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លោក ហិុន សៃហៃង នៅតៃចិញ្ចឹម ចិត្ត
បៃជៃង ធ្វើជា គៃូ ជមៃើសជាតិ

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ 

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង២កំពុងពន្លឿននីតិវិធីផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិយានយន្តនិងការបង់ពន្ធនៅកន្ល្រងត្រមួយ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជនូ និងក្រសួងស្រដ្ឋ-
កចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកពំងុពន្លឿន
ការក្រសម្រលួនីតិវិធីលើប្រកាស
អន្តរក្រសងួស្តីពី«ប្របបទនងិ

នីតិវិធីន្រការផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិយាន-
យន្ត»និងការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រ
នៅកន្ល្រងត្រមួយតាមប្រព័ន្ធ
ស្វយ័ប្រវត្តិកម្មបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប
ដើម្របីពន្លឿនការផ្ដល់ស្រវាន្រះ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
លោកឈួនវ៉ន់អគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូន
ផ្លវូគោកន្រក្រសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍កាលពីម្រសិលមិញថានីតិ-
វិធីផ្ទ្ររកម្មសទិ្ធិយានយន្តថ្មីតាម
បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបន្រះជាគំនិត
ផ្តចួផ្តើមរបស់លោកសុ៊នចាន់-

ថុលរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនក្រមការ-
ដឹកនាំដោយលោកអូនព័ន្ធ-
មុនីរ័ត្នឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ-
មន្រ្តីក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ-
វត្ថសុ្របតាមគោលនយោបាយ
កំណ្រទម្រង់ក្នុងការផ្តល់ស្រវា

សាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
លោកថ្ល្រងថា៖«កាលពីមុន
ពលរដ្ឋយើងដ្រលត្រវូការស្រវា
ផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិយានយន្តប្របន្រះគឺ
ត្រវូទៅរកស្រវា២ដងទៅមកៗ ។
តាមរយៈប្រកាសអន្តរក្រសួងន្រះ
គឺត្រូវធ្វើត្រមួយ...តទៅទំព័រ  ៤

កម្ពជុានំាចូលមូ៉តូ
រថយន្តនិងគ្រឿង-
បនា្លាស់ធ្លាក់ចុះក្នងុ
រយៈព្រល៥ខ្រឆ្នានំ្រះ

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺ
កូវីដ១៩បានធ្វើឲ្រយចំនួនទឹក-
ប្រក់ពីការនាំចូលមធ្រយាបាយ
ធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនព្រម-
ទាំងគ្រឿងបនា្លាស់មកកាន់ប្រ-
ទ្រសកម្ពជុាក្នងុរយៈព្រល៥ខ្រ
ដើមឆ្នាំ២០២០ន្រះមានការ-
ធា្លាក់ចុះបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩។ន្រះ
បើតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយក-
ដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា។
ទិន្នន័យដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទើបទទលួបានបង្ហាញថាចាប-់
ពីខ្រមករាដល់ខ្រឧសភាការ-
នាំចលូម៉តូូរថយន្តនងិគ្រឿង-
បនា្លាស់មានតម្ល្រសរបុ៦០០,៩
លានដលុា្លារធា្លាក់ចុះ១២៦,៤៥
លានដលុា្លារស្មើនងឹ១៧,៣៩
ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រល
ដចូគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩ដ្រល
មានតម្ល្រ៧២៧,៣៥លាន
ដលុា្លារ។ក្នងុនោះការនាចំលូម៉តូូ
មានតម្ល្រ៩៦,៦៥លានដលុា្លារ
ធា្លាក់ចុះ១៥,៤៣ភាគរយនងិ
ការនាំចូលរថយន្តទ្រសចរណ៍
មានតម្ល្រ២៥១,៣៨លានដុ-
លា្លារធា្លាក់២១,៤៦ភាគរយ។
ទិន្នន័យឲ្រយ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

WHOៈជំងឺកញ្ជ្រឹល
កើនឡើងយា៉ាងខ្លាំង
នៅកម្ពជុាក្នងុរយៈ-
ព្រល៤ខ្រឆ្នាំន្រះ

ថ្របន្តដាក់ប្រទ្រស
ក្នងុស្ថានភាពគ្រ-
អាសន្នរហូតដល់
ដាច់ខ្រកក្កដាន្រះ

ខន សាវិ

 ភ្នំពៃញ ៈអង្គការសុខភាព-
ពិភពលោក(WHO)បានរាយ-
ការណ៍ថាក្នងុរយៈព្រលប្រហ្រល
៤ខ្រដើមឆ្នាំ២០២០នៅប្រទ្រស
កម្ពជុាមានជងំឺកញ្ជ្រលឹផ្ទុះឡើង
ចំនួន៣៤១ករណីដ្រលន្រះគឺ
ជាតួល្រខកើនឡើងយា៉ាងខ្លាំង
បើប្រៀបធៀបរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ដ្រលមាន
ចំនួនត្រឹមត្រ៤៤ករណី។
WHOបានបញ្ជាក់កាលពី

ថ្ង្រទី២៩ខ្រមិថុនាថាការផ្ទុះ-
ឡើងជំងឺកញ្ជ្រឹលទាំង៣៤១
ករណនី្រះគឺរាប់ចាប់តាងំពីថ្ង្រទី
១ខ្រមករាដល់ថ្ង្រទី៤ខ្រឧសភា
ហើយក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺ
ទំាងន្រះប្រហ្រល៦៥%ពំុទទួល
បានការចាក់វា៉ាក់សំាងការពារ
ឡើយ។...តទៅទំព័រ  ៦

កៃុង បាង កកៈ នាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីថ្រលោកប្រយធុចាន-អ-ូ
ចា កាលពីថ្ង្រចន្ទបានថ្ល្រង
ការពារអំពីការសម្រចចិត្ត
របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្របីបន្តដក់
ប្រទ្រសឲ្រយស្ថិតក្នុងសា្ថានភាព
គ្រអាសន្នរហតូដច់ខ្រកក្កដ
ដោយបានបញ្ជាក់ថាវីរុសន្រះ
នៅត្រមានគ្រះថា្នាក់បណ្តាល
មកពីការឆ្លង...តទៅទំព័រ  ១០

នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមានចាត់វិធនការក្ដៅលើអាជា្ញាធរ-
មូលដា្ឋានប្រសិនបើឃុបឃិតដាក់សច់ញាតិខ្លនួដ្រលមិនម្រនជាគ្រសួរក្រកី្រដើម្របីបានលុយពីរដា្ឋាភិបាល

 រី  សុ ចាន់

 ភ្នំ ពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនព្រមានចាត់-
វិធានការក្តៅដោយមិនមានការ-
លើកល្រងចំពោះអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
ប្រសិនបើរកឃើញថានៅក្នុង

ភូមិឃុំសង្កាត់មានការឃុប-
ឃតិគ្នាដក់បញ្ចលូសាច់ញាតិ
របស់ខ្លួនដ្រលមិនម្រនជា
គ្រួសារក្រីក្រដើម្របីទទួលបាន
ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់ពីរដ្ឋាភិ-
បាលក្នុងអំឡុងព្រលការរាត-
ត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។

លោក ហ៊ុន ស្រន បាន
សរស្ររនៅលើទំព័រហ្វ្រសប៊ុក
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាដើម្របីធានា
ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដ្រល
កំពុងជួបបញ្ហាលំបាកពិត-
ប្រកដទទួលបាននូវជំនួយ
ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺការ-

ងរធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពគ្រសួារក្រីក្រ
និងជនងយរងគ្រះក្នងុអំឡុង
ព្រលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ន្រះមានសារៈសំខន់ខ្លាងំណស់។
លោក ហ៊ុន ស្រន ថ្ល្រងថា

ដើម្របីធានាឲ្រយបាននូវតមា្លាភាព
និងសុចរិត...តទៅ ទំ ព័រ ៦

សង្គៃះ មនុសៃស ៥នាក់ដៃលជាប់លើទូកដោយសាររលកខ្លាងំ
សកម្មភាពន្រការជួយសង្គ្រះមនុស្រស៥នាក់ដ្រលជាប់លើទូក២គ្រឿងដោយសាររលកខ្លាំងវាយផ្ទប់ទូកឲ្រយជាប់គំងនឹងថ្មនៅ

ជិតកោះថាសចនោ្លាះពីក្រុងព្រះសីហនុទៅកោះរុ៉ងកាលពីថ្ង្រទី២៩ខ្រមិថុនា...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ២)។រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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លោកហុ៊ន សែន ឆ្លើយត បបែមុខUNចំពោះការចូលរួម
រំលែកទុក្ខមរណភាពនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ដោយជំងឺកូវីដ

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊នុ សៃន  ឆ្លើយតប លខិតិ រលំៃក- 
ទកុ្ខ  របស ់អគ្គលៃខាធកិារ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ (អសប) លោក  
អង់តូនីញ៉ូ  ហ្គុយតឺរៃស  ដៃល បាន- 
ចូលរួម រំលៃក ទុក្ខ ចំពោះ គៃួសារ 
សព  និង រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ចំពោះ មរណភាព របស់ នាយ- 
ទាហាន ជាន់ខ្ពស់ លោក ស សាវី  
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ បៃ- 
ទៃស  ម៉ាល។ី លោក ថា កម្ពជុា ប្តៃជ្ញា 
បន្ត សកម្មភាព មនុសៃស ធម៌  និង 
រកៃសា សន្តិភាព ក្នុង ពិភព លោក ។

លខិតិ ចុះថ្ងៃទ ី២៤ មថិនុា  ឆ្លើយ-  
តបទៅ លោក អង់តូនីញ៉ូ  លោក 
ហ៊ុន សៃន  សរសៃរថា  លោក 
បាន ទទួល រួចហើយ នូវ លិខិត- 
រំលៃក  ទុក្ខ របស់ លោក អគ្គ លៃ ខា- 
ធកិារ អង្គការ សហបៃជាជាត ិ ចុះ ថ្ងៃ  
ទ ី១២  មថិនុា  ឆ្នា២ំ០២០  អពំកីារ- 
បាត់បង់ ដ៏ សោក សងៃង របស់ 
នាយទាហាន ជាន់ខ្ពស់  ស សាវី  
ដៃលជា កម្លាំង គាំទៃ ថា្នាក់ ជាតិ 
កម្ពុជាក្នុង បៃសកកម្ម រកៃសា ស្ថិរ- 
ភាព ចមៃុះ នៅ សាធារណរដ្ឋ ម៉ាល ី
(MINUSMA) ដោយសារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។ លោក ថា  សៃចក្តី កា្លា- 
ហាន  និង ពលិកម្ម របស់ នាយ- 
ទាហាន របូ នៃះ នងឹ តៃវូ បាន ចង ចា ំ  
ជាមួយ ការ គោរព បំផុត  និង ការ- 
ទទួល សា្គាល់ ទាំង ជាតិ  និង អន្តរ- 
ជាតិ។ លោក ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ 
ថា ៖« ទន្ទឹម នឹង ការ តៃៀមខ្លួន រួច 

ជាសៃច ធ្វើការ យ៉ាង ជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ អង្គការ សហបៃជាជាតិ  
ដើមៃបី ចាត ់វធិានការ បន្ថៃម ក្នងុ ការ- 
ឆ្លើយតប នងឹ ការ រាតតៃបាត  នៃ ជងំ ឺ
កូវីដ១៩  រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
សម្តៃង សាជាថ្មី  នូវ ការប្តៃជា្ញា 
របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ បន្ត សកម្មភាព 
មនុសៃស ធម៌  ពៃមទាំង ការកសាង  
និង ការរកៃសា សន្តិភាព នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក»។

លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី បន្តថា  
តាង នាម ឱៃយ រាជរដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
និ ង បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា  ក៏ ដូចជា 
កៃុម គៃួសារ នៃ សព  លោក ថ្លៃង 
អំណរគុណ ចំពោះ ទឹកចិត្ត របស់ 
លោក អង់តូនីញ៉ូ  ហ្គុយតឺរៃស  
(Anto'nio Guterres)។ 

កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១២ មថិនុា  លោក  
Anto'nio Guterres បាន- 
សរសៃរ លខិតិ រលំៃក ទកុ្ខ មក កាន ់
លោក ហ៊ុន សៃន  ចំពោះ មរណ- 
ភាព  របស់ លោក ស សាវី។ 

ក្នងុ លខិតិ នោះ លោក  អងត់នូញី៉ ូ  
សរសៃរថា ៖«ខ្ញុ ំបាន ទទលួ ដណំងឹ   

ដ ៏កៃៀមកៃ ំបផំតុ ចពំោះ មរណភាព   
របស ់កម្លាងំ គាទំៃ ថា្នាកជ់ាត ិកម្ពជុា  
នៃ បៃសកកម្ម រកៃសា ស្ថិរភាព ចមៃុះ 
នៅ សាធារណរដ្ឋ ម៉ាលី (MI-
NUSMA)ក្នងុ ទកីៃងុ ហា្គាវ  (GAO)  
កាលព ីថ្ងៃទ ី២៩ ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២០ 
កន្លង មក។ ក្នងុ ឱកាស   ដស៏ោក- 
សៅ  នៃះ  ខ្ញុ ំសមូ ចលូរមួ រលំៃក ទកុ្ខ 
ដោយ សោ្មោះ អស ់ព ីដងួចតិ្ត ចពំោះ 
កៃុម គៃួសារ នៃ សព  និង រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា លើការ បាត់បង់ 
ជីវិត ដ៏សោក សងៃង នៃះ»។

លោកក ៏បាន ថ្លៃង កោត សរសើរ  
ចំពោះ ការ ចូលរួម ចំណៃក ដៃល 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ជន រួមជាតិ 
របស ់ លោក ហ៊នុ សៃន  ដល ់កចិ្ច- 
ការងារ រកៃសា សន្តភិាព នៅ បៃទៃស 
ម៉ាលី។ លោក អះអាង ចំពោះ 
លោក  ហ៊នុ សៃន  ថា  អ.ស.ប.  ក្នងុ   
កិច្ច សហបៃតិបត្តិការ ជាមួយ 
បណ ្តា រដា្ឋាភិបាល នៃ បៃទៃស 
ម្ចាស់ ផ្ទះ  ប្តៃជា្ញា ពងៃឹង កិច្ច ខិត ខំ 
ថៃមទៀត ក្នងុ ការ កាតប់ន្ថយ ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ នងិ ទបស់ា្កាត ់ការ រកី រាល- 

ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ លើ បៃសក- 
កម្ម រកៃសា សន្តិភាព របស់ កម្ពុជា  
និង អ.ស.ប.។

លោក បន្ថៃមថា ៖«សៃប ពៃល 
នៃ ការ ចាត ់វធិានការ ក្នងុ ការ ធានា 
សុវត្ថិភាព  និង សន្តិសុខ របស់ 
កងកម្លាំង រកៃសា សន្តិភាព  និង 
បុគ្គលិក ដទៃ ទៀត  បៃសកកម្ម 
នានា របស់ យើង នឹង ខិតខំ បន្ត 
ផ្តល់ អាណត្ត ិរបស់ ពួក គៃ»។

លោក អង់តូនីញ៉ូ ក៏ បាន ថ្លៃង   
អណំរគណុ ចពំោះ ការ គាទំៃ របស ់
លោក  ហ៊នុ សៃន  ដល ់ អ.ស.ប.  
និង ជាពិសៃស ដល់ បៃតិបត្តិការ 
រកៃសា សន្តិភាព។

លោក ស សាវី  អាយុ ៦៣ឆ្នាំ  
ជា នាយ ទាហាន ថា្នាក ់ជាត ិ និង ជា 
យោ ធិន  របស់ កម្ពុជា  ដៃល បាន- 
ចូលរួម ក្នុង បៃសកកម្ម ការងារ 
មនសុៃសធម ៌កៃម ឆតៃអ.ស.ប. នៅ   
បៃទៃស ម៉ាលីទទួល មរណ ភាព   
កាលពី ថ្ងៃ ទី២៩ឧសភា  ដោយ- 
សារ  ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ស សាវី  បាន ដឹកនាំ 
កង អនុសៃនា ធំ កម្ទៃច គៃប់ 
មិនទាន់ ផ្ទុះ លៃខ ២៣១  ទៅ 
បំពៃញ បៃសកកម្ម នៅ បៃទៃស 
ម៉ាលី កាល ពី ខៃ មៃសា  ឆ្នាំមុន  
ហើយ តៃវូ បញ្ចប ់បៃសកកម្ម វលិ- 
តៃឡប់ មក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ 
នៅ ខៃមៃសា ឆ្នានំៃះ។  ប៉នុ្តៃការ- 
វលិ តៃ ឡប ់តៃវូ បាន ពនៃយារ ពៃល  
ដោយសារ ការរីក រាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ហើយ លោក ក៏  
ទទួ ល មរណភាព នៅ ទីនោះ៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោកសុខ ទូចបៃធា ន  
រាជ បណ្ឌតិ ៃយសភា កម្ពជុា បាន ស្នើ ឲៃយ 
គៃប់ កៃសួង សា្ថាប័ន  តៃវូ ពិគៃះ-
យោបល់ ជាមួយ  កៃមុបៃកឹៃសា ជា តិ 
ភាសា ខ្មៃរ  នៅ ពៃល មន ការ - 
បង្កើត ពាកៃយ ថ្មី ណ មួយ ដើមៃបី 
ចៀស វាង កំហុស ហើយ សាធា- 
រណជន  បនោ្ទោស ទៅ លើ រាជ-
បណ្ឌិតៃយសភា កម្ពុជា។ លោក  
សុខ ទូច ថ្លៃង ដូច្នៃះ  ក្នងុ   សន្ន ិសី ទ 
កាសៃត   ស្ដីពីវឌៃឍនភាព របស់ 
កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ ភាសាខ្មៃរ នៃ 
រាជបណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា កាល- 
ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អងា្គារ មៃសិល មិញ។

លោក បាន លើក ឡើង ថា 
កន្លង ម ក  មន កៃសួង មួយ 
ចំនួនបាន រៀ ប  ចំ ឯកសារ នានា  
ហើយ ឯកសារ ទំាង នោះ តៃូវ 
បាន អនុម័ត ដោ យ  សភា ជាតិ 
បុ៉ន្តៃ ពាកៃយ ថ្ម ីមួយ ចំនួ ន  មិន តៃូវ 
បាន ឆ្លង ការ ពិគៃះ យោ បល់ 
ជាមយួ រាជបណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា 
ទៃ។ ប៉ុន្តៃ  សាធា  រណជន  តៃង 
រិះ គន់ លើ រាជ  បណ្ឌិតៃយ កម្ពុជា 
នៅ ពៃល មន កហំសុ ឆ្គង អ្វ ីមយួ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ពាកៃយ ស័ព្ទ។ យ៉ាង- 
ណ ក្ត ីលោក  សុខ ទូច បាន 
ថ្លៃង អំណរ  គុណ ដល់ កៃសួង 
បរិសា្ថាន ដៃ ល តៃង ធ្វើ កា រ  ពិគៃះ 
យោបល់ ជាមួយ កៃមុ បៃ ឹកៃសា   ជាតិ 
ភាសា ខ្មៃរ ហើ យ លោក ក៏ បាន  
រិះ គន់ ដល់ កៃសួង  និង សា្ថា  ប័ន 
មួយ ចំនួនផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
បង្កើត ពាកៃយ ថ្មី តៃ មិន បាន ឆ្លង 

រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា។ លោក បន្ត 
ថា៖ «បើ ចៃញ គៃប់ តៃ កៃសួង 
ដល់ ពៃល ខុស   ខុស តៃ រាជ បណ្ឌ ិតៃយ- 
សភា តើ អាហ្នឹង វា យ៉ាង ម៉ៃច។ 
យើង សា្វាគមន៍ ដៃល មន អ្នក- 
បៃជ្ញ ចៃើន»។ លោក បន្ត ថា៖ 
«វា ទាម ទារ ឲៃយ សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
មុន នឹង ចៃញ (ពាកៃយ ថ្ម)ី តៃវូ បញ្ជ ូ ន 
ឯកសារ មក ទាងំ អសព់ាកៃយ ណ 
ដៃល ជា ពាកៃយ ថ្មលីើ ក មក ហើ យ 
ឲៃយ ខាង យើង ពនៃយល។់ ខ្ញុ ំឃើញ 
ពាកៃយ ខ្លះ  មនិ យលស់ុ ំឲៃយ ពនៃយ ល ់
ហើយ។ ថ្ងៃ មនុ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ 
អនុម័ត   គាត់ ផៃសំកាឡៃ»។

លោក សុខ  ទូច បញ្ជាក់ ថា 
សា្ថាប័ន មួយ  មិន អាច អញ្ជើ ញ 
មន្តៃី តៃ ម្នាក់ ពី រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា - 
កម្ពុជា ដើមៃបី ទៅ បៃជុំ សមៃច 
លើ ពាកៃយ ថ្មី ណ មួយ  បាន ទៃ 
ពៃះ កៃមុបៃកឹៃសា ជាត ិភាសា ខ្មៃរ 
មន ២ កៃុម រួម មន កៃុម វិទៃយា - 
សា ស្តៃសង្គម និង កៃមុ វិទៃយា សា ស្តៃ 
ពិត។ ការ សមៃច លើ ពាកៃយ 
ណ  មួយ  តៃូវ ធ្វើ ការ សមៃច 
 ជា កៃុម។ 

លោក បានបញ្ជាក ់ថា៖ «ក្នងុ 
វៃទកិា នៃះ  ខ្ញុ ំបៃប ់ទៅវញិ ថា កុ ំ
សរសៃរ លខិតិ មក ទៀត។ ដាក ់
ពាកៃយ មកគៃ អនុម័ត នៅ ក្នងុ កៃមុ-  
បៃឹកៃសា ជាតិ ភាសាខ្មៃរ ដើមៃបី ឲៃយ 
មន កា រ  ទទួល ខុស តៃវូ ទាងំ អស ់
គា្នា  ។ កុំ យក មនុសៃស ម្នាក់ទៅ 
ហើយ ថា  ខ្ញុំ បាន ហៅ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា ទៅដៃរទម្លាក់ មកហើយ 
តៃ  កៃមុបៃកឹៃសា ជាត ិអកៃសរ ខ្មៃរ អត ់
ដឹង អីសោះ។...តទៅទំព័រ  ៥

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

ពេះ សហីនុៈ   រដ្ឋបាល ខៃត្តពៃះ-  
សីហនុ   នៅ ថ្ងៃ អងា្គារ មៃសិល មិញ 
នៃះ បាន អពំាវ នាវ ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត 
ដល ់ បៃជា នៃសាទ សមទុៃ  កដ៏ចូ-  
ជា អ្នក បៃកប រប រ ទកូ  ទៃស ចរណ ៍
កមៃសាន្ត តាម បៃ ជុំ កោះ នានា នៃ 
ខៃត្ត ជាប់ មត់ សមុទៃ មួយ នៃះ  
ឲៃយ បង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ 
ចពំោះ បញ្ហា អា កាស  ធាត ុ  ដៃល 
អាច នា ំមក នវូ ខៃយល ់កន្តៃក ់   នងិ 
រលក សមទុៃ ធំៗ  ដៃល អាច បោក 
ពន្លិច ទូក បាន ។ 

 សៃច ក្ដ ីអពំាវ នាវ នៃះ  បា ន ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទោប់ ពី មន ករណី ទូក 
នៃសាទ ២គៃឿង  តៃវូ បាន ខៃយល ់
កន្តៃក់ និង រលក សមុទៃ បោក  
ពន្លចិ ឲៃយ ជាប ់កឿង លើ ថ្ម នៅ កៃបៃរ 
កោះ ថាស   កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ 

ទី២៩   ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ២០ ២០។  
ប៉នុ្តៃ សណំង ល្អ  បៃជា នៃសាទ 
៥នាក ់ ដៃល នៅ លើ ទកូ នៃ សាទ 
ទាងំ ២ នោះ  តៃវូ បាន កៃមុ នាវ ិក 
របស់   លោក  ទៀ  វិចិតៃ  បៃធាន 
សម គម ទូក  ទៃស ចរណ៍ ខៃត្ត 
ពៃះ ស ីហន ុ  ចុះ ជយួ អន្ត រាគមន ៍
សង្គៃះ ទាន់  ពៃល ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  
ពៃះ សហីន ុ  លោក   ឃាង  ភារមៃយ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល  ថ្ងៃ 
អងា្គារ ថា  បច្ចបុៃបន្ន  លម្ហផ្ទៃ ស មុទៃ    
ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ  មន រលក ធំៗ   
ដៃល មន កម្ពស់ ចនោ្លាះ ពី ១,៥ 
ម៉ៃតៃ  ដល់ ២ម៉ៃ តៃ  និង មន 
ខៃយល់ កន្តៃក់ កើត ឡើង ដោយ  
កន្លៃង។   ដើមៃបី ចៀស វាង គៃះ- 
ថា្នាក់ កើត ឡើង ជាយ ថា ហៃតុ   នោះ 
បៃ ជា នៃសាទ សមុទៃ  ក៏ ដូច ជា 
អ្ន ក បៃកប របរ ទូក ទៃសចរណ៍ 

ដកឹ អ្នក ដណំើ រ កមៃសាន្ត តាម  តបំន ់
បៃជុំ កោះ នានា  ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហ នុ  ពិសៃស បៃជំុ កោះរុ៉ង  និ ង   
កោះរ៉ុ ង សន្លឹម  គបៃបី បង្កើ ន ការ- 
បៃុង បៃ យ័ត្ន បន្ថៃម ទៀត ចំ ពោះ 
បញ្ហា អាកាស ធាត ុ  ខៃយល ់កន្តៃក ់  
និង រលក សមុទៃ នៃះ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា  ៖  « ករណ ី
ទូក នៃ សាទ ២គៃឿង  ដៃល តៃូវ 
បាន ខៃយល់ កន្តៃក់   និងរលក 
សមទុៃ  បោក ពន្លចិ នៅ កៃបៃរ កោះ 
ថាស កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ នោះ 
បៃ សិន បើ គា្មោន ការ ជួយ អន្ត រាគ ម ន៍ 
ពី លោក ឧក ញ៉ា  ទៀ  វិចិតៃ  
បៃធាន សមគម ទកូ ទៃស ចរណ ៍
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   បញ្ជូន កៃុម 
នាវកិ  នងិ អបូរ័ លៃបឿន លឿន ទៅ 
ជួ យ សង្គៃះ ទា ន់ ពៃល ទៃ នោះ   
មនុសៃស ៥នាក់ នៅ លើ ទូក នៃ- 
សា ទ ទាងំ ២  នោះ   នងឹ តៃវូ សា្លាប ់ 

ដោយ សារ តៃ រលក សមុទៃ ជា- 
មិន ខាន » ។ 

ជុំ វិញ ករណី នៃះ  លោក   ទៀ  
វិចិតៃ   បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កា ល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ ថា  ក្នុង កិច្ច- 
អន្ត រាគមន៍ នោះ   កៃុម កង នាវិក 
របស ់លោក   បាន ច ំណយ ពៃល 
បៃមណ ជា ២ ម៉ាង   ទើប អាច 
ជយួ សង្គៃះ បៃ ជា នៃសាទ ទាងំ 
៥នា ក ់ព ីទកូ នៃ សាទ  ដៃ ល   លចិ 
កឿង ជាប់ លើ ថ្ម កៃបៃរ កោះ ថាស 
នោះ បាន ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  ៖ 
«ដោយ  សារ ខៃយល់  និង រលក 
សមទុៃ បក ់បោក ខា្លាងំ ពៃក   ការ- 
ជួយ សង្គៃះ ជួប ការ លំបាក 
និងបៃើ បៃស់ រយៈ ពៃល  យូរ។   
ទោះ យ៉ាង ណ ជន រង គៃះ ទាងំ 
៥នាក់   តៃូវ បាន កៃុម សង្គៃះ 
របស់ យើង   ជួយ សង្គៃះ ពី 

សមុទៃ  និង បាន នាំ មក ដល់ 
កន្លៃង សុវត្ថិ ភាព តាំ ង ពី ល្ងាច 
ថ្ងៃចន្ទ នោះ ម្លៃ៉ះ» ។  

 ដោយ ឡៃក នៅ ឯ ខៃត្ត កំពត  
អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន បាន រាយ- 
ការណ ៍ថា  មន ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៣០ ខ្នង ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
តៃពាងំរ ពៅ  ឃុ ំពៃក ត្នាត  សៃកុ 
ទឹក ឈូ  បាន រង ការ ខូច ខាត 
យ៉ាង ដណំ ំ បនា្ទោប ់ព ីមន ករណ ី
ភ្លៀង លយ ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់ បក់- 
បោក ខា្លាំង កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ទី 
២៩   ខៃ មិថុនា   ឆ្នាំ ២០២០ ។  

 លោក  គង ់  ប៊នុ រា  មៃ ឃុ ំពៃក- 
ត្នាត  បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញប៉សុ្តិ៍ ថា៖ 
«  ផ្ទះ បៃជា ពល រដ្ឋ ៣០ ខ្នង ក្នុង 
ភូមិ តៃពាំង រពៅ   ឃុំ ពៃក ត្នាត 
បាន  រង ការ ខូច ខាត យ៉ាង ដំ ណំ  
ក្នុង  នោះ ផ្ទះ បៃ ជា ពលរ ដ្ឋ ៦ ខ្នង 
បាន ដួល រល ំរាប ដល់ ដី ។  ប៉ុន្តៃ 

