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ឃីម បូរ៉ា និង  វ៉ាន់ថង សុទ្ធតែ ប្ដែជ្ញា 
វ៉ែ ឲ្យ អស់ពីសមត្ថភាព  ដើម្បីជមែះ 
បញ្ជី ចាស់  ...ទំព័រ ១៥

បុណ្យ តាណាបាតា ជប៉ុន  ឬ ពិធី 
បុណ្យ  ផ្កាយ ឆ្នាំនែះ បែរព្ធធ្វើតាម 
អនឡាញ ...ទំព័រ ១៣

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មាន ជតិ 

មនុស្ស៣នាក់បានស្លាប់និង៥០នាក់រងរបួស
នៅក្នងុគ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ្លបង្កឡើងដោយរថយន្តដឹកដីបើកបុករថយន្តដឹកកម្មករ

ឃុត សុភចរិយា

កណ្តាលៈ យ៉ាង ហោច ណាស់ មាន 
កម្មករ ២ នាក់  និង អ្នក បើក បរ រថ យន្ត 
ដឹក ដី មា្នាក់  បាន ស្លាប់ និង  កម្មករ ចំនួន 
៥០ នាក់  ផ្ស្ង ទៀត  បាន  រង របួសធ្ងន់ - 
ស្លដោយ  សរ គ្ះ ថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍  
ដ្ល បង្កឡើង ដោយ រថយន្ត ដឹក ដី  

បើក បុក រថ យន្ត ដឹក កម្មករ នៅ លើ 
កណំាត ់ផ្លវូ ជាត ិលខ្ ១ក្នងុ ភមូ ិស ស្ត ្
ឃំុ គគីរធំ សុ្ក កៀន ស្វាយ ខ្ត្ត កណា្តា ល 
កាល ពី ល្ងាច ថ្ង្ពុធ ។ 

លោក សនួ សមប្ត្ត ិនាយនគរ បាល 
ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ គគីរធំ បាន ប្ប់ ភ្នំ ព្ញ ប៉ុស្តិ៍  
នៅ ព្កឹ ថ្ង ្ពហ្សប្តិ៍ថ ករណ ីគ្ះ- 
ថ្នាក់ ចរាចរណ៍  ន្ះបាន បណា្តាល ឲ្យ 

មនសុស្ យ៉ាង  តចិ  ៣ នាក ់ស្លាប ់ នៅ នងឹ 
កន្លង្ នងិ ៥០ នាក ់ទៀត  រង របសួ ធ្ងន ់
និង ស្ល។ អ្នក រង របួស ត្ូវ បាន  
បញ្ជនូ ទៅ កាន ់មន្ទរី ពទ្យ្ ក្នងុ រាជ ធាន-ី 
ភ្នំ ព្ញ ដើម្បី ពិនិត្យ ព្យា បាល ។

បើតាម លោក សម្បត្តិ ជន រងគ្ះ  
ដ្ល បាន ស្លាប់ នៅ ក្នងុ គ្ះ ថ្នាក់ ចរា - 
ច រណ៍ន្ះមាន មា្នាក់ ជាអ្នក បើក បរ 

រថយ ន្ត ដកឹដ ីឈ្មោះ មម៉ ព្ជ ្សរា៉ាត ់
អាយ ុ ៣៨ ឆ្នា ំមាន លនំៅ ភមូ ិសរំោង- 
ក្អ្រ ឃុំ ជ័យ កំពក ស្ុក កៀនស្វាយ  
ខ្ត្ត កណា្តាល និង ២ នាក់  ទៀត ជា 
កម្មការិនី រោង ចក្ កាត់ ដ្រ  ក្នុង តំបន់  
សួន ឧស្សាហ កម្ម ឃុំ សំ រោង ធំ ក្នុង 
ស្ុក កៀនស្វាយ  ខ្ត្ត កណា្តាល  រួម 
មាន ឈ្មោះ  លន់...តទៅទំព័រ  ៦

ទិដ្ឋភាព គៃះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាង ឡានដឹកដី បើកបុកឡានដឹកកម្មករ បណ្តាល ឲៃយ មាន មនុសៃស ស្លាប់និង របួស  នៅ សៃកុកៀន ស្វាយ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ២៤   មិថុនា។ រូបថត ប៉ូលិស 

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុបន្តរក្សាកំណើនទោះជំងឺកូវីដ១៩នៅបន្ត
ម៉ៃ គុណ មករា  

ភ្នពំៃញៈ លោក ជា  ចាន ់ត ូទ ្សភ-ិ
បាល ធនាគារ ជាតិ ន្ កម្ពុជា (NBC) 
បាន ឲ្យ ដឹងថ ទោះបីជា ការរីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ១៩ ធ្វើ ឲ្យថម ថយ 
កណំើន  សដ្្ឋ កចិ្ច ដល្ កពំងុ ប៉ះពាល ់

ដល់ វិស័យ សំខាន់ៗ នៅក្នុង ប្ទ្ស 
កម្ពុជា ក៏ដោយក៏វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
នៅត្ មាន និនា្នា ការ កើន ឡើង ប្កប- 
ដោយ ស្ថិរភាព ។

ការ លើក ឡើង បប្ ន្ះ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅក្នុង កិច្ច ប្ជុំ មួយ នៅ ទីស្នាក់ ការ 
កណា្តា ល របស់ NBC នៅ  ភ្នំព្ញ 

កាលពី ចុង សបា្ដាហ៍ មុន។
លោក ជា ចាន់តូ បាន ឲ្យ ដឹង ថ 

ផល ប៉ះ ពាល ់ដោយសរ ការ  រាល ដាល 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩  បាន ធ្វើ ឲយ្ សដ្្ឋ កចិ្ច របស ់
ប្ទ្ស កម្ពុជា ធា្លាក់ចុះ ជាពិ ស្ស 
វសិយ័ ទស្ចរណ ៍សម្លៀក បពំាក ់នងិ 
ស្ប្ក ជើង...តទៅទំព័រ  ៩ 

អ្នកជំនាញWHOថ្លង្ថ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ-
កូវីដ១៩នៅអាមរិ្កមិនទាន់ឈានដល់កមិ្តកំពូលទ្

កៃុង ហៃស៊ឺណៃវៈ  អ្នក ជំនាញ របស់ 
អង្គការ សខុ ភាព ពភិព លោក (WHO)  
មា្នាក់ បាន ថ្ល្ង កាល ពី ថ្ង្ ពុធ ថ  ការ - 
ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  មិន បាន 
ឈាន ដល់ កម្ិត ខ្ពស់ របស់ ខ្លួន នៅ 

ឡើយ ទ្  នៅ អាម្ រិក  និង ក្នុង តំបន់  
ហើយ   វា ទំនង ជាត្ូវ បាន គ្ មើល- 
ឃើញ ថ  ការ ស្លាប ់ បាន បន្ត កើន ឡើង  
នៅ ក្នុង រយៈ ព្ល ប៉ុនា្មោន សបា្តាហ៍   
ខាងមុខន្ះ ។...តទៅទំព័រ  ១១ 

អភិបាលខ្ត្តកណ្តាល
បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តហាម-
ឃាត់ការសង់សំណង់តាម
ពំ្ដ្នកម្ពជុ-វៀតណម

ឡ៊ង គីម មា៉ា រីតា

កណ្តាល ៈ លោក គង់ សោ ភ័ ណ្ឌ 
អភិបាល ខ្ត្ត កណា្តាល  បាន បញ្ជា ឲ្យ 
អាជា្ញាធរ ដ្ន ដី  បន្ត ធ្វើ ការ ហាម ឃាត់  
ចំពោះ ការសង សង់ សំណង់ នានា  
នៅ  តាម តំបន់ ព្ំដ្ន  ដ្ល ពុំទាន់ 
មានការ បោះ បង្គោល ខ ណ្ឌ សីមា រួច រា ល់  
ហើយ ត្ូវ  រាយ ការណ៍ ជាបនា្ទាន់ ក្នុង 
ករណី មាន ភាព មិន ប្ក្តី ណាមួយ 
កើត ឡើង  ខណៈ មកដល់ ព្ល ន្ះ 
វៀត ណាម នៅ មិន ទាន់ រុះ រី តង់ ចំនួន   
១៧ ទៀត  ដល្ ចលូ មក សង ់ នៅ តបំន ់
ព្ំ ដ្ន  ដ្ល មិន ទាន់ មាន ការ ព្ម- 
ព្ៀង គា្នា ក្នុង ខ្ត្ត កណា្តាល ។

ការ បញ្ជា យ៉ាង ដូច្ន្ះបាន ធ្វើ ឡើង 
អំឡុង ព្លលោកបាន អញ្ជើញ ជា 
អធិបតី  ក្នងុ ពិធី សំណ្ះ សំណាល សួរ - 
សខុ ទកុ្ខ នងិ ចង សម្ពន័្ធ មត្្ភីាព រវាង 
សល ខ្ត្ត កណា្តាល និង ក្ុម ហ៊ុន 
ហ្ង អភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយ កង ការពារ 
ព្ំដ្ន ល្ខ ៦០១ យោធ ភូមិ ភាគ- 
ពសិស្នៅ រសៀល ថ្ងទ្ ី២៤ខ ្មថិ ុនា 
ឆ្នា ំ២០២០ ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិពក្ ហម ឃុ ំ
ឈើខ្មោ សុ្ក កោះធំ។ ន្ះ បើតាម ទំព័ រ 
ហ្វ ្ស ប៊ុក  របស់ រដ្ឋបាលខ្ត្ត កណា្តា ល ។ 

លោក គង់ សោ ភ័ ណ្ឌ បាន ផ្ដាំផ្ញើ 
ដល់ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន  និង សមត្ថកិច្ច 
ឈរជើង នៅតាម បនា្ទាត់ ព្ំដ្ន ត្ូវ 
បន្ត រក្សា និង ពងឹ្ង សន្តសុិខ សណា្តា ប់ - 
ធា្នាប់តាម បណ្តាយ...តទៅទំព័រ  ៤
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អាជ្ញាធរជតិអប្សរារក្សាសិលា 
មានអក្សរសំស្្កតឹទុកស្វជ្វ

ផលប៉ះពាល់ពីគម្ងផ្លវូជតិ២ខ្ស្ដោះស្យជិតរួចហើយ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សាធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន  បាន ដោះសៃយ 
ផលប៉ះពាល់ ក្នុង គមៃង ធ្វើ ឲៃយ 
បៃសើរ ឡើងវិញ ផ្លូវជាតិ លៃខ២ 
សមៃច ស្ទើរតៃ ទាំងសៃុងហើយ 
និង ផ្លូវជាតិ លៃខ ២២ សមៃច- 
បាន ១០០ ភាគរយ ហើយ។ មន្តៃ ី
ជាន់ខ្ពស់ កៃសួង ក៏បាន ជំរុញ ឲៃយ 
ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ បៃញាប ់ដោះ សៃយ    
បញ្ចប ់ ដើមៃបី បង្ក ភាព ងាយសៃលួ 
ដល់ កៃុមហ៊ុន សាងសង់ អនុវត្ត 
គមៃង ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ។

លោក តូច ចាន់ កុសល  រដ្ឋលៃ- 
ខា ធកិារ បៃចាកំារ កៃសងួ សាធារ- 
ណ ការ  និង ដឹកជញ្ជូន ថ្លៃង ក្នុង 
កចិ្ចបៃជុ ំស្ដពី ី«កា រពនិតិៃយ  នងិ តាម- 
ដាន អំពី ដំណើរការ ដោះសៃយ 
ផល ប៉ះពាល ់ផ្លវូជាត ិលៃខ២  នងិ 
ផ្លូវជាតិ លៃខ ២២» កាលពី ថ្ងៃ ទី 
២៣ មិថុនា  ថា  ផល ប៉ះ ពាល់ ក្នុង 
គមៃង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើងវិញ ផ្លូវ- 
ជាត ិលៃខ ២២តៃវូបាន ដោះសៃយ   
១០០ ភាគរយ។ រឯី ផល ប៉ះពាល ់
ក្នងុ គមៃង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើងវញិ 
ផ្លូវជាតិ លៃខ ២  ដោះសៃយ បាន 
៩៨,៥ ភាគរយ ហើយ ។

លោក ថា  កៃុមហ៊ុន សាងសង់  
កៃុមហ៊ុន តៃួតពិនិតៃយ បច្ចៃកទៃស  
និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ តៃូវ 
យកចិត្ត ទុកដាក់ រៀបចំ បៃឡាយ 
បង្ហូរ ទឹក នៅ សងខាង ផ្លូវ ដៃល 
កំពុង សាងសង់ ឲៃយ បាន តៃឹមតៃូវ  
នងិ សម សៃបតាម គមៃង  ដើមៃបី 
ចៀសវាង ការ ជន់ លិច លង់ ភូមិ  
នងិ ទៃពៃយសមៃបត្ត ិរបស ់បៃជា ពល- 
រដ្ឋ។ ពៃះ ថា  រដវូភ្លៀង បានមក- 
ដល ់ហើយ ភ្លៀង បាន បន្ត ធា្លាក ់ជា 
បន្តបនា្ទាប ់ជា រៀង រាលថ់្ងៃ នៅ តាម- 
តំបន់ មួយចំនួន ផង ដៃរ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«កៃមុ កា ងារ 
ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ បាននិង កំពុង 
បន្ត កិច្ចសហការ យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ឯកជន  សហ- 
គៃស  និង អាជីវករ នានា ដៃល 
បៃកប របរ លើ បណ្ដាញទឹក សា្អាត  

បង្គោល អគ្គសិន ី ខៃសៃ កាបិ៍្ល  អបុទកិ  
ដើមៃបី រុះរី  និង ប្ដូរ ទៅ ទីតាំង ថ្មី  ក្នុង 
គោល បណំង បង្ក ភាព ងាយ សៃលួ   
ដល់ កៃុមហ៊ុន សាងសង់ អនុវត្ត 
គមៃង បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភាព 
បំផុត  និង អាច បញ្ចប់ គមៃង 
តាម ការគៃង ទុក»។

លោក ស្នើ ឲៃយ កៃមុការងារ ពាក-់ 
ពន័្ធ ទាងំអស ់នងិ អន ុគណៈ កម្ម ការ   
ទាំង២  គឺ អនុ គណៈកម្មការ ខៃត្ត 
តាកៃវ  នងិ ខៃត្ត កណ្ដាល  សហ ការ   
ជាមួយ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ចុះ ពិនិតៃយ 
ទីតាំង រង ផល ប៉ះពាល់ តាម- 
បណ្ដាយ ផ្លូវជាតិ ទាំង២  ដៃល 
ពិបាក ក្នុង ការដោះ សៃយ  ដើមៃបី 
ស្វៃងរក យន្តការ ដោះសៃយ ឲៃយ 
បាន លឿន បផំតុ  សដំៅ ចៀសវាង 
ការរាំងស្ទះ ក្នុងការ សាងសង់។ 
ជា ពិសៃស អ្នក ដៃល ទទួលបាន 
សណំង លើ ផលប៉ះពាល ់រចួ ហើយ  
សមូ អនវុត្តតាម កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ឲៃយ 
មាន បៃសទិ្ធភាព បផំតុ  ដើមៃបី កុ ំឲៃយ 
មានការ រាងំស្ទះ ដល ់ការសាង សង ់ 
ក៏ដូចជា ការធ្វើ ដំណើរ  និង ការ- 
បៃកប របរ ចញិ្ចមឹ ជវីតិ របស ់បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដទៃ ទៀត។

អ្នក សៃវីា៉ាន់ សខុ រា៉ាត់  អាយ ុ៤១ 
ឆ្នាំ បៃជាពលរដ្ឋ រស់នៅ ឃុំ ពៃក 
កំពឹស  ខណ្ឌដង្កោ  និយយពី 
មៃសិល មិញ ថា  អ្នកសៃី មិនបាន- 

ទទួល សំណង ពី ផលប៉ះពាល់ 
គមៃង ផ្លូវជាតិ លៃខ ២នៃះ ទៃ។  
ពៃះ អ្នកសៃ ីបាន រុះរ ីផ្ទះ ដកថយ 
ចៃញ ឆ្ងាយ ពី គមៃង ផ្លូវ ជាតិ 
លៃខ   ២  មុន ពៃល អាជា្ញាធរ ចុះ-  
សៃង់ ស្ថិតិ អ្នក រង ផល ប៉ះពាល់ ។

អ្នកសៃី បៃប់ថា ៖«ខ្ញុំ គៃន់តៃ 
ទទួល ដំណឹង ថា  គៃ ធ្វើ ផ្លូវជាតិ 
លៃខ ២ ហ្នឹង  ខ្ញុំ បាន រំកិល ផ្ទះ ខ្ញុំ 
ថយ  ទៅ កន្ទយុ ដ ីកៃយ ឯណះ ។  
បនា្ទាប់មក ទើប មាន អាជា្ញាធរ ចុះ- 
សៃង់ ស្ថិតិ អ្នក ដៃលមាន ផល- 
ប៉ះពាល់ ផ្ទះ ពី គមៃង ហ្នឹង  រីឯ 
អ្នកភមូ ិខ្ញុគំៃ បាន គៃប់ៗ  គ្នា។ អ្នក- 
ខ្លះ បាន ១ពាន ់ដលុ្លារ  អ្នកខ្លះ បាន 
ជិត ២ពាន់ ដុល្លារ  ហើយ ចំណៃក 
ខ្ញុំ អត់ បាន សំណង ទៃ។ ពៃះ ផ្ទះ 
ខ្ញុ ំអត ់មាន ប៉ះពាល ់ តៃ ប៉ះពាល ់ដ ី 
ហើយ អាជា្ញាធរ ថា  បើ ប៉ះពាល ់តៃ ដ ី 
គៃ អត់ ឲៃយ សំណង ទៃ  តៃបើ ប៉ះ- 
ពាល់ ផ្ទះ បាន គៃ សង យើង»។

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ កឹម 
សំអឿន  អាយុ៤០ឆ្នាំ  រស់ នៅ ឃុំ 
កៃំងធ្នង់  សៃុក បាទី  ខៃត្ត តាកៃវ 
បៃប ់ព ីមៃសិល ម ិញ ថា  ផ្ទះ របស ់លោក   
ទទួល ផល ប៉ះពាល់ តៃង ់សំ យប 
ខាងមុខ ផ្ទះ ដោយ លោក យល់- 
ពៃម រុះរី ចៃញ រួច  ហើយ ។  គៃួសារ 
លោក ក៏ ទទួល សណំង ជិត  ១ពាន់ 
ដុល្លារ ពី អាជា្ញាធរ ដៃល ជាថ្នូរ នឹង 

ផល ប៉ះពាល់ ពីគមៃង នៃះ។
លោក ថា ៖«សំ យប ដៃល ត 

ចៃញ ព ីផ្ទះ ទៅ ខាងមខុ នៃះ   ខ្ញុ ំបាន- 
ធ្វើ វា ជាចៃើន ឆ្នាំ ហើយ  សមៃប់ 
ដាក់ អីវា៉ាន់ លក់ដូរ ទំនិញ តិច តួច  
ហើយ អាជា្ញាធរ មក សៃង់ ស្ថិតិ អ្នក 
ដៃលមាន ផល ប៉ះពាល់ ហ្នឹង អា- 
ជា្ញាធរ មក ពនៃយល ់ពកួ ខ្ញុ ំគត ់ថា  បើ 
ប៉ះពាល់ តៃ ដី គៃ អត់ សង  យើង ទៃ 
តៃបើ ប៉ះពាល ់ផ្ទះឬ សណំង ់   រោង-   
លក់ដូរ នៅខាង មុខ ផ្ទះ  គៃ សង 
តាម សា្ថានភាព ជាក់ស្ដៃង » ។ 

គួរ រំឭកថា  គមៃង សាងសង់ 
ជួសជុល ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង ផ្លូវ- 
ជាតិ  លៃខ២ (បៃវៃង ៦២,៥៦ 
គីឡូម៉ៃតៃ) និង ផ្លូវ លៃខ ២២  
(បៃវៃង ៩,៦១ គីឡូម៉ៃតៃ) នឹង 
តៃូវ សាងសង់ ដោយ កៃុមហ៊ុន 
Hanshin Engineering 
&Construction Co.,Ltd 
កៃម កៃប ខ័ណ្ឌ ឥណទាន ពី 
សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ។ គមៃង នៃះ  
គៃង ចំណយ ថវិកា បៃមាណ 
៥៦លន ដុល្លារ អាមៃរិក  កៃម 
កម្ចី ឥណ ទាន ពី រដា្ឋា ភិបាល កូរ៉ៃ  
និង ថវិកា បដិភាគ របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា បៃមាណ ៨,៥ 
លន ដុល្លារ អាមៃរិក  ដៃលនឹង 
បៃើ រយៈ ពៃល ៣០ខៃ (បៃហៃល 
២ឆ្នា ំកន្លះ)ក្នងុការសាងសង៕់

វ៉ន  ដារ៉ា 

សៀម របៈ  កៃុម អ្នក ជំនាញ 
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា  កាល ពីថ្ងៃ 
២៤ មិថុនា បាន យក សិល ចារឹក 
ចារជា ភា សា ស ំស្កៃតឹ លើ ផ្ទាងំ ថ្ម 
ភក់ ដៃល គៃ  តមៃៀប ជា គៃឿង ផ្គុំ 
កៃលមុខខ្លាង ទា្វារ  បៃង្គ កណ្ដាល 
នៃ បៃ សាទ ទន្លៃ ស្ងតួ  ក្នងុ តំបន់ 
អង្គរ មករ កៃសា ទុកដើមៃបី សៃវ ជៃវ  
បនា្ទាប់ ពី  រក ឃើញ នៅទី  នោះ 
ពៃល កពំងុ លង សមា្អាត  កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី២៣  ខៃ មិថុនា  ។

លោក  អុឹម  សុខរិទ្ធី  បៃធាន- 
នា យក ដា្ឋាន អភិ រកៃស បៃសាទ ក្នងុ 
ឧទៃយាន អង្គរ និង បុរាណ វិទៃយា- 
បងា្កោរ នៃ អាជា្ញា ធរ ជាតិអបៃស រា បាន  
បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី មៃសិល មិញ  ថា  
សិ ល ចារឹក នៃះតៃវូបានយកទៅ 
  រកៃសា ទុ ក ក្នុង ទី សា្នាក់ ការ   នៃ នា- 
យក ដា្ឋាន អភិ រកៃស បៃ សាទ ក្នងុ 
ឧទៃយាន អង្គរ  និង បុរាណ វិទៃយាបងា្កោរ  
ដើមៃបី សៃវ  ជៃវ បន្ថៃម ទៀត ។

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ផ្ទាងំ សិល 
ចារឹក នៃះអាច ពុំ មៃន ជា របស់ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ទន្លៃ ស្ងួត ទៃ  ប៉ុន្ដៃ បៃ- 
ហៃល គៃ យក ចៃញ  ពី បៃ សាទ   
ណ មយួ ក្នងុ តបំន ់អង្គរ  មក បៃើ 
ធ្វើ ជា ថ្ម កមៃល ដោយ រៀប ដាក ់
ផ្កោប់  ផ្ទៃ មាន អកៃសរ ចារឹក ទៅកៃម ។ 
ឯផ្ទៃ ខាង កៃយ   ដៃលពុ ំមាន អកៃសរ 
គៃ ដាក ់ផ្ងារ ឡើង  លើ តៃ បាន ដាប់ 
ធ្វើ ជា លៃបាក់ សមៃប់ ទៃ ថ្ម ធ្នមឹ ទា្វារ។ 
   លោក ថា ៖« ករណី នៃះ បាន ធ្វើ  
ឱៃយ បាត ់បង ់ត ួអកៃសរ មយួ ផ្នៃក  តៃ 
ក៏ នៅ មាន សៃច ក្តី ចៃើន ដៃល 
អាច សិកៃសា សៃវ ជៃវ បន្ថៃម  បាន  
ហើយ   នៃះ ក៏ មិន ចាត់ ទុក ជា ការ- 
បផំ្លាញ ដៃរ  ពៃះ គៃ កាត ់តមៃមឹ 
ឱៃយ តៃវូ ចនោ្លាះ ដើមៃបី ធ្វើ ជា កមៃល 
ក្នងុ ការ  កសាង បៃសាទ ទន្លៃ ស្ងតួ  
ពី បុរាណ ។  ការ យក ថ្ម ចាស់ ពី 
កន្លៃង ផៃសៃង មក កសាង បៃ សាទ 
ថ្មីក៏ ជា ទមា្លាប់ ធម្ម តា នា  សម័យ 
បុរាណ ដៃរ »។

លោក  សខុ រទិ្ធ ី បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
លក្ខណ ពសិៃស នៃ សលិ ចារកឹ 
នៃះ គមឺាន សរសៃរ សសំ្កៃតឹ ៥៥ 
បនា្ទាត់  កម្ពស់ ១០០ សង់ ទី ម៉ៃតៃ 
ទទឹង ៤០ សង់ ទី ម៉ៃតៃ  និងកមៃស់  
២០ សង ់ទ ីម៉ៃតៃ តៃពុ ំទាន ់មាន 
ការ សិកៃសា នៅ ឡើយ ។

លោក   ថា  តាម ការ សន្និ ដា្ឋាន 
ដំបូង លើ  តួអកៃសរ ឆ្មោរ ៗ  និង ពិចិតៃ 
ដៃល បៃៀប នងឹ ស ិល ចា រកឹ  នៅ 
បៃ សាទ ភ្នដំ ី  ខាង ជើង បៃសាទ 
ទន្លៃ ស្ងួត    អាច សា្មោន បាន ថា 
សិល នៃះ បៃ ហៃល ចារ  នៅ ចុង 
សតវ តៃសរទ៍ ី ១១ ដល ់ដើម សត- 
វ តៃសរ៍ ទី ១២ នៃ គៃិស្ត សក រាជ ។

លោក  សុខ រិទ្ធី  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«  ពៃល នៃះ យើង មិន ទាន់ ដឹង 
ខ្លមឹ សារ  ក្នងុ សលិ ចារកឹ នៃះ ទៃ 
គឺ តៃូវ ការ ពៃល វៃល  ដើមៃបី ឱៃយ 
អ្នក   ជំនាញ បៃ សមៃលួ ពីភាសា 
សំ ស្កៃឹត ដើមៃបី ស្វៃង យល់ ពី រឿង - 
រា៉ាវ ផៃសៃងៗ  និង កាល បរិច្ឆៃទ នៃ 
អកៃសរ ចារឹក ១ ផ្ទាំង នៃះ » ។ 

ក៏ បុ៉ន្តៃ លោក ថា  សិល ចារឹក 
នៃះ បាន ផ្តល់ ព័ត៌ មាន សំខាន់ 
មួយ ពី បៃវត្តិ នៃ ការ សាង សង់ 
បៃ សាទ ទន្លៃ ស្ងតួ  និង ភ័ស្ត ុ តាង 
បុរាណ វិទៃយា ដៃល   បងា្ហាញ អំ ពី ការ- 
តំាង ទី លំនៅសម័យ អង្គរ  ក្នុង 
រាជពៃះ បាទ ជយ័  វរ្មន័ ទ ី៧( ពឆី្នា ំ
១១៨១  ដល់ ១២១៨ នៃ គៃសិ្ត- 
សក រាជ )៕

