
នៀម ឆេង 

ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនបានឆ្លើយតបទៅ
នឹងការលើកឡើងរបស់អ្នករិះ-
គន់ម្នាក់ឈ្មោះរ័ត្នសុធីដ្រលថា
រាជរដ្ឋាភិបាលយកថវិការបស់

សហភាពអឺរុ៉ប(EU)ទៅចំណាយ  
លើកម្មវិធីផ្ដល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភ
សម្រប់អ្នកក្រកី្រនិងអ្នកងាយ-
រងគ្រះពីវបិត្តិកវូដី១៩។ក៏ប៉នុ្ត
លោកបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋា-
ភិបាលមិនបានយកប្រក់របស់
EUសូម្របី១ស្រនទៅចំណាយ

នៅក្នុងកម្មវិធីន្រះទ្រ។
ថ្ល្រងក្នងុព្រលលោកចុះពិនិត្រយ

មជ្រឈមណ្ឌលបងា្កាត់ពូជត្រីនិង
សំណ្រះសំណាលជាមួយកសិករ 
នៅស្រុកពាមរក៍ ខ្រត្តព្រវ្រង
កាលពីម្រសិលមិញលោកនាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានលើក-

ឡើងថាមនមនុស្រសម្នាក់ឈ្មោះ
រ័ត្នសុធីនៅខ្រត្តបនា្ទាយមន-
ជ័យដ្រលបានចោទប្រកាន់
រដ្ឋាភិបាលថាបានយកប្រក់
ជនំយួរបស់សហភាពអរឺ៉បុទៅ
ច្រកដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ និង
ងាយរងគ្រះពីកូវីដ១៩ហើយ

បានអះអាងថាជាថវកិារដ្ឋាភ-ិ
បាល។លោកថាការលើកឡើង
របស់អ្នករិះគន់ប្របន្រះខុសពី
ការពិតទាំងស្រុង។
លោកមនប្រសាសន៍ថា៖

«រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនស្រនអត់-
ទាន់ដួលរលំទ្រ...តទៅទំព័រ ៤
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ព័ត៌មានជាតិ

សហព័ន្ធកីឡាគុនល្បុក្កតោ ដាក់ ចេញ  
ផេន ការ  សមេប់ ឲ្យគេប់សមា ជិក   ក្លិប 
និង  សាលាគុនទូទាំង បេទេ ស អនុវត្ត  
ដើម្បីឆ្ពោះ ទៅ សុីហ្គេម ២០២៣...ទំព័រ ១៥

កីឡា

លោក ហុ៊ន សែន៖ រដ្ឋាភិបាលមិនបានយក
បែក់របស់EUសូមែបី១សែនទៅឧបត្ថម្ភដល់អ្នកកែនិងអ្នកងាយរងគែះពីវិបត្តកូិវីដ១៩ ទែ

CAMBUILD 
2020 នឹង ជួយ   
ឲែយ វិស័យ សំណង់ 
រីក កាន់ តែ លឿន 

លោក  ទៀ បាញ់៖ 
កង រាជ អាវុធហត្ថ  
ជា ស្ថាប័នគំរូ  ក្នងុ ការ- 
បមែើ ការ ពារ ពល រដ្ឋ 

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈជាកិច្ចខិតខំប្រឹង-
ប្រងដើម្របីសា្តារស្រដ្ឋកិច្ចដ្រល
កំពុងរងការវាយប្រហារពីវិបត្តិ
សខុភាពក្រមុហ៊នុAMBTar-
susEventsGroupនឹងរៀប- 
ចំព្រឹត្តិការណ៍CAMBUILD
2020ដ្រលជាពពិរ័ណ៍ឧស្រសា-
ហកម្មសំណង់អន្តរជាតិធំបផំតុ 
នៅកម្ពជុាដោយនងឹត្រវូប្ររព្ធ
ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ង្រទី២២ដល់
២៤ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០នៅ
សាលសន្និសីទកោះព្រជ្រ។
ព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះត្រវូបានរពំងឹ

ថានងឹជយួជរុំញល្របឿនន្រការ- 
អភវិឌ្រឍវសិយ័ស្នូលមយួន្រះឲ្រយ
មនសម្ទុះកាន់ត្រខ្លាងំ។ក្រុម-
ហ៊ុនAMBTarsusEvents
Groupនឹងផ្តល់កញ្ចប់សា្តារ
ស្រដ្ឋកិច្ចដើម្របីគាំទ្រដល់ក្រុម-
ហ៊ុនអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងវិស័យ
សណំង់នងិសណំង់អគារទាងំ- 
ឡាយដ្រលចូលរួមដើម្របីជាការ-
សា្តារឡើងវញិពីផលប៉ះពាល់ន្រ
រោគរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩។
លោកស្រីខសុម៉ាលី ប្រ-

ធានគម្រងCAMBUILD
2020បាននិយាយថាគំនិត
ផ្តួចផ្តើមក្នុងការណ្រនាំកញ្ចប់
សា្តារស្រដ្ឋកចិ្ច(ERP)សម្រប់
ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជានឹងគាំទ្រដល់
កចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងរបស់រដ្ឋាភ-ិ
បាលក្នងុការបង្កើនសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារ។
លោកស្រីបានថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំ

សង្រឃឹមថាក្រុមហ៊ុននានានឹង
ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីERP 
ន្រះដើម្របី...ត ទៅ ទំព័រ ៩

