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ឡៅ ចន្ទ្រា ឡើងសងសឹក
សុភី ជំនួសសិស្សប្អូន

ព័ត៌មានកីឡា
សូមអានទំព័រ ១៥

កម្ពជុា និងថៃពៃម-
ពៃៀងបើកចៃក
ពៃដំៃនភ្នំដីសមៃលួ
ទំនិញចៃញចូល

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

 បន្ទាយ មន ជ័ យៈ  មន្ត្រីកិច្ចការ-
ព្រដំ្រនកម្ពជុា-ថ្របានឲ្រយដឹងថា
មកទល់ព្រលន្រះភាគីថ្រយល-់
ព្រមបើកព្រំដ្រនអន្តរជាតិភ្នំដី
មួយបន្ថ្រមទៀតក្នុងចំណោម
ព្រំដ្រនអន្តរជាតិចំនួន៣ដ្រល
កម្ពជុាបានស្នើសំុដើម្របីបង្កភាព-
ងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរកសិ-
ផលរបស់ខ្ម្ររខណៈកម្ពជុាយល់-
ព្រមទទលួយកទនំញិមយួចនំនួ
ដ្រលភាគីថ្របានស្នើសំុផងដ្ររ។
កាលពីថ្ង្រទី៧ ខ្រម្រសា ឆ្នាំ

២០២០ លោក អ៊ុំ រាត្រី អភិ-
បាលខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យ និង
លោកព្រជ្រវណ្ណានយករងទី-
ចាត់ការការងារព្រំដ្រនបានដឹក-
នំក្រមុការងារជបួជាមយួលោក
វរា៉ាផាន់សុវាណនុអភិបាលខ្រត្ត
ស្រះក្រវរួមទាងំសា្ថាបន័ពាក់ពន័្ធ
របស់ថ្រដើម្របីពិភាក្រសារកដំណោះ-
ស្រយរួមគ្នា នភូមិខ្លងលឹក
ស្រកុអារញ័្ញជាប់ព្រំប្រទល់ក្រងុ
ប៉ោយប៉្រត ខ្រត្តបន្ទាយមាន-
ជយ័។នៅក្នងុជនំបួនោះកម្ពជុា
ស្នើឲ្រយភាគីថ្រ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

កម្មករជាង១៥០០០នាក់នឹងតៃវូដាក់ឲៃយនៅដាច់ដោយឡៃក១៤ថ្ងៃ ពៃលតៃឡប់មកពីចូលឆ្នាំ
នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញ ៈ កម្មករ-កម្មការិនីចំនួនជាង
១៥០០០នក់ នឹងត្រវូដាក់ឲ្រយនៅដាច់-
ដោយឡ្រកចនំនួ១៤ថ្ង្រនៅតាមបន្ទប-់
ជួលឬកន្ល្រងសា្នាក់នៅរបស់ពួកគ្ររៀងៗ -
ខ្លនួបន្ទាប់ពីពកួគ្របានវលិត្រឡប់មក
ពីល្រងស្រកុកំណើតក្នងុពិធីបុណ្រយចូល-

ឆ្នាំប្រព្រណីជាតិ។
លោកមម៉ប៊នុហ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ-

សុខាភិបាលបានស្នើឲ្រយលោកអិុតសំហ្រង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដះុបណ្ដាល
វិជា្ជាជីវៈចាត់វិធានការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
រយៈព្រល១៤ថ្ង្រសម្រប់កម្មករដ្រល
បានធ្វើដណំើរទៅស្រកុក្នងុព្រលបណុ្រយ-
ចូលឆ្នាំថ្មី។លិខិតលោកម៉មប៊ុនហ្រង

បញ្ជាក់ថាសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នព្រល
ន្រះស្ថតិក្នងុដំណក់កាលដ្រលត្រវូមាន
ការប្រងុប្រយត័្នបផំតុដ្រលត្រវូទបស់ា្កាត់
កុំឲ្រយមានការចម្លងរាតត្របាតចូលក្នុង
សហគមន៍។លោកបន្តថា វិធានការ
ន្រះក៏យោងទៅលើអនុសាសន៍របស់
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនក្នុង
ការហាមឃាត់ការសម្រកុទៅស្រកុផង-

ដ្ររ។លោកមម៉ប៊នុហ្រងសរស្ររថា៖
«ដើម្របីបងា្ការហានិភ័យន្រការចម្លង
កូវីដ១៩ចំពោះកម្មករកម្មការិនីដ្រល
នឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកកន្ល្រងធ្វើការនៅ
រោងចក្រសហគ្រសរបស់ពកួគត់វញិ
នោះក្រសងួសខុាភបិាលសុំស្នើក្រសួង
ការងារនិងបណ្ដះុបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈសហ-
ការចាត់វិធានការ...តទៅទំព័រ  ៤

សមាគមតំណាងស្លាកយីហោលៃបីៗ នៅអឺរុ៉ប
ស្នើឲៃយEUពនៃយារការសមៃចលើការដកEBAចៃញពីបៃទៃសកម្ពុជា

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញៈសមាគមរោងចក្រ
កាត់ដ្ររនៅកម្ពុជា(GMAC)
កំពុងសម្របសម្រួលជាមួយ
សម្ព័ន្ធសម្លៀកបំពាក់មា៉ោកល្របីៗ 
នៅអរឺ៉បុ(EBCA)ដើម្របីស្នើសុំ
ទៅលោកស្រីUrsulavonder

Leyenប្រធានគណៈកម្មការ-
អឺរ៉ុបឲ្រយពន្រយារព្រលការដកផ្ន្រក-
ខ្លះន្រប្រព័ន្ធអនុគ្រះពន្ធអ្វីៗ -
គ្រប់យ៉ោងលើកល្រងត្រអាវុធ
(EBA)ពីប្រទ្រសកម្ពជុាដោយ-
សារការរីករាលដាលកូវីដ១៩
កពំងុរខំានដល់ការផលតិការ-
នំច្រញនិងតម្រូវការ។

EBCAបានដាក់លិខិតមួយ
ទៅសហភាពអរឺ៉បុ(EU)តាងំ
ពីថ្ង្រទី៣០ខ្រមនីដោយលើក-
ឡើងថាការរីករាលដាលកូវីដ
១៩កពំងុបង្កឲ្រយមានបញ្ហាប្រ-
ឈមដ្រលមនិធា្លាប់មាននៅក្នងុ
ពិភពសកលភាវូបនីយកម្ម។
EBCAបន្តថា៖ «ការរំខាន

ដោយកវូដី១៩ផ្ដល់ហានភិយ័
ជាច្រើនដល់ការងារទាំងនៅ-
ក្នងុនងិក្រEU។នៅក្នងុEU
ការលក់ក្នុងវិស័យរបស់យើង
បានធា្លាកច់ុះរចួហើយប្រហ្រល
៩០ភាគរយនិងប្រហ្រល៩០
ភាគរយន្របុគ្គលិកបច្ចបុ្របន្នត្រវូ-
បានគទំ្រហរិញ្ញវត្ថុដោយថៅក្រ

របស់ពួកគ្រ។ការធា្លាក់ចុះខា្លាំង
នៅក្នុងការលក់ប្របន្រះមាន-
ផលប៉ះពាល់ចៀសមនិផតុលើ
ការបញ្ជាទិញឡើយ»។
EBCAបានលើកឡើងថា៖

«ដើម្របីលើកកម្ពស់និងអាចឲ្រយ
ពួកយើងបន្តការគំទ្របុគ្គលិក
របស់យើង...តទៅ ទំព័រ  ៧

កម្មការិនី កំពុងដៃរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នងុរោងចកៃកាត់ដៃរមួយ  នៅ ក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ នពៃល កន្លង មក ។ រូបថតភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍

ពលរដ្ឋ សហគមន៍នៅត្រា ចិ ញ្ចមឹ  
គោ រំពឹង ឆាប់បាន បន្ត ប្រាព្រាណី 
បរទ្រាះដឹកភ្ញៀវ ទ្រាសច  រ...ទំព័រ ១២

ជីវិតកម្សាន្ត 



បើទោះបីជាស្ថានការណ៍នៃ
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
នៅមានការឆ្លងបៃបរប៉ៃះរប៉ោះ
មិនទាន់មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ
នៅឡើយហើយក៏មិនទាន់មាន
អ្នកស្លាប់តៃមានអ្នកជាសះសៃបើយ
៩៨នាក់នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
សរុបចំនួន១២២នាក់។ចំនួននៃះ
មិនអាកៃក់នៅឡើយទៃបើបៃៀប-
ធៀបជាមួយបៃទៃសជិតខាង
នៅក្នងុតបំន់អាស៊ាននងិបណ្តា
បៃទៃសជឿនលឿនដៃលកពំងុ
តៃវឹកវរយ៉ោងខា្លាំងដោយតៃូវ
ចំណយពៃលវៃលានិងថវិកា-
ជាតិជាចៃើនសន្ធកឹសនា្ធាប់ដើមៃបី
ដោះសៃយនិងពៃយាបាលខណៈ
នៅបៃទៃសខ្លះមានអ្នកស្លាប់
រហូតដល់ជាង១០០០នាក់
ក្នងុ១ថ្ងៃ។សរុបទូទំាងពិភព-
លោកគមឺានអ្នកជងំឺរហតូដល់
ទៅជាង២លាននាក់ហើយ។
ចំពោះការទប់ស្កាត់នៃការរីក-

រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩នៃះ
រាជរដា្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការចមៃបងៗ 
មួយចំនួនចំពោះការបិទខ្ទប់
ការនាំចូលជំងឺពីកៃមកថ្មីការ-
ឆ្លងជាលក្ខណៈគៃសួរការឆ្លង
លក្ខណៈសហគមន៍ដចូជាការ-
បិទជើងហោះហើរមួយចំនួន
និងការធ្វើវិសមកាលសលារៀន
មុនកាលកំណត់ និងការបិទ
ការកមៃសាន្តទីសធារណៈធំៗ ។
ឥឡូវនៃះមកដល់ការទប់ទល់

ជាលក្ខណៈទៃង់ទៃយធំនៅ
ដំណក់កាលទី៣នៃការឆ្លង
លក្ខណៈសហគមន៍តាមរយៈ

ការផ្អាកការចូលរួមបៃរព្ធពិធី
ចូលឆ្នាំបៃពៃណីខ្មៃរលក្ខណៈ
ទៃង់ទៃយធំតៃរដា្ឋាភិបាលនៅ-
តៃអនញុ្ញាតឲៃយទទលួទៃវតានៅ
តាមផ្ទះរៀងៗខ្លនួ។កៃពីនោះ
រដា្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងដោះ-
សៃយបញ្ហារងផលប៉ះពាល់
សង្គមសៃដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបៃព័ន្ធ
បានមួយកមៃិតតាមរយៈការ-
បញ្ចៃញថវិកាជាតិមកទប់ទល់
ដល់ជុំទី៣ហើយដៃរ។
កាលពីលា្ងាចថ្ងៃទី៩ខៃមៃស

រដា្ឋាភបិាលបានចៃញបទបញ្ជា
ពកីាររតឹបន្តងឹការធ្វើដណំើរក្នងុ
បៃទៃសពីពាក់កណ្តាលរាតៃី
ថ្ងៃទី៩ដល់ពាក់កណ្តាលយប់
ថ្ងៃទ១ី៦ខៃមៃសឆ្នាំ២០២០
ដើមៃបីបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
គៃន់តៃចៃញភ្លាមពលរដ្ឋមួយ
ចនំនួនាគំ្នាផ្អើលឈលុខ្លះចលូ

កៃុងខ្លះនាំគ្នាចៃញទៅសៃុក
កំណើតដោយមិនខ្វល់ពីការ-
តៃឡប់មកវិញមានការងរធ្វើ
ឬអតក់ារងរធ្វើឬកត៏ៃឡប់មក
កន្លៃងធ្វើការវិញតៃូវនៅដាច់-
ដោយឡៃក១៤ថ្ងៃនោះទៃ។
សម្ទុះនៃះធ្វើឲៃយកមា្លាំងសមត្ថ-
កិច្ចមានការពៃួយបារម្ភចំពោះ
ស្ថានការណ៍ដៃលពិបាកទប់-
ទល់និងការបៃមូលផ្តុំនៅតាម
សហគមន៍។
ចំពោះចំណៃះដឹងរបស់បៃជា-

ពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្លង
ពិបាកធ្វើឲៃយជឿណស់ដូចកាល
ឆ្លងជំងឺអៃដស៍ចូលដំបូងៗឆ្នាំ
១៩៩៣គត់ថាខា្លាចអអីៃដស៍
ខា្លាចតៃអត់ទៃ។ទាល់តៃ២ទៅ
៣អាទតិៃយស្លាប់ម្តងភមូិនៃះម្តង
ភូមិនោះឆ្លងពីប្តីមកបៃពន្ធកូន
ទៀតបានចាប់ផ្តើមភ្ញាក់ខ្លនួពៃើត

ចៃះបៃើសៃមអានាមយ័ដើមៃបី
ការពារមៃរោគអៃដស៍ឆ្លងផង-
ដៃរ។ចំពោះការដោះសៃយ
ហានិភ័យបៃបការឆ្លងមៃរោគ
អៃដស៍នៃះមិនអាចឆ្លើយតប
ទៅនឹងករណីឆ្លងកូវីដ១៩ដ៏លឿន
រហ័សបៃបនៃះទៃបើទប់ទល់មិន
ជាប់ស្ថានការណ៍នៃការឆ្លងជងំឺ
កវូដី១៩កាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរនងឹអាច
មានស្លាប់ហើយរដ្ឋតៃវូចំណយ
ថវិកាជាតិចៃើនសន្ធឹកសនា្ធាប់
ដូចនៅសហរដ្ឋអាមៃរិក។សមៃប់
ថវិកាសបៃបុរសជនគៃន់តៃដោះ-
សៃយមួយភ្លើងចំបើងនោះ
ទៃ។ រដ្ឋតៃូវដោះសៃយបញ្ហា
អន្តរកាលទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩
នៃះមាន២ដដៃលគទឺី១-ការ-
ចាត់វិធានការនិងបទបញ្ជាក្តៅ
ដៃលបានដាក់ចៃញរួចហើយ
ទី២-ការបៃឹងបៃងផៃសព្វផៃសាយ

គៃប់រូបភពបើទោះបីជាការ
ផៃសាយបន្តផ្ទាល់ការបៃដាល់ឬ
ក៏ការបៃគំតន្តៃីតាមកញ្ជាក់ទូរ-
ទសៃសន៍ឬតាមបណ្តាញសង្គម
ហ្វៃសបុ៊កគឺតៃវូបញ្ជាៃបការយល់-
ដឹងពីគមា្លាតសង្គមនិងការឆ្លង
លក្ខណៈសហគមន៍។
ការអនុវត្តបទបញ្ជាបៃបនៃះ

មិនមៃនជាការបង្កៃបលើសិទ្ធិ
បៃជាពលរដ្ឋនោះទៃគឺតៃូវការ
ការចូលរួមទាំងកមា្លាំងសមត្ថ-
កចិ្ចនងិបៃជាពលរដ្ឋដើរទន្ទមឹ-
គ្នាបានជោគជ័យនូវការទប់-
ស្កាត់នៃការរកីរាលដាលនៃជងំឺ
កូវីដ១៩នៃះកុំឲៃយចាំដល់ឆ្លង
ហើយនំាគ្នាសមៃកុទៅមន្ទរីពៃទៃយ
និងទៅសម្លុតគំរាមកំហៃង
គៃូពៃទៃយឬក៏រិះគន់បៃព័ន្ធសុខា-
ភិបាលរបស់រដ្ឋនោះទៃ។
ឧទាហរណ៍ករណីជំងឺឆ្លង

មួយទៀតគៃន់តៃករណីឆ្មាខា្វាច
ធ្វើឲៃយកុមារីមា្នាក់ស្លាប់នៅខៃត្ត
ស្វាយរៀងកាលពីឆ្នាំទៅបៃជា-
ពលរដ្ឋនំាគ្នាភ័យស្លន់ស្លាផ្អើល
ភ្លូកទឹកភ្លូកដីនាំគ្នាទៅចាក់ថា្នាំ
ការពារឆ្កៃឆ្កតួនៅបា៉ោស្ទរ័ឬក៏តាម
មន្ទរីពៃទៃយរដ្ឋនិងឯកជនរួចហើយ
នៅពៃលខ្វះថា្នាំនំាគ្នាវាយបៃហារ
បៃពន័្ធសខុាភបិាលភ្លាមៗនោះ
ដៃរ។ រីឯអ្នកមានលុយវិញ
គៃន់តៃឮភ្លាមអត់មានឆ្កៃខាំ
អីសះក៏នាំកូនចៅ១ពូជទៅ
ទញិថា្នាំវា៉ាក់សងំចាក់បង្ការមនុ
បាត់ទៅហើយដល់ពៃលអ្នក
ឆ្កៃខំាមៃនមករកថា្នាំចាក់ចង់អស់
ស្តកុកាលនោះនំាគ្នារីសអើង
តាំងពីឆ្កៃនិងឆ្មា។
អ៊ចីងឹបើចាដំល់ពៃលឆ្លងជងំឺ

ហើយគឺមានតៃផ្លូវជមៃើស២

ទៃគឺទី១-ជាសះសៃបើយនិង
ទ២ី-ស្លាប់ពៃះមកដល់ពៃល
នៃះមិនទាន់មានថា្នាំវា៉ាក់សំង
ការពារជំងឺនិងថា្នាំពៃយាបាល
នៅឡើយទៃនៅលើពិភពលោក
នៃះអ៊ចីងឹគពឺងឹលើសណំងនងិ
ការផៃសងពៃងការសកលៃបងថា្នាំ។
អ៊ីចឹងលក្ខខណ្ឌកូវីដ១៩ គឺមិន
ដូចទៅនឹងជំងឺឆ្កៃឆ្កួតនោះទៃ
ដៃលខាំហើយនៅមានថា្នាំវា៉ាក់-
សំងការពារបាននោះ។ វិធី-
ទប់ស្កាត់កូវីដ១៩នៃះមានវិធី
ងយៗហើយសៃួលធ្វើគឺកុំនៅ
ជំុៗគ្នាមានន័យថាស្ថតិនៅគមា្លាត
សង្គមយ៉ោងហោចណស់ក៏១
ម៉ៃតៃកន្លះដៃរ មិនចូលរួមកម្ម-
វិធីធំៗដៃលមានមនុសៃសណៃន-
ណន់តាន់តាប់ឬក៏ពិធីជប់លៀង
ផៃសៃងៗ។រឯីការលាងដៃសមា្អាត
នឹងសប៊ូ ឬក៏អាល់កុលនិង
ពាក់មា៉ោស់ជាបៃចាំពៃលចៃញ
កៃផ្ទះហើយបើគ្មានការអ្វី
សំខាន់គឺនៅផ្ទះមួយរយៈសិន
ទៅគឺទប់ស្កាត់ជំងឺបានជោគ-
ជយ័ហើយ។ហៃតុដចូ្នៃះហើយ
ការបង្ការទប់ស្កាត់និងការពារ
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នងុសហគមន៍គឺទាល់តៃមាន
ការចូលរួមទាំងកមា្លាំងសមត្ថ-
កចិ្ចអន្តរាគមន៍អនវុត្តបទបញ្ជា
នងិវធិានការឲៃយតងឹរុងឹកុឲំៃយមាន
ការធ្វៃសបៃហៃសនិងការចូល-
រួមពីបៃជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺ
អនវុត្តតាមវធិសីមញ្ញទៃបើធ្វើ
បានមិនចំាបាច់ទៅនំាគ្នាលំបាក
ដល់គៃូពៃទៃយនោះទៃ៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្តៃី
ហុ៊នសៃនបានរំឭកអ្នកបៃើបៃស់
បណ្តាញសង្គមកុំឲៃយចាញ់បក
គណនីក្លៃងកា្លាយដៃលជនអនា-
មិកបានបៃើបៃស់ឈ្មាះរបស់
លោកបង្ហាះនូវព័ត៌មានមិនពិត
នាំឲៃយមានការយល់ចៃឡំខណៈ
លោកជំរុញឲៃយមន្តៃីជំនាញរកមធៃយា-
បាយបិទគណនីទាំងនោះ។
លោកហ៊នុសៃនបានបង្ហាះ

នៅលើហ្វៃសប៊ុករបស់លោក
កាលពីថ្ងៃពធុថាក្នងុពៃលដៃល
រាជរដា្ឋាភិបាលបានដាក់ចៃញ
នូវយុទ្ធសស្តៃបៃយុទ្ធបៃឆំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ក៏មានជន-
អគតិមួយចំនួនបានបៃឌិតនូវ
ព័ត៌មានមិនពិតជាចៃើនដើមៃបី
បំពុលសង្គមជាតិ។លោកថា

ទន្ទមឹនងឹនោះកម៏ានជនអគតិ
មួយចំនួនបានលួចបង្កើតPro-
fileនងិPageមនិពតិជាចៃើន
ក្នុង Facebookដាក់ឈ្មាះ
«សម្តៃចអគ្គមហាសៃនាបតីតៃ-
ជោហ៊ុនសៃននាយករដ្ឋមន្តៃី
នៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា»
ក្នុងចៃតនាមិនល្អដោយបាន
បង្ហាះសរនិងព័ត៌មានបកបៃស់
បំភន់ភ្នៃកសធារណជនផង-
ដៃរ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«សម្តៃច
អគ្គមហាសៃនាបតីតៃជោហ៊នុ
សៃននាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរា-
ជាណចកៃកម្ពុជាមានPro-
fileនិងPageផ្លូវការតៃមួយ
គត់ដៃលមានសញ្ញាគូសធិក
(tick)ពណខ៌ៀវដៃលបញ្ជាក់
ថាពតិ(Verified)ពីកៃមុហ៊នុ
facebook។កៃពីនោះគឺសុទ្ធ-
តៃជាProfileនិងPageក្លៃង-

កា្លាយទាំងអស់»។លោកហ៊ុន
សៃនក៏បានរំឭកដល់ពលរដ្ឋ
ដៃលជាអ្នកបៃើបៃស់បណ្តាញ
សង្គមFacebookឲៃយមានការ-
បៃងុបៃយ័ត្នខ្ពស់ហើយកត់សមា្គាល់
Profile/PageពិតនិងPro-
file/Pageក្លៃងកា្លាយដៃលដាក់-
ឈ្មាះ«សម្តៃចតៃជោហុ៊នសៃន»
កំពុងបង្ហាះសរនិងព័ត៌មាន
មិនពិតដៃលធ្វើឲៃយប៉ះពាល់យ៉ោង-
ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់បៃមុខ
ដឹកនំា។លោកថា៖«សូមកៃសួង
ជនំាញសៃវជៃវពនិតិៃយនិងបិទ
Profile/Pageក្លៃងកា្លាយទាំង
នោះជាបនា្ទាន់ដើមៃបីកុំឲៃយបន្ត
ផៃសព្វផៃសាយបកបញ្ឆោតបពំលុ
បរិយកាសសង្គមជាបន្តទៀត»។
លោកផុសសុវណ្ណអ្នកនាំ-

ពាកៃយកៃសួងព័ត៌មានបៃប់ភ្នំ-
ពៃញបុ៉ស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថាកៃសួង

ពត័ម៌ានកពំងុសហការជាមយួ
កៃសួងបៃសណីយ៍និងទូរគម-
នាគមន៍និងកៃសួងមហាផ្ទៃ
ដើមៃបីសៃវជៃវលើករណនីៃះ។
លោកបន្តថានៅពៃលនៃះកៃុម-
ការងរបានរកឃើញគណនី
ចនំនួ៣ដៃលបានបៃើបៃស់នវូ
ឈ្មាះលោកនាយករដ្ឋមន្តៃី
ហ៊ុនសៃនទាំងជាភសខ្មៃរ
និងភសអង់គ្លៃសដើមៃបី
បង្ហាះព័ត៌មានផៃសៃងៗ។
លោកថា៖«យើងកំពុងឲៃយ

ជនំាញធ្វើការទៀតហើយក៏មិន
ទាន់ហា៊ានឆ្លើយថាយ៉ោងម៉ៃច
នៅឡើយដៃរ។យើងកំពុងស្នើ
ខាងហ្វៃសប៊ុកឲៃយជួយបិទគណនី
ទាំងនៃះជំនួសយើងដោយ-
ឡៃកយុទ្ធសស្តៃយ៉ោងណ
ក្នងុការចាត់វធិានការនៃះក៏មនិ
អាចបញ្ជាក់បានដៃរ»៕

លោកហុ៊នស្រានរំឭកអ្នកប្រាើបណ្តាញសង្គមកំុឲ្រាយចាញ់បោកគណនីក្ល្រាងក្លាយ

ពលរដ្ឋក៏ត្រាវូមានកតព្វកិច្ចចូលរួមយ៉ាងក្លៀវក្លាប្រាឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

សមត្ថកិច្ចអនុវត្តបមេមមិនឲេយធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនៅកំណាត់ផ្លវូជាតិលេខ៦តេង់ពេំបេទល់ខេត្តកណា្តាលពីថ្ងេ១០មេសា។មិនា



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈក្រសួងប្រសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍បានដាក់ដំ-
ណើរការនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួន
២ដើម្របីជាជំនួយដល់ការចូលរួម
ប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលកម្មវិធីន្រះពលរដ្ឋអាច
ទូរស័ព្ទទៅកាន់ល្រខ១២៥០
ដោយឥតគិតថ្ល្របន្ថ្រមពីការចុច
ទូរស័ព្ទទៅល្រខ១១៥ដើម្របី
ទទួលបានព័ត៌មានច្របាស់ពីជំងឺ
កូវីដ១៩។
ប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របីគំាទ្រ

ដល់ការប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
ន្រះត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយ
ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវ និងវិទ្រយា-
ស្ថានជាតិប្រសណីយ៍ទូរគម-
នាគមន៍បច្ច្រកវិទ្រយាគមនាគមន៍
និងព័ត៌មានហៅកាត់ថានិបទិក
(NIPTICT)ដ្រលចំណុះឲ្រយ
ក្រសួងប្រសណីយ៍ និងទូរ-
គមនាគមន៍។
កាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រម្រសឆា្នាំ

ន្រះលោកជាវ៉ាន់ដ្រតរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរគម-
នាគមន៍បានប្រកាសដាក់ឱ្រយ
ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចំនួន២
ន្រះរួមនឹងមា៉ាសីុនជំនួយផ្លវូដង្ហើម
ចំនួន១ប្រភ្រទដ្រលបានធ្វើ
ឡើងនាទីស្តីការក្រសួងន្រះ។
តាមទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់ក្រ-

សួងប្រសណីយ៍កាលពីថ្ង្រអង្គារ
បានឲ្រយដឹងថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ចំនួន២គឺរួមមានកម្មវិធីOpen-
TraceKHប្រើសម្រប់ស្វ្រងរក
បុគ្គលដ្រលធ្លាប់មានទំនាក់-
ទំនងជាមួយអ្នកដ្រលរកឃើញ
ថាមានជំងឺកូវីដ១៩ហើយកម្ម-
វិធីន្រះអាចតាមដានទំនាក់ទំ-
នងក្នុងសហគមន៍ដោយប្រើ
Bluetoothជាគោលហើយកត់-
ត្របុគ្គលដ្រលធ្លាប់មានទំនាក់-
ទំនងជាមួយគា្នា។
ក្រសួងបញ្ជាក់បន្ថ្រមថា៖

