»   
លើក  ទី ១  នៅ   ឆ្នា ំ ២០២០  ខណៈ 
ប្រោក្ខជន ត្រោវូ សរស្រោរ  ឲ្រោយ ឆ្លះុ   បញ្ចាងំ   
តាម   ប្រោធាន បទ  រួម មួយ   «ជីវិត 
រស់នៅ  ប្រោចាំ  ថ្ង្រោ  របស់ ប្រោជាជន  
កម្ពុជា  ក្នុង របប  កម្ពុជា ប្រោជា-
ធិបត្រោយ្រោយ  បុ៉ល  ពត » ។  សម្រោប់  
ជយ លាភី  ទំាង ១០ រូប ន្រោះ យើង 
បាន ចម្រោញ់ ច្រោញ ពី ប្រោក្ខ ភាព 
ដាក់ ពាក្រោយ ប្រោកួត ចំនួន  ៦៨ រូប 
ហើយ ជម្រោុះ លើក ទី ១ យក  
៣០ រូប  និង លើក ទី ២ ដ្រោល 

ក្រោមុ គណៈ   កម្មការ បាន សម្រោច  
យក ប្រោក្ខ ភាពចំនួន   ១០រូប 
ចងុ ក្រោយ ដោយ ផ្អ្រោក ទៅ តាម 
លក្ខ ខណ្ឌ  ន្រោ  ការ វាយ តម្ល្រោ  និង 
តាមកម្រោិត ពិន្ទុ ខ្ពស់ មក ទាប    
ហើយ ជយ  លាភី ទាំង  ១០រូប 
នោះ  មាន ទី ១ បាន លើ សា្នាដ្រោ 
រប ស់ លោក ឧត្តម ស្រោនីយ៍ទោ 
អ៊ចុ សណំាង សរស្រោរ រឿងមាន 
ចំណង ជើង ថា « បាយ   កា្តាំង »  
ទី ២ បាន ទៅ លើ សា្នាដ្រោ របស់ 
លោក អៀ ហុកនីម សរ ស្រោរ 
រឿង មាន ចណំង ជើង ថា «ព្រោល 
ម៉្រោ ឃ្លាត ទៅ» ទ ី៣ បាន ទៅ លើ 
សា្នាដ្រោ  របស់ លោក វា៉ា មឿន  
សរស្រោរ រឿងមាន ចំណង ជើង 
ថា «សា្នាមដំបៅ» ទី   ៤ បាន ទៅ 
លើសា្នាដ្រោ របស់ លោក ឃុត 
សុខឿន បាន សរស្រោរ រឿងមាន 
ចណំង ជើង ថា «ក្រោម ម្រោឃ ត្រោ 
មួយ»  ទី ៥ បាន ទៅ លើ សា្នាដ្រោ 
របស់ កញ្ញា គង់ ច័ន្ទ វា៉ាន់ណ្រោង 
បាន សរស្រោរ រឿងមាន ចំណង 
ជើង ថា «ព្រោះ អាទិត្រោយ   ឥតពន្លឺ» 
ទី ៦ បានទៅ លើ សា្នាដ្រោ របស់ 
លោក ម៉ៅ សុវណ្ណឌី បាន 
សរស្រោរ រឿងមាន ចំណង ជើង 
ថា «មួយ   ថ្ង្រោ មួយ យប់»   ទី ៧ 
បាន ទៅ លើសា្នាដ្រោ របស់ លោក 
ឆន ់វតុា្ថា បាន សរស្រោរ រឿងមាន 
ចំណង ជើង ថា « ជើង ម្រោឃ- 
ពណ ៌ក្រោហម» ទ ី៨ បាន ទៅ លើ 
សា្នាដ្រោ របស់ លោក  សឹុម គឹមសាត  
បាន សរស្រោរ រឿងមាន ចំណង  
ជើង ថា «មិន ព្រោមរៀបការ»   ទី 

៩ បាន ទៅ លើ សា្នាដ្រោរប់ លោក 
ស្រោ ីអុ៊ច ថាវើ  បាន សរស្រោរ រឿង 
មាន ចំណង  ជើង ថា «អ្នក ទោស 
ទលួស្ល្រោង» នងិ ទ ី១០ បាន ទៅ 
លើ សា្នាដ្រោ របស ់លោក រមឹ ទតិ្រោយ- 
បញ្ញា  បាន សរ ស្រោរ   រឿងមាន    
ចំ ណង ជើង ថា «អាប់ស្រោ» ។ 

លោក បណ្ឌិត ឡឹក ជំនោរ ក៏ 
បញ្ជាក់ បន្ត ដ្រោរ ថា៖ «ចំពោះ 
ជយ  លាភី ទាំង  ១០រូប យើង 
បាន ប្រោង  ច្រោក ជា  ២  ផ្ន្រោក  គ ឺចនំនួ 
៥ រូប ចាប់ ពី ល្រោ ខ ទី ១ ដល់ 
ល្រោខ ទី ៥ នឹង ត្រោូវ បាន ពាន 

រង្វាន់ ជយ លាភី  និង ចំនួន  ៥ 
រូប ទៀត  គឺ យើង នឹង ផ្តល់ ជូន   
រង្វាន ់លើក ទកឹ ចតិ្ត   ព្រោះ ថា ពកួ- 
គាត ់ ក ៏មាន សា្នាដ្រោ សរស្រោរ រឿង 
ខ្លី  ស្ថិតនៅ ក្នុង កម្រោិត   ល្អ ពី ការ-  
ប្រោកួត ពាន រង្វាន់ អក្រោសរសិល្រោប៍ 
ស្លឹក រឹត លើក ទី ១ ន្រោះ  ហើយ  
តាម រយៈ ការ ប្រោកួត  ន្រោះ  យើង 
ឃើញ  ថា ប្រោក្ខ ជន  បាន ចូល រួម  
ប្រោកួត  មាន ទាំង ការ សរស្រោរ 
រឿង   ផ្ទាល់ ខ្លួន  ដ្រោល បាន ឆ្លង-  
កាត់  សម័យ   ប៉ុល ពត និង មាន 
ទាំង អ្នក និពន្ធ  ដ្រោល បាន សរ-

ស្រោររឿង  តាម រយៈ ការ សមា្ភាស  
ពី សាច់ញាតិ ចាស់ ៗ     បាន ឆ្លង-  
កា ត ់ សម័យ ប៉ុលពត»។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្រោរ ថា ការ ប្រោកួត   
ជ្រោើសរើស សា្នាដ្រោ ត្រោង និពន្ធ 
រឿង  ខ្លី «ពាន រង្វាន់ អក្រោសរ សិល្រោប៍ 
ស្លកឹ រតឹ»  លើក   ទ១ី  ឆ្នា២ំ០២០ 
ក្រោម ប្រោធាន បទ ថា    « ជីវិត 
រស់នៅ ប្រោចាំ ថ្ង្រោ របស់ ប្រោជាជន   
កម្ពុជា   ក្នុង របប កម្ពុជា ប្រោជា   ធិប - 
ត្រោយ្រោយ   ប៉ុលពត» ក្នុង  គោល- 
បណំង រមួ  ចណំ្រោក ថ្រោរក្រោសា  ឯក-
សារ ប្រោវត្តសិាស្ត្រោ ន្រោ ជីវិត រស់នៅ  

របស ់  ប្រោជា ជន  ខ្ម្រោរ  នៅ ក្នងុ របប 
កម្ពុជា ប្រោជាធិបត្រោយ្រោយ ប៉ុល- 
ពត តាម រយៈ  សា្នាដ្រោ ត្រោង និពន្ធ  
និង   លើក ស្ទយួ  តម្ល្រោ អក្រោសរ  សាស្ត្រោ 
ជាតិ ខ្ម្រោរ  ដោយ សមាគម អ្នក- 
នពិន្ធ ខ្ម្រោរ  បាន  សហការ ជា មយួ  
មជ្រោឈ មណ្ឌល    ឯក សារ  កម្ពុជា។ 
ចំពោះ ការ ប្រោគល់ ពានរង្វាន់ 
ដល ់ប្រោក្ខភាព ជយ លាភនី្រោ ការ- 
បរកួត ត្រោង និពន្ធ រឿង ខ្លី«ពាន - 
រង្វាន់  អក្រោសរ   សិល្រោប៍  ស្លឹក រឹត»  
លើក   ទី១ នឹងជូន ដំណឹង ក្នុង 
ព្រោល ឆប់ៗ៕ 
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ក្រុង ហុងកុង : ស្ថិត នៅ សួន ចៃបារ ដ៏ 
សា្ងាត់ជៃងំ ម្លប់ អគារ ខ្ពស់ សន្លឹម បាន 
ជះ សៃមោល លើ គៃូ បង្ហាត់  កីឡា  
គៃីស្ទិន ហៃនហ្វត ខណៈ នាង កំពុង 
ធ្វើចលនា មុខ កាមៃរ៉ា ទូរស័ព្ទ ដើមៃបី ឲៃយ  
បៃយិមិត្ត    អនុវត្ត តាម នៅផ្ទះរៀង ៗ ខ្លនួ ។

និយាយ បណ្ដើរ ធ្វើ ចលនា បណ្ដើរ 
គៃូ បង្ហាត់ កីឡា អាយុ ៣៣ឆ្នាំ រូបនៃះ  
បន្លឺ បៃប់ សិសៃស តាម អនឡាញ    ថា៖ 
«តោះ! អ្នក ទាំង អស់គា្នា យើង នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម លំហាត់ បៃណ រង កាយ 
១០នាទី ដៃល អ្នក អាច ធ្វើនៅផ្ទះ 
ទោះ ជា ស្ថតិនៅ បន្ទប់  តូច ចង្អៀត  ក្ដ»ី។