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំេញៈលោកទៀបាញ់ឧប-
នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ការពារជាតិថ្ល្រងថាកងរាជ-
អាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រសបាន
ក្រប្រមុខមត់ថ្មីតាមរយៈកំណ្រ-
ទម្រង់សុីជម្រកា្លាយជាសា្ថាប័ន
គំរូ១ក្នុងការផ្ដល់ស្រវាប្រកប-
ដោយគុណភាពគុណធម៌ក្នុង
ការបម្រើការពារប្រជាពលរដ្ឋ
ដោយគ្រន់ត្រគិតត្រមឹ១ឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះកងរាជអាវុធហត្ថ
បានស្រវជ្រវនងិបង្ក្របបទ-
ល្មើសបានចំនួន២៨៣៧លើក។
លោកទៀ បាញ់ ថ្ល្រងប្រប

ន្រះក្នងុព្រលធ្វើជាអធបិតីក្នងុ
ពិធីប្ររព្ធខួបលើកទី២៧ទិវា
បង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រ- 
ប្រទ្រស(១៤កក្កដ១៩៩៣-
១៤កក្កដ២០២០)កាលពី
ម្រសិលមិញនៅវិទ្រយាសា្ថានកង-
រាជអាវុធហត្ថ...តទៅទំព័រ ៤

លោកនាយករដ្ឋ មន្តេ ីហុ៊ន សេន ពេល អញ្ជើញ ចុះពិនិតេយ នៅ មជេឈមណ្ឌល សេវជេវ និង អភិវឌេឍន៍ពូជតេ ីនៅ ខេត្តពេវេង ពីមេសិលមិ  ញ។ រូបថតSPM

នាយករដ្ឋមន្តែ ី ឲែយ បែកា្លាយ បញ្ហា បែឈម ពី ជំងឺកូវីដ ទៅ ពងែ ឹ ង វិស័យ កសិកម្ម 
នៀម ឆេង

ពេ វេង ៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនប្រប់ឲ្រយប្រកា្លាយ
បញ្ហាប្រឈមពីបញ្ហាជំងឺកូវីដ-
១៩ទៅជាឱកាសក្នងុការពង្រឹង 
វិស័យកសិកម្មសម្រប់តម្រវូការ

ក្នងុស្រុកនងិនាំច្រញ។លោក
អពំាវនាវឲ្រយពលករខ្ម្ររត្រឡប់
ពីថ្រងាកមកចលូរមួក្នងុវសិយ័
កសិកម្មវិញហើយរាជរដ្ឋាភិបាល   
ហា៊ានចំណាយប្រក់ឧបត្ថម្ភរហូត
ដល់៥លានដុលា្លារសម្រប់ពង្រីក
ការចិញ្ចឹមត្រីនិងកង្ក្រប។

ក្នងុឱកាសចុះទៅពិនិត្រយមជ្រឈ-
មណ្ឌលបងា្កាត់ពូជត្រី និង
សំណ្រះសំណាលជាមួយកសិករ
នៅស្រុកពាមរក៍ ខ្រត្តព្រវ្រង
កាលពីម្រសិលមិញលោកហ៊ុន
ស្រនបានប្រប់ទៅប្រជាកសិករ
ឲ្រយប្រកា្លាយបញ្ហាប្រឈមពីជងំឺ

កវូដី១៩ន្រះឲ្រយទៅជាឱកាស
ក្នុងការពង្រឹងវិស័យកសិកម្ម
សម្រប់ការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារក្នុង
ស្រុកនិងនាំច្រញ។លោកថា
ការនំាច្រញផលិតផលកសិកម្ម
ទៅទីផ្រសារក្នងុតំបន់ និងលើពិភព-
លោកគឺជាការ...តទៅទំព័រ  ២ 



តពីទំព័រ១...ចូលរួមមួយផ្នែក
ដល់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោក
ដែលកំពុងបែឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ
១៩។លោកថ្លែងថាមានសារ-
ព័ត៌មានបរទែសមួយចំនួនសរសែរ
អំពីបញ្ហាសែបៀងនៅកម្ពជុាដោយ
ទំនងជាពួកគែយល់ចែឡំលើការ-

បែកាសរបស់បែទែសកម្ពជុាទាក់-
ទងនឹងវិធានការផ្អាកការនំាចែញ
អង្ករថាកម្ពជុាខ្វះខាតសែបៀង-
អាហារ។លោកមានបែសាសន៍
ថា៖«សូមឲែយមិត្តភក្តបិរទែសឬ
កាសែតបរទែសដែលធា្លាប់សរសែរ
អត្ថបទនែះបែហែលជា៣ឬ៤អត្ថ-

បទរួចហើយដែលគែចង្អលុចំមក
យើង បុ៉ន្តែថ្ងែនែះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានទំាងនោះវិញថា
កម្ពជុា នឹងចូលរួមនៅក្នងុខែសែចង្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់សែបៀងនៅក្នងុតំបន់និងក្នងុ
ពិភពលោកផង»។លោកបន្តថា៖
«ឥឡូវចំណុចខា្លាងំរបស់កម្ពជុានៅ
មានសកា្ដានុពលយ៉ាងធំគឺដីបែមាណ
ជា៤លានហិកតាប្លាយទំាងចមា្ការ
ទំាងសែូវយើងនៅធ្វើការដំាដុះ
បន។យើងអាចនឹងមានផលប៉ះ-
ពាល់លើការនំាចែញជ័រកៅសូ៊តែ
ខ្ញុំរំពឹងថាការនំាចែញសែវូការនំា-
ចែញសា្វាយចន្ទីនិងបែភែទសែបៀង
នៅមានកំណើន ពិភពលោកនៅ
តែវូការ។អី៊ចឹងទែបនជាយើងតែវូ
បង្វលិទិសឆាប់រហ័ស ដើមែបីជំរុញ
វិស័យកសិកម្មរបស់យើងគែថា
បែកា្លាយពីវិបត្តិកូវីដ១៩នែះឲែយទៅ
ជាឱកាសនែវិស័យកសិកម្មដែល
វិស័យនែះបែជាជនរបស់យើង
រហូតដល់៨០ភាគរយធា្លាប់ធ្វើការ
ក្នងុវិស័យកសិកម្ម»។
កមា្លាំងពលកម្មដែលបត់បង់