«ចំណ្រកកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយទៀត
គឺមានឈ្មោះថាSelfQuar-
antineដើម្របីកំណត់និងរាយ-
ការណ៍ពីស្ថានភាពសុខភាព
របស់បុគ្គលដ្រលត្រវូដាក់ឱ្រយនៅ
ដាច់ដោយឡ្រកពីគ្រឬសម្រប់
គ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ។សម្រប់ទី៣
គឺមា៉ាសីុនជំនួយផ្លវូដង្ហើមផ្គត់ផ្គង់
អុកសីុហ្រស្រន៊ខ្នាតតូច អាចប្រើ
ជាជំនួយដល់ការដកដង្ហើម
របស់អ្នកជំងឺជាពិស្រសសម្រប់
មន្ទីរព្រទ្រយនៅជនបទឬទីតំាង
គា្មោនអុកសីុហ្រស្រន៊គ្រប់គ្រន់»។
លោកតុលញ៉ក់អគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដា្ឋានប្រសណីយ៍
ន្រក្រសួងប្រសណីយ៍និងទូរ-
គមនាគមន៍បានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រពុធថាកម្មវិធីន្រះ

បង្កើតឡើងដើម្របីជួយបន្ថ្រមដល់
ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ១១៥របស់ក្រ-
សួងសុខភិបាលដ្រលបច្ចបុ្របន្ន
មានការចុចទូរស័ព្ទចូលដ៏ច្រើន
លើសលប់ដើម្របីសួរនំាពីសុខ-
ភាពជាពិស្រសបញ្ហាជំងឺកូវីដ-
១៩។លោកបន្តថាតាមការជួយ
បន្ថ្រមន្រះពលរដ្ឋអាចទាក់ទង
តាមប្រព័ន្ធន្រះហើយនឹងមាន
ការឆ្លើយតបដោយស្វយ័ប្រវត្តិ
តាមរយៈសំណួរទាក់ទងនឹងអា-
ការសង្រស័យន្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ប្រព័ន្ធន្រះ

ក្នងុន័យមួយពង្រងឹបន្ថ្រមដោយ-
សរត្រយើងឃើញការឆ្លើយតប

សម្រប់អ្នកសង្រស័យដ្រលអាច
ត្រទៅ១២៥០(ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ
ថ្ម)ីដោយមានសំណួរជាច្រើន
ក្នងុរង្វង់១៤ថ្ង្រហ្នងឹយើងធ្លាប់
បានទៅប៉ះពាល់អ្នកណាខ្លះ
និងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?ក្នងុ
ករណីដ្រលគាត់ត្រមកដ-
ដ្រលៗក៏យើងអាចដឹងហើយ
បើអ្នកត្រមកពីណាក៏យើងអាច
ដឹងទីតំាងរបស់ពួកគាត់»។
ដោយសរប្រព័ន្ធន្រះទើបត្រ

រៀបចំដំឡើង និងដាក់ឲ្រយប្រើ
សកល្របងលោក តុលញ៉ក់
បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុង
សហការជាមួយក្រមុហុ៊នប្រតិ-

បត្តិករទូរស័ព្ទជាច្រើនទៀតនៅ
កម្ពជុា ដើម្របីអាចឲ្រយពលរដ្ឋអាច
ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដោយឥត
គិតថ្ល្រ។លោកបន្ថ្រមថាក្នងុព្រល
ទូរស័ព្ទចូលណាមួយមានការ-
សង្រស័យនោះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទន្រះ
ក៏អាចឲ្រយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមមាន
ក្រសងួសុខភិបាលធ្វើអន្តរា-
គមន៍ដល់ទីតំាងនោះភា្លាមៗផង
ដ្ររ និងអាចកំណត់ក្រមុជាប់
ពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀតតាមរយៈ
ប្រព័ន្ធBluetooth។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុអំឡុង

ព្រលន្រះប្រព័ន្ធcellcardនិង
ប្រព័ន្ធsmartបានដំណើរការ
ហើយយើងកំពុងពន្លឿនជាមួយ
ប្រតិបត្តិករមួយចំនួនទៀត។នៅ
ព្រលដាក់ដំណើរការន្រះរលូនចប់
សព្វគ្រប់យើងនឹងមានការធ្វើ
សន្និសីទកាស្រតផ្លវូការណាមួយ
ដ្រលនឹងធ្វើវិធីណ្រនំាពីរបៀប
ប្រើប្រស់បន្ថ្រមទៀត»។
យ៉ាងណាក្ដីលោកស្រីឱ

វណ្ណឌីនអ្នកនំាពាក្រយក្រសួង
សុខភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លី
កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញថាលោក-
ស្រី មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌-
មានន្រះនៅឡើយទ្រ៕

ឃុត សុភចរិយា

កោះកុងៈ ពលករខ្ម្ររមា្នាក់
ធ្វើការនៅលើទូកន្រសទមួយក្នងុ
ប្រទ្រសថ្របានរត់គ្រចខ្លនួត្រឡប់-
មកកម្ពុជាវិញទំាងដ្រជាប់ខ្នាះ
ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរ-
បាលស្រុកមណ្ឌលសីមា ខ្រត្ត
កោះកុងប្រទះឃើញនិងឃាត់ខ្លនួ
កាលពីព្រកឹថ្ង្រពុធដើម្របីសួរនំា។
ន្រះបើតាមការប្រប់ពីមន្ត្រីនគរ-
បាលមូលដា្ឋានពីម្រសិលមិញ។
លោកជាសរិនអធិការនគរ-

បាលស្រកុមណ្ឌលសីមាប្រប់
ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថាពលករខ្ម្ររដ្រលរត់-
ភៀសខ្លួនពីប្រទ្រសថ្រទំាងដ្រ
ជាប់ខ្នាះខងលើន្រះឈ្មោះរស់
រឿនអាយុ៣៤ឆា្នាំមានលំនៅភូមិ
ព្រស្វា ឃំុជ្រឃ្មុំ ស្រុកសីុធរ-
កណា្តាលខ្រត្តព្រវ្រងមានមុខរបរ
ជាកម្មករបម្រើការងរតាមទូក-
ន្រសទនៅក្នងុប្រទ្រសថ្រ។
លោកសរិនបញ្ជាក់ថា៖«គាត់

[រស់រឿន]ត្រវូបានកមា្លាងំនគរ-
បាលយើងប្រទះឃើញនៅចំណុច
ព្ររបោះមួយក្រប្ររច្រកចំាយម
ខណៈគាត់កំពុងដើរឆ្លងកាត់ព្រ-ំ
ដ្រនពីខ្រត្តត្រតប្រទ្រសថ្រចូលមក
ក្នងុទឹកដីកម្ពជុាដោយដ្រខងស្ដាំ
របស់គាត់មានជាប់ខ្នាះនិងមាន
របួសហើមលឹបកា្លាយជាដំបៅ
ទៀតផង»។បើតាមលោកសរិន
ក្រយការឃាត់ខ្លួនពលករ
ខងលើន្រះ ក្រុមសមត្ថកិច្ច
នគរបាលកម្ពុជា បានទាក់ទង
សួរនំាទៅកាន់ភាគីថ្រ។បុ៉ន្ត្រភាគី
ថ្របានរាយការណ៍ថាក្នងុរយៈ-
ព្រលបុ៉នា្មោនថ្ង្រន្រះ មិនមានបទ-
ល្មើសអ្វីកើតឡើងនោះទ្រ។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ដោយពិនិត្រយ

ឃើញខ្នាះដ្រនោះរឹតដ្រគាត់រហូត
ដល់កា្លាយជាដំបៅសមត្ថកិច្ចយើង
បានសម្រចជួយដោះខ្នាះដ្រនោះ
ច្រញដោយយករណារអារដ្រកមក
អារនិងបានជួយព្រយាបាលរបួសនោះ
ឲ្រយគាត់។បនា្ទាប់មកយើងបញ្ជនូ
គាត់ទៅកាន់ស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តកោះកុងដើម្របីសួរនំាគាត់
បន្ថ្រមនិងចាត់វិធនការបន្ត»។
ក្រយពីការសួរនំាដោយមន្ត្រី

នគរបាលជំនាញន្រការិយល័យ
ព្រហ្មទណ្ឌន្រស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តកោះកុងលោករស់រឿន
រៀបរាប់ថាកាលពីចុងខ្រមីនាឆា្នាំ
២០២០នៅព្រលទូកន្រសទដ្រល
គាត់បានបម្រើការជាមួយនោះ
ចូលចតដើម្របីនំាយកត្រីបង្គាមឹក
និងកា្ដាមទៅឲ្រយអតិថិជន នៅឯ
កំពង់ផ្រមួយក្នងុខ្រត្តត្រតប្រទ្រស
ថ្រព្រលនោះគាត់ស្នើសំុបើកលុយ
ពីថៅក្រទូកដើម្របីវិលត្រឡប់ទៅ
ល្រងផ្ទះនៅឯខ្រត្តព្រវ្រងវិញ។
បុ៉ន្ត្រថៅក្រទូកនោះមិនអនុញ្ញាត

ក៏មានការឈ្លាះប្រក្រកគា្នាហើយ
ថៅក្រនោះបានប្រើអំពើហិង្រសាឲ្រយ
កម្មករផ្រស្រងទៀតមកចាប់វយដាក់-
ខ្នាះដ្រគាត់ថ្រមទៀត។ត្រគាត់
បានរីបម្រះរួចហើយរត់គ្រចខ្លនួ
ដោយមិនទទួលបានប្រក់ឈ្នលួ
អ្វីទំាងអស់។ន្រះបើតាមសម្ដី
របស់លោកឃឹមសណ្រស្នងការ-
រងខ្រត្តកោះកុងទទួលបន្ទកុផ្ន្រក
ព្រហ្មទណ្ឌពីម្រសិលមិញ។
លោកសណ្រ និយយថា៖

«យោងតាមស្រចក្ដីរាយការណ៍
ពីភាគីថ្រប្រចំាខ្រត្តត្រតលោក
រស់រឿនមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើសក្នងុប្រទ្រសថ្រនោះទ្រ។
ចំពោះករណីដ្រលគាត់បានរៀប-
រាប់ន្រះសមត្ថកិច្ចថ្រសន្រយាថានឹង
ជួយអន្តរាគមន៍ស្វ្រងរកយុត្តធិម៌
ជូនគាត់វិញប្រសិនបើគាត់វិល-
ត្រឡប់ទៅប្រទ្រសថ្រដើម្របីដាក់-
ពាក្រយបណ្ដងឹតាមផ្លវូច្របាប់នោះ»។
លោកសណ្របានបន្ថ្រមថា

ដោយសរត្រគាត់ទើបឆ្លងដ្រន
ពីប្រទ្រសថ្រនិងមានរបួសជាប់
ខ្លួន ដូច្ន្រះគាត់ត្រូវបានកមា្លាំង
សមត្ថកិច្ចនំាយកទៅកាន់មជ្រឈ-
មណ្ឌលសំចតដ្រលរៀបចំដោយ
គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺ
កូវីដ១៩ដើម្របីឲ្រយគាត់ស្នាក់នៅ
ដាច់ដោយឡ្រករយៈព្រល១៤ថ្ង្រ
តាមគោលការណ៍ណ្រនំារបស់
ក្រសួងសុខភិបាល។ក្នងុរយៈ-
ព្រល២សបា្ដាហ៍ន្រះ គាត់គា្មោន
រោគសញ្ញាណាមួយពាក់ព័ន្ធ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩គាត់នឹងត្រវូ
បានអនុញ្ញាតឲ្រយត្រឡប់ទៅជួប
ជំុគ្រសួរនៅឯខ្រត្តព្រវ្រង៕

ថ្ង្រសុក្រទី១៧ែខម្រសឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ក្រសួងប្រសណីយ៍ដំណើរការកម្មវិធីជួយប្រឆំាងកូវីដ១៩

កិច្ចបេជំុរបស់មន្តេកីេសួងបេសណីយ៍ទាក់ទងដំណើរការកម្មវិធីបេឆំាងកូវីដ។ FN

ពលករខ្មេររត់គេចពីទូកនេសាទថេចូលមកកម្ពជុាទំាងដេជាប់ខ្នោះ  ។ រូបប៉ូលិស

ពលករខ្ម្ររធ្វើការលើទូកន្រសាទថ្ររត់-
គ្រចចូលមកកម្ពជុាវិញទំងដ្រជាប់ខ្នោះ
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កម្មករជាង...
តពទីពំរ័ ១...លើ បគុ្គល ទាងំ- 

នោះ ដោយ តៃូវ តៃដាក់ ខ្លួន នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក  នៅ កន្លៃង សា្នា ក់- 
នៅ របស់ បុគ្គល នោះ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ ជា ចាំ បាច់»។ 

លោក  ស្នើ ឲៃយ មាន ការ  តាម ដា ន 
ក្នងុ ការ អនុវត្ត វិធាន ការ ចតា្តា ឡី - 
ស័ក និង តៃួតពិនិតៃយ តាមដាន 
សុខភាពពី កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ នៃ កៃ សួ  ង 
ការងារ  ក្នុង ករណី មាន បុគ្គល 
ណា មួយ  មាន បញ្ហា សុខភាព 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោកហៃង សរួ អ្នក នា ំពា កៃយ 
កៃសួង  ការងារមិន អាច ទាក់ ទ ង 
សុំ ការ ពនៃយល់បន្ថៃម បាន ទៃ  
កាល ពី មៃសិល មិញ។ លោក សៃី 
ឱ វណ្ណឌនី អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
សខុាភបិាល  បញ្ជាក ់ថា លខិតិ 
របស់ លោក ប៊ុន ហៃង បងា្ហា ញ 
រចួ ហើយ អពំ ីការ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ 
ហើយ កៃសួង ក៏ ធា្លាប់ បាន ចៃញ 
វិធីសាស្តៃ សមៃប់ ការ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡី ស័កបៃប ណា នោះដៃរ ។

កាល ព ីមនុ ពធិ ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំ 
លោក  ហុ៊ន សៃន បាន ដាក់ ចៃ ញ 
បទ បញ្ជាហាម មិន ឲៃយ មានការ- 
ធ្វើ ដណំើរ ឆ្លង ព ីខៃត្ត ១  ទៅ ខៃត្ត 
១ ប៉ុន្តៃ បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ មាន 
ការ ឆ្លង កាត់  រវាង ភ្នំពៃញ  និង 
ខៃត្ត កណា្ដាល  ដោយ ចាត់ ទុ ក  
ភូមិសាស្តៃ នៃះ ជា តំបន់ តៃ ១។ 
វិធានការ នៃះ ធ្វើ ឡើង ចាប់ ពី យ ប់ 
ថ្ងៃ ទី ៩ មៃសា ហើយ តៃូវ បាន  
ដក  កាល ពី   ពៃឹក មៃសិល មិញ។ 

លោក មាន ចាន់យ៉ាដា អភិ - 
បាល រង រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន 
សរសៃរ លិខិត ទៅ  គណៈ អភិបា ល 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  ដោយ ស្នើ សុំ  
យោ បល ់អពំ ីការ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័   
កម្មករ -កម្មការិនី ចំនួន ១៥៧ ២ ៦  
នាក់ មក ពី រោង ចកៃ ចំនួន  ៦៧ ២ 
នៅ ភ្នពំៃញ ដៃល បាន ទៅសៃកុ 
ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ។ ក្នុង 
លិខិត របស់ លោក បញ្ជាក់ ថា 
សាលា រាជធានី បាន តៃៀម សា - 
លា  រៀន ចំនួន៣៧ ស្មើនឹង 
៦៩៩បន្ទប់  សមៃប់ អនុវត្ត វិធា ន - 
ការ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ។

លោក បា៉ា សជុាតវិងៃស បៃធាន 
កៃមុ បៃកឹៃសា រាជ ធាន ីភ្នពំៃញថ្លៃ ង  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   កាល ព ីមៃសិល- 
មិញ ថា ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក នៃះ 
មិន មៃន ជា ទោស ពៃ រ៍  នោះ ទៃ 
គៃន់ តៃ ជា វិធានការ ដើមៃបី ទប់ - 
សា្កាត ់លទ្ធភាព ចម្លង នៃ ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ប៉ុណ្ណោះ។ លោក ថា កាល - 
ពី ដំបូងកៃមុការងារ បាន ពិភា កៃសា   
គ្នា ថា តើ តៃូវ ដាក់ ឲៃយ ពួក គត់ 
ទាំង ជាង  ១៥០០០ នាក់ នោះ 
ដោយ វិធី ណា។ លោក ថា កៃុម 
ការងារ  បាន ពភិាកៃសា ជមៃើស ២ 
គ ឺទ១ី  ឲៃយ ពកួ គត ់នៅ តាម បន្ទប ់
ជួល ឬ តាម ផ្ទះ របស់ ពួកគត់  
ដោយ មាន ការ តៃួត ពិនិតៃយ និង 

មិន ឲៃយ មាន ការ បៃសៃយ័ ទាក់ ទ ង 
ជាមយួ អ្នកជតិ ខាង ក្នងុ វធិមីយួ 
ដៃល អាច ចម្លង ជំងឺ។ ចំណៃក 
ជមៃើស  ១ ទៀត  គឺ ឲៃយ ដាក់ពួក- 
គត់ ១៤ ថ្ងៃនៅ តាម  សាលា រៀ ន 
បុ៉ន្តៃ ជមៃើស នៃះ   មាន ការ ពិបា ក 
បន្តចិ ដោយ សារ តៃការ ធ្វើ ចតា្តា  - 
ឡីស័ក បៃប នៃះតៃវូ ការ ការ រៀប  ចំ 
ចៃើន រួម មាន ទាងំ បន្ទប ់ទកឹ នងិ  
អគ្គិសនី អាហារ និង មុង ភួយ 
ជាដើម។ ដចូ្នៃះ ចងុ កៃយ ការ- 
ពិភាកៃសា បាន សមៃច យក ការ - 
ដាក់ ពួក គត់  នៅ តាម កន្លៃង 
ពួក គត់ សា្នាក់ នៅ រៀងៗ ខ្លួន 
ដោយ មានការតៃតួ ពិនិតៃយ  តាម- 
ដាន សុខភាព ដិត ដល់។

លោក ថ្លៃង ថា៖«យើង ចុង- 
កៃយ យើង គិត ថា  អត់ មាន 
ជមៃើស អ ីកៃ ព ីខតិ ខ ំធ្វើ យ៉ាង- 
ម៉ៃច ឲៃយ បង ប្អនូយើង តៃឡប ់ទៅ   
កន្លៃង ដៃល ធា្លាប ់នៅ  តៃឡប ់ទៅ 
នៅ ផ្ទះ កន្លៃង ណា ប៉នុ្តៃ ផ្ទះ ទាងំ- 
អសន់ោះ ទតីាងំ ទាងំ អស ់នោះ  
តៃវូ តៃ យល់ ពី គោល ការណ៍ ១ ៤  
ថ្ងៃ ដើមៃបី ទាំង អស់ គ្នា ការពារ 
ខ្លនួ ឯង ផង ការពារ ទាងំ អស ់គ្នា 
ផង។ នៃះ ជា ការ ជជៃកគ្នា ចុង- 
កៃយ គឺ បៃបនៃះ»។

លោក មឿន តុលា នាយក- 
បៃតិបត្ត ិមជៃឈមណ្ឌល សម្ពន័្ធ ភា ព 
ការងារ និង សិទ្ធ ិមនុសៃស  យល់ ឃើ ញ 
ថា ការ តមៃវូ ឲៃយ កម្មករ កម្មការនិ ី
ដៃល បាន ទៅ សៃកុ អនុវត្ត វិធា ន - 
ការ ចតា្តាឡីស័ក នៃះ ហាក ់ដូច- 
ជា មាន លក្ខណៈ ជា សមា្ពាធ បន្ត ិច  
សមៃប់ ពួក គៃ។ លោក មើល 
ឃើញ ជា រមួ ថា ការ លើក ទកឹ ច ិត្ត 
ឲៃយ ពួក គត់ មិន ចៃញ ទៅ សៃុក 
ជា វិធានការ ល្អ មួយ ហើ យ   តៃ 
វិធានការ ក្នងុ ការ កាត់ បន្ថយ កតា្តា  
ជរំញុ  មនិ ឲៃយ ទៅ នោះ ហាក ់ដចូ- 
ជា ខៃសាយ។ កតា្តា ជំរុញ នោះ  គឺ 
រោង ចកៃ ខ្លះ តៃូវ បាន ពៃយួរ ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ ពកួ គៃ បាត ់បង ់ការងារ ជា 
ហៃត ុធ្វើ ឲៃយ ពកួគត ់សមៃច ចតិ្ត 
វិល តៃឡប់ ទៅ សៃុក វិញ។

លោកថា តាមលោក ដឹង ពី 
កម្មករ ខ្លះ គោល  ការ ណទ៍ទលួ បាន 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ៧០ដុលា្លារ ពី រដា្ឋ - 
ភបិាល នងិ   ព ីរោង  ចកៃ ដៃល តៃវូ 
ពៃយរួ នោះ មនិ ទាន ់បាន អនវុ ត្ត ល្អ 
ទៃ ដោយ កម្មករ ទទួល បាន តៃ 
ពីភាគី រោងចកៃ ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក 
ដៃល បាន ទៅ សៃកុ ក្នងុ ពៃល ចូ ល-  
ឆ្នា ំ ក ៏មនិ បៃកដ ថា  វលិ តៃឡប ់
មក វិញ ដៃរ។ លោកថា កៃ ពី  
លើក ទឹក ចិត្ត  កុំ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ទៅ 
សៃ ុ ក នៅ តាម រោង ចកៃ នមីយួ ៗ   
គរួ តៃ អនវុត្ត វធិានការប ងា្ការ នងិ 
អនាមយ័។ លោក ឃើញ កម្មករ 
នៅរោង ចកៃ មយួ ចនំនួ មនិ មាន 
មា៉ាស់ ពាក់ ទៃ ហើយ   ចំនួន កម្មក រ    
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ រោងចកៃ ក្នងុ 
ចំនួន ចៃើន នៅ លើ ឡា ន ដឹក កម្ម ករ  
ដៃល  ដឹក កម្មករ ពី រោ ង ចកៃ 
ផៃសៃងៗ ចៃបូក ចៃប ល់  គ្នា ៕

កម្ពជុា-ថៃពៃមពៃៀងបើកចៃកពៃដំៃនភ្នំដី...
 តពីទំ ព័រ ១...បើក ចៃក ចៃញ 

ចលូ តាម ពៃដំៃន ចនំនួ  ៣  បន្ថៃម 
ទៀត  ដៃល មាន ចៃក អន្តរ ជាត ិភ្ន ំដ ី  
ចៃក មា៉ា ឡៃ  និង ចៃក ពៃំ ដៃន អូ- 
ស្ងតួ  ដើមៃបី ទទលួ កស ិផល របស ់
ខ្មៃរ  ហើយ ក្នងុ នោះ  ថៃ កប៏ាន ស្នើ 
ឲៃយ កម្ពជុា  ទទលួ យក ទនំញិ មយួ 
ចំនួន ដូច ជា ជៃូក ជា ដើម ។ 

 លោក  ពៃជៃ វណា្ណោ នាយក រង 
ទី ចាត់ ការ ការ ងារ ពៃំ ដៃន  និង ជា 
បៃ ធាន កា រយិលយ័ ទនំាក ់ទនំង 
ពៃំដៃន កម្ពុជា - ថៃ  បាន បៃប់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  តាម រយៈ កិច្ច- 
ចរចា នៃះ ភាគី ថៃ  បាន ផ្ញើ លិខិត 
ផ្លូវ ការ មួយ  កាល ពីថ្ងៃ១៣  
មៃសា  ដោយ យល ់ពៃម បើក ចៃក- 
ពៃដំៃន អន្ត  រជាត ិភ្នដំ ី មយួ កន្លៃង 
ទៀត  តាម ការ ស្នើ របស់ កម្ព ុជា  ។ 

លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា 
កម្ពុជា ក៏ បាន យល់ ពៃម តាម 
សំណើ របស់ ភាគី ថៃ ផង ដៃរ  ក្នុង 
ការ យល់ ពៃម ទទួល យក ទំ និញ 
ពី ថៃ  ដោយ តមៃូវ ឲៃយ គោរព ទៅ 
តាម ចៃបាប់ នៃ បៃ ទៃស នីមួយៗ  
និង មាន ការ តៃូវ ពិនិតៃយ ឲៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវ  តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស។  លោក  ថា  បនា្ទាប់ ពីមាន 

ការ យល់ ពៃម បើក ចៃក ពៃំដៃន 
បន្ថៃម នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយការ ដឹក 
ទំនិញ  នៅ តាម ចៃក នី មួយៗ  
ហាក់ មិន សូវ មាន ភាព រាំង ស្ទះ 
នោះ ទៃ  ខណៈ ដៃល សា្ថាន ភាព 
នៅ តាម ពៃំ ដៃន   បាន បៃ ពៃឹត្ត ទៅ 
ជា ធម្ម តា។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ « តាម ចៃក 
ទាំង អស់  នៅ តៃ បន្ត ការ ចៃញ- 
ចលូ ទនំញិ ដដៃល  ប៉នុ្តៃ ស មៃប ់
មនុសៃស នៅតៃ មាន ការ ហាម- 

ឃាត់។   នៅ តាម ចៃក ទាំង អស់   
រវាង ខ្មៃរ យើង   និង ថៃ   មាន 
សភាព ស្ងប់ សា្ងាត់ ធម្មតា   ហើយ 
មនិ មាន អ្វ ីបៃ បៃលួ ទៃ  គៃនវ់ា ធរូ  
ក្នុ  ង ការ នាំ ចៃញ កសិផល យើង   
ដូ ច ជា   សា្វាយ   ពោត   សណ្តៃក 
ដៃល ខា ង ថៃ   នំា ជៃកូ ផ្គត់ ផ្គង់ » ។

អាជា្ញា ធរ ថៃ  បា ន បៃ កាស បិទ 
ចៃក ឆ្លង កាត ់ពៃ ំដៃន ទាងំ អស ់ជា- 
មយួ កម្ពជុា  ចាប ់តាងំ ព ីថ្ងៃ ទ ី១៨  
ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០ ដោយបាន  

ហាម ការ ចៃញ ចូល  ប៉ុន្តៃ ការ- 
ចរាចរ ទំនញិ រវាង បៃទៃស ទាងំ ២  
គឺ នៅ តៃ ដំណើរ ការ ជា ធម្មតា  តា ម- 
រយៈ សកម្ម ភាព នៃ ការ ដោះ ដូរ 
ទំនិញ  ជា លក្ខ ណៈ ដឹក តាម រថ- 
យន្ត បៃភៃទ ធំៗ  ខណៈ ដៃល ការ- 
ដឹក ទំនញិ តូច តាច តាម រយៈ រទៃះ 
ជា ដើម នោះ  គឺ តៃូវ បាន ផ្អាក ។ 

 លោក   ពៃជៃ   វណា្ណោ   បាន ឲៃយ ដងឹ 
ទៀត ថា   គិត  តៃឹម ថ្ងៃ ទី១៥   
មៃសា  កម្មករ ខ្មៃរ  ដៃល បាន 
សមៃកុ មក កម្ពជុា តាម រយៈ ចៃក 
តូចៗ   និង ចៃ ក អ ន្ត រ ជាតិ មួយ 
ចំនួន   ដៃល ភាគី ថៃ  បាន បញ្ជូន 
មក   មាន បៃ មាណ   ជាង   ៧ មុឺន  
នាក់  ខណៈ មយួ រយៈ ចុង កៃយ 
នៃះ   ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ   ដៃល មក សៃកុ 
វិញ   មា ន ចនោ្លាះ   ពី   ១០០   ទៅ   
២០០ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ  ក្នុង ១ថ្ងៃ។  
យោង តាម មន្តៃី កិច្ច ការ ពៃំ ដៃន  
លោក ពៃជៃ  វណា្ណោ  បាន ឲៃយ ដឹង 
ផង ដៃរ ថា   ចៃក ពៃំ ដៃន   ដៃល 
កម្ពជុា - ថៃ  នៅ ប ន្ត ដោះ ដ ូរ ទនំញិ 
គ្នា ជា ធម្មតា  មាន ចំនួ ន៤   រួម- 
ទាំង ចៃក ភ្នំ ដី   ដូច ជា ចៃក អន្តរ- 
ជាតិ  អូ រសា្មាច់  ចៃក ប៉ាយ ប៉ៃត   
និង ចៃក ពៃំដៃន ដូង ៕ 

