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សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

Infantino ថា អ្នករកយុត្តិធម៌ឲ្យ
Floyd គួរត្រូវ បានសរសើរ 

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

ព័ត៌មានជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច

អន្តរជាតិ

ជីវិតកម្សាន្ត

វៀតណាម បានរុះរើតង់ 
ចំនួន ៧ទៀតច្រញ ពី តំបន់  
ព្រ ំដ្រនខ្រត្តកណា្ដាល...ទំព័រ  ៦

GDT រំឭកពីការបង់ ពន្ធ 
អចល នទ្រព្យ សម្រប់ ឆ្នាំ  
២០២០ ...ទំព័រ  ៧

អំពើហិង្សារាលដាល នៅ 
អាម្ររិកខណៈត្រ ំប្រ ឈម 
ការ រិះគន់ ...ទំព័រ  ១០

ឱកាសកា្លាយជា អ្នកដើរ មូ៉ដ 
អាជីព និង ប្រឡូកសិ ល្បៈ ជា មួ យ 
New Face Cambodia...ទំព័រ ១៤

កម្មករសម្អាតសាលា រៀន វិទៃយាល័យហុ៊ន  សៃន ជម្ពវ័ូន ដៃល ជាទីតំាងសមៃប់តៃតួ ពិនិតៃយ សុខភាព អ្នក ដំណើរ ទើបវិលតៃឡប់ពី កៃ   បៃទៃស។ រូប រង្សី

រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទី-
តំាងពិនិតែយសុខភាព
អ្នកដំណើរទើបមកដល់
ពែលានយន្តហោះ

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ-
សរវីរុសសកលកើន-
ឡើងជាង៣៧៥០០០
នាក់ខណៈអាមែរិកឡា-
ទីនកំពុងបែយុទ្ធបែឆំាង

 ខន   សា វិ 

 ភ្នពំៃញៈ   កស្ងួ សខុា ភ ិបាល 
កាល ពី ម្សិល មិញ  បាន ជ្ើស- 
រើស វិទ្យា ល័យ ហុ៊ន  ស្ន ជម្ព ូវ័ន   
ស្ថិត នៅ សង្កាត់ ចោម ចៅ  ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ ស្ន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នំព្ញ   
ដ្ល ស្ថិត នៅ ក្ប្រ ព្លាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរ ជាត ិភ្នពំញ្ ភាគ ខាង- 
ត្បូង   បន្ថ្ម ធ្វើ ជា កន្ល្ង សម្ប់ 
ត្ួត ពិនិត្យ សុខ ភាព អ្នក ដំ ណើរ 
ដ្ល ទើប វិល ត្ ឡប់ មក ពី    
ក្ ប្ ទ្ស ។    ចាប់ ពី ថ្ង្ទី ២០ 
ឧសភា មក  រដ្ឋាភ ិបាល បាន ចាប-់ 
ផ្ដើម អនុវត្ត វិធាន ការ  តម្ូ វឱ្យ 
អ្នក ដំណើរ ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

កៃងុ រយីោដ ឺហៃសៃ នៃរ៉ូៈ  ចនំនួ- 
អ្នក ស្លាប់ ដោយ សរ វើរុស កូរ៉ូ- 
ណា នៅ ក្នុង ពិភព លោក  បាន 
កើន ឡើង ជាង ៣៧៥០០០  
នាក់ កាល ពី ថ្ង្អង្គា រ ខណៈ 
វើរុស ន្ះ បន្ត រាល ដល នៅ ទូ - 
ទាំង អាម្ រិកឡា ទីន  ប៉ុន្ត្ នៅ 
អឺរ៉ុប  ត្ឡប់ ទៅ រក ស្ថានភាព 
ធម្មតា ឡើង វញិ ដោយ បទ្ស្ 
បារាំង  វិល ត្ឡប់ ទៅ រក ហាង - 
កាហ្វ ្នងិ ភោជ ន ីយដ្ឋាន  ដល្ 
គួរ ជា ទី ព្ញ ចិត្ត របស់ពួកគ្ 
ឡើង វិញ។ ... តទៅទំព័រ ១១

បុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង២មឺុននាក់និង
ថវិកាបែមាណ$១៦៦លាននឹងតែវូផ្ទែរទៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខែត្តដើមែបីផ្តល់សែវាសុខាភិបាល

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈបុគ្គ លិក សុខា ភិបា ល   
ជាង២មឺុន នាក់និង ថវិកា ប្មា ណ 
១៦៦ លាន ដលុា្លារ  នងឹ ត្ូវ ផ្ទ្រ 
ទៅ ឲ្យ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី-ខ្ត្ដ 
សមី នីមួយ ៗ  ក្នងុ ការ អនុវត្ដ មុ ខ-   

ងរ ផ្ដល ់សវ្ា សខុាភបិាល ដ ល ់
ប្ជាពលរដ្ឋ នៅ មូលដ្ឋាន ផ្ទា ល់ ។  
ន្ះ បើតាម លោកស ខង្ ឧប- 
នា យក រដ្ឋ   មន្ត្ី  រដ្ឋ មន្ត្ី ក្សួង 
មហា ផ្ទ្ និង ជា ប្ធាន គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិ សម្ប់ ការ អភិ - 
វឌ្ឍ តាម ប្ប ប្ជា ធិប ត្ យ្យ  

នៅ  ថ្នាក់ ក្ម ជាតិ (គ. ជ. អ. 
ប.)ថ្លង្ ក្នងុ ពិធី ប្កាស ផ្សព្វ- 
ផ្សាយ និង ដក់ ឲ្យ ដំណើរ ការ  
មន្ទីរ សុខា ភិបាល  ន្ រដ្ឋ បាល 
រាជធានី -ខ្ត្ត កាលពី ថ្ង្ពុធ 
នៅ  ក្សួងម ហាផ្ទ្ ។

លោក  ស ខ្ង បាន ថ្ល្ង ថ 

ទោះប ីកម្ពជុា បាន នងិ កពំងុ ជបួ 
នវូ ស្ថាន ភាព លបំាក ដោយ សរ 
ការ រើក រាលដល ន្ ជំងឺ កូវើដ ១ ៩ 
ដ្ល តម្ូវ ឲ្យ  ទាំង អស់ គ្នា  អនុ - 
វត្ដ វិធាន ការ នានាដើម្បី ការ ពារ 
ទប់ ស្កាត់ជំងឺ ន្ះ ក៏ដោ យ  បុ៉ន្ត្  
ផ្អ្ក តាម ...តទៅទំព័រ  ២

ធូ វិរៈ  

ភ្នំពៃញ : តម្ល្ ម្ច ទូទៅ 
របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា បាន ហក់- 
ឡើង យ៉ាង លឿន បនា្ទាប ់ព ីមាន 
តម្ូវការ  ពី ទីផ្សារ  វៀតណាម  
ក្យ បញ្ចប់ រដូវ ប្មូល ផល 

ដ្ល បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថ  ទិន្ន- 
ផល ម្ច ឆ្នាំ ន្ះ បាន ធា្លាក់ ចុះ 
ហើយ វៀតណាម ត្ូវ ការទិញ 
ដើម្បី បំព្ញ ឃ្លាំង សន្និធិ ។ 

 តម្ល្ ម្ច ក្ តំបន់ ដ្ល 
បាន ទទួល ស្គាល់ ជា ផលិត- 
ផល សមា្គាល់ ភូមិសស្្ត(GI: 

ម្ចកំពត) បាន ធា្លាក់ ថ្ល្ ជា  
បន្ត បនា្ទាប់ ចាប់ តាំង ពីឆ្នាំ ២០១៨  
រហូ ត បណា្តាល ឲ្យ កសិករ ជា- 
ច្ើន  ខក ចិត្ត  និងបោះបង់ ការ- 
ថ ្ទា ំការ បម្លូ ផល  ដល្ ជា 
កតា្តា ចម្បង ធ្វើ ឲ្យ ទិន្នផល ម្ច 
ឆ្នាំ ន្ះ បាន ធា្លាក់ យ៉ាង ខា្លាំង ។ 

លោក  មា៉ាក ់ន ី ប្ធាន សហ ពន័្ធ 
ម្ច  និង គ្ឿង ទ្ស កម្ពុជា  
ដ្ល បាន បង្កើត ឡើង  កាល ឆ្នាំ 
២០១៨  ដោយ មាន សហគមន ៍
នងិ សមាគម ១៧ នងិ ក្មុហ៊នុ 
ឯកជន   ៩ ជា សមា ជកិ បាន បប្ ់  
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ថ ...តទៅទំព័រ ៨ 

តម្លែមែចកែតំបន់សមា្គាល់ភូមិសស្តែ(GI)ហក់ឡើងខ្ពស់
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តពីទំព័រ១...របាយ ការ ណ៍ 
ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន ខៃ ដើមឆ្នាំ  
២០ ២០ នៃះ រដ្ឋា ភិបាល   បាន 
រួម គ្នា រៀប ចំ លិខិត បទដ្ឋាន គតិ - 
យុត្ដ និង បាន អនុវត្ដកិច្ច ការ ជា  
អាទិភាពចំា បាច់ មួយ ចំនួនដើ មៃបី 
ធានា ដល់ ការ ចាប់  ផ្ដើម អនុវត្ដ 
អនុ កៃតឹៃយ នៃ ការ ដក់ ឲៃយ ដំណើរ - 
ការ មន្ទរីសុខា ភិបាលនៃ រដ្ឋ បា ល  
រាជធាន ី-ខៃត្ត។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
« ក្នងុ នោះ រួម មាន ការ ផ្ទៃរ បុគ្គ - 
លកិ សខុា ភបិាល ចនំនួ ជាង ២ 
មឺុន នាក់ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធា នី - 
ខៃត្ដ សាមី នីមួយៗ ។ ការ ដក់ - 
ចៃញ  នូវ បៃកាស អន្តរ កៃសួង 
ស្ដពីីការ ផ្ទៃរ ថវិកាចំនួន បៃមា ណ 
១៦៦លានដុលា្លារ  អាមៃរិក ឲៃយ  
ទៅ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី-ខៃត្ដ  សមៃ ប់ 
គៃប់ គៃង ចាត់ ចៃង  និង បៃើ បៃ ស់   
លើ ការ អនវុត្ដមខុ ងារ ផ្ដល ់សៃវា  
សុខា ភិបាលក្នងុ ដៃន សមត្ថ កិ ច្ច   
របស់ ខ្លនួ និង បៃកាស អន្តរ កៃសួ ង  
ស្ដីពីការ រៀប ចំ  និង ការ បៃពៃឹត្ដ - 
ទៅ របស់ មន្ទីរ សុខា ភិបាល នៃ 
រដ្ឋ បាល រាជ ធានី-ខៃត្ដ »។ 

លោកស ខៃងបញ្ជាក់ ថា ដ ក់ - 
ឲៃយ ដណំើរ ការ មន្ទរីសខុា ភបិាល 
នៃ រដ្ឋ បាល រាជធានី - ខៃត្តនៃះគឺ ជា  
សមិទ្ធផល មួយ ថ្ម ីទៀតនៃ កំណៃ  - 
ទមៃង់ វិមជៃឈការ និង វិស ហ មជៃឈ - 
ការរបស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ដៃល  
បាន ដំណើរ ការ បៃមាណ ជាង  
១០ឆ្នាំ កន្លង  មកនៃះ ។ លោក 
ប ន្តថា  ដោយ សារ នៃះ ជា កិច្ច កា រ 
ថ្មី ក្នុង បៃវត្ដិ សាសៃ្ដនៃ ការ គៃប់ - 
គៃ ង រដ្ឋ បាល  ដចូ្នៃះ ចា ំបាច ់ តៃវូ 
តៃ អត់ ធ្មត់ហើយ នឹង ពិចារណា 
ឲៃយ បាន គៃប ់ជៃងុ ជៃយ ចៀស- 

វាងនូវ កំហុស  ទាំង ឡាយដៃល 
នំា ឲៃយ ប៉ះពាល់ទៅ ដល់ ការ បមៃើ 
សៃវា ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ បនា្ទាប់ 
ពី  រាជ  រដ្ឋា ភិបាល  ដក់ ចៃញនូវ 
អនុកៃតឹៃយ ស្ដ ីពី ការ បៃ គល់  មុខ ងា រ  
គៃប់ គៃង  និង ផ្ដល់ សៃវា សុខា - 
ភិបាល ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី  - 
ខៃត្ដនៅ ចុង ឆ្នា ំ២០ ១៩ កន្លង ទៅ  ។ 

បើ តាម លោក  ស ខៃង ការ-  
រៀប ចំ ពិធី   កាល ពីមៃសិល មិញ  គឺ 
មាន គោល បំណង ផៃសព្វ ផៃសាយ 
នឹង ផ្ដល់ការ ណៃនាំ អំពី គោល- 
ការណ៍ សំខាន់ៗ ជូន ដល់ ថា្នាក់ - 
ដកឹ  នា ំនៃ រដ្ឋ បាល រាជ ធាន-ីខៃត្ដ 
ពៃម ទំាង បៃធាន មន្ទរី សុខា ភិបា ល 
នៃ រដ្ឋបាល រាជ ធានី-ខៃត្ដអំពី កា រ - 
ចាប់ ផ្ដើម ជា ផ្លូវ ការ នូវ ការ - 
អនុវ ត្ដ តួនាទី និង ភារកិច្ច របស់ 
ខ្លនួ លើ ការ គៃប់ គៃង  ការ ចាត់ ចៃ ង 
និង ការ ផ្ដល់ សៃវា សុខា ភិបាល  
ជូន ពល រដ្ឋ ក្នងុ ដៃន សមត្ថ កចិ្ច រប ស់ 
ខ្លនួ បៃកប ដោយ ការ ទទួល  ខុស- 
តៃូវមាន បៃសិទ្ធភា ព  តមា្លាភាព 
និង គណនៃយៃយភាព  សៃប តាម 
គោល ការណ៍  បៃបប ទ និង នីតិវិ ធី 
ថ្មីៗ  ដូច បាន កំណត់ ក្ន ុង លិខិត 
បទដ្ឋានគតិយុត្ដពា ក់   ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ផ្ទៃរ មុខងារ ក្នងុ វិស័ យ សុខា ភិបា ល  
ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី-ខៃត្ដ ។ 

លោក ស ខៃង  បន្ថៃម ថា បើ 
ទោះ បី ជា មាន ការ  ផ្ទៃរមុខងារ 
ក្នុង វិស័យ សុខា ភិបាល  ទៅ ឲៃយ 
រដ្ឋ បាល រាជ ធានី- ខៃត្ដ ក៏ប៉ុន្ដៃ  
ជាការ  ផ្ទៃរ ផ្នៃក បៃតិបត្ដិ ការ 
ប៉ុណ្ណោះ ហើយ  ផ្នៃក មួយ ចំនួន 
សខំាន់ៗ  ទៀតនៅ តៃ ស្ថតិ កៃ ម  
ការ ចាត់ ចៃង គៃប់ គៃង របស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល ដដៃល ។

លោក បន្តថា ផ្អៃក លើ បៃ ព័ន្ធ 
គៃប ់ គៃង ថ្ម ីនៃះ  កៃមុ បៃកឹៃសា នងិ 
គណៈ អភិបាល រាជ ធានី-ខៃត្ដ 
នឹង កា្លាយ ទៅ ជា អ្នក ទទួល ខុស- 
តៃូវ ចំពោះ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  និង 
បៃជាពលរដ្ឋ ក្នងុ  ដៃន សមត្ថ ក ិច្ច 
របស់ ខ្លួន  អំពី លទ្ធផល នៃ ការ- 
បំពៃញ  ការងារ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ផ្ដល់ សៃវា សុខា ភិបាល នានា ដៃ ល 
បាន បៃគល់ ឲៃយ ។ លោក ថា ទន្ទ ឹម - 
នឹង នៃះបៃធា ន  មន្ទរី សុខា ភិបាល 
នៃ រដ្ឋ បាល រា ជ  ធានី- ខៃត្ដតៃវូ មាន 
គណ នៃយៃយ  ភាព និង មាន ការ- 
ទទួ ល ខុស តៃវូ ចំពោះ  កៃមុ បៃកឹៃសា 
និង គណៈ អភិ បាល រាជ ធានី-
ខៃត្ដ  សាមី     នីមួ យៗ ក្នងុ ការ គៃប់ - 
គៃង ចា ត់ ចៃ ង  ការ គំទៃ ផ្នៃក 
បច្ចៃក ទៃស និង ការ តាម ដន  
ទទលួ ខសុ តៃវូ  នវូ ការ ផ្ដល់ សៃវា 
សុខា ភិបាល ដៃ ល បាន បៃគល់ 
ឲៃយ នៃះ  ។ លោក ស ខៃងបន្ត ថា 
ការចាត់ ចៃង និង ការ បៃើ បៃស់ 
ថវិកា  តៃវូ ផ្ទៃរ ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធានី-ខៃត្ដសមៃប់ អនុវត្ដ មុខ ងា  រ  
ផ្ដល់ សៃវា   សុខា ភិបាល គឺ ជា ថវិ កា 
ផ្ទៃរ ដោយ មាន ភា្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ 
អាសៃ័យ ហៃ តុ នៃះកៃមុ បៃកឹៃសា  
និង គ ណៈ   អ ភិបាល រាជ ធានី-
ខៃត្ដ តៃូវ មាន ការ យល់ ដឹងឲៃយ 
បាន ចៃបាស់  អំពី គោល ការណ៍ 
បៃប បទ  និង នីតិវិធី  ក្នងុ ការ គៃប់-  
គៃង   និង ការ បៃើ បៃស់ ថវិ កា ផ្ទៃរ 
មាន ភា្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ នៃះ ។

លោកងា៉ាន់ ចំរើន រដ្ឋ លៃខា - 
ធិការ កៃសួង មហាផ្ទៃ និង ជា 
លៃខាធិការ ដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បា ន 
បងា្ហាញ របាយការណ៍ ស្ដពីីសា្ថាន- 
ភាព នៃ ការ ផ្ទៃរ មខុ ងារ គៃប ់គៃង 
និង ផ្ទៃរ សៃវា សុខាភិបាល  ទៅ 
ដល់ រដ្ឋ  បាល រាជ ធានី-ខៃត្ដ  ថា 
ជារួមរចនា សម័្ពននៃ មន្ទីរ សុខា - 
ភិបា ល រាជ ធានី- ខៃត្ដបច្ចុបៃបន្ន  
តៃូវ ផ្ទៃរ ទៅ ឲៃយ ស្ថិត នៅ  កៃម 
រចនា សម្ព ន័្ធគៃប់ គៃង របស់ រដ្ឋ បា ល  
រាជ ធានី-ខៃត្ដដៃល រួម មាន មន្ទរី  - 
សុខា ភិបាល ចំនួន២៥ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ បង្អៃក រាជ ធាន ី-ខៃត្ត ចនំនួ 
២៥ ការយិាលយ័ សខុា ភបិាល 
សៃកុ បៃតិបត្ដចំិនួន១០៣ មន្ទរី  - 
ពៃទៃយ បង្អៃក កៃងុ-សៃកុចំនួន ៩ ២ 
មណ្ឌល សុខភាព ចំនួន១២ ២ ១ 
និង បុស្តិ៍ សុខភាព ចំនួន ១២៧ ។ 
លោកថ្លៃងថា  កៃសួង សុខា ភិបា ល  

បាន ដក់ ចៃញ នូវ បៃកា ស ផ្ទៃរ 
បុគ្គលិក ដៃល កំពុង បមៃើ ការ ងា រ  
នៅ តាម មន្ទីរ សុខា ភិបាល និង 
អង្គភាព កៃម ឱវាទ មន្ទរី សុខា - 
ភិបាល ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី - 
ខៃត្ដ ដៃល មានបុគ្គលិកសរុប 
ទាំង អស់ ចំនួន  ២១២៤០នាក់ 
ក្នុង នោះ រួម មាន គៃូ ពៃទៃយ ដៃល 
បំពៃញ ការងារ នៅ តាម មន្ទរី ពៃ ទៃយ 
បង្អៃកមណ្ឌល សុខភាព មាន ចំនួ ន 
១៧២៣៨ នាក់ និង បុគ្គ លិក 
បមៃើ ការងារ រដ្ឋ បាល នៅ តាម 
មន្ទីរ សុខាភិបាល និង ការិយា - 
ល័  យ សុខាភិបាល សៃុក បៃតិ - 
បត្ដ ិនានា មាន ចំនួន ២៨ ៨៦នា ក់  ។ 
« បន្ថៃ ម  លើនៃះក៏មាន បុគ្គលិក 
កិច្ច សនៃយា ជតិ ៣ពាន ់នាកដ់ៃល 
កពំងុ បមៃើ ការងារ នៅ តាម មន្ទរី- 
សុខា  ភិបាល  និង មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃ ក 
រាជ ធានី-ខៃត្ដ កៃងុ សៃកុ ខណ្ឌ 
និ  ង មណ្ឌល សុខ ភាព នានា ក៏តៃវូ 
បា ន ផ្ទៃរ ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី - 
ខៃត្ដផង ដៃរ»។

លោក មម៉ ប៊នុហៃង រដ្ឋ មនៃ្ដ ី
កៃសួង សុខាភិបាល បាន លើក - 
ឡើ ង ក្នុង ពិធី នៃះ ដៃរថា ការ ផ្ទៃរ    
រចនា សម័្ពន នៃ មន្ទរី សុខា ភិបា ល 
រាជ ធានខីៃត្ដបច្ចបុៃបន្ន ទៅ ឲៃយ ស្ថតិ 
នៅ  កៃម រចនា សម្ពន័ គៃប ់គៃង 
របស ់រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីខៃត្ដនៃះ 
គ ឺជា របត ់ថ្ម ីមយួ នៃ កណំៃ ទមៃង ់
ក្នុង វិស័យ សុខាភិបាល ដៃល 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តមៃូវ ការ នៃ 
ការ អភិវឌៃឍ តាម បៃប បៃជា ធិប - 
តៃ យៃយ ថា្នាក ់កៃម ជាត ិដើមៃប ីបន្ត 
លើក កម្ពស់  នងិ ពងៃងឹ គណុវ ុឌៃឍ ិ
បៃព័ន្ធ សុខាភិបាល ។ លោក ថ្លៃ ង 
ថា ៖«ដចូ្នៃះ ការ ធ្វើ វមិជៃឈការ នៃះ  
តៃវូ រៀប ចំ ជាជំហាន ៗ  តាម លទ្ធ - 
ភាព ជាក់ ស្ដៃង  និង ធ្វើ ឡើង ដោ យ 
បៃងុ បៃយ័ត្ន បំផុត ដើមៃបី រកៃសា ភា ព   - 
រលូន  នៃ ការ ផ្ដល់ សៃវា សុខា - 
ភិបា ល  សៃប តាម គោល នយោ - 
បាយ សុខា ភិបាល ជាតិ  ពិសៃ ស 
និយាម គុណ ភាព ដោយ រកៃសា 
កិច្ច ដំណើ រការ ការងារ របស់ អង្គ - 
ភាព សុខា ភិបាល  រាជ ធានី - ខៃ ត្ដ 
ដូច ធម្មតា  និង មិន តៃូវ ឲៃយ មាន 
ភាពរអាក ់រអលួ ដល ់ដណំើរ ការ 
ផ្ដល់ សៃវា ថៃទាំ សុខ ភាព ដៃល  
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ការ បៃើ បៃ ស់ 
សៃវា សុខា ភិបាលរបស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ នោះទៃ »៕

បុគ្គលិកសុខាភិបាល...
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ឃាត់យុវជនជាង១០នាក់ជិះកង់ពីកោះកុង
ទៅភ្នពំេញដើមេបីដាក់ញត្តទិៅនាយករដ្ឋមន្តេី

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កោះកងុៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កោះ កងុ  
ព ីមៃសលិមញិ  បាន រារាងំ  នងិ ដក ហតូ   
កង ់ជាង ១០គៃឿង របស ់កៃមុយវុ- 
ជន ចលនា មាតា ធម្មជាតិ  ដៃល 
ធ្វើ យុទ្ធនាការ ជិះ កង់ ពី ទីរួម ខៃត្ដ 
កោះកងុ  ឆ្ពោះទៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  
ក្នុង គោលបំណង ដក់ ញត្តិ ទៅ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  
ស្នើ ដក ់កោះកងុ កៃ ទៅជា តបំន ់
ការពារ ដោយ ចៃបាប់  និង រកៃសា 
សភាព   ដើម នៃ កោះ នៃះ។

លោក សុខ សុទ្ធី  មន្តៃីនាំពាកៃយ 
សាលាខៃត្ត កោះកងុបៃប ់ភ្ន ំពៃញ-  
ប៉សុ្តិ៍ មៃសលិមញិ ថា ការដៃល អាជា្ញា ធរ   
ឈានដល់ ការដក ហូត កង់  និង រា- 
រាំង យុវជន ទាំងនៃះ មិន ឲៃយ បន្ត  ដំ- 
ណើរ ទៅមុខ ទៀតពៃះតៃ ពួក គៃ  
មិនបាន ចូលរួម សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច នោះ ទៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង បានស្នើ 
ឲៃយ គត់ចូលមក ដើមៃបី ពិនិតៃយ ជំងឺ កូ-  
វើដ១៩  ហើយ គត់ អត់ បាន ពៃម 
ចូល រួម ទៃ។ នៅពៃល ដៃល គត់ 
ចូលមក ក៏មិន បាន សហការ ជា- 
មួយ  អាជា្ញាធរ ដៃរ។ ដោយសារ តៃ 
ពួកគត់ មានការ ជួបជុំ បៃមូលផ្តុំ  
យើង សុំ ឲៃយ គត់មានចៃបាប់ មាន 
ទមា្លាប់ អី មក ប៉ុន្តៃ គត់ អត់ មាន 
ចៃបាប់ មាន ទមា្លាប់ អី ទៃ»។

មន្តៃី  រូបនៃះ បន្តថា ៖«គត់  ថា  
យក ញត្តិ ទៅ ដក់ជូន សម្តៃច។   
រដ្ឋាភិបាលបៃកាស មិន ឲៃយ មាន 
ការ  បៃមូលផ្តុំ គ្នា ចៃើន ទៃ។ ពួក- 
គត ់មកជា ចៃើន កៃមុ  ដចូជា មកព ី
កោះកុង  ពី បាត់ដំបង  មកពី ខាង 
កំពង់សោម អី ទៅ ចូលគ្នា  ដៃល 
យើង តៃូវតៃ ធ្វើការ ហាម ឃាត់»។

កញ្ញា រៃ រកៃសា  សមាជិក យុវជន 
ចលនា មាតា ធម្មជាតដិៃល ចលូរមួ    
ក្នុង យុទ្ធនាការ នៃះបៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា  កៃមុ របស ់ខ្លនួ  
ដៃលមាន គ្នាជាង ១០នាក់  បាន- 
រមួ គ្នា ជិះ កង ់តាងំព ីថ្ងៃទ១ី  មថិនុា  
ដើមៃបី ធ្វើដំណើរ មកកាន់ រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ ដក ់ញ ត្ត ិជនូ លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន។ ប៉នុ្តៃ ពៃលធ្វើ- 
ដណំើរ ដល ់សៃកុតៃ ពាងំ រងូ  បៃរជា   
មានការ រារាងំ  នងិ មានលៃស គៃប ់
យា៉ាង ពី  អាជា្ញា ធរ ខៃត្តកោះ កុង។

កញ្ញាថា ៖«អាជា្ញាធរ បាន ហៅ 
កៃមុ យើងចលូទៅ ពនិតិៃយ សខុ ភាព  
នៅ មណ្ឌល សុខភាព តៃពាំង រូង  
ប៉ុន្តៃ នៅពៃល កៃុម យើង ចូលទៅ 
ពនិតិៃយ បៃរជា អាជា្ញាធរទាមទារ ឯក- 
សារ ជា ហូរ ហៃ និង ឲៃយ ពួក យើង 
ផ្តតិ មៃដៃហើយក ៏ដកហតូ កង ់ពកួ- 
យើងមិន ឲៃយ ពួកយើង ជិះ ទៅ»។ 

កញ្ញា  រៃ រកៃសា  ចាតទ់កុ ទង្វើ នៃះ 
ជា ការបទិ សទិ្ធ ិសៃរើភាព  នងិ ការ- 
រំលោភបំពាន សិទ្ធិ ធ្ងន់ធ្ងរ  ដៃល 

មានចៃង ក្នុង ចៃបាប់។  កញ្ញា ថា ៖ 
« បើសិនជា គ្មាន ការបៃគល់ កង់ 
ដៃល បានដកហូត មក ពួក ខ្ញុំ វិញ 
ទៃ  ពួក ខ្ញុំ នឹងមាន វិធានការ ដើរ ពី 
សៃកុ តៃពាងំ រងូ រហតូ ដល ់ភ្នពំៃញ  
និង ទាមទារ ឲៃយ មាន ការ បៃគល់ 
កង់ របស់ ពួក ខ្ញុំ តៃឡប់ មក វិញ»។

លោក សៃ ី ចក ់សភុាព  នាយកិា 
មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិមនុសៃស កម្ពុជា  
សរសៃរក្នុង ហ្វៃសប៊ុក មៃសិល មិញ 
ថា នៃះ មិនមៃនជា រឿង ថ្មី  ដៃល 
សកម្មជន បរិសា្ថាន  តៃូវបាន រារាំង 
ក្នុងការ ចូលរួម ចំណៃក  លើក- 
កម្ពស ់ នងិ ការពារ បរសិា្ថាន នោះ ទៃ ។ 
លោក សៃី ថា  ករណី ហាមឃាត់ 
យវុជន ជិះ កង ់នៃះក ៏ធា្លាប ់កើត ឡើង  
កាលពី ឆ្នាំ២០១៤ដៃរ     ទោះបីជា 
ចៃបាប់ បាតុកម្ម ដោយ សន្តិវិធី តមៃូវ 
តៃ ការ ជូនដំណឹង ក៏ដោយ។

លោក សៃី បន្ថៃមថា ៖« នៃះ ក៏ 
មិនមៃនជា រូបភាព បាតុកម្ម អ្វី ដៃរ  
គៃនត់ៃ យក ញត្ត ិជនូ រាជរដ្ឋា ភបិាល  
តើ គៃប ់ការជបួ ជុ ំ នងិ ការ ជិះ កង ់ជា 
កៃុម កន្លងមក តៃូវ ការសុំ ការអនុ- 
ញ្ញាត ដៃរ មៃន ទៃ?។ អាជា្ញាធរ គួរ 
សាទរ គទំៃ ដល ់យទុ្ធនាការ គពំារ   
បរសិា្ថាន ជាជាង ឃំាង ឃាត ់ ហើយ 
គួរ ចំណាយ ធនធាន សកម្ម ក្នុង 
ការការពារ ទប់សា្កាត់ បទល្មើស 
បំផ្លាញ ពៃឈើ  ឬ បំពាន លុប បឹង  
សមុទៃ។ល។នោះ ទើប បៃសើរ»។