ការងរក្នងុវិស័យឧសែសាហកម្មនិង
សែវាកម្មអាចវិលតែឡប់មកចូល-
រួមក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញដើមែបី
ទទួលបនការងរធ្វើ និងបង្កើត
មុខរបរក្នងុវិស័យកសិកម្ម ពីពែះ
ចំណែកដីក្នងុវិស័យកសិកម្មទំាង
សែូវបែំងទំាងសែូវវសែសាជាង៣
លានតោនបូកជាមួយដំណំាឧសែសា-
ហកម្មដទែទៀត។នែះបើតាម

លោកហុ៊នសែន។«ខ្ញុំក៏អំពាវនាវ
ដល់កម្មករកម្មការិនី និងបងប្អនូ
ដែលតែឡប់ពីថែចូលរួមក្នងុវិស័យ
កសិកម្ម ជំរុញវិស័យកសិកម្ម។
ឥឡូវបង្កើតមុខរបររបៀបចិញ្ចមឹតែី។
ឥឡូវបើថា៥០មឺុនដុលា្លារ វាមិន
គែប់យើងបន្ថែមដើមែបីឲែយអ្នកទំាង-
នោះចិញ្ចមឹតែីអណ្ដែងយើងបន្ថែម
ឲែយពួកគាត់មានដើមទុន។យើងឲែយ
ទទែតែម្ដង កូនតែីក៏យើងឲែយទទែ
តង់ក៏យើងឲែយទទែហើយយើងជួយ
បង្ហាត់បង្ហាញឲែយគាត់មានមុខរបរ។
យើងមិនមែនចិញ្ចមឹតែតែីឯណា
យើងធ្វើសែតែចិញ្ចឹមតែីបន្ថែម
ដើមែបីយកបែក់ចំណូលវាជា
ឱកាស។អី៊ចឹងការសែវជែវអីតែវូ
ធ្វើជាបន្ត»។
លោកថ្លែងថា រដា្ឋាភិបលអាច

ហា៊ានចំណាយរហូតដល់៥លាន
ដុលា្លារសមែប់ការជួយដល់កសិករ
ក្នងុការចិញ្ចមឹតែនីែះ។បច្ចបុែបន្ននែះ
មានពលរដ្ឋចំនួន៤៦០០០គែួសារ
បនធ្វើវារីវបែបកម្មហើយអ្នកមាន
សែះចិញ្ចមឹតែីមាន៤១៩៣៩គែសួារ។
លោកជំរុញឲែយបង្កើនចំនួនគែសួារ
មានសែះចិញ្ចមឹតែីឲែយឡើងដល់
១០មឺុនគែសួារ។បច្ចបុែបន្នថវិកា៥០
មឺុនដុលា្លារតែវូបនចំណាយសមែប់
ពលរដ្ឋចំនួន១០០០គែសួារដែល
ចិញ្ចមឹតែអីណ្ដែងនិង៧០០គែសួារ
ដែលចិញ្ចមឹកង្កែប។លោកចង់ឲែយ
កម្ពជុា និងអ្នកពែវែងកា្លាយជា
អធិរាជតែីអណ្ដែង។ រដា្ឋាភិបល

នឹងពិនិតែយមើលការជួយដល់ការ-
ផលិតចំណីនិងជីនិងបញ្ចះុថ្លែអគ្គិ-
សនីសមែប់រោងចកែផលិតកម្ម
ទំាងនែះ។លោកថ្លែងដូច្នែះថា៖
«យើងហា៊ានចិញ្ចមឹបែជាពលរដ្ឋក្នងុ
១ខែ២៥លានដុលា្លារដោយមិន
ទាន់គិតកម្មករនិងស្តែីមានផ្ទែពោះ
ឆ្លងទន្លែរហូតដល់កូនអាយុ២ឆា្នា។ំ
ក្នងុ១ខែយើងចំណាយបែហាក់-
បែហែល៥០លានដុលា្លារក្នងុសម័យ
កូវីដនែះ។ ម៉ែចយើងមិនហា៊ាន?
ឥឡូវទើបអស់កន្លះលានខ្ញុំថាឲែយ
ចំណាយ៥លានដុលា្លារថែមទៀត
ក៏វាមិនហួសហែតុដែរដើមែបីឲែយកសិករ
យើងចិញ្ចមឹតែ។ីអត់ខា្លាចវិនិយោគ
ទែពែះវិនិយោគនែះ ជាការវិនិ-
យោគបង្កើតការងរធ្វើឲែយកសិករ
បង្កើតបែក់ចំណូលឲែយកសិករវាក៏
មានតម្លែមិនអន់ជាងការវិនិយោគ
ធ្វើសាលារៀននោះទែ»។
លោកបន្តថាដើមែបីជួយដល់អ្នក-