សកម្មភាពនេគមេងសាងសង់ផ្លវូជាតិលេខ២ ដេលបាននិងកំពុងដំណើរការ  ។ រូបថត សហ ការី

ផ្ទាងំសិលាចារអកេសរសំស្កេតឹដេលទើប
រកឃើញ។ រូបថត  អាជា្ញាធរជាតិអបៃសរា
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តពីទំព័រ១...ព្រំដ្រន សំដៅ ធានា 
ការ គ្រប ់គ្រង ការ ទបស់្កាត ់ការ ជញួ ដរូ 
ការ រត់ គ្រចពន្ធ គ្រប់ ប្រភ្រទព្រមទំាង កា រ- 
ឆ្លង ច្រញ-ចូល ព្រំដ្រន ខុសច្របាប់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ជាពិស្រស  ត្រូវ 
បន្តធ្វើ ការហាមឃាត ់ចពំោះ ការ សង- 
សង់ សំណង់ នានាទំាង ខាង ភាគី កម្ព ុជា 
និង ភាគី ខាង វៀតណាម នៅ តំបន់ ព្រដំ្រន  
ដ្រល ពំុទាន់ មានការ បោះ បង្គោល ខណ្ឌ - 
សីមា រួចរាល់។ ត្រវូមាន វិធាន ការ ទប់ - 
ស្កាត់ និង រាយ ការណ៍ ជា បនា្ទាន់ ក្នងុ ករ ណី 
មាន ភាព មិន ប្រក្រតី ណា មួយ កើត ឡើ ង  
ដើម្របី មាន វិធានការ ទាន់ ព្រល វ្រលា។ 
ត្រូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការ ប្រ កា្លាយ 
តំបន់ ព្រំដ្រន  ឱ្រយកា្លាយ ទៅជា ព្រំដ្រន 
សន្តិ ភាព មិត្ត ភាព សហប្រតិបត្តិ ការ 
ល្អ និង មាន ការ អភិវឌ្រឍ»។

លោក សោ ភ័ ណ្ឌ បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ បន្ថ្រម ពី ម្រសិលមិញ ថា តាមរយៈ 
ការជំរុញ ន្រះ ភាគី វៀត ណា ម ក៏បាន 
រុះរើ តង ់ដ្រល បាន បោះដោយ គ្មាន ការ- 
ព្រម ព្រៀងពី កម្ពជុា  ចាប់តំាងពី ព្របំ្រទ ល់ 
ក្អម សំណ រហូតដល់ ព្របំ្រទល់ ខ្រត្ត តា - 

ក្រវ ចំនួន ៧តង់ បន្ថ្រម ទៀត។ 
លោក សោ ភ ័ណ្ឌ ក ៏បន្ត ជរំញុ ឲ្រយ ភាគ ី

វៀតណាម បន្ត រុះរើ តង់ ទំាងអស់ឲ្រយ អ ស់ 
ពី តំបន់ ព្រំដ្រន។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖  
« មក ដល់ ម៉ោង ន្រះ តង់ នៅ ចំណុច ខ្រត្ត 
កណា្តាល យើង ន្រះ គត ់(វៀតណាម) 
បា  ន រុះរើ ចំនួន ៧តង់ ទៀតហើយ នៅ 
សលត់្រ ១ ៧តង ់ទៀត ទ្រ ក្នងុចណំោម 
២៤តង់ ។ ចំនួន ទាំង ២៤ តង់ ន្រះ គឺ 
មា ន ចំណុច២ ដ្រល  ១ គឺ ព្រ ំដ្រន  មា ន ការ- 
ព្រមព្រៀងគ្នា បោះ បង្គោល ព្រសីំ មា នងិ 
១ចំណុច  ៦គី  ឡូក ន្លះ ទៀត គឺ ជា 
កន្ល្រង ដ្រល យើង មិន ទាន់ មាន ការ- 
ព្រម ព្រៀង គ្នា»។

កាលពី អំឡុង ខ្រឧសភា អាជា្ញាធរ 
វៀតណាម បាន ពង្រយ កមា្លាងំ ទាហា ន 
នងិ បាន ចលូ មក  បោះ  តង ់ចនំនួ  ១១៤ 
ទីតាំង នៅ លើ  តំបន់ ដ្រល មិនទាន់ 
មាន ការ ព្រម ព្រៀង គ្នា ( តំបន់ ស)
ក្នុងការ កំណត់ព្រំដ្រន ដ្រល ជាប់ នឹង 
ខ្រត្ត ចំនួន ២របស់ កម្ពជុា គឺ ខ្រត្ត កណា្តា ល 
និង ខ្រត្ត តា ក្រវ។ 

លោក គិ ន ភា ប្រធាន វិទ្រយាស្ថាន 

ទំនា  ក់ ទំនង អន្តរជាតិ  ន្រ រា ជប ណិ្ឌ ត្រយ-  
សភា កម្ពុជា បាន ថ្ល្រង ពី ម្រសិលមិញ ថា 
ជាការ ពតិ ក្នងុ គោល ការណដ៍្រល បាន 
ព្រម ព្រៀង រវាង ប្រទ្រស ទំាង ២ កម្ពជុា -  
វៀតណាម គ ឺមនិ អនញុ្ញាត ឲ្រយ មានការ- 
សងសង់  ឬ ធ្វើ អ្វី មួយ នាំ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ ស្ថាន ភាព ដើម  ន្រ កំណត់ ខ្រស្រ- 
ព្រំដ្រ  ន ទាំង ឡាយ ណា  ដ្រល មិន ទាន់ 

មាន ការឯកភាព គ្នា នោះទ្រ។ 
លោក បន្តថា ការ ដ្រល មានការ ធ្វើ អ្វ ី

មយួ ដ្រល ខសុ នងឹ គោលការណ ៍គជឺា 
ការរលំោភ   កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ដ្រល ទាម-  
ទារ ឲ្រយ ប្រទ្រស វៀត ណាម ត្រូវត្រ រុះរើ 
តង់ ដ្រល បាន សងសង់នោះច្រញ 
ដោ  យ មិនត្រវូ ប្រើប្រស់ ល្រស អ្វ ីបន្ត ទៀត  
នោះ  ទ្រ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖« បញ្ហា ព្រ ំ- 

ដ្រន  ន្រះកម្ពជុាត្រង ត្រ គោរព និង ផ្ត ល់  - 
តម្ល្រ  ទៅដល់ ប្រទ្រស ជិតខាង  និង 
ច្របាប់ នានា។ ប៉ុន្ត្រ ប្រទ្រស ជិត ខាង 
មយួ ចនំនួ មនិ សវូមាន ការគោរព នវូ អ្វ ី
នៅ ក្នុង កិច្ច ព្រម ព្រៀង សន្ធិ សញ្ញា  
ដ្រល  បាន ចុះ (ហត្ថល្រខា) ជាមួយ 
គ្នា ទ្រ។ អ្វី ដ្រល វៀត ណាម រុះរើ តង់ 
បន្ថ្រម នោះ តាម ពិត មិនម្រន បន្ថ្រម 
ទៀ ត  គឺ ត្រូវត្រ រុះ ឲ្រយ អស់ ពី តំបន់ ហ្នឹង 
ព្រះ ន្រះ គជឺា តបំន ់ ព្រដំ្រន ដ្រល មនិ- 
ទាន ់មាន កចិ្ច ព្រម ព្រៀង  ហើយ មនិគរួ 
គប្របី រង់ចាំ ដល់ ព្រល ណា ទៀត ទ្រ»។

លោក សង្កត់ ធ្ងន់ បន្ថ្រម ថា ៖«យើង 
មើល ឃើញ កន្លង មក ន្រះ រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា លោកបា នអនុញ្ញាត ឲ្រយ មាន - 
ការ ច្រញ ចូល ឡើង វិញ ន្រ ជន ជាតិ 
វៀត ណាម  ដោយ គ្រន់ ត្រគោរព នូវ 
គោល ការណ៍ របស់ ក្រសួង សុខា ភិបា ល ។ 
ន្រះ ល្មម នឹង អស់ ហ្រតុផល អ្វី ក្នុង ការ - 
បង្ការ ការ រើក រាល ដាល ជំងឺ កូវើដ១៩។ 
វា មិន ម្រន ជាការ ឆ្លើយ តប អ្វី ជាមួយ 
នឹង ការ បោះត ង់  នៅតំបន់ ដ្រល មិន- 
ទាន់ ដាច់ ស្រច ន្រះទ្រ  បើសិន ជា ចង់ 
បោះត ង់ ទៅបោះ នៅ លើទឹក ដីរបស់ 
ខ្លួន ឯង ទៅ» ៕
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អភិបាលខេត្តកណ្តាលបញ្ជា...

នគរបាលខេត្តកណ្តាលចុះពិនិតេយតង់ដេលវៀតណមបានបោះពីថ្ងេ២៦មេសា។រូបថត នគរបាល 

សុទ្ធគឹមសឿន

កេចេះ:អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត ក្រច្រះ 
និង ក្រុម អ្នក ជំនាញ  កំពុង ធ្វើ 
ការ រុះ រើ    ផ្ទះ សសរ ១០០  ដ្រល 
មាន អាយុ កាល ជាង  ២០០ ឆ្នាំ 
នៅ ភូមិ កោះ កណ្ដរុ ឃំុ ឆ្លងូ ស្រ ុក  
ឆ្លងូដើម្របី យក ទៅ សង សង់  ឡើ  ង - 
វិញ  នៅ ក្នងុ ទី តំាង សំណង់ បុរា ណ 
នៅ ក្រងុ ក្រច្រះ  ដោយ រក្រសា ភាព 
ដើម   ដើម្របី ទុក ជា សម្របត្ត ិប្រតិក- 
ភណ្ឌ  សម្រប់ ក្ម្រង ជំនាន់ ក្រ យ  ។

ការ រុះ រើ សំណង់ បុរាណ ន្រះ  
ត្រ ូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្រយព ីមា្ចា ស ់
ផ្ទះ ស្នើសំុ រុះរើដើម្របី យក ដី ប្រ ង-  
ច្រក ឲ្រយកូនៗ ហើយ   អាជា្ញា ធរ បា ន  
ស្នើ  សំុ ឲ្រយ មា្ចាស់ផ្ទះ  បរិចា្ចាគ សំ ណ  ង់ 
ន្រះ  ជូន អាជា្ញាធរ ប៉ុន្ត្រ មា្ចាស់ ផ្ទះ 
មនិ ព្រម ។ នៅ ព្រល ក្រយ មក  
ក៏ មានការ សម្រប សម្រួល គ្នា 
ដោយ អាជា្ញា ធរ យល់ ព្រម   ផ្តល់ 
តម្ល្រ តប ស្នង  ជូន មា្ចាស់ ផ្ទះ ប្រមា ណ 
៨ ០០០ដុលា្លារ។

មន្ទរី វប្របធម ៌នងិ វចិតិ្រ សលិ្របៈ 
ខ្រត្តក្រច្រះបាន ច្រញ ស្រចក្ដជូី  ន- 
ដណំងឹ មយួ នៅ ថ្ង្រទ២ី៤ មថិនុា   
ថា ក្រយព ីទទលួ ដណំងឹ ព ីការ- 
ស្នើសំុ រុះរើ ផ្ទះ សសរ១០០ដ្រ ល  
កំពុង ស្ថិត នៅក្នុង សភាព ទ្រុឌ- 
ទ្រ ម ដោយ សរ មា្ចាស់ ផ្ទះ  ខ្វះ 
លទ្ធភាព ជសួជលុ ហើយ ម្រយា៉ោង  
ទៀត ដើម្របី យក ដី ទៅ ច្រក ឲ្រយកូ ន  ៗ  
របស់គត់ មន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធ ខ្រត្ត- 
ក្រច្រះ ដឹកនាំ ដោយ លោកស្រី 
ខាំ សុភា ព អភិបាល រង ខ្រត្ត 
បាន ចុះ  ទៅ សម្រប សម្រលួ ជា មួ  យ  

មា្ចាស់ផ្ទះ ដើម្របី ស្នើសុំ មា្ចាស់ ផ្ទះ 
ឲ្រយ បរិចា្ចាគ សំណង់ បុរាណ ន្រះ   
ជូន ខ្រត្ត ថ្ររក្រសា ទុកជា សម្របត្តិ 
ប្រតិក ភណ្ឌ ជាតិ។ ក្រយ ពី  
បាន ចរចា ជា ច្រើន លើកនៅ ថ្ង្រ 
ទី៥ ខ្រឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០មា្ចា ស់   - 
ផ្ទះ បាន យល់ ព្រម  បរិចា្ចាគ ផ្ទះ ជូ ន 
ក្រសងួ វប្របធម ៌នងិ វចិតិ្រសលិ្របៈ  
នូវ តម្ល្រត បស្នង ចំនួន ៨ពាន់ 
ដុលា្លារ ។  ក្រសួង បាន ខិតខំ ស្វះ- 
ស្វ្រ  ង  រក ថវកិា ដើម្របី ដោះស្រយ 
ជាមយួ មា្ចាសផ់្ទះហើយ  មា្ចាស ់ផ្ទះ  
បាន រំអុក ស្នើសំុ ឲ្រយ ក្រសួង ចុះរុះ-  
រើ ផ្ទះ  ឲ្រយ បាន ឆប់  បើ មិន ដូច្ន្រះ 
ទ្រ គត ់នងឹ ប្ដរូ ចតិ្ត ឈប ់ប្រគល ់

ផ្ទះ សសរ១០០ន្រះជូន ដល់ 
ក្រសួង ។ ស្រចក្ដជូី ន ដំណឹង បន្ត 
ថា នៅ ថ្ង្រទ២ី០ ខ្រ មថិនុា  ក្រមុ 
ជាង បាន ចាប់ ផ្ដើម រុះរើ ដំបូល ផ្ទះ  
ដ្រល ការរុះរើ ន្រះ  នឹងត្រវូ ចំ ណា យ 
ព្រល ប្រមាណ ជា១០ថ្ង្រ។ ក្រ យ 
ការរុះ រើ បាន២ថ្ង្រចាប ់ផ្ដើម មាន 
ព័ត៌ មាន ជាច្រើន ធ្វើការ ផ្រសព្វ - 
ផ្រសាយ  ក្នុង ច្រតនា បំ ផ្លើ ស  ការ  - 
ពិត អំពី គោល បំណង ន្រ ការរុះ រើ 
ផ្ទះ សសរ ១០០ ន្រះ។

មន្ទរី វប្របធម ៌នងិ វចិតិ្រ សលិ្របៈ 
ខ្រត្ត ក្រច្រះ បញ្ជាក់ ថា ការរុះរើ 
ន្រះ មិន ម្រន ជា ការបំផ្លាញ ឡើ យ 
ប៉ុន្ដ្រ ជាការ រុះរើ ដ្រលមាន ការ- 

ត្រួត ពិនិត្រយ ត្រឹម ត្រូវហើយ មា ន 
ការ ពិគ្រះ យោបល់ ជាមួយ 
ក្រុម បុរាណ វិទូ ស្ថាបត្រយ ករ និង 
វិស្វករ ជំនាញ  របស់ ក្រសួង វប្រប ធ ម៌ 
និង វិចិត្រ សិល្របៈ។ គោល បំណ ង 
ចម្របង ន្រ ការរុះរើ គឺ  ដើម្របី បញ្ចៀ ស 
ការខូចខាត គ្រឿង ឈើ  ឲ្រយ បាន 
តចិតចួ បផំតុព្រះ ក្រសងួ មា ន  
បំណង យក សំណង់ ន្រះ ទៅ ស ង -  
សង ់ឡើង វញិ  នៅក្នងុ បរ ិវ្រណ  វត្ត 
រ កាកណា្តាល ស្ថិត ក្រុង ក្រច្រះ  
ដ្រលជា ទីតំាង សំ  ណ ង់  វត្ត បុរា ណ 
ដ៏ ល្របីល្របាញ មួយ  របស់ ខ្រត្ត និ ង 
ថា្នាក់ជាតិ។ មន្ទីរ វប្របធម៌ ខ្រត្ត 
ក្រច្រះ បញ្ជាក ់ថា ៖«សណំងផ់្ទះ 

សសរ ១០០ នឹងមិន បាត់ បង់ 
ទៅណា ឡើយ ដ្របតិ ក្រ យ  ការ- 
សង សង់ និង ជួសជុល ឡើង 
វិញ ផ្ទះ ន្រះ នឹង កា្លាយ ទៅ  ជា សរ- 
មន្ទីរ និង ជាម រតក សំណង់ 
បរុាណ ខ្ម្ររ ដ ៏មាន តម្ល្រ  សម្រប ់
ជា ប្រយោជន៍ ដល់ កូនចៅ ជំនា ន់- 
ក្រយ បាន ចូល ទស្រសនា និង 
សិក្រសា ស្រវ ជ្រវ »។

លោកតុល មា៉ោ រា៉ា ឌី មន្ត្រី ការិ    - 
យាល័យ សរមន្ទីរ  ខ្រត្ត ក្រច្រះ  
ថ្ល្រង  នៅ ថ្ង្រ ទី២៤  ខ្រ មិថុនា ថា 
ផ្ទះ ស សរ ១០ ០ន្រះ ចាប់ ផ្តើម 
រុះរើ បាន ប្រមាណ ជាង ៥០ភាគ-  
រយ ហើយ ច្រញពី ទីតាំង ដើម 
ស្ថិតនៅ ភូមិ កោះ កណ្ដុរ ឃុំ ឆ្លូង 
ស្រុក ឆ្លូង ដើម្របី យកទៅ សង - 
សង់ ឡើង វិញ នៅក្នុង ទីតាំង ថ្មី  
ដ្រល ក្រសងួ វប្របធម ៌នងិ វចិតិ្រ- 
សិល្របៈ ទុក សម្រប់ ធ្វើ កា រអ ភិរ ក្រស 
ស្ថតិក្នងុ បរវិ្រណ ខាងលចិ វហិារ 
បុរាណ វត្តរ កាកណា្តាល។

លោក បន្តថា គម្រង សង - 
សង់ ផ្ទះ ន្រះ ឡើងវិញ គ្រង 
ចំណាយ ព្រល យា៉ោងតិច៦ខ្រ 
ដើម្របី សងសង់ ទៅតាម រចនាប ទ័្ម 
ដើម ទាំងស្រុង ទុក សម្រប់ 
សធារណជន ចូល ទស្រសនា  
ជា ពសិ្រស  ដើម្រប ីបង្ហាញ ឲ្រយ កនូ- 
ចៅ ជំនាន់ ក្រយ បាន ឃើ ញ 
ផ្ទះ បុរាណ ខ្ម្ររ រច នាប័ទ្ម ខ្ម្ររ 
សទុ្ធ សធដ្រលមាន សសររ ហ ូត  
ទៅដល់១០០ដ្រល មិន ធា្លាប់ 
មាន។ លោក បញ្ជាក់ថា៖ «បច្ច ុ- 
ប្រប ន្ន ន្រះ ជាង កំពុង រុះរើ ផ្ទះ ហ្នឹង 
បនា្ទាប់មក ក្រសួង នឹង រៀបចំ ធ្វើ 

ឡើង វិញ ឲ្រយ គ្រប់ សសរ ១០០ 
ត្រ ម្តងហើ យ ផ្ទះ ន្រះ មុន នឹង យើ ង 
រុះរើគឺ យើង បាន យក មន្ត្រ ីបុរា ណ 
វិទ្រយា ១ក្រមុ គូរ ប្លង់ ផ្ទះ ន្រះ ទំា ង- 
ស្រុង ធ្វើ ឲ្រយ គ្រប់ សសរ ១០០ 
ដើ ម្របី ឲ្រយ គ្រ ដឹង ថា ផ្ទះ នឹង មាន 
សសរ១០០កំុ ឲ្រយ គ្រ ថាផ្ទះ សស រ 
១០០ត្រ ប្ររជា មាន សសរ ត្រមឹ 
៤០ ទៅវិញ ។ សព្វ ថ្ង្រផ្ទះ ន្រះ នៅ  
សល់ សសរ ត្រ៤០ដើម បុ៉ណោ្ណោះ 
ដោយ សរ កូនៗ គត់ ធា្លាប់ រុះរើ និ ង 
ការបំផ្លាញ ពី សម័យ សង្គ្រ ម » ។

មិន អាច ស្វ្រង រក ប្រភព ទាក់ - 
ទង មា្ចាសផ់្ទះ សសរ១០០ ដ្រ ល  
ស្ថិតនៅ ភូមិ កោះ កណ្ដុរ ដើម្របី 
សុំ អតា្ថា ធិប្របាយ បាន ទ្រ ។

គួរ រំឭក ថា ផ្ទះ សសរ១០០ 
ស្ថតិនៅ ភមូ ិកណ្ដរុ ឃុ ំឆ្លងូ ស្រកុ 
ឆ្លូងន្រះ  ត្រូវ បាន ចាប់ ផ្តើម រុះរើ 
កា ល ពី ថ្ង្រ ២១ ខ្រ មិថុនា ក្រ យ 
ពី ក្រសួង វប្របធម៌ និង វិចិត្រ សិ ល្របៈ 
បាន សម្រប សម្រលួ ជាមួយ មា្ចា ស់- 
ផ្ទះដោយ បាន ប្រគល់ ថវិកា ចំនួ ន 
៨ ពា ន់  ដុ លា្លារ  ទៅ ឲ្រយ មា្ចា ស់ផ្ទះ 
ដើម្របី ធ្វើការ រុះរើ ផ្ទះ បុរាណ ន្រះ 
យក ទៅធ្វើ ការ សង សង់ ឡើង 
វិញ។ ផ្ទះ បុរាណ សសរ១០ ០ ន្រះ 
មាន អា យុ កា ល ជាង ២០ ០ 
ឆ្នាមំក ហើយ  ដ្រល កាលព ីដើម  
ផ្ទះ បុរាណ ន្រះមាន សសរ ដ្រល 
ជា ឈើ ប្រណី ត  ចំនួន១០០ ដើ ម 
បុ៉ន្ត្រ កាលពី សម័យ បុ៉ល ពត បា  ន   
រុះ រើ ល្វ្រ ង មុខ នឹង ល្វ្រង  ខាង  
ក ្រយ អស ់ខ្លះ ហើយ មក ដល ់
សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ នៅសល់  សសរ 
ត្រឹម ៤០ដើម ប៉ុណោ្ណោះ៕

អាជ្ញាធរកំពុងរុះរើផ្ទះសសរ១០០មានអាយុជង២០០ឆ្នាំយកទៅសង់នៅទីតំាងថ្មី

អាជ្ញាធរកំពុងរុះរើផ្ទះសសរ១០០នៅភូមិកោះកណ្ដរុឃំុឆ្លងូដើមេបីយកទៅសង់នៅទីតំាងថ្មី។រូបថត អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត ក្រច្រះ



ព្រះមហាក្រសត្រ និងសម្ដ្រចម៉្របរិច្ចាគ$២លានចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩
 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ សម្ដេចពេះមហាកេសតេី 
នរោត្តមមនុនីាថសហីនុនងិពេះករុណា
ពេះបាទសម្ដេចពេះបរមនាថ នរោត្តម
សីហមុនីពេះមហាកេសតេនេពេះរាជាណា-
ចកេកម្ពុជាបានបេកាសបរិច្ចាគពេះរាជ-
ទេពេយក្នុង១ពេះអង្គ១លានដុលា្លារដល់
គណៈកម្មការជាតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ដេលជាការបរិច្ចាគលើកទី២ចប់ពីមាន
ជំងឺកូវីដ១៩មក។
ការបរិច្ចាគពេះរាជទេពេយលើកទី២នេះ

គឺធ្វើឡើងតាមរយៈពេះរាជសាររបស់
ពេះអង្គទាងំ២ផ្ញើទៅកាន់លោកនាយក-
រដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេនបេធានគណៈកម្មការ-
ជាតិបេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ដេលចេញ
ផេសាយកាលពី២៤មថិនុាដើមេបីគាទំេក្នងុ
សកម្មភាពបង្ការ និងទប់សា្កាត់ការរាត-
តេបាតជំងឺកូវីដ១៩ដេលកំពុងរាលដាល
នៅក្នុងពេលបច្ចុបេបន្ននេះ។
កាលពីខេមនីាកន្លងទៅពេះអង្គទាងំ-

ទ្វេកប៏ានបរិច្ចាគទកឹបេក់៣សេនដលុា្លារ
ទៅដល់គណៈកម្មការជាតិនេះផងដេរ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេនធា្លាប់

បានបញ្ជាក់ថា ទឹកបេក់ឧបត្ថម្ភដេល 
រដា្ឋាភិបាលទទួលបានពីសបេបុរសជន
នានា ពីពេះមហាកេសតេ និងពេះមហា-
កេសតេីដេលពុំបានចយវាយអស់ក្នុង

សកម្មភាពបេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩គឺ
នឹងតេវូបរចិ្ចាគទៅកាន់មន្ទរីពេទេយគន្ធបបុា្ផា
និងការចំណាយទៅលើវិស័យសុខាភិបាល
ដេលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។
នៅថ្ងេ២៤មិថុនាកេសួងសុខាភិ-

បាលបានបេកាសអ្នកជាសះសេបើយ 
ពីជំងឺកូវីដ១៩មា្នាក់ទៀតដេលជាបុរស
ជនជាតិខ្មេរអាយុ២១ឆ្នាដំេលបានឆ្លងជំងឺ
នេះបនា្ទាប់ពីធ្វើដំណើរពីបេទេសមា៉ាឡេ-
សុី។អ្នកជាសះសេបើយសរុបកើនដល់
១២៨នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺនេះ
១៣០នាក់។

កាលពីថ្ងេទី២១មិថុនាកេសួងសុខាភិ-
បាលបានកេើនរំឭកឱេយពលរដ្ឋតេូវបន្ត
អនុវត្តនូវវិធានការនានារបស់កេសួងឱេយ
បានខា្ជាប់ខ្ជួនដូចជា ការធ្វើអនាម័យដេ
សា្អាតពាក់មា៉ាស់ឬបេើកេមានៅពេលក្អកឬ 
កណា្ដាស់និងតេូវរកេសាចន្លាះសុវត្ថិភាព
សង្គមនិងបុគ្គលដើមេបីបញ្ចៀសការកើតឡើង
រលកទី២នេការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩នេះ។
ដោយឡេកលោកឃួងសេងអភិ-

បាលរាជធានីភ្នពំេញបានបេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍
កាលពីថ្ងេ២៤មិថុនាដេរថាសាលាកេុង
នឹងបេើបេស់សាលារៀនចំនួន២បន្ថេម

ទៀតគឺអនុវិទេយាល័យគោកបញ្ជាន់នៅ
ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យនិងវិទេយាល័យឫសេសី-
កេវនៅខណ្ឌឫសេសីកេវសមេប់ធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កពលរដ្ឋខ្មេរដេលមកពីកេបេទេស
ក្នុងករណីមានការខ្វះខាត។
លោកថា៖«នៅសាលាទាំង២ហ្នឹង

យើងបានតេៀមគេភយួខ្នើយសមេប់
បងប្អនូបេជាពលរដ្ឋដេលតេវូធ្វើចតា្តាឡី-
ស័ក។បន្ទប់ទឹកនិងកន្លេងសា្នាក់នៅគឺយើង
នងឹរៀបចំឱេយបានល្អដើមេបីធ្វើយ៉ាងណាឱេយ
ពួកគាត់ធ្វើចតា្តាឡីស័កបេកបដោយ 
សុខុមាលភាព»។
រដា្ឋាភិបាលបានចប់ផ្ដើមធ្វើចតា្តាឡី-

ស័ករាល់អ្នកដំណើរមកពីបរទេសទាំង-
អស់ចប់តាំងពីថ្ងេទី២០ខេឧសភា។
លោកសេីយក់សមេបត្តិរដ្ឋលេខាធិការ-

កេសួងសុខាភិបាលបានបេប់អ្នកសារ-
ព័ត៌មានកាលពីថ្ងេទី២៣ខេមិថុនាថា
កម្ពជុានៅតេទទលួអ្នកដណំើរមកពីកេ
បេទេសដោយអ្នកដំណើរជនជាតិខ្មេរតេូវ 
ធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ក
ដេលរៀបចំដោយរដា្ឋាភិបាលក្នុងករណី
ធ្វើដំណើរជាមយួអ្នកឆ្លងជងំឺកូវដីហើយ
សមេប់ជនបរទេសគឺតេូវបញ្ជូនទៅធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័កនៅតាមសណា្ឋាគារ។
លោកបញ្ជាក់ថា មកដល់ពេលនេះ