នៃះ គឺ ជា សកម្មភាព ដៃល តៃូវ បាន 

យ ក ទៅ អនុវត្ត តៗគា្នា ជុំវិញ ពិភព-
លោក អំឡុង ពៃល មាន ការ រីករល-
ដាល    នៃ វីរុស  កូរ៉ូណា។

 បៃជាជន  ៤៤ភាគ រយ  ឬ ៣,៤ ពាន់-  
លាន នាក ់ទទូាងំ ពភិពលោក  តៃវូ  សម្ង ំ
នៅ ក្នងុផ្ទះ ការពារ ខ្លនួ នងិ ចលូរមួ កាត ់
បន្ថយ អតៃឆ្លង ។ 

អ្នក ដៃល នៅផ្ទះ មួយ ចំនួន មិនដឹ ង 
ថា តើ ពកួគៃ គរួ ធ្វើ អ្វ ីអឡំងុពៃល ប៉នុា្មាន 
សបា្ដាហ៍ ឬ អាច ថា ប៉ុនា្មាន ខៃ ខាង មុខ 
នៃះ ដើមៃបី រកៃសា សុខភាព ឲៃយ រឹងមាំ។

បៃជាជន ហុង កុង ដៃល ភាគ ចៃើន 
រស់ នៅ ផ្ទះ ល្វៃង តូច ចង្អៀត បាន លើក- 
ឡើង ពីបញ្ហា កង្វះ ទីធ្លា  ធ្វើ ចលនា    លំ- 

ហាត់ បៃណ  និង សកម្មភាព កីឡា 
នានា។

ប៉ុន្តៃ  គៃូ បង្វឹក ជនជាតិ កាណាដា 
គៃីស្ទិន ហៃនហ្វត បាន  ពនៃយល់ថា៖ 
«ពិត  ណាស់ ១០០ភាគរយ គឺ អ្នក ពិត- 
ជាអាច ថៃ រង និង សុខភាព មាំ មួន  
ទោះជា អ្នក   នៅ ផ្ទះ តូច ចង្អៀត  ក្ដី»។

អ្នក មា្ដាយ កូន ១ ដៃល រស់នៅ កៃុង 
ហងុ កងុ អស ់ជាង ៦ឆ្នា ំមក   ហើយ នៃះ 
បាន  បញ្ជាក ់ទៀត ថា៖ «សខំាន ់គ ឺអ្នក 
ចៃះ  ច្នៃ ទីតាំង និង  ចលនា »។

ផ្ទះ សមៃបៃង របស់ អ្នក កៃុងហុង កុង 
ជា  មធៃយម  មាន ផ្ទៃ កៃឡា តៃឹម តៃ ១៦ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ឬ   ៤ម៉ៃតៃ ៤ជៃុង។ 

យា៉ាងណាមិញ អ្នក គៃូ ហៃនហ្វត 
បាន  លើក ទឹក ចិត្ត ថា៖ «ជឿ ខ្ញុំ ចុះ បើ 
អ្នក អាច ហាត ់បៃណ ក្នងុ ផ្ទះ នៅ ទកីៃងុ 
ហុងកុង បាន ទៅ ដល់ ណា ក៏ អ្នក អាច 
ថៃ សុខភាព  រង កាយ បានដៃរ»។

កន្លងមក មាន កីឡាករ លៃបីៗ រួម 
ទាំង  អ្នក និយម ហាត់កីឡា បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ផ្អើល បណា្ដាញ សង្គម អំឡុង ពៃល 
មាន ការ បិទ ចរចរណ៍ ក្នុង ទីកៃុង។

អ្នក ខ្លះ រតម់ា៉ារ៉ាតងុ ក្នងុ បន្ទបគ់ៃង រឯី 
អ្នក ខ្លះ ទៀត យក តុកៅអី ធ្វើ ជា ឧប-
ករណ៍ ហាត់បៃណជាដើម។

ក្នុង ចំណោម កូនសិសៃស របស់អ្នក គៃូ 
ហៃនហ្វត, អាលីស៊ុន យឿន បាន 
និយាយ ថា កៃពី រៀន ហាត់បៃណ  
តាម អនឡាណ នាង ក ៏បាន បៃើបៃស ់
បច្ចៃកវិទៃយា Zoom Video ដើមៃបី  
ហាត់ជា កៃុម ជាមួយ មិត្ត ភ័ក្ដិ ផង ដៃរ។

បុគ្គលិក បមៃើការ ផ្នៃកទីផៃសារ  វ័យ 
៣២ឆ្នាដំៃល ផ្អាក ទៅការយិាលយ័មក 
បំពៃញ ការងរ ចិញ្ចឹម ឆ្នាំ បាយ នៅ  ផ្ទះ  
របូនៃះបាន បន្ត ទៀត ថា៖ «ខ្ញុ ំចាបផ់្ដើម 
ហាត់ បៃណ នៅ ផ្ទះ បៃមាណ ជា ៧ 
ទៅ ៨សបា្ដាហ៍ ហើយ»។

នាង បន្ត ទៀត ថា៖ «យើង គៃន់តៃ 
ជៃើសរីសយក ចលនា ណា ងយៗ 
សាមញ្ៗញ  ហើយអនវុត្ត  ១០ ទៅ ១៥ 
នាទី ពត់កាច់ ខ្លួន នោះ  ក៏ ល្អ ដៃរ»។

អាលីស៊ុន បន្ត ទៀត ថា៖ «ធ្វើ តៃឹម 
ប៉ុណ្ណឹង  បានវា ជួយ កម្ដា សាច់ដុំ និង 
អាច   ឲៃយ យើង ជក់ ហាត់ ថៃម ទៀត»។

 ការបងៃៀន  ហាត់បៃណ   តាមអនឡាញ 
ដោយអ្នក គៃូ ហៃនហ្វត  មិន មានការ- 
គិត បៃក់ពីសិសៃស ទៃ  ទោះ ជា  នាង  ថា 
គៃូ  កីឡា គៃប់ គា្នា  កំពុង តៃ បៃឈម នឹង 
បញ្ហា ចំណូល ពៃះ  ជំងឺ ឆ្លង  នៃះ ។

នាង ត្អញូ   ត្អៃរថា៖ «ខ្ញុ ំពតិ ជា ខាត បង ់  
បាត់ចំណូល  ចៃើនមៃនទៃន»។ 

ប៉ុន្តៃ នាង លើកទឹក ចិត្ត ខ្លួន  ឯង ថា៖ 
«យើង  តៃូវ  ឆ្លង កាត់ រឿង នៃះ ទាំងអស់ 
គា្នា ហើយ ខ្ញុំ រីករយ នឹង ជួយ អ្នក ទាំង- 
អស់គា្នា ហាត់បៃណ  លើកដៃ ជើង  ថៃ-
ទាំ សុខភាព ទាំង អស់គា្នា »៕ AFP

ទោះជា ផ្ទះតូច ចង្អៀត ក៏ ប្រជាជន នៅទីក្រងុ ហុងកុង អាច ច្ន្រ កន្លកុ កន្លៀត ហាត់ប្រណ  តាម ការ បង្រៀន ក្នងុអនឡាញ ។ រូបថត AFP

អាលីសុ៊ន ហាត់ប្រណ បណ្ដើរ សម្លងឹ មើលសត្វ ចិញ្ចមឹ របស់នាង បណ្ដើរ  ។ រូបថត AFP

អ្នកក្រងុហុងកុងច្ន្រផ្ទះ
ចង្អៀតធ្វើកន្ល្រងហាត់-
ប្រណចម្រើនសុខភាព

ក្រុង សុីដនី : អ្នកសៃវជៃវ តារ-
សាសៃ្តមា្នាក់ ដៃល មានអារម្មណ៍ ធុញ 
ទៃន ់នងឹ នៅ តៃ ក្នងុ ផ្ទះ បាន សាកលៃបង  
ច្នៃ គៃឿង ពាក់  ការពារ កុំ ឲៃយ រមាស់ ដៃ 
ប៉ះមខុ មាត ់នា ំឆ្លង មៃរោគ។ តៃ ចៃ ដនៃយ 
អាកៃក ់កហំសុ បច្ចៃកទៃស បាន ធ្វើ ឲៃយ 
លោក    ជាប់ មៃដៃក ឆក់  ក្នុង រន្ធ ចៃមុះ ។  

លោក ដានញីៃល រៀរដនិ ជានសិៃសតិ 
កំពុង សិកៃសាសៃវជៃវ នៅ សាកល-
វិទៃយាល័យ Swinburne ឯទីកៃុង 
មៃលប៊ន បាន ពៃយាយាម ច្នៃ ធ្វើ ខៃសៃ ក 
បំពាក់ មៃដៃក ឆក់  ដៃល នឹង បញ្ចៃញ 
សញ្ញា កៃើន រំឭក អ្នក ពាក់ បៃសិន បើ 
ពួកគៃ យក ដៃ ដាក់ ជិតផ្ទៃ មុខ  ។ 

អ្នក ជនំាញ  តារ សាស្តៃ របូនៃះ បាន 

បៃប់  ABC ថា កៃយ ពី  សាកលៃបង  
លើក ដំបូង បរជ័យ លោក  អង្គុយ លើ 
សាឡុង ហើយ ជក់ ដៃ កាត់ មៃដៃក ជា 
បំណៃកៗ រហូត ដល់ ភ្លៃច ខ្លួន។

លោក បាន រៀបរប់ ថា៖ «ដំបូង ខ្ញុំ 
កាត់  តមៃូវ  សមៃប់ពាក់តៃចៀក រួច 
បំណៃក ផៃសៃងទៀត តមៃូវ រន្ធ ចៃមុះ»។

លោក បន្ត ទៀត ថា៖ «នៅ ទបីផំតុ ខ្ញុ ំ
មាន  មៃដៃក ១គូ នៅ ក្នុង រន្ធ ចៃមុះ ទាំង 
២របស់ខ្ញុំ ហើយ វា ឆក់ជាប់ គា្នា កៀប - 
សាច់  រន្ធ ចៃមុះ ខ្ញុំ ទាំង ២»។

