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Everton ខកចិត្ត នឹង ទង្វើរបស់  
កូនក្រុម អំឡុង វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ 

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត្រៀមកម្លាងំ
 រី  សុ ចាន់   

 ភ្នំ ពៃញៈ អគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិបានត្រៀមកម្លាំង
សមត្ថកិច្ចជិត៤០០០នាក់
ដើម្របីរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្របាប់
ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាប់ពី

ថ្ង្រទី១ខ្រឧសភាដ្រលប្រតិបត្តិ-
ការន្រះមនជិត៦០០ទីតាំង
ដ្រលមនគោលដៅអចល័ត
និងចល័ត។ ទន្ទឹមគ្នានោះដ្ររ
ប្រក់ផាកពិន័យថ្មីកើនឡើងពី
៣ដងទៅ៥ដងចពំោះអ្នកបើក-
បរល្មើសច្របាប់។

លិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកសខ្រង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រដ្រលចុះ
ហត្ថល្រខាដោយលោកន្រត
សាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាល-
ជាតិ បានបញ្ជាក់ថា កម្លាងំ
សមត្ថកិច្ចចំនួន៣៩១៩នាក់
នឹងត្រូវប្រើប្រស់ ដ្រលក្នុង

នោះមនក្នុងកម្លាំងនគរបាល
ចរាចរណ៍មនចំនួន៣៥០៧
នាក់ និងកម្លាំងសហការមន
ចនំនួ៤១២នាក។់មធ្រយោបាយ
៣៦៤គ្រឿងដ្រលមនរថយន្ត
៦៦គ្រឿងនងិម៉តូូ២៩៨គ្រឿង
នឹងត្រូវប្រើប្រស់ផងដ្ររ។

លខិតិដដ្រលបានបញ្ជាក់ថា
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
បានត្រៀមរួចជាស្រចរៀបចំ
ទតីាងំរក្រសាទកុយានយន្តល្មើស
ដ្រលត្រវូឃាត់ទុកនិងក្រតម្រវូ។
មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកចំនួន...តទៅ ទំ ព័រ ៦

សមត្ថកិច្ចជិត៤ពាន់នាក់លើទីតំាងជិត៦០០គោលដៅដើម្របីអនុវត្តច្របាប់ចរាចរណ៍នៅទូទំាងប្រទ្រស

រដ្ឋាភិបាលជំរុញ
ការវិនិយោគលើ
ហ្រដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ
ទូរគមនាគមន៍

ប្រទ្រសជាច្រើនបន្ធរូ-
បន្ថយការបិទដោយ-
សង្រឃឹមថាចំនួនស្លាប់
ដោយសរវីរុសថយចុះ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោកជាវ៉ាន់ដ្រត
រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសងួប្រសណយី៍នងិ
ទូរគមនាគមន៍ដ្រលទើបត្រង-
តាំងថ្មីបានជំរុញឲ្រយក្រុមហ៊ុន
បច្ច្រកវិទ្រយោឈានមុខគ្រចំនួន
២របស់ចនិគឺក្រមុហ៊នុChina
CommunicationConstruc- 
tionCompany(CCCC)
នងិក្រមុហ៊នុHuaweiTech-
nologiesវនិយិោគបន្ថ្រមទៀត 
ទៅលើហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរ-
គមនាគមន៍នៅកម្ពជុាដើម្របីជា
ការរមួចណំ្រកជរំញុការអភវិឌ្រឍ
វិស័យបច្ច្រកវិទ្រយោឌីជីថលនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
ទន្ទឹមនឹងន្រះក្រសួងប្រស-

ណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក៏
កពំងុត្រៀមទទលួយកេ្រហ្វកង់
ប្រមណ៧០០MHzពីក្រសងួ
ពត័ម៌នក្នងុរយៈព្រលប៉នុា្មានឆ្នាំ
ខាងមខុក្នងុគោលបណំងដើម្របី
បង្កើនការអភិវឌ្រឍបណ្ដាញ
ប្រព័ន្ធ5Gផងដ្ររ។
ការអំពាវនាវ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កៃុង ម៉ា្រឌីដៈ ក្ម្រងៗអ្រ-
ស្របា៉ាញបានច្រញទៅខាងក្រ 
សម្រប់លើកដបំងូនៅក្នងុរយៈ-
ព្រលប៉នុា្មានសបា្តាហ៍កាលពីថ្ង្រ
អាទិត្រយហើយប្រទ្រសអុីតាលី
និងក្រុងញូវយ៉កបានបង្ហាញ
គម្រងបើក...តទៅទំព័រ១២

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងWHOនៅត្រក្រើនរំឭកឲ្រយបន្តបង្កើនការប្រងុប្រយ័ត្នការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)នៅត្របន្តក្រើនរំឭក
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយបន្តបង្កើន-
ការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្រយបានខ្ពស់

ចពំោះការរាតត្របាតន្រជងំឺកវូដី-
១៩បើទោះបីជាក្នងុរយៈព្រល
ប្រមណ២សបា្តាហ៍កន្លងមក
ន្រះក្រសួងពំុបានរកឃើញអ្នក-
ឆ្លងថ្មីខណៈអ្នកដ្រលត្រូវបាន
ព្រយោបាលជាសះស្របើយបានកើន
ដល់១១៩នាក់ហើយអ្នកដ្រល

នៅកំពុងព្រយោបាលនៅសល់ត្រ
៣នាក់ទៀតក្តី។
របាយការណ៍របស់ក្រសួង

សុខាភិបាលបានឲ្រយដឹងថាគិត-
ត្រមឹម៉ាង៧ព្រកឹថ្ង្រទ២ី៧ខ្រ
ម្រសាមនអ្នកព្រយោបាលជាសះ-
ស្របើយពីជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន

១១៩នាក់ដ្រលស្មើ៩៧,៥៤
ភាគរយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លង
សរុប១២២នាក់។ របាយ-
ការណ៍បន្តថាចំពោះសំណក
ចំនួន១១៥៧៦សំណកដ្រល
បានយកមកពិនិត្រយក៏មិនមន
រកឃើញករណីថ្មីនោះដ្ររ។

លោកមម៉ប៊នុហ្រងរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រង
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មន
នាទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទម្រសិលមិញថាបើទោះជាលទ្ធ-
ផលវិភាគវត្ថុសំណកពីវិទ្រយោ-
សា្ថានបា៉ាស្ទ័រ...តទៅទំព័រ  ៦

បូ៉លិសចរាចរណ៍កំពុង ធ្វើការ ឃាត់រថយន្តដៃល បើកបរ ល្មើសចៃបាប់  នៅ ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខៃមៃសា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថតហា៊ានរង្រសី



ខណៈដែលជំងឺកូវីដ១៩
(COVID-19)កំពុងតែរាតតែបាត
នៅគែប់ទ្វីបសរុបមានអ្នកឆ្លង
កូវីដនៅលើពិភពលោកជិត៣
លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់កើន-
ឡើងដល់ជាង ២០មុឺននាក់
ហើយគតិមកតែមឹថ្ងែទី២៥ខែ
មែសឆ្នាំ២០២០។ បើតាម
ទីភ្នាក់ងារBBCមានបែទែស
ជាចែើនតែូវបានបិទឬក៏មាន
បមែមគោចរការកណំត់ពែល-
វែលាមិនឲែយដើរហើរឬក៏ឆ្លង-
កាត់ពតីបំន់មយួទៅតបំន់មួយ
ទៀតជាដើម។
នៅក្នងុកាលៈទែសៈនែះគឺអ្នក-

បើកបរមានការបែងុបែយ័ត្នចែើន
ជាងមនុហើយដោយសរមាន
ការភយ័ខ្លាចជងំឺកវូដី១៩សូមែបី
តែមានការប៉ះពារគ្នាបន្តចិបន្តួច
គឺមានការអធែយាសែយ័គ្នាហើយ
បើកទៅមុខទៀត។
ជាលទ្ធផលឃើញថាក្នងុអំឡុង

ពែលដែលកូវីដ១៩ចាប់ផ្តើម
ចែញចម្លងយ៉ាងលឿនតាំងពី-
ដើមឆ្នាំមកគឺចំនួនអ្នកស្លាប់
ដោយសរគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ទូទំាងពិភពលោកក្នងុរយៈពែល
៤ខែដបំងូមានតែជតិ១២មុនឺ
នាក់បើធៀបក្នុង១ឆ្នាំៗមាន
អ្នកស្លាប់ដោយសរគែះថា្នាក់-
ចរាចរណ៍បែមាណជា១,៣
លាននាក់។នែះបើតាមរបាយ-
ការណ៍របស់ធនាគរពិភព-
លោកកាលពីថ្ងែទី១៤ខែ
មែសឆ្នាំ២០២០។ជាមួយ

គ្នានោះដែរមានការសិកែសាថ្មីមួយ
ពីសកលវិទែយាល័យកាលីហ្វរ័នី-
ញ៉ាដាវីសបានបងា្ហាញថាក្នុង
អំឡុងពែលការរាតតែបាតជំងឺ-
កូវីដ១៩នែះគែះថា្នាក់ចរាច
រណ៍ដោយសរបើកបរឡាន
បណ្តាលឲែយមនុសែសស្លាប់ ក៏មាន
ការធ្លាក់ចុះ៥០ភគរយពី៤០០
មកតែឹមតែ២០០នាក់ទែនៅ
លើមហាវិថីនែរដ្ឋកាលីហ្វ័រ-
នីញ៉ា សហរដ្ឋអាមែរិកហើយ
ទិន្នន័យនែះហាក់បីដូចជាឆ្លើយ-
តបទូទាំងបែទែសដែលមាន
ការធ្លាក់ចុះដូចគ្នា។
ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍

កែសួងមហាផ្ទែដែលភ្នំពែញ-
ប៉ុស្តិ៍ទទួលបាននៅក្នុងរយៈ-
ពែល៣ខែដបំងូនែឆ្នាំ២០២០
នែះ គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅ

ទូទាំងបែទែសបានថយចុះ
១៥០លើកស្មើនឹង១៤%គឺ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ថយចុះ ២២០
នាក់ស្មើនឹង ៤% និងរបួស
ថយចុះ២៧៧នាក់ស្មើនឹង
១៧%បើបែៀបធៀបនឹងរយៈ-
ពែលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩
កន្លងមកនែះ។ រីឯចំនួនអ្នក-
ស្លាប់ដោយគែះថា្នាក់ចរាចរ-
ណ៍បានធ្លាក់ចុះ៣ដងក្នងុពែល
ចូលឆ្នាំចាប់ពីថ្ងែទី១២ដល់ថ្ងែ
ទី១៦មែសគឺបានធ្វើឱែយមនុសែស
ស្លាប់ចនំនួ២០នាក់នងិរបសួ
ចំនួន១២០នាក់បើធៀបនឹង
រយៈពែលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំមនុ
ដែលពលរដ្ឋមានសែរភីពក្នងុ
ការធ្វើដំណើរដោយគ្មានការ
ហាមឃាត់នោះបានបណ្តាលឲែយ
មានមនសុែសស្លាប៥់៩នាក់នងិ

របួសធ្ងន់សែលចំនួន២៣៨នាក់។
សំណួរសួរថាតើអ្នកបើកបរ

ទាងំឡាយបាននងិកពំងុរៀនអ្វី
ខ្លះពកីារបែងុបែយត័្ននងិវធិន-
ការដើមែបីបែយទុ្ធបែឆងំនងឹជងំឺ
កវូដី១៩នែះដើមែបីចលូរមួកាត់
បន្ថយគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍?
១-ការកាត់បន្ថយការចែញ

មកកែដោយសរស្ថាប័នខ្លះ
អនុញ្ញាតឲែយធ្វើការអនឡាញ
ពីផ្ទះមកបាន។ហាងលក់ទំនិញ
តាមផ្លូវក៏ផ្អាកការលក់ចូលផ្លូវ
ផងដែរខណៈដែលបែងសងំ
ធ្លាក់ថ្លែជាង១០០០រៀលក្នុង
១លីតែ។
២-ប៉ុស្តិ៍កុងតែូលសមត្ថកិច្ច

ចមែុះមានចែើនតាមផ្លូវមាន
ការពិនិតែយមើលរថយន្តដឹក-
ទំនិញធំហ្មត់ចត់។

៣-រថយន្តដឹកមនុសែសចែើន
មិនបានដើមែបីរកែសាគមា្លាតខ្លាច
ប៉ូលិសផក។
៤-ការដឹកកម្មកររោងចកែ

មានប័ណ្ណអនុញ្ញាតបញ្ជាក់តែឹម-
តែូវចែញដោយមន្ទីរការងារ។
៥-អ្វីដែលអ្នកបើកបរមាន

អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងជាងគែ
នោះគឺថាបែសិនបើមានគែះ-
ថា្នាក់ចូលសង្គែះបនា្ទាន់ខ្លាច
ទៅជាជួបអ្នកមានផ្ទុកជំងឺកូ-
វីដ១៩ខ្លាចឆ្លងមែរោគពែះ
កន្លងមកមានការភ្ញាក់ផ្អើល
នឹងជំងឺកូវីដ១៩នែះគែន់តែ
ដឹងថាគែយកអ្នកជំងឺកូវីដមក
សមែកពែទែយណមួយហើយ
អ្នកជងំឈឺឺល្មមសុជំាចែញមនុ
កាលកំណត់។
៦-ឥឡវូចលូដល់ការអនវុត្ត

ចែបាប់ចរាចរណ៍ថ្មីដែលដំឡើង
បែក់ផកពិន័យដល់ពី៣ទៅ
៤ដងចពំោះអ្នកបើកបរល្មើស-
ចែបាប់ចាប់ពីថ្ងែទី១ខែឧសភ
តទៅហើយកុំឆ្លើយថាអត់ដឹង
ទៀតចែបាប់តែូវបានផែសព្វផែសាយ
តាមបែព័ន្ធសរព័ត៌មានផងតាម
បណ្តាញសង្គមហ្វែសបុ៊កផង។
៧-មែយា៉ាងវញិទៀតអ្នកបើកបរ

ម៉ូតូវិញមានជំនឿថាបើកាល
ណជិះម៉ូតូហើយពាក់មាស់
ផងពាក់មួកសុវត្ថិភពផងគឺ
អាចការពារមែរោគកូវីដ១៩
បានផងដែរ។
នែះគឺចណំចុល្ៗអ ដែលមាន

ទំនាក់ទំនងគ្នា រវាងការកាត់-
បន្ថយគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍នងិ
ការការពារជំងឺរាតតែបាតកូ-
វីដ១៩ដែលពំុមានអ្នកស្លាប់ទែ

មានអ្នកឆ្លងតែ១២២នាក់នៅ
ទទូាងំបែទែសមានអ្នកជាសះ-
សែបើយចនំនួ១១៩នាក។់នែះ
បើតាមរបាយការណ៍បច្ចុបែបន្ន-
ភព ជំងឺកូវីដ១៩បែចាំថ្ងែ
របស់កែសងួសុខភបិាលបាន
ចែញផែសាយកាលពីថ្ងែទី២៧
ខែមែសឆ្នាំ២០២០។តែអ្វី
ដែលសខំន់ការបែយទុ្ធបែឆងំ
នឹងជំងឺកូវីដ១៩ឲែយនៅទែឹង
រយៈពែល២សបា្តាហ៍កន្លងមក
នែះពុំមានករណីឆ្លងថ្មី និងពុំ
មានករណីឆ្លងមែរោគបង្កជា
ជងំកឺវូដី១៩នៅក្នងុសហគមន៍
នៅឡើយទែហើយអ្នកបើកបរ
គែប់ៗរូបគួរតែបន្តចងចាំនិង
គិតពីការភ័យខ្លាចអំឡុងពែល
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
នែះ។តែទោះបីជាយ៉ាងណ
សលារាជធនីភ្នំពែញគួរតែ
បន្តការរឹតតែបិតការលក់ទំនិញ
នៅលើចញិ្ចើមផ្លវូដចូដែលធ្លាប់
បានកំណត់ការអនុវត្តតាំងពី
ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩មកម្លែ៉ះ
ដើមែបីចូលរួមចំណែកកាត់-
បន្ថយការគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍
តូចធំឲែយខងតែបាន។មែយា៉ាង-
វិញទៀតរាជរដា្ឋាភិបាលគួរ-
តែបន្តការរឹតបន្តឹងចំពោះអ្នក-
បើកបរបកុគែបណ្តាលឲែយស្លាប់
និងបើកបរដោយបែើគែឿង-
ញៀននិងបែើបែស់គែឿង-
សែវឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសពីចែបាប់
កំណត់នោះ៕

ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-
រយៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

គឹមសារុំ

ភ្នំពេញៈ មន្តែីយោធមា្នាក់
បានចូលសរភពដល់អាជ្ញាធរ
មូលដា្ឋានឃុំពែកគយសែុក
ស្អាងខែត្តកណ្តាលកែយពី
គែប់កាំភ្លើងខ្លីមួយគែប់បាន
ផ្ទះុឡើងខណៈពែលមានជម្លាះ
ក្នុងពែលកំពុងបើកបរដោយ
ហែតុរឿងបែចណ្ឌ បណ្តាលឲែយបែ-
ពន្ធស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នងុរថយន្ត។
មនែ្តីអាវុធហត្ថមា្នាក់នែបញ្ជា-

ការដា្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជ-
ធនីភ្នំពែញបានថ្លែងដោយសុំ
មិនបញ្ចែញឈ្មាះបានឲែយដឹង
ថា៖ «មូលហែតុនែការផ្ទុះនែះ
ដោយសរមនែ្តីយោធនោះបែ-
ចណ្ឌបែពន្ធរបស់គត់ជាមួយ
នឹងបុរសផែសែងហើយពែល

បែតាយបែតប់នោះធ្វើឲែយកាំ-
ភ្លើងK59ដែលនៅក្នុងដែរបស់
គត់រាលកែតែវូចំកែមចងា្កាតែ
១គែប់ទែ»។
លោកអែងហុីអ្នកនាំពាកែយ

កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទែបែទែស
បានឲែយដងឹកាលពមីែសលិមញិថា
មនែ្តីជំនាញនែបញ្ជាការដា្ឋាន
កងរាជអាវុធហត្ថរាជធនី
ភ្នំពែញបានកំពុងបន្តសកសួរ
បុរសរូបនោះដែលមានឈ្មាះ
ភឹមសរីអាយុ៥៨ឆ្នាំជា
យោធនែកែសួងការពារជាតិ
មុនទៅសលាដំបូងរាជធនី
ភ្នំពែញ។
លោកអែងហុីថ្លែងថា៖«ខ្ញុំ

មិនទាន់ដឹងបែកដថាបញ្ជូន
គត់ទៅតុលាការពែលណទែ
ចាំឲែយគែធ្វើការសិន»។

មនែ្តីអាវុធហត្ថដែលថ្លែង
ដោយសុំមិនបញ្ចែញឈ្មាះរូប
នោះបានឲែយដឹងថាមនែ្តី
យោធដែលបានបង្កហែតុ
បណ្តាលឲែយបែពន្ធស្លាប់នោះ
កំពុងស្ថិតនៅបញ្ជាការដា្ឋាន
អាវុធហត្ថពែះសមត្ថកិច្ច
ជំនាញកពំងុសកសរួគត់មនុ
នឹងបញ្ជូនគត់ទៅសលា-
ដំបូងរាជធនីភ្នំពែញ។
មនែ្តីដដែលនោះបានអះ-

អាងដោយយោងតាមចម្លើយ
ជនសងែស័យបានឲែយដងឹថាជន
សងែសយ័របូនោះជាយោធថា្នាក់
វរសែនីយ៍តែីបមែើការនៅកែសួង
ការពារជាតិមានសែកុកណំើត
នៅខែត្តបាត់ដំងបង។ រីឯសែ្តី
ជាជនរងគែះ ស្លាប់ឈ្មាះ
សោមសរៀបអាយុ៥០ឆ្នាំ

មានសែកុកំណើតខែត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ។ កែយពីផ្ទុះអាវុធ
បណ្តាលឲែយស្តែីជាបែពន្ធស្លាប់
មកមនែ្តីយោធនោះបានដឹក
សពបែពន្ធទៅភូមិពែករុនឃុំ
ពែកគយសែុកស្អាងខែត្ត
កណ្តាល រួចបានទូរស័ព្ទបែប់
សមត្ថកិច្ចឲែយនគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំ
ពែកគយមកឃាត់ខ្លនួតែម្តង។
លោកទូចអីុណនមែបញ្ជា-

ការរងកងរាជអាវុធហត្ថខែត្ត
កណ្តាលបានឲែយដឹងពីមែសិល-
មញិដែរថាមនែ្តីយោធរូបនោះ
បានជិះរថយន្ត១គែឿងជាមួយ
បែពន្ធរបស់គត់នៅតាមផ្លូវ
ស្ថិតក្នុងភូមិសសែ្តសងា្កាត់
ចាក់អងែកែមខណ្ឌមានជយ័
សែបត់ែមានការឈ្លាះបែកែក
គ្នាបង្កឲែយទៅជាគែះថា្នាក់៕

មន្ត្រាយីោធាម្នាក់កំពុងត្រាវូបានសាកសួរករណីផ្ទះុអាវុធសា្លាប់ប្រាពន្ធ

អ្នកបើកបរគួរត្រាមនការភ័យខ្លាចគ្រាះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចខ្លាចជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកធ្វើដំណើរសុទ្ធតេពាក់ម៉ាស់នៅតាមផ្លវូជាតិលេខ២ក្នងុខណ្ឌមនជ័យកាលពីខេកុម្ភៈ។រូបថតហា៊ានរងែសី
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លើកពេលបណ្ដះុបណ្ដាលមន្តេអីនុរកេសដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី កៃសួង បរិសា្ថាន បាន 
អះអាង ថា ការ បន្តរៀប ចំបណ្ដះុ បណ្ដាល- 
ម ន្តៃីអ នុរកៃសដៃ ល ជួ យដោ យទី ភ្នាក់ងារ 
ជំនួយ អាមៃ រិក USAID  និង ផ្នៃក រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ របស់ សហ រដ្ឋ អា មៃរិ ក ដើមៃបី ធ្វើឲៃយ 
រឹ ត តៃ បៃ សើរ ឡើង នោះ តៃូ វ បាន លើក- 
ពៃលសិ ន  សមៃ ប់ ឆ្នា ំនៃះ  ដោ យសា រ 
មាន ករ ណី ជំ ងឺ កូ វីដ ១៩ ។

លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខា ធិការ  
នងិ ជាអ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិ តៃយ ថា កិច្ច 
សហ បៃតិ បត្ត ិការ នៃះ បាន ចាប់ ផ្តើម ពី ដើម- 
ឆ្នា២ំ ០១៨  ដោយ មាន ការ បង្កើត គោល- 
នយោ បាយ ទាក ់ទង ន ឹងមន្តៃ ីឧទៃយាន ុរកៃស 
និង ការរៀ បចំមៃរៀន សមៃប់ ការ បណ្ដះុ- 
ប ណ្ដាលដ ល់ មន្តៃី ឧទៃយា នុរ កៃសដើ មៃបី អនុ- 
វត្ត ការងា រនៅពៃល ចុះលៃបាត ពៃ កៃម 
ទិ ស ស្លោក«ទៅដោ យសុវ ត្ថភិព  និងម ក 
វញិ ដោយសុ វត្ថភិព» និង ពងៃងឹ បន្ថៃម 
បៃសិទ្ធ ភព ការ ពា រ និង អភិ រកៃស ធនធាន- 
ធ ម្មជាតិ ។  

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «គមៃង នៃះបា ន 
អនុវត្ត នៅឆ្នា ំ២០១៩ កន្លង ទៅដោ យមាន 
កា រចូល រួមពី មន្តៃឧី ទៃយានុរ កៃសចំនួ ន ២០រូប  
មក ពីមន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កោះ កុង  ហើយ 
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ពងៃឹង សមត្ថ ភព 
មន្តៃ ីឧទៃយា នុរកៃស លើក ទី ១ នៃះ  ធ្វើ ឡើងរ យៈ- 
ពៃ ល ៩ថ្ងៃ  នៅ ឧទៃយាន ជាតិ បូក គោ ដោយ 
មាន ការ ចូល រួម បណ្ដុះ បណ្ដាល ពី មន្តៃី 
ជំនាញ សហ រដ្ឋ អា មៃរិ ក»។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណ  លោក បញ្ជាក់ ថា 
គមៃង  បណ្ដុះបណ្ដា លបន្ត នៅឆ្នាំ នៃះ 

តៃ ូវបានលើ កពៃលទៅ ធ្វើនៅឆ្នា ំ កៃយ 
ន ិងឆ្នា ំបន្ត បនា្ទាប ់ដោយ សា រ ឆ្នា ំនៃះ មាន 
វបិត្ត ិនៃជ ំង ឺ កវូដី ១៩  ដៃល មនិ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ  គមៃង នៃះ បន្ត បាន ។ 

បើ តាម លោក នៃតៃ  ភក្តៃ  ការ បណ្ដះុ- 
បណ្ដាល ផ្តោត លើមូ លដ្ឋា នរប ស់មន្តៃី- 
ឧ ទៃយានុរកៃស ជីវ ចមៃះុ ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ នានា 
កា រកា រពារ សត្វពៃ  ការពៃយា បាលប ឋម 
សិកៃសាពី ផៃ នទី និង ផ្តោត លើការ អនុវ ត្ត- 
ចៃបាប ់កា រគៃបគ់ៃ ង ភ្លើង ពៃ បច្ចៃក ទៃស 
សមៃប់ ថៃរកៃសាស មា្ភារ ការរៀ បចំបោះ ជំ រំ 
កា ររ សន់ៅ ក្នងុ ពៃ របស់ មន្តៃឧី ទៃយាន ុរកៃស 
និង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «កៃសួ ងបរិ សា្ថាន 
រំពឹ ងថា សហ រដ្ឋអាមៃ រិក នឹង ជួយ កៃសួង 
បរិ សា្ថានក្នុ ងការ បណ្ដុះប ណ្ដាល ម ន្តៃី 
ឧ ទៃយា នុ រ កៃស ទាំ ងអ ស់ រ បស់ យើង» ។ 

បច្ចបុៃបន្ន នៃះ កៃសួង បរិសា្ថាន មានម ន្តៃី 

ឧទៃយា នុរកៃស   ១  ២៦០ នាក់  និង គៃប់គៃង 
និង អភិរកៃសតំ បន់កា រពារ ធម្មជាតិ  ៦០ 
កន្លៃងលើ ផ្ទៃដី ជា ង៧,២ លាន ហិ កតា ស្មើ 
៤១ ភគរ យនៃ ផ្ទៃ ដ ីសរបុ របស ់កម្ពជុា ។  
នៃះ បើតាម សៃចក្ត ីថ្លៃងការ ណ៍ របស់ កៃ- 
សួង បរិសា្ថាន ពី ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ មៃសា។ 

កៃសួង ប រិសា្ថាន បាន បញ្ជាក់ ក្នងុ សៃចក្ត-ី 
ថ្លៃងការ ណ៍ នោះថា  មន្តៃ ីឧទៃយានុ រកៃស ជាង 
១  ២០០នាក់ នៃះ កំពុង ឈរជើង លៃបាត 
នៅ តាម តំបន់ ការ ពារ ធម្មជាតិ នីមួយៗ 
ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ និង មាន កិច្ចស ហកា រ 
ល្អ ព ីអាជា្ញា ធរ មលូដ្ឋា ន  អ ង្គការ កៃ រដ្ឋា- 
ភិ បាល  សមា គម  និង សហ គមន៍ មូល- 
ដ្ឋាន ក្នុង ការ ចុះ លៃបាតនៃះ ។  

កាល ពីថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ មៃសា សា្ថាន ទូត 
អា មៃរកិ បាន បញ្ជាក ់ក្នងុ ហ្វៃស ប៊កុ របស ់
ខ្លួន ថា៖ «កម្មវិ ធីនៃះ នឹង ផ្ត ល់ឲៃយមន្តៃី 
ឧទៃយា នរុកៃស នវូ ជនំាញ នងិ ចណំៃះ ដងឹ ក្នងុ 

ការ បញៃឈប់ ការ ជួញ ដូរ សត្វ ពៃ  និងកា រ- 
កាប់ ឈើ ខុស ចៃបាប់ នៅ តំបន់ ការពារនៃ  
បៃទៃសក ម្ពុជា ដោយ ធា នា សុវត្ថិភព 
សាធារ ណៈក្នងុ ពៃល ជា មួយ គ្នា នោះ» ។

ទាក់ ទង នឹង បញ្ហា នៃះ ដៃរ  កាល ពី 
ពាក់ កណ្ដាល ខៃ នៃះ លោក Patrick 
Murphy ឯក អគ្គរដ្ឋ ទ ូតស ហរ ដ្ឋអាមៃ- 
រិក បៃចាំ នៅក ម្ពុជា បាន ចូលរួម ជជៃក- 
ជា មួយ គមៃង ពៃ ឡង់ បៃ តង(Gree- 
ning Prey Lang)ដើមៃបីពិ ភកៃសា អំពី 
បច្ចៃ ក វិទៃយា ដៃល បៃើ បៃស់ នៅ  កម្ពុជា 
ដើមៃបីអ ភិរកៃស ធន ធាន ធ ម្ម ជា តិ។

នៅ ក្នុង ការ ជជៃក នោះ លោក បាន 
ចោ ទជា សំណួរ ថា តើតំ បន់ ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ ដៃល មាន   ផ្ទៃ ដី  ៤០ ភគ រយនៃះតៃវូ 
ការពារ  កំុឲៃយមាន ការ ទន្ទៃ នកា ន់កាប់ ដី  
ការ កាប់ ឈើ ខុស ចៃបា ប់  និង ការ ជួញ ដូ រ 
ស ត្វ ពៃយ៉ាងដូចម្តៃច?