លោក នៃតៃ ភត្តៃ  អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសងួ បរសិា្ថាន  បៃប ់ព ីមៃសលិមញិ 
ថា  ការធ្វើ យុទ្ធនាការ ណាមួយ 
របស់ កៃុម យុវជន នៃះ  គឺជា សិទ្ធិ 
របស់ ពួកគត់  ប៉ុន្តៃ ការរារាំង ឬ 
ការដក ហូត នៃះ  គឺជា សមត្ថកិច្ច 
របស់ អាជា្ញាធរ ដៃនដី។ លោកថា 
ទោះជា កៃមុយុវជន ទាងំនោះ មនិ 
ធ្វើ យទុ្ធនា ការ ណាមយួ  ក ៏រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា តាម រយៈ កៃសួង 
បរិសា្ថានធ្វើ ការសិកៃសា សៃវ ជៃវ  
រៀបច ំឯកសារ នងិ ទនិ្ននយ័ ទាក ់ទង   
នឹង តំបន់ កោះកុង កៃ តាំងពី ៣ 
ឆ្នាំ មកហើយ  ដើមៃបី ដក់ តំបន់ 
កោះ កុង កៃ នៃះ  ជា ឧទៃយាន ជាតិ 
សមុទៃ។  ពៃះ តំបន់ នោះ សមៃបូ រ 
ដោយ សកា្តនុពល ផ្នៃក ធនធាន 
ធម្មជាតិ  និង ជីវចមៃុះ  និង មាន 
ឆ្នៃរ ខៃសាច់ ល្អសា្អាត។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«កៃសួង 
បរសិា្ថាន  បាន រកឃើញថា នៅ តបំន ់
កោះកុង   កៃ នោះ ជា ជមៃក សត្វ- 
សមុទៃ បៃភៃទ ជិត ផុតពូជ មួយ 
ចំនួន ដូចជា សត្វ ផៃសាត សមុទៃ  
ហើយ តបំន ់នៃះ គ ឺកៃសងួ បរសិា្ថាន 
នឹង រៀប  ចំ ជា របៀង អភិរកៃស ជីវ- 
ចមៃុះ សមុទៃ ដៃល  ត ភា្ជាប់ តំបន់ 
ដៃន  ជមៃក  សត្វពៃ ពាម កៃសោប 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ តាតៃ  នងិ ភា្ជាប ់
ទៅក្នុង តំបន់ អភិរកៃស តំបន់ ផៃសៃង 
ទៀត ក្នុង ឈូង   សមុទៃ ថៃ»៕ 
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អង្គការសង្គមសី៊វិលជំរ៊ញឲ្យពន្យារព្លសង់ទំនប់វារីអគ្គសិនីនៅឡាវ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: អង្គការ សង្គម សុវីលិ ចនំនួ ៥ 
នៅ កម្ពជុា ដៃល ធ្វើ ការ ទាក់ ទង ទន្លៃ មៃ- 
គង្គ នងិ ទន្លៃ សាប  បាន ជរំញុ ឲៃយ ពនៃយារ 
ពៃ ល សង់ ទំនប់ វា រី អគ្គ ិសនី លួង បៃ បាង 
ក្នងុ បៃទៃស ឡាវដោយ អះអាង ថា ឡាវ  
នៅ ខ្វះការ សិកៃសា  និង វាយ តម្លៃគៃប់ ជៃងុ- 
ជៃយដើមៃបី បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
បៃ ទៃស នៅ ខាង កៃម ទន្លៃមៃគង្គ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មាន រួម ស្ដពីី «ការ- 
ពគិៃះ យោ បល ់ទនំប ់វា រ ីអគ្គ ិសន ីលងួ- 
បៃ បាងគរួ ពនៃយារ ពៃល» ចុះ ថ្ងៃទ២ី ខៃ 
មិ ថុ នា  បាន ឲៃយ ដឹងថា  កង្វះ ការ សិកៃសា 
វាយ តម្លៃ ពីផលប៉ះ ពាល់ដល់ បណ្តា 
បៃទៃស នៅ ផ្នៃក ខាង កៃម ទន្លៃ មៃ គង្គ  
តៃូវ បាន រក ឃើញ ថា  ជា បញ្ហា ចមៃបង 
ក្នុង ដំណើរ ការ ពិគៃះ យោ បល់ មុន  
សង់ ទំនប់ វា រី អគ្គិ សនី មួយនៃះ។ 

ការ កត់ សមា្គាល់ នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ 
ពី អង្គ ការ សង្គម សុីវិល នៅ កម្ពុជា បាន 
ចូល រួម ក្នងុ ដំណើរការ ពិ គៃះ យោ បល់ 
លើ បញ្ហា នៃះ កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំមនុ ហើយ 
បាន ស្នើ ឲៃយ មាន ការ សិកៃសា បន្ថៃម ឲៃយ បាន 
គៃ ប់  ជៃុង ជៃយ ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
អាច ផ្តល់ យោ បល់ ជាក់ លាក់ ទៅ លើ 
គមៃង នៃះ បាន ។

សៃចក្តី បៃ កាស ព័ត៌មាន បន្ថៃម ថា 
ការ សិកៃសា វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះ ពាល់ ឆ្លង 

ដៃន នៃះ  អង្គការ សង្គម សុីវិល កម្ពុជា 
យល់ ថា នៅ មាន ភាពខ្វះ ចន្លោះ លើ 
ការ បំផ្លោស់ ទី របស់ តៃ ីលំហូរ ជល សា ស្តៃ 
លំហូរ ដី លៃបា ប់  និង ផល ប៉ះពា ល់ លើ 
បឹង ទន្លៃសា ប។ កង្វះ ការ សិកៃសា លម្អតិ 
ន ឹង ធ្វើ ឲៃយ ការ កណំត ់នវូ វធិាន ការ បន្ធរូ- 
បន្ថយ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ អាច មិន មានឬ 
មាន តិច តួច ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ផល ប៉ះពា ល់ 
ជា ក់ ស្តៃង មាន ទំហំ កាន់ តៃ ធំ ។

លោក ម៉ក់ ប៊ុនធឿន អ្នក សមៃប- 
សមៃលួ បណ្តា ញ សម្ពន័្ធ ទន្លៃ កម្ពជុា នៃ 
វៃទកិា អង្គ ការ មនិ មៃន រដ្ឋា ភបិា ល ស្ដពី ី
កម្ពជុា បាន ថ្លៃង ព ីថ្ងៃអង្គារថា ការ បៃ- 
បៃួល នៃ លំហូរ ធម្ម ជាតិ នឹងធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល ់ដល ់បងឹ ទន្លៃ សាប  ប៉ះពាល ់ដល ់
ការ លូ ត លា ស់ របស់ តៃី និង សន្តិ សុខ 
សៃបៀង របស់ កម្ពុជា។មៃយា៉ាងទៀត ការ- 
វាយ តម្លៃ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ បឹង ទន្លៃ- 
សាប គផឺ្អៃកលើឯក សារ យោង ចាស់ៗ  
តាងំព ីឆ្នា២ំ០១៤ ទោះប ីជា មាន ការ- 
សិ កៃសា ថ្មីៗ  ក៏ ដោ យ ។ លោក បន្តថា ទំនប់- 
 វារីអគ្គិ សនី ជា ថា្នាក់ៗ តាមទន្លៃ មៃ គង្គ 
នឹង សា្ទាក់ យក ដីលៃបាប់ យ៉ាង ចៃើន ពី អាង 
បៃជុំ ទឹក ភ្លៀង នៅ ខៃសៃ ទឹក ខា ង  លើ ។ 
លំហូរ ទឹក នឹង បៃ បៃួល ខា្លោំង  ហើយ 
កាត់ បន្ថយ លំហូរ ដីលៃបាប់ យ៉ាងចៃើន 
មក ខៃសៃទកឹ ខាង កៃម ដៃល នា ំឲៃយ មាន 
ការ បាក់ ដី និង ការ បៃ បៃួល  នានា ដូច 
រុក្ខ ជាតិ និង សត្វ នៅ តាម កន្លៃង នានា  

ក្នុង ដៃន ទឹក  និង លើដី គោក ។
លោក  ថា៖ «ដោយ សារ ហានិ ភ័យ មាន 

កាន់ តៃ ខ្ពស់  បង្ក ដោយ ទំនប់ ជាចៃើន 
នៅ ទន្លៃ មៃគ ង្គ ដៃល អាច ផ្តល់ផល ប៉ះ- 
ពា ល ់ដល ់សហ គម ន ៍នៅ កម្ពជុា  ដៃល 
ពឹង អា សៃ័យ លើ ទន្លៃ មៃគង្គ  សមៃប់ 
ការ ចិញ្ចឹម ជីវិត  អង្គ ការសង្គម សុីវិល 
ដៃល  ធ្វើការ លើ អភិ បាល កិច្ច ទឹក នៅ 
កម្ពុជា ស្នើ ឲៃយ ពនៃយារ ពៃល ដំណើរ ការ- 
ពិគៃះ យោ បល់ លើ ការ សង់  ទំនប់ លួង- 
បៃ បាង ដោ យ  ផ្តល់ ពៃល វៃលា បន្ថៃម  
ដល ់មា្ចាស ់គមៃង សកិៃសា ផល ប៉ះ ពាល ់
ឆ្លង ដៃន ឲៃយ បាន ល្អិត ល្អន់ សុី ជមៃ... 
ដើមៃបី និរន្តរ ភាព ទន្លៃ មៃ គង្គ»។

តំណង សា្ថាន ទូត ឡាវ បៃចាំ កម្ពុជា 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ម ិនអាច 
ទាក ់ទង តាម សារ អៃ ឡចិ តៃនូកិ  ដើមៃបី 
សុំ ការបញ្ជាក់ ពី បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ ។

លោក កុល វ ឌៃឍ នា អគ្គ លៃខាធិ ការ រង 
នៃ គណៈ ក មា្មាធិ ការ ជាតិ ទន្លៃ មៃ គង្គ កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា គមៃង 
ទំនប់ វា រី អគ្គិ សនី លួង បៃ បាង នៃះនៅ 
ឆ្ងាយ ព ីពៃដំៃន កម្ពជុា ជាង ១ពាន ់គឡី-ូ 
ម៉ៃតៃ  ហើយ ក្នងុ ចៃបាប ់ស្ដពី ីទន្លៃ មៃគង្គ  
គ ឺរដ្ឋ ជា សមា ជកិ  មនិ មាន សទិ្ធ ិជទំាស ់
គមៃង នៃះ  ទៃ តៃ ភាគ ីឡាវក ៏គ្មាន សិទ្ធ ិ
អភិវ ឌៃឍន៍ដោយ មិន គិតពី ផល ប៉ះពាល់ 
បៃទៃស ដទៃ ដៃរ។

លោក បន្ត ថា មុន ឈាន ដល់ ការ- 
សិកៃសា គមៃងនៃះ គណៈ កមា្មាធិ ការ- 
ជាតិ ទន្លៃ មៃគង្គ បាន បៃ ជំុ ពិ គៃះ យោ- 
បល់ ពី ផល ប៉ះ ពាល់ និង ផល បៃយោ ជន៍ 
នានា ដៃរ។ក្នងុ នះ  គណៈ កមា្មាធ ិការ- 
ជាតិ ទន្លៃ មៃគង្គ បាន ទ ទួ ល យ ក អនុ- 
សាសន៍ ពីអង្គ ការ សង្គម សុីវិល ចៃើន 
ដៃរ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖«យើង បាន ឲៃយ  
ពកួ គត ់(សង្គម សុវីលិ)បៃមលូ បញ្ហា 
ទំា ង អស់ មកយើង នឹង ទទួល យក ដើមៃបី 
ទកុ ជា ឯក សារ នងិ គនំតិ បន្ថៃម។ធម្ម- 
តា អង្គ ការ សង្គម សុវីលិគត ់តៃង តៃ ធ្វើ 
បៃប នៃះ ធ្វើ បៃប នះ ហើយ ពៃះ គត ់
ទទួល ជំនួយ ពី បរទៃស  ប៉ុន្ដៃ ក្នុង ន័យ 
អភិវឌៃឍន៍  ឬ អភិរកៃស ហ្នឹងគឺ យើង យល់  
ហើ យ គឺ មិន មាន បញ្ហា អ្វី ទៃ»។

គួរ រំឭក ថា ទំនប់ វា រី អគ្គ ិសនី លួង បៃ- 
បាងដៃលស្ថតិ នៅ ខាង ជើង បៃទៃស ឡាវ 
ខាង លើ ទំនប់ វា រី អគ្គិ សនី សា យ៉ា ប៊ុ រី 
និង  ខាង កៃម ទំនប់ បា៉ាក់ បៃង គឺ  ជា 
គមៃង អភ ិវឌៃឍន ៍រវាង រដ្ឋាភ ិបាល ឡាវ 
និង កៃុម ហ៊ុន របស់ រដ្ឋាភិ បាល វៀត- 
ណម រួមទាំងសា ជីវ កម្ម ប៉ៃតៃូ វៀត- 
ណម។ គមៃ ង នៃះ នឹង ចាប់ ផ្តើម 
សាង សង់ ចុងឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ហើយ 
នឹង បញ្ចប់ នៅ  ឆ្នា ំ២០២៧។ ទំនប់ វា រី- 
អគ្គ ិសនី នៃះ  អាច ផលិត ថាម ពល អគ្គ-ិ 
សនី ទំហំ១ ៤៦០មៃ ហា្គា វា៉ា ត់ សមៃប់ លក់ 
ឲៃយ បៃ ទៃស ថៃ  និង វៀត ណម ៕

កិច្ចបេជំុនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីខេមីនា ជំុវិញគមេងទំនប់នៅឡាវ។ រូបថត សហការី

 បញ្ជនូមន៊ស្ស៣នាក់ទៅត៊លាការព្ះរករ្៉មាសខ៊សច្បាប់
 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 កេចេះ:   មន្តៃី ជំ នាញ នៃ កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ  បាន បញ្ជូន 
មនសុៃស ៣នាក ់ទៅ សាលា ដ ំបងូ 
ខៃត្ត កៃ ចៃះ កាល ពី មៃសិល មិញ  
២ថ្ងៃ កៃយ ការ ឃាត់ ខ្លួន ពួក - 
គៃ ដៃល ក ំពងុ ធ្វើ សកម្ម ភាព ជកី 
រក រ៉ៃ មាស ដោយ ខុស ចៃបាប់ ក្នុង 
តំ បន់ មួយ កន្លៃង   ស្ថិត នៅ ក្នុ ង  
ភូមិ ថ្នល់ ឃុំ  សា្វាយ ជៃះ   សៃុក 
ស្នួល   ខៃ ត្ត កៃ ចៃះ។ 

 លោក  សា ន្ត  បុ៊ន ថា ន  មៃ បញ្ជា ការ 
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត កៃចៃះ 
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ នៃ 

កង រាជ អា វុធ ហត្ថ ខៃត្ត កៃចៃះ  
បាន បញ្ជូន ជន សងៃស័យ ចំនួន   
៣នាក់ ទៅ សាលា ដំបូង ខៃត្ត 
កៃចៃះ នៅ ថ្ងៃទ ី៣  ខៃ មថិនុា នៃះ  
ដើមៃប ីឲៃយ ត ុ លា ការ ចាត ់ចៃង តាម 
នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។   

   លោក អះ អាង ថា  ជន សងៃស័យ 
ទាំង នះ  ឈ្មាះ  ឡា ច  គឹម 
ហៃង  អាយ ុ៥៧ឆ្នា ំ, ឈ្មាះ ឡាច   
គឹម ហ៊ ង  អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ  និង 
ឈ្មាះ  អឿង  សៃង  អា យុ  ៥៣ 
ឆ្នាំ  ដោយ ពួក គត់ រស់ នៅ ភូមិ 
ថ្នល់   ឃុំ សា្វាយ ជៃះ  សៃុក ស្នួល  
ខៃត្ត កៃចៃះ ជា មួយ គ្នា ។ 

 លោក   ប៊ុន ថាន   ថ្លៃង ថា ៖ 
« យើង បញ្ជនូ ទៅ តលុា ការ ខៃត្ត 

កៃចៃះ  ថ្ងៃទ ី៣  ខៃ ម ិថនុា ហើយ   
ពៃះ មន្តៃ ីជ ំនាញ ខ្ញុ ំគត ់សរួ នា ំ
រួច រាល់  អ៊ីចឹ ង យើង បញ្ជូន ទៅ 
តៃ ម្ដង  ហើយ តុលាការ គៃ បន្ត 
នតី ិវធិ ីបៃប ណ ទៀត  ខ្ញុ ំអត ់ដងឹ 
ទៃ។  យើង ទកុ ឲៃយ តលុា ការ គត ់
ចាត់ ចៃង តាម នីតិ វិធី របស់ គត់ 
ទៅ » ។ 

  លោក  គង់  គឹម នី  អភិ បាល 
សៃុក ស្នួល បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  ការ ឃាត់ ខ្លនួ ជន សងៃស័យ   
៣នាក ់  ធ្វើទៅ តាម នតី ិវធិ ីចៃបាប ់
ក្នងុ ករណី គៃប់គៃង   និង ធ្វើ អាជី វកម្ម 
ធន ធាន រ៉ៃ មាស ខុស ចៃបាប់  នៅ 
ភូមិ ថ្នល់   ឃុំ សា្វា យ  ជៃះ  សៃុក 
ស្នួល   ខៃត្ត កៃ ចៃះ។  មុន ការ - 
ចាប់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ទាំង  ៣ 
នាក់ នះ  អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន 
ធា្លោប់ បាន ពៃមាន ជា ចៃើន លើក 
ចៃើន សា   តៃ ពួក គៃ មិន សា្ដាប់ ។ 

   លោក    ថ្លៃង ថា ៖ « យើង បាន 
បៃប់ គត់ ហើយ ថា  បើ ចង់ ធ្វើ 
អាជី វ កម្ម ទៅ សុំ ចៃបាប់  បើ អត់ 
សុចំៃបាប ់ធ្វើ  អាហ្នងឹ វា ខសុ ចៃបា ប ់
ហើយ យើង ទុក ពៃល ឲៃយ គត់ 
រុះរ ីអ ីវា៉ាន ់គត ់ចៃញ  ហើយ គត ់
នៅ តៃ មិន ពៃម សា្ដាប់ តាម ការ- 
ណៃ នាំ របស់ អាជា្ញា ធរ ដូ ច្នៃះ  
យើង តៃូវ តៃ បង្កៃប »៕សមត្ថកិច្ច បង្ហាញ ទី តំាង រករ៉េមាស ដោយ ខុស ចេបាប់។ រូបថត សហ ការី
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 វ៉ន  ដា រ៉ា

 ភ្នំ ពេញៈ  លោក  ហៃង  រតនា  
អគ្គ នា យក មជៃឈ មណ្ឌល សកម្ម- 
ភាព កំចាត់ មីន កម្ពជុា  ( CMAC )  
បាន អពំាវ នាវ ដល ់បៃជា ពល រដ្ឋ  
ដៃល មាន  ដីធ្លី នៅ  តំបន់ មាន 
គៃប់ មីន តៃូវ  បញៃឈប់ សកម្ម- 
ភាព ដោះ មីន ដោយ ខ្លួន ឯង ឬ  
ជួល អ្នក ដោះ មីន គ្មាន វិជា្ជា ជីវៈ 
ដោះ មីន ពៃះ អាច រង  គៃះ- 
ថ្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ  និង ឈាន ដល់ បាត់- 
បង ់ ជវី ិត  ប៉នុ្ដៃ តៃវូ  បៃរមក សហ- 
ការ ជា មយួ អាជា្ញា ធរ ដើមៃប ីស្នើសុ ំ
បោស សមា្អាត មីន ដោយ ឥត- 
គិត ថ្លៃ វិញ ។  

 លោក  ហៃង  រតនា  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ទី 
២ ខៃមិថុនា  ថ  កមា្លាំង នគរ- 
បាល មូល ដ្ឋាន តាម បណ្ដា ខៃត្ដ 
ដៃលជា តំបន់  ដី មាន មីន  និង 
កង កមា្លាងំ សុមីា៉ាក ់ កពំងុ បន្ដ  ចុះ 
ណៃនាំ  និង បញៃឈប់ សកម្ម ភាព 
អ្នក ភូមិ ដៃល បាន បៃកប របរ  
សុី ឈ្នួល ដោះ មីន ដោយ ខ្លួន- 
ឯង  ដោយ   មនិ បៃប ់អាជា្ញា ធរ ឲៃយ 
បាន ដឹង   ។  

 លោក  រតនា ថ្លៃង ថ  សកម្ម- 
ភា ព ព ល រដ្ឋ   ដោះ មីន ដោយ ខ្លនួ-  
ឯង នៅ ដីធ្លី មាន មីន  ភាគ ចៃើន 
ស្ថិត នៅ ខៃត្ដ ឧត្ដរ មាន ជ័យ   
ពៃះ  វិហារ  និង បនា្ទាយ មាន ជ័យ ។  
កៃយ ពៃល ពួក គត់ ធ្វើ សកម្ម- 

ភាព ដោះ មីន ហើយ ជួប គៃះ- 
ថ្នាក ់ទើប បៃប ់មក អាជា្ញាធរ  នងិ 
សីុមា៉ាក់ ឲៃយ ចុះ ទៅ ជួយ សង្គៃះ ។ 

 លោក  រតនា  ថ្លៃង ថ ៖« នៅ 
ពៃល ពកួ គត ់ជបួ គៃះ ថ្នាក ់រចួ 
ហើយ ទើប កៃុម ការងារ ជំនាញ 
យើង ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត ទៅដងឹ 
ថ  ពកួ គត ់ បៃក ប របរ ដើរ ដោះ- 
មនី បៃប នៃះ ។  ពកួ គត ់ មនិ អាច 
ដោះ មនី អស ់ព ីដ ីដៃល មាន មនី 
ទៃ  ពៃះ  គ្មាន   សមា្ភារសមៃប់ 
ដោះ  មីន គៃប់ គៃន់ ។  សំខាន់ 
ជាង នៃះ  ការ ដោះ ម ីន បៃប នៃះ  
គឺ គៃះ ថ្នាក់ ដល់ អ្នក ដោះ ផង  
និង អ្នក បៃើ បៃស់ ដី ផង ដៃរ   
ពៃះ ថ  កៃយ ជលួ អ្នក ដោះ- 
មនី បៃប នៃះ រចួ ពល រដ្ឋ យល ់ថ 
ដ ីនោះ មាន សវុត្ថ ិភាព ហើយ  តៃ 
ការ ពិត មិន ដូច្នាះ  ទៃ  ពៃះ ខ្វះ 
សមា្ភារ  និង បច្ចៃក ទៃស  ហើយ  
ដ ីនោះ អាច មនិ ទាន ់អស ់គៃប-់ 
មីន ទៃ » ។ 

 លោក  ហៃង  រតនា  ថ្លៃង ថ  
ពល រដ្ឋ ដៃល សុឈី្នលួ ដោះមនី 
នោះ  គ្មាន បច្ចៃក ទៃស ចៃបាស់- 
លាស ់នោះ ទៃ  គៃន ់តៃ ពកួ គត ់
ជា អតី ត កង ទ័ព    ហើយ កន្លង 
មក ក៏ធ្លាប់ មាន អ្នក ស្លាប់ ដោយ- 
សរ ការ ដោះ មីន បៃប នៃះ ជា 
ចៃើន ករណ ីដៃរ ។ ពល រដ្ឋ   ខ្លះ ជា 
អតីត ទាហាន  ប៉ុន្ដៃ ក៏មាន 
ករណី ខ្លះ មាន ពលរដ្ឋ វ័យ ក្មៃង  
ជំនាន់ កៃយ សម័យ   សង្គៃម 

ដៃរ   ដូច ជា ករណី ស្លាប់ យុវ ជន 
មា្នាក់ នៅ ខៃត្ដ ឧត្ដរ មាន ជ័យ 
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩  បុរសមា្នាក់  
នោះ ទើប តៃ  មាន វ័យ ជាង ២០  
ឆ្នា ំ ប៉នុ្ដៃ គត ់បៃកប របរ ដោះ មនី  
ជា មួយ អតីត ពល ទា ហាន ចូល- 
និវត្ដន៍  មា្នាក់ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថ  ទង្វើ នៃះ 
គៃះ ថ្នាក់ ណស់  ទី១  ដោយ 
ខ្វះ សមា្ភារ បច្ចៃក ទៃស  និង 
ជំនាញ បច្ចៃក ទៃស តៃឹម តៃូវ  
ទី២  ខ្វះ នីតិ វិធី គៃប់ គៃង តៃួត- 
ពិនិតៃយ បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព   
ទី ៣  ខុស ចៃបាប់ តៃ ម្តង ដោយ- 
សរ មិន ដឹង តៃូវ យក គៃប់ មីន 

និង ជាតិ ផ្ទុះ ទៅ រកៃសា ទុក នៅ 
 ឯ ណ ។     

 លោក រតនា   ថ្លៃង ថ ៖« ខ្ញុំ 
សូម អំពាវ នាវ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ដៃល មាន ដីធ្លី ក្នុង តំបន់ មាន 
គៃប ់មនី សមូ សហ ការ ជា មយួ 
អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន ដើមៃបី ស្នើសុំ 
បោស សមា្អាត មីន ដោយ ឥត- 
គិត ថ្លៃ  ចៀស វាង ដច់ ខ្លួន ក្នុង 
ការ បៃ ថុយ បៃថន បោស ស- 
មា្អាត   គៃប់  មីន ដោយ ខ្លួន ឯង ឬ 
ជួល អ្នក ដោះ មីន ដៃល  គ្មាន 
 វិជា្ជា  ជីវៈ  ដោះ មីន » ។ 

 លោក  មុិញ  សៃ៊ន  បៃធន 
កង ឯក ភាព កមា្ចាត់ មីន ទី៦  

បៃចាំ ខៃត្ដ ពៃះ វិហារ ឧត្តរ មាន- 
ជ័យ  និង ខៃត្ដ ស្ទឹង តៃង  បាន 
ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ មិថុនា   
ថ  បច្ចុ បៃបន្ន សុីមា៉ាក់  បាន 
សហការ ជា មយួ ស្នង ការ ដ្ឋាន- 
នគបាល ជាតិ ក្នុង ការ ចុះ អប់រំ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី ផល ប៉ះពាល់ 
នៃការ  ដោះ មនី ដោយ ខ្លនួ ឯង ព ី
សំណក់ បៃជា ពលរដ្ឋ   និង 
ណៃនាំ ពលរដ្ឋ ឲៃយ ស្នើ មក អាជ្ញា- 
ធរ មូល ដ្ឋាន បើ សិន ជួប បៃទះ 
អាវុធ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
ដើមៃប ីឲៃយ សម ត្ថ កចិ្ច ជ ំនាញ  របស ់
សុីមា៉ាក់ ចុះ យក ។   

 លោក សៃ៊ន បាន ថ្លៃង ថ  

ទៀត ថ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ 
កន្លង ទៅ ក៏ ធ្លាប់ មាន ករណ ីពល- 
រដ្ឋ ទៅ សីុ ឈ្នលួ ដោះ មីន  បណ្ដាល 
ឲៃយ គៃះ ថ្នាក ់ដល ់អាយ ុជវីតិ  ១  
ករណី  ស្ថិត នៅ សៃុក តៃពាំង- 
បៃសទ ខៃត្ដ ឧត្ដរ មាន ជ័យ  
បណ្ដាល ឲៃយ មនុសៃស  ២នាក់ 
ស្លាប់ បាត់ បង់ ជីវិត ។  

លោក ថ  ពលរដ្ឋ ដៃល បៃកប- 
របរ  សុ ីឈ្នលួ ដោះ មនី នៃះ ភាគ- 
ចៃើន ជា អតតី ទាហាន  នងិ មាន 
អ្នក ខ្លះ ជា ស ច់ ញាតិ ទាហាន 
នោះ ហើយ   ដៃលទទួល បាន 
ការ ណៃនាំ បន្ត ពីគ្នា ពីជំ នាញ 
ដោះ មីន  នោះ ក៏ បង្កើត របរ សុី- 
ឈ្នួល ដោះ មីន ដើមៃបី បាន កមៃ 
បន្តិច  បន្ទួច  ។ 

 លោក  សៃន៊  ថ្លៃង ថ ៖« ឥឡវូ 
នៃះ កង កមា្លាំង  ស្នងការ ដ្ឋាន- 
នគរបាល ជាតិ  និង សុីមា៉ាក់ ជា 
ដៃ គូ ក្នុង ការ ធ្វើ ការងារ ជា មួយ 
គ្នា ដើមៃបី ចូល រួម ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី 
ផល វបិាក នៃ ការ រងគៃះ ដោយ 
អាវុធ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
ដៃល បនៃសល់ ទុក ពីស ម័យ 
សង្គៃម នៃះ ។  យើង បាន ចុះ 
ណៃ នាំ ពួក គត់  បើ ពួក គត់ 
ឃើញ គៃ ប ់យទុ្ធ ភណ្ឌ មនិ ទាន-់ 
ផ្ទុះ  ឬគៃប់ មីន នៅ កន្លៃង ណ 
តៃូវ រាយ ការណ៍ ទៅ ប៉ុស្ដិ៍ នគ រ- 
បាល ឬរា យ ការ ណ៍ ផ្ទាល់ មក 
កាន់ មនៃ្ដី សុី មា៉ាក់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
នោះ តៃ ម្ដង  » ៕ 

 ខន សា វិ 

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ ឲៃយដឹង ថ  កងទ័ព មួក ខៀវ 
កម្ពុជា ចំនួន ៤ រូប ទៀត  ដៃល 
ស្ថតិក្នងុ បៃសកកម្ម រកៃសា សន្ដភិាព 
របស់ អង្គការ សហបៃជាជាតិ នៅ 
បៃទៃស មា៉ាលី បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ។ ករណ ីឆ្លង ថ្ម ីនៃះ  បាន បង្កើន 
ចនំនួ កងទព័ មកួ ខៀវ កម្ពជុា ទាងំ- 
អស់ កើនឡើង ដល់ ១០ នាក់ 
ហើយ  ដៃលបាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ។ 

  លោក សៃី កុសល មា៉ា លីដ  
អគ្គនាយករង មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ 
គៃបគ់ៃង កងកមា្លាងំ រកៃសា សន្ដភិាព  
បោស សមា្អាត មនី នងិ កាក សណំល ់ 
សង្គៃម  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  កាល ព ី  
ថ្ងៃ ទ២ីមថិនុា ថ កម្ពជុា បាន ទទលួ    
ដណំងឹ អពំ ីកងទព័ មកួ ខៀវ ទាងំ ៤ 
នាក់ បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គឺ នៅ 
ថ្ងៃ ជាមួយគ្នា ដៃល ទទួល  ដំ ណឹង   
អំពី មរណភាព កងទ័ព មួក ខៀវ 