លោក រៀរដិន បានចំណាយពៃល 
ជាង ១មោ៉ាង  ដើមៃបី យក មៃដៃក ចៃញ 
មុន ពៃល ដៃល សងៃសារ របស់ លោក ជា 
អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក វិទៃយុ សាស្តៃ នៅមន្ទីរ-

ពៃទៃយ កៃុង មៃលប៊ន បាន ជំរុញ ឲៃយ 
លោក បៃញាប់ទៅពៃទៃយ។

ថ្លៃង ទាងំ គរួ ឲៃយ អសស់ណំើច លោក 
បាន អះអាង ថា ចៃមុះ លោក មិន មាន 
របួស   ធ្ងន់ធ្ងរ នោះទៃ តៃ  លោក     លៃង 
ហា៊ាន លៃង    មៃដៃក ឆក់ ទៀត ហើយ ។

យា៉ាងណាក្ដី  លោក មិនបោះបង់ 
ចោលគំនិត បង្កើត ឧបករណ៍ ការពារ 
មៃរោគ ឆ្លង នោះទៃ។

សៃប នឹង ការ ណៃនាំ របស់ គៃូពៃទៃយ 
ជា ចៃើន ដៃល ថា ជំងឺកូវីដ១៩ ឆ្លង 
ដោយសារ ការ បៃើ ដៃ មិនសា្អាត ប៉ះ-
ពាល់  មុខ លោក រៀរដិន បញ្ជាក់ថា៖ 
«គនំតិ ខ្ញុ ំពមីនុ នៅតៃ ល្អ  គៃនត់ៃ ខ្ញុ ំតៃវូ 
រក វិធី   តៃឹមតៃូវជាង នៃះ »៕ AFP បុរស អូស្ត្រលី ដ្រកព្រទ្រយ ដោយសារ ជាប់ ម្រដ្រកឆក់ ក្នងុ រន្ធ ច្រមុះ  ។ រូបថត AFP

នៅផ្ទះអផ្រសុកព្រកអ្នកតារាសាស្ត្រអូស្ត្រលីរពឹសដ្រជាប់ដ្រកឆក់ក្នងុរន្ធច្រមុះ
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ក្រងុ ដតម៉ាន ់: នា ពៃល ពៃកឹ- 
ពៃលឹម  មាន កៃុម ហាត់ យោគៈ  
នៅ ពៃល យប់  មាន ភីហៃសា ចម្អនិ- 
ខ្លួន ឯង  ហើយ នរណា ក៏ មាន  
បៃដាប់អនាម័យ បៃើ ដៃរ ។ 

ចំពោះ និសៃសិត អាល្លម៉ឺង់៦នាក់ 
ដៃល រស់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ល្វៃង មួយ 
បមៃម ធ្វើ ដំណើរ ចំពោះ កង្វល់ 
ជងំ ឺកវូដី១៩ មាន គណុសមៃបត្ដ ិ
របស់ វា។

ដោយ សាលា តៃូវ បិទ ទ្វារ  
ហើយ ផ្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង សង្គម 
យុវតី  ៤រូប និង យុវជន ២រូប 
ដៃល រួម រស់ ក្នុង ផ្ទះ ល្វៃង រួម គៃ 
៣ សៃប់ តៃ រីករាយ នឹង ពៃល- 
វៃលា  ដ៏ មាន ន័យ នៃះ  ខណៈ 
ពួកគៃ តៃូវ ចូលរួម សា្នាក់នៅ តៃ- 
ក្នងុ ផ្ទះជាមយួ ពលរដ្ឋ អាល្លមឺង៉ ់
រាប់ លាន នាក់ ទៀត ។ 

និសៃសិត ព័ត៌មាន វិទៃយា  អាយុ 
២២ឆ្នាំ ឈ្មោះ  ធីឡូ បាន និ- 
យាយ ថា៖ « ខ្ញុំ រីករាយ ណាស់ 
ដៃល ខ្ញុ ំរស ់នៅ មនិ ឯកា នា ពៃល 
នៃះ ដោយ សារ អត់ បាន ចៃញ 
ទៅ ណា ទំងអស់ »។ 

រីឯ  មិត្ដសៃី មានវ័យ២១ឆ្នាំ 
ឡាណា បាន ឯកភាព ថា ៖ «នៅ- 
តៃ មាន កិច្ចការ តៃូវ ធ្វើ ចៃើន 
នៅទី នៃះ »។ 

កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ កៃុម យុវវ័យ 
ទំង  នៃះ  បាន ជួប ជុំ គ្នា នៅ ផ្ទះ- 
បាយ  ដោយ ជួយ គ្នា ធ្វើ ភីហៃសា ។ 

កៃយមក ពួកគៃ មើល 
ភាពយន្ដ  ដៃល បញ្ចាំង ទៅ លើ 

ជញ្ជាំង ផ្ទះ ។ ខណៈ សកល- 
វិទៃយាល័យ ជា ចៃើន ទៀត បាន 
ពនៃយា រពៃល ចលូ កង  នសិៃសតិ រមួ 
ផ្ទះ អាច ចំណាយ ពៃល ចៃើន 
បង្កើន សមត្ថភាព លៃង វីដៃអូ 
ហ្គៃម  « Mario Kart»។ 

ហ្គៃម ផ្គុំ រូប ធំ ៗ  និង ហ្គៃម បត 
ក៏ បាន ជួយ ផ្ដល់ ការ កមៃសាន្ដ ឲៃយ 
ពួកគៃ ជា ចៃើន ម៉ោង ផង ដៃរ ។ 

នៅពៃល  សៃលីន តៃូវការ- 
កាត់ តមៃឹម សក់ មិត្ត របស់នាង 
ឈ្មោះ  រ៉ៃ អាច ជួយ នាង បាន 
បន្ដចិ បន្ដចួ  ដោយ បៃ កា្លាយ ផ្ទះ- 
បាយ ទៅ ជា សាឡន ក្នុង មួយ 
ប៉បៃិច  ភ្នៃក។ 

ខុស ប្លៃក ពី មិន ទន់ មាន ផ្ទុះ- 
ជំងឺ ដៃល សមា្លាញ់ មា្នាក់ៗ កមៃ 
ជួប មុខ គ្នា ហើយ តៃូវ ដាក់វៃន 
គ្នា ធ្វើកចិ្ចការ ផ្ទះ សព្វ ថ្ងៃ សមា-
ជិក មា្នាក់ៗ  ជុំ គ្នា  រៀបចំ អាហារ 
និង  លាង  ចាន។

ធីឡូ និយាយ ថា៖ «ឥឡូវ  
សៃួល ណាស់ យើង ចង់  បៃប់ 
រឿង អ្វ ីដល ់គ្នា ឬ ចង ់ឲៃយ អ្នក ណា 
ជួយ យើង យើង អាច និយាយ 
ភា្លាមៗ ដោយ មិនចាំ  បាច់ ផ្ញើ- 
សារ ឬ ធ្វើ តារា វិន័យអីទៃ»។

ដោយ នៅតៃ ចង់ រកៃសា សុខ-
ភាព រាងកាយ តាម រយៈ ការ- 
ហាត ់បៃណ បៃចា ំកៃមុ យវុវយ័ 
ទំង នៃះ  នាំ គ្នា ហាត់ យោគៈ នា 
ពៃល ពៃកឹ  ដោយ តមៃៀប គ្នា  នៅ 
បន្ទប់ទទួល ភ្ញៀវ ។

ធីឡូ បាន និយាយ ថា ៖ « នៅ 

មាន សកម្មភាព ថ្មី ៗ  ជា ចៃើន 
ទៀត ចំពោះ ពួក យើង »។ 

កៃយ រយៈ ពៃល ជាង ៣ឆ្នាំ 
ក្នុង ផ្ទះ ល្វៃង តៃ មួយ ធីឡូ បាន 
និយាយ ថា លោក បាន សា្គាល់ 
មិត្ដភ័ក្ដិ យា៉ោង ជិត ស្និទ្ធ ។

ប៉ុន្តៃ ទមា្លាប់ដៃក ពួន  រឹត តៃ 
ស្ដៃង ចៃបាស់ នៅ ពៃល ដៃល 
ពួកគៃ អត់ ចៃញ កៃទល់ តៃ 
សោះ ដោយ អ្នកខ្លះ នៅ តៃ គៃ ង 
ទៃមក់ ទោះ អត់ ជប់ លៀង ដាច់ 
យប់ ហើយ អ្នក ខ្លះ ទៀត ថ្ងៃ រះ 
មិន ទន់   ក៏ កៃក ពី ដំណៃក។

លោក និយាយ ទំង អស់ 
សំណើ ច ថា ៖ «ពួក យើង មាន 
កៃុម ចាប ឧសៃសាហ៍ និង កៃុម 
ទីទុយ។  ពៃលខ្លះ ខ្ញុំ កៃក 
ពីគៃង ៣ម៉ោង ហើយ កៃុម 
ទីទុយ ពួកមា៉ោក ខ្ញុំ នៅ តៃ សំងំ 
សៃមុក លើ គៃ នៅឡើយ»។

ខណៈ ពលរដ្ឋ នៅ  បៃទៃស  
អាល្លឺម៉ង់ បន្ដ ទិញ កៃដាស- 
អនាម័យ ស្ដុក ទុក អ្នក រស់ នៅ 
រួម ផ្ទះ ក្នុង ទីកៃុង ដតមា៉ោន់ មាន 
អាទិភាព ខុស ៗ  គ្នា ។ 