លោក Patrick Murphy បាន ថ្លៃង 
ថា៖  «ចម្លើយ គឺ បច្ចៃ កវិ ទៃយា ហើយ ភ ព 
ជា ដៃគូ រប ស់ យើង កំពុង នាំ យក ឧប- 
ករ ណ៍  បច្ចៃក វិ ទៃយា ទំ នើ បមក ធ្វើ ការ កា រ- 
ពា រ។យើង មិន ធ្វើ ការងារ តៃមា្នា ក់ឯ ង ទៃ។ 
យើង  មាន ទីភ្នា ក់ងា រ រដ្ឋាភិ បាល សហរ ដ្ឋ- 
អាមៃរិ ក ជាចៃើន ចូល រួម ,មាន  USAID 
មាន ផ្នៃក រុកា្ខា បៃមាញ់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិ ក 
ហើយ ថៃម ទាំង មាន អង្គ ការ NASA » 
ផង ដៃរ  ។

លោក បាន បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា ៖ «យើង 
មាន សង្គ មសុីវិ ល ផ ងដៃរ។  យើង មា ន 
ភ ព ជា ដៃគូដ៏ល្អ ជា មួយ សា្ថា ប័ នលៃបី ៗ  ។  
យើង    កំពុង បៃើ បច្ចៃ ក វិទៃយានៅ ក្ន ុងការ ងា រ  
រ បស់ ពួក គៃ ហើយយើង ក៏ មាន វិស័យ 
ឯក ជន ផង ដៃរ»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្មការ ដៃល 
តៃវូ បាន បង្កើត ឡើងដោយ លោ ក  
ពៃុ ំ សខុា  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ មខុ ងារ 
សាធារណៈ ថ្ម ី កំពុង  ធ្វើការ  តៃតួ- 
ពិនិតៃយ ភព មិន បៃ  កៃតី នៃ ការ - 
ជៃើ ស រីស មនៃ្ដ ីកៃប ខ័ណ្ឌ ពិសៃ ស 
ចំនួន ១៣៥ នាក់  ដៃល កៃសួ ង 
នៃះ ធា្លោប់ បាន ចៃញ  បៃកាស ជៃើ ស- 
រីស កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១៨ ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ 
២០២០  ។ នៃះ បើ តាម លោក 
ឈឿ ន ប៊ុណ្ណារ័ត្ន អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង មុខងារ សាធារណៈ ។

 កៃសួង មុខងារ សាធារណៈ 
បា  ន ចៃញ សៃច ក្តី បៃកាសមួយ 
ចុះ ថ្ងៃ ទី ១៦ ខៃ មៃសាដោយ  បា ន  
នរិាករណ ៍ បៃកាស លៃខ  ៧៦៩  
ចុះ  ថ្ងៃទ ី១៨ខៃ កមុ្ភៈ   ឆ្នា ំ២០ ២០ 
ស្ដ ីពកីារ ជៃើសរសី មនៃ្ដ ីរាជការ  
ឲៃយ ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ កៃសួង នៃះ   
នងិ បៃកាស លៃខ  ១៣ ៩៨ ចុះ 
ថ្ងៃទី២៧ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ 
ស្ដ ីពកីារ ទទលួ សា្គល ់ មនៃ្ដ ីរាជ- 

ការ កៃបខ័ណ្ឌ កៃសួង មុខ ងារ 
សាធារណៈ ។ ការ បៃកាស ស្ដ ីព ី
ការ នរិាករណន៍ៃះ  គ ឺយោងតាម 
ចំណរបស់ លោក   នាយក រដ្ឋ - 
មនៃ្ដ ីហ៊នុ សៃនចុះ ថ្ងៃទ ី៣១ ខៃ  
មីនា ឆ្នាំ ២០២០ និង លិខិត 
លៃខ ២២១៩ ចុះ ថ្ងៃទ ី២៦ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២០ របស់ កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ ផងដៃរ ។ 

នៅ ថ្ងៃ  ទី២៣  ខៃមៃសា កៃសួ ង  
មុខ ងារ សាធា  រណៈ បានរៀបចំ 
កិច្ច បៃ ជុំ ពិនិតៃយ លើ ដំណើរ ការ- 
នៃ ការ អនុ វត្ត បៃកា ស ស្ត ីពីការ 
និរាករណ៍  ការជៃើស រីស មនៃ្តី 
កៃប ខណ័្ឌ ពសិៃ ស ចនំនួ  ១៣៥ 
នាក់  ។ «ជា លទ្ធ ផល នៃ កិច្ច បៃ ជុំ 
នៃះកៃសួង សមៃ ច បង្កើត គណ ៈ  - 
កម្មការ តៃួត ពិនិតៃយភ ព មិន បៃ - 
កៃ  តី  នៃក រណី ជៃើស រីស មនៃ្តី 
កៃប  ខ័ណ្ឌ ពិសៃស ១៣ ៥ នាក់ ។  
សៃប  តាម សា្មារ តី សមៃច របស់ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល និង គោល ការ ណ៍ 
រ បស់ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរ  ញ្ញ  - 
វត្ថុ ។  សំដៅ ធានា បៃសិទ្ធ ភព  

នៃ  វិធា ន ការ គៃប់ គៃង ចំនួន បុគ្គ - 
លិ  ក មនៃ្ត ីរាជ ការ សីុវិលនិង ចំណយ 
បន្ទុក បុគ្គ លិក ឆ្នាំ ២០ ២ ០  និង 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សា្ថាន ភព ជាក់ -  
ស្តៃងដៃល កម្ពជុា កពំងុ បៃឈ ម 
នឹង បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។

លោក ឈឿន ប៊ណុ្ណារត័្ន បាន 
ថ្លៃង  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសលិ មញិ ថា ទាកទ់ង ន ឹង  
ការ បង្កើត  គណៈកម្មការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ ភព មិន បៃ  កៃតី នៃ ការ- 
ជៃើ សរីស មនៃ្ដ ីកៃប ខ័ណ្ឌ ពិសៃ ស 
ចំនួន ១៣៥នាក់ តៃឹម ថ្ងៃចន្ទ 
មៃសិលមិញ គណៈកម្មការ កំពុង 
ដំណើរ ការ ភរ កិច្ច របស់ ខ្លួន 
ពនិ ិ តៃយ លើ រឿង នៃះ ។ លោកបន្ត    
ថា ៖«ចំពោះ លទ្ធ ផល យ៉ាង ណ   
នោះមនិ  ទា ន ់ដ ឹង  នៅ ឡើយ ទៃ ។  
សូម រង់ ចាំល ទ្ធ ផល ជាផ្លូវ ការ 
របស់ គណៈ កម្មការ សិន  » ។

លោកអនូ ពន័្ធ មនុរីត័្ន រដ្ឋ មនៃ្ដ ី
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២០ បាន ផ្ញើលិខិត ១  ចៃបា ប់ 

ទៅ រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង មុខ  ងារ សា - 
រធា ណៈ  លើ ករណី វិធាន ការ 
គៃប ់គៃង ចនំនួ បគុ្គលកិ មនៃ្ត ីរាជ- 
ការ សុីវិល និង ចំណយ បន្ទុក 
បៃចា ំឆ្នា ំ២០២០ ផង ដៃរ  ដោ យ  
យោង តាម ចំណ របស់ លោក- 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី ខាង លើ ។ 

លោកអនូ ពន័្ធ មនុរីត័្នបញ្ជា ក ់
ថា៖«ខ្ញុ ំសូម ជមៃប ជូន ឯក ឧ ត្ដម 
រដ្ឋ មនៃ្ដ ីជៃបថាតាម ចំណ រ  ឯក- 
ភព ដខ៏្ពង ់ខ្ពស ់ ចុះ ថ្ងៃ ទ ី៣១ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២០សម្ដៃច តៃ ជោ  
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  បាន ផ្ដល់ ការ- 
សមៃច ដូច ខាង កៃម ក្នុង 
បរិការណ៍  ដៃល កម្ពជុា កំពុង ទទួ ល 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី   ការ- 
 រីក  រាល ដល នៃជំងឺ កូវីដ ១៩, 
នរិាករ ណ៍នវូ បៃ កាស លៃខ៧៦៩  
មស. បៃក ចុះ ថ្ងៃទ ី១៨ ខៃ កមុ្ភៈ  
ឆ្នា ំ២០២០ ស្ដ ីព ីការ ជៃើស រសី 
មនៃ្ដី រាជ ការ ចំនួន  ១៣៥នាក់ 
ឲៃយ ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ កៃសួង មុខ- 
ងារ សាធា រណៈ »។  លោកឲៃយ ដឹ ង  
ទៀត ថា   លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃី 

ក៏ បាន ផ្ដល់ ការ សមៃច ផ្ដល់ គោ ល- 
ការ ណ៍ រួម របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
ឲៃយ ផ្អាក ការ ផ្ដល់ កៃប ខ័ណ្ឌ ពិសៃ ស  
ដៃល លើស ពី ចំនួ ន មនៃ្តី រាជ ការ 
ចូល និវត្ត ន៍ដល់ គៃប់ កៃសួងសា្ថា  - 
ប័ន  ដទៃ ទៀត ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០។ លើស ពី នៃះ  ស្នើ 
សំុ ផ្អាក ការ ផ្ដ ល់ កៃប ខ័ណ្ឌ ពិសៃ ស  
ដៃល លើស ចំនួន មនៃ្ត ីចូល និវត្ដ ន៍  
ដល់ គៃប់ កៃសួង -សា្ថាប័ន ទំាង អ ស់  
ស មៃ   ប់ ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ឆ្នាំ 
២០២៣ ផង  ដៃរ ។ 

កៃសួង មុខ ងារ សាធារណៈ 
កាល ពថី្ងៃ ទ២ី៣ ខៃ មៃសា បា ន  
ចៃញ សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌មាន 
ដល់ សាធារណជន ថា ដោយ 
ផល  ប៉ះពាល់ ពី វិបត្ដ ិជំងឺ កូវីដ ១ ៩ 
ការ ជៃើស រីសកៃប ខ័ណ្ឌ ថ្ម ី សមៃ ប់ 
ឆ្នា ំ២០២០ឲៃយ ចូល បមៃើ ការ កា រ -  
ងារ ជា មនៃ្ដ ីរាជ ការ នៅ តាម កៃសួ ង  
សា្ថា ប័ន  អង្គភព នៅ ថា្នាក់ ជា តិ 
និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  តៃវូ បាន ផ្អា ក 
ជា បណ្ដាះ អាស ន្ន រហូត ដ ល់ 
មាន ការ ជូន ដំណឹង ជាថ្មី ៕ 

សកម្មភាពបណ្ដះុបណ្ដាលមន្តេអីនុរកេសកន្លងមក។ រូបថត សា្ថានទូតអាមៃរិក

គណៈកម្មការកំពុងពិនិតេយភាពមិនបេកេតីនេការជេើសរីសមន្តេី១៣៥នាក់

ចេបាប់ស្តពីីការដាក់បេ-
ទេសក្នងុគេអាសន្ន
តេវូបានកេមុបេកឹេសាធម្ម-
នុញ្ញអនុម័តយល់ពេម

ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នពំេញៈ ចៃបាប ់ស្តពី ីការគៃប ់គៃង   
បៃទៃស ជាត ិស្ថតិក្នងុ ភព អាសន្ន  
តៃូវបាន កៃុមបៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ 
សមៃច អនុម័ត ជាឯកច្ឆន្ទ  ក្នុង 
កចិ្ច បៃជុ ំពៃញអង្គ  នៃ កៃមុបៃកឹៃសា- 
ធម្មនុញ្ញ   ពី មៃសិលមិញ  និងគៃង 
បញ្ជូន ចៃបាប់ នៃះ ទៅកាន់ សា្ថាប័ន 
រដ្ឋសភ វញិ  ដើមៃប ីអនុវត្ត យន្តការ 
បន្ត ទៅតាម នីតិវិធី ។

លោក តាំង រតនា  អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃមុបៃកឹៃសា ធម្មនុញ្ញ បៃប់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  មៃសិលមញិថា  កៃយព ីសា្ដាប ់
ការពនៃយល់ របស់ តំណង រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល  នងិ ការពភិកៃសា យ៉ាង- 
ល្អិតល្អន់ ក្នុងកិច្ច បៃជុំ ពៃញ-  
អង្គ របសខ់្លនួថ្ងៃទ២ី៧ មៃសា  ស្ត ីព ី
កា រពិនិតៃយ និង សមៃច លើ សំណើ 
សុពំនិតិៃយ ធម្មនញុ្ញ ភព «ចៃបាប ់ស្តពី ី
ការគៃបគ់ៃង បៃទៃសជាត ិស្ថតិ ក្នងុ   
ភព អាសន្ន »របស ់រដ្ឋ សភ  រចួមក  
កៃុម បៃឹកៃសាធម្មនុញ្ញ  បានសមៃច 
ជា ឯកច្ឆន ្ទថា ចៃបាបន់ៃះ ពតិជា  សៃប 
នងឹ រដ្ឋធម្មនញុ្ញ  ពៃះ  ពុមំាន បទ- 
បៃបញ្ញត្ត ិណ មួយ នៅ ក្នងុ ចៃបាប់នៃះ 
មិនសៃប នឹង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឡើយ។

លោកបាន បញ្ជាក ់ថា ៖«សៃចក្ដ-ី 
សមៃច របស ់កៃមុបៃកឹៃសា ធម្មនញុ្ញ 
គឺជា សៃចក្ដីសមៃច សា្ថាពរ  និង 
បិទផ្លូវ តវ៉ា  ហើយមាន អានុ ភព 
អនុវត្ត ទៅលើ អំណច ទាំងអស់  
ដៃលមាន ចៃង ក្នងុ រដ្ឋធម្មនញុ្ញ  នងិ  
តៃវូចុះ ផៃសាយ ក្នងុ ពៃះរាជកៃតឹៃយ»។

លោក ថា ៖«បនា្ទាបព់ ីកៃមុបៃកឹៃសា- 
ធម្មនញុ្ញ សមៃច អនមុត័ ជាឯកច្ឆន្ទ   
រចួ  ចៃបាបន់ៃះ នងឹ តៃវូបញ្ជនូ ទៅ មា្ចាស ់  
សណំើ [រដ្ឋសភ]វញិ  ដើមៃបី អនវុត្ត 
យន្តការ ទៅតាម នីតិវិធី ចៃបាប់»។

ចៃបាបស់្តពី ីការគៃប ់គៃង បៃទៃស 
ជាត ិស្ថតិក្នងុ ភព អាសន្ន  តៃវូបាន- 
រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតឡើង នាថ្ងៃ 
ទ៣ី១  ខៃមនីា  ឆ្នា២ំ០២០  ដោយ 
ផ្អៃក តាម មាតៃ ២២ថ្ម ីនៃ រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ   
កម្ពុជាដៃលចៃង ថា  នៅពៃល បៃ ជា-   
ជាតិ បៃឈម មុខ នឹង គៃះថា្នាក់  
ពៃះមហាកៃសតៃ ទៃង ់ បៃទាន ដណំងឹ 
ជា សា  ធារ ណៈ ដក់ បៃទៃស  ជាតិ 
ក្នងុ ភពអាសន្ន  កៃយ ពបីាន មត ិ   
ឯកភព ពី នាយក រដ្ឋមន្តៃី  បៃធាន 
រដ្ឋសភ និង បៃធាន ពៃឹទ្ធ សភ ។ 
ចៃបាប ់នៃះ តៃវូបាន រដ្ឋ សភ អនមុត័ 
នៅថ្ងៃ ទី១០  មៃសា  នា សម័យ 
បៃជុំ រដ្ឋសភ លើក ទី៤  នីតិ កាល 
ទ៦ី នងិ ពៃទឹ្ធសភ  ពនិតិៃយ  ឯកភព 
ទាងំ សៃងុ  លើ ទមៃង ់ នងិ គតិចៃបាប់ 
ក្នុង សម័យ បៃជុំ នៃ ពៃឹទ្ធ សភ  
នីតិកាល ទី៤ថ្ងៃទី ១៧ មៃសា៕
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ឪពុកម្ដាយសិស្សសាលាអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គនតវ៉ាជាថ្មីឲ្យបញ្ចះុតម្លសិ្ក្សា
 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ  ឪពុក ម្ដាយ សិសៃស 
បៃមណ៥០ នាក់  ន  ពៃឹក ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញបាន នំាគ្នា តវ៉ា ជាថ្មនី  
មុខ សា លា អន្តរ ជាតិ ផា រ៉ា ហ្គ ន 
ដើមៃបី បន្ត ទាម ទារ ឲៃយបញ្ចុះ តម្លៃ 
សិកៃសា  តាម អន ឡាញ  ដោយ ពួក- 
គត់ បាន បញ្ជាក់ ថា ក្នុង ពៃល 
កពំងុ មន វបិត្ត ិក ូវដី ១៩  បៃរជា 
សា លា ដឡំើង ថ្លៃ សកិៃសា កាន ់តៃ 
ខ្ពស់ ជាង មុន ។ 

 ន ក្នងុ ការ តវ៉ានៃះ ពួកគ ត់ 
បា ន យក ញតិ្ត មួយ ដៃល មន 
ផ្ដតិ សា្នាម មៃដៃ ឪពុក ម្ដាយ សិសៃស 
ជាង ១៨០ គៃសួា រ ដាក់ ជូន សា- 
លា ឯក ជន  មួយ នៃះដើមៃបីដោះ- 
 សៃយបញ្ហា មួយ ចំនួន ។ 

 លោក  កៃង  ណា រនុ ជាឪ ពកុ 
សិសៃស២  នាក់  ដៃលរៀន ន សា- 
លា នៃះ បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម ឪពុក 
ម្ដាយ សិសៃស បាន ទាម ទារ ៤ ចំណុច  
គឱឺៃយ រកៃសា តម្លៃ សកិៃសា ន ដដៃល 
បនា្ទាប ់ព ីសា លា ទើប សមៃចដឡំើង  
ថ្លៃ៨ភាគរយ  សមៃប ់ឆ្នា ំសកិៃសា 
ថ្មី ឆ្នាំ ២០២០-២០២១  សុំ ពនៃយា រ- 
ពៃល ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន ដៃល 
សា លា ដាក់ កំហិត បិទ បញ្ចប់ 

តៃមឹ ចងុ ខៃ មៃសា  សុ ំបញ្ចុះ តម្លៃ 
សិកៃសា ៣០ ភាគរយ  ក្នុងករ ណី 
បងៃៀន សិសៃស តាម អន ឡាញ 
ពៃល កំពុង មន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង 
សំុ ពងៃងឹ គុណ ភាព បងៃៀន ឡើង 
វិញ  បនា្ទាប់ ពី មន ការ ធ្លាក់ ចុះ 
កៃយ កៃ បៃ ឈ្មោះ សា លា ហៃសា- 
ម៉ាន មក ជា សាលា ផា រ៉ា ហ្គ ន ។ 

 លោក ថា ៖ « ខណៈ ពួក យើង  
កពំងុ បៃ ឈម ទាងំ វបិត្ត ិជងំកឺវូដី  
និង សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល វិបត្ត ិនៃះ មិន  
តៃមឹ ប៉ះ ពាល់ បៃជាជន កម្ពជុា យើង 
ទៃ គឺ ន ទូទាំង ពិភព លោក ។ 
ប៉ុន្តៃ ក្នុង ខណៈ នៃះ  ខាង ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ  សាលា បៃរជា បង្កើន ថ្លៃ 
សកិៃសា ទៅវញិ  ធ្វើឱៃយ ឪពកុ ម្ដាយ 
សិសៃស មិន ពៃញ ចិត្ត  ទើប នាំគ្នា 
ធ្វើ សណំើ សំុ ទៅ សា លា ដើមៃបី រកៃសា  
តម្លៃ សិកៃសា ឱៃយន ដដៃល » ។ 

 កាល ព ីថ្ងៃទ ី២២  មៃសា  ខាង 
សា លា អន្តរជាត ិផា រ៉ា ហ្គ ន ធ្លាប ់
បៃឈម នឹង ការ តវ៉ា ពី ឪពុក ម្ដាយ 
សិសៃស ម្ដង រួច ហើយ ហើយ ន  
ថ្ងៃ២៣  មៃសា  ខាង សា លា បាន 
ចៃញ សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង មួយ 
ឆ្លើយ តប នងឹការទាមទារនៃះ។ 

ក្នុង សៃចក្ដី ជូន ដំ ណឹង នោះ  
សា លា បានឱៃយ ឪព ុកម្ដាយ សសិៃស 

ដៃល ជួប បញ្ហា ហិរញ្ញ វត្ថុ  តៃូ វ 
ដាក ់ពាកៃយ ស្នើសុ ំ ការបញ្ចុះ តម្លៃ 
សកិៃសា ដោយ ភា្ជាប ់មកជា មយួ នវូ 
ឯក សារ គំទៃ ផៃសៃងៗ ដើមៃបី ឱៃយ 
សា លា  ពិនិតៃយ និង ពិចារ ណា តាម 
ការ ណ៍ នីមួយៗ ។ 

 កាល ព ីថ្ងៃ មៃសលិ មញិ  ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍  មនិ អាច សុ ំការបភំ្ល ឺផា្ទា លព់ ី
ភាគ ីសាលា បាន ទៃ ដោយ សារ 
ខាង សន្ដ ិសុខ យាម មិន អនុ ញ្ញាត 
ដោយ លើក ហៃត ុផល ថា ទាល-់ 
តៃ មនការ ធ្វើ សន្ន ិសទី កាសៃត 
ទើប អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ចូល ។ 

 ក៏បុ៉ន្តៃ លោក  អា៊ាង សុផ ល្លៃត 

បៃ ធន កិត្តិ យស សា លា អន្តរ- 
ជាតិ ផា រ៉ា ហ្គ ន បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍តាម ទូរស័ព្ទ ថា  សា លា ធ្លាប់ 
បាន បញ្ជាក់ ចៃបាស់ ក្នុង សៃចក្ដី- 
ជូន ដំណឹង នោះ រួច ហើយ ថា  នឹង 
ជយួ សមៃលួ តម្លៃ ចពំោះ សសិៃស 
ដៃល មន ឪពកុ ម្ដាយ ជបួ បញ្ហា 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុដោយ សា រជងំ ឺក ូវដី ១៩។  
    លោក ថា ៖« យើង បាន ជួយ 
សមៃួល អស់ ហើយតាមរយៈ 
សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង របស់ សាលា ។ 
...សូម អញ្ជើញ មកជួប ជាមួយ 
សា លាមក ដើមៃបី ដោះ សៃយ  
ហើយ ដចូជា អត ់មន អ ីទៀត ទៃ 

បៃសិន បើ គត់ ចង់ បាន  យើង 
នឹង ជួយ » ។ 

 កាល ពីពៃ ល ថ្មីៗ នៃះ  សម- 
គម  គៃះឹ សា្ថាន ឧ ត្ត ម សិកៃសាកម្ពជុា  
បាន ចៃញ សៃចក្ដ ីអំពាវនាវ ទៅ 
ដល់ ឪពុក ម្ដាយ សិសៃស តៃវូដាក់- 
ពាកៃយសុំ បញ្ចុះតម្លៃ សិកៃសា មក 
សាលា និង មិនគួរ បៃមូលផ្ដុំ គ្នា 
តវ៉ា តាម សាលា ឡើយ ដើមៃបី 
ចៀសវង ការឆ្លង កូ វីដ១៩ ។ 

 ជា មយួ គ្នានៃះ សម គ ម បាន 
បន្តថា   គៃឹះ សា្ថានសិ កៃសា ឯក ជន 
ក ៏កពំងុ ជបួ  ការ លបំាក ន ិង ប៉ះ- 
ពា ល់ ខា្លាំង ពី ជំងឺ កូ វីដ ដៃរ ដូច- 
ជា តៃូវ បន្ត បើក បៃក់ បៀវ តៃសរ៍ 
ដល់ បុគ្គ លិក  បន្ត បង់ ឈ្នួល  
អ គរ  បន្ត បង់ ការ បៃក់  និង បៃក់ 
ដើម ដល់ ធនា គរ និង ចំណាយ  
ផៃសៃងៗ ទៀត ខណៈ សា លា ធ្លាក់ 
ចុះ បៃក់ ចំណូល  ដោយ សារ 
ថយ ចុះ ចំនួន សិសៃសជា ដើម ។ 

 លោក  លី សុ វ៉ា ត់ ដៃល មន 
កូន ៣ នាក់  រៀន ថា្នាក់ ទី ៥ ទី ៧ 
នងិ ថា្នាក ់ទ ី៨ នៃ សា លាមយួនៃះ 
បាន បញ្ជាក់ ថា ការ តមៃូវឱៃយ 
កូនសិសៃស រៀន តាម អន ឡាញ  
ពី ផ្ទះគឺ តមៃូវឱៃយ ឪពុក ម្ដាយ តៃូវ 
ចំណាយ  ពៃល ១ កមៃិត ទៀត 

ដៃល ធ្វើឲៃយប៉ះពា ល់ដ ល់ ការ- 
ចៃញ ទៅ បៃ កប មខុ របរ ដើមៃប ីរក 
បៃក់ កមៃ ។ 

លោក ថា៖« សមៃប់ ពួក ខ្ញុំ អ្នក - 
រក សុី គឺ កំពុង យា៉ាប់ ដោយ សារ ការ  
ផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ  ហើយ 
ណាមួយ តៃូវ គ្មោន ពៃល ចៃញ រកសុី 
ដោយ សារ តៃូវ ន មើល កូន ដៃល 
តៃូវ រៀន នតាម ផ្ទះ ។ ន ពៃល 
រៀន តាម អន ឡាញ យើង តៃូវ ន 
ឈរ មើល កូន រៀន នតាម ផ្ទះ  
អ៊ីចឹ ង ទៅ ឥឡូវ ចង់ ស្ដៃ ស ទៅវិញ  
ដោយ សារ អត ់បាន ចៃញ ទៅ ណា ។ 
បៃសិនបើ សា លា មិន ទទួលយក 
ការទាមទារ ទៃ យើង មនតៃ សមៃច 
ឱៃយ កូន ដូរ សា លាដៃល យើង គិត 
អាច មន លទ្ធ ភាព » ។ 