ច្រក ព្រ ំដ្រន អន្តរជាតិប៉ោយ ប៉្រត  កម្ពជុា-ថ្រ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 
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កសិករចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើនផលខណៈភ្លៀងបានធ្លាក់ឆាប់ជាងឆា្នាមុំនៗ
ឃុត សុភ ចរិ យា

ភ្នពំេញៈ  សៃប ពៃល កៃសួ ង ធ ន ធា ន- 
ទកឹ  នងិ ឧត ុនយិម  បៃកាស ពកីារ ឆប ់
មក ដល់ នៃរ ដូវ វសៃសា ឆ្នា ំនៃះ  ជា មួយ នងឹ 
ការ ពៃយាករ ថា  ភ្លៀង នឹង ធា្លាក់ ជា បន្ត បន្ទាប់ 
នៅ ទូទាំងបៃ ទៃស នោះ បៃជា កសិក រ 
មយួ ចនំនួ បាន ចាប ់ផ្ដើម ភ្ជរួ រាស ់ដសីៃ 
ចម្ការ  សមៃប ់បង្ក បង្កើន ផល សៃវូ  នងិ 
ដំណំា រួម ផៃសំ ដើមៃបី ទៃ ទៃង់ ជីវភាព គៃសួារ 
ខណៈ សៃដ្ឋ កចិ្ច ពល រដ្ឋ ខ្លះ រង ឥទ្ធពិ ល 
មិ នល្អ ពី ជំងឺកូ វី ដ ១ ៩។

បៃជា កសកិរ នៅ ភមូ ិតៃពាងំ កៃមឹ  ឃុ ំ
កៃំង ចៃក  សៃុក ឧដុង្គ  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  
លោក  ហៃង  ឌឹម  អាយុ ៦៧ឆ្នាំ  បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  ពៃល 
នៃះ ដី សៃ មួយ ចំនួន មន ទឹក ដក់ ជា- 
បណ្ដើរៗ ហើយ  បន្ទាប់ ពី មន ភ្លៀង ធំ 
៣-៤មៃ  នបុ៉ន្មាន ថ្ងៃ ជាប់ គ្នា មកនៃះ។  
លោក ថា  ពៃល នៃះ កៃុម គៃួសារ របស់ 
លោក ក៏ ដូច  អ្នក ភូមិ   បាន នំគ្នា  ភ្ជរួ រាស់ដី  
នងិ សាប ពៃះ សៃវូ  សៃល នងិ គៃប-់ 
ពូជ ដំណាំ រួម ផៃសំ ផៃសៃង ទៀត  រួម មន  
ពោត  សណ្ដៃក  និងល្ង  ដោយ រំពឹង ថា 
នឹង បៃមូល ផល ពី ២  ទៅ ៣ ខៃទៀត ។

លោក ឌឹម  បាន បញ្ជាក់ ថា៖«  រាល់ ឆ្នាំ  
ទាល់ តៃ ដល់ ពាក់ កណា្ដាល ខៃ ឧស ភា  
ទើប មន ភ្លៀង ធំ  តៃ នៅ ឆ្នា ំនៃះ  អា កាស- 

ធាតុ ដូច ជា អំណោយ ផល ល្អ ដល់ កសិ- 
ករ យើង  ដោយ មន ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន  និង 
មន ទឹក ដក់ ពៃញ សៃ ចាប់ ពី ឥឡូវ នៃះ 
[១៥ មៃសា ] ទៅ ហើយ ។  សមៃប់ គៃសួារ  
ខ្ញុ ំ ពៃល នៃះ គឺ  ពៃះ សៃវូ សៃល បាន ២ 
ហិក តា ហើយ »។ 

លោក ឌឹម  ដៃល ជា អតីត បៃ ធាន ការិ- 
យា ល័យ កសិ កម្ម សៃុក ឧដុង្គបាន ឲៃយ 
ដឹង ទៀត ថា តាម រយៈ សៃចក្ដី ជូន- 
ដំណឹង លើក ទី២  របស់ កៃសួង ធន ធាន- 
ទឹក  និង ឧតុ និយម  កាល ពីថ្ងៃទី១៤ 

ខៃមៃ សា  ឆ្នា ំនៃះ  ក្ន ុងខៃ ឧសភា  នងិ ខៃ 
មិថុន ខាង មុខ   ភ្លៀង នឹង បន្ត ធា្លាក់ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃ សពី មធៃយម ទៅ ចៃើន ។  

លោក ថា ៖ «តាម ការ ពៃយា ករ នៃះ  សៃវូ- 
ពងៃះ ដើមរ ដូវ វ សៃសារ បស់ ខ្ញុំអាច នឹង 
បៃមូល ផលនៅ ពាក់ កណា្ដាល ខៃ កក្កដា 
ហើយ ខ្ញុ ំនឹង អាច បន្ត ធ្វើ សៃវូ វសៃសា  ១ លើក 
ទៀត ដោយ ចាប់ ផ្ដើម ពី ខៃសី ហា» ។  

បើ តាម ការ ពៃយា ករ របស់ កៃសួង ធន- 
ធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម  រដូវ វសៃសា ឆ្នានំៃះ 
ចូលម កដ ល់លឿន ជាងឆ្នាំ មុន  ដៃល 

តាម ធម្មតា  តៃងចាប់ ផ្តើម នៅ ពាក់- 
កណា្ដាល ខៃ ឧសភា ជា មួយ នឹង ទឹ ក- 
ភ្លៀង ពី មធៃយម ទៅបង្គួរ ។ ក្នុង ខៃ សីហា 
នងិ ខៃ កញ្ញា  ភ្លៀង អាច ធា្លាក ់រាយ បា៉ាយ 
ល្អលើផ្ទៃ បៃទៃស ជាមយួ នងឹបរ ិមណ 
ទឹក ភ្លៀង  ពី មធៃយម ទៅ ចៃើន ហើយ 
នៅតាម ខៃត្ត មួយ ចំនួន  ដៃលនៅទំ- 
នបជាប់តំ បន់  ជួរភ្នំ  និង ខ្ពង់ រាប  និង 
តំបន់ ជាប់ ផ្លវូ ទឹក  អាចបៃឈម ខ្ពស់ នងឹ 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង។

 បើ តាម ការ ពៃយាករ របស់ កៃសួង ធន- 
ធា នទឹក  ខៃត្ត នៅ តំបន់ ខ្ពង់ រាប គឺ រដូ វ- 
វសៃសាអាច នឹង បញ្ចប់ នៅ  សបា្តាហ៍ ទី២ នៃ  
ខៃ វចិ្ឆ ិកា ជា មយួ នងឹ បរមិណ ទកឹ ភ្លៀង 
ពី តិច ទៅ មធៃយម ខណៈ ខៃត្ត នៅ តំបន់ 
ទំនប កណា្ដាល និង តំបន់ មត់ សមុទៃ  
រដវូ វសៃសា អាច នងឹ បញ្ចប ់នៅស បា្តាហ ៍ទ ី
៣  នៃ ខៃវិ ច្ឆកិា ជា មួយ នឹ ងប រិ មណទឹ ក- 
ភ្លៀងពី តិច ទៅ បង្គួរ ។  រីឯកូន រដូវ បៃំង 
អាច នឹង កើត មន នៅ សបា្តាហ៍ ទី២  នៃ 
ខៃ កក្កដា  រ ហូត ដល់ ដំណាច់ ខៃ។

ដោយឡៃកនៅ សៃុក កំ ពង់ លៃង  
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ ឯណោះ វិញ បៃជា ក សិករ  
ដៃ លម ន ដីសៃជា ប់ នៅ តំប ន់ ២ ក៏ 
បាន ចា ប់ ផ្ដើម ភ្ជួរ រាស់ ដី ផង ដៃរ ដើ មៃបី 
ដាំដុះ បន្លៃ បង្កា រ និង សៃូ វសៃ ល នៅ 
ដើម រ ដូវ វ សៃសា នៃះ  ។ 

លោក  ស៊ុត  សើញ  តំណាង បៃជា - 

ក សកិ រ នៅ ភមូ ិតាឡា ត ់ឃុ ំសា្វា យរពំា រ  
សៃកុកំ ពង់ លៃង  បាន បៃប់  ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
កាល ពថី្ងៃព ុធ ដៃរថា   ពៃល នៃះ អ្នក ភ ូម ិ
មយួច ំននួ បាន ចាប ់ផ្ដើម ភ្ជរួរា សដ់ ី នងិ 
ធ្វើ ថា្នាល សាប ពៃះសៃូ  វ ដើ មៃបីតៃៀ ម 
ដ កស្ទូ ងនៅ ដំ ណាច់ ខៃ ឧស ភា ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង មន តៃ ម ុខរ ប រ 
ធ្វើ សៃ ចម្ការ  កៃពី នៃះ មិន ដឹ ង ថានឹ  ង 
ធ្វើ អ្វនីោះទៃ  ពិសៃស នៅពៃ ល បៃទៃ ស- 
ជា តិយើ ង  កំពុង បៃ ឈម នឹង ជំ ងឺ រាត- 
តៃបា ត  កូវីដ ១៩ »។

កាល ពីពៃល ថ្មីៗនៃះ លោ ក វៃង  
សាខុន  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង កសិក ម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមញ់  និង នៃ សាទ  បា ន លើក ទឹក- 
ចិត្ត បៃជា ក សិករ ឲៃយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
លើកា របង្ក បង្កើនផ លសៃូ វ  នងិដំណាំ 
រួម ផៃសំ ពៃ មទាំ ងពងៃឹ ង ការង រ ចិញ្ចឹម 
សត្វ  នងិ វារ ីវ បៃបក ម្ម ដើមៃប ី ចលូ រមួ ធាន 
នូ វ តុលៃយ ភាព សៃបៀង អា ហារ ក្នុង គៃ  
ម នវិបត្តិ ជំងឺ កូវី ដ ១៩។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «បើទោះ ជានៅ  
ពៃ លនៃះ  សន្តសិខុ សៃបៀង  របស ់យើង នៅ 
មិន ទា ន់ម ន ប ញ្ហាចោ ទ  ក្ដ ីតៃ យើ ង  មិន តៃវូ 
ធ្វៃស បៃហៃស ឡើយ  គឺតៃ ូវប ង្កើន ការ ង រ 
បង្ក បង្កើន ផ ល និង ចិញ្ចឹម សត្វ រ បស់ 
យើង  ថៃម ទៀ ត  ដើមៃបី រកៃសា ឲៃយបាន នវូ តលុៃយ- 
ភាព សៃបៀង  និង សៃដ្ឋ កិ ច្ច ក្នុង សង្គ មគៃួ- 
សា រ និ ង បៃ ទៃស ជាតិ រ បស់ យើ ង » ៕

កសិករនៅសេកុឧដុង្គពេលកំពុងស្ទងូសេវូ កាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហុង មិន

សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរាប: កៃុម អ្នក ជំនញ 
បុរាណ វិទៃយា នៃ អាជា្ញាធ រ ជាតិ- 
អបៃសរា បាន បៃទះ ឃើញ រូប ពុទ្ធ- 
បដិម ចំនួន ២១ អង្គ ដៃល បៃក 
បាក់ កប់ ក្នុង ដី នៅ បរិ វៃណ បៃ- 
សាទ អង្គ រវត្ត  បន្ទាប់ពី ធ្វើ កំណាយ  
ខណៈ អា ជា្ញាធរ នៃះ  ទទួល បាន 
បដមិ ចនំនួ ៦ដុ ំនងិ កៃឡ ចនំនួ 
៤ពី មន្តៃ ីកង រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃកុ- 
ជី កៃង ខៃត្ត សៀម រាប ដើមៃបី 
រកៃសា ទុក ផងដៃរ។

លោក សៃ៊ុន តិច  បៃ ធាន- 
គមៃង កំណាយ  និង សៃវ ជៃវ 
នៃ អាជា្ញា ធរ ជាត ិអបៃសរា បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា ចម្លាក់ រូបពុទ្ធបដិ- 
ម ទំាង ២១ អង្គនោះ  មន ១៤១ 
បំណៃក ដៃល កប់ ក្នុង ដី ជមៃ 
ជតិ កន្លះ ម៉ៃតៃ  នៅ បរ ិវៃណ បៃ- 
សាទ អ ង្គរ វត្ត។ 

លោក ថា៖ «ការរ កឃើ ញ 
ដោយ ចៃដ នៃយ នៃះ  ចាប់ តាំង ពី 
ថ្ងៃទី ១១ ខៃមៃសា   បន្ត បន្ទាប់ 
មក។ភាគចៃើន ជា របូ ពទុ្ធ បដមិ 
ដៃល មួយ ចំនួន បាក់ បៃក ពៃះ- 
សិរ ដៃ ជើង និង បំណៃក មួយ 
ចំនួ នទៀ ត។បដិម ទំាងអស់ នៃះ 
ជា  បដិម ពៃះពុទ្ធ ទៃង់ អង្គុយ 
ផង និង ឈរ ផង»។

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖ «ក្នុង 

នោះ  មន កប់ ដី លាយ ឡំ ជា- 
មួយ សំណល់ សម័យ ទំនើប  
មន នយ័ថា  កប ់ដ ីបៃហៃល ក្នងុ 
ទស វតៃសរ៍ ទី៦០ ឬ ៧០ ពៃះ 
យើង បាន រកឃើ ញ អំបៃ ង កៃវ  
កណ្ដឹង កង់ ថង់ បា្លា ស្ទិ ក និង 
សម្ភារ ផៃសៃងៗ ទៀត។  អី៊ចឹង ការ- 
កប ់របូ ពទុ្ធ បដ ិម ទាងំ នៃះ មនិ- 
មៃន ក្នុង សម័យ បុរាណ ទៃ»។

លោក អុឹម សុខ រិទ្ធី បៃធាន- 
នយ កដា្ឋាន អភិរកៃស បៃ សាទ 
ក្នងុ ឧទៃយាន អង្គ រ និង បុរាណ វទិៃយា- 
បង្ការ នៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា បើពិនិតៃយ  
ពីទមៃង់  រូបពុទ្ធ បដិម ទាំង ២១ 
អង្គ នៃះ គៃ មិន ទាន់ អា ច  សន្នដិា្ឋាន 
បា នថា មន បៃភព មក ពីណាខ្លះ 
ទៃ។ ប៉នុ្តៃ មនសុៃស សមយ័ ទនំើ ប 
បាន កប់ ទុក តៃឹម តៃូវ ក្នុង រណ្ដា 

តៃ មួយ  ដោយ មន  ទំហំ បៃភៃទ 
និង បៃភព ផៃសៃងៗគ្នា ទាំង អស់ 
តៃ កៃុម ការ ងរ គៃង ធ្វើកំ- 
ណាយ ទៅ កៃម ជិត១ម៉ៃតៃ 
ទៀត ពៃះ សងៃសយ័ ថា នៅមន 
កប់ អ្វី ទៀត។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«របូ បដមិ 
ទំាង នៃះ មន មនុសៃស រៀបចំ ទុក- 
ដាក់ តៃឹម តៃូវ ពៃះ យើង បាន 
កត ់សម្គាល ់តាមរយៈ សៃទាបដ់ ី
សម្គាល់ លើ សម្ភារ ដៃល កប់ជាប់  
ក្នុង រណ្ដា នៃះ។ រូប បដិម ទាំង 
២១អង្គ នៃះ ភាគ ចៃើន ជា បំ- 
ណៃកៗ  ហើយ ខ្លះ យើង រក មិន 
ទាន ់ឃើញ ពៃះ សរិ នងិ ខ្លះ បាត ់
ដៃ ឬ ខ្លះ បាត់ ជើង »។

ករណី សៃដៀង គ្នា នៃះ មន្តៃី 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ សៃុក ជីកៃង  
នៅ ថ្ងៃទី ១៥ ...តទៅទំព័រ ៦

បំណេកពុទ្ធបដិមាដេលមន្តេទីើបបេទះឃើញ ។ រូបថត អាជា្ញាធរជាតិអបៃសរា

ប្រទះឃើញពុទ្ធបដិមា២១អង្គនៅអង្គរវត្ត



តពីទំព័រ ៥...ខែមែសាបាន
បែគល់វត្ថុបុរាណធ្វើអំពីថ្មភក់
ចំនួន៦ដុំ និងកែឡចំនួន៤
កែឡឲែយមន្ទរីវបែបធម៌នងិវចិតិែ-
សលិែបៈខែត្តសៀមរាបនងិបាន
បែគល់បន្តទៅឲែយអាជ្ញាធរជត-ិ
អបែសរាដើមែបីរកែសាទុក។
លោកមួនសុភាពបែធាន-

មន្ទីរវបែបធម៌ និងវិចិតែសិលែបៈ
ខែត្តសៀមរាបបានថ្លែងកាលពី
មែសលិមញិថាលោកបានទទលួ
វត្ថុបុរាណទាំងនែះពីមន្តែីកង-
រាជអាវុធហត្ថសែុកជីកែង
ដើមែបីយកទៅរកែសាទុកជសមែបត្ត-ិ
វបែបធម៌ជតិ។
លោកបន្តថាវត្ថុបរុាណទាងំ-

នែះ តែូវបានពលរដ្ឋបែទះ-
ឃើញកាលពីថ្ងែទី១៦ មីនា
ឆ្នាំនែះនៅភូមិគំរូឃុំពងែលើ
សែុកជីកែងខែត្តសៀមរាប
ហើយបានបែគល់ឲែយមន្តែីកង-
រាជអាវុធហត្ថសែុកមុនពែល
យកមកបែគលជ់ូនមន្ទរីវបែបធម៌
និងវិចិតែសិលែបៈខែត្ត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំបាន

បែគល់ជូនទៅអាជ្ញាធរជតិ-
អបែសរាយកទៅរកែសាទុកនៅ
សារមន្ទរីដើមែបីជសួជលុឡើង-
វិញនិងដាក់តាំងបង្ហាញឲែយ
សាធារណជនចូលទសែសនា

ក៏ដូចជទុកធ្វើជភ័ស្ដុតាង
ដើមែបីឲែយក្មែងៗ ជំនាន់កែយ
បានសា្គាល់»។
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំ-

ពាកែយអាជ្ញាធរជតិអបែសរាបាន
ថ្លែងកាលពីមែសិលមិញថា រូប-
ចម្លាក់បដមិទាងំ៦ដុំនងិកែឡ
ចំនួន៤ទៀតតែូវបានយកទៅ
រកែសាទុកនៅសារមន្ទរីពែះសីហនុ-
អង្គរ រួចរាល់ហើយដើមែបីឲែយ
កែុមអ្នកអភិរកែសលាងសម្អាត
និងជួសជុលមុននឹងដាក់តាំង
ឡើងវិញ។
លោកបានបន្តថាកន្លងមក

ពលរដ្ឋតែងតែបែទះឃើញរូប
បដិមជចែើនប៉ុន្ដែពួកគាត់
បានបែគល់មកឲែយអាជ្ញាធរនងិ
អ្នកជំនាញនែអាជ្ញាធរជតិ-
អបែសរាដើមែបីរកែសាទុកជួសជុល
និងយកមកដាក់តាំងនៅក្នុង
ខែត្តសៀមរាបក្នងុបំណងបង្ហាញ
សាធារណជននិងអ្នកសែវ-
ជែវដែលចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់
ពីវត្ថុបុរាណទាំងនោះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អាជ្ញាធរ-

ជតិអបែសរាសូមអំពាវនាវដល់
ពលរដ្ឋយើងបើបានជួបបែទះ
នូវវត្ថុបុរាណសូមរកែសាទុក
នងិយកទៅបែគល់ជនូអាជ្ញាធរ
និងមន្តែីជំនាញដើមែបីយើង
អភិរកែសសមែប់ទុកឲែយក្មែងៗ
ជំនាន់កែយរបស់យើងបាន
ឃើញនិងសា្គាល់»៕

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ែសែង
និពន្ធ � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតមែន
�� � ន� � ប់�� ង  � រី និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុ�� � ន �� ប់�� ង � រីនិពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុ�� � ន �� ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

� ក់សា�ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
វងែសសុខែង,ពែុំភ័កែ្ត

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន ស�ដ�  កិច�  
ម៉ែគុណមករា

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស�ដ�  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បែក់សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម�� ន្ត  
បា៉ាន់សុីម៉ាឡា

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម�� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក��  ព័ត៌� នកី� 
ណែមវណ�ៈ

� រីនិពន្ធ   ��ហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មសសុខជ ,នៀម�ែង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា៉ា,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,ខែងសុខគនា�
អ្ន កបក��  

ប៊ុនផលា្លា,សែតកីឡា ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី

� រីរូបថត
ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

��នរងែសី
អ្ន ក��ស�� �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�� � ន�្ន �កផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុកែភីរៈ
�្ន �ករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន �ករច� ��  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន �ក  ផ�� យ � ណិជ� កម្ម
ជែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�ែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�ែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជ ,012717404
JessaPiastro,092445983

�� � ន��ក� យ� ��តស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�� � ន��ក� យ� ��ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�� � ន�្ន �ករដ� � ល និង ធន� នមនុស��
ពែ�ែសុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន �ករដ�� ល  និងធន� នមនុស��
�ុិល� ភា

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ��ងតា ំងម៉ែង
�� � នគណ��យ��ៈេស៊ែនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ��  និងរច� ��ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

� រ�� ល័យ��ត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ���   ខូ អិលធីឌី 

ជ ន់ទី៧នែអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០�៉ែតែ)ភូមិ�ែកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ចុះអង្កេតបទល្មើសពេឈើកេយឮថាមានការដឹកឈើទៅវៀតណាម
សុទ្ធ គឹម សឿន

រតនគិរីៈ អាជ្ញាធរខែត្តរតនគិរី
បានចុះតែតួពនិតិែយចណំចុបង្គាល
លែខ២៧ស្ថតិក្នងុភមូិភិកែមឃុំ
សែសានសែកុអរូយ៉ាដាវកាលពី
ថ្ងែទ១ី៥មែសាដើមែបីសុើបអង្កែត
បទល្មើសពែឈើឆ្លងដែនខុស-
ចែបាប់ បនា្ទាប់ពីមនពាកែយចចាម-
អារា៉ាមជុំវិញការលួចដឹកឈើតាម-
ផ្លវូទកឹទៅកាន់បែទែសវៀតណាម
ប៉ុន្ដែសកម្មជនការពារពែឈើ
គា្មានជំនឿលើអាជ្ញាធរទែ។
លោកថាវយ៉ែនមែបញ្ជាការ-

កងរាជអាវុធហត្ថខែត្តរតនគរិីបែប់
កាលពីថ្ងែទ១ី៥មែសាថាកម្លាងំ-
កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទែបែទែស
កងរាជអាវុធហត្ថខែត្តមន្តែីបរិសា្ថាន-
ខែត្ត វរការពារពែំដែនគោកលែខ
៦២៣នងិកម្លាងំសមត្ថកចិ្ចចមែុះ
សែុកអូរយ៉ាដាវ ដឹកនាំដោយ
លោកលន់សភុាពអភបិាលរង-
ខែត្តរតនគិរី បានចុះតែួតពិនិតែយ
ចំណុចបង្គាលលែខ២៧ស្ថិត
ភូមិភិកែមឃុំសែសានសែុកអូរ-
យ៉ាដាវបនា្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មន
ថាមនសកម្មភាពលួចដឹកជញ្ជនូ-
ឈើខុសចែបាប់តាមផ្លវូទឹកទៅកាន់

បែទែសវៀតណាម។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងបាន-

ឮព័ត៌មនមកថាមនបទល្មើស
ពែឈើបែពែតឹ្តនៅតាមខែសែកែវាត់-
ពែំដែនហ្នឹង តែដល់យើងចុះទៅ
គឺអត់ឃើញមនទែ។កែយមក
យើងបានអញ្ជើញភាគីវៀតណាម
មកពិភាកែសាគា្នារឿងបង្កែបបទ-
ល្មើសតាមពែដំែនរួមគា្នា តែវូតែ
ជួយបង្កែបគា្នាហើយវៀតណាម
ក៏គែយល់ពែមសហការទប់សា្កាត់
បទល្មើសនានាមិនតែមឹតែបទ-
ល្មើសពែឈើទែគឺគែធ្វើជមួយ
យើង»។លោកបន្ថែមថាកែយ
ពែលពិភាកែសាគា្នាជមួយភាគីវៀត-
ណាមចប់កែមុគណៈកម្មការចមែះុ
បានចុះសែវជែវតាមតំបន់ដែល
ថាមនករណីលួចដឹកជញ្ជនូឈើ
ឆ្លងដែនខុសចែបាប់។បុ៉ន្ដែជលទ្ធ-
ផលមិនមនអ្វីគួរឲែយកត់សម្គាល់
ទែហើយក៏មិនមនឃើញសកម្ម-
ភាពដឹកជញ្ជូនឈើតាមផ្លូវទឹក
ដែរដោយមនសភាពស្ងៀម-
សា្ងាត់ធម្មតានិងគា្មានបទល្មើសអ្វី
កើតឡើងតាមពែដំែនទែ។
លោកផុនខែមរិន្ទបែធានមន្ទរី-

បរសិា្ថានខែត្តរតនគរិីថ្លែងថ្ងែទ១ី៥
មែសាថាមន្តែីនែមន្ទីរបរិសា្ថាន

បានចូលរួមក្នុងបែតិបត្តិការនែះ
ដែរ ប៉ុន្ដែលោកមិនទាន់ទទួល
របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនែះ
នៅឡើយ។ លោកថាមិនទាន់
អាចនយិយពីលទ្ធផលបានទែ។
លោកបន្តថា៖«មន្តែីមន្ទីរបរិសា្ថាន-
ខែត្តរតនគរិីបានទៅចលូរមួការងរ
នែះជមយួសមត្ថកចិ្ចចមែុះយើង
ដែរតែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងលទ្ធផល
យ៉ាងណាទែ ពែះពួកគាត់មិន-
ទាន់ផ្ដល់ដំណឹងមកខ្ញុំទែ»។
លោកលន់សុភាពអភិបាលរង-

ខែត្តរតនគរីិពីមែសលិមញិមនិទាន់
អាចទាក់ទងដើមែបីសំុអតា្ថាធិបែបាយ
ជុំវិញករណីនែះបានទែ។
ប៉ុន្ដែFreshNewsបានដក-

សែង់សម្តីលោកនៅថ្ងែទី១៥
មែសាថាកែុមការងរបានជួប-
ជជែកពិភាកែសាជមួយខាងភាគី-
វៀតណាមពែះសមត្ថកចិ្ចកម្ពជុ
សង្កែតឃើញមនឈើជចែើនដុំ
កពំងុលាកទ់កុក្នងុទន្លែខាងដែន-
ទឹកបែទែសវៀតណាម។ប៉ុន្ដែ
ភាគីវៀតណាមបញ្ជាក់ថា ឈើ
ទាំងអស់នែះមិនទាន់ដឹងចែបាស់
ថាដកឹតាមកាណតូមកពីដីខ្មែរឬ
ឈើកាប់ក្នុងដីវៀតណាមនៅ
ឡើយទែ។លោកបន្តថាករណី

លចួនាំឈើទៅវៀតណាមតាមផ្លវូ-
ទឹកនឹងរង់ចាំកែុមការងរបែជុំ
វាយតម្លែជមុនសិន។
FreshNewsបានដកសែង់