មិន មន ពល រដ្ឋ ណម្នា ក់  រង- 
របួស   ឬ សា្លាប់ នោះ ទៃ» ។   

ជុំវិញ បញ្ហា អាកាស ធាតុ នៃះ  
ដៃរ  កៃសងួ ធនធាន ទកឹ  ន ិង ឧត-ុ 
និយម   នៅ ពៃឹក ថ្ងៃទី ៣០  ខៃ 
មិថុនា  ឆ្នាំ២ ០២០  បានបៃ- 
កាសថា  ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១ - ៧   ខៃ 
កក្កដា  ឆ្នាំ២០ ២០ ខាង មុខ  
នឹងមន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខា្លាំង ក្នុង 
កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង  បៃទៃស  ពិ- 
សៃស ក្នុង តំបន់ មត់ សមុទៃ។   
ជា មួយ គា្នា នៃះ  កៃ សួ ង ក៏ បាន  
អំពាវ នាវ ដល់ សាធារ ណ ជន    
ជា ពិសៃស អ្នក ដំណើរ សមុទៃ  
នងិ បៃជា នៃ សាទ តៃវូ បង្កើ ន ការ- 
បៃងុ បៃ យត័្ន ចពំោះរ លក សមទុៃ 
ខ្ពស ់ នងិ   បង្កើ ន ការ បៃ ុង បៃ យត័្ន 
ចពំោះ បាត ុភតូ ផ្គរ  រន្ទះ  នងិ ខៃយល-់ 
កន្តៃក ់ ដៃល នងឹ អាច កើត មន 
ជា យថា ហៃតុ ៕ 

លោក ហុ៊ន សេន និង លោក អង់តូនីញូ៉។ រូបថត SPM និង AFP

អាជា្ញាធរ អំ ពាវនាវឲែយ មាន ការបែងុបែយ័ត្ន កែយទូក២បានលិច និងសង្គែះបានមនុសែស ៥នាក់

 កែសួង ស្ថាប័ន តែវូ  បាន ស្នើ ឲែយ ពិគែះ - 
យោ បល់  ពែល មាន បង្កើត ពាកែយ ថ្មី 
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ឡុង គីមម៉ារីតា

កំពតៈ គៃួ សារ ក្មៃង សៃី វ័យ 
១៤ឆ្នា ំដៃល បាន បង្ហោះ ពត័ ៌មាន 
មនិ ពតិ ករណ ីជងំ ឺកវូដី១៩ ហើយ 
តៃវូ បាន អាជ្ញា ធរ ខៃត្ត កពំត ហៅទៅ    
អបរ់ ំនងិ ធ្វើ វដីៃ អ ូបក សៃយ ការ- 
ពតិ កាល ព ីខៃ មនីា បាន បដិ សៃធ  
ចំពោះ ការ ចុះផៃសាយ របស់ សារ- 
ព័ត៌ មាន បរ ទៃស មួយ ឈ្មោះ ថា 
VICE News ដៃល  ផៃសាយ ថា 
កូន សៃី របស់ គាត់បានឈប់ រៀន 
ដោយ សារ ហៃតុ ការណ៍  នៃះ។ 
មា្តាយ ក្មៃងសៃី អះអាងថា  កូន សៃី 
ខ្លួន មិនបាន ឈប់ រៀន នោះ ទៃ។ 

សារ ព័ត៌ មាន  VICE News 
កាល   ព ីថ្ងៃ២៥មថិនុា បាន ផៃសាយ ថា  
អាមុី  ក្មៃង សៃី  ដៃល បានបង្ហោះ  
ព័ត៌មាន មិន ពិត ពីជំងឺ កូវីដ ១៩  
ហើយ តៃវូ បាន អាជ្ញាធរ ខៃត្ត កពំត  
ហៅ មក អប់រំ  និង បង្ហោះ វីដៃ អូ សុំ- 
ទោស ជ សាធារ ណៈ  នោះ  បាន- 
បោះបង់ ការ សិកៃសា  បនា្ទាប់ ពី មាន 
ហៃត ុការណ ៍នៃះ កើត ឡើង  ដៃល 
បណ្តាល ឲៃយ នាង មាន ភាព ខ្មោស- 
អៀន  និង មិន អាច បៃឈម មុខ  
នឹង ការ សិកៃសា បន្ត ទៀត បាន។ 

សារ ព័ត៌ មាន នោះ ក៏ បាន ភា្ជាប់ 
សាច់ រឿង នៃះទៅ នឹង ការ ឃាត់- 

ខ្លួន អតីត សកម្ម ជន បកៃស បៃឆំង 
មួយ ចំនួន  ដោយ ថា  ករណី នៃះ 
គឺជ ការ បិទ សិទ្ធិ សៃរី ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ធ្វើ ឡើង ដោយ រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជ 
ក្នុង ការ យក លៃស ការ ឆ្លើយ តប 
នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩។ ប៉នុ្តៃ មា្តាយ ក្មៃង- 
សៃី  លោក សៃី នាង  សោ ភ័ណ្ឌ  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីចងុ- 
សបា្តាហ៍ មនុថា  កនូ របស់ លោក សៃ ី
មិន បាន ឈប់ រៀន នោះ ទៃ។ 
លោក សៃ ីបន្ត ថា  មលូ ហៃត ុដៃល  
កនូ អ្នក សៃ ីមនិ បាន រៀន ក្នងុ ពៃល 
នៃះ  ក៏ ពៃះ តៃ សាលា នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស បិទ ទា្វារ  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ដៃល រដា្ឋាភិបាល ចៃញ វិធានការ 
ទប ់ សា្កាត ់ជងំ ឺកវូដី១៩។ ដចូ្នៃះ រឿង 
នៃះមនិ ពតិដចូ ការ ចុះ ផៃសាយ របស ់   
សារ ព័ត៌ មាន បរ ទៃស នោះ ទៃ ។

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា៖ «កូន ខ្ញុំ  
នៅ រៀន ទៃ  ប៉ុន្តៃ សាលា គៃ ផ្អាក។ 
[ហៃត ុការណ៍ នៃះ]សមៃប ់គៃ ួសារ    
ខ្ញុ ំ អត ់អ ីទៃ  ពៃះ កនូ ខ្ញុ ំ វា នយិាយ 
មៃន  តៃ ពួក មា៉ាក វា អ្នក បង្ហោះ  
ផៃសព្វ ផៃសាយ  វា មិន ដឹង ទៃ។ វា ដឹង 
ថា  វាធ្វើ អ៊ចីងឹ មនិ តៃវូ ទៃ  វា បង្ហោះ 
ព័ត៌  មាន មិន ពិត ទៃ»។

ក្មៃង សៃអីាយ១ុ៤ឆ្នា ំ ឈ្មោះ  មុ ី
ដៃល បាន ផ្ញើ សំឡៃង  ចូល ក្នុង 
កៃុម ឆត ក្នុង ថា្នាក់ រៀន របស់ នាង  

កាល ពី ខៃមីនា  បាន បង្ហោះ សារ 
ជ សឡំៃង  ដៃល មាន នយ័ យា៉ាង- 
ដូច្នៃះ ថា៖ «ខ្ញុំ ចង់សុំ ឲៃយ អ្នក នៅ 
កំពត  ទាំង អស់ គា្នា  ពាក់ មា៉ាស់ ឲៃយ 
បាន  គៃប់ៗ  គា្នា។ មាន មនសុៃស ៣ នាក ់ 
បាន សា្លាប់ បាត់ ហើយ នៅ ទីនៃះ  
ដូច្នៃះ  សូម គៃប់ គា្នា ការ ពារ ខ្លួន 
របស់ អ្នក គៃប់ៗ គា្នា»។

កៃយ ពី បង្ហោះ សារ បៃប នៃះ  
មតិ្ត របស ់នាង មា្នាក ់នៅ ក្នងុ កៃមុ ឆត 

ក៏ បាន ផ្ញើ សំឡៃង របស់ នាង តៗ 
គា្នា បណ្តាល ឲៃយ លៃច ឮ ទៅ កាន់ 
សាធារណ ជន  ហើយ វា ក ៏បា នធ្វើ ឲៃយ  
មាន ការ ភា្ញាក ់ផ្អើល នៅ ក្នងុ បណ្តាញ  
សង្គម ផង ដៃរ។ នៅ ពៃល ទទលួ- 
បាន ព័ត៌ មាន បៃប នៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
សៃកុ កពំង ់តៃច  ខៃត្ត កពំត  បាន- 
ចុះ  ទៅ ដល ់សាលា រៀន របស ់នាង 
ភា្លាមៗ  និង សៃវ ជៃវ ឃើញថា  
ករណី នៃះ  គឺ ជ រឿង មិ ន ពិត  

ហើយ ក៏ បាន ធ្វើការ អប់រំ នាង។
លោក តាក ហាប់  បៃ ធាន មន្ទីរ 

អប់រំ យុវជន និង កីឡា ខៃត្ត- 
កំពតបៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃចន្ទ ថា ករណី នៃះ មិន មៃន ជ  
រឿង ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ ទៃ ពៃះ វិន័យ 
សាលា នៅ ពៃល មាន សិសៃសានុ- 
សិសៃស ណ មា្នាក់  បៃពៃឹត្ត ខុស នឹង 
វិន័យ  គឺ តៃង មាន វិធាន ការ អប់រំ  
នងិ ឲៃយ មាន ការ សុ ំទោស ជ សាធា- 

រ ណៈ។ លោក បន្ត ថា  ដោយ សារ តៃ   
ករណ ីនៃះ  ក្មៃង សៃបីាន បង្ហោះ នវូ 
ព័ត៌ មាន មិន ពិត  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សន្តិ សុខ ជតិ ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ជ ពិសៃស ក្នុង អំឡុង កូវីដ១៩ 
នៃះ ផ្ទុះ ឡើង  ដូច្នៃះ ការ ធ្វើ វីដៃអូ 
បក សៃយនងិ សុ ំទោស ជ សាធារ-  
ណៈ  គឺជ រឿង តៃឹម តៃូវ បំផុត។

លោក បន្ថៃម ថា ៖«ការ ធ្វើ ដចូ្នៃះ 
មនិ មាន ជ ប៉ះ ពាល ់អ្វ ីធ ំដុ ំនោះ ទៃ  

ពៃះ ការ ដៃល ក្មៃង ធ្វើ ខសុ  តៃវូ តៃ 
សុំ ទោស ហើយ ពៃះ យើង មាន 
ចៃត នា  ឬ គា្មោន ចៃតនា ធ្វើ យា៉ាង ម៉ៃច  
ដើមៃបី ឲៃយ ក្មៃង  វា និយាយ ខ្លួន វា»។

លោក និយាយថា  ករណី នៃះ  
មនិ អាច សន្ន ិដា្ឋាន បាន ថា ក្មៃង សៃ ី  
វយ័១៤  ឆ្នា ំ របូ នៃះ  បោះ បង ់ការ- 
សិកៃសា នោះ ទៃ ពៃះ ចាប់ តាំង ពី 
ខៃ មនីា មក សាលា ទទូាងំ បៃ ទៃស  
បាន ផ្អាក បណ្តាះ អា សន្ន  ហើយ 
ក៏ មិន ទាន់ បាន បើក ឲៃយ សិសៃសា នុ- 
សិសៃស បាន ចូល រៀន វិញ ផង ដៃរ ។

តាម រយៈ វីដៃ អូ សុំទោស គៃូ និង 
បក សៃយ ការ ពិត របស់ អាមុី  
នាង  បាន លើក ដៃ សពំះ  នងិ បាន- 
បក  សៃយ ថា  ពត័ ៌មាន ដៃល នាង 
បាន និយាយ គឺ ជ ព័ត៌ មាន ក្លៃង- 
កា្លាយ  មិន ពិត នោះ ទៃ។ នាង 
និយាយ ក្នុង ខ្លឹម សារ ដើម ថា ៖«ខ្ញុំ 
សុំ ទោស លោកគៃូ ទាំង២  ដៃល 
ខ្ញុបំាន នយិាយ ថា  នៅ សាលា រៀន 
ហួរ ឈៀវ នៃះ  មាន អ្នក សា្លាប់ 
ដោយ ជងំ ឺកវូដី១៩ ចនំនួ ៣នាក។់ 
ការ ពិត រឿង នៃះ មិន មៃន កើត- 
ឡើង នៅ សាលា យើង ទៃ  ពត័ ៌មាន 
នៃះ គ ឺមនិ ពតិ ទៃ  ដោយ សារ ខ្ញុ ំឮ ព ី
គៃ ដៃរ។ ខ្ញុំ និយាយ បន្ត  ហើយ គៃ 
បាន យក សំឡៃង ខ្ញុំ ទៅ ណ ទៀត  
ក៏ ខ្ញុំ មិន ដឹង ដៃរ។ ខ្ញុំ សូម ផ្តៃ ផ្តាំ ទៅ 

កាន់ បៃជ ជន ទាំង អស់ គា្នា  ដៃល 
លៃង ក្នុង បណ្តាញ ហ្វៃស ប៊ុក  គឺ 
នៅ ក្នងុ សាលា ហរួ ឈៀវ នៃះ  អត ់
មាន វីរុស កូរ៉ូ ណ កើត ឡើង ទៃ»។

លោក អ៊ុប សុវណ្ណ ចាន់ ថន  
មន្តៃ ីអង្កៃត នៃ អង្គ ការ សទិ្ធ ិមនសុៃស  
លីកាដូ  បៃចាំ ខៃត្ត កំពត  និង កៃប  
ថ្លៃង ថា  លោកមនិ គាទំៃ ទៃ  ច ំពោះ 
ការ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ  
ដៃល ធ្វើ ឲៃយចលា ចល ដល ់សង្គម ។  
លោក ថា ចំពោះ វិធាន ការ របស់ 
អាជ្ញា ធរ  ក្នងុ ករណ ីនៃះ  ក ៏មនិ មាន 
ការ បិទ សិទ្ធិ អ្វី ខ្លាំង នោះ ដៃរ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ធាតុ ពិត 
ជំហាន ដំបូង ហ្នឹងខង ខ្ញុំ ក៏ មិន- 
ទាន ់ ទទលួ បាន ចៃបាស ់ដៃរពាក ់ពន័្ធ   
ទៅ នឹង អ្នក ឆ្លង។ មុន ដំបូង គាត់ 
ផ្ញើ សារ តាម កៃុម ឆត ហ្វៃស ប៊ុក  
ថា  មាន អ្នក ឆ្លង  អ្នក អ ីនៅ សាលា 
គាត់  ហើយ បនា្ទាប់ មក ទៀត នៅ 
ពៃល ដៃល យើង ខ្ញុ ំចុះ អង្កៃត សព្វ- 
គៃប់ ទៅ ពាក់ព័ន្ធ ជមួយ ព័ត៌មាន 
ហ្នងឹ  អត ់ពតិ មៃន។ អាជ្ញាធរ ក ៏អត-់ 
មាន បិទ អី ខ្លាំង ដៃរ  គៃន់ តៃគាត់ 
ចង់ បាន សម្តី របស់ ក្មៃង សៃី ហ្នឹងឲៃយ- 
បាន ចៃបាស់ ថា  ព័ត៌មាន ហ្នឹង  មិន- 
មៃន  ជ ព័ត៌មាន ពិត ទៃ  ហើយ ក៏ 
មាន ការអប់រំ គាត់ នៅ ក្នុង សាលា  
ហ្នឹង  ថត ជ ឃ្លីប វីដៃ អូ»៕

គ្រសួារក្ម្រងស្រដី្រលបង្ហោះសារមិនពិតពីជំងឺកូវីដបដិស្រធការផ្រសាយថានាងឈប់រៀន

កូនខ្ញុំនៅរៀនទេ ប៉ុន្តេសាលាគេផ្អាក។ 
សមេប់ គេួសារខ្ញុំអត់អីទេ ពេះកូនខ្ញុំវានិយាយមេន តេ
ពួកម៉ាកវាអ្នកបង្ហោះផេសព្វផេសាយ វាមិនដឹងទេ។  វាដឹង ថា 
វាធ្វើអ៊ីចឹងមិនតេូវទេ វាបង្ហោះព័ត៌មនមិនពិតទេ។
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តពីទំព័រ១...កន្លែងទែទាំង
ការបង់ពន្ធបែថាប់តែនិងផ្ទែរ
កម្មសិទ្ធិ។ការងារនែះជាលទ្ធ-
ផលមួយដ៏ល្អសមែប់បងប្អូន
បែជាពលរដ្ឋយើងដោយមិន
ចាំបាច់ចំណាយពែលចែើន
ហើយអាចទទួលបានសែវា
លឿនជាងមុន»។
លោកវ៉ន់បញ្ជាក់ថាចំពោះ

ថាពែលណាដែលបែកាសអន្តរ-
កែសួងស្តពីី«បែបបទនិងនីតិ-
វិធីនែការផ្ទែរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត»
នែះនឹងចែញឱែយអនុវត្ដនោះគឺ
អាសែយ័នៅលើថា្នាក់ដកឹនាំនែ
អគ្គនាយកដ្ឋានកែសងួទាងំ២
ដែលកំពុងរៀបចំកែសមែួល
នីតិវិធីនែបែកាសអន្តរកែសួង
នែះ។លោកបន្តថា៖«បុ៉ន្ដែយើង
ធ្វើម៉ែចជំរុញឱែយបែកាសនែះ
ចែញឱែយបានឆាប់បំផុតតាមដែល
អាចធ្វើទៅបាន។ពែលនែះ
យើងមិនទាន់អាចកំណត់ថា
ចែញនៅពែលណាជាក់លាក់
បានទែពែះតែូវការឆ្លងថា្នាក់
ដឹកនាំកែសួងទាំង២ក្នុងការ
សមែច»។លោកឱែយដឹងថា
តាមរយៈកិច្ចបែជុំមួយកាលពី
ថ្ងែទី២៩ខែមិថុនា រវាងកែុម
ការងារអគ្គនាយកដ្ឋានដឹក-
ជញ្ជនូផ្លវូគោកនងិកែមុការងារ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ បាន

សមែួលនីតិវិធីមួយចំនួន នែ
បែកាសខាងលើនែះផងដែរ។
លោកថ្លែងថា៖«តាមរយៈ

បែកាសនែះបងប្អនូបែជាពល-
រដ្ឋអាចដក់ពាកែយស្នើសុំតាម-
រយៈបែពន័្ធនែះតែម្ដង។អ្វីដែល
សំខាន់នោះគឺយើងធ្វើការផ្ទែរ
កម្មសិទ្ធិយានយន្តនែះ ឱែយនៅ
កន្លែងតែមួយទាំងការបង់ពន្ធ
បែថាប់តែនងិផ្ដល់សែវាផែសែង
ទៀតដោយមិនចំាបាច់រំខានពែល
វែលាចែើនដល់បែជាពលរដ្ឋ
ដូចពីមុនដែលតែូវមកកែសួង
សាធារណការរៀបចំឯកសារ
ហើយបានទៅបង់ពន្ធបែថាប់តែ
នៅកន្លែងពន្ធដររួចទើបតែឡប់

មកកែសួងសាធារណការធ្វើ
ការផ្ទែរកម្មសិទ្ធិយានយន្តម្ដង-
ទៀតនោះទែ»។
លោកហ៊ាងសុទា្ធាយុត្តិអ្នក-

នាំពាកែយកែសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជនូថ្លែងថាបែកាស
នែះកែសងួទាងំ២បានសមែលួ
ដល់បែជាពលរដ្ឋក្នងុការដក់-
ពាកែយផ្ទែរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត
បង់សែវានិងបង់ពន្ធបែថាប់-
តែក្នងុពែលតែមយួនៅទីតាងំ
ផ្តល់សែវាតែមួយរួមគ្នានៅកែ-
សួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ដើមែបីកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មគុសា្មាញ
នងិកាត់បន្ថយពែលវែលារបស់
បែជាពលរដ្ឋ។លោកថ្លែងថា៖

«បែកាសរួមនែះនឹងស្នើគោល-
ការណ៍ដក់ឱែយអនុវត្តនៅទីតាំង
ផ្តល់សែវារមួតែមយួដចូជាការ
បង់បែក់សែវានិងពន្ធបែថាប់-
តែរមួគ្នាក្នងុវកិ្កយបតែតែមយួ
សមែួលដល់បែជាពលរដ្ឋឲែយ
មានភាពងាយសែលួកាត់បន្ថយ
នីតិវិធីស្មគុសា្មាញចំណែញពែល-
វែលានិងធានាលុបបំបាត់ការ
ចំណាយកែផ្លូវការ។នីតិវិធី
នែការផ្ទែរកម្មសទិ្ធិថ្មីនែះពលរដ្ឋ
នងឹតែវូចណំាយពែលតែ១ថ្ងែ
បែសនិបើមនិមានការប្តរូសា្លាក-
លែខនិងរយៈពែល២ទៅ៣ថ្ងែ
បែសិនបើមានការប្តូរសា្លាក-
លែខ»៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលខែត្តកែចែះ
អះអាងកាលពីមែសិលមិញថា
បញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងខែត្តនែះ
មានការស្ងប់សា្ងាត់នងិមានភាព
បែសើរដោយសារតែខែត្តបាន
អនុវត្ដបទបញ្ជាលែខ០១របស់
រដ្ឋាភបិាលក្នងុការធ្វើបែទានកម្ម
ដធី្លីនងិផ្ដល់ដីសមែបទានសង្គម-
កិច្ចដល់ពលរដ្ឋបានទាន់ពែល
ខណៈគិតចាប់ពីឆា្នាំមុនមកទល់
ពាក់កណា្ដាលឆា្នាំនែះខែត្ដបាន
ទទលួសណំុំរឿងវវិាទដធី្លី១៤៨
ករណីតែដោះសែយបាន៨៣
ករណីហើយ។
លោកវា៉ាថនអភិបាលខែត្ដ-

កែចែះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារ-
ព័ត៌មានស្ដពីី«វឌែឍនភាពនិងទិស-
ដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាល-
ខែត្ដកែចែះ»ដែលរៀបចំដោយ
អង្គភាពអ្នកនាំពាកែយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមនែ្ដី
កាលពីមែសិលមិញថា វិស័យដីធ្លី
និងសំណង់នៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជាមានការរីកចមែើនខា្លាំង។
ដោយឡែកចំពោះខែត្ដកែចែះ

ទីផែសារដីធ្លីនិងការសាងសង់រីក-
ដុះដលគែប់ទីកន្លែងផងដែរ។
លោកបានបន្តថាការងាររដ្ឋ-

បាលដីធ្លី រដ្ឋបាលខែត្ដបាន
សហការជាមួយមនែ្ដីបច្ចែក-
ទែសនែកែសួងរៀបចំដែនដី-
នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោយ
បានចុះបញ្ជីដធី្លីជាលក្ខណៈបែ-
ព័ន្ធនៅក្នុង៤កែុង/សែុក(កែុង-

កែចែះសែកុចិតែបុរីសែកុពែក-
បែសព្វនិងសែុកឆ្លូង)បាន
ចនំនួ១៥៩៨៨បណ្ណក្នងុនោះ
បណ្ណសមែបទានដីសង្គមកិច្ច
ចំនួន២៤៩១បណ្ណ។ចុះបញ្ជី
ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគ-
តិចបាន២សហគមន៍ស្ថិតនៅ
ភូមិសែឈូកឃុំរលួសមាន-
ជ័យនិងភូមិត្នាតឃុំសែជិះ

សែុកសំបូរ។
លោកបានបន្តថាចពំោះការ-

ងារដោះសែយទនំាស់ដីធ្លីខែត្ត
បានទទួលពាកែយបណ្ដឹងសរុប
១៤៨ករណីក្នងុនោះបានដោះ-
សែយបញ្ចប់ចំនួន៨៣ករណី
និងកំពុងដោះសែយមួយចំនួន។
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានពលរដ្ឋសុំ
ដកពាកែយបណ្ដឹងទៅវិញចំនួន៨

ករណីនិងបានរកែសាទុកដោះសែយ
តាមផ្លូវតុលាការចំនួន៩ករណី
បនា្ទាប់ពីសុើបអង្កែតទៅខសុនងឹ
សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខែត្ដ។
លោកកៅមា៉ាឌឡីែនបែធាន-

មន្ទីរ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយ-
កម្មសណំង់នងិសរុិយោដីខែត្ដ
កែចែះថ្លែងក្នងុសន្នសិីទនែះដែរ
ថាចាប់ពីឆា្នាំ២០១៩រហតូដល់
ពាក់កណា្ដាលឆា្នាំនែះ រដ្ឋបាល
ខែត្ដបានបែងចែកដីសមែបទាន
សង្គមកចិ្ចដល់ពលរដ្ឋបានចនំនួ
៣០៣៤គែួសារនិងផ្ដល់ដី-
សមែបទានសង្គមកិច្ចដល់អតីត
កងកមា្លាងំបែដប់អាវុធនិងគែសួារ
ចូលនិវត្ដន៍បាន៣៦២គែួសារ។
លោកថ្លែងថា៖«ការងារបែង-

ចែកដនីែះគឺធ្វើទៅតាមបទបញ្ជា
លែខ០១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នែះបានធ្វើឱែយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី
នៅក្នុងខែត្ដកែចែះ មានភាព-
បែសើរឡើងមានភាពស្ងប់សា្ងាត់
ល្អរហូតដល់បច្ចុបែបន្ននែះ»។
លោកបន្តថាការងារបែងចែកដី
សមែបទានសង្គមកិច្ចដើមែបីធ្វើឱែយ
ចំមុខសញ្ញាបែងចែកជូនពល-
រដ្ឋកែីកែដែលមានការខ្វះខាតដី

គ្មានដីសមែប់សង់លំនៅឋាន
និងធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈគែួ-
សារពិតបែកដមែន។
បើតាមលោកកៅមា៉ាឌីឡែន

ខែត្ដកែចែះបានចាប់ផ្ដើមបែង-
ចែកដីសមែបទានសង្គមកិច្ចតាំង
ពីឆា្នាំ២០១០ រហូតមកដល់
បច្ចុបែបន្ននែះសរុបបាន១២-
០០០គែសួារ។ចំពោះដីបែទាន-
កម្ម(ដដីែលរាជរដ្ឋាភបិាលបាន
ឃើញពលរដ្ឋបែើបែស់ដីជាក់-
ស្ដែងហើយអាជា្ញាធរបានចុះទៅ
ពិនិតែយឃើញការបែើបែស់ដី
នោះមែនក៏បានអនុវត្ដតាមបទ-
បញ្ជាលែខ០១របស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលវាស់វែងនិងចែញបណ្ណ-
កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពលរដ្ឋតែម្ដង។
លោកបានបន្ថែមថាចំពោះ

ការធ្វើបែទានកម្មដីដល់ពលរដ្ឋ
គិតចាប់ពីឆា្នាំ២០១២មក រដ្ឋ-
បាលខែត្ដបានបែងចែកជូនដល់
ពលរដ្ឋបានចំនួន២៨០០០
គែួសារស្មើនឹង២៨០០០កែបាល-
ដី។ប៉ុន្តែបើគិតជាកែបាលដីដែល
រាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីសាធា-
រណៈរបស់រដ្ឋគឺស្មើនឹងជិត១៣
មុឺនហិកតា៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពុធទី១ែខកក្កដឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកវ៉ាថន(កំពុងថ្លេង)និងមន្តេកី្នងុសន្នសីិទកាសេតកាលពីមេសិលមិញ។រូបថតហែងជីវ័ន

មន្ត្រខី្រត្តក្រច្រះថា វិវាទដីមានការស្ងប់ស្ងាត់ ដោយសរដោះស្រយទាន់ព្រល

ក្រសួង ២ ...