ចិញ្ចមឹជែកូក្នងុសែកុកាលពីបុ៉នា្មាន
ថ្ងែមុនលោកបនបដិសែធការស្នើ
នំាជែកូរស់ចំនួន១លានកែបាល
ចូលកម្ពជុា។លោកថាបើលោក
ចារយល់ពែមលោកកា្លាយជាអ្នក
សមា្លាប់កសិករចិញ្ចមឹជែកូក្នងុសែកុ
ក្នងុពែលដែលលោកដើរបែកាសឲែយ
កសិករចិញ្ចមឹជែកូ។
លោកវែងសាខុនរដ្ឋមន្តែីកែសួង

កសិកម្ម រុកា្ខាបែមាញ់និងនែសាទ
បនថ្លែងក្នងុពិធីនោះថា វិស័យ
កសិកម្មបនចូលរួមចំណែកបែមាណ

ជា២០,៨ភាគរយនែផលិតផល
ក្នងុសែកុសរុបក្នងុឆា្នាំ២០១៩។
ក្នងុឆមាសទី១នែឆា្នា២ំ០២០នែះ
ការនំាចែញអង្ករមាន៤មឺុន២ពាន់
តោននំាចែញទៅ៥៦បែទែស។
រហូតមកដល់ពែលនែះការដំាដុះ
ឆា្នាំនែះទូទំាងបែទែសសមែចបន
ជិត២លានហិកតាស្មើនឹង៧៦%
នែផែនការជាង២,៥លានហិកតា។
លោកសុខ ទូចបែធានរាជ-

បណ្ឌិតែយសភាកម្ពជុាថ្លែងថាកែសួង
កសិកម្មតែូវតែមានគែូបង្គោល
ដើមែបីចែញបណ្ដះុបណា្ដាលណែនំា
ដល់កសិកររៀបចំទីផែសារក្នងុសែកុ
កែសែកុ។លើសពីនែះតែវូមានវិធី
កែច្នែផលិតផលកសិកម្មដើមែបីការ-
បែើបែស់បនយូរ។លោកថ្លែង
ថា៖«បែជាពលរដ្ឋកម្ពជុាតែម្ដងតែវូ
មានឆន្ទៈគំាទែផលិតផលក្នងុសែកុ
របស់ខ្លួនដើមែបីឲែយតម្លែ និងជួយ
ផែសព្វផែសាយដល់ផលិតផលរបស់
ខ្លនួកំុឲែយគំាទែតែផលិតផលគែមិន
គំាទែរបស់ខ្លនួ»។លោកបន្តថា៖
«ខ្ញុំតែកអរណាស់នៅពែលដែល
រដា្ឋាភិបលបនអំពាវនាវបែបនែះ
គឺជួយដល់វិស័យកសិកម្ម។ដូច្នែះ
បើយើងវាយយកទីផែសារកសិកម្ម
បននៅពែលនែះឲែយគែទទួល-
សា្គោល់ថាល្អពែលចប់កូវីដហើយគែ
នឹងនៅតែទទួលសា្គោល់ផលិតផល
របស់យើង។នែះជាឱកាសក្នងុការ-
ផែសព្វផែសាយផលិតផលកសិកម្ម
របស់យើង»៕

ខនសាវិ

ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្តែី
ហុ៊នសែនបនលើកឡើងថាការ-
ទប់សា្កាត់កំុឱែយឆ្លងរាលដាលក្នុង
សហគមន៍ គឺអាសែ័យទៅលើ
ពលរដ្ឋមា្នាក់ៗក្នងុការការពារខ្លនួពី
ជំងឺកូវីដ១៩ខណៈលោកពែយួ-
បរម្ភថាការរាលដាលនៅក្នុង
ពិភពលោកនឹងអាចបន្តរយៈពែល
យូរទៀត។ការលើកឡើងនែះធ្វើ
ឡើងកែយពីនិសែសិតខ្មែរចំនួន៩
នាក់ទៀត ទើបមកពីកែបែទែស
បនឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
លោកហុ៊នសែនថ្លែងនៅពែល

ចុះជួបកសិករចិញ្ចមឹតែីនៅខែត្តពែ-
វែងកាលពីថ្ងែមែសិលមិញថាក្នុង
ចំណោមអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទំាង-
អស់ដែលរកឃើញនៅកម្ពជុា គឺ
មានជនបរទែសពាក់កណា្ដាលនិង
ជនជាតិខ្មែរពាក់កណា្ដាលដែល
សុទ្ធតែជាករណីនំាចូលពីកែបែ-
ទែសហើយកន្លងមកក៏ធា្លាប់មាន
អ្នកជំងឺខ្លះបនចម្លងជំងឺបន្តមកកាន់
អ្នកនៅក្នងុបែទែសដែរ។
បុ៉ន្តែលោកបន្តថាជាភ័ព្វសំណាង

ដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានសា្លាប់
ដោយសារជំងឺនែះនៅឡើយ។
លោកថា៖«ជំងឺកូវីដអត់ទាន់ចប់ទែ

ហើយអ្នកវិទែយាសាស្ដែជាង២០០
នាក់បនសរសែរលិខិតទៅអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកថាមានលទ្ធ-
ភាពឆ្លងតាមរយៈខែយល់អាកាស។
ឥឡូវតើវាពិតឬមិនពិតហើយបែសិន-
បើពិតអាលំអាលាយហើយ។ពែះ
សូមែបីតែខែយល់ដកដង្ហើមក៏យើងតែវូ
សា្ពាយអុកសីុហែសែន៊តាមខ្លនួដែរ»។
កាលពីថ្ងែមែសិលមិញកែសួងសុខា-