បែភពមិនបញ្ចែញឈ្មាះមួយ
ទៀតថា នៅទឹកដីវៀតណាម
គា្មានពែឈើសមែប់ឲែយកែមុជន-
ល្មើសកាប់នោះទែពោលគឺឈើ
ដឹកតាមកាណូតដែលចតលាក់-
ទកុក្នងុទន្លែដែនទកឹវៀតណាមគឺ
ពតិជឈើចែញពីដីខ្មែរយ៉ាងពតិ-
បែកដ ប៉ុន្ដែពួកគែអូសឡើង
លើគោកមិនទាន់។
បែភពដដែលបន្តថាឈើសែឡៅ

ឈើគគីរឈើកកោះដែលកំពុង
តែវូបា៉ាន់ខា្លាងំក្នងុទផីែសារវៀតណាម
តែូវបានកែុមឈ្មួញវៀតណាម
និងសមត្ថកិច្ចខិលខូចមួយចំនួន
នៅកម្ពុជ យកលុយជួលកម្មករ
ជនជតិដើមភាគតិចកាប់អារ
ក្នងុពែសហគមន៍ភមូិបាដលនៅ
ជតិមត់ទន្លែសែសានដាក់កាណតូ
នងិដកឹតាមម៉តូូចលូទៅឲែយឈ្មញួ
វៀតណាមនៅពែលយប់។
លោកហែងសែស់សកម្មជន

ការពារពែឈើថ្លែងថាតាម-
គោលដៅដែលអាជ្ញាធរកម្ពជុ
ចុះទៅសុើបអង្កែតនែះ ជកន្លែង

រសើបបំផុតចំពោះបទល្មើសពែ-
ឈើ។លោកថាកែមុឈ្មញួនំាគា្នា
កាប់ឈើនៅតំបន់នោះរួចហើយ
បានគរជគំនរទុកសមែប់ដឹក-
ជញ្ជនូនៅពែលយប់ដោយឈ្មញួ
កម្ពជុនិងវៀតណាមសហការគា្នា
ដឹកជញ្ជនូតាមកាណូតឬពួកគែ
បណ្ដែតតាមទឹក ហើយយកម៉ា-
សីុនទូកអូសឈើទំាងនោះ។
លោកថាតាំងពីឆ្នាំ២០១៦-

២០២០សកម្មភាពកាប់ឈើនៅ
តំបន់កន្ទុយនាគនែខែត្តរតនគិរី
នៅតែបន្តសកម្មភាពគា្មានការថម-
ថយ។លោកមនិជឿលើការបង្កែប
របស់មន្តែីមូលដា្ឋានទែពែះពួក
គាត់គែន់តែដើរលែបាតយូរៗម្ដង។
លោកសែស់ថា៖«សមត្ថកិច្ច

យើងគាត់ចុះលែបាតគែន់តែនំាគា្នា
១០ឬ២០នាក់ជិះឡានតាម
ផ្លូវលំ ឬផ្លូវជតិធម្មតាពោលគឺ
ដូចពួកគាត់នាំគា្នាទៅដើរលែង
កមែសាន្ដអារម្មណ៍ដែរ។បើចង់ចាប់
បទល្មើសពែឈើទាល់តែចូល
ក្នុងពែ ទើបអាចរកឃើញបទ-
ល្មើសពែឈើ តែបើគាត់ជិះតែ
ឡានលែងតាមផ្លូវបែបនែះ ខ្ញុំ
គា្មានសងែឃឹមថាអាចបង្កែបបទ-
ល្មើសពែឈើបានទែ»៕
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បរិមាណនំាចេញកៅសូ៊ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅដើមឆ្នានំេះ
ធូ វីរៈ             

ភ្នពំេញ : ក្រមុហ៊នុ ដា ំដុះ  នងិ 
នាំ ច្រញ កៅស៊ូមួយ ចំនួន បាន 
អះ  អាង ថា ការ នាំ ច្រញ កៅស៊ូ 
ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ ខ្រ ដំបូង ឆ្នាំ 
២០២០ន្រះ បាន ធ្លាកច់ុះ យ៉ាង- 
ខ្លាំង មិន ធ្លាប់ មាន ដោយ សារ 
វិធន  ការ រឹត បន្តឹង នៅ ច្រក ព្រំ- 
ដ្រន ជាប់ នឹង ប្រទ្រស  កម្ពុជា 
ដើម្រប ី ទប់ សា្កាត់ ការ រាត ត្របាត 
ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។ 

លោក ហ្រង ស្រង អ្នក ចាត់- 
ការទូទៅ ក្រុមហ៊ុន ចមា្ការ កៅស៊ូ 
បឹង ក្រត  នៅ ខ្រត្ត កំពង់ ចាម  
បាន  ប្រប់  ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ថា 
ក្រុមហ៊ុនលោក បាន នាំ ច្រញ 
កៅស៊ូ បា នតិច តួច បំផុត  ក្នុង 
រយៈ  ព្រល ៣ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ 
ន្រះ  ដោយសារ ការ រឹតត្របិត នៅ 
ច្រក ព្រំ ដ្រន    ជាមួយ   វៀត ណាម 
ដើម្រប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល ដាល 
វីរុស កូរ៉ូណា។ 

លោក បន្តថា រយៈ ព្រល ៣ខ្រ 
ន្រះ   ក្រុមហ៊ុន លោក បាន នាំ- 
ច្រញ  កៅ សូ៊ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ អន្តរ- 
ជាតិ ចំនួនត្រឹមត្រ ៥០តោន 
ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ ក្នុង រយៈ ព្រល 
ដចូ គ្នា ឆ្នាមំនុ បរមិាណ  នាចំ្រញ 
កៅស ៊ ូ ពីក្រុមហ៊ុន របស់លោក 
មាន    ចន្លាះពី២៥០តោនទៅ 
៣០០ តោន ។ 

លោកបានថ្ល្រងថា៖«បច្ចុប្របន្ន 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ការ នាំ ច្រញ កៅស៊ូ  
ខណៈ  មាន ការ រឹត បន្តឹង នៅ 
ច្រកព្រ ំដ្រន កម្ពជុា ជាមយួវៀត- 

ណាម នៅព្រល ន្រះ។ ខ្ញុំ យល់ 
ថា  តម្ល្រ កៅស៊ូ  នាំ ច្រញ ឆ្នាំ ន្រះ 
នឹង  ធ្លាក់ ថ្ល្រ បន្ត ទៀត»។

លោក ម៉្រន សុភក្តិ ប្រធន 
ក្រុម ហ៊ុន វិនិយោគ សុភក្តិនីកា  
ដ្រល  ជា ក្រុម ហ៊ុន  ដាំ ដុះ  និងនាំ 
ច្រញ កៅស៊ូ  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស ្តិ៍   កាលពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  ថា     
បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្រយ   
លោក ខក ខន  ក្នុងការ  នាំ ច្រញ  
កៅ ស៊ូ  នៅ   ក្នុង  ខ្រ មីនា ។ 

លោក បន្តថា ទោះជា  ប្រប- 
ន្រះ ក្ត ីក្រមុហ៊នុលោក  កប៏ាន នា ំ  
ច្រញ  កៅ ស៊ូ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ ប្រ- 
ទ ្រស   ចនិ បានប្រហ្រល ១០០០ 
តោន ក្នងុ រយៈ ព្រល២  ខ្រ ដបំងូ 
ឆ្នា ំ២០២០ន្រះ  ដ្រល ចនំនួ ន្រះ 
ធ្លាក់ចុះ តិច តួច  បើ ធៀប   រយៈ- 
ព្រល ដូចគ្នា កាល ពី  ឆ្នាំ មុន  ។  

 លោក អះអាងថា បច្ចុប្របន្ន 
តម្ល្រ  កៅ ស៊ូ ក្រប បាន ធ្លាក់ ថ្ល្រ ពី 
១ ៣០០ដុល្លារ ក្នុង១ តោន 
មកនៅ  ត្រមឹ ១ ១០០ដលុ្លារ ក្នងុ 
១ តោន ។  លោក   ហាក់ទុទ្ទិដ្ឋិ- 
នយិម  ចពំោះ តម្ល្រ កៅស៊ ូ សម្រ ប ់
ឆ្នាំ ន្រះ ដោយ វា នឹង   បន្ត ធ្លាក់ ថ្ល្រ  
រហូត ដល់ ចុង ឆ្នាំ ន្រះ ។ 

លោក បន្តថា៖ «បច្ចបុ្របន្នតម្ល្រ 
កៅ កពំងុធ្លាកច់ុះ ដោយ សារ ត្រ 
ជងំ ឺកវូដី១៩ន្រះ បានកពំងុ បង្ក 
ផ លប៉ះពាល់ដល់ ប្រទ្រស នា ំ- 
ចូល  ធំៗ ដូច ជា  ប្រទ្រស ចិន 
អាម ្ររិក និង តំបន់ អឺរ៉ុប   ដ្រល 
សុទ ្ធត ្រ ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់  
ស្រដ្ឋកចិ្ចធ្ងនធ់្ងរ  ដចូ្ន្រះ តម្រវូ ការ 
ប្រើ ប្រស់ ផលិត ផល ពី កៅ ស៊ូ  
និង  តម្រូវការ ក្រច្ន្រ កៅ ស៊ូ  បាន 

ថម  ថយ រួច ហើយ»។  
លោក បន្តថា៖« ដោយ សារ 

បញ ្ហា  ស្រដ្ឋកចិ្ចលើ សកល លោក 
ខ្ញុំ គិត ថា តម្ល្រវា នឹង អត់ ល្អទ្រ 
នៅក្នុង រយៈ ព្រល ៣ទៅ ៤ខ្រ 
ខង មុខន្រះ អ៊ីចឹងទ្រ!  វានឹង  
អាច ប៉ះ ពាល ់ដល ់ប្រក ់ចណំលូ   
និងប្រក់ ចំណ្រញ របស់ ក្រុម- 
ហ៊ុន  ដោយសារ  តម្ល្រ ទីផ្រសារ 
ទាប  ហើយ តម្ល្រ លក់ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន រាល់ ថ្ង្រ លក់ ក្នុង តម្ល្រ 
ខត មិន ចំណ្រញនះ ទ្រ»។ 

តំណាង ក្រុមហ៊ុន ឫទ្ធិមុនី 
សំណាង  លភ  ខូ អិល ធីឌី 
ដ្រល ជាក្រមុហ៊នុ ផ្គត ់ផ្គង ់ កៅស៊ ូ
ក្របក្នុង ស្រុក  និង ក្រ ស្រុក 
សុំ មិន បញ្ច្រញ ឈ្មោះបាន ឲ្រយ 
ដឹងថា ក្រុមហ៊ុន របស់ អ្នក- 
ស្របីាន ខក ខន ធ្វើ ការ នាចំ្រញ 
កៅស៊ូ ទៅ ក្រ ប្រទ្រស  ចាប់- 
តំាង ពី មាន ការរឹត បន្តងឹ នៅ ព្រ-ំ 
ដ្រនកម្ពជុា វៀត ណាម ដ្រល ជា 
វិធន ការ ទប់ សា្កាត់ ការរីក រាល- 
ដាល ជំងឺកូ វីដ១៩ របស់ រដា្ឋា- 
ភិបាល   ប្រទ្រស ទាំង ២ ។

អ្នក ស្រ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «ខ្ញុ ំនាចំ ្រញ  
កៅ ស៊ ូទៅ ណា រចួ  បើ គ្រ មនិ ហា៊ាន  
ដើរ ហើរ គ្មោន  អ្នក ទញិមក ព ីណា  
ឥឡូវ ច្រកព្រំ ដ្រន គ្រ ក៏ មិន  បើក 
ឲ្រយ ចូល ទៀ ត »។

កម្ពុជា បាន នាំច្រញ កៅស៊ូ 
ចំនួន ២៨២ ០៧១ តោន  
ដ្រល  មាន តម្ល្រ  ៣៧៧លន 
ដលុ្លារ  កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩ កើន  
ឡើង  ៣០ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ២០១៨។  ន្រះបើ តាម 
របាយការណ៍ ក្រសួង កសិកម្ម 

រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ ។ 
ទិន្នន័យ ន្រះ បង្ហាញថា ផ្ទ្រ ដី ដាំ 
កៅស៊ូ នៅ កម្ពុជា សរុប  ៤០៦- 
១៤២ ហិកតា  ក្នុងនះ កៅស៊ូ 
ជាង ២៤៧ ១១៤ហិកតាត្រូវ 
បាន ប្រមូល ផល ។ 

បើ យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់  Research and Mar-
kets តម្ល្រកៅស៊ូ ក្រប នឹ ងបន្ត 
ធ្លាក ់ថ្ល្រ ចាប ់ពឆី្នា ំន្រះ រហតូ ដល ់ 
ឆ្នាំ២០២១ ។ 

របាយការ ណ៍ ន្រះ បានឲ្រយ 

ដឹងថា ប្រទ្រស ចិន មាន តម្រូវ- 
ការ  កៅស៊ូ ច្រើន ជាង គ្រ បំផុត 
នៅ លើ សកល លោក ដ្រល មាន 
រហូត  ដល់ ៤១ភាគ រយ ន្រ 
ផលិត ផល  កៅស៊ូ សរុប លើ 
ពិភព លោក ៕  LA

តពី ទំព័រ ១...និង នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ផលិត  កម្ម ជាច្រើន យើង ចង់ ស្នើ  EU 
នងិ រដ្ឋ ជា សមាជកិ  ត្រវូគទំ្រ ឧស្រសាហ- 
កម្ម របស់ យើង  នៅ ក្នុង រយៈព្រលវ្រង  
ដោយ សារត្រ ការ ងើប ឡើងវញិ នងឹត្រវូ 
ការ   រយៈព្រល យូរ។ ជាពិស្រស  យើង 
ចងស់្នើ   ក្នងុ កម្រតិ  EU ត្រវូ កាត ់បន្ថយ 
ជា បណ្ដោះអាសន្ន  នូវ ពន្ធ  អាករ លើ 
តម្ល្រ បន្ថ្រម (VAT)  និង តម្ល្រពន្ធគយ 
លើ ការនាំចូល  ក្នុង   EU លើ សម្លៀក  - 
បំពាក់ ដើ ម្របី ផ្ដល់ ជំនួយសង្គ្រះ រួម 
ជា មួយនឹង ចង្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ ទាំងមូល  
ដ្រល រួម ទាំង នៅ ក្នុង បណា្ដោ ប្រទ្រស 
ផលិត កម្ម នានា ផង ដ្ររ »។

« ការ ពន្រយារ ព្រល ន្រ ការដក EBA  ព ី
ប្រទ្រស កម្ពុជា ដោយ សារ ត្រ កាលៈ-
ទ្រសៈ ពិស្រស  និង ផល ប៉ះ ពាល់   ធ្ងន់-  
ធ្ងរ រួច ហើយ ដល់ ឧស្រសាហ កម្ម ពិភព-
លោក  និងសូម ស្នើ ឲ្រយ មាន ការ ពន្រយារ- 
ព្រល ៩០ ថ្ង្រដោយ ស្វ័យ ប្រវត្ដិ ន្រ ការ- 
ទូទាត់ ពន្ធ ផងដ្ររ »។  ន្រះ បើ យោង- 
តាម ការ ស្នើ របស់  EBCA។

កាល ព ីថ្ង្រទ ី១២  ខ្រ កមុ្ភៈ  គណៈកម្ម- 
ការ អរឺ៉បុ  បាន សម្រច  ដក មយួផ្ន្រក ន្រ 
ប្រពន័្ធ   អ្វីៗ  គ្របយ់៉ាង លើក ល្រង ត្រ អាវធុ  
(EBA)  ព ី កម្ពជុា ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ  ពាល ់  
ប្រហ្រល ១ភាគ៥ ន្រ ការ នា ំច្រញរបស ់   
កម្ពុជា   រួម មាន សម្លៀក បំពាក់  ស្រប្រក- 

ជើង  និង ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ  ។ វិធនការ 
ន្រះ  បាន ត្រូវ  រំពឹងថា នឹង  ធ្វើ ឲ្រយ  កម្ពុជា 
ខត បង់ ប្រហ្រល    ១,១ ពាន់ លនដុ-
ល្លារ ។   ការ សម្រច ចិត្តន្រះ នឹង ចាប់- 
ផ្ដើមអនុវត្ត  ពី ថ្ង្រទី ១២  ខ្រ សីហា  ។  

លោក  ខ្រន  លូ អគ្គ ល្រខធិការ  
GMAC បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ កាលព ី
ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ថា បច្ចុប្របន្ន សមាគម 
កពំងុ ធ្វើ ការងរ ប្រកៀក សា្មោ គ្នា ជាមយួ   
EBCA ជំុវិញ ការ ស្នើ សំុ  ទៅ   EU ដោយ- 
សារ ត្រ ការ រីករាល ដាល កូវីដ១៩    
ប៉ះពាល់ ដល់  ឧស្រសាហ កម្ម ន្រះ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖« យើង កំពុង សហ- 
ការ សម្រប សម្រួល ជាមួយ  EBCA ។  

យើង សង្រឃឹម ថា EU នឹង ពិចា រណា  
និង យល់ ព្រម ចំពោះ ការ ស្នើ សុំ ន្រះ។  
នៅ ព្រល ន្រះ យើង មនិ ដងឹ ពសីា្ថាន ភាព 
នះ ទ្រ។  នៅ ព្រលន្រះ យើង កំពុង  
ព្រយា យម ដោះ ស្រយ  បញ្ហា បនា្ទាន់  ន្រ 
កវូដី ១៩ នងិ របៀប ក្នងុការ បន្ត រស ់ក្នងុ 
រយៈ ព្រល  ២-៣ខ្រ ក្រយ »។  

លោ ក បន្ត ទៀត ថា ៖ « យើង ក ៏ចងស់្នើ  
សុំ   EU សម្រប់ ការ ពន្រយា រព្រល ដ្រល 
អាច  ធ្វើ បាន ន្រ កាល បរិច្ឆ្រទ សម្រប់  
ការ អនុ វត្ត ន្រះ ផង ដ្ររ ។  បើ ត្រូវ បាន 
យល់ ព្រម  វា នឹង មាន ប្រយោជន៍ ខ្លាំង 
សម្រប ់ រោងចក្រ មួយ ចំនួន ដ្រល ផលតិ  
ទនំញិ មនិ តាម រដវូ កាល ។ ដោយ សារ   

វីរុស កូរ៉ូណា  អតិថិជន ជាច្រើន កំពុង  
រៀប ចំជា ដំណាក់ កាល  ការ នំា ច្រញនៅ   
ខ្រ ម្រសា ដល់ ខ្រ មិថុនា  ទៅខ្រ សីហា 
ត ទៅ  ដ្រល នឹង ត្រូវរង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ បញ្ហា ពន្ធ។ ដូច្ន្រះ ការ ពន្រយារ - 
ព្រល ការ ដក ន្រះ ច្របាស់ ណាស់ ជួយ 
នៅ ក្នុង សា្ថាន ការ ណ៍ន្រះ»។

ការ នាំច្រញ សរុប របស់ កម្ពុជា ទៅ  
EU បាន កើនឡើង ៥,៤ ពាន់ លន អឺរ៉ូ 
កាល ពីឆ្នាំ ២០១៨។ ក្នុង នះ ចំនួន  
៩៥, ៧ ភាគ រយ ឬ ៥,២ ពាន់ លន អឺរ៉ូ 
ក្នុង ចំ ណម    ៥,៤ ពាន់ លន អឺរ៉ូ   ចូល 
ទៅ ទី ផ្រសារ EU ស្ថិត ក្រម ប្រព័ន្ធ អនុ -  
គ្រះ  ពន្ធ  EBA ៕  LA

កម្មករ កំពុង ផ្ទេរ ជ័រ កៅសូ៊ ដាក់ ចូល ក្នងុ ធុង យក ទៅ ស្ទកុ ទុក ក្នងុ ចម្ការ កៅសូ៊ នៅ សេកុ មេមត់ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

សមាគមតំណាងស្លាកយីហោលេបីៗ នៅអឺរុ៉បស្នើឲេយEUពនេយារ...



ការរុះរើភាគហុ៊នរបស់CambodiaAng-
korAirនឹងមិនប៉ះពាល់ប្រតិបត្តកិារឡើយ

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា បាន អះអាង ថា ក្រមុហ៊នុអាកាស- 
ចរណ ៍វៀត ណាម Vietnam Airlines 
ដ្រល កាន់ កាប់ ភាគ ហ៊ុន ចំនួន  ៤៩ 
ភាគ  រយ ន្រក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
Cambodia Angkor Air ពតិ ជា បាន 
លក់ ភាគ ហ៊ុន របស់ ខ្លួន ទៅ ឲ្រយ អ្នក វិនិ-
យោគិន ថ្មី។

ថ្ល្រង ក្នងុ សន្នសិទី សារ ពត័ម៌ាន  ស្ដពី ី
«វឌ្រឍន ភាព និង ទិសដៅ ការងារ បន្ដ 
របស់ រដ្ឋ ល្រខាធិការ ដ្ឋាន អាកាស ចរ 
សីុវិល»ដ្រល រៀប ចំ  នៅ ទីស្តកីារ គណៈ- 
រដ្ឋ មន្ត្រី កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ លោក 
សុីន ចាន់ សិរីវុត្ថា អ្ន ក នាំ ពាក្រយ ន្រ រដ្ឋ-
ល្រខាធ ិការ ដ្ឋាន អាកាស ចរសុវីលិ បាន  
និយាយ  ថា អាជា្ញាធរ កម្ពុជា ពិត បាន 
ទទួល ព័ត៌មាន ថា  ក្រុមហ៊ុន អាកាស - 
ចរណ ៍វៀត ណាម Vietnam Airlines 
បាន លក់ ភាគ ហ៊ុន ខ្លួន ក្នុង ក្រុមហ៊ុន 
អាកាស ចរ ណដ៍្រល ចុះ បញ្ជ ីនៅ កម្ពជុា 
Cambodia Angkor Air ទៅ ឲ្រយ អ្នក- 
វនិយិោគ ថ្ម ី។ លោក បន្ត ថា ទោះ យា៉ាង- 
ណា លោក មនិ ទាន ់មាន ពត័ម៌ាន លម្អតិ 

ពី កិច្ច សន្រយាទិញ លក់ ន្រះ   ទ្រ ។
លោក ថ្ល្រង ថា៖ « យើង មិន មាន 

ពត័ម៌ាន លម្អតិ ទ្រ ត្រ យើង ដងឹ ថា ការ- 
លក់ ភាគ ហ៊ុន ន្រះ ពិត ជា មាន ម្រន»។

បើ តម លោក ចាន់ សិរីវុត្ថា នៅ ក្នុង 
ក្រុមហ៊ុន Cambodia Angkor Air 
មាន ភាគហ៊នុ ចនំនួ  ៣  គ ឺចណំ្រករបស ់
រដ្ឋ (កម្ពុជា) ឯកជន និង   ក្រុមហ៊ុន 
Vietnam Airlines ។ ការ ទិញ លក់ 
នៅ ព្រល ន្រះ គឺ  ធ្វើ ឡើង ចំពោះ ភាគ- 
ហ៊ុន  ឯកជន និង របស់ ក្រុមហ៊ុន Vi-
etnam Airlines ត្រ ប៉ុណ្ណោះ។ 

ទោះ ជា យា៉ាង ណា  លោក ប្រប់ ថា 
ប្រតបិត្ត ិការ ទញិ លក ់ភាគ ហ៊នុ នៅ ក្នងុ 
ក្រុមហ៊ុន  Cambodia Angkor Air 
នា ព្រល ន្រះ នៅ មិន ទាន់ មាន ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរ រចនា សម្ព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ទ្រ ។ លោក 
ប្រប់  ថា៖  « រហូត មក ដល់ ព្រល ន្រះ គឺ 
ក្រុមហ៊ុន នៅ រក្រសា ធនធាន មនុស្រស នៅ 
ដដ្រល ទាំង អស់ ដោយ   ផ្លាស់ ប្តូរ ត្រ 
មា្ចាស់ ភាគ ហ៊ុន ប៉ុណ្ណោះ » ។ 

ទាក់ ទង នឹង ផ្រន ការ របស់ រដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពជុា ក្នងុ ការ គ្រប ់គ្រង ក្រមុ ហ៊នុ  
អាកាសចរ ណ៍ន្រះ លោក  សរិវីតុ្ថា បាន 
បញ្ជាក់ ថា រដ្ឋ គ្មាន បំណង ទាញ យក 

ក្រុមហ៊ុន មក គ្រប់ គ្រង ដោយ ផ្ទាល់  ទ្រ 
ព្រះ វា ជា ក្រុមហ៊ុន  រដ្ឋ ចម្រុះ ជា មួយ 
ឯកជន ។ លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖  « ដូច 
យើងដងឹ ហើយ ថា ប្រទ្រស កម្ពជុាមាន  
គោល  នយោបាយ មិន ឲ្រយ មាន សិទ្ធិ- 
ផ្តាច់ មុខ  ដូច្ន្រះ ក្រុមហ៊ុន ន្រះ ក៏ ត្រូវ ប្រ-
ឈម មខុ នងឹ ការ ប្រកតួ ប្រជ្រង  ជា មយួ 
ក្រុមហ៊ុន ផ្រស្រងៗ ដ្ររ»។

ទោះ យា៉ាង ណា លោក បន្ត ថា រដ្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពុជា អាច មាន វិធី សាស្រ្ត ផ្រស្រង ៗ   
ទៀត ក្នុង ការជួយ  ធ្វើ ឲ្រយ ក្រុមហ៊ុន 
ន្រះអាច បន្ត នរិន្តរភាព  ត្រ ក ៏នងឹ មនិ ធ្វើ 
អ្វី ខុស ពី គោល ការណ៍  របស់ អង្គការ 
ពាណជិ្ជកម្ម  ពភិពលោក  ចពំោះ  ការ ធ្វើ 
អន្តរាគមន៍ ក្រុមហ៊ុន របស់ រដ្ឋ  ដ្ររ ។

យោង តម សារពត័ម៌ាន Vietnam-
times ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ ក្នុង សបា្តាហ៍ 
ន្រះ បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា ក្រមុហ៊នុ អាកាស- 
ចរណ៍ Vietnam Airlines បាន ចុះ- 
កចិ្ច សន្រយា លក ់យន្ត ហោះ A321 ចនំនួ 
៥ គ្រឿង ដ្រល មាន ទឹក ប្រក់ សរុប$៣៧ 
លាន  រួម ជា មួយភាគ ហ៊ុន ចំនួន ៤៩ 
ភាគ រយ ក្នុង ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍  
ជាត ិកម្ពជុា  Cambodia Angkor Air 
ទៅ ឲ្រយ អ្នក វិនិយោគ មួយ ដ្រល មិន ត្រូវ 

បាន ប្រប់ ឲ្រយ ដឹង ពី អត្ត សញ្ញាណ។
Cambodia Angkor Air ត្រវូ បាន 

បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ ជា ក្រុម-
ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ ជាតិ កម្ពុជា បនា្ទាប់ 
ព ី ការ ដលួ រល ំន្រ ក្រមុ ហ៊នុ អាកាសចរ-
ណ៍ ជាតិ  Royal Air Cambodge 
បាន ៨ ឆ្នាំ ។ ក្រុមហ៊ុន   ន្រះ ធ្វើ ប្រតិ- 
បត្តិ ការ លើ ផ្លូវ ហោះ ហើរ ក្នុង និង ក្រ 
ស្រកុ ជាង  ១០ ជា មយួ នងឹ  ការ រៀប ច ំ
របស់ ក្រុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ Viet-
nam Air ។ បច្ចុប្របន្ន Cambodia 
Angkor Air មាន  យន្ត ហោះ ប្រភ្រទ 
A321 ចំនួន ៥ គ្រឿង។

នៅ ក្នងុ របាយការណ ៍សវនកម្ម របស ់
ខ្លួន សម្រប់ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន  
Vietnam Air បាន ឲ្រយ ដឹង ថា លក្ខ - 
ខណ្ឌ ប្រតិបត្តិការ មាន ការ លំបាក ។