កិច្ចបេជំុកេមុមន្តេកីេសួងសាធារណការនិងមន្តេីអគ្គនាយកដា្ឋានពន្ធដារពីថ្ងេ២៩មិថុនា។រូបថតកែសួងសាធារណការ



លោកសុខទូចក្នងុសន្នសីិទកាសែតពីមែសិលមិញ។រូបថត រាជ បណ្ឌិត ្យសភាកម្ពុជា 

ថ្ង្ពុធ ទី១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងស្ថាប័នត្រវូបានស្នើ...
តពីទំព័រ២... យើង ឈប់ឲ្យ 

មាន បញ្ហា ន្ះ តទៅ ទៀត»។
លោក  ហ៊ាន សុខុម ប្ធាន 

ក្មុ ប្កឹស្ា ជាត ិភាសាខ្មរ្  ថ្លង្ 
ថា ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ ភាសាខ្ម្រ 
អាច ប្ជុំ បាន ត្ មួយ   ព្ល 
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ សបា្ដាហ៍   ដើ ម្បី 
ពិនិត្យ និង សម្ច លើ ពាក្យ ថ្មី 
ហើ យ ជា ទូទៅ កិច្ច ប្ជំុ ន្ះ  អា ច 
សម្ចការ ព្ម ព្ៀង លើ ពា ក្យ 
ថ្មី ពី ១ ទៅ ដល់ ១០ អាស្័យ 
លើ ភាព ស្មុគ សា្មាញ ន្ ពាក្យ-    
និ ង ការ ជជ្ក គ្នា។ 

លោក ថ្លង្ បន្ត ថា ក្សួង សា្ថា - 
ប័ន រដ្ឋ និង ឯក ជ ន  អាច ដាក ់ស្នើ 
សុ ំ  ឲយ្ ក្មុ ប្កឹស្ា ជាត ិភាសា ខ្មរ្ 
ជួយ ក្នុងការ បង្កើត ពាក្យ ថ្មមុីន 
នឹង ប្ើ ប្ ស់។ ប៉ុន្ត្ បច្ចុប្បន្ន 
ន្ះ ការ ស្នើ សុ ំបប្ ន្ះ  មាន ត ្

សា្ថាប័ន ខ្លះ បុ៉ណ្ណោះ  ដ្ល បាន 
ធ្វើ ប្ប ន្ះ ។ លោក ថា កុ្ម- 
បឹ្ក្សា  ជាតិ ភាសា    ខ្មរ្បាន បោះ- 
ពុម្ពផ្សាយ ពាក្យ ថ្មី ជាង៣ពាន់ 
ពាក្យ រួច ហើយ បុ៉ន្ត ្មាន ជាង ៤ 
ពាន់ ពាក្យ ទៀត  ដ្ល មិន ទាន់ 
ត្វូ បាន សកិស្ា អនមុត័។ ពាកយ្- 
ថ្ម ីទាងំ អស ់ នងឹ តូ្វ ដាក់ បញ្ចលូ 
ក្នងុ ទិន្នន័យ តា ម អន ឡា ញចាប ់
ពីឆ្នាំ២០២  ១។

បើ តាម រាជបណ្ឌិត្យ សភា - 
កម្ពុជា ក្ុម ប្ឹក្សា ជាតិ ភាសា 
ខ្ម្រ  បាន បោះ ពុម្ពផ្សាយ ព្ឹត្តិ - 
បត្ ចំនួន១១ ល្ខ សទា្ទានុ - 
ក ្ម បច្ចក្ សព្ទ ចនំនួ  ១១ ទៅ 
តាម ប្ភ្ទ ន្ មុខ វិទ្យា ផ្ស្ងៗ ។ 
ក្មុ ប្កឹស្ា ជាត ិក ៏បាន បោះ ពមុ្ព 
សៀវភៅ គោល ជា ច្ើន ទៀត 
ផង ដ្រ ៕

រីសុចាន់

ភ្នំពែញៈអាជា្ញាធរ ខណ្ឌ ព្ក ព្នា  
រា ជធាន ីភ្នពំញ្  បាន  បដ ិសធ្ របាយ- 
ការណ៍រ បស់ អង្គ ការ សមា គម ធាង ត្នាត 
ដល្ អះ អាង ព ីការរក ឃើញ ក្នងុ រយៈ- 
ព្ ល ៣ខ្ ចុង ក្យ ន្ះ ថា  នៅ ត្ 
បន្ដ មាន ការប ណ្ត្ ញច្ ញ គ្ួសារ 
ពលរដ្ឋ ក្កី ្  ទោះ ប ីពកួ គត ់ជបួ បញ្ហា 
ផ្ន្ក ស្ដ្ឋ កិ ច្ចក្នុ ងអំ ឡុង ព្ល ន្ ការ- 
រាត ត្បាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក៏ ដោយ ។

យោង តាម សច្ក្ត ីថ្លង្ ការណ ៍របស ់
អង្គ ការ សមា គម ធាង ត្នាត ដ្ល ភ្នំ- 
ព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បានពី ថ្ង្ទី ២៩  ខ្ 
មិថុនា បញ្ជាក់ ថា៖«គួ្សារ ពលរដ្ឋ កី្ក្ 
ជា ច្ើន នៅត្ បន្ត មាន ការ បណ្ត្ញ- 
ចញ្  បើទោះ ជា ពកួគ ្ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន- 
ភាព លំបាក ផ្ន្ក ស្ដ្ឋ កិច្ច និង ស្ថិត- 
ក្នងុ ភាព ងាយ រងគ្ះ បផំតុ ដ្ល បង្ក 
ឡើង ដោយ ការរីក រាល ដាល ន្ ជំងឺ កូ- 
វីដ ១៩  ខ្លាំង យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ» ។ 

កាល ព ីខម្ថិនុា  អង្គ ការ សមា គមធាង- 
ត្នាត បានផ្សាយ របាយ ការណ៍ ស្វ ជ្វ 
មួយ ស្តីពី ការ បណ្ត្ញ ច្ញ និង ការ តាំង  
លំ នៅ ថ្មី ដ្ល មាន កម្ស់៥ ៦ ទំ ព័រ ។

ស្ចក្ត ីថ្លង្ ការណ៍ បញ្ជា ក់ថា របាយ- 
ការណ៍ ន្ះ ធ្វើការ ពិនិត្យ ទៅលើ ដំណើរ- 
ការ ន្ ការ បណ្ត្ញ ច្ញ  និង ការ តាំង 

លំនៅ ថ្មី ចន្លាះ ពី ឆ្នាំ១៩៨២ ដល់ ឆ្នាំ 
២០១៩  នៅ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នព្ំញ ដោយ 
ផ្អ្ក  លើ គោល ការណ៍ សិទ្ធិ មនុស្ស។

ចពំោះ ដណំើ រការ បណ្តញ្ ចញ្ ភាគ 
ច្ើន មនិ សប្ តាម គោល ការណ ៍ណ-្ 
នំា  និង បទ ដា្ឋាន សិទ្ធ ិមនុ ស្ស របស់ អង្គ- 
ការ សហ បជ្ា ជាត ិទ។្មាន ករណ ីជា 
ច្ើន អាជា្ញាធ រពំុ បាន ជូន ដំណឹង ឱ្យ សម- 
ហ្តុ ផល ដល់សហ គមន៍ មុន ព្ល 
បណ្ត្ញ ច្ញ ឡើយ។  ន្ះ បើ យោង 

តាម ស្ច ក្តី ថ្ល្ង ការណ៍ ដដ្ល ។
ស្ចក្តី ថ្ល្ង ការណ៍ ន្ះ បន្តថា ការ- 

បណ្តញ្ ចញ្ ព ្ល មាន ជងំ ឺក ូវដី១៩ 
 ន្ះ  គឺ វាកំពុង ត្ បងា្ហាញ ឱ្យ ឃើញ ថា 
រាជ រដា្ឋាភិ បាល កំពុង បន្ត បណ្តញ្គួ្សារ  
ក្ីក្ ជាច្ើន ដ្ល ផ្ទុយ នឹង បទ ដា្ឋាន- 
សទិ្ធ ិមនសុស្  នងិ ផ្ទយុ ពកីារ ស្នើ សុ ំរបស ់
ពលរដ្ឋ ក្ីក្ នៅ ទីក្ុង និង  ជន បទ ។

បើតាម សច្  ក្ត ីថ្លង្ ការ ណ ៍នៅ ថ្ងទ្ ី
២០  មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០  អាជា្ញាធរ បាន 

យក គ្ឿងចក្ ឈូសឆយ លំនៅ- 
ឋាន ពលរដ្ឋ នៅ សហ គមន៍ បឹង ឈូក- 
(អ្)។ទោះ បីពលរដ្ឋខិតខំ ស្វ្ងរក 
ការ ពិគ្ះ យោ បល់ ក៏ដោយ  ក៏មាន១៣  
គ្ួ សារ ពុំមាន ការ ពិ គ្ះ យោ បល់  
ជា មួយ អាជា្ញា ធរ មុន ព្ល គ្ឿង ចក្ 
មក ដល់ សហ គម ន៍ ឡើយ ។

ស្ចក្ត ីថ្លង្ ការ ណ៍ ដដ្ល បន្ត ថា នៅ 
ថ្ង្ទី ១១   មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០  ពលរដ្ឋ 
ប្មាណ ១០០ គួ្សារ តូ្វបាន បណ្តញ្- 
ច ្ញ ដោយ បង្ខ ំព ីទ ីជមក្ របស ់ពកួគ ្
នៅ កណា្តាល បឹង តា មោក  ដោយ មន្ត្ី 
នគរ បាល  និង អាជា្ញា ធរ ខណ្ឌ ព្ក ព្នា។ 
រីឯ នៅ ថ្ង្ទី២៤ ខ្ម្សា  ឆ្នាំ២០២០ 
អាជា្ញាធរ បាន យក គ្ឿង ចក្ ទៅ កន្លង្ 
១ នៅមាត ់បងឹ សរំោង ដល្ មាន ពល- 
រដ្ឋ ១៨ គួ្សារ  ដ្ល ពួក គ្  ថា បាន កាន់ 
កាប់ ដី នះតាំ ងពី ឆ្នាំ ១៩៧៩ មក ។

យ៉ាង ណា ក្ដ ីលោក សុខ  សម្ប ត្ត ិអភិ- 
បាលខ ណ្ឌ ព្ក ព្នា បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្ទី ២ ៩ មិថុនា ថា បឹង 
សំរោង គឺមាន អនុ កឹ្ត្យ តំាងពី ឆ្នា ំ២០០៨  
ហើយ ឥឡូវ   សា លា រាជ ធានី ភ្នំព្ញ 
បាន ធ្វើ ការងារ ន្ះ ជាមួ យ មន្ទីរ ពាក់- 
ព័ន្ធ ជាពិ ស្ស ខណ្ឌ ព្ក ព្នា  ក្នងុ ការ- 
រក្សា បឹង ន្ះ ឡើង វិញ  ដោយ កាយ ផ្លវូ 
ថ្មើរ ជើង គឺ ក្វាត់ បឹង ដ្ល មា ន ទំហំ 
ជាង  ៣០០ ហិកតា។

លោក ថា៖ «ត្ ឥឡូវបាន ៨០ភាគរយ 
 ហើយ។ អត់ មាន បណ្តញ្ច្ញ ទ្។ 
ខ្ទម អី នៅ ខង ក្នងុ ដ្ល កន្លង ទៅ ធា្លាប ់ខ្ច ី
[ បងឹ]រដ្ឋ អ ីន្ះ គ ្ទទូាត ់ជាមយួ សណំង 
ត្ី ជា មួយ អីហ្នឹ ង។ ត្ី ចិញ្ចមឹ ហ្នងឹ មាន 
បុ៉នា្មាន ក្បាល  តម្ល ្បុ៉នា្មាន គ្ ទូទាត់អស-់ 
ហើយ ហ្នងឹ បាន ជិត ៩០ ភាគ រយហើយ ។ 
មាន បណ្ត្ញនរណា  ច្ញ»។ 

លោក សឿង  សារ៉ន  នាយក ប្តិប ត្ត ិ
ន្ អង្គការ សមា  គម ធាង ត្នាត បាន អះ- 
អាង ក្នុង ស្ច ក្តី ថ្ល្ង ការណ៍ ថា  មាន 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ក្កី ្មយួ ចនំនួ  ក ៏កពំងុ  
រង នូវ ផល វិបាក ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ១៩។ 
ពួកគ ត់ ជា ច្ើន បាន បាត់ បង់ ការងា រ 
និង ប្ក់ ចំណូល ។ 

លោក បានបញ្ជាក់ ថា៖«អង្គ ការ សមា- 
គម ធាង ត្នាត អំពាវ នាវ ដល់ រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល សូម ម្តា្តា គិត គូរ ជួយ ស្ច ស្ង់  
និង បញ្ឈប់ការ បណ្ត្ញ ច្ញ គ្ប់ រូប- 
ភាព រហូត ជំងឺ កូ វីដ១៩ចប់ ទំាង សុ្ង  
និង ផល ប៉ះ ពាល់ ដល្ បង្ក មកព ីការរកី- 
រាល ដាល ន្ ជំងឺ ន្ះ  ត្ូវ បាន ចូល រួម 
ដោះស្យ។បនា្ទាប់ ពី ការរីក រាល ដាល 
ន្ ជំងឺ រាត ត្បាត ន្ះ បាន បញ្ចប់  យើង 
ស្នើ សំុឱ្យរាជ រដា្ឋា ភិបា ល គោរព សិទ្ធិ- 
មនុស្ស របស់ ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លួន និង 
ផ្តល់ ការ ប្ឹក្សាយោ បល់ មុន ព្ល 
បណ្ត្ញ ច្ញ កើត ឡើង» ៕

អាជ្ញាធរបដិស្រធរបាយការណ៍សមាគមធាងត្នោតពីករណីបណ្ដ្រញពលរដ្ឋ

សកម្មភាពឈូសឆាយនៅបឹងសំរោងកាលពីខែមែសា។រូបថត William Guang



តពីទំព័រ១...ភាពក្នុងការ
ផ្តល់សេវាសមេប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់បេក់លោកបានចេញ
បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់
អាជ្ញាធរមលូដ្ឋានគេប់លំដប-់
ថ្នាក់ពិសេសចំពោះអ្នកអន៉វត្ត
ផ្ទាល់នៅតាមឃ៉ំសង្កាត់ទាំង-
អស់គឺតេវូផ្តោតការយកចតិ្តទក៉-
ដក់បំពេញការងរនេះឲេយបាន
តេឹមតេូវនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផ៉ត។
លោកហ៊៉នសេនថ្លេងថ៖

«ខ្ញុំនងឹចាត់វធិានការក្តោហើយ
នឹងមិនមនការលើកលេង
ឡើយ បេសិនបើរកឃើញថ
នៅក្នងុភមូិនងិឃ៉ំសង្កាត់មយួ
ណាមនករណីមិនបេកេតីនេះ
កើតមនឡើង។ (អាជ្ញាធរ
មូលដ្ឋាន) គឺតេូវចៀសវាង
ដច់ខតនូវការឃ៉បឃិតគ្នា
ដក់បញ្ចលូសាច់ញាតបិងប្អនូ
កូនក្មួយខ្លួនឯងដេលមិនមេន
ជគេួសារកេីកេនឹងងយរង-
គេះពិតបេកដដើមេបីទទួល
បាននូវបេក់ឧបត្ថម្ភនេះ»។
លោកហ៊ន៉សេនបន្តថការ-

ងរនេះគឺតេូវពឹងផ្អេកស្ទើរតេ
ទាងំសេង៉លើអាជ្ញាធរមលូដ្ឋាន
គឺមេភូមិ និងកេ៉មបេឹកេសាឃ៉ំ-

សង្កាត់ ដេលតេូវតេធ្វើឱេយបាន
ចេបាស់លាស់និងហ្មត់ចត់បំផ៉ត។
កាលពីថ្ងេទី២៤ ខេមិថ៉នា

លោកហ៊ន៉សេនបានបេកាស
ដក់ឱេយបេើជផ្លូវការនូវកម្មវិធី
ផ្តល់សាច់បេក់ដល់បេជពល-
រដ្ឋដេលមនជីវភាពកេីកេ
និងងយរងគេះដោយសារ
ផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ១៩។
លោក ណុប កនណាវ៉ឌេឍ

អ្នកនាំពាកេយកេសួងផេនការ
មិនអាចទាក់ទងសំ៉អតា្ថាធបិេបាយ
បានទេកាលពីថ្ងេអង្គារ។យោង
តាមហ្វេសប៊៉កលោកហ៊៉ន
សេនកាលពីថ្ងេទី២៤ខេ
មិថ៉នាបានឱេយដឹងថបច្ចុបេបន្ន
គេសួារដេលមនបណ្ណសមធម៌
ទំាងកេ១និងកេ២មនបេមណ
ជង៥៦ម៉ឺនគេួសារ ដេល
រាជរដ្ឋាភិបាលតេូវចំណាយ
ថវិកាបេមណ ២៥ លាន
ដ៉លា្លារក្នុង១ខេៗសមេប់បើក
ផ្តល់ជូនពួកគត់។
លោកឡាំស៉ជតិនាយក-

បេតិបត្តិវទិេយាសា្ថានតស៊ូមតិនងិ
គោលនយោបាយបានបេប់
ភ្នំពេញប៉៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេអង្គារថ
នីតិវិធីក្នុងការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព

អ្នកកេីកេគឺមិនបេកាន់និនា្នាការ
នយោបាយ ឬនិនា្នាការសាច់-
ញាតិនោះទេ។បេសិនបើ
ការងរនេះអន៉វត្តតាមបច្ចេក-
ទេសពិតបេកដអ្នកកេីកេពិត-
បេកដនឹងទទួលបានការគំ-
ទេថវិកា។ ការបញ្ជាក់បន្ថេម
របស់លោក ហ៊៉ន សេន គឺជ
រឿងដេលល្អដេលបញ្ជាក់ពី
ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្នាក់ជតិដើមេបីឱេយមន្តេីធ្វើការ-
កំណត់អ្នកកេីកេឱេយបានពិត-
បេកដនិងទទួលបានការឧប-
ត្ថម្ភសាច់បេក់ដើមេបីចៀសវាង
ការរិះគន់នៅថ្ងេកេយ។
លោកសជ៉តិបានថ្លេងថ៖

«ការជយួថវកិាដល់បេជជនវា
អាចនងឹទទលួផលវបិាកអវជិ្ជ-
មននៅថ្ងេកេយបេសិនបើ
ការជយួហ្នងឹវាអត់បានទៅដល់
ដេអ្នកកេីកេពិតបេកដហើយ
អ្នកដេលកេកីេពតិបេកដចង៉-
កេយគត់អត់បានទទួល
គត់អាចតវា៉ា ឬត្អូញត្អេរ»។
«យើងធ្វើឱេយបានតេឹមតេូវតាម
នីតិវិធីហើយឱេយបានបេជពលរដ្ឋ
[កេីកេ]ទំាងអស់គ្នាចេបាស់លាស់
ហើយមនតម្លាភាព ហើយ
មនការចូលរួមពីបេជជននៅ
មូលដ្ឋានមនបញ្ជីឈ្មោះអាច
ផេសាយជសាធារណៈ»៕
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តពីទំព័រ១...លោកសេី Li
AilanបេធានWHOបេចំាកម្ពុជ
និយយថ៖«ក្នុងកំឡុងពេល
មនរោគរាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩
គឺវាមនសារៈសំខន់ជងពេល
ណាៗទាំងអស់ដើមេបីបន្តផ្ដល់
សេវាចាក់ថ្នាំបង្ការតាមទម្លាប់
ដើមេបីការពារក៉មរនិងសហ-
គមន៍។បើមនិដចូ្នេះទេហានភិយ័
នេការផ្ទះុជំងឺដេលអាចបង្ការបាន
ដោយវា៉ាក់សំាងនេះអាចនឹង
កើនឡើងបន្តទៀតហើយជ-
ពិសេសគឺហានិភ័យនេការផ្ទុះ
ឡើងជំងឺកញ្ជេឹលដេលមិនអាច
គេប់គេងបាន»។
ទោះជយ៉ាងណាWHOបញ្ជាក់

ថថ្វីដេបិតមនការកើតមនជំងឺ
កូវីដ១៩ប៉៉ន្តេពលរដ្ឋកម្ពុជ
ភាគចេើននៅតេទៅទទលួសេវា
ចាក់វា៉ាក់សំាងការពារជំងឺកញ្ជេឹល
នៅតាមមណ្ឌលស៉ខភាពនិង
មន្ទីរពេទេយទៅតាមទម្លាប់របស់
ពួកគេដេលតេងតេធ្វើនាពេល-
កន្លងមក។
ជមួយគ្នានោះកេ៉មការងរ

ផេសព្វផេសាយមកពីកម្មវិធីជតិ
ផ្ដល់ថ្នាំបង្ការ(NIP)អង្គការ
ស៉ខភាពពិភពលោកអង្គការយូ-
នីសេហ្វនិងដេគូពាក់ព័ន្ធផេសេង

ទៀតបានច៉ះទៅដល់សហគមន៍
ដេលមនហានភិយ័ខ្ពស់ដចូជ
សហគមន៍ខ្មេរអ៊ិសា្លាមនិងវៀត-
ណាមដេលភាគចេើនរស់នៅ
លើទូកដើមេបីផ្ដល់វា៉ាក់សាំងទៅ
ដល់ក៉មរខណៈពកួគេមនការ-
ពិបាកទៅទទួលវា៉ាក់សំាងនៅតាម
មណ្ឌលស៉ខភាពនិងមន្ទរីពេទេយ។
WHOបញ្ជាក់ថកេពីការ

ច៉ះផ្ដល់វា៉ាក់សំាងបង្ការជំងឺកញ្ជេឹល
កេម៉ការងរកប៏ានធ្វើការណេនាំ
ទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នងុសហគមន៍
ទាំងនោះឱេយយល់ដឹងអំពីវិធី
បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ហើយបនា្ទាប់ពី
មនកិច្ចបេងឹបេងដើមេបីឆ្លើយតប
ទៅនឹងជំងឺកញ្ជេលឹគឺកេម៉ការងរ
ទទួលបានជោគជ័យដោយចាប់-
ផ្ដើមគេប់គេងបាននូវការផ្ទះុឡើង
នេជំងឺកញ្ជេឹលដោយសារនៅ
ក្នុងខេឧសភាមនករណីជំងឺ
កញ្ជេលឹ២-៣ករណីប៉ណ៉្ណោះតេវូ
បានរាយការណ៍។
លោកឱកវិជិតបេធានកម្មវិធី

ជតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការនេកេសួង
ស៉ខភិបាលបានបដិសេធធ្វើ
អតា្ថាធិបេបាយដោយថ្លេងថលោក
មិនមនសិទ្ធិក្នងុការផ្ដល់ព័ត៌មន
ទេហើយបានជំរ៉ញឱេយទៅសួរ
លោកសេីឱវណ្ណឌីននងិលោក

លីសូវា៉ាន់ដេលជអ្នកនាំពាកេយ
កេសួងស៉ខភិបាលវិញប៉៉ន្តេ
មន្តេីទាងំ២របូព៉ទំាន់បានឆ្លើយ-
តបសំណួរតាមបេព័ន្ធតេឡេ-
កេមនៅឡើយគិតមកដល់តេមឹ
ម៉ាងបោះព៉ម្ពផេសាយកាសេត
កាលពីយប់មិញ។
ជងំឺកញ្ជេលឹតេវូបានគេដងឹថ

គឺបណា្តាលមកពីវីរ៉សមួយបេភេទ
នៅក្នុងគេួសារនេវីរ៉សpara-
myxovirusហើយវាឆ្លងតាម
រយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងតាម-
រយៈខេយល់។ វីរ៉សនេះឆ្លងតាម
ផ្លូវដង្ហើមបនា្ទាប់មករាលដល
ពាសពេញរាងកាយហើយវាមនិ
តេវូបានគេរកឃើញនៅលើសត្វ
នោះទេ។ កម្ពុជបានទទួល
ចំណាត់ថ្នាក់ជបេទេសបានល៉ប-
បំបាត់ជំងឺកញ្ជេលឹទំាងសេ៉ងកាល
ពីឆ្នាំ២០១៥ប៉៉ន្តេបេទេសនេះ
មិនទាន់មនបេពន័្ធការពារដើមេបី
ក៉ំឱេយមនការងើបឡើងវិញនេ
ជំងឺកញ្ជេលឹសកលនៅឡើយទេ។
WHOបញ្ជាក់ថអ្នកសា្លាប់ដោយ-
សារជំងឺកញ្ជេឹលគឺភាគចេើន
បំផ៉តជក៉មរអាយ៉កេម៥ឆ្នាំ
ខណៈគិតពីឆ្នាំ២០០០ដល់ឆ្នាំ
២០១៨វា៉ាក់សាំងការពារជំងឺ
កញ្ជេលឹបានជយួសង្គេះអាយ៉
ជីវិតមនស៉េសជង២៣លាននាក់
នៅទូទាំងពិភពលោក៕

WHO ៈ ជំងឺ កញ្ជ្រលឹ ... នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីព្រមាន...



ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

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

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

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

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

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគន�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

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

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

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

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

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

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ ធា នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  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�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃសួង ទៃសចរណ៍  និង រដ្ឋ បា ល 
រាជ ធានី ភ្នពំៃញបានរក ឃើញ មូល ដា្ឋាន អា ជីវ -  
កម្ម ទៃសចរណ ៍ចនំនួ ៣៣ នៅ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ ដៃល បាន អនុវត្ត  យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន 
ទៅ តាម វធិាន សវុត្ថភិាព ទៃសចរណ ៍នងិ 
កៃម បៃតិបត្ត ិ បន្ទាប់ ពី កៃសួង ទៃស ចរ ណ៍ 
បាន បៃកាស ឲៃយ អាជីវកម្ម ទៃសចរណ៍ ន ន  
អនុវត្ត តាម ដើមៃបី ជួយ ឲៃយ  អា ជីវកម្ម  និង 
សៃវាកម្ម ទៃសចរណ ៍ងើប ឡើង វញិ នងិ 
ការពារ ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩។

ការរក ឃើញ មូល ដា្ឋាន  ទាំង៣៣នៃះ  
តៃវូ បាន បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  នៅ រដ្ឋបា ល  
រា ជ ធាន ីភ្នពំៃញ  ក្នងុ ពៃល កៃសងួ ទៃស- 
ច រណ៍  បើក កិច្ច បៃជំុ តៃតួ ពិនិតៃយការ អនុវ ត្ត 
បទដា្ឋាន គតិយុត្ត ដាក់ ឱៃយ អនុវត្ត វិធាន សុវ ត្ថ-ិ
ភាព ទៃសចរណ៍ ជំហាន ទី១  សមៃប់ 

ដំណាក់ កាល វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ១៩ និង ផៃន- 
ការ អនវុត្ត បន្ត កៃម អធបិតភីាពលោក  
ថោង ខុន រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួងទៃសចរណ៍ និ ង 
លោក ឃួង សៃង អភិបាល រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃ ញ។ នៃះ បើ តាម ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ របស ់
កៃសួង ទៃសចរណ៍។

កៃសួង ទៃសចរណ៍ បញ្ជាក់ ថា មូល ដា្ឋា ន  
អាជីវកម្ម ទៃសចរណ៍ ទាំង  ៣៣ ដៃល 
បាន បណ្ណ សរសើរ ព ីកៃសងួ ទៃសចរណ ៍
ដោយ សារ បៃតបិត្ត ិតៃមឹ តៃវូ តាម វធិាន- 
សុវ ត្ថភិាព ទៃសចរណ៍នោះ រួមមាន សៃវា   - 
កម្ម សា្នាក់ នៅ ទៃសចរណ៍ ចំនួន១៤ ទីតំា ង 
ដៃល មាន សណា្ឋាគារ និង អាផាត មិនសៃវា  -  
កម្ម ភោជន ីយដា្ឋាន ចនំនួ១១ទតីាងំ នងិ  
សៃវាកម្ម ដឹក ជញ្ជូន ទៃសចរណ៍ ផ្លូវ ទឹក  
(កាណូត)ចំនួន ៩អាជីវកម្ម។ 

លោក ថោង ខុន និង  លោក ឃួង សៃ  ង 
បាន កោត សរសើរ ដល់ មូលដា្ឋាន អាជីវ ក ម្ម  
ទាំង ៣៣ នៃះ   ដៃល បាន កៃ  បៃ ទមា្លាប់ 
អាជវីកម្ម របស ់ខ្លនួ បាន ល្អ តៃមឹ តៃវូសៃ ប  
តាម វិធាន សុវត្ថិភាព ទៃសចរណ៍។

លោក រដ្ឋ មន្តៃី ទៃសចរណ៍ បាន ស្នើ ឲៃយ 
អាជីវកម្ម ទៃស ចរណ៍ និង អាជ្ញាធរ បន្ត កា រ - 
 អនុវត្ត វិធាន សុវត្ថិភាព ទៃសចរណ៍ នៃះ 
នៅ  តាម ទីតំាង ទៃស ចរណ៍ ផៃសៃងៗ ទៀត ។

លោកតុប សុភ័គ អ្នក នំ ពាកៃយ កៃសួ ង 
ទៃសចរណ ៍បានថ្លៃង  នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៩  មថិនុ 

ថា រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះកៃសងួ ទើប- 
តៃ បាន វាយតម្លៃ លើ  ការ អនុវត្ត  វិធាន- 
សវុត្ថភិាព ទៃសចរណ ៍នងិ កៃម បៃតបិត្ត-ិ 
ទៃសចរណ៍ នៅ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ខណៈ នៅ  
តាម ខៃត្ត ដៃល ជគោល ដៅ ទៃស ចរ ណ ៍
ផៃសៃង ទៀតនឹង ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ជ បន្ត បន្ទា ប់ 
ន ពៃល ខង មុខ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« កៃសួ ង 
នឹង តៃតួ ពិនិ តៃយ ការ អនុវត្ត នូវ វិធាន ដៃល 
កៃសួង  បាន ដាក់ ចៃញទៅ តា ម ខៃត្ត គោល - 
ដៅ  នៅទូទំាង បៃទៃសសំខ ន់ គឺ គោលដៅ 
ធំៗ  របស់ យើ ង គឺ រាជធានី ភ្នពំៃញ ខៃត្ត- 
ពៃះសីហ នុ និង សៀម រាប ដៃ  ល  ជ ខៃត្ត- 
គោល ដៅ ទៃស ចរណ៍ ធំជ ង គៃ » ។ 

លោក ថោង ខុន ថ្លៃងក្នុងកិច្ច បៃជុំ 
នោះ ដៃរ   ថា វិស័យ ទៃសច រណ៍ កម្ពុជ  
ទទលួ រង ឥទ្ធពិល យ៉ាង ខ្លាងំ  ព ីវបិត្ត ិ ជងំ-ឺ 
កូវីដ ១៩ ប៉ុន្តៃ  គិត ចាប់ ពី  ខៃ ឧសភាមក 
កៃសងួ ស ង្កៃត ឃើញ មាន សញ្ញា វជិ្ជមាន 
មួយ ចំនួន ឡើង វិញ។ លោក ថា ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល  ៣សបា្តាហ៍នៃ ខៃ មិថុន  មាន ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ជង ៤៥មឺុន នក់ បាន ធ្វើ  ដណំើរ 
កមៃសាន្ត នៅ ទូទាំង បៃទៃស ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
មាន កំណើន បៃមាណ  ៧,២៤% ធៀប 
នងឹ រយៈ ពៃល៣សបា្តាហ ៍នៃ ខៃ ឧសភា។ 
លោក បន្ត ថា ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ ខៃ  ដើម 
ឆ្នានំៃះ រាជ ធានី  ភ្នពំៃញ   ទទួល  បាន  ភ្ញៀវ- 
 ទៃសចរ អ ន្តរជតិ ចំនួន    ៧៧៥ ៧៥០ 