ភិបលបនបែកាសថានិសែសិតខ្មែរ
មកពីបែទែសអារា៉ាបី៊សាអ៊ូឌីត
ចំនួន៩នាក់បន្ថែមទៀតតែវូបន
ធ្វើតែស្ដរកឃើញជំងឺកូវីដ១៩កាល-
ពីយប់ថ្ងែទី១៣កក្កដាហើយពួក-
គែតែវូបនបញ្ជនូទៅសមែកពែយា-
បលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់-
អងែរាជធានីភ្នពំែញ។ ករណីថ្មី
ទំាង៩នាក់នែះបនធ្វើឱែយចំនួន
និសែសិតខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពី
បែទែសអារា៉ាបី៊សាអ៊ូឌីតមកដល់
កម្ពុជាចាប់តំាងពីថ្ងែទី១០កក្កដា
កើនដល់២៤នាក់ក្នងុចំណោមទំាង
៨០នាក់បនឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បនា្ទាប់ពី
និសែសិត១៥នាក់ដំបូងតែវូបនកែសួង
សុខាភិបលបែកាសធ្វើតែស្ដ
វិជ្ជមានកាលពីថ្ងែទី១១កក្កដា។
លោកសែីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំាពាកែយ

កែសួងសុខាភិបលបនថ្លែងថា
នៅក្នងុចំណោមនិសែសិតទំាង៨០

នាក់នែះ គឺបនធ្វើដំណើរទៅបន្ត
ការសិកែសាថា្នាក់បរិញ្ញាបតែ និង
ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតលើមុនជំនាញ
ខុសៗគា្នានៅក្នងុបែទែសអារា៉ាបី៊
សាអូ៊ឌីតហើយបនធ្វើដំណើរមក
សែកុកំណើតនៅពែលនែះគឺដោយ-
សារមានការឈប់សមែកពីការ-
សិកែសា។ លោកសែីថា៖«យើង
សង្កែតឃើញការចម្លងដែលមាន
ការកើនឡើងគឺចែើនមែនទែន
បណា្ដាលមកពីការធ្វើដំណើររបស់

បុគ្គលដែលខ្វះការបែងុបែយ័ត្ន
ហើយអាចនំាឱែយមានការចម្លងពី
បុគ្គលមា្នាក់ទៅបុគ្គលមា្នាក់។ដូច្នែះ
គឺមានការចំាបច់ណាស់ដែល
បែជាពលរដ្ឋទំាងអស់គា្នាតែវូតែ
ចូលរួម អនុវត្តនូវកិច្ចការពារខ្លនួ
ឱែយបនគែប់ៗគា្នាដើមែបីចៀសវាង
ការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩នែះចូលទៅ
ក្នងុសហគមន៍របស់យើង»។
លោកហុ៊នសែនពែយួបរម្ភថា

ក្នងុចំណោមនិសែសិតទំាង៨០នាក់

នែះអាចនឹងមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ
១៩បន្ថែមខណៈលោកក៏ពែយួបរម្ភ
ដែលសង្កែតឃើញបែជាពលរដ្ឋ
លែងសូវភ័យខា្លាចនិងបែងុបែយ័ត្ន
ដូចមុនសែបពែលរដា្ឋាភិបលបន
ចាប់ផ្ដើមបន្ធរូបន្ថយវិធានការមួយ
ចំនួនវិញ ដូចជាការបើកសាលា-
រៀនមួយចំនួននៅក្នងុខែកែយ
ការបើកក្លិបកមែសាន្តឱែយបែកា្លាយ
ទៅជាភោជនីយដា្ឋានការបើក
កាសីុណូនិងការកំណត់ថ្ងែឈប់សង
សមែប់ចូលឆា្នាំនៅក្នងុខែកែយ
នែះដែលពលរដ្ឋអាចឈប់សមែក
រហូតទៅដល់៩ថ្ងែ។ លោកថា៖
«ពីមុនបែជាពលរដ្ឋខា្លាចជែលុឥឡូវ
បនា្លាចក៏លែងខា្លាច...។ឥឡូវ
(ធ្វើដំណើរ)មកតាមផ្លវូ(ពលរដ្ឋ)
១០នាក់គឺពាក់មួកសុវត្ថភិាពទំាង
១០នាក់ បុ៉ន្តែមា៉ាស់ឃើញតែ១
សមែប់អ្នកជិះមូ៉តូ។សូមស្នើសំុឱែយ
ខិតខំការពារខ្លនួហើយគា្មានអ្នក-
ណាជួយយើងកែពីយើងនោះទែ
គឺតែវូចាប់ផ្ដើមពីមនុសែសមា្នាក់ៗធ្វើ
អនាម័យផ្ទាល់ខ្លនួដើមែបីកំុឱែយជំងឺ
នែះឆ្លងចូលទៅក្នងុសហគមន៍ឱែយ
សោះ»។លោកនាយករដ្ឋមន្តែីរំពឹង
ថាការបើកផ្ទះសំណាក់និងសណា្ឋា-
គារសមែប់ទទួលអ្នកទែសចរក្នងុ
សែកុនៅអំឡុងថ្ងែឈប់សមែក

ខាងមុខនែះ នឹងជួយកាត់បន្ថយ
ការបត់បង់ការងរនិងបែក់ចំណូល
នៅក្នងុវិស័យសែវាទែសចរណ៍នែះ។
បុ៉ន្តែលោកហុ៊នសែនបញ្ជាក់ថា