លោក ចាន ់សិរវីតុ្ថា  បាន លើក ឡើង 
ទៀត  ថា តម ការ សិក្រសា របស់ អង្គការ 
អាកាស ចរណ ៍សុវីលិ អន្តរ ជាត ិការ ផ្ទុះ 
ឡើង ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន 
ផល ប៉ះ ពាល់ យា៉ាង ខា្លាំង ចំពោះ វិស័យ 
អាកាសចរណដ៍ោយ មាន ស្រណារយីោ  
ធំៗ ចំនួន ២ ត្រូវ បានលើក ឡើង គឺ  V 
Shape  អ្នក ដំណើរ មាន ការ ថយ ចុះ 
៤៧  ភាគ រយ ដ្រល ស្មើ នងឹ  ៥០៣ លាន  
នាក់ និង បាត់ បង់ ចំណូល  ប្រមាណ 
១១២ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  បើ  ជងំ ឺន្រះបន្ត 
រីក រាល ដល ទៅ ដល់ ខ្រ មិថុនា  និង   
U Shape នឹង មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ៥៨ 
ភាគ រយ  ស្មើ នងឹ   ៦០៧ លាន នាក ់ នងិ 
មាន តម្ល្រ  ១៣៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ បើ 
ការ រីក រាល ដល ន្រះ ឈាន ដល់        
ខ្រកក្កដ ឬ សីហា៕ LA

លោក សី៊ន ចាន់ សិរីវ៊ត្ថា ក្នងុ ពេល ធ្វើ សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន កាល ពី មេសិល មិញ។ ហុង មិនា

រោងចក្រអគ្គសិនីដើរដោយប្រងខ្មៅ
កម្លាងំ៤០០ម្រហ្គាវ៉ាត់ពន្រយារដំណើរការ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: រោង ចក្រ អគ្គិសនី 
ដំណើរ ការ ដោយ ប្រង ខ្មា  
ដ្រលមានសមត្ថភាព ផលិត 
ថាម ពល អគ្គិសនី ចំនួន ៤០០ 
ម្រហា្គា វា៉ាត ់ ក្នងុ ស្រកុ លា្វា ឯម នងឹ 
ត្រវូ ពន្រយា    រការ  ដណំើរ  ការ  សាក- 
ល ្របងត្រមឹកមា្លាងំ  ១០០ ម្រហា្គា វា៉ាត ់
នៅខ្រ ម្រសាន្រះ រហូ ត   ដល់  
ខ្រមថិនុា ដោយសារ ភាព យតឺ- 
យា៉ាវ ន្រ ការ ដឹកជញ្ជូន    សមា ្ភារ  
ផលតិ   បណា្តាល មក ព ីកា រ  រកីរា ល-  
ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩  ប៉ុន្ត្រ  ភាព- 
យឺត យា៉ាវន្រះ មិន បង្ក  ការរំខាន 
ដល់ ការផ្គត់ផ្គង ់អគ្គិសនី នោះ  
ទ្រ ។   ន្រះ បើ តម អ្នក នាំ ពាក្រយ 
ក្រសួងរ៉្រ  និង ថាម ពល ។

លោក វិច ទ័រ ហ្រសូនា អ្នក- 
នាំពាក្រយ និង ជា អគ្គ នាយក ន្រ 
នាយក ដ្ឋានថាម ពល ន្រ ក្រសងួ 
រ៉្រ និង ថាម ពល  បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ង្រ ព្រ- 
ហស្របតិ៍ថា ការ ពន្រយារ ព្រល ន្រះ 
ដោយ សារ ដំណើរ ការ សាង- 
សង ់ រោង ចក្រ មាន   សភា ព យឺត  
មិន ឆ្លើយតប ទៅ   តម ផ្រន ការ 
កំណត់  ខណៈ សមា្ភារគ្រឿង- 

ចក្រ នាំចូល បម្រើ ដល់ ដំណើរ - 
ការ សាង សង់ មិន មក តមការ 
កំណត់ ដោយ សារ ការ បិទ ជើង 
ហោះ ហើរ ដ្រល  ជា វិធាន ការ 
ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លងវីរុស   ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា  រោង ចក្រ 
អគ្គសិន ីដណំើរ ការ ដោយ ប្រង 
ខ្មា តម្ល្រ ៣៨០ លាន ដលុា្លារ ន្រះ 
គជឺា រោង ចក្រ មយួ សម្រប ់ត្រៀម   
បញ្ច្រញ ថាម ពល អគ្គិស នី មក 
ប្រើ ប្រស់  នៅ ព្រល មាន តម្រូវ- 
ការឡើង ខ្ពស់ ប៉ុណ្ណោះ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖«សម្រប់ 
ដណំាក ់កាល ដបំងូ យើង គ្រង 
ដក់ ឲ្រយ ដំណើរការ ដ្រល មាន 
អានុភាព ១០០ ម្រហា្គាវា៉ាត់ នៅ 
ក្នងុ ខ្រ ម្រសា ន្រះ  នងឹ ត្រវូ ពន្រយារ- 
ព្រល រហូត ដល់ ខ្រ មិថុនា វិញ  
ព្រះ ការ សាងសង់ នឹង ចប់ 
សព្វ គ្រប់ នៅ ព្រល នោះ »។

លោក  ថ្ល្រង ថា ៖ «តម្រូវ ការ 
ប្រើ ប្រស ់ អគ្គិស ន ី ក្នុង  ឆ្នាំ ន្រះ 
មិន  សូវ  កើន ខា្លាំង ប៉ុនា ្មាន នោះ  
ទ្រ ។   ការណ៍ន្រះទំនង ជា មក  ពី  
តម្រូវ ថា ម ពលក្នុង ចងា្វាក់ ផល ិត- 
កម្ម តម   បណា្តា រោងចក្រ  ជា ច្រើ ន  
រង ផល ប៉ះ ពាល  ់ដោ យ   សារ  ជងំ ឺ
កូវីដ  ១៩  »៕ LA

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រ ទី១៧ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨



US សង្គ្រោះ  អាកាសចរណ៍  ដោយ  កាន់កាប់ ភាគហុ៊នចំណ្រោកតូច  
ទីក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ រដ្ឋមន្ត្រីរតនាគារ-

ជាតិអាម្ររិកលោកStevenMnuch-
inនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាម្ររិក
សខំានៗ់ បានឈានដល់ការយល់ព្រម
លើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានបំណង
រក្រសាការចំណាយដល់បុគ្គលិកនិង
ចៀសវាងការក្រសយ័ធនក្នងុឧស្រសាហកម្ម
អាកាសចរណ៍ដ្រលបានផ្តល់ការងារ
ដល់៧៥០០០០នាក់ចំព្រលការរីក-
រាលដាលវីរុសកូរ៉ូណា។
រតនាគារជាតិអាម្ររកិយល់ព្រមចំពោះ

លក្ខខណ្ឌជាមយួក្រមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
១០ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ធំ
បំផុត គឺ DeltaAirLines,Ameri-
cansAirlines,UnitedAirlinesនងិ
SouthwestAirlines។
ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុនខ្លះស្ទាក់ស្ទើរ

ទទួលយកសច់ប្រក់ដោយព្រួយ-
បារម្ភចំពោះការធ្វើ«ជាតូបនីយកម្ម»
ទោះបជីាការខចូខាតពីការរកីរាលដាល
ដ្រលបានបណា្តាលឲ្រយការធ្វើដំណើរតាម
ផ្លូវអាកាសជាប់គាំងស្ទើរទាំងស្រុងក្ដី។
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកដូណាល់ត្រំ

បាននយិាយថាកចិ្ចព្រមព្រៀងន្រះមាន
ន័យថា«ព្រលន្រះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ-
ណ៍របស់យើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ
ហើយពួកគ្រនឹងឆ្លងផុតព្រលវ្រលាដ៏
លំបាកដ្រលមិនប៉ះពាល់ដល់ពួកគ្រ»។
លោកStevenMnuchinបាន

និយាយថា រូបលោកកំពុងធ្វើការងារ
ជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទាំង-
នោះដើម្របីបញ្ចប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងចាំ-
បាច់ និងបញ្ច្រញមូលនិធិកាន់ត្រឆាប់
តាមដ្រលអាចធ្វើបាន។
កាលពីខ្រមុន រដ្ឋសភាអាម្ររិកបាន

អនុម័តគម្រងសង្គ្រះមានទឹកប្រក់
២,២ពាន់ពាន់លានដលុា្លារដើម្របីសង្គ្រះ
ស្រដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកន្រះ
រួមទាំងទឹកប្រក់២៥ពាន់លានដុលា្លារ
សម្រប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បន្ត
ចំណាយដល់ប្រក់បៀវត្រសរ៍ និងអត្ថ-
ប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ របស់បុគ្គលិក រហូត
ដល់ដំណាច់ខ្រកញ្ញា។
ខណៈស្រចក្តីលម្អតិន្រកចិ្ចព្រមព្រៀង

មិនត្រូវបានបងា្ហាញប្រភពស្និទ្ធចំពោះ
ការចរចានោះបាននិយាយថារដា្ឋាភិបាល
អាម្ររិកនឹងកា្លាយជាភាគហុ៊និកមួយផ្ន្រក
ក្នងុក្រមុហុ៊នអាកាសចរណ៍ទំាងនោះ។
តាមលោកMnuchinកចិ្ចព្រមព្រៀង

នឹងគាំទ្រដល់បុគ្គលិកអាម្ររិក និងជួយ
រក្រសាភាពសំខាន់ជាយុទ្ធសស្រ្តន្រឧស្រសាហ-
កម្មអាកាសចរណ៍ខណៈការអនុញ្ញាតឲ្រយ
មានសំណងសមរម្រយដល់អ្នកបង់ពន្ធ។
រតនាគារជាតិអាម្ររកិកពំងុវាយតម្ល្រ

ពាក្រយស្នើសុំពីក្រមុហ៊នុអាកាសចរណ៍ដកឹ
អ្នកដំណើរតូចៗ ហើយនឹងផ្តល់ការ-
ណ្រនាំបន្ថ្រមទៀតសម្រប់ក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ដឹកទំនិញនិងក្រុមហ៊ុន
ម៉ៅការបន្តផ្រស្រងៗទៀត៕AFP/RR

យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាម្ររិកព្រលចុះចតនិងត្រៀមហោះឡើងនៅអាម្ររិក។AFP

ទូរស័ព្ទ iPhone តម្ល្រោទាប ទំនង ត្រោវូ 
បញ្ច្រោញ ក្នងុ ខ្រោក្រោយ មុន ច្រោញ ស៊្រោរី ថ្មី 
ទីក្រងុសាន់្រហ្វានសីុស្កៈូទោះបីជា

វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងរីករាលដាល
ក្រមុហុ៊នAppleដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅ
អាម្ររិកត្រូវបានគ្រជឿជាក់ថា នឹង
បញ្ច្រញនូវទូរស័ព្ទថ្មីមានតម្ល្រទាបដ្រល
មានបំណងបំព្រញគមា្លាតក្នងុទផី្រសារនៅ
ខ្រក្រយន្រះ។
ក្រមុហុ៊នGoogle ក៏អាចធ្វើប្រប-

នោះដ្ររ បនា្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Sam-
sungកាលពីសបា្តាហ៍មុនន្រះបាន
បញ្ច្រញនូវផលិតផលថ្មីដ្រលមាន
តម្ល្រទាបជាង៥០០ដុលា្លារ។
របាយការណ៍មួយបងា្ហាញថាទូរស័ព្ទ

Appleស៊្ររីថ្មីនងឹត្រវូបានគ្រឲ្រយឈ្មោះ
ថា«iPhoneSEor iPhone9»
ដ្រលអាចមានតម្ល្រដបំងូក្រម៤០០
ដុលា្លារ ហើយបង្កើតឲ្រយមាននូវកំណើន
ខ្លះជាមួយព្រលវ្រលាមិនជាក់លាក់
សម្រប់ទូរស័ព្ទស្មោតហ្វូនល្អឯកស៊្ររី
ថ្មីសម្រប់ក្រមុហ៊នុមានមលូដា្ឋានផលិត
នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ៅ។
លោកDaniel Ivesអ្នកវិភាគន្រ

ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រWedbushបាន
ឲ្រយដឹងថាក្រុមហ៊ុនAppleទំនងជា
អាចលក់ពី២០ទៅ២៥លានគ្រឿងន្រ
ទូរស័ព្ទប្រភ្រទថ្មីន្រះមុនទូរស័ព្ទ
iPhone12ប្រភ្រទថ្មីរចួរាល់សម្រប់

បញ្ច្រញលក់តាមទីផ្រសារ។
រាល់ការច្រញទរូសព័្ទស្មោតហ្វូនប្រ-

ភ្រទថ្មីណាមួយខាងមុខន្រះ នឹងគា្មោនការ-
បងា្ហាញមា៉ៅកសម្រប់ផលតិផលApple
ដ្រលគ្រស្គាល់រួចហើយនោះទ្រហើយ
នឹងពឹងផ្អ្រកលើការលក់តាមអនឡាញ
ជាមយួអ្នកលក់រាយដ្រលបិទហាង។
ក្រុមហ៊ុនSamsungជានិមិត្ត-

សញ្ញារបស់ខាងត្របងូកាលពីសបា្តាហ៍
មនុបានណ្រនាំស្មោតហ្វូនស៊្ររីថ្មីដ្រល
រួមមានមូ៉ដ្រលមួយដ្រលត្រវូបានរចនា
ឡើងដើម្របីដំណើរការលើបណា្តាញ
ទូរស័ព្ទចល័ត5Gជំនាន់ថ្មីដ្រលមាន
តម្ល្រទាបជាង៥០០ដុលា្លារ។
លោកCarolinaMilanesiអ្នក-

វិភាគប្រចំាក្រមុហុ៊នCreativeStrat-
egiesបាននិយាយថា៖«ប្រជាជន
ប្រហ្រលមានលយុតចិដើម្របីចណំាយ
បុ៉ន្ត្រក្នងុព្រលជាមួយគា្នាពួកគ្រចង់បាន
បច្ច្រកវិទ្រយាកាន់ត្រប្រសើរ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ក្នងុប្រទ្រសអា-

ម្ររិកដ្រលជាទីប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទទំ-
នើបៗ ចុងក្រយច្រើននោះប្រភ្រទទូរ-
ស័ព្ទថោកៗ និងតម្ល្រមធ្រយមបានរលត់-
រលាយបាត់ពីទផី្រសារជាច្រើនឆា្នាំហើយ
នៅពាក់កណា្តាលឆា្នាំន្រះអាចនងឹមាន
ឡើងវិញ»៕AFP/RR

ថ្ង្រសុក្រទី១៧ែខម្រសឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

សណំើផ្តល់មតយិោបល់ពីសណំាក់ភាគីពាកព់ន័្ធក្នងុស្រកុសម្រប់
“កម្មវិធីដំណោះស្រយចម្អិនអាហារស្អាត”នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

ជាង៣៨%ន្រគ្រួសរប្រជាជននៅទីប្រជុំជននិង
៩១%ន្រគ្រួសរប្រជាជននៅទីជនបទដុតអុស និង
ធ្រយូងជាឥន្ធនៈវត្ថុចម្របងសម្រប់ចម្អិនអាហារប្រចាំថ្ង្រ
របស់ខ្លួនហើយភាគច្រើនលើសលប់ន្រគ្រួសរ
ទាំងនោះប្រើប្រស់ឧបករណ៍ចម្អិនអាហារប្រប
ប្រព្រណីនិងគា្មោនប្រសិទ្ធភាព។
ការចម្អិនអាហារដោយដុតឥន្ធនៈវត្ថុរឹងដូចជាអុស

និងធ្រយូងជាមួយនឹងចង្ក្រនប្របប្រព្រណីបានកំពុង
ជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយា៉ៅងច្រើនចំពោះសុខភាព
ពពី្រះផ្រស្រងពីការចម្អនិអាហារបានបង្កឲ្រយមានកណំើន
ក្នងុការបពំលុបរយិាកាសក្នងុផ្ទះហើយវាក៏ជាកតា្តាបង្ក
ឲ្រយកើតមានជំងឺកាចសហាវមួយចំនួនផ្រស្រងទៀត
ផងដ្ររ។ការចម្អិនប្របន្រះក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់
យា៉ៅងខា្លាំងចំពោះធនធានធម្មជាតិក្នុងស្រុកដូចជា
ព្រឈើនិងដីព្រឈើទាំងឡាយដ្រលជាប្រភពដ៏
សំខាន់ក្នុងការផលិតអុសនិងធ្រយូង។
ការប្រើប្រស់ឧបករណ៍ចម្អិនអាហារដ្រលមាន

ប្រសទិ្ធភាពថាមពលខ្ពស់ជាមយួនងឹធនធានជវីមា៉ៅស
ដ្រលមានប្រភពកកើតឡើងវញិដចូជាគ្រប់អសុកៀប
(Pellet)ដ្រលផលិតច្រញពីកាកសំណល់កសិកម្ម
ក្នុងស្រុកនិង/ឬអាចម៍រណារអាចជួយកាត់បន្ថយ
ការពឹងផ្អ្រកយា៉ៅងច្រើនចំពោះការប្រើប្រស់ធនធាន
ធម្មជាតិដ៏មានតម្ល្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានិងលើស
ពីន្រះវាចូលរួមចំណ្រកក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាព
សធារណៈកដ៏ចូជាជយួកាតប់ន្ថយការបំភាយឧស្មន័
ផ្ទះកញ្ចក់ (greenhouse gas emission reduc-
tion)ពីការចម្អិនអាហារ។
ដើម្របីជួយដោះស្រយនូវបញ្ហាប្រឈមខាងលើ

ក្រុមហ៊ុនC-Quest Capital (សហរដ្ឋអាម្ររិក/
មា៉ៅឡ្រសុី)នងិក្រមុហ៊នុC-Quest Capital (Cam-
bodia) Co., Ltd. (ប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា)មាន
ផ្រនការអនុវត្តគម្រងឥណទានកាបូនមួយ

ដ្រលមានសកម្មភាពន្រកម្មវិធី (Programme of 
Activities)ស្ថិតក្រមយន្តការអភិវឌ្រឍន៍ស្អាតន្រ
អង្គការសហប្រជាជាតិ (United Nations’ Clean 
Development Mechanism) និង/ឬស្ថិតក្រម
បទដា្ឋានVERRAហើយគម្រងន្រះមានគោលបណំង
ផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រស់ធនធានជីវមា៉ៅសមិនកកើត
ឡើងវិញ (non-renewable biomass)សម្រប់
ចម្អិនអាហារនិងដាំទឹកនឹងជំនួសវិញដោយការ-
ប្រើប្រស់ធនធានជីវមា៉ៅសកកើតឡើងវិញ (renew-
able biomass) ដូច្ន្រះវានឹងជួយកាត់បន្ថយការ-
បំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការណ្រនាំឲ្រយមានការ-
ប្រើប្រស់ឥន្ធនៈវត្ថុគ្រប់អុសកៀបកកើតឡើងវិញ
(renewable pellet fuel) ជាមួយនឹងចង្ក្រន
ប្រសទិ្ធភាពថាមពលខ្ពស់(energy efficient cook-
stove) នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

C-Quest Capital គឺជាសហគ្រសសង្គមមួយ
ដ្រលមានការិយាល័យកណា្តាលស្ថិតនៅសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកនិងប្រទ្រសមា៉ៅឡ្រសុី និងជាស្ថាប័ន
អភិវឌ្រឍគម្រងថាមពលស្អាតទូទាំងពិភពលោក
ដ្រលមានប្រសកកម្មចម្របងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ
ជីវភាពរបស់ប្រជាជនសហគមន៍ក្រីក្រដ្រលរស់-
នៅតាមបណា្តាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍តាមរយៈការផ្តគ់-
ផ្គង់នូវបច្ច្រកវិទ្រយាថាមពលស្អាតនិងឥន្ធនៈវត្ថុកកើត
ឡើងវិញ។
កម្មវិធីន្រះមានផ្រនការបន្តគាំទ្រ និងថ្ររក្រសា

អ្នកប្រើប្រស់ចនំនួ១៥.០០០គ្រសួរនៅក្នងុរយៈព្រល
៨ឆា្នាំហើយកម្មវិធីគ្រងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅក្នុង
អំឡុងឆា្នាំ២០២១ខាងមុខ។
សម្រប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចស្វ្រងរក

តាមរយៈតណំ(Link)ន្រះhttps://cquestcapital.
com/blog ។ការផ្តល់មតិយោបល់ចំពោះគម្រង
កម្មវិធីន្រះនឹងចាប់ផ្តើមប្រមូលពីថ្ង្រទី២០ខ្រម្រស
រហតូដល់ថ្ង្រទី២០ខ្រឧសភាឆា្នាំ២០២០។លោកអ្នក
អាចផ្តល់មតិយោបល់ឬផ្ញើសំនួរផ្រស្រងៗមកកាន់
អុីម្រល rlong@cquestcapital.comឬទាក់ទង
ផ្ទាល់មកកាន់ល្រខទូរស័ព្ទ077 505 522៕



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០

រក្សាសុវត្ថភិាពដោយទទួលការកម្សាន្តជាមួយនិង
កម្មវិធីចៃកុនធីវីដោយឥតគិតថ្លៃ៣០ថ្ងៃ

 ការកម្សាន្តwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ខណៈ រោងកុន នៅ កម្ពុជា នៅតៃ បន្ត 
បិទ ទ្វារដោយសារ បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ ១៩   
អ្នក នយិម ទសៃសនា ភាពយន្ត នៅ កម្ពជុា 
នៅតៃ អាច រីករាយ ជាមួយនឹង ខៃសៃ-
ភាពយន្ត ដៃលមាន គុណភាព ខ្ពស់ 
តាមរយៈ កម្មវិធី កមៃសាន្ត ចៃ កុន ធី វី 
(JaiKonTV) បាន ដដៃល ។ 

 ជាមួយនឹង អ្នកបៃើបៃស់ ជាង កន្លះ 
លាន នាក់ សៃវា ស្ទៃី ម វីដៃអូ តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ ណិត មួយ នៃះ បាន ប្តៃជា្ញា 
ដើមៃបី ធានាថា  បៃជាជន កម្ពុជា មាន 
សុវត្ថិភាព នៅពៃល ទសៃសនា ភាពយន្ត ។ 

 ខណៈ ពិភពលោក កំពុង បៃយុទ្ធ 
បៃឆងំ ជងំ ឺក ូវដី១៩ នាយកិា បៃតបិត្ត ិ
ជាន់ខ្ពស់ របស់ កម្មវិធី ចៃ កុន ធី វី កញ្ញា 
លឹម  ចិនា្តា  ថ្លៃងថា ៖«យើង ចង់ លើក 
ទឹកចិត្ត បៃជាជន ឱៃយសា្នាក់ នៅផ្ទះ  និង 
ទសៃសនា ខៃសៃភាពយន្ត » ។ 

 ដើមៃបី សមៃចបាន តាម គោលដៅ 
នៃះ កម្មវិធីចៃកុន និង ផ្តល់ឱៃយ មិត្ត 
អ្នកអាន កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ធ្វើការ 
ភា្ជាប់គមៃង  ដោយ ឥតគិតថ្លៃ រយៈ 
ពៃល ១ខៃ  ដើមៃបី ទសៃសនាភាពយន្ត 
ក្នុងសៃុក  និង អាសុី ដៃល ល្អ បំផុត ។ 

 ពាកៃយ ចៃ កនុ មាននយ័ថា « អ្នក នយិម 
ទសៃសនា ភាពយន្ត » ហើយ ជាមួយ កម្ម- 
វិធីនៃះ អ្នក ចូលចិត្ត ទសៃសនា ភាពយន្ត 
នៅ កម្ពុជា អាច ទសៃសនា ភាពយន្ត នៅ 
ក្នុង កម្មវិធី បាន ជាង ៥០០០ ម៉ោង ។    

« កម្មវិធីទសៃសនាភាពយន្ត របស់ 
យើង ផ្តល់ជូន នូវ ជមៃើស ដ៏ ចៃើន  
ហើយ វា តៃវូបាន ជៃើសរសី ដើមៃប ីបមៃើ 
បៃជាជន កម្ពុជា ឱៃយ បានល្អ បំផុត ។ 
យើង  មាន ភាពយន្ត ជាចៃើន ដៃល សម 
សៃប បំផុត សមៃប់ មនុសៃសគៃប់ វ័យ 
ដូច ជាវ័យ ជំទង់ មនុសៃស ពៃញវ័យ 
សមៃប់ កៃុមគៃួសារ សមៃប់ អ្នក ធ្វ ើ 
ការ ជាដើម » ។   

« យើង មាន ភាពយន្ត គៃប់ បៃភៃទ 
ដូចជា ភាពយន្ត បៃប ភ័យរន្ធត់ កំប្លៃង 

ស្នៃហា ផ្នៃក ម្ហូបអាហារ ផ្នៃក ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន សមៃប់ ថៃរកៃសា សមៃស់ និង 
មានរឿង ជាចៃើន ទៀត ដើមៃបី បំពៃញ- 
ចិត្ត អ្នក ដៃល ស្វៃងរក ការកមៃសាន្ត 
ក្នុងអំឡុង ពៃលនៃះ » ។ 

 កញ្ញាចនិា្តា  បន្ថៃមថា ៖«ចពំោះ ភាព- 
យន្ត បរទៃស ដៃល ពៃញនិយម នៅ 
កម្ពុជា ដូចជា រឿង កូរ៉ៃ  និង រឿង ចិន 
យើង មាន បញ្ចូល សំឡៃង ជា ភាសា- 
ខ្មៃរ ឬ ដាក់ subtitle ជា អកៃសរ ខ្មៃរ » ។   

 កម្មវធិទីសៃសនាភាពយន្ត ដចូជា ចៃ-
កនុ ធវី ីអនញុ្ញាតឱៃយ អ្នកបៃើបៃស ់អាច 
ចលូ មើល វដីៃអ ូដោយ គ្មាន ការ កណំត ់
ហើយ   ចៃ កុន ធី វី ដៃល តៃូវ បាន  បង្កើត  
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៧ គ ឺដើមៃបី ផ្តលជ់នូ បៃជា-
ជន កម្ពុជា នូវ ការកមៃសាន្ត ល្អ បំផុត ។ 

« នៅពៃលនោះ យើង មនិឃើញ មាន 
កម្ម វិធី ណាមួយ ដើមៃបី ផ្តល់ ការកមៃសាន្ត 
ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា  ទៃ  ដូច្នៃះ យើង 
សមៃច បង្កើត កម្មវិធី កមៃសាន្ត មួយ នៃះ 
ឡើង » ។ 

« ហៃតុផល មួយទៀត គឺ ដើមៃបី គំទៃ 

ដល់ ការ ចៃកចាយ ភាពយន្ត ក្នុងសៃុក 
ដូច្នៃះ យើង អាចជួយ ឧសៃសាហកម្ម 
ភាពយន្ត ខ្មៃរ ឲៃយ ឈានដល់ កមៃិត 
មយួទៀត ។  យើង ជៃើសរសី ភាពយន្ត 
ដៃល ស័ក្តិសម បំផុត សមៃប់ ទសៃស-
និកជន ខ្មៃរ ជាពិសៃស យើង គំទៃ 
ភាពយន្ត ក្នុងសៃុក » ។ 

 កញ្ញាចនិា្តា  បានថ្លៃងថា ៖«យើង មាន 
សទុដិ្ឋនិយិម ចពំោះ អនាគត ខៃសៃភាព-
យន្ត កម្ពុជា ហើយ យើង កំពុង មើល 
ឃើញថា  បៃជាជន កម្ពុ ជាមាន ទៃព-
កោសលៃយ កានត់ៃ កើនឡើង ដៃល វា ជា 
ឱកាស កាន់តៃចៃើន ក្នុង ការផលិត 
ភាពយន្ត ដៃល អាច យកទៅ បញ្ចាំង 
នៅកៃ បៃទៃស បាន » ។ 