មណ្ឌលចតា្តាឡីស័កទាំង៣នៅភ្នំពេញ
ដេលអាចដាក់មនសុេសបាន៤០០នាក់គឺ

នៅមានសល់គេទៀត ដោយសារមាន
ពលរដ្ឋខ្លះតេូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កនៅតាមបណា្ដាខេត្ត។
លោកសេីថា៖«សមេប់ជនបរទេសក៏

យើងអត់ខ្វះសណា្ឋាគារទេដោយសារ
ឥឡូវនេះមា្ចាស់សណា្ឋាគារគាត់សហការ
ជាមួយកេសួងសុខាភិបាលហើយសមេប់
(អ្នកដំណើរ)ជាពលរដ្ឋខ្មេរគឺយើង
នៅតេបង្វិលបាននៅឡើយគឺយើងអាច
ដាក់នៅមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កជម្ពូវ័នបាន
២០០នាក់នៅមូលដា្ឋានកងទ័ពអាកាស
ដាក់បាន១០០នាក់និងនៅមណ្ឌល
សុខភាពចក់អងេកេមដាក់បាន
១០០នាក់។អ៊ីចឹង!យើងបានតេៀម
៤០០នាក់សមេប់វិលជុំ»។
លោកសេីបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ថ្ងេទី

២៣មិថុនាមានអ្នកដំណើរតាមជើង-
យន្តហោះជាង១មុឺន២ពាន់នាក់តេូវ-
បានយកសំណាកទៅធ្វើតេស្ដ។
លោកសេីបានបញ្ជាក់ថា៖«កេមុការងរ

របស់យើងធ្វើការងរ២៤ម៉ាងទោះ 
យន្តហោះចុះនៅម៉ាង៤ទៀបភ្លឺក៏នៅតេ
មានកេុមការងរយើងបេចំការជានិច្ចគឺ
អ្នកដំណើរចុះពីលើយន្តហោះទាំងអស់
តេវូឆ្លងកាត់ចតា្តាឡីសក័តាមរយៈកាមេរា៉ា
សវុត្ថិភាពស្គេនកម្ដៅហើយបើមានកម្ដៅ
ហ្នឹងសងេស័យគឺយើងចប់គាត់នៅកន្លេង
នះភា្លាម»៕

ពេះមហាកេសតេពេះបាទ នរោត្តម សីហមុនី និងសម្ដេចម៉េ កាលពីកន្លងមក។ រូបថតហេងជីវ័ន

ថ្ងេសុកេទី២៦ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥
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វ៉ន ដារ៉ា 

ត្បូងឃ្មុំៈ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ តៃបូង ឃ្មុំ 
គៃង នឹង សាង សង់  មណ្ឌល ថៃ - 
ទាំ មនុសៃស ចាស់  មណ្ឌ លសា្តារ នីតិ- 
សមៃបទា  និង មណ្ឌល ភូមិ កុមារ  
លើ ផ្ទៃដ ីដៃល បាន តៃៀម ទកុ  ទហំ ំ
២៧ ៣៨០ ម៉ៃតៃការ៉ៃ  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១  នៅ ពៃល ផតុជងំ ឺកវូដី ១៩  
ដើមៃបី បមៃើ សុខុ មាល ភាព សង្គម 
ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ។ នៃះ បើតាម 
លោក អភិបាល ខៃត្ត។

 ថ្លៃង ក្នងុ សន្ន ិសទី សារ ពត័ ៌មាន 
ស្ដពី ី«វឌៃឍន ភាព នងិ ទសិ ដៅ ការ ងារ   
បន្ត របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ»  
រៀប ច ំដោយ អង្គភាព អ្នក នា ំពាកៃយ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ 
មថិនុា  នៅ ទសី្ត ីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី  
លោក ជាម  ច័ន្ទសោភ័ណ អភិ- 
បាល  ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ  ថ្លៃង ថា  ខៃត្ដ 
តៃបូង ឃ្មុំ  នឹង រៀប ចំ មណ្ឌល ថៃ ទាំ 
មនុសៃស ចាស់  មណ្ឌល សា្តារ នីតិ- 
សមៃបទា  និង មណ្ឌល ភូមិ កុមារ  
(SOS)  ពៃម ទាំង ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម័្ពន្ធ ផៃសៃងៗ ដើមៃបី បមៃើ ឱៃយ សខុ-ុ 
មាល ភាព សង្គម លើ ផ្ទៃដី ទំហំ 
២៧ ៣៨០  ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ។ 

បើ តាម លោក អភបិាល ខៃត្ត  គ ឺ

លោក វង សូត រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
សង្គមកិច្ច  អតីត យុទ្ធជន  និង 
យុវនីតិ សមៃបទា  ជាអ្នក ដៃល បាន-  
រៀប ចំ ទីតាំង ឲៃយមាន ការសាង- 
សង់ មណ្ឌល ទាំង នៃះ។ លោក  
កប៏ាន សម្តៃង នវូ អណំរ គណុ ដល ់
លោក វង  សូត។ 

លោក ជាម ចន័្ទសោភណ័  ថ្លៃង 
ថា ៖« យើង មាន ទី តាំង រួច ហើយ  
ប៉នុ្ដៃ ចពំោះ សណំង ់អគារ មនិ ទាន ់
បាន សាង សង ់នៅ ឡើយ ទៃ។  ប៉នុ្ដៃ   
មនិ យរូ ទៃ  ឯក ឧត្ដម  វង  សតូ  នងឹ 
សាង សង់ អគារ នៃះ  នៅ ក្នុង ខៃត្ដ 
តៃបូង ឃ្មុំ របស់ យើង ។  នៃះ ក៏ជា 
សមទិ្ធផល ដធ៏ ំមយួ ទៀត សមៃប់ 
ខៃត្ដ តៃបូង ឃ្មុំ របស់ យើង ផង ដៃរ» ។ 

បើ តាម លោក អភិបាល ខៃត្ដ  
ជន ពកិារ កៃ ីកៃ ក្នងុ សហគមន ៍ក្នងុ 
ខៃត្ដ តៃបងូ ឃ្មុ ំ តៃវូ បាន យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដក ់ព ីរដ្ឋា ភបិាល នងិ លើក កម្ពស ់  
ផ្នៃក ជវី ភាព ជនូ ជន ពកិារ កៃកីៃ ក្នងុ   
សហ គមន ៍បាន ចនំនួ ២០០៩  នាក ់ 
នៅ សៃុក ពញា កៃក  និង សៃុក 
មៃមត។់ ចណំៃក  សៃី្ត មាន ផ្ទៃ ពោះ  
និង កុមារ អាយុ កៃម ២ ឆ្នាំ  ក្នុង 
គៃួសារ កៃីកៃ  ដៃល ទ ទួល ការ- 
ឧបត្ថម្ភ ពី កម្ម វិធី ឧបត្ថម្ភ  សាច់- 
បៃក់ ជូន សៃី្ត មាន ផ្ទៃ ពោះ  និង 

កុមារ អាយុ កៃម ២ ឆ្នាំ  ចាប់ ពី   
ថ្ងៃ ទី១  កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២ ០២០  ដល់ ថ្ងៃ- 
ទី២២  មិថុនា  ឆ្នាំ២០២០ សរុប 
ចនំនួ ១ ៥៨៥នាក ់ ចណំាយ ថវ ិកា   
បៃ មាណ ៥២៧ លាន រៀល។

សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
ខៃត្ដ តៃបូង ឃ្មុ ំក្នងុ សន្ន ិសីទ សារ ព័ត៌-  
មាន ខាង លើ  ឱៃយ ដឹង ថា  ខៃត្ដ នៃះ  
មាន កៃុង ១  និងសៃុក៦។ ឃុំ- 
សងា្កាត់  ចំនួន ៦៤  និង ភូមិ ចំនួន 
៨៧៣ ភូមិ  បៃជា ពល រដ្ឋ សរុប 
ចំនួន ១៩៦ ០៦៥ គៃួសារ។  

លោក អ៊ុន  លំអង  បៃធាន មន្ទីរ 
សង្គម កចិ្ច  អតតី យទុ្ធ ជន  នងិ យវុ- 
នីតិ សមៃបទា  បញ្ជាក់  ពីមៃសិល មិញ 
ថាបច្ចុបៃបន្ន ទីតាំង សាង សង់  
មណ្ឌល  ថៃ ទា ំមនសុៃស ចាស ់ មណ្ឌល    
សា្តារ នី តិ សមៃបទា  គឺ ទើប តៃ ធ្វើ- 
របង ប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះ ការ សាង- 
សង់ អគារ អាច នឹង ពនៃយារ ពៃល 
ដល ់ឆ្នា ំ២០២១ ឬរហតូ ដលក់ារ- 
រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ មាន 
ភាព ស្ងប់ សា្ងាត់ ទៅ វិញ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង ផ្អាក ការ- 
សាង សង់ អគារ  មណ្ឌល ថៃទាំ 
មនុសៃស ចាស់ សិន  ពីពៃះ បញ្ហា 
ជងំ ឺកវូដី ១៩។ មណ្ឌល នៃះ  យើង 
សាង សង់ ឡើង ដើមៃបី ថៃទាំ ដល់ 

មនុសៃស ចាស់ ដៃល ពួកគាត់ មាន 
ជីវភាព ខ្វះ ខាត  និង ទីទាល់ កៃ  
ដោយ ពកួគាត ់អាច ចលូ មក សា្នាក-់ 
នៅ ក្នុង មណ្ឌល នៃះ បាន»។

លោក លអំង  ឱៃយ ដងឹថា  មនសុៃស 
ចាស់ សរុប  ដៃល បាន ចុះ ឈ្មោះ 
ក្នុង បញ្ជី សមាគម មនុសៃស ចាស់ 
នៅ ទូទាំង ៦៤ឃុំ-សងា្កាត់  និង 
៨៧៣ភូមិ មាន ជាង១មុឺន នាក់។  

លោក តចូ ចានន់ ី អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសងួ សង្គម កចិ្ច  អតតី យទុ្ធជន  
និង យុវ នីតិ សមៃបទា  បានថ្លៃង ពី 
មៃសលិ មញិ ដៃរ ថា  ជា ទទូៅ កៃសងួ 
សង្គម កចិ្ច មាន ទតីាងំ ដ ី សមៃប ់
ទុក ឱៃយ សាង សង់ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ ផៃសៃង ក្នងុ វសិយ័ សង្គម កចិ្ច 
តាម បណា្ដា ខៃត្ដ នានា ។ លោក 
ថ្លៃង  ថា ៖«បច្ចុបៃបន្ន កៃសួង កំពុង 
បន្ត សាង សង់ មណ្ឌល បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល អ្នក ថៃទាំ មនុសៃស ចាស់  
មាន ទតីាងំ នៅ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ។ 
ចំពោះ មណ្ឌល ថៃទាំ មនុសៃស 
ចាស់  គឺជា គមៃង ដៃល បាន- 
ស្នើ ឡើង ដោយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ     
មក កាន់ កៃសួង។ ប៉ុន្ដៃ បច្ចុបៃបន្ន 
កៃសួង មិន មាន គមៃង ធ្វើ 
មជៃឈមណ្ឌល នៃះ នៅ គៃប់ រាជ- 
ធានី ខៃត្ដ នៅឡើយ ទៃ»៕

មណ្ឌលថែទំាមនុសែសចាស់ និងភូមិកុមារនឹងតែវូសាងសង់នៅតែបូងឃ្មុ ំឆ្នាកំែយ
តពីទំព័រ ១...ចាន់ថា អាយុ 

៣៤ ឆ្នាំ ជា កម្ម ការិនី  នៅ រោង- 
ចកៃ SKYLINE APPA REL 
CO., LTD និង មា្នាក់  ទៀត ឈ្មោះ 
យ៉ៃម វណា្ណោ អាយុ ៣០ ឆ្នាំ ជា 
កម្មការិ នី រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ សម្លៀ ក - 
បំពាក់ Hong Xing។ លោក 
សមៃបត្ត ិ  បញ្ជាក់ ថា៖ «យោង តាម 
លទ្ធផល នៃ ការ ចុះ ពិនិតៃយនិងវា ស់  - 
វៃងភាព ជាក់ ស្ដៃង  នៅលើទ ីតា ំង 
កើត ហៃត ុរបស ់ មន្តៃ ីនគរ បាល 
ជំនាញ  គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ ដ៏ រន្ធត់ 
នៃះ បង្ក ឡើង ដោយ អ្នក បើក បរ 
រថយន្ត ដឹក ដីខ្វះ ការបៃងុ បៃយ័ ត្ន  
បើក បំពាន ចូល  ក្នងុ គន្លង ផ្លវូ រប  ស់  
រថយន្ត ដឹក កម្មករ »។

លោក   បន្ត ថា កៃយ កើត ហៃតុ 
នគរ បាល ជំនាញ បាន ស្ទចូ អូ ស  
យក រថ យន្ត បង្ក (រថ យន្ត ដឹក ដី ) 
និង រថ យន្ត ដឹក  កម្មករ ទៅ រកៃសា 
ទុក ជា បណ្ដាះ អាសន្ន  នៅ 
អធិការ ដ្ឋាន នគ របាល សៃុក 
កៀន សា្វាយ ដើមៃប ីរង ់ ចា ំតណំាង 
ភាគី ទំាង សង ខាង ចូល ដោះ សៃ យ   
ទៅ តាម នតីវិធិ ីចៃបាបខ់ណៈ ស ព 
ជន រងគៃះតៃវូ បា ន បៃគល់ ជូន 
កៃមុគៃសួារ និង សា ច់ ញាតិ  នំាយ ក  
ទៅ ធ្វើ បុណៃយ តាម បៃពៃ ណី។

ជុំវិញ ករណី នៃះ បុគ្គលិក រដ្ឋ - 

បា ល រោង ចកៃកាត ់ដៃរ សម្លៀក- 
បពំាក ់ SKYLINE APPAREL 
CO., LTD មា្នាក់  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ-  
បុ៉ស្តិ៍  ក្នងុ លក្ខ ខណ្ឌ មិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ ថា ក្នុង ករ ណី គៃះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ ខាង លើ នៃះ «បាន 
បណា្ដាល ឲៃយ បាត់ បង់ ជីវិត កម្ម - 
ការិ នី  ដ៏ឆ្លាត វៃ  និង សកម្ម មា្នាក់ 
របស់ រោង ចកៃនិង ២៦ នាក់ ផៃសៃ ង  
ទៀត រង របួស ប៉ះ ពាល់ ដល់ ខៃសៃ - 
ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម របស់ រោង- 
ចកៃ »។ បគុ្គលកិ របូ នោះ កប៏ាន 
អពំាវ នាវ ដល ់អាជា្ញាធរ ពាក ់ពន័្ធ 
ជួយ ផ្ដល់ យុត្តធិម៌  សមៃប់ កម្ម ករ  
កម្ម ការ ិន ី រង គៃះ ដោយ ធ្វើការ- 
សៃវ ជៃវ នងិ ស្វៃង រក តណំាង 
ភាគ ីកៃមុ ហ៊នុ ឡាន ដកឹដ ី ដៃល 
បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ នោះ  
មកទទួល ខុសតៃវូ លើ ករណី នៃះ ។  

លោក សំុ៊ សោ ភ័ណ នាយក រង  
បៃឡា ជាត ិរបប សន្ត ិសខុ សង្គម 
(ប. ស.  ស) បៃប ់ភ្ន ំពៃញ  ប៉សុ្តិ៍ 
ថា នៅ  ពៃល នៃះកៃមុ ការងារ រប ស់ 
ប.ស.ស កំពុង ចុះ សមៃប សមៃ ួល  
អន្តរាគមន៍ ចៃញ ថ្លៃ ពិនិតៃយ ពៃយា - 
បាល    ដល ់កម្មករ ដៃល រង របសួ 
និង ចុះ ជួប សួរ សុខ ទុក្ខ និង 
ផ្ដល់  ថវិកា មួយ ចំនួន ដល់ កៃមុ - 
គៃ ួសារ កម្មកា រិនី ដៃល សា្លាប់ 
ដោយ   គៃះ ថា្នាក ់ចរា ចរណន៍ៃះ 
ដើមៃបី រៀបចំ ពិធីបុណៃយ សព ៕

មនុសែស ៣ នាក់ ...



� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រ�និពន�  

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជ តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជ ន់ខ្ព ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹម សា រុ�, រើ សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ោ រើតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា� , 

សួស  �៉ោ មី, ធូ វើរៈ, ខៃង សុខគនា្ធា   
អ្ន កបក�្រ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណ ន
ខឿន ឌី�៉ោ , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 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
�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�៉ោ , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខ្រត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ពលរដ្ឋព្រមទទួលយកវិធានការអាជ្ញាធរហាមយកចិញ្ចើមផ្លវូធ្វើអាជីវកម្ម
វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ ពល រដ្ឋ ជា អ្នក បៃ- 
កប  អាជវីកម្មលក ់ដរូ  តាម ចញិ្ចើម 
ផ្លវូ សាធា រណៈ ក្នងុ កៃងុ ពៃះ សហីន ុ 
ចនំនួ ២១៥ គៃសួារ បាន ឯក ភាព 
អនុ វត្ដ តាម វិធាន ការ ៦ ចំណុច 
របស់ រដ្ឋ បាល កៃុង  ដោយ ឈប់ 
បន្តសាង សង ់តបូ លក ់ដរូ អចនិៃ្តយ៍  
លើ ចិញ្ចើម ផ្លូវ សាធា រណៈ ទៀត  
និង យល់ ពៃម អនុវត្ដ ការ លក់ ដូរ 
តាម ការ ណៃនាំ របស់ រដ្ឋ បាល- 
កៃុង វិញ ។ មន្តៃី សិទ្ធិមនុសៃស 
សាទរ  វិធានការ របស់អាជា្ញាធរ  
ដៃល ពល រដ្ឋ ពៃម ពៃៀង។

 អភិ បាល កៃុង ពៃះសីហនុ  
លោក អុ ីសខុឡៃង  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃទី២៤  មិថុនា  ថា  
ការ ពៃម ពៃៀងគ្នា នៃះធ្វើ ឡើង 
កៃយ ពៃល ជួប បៃជុំ ជា មួយ 
បៃជា ពល រដ្ឋ ទាំង២១៥ គៃួសារ 
ចនំនួ ២ លើក ក្នងុ ១ស បា្ដាហ ៍នៃះ ។ 
វិធានការ បៃបនៃះ គឺ ក្នុងគោល- 
បណំង ដើមៃបី ថៃ រកៃសា សណ្ដាប ់ធា្នាប់  
និង បរិ សា្ថាន ក្នុង ទីកៃុង ឲៃយបាន ល្អ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង មនិ បទិ- 
សទិ្ធ ិទៃ  ចពំោះ បៃជា ពលរដ្ឋ របស ់
យើង ក្នុង ការ បៃកប របរ លក់ ដូរ 
ផៃសៃងៗ។  ប៉ុន្ដៃ យើង គៃន់ តៃ សំ- 
ណមូ ពរ ថា កុ ំយក ចញិ្ចើម ផ្លវូ  ដើមៃបី 

ចត លក ់ដរូ នងិ សា្នាក ់នៅ។  ពល រដ្ឋ   
ខ្លះ ទៅ លក ់ដរូ គ្មាន សណ្ដាប ់ធា្នាប ់
នៅ តាម មាត់ ឆ្នៃរ សមុទៃ ដៃល 
យើង បាន រៀប ចំ សា្អាត ហើយ នាំ- 
ឱៃយ បាត់ បង់ សណ្ដាប់ ធា្នាប់  និង 
សោ ភណ ភាព ឆ្នៃរ»។

លោក សខុ ឡៃង  បៃបថ់ា  ចងុ- 
កៃយ ពួក គត់ ក៏បាន ឯក ភាព 
តាម វធិាន ការ  របស ់រដ្ឋ បាល កៃងុ- 
ពៃះ សីហនុ  ដៃល បាន ដាក់ ឱៃយ ពួក- 
គត់ ចំនួន ៦ ចំណុច ។ វិធាន ការ 
ទំាង  នោះមាន១. ពល រដ្ឋ មក ព ីខៃត្ដ   
ផៃសៃងៗ  តៃវូ ជលួ ផ្ទះ ឬ កន្លៃង លក-់ 
ដូរ  ដៃល សៃប ចៃបាប់  និង មិន យក 
ផ្លវូ សាធារណៈ ជា កន្លៃង ផ្ទាល ់ ខ្លនួ 

ឡើយ។ ២. តៃូវ រុះរើ រោង ដៃល 
សង ់ លើ ផ្លូវ សាធា រណៈ ចៃញ  វិញ  
និង មិន តៃូវ សា្នាក់ នៅ លើ រថ យន្ត 
របស់ ខ្លនួ ដៃល ចត លើ ផ្លវូ សាធា- 
រណៈជា អចិនៃ្តយ៍ ទៀត ទៃ។ 

៣.មិន តៃូវលក់ ដូរ លើ ផ្លូវធំ 
ដៃល  មាន ចរាចរណ៍ ឆ្លង កាត ់នោះ 
ទ ៃ។ ៤. ពល រដ្ឋ ដៃល លក ់ដូរ នៅ 
តាម  ឆ្នៃរ មិន តៃូវយក រថ យន្ត  និង 
រទៃះ  រុឺម៉ក  រួម ជាមួយ សមា្ភារដាក់ 
នៅ លើ ឆ្នៃរ នោះ ទៃ ។ ៥. ពៃល លក-់  
ដូរ រួច  តៃូវ បៃមូល សំរាម  ចៃញ ពី 
កន្លៃង ផ្លូវ សាធា រណៈ  និង តាម- 
តបំន ់ឆ្នៃរ នានា ។  ៦ .ពលរដ្ឋ ស្មគ័ៃ- 
ចិត្ត ធ្វើការ តាម ការ ណៃនាំ  របស់ 

រដ្ឋ បាល កៃុង។  បៃសិនបើ ធ្វើ មិន 
បាន ឱៃយ ចាត់ការ តាម នីតិ វិធី ។

អភបិាល កៃងុ របូនៃះ  បន្ថៃម ថា  
ការ ធ្វើ នៃះ គឺ ដើមៃបី របៀប រៀប រយ  
សណ្ដាប ់ធា្នាប ់ សវុត្ថភិាព  នងិ ការ- 
ពារ បរិសា្ថាន នៅ ក្នុង កៃុង ពៃះ សី- 
ហនុ  ។ កន្លង មក  បៃជាពល រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន បាន យក ដី ចំណី  ផ្លូវ  
ឬក៏ ដី ដង ផ្លូវ ធ្វើ ការ សាង សង់ តូប  
រោង  ដាក់ រទៃះ  រថ យន្ត កៃ ច្នៃ 
សមៃប់ លក់ ដូរ ជា អចិនៃ្តយ៍ ។  
ចំនួន ពល រដ្ឋ ទាំង នៃះ បាន កើន- 
ឡើង ពី ១ ថ្ងៃ  ទៅ ១ថ្ងៃ។ 

លោក អុី សុខឡៃង  ថ្លៃង ថា ៖ 
« ពកួ  គត ់សទុ្ធតៃ មក ព ីបណ្ដា ខៃត្ដ 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបី បៃកប របរ លក់ ដូរ 
បៃប នៃះ ដោយ គ្មាន ផ្ទះ ឬល ំនៅ- 
ឋាន   ក្នងុ ខៃត្ដ ពៃះ សហីន ុសមៃប ់
សា្នាក់ នៅ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ទៃ។  
ពល រដ្ឋ ខ្លះ ធ្វើ តូប រោង  ដើមៃបី 
សា្នាក់ នៅ និង ខ្លះ ទៀត សា្នាក់ នៅ 
លើ រថ យន្ត កៃ ច្នៃសមៃប់ លក់ ដូរ 
នោះ តៃ ម្ដង។ ពល រដ្ឋ ខ្លះ ទៀត  
កៃពី រស់នៅ លើ រថយន្ត កៃច្នៃ 
របស ់ខ្លនួ  ពកួ គត ់ចាប ់ផ្ដើម មើល- 
ឃើញ ដ ីចញិ្ចើម ផ្លវូ  ដ ីសាធារណៈ  
ឬ ដី ឯក ជន  ដៃល មាន មា្ចាស់ កម្ម- 
សទិ្ធ ិ  តៃ មា្ចាស ់ដ ីមនិ បាន នៅមើល 
ថៃ  ពកួគត ់នា ំគ្នា ចលូ ទៅ រស ់នៅ 
ទី តាំង ទាំង នោះ តៃ ម្ដង»។

អ្នក សៃី ជៀប  សុធារើ  មនៃ្ដី 
សមៃប សមៃលួ សមា គមការពារ 
សិទ្ធិ មនុសៃស( អាដ ហុក) បៃចាំ 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  សាទរ ចំពោះ 
វធិាន ការ ថ្ម ីរបស ់អាជា្ញាធរ  ចពំោះ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  ដៃល ជា អ្នក បៃកប- 
របរ លក ់ដរូ បៃប នៃះ  តាម រយៈការ- 
កៃ បៃ ពី វិធានការ ក្ដា បញៃឈប់ 
លៃង ឱៃយ លក់ដូរ  បៃរ មក បើកឱៃយ 
លក់ដូរ ដោយ មាន វិធាន ការ 
ចៃបាស ់ លាស់ ចំពោះ ពួកគត់ វិញ ។

អ្នក សៃី ថ្លៃង ថា ៖« ពៃល ឃើញ 
វធិានការ ក្ដា ដបំងូ របស ់រដ្ឋ បាល- 
កៃុង ពៃះសីហនុ  ដោយ បញៃឈប់ 
ពលរដ្ឋ លៃង ឱៃយ បៃកប របរ លក ់ដរូ 
នៅតាម ទី សាធារណៈ  ខ្ញុំ ពិត ជា 
អាណិត ដល់ ពលរដ្ឋ ណស់ 
ពៃះ កាលៈទៃសៈ នៃះ ពលរដ្ឋ គ្មាន    
របរ អ្វី កៃពី ការលក់ ដូរ បៃប នៃះ 
ទៃ ដើមៃបី ចិញ្ចឹម ជីវិត។  មូល ហៃតុ   
ដៃល ពកួគត ់នា ំគ្នា មកបៃកប របរ   
លក ់ដរូ កាន ់តៃ ចៃើន  គ ឺបណ្ដាល- 
មក ពី បញ្ហា ជំងឺ កូវើដ១៩នាំ ឱៃយ ពួក- 
គត់ អត់ ការងារ ធ្វើ ។ ឃើញ រដ្ឋ- 
បាល កៃងុ បៃរ មក អនវុត្ត  វធិាន ការ   
ថ្ម ីបៃបនៃះ យើង ក ៏សបៃបាយ ចតិ្ដ ដៃរ  
ប៉ុន្ដៃ បើ ពល រដ្ឋ មិន អនុវត្ដ តាម ទៃ  
យើង ក៏ ពិន័យ ពួកគត់ ទៅ  ពៃះ 
ពកួគត ់មនិ ចលូរមួ ថៃរកៃសា បរសិា្ថាន  
រឿង នៃះ គឺ បៃបនៃះ»៕

 ខន សា វិ 

 កំពង់ស្ព ឺៈ មន្តៃ ីជំនាញ បាន 
សម្តៃង ការ ពៃយួ បារម្ភ ចំពោះ 
ការ ផ្ទះុ ឡើង នូវ ជំងឺ គៃនុ ឈាម 
ខណៈ ដៃល កុមារ ចំនួន ៧ នាក់  
នៅក្នងុ មណ្ឌលកុមារ កំពៃមួយ  
ស្ថតិនៅ   ឃំុ តៃង តៃយឹង សៃកុ 
ភ្នសំៃចួ បាន កើត ជំងឺ គៃនុ ឈាម 
កមៃតិ សៃលបុ៉ន្តៃ  តៃវូ  បាន ពៃយា បា ល   
ជាសះ សៃបើយ អស់ ហើយក្ត ី ។ 