គិតមកដល់ពែលនែះកម្មករបមែើការ
នៅតាមរោងចកែកើនដល់១៧មឺុន
នាក់កំពុងបត់បង់ការងរធ្វើហើយ
តមែវូឱែយរដា្ឋាភិបលផ្ដល់បែក់៤០
ដុលា្លារក្នងុ១ខែសមែប់កម្មករមា្នាក់
ខណៈគិតតែឹមថ្ងែទី១៣កក្កដា
គែសួារកែកីែដែលទទួលបនសាច់-
បែក់ឧបត្ថម្ភគឺកើនដល់ជាង៥២
មឺុនគែសួារដែលតែវូចំណាយបែក់
អស់ចំនួន២៣លានដុលា្លារ។ «ខ្ញុំ
បនបែកាសថាយើងធ្វើ២ខែហើយ
បើវាមិនធូរសែលទែយើងធ្វើ៤ខែ
បុ៉ន្តែយើងបនតែៀមលុយសមែប់
១០ខែឯណោះ»។
នាយកដា្ឋានបែយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

នែកែសួងសុខាភិបលបនបែកាស
នៅថ្ងែមែសិលមិញដែរថា គិតចាប់-
តំាងពីកម្ពជុា រកឃើញករណីឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩លើកដំបូងក្នងុខែមករា
គឺមកដល់ពែលនែះមានមនុសែស
ចំនួន៤៦៨៦១នាក់តែវូបនធ្វើ-
តែស្ដរកជំងឺកូវីដ១៩ហើយករណី
ធ្វើតែស្ដរកឃើញវិជ្ជមានទំាងអស់
ចំនួន១៦៥នាក់គឺតែវូបនពែយាបល
សះសែបើយអស់ចំនួន១៣៣នាក់៕
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លោកហុ៊នសែនចង់ឲែយពលរដ្ឋម្នាក់ៗ ចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ

មន្តេីផេសព្វផេសាយពីវិធីការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នាពេលកន្លងមក។រូបមិនា

នាយករដ្ឋមន្តែីឲែយបែកា្លាយ...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  សម្ព័ន្ធ កម្ពុជា ដើមៃបី បៃ យុទ្ធ 
នឹង ជំងឺ មិន ឆ្លង (CN CDA) ទទលួ បាន 
មូល និធិ សាមគ្គ ីភាព សង្គម សីុវិល ថ្មី 
មួយ ក្នងុកា រ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ មិន- 
ឆ្លង នៅ កម្ពជុា   ខណៈ អង្គការ នៃះ មើល 
ឃើញ ថា  ពល រដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ ជា មួយ នឹង  
ជំងឺ នៃះ កំពុង បៃឈម មុខ ខ្លាងំ ទំាង ផ្នៃក 
សុខភាព និង ហិ រញ្ញ វត្ថ ុក្នងុ ដំណាក់កា ល  
មាន  ការ រកី រាល ដាល នៃជងំ ឺកវូដី១៩។ 
    សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មាន របស់  CN C DA   
បាន ឲៃយ ដឹង  កាលពី ថ្ងៃទី១៣ កក្កដាថា 
គមៃង មូល និធិ ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ជំ 
ងឺមិន ឆ្លង ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ រាត- 
តៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ គឺមាន ទឹកបៃក់ 
សរុប បៃមាណ  ៣ សៃន ដុល្លារ ហើយ 
ដៃល ថវិកា ចំនួន ១៥ ០០០ ដុល្លារ  
តៃវូ បាន ផ្តល់ ជូន ថា្នាក់ ជាតិ និង ថា្នាក់ តំបន់ 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា ។

CN C DA  បាន លើកឡើ ង ក្នងុ សៃចក្តី 
បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ ខ្លនួ ថា  មូ លនិ ធិនៃះ  
នឹង ជួយ គាំទៃ ដល់ សម្ព័ន្ធ ក្នុង ការ ជួយ 
ដោះ សៃយ យ៉ាង សខំន ់ដល ់ពលរដ្ឋ 
ដៃល កំពុង រស់ នៅ ជាមួយ ជំងឺ មិន ឆ្លង 
ក្នងុ ពៃល ជងំ ឺក ូវដី១៩ កពំងុ រាត តៃបាត។ 
សកម្ម ភាព ទាំង នោះ គឺធ្វើ ឡើង តាម 
រ យៈ ការ តស៊ ូមត ិនងិ ទនំាក ់ទនំ ងដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ សក ម្មភាព របស់ អង្គ ការ កៃរ ដា្ឋា- 
ភិ បាល កាន់ តៃ ខ្លាំង បន្ថៃម ទៀត ។

 សម្ព័ន្ធ កម្ពុជា ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ- 
មិន ឆ្លង ក៏ បានឲៃយដឹង ផងដៃរ ថា៖ «ជំងឺ- 
រា៉ារំ៉ៃ ដៃល ហៅ ថា ជងំ ឺមនិ ឆ្លង ទាងំ នោះ  
គឺជា បុព្វ ហៃតុ ចមៃបង ដៃល ធ្វើ ឲៃយ  ពល- 
រដ្ឋ កម្ពជុា សា្លាប់ ក្នងុ នោះមាន២នាក់ក្នងុ  
ចំណោម ៣នាក់ ដៃល សា្លាប់ ដោយ  
មូ ល ហៃតុ នៃ ជំងឺ មិន ឆ្លង  ហើយ ១ភាគ- 
៤ នៃអ្ន កសា្លាប់ នោះ បាន កើត លើ មនុសៃស 
មាន អាយុ កៃម ៧០ ឆ្នាំ» ។