  អ្វីដៃល បង្ហាញ កាន់តៃចៃបាស់ នោះ   
គឺ ភាពយន្ត «Jailbreak ឬ ការពារ 
ឧកៃិដ្ឋជន » ក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ ដៃល 
ទទួលបាន ការឆ្លើយ តប ជា វិជ្ជមាន  ពី 
អន្តរជាតិ  ដោយ តៃូវបាន ចាក់ បញ្ចាំង 
នៅក្នុង កម្មវិធី  Netflix ។ 

 អ្នកយកព័ត៌មាន ទក់ទងភាពយន្ត 

ហូលីវូដបាន បរិយាយភាពយន្ត រឿង 
Jailbreak ថា  ជា « ការបង្ហាញ ដ៏ 
អសា្ចារៃយ នូវ ទៃពកោសលៃយ  និង ជំនាញ 
បច្ចៃកទៃស ភាពយន្ត រប ស់ កម្ពុជា » ។ 

 កញ្ញាចិនា្តា បាន បន្ថៃមថា ៖« កាលពី 
ឆ្នាំមុន  យើង បានចៃញ ផៃសាយ រឿង 
Young Love ដៃលសហការ ជាមយួ 
ផលិតកម ្ម Kongchak Pictures 
និង រឿង ភរិយា ខ្ញុំ គឺជា Tomboy 
ដោយ សហការ ជាមយួ ផលតិកម្ម LD 
Pictures ។  ជាមួយគ្នានៃះដៃរ យើង 
បាន វិនិយោគ និង ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ 
ខៃសៃភាពយន្ត ចំនួន ៩ រឿង ផៃសៃងទៀត 

ដើមៃបី គំទៃ ឧសៃសាហកម្ម ភាពយន្ត 
ក្នុងសៃុក » ។  

 ស្តៃី ដៃលមាន ដើមកំណើត នៅ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ រូបនៃះបាន ឲៃយ ដឹងថា 
កម្មវិធី កមៃសាន្ត ចៃ កុន ធី វី ផ្តល់ជូន នូវ 
កញ្ចប់ ផៃសៃងៗ គ្នា សមៃប់ អ្នក និយម 
ទសៃសនា ភាពយន្ត នៅ កម្ពជុា ដោយ ការ 
ភា្ជាបប់ណា្តាញបៃចាខំៃ គមឺាន តម្លៃ តៃមឹ 
តៃ  ១,២៥ ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

« អតថិជិន ភា្ជាបគ់រំោង កម្មវធិ ីកមៃសាន្ត 
នៃះ អាច រកីរាយ ការ ទសៃសនា លក្ខណៈ 
VIP គ្មាន ដៃន កំណត់ និង គ្មាន ការ 
ផៃសាយពាណិជ្ជកម្ម មក រំខាន ។ អ្នក 
អាច ភា្ជាបគ់រំោង បៃចាថំ្ងៃ បៃចា ំសបា្តាហ ៍
ឬ បៃចាំខៃ ។ ចំពោះ ការ ជាវ បៃចាំខៃ គឺ 
ពៃញនិយម បំផុត ពីពៃះ វា តៃង ត ៃ 
មាន អ្វីដៃល ថ្មី ជានិច្ច ។ យើង ក៏មាន 
ផ្តល់ ការ ទសៃសនា ជាចៃើនដោយ ឥត 
គិតថ្លៃផងដៃរ» ។ 

« កម្មវិធី ចៃ កុន ធី វី គឺ សមៃប់ បៃជា- 
ជន កម្ពជុា ។ យើង ទទលួបាន ខៃសៃភាព- 
យន្ត ពី កៃុមហ៊ុន ផលិតកម្ម ក្នុងសៃុក 
ខណៈដៃល យើង ក៏ ផលិត ភាពយន្ត 
ផ្ទាល់ ខ្លួន ដៃរ ដូចជា កម្មវិធី ស្តីពី ម្ហូប- 
អាហារ (Foodbuzz) ជាដើម » ។ 

 ដើមៃបី ទទួលបាន កម្មវិធី កមៃសាន្ត ចៃ- 
កនុ ធ ីវ ីដោយ ឥតគតិថ្លៃ រយៈពៃល ៣០ 
ថ្ងៃ លោកអ្នក គៃន់តៃ បញ្ចូល លៃខ 
កូដ WATCHJKTVATHOME ។ 

 លៃខ កដូ នៃះ មាន សពុលភាព ចាបព់ ី
ថ្ងៃទី ១៧-៣០ ខៃមៃសា  ក្នុងឆ្នាំនៃះ ។ 
សមៃប់ ព័ត៌មាន បន្ថៃម អាច រកបាន 
នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក JaiKonTV 
Cambodia ។ 

 ជាមួយនឹង ភាពយន្ត ដៃលមាន 
គុណភាព ខ្ពស់ ហើយ ឧសៃសាហកម្ម 
ភាពយន្ត កម្ពុជា កំពុង រីកលូតលាស់ 
ទើប ពាកៃយស្លាក របស់ ចៃ កុន ធី វី 
សមៃប ់  សា្ថានភាព បច្ចុបៃបន្ន គឺ « នៅផ្ទះ 
យើង នាមំក យក ការកមៃសាន្ត ល្អ ដ ៏បផំតុ 
សមៃប់ លោកអ្នក » ។ 

 កញ្ញាលមឹ ចនិា្តា  បានសង្កតធ់្ងនថ់ា ៖ 
« យើង កំពុង កៃលម្អ ជា លំដាប់ ដើមៃបី 
បមៃើ បៃជាជន កម្ពុជា ឱៃយ កាន់តៃ 
បៃសើរ  ហើយ ជាមយួនងឹ ជហំរ ដ ៏រងឹ មា ំ
របស់ កៃុមហ៊ុន យើង សូម ថ្លៃង អំណរ 
គុណ យា៉ោង ជៃលជៃ ចំពោះ កៃុមការ 
ងរ ដៃលពួកគត់មាន  ឆន្ទៈ ខ្ពស់ ក្នុង 
ការ  សមៃច   ការងរ នៃះ បាន ដោយ 
ជោគ ជ័យ »៕ 

អ្នកចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តអាចទស្សនាក្នុងក ម្មវិធីច្កុនធីវីបានជាង ៥០០០ម៉ោង ។  

កញ្ញា លឹម ចិនា្តា នាយិកា ប្តិបត្តិ 
ជាន់ខ្ពស់ កម្ម វិធីកម្សាន្តច្កុនធីវី ។ 
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ក្រងុប្រ៊ចុស្រលៈ ការ សម្រេច 
ចិត្ត របស់ លោក ប្រេធានា ធិបតី 
ដណូាល ់ ត្រេ ំ ឈប ់ផ្តល ់ជនំយួ 
ដល់ អង្គការ សុខ ភាពពិភព- 
លោក (WHO) កាល ពី ថ្ង្រេ ពុធ  
បាន បង្ក ឲ្រេយ មាន រលក ន្រេ ការ-       
រិះ គន់ ពី បណា្តា ប្រេទ្រេស នៅអឺរ៉ុប   
រួម មាន ការ អំពាវ នាវ ឲ្រេយ រួម- 
សាមគ្គី គ្នា ប្រេយុទ្ធ ប្រេឆាំង ជំងឺ 
រាត ត្រេបាត កូវីដ ១៩ ។ 

កាល ពី ព្រេឹក ថ្ង្រេ អង្គារ  លោក 
ត្រេំ  បាន ប្រេកាស ថា  លោក 
បាន ណ្រេ នំា រដ្ឋ ការ របស់ លោក 
ផ្អាក ផ្តល់ មូល និធិ ដល់ អង្គ ការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក   ដ្រេល 
លោក បាន ចោទ ថា  មាន ការ - 
គ្រេប់ គ្រេង មិន  ល្អ  និង លាក់ បាំង 
ការ រាល ដា ល ន្រេ វីរុស កូរ៉ូណា។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ក៏ សហ ភាព អឺរ៉ុប (EU)  និង 

ប្រេទ្រេស ផ្រេស្រេងៗ នៅ អឺរ៉ុប  បាន 
និយយ ថា  មិន ត្រេូវ ស្តី បន្ទោស 
និង ប្រេក បាក់ ទ្រេ។  ពួក គ្រេ បាន 
សម្ត្រេង ការ គំទ្រេ  និង ការ ប្ត្រេជា្ញា 
ចំពោះ អង្គការ អន្តរជាតិ ន្រេះ 
ដ្រេល ទទលួខសុ ត្រេវូ ចពំោះ សុខ- 
ភាព សាធារណៈ ជា សកល ។ 

លោក ច ូសបិ  បរូ៉្រេល  តណំាង 
ជាន់ ខ្ពស់ ន្រេ សហភាព អឺរ៉ុប 
ទទួល បន្ទុក គោល នយោ បាយ 
ការ បរទ្រេស  នងិ សន្តសិខុ  បាន 
សរ ស្រេរ នៅ លើ គ្រេហ ទពំរ័ ធ្វ ីធើរ 
ថា  លោក មាន ការ សោក សា្តាយ 
យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ការ សម្រេច- 
ចិត្ត របស់ អាម្រេរិក  ផ្អាក ផ្តល់ 
ជំនួយ ដល់  WHO។ មិន មាន 
ហ្រេតុ ផល ណា មួយ ដ្រេល ផ្តល់ 
ភាព ត្រេមឹត្រេវូ  ដល ់វធិាន ការ  នៅ 
ខណៈ ព្រេល ន្រេះ ទ្រេ  ជា  ព្រេល 
ដ្រេលកចិ្ច ប្រេងឹ ប្រេង របស ់ពកួ គ្រេ 
ត្រេូវ ការ ច្រេើ  នជាង ពី មុន  ដើម្រេបី 
ជួយ ទប់ សា្កាត់ និង កាត់ បន្ថយ 
ការ រាល ដាល ន្រេ វីរុស កូរ៉ូណា ។  

ដោយ គ្រេន់ ត្រេ រួម កមា្លាំង គ្នា  
យើង អាច យក ឈ្នះ លើ វិបត្តិ 
ដ្រេល  គ្មាន  ព្រេំដ្រេនន្រេះ ។

រដ្ឋ មន្ត្រេ ីការ បរ ទ្រេស អាល្លមឺង៉ ់
ហ្រេកូ  មា៉ាស់  បាន ថ្ល្រេង នៅ        
លើ គណនី ធ្វី ធើរ របស់ លោក 
ថា«ការ ស្តី បន្ទោស  មិន បាន 
ជួយ អ្វីឡើ យ ។  វីរុស ន្រេះ  មិន 
សា្គាល់ ព្រេំដ្រេន ទ្រេ។  យើង ត្រេូវ ត្រេ 
សហការ ឲ្រេយ បាន ជតិ ស្នទិ្ធ  ដើម្រេប ី
ប្រេយុទ្ធ ប្រេឆាំង ជំងឺកូវីដ ១៩»។ 

លោក ហ្រេកូ មា៉ាស់  បាន  

ថ្ល្រេងថា៖ « ការ វនិយិោគ មយួ ក្នងុ 
ចណំោម ការ វនិយិោគ ទាងំនះ   
គឺ ថា  អង្គការ សហ ប្រេជា ជាតិ  
ជាពសិ្រេស អង្គការ WHO ដ្រេល 
មានមលូនធិមិនិគ្រេបគ់្រេន ់ ន្រេះ 
ត្រេូវ ពង្រេឹងការ ផលិត  និង ច្រេក - 
ចាយ  ឧបករណធ៍្វើ  ត្រេស្ត  នងិថា្នា ំ 
វ៉ាក់ សាំង »។ 

ការិយ ល័យ សុខភាព សា- 
ធារណៈ សហ ពន័្ធ (FOPH) ន្រេ 
ប្រេទ្រេស ស្វ៊ីស  បាន បញ្ជាក់ ថា  
សា្ថាប័ន UNន្រេះ  គឺ ជា អង្គការ 

អន្តរ ជាតិ ដ៏ សំខន់ ក្នុង ការ- 
ប្រេយុទ្ធ ប្រេឆាំង ជំងឺ  ដ្រេល កំពុង 
រាត ត្រេបាតន្រេះ   ។ 

FOPH ដ្រេលត្រេូវ បាន ដក- 
ស្រេង់ សម្តី ដោយ ទី ភា្នាក់ ងរ 
សារពត័ ៌មាន ស្វ៊សី Keystone-
ATS បាន ឲ្រេយដ ឹង ថា៖ «ពហភុាគ ី
និយម  និង កិច្ច សហ ប្រេតិបត្តិ- 
ការ អន្តរ ជាតិ  ពិត ជា  សំខន់ 
ណាស់  ក្នុង ការ ប្រេយុទ្ធប្រេឆាំង 
នឹង កូវីដ ១៩»  ឲ្រេយ ទទួល  បាន 
ជោគ ជ័យ »៕ Xinhua/PSA 

លោកប្រធានWHO ត្រ្រដូស អ្រដ ហាណូម ហ្គបឺ្រ ីយ្រសុ៊ស  ចូលរួមសន្ន ិសីទប្រ ចំាថ្ង្រអំ ពី ជំងឺកូវីដ ១៩។ AFP 

  លោក ដូណាល់ ត្រ ំធ្វើកាយវិការ នៅក្នងុ សន្នសីិទអំពីវីរុសកូរូ៉ណា។AFP

ក្រមុប្រទ្រសនៅអរុ៉ឺបសម្ត្រងការ-
គំាទ្រនិងប្ត្រជ្ញាចំពោះអង្គការWHO

ខ្រត្ត ណារ៉ាធី វា៉ាតៈ  កម្មករ ថ្រេ 
ប្រេហ្រេល ១០០ នាក ់ បាន ជាប-់
គំង នៅ ក្នុង ប្រេទ្រេស មា៉ាឡ្រេ សុី  
បាន ឆ្លង កាត់ ព្រេដំ្រេន ដោយ ខុស-  
ច្រេបាប់ វិល ត្រេឡប់មក ប្រេទ្រេស 
របស់ ខ្លួន វិញ  ដោយ បាន និ-
យយ ថា  ពួក គ្រេ អាច នឹង អត់-
អាហារ  ខណៈ កពំងុ ឈរ តម្រេង ់
ជួរ ដ ើម្រេបី ឆ្លង  ព្រេំដ្រេន វិល ត្រេឡប់ 
ទៅ ស្រេុក កំណើត វិញ ។ 

 លោក រុន ក្រេង  ធិម មា៉ាប៊ុត  
ជាអភិបាល ស្រេុក ស៊ូង៉្រេ កូឡុក  
បាន ថ្ល្រេង កាល ពី ថ្ង្រេ ព្រេហស្រេបតិ៍ 
ថា  មន្ត្រេី អាជា្ញា ធរ ថ្រេ បាន ចាប់ 
ខ្លួន មនុស្រេស ចំនួន ៩៤នាក់  
ដ្រេល បាន ឆ្លង កាត់ ទន្ល្រេ ស្រេុក 
ស៊ូង៉្រេ  កូ ឡុក  ច្រេញពី ច្រេំង ទន្ល្រេ 
មា៉ា ឡ្រេ សុី ។ 

 ពួក គ្រេ ក្នុង មា្នាក់ ៗ   ត្រេូវ បាន 
ផក ពនិយ័ អស ់៨០០ បាត  នងិ 
បាន ដាក់ នៅ ក្នុង តំបន់ ឲ្រេយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡ្រេក ពី គ្រេ  ដើម្រេបី 
តាមដាន រយៈ ព្រេល ១៤ ថ្ង្រេ  ក្នងុ 

ការ ធានា ថា  ពួក គ្រេ មិន ឲ្រេយ ឆ្លង 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 កម្មករ ខ្លះ  បាន ប្រេប់ មន្ត្រេី 
អាជា្ញាធរ ថ្រេ ថា  ពួក គ្រេ បាន 
ធ្វើដំណើរ កាល ពី ព្រេឹក ថ្ង្រេ ព្រេ-
ហស្រេបតិ៍  ច្រេញ ពី រដ្ឋ ផ ហាង 
ចមា្ងាយ ប្រេហ្រេល ៣០០ គី ឡូ- 
ម៉្រេត្រេ ព ីព្រេ ំដ្រេន  ដើម្រេប ីវលិ ត្រេឡប ់

ទៅ ស្រេុក កំណើត របស់ ពួក គ្រេ 
វិញ  នៅ  ព្រេំ ដ្រេន ខ្រេត្ត ៣ ភាគ-
ខងត្រេបូង ដូច ជា ខ្រេត្ត ណារា៉ាធី-
វ៉ាត  បា៉ាត់តានី  និង យ៉ា ឡា ។ 

ពួក គ្រេ  បាន ឮ ថា  រដា្ឋាភិ បាល 
នងឹ ធ្វើ ការ កណំត ់ចនំនួ អ្នក វលិ- 
ត្រេឡប ់មក វញិ  រាល ់ថ្ង្រេចាបព់ ីថ្ង្រេ 
សៅរ៍តទៅ៕ BKP/SK

មន្ត្រ ីអាជ្ញាធរ  ថ្រ  ចាប់ ខ្លនួ   កម្មករ ចំនួន  ៩៤  នាក់  ដ្រល  ឆ្លង  ដ្រន ពី  ម៉ាឡ្រសីុ  ដោយ -
ខុសច្របាប់  កាល  ពី ព្រកឹ ថ្ង្រ  ព្រហស្របតិ៍  នៅ ព្រដំ្រន ស្រកុ សូ៊ង៉្រ  កូឡុក ។ BKP

ក្រុង វា៉ា សុីន តោនៈ  សមាជិក 
សភា US ២ រូប  បាន ប្រេកាស      
ពី ការ រៀប ចំ ស្រេចក្តី ព្រេង ច្រេបាប់ 
មួយ  ដោយ បាន អំពាវ នាវ ឲ្រេយ 
មាន នីតិវិធី ជា បន្ត បនា្ទោប់  ដើម្រេបី 
ដកឹ ជញ្ជនូ ជនំយួ មនសុ្រេសធម ៌ទៅ 
កាន់ ប្រេទ្រេស ខង ជើង។ 

ស្រេចក្តី ព្រេង ច្រេបាប់  ដ្រេល ត្រេូវ 

បាន គ្រេចាតទ់កុ   ថា  ជា ការ ធ្វើ ឲ្រេយ 
ច្រេបាប់ ជំនួយ មនុស្រេស ធម៌ កូរ៉្រេ - 
ខងជើង ល្អ ប្រេសើរ ឡើង  ត្រេូវ 
បាន ប្រេកាស  ដោយ  លោក 
ស្រេន  អ្រេដ មា៉ាក គី និង លោក  
អាន ឌី  លីវីន កាល ពី ថ្ង្រេ ចន្ទ ។

លោក មា៉ាក គី   ជា សមាជិក ន្រេ 
អន ុគណៈ កមា្មា ធកិារ អាសុ ីខង 

កើត ន្រេ គណៈ កមា្មាធ ិការ ទនំាក-់ 
ទំនង ការ បរ ទ្រេស ព្រេឹទ្ធ សភា 
បាន ថ្ល្រេង នៅ ក្នុង ស្រេចក្តី ថ្ល្រេង - 
ការណ៍ មួយ  ដ្រេល ត្រេូវ បាន គ្រេ 
បង្ហោះ លើ គ្រេហ ទំព័រ របស់ 
លោក ថា៖ «ខ្ញុ ំជឿ ជាក ់យ៉ាង មតុ- 
មាំ ថា  សមា្ពាធ ជា ច្រេើន  ពិត ជា 
ចាំបាច់ ក្នុង ការ គំទ្រេ ទំនាក់ - 
ទំនង ការ ទូត របស់ យើង ជា- 
មួយកូរ៉្រេ ខង ជើង  ដើម្រេបី ធ្វើ ឲ្រេយ 
ប្រេជាជនអាម្រេ រិក ទទួល បាន  
សុវត្ថិភាព ពី របប លោក គីម   »។ 

លោក បាន ថ្ល្រេង ថា៖ « ប៉ុន្ត្រេ 
យើង មិន ត្រេូវរា រាំង  ទ្រេ  នៅ ព្រេល 
អ្នក ផ្តល់ ជំនួយ មនុស្រេសធម៌ មិន 
គិត ពី ផល ប្រេយោជន៍   បាន 
ស្វះស្វ្រេង ផ្តល់ ឱកាស ដល់ 
ប្រេជាជន កូរ៉្រេខងជើង ប្រេឆាំង 
នឹង ភាព អត់ ឃ្លាន  និ ង ជំងឺ ឆ្លង 
បណា្តាល ឲ្រេយ មនុស្រេស សា្លាប់ ច្រេើន  
ដោយ បាន បន្ថ្រេម ថា  កម្ម វធិ ីដាក ់
ទណ្ឌ កម្ម  មនិ ទទលួ បាន ជោគ- 
ជ័យឡើ យ ៕ Yonhap/PSAលោក ស្រន  អ្រដ ម៉ាក គី ថ្ល្រង  នៅក្នុងសភានាព្រល កន្លងទៅ។ Yonhap

សមាជិកសភាអាម្ររិករៀបចំស្រចក្តពី្រង-
ច្របាប់ដើម្របីបញ្ជនូជំនួយមនុស្រសធម៌ទៅកូរ៉្រខាងជើង

ក្រុមកម្មករថ្ររាប់រយនាក់មកពីប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសីុឈរ-
តម្រង់ជួរគា្នាដើម្របីឆ្លងកា ត់ព្រំដ្រនត្រឡបម់កស្រុកវិញ



ហុង រស្មី

កពំងឆ់្នាងំ: សកម្មភាព ធ្លាប ់ ជបួ ជុ ំគ្នា 
អ៊ូអរ រទេះ គោ   ទិដ្ឋភាព គោ  ដេក  ឈរ  
ចេូ ង ចេង ពេញ ដង ផ្លូវ  និង ស្នាម 
ញញមឹ    ពពេយ  ព ីបេជា សមាគម   រទេះ- 
គោ កពំង ់តេឡាច  លើ  ដេល  រកីរាយ នងឹ  
ដឹក ជញ្ជូ ន ភ្ញៀវ  ទេសចរពី នាវា កមេសាន្ដ  
ជិះ  ល ើ រទេះ សឡី ឆ្លង កាត់ ភូមិ ឋាន 
ឆ្ពោះ ទៅ  កាន់ អារាម បុរាណ  ពេល នេះ 
បេ ជា ទទេ ស្អាត ។ 

កំពង់ផេ គ្មាន នាវា ចូល ចត  រទេះ 
សឡ ីតេវូ បាន ទកុ ចោល នៅ កេម ផ្ទះ 
នៅ  កៀន របង  និង កេយ ផ្ទះ ដោយ 
គ្មាន  ការ យកចិត្ដ ទុក ដាក់ សុខ ទុក្ខ 
របស ់  វា ។ ស្នាម ញញឹម និង ការ រៀន 
បញ្ចេញ សំឡេង ពាកេយ ពេនច៍ ភាស 
អង់គ្លេស តិច  តួច  ក៏ប្ដូរ មក ជា សំឡេង 
ពពាយ នាយ លក់ គោ ជា ថ្នូរទឹក បេក់ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព ។ 

សកម្មភាព ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បរទេស  តេូវ បាន បញ្ចប់ ទាំង សេុង  
កេយ  ពី រដា្ឋាភិបាល បេកាស បិទ ពេំ- 
ដេន   គោក ទឹក និង អាកាស បណ្ដោះ- 
អាសន្ន   កាលពី ដើម ខេ មីនា ដោយ 
មាន  ការ បារម្ភ ចំពោះ ការ រីក រាល ដាល 
នេ វីរុស កូរ៉ូណា ខណៈ  កម្ពុជា រក ឃើញ 
ទេសចរ បរទេស ផ្ទុក ជំងឺ កូវីដ១៩ លើ 
នាវា កមេសាន្ដ Viking Cruise។ 

លោក តឹក ទេើង បេធន សមាគម  
រទេះ គោកំពង់ តេឡាច លើ បាន បេប់ 
ភ្នំពេ ញ  ប៉ុស្ដិ៍   ថា៖ « កេយ ពេល បិទ 
ទេស ចរ តាម ផ្លូវ ទឹក មក គោ បេមាណ 
១៤០កេបាល   របស់ បេជាសមាគម 
រទេះ គោ យើង  អត់ មាន ដំណើរ ការ អ្វី 
ទាំង អស់ ពីពេះ គោ អូស រទេះ ទាំង- 
នេះ តេូវ បាន រៀបចំ ឡើង សមេប់ តេ 
ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ ទេសចរ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

លោក ទេើង ដេល តេងតេ ដឹក នាំ 
បេជា សមាគមដឹក ភ្ញៀវ ទេសចរ ឲេយ 
ទទលួ បាន បទពសិោធ ជិះ រទេះ គោ ខ្មេរ   
យ៉ាងតិច ៣ជើង ក្នុង ១ ថ្ងេ  បាន ឲេយ 
ដឹងថា ៖ « អ្នក ភូមិ បាន លក់ គោ របស់ 
ខ្លនួ ស្ទើរ តេទាងំ អស ់ទៅហើយ  ពពីេះ 
កេពី ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ  គោ លេង តេូវ 
បាន បេើ អូស នង្គ័ល ទៀត ហើយ »។ 

តំបន់ កសិទេសចរណ៍ សង្កាត់ ជេវ 
ក្នុង កេុង សៀមរាប ធ្លាប់ ទទួល ភ្ញៀវ 
១  ថ្ងេ ចន្លាះ ពី ៣៥០ ទៅ ៤០០នាក់  
កេម សកម្មភាព កមេសាន្ដ ប្លេក ៗ  ដចូជា 
ការ ដើរ ផេសារ ទសេសនា សលារៀន បេះ- 
បោច បន្លេ បង្ការ ចម្អនិ ម្ហបូ  មើល សត្វ- 

ស្លាប  ទទួល ទាន អាហារ រួម គ្នា និង ការ - 
ជិះ រទេះ គោ តេច់ចរ តាម ភូមិ  ក៏ តេូវ 
ផ្អាក ដោយសរតេ ការរាតតេបាតនេ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ នេះ ផង ដេរ ។ 

លោក កេូច លី បេធន សមាគម 
មជេឈ មណ្ឌល ព័ត៌ មាន សហ គមន៍  

(IIC) នេ សហគមន ៍កសទិេសចរណ ៍
សង្កាត់ ជេវ បាន បេប់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា ៖   «ពី ពេឹក ពេលឹម ភ្ញៀវ តេូវបាន 
អញ្ជើញ ឲេយ ទៅ ទសេសនា សត្វ ស្លាប ហើរ 
ព ីតបំន ់នានា មកទ ំលើ វាល សេ បេតង 
ខ្ចី  ពិសេស បឹង ពារាំង មករក ចំណី 

ដោយ សេរី  គ្មាន  ការ រំខាន ឬញំា ញី 
ជីវិត អ្វី ឡើយ។ កេយ មក  រទេះ គោ 
នឹង ចូល ខ្លួនមក ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ ចូល 
ភមូឋិាន បេជា ជន រចួ សចំត កេបេរ ចមា្ការ 
ចេបារ ដំណាំ ជាប់ផ្ទះ សំបេង  ទុក- 
ឱកាស ឲេយភ្ញៀវ ដើរ ទៅ មើល ទិដ្ឋភាព 

ការ  រស់ នៅ សេុក ជនបទ»។
ក្នុង ១ ថ្ងេៗ រទេះ គោ ចន្លាះ ពី ២០ 

ទៅ ៣០នឹម មាន ភារៈ ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ 
ជិះ  កមេសាន្ដ តាម ផ្លូវ រទេះ ខា្វាត់ ខ្វេង តាម 
ភូមិ ឋាន នានា ក្នុង សហគមន៍ សង្កាត់ 
ជេវ  ដើមេបី ឲេយ ភ្ញៀវ បាន ឃើញ នូវ ទិដ្ឋ-
ភាព  រស់ នៅ របស់ អ្នក ភូមិ ។ 