នក់ ថយ  ចុះ -៤៦,២%បើ បៃៀ ប  ធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គា្នា កាលពី ឆ្នាំ  ២០ ១៩។ 
ការ ធា្លាក់ ចុះ នៃ ចំនួន ភ្ញៀវ  ទៃសចរ នៃះ 
បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ ជចៃើន ដល់ បៃតិ- 
បត្តិករ ទៃសចរណ៍។ លោក ថា គិត តៃឹម  
ថ្ងៃ ទី៨ ខៃ ឧសភា មាន អាជីវកម្ម ទៃស- 
ចរណ៍  បិទ និង ផា្អាក  បណ្ដោះ អាសន្ន សរុប 
ចំនួន  ២ ៩៥៦ទីតំាង និង មានបុគ្គលិក  
បមៃើការងារ ផា្ទាល់សរុប  ៤៥ ៤០៥នក់  
ទូទាំង បៃទៃស។

បើ តាម លោក ថោង ខុន ដដៃល 
គោលដៅ រាជធានី ភ្នពំៃញ  មិន ទទួល រង 
ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ខ្លាងំ  ដូច គោល ដៅ 
ទៃសចរណ៍ ធំៗ ផៃសៃង ទៀត ឡើយ គឺ មាន  
អាជីវកម្ម បាន បិទ និង ផា្អាក បណ្ដោះ អា ស ន្ន  
ដោយ សារ បញ្ហា វិបត្ត ិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ តៃ 
១២៤ទីតំាងស្មើ នឹង បៃមាណ១០, ៤៣ % 
នៃ  ចំនួន សរុប ទូទំាង បៃទៃស។ ការបិទ  
និង ផា្អាក បណ្ដោះ អាសន្ន នៃះ  ប៉ះ ពាល់ 
ការងារ ផា្ទាល់ ក្នងុ វិស័យ ទៃសចរណ៍ សរុ ប 
ចំនួន  ១ ៩៦០នក់ ស្មើ នឹង ៩,៣៣% 
នៃ ចំនួន បុគ្គលិក ក្នងុ វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
សរុប ទូទំាង បៃទៃស។ តួលៃខ នៃះ  មិន 
ទាន់ រាប់ បញ្ចលូ អ្នក បមៃើ សៃវាកម្ម កមៃសា ន្ត  
ទៃសចរណ៍  មនុសៃស ពៃញវ័យ  និង សៃវា ក ម្ម  
សៃប៉ា  និង មា៉ាសៃសា ដៃល តៃវូ បានរាជ រដា្ឋា  ភិ- 
បា ល ផា្អាក  បណ្ដោះ អាសន្ន នោះ ទៃ៕

មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍៣៣បានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជនួតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញៈ  ពៃះ មហាកៃសតៃ  សម្តៃច ពៃះ- 
បរម នថ នរោត្តម សីហមុនី បាន ចៃញ 
ពៃះ រាជកៃឹតៃយ ចុះ ថ្ងៃទី ២៤  ខៃមិថុន ឆ្នាំ    
២០២០ស្ដពីី ការរៀបចំ  និង ការ បៃពៃតឹ្ត ទៅ 
របស់ កៃមុ បៃកឹៃសា អ្នក ចៃបប់ បៃចំា នៅ ទីស្ដ ី- 
ការ គណៈ  រដ្ឋ មន្តៃ ីដោយ មន្តៃ ីបញ្ជា ក់ថា 
ការ ចៃ ញ ពៃះ រាជកៃតឹៃយ នៃះគឺ ដើមៃបី កំណ ត់  
ការងារ របស់ កៃមុបៃកឹៃសា អ្នកចៃបប់  ជ លា យ  - 
លក្ខ ណ៍ អកៃសរ ឱៃយបាន ចៃបស់ ។ 

 នៅក្នងុ ពៃះរាជកៃតឹៃយ នៃះ   គឺ បា ន សមៃ ច 
បង្កើត កៃុមបៃឹកៃសា អ្នកចៃបប់ ជ អង្គភាព 
អម ទីស្ដ ីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីក្នងុការ សមៃ ប  - 
សមៃលួ ការងារ តាក់តៃង និង ក្នងុការ ពិនិ តៃយ 
ផ្ដល់ យោបល់ លើ សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបប់លិ ខិ ត 
បទ ដា្ឋាន គតិយុត្ត ផៃសៃង ទៀត ជូន រដា្ឋាភិបា ល  ។ 

 សា្ថាបន័ នៃះ មាន តនួទ ីជង ១០ ដចូ- 
ជ  សិកៃសា លើ ចៃបប់  និង លិខិត បទដា្ឋាន គតិ - 
យតុ្ត  ដៃល មនិ សមសៃប នងឹ វឌៃឍនភាព- 
សង្គមដើមៃបី លើក យោបល់ ដាក់ឱៃយ រដា្ឋា - 
ភិបាល ធ្វើ វិសោធនកម្មការរៀបចំ សៃច ក្ដ ី- 
ពៃង ចៃបប់  និង លិខិត បទដា្ឋាន គតិយុត្ត  
ដៃល ចាំបាច់ សមៃប់ បមៃើឱៃយ គោល- 
នយោ បាយ របស់ រដា្ឋា ភិ បាល ការ ធ្វើ ទំន ក់  - 
ទំនង ជ មួយអង្គ ការ ជតិ  និង អន្តរ ជតិ  
ដើមៃបី សិកៃសា ធ្វើ កិច្ច សហ បៃតិប ត្ត ិការ ការ ងារ 

ការជួយ ធ្វើ លិខិត ឆ្លើយ បំភ្ល ឺឱៃយ រដា្ឋា ភិបា ល 
ទៅកាន ់រដ្ឋសភា នងិ ការរៀបច ំបៃបបទ 
ជូន នយករដ្ឋមន្តៃ ីដើមៃបី ថា្វាយ ពៃះ មហា - 
កៃស តៃ ឡាយពៃះហស្តលៃខ ឱៃយបៃើ បៃ ស់  
ចៃបប់  ដៃល ទទួលបាន ការអនុម័ត ពី សា្ថា - 
ប័ន នីតិបៃបញ្ញត្តិ ជដើម ។ 

 ចំពោះ ការ បៃពៃឹត្ត ទៅ របស់ សា្ថាប័ន 
កៃមុបៃកឹៃសា អ្នកចៃបប់ នៃះមាន ដូចជ  ការ - 
ចាតច់ៃង ការងារ នងិ ជៃើសរសី មន្តៃ ីមក 

បំពៃញការងារ ជដើម ក្នុងនោះ ដូចជ 
តៃវូ បៃជំុ សាមញ្ញ យ៉ាងតិច ២ ដង ក្នងុ ១ 
  ឆ្នាំ និង មាន សិទ្ធិ អាច អញ្ជើញ តំណាង 
កៃសួងសា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ មន្តៃ ីជំនញ ចូល-  
រួម បៃជំុ ពិគៃះ យោបល់ និង បំភ្ល ឺលើ រា ល ់
បញ្ហា ទំាង ឡាយ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង កៃប - 
ខ័ណ្ឌ ការងារ របស់ កៃសួង សា្ថាប័ន ទាំង   - 
នោះ ហើយ អាច តមៃវូ ឱៃយ កៃសងួ សា្ថាបន័ 
ផ្ដល ់ឯក សារទនិ្ននយ័ នងិ ពត័ម៌ាន ន ន  

ដៃល ទាក់ទង នឹង ការកសាង ចៃបប់  និង 
លិខិត បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្ត ។ 

 លើសពនីៃះ កៃមុ បៃកឹៃសា អ្នក ចៃបប ់តៃវូ 
មាន តំណាង ចូលរួម បៃជំុ ពៃញ អង្គ គណៈ - 
រដ្ឋមន្តៃី  និង កិច្ចបៃជុំ នន ដៃល រៀបចំ 
ដោ យ ទីស្ដកីារគណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីរួមទំាង មា ន  
សិទ្ធ ិបៃើបៃស់ តៃ របស់ ទីស្ដកីារ គណៈ - 
រដ្ឋមន្តៃី ដើមៃបី ដំណើរ ការការ ងារ បៃចាំ ថ្ងៃ 
ជដើម ។ 

 លោកផៃ សីុ ផាន អ្នក  នំពាកៃយ រដា្ឋា ភិបា ល  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ យ៉ាងខ្លី នៅ ថ្ងៃ ទី 
២  ៩  មិថុន ថា ការចៃញ ពៃះរាជកៃឹតៃយ 
នៃះ គឺ ដើមៃបី ចាត់ចៃង ការងាររបស់ កៃមុ 
បៃ ឹកៃសា   នៃះ ឲៃយ បាន  ចៃបស់លាស់  និង ឱៃយ 
ទៅជ ចៃបប់ ។   លោក ថា ៖ « កាលពី ពៃល 
មុន យើ ង អត់ មានការ ច ង្អ ុលបងា្ហាញ អំពី 
ដំណើរការ  និង អង្គ បៃពៃតឹ្ត របស់ កៃមុ- 
បៃកឹៃសា អ្នក   ចៃបប់ ហ្នឹង ទៃ ។យើង ( កៃុម- 
បៃឹកៃសា អ្នកចៃប ប់ ) បំពៃញការងារតាំងពី 
ដើម មក ក៏ប៉ុន្តៃ ម្ដងនៃះ គឺ យើង បំពៃញ 
ការងារ  ទៅ តាម ចៃបប ់ ដៃល មាន លាយ- 
លក្ខ ណ៍ អកៃសរ  » ។ 

 នៅក្នងុ ពៃះរាជ កៃតឹៃយ បញ្ជាក់ ថា អនុ - 
កៃតឹៃយ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨  ខៃកក្កដា ឆ្នា ំ២០០៤ 
ស្ដពីី ការបង្កើត កៃមុបៃកឹៃសា អ្នកចៃបប់  និង 
បទបៃបញ្ញត្ត ិទំាង ឡាយ ណា ដៃល ផ្ទយុ នឹង 
ពៃះរាជ កៃតឹៃយ នៃះគឺ ទុកជ និរាករណ៍ ៕

ពេះមហាកេសតេចេញពេះរាជកេតឹេយស្តពីីការកំណត់
ការងារកេមុបេកឹេសាអ្នកចេបាប់នៅទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្តេី

ពេះមហាកេសតេ សម្តេច ពេះ បរម នាថ នរោត្តម សីហមុនី   ។ រូបថត  Royal Du Cambodge

លោកថោង ខុន ក្នងុ ពិធី នៅ សាលា រាជ ធា នី 
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ។ រូបថត កៃសួង ទៃស ចរណ៍
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Auction Trading Method (ATM)

no SToCk CloSing PriCe oPening PriCe high low

1 ABC 18,100 18,280 18,280 18,020

2 GTI 3,300 3,300 3,300 3,300

3 PAS 16,000 16,000 16,000 15,800

4 PPAP 11,520 11,600 11,680 11,500

5 PPSP 2,350 2,280 2,360 2,280

6 PWSA 5,860 5,820 5,880 5,720

Date: June 30, 2020

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ គម្រោង រោង ចក្រោ ផលតិថាម- 
ពល អគ្គិសនី ដើរ ដោយ ធ្រោយូង ថ្ម តម្ល្រោ ជិត  
១,៣  ពាន ់លាន ដលុា្លារ  នៅ ក្នងុ ខ្រោត្ត ព្រោះ- 
សហីន ុ អាចនងឹ ចាប ់ផ្តើម  សាង សង ់ ក្នងុ 
ព្រោល ឆាប ់ បន្ទាប ់ព ីបញ្ចប ់ការ សកិ្រោសាផល- 
ប៉ះ ពាល់ បរិ សា្ថាន  និង សង្គម  រួច រាល់ ។ 

រោង ចក្រោ  អគ្គិសនី ដ្រោល មាន  កមា្លាំង  
៧០០  ម្រោហ្គា វ៉ាត់ ន្រោះ គឺ ជា ការ វិនិយោគ 
រួម គ្នា រវង  ក្រោុម ហ៊ុន  Cambodia In-
ternational Investment Devel-
opment Group(CIIDG) ជា មយួ  នងឹ   
ក្រោុម ហ៊ុន  Huadian Sihanoukville 
Power Generation Co., Ltd ។ 

គម្រោង ន្រោះ ត្រោូវ បាន រដ្ឋាភិបាល   អនុ - 
មត័ កាល  ព ីខ្រោ ឧសភា  ឆា្នា ំ ២០១៨ ជាប្រោ-
ភ្រោទ គម្រោង សម្រោបទាន អាជីវ  កម្ម ក្រោម  
ទម្រោង ់សាង សង ់ ប្រោតបិត្តកិារ  ធ្វើ ជាមា្ចាស ់ 
និង ផ្ទ្រោរ ដ្រោល មាន រយៈ ព្រោល  ៣៥  ឆា្នាំ ។

លោក  ឃាង  ភារម្រោយ  អ្នក នំ ពាក្រោយ រដ្ឋ-
បាល ខ្រោត្ត ព្រោះ សហីន ុ ប្រោប ់ភ្នពំ្រោញ  ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រោ អង្គារ ថា  ការ សិក្រោសា ផល ប៉ះ- 
ពាល់ បាន បញ្ចប់ ហើយ  បន្ទាប ់ពអីាជា្ញាធរ 
ខ្រោត្ត  និង   ក្រោុម ហ៊ុន បានជួប ពិភាក្រោសា គ្នា 
លើ លទ្ធ ផល ន្រោ ការ សកិ្រោសា ផល ប៉ះ ពាល ់  
កាល ពី ថ្ង្រោ ចន្ទ។ លោក បន្ត ថា  រដ្ឋ បាល 
ខ្រោត្ត  គ ំទ្រោ ឲ្រោយ មាន ការ អភិវឌ្រោឍ  គម្រោង ន្រោះ  
ដើម្រោបី រួម ចំណ្រោក បង្កើន សមត្ថ  ភាព ផ្គត់- 

ផ្គង់ ថាម អគ្គិសនី  ក្នុង ខ្រោត្ត ព្រោះ សី ហនុ  
ដ្រោល ជា តបំន ់ មាន សកា្តា នពុល  ខ្ពស ់ក្នងុ 
វិស័យ ទ្រោសចរណ៍  និង ពាណិជ្ជ កម្ម ។ 

លោ ក ថ្ល្រោង ថា ៖« គម្រោង ន្រោះ នងឹ ផ្តល ់
ផល ប្រោយោជន៍ យ៉ាង ច្រោើន ដល់ ប្រោជា-
ពល រដ្ឋ តាម រយៈ ការ បង្កើត ការ ងរ ថ្មីៗ 
ហើយ វ ក៏  ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ នំ ចូល 
អគ្គិសនី ពី ប្រោទ្រោស ជិត ខាង ផង ដ្រោរ »។ 

បើ យោង តាម លោក ភារម្រោយ កិច្ច ប្រោជុំ 
នៅកម្រោតិ ថា្នាក ់ជាត ិអាច នងឹ   ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ 
ព្រោល ឆាប់ ៗ ន្រោះ  ។

គម្រោង ន្រោះ នឹង សាង សង់ លើ ផ្ទ្រោ ដី  
៥៤,៩ ហិកតា  ក្នុង ស្រោុក ស្ទឹង ហវ  ខ្រោត្ត 
ព្រោះ សី ហនុ  ដោយ   គ្រោង នឹង បញ្ចប់     

ការ សាង សង់ នៅ ចុង ឆា្នាំ ២០២២ ។
លោក    នយិយ ថា ៖  «  ពតិ ណាស ់ថាម- 

ពល អគ្គិសនី  គឺ   ជា តម្រោូវ ការចាំ  បាច់ 
របស់   ប្រោជា ពល រដ្ឋ  និង រោង ចក្រោ សហ-
គ្រោស ។  រោង ចក្រោ ន្រោះ  អាចនឹង ផ្គត់ ផ្គង់ 
សម្រោប់ ខ្រោត្ត ព្រោះសីហនុ  និង  ទៅ   តាម 
បណា្តា ខ្រោត្ត  និង   ភ្នំព្រោញ ផង ដ្រោរ »។

តាម ផ្រោនការ គម្រោង ន្រោះ នងឹ  ធ្វើឡើង 
ជា ២ ដណំាកក់ាល ដោយ ដណំាកក់ាល 
នីមួយៗ មាន កមា្លាំង  ៣៥០  ម្រោហ្គាវ៉ាត់ ។ 
ដណំាកក់ាល ទ ី ១ រពំងឹ ថា  អាចនងឹ  ដក ់
បញ្ចលូ ក្នងុ បណា្តាញ ជាត ិន  ឆា្នា ំ ២០២៣ 
និង ដំណាក់កាល ទី ២ នឹង ត្រោូវ  ដក់ 
បញ្ចូល  នៅ ឆា្នាំ បន្ទាប់ ។

បច្ចុប្រោបន្ន ក្រោុមហ៊ុន CIIDG បាន និង 
កំពុង ដំណើរការ រោងចក្រោ ថាមពល ដើរ 
ដោយ ធ្រោយូងថ្ម ទ ី១ ដ្រោលមាន តម្ល្រោ ៣៨៣ 
លាន ដុលា្លារ  និង   មាន អានុភាព  ២៧០ 
ម្រោហ្គាវ៉ាត ់នៅ ខ្រោត្ត ព្រោះសហីន ុ។ នៅក្នងុ 
គម្រោងន្រោះ   ក្រោុមហ៊ុន ក៏ ប្រោង ច្រោក ជា ២ 
ដំណាក់កាល ដ្រោរ ខណៈ   ដំណាក់កាល 
ទ ី២ ដ្រោល  មាន កមា្លាងំ ១៣៥ ម្រោហ្គាវ៉ាត ់
នឹង បើក ដំណើរការ នៅ ឆា្នាំ ២០២១ ។

លោក  វចិទរ័  ហ្រោសូន  អគ្គ នយកន្រោអគ្គ- 
នយក ដ្ឋាន ថាម ពល ន្រោ ក្រោសួង រ៉្រោ  និង 
ថាមពល  បាន ប្រោប ់   ថា នៅ កម្ពជុា រោង- 
ចក្រោ ផលិត ថាមពល ដើរ ធ្រោយូង ថ្ម បាន ផ្គត់-  
ផ្គង់ ថាម ពល ប្រោមាណ  ៣២  ភាគ រយ   
វរី អគ្គិសនី ចន្លាះ ពី  ៣៦  ទៅ  ៤០  ភាគ រយ  
ក្រោពី ន្រោះ ថាម ពល បាន មក ពី ប្រោភព 
សូឡា  និង ពី ប្រោភព  នំ ចូល ថាមពល 
អគ្គិសនី ពី ប្រោទ្រោស  ជិត ខាង កម្ពុជា ។

លោក ថ្ល្រោងថា៖«គម្រោង ន្រោះ នឹង ដំ-
ណើរ ការ ទៅ តាម ផ្រោន ការ  ហើយ  នឹង 
មាន តម្ល្រោ សម រម្រោយ អាច ទទលួ បា ន  ស្រោប 
តាម គោល នយោបាយ បញ្ចុះថ្ល្រោ អគ្គិ-
សនី របស់ រដ្ឋា ភិបាល » ។ 

កម្ពុជា បាន បង្កើន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ថាម- 
ពល  អគ្គិសនី ដល់  ២ ៨៧០, ៦៥  ម្រោ - 
ហ្គាវ៉ាត់  នៅ ឆា្នាំ  ២០១៩  កើន  ឡើង ពី  
២ ៦៥០,២៦  ម្រោហ្គា វ៉ាត់ ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៨។  
ន្រោះ បើ  តាម របាយការណ៍  របស់ អាជា្ញាធរ 
អគ្គិសនី កម្ពុជា  (EAC)៕ LA 

ក្រមុហុ៊នធានារ៉ាប់រងនិងអចលនទ្រព្រយគ្រងនឹងបោះផ្រសាយមូលបត្រនៅCSX

កម្ពជុាស្នើអាម្ររិក
ឲ្រយជួយជំរុញការ-
ចូលមកវិនិយោគ
បនា្ទាប់ពីកូវីដបញ្ចប់

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញ: គណៈ កម្មការ មូល-
បត្រោ កម្ពុជា   (SECC)    បាន ឲ្រោយ 
ដឹង ថា នឹ ង មាន ក្រោុម ហ៊ុន មួយ 
ចនំនួ  នៅ ក្នងុ ឧស្រោសាហ កម្ម ធាន 
រា៉ាប ់រង  នងិ អចលនទ្រោព្រោយ  គ្រោង 
នឹង ចុះ បញ្ជី បោះ ផ្រោសាយ  មូល-
បត្រោ របស់ ពួក គ្រោ  នៅ  ផ្រោសារ មូល-
បត្រោ កម្ពុជា  បន្ទាប់ ពី  ផ្រោសារ ហ៊ុន 
ន្រោះ បាន ទាកទ់ាញ ឲ្រោយ គ្រោឹះសា្ថាន  
ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ច្រោើន  ទៅ ចុះ បញ្ជី 
កាល ពី ព្រោល ថ្មីៗ ន្រោះ។  

លោក ស៊ ូសជុាត ិអគ្គនយក   
SECC បាន ប្រោប់ ភ្នំព្រោញ ប៉ុស្ដិ៍ 

កាល ពី ថ្ង្រោ អង្គារ ថា មាន  ក្រោុម-
ហ៊ុន  ក្នុង  វិស័យ សំខាន់ ២កំពុង 
ស្ថតិ នៅក្នងុ ដណំាក ់កាល  រៀបច ំ 
ដើម្រោបី ចុះ បញ្ជី លើ ផ្រោសារ មូលបត្រោ 
កម្ពុជា ន ព្រោល ខាង មុខ ន្រោះ ។  

 លោក ថ្ល្រោង ថា ៖ «ក្រោមុហ៊នុទាងំ  
នះ  មក ពី វិស័យ ធាន រា៉ាប់រង   
នងិ អចលនទ្រោព្រោយ ។  យើង កពំងុ 
ធ្វើ ការងរ ជាមួយ ពួក  គ្រោ ។ មក 
ដល់ ព្រោល ន្រោះ  យើង មិន អាច 
នយិយ ថា តើ ពកួ គ្រោ ត្រោៀម ខ្លនួ 
រចួ រាល ់ ត្រោមឹ ចងុ ឆា្នា ំន្រោះ  ឬ  នៅ ឆា្នា ំ
ក្រោយ នះ  ទ្រោ ដោយសារ   ពកួ- 
គ្រោ កំពុង ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់  កាល  
រៀប ចំ ខ្លួន »។ ទោះ យ៉ាង ណា  

លោក   បាន បដសិ្រោធ មនិ បង្ហាញ 
ឈ្មោះ   ក្រោមុ ហ៊នុ ទាងំ នះ ឡើយ  
ដោយសា រត្រោ  ពួក គ្រោ  កំពុង ធ្វើ 
ការ ងរ លើ គម្រោង ន្រោះ ។  

លោក Jong Weon Ha 
អន ុ  ប្រោធាន CSX បាន ឲ្រោយ ដងឹថា  
មាន  ក្រោុមហ៊ុន មួយ ចំនួនកំពុង 
ស្ថតិ  ក្នងុ  ផ្រោន ការ ចុះ បញ្ជ ី។ ពួក-  
គ្រោ  កពំងុ ធ្វើ ការងរ ជាមយួ  ក្រោមុ- 
ហ៊ុន បោះផ្រោសាយ លក់ មូលបត្រោ 
កម្ម សិទ្ធិ លើក ដំបូង ជាសាធារ- 
ណៈ (IPO) របស់  ពួក គ្រោ  រួម- 
មាន   ក្រោុមហ៊ុន ធាន ទិញ មូល- 
បត្រោ   ក្រោុម ហ៊ុន គណន្រោយ្រោយ  និង 
ក្រោុម ហ៊ុន ច្រោបាប់។  

លោក ថ្ល្រោង ថា ៖ «ក្រោុម ហ៊ុន 
មយួ    ក្នងុ ចណំោម ក្រោមុ ហ៊នុ ទាងំ 
នះ នងឹ ដក ់ឯកសារ ទៅ  CSX  
ដើម្រោបី ត្រោួត ពិនិត្រោយ ក្នុង  ព្រោល  
ឆាប់ ៗ  ។   ក្រោុម ហ៊ុន មួយ ចំនួន 
គ្រោង នឹង ចុះ បញ្ជី ត្រោឹម ឆា្នាំ ន្រោះ  
និង មួយ ចំនួន នឹង ចុះ បញ្ជី  នៅ 
ដើម ឆា្នាំ ក្រោយ »។ យើង  មិន 
អាច បង្ហាញ ព័ត៌ មាន បន្ថ្រោម  
បាន ទ្រោ  ដោយ សារ ត្រោ យើង ចំា-  
បាច់ ត្រោូវ រក្រោសាវ ជា សមា្ងាត់ »។  

 ក្រោមុ ហ៊នុ ផ្រោសារ មលូ បត្រោ កម្ពជុា 
(CSX)  បាន ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ- 
ការ ជា ផ្លូវការ ចាប់  ពី ខ្រោ  ម្រោសា 
ឆា្នា ំ ២០១២ ។ គតិ ត្រោមឹ  ថ្ង្រោ អង្គារ 

ន្រោះ  CSX  មាន  ក្រោមុ ហ៊នុ ចុះបញ្ជ ី 
១២  ក្នុង ចំណោម នះ    ៦  ជា 
ក្រោមុ  ហ៊នុ សញ្ញាបណ្ណ សាជវី កម្ម 
និង    ៦ ផ្រោស្រោង ទៀត ចុះ បញ្ជី មូល - 
បត្រោ។ ក្រោុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជីរួម គ្នា 
ប្រោមូល មូល និធិ បាន ប្រោហ្រោល  
២២៣ លាន ដុលា្លារ។ មូល  និធិ 
ន្រោះ  បាន កើន ពី  ៤៤២ លាន 
ដលុា្លារ កាល ព ីឆា្នា ំ២០១៨  ដល ់
៧០១ លាន ដុលា្លារ   នៅ ក្នុង   ឆា្នាំ 
២០ ១៩  គឺកើន  ៥៨ ភាគរយ  
ខណៈ  ទហំ ំជញួដរូ  កើន   ៦ ដង ព ី  
២៦  ០០០ ដុលា្លារ   ក្នុងឆា្នាំ ២០១៨ 
ដល់  ប្រោហ្រោល  ១៥០ ០០០ដុ-
លា្លារ ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៩៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ :  លោក ថោង  ខុន រដ្ឋ-  
មន្ត្រោ ី ក្រោសងួ ទ្រោសចរណ ៍ បានឲ្រោយ 
ដឹង   ថា ក្រោមុ ប្រោកឹ្រោសា ធុរ កិច្ច អាសា៊ាន  
អាម្រោរិក US-ASEAN Busi-
ness Council (US-ABC) 
នងឹ  ជយួ ជ ំរញុ ឲ្រោយ សមាជកិ របស ់
ខ្លនួ    ចលូ មក វនិ ិយោគ លើ វសិយ័ 
ទ្រោសចរណ៍ នៅកម្ពុជា  ក្រោយ 
ព្រោល  ដ្រោល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ស្ងប់- 
សា្ងាត់  ទៅ វិញ ។ 

ការ លើក ឡើង  ន្រោះ  ត្រោូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ កចិ្ច ប្រោជុ ំជា មយួ 
ក្រោុម ប្រោឹក្រោសា ធុរកិច្ច អាសា៊ាន អា-
ម្រោរិក តាម រយៈ  Video  Con-
ference កាល ពី ថ្ង្រោ ចន្ទ។ ន្រោះ 
បើ  តាម ស្រោចក្ត ីប្រោកាសពត័ម៌ាន 
របស ់ក្រោសងួ ច្រោញ ផ្រោសាយ កាល- 
ពី  ថ្ង្រោ អង្គារ ។ 

ស្រោចក្ត ីប្រោកាសពត័ម៌ានបាន 
ឲ្រោយ ដឹងថា នៅ ក្នុង កិច្ចប្រោជុំនះ 
លោក  ថោង ខុន  បាន លើក- 
ឡើង ព ី ឱកាស វនិយិោគ នៅ ក្នងុ  
វិស័យ ទ្រោសចរណ៍ នៅ  ប្រោទ្រោស 
កម្ពុជា ដល់ ក្រោុម ប្រោឹក្រោសា ធុរកិច្ច 
អាសា៊ាន  អាម្រោរកិ  ដ្រោល ជា សា្ថា-
បន័ ដ ៏ ធ ំមយួ ដ្រោលមាន សមាជកិ 
នៅជុំ វិញ តំបន់   អាសុី អាគ្ន្រោយ៍ 
ដោយ  ស្នើ សុ ំឲ្រោយ  US-ABC  ជយួ 
ជំរុញ សមាជិក របស់ ខ្លួន មក  
វិនិយោគ ក្នុង វិស័យ ទ្រោសចរ-
ណន៍ៅ កម្ពជុា   ពសិ្រោស វនិយិោគ 
លើ សហគមន ៍ទ្រោសចរណ ៍ នងិ 
អ្រោកូ ទ្រោសចរណ៍  ដ្រោល កំពុង 
មាន សកា្តានុ ពល យ៉ាង ខា្លាំង ។ 

លោក បានថ្ល្រោងថា ៖  «ភាគី  
US-ABC សន្រោយាថា នងឹ ស្វ្រោងរក 
ឱកាស វិនិយោគ វិស័យ ធុរកិច្ច 
ទ្រោសចរណន៍ៅ ក្ន ុងអឡំងុ  ព្រោល  
កម្ពុជា ជួប វិបត្តិន្រោ ជំងឺ កូវីដ ១៩   
និង ក្រោយ ព្រោល វិបត្តិ ន្រោះ ត្រោូវ 
បាន បញ្ចប់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ទិដ្ឋភាព នេ ការ ឡើង តភា្ជាប់ បណ្តាញ អគ្គសិនី នៅ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន 