មា្នាក ់ដោយសរ ជងំ ឺនៃះ នៅ បៃទៃស   
មា៉ាលី កាលពី ថ្ងៃទី ៣០ ឧសភា។ 

លោកសៃ ីបន្តថ  មកដល ់ពៃល 
នៃះ  កម្ពជុា មានតៃ កងកមា្លាងំ មកួ- 
ខៀវ ១០ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល បាន- 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  និង សុទ្ធតៃ ស្ថិត 
ក្នងុ បៃទៃស មា៉ាល ី ហើយ ក្នងុនោះ 
ស្លាប់ មា្នាក់  ជាសះសៃបើយ ២ នាក់  
និង ៧ នាក់ ទៀត កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល  ប៉ុន្តៃ នៅ មាន សុខភាព 
និង កមា្លាំង មាំមួន នៅឡើយ។ 

 លោកសៃ ីថ ៖« បច្ចបុៃបន្នពកួ  គត ់  
ទាងំ ៧ នាក ់ហ្នងឹគមឺាន កាយ សមៃប- 
ទា មាំមួន ធម្មតា។ ប៉ុន្តៃ  ពួកគត់ 
កំពុង ស្ថិត កៃម ការធ្វើចតា្តា ឡី- 
ស័ក  និង ស្ថិតកៃម ការពៃយាបាល 
ព ីគៃពូៃទៃយ របស ់អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាតិ ដៃល ឈរ នៅ ទីនោះ»។ 

 មន្តៃី រូបនៃះ បន្តថ  កងកមា្លាំង 
មួក ខៀវ ទាំង ១០ នាក់ ដៃល បាន- 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ គឺ សុទ្ធតៃជា 
កមា្លាំង ដៃល មិនអាច ខ្វះ បាន  ក្នុង 

បៃស កកម្ម របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ  ដៃល តៃូវ ធ្វើ ដំណើរ 
រយៈពៃល វៃងតមៃូវឱៃយ ស្នាក់នៅ 
តាមផ្លវូ នងិ ស្នាក ់នៅតាម ស្នាក ់ការ  
របស ់អង្គការ សហបៃជាជាត ិ សៃប- 
ពៃល កពំងុ មាន ការឆ្លង រាលដល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ អា្រហ្វិក។ 

កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ សបា្ដាហ៍ មុន  
អគ្គលៃខាធិការ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាត ិលោក អាន ់ត ូន ីញ៉ ូហ្គយុ- 
តឺរៃស (Antonio Guterres) 
បានបៃកាស ថ  ក្នងុចណំម កង- 
កមា្លាងំ រកៃសា សន្ដភិាព របស ់អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ ជាង ១៣០ នាក់ 
ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  ក្នុង 
នោះ មាន ២នាក់ ស្លាប់  ហើយ មា្នាក់ 
មកពី បៃទៃស កម្ពុជា ដៃលស្លាប់ 
លើកដំបូង ដោយសរ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក អាន់ តូ នី ញ៉ូ  បញ្ជាក់ថ  
បច្ចុបៃបន្ន  អង្គការ សហបៃជាជាតិ 
មាន កងកមា្លាងំ រកៃសា សន្ដភិាព ទាងំ 
បុរស  និង ស្ដៃី ជាង ៩៥ មុឺន នាក់  

ដៃលកពំងុ បមៃើការនៅ ក្នងុ បៃស- 
ក  កម្ម ចំនួន  ១៣ បៃសកកម្ម នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក។ 

 កៃសួង ការពារ ជាតិ បញ្ជាក់ថ  
បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុ ជាមាន កងកមា្លាំង 
មួក  ខៀវ ជាង ៧៨០ នាក់ ដៃល បៃង- 
ចៃង ជា ៥ កង ធំៗ។ ក្នុង នោះ   នារី  
ចនំនួ ៧៦ នាក ់ ដៃលកពំងុ បពំៃញ 
បៃសកកម្ម រកៃសា សន្តិភាព កៃម 
ឆតៃ  របស ់អង្គការ សហ បៃជាជាត ិ 
នៅតាម បណ្ដា បៃទៃស ចំនួន ៦  
រួមមាន  បៃទៃស លី បង់   ស៊ូដង់  
ស៊ូដង់ ខាងតៃបូង  មា៉ាលី  សធ- 
រណរដ្ឋ អា្រហ្វិកកណ្ដាល  និង 
បៃទៃស យ៉ៃ មៃន។ 

  យោងតាម តលួៃខ របស ់អង្គការ   
សុខភាព ពិភពលោក បៃចាំ តំបន់ 
អា្រហ្វិក កាលពី ថ្ងៃទី២ មិថុនា  
បងា្ហាញថ  នៅ ទ្វីប អា្រហ្វិក បាន- 
រាយការណ៍ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ បៃហៃល ១៥ មុឺន ករណី។ 
ក្នុង នោះ ជាង ៦៣ ពាន់ នាក់ បាន- 

ជា  សះសៃបើយ  នងិ ស្លាប ់បៃហៃល 
៤២០០ នាក់។ 

 កាលព ីថ្ងៃ ទ២ី  មថិនុា  នាយក- 
ដ្ឋាន បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺឆ្លង របស់ កៃ- 
សងួ សខុាភបិាល បាន រាយការណ ៍  
ថ  គ្មាន ករណី ថ្មី នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នោះទៃ  កៃយពី បាន រកឃើញ 
ករណី ចុងកៃយ នៅ ថ្ងៃ ទី២២ 
ឧសភា  ដៃល បានធ្វើឱៃយ ចនំនួ អ្នក- 
ឆ្លង សរុប កើន ដល់ ១២៥ នាក់  

ក្នុងនោះ ជាសះសៃបើយ ១២៣ 
នាក ់ នងិ ២ នាក ់កពំងុ បន្ត សមៃក 
ពៃយាបាល ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ។ 

 កៃសួង ការពារ ជាតិ កម្ពុជា  
កាលព ីថ្ងៃ ទ២ី  ខៃមថិនុា  កប៏ាន- 
ទទួល ជំនួយ សមា្ភារ បៃើបៃស់ 
ក្នុងការ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ចំនួន ១២ មុខ  និង ជាការ ផ្ដល់ 
ជនំយួ លើក ទ៤ី ព ីកៃសងួ ការពារ- 
ជាតិ បៃទៃស ចិន៕

ទ័ពមួកខៀវកម្ពជុានៅសូ៊ដង់ខាងតេបូងនាខេមេសា  ។រូបCambodia PeaceKeeping Center

កងទ័ពមួកខៀវកម្ពជុាចំនួន៤នាក់ទៀតដែលកំពុងបំពែញបែសកកម្មនៅបែទែសម៉ាលីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

លោក ហែង រតនា អគ្គ នាយក មជែឈមណ្ឌលសកម្មភាព កំ ចាត់មីន
ពែមន ពល រដ្ឋ ឲែយ បញែឈប់ សកម្ម ភាពដោះមីន និង សីុ ឈ្នលួ ដោះមីន

មន្តេជំី នាញ ដោះ មីន CMAC និង នគរបាល ចុះពនេយល់ ពលរដ្ឋ កំុ ដោះមីន ដោយ ខ្លនួឯង  ឬជួលគេ  ។ រូបថត CMAC



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  រាជរដ្ឋា ភ ិបាល កម្ពជុា 
បាន ចៃញ អនុ កៃឹតៃយ ស្ដីពី ការ- 
ពិន័យ អន្ដរ ការណ៍ ចំពោះ អំពើ 
ល្មើស ចៃបាប់ ស្ដពីី គណ នៃយៃយ នងិ 
សវន កម្ម  ខណៈ ចៃបាប់ នៃះ នឹង 
ដក់ ពិន័យ  គ ណ នៃយៃយ ករ និង 
សវន ករឬសហ គៃស  អង្គភាព 
មិន ស្វៃង រក បៃក់  ចំណៃញ  រហូត 
ដល់ ជាង ៣០ លាន រៀលឬ ចៃើន 
ជាង  នៃះទៅ តាម កំហុស ដៃល 
បាន បៃពៃឹត្ត ផ្ទុយ នឹង ចៃបាប់ ។

តាម អនុកៃឹតៃយ នៃះ ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា ដោយ លោក នាយក រដ្ឋ - 
ម ន្តៃី ហ៊ុន សៃន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដោយមាន បំណង លើ កកម្ពស់   
ការ ទទួល ខុស តៃូវ របស់ សហ- 
គៃស អង្គ ភាព មិន ស្វៃងរក បៃក់- 
ចំណៃញ គណ នៃយៃយក រ និង 
សវន ករ ដើមៃបី ធានាបៃសិទ្ធ ភាព 
នៃ ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ស្ដីពី គណ- 
នៃយៃយ  និង សវន កម្ម។ 

អន ុកៃតឹៃយ ដៃល មាន ៨ ទពំរ័ នៃះ 

បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ក្នុងករណី 
សហ គៃស អង្គ ភាព មនិ ស្វៃង- 
រក បៃក់ ចំណៃញ  គណ នៃយៃយ- 
ករ នងិ សវន ករ បៃពៃឹត្ត កហំសុ 
ដៃល ភាគ ចៃើន  ជានី តិ វិធី រដ្ឋ- 
បាល ដូចជា  ការ បៃើកាល បរិច្ឆៃទ  
អកៃសរ លៃខឬ ការ គៃច វៃះ និង 
ភាព យតឺ យ៉ាវ ក្នងុ ការដក ់ឯក- 
សារ នឹង រង ការ ពិន័យ ចន្លោះ ពី 
៨ សៃន រៀលរហូត ដល់  ៣០ 
លាន រៀល ឬ ចៃើន ជាង នៃះ ។

មនិ តៃមឹ តៃ ប៉ណុ្ណោះ  បៃសនិ- 
បើ នៅតៃ បៃពៃតឹ្ត ក ំហសុ ដដៃល  
 នះនឹង តៃវូ ទទួលរង ការ ពិន័យ 
អន្តរការ ណ៍ គុណ នឹង ២ ឬ ឈាន 
ដល ់ការពៃយួរឬ ដក ហតូ អាជា្ញាប័ណ្ណ  
បៃកប វិជា្ជា ជីវ ៈគណនៃ យៃយ និ ង 
សវនក ម្ម  រមួ ទាងំ វធិាន ការ តាម 
ផ្លូវ តុលា ការ ផង ដៃរ ។

អនុ កៃឹតៃយ ដដៃល ប ញ្ជាក់ ថា៖ 
«ការ ពិន័យ អន្តរ ការណ៍ នៃះ ជា 
សមត្ថ កិច្ច របស់ កៃមុ បៃកឹៃសា ជាតិ- 
គណ នៃយៃយ ឬ ក.ជ.គ។ បៃធាន 
ក.ជ.គ ជា អ្នកមាន សិទ្ធ ិសមៃច 

ក្នងុ នាម ក.ជ.គ។ អគ្គ លៃខាធ-ិ 
ការ ដ្ឋាន នៃក.ជ.គ លើក សំណើ 
និ ង រៀបចំ សៃចក្តី សមៃច ដក់ 
ពិន័យ អន្តរ ការណ៍ ជូន បៃធាន 
ក.ជ.គ ដើមៃបី ពិនិតៃយ និងសមៃច។ 
ទឹក បៃក់ ពិន័យ អន្ត រការ ណ៍ នឹង 
ជា កម្មវត្ថុ នៃ ចំណូល ថវិកា ជាតិ 
របស់ ក.ជ.គ»។

យ៉ាង ណាក្ដី  អនុ កៃឹតៃយ នៃះ 
បាន បើកផ្លូវ ឲៃយ មាន ការ ប្តឹងតវ៉ា 
ទៅ ក.ជ.គ ក្ន ុងរ យៈ ពៃល ១៥ ថ្ងៃ 

នងិ ទៅ រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច  
នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ នងិ សា្ថា បន័ តលុា- 
ការ  ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣០ ថ្ងៃ សៃប  
តាម នីតិវិធី ជាប ន្ត បនា្ទាប់ ក្នុង 
ករណ ីគណ នៃយៃយ ករឬ សវ នករ 
មនិ សខុ ចតិ្ត នងឹ សៃចក្ត ីសមៃច 
ណាមួយ ។

លោក មាស សខុ សៃន សាន 
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច 
និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុបាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិ ញ ថា ការ បង្កើត 

អនុ កៃឹតៃយ ស្ដី ពីពិន័យ អន្តរការ- 
ណ ៍នៃះ ក ៏ពៃះតៃ  ការវ ិវ ឌៃឍបៃ- 
បៃលួ យ៉ាងឆប់ រហ័ស នៃ សៃដ្ឋ- 
កិ ច្ចធ្វើ ឲៃយ វិស័យ គណនៃ យៃយ និង 
សវន កម្ម មាន ការបៃបៃលួ ដចូ 
គ្នា ទំាង ក្នងុ បរិបទ អន្តរ ជាតិ និង  
តំបន់។  ដូច្នៃះកា រវិវឌៃឍនៃះ  តមៃវូ 
ឲៃយ បៃទៃស នីមួយៗ ធ្វើ ប ច្ចបុៃប ន្ន-  
ភាព បទ បៃបញ្ញត្ត ិគៃប ់គៃង វសិយ័ 
គ ណនៃយៃយ ឡើង វិញ។  

លោក  ថា៖ «សមៃប់ កម្ពជុា ជា  
លទ្ធ ផល ចៃបាប់ និង លិខិត បទ- 
ដ្ឋាន សមៃប់ គៃប់ គៃង វិស័យ នៃះ  
តៃូវបាន រៀបចំ ឡើង វិញ ទាំង- 
សៃងុ  ក្នងុ នះ មាន លខិតិ បទដ្ឋាន  
គតិ យុត្ត ជា សារ វន្ត ចៃបាប់ ស្ដីពី 
គណ នៃយៃយ  និង សវនកម្ម  និង 
អនុកៃ ឹតៃយ ស្តពីី ពិន័យ អន្តរការណ៍ 
ចំពោះ អំពើ ល្មើស ទៅ នឹង ចៃបាប់ 
ស្តីពី គណ នៃយៃយ និង សវនកម្ម  
តៃូវបាន ដក់ ឲៃយ អនុ វត្ត។ល» ។

អ្នក សៃ ីហ៊ាង ភិ រមៃយ ជា បុគ្គ - 
លិក ផ្នៃក គណ នៃយៃយ ក្នុង កៃុម- 
ហ៊ុ ន ឯកជ ន មួយ នៅរាជ ធានី- 

ភ្នពំៃញ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី
មៃសលិ មញិ ថា នៃះ ជា ចៃបាប ់ដៃល 
បាន កំណត់ ដោយ រដ្ឋាភិ បាល 
បើទោះ ជា កា រពិន័យ មាន កមៃតិ  
ខ្ពស់ ប៉ុន្តៃ គៃប់ សា្ថា ប័ន កៃម 
បង្គាប់ ទាំង អស់ តៃូវ តៃគោរព។ 
អ្នក សៃី រំពឹងថា នៅ ពៃល ចៃបាប់ 
នៃះ បៃកា ស ឲៃយ បៃើ បៃស់ នឹង មាន 
កា រអនុវត្ត ឲៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ 
និង ស្មើ ភាព គ្នា ។

អ្នកសៃី បញ្ជាក់ ថា៖ «ដូច 
បាន ដឹង ហើយ រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
ជា អ្នក ចៃញ ចៃបាប់  ហើយវ ក៏ 
មាន ការ ពនិយ័ កមៃតិ ខ្ពស ់ដៃរ ។ 
អនុ កៃឹតៃយ  នៃះ ល្អ បើ អនុវត្ត បាន 
ទូទំាង បៃទៃស។គៃ ន់តៃ ថាពៃល  
ខ្លះ បៃជា ជន យើង មិន សូវ មាន 
អ្នក ជនំាញ (ផ្នៃក គណ នៃយៃយ ឬ 
សវន កម្ម)ទៃ ពបិាក រក អ្នក ចៃះ 
ផ្នៃក ហ្នឹង ណាស់។ណា មួយ បើ 
មាន(អ្នកចៃះ ផ្នៃក គណ នៃយៃយឬ 
សវ នករ)កៃុម ហ៊ុន មិន សូវ 
ហ៊ាន ជៃើស រើស ទៃ ពៃះ ចំ- 
ណាយ ចៃើន» ៕

គណនេយេយករនិងសវនករដេលបេពេតឹ្តខុសបេឈមនឹងការពិន័យ

កិច្ចបេជំុកេមុបេកឹេសាជាតិគណនេយេយ(ក.ជ.គ )ពីមេសិលមិញ។ រូប ក.ជ.គ

មូលនិធិរបស់វីងឧបត្ថម្ភប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារខណៈមានការរាតត្បាតន្រកូវីដ១៩
 ចាប់តំាងពី បានបៃកាស ដំណើរការ-  

“ គនំតិ ផ្តចួផ្តើម គទំៃ សហគមន ៍ដៃល 
ជបួ វបិត្ត ិខ្វះខាត ដោយ ជងំកឺ ូវើដ ១៩” 
ធនាគរ ឯកទៃស វើ ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត បានទទួល ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ 
សរុប ចំនួន ២១  ០១៦,៧០ ដុលា្លោរ 
ដើមៃបី ជួយ ដល់ គៃួសារ នៃ អ្នករត់តុ ក - 
តុ ក  និង មគ្គុទ្ទៃសក៍ ទៃសចរណ៍ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 ដោយ តៃវូ បានបៃកាស បើក ដំណើរ - 
ការ មលូនធិ ិនៅ ដើមខៃ មៃសា ជាមយួ 
ការគំទៃ ពី កាសៃត ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ មក  
ធនាគរ ចល័ត ដៃល ផ្តល់ សៃវ ឈាន- 
មុខ គៃ នៅក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ មួយ 
នៃះ បានទទួល ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ពី សបៃបុ-
រសជន បៃមាណ ជាង ៧ ៨០០ នាក់ ។ 

 សបៃបុរសជន ទាំងនះ រួមមាន ៖ 
ភា្នាក់ងរ វើ ង បុគ្គលិក អតិថិជន និងដៃ- 
គូ សហការ របស់ វើ ង រួមទំាង បុគ្គលិក នៃ 
កៃមុហ៊នុ រ៉យូ៉ាល ់គៃបុ ផងដៃរ ។ ថវកិា 
ឧបត្ថម្ភ ទំាងនៃះ តៃវូបាន ផ្តល់ ជូន តាម 
រយៈ កម្មវធិ ីសា្មា ត ហ្វ ូន វើ ង នងិភា្នាកង់រ 
វើ ង នៅ ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស វើ ង បាន មានបៃសា- 
សន៍ថា ៖«គំនិត ផ្តួចផ្តើម នៃះ គឺជា 
ការបង្ហាញ ព ីសាមគ្គភីាព មយួ    ខណៈ 
ពៃលដៃល ពិភពលោក ស្ទើរតៃ ទាំង- 
មូល បៃឈម នឹង  ជំងឺរាតតៃបាត ដៃល 
ធ្វើឱៃយ ជំនួញ អាជីវកម្ម និង សៃដ្ឋកិច្ច 
សកល រមួទាងំ វសិយ័ កៃ បៃពន័្ធ បាន 
ទទួល រង ផលប៉ះពាល់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ » ។ 

« ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ទំាងនៃះ ដើរតួ យ៉ាង- 
សំខាន់ ក្នងុ ការជួយ សហគមន៍ របស់ 
យើង ក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក នៃះ ។ វ មិន 
តៃឹមតៃ ជួយ ដល់ អ្នក ខ្វះខាត តៃ- 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វ បង្ហាញ ពី សាមគ្គី-
ភាព របស ់យើង ក្នងុនាម ជា បៃជាជាត ិ
មួយ ដើមៃបី ជួយ គ្នា ក្នុង គៃ ដ៏ លំបាក 
ដៃល បណា្តាលមកពី ជំងឺមួយ នៃះ » ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ បាន មាន បៃសា-
សន៍ថា ៖« នៃះ ជា ពៃលវៃលា ដៃល ចាំ- 
បាច់ ខា្លោំង បំផុត ហើយ យើង រើករាយ 
ដៃល យើង បាន ចូលរួម ជួយ គំទៃ 
បៃបនៃះ » ។ 

 លោក បាន បន្តថា ក្នងុនាម ជាពល-
រដ្ឋ ដៃលមាន ការទទលួខសុតៃវូ កៃមុ-
ហ៊ុន  មិន តៃឹមតៃ យកចិត្តទុកដក់ ពី 

សុវត្ថិភាព និង សុខភាព ខ្លួនឯង តៃ- 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ យើង ក៏បាន គិតគូ រ 
ដល់ អ្នក ដៃល ខ្វះខាត ក៏ ដូច បៃជា-
ពលរដ្ឋ ដៃល កំពុង រងគៃះ ផងដៃរ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ បាន មាន បៃសា-
សន៍ ថា ៖« ក្នុងនាម ជា កៃុមហ៊ុន ដៃល 
មាន សៃវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ចល័ត ធំជាង 
គៃ នៅ កម្ពុជា វើ ង ចាត់ទុក វ ជាការ- 
ទទួលខុសតៃវូរ បស់ យើង ក្នងុការ -  
កៀរគរ ធនធាន និង បៃជាពលរដ្ឋ- 
ទូទៅ ដើមៃបី ជួយ ដល់ សហគមន៍ ក្នុង 
គៃ ដ៏ លំបាក នៃះ » ។ 

 លោក ល ីតៃសៃង អគ្គនាយក នងិ 
ចាងហ្វាងនៃ កាសៃត ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ 
ក៏បាន មានបៃសាសន៍ ផងដៃរ ថា ៖  
« យើង រើករាយ ធ្វើជា ដៃគូ ជាមួយ វើ ង 

ក្នុងការ ផ្តួចផ្តើម គំនិត ជួយ ដល់ អ្នក- 
បើក តុ ក តុ ក និង មគ្គុទ្ទៃសក៍ ទៃស-
ចរណ៍ ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ ផ្នៃក 
ហរិញ្ញវត្ថ ុយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ ក្នងុអឡំងុពៃល 
នៃ ជំងឺរាតតៃបាត នៃះ »។ 

«ក្នុងនាម ជា កៃុមហ៊ុន បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ធំជាងគៃ នៅ ពៃះរាជាណាចកៃ  
កម្ពុជា ដៃល រួមមានកាសៃត ភ្នំពៃញ-  
ប៉ុស្តិ៍  និង ប៉ុស្តិ៍ ខ្មៃរ ដៃល តៃូវបានគៃ 
ទទលួសា្គាល ់ជាកាសៃតឯករាជៃយ នងិ  
មានវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់អាចជឿជាក់ បាន 
ត ៃ១គត់ នៅ កម្ពុជា យើងបានទទួល  
សា្គាល់ ពី សារៈសំខាន់ នៃ តួនាទី របស់ 
យើង ក្នុងការ ផ្តល់ជូន ព័ត៌មាន ដៃល 
ពាក់ព័ន្ធ  និង សំខាន់ »។ 

« វ ជា បៃយោជន៍ ជាតិ យើង ដៃល 
វិស័យ ឯកជន ចូលរួមចំណៃក ជួយ 
ដល់ បៃជាជនខ្វះខាត ក្នុង គៃ  នៃះ ។ 
ភាពជា ដៃគូ របស់ កាសៃត ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ដៃលជា បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ផ្លវូការ 
សមៃប់ វើ ង ក្នុងការ ផ្តួច ផ្តើម នៃះ វ 
គឺជា ឧទាហរណ៍ មួយ »។ 

 អ្នកសៃ ីង ិល សខុ ក ូឡាប ភា្នាកង់រ 
វើ ង នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ ដៃល បាន ចូល- 
 រួម វិភាគទាន ១០មុឺន រៀល តាមរយៈ 
កម្មវធិ ីសា្មា ត ហ្វ ូន វើ ង បង្ហាញ ការ សា្វា-
គមន៍ ចំពោះ គំនិត ផ្តួច ផ្តើ មួយ នៃះ ។ 
អ្នកសៃី បាន និ យយ ថា ការចូលរួម 
របស់ អ្នកសៃី ពិតជា តិច មៃន ប៉ុន្តៃ វ 
ជាការ បង្ហាញ សាមគ្គីភាព ។ 

«ខ្ញុ ំមនិអាច មើលរលំង សហគមន ៍
ដៃល ងយ រងគៃះ ក្នងុ គៃ ដ ៏លបំាក 

នៃះ បានទៃ ។ បៃសិនបើ យើង មាន ហូប 
គៃប់គៃន់ ហើយ យើង គួរតៃ ចៃករំ- 
លៃក ជាមួយ អ្នក ផៃសៃងទៀត ។ ការ- 
ចូលរួម ដ៏ បន្តិចបន្តួច នៃះ វ នឹងមាន 
អត្ថន័យ យ៉ាងសំខាន់ នៅពៃលដៃល 
យើង រួមគ្នា ជួយ ដល់ អ្នក ដៃលមាន 
តមៃូវការ ខា្លោំង  »។

 លោក ជា រា៉ា ឌី  ជាង ជួសជុល ទូរស័ព្ទ 
នៅ ភ្នំពៃញ បាន យល់សៃប ។ 

 លោក បាន ឲៃយ ដឹងថា ៖«ខ្ញុំ ជឿជាក់ 
ថា  ការបរចិា្ចាគ ៥ មុនឺ រៀល ដ ៏ស្តចួ  ស្តើង 
តាមរយៈ វើ ង វ នងឹ ជយួ ដល ់អ្នក ដៃល 
ងយ រងគៃះ ពី ការរាតតៃបាត នៃ ជំងឺ 
នៃះ»។   អ្នកបើក តុ ក តុ ក និង ម គ្គ ុទ្ទៃស ក៍   
ទៃសចរណ៍ ទំាងឡាយ អាចមក ការិ- 
យ ល័យ កណា្តាល របស ់វើ ង នៅ ភ្នពំៃញ   
ឬ ការិយល័យ តំណាង របស់ វើ ង នៅ 
ខៃត្តសៀមរាប ដើមៃបី ចុះឈ្មាះ ទទួល 
បាន បៃក់ ចំនួន ៣០ ដុលា្លោរ នៅក្នុង 
គណនី វើ ងរ បស់ ពួកគៃ ។ 

 វើ ង បានបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា សបៃបុរស- 
ជន ទាំងឡាយ នៅតៃ អាច ចូលរួម  
វិ ភាគ ទាន តាមរយៈភា្នាក់ងរ វើ ង 
ទទូាងំបៃទៃសឬ តាមរយៈ កម្មវធិ ីសា្មាត 
ហ្វូ ន វើ ង តាមរយៈ គណនី លុយ រៀល 
លៃខ 03210000  ឬ គណនី លុយ 
ដុលា្លោរ លៃខ 03310000 ៕  

លោក  ម៉ា នូ អគ្គនាយក នេ ធនាគារ ឯកទេស វី ង   បេគល់លិខិតសរសើរដល់ភ្នាក់ងារវីង។
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�្រា � ន� ្រា ប់�្រា ង  � រើ និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្រា � ន �្រា ប់�្រា ង � រើនិពន្ធ  

សូ វិស ល
អនុ�្រា � ន �្រា ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

� ក់ ស៊ា ងលី
� រើនិពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រើនិពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្រាដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រើនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្រាដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

� រើ ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រើនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រា� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រើនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រា� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រើនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រើនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រា  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

� រើនិពន្ធ   �្រាហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា៉ា 

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

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

  គឹម ស រុំ, រើ សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វើរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�្រា  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី

� រើរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�៊ា ន រងៃសី
អ្ន ក�្រាស�្រា �លអក� � វ�រុទ្ធ 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រាករច� ទំព័រ

សួន  ស វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន ្រាករច� �្រា  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រាក  ផ្រា� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រា � ន�្រាក� យ� �្រាតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រា � ន�្រាក� យ� �្រាត

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

�្រា � ន�្ន ្រាករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រា� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រាករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រា�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ �៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រា � នគណ�្រាយ្រាយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រា�  និងរច� �្រាហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�្រាត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រា�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វៀតណាមបានរុះរើតង់ចំនួន៧ទៀតចេញពីតំបន់ពេំដេនខេត្តកណា្តាល
សុទ្ធ គឹម សឿន

កណ្ដាល: អភិបាលខៃត្ត កណ្ដា ល  
លោក គង់ សោ ភ័ ណ្ឌ បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិញ ថា វៀតណម បាន រុះរើ  
តង់ ចំនួន ៧ បន្ថៃម ទៀតចៃញ ពី 
តំបន់ ពៃ ំដៃ ន  ដៃល មិន ទាន់ មាន- 
ការ  ឯក ភាព គ្នា   ខណៈ   ដៃល  កម្ពជុា 
នៅតៃ ទាមទារ ឲៃយ វៀត ណម  រុះរើ តង់  
ដៃល ទើប សង់ ទំាង  អស់ នោះ ចៃញ 
ឲៃយ បាន ឆ ប់   បំផុត ។

លោក គង់ សោ ភ័ណ្ឌ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា វៀត- 
ណម បាន បន្ទន់ ឥរិយាបថ ខ្លះ 
ដោយ បាន យល់ពៃម រុះរើ តង់ ចំនួន 
៧ តង់ ក្នងុចំណោម តង់ ដៃល នៅ 
សល់  ចំនួន២២ ខណៈ មានការ រំកិ ល  
តង់  ចំនួន ៤ ចៃញពី ទីតំាង ចាស់   
ចូលទៅក្នងុ ទឹកដី ខ្លនួ ដៃ ល មា ន 
ចមា្ងាយ ជាង១០០ម៉ៃតៃ  ពី ពៃដំៃន ។ 
លោក ថ្លៃង ថា កម្ពជុា នៅតៃ ជំរុញ 
ឲៃយ ភាគី វៀតណម  បន្ត រុះរើ តង់ 
ដៃល នៅ សៃ សសល់ ទំាង  អ ស់ 
ចៃញពី តំបន់ ពៃដំៃន  បើទោះបីជា 
វៀតណម  ឆ្លើយ តប សំុ ដាក់ 
ក្នងុដំណក់កាល រើក រាលដាលនៃ  
ជំងឺ កូ វើដ ១៩ ក៏ដោយ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖«បៃសិន គត់ (វៀត- 
ណម)នៅតៃ បន្ត មិន ពៃម រុះរើ តង់ 
ទំាងអស់ ចៃញពី តំបន់ នោះទៃយើ ង 
នៅតៃ បៃើបៃស់ វិធានការ ចៃបា ប់គឺ 
យើង មិនគួរ បៃើបៃស់ កមា្លាងំ 
បៃដាប់អាវុធ មក ដោះសៃយ បញ្ហា 
ទៃ ពៃះ យើង ជា បៃទៃស ជា មិត្ត 
ហើយ កន្លងមក យើ ង ក៏ មិនដៃល 
បៃើបៃស់ ហិងៃសា ដាក់គ្នា ដៃរ។ 
យើង ចង់ ឲៃយ ទីតំាង ពៃដំៃន ទំាងនៃះ 
កា្លាយជា ទីកន្លៃង អភិវឌៃឍន៍ កន្លៃង 
សន្ដ ិភា ព សន្ដសុិខ ល្អ សណ្ដាប់ - 