យ៉ាង ណាមិញ ចំពោះ ការ ចិញ្ចឹម 
សត្វ  គោ លក្ខណៈ គេួសរ របស់ សហ-
គមន៍ នានា ទូទំាងបេទេស  កេ ពី អត្ថ-  
បេ យោជន៍   នេ ការ ដឹក ជញ្ជូន ភ្ញៀវ- 
ទេសចរ  ឲេយ ទទលួ បាន បទពសិោធធ្វើ- 
ដំណើរ  បេប បេពេណី  សត្វ ពាហនៈ 
ទាំង នេះ ក៏ តេូវ បាន លក់ យក សច់ ជា 
អាហារ ផង ដេរ។ 

លោក  តឹក ទេើង   បាន អះអាង ថា 
អ្នក  ភមូ ិគ្មាន លទ្ធភាព បន្ដ ចញិ្ចមឹ សត្វ- 
គោ ធំ ៗ   នៅ ផ្ទះ ដោយ គ្មាន បេយោជន៍  
បានទេ  ពួកគេ មាន តេ វ៉េ ចេញ ទៅ ឲេយ 
កុង  សុី កាប់ សច់ លក់ ជា ថ្នូរ នឹង បេក់ 
មួយ  ចំនួន សមេប់ ការ ចាយ បេចាំ ថ្ងេ  
និង ទិញ កូន គោ ចិញ្ចឹម បន្ដ ទៀត។ 

បេធន សមាគម រទេះ គោ  ដេល មាន 
ការ ចលូ រមួ ព ីពលរដ្ឋ ២ភមូ ិគ ឺភមូ ិអ្នក- 
តា ហាន និង ភូមិ កំពង់ តេឡាច លើ 

ពលរដ្ឋសហគមន៍នៅតែចិញ្ចមឹកូនគោរំពឹងឆាប់បាន
បន្តបែពែណីបររទែះដឹកភ្ញៀវទែសចរទសែសនាតាមភូមិ

សហគមន៍ កសិទេសចរណ៍ សង្កាត់ជេវ ធ្លាប់មានរទេះគោ ចន្លាះពី ២០ ទៅ ៣០ នឹម ដឹកភ្ញៀវទេសចរ ជិះ កមេសាន្ត តាមភូមិឋាន។ រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ពលរដ្ឋ អាចចិញ្ចឹមកូនគោ តេៀម តេឡប់ ទៅ បមេើទេសចរណ៍ ប៉ុន្តេ រទេះគោ ទុកចោល អាច ពុកផុយ ។ រូបថត លាង ផន់ ណារា៉ា

ផេសាយរៀងរាល់ថ្ងេសុកេ  
ទូរស័ព្ទ:  ០៧៧ ៧៩១  ៩៨៩

ថ្ងេសុកេ ទី១៧ ែខមេស ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ 
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បានបន្ត  ថា ៖ « គោ គេប់ គីឡូ ចន្លាះ  ពី 
៣០០ ទៅ ៤០០គឡីកូេម  មាន  តម្លេ  
បេមាណ ៥០០ដុលា្លារ  ហើយ  ជា រួម  
គោ ១ នឹម យើង អាច ទទួល ចំណូល 
បាន បេមាណ ១០០០ដុលា្លារ »។ 

លោក ទេើង ដេល ចិញ្ចឹម គោ ១ 
នឹមខ្លួន ឯង ផង នះ បាន ឲេយ ដឹងថា 
កូន  គោ អាច តេូវ ការ ពេល វេលា ធំធត់ 
ចន្លាះ  ពី ១ឆ្នាំ កន្លះ ទៅ  ២ឆ្នាំ  ទើប 
អាច គេប់ គីឡូ សមេប់ លក់ ។ 

កេពី សមាគមរទេះ គោកំពង់តេ-
ឡាចលើ នងិ ជេវ នៅ មាន សហគមន ៍ 
និង រីសត ក្នុង សេុក ជា ចេើន ទៀត បេើ 
ជំនិះរទេះ គោ  បេពេណី  រទេះ កេបី ដឹក 
ភ្ញៀវ ជិះ លេង កមេសាន្ដ តាម ភូមិ ឋាន  នេ 
សហគមន៍   ដោយ ជួយ ផេសព្វ ផេសាយ 
វបេបធម៌ បេពេណី និង លើក កម្ពស់ 
ការងរ ដល់ សហគមន៍ ផង ដេរ ។ 

យ៉ាង ណាមិញ  រទេះ គោ  កេពី  ការ - 
ដកឹ ភ្ញៀវ ទេសចរ ទៅ លេង វត្ដ ពោធរិកុា្ខា-
រាម ឬ វត្ដ កំពង់ តេឡាច លើ   ដេល មាន 
អាយុ ចំណាស់ ជាង ១០០ឆ្នាំ  វា មិន 
តេវូបាន យក ទៅ បេើ បេស ់ក្នងុ ជវីភាព 
បេចាំ ថ្ងេ ឡើយ ។ ដូច្នេះ រទេះ គោ មាន 
តេ តេូវ មា្ចាស់ ទុក ចោល  ដេល អាច 
បេឈម នងឹ ការ ពកុ ផយុ  ទមេ ំតេ មាន 
ឱកាស បាន ដឹក ភ្ញៀវ ជា ថ្មី។ 

សមាគម រទេះ គោ កពំង ់តេឡាចលើ 
ដេល បាន បង្កើត ឡើង ជិត ២ទស- 
វតេសរ៍ មក នេះ  ធ្លាប់ អភិរកេស បេពេណី  
ពីបរម  បុរាណ  ដោយ ការ ផេសព្វ ផេសាយ 

វបេបធម៌ ដល់ ភ្ញៀវ ទេសចរ ជាតិ និង 
អន្ដរជាតិ  ជា ថ្នូរ នឹង បេក់ ចំណូល 
តក់ៗ   ពី វិស័យ ទេសចរណ៍ ។

ភ្ញៀវ ទេសចរ ពេល ឡើង ពី នាវា 
កមេសាន្ដ  ដេល ភាគ ចេើន ធ្វើ ដំណើរ មក 
ពី បេទេស  វៀតណាម ឆ្លង កាត់ ពេំដេន 
ក្អម សំណរ  រាជ ធនី ភ្នំពេញ កំពង់- 
តេឡាច លើ  នេ ខេត្ដ កំពង់ ឆ្នាំង រួច បន្ដ 
ដំណើរ ទៅកាន់ បឹង ទន្លេសប នេ ខេត្ដ 
ពោធិ៍សត់ និង បាត់ដំបង   មុន បក 
ដំណើរ វិល វិញ ។ 

លោក តឹក ទេើង បាន និយយ ថា ៖ 
« ទោះ បីជា កេុម បេជា សមាគម យើង 
ទទួល បាន បេក់ កមេ បេមាណ តេ ៤ 
ទៅ ៥ដុលា្លារ  សមេប់ រទេះ គោ ១ 
យ៉ាង ណាកដ៏ោយ ក ៏យើង រកីរាយ នងឹ 
ការ នាំ ភ្ញៀវ បរទេស ឲេយ ទទួល បាន នូវ 
បទពិសោធ  ជិះរទេះ គោ បុរាណ និង 
បាន  ឃើញ អារាម  ជាង ១០០ឆ្នាំ  
ហើយ យើង អាច ទទួល បាន នូវ  បេក់- 
ធីប ផង ដេរ។ ភ្ញៀវ ខ្លះ ដេ ទូលាយ  និង 
អាណិត សេឡាញ់ យើង ពួកគត់ ឲេយ 
ធីប យើង ពី ១០ ទៅ ២០ដុលា្លារ »។ 

ជាមួយ សំឡេង បេប អស់ សងេឃឹម  
បេធន សមាគម រូប នេះ បាន បន្ដថា ៖ 
« បើ យើង អត់ បាន ដឹក ភ្ញៀវ ទេ យើង 
ដចូ បាត ់ដេ មា្ខាង អ៊ចីងឹ  ពពីេះ ចណំលូ 
មួយ  ផ្នេក ធំ  យើង ទទួល បាន ពី វិស័យ 
ទេសចរណ ៍ហើយ វបេបធម ៌ជិះ រទេះ គោ 
អាច នឹង មាន ការ បាត់ បង់ បន្ដិច ម្ដង ៗ   
បេសិនបើ វិស័យ ទេសចរណ៍ នៅតេ 

បន្ដ រ ង ផល ប៉ះពាល់ »។ 
ថ្វីដេបិតតេ មាន ការ បារម្ភ ចំពោះ ការ- 

ពុក  ផុយ នេ រទេះ សឡី ដេល តេូវបាន 
ទកុ  ចោល យរូ  ដោយ មនិ កណំត ់ពេល- 
វេលា ដំណើរ ការ ឡើង វិញយ៉ាង ណា ក៏- 
ដោយ ក៏ បេជា សមាគម រទេះ គោ កំពង់- 
តេឡាច  លើ នៅតេ បន្ដ ការ ចិញ្ចឹម កូន- 
គោ  ឲេយ ឆប់ រីក ធំ ធត់ សមេប់  អូស- 
ទាញ រទេះ ជនូ ភ្ញៀវ ទេសចរ  ពេល បើក 

រដូវ កាលទេសចរណ៍ ជា ថ្មី ។ 
លោក តឹក ទេើង បេធន សមាគម  

រទ េះ  គោកំពង់ តេឡាច លើ ស្ថិត នៅ 
ចមា្ងាយ  ៦០គីឡូម៉េតេ បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖ «កូន គោ នឹង កា្លាយ ជា គោ ជំទង់ 
ពេញ កមា្លាងំឡើងវញិកេយ រយៈ ពេល  
១ ទៅ ២ឆ្នាំ ។ ប៉ុន្ដេ រទេះ ដេល ទុក- 
ចោល យូរ អាច នឹង ខូច ខាត  ហើយ ការ- 
ជួស ជុល  និង ផលិត ថ្មី អាច ចំណាយ 

បេក់ ខ្ពស់ »។ 
លោក និយយ បេកប ដោយ ក្ដី- 

សងេឃមឹ ចងុ កេយ ការ លបំាក ទាកទ់ង 
នងឹ ជងំ ឺ រាត តេបាត នេះ នងឹ ផតុ រលត ់ក្នងុ 
រយៈ  ពេល  ដ៏ ខ្លី ខាង មុខ  ហើយ វិស័យ 
ទេសចរណ ៍នងឹ រស់ ឡើង វញិ ក្នងុ ពេល 
ឆប់ ៗ   នឹង អា លលោក និង បេជា- 
សហគមន៍ មាន ឱកាស ដំណើរ ការ 
រទេះ គោ ឡើង វិញ ៕
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អ្នក ភូមិ ធ្លាប់ តេ រៀបចំ រទេះគោ ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវទេសចរ ជិះ ទសេសនា អារាម និងភូមិឋាន នៅ ទឹកដី ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង   ។ រូបថត ហុង មិនា

ធនាគរ  ជេ តេស់ រ៉ូយ៉ាល់ (J Trust Royal 
Bank)  បានធ្វើ យទុ្ធនា ការថេទា ំសខុភាព រយៈពេល 
២ ថ្ងេ ដើមេបី ជួយ ដល់ កេុមគេួសរ ដេល ខ្វះខាត នៅ  
ទីកេុង ភ្នំពេញ ឲេយ ទទួលបាន សមា្ភារ ដើមេបី ការពារ  ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ។ 

 នាយក បេតិបត្តិ ធនាគរ  ជេ តេស់ រ៉ូយ៉ាល់ បាន 
ចុះ ទៅកាន ់សង្កាត ់មយួចនំនួ ក្នងុ ទកីេងុ ភ្នពំេញ នងិ 
បាន ជួប ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន នៅ សង្កាត់ 
តេពាំង កេសំង ចេំង ចំរេះ  ស្វាយ បា៉ាក  និង សង្កាត់ 
ស្ទឹងមានជ័យ ។ 

 ក្នុងអំឡុងពេល យុទ្ធនាការ ដេល បាន ធ្វើឡើង 
កាលពី ថ្ងេទី ៩-១០ ខេមេស មានការ ផ្តល់ សមា្ភារ 
ថេទាំ សុខភាព ដោយ ឥតគិតថ្លេ  ដើមេបី ទប់ស្កាត់ ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ដោយ សមា្ភារ ទាំងនះ មានដូចជា មា៉ាស់ 
អាល់កុល លាងដេ សប៊ូ កមា្ចាត់ បាក់តេរី តេូវបាន 
បេគល់ ដល់  បេជាពលរដ្ឋ មូលដា្ឋាន ។ 

 សង្កាត់ នីមួយៗ ទទួលបាន មា៉ាស់ ចំនួន ១ មុឺន 
មា៉ាស់ សប៊ូ កមា្ចាត់ បាក់តេរី ៥ កេស ធំៗ ទឹក - 
អាល់កុល លាងដេ ១៥០ លីតេ និង អាល់កុល ដប 
ចំណុះ ៥០០ មី ល្លី លី តេ ចំនួន ៣០០ ដប ។  

 ធនាគរ បាន ស្វេងរក ការគទំេ ព ីមន្តេសីង្កាត ់ដើមេប ី
ធនាថា  គេួសរ ដេល ខ្វះខាត នៅក្នុង សង្កាត់ របស់ 
ពួកគេ បានទទួល សមា្ភារ ចាំបាច់ ដើមេបី ជួយ ការពារ 
ពួកគេ ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 កិច្ចខិតខំ បេឹងបេង នេះ គឺជា ផ្នេក មួយ នេ គំនិត 
ផ្តចួផ្តើម ការទទលួ ខសុតេវូ សង្គម របស ់កេុមហ៊នុនេ 
ធនាគរ ជេ តេស ់រ៉យូ៉ាល ់ដើមេប ីឲេយ បាន ដល ់សហ-
គមន៍ ក្នុងអំឡុងពេល មាន វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ នេះ ៕ 

Ad
ve
rt
o
ri
Al

ធនាគារជេតេស់រូ៉យ៉ាល់ជួយគេសួារកេកីេដើម្ីបទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩នៅរាជធានីភ្នពំេញ



ថ្ងៃ១០រោចខៃចៃតៃឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៣តៃវូនឹងថ្ងៃសុកៃទី១៧ខៃមៃសាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទលួទានមានផលចណំ្រញ
យ៉ាងគាប់ចិន្តា។សុខភ ពផ្លូវ-
កាយរងឹបុងឹល្អនងិមានអារម្មណ៍

ស្រស់ថ្លាគួរជាទីម្រត្រីពសីណំាក់អ្នកផងទាងំពងួ
និងមានសមត្ថភពអាចបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិត
ទៅរកវឌ្រឍនភពន្រអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ។ រីឯបញ្ហា-
ស្ន្រហាគឺមានការស្វ្រងយល់ចិត្តគា្នាបានយ៉ាងល្អ
និងមា នការអធ្រយាស្រ័យគា្នាល្អទៅវិញទៅមក។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីមធ្រយម។ ទឹកចិត្តនឹងប្រកប-
ដោយក្តមី្រត្តាច្រើនខណៈការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយមានការ-
ទទួលរាកទ់ាក់ច្រើនត្រក៏រំពឹងចំា

ប្រយោជន៍ពីអ្នកជាក់ជាពំុខានឡើយ។ម្រយា៉ាងវិញ-
ទៀតប្រយ័ត្នចាញ់កលគ្រនៅក្នងុជំនួញជួញប្រ
ផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តសី្ន្រហាប្រយ័ត្នមានអ្នកទី៣ចូល-
ជ្រៀតជ្រកនិងគួរបង្កើននូវភពស្មោះត្រង់ចំពោះ
គា្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងរលូនទើបជាការល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយយស្តីគឺ
ច្រើនពោលពាក្រយពិតទៅកាន់អ្នក-
ផងគា្នា។ ចំពោះមុខរបររកទទួល-
ទានននបានផលចំណ្រញយ៉ាង

គាប់ចិត្តធ្វើឲ្រយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកមានសម្ទះុខា្លាងំ
ឡើងនៅក្នងុការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗ ការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថភិពល្អ។ រីឯ
បញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍គឺមានភពល្អកូល្អនិជាមួយ
គា្នាធម្មតនិងគា្មោនភពរកំារកូសនោះឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តប្រកបទៅដោយក្តីម្រត្តា-
ករុណាចំពោះគា្នាទៅវិញទៅមក
បានយ៉ាងល្អ។ រីឯស្រចក្តីស្ន្រហា

គូស្ន្រហ៍នឹងប្រកបដោយភពផ្អ្រមល្ហ្រមចំពោះ
គា្នាផងដ្ររ។ការប្រកបរបររកទទលួទានផ្រស្រងៗ 
បានផលលើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅ
ទីននត្រងត្រទទួលបានសុវត្ថិភព។ចំណ្រកឯ-
ឯលាភសកា្ការៈវិញបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។

រាសីស្រតុចុះ។ចំពោះលាភសកា្ការៈ
ផ្រស្រងៗ នោះនឹងបានដោយសារត្រ
ការប្រងឹប្រង និងព្រយាយមខា្លាងំ។
ថ្ង្រន្រះទឹកចិត្តរបស់់លោកអ្នកខ្វះ-

ភពមា្ចាស់ក្នងុការសម្រចចិត្តជាពិស្រសទាក់ទង
កា រប្រកបរបរទទួលទានផ្រស្រងៗ។ហ្រតុន្រះអ្នក
គប្របីពិគ្រះយោបលគ់ា្នាឲ្រយបានច្រើន មុននឹង-
សម្រចចិត្តអ្វណីាមួយកំុឲ្រយរងនូវគ្រះថ្នាក់។ រីឯ
ការទៅទីជិតឆ្ងាយវិញត្រវូប្រងុប្រយ័ត្នខា្លាងំ៕

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចំពោះបញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍អ្នកទំាង២មានការ-
អធ្រយាស្រយ័គា្នានិងច្រះផ្ដល់ភពផ្អ្រម-
ល្ហ្រមឲ្រយគា្នា។បញ្ហាសុខភពផ្លវូកាយ
មំាមួនសុខភពផ្លវូចិត្តស្រស់ថ្លាគា្មោន-

សៅហ្មង។ការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗនឹងទទួល-
បាននូវជោគជ័យប្រកបដោយសុវត្ថភិពល្អ។ រីឯ-
លាភសកា្ការៈវិញនឹងបានផលយ៉ាងគាប់ចិត្តនិង
មានការជួយជ្រមជ្រងពីញាតិមិត្តផងដ្ររ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយយស្តី
ប្រកបទៅដោយវិចារណញ្ញាណ-
លោកអ្នកមានសមត្ថភពនៅក្នុង
ការសម្រចកិច្ចការផ្រស្រងៗបាន

ដោយឆន្ទៈមោះមុតកា្លាហាននិងប្រកបទៅ-
ដោយឧត្តមគតិ។បើជាអ្នកប្រកបរបររកទទួល-
ទានននបានផលតបស្នងគា ប់ចិត្ត។ថ្ង្រន្រះ
គួរត្រចំណាយព្រលវ្រលាផ្តល់ភ ពកក់ក្តានៅ
ក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្រយបានច្រើនកាន់ត្រល្អខា្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបានផលល្អ-
បង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។ រីឯលាភសកា្ការៈ
នឹងបានភគផលដោយសារមាន

ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រ។ការយត្រទៅកាន់
ទីជិតឆ្ងាយនននឹងទទួលបាននូវការរាក់ទាក់
សា្វាគមន៍ច្រើនដ្ររ។ចណំ្រកឯស្រចក្តសី្ន្រហាវញិ
គឺទាមទារឲ្រយមានការយលច់តិ្តគា្នានងិច្រះអធ្រយា-
ស្រ័យចំពោះគា្នាឲ្រយបានច្រើនទើបជាការល្អ។

រាសីស្រុតចុះខា្លាំង។ថ្ង្រន្រះអ្នកមាន
ស្រចក្តីព្រយាយមខា្លាំងកា្លាប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយកមា្លាំង-
កាយជាងប្រជា្ញា។ ចំពោះការងារដូច-

ជាការប្រកបរបររកទទលួទានផ្រស្រងៗអាចប្រឈម
ទៅនឹងការខាតបង់ច្រើនដូច្ន្រះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។
ការនយិយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរាយមាយដ្រល
ឥតប្រយោជន។៍ចណំ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវញិសម្របូរ
ត្ររឿងរកាំរកូសក្នុងចិត្តខា្លាំងឥតស្រកស្រន្ត។

រាសីស្រុតចុះខា្លាំង។ការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីននត្រូវប្រយ័ត្នជាទី-
បំផតុបើពំុនោះទ្រអ្នកច្របាស់ជាត្រវូ
ទទួលរងមហន្តរាយជាក់ជាពុំខាន

ឡើយ។ត្រវូប្រយត័្នប្រយ្រងចពំោះរឿងនយិយ-
ស្តីដ្រលឥតប្រយោជន៍និងគួរត្ររំព្រពិចារណា
ពីផលប្រយោជន៍កុំបណ្តោយទៅតមក្តីទោសៈ
របស់ខ្លួនឲ្រយសះ។ចំពោះការបំព្រញការងារ-
ផ្រស្រងៗវិញហាក់មានការធ្វ្រសប្រហ្រសខា្លាងំ។

រាសីស្រុតចុះ។សុខភពផ្លវូកាយ
ត្រវូបៀតបៀនដោយជងំឺបណា្តោល
ឲ្រយទកឹចតិ្តអ្នកមាននវូភពច្របកូ-
ច្របល។់ចណំ្រកស្រចក្តីព្រយាយម

ក៏មានការធ្លាក់ចុះនងិសមត្ថភពក្នងុការបពំ្រញ
ការងារត្រវូធ្លាក់ចុះដ្ររគឺខ្វះសមត្ថភពសម្រច-
ចិត្ត។ចំពោះការប្រកបរបររកទទួលទាននន
វិញអាចមានការខាតបង់។ រីឯស្រចក្តីស្ន្រហា
ច្រើនត្រខ្វះភពកក់ក្តាឲ្រយគា្នានិងរកាំរកូស។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទានននបានផលល្អ-
ប្រសើរ។ រីឯការបំព្រញកិច្ចការ
ននសម្រចទៅដោយភព-

រលូនល្អ។ លោកអ្នកមានអំណយផលល្អនៅ
ក្នុងការប្រើមនុស្រស ឬច្រះបងា្ហាត់បងា្ហាញកិច្ចការ
ផ្រស្រងៗគឺមានវោហារស័ព្ទល្អ។ចំពោះទឹកចិត្ត
ប្រកបទៅដោយស្រចក្តីកា្លាហាននិងមានការ-
សម្រចចិត្តដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
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AFC រំពឹងអាចបញ្ចប់រដូវកាលបាល់ទាត់តាមគម្រោង
ក្រងុ គូឡាឡំាពួ: មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់ មួយរូប 

បាន បៃប់  AFP ថា  កម្មវិធី  បៃកួត បាល់- 
ទាត់ សំខាន់ ៗ   បៃចំា ទ្វបី អាសីុ នឹង នៅ តៃ 
បន្ត ដំណើរ  របស់ ខ្លនួ  នៅ ឆ្នា ំនៃះ ទោះ ជា 
មាន ការ រាត តៃបាត ពី វី រុស កូរូ៉ណា  និង បើ 
ទោះ ជា ការ បៃកួត តៃវូ ធ្វើ ឡើង ដោយ បិទ 
ទា្វារ ក៏ ដោយ ។ 

លោក  Windsor John អគ្គលៃខា- 
ធិការស ហព័ន្ធ បាល់ទាត់ អាសីុ (AFC) 
បាន និយាយ ថា  លោក មាន ជំនឿ ថា  
កម្មវិធី បៃកួត ទាំង កៃបខ័ណ្ឌ AFC 
Champions League និង AFC Cup 
នឹង តៃវូ បាន បញ្ចប់ សព្វគៃប់ ។

ពៃតឹ្តកិារណ៍ ទំាង២ ដៃល មាន ការ ចូល- 
រួម ពី   កៃមុ ទ្វបី អាសីុ អាសីុ កណា្ដាល  និង 
មជៃឈិម  បូព៌ា តៃវូ បាន ផ្អាក យា៉ាង ហោច 
ណាស់ រហូត ដល់ ចុង ខៃ មិថុនា ដៃរ កៃយ 
កើត មាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ វិស័យ 
កីឡា អាជីព នានា ទូទំាង សកល លោក  
គំាង ដំណើរ ទំាងអស់ ។

លោក  John បាន បៃប់ AFP ថា ៖ 
«ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃកួត ទំាង ២សមៃប់ឆ្នាំ 
នៃះ នឹង តៃវូ តៃ កើត ឡើង ។ យើង នៅ មាន 
ពៃល  ហើយ កាលបរិច្ឆៃទ ថ្ម ីសមៃប់ 
ការ បៃកួត បៃហៃល អាច ដឹង តៃមឹ ចុង ខៃ 
មៃសា » ។ 

ទោះបី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  លោក 
អគ្គ លៃខា ធិការ រូប នៃះ ក៏ មិនធ្វើ ការ 
បដិសៃធ ដៃរ ចំពោះ ការ បៃកួត  ដៃល អាច 
តៃវូ លៃង ដោយ អត់មាន អ្នក គំាទៃ   បើសិន 
នោះ ជាអ្វ ី ដៃល អាជា្ញាធរ សុខាភិបាល 
ចង់បាន ។ 

លោកបាន និយាយបន្ត  ថា AFC ប្ដៃជា្ញា 
ចិត្ត ក្នងុ ការ ធ្វើ ឲៃយ ពៃតឹ្តកិារណ៍ ទំាង២ បន្ត 
ទៅ មុខ ហើយ ហៃតុផល គឺ ១ជាការ - 
បៃកួត សមៃប់ វិស័យ កីឡា និង១ ទៀត 
ដើមៃបី បំពៃញ តាម  កិច្ចសនៃយា ដល់ មា្ចាស់ 
ពណិជ្ជកម្ម។

 ការ លើក របស់ លោក John បាន កើត 
មាន បនា្ទាប់ ពី  AFC កាល ពីថ្ងៃ អង្គារ 
បាន បៃកាស ពី ការ ផ្អាកជា បណ្ដាះ- 
អាសន្នរាល់ ការ បៃកួត ទំាងអស់ ដៃល 
គៃង មាន នៅ ខៃ ឧសភា និង មិថុនា 

ដោយសារ មាន ការ រីក រាល ដាល របស់ 
វីរុសកូរូ៉ណា ។ 

Champions League ដៃល ជា ការ- 
បៃកួត សមៃប់ កៃមុលៃខ ១ បៃចំា តំបន់ 
និងកៃប ខ័ណ្ឌ ទី ២ AFC Cup តៃវូ បាន 
ពនៃយារ ពៃល ទំាង ២ កាល ពី ខៃ មីនា 
ដោយសារ ការ រាត តៃបាត របស់ ជំងឺ ដៃល 
នំា  ឲៃយ រដា្ឋា ភិបាល ចៃញ ចៃបាប់រឹត បន្តងឹ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ។  

កម្មវិធី បៃកួត ធំ ទំាង ២នៃះ  កំពុង 
ស្ថតិ លើ ការ កំណត់ ពៃល  ដៃល កាន់ តៃ  

តឹង តៃងមួយ ដោយ ៣២ កៃមុ  សមៃប់    
Champions League តមៃវូ ឲៃយ  បៃកួត 
ចប់ បរិបូរ ៤ បៃកួត ទៀត ក្នងុវគ្គ សនៃសំ ពិន្ទ ុ
តាម ពូល  ក្នងុ ខៃ កក្កដា មុននឹង  បៃកួតវគ្គ  
ចាញ់ធ្លាក់  ដៃល តៃូវបាន លុប ចោល 
ហើយគៃងនឹងចាប់ ផ្ដើមវិញ នៅខៃ 
សីហា ។   