រោងចក្រអគ្គសិនីតម្ល្រ$១,៣លានអាចសង់ក្នងុព្រលឆាប់ៗ 
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ទីក្រុង ប៉្រកាំង ៈ ទិន្ន ន័យ ផ្លូវ- 
ការ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ បង្ហាញ ថា  
សកម្ម ភាព រោង ចកៃ  នៅ ក្នងុបៃ-  
ទៃស ចនិ បាន បង្កើន លៃបឿន នៅ 
ខៃ មថិនុា  បើ ទោះ ប ីជា កៃមុ អ្នក- 
វភិាគ បាន ពៃមាន ព ីការ ធ្លាក ់ចុះ 
ខៃសោយ នៃ  តមៃវូ ការ ពភិព លោក 
និង លទ្ធ ភាព នៃ ការ កើត ឡើង 
ជា ថ្មី នៃ វីរុស កូរ៉ូណា  ដៃល នឹង 
ដាក់ សមា្ពាធ លើ ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វិញ រយៈ ពៃល កាន់ តៃ វៃង 
ក៏ ដោយ។ 

បៃទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋកិច្ច  
ឈាន មុខ គៃ ទី ២  របស់ ពិភព - 
លោក  នៃះ កំពុង តៃឡប់ ទៅ  ដំ-
ណើរ ការ ឡើង វញិ  បនា្ទាប ់ព ីវរីសុ  
និង ការ បិទ បៃទៃស ដៃល បាន 
បណា្ដាល ឲៃយ ផ្អាក សកម្ម ភាព 
កាល ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  ។ 

ទោះយ៉ាង ណា   កៃមុ សៃដ្ឋ វទិ ូ 
បាន ពៃមាន ថា  សម្ទុះ នៃះ អាច 
ចុះ ខៃសោយ នៅ ឆមាស ទី  ២  ឆ្នាំ 
២០២០  ដោយ សារ តៃ ទីផៃសោរ 
សំខាន់ៗ មាន ការ លំបាក ក្នុង 
ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ ពី វិបត្តិ ។ 

សន្ទសៃសន៍ នៃ ការ បញ្ជា ទិញ  
(PMI)  របស ់បៃទៃស ចនិដៃល 
ជា ការ វាស់ វៃង មួយ នៃ សកម្ម - 

ភាព នៅ ក្នងុ រោង ចកៃ  បាន  កើន 
ឡើង  ៥០,៩ ពិន្ទុ  កាល ពី ខៃ 
មិថុនា  ដោយ   បៃសើរ ជាង ការ- 
ពៃយាករ ដៃល មាន តៃឹម  ៥០,៥ 
ពិន្ទុ   នៅ ក្នុង ការ ស្ទង់ មតិ របស់ 
កៃុម អ្នក វិភាគ របស់ ទី ភា្នាក់ ងរ 
ព័ត៌ មាន  Bloomberg News  
និង កើន ឡើង  ០,៣ ពិន្ទុ  បើ 
ធៀប នឹង  ខៃ ឧសភា  ។ 

ការ បង្ហាញ នៃះ នឹង តៃូវ បាន 
សា្វាគមន៍  ខណៈ សៃដ្ឋ កិច្ច ស្ទុះ 
ងើប ឡើង បន្តចិ ម្ដងៗ  ព ីជងំ ឺកវូដី- 
១៩  ដៃលជា  ការ  ធ្លាក់ ចុះ នៅ  តៃី- 
មាស ទ ី១  ជា លើក ដបំងូ នៅ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍ ។ 

លោក  Zhao  Qinghe  ស្ថិតិ - 
វិទូ  ជាន់ ខ្ពស់ នៅ  NBS  បាន 
កត់- សមា្គាល់ ថា  ការ កើន ឡើង 
គួរ ឲៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល នៃះបាន កើត 
ឡើង ដោយ សារ  « តមៃវូ ការ ផ្គត់- 
ផ្គង ់បាន បន្ត កើន ឡើង »  កាល ព ី
ខៃ មិថុនា  ខណៈ ការ នាំ ចូល  
និងនាំ  ចៃញ ក៏  កំពុង មើល ទៅ 
កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង ផង ដៃរ  
ពៃះ  តៃ ទផីៃសោរ ពភិព លោក សខំាន់ៗ  
បាន  ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ   ។ 

ប៉ុន្តៃ  លោក ក៏ បាន ពៃមាន ថា  
នឹង នៅ តៃ មាន  «ភាព មិន ចៃបាស់- 

លាស់ »  ដោយ សារ  សន្ទសៃសន៍ 
ការ នាំ ចូល  និង  នាំ ចៃញស្ថិត- 
កៃម  កមៃតិ  ៥០  នងិ សហគៃស 
តូចៗ ជា  ចៃើន បាន រាយការណ៍ 
ពី កង្វះ ការ បញ្ជា ទិញ ។ 

លោក  Ho  Woei  Chen  
សៃដ្ឋ  វិទូ នៅ កៃុម ហ៊ុន  UOB 
បាន  បៃប់ ទី ភា្នាក់ ងរ ព័ត៌ មាន 
ថា  បៃតិ បត្តិការ កាន់ តៃ អាកៃក់ 
របស ់កៃមុ ហ៊នុ តចូៗ បង្ហាញ ថា   
រដា្ឋាភិបាល របស់ បៃទៃស ចិន 
 ចាំ បាច់ តៃូវ បន្ត ផ្ដល់ ការ គាំ ទៃ 
តាម ទិស ដៅ កំណត់ ។  

លោក   ពៃមាន ថា ៖ « សម្ទុះ 

នៃះ  អាច បាត ់បង ់ថាម ពល ខ្លះៗ 
នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ខៃ 
ខាង មុខ »។  

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វញិ នៅ ក្នងុ ករណ ីជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ថ្មី  នៅ ទី កៃុង ប៉ៃ កាំង  និង 
បណា្ដា ទី កៃុង មួយ ចំនួន ជុំវិញ 
ទីកៃុង នៃះ  បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ វិស័យ សៃវា កម្ម »។  លោក  
បន្ត ថា ទិន្ន ន័យ ពៃល ថ្មីៗ នៃះ 
បង្ហាញ ថា  គា្មាន   ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វិញ ចៃបាស់ លាស់  នៅ ក្នុង 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ ទៃ នា ប៉ុនា្មាន 
ខៃ    ថ្មីៗ នៃះ ៕ AFP/LA

កម្ពជុាស្នើអាមេរិកឲេយជួយ...

ត ពី ទំព័រ ១...ដឹង ទៀត ថា 
ចណំៃក ការ នា ំចលូ រថយន្ត ដកឹ- 
អ្នក  ដំណើរ  ដៃល មាន ចំណុះ  ពី 
១០ នាក់ ឡើង  មាន  ១៧,៤៤  
លាន ដលុា្លារធ្លាក ់ ៥៩,៩៨ភាគ- 
រយ រថយន្ត ដកឹ ទនំញិមានតម្លៃ  
១៧១,០៦ លាន  ដលុា្លារ ធ្លាក ់ចុះ 
៨,២៥ ភាគ រយ នងិការ នា ំចលូ 
គៃឿង បនា្លាសម់ាន  ៣១,៨ លាន  
ដុលា្លារ ធ្លាក់  ១២,៧៤ ភាគ រយ។ 

ដោយ ឡៃក សមៃប់ ការ នាំ- 
ចូល រថយន្ត បៃភៃទ ផៃសៃង ទៀត 
មាន តម្លៃ ៣២,៥៣ លាន ដុលា្លារ 
កើនឡើង ២២,៨៦ ភាគ រយ ។

លោក ប៉ៃន សុវិជាតិ អ្នក នាំ-  
ពាកៃយ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
នយិយ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ពី  ថ្ងៃ អង្គារ ថា ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ជងំ ឺ កវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ននិា្នាការ 
នៃ  ការ នា ំចៃញ នា ំចលូ ទនំញិ ព ី
បៃទៃស មួយទៅ បៃទៃស មួយ 
ធ្លាក់ ចុះ ស្ទើរ គៃប់ ទីកន្លៃង ក្នុង 
ពភិព លោក ជាពសិៃស ផលតិ- 
ផល ដៃល មិន ស្ថិត ក្នុង វិស័យ 
កសកិម្ម។ លោក បន្តថា៖ «ការ- 
ធ្លាកច់ុះ នៃះ គ ឺជា រឿង  កើត មាន 
ជា ទូទៅ  ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ»។

ទោះ ជា  យ៉ាង ណា ជាមយួ នងឹ 
ភាព កាន់ តៃ បៃសើរ នៃ ការ គៃប់- 
គៃង ជំងឺ នៃះ  លោក សុវិជាតិ 

បាន អះអាង ថា បរមិាណ នៃ ការ- 
នា ំចូល ផលតិ ផល ទាងំ អស ់នៃះ  
កំពុង ចាប់ ផ្តើម មាន សញ្ញា កើន-  
ឡើងវិញ ជា បណ្តើរៗ ហើយ។ 
លោក បៃប ់ថា៖ «បនា្ទាប ់ព ីកវូដី- 
១៩ មាន ភាព សៃកសៃន្ត ខ្ញុំ 
គិត ថា  ការនាំ ចូល ផលិត ផល 
ទាំង   នៃះ មក កម្ពុជា នឹង មាន 
កំណើន ខ្ពស់ នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ »។

អន ុបៃធន សភា ពាណជិ្ជ កម្ម 
កម្ពុជា លោក លឹម ហៃង បាន 
ឲៃយ ដឹងថា ទីផៃសោរ  លក់ រថយន្ត 
នងិ  ម៉តូ ូ បាន ធ្លាកច់ុះ យ៉ាង ចៃើន 
ក្នុង អំឡុង ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ហៃតុ នៃះ ការនាំ ចូល 
ក៏  ធ្លាក់ ចុះ ទៅ តាម នោះ ដៃរ។ 
លោកបន្ត ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ តមៃវូ- 
ការ រថយន្ត និង ម៉ូតូ គឺ ដោយ- 
សារ  បៃជាពល រដ្ឋ បាត់ បង់ ចំ-
ណូល ដៃល ធ្វើ ការ ទិញ យក 
ទៅ បៃើ បៃស ់តៃវូ ពនៃយារ ពៃល ។ 
លោក និយយ ថា៖ «កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ តមៃវូការ រថយន្ត នងិ 
ម៉ូតូ ធ្លាក់ ស្ទើ រសូនៃយ តៃ ម្តង » ។  

លោក ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក សៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋកិច្ច នៅ រាជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពុជា  បាន  បៃប់  ថា ការ- 
ធ្លាក់ចុះ   បៃក់     នាំ ចូល រថយន្ត 
ម៉តូ ូនងិ គៃឿង បនា្លាស ់ក្នងុ  ពៃល 
នៃះ  គឺ ជាប់  ទាក់ទង យ៉ាង ខា្លាំង 

នឹង ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ កូវីដ ។
លោក លើក ឡើង ថា៖  «មាន 

មូល ហៃតុ ជា ចៃើន ដៃល ធ្វើឲៃយ 
ចំនួន   បៃក់ នាំចូល ផលិតផល 
ទាងំ  អស ់នៃះ មក កម្ពជុា ធ្លាក ់ចុះ 
មាន ដូច ជា ការ រឹត តៃបិត ការ ចំ-
ណាយ   របស់ បៃជាជន   ការ ដឹក-   
ជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លង បៃទៃស  មាន 
ការ ពបិាក ជាង ពៃល មនុ នងិដ-ំ
ណើរ ការ របស់ រោង ចកៃ ផលិត 
នៅ កៃ បៃទៃស ក៏មាន មួយ 
ចំនួន ជួប បញ្ហាខ្លះដៃរ»។ 

លោក  បន្ថៃម ថា ដោយ សារ 
សា្ថានភាព  កវូដី   ហាក ់មាន ភាព- 
ធរូ សៃល  ហៃត ុនៃះ កណំើន នៃ 
ការ នា ំចលូ ផលតិ ផល ទាងំ អស ់ 
នៃះ នឹង កើន  ឡើង វិញ  ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ពៃល ខាង មុខ 
បើ  មាន ការ បើក ពៃំដៃន ឡើង- 
វញិខ្ញុ ំគតិ  ថា អ្វ ៗី  នងឹ តៃឡប ់មក 
កំណើន វិញ ប៉ុន្តៃ វា នឹង មិន ស្ទុះ 
ឡើង  គំហុក វិញ ភា្លាមៗ  ទៃ »។ 

របាយ ការណ ៍ព ីធនាគារ ជាត ិ
នៃ  កម្ពជុា បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៩ ការ នាំ ចៃញ   នាំ ចូល 
ទនំញិ មក កម្ពជុា មាន តម្លៃ  សរបុ 
៣៦,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារក្នុង 
នោះ ការ នា ំចៃញ មាន ១៤,៥៣ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  កើន ១២,៧ 
ភាគរយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ខណៈ ការ នា ំចលូ មាន ២២,១៩  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង  
១៨,៦ ភាគរយ៕ LA

ត ពី ទំព័រ ៨...ហើយ យើងក៏  
សមូ  ស្នើ ឲៃយ  US-ABC បន្ត សហ- 
ការ ជា មួយ ផ្នៃក ជំនាញ កៃសួង  
ដើមៃបី អនុវត្ត គមៃង កិច្ច សហ- 
បៃតបិត្តកិារ នានា នៅ ក្នងុ វសិយ័  
ទៃសចរណ៍» ។

កិច្ច បៃជុំនៃះ  មាន ការ ចូល រួម 
ពី   ថា្នាក់ ដឹកនាំ កៃុមហ៊ុន លៃបី មួយ 
ចំនួន ដៃលជា សមាជិក របស់  
US-ABC រួម មាន  កៃុម ហ៊ុន  
Google , Visa, Agoda  និង 
កៃុមហ៊ុន Expedia Group 
ជា ដើម។  កិច្ច បៃជុំនៃះ ធ្វើ ឡើង 
ក្នងុ គោល បណំងរមួ គា្នា  បៃយទុ្ធ- 
បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ១៩  និង លើក 
ផៃន ការ បង្កើត កចិ្ច សហ  បៃត ិ  បត្ត-ិ  
ការ សា្តារ វិស័យ ទៃសចរណ ៍ឡើង  
វិញបនា្ទាប់ ពី វិបត្តិ សុខភាពនៃះ  
តៃូវ បាន បញ្ចប់ ។

លោក  Amb.  Michael  W. 
Michala  អន ុបៃធន ជាន ់ខ្ពស ់
និង  ជា នាយក គៃប់ គៃង បៃចាំ 
តំបន់ នៃ កៃុម បៃឹកៃសោ ធុរកិច្ច អា-
សា៊ាន អាមៃរកិ បាន ថ្លៃងក្នងុកចិ្ច- 
បៃជុំ នៃះ  ថា លោកនឹង  ជំរុញ 
បន្ថៃម ទៀត  ឲៃយ  US-ABC  បង្កើន   
កិច្ច សហ   បៃតិបត្តិការ ជាមួយ 
កម្ពុជា  ដើមៃបី ជួយ  ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ធុរ កិច្ច ក្នុង វិស័យ ទៃស-

ចរណ៍  និង  បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ- 
រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក  ថោង  ខនុ  បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា  កវូដី ១៩  បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល ់
យ៉ាង ខា្លាំ ង ដល់ វិស័យ ទៃស ចរ-
ណ៍   ដោយ គិត តៃឹម  ខៃ ឧសភា 
មាន អាជីវ កម្ម ទៃ ស ចរណ៍ បិទ  
និង ពៃយួរ ការងរ សរុប  ២ ៩៥៦  
ទ ីតាងំនៅទទូាងំ បៃទៃស  ខណៈ 
វិស័យ នៃះ មាន   បុគ្គលិក បមៃើ 
ការ ងរ  ផ្ទាល់  ៤៥ ៤០៥  នាក់។

កម្ពុជា ទទួល បាន   ចំណូល 
ជាង ១៨  លាន ដុលា្លារ  ពី ការ- 
លក់ សំបុតៃ ឲៃយ ភ្ញៀវ បរទៃស 
ចលូ ទសៃសនា  រមណយី ដា្ឋាន អង្គរ  
ក្នុង រយៈ ពៃល ៥  ខៃ ដំបូង ឆ្នាំ  
២០២០  នៃះ ធ្លាក ់ចុះ  ៦៤,១៨  
ភាគរយ ធៀប   រយៈ ពៃល ដូចគា្នា 
ឆ្នាំ មុន ។  នៃះ បើយោង តាម  
សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
គៃឹះសា្ថាន អង្គរ ។

គៃឹះសា្ថាន អង្គរ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ចាប់ ពី ខៃមករា  ដល់ ខៃ ឧសភា 
ភ្ញៀវទៃសចរ បរទៃស   ៣៨៦- 
០៩៣  នាក ់ បាន ទញិ បណ្ណ ចលូ 
ទសៃសនា រមណីយ ដា្ឋាន អង្គរ 
ដោយ ធ្លាក់ចុះ  ៦៥,៤៦  ភាគ-
រយ បើ ធៀប នឹង រយៈពៃល 
ដូចគា្នា ឆ្នាំមុន ៕ LA

ក្រមុកម្មករ កំពុង  ដំឡើង គ្រឿង អ្រឡិចត្រនិូក  ក្នងុ រោង ចក្រ មួយ  នៅ  
ប្រទ្រស  ចិន កាល ពី សប្តាហ៍ មុន ។ AFP

សកម្មភាពរោងចកេនៅចិនកើនឡើងក្នងុខេមិថុនា

កម្ពជុានំាចូលមូ៉តូរថយន្ត...
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អ្នកជួញគ្រឿងញៀនត្រូវចាប់ខ្លនួ
ទាក់ទងការបាត់ខ្លនួសិស្រស៤៣នាក់

មន្ត្រី ក្រសួងការពារជាតិរប់សិបនាក់ដ ក់ខ្លួនឯង
នៅដច់ដោយឡ្រកក្រយពីក្ម្រងម្នាក់ឆ្ងវីរុស
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  មន្ត្រី ក្រុង-

ស្រអ៊ូល  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ ថា  មន្ត្រ ីក្រសងួ ការ ពារ ជាត ិ
រាប់សិប នាក់  ត្រូវ បាន ដាក់ ខ្លួន 
ឯង ឲ្រយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡ្រក ព ីគ្រ  
ក្រយ ពី ក្ម្រង ប្រុស ម្នាក់ មន 
អាយុ ៣ ឆ្នាំ  ដ្រល បាន ចូល 
សម្រក ព្រយា បាល ជំងឺ  នៅ ក្នុង 
មជ្រឈមណ្ឌល ថ្រ ទា ំសខុភាព  នៅ 
ព្រល ថ្ង្រ  មួយ  កន្ល្រង      គ្រប់ គ្រង 
ដោយ ក្រសងួ ការ ពារ ជាត ិ បាន 
ធ្វើ ត្រស្ត រក ឃើញ មន ផ្ទុកវី រុស 
ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី 
ដ៏ចម្ល្រក មួយ ន្រះ ។ 

 មន្ត្រី ទាំង នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា  
ក្ម្រង ប្រុស ម្នាក់  ត្រូវ បាន គ្រ 
អះអាង ថា  មន ផ្ទុក ជំងឺ កូ វីដ-
១៩ កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  បនា្ទាប ់ព ី
ជងំ ឺន្រះ  បាន ឆ្លង ទៅ គ្រ ូបង្រៀន 
ម្នាក់  នៅ កន្ល្រង ថ្រ ទាំ កុមរ  
មន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ខាង ក្នុង 
បរិវ្រណ ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ  
នៅ កណា្តាល ក្រុង ស្រ អ៊ូល ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ ក្រសួង ការ ពារ-
ជាតិ  គឺ លោក មូន  ហុង -សុិក 
បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ឪពកុ ម្តាយ របស ់
ក្ម្រង ប្រុស ម្នាក់ នោះ  បាន ធ្វើ-
ត្រស្ត មិន មន ផ្ទុក ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ទ្រ » ។ « ជា វិធាន ការ បង្ការ មួយ  
ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ក៏ 
យើង  បាន ច្រញ បញ្ជា ឲ្រយ ក្រុម 
សហ ការី របស់ ឪពុក ក្ម្រង ប្រុស 

នោះ  ត្រូវ ដាក់ ខ្លួន ឯង ឲ្រយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ   រយៈ-  
ព្រល ២ សបា្តាហ៍  ដោយ បាន 
ចាប់ ផ្តើម ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ន្រះ ទៅ » ។ 

យោង តាម មន្ត្រ ីក្រងុ ស្រអ៊លូ 
បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ខណៈ ឪ ពកុ ក្ម្រង- 
ប្រុស ម្នាក់ នោះ  បាន ធ្វើ ការ នៅ 
ក្នុង អគារ សំខាន់ របស់ ក្រសួង 
ការ ពារ ជាតិ  មន្ត្រី ទាំង នោះ  
បាន អនុ វត្ត ការ ងរ កម្ចាត់ ជំងឺ 
កវីូដ១៩  នៅ តាម  អគារ សំខាន់ៗ  
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង នោះ រួម មន 
បន្ទប់ ប្រជុំ ផង ដ្ររ ។ 

មជ្រឈមណ្ឌល ថ្រ ទាំ សុខ ភាព 
នៅ ព្រល ថ្ង្រ  ត្រវូ បាន បទិ កាល-
ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ក្រយ ពី អ្នក ជំងឺ 
ដំបូង  ត្រូវ បាន គ្រ រាយ ការណ៍ - 

ថា  បាន ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ- 
ណា ប្រភ្រទ ថ្មី  ន្រះ ។  ក្ម្រង សរុប 
ចំនួន ២១៤ នាក់  បាន ចូល រួម 
ថ្រ ទាំ សុខ ភាព នៅ ក្នុង មជ្រឈ-
មណ្ឌល នោះ  ហើយ ឪពកុ ម្តាយ 
របស់ ពួក គ្រ ភាគ ច្រើន  គឺ ជា 
មន្ត្រ ីឬ ជាសម ជកិ ការយិ លយ័ 
ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ ។ 

 លោក មូន  ហុង -សុិក  បាន 
ថ្ល្រង ថា៖« ការ ធ្វើ ត្រស្ត គឺ កំពុង 
ដំណើរ ការ  ទៅ លើ ក្រុម អ្នក- 
ចូល រួម ទាំង អស់ នោះ  ហើយ 
ប្រសិន បើ ចាំ បាច់  ឪ ពុក ម្តាយ 
របស់ ពួក គ្រ ក៏ ត្រូវ ធ្វើ ត្រស្ត ផង-
ដ្ររ។  យើង នឹង បន្ត តាម ដាន 
អពំ ីស្ថាន ការណ ៍នោះ  នងិ ចាត-់ 
វិធាន ការ ដ៏ ចាំ បាច់ យ៉ាង យក- 

ចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុត » ។ 
 យោង តាម ក្រសួង ការ ពារ-

ជាតិ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  កាល ពី-
ថ្ង្រចន្ទ   ចំនួនអ្នក  ឆ្លង សរុប នៅ 
ក្នុង ចំណោម បុគ្គលិក យោ ធា  
បាន កើន ឡើងរហូ ត  ដល់ ចំនួន 
៥៨ នាក់  ក្នុង ចំណោម ពួក គ្រ 
ទាំង អស់ នោះ  និង ៥៤ នាក់ 
ផ្រស្រង ទៀត បាន ជា សះ ស្របើយ 
ទាំង ស្រុង ។ 

ក្រសួ ងការ ពារ ជាតិ  បាន 
បន្ថ្រម ទៀត ថា  បច្ចុប្របន្ន  បុគ្គ-
លិក ការិយ ល័យ ចំនួន ១៨ 
នាក់  ត្រូវ បាន ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដាច់ 
ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ  ស្រប  ទៅ តាម 
គោល ការ ណ៍ណ្រ នាំ របស់ 
អាជា្ញាធរ សុខាភិ បាល  បន្ថ្រម ពី 
ន្រះ ទៅ ទៀត  អាជា្ញា ធរ យោធា 
បាន ដាក់ ក្រុម សម ជិក ចំនួន 
៩៨៩ នាក់  ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ-
ឡ្រក ពី គ្រ ថា  ជា វិធាន ការ 
ការពារ មួយ ។ 

យោង តាម មជ្រឈ មណ្ឌល   
ដើម្របី គ្រប់ គ្រង  និង បង្ការ ជំងឺ- 
ឆ្លង កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង (KCDC)  
បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង 
ត្របូង   បាន បន្ថ្រម ករណ ីឆ្លង វរីសុ 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ថ្មី  ចំនួន ៤២ 
នាក ់បន្ថ្រម ទៀត   កាល ពថី្ង្រចន្ទ  
ដោយ បាន លើក ឡើង អពំ ីចនំនួ 
អ្នក ឆ្លង វីរុស សរុប រហូត ដល់ 
១២៧៥៧ នាក់ ៕Yonhap/SK

ក្រុងមុិកសុីកូៈ  ប្រភព រដា្ឋាភិ - 
បាល បាន ថ្ល្រង ប្រប់ កាស្រត 
AFP  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  ក្រុង - 
មុិកសុី កូ  បាន ចាប់ ខ្លួន បុរស 
ម្នាក់  ដ្រល ត្រូវ សង្រស័យ ជាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ   នឹងការ សម្លាប់ សិស្រស 
សលា៤៣ នាក់  ដ្រល បាន 
បាត់ ខ្លួន  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤  
នៅ ក្នុង រដ្ឋហ្គឺរ រី រូ ។ 

 ការ បាត់ ខ្លួន សិស្រស ទាំង នោះ  
បាន កា្លា យជា សញ្ញា ន្រ អំពើ ហិង្រសា 
គួរ ឲ្រយ រន្ធត់ មួយ  ដ្រល បាន 
បំផ្លិចបំផ្លាញ ប្រទ្រស មួយ ន្រះ  
នងិ បាន អះ អាង ជា ច្រើន ថា  ជា 
ការ ទំនាក់ ទំនង មិន ច្របាស់-
លាស ់ រវាង ក្រមុ ជញួ ដរូ គ្រឿង-
ញៀន  និង ក្រុម មន្ត្រី ពុក រលួយ 
ដ៏ មន ឥទ្ធិពល  នៅ មុិក សុិក ។  

 មន្ត្រី រដា្ឋាភិ បាល សហព័ន្ធ 
ម្នាក់  បាន ថ្ល្រង ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ 
អនាមិក  ក្នុង នាម ជា មនុស្រស 

ម្នាក់ ដ្រល គា្មាន សិទ្ធិ និយយ  
អំពី បញ្ហា នោះ  បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក អ្រជ្រល  កាស ររូ ប៊ៀស 
« ត្រូវ បាន គ្រ ឃុំ ខ្លួន កាល ពី ថ្ង្រ 
ពុធ សបា្តាហ៍ មុន  នៅ ក្នុង រដ្ឋ - 
មុិកសុី កូ » ។ 

 ក្រុម សិស្រស ទាំង នោះ  បាន 
ឡើង ជិះ រថយន្ត ក្រុង  ៥ គ្រឿង  
ដើម្រប ីធ្វើ ដណំើរ ទៅ តវា៉ា នៅ ព្រល 
យប់  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៦  ខ្រ កញ្ញា 
ឆ្នាំ ២០១៤កន្លង ទៅ   ប៉ុន្ត្រ 
បានរង ការ វាយ ប្រហារ ដោយ 
ប៉ូលិស ក្រុង  នៅ ក្នុង ទី ក្រុង-
អុីហា្គា ឡា  និង រដ្ឋ ហ្គឺរ រី រូ ។ 

ក្រុម រដ្ឋ អាជា្ញា ជា ដំបូង  បាន 
ថ្ល្រង ថា  មន្ត្រី ទាំង នោះ  បាន 
ប្រគល់ ក្រុម គ្រូ បណ្តុះ បណា្តាល 
ចំនួន ៤៣ នាក់  ទៅ ឲ្រយ ក្រុម 
គ្រឿង ញៀន សុី ឈ្នួល សម្លាប់ 
មនុស្រស  ដ្រល បាន សម្លាប់ 
ពួកគ្រ ទាំង នោះ ៕AFP/SK 

ថ្របានសម្រចបន្តដក់ប្រទ្រសក្នងុស្ថានភាពគ្រអាសន្នរហូតដល់ដច់ខ្រកក្កដ...