 លោក អោ វណ្ណ ថៃ ន បៃធាន 
មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ  
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិ ញ ថា នៅ មណ្ឌល 
កុមារកំពៃ មួយ  ក្នងុ ឃំុ តៃង - 
តៃយឹ ងមាន កុមារកំពៃ សា្នាក់ នៅ 
រួមគ្នា ចំនួន  ៧៥  នាក់ ដៃលមាន 
អាយុ កៃម  ១០ ឆ្នា ំភាគចៃើន 
ជា កុមារ តៃូវបាន ឪពុកមា្ដាយ 
បោះ បង់ចោល  ដោយសារ មាន 
កាយសមៃបទា មិន គៃប់ គៃន់ គឺ 
នៅ ក្នងុ ខៃមិថុនា នៃះ មាន កុមារ  
៧ នាក់ បាន ឆ្លង ជំងឺគៃនុឈាម ។ 

 លោក លើកឡើងថា នៃះ គឺជា 
ការឆ្លង ផ្តុ ំ គ្នាចៃើន  ដៃល ធ្វើឱៃយ  មា ន 
ការពៃយួបារម្ភ អំពី ការផ្ទះុ ឡើង 
នៃ  ជំងឺ  គៃនុ ឈាម ។ លោក បន្ត 
ថា មូលហៃតុ នំាឱៃយ មានការ ឆ្លង 
លើ កុមារ ទំាងនៃះ ដោយសារ 

មណ្ឌលស្ថតិនៅ កៃបៃរ ពៃ  និង ពំុ - 
បាន ទុក ដាក់ សំរាម ឱៃយបាន តៃ ឹម  - 
តៃវូ ដូចជា កំបុ៉ង  ឬ ដប ជាដើម 
ដៃ លជា ហៃតុ ធ្វើឱៃយ ដក់ ទឹក នៅ 
ក្នងុ របស់ ទំាង នោះ  នា រដូវ វសៃសា នៃះ 
ដៃល  ធ្វើឱៃយ ដង្កវូទឹក ពង បង្កើត 
ទៅជា មូស ខា្លា ។   លោក ថា ៖« នៅ 
ក្នងុ ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺវា  ជា ករណី ឆ្លង 
រប៉ៃះរបោ៉ោះ ដៃរ គឺ ភូមិ ខ្លះ  មាន តៃ ឹម 
១ ទៅ ២ ករណី អី ទៃនៅ តា ម   
បណ្ដា សៃកុបុ៉ន្តៃ វា មិនបាន កើត- 
ឡើង ផ្តុ ំ ចៃើន ដូច នៅក្នុង ភូមិ 
ហ្នងឹ ទៃ ហើយ នៅពៃល វា កើត 
ចៃើន វា ធ្វើឱៃយ យើង បារម្ភ និង តៃវូ 
មាន វិធានការ បនា្ទាន់ ដើមៃបី ទប់ សា្កា ត់  
( ការផ្ទះុ ឡើង ) ។ ឥឡូវ នៃះ  ( ថ្ងៃ 
២៥ មិថុនា )យើង ឱៃយ កៃ ុ ម ការ - 
ងារ  ចុះទៅ បាញ់ថា្នា ំនៅ បរិវៃណ 
មណ្ឌល ហ្នងឹនិង នៅ ក្នងុ  ភូមិ » ។ 

 លោកលាង ឫ ទា្ធា បៃធាន កម្ម វិ ធី 
ជាតិ  បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ គៃនុឈាម  
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ មៃសិល មិញ ថា 
ដំបូង ឡើយ  មន្តៃ ីសុខាភិបាល  
នៅ ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺបាន រាយ ការ ណ៍ 
ថា ករណី ឆ្លង ជំងឺគៃនុឈាម ទៅ 
លើ កុមារ  នៅក្នងុ មណ្ឌល កុមារ  
កំពៃ គឺជា ករណី ផ្ទះុ ឡើង ជំងឺ 
គៃនុឈាម បុ៉ន្តៃ បនា្ទាប់ពី លោក 
បាន ចុះទៅ មើល ផ្ទាល់ គឺ  ឃើញ 

ថា  គៃន់ តៃ ជា ករណី កើត ឡើង 
រាយ បា៉ោយ បុ៉ណ្ណោះ ។  « ដោយ សា រ  
ឆ្នា ំមុន យើង បានធ្វើ សកម្មភាព 
បានល្អ ហើយ ធ្វើឱៃយ បៃជា ជន 
មាន ការយល់ដឹង  និង មានការ- 
ចូលរួម ។ នៅក្នងុ រយៈពៃល  ២៤ 
សបា្ដាហ៍ នៃះមាន ករណី គៃនុ ឈា ម 
តៃ  ២៩០៧  ករណី ទៃ អី៊ចឹង មា ន 
តិចជាង ឆ្នា ំមុន ៨៦%( បៃៀប- 
ធៀបពៃល ដូចគ្នា ) » ។   លោក បន្ត  
ថានៅ ទូទំាង បៃទៃសគឺ មិនទា ន់  - 
មាន ខៃត្ត ណមួយ ផ្ទះុឡើង ជំងឺ 
នៃះ ធ្វើឱៃយមាន  ការពៃយួ បារ ម្ភ  ខា្លាងំ 
នៅឡើយ ទៃ ។   កាលពី ឆ្នា ំ២០១ ៩ 
កម្ព ុជាមា ន អ្នក សា្លាប់ ដោយសារ 
ជំងឺ គៃនុ ឈាម ចំនួន៤៨ នាក់ក្នងុ 
ចំណ ម អ្នកជំងឺ គៃនុ ឈាម ចំនួ ន  
៦៨  ៥ ៩ ៧  ករណីដៃល ជា ចំនួន 
កើន ឡើង  បៃហៃល ៣ ដង បើ 
បៃៀប ធៀប ទៅនឹង ឆ្នា ំ២០១ ៨   ។ 

 លោក ឫ ទា្ធា បញ្ជាក់ ទៀត ថា 
នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  នៃះ កៃសួង 
សុខា ភិបាល បាន តៃៀម ថា្នា ំអា - 
បៃ  ត ជាង  ២៥០  តោន ថា្នា ំបាញ់ 
មូស ជាង  ៦ ពាន់ លីតៃ និង ថា្នាំ 
សៃរូ៉ម ជិត  ១០ មឺុន កំបោ្លាក ដៃល 
អាច បៃើបៃស់ គៃប់ គៃន់ ក្ន ុង   ឆ្នា ំ
នៃះ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ ផ្ទះុ ឡើ ង  
នូវ ជំងឺ គៃនុ ឈាម ៕

  គឹម   សា រុ ំ

ភ្ន ំព្រញៈ  សាលា ឧទ្ធណ ៍បាន 
បើក ជំ នុំ ជមៃះ កាល ពី មៃសិល- 
មិញ លើ សំ ណុំ រឿង ឃាត កម្ម  
កៃយ ពី សាលា ដំ បូង ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ បាន សមៃច 
ផ្ដនា្ទា ទោស ជន ជាប ់ចោទ ឈ្មាះ   
រស់ សុខុន អាយុ៣៤ឆ្នាំ ដាក់ 
ពន្ធនា គរ ១ ៥ ឆ្នាំ កា ល ពី ឆ្នាំ 
២០០៧ ។ 

 លោកសៃ ី  ចៅ កៃម  គមឹ  ដាន ី 
បៃ ធាន កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ 
បាន ថ្លៃង ក្នុង បន្ទប់ សវ នា ការ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន ជាប់- 
ចោទ មិន សុខ ចិត្ត បាន ប្តឹង 
ទាស ់មក សាលា ឧទ្ធរណ ៍ ហើយ 
តៃូវ សា លា ឧទ្ធរណ៍ បើក សវនា- 
ការ ជំនំុ ជមៃះ និង បៃ កាស សាល - 
ដី កា កាល ពី  ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ កក្កដា 
ឆ្នាំ ២០០៩  សមៃច  បន្ថយ 
ទោស  នៅ សល់ ១៤ ឆ្នាំ វិញ ។   
ការ បន្ថយ ទោស១ ឆ្នា ំនៃះ ជន- 
ជាប់ចោទ មិន សុខ ចិត្ត បាន ប្តឹង 
សារទុក្ខ ទៅ តុលា ការ កំពូល 
ហើយ តៃូវ តុលាការ កំ ពូល 
ជមៃះ និង សមៃច បង្វិល  សំណំុ 

រឿង មក ឲៃយ សា លា ឧ ទ្ធរណ៍ ជមៃះ 
ជា ថ្មី ឡើង វិញ  ។ 

 លោក  សៃី   ចៅ កៃម  ថ្លៃង ថា៖  
« តុលា ការ កំពូល  យល់ ថា 
សំអាង ហៃតុ និង សៃច ក្ត ីសមៃច  
បន្ថយ ទោស ដល ់ជន ជាប ់ចោទ 
របស់ សា លា ឧទ្ធរណ៍ នៅ មាន 
ភាព ខុស គ្នា»      ។ 

 លោក សៃី  ចៅ កៃម  បាន ឲៃយ 
ដងឹ ទៀត ថា  ជន ជាប ់ចោទ  រស ់ 
សុខុន   បាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង 
ការ ពៃួត គ្នា សមា្លាប់ មនុសៃស  
ដៃល ជា ពល ករ ខ្មៃរ ដូច គ្នានៅ 
ក្នងុ បៃ ទៃស ថៃ  ភមូ ិភ ីដាន   សៃកុ 
សំរោង   ខៃត្ត សាមុតបៃ កាន 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០០៧  ហើយ បាន 
គៃច ខ្លនួ ចលូ មក សៃកុ ខ្មៃរ វញិ ។  
ជន ជាប់ ចោទ ថ្លៃង ក្នុង សវនា ការ   
ថា ៖« ខ្ញុំ ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធ នាគរ 
បាន ១០ឆ្នាំ ហើយ ។ ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំសុំ 
ឲៃយ តលុា ការ តមៃមឹ ទោស ខ្ញុ ំតៃ ឹម 
១០ ឆ្នាំ  នៃះ បាន ហើយ » ។

  កៃយ ជំនុំ ជមៃះ   លោក សៃី 
ចៅ  គមឹ  ដា ន ីបៃ ធាន កៃមុ បៃកឹៃសា 
ជំនុំ ជមៃះ  ថ្លៃង ថា  សាល ដី កា 
នៃះ នឹង បៃ កាស នៅ ថ្ងៃ ទី ៧ 
កក្កដា   ខាង មុខ ៕ 

អាជ្ញាធរខ្រត្តព្រះសីហនុ ជួបជមួយអាជីវកររកដំណោះស្រយលើទីតំាងលក់ដូរ 
កាលពីថ្ង្រទី២៣ មិថុនា។ រូបថត សហ ការើ

មន្ត្រីបារម្ភពីការផ្ទះុជំងឺគ្រនុឈាមនៅកំពង់ស្ពឺសាលាឧទ្ធរណ៍បើកជម្រះក្ដលីើ
សំណំុរឿងឃាតកម្មសាឡើងវិញ



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ កសកិម្ម រកុ្ខា- 
ប្រមាញ់  និង ន្រសាទ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
ករ ចុះ កិច្ច សន្រយា ផលិត កម្ម កសិកម្ម 
នៅ កម្ពុជា  កំពុង មាន សម្ទុះ កើន ឡើង 
ខ្លាំង នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ដោយ 
ក្នុង  រយៈ ព្រល ជិត៦ ខ្រ មក ន្រះ មាន  
កិច្ច សន្រយា ប្រមាណ ជាង ៥០០ ករណី 
ត្រូវ បាន ធ្វើ រួច រាល់  ។

ទនិ្ននយ័ ក្រសងួ កសកិម្ម រកុ្ខាប្រមាញ ់
និង ន្រសាទ បង្ហាញ ថា ក្នុង រយៈ ព្រល 
ជិត ៦ ខ្រ ន្រះ វិស័យ ឯកជន បាន ចុះ 
កិច្ច សន្រយា ផលិតកម្ម កសិកម្ម ជា មួយ 
ប្រជា កសិករ បាន  សរុប  ៥១៦ ករណី 
ខណៈ  កល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ទាំង មូល 
មាន ត្រឹម ត្រ ៤៩៨ ករណី ប៉ុណ្ណោះ ។

ករ លើក ឡើង របស ់លោក  វ្រង សា-
ខនុ ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ឱកស ចលូ- 
រួម ធ្វើ ជា សាក្រសី ក្នុង ពិធី ចុះ កិច្ច សន្រយា 
ផលតិកម្ម កសកិម្ម ស្តពី«ីករ ទញិ លក ់
ច្រក ចាយ ផលិត ផល កសិកម្ម រវាង 
ក្រុមហ៊ុន LY LY  Food  Industry  
Co.,  LTD និង LY LY Kameda 
Co., Ltd  ជាមយួ ក្រមុ ផលតិ ផ្គតផ់្គង ់
ច្រកចាយ ផលតិផល កសកិម្ម»  កល- 
ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ។ 

លោក  វ្រង សាខុន បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
កិច្ច សន្រយា ផលតិកម្ម កសកិម្ម កពំងុ ជយួ  
ជំរុញ ខ្រស្រ ចង្វាក់ តម្ល្រ ផលិតកម្ម ក្រច្ន្រ 
របស ់កម្ពជុា ទាងំ នៅ ក្នងុ ស្រកុ នងិករ- 
ប្រកួត ប្រជ្រង  លើ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ ។ 
កចិ្ចសន្រយា ផលតិកម្ម កសកិម្ម មនិ ត្រមឹ 
ត្រ ជយួ លើក កម្ពស ់ផលតិភាព ផលតិ- 
កម្ម កសកិម្ម ប៉ណុ្ណោះ ទ្រ ត្រ វា ក ៏ ជយួ ធ្វើ 
ឲ្រយ កម្ពជុា ប្រើ ប្រស ់វត្ថ ុធាត ុដើម អស ់ព ី
លទ្ធភាព កត់ បន្ថយ ករនាំ ចូល និង 
បង្កើត ឱកស ករងរ ទៀត ផង។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ករ ចូល រួម យ៉ាង- 

សកម្ម ព ីដ្រ គ ូឯកជន ប្រកដ ជា នងឹជយួ  
លើក ស្ទយួ វសិយ័ កសកិម្ម  កម្ពជុា  តាម 
រយ: ករ បន្ត ជរំញុ ករ ធ្វើ ពាណជិ្ជនយី-
កម្ម និង ករ អភិវឌ្រឍ វិស័យ ក សិ-ឧស្រសា- 
ហកម្ម  ដ្រល វានឹង ជួយ បង្កើន តម្ល្រ 
បន្ថ្រម  លើ កស ិផល រក្រសា នរិន្តរភាព  ករ 
ផលតិ ករ ផ្គត ់ផ្គង ់នងិ បន្ត ចលូរមួបង្កើន  
ចំណូល ដល់ គ្រសួារ ស្រប  តាម គោល- 
នយោបាយ អភិវឌ្រឍន៍ វិស័យ ឧស្រសាហ- 
កម្ម កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥»។

លោក  ស្រី  ក្រវ  មុំ  អគ្គ នាយិក ក្រុម- 
ហ៊ុន  LY LY  Food  Industry  Co.,-  

LTD  នយិយ ថា ក្នងុ រយៈ ព្រល ប៉នុា្មាន 
ឆ្នា ំចងុ ក្រយន្រះ ចនំនួ ប្រជាជនដ្រល  
ធ្វើ ករដាំដុះ បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ មាន ច្រើន 
ប៉ុន្ត្រ ពួក គ្រ ត្រង  ត្រ ជួប បញ្ហា ពិបាក រក 
ទីផ្រសារ នៅ ព្រល រដូវ ប្រមូល ផល ម្តង ៗ  
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ពួក គ្រ ត្រូវ ខត បង់ ប្រក់  
ព្រម ទាំង ឈាន ទៅ ដល់ ករ បោះ បង់ 
ចោល ករ ដាំ ដុះ ឬ ធ្វើ ចំណាក ស្រុក 
ផង ក ៏មាន ។  អ្នក ស្រ ីបន្ត ថា កចិ្ច សន្រយា 
ផលិតកម្ម កសិកម្ម មិន ត្រឹម ត្រ ជួយ 
ដល ់អ្នក ដា ំដុះ ប៉ណុ្ណោះ ទ្រ ត្រ ក ៏ ជយួ ឲ្រយ 
គុណភាព ផលិត ផល កម្ពុជាត្រូវ បាន 
គ្រ ទទួល សា្គាល់ ជា អន្តរ  ជាតិ ផង ដ្ររ។

អ្ន កស្រី និយយ   ថា៖ « ខ្ញុំ ពិត ជាមាន 
មោទនភាព យ៉ាង ខ្លាងំ ព្រះ  រាលផ់លតិ-  
ផល ដ្រល ផលិត ច្រញ ពី កសិផល  ខ្ម្ររ 
អាច ប្រកតួ ប្រជ្រង នៅ លើ ទផី្រសារ   អន្តរ- 
ជាតិ បាន »។

លោក សងុ សារន៉ ប្រធាន សហពន័្ធ 
ស្រូវ អង្ករ កម្ពុជា មិន អាច ទាក់ ទង បាន 
ទ្រ កល ព ីម្រសលិ មញិ ប៉នុ្ត្រ កល ព ីព្រល 
កន្លង មក  លោក  នយិយ ថា ករ ធ្វើ កចិ្ច- 
សន្រយា ផលិតកម្ម កសិកម្ម គឺ ជា ករ ចំា- 
បាច់ ក្នុង ករ លើក កម្ពស់  ផលិត កម្ម 
កម្ពុជា ឲ្រយ បាន កន់ ត្រ រឹង មាំ និង មាន 
ឧត្តម ភាព លើ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ ។ 

ប្រធាន នាយកដា្ឋាន កសិ ឧស្រសាហ-

កម្ម ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង 
ន្រសាទ លោក គង់ ភាជ  បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា កិច្ច សន្រយា ផលិតកម្ម 
កសកិម្ម កពំងុ ដើរ តនួាទ ីយ៉ាង សខំន ់
ក្នងុ ករ ជយួ ពង្រងឹ ករ ដា ំដុះ នងិ ទនំកុ- 
ចិត្ត ដល់ ប្រជាកសិករ  ដោយ ចំនួន ករ- 
ចុះ កិច្ច សន្រយា ផលិតកម្ម កសិកម្ម បាន 
កើន ឡើង យ៉ាង ច្រើន  ។ លោក បាន បន្ត 
ថា កចិ្ច សន្រយា ផលតិ ផល កសកិម្ម មាន 
គណុ សម្របត្ត ិជា ច្រើន  ដោយ វា មនិ ត្រមឹ 
ត្រ ជយួ  អ្នក ដា ំដុះ ឲ្រយ ធានា បាន នវូ ទផី្រសារ   
មួយ ច្របាស់ លាស់ ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ  
ថ្រម  ទាងំ អាច អ្នក ដា ំដុះ  ទទលួ បាន នវូ 
ករ ជយួ ផ្ន្រក បច្ច្រក ទ្រស ធនធាន នងិ 
ពូជ  អ្នក ជំនាញ   ឬអាជា្ញាធរ ផង ដ្ររ  ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា បច្ចុប្របន្ន កម្ពុជា 
ល្រង ជា ប្រទ្រស ធ្វើ កសិកម្ម សម្រប់ 
ត្រ ហូប លក្ខណៈ គ្រួសារ ទៀត ហើយ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «  កិច្ច សន្រយា ផលិត- 
កម្ម កសិកម្ម មាន ន័យ ថា ជា ករ ជួយ  
គតិ   គ្នា  ក្នងុ ករស្វ្រង រក ទផី្រសារ ពជូ នងិ 
ស្វ្រង រក វិធី ដោះ ស្រយ រួម គ្នា»។

បើ យោង តាម លោក ភាជ កល ពី 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួនន្រ ករ- 
ចុះ  កិច្ច សន្រយា ផលិតផល កសិកម្ម ន្រះ 
មាន ត្រឹម ត្រ ៩៣ ប៉ុណ្ណោះ  ដ្រល ភាគ- 
ច្រើន នៅ ក្នុង វិស័យ ស្រូវ អង្ករ ៕ LA
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ម៉េ គ៊ណមករា  

ភ្នពំេញៈ ក្រមុហ៊នុ Cambo-
dia Derivative Exchange 
Co., Ltd. (CDX) ទទលួបាន 
ករទទលួ សា្គា លព់ ីគណៈ កម្ម ករ  
មូល ប ត្រ កម្ពុជា (SECC) ជា 
អ្នក ជួយ សម្រប សម្រួល ដល់  
ករ  រៀប ចំ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល  
សម្រប ់បគុ្គល ត្រវូ ទទលួ សា្គាល ់
គណុ វឌុ្រឍ ិនងិ កម្ម វធិ ីអប់រ ំវជិា្ជា ជីវៈ 
បន្ត តាម រយៈ អន ឡាញ ដើម្របី 
ឆ្លើយ តប និង ធានា  ករ អភិវឌ្រឍ 
ផ្រសារ មលូ ប ត្រ ប្រកប ដោយ នរិន្តរ-   
ភាព បើ ទោះ ជា ឥទ្ធ ិពល ជងំ ឺកវូដី 
១៩ បាន និង កំពុង ជះ ឥទ្ធិ ពល  
លើ គ្រប់ វិស័យ ក៏ដោយ ។ 

លោក ស៊ ូសជុាត ិអគ្គ នាយក  
SECC បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កលពី ថ្ង្រ ព្រ ហ ស្រប តិ៍ថា ករ-  
ប្រគល់ វិញ្ញា បន បត្រ ទទួល 
សា្គាល់ ដល់ ក្រុមហ៊ុន មួយ ន្រះ   
ដើម្របី អនុ ញ្ញា តដល់ ក្រុមហ៊ុន 
អាច រៀបចំ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ 
ដល ់បគុ្គល នងិ ក្រមុ វនិយិោ គនិ  
ដ្រល មាន  ករ យល ់ព្រម ព ីគណៈ- 
កម្មករ មូល បត្រកម្ពុជា ។

CDX គឺជា ក្រុមហ៊ុន ដំបូង 
ដ្រល ទទួល បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ពី 
SECC ចាប ់តាងំ ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៦ 
ជាព្រលដ្រល ទីផ្រសារ ឧបករណ៍ 
និស្រសន ្ទដាក់  ដំណើរ ករផ្លូវករ    
ដូច្ន្រះ ពួកគ្រ កំពុង ប្រតិបត្តិករ 
អាជីវកម្ម ន្រះ ចាប់ តាំង ពី ព្រល 
នោះ រហូត មក ដល់ ព្រល ន្រះ។ 
ដូច្ន្រះ ពួកគ្រ ដូចជា ក្រុមហ៊ុន 
មូល ប ត្រ កម្ពុជា (CSX)។ 
ក្រុមហ៊ុន ន្រះ គឺជា ប្រតិបត្តិ ករ 
ជញួដរូ ឧបករណ ៍ន ិស្រស ន្ទ ខណៈ 
ដ្រល CSX គឺជា ប្រតិបត្តិ ករ 
ផ្រសារ ហ៊ុន។

លោក បាន ថ្ល្រង យ៉ាង ដូច្ន្រះ 
ថា៖«យើង កំពុង ធ្វើករ ងរ 
ជាមួយ  CDX លើ ទីផ្រសារ ករ- 
ជញួ ដរូ ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ ដើម្រប ី
ផ្ដល់ ចំណ្រះ ដឹង កន់ ត្រ ប្រសើរ 
ដល់ វិនិយោ គិន សាធារណៈ។ 

ដូច្ន្រះ កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិករ 
ន្រះ  នឹង លើក កម្ពស់ ទីផ្រសារ ន្រះ 
ឲ្រយ  កន់ ត្រមាន វិជា្ជា ជីវៈ កន់ ត្រ 
រឹងមាំ និង ទទួល សា្គាល់ ពី ដ្រគូ 
ខង ក្រ»។

លោក លើក ឡើង ថា៖«យើង  
ឃើញ ថា ក្រមុ ហ៊នុ CDX  មាន 
បណា្តាញ ជា ច្រើន នៅ បរទ្រស  
ដូច្ន្រះ  ពួកគ្រ អាច នាំយក អ្នក- 
ទាងំ នោះមក វនិយិោគ នៅ ទនី្រះ  
នោះ ជា មូល ហ្រតុ ដ្រល យើង 
ចាបំាច ់ត្រវូ សហករ ជាមយួ ពកួគ្រ  
ដើម្រប ីផ្ដល ់ករ យល ់ដងឹ អពំ ីច្របាប់ 
និង បទ ប្របញ្ញត្តិ របស់ យើង អំពី 
ទីផ្រសារ ន្រះ ទៅ ដល់ ពួកគ្រ»។

ឧបករណ ៍ន ិស្រស ន្ទ គជឺា មលូ បត្រ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុជាប ់ទាក ់ទង នងឹ ទ្រព្រយ 
សកម្ម មលូដា្ឋាន។  ទ្រព្រយ សកម្ម 
ទទូៅ រមួមាន ករ ដោះដរូ ទនំញិ 
រូបិយ ប័ណ្ណ ភាគ ហ៊ុន និង 
សញ្ញា បណ្ណ។ វិនិយោ គិន អាច 
ទញិ កចិ្ច សន្រយា នងិ ចណំលូ របស់ 
ពួកគ្រ ត្រូវ ពឹង ផ្អ្រកលើ ករ ប្រ-
ប្រួល នៅលើ ទីផ្រសារ ន្រ ទ្រព្រយ- 

សកម្ម ទាំង នោះ ។
ទនិ្ននយ័ ព ីSECC បង្ហាញ ថា 

ទំហំ វិនិ យោគ លើ ករ ជួញដូរ 
ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ  នៅ ក្នងុកម្ពជុា 
បាន កើន ឡើង ពី៨៤ លាន 
ដលុា្លារ កលព ីឆ្នា២ំ០ ១៨ ដល ់
២០០ លាន ដុលា្លារ កល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។ បច្ចបុ្របន្ន ទផី្រសារ ជញួដរូ   
ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទមាន សម ភាគ ី
កណា្តាល ចនំនួ ៥  ក្រមុហ៊នុ ជើង- 
សាជួញ ដូរ ឧបករណ៍ និ ស្រស ន្ទ 
២៧ ក្រុមហ៊ុន  គ្រប់គ្រង មូល- 
និធិ ចំនួន ៥ និង ក្រុមហ៊ុន ធានា 
ទុក ទ្រព្រយ ចំនួន៥ ។

លោក  សជុាត ិបាន ឲ្រយ ដងឹថា 
SECC នងឹ មនិ គ្រន ់ត្រ ធ្វើ កចិ្ច- 
សហ ប្រតបិត្តកិរ ជាមយួ CDX 
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ ថ្រមទាំង បើក 
ចហំ ករ ធ្វើ ករងរ ជាមយួ ប្រត-ិ
បត្តិ ករ ផ្រស្រង ទៀត ដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ 
ទផី្រសារ ន្រះ កន ់ត្រមាន ភាព ទាក់- 
ទាញ និង កន់ត្រ ប្រសើរ ឡើង     
សម្រប ់សាធារណជន យល ់ដឹង 
និង បង្ការហានិភ័យ  ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : ក្រមុហ៊នុ Santana 
Agro Products ដ្រល កំពុង 
ដា ំដុះ នងិ ក្រច្ន្រ សា្វាយ ចន្ទ ីគ្រង  
នឹង នាំ ច្រញ សា្វាយ ចន្ទី សរីរាង្គ  
២០០ តោន ជា លើក ដំបូង ទៅ 
កន់ ទីផ្រសារ អាម្ររិក និង អឺរ៉ុប 
នៅ ចងុ ឆ្នា២ំ០២០ ន្រះ បនា្ទាបព់ ី
ក្រុម ហ៊ុន ទទួល បាន វិញ្ញា បន-
បត្រ  ផលិត គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី 
សរីរាង្គ ពី ECOCERT របស់ 
ប្រទ្រស បារាំង  កល ពី ថ្មីៗ ។