ធា្នាប់ ល្អ និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តកិារ 
ល្អ នឹង គ្នា»។

លោក កុយ គួ ង អ្នកនំាពាកៃយ 
កៃសួង ការ បរទៃស និង សហ បៃតិ - 
បត្តកិារ អន្តរជាតិ  មិន អាចទាក់ទង 
សំុ ការ ប ញ្ជា ក់ បន្ថៃម ជំុវិញ ករណី 
នៃះ  បាន ទៃកាលពីថ្ងៃមៃសិល មិញ  
ដោ យ ទូរស័ព្ទ របស់លោក គ្មាន 
អ្នកទទួល។

បុ៉ន្តៃ បើ តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ - 
មាន របស់ កៃសួង ការ បរទៃស កម្ព ុជា   
ចុះ ថ្ងៃទី២ ខៃមិថុនា  ឲៃយ ដឹង ថា 
កៃសួង ការ បរទៃស កាលពី ថ្ងៃទី 
១៣ ខៃឧសភា   បានធ្វើ កំណត់ ទូត  
តវ៉ា អំពី ការ បោះ  តង់ របស់ វៀត ណ ម 
ចំនួន ៣១កន្លៃង លើ តំបន់ ពៃដំៃន  
ដៃល មិន ទាន់ ឯកភាព គ្នា  ក្នងុ ខៃត្ត 

កណ្ដាល  នៃ បៃទៃស កម្ពជុាជាប់ - 
នឹង ខៃត្ត អាន យា៉ាង នៃ បៃទៃស វៀត - 
ណម ដោយ ស្នើ ឲៃយ ភាគី វៀត ណ ម  
រុះរើ តង់ ទំាងនោះ ចៃញ និង បញៃឈប់ 
សកម្មភាព នានាដើមៃបី រកៃសា ស្ថាន - 
ភាព ដើម មិន កៃបៃ  នៅក្នងុ តំបន់ 
នៃះ សៃបតាម សៃចក្ត ីបៃកាស រួម  
ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា ឆ្នា១ំ៩៩៥ 
សន្ធ ិសញ្ញា បំពៃញ បន្ថៃម ឆ្នា ំ២០០ ៥ 
និង កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាក់ព័ន្ធ ពៃដំៃន 
រវង បៃទៃស ទំាង ២។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន បន្តថា 
កៃសួង ការ បរទៃស វៀ ត ណ ម នៅ 
ថ្ងៃទី ២៨ ខៃឧសភា   បានធ្វើ កំណ ត់ 
ទូត ឆ្លើយ តប ដោ យ អះអាង ថា 
ការបោះ តង់ នៅតាម ពៃដំៃន  នៃ  
ខៃត្ត អាន យា៉ាងនៃះ គឺជា វិធាន ការ 

បណោ្ដាះអាសន្ន ចំាបាច់ដើមៃបី ទប់ - 
ស្កាត់ ឲៃយ  ទាន់ ពៃល វៃលា នូវ ការធ្វើ 
ដំណើរ ឆ្លងកាត់ ពៃដំៃន ក្នងុ អំឡុង 
ពៃល នៃ ការរើក រាលដាល ជំងឺ ឆ្លង  
កូ វើដ១៩ ហើយ ការ បោះតង់ ទំាង- 
នោះ មិនមាន ផលប៉ះពាល់ ដល់ - 
ការ ខណ្ឌសីមានិង ការ បោះ បង្គោ ល 
ពៃដំៃន  លើ តំបន់ ពៃដំៃន  រវង 
បៃទៃស ទំាង២នៃះ ទៃ។ អា ជា្ញាធរ 
វៀតណម  បាន សនៃយាថា នឹង ធ្វើ 
ការរុះរើ តង់ ដៃល បាន បោះ ជា - 
បណោ្ដាះអាសន្ន ទំាងអស់ ចៃញពី 
តំបន់ នោះ។

  តាមលិខិត ស្ថាន ទូត វៀតណម  
បៃចំា កម្ពជុា ចុះ  ថ្ងៃទី៣ ខៃ មិថុ នា 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា លោក សៃ ីអា៊ា ត 
សោភា រដ្ឋលៃ ខា ធិកា រ  កៃសួង ការ- 
ប រទៃស  នៅ ថ្ងៃទី១ ខៃមិថុនា     
បាន អញ្ជើញលោក Vu Quang 
Minh ឯ កអ គ្គរ ដ្ឋ ទូ ត វៀត ណ ម 
មកជួប ពិភាកៃសាអំពី ទំនាក់ ទំនង 
និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តកិារ រវង 
បៃទៃស ទំាង ២។ ភាគីទំា ង២បាន 
ខិត ខំ បៃងឹបៃង ទប់ ស្កាត់ ការ រើក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវើដ ១៩។

ស្ថាន ទូត វៀត ណម បន្ត ថា វៀត- 
ណម បាន ជមៃប អំពី វិធាន ការ ទប់ -  
ស្កាត់ ការ រើក រាល ដាល នៃជំងឺ កូវើដ 
១៩ ទៅ ភាគីក ម្ពជុា  ដោយ វៀត - 
ណ  មបៃប់ ភាគី កម្ពជុា ថា ការ- 
បោះ តង់   គៃន់តៃ ជាវិធាន បណោ្ដាះ - 
អាសន្ន ចំាបាច់  ក្នងុ អំឡុងពៃល   ជំងឺ 
ឆ្លង កូ វើដ ១៩ ហើយ ការ បោះតង់ 
ទំាង នោះ មិនមាន ផល ប៉ះពាល់ 
ដល់ ការ ខណ្ឌ សីមានិង បោះ បង្គោ ល  
ពៃដំៃន លើ តំបន់ ពៃដំៃន រវង បៃទៃ ស  
ទំាង២ នៃះ ទៃ។

លោក សុខ ទូច បៃធាន រាជ - 
បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង ពី 

មៃសិលមិញ ថា បៃសិន វៀត ណម 
សង សង់ សំណង់ អ្វមួីយ ចៃញ ពី  
ពៃដំៃន ចមា្ងាយ ជាង១០០ម៉ៃតៃ គឺ 
សៃបតាម ចៃបាប់ ហើយ ដោយ ចៃបាប់ 
បាន ចៃង ថា បៃទៃស ទំាង២អាច 
សងសង់ សំ ណ ង់ ខ្លះ ដៃល ចៃញ ពី 
ពៃដំៃន ចមា្ងាយ១០០ ម៉ៃតៃ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«បៃសិន វៀត - 
ណម  មិន ពៃម រុះរើ តង់ ទំាងអស់ 
ចៃញពី តំបន់ ពៃដំៃន  ដៃល មិនទាន់ 
ឯកភាពគ្នា ទៃ គឺ វៀត ណ ម មិន ចង់ 
កសង ទំនាក់ ទំនង ល្អ ជាមួយ 
កម្ពជុា ។ វៀត ណម គួរ តៃ វិល- 
តៃឡប់ ទៅតាម អ្វដីៃល ខ្លនួ បាន 
ចុះហត្ថលៃខា  លើ  កិច្ចពៃម ពៃៀង 
រវង រដា្ឋា ភិ បាល និង រដា្ឋាភិបាល 
ទំាង ២កន្លង មក»។

លោក គិ ន ភា បៃធាន វិទៃយាស្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ  នៃ រា ជប ណិ្ឌ តៃយ 
សភា កម្ពជុា ក៏  ថ្លៃង ដៃរ ថា ឥរិ យា - 
បថ ជំុវិញ ការបោះ តង់ ជា លក្ខណៈ 
យោធា នៃះ គឺ វៀតណម  បាន និង 
កំពុង រំលោភ លើ ស ន្ធ ិស ញ្ញា  នា នា  
ដៃល ធា្លាប់បាន ចុះហត្ថលៃខា កន្លង - 
មកជា មួយ កម្ពជុា ហើយ ក៏ អាច 
ប៉ះពាល់ ដល់ កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ 
ជាមួយគ្នា កន្ល ងមក ផង  ដៃរ។

លោក  ថា ៖«វៀត ណ ម   គឃ្លើន 
ដៃល បាន មក បោះ  តង់ នៅតាម 
តំបន់ ពៃ ំដៃន  ដៃល មិន ទាន់ បាន 
ឯកភាព គ្នា ទំាង សៃ ុង ហើយ  ចំពោះ 
វៀត ណម យក លៃ ស ដៃល ថា 
ទប់ស្កាត់ការ  រើករាល ដា ល នៃ ជំងឺ     
កូ វើដ១៩ គឺ មិន សម ហៃតុ ផ ល 
ទាល់តៃ សោះ។ ខ្ញុ ំយ ល់ ថា វៀត  ណម 
គួរតៃ ផ្ដល់ តម្លៃ ឲៃយ កម្ពជុា  ក្នងុ នាម 
ជា បៃទៃស ជិត ខាង និង ធា្លាប់មាន 
កិច្ច សហបៃតិ បត្ត ិការ  ល្អ ជាមួយគ្នា 
ជា យូ រឆ្នា ំ មក ហើយ »៕

តពី ទំ ព័រ ១...ពី កៃ បៃទៃស 
ទំាង អស់ បនា្ទាប់ ពី មក ដល់ ពៃលាន 
យន្ត ហោះ កម្ពុជា ភា្លាមៗ   គឺ តៃូវ 
បញ្ជូន ទៅ ដល់  នៅ កន្លៃង រង់ ចាំ 
ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ សុខភាព  និង 
យក សណំក ទៅ ធ្វើ តៃស្ដ រក ជងំ ឺ
១៩ នៅ វិទៃយា ស្ថាន បា៉ាស្ទ័រ   មុន  
អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ពួក គៃ តៃ ូវធ្វើ ច តា្តាឡី-  
ស័ក នៅ តាម ផ្ទះ ឬ សណ្ឋា គរ  ឬ 
នៅ កន្លៃង ដៃល កំណត់ ដោយ 
អាជា្ញា ធរ ។   

   មុន ពៃល បន្ថៃម ទី តាំង តៃួត- 
ពិនិតៃយ សុខ ភាព នៅ ក្នុង វិទៃយា- 
ល័យហ៊ុន  សៃន ជម្ពូវ័ន ដៃល 
មាន ចនំនួ ២០០ គៃ នៃះ  គ ឺកន្លង 
មក អ្នក ដំ ណើរ តៃឡប់ ពី កៃ- 
បៃទៃស   តៃូវ បាន គៃ បញ្ជូន ទៅ 
តៃួត ពិនិតៃយ សុខ ភាព នៅ ក្នងុ    
មូល ដា្ឋាន ទ័ព អាកាស និង នៅ 

មណ្ឌល សុខភាព ចាក់ អងៃ 
កៃមដៃល ទី តាំង មុន ទាំង ២ 
នោះមាន  គៃ ចំនួន ២០០ គៃ ។  

លោក សៃី   យក់   សមៃបត្តិ   រដ្ឋ- 
លៃខា ធកិារ កៃសងួ សខុា ភបិាល 
បាន បៃប់ សរព័ត៌ មាន  Fresh 
News  នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មញិ ថា  ការ- 
រៀប ចំ ទីតាំង វិទៃយា ល័យ   ហ៊ុន  
សៃន  ជម្ពូ វ័ន  សមៃប់ ទទួល 
ពិនិតៃយ សុខ ភាព នៃះ  គឺ ដើមៃបី 
តៃៀម ពិនិតៃយ សុខ ភាព អ្នក ដំណើរ 
ចំនួន ៦ ជើង ហោះ ហើរ មក ពី 
បៃទៃស ចិន  និង កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  
កាល ពី ថ្ងៃទី ៣  មិថុនានៃះ   ដៃល 
អ្នក ដំណើរ មួយ ចំនួន គឺ ពល ករ 
ខ្មៃរ  មក ពី បៃ ទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ។  

 លោក សៃ ីថា ៖« ក្នងុ នោះ អ្នក- 
ដំណើរ ជា ជន ជាតិ ខ្មៃរ   មិន តមៃូ វ 
ឱៃយ មាន ការបង់ បៃក់  ទៃ ដោយ- 

ឡៃក ជន បរ ទៃស  តមៃូវ ឱៃយ គត់ 
បង់ ថ្លៃ ស្នាក់ នៅ   និង ចំណយ 
ផៃសៃងៗ ពៃល បញ្ជូន ពួក គត់ឱៃយ 
ស្នាក់ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ក្នុង 
សណ្ឋា គរ » ។   

 មន្តៃី រូប នៃះ បញ្ជាក់ ទៀត ថា   
ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃទី ២០  ឧសភា  គឺ 
បនា្ទាប់ ពី រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុ ជា បាន 
សមៃច អនុ ញ្ញាត ឱៃយ អ្នក ដំណើរ 
មក ពី សហរ ដ្ឋ អាមៃរិក  អុីរ៉ ង់  អៃ សៃបា៉ា ញ  
បារាងំ  នងិ អីតុា ល ីអាច ចលូ មក 
ទកឹ ដ ីកម្ពជុា វញិ  គ ឺមាន ទាងំ ជន- 
បរទៃស  នងិ ខ្មៃរ កើន ជាង ២ ពាន ់ 
នាក់ បាន ដល់ ពៃលាន យន្ត ហោះ 
អន្តរ ជាតិ  គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ទី ២  មិថុនា ។   

កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្ដិ៍  មនិ អាច សុ ំបញ្ជាក ់បន្ថៃម ព ី
លោក សៃី  យក់  សមៃបត្តិ បាន ទៃ 
ដោយ សរ លោក សៃី ថា  ជាប់ 

រវល់ បៃជុំ  ខណៈ លោក សៃី   ឱ-  
វណ្ណឌី  ន   អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង 
សុខា ភិបាល បញ្ជាក់ ថា   លោក- 
សៃី គ្មាន ព័ត៌ មាន ទាក់ ទង់ នឹង 
ដំណើរ ទើប វិល តៃឡប់ ពី កៃ- 
បៃទៃស នៃះ ឡើយ ។   

  លោក   សុនិ   ចាន ់សរិើ វតុា្ថា  អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ អាកាស ចរ សុីវិល បាន 
លើក ឡើង ថា  រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន 
ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ  គឺ ក្នុង ១ ថ្ងៃ 
មាន ជើង ហោះ ហើ រ ពី ៦ ទៅ ៧ 
ជើង  បាន ចូល មក កាន់ បៃទៃស 
កម្ពជុា   ប៉នុ្តៃ លោក បញ្ជាក ់ថា  មនិ 
បាន ចាំ អំពី ជាតិ សសន៍ ប៉ុនា្មាន 
ដៃល ធ្វើ ដំ ណើរ តាម ជើង ហោះ- 
ហើរ ទាំង នោះ ឡើយ ។   

 លោក ថា ៖« បើ ឱៃយ បង អង្គុយ 
រាប់ ជន ជាតិ ហ្នឹង  គឺ ទាល់ យក 
ប៊ិក មក អង្គុយ រាប់ ម្ដង មួយៗ » ។ 

 កៃ សួង សុខាភិ បាល បាន 
បញ្ជា ក់ កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ថា  
អ្ន ក ដណំើរ ជន បរទៃស ដៃល អន-ុ 

ញ្ញាត ឱៃយ ចូល មក ក្នងុ បៃ ទៃស កម្ព ុជា  
គឺ តៃូវ មា ន លិខិត បញ្ជាក់ សុខ- 
ភាព គ្មាន ជំងឺ កូ វើដ ១៩  តៃូវ មាន 
ឯក សរ ធានា រា៉ាប់ រង សុខ ភាព 
យា៉ាង តិច ៥ មុឺន ដុលា្លារ   ហើយ 
រាល់ អ្នក ដំណើរ ទាំង អស់  គឺ តៃូវ 
បញ្ជនូ ទៅ មណ្ឌល រង ់ចា ំ  ដើមៃបី ធ្វើ 
តៃស្ដ រក ជំងឺ កូ វើដ  ១៩  និង រង់ ចាំ 
ទទលួ លទ្ធផល នៃ ការ ធ្វើ តៃស្ដ ព ី
មន្ទីរ ពិ សោធន៍ បា៉ា ស្ទ័រ ។  

   កៃ សួង សុខា ភិបាល ក៏ បាន 
បញ្ជាក ់ថា   បៃសនិ បើ លទ្ធ ផល ព ី
វិទៃយា ស្ថាន បា៉ាស្ទ័រ បង្ហាញ ថា មាន 
អ្នក ដំណើរ មា្នាក់ ឬ ចៃើន   កើត ជំងឺ 
កូ វើដ   ១៩  គឺ អ្នក រួម ដំណើរ ទាំង- 
អស់ តៃូវ បញ្ជូន ទៅ ធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក  ទី តាំង ដៃល កំណត់ ដោយ 
គណៈ កម្ម កា រ អន្តរ កៃ សងួ   ហើយ 
បៃសិន អ្នក ដំណើរ ទាំង អស់ 
ទទលួ បាន លទ្ធ ផល អ វជិ្ជ មាន   គ ឺ
តៃូវ អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
នៅ តាម ផ្ទះ  ៕ 

នគរបាល កម្ពជុា  ទៅ ប្រាប់ ទ័ព វៀតណម ឲ្រាយ រើ តង់ ច្រាញ ពី ព្រាដំ្រាន ។ រូបថត នគរបាល 

រដ្ឋាភិបាលបន្ថេមទីតំាងសមេប់...
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GDT រំឭក ពី ការ   បង់ ពន្ធ អចលន ទ្រព្រយ ឆ្នា ំ២០២០
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋា ភិបាល បាន កំណត់ 
យក  ថ្ងៃ ទ ី៣០ ខៃ កញ្ញា  សមៃប ់ពៃល- 
វៃលា កណំត ់របស ់ម្ចាស ់អចលន ទៃពៃយ 
តៃវូ បង ់ពន្ធ សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០ ខណៈ 
នៅ មន ម្ចាស ់អចលន ទៃពៃយ មយួ ចនំនួ   
នៅ មនិ ទាន ់បាន បពំៃញ កាតព្វ កចិ្ចបៃ-
កាស បង់ ពន្ធ នៅ ឡើយ នា ពៃល នៃះ ។

យោង តាម សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង ពី អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ (GDT) រហូត 
មក ដល ់ពៃល នៃះ GDT សង្កៃត ឃើញ 
ថា មន ម្ចាស ់អចលន ទៃពៃយ មយួ ចនំនួ 
នៅ  មនិ ទាន ់បាន បពំៃញ កាតព្វ កចិ្ចបៃ-
កាស បង ់ពន្ធ អចលន ទៃពៃយ សមៃប ់ឆ្នា ំ
២០២០ នៅ  ឡើយ ។

សារាចរនៃះ ឲៃយ ដឹង ថា៖« ដើមៃបី លើក 
កម្ពស់ ការ បៃមូល ពន្ធ លើ អចលន- 
ទៃពៃយ  និង ដីធ្លី មិន បាន បៃើបៃស់ 
សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០  នងិ ដើមៃបីចៀសវាង  
បាន នវូ ការ កក ស្ទះ ការ បៃជៃៀត គ្នា មក 
បៃកាស បង់ ពន្ធ នៅ ថ្ងៃ ជិត ផុត កំណត់ 
ម្ចាស់ អចលន ទៃពៃយ ទាំង នោះ តៃូវ បង់ 
ពន្ធ តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៣០  ខៃ កញ្ញា»។ សារា-
ចរនៃះ បន្ត ថា ចំពោះ អ្នក ដៃល ខកខាន 
មិន បាន ដក់ លិខិត បៃកាស ពន្ធ ទាន់  
ពៃល វៃលា កំណត់ ខាង លើ ម្ចាស់- 
អចលន ទៃពៃយ នឹង រង នូវ ទោស ទណ្ឌ 
តាម ចៃបាប់ ជា ធរ មន។

មន្ដៃី ១ រូប នៅ GDT ដៃល  សុំ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ មន្ដៃ ីរបស ់ 

GDT កំពុង ចុះ  ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ  ម្ចាស់- 
អចលន ទៃពៃយ ដៃល តៃូវ បង់ ពន្ធ  ដើមៃបី 
ជូន ដំណឹង ដល់ ពួក គៃ អំពី កាតព្វ កិច្ច 
និង ការ វាយ តម្លៃ ឡើង វិញ អចលន - 
ទៃពៃយ ដៃល សាង សង់ បន្ថៃម  ឬ  ថ្មី ។

មន្ដៃី រូប នោះ ថ្លៃង ថា ៖« យើង មន 
កៃុម  មន្ដៃី របស់ យើង  ចុះ ទៅ ជួប ដោយ 
ផ្ទាល់ នៅ តាម ខណ្ឌ ទាំង អស់ នៃ រាជ-
ធាន ី ភ្នពំៃញ  ដើមៃបី ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព   តម្លៃ 
អចលន ទៃពៃយ នងិ ជនូ ដណំងឹ ដលម់្ចាស ់ 
អចលន ទៃពៃយ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល មនិ បាន 
ដងឹ  ថា អចលន ទៃពៃយ របស ់ពកួ គៃ ជាប ់
កាតព្វ កិច្ច បង់ ពន្ធ »។

បៃភព ខាង លើ បាន បន្ថៃម ថា៖ « ពតិ 

ហើយ ពន្ធ  វា មិន ចៃើន   ទៃ ប៉ុន្តៃ យើង 
ចង់ បង្កើត វបៃប ធម៌ នៃ ការ បង់ ពន្ធ របស់ 
បៃជាជន យើង »។ 

យោង តាម មនៃ្តី ដដៃល រូប នៃះ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា បនា្ទាប់ ពី ភ្នំពៃញ កៃុមមន្ដៃីពន្ធ  - 
ដរនៅ ក្នុង ខៃត្ត សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន ក៏ 
នឹង ចុះ ទៅ ដើមៃបី ជូន ដំណឹង  និង  វាយ- 
តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ សមៃប់ ម្ចាស់ ផង 
ដៃរ ដើមៃបី ចៀស វាង ការ ផក ពិន័យ 
ណា មួយ នៅ ពៃល អនាគត  នៅ ពៃល 
ពួក គៃ ចង់ លក់ អចលនទៃពៃយ  នោះ ។

លោក Anthony Galliano អគ្គ- 
នាយក កៃុមហ៊ុន Cambodian In-
vestment Management បាន 

បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ពន្ធ អចលន ទៃពៃយ 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា  គ ឺមន កមៃតិទាប 
និង ខុស គ្នា ពី បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត ក្នុង 
តបំន ់ ដៃលទទលួ បាន អត្ថ បៃយោជន ៍
ពី អតៃ ពន្ធ ជាក់ ស្ដៃង ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «  ការ កើន ដ ៏ចៃើន នៃ 
ខុនដូ បុរី និង ភាព ល្អ បៃសើរ នៃ ទីផៃសារ 
អចលនទៃពៃយ ក្នងុ រយៈ ពៃល ជាង ៥ ឆ្នា ំ
នៃះ  គរួ តៃ  មន ការ បង្កើន ពន្ធ  ដៃល នងឹ 
រួម ចំណៃក ដល់ ថវិកា ជាតិ ។ ផ្ទុយ ទៅ 
វិញ បៃក់ ចំណូល ពី ពន្ធ  អចលន   ទៃពៃយ 
នៅ តៃ ទាប និង ពិបាក អនុវត្ត  ដោយ  
មន តៃឹម ០,១ ភាគរយនៃផលិត  ផល 
ក្នុង សៃុក សរុប របស់  បៃទៃស» ៕ LA

ការ បង់ ពន្ធ អចលន ទៃពៃយ សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ នឹង តៃវូ បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ កញ្ញា្ ខាង មុខ ។ រូបថត ហុង មិនា

ផ្រនការ  អភិវឌ្រឍ ន៍អាកាស យានដ្ឋាន  ក្រងុ ព្រះសីហនុ ត្រវូ ប្រគល់ ដល់ រដ្ឋាភិបាល
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ Cambodia Airports 
ដៃល ជា កៃមុ ហ៊នុ សមៃបទាន យរូ អង្វៃង 
នៃ បណា្តាញ អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរ-
ជាតិ ទាំង  ៣ របស់  កម្ពុជា បាន បៃគល់ 
ផៃនការ មៃ រយៈពៃល វៃង ចុងកៃយ 
កាល ព ីថ្ងៃអង្គារ សមៃប ់ការ អភវិឌៃឍពៃ-  
លាន យន្តហោះ អន្តរជាត ិកៃងុ ពៃះស-ី
ហនុ ដល់ រដ្ឋលៃខាធិការ ដ្ឋានអាកាស-  
ចរ សុីវិល (SSCA)។

ផៃនការ មៃ ពងៃកី ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
នៃះ  គ ឺដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ កណំើន អ្នក- 
ដំណើរ និង ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ២ ទសវតៃសរ៍ ខាង មុខ។

លោក Alain Brun  អគ្គ នាយក 
កៃមុ  ហ៊នុ Cambodia Airports បាន 
ចុះ ហត្ថ លៃខា បៃគល ់នវូ ផៃនការ អភ-ិ
វឌៃឍន៍  និង វិនិយោគ រយៈ ពៃល ២០ ឆ្នាំ  
ជាមួយ លោក ម៉ៅ ហាវណា្ណាល់ រដ្ឋ - 

មន្ដៃី ទទួលបន្ទុក  SSCA នៅ ការិយា - 
លយ័ របស ់លោក ។ នៃះ បើ យោង តាម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មន។ 

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មន បាន បញ្ជាក ់ 
ថា គមៃង សំខាន់ មួយ ក្នុង ចំណោម 
គមៃង   ទាំង នៃះ   ដៃល គៃង   បញ្ចប់ 
ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ  គឺ ការ ពងៃកី និង ជួស- 
ជុល ផ្លូវ រត់ ដើមៃបី  ទទួល យន្តហោះ  ធំ 
និង យន្ត ហោះ    ហោះ   រយៈ ពៃល វៃង ។

លោក Brun ថ្លៃង ថា ៖ « ផៃនការ មៃ 
សមៃប់ អាកាស យាន អន្តរ ជាតិ ក្នុង 
កៃុង    ពៃះ សីហនុ គឺ ជា សក្ខីភាព របស់ 
កៃុម  ហ៊ុន អាកាស យានដ្ឋាន កម្ពុជា។  
កៃុម ហ៊ុន Vinci Airports ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ តភា្ជាប់ វិស័យ 
អាកាស ចរណ៍  ដូច្នៃះ វា ជា ការ ចូល រួម 
ចំណៃក ក្នងុ ការ ដោះ សោឱកាស ធុរ- 
កិច្ច និង ទៃស ចរណ៍ សមៃប់ ផល បៃ-
យោជន៍ ដល់ បៃជាជន ខ្មៃរ ទាំង អស់»។

លោក សុិន ចាន់សៃរីវុតា្ថា អ្នក នាំ- 

ពាកៃយ  SSCA បាន បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍ថា 
ផៃនការ នៃះ គឺ ជា ការ ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព 
ចុង កៃយ បំផុត ចំពោះ ផៃនការ វិនិ-
យោគ រយៈ ពៃល វៃង ដោយ កៃុម ហ៊ុន 
Cambodia Airports សមៃបព់ងៃកី 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ ពៃលាន យន្តហោះ  
ដើមៃប ីឆ្លើយ តប  នងឹ  កណំើន អ្នក ដណំើរ 
នងិ ការ   ដកឹ ទនំញិ  នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ 
ទសវតៃសរ៍ ខាង មុខ។

លោក បន្ត  ថា ដំណាក់ កាល ទី១  នៃ 
ផៃន ការ   នៃះ នឹង ធ្វើ ឡើង ចនោ្លោះ ពៃល 
នៃះ  ដល់ ឆ្នាំ ២០៣០  ហើយ កៃុម ហ៊ុន 
Cambodia Airports កំពុង រៀបចំ 
ផៃនការ ផ្លោស់ ប្តូរ ទៃង់ ទៃយធំ ដៃល 
 រមួ មន ការ ពងៃកី ផ្លវូ រត ់ ដល ់ ៣ ៣០០ 
ម៉ៃតៃ  ពី បច្ចុបៃបន្ន មន បៃវៃង  ២ ៥០០ 
ម៉ៃតៃ  ផ្លវូ នា ំចលូ ចណំត ថ្ម ីចណំតយន្ត-  
ហោះ និង សា្ថាបនា ចំណត អ្នក ដំណើរ 
ថ្ម ីដៃល អាច ទទលួ អ្នក ដណំើរ បាន ៣ 
លាន នាក់។ លោក បន្ត ថា សមៃប់ 

ដណំាក ់កាល ទ២ី  រហតូ ដល ់ឆ្នា ំ២០ ៤ ០ 
គឺ ការ ពងៃី ក សា្ថានីយ អ្នក ដំណើរ លើ 
ទីតាំង ថ្មី  ផ្លូវ រត់ និង ទីវាល ចត ការ- 
បន្ថៃម សៃវា កម្ម នងិ កន្លៃង លក ់ទនំញិ 
ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវការ អ្នក ដំណើរ ៦ 
លាន នាក់។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ចនំនួ អ្នក ដណំើរ 
ឆ្លង កាត់ ពៃលាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ  
របស់ កម្ពុជា  មន ចំនួន សរុប  ១១, ៦ 
លាន នាក ់ក្នងុ នោះ ពៃលាន យន្តហោះ 
អន្តរជាត ិភ្នពំៃញ ៦ លាន  នាក ់នងិពៃ-
លាន យន្តហោះ អន្តរជាតិ សៀម រាប  
៣,៩ លាន នាក ់។  ការ ចាប ់ផ្ដើម ពមីលូ-  
ដ្ឋាន ទាប  ប៉ុន្តៃ ទទួល បាន កំណើន ៣ 
ខ្ទង់  ពៃលាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ កៃុង 
ពៃះ សហីន ុទទលួ អ្នក ដណំើរ បានជាង 
១,៦ លាន នាក់។ ពៃលាន យន្តហោះ 
ទាងំ ៣  នៃះ  មន ទសិដៅ ជាង ៥៥ នងិ 
ទទលួ ជើងហោះ ហើរ   បៃមណ ៧០០  
ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍ ៕LA

កម្ពជុា-អូស្រ្តាលី   
សហការ   គំា ទ្រ លើ 
គម្រង ផលិត ផល 
កសិ-ម្ហបូ អាហារ   

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :  កម្ពុជា  និង អូស្តៃលី កំពុង 
សហការ  អនុវត្ត គមៃង « វៃទិកា កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្តិ ការ រវាង វិស័យ សាធា-
រណៈ  វិស័យ ឯក ជន  និង គៃឹះ សា្ថាន សៃវ-  
ជៃវ »  ក្នុង   បំណង ផ្តល់ កិច្ច គំ ទៃ ផ្នៃក 
ហិរ ញ្ញ វត្ថុ  និង បច្ចៃក ទៃសដល់ សហ - 
គៃស ធុន តូច  និង  មធៃយម  ដើមៃបី ផលិត 
កៃ ច្នៃ ផលិត ផល  កសិ - ម្ហបូ អាហារ ថ្មីៗ  
លក់ នៅ ក្នុង ទីផៃសារ ។ នៃះ បើ យោង - 
តាម   សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មនរបស់  
សហគៃិន ខ្មៃរ។ 