លោកប្រយុធចូលរួមបើកជំនួបអាស៊ាននៅក្រុងហាណូយតាមវីដ្រអូខនហ្វើរិន។AFP

អគារមជ្រឈមណ្ឌលថ្រទំាសុខភាពរបស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉្រខាងត្របូង។Yonhap

ក្រមុអ្នកតវ៉ានៅទីក្រងុមិុកសីុកូប្ររព្ធខួប៥ឆ្នាំន្រការបាត់ខ្លនួសិស្រស៤៣នាក់។AFP

 តពីទំព័រ១...រាលដាល ន្រ ជំងឺ កូ - 
វីដ១៩  រលក ទី ២ ។ 

 ខណៈ ប្រទ្រសន្រះ   បាន ឈាន      
ដល់ ដំណាក់ កាល ន្រ ការ បន្ធូរបន្ថយ 
បិទ ប្រទ្រស ដំណាក់កាល  ទី ៥  លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ប្រយុធ ចាន- អូ ចា 
បាន ថ្ល្រង ថា  ក្រឹត្រយ ន្រះ  មិន បាន ធ្វើ ឲ្រយ   
ប៉ ះពាល់ ការ  កាន់អំណាច របស់    រដា្ឋា-    
ភិ បាល របស់ លោក ទ្រ។ 

 លោក ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា  បាន 
ពន្រយល់ ថា ៖« វត្ត មន ក្រឹត្រយ គ្រ អាសន្ន  
ន្រះ នឹង ផ្តល់ មធ្រយា បាយ ស្រប ច្របាប់ 
ដល់ រដា្ឋាភិបាល  ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ - 
កវូ ី ដ ១៩ន្រះ  មនិ ឲ្រយ ឆ្លង រាលដាល ទៅ 
មនុស្រស ផ្រស្រង ទៀត » ។ « ឧទាហរណ៍  ទី- 
ភា្នាក់ ងរ រដ្ឋ  អាច ចាត់ វិធាន ការ ភា្លាម ៗ   

នៅ ក្នុង នោះ រួម មន  ការ បិទ ព្រំដ្រន 
ប្រទ្រស ថ្រ  អាជី វកម្ម  និង សកម្ម ភាព 
កម្រសាន្ត  អាច បង្ក ឲ្រយ មន រលក ទី២ន្រ 
ការ ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី១៩   ម្តង ទៀត  នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស ថ្រ  » ។ 

 លោក ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា  ក៏ បាន 
លើក ឡើង  អំព ីកចិ្ច ខិតខបំ្រឹង ប្រង រួម 
របស់ ប្រជា ជន ថ្រ  នៅ ក្នុង ការ ជួយ - 
ប្រទ្រស ន្រះ  ឲ្រយ រួច ផុត ពី ការ ឆ្លង ជំងឺ      
ក ូវដី ១៩  នៅ ក្នងុ តបំន ់ អស ់រយៈ ព្រល 
ជាង ៣០ ថ្ង្រ ។

លោក  បាន ថ្ល្រង ថា៖« ការ ដាក់ 
ប្រទ្រស ក្នុង ភាព គ្រ អាសន្ន  នឹង ត្រូវ 
ធ្វើ ឡើង  ដើម្របី ផល ប្រយោជន៍ ជាតិ ត្រ 
មួយ ប៉ុណោ្ណោះ »  ដោយ បាន បញ្ជាក់ ថា  
រដា្ឋាភិ បាល ស្ទើរ ត្រ បាន បន្ធូរ បន្ថយ  

វធិាន ការ រតឹ ត្របតិ ទាងំ អស ់ ដ្រល កាល- 
ពី ព្រល កន្លង ទៅ  បាន ធ្វើ ឡើង  ដើម្របី 
ទប់ ស្កាត់  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ។ 

ចណំ្រក ឯ  អ្នក នា ំពាក្រយ មជ្រឈ មណ្ឌល  
ដើម្របី គ្រប់ គ្រង ស្ថាន ការណ៍ ជំងឺ កូ-     
វីដ ១៩ (CCSA)   គឺ លោក តាវី សុីន  វី 
សណុ យូ ធិន បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា  តៀម ស្រ  បារ៍  ខារា៉ា អូ ខ្រ  ហាង 
ម៉ាស្រសា   អុី ន ធឺ ណិត  ហាង  កាហ្វ្រ  និង 
ហាង លក ់ត្រ ជា ច្រើន ទៀត  អាច បន្ត ធ្វើ 
អាជី វកម្ម របស់ ខ្លួន  ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ ស្ថិត នៅ 
ក្រម លក្ខ ខណ្ឌ ពិត ប្រកដ ។ 

លោក តាវី សុីន  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« បារ៍  
តៀម ស្រ  នងិ  ខារា៉ា អ ូខ្រ  អាច ចាប ់ផ្តើម 
ធ្វើ អាជី វកម្ម  នៅ ពាក់ កណា្តាល យប់ 
អ្រធា ត្រ » ៕ Xinhua/SK 
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ក្រងុហ្រសណឺ្រវៈ អង្គការ សខុ- 
ភាព ពិភពលោក (WHO) 
បាន ពៃមាន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
ការ ឆ្លង រាល ដាល នៃ វី រុសផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូរ៉ូណា  មិន ទាន់ ចប់  ទៃ 
ខណៈដៃល  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ជា - 
សកល  បាន កើន ឡើង រហូត 
ដល់់ ជាង កន្លះ លាន នាក់  និង 
ករណី ឆ្លង  បាន កើន ឡើង នៅ 
អាមៃរិក ឡាទីន  និង អាមៃរិក ។ 

នៅក្នុង ស្ថាន ភាព ដ៏ អាកៃក់ 
នៃះ  ចំនួន អ្នក ឆ្លង  ដៃល តៃូវ 
បាន គៃ កតត់ៃ នៅ ទទូាងំ ពភិព- 
លោក  បាន កើន ឡើង ជាង 
១០លាន នាក់  ខណៈ អាជា្ញាធរ 
ខ្លះ  បាន ចៃញ វិធាន ការ បិទ - 
បៃទៃស  ឬ  បទិ តបំន ់ជា ថ្ម ី ដៃល 
បាន ធ្វើ ឲៃយ  សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ ទូទាំង 
ពិភពលោក ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង ។ 

លោក បៃធាន អង្គ ការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក  តៃ្រដូ ស   
អាដហា ណូម  ហ្គឺបៃីយៃសុ៊ស 
បាន ថ្លៃង ថា៖ « យើង ទាងំ អស-់ 
គ្នា ចង់ ឲៃយ វីរុស រាតតៃបាត នៃះ 
លៃង មាន តទៅ ទៀត។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖« ប៉ុន្តៃ 
ការ ពិត គឺ ថា  វីរុស នៃះ  មិន ទាន់ 
ជិត ដល់ ពៃល ចប់ ទៃ  ដោយ  - 
បន្ថៃម ថា  ទោះ បី ជា បៃទៃស     
ជា ចៃើន  មាន ការ រីក ចមៃើន ខ្លះ 
នៅ ទូទាំង សកល លោក  វីរុស 
នៃះ  ពិត ជា រាល ដាល យ៉ាង - 
ឆប់រ ហ័ស » ។  

លោក តៃ្រដូស បាន ថ្លៃង 
ថា៖«វីរុស នៃះ  បាន កើត មាន 
ឡើង យ៉ាង តិច ៦ ខៃ កន្លង ទៅ 

ហើយ នៅ ក្នងុ បៃទៃស ចនិ  ជា ទ ី
ដៃល WHO នឹង បញ្ជូន មនុសៃស 
១កៃុម ទៅ  នៅ សបា្តាហ៍ កៃយ  
ដើមៃបី សៃវ ជៃវ ដើម កំណើត 
របស់ វីរុស នៃះ »។ 

ជងំ ឺកវូដី ១៩  កពំងុ រាល ដាល 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  នៅ ទូ ទាំង 
អាមៃរិក  ដៃល បាន កត់ តៃ អ្នក- 
ស្លាប់ ជាង ១២ មឺុន ៥  ពាន់ នាក់  
និង អ្នក ឆ្លង ២, ៥ លាន នាក់  
ទាំង ចំនួន ស្លាប់  និង ចំនួន អ្នក- 
ឆ្លង បៃហៃល ១ភាគ ៤ នៃ ចំនួន 
សរុប នៅ ក្នុង  សកល លោក ។    

បៃធាន ផ្នៃក បៃក់ បមៃុង ទុក 
សហព័ន្ធ អាមៃរិក លោក  Jer-
ome Powell បាន ថ្លៃង ថា  
តៃមីាសទ២ី ព ីខៃ មៃស  ដល ់ខៃ 

មិថុនា  តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ទុក ថា 
នឹង ឃើញ ផលិត ផល ក្នុង សៃុក 
សរុប ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង  ដោយ 
បាន បន្ថៃម ថា ការ ងើប ឡើង 
វិញ  នឹង តៃូវ ពឹង ផ្អៃក លើ កិច្ច - 
បៃឹង បៃង របស់ រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង 
ការ ទប់ ស្កាត់ វីរុស  មិន ឲៃយ ឆ្លង 
រាល ដាល តទៅ ទៀត ។  

ខង តៃបូង មួយ ភាគ ធំ  និង រដ្ឋ 
ជា ចៃើន របស់ អាមៃរិក ភាគ   
ខង លិច  ជា ទី ដៃល វីរុស រាត - 
តៃបាត ខ្លាំង ជាង គៃ បំផុត  គឺ ជា ទី 
ដៃល មៃ ដឹក នាំ រដ្ឋ ទាំង អស់  
បាន ជំរុញ ឲៃយ បើក សៃដ្ឋ កិច្ច 
ឡើង វិញ  នៅ ដើម ខៃ នៃះ ។  

ដោយ រដ្ឋ ជា ចៃើន របស់ អា- 
មៃរិក  បាន បង្ខំ ចិត្ត ដាក់ ការ រឹត - 

បន្តឹង ឡើង វិញ  ទៅលើ  ភោជ - 
នីយ ដា្ឋាន  បារ៍  និង ឆ្នៃរ សមុទៃ 
លោក បៃធានា  ធិបតី  ដូណាល់  
តៃំ  បាន រង សមា្ពាធ យ៉ាង ខ្លាំង 
ដើមៃបី កំណត់ ឲៃយ មនុសៃស ទូ ទៅ 
ពាក់ មា៉ាស់។     

រដ្ឋ មន្តៃី សុខ ភិបាល របស់ 
លោក បៃធានា ធិបតី  តៃំ  បាន 
ពៃមាន ថា  ឱកាស  គឺ តៃូវ បិទ  
ដើមៃប ីឲៃយ អាមៃរកិ គៃប ់គៃង ឡើង 
វិញ  ប៉ុន្តៃ លោកតៃំ  បាន ដក - 
ខ្លួនពី វិបត្តិ វី រុសផ្លូវដ ង្ហើម នៃះ  
ដោយ ធ្វើ ការ ជួប ជុំ ទៃង់ ទៃយ    
ធំ ជា ចៃើន កន្លៃង  ហ្វូង អ្នក ជួប -  
ជុំ   មិន ពាក់ មា៉ាស ់ តៃឹមតៃូវ ទៃ  ជា 
ការ  បៃឆំង ការ ណៃ នាំ របស់   
កៃុម អ្នក ជំនាញ ៕ AFP/PSA

ក្រុង ដាក្កាៈ  កៃុម អ្នក ជួយ-
សង្គៃះដៃល បាន រក ឃើញ 
បុរស មា្នាក់នៅ មាន ជី វិត នៅ ក្នុង 
«អព្ភូតហៃតុ» មួយ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុនា្មាន ម៉ាង កៃយ មក  
នោះ   បាន  និយយ ថា  មនុសៃស 
យ៉ាង តិច ៣២ នាក់  បាន ស្លាប់  
កៃយ ពី នាវា ចម្លង ១គៃឿង 
បាន កៃឡាប់  និង លិច កាល-
ពីថ្ងៃ ចន្ទ  នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី ដាកា្កា 
នៃបៃទៃស បង់ កា្លា ដៃស  បនា្ទាប់ 
ពី នាវា  នោះ  បាន បុក គ្នា  ជាមួយ 
នាវា១គៃឿ ងទ ៀត។    

 មនុសៃស ១២ នាក់  តៃូវ បាន គៃ 
ចុះ បញ្ជ ីដបំងូ ថា  កពំងុ បាត ់ខ្លនួ 
នៅ ក្នុង ឧបៃបត្តិហៃតុ នោះ  ។ 

 នាវា ចម្លង The Morning-
Bird  តៃូវ បាន បុក ពី កៃយ  
ដោយ នាវា ចម្លង  ១ គៃឿង 
ផៃសៃងទៀត  នៅ បៃហៃល ម៉ាង 
៩  នងិ ៣០ នាទ ីពៃកឹ  នៅ អឡំងុ- 
ពៃល ចរាចរ ណដ៍ ៏មមា ញកឹ  នៅ 
ពៃល កំពង់ ផៃ ទន្លៃ ធំ ជាង គៃ 
បំផុត របស់ បៃទៃស   ដៃល  
សមៃបរូ ទៅ ដោយ នា វា ចម្លង រាប-់ 

សិបគៃឿងនៅទីនោះ ។ 
 លោក អាហៃសា ហុ ីឌលុ  អុសី្លាម  

ជា អ្នក មជុ ទកឹ មា្នាក ់នៅ ក្នងុ កៃុម 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
កាសៃត AFP  ថា៖ « យើង បាន 
សៃង ់សក សព ចនំនួ ៣២ នាក ់ 
យើង បាន រក ឃើញ នាវា ចម្លង 
នៅ ក្នុង ទឹកមាន  ជមៃ ជាង 
១៥ម៉ៃតៃ  នៅ ក្នុង ទន្លៃ នោះ » ។ 

 « ខ្ញុំ គិត ថា  យើង បាន សៃង់ 
សក សព យ៉ាង ចៃើន នៅ ក្នុង 
ចំណោម សក សព ទាំង នោះ   
ហើយ សក សព ដៃល នៅ សល ់
ផៃសៃង ទៀត  អាច តៃូវ បាន សៃង់ 
ចៃញ  បៃសនិ បើ នាវា ចម្លង នោះ  
អាច តៃូវ បាន គៃ សណោ្តោង  និង 
លើក ចៃញ ពី  ទឹក   នាវា នោះ 
ទំនង ជា បាន កប់ នៅ ក្នុង ភក់ - 
បាត ទន្លៃ នោះ » ។ 

នៅ ក្នុង  រយៈ ពៃល ជាង ១២  
ម៉ាង  កៃយ ព ីនាវា ចម្លង ដៃល 
បាន  ដឹក អ្នក ដំណើរ នោះ  បាន 
លិចចូល ក្នុងបា ត  ទន្លៃ    ហើយ 
អ្នក ដំណើរ មា្នាក់   នៅ មាន ជី វិត 
នៅ ឡើយ ៕  AFP/SK

ក្រមុអ្នក ជួយ សង្គ្រះ  ស្រង់ សាកសព ជន  រង គ្រះ ក្រយពី នាវា ក្រឡាប់ ។ AFP

 លោក  ត្រ្រដូ ស   អាដហា ណូម  ថ្ល្រង ក្នុងអំឡុង  សន្និសីទសា រ ព័ត៌មាន ក្រយជំនួបអំពី  ករផ្ទុះឡើង  ជំងឺកូវីដ១៩។ AFP

ឧប្របត្តិហ្រតុនាវាបុកគ្នាបង្កឲ្រយមនុស្រស
យ៉ាងតិច៣២នាក់ស្លាប់នៅបង់កា្លាដ្រស



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ   រដូវ   បុណ្យ  
ចូល    វស្សា តាម គន្លង ទំនៀម-   
ទម្លាប ់ ន្ ព្ះ ពុទ ្ធ សាសនា 
ដ្ល   មន ថ្រ វ្លា  ៣ខ្  គិត 
ចាប់  ពី ថ្ង្  ១រោច ខ្ អាសាឍ  
ន្ះ តទៅ   ហើយតាមការ ចណំា ំ
ទី  អារាម នីមួយៗ   ក៏ មន ការ- 
ហ្ទីង មោង    ផងដ្រ ដើម្បី  
ញំុាង  ឲ្យ ការ ប្ព្ឹត្តទៅ ន្ ពិធី- 
បុណ្យ  ចូល វស្សា   មន សភាព-   
សប្បា យ រីក រាយទៅ នឹង  ការ ធ្វើ 
បុណ្យ  ទានជាមួយ ព្ះ  សង្ឃ ។

កាល  ពី  ដើម  ព្ល មន  ការ-   
ហ្ទីង មោង ម្តងៗ  នៅ តាម  ទី-  
ភូមិ  ឋាន នានា   ធ្លាប់ ត្ ជា ការ- 
លង បនា្លាច ក្ម្ងៗ  តាម ដងផ្លូវ  
ឲ្យ   រត់ ប្ញាយច្ញ  និងលាក់ 
ខ្លួន  ពួន  អាតា្មា រហូតមន ភាព- 
បាក ់ សប្ាតក ៏មន  ដោយសារត ្  
មន មុខមត់អាក្ក់ ឬ កាច-  
សាហាវ  គួប ផ្សំ   នឹង ឥរិយា បថ 
ន្   អ្នក ចូល ឡក ផង នោះ។ ត្  
ដល់  សម័យ ឥឡូវ ន្ះ ហាក់-    
ខុស ប្ល្ក ពី មុនៗ  ឆ្ងាយ ណាស់    
ដោយសារ គ ្ឃើញ   ក្មុ កមុរា 
កុមរី   ប្រជា មន ការ ចូល   ចិត្ត  
ហើយ  រត ់បញ្ាយ    ចលូ  ទៅ កប្រ្  
ថត  រូប  ល្ង    ជាមួយ ទៅ វិញ-   
ព្ះ  ការ  ច្ន្ មុខមត់ ទីង មោង  
ទាំង នោះ  មន ភាព  គួរ  ឲ្យ  កា្នាញ់  
ស្ស់សា្អាត  មិន ចាញ់ មុខ  មត់ 
តារា  ភាព   យន្ដ ពតិៗ  នោះ  ឡើយ  
ដ្ល ន្ះ គឺ ជា ទ្ពកោសល្យ ដ៏ 
បុិន ប្សប់ ន្ សិល្បករ ។

បើ   តាមគណនីហ្វ្ស ប៊ុក-    

ឈ្មាះ  Panha So របស់ 
សលិប្ ករ  ធ្វើ ទងីមោង ដ ៏លប្នីៅ 
ស្ុក សា្អាង ខ្ត្ត កណា្តាល-  
លោក   ហ្ង សុភ័ណ្ឌ បាន 
បង្ហោះ រូប  និង សារ បញ្ជាក់ ពី 
គោល បំណង ន្ ការ អភិវឌ្ឍ  រូប 
ទីង មោង សម័យ ថ្មី  ថា៖ «ទីង- 
មោង   សម្ប់  ហ្ឆ្នាំន្ះ ក ុំ 
ភ្ល្ច     ជួប គ្នា ឆប់ៗន្ះ ណា ពុក 
ម ៉្បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា  ។ យើង 
បាន   តុបត្ង យា៉ាង ស្ស់សា្អាត 
នងិ ទាក ់ទាញ  ចណំាប អ់ារម្មណ ៍
ទៀតផង ទីងមោង សា្អាតៗន្ះ 
ប្ហ្ល  ជាក្ម្ងៗ ឬបងប្អូន -  
ដ្ល ធ្លាប់ត្ ខ្លាចពីមុន ល្ង 
ខ្លាច  ទៀត ហើយ។  សមូជមប្ 
ជូន  ដំណឹង  ទៅដល់ បងប្អូន-  
ទំាង អស់គ្នា  ដ្លចង់មក ចូល- 
រួម  ក្នុងពិធីដង្ហ្ ទៀនព្ះវស្សា  
នៅ ប៉ុនា្មានថ្ង្ ខង    មុខ ន្ះ  សូម 
បងប្អូន ទាំងអស់ ម្តា្តា ពាក់ 
ម៉ាស់ និង លាងដ្ ជាមួយ  នឹង 
អាលក់លុ  ឲយ្ បាន គប្់ៗ  គ្នា នងិ-  
គ្ប់ៗ  ព្លវ្លា   ដើម្បី  បង្ការ  
និង      ទប់ សា្កាត  ់ជំងឺកូវីដ១៩ ទំាង-  
អស់  គ្នា  សូមចូលរួម ដោយ-  
ស្ច  ក ្តី រីក រាយ និង សប្បាយ 
ចិត្ត ទាំង អស់ គ្នា ណា៎»។ 

 គួរ បញ្ជាក់ផង  ដ្រ ថា  ការធ្វើ 
ទីង មោង មួយ ប្សិន បើ ម្ឃ 
មន   អំណោយ ផល ល្អ  ឬ  មន 
កម ្តា ថ្ង ្ល្អ  គ្ តូ្វ ចំណាយ រយ ៈ-   
ពល្  ចនោ្លាះ ព ី១០ ទៅ ១៥ ថ្ង ្
ទើប ធ្វើ វា បាន  ។ ប៉ុន្ត្  ប្សិនបើ  
មិនមន  កម្តា ថ្ង្ គ្ប់គ្ន ់   
ទ្នោះ នឹង  ត្ូវ ចំណាយ ព្ល  
រ ហូត  ដល់ទៅ  ១ខ្ ។ ចំពោះ 

ខ្នាត  ទីង មោងវិញ  មន   ៣ខ្នាត   
គ ឺ  ទំហំ  ត ូច   សម្ប់ ក្ម្ងៗ ១ គូ 
មន    តម្ល្ ៦០មុឺន រៀល ទំហំ 
កណា្តាល  សម្ប់ មនុស្ស ធំ ១គូ  
មន តម្ល្   ១លាន  ១០មុឺន 
រៀល នងិ ទហំ ំធ ំ ១គ ូ មន តម្ល ្
១លាន ៤០មុឺន រៀល ។ 

យា៉ាង  ណា ការ ធ្វើ ទីង មោង - 
ន្ះ បាន បន្ត   និងកា្លាយជា មុខ- 
របរ   ប្កប ចិញ្ចឹម ជីវិត របស់-  
គ្ួសារ  មួយ   ស្ថិត នៅ ភូមិ ឫស្ស ី 
ស្ុក ឃុំ ខ្ពប ស្ុក  សា្អាង ខ្ត្ត 
កណា្តាល   របស់  គ្ួសារ លោក-   
ហាក់ ហ្ង ដ្ល ប្កប   រយៈ- 
ព្ល ជិត ៣ទសវត្សរ៍  មក 
ហើយ ដ្រ ខណៈ   គិត ចាប់ ពី ឆ្នាំ 

២០១០  មក  លោកក៏  បាន ផ្ទ្រ 
ចណំ្ះ  ដងឹ ន្ះ  មក ឲយ្ កនូ ប្សុ  
២ នាក់  របស់ លោកដ្រ គឺ  - 
លោក ហ្ង សុភ័ណ្ឌ និង  
ហ្ង គីមផ្ង។ ឥឡូវ    ន្ះ របរ 
ធ ្វើ ទងី មោងរបស ់  គ្សួា រ   លោក   
កំពុង  ត្ ទាក ់ ទាញ   ចំណាប់-  
អារម្មណ ៍  ខ្លាងំព ីមជឈ្ ដ្ឋាន មហា- 
ជន  ជាពិស្ស  ការ  ធ្វើ ទីង - 
មោង   មន  មុខ មត់ ឃ្យូតៗ  
សា្អាត  ដូចជា  តួ កុន ខ្ម្រ កូរ៉្ និង  
ឥណា្ឌា របស់ កូន ប្ុស លោក  - 
ទាំង២  ត្ ម្តង  ខណៈ  សម្ប  ់ 
ទីង  មោង  មុខ មត់ ប្ប អាក្ក់ 
ឬយក្ស ជាដើម នោះជា សា្នាដ្ 
លោក  ហាក់ ហ្ង ។ 

សម្ប់ អ្នក ចូល ចិត្ត ឬ ចង់ 
បាន  ទងីមោង ឃយ្តូៗ  នោះអាច 
ទៅ  កាន់ ផ្ទះ លោក ហាក់ ហ្ង  
មន  ទីតាំង ជាប់ សា្ពាន ឃុំ ខ្ពប-  
ស្ថិត នៅ ភូមិ ឫស្សីស្ុក ឃុំ ខ្ពប 

ស្ុក សា្អាង ខ្ត្ត កណា្តាល ឬ 
ទាក់ទង តាមរយៈ ល្ខ ទូរស័ព្ទ 
097 6669923 / 098 423 
657 និង  ហ្វ្សប៊ុកឈ្មាះ   
Panha Soក៏ បាន ៕
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ទីងមោងសម័យថ្មីមុខមាត់ស្អាតដូចតួកុនធ្វើឲ្យ
កុមារាកុមារីប្ញាយរត់ចូលថតរូបល្ងជាមួយ

 ទីងមោងសម័យ ថ្ម ីមាន ចេើន ខ្នាត និងទមេង់ មុខ ប្លេកៗ  ដេល ច្នេ តាមសម័យ កាល របស់ លោក  ហេង សុភ័ណ្ឌ  នៅ សេកុស្អាង ។ រូបថត សហ ការី

ឆ្នា ំ២០២០  នេះ លោក ហេង សុភ័ណ្ឌ បន រំលេច មុខមាត់ និង  ទីងមោង  រូប តួ កុន កូរ៉េ   ខ្មេរ ឬ ឥណ្ឌា   កុមារាកុមារីឃើញ ប្លេក អារម្មណ៍  បេញាយរត់ ចូល ថតរូបជាមួយ លេងខ្លាចដូចសម័យមុន ៗ រត់ចេញ ។ រូបថត សហ ការី
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ក្រងុហាណូយ : អ្នកសៃ ី ង្វៀង 
ធ ូឡនូ មកពអីាល្លមឺង៉ ់ចលូចតិ្ដ 
ឆ្លៀត  ពៃល ទៅញ៉ា ំការ៉ៃម បាយ- 
ដំណើប កៃម ស៊ុយ ក្នុង កៃុង 
ហាណូយ នៅពៃល ដៃល  វិល 
មក កាន់  មាតុភូមិ វិញ ។ 

អ្នកសៃី ឡូន ពិបាក ទៃំ នឹង 
អាកាស ក្ដៅ ស្អុះ ស្អាប់ ក្នុង កៃុង 
ហាណូយ តៃ អ្នកសៃី រីករាយ 
នឹង បង្អៃម បៃពៃណី ដៃល អាច 
បនៃសាប សីតុណ្ហភាព បាន ខ្លះ  
ដៃល ជា ស្នាដៃ អ្នក មា្ដៅយ ទៃីញ 
ធីថាវ អាយុ ៧៥ឆ្នាំ ។ 

អ្នកសៃី ឡូន បាន និយាយ 
បៃប ់ ថា ៖ « ការ៉ៃម បាយដណំើប 
កៃម  ស៊ុយ ជួយ បនៃសាប កម្ដៅ 
ក្នុង រាងកាយ បាន ចៃើន »។ 

អ្នកសៃី ដៃល បា នរស់ នៅ 
បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ ជិត ៣០ឆ្នាំ 
បាន និយាយ ថា ការ៉ៃម បាយ- 
ដំណើប  របស់ អ្នក មា្ដៅយ ពិតជា 

ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់  និងមិន ខុស ពី 
បង្អៃម លក់ នៅ តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ 
កៃុង ហាណូយ  ដៃល អ្នកសៃី 
ចូល ចិត្ដ តាំងពី ក្មៃង នោះទៃ ។ 

គៃឿង ផៃសំ រសជាតិ  រួម មាន 
បាយ ដំណើប ការ៉ៃម  ទឹក ដោះ- 
គោ សៃស់ ទឹក ដោះ គោ ជូរ ខ្ទិះ-  
ដូង ស្ក រស និង ស្លឹក តើយ ។ 
ស្លឹក តើយមាន ក្លិន ឈ្ងុយ  និង 
ជួយ បន្ថៃម សមៃស់ ឲៃយ បាយ- 
ដំណើប ទៅជា ពណ៌ បៃតង ។ 

អ្នកសៃី ទៃីញ ធីថាវ ដៃល 
មាន បទពសិោធ ធ្វើ ការ៉ៃម បាយ- 
ដំណើប ពី ចាស់ ទុំ ក្នុង គៃួសរ 
បាន និយាយថា អ្នកសៃី តៃូវ 
កុម្ម៉ង់  សៃូវ ដំណើប ដៃល ដាំ នៅ 
តំបន់ ភ្នំ យា៉ាង ពិសៃស  ហើយ 
ស្លកឹ  តើយ យក ព ីផ្ទះ មតិ្ដភក្ដ ិនៅ 
ភាគ ពាយពៃយ នៃខៃត្ដ សុនឡា 
បៃទៃស វៀតណាម ពីពៃះ 
សៃូវ  នៅ ទ ីនោះ មាន សភាព ទន ់

និង ស្អិត ជាង ។ 
អង្ករ ដណំើប តៃវូបាន តៃទំកឹ 

ចនោ្លោះ ពី ៨ ទៅ ១០ម៉ាង  

ខណៈ ស្លកឹ តើយ  កនិ ជាមយួ ទកឹ 
រួច  តៃូវ ចៃះ យក កាក ចៃញ ។ 
គៃឿង  ផៃសំ ទាំង២ គួរតៃតៃូវបាន 

លាយ បញ្ចលូ គ្នា  ខណៈទកឹស្លកឹ- 
តើយ ចមៃះ នោះ តៃវូបាន បៃើ 
ជំនួស ទឹក មក ដាំ  ចំហុយ ។ 

អ្នកសៃី ទៃីញ ធីថាវ បាន 
រៀប រាប់ ថា កៃយ ពី ចំហុយ 
បាយ ដំណើប ស្លឹក តើយ រួច វា 
តៃូវបាន យក មក លាយ ជាមយួ 
ខ្ទិះ  ដូង ។ 

អ្នកសៃី បាន បន្ដថា ដំណាក់ - 
កាល បន្ទាប់ គឺ លាយ ជាមួយ 
ទឹក ដោះ គោ ជូរ ទឹក ដោះ គោ- 
សៃស់ និង ការ៉ៃម និង កូរ រហូត 
ដល់កា្លោយ ជា លៃបាយ តៃមួយ  
នងិ  កក  ២ ម៉ាង  រចួ ករូ ម្ដង ទៀត 
ដើមៃប ីឲៃយ បៃកដ ថា លៃបាយ ទាងំ- 
នៃះ នឹង មិន បនៃសល់ សមាស-
ធាតុ កក ដុំ ៗ  ទៃ ។ 