តាម  CN C DAបាន ឲៃយ ដឹង ថា ជំងឺ មិន- 
ឆ្លង  មាន ដូច ជា ជំងឺ សរសៃ ឈាម បៃះ- 
ដូង គាងំ បៃះ ដូង  ជំង ឺដាច ់ស រសៃ ឈាម- 
ខួរ កៃបាល  ជំងឺ មហា រីក ទឹក នោម ផ្អៃម  
ផ្លវូ ដង្ហើម  និង សា្ថាន ភាព ផ្លវូ ចិត្ត ជាដើ ម  
ដៃល វា បង្ក ឡើង ដោយ កតា្តា ហៃសៃ៊ន បរិ- 
សា្ថាន នងិ អា កបៃប ករិយិ រមួ បញ្ចលូ គា្នា។ 
  លោក Todd Harper បៃធាន សម្ពន័្ធ  
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ មិន ឆ្លង បៃចំា ពិភព- 
លោ ក NCD Alliance(Global) បាន 
ថ្លៃង ថា ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញពី ភាព បៃសព្វ គា្នា  រវាង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង ជំងឺ មិន ឆ្លង។ លោក 
បន្ត ថា អ្នករស់នៅ ជាមួយ ជំងឺ មិន ឆ្លង 
គឺ ងយ រង គៃះ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ ហើយ 
បៃឈមនឹង បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
ពួកគៃងយ ឈឺ និង សា្លាប់ ដោយ សារ 
វីរុស បាន យ៉ាង ងយ ។

លោក បានប ញ្ជាក់ ថា៖« ការ រា ត តៃបាត 
នៃ ជំងឺ ឆ្លង ក៏ ផ្តល់ ផលប៉ះពា ល ់ដល ់ការ- 
រស ់នៅ របស ់ពល រដ្ឋ កៃកីៃ ក្នងុ សហ គមន ៍

ទទូាងំ ពភិព លោកផងដៃរ ជា ពសិៃស 
ពល រដ្ឋ ងយ រង គៃះ នៅក្នងុបៃទៃស។ 
មូល និធិ សាមគ្គ ីភាព សង្គម សីុវិល ថ្ម ីបាន 
បង្កើត ឡើង ដោយ តៃូវ ដោះសៃយ 
បញ្ហា ជំងឺ មិន ឆ្លងដៃល វា គឺជាមូលដា្ឋាន 
គៃឹះ នៃ សន្តិសុខ  សុខភាព និង ដើមៃបី 
ការពារ ការ តៃឡប់ មកវិញ នៃ កា រទទួល 
បានកា រការ ពារ  នងិ តៃួត ពនិិតៃយ NCD 
នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក»។

តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន   CN C DA 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា សមៃប់ សកម្ម ភាព នៅ 
កម្ពជុា ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ មិនឆ្លង 
នងឹ ផ្តាតលើ មធៃយោ បាយ ដើមៃប ីជរំញុ ឱៃយ 
ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺមនិឆ្ល ងតាម 
រយៈ ការ បង្កើត របៀ បវារៈ ជាតិ ដោយ 
បៃើបៃស់ ការ បៃ សៃយ័ ទាក់ ទង និង ការ- 

ត ភា្ជាប់ ជាមួយ បុគ្គល ដៃល មាន ឥទ្ធ ិពល 
ក្នុង បៃទៃស។ គោលបំណង ចមៃបង គឺ 
ដើមៃបី ប ញ្ជាៃប ការបៃ យុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ មិន ឆ្លង NCDs ក្នុង  គោលនយោ-
បា យ ជាត ិរបស ់រដា្ឋាភបិាល ជាមយួនងឹ  
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក សៃី Katie Dain, នាយិ កា- 
បៃត ិបត្ត ិនៃNCD Alliance (Global)
បាន ថ្លៃង ថា នៃះ គឺជា មូល និធិ ដំបូង បំផុត 
របស ់ខ្លនួ  ក្នងុ ការ គាទំៃ អង្គ ការ សង្គម- 
សុីវិល NCD ដើមៃបីឆ្លើយតប ក្នុង ពៃល 
មាន ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ១៩។

លោកសៃ ី បញ្ជាក់ ថា៖ «ក្នងុ ដំណាក់- 
កាល រាត តៃបាត សម្ទុះ នៃ បញ្ហា សខុ ភាព 
និង ការ អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព 
មយួ ចនំនួ  ជា ពសិៃស  ជងំ ឺអៃដស ៍ជងំ ឺ

អៃ ប៉ ូឡា នងិ ការ បៃបៃលួ អាកា សធាត ុ 
បាន ពងៃឹង តួនាទី សំខន់ របស ស់ង្គម- 
សីុវិល និង ការបៃឹង បៃង ដឹកនាំ ដោយ 
សហ គមន៍ ក្នងុការ ព ន្លឿ ន សកម្មភាព ព ី
ថា្នាក់ មូល ដា្ឋាន ដល់ កមៃតិ ពិភពលោក»។ 
   លោក វៃជ្ជ បណ្ឌតិ Kol Hero បៃធាន- 
នាយក ដា្ឋាន បង្ការ ឱសថ នៃ កៃសួង 
សុខភិ បាល កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង ថា ការផ្ត ល់  
 កញ្ចប់ ថវិកា នៃះគឺជា ឱកាស ដ៏ សំខន់ 
មួយដើមៃបី បង្ហាញ ពី ភាព ងយ រងគៃះ 
ជាក់ លក់ នៃអ្នក រស់នៅ ជាមួយ ជំងឺ មិន 
ឆ្លង ក្នុង ពៃល មាន ជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ការផ្តល់- 
ជំនួយ នៃះក៏ ជាការ លើក កម្ពស់ ការ- 
ដាក់ បញ្ចលូ NCDsក្នងុ ការ រៀបចំ សុខ- 
ភាព សាធា រណៈ និង ពងៃឹង បៃព័ន្ធ 
សុខភិ បាល នៅ កម្ពុជាផងដៃរ»។