 សៃចក្ត ីបៃកាសពត័ម៌ន  បានឲៃយ ដងឹ 
ថា  សហ គៃិន ខ្មៃរ  ដៃល ជា  បៃតិបត្តិករ 
១   កៃម ការ គំ ទៃ ពី កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  រួម ជាមួ យ នឹង កម្ម វិធី ខៃសៃ- 
ចង្វាក់ តម្លៃ កសិកម្ម កម្ពុជា - អូសៃ្តាលី 
ដៃល ជា កម្ម វិធី របស់ រដ្ឋា ភិបាល អូ-
សៃ្តាលី ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ វិស័យ កសិកម្ម 
កម្ពុជា ឲៃយ មន ភាព រឹង មំ  និង  ភាព បៃ-
កួត បៃជៃង ខ្ពស់  ពៃម ទាំង   វិទៃយា សា្ថាន 
បច្ចៃក វទិៃយា កម្ពជុា  កពំងុ សហការ អន-ុ
វត្ត គមៃង « វៃទ ិកា កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ រវាង វិស័យ សាធារណៈ  វិស័យឯក-  
ជន នងិ គៃឹះ សា្ថាន សៃវ ជៃវ »។  គមៃង  
នៃះ នឹង ចាប់ ផ្តើម  ទទួល ពាកៃយ ស្នើ សុំ 
ចាប់ ពី ពាក់ កណា្តាល  ខៃ មិថុនា នៃះ។ 

លោកបណ្ឌិត  ឈៀង  វណ្ណ មុនិណ្ឌ  
នាយក បៃតបិត្ត ិនៃ សហ គៃនិ ខ្មៃរ  បាន 
ឲៃយ ដងឹថា   ដោយ មន ការ គំ ទៃ ព ីកៃសួង  
សៃដ្ឋកចិ្ច  សហ គៃនិ ខ្មៃរ  មនចក្ខវុសិយ័ 
កា្លោយ ជា វៃទិកា ថា្នាក់ ជាតិ សមៃប់  ការ- 
លើក កម្ពស់ គៃប់ សកម្ម ភាព របស់ 
វិស័យ សហ គៃិន ភាព នៅ  កម្ពុជា ។ 

លោកថ្លៃងថា៖ «គមៃង នៃះ ស្ថិត 
ក្នងុ វសិយ័ អាទភិាព មយួ របស ់សហ គៃនិ  
ខ្មៃរ  គឺ ការ កៃ ច្នៃ ផលិត ផល កសិកម្ម ។  
កៃ ពី ជំនួយ គំ ទៃ ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
ការកៃ  ច្នៃ ផលិត ផល កសិ -ម្ហូប អាហារ 
សហ គៃស ធនុ តចូ  នងិ មធៃយម  ក ៏អាច 
ទទួល បាន ការ គំ ទៃ ផៃសៃង ទៀត ពី សហ - 
គៃិន ខ្មៃរ ដូច ជា  ការ បង្កើន សមត្ថ ភាព  
និង ឱកាស វិនិយោគ រួម គ្នា ផង ដៃរ »។ 

លោក Pablo  Kang  ឯកអគ្គ រាជ- 
ទូត  អូសៃ្តាលី បៃចាំ កម្ពុជា  បាន ឲៃយ  ដឹង  
ថា  ការ  ជរំញុ ផលតិក ម្មក សកិម្ម  នងិចណំ ី 
អាហារ  គ ឺជាការ  រមួ ចណំៃក របស ់រដ្ឋា- 
ភិបាល អូសៃ្តាលី ក្នុង ការ ទប់ ទល់ នឹង 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ កម្ពុជា ៕LA



តពីទំព័រ១...តម្លៃមៃចបាន
ងើបឡើងវិញគួរកត់សម្គាល់
នៅរយៈពៃលចុងកៃយនៃះ
បន្ទាប់ពីតមៃូវការមៃចរបស់
វៀតណាមកើនឡើងខ្ពស់។
លោកបន្តថាតម្លៃមៃចបាន

កើនឡើងពី៩០០០រៀលដល់
១១០០០រៀលក្នុង១កញ្ចប់
ទម្ងន់៥៥០កៃមបើធៀបនឹង
រយៈពៃលដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំមនុ។
តម្លៃមៃចរបស់កម្ពជុាបានងើប
ឡើងវិញចាប់តាំងពីដើមខៃ
ឧសភា កៃយពីការបៃមូល
ផលមៃចរបស់វៀតណាមបាន
បិទបញ្ចប់កាលពីខៃមៃសា។
លោកថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំគិតថា វា

បៃហៃលជាការបៃមលូផលមៃច
របស់វៀតណាមឆ្នានំៃះទនំងជា
ទទួលបានផលទាបហើយ
វៀតណាមបារម្ភបញ្ហាកង្វះ
មៃចក្នុងស្តុកពៃះវៀតណាម
ជាអ្នកចៃកចាយទផីៃសារធំអ៊ចីងឹ
ធ្វើឲៃយវៀតណាមសមៃុកទិញពី
យើងចូលក្នុងស្តុក ទើបធ្វើឲៃយ
តម្លៃមៃចយើងងើបឡើងវិញ
យ៉ាងលឿននៅពៃលនៃះ»។
លោកបន្តថា៖«ការងើបឡើង

វិញនូវតម្លៃមៃចនៃះនពៃលនៃះ
ជាសញ្ញាវិជ្ជមនសមៃប់ជំរុញ
ឲៃយកសកិរកម្ពជុាងាកមកពងៃងឹ
បច្ចៃកទៃសនងិការថៃទាំដណំាំ
មៃចនៃះឡើងវិញ»។
បើយោងតាមសារព័ត៌មន

VietnamNewsតម្លៃមៃច
នៅវៀតណាមបានកើនឡើង
ខ្ពសក់ាលពីសបា្តាហ៍មុនធៀបនឹង
ឆ្នាមំនុដោយសារតមៃវូការពីទផីៃសារ
ចិន និងអាជីវកម្មក្នុងបៃទៃស
វៀតណាមមនការកើនឡើង។
លោកNguyenNamHai

បៃធានសមគមមៃចវៀតណាម
(VPA)បានឲៃយដងឹថាកសកិរ
នៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណា្តាល
និងភាគខាងតៃបូងនៃបៃទៃស
វៀតណាមបានលក់មៃចក្នុង
តម្លៃ៤៨០០០ទៅ៥០០០០
ដុង (២,០៨-២,១៧ដុល្លារ)
ក្នុង១គីឡូកៃម។
តម្លៃមៃចកម្ពុជាបានចាប់-

ផ្តើមធា្លាកថ់្លៃចាបត់ាងំពី២០១៨
ដៃលកាលនោះដោយសារការ
ផលតិមៃចនៅលើពភិពលោក
លើសតមៃូវការបៃើបៃស់ដៃល
មនបរិមណរហូតដល់៥០មឺុន
តោនក្នុង១ឆ្នាំខណៈតមៃូវការ
មៃចរបស់ពភិពលោកមនតៃមឹ
រង្វង់៤៥មុឺនតោនប៉ុណ្ណោះ។នៃះ
បើយោងតាមលោកនី។
លោកបានឲៃយដងឹថាបច្ចបុៃបន្ន

មៃចរបស់កម្ពុជាបានពឹងផ្អៃក
លើទផីៃសាររបស់បៃទៃសវៀតណាម
បៃមណ៨០ភាគរយនិងទីផៃសារ
បៃទៃសថៃ១៥ភាគរយ។
លោកបានបា៉ាន់បៃមណថា

ការបៃមូលផលមៃចនៅកម្ពុជា
ឆ្នាំ២០២០នឹងធា្លាក់ចុះមកក្នុង
រង្វង់១៦០០០តោននៅលើ
ផ្ទៃដីដាំដុះសរុបបៃមណ៧
៤០០ហិកតា ខណៈឆ្នាំមុន
កម្ពុជាទទួលផលមៃចចំនួន
២១០០០តោន។
លោកនយិយថា៖«ទនិ្នផល

មៃចរបស់យើងទទលួបានទាប
ជាងឆ្នាំមុនពៃះកសិករមួយ
ចនំនួបានបោះបង់ការថៃទាំចម្ការ
មៃចដៃលមកពីតម្លៃមៃចចុះ
ថោកពៃកនឆ្នាកំន្លងមកហើយ
កតា្តាអាកាសធាតុមិនអំណយ-
ផលល្អដល់ដំណាំបៃភៃទនៃះ
ក៏ជាហៃតុផលនំឲៃយទិន្នផល
ធា្លាក់ចុះផងដៃរ»។
លោកនៃតអងា្គារអ្នកគៃប់គៃង

ទូទៅរបស់កៃុមហ៊ុនK.C.C.V
PlantationCo., Ltdដៃល
ជាកៃុមហ៊ុនដាំដុះនិងនំចៃញ
មៃចបានបៃបភ់្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ថា
តម្លៃមៃចក្នុងសៃុកពិតជាបាន
ហក់ឡើងយ៉ាងខា្លាងំនៅក្នងុរដវូ
បៃមូលផលឆ្នាំនៃះ។
លោកបន្តថា៖«បច្ចបុៃបន្នតម្លៃ

មៃចរបស់កៃុមហ៊ុនលក់រាយ
ក្នុងទីផៃសារក្នុងសៃុកថ្លៃ១,៨០
ដុល្លារក្នុង១កញ្ចប់ដៃលមន
ទម្ងន់១០០កៃមនងិ៨ដលុ្លារ
ក្នុង១កញ្ចប់ដៃលមនទម្ងន់
៥០០កៃម»។
កសិករនិងអ្នកមនទៃពៃយ-

សមៃបត្តិជាចៃើនបានបោះទុន
វិនិយោគដាំមៃចយ៉ាងចៃើន
ស្ទើរតៃគៃបខ់ៃត្តទាងំអស់បន្ទាប់
ពីស្ថិរភាពតម្លៃមៃចជាចៃើនឆ្នាំ។
របាយការណ៍របស់កៃសួង

កសកិម្មរកុា្ខាបៃមញ់នងិនៃសាទ
បងា្ហាញថាការនចំៃញមៃចសរបុ
ទាងំមៃចសម្គាលភ់មូសិាស្តៃនងិ
នៅកៃតបំន់សម្គាលភ់មូសិាសៃ្ត
ចនំនួជតិ៣០០តោនក្នងុតៃមីស
ទី១ឆ្នាំនៃះដោយនំចៃញទៅ
កាន់បៃទៃសជប៉ុនអាលឺ្លម៉ង់
បៃលហៃសុិកហូឡង់បារាំង
អាមៃរិកស្វ៊ីសវៀតណាមរុសៃសុី
អង់គ្លៃសនិងឥណា្ឌា។
របាយការណ៍នៃះឲៃយដឹងថា

កាលពីឆ្នាំ២០១៩ការនចំៃញ
សមៃចបានជាង៣៦៩៣តោន
កើន៥៣,១៧ភាគរយ ធៀប-
នឹងរយៈពៃលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៨
ដៃលមន២៤១១តោន៕LA
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

តម្រវូការឃ្លាងំជួលធ្លាក់ចុះខណៈតម្ល្រនៅថ្ររ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឲៃយតមៃូវការឃ្លាំងជួលស្តុកទំនិញ
ធា្លាក់ចុះខណៈតម្លៃហាក់នៅមិនទាន់មន
ការបៃបៃួលគួរឲៃយកត់សម្គាល់ទៃមកដល់
ពៃលនៃះ។នៃះបើយោងតាមអ្នកជំនញ
វិស័យអចលនទៃពៃយកម្ពុជា។
រហូតមកដល់ពៃលនៃះមិនមនសា្ថាប័ន

ណាមួយបានសិកៃសាពីបរិមណផ្ទៃឃ្លាំង
ជួលនៅកម្ពុជាទៃ។
លោកសំសុខនឿនអគ្គនយកកៃុម-

ហ៊ុនអចលនទៃពៃយ KWសៃនសុខបាន
បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាតមៃូវ-
ការឃ្លាងំជលួបានធា្លាក់ចុះចាប់តាងំពីដើម
ឆ្នាំ២០២០មកដោយសារតៃរដា្ឋាភិបាល
សមៃចបទិអាជវីកម្មលៃបៃងភា្នាល់តាមអន-
ឡាញប៉នុ្តៃអ្វីដៃលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺការរកីរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ដៃលបៃទៃសនីមួយៗ 
បានសមៃចបិទការធ្វើដំណើរនិងដឹក-
ជញ្ជនូទនំញិហៃតុនៃះតមៃវូការឃ្លាងំស្តកុ
ក៏បានធា្លាក់ចុះទៅតាមនោះដៃរ។លោក
បន្តថាតមៃូវការឃ្លាំងជួលមនបរិមណ
ចៃើនកាលពីឆ្នាំមុនដោយភាគចៃើនជួល
ពីសំណាក់វិនិយោគិនបរទៃស(ជនជាតិ
ចិន)និងបៃជាជនក្នុងសៃុកតិចតួច។
លោកថ្លៃងថា៖«ជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឲៃយ

បងា្អាក់ដល់ភាពល្អបៃសើររបស់ទីផៃសារនៃះ

យ៉ាងចៃើន។ការធា្លាក់ចុះពៃលនៃះគឺជាប់
ទាក់ទងនឹងតមៃូវការតៃប៉ុណ្ណោះខណៈ
តម្លៃមិនទាន់មនការបៃបៃួលទៃ»។
ឃ្លាំងជួលតៃូវចៃកចៃញជា២បៃភៃទគឺ

ការជួលដីយកទៅសាងសង់ឃ្លាំងដោយ
ខ្លួនឯងនិងឃ្លាំងជួលដៃលម្ចាស់ទីតាំង
បានរៀបចំឃ្លាំងរួចរាល់។នៃះបើយោង
តាមលោកសុខនឿន។
សមៃប់ភ្នំពៃញនិងបណា្តាខៃត្តនៅជាប់

ភ្នពំៃញដីជលួសមៃប់សង់ឃ្លាងំអាចមន
តម្លៃចនោ្លាះ០,៥ដុល្លារដល់២,៥ដុល្លារ
ក្នុង១ម៉ៃតៃការ៉ៃហើយការជួលភាគចៃើន
មនកិច្ចសនៃយារយៈពៃល៥-១០ឆ្នាំ។
លោកបន្តថាភាពល្អបៃសើរនៃទំនក់-

ទំនងអន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយ
បៃទៃសជាចៃើនលើពិភពលោកពិសៃស
បៃទៃសចិននឹងធ្វើឲៃយកម្ពុជាទទួលបាន
វិនិយោគិនជាចៃើនចូលមកបណា្តាក់ទុន
បន្ទាប់ពីកូវីដ១៩តៃូវបញ្ចប់។លោកថ្លៃង
ថា៖«ខ្ញុំសងៃឃឹមថាពភិពលោកនងឹអាចគៃប-់
គៃងជំងឺនៃះបានក្នុងពៃលឆប់ៗ ហើយ
នៅពៃលនោះនិន្នាការតមៃូវការឃ្លាំងជួល
នឹងមនសម្ទុះឡើងវិញខា្លាំងជាមិនខាន»។
លោកចៃឹកសុខនីមបៃធានសមគម

អ្នកវាយតម្លៃនងិភា្នាកង់ារអចលនវត្ថុកម្ពជុា
បាននយិយថាតមៃវូការឃ្លាងំជលួពតិជា
មនការរអាក់រអួលខ្លះក្នុងអំឡុងការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩ប៉ុន្តៃវាស្ថិតក្នុងកមៃិត

តិចតួចប៉ុណ្ណោះ។លោកបន្តថា វិស័យ
សៃវាកម្មធា្លាក់ចុះមៃនតៃតមៃូវការកន្លៃង
ស្តុកទុកទំនិញគឺនៅតៃមន។លោកបន្ត
ថា៖«វាមនិធា្លាក់ចៃើនទៃពៃះការជលួឃ្លាងំ
គៃតៃងធ្វើកិច្ចសនៃយារយៈពៃលយូរឆ្នាំ»។
លោកបៃប់ទៀតថាតម្លៃឃ្លាងំជលួពៃល

នៃះក៏មិនបានបៃបៃួលដៃរបើធៀបនឹង
មនការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ១៩។
តាមលោកសុខនីមឃ្លាំងជួលដៃល

ស្ថតិក្នងុទីតាងំល្អនងិសមៃបរូរោងចកៃ(ផ្លវូ
វៃងសៃង)មនតម្លៃចនោ្លាះ៨-១៣ដលុ្លារ
ក្នងុ១ម៉ៃតៃការ៉ៃសមៃប់១ខៃចណំៃកតបំន់
ក្នុងកៃុងមនតម្លៃលើសពី១០ដុល្លារ។
លោកលឹមហៃងអនុបៃធានសភា

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីសបា្តាហ៍មុន
បាននយិយថាស្ថរិភាពនយោបាយចៃបាប់
វនិយិោគភាពសមៃបរូបៃបនៃកម្លាងំពលកម្ម
បៃព័ន្ធហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធល្អបៃសើរនិង
ជម្លាះពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចចិន
និងអាមៃរិកនឹងធ្វើឲៃយកម្ពុជាទទួលបាន
វិនិយោគិនបរទៃសកាន់តៃចៃើនបន្ទាប់
ពីជំងឺកូវីដ១៩អាចគៃប់គៃងបាន។
លោកបន្តថាតមៃូវការធនធានមនុសៃស

និងឃ្លាំងស្តុកនឹងមនចៃើននៅពៃលខាង
មុខ។លោកថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំមនជំនឿថាការ-
វិនិយោគនិងការនំចៃញរបស់កម្ពុជាលើ
គៃប់វិស័យនឹងមនកំណើនជាបន្តបន្ទាប់
នៅពៃលអនគត»៕LA

ទកីេងុ សុដីនីៈ កាសៃតstrais-
time របស់សិង្ហបុរីដៃលបាន
ដកសៃង់អត្ថបទផៃសាយបន្តពី
កាសៃតBLOOMBERGបាន
ឲៃយដឹងថាតម្លៃផ្ទះនៅអូស្តាៃលី
បានធា្លាក់ចុះក្នុងខៃឧសភា
សមៃប់លើកទី១ក្នុងឆ្នាំនៃះ
ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការ-
បិទចរាចរណ៍បណា្តាលមក
ពីវីរុសបណា្តាលឲៃយរាលដាល
ដល់សៃដ្ឋកិច្ច។
តម្លៃអចលនទៃពៃយតាមរដ្ឋ

នននិងមធៃយមភាគបានធា្លាក់-
ចុះ០,៥ភាគរយកាលពីខៃ
ឧសភាជាការធា្លាក់ចុះដំបូង
ចាប់ពីខៃមិថុនឆ្នាំ២០១៩។
នៃះបើយោងតាមទិន្នន័យ
CoreLogicដៃលបានចៃញ
ផៃសាយកាលពីថ្ងៃទី១ខៃមិថុន។
ក្នុងចំណមការធា្លាក់ចុះធំៗ 
ការធា្លាក់ចុះនៅទីកៃុងMel-
bourneដៃលតម្លៃបានធា្លាកច់ុះ
០,៩ភាគរយហើយទីកៃុង
Perthធា្លាក់ចុះ០,៦ភាគរយ។
ខណៈពៃលដៃលការធា្លាកច់ុះ

បន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពៃល
កម្ពស់នៃការបទិចរាចរណ៍នងឹ
បង្កើនក្តីសងៃឃឹមថាផលប៉ះពាល់

ដល់ទីផៃសារលំនៅឋានអាចនឹង
ទាបជាងការភ័យខា្លាចពីដំបូង
ដោយលទ្ធផលនៃការធ្វើតៃស្ត
ពិតបៃកដនឹងមកដល់នៅចងុ-
ឆ្នាំនៃះនៅពៃលកញ្ចប់ជំនួយ
តៃវូបានបន្ថយ។បច្ចបុៃបន្នអ្នកខ្ចី
បៃក់ធនគរជតិ៤៣មុនឺនក់
កំពុងផ្អាកបង់សងរយៈពៃល
៦ខៃហើយកម្មករបៃមណ
២,៩លននក់កំពុងទទួល
បៃក់ឧបត្ថម្ភបៃក់ឈ្នួលរបស់
រដា្ឋាភិបាល។
លោកTimLawlessបៃធាន

ផ្នៃកសៃវជៃវនៃកៃុមហ៊ុន
CoreLogicបាននិយយថា៖

«នៅទីបំផុតការជំរុញរបស់
រដា្ឋាភិបាលនឹងវិលតៃឡប់មក
វិញហើយការផ្អាកការសង
បំណុលរបស់អ្នកខ្ចីបៃក់នឹង
ផុតកំណត់»។
លោកបានបន្ថៃមថា៖«ក្នុង

ករណីដៃលមិនមនគោល-
នយោបាយទាំងនៃះ តម្លៃផ្ទះ
អាចស្ថតិនៅកៃមសម្ពាធធា្លាក់
ចុះបន្ថៃមទៀតបៃសនិបើលក្ខ-
ខណ្ឌសៃដ្ឋកិច្ចមិនបានកើន-
ឡើងដល់ចុងឆ្នាំនៃះ។
សកម្មភាពបានកើនឡើង

ក្នុងខៃឧសភាបន្ទាប់ពីទីផៃសារ
អចលនទៃពៃយបានឈានជិត

ដល់ហើយនៅក្នុងខៃមៃសា
នៅពៃលដៃលការតៃួតពិនិតៃយ
លំនៅឋាននិងការដៃញថ្លៃ
សាធារណៈតៃវូបានហាមឃត់
ដៃលជាផ្នៃកមួយនៃវិធានការ
ដៃលតមៃវូឲៃយរសន់ៅមនគម្លាត
គ្នា។ទោះយ៉ាងណាបរិមណ
និងការលក់នៅតៃស្ថិតកៃម
មធៃយមភាគជាបៃវត្តិសាស្តៃ។
រដា្ឋាភបិាលគៃងនងឹបៃកាស

ផៃនការជរំញុសៃដ្ឋកចិ្ចសមៃប់
ឧសៃសាហកម្មសណំង់ដៃលផ្តល់
ការងារបៃហៃល១០ភាគរយ
នៃកម្លាងំពលកម្មរបស់បៃទៃស
អូស្តាៃលី។នៃះបើយោងតាម
របាយការណ៍របស់កាសៃត។
ការពិនិតៃយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អូ-
សៃ្តាលីបាននិយយថា អ្នក
ទិញផ្ទះដៃលទើបសាងសង់ថ្មី
អាចទទួលបានជំនួយយ៉ាង
តិច២០០០០ដុល្លារអូស្តាៃលី
(១៨,២៩០ដុល្លារសិង្ហបុរី)។
កាសៃតអសូ្តាៃលីបានឲៃយដងឹថា
ជំនួយរបស់រដា្ឋាភិបាលនោះ
ជាសាច់បៃក់ដោយផ្ទាល់
សមៃប់ការជសួជលុផ្ទះក៏កពំងុ
តៃូវបានពិចារណាផងដៃរ៕
Straitstimes/RR

ស្តេ ី២នាក់ កំពុងអង្គយុ ជជេក គ្នា នៅតំបន់ បេជំុ ជន ក្នងុទីកេងុសីុដនី។ AFP

តម្ល្រផ្ទះនៅអូស្ត្រលីធ្លាក់ចុះដោយសារការបិទចរាចរណ៍

តម្ល្រម្រចក្រតំបន់សម្គាល់
ភូមិសាស្រ្តហក់ឡើងខ្ពស់



                                                 ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខមិថុនា ឆ្នា២ំ០២០                                                                                                                www.postkhmer.com 

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយ
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោរទំហំដីៈ13mx
24mទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29
មាន02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួតបឹង
ស្នោរទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA  សិ្ថត
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់សិ្ថត
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24mទំហំ
ផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390
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វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទេយានបាសក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្ល្រៈ១៥០០០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាធំទូលយសម្រ្រប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងកេងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្ល្រៈ៤៥០០ដុល្ល្ររ/១ខ្រ

វីឡាLC2លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
បុរីប៉េងហួតឌឹស្តារណេតធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,
ទំហំដី៖5.1មx15ម
តម្ល្រៈ១៥មឺុនដុល្ល្ររ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្ល្រៈ១លនដុល្ល្ររ

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្ល្រៈ៧៥មឺុនដុល្ល្ររ

ខុនដូម្រសុង
ទីតំាង៖កោះពេជេ,សង្កាត់
ទន្លេបាសក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម៉េតេការ៉េ
តម្ល្រៈ១០មឺុនដុល្ល្ររ

Urban Village  
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម៉េតេ
(ចាក់អងេលើ)
ទំហំផ្ទះ៖៤១-៥២ម៉េតេការ៉េ
តម្ល្រៈ១២៧៨១១ដុល្ល្ររ

SkyTreeresidence-CONdO!
ទីតំាង៖ទួលសង្កេជិតអង់
តេនទួលគោក,ទំហំផ្ទះ៖៦១-
៨០.២៨ម៉េតេការ៉េ
តម្ល្រៈ១៣៤២៣៧ដុល្ល្ររ

MOrgANenMAiSON-CONdO!   
ជេយចង្វា, 
ជិតសកលវិទេយាល័យន័រតុន!
ទំហំផ្ទះ៖៣៣-៦៤.៦ម៉េតេការ៉េ
តម្ល្រៈ៧៩៣៨៨ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះAលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
នៅក្នងុបុរីប៉េងហួតឌឹស្តារដាយ
មិនផ្លវូ៦០ម,ទំហំដី៖7មx
22មទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ៣៨៨០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាទោលលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
តម្ល្រៈ៧៥០០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះ
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីអរគីដេរ 
ផ្លវូម៉េដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8មx20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ១១០០ដុល្្លារ/១ខ្រ

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទីតាំង៖នៅក្នុងបុរីអរគីដេរផ្លូវ
ម៉េដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8x20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ៣៨៨០០០ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់ជួល
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីភ្នពំេញថ្មី
សង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖8មx20ម
ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្ល្រៈ១០០០ដុល្ល្ររ/១ខ្រ
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ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចចារ

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចចារ

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ពេកហូ
 តម្ល្រ:់65000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ពេកហូ
តម្ល្រ:51500ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx18.5m
ទំហំផ្ទះ4.5mx12m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោរ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី5.5mx17m
ទំហំផ្ទះ5.5mx26m
ទីតំាង:បុរីជីបមុ៉ង២៧១
តម្ល្រ:510000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:130000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.1mx21.5m
ទំហំផ្ទះ4mx14m
ទីតំាងចំការដូង
តម្ល្រដាក់83000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.2mx23m
ទំហំផ្ទះ4mx16m
ទីតំាង:ចំការដូង
តម្ល្រ:155000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះ2ល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx27m
ទំហំផ្ទះ9mx15m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេរ
តម្ល្រ:់1100000ដុល្ល្ររចរចា 

ផ្ទះល្វ្រងសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី9mx22m
ទំហំផ្ទះ9mx14m
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលសង្កេរ
តម្ល្រ520000ដុល្ល្ររចរចា 

 ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី4.5mx14m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:ប៉េងហួតបឹងស្នោរ
តម្ល្រ:330000ដុល្ល្ររចរចា

លៃខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 
និងសមៃប់ពត៌មានលម្អតិ

089 888 366, 089 888 277 
089 888 377, 089 888 755



ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈអពំើហងិស្ា
និងការលួចប្លន់កាលពីថ្ង្-
អង្គារបានរាលដាលរហតូដល់
ទីក្ុងជាច្ើនបន្ថ្មទៀតនៅ
អាម្រិកខណៈប្ធានាធិបតី
លោកដូណាល់ត្ំបាន
ប្ឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាង-
ក្តៅគគុកចំពោះការប្ើប្ស់
កម្លាំងយោធានៅខាងក្
ស្តវិមនដើម្បីបំប្កក្ុម
អ្នកធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី
ប្ឆាំងអយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍
នៅអាម្រិកនាព្លបច្ចុប្បន្ន។
នៅព្លបាតុកម្មជាបន្ត-

បនា្ទាប់ក្នុងជំនាន់មួយបាន
នាំឲ្យមនការជួបជុំតវ៉ាចម្ុះ-
ជាតិសាសន៍និងដោយសន្តិ-
វិធីយ៉ាងច្ើនសន្ធឹកសនា្ធាប់
នៅតាមដងផ្លវូកាលពីសបា្តៅហ៍
មុនប៉ុន្ត្ការធ្វើបាតុកម្មរាល់-
យប់បានឈានទៅរកការ-
បំផ្លិចបំផ្លាញដោយទាំងក្ុម-
សកម្មជននិងមន្ត្ីបានស្តី-
បន្ទាសទៅលើក្ុមជនអន្ធ-
ពាលទាំងនះ។
ហាងលក់ទំនិញខ្លះនៅក្នុង

ចំណោមហាងលក់ទំនិញជា-
ច្ើន នៅក្នុងទីក្ុងញូវយ៉ក
នៅតាមផ្លូវនានាត្ូវបាន
កម្ទ្ចកាលពីថ្ង្ចន្ទនៅក្នុង
នះមនទង់ជាតិធំៗផងដ្រ
ខណៈមន្ត្ីប៉លូសិ៤នាក់ផស្ង្-
ទៀតបានត្វូគប្់កាភំ្លើងនៅ
ក្នុងទីក្ុងអ្សធីឡូវីសដ្ល
បានបង្កឡើងដោយសារភាព-

តានតឹងពូជសាសន៍យ៉ាងយូរ
នៅអាម្រិកនះ។
ប៉ុន្ត្មនការថយចុះទៅវិញ

នៅក្នុងទីក្ុងមីននៀប៉ូលិស
ជាទីដ្លការបះបោរ បាន
ចាប់ផ្តើមកើតឡើងបនា្ទាប់ពី
ការសា្លាប់របស់លោកGeorge-
Floydកាលពីថ្ង្ទី២៥ខ្-
ឧសភាកន្លងទៅជាបុរសជន-
ជាតិអាម្រិកស្ប្កខ្មៅម្នាក់
គ្មៅនអាវុធនៅក្នុងដ្ដ្លត្ូវ
បានគ្មុជក្បាលនៅលើដីជិត
៩នាទីនៅក្មជង្គង់របស់
ប៉លូសិសប្ក្សម្នាក់ដល្មនិ
បានអើពើចំពោះការអង្វរសុំ