  តាមតា រង តម្លៃ សិកៃសា សមៃប់ 
ឆ្នា ំសកិៃសា ២០២០-២០២១ន 
សា លា រៀន អន្តរ ជាតិ ផា រ៉ា ហ្គ ន 
បានបងា្ហាញ ថា កម្ម វិធី សិកៃសា 
អន្តរជាតិ សមៃប់ កុមរ ដៃល 
ទើប តៃចៃះ ដើរ មន បៃហៃល 
៣  ០០០ដុលា្លារ ហើយ ចាប់ពី 
ថា្នាក ់ទ ី៧  ដល ់ថា្នាក ់ទ ី៩ តៃវូ បង ់
៨ ៩៥០ នងិ ចាបព់ ីថា្នាក ់ទ ី១០ 
ដល់ ថា្នាក់ ទី ១២  តៃូវ បង់ ចំនួន 
ចំនួន  ៩ ៤២០ ដុលា្លារ ៕

សកម្មភាពតវ៉ាសំុបញ្ចះុតម្លេសិកេសាកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហុង មិនា
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ពលរដ្ឋ៥១៤គ្រសួារសំុឲ្រយរដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រដកមន្ត្រមី្នាក់ច្រញពីក្រមុការងារ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រៃវ្រៃងៈ  បៃជាពលរដ្ឋ ចំនួន 
៥១៤គៃួសារ  នៅ ឃុំ ឫសៃសី សៃុក  
សៃុក ពាម ជរ  ខៃត្តពៃវៃង សុំ  ឲៃយ 
លោក ស ខៃង  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ ផ្លាសប់្ដរូ លោក ហងៃស ឆ-ំ 
ឆន  មន្តៃ ីជានខ់្ពស ់កៃសងួ មខុ ងារ    
សាធារណៈ ចៃញពី កៃុ ម ការងារ 
ចុះ ជួយ ឃុំ ឫសៃសី សៃុក  ដោយ អះ- 
អាង ថា  បុគ្គល រូបនៃះមិនធ្វើ អ្វី ឲៃយ 
មាន បៃយោជន៍ ដល់ ពលរដ្ឋ។ 
នៃះ  បើតាមការ បញ្ជាក់ ពី តំណាង 
របស់ ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ។

អ្នកសៃី ឡៃង សា មឿ  តំណាង 
មា្នាក ់ក្នងុ ចណំោម ៩នាក ់ផៃសៃង ទៀត   
ដៃល តំណាង ឲៃយ ពលរដ្ឋ ជាង 
៥០០គៃួសារនៅ ឃុំ ឫ សៃសី សៃុក  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  ថ្ងៃទ២ី៦ មៃសា  
ថា ពលរដ្ឋ ៥១៤គៃសួារ មកព ី៤ ភមូ ិ 
នៃ ឃុ ំឫសៃសី សៃកុ បាន អពំាវ នាវ ឲៃយ   
លោក  រដ្ឋមន្តៃី  ស ខៃង  ផ្លាស់ប្ដូរ 
លោក ហងៃស ឆំឆន  អនុរដ្ឋលៃ ខា- 
ធិការ កៃសួង មុខងារ សាធារណៈ 
ចៃញព ីបៃធាន កៃមុការងារ ចុះ ជយួ  
ឃុំ ឫ សៃសី សៃុក  សៃុក ពាម ជរ។  
ពៃះបគុ្គល របូនៃះ  មិនបាន ជយួ 
ធ្វើ អ្វី ឲៃយ មាន ផល បៃយោជន៍ ដល់ 

ពលរដ្ឋ នៅក្នុង មូលដ្ឋាន ទៃ។
អ្នកសៃី បន្តថា អស់ រយៈពៃល 

ជាចៃើន ឆ្នាំ មកហើយ តាំងពី 
លោកហងៃស ឆំឆន  ចុះមក ជួយ 
ឃុំ ឫសៃសី សៃុក  ពុំ ឃើញ មាន ជួយ 
ធ្វើឬ ដោះសៃយ បញ្ហា អ្វ ីឲៃយ ពល- 
រដ្ឋ  ទៃ។ ប៉ុន្តៃលោក  ឆំឆន  មាន 
គំនិត  ឃុបឃិត ជាមួយ បង ប្អូន  
ខ្លនួ យក បៃឡាយ រដ្ឋ នងិ បៃឡាយ  
ដៃល ឧកញ៉ា ប៉ៃន នួន  សា្ថាបនា  
៣ខៃសៃ មាន បៃវៃង ជតិ៣ គឡីមូ៉ៃតៃ  
ធ្វើជា អា ជីវ កម្ម ផ្ទាល់ ខ្លួន។ តមៃូវ 
ឲៃយ ពល រដ្ឋ បង់លុយ ៤៥មុឺន រៀល  
បើ មាន អ្នក ចង់ បូម ទឹក បៃឡាយ 
ដក់ ដីសៃ ឬ ចមា្ការ ទំហំ១ហិក តា ។

អ្នកសៃី សា មឿ  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ពួក ខ្ញុំ ធា្លាប់បាន ដក់ពាកៃយ ប្ដឹងទៅ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ កាលពី ខៃវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០១៩  ប៉ុន្ដៃ នៅតៃ គ្មាន ដំ- 
ណោះ  សៃយ  ហើយ កម៏ាន ពាកៃយ- 
បណ្ដងឹ នៅ ខៃត្ត ពៃវៃង នងិ តលុា ការ  
ខៃត្ត ដៃរ  តៃ គ្មាន ដំណោះ សៃយ 
អ្វី  ទៃ។ ដូច្នៃះ ពួក ខ្ញុំ មិនបាន ដក់- 
ពាកៃយ  បណ្ដងឹ ទៅ សា្ថាបន័ ណា ទៀត  
គ ឺមានតៃ ការអពំាវនាវ ទៅ សម្ដៃច 
កៃឡា ហោមស ខៃង  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  ជយួ ដោះសៃយ 
បញ្ចប់ បញ្ហា នៃះ ផង»។

លោក ដ ំមៀន  តណំាង ពលរដ្ឋ 
មា្នាកទ់ៀត នយិាយថា  បៃឡាយ ទកឹ   
ទាងំ៣ ខៃសៃ  ដៃល អាជា្ញាធរ យកមក 
គៃបគ់ៃង សមៃប ់លក ់ទកឹ ឲៃយ ពល- 
រដ្ឋ  ជា ជំនួយ ពីលោក ឧកញ៉ា  ប៉ៃន 
នួន  ទីបៃឹកៃសា លោក ស ខៃង  ដៃល  
ជាឧប នាយក រដ្ឋមន្តៃីផងនោ ះ ។ 
បៃឡាយ ទំាង៣ខៃសៃ តៃូវបាន ជីក 
តាំងពី ឆ្នាំ២០១៤  ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ 
បាន កំណត់ យក បៃឡាយ នៃះ 
ដោយ តមៃូវ ឲៃយ ពលរដ្ឋ បង់លុយ 
២០មុនឺ រៀល បើ ចង ់បមូទកឹ  ដក-់ 
សៃ  ឬ សៃចសៃព ដំណាំ។

លោក ថា  កាលពី ឆ្នាំ២០១៧  

អាជា្ញាធរ បាន ដឡំើង តម្លៃ៣០មុនឺ 
រៀល។  មកដល់ ឆ្នាំ២០១៩ និង 
២០២០ សៃបត់ៃ អាជា្ញាធរ ដ ំឡើង 
តម្លៃដល់ ទៅ ៤៥មុឺន រៀល ។

លោក ថា ៖«ខ្ញុំ គៃន់តៃ ឆ្ងល់ ថា  
ដី បៃឡាយ របស់ រដ្ឋ ប៉ុន្ដៃ អាជា្ញាធរ  
បៃរជា យក ធ្វើជា បៃយោជន ៍ផ្ទាល-់ 
ខ្លនួ គត ់ទៅវញិ គ ឺលក ់ទកឹ បៃឡាយ    
នោះ។ បៃសនិ មាន ពលរដ្ឋ ណា ចង ់ 
បូមទឹក ដក់ សៃឬ សៃច ដំណាំ 
តៃវូ ចណំាយ ៤៥មុនឺ រៀល។ បើ គ្មាន   
លុយ ឲៃយ សៃូវ ទៅ អាជា្ញាធរ ១៨០ គី- 
ឡ ូ កៃម។ បៃសនិ គ្មាន លយុឬ គ្មាន   
សៃូវ ឲៃយ អាជា្ញាធរ ទៃ  ពលរដ្ឋ គ្មាន 

សិទ្ធិ បូមទឹក នៃះ បៃើ បៃស់ ទៃ»។
លោក នួន ម៉ៃង  មៃឃុំ ឫសៃសី- 

សៃកុ   ឲៃយដឹង ពីមៃសលិមិញថា  មក- 
ដល ់ ពៃលនៃះ  លោក មនិទាន ់ឃើ ញ  
កៃុម ការ  ងារ ថា្នាក់ សៃុក ពាមជរ  
នងិ ថា្នាក ់ខៃត្ត ពៃវៃង  ចុះមក ជយួ 
រក ដណំោះ សៃយ ជុវំញិ ទនំាស ់
ទឹក បៃឡាយ នៃះនៅឡើយ។  
លោកថា លោក ក ៏បានពៃយាយាម 
សមៃប  សមៃួល ជាចៃើន លើក 
ដៃរប៉ុន្តៃមិនមានលទ្ធផល។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ពៃះ កាល ពី    
ប៉នុា្មានថ្ងៃ មនុ នៃះ  ខាង កៃមុ ការងារ   
បាន សនៃយាថាចុះ មកជួយ ដោះ- 
សៃយ  តៃ ឥឡូវនៃះខ្ញុំ អត់ ទាន់ 
ឃើញ  ទៃ។ បៃហៃល ស្អៃក  ឬ ខាន- 
ស្អៃក ទើប ពកួគត ់ចុះមក  ឬ យា៉ាង- 
ណា ទៃ  ពៃះ ពួកគត់ មិនបាន- 
បៃប់ ខ្ញុំ ផង»។ 

 ប៉ុន្តៃ លោក ហងៃស ឆំឆន  
បានបដិសៃធ ការចោទបៃកាន់ 
នៃះ ដោយ  លោកថា  នៃះ  គឺជា 
ការ មួលបងា្កាច់ ខុសពី ការពិត  
និង គ្មាន មូលដ្ឋាន ចៃបាស់លាស់  
ហើយថា  លោក មនិ ពាកព់ន័្ធ នងឹ 
ការទាមទារ តម្លៃ ទិញ ទឹក បៃ- 
ឡាយ បូម ដក់ សៃ នោះ ទៃ។ 
លោក បញ្ជាកថ់ា  លោក គៃនត់ៃ 

ជា អ្នកសមៃបសមៃួល  និង 
បៃកឹៃសា  យោបល ់ជាមយួ អាជា្ញាធរ 
ក្នុងមូលដ្ឋាន ប៉ុណោ្ណោះ។ លោក 
បានបន្ថៃមថា បញ្ហា ដៃល អូស- 
បនា្លាយ ជាចៃើន ឆ្នា ំកន្លង មកនៃះ  
គឺដោយសារមាន ឧកញ៉ា មា្នាក់ 
នៅ ពី កៃយខ្នង ចាំ ញុះញង់ ឲៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ ប្ដឹង លោក និង តវ៉ា 
ជាមួយ អា ជា្ញា ធរ មូលដ្ឋាន។

លោក ហងៃស ឆំឆន បាន- 
បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ អត់ ជំទាស់ នឹង 
ការដក តំណៃង  ឬ បញៃឈប់ 
ការងារ ពី ការចុះ ជួយ ឃុំ ឫ សៃសី - 
សៃុក នោះទៃ  បៃសិនបើ មាន 
ចណំារ  ឬ ការសមៃច ណាមយួ 
របស ់សម្ដៃច តៃ ជោ ហ៊នុ សៃន។   
ពៃះ សម្ដៃច តៃ ជោ  តៃងតាងំ ខ្ញុ ំ 
ផ្ដល់ ទំនុកចិត្ត ដល់ ខ្ញុំ»។

មន្តៃីរូបនោះបា ន ថ្លៃង ទៀត 
ថា៖«អ៊ីចឹង  ខ្ញុំ តៃូវ អនុវត្ត តាម 
អនុ សាសន៍ សម្ដៃច។ តៃ បើ 
សម្ដៃច តៃ ជោ មិន ពៃញចិត្ត 
ការងារ ខ្ញុំ  ខ្ញុំ ក៏ អនុវត្ត តាម ហ្នឹង 
ដៃរ។ ពលរដ្ឋ  ២ ឬ ៣នាក់ ហ្នឹង  
ជឿ តាម ពាកៃយ ញុះញង ់ពកីៃយ 
ខ្នង គៃ ទៃ  ហើយ ពលរដ្ឋ ដទ ៃ- 
ទៀត  គត់ មិនមាន បញ្ហា អ្វី 
ជាមួយ ខ្ញុំ ទៃ»៕ 

ពលរដ្ឋជួបជំុនៅទីតំាងប្រៃឡាយមានទំនាស់ថ្ង្រៃទី២៤ម្រៃសា នៅខ្រៃត្តព្រៃវ្រៃង។ រូប សហ ការី



តពីទំព័រ១...បង្ហាញនូវភាព
អវិជ្ជមានមានការកើនឡើងក៏-
បុ៉ន្តែការរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ១៩
នៅលើសកលលោកនងិបណ្តា
បែទែសក្នងុតំបន់មិនមានស្ថាន-
ភាពធូរសែលឡើយ។លោក
សង្កត់ធ្ងន់ថាចពំោះករណនីែះ
កម្ពុជាក៏ជាបែទែសស្ថិតក្នុង
ដំណក់កាលផុយសែយួផងដែរ
ដរាបណវ៉ាក់សំងនិងថា្នាំពែយា-
បាលជំងឺនែះមិនទាន់តែូវបាន
រកឃើញ។លោកបន្តថាការ-
បាត់បង់នូវការបែុងបែយ័ត្នក្នុង
ការការពារខ្លួនពីការចម្លងជំងឺ
កូវីដ១៩គឺជាហានិភ័យខ្ពស់
ក្នងុការបើកផ្លវូសមែប់ការរាត-
តែបាតនែវីរុសកូរ៉ូណនៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជា។
លោកថា៖«ក្នងុពែលថ្មីៗ នែះ

បានសង្កែតឃើញថាបងប្អូន
បែជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជា
បានវិលតែឡប់មករកការធ្វើ
ដំណើរចល័តដោយសែរី និង
វិលមករកជីវភាពបែចំាថ្ងែឡើង-
វិញជាបណ្ដើរៗដោយខ្វះការ-
បែងុបែយ័ត្ននិងការការពារខ្លនួ។
សូមអំពាវនាវដល់បងប្អនូបែជា-
ពលរដ្ឋសមូមែត្តាកុំយលច់ែឡំ
ថាបែទែសកម្ពជុាអស់មានការ-
រាតតែបាតដោយវីរុសកូរ៉ូណ
ឱែយសោះហើយតែវូតែនាគំ្នាបន្ត

ទបស់្កាត់ការចម្លងវរីសុដ៏កាច-
សហាវនែះជាបន្តទៀត»។
លោកសែីLiAilanតណំង

WHOបែចាំនៅកម្ពុជាក៏បាន
ថ្លែងក្នងុសន្នសីិទកាសែតនែះដែរ
ថាបច្ចុបែបន្នជំងឺឆ្លងដ៏កាចស-
ហាវនែះ កំពុងឆ្លងរាតតែបាត
ខ្លាងំកា្លានៅលើបែទែសជាចែើន
ក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក
ដែលមានអ្នកឆ្លងជាង២,៨
លាននាក់រួចមកហើយ។
លោកសែីបន្តថាក្នុងករណី

ដែលកម្ពជុាចាប់ផ្តើមដំណើរការ
នវូអាជវីកម្មសលារដ្ឋនងិឯក-
ជនដចូធម្មតវញិគឺតែវូគោរព
តមគោលការណ៍ឲែយបានតែមឹ-
តែវូនិងតែវូអនុវត្តម្តង១ជំហានៗ
ពែះកម្ពុជាមិនអាចធ្វែស-
បែហែសបានឡើយ។បន្ថែម
ពនីែះលោកសែីLiAilanបាន
ពែមានថាកម្ពុជាអាចបែឈម
នងឹការចម្លងថ្មីឡើងវញិហើយ
អាចនឹងមានការឆ្លងរីករាលដាល
នូវជំងឺកូវីដ១៩នែះទៅកាន់
សហគមន៍ផងដែរក្នងុករណីដែល
កម្ពជុាបើកកន្លែងអាជីវកម្មផែសែងៗ
ដូចជាក្លិបកមែសាន្តសលារៀន
និងបើកកន្លែងឲែយជួបជំុជាទែង់-
ទែយធំហើយលែងមានការ-
រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ។
លោកបន្តថា៖«នៅពែលណ

ដែលកម្ពជុាអាចវលិតែឡបម់ក
ស្ថានភាពធម្មតវញិគឺយើងតែវូ
ធ្វើការសមែចចិត្តជាដណំក់-
កាលៗដោយមានលក្ខខណ្ឌ
ចែបាស់លាស់ដែលតែូវមាន។
ការគែប់គែងស្ថានការណ៍រីករាល-
ដាលឲែយបានតែឹមតែូវការមាន
បែព័ន្ធសុខភិបាលរឹងមំាការមាន
បែព័ន្ធកាត់បន្ថយការរីករាល-
ដាលនៅកន្លែងទីសធារណៈ
ជាពិសែសនៅតមស្ថាប័ន
សធារណៈដចូជាសលារៀន
នោះគឺតែវូមានផែនការចែបាស់-
លាស់ដែរហើយការចូលរួម
របស់បែជាពលរដ្ឋ ក៏ជាកត្តា
ចាំបាច់ផងដែរ»។
បន្ថែមពីនែះលោកម៉មបុ៊ន-

ហែងបានថ្លែងដោយកែើន-

រំឭកដល់បែជាពលរដ្ឋទំាងអស់
សូមបន្តការបែុងបែយ័ត្នខ្ពស់
ជាប់ជានចិ្ចហើយអាកាសធាតុ
ក្ដៅនងិភ្លៀងដចូស្ថានភាពនៅ
កម្ពជុាមិនបែកដថាអាចទប់-
ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូរ៉ូណ
បានឡើយ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

ទាំងអស់គ្នាតែូវដឹងថាជំងឺកូ-
វដី១៩នៅជាមយួយើងនៅក្នងុ
រយៈពែលដែលពិបាកនឹងបា៉ាន់-
បែមាណបានហើយការចម្លង
វីរុសកូរ៉ណូគឺតែូវផ្តើមចែញពី
បុគ្គលមា្នាក់ៗជាចាំបាច់។នៅ
ពែលនែះគជឺាពែលវែលាដែល
យើងតែូវសមគ្គីគ្នាដោយមិន
តែូវមាក់ងយឬរីសអើងគ្នា
នោះឡើយ»៕
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ក្រសួងសុខាភិបាល...

លោកម៉មបុ៊នហេងក្នងុសន្នសីិទកាសេតពីមេសិលមិញ។រូបថតហែងជីវ័ន

ក្នងុខ្រម្រសាខ្រយល់កន្ត្រក់និងរន្ទះបាញ់បានធ្វើឲ្រយមនុស្រស៥នាក់សា្លាប់
ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈគែះមហន្តរាយពី
ធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយ
ខែយល់កន្តែក់នងិរន្ទះបាញ់នៅ
ក្នុងខែមែសឆ្នាំ២០២០បាន
ធ្វើឲែយមនុសែស៥នាក់ស្លាប់និងបង្ក
របសួចនំនួ៧នាក់ពែមទាងំធ្វើ
ឲែយខូចខតលំនៅឋានពលរដ្ឋ
សរុបជាង២០០០ខ្នង។នែះ
បើតមលោកឃនុសខុអ្នក-
នាំពាកែយគណៈកមា្មាធិការជាតិ
គែប់គែងគែះមហន្តរាយ។
លោកសុខឲែយដឹងកាលពីមែសិល-

មិញថាកាលពីខែមែសឆ្នាំ
២០១៩ពុំមានជនរងគែះតែវូ
បានរាយការណ៍ថាស្លាប់និង
របួសនោះទែ។លោកបន្តថា៖
«តួលែខនែះបានធ្វើឲែយចំនួនជន-
រងគែះគតិចាប់ពដីើមខែមករា
ដល់ថ្ងែ២៧ខែមែសឆ្នាំ២០២០
កើនដល់១៨នាក់ក្នុងនោះ៨
នាក់បានស្លាប់និង១០នាក់ទៀត
បានរងរបួសខណៈផ្ទះបែជា-
ពលរដ្ឋនិងអគរសធារណៈ
របស់រដ្ឋសរបុជាង៤០០០ខ្នង
បានរងការខូចខតពែមទាំង
ងប់គោកែបីសរុប៤កែបាល»។

បើតមលោកសុខខែត្តដែល
មានជនរងគែះស្លាប់និងរបួស
ដោយករណីខែយល់កន្តែក់ និង
រន្ទះបាញ់ រួមមានខែត្តតកែវ
ស្លាប់មា្នាក់ដោយរន្ទះបាញ់ខែត្ត
ពែះសហីនុស្លាប់២នាក់ដោយ
ខែយល់កន្តែក់ខែត្តប៉ែលនិស្លាប់
មា្នាក់ដោយរន្ទះបាញ់ខែត្តកំពង់-
ចាម របួស២នាក់ដោយខែយល់
កន្តែក់ស្វាយរៀងស្លាប់២នាក់
ដោយរន្ទះបាញ់និង២នាក់ទៀត
រងរបួសដោយខែយល់កន្តែក់
ខែត្តពោធិ៍សត់របួស៣នាក់
ដោយខែយល់កន្តែក់ និងខែត្ត
ឧត្តរមានជយ័ស្លាប់២នាក់នងិ
របួស៣នាក់ដោយរន្ទះបាញ់។
លោកបន្ថែមថាយោងតម

របាយការណ៍ដែលគណៈកម្ម-
ការជាតិគែប់គែងគែះមហន្ត-
រាយទទលួបានខែត្តបាត់ដបំង
បានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាង
គែក្នងុចណំោមខែត្តចនំនួ១៣
ដែលរងការវយបែហារដោយ
បាតុភូតខែយល់កន្តែក់។បនា្ទាប់-
មកខែត្តបនា្ទាយមានជ័យពោធិ៍-
សត់សៀមរាបប៉ែលិនស្វាយ-
រៀងកំពង់ចាមពែវែងតកែវ
កំពតកែបឧត្តរមានជ័យនិង

ខែត្តកំពង់ធំ។
ជាមួយគ្នានែះលោកបាន

អំពាវនាវដល់បែជាពលរដ្ឋ
នៅតមបណ្តាខែត្តងយរងគែះ
ទាំងនោះសូមបង្កើនការបែុង-
បែយ័ត្នបន្ថែមទៀតចំពោះបាតុ-
ភូតខែយល់កន្តែក់និងរន្ទះបាញ់
ដែលនងឹកើតមានកាន់តែចែើន
ឡើងថែមទៀតចាប់ពីដើមខែ
ឧសភាខងមុខនែះទៅ។
លោកសុខបានណែនំាឲែយមាន

ការបោះស្នងឹនងិទាញខែសែចង-
ផ្ទះនងិកៀបចងរតឹដបំលូផ្ទះឲែយ
បានរឹងមំាល្អដើមែបីបង្ការទប់ស្កាត់
បាតុភូតខែយល់កន្តែក់និងចៀស-
វងបែើបែស់ឧបករណ៍ដែល
ងយចម្លងអគ្គិសនី ក្នុងពែល
មែឃកំពុងភ្លៀងនិងផ្គររន្ទះ
ដើមែបីបង្ការទប់ស្កាត់បាតុភូត
រន្ទះបាញ់។
លោកសំអ៊ុកអធិការសែុក

ទឹកឈូខែត្តកំពតឲែយដឹងពី
មែសលិមញិថាកាលពថី្ងែអាទតិែយ
ភ្លៀងលាយឡំខែយល់កន្តែក់
បានបង្កការខចូខតផ្ទះពលរដ្ឋ
១២ខ្នងនៅក្នងុឃុំចនំួន៣រមួ-
មានឃុំកពំង់គែងឃុំតែពាងំធំ
និងឃុំកំពង់សំរោង៕ផ្ទះពលរដ្ឋក្នងុខេត្តកណ្តាលរងការខូចខាតដោយខេយល់កន្តេក់។កែសួងធនធានទឹក

អគ្គស្នងការនគរបាល...
តពីទំព័រ១...៣៩៧៨នាក់

នៅទូទាំងបែទែសតែូវបាន
បណ្តុះបណ្តាលបង្កើនសមត្ថ-
ភាពលើជំនាញតែួតពិនិតែយ
អន្តរាគមន៍សលីធម៌នងិវនិយ័។
អនុកែឹតែយថ្មី និងសែចក្តីជូន-
ដំណឹងស្តីពីការរឹតបន្តឹងនិង
ចមែៀងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏
តែវូបានផែសព្វផែសាយផងដែរតម
ហ្វែសប៊ុកទូរទសែសន៍វិទែយុដង
ផ្លូវ ទីបែជុំជននិងតមកម្មវិធី
នានា។
លិខិតដដែលបញ្ជាក់ថា៖

«គែប់ស្នងការដា្ឋាននគរបាល
រាជធានីខែត្តទាំង២៥ និង
នាយកដា្ឋានជំនាញបានកសង
ផែនការសកម្មភាពស្តីពីការ-
រឹតបន្តឹងអនុវត្តចែបាប់ស្តីពីចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ២០២០រួច-
រាល់។[អគ្គស្នងការនគរបាល
ជាតិ] បានកំណត់គោលដៅ
តែួតពិនិតែយរឹតបន្តឹងចែបាប់សរុប
ចំនួន៥៦៨គោលដៅ(គោល-
ដៅអចល័តចំនួន៤៣៦គោល-
ដៅចល័តចំនួន៦៨និងគោល-
ដៅដើមទីចំនួន៦៤»។
អនុកែឹតែយថ្មីបញ្ជាក់ថាអ្នក-

បើកបរដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិ-
ភាព ឬពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិន
បានតែមឹតែវូនងឹតែវូផាកពនិយ័
កើនឡើងដល់៦មុឺនរៀល។
អ្នកបើកបរទោចកែយាន-

យន្ត និងតែីចកែយានយន្ត
ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសែវឹង
និងមានអតែជាតិអាល់កុល
ចាប់ពី ០,៤០ មិល្លីកែមក្នុង
១ លីតែខែយល់ ឬពី ០,៨០
កែមក្នុង១លីតែឈាមឡើង
ទៅនឹងតែូវផាកពិន័យចំនួន១
លានរៀល។ ពិន័យចំនួន ២
លានរៀលសមែប់អ្នកបើកបរ
រថយន្តធុនសែល និង ៤
លានរៀលសមែប់អ្នកបើកបរ
រថយន្តធុនធ្ងន់។
លិខិតដដែលបញ្ជាក់ថា

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
បានទទួលបង្កាន់ដែបង់បែក់
ពិន័យចំនួន២៥០០០កែបាល
និងបានបែងចែកដល់គែប់
អង្គភាពនគរបាលចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកទូទាំងបែទែសរួចរាល់
ផងដែរ។
បែសិនបើក្នុងរយៈពែល ៦

ខែ អ្នកបើកបរបានបែពែឹត្ត
ល្មើសដោយបើកបរស្ថិតក្នុង
ស្ថានភាពសែវឹងចំនួន២ដង
នឹងតែូវផ្ដនា្ទាទោសតមចែបាប់។
មន្តែីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកនងឹធ្វើកណំត់ហែតុបញ្ជនូ
ទៅតុលាការ ដើមែបីចាត់ការ
តមផ្លូវចែបាប់។
លោក ឆយគឹមខឿនអ្នក-

នំាពាកែយអគ្គស្នងការដា្ឋាននគរ-

បាលជាតិបានបែប់ភ្នំពែញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងែចន្ទថាអគ្គស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលជាតិបាន
គិតគូរររៀបចំផែនការសកម្ម-
ភាពរួចរាល់ហើយគឺរង់ចាំតែ
ដល់ថ្ងែអនុវត្តចែបាប់តែប៉ុណោ្ណោះ។
លោក គង់ រតនៈ បែធាន

វិទែយាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ងែចន្ទថា លោកបាន
ឃើញអគ្គស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលជាតិផែសព្វផែសាយអនុកែឹតែយ
ថ្មីនែះតមបណ្តាញទំនាក់-
ទំនងសង្គម ដូចជាហ្វែសប៊ុក
នងិតែឡែកែមជាដើមដើមែបីឱែយ
បែជាពលរដ្ឋដែលបែើបែស់
បណ្តាញទំនាក់ទំនងនែះបាន
ឃើញ។
លោកថ្លែងថា៖«សកម្មភាព

នែការផែសព្វផែសាយរបស់គត់
ហ្នឹងគឺគត់បានធ្វើហើយ ក៏
ប៉ុន្តែ កមែិតនែការទទួលបាន
របស់បែជាពលរដ្ឋនៅតម
សហគមន៍ផែសែងៗហ្នឹងខ្ញុំគិត
ថាយើងអត់ទាន់វស់វែងបាន
ទែ។ ជាពិសែសទៅទៀតគឺ
តមបណ្តាញទូរទសែសន៍ យើង
អត់សូវឃើញមមាញឹកផុស-
ផុលអីទែពែះមានការចណំយ
ថ្លែបែកង់អី។សមែប់ខ្ញុំគតិថា
ជាជហំានល្អតែការផែសព្វផែសាយ
នៅតែបន្តធ្វើអ៊ីចឹងទៅ ហើយ
យើងនៅតែជំរុញឱែយមានការ
អនុវត្តហ្នឹងឱែយបានតែឹមតែូវ»។
លោកសនជ័យ នាយក-

បែតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណ-
នែយែយភាពសង្គមកម្ពុជាបាន
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងែចន្ទ
ថាវអាចនងឹមានបែតិកម្មខ្លាងំ
ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លែនែការផាក-
ពិន័យ។ការបង្កើនតម្លែផាក-
ពិន័យនែបទល្មើសអាចងយ
នឹងមានការកើតឡើងនូវការ-
បែពែឹត្តអំពើពុករលួយនៅតម
ដងផ្លូវហើយធ្វើឱែយការផាក-
ពិន័យមិនអាចមានវិក្កយបតែ
នោះទែបើសិនការផាកពិន័យ
តែូវបានសមែួលនៅក្នុងតម្លែ
មួយកែមចែបាប់។
លោកថ្លែងថា៖«វក៏អាចនងឹ

ធ្វើឱែយមានបញ្ហាអាក់អន់សែពន់
ចិត្តពីអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួន
ដែរជាមួយនឹងតម្លែថ្មីនែះ។
ទោះបីជាតម្លែថ្មីវអាចនឹងរួម-
ចំណែកកាត់បន្ថយនែការ-
ល្មើសចរាចរណ៍មែនក៏ប៉ុន្តែ
បែសិនជាមានឱកាសនែការ-
សូកបា៉ាន់បន្ធូរបន្ថយសមែួល
តម្លែផាកពិន័យឬមួយក៏មាន
ការយោគយល់ណមួយដែល
មនិផាកពនិយ័ក៏អាចជាទមែង់
ដែលធ្វើឱែយកើតមាននូវបទ-
ល្មើសចរាចរណ៍ដែរ»៕



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �្រស្រង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតម្រន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ សា៊ា ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
�៉្រ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�្រម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិ� , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមម៉ា រីត ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា៉ា , 

សួស  �៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខ្រង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌី�៉ា , សយ រា៉ា សុី

កា រីរូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា៊ា ន រង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 

�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីត , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

�្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង ត ំងម៉្រង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុី�៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០�៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កត �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោក ហុ៊ន សែន៖ ពលរដ្ឋខ្មែរ ជាង ២០០ នាក់ នៅ ម៉ាឡែសីុ នឹង បាន វិល មក វិញ ឆាប់ ៗ  
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន 
ស្រន   ថ្ល្រង  ថា ពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ  ជាង២០០ នា ក់ 
នៅ ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសីុ  នឹង បាន វិល ត្រឡ ប់ 
មក កម្ពុជា វិញ  ក្នុង ព្រល ឆាប់ ៗ  ខណៈ  
កម្ពជុា  កំពុង ចរចា ជាមួយ ម៉ាឡ្រសុ ី ដើម្រប ី
នាំ យក ពួកគ្រ មក វិញ  បនា្ទាប់ ពី ការ  តម្រវូ ឲ្រយ   
ធ្វើ ត្រស្ត ដើម្របី  បញ្ជា ក់ ឲ្រយច្របាស់ ថា ពល រដ្ឋ  
ទាំង នោះ    គ្មានជំងឺ  កូវីដ១៩។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  បាន សរស្ររ 
បង្ហោះ នៅ លើ ហ្វ្រស ប៊ុក របស់ លោក  
កាលពីម្រសិល មិញ ថា គិត  ត្រឹម ថ្ង្រ ចន្ទ 
កម្ពុជា និង ពិភព លោក  កំពុង សកម្ម 
នំាគ្នា ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង នឹង ជំងឺឆ្លង កូវី ដ ១ ៩ 
ហើយ មក ទល់ ព្រល ន្រះ ពិភព លោក 
កម៏និ ទាន ់រក ឃើញ ថា្នា ំព្រយាបាល ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ដ៏កាច សាហាវ ន្រះ នៅ ឡើយ ទ្រ។ 
លោក ថ្ល្រង ថា ៖«រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
សមូ អរគណុ កនូ ក្មយួ ពលករ ជាង ២០ ០ 
នាក ់ដ្រល ក្នងុ នោះកម៏ន កនូ ក្មយួ អ្នក- 
ទោស ចនំនួ  ៧៣ នា ក ់ផង ដ្ររ  ដ្រល ត្រវូ 
បាន ផ្អាក ការ ធ្វើ ដំណើរ វិល ត្រឡប់ មក 
កម្ពជុា កាល ព ីព្រល ថ្មីៗ  ក្នងុ ព្រល ដ្រល 
ដ្រល ប្រទ្រស យើង កំពុង ដក់ បម្រម 
តឹង រុឹង ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ»។ 

លោក ហុ៊ន ស្រន បន្ត ថា បុ៉ន្ត្រ នៅ ព្រ ល  
ន្រះ បម្រម ការ ធ្វើ ដំណើរ ក្នុង ប្រទ្រស 
កប៏ាន លើក  ដចូ្ន្រះ រាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
បាន សម្រច ឲ្រយ  កនូ ក្មយួ ពលករ ខ្ម្ររ ជាង 
២០០ នាក់ អាច វិល ត្រឡប់ មក កាន់  

មតុ ប្រទ្រស វិញ។ ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ ទុក ព្រល- 
វ្រលា ឲ្រយខាង អាជា្ញាធរ ម៉ា ឡ្រសុី គ្រ ធ្វើ  
ត្រ ស្តសខុ ភាព សនិ ដើម្រប ីបញ្ជាក ់ថា  កនូ 
ក្មយួគ្មាន សញ្ញាវជិ្ជ មនន្រជងំ ឺកវូដី ១៩ ។ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីបញ្ជាក ់ថា ៖«យើង 
ទាំង អស់ គ្នា ទាំង អ្នក នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
និង ក្រ ប្រទ្រស គឺត្រូវ មន ការ ប្រុង- 
ប្រយ័ត្ន ជានិច្ច កុំនាំរោគ ឆ្លង ពីក្រ ចូល 
ក្នុង និង ពី ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់ ព្រះ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ន្រះគឺងាយ ឆ្លង ខា្លាងំ ណាស់ » ។

លោក  ហ៊នុ ស្រន បាន ផ្តា ំទៅ ពល រដ្ឋ 
ខ្ម្ររ ទាំង នោះកុំ ឲ្រយ មន ការ ព្រួយ បារម្ភ 
ដោយ ថ្ល្រង ថា «ប្រសនិ បើកនូ ក្មយួ គ្មាន 
ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩ ទ្រគឺកូន ក្មួយ អាច វិល- 
ត្រឡប់ មក កម្ពជុា វិញ បាន ក្នងុ ព្រល ឆាប់ ៗ  
ន្រះ។ ផ្ទយុ ពនី្រះ បើខា ង ម៉ាឡ្រ សុពីនិ ិត្រយ 

ឃើញ មន កូវីដ ១៩ ទៅ លើ កូនក្មយួ ណា 
គឺត្រូវ នៅ សម្រក ព្រយាបាល នៅទីនោះ 
សិន រហូត ដល់ ជាសះ ស្របើយទើប អនុ - 
ញ្ញាត ឱ្រយ ត្រឡប ់មក កម្ពជុា វញិ»។ លោក 
បញ្ជាក់ ទៀត ថា ៖«ចំពោះ កូន ក្មួយ ដ្រល 
នឹង មកដល់ កម្ពុជា វិញ គឺត្រូវ ធ្វើចត្តា - 
ឡីស័ ក១៤ថ្ង្រ (រស់ នៅដច់ ដោយ 
ឡ្រក ) សិន ដើម្របី តម ដនសុខ ភាព 
ជាបន្ត ហើយ ក៏មន ការ ធ្វើចត្តា ឡីស័ក 
១៤  ថ្ង្រទៀត នៅតម ផ្ទះផង ដ្ររ ។

ជាមួយ គ្នា ន្រះ  លោក ម៉ម ប៊ុនហ្រង  
រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង សុខាភិបាល បាន ថ្ល្រង 
ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌ មន  ពី ម្រសិល មិញ 
ថា  គណៈ កម្មការ អន្តរក្រសងួ  ដ្រលមន 
ក្រសួង សុខាភិបាល  ផង នោះបាន ពិភា - 
ក្រសាគ្នា  ជុំវិញ ការ នាំយក ពលរដ្ឋ កម្ពុជា 

នៅ ម៉ាឡ្រសីុ មក  វិញហើយ គោល ការ ណ៍  
ន្រះ ក៏បាន ឯកភាព ពី ប្រមុខ រដ្ឋាភិបា ល 
ផង ដ្ររ។ លោក បន្តថា ៖«ជាការ ងារ មួយ 
ដ្រល រាជរដ្ឋាភិបាលបាន យក ចិត្ត  ទុក- 
ដក់ បំផុត លើ ប្រជាពលរដ្ឋ របស់ យើង  
ដ្រល នៅ ម៉ា ឡ្រសីុ ន្រះ។ ២ ថ្ង្រមុន  ក្រសួ ង 
បាន សំុ គោលការណ៍ ពី ប្រមុខ រដ្ឋា ភិបា ល  
កម្ពុជា រួចហើយ  ដោយ តម្រូវ ឲ្រយ ក្រសួង 
ការបរទ្រស ដក់ លិខិត ផ្លវូការ ទៅ ប្រទ្រ ស   
ម៉ាឡ្រសីុ  ដើម្របី សំុ ឲ្រយ អ្នក ជាប់ ទោស  ៧ ៣   
នាក ់ នងិ កម្មករ ន្រសាទ  ១៤៩នាក ់បាន 
វិល ត្រឡប់មក កម្ពជុា វិញ»។ លោក រដ្ឋ - 
មន្ត្រ ីបញ្ជាក់ថា ៖«លក្ខខណ្ឌ សំខាន់ បំផុ ត 
គឺថា  សំុ ឲ្រយ ភាគី ម៉ាឡ្រសីុ  ធ្វើ ម៉្រច ធ្វើ ត្រ ស្ត 
រក កវូដី១៩  លើអ្នក ទាងំ នោះ។ បើ ការ- 
ធ្វើ ត្រស្ត រកឃើញ មិនមន ម្ររោគ កូវីដ- 
១៩ ទ្រ អាច ឲ្រយ គត់ ត្រឡប់មក វិញ ។ ត្រ 
បើ អ្នកមន ម្ររោគ កូវីដ  ត្រូវ ត្រ សម្រក 
ព្រយាបាល នៅ ទីនោះ ឲ្រយ ជា»។ 

លោក កុយ គួង  អ្នកនាំពាក្រយ ក្រសួង 
ការបរទ្រស  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ម្រសិល- 
មិញ ថា  សា្ថានទូត កម្ពុជា ប្រចាំ ប្រទ្រស 
ម៉ាឡ្រសុី កំពុង ធ្វើការ ជាមួយ មន្ត្រី ពាក់ - 
ព័ន្ធ ន្រ ប្រទ្រស ន្រះ ជំុវិញ ការរៀបចំ ប្រប - 
បទ  ដើម្របី នាំយក ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ  ដ្រលមន 
បំណង ចង់ វិលត្រឡប់ មក វិញ។ «ព្រល - 
វ្រលា ដ្រល ពលរដ្ឋ យើង ចង់ មក នៅ ព្រ ល- 
ណា នោះ  វា អាស្រ័យ ទៅ នឹង ការពិនិត្រយ 
សុខភាព ឬ ធ្វើត្រស្ត រួច រាល់  ហើយ មន 
ការ កំណត់ ព្រល ជាក់លាក់ រវាង សា្ថាន- 
ទូតន្រ ប្រទ្រស ទាំង២»៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ឆ្នាំង: សមត្ថ កិច្ច ខ្រត្ត 
កំពង់ ឆា្នាងំ កាលពី ម្រសិល មិញ បាន 
និង កំពុង សួរ បុរស ជាជន សង្រស័យ 
២នាក់ នៅ បញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ ស្រុក កំពង់ ល្រង  
បនា្ទាប់ ពី កម្លាំង ចម្រុះ ឃាត់ ខ្លួន  
ករណី ឈូស ឆាយ ដី ព្រ លិច ទឹក 
នៅ ភមូ ិពោធិ៍ ឃុ ំ ពោធិ៍ ស្រកុ កពំង-់ 
ល្រង កាល ពី ថ្ង្រទី ២៦  ម្រសា  បុ៉ន្ដ្រ  
មន្ត្រ ីមិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ ពី ព្រ ល 
ត្រូវ បញ្ជូន  ទៅ តុលា ការ ទ្រ។ 

លោក លី ឡា នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋ- 
បាល ជល ផល ខ្រត្ត កំពង់ ឆា្នាំង 
បាន ថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញ ថា មន្ត្រី 
ជំនាញ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ស្រុក 
កំពង់ ល្រង កំពុង សួរ ជន សង្រស័យ 
២ នាក ់ នងិ ដក ហតូ បាន ត្រក-់ 
ទ័រ ២ គ្រឿង  បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ ខ្លួន 
ករណី ឈូស ឆាយ ដីព្រ លិច ទឹក 
នៅ ទី តំង ខាង លើ ន្រះ។ 

លោក បន្ត ថា ជន សង្រស័យ ទី១ 
មន ឈ្មាះ វា៉ាន ហុីង អាយុ 
៣៦ ឆា្នា ំរស់នៅ ភូមិ ក្រ ឡោម ភ្លកុ 
ឃុំ ព្រ សា្វាយ ស្រុ ក  មោង ឫស្រសី  

ខ្រត្ត បាត់ ដំបង និង ទី២ ឈ្មាះ 
ឈុ ំសៀ ប អាយ ុ៤០ ឆា្នា ំរសន់ៅ 
ភូមិ អា រ៉្រ ន ឃុំ សា្នាម ព្រះ ស្រុក 
បាកាន ខ្រត្ត ពោធិ៍ សាត។់ ផ្ទ្រដ ី
ដ្រល ពួកគ្រ ត្រវូឈូស ឆាយ មន 
ទំហំ ៥០ ហិកត  ប៉ុន្ដ្រ ពួកគ្រ 
ទើប ត្រ ឈូស ឆាយ បាន ប្រមណ 
ជាង ៣ ហិក ត ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក លី ឡា បញ្ជាក់ ថា៖ 
«មន្ត្រី អាវុធ ហត្ថ ស្រុក កំពុង  
សា ក សរួ ប៉នុ្ដ្រ ខ្ញុ ំមនិ ទាន ់ច្របាស ់
ថា ត្រវូ បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ ព្រ ល 
ណា  ទ្រ។ ខ្ញុ ំយល់ ថា ប្រសិន បើ 
មន្ត្រី អាវុធ ហត្ថ សួរ ចប់ នៅ ថ្ង្រទី 
២៧ ន្រះ  អ៊ីចឹង នៅ ថ្ង្រទី ២៨  ខ្រ 
ម្រសា ខ្ញុ ំអាច នឹង ប ញ្ជ ូនទៅ តុលា- 
ការ ហើយ បុ៉ន្ដ្រ បើ ការងារ សាក- 
សរួ មនិ ទាន ់ចប ់គ ឺមនត្រ រងច់ា ំ
បញ្ជូន នៅ ថ្ង្រទី ២៩  ត្រ ម្ដង។ 
យើង បាន សា ក សួ រ គត់ មួយ 
ចំនួន ហើយ គឺ មិន មន អ្នក នៅ 
ព ីក្រយ ខ្នង ទ្រ គ ឺគត ់ជា ពល- 
រដ្ឋ ចំណាក ស្រុក  ខ្វះ ដី ធ្វើ ស្រ  
អី៊ចឹង គត់ បា ន នំា គ្នា មកទន្ទ្រន  
ដី នៅ តំបន់ ន្រះ ត្រ ម្ដង» ។  

លោក សាក់ សា រា៉ាង ម្រ បញ្ជា- 

ការ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខ្រត្ត កំពង់- 
ឆា្នាងំ បាន ថ្ល្រង កាល ព ីម្រសលិ មញិ 
ថា  ករណី ន្រះ  សមត្ថ កិច្ច ជំ- 
នាញ របស់លោក កំពុង រៀបចំ 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ សា លា- 
ដបំងូ ខ្រត្តក ំពង ់ឆា្នាងំ។  ប៉នុ្ដ្រ  មនិ 
ទាន់ ដឹង ថា  ធ្វើនៅ ព្រល ណា 
ឲ្រយ ជាក់ លាក់ ទ្រ។ការ ឃាត់ ខ្លួន 
ជន សង្រសយ័ ដោយ មន្ត្រ ីកង រាជ- 
អាវុ ធហត្ថ ស្រកុ  និង មន្ត្រ ីជនំាញ 
ជលផល ខ្រត្ត ន្រះ គឺ ម ន កា រ- 
សម្រប សម្រួល ពី លោក អុិត 
សុធា ព្រះ រាជ អាជា្ញា ន្រ អយ្រយ - 
ការ អម សា លា ដំបូង ខ្រត្ត កំ- 
ពង់ ឆា្នាងំ។

លោក ថា៖  «យើង កំពុង 
រៀបចំ សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ...។ចំពោះ ការ សួររក 
អ្នក នៅ ពកី្រយ ខ្នង ន្រះ ខ្ញុ ំមនិ- 
ទាន់ ដឹង ទ្រ ទុក ឲ្រយ តុលា ការ 
ចាត់ ច្រង ទៅតម នីតិ វិធី ច្របាប់  
ហើយ បើ តុលា ការ គ្រ បញ្ជា ម ក  
ប្រប ណា ទៀត  ទើប កម្លាងំ យើង 
អនុវត្ត តម ហ្នឹង បន្ត ទៀត »។

លោក សំ ចាន់ថន អភិ បាល- 
ស្រុក កំពង់ ល្រង បាន ថ្ល្រង ពី 

ម្រសិល មិញ ដ្ររ ថា លោក បាន 
ទទួល ព័ត៌ មន ន្រះ រួ ចរាល់- 
ហើយ និងបាន ប្រគល់ សំណុំ- 
រឿងន្រះ ទៅ មន្ត្រី ជំនាញ ស្រុក 
និង ខ្រ ត្ត  ស ហ កា រគ្នា បំព្រញ  
កិច្ច ការ ន្រះ។ ប៉ុន្ដ្រ លោក មិន 
ទាន់ បាន ដឹង ច្របាស់ ពី របាយ- 
ការណ៍ លម្អិត ទ្រ ។

លោកបាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ 
មិន ដឹង គ្រ បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ  
ឬ នៅ ទ្រ។ដី តំបន់ ន្រះ ជា ដីព្រ 
លិច ទឹក របស់ រដ្ឋ នៅ ខ្រ វស្រសា 
មន ទឹកជ ន់ លិច តំបន់ ន្រះ ដ្រ ល 
នៅ ក្រម ការ គ្រប់ គ្រង រប ស់ 

មន្ត្រី ជល ផល» ។
លោក បាន បន្ថ្រម ថា  ជន- 

សង្រសយ័ ទាងំ ន្រះ ជា ពលរដ្ឋ មក 
ពី ខ្រត្ត បាត់ ដំបង  និង ខ្រត្ត ពោធិ៍- 
សាត់  ត្រ បាន ធ្វើចំណាក ស្រុក 
មក ប្រកប ការងារ នៅ ខ្រត្ត កំពង់- 
ឆា្នាំង។ ប៉ុន្ដ្រ ប្រហ្រល ពួក គត់  
ឃើញ  ដី ទំន្ររ  ទើ ប  នាំគ្នា ជួល 
ត្រក់ ទ័រ គ្រ មក ឈូស ឆាយទន្ទ្រន  
យក ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ 
លោក ថា  ដ ីន្រះ ត្រវូ បាន ពលរដ្ឋ 
ក្នងុ មូ ល ដ្ឋាន អាស្រយ័ ផល  ប៉នុ្ដ្រ 
មិន មន អ្នក ណាហា៊ាន ទន្ទ្រន 
កាន់ កាប់ ដី តំបន់ ន្រះ ទ្រ ៕

ពល រដ្ឋ ខ្មេរ  វិល តេឡប់ មក ពី បេទេស ម៉ាឡេសីុ កាលពីពេល កន្លង មក ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

សមត្ថកិច្ចកំពុងសួរជនសងែស័យ២នាក់ ករណីឈូសពែលិចទឹក

ថ្ង្រអងា្គរ ទី២៨ ែខម្រសា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

សមត្ថកិច្ចពេលចុះឃាត់ខ្លនអ្នកឈូសពេលិចទឹក  ថ្មីៗ នេះ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក



ទកី្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ តម្លៃបៃង   របស ់
អាមៃរិក បាន ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង កាល 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដោយ សារ ការ បារម្ភ ជា ថ្មី 
ជុំវិញ សមត្ថភាព ស្ដុក  ខណៈ  វីរុស 
កូរ៉ូណា បាន រារាំង តមៃូវការ  បើ  ទោះ បី 
ជា កៃុម ហ៊ុន ផលិត  បៃង ចាប់ ផ្ដើម  
កាត់ បន្ថយ ទិន្ន ផល ដើ មៃបី បង្កើន តម្លៃ 
ទីផៃសារ ក៏ដោយ។

តម្លៃ បៃង គោល West Texas- 
Intermediate របស់ អាមៃរិក បាន 
ធ្លាក់ ចុះ ៩,៣ ភាគរយ មក នៅ តៃឹម 
១៥, ៣៦ ដលុ្លារ ក្នងុ ១បារ៉ៃល  នៅ ក្នងុ 
ការ ជួញ ដូរ ពៃល ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ នៅ 
អាសុ។ី ចណំៃក  តម្លៃ បៃង ឆៅ Brent 
ដៃល ជា តម្លៃ គោល អន្តរជាត ិបាន ធ្លាក ់
ចុះ ៣,២ ភាគរយ ក្នុង តម្លៃ ២០, ៧៥ 
ដុល្លារ ក្នុង ១បារ៉ៃល។

តម្លៃ បាន ធ្លាក ់ចុះ ខ្លាងំ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ជា ចៃើន សបា្ដាហ៍ ថ្មីៗ នៃះ ដោយ សារ 
តៃ តមៃវូការ បៃង មាន ការ ថយ ចុះ ខ្លាងំ 
បណា្តាល មក ពី ការ បិទ ការ ធ្វើ ចរាចរ-
ណ៍ និង ការ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ដៃល បាន ដាក ់ទទូាងំ ពភិព លោកដើមៃប ី 
បៃយុទ្ធ បៃឆាំង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា។

កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន តម្លៃ បៃង អា-
មៃរកិ បាន ធ្លាក ់ចុះ កៃម សនូៃយ ជា លើក 
ដំបូង  ដោយ សារ តៃ កៃុម វិនិយោគិន 
បាន បៃញាប់ បៃញាល់  លក់  ចៃញ មុន 
ពៃល ការ ផុត កំណត់ ពៃល កិច្ច សនៃយា 
ជញួដរូ  ប៉នុ្តៃ មនិ អាច ស្វៃងរក អ្នក ទញិ 
បាន ភា្លាមៗ នោះ ទៃ។ តម្លៃ បាន ស្ទុះ- 
ងើប ឡើង វិញ ចាប់ តាំង ពី ពៃល នោះ 
ប៉នុ្តៃ នៅតៃ ស្ថតិ កៃម កមៃតិ ទាប បផំតុ  
ក្នុង រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ឆា្នាំ។

លោក Kim Kwangrae អ្នក វភិាគ 
បៃង នៅ កៃុម ហ៊ុន  Samsung Fu-
tures Inc បាន បៃប់ ភា្នាក់ងារ ព័ត៌មាន 
Bloomberg News ថា៖ «ការ បារម្ភ 
ជុំវិញ ការ កើន ឡើង ស្ដុក ពិភព លោក 
ជា ពិសៃស នៅ អាមៃរិក ដោយ សារ តៃ 
ការ រកីរាល ដាល វរីសុ ករូ៉ណូា  បាន ដាក ់
សមា្ពាធ លើ ការ បៃើ បៃស់ បៃង សំាង 
ដៃលកំពុង ជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃ បៃង »។

បណា្តា បៃទៃស ផលតិ សខំន់ៗ   បាន 
យល ់ពៃម ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ទិន្ន ផល 
តៃមឹ  ១០ លន បារ៉ៃល ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ចាប់ ព ី
ខៃ ឧសភា ដើ មៃបី បង្កើន តម្លៃ ទីផៃសារ ជា 
កិច្ចពៃម ពៃៀង មួយ ដៃល  បញ្ចប់ សង្គៃម 
តម្លៃ រវាង បៃទៃ សរុសៃសុី និង អារា៉ាប៊ី- 
សាអូ៊ឌីត  ៕ AFP/LA
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កម្ពជុាជំរុញការផលិតកសិកម្មសរីរាង្គដើម្បីជំរុញការនំាច្ញ
ធូវិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ រដា្ឋា ភបិាល បាន  ដាក ់ចៃញ 
នូវ គោល នយោ បាយ កសិកម្ម សរីរាង្គ 
ដើមៃបី ជំរុញ ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម សមៃប់  
នាំ  ចៃញ ដៃល នៃះ ជា យន្តការ ថ្មី មួយ 
ទៀត ក្នុង ការ ជំរុញ ផលិត កម្ម សរីរាង្គ 
នៅ កម្ពជុា ។ នៃះ បើ  តាម បៃកាស របស ់
កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃ-
សាទ ចៃញ    ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

វសិយ័ ឯកជន រពំងឹ ថា គោល នយោ-
បាយកសិកម្ម សរីរាង្គ នឹង ជួយ ជំរុញ 
ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក និង ទប់ សា្កាត់ បន្លៃ នាំ  
ចូល  ពី បៃទៃស ជិត ខង បានចៃើន ។ 

បៃកាស   ស្តពី ី «វធិន កសកិម្ម សរ ីរាង្គ 
កម្ពជុា  នងិរបូ សញ្ញា ជាត ិសមៃប ់អន-ុ
វត្ត ក្នុង ផលិត កម្ម  និង ការ កៃច្នៃ បឋម 
ដំណាំ សៃបៀង » បាន ឲៃយ ដឹង ថា វិធន 
នៃះ ធ្វើ   ឡើង  ក្នងុ  គោល ដៅ លើកក ម្ពស ់
ការ ជឿ ជាក់ ចំពោះអ្នក ផលិត  និង  អ្នក 
បៃើ បៃស់ ផលិត ផល  កសិកម្ម ធ្វើ ជា 
ចំណី អាហារ បៃកប ដោយ   គុណ ភាព  
និង សុវត្ថិភាព ពៃម ទាំង  លើក កម្ពស់  
ស្តង់ ដា សៃប តាម ផលិត ផលកសិ -  
កម្ម សរីរាង្គ  ដើមៃបី បង្កើន ឧត្តម ភាព 
បៃកួត បៃជៃង  និង ជំរុញ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ផលិត ផល សៃបៀង នៅ លើ ទីផៃសារ ក្នុង 
សៃុក និង ការ នាំ ចៃញ ។