ECOCERT  គឺ ជា អង្គករ 
វិញ្ញា បន បត្រ សរីរាង្គ ដ្រល មាន 
មលូ ដា្ឋាន នៅ អរឺ៉បុ ត្រវូ បាន បង្កើត  
ឡើង នៅ ប្រទ្រស បារាំង នៅ ឆ្នាំ  
១៩៩១   ហើយ ជា សា្ថាបន័ ឯក- 
រាជ្រយ មួយ មាន សិទ្ធិ  វាយ តម្ល្រ  
នងិ ច្រញ វញិ្ញា បនបត្រ សររីាង្គ ធ ំ
ជាង គ្រ នៅ លើ ពិភពលោក ។ 

លោក សុផល ឡ្រគង់ អ្នក- 
គ្រប់ គ្រង ប្រតិបត្តិករ រោងចក្រ 

របស់ ក្រុមហ៊ុន  Santana 
Agro Products បាន ប្រប ់ ថា  
វិញ្ញា បនបត្រ ន្រះ នឹង ផ្តល់ សិទ្ធិ 
ព្រញ ល្រញ ឲ្រយ ក្រុមហ៊ុន លោក 
ធ្វើករ ក្រ ច្ន្រ  សា្វាយចន្ទី សរីរាង្គ 
សម្រប ់នា ំច្រញ ទៅ កន ់ទផី្រសារ 
អាម្ររកិ នងិ អរឺ៉បុ ។ លោក ថ្ល្រង 
ថា ៖« បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បាន វញិ្ញា- 
បន បត្រ ន្រះ ក្រុមហ៊ុន  នឹង មាន 
សទិ្ធ ិធ្វើ ករ ក្រ ច្ន្រ សា្វាយ ចន្ទ ីសរ-ី
រាង្គ ផ្គត់ ផ្គង់ ឲ្រយ ក្រុម ហ៊ុន ច្រក- 
ចាយ ដ្រល ជា ដ្រ គូ របស់ យើង 
សម្រប ់នា ំច្រញ ទៅ កន ់ទផី្រសារ 
ន្រះ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ »។ 

បើ តាម  លោក  ឡ្រ គង់ ករ នាំ- 
ច្រញ សា្វាយ ចន្ទី (មិន ម្រន សរី-
រាង្គ) របស់ ក្រុម ហ៊ុន សម្រច 
បាន  ១២១ តោន  កល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩  ។ 

កម្ពុជា នាំ ច្រញ សា្វាយ ចន្ទី  
២០២  ៣១៨  តោន កល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩  កើន ជិត  ១០០ ភាគ-  
រយ ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៨៕ LA

SECCទទួលស្គាល់CDXលើការពង្រីកទីផ្រសារឧបករណ៍និស្រសន្ទ

លោក វេង សាខ៊ន ធ្វើ ជា សាកេសី ក្នងុ ពិធី ច៊ះ កិច្ច សនេយា ផលិតកម្ម កសិកម្ម។ ហ្រង ជីវ័ន

ការចុះកិច្ចសន្រយាផលិតកម្មកសិកម្មកំពុងមានកំណើនខ្ពស់ខ្លាងំ

SantanaAgroគ្រងនំាច្រញ
ស្វាយចន្ទីសរីរាង្គនៅចុងឆ្នាំន្រះ
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ទីក្រុងសុីដនីៈ កៃុមហ៊ុន អា-
កាសចរណ ៍អសូៃ្តាល ី Qantas  
បាន បៃកាស កាលពីថ្ងៃ ពៃហ-
សៃបតិ៍ ថា   ខ្លួន កំពុង រៀប ចំ កាត់ 
បុគ្គ លិក  ចំនួន ៦ ០០០ នាក់  នងិ 
តៃៀម បញៃឈរ   យន្តហោះ   ១០០  
គៃឿង    រយៈពៃល ១ឆ្នា ំ ក្នងុ ផៃន- 
ការ កាត ់ បន្ថយ   ការចណំាយ  ១០  
ពាន់  លាន  ដុលា្លារអាមៃរិក ជាការ- 
ឆ្លើយ តប   នឹងវិបត្តិ កូវីដ១៩ ។ 

លោក Alan Joyce នាយក- 
 បៃតបិត្ត ិនៃ កៃមុហ៊នុ នៃះ បាន ឲៃយ 
ដងឹថា ផៃន ការ រយៈពៃល ៣ឆ្នា ំ
ដើមៃបី សៃច សៃង់ អាកាស ចរ-
ណ៍ ជាតិ អូស្តៃលីពី វិបត្តិ ដ៏ ធំ 
នៃះ ខណៈ   ឧសៃសាហកម្ម នៃះ   នងឹ   
បណា្ត ល ឲៃយ បុគ្គលិក ជាង ពាក់- 
កណា្តល នៃ ចំនួន ២៣ ០០០ 
នាក់ របស់ កៃុមហ៊ុន  តៃូវ   នៅតៃ 
សមៃក   រយៈពៃល  ចៃើន ខៃ។ 

លោក Joyce បានឲៃយដងឹនៅ 
ក្នងុសៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មាន ថា  ៖  
« ឆ្នាំ នៃះ តៃូវ គៃ រំពឹង ថា  ជា ឆ្នាំ 
សមៃប់ ការ បៃរព្ធ ខួប ១សត- 
វតៃសរ៍ របស់ កៃុមហ៊ុន។  ចៃបាស់ 
ណាស់  វា មិន កើតឡើង តាម 
ការ  គៃង ទុក ទៃ»។ 

ការ រីក រាលដាល វីរុស កូរ៉ូណា 
បាន បង្ខំ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន  Qantas  
លបុ ចោល  ការ ហោះ ហើរ អន្តរ- 
ជាតិ  ស្ទើរ  ទាំង អស់ យ៉ាង ហោច 
ណាស់ រហូត  ដល់  ខៃ តុលា  និង  
កាត់ បន្ថយ ការ ហោះ ហើរ ក្នុង 
សៃុក ផងដៃរ។ 

ខណៈ ការ ធ្វើ ដណំើរ  ក្នងុ សៃកុ 
ចាប់ ផ្តើម កមៃើក ឡើង វិញ    ពៃំ-
ដៃន អន្តរជាត ិរបស ់បៃទៃសនៃះ 
តៃូវ បានគៃ រំពឹង  ថា  នឹង នៅតៃ 
បន្ត បទិ ចពំោះ  អ្នកដណំើរ  អន្តរ-
ជាតិ រហូត ដល់ ឆ្នាំ កៃយ ។ 

 ការ កើន ឡើង វិញ  នៃ ករណី 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថ្មី  ក្នុង កៃុង មៃល - 
ប៊ន ដៃល ជា ទីកៃុង ធំ បំផុត ទី២ 
របស់ អូស្តៃលី   បានកៃើន  រំឭក 
ថា ការ   រាលដាល  នៅ បន្ត គរំាម- 
កំហៃង នៅ ឡើយ ។ 

លោក Joyce បាន ឲៃយ ដងឹ នវូ 
ផៃនការ ស្តរ ឡើង វិញ  កៃយ 
កវូដី ១៩  ថា៖« យើង  តៃវូតៃ ឈរ 
ដោយ ខ្លនួ ឯង សមៃប ់រយៈ ពៃល   
ចៃើន ឆ្នា ំដៃល ចណំលូ  នងឹ  កាន-់ 
តៃ ទាប ហើយ មាន ន័យ ថា  នឹង 
កា្លាយ  ជា កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរ-
ណ៍ តូច មួយ ក្នុង ពៃល ដ៏ខ្លី»។ 

លោក Joyce និយយថា  
ការ  បាត់ បង់ ការងារ  ៦  ០០០  
កន្លៃង   នឹង  ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់  ដល់ 
កៃមុហ៊នុ   Qantas នងិ កៃមុ ហ៊នុ   
បុតៃសម្ព័ន្ធ របស់ខ្លួន  Jetstar  
ខណៈដៃល កៃមុហ៊នុ សងៃឃឹម ថា 
ចំនួន ពាក់ កណា្តល នៃ បុគ្គលិក  
១៥ ០ ០០  នាក់   ដៃល    សមៃក  
ចាប់ តាំង  ពី ខៃមីនា  នឹង តៃឡប់ 
មក ធ្វើ វិញ នៅចុង ឆ្នាំ នៃះ ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  Scott 
Morrison ដៃល រដា្ឋាភិបាល 
លោក  បាន ចំណាយ  បៃក់ រាប់- 
ពាន់ លាន ដើមៃបី    ពៃយាយម  កាត់- 
បន្ថយ   ផល ប៉ះពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  
បណា្តល   ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
ហៅ ការ  កាតក់ារងារ នៃះ ថា «ជា 
ការគៃំ គៃ  បៃះ ដូង»។ 

លោក និយយ ក្នុង  ពៃល ធ្វើ 
សន្នសិទី សរពត័ ៌មាន ថា ៖«នៃះ    
ជាថ្ងៃ លបំាកសមៃប ់អសូ្តៃល!ី 
ពិត ជាថ្ងៃ  ដ៏លំបាក បំផុត!»។ 

យន្តហោះ  ១៥០គៃឿង នៃ  
Qantas បាន ទនំៃរ   ចាបត់ាងំព ី
ខៃ  មីនា និង ១០០ គៃឿង ទៀត    
បញៃឈរជើង  ចោល រហូត ដល់  
ចប់ឆ្នាំ នៃះ ៕  AFP/RR

តពទីពំរ័ ១...  ទោះ យ៉ាងណា  
វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ និង កសិកម្ម 
នៅតៃ មាន កំណើន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖           «នៅ ក្នុង 
វសិយ័ ធនាគារ  ធនាគារ ជាត ិនៃ 
កម្ពជុា បាន បន្ត ក្នងុ ការ ដាក ់ចៃញ  
វិធាន ការ ជាចៃើន ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ដើមៃប ីផ្ដល ់ឱកាស សមៃប ់ធនាគារ  

នងិ គៃឹះស្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុទទលួ បាន  
សន្ទ នី យ ភាព គៃប់គៃន ់ និង 
លើក  ទឹក ចិត្ត ដល់ ពួក គៃ រៀប ចំ 
ឥណទាន ឡើង វញិ ក្នងុ ការ ជយួ  
សមៃួល ដ ល់ ការ លំបាក ដល់ 
អតិថិ ជន  ដៃល ទទួល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយ ជំងឺ នៃះ »។

កាលពី ខៃ មីនា NBC បាន 

ដាក់ ចៃញ នូវ វិធាន ការ នានា 
ដៃល  វិធាន ការរួម ទាំង នៃះ  
តៃូវបាន បា៉ាន់ ថា មាន ទឹក បៃក់ 
គិត ជាឥណទាន បៃមាណ ២ 
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ សមៃប់ ផ្តល់- 
លទ្ធភាព  ដល់ គៃឹះ ស្ថាន ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ  បន្ត ផ្តល់ ឥណ ទាន។

ជាមយួគា្នា នោះដៃរ  NBC ក ៏        បាន  

ចៃញ សរា ចរណៃ នា ំដល ់គៃះឹ- 
ស្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក្នងុ ការ រៀបចំ - 
ឥណ ទាន ឡើង វិញ សមៃប់ 
វិស័យ  អាទិភាព ៤  ដូចជា  វសិយ័ 
កាត់ ដៃរ សំណង់  ទៃសចរណ៍ 
និង ដឹក ជញ្ជូន និង ឡូ ជី ស្ទិ ក។

លោក Shin Chang-moo 
បៃធាន ធនាគារ Phnom Penh 
Commercial Bank Plc 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ធនា- 
គារ លោក នៅតៃ រកៃសា  កំណើន - 
ហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់ រយៈពៃល 
នៃះ។  ដោយ ទៃពៃយ សកម្ម  សរបុ 
របស ់ ធនាគារ  លោក បាន កើន-  
ឡើង ៧ ភាគរយ  ដោយ មិន រាប់- 
បញ្ចលូ ទកឹ បៃក ់ដៃល បាន មក ព ី
ការ បោះ ផៃសាយ លក ់សញ្ញាបណ័្ណ 
ដៃល មាន តម្លៃ ១០ លាន ដលុា្លារ 
អាមៃ រិក ខ ណៈ ដៃល បៃក់ កម្ចី 
នងិ  បៃក ់បញ្ញើ បាន កើន បៃមាណ  
ជិត ៧ ភាគរយ ផងដៃរ។

លោក លើក ឡើង ថា៖ «យើង 
ធា្លាប់ ជួប បៃទះ នូវ ស្ថាន ការ ណ៍ 
ទីផៃសារ  បៃបនៃះ ពីមុន មក  ដូច្នៃះ 
ការ កំណត់ ទិស ដៅ របស់ យើង 
ក៏តៃូវ  បាន កៃ តមៃូវ  ប៉ុន្តៃ យើង 
នឹង កើន  ឡើង វិញ ទំាង បរិមាណ 
និង បៃក់ ចំណៃញ ហើយក៏ កំពុង 
អនវុត្ត តាម ផៃនការ ការវិន ិយោគ  
ដចូជា ការ បើក សខា ថ្ម ី២ដៃល 
កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ ដណំើរ ការ សង- 
សង់ និង អនុម័ត »។

លោក បន្ត ថា៖ «ជា យោបល់ 
ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ខ្ញុំ បាន ឆ្លង កាត់ វិបត្តិ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិភព លោក ២រួចមក 
ហើយ។ ក្នងុ ចណំោម ការ ផ្លាសប់្តរូ  
ជា ចៃើន  អាទិភាព របស់ យើង 
គឺ ការ គៃប់គៃង សន្ទនីយ ភាព 
តាម រយៈ ការ រតឹ បន្តងឹ ការគៃបគ់ៃង  
ទៃពៃយ សកម្ម នងិ លហំរូ សច ់បៃក ់
(ALM) និង ការតៃួត ពិនិតៃយ 
ឥណទាន ដៃល យើង បន្ថៃម 
ចណំាត ់ថា្នាក ់កានត់ៃ ចៃើន រមួមាន  
ការកៃ តមៃូវ លំហូរ សច់ បៃក់ 
និង សកា្ដា នុពល ការ ស្ទុះ ងើប- 
ឡើង វិញ ជាដើម »។

លោក សយ សូ នី នាយក- 
បៃតិ បត្តិ របស់ គៃឹះស្ថាន មីកៃូ- 
ហិរញ្ញ វត្ថបុៃ សក់ ក៏បាន រាយ-   
ការណ៍ អំពី កំណើន ពី អាជីវ កម្ម 
ក្នុង អំឡុង ពៃល វៃលា ដ៏ ពិបាក 
នៃះ ផង ដៃរ។ គតិ តៃមឹ ខៃឧសភា  
ឆ្នាំ២០២០ ផលប តៃក ម្ចី សរុប 
មាន  ចនំនួ ២,៦៤ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
អាមៃ រកិ កើន ឡើង៥ ,៨៣  ភាគរយ  
ធៀប នឹង ចុងខៃ ធ្នូឆ្នាំ២០១៩ 
ខណៈ ដៃល តលុៃយភាព បៃក ់បញ្ញើ 
មាន ចនំនួ១,៨៩ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
កើន ឡើង ៥,៧៦ ភាគរយ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«កណំើន កម្ច ី
របស ់យើង នងឹមនិ សមៃចបាន 
តាម កា រ ពៃយាករ របស់ យើង នោះ 
ទៃ ដោយ សរតៃ ផល ប៉ះ ពាល់ 
របស ់ជងំ ឺក ូវដី១៩ ។ ជា លទ្ធផល  

យើង នៅសល ់សច ់បៃក ់ នងិ 
សន្ទនយី ភាព ដៃល មនិ បាន បៃើ 
ខ្ពស ់ផង ដៃរ។ យើង កត ់សមា្គាល ់
ថា កណំើន អាជវី កម្ម របស់ យើង 
យឺត  ប៉ុន្តៃ មាន ភាព ល្អ បៃសើរ»។

លោក បន្ត ទៀត ថា៖ «យើង 
នៅ តៃ រកៃសា ទំនាក់ទំនង ល្អ និង 
ពភិាកៃសា ជាមយួ  អតថិ ិជន  ដើមៃបី 
ស្វៃងរក ដំណោះ សៃយ ដៃល 
អាច ជួយ ជម្នះ នឹង វិបត្តិ នៃះ។ 
ជាមួយ គា្នា នៃះ   យើង ក៏ នៅ បន្ត 
ការ ផ្ដល់ កម្ចី គៃប់ បៃភៃទ ដល់ 
អតិថិ ជន ហើយ ជា ពិ សៃស 
យើង កប៏ាន ចលូ រមួ ក្នងុ ផៃន ការ 
សហ ហរិ ញ្ញបៃប ទាន រ បស ់រដា្ឋាភ-ិ
បាល  ដើមៃប ីផ្ដល ់កម្ច ីដល ់SME 
ជាមយួ  អតៃ ការ បៃក ់កាន ់តៃ ទាប  
ចំនួន០,៥៨ ភាគរយ ក្នុង ១ខៃ 
ផង ដៃរ»។

បើ យោងតាម លោក សូ នី 
មាន អតិថិជន តិចតួច ប៉ុណោ្ណោះ 
ដៃល ស្នើសុ ំការ រៀប ច ំឥណទាន 
ឡើងវញិ  មាន  អតថិជិន តៃ ១២៧  
នាក ់ដៃល មាន សច ់បៃក ់ ចនំនួ 
៥០០ ០០០ ដលុា្លារ។ បៃ សក ់
បាន បញ្ចៃញ កម្ច ីដល ់វសិយ័ អបរ់ ំ 
បៃហៃល ២,១លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ 
ដៃល កម្ច ី ភាគ ចៃើន សមៃប ់បមៃើ 
ការ បណ្ដុះបណា្តល ជនំាញ  វជិា្ជាជវីៈ 
ដចូជា  គៃឹះស្ថាន បណ្ដុះ បណា្តល  
ភាសបរទៃស  និង មជៃឈមណ្ឌល- 
មត្តៃយៃយ សលា ជាដើម ៕LA

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅតែមានកំណើន...

អាកាសចរណ៍Qantasកាត់បុគ្គលិក
៦០០០នាក់ពីផែនការកាត់ការចំណាយ

លោក ជា ចាន់ តូ ទ្រសាភិបាល ធនាគារជាតិ ន្រ កម្ពជុា  ថ្ល្រង នាព្រល កន្លង មក ។ រូបថត ភ្នំពៃញប៉ុស្តី
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តើលោកមើលឃើញផលប៉ះពាល់នៃ
ជំងឺកូវីដ១៩មកលើសៃដ្ឋកិច្ច និង
អាជីវកម្មកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តៃច?

នេះគឺជាវិបត្តិដេលមិនធ្លាប់មាន
ពីមុនដេលវាបានប៉ះពាល់ដល់
សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាង-
ធ្ងន់ធ្ងរនៅជុំវិញពិភពលោក។កេពី
ប៉ះពាល់ដល់សខុភាពមនសុេសដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩នេះយើងគិតថា
សេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងចុះថយ។
តាមការបា៉ាន់សា្មានរបស់យើងបាន

បង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច
សកលអាចនឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងការធ្លាក់ចុះពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
ក្នងុឆ្នាំ២០០៨ ដេលធ្វើឲេយផលិតកម្ម
ការវិនិយោគការងរនិងពាណិជ្ជកម្ម
ធ្លាក់ចុះ។
វិបត្តិនេះកំពុងរីករាលដាលនៅ

ពាសពេញបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍
ដេលងយរងគេះបំផុត។ខណៈ
បេទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោម
បេទេសមួយចំនួនដេលបានចៀស-
ផុតពីវិបត្តិសុខភាពប៉ុន្តេវាកំពុងប៉ះ-
ពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច។
វិស័យដេលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង

ជាងគេគឺវិស័យទេសចរណ៍ការនាំ-
ចេញផលិតកម្មនិងវិស័យសំណង់
ដេលបានរមួចណំេកជាង៧០ភាគរយ
នេកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយវិស័យ
ទាំងនេះបង្កើតការងរជាង៣៩ភាគ-
រយក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ឥឡូវនេះ វា
តេវូបានគេបា៉ាន់សា្មានថាយ៉ាងហោច-
ណាស់ការងរចំនួន១,៧៦លាន

កន្លេងកំពុងបេឈមនឹងបញ្ហា។យោង
តាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភព-
លោកកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។

មីកៃូសហគៃសធុនតូចនិងមធៃយម
(MSMEs)ដៃលរួមចំណៃកបៃ-
មាណ៩០ភាគរយនៃសៃដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា
គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវិស័យដៃលរង-
ផលប៉ះពាល់ខ្លាបំផំតុដោយសារជងំឺ
កូវីដ១៩។តើលោកយល់យ៉ាងណា
ចំពោះបញ្ហាបៃឈមទាំងនៃះនៅក្នុង
បរិយកាសបច្ចុបៃបន្ន?

នេះមិនមេនជាបញ្ហាដេលប៉ះពាល់
បេទេសកម្ពុជាតេមា្នាក់ឯងនោះទេវា
ប៉ះពាល់ជាសកល។កេុមហ៊ុនជា
ចេើនបានកាត់បន្ថយបេតិបត្ដិការនិង
កាត់បន្ថយបុគ្គលិក។ជាពិសេចំពោះ
MSMEsដេលងយនឹងរងគេះពី
វិបត្ដិសកលហើយបើបញ្ហានេះនៅ
បន្តអូសបនា្លាយកាន់តេយូរនោះ
ការខូចខតនឹងមានកាន់តេខ្លាំង
ដេលធ្វើឱេយការងើបឡើងវិញនេសេដ្ឋ-
កិច្ចពិភពលោកមានការលំបាកក្នុង
រយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលមធេយម។
សូមេបីតេមុនពេលមានជំងឺកូវីដ១៩

បេហេល១៣១លានឬ៤១ភាគ-
រយនេMSMEsផ្លវូការនៅតាមបណា្តា
បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ក៏រាំងស្ទះក្នុង
ការទទួលបានឥណទានដើមេបីបេតិ-
បត្តិការផងដេរហើយគមា្លាតហរិញ្ញវត្ថុ
របស់MSMEsនៅតាមបណា្តាបេទេស
កំពុងអភិវឌេឍន៍ទាំងនោះតេូវបានគេ
បា៉ាន់សា្មានថាមានចំនួនបេហេល៥
ពាន់លានដុលា្លារ។

ការទទួលបានដើមទុនតៃវូបាន IFC
ទទួលសា្គាល់ថាជាបញ្ហាសមៃប់ស-
ហគៃសធុនតូចនិងមធៃយម(SMEs)
នាពៃលកន្លងមក,តើការផ្ទះុឡើងនូវ
បញ្ហានាពៃលបច្ចបុៃបន្ននៃះកំពុងធ្វើឲៃយ
វាកាន់តៃពិបាកឬយ៉ាងណា?

 
បណា្តាបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍កំពុង

បេឈមនឹងបរិយកាសពាណិជ្ជកម្ម
នងិហរិញ្ញវត្ថុកានត់េយ៉ាបយ់ុនឺ។យើង
កំពុងមើលឃើញសា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
កានត់េតានតងឹសមេប់បេទេសកពំងុ
អភិវឌេឍន៍ដោយសារលំហូរផលបតេ
ធំៗធ្លាក់ចុះនិងរូបិយប័ណ្ណចុះថ្លេ។
ឆ្លើយតបនងឹសា្ថានភាពនេះMSMEs
ភាគចេើនកំពុងធ្វើការជាមួយអតិ-
ថិជនដើមេបីពនេយារពេលនេការទូទាត់
និងស្វេងរកដំណោះសេយឱេយសម-
សេបហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
ពួកគេក៏អាចស្វេងរកការយោគយល់
ខ្លះៗចំពោះការសងបេក់កម្ចីពីមា្ទាស់
បំណុលផងដេរ។

តើ IFCអាចជួយបានយ៉ាងដូច
ម្តៃចខ្លះ?

IFCកំពុងធ្វើការយ៉ាងឆប់រហ័ស
ដើមេបីឆ្លើយតបផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច
តាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដេល
នឹងជួយកេុមហ៊ុនឲេយអាចនៅបន្ត
បេតិបត្តិការ និងបើកបេក់ខេដល់
បុគ្គលិករបស់ពួកគេ។
IFCកំពុងផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានចំនួន

៨ពាន់លានដុលា្លារដល់អតិថិជន
របស់ខ្លួនក្នុងវិស័យឯកជននៅលើ
ពិភពលោក ដើមេបីទេទេង់សេដ្ឋកិច្ច
និងការពារការងរក្នុងអំឡុងវិបត្តិ

សកលដេលមិនធ្លាប់មាននេះ។
ហិរញ្ញបេបទានភាគចេើនរបស់IFC

តេវូផ្តល់ដលអ់តថិជិនដេលជាសា្ថាបន័
ធនាគារដើមេបីឲេយពួកគេអាចបន្តផ្តល់
ហរិញ្ញបេបទានពាណជិ្ជកម្មគាទំេដើម-
ទុននិងផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានរយៈពេល
មធេយមដល់កេុមហ៊ុនដេលកំពុងជួប
បេទះបញ្ហាដេលបង្អាក់ខេសេចង្វាក់
ផ្គតផ់្គង់ជាពសិេសសហគេសធនុតចូ
នងិមធេយម។យើងជឿជាក់យ៉ាងមតុមាំ
ថាការគាំទេដល់វិស័យឯកជនគឺមាន
សារៈសំខន់ណាស់ក្នុងការសា្តារស្ថិរ-
ភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការថេរកេសាការងរ
ឲេយបានគង់វងេស។
ការប្តេជា្ញានៅកេមកម្មវធិីWorking

CapitalSolutions(WCS)កម្មវិធី
GlobalTradeLiquidityProgram
(GTLP)និង RealSectorCrisis
ResponseEnvelope(RSE)
ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិកូវីដ១៩
បច្ចុបេបន្នគឺមានចំនួន៥០០លាន
ដុលា្លារសមេប់ទូទាំងតំបន់ក្នុងពិភព-
លោកហើយរំពឹងថានឹងមានចេើន
ទៀតនៅប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍ខងមុខ។  
លើសពីនេះទៀតគិតចាប់ពីថ្ងេទី

១៧ខេមីនាមកIFCបានបញ្ចេញ
បេក់ចំនួន១,៨ពាន់លានដុលា្លារ
ដើមេបីគាំទេSMEsដេលពាក់ព័ន្ធនឹង
បណា្តាញផ្គត់ផ្គង់សកលតាមរយៈ

កម្មវិធី Global TradeFinance
Program(GTFP)ដេលស្ទើរតេ
៥៤ភាគរយនេចនំនួនេះតេវូផ្តល់ទៅ
ឲេយបណា្តាបេទេសដេលមានចំណូល
ទាបនិងបេទេសងយរងគេះ។
នៅកម្ពុជា, IFCទើបតេបង្កើន
កម្ចីអាជីវកម្ម (trade limit)ដល់
ធនាគារអេសុីលីដាដល់១៥លាន
ដុលា្លារដេលអាចជួយធនាគារឲេយ
បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើមេបី
ការពារហានិភ័យក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញ-
បេបទានពាណិជ្ជកម្មដល់អាជីវកម្មក្នុង
សេុកដេលភាគចេើនជាSMEs។
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយសា្ថាប័ន

អតិថិជនដេលមានសេប់នៅជុំវិញ
ពិភពលោក ដើមេបីផ្តល់ការគាំទេក្នុង
រយៈពេលខ្លីនិងជួយទេទេង់បេតិ-
បត្តិការក្នុងដំណាក់កាលនេការងើប
ឡើងវិញដើមេបីបន្តផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់
អាជីវកម្មខ្នាតតូច។
ចពំោះផ្នេកបេកឹេសាយោបល់,IFCក៏

កំពុងធ្វើការជាមួយសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ដើមេបីពងេឹងការគេប់គេងហានិភ័យ
និងកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ
ក្នុងការផ្តល់នូវឧបករណ៍និងដំបនូា្មាន
ជាក់ស្តេងដើមេបីជួយSMEs ដើមេបី
គេប់គេងបញ្ហាទាក់ទងនឹងវិបត្តិក៏ដូច
ជាផ្តល់ឱេយពួកគេនូវជំនាញនិងការ-
បណ្តុះបណា្តាលការងរដើមេបីជួយ
ពួកគេឲេយកសាងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ឡើងវិញផងដេរ។

តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទៃថាតើ
សៃដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្មនឹងងើបឡើង
វិញពីវិបត្តិនៃះដោយរបៀបណា?
 