ទុកជីវិតឲ្យលោកនះទ្។
នៅក្នុងទីក្ុងវ៉ាសុីនតោន

វិញប៉ូលិសសហព័ន្ធកាលពី-
ថ្ង្ចន្ទបានបាញ់គ្ប់កាំភ្លើង
កស៊ូនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្ន្ក
យ៉ាងសាហាវទៅលើហ្វូង-
បាតកុម្មដោយសន្តិវធិីមយួនៅ
កន្ល្ងសួនច្បារឡាហា្វាយីតទី
នៅខាងក្សត្វមិនដោយ
បានបើកផ្លវូឲយ្លោកដូណាល-់
ត្ំដើរឆ្លងកាត់ទៅកាន់ព្ះ-
វិហារប្វត្តិសាស្ត្មួយដ្ល
បានធ្វើឲយ្ខចូខាតកាលពីយប់
ថ្ង្អង្គារ។
ដោយនឹកស្ម្ដល់កាល-

ពីអាម្រិក បានគ្ប់គ្ងប្-
ទ្សអុីរា៉ាក់ក្ុមយោធាឧទ្ធ-
ម្ភាគចក្បានហោះសំកាំងពី
លើហ្វងូបាតកុរនៅក្នងុទីបជ្ុ-ំ
ជនទីក្ុងវ៉ាសុីនតោនខណៈ
ក្មុអ្នកតវ៉ាបានយកដំឥដ្ឋគប់
យ៉ាងទ្ហងឹពញ្ទីក្ងុដល្
ពកួគ្បានផ្គើនទៅនងឹការដាក់
បម្មគោចរ។
លោកត្ំបានថ្ល្ងនៅលើ

គ្ហទពំរ័ធ្វីធើរជុំវញិការឆ្លើយ-
តបនៅក្ងុវ៉ាសុនីតោនដោយ
ចោទប្កាន់ម្ដឹកនាំទីក្ុង-
ញូវយ៉កពីបទបង្កសកម្មភាព-
ឧក្ិដ្ឋកម្ម៕AFP/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈក្សួងការពារ-
ជាតិអាម្រិកបានថ្ល្ងកាលពី-
ថ្ង្អង្គារថា ខ្លួនបានទទួលសំណើ
របស់ប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូងសុំបង់ថ្ល្
ចណំាយសមប្់ពលរដ្ឋករូ៉្ទាងំអស់
ដល្បានធ្វើការឲយ្កងកម្លាងំអាមរ្កិ
នៅករូ៉(្USFK)សប្ពល្ការចរចា
អំពីការបង់ថ្ល្ការពារជាប់គំងនះ។
បុគ្គលិកន្កងកម្លាំងអាម្រិក

ប្ហ្ល៤ពាន់នាក់ ត្ូវបានអនុ-
ញ្ញាតឲ្យឈប់សម្កគ្មៅនប្ក់ខ្
ដោយបានចាប់ផ្តើមពីថ្ង្ទី១ខ្មស្ា
ស្បព្លភាពជាប់គំងនៅក្នុងការ-

ចរចាបានអសូបនា្លាយពល្យរូដើមបី្
ដោះស្យកិច្ចព្មព្ៀងវិធានការ
ពសិស្ថ្មីមយួ(SMA)ដល្បានចង្
ថាតើកូរ៉្ខាងត្បូង នឹងត្ូវចំណាយ
ប្ក់ប៉ុនា្មៅនសម្ប់ការរក្សាទុកកង-
កម្លាងំUSFKចនំនួ២៥៨៥០០នាក់
នៅទីនះ?
ក្សួងការពារជាតិអាម្រិកបាន

ថ្ល្ងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មន
មួយថា៖«ក្សួងការពារជាតិ បាន
ទទួលសំណើរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉្
(ROK)សុំបង់ថ្ល្ចំណាយសម្ប់
ពលរដ្ឋកូរ៉្ខាងត្បូងទាំងអស់ដ្ល

បានធ្វើការកងកម្លាំងអាម្រិកនៅ
កូរ៉្(USFK) នៅចុងឆា្នាំ២០២០»។
ក្សួងនះបានថ្ល្ងបន្ថ្មទៀតថា
ប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូងនឹងផ្តល់ប្ក់
ជាង២០០លានដុលា្លារសម្ប់
បុគ្គលិកកូរ៉្ទាំងអស់។
ក្សួងការពារជាតិអាម្រិកបាន

បន្ថម្ទៀតថា៖«ពលរដ្ឋកូរ៉្ដល្បាន
ធ្វើការកងកម្លាងំអាម្រកិUSFKបាន
រំពឹងថាបុគ្គលិកពលរដ្ឋកូរ៉្ខាងត្បូង
ទាងំអស់នងឹវលិតឡ្ប់ទៅធ្វើការវញិ
មិនឲ្យហួសពីពាក់កណា្តាលខ្មិថុនា
ន្ះទ្»៕Yonhap/SK
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លោកចូអុ៊ង-សិុកប្រធានសហជីពកម្មករកូរ៉្រខាងត្របូងកោរសក់នៅក្នងុការតវ៉ាមួយ។Yonhap

ក្រមុអ្នកតវ៉ានំាគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានឡាហ្វាយីតទីនៅពីមុខស្រតវិមានក្នងុក្រងុវ៉ាសីុនតោន។AFP

កងសន្តិសុខប្រកាសប្រប់ជនរូ៉ហីុងយ៉ាឲ្រយការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។AFP

មន្ទី របញ្ចកោណ ទទួល  សំណើសំុ បង់ថ្លៃចំណាយ សមៃប់ពលរដ្ឋកូរ៉ៃ ដៃលធ្វើការឲៃយUSFK

អពំើ ហិងៃសារ លដាលនៅUS ខណៈ លោក តៃំ 
បៃឈម ការរិះគន់ចំពោះកា របៃ ើកម្ ំងយោធា

ជនភៀស ខ្លនួ រូ៉ ហីុ ង យ៉ាដំបូង
ស្ប់ ដោយ ស រជំងឺកូវីដ១៩   
ក្នុង  ជំរំ បៃទៃសបង់ក្ា ដៃស 
ក្រុងដាកា្កាៈ មន្ត្ីម្នាក់ បាន

ថ្ល្ងកាលពីថ្ង្អង្គារថាបុរស
មនវយ័៧១ឆា្នាំម្នាក់បានកា្លាយ
ជាជនរ៉ូហុីងយ៉ាដំបូង ដ្ល
បានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀស-
ខ្លួនយ៉ាងធំល្វឹងល្វើយនៅក្នុង
បទ្ស្បង់កា្លាដស្បានសា្លាប់
ដោយសារការឆ្លងវីរុសផ្លវូដង្ហើម
កូរ៉ូណាប្ភ្ទថ្មីដ៏ចម្ល្កន្ះ។
ក្មុអ្នកជនំាញសខុាភិបាល

បានពម្នតាងំពីយរូហើយថា
ការសា្លាប់ដោយសារវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាមយួន្ះអាចឆ្លង
រាលដាលនៅពាសព្ញជំរំធំ
ល្វឹងល្វើយបានសាងសង់ខ្ទម
ដោយឫស្សីរខ្ករខាកមន
ជនភៀសខ្លួនរស់នៅជិត-
១លាននាក់ដ្លបានរត់-
ភៀសខ្លួនច្ញពីប្ទ្ស-
កប្រ្ខាងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាងំពី
មនការបង្ក្បដោយយោធា

កាលពីឆា្នាំ២០១៧កន្លងទៅ។
លោកតូហាប៊ូយ៉ាន់ជាមន្ត្ី

សខុាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅ
ក្នុងស្ុកបាហ្សារ បានថ្ល្ងថា
បរុសម្នាក់នះបានសា្លាប់កាល
ពីថ្ង្អាទិត្យ និងការអះអាង
បន្ថ្មអំពីការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា
នះថាជាមលូហត្ុនះបាន
កើតឡើងកាលពីយប់ថ្ង្ចន្ទ។
លោកម៉ូហាមម៉្ដស្សាហ្វី

ជាគ្ូបង្ៀននៅសាលារ៉ូហុងី-
យ៉ាម្នាក់ និងជាអ្នកក្ប្រខាង
នៅក្នុងជំរំទាំងនះបាននិ-
យយថាបុរសម្នាក់នះបាន
ឈឺយូរហើយដោយសារ
សម្ពាធឈាមខ្ពស់នងិមនជំងឺ
ខ្សាយក្លៀនប្ចាំកាយ។
លោកស្សាហ្វីបានប្ប់

AFPថា៖«គ្មៅននរណាម្នាក់ដងឹ
ថាគត់ឈឺដោយសារជំងឺ-
កូវីដ១៩ទ្»៕AFP/SK



ក្រងុបាកដាដៈ  យោ ធា អុរី៉ាក ់
បាន ថ្លែង ថា  កង កម្លាំង សន្តិ-
សខុ អុរី៉ាក ់កាល ព ីថ្ងែ អង្គារ  បាន 
ធ្វើ យុទ្ធ នា ការ វាយ លុក ទែង់-
ទែយ ធំ មួយ  ដើមែបី បង្កែប ទៅ 
លើ កែុម យុទ្ធ ជន រដ្ឋ អ៊ិ ស្លាម   
(IS)នៅ ក្នុង ខែត្ត គឺរ គុក  និង 
សឡា ហ៊ូ ឌីន ។ 

 លោក យ៉ា ហៀ  រ៉ា ស៊ូល  ជា 
អ្នក នាំ ពាកែយ នែបែមុខ  មែ បញ្ជា-
ការ កង កម្លាំង អុីរ៉ាក់  បាន ថ្លែង 
ក្នុង សែចក្តី ការណ៍ ថា  កង-
កម្លាំង សន្តិ សុខ ដែល គាំទែ 
ដោយ អុីរ៉ាក់  និង យន្ត ហោះ-
ចមែបាំង ចមែុះ អន្តរ ជាតិ  បាន 
បញ្ជនូ ទៅ នៅ ពែលពែកឹ ពែលមឹ  
នៅ តាម ផ្លវូ ៥ កន្លែង  ដើមែប ីធានា 
ដល់ តំបន់ គា្មាន មនុសែស រស់ នៅ  
នងិ តបំន ់អសន្ត ិសខុ មយួ ចនំនួ  
ទៀត ដែ ល ស្ថិត នៅ ចន្លាះ ខែត្ត 
ទាំង២នះ ។ 

 លោក រ៉ា ស៊ូល  បាន ថ្លែង ថា  
រហូត មក ទល់ ពែល នែះ  កង-
កម្លាំង សន្តិ សុខ អុីរ៉ាក់  បាន 
សម្លាប់ យុទ្ធ ជន រដ្ឋ អ៊ិ ស្លាម IS-
២នាក់  ហើយ បាន បំផ្លាញ 
កន្លែង លាក់ ខ្លួន ៣ កន្លែង  របស់ 
ពួក គែ  និង រូង កែម ដីមួយ 

ចំនួន   ទៀត  រួម មន ការ បំផ្លាញ  
រថ យន្ត បង្កែ គែប់ មីន  គែប់ 
រំសែវ  និង អាវុធ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
ផែសែងៗ  ទៀត  ។ 

 លោក បាន បន្ថែម ទៀត ថា  
នាយក រដ្ឋ មន្តែី អុីរ៉ាក់ លោក  
ម៉ូស្តា ហ្វា  អាល់- កា ឌី មី  ដែល 
លោក ក៏ ជា បែមុខ មែ បញ្ជា ការ 
កង កម្លាងំ អុរី៉ាក ់ បាន ធ្វើ ទសែសន- 
កិច្ច  ទៅ កាន់ ទី ស្នាក់ការ នែ ទី- 
បញ្ជាការ បែតិបត្តិការ រួម  នៅ 
ក្នុង ខែត្ត គឺរ គុក  ដែល មន 
ចម្ងាយ បែហែល ២៥០ គី ឡូ - 
ម៉ែតែ  ពី រដ្ឋធានី បាក ដាដនែ  

អុរី៉ាក ់ភាគខាង ជើង  ហើយ បាន 
រៀប ចំ កិច្ចបែជុំ បនា្ទាន់ មួយ  ជា- 
មួយ កែុម មែ បញ្ជា ការ  ដើមែបី ធ្វើ 
យទុ្ធនា ការ វាយ លកុ ទែង ់ទែយ 
ធំ នៅ ទី នះ ។ 

 លោកយ៉ា ហៀ   រ៉ាស៊ូល  បាន 
ថ្លែង ទៀត ថា  យុទ្ធ នា ការ វាយ-
បែហរ ទែង់ ទែយ ធំនែះ   តែូវ 
បាន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង  ដើមែបី នាំ 
ស្ថិរភាព  និង សន្តិ សុខ នៅ ក្នុង 
តំបន់  ដែល  កាល  ព ែល ថ្មី ៗ  នែះ  
គឺជាទីកន្លែងអំណោយ ផល 
សមែប ់ កែុម យុទ្ធ ជនសកម្ម - 
បែយុទ្ធ  IS ៕Xinhua/SK

លោកម៉ូស្តាហ្វាអាល់-កាឌីមី(កណ្តាល)ប្រជុំជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអុីរ៉ាក។់AFP
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កងកម្លាំងសន្តិសុខធ្វើយុទ្ធនាការវយលុក-
ទ្រង់ទ្រយធំប្រឆ ងំក្រុមរដ្ឋអិ៊ស្លាមន អីុរ៉ាក់

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរុសសកលកើនឡើង...
តពីទំព័រ១...អង្គការ សុខ- 

ភាព ពិភព លោក (WHO) 
បាន ថ្លែង ថា  បែព័ន្ធ ថែ ទាំ សុខ - 
ភាព នៅ ទូ ទាំង អាមែរិក ឡាទីន 
បាន ទទលួ អ្នក ជងំ ឺចែើន ហសួ- 
ពែក  ខណៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
ដោយ សរ វីរុស នែះ  នៅ ក្នុង 
បែទែស បែសុីល  បាន កើន- 
ឡើង ជិត ៣មឺុន នាក់ ហើយ  ។ 

ការ ពែមន ពី អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក  បាន កើន- 
ឡើង  ខណៈ ទី ភា្នាក់ងរ UN នែះ 
បាន ចែញ គោល ការណ ៍ណែនា ំ
ថ្មី សមែប់ កែុម ហ៊ុន អាកាស - 
ចរណ៍ ដែល រង ការ ប៉ះ ពាល់ ពី 
ជងំ ឺរត តែបាត  ដែល លាត តែ ដា ង  
ពី ការ ហោះហើរ ដែល ទំនង ជា 
នឹង កើត ឡើង  នៅ ពែល យន្ត - 
ហោះ ដឹក អ្នក ដំណើរ ចាប់ ផ្តើម 
ដំណើរ ការ ល្អ ឡើង វិញ នះ ។ 
ការ កើន ឡើង អ្នក ជងំ ឺនៅ ទទូាងំ 
អាមែរកិឡាទ ីន   បាន កើត ឡើង  
ខណៈ ផ្នែក ជា ចែើន នែ ពិភព - 
លោក  វិល តែឡប់ ទៅ រក ភាព- 
ធម្មតា វិញ  កែយ ពី មន ការ- 
រឹត តែបិត ទៅ លើ ជីវិត បែចាំ  ថ្ងែ 
អស់ ជា ចែើន សបា្តាហ៍  ដែល 

បាន ធ្វើ ឲែយ  ប៉ះពាល់ សែដ្ឋ កិច្ច 
យ៉ាង ខា្លាំង  និង មនុសែស រប់ - 
លាននាក់  គា្មាន ការងរ ធ្វើ ។ 

សលា រៀន  អាង ហែល ទឹក 
រង្គសល  និង ទី កន្លែង ទែស- 
ចរណ ៍ជា ចែើន ទៀត  បាន ចាប-់ 
បើក ឡើង វិញ នៅ អឺរ៉ុប  ខណៈ 

ទ្វីប នែះ  បន្ត បន្ធូរ បន្ថយ ការ- 
បទិបែទែស  ថ្វ ីបើ មន ការគរំម  
អំពី រលក នែ ការ ឆ្លង ទី២ក្តី  ។ 

បច្ចុបែបន្ន  ជំងឺ រត តែបាត នែះ 
បាន ឆ្លង ទៅ មនុសែស យ៉ាង តិច    
៦,២ លាន នាក់  ចាប់ តាំង ពី 
បាន កើត ឡើង នៅ ក្នងុ បែទែស- 

ចិន   តាំង ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។
លោក បែធាន គែប ់គែង ស្ថាន- 

ភាព គែ អា សន្ន របស់ អង្គការ 
សខុភាព ពភិព លោក(WHO) 
មីឆែល  រីអាន បានថ្លែង ថា  
បែទែស ៤ ក្នងុ ចណំោម ១០ នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក  ដោយ មន 

ចំនួន អ្នក ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូ ណា ថ្មី 
ចែើន ជាង គែ បំផុត កាល ពី ថ្ងែ - 
ចន្ទ  គឺ នៅ អា មែ រិក ឡា ទីន ។ 

បែទែស បែសុលី   ប៉ែរ ូសុលី ី 
និង មុិកសុិក  កំពុង ជួប បែទះ 
ការ កើន ឡើង បែចាំ ថ្ងែ ចែើន- 
បំផុត  ខណៈ ចំនួន ឆ្លង នះ  
កពំងុ កើន ឡើង  នៅ ក្នងុ បែទែស 
អាហែសង់ ទីន  បូ លីវី  កូឡុំប៊ី  និង 
បែទែស ហែទី ។ 

អាមែ រកិ ឡាទនី  បាន ធ្វើ តែស្ត 
រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា 
ជាង ១ លាននាក់  និង បាន កត់ 
អ្នក ស្លាប់ ជាង ៥មឺុន នាក់ ។ 

បែទែស បែសុីល  បាន រយ- 
ការណ៍ ថា  មន អ្នក ឆ្លង ជាង 
ពាក ់កណា្តាល នែ ករណ ីឆ្លង នះ  
និង ៦០ ភាគ រយ នែ ចំនួន អ្នក- 
ស្លាប់ នះ ដែរ។

  ទោះ បជីាយ៉ាង  ណា ក ៏ដោយ 
ក ៏ អភបិាល កែងុ រយីោដហឺែសែនែរ៉ ូ
បាន បែកាស កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ ថា  
កែុង ទែសចរណ៍ ដ៏ ពែញ និយម 
នែះ  នឹង ចាប់ផ្តើម បន្ធូរ បន្ថយ 
វធិាន ការ បទិ ជា បណ្តើរៗ ដោយ 
ចាប់ ផ្តើ មកាល ពី ថ្ងែ អង្គារ គឺ 
ចាប ់ផ្តើម បើក កន្លែង គោរព បជូា  

និង កន្លែង កីឡា ហែល ទឹក    
ឡើង វិញ ។ 

បែទែ សមិុក សិុក  ក៏ បាន ចាប់- 
ផ្តើម បើក ឡើង វិញ កាល ពី ថ្ងែ 
ចន្ទ  ដោយ ធ្វើ ឲែយ ឧសែសាហកម្ម 
រថយន្ត  វ៉ែ ន នងិ សណំង ដណំើរ- 
ការ ឡើង វិញ  ថ្វី បើ បែទែស នែះ  
បាន កត់ តែ ថា  មន អ្នក ស្លាប់ 
ជាង ១ មឺុន នាក់ក្តី។ 

លោក រីអាន  បាន ពែមន ថា  
តំបន់ នែះ  បែឈម នឹង ការ - 
បែយុទ្ធ បែឆំង នឹង វីរុស នែះ    
យ៉ា ង ខា្លា ំង កា្លា   នៅ ក្នុង ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍ ខា ង មុខ នែះ ។ 

លោក  បាន ថ្លែង ថា ៖ «ខ្ញុំ មិន 
ជឿ ថា  យើង ឈាន ដល ់ចណំចុ 
កពំលូ នែ ការ ឆ្លង វរីសុ នែះ ហើយ 
នៅ តែឹម ចំណុច នែះ  ខ្ញុំ មិន អាច 
បា៉ាន់ ស្មាន់ ថា  យើង នឹង ឈាន 
ដល់ នះ ទែ »។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
នៅ អឺរ៉ុប  បែទែស ជា ចែើន  បាន 
ចាប់ ផ្តើម បន្ធូរ បន្ថយ ការ បិទ 
បែទែស  ដោយ កែើន រំ ឭក ឲែយ 
មន  ការ បែុង បែយ័ ត្ន   កែយ - 
ជងំ ឺរត តែបាត នែះ  ធ្វើ ឲែយ    សែដ្ឋ កចិ្ច  
ធា្លាក់ចុះ យ៉ាងខា្លាំង   ៕AFP/PSA

ពលរដ្ឋបូលីវីដ្រលជាប់ត្រលតោលនៅក្នងុជំរំបណ្តាះអាសន្ននៅមុខស្ថានកុងសុ៊លបូលីវីនៅក្រងុសន់ត្រយាហ្គោ។AFP



ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ :  «ឆ្ងាយដាច់អា-
ល័យ»ដែលជាអត្ថបទភាពយន្ត
ខ្លីរបស់អ្នកដកឹនាំរឿងកនុនងិ
អ្នកនិពន្ធអត្ថបទលោកលី
ប៉ូឡែនបានឈ្នះពានរង្វាន់
នៅក្នងុកម្មវធិីSGIFFSouth-
eatAsianShort Film-
Grant(SEA-Shorts)រៀបចំ
ឡើងនៅបែទែសសងិ្ហបរុីដោយ
មានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នក
ដឹកនាំភាពយន្តមកពីបែទែស
កម្ពជុាថែវៀតណាមហ្វលីពីនី
មា៉ាឡែសុីឥណ្ឌូនែសុីនិងសិង្ហ-
បុរីផ្ទាល់តែម្តង។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវធិីSEA-

Shortsតែងជែើសរីសនិង
ផ្តល់រង្វាន់ដល់អត្ថបទរឿងកុន
ខ្លីចនំនួ២ដែលបង្កបអ់ត្ថនយ័
នងិខ្លមឹសារសង្គមនវូទកឹបែក់
៥ពាន់ដុល្លារដើមែបីផលិតអត្ថ-
បទពានរង្វាន់ឲែយចែញជាកុន។
រឿង «ឆ្ងាយដាច់អាល័យ»

និយាយអំពីខែសែជីវិតប្តីបែពន្ធ
វ័យក្មែងជនជាតិដើមភាគតិច
រៀបចំបង្វែចចែញដណំើរផែសង-
ពែងពីតំបន់ពែភ្នំទៅកាន់
ទកីែងុបនា្ទាប់ពីតបំន់ពែជមែក
របស់ពួកគែតែូវកាប់ឆ្ការដោយ
គមែងអភិវឌែឍន៍មួយ។
អ្នកដឹកនាំកុនលី ប៉ូឡែន

សរសែរសាច់រឿងនែះចាប់-
តាំងពីឆ្នាំ២០១៧កែយពី
លោកបានស្វែងយល់ចែបាស់

និងចំណាយពែលរស់នៅជា-
មួយសហគមន៍ជនជាតិភាគ-
តិចនៅភាគខាងជើងនែបែ-
ទែសនាពែលកន្លងមក។
អ្នកដឹកនាំដែលទើបទទួល

បានពានរង្វាន់ SEA-Shorts
រូបនែះបានលើកឡើងថា៖
«អាចនយិាយបានថាធម្មជាតិ
នែតបំនព់ែនោះបានរញុចែន
ចិត្តរបស់ខ្ញុំឲែយសរសែររឿងនែះ
ឡើង។ចែតនារបស់ខ្ញុំទៅលើ
ការសរសែរសាច់រឿង ឆ្ងាយ
ដាច់អាល័យគឺដោយសារខ្ញុំ
ឃើញយុវវ័យជំនាន់កែយ
កំពុងវិវត្តន៍ជីវិតរបស់គែចែញ
ឆ្ងាយពីអំណោយនែធម្មជាតិ
ដែលផ្តល់ឲែយមនុសែសជាតិ»។
លោកបន្តទៀតថា៖«សង្គម

របស់យើងមានទំនោរចែើន
ទៅលើសមា្ភារនិយម។ប៉ុន្តែវា
គ្មានអ្វីខុសឆ្គងទៅលើទសែសនៈ
មយួនែះទែគែនត់ែនៅចណំចុ
ណាមួយនោះយើងតែវូតែដឹងពី
ពែំដែននែតមែូវការរបស់យើង
ហើយគរួតែមានទនំលួខសុតែវូ
ទៅលើការអភិរកែសធម្មជាតិវិញ។
បើគ្មានធម្មជាតិផែនដីក៏មិន
អាចរស់បានដែរ»។
នៅពីកែយភាពជោគជ័យ

ប៉ូឡែនជួបបែទះបញ្ហាធំមួយ
ផ្នែកថវិកាផលិតកុនពែះកុន
នែះមិនអាចរកចំណូលបាន
ចែើនដូចកុនផែសាយពាណិជ្ជ-
កម្ម។សំណាងល្អដែលមាន
គមែងបរទែសជាចែើនផ្តល់

ថវិកាតាមរយៈការបែកួតបែជែង
ដើមែបីផ្តល់លទ្ធភាពឲែយផលតិករ
អាចផលិតកុនដែលពួកគែសរ-
សែរឡើងមកបាន។
រំឭកទៅអតីតកាលរបស់

បូ៉ឡែនមិនបែថា្នាការងរផលិត-
កុននិងអ្នកសរសែរអត្ថបទ
ភាពយន្ត ដូចអ្វីដែលលោក
កំពុងធ្វើសព្វថ្ងែនែះទែ។
កាលនៅរៀន អតីតនិសែសិត

ពែទែយរូបនែះ ចូលចិត្តអាន
សៀវភៅនិងមើលរឿងភាព-
យន្តបែភែទថតកែស្ទូឌីយោ
នៅក្នុងបណា្ណាល័យនែវិទែយា-
សា្ថានបារាំង។
ចណំលូចតិ្តពសិែសនែះបាន

ធ្វើឲែយលោកបោះបង់ការសិកែសា
និងក្ដីសុបិនជាវែជ្ជបណ្ឌិតនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១២ហើយចាប់-
ផ្តើមដំណើរជីវិតជាអ្នកផលិត
កុនតាមរយៈការស្វ័យសិកែសា
ដោយខ្លួនឯង។
លោកលី ប៉ូឡែន បានបន្ត

ទៀតថា៖«ខ្ញុំជាអ្នកផលិតកុន
ឯករាជែយមា្នាក់។ការចាប់ផ្តើម
ផលិតកុនរបស់ខ្ញុំគឺកើតចែញ
ពីការមើលរឿងកុនរបស់block-
busterនិងកុនខ្លីបែបផែសាយ
ពាណិជ្ជកម្មជាពិសែសកុន
ប៉ែកអរឺ៉បុ។ទន្ទមឹនងឹនែះដែរខ្ញុំ
ចូលចិត្តការផែសងពែង រុករក
បទពិសោធថ្មីនៅកន្លែងថ្មីហើយ
ចូលចិត្តសា្តាប់ការនិទានរឿង
របស់នែជីវិតពិតរបស់បុគ្គល
មា្នាក់ៗ ។បែបនែះខ្ញុអំាចសន្មត
បានថាខ្ញុំអាចសរសែរសាច់-

រឿងនិងផលិតកុនបានតាម
រយៈការមើលរឿងកនុនងិការ-
សង្កែតទៅលើជវីភាពពតិរបស់
បែជាពលរដ្ឋ»។
មកដល់ពែលនែះលោកលី

ប៉ូឡែនផលិតកុនបាន៧រឿង
និងរឿងកុនឯកសារមួយចំ-
នួន។កុនទាំងនោះធ្លាប់បាន
បញ្ចាំងនិងបានឈ្នះរង្វាន់
ទាំងក្នុងនិងកែបែទែស។
ក្នងុឆ្នាំ២០១៥រឿងចណំង

ចមែុះពណ៌ដែលនិយាយពី
មិត្តភាពដ៏ជែលជែនានាទី-
ចុងកែយក្មែងសែីមានជំងឺ-
មហារកីនងិមតិ្តភក្ដិជាអ្នកលក់
ផ្កាម្លិះតាមចិញ្ចើមថ្នល់ បាន
ឈ្នះពានរង្វាន់ចំណាត់ថា្នាក់
លែខ១ក្នងុកម្មវធិីTropfest-
SEAនៅបែទែសមា៉ាឡែសុី។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧រឿងខា្នាតខ្លី

របស់លោក១ទៀតគរឺឿងទកឹ
កែហមក៏ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លែខ
១ក្នុងកម្មវិធីមហោសែពជាតិ-
ភាពយន្តខា្នាតខ្លី។
ក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំកុន

រឿង ដែលធ្វើឲែយលោកដក់ចិត្ត
ខា្លាំងគឺវណ្ណកម្មទី ២ មាន
ចំណងជើងថា «អុីវា៉ា»ដែល
បង្ហាញអំពីក្មែងសែីតូចមា្នាក់
បានជួយសង្គែះសត្វឆ្កែជាទី
សែឡាញ់របស់នាងពីការ-
ចាប់យកទៅធ្វើម្ហូប។
ទៅថ្ងែអនាគតផលិតករវ័យ

ក្មែងលោកលីប៉ូឡែននៅតែ
បន្តផលតិកនុនងិមានគមែង

ផលិតភាពយន្តខា្នាតវែងនៅ
ក្នុងរយៈពែល២-៣ឆ្នាំខាង
មុខនែះ។
យា៉ាងណាមិញផលិតកររូប

នែះ រីករាយនឹងសុភមង្គល
ជាមួយអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើ
ក្នុងខែសែជីវិតជាអ្នកផលិតកុន
ដចូសព្វថ្ងែនែះទោះបីជាលោក
មិនអាចរកបែក់ចំណូលចែើន
ពីការផលិតកុនក៏ដោយ។
ផលតិករវយ័ក្មែងលីប៉ឡូែន

បានលើកឡើងថា៖ «ភាព-
ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ មិនមែនការ-
បង្កើតលយុឲែយបានចែើនទែតែ
ជាការបង្កើតឲែយមានការផ្លាស់-
ប្តូរផ្នត់គំនិតក្នុងសង្គមជាការ-
ពិតកុនអាចមានឥទ្ធពិលផ្លាស់-
ប្តរូការគតិនងិការបែពែតឹ្តរបស់
បុគ្គលមា្នាក់ៗ ហើយការផ្លាស់-
ប្តូរនែះនឹងពាំនាំការផ្លាស់ប្តូរថ្មី
ទៅកាន់សង្គមផងដែរ។តាម
រយៈការផលិតកុននែះខ្ញុំមាន
ឱកាសបានបង្ហាញពិភពលោក
នូវរឿងរា៉ាវដែលកើតមានក្នុង
សង្គមកម្ពុជា»។
រឿងឆ្ងាយដាច់អាល័យនឹង