ជាមួយ គា្នា នៃះ ដៃរ ការ បៃកួត វគ្គ សនៃសំ 
ពិន្ទ ុក្នងុពូល សមៃប់ ពៃតឹ្តកិារណ៍ AFC 
Cup នឹង តៃវូ តៃ រួច រាល់ ឲៃយ បាន លឿន 
ផងដៃរ ពៃល ការ បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម ឡើង 

វិញ ។ រីឯ បៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ នៃ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
ទំាង ២ ដៃល ជាទមា្លាប់ តៃវូ ផ្អាក សិន ក្នងុ 
ខៃ កក្កដា ដើមៃបី បញ្ចៀស ពី អាកាស ធតុ  
ក្ដា បំផុត  នៅអាសីុ ឥឡូវ តៃវូ កំណត់ 
រៀប ចំ នៅ ខៃ វិច្ឆកិា។    

ការ បៃកួត លីក ក្នងុ សៃកុ នៅ តៃ មិន 
ទាន់ មាន សកម្មភាព នៅ ឡើយ ទៃ  ទូទំាង 
សកល លោក  ក្នងុ នោះ បៃទៃស ចិន  ដៃល 
ជា កន្លៃង វីរុស លៃច ឡើង ដំបូង គៃ ផងដៃរ 
តៃ វិស័យ បាល់ ទាត់  មិន ទាន់ មាន សញ្ញា 
កើត មាន វិញ ឡើយ បើ ទោះ ជា មាន 
សុទិដ្ឋនិិយម ថា  ជំងឺ នៃះ  ស្ថតិកៃម 
ការ គៃប់ គៃង បាន ក៏ ដោយ ។ 

ការ បិទទា្វារបន្តរបស់ បៃទៃស នៅ អាសីុ 
ដៃល បាន បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ក៏ 
បាន ប៉ះ ពល់ ផង ដៃរ ចំពោះ ការ  បៃកួត 
វគ្គជមៃះុ ចាញ់ ធ្លាក់  សមៃប់ កីឡាអូឡំា- 
ពិក រវាង កៃមុ ជមៃើសជាតិ នារីចិន និង 
កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ដៃល  ប្ដរូថ្ងៃ  ទៅ បៃកួត នៅ 
ថ្ងៃ ទី ១ និង ទី ៩ ខៃ មិថុនា វិញ ។    

ដោយ ឡៃក ការ បៃកួត វគ្គ ជមៃះុ ផ្នៃក 
បុរស  សមៃប់ពៃតឹ្តកិារណ៍ World Cup 
ឆ្នា ំ២០២២ និង Asian Cup ឆ្នា ំ២០២៣ 
តៃវូបាន ផ្អាក មុន នឹង មាន ការ បៃកាស 
របស់ AFC នៅ ថ្ងៃ អង្គារ។   

វិស័យ បាល់ ទាត់ បៃចំា ទ្វបី អាសីុ  ជា 
អ្នក រង គៃះ ផ្នៃក កីឡាដំបូង គៃ ពៃះ តៃ 
ការ រាល ដាល របស់ វីរុស កូរូ៉ណា មុន  
ពៃតឹ្តកិារណ៍ នានានៅទ្វបី អឺ រុ៉ប ក្នងុ នោះ 
មាន ទំាង កម្មវិធី Euro ឆ្នា ំ២០២០ ផង 
និង ទ្វបី  ផៃសៃង ៗ   នៃ ពិភពលោក  រង 
ផល ប៉ះ ពល់ ដូច គា្នាដៃរ  ៕   AFP/VN 

   ឈន ណន

ភ្នពំ្រញៈ  ការ បៃកួត ដ៏កមៃ មួយ រវាង 
អ្នក លៃង កៃបាច់ ជង្គង់ ឡុង សុភី និង ឡៅ 
ចន្ទៃ នឹង តៃវូបាន រៀបចំ ឲៃយមាន ឡើង 
នៅ លើ សង្វៀន CNC នា ពៃលប់ ថ្ងៃ 
សៅរ៍នៃះ ហើយ  ការជួប គា្នា របស់ អ្នក ទំាង 
២ ពិតជា មានការ ចាប់អារម្មណ៍ ខា្លាងំ ពី 
សំណាក់អ្នក គំា ទៃ។

នៅក្នងុការ បៃកួត នៃះ ឡៅ ចន្ទៃ មាន 
ភារកិច្ចសងសឹក  ឡុង សុភី ជំនួស វងៃស 
វិឆ័យ ដៃល ទើប ចាញ់ សុភី ទំាង មិន 
អស់ ចិត្ត  កាល ពីសបា្តាហ៍ មុន ខណៈការ- 
សមៃច ឲៃយ ចាញ់ នោះ តៃវូបាន គៃ មើល 
ឃើញ ថា មានភាព លម្អៀង ពៃះ អ្នក 
មាន បៃៀប វងៃស វិឆ័យ បៃរ ជាអ្នក ចាញ់ 
ហើយ ជាមួយ គា្នា នៃះ ភាគី វងៃស វិឆ័យ 
បាន និយាយ ថា៖ « បើ មិន ឲៃយ គា្នា ឈ្នះ ក៏ 
គួរ ឲៃយ គា្នាស្មើ ដៃរ បុ៉ន្តៃ នៃះ បៃរជាឲៃយ អ្នក 
មាន បៃៀប ចាញ់ទៅ វិញ»។

 ទោះ បីជា យា៉ាង ណា ឡៅ សីុណាត 
ដៃល ជា បង បៃសុ  មានការ រំពឹង ថា ចន្ទៃ 
អាច សង សឹក ឲៃយ វងៃស វិឆ័យ បាន។ «ខ្ញុំ 
គិត ថា ការ បៃកួតនៃះ វា មិនអី នោះ ទៃ 
ពៃះ ក្នងុរដូវ កាល មាន វិបត្តជំិងឺ កូវីដ- 

១៩នៃះ ទំាង ខាង យើង និង ខាង គៃ ហ្វកឹ - 
ហាត់ មិនសូវ បាន ពៃញ ដូច គា្នា អី៊ចឹង អាច  
បៃកួតគា្នា បាន។

អតីតកីឡាករ ជើង ខា្លាំង ដៃល ធ្លាប់ 
បៃកួត ឈ្នះ ឡុង សុភី ចៃើនជាង ចាញ់ 
កាល ពី អតីតកាល រូប នៃះ បាន បន្ថៃម 
ថា៖ «ទោះ បីជា វងៃស វិឆ័យ ដៃលជា សិសៃស- 
ប្អនូ  ទើប ចាញ់ ឡុង សុភី បុ៉ន្តៃ  ឡៅ ចន្ទៃ 
មាន ភាពឆ្លាត វៃជាង វងៃស វិឆ័យ ពៃះ  គៃ 
អាច ផ្លាស់ប្តូរ បច្ចៃក ទៃស បៃកួត ទៅ 
តាមសា្ថានភាព ជាក់ស្តៃង បាន ល្អជាង 
វិឆ័យ  ហៃតុ នៃះ ខ្ញុ ំជឿ ថា ឡៅ ចន្ទៃ អាច 

យក ឈ្នះ ឡុង សុភី ដើមៃបី សង សឹកឲៃយ 
វងៃស វិឆ័យ បាន»។

ទោះ យា៉ាងណា ឡៅ សីុណាត បាន 
បង្ហើប ថា ការ បៃកួតនៃះ ពិតជា មាន ភាព 
តាន តឹង និងស្វតិ សា្វាញ  ពៃះ ឡុង សុភី 
មាន កល លៃបិច បៃកួតខ្ពស់  ហើយ កៃបាច់ 
ឆក់ឆ្វៃងសា្តា ំដោយ កណា្ដាប់ ដៃ និងកៃង 
របស់គៃ អាច នឹង ធ្វើ ឲៃយ ចន្ទៃ មានការ- 
ពិបាកក្នងុការ ចូល  វ៉ៃ ផងដៃរ បើទោះ បីជា 
កៃបាច់ ឡុង សុភី ទំាង នៃះ មិនសូវ មាន 
ទម្ងន់ ក៏ ដោយ តៃចៅ កៃម គៃ ផ្តល់ ពិន្ទុ 
ឲៃយ នៅ  ពៃល វាយ ចំគោលដៅ៕

ការ ប្រកួត ជម្រះុ ពាន AFC Cup 2020 រវាង ក្រមុ Bali United (ក្រហម) និងក្រមុ ព្រះខ័នរាជស្វាយ រៀង របស់ កម្ពជុា។ សហ ការី

ឡៅចន្ទ្រោឡើងសងសឹកសុភីជំនួសសិស្រោសប្អនូ

ឡៅ ចន្ទ្រ ត្រវូ ប្រឈម ជាមួយ កីឡាករ ជើងចាស់ សម្របូរ ល្របិច ឡុង សុភី។ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

ក្រងុ បុ៊យ ដាប៉្រស: បៃធន សហព័ន្ធ 
លើក ទម្ងន់អន្តរជាតិ   (IWF) លោក 
Tamas Ajan បាន លា លៃង ពី តំណៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ កៃយ ពី  មាន ការ ចោទ- 
បៃកាន់ ពី បទ ពុក រលួយ និង រំលោភ 
ចៃបាប់ ពិនិតៃយ សារធតុ ញៀន ដៃលការ- 
ចោទ នោះ មាន នៅ ក្នងុ ភាពយន្ត  ឯក- 
សារ មួយ កាល ពី ដើម ឆ្នា ំនៃះ។ 

បនា្ទាប់ ពី មាន ការ ចុះ ចៃញ នៃះ  លោក  
Ursula Papandrea ដៃល អង្គយុ 
ក អី បៃធន បណ្ដាះ អាសន្ន សិន បាន 
ឲៃយ ដឹង  ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស តាម វៃបសាយ 
របស់ ខ្លួន ថា ៖ «IWF សូម ថ្លៃង អំ- 
ណរគុណ ចំពោះ លោក    Tamas Ajan 
សមៃប់ ការ ធ្វើ តួនាទី បមៃើ កីឡា លើក 
ទម្ងន់ នៃះ រយៈពៃល  ជាង ៤ ទសវតៃសរ៍ 
មក នៃះ  បុ៉ន្តៃ ឥឡូវ នៃះ យើង អាច  
ចាប់ ផ្តើម ការងរ ក្នុង ការ កំណត់ ផ្លូវ 
ថ្មមួីយ  ឆ្ពោះ ទៅ រក  ការ សមៃច បាន នូវ 
សកា្តានុពល ពៃញ លៃញ  នៃ កីឡា របស់ 
យើង » ។

សៃចក្ដី បៃកាស ដោយ សហព័ន្ធ 
ដៃលមាន មូល ដា្ឋាន  នៅកៃុង បុ៊យ- 

ដាប៉ៃស នៃះ អ្វ ីដៃល គួរ ឲៃយ កត់សមា្គាល់ 
នោះ  គឺ ថា  ការ សុើប អង្កៃត ឯករាជៃយមួយ 
កំពុង តៃ ដំណើរ ការ ជំុ វិញ ការ ចោទ- 
បៃកាន់  ដៃល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ទូរ- 
ទសៃសន៍ ARD របស់ អាល្លម៉ឺង់ ។   

ក្នងុ ចំណម បទ ចោទ បៃកាន់ ទំាង- 
ឡាយ រួម ទំាង រឿង សារធតុ បូ៉វ កមា្លាងំ 
ផង សៃចក្ដ ីរាយ ការណ៍ នោះ បាន ចោទ  
IWF ថា  បាន ផ្ទៃរ យក បៃក់ ចំនួន ៥ 
លាន ដុលា្លារ ជាសំណង ពី គណៈ- 
កមា្មាធិការអូឡំាពិក អន្តរជាតិ (IOC) 
ពក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី អត្តពលិក សញ្ជាតិ 
ស្វ៊សី ២រូប ដៃល បាន  តៃវូ ពិនិតៃយ 
តៃមឹ តៃលោក Ajan ។    

តៃ សមៃប់ លោក Ajan ដៃល មាន 
វ័យ ៨១ ឆ្នា ំបាន អះ អាង ថា  លោក គឺ 
ជា ជន រង គៃះ ពី ការ វាយ បៃហារ 
មិនយុត្តធិម៌ ដោយ លោក លើក ឡើង 
ថា ៖ «ភាពយន្តឯកសារ នោះ បាន 
បំផ្លាញទំាង សៃងុនូវ ជី វិត និង ការ ងរ 
រយៈ ពៃល៥០ឆ្នា ំរបស់ខ្ញុ។ំ ចំណៃក ធំ 
បំផុត នៃ កិច្ចការ របស់ ខ្ញុ ំគឺ ទាក់ ទង នឹង 
ការ រារំាង សារធតុ ញៀន » ៕        

ប្រោធានលើកទម្ងន់ចុះច្រោញពីតំណ្រោង
ចំព្រោលមានការសុើបអង្ក្រោតពុករលួយ



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ពិធី ធ្វើ ខួប កំណើត របស់ តារា 
ចម្រៀង  ប្រសុប្រចា ំផលតិ កម្ម សានដ់្រ   ដ្រលបាន  
អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ពី តារា កំប្ល្រង  ឈ្មោះ   ពិត សុខ ម្រសា 
ហៅ  នាយ ចឺម ឆ្នាំ ន្រះ  រាងសា្ងាត់  ដោយ សារ     ការ- 
ជបួ ជុ ំគ្នា ច្រើន តាម ទ ីកន្ល្រង ផកឹសុ ីឬ អាហារ ដ្ឋាន  
នានា  ត្រូវ  ហាម ប្រម ព្រះ ត ្រ  ចង់ បង្ការ ការ ឆ្លង 
ជំង ឺ កូវីដ១៩   នោះ ក៏ ស្រប់ ត្រ ស្រី ស្រស់  សាច់ 
ស ខ្ចី ហា្វហា្វ  ក៏ ឆ្លៀត ធ្វើ    ខួប កំណើត   Surprise 
គសូ្ន្រហ ៍ដើម្រប ីលងួ ចតិ្ត  នងិ រតឹ បន្តងឹ សម្ពន័្ធ ស្ន្រហ ៍
ឲ្រយ  កាន់ ត្រ ស្អិតល្មួតពី ចម្ងាយ ។ 

តារា សម្ត្រង ស្រ ីពធិកីារនិី  នងិ តារា ម៉ដូ្រល    របូ 
ស្រស់ សា្អាត សាច់ ស ខ្ចី   ឈ្មោះ ពិត គៀត ប្រឡា 
ហៅ កញ្ញា ហា្វ ហា្វ បាន   យក នំខ្រក  ដក់ ឈ្មោះ 
គូស្ន្រហ៍ ជា ភាសា អង់គ្ល្រស មន  រូប ប្រះ ដូង   ធ្វើ 
ខួប   ប្រប  សា្ងាត់ ៗ  មិន មន ការ ជួប ដូច  ជា  កាល ពី 
មនុ   ឡើយព្រះថា   នា យ ចមឺ  នៅ តាម 
ខ្រត្ត ខណៈ ស្រី ស្រស់  ហា្វហា្វ នៅ - 
ភ្នំព្រញ   ជូន ពរ ពី ចម្ងាយ  ថា៖ « រីក  រាយ 
ថ ្ង្រ កំណើត អាយ ដល សំណព្វ ចិត្ត 
ជូន  ពរ សុខ ភាពល្អ មន លុយ  - 
ច្រើនៗ ប្រថា្នា អ្វ ីបាន ដចូ បណំង 
ស្រឡាញ់ អាយ ដល  Jerm - 
Singer» ដ្រល   ចំ   ថ្ង្រ  ចូល  ឆ្នាំ  ថ្មី 
ឆ្នាំ  ជូត កាល ថ្ង្រ ទី ១៤ ខ្រ 
ម្រសា   ឆ្នាំ ២០២០ ថ្មីៗ ន្រះ  ។ 

ដោយសារ   ត្រការ ធ្វើ ខួប - 
កណំើត     មើល ទៅ ហាក ់ដចូ ជា  មនិ 
មន  ភាព  ស្និទ្ធ  សា្នាល សូម្របី ត្រ 
លក្ខណៈ ជា គូស្ន្រហ៍   នោះ ទើប មន - 
អ្នក    គំទ្រ ខ្លះ  សួរ ត្រង់ៗ ថា៖  
« ហ្រតុ អ្វី បានជា មិន ទៅ 
ជួប   ជុំ គ្នា សិនទៅ 
សុីស? »។

 ទើប កញ្ញា 
ហា្វ ហា្វ  បាន 
ឆ្លើយ តប វិញ 
ថា  ៖ «អត់   ផង 
ព្រះ គត់ នៅ 
ខ្រត្ត   ទៅអត់ 
កើត ផង បង»។ 
ខណៈ មួយ សន្ទុះ 
ក្រយ មក ម្ចាស់ 
ខួប   តារា ចម្រៀង  - 
ប្រុស វ័យ ក្ម្រង 
កំពុង ត្រ   - 
ទទួល-  
បាន - 

ប្រជា  ប្រយិ ភាព ព ីយ វុវយ័  នៅផល ិតកម្ម 
សាន់ដ្រ  នាយ ចឺម តប សារ  កញ្ញា  
ហា្វហា្វ វញិ ថា៖ « អរ គណុ  ខ្លាងំ ណាស ់ 

ហ្វ្រន សំណព្វ ចិត្ត   F ar Far!»។ 
គួរ  បញ្ជាក់ផង  ដ្ររ ថា តារា - 

ចម្រៀង ប្រសុ  នាយ ចឺម និងពិធី-  
ការិនី តារា សម្ត្រង រូប ស្រស់-  
កញ្ញា ហា្វហា្វ ដ្រល ជា បុបា្ផា១ 
ទង  ដ្រល  មន សម្រស់ ស្រស់- 

សា្អាត  សាច់ សខ្ចី ស្រុក កំណើត  
ស្រុក កៀនសា្វយ ខ្រត្ត កណា្តាល 

វ័យ  ២៣ឆ្នាំ បាន បង្កាត់ 
ឡើង អស់ រយៈ- 

ព្រល ប្រមណ 
ជាជិត  ២ ឆ្នាំ-  
ចុង ក្រយ - 
ន្រះ  ខណៈ  

ពួក គ្រ ក៏  មិន-   
ទាន់  បាន បង្ហើប 

រឿង  កំណត់ ព្រល 
ក្រប ផ្ទឹម ក្រម-   
រោង   ជយ័ នៅ ឡើយ 
នោះ ដ្ររ  ក្រម  
ហ្រតុ ផល មួយ - 
ស្របគ្នា ថា  ពកួគ្រ 
សុទ្ធត្រ នៅ ក្ម្រងៗ 
ហើយ ក៏ចង់ គិត 
លើរឿង  សលិ្របៈ   ឲ្រយ 
បាន យូរ បន្តិច - 
ទៀត  សិន ៕ 

ស្រីស្អាតកញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់ត្រ
យកចិត្តគូស្ន្រហ៍ខ្លនួនាយចឺម
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អ្នក បេដាល់ រឿង សោភ័ណ្ឌ បនអះអាង ថា រូបគេ នឹង មិន បន្ធរូ ដេ ឲេយ ឡុង សុវណ្ណឌឿន ឡើយ។ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

កញ្ញា ហ្វាហ្វា ឆ្លៀតទៅ  Surprise  នំខួប កំណើត 
គូស្នេហ ៍  តារា ចមេៀង បេសុ នាយ ចឺម  ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក

សោភ័ណ្ឌថានឹងវ៉្រសុវណ្ណឌឿន
ដោយមិនគិតពីមនោសញ្ច្រតនា
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជា ពិធី- 
ករប្រដល់ ឡុង  សុវណ្ណឌឿន   
នឹង ត្រូវ ប្រឈម  ជា មួយអ្នក- 
ល្រងកណា្តាប់ ដ្រ ឆ្វ្រង  រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  នៅក្នុង ការ ប្រកួត 
ដណ្តើម  ប្រក់លាន ប្រភ្រទ 
ទម្ងន់ ៧១ គីឡូក្រម  នៅ លើ 
សង្វៀន CNC នា ព្រឹក ថ្ង្រសៅរ៍ 
ប៉ុន្ត្រ អ្នក ទស្រសនា ភាគ ច្រើន  
ហា៊ាន  ទស្រសន៍  ទាយ មុនថា  ឡុង 
សុវណ្ណឌឿន  ទំនង ត្រឹម ឡើង 
កំដរ ប៉ុណ្ណោះ  ព្រះ   មិន ដឹង  ថា   
មន ក្របាច់ អី  ទៅ ប្រ កួត ឈ្នះ  
រឿង  សោភ័ណ្ឌ  នោះ  ទ្រ ។

តាម ប្រ វត្តិ ប្រ កួត កន្លង មក  
ឡុង  សុវណ្ណឌឿន  ធ្លាប់ ចាញ់  
រឿង  សោភ័ណ្ឌ  នៅ សង្វៀន 
CNC ន្រះ  ក្នុង  ការ ប្រកួត  
ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រ វាត់វគ្គ   ពាក់- 
កណា្តាល ផ្តាច ់ពត័្រ យ៉ាង គ្រ ំគ្រ  
ដោយ បាន ប្តូ រ កណា្តាប់ ដ្រ គ្នា  
បាន យ៉ាង ល្អ  ហើយ បនា្ទាប់ មក 
ពួក គ្រ បាន រាប់ អាន គ្នា ជា បង- 
ប្អូន ធម៌  នៅ ក្រ សង្វៀន ។  
ហ្រតុន្រះ  ការ វិល មកជួបគ្នា 
របស់ អ្នក ទាំង ២  ត្រូវ បាន គ្រ 
ដក់ ការ សង្រស័យថា  អាច វ៉្រ  គ្នា 
មិន អស់ ពី សមត្ថភាព  ឬ អាច 
បន្ធូរ ដ្រ ឲ្រយ គ្នា ។

ទោះ បីជា យ៉ាង ណា រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  បាន អះអាង ថា ៖ 
«ការ ប្រ កួត ន្រះ  ខ្ញុំ មិន បន្ធូរ ដ្រ 
ទ្រ  គ ឺវ៉្រ អស ់ព ីសមត្ថភាព   ព្រះ 

គ្រ ឲ្រយ យើង ឡើង វ៉្រ គ្នា បាន លយុ  
មិន ម្រន ឡើង រាំ ទ្រ  ហើយ  ខ្ញុំ 
សង្រឃឹម ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ  ប៉ុន្ត្រ 
លំបាក ចូល វ៉្រ ដ្ររ ព្រះ  ឡុង 
សវណ្ណឌឿន ខ្ពសជ់ាង  នងិ មន 
ក្របាច់ ជង្គង់ ល្អ  ជា អំណយ- 
ផល »។

សិស្រសគណ ក្លិប មកុដ រាជ- 
សីហ៍ រូប ន្រះ បាន បន្ថ្រម ថា ៖ 
«ខ្ញុំ ក៏ មិន សូវ បាន ហាត់ ខ្លាំង 
នោះ ដ្ររ   ព្រះ គ្មោន ដ្រ គូ ហ្វឹក- 
ហាត់ សម កម្លាំង  គឺ ហាត់ បាន 
បន្តិច បន្តួច ប៉ុណ្ណោះ ។   ខ្ញុំ រាប់- 
អាន គត់ ជា បង ប្អូន ធម៌  ប៉ុន្ត្រ 
អាជីព លើ សង្វៀន  មិន អាច 
បន្ធរូ បន្ថយ កណា្តាប ់ដ្រ ទ្រ   ព្រះ 
ជា មុខ របរ យើង ទៅ ហើយ » ។ 

បន្ថ្រម លើ ន្រះ  លោក  គង់  
ចាន់ ធី ណា  គ្រូ បង្វឹក  រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  បាន និយយ ថា ៖ 
«សោភ័ណ្ឌ   វ៉្រ មិន ដ្រល ច្រះ 
បន្ធូរ ដ្រ ឲ្រយ គ្រ ទ្រ  បើ វា ផ្តាច់ បាន  
មិន ចំណាយ ព្រល យូរ ឡើយ ។  
សោភ័ណ្ឌ  ហាត់ បាន តិច តួច  
ដោយ គ្មោន គូ ឡាំ ជា មួយ   ព្រះ 
ខ្លាច ឆ្លង វីរុស គ្នា ។   ខ្ញុំ គិត ថា  
បើវ៉្រ គ្នា អស់ ពី លទ្ធភាព  រឿង 
សោភ័ណ្ឌ  មិន ម្រន សុី ផុយ ទ្រ   
ព្រះ  ឡុង  សុវណ្ណឌឿន  ល្អ 
ក្របាច ់ជង្គង ់ នងិ មន កម្ពស ់ខ្ពស ់
ល្អ សម្រប់  ធក់ ទប់  និង ឱប 
ឡើង ជង្គង់ »។

ចណំ្រក លោក  ឡងុ  សាលវន័្ត  
គ្រូ បង្វឹក  សុវណ្ណឌឿន  បាន 
ទទួល សា្គាល់ ថា ៖ « កណា្តាប់ ដ្រ 

របស់  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ធ្ងន់ ៗ   
ហើយ  សុវណ្ណឌឿន  ទំនង គ្មោន 
ឱកាស ឈ្នះ នោះ ទ្រ ។  ទោះ 
យ៉ាង ណា  សុវណ្ណឌឿន  ឡើង 
ប្រ កតួ  មនិ ដ្រល លាក ់ពតុ ទ្រ  គ ឺ
វ៉្រ អស់ ពី សមត្ថភាព  និង មន 
កម្ពស់ ល្អ  អាច មន លទ្ធភាព វ៉្រ 
ជង្គង់ បាន ប្រ សើរ ជាង» ។

 លោក  សាលវ័ន្ត បានបន្ថ្រម 
ថា៖  «ព្រល ជាប ់ឱប ឡើង ជង្គង ់ 
ឡុង  សុវណ្ណឌឿន  មន ប្រៀប 
ជាង  ប៉ុន្ត្រ ខ្លាច ចាប់  សោភ័ណ្ឌ  
ឱប ឡ្រងី ជង្គង ់មនិ បាន  គ ឺចាញ ់
ក្រម កណា្តាប់ ដ្រ ហើយ  ។  គ្រូ- 
បង្វកឹ ជម្រើស ជាត ិ ឡងុ  សាល- 
វ័ន្ត  បាន បង្ហើបថា ៖ « ឡុង  
សវុណ្ណឌឿន  មនិ សវូ បាន ហ្វកឹ- 
ហាត ់ទ្រ ព្រះ  ជាប ់រវល ់ការ ងរ 
ច្រើន  ហើយ ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ តិច 
ណាស់» ។

ដោយ ឡ្រក ជើងខ្លាំង វ័យ- 
ក្ម្រង ឡៅ ចិត្តា្រ ដ្រល ត្រូវ ដក់ 
ឲ្រយ ប្រកួត ដណ្តើម ប្រក់ លាន 
ជាមួយ មឿន សុខហ៊ុច នៅ ថ្ង្រ 
សៅរ៍ នោះ ដ្ររ ត្រូវ បាន លុប- 
ចោល វិញ ហើយ ព្រះ អតីត 
អ្នក ប្រដល់ ជើង ខ្លាំង ឡៅ 
សុីណាត ដ្រលជា បង ប្រុស 
បាន ប្រប់ កាល ពី ម្រសិល មិញ 
ថា៖ «ចិត្តា្រ មិន បាន ប្រកួត ទ្រ 
ព្រះ គ្រ ជាប់បំព្រញ ភារកិច្ច 
ក្នុងនាម ជា ទាហានម្នាក់ ដ្រល  
គ្មោន  ព្រល ហ្វឹក ហាត់ ហ្រតុន្រះ 
យើង មិន អាច ដក់ ឲ្រយ គ្រ ប្រកួត 
បាន ឡើយ»៕

តារាសម្តេង និងពិធិការិនី  សេសីេស់សោភា  
គៀត បេឡា ហៅ កញ្ញា  ហ្វាហ្វា។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក 
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