តាមបទពិសោធរបស់យើងពីវិបត្តិ

សេដ្ឋកិច្ចកន្លងមករួមទាំងវិបត្តិសេដ្ឋ-
កិច្ចសកលក្នងុឆ្នាំ២០០៨បានបងេៀន
យើងថាការរកេសាកេុមហ៊ុនកេស័យធន
គឺជាគន្លឹះដើមេបីជួយរកេសាការងរនិង
កាត់បន្ថយការខូចខតសេដ្ឋកិច្ច។
ដើមេបីធនាបាននូវការងើបឡើង-

វិញដ៏រឹងមាំគឺតេូវមានកិច្ចខិតខំបេឹង-
បេងចាំបាច់បន្ថេមទៀត ដើមេបីបន្ត
ធនាស្ថិរភាពមា៉ាកេូសេដ្ឋកិច្ច និង
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាបរិយកាស
អាជវីកម្មសមេប់កេមុហ៊នុជាពសិេស
គឺសមេប់សហគេសធុនតូច និង
មធេយម។ការធ្វើពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្ម
នឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើ
ភស័្តភុារនងិការបង្កើនជនំាញការងរ
ដេលនឹងជួយបង្កើនភាពរឹងមាំផ្នេក
សេដ្ឋកិច្ចសមេប់រយៈពេលមធេយម
និងរយៈពេលវេង៕  

លោកAsadYaqubអ្នកតំណាងក្នុងសៃុកនៃអង្គការIFCនៅកម្ពុជា។

នៅក្នុងបទសមា្ភាសជាមួយកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
អ្នកតំណាងក្នុងសេុកនេអង្គការសាជីវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា(IFC)លោក
AsadYaqubសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខន់នេ
សហគេសធុនតូចនិងមធេយមដេលជាឆ្អឹងខ្នង
នេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច។
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តពីទំព័រ១...លោកមីឆែល រីអានជា
បែធាននាយកបែតិបត្តិនែកម្មវិធីគែ-
អាសន្នសុខភាពរបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)កាលពីថ្ងែពុធបាន
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ
នៅក្នងុទីកែងុហែសឺណែវថា៖«ខ្ញុំនងឹពពិណ-៌
នាអំពីសា្ថានការណ៍ទូទៅនៅអាមែរិកនិង
នៅភូមិភាគកណ្តាលនិងអាមែរិកឡាទីន
ថានៅតែមានការវិវឌែឍនិងមិនទាន់ឈាន
ដល់កមែិតខ្ពស់របស់ខ្លួននៅឡើយទែ
ហើយទំនងជាបន្តសា្លាប់នៅក្នុងរយៈពែល
ប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍ខាងមុខនែះ»។
លោកមីឆែល រីអានបានថ្លែងថាការ-

ឆ្លងរាលដាលជងំឺកូវដី១៩នោះគឺ«កាន់តែ
កើនខា្លាំងឡើង«នៅអាមែរិកជាទូទៅ
ហើយ«ជាពិសែសបានឆ្លងកាន់តែខា្លាំង-
ឡើងនៅភូមិភាគកណ្តាលនិងអាមែរិក
ខាងតែបូង»។
បទពសិោធនៅក្នងុបែទែសជាចែើនមាន

«ចនោ្លាះពី២៥និង៥០ភាគរយករណី
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បានកើនឡើងកាល-
ពីសបា្តាហ៍មុន»ដែលមានន័យថាការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងបែទែសជាចែើន
នៅក្នុងតំបន់«មិនបានកើនឡើងនោះទែ»
ហើយថាពួកគែ«នៅតែកំពុងឈឺចាប់
ដោយសារការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍»។

ចំណែកលោកសែីមា៉ារៀវ៉ាន់គឺកហ៊ូវជា
អ្នកដកឹនាំបច្ចែកទែសជងំឺកូវដី១៩ជាអ្នក-
គែបគ់ែងកម្មវធិីគែអាសន្នសខុភាពរបស់
WHO បានបញ្ជាក់ថា បែព័ន្ធតែួតពិនិតែយ
ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៅអាមែរិកឡាទីន បាន
បង្ហាញអំពីអតែវិជ្ជមានសមែប់អ្នក-
ដែលបានធ្វើតែស្តដើមែបីស្វែងរកជំងឺ
ដចូផ្តាសាយធំឬជងំឺផ្លវូដង្ហើមកាន់តែធ្ងន-់
ធ្ងរខា្លាំងឡើងគឺនៅចនោ្លាះ៣០ទៅ៤០
ភាគរយកែពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
រហូតមកទល់ពែលនែះមានអ្នកឆ្លង

ជំងឺកូវីដ១៩ ជាង៩,១លាននាក់នៅ
ទូទាំងពិភពលោក៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ រដ្ឋមន្តែីការ-
ពារជាតិលោកជុងគីយុង-ឌូ
នងិរដ្ឋមន្តែីការពារជាតិអាមែរកិ
លោកមា៉ាក អែស្ពឺរ កាលពីថ្ងែ
ពែហសែបតិ៍បានស្នើឲែយបែទែស
កូរ៉ែខាងជើងគោរពកិច្ចពែម-
ពែៀងឆ្នាំ២០១៨ជាបែវត្តិ-
សាស្តែដែលបែទែសកុម្មុយ-
នីស្តមួយនែះបានចុះហត្ថ-
លែខា ដើមែបីសន្តិភាពនៅ
ឧបទ្វីបកូរ៉ែ។
នៅក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍

រួមមួយដែលបានបែរព្ធខួប
លើកទី៧០នែការផ្ទុះសង្គែម
កូរ៉ែឆ្នាំ១៩៥០-៥៣លោកជងុ
គីយុង-ឌូ និងលោកមា៉ាក-
អែស្ពរឺក៏បានថ្លែងថាពកួគែនងឹ
បន្តគាំទែតាមផ្លូវការទូតដើមែបី
ឲែយឈានទៅរកការលុបបំបាត់
កម្មវិធីអាវុធនុយក្លែអ៊ែរ របស់
កូរ៉ែខាងជើងទាំងសែុងនិង
អះអាងម្តងហើយម្តងទៀត
អំពីការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់ពួកគែ
ក្នុងការទប់សា្កាត់សា្ថានការណ៍
ការពាររួមគា្នាឲែយបានខា្លាំងកា្លា។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាន

ឲែយដឹងថា៖«មែដឹកនាំបែទែស
ទាំង២បានអំពាវនាវឲែយកូរ៉ែ
ខាងជើងគោរពការប្តែជា្ញាចិត្ត
របស់ខ្លួនសែបតាមកិច្ចពែម-
ពែៀងនានាដូចជាសែចក្តី-
ថ្លែងការណ៍រួម ដែលបានចុះ-
ហត្ថលែខានៅក្នុងបែទែស
សិង្ហបុរីកែយពីជំនួបកំពូល
ករូ៉ែខាងជើង-អាមែរកិនងិកចិ្ច-
ពែមពែៀងយោធាអន្តរកូរ៉ែ
កាលពីថ្ងែទី១៩ខែកញ្ញា»។

ការបែរព្ធខួបសង្គែមនោះ
បានធ្វើឡើងកែយពីមាន
ភាពតានតឹងកាន់តែខា្លាំងឡើង
ក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍
ថ្មីៗ នែះនៅឧបទ្វបីកូរ៉ែបនា្ទាប-់
ពីកូរ៉ែខាងជើងបានគរំាមចាត-់
វិធានការបែឆំងកូរ៉ែខាងតែបូង
ដោយសារមិនពែញចិត្តជុំវិញ
ខតិ្តបណ័្ណបែឆងំកែងុពែយងុយ៉ាង
ដែលបានបង្ហាះនៅតាមពែំ-
ដែនដោយកែុមអ្នករត់ចោល
បែទែសនិងសកម្មជននៅ
កូរ៉ែខាងតែបូងនោះ។
កែយពីកម្ទែចការយិលយ័

ទំនាក់ទំនងរួមអន្តរកូរ៉ែរួមមក
ដោយបានដំឡើងឧបករណ៍-
បពំងសឡំែងជាចែើននៅតាម
ពែំដែន និងធ្វើការពែមានអំពី
ការបង្ហាះខិត្តប័ណ្ណ បែឆំង
កែុងសែអ៊ូលរាប់លានសន្លឹក
បែទែសកូរ៉ែខាងជើង បាន
ផ្លាស់ប្តូរកលលែបិចនៅក្នុង
វិធានការមួយដែលនឹកសា្មាន-
មិនដល់កាលពីថ្ងែពុធហើយ
បាននិយយថាខ្លួននឹងពនែយារ
ផែនការសកម្មភាពយោធា
បែឆំងកូរ៉ែខាងតែបូង។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ

បានឲែយដឹងថា៖«នៅក្នុងសា្មារតី
នែពលីកម្មរួមគា្នា រដ្ឋមន្តែីការ-
បរទែសលោកអែស្ពឺរបានអះ-
អាងថា អាមែរិកប្តែជា្ញាការពារ
កូរ៉ែខាងតែបូងហើយមែដឹកនាំ
បែទែសទាំង២នឹងពងែឹងនិង
ធ្វើការផ្លាស់ប្តរូសម្ពន័្ធមតិ្តដើមែបី
ដោះសែយឧបសគ្គបច្ចុបែបន្ន
និងអនាគត»៕Yonhap/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ លោក
បែធានាធិបតីដូណល់ តែំ
បានថ្លែងកាលពីថ្ងែពុធថា
លោកបែហែលជានឹងបញ្ជូន
ទាហានអាមែរកិខ្លះពីអាល្លមឺង៉់
ទៅកាន់បែទែសប៉ូឡូញនៅ
ក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតរួម
ជាមួយលោកបែធានាធិបតី
ប៉ឡូញូAndrzejDudaដែល
កំពុងបំពែញទសែសនកិច្ចនៅ
អាមែរិក។
លោកDuda មែដឹកនំាបរ-

ទែសដំបូងដែលបានទសែសន-
កិច្ចអាមែរិក ចាប់តាំងពីការ-
ផ្ទុះឡើងនែវីរុសកូរ៉ូណ បាន
ថ្លែងនៅឯសន្និសីទដែលមាន
លទ្ធភាពនែការបង្កើនចំនួន

ទាហានបន្ថែមទៀតនៅក្នុង
បែទែសនែះ។
វិធានការបែបនែះ អាចនឹង

ធ្វើឲែយមានការពែយួបារម្ភចពំោះ
សន្តិសុខពីបែទែសរុសែសុី ដែល
បានបែឆងំជទំាស់ទៅនងឹការ-
បង្កើនចនំនួយោធារបសណ់តូ
នៅកែបែរពែំដែនរបស់ខ្លួន។
លោកតែំបានថ្លែងថា៖«ពួក-

គែ(ប៉ូឡូញ)បានសួរថា តើ
យើងនងឹបញ្ជនូទព័បន្ថែមទៀត
ឬ...ហើយយើងបែហែលជា
នឹងដកទ័ពខ្លះពីបែទែសអា-
ល្លឺម៉ង់ហើយបញ្ជូនទៅកាន់
បែទែសប៉ូឡូញ» ដោយបាន
បញ្ជាក់ថាបែទែសប៉ឡូញូនងឹ
តែូវចំណយសមែប់កងទ័ព

ទាំងនោះ។
លោកតែំបានសរសើរបែទែស

ប៉ូឡូញដែលបានបំពែញ
កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកែម
អង្គការណតូខណៈលោករិះ-
គន់អាល្លឺម៉ង់ ចំពោះការមិន
បំពែញកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់
ការចំណយទៅលើយោធា។
លោកបានបន្ថែមថា៖«យើង

នងឹកាត់បន្ថយចនំនួកងកមា្លាងំ
របស់យើងនៅក្នុងបែទែស
អាល្លមឺង៉់ខ្លះនងឹតែវូតែឡប់ទៅ
បែទែសវិញនិងខ្លះទៀតនឹង
តែវូបញ្ជនូទៅកន្លែងផែសែងទៀត
ប៉ុន្តែបែទែសប៉ូឡូញនឹងកា្លាយ
ជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោម
កន្លែងដទែទៀត»។

លោកតែំ ក៏បានបញ្ជាក់
ដែរថាលោកទន្ទងឹរង់ចាំចុះកចិ្ច-
ពែមពែៀងការពារជាតិជាមួយ
បែទែសប៉ូឡូញដែរ។
មន្តែីជាន់ខ្ពស់មា្នាក់នែរដ្ឋការ

របស់លោកបានថ្លែងកាលពី
ថ្ងែអង្គារថាពួកគែកំពុងធ្វើការ
ទៅលើសែចក្តីលម្អិតនែកិច្ច-
ពែមពែៀងសែបចែបាប់ ហើយ
ទ័ពអាកាសរបស់អាមែរិក
មានផែនការផ្លាស់ប្តរូវែណកង-
យន្តហោះ្រដនូMQ-9ទៅកាន់
ប៉ឡូញូនងិសាងសង់ពែលាន-
យន្តហោះមួយនៅទីនោះនៅ
ពែលកិច្ចពែមពែៀងការពារ-
ជាតិនោះតែូវបានគែចុះហត្ថ-
លែខា៕Xinhua/PSA

ក្រមុអ្នកធ្វើដំណើរដើរឆ្លងកាត់មុខកាម្ររ៉ាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយសីតុណ្ហភាព។AFP

លោកប្រធានាធិបតីអាម្ររិកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងនៅក្នងុអំឡុងសន្នសីិទកាស្រតរួម១ជាមួយសមភាគីបូ៉ឡូញលោកAndrzejDuda។AFP

កូ រ៉េខាងតេបូង-USស្នើ ឲេយ  កូ រ៉េខាង-
ជើង គោរពកិច្ចពេ មពេៀង សនិ្តភាព

អ្នក ជំនាញ WHOថ្លេងថា ការ ឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវី ដ១៩ន អាមេរិក ... 

បេធានាធិបតីអាមេរិកគេងដកកងទ័ពពី
អាល្លឺម៉ង់ ហើយបញ្ជនូទៅបេទេសបូ៉ឡូញ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុង កាត់ ថ្មាន់ ឌូៈ  របាយ-
ការណ៍ របស់ អង្គការ សហ-
បៃជាជាតិ មួយ  បាន ឲៃយ ដឹង 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  អំពី ផល ប៉ះ-
ពាល់ យូរ អង្វៃង នៃ វិបត្តិ នៃះ   ថា  
ក្មៃង ជាង ១០០ លាន នាក់  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស អាសុី ខាង តៃបូង  
អាច ធ្លាក់ ចូល ក្នុង ភាព កៃី កៃ  
ដោយ សារ ការ ឆ្លង រាល ដាល  
នៃវរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា បៃភៃទ 
ថ្មី ដ៏ ចម្លៃក  នៃះ ។ 

 ករណី ឆ្លង នៅ ទូ ទាំង តំបន់  
ដៃល មាន មនុសៃស រស់ នៅ ចៃើន  
ជា កន្លៃង មាន មនុសៃស ជិត-
១ភាគ ៤ នៃ បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ 
លើ ពិភព លោក  បាន កើន-
ឡើងនៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  នៃះ  ទោះ បី ជា 
តំបន់ នោះ  បាន ចាត់ វិធន ការ 
បើក បៃទៃស របស ់ខ្លនួឡើង វញិ   
ដើមៃបី ជួយ សា្ដារ សៃដ្ឋ កិច្ច ដ៏-
អាកៃក់  ដៃល បំផ្លិច បំផ្លាញ 
ដោយ  វី រុស មួយ នៃះ ក្តី ។  

 របាយ ការណ៍  ដៃលរាយ-
ការណ៍ ដោយ ទី ភា្នាក់ ងរ កុមារ 
របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ 
បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ចំណៃក ពួក គៃ 

អាច នឹង រង ផល ប៉ះ ពាល់ តិច-
តួច  ជា មួយ ការ ឆ្លង វី រុស នោះ 
ដោយ ខ្លួន ឯង  កៃុម ក្មៃង កំពុង- 
តៃូវ បាន  រង ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង 
ខា្លាំង  ដោយ សារ ការ ធ្លាក់ចូល 
ទៅ ក្នុង ភាព កៃី កៃ   ក្នុង នោះ  
មាន សៃដ្ឋ កិច្ច និង ផល វិបាក- 
សង្គម នៃ ការ បិទ បៃទៃស » ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ នោះ  បាន ថ្លៃង ថា  
បៃទៃស អាសុី ខាង តៃបូង  ដៃល 

ក្នុង នោះ រួម មាន  បៃទៃស-
ឥណា្ឌា  បា៉ាគី សា្ថាន  អាហ្វ ហ្គានី-
សា្ថាន  នៃ បា៉ាល់  បង់ កា្លា ដៃស  
សៃលីង្កា  មា៉ាល ់ឌវី  នងិ បៃទៃស-
ប៊ូ តង់  គឺ ជា កន្លៃង ដៃល មាន 
កមុារ បៃហៃល ៦០០ លាន នាក ់
រស់ នៅ  ដោយ មាន កុមារ បៃ-
ហៃល ២៤០ លាន នាក់  កំពុង 
រស់ នៅ ក្នុង ភាព កៃី កៃ រួច សៃច 
ទៅ ហើយនោះ  ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ នោះ  បាន ពៃមាន 
ថា  នៅ ក្នុង បៃទៃស ដៃល មាន 
ករណី ឆ្លង យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត 
មួយ  វី រុស នោះ  អាច រុញ ចៃន 
ឲៃយ មនុសៃស ចំនួន ១២០ លាន 
នាក់ ផៃសៃង ទៀត  ធ្លាក់ ចូល ទៅ 
ក្នុង ភាព កៃី កៃ  និង អសន្តិ សុខ 
សៃបៀង នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ៦ ខៃ 
បន្ថៃម ទៀត ។ 

បៃធន បៃចាំ តំបន់ អាសុី- 
ខាងតៃបូង របស់ អង្គការ UNI-
CEF  គឺ លោក សៃី ជិន  ហ្គូហ៍ 
បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង-

ការណ៍ មួយ ថា ៖ « ដោយ សា រ 
គ្មាន វធិន ការ បនា្ទាន ់ នៅ ពៃល-
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ អាច 
បំផ្លាញ ក្តី សងៃឃឹម  និង អនាគត 
ទាំងសៃុង  របស់ ក្មៃង ជំនាន់ 
កៃយ » ។ 

 មាន ការ រីក ចមៃើន ផ្នៃក សុ-
ខាភិ បាល  ដូច ជា  ការ ចាក់ ថា្នាំ- 
បង្ការ ជំងឺ  អាហរ បំប៉ន  ប៉ុន្តៃ 
សៃវា កម្ម ផៃសៃង ៗ  ទៀត កំពុង តៃវូ- 
បាន « រំខាន យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ » ។ 

នៅ ក្នុង បៃទៃស បង់ កា្លា ដៃស 
វញិ   អង្គការ UNICEF បាន ថ្លៃង 
ថា  ខ្លួន បាន រក ឃើញ ថា  កៃុម- 
គៃួសារ អ្នក កៃី កៃ ខ្លះ  នៅ ក្នុង 
ចំណោម គៃួសារកៃី  កៃ បំផុត  
មិន អាច មាន លទ្ធភាព  ទទួល-
ទាន អាហរបាន  ៣ ពៃល ក្នុង ១- 
ថ្ងៃ ទៃ  ចំណៃក នៅ ក្នុង បៃទៃស 
សៃី លង្កា   ការ ស្ទង់ មតិបង្ហាញ 
ថា   ៣០ ភាគ រយ នៃបៃ ជាជន 
ទាំង អស់  ខ្វះសៃបៀង អាហរ     
ស មៃប់បរិភោគ ៕ AFP/SK

UNថា វី រុសធ្វើ ឲ្យក្មង្ អាសីុខ ងត្បូងរាប់លាននាក់ធ្លាក់ក្នងុភាពកី្ ក្

លោក  អង់ តូ នី ញូ៉  ហ្គយុ តឺរ្រស  ព្រលថ្ល្រង  នៅ  ក្នងុ  សន្ន ិសីទ សារព័ត៌មាន ។ AFP

ក្មង្សី្ម៉ាលីស្នើ ឲ្យកុ្មបឹ្ក្ស  សន្សុិខ
UNការពារ កុ្មកុម រក្នងុតំបន់សង្គ្ ម

បរុ ីញវូ យក៉ៈ  ក្មៃង សៃ ីសញ្ជាត ិ
មា៉ាលី ដៃល មាន អាយុ ១៥ ឆ្នាំ  
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  បាន ស្នើ ឲៃយ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ អង្គការ-
សហ បៃជា ជាតិ  ការ ពារ កុមារ 
នៅ ក្នងុ តបំន ់សង្គៃម  កៃងលោ 
ពកួ គៃ ជបួ ផល វបិាក «យ៉ាង ធ្ងន់- 
ធ្ងរនៅ ទី  នោះ  » ។ 

 ការ ស្នើ  របស់ នាង  បាន កើត- 
ឡើង  កៃយ ពីលោក   អគ្គលៃ- 
ខា ធិការ អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាតិ  អង់ តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយតឺ រៃស  
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  បាន ដក 
កៃមុ ចមៃះុ ដឹក នំាដោយ អារា៉ា បី៊- 
សាអ៊ូ ឌីត  នៅ ក្នុង បៃទៃស យៃ - 
ម៉ៃន  និង កង កមា្លាំង បៃដាប់- 
អាវុធ មីយ៉ាន់មា៉ា  ចៃញ ពី បញ្ជី  
នៃកៃុម រំលោភ សិទ្ធិ កុមារ ។ 

ក្មៃង សៃ ីមា៉ារៀម  បាន នយិយ  
នៅ ក្នុង វី ដៃអូ ខុន ហ្វើ រិន របស់ 
កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ ថា ៖« ការ - 
ធ្វើ ការ សមៃច ចិត្ត នានា  គឺជា  
ទង្វើ  ដើមៃប ីធនា ថា   ក្មៃង ផៃសៃងៗ 
ទៀត   មិន បាន ស្វៃង រក សិទ្ធិ - 
ដោយ ខ្លនួ ឯង ទៃ  នៅ ក្នងុ សា្ថាន- 
ការណ៍ សៃដៀង គ្នា  ដូចក្មៃង 

បៃសុ  ម៉ ូហម៉ៃដ ទៃ » ដោយ នាង 
បាន និយយ រៀប រាប់ ឡើង វិញ  
អំពី រឿង មិន សបៃបាយ ចិត្ត ទាក់ - 
ទង ទៅ នឹង សង្គៃម  ដៃល ជា 
ការ  ឈឺ ចាប់ របស់ ក្មៃង បៃុស 
ជន ជាតិ មា៉ាលី មា្នាក់ នោះ ។ 

 ការ កើតនៅ កណា្តាល តំបន់ 
Mopt i នៅ បៃទៃស មា៉ាលី  ម៉ូ-
ហម៉ៃដ  បាន កា្លាយ ជា ក្មៃង 
កពំៃ មា្នាក ់ កៃយ ពឪី ពកុ មា្តាយ 
របស់ គៃ   តៃូវ បាន គៃ សមា្លាប់  
ហើយ តៃូវ បាន គៃ ជៃើស រីស  
ឲៃយ ធ្វើ ជា កៃុម បៃដាប់ អាវុធ ទាំង 
បង្ខំ  នៅ ពៃល រូបគៃ  មាន អាយុ 
ទើប តៃ  ១០ ឆ្នាំ ប៉ុណោ្ណោះ ។   

ម៉ូហម៉ៃដ បាន ចូល រួម នៅ 
ក្នងុ ការ សមា្លាប ់យ៉ាង រង្គាល  ទៅ 
លើ គៃួ សារ មួយ  នៅ មុន ការ - 
សមៃច ចិត្ត រត់ភៀស ខ្លួន ។ 

ក្មៃង សៃ ីមា៉ារៀម  បាន នយិយ 
សឡំៃង ខា្លាងំ ៗ  យ៉ាង ចៃបាស ់ថា ៖ 
« ផល វិបាក នៃ សង្គៃម  និង 
ជម្លាះ នា នា  ទៅ លើ កៃុម កុមារ 
ជា រឿង ធ្ងន់ ធ្ងរ »  ដោយ ធ្វើ ឲៃយ   
ពួកគៃបៃពៃឹត្តអំពើ ហិងៃសា  និង 
កា្លាយ   ជា ចោ រ   ជាដើម៕AFP/SK

ប្រធាននាយក ប្រតិបត្តិ  UNICEF លោក ស្រី  ហីុនរីតតា អ្រក ហ្វរ ថ្ល្រង  សុន្ទរកថ នៅ   វ្រទិកា  យុវជន អាសីុ ខាង ត្របូង។ AFP

ក្ម្រង  ស្រ ីលង្កា  ដើរ ឆ្លង កាត់ បដា ឃោសនា  រូបរបស់ អនុប្រធានបក្រស មួយ ។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ  ស្ថានទូត - 
ជប៉នុ  ប្រចា ំប្រទ្រស កម្ពជុា រមួ    សហការ 
ជា មយួ មជ្រឈមណ្ឌល សហ ប្រត ិបត្ត ិការ  
កម្ពុជា-ជប៉ុន និង មជ្រឈ មណ្ឌ ល    អាសុី 
ន្រ  មលូនធិ ិជប៉នុ (JFAC)  នងឹ រៀបច ំ
នូវ   ព្រឹត្តិការណ៍ ពិធី បុណ្រយ  ផ្កាយ    ត្រ - 
សម្រ ប  ់ ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ បណុ្រយ តាណា 
បាតា ជប៉ុន  ឬពិធី បុណ្រយផ្កាយ នឹង 
ប្ររព្ធ  ពិធី តាម  អនឡាញ វិញ  ដោយ- 
សរ    ស្ថាន ភាព ន្រ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
ព្រឹត្តិការណ៍  «ពិធីបុណ្រយ ផ្កាយ អន-  

ឡាញ ឆ្នា ំ២០២០» នងឹ ចាបផ់្តើម  ថ្ង្រ ទ ី
១១  រហតូ ដល ់ថ្ង្រ ទ១ី២  ខ្រកក្កដា  ឆ្នា ំ
២០២០    ជនំសួឲ្រយព្រតឹ្តកិារណ ៍ ធ្លាប  ់ធ្វើ 
រៀ ងរាល់ឆ្នាំគឺ  «ពិធ ី បុណ្រ យ ផ្កាយ» -  
ដ្រល បាន  រៀបចំ តាំង  ពី  ឆ្នាំ ២០០៤ 
មក   ក្នុងគោលបំណង បន្ត ជំរុញ  ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ វប្របធម៌   រវាង ប្រទ្រស ជប៉ុន-   
និង  កម្ពុជា ។
បើ តាម ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ពី 

ស្ថាន ទូត ជប៉ុន ប្រចាំ នៅ ប្រទ្រស-  
កម្ពជុា  បាន ឲ្រយ ដងឹ កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២៣ ខ្រ 
មថិនុា ឆ្នា ំ២០២០ កន្លង មក   ថា៖ «ក្នងុ 
អំឡុងព្រល «ពិធ ីបុណ្រយ ផ្កាយ អន- 