បៃកាសខង លើ  បន្ត ថា វិធន  នៃះ  
នឹង ជួយ   លើកកម្ពស់  និង គំា ទៃការចូល- 
រ ួម របស ់បៃជា កសកិ រ  សហគមនក៍ស-ិ
កម្ម  និង ផ្នៃក  ឯកជន  ដើមៃបី ជំ រុញ ការ 
អនវុត្ត វធិនកសកិម្ម សររីាង្គ កម្ពជុា នៅ 
ក្នងុ ផលតិ កម្ម  នងិការ កៃច្នៃ បឋមដណំា ំ 

សៃបៀង   ហើយក៏  នឹង រួម ចំណៃក គាំ ពារ 
បរិសា្ថាន  ថៃរកៃសា សុខ ភាព  សុវត្ថិ ភាព  
និង សុខុមាល ភាព បៃជាជន   ផង ដៃរ។

បៃកាស នៃះ មាន  ១៦  បៃការ ដោយ 
មាន វសិាល ភាព គៃប ដណ្តប ់ចពំោះ ការ  
អនុវត្ត កសិកម្ម សរីរាង្គ នៅ ក្នុង ផលិត- 
កម្ម  និង ការកៃ ច្នៃ បឋម ដំណាំសៃបៀង  
នងិចពំោះ ផលតិ ផល កសកិម្ម សររីាង្គ 
ដៃល ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម  រួម មាន  ផ្លៃ ឈើ  
បន្លៃ និង ដំណាំ សៃបៀង ផៃសៃង ៗ  ទៀត ។ 

ខ្លឹមសារ បៃកាស នៃះ ឲៃយ ដឹង ថា៖ «វា 
នឹង លើក ទឹក ចិត្ត ចំពោះ ការ ចូលរួម 
របស ់បៃជា កសកិរ  សហគមន ៍ កស ិកម្ម 
និង ផ្នៃក ឯក ជន  ដៃល ធ្វើ ការ ដាំដុះ 
ដំណាំ សៃបៀង ដើមៃបី ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
ផលិត ផល សៃបៀង តាមរយៈ ការ ផ្តល់ 
សៃវា អបរ់ ំនងិ តមៃង ់ទសិ អន ុវត្ត វធិន 

កសកិ ម្មសររីាង្គ កម្ពជុា ដើមៃបធីនាបាន 
ថា ផលិត ផល សៃបៀង ទាំង អស់ នោះ  
មាន គុណ ភាព ល្អ និង មាន សុវត្ថិភាព 
សមៃប ់ការ បៃើ បៃស ់ជា ចណំ ីអាហារ 
របស់មនុសៃស និង ចំណី សត្វ »។

លោកសៃី ប៊ុន សៀង បៃធន កៃុម-
ហ៊នុ Natural Agriculture Village 
ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន ចៃក ចាយ បន្លៃក្នុង 
សៃុក  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  កាលពី 
ថ្ងៃចន្ទថា  វធិន កសកិម្ម សរ ីរាង្គ កម្ពជុា  
និងរូប សញ្ញា ជាតិ សមៃប់ អនុវត្ត ក្នុង 
ការ ផលតិ កម្ម  នងិ ការ កៃច្នៃ បឋមដណំា ំ 
សៃបៀង  នឹង ជួយ ជំរុញ ការដាំ ដុះ  និង  
ការ បៃើ បៃស់  បន្លៃ ក្នុង សៃុក បន្ថៃម 
ទៀត។ លោកសៃី ថ្លៃងថា៖  « ខ្ញុំ គិតថា 
ជា  សញ្ញា ល្អ ដៃល  រដា្ឋា ភបិាល   ជរំញុ ការ 
ដាំ បន្លៃសរីរាង្គ  ដៃល វា នឹង អាច ធ្វើឲៃយ 

យើង មាន  លទ្ធ ភាព នាំ ចៃញ បន្លៃ សរី-
រាង្គ ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវការ ទីផៃសារនៅ 
ពៃល  អនាគត  »។  

លោកសៃ ីបន្តថា  គោល នយោ បាយ 
លើ ក កម្ពសប់ន្លៃ សររីាង្គ នៃះ ក ៏នងឹ ជយួ 
ឲៃយ អ្នក បៃើ បៃស់ ងាកម ក ទទួល ទាន  
បន្លៃ  ក្នុង សៃុក ជំនួសឲៃយ បន្លៃ នាំ ចូលពី 
បៃទៃស ជិត ខង ផង ដៃរ។ 

លោកសៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ «ខ្ញុ ំគតិ ថា វា 
នឹង  លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ កសិករ ពងៃីក ការ 
ដាំ  បន្លៃបន្ថៃម ទៀត  ពៃះ បន្លៃ សរីរាង្គ 
មាន ទផីៃសារល្អ នងិ តម្លៃខ្ពស ់។  បើ ទោះ 
បី ជា  យើង កំពុង បោះ ជំហាន យឺតៗ 
ក្នងុការ លើកកម្ពស់ បន្លៃ សរីរាង្គ ដៃល  
វា  នងឹ  ធ្វើ ឲៃយ ទផីៃសារ បន្លៃ របស ់យើង កាន ់
តៃរឹង មាំ នៅ ពៃល ខង មុខ »។

លោក សៃី វុឌៃឍី អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
កសកិម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ  បាន  
ឲៃយ ដឹងកាល ពី សបា្តាហ៍មុន ថា ដើមៃបី 
បពំៃញ តមៃូវ ការ បន្លៃ ក្នងុ សៃុក កម្ពុជា 
ចាំ បាច់ តៃូវ  នាំ ចូល បន្លៃ ពី   វៀត ណាម 
និង ថៃ  បៃមាណ ៣២ ភាគ រយ  ខណៈ 
កម្ពុជា មាន លទ្ធ ភាពក្នុងការ ផ្គត់ផ្គង 
បន្លៃ ក្នុង សៃុក បៃចាំ ឆា្នាំ ២០២០ នៃះ 
បាន  បៃមាណ ៧១៦ ១១៣ តោន  
ស្មើ នឹង  ៦៨ ភាគ រយ នៃ តមៃូវការ បន្លៃ 
សរុប ជាង  ១ លន  តោន។

 កម្ពុជា បាននាំ ចៃញ បន្លៃ ក្នុង កមៃិត 
តិច តួចប៉ុណ្ណោះ គឺ  ចំនួន  ៣៨, ៦៣- 
តោន  នៅក្នងុរយៈ ពៃល  ៣ ខៃដបំងូ  ឆា្នា ំ
២០២០  ទៅ កាន ់ទផីៃសារ បៃទៃស បារាងំ 
ឆៃក និង ហូឡង់។ នៃះ បើ យោងតាម 
របាយការណ ៍កៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃ- 
មាញ់ និង នៃសាទ៕ LA

តពីទំព័រ១...នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
អឡំងុ កចិ្ច បៃជុ ំរវាង លោក  ជា វា៉ានដ់ៃត 
នងិ លោក Zhan Jinsheng  អគ្គនា- 
យក កៃុម ហ៊ុន China Communi-
cation Construction Company 
(CCCC) និង លោក  Yuya Yao អគ្គ-   
នាយក កៃុម ហ៊ុន Huawei  នៅ ទីស្ដី- 
ការ កៃសួង កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  មុន ។

លោក  ជា វា៉ាន់ដៃត បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ការងារ អាទិភាព របស់ កៃសួងគឺ ការ  
អភិ វឌៃឍ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ទូរ គមនា-
គមន៍ ឲៃយ កាន់ តៃ ល្អ ទាំង គុណ ភាព  
វសិាល ភាព នងិ ថ្លៃ សៃវា ដៃល មាន ជា 
អាទិ៍ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ បណា្តាញ ខៃសៃ 
កាប្លិ៍ អបុទកិ កៃម បាត សមទុៃ  បណា្តាញ  
ខៃសៃ កាប្លិ៍ អុបទិក ឆ្អឹង ខ្នង បណា្តាញ ខៃសៃ 
កាប្លិ៍អុបទិក ចៃក ចាយ  និង មាត់ ចៃក 
អីុនធឺណិត អន្តរជាតិ ជាដើម ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ការ គៃប់ គៃង លើ 
បៃត ិបតិ្តការ ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ទរូគម-
នា  គមន៍ ជា ចំណុច គន្លឹះ មួយ មិន តៃឹម 
តៃ សមៃប់ ការ បៃកួត បៃជៃង ផ្នៃក 
សៃដ្ឋ កចិ្ច ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ រមួ បញ្ចលូ នវូ 
ផ្នៃក សន្ដសិខុ ជាត ិ នងិ ការ បៃជៃងឥទ្ធ-ិ
ពល ភូមិសាស្ដៃ នយោបាយ ផងដៃរ»។

លោក បាន ជរំញុ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ ទាងំ 
២ឲៃយ បន្ថៃម ការ វនិយិោគ  នងិ សហការ 
គា្នា  កសាង ហៃដា្ឋារច នាសម្ពន័្ធ ទូរ គមនា- 
គមន៍ នៅ កម្ពុជា ឲៃយ កាន់ តៃ បាន ទូលំ-
ទូលយ  ដើមៃបីជា មូលដា្ឋាន រឹង មាំ មួយ 
ក្នងុ ការ កាត ់បន្ថយ គមា្លាត ឌជីថីល នងិ 
ការ នាំ យក កម្ពុជា ចូល ទៅ ក្នុង យុគ- 
សម័យ បដិវត្ដន៍ ឧសៃសាហ កម្មទី៤។

លោក អគ្គ នាយក កៃុមហ៊ុន Hua-
wei បាន ឲៃយ ដឹង ថា កៃុម ហ៊ុន របស់- 
លោ ក កំពុង វិនិយោគ លើ គមៃង 

ហៃដា្ឋា  រចនា សម្ព័ន្ធ ទូរគមនា គមន៍ ជា 
ចៃើន នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។

កាល ពីខៃ មិថុនា ឆា្នាំ មុន  កៃុម ហ៊ុ ន 
Huawei បាន បៃកាស ផៃនការ មួយ 
ក្នុង  ការ ធ្វើ  ជា ដៃគូ ជាមួយ កៃុម ហ៊ុន 
China Communications Con-
struction Co ដើមៃប ីដឡំើង បណា្តាញ 
ខៃសៃ កាប្លិ៍ អុបទិក កៃមបាត សមុទៃ 
ដៃល តភា្ជាប ់កៃងុ ពៃះសហីន ុនងិទកីៃងុ 
ហុង កុង។ បណា្តាញ ខៃសៃ កាប្លិ៍ កៃម 
សមទុៃ  នងឹ ជយួ បង្កើន ការ តភា្ជាប ់អីនុ- 
ធឺណិត របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  ពិសៃស 
នៅ ពៃល បៃទៃស នៃះ កា្លាយជា សៃដ្ឋ-
កិច្ច  ឌីជីថល  នៅ ពៃល អីុនធឺណិត 
លៃបឿន  លឿន តៃូវ ការ ចាំបាច់ ។

បណា្តាញ ខៃសៃ កាប្លិ៍ ទូរគមនា គមន៍ 
កៃម សមទុៃ លើកដបំងូ របស ់បៃទៃស  
កម្ពជុា មានចមា្ងាយ  ១ ៣០០ គឡីមូ៉ៃតៃ 

តៃូវបាន ដាក់ ឲៃយ ដំណើរ ការ ជាផ្លូវការ 
ចាប ់តាងំ ព ីខៃ មនីា  ឆា្នា ំ២០១៧ ដោយ 
មាន តម្លៃ បៃហៃល  ១០០ លន ដលុ្លារ។ 
ដោយ តៃូវបាន គៃសា្គាល់ ថា ជា « ខៃសៃ  
កាប្លិ៍អបុទកិ  MCT » ( រមួ មាន បៃទៃស 
មា៉ាឡៃសុ ីកម្ពជុា នងិ ថៃ ) គមៃង នៃះ 
គឺជា ការ វិនិយោគ រួម រវាង  កៃុម ហ៊ុន  
Telcothech របស់   កម្ពុជា កៃុម ហ៊ុន  
Telekom Malaysia Berhad 
ដៃល  មាន មូលដា្ឋាន នៅ បៃទៃស មា៉ា-
ឡៃសុ ីនងិ កៃមុ ហ៊នុ  ថៃ Symphony- 
Communication Public Com-
pany Limited។ 

កាល ពីឆា្នាំ មុន កម្ពុជា មាន អ្នក បៃើ-
បៃស់ អីុនធឺណិត តាម រយៈ សុីមកា ត 
១៦,៧ លន សុីម និង ការ ភា្ជាប់ អីុនធឺ- 
ណតិ លើត ុ២១៥ ០០០។ នៃះ បើ  តាម 
កៃសួង បៃសណីយ៍៕  LA 

កសិករបាញ់ទឹកស្រចបន្ល្រក្នងុកសិដ្ឋានដំបន្ល្រសរីរាង្គមួយនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ។មិនា

រដ្ឋាភិបាលជំរុញការវិនិយោគលើហ្ដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ...

តម្ល្ប្ងនៅត្
បន្តធ្លាក់ចុះទោះ
ជាមានការកាត់-
បន្ថយផលិតកម្ម
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Sisal នឹង មាន រោង ចក្រ សម្រប់ ក្រច្ន្រ នៅចុង ឆ្នា ំន្រះ 
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ ដាដំណំា ំSisal 
នឹង អាច មាន កំណើន ខ្ពស់ នៅ 
កម្ពជុា  ខណៈ កៃមុហ៊នុអភវិឌៃឍន ៍ 
ឆយណា េ្រហ្គតខស China 
Great Cause(Cambodia) 
Investment Co., Ltd ដៃល  
ទទលួ បានដ ីសមៃបទាន សៃដ្ឋកចិ្ច  ក្នងុ 
ខៃត្ត ពៃះវហិារ គៃង  នងឹ បង្កើត 
រោង ចកៃ កៃច្នៃ ផលិត ផល ពី ដំណាំ  
Sisal  នៅ ចងុ ឆ្នា ំ២០២០  នៃះ ។ 
នៃះ បើ  តាម រដ្ឋ មន្តៃកីៃសងួ  កស-ិ 
កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃសាទ ។ 

Sisal គឺ ជា បៃភៃទ រុក្ខជាតិ 
បៃទាល ដៃល ទើប តៃវូ បាន កៃមុ- 
ហ៊នុ ឆយណា េ្រហ្គតខស  យក 
មក ដាំ នៅ កម្ពុជា  កាល ពី ពៃល 
ថ្មីៗ នៃះលើ ផ្ទៃ ដី  ១៨០ ហិកតា 
ក្នងុចណំោម ផ្ទៃ ដ ីដៃល កៃមុ ហ៊នុ  
កំពុង ដាំ ដុះ  ១ ២០០ ហិកតា 
លើ  ដំណាំ កសិ- ឧសៃសាហកម្ម 
មួយ   ចំនួន  ទៀត ។

ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាល- 
ពី  ថ្ងៃ អាទិតៃយ  បន្ទាប់ ពី  ចុះ   ពិនិតៃយ   
នងិ វាយ តម្លៃ ព ីវឌៃឍនភាព នៃ ការ- 
អភិវឌៃឍ ដំណាំ របស់ កៃុម ហ៊ុន 

ឆយណា េ្រហ្គតខស ដៃល ស្ថតិ 
ក្នុង សៃុក រវៀង ខៃត្ត ពៃះវិហារ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ មៃសា រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃ-
មាញ ់នងិ នៃសាទ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា 
Sisal គឺជា ដំណាំ ដៃល គៃ ទើប 
ចាប់ ផ្តើម យក មក ដាំ នៅ កម្ពុជា  
ដោយ ដំណាំ នៃះ នឹង អាច ផ្តល់ 
នូវ បៃយោជន៍ ជា ចៃើន សមៃប់ 

សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ  ទាំង ការ បង្កើត 
ការ ងារ ថ្មី និង ការ នំ ចៃញ នៅ 
ពៃល ខាង មុខ ផង ដៃរ ។ លោក 
បន្ថៃម ថា លក្ខណ ពសិៃសរបស ់ 
ដំណាំ នៃះ គឺ អាច ដាំ បាន នៅ 
គៃប់ សា្ថាន ភាព ដី (ទោះ  ជា ដី 
លៃបាយ  ថ្ម ឬ គៃួស)  តៃូវ ការ ទឹក 
តិច ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ ក្តៅ 
និង ផ្តល់ ទិន្ន ផល ខ្ពស់ ទៀត ផង ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« ខ្ញុ ំពតិ ជា រកី- 
រាយ នងិ សងៃឃឹម ថា  បៃជាជនខ្មៃរ  
ពិសៃស  ក្នុង តំបន់ នោះ (ខៃត្ត  
ពៃះវហិារ) ចលូ រមួ ដា ំដុះ ដណំា ំ
នៃះដោយ ធ្វើ កិច្ច សហការ ជា- 
មួយ កៃុម ហ៊ុន  ដើមៃបី ផៃសារ ភា្ជាប់ 
នឹង ការ កៃ ច្នៃ  ខណៈ កៃុម ហ៊ុន 
គៃង នងឹ បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ 
នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ » ។   លោកបន្ត 

ថា ៖  « នៃះ ជាឱកាស ដ៏ ល្អ សមៃ ប់  
កម្ពុជា ក្នុង ការ បង្កើន ការ ដាំ ដុះ 
ដំណាំ នៃះ »។ 

ដំណំា បៃទាល Sisal ជា វត្ថ-ុ  
ធាត ុដើម បៃើ បៃស ់សមៃប ់ផលតិ 
សរសៃ សូតៃ  ធ្វើ ខៃសៃ ពួរ បៃើ ក្នុង 
កបា៉ាល ់ផលតិបាវ  សរសៃសតូៃ 
និង កៃណាត់ ជា ដើម ដៃល វា 
មាន  ភាព ធន់ នឹង ទឹក បៃ  និង 
ជាប់ ស្វិត ល្អ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម  លោក វៃង សាខុន។ 

លោក នយក គៃប ់គៃង ទទូៅ 
កៃមុហ៊នុ ឆយណា េ្រហ្គតខស 
បានឲៃយ ដឹង ថា បច្ចុបៃបន្ន កៃុម - 
ហ៊ុន កំពុង ធ្វើ ការ អភិវឌៃឍ លើ ដី 
សមៃប ទាន សៃដ្ឋកចិ្ច ដៃលទទលួ-  
បាន ពី រដា្ឋាភិបាល សរុប  ចំនួន 
៥ ៨៧១ហិកតា ដោយ កៃុម-
ហ៊នុ កពំងុ  ពងៃកី ការ ដា ំដុះ ដើមៃបី  
មាន ផលតិ ផល បៃទាល Sisal 
គៃប ់គៃន ់មនុ នងឹ បើក រោង ចកៃ 
កៃ ច្នៃ នៅ ពៃល ខាង មុខ ។

យោង តាម   នយក កៃមុហ៊នុ 
ខាង លើ   ដំណាសំតូៃ  Sisal មាន  
អាយុ ២ ឆ្នាំ អាច បៃមូល ផល 
បាន  ហើយ ដោយ ក្នងុ ១ ឆ្នាអំាច  
បៃមលូ ផល បាន ៣ ដង ហើយ 

ក្នុង ១ ហិកតា អាច ផ្តល់ ផល 
២៥-៣០តោន។ ក្នងុ ៣០ តោន 
អាច ផលិត  សរសៃ សូតៃ បាន 
៣តោន ដោយ បច្ចុបៃបន្ន ក្នុង ១ 
តោន សរសៃ សូតៃ មាន តម្លៃ  
១ ៥០០-២ ០០០ ដុល្លារ។

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
បៃប ់  ថា លោក សា្វាគមន ៍ចពំោះ 
ការ ពងៃីក ការ ដាំដុះ Sisal នៅ 
កម្ពុជា  ពៃះ វា ជា ដំណាំ មាន 
សកា្តៅ នពុល ដើមៃបី ពងៃកឹ សមត្ថ-
ភាព ការ ផលិត ក្នុង សៃុក និង 
បង្កើន ការ នំ ចៃញ ទៅ ទី ផៃសារ 
អន្តរ ជាតិ នៅ ពៃល អនគត ។  
លោក បន្ត ថា ដោយ សារ ដណំា ំ
Sisal មិន រីស ដី ដាំ ដុះ នោះ  
ហៃត ុនៃះ វា ក ៏នងឹ ជយួ ឲៃយ បៃជា- 
កសិករ មាន ភាព ងាយ សៃួល 
ដោយ  ក្នុង ករណី ខ្លះ អាច កាត់- 
បន្ថយ ការ ធ្វើ បំផ្លាស់   ទី  ដាំដុះ 
របស ់បៃជាជន  ក្នងុ តបំន ់ដៃល ដ ី
មិន សូវ មាន ជីវជាតិ ផង ដៃរ។ 

លោក លើក ឡើង ថា៖ « ការ ដាំ - 
ដុះអាច នងឹ មាន ចនំនួ ចៃើន  បើ 
សនិ មាន ពជូ នងិ ទផីៃសារ សមៃប ់   
អ្នក ដាំ ដុះ » ៕  LA

ថ្នាក់ ដឹក នំា កេសួង កសិកម្ម កំពុង ពិនិតេយ មើល បេទាល Sisal ដេល កំពុង ដំានៅ ខេត្ត ពេះវិហារ ។ រូបថត សហ ការី
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ជំហរធនាគារABAក្នុងការបន្តគាំទ្រអតិថិជននិងស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

 សំណួរ ៖ តើ អ្វីដែល ធ្វើ ឲែយ ធនាគារ 
ABA ឈរលើ ធនាគារ ផែសែងៗ នៅ 
កម្ពុជា ?

 នៅ កម្ពុជា យើង មាន ធនាគារ ជាង 
៥០ ហើយ ធនាគារ ខ្លះ កពំងុ សាង ខ្លនួ 
ឲៃយ ប្លៃក ពីគា្នា ។ មើល ចៃញពី ជៃុង នៃះ  
ABA មាន ជំហរ ខុសប្លៃក ពី ធនាគារ 
ផៃសៃងៗ ។ នាម ជា បុតៃ សម្ព័ន្ធ នៃ ធនា-
គារជាតិ កាណាដា ABA ជា ធនាគារ 
មកព ីអាមៃរកិ ខាងជើង តៃមយួគត ់នៅ 
កម្ពុជា ។ 

 ចំណុច ខុសប្លៃក ផៃសៃង របស់ យើង គឺ 
ការផៃសព្វផៃសាយ អត្តសញ្ញាណ ខសុប្លៃក 
ពី គៃ និង ការ រចនា សាខា ដ៏ ទំនើប ។ 

 យើង ក ៏កពំងុតៃ កៃលម្អ ទាងំ ផលតិ-
ផល នងិ ដំណើរការ ធរុកចិ្ច របស់ខ្លនួ ។ 
លក្ខណពិសៃស របស់ ធ នាគារ ABA 
គឺមាន សៃវាកម្ម តាម បញ្ជរ ១២/៧ 
បណា្តាញ គាំទៃ អតិថិជន ២៤ម៉ោង 
និង កម្មវិធី ABA Mobile ដ៏ លៃចធ្លោ 
ជាងគៃ ។ 

 យើង ជឿជាកថ់ា លក្ខណៈ ទាងំ អស ់
នៃះ ពៃមជាមយួ ការ ផ្តលន់វូ ផលតិផល 
ដៃលមាន ភាព បៃកួតបៃជៃង និង 
បុគ្គលិក មាន ជំនាញ ខ្ពស់ របស់ យើង 
នាំមក នូវ បទពិសោធ ប្លៃក ជាងគៃ ជូន 

អតិថិជន ។ យ៉ោងណាក៏ដោយ 
អ្វដីៃល សខំានប់ផំតុ នោះ គ ឺលក្ខណៈ 
ដោយ ឡៃក ផ្ទាល់ របស់ ABA ។ 

 កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល របស់ ធនាគារ 
ភាគចៃើន មាន សញ្ជាតិ បារាំង និង 
កាណាដា ។ គណៈ គៃបគ់ៃង បៃតបិត្ត ិ
មាន ចមៃុះ សាសន៍ ដោយមាន 
សញ្ជាតិ កា ហៃសា ក់ សា្ថាន អ៊ូស បៃ គី- 
សា្ថាន នៃ បា៉ោល់ កូរ៉ៃខាងតៃបូង និង 
កាណាដា ។ បៃកដ ណាស់ អ្នក- 
ជំនាញ កំពូលៗ របស់ កម្ពុជា ក៏ នៅ 
ក្នុង នោះដៃរ  ដោយមាន តួនាទី 
សំខាន់ៗ ក្នុងការ គៃប់គៃង សា្ថាប័ន 

របស់ យើង ។ ភាព ចមៃុះ គា្នា នៃះ ធ្វើ ឲៃយ 
ធនាគារ ABA ប្លៃក និង ពិសៃស 
ដោយឡៃក ពី គៃ ពាក់ព័ន្ធ នឹង វបៃបធម៌ 
សាជីវកម្ម គុណ តម្លៃ ស្នូល និង 
សមត្ថភាព បៃតិបត្តិ ។ 

 បើ នយិយ ព ីបៃសកកម្ម របស ់ធនា-
គារ ក្នុងការ បមៃើបៃជាជន ក ម្ពុ ជា និង 
ផលបៃយោជន៍ ដល់ កម្ពុជា ABA ក៏ 
ពិសៃស ជាងគៃ ផងដៃរ ដោយសារ 
យើង ឈរលើ សា្មារត ីនៃះ ជាសខំាន ់ក្នងុ 
ធុរកិច្ច របស់ខ្លួន ។ 

 និយយ ដល់ ចំណុច នៃះ យើង ក៏ 
បាន ដឹងថា ធនាគារ ABA រួមជាមួយ 
ធនាគារនងិ គៃឹះសា្ថាន ហរិញ្ញវត្ថ ុផៃសៃងៗ  
ទៀត ក៏ ដើរតួនាទី សំខាន់ ក្នុង ការ - 
ជួយ បៃជាជន កម្ពុជា និង កៃុមហ៊ុន 
នានា ឲៃយ ឆ្លង ផុត វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នាពៃល បច្ចុបៃបន្ននៃះ ផងដៃរ ។ 

 កៃម ការណៃនា ំនងិ ចង្អលុបងា្ហាញ 
ពី ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា វិស័យ ធនា-
គារ គួរតៃ បន្តធ្វើ ការងារ ដើមៃបី គាំទៃ 
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ តាម ទសៃសនៈ នៃះ 
ABA ក៏បាន តៃួសតៃយ នាំមុខ រួច 
ហើយ អាសៃ័យ ដោយ ភាព ធន់ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុវត្ត តាម ស្តង់ដា 
អន្តរជាតិ និង ការ បៃ្ត ជា្ញា ចិត្ត របស់ 
ធនាគារ ចំពោះ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។  

 សំណួរ ៖ តើ ផ្នែក អ្វីដែល ជំរុញ ធុរកិច្ច 
របស់ ធនាគារ ABA នៅក្នុង ទីផែសារ 
កម្ពុជា ? តើ ផ្នែក សែវា ធនាគារ រូបវន្ត 
ដំណើរការ យ៉ាងណាដែរ ?