អ្នកសៃ ីទៃញី ធថីាវ  បន្ថៃមថា   
បន្ទាប ់មក គ ឺដសួ បាយ ដណំើប 
ចហំយុ ស្លកឹ តើយ នោះ ដាក ់ចាន   
ទកុ ឲៃយ តៃជាក ់ នងិ ចៃបាច ់កៃម 
ពី លើ  រួច ចុង កៃយ បន្ថៃម 
សច់ ដូង កោស  ឬ សណ្ដៃក ដី 
លីង ៕ VNS/HR 

ក្រុង ត្រអ្ររ៉ង់   : ពួកគៃ បាន 
ដតុ ន ំដៃល បៃជាជនអុរីង៉ ់ ហៅ 
ថា ជា « បារា៉ាកាត់ (តុ បៃសិទ្ធ )»  
ហើយ នំ នៃះ ជា  អាហារ   ពៃលពៃកឹ 
ថ្ងៃតៃង់ និង ពៃល លា្ងាច  ដោយ  
នំបុ័ងដុត បៃប បុរាណនៃះ  គឺជា  
អាហារ ដ៏ សំខាន់ បៃចាំថ្ងៃ របស់ 
បៃជាជនអុីរ៉ង់ ។

យើង អាច រក ទីតាំង ដុតនំ 
បាន  យា៉ាងងាយ នៅ តាម ទី- 
បៃជុំជន នៃ បៃទៃសអុីរ៉ង់  ដៃល  
សមៃបូរ  មនុសៃស ឈរ  តមៃង់ជួរ 
រហូត  ទៅ ដល់ ចិញ្ចើមផ្លូវ  ឬ 
គៃន ់តៃ ដើរ តាម ក្លនិ នបំុង័ ដៃល 
ទើប តៃ ដុត រួច ថ្មីៗក៏បាន ។

ជា  ការងារចមៃបង  របស់បុរស    
នៅ  សធារណរដ្ឋ អ៊ិស្លោម  អ្នក- 

ដុត នំតៃង កៃកពី ដំណៃក  មុន 
ពៃល ថ្ងៃ រះ ខណៈ ពៃល ដៃល 
មនុសៃស  គៃប់ គ្នា កំពុង  លង់ លក់ 
នៅ  ឡើយ ។ 

គៃង ឈតុ ស  រួម ទំាងមកួ កព៏ណ ៌
ស ផង នោះ ពួកគៃ   ធ្វើ ដំណើរ 
មកពី គៃប់ ចៃក ល្ហកនៅ ទូទាំង 
បៃទៃស  ហើយ ពួកគៃ ភាគ ចៃើន  
គឺ ជា  ជនជាតិដើម អាហៃសៃីស  
ឃើដស៍ និង លូស  ។ 

អ្នក ដុត នំ តៃង តៃ  ធ្វើ ចលន 
យា៉ាង  រស ់រវកី   នងិ ឥត ឈបឈ់រ  
ដៃល ហាក់ បី ដូចជា កំពុង រាំ នៅ 
ពី   មុខឡ ចំហាយ ឧស្ម័ន ។

បុរស គៃង ឈុត ស   មា្នាក់យក 
មៃសៅ ១ដុំ រួច លុញ ឲៃយ សំប៉ៃត 
មុន ពៃល ដាក់ ដុត   ពៃយួរ ទៅនឹង 

ជញ្ជាំង  ផ្នៃក ខាងក្នុង នៃ ឡភ្លើង 
ដោយ បៃើ បៃស់ដង្កៀប  វៃង 
សមៃប ់ចាប ់នចំៃញ នងិ ចលូ ។ 
ពៃល   ឆ្អិនល្មមហើយ អ្នកដុតនំ 
ក៏បៃើ ដង្កៀប  វៃងដដៃលនោះ 
ដើមៃប ី យក នបំុង័ ចៃញ ហើយ  ពៃយួរ 
វា នៅលើ ជញ្ជាំង  ឬក៏ តមៃៀប 
គរ វា ឡើង។ 

ជញ្ជាំង ដៃល នៅ ព័ទ្ធ ជុំវិញ 
ពកួគៃ  គជឺា គនំរ នៃ នបំុង័ សបំ៉ៃត    
ដៃល មាន  សណា្ឋាន   និង ទំហំ 
ខុស  ៗ  គ្នា  ចំនួន  ៤បៃភៃទ  គឺ 
បាបារ ីឡាវា៉ាស សងហា្គាក នងិ 
តាហ្វធូន ។  

ប៉ុន្តៃ នំបុ័ងទាំង នោះ ពៃយួរទុក 
មិន បាន  យូរ ទៃ  ពៃះ អតិថិជន 
នំគ្នា ឈរចាំតៃៀបតៃ នៅ ជិត 

ចៃកចូល តៃៀម នឹង ទិញ ទាន់  
នៅ ក្តៅ ៗ ។ 

នំបុ័ងសំប៉ៃត ថ្មី ៗ  របស់   អុីរ៉ង់   
ជា ធម្មតា តៃូវបាន ទទួល ទាន 
ជាមយួ ឈសីហ្វៃតា   នងិទកឹ  តៃ 
ផ្អៃម សមៃប់ អាហារ ពៃល ពៃឹក 
ឬ ជាមួយនឹង ខៃ បាប   សមៃប់ 
អាហារ ថ្ងៃតៃង់ ។

ក្នុង ចំណោម នំ បៃពៃណី ទាំង 
៤ បៃភៃទ នៃះ  សងហា្គាក  
ពៃញនិយម បំផុត និង   តៃូវបាន 
គៃ ចាត់ ទុក ថា ជា នំបុ័ង បៃចាំ 
ជាតិ  អុីរ៉ង់ ។ វា តៃូវបាន ផលិត 
ចៃញ ព ីមៃសៅ  ធញ្ញជាត ិនងិ   រោយ  
គៃប់ល្ង  ហើយ  ពៃលខ្លះ គៃប់ 
អាភៀន  តាម ចំណង់ ចំណូល-  
ចិត្ត  របស់ អតិថិជន ។

វីរុស កូរ៉ួណា  ក៏បាន ជះឥទ្ធិ-
ពល  ដល ់វជិា្ជាជវីៈ របស ់អ្នកដតុន ំ
ដចូ  អ្នកដទៃ ទៀត ដៃរ  ហើយ ជា 
លទ្ធផល បៃក់ចំណូល របស់ 
ពួកគៃ ក៏បាន ថយចុះ ។ 

ដើមៃប ីធាន ព ីអនមយ័  អ្នកធ្វើ 
នំ  មា្នាក់  តៃវូ អនុវត្ត តាម ការ ណៃនំ  
អនម័យ  តឹងរឹុង  ដៃល  ចៃញ 
ដោយ  កៃសងួ សខុាភបិាល  រមួ- 
ទាងំ  ការរកៃសាគមា្លោតសង្គម  នងិ 
ការ  បៃើបៃស់ បណ្ណធនគរ 
ជំនួស  សច់បៃក់ ។

លោក  មហូាមៃដ មហីៃសាខាន ី  
អ្នកដុត  នំ  អាយុ  ៤១ឆ្នាំ  បាន 
និយាយ ថា៖   «យើង មាន ការ- 
លំបាក ចៃើន  អំឡុងពៃលរដូវ  
តម រា៉ាមា៉ាដន ។ អ្នក មក តមៃង ់ជរួ 
កាន់តៃ  ចៃើន ហើយ មនុសៃស 
ជាចៃើន មិន គោរព តាមវិធាន-
ការ  សុវត្ថិភាព »។ 

កៃសួង សុខាភិបាល  បាន 
រាយ ការណ៍ កាល ពី ខៃ មករា ថា  
ជា មធៃយម  បៃជាជនអុីរ៉ង់មា្នាក់   
ទទួល ទាន នំបុ័ង  ៣១០កៃម 
ក្នុង ១ថ្ងៃ។ កៃសួង បាន ឲៃយ 
ដឹងថា ៖ «នំបុ័ង គឺជា អាហារ 
មូលដា្ឋាន    និង  ចមៃបង របស់  បៃជា- 
ជន យើង»។

 លោក មីហៃសាខានី  បន្ដថា ៖ 
«ថ្មីៗនៃះ អង្ករ កាន់តៃ ឡើង ថ្លៃ 
ដៃល យើង គ្មាន លទ្ធភាព ទិញ 
ហបូបៃចាថំ្ងៃ។ យើង ភាគ ចៃើន 
ហូប តៃមឹ នំដុត   »៕ AFP/RS

 ការ៉្រម បាយដំណើប វៀតណាម ឬហៅថា ក្រម សុ៊យ ព្រញនិយមក្នងុ រដូវ ក្ដៅ ។ រូបថត សហ ការី

ការ៉េមបាយដំណើបស្លកឹតើយបង្អេមបនេសាបកម្ដៅថ្ងេក្នងុកេងុហាណូយ

នំប័ុងសំបេត៉ដុតក្នងុឡបុរាណ
ជាអាហារចមេបងរបស់ពលរដ្ឋ
អត់លទ្ធភាពទិញអង្ករនៅអីុរ៉ង់

 លោក មូហាម្រដ មីហ្រសាខានី អាយុ ៤១ឆ្នា ំជា អ្នក ដុត នំ ប័ុង សំប៉្រត នៅក្រងុ ត្រអ្ររ៉ង់   ។ រូបថត AFP
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ ង   ខ  ្ព  ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អ ក  ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ   អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ     មិ ន  ឲៃយ មា    ន ភា  ព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ ការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទលួ ទាន  នានាបាន   ផល ចណំៃញ ជា        
ធម្មត  ។ រ ីឯ  ប ញ ្ហា  ស  ្នៃ ហ     វញិ    គ ូស្នៃហ ៍ នងឹ មាន   ភាព-  
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល្អ  បៃសើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល   ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
ប៉ុនា្មាន  ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  ល្អិត - 
ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច ពៃម-  

ពៃៀង  អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ    បំពៃញ  
ការ  ងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ ចៃើន  ។ 
រីឯ  កា រ សមៃច ចិត្តនានា គបៃបី រកអ្នក ណា ដៃល  គួរ 
ឲៃយ      ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃឹកៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ ល ្អ - 
បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយនោះ ឡើយ។   

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃងតៃ  
ទទួល   បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត   ឆ្ងាយ  តៃង តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  មាន ទឹក- 
ចិត្ត  បៃកប  ដយ ក្ត ីសោមនសៃស រី ករាយ  និង ពោល - 
ពាកៃយ  សម្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ 
សៃឡាញ់  ចូល ចិត្ត ។ ទោះយ៉ាង ណា គួរ តៃ យកចិត្ត - 
ទុក ដាក  ់ ខ្លាងំ ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហ។    

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច  ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយយ- 

ស ្ត ីមា ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា  ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ ៍ គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា សៃយ័ ជាហៃតុ បណា្តាល មាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា  សុខ ភាព វិញគឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សី  ឡ    ើ ង   ខ ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា  ន   ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចៃើន តៃ បាន  ដយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ    ភា ព  ដ   ះ   ស  ៃ យ  បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ      ្ត       ផៃសៃង ៗ បាន ល្អ ។   ចណំៃ កឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏   មា  ន    ការ   យ    ល ់ ចិ ត្ត   គ  ្នា ល ្អ ដៃ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕            

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងារ ផៃស ៃ ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ពោលគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហគូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីឡើ  ង  ខ   ្ព ស់ត  ៃ ដ ៃត  ។ ការ និយយ-   
ស្ត ីបៃកប    ដ  យ  ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្ត ីដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន   ការ ហស្ត ីចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្ត ីស ្នៃហ 
ពោរ   ពៃញ  ដ  យ     ភ   ក្ត ីភា ព     និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ    នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន      ផល ចំ    ណៃ    ញ    គួ រ ជា  ទី គ ប  ់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។       

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ    សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ      ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពោល      ចិត្ត បៃកប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា  ករុណា - 
ចពំោះ   ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសីមធៃយម   ។ ការ  ពោល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផង  យក ច ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងារ   បៃកប ដយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ   ទី  ជិត   ឆ្ងាយ    បា នសុខសបៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ 
បៃងុ បៃ យត័្ន ដៃរ  ។ រឯី លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ ណ ្ណោះ   ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ  អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោគយល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ  កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បៃកប របរ - 
រក  ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណៃញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក  ។ ចពំោះ ដណំងឹដៃល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក-     
អ្នក     មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញនោះ រមៃង មាន-  
សុវត្ថិ   ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃូវ មានការបៃុង បៃយ័ត្ន។  

 រាសីមធៃយម។ ការនិយយ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់មុន នឹង 
និយយ    ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ     ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ   គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីសៃតុចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពៃញ ការ-  
ងារ   ផៃសៃង ៗ  ពោរពៃញ ដយ ឧបសគ្គ  
សុខ ភាព មាន បញ្ហា ខ្លះ ៗ   ដៃល មក 
ពី បរិយកាសការ និយយ ស្តី តៃង- 

មាន   គៃ និនា្ទា ធ្វើ ឲៃយ អ្នក មាន ការ អាក់ អន់ សៃពន់ ចិត្ត 
ជា   ខ្លាងំ។  រ ីឯ បញ្ហា ស្នៃហ គ ូស្នៃហ ៍ខ្វះ ការ យល ់ចតិ្ត 
គ្នា   ជា ហៃត ុបណា្តាល ឲៃយ មាន ការ បៃក បាក ់ ឬ ទ ំនាស ់
ផៃសៃង ៗ ជាដើម ។ ចណំៃក លាភសកា្ការៈ វញិ នងឹ បាន 
ផល  យ៉ាងលំបាក ហើយ ក៏បៃឈម វិបតិ្តផ្លូវចិត្តដៃរ។  

 ខ្មោចផុស នៅ ចំពោះមុខ កញ្ចក់ឡាន ដៃល ភ្ញៀវ បើកចូល ផ្ទះ ខ្មោច នៅ ជបុ៉ន  ។ រូបថត AFP

ផ្ទះខ្មោចនៅជបុ៉នស្វាគមន៍ភ្ញៀវបើកឡាន
ចូលឲ្យខ្មោចលងមិនបាច់បារម្ភពីកូរូ៉ណា

កៃុងតូកៃយូ :  សំឡៃង សុីផ្លៃ 
ឡាន  បន្លឺឡើង  រឿង ភ័យរន្ធត់ ក៏  
ផ្តើមកើត ឡើង  ជាមយួ ទដិ្ឋភាព  
ឃាតកម្មឈាម ដាប   និង  ខ្មាច 
ហ៊ៃសូមប៊ ី បៃដៃញ   យ៉ាងសាហវ។  
តៃ  ផ្ទះ ខ្មាច បើក រថយន្ដ ចូល 
នៅ  ជប៉នុ នៃះគៃនត់ៃ ជា វធិន-
ការ  ទប ់ទល ់ សតៃវូ ដគ៏រួ ឲៃយ ភយ័- 
ខ្លាច បំផុត  គឺ វីរុស កូរ៉ូណា ។  

នៅខងក្នុង ឡាន  ភ្ញៀវ អាច 
សៃកចំទាល ខ្លាំងៗ តម  ចិត្ដ  
ចង់  ដយ មិន  បាច់ ពាក់ មា៉ាស់ 
ខណៈ   បិសាចសាហវឈាម 
សៃច  ខ្លួន ហក់ មក បនា្លាច ។  
អ្នក  បង្កើត កម្មវិធី  ឃៃនត 
អុីវ៉ាណា  អាយុ ២៥ឆ្នាំ បាន 
បៃប់   AFP ថា តមពិត   ខ្មាច 
ទមៃងថ់្ម ីនៃះ អាច នងឹគរួ ឲ ៃយខ្លាច 
ជាង ផ្ទះខ្មាច ពីដើម ។

លោក ថា៖ «  ពួកគៃ មិនអាច 
គៃច ផុត ពី ហៃតុ ការណ៍ រន្ធត់  
ដល់  ចប់ ចុង ចប់ ដើម  ហើយ វ 
កាន់តៃ គួរឲៃយ  ខ្លាចថៃម ទៀត »។ 

លោក អុីវ៉ាណា   នឹក ឃើញ 
បង្កើត ផ្ទះ ខ្មាច ដៃល អាច ឲៃយ 
រថយន្ដ បើក ចូលនៃះ កៃយ ពី 
ជួប បញ្ហា តៃូវ ភ្ញៀវ លុប ចោល 
ការ កមៃសាន្ដ ជា ហូរ ហៃ  ដយ 
មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង  វិបត្ដិ កូវីដ  ។ 

 លោក នយិយ សដំៅ លើ ការ- 
ពៃមាន ពីហនិភ័យ ជំងឺ ឆ្លង នៅ 
ជប៉ុន ថា ៖ «ដយសារ តៃ ផ្ទះ- 
ខ្មាច បង្កើត ឲៃយ មាន បរយិកាស 
អំណយ ផល   ៣យ៉ាង ដូចជា  
កន្លៃងតចូចង្អៀត  មនសុៃស ចៃើន 
កុះ ករ និង ស្និទ្ធសា្នាល  ។  

 កៃុមការងារ   រមៃង តៃូវបាន 
ជួល   ឲៃយ ធ្វើ ជា ខ្មាច នៅ ផ្ទះ ខ្មាច 
លង ឯ ឧទៃយាន កមៃសាន្ដ នានា ។ 
ជា ធម្មត ពកួគៃ តៃង ខ្លនួជា ខ្មាច 
លបលួច បនា្លាច ភ្ញៀវ  និង លប   
មក   ខៃសឹប ដាក់ តៃចៀក ពួកគៃ ឲៃយ 
មាន ការ ភយ័ ខ្លាច  ដៃល សកម្ម-
ភាព ទាំង នៃះ មិន អាច ទៅ រួច 

ក្នុង  សម័យ កូវីដ នៃះ ។ 
 លោក អុីវ៉ាណា  និង កៃុម 

ការងារ កូវ៉ាហ្គារា៉ាសៃតៃ   មាន 
ន័យថា  «កៃមុ  លង    បនា្លាច»  ដៃល 
ពៃយាយម បង្កើត ការ សម្តៃងមិន 
ប៉ះពាល់ ពី កូរ៉ូណា ដយ ការ-  
ពាកម់ា៉ាស ់ រចួ លាប  ឈាម ក្លៃង- 
កា្លាយ  និងចាក់ សំឡៃង សៃក   
ជាជាង បៃើ សំឡៃង  ពិត ។

យ៉ាងណា   កម្មវធិជីា ចៃើន  តៃវូ 
បាន  លុបចោល អស់  ហើយ ។ 
អ្នក សៃ ី អាយ៉ាកា អីុម៉ៃដៃ  អាយុ 
៣៤ឆ្នាំ   ជា បៃធនកៃុម  បាន 
នយិយ ថា៖ « យើង បាន រៀបច ំ 
កម្មវធិ ីហឡវូនី  ដៃល  គៃងនងឹ 
ធ្វើ   ក្នុង ខៃតុលា  និង ខៃវិច្ឆិកា  ក៏ 
តៃូវ បានរំសាយ ចោល »។

លោក អុីវ៉ាណា  ដៃល បាន 
ឈប់ រៀន នៅ សាកលវិទៃយា-
ល័យ  ដើមៃបី កា្លាយជា អ្នក រៀបចំ  

ផ្ទះខ្មាច  កម៏និចៃបាស ់ថា  តើផ្ទះ- 
ខ្មាច   ទមៃង់ថ្មី នៃះ អាចដំណើរ- 
ការ ជំនួស ទមៃង់ ចាស់   ឬ ទៃ ។

  លោក កូត ហណៃហ្គាវ៉ា  
អាយ ុ២៨ ឆ្នា ំសម្ដៃង ជា   ឃាត-
ករ បៃឡាក់បៃឡូស ទៅ  ដយ 
ឈាម   ទោះ លោក  សារភាព  ថា  
ខ្លួន  មិនមៃន ជា អ្នកគំទៃ រឿង 
ភ័យរន្ធត់ក៏ដយ ។

  លោក ហណៃហ្គាវ៉ា  និយយ 
ថា « ខ្ញុំ អាច  ចូល កៀក ភ្ញៀវ  បើ 
ទោះ ជា ពួកគៃ   នៅ ក្នុង ឡាន ។ 
ពតិ ជា គរួ ឲៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍ដៃល  
ឃើញ បៃតិកម្ម របស់ ពួកគៃ 
ពៃល ចូល កៀក គ្នា បៃប នៃះ  
ខណៈ យើង នៅ តៃ អាច រកៃសា 
គមា្លាត សុវត្ថិភាព »។ 

អ្នកសៃ ី  អីុម៉ៃដៃ  ថា៖ «បញ្ចៃញ  
អារម្មណ៍ ភ័យ ខ្លាចឲៃយ  អស់   ទើប   
រីករាយ »៕ AFP/RS

 កៃមុខ្មោច ផាត់ មុខ  និង តុបតៃងកាយ តៃៀមចៃញលង។ រូបថត AFP

  ផ្ទះខ្មោច របស់ លោក អីុវ៉ាណា ជា ទីកមៃសាន្ដ រកៃសាគម្លាតសុវត្ថភិាព ។ AFP



   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ អ តី ត អ្នក ប្រដាល់ 
សកល  ហិ៊ន  ស្រ ហ្រង  ដ្រល 
បច្ចបុ្របន្ន មាន ម៊ខ របរ ជា ចៅ ក្រម 
អាជា្ញា កណ្តាល  ព្រម ទំាង ជារត់    
មូ៉ តូ កង់ បី  និង ជា មន្ត្រ ីនគរ បាល 
ផង នោះ   នៅ ត្រ ចិញ្ចមឹ ចិត្ត ផ្រសារ- 
ភ្ជាប់ ជា មួយ សកម្មភព ប្រ ដាល់  
និង ចង់ ប្រជ្រង ធ្វើ ជា គ្រូ បង្វឹក 
ជម្រើស ជាតិ ផ្ន្រក ប្រ ដាល់ សកល  
ខណៈ លោក  មាន បទ ពិសោធ ជា 
កីឡាករ ជម្រើស ជាតិ អស់ រយៈ- 
ព្រល  ១០ ឆ្នា ំដោយ  ទទួល បាន 
ម្រដាយ សំរឹទ្ធ ចំនួន ៣  ពី ព្រឹត្តិ-
ការណ៍ កីឡា សី៊ហ្គ្រម  ជូន ជាតិ  ។ 

បំណង ប្រថ្នា របស់ អតី ត អ្នក - 
ប្រ ដាល់ សកល  ហិ៊ន ស្រហ្រង  
ក្រយ ព្រល ដ្រល ឆ្លង ផ៊ត ច្រញ 
ពី ជីវភព កីឡាករ នោះ  បច្ចបុ្របន្ន 
នៅ ត្រ មាន ឆន្ទៈ ចង់ ប្រជ្រង យក 

តំណ្រង គ្រ ូបង្គោល  ឬ គ្រ ូជំនួយ 
ប្រ ដាល់ សកល  ប៊៉ន្ត្រ ឱកាស នៅ 
សល់ តូច ចង្អៀត  ស្រប ព្រល ដ្រល 
លក្ខខណ្ឌ ន្រ ការ ជ្រើស រើស ត្រវូ 
បាន ហិ៊ន  ស្រ ហ្រង  អះអាង ថ  
ធ្លាប់ ចូល ប្រ កួត ប្រជ្រង តាម រយៈ 
ការ បោះ ឆ្នាត ជាប់   ប៊៉ន្ត្រ មិន-        
ដឹង ជា នៅ  ខ្វះ ចំណុច ត្រង់ ណ  
ទើប លោក  មិន ដ្រល ទទួល បាន 
ឱកាស ជា គ្រ ូជម្រើស ជាតិ  ម្តង- 
ណ សោះ ឡើយ ។ 

លោក ហិ៊ន  ស្រ ហ្រង  បាន  
ប្រប់ ភ្នពំ្រញ  ប៊៉ស្តិ៍  ថ ៖  « ខ្ញុ ំជាប់ 
ជម្រើស ជាតិ  តំាង ពី មាន ប្រក់ ខ្រ 
១២ មឺ៊ន រៀល  និង ១៥ មឺ៊ន រៀល  
ក្នងុ លក្ខណៈ តសូ៊ លំបាក បំផ៊ត  
មិន ម្រន បាន ច្រើន ដូច សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ 
ទ្រ  ហើយ ខ្ញុ ំ ធ្លាប់ ច្រញ ប្រ កួត លើ 
ឆក អន្តរជាតិ ជា ច្រើន  រួម ទំាង   
អឺ រ៊៉ប និង  អាសី៊ ផង ដ្ររ។  ជា មួយ 
គ្នា ន្រះ  ខ្ញុ ំបាន ឈ្នះ ម្រដាយ សំរឹទ្ធ 

៣ ពី  សី៊ ហ្គ្រម  លើក ទី ២២  នៅ  
វៀតណម ឆ្នា ំ២០០៣  សី៊ ហ្គ្រម  
លើក ទី ២៣  នៅ ហ្វី លីពីន  ឆ្នាំ 
២០០៥  និង សី៊ ហ្គ្រម  លើក ទី ២៥  
នៅ ឡាវ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៩ »។

ហិ៊ន  ស្រ ហ្រង បាន  បន្ត ថ៖  
«បច្ចុប្របន្ន  ខ្ញុំ ជា កូន កំព្រ  មាន    
ប្រ ពន្ធ  និងមាន  កូន ៣ នាក់ ក្នងុ 
បន្ទកុ  ដោយ ទទួល បាន ក្រប ខ័ណ្ឌ 
ជា នគរបាល ជាតិ ។  ទោះ បីជាខ្ញុំ 
នៅ ត្រ មាន មហិច្ឆតា  ចង់ កា្លាយ ជា 
គ្រ ូបង្វកឹ មា្នាក់  ប៊៉ន្ត្រ ខ្ញុមិំន ដឹង ថ  ធ្វើ 
ដូច ម្ត្រច បាន ជាប់  បើ លក្ខខណ្ឌ 
ន្រ ការ ចូល  វា ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ការ - 
ប្រជ្រង  ដ្រល មាន លក្ខណៈ មិន 
ច្របាស់ លាស់  រើឯ ការ ប្រ ជំ៊ ជ្រើស- 
រើស  មិន ទាន់ ដឹង ថ  ផ្អ្រក ទៅ លើ 
អ្វ ីនោះ ទ្រ» ។

អតីត អ្នក ប្រដាល់ដ្រល  ជាប់ ជា 
ជម្រើស ជាតិ  តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩៨ 
លោក ហិ៊ន ស្រហ្រង បានរំឭក 

និងប ញ្ជាក់ ថ៖   « កន្លង មក  ខ្ញុ ំធ្លាប់ 
ចូល រួម ការ ជ្រើស រើស ដ្ររ  ហើយ 
តាម រយៈ ការ ឈរ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត 
ក្នងុ ប្រក្ខ ជន ១០ នាក់នោះ  ខ្ញុ ំបាន 
ជាប់ សំឡ្រង ច្រើន ជាង គ្រ  ប៊៉ន្ត្រ 
លទ្ធផល នៅ ត្រ មិន អាច ប្រ ជ្រង 
ជា មួយ គ្រ បាន ឡើយ » ។

បន្ថ្រម លើ ការ ខក ចិត្ត នោះ ការ- 
ចិញ្ចមឹ ចិត្ត ប្រជ្រង ធ្វើ ជា គ្រ ូជម្រើស- 
ជាតិ របស់លោក ហិ៊ន ស្រហ្រង 
ត្រវូ បាន រលាយបាត់ ១ ឆ្នា ំទៀត 
ហើយ ព្រះលោក ប៊៊យ ស៊ភ័ណ្ឌ 
អគ្គ ល្រខាធិការ សហព័ន្ធ កីឡា 
ប្រដាល់សកល កម្ពជុា បាន ប្រប់ 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គោរ ថ គ្រ ូបង្វកឹ ក្រម៊ធំ 
ជម្រើស ជាតិ សកល កម្ពជុា ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រះ បាន ជ្រើសរើស រួច 
ហើយ ដោយលោក វ៉្រន ស៊ផល 
និង គ្រ ូគ៊យបា លោក Rolando 
Castellno នៅ ត្រជាប់ជា គ្រូ- 
បង្គោល និងគ្រ ូជំនួយ  ចំណ្រកក្រម៊  

ថ្នាល វិញ មាន លោក ជ័យ ដារ៉ា 
ជាគ្រ ូបង្គោល និង លោក ឡុង 
សាលីន ជាគ្រ ូជំនួយ។

គួរ បញ្ជាក់ថ  លោក ហិ៊ន 
ស្រហ្រង  មាន ស្រក៊ កំណើត  នៅ  
ភូមិ តា អ្រង  ឃំ៊កំពង់បាយ   ស្រក៊ 
កំពង់ បាយ  ខ្រត្ត កំពត ហើយ 
បច្ចបុ្របន្ន លោករស់ នៅ ភូមិ ត្រពំាង- 

ថ្លងឹ  សង្កាត់ ចោម ចៅ  ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
ស្រន ជ័យ ហើយ  ហិ៊ន ស្រហ្រង 
បាន បញ្ចប់អាជីព ជាកីឡាករ 
ក្រយ  ចូល រួម ប្រកួត សី៊ហ្គ្រម ឆ្នា ំ
២០១១ នៅ ឥណ្ឌនូ្រសី៊ ដោយ 
មកធ្វើ  ត្រមឹ ជា អាជា្ញា កណ្តាល  ចៅ - 
ក្រម  នៅ តាម សង្វៀន នានា រហូត 
មក ដល់ ព្រលន្រះ៕ 

ថ្ង្រព៊ធ ទី១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ហិុន សេហេង ពេល ធ្វើជា អាជា្ញាកណ្តាល នៅសង្វៀន PNN  ។ សហ ការើ