លោក ធីឡូ បាន បន្ដទៀត 
ថា៖ «យើង  មិន សូវ បារម្ភ អំពី 
កៃដាស  អនាមយ័ នោះទៃ យើង 
បៃហៃល ជា មាន បៃើ គៃប់ គៃន់ 
ហើយ ។ ប៉នុ្ដៃ យើង មាន មតិ្ដភក័្ដ ិ
ផ្ទះ មា្នាក់ ដៃល ចូលចិត្ដ ញ៉ាំ 
បា៉ោសា្ដា។ ដូច្នៃះ យើង ក៏ បៃញាប់ 
ទៅទិញ ប៉ុនា្មោន កញ្ចប់ ទុក ញ៉ាំ 
ទៅ រួច  ហើយ»៕ AFP/HRខណៈ សាលា រៀន បិទទ្វារ ពួកគ្រ នៅផ្ទះ ហាត់ប្រណ មើល ភាពយន្ត និង ចម្អិនអាហារ ញ៉ាំ រួមគ្នា ។ រូបថត AFP

ក្រុម និស្រសិត អាល្លឺម៉ង់  រីករាយ នឹង   សំងំ នៅ ក្នុង ផ្ទះជុំគ្នា ធ្វើ ឲ្រយពួកគ្រ មិន សូវ អផ្រសុក។ រូបថត AFP

និស្សិតអាល្លម៉ឺង់កក់ក្ដៅនឹងការសំងំក្មដំបូលផ្ទះត្មួយ

ក្រុង ញូវដ្រលី : ចាប់ ពី សកម្មភាព 
របស់ លោក វីរា៉ាត់ កូលី ឲៃយ ភរិយា 
បូលីវូដ កាត់ សក់  រហូត ដល់  Ravin-
dra Jadeja លើ ខ្នង សៃះ កំពូល- 
កីឡាករ គៃីឃីត  ឥណា្ឌា បង្កើត សកម្ម-
ភាព ប្លៃក ៗ នៅ ក្នុងអំឡុង ពៃល មាន 
បមៃម បិទបៃទៃស ទំងមូល ។ 

នៅពៃល ដៃល ពៃឹត្ដិការណ៍ កីឡា 
Indian Premier League (IPL) 
នៅបន្ដ ដំណើរ ការ លោក កូលី បាន 
ផ្ញើ សារ វដីៃអ ូជា ចៃើន មាន ទងំ បង្ហាញ 
សកម្ម ភាព នៅ ផ្ទះ  ដោយ បៃប់ បៃជា-
ជន  ឲៃយ បន្ដ កុំ ចៃញកៃ ដើមៃបី បញៃឈប់ 
ការ  រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ប៉ុន្ដៃ សំណៃរ ដៃល ទទួល បាន ការ- 

ចុច ចូលចិត្ដ «likes» រហូត ដល់ ជាង 
១០មុនឺ ដង នោះ គជឺា ការ បង្ហាះ របស ់
ភរិយា ជា តារា បូលីវូដ អ្នកសៃី អា- 
នូសខា សារមា៉ោ ដៃល បង្ហាះ វីដៃអូ 
កាត់ សក់ ឲៃយ ប្ដី ។ 

សៃប ពៃល នោះ លោក កូលី អាយុ 
៣១ឆ្នាំ បាន សរសៃរ ឆត លើ អុីសា្ដា-
កៃម ជាមួយ អតីត តារា ភាព យន្ដ 
អង់គ្លៃស ខៃវីន ពៃយៃធើសៃន អំពី អ្វី 
ដៃល ពភិពលោក កពំងុ តៃ បៃឈម  នងិ 
អ្វីដៃល ពួកគៃ បាន ឆ្លង កាត់អំឡុង- 
ពៃល  រាប់ អាន គ្នា នៃះ ។ 

ខណៈ អភិជន និង ជនជាតិឥណា្ឌា 
វណ្ណៈ កណា្ដាល តៃូវ ធ្វើ កិច្ចការ ផ្ទះ ខ្លួន- 
ឯង ដោយសារ បុគ្គលិក តាម ផ្ទះ  មិន 

អាច ចៃញ ពី ផ្ទះ បាន ពួកគៃ ក៏ បាន បង្ហាះ 
វីដៃអូ បោស ជូត កមៃល ឥដ្ឋ ផង ដៃរ ។ 

ការ បិទ បៃទៃស ចំពោះ បៃជាជន 
១,៣ពាន់ លាន នាក់  បាន ធ្វើ ឲៃយ ពលរដ្ឋ 
ឥណា្ឌា រាប់ លាន នាក់ អត់ ការងរ ធ្វើ  
នងិ បានបង្ខ ំឲៃយ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ ដើរ ដោយ 
ថ្មើរជើង ចមា្ងាយរាប ់រយ គឡីមូ៉ៃតៃ ទៅ- 
កាន់ ភូមិ កំណើត របស់ ពួកគៃ ។ 

ដោយ បាន បរចិា្ចាគ មលូនធិខិ្លះ ជយួ 
សមៃលវិបត្តិ  លោក កូលី   សរសៃរ 
ថា៖ « បៃះដូង របស់ យើង បៃក ខ្ទៃច ខា្ទាំ 
ដៃល រង គៃះ ព ីបញ្ហា នៃះ  ហើយ  យើង 
រពំងឹ ថា ការ រមួ ចណំៃក  របសយ់ើង  តាម 
មធៃយាបាយ នានា  នឹងជួយ សមៃល 
បន្ទកុ របស់ ពួកគត់ ខ្លះ »៕ AFP/HR លោក កូលី   បាន បង្ហោះវីដ្រអូនៅផ្ទះ ទទូច ពលរដ្ឋ ឥណ្ឌា កុំ ឲ្រយច្រញ ក្រ ។ រូបថត AFP

តារាបូលីវូដឥណ្ឌាបញ្ចញ្ញើសធ្វើការងារផ្ទះអំឡុងព្លឥណ្ឌាបិទប្ទ្ស
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រាសីឡើងខ្ពស់    តៃដៃត។ ការ  ធ្វើ - 
ដំណើរ    ជិត ឆ្ងាយ    ពោរពៃញ  ដោយ 
ភាព   សបៃបាយរីករាយ និងបាន    
ជួប  លាភ  សកា្ការៈ។ សុខភាព រាង-  

កាយ   មាំ      ម ួន  រហ័ស រហួននាំ ឲៃយ មាន បៃជ្ញា វាង វៃ 
អាច          សមៃច ចតិ្ត បានល្អ បៃសើរ។  ការ បៃកបរបរ- 
រក  ទទួល  ទាននានា  នឹង បាន ផល ចំណៃញ គួរ    ជ ទី- 
ពៃញ   ចតិ្ត ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា     គសូ្នៃហ ៍ទាម     ទារ    
ការ    ថ្នាក់ ថ្នម  និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុក ដ ក់ ខ្ពស់ ។

 ថ្ងៃ  ១៤កើត ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី៦ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២០

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

ហោរាសាស្តៃបៃចាំថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។   ការ បៃកប- 
 របរ  រកទទួល ទាន នានា នឹង ទទួល- 
បាន ផល  ចំណៃញ  យ៉ាង គាប់ចិត្ត ។  
ចំណៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហាវិញ   គឺ គូ ស្ន ៃហ ៍     

មានការ    យល់ចិត្ត គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក បានយ៉ាង  ល្អ  ។  
រីឯ ការ  និយយស្ត ីចៃើន ធ្វើ ឲៃយ  អ្នកដទៃ គោរព-           
សៃឡាញ់។ ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត ទៅ កាន់ 
ទ  ីនានា    មាន សុខ សុវតិ្ថ ភាព ។លាភ សកា្ការៈវិញ 
នឹង   ទទួល បាននូវ  ផល គួរ ជទី ពៃញ ចិត្ត ផងដៃរ។ 

រាសីសៃុត ចុះ ។ កត្តា ទឹកចិត្ត ចៃើន 
តៃ បៃក បទៅ     ដោយសៃច ក្ត ីមោហៈ 
ពោល គឺបៃើ ជំនឿ  ជ ជង ការ ព ិចារ - 
ណា ។   រឯី ការ បៃកប  របរ រក ទទលួ- 

 ទាន  ផៃសៃងៗ តៃូវ មាន ការពិចារណា ពី ហានិភ័យ 
បាន  ល្អិត ល្អន់ មុននឹង ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
ផៃសៃងៗ ។ ចណំៃក  សៃចក្តសី្នៃហា តៃវូ បៃងុ  បៃយត័្ន 
មាន  ទំនាស់ ដោយ សារ មាន ជំនឿ ដៃល    ខ្វះ ការ- 
ពិចារណាឲៃយ គៃប់ ជៃុងជៃយ នោះឡើយ។   

រាសីមធៃយម។  ការ បៃ កប របរ រក - 
ទទលួ  ទាន ផៃសៃង ៗ នងឹ  បាន ផលល្អ  
សម    សៃប  ជ មួយ ការ ចំ ណាយ។   
លោក  អ្នក  ខិត ខំ បំ ពៃញ ការងារ - 

បៃកប     ទៅ   ដោយ ការ បៃុង  បៃយ័ត្ន  និងបៃឹង បៃ ង 
អស ់  ព ី  សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ   និយយ ស្តី អាច មាន 
ភាព    លើ ស   លស់ ឬ ខ្វះ ខាត  ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា - 
ស្នៃហា       គូស្នៃហ ៍  គឺ មាន  ការ យល់ ចិត្ត   គា្នា  ធម្មត ។ 
ចំពោះ      លាភ  សកា្ការៈ   បាន ផល បង្គួរ ប៉ុណ្ណោះ។

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោក អ្នក  
មាន ទឹក ចិត្ត បៃកប ដោយ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា   គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក ។   បញ្ហា  
ស្នៃ ហា  គូស្នៃហ៍ ចៃះ យក ចិត្ត ទុក- 