 ធនាគារ ABA មាន យុទ្ធសាស្តៃ 
អាជីវកម្ម ផ្តាច់មុខ មួយ ដៃលមាន ផ្នៃក 
អាជវីកម្ម ចនំនួ ២។ ផ្នៃក ទ១ី ផ្តាតលើ 
រូបវន្តបុគ្គល មាន បញ្ញើ ការផ្ទៃរ បៃក់ 
និង សៃវា ធនាគារ គៃប់គៃង គណនី 
ផៃសៃងៗ ។ 

 ផ្នៃក នៃះ កពំងុតៃ ដណំើរការ យ៉ោង ល្អ 
បផំតុ ។ ចនំនួ គណន ីសរបុ កាន ់តៃកើន 
ឡើង ស្ទើរតៃ ទ្វៃដង កាលពី ឆ្នាំមុន និង 

បាន ឈានដល ់១ លានជាង ដៃល ៩៨  
ភាគរយ ជា អតិថិជន រូបវន្ត ។ 

 ផ្នៃក ទី ២គឺ ការផ្តល់ កម្ចី ដោយមាន 
យុទ្ធសាស្តៃ ផ្តាតលើ អតិថិជន ជា 
អាជីវកម្ម ខា្នាតតូច និង សហគៃស  
ធុន តូច និង មធៃយម [MSME] 
ដៃលមាន ចំនួន ៩២ ភាគរយ នៃ ផល- 
ប តៃក ម្ចី សរុប របស់ យើង ។ 

 សណំរួ ៖ ផលប តែ បញ្ញើ របស ់ធនាគារ 
ABA បាន កើន ឡើងដល់ ៣.៤ ប៊ី 
លាន ដលុា្លារ ខណៈដែល ផ្នែក កម្ច ីមាន 
ចំនួន ២.៨ ប៊ី លាន ដុលា្លារ ។ តើ 
ធនាគារ អាច សមែច លទ្ធផល នែះ 
បាន ដោយ របៀប ណា ?

  នៃះ ជា ចក្ខុវិស័យ របស់ យើង ដើមៃបី 
កា្លោយជា ធនាគារ ដៃល បៃជាជន កម្ពជុា 
ទុកចិត្ត សមៃប់ តមៃូវការ សៃវា ធនា-
គារ  ផ្ទាល់ខ្លួន និង អាជីវកម្ម របស់      
ពួក គៃ ។ ដូច្នៃះយើង បង្កើតក៏ដូចជា 
ផ្គតផ់្គង ់ផលតិផល នងិ សៃវាកម្ម នានា 
ដៃល  ចាំបាច់ នៅ កម្ពុជា ។ 

  យើង មាន កៃុមការងារ ផ្នៃក លក់ ដ៏ 
រឹងមាំ បណា្តាញ សាខា ទូលំ ទូលាយ 
និង ដំណោះសៃយ សៃវា ធនាគារ 
ឌីជីថល ដ៏ ទំនើប ។ ទំាងនៃះ ផ្តល់ ឲៃយ 
យើង នវូ សមត្ថភាព « បណា្តាញ រមួមយួ 
(omni channel)» ពៃញលៃញ ក្នងុ 
ការបមៃើ អតិថិជន ។ 

  សរុបមក កតា្តា ជោគជ័យ សំខាន់ៗ 

គឺ ផ្តាតលើ តមៃូវការ របស់ អតិថិជន ។ 
យើង នាមំក នវូ គណុ តម្លៃ ជនូ អតថិជិន 
ដោយ បង្កើត សៃវា ហរិញ្ញវត្ថ ុដៃលមាន 
បៃយោជន៍ អាច ទុកចិត្តបាន និង 
នវានុវត្តន៍ ។ ដោយមាន ទសៃសនៈ បៃប 
នៃះ ទើប យើង អាច នាំ ភាព ជោគជ័យ 
ជូន អតិថិជន ក្នុងនាម ជា ដៃគូ ។ 

 
សំណួរ ៖ តើ បែក់ចំណែញ និង 
ចំណូល កាលពី ឆ្នាំមុន កើនឡើង 
យ៉ាងម៉ែច ដែរ ?

  កាលព ីឆ្នាមំនុ ធនាគារ ABA ទទលួ 
បាន បៃក់ចំណៃញ ជាប់ កំណត់តៃ ។ 
ចណំៃញ សទុ្ធ មាន ចនំនួ ១២៧ លាន 
ដុលា្លោរ កើនឡើង ៧២ ភាគរយ ធៀប 
នងឹ ដណំាចឆ់្នា ំ២០១៨ ។ ជា លទ្ធផល 
អនុ បាត ចំណូល ធៀប នឹង មូលធន 
(ROE) គឺ ៣៣ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩ ដៃល ខ្ពស់ ខា្លោំង បំផុត នៅក្នុង 
ឧសៃសាហ កម្មនៃះ ។ 
  
សំណួរ ៖ តើ អ្នកមាន ទសែសនៈ និង 
ផែនការ អ្វីខ្លះ សមែប់ ឆ្នាំ២០២០?

  នៅពៃល យើង ពិភាកៃសា ពី ផៃនការ 
អាជីវកម្ម សមៃប់ នៃះ កាលពី ខៃធ្នូ 
នោះ សៃដ្ឋកិច្ច តៃូវបាន រំពឹង រួចហើយ 
ថា នឹង ថយចុះ បន្តិច ម្តងៗ ដោយសារ 
តមៃូវការ ទំនិញ កម្ពុជា ថយចុះ និង 

ការដក ផ្នៃក ខ្លះ នៃ EBA របស់ សហ-
ភាព អរឺ៉បុ ពៃមទាងំ ការ ធ្លោកច់ុះ នៅក្នងុ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ ។ 

  ប៉ុន្តៃ យើង បាន ពៃយាករ ថា ធនាគារ 
ABA នឹង ទទួលបាន កំណើន ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ក្នុង រង្វង់ ៣០ភាគរយក្នុង 
ទៃពៃយសកម្ម កម្ចី និង បញ្ញើ ធៀប នឹង 
៥០-៦០ភាគរយ នៅក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ 
មុន ។ យើង ក៏បាន រៀបចំ ផៃនការ បើក 
សាខា ថ្មី ចំនួន ២-៣នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ 
ផងដៃរ ។ 

  ទោះបីជា មានការ រីក រា ល ដាល  នូវ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក៏ បរិសា្ថាន ធុរកិច្ច បាន 
ផ្លោស់ប្តូរ គួរ ឲៃយ កត់សមា្គល់ ដៃរ ។ 

  យើង កំពុង រៀបចំ រចនា សម្ព ័ន្ធ 
កៃុមការងារ ឡើងវិញ ដោះសៃយ 
បញ្ហា ធ្លោកច់ុះ សៃដ្ឋកចិ្ច នៅ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយសារ យើង មើលឃើញថា អាជវី-
កម្ម ជាចៃើន កំពុង រង ផល ប៉ះ ពាល់ ។ 

 ដូច អ្នក បានដឹង ហើយ កាលពី ខៃ 
មុន ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា បានចៃញ 
សារាចរ ដោយ អនុញ្ញាត ឲៃយ ធនា-
គារពាណិជ្ជ ផ្តល់នូវ រយៈពៃល អនុ-
គៃះ និង ការរៀបចំ កាលវិភាគ ការ- 
បង់ កម្ចី ដល់ អតិថិជន ដៃល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយសារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

  យើង បានចាប់ផ្តើម ផ្តល់ ការគាំទៃ 
ដល់ អតិថិជន កម្ចី រប ស់ យើង តាម    
ការ សមសៃប រួចរាល់ ហើយ ។ ឆ្នាំនៃះ 
នឹង ជា ឆ្នាំ ដៃលមាន ឧបសគ្គ ខ្ពស់    
ប៉ុន្តៃ យើង បន្ត ឈានទៅ មុខ ដោយ- 
ទំនុកចិត្ត ។ យើង មាន ធនធន ទាំង-
អស ់ក្នងុ ដៃ សមៃប ់បន្ត គាទំៃ អាជវីកម្ម 
របស់ បៃជាជន កម្ពុជា រួម មាន ថវិកា 
បណា្តាញ សាខា និង បច្ចៃកវិទៃយា ។ 

 យើង ក៏ ជឿជាក់ យ៉ោង មុតមាំ លើ 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ វា មាន ភាព ចមៃុះ 
ភាព បៃកួតបៃជៃង និង បើកចំហ 
សមៃប់ ការវិនិយោគ ហើយ វា ក៏មាន 
ជំហរ ល្អ ក្នុងការ រីកចមៃើន ឡើងវិញ 
ឆប់ៗ នៃះ ៕ 

សម្រប់បទសម្ភាសព្រញសូមចូល
ទៅកាន់វ្របសាយឬស្ក្រនQRកូដ

 ក្នុង កិច្ច សមា្ភាសន៍ ផ្តាច់មុខ 
ជាមួយ កាសែត ភ្នំពែញ- 
ប៉ុស្តិ៍ លោក Madi  
Akmambet អភិបាល 
បែតិបត្តិ នែ កែុមបែឹកែសា-  
ភិ បាល និង ជា អតីត នាយក- 
បែតិបត្តិ ធ្វើការ លាតតែដាង 
អំពី ដំណើរ វិវឌែឍន៍ របស់ 
ABA នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក Madi Akmambet អភិបាលបែតិបត្តិនែកែុមបែឹកែសាភិបាលធនាគារ ABA។  



WORLD

www.postkhmer.com

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ទីប្រឹក្រសាសន្តិសុខ
កំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉្រ-
ខាងត្របូងមូនជ្រអុីនបានថ្ល្រងថា-
ម្រដឹកនាំកូរ៉្រខាងជើងលោក គីម
ជងុអ៊នុនៅមានជវីតិនងិសខុភាពល្អ
ទ្រដោយបាននយិាយសម្រលពាក្រយ
ចចាមអារ៉ាមជុំវិញសុខភាពរបស់
លោកគីមក្រយពីលោកអវត្តមាន
ពីពិធីមួយដ៏សំខាន់នោះ។
ទីប្រឹក្រសាសន្តិសុខរបស់លោក

ប្រធានាធបិតីមនូជ្រអុនីគឺលោកមនូ
ជុងអុីន បានថ្ល្រងនៅក្នុងបទសមា្ភាស 
ជាមួយCNN កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា៖
«ជហំររដ្ឋាភបិាលរបស់យើងរងឹមាំ»។
«លោកគីមជុងអ៊ុននៅមានជីវិតនិង

មានសុខភាពល្អ»។
ទីប្រឹក្រសារូបន្រះបានថ្ល្រងថា គីម

ជុងអ៊ុនកំពុងស្នាក់នៅក្នុងក្រុងវ៉ុន-
សន ជាក្រុងរមណីយដ្ឋានមួយនៅ
ភាគខាងកើតន្រប្រទ្រសន្រះចាប់-
តាងំពីថ្ង្រទី១៣ខ្រម្រសដោយបាន
បន្ថ្រមថារហតូមកទល់ព្រលន្រះគ្មាន
ការសង្រស័យណាមយួត្រវូបានគ្រចាប់
អារម្មណ៍ទ្រ»។
ការបា៉ាន់ស្មានអំពីសុខភាពរបស់

គីមជុងអ៊ុនបានកើនឡើងចាប់តាំង
ពីអវត្តមានរបស់លោកពីការប្ររព្ធ
ពិធីខួបកំណើតជីតារបស់លោក គឺ
លោក គីម អុីលស៊ុង ជាស្ថាបនិក
របស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងជាថ្ង្រដ៏

សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រតិទិននយោ-
បាយរបស់ប្រទ្រសន្រះ។
លោកគីមជុងអ៊ុនមិនបានបង្ហាញ

ខ្លួនជាសធារណៈចាប់តាំងពីការធ្វើ
អធិបតីជំនួបនៅការិយាល័យនយោ-
បាយរបស់គណបក្រសពលករកាលពី
ថ្ង្រទី១១ខ្រម្រសហើយ១ថ្ង្រក្រយ
មកប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយរដ្ឋ បានរយ-
ការណ៍ថាលោកបានត្រតួពនិតិ្រយមើល
យន្តហោះចម្របាងំជាច្រើននៅកងការ-
ពារដ្រនអាកាស។
អវត្តមានរបស់លោកបាននាំឲ្រយមាន

របាយការណ៍ជាច្រើនអំពីស្ថានភាព
ជំងឺរបស់លោក ដោយគ្មានការ-
បញ្ជាក់ច្របាស់លាស់៕AFP/PSA 

មន្ត្រយីោ ធាថ ្រនំាយក    ស្របៀងអាហារ    ច្រកជូន ដល់ភូមិ  ដ្រលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទ   ។AFP

ក្រមុ គ្រ ូព្រទ្រយ ជំនាញ បង្ហាញ របៀប ព្រយាបាល ដល់ សមាជិក ផ្រសព្វផ្រសាយ  មុន ធ្វើ ត្រស្ត អ្នក ជំងឺ។ AFP
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ក្រងុ បាងកកៈលោកតាវសីុលីវសី
ណុយោធីនអ្នកនាំពាក្រយមជ្រឈមណ្ឌល
សម្រប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាព
ជំងឺកូវីដ១៩ (CCSA)របស់រដ្ឋា-
ភិបាលថ្របានថ្ល្រងថាវ៉ាក់សំង
ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ប្រហ្រលជា-
អាចមាននៅដើមឆា្នាំក្រយន្រះ។
លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតតាវីសុីលបាន

ព្រមានថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវត្របន្ត
រក្រសាវិធានការតឹងរុឹងដើម្របីប្រយុទ្ធ-
ប្រឆាំងជំងឺន្រះ។
លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតតាវីសុីល បាន

ថ្ល្រងនៅឯសន្និសីទសរព័ត៌មានមួយ

ដោយបញ្ជាក់ថាមានរយៈព្រល១ខ្រ
ចាប់តាំងពីអនុវត្តក្រឹត្រយគ្រអាសន្ន
ថា៖«វនឹងមានរយៈព្រលយូរទៀត
មុនព្រលជំងឺរតត្របាតន្រះធូរស្រល
និងប្រទ្រសវិលត្រឡប់ទៅរកសភាព
ធម្មតាវិញ»។
ដោយត្រូវបានច្រញកាលពីថ្ង្រទី

២៦ខ្រមីនាក្រឹត្រយដ្រលនាំឲ្រយបិទ
ប្រទ្រសបម្រមគោចរនងិការរតឹត្របិត
ដទ្រទៀតនោះនឹងផុតសុពលភាព
ត្រឹមចុងខ្រន្រះ។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយក៏មាន-

ការរយការណ៍ថារដ្ឋាភបិាលន្រះត្រវូ

បានរពំងឹថានងឹពន្រយារព្រលក្រតឹ្រយន្រះ
រហូតលើសខ្រន្រះតទៅទៀត។
លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតតាវីសុីល បាន

ថ្ល្រងថាវិធានការ២ដ្រលអាចបញ្ចប់
ជំងឺន្រះគឺថា្នាំសម្រប់ព្រយាបាលមាន
ប្រសិទ្ធភាព និងវ៉ាក់សំងត្រឹមត្រូវ
ដើម្របីទប់ស្កាត់វីរុសតាំងពីដំបូង។
លោកបានថ្ល្រងថាដោយសរគ្មាន

ទាងំ២ន្រះសធារណជននងឹត្រវូបន្ត
អនុវត្តអនាម័យសុខភាពដូចជាពាក់
មា៉ាស់លាងដ្រនិងនៅឲ្រយឆា្ងាយពីគ្នា
រហូតដល់មានវ៉ាក់សំងប្រឆាំងវីរុស
ន្រះ នៅដើមឆា្នាំក្រយ៕ BKP/PSA 

វា៉ាក់សំាងប្រឆំាងជំងកូឺវីដ១៩អាចមាននៅដើមឆា្នាកំ្រយដូច្រ្នះការរឹតបន្តឹងនៅត្រសំខាន់

ចំនួនអ្នកសា្លាប់ពីកូវីដ១៩នៅឥណ្ឌាកើនឡើង
រហូតដល់៨៧២នាក់និងឆ្លង២៧៨៩២នា ក់

ក្រងុ ញវូ ដ្រលីៈក្រសងួសខុាភិបាល
សហព័ន្ធរបស់ប្រទ្រសឥណា្ឌាកាល-
ពីថ្ង្រចន្ទបានថ្ល្រងថាករណីអ្នកស្លាប់
ថ្មីដោយសរឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩មាន
ចំនួន៤៦នាក់ក្រពីករណីឆ្លងថ្មី
ចំនួន៩៧៥នាក់ផ្រស្រងទៀតត្រូវបាន
គ្ររយការណ៍ចាប់តាំងពីលា្ងាច
ថ្ង្រអាទិត្រយនៅទូទាំងប្រទ្រសឥណា្ឌា
ដោយបានធ្វើឲ្រយចនំនួអ្នកស្លាប់កើន-
ឡើងរហូតដល់៨៧២នាក់ហើយ
ករណីឆ្លងសរុបទាំងអស់ ឡើងរហូត
ដល់ចំនួន២៧៨៩២នាក់។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ដ្រលបានច្រញ

ផ្រសាយ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល
សហព័ន្ធឥណា្ឌាបានឲ្រយដឹងថា៖
«ខណៈនៅម៉ាង៨ព្រឹកថ្ង្រអាទិត្រយ
ចំនួនអ្នកស្លាប់មាន៨៧២នាក់ដោយ-
សរឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទ
ថ្មីដ៏ចម្ល្រកន្រះត្រូវបានគ្រកត់ត្រនៅ
ក្នុងប្រទ្រសឥណា្ឌា»។
យោងតាមមន្ត្រីក្រសងួសខុាភបិាល

សហព័ន្ធឥណា្ឌាបានឲ្រយដឹងថា រហូត-
មកទល់ព្រលន្រះមនុស្រសចំនួន

៦១៨៥នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនច្រញពី
មន្ទីរព្រទ្រយក្រយពីបានបង្ហាញឲ្រយ
ឃើញថាពួកគ្រមានភាពល្អប្រសើរ
ជាងមុន។ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះ
បានឲ្រយដងឹថា៖«ចនំនួករណីឆ្លងយា៉ាង- 
សកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសឥណា្ឌាបច្ចុប្របន្ន
គឺកើនឡើងដល់២០៨៣៥នាក់»
កាលថ្ង្រចន្ទ គឺជាការបិទប្រទ្រស

មិនឲ្រយធ្វើដំណើរច្រញចូលនៅទូទាំង
ប្រទ្រសរយៈព្រល៣៥ថ្ង្រជាប់គ្នា
ដ្រលបានប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាល
ដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករលដល
ជំងឺកូវីដ១៩មួយន្រះ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណា្ឌាលោកណារនិ-

្រដ ម៉ូឌីនឹងសហការគ្នាទៅវិញទៅ-
មកជាមួយប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈ 
វីដ្រអូខនហ្វឺរិន ដើម្របីស្វ្រងរកមធ្រយា-
បាយឈានទៅរកការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីស្រប-
ព្រលមានការចង្អុលបង្ហាញថាការ-
ពិភាក្រសាគ្នានោះអាចផ្តោតទៅលើការ- 
រកច្រកច្រញពីការបន្តបិទប្រទ្រស
ឥណា្ឌាផងដ្ររ៕ Xinhua/SK

ម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុង-
អុ៊ននៅមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អ



ក្រុងដាម៉ាសៈ  រដ្ឋាភិ បាល  
បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ អាទិតែយ ថា  
សសិែស សាលា ជាង ៤ លាន នាក ់ 
នៅ ក្នងុ បែទែស ស៊ ីរ ី បាន សា្នាក-់ 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ  ដោយ សារ វី រ៊សកូ រ៉ូ - 
ណា  ហើយ នឹង មិន បន្ត ការ- 
សិកែសា ទៀត ទែ នៅ ឆ្នាំ នែះ  ប៉ន៊្តែ 
នឹង ឲែយ  ឡើង ថា្នាក់ តទៅ ទៀត ។ 

 ការ សមែច ចតិ្ត នែះ  តែវូ បាន 
ធ្វើឡើង ប៉ន៊ា្មាន សបា្តាហ ៍ កែយ 
ពី សាលារៀន ជា ចែើន តែូវ បាន 
បិទ  នៅ ពាក់ កណា្តាល ខែ មីនា  
ដើមែប ីបែយទ៊្ធ បែឆងំ ការ ឆ្លង រកី-
រាល ដល នែវី រ៊ស ផ្លូវ ដង្ហើម 

កូរ៉ូណា បែភែទ ថ្មីដ៏  ចម្លែកនែះ  
ដោយ បានជំ រ៊ញ   ឲែយ សិសែស  និង 
គែូ បងែៀន ជា ចែើន អន៊វត្ត  កា រ- 
បងែ ៀ ន  និង ការ សិកែសា ឲែយ នៅ 
ឆ្ងាយ ពី គ្នា ។ 

 យោង តាម ទី ភ្នាក់ ងារ សារ- 
ព័ត៌ មាន រដ្ឋ សា ណា បាន ឲែយ ដឹង 
ថា  រដ្ឋាភិ បាល បាន បែកាស ថា ៖ 
« សិសែស សាលា បឋមសិកែសា  
នងិ អន ៊វទិែយា លយ័ ទាងំអស ់នងឹ   
បន្ត   ឡើង ថា្នាក់ តទៅ ទៀត » ។ 

 យោង តាម កែសួង អប់ រំ បាន 
ឲែយ ដឹង ថា  ការ បែ ឡង យក - 
សញ្ញា បតែ  នងិ ចែក សញ្ញា បតែ  

តាម ធម្មតា  បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ពែល បញ្ចប់ ថា្នាក់ អន៊វិទែយាល័យ  
និង វិទែយា ល័យ  ធ្វើ ឡើង ដច់- 
ដោយ ឡែក ពី គ្នា  នឹង នៅ តែ    
ខក ខាន  ដោយ សារ   សិសែស   
៥៥៧០០០ នាក់  មិន បា ន       
ចូ លរៀ ន  ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌ មាន សា - 
ណា បាន រាយ ការណ ៍ថា  រដ្ឋាភ-ិ 
បាល នឹង បង្កើន មជែឈ មណ្ឌល 
បែឡង មួយ ចំនួន  ដើមែបី ធា នា     
« ឲែយ នៅ ឆ្ងាយ ពី គ្នា » រវាង  សិសែស 
សា លា ទាំង នោះ ។ 

 កែយ ពី សា លា រៀន ជា- 
ចែើន តែូវ បាន បិទ  សា្ថាប័ន 
សិកែសា ខ្លះ  បាន ដូរ កម្មវិធី សិកែសា 
តាម អន ឡាញ វិញ  ខណៈ ប៉៊ស្តិ៍ 
ទូរ ទសែសន៍ របស់ កែសួង អប់ រំ 
ជនំាញ   បាន ផែសព្វ ផែសាយ បងែៀន 
ភ សា អារា៉ាប ់ អង ់គ្លែស  គណតិ- 
វិទែយា  និង ម៊ខវិជា្ជា វិទែយា សាស្តែ  ។ 

ប៊៉ន្តែ ភ្លើង អគ្គ ិសនី  បាន ដច់ 
រយៈ  ព ែល ចែើ នម៉ោង   ជា រៀង- 
រាល់ ថ្ងែ   ហើយ   តម្លែ សមែប់  
អ៊ីន ធឺណិតបែើបែ ស់  នៅ តាម 
ផ្ទះ បាន បង្ក  ឧប សគ្គ ដល់ការ  - 
សិកែសាពីចមា្ងាយ   ៕AFP/SK

WORLD www.postkhmer.com១២  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែអងា្គារ ទី២៨ ែខមែសា ឆ្នាំ២០២០  

គ្រូបង្រៀនសីុរីផលិតម៉ាស់នៅក្នងុវិទ្រយាស្ថានអប់រំនៅក្នងុក្រងុដាម៉ាស។AFP

តពទីពំរ័១...ផ្នែក ខ្លះ នៅ ក្នងុ 
បែទែស ឡើង វិញ  ខណៈ មាន 
ក្តីសងែឃឹម  ថា ចំនួន អ្នក សា្លាប់ពី 
ការ ឆ្លង  រាល ដល នែវី រ៊ស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បែភែទ ថ្មី ជា 
សកល  អា  ច ថ យ  ច៊ះ។ 

 នៅ ចពំែល ដែល បាន អះ អាង 
អំពី ការ ឆ្លង វីរ៊សកូ រ៉ូ ណា នៅ  
ជ៊ំ វិញ ពិភព លោក  បាន ឆ្លង ទៅ 
មន៊សែសជិត  ៣លាន នាក់  កែ៊ម- 
រដ្ឋាភិ បាល នៅ ទូទាំង ពិភព- 
លោក  កំព៊ង យក ចិត្តទ៊កដក់ 
កាន់ តែ ខា្លាំង ឡើង  ដើមែបី ធ្វើ ឲែយ 
សែដ្ឋ កិច្ច ដែល បាន បិទ   ល្អ - 

បែសើរ ឡើង វញិ  ទោះ ប ីជា មាន 
កចិ្ច ពភិកែសា យ៉ោង ក្តា  គគក៊ ស្ត ីព ី
ថា តើ តែូវ ចាត់វិធាន ការ ដោះ- 
សែយ ឲែយ បាន ឆប់ ដោយ 
របៀប ណា នោះ ?  