ចាប់ផ្តើមថតឆប់ៗក្នុងឆ្នាំនែះ
តែម្តងតួអង្គនិយាយជាភាសា
ព្នង(ជាភាសាជនជាតិដើម)
មានរយៈពែលបែហែល៣០
នាទី។ទសែសនកិជនអាចមើល
ភាពយន្តកុនខា្នាតខ្លីរបស់លោក
ប៉ូឡែន បាននៅលើយូធូប
ដោយគែន់តែវាយឈ្មាះនិង
ចំណងនែរឿង៕
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ក្រងុបាងកក:ដើរត្រេតត្រេត
ជុំវិញផ្ទះន្រេសំណង់អនាធិ-
បត្រេយ្រេយរបស់ខ្លួនដ្រេលតូច
ចង្អៀតស្ទើរត្រេរកកន្ល្រេងឈរ
មិនបានលោកថាណាផាត
ណូយឌីនិងភរិយាផាផាសន
បានច្រេករំល្រេកមីសប្រេបុរសធម៌
ជាមួយកូនប្រេុសនិងបារម្ភពី
ការចណំាយខ្ពស់ខណៈករូ៉ណូា
បន្ដរុញច្រេនកំណើនន្រេភាព-
ក្រេីក្រេថ្រេកាន់ត្រេជ្រេ។
ក្រេមពិតានកម្ពស់១ម៉្រេត្រេ

២តឹកមនុស្រេសធំត្រេូវលុតជង្គង់
ដើរក្នុងបន្ទប់ផ្ទះដ្រេលកន្ល្រេង

ដ្រេកកន្ល្រេងទទួលភ្ញៀវនិងផ្ទះ-
បាយរួមគ្នាត្រេ១។
បរវិ្រេណផ្ន្រេកខាងក្រេមមាន

បពំង់ទយុោសម្រេប់ផ្កត់ផ្គង់ទកឹ
និងកម្រេលប្រេតុងរាបស្មើជា
កន្ល្រេងដំាបាយជាបរិវ្រេណវាយ-
លុកដោយកណ្ដុររកចំណី។
អ្នកស្រេីផាផាសនបានបាត-់

បង់អាជពីជាអ្នកមា៉ាស្រេសាខណៈ
ថ្រេបិទ ដើម្រេបីគ្រេប់គ្រេងការរីក-
រាលដាលន្រេជំងឹឆ្លងកូវីដ១៩
នៅចុងខ្រេមីនាកន្លងទៅ។
អ្នកស្រេីបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំ

ត្រេវូខ្ចីប្រេក់ឪពកុនងិជតីារបស់

ខ្ញុំដើម្រេបីបង់ថ្ល្រេអគ្គិសនី។សា-
លារៀនបើកទ្វារឆាប់ៗ អំឡុង
ថ្ង្រេទី១ខ្រេកក្កដាហើយខ្ញុំត្រេូវ
រកប្រេក់សម្រេប់ការចំណាយ
ផ្រេស្រេងៗ ផងដ្រេរ»។
ថ្រេបានកាត់បន្ថយអត្រេអ្នក

គ្មានការងារធ្វើឲ្រេយទបបំផុត
ដ្រេលជាសញ្ញាជោគជ័យផ្ន្រេក
ស្រេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ប៉ុន្ដ្រេមនុស្រេស
រាប់លាននាក់ដូចជាក្រេុម
គ្រេួសារលោកណូយឌីពឹង
អាស្រេយ័លើការងារក្រេផ្លវូការ
ឬប្រេក់ឈ្នួលប្រេចាំដើម្រេបីរស់។
រដ្ឋសភាថ្រេកាលពថី្ង្រេអាទតិ្រេយ

បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិការជិត
៦០ពាន់លានដុលា្លារដើម្រេបី
ស្រេចស្រេង់ស្រេដ្ឋកិច្ច និង
ប្រេមាណ១៧,៣ពាន់លាន
ដុលា្លារជួយដល់ប្រេជាកសិករ

និងកម្មករក្រេប្រេព័ន្ធ។
២ខ្រេក្រេយការបិទប្រេទ្រេស

និងជាមួយការគ្រេប់គ្រេងកម្រេិត
ន្រេការរីករាលដាលជំងឺក្រេុង
បាងកកកំពុងវិលទៅកាន់
សភាពដើមវិញបន្ដិចម្ដងៗ ។
ប៉ុន្ដ្រេការងាររបស់អ្នកស្រេី

ផាផាសននៅត្រេបាត់ឈឹង
ខណៈសា្វាមីអាចរកចំណូល
បាន១ថ្ង្រេ១០០០បាត(១២
មុឺនរៀល)ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប
ដ្រេលបានធ្លាក់ភ្ញៀវជាងពាក់-
កណា្ដាលទៅហើយ។
អ្នកស្រេីក៏នៅមានមន្ទិលថា

សណំងលើបញ្ហាអត់ការងារធ្វើ
ពីកញ្ចប់សង្គ្រេះនឹងធ្លាក់ដល់
ដ្រេគ្រេួសារអ្នកស្រេីព្រេលណា។
អ្នកស្រេីបានអះអាងថា៖«វា

អាចត្រេូវការព្រេលយូរបន្ដិច
សម្រេប់ពួកគ្រេ (រដា្ឋាភិបាល)
ដើម្រេបីដោះស្រេយការប្រេងច្រេក
ប្រេក់ន្រេះ»។
បច្ចបុ្រេបន្នក្រេមុគ្រេសួារន្រេះពងឹ

អាស្រេ័យលើព្រេះវិហារHoly
RedeemerChurchជិត-
ខាងសម្រេប់អាហារចម្អ្រេត
ក្រេពះប្រេចាំថ្ង្រេជាស្រេវាកម្ម
សប្រេបរុសធម៌ដ្រេលបទិដណំើរ-
ការនៅព្រេលទីក្រេុងត្រេូវបាន
បើកឡើងវិញ។
អឡំងុព្រេលដើរដោយជង្គង់ក្នងុ

ផ្ទះលោកថាណាផាតនយិាយ
ថា៖«បើគ្មានអាហារសប្រេបុរស
ទំងន្រេះទ្រេខ្ញុំត្រេវូជួបការលំបាក
ខា្លាងំក្នងុការទ្រេទ្រេង់ក្រេមុគ្រេសួារ
មួយន្រេះ»៕AFP/HR

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ង្រេព្រេហស្រេបតិ៍ទី៤ែខមិថុនាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍CIvitkmSanþ

ក្រុងឡុងដ៍ : រដា្ឋាភិបាលចក្រេភព
អងគ់្ល្រេសកាលពថី្ង្រេអងា្គារបានការពារ
ចំពោះការក្រេសម្រេួលចំណាត់ការរឹត-
បន្តឹងលើបញ្ហាវីរុសកូរ៉ូណាក្រេយពី
អះអាងថាបម្រេមអត់ច្រេញក្រេឆ្លង
ផ្ទះព្រេលរាត្រេីនងឹដាក់ទោសឧក្រេដិ្ឋលើ
ការរួមភ្រេទ។
គោលការណ៍ណ្រេនាំថ្មីបានដាក់ឲ្រេយ

អនុវត្ដកាលពីថ្ង្រេចន្ទដោយការបន្ធូរ
បន្ថយការរតឹបន្តងឹលើការជបួជុំសង្គម
នៅទបីើកចហំត្រេដាក់បម្រេមមនសុ្រេស
២នាក់មកពីផ្ទះផ្រេស្រេងៗ គ្នាជួបគ្នាជា
លក្ខណៈឯកជននៅទីបិទជិត។
បណា្ដាញផ្រេសព្វផ្រេសាយមយួចនំនួបាន

ហៅវាថាជាជម្រេើស «បម្រេមសិច»
ដ៏មានប្រេសិទ្ធភាពហើយ#sexban
ចាប់ផ្ដើមល្រេបីលើបណា្ដាញសង្គម
Twitterនៅចក្រេភពអង់គ្ល្រេសដោយ
ខ្លះបានគូសបញ្ជាក់ថាការជួបជុំនៅ
បរិវ្រេណខាងក្រេទំនងជាត្រេូវបាន
អនុញ្ញាតត្រេមិនអាចនៅក្នុងបន្ទប់ឬ
អគរឡើយ។
យា៉ាងណាមញិលោករដ្ឋមន្ដ្រេីសុមី៉នុ

កា្លាកបានប្រេប់វិទ្រេយុ LBCថាវាមិន
ម្រេនជាអត្ដចរិតត្រេឹមត្រេូវឡើយហើយ

គោលបំណងទូទៅន្រេវិធនការន្រេះគឺ
ដើម្រេបីការពារសខុភាពសាធរណៈនងិ
កាត់បន្ថយអត្រេឆ្លង។
លោកបាននិយាយថា៖ «វាពិតជា

សំខាន់ ច្រេបាស់ណាស់ដ្រេលពលរដ្ឋ
ត្រេូវនៅផ្ទះហើយយើងមិនប្រេឈម
ការឆ្លងម្រេរោគថ្រេមទៀតក្នុងសង្គម។
ប្រេកដណាស់ន្រេះគឺជាជំហានគន្លឹះ
ក្នុងការថ្រេរក្រេសានិរន្ដរភាព»។
សួរថាប្រេសិនបើហាមមនុស្រេស២

នាក់ជបួគ្នានៅក្នងុផ្ទះតើសចិត្រេវូបាន
អនុញ្ញាតឲ្រេយប្រេព្រេឹត្ដនៅក្រេផ្ទះដ្រេល
ស្រេបតាមច្រេបាប់សីលធម៌សាធរណៈ
ដ្រេរឬទ្រេ?លោកកា្លាកបានបដិស្រេធ
ចំពោះអត្ថន័យប្រេបនោះ។
លោកបានលើកឡើងថា៖ «យើង

ត្រេូវនិយាយថាហានិភ័យជំងឺឆ្លងនៅ
បរសិា្ថានខាងក្រេមានកម្រេតិទបជាង
នៅបរិវ្រេណក្នុងអគរ។ច្រេបាស់ណាស់
យើងមនិលើកទកឹចតិ្ដឲ្រេយពលរដ្ឋយើង

ប្រេព្រេឹត្ដរឿងអ្វីផ្រេស្រេងមិនសមរម្រេយនៅ
ក្រេបន្ទប់ឡើយ»។
គោលការណ៍ណ្រេនាំថ្មីបានអនុ-

ញ្ញាតឲ្រេយមនុស្រេសជាក្រេុមរហូតដល់៦
នាក់ជួបជុំគ្នានៅខាងក្រេសម្រេប់
រៀបចំសកម្មភាពផ្រេស្រេងៗ ដូចជាការ-
ហាត់ប្រេណនិងជប់លៀងជាដើម។
ប៉ុន្ដ្រេពួកគ្រេបានលើកឡើងថា៖

«ប្រេហ្រេលជាគ្មាននរណាមា្នាក់ចលូរមួ
ក្នុងការជួបជុំដ្រេលរៀបចំឡើងនៅ

ទីសាធរណៈឬកន្ល្រេងឯកជនក្នុង
អគរក៏ដូចជាមានមនុស្រេសចាប់ពី២
នាក់ឡើយ»។
នរណាមា្នាក់ដ្រេលប្រេព្រេឹត្ដល្មើសនឹង

ប្រេឈមការផាកពិន័យ១០០ផោន
(៥០មុនឺរៀល)ទោះបជីារដា្ឋាភបិាល
អះអាងថាប៉ូលិសគ្មានអំណាចចូល
ផ្ទះពលរដ្ឋឡើយលុះត្រេត្រេ«សកម្ម-
ភាពឧក្រេិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ»ត្រេូវបាន
សង្រេស័យ៕AFP/HR

បម្រមថ្មីនៅអង់គ្ល្រសហាមដាច់យប់ស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គ្រ។រូបថតAFP បម្រមការជួបជុំគ្នានៅទីវាលត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ។រូបថតAFP

អង់គ្លេសបន្ធរូបមេមជួបជំុំខាងកេបេរជាហាមជួបគ្នារួមភេទក្នងុផ្ទះ

បន្ទប់រស់នៅគ្នា៤នាក់ដ្រលមានកម្ពស់ត្រមឹជាង១ម៉្រត្រមិនអាចសូម្របីត្រក្រកឈរដើរ។រូបថតAFP

គ្រសួរក្រកី្រអាស្រយ័ជីវភាពលើការច្រកទានពីវិហារ។រូបថតAFP គ្រសួរក្រកី្ររស់នៅក្នងុសំណង់អនាធិបត្រយ្រយ។រូបថតAFP

ពលរដ្ឋថេកេពះអាសេយ័អាហារ
បរិច្ចាគរឹតតេបារម្ភខណៈទីកេងុ
បើកវិញលេងមានអ្នកចេកទាន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១៤កើត ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៤ ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក     ចិត ្ត   បៃកប ដ យ ក្តីមៃត្តា  
ករុណា    ឲៃយ គ្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក  បាន     
យ៉ាង ល្អ ។   សៃច ក ្តសី្នៃ ហា  គ ូស្នៃហ ៍

ចៃះ  បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម     ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។     
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួលទាន ផៃសៃង ៗ   នឹង បាន      ផល    
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។   ការធ្វើ     ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង- 
 ត  ៃ   ទទួល  បានសុខ  សុវត ្ថិ    ភាព ។ ចំណៃក ឯលាភ  - 
សកា្ការៈវិញ    ទទួល  បាន   ផ ល    គួរ  ជាទី គប់ចិត្ត  ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក មាន  
សម ត្ថភាព បៃើ កមា្លាំង   កាយ ជាង-   
កមា្លាងំ  បៃជា្ញា  បណា្តាល  មក  ពី លោ ក 
អ្នក  មាន សុខ ភាព ផ្លវូកាយ  ល្អ  តៃ ចិត្ត 

មាន  ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ  ។ ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ 
ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន  ដើមៃបី  ជមៃះ ចិត្ត 
សៅ ហ្មង។  រីឯ ការ និយយ ស្ត ីក៏ មិន   សូវ ជា ល្អ បុ៉នា្មាន 
ដៃ រទៃ ។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ របស់ លោក- 
អ្នក ហាក់មាន ការ  យល់ ពី ទឹក ចិត្ត ដយស្មាះ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  លាភ- 
សកា្ការៈចៃើន បានដយ បុណៃយ -  
លោក    អ្នក មាន សមត្ថ ភាព គៃប់ - 
គៃន   ់អាចបំ ពៃញ ការ ងារ    ចំពោ ះ   មុខ 

បាន    យ៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ ការធ្វើដំណើរ ទៅ កាន់   ទ   ីនា នា    
ពំុមានឧបសគ្គ អ្វ ីឡើយ។  ទឹកចិត្ត  បៃកប      ដយ      ក្ត-ី  
មៃត្តា  និង ករុណា ចំ ពោះ មនុសៃស  និង សត ្វ   ។ ការ-     
និយយ ស្ត ីចៃើនមានការ   តៃះិ រិះ  ល្អតិ ល្អន់។    រីឯ 
បញ្ហា  ស្ន ៃហា  មិ ន មាន ការពៃយួបារម្ភអ្វឡីើយ ។    

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោកអ្នក 
មា ន   ទឹក ចិត្តអង់អាច កា្លាហាននៅ  
ក្នុង   ការ សមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃង ៗ    
ដយ  សរភាព ឈ្លាសវៃ។ រីឯ ការ 

បៃកប   របររ ក ទទួលទាន វិញ   បានផល   ចំណៃញ    
យ៉ាងគ ប់ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ  ដើមៃបី បំពៃញ -   
ការងារ  តៃង មាន ជោគ  ជ័យ ។  ចំពោះ  គូ ស្នៃហ  ៍ 
មាន ការ យកចិត្ត ទុកដ ក់ នឹង គ្នា ។ ចំណៃក ឯ 
លាភ  សកា្ការៈ វិញ នឹង បាន ផលគួរ  ជាទី គប់ចិត្ត  ។

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផលល្អ 
បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភសកា្ការៈ 
នឹង  បានភាគ ផល  ដយ    សរ   មាន-   

ការ    ជៃមជៃង ពីអ្នកដទៃ ។ ការយតៃ  ទៅ    កាន  ់  
ទី    ជិត     ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួលបាន ការ រាក់ ទាក់  ស ្វា  - 
គមន ៍   ចៃើន ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       ទាម    ទារ  ឲៃយ 
មាន     ការយលច់តិ្ត គ្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា  សៃយ័          គ្នា  ឲៃយ  បាន 
ចៃើនទើបជាការ ល្អ បៃសើរចំពោះសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍៕

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណា្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  
ការបៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា - 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
ភារ  កចិ្ច ផៃសៃង  ៗ  នងឹ ទទលួ បាន នវូ ភាព  
ជោគ ជ័យ  ដយសរ  អ្នក  នឹង បំពៃញ 
ការងារ យ៉ាង ស្វាហាប ់  និង មាន ទឹក-   

ចិត   ្ត  មោះ មុត ។ រីឯ ការនិយយស្តី ធ្វើឲៃយ អ្នក ដទៃ 
ពៃញ   ចិត្ត  ន ិង គោរពសរសើរ។ ការ បៃកប របរ  រក 
ទទួល   ទាន  ផៃសៃង ៗ   នឹង   បាន  ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ   
ពាណិ ជ្ជកម្ម ដយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
ចំពោះ  លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។  

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ-  
កមា្លាំង   កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា  នៃះ   
ប ណា្តាល   មក ពី មាន សុខភា ព    ផ្លូវ-  
កាយ   ល្អ  តៃ មាន ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ   ខ្លះ ៗ    

ហៃត ុនៃះ  គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ ឬ    ស្តាប ់ពៃះធម  ៌  ឲៃយ  
ចៃើន  ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  រីឯ  ការនិយយ ស្តី   
មនិ     សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន ទៃ   បញ្ហា   ស្នៃហា       គ ូស្នៃហ ៍  យល-់    
ចតិ  ្ត   ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ យក  ចតិ ្ត ទកុ ដកទ់ៅ 
ល ើ  បញ្ហា  សុខ ភា ពទាំង ផ្លូវកាយ  និង ផ្លូវចិត្ត ។

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង 
ទទួល    បាន ដយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ  អ្នក មាន សមត្ថភាព ខាង   ទនំាក-់   

ទំនង  ពុំ សូវជា  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ តៃ អាច  ស្តារ ស្ថានភាព        
បា ន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បពំៃញ    កា រ     ងារ នងឹ ទទលួ បាន   លទ្ធផល បង្គរួ។   ការ- 
និយយ       ស្តី ចៃើនតៃ ពោល   តម   ទ ឹកចិត្ត  ខណៈ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហាវិញ  មានការអធៃយាសៃ័យដូចជាបៃកៃតី។ 

រាសីសៃុតចុះ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទួល  ទានផៃសៃងៗនឹង បាន ផល  ជា   
ធម្មត ប៉ុន្តៃតៃូវចំណាយកមា្លាំង - 
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយ៉ាងចៃើន។ 

ការ នយិយស្តបីៃកបដយក្តគីោរព តៃអកសុល 
ថ្ងៃនៃ ះ អ្នកបៃទះជនអគតិ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ  
កាន ់ ទីជិតឆ្ងាយ  អាច មាន គៃះ ដល់អ្នក។  រី ឯ-    
សៃច  ក្តសី្នៃហាគសូ្នៃហន៍ងឹ មាន អារម្មណម៍និសវូ 
ល ្អ  ទៃគឺ មាន ភាព រកាំរកូស ខ្វះ ការអធៃយាសៃ័យ។  

រាសឡីើងខ្ពស។់ ការ នយិយស្ត ីគ ឺ
ចៃើន      តៃ ពោល  ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក  ផងទាំងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ 
រក  ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល-  

ជា ទ ី គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ 
មាន  សុវត្ថិ     ភាព ល្អ។ បញ្ហា   ស្នៃហាវិញ    គូស្នៃហ៍  
មាន    ភា ព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មត និង  
គ្មាន     ភាព          រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក  
លាភ         សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្ត ី   ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត   បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
ស្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខាន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល  ់ចិត្ត គ្នា យ៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។  

យុវជន-យុវតី  ដៃល បាន ទៅ ហាត់រៀន ដើរមូ៉ដសាលា New Face Cambodia   ។ រូបថត សហ ការី

 ឱកាសកា្លាយជាអ្នកដើរមូ៉ដអាជីពនិងប្រឡូក 
សិល្របៈជាមួយNewFaceCambodia 

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នពំៃញៈ សមៃប់ មតិ្តយុវវ័យ  
ដៃល  មានបំណង ចង់ កា្លាយ ជា 
តរាបងា្ហាញម៉ូដ អាជីព និងចង់ 
មាន  ឱកាស ចលូ បៃឡកូ ទៅ   ក្នងុ     
វិស័យ   សិលៃប: បំពៃញ ក្តី សុបិន-  
ខ្លួន  នោះ អា ច សកលៃបង មក 
ចូល   រៀន ជាមួយ    ក្លិបសលា-  
បងៃៀន    ដើរ  បងា្ហាញ ម៉ូដអាជីព    
New Face Cambodia  អាច 
ជា  ស្ពាន ដើរ ឆ្លង       ឆ្ពាះទៅ  រក  វិថី- 
សិលៃបៈ  បាននា ពៃល អនាគត ។ 

បើ តម លោក ម៉ៃន  និមល-  
រ័តន៍  ដៃលជា មា្ចាស់  និង គៃូ- 
បងា្ហាត ់ បងៃៀន   ដើរ   ម៉ូដ នៅ - 
New Face Cambodia បាន    
បង្ហើប   ឲៃយ ដងឹ  ព ីកម្ម វធិ ីហាត ់ រៀន  
ដើមៃបី  កា្លាយជា  តរា ប ងា្ហាញ  ម៉ូដ 
អាជីព  និង អាចមានឱកាស-   
ឈន  ជើង ចូល   ពិភព សិលៃបៈ   
នានា ផង ដៃរ  ថា៖ « នៃះ  គឺ  ជា វិថី 
មួយ  អាច   ជួយ ឲៃយ  យុវ វ័យ ឲៃយ  - 
កា្លាយទៅជាតរា  បងា្ហាញ ម៉ូដ 
អាជពី នងិ បាន    បៃឡកូ នៅ ក្នងុ-  

វសិយ័សលិៃបៈ បាន  ខណៈ យើង 
មាន បើក    បងៃៀន  ដើរ បងា្ហាញ - 
ម៉ូដ សម្តៃង  និង រៀន ក ៃ ដំណើរ 
ស ជា ថ្មី  ទៀត  ដៃរ។  ការ ហាត ់-  
រៀន  ចំណាយ ពៃល     តៃឹ ម  តៃ ១ 
ខៃ ប៉ុណ្ណោះ  ដយ  មាន ចំនួន 
៥ថ្ងៃក្នុង  ១   សបា្តាហ៍  ហើយ 
មោ៉ាង  ហាត់ រៀន អាច មាន  ២- 
ជមៃើស     គ ឺមាន មោ៉ាង ១៤: ០០ 
ដល១់៦: ០០ នងិ     ចាបព់ ីមោ៉ាង  
១៦: ៣០ ដល់ ១៨:៣០ »  ។ 

អតីត  ជា បៃធាន   បៃតិ ប តិ្ត  នៅ    
Arise  Agency  ដៃល    ទទួល  
បន្ទុក ផ្នៃក    បណ្តុះបណា្តាល និង  
បញ្ជូន  បៃក្ខភាព កញ្ញា ឯក-  
តណំាង   បៃទៃស   កម្ពជុា បៃចា ំឆ្នា ំ
កន្លង  មក នោះ  បន្ត ថា៖ « យើង  
មាន  គៃូ បងា្ហាត់ សុទ្ធ តៃ ជំនាញ    
និង មា ន បទ ពិសធចៃើនមក 
បងា្ហាត់ បងៃៀន  នៅសលា 
New Face Cambodia នៃះ 
ហើយ  យើង  កជ៏យួ រក ការ ងារ  ឲៃយ 
ពកួ  គត ់ធ្វើ  ផង ដៃរ  តម វសិយ័-  
នៃ ជំនាញ      ទាំង  នៃះ  កៃយ   ពី 
បាន  ហាត់ រៀន ចប់ទៅ នោះ»។ 

គួរ កត់ សមា្គាល់  ដៃរ ថា កញ្ញា  
Ravy គឺ ជា តរា បងា្ហាញ ម៉ូដ  -  
New Face Cambodia និង 
អតីតគឺ  ជា កញ្ញា ឯក   Miss-  
Cosmo   World Cambodia 
2019 ខណៈ កញ្ញា ក៏ ធា្លាប់ បាន   
បងា្ហាញ វត្ត មាននៅ   ក្នុងកម្មវិធី- 
Fashion Night ដៃល បៃរព្ធ 
នៅ  CHEERS  Club កាល ពី 
ថ្ងៃ ទ៨ី មនីា ឆ្នា ំ២០២០ កន្លង-  
មក  ដើមៃបី អបអរទិវា សិទ្ធិនារី - 
អន្តរជាតិ ឆ្នាំ ២០២០។

មិត្ត យុវវ័យ ដៃលមាន សៃច-  
ក្តី  បៃថា្នា ចង់ សមៃច ក្តី សុបិន   
ជាអ្នក ដើរបងា្ហាញម៉ូដ អាជីព-  
និង   ចង់ ហក់ ចូល  វិស័យ សិលៃបៈ 
ផៃសៃងៗ   នោះ អាច មក ហ្វកឹហាត ់
សមត្ថ ភាព  នងិ ទទលួ សៃវា កម្ម 
ហាត ់ រៀន  ជាមយួ   New Face 
Cambodia ដៃល មាន ទី តំង 
នៅ ជាន់ទី២ នៃ អគរ  N5 
Salon(បុរី ជីប ម៉ុង   ជិត  ផៃសារ 
ទំនើប អីុអន២) ផ្ទះ លៃខ  ៩៥  
ផ្លវូ១០១៥ ទាក់ទង តម លៃខ-  
ទូរស័ព្ទ 069 286 818៕ 

សិសៃស ពៃល ហាត់ជាមួយ គៃ ូអាជីព ខាង ជំនាញដើរ មូ៉ដ របស់ New Face Cambodia។ រូបថត សហ ការី
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Infantino ថា អ្នក រក យុត្តធិម៌ ឲ្យ Floyd គួរតូ្វ សរសើរ
ក្រងុ ប៉ារសី: បៃធាន សហពន័្ធ 

បាល់ ទាត់ អន្តរជាតិ (FIFA) 
លោក Gianni Infantino 
បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
ថា កីឡាករ បាល់ ទាត់ នៅ 
បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ ដៃល អំពាវ- 
នាវ ឲៃយ មាន យុត្តិធម៌ សមៃប់ 
George Floyd អំឡុង ការ- 
បៃកួត ស័ក្ដិសម ទទួល បាន 
ការសរសើរ ជា ជាង តៃូវ បាន 
ដាក់ ពិន័យ ។

សហ ពន័្ធ បាល ់ទាត ់អាល្លមឺង៉ ់
(DFB) កំពុងតៃ ធ្វើ ការ សុើប- 
អង្កៃត លើ ទង្វើ របស់ កីឡាករ  
៣ទៅ៤ រូប ដូចជា ខៃសៃ បមៃើ  
Jadon Sancho និង ខៃសៃ ការ-
ពារ  Achraf Hakimi របស់ 
កៃុម Dortmund, ខៃសៃ បមៃើ 
សញ្ជាតិ អាមៃរិក  Weston 
McKennie ដៃល លៃង ឲៃយ កៃមុ  
Schalke និង កីឡាករ របស់ 
កៃមុ  Moenchengladbach 
គឺ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ បារាំង  
Marcus Thuram ដៃល ពកួ- 
គៃ ទាំង អស់ នោះ  បាន ធ្វើ ការ 
គោរព ដល់ វិញ្ញាណក្ខន្ធ របស់  
Floyd ពៃល ស៊ុត បញ្ចូល ទី 

បាន  កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង 
ទៅ ថ្មី ៗ  នៃះ។

បរុស សៃបៃក ខ្មៅ Floyd  ស្លាប ់
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន កៃយ 
ប៉ូលិស សៃបៃក ស ១ រូប នៅ កៃុង  
Minneapolis រដ្ឋ Minne-
sota សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន 
សង្កត់ ក របស់ គៃ ដោយ ជង្គង់   

ជាចៃើន នាទី ហើយបនា្ទាប់ពី  
ហៃតុការណ៍នោះ   ក៏ចាប់ផ្ដើម  
កើតមាន ការតវ៉ា ដោយ ហិងៃសា  
ជាបន្តបនា្ទាប់  ទូ ទាំង បៃទៃស   
មហា   អំណាច មួយ នៃះ ។ 

តៃ សមៃប ់លោក  Infantino 
បាន បញ្ចៃញ ការ យល់ ឃើញ  
តាម រយៈ សៃចក្ដី បៃកាស របស់ 

FIFA ថា ៖ « ដើមៃបី ចៀស វង 
ការ សងៃស័យ មិន ចៃបាស់ លាស់    
ជា ការ យល់ ឃើញ ផ្ទុយរបស់ 
FIFA គឺ ថា ការ តវ៉ា របស់ 
កឡីាករ អឡំងុ ការ បៃកតួ កៃប-
ខ័ណ្ឌ  Bundesliga ស័ក្តិ សម 
ទទួល បាន ការ សរសើរ  មិន 
មៃន ការ ដាក់ ពិន័យ ទៃ ។ យើង  

តៃវូ តៃ ពោល ពាកៃយ ថា  ទៃ ចពំោះ  
ការ បៃកាន់  ពូជ សសន៍ និង 
គៃប់ ទមៃង់ នៃ ការ រើស អើង។ 
យើង តៃូវ និយាយ ពាកៃយ ថា  ទៃ 
ចំពោះ អំពើ ហិងៃសា គៃប់ រូប ភាព 
ទាំងអស់» ។ 

មុនហ្នឹង  FIFA បាន ស្នើ ឲៃយ 
លកី បាល ់ទាត ់អាជពី ទាងំ អស ់  
មាន សភុវនិចិ្ឆយ័  ពៃល   សមៃច 
ថា តើ នឹង ដាក់ ពិន័យ   ចំពោះ 
កឡីាករ  ដៃល បាន បង្ហាញ សរ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង នយោ បាយ ឬ អត់  
ដោយ ស្ថាប័ន គៃប់គៃង   បាល់- 
ទាត់ អន្តរ ជាតិ មួយ នៃះ  បាន 
បន្ថៃម ក្នងុ សៃចក្ដ ី    បៃកាស  នោះ 
ថា ៖ « FIFA យល់     ចៃបាស់ ពី 
ជមៃ ចិត្ត និង ក្ដី បារម្ភ ដៃល 
កីឡាករ ទាំង នោះ បាន បង្ហាញ 
ចៃញ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ហៃតកុារណ ៍
ដ៏ សោក សៅ នៃ  ករណី របស់ 
George Floyd នៃះ  » ។ 

 កៃុម បៃឹកៃសា សមាគមបាល់- 
ទាត់ អន្តរជាតិ (IFAB) ដៃល 
ជា អ្នក ចៃបាប់ របស់ កីឡា នៃះ  
ហាមឃាត់ រាល់ កីឡាករ ទាំង- 
អស់  មិន ឲៃយ ធ្វើ ការ បង្ហាញ ណា 
មួយ ទាក់ទងដល់ នយោបាយ 