ឡាញ ២០២០»  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស-    
កម្ពុជា    យើង   នឹងធ្វើ ការតុបត្រង ដើម- 
ឫស្រសី   ន្រពិធីបុណ្រយផ្កាយ  នៅស្ថានទូត 
ជប៉ុន។ យើងសូម អញ្ជើញ  សធរ ណ-  
ជន   ចូលរួម កម្មវិធី   «ពិធ ីបុណ្រយ ផ្កាយ-  
អនឡាញ២០២០»  ដោយផ្ញើ បណំង- 
ប្រថា្នា  របស់ លោក  លោក ស្រី   ចាប់ ព ី 
ថ  ្ង្រទី ២៣  ខ្រ មិថុនា   ដល់ ថ្ង្រ ទី៥  ខ្រ 
កក្កដា  ឆ្នាំ២០២០ មកកាន់យើងខ្ញុំ។  
រាល ់  បំណង  ប្រថា្នា របស់ លោក លោ ក- 
ស្រ ីនងឹ ត្រវូព្រយរួ  នៅលើម្រក  ដើមឫស្រស ី
នៅ  ស្ថាន ទូតជប៉ុន ជាមួយនឹង គ្រឿង-  
តុប  ត្រង លម្អដទ្រទៀត  ហើយ ដើម-  
ឫស្រស  ីនោះ នងឹត្រវូ បាន បង្ហាញ  នៅក្នងុ 
វីដ្រអូ  ប្រកាស បើក ពិធី បុណ្រយ ផ្កាយ 
 អន ឡាញ ឆ្នាំ ២០២០ ។  
ចំពោះ បំណងប្រថា្នា មួយ  ចំនួន   ក ៏ 

នងឹ ត្រវូបាន ជ្រើសរសី  សម្រប ធ់្វើជា-  
កម្រង   រូបថ ត  ន ្រ បំណង ប្រថា្នា  ដ្រល 
នឹង  ដា  ក់ បង្ហាញ   នៅ លើ គ្រហទំព័រន្រ  
ពធិ ី  បណុ្រយផ្កាយ អនឡាញ ឆ្នា ំ ២០២០  
ផង   ដ្ររ ។ លោក លោកស្រី  អាច  សរ-  

ស្ររ   ឈ្មោះ ផ្ទាល់ខ្លួន   ឬ រហស្រស នាម 
ឈ្មោះហៅក្រក៏បាន   និង ប្រប់ ពី - 
បំណង  ប្រថា ្នា    របស់ លោក   លោកស្រី 
ជា  ភាស  ខ ្ម្ររ ឬ ភាសជប៉នុ ឬ ភាស 
អង ់គ្ល្រស។ បណំងប្រថា្នា នងិ ពត័ម៌ាន  
ដ្រល លោក លោក ស្រី បាន សរស្ររ 
នងឹ ត្រវូបាន បង្ហាញជាសធរណៈ»។ 
 ចំពោះ បុណ្រយ តាណា បាតា ឬ ពិធី- 

បណុ្រយ  ផ្កាយ គជឺាព្រតឹ្តកិារ ណប៍្រព ្រណ ី
មួយ របស់ជប៉ុន  ដ្រលត្រងត្រ ប្ររព ្ធ 
ឡើង   នៅថ្ង្រ ទី៧ ខ្រ កក្កដា នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ជប៉នុ ដ្រល បាន រឭំក ដលរ់ឿង 
របស់គូស្ន្រហ៍ ១ គូ នៅឋានសួគ៌ គឺ  
មាន នារ  ី  តម្របាញ  នងិ  បរុស គង្វាលគោ 
ដ្រល អ្នកទាំង២ ត្រូវ បាន បំប្រកច្រញ 
ព  ី គ្នា  ដោយ សរ ទន្ល្រ  អាមា៉ាណូ ហ្គា វា៉ា-   
ហើយ  ពួកគ្រ  ក៏   ត្រូវ  បាន  អនុញ្ញាតឲ្រយ 
ជួប    គ្នាវិញ ត្រ ម្តងគត់ក្នុង ១ឆ្នាំ គឺ នៅ 
ថ ្ង្រ ទី៧  ខ្រ កក្កដា ។  ហើយ នៅ ថ្ង្រ នោះ 
ប្រជា   ជន ជប៉នុ  បាន សរ ស្ររ   ព ីស្រចក្ត ី
បណំង ប្រថា្នា របស ់ ពកួគ្រ  ហើយយក-  
ទៅ   ដាក់  ព្រយួរនៅ  លើ ដើម ឫស្រសី  ដើម្របី   

ទទួល  បាន ដូច បំណ ងប្រថា្នានោះ។
គួរ  រំឭក ដ្ររ ថា   បុណ្រយ តាណា បាតា 

ជប៉ុន  ឬ ពិធីបុណ្រយផ្កាយ កាល ពី ឆ្នាំ  
២០១៩ បាន ប្ររព្ធ ធ្វើ ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី  
១៣ ដល់  ថ្ង្រ ទី ១៤ ខ្រ កក្កដា នៅ  ឯ  
សល មហោ ស្រព អង្គរ គីហ្រសូ ណា ន្រ  
មជ្រឈមណ្ឌល សហ ប្រត ិបត្ត ិការ  កម្ពជុា-
ជប៉នុ (CJCC)ដ្រល មាន កម្មវធិ ីច្រើន  
ដូច ជា  សិកា្ខា សលា និង បទបង្ហាញ 
ទាក់ទង នឹង អានីម្រខូសផ្ល្រ   ប្រកួត- 
ភាព  យន្ត ខ្លី ការ  បញ្ចាំង ខ្រស្រ  ភាព យន្ត 
ជប៉នុ  ថា្នាក ់រៀន ចម្អនិម្ហបូ ជប៉នុ សលិ្របៈ 
បត់  ក្រដាស « អូរីហ្គាមី » រៀន សិល្របៈ 
កាត់  ក្រដាស « គីរី  ហ្គាមី » ការ សរស្ររ 
អក្រសរ  ផ្ចង់  « ស្រយូដូ » ការសកល្របង - 
ស្លៀក  ពាក ់  ប្រព្រណី  « ក្របិន ខ្ម្ររ » និង 
« យ កូា តា  ជប៉នុ »  ការ   សក  ល្របង ស្លៀក 
សម្លៀកបំពាក់ និង ការ ល្រង កីឡា - 
ជប៉ុន    « ក្រនដូ » និង  « អ៊ីអ្រដូ » ថា្នាក់ 
រៀន បាញ់ ធ្នូ  មរតក ខ្ម្ររ  ព្រម   ទាំងមាន   
ការ តាងំ ពពិរ័ណ ៍ ផ្រស្រងៗ    ក្នងុ ពធិ  ីបណុ្រយ  
ន្រះ ផង  ដ្ររ  ៕ 

កេុង វេលីងតោន : ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល នូវ្រស្រឡង់ ដ្រល 
បង្ហាញ ព ីតារា សចិ  ២ នាក ់នៅ ផ្ទះ ក្ម្រង- 
ប្រុស មា្នាក់ បាន ជួយ ឲ្រយ យុទ្ធនាការ 
សុវត្ថិភាព តាម អនឡាញថ្មី មាន ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង ។ 
វីដ្រអូ   « Keep  It Real Online» 

បាន បង្ហាញ ពី តួ កុន សិច អាក្រត  ២ 
នាក់ ត្រូវបាន ទទួល  ដោយ អ្នក មា្ដាយ 
ក្ម្រង ប្រុស នោះ មុន ព្រល កុមារ រូប 
ន្រះដើរ ច្រញ មកជួប អ្នក ទាំង ២ក្នុង 
សភាព ភាងំ ស្មោរត ីខណៈ ដ្រមា្ខាង កាន ់
កុំព្រយូទ័រ យួរ ដ្រ ជាប់ ។ 
ស្ដ្រី អ្នក នាំពាក្រយ ឲ្រយ រដា្ឋាភិបាល 

នូវ្រលស្រឡង់  បាន និយាយថា វីដ្រអូ 

ផ្រសព្វ ផ្រសាយន្រះ គឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ 
យទុ្ធនាការ ដើម្រប ីជយួ ឪពកុ មា្ដាយ ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា ប្រឈម លើ អនឡាញ  
រួមទាំងការ លួង លោម ក្ម្រង ដើម្របី សិច 
តាម អនឡាញ  ការ ប្រមាថ មាក់ងយ 
និង រូបភាព អាស អាភាស ។ 
វដី្រអ ូនោះ មាន អ្នក ចលូ ទស្រសនា រាប ់

លាន ដង តាំងពី បើក យុទ្ធនាការ 
ប្រមាណ ១០ថ្ង្រ មុន ។ 
ស្ដ្រ ីអ្នក នា ំពាក្រយ របូ ន្រះ បាន នយិាយ 

ថា ៖  « ការ ប្រតិកម្ម ចំពោះ យុទ្ធនាការ 
មាន ចំនួន ច្រើន លើស លប់។ ១ 
សបា្ដាហ៍កន្លះ  ដំបូងន្រ យុទ្ធនាការ 
វីដ្រអូ ផ្រសព្វ ផ្រសាយន្រះ ត្រូវ បាន គ្រ ចូល 
ទស្រសនា  សរុប  ១១លាន ដង »។ 

យុទ្ធនាការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ចំណ្រះដឹង 
អំពី រូប ភាព អាក្រត មាន អ្នក ចូល 
ទស្រសនា ជាង ២,៥លាន ដង លើ យធូបូ  
គិត ត្រឹ ម ថ្ង្រ ទី២៥  ខ្រ មិថុនា ។ 
ស្ដ្រី អ្នក នាំពាក្រយ បាន បន្ដថា ៖  « ក្នុង 

ករណ ីការ ផ្រសព្វផ្រសាយ អាស អាភាស  វា 
បាន ទាក់ ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ 
ចំពោះ រឿង រា៉ាវ សង្គម ពិត ថា ក្ម្រង ៗ  ជា- 
ច្រើន  រៀន ប្រព្រឹត្ដិ ផ្លូវ ភ្រទ តាម ភាព-
យន្ដ សិច ។ វា អាច ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
កុមារ  និង បញ្ជូន សរ មិន ល្អ អំពី 
អត្ថន័យ   រូបភាពអាក្រត  និង សិច 
ចំពោះ ក្ម្រង ៗ  »។ 
យុទ្ធនាការ ន្រះ គ្រង នឹង បន្ដ រហូត 

ដល់ ដំណាច់ ខ្រ កក្កដា ៕ AFP/HR 

ការ តុប តេង ផ្កាចមេះុ ពណ៌  និង មាន រូប រាង ផេសេងៗគ្នា  ក្នងុ ពិធី បុណេយ តាណាបតាជបុ៉ន ។ រូបថត សហ ការី

លោកអ្នក អាច សរសេរបំណងបេថ្នាខ្លនួ ដាក់ ពេយួរ លើ ដើមឫសេសី   ។ រូបថត សហ ការី

រូបភាព ដកសេង់ចេញពីវីដេអូ  Keep It Real Online។ រូបថត Youtube

បុណ្យតាណាបាតាជបុ៉ន
ឬពិធីបុណ្យផ្កាយឆ្នាំន្ះ
ប្រព្ធធ្វើតាមអនឡាញ

វីដ្អូអប់រំផ្លវូភ្ទអនឡាញនូវ្លស្ឡង់មានចំនួនទស្សនារាប់សិបលានដង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៦កើត ខៃ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ជា ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  បញ្ហា -  
ស្នៃហា        គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ        យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ   ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

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

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

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ    សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព      ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា       មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ      ទៅ ទីនានា វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា-   
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន 

ការហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  
ឬ  ស្តាប ់ពៃះ ធម ៌ឲៃយ បាន ចៃើន។    រឯី ការ នយិាយ   ស្ត ីក ៏
មិន  សូវ ជាល្អ ប៉ុនា្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ 
ពី  ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង តៃម្តងមិន រកាំ រកូស ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា   គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ    ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ    បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត   ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ   វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក   ៏       មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច    ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន        នានា វញិ នងឹ អាចខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន        ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
 ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប ់  ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ 

ការ   នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា  អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន   នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ- 
មាន   ភា ព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិនា្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

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

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

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនាស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
នៅ ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង -   

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ  មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  ល្អ បៃសើរ។     

គំនូស រកៃសា គម្លាត សុវត្ថិភាព តៃូវ បានកំណត់   សមៃប់ កៅអីបត់ និង ឆតៃ  សមៃប់ គៃង សំដិលថ្ងៃ ។ រូបថត AFP

មិនបាច់ទៅសមុទ្រពលរដ្ឋអីុតាលីនំាគ្នា
ដ្រកសំដិលថ្ង្រលើវាលប្រតងកណ្ដាលក្រងុ

កៃុង មីលៃន : អ្នក និយម 
សំដិល ថ្ងៃ  បៃពណ៌ សៃបៃក ឲៃយ 
សៃអៃម  នៅ កៃុង មីលៃន  នៅ 
ទីបំផុត  បាន ចៃញ មក ឃើញ 
ពន្លឺ ថ្ងៃ  កៃយ ពីសំងំក្នុង ផ្ទះ 
ពៃះតៃ កូរ៉ូណ ជា ចៃើន ខៃ។ 

ដោយ  មិន ចាំ បាច់ ធ្វើ ដំណើរ 
ឆ្ងាយ  ដល់ ឆ្នៃរ សមុទៃ  ពួកគៃ 
អាច រីករាយ នឹង ទមៃត លើ  
កអីបត់ផ្អៃកកៃម  ម្លប់ ឆតៃ  
នៅ លើ វាលសៅ្មាបៃតង ។

 សកម្មភាពគៃង សំដិល ថ្ងៃ 
លើ កអីបត់ កៃមឆតៃ  ដៃល   
ធ្លាប់ តៃ ឃើញ នៅ តាម ឆ្នៃរ បាន   
រំលៃច ទសៃសនីយភាព នៅចំ- 
កណ្តាល ទី កៃុង របស់ អុីតាលី 
នៃះ តៃ ម្ដង ។ 

និសៃសិត វ័យ ២២ឆ្នាំ មូរ៉ូ មា៉ា- 
ណរា៉ា រសូុណី ូបាន នយិាយ ថា 
វា មិន មៃន ជា ឆ្នៃរ សមុទៃទៃ។ 
នាង និយាយ ថា ៖ « បុ៉ន្ដៃ យើង 
នៅ កៃបៃរ សមុទៃ នៃះ ឯង  តាម 
រយៈ នៃ ការ សៃមើ សៃមៃ »។ 

លីដូ បាម ឬឆ្នៃរ បាម បាន 
បើក ទា្វារ នា ចុង សបា្ដាហ៍ ក្នុង 
ឧទៃយាន មួយ នៃខណ្ឌ ផូតា នូវា៉ា 

ទកីៃងុ  មលីៃន ជា ប្លកុ មាន អគរ 
ខ្ពស់ បំផុត នៅ អុីតាលី នះ គឺ 
Unicredit Tower។ 

ឆតៃ   ចំនួនបៃមាណ៨០ដើម 
តៃូវបាន ដំឡើង រាយ បា៉ាយ នៅ- 
ក្នុង ឧទៃយាន ជាមួយ កអីបត់ 
ដាក់ ចំណំ កន្លៃង រកៃសោ គមា្លាត 
ដៃល នៅតៃ បន្ដ អនុវត្ដ ឲៃយ បាន 
ខា្ជាប់ ខ្ជួន  តាំងពី ការ រឹត បន្ដឹង  
សវុត្ថភិាព សខុភាព  ដោយសរ- 
វីរុស កូរូ៉ណ តៃវូបាន បន្ធរូ បន្ថយ 
កាលពី ខៃ មុន ។ 

កម្មវិធី លម្ហៃ កណ្តាល កៃុង 
ដៃល ជា គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម របស់ 
មា្ចាស ់ឧទៃយានមលូនធិ ិ Riccar-
doCatella Foundation 
ផ្ដល់ ជូន មហាជន ដោយ ឥត- 
គិត ថ្លៃ សមៃប់  រយៈ ពៃល ខ្លី។

ទោះយា៉ាងណ នៅ  សបា្ដាហ៍ 
កៃយ  ភ្ញៀវ នងឹ ចណំយ បៃក ់
៨អឺរ៉ូ(បៃមាណ  ៩ដុលា្លារ ) 
សមៃប់ កក់ កន្លៃង សំដិល ថ្ងៃ ។ 

អ្នកសៃី រ៉ូសលីយា៉ាស្កាសៃល- 
ឡា ជា គិលានុបដា្ឋាយិកា  អាយុ 
៤៥ឆ្នាំ បាន កោត សរសើរ  
ចំពោះ ឆ្នៃរ អត់ ខៃសោច់ នៅក្នុង 

ទីកៃុង នៃះ ។
កៃយ ពី រស់ នៅ ក្នុង សភាព 

តាន តឹង អស់ជា ចៃើន ខៃដៃល 
បាន ឆក់ យក ជីវិត មនុសៃស ជាង 
៣៤  ០០០ នាក់    អ្នកសៃនិីយាយ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ តៃូវ ការ សមៃក ។ 
សមៃប់ អ្នក ដៃល មិន អាច ដក 
ខ្លួន បាន  វា ជា ជមៃើស ដ៏ ល្អ 
បំផុតហើយ  »។ 

ក្នុង ចំណម ពលរដ្ឋ អុីតាលី 
៦០លាន នាក់ មាន មនុសៃស 
បៃមាណ ៣៤លាន នាក ់នងឹ ធ្វើ 
វ ិសៃសមកាល ឆ្នាំ នៃះដោយ មាន 
ការ ធ្លាក់ ចុះ ១៣ភាគរយ  ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ នៃះ បើយោង តាម 
ការ ស្ទង់មតិ មួយ ដៃលចុះ ផៃសោយ 
កាលពីថ្ងៃពុធ  ដោយ Col-
diretti/Ixe។ 

ចំណម ពលរដ្ឋ ទាំង នះ 
៩៣ភាគរយ   គៃង  សងំនំៅ ផ្ទះ 
ជា ចំនួន ចៃើន បំផុត យា៉ាង តិច 
មួយ ទសវតៃសរ៍ ចុង កៃយ និង 
ចំនួន ១ភាគ ៣ ជៃើស រីស នៅ 
កៃវៃល ក្នងុ តបំន ់កៃបៃរ ៗ  ផ្ទះ  ទោះ 
មាន ការ ដក បមៃម យា៉ាង ណ 
ក៏ដោយ៕ AFP/HR

ទិដ្ឋភាព ដៃល ធ្លាប់តៃ ឃើញ នៅ ឆ្នៃរសមុទៃ បាន រំលៃច នៅកណ្ដាល  វលស្មៅ នៃ  កៃុង អីុតាលី។ រូបថត AFP



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ កីឡាករ ជើង ខ្លាងំ បៃចំា 
នៅ ខៃត្តបាត់ ដំបង ឈុតសៃរី 
វ៉ាន់ថង និង អ្នក លៃបី ឈ្មោះ នៅ 
ខៃត្តបនា្ទាយ មាន ជ័យ ឃីម បូរ៉ា 
បានប្តៃជ្ញា ថា នឹង បញ្ចៃញ ឲៃយ អស់ 
ពី សមត្ថ ភាព នូវអ្វ ីដៃល ពួកគៃ 
មាន ដើមៃបី ជមៃះ បញ្ជី ចាស់គ្នា 
សមៃប់ ការ បៃកួត មិត្តភាព គ្មោន 
អ្នក ទសៃសនា នៅ លើ សង្វៀន PNN 
នា រសៀល ថ្ងៃអាទិតៃយ នៃះ។

បៃវត្តជួិប គ្នា ២ លើក របស់ពួកគៃ 
សុទ្ធតៃ ទទួល បាន ការ គំ ទៃ ខ្លាងំ 
បុ៉ន្តៃ ការ ឈ្នះ គ្នា ម្តង មា្នាក់ សមៃប់ 
ការ បៃកួត នៅ លើ សង្វៀន CNC 
ក្នងុ រដូវ កាល បៃកួត បិទ ទ្វារ ដោយ- 
សារ វិបត្តិកូ វីដ ១៩ នៃះ  វ នៅ 
មិនទន់ អាច បញ្ជាក់ ឲៃយបានចៃបាស់ 
ថា រវង ឃីម បូរ៉ា និង ឈុតសៃរី 

វ៉ាន់ថង តើ អ្នកណា ជជើង ខ្លាងំ 
ឲៃយ ពិត បៃកដនៅ ឡើយ ទៃ ហៃតុ 
នៃះ ការ ជួប គ្នា លើក នៃះ វ នឹង 
កា្លាយជពៃលវៃលា ដ៏ សំខន់ ដៃល 
អ្នក ទំង២ តៃវូ ជមៃះ ភាព មន្ទលិ 
មួយនៃះ ហើយ។

សមៃប់ការ ជួប គ្នា លើក នៃះ 
ឈុតសៃរី វ៉ាន់ថង បាន និយាយ 
ថា៖  «ខ្ញុ ំបាន តៃៀម រួច រល់អស់ 
ហើយ សមៃប់ ការ បៃកួត ជមួយ 
ឃីម បូរ៉ា នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយនៃះ គឺ ខ្ញុំ 
បាន តៃៀមទំង ស្នៀត បៃយុទ្ធ 
និងស៊ុហ្វ ពៃះ ឃីម បូរ៉ា ជ 
កីឡាករដ៏ ខ្លាងំ ជ ពិសៃសគត់ 
ទើបតៃ ឡើង ជើងថ្មីៗ នៃះ ហើយ 
ស្នៀត របស់ គត់ មិន ថា កៃង 
ជង្គង់ ធាក់ ទត់ និង មា៉ាត់ គឺ គត់ 
ចៃញ បាន លឿនទំង អស់»។

គួររំឭក ថា ឈុតសៃរី វ៉ាន់ថង  
តៃវូបាន បៃកាស ឲៃយ ឈ្នះ ឃីម បូរ៉ា 

ក្នងុការ បៃកួតដណ្តើម  បៃក់លាន 
នៅ សង្វៀន CNC កាល ពី ថ្ងៃទី 
២ ខៃឧសភា បុ៉ន្តៃ ការ សមៃច ឲៃយ 
វ៉ាន់ថង កា្លាយ ជ មា្ចាស់បៃក់លាន 
នោះ បាន ធ្វើ ឲៃយ លោក ហៃង 
បុ៊នឃីម ជឪពុក និងជ គៃ ូបង្វកឹ 
ឃីម បូរ៉ា មាន ការ ខឹងសមៃបាខ្លាងំ 
និងបាន ប្តងឹ កៃ ផ្លវូការ ទៅ កាន់  
បៃធាន គណៈវិនិច្ឆយ័ ផងដៃរ ពៃះ 
លោក មើល ឃើញ ថា ការ កាត់- 
សៃចក្ត ីនោះ វផ្ទយុ ទៅនឹង ការ- 
បៃកួត ជក់ស្តៃង។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ ជួប គ្នា 
លើក ទី ២ ក្នងុវគ្គ ផ្តាច់ពៃត័ៃ បៃចំា 
កៃមុ B នៃ កម្មវិធី កម្ពជុ សង្វៀន 
គុនខ្មៃរ កាល ពី ថ្ងៃទី ៣០ ខៃឧសភា 
វ៉ាន់ថង បាន ជួប ភាព សោកសៅ 
វិញ កៃយចៅ កៃម បាន ផ្តល់ ពិន្ទ ុ
ឲៃយ ចាញ់ ឃីម បូរ៉ា ជឯកច្ឆន្ទ តៃ 
វ៉ាន់ថង បាន ទទួលសា្គាល់ ចំពោះ 

ការ ចាញ់នោះ ហើយ កៃយ ពីការ- 
ឈ្នះ នោះ ឃីម បូរ៉ា បាន បន្ត ទៅ 
យកឈ្នះ លើ តាញ់ មករ ដើមៃបី 
កា្លាយជ មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវត់ ទម្ងន់ 
៦០ គីឡូកៃម នោះ អម នឹង បៃក់- 
រង្វាន់ ៦០០០ ដុលា្លារ។

វ៉ាន់ថង បានបន្ថៃម ថា៖ «ខ្ញុ ំធា្លាប់ 
បាន ឈ្នះ គត់ សមៃប់  ការ ជួបគ្នា 
លើក ទី ១ តៃ បាន បរជ័យ វិញ 
ក្នងុជំនួប លើក ទី ២វិញ ចំណៃក 
ការ ជួបគ្នា លើក ទី ៣ នៃះ នៅ មិន 
ទន់ ដឹង ថា យា៉ាង ម៉ៃច នោះ ទៃ 
បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំនឹង ខិតខំពៃយាយាមពី សមត្ថ- 
ភាព មិន ថា ចាញ់ ឬ ឈ្នះ ខ្ញុ ំនឹង 
ធ្វើ ឲៃយអស់ ពីសមត្ថភាព។ ខ្ញុតំំាង - 
ចិត្ត ថា ធ្វើ ឲៃយ បាន ល្អ និង ខិតខំ 
ឲៃយអស់ ពី សមត្ថ ភាព ចំណៃក ការ- 
ទទួល បាន ជ័យជម្នះ ឬ យា៉ាង ណា 
នោះ ខ្ញុ ំមិនទន់ ហ៊ាន រំពឹង ទុក មុន 
ទៃ បុ៉ន្តៃ សមត្ថ ភាព ដៃល ខ្ញុ ំមាន 

ទំង បុ៉នា្មោន ខ្ញុ ំនឹង បញ្ចៃញ ឲៃយ អស់ 
នៅ លើសង្វៀន គឺ មិនឲៃយ ពុក ម៉ៃ 
បងប្អនូ ខក បំណង ឡើយ»។

ចំណៃក ឃីម បូរ៉ា បាន និយាយ 
ថា៖  «ការ ជួប  ឈុតសៃរី វ៉ាន់ថង 
នៅ សបា្តាហ៍នៃះ ខ្ញុ ំបាន តៃៀម ខ្លនួ 
រួច រល់អស់ ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
បានដឹង ពី អាវុធ ដ៏ គៃះ ថា្នាក់របស់ 

គៃផងដៃរ គឺ ទត់ កៃម។ យា៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ ការ សងៃឃឹមទទួល- 
បាន លទ្ធផល យា៉ាង ណា នោះ  ខ្ញុំ 
មិនទន់ហ៊ាន និយាយ ទុក មុនទៃ 
គឺ ចំា ដល់ បៃកួតលើ  សង្វៀន តៃ ម្តង 
ទើប ដឹង ចៃបាស់ បុ៉ន្តៃ ខ្ញុំ ប្តៃជ្ញាថា 
នឹង ខិតខំ បៃឹង បៃកួត ឲៃយអស់ ពី 
សមត្ថភាព»៕

ឈុតសេរី វ៉ាន់ថង តេវូ បេកួតជមេះ បញ្ជជីាមួយ ឃីម បូរ៉ា  ។ រូប សហ ការី

ឃីម បូរ៉ា និង វ៉ាន់ថង សុទ្ធតែ ប្តែជ្ញា វ៉ែ ឲែយ អស់ពីសមត្ថភាព ដើមែបី ជមែះ បញ្ជ ីចាស់

Ramos ទាត់  ្រហ្វ៊ឃីីក ជួយឲែយ 
Real ឡើងទៅ កំពូល តារងវិញ

កេុងម៉ា្រឌីដ: បាល់ ្រហ្វ៊ីឃីក 
(free-kick) ដ៏ ល្អ ១គៃប់ 
របស់  Sergio Ramos  រួម- 
ចំណៃក ជួយ ឲៃយ កៃុម Real Ma-
drid ទមា្លាក់កៃុម គូ បៃជៃង សា្លាប់ 
រស់  Barcelona មក លំដាប់ ទី 
២ ក្នុង តារង ពិន្ទុ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ 
La Liga វិញ កៃយពួក គៃ 
យក ឈ្នះ កៃមុ   Real Mallorca 
២-០ កាលពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ ។