 ជា  សញ្ញា មយួ នែ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ 
មិន រំពឹង ទ៊ក នោះ  នា យក រដ្ឋ - 
មន្តែ ីអងគ់្លែស លោក  ប ូរសី  ចន-  
ស៊ន  បាន វិល តែឡប់ ទៅ វិមាន  
Downing  Street របស់ 
លោក វិញ  ១ខែ កែយ ពី 
លោក បាន ធ្វើ តែស្ត រក ឃើញ 
មាន ផ្ទុក ជំងឺកូវីដ ១៩  ហើយ 
កែយ មក  បាន ទៅ ពែយា បាល 

ជំងឺ នៅ មន្ទីរ ពែទែយ យ៉ោងយក- 
ចិត្ត ទ៊ក ដក់ ។ 

 នៅ តាម ដង ផ្លូវ នានា រប ស់ 
បែទែស អែសែប៉ោញ ដែលរង- 
ប៉ះពាល ់ ខា្លាងំ បផំត៊   កែម៊ ក្មែង ៗ  
បាន ជិះ កង ់ នងិ ម៉ ូត ូវែសែប៉ោ  មាន 
អ្នក ខ្លះ ពាក ់មា៉ោស ់ នងិ សែម ដែ 
តូច ៗ   ខណៈ រដ្ឋាភិ បាល  បាន 
អន៊ញ្ញាត ឲែយ ក្មែង ៗ  ចែញ ទៅ 
ខាង កែ សមែប់ លើក ដំបូង  
ចាប់ តាំង ពី ពាក់ កណា្តាល ខែ       
មី នា កន្លង ទៅ ។ 

 អ្នក សែី  អ៊ីន មា៉ោ កូ ឡាដ  បា៉ោរី- 
ឌីស  បាន ថ្លែង នៅ ក្នុង ទី កែ៊ង 
មា៉ោ្រឌីដថា ៖ «ពួក គែ មាន ការ- 
សបែបយ ចិត្ត យ៉ោង ខា្លាំង  មាន 
ការ អន្ទះ សា យ៉ោង ខា្លាំង  ពួកគែ 
បាន កែក ពី គែង នៅ ម៉ោង ៦ 
និង ៣០ នា ទី ពែឹក  ដោយ បាន 
និយយ ថា  យើង កំព៊ង ចែញ 
ទៅ ខាង កែ  »  ដោយ បាន 
តែៀម លក្ខណៈ  ដើមែប ីទៅ ទទលួ 
ក្មែង អាយ៊ ៧ ឆ្នាំ  និង ៤ ឆ្នាំ របស់ 
អ្នក សែី នៅ ខាង កែ ។ 

 ក្មែង បែ៊សមា្នាក់ ឈ្មាះ  រី ការដូ  
មាន អាយ៊ ៦ ឆ្នាំ  បាន និយយ 
ថា  ខ្លួន មាន អារម្មណ៍ « ល្អ ខា្លាំង 

ណាស ់»  ដែល អាច រត ់លែង នៅ 
ជ៊ំ វិញ ជា មួយ ប្អូន សែី របស់ គែ 
នៅ ក្នុង កែ៊ង មា៉ោ ្រឌីដ នែះ ។ 

  ក្មែង បែស៊ នោះ  បាន នយិយ 
ថា៖ «យើង បាន លែង រត់ ពួន  
នងិ ស្វែង រក គ្នា  យើង បាន លែង 
លែបែង រត់ បែណាំង គ្នា  យើង 
បាន ស្វែង រក អណ្តើក មាស មយួ 
ដែល បាន បាត់ នោះ » ។ 

 ស្ថិត នៅ កែម ចែបប់ តែួត- 
ពនិតិែយ ឡើង វញិ  ក្មែង ៗ  តែវូ បាន 

គែ អន៊ញ្ញាត ឲែយ ចែញ ទៅ ខាង- 
កែ ម្តង ក្នុង ១ ថ្ងែ  នៅ ចនោ្លាះ 
ម៉ោង ៩ ពែឹក  និង ម៉ោង ៩ យប់  
ប៉ន៊្តែ មនិ អាច បែថយ៊ គែះ ថា្នាក ់ 
ចែញ ទៅ  កែ ចមា្ងាយ លើស ពី  
១ គីឡូម៉ែតែ ពី ផ្ទះទែ ។ 

 ដោយ មាន អ្នក សា្លាប់ ជាង 
២៣០០០  នាក់  បែទែស អែ- 
សែប៉ោញ មាន  អ្នក សា្លាប ់ខ្ពស ់ជាង 
គែ បំផ៊ត ទី ៣  នៅ ក្នុង ពិភព- 
លោក  បនា្ទាប ់ព ីបែទែស អ៊តីាល ី

មាន អ្នក សា្លាប់ ចំនួន ២៦០០០ 
នាក់  ហើយ អ្នក សា្លាប់ ជាង 
៥៣០០០ នាក់ នៅ អាមែ រិក ។ 

លោក អភ ិបាល កែង៊ញវូយក៉  
អាន   ្រដូ កូ មូ  បាន ថ្លែង ថា  
ដំណាក់ កាល ដំបូង មួយ នែ      
ការ បើក  ឡើង វញិ  នងឹ ចាប ់ផ្តើម 
នៅ ថ្ងែ ទ ី១៥  ខែ ឧសភ  បែសនិ 
បើចំនួន អ្នក ជំងឺ ពែយា បាល នៅ  
តា ម  មន្ទីរ ពែទែយនានា  បាន  ថយ  
ច៊ះ នោះ ៕ AFP/SK 

សិស្សសាលាសី៊រីជាង៤លានន ក់សា្នាក់នៅ-
ក្នងុផ្ទះដោយសាររដ្ឋាភបិាលបិទសាលារៀន

ប្ទ្សជាច្ើនបន្ធូរបន្ថយការបិទដោយសង្ឃឹម...
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ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ :  ពេលដេល  មនុសេស ម្នា  
កំពុងនៅផ្ទះ    អនុវត្ត ការ ណេនាំឲេយ រកេសា  
គម្លាត លះបងក់ារ ជបួជុ ំ នងិ អត ់ចេញ 
កេ ផ្ទះ បើមិន  ចំា បាច់  អេរីច ហ្វលីីព 
(Erich Phillip) សហគេនិ មក ពី រដ្ឋ 
តិច សាស់  បាន  សមេច ចិត្ត បើក អាជីវ- 
កម្ម  នេះ ដោយ បេើ រុឺម៉ក ម៉ូតូ ដឹក សេ- 
បៀរ   តេជាក់ៗ  ដល់ មុខ ផ្ទះអតិ ថិជន 
ហើយ ផ្ដល់ ឱកាស ឲេយ ភ្ញៀវ ចេករំលេក 
ក្ដសីេឡាញ ់ដោយ ការ ជនូ សេបៀរ ទៅ 
កាន់ មិត្តភក្ដិ របស់ពួកគេ    ។

ជា រៀង រាល់ ល្ងាច  រុឺម៉ក ម៉ូតូ Beer 
Bar Tuk Tuk ដឹក ជញ្ជូន សេបៀរ 
ដោយ ឥត គតិ ថ្លេ ទៅ ឲេយ អតថិជិន ដេល 
ជា ម៉ូយ របស់ ហាង ។ បនា្ទាប់ ពី ទទួល- 
បាន សេបៀរ ដោយ ឥត គិត ថ្លេ ហើយ  
កេមុ ការងា រ នងឹ លើក ទកឹ ចតិ្តអតថិជិន   
ឲេយ ទិញ សេបៀរ ផ្ញើ ទៅ កាន់  មិត្តភក្តិ     
ដេលពួក  គេ កំពុង នឹក រឭក ។ 

សា្ថាបនកិអាជវីកម្ម  រុមឺក៉ ម៉តូសូេបៀរ    
លោក អេរចី បាន បន្ថេម ថា ៖ «ទសេសនៈ 
របស់  Beer it Forward  គឺ ការ ទិញ 
សេ បៀរ ទៅ ឲេយ មនសុេស ម្នាក ់ទៀត  មន 
ន័យ ថា  បេសិន បើ មន នរណា ម្នាក់ 
ចេក   រំលេក សេបៀរ ឲេយ អ្នក ១កំប៉ុង  
បនា្ទាប់ ពី នោះ អ្នក គួរ តេ មន ទឹក ចិត្ត 
ក្នុង ការ ទិញ សេបៀរ ១កំប៉ុង ផេសេង 
ទៀត ទៅ ឲេយ នរណា ម្នាក់ ទៀត » ។

អស់  រយៈ ពេល១ទសវតេសរ៍ លោក  
អេរីច  និង ភរិយា  លោក សេី ដាណា  
( Dana)  បាន ធ្វើ ដំណើរ ចេញ ពី សហ-
រដ្ឋ អាមេរកិ  ហើយ ចណំាយពេលរស-់ 
នៅបេទេស នានា  ដចូជា    តបំន ់ ណងីប ូ 
បេទេស ចិន ។

 ទោះ បី ជា លោក ជា ជន បរទេស   
រសន់ៅ ពងឹ អាសេយ័ លើ ទកឹដ ីថ្ម ី លោក  
បាន បង្កើត មជេឈ មណ្ឌល  ជួយ អ្នក ភូមិ 
តាម  សហគមន៍   ដេល លោក រស់ នៅ  
និងបង្កើត  ភោជនីយដា្ឋាន  ជា សា្ពាន ត - 
ភ្ជាប់ វបេបធម៌ នេ លោក ខាង កើត  និង 
ខាង លិច តាម រយៈ ម្ហូប អាហារ ។

 មក ដល់ ទឹកដី អច្ឆរិយៈ  មិន យូរ បុ៉នា្មាន  
អេរីច បាន រាប់ អាន មិត្តភក្តិ ថ្មី ជា ចេើន 

នាក់ និង  ចាប់ ផ្តើម អាជីវកម្ម ថ្ម ីមួយ ទៀត  
នៅ កម្ពជុា  គ ឺការ ផលតិ  នងិ ចេក ចាយ 
សេបៀរ ដេល បិត តាម បេប បុរាណ  
ចេញ ពី សិបេបកម្ម របស់ លោក ផ្ទាល់ ។

បុរស អាមេរិក រូប នេះ  បាន បេប់ ឲេយ 
ដឹង ថា ៖ «ខ្ញុំ ពិតជា ពេញចិត្ត ជាមួយ 
ការងារ ដេល ខ្ញុំ កំពុង ធ្វើ សព្វ ថ្ងេ នេះ 
ណាស់  ពី ពេះ  ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង វិស័យ 
ម្ហូប អាហារ  និង ភេសជ្ជៈ  ពិត ជា រឿង 
ដេល រកីរាយ  ដោយ សារ តេ វសិយ័ នេះ 
ជួយ  បង្កើត ឲេយ មន ការ ជួប ជុំ  និង ទិដ្ឋ-
ភព រីករាយ  ដល់ មនុសេស គេប់ គ្នា  នៅ 
ក្នុង សហគមន៍  »។

ក្នុង គេ មិន អាច ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ណា - 
មក  ណា  ដោយ សារ ការ ការពារ ខ្លួន 
ឈ្នះ ជំងឺ កូវីដ១៩ លោក អេរីច  បាន 
បង្កើត  Beer Bar Tuk Tuk នេះ 
ឡើង  ដើមេបី លើក ទឹកចិត្ត ពួកគេ  និង 
ជួយ រំសាយ អារម្មណ៍ តានតឹង របស់ 
អ្នក  កំពុង ធ្វើការ នៅ ផ្ទះ   ។

សហគេិន និង  អតីត បុគ្គលិក បមេើ 
ការងារ ឲេយ អង្គការ ជាចេើន នៅ សហរដ្ឋ 
អាមេរិក  រូបនេះ បាន   បេប់  ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ឲេយដឹង ថា ៖«កុំ មើល បញ្ហា ជា 
ឧបសគ្គ  យើង គួរ សម្លឹង   មើល ឱកាស 

នៅ ក្នុង បញ្ហា វិញ  ជាក់ ស្តេង  នៅ ពេល 
មនុសេស គេប់ គ្នា សម្ងំ នៅក្នុង ផ្ទះភព- 
ស្មគុ សា្មាញ ក្ត ីនឹក រឭក  មិត្ត ភក្ត ិដេល ធ្លាប់  
ជួបជុំ នឹង កើត មន ជាក់ ជា ពុំ ខាន។  
សម្លងឹ ឃើញ បេបនេះ  ខ្ញុ ំបាន ពេយាយាម 
រិះរក វធិ ីដេល អាច ពានំា ំសេចក្ត ីរកីរាយ 
ទៅ ដល ់ផ្ទះ ពកួគេ  តាម រយៈ ការ បង្កើត 
អា ជីវកម្ម ថ្មី នេះ  គឺ  Beer Bar Tuk 
Tuk ខ្ញុំ ជឿ ថា  វា ជា ពាកេយ ថ្មី ប្លេក  
សមេប ់ គេប់ គ្នា  ក្នងុ រាជធនី ភ្នពំេញ »។

លោក បន្ត ទៀត ថា ៖ «មនុសេស 
គេប់គ្នា តេង តេូវការ  ភព សបេបាយ 
រីករាយ  តាម រយៈ ការ ជួបជុំ ផេសេងៗ  
ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅកាន់ តមេូវការ នេះ  
Beer Bar ខ ំបេងឹ បេង  ត ភ្ជាប ់សកម្ម- 
ភព កមេសាន្ត ខាងកេ ទៅ កាន់ កន្លេង 
អ្នក  ប៉នុ្តេ  នៅ ឈរ លើ គោលការណ ៍ នេ 
ការ រកេសា គម្លាត សង្គម  »។

Beer Bar Tuk Tuk មន លក់ 

សេបៀរ  Craft Brewery American 
Pale Ale – Centurion India Pale 
Ale – Great Glen Blonde Al e  – 
Khmer Honey Blonde ផលិត 
ចេញ ពី  សិបេបកម្ម បិទ សេ  បេប បុរាណ  
Cerevisia Brewery។

សេបៀរ ១ កេវ ចំណុះ  ៣៣០  
មិល្លីលីតេ  មន តម្លេ  ៣ដុល្លារ។  
សេបៀរ  ២៤ ដប  ភ្ជាប់ ជាមួយ ថូ 
សមេប់  ចាក់ បន្ថេម  (Growler re-
fill)  មន តម្លេ  ៣៦ ដុល្លារ។

Cerevisia Craft Brewery ជា 
សិបេបកម្ម បិត សេ  ដោយ មន ការ ទទួល- 
សា្គាល់ ពី  National Geographic, 
Beer Advocate នងិ ពាន រងា្វាន ់ផេសេង 
ទៀត ពី សា្ថាប័ន នានា ក្នុង តំបន់ ។

លោក អេរីច បាន រៀបរាប់  ទៀត ថា ៖  
«បងា្ហាញ ក្តី នឹក រឭ ក  និង ការគិតគូរ  
បារម្ភ របស ់អ្នក ទៅ កាន ់មតិ្តភក្ត ិ ឬ កេមុ 

ការងារ  ដេល កំពុង អង្គុយ ធ្វើការ នៅ 
តាម  ផ្ទះ  តាម រយៈ Beer Bar Tuk 
Tuk ដោយ គេន់ តេ កុម៉្មង់ សេបៀរ  ពី  
Beer Bar បេប់ អាសយដា្ឋាន មិត្ត 
របស ់អ្នក ទៅ កេមុ ការងារ  ភ្ជាប ់ជាមយួ 
សំបុតេ រៀប រាប់ ពី ក្តី នឹក រឭក របស់ អ្នក  
សេបៀរ កា្លាសេសេ តេជាក់ៗ   Cerevisia 
Craft Beer នងឹ ធ្វើ ដណំើរ ទៅកាន ់ផ្ទះ 
មិត្ត របស់ អ្នក » ។

Beer Bar Tuk Tuk ចាប ់ផ្តើម បើក 
រៀង រាល់ ថ្ងេ ចន្ទ  ដល់ ថ្ងេ សុកេ  ពី ម៉ោង  
៥ល្ងាច   ដល ់ម៉ោង  ៩ យប ់ នងិថ្ងេ  ចងុ- 
សបា្ដាហ៍   ចាប់ ពី ម៉ោង  ១២ ថ្ងេ តេង់  
ដល់ ម៉ោង ៩យប់  ។

ព័ត៌មន បន្ថេម  សូម ចូល ទៅ កាន់ 
ទំព័រហ្វេសប៊ុក Beerbartukt uk ឬ 
តាម រយៈ  email: Info@cerevisia-
craftbrewery.com ឬ ទូរស័ព្ទ ទៅ 
កាន់ លេខ  ០៧៨ ៣០០ ៥៥១៕

រុឺម៉ក ម៉ូតូ នំ យកសេបៀរ  តេជាក់ សេង មក កាន់ផ្ទះអតិថិជន ហើយអតិថិជន អាច ជាវ បន្ថេម ផ្ញើ ឲេយទៅ មិត្តភក្ដិ។ រូបថត សហ ការី

រុឺម៉ក ម៉ូតូ  លក់សេបៀរ រកេសាគោលការណ៍ គម្លាត សង្គម ឲេយអតិថិជន កេបរសជាតិ នៅផ្ទះ។ រូបថត សហ ការីសេបៀរចំណុះ ៣៣០ml តម្លេ ៣ដុល្លារ ។ រូបថត សហ ការី

រឺ៉ម៉កស្រាបៀរត្រាជាក់-
ស្រាងមកដល់ម៉ខផ្ទះ
ផ្ដល់ឱកាសឲ្រាយអ្នកផ្ញើក្ដី-
នឹករឭកទៅកាន់មិត្តភក្ដិ
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ       ឆន្ទៈមោះមុត  ក្នុង ការបំពៃញ       - 
 កចិ្ច ការងរ ឬការបៃកប  របរ  ទទលួ- 
ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក   ឯការដើរ     - 

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

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

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

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការបៃកបរបររកទទួល     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្តី 
មៃត្តៅចៃើន    ។ រី ឯ ការបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  

វិញ  ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ ថ្ងៃនៃះ សមៃប់- 
ទំនាក់  ទំនង ស្នៃហា គួរ         តៃ ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា  ទៅ  
វិញទៅមក  ។ ដោយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស-  
បស្ចមិ    ដូច្នៃះ តៃវូ តៃ  មានការបៃងុ បៃយ័ត្នខ្ពស់ផង។ 
ចំណៃក  ការធ្វើដំណើរ ទៅ ទីនានា ទទួល បានសុខ។

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

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

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព - 
ផ្លវូកាយ  អាច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ  
តៃ ដោយ សារអំ ណាច  កមា្លាំងចិត្ត - 
មាន      សភាព ខ្លាំងកា្លា  និង សមត្ថភាព 

ការ ពារ  សខុ   ភា ព   ផ្លវូ កាយ មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ   
ឡើយ ។ ការ       បៃកប   របរ រកទទួល ទាន នានា   បាន  
ផល  ចណំៃញ       ធម្មត ។ បញ្ហា ស្នៃហា    គ ូស្នៃហ ៍នងឹ 
មានភាព      អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

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

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

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។គៃះកាច  អាច 
នងឹ កើត ដោយសារសម្ត ីតោង មាន-  
ការ ពិចារណាឲៃយបាន ចៃើន មុន នឹង 
ចៃញវាចា។ ចំពោះ សៃចក្តីស្នៃហា  

គូស្នៃហ៍ហាក់ដូចជាមានភាព ពៃងើយ កន្តើយ - 
បន្តចិ    គបៃបីផ្តល់ភាព កក់ក្តៅឲៃយ គ្នា  បានចៃើន។ រីឯ- 
ការ   បៃកបរបររកទទួលទាននានា    គឺអាច បៃឈម-    
នឹង   ការ ខតបង់ ដើម ទុនឬ ឡុងចុង ។ ចំណៃក លាភ- 
សកា្ការៈវិញ  កាន់ តៃ ពិបាក ទទួល បាន ផល។ 

រាសីធ្លាក់ចុះ។ ការបៃកបរបរ រក ទទួល 
ទាន   នានា  បាន  ផល មិន ល្អ ប៉ុនា្មាន  នះ 
ឡើយ ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ ផៃសៃងៗ 
បាន   ដោយសា រតៃ  បណុៃយ  ទកឹចតិ្ត លោក 

អ្នក នឹង មាន ទំនរ ទៅរក ការ បំពៃញ បុណៃយ កុសល 
និង  ចូលចិត្ត ភាព ស្ងប់សា្ងាត់ ។ រីឯ សៃចក្តីស្នៃហា-  
ចៃើន តៃ     មានភាព សះអង្គើយ ចពំោះ គ្នា នងិខ្វះភាព 
កក់ ក្តៅសមៃប់ ផ្តល់ ឲៃយ គ្នា ។ ចំណៃកការធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី នានា មិន សូវ ជាទទួល បាន សុខឡើយ។

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

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

រាសីសៃុតចុះខ្លាំង ។ ជើងលៃខ- 
លោក  អ្នក ស្ថតិ នៅ លើ កម្ម  ទកឹ ចតិ្ត    
មាន  សៃចក្តថី្នាងំ ថ្នាក ់ខ្លះៗ   ចពំោះ 
ខ្លួន  ឯង ។ ថ្ងៃនៃះ  លោក អ្នក ចៃើន 

ពងឹ  ផ្អៃក       លើ ពៃង វាសនា ជាជាង  ភា ព ជឿជាក ់  លើ 
សមត្ថ ភាព របស ់ខ្លនួ ។ ចពំោះ របរ រក ទទលួ ទាន-  
ក  ៏   ពំុ  មានភាគ  ផល កាក់កប ល្អ ឡើយ ។ រីឯ សៃច ក្ត-ី 
ស្នៃហា   គូស្នៃហ៍ ចៃើនតៃ  រំអៃ រំអុក   និង  រក រឿង  គ្នា 
ឥត   សៃកសៃន្ត ដៃលបង្កើត ជាភាព រកាំរកូស  ។

រាសីសៃុតចុះខ្លាំង  ។ ការ បំពៃញ- 
ការ    ង រផៃសៃងៗ ជួប ឧប  សគ្គចៃើន   
ខណៈ ទឹក   ចិត្ត សមៃបូរទៅ   ដោយ-  
ទោសៈ។  ចំពោះ សៃចក្តី ស្នៃហា  

តៃូវ    មាន   ការយោគយល់ និង អធៃយា សៃ័យ   គ ្នាឲៃយ    - 
បាន  ចៃើន។ រឯី លាភ សកា្ការៈ ផៃសៃងៗ  នងឹបាន មក   
ដោយ ការខតិខ ំបៃងឹ បៃង របស ់ខ្លនួ ហើយ មាន-  
ការ   ជួយជៃមជៃង ដោយ តិចតួចតៃប៉ុណោ្ណោះ ។  
ចំណៃកការធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន។   

រ៉ូបូត  តៃូវ បាន បៃើបៃស់ បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណា ពៃះ វ ធ្វើការ រហ័ស និង មន បៃសិទ្ធភាព ។ រូបថត AFP

រូ៉បូតបាញ់ថ្នាំសម្លាប់វីរុសនៅ
សិង្ហបុរីផ្ដើមធ្វើការសាកល្បង

កៃុង សិង្ហបុរី : កៃុម អ្នក 
សៃវជៃវ សងិ្ហបរុ ីបាន ច្នៃ បង្កើត 
រ៉បូតូ បាញ ់ថ្នា ំសមា្លាប ់វរីសុ ដោយ 
បំពាក់ ដៃ ធ្វើ ចលនា   សៃដៀង  
មនុសៃស ដើមៃបី  ជួយ បន្ទកុ កិច្ចការ- 
កៃុម អ្នក អនាម័យ អំឡុង ពៃល 
រីក រាល ដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

រ៉ូបូត «  XDBOT» ជា រ៉ូបូត 
បៃអប់  បំផ្លាស់ ទី ដោយ កង់- 
រំអិល  ជាមួយ បៃមោយ ដៃ ដ៏ បិុន- 
បៃសប់ ដៃល អាច លូក ចូល 
កន្លុកកន្លៀត  ដូចជា កៃម តុ 
និង កៃម គៃ ជាដើម ។ រ៉ូបូត  
ដៃល  ផលិត ឡើង ដោយ កៃុម 
អ្នក សៃវជៃវ នៅ សាកល វទិៃយា-
ល័យ បច្ចៃកវិទៃយា ណាន់យា៉ាង 
(NTU) មាន ភារកិច្ច បាញ់ ថ្នាំ 
សមា្លាប ់មៃរោគ  នងិ អាច សមា្អាត 
បរិវៃណ ធំ ទូលាយ ។ 

វា តៃវូបាន គៃប ់គៃង  នងិ បញ្ជា 
ពី ចមា្ងាយ ដោយ កុំពៃយូទ័រ ឬ 
ថៃប្ល៊ិត ដៃល កាត់ បន្ថយ ហានិ-
ភ័យ ចំពោះ កៃុម អនាម័យ ក្នុង 
ការ ឆ្លង រោគ  ដោយ បាន ឆក់- 
យក  ជីវិត មនុសៃស  រាប់ មុឺន នាក់ 
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ។ 

ឈិន អុីមីង ជា អ្នក វិទៃយា- 
សាស្ដៃ នៅ NTU ដៃល ដឹក នាំ 
គមៃង នៃះ បាន និយាយ ថ ៖ 
« ការ បៃើ បៃស់ រ៉ូបូត ថ្មី របស់ 
យើង ពី ចមា្ងាយ ដៃល បៃតិបត្ដិ-
ការ  ដោយ មនុសៃស អាច គៃប់- 
គៃង ការ បាញ ់ថ្នា ំសមា្លាប ់មៃរោគ  
ដោយ មិន ចាំ បាច់ មនុសៃស ប៉ះ-
ពាល់  ទីតំង ផ្ទាល់ »។ 

រ៉ូបូត អនាម័យ ខុស ពី រ៉ូបូត 
ដទៃ  ទៀត នៅ លើ ទផីៃសារ ដៃល វា 
តៃវូ បាន រចនា ឡើង ដើមៃបី សមា្អាត  
បរិវៃណ កមៃល ទី វាល  និង  
មិន អាច បាញ់ ថ្នាំ លើ វត្ថុ រូប រាង 
ប្លៃក ៗ  ។ រ៉បូតូ អាច ជយួ សមៃលួ 

កចិ្ចការ ចពំោះ ការ សមា្អាត អនា-
ម័យ  និង សៃវាកម្ម បាញ់ ថ្នាំ 
សមា្លាប ់ មៃរោគ នៅ សិង្ហបុរី 
ដោយ របាយ ការណ៍ នានា បាន 
លើក ឡើង ថ កៃុម អ្នក អនា-
ម័យ  តៃូវ ធ្វើ ការ ងរ ចៃើន មោ៉ាង  
ទៅតមតមៃូវការ ជាក់ ស្ដៃង 
អំឡុង ពៃល រីក រាល ដាល នៃ 
មៃរោគ រាត តៃបាត ។ 

XDBOT តៃូវ បាន ធ្វើ តៃស្ដ 
សាក លៃបង នៅតម បរិវៃណ  
សាកលវិទៃយាល័យ បច្ចៃកវិទៃយា 
ណាន់យា៉ាង (NTU) ហើយ 
កៃុម អ្នក ផលិត រំពឹង ថ នឹង ធ្វើ 
តៃស្ដ វា នៅ លើ ទីលាន បរិវៃណ 
ធំ  និង នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយនានា ។ 

សងិ្ហបរុ ី កពំងុ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
នឹង រលក នៃការ ឆ្លង លើ ទី ២ 
កំពុង តៃ វាយ លុក ខ្លាំង ដោយ 
មាន មនុសៃស ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា 
ហក់ ឡើង ជាង ១ ពាន់ នាក់ ក្នុង 
១ ថ្ងៃ  ដៃល នាំ ឲៃយ ករណី សរុប 
មានជាង១មឺុន ។ការរីក រាល- 
ដាល ចៃើន ផ្ទុះ ឡើង ពី អគរ 
កម្មករ  សំណង់ ់ ជន បរទៃស ។ 

ចាប់ ពី ថៃ រហូត ដល់ អុីសៃ-
អៃល រ៉ូបូត តៃូវបាន បៃើ បៃស់ 
ចៃើន ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
វីរុសកូរ៉ូណា ដោយ រ៉ូបូត តៃូវ 
បានសមា្គាល់  ថ ធ្វើ ការ រហ័ស  
បៃសិទ្ធភាព និង នៅតំបន់ រីក- 
រាល ដាល ខ្លាំង៕ AFP/HR 

បំពាក់ដោយដៃ បត់បៃន រ៉ូបូត អាច បាញ់ ថ្នាំ សព្វ ទី កន្លៃង។ រូបថត AFP

កុំពៃយូទ័រតៃូវបាន ភា្ជាប់សមៃប់បញ្ជា  ការ សម្អាត  គៃប់ទីតាំង ។ រូបថត AFP



ក្រុងឡុងដ៍:ក្រុមល្រងនៅក្រប-
ខ័ណ្ឌPremier League របស់
អង់គ្ល្រសEvertonបាននិយាយថា
ក្លិបហួសចិត្តនឹងកីឡាករម្នាក់របស់
ខ្លួនគឺខ្រស្រប្រយុទ្ធMoiseKean
ដ្រលត្រូវបានសារព័ត៌មនជាច្រើន
ផ្រសព្វផ្រសាយយា៉ាងទលូទំលូាយថាបាន
រៀបចំពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះដោយ
រំលោភច្របាប់គម្លាតសង្គមដ្រលស្នើ
ដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្ល្រស
ដើម្របីទប់សា្កាត់ការរាលដលវីរុស
កូរ៉ូណា។
កឡីាករអន្តរជាតិអីតុាលីវយ័២០ឆ្នាំ

MoiseKeanត្រូវបានកាស្រត
DailyMirrorផ្រសាយនវូរបូភាពដ្រល
គ្រថតខ្លួនឯងព្រលរៀបចំពិធីជប់-
លៀងនោះហើយប្រពន័្ធសារពត័ម៌ន
ដ៏ល្របីន្រះបានឲ្រយដឹងថាKeanបាន
ផ្ញើវដី្រអូឃ្លបីទៅក្រមុជជ្រកកម្រសាន្តឯក-
ជនមយួដោយរបូភាពវដី្រអបូង្ហាញពី
ភ្ញៀវនារីកពំងុរានំៅខាងមខុគ្រជាមយួ
នឹងចំណងជើងថាការនៅដច់ដោយ-

ឡ្រកដ៏ស្រស់ថា្លា។
ក្រយល្រចឡើងនូវព័ត៌មនន្រះ

Evertonបានច្រញស្រចក្ដីថ្ល្រង-
ការណ៍មយួសម្ដ្រងការខងឹសម្របានងឹ
ទង្វើរបស់កីឡាករខ្លួនត្រក្លិបមិន
បញ្ច្រញឈ្មោះKeanនោះទ្រដោយ
ក្លិបលើកឡើងក្នុងស្រចក្ដីប្រកាស
នោះថា៖«Evertonមនការហួស-
ចិត្តម្រនទ្រនដ្រលបានឮថាកីឡាករ
ឈតុធំយើងម្នាក់ព្រងើយកន្តើយនងឹ
ការណ្រនាំរបស់រដ្ឋាភបិាលនងិវនិយ័
របស់ក្លិបដ្រលធ្វើឡើងអំឡុងការ-
រាលដលវីរុសកូរ៉ូណាន្រះ»។
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍នោះបន្តថា៖