ដក ់  ចំ ពោះ គា្នា បាន យ៉ា ង ល្អ ។ ការ បៃ កប របរ - 
រក    ទទួល ទា ន ផៃសៃង ៗ   បាន ផល  លើស ពី សព្វ ដង  
ដោយ សារ តៃ ការ ពោល វាចា ទន ់ភ្លន ់ទៅ កាន ់អ្នក- 
ផង   ធ្វើឲៃយគៃ សៃឡាញ់ ចូល ចិត្ត ។   ការ ធ្វើ ដំ ណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី ផៃសៃង ៗ  តៃង បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ៕      

រាសីឡើងខ្ពស់។ មាន សុខភាព ផ្លូវ- 
កាយ ល្អ ទឹក ចិត្ត មាន សៃច ក្ត ី មៃត្តា - 
ករណុា ដល ់មនសុៃស ទាងំ ឡាយ  ។ រឯី   
ការ និយយស្តី    ស ុភាព រាប សា និង     
ទន ់ភ្លន ់ មុងឺ មា៉ាត ់។ ថ្ងៃនៃះ  លោក អ្នក 

មាន  សមត្ថភាព   អាច បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗឬ     
រក      ស  ុ ីផៃសៃងៗ។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ    
មាន     សុវត្ថិភាពល្អ ។    រីឯ សៃចក្តី ស្នៃហា វិញគឺ ថ 
មិន      មា ន  អ្វី នាំ ឲៃយ លោក អ្នក ពៃួយ បារម្ភឡើយ។ 

រាសលី្អបង្គរួ ។ លោកអ្នកមាន ស្វយ័- 
ភាព  គៃប់ គៃន់ ក្នុងការ សមៃច ចិត្ត 
ផៃសៃងៗ  ។  រីឯ ការបៃកប របរ រក - 
ទទួលទាន ផៃសៃងៗ តៃង តៃ ហា៊ាន បៃ- 

ឈម   ហានិភ័យខ្ពស់  ហៃតុនៃះ គបៃបី មាន ការថ្លឹង     - 
 ថ្លៃង  ពីហានិភ័យ  និង ភាព ជោគជ័យ ឲៃយ បាន 
ចៃបាស   ់   លាស់ ពៃមទំាងមានយុទ្ធសាស្តៃ កាត់ បន្ថយ   
ហា   និភ័យ ផងដៃរ  ទើបជ ការបៃសើរ ។ ចំពោះ 
លាភ     សកា្ការៈ វិញ  ក៏នឹង បាន ផល បង្គួរ ផង ដៃរ ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ចំ ពោះ សុខ- 
ភាព  ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  មិន មាន  
ផល ប៉ះ ពាល់ អ្វី ឡើយ។   រី ឯ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ កា ន់ ទីជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 

ពិភាកៃសា   ឬ ដោះ សៃយ បញ្ហា ផៃសៃងៗ  រមៃ ងទទួល  - 
បាន   នូវជ័យ ជម្នះ។  ដោយ ឡៃ ក ចំ ពោះ  បញ្ហា  
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គា្នា   សីុ ជមៃធ្វើ- 
ឲៃយ   ចំណង ស្នៃហា ដៃល បាន បង្កើត ឡើង មាន  
លក្ខណៈ  កាន់ តៃ ស្អិត ល្មួត ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត។ 

រាសមីធៃយម។ សខុភាព  ផ្លវូ កាយ  មាន   
អំណយ  ផលល្អ   សុខ ភាព ផ្លវូចិត ្ត  
អាច មានអកុសល ខ្លះ ៗ ធ្វើ ឲៃយលោក  - 
អ្នក  មិន សបៃបាយ ចិត្ត  ការ បៃកប     របរ- 

រក      ទទួល ទាន នានា បានផល បង្គរួ  ការ ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ      កាន់ ទ  ី  ជិត ឆ្ងាយ មាន ឧបសគ្គ ខ្លះៗ។ រីឯការ - 
និយយ ស្ត ី មាន  ការ រអាក់រអួល ។  បញ្ហា ស្នៃហា    
គូស្នៃហ  ៍  មាន   ការ អនុគៃះ  និង ចៃះ   អធៃយា សៃ័យ     
គា្នា   បៃកប  ដោយ  ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ខ្ពស់  ផង   ។  

រាសមីធៃយម។ ការពោលពាកៃយសម្តធី្វើ 
ឲៃយអ្នក  ផងយកចិត្តទុកដក់សា្តាប់ 
មាន សមត ្ថភាព  បំពៃញ ការងារ បៃ- 
កប ទៅ   ដោយ   សា្មារត ីបៃុង បៃយ័ត្ន។ 

រីឯ    កា រ    បំពៃញ ការ ងារ ទទួល បាន ផល គួរជ ទី- 
ពៃញចិត្ត ប៉ុន្តៃគួរបៃុងបៃយ័ត្នលើ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ   កា ន ់ ទីជិតឆ្ងាយ និងគួរតៃ យក ចិត្ត ទុក ដក ់ 
នងឹ   ចណំង ស្នៃហារ បស អ់្នក ផងដៃរ។ ចណំៃកឯ-  
លាភសកា្ការៈ វិញ  នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ ដៃរ។ 

រាសីល្អបង្គួរ  ។ សុភមង្គលនៅ ក្នុង 
គៃសួា រ    នងឹ មាន លក្ខណៈ ល្អបៃសើរ  
ខណៈ សុខ    ភាព ផ្លូវ កាយ ក្តី  និង   ចិត្ត 
ក្តី មាន អំ ណ យ ផល  បៃកៃតី  តៃ ពុំ 

គួរ គបៃបី យត   ៃ ទៅកាន់ទីឆ្ងាយ តៃ មា្នាក់ឯង នោះ 
ឡើយ  ។ ការ   បៃកប  របរ រក ទទលួ ទាន នានា នឹង បាន 
ផល   បង្គរួ  តៃ ប៉ណុ្ណោះ ។  ចពំោះ លាភ សកា្ការៈ វញិ នងឹ 
បាន ផល  ដោយ ការ ផ្តល់ឲៃយ ព ី អ្នកដទៃ ជពិសៃស ។ 
រីឯ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ មាន សភាព ល្អ ដូចធម្មត។ 

រាសមីធៃយម។ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗ 
នឹង បានមកដោយក្តីនឿយហត់ 
ចៃើន  តៃ សៃចក្តីស្នៃហា  ខ្វ ះ ភា ព- 
កក់ ក្តា សមៃប់ គា្នា ។ លោក អ្នក  

ចៃើន  ត ៃតមៃវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខា្វាយពីទឹក-  
ចិត្ត   អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាននោះ ឡើយ ។ មៃយា៉ាង វិញ ទៀត 
ការ  បៃកប របរ រក ទទួល ទានផៃសៃងៗគួ រ មាន ការ- 
ពិចារណា  និងពិភាកៃសាគា្នា  ឲៃយបានចៃើន មនុឈាន 
ទៅ ដល់ការសមៃចចិត្ត អ្វី មួយ យ៉ាង  ចៃបាស់។



ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២១

ទោះ ប ីជា ការ សា្លាប ់របស ់ខៃសៃ បៃយទុ្ធ 
ដ៏  ឆ្នើម  Jose Antonio Reyes បាន 
កន្លង ទៅ ជិត ១ឆ្នាំ ហើយ ក្ដី ប៉ុន្តៃ  មូល- 
ហៃតុ ពិត បៃកដ  ដៃល ធ្វើឲៃយ អតីត- 
កីឡាកររបស់កៃុម  Sevilla រូបនៃះ 
បាតប់ងជ់វីតិ  ក្នងុ គៃះ ថ្នាក ់ចរាចរណ ៍
នោះ ទើប តៃ បង្ហាញ ឲៃយ ដឹង នាពៃល 
នៃះ ប៉ុណ្ណោះ។

នៅ ក្នុង របាយការណ៍ មួយ  របស់ 
កៃុម ប៉ូលិស  ដៃល ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត 
អស់ ជា ចៃើន ខៃ មក  បាន ឲៃយ ដឹង ថ  
មលូ ហៃត ុដៃល ធ្វើ ឲៃយ ឡាន របស ់អតតី 
កឡីាករ របស ់កៃមុ កា ំភ្លើង ធ ំArsenal 
មាន បញ្ហា រហូត បង្កើត បាន ជា គៃះ- 
ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ គឺ ដោយ សារ កង់- 
កៃយ ខាង ឆ្វៃង ផ្ទុះ  បៃក ។ 

របាយ ការណ៍ របស់  Civil Guard 
ដៃល បាន ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ ចំពោះ  
គៃះ ថ្នាក់ នៃះ  បាន ឲៃយ ដឹង ថ  អតីត- 
កីឡាករ របស់ កៃុម អធិរាជស Real 
Madrid ដៃល សា្លាប់ ក្នុង វ័យ ៣៥ឆ្នាំ  
ដោយសារ ឧបៃបត្ត ិហៃត ុដ ៏សៃន រន្ធត ់នា 

ពៃល នោះ  បាន បើក បរ ឡាន មា៉ាក 
Mercedes S 550 ក្នុង លៃបឿន 
១៨៧ គីឡូ ម៉ៃតៃ ក្នុង ១ ម៉ាង   មុន នឹង 
កង់ ឆ្វៃង ខាង កៃយ ផ្ទុះ  ។

បនា្ទាប់ ពី មាន  សៃចក្ដី សរុប ចុង 
កៃយ នៅក្នុង របាយ ការណ៍  ដៃល 
តៃូវ បាន ផៃសាយ តាម វិទៃយុ  Cadena- 
SER រួច មក បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ថ  
សៃចក្ដី រាយការណ៍ ចាស់  ដៃល អះ- 
អាង ថ   Reyes បើក បរ ក្នុង លៃបឿន 
លឿន រហតូ ដល ់ទៅ  ២៣៤ គឡី ូម៉ៃតៃ 
ក្នុង ១ ម៉ាង គឺ មិន តៃឹម តៃូវ ទៃ ។

គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍  ដៃល កើត 
ឡើង  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០១៩  នៅ ឯទីកៃុងAlcala de 
Guadaira ភាគ ខាង តៃបូង បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ ពៃលនោះ មនិ តៃមឹ តៃ ផ្ដាច-់ 
ជវីតិ របស ់អតតី កឡីាករ កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិ អៃសៃប៉ាញ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ ប្អូន 
បៃុស ជីដូន មួយ របស់ គៃ ២ នាក់ ដៃល 
រួម ដំណើរ ជាមួយគ្នា   គឺ Jonathan- 
Reyes បាន សា្លាប់ ក្នុង សោក នាដកម្ម 

នោះ ដៃរ ក្នុង វ័យ ២៣ ឆ្នាំ ខណៈ មា្នាក់ 
ទៀត  Juan Manuel Calderon រចួ 
ជីវិត តៃ តៃូវ ភ្លើង ឆៃះ ពៃញ ខ្លួន ៦០ 
ភាគ រយ ។  

កៃយ បញ្ចប់ ពិធី បុណៃយ សព ឪពុក 
របស់ Reyes លោក Francisco- 
Reyes ក្នុង បទ សមា្ភាសជាមួយ 
ទូរទសៃសន៍ អន ឡាញ Viva la Vida 
បាន ថ្លៃង ទាំង សោក សៅ ថ ៖  « នៅ 
ពៃល ពកួ យើង នៅ សា្ងាត ៗ់   យើង ចាប-់ 
ផ្ដើម យំ ទាំង អស់ គ្នា។ ពួកយើង 
មនិអាចទប ់អារម្មណ ៍បាន ឡើយ ឲៃយ តៃ 
ពៃល ណា ពកួ យើង នយិាយ ពកួ យើង 
តៃង តៃ បង្ហូរ ទឹកភ្នៃក ។ ពួក យើង 
ពៃយាយាម មិន និយាយ អ្វី ឡើយ ពៃះ 
បើ យើង និយាយ  គៃប់ គ្នា តៃង នឹក- 
ឃើញ រាល់ ពាកៃយ សម្ដី និង សកម្ម ភាព 
របស់ គត់  គៃប់ យា៉ាង » ។ 

លោក ឪពុក រូបនៃះ បាន បន្ត ទៀត ថ៖ 
« មា្ដាយ របស់ គៃ មិន ហ៊ាន សូមៃបី តៃ ដើរ 
ទៅ មាត់ ទា្វារ។ ពួក យើង ពិបាក ធ្វើ ចិត្ត 
ណាស់។ បៃពន្ធ របស់ខ្ញុំ ដើរ ពី គៃ ទៅ 

សាឡុង ហើយ តៃឡប់ ពី សាឡុង មក 
គៃ វិញ។ យើង ពិត ជា ចង់ ដឹង ណាស់  
តើ កន្លៃង ណា  ដៃល អាច ផ្ដល់ កមា្លាំង- 
ចិត្ត ឲៃយ ពួក យើង បាន »។

អតីត កីឡាករ  ធ្លាប់ លើក ពាន កៃប- 

ខណ័្ឌ La Liga ជាមយួកៃមុ អធរិាជស 
បាន ចាក ចៃញ គ្មាន ថ្ងៃ តៃឡប់ ដោយ 
បនៃសល់ ទុក ឲៃយ នារី មា្នាក់ នៅ ម៉ៃមា៉ាយ  
និងក្មៃង សៃី ២ នាក់ ពៃមទាំង ក្មៃង 
បៃុស មា្នាក់ ឲៃយ នៅ កំពៃ ៕   AFP/VN

ខ្ស្ ប្យុទ្ធ Reyes (មុខ) នៅ ព្ល ល្ង ឲ្យ កុ្ម កំាភ្លើង ធំ Arsenal។ រូបថត AFP

បូ៉លិស  បង្ហាញ ភ័ស្តតុាង ចុង ក្រោយ ករណីស្លាប់  របស់ អតីត កីឡាករ Arsenal

ក្ងុ ឡងុដ ៍: អតតី កឡីាករ បៃណាងំ 
រថយន្ត Formula One (F1) លោក 
Bernie Ecclestone បាន និយាយ 
ថ  ការ បៃណាំង ដណ្ដើម ជើង ឯក 
រដូវកាល នៃះ គួរ តៃ លុប ចោល ទៅ 
ពៃះថ  មើល ទៅ   ការ បៃណាំងទាំង- 
អស់ ទំនង ដូច ជាមិន អាច តៃូវ បាន 
ធ្វើឡើង ចប់ ទំាង សៃងុ បាន ឡើយ  ដោយ- 
សារ តៃ វិបត្តិ វីរុស កូរ៉ូ ណា ។

ការ បៃណាំង ៨ ជុំ ដំបូង  នៃ រដូវ កាល  
២០២០ នៃះ សុទ្ធ តៃ  តៃូវ បានរំលាយ- 
ចោល ឬ ពនៃយារ ពៃល ទាំង អស់ ហើយ 

ចម្ងល់ ចំពោះ ការ បៃណាំង ១៤ ជុំ ចុង- 
កៃយ ក៏ កំពុង តៃ មាន  ដៃរថ តើ 
លទ្ធផល  នឹង ទៅ ជា យា៉ាងណា? បើ 
សា្ថានភាព ជំងឺដ៏ សាហវ នៃះ  មិនថម- 
ថយ ទាល់តៃ សោះ ដោយ មិន តៃឹម 
តៃការ បៃណាងំរថយន្ត  F1 ទៃ ដៃលរង 
ផល ប៉ះ ពាល់ តៃ វិស័យ កីឡា ផៃសៃង ៗ  
ក៏ កំពុង ឈឺ កៃបលដូចគ្នា ដៃរ ។   

សមៃប ់ការ បៃណាងំ កាជំៃចួ លើ ដនីៃះ 
ឲៃយ តៃ អាច  បៃណាងំ ចប ់សព្វ គៃបយ់ា៉ាង 
តិច ណាស់ ៨ ជុំ នោះគឺ ចាត់ ទុក ជា ផ្លូវ 
ការ ហើយ តៃលោក Ecclestone 

អតតីបៃធន នាយកបៃ តបិត្ត ិF1 គ្មាន- 
ជំនឿ ឡើយ ថ  វានឹងមាន  ផ្លូវ ទៅ រួ ច ។

បរុស វយ័ ៨៩ឆ្នា ំរបូនៃះ បាន នយិាយ 
ទៅ កាន ់វទិៃយ ុBBC Radio ថ ៖  « យើង 
គរួ តៃ បញៃឈប ់ការ បៃកតួ បៃជៃង ជើង ឯក 
ឆ្នាំ នៃះ ហើយ ចាប់ ផ្ដើមអ្វី ៗ  ឡើង វិញ 
នៅ  ឆ្នា ំកៃយ ពៃះ ខ្ញុ ំមើលមនិឃើញ 
ថ  ចំនួន បៃណាំង  ដៃល អាច ឲៃយ ការ- 
បៃណាំង ឆ្នាំ នៃះ ចប់ ផ្លូវការ បាន នឹង 
អាចតៃូវ បាន រៀប ចំឲៃយ កើត ជា រូប រាង  
នោះឡើយ ។  វា តៃូវមាន ៨ ជុំ តៃ ខ្ញុំមិន 
អាច សៃមៃ ទាល ់តៃ សោះថ  តៃវូ រៀប- 
ចំ វាយា៉ាង ម៉ៃច ដោយសារ សា្ថាន ភាព 
មើល ទៅ ពិបាក ណាស់ » ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស Lewis 
Hamilton ដៃល ជា ជើង ឯក ចាស់ 
ឆ្នានំៃះ   កពំងុ ពៃយាយាម ឲៃយ អាច ឈ្នះ ជើង 
ឯក មយួ រដវូកាល ទៀត ដើមៃប ីតាម ទាន ់
កំណត់ តៃ របស់ Michael Schu-

macher ដៃល ធ្លាប់ កា្លាយ ជាជើងឯក 
៧ សម័យ កាល  ប៉ុន្តៃបៃសិនបើ  ការ- 
លើក ឡើង របសអ់តតីមតិ្ត រមួ ជាត ិខាង 
លើ  វា កើត ឡើង មៃន នោះ  មាន នយ័ ថ  
វាបាន បំផ្លាញក្ដី សងៃឃឹម របស់ កីឡាករ 
វ័យ ៣៥ ឆ្នាំរូបនៃះ  ទាំង សៃុង។  

ទោះ បីជា យា៉ាង ណា លោក  Ec-
clestone ដៃល តៃៀម កា្លាយ ជា ឪពុក 
គៃ  ជាលើក ទ ី៤ បាន នយិាយ ទាក ់ទង 
នឹង   Hamilton ថ ៖  « ខ្ញុំ មិន គិត ថ  វា 
មិន មាន ការ  បៃបៃួល ឬ ក៏ ខុស ប្លៃក អ្វី 
ឡើយ សមៃប ់Lewis។ គតន់ងឹ ឈ្នះ  
មិនថ ការ បៃណាំង មាន ៨ជុំ ១៦ ជុំ 
ឬ២០ ជុ ំនោះ ទៃ។ បៃសនិបើ វា  ជាការ- 
បៃណាំង ជើង ឯកពិភពលោក ហើយ 
គត់ បៃណំាង ឈ្នះ វា នឹង កា្លាយ ជាកំណត់- 
តៃ របស់ គត់ ហើយ អាច និយាយ ថ  
គត់ ជា ជើង ឯក ពិភព លោក ។ តៃ រឿង 
គរួ ឲៃយ សា្ដាយ  នៅ តៃង ់ការ បៃណាងំ មាន 