នៅ វគ្គ ទី២  នាទីទី៥៦ កីឡាករ  
Ramos ទម ទរ ស៊ុត  ្រហ្វ៊ីឃីក 
ជំនួស  ខៃសៃ បមៃើ Gareth Bale 
ហើយ ក៏ ធ្វើ បាន ល្អ ដោយការ- 
ស៊ុត បាល់ កោង តមៃង់ ជៃុង ៩០ 
ដឺកៃ ចូល ទីយា៉ាង អសា្ចារៃយ  ជួយឲៃយ 
កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ Real នា ំមខុ ២-០ 
ខណៈ គៃប ់ដបំងូ កើត ឡើង តាងំ- 
ពីនាទីទី ១៩ នៃ  វគ្គ ទី១ ដៃល 
ជការស៊ុត ឆ្កឹះ រំលង  ដៃ អ្នកចាំទី 
Manolo Reina ព ីសណំាក ់ខៃសៃ- 
បៃយទុ្ធ Vinicius Junior  ដៃល 
មាន វ័យ ទើបតៃ ១៩ឆ្នាំ ។

ជ័យ ជម្នះ របស់កៃុម លោក  
Zinedine Zidane នៅ កីឡ-
ដា្ឋាន  ថ្មី Alfredo di Stefano 
នៃះ មាន ន័យ ថា ពួកគៃ មាន 
៦៨ ពិន្ទុស្មើ  ជមួយកៃុម Barca 
តៃ មាន សិទ្ធិ ឈរ លៃខ ១ ជំនួស 
កៃុម គូ បៃជៃង  ដ៏ សៃួច សៃវមួយ 
នៃះ ដោយសារ មាន កំណត់ តៃ 
នៃ  បៃវត្តិ ជួប គ្នា (head-to-
head) ល្អ ជង។

នៃះជ គៃប់ ទី ២របស់ Ra-
mos សមៃប់ ការ បៃកួត ២លើក 
ចុង កៃយ    តៃ វជ គៃប់ ទី ៨ 

សមៃប់ រដូវកាល នៃះ ខណៈ ១ 
គៃប់ កាលពីទត់បាល់ ពិន័យ   
១១   ម៉ៃតៃ បានសមៃច ពៃលប៉ះ 
កៃុម មា្ចាស ់ផ្ទះ Real Sociedad 
កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ កន្លង ទៅ  ធ្វើ ឲៃយ  
កីឡាករ អៃសៃបា៉ាញ វ័យ៣៤ ឆ្នាំ 
កា្លាយ ជ ខៃសៃ ការ ពារ ដៃល អាចរក 
គៃប់   បាល់ បាន ចៃើន ជង គៃ 
ក្នុង កំណត់ តៃ នៃកៃបខ័ណ្ឌ La 
Liga អៃសៃបា៉ាញ។

លោក  Zidane កៃយ ឃើញ 
ពី ទមៃង់ លៃង ដ៏ល្អ របស ់កីឡាករ 
Ramos  និយាយ ថា ៖ «Ramos 
នៅ ទី នៃះ ក្នុងនាម ជ កីឡាករ 
របស់ យើង។ គៃ នៅ ទី នៃះ ជ - 
ចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ អ៊ីចឹង គៃ គួរ- 
តៃ ចូល និវត្តន៍ នៅ ទី នៃះ ។ នៃះ 
ជអ្វី ដៃល ខ្ញុំ បាន គិត ហើយ ខ្ញុំ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន គំទៃ ពៃញ ទំហឹង » ។

ជមួយ គ្នា នៃះ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ ឈ្នះ  ៤លើក ជប ៗ់  គ្នា ចាប-់ 
តាំង ពី រដូវកាល នៃះចាប់ ផ្ដើម 
យុទ្ធនាការ របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ 
កៃយ ផ្អាក រយៈពៃល ៣ ខៃ ដោយ -  
សារតៃការ រីក រល ដាល វីរុស 
កូរ៉ូណា  លោក Zidane បាន 
បៃប់ ថា ៖ « នោះ ជ ការ ឈ្នះ ៤ 
ដង បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ហើយ គុណ-
ភាព ដ ៏អសា្ចារៃយ សមៃប ់ពកួ យើង 
ពៃល នៃះ គកឺើត ឡើង ព ីសាមគ្គ-ី 
ភាព ដ៏រងឹ មានំៃ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទងំ- 
អស់។ យើង អាច ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
មុខ ជមួយ នឹង ភាពល្អ បៃសើរ 
ជង នៃះ ហើយ នោះ គឺ ជ អ្វី  
ដៃល ពួក យើងកំពុង បៃឹង បៃង 
ធ្វើ ទំងអស់ គ្នា » ៕ AFP/VN

ហងែសកៀក ជើង ឯក ឯបិសាច កែបែរ  Top 4 
កេុង មេនឆេស្ទ័រ : កៃុម ហងៃសកៃហម 

Liverpool កាន់ តៃ កៀក នឹង ការ ឈ្នះ ពាន 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier League មៃន ទៃន 
ហើយ កៃយ កៃុម កំពូល តារង មួយនៃះ 
បបំាក ់កៃមុ Crystal Palace ៤-០  អឡំងុ 
ការ បៃកួត នៅ ផ្ទះ ខ្លួនឯង កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
ពុធ ខណៈ ថ្ងៃ ជមួយ គ្នា ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរ- 
ជតិ បារំង Anthony Martial ធ្វើ បាន 
ហៃត៊ ទៃកី (hat-trick) ពៃល កៃមុ បសិាច 
កៃហម  Manchester United ឈ្នះកៃមុ 
ភ្ញៀវ Sheffield United ៣-០ ។

សមៃប់ ការ បៃកួត ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ 
បទិទ្វារ កឡីដា្ឋាន  Anfield កៃមុ Liverpool 
របស់ លោក Jurgen Klopp ចាប់ផ្ដើម 
មាន បៃៀប កាន់ តៃ ខ្លាំង ដោយសារ គៃប់- 
បាល់ នៅវគ្គ ទី ១ របស់ ខៃសៃ ការ ពារ Alex-
ander-Arnold នាទីទី២៣ និងខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធ Mohamed Salah នាទីទី៤៤ 
ខណៈ គៃប់ បាល់ ក្នុង តង់ ទី២ ដៃល ស៊ុត 
ដោយ ខៃសៃ បមៃើ Fabinho នាទទី ី៥៥ នងិ 
ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Sadio Mane នាទទី៦ី៩ បាន 
ធ្វើ កៃុម ហងៃស កៃហម ស្ទើរ តៃ កា្លាយ ជ ជើង-
ឯក នៅ  លីក កំពូល របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស 
រដូវកាលនៃះ  សៃច បាច់   ទៅ ហើយ ។

ការ ដណ្តើមបាន  ៣ ពិន្ទុ ក្នុង សបា្ដាហ៍ ទី 
៣១  នៃះ ធ្វើកៃុម  Liverpool នាំ មុខ ដាច់ 
លើ កៃមុ លៃខ ២ Manchester City ២៣ 
ពិន្ទុ ហើយ បើ កៃុម ជើង ឯក ចាស់ មិន អាច 
យក ឈ្នះ កៃុម Chelsea ក្នុង ជំនួប នៅ ឯ  
កឡីដា្ឋាន Stamford Bridge បាន ទៃនោះ 
អ៊ីចឹង  ពាន រង្វាន់ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ជ របស់  កៃុម Liverpool 
ហើយ។ តៃ បើ កៃុម  Man City អាច ទៅ 
យក ជ័យ ជម្នះ លើកៃុម នៅ ភាគ ខងលិច 
កៃងុ ឡងុដ ៍បាន បាន នយ័ ថា  តណំៃង ជើង- 
ឯក នៃះ តៃូវ ចាំមើល ការ ប៉ះ គ្នា រវង កៃុម 
លៃខ១ នងិ លៃខ ២ នៅ កឡីដា្ឋាន Etihad 

នា ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ កក្កដា ។  
លោក  Klopp ដៃលកំពុង  ជិតកា្លាយ 

ជគៃូបង្វឹក ដំបូង គៃ ជួយ ឲៃយកៃុម Liver-
pool លើក ពាន លីក កំពូល អង់គ្លៃស ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៣០ ឆ្នាំ   និយាយ ថា ៖ « សាក  
សៃមៃ លមើល បើ សិន ជ កីឡដា្ឋាន អាច 
មាន មនសុៃស ពៃញ ហើយ អ្នក ទងំ អស ់នោះ 
អាច ទទលួ បាន នវូ រស ជតជិវីតិ បៃបនៃះ។ 
វ នឹង កា្លាយ ទៅ រឿង អសា្ចារៃយ មៃន ទៃន ។ 
បរយិាកាស នៅ លើ ទលីាន ពតិ ជ ពសិៃស 
ណាស់។ វ ជការ បៃកួត ដៃល គប សង្កត់ 
បាន ល្អ បំផុត ពៃល លៃង ដោយ  បិទទ្វារ 
បៃប នៃះ ។ ពួក គៃធ្វើ បាន ល្អ មៃន ទៃន » ។ 

ដោយ ឡៃក កៃុម Man United ពិត 
មៃន តៃ មនិ បៃកតួ  ដើមៃបបីៃជៃង ជើង ឯក តៃ 
កៃុម ដៃល ដឹក នាំ ដោយ  លោក  Ole Gun-
nar Solskjaer មួយ នៃះ នៅ តៃូវ ការ 
ចណំាត ់ថា្នាក ់សមៃប ់កៃបខណ័្ឌ អរឺ៉បុ ហើយ 
ពួក គៃ ក៏ បាន បង្ហាញថា មាន សិទ្ធិ ខ្ពស់  

ក្នុងការ ដណ្តើម តំណៃង១ ក្នុង ចំណោម 
កៃុម កំពូល ទំង ៤ (Top4) បាន សមៃច 
កៃយ យក ឈ្នះ កៃមុ Sheffield United 
៣-០ នៅ ទឹក ដី      Old Trafford។

យា៉ាង ណា៣គៃប់ ដៃល នាំ  ឲៃយ កៃុម 
បិសាចកៃហម  មិន  សា្គាល់ បរជ័យ រហូត 
ដល់១៣ លើក នៃះ ស៊ុត បញ្ចូល ទី ដោយ 
កីឡាករតៃ មា្នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ គឺ  Martial នៅ 
នាទីទី ៧, ៤៤ និង ៧៤ ហើយ ជោគ ជ័យ 
នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ កៃុម Man United តាម ពី 
កៃយ កៃុម លៃខ៤ Chelsea ២ ពិន្ទុ។

លោក  Solskjaer  ចូល រួម តៃក អរ នឹង 
កីឡាករ Martial ដោយ និយាយ ថា ៖ «សុំ 
រីក រយ ជមួយ Martial ផង ។ គៃប់ ទី៣ 
គឺ អសា្ចារៃយ តៃ ខ្ញុំពៃញចិត្តគៃប់ ទី ២ជង ។ 
គត់់តៃៀម ខ្លួន រួច ជសៃចក្នុង បៃអប ់។ 
យើង ពៃយាយាម ធ្វើ ឲៃយ មាន សា្ថានភាព បៃប- 
ហ្នឹង ញឹក ញាប់។ ដោយជក់ ស្ដៃង  កៃុម 
យើង ស័ក្តិ សម ឈ្នះ » ៕ AFP/VN

Salah (ស្ដា)ំ របស់កេមុ Liverpool លោតតេតបាល់ពីលើ Meyer របស់កេមុ Palace។ AFP



ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ បង្ក ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល សាជា ថ្មី ដោយ ប្តី 
ប្រពន្ធ ជា តារា ចម្រៀង នងិ សម្ត្រង អ្នកនាង សសួ 
វីសា និង លោក  ថូមមី បាន បង្ហោះ រូប រថ យន្ត      
ថ្មី សនា្លាង  ១ គ្រឿង ទៀត ម៉ាក  Range Rover 
ពណ៌ស នា ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ ខណៈ  គ្រ នៅ ចាំ បាន 
ថា  កាល ព ីព្រល  មនុ រៀប ការ  គ ូស្ន្រហ ៍ន្រះ   ក ៏បាន 
ទិញ  រ ថ យន្ត ម៉ាក  Lexus NX 200t ដ្រល  មន 
តម ្ល្រ    ខ្ទង់ ៣-៤ មុឺន  ដុល្លារសម្រប់ជា  កា  ដូ ន្រ  ថ្ង្រ  
ខួប កំណើត     ខាង     ប្រុស    នោះ  ។

ច្រញ   ព ី  ហ្វ្រសប៊កុ   តារា  ចម្រៀង  ស្រ ីសសួ វសីា 
បាន  បង្ហោះរបូ ថត   នា ព្រល ស្រន   ផ្ល្រ  ឈើ  សម្រប ់
ទទួល   ទ្រព្រយ ធន ថ្មី អមនឹង សារ ថា ៖ « សា្វាគមន៍ 
សម  ជកិ   ថ្ម ីមយួ ទៀត ក ូន ស្រពីៅ  ស្រសី សមូ  ឲ្រយ  
ធ្វើ ដំណើរ ជិតឆ្ងាយ សុខ សប្របាយ  ហ្រងៗ មន   
លភ   មន ជ័យ  24. 06. 2020» ។ ឯ    សា្វាមី អ្នក- 
នាង  សួស វីសា គឺ លោក ប៊ុនថុល ប៊ុន ថង ហៅ 
លោក ថូមមី វិញ នោះ  ក៏  បាន បង្ហោះ  សារ  ថា៖  
«  សា្វាគមន៍     សម ជិកថ្មី មួយទៀត កូន ស្រីពៅ- 
ស្រសី  សមូឲ្រយ  ធ្វើ ដណំើរជតិឆ្ងាយ   សខុសប្របាយ 
ហ្រងៗ  មន លភ  មន ជ័យ 24.  06. 2020   
អរគ ុណ បញ្ហោ ដ្រលឲ្រយ ខ្ញុំរឹងមំ  អរគុណ ប្រពន្ធ 
ត្រង  ឲ្រយ  កម្លាំង ចិត្ត  អរគុណ ដ្រគូ ដ្រល ជឿជាក់  
ហ្រង ហ្រង  អរ គុណ  ខ្លួន ឯង  ដ្រល  មិន-   
ដ្រល  ចុះ ចាញ់  ឧបសគ្គ ត្រង ត្រ ចង់ 
ជោគ   ជ័យ»។   

ក្រ   ពី មន ការ   សាទរ   ពី បណ្តា 
មិត្ត  ភក្តិ  ក្នុង សង្គម សិល្របៈ និង 
ប្រិយ  មិត្តជាអ្នក  គាំ ទ្រ   នោះ ក៏ 
មន  ការ  លន់ មត់ សរ  សើរ   - 
ចពំោះ    ដណំងឹ  ទញិ រថ យន្ត ថ្ម ី 
ម៉ាក  Range Rover 
របស  ់ ប្ត ីប្រពន្ធជា  អ្នក-  
សិល្របៈ  សួស វីសា 
និង  លោក ថូមមី ដ្ររ 
ថា៖ «អីយ៉ា! កាល   ខួប 
កំណើត  លោក ថូមមី 
នៅ ជា គូដណ្តឹង នឹង គា្នា 
នោះ ល្របី ថា  តារាស្រី-  
វីសា ទិញ  រថ យ ន្ត     ថ្មី   
សនា្លាង    ម៉ាក Lexus 
NX 200t ដ្រល   មន តម្ល្រ  
ខ្ទង់  ៣-៤ មុឺន ដុល្លារ - 
សម្រប់   កាដូ ខួប  កំណើត 
និង      បាន រួម គា្នា ទិញ ផ្ទះ វីឡាជា   
ទ្រនំ  រួម  ស្ន្រហ៍  តាំង  ពី   មុន  ព្រល 
រៀប  កា រ  ផង     ដ្ររ ។ ខណៈ ឥឡូវ - 
ន្រះ  ព្រល វ្រល បាន រលំង     ប្រហ្រល 
ជា  ១ឆ្នាំសោះ  អ្នក ទាំង ២ ស្រប់ ត្រ   
ទិញ    រថ  យន្ត  ទំនើប ថ្មី  ១គ្រឿង  បន្ថ្រម - 
ទៀត  តើ  ន្រះ ជា កាដូ  ជូន ចំពោះ សា្វាមី  
សម្រប  ់រតឹ បន្តងឹ ចណំង ស្ន្រហ ៍  នា ព្រល-  
ជិត   សម្រល បុត្រ ដំបូង  របស់ ពួក គ្រ ទ្រ 

ដឹង ? »។
  ដោយ ឡ្រក  ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  ក ៏មនិ អាច សុ ំ  ការបក- 

ស្រយ លម្អិត ពី តារា ចម្រៀង ស្រី សួស វីសា 
បាន  ទ្រ    ចពំោះ  រឿង    ល្រច ឮថា  ទញិ   រថ  យន្ត ថ្ម ី
សនា្លាង  ម៉ាក Range Rover ដ្រល មន 

តម្ល្រ រាប់មុឺនដុល្លារ  ជូនជាកាដូ  ប្តី នោះ   
ខណៈ ព្រល  ទាក់ទង ជាច្រើន លើក  
ត្រ ប្រព័ន្ធ   ទូរ ស័ព្ទ-   

នា ង   បាន បិទ ។ 
 ចំពោះ ការ ងារ - 

សិល្របៈ   តារាចម្រៀង ស្រី  
កញ្ញា សួស វីសា ដ្រល 
កំពុង  ត្រ ស្រូប បាន  នូវ-  
ប្រជា ប្រយិភព  ព ី មហា- 
ជន   ក្នុង វិស័ យ ចម្រៀង 
បនា្ទាប់ ពី នាង បាន គ្រង- 
តំណ្រង ជា គ្រូ បង្វឹក នៅ 
ក្នុង កម្មវិធី លំដាប់ - 
ពិភព  លោកគឺ The 
Voice Kids Cam-

bodia រដូវ  កាល   ទី  ២ 
និង មន ឱកាស បាន ថត 

កុន  ភគ រឿង  «រាជបុត្រ - 
កង្ក្រប » ដ្រល កំពុង ត្រ ចាក់ 
នៅ  ទូរ ទស្រសន៍ ហង្រស មស-  
ផង ដ្ររ ជា មយួ មតិ្ត   រមួអាជពី 
រួម មន   លោក នី រតនា- 
លោក ថ្រល ថ្រ និង កញ្ញា វី 
ឌីណ្រត ជា ដើ ម នោះ ៕

សួស វីសា ទិញរថយន្តថ្មផី្គាប  ចិ់ត្ត 
សា្វាមី  ពេលជិត សមេលបុតេដំបូង

សួសវីសានិងសា្វាមីបង្ហោះរូបឡានទំនើបថ្មី១
ថេមទៀតដេលទើបបនទិញ។រូបថត អីុនសា្តាក្រម 
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រឿងសោភ័ណ្ឌតេវូសងសឹកធឿនធារ៉ាខណៈឡុងសំណាងតេវូបេឈមជាមួយគង់សំបូរ។រូបថត CNC

រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ថា  មុខ របស់ 
ធឿន  ធារ៉ា រឹង  វ៉េ មិនសន្លប់ទេ 
យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក ប្រដាល់ ដ៏មន 
ប្រជា ប្រយិ  និង ល្របី ល្របាញ  រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  ដ្រល ធ្លាប់ ត្រ មិន តក់- 
ស្លតុ  ឬ ខា្លាច ដ្រ គូ ប្រ កួត នោះ  ហាក់ 
មិន ហា៊ាន រំពឹង ឈ្នះ ខ្ពស់  ក្នងុការ- 
ប្រកួត សងសឹក  ជា មួយ ជើង ខា្លាងំ 
ជំនាន់ ក្រយ  ជំនាញ ក្របាច់ ជង្គង់  
ធឿន  ធរា៉ា  នៅ លើ សង្វៀន CNC 
នារសៀល ថ្ង្រអាទិត្រយ ហើយគ្រ 
បាន ព្រលយថា មុខ របស់ ធរា៉ា 
រឹង វ៉្រ មិនសន្លប់ទ្រ ចំណ្រក ឡុង 
សំណង ក៏ ត្រវូជួប គង់ សំបូរ ក្នងុ 
ថ្ង្រជាមួយ គា្នា នោះ ដ្ររ។

 តាម  ប្រ វត្តិ   និង បទ ពិសោធ  
ប្រកួត  លើ សង្វៀន    រឿង  សោភ័ណ្ឌ  
ប្រ កួត បាន ច្រើន ជាង ធឿន  ធរា៉ា   
ជាង ១ ០០ លើក ឯណោះ  បុ៉ន្ត្រ ប្រ - 
វត្ត ិជួប ប្រ កួត គា្នា ចំនួន ២លើក កន្លង 
មក  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  មិន ទាន់ សា្គាល់ 
រស ជាតិ ឈ្នះ នោះ ទ្រ  ដោយ ក្នងុ 
នោះ សោភ័ណ្ឌ ធ្លាប់ បាន ចាញ់ពិន្ទ ុ
ធឿន ធរា៉ា ក្នងុការ ប្រកួត ជម្រើស- 
ជាតិជើង ឯក ថា្នាក់ជាតិ  ឆ្នា ំ២០១៧ 
ក្នងុ វគ្គ១/២ផ្តាច់ ព្រត័្រ។

ចំណ្រក ជំនួប លើក ទី ២  កាល- 
ពី ថ្ង្រ ទី ៣០ ខ្រ ឧសភ  ឆ្នា ំ២០២០  
នៅ សង្វៀន  CNC  រឿង សោភ័ណ្ឌ 
បានស្មើ នឹង ធឿន ធរា៉ា  បុ៉ន្ត្រ  ជំនួប  
លើក ន្រះ គឺ ស្ថតិ នៅ លើ ការ តាម 
ដាន  ខណៈ លទ្ធផល ត្រវូ បាន គ្រ 
សង្រស័យ ពី ភព មិន ប្រ ក្រតី  ដោយ  
មន  ការ លើក ឡើង  ថា  គ្រន់ត្រ  ជា 
សិល្របៈ ន្រ ការ រៀប ចំ ឲ្រយ ប្រ កួត ត្រមឹ 

កម្តា សាច់ ដំុ  ឯ លទ្ធផល  ត្រវូ បាន 
គិត ទុក ជា មុន ទៅ ហើយ។

ការ មន ភព មន្ទលិ សង្រស័យន្រះ  
ក៏  ព្រះត្រ  កន្លង មក  គ្រ បាន កត់- 
សម្គាល់ ឃើញ ថា  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  
ជា តារា តួ ឯក ប្រដាល់  មន ប្រយិ- 
ភព ខា្លាងំ  ដ្រល សង្វៀន  CNC  
ផ្តល់ ឱកាស ជា កីឡាករ សំណព្វ- 
ចិត្ត  ក្នងុ ក្រស្រ ភ្ន្រក  ប្រចំា សង្វៀន 
ដោយសារ បាន  ទាក់ ទាញ មហា- 
ជនច្រើន  ជាង គ្រ ។  ទោះ ជា យ៉ាង- 
ណ  ការ រិះ គន់ ពី មហា ជន  ទៅ លើ  
រឿង  សោភ័ណ្ឌ  គឺ វ៉្រ ព្រល ខ្លះ ធ្វើ 
ពុត  ព្រលខ្លះ  ចាញ់ ប្រៀប គ្រ  គឺ 
ត្រង ត្រ រក ល្រស ផ្រស្រងៗ ដូច ជា  ត្រវូ 
ចំ ប្រដាប់ការពារ,  ប្ររ ខ្នង ក្នុង 
បំណង សំុ ពន្រយារ ព្រល សម្រលួ  ឬ 
ដើម្របី ចង់ សីុ ឡាកជាដើម។ 

ចំពោះ  ការ ប្រកួត លើក ន្រះ រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ  បុ៉ស្តិ៍ 
ថា៖  «  ជំនួប លើក ទី ៣ ន្រះ  រំពឹង 
ឈ្នះ តិច ទ្រ   ព្រះ លំបាក ប្រ កួត  
ដោយសារ គ្រ ខ្ពស់  និង វ្រង ជាង  
អី៊ចឹងព្រល  យើង ចូល កៀក គឺ 
លំបាក គ្រច ពី ក្របាច់ ជង្គង់  បុ៉ន្ត្រ បើ 
យើង វាយ ឆ្ងាយ  គឺ វាយ មិន ចូល 
ដល់ គោល ដៅ ល្អ  ឬ ធ្ងន់ ១០០ 
ភគរយ បាន ទ្រ  ពិស្រស ព្រល 
ចូល ឱប ឡើង ជង្គង់  យើង កាន់ ត្រ 
ចាញ់ ប្រៀបគ្រ ថ្រម ទៀត។  ចំណ្រក 
មុខ របស់  ធរា៉ា  រឹង វ៉្រ  មិន សន្លប់ 
ទៀត   ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុ ំរំពឹង ឈ្នះ ត្រមឹ 
៦០ ភគ រយ បុ៉ណោ្ណោះ »។ 

លោក  ឈិន  កា្វាន់ ច្រ  ជាគ្រ ូបង្វកឹ 
និយយ ថា ៖« យុទ្ធ សាស្ត្រ សម្រប់ 

ឈ្នះ បាន  គឺ ហាត់ ទាត់ ឆ្ងាយ  ប្តរូ 
កណ្តាប់ ដ្រ  និង គ្រច ច្រញ ពី ក្របាច់ 
ជង្គង់  គឺ ខ្ញុ ំមន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ច្រើន  
ត្រសំខាន់ ហាត់ កម្លាំងឲ្រយ រឹង មំ  
ធនា ល្អ ៥ទឹក ព្រញ  ។  ខ្ញុ ំគិត ថា  
លើក ន្រះ  សោភ័ណ្ឌ  នឹង ឈ្នះ  បើ 
វ៉្រ តាម យុទ្ធ សាស្ត្រ  ប្តរូ កណ្តាប់ ដ្រ  
និង ទាត់   ព្រះ ការ ចាញ់ លើក មុន  
និង បាន  ស្មើ កាល ថ្មីៗ ន្រះ  គឺ មន 
ពិន្ទ ុប្រផិត ប្រផើយ គា្នា ណស់ » ។

 យ៉ាង ណ ក៏ដោយ លោក  ឈិន  
កា្វាន់ ច្រ បាន ទម្លាយ ពី ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ផ្ន្រក កម្លាងំ របស់ រឿង សោភ័ណ្ឌ 
ដោយ លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ « រឿង  
សោភ័ណ្ឌ  មួយ រយៈ ចុង ក្រយ 
ន្រះ កម្លាំង ធ្លាក់ ចុះ ដ្ររ  បុ៉ន្ត្រ វា 
ស្រឡាញ់ កិត្តយិស  ដោយ ប្រកួត 
មន ចិត្ត កា្លាហាន ជា និច្ច។  ទោះ 
សុខ ភព  មិន ប្រ សើរ  ក៏ រឿង 
សោភ័ណ្ឌ មិន ងាយ ទម្លាយ ឲ្រយ គ្រ 
ដឹង ដ្ររ  ហើយ ក៏ មិន ងាយ ចាញ់ 
គ្រ  ដោយ សន្លប់ នោះ ដ្ររ» ។ 

ចំណ្រក លោក  អ្រ ភូ ថង  ជា 
គ្រ ូបង្វកឹ  និង ធឿន  ធរា៉ា  មិន អាច 
ទំនាក់ ទំនង សំុ សម្ភាស បាន ទ្រ  
បុ៉ន្ត្រ មួយ រយៈ ន្រះ   ធឿន  ធរា៉ា  ឡើង 
ប្រ កួត សឹង ត្រ រាល់ សបា្តាហ៍  ហើយ 
ភគ ច្រើន ឈ្នះ  និង មន ភព រឹង 
មំ ជាង មុន ។ មិត្ត ភត្តិ  អ្នក សិទ្ធិ     
ជា មួយ  ធឿន  ធរា៉ា បាន  ប្រប់ ថា ៖ 
« ឥឡូវ  ធរា៉ា  ហាត់ បាន ល្អ  និង 
ខា្លាងំ ជាង មុន  ព្រះ កាល មុន វា 
រវល់ មើល កូន  ជំនួស ប្រ ពន្ធ  ដ្រល 
ធ្វើ ការ រោង ចក្រ  មិន សូវ បាន ហាត់ 
ព្រញ ល្រញ» ៕   

តារចសេីកំពុងតេឡើងកូដនៅ
ទេនំហងេសមាសអ្នកនាងសួស
វិសា។រូបថត  ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
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