«ក្លិបសូមសម្ដ្រងការខកចិត្តយា៉ាង
ខា្លាងំចពំោះកឡីាកររបូន្រះហើយសមូ
បញ្ជាក់យា៉ាងច្របាស់ថាការប្រព្រឹត្ត
ប្របន្រះមិនអាចទទួលយកបាន
ឡើយ។Evertonបានបញ្ជាក់រឿយៗ 
ពីសារៈសំខាន់ន្រការគោរពតាមនីតិ-
វិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមន
ច្របាប់នងិការណ្រនាំសម្រប់ទាងំក្នងុ

និងក្រផ្ទះតាមរយៈការធ្វើទំនាក់-
ទំនងទៅកាន់គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់
រួមទាំងកីឡាករផងដ្ររ»។
ក្រពីសម្ដ្រងអារម្មណ៍មនិសប្របាយ

ចិត្តនឹងទង្វើកីឡាកររបស់ខ្លួនក្រុម
ដ្រលដកឹនាំដោយបរុសអីតុាលីលោក
CarloAncelottiក៏បានសរសើរដល់

បគុ្គលកិដ្រលបម្រើស្រវាសខុាភបិាល-
ជាតិ (NHS)ផងដ្ររដោយលើក
ឡើងថា៖ «មនុស្រសដ៏អសា្ចារ្រយទាំង-
ឡាយនៅNHSសក័្ដសិមទទលួបាន
ការគោរពបំផុត ចំពោះការធ្វើការ
យា៉ាងហត់នឿយនងិការលះបង់យា៉ាង
ធំធ្រងរបស់ពកួគ្រ។វធិីដ្រលល្អបផំតុ

ក្នុងការបង្ហាញការគោរពដល់ពួកគ្រ
គឺត្រូវធ្វើគ្រប់យា៉ាងតាមដ្រលអាច
ដើម្របីការពារពួកគ្រ»។
Keanដ្រលត្រូវបានEverton

ទញិពីក្រមុJuventusកាលពីឆ្នាំមនុ
ជាមួយនឹងតម្ល្រខ្លួន២៤លានផោន
(២៩,៧លានដុលា្លារ)គឺជាម្នាក់ក្នុង
ចំណោមកីឡាករនៅPremier
Leagueប៉ុនា្មោនរូបផ្រស្រងទៀតដ្រល
បានបំពានច្របាប់របស់រដ្ឋាភិបាល
មនដូចជាខ្រស្រការពារសញ្ជាតិអង់-
គ្ល្រសKyleWalkerរបស់ក្រមុMan
Cityនិងកីឡាករ៣រូបរបស់ក្រុម
TottenhamHotspurគឺSerge
Aurier,MoussaSissoko និង
TanguyNdombeleហើយអ្វីដ្រល
កាន់ត្រមិនគួរឲ្រយជឿថ្រមទៀតនោះ
គឺសូម្របីគ្រូបង្វឹកដ៏ល្របីឈ្មោះលោក
JoseMourinhoក៏បានធ្វើខុសនឹង
បម្រមដ្ររខណៈក្រយមកគ្រប់គ្នា
បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនវូ
អ្វីដ្រលពួកគ្របានធ្វើ៕AFP/VN

ថ្ង្រអង្គារទី២៨ែខម្រសាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Nadal មិនសង្ឃឹមថា នឹង
មានការប្កួតត្នី្នស វិញ
ក្រុងម៉ា្រឌីដ:កីឡាករវាយ

កូនបាល់(ត្រនី្នស)អាជីព
សញ្ជាតិអ្រស្របា៉ាញRafael
Nadalបាននយិាយកាលពីថ្ង្រ
អាទតិ្រយថារបូគ្រមនិសវូជាមន
ជំនឿជុំវិញការចាប់ផ្ដើមឡើង
វិញន្រដំណើរផ្លូវប្រកួតវាយ
កូនបាល់អាជីពដ្រលត្រូវបាន
ផ្អាកដោយសារត្រការរាតត្របាត
ន្រវីរុសកូរ៉ូណា។
កឡីាករចណំាត់ថា្នាក់ល្រខ២

ពិភពលោកបាននិយាយទៅ
កាន់វទិ្រយុនៅអ្រស្របា៉ាញថា៖«តាម
ការគំនិតខ្ញុំខ្ញុំមិនមនសង្រឃឹម
ណាស់ណាទ្រដ្រលដំណើរការ
ប្រកួតប្រជ្រងអាចចាប់ផ្ដើម
សកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញ»។
កឡីាករវយ័៣៣ឆ្នាំនយិាយ

បន្តថា៖«សម្រប់ត្រន្នីសអ្នក
ត្រវូធ្វើដណំើររៀងរាល់សបា្ដាហ៍
សម្រកនៅសណា្ឋាគរជាច្រើន
កន្ល្រងនិងទៅប្រទ្រសផ្រស្រងៗ 
គ្នាហើយបើទោះជាត្រូវប្រកួត
ដោយអតម់នអ្នកមើលក៏ដោយ
ក៏ការរៀបចំកម្មវិធីនៅត្រត្រូវ-
ការមនុស្រសច្រើនចូលរួមដ្ររ។
ដូច្ន្រះ ខ្ញុំយល់ថាវាជាបញ្ហាធំ
មួយ»។
ម្ចាស់ពានGrandSlam

១៩ដងបាននិយាយទៀតថា
រូបគ្រសង្រឃឹមថាច្របាប់រឹតបន្តឹង
ត្រវូបានបន្ធរូបន្ថយបណ្ដើរៗ ត្រ
កយ៏ល់អពំីសា្ថានភាពសខុភាព
ពភិពលោកបច្ចបុ្របន្នថាកពំងុត្រ

ធ្ងន់ធ្ងរម្រនទ្រន។
ម្ចាស់ម្រដយមសអឡូាពំកិ

ឆ្នាំ២០០៨នៅក្រុងប៉្រកាំង
ប្រទ្រសចនិបាននយិាយបន្ថ្រម
ទៀតថា៖«យើងស្ថតិក្នងុព្រល-
វ្រលាដ៏ស្រនលបំាក១ខ្រកន្លះ
ហើយខ្ញុំគិតថាបើអូសបនា្លាយ
ត្រប៉ុនា្មោនខ្រទៀតមនុស្រសជា-
ច្រើននឹងបាត់បង់ការងរ»។
អតីតកីឡាករល្រខ១ពិភព-

លោករូបន្រះក៏បាននយិាយថា
រូបគ្រមនអារម្មណ៍សោកសៅ
ណាស់នៅព្រលឃើញមនសុ្រស
សា្លាប់យា៉ាងច្រើនប្របន្រះហើយ
ក៏លើកឡើងដ្ររថាការរៀបចំ
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតធំណាមួយ
ក្នុងព្រលវ្រលាប្រថុចញ៉ុចប្រប
ន្រះវាជារឿងពិបាកណាស់។
ដើម្របីរួមចំណ្រកជួយប្រយុទ្ធ

ប្រឆងំវរីសុករូ៉ណូាNadalបាន
ផ្ដចួផ្ដើមបង្កើតនវូមលូនធិិដ្រល
មនការចូលរួមពីមិត្តរបស់ខ្លួន
គឺPauGasolកឡីាករបាល់-
បោះអ្រស្របា៉ាញ។
រួមជាមួយកីឡាករត្រន្នីស

អាជពីល្របៗី ផ្រស្រងទៀតមនដចូ
ជាកីឡាករស្វីសRogerFe-
dererនងិNovakDjokovic
របស់ស៊្រប៊ីជាដើមNadalគឺ
ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដើម
គនំតិឲ្រយមនគម្រងបង្កើតមលូ-
នធិិដើម្របីជយួកឡីាករចណំាត់
ថា្នាក់ទាបដ្រលកំពុងរងគ្រះ
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ៕AFP/VN

ក្រងុម៉ា្រឌីដ:រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួសខុាភបិាល
របស់ប្រទ្រសអ្រស្របា៉ាញលោកSalvador
Illaបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយថាវាឆប-់
រហស័ព្រកដ្រលសន្រយាឲ្រយរដវូកាលបាល-់
ទាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញមុនរដូវក្ដាខណៈ
ប្រទ្រសបានដើរទៅមខុ១ជហំានក្នងុការ-
បន្ធូរបន្ថយច្របាប់មិនឲ្រយច្រញក្រផ្ទះដ៏តឹង-
រឹុងបំផុតដើម្របីទប់សា្កាត់វីរុសកូរ៉ូណា។
នៅឯកន្ល្រងសង្ខ្របព្រតឹ្តកិារណ៍ខ្លៗី ពាក-់

ព័ន្ធនឹងការរាតត្របាតពីវីរុសកូរ៉ូណាលោក
Illaបានថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំមិនអាចនិយាយ
បានឡើយឥឡូវន្រះថាតើការប្រកួត
បាល់ទាត់អាជីពនឹងអាចចាប់ផ្ដើម
សកម្មភាពរបស់ពួកគ្រឡើងវិញមុនរដូវ
ក្ដាបានឬអត់។ត្រសម្រប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនវា
ជារឿងប្រញាប់ប្រញាល់ព្រក»។
លោករដ្ឋមន្រ្តីបានធ្វើការកត់សម្គាល់

មួយអមដោយការព្រមនចំពោះផ្រនការ
របស់ក្របខ័ណ្ឌ La Ligaដ្រលនឹងធ្វើ
ត្រស្តរកវីរុសគ្រប់កីឡាករមុននឹងត្រឡប់
មកហ្វកឹហាត់នងិចាប់ផ្ដើមរដវូកាលឡើង
វិញដ្រលខកខានតាំងពីថ្ង្រទី១២ខ្រមីនា
មកនោះដោយលោកបានលើកឡើងថា
ការផ្ដល់អាទិភាពដល់កីឡាករបាល់ទាត់
អាចរំលោភច្របាប់របស់រដ្ឋាភិបាល។
លោកIllaបានថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖«ការធ្វើ

ត្រស្តរោគវនិចិ្ឆយ័ណាមយួត្រវូធ្វើសម្រប់
ត្ររដ្ឋបាលក្នងុតបំន់ប៉ណុោ្ណោះ។មនុកឡីាករ
ទាំងអស់អាចត្រឡប់ទៅកាន់ទីលានវិញ
ពួកគ្រនឹងត្រូវធ្វើត្រស្តរកជំងឺកូវីដ១៩
ហើយបនា្ទាប់មកពួកគ្រនឹងត្រូវបន្តពិនិត្រយ

ជាប្រចាំ»។
យា៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ង្រសៅរ៍

នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោកPedroSanchez
បានប្រកាសថាប្រជាជនអ្រស្របា៉ាញនឹង
ត្រវូបានអនញុ្ញាតឲ្រយច្រញក្រធ្វើលហំាត-់
ប្រណនិងដើរកម្រសាន្តចាប់ពីសបា្ដាហ៍
ក្រយទៅស្របព្រលច្របាប់ដក់ប្រទ្រស
ក្នុងគ្រអាសន្នបានពន្រយារពីសបា្ដាហ៍ន្រះ
រហូតដល់ថ្ង្រទី៩ខ្រឧសភា។
ខុសពីប្រទ្រសដទ្រផ្រស្រងទៀតចាប់តំាង-

ពីច្រញច្របាប់ឲ្រយនៅក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ង្រទី
១៤ខ្រមីនាមកនោះអ្រស្របា៉ាញមិន

អនុញ្ញាតឲ្រយប្រជាជនណាម្នាក់ច្រញមក
ដើរល្រងរត់ហាត់ប្រណឬក៏ជិះកង់ឡើយ
ដោយព្រមឲ្រយប្រជាជនមកក្របានក្នុង
ករណីទិញចំណីអាហារឬថា្នាំព្រទ្រយនាំ
សនុខដើររយៈព្រលខ្លីឬក្នងុករណីសង្គ្រះ
បនា្ទាន់ខាងវ្រជ្ជសាស្ត្រត្រប៉ុណោ្ណោះ។
ដោយមនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ

ជាង២៣០០០នាក់ដោយសារវីរុស
កូរ៉ូណាធ្វើឲ្រយអ្រស្របា៉ាញកា្លាយជាប្រទ្រស
ទី៣របស់ពិភពលោកដ្រលមនចំនួនអ្នក-
សា្លាប់ច្រើនបផំតុបនា្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាម្ររកិ
និងអុីតាលី៕AFP/VN

ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌLaLigaរវាងក្រមុRealMadrid(ស)នឹងBarcelonaកន្លងមក។AFP

រដ្ឋាភិបាលមិនធានាថា  ការប្កួត
បាល់ទាត់ នឹងចាប់ផ្ដើមមុនរដូវក្ដៅ

ខ្រស្រប្រយុទ្ធMoiseKeanបានរំលោភបំពានច្របាប់គម្លាតសង្គម។រូបAFP

Everton ខកចិត្តនឹងទង្វើរបស់កូនក្ុម អំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំ ពេញៈ ក្រោយពីបានផ្តាច់និស្រោស័យស្ន្រោហ៍ពី
អតីតគូស្ន្រោហ៍ជាប់ខ្រោស្រោសាច់ថ្ល្រោឧកញ៉ាទ្រោីភាព
អស់រយៈព្រោលប៉នុ្មានឆ្នាំមកន្រោះតារាសម្ត្រោងស្រោី
សិចសុីសាច់សខ្ចីដូចបណ្តូលច្រោកកញ្ញាព្រោជ្រោ
អាវីហ្រោសាស្រោប់ត្រោបង្ហើបថានងចង់មានមា្ចាស់
ប្រោះដូងថ្មីដ្រោលមានស្ន្រោហ៍ស្មាះមិនប្រោថា្នាជា
អ្នកមានទ្រោព្រោយស្តុកស្តម្ភនោះឡើយ។
បើតាមមើលទៅទំនងជាស្រោីស្រោស់រូបន្រោះ

មានភាពរអាចិត្ត និងខ្លាចជួបនឹងរឿងស្ន្រោហា
ដូចមុនដ្រោលប៉ះចំអ្នកមានទ្រោព្រោយស្តុកត្រោត្រោូវ
រងរបួសលើរាងកាយយ៉ាងដំណំព្រោះអតីត-
គូស្ន្រោហ៍ប្រោើអំពើហិង្រោសានិងច្រោកផ្លូវគ្នាទាំង
ចម្រោងូចម្រោស។ដោយសារស្ន្រោហាជាមួយអ្នក-
មានមិនសមបំណងន្រោះហើយទើបស្រោីស្រោស់
អាវីហ្រោសាវ័យ២៩ឆ្នាំខណៈព្រោលន្រោះក៏ល្រោចឮ
មានបរុសថ្មីតាមស្រោឡាញដ់្រោរទាងំនៅក្នងុស្រោកុ
និងក្រោស្រោុកប៉ុន្ត្រោនៅមិនទាន់ច្រោបាស់លាស់-
១០០%ទើបនងមនិទាន់អាចបញ្ច្រោញឈ្មាះ
និងមុខពិតដោយគ្រោន់ត្រោបង្ហើបពីការតាំងចិត្ត
ថា៖ «ខ្ញុំនឹងមិនប៉ងចង់បានសង្រោសារជាកូនអ្នក-
មានឬអ្នកធំទៀតទ្រោដ្រោលសខំន់ឲ្រោយត្រោជាបរុស
ស្រោឡាញ់ហើយមានភាពច្រោបាស់លាស់
ជាមយួខ្ញុំ។ចណំ្រោករឿងរៀបការវញិក៏
មនិទាន់អាចកណំតប់ានថាព្រោលណា
នងឹអាចត្រោងខ្លនួជាកនូក្រោមុមំ្រោនទ្រោន
ដូចគ្រោបានឡើយ»។
តារាស្រោីសិចសុីរូបន្រោះក៏បន្លឺថ្រោម-

ទៀតថា៖ «ព្រោលន្រោះគ្មានអ្នកណា
គ្រោឲ្រោយលយុកាក់ចញិ្ចមឹខ្ញុំទ្រោព្រោះខ្លនួ
ទីពឹងខ្លួន។ ខ្ញុំក៏មិនត្រោូវការនូវ
ស្រោចក្តីស្ន្រោហាក្ល្រោងកា្លាយ-
ដ្រោរដោយសារធ្លាប់ជួប
ស្ន្រោហាមិនសមប្រោកប-
កាលពីមុននោះអីអ៊ីចឹង
ចង់បានអ្នកណាដ្រោល-
ស្រោឡាញព់តិប្រោកដហើយ
ច្រោបាស់លាស់ជាមួយគ្នា
មិនម្រោនជាស្ន្រោហា-
ល្រោងសើចនោះទ្រោ»។
ដោយឡ្រោកអាជីព

សិល្រោបៈវិញទៀត-
សតក៏ធ្លាប់រង
ការព្រោមានពី-
សមាគម-
សិល្រោបៈ-
និងខង
ក្រោសួង-
វប្រោបធម៌ដ្រោរ ក៏
ព្រោះត្រោនងហា៊ានសម្ត្រោង
បញ្ច្រោញភាពសិចសុីខ្លាំងនិងមាន
ថតឈុតស្រោើបស្រោលជាមួយតួ

ប្រោសុដ្រោលជះឥទ្ធពិលប៉ះពាល់ដល់តម្ល្រោវប្រោបធម៌
ជាតិត្រោក្រោយមកក៏តាំងចិត្តខ្ពស់ មិនថត-
សម្ត្រោងសិចសុីជ្រោុលដូចលើកមុនទៀតឡើយ។
ថ្មីៗ ន្រោះតារាសម្ដ្រោងសិចសុីព្រោជ្រោអាវីហ្រោសា

និងតារាមួយចំនួនទៀត សុទ្ធត្រោជួប-
វិបត្តិស្រោដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាអំឡុងព្រោល
ដ្រោលមានជងំឺកវូដី១៩ព្រោះមា្នាក់ៗ 
សម្ងំនៅត្រោផ្ទះរៀងៗខ្លួនមិនហា៊ាន
ច្រោញក្រោទោះបីមានការងារថតកនុ
ឬសម្ត្រោងMVក៏ត្រោវូផ្អាកដ្រោរព្រោះត្រោ
ខ្លាចរអ្រោងនឹងការឆ្លងម្រោរោគដ៏កាច-

សាហាវន្រោះ។
ដូច្ន្រោះហើយទើបកញ្ញា
ព្រោជ្រោអាវីហ្រោសាច្រោញវាចា
ថា៖ «អត់មានប្រោក់-
ចណំលូអពីីសលិ្រោបៈទ្រោបង
អើយ!មួយរយៈន្រោះនៅ
ត្រោផ្ទះហ្នឹង។កាលមុន
ផ្ទុះកូវីដ១៩ហ្នឹងក៏
មានគ្រោហៅថតកុន
ថតMVដ្រោរត្រោ
ដោយសារខ្ញុំឈឺ-
ទើបព្រោយាបាលជា
នព្រោលថ្មីៗ ហ្នងឹ
ហើយអ៊ីចឹងក៏
មិនបានថត
សម្ដ្រោងដូច
គ្រោ។ ឥឡូវ
រឿងលយុ
គឺវាពិបាក-

បន្ដចិហើយទាងំខ្ញុំ
ទាំងគ្រោ រកលុយមិនសូវបានដូច
ជាកាលមនុទ្រោចាបត់ាងំពីមានជងំឺ
កូវីដ១៩ហ្នឹងមក៕

តារា សេ ីសិចសី៊   កញ្ញា ពេជេ អាវីហេសា អតីត ធ្លាប់ មាន 
គូ ស្នេហ៍ជាប្អនូថ្លេឧកញ៉ាទេ ីភាព  ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក
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តារាសិចសី៊ ពេជេ អាវីហេសា  រអូ៊ថា 
មិន ទាន់ ជួបគូស្នេហ៍ សេឡាញ់ ស្ម ះ
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កីឡាករ សឿន ឆ្នើម បន ប្តរូជង្គង់ជាមួយ ឌ៊ម កេវដា ម៊នសន្លប់ ធំ តេមឹ ពេល ១:៣១នាទី។ រូបថតសហការី

ឌ៊មកេវ ដា ផ្តលួ ដេ គូ ២ នាក់ ឲេយ 
សន្លប់ដើមេបី យក បេក់ លាន
   យឺន ពន្លក 

 ភ្នំពេញៈអ្នកប្រោដាល់ឌុម
ក្រោវដារបស់ក្លបិមកដុរាជសហី៍
ន្រោសមាគមប្រោដាល់ក្រោសួង-
មហាផ្ទ្រោពិតជាមិនធ្វើឲ្រោយក្តី-
សង្រោឃឹមរបស់ខ្លួនកា្លាយទៅជា
អាសាបង់នោះទ្រោខណៈរូបគ្រោ
បានវាយសម្រោកុផ្តលួអតតីមតិ្ត-
រមួក្លបិវ៉្រោនហងុជវី៉ងុតាមបណា្តាំ
គ្រោូ រួចបន្តមា៉ាត់ឲ្រោយសឿនឆ្នើម
សន្លប់ធំនៅវគ្គផ្តាច់ព្រោ័ត្រោដើម្រោបី
កា្លាយជាមា្ចាស់ប្រោក់លានមាន
ទឹកប្រោក់៣,៤លានរៀលក្នុង
ការប្រោកតួមា៉ារា៉ាតងុដណ្តើមប្រោក់
លានទម្ងន់៦៣,៥គីឡូក្រោម
ន្រោកម្មវិធីMasFightCam-
bodiaនៅលើសង្វៀនថោន
កាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយនោះ។
ការវាយក្រោងនិងទាត់ឲ្រោយ

អតីតសិស្រោសរួមក្លិបហុងជីវ៉ុង
សន្លប់នៅចុងទឹកទី២ក្នុងការ-
ប្រោកតួវគ្គជម្រោុះតាមច្រោបាប់គនុខ្ម្រោរ
មាន៣ទកឹនងិការបន្តទៅមា៉ាត់
ឲ្រោយសឿនឆ្នើមសន្លប់ធំដោយ
ប្រោើព្រោល១:៣១នទីក្នុងការ-
ប្រោកួតផ្តាច់ព្រោ័ត្រោដោយប្រោើរូប-
មន្តMasFight១ទឹកមាន
៩នទីវាបានកា្លាយជាលទ្ធផល
ដ៏ល្អបផំតុដ្រោលស្រោបទៅតាមអ្វី
ដ្រោលឌុមក្រោវដានិងគ្រោូបង្វឹក
របស់គ្រោបានរំពឹងទុកតាំងពី
មុនប្រោកួត។
បន្ថ្រោមលើន្រោះការប្រោកតួយ៉ាង

ស្រោួចស្រោល់វ៉្រោសម្រោុកអស់ពី

សមត្ថភាពន្រោះវាក៏បានបងា្ហាញ
នវូតមា្លាភាពឬជម្រោះភាពមន្ទលិ
ពីទនំកទ់នំងរវាងវ៉្រោនហងុជវី៉ងុ
និងឌុមក្រោវដាកាលពីអតីត-
កាលផងដ្រោរព្រោះវ៉្រោនហុង-
ជវី៉ងុដ្រោលធ្លាប់រងឹមាំហើយកម្រោ
នងឹចាញ់ដោយសន្លប់នោះមិន
អាចគ្រោចផតុពីស្នៀតក្រោងជង្គង់
និងកណា្តាប់ដ្រោ វាយសន្ធាប់ឲ្រោយ
សន្លប់ត្រោឹមទឹកទី២ដ្រោលគ្មាន
បន្ធូរដ្រោរបស់ឌុមក្រោវដាបាន
នោះទ្រោ។
ឌមុក្រោវដាបានប្រោប់ភ្នពំ្រោញ

ប៉ុស្តិ៍ក្រោយការប្រោកួតថា៖
«គម្រោងប្លង់វ៉្រោគឺបានពិភាក្រោសា
ជាមយួលោកគ្រោូគង់ចានធ់ណីា
និងសិស្រោសច្រោបងរឿងសភ័ណ្ឌ
ថាត្រោូវចូលវាយសម្រោុកគ្មាន
បន្ធរូដ្រោនងិគ្មានសចំ្រោកមា្លាងំទ្រោ
គឺអស់ថាមពលព្រោលណាចាំ
រកកលល្រោបិចបន្ត។ហ្រោតុន្រោះ
ហើយការប្រោកតួវគ្គជម្រោុះជាមយួ
វ៉្រោន ហុងជីវ៉ុង គឺគត់រឹងមាំ
ណាស់បើវាយមនិកាចមនិប្រោើ
ក្រោងនងិជង្គង់យ៉ាងស្រោចួស្រោល់
ទ្រោនោះមិនអាចបង្ខំគត់ឲ្រោយ
សន្លប់បានឡើយ»។
មា្ចាស់ប្រោកល់ានរបូន្រោះបាន

បន្តថា៖«នៅក្នុងការប្រោកួត
កំណត់ត្រោឹម៣ទឹកន្រោះខ្ញុំរំពឹង
ឈ្នះត្រោឹមពិន្ទុទ្រោប៉ុន្ត្រោគ្រោូបង្វឹក
បានប្រោប់ថាត្រោូវត្រោវ៉្រោប្តូរក្រោង
ទើបអាចផ្តលួដ្រោគឲូ្រោយសន្លប់បាន
ហ្រោតុន្រោះខ្ញុំមិនអាចចំណាយ
ព្រោលសា្ទាបស្ទង់គ្នាបានទ្រោ។

ចណំ្រោកនៅវគ្គផ្តាច់ព្រោត័្រោខ្ញុំរពំងឹ
ផ្តលួសឿនឆ្នើមបានតាងំពីមនុ
ឡើងសង្វៀនម្រោ្ល៉ះព្រោះគត់នៅ
ក្ម្រោងមានបទពិសធខ្ចីជាងខ្ញុំ
ហើយសូម្រោបីត្រោឈ្នះលើរឿង
វណ្ណៈក៏លំបាកលំបិនដ្រោរ។ខ្ញុំ
គតិថាសឿនឆ្នើមគ្មានឧបសគ្គ
ធំទ្រោគឺមិនអាចគ្រោចពីសន្លប់
បានឡើយ»។
ចំណ្រោកកីឡាករសឿនឆ្នើម

មនិអាចទាក់ទងសុំសមា្ភាសបាន
ទ្រោពីបញ្ហាចាញ់ន្រោះ។ប៉ុន្ត្រោ
កីឡាករវ៉្រោនហុងជីវ៉ុងបាន
នយិយក្រោយប្រោកតួចាញ់ថា៖
«ខ្ញុំលបំាកទប់ទល់ព្រោះក្រោវ-
ដាវ៉្រោកាចសម្រោុកភា្លាមៗធ្វើឲ្រោយ
ខ្ញុំទទលួរងធ្ងន់ៗ ផ្ន្រោកជង្គង់នងិ
ក្រោងវង្វ្រោងវងា្វាន់បាត់បង់ស្នៀត
ការពារអស់រលងីដ្រោលមនិនកឹ-
សា្មានដល់។ខ្ញុំចាញ់ន្រោះអស់-
ចតិ្តប៉នុ្ត្រោបើប្រោកតួ៥ទកឹវញិឌមុ
ក្រោវដាមិនហា៊ានវាយសម្រោុក
កាចអ៊ីចឹងនោះទ្រោ ព្រោះខ្លាច
អស់កមា្លាំងចុងទឹក»។
ជាមួយគ្នាន្រោះ រឿងវណ្ណៈ

ដ្រោលបានចាញ់ពនិ្ទុសឿនឆ្នើម
ដោយលទ្ធផល២-១នៅក្នុង
វគ្គជម្រោុះមាន៣ទឹកនោះមិន
អស់ចិត្តនោះទ្រោ។វណ្ណៈបាន
និយយថា៖«ខ្ញុំចាញ់មិនអស់
ចតិ្តទ្រោគឺសូម្រោបីពនិ្ទុពីចៅក្រោមក៏
មនិឯកច្ឆន្ទដ្រោរហ្រោតុន្រោះបើមាន
ឱកាសសងសកឹខ្ញុំសុំប្រោកតួម្តង
ទៀតព្រោះខ្ញុំចាញ់ន្រោះពិតជា
គួរឲ្រោយសា្តាយណាស់»៕

តារា សម្តេង សេ ីសាច់សខ្ច ី និង 
សិចសី៊    ពេជេ អាវីហេសា រអូ៊ថាមិន- 

ទន់ជួបគូស្នេហ៍ស្មោះ ។ 
រូបថតហុងមិន
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