ជំនឿ សសនា ឬ ពាកៃយ សោ្លាក 
ផ្ទាល់ខ្លួន សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
ឬ រូប ភាព ផៃសៃង ៗ   ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី 
បញ្ជាក់   ពី យុទ្ធនាការ បៃឆំង 
នឹង ការ រើស អើង ពូជ សសន៍ 
របស់ ខ្លួន  FIFA បាន លើក 
ឡើង ថា  គ្មៅនវធិាន ការ អ្វ ីទាងំ- 
អស ់ចពំោះ  កឡីាករ Sancho, 
Hakimi ឬ ក៏ McKennie ។

តៃ យា៉ាង ណា  DFB ក៏ នៅ តៃ   
សុើប អង្កៃតពី ទង្វើ នៃ  កីឡាករ  
ទាំង នោះ  តាម ចៃបាប់  IFAB 
ទោះ ជា បៃធាន សហពន័្ធ លោក  
Fritz Keller បៃប់  ថា គត់ 
យល់ ចំពោះ ការ បៃពៃឹត្ត របស់ 
កីឡាករ គៃប់ រូប  ដោយ លោក  
ថ្លៃង ថា ៖ « បៃសិន បើ មនុសៃស 
តៃវូ បាន បៃកាន ់ ពៃះ តៃ សមៃបុរ  
សៃបៃក របស់ ពួកគៃ វ ជា រឿង 
ដៃល មិន អាច ទៃំ បាន ទៃ ។ បើ 
សិន ជា ពួកគៃ បាត់ បង់ ជី វិត 
ដោយសរ តៃ សមៃបុរ សៃបៃក 
របស ់ ពួកគៃ  ខ្ញុំ ពិត ជា សោក- 
ស្ដាយ ខ្លាំង ណាស់។ ជន រង- 
គៃះ  នៃ ការ រើស អើង ទាងំនោះ 
តៃូវ ការ ការ រួប រួម គ្នា របស់  ពួក- 
យើង » ៕ AFP/VN

លោក Gianni Infantino ប្រធាន FIFA  ថ្ល្រងក្នងុកម្មវិធីជជ្រកដ្រញដោលជាសាធារណៈ នាព្រលកន្លងមក។ AFP

F1 បង្ហាញ កាល វិភាគ ការ ប្ណំាង ៨ កម្មវិធី នៅ អឺរុ៉ប 
ក្រងុ ប៉ារីស : កម្មវិធី បៃណំាង 

ឡាន   Formula One (F1) 
រដូវកាល នៃះ ដៃល តៃវូ បាន កាត់- 
បន្ថយ ជា ចៃើននោះ  នឹង តៃវូ ចាប់- 
ផ្ដើម ជាមួយ នឹង ការ បៃណំាង ដោយ 
បិទ ទា្វារ ចំនួន២ លើក នៅ បៃទៃស 
អូទៃសី នា ថ្ងៃ ទី ៥ ខៃ កក្កដា  និង 
ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ ដដៃល  មុន នឹង មាន 
ការ បៃណំាង  ៦កម្មវិធី ផៃសៃង ទៀត  
នៅ អឺរុ៉ប ។ នៃះ បើ តាម ការ ឲៃយ ដឹង 
ពី អ្នក រៀប ចំ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។  

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ  បៃណំាង ឡើង 
វិញ នៃះ F1 និយាយ ថា ខ្លនួ សងៃឃឹម 
ថា នឹងមាន ការ បៃណំាងជាសរុប 
ចនោ្លាះពី ១៥ ទៅ ១៨ លើក ដោយ 
មាន គមៃង ឲៃយ ចប់ ទំាង សៃងុ ក្នងុ 
ខៃ ធ្ន។ូ រដូវកាល នៃ ការ បៃណំាង 
ឡាន F1 បាន ធា្លាក់ចូល ទៅក្នងុ 
ភាព ចៃបូក ចៃបល់ ជាមួយនឹង ការ- 
រំសយ ចោល កម្មវិធី  Australian 
Grand Prix នៅ បៃទៃស អូសៃ្តាលី 
កាល ពី ខៃ មីនា ពោល គឺ តៃ បុ៉នា្មៅន 
ម៉ាង មុន ការ បៃណំាង សកលៃបង  
បៃងុនឹង ចាប់ ផ្ដើម ដោយសរ ពៃល 
នោះ ការ រាត តៃបាត វើរុស កូរូ៉ ណា  
កើត មានទូ ទំាង សកល លោក ។  

ជាមួយ គ្នានៃះ តៃស្ត សុខភាព  
នឹង តៃវូ ធ្វើយា៉ាង ទៀង ទាត់ ហើយ 
ចំនួន សមាជិក កៃមុ និង បុគ្គលិក 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃណំាង  ដៃល 

តៃវូមាន វត្តមាន លើ ទីលាន ក៏ តៃវូ 
កាត់ បន្ថយ ផងដៃរ។ ចំណៃក រឿង 
អត់មាន  ទសៃសនិកជន ចូលរួម មើល 
ការ បៃណំាង នាយក បៃតិបត្ត ិF1 
លោក Chase Carey បាន 
និយាយ ដោយ សងៃឃឹម ថា ពៃល 
ស្ថាន ការ ណ៍ ធូរ សៃល ជាង នៃះ 
ការ បៃណំាង នឹង ធ្វើ ឡើង ដោយ 
មាន អ្នក លើក ទឹក ចិត្ត ។  

លោក  Carey ថ្លៃង ថា ៖ « ទោះ- 
ជា ពៃល នៃះ យើង ចំា បាច់ តៃវូចាប់- 
ផ្ដើមរដូវ កាល ដោយគ្មៅន ទសៃសនិក- 
ជន ក៏ ពិត មៃន តៃ យើង សងៃឃឹម ថា 
នៅ បុ៉នា្មៅន ខៃ ខង មុខ ស្ថាន ភាព 
នៃះ នឹង ធូរ សៃល ដើមៃបី ឲៃយ ពួក- 
យើង មានឱកាស ស្វាគមន៍ ការ- 

តៃឡប់ មក ជា ថ្មរីបស់ ពួកគៃ នៅ 
ពៃល ដៃល  យើង ឃើញ ថា  វពិត 
ជា  សុវត្ថភិាព  ក្នងុ ការ  ធ្វើ បៃប  ហ្នងឹ 
បាន ។ បុ៉ន្តៃ  យើង ដឹង ថា តៃមឹ តៃ 
មាន ការ បៃណំាង F1 ឡើង វិញ 
នឹង ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ គំ ទៃ ពី  អ្នក- 
ស្នៃហា  វិស័យ កីឡា ទូ ទំាង សកល-
លោក  បាត់ ទៅ ហើយ » ។ 

សមៃប់ កាល វិភាគ ចំនួន ៨ 
ដំណាក់ កាល  នៃ  ការ បៃណំាង ឡាន  
F1 ដៃល តៃវូបាន រៀប ចំ ឡើង វិញ 
នៅ តំបន់ អឺរុ៉ប  ដោយ នៅ បៃទៃស 
អូទៃសី  មាន ២ លើក ពី  ថ្ងៃ ទី ៣-៥ 
ខៃ កក្កដា កម្មវិធី Austrian 
Grand Prix និង ថ្ងៃ ទី ១០ -១២ 
ខៃ កក្កដា  កម្ម វិធី Styrian Grand 

Prix ហើយ ទំាង  ២  កម្មវិធី នៃះ ធ្វើ  
នៅ ទី កៃងុ Spielberg តៃ ១។ 
បនា្ទាប់ មក   ថ្ងៃ ទី ១៧ - ១៩ ខៃ កក្កដា  
កម្មវិធី Hungarian Grand Prix 
នឹង ធ្វើ នៅ ទី កៃុងបុ៊យដាប៉ៃស 
បៃទៃស ហុងគៃ។ី

ដំណាក់ កាល ទី ៣ នឹង  បៃណំាង 
ចំនួន ២លើក នៅ តំបន់ តូច មួយ 
ឈ្មៅះ     Silverstone នៅ ចកៃភព 
អង់គ្លៃស ដោយ លើក ទី ១ កម្មវិធី 
British Grand Prix ពី ថ្ងៃ ទី៣១ 
ខៃ កក្កដា ដល់ ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ សីហា 
និង លើក ទី ២ កម្មវិធី 70th An-
niversary Grand Prix ថ្ងៃ ទី ៧ 
និងទី៩ ខៃ សីហា ។ ដំណាក់ កាល 
បនា្ទាប់ នឹង កើត ឡើង  នៅ បៃទៃស 
អៃសៃបា៉ាញ ក្នងុ កៃងុ បាសៃឡូណា 
កម្មវិធី Spanish Grand Prix 
ថ្ងៃ ទី ១៤-១៦ ខៃ សីហា។

មុន នឹង ដាច់ ខៃ សីហា ពោល គឺ 
ថ្ងៃ ទី ២៨-៣០  ការ បៃណំាង កម្មវិធី 
Belgian Grand Prix ធ្វើ នៅ 
បៃទៃស បៃលហៃសុិក នាកៃុង 
Stavelot ហើយ ចុង កៃយ 
សមៃប់ ការ បៃណំាង នៅអឺរុ៉ប នៃះ 
គឺ ឡាន របស់ កៃមុ បៃណំាង F1 
ទំាង អស់ នឹង វិល កង់  នៅ   អុីតាលី 
នាកៃងុ Monza ក្នងុ កម្ម វិធី ឈ្មៅះ 
Italian Grand Prix  ពី ថ្ងៃ ទី ៤ - ៦ 
ខៃ វិច្ឆកិា៕ AFP/VN

សកម្ម ភាព ការ ប្រណំាង ឡាន Formula One ព្រលកន្លង មក  ។ AFP

Hasenhuttl នឹងបន្ត ដឹក នំា 
Southampton ៤ ឆ្នាំ ទៀត

ក្រុង ឡុងដ៍: កៃុម ដៃល កំពុង 
លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League របស ់បៃទៃស អងគ់្លៃស 
គ ឺSouthampton បាន បៃកាស 
ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ថា គៃូ- 
បង្វឹក បច្ចុបៃបន្ន លោក Ralph 
Hasenhuttl យល ់ពៃម បន្ត កចិ្ច- 
សនៃយា ថ្មី រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ ទៀត ។   

លោក Hasenhuttl វយ័ ៥២ 
ឆ្នា ំតៃវូ បាន តៃង តាងំ ជា អ្នក ចាត-់ 
ការ របស ់កៃមុ នៅ ទកឹដ ីSt Mary 
មយួនៃះ កាល ព ី ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៨ 
ហើយលោក  ទទលួ បាន មៃរៀន ដ ៏
ជូរ ចត់ ទាំង មិន គួរ ឲៃយ ជឿ ដោយ-
សរ បរា ជ័យ យា៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ នៅ ផ្ទះ 
ខ្លួន ឯង  កៃម ថ្វី ជើង របស់ កៃុម   
Leicester City ក្នុង លទ្ធផល 
០-៩ កាល ពី ខៃ តុលា ឆ្នាំ មុន ។   

មុន ការ បៃកួត បៃជៃង នៅ លីក 
កំពូល របស់ អង់គ្លៃស  តៃូវបាន 
ផ្អាក ក្នុង ខៃ មីនា ដោយសរ  តៃ  
ការ កើត មាន នូវ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម 
ថ្មីកូវើដ ១៩ កៃុម Southamp-
ton ឈរ នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ១៤  
ពោល គឺ មាន ៧ ពិន្ទុ ពីលើ កៃុម 
ដៃល តៃូវ ធា្លាក់ ទៅ លីក លំដាប់ 
ទ២ី ហើយ កៃយ ព ីបាន ចុះ កងុ- 
តៃ ថ្មី នៃះ លោក Hasenhuttl 
និយាយ ថា លោក គ្មៅន ការ រា រៃក 

ចិត្ត ក្នុង ការ បន្ត កិច្ច សនៃយា ដៃល 
អាច ឲៃយ គតន់ៅ ជាមយួ ក្លបិ រហតូ 
ដល់ ឆ្នាំ ២០២៤ នោះ ឡើយ។     

បុរស សញ្ជាតិ អូទៃីស បាន 
បៃប់ ថា ៖ « សមៃប់ ខ្ញុំ គឺ ជា ការ- 
សមៃច ចតិ្ត ងយ ៗ  ។ ងយ  ពៃះ 
ទំនាក់ ទំនង ដៃល ខ្ញុំ បាន បង្កើត  
ជាមួយ ក្លិប កីឡាករ និង  អ្នក- 
គទំៃ ហើយ ក ៏ពៃះ ទនំាក ់ ទនំង  
ដៃល ពកួ គៃ  មាន ជាមយួ ខ្ញុ ំដចូ គ្នា 
ដៃរ ។ ខ្ញុំ បាន និយាយ  ពៃល ខ្ញុំ 
មកដល់ ក្លិប  នៃះថា ពួក យើង 
កំពុង ចាប់ ផ្ដើម  លើដំណើរ  ផ្លូវដ៏  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ និយាយ  ដៃរថា 
ដណំើរ ដ ៏វៃង ឆ្ងាយ នោះ នងឹ  នា មំក 
នូវ ភាព រើក រាយ និង ក្ដី សងៃឃឹម » ។     

សមៃប់នាយក បៃតិបត្តិ ក្លិប 
លោក  Martin Semmens 
បាន ថ្លៃង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លោក គៃូ- 
បង្វឹក មា្នាក់ នៃះ ថា ៖ « តាំង ពី ថ្ងៃ- 
ដំបូង លោក Hasenhuttl ចាប់- 
ផ្ដើម មាន ឥទ្ធពិល វជិ្ជមាន លើ ក្លបិ 
មនុសៃស  ក្នុង ក្លិប និង អ្នក គំ ទៃ 
របស់ យើង ។ គត់ បាន មក ចូល- 
រួម ជាមួយ កៃុម ចំ ពៃល ដៃល ក្លិប 
កំពុង តៃូវការ អ្នក ដឹកនាំ ដ៏ ពូ កៃ 
មា្នាក ់ហើយ  គត ់ បាន ផ្ដល ់ឲៃយ ពកួ- 
យើងនូវ អ្វី ដៃល យើង កំពុង ចង់ 
បាន នោះ » ៕ AFP/VN  



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ខណៈ តារា ប្រសុ ស្រ ីស្ទើរ គ្រប ់របូ បាន 
រអ៊រូទា ំនងឹ ភាព ធ្លាក ់ចុះ នវូ ជវី ភាព ស្រដ្ឋ កចិ្ចប្រចា ំ
ថ្ង្រ   ដោយសារត្រ វិបត្តិ កូវីដ ១៩ នោះ ស្រប់ ត្រ 
តារា ចម្រៀង   ស្រី  ដ្រល ចូល ចិត្ត ច្រៀង  ឡើង វិញ  
(Cover) បទ  ជា មរតក  ដើម និង  អតីត ប្រក្ខនារី   
ប្រឡង   កម្មវធិី  Cambodia Idol រដវូ  កាល ទ ី ៣ 
ចូល  បាន  ត្រឹម  វគ្គ Live Show សបា្តាហ៍ ទី  ៥  
កញ្ញា សោភា ទ្រពី   ល្រច ឮ ល្ហៀងៗ ថា ចង់ ដូរ 
 រថ យន្ត ថ្មី ម៉ាក  Rang Rover ខណៈដ្រល ខ្លួន 
កំពុង ត្រជិះ រថ យន្ត  ទំនើប ម៉ាក   Lexus NX 
200t តម្ល្រ ជាង  ៦  មុឺនដុល្លារ ហើយ នោះ ។ 

នា ព្រល កន្លង មកគ្រ ធ្លាប់ ឃើញ   តារា ចម្រៀង 
ស្រី ស្រស់ កញ្ញា សោភា ទ្រពី   បាន ប្ដូរ រថ យន ្ត ពី 
ម៉ាក  Highlander មក ជិះ រថ យន ្ត  ទំនើប  ម៉ាក  
Lexus NX 200t ដ្រល មនតម្ល្រជាង ៦ មុឺន 
ដលុ្លារ ជិះ មនិទានប់ាន ១ ឆ្នា ំផងនោះ  ក ៏ស្រប ់
ត្រ ស្រ ីស្រស ់របូ ន្រះ  មក ច្រញ   វា ចា ថា  ចងជ់ិះម៉ាក  
Range Rover វិញម្ដងយ៉ាង ងាយ  ។  

ត្រ កញ្ញា សោភា ទ្រព ីអតតីជា ប្រក្ខភាពប្រឡង 
កម្ម វិធី  Cambodian Idol រដូវកាលទី៣ 
និងបច្ចបុ្របន្ន គឺ ជា តារា ចម្រៀង  របស់ ផលិត - 
កម្ម Zone  កំពុង ត្រ ស្រូប ភាព- 
ល្របីឈ្មោះ បោះ សឡំ្រងជា មយួ  នងឹ  
បទ «អ្នក ណា ក្រ ចតិ្ត បង?» ដោយ 
មន អ្នក ចូល ទ ស្រសនា ចំនួន 45 M 
នោះ  បង្ហើប ថា ៖ « មិនទាន ់អាច ដឹង  
បាន  ទ្រថា  ត្រូវការ ប្រើ ព្រល ប៉ុនា្មោន  ឆ្នាំ 
ទៀត នោះ ទើប  អាច - 
សម្រច    បំណង ន្រះ 
ព្រះថា នាង    ខ្ញំ  
គ្មោនអ្នក ណា - 
គ្រ ជួយ   ឧបត្ថម្ភ 
ឡើយ គឺពឹងត្រ 
ក ម្លាំង ខ្លួន  ឯង 
ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្ដ្រ  
នាង ខ្ញុំ គិត ថា 
មន បំណង-   
ព្រម    ទាំង មន 
ការ  តាំង ចិត្ត នឹង 
ធ្វើ  ឲ្រយ សម្រច  បំណង-  
ន្រះ  នៅ  ថ្ង្រ ណា មួយ 
ជា  មិន ខាន  នោះ-  
ឡើយ ព្រះ ថា 
ចតិ្ត   ចង់   ជិះ ឡាន 
ន្រះ  [ Range 
Rover] នៅ  
ក្នុង  ក្ដី ស្រម្រ 
ឲ្រយ  បាន-  
គ្រន ់ ត ្រ - 
ត្រូវ ការ - 
ប្រើ  ព្រល 

វ្រលដើម្របី បាន វា  យូរ ប៉ុណ្ណោះ»។
ដោយ ឡ្រក តារា ចម្រៀង ស្រី    ទឹក  ដម សំ ឡ្រង  

ផ្អ្រមកំពុង ត្រ   ស្រូប  ប្រជាប្រិយភាព  ខា្លាំង ពី មហា- 
ជន   ដោយ ការ បង្ហើរ សនំៀង   ដ ៏  ពរីោះ នវូ បទ 

មរតក    ដើម ជា រឿយៗ  ហើយ    ក៏ ទើប 
ត ្រ   ផ្ទុះ     ការ រិះគន់ ថ្មីៗ ដោយ យក បទ 
ចម្រៀង   របស់អធិរាជសំឡ្រង - 
មស   លោក តា  សុីន  សុីសាមុត    
បទ  « ព្រះ  ត្រ   អូន»  ដោយសារ - 
បាន   ក្រ ទំនុក  ចម្រៀងពី ប្រុស មក 
ស្រី     ធ្វើ ឲ្រយ គ្រួសារ      របស់ អ្នក  និពន្ធ 

ដ ៏ ល្រប ី  លោក  គង្គ ប៊នុ ឈឿន 
សម្ត្រង    ការ   មិន  ព្រញ ចិត ្ត 
ទៀត  ផង  ។  

 មិន ត្រ ប៉ុណ្ណោះ កញ្ញា 
សោភា ទ្រពី  ក៏ធ្លាប់ - 
បង្ហើប   រឿង ច្រៀង  Cover 
បទ  ចាស់ ជា មរតក ដ្ររ     
ថា ៖  « កាល ដ្រល    ខ្ញុ ំខវូ ី
បទ  ន្រះ ដោយសារ ត្រ 
បទ  ន្រះ  មិន មន  បទ 
ស្រ ី ទ្រ ហើយ ខ្ញុ ំចង ់ខវូ ី

ឲ្រយ មន  បទ សម្រប់ - 
មនុស្រស  ស្រី ទាំង  អស់  អាច 
ច្រៀង តាម បាន  ណា មួយ 
បទ  ន្រះ វា ពីរោះ  ហើយ-  
កំពុង      ល្របី ខា្លាំង   សព្វ   ថ្ង្រ ។  
អ្នក  ខូវី សុទ្ធ ត្រ ប្រុសៗ  
ខ ្ញុ ំក ៏សម្រច ចតិ្ត ខវូ ីត្រ 
ម្តង  ទៅ។ មួយ វិញ-  
ទៀត    ខ្ញុំ ក៏  ស្រឡញ់  
នងិ  ចលូចតិ្តប្រភ្រទ   
បទ  ដ្រល  ជា មរត ក  
ដើម  ដ្ររ »៕ 

សោភា ទេពី កំពុង តេជិះ  Lexus NX 200t មិន ទន់ បន 

បុ៉ន្មានផង ក៏ រអូ៊ចង់ជិះRang Rover។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

ល្បី  សោភា ទ្ពី ចង់ដូររថយន្ត ថ្មី  
ខណៈខ្លនួ ជិះ     Lexus NX 200t  
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បេក្ខភាព ទំង ៤ រូប ដេល តេវូ បេកួតម៉ារ៉ាតុង នៅ Mas Fight Cambodia បេចំា សប្តាហ៍ ទី ៩នេះ។ សហ ការី

ធន់ ចាន់តាក់ និង សុខ សាវិន 
សុទ្ធត្ សង្ឃឹម ឈ្នះ ប្ក់លាន
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  គ្រ ូបង្វកឹ វ័យ ក្ម្រង  ធ្លាប់ 
មន បទ ពិសោធ ច្រញ ពី កីឡាករ 
ឆ្នើម ១ រូប  គឺ  លោក  ធន់  សុភា  
ដ្រល បច្ចុប្របន្ន ជា គ្រូ បង្វឹក នៅ 
សមគម កីឡា ប្រ ដាល់ កង យោធ- 
ពល ខ្រមរភូមិន្ទ និង គ្រ ូបង្វកឹ មន 
ជំនាញ ច្រើន ប្រភ្រទ កីឡា ស៊ន 
អ្រលីត សុទ្ធ ត្រ  សង្រឃឹម ថា សិស្រស 
របស់ ខ្លនួ ធន់ ចាន់ តាក់ និង សុខ 
សាវិន អាច  មន លទ្ធភាព ឈ្នះ 
ប្រក់ លន នៅ ក្នុងការ ប្រកួត 
ម៉ារា៉ាតុងដណ្តើម ប្រក់ លន ទម្ងន់ 
៦៣,៥គីឡូក្រម នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន ថ្ង្រអាទិត្រយ ន្រះ។

ការ ដាក់ ក្ត ីសង្រឃឹម ទៅ លើ កូន 
សិស្រស រៀងៗខ្លនួ ប្របន្រះ ក៏ ព្រះ 
ត្រ លោក ធន់ សុភា និង លោក 
អ្រលីត ចំរីន មនការ ជឿជាក់ 
ទៅលើ សមត្ថ ភាព របស់ ធន់ 
ចាន់តាក់ និង សុខ សាវិន ដ្រល 
មន កម្រតិ ខ្ពស់ជាង ប្រក្ខភាព ២ 
នាក់ ទៀតគឺ ផាន រះ និង កូយ 
ឡាយ បុ៉ន្ត្រ ដោយសារ ការ ប្រកួត 
ន្រះ តម្រវូ ឲ្រយ អ្នក ទំាង ៤ ចាប់ ឆ្នាត 
មុនការ  ប្រកួត ហ្រតុ ន្រះ ធន់ 
ចាន់តាក់ ក៏ អាចជួប សុខ សាវិន 
នៅ វគ្គ ជម្រះុ ដ្រល មន ៣ទឹក 
ផងដ្ររ។

បើ អ្នក ទំាង ២ ន្រះ ពិតជា ជួបគ្នា 
ម្រន អី៊ចឹង រវាង ចាន់ តាក់ និង 
សាវិន នឹង  មនត្រ ម្នាក់ បុ៉ណ្ណោះ 
ត្រវូ  ឡើង ទៅ ផា្តាច់ ព្រត័្រ ដណ្តើម 
ប្រក់ លន ដ្រល អាចជួប ផាន់ 
រះ ឬ  កូយ ឡាយ ខណៈ វគ្គ  ផា្តាច់- 
ព្រត័្រ  ន្រះ គឺ អ្នក ផ្តលួ គូ ប្រកួត ឲ្រយ 
សន្លប់ ក្នងុការ ប្រកួត ៩នាទី ព្រញ 

ទើប អាច កា្លាយ ជា ម្ចាស់ ប្រក់ លន 
ត្រ បើ ស្មើ គ្នា (គ្មោន អ្នក សន្លប់) 
គឺ ត្រវូ ច្រក ប្រក់រងា្វាន់ ជាង ២ ផ្ន្រក 
ស្មើ គ្នា។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក  ធន់  
សុភា  ជា គ្រ ូបង្វកឹ ធន់ ចាន់តាក់ 
បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ ថា៖ « នៅ 
ក្នងុចំណម ប្រក្ខភាព ៣ នាក់នោះ 
ធន់ ចាន់ តាក់  ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ 
អ្នកណា ក៏ ការ ប្រកួតមន ភាព 
តាន តឹង  និង លំបាកដ្ររ  បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុំ 
គិត ថា  លទ្ធផល  គឺ កូន សិស្រស ខ្ញុំ   
អាច មន ប្រៀប ឈ្នះ  ខ្ពស់  ព្រះ 
ថា  ខ្ញុំ បាន ថ្រ ទំា សុខ ភាព  និង  
បង្វកឹ គ្រ បាន ព្រញ ល្រញ   ជាង 
១ខ្រ មក ហើយ  ដើម្របី ត្រៀម ក្នងុ 
ព្រឹត្តិការណ៍  នៅ សង្វៀន  ថោន 
ន្រះ» ។  

អតីត កីឡាករ ជើងខា្លាងំ រូបន្រះ  
បាន បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុ ំហា៊ាន និយយ ថា  
ធន់  ចាន់ តាក់  មន លទ្ធភាព នឹង 
យក ឈ្នះ នៅ វគ្គ ផា្តាច់ ព្រត័្រ  ក្នងុក្តី 
សង្រឃឹម  ៨០ ភាគ រយ   ព្រះ ខ្ញុ ំបាន 
បង្វកឹ ផា្ទាល់ ដ្រ  គ្រប់ គ្រង ការ ហូប 
ចុក សា្នាក់ នៅ  របស់ គ្រ ផា្ទាល់  និង 
មន ព្រល វ្រល សម្រក  ដើម្របី 
សុខ ភាព ផង ដ្ររ »។ 

លោក ធន់ សុភា បាន បន្ថ្រម 
ថា៖ «ខ្ញុ ំមិន អាច និយយ ពី បច្ច្រក- 
ទ្រស ឬ ល្របិច ក្នងុ ព្រល ប្រកួត ឲ្រយ 
អស់ ទ្រ   ព្រះ យើង សិក្រសា ពី ចំណុច 
ខ្រសាយ គ្នាទៅ វិញ ទៅ មក ។  ជា 
មួយ គ្នា នោះ  ល្របិច  ឬ យុទ្ធ សាស្ត្រ 
ប្រ កួត  នឹង ត្រូវ ផា្លាស់ ប្តូរ  ព្រល 
ប្រកួត ជាក់ស្ត្រង នៅ លើ សង្វៀន   
បុ៉ន្ត្រ បើ  ចាន់តាក់ ប៉ះ ជា មួយ  សុខ  
សាវិន  ខ្ញុ ំគិត ថា  វា កាន់ ត្រ លំបាក 
ជាង ប៉ះ ជា មួយ  កូយ  ឡាយ  ឬ  

ផាន  រះ  ទៀត» ។ 
ចំណ្រក ធន់  ចាន់ តាក់ ដ្រល  

ធ្លាប ់ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវាត ់ស្របៀរ លអី ូ 
ទម្ងន់ ៦០ គីឡូក្រម  និង ខ្រស្រ- 
ក្រវាត ់ស្របៀរ កម្ពជុា  ក្នងុ ទម្ងន ់
៦៣,៥ គឡូីក្រម  ព្រម ទំាង មន  
ប្រ វត្តិ ប្រ កួតល្អ គឺ ចាញ់ ត្រឹម ៥ 
លើក  ក្នុង ការ ប្រ កួត សរុប  ៨១ 
ដង នោះ  បាន  និយយ យ៉ាង ខ្លី 
ថា ៖ «ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ 
ដូច លោក គ្រូ ដ្ររ»។ 

ដោយឡ្រកឯ លោក  ស៊ន  
អ្រលីត  គ្រូ បង្វឹក សុខ សាវិន 
បាន  និយយ ថា ៖ « បើ គិត ពី 
សមត្ថភាព  ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ថា   សខុ  
សាវិន  មន ក្របាច់ គុន ល្អ ជាង គ្រ  
ប៉នុ្ត្រ លទ្ធផល ប្រ កតួ លើ រ្រញ មនិ 
អាច ទស្រសន៍ ទាយ បាន មុន ទ្រ ។  
កន្លង មក ឱកាស ឈ្នះ ក្នងុ វគ្គ ផា្តាច ់
ព្រ័ត្រ របស់   សាវិន  មិន តិច ជាង 
៤ លើក ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ ជួប ឧបសគ្គ 
ជា និច្ច  អ៊ីចឹង ខ្ញុំ មិន ចង់ និយយ  
កុ ំឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់គ្រ  គ្រន ់ត្រ ថា  យើង 
អត់ មន ខ្រស្រ ធំ ដូច គ្រ »។  

បង ប្រុស របស់វីរ កីឡាការិនី 
ស៊ន សៀវមីុ រូបន្រះ   បន្ថ្រម ថា ៖ 
«សាវិន  ហាត់ ជា ប្រចំា ជា មួយ ខ្ញុំ  
ហើយ ក្នុង ចំណម កីឡាករ ៣ 
នាក់ នោះ  បើ ប៉ះ  ធន់  ចាន់ តាក់  
គឺ លំបាក ឈ្នះ ដូច គ្នា   ព្រះ ខា្លាងំ 
ប៉ះ ខា្លាំង  បច្ច្រកទ្រស ល្អ ដូច គ្នា  
អី៊ចឹង លទ្ធផល ពិត  អាស្រយ័ ព្រល 
ប្រ កួត ត្រ ម្តង» ។  ជា មួយ គ្នា ន្រះ 
សមត្ថ ភាព របស់   កូយ  ឡាយ  និង  
ផាន  រះ   មិន ត្រវូ បាន គ្រ ូបង្វកឹ វ័យ 
ក្ម្រង ទំាង ២  គឺ  លោក  ធន់ សុភា  
និង  ស៊ន  អ្រលីត ព្រយួ បារម្ភ ថា  
ជា ឧបសគ្គ នោះ ឡើយ ៕ 

តារ ចមេៀងសេ ីសមេបូរសាច់ សេស់សា្អាត 
កញ្ញា សោភា ទេពី។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក
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