ទាំង អស់  ៨ ជុំ ដូច្នៃះ បើ ទោះ ជា គត់ 
ទទួល ជ័យ ជម្នះ ក៏ វា មិន ជា កំពូល ជើង- 
ឯក នោះ ដៃរ » ។

 ការ បៃណាងំ រថយន្ត Formula One 
រដូវ កាល ២០២០ នៃះ តៃវូ ធ្វើ ការ បៃណំាង   
ទាងំ អស ់២២ជុំ នៅ ទទូៅ ពភិព លោក 
តៃ ដោយសារ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ទើប ធ្វើ ឲៃយ គណៈ កម្មការ រៀប ចំការ- 
បៃណាំង  សមៃច លុប ចោល ខ្លះ និង 
ពនៃយារ ពៃល ខ្លះ សមៃប់ ការ បៃណាំង 
ទាំង ៨ ជុំ ដំបូង របស់ ខ្លួន មាន ដូចជា 
Australian Grand Prix, Bahrain 
Grand Prix, Vietnam Vietnam-
ese Grand Prix,China Chinese 
Grand Prix, Netherlands Dutch 
Grand Prix, Spain Spanish 
Grand Prix, Monaco Monaco 
Grand Prix នងិ Azerbaijan Grand 
Prix ៕ AFP/VN    

សកម្ម ភាព ការ ប្ណំាង ឡាន F1 ដ្ល តូ្វបាន ធ្វើ ឡើង កន្លង មក មុន ព្លសំុឲ្យ មានការលុប ចោល ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ។ AFP

Ecclestone ថាគួរ ត្រោ 
លុប ការ  ប្រោណាំង ឡាន 
ក្នងុ រដូវកាលន្រោះ  ចោល

លោក Ecclestone ព្ល ចាប់ ដ្ ជាមួយ  មា្ចាស់ ជើង ឯក Lewis Hamilton  ។ រូប AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

ក្រុង  ត្រហ្គសូុហី្គាលប់៉ា : កៃុម 
គៃសួាររបស ់អតតី បៃធានាធិប- 
តី បៃទៃសហុង ឌូរ៉ាស គឺ លោក 
Rafael Callejas ដៃល  ធា្លាប់  
សារ ភាព កំហុស  នៅ សហ- 

រដ្ឋអាមៃរិក ចំពោះ ការ ពាក់ ព័ន្ធ 
ទៅ នឹងរឿង អាសៃូវ ពុក រលួយ  
របសស់ហពន័្ធ បាល ់ទាត់ពិភព- 
លោក    (FIFA) នោះ បាន  
សា្លាប ់កាល ពថី្ងៃ សៅរ ៍ក្នងុអាយ ុ

៧៦ ឆ្នាំ។   
លោក  Callejas បាន បាត់- 

បង់ ជី វិត  ដោយសារ គាំង បៃះ- 
ដូង នៅ ឯ មន្ទី រពៃទៃយ មួយនា កៃុង 
អាត្លង់តា រដ្ឋអាត្លង់តា សហ- 

រដ្ឋអាមៃរកិ។ នៃះ បើតាម ការ ឲៃយ 
ដឹង ពី សំណាក់ កៃុម គៃួសារ នៃ 
សព  ហើយ ភរិយា របស់ សព 
អ្នកសៃី Norma Gaborit de 
Callejas បាន ឲៃយដងឹ តាមរយៈ 
សារ មរណ ទុក្ខ របស់ ខ្លួនថា ៖  
«យើងខ្ញុំ  មាន ទុក្ខជា ទម្ងន់ 
ដោយ សារ សា្វាម ីសមា្លាញ ់របស ់
ខ្ញុំ  ដៃលតៃូវ ជា ឪពុក និង ជីតា 
បាន បៃគល់វិញ្ញាណ របស់ គាត់ 
ឲៃយ ទៅ ពៃះ ជាមា្ចាស់ ហើយ » ។     

អតតី នសិិៃសត នៃ សាកលវទិៃយា- 
ល័យ Mississippi នាសហ- 
រដ្ឋអាមៃរិក លោក Callejas 
កើត នៅ ថ្ងៃ ទី ១៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
១៩៤៣ នាទីកៃុង  តៃហ្គូសុី-
ហ្គាលប់ា៉ា ហើយ លោក ចលូ កាន ់
តំណៃង ជា បៃធានាធិប តី នៃ 
បៃទៃស ហុង ឌូ រ៉ាស កាលពីឆ្នាំ 
១៩៩០ ដល់ ១៩៩៤។ 

កៃ ព ីកានត់ណំៃង ជា បៃធា- 
នា  ធិប តី លោក ក៏ធា្លាប់ ធ្វើ ជា 
បៃធាន របស់ សហព័ន្ធ បាល់- 
ទាត ់ជាតរិបស ់ខ្លនួដៃរ ចនោ្លាះ ព ី
ឆ្នាំ ២០០២ ដល់ ២០០៥ 

ហើយ លោក ក៏ ជាមនុសៃស មា្នាក់ 
នៅ ក្នងុចណំោម អតតី  សមាជកិ 
របស់ គណៈកម្មការ ទីផៃសារ និង 
ទរូទសៃសន ៍របស ់សហពន័្ធ  បាល-់ 
ទាត់ ពិភពលោកផង ដៃរ។ 

ដូច ដៃល បាន ដឹង  នាពៃល 
កន្លង មក ថា លោក Callejas 
ជាមនុសៃសមា្នាក់ក្នុង  ចំណោម 
មន្តៃី៤០ រូប ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
មាន ជាប់ ទាក់ទង រឿង អាសៃូវ 
ពុក រលួយ ដោយ លោក តៃូវ 
បានគៃ  ចោទ បៃកាន់ ថា បាន 
ទទួល សំណូក ពីកៃុម ហ៊ុន 
Media World ដៃល មាន 
មលូដ្ឋាន នៅ   Florida ក្នងុ ការ- 
ផ្ដល់ សិទ្ធិ ផៃសាយ ការ បៃកួត វគ្គ 
ជមៃុះ របស់ កៃុម ជមៃើស  ជាតិ 
ហងុឌរូ៉ាស  សមៃប ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍
World Cup ឆ្នាំ ២០១៤ ឆ្នាំ 
២០១៨ និង ឆ្នាំ ២០២២ ។    

ជាមួយ នឹង  ការ បង្កើត អំពើ - 
ពុករលួយ  នៅ ក្នុងកីឡា  បាល់- 
ទាត់ នៃះ លោក Callejas តៃូវ 
បាន គៃ កាត ់ទោស  នៅ ឯ តលុា-
ការ របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក តៃ 

ដោយ សារ បញ្ហា សខុភាពរបស ់
គាត់ មាន ជំងឺ មហ រីក គៃប់ 
ឈាម នោះ ទើប ធ្វើ ឲៃយ ដំណើរ 
ការ កាត់ ក្ដី តៃូវ ពនៃយារពៃល 
ជាចៃើនលើក ចៃើន សា ហើយ 
គាត ់តៃវូ បាន បង្ហាញ ខ្លនួនៅក្នងុ 
តុលាការ នាថ្ងៃ ទី ៥ ឧសភា។

រឿង អាសៃូវ ពុក រលួយ ក្នុង 
សា្ថាប័ន FIFA បាន ផ្ទុះ ឡើង 
កាល ពី ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ 
ជាមួយ នឹង ការ ចាប់ ខ្លួន មន្តៃី 
សំខាន់ ៗ  ៧ រូបនៃ សហព័ន្ធ 
ដ៏មាន ឥទ្ធិពលនៃះ នៅកៃុង 
Zurich ដោយ នៅ ក្នុង បណ្ដឹង 
របស់ តុលាការ របស់ អាមៃរិក 
បាន ចោទ ពួកគៃ ពី បទ ទទួល 
សំណូកជាទឹក បៃក់ បៃហៃល 
១៥០លាន ដុលា្លារ គិត តាំង 
ទសវតៃស រ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ មក។ មិន 
ខុស ពី ជន ជាប់ចោទ  ដទៃ ទៀត 
ដៃរ លោក  Callejas តៃូវ បាន 
កាត់ទោស មិន ឲៃយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បាល់ ទាត់ គៃប់ សកម្មភាព 
ទាំងអស់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ អស់ 
១ ជីវិត ៕ AFP/VN

អតីតប្រធានាធិបតីជាប់ចោទពុករលួយក្នងុកីឡាបាល់ទាត់បានស្លាប់

អតីត ប្រធាន សហព័ន្ធ កីឡាបល់ ទាត់ហុងឌូរ៉ាស លោក Fafael Callegas បន ស្លាប់  ក្នងុអាយុ ៧៦ឆ្នា។ំ AFP

Justin Verlander គ្រង បរិច្ចាគប្រក់ ខ្រ ដើម្របី ចូលរួម ប្រឆំង ជំងឺ កូវីដ១៩
   កឡីាករបៃសៃបលអាជពីពាក ់អាវ លៃខ ៣៥  Justin Verlander របស ់កៃមុ    Houston Astros បាន  គបក់នូ បាល ់ បៃសៃបល ចៃញ ពដីៃ នៅ ពៃល បៃកតួជាមយួ  កៃមុ New York Mets នៅឯ កឡីដ្ឋាន 
Clover Park កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២០  ហើយកាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ កន្លង មក នៃះ  កីឡាករ មាន អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ Justin Verlander បាននិយាយ ថា  រូប គៃ មាន គមៃង បរិចា្ចាគ  បៃក់ ខៃ របស់ ខ្លួន  
ដើមៃបី ឧបត្ថម្ភ ដល់ កៃុម  អ្នក បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក្នុង ពៃល ដៃលការ  បៃកួត កីឡា បៃសៃបល  តៃូវ បាន ផ្អាក៕ AFP/VN



ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

ក្រុង ឡុងដ៍: កៃុមហងៃស- 
កៃហម  Liverpool តៃូវ បាន  
អតីត កីឡាកររបស់ ខ្លួន  ចោទ- 
បៃកាន់ ថា បាន កៃបត់ នឹង កៃម- 
សីល ធម៌   ដៃលបាន ផ្អាក ការ- 
ងារ បុគ្គលិក  ដោយសារ អត់ 
មានពាក ់ពន័្ធ នងឹ  ការ បៃកតួ  ក្នងុ 
អំឡុងការ រាត តៃបាត នៃ វីរុស 
កូរ៉ូណា ខណៈ មាន ការ ពៃមាន 
ថា  កឡីាករ នៅ កៃប ខណ័្ឌ Pre-
mier League នឹងធ្វើ ឲៃយ 
បៃកច់ណំលូរបស ់រដ្ឋ បាត ់ ដល ់
ទៅ  ២០០ លាន ផោន (២៤៥ 
លាន ដុលា្លារ )  បើសិន គោល-
ការណ៍ កាត់ បៃក់ ខៃ ៣០ ភាគ- 
រយ តៃូវ បាន ដាក់ ចៃញ ។                    

កៃុម Liverpool ដៃលឈរ 
កំពូល តារាង កៃបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League របស់បៃទៃស 
អង់គ្លៃស បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ខ្លួន 
នឹង បំពៃញ បន្ថៃម ថវិកា ដៃល 
ឧបត្ថម្ភ ដោយរដ្ឋ ដើមៃប ីធានា ថា 
បុគ្គលិក ដៃលតៃូវ  ផ្អាក ការងារ 
ជាបណ្ដោះ អាសន្ន នៃះទទួល 
បាន បៃក់ ខៃ ពៃញ ១០០ ភាគ- 
រយតៃ ម្តង ។  

ក្លិប Liverpool ដៃល ដឹក នាំ 
ដោយ លោក  Jurgen Klopp 
គឺ ជា កៃុម ទី ៥ នៅ Premier 
League បនា្ទាប់ ពី Newcas-
tle, Tottenham, Bourne-
mouth និង Norwich ដៃល 

បាន ផ្អាក បុគ្គលិក របស់ ខ្លួន  
ដោយ សហ ការ ជាមួយ រដា្ឋា- 
ភិបាល ដោយ រដា្ឋា ភិបាល ជួយ 
៨០ ភាគរយ  បាន ន័យ ថា  ខាង 
ក្លិប តៃូវ ចៃញ តៃឹម២០ ភាគ រយ  
ដើមៃបី ផ្តល់ បៃក់ ខៃ ឲៃយ កៃុម ការ- 
ងារ   ដៃល សមៃក ពី ការងារ 
បណ្ដោះ អាសន្ន នៃះ ។

កៃយ កៃុម ហងៃសកៃហម  
ចៃញ នូវ វិធានការ នៃះ  ធ្វើ ឲៃយ 
អតីត កីឡាករ របស់ ក្លិប មួយ 
ចនំនួ មនិ យល ់ សៃបតាម  ឡើយ  
ក្នុង នោះ ខៃសៃ ការ ពារ Jamie 
Carragher បាន  សរសៃរ 
រិះគន់ ខា្លាំង តាម រយៈ គណនី  
ធ្វីធើររបស់ ខ្លួន ថា ៖  «លោក 
Jurgen Klopp បាន បងា្ហាញ 
ការ យល់ ចិត្ត យល់ ថ្លើម គៃប់គ្នា 
មក រហូត  ចាប់ តាំង ពី មាន ការ- 
រាល ដាល មៃរោគ នៃះ ខណៈ 
បណា្ដោ កឡីាករ សខំាន ់នៅ លកី 
កំពូល នៃះ  ក៏ បាន  នាំ គ្នា រួម- 
ចណំៃក យ៉ាង ខា្លាងំ  ដោយ សខុ- 
ចិត្ត កាត់ បៃក់ នឿយ ហត់ របស់ 
ខ្លួន។ តៃ កៃយ ពី នៃះ  ការ- 
គោរព និង បំណង ល្អ ផៃសៃង ៗ  
តៃូវរលាយ អស់ ហើយ!  យ៉ាប់- 
មៃន ទៃន  Liverpool » ។ 

សៃដៀង គ្នា នៃះ អតតី ស៊បុពើ 
សា្តារ ម ួយរបូ ផៃសៃង ទៀត គ ឺStan 
Collymore ក៏ បាន សម្ដៃង 
អារម្មណ ៍មនិ សបៃបាយ ចតិ្ត  តាម 
បណា្ដោញ សង្គម ធ្វីធើរ របស់ 

ខ្លនួថា ៖ « ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា  មាន អ្នក- 
គំ ទៃ Liverpool  ប៉ុនា្មាន អ្នក-  
ដៃល ទៃ ំបាន នងឹ ទង្វើ ដៃល  គរួ 
ឲៃយ បនោ្ទាស ខា្លាំង បំផុត ក្នុង   ការ- 
ផ្អាក ការ ងារ បុគ្គលិក ដៃល មិន 
ជាប់ ទាក់ ទង នឹង ការ បៃកួតនា  
ពៃល នៃះ នោះ ទៃ  » ។

អតីត ខៃសៃ បមៃើ មា្នាក់ ទៀត  
ដៃល ធា្លាប ់បៃកប អាជពី នៅ ទកឹ- 
ដ ីAnfield អស ់ជា ចៃើន ឆ្នា ំដៃរ 
គឺបុរស សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់  Di-
etmar Hamann បាន  សរ- 
សៃរ សារ ថា ៖ « គរួ ឲៃយ ភា្ញក ់ផ្អើល 
ខា្លាំង ណាស់ ចំពោះ ព័ត៌មាន 
ដៃល ថា   Liverpool បានទាញ 
យក ផល ចំណៃញ ពី គមៃង 
ដៃល រដា្ឋាភបិាល ជយួ ចៃញ ៨០ 
ភាគ រយ សមៃប់ បុគ្គលិក   ផ្អាក  
ការងារបណ្ដោះ អាសន្ន ។ 
គមៃង  ហ្នឹង  មិន គួរ កើតឡើង 
ឡើយ ពៃះ  មើល ទៅ វា ផ្ទុយ 
នឹង កៃម សីល ធម៌  របស់ ក្លិប 

ដៃល ខ្ញុំ បាន ដឹង » ។
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហាបញៃឈប់ 

បុគ្គលិក បណ្ដោះ អាសន្ន នៃះ 
Liverpool បាន ឲៃយ ដឹង  ថា 
បុគ្គលិក ទាំងអស់ នឹង ទទួល 
បាន បៃក់ ខៃ១០០ ភាគរយ 
ពៃញ ពោល គឺ គៃប់ គ្នា តៃូវបាន 
ធានា ថា  គ្មាន នរណា មា្នាក់ តៃូវ 
បាន កៃង បន្ល ំបៃក ់ឈ្នលួ ឡើយ  
ដោយ ក្លិបបានចៃញ  សៃចក្ដី- 
បៃកាសថា ៖   « ទោះបី ជាការ- 
សមៃច ចិត្ត ជាចមៃបង  ដៃល  
ផ្អាក ការងារបុគ្គលិក  បណ្ដោះ- 
អាសន្នក៏ ដោយ ក៏ មាន ការ- 
ប្ដៃជា្ញ រមួ ព ីបគុ្គល សំខាន ៗ់  គៃប ់
លំដាប់ថា្នាក់ របស់ ក្លិប ដោយ 
គៃប់ គ្នា ពៃយាយម រក ដំណះ- 
សៃយ  ដៃលធានា បាន នូវ 
ការងារ ឲៃយ គៃប់  នយោជិត ទាំង- 
អស់ នៃ  ក្លិបរបស់ យើង  អំឡុង- 
ពៃល មាន វិបត្តិដៃល មិនធា្លាប់ 
ជួប បៃទះ មក ពីមុន នៃះ »។  

ជាមួយ គ្នា នៃះ  សមាគម 
កឡីា បាល ់ទាត ់អាជពី (PFA) 
បាន ធ្វើ ការ ពៃមាន ពីការ បាត់ 
ចំណូល ពន្ធ២០០ លាន ផោន 
(២៤៥ លាន ដលុា្លារ ) សមៃប ់
រដា្ឋាភិបាល ចកៃភព អង់គ្លៃស 
បើ សិន ជា នយោ បាយ កាត់ 
បៃក់ខៃរបស់ កីឡាករ  ៣០ 
ភាគ រយ  តៃូវបាន អនុវត្ត ។  

ក្នងុសៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់ខ្លនួ 
កៃយ ពីមាន កិច្ច  បៃជុំ ជាមួយ 
គណៈកម្មការទទួល ខុស តៃូវ 
កៃបខណ័្ឌ Premier League 
សមាគមកីឡា បាល់ ទាត់ អា-
ជីព (PFA) បាន ឲៃយ ដឹងថា៖    
« កីឡាករ គៃប់ រូប មាន បំណង 
ចង់ និងចូល  រួម ចំណៃកផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង ពៃល វៃលា ដ៏ 
លំបាក នៃះ។ យើ ងសា្វាគមន៍ 
គៃប ់ពៃលក្នងុ ការ ពភិាកៃសា បញ្ហា 
នៃះ ហើយ យើង រីករាយ បន្ត  
ការ ពិភាកៃសា » ៕   AFP/VNJamie Carrangher បាន រិះ គន់ ចំណាត់ការ របស់   Liverpool។ AFP

ហង្សក្ហមទទួលរងការរិះគន់ថា
បានក្បត់ក្មសីលធម៌លើការផ្អាក
បុគ្គលិកដ្លអត់ពាក់ព័ន្ធការប្កួត

អ្នក គំា ទ្របាន  នំាគា្នាបង្ហាញទង់ របស់ ក្លបិ  Liverpool កន្លង មក ត្រ ព្រល ន្រះ ហង្រសក្រហម  រងការរិះគន់។ AFP
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