លោក ហិ៊ន  សៃហៃង  នៅតៃ ចិញ្ចមឹចិត្ត   បៃជៃង  ធ្វើជា   គៃ ូជមៃើស   ជាតិ

Valencia បញ្ចបត់ួនាទី 
គៃូបង្វឹកលោកCelades 
កៃយចាញ់បន្តបនា្ទាប់គ្នា

កេងុ ម៉ា្រឌដី: ក្រម៊ Valencia 
សម្រច បញ្ចប់ តំណ្រង គ្រូបង្វឹក 
លោក Albert Celades ជា 
ផ្លូវការ ហើយឲ្រយ  លោក Voro 
ដ្រល ជា នាយក កីឡាករ របស់ 
ក្លបិ ធ្វើតនួាទ ីដល ់ចប ់រដវូកាល។  
បើ តាម ការ ប្រកាស របស ់ក្លបិ នៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ La Liga   អ្រស្របា៉ាញ  
មួយន្រះ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។

តាំង ពី រដូវកាល  ចាប់ ផ្ដើម វិញ 
ក្រយ ផ្អាក ដោយសារ ត្រ ការ - 
រត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវើដ ១៩ ក្រ៊ម  
Valencia ដ្រល មាន រហស្រស-
នាម ថ «ប្រចៀវ» ដណ្ដើម បាន 
ត្រ៤ ពិន្ទុ ប៉៊ណ្ណោះ ក្នុង ចំណម 
ការ ប្រកួត ៥ ដង ហើយលទ្ធផល 
ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ ពួក គ្រ រអិល ច្រញ ពី 
ប្រក្ខ ភព ប្រជ្រង យក កៅ អី ទៅ 
ល្រង ក្រប ខ័ណ្ឌ Champions 
League របស់ តំបន់ អឺរ៉៊ប ។

បរជ័យ  ២ ប្រកួត ច៊ងក្រយ 
ក្រម ថ្វី ជើង របស់ ក្រ៊ម Eibar 
និង Villarreal ធ្វើ ឲ្រយ  Valen-
cia មាន ៤៦ ពិន្ទុ នៅ ល្រខ ៨ 
ក្នុង តារង លីកកំពូល  ដោយ 
តាម ពីក្រយ ក្រ៊ម ល្រខ ៤   Se-
villa ៨ ពិន្ទុ ខណៈ ការ ប្រកួត 
នៅសល់ ៦ ដងទៀត។

ក្លបិ  Valencia បាន ត្រង តាងំ 
លោក Celades កាល ពី ច៊ងខ្រ 
កញ្ញា ក្រយ ព ីមាន ការ សម្រច 
ដ ៏គរួ ឲ្រយ ភ្ញាក ់ផ្អើល  ដោយ ការ ច្រក 

ផ្លូវ ជាមួយ លោក Marcelino 
ដ្រល  ដឹក នាំ ក្រ៊ម បាន ចំណត់ 
ថ្នាក ់ទ ី៤ បន្ត បនា្ទាប ់គ្នា ព្រម ទាងំ  
បញ្ចប់ ការ រង់ ចាំ ១១ឆ្នាំ ដើម្របី 
ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ធំ មួយ ជាមួយ 
នឹង ការ ដឹក នាំ ក្រ៊ម ដណ្ដើម  បាន 
ពាន  Copa del Rey។

ក្នងុ ស្រចក្ដ ីមយួ ក្រម៊ Valen-
cia  សរស្ររ ថ ៖ «ក្រម៊ Valen-
cia សូម ប្រកាស ឲ្រយ ដឹង ពី ការ - 
ដក  លោក Albert Celades ពី 
តំណ្រង  គ្រូបង្វឹក ក្រ៊ម ធំ ចូល ជា 
ធរមាន  ភ្លាម ៗ ។   ក្លបិ សមូ អរគណ៊ 
គត់ជា សាធរណៈ  សម្រប់ ការ- 
បំព្រញ ការ ងរ និង ការ លះ បង់ 
របស់ គត់ ក្នុង រយៈ ព្រល ដ្រល 
គត់ នៅ ជាមួយ ក្លិប  ជា ព្រល- 
វ្រលា ដ្រល យើង សម្រច បាន  
នូវ ការឆ្លង  ផ៊ត ពីវគ្គ ក្នុង ពូល នៅ  
Champions League និង 
ជ័យ ជម្នះ ជាច្រើនទៀត ដ្រល 
គត់ ជួយ ក្រ៊ម ឲ្រយ ទទួល បាន » ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស នោះ ក៏បាន 
បន្ត ទៀត ថ ៖ « ក្លិប ក៏  សូម ផ្ដល់ 
តម្ល្រ ដ៏ធំធ្រងផង ដ្ររ នូវ ជំនួយ 
និង ការ រួម ចំណ្រក របស់ គត់ 
ចាប ់តាងំ ព ីគត ់  មក ធ្វើ តនួាទ ី ជា 
គ្រូ បង្វឹក ក្រ៊ម ធំ ក្នុង សា្ថានភព ដ៏ 
លបំាក មយួ ហើយ ក្លបិសមូ ជនូ- 
ពរ  ឲ្រយ គត់ មានជោគ ជ័យ  ក្នុង 
អាជីព ការងរ របស ់គត់  នាព្រល  
អនាគត » ៕ AFP/VN

អ្នក មាន ប៊ណៃយ និង សៃះ បង្កង់ អះ អាង  
ពី ការ ដោះ ដូរ រវាង Arthur និង Pjanic

កេុង ម៉ា្រឌីដ: កីឡាករខ្រស្រ - 
បម្រើ  Arthur Melo នឹង លា 
ក្រ៊ម អ្នក មាន ប៊ណ្រយ  Barce-
lona (Barca) ដើម្របី ទៅ 
រួមរស់ ជាមួយ ក្រ៊ម ស្រះ បង្កង់  
Juventus (Juve) នៅ 
បញ្ចបរ់ដវូកាលន្រះ ខណៈ ខ្រស្រ- 
បម្រើ Miralem Pjanic នឹង 
ច្រញ ពី ក្លិប   អី៊តាលី មក ចូល រួម 
ជាមយួ ក្លបិ  អ្រស្របា៉ាញ វញិ។ ន្រះ 
បើ តាម ការ ប្រកាស ឲ្រយ ដឹង ពី 
សំណក់ ក្លិប យក្រស ប្រចាំ អឺរ៉៊ប 
ទាំង ២ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។ 

ស្រចក្ដី ប្រកាស នោះ   ឲ្រយ ដឹង 
ថ ក្រ៊ម Barca  ចំណយ នូវ 
ចំនួន ទឹកប្រក់ ៦០លាន អឺរ៉ូ 
($៦៧,៤លាន) បន្ថ្រម ពី 
លើប្រក ់រង្វានន់ា ព្រល ខាង មខ៊ 
៥លាន អឺរ៉ូ ($៥ , ៦លាន) 
ទៀត ក្នុងការ ផ្ទ្ររ យក កីឡាករ  
សញ្ជាតិ បូស្នុី Pjanic ដោយ 
កិច្ចព្រម ព្រៀង ន្រះ កើត ឡើង 
ក្រយ ក្រ៊ម  Juve អះ អាង ពី 
ការ ផ្ដល ់នវូ ទកឹ ប្រក ់ ៧២ លាន 
អឺរ៉ូ ($៨១ លាន ) ហើយ អាច  
បូក ថ្រម  ១០ លាន អឺរ៉ូ ($ ១១ 
លាន ) ទៀត ដើម្របីទិ ញ យក 
កីឡាករ Arthur ជា ផ្លូវការ ។

កិច្ច សន្រយា ទាំង២ ន្រះ បាន 
ផល ចំណ្រញ ផ្រស្រងគ្នា ដ្រល 
អាច ឲ្រយ ក្លិប ទាំង ២ កើន តួល្រខ 
ប្រក់ ចំណូល  ម៊ន ថ្ង្រ  បិទ បញ្ជី 
ហរិញ្ញវត្ថ ុប្រចា ំឆ្នា ំនៅ ថ្ង្រ ទ ី៣០ 

ខ្រ មថិន៊ា ។ កង៊ ត្រ របស ់កឡីា-
ករ  Pjanic គឺ៤ ឆ្នាំ រួម ទាំង   
ថ្ល្រផ្ដាច់ កិច្ច សន្រយា ៤០០ លាន  
អរឺ៉ ូ($ ៤៥០ លាន) រើ ឯ កឡីាករ 
វ័យ ក្ម្រង ប្រស៊ីល Arthur នឹង 
ពាក់ ឯកសណ្ឋាន របស់ ក្រ៊ម 
Juve ៥ឆ្នាំ ពោល គឺ  ដល់ ខ្រ 
មិថ៊នា ឆ្នាំ ២០២៥  ទើបផ៊ត ។

យ៉ាង ណ ទាំង  Arthur និង 
Pjanic នឹង នៅ បន្ត ជួយ ក្រ៊ម 
ចាស ់របស ់ខ្លនួ រហតូ  យទ៊្ធនាការ 
រដូវកាល  ២០១៩-២០២០  
ចប់ សិន ក្នុង នោះ រួម ទាំង ការ- 
ប្រកួត ប្រជ្រង នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ  
Champions League ក្នុង 
ខ្រ សីហា ផងដ្ររ ហើយ មាន 
ភគ រយ ខ្ពស់ ដ្រល ទាំង ២ នាក់ 
អាច ប្រឈម មខ៊  ជាមយួ គ្នា ក្នងុ 
វគ្គ៨ក្រ៊ម ច៊ង ក្រយ សម្រប់ 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ដ្រល គ្រង 
ធ្វើ នៅ ប្រទ្រស ព័រទ៊យ  ហា្គោល់  
បើ ក្រ៊ម អនាគត របស់ ពួកគ្រ 
ឈ្នះ ការ ប្រកតួ ជើង ទ ី២ ក្នងុ វគ្គ 
១៦ ក្រ៊ម ដ្រល មិន ទាន់ ចប់ ។

សម្រប់ កីឡាករ Arthur 
ដ្រល មាន វ័យ ២៣ ឆ្នាំ ត្រូវ បាន 
ក្រ៊ម  Barca នាំ មក ពីក្លិប នៅ 
ប្រទ្រស កំណើត របស់ គ្រ គឺ 
Gremio កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ 
ហើយ ត្រូវបាន ចាត់ ទ៊ក  ថ ជា 
កីឡាករឆ្នើម នា ព្រល  អនាគត 
សម្រប់ ក្រ៊ម  ដោយ ភគ ច្រើន  
គ្រប់ គ្នាត្រង ធ្វើ ការ ប្រដូច រូប គ្រ 

ទៅ នឹង Xavi Hernandez 
អតតី កឡីាករ ដ ៏មាន ឥទ្ធពិល ១ 
រូប  នៅ តំបន់ កណ្តាល  ត្រ ការ- 
ជំរ៊ញ  ឲ្រយ មាន ការ លក់ រូប គ្រ 
ច្រញ គឺ ដោយសារ ហ្រត៊ផល  
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចំណ្រក Pjanic ត្រូវ បាន 
ក្រ៊ម Juve ទិញមក  ពីក្រ៊ម រួម 
លីក Roma ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
ហើយ រយៈ ព្រល៤ រដូវ កាល 
ន្រះ បង្ហាញ  វត្តមាន ជាមួយ 
ក្រ៊មបាន ១១៥ ដង ក្នុង នោះ 
ស៊៊ត បញ្ចូល ទី   បាន១៥គ្រប់ 
ត្រ អ្វ ីដ្រល គ្រប ់គ្នា ចាប ់អារម្មណ ៍ 
គឺ កីឡាករ វ័យ៣០ ឆ្នាំ រូបន្រះ 
មាន ជនំាញ ទាត់ បាល់្រហ្វ៊ឃីកី 
បាន យ៉ាង ល្អ ។

បនា្ទាប់ពីមាន  ការ ដោះល្រង 
កីឡាករ Arthur ន្រះ គ្រូ បង្វឹក 
របស់  Barca លោក Quique 
Setien និយយ ថ ៖ « យើង 
សង្រឃឹម ថ  នឹង ទទួល បាន ការ- 
ប្ដូរ ផ្ដាច់ យ៉ាង ខា្លាំង កា្លា បំផ៊ត ពី 
រូបគ្រ រហូត ដល់  ថ្ង្រ ច៊ង ក្រយ 
របស់ គ្រ នៅ ទីន្រះ។ គ្រ នៅ ត្រ 
ជា កីឡាករ របស់ Barcelona 
រហូត ដល់ ចប់ រដូវកាល ហើយ 
គ្រ បាន ធ្វើការ សន្រយា ថ គ្រ នឹង 
ធ្វើ គ្រប់ យ៉ាង  ដើម្របី សម្រច 
គោល ដៅដ្រល យើង បាន រៀប- 
ចំ ជាមួយ គ្នា ។  គ្រ គឺ មន៊ស្រស  
មា្នាក់ ដ្រល នឹង មាន ការ ប្ដ្រជា្ញា 
ចិត្ត ខ្ពស់បំផ៊ត រហូត ដល់ ថ្ង្រ - 
ច៊ង ក្រយ » ៕ AFP/VN  

កីឡាករ Arthur (កណ្តាល) តេវូកេមុ Barca លក់ឲេយកេមុ Juve  ។ AFP 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នា ពេល ថ្មី នេះ  អតីត តារា ចមេៀង-  
សេីកំពូល នៅ ទេនំ ថោន មាស សុខ សោភា 
សេប  ់ត េ ចេញ បទ ចមេៀង ថ្ម ី មាន  ចណំង ជើង ថា  
«សេណោះ ដេប្ត ី»  នៅក្នងុ ប៉សុ្តិ៍  Camtrax ដេល 
ជា     ផលតិ  កម្មបណ្តាញ សង្គម ផ្ទាល ់ខ្លនួ  របស ់តារា 
ចមេៀង សេី សំឡេង រេកណ្តឹង រូប នេះ កេយពី 
បាន    សមេច   ដើរ ចេញពី  ទេនំចាស់  ដេល ធ្លាប់- 
ជេក  កោន ជាង   ៩ឆ្នាំ មក នោះ ។ 

បទ  ច មេៀង ថ្មី បេប មនោសញ្ចេតនា  លន្លង់ - 
លនោ្លាច  ដេល  និពន្ធ  ទំនុក ចេៀងដោយលោក   
ងួន សុបិន  អតីត ជា អ្នកនិពន្ធ ទំនុក ចេៀង   នៅ-   
ផលិត      ក  ម្ម  ថោ ន ផងដេរ   ដោយ មាន ចំណង ជើង 
ថា « សេណោះ ដេប្តី »  ក៏ ទទួល បាន ការ គាំទេ ពី 
បេិយ  មិត្ត អ្នកស្តាប់យ៉ាង ចេើន   បាន   ចូល  ទៅ ចុច 
Like   & Comment  ដោយ គេន ់តេ   បាន    បញ្ចលូ 
ក្នុង   បណ្តាញ  សង្គមយូធូប   ប៉ុនា្មាន ថ្ងេ មក   នោះ ។ 

អ្នក គាទំេ  ខ្លះ   បាន  លើក ឡើង ថា៖ «ពរីោះ  អត្ថ- 
ន័យ  កប់ស៊េរី  កមេសត់ ខ្លាចផេសា  ផ្អេមល្ហេម  បំពេ 
អារម្មណ៍  ពាកេយ  សម្តី  ទៅ កាន់ បុរស  មា្នាក់ ដេល - 
ធ្លាប់ ថ្នម បី គឺ  ប្តីហ្នឹងហើយ ដេ ហ្នឹង  ទៅថ្នមសេីថ្មី 
ហើយ  ពេលនេះ ។ អត្ថ នយ័ ចាក  ់ដោត 
ដល ់បេះដងូ  ព ីអ្នក នពិន្ធលោក ងនួ  
សុបិន  បង្ហើរសំ នៀង ដោយ  
អ្នកនាង  មាស សុខ សោភា ជា   
កលុ ធតីាខ្មេរ ដឆ៏្នើម។  នេះ បាន ច ំ
ជា ធនធន មនុសេស ល្អ កមេ  រក-  
បាន ពិតៗ! បង មាន សម្ថភាព 
ចេៀង បានគេប់យ៉ាង  មាន - 
ផលិត កម្មផ្ទាល់ខ្លួន  មាន 
ភាព ឯករាជេយ  បេឹងបេង- 
ផលិត ចមេៀ ង  ឲេយ មាន 
គុណភាព  ទៅ បង  
ហើយ  ធ្វើ ខនសឺត 
ផ្ទាល ់ខ្លួន ដូចជា - 
តារា  បរទេស ទៅ-  
បង  ភា!  តារាសេី តេ 
មា្នាក ់ ដេល ខ្ញុសំ្ដាប ់បទ   
បង!»។  

ចណំេក អ្នក ខ្លះ  ទៀត វញិ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា  សេឡាញ់ 
បង សេី  ខ្លាំង ណស់   បង 
ជា  តារា ចមេៀង  សេី  មា្នាក់  
ដេល    កា្លាហាន   នៅ ក្នុង  វិថី  
សិ លេបៈ   មួយនេះ   តារា  - 
ដេល   យក  ធម្មជាតិ  ធ្វើ ជា 
មិត្ត ភក្ដិ   ជាតារា  ដេល  មាន-  
សំឡេង   ផ្អេម   តារា សេី  ដេល  
មាន  បទ  លនំា ំ ព  ីដើមចេើន  ជាង 
គេ   ក្នុង  ចំណោម   តារា សេី  ជំនាន់ 
បង!  បើអ្នក  ជា ហ្វេន  របស់ គាត់   
គួរ   កុំ យក គាត់ បេៀប  ទៅ  នឹង - 
តារា  សេី  ផេសេង ទៀត   ពេះថា  

បងៗ   សុទ្ធ   តេ ជា មិត្ត រួម  ជំនាន់   អាជីព   មាន ទេព- 
កោសលេយ  មេយ៉ាង មា្នាក់  គាំទេ  សិលេប ករ  សិលេប- 
ការិនី ខ្មេរ! »។ 

 ចំណេក ឯ តារា ចមេៀង សេី  ដេល ចូល ចិត្ត តេ 
បក  សេយ ចមេៀង បេប អូរីជីណល មិន ចេៀង 
បទ  ចម្លង ព ីគេ អ្នកនាង មាស សខុ សោភា ក ៏បាន 
បង្ហោះ សរ បេប លួង លោម អារម្មណ៍ បេិយ មិត្ត 

ខ្លនួ   កាល ព ី ថ្ងេ បង្ហោះ វីដេអូ បទ ថ្ម ីក្នងុ យូធបូ 
ដំបូង ថា៖ « សួស្ដី!  បងប្អូន ទាំង អស់គា្នា  
ល្ងាចនេះ នាងខ្ញុំ នឹងបង្ហោះ វីដេអូ បទ 
ចមេៀងថ្មី របស់ នាងខ្ញុំ សមេប់ ជា-  
កាដូ  ដល់បងប្អូន ទាំង អស់ គា្នា   ស្ដាប់ 
កមេសាន្ត  នាថ្ងេចុងសបា្ដាហ៍។ សូម បង 

ប្អនូ  ជ ួយ subscribe YouTube 
Channel នាង ខ្ញុំ តាម រយៈ  
Link ខង   កេម  ផង ! » ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណក្តី- 
រហូត  មក ដល់ ពេលនេះ  
គេ នៅ តេ  មិន  ទាន់បាន 
ដឹង ចេបាស់ ទេ  ថា ទេនំ ថ្មី - 
របស ់អ្នកនាង   មាស 
សុខ សោភា ជា ផលិត - 
កម្ម  មួយ ណ នោះ  បើ 
ទោះ បី ជា  គេ បាន ដឹង   - 
តមេយុ រចួហើយ ថា  គោល- 
ដៅ អនាគត   ដេល ជា 
ទេន ំ  ថ្មី របស់ អ្នកនាង-  

អាច ផលិតកម្ម ហងេសមាស 
នោះ  ក្តី  ខណៈ គេឃើញ 
តារា ចមេៀងសេី រូប នេះ 
សុខ  ចិត្ត សំងំ ចេញ បទ - 
ចមេៀង ថ្មីៗ របស់ ខ្លួន ជា- 

មួយ  នឹង     ផលិត កម្ម ខ្លួនឯង-   
Camtrax ជាបណ្តើរៗ សិន  មិន 
ពេម  បញ្ជាក់ ពី  គោល ដៅ នេ ទេនំ ថ្មី 
ខ្លួន ដដេល  ៕ 

មាស សុខសោភា  ចេញ បទ  ថ្ម ីក្នងុ 
Camtrax  នៅ មិន ទាន់ដឹង ទេនំថ្មី 
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កីឡាកររបស់ កេមុខេត្ត ពេវេង បន លោតតេតបល់ ក្នងុពេលពួកគេឈ្នះ កេមុខេត្តកោះកុង ៥-១។ CNCC

កំពង់ស្ព ឺរអានឹង កេមុជើងឯក តេ 
ខេត្តកេប មិនញញើត កំពង់ឆ្នាងំ
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  កេមុ ខេត្ត សៀម រាប 
និង ខេត្តពេ វេង សុទ្ធតេ ទទួល 
បាន ជ័យជម្នះ សមេប់ ការ បេកួត 
ជើង ទី ១  វគ្គ ៨ កេុម ចុង កេយ 
ពាន រង្វាន់សម្តេច ហុ៊ន សេន 
លើកទី ១៤ (ថា្នាក់ខេត្ត) ឆ្នាំ 
២០២០ កាល ពី ថ្ងេអង្គារ  ចំណេក 
កេមុ ខេត្តកំពង់ស្ព ឺមិនហា៊ាន មើល 
សេល  លើអតីតកេុម ជើង ឯក 
ខេត្តតេបូងឃ្មុ ំ នេជំនួប ថ្ងេ ពុធនេះ 
បុ៉ន្តេ ខេត្ត កេប សងេឃឹម ខ្ពស់បំផុត 
ក្នងុការ យក ឈ្នះ  កេមុ ខេត្ត កំពង់- 
ឆ្នាងំ នៅ លើទឹក ដី ខ្លនួឯង។

តាម រយៈការ បេកួតបិទទា្វារ 
មិនអនុញ្ញាតឲេយ អ្នកគំាទេ ចូល រួម 
កាលពី មេសិល មិញ នោះ កេមុ មា្ចាស់- 
ផ្ទះ  ខេត្តសៀមរាប បាន យក ឈ្នះ 
កេមុខេត្ត កណ្តាល ៣-១ ហើយ 
កេមុខេត្ត ពេវេង ដេលកីឡាករ  
ភាគ ចេើន ជា  កេមុ យុវជន  របស់ 
ក្លបិវិសខ នោះ បាន លត់ កេមុ 
ខេត្ត កោះកុង ៥-១ នៅ លើទឹក ដី 
ខ្លនួឯង ដើមេបី មាន ភាគ រយ ខ្ពស់ 
ក្នុងការ បេកួត កាត់ សេចក្តីនៅ 
ជើងទី ២ ខណៈការ បេកួតនេះ 
កីឡាករ សីុន មុន្នឧីត្តម របស់ 
ខេត្តកោះកុង និង ញឹម លីហួរ 
របស់ ខេត្ត ពេវេង សុទ្ធតេ បាន 
ទទួលកាតកេហម ចំពោះ ការ ប៉ះ- 
ទង្គចិ គា្នា នៅនាទីទី ៧០។ 

ដោយ ឡេក កេមុ លេខ ១ បេចំា 
ពូល D ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹង តេូវ 
បើកកីឡដ្ឋានរបស់ខ្លនួ  ស្វាគមន៍ 
កេមុខេត្តតេបូងឃ្មុ ំនៅ រសៀល ម៉ាង 

៣ ថ្ងេ ពុធនេះ។ សមេប់ការ- 
បេកួតជមេះុ តាម ពូល កន្លងមក 
នេះ ខេត្តកំពង់ស្ព ឺធ្វើ បាន យ៉ាង- 
ល្អ ដោយ ឈ្នះ ២ និងស្មើ ២ ។

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ  ខេត្តកំពង់ស្ព ឺ
បាន ចាត់ទុកការ ជួប ខេត្តតេបូងឃ្មុំ 
គឺ ជា ការ បេកួត ដ៏ តានតឹង មួយ 
ដេល មិនអាចរំពឹង ខ្ពស់ បាន នោះ 
ទេ។ ទោះ បីជា កេមុ មា្ចាស់ ជើង- 
ឯកថា្នាក់ ខេត្ត ឆ្នា ំ២០១៩ ខេត្តតេបូង 
ឃ្មុ ំបាន ឡើង មក ដល់ វគ្គ ៨ កេមុ 
នេះ តេមឹ ជា កេមុ លេខ ២ ល្អ បេចំា 
ពូល C បុ៉ន្តេក្នងុវគ្គ  ជមេះុតាម ពូល 
ខេត្តតេបូងឃ្មុ ំមិន ធ្លាប់ចាញ់ ដូច គា្នា 
គឺ ពួក គេ បាន ឈ្នះ ២ និងស្មើ ២ 
ដង ហើយ ចំណុច ល្អនេះ នៅតេ 
ធ្វើ ឲេយ កេមុខេត្តកំពង់ស្ព ឺមានការ- 
ខ្លាចរអា មិនហា៊ាន មើល រំលង។

លោក ម៉ម កុសល អ្នកចាត់ការ  
កេមុ ខេត្តកំពង់ស្ព ឺបាន និយយ 
ថា៖  «យើង បេមូល ផ្តុ ំបាន មួយ 
សបា្តាហ៍ ចំណេក កីឡាករ របស់ 
យើង មួយ ចំនួន ដេលមានការងរ 
នៅ កេ ខេត្ត និង ជាប់រៀន នៅ 
ភ្នពំេញ  ហើយ មិនបាន មក ហ្វកឹ- 
ហាត់ ជាមួយ យើងនោះ ក៏  អ្នក- 
ទំាង នោះ  បាន សំុគេ ហាត់ នៅតាម 
ក្លបិផេសេងៗផងដេរ អី៊ចឹង គិតមក 
ដល់ ពេល នេះ យើងបាន  ពងេងឹ 
ទំាង ទៅ លើ សមត្ថ ភាព បច្ចេក- 
ទេស ទិចនិក បេយុទ្ធ និងកមា្លាងំ 
រួច រាល់ អស់ហើយ»។

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ លោក ម៉ម 
កុសល មិនហា៊ាន រំពឹង ចេើន ទេ 
ដោយ លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖  «ខ្ញុ ំ
មិនហា៊ាន រំពឹង ចេើនទេ គឺ តេឹម 

៥០ទៅ ៦០ភាគរយ បុ៉ណោ្ណោះ 
ពេះខេត្តតេបូងឃ្មុ ំជា កេមុជើង ឯក  
កាលពី ឆ្នា ំមុន ហេតុនេះ គេ ក៏ តេៀម 
ខ្លនួ បាន ល្អ ដេរ។ ទោះយ៉ាង ណ 
ដោយ សរ នេះជា ការ បេកួត នៅ 
លើទឹក ដីរបស់យើង អី៊ចឹង យើង 
អាច មាន បេៀប ខ្លះ ដេបិតអី កីឡាករ 
របស់ យើង គឺទំាង អ្នកជាប់ ធ្វើ 
ការងរ និងជាប់ រៀនសូតេ នឹង 
មក ជំុ គា្នា ដើមេបី ជួយ កេមុ សមេប់ 
ការ បេកួតនេះ »។

ទន្ទមឹ ជាមួយ គា្នា នេះ ការ ជួប គា្នា 
រវាង  កេមុ លេខ ១ ពូលE ខេត្តកេប 
និង  កេមុលេខ ១ មក ពី ពូល A ខេត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំ   នៅកីឡដ្ឋាន ខេត្តកេប 
នា រសៀល ម៉ាង ៣ ថ្ងេ ពុធនេះ 
វាបាន កា្លាយជាការ  បេកួត ដេល 
គេ គិត ថា នឹង មាន ភាពតាន តឹង 
ខ្លាងំ ពេះ កេមុទំាង២ នេះ សុទ្ធតេ 
បាន ល្អ ក្នងុ វគ្គ ជមេះុតាមពូល ក្នងុ 
នោះ ខេត្តកំពង់ ឆ្នាងំ បាន ឈ្នះ ២ 
និងស្មើ ៤ដង ហើយ ខេត្តកេប 
ឈ្នះ ៤ ស្មើ ១ និងចាញ់ ១ ។

យ៉ាងណ ក៏ ដោយ លោក  ស 
សុរា៉ា គេ ូបង្វកឹ កេមុ ខេត្តកេប   បាន 
និយយ ថា៖ «យើង តេៀមបាន ល្អ  
និងបេកួតសម ជើង បាន ចេើន 
ហើយ យើង ក៏មាន អាទិភាព ក្នងុ 
នាម ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ដេរ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ 
សងេឃឹម ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ។ យើង 
អត់សូវ បារម្ភ ទៅ លើ ទមេង់  លេង 
របស់ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង បុ៉នា្មានទេ 
ដោយសរ កីឡាករ ភាគ ចេើន 
របស់ កេុម នេះ ចេញ ពី សិសេស 
សល ដេលខ្ញុ ំធ្លាប់ស្គាល់ និង 
ធ្លាប់ បាន ឈ្នះកន្លងមក»៕

មាស សុខសោភា ចេញ បទ ថ្ម ី«សេណោះដេប្ត»ី 
ក្នងុ ផលិតកម្ម ផ្ទាល់ខ្លនួ  Camtrax។ រូប ហ្វេសប៊ុក 

មាស សុខសោភា    អតីត តារា 
ចម្រៀងស្រ ីកំពូល នៅ ថោន ។ 
រូបថត ហុង មិនា
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