CN C DAបាន លើក ឡើងថា ការរំខន  
ដល់ សៃវា សុខ ភាព សខំន់ៗ បណា្តាល 
ម កពី ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក៏ដូច ជា  ការ ជាប់- 
គាំង ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច នៅ កម្ពជុា បាន បង្ក 
ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ  សមៃប់ ពលរដ្ឋ 
ដៃល រស់នៅ ជា មួយ នឹង ជំងឺ មិន ឆ្លង។ 
ដូច្នៃះជាការ សំខន់ ណាស់ ដៃល សង្គម- 
សុវីលិ  អាច លើក ស្ទយួ សឡំៃង សហ- 
គមន៍ និង អ្នករស់ នៅ ជាមួយ ជំងឺ មិន- 
ឆ្លង ដើមៃបីតស៊ូ មតិ ឲៃយ មានកំណៃ ទមៃង់ 
គោល នយោបាយ សុខភា ព  ដើមៃបី ឲៃយ 
រដា្ឋាភបិាល  នងិ អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ផៃសៃង ទៀត 
ចូល រួម គាំទៃ៕

CNCDA ទទួលបានមូលនិធិថ្មមួីយក្នងុពេលដេលមានការរាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩

សកម្មភាពពិនិតេយជំងឺមិនឆ្លងក្នងុខេត្តកំពតកាលពីកន្លងមក។ រូបថត មណ្ឌលសុខភាព ពៃឃ្មុំ



តពទីពំរ័១...កបំលូនៅខណ្ឌ
កបំលូរាជធានីភ្នំពេញ។លោក
ថ្លេងថាកងរាជអាវុធហត្ថបាន
សហការជាមួយកេសួងស្ថាប័ន
និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានទប់-
ស្កាត់និងបង្កេបបទល្មើសធន-
ធានធម្មជាតិដូចជាការកាប់-
ពេឈើការដឹកឈើនាំចេញ
ខសុចេបាបក់ារកាប់ដតុពេការ-
នំាចេញសត្វពេខុសចេបាប់ការ-
កាប់រានទនេ្ទានយកដីពេរបស់
រដ្ឋការរុករករ៉េខុសចេបាប់ការ-
ជួញដូរគេឿងញៀននិងការ-
ជួញដូរមនុសេស។
លោកបន្តថា៖«កងរាជអាវុធ-

ហត្ថបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង-
ការការពារសង្គមនិងមនុសេស-
ធម៌តាមរយៈការជួយសង្គេះ
គេះមហន្តរាយគេះថា្នាក់-
ចរាចរណ៍អគ្គិភ័យពេមទាំង
ករណីផេសេងៗទៀតបេកបដោយ
បេសិទ្ធភាពទទួលបាននូវទំនុក-
ចិត្ដពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឱេយ
បេជាជនមានជំនឿទុកចិត្ដចំពោះ
នយោបាយដឹងនំារបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលទៀតផង»។
លោកទៀបាញ់បញ្ជាក់ថា៖

«រហូតមកដល់ពេលនេះកង-
រាជអាវុធហត្ថបានកេបេមុខមាត់
ថ្មតីាមរយៈកំណេទមេង់សីុជមេ
ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ ពងេឹងតួនាទី
ភារកិច្ចការអភិវឌេឍធនធាន-
មនុសេសការពងេឹងសមត្ថភាព
ក៏ដូចជាការកេបេឥរិយបថ
បត់បេនការងារដ៏ឈ្លាសវេ
តាមស្ថានភាពបេទេសជាតិ

វិវឌេឍថ្មីៗនិងបានបេកា្លាយ-
ជាស្ថាប័នគំរូមួយក្នុងការផ្ដល់
សេវាបេកបដោយគុណភាព
គុណធម៌ជាអ្នកបមេើការពារ
បេជាពលរដ្ឋ»។លោកបន្ថេម
ថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល
កេសួងការពារជាតិពតិជាមាន
មោទនភាពយ៉ាងកេលេង
ចពំោះនាយទាហាននងិពល-
ទាហាននេកងរាជអាវុធហត្ថ
ដេលបានតសូ៊លះបង់ធ្វើពលិ-
កម្មបេកបដោយវីរភាពអង់អាច
កា្លាហានមានភក្ដភីាពនងិមាន
មនសិការស្នេហាជាតិខ្ពស់បង្កើន
នូវស្នាដេនិងគុណសមេបត្ដិដ៏
ឧត្ដុង្គឧត្ដមមិនអាចកាត់ថ្លេបាន។
ប៉នុ្តេលោកសុងឹសេនករុណា

មន្តេីអង្កេតជាន់ខ្ពស់នេសមាគម
ការពារសិទ្ធិមនុសេសអាដហុក
ថ្លេងថាជាគោលការណ៍កង-
កមា្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ គឺជា
ស្ថាប័នឯករាជេយដេលតេូវថេ-
រកេសាសន្ដសិខុសវុត្ថភិាពសង្គម
ជាតិនិងបេជាពលរដ្ឋបុ៉ន្ដេស្ថា-
ប័ននេះនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
និនា្នាការនយោបាយនៅឡើយ។
លោកបានថ្លេងថា៖«កងរាជ-

អាវធុហត្ថនេះកម៏ានតនួាទសី-ំ
ខាន់ថេមទៀតទៅលើការតេតួ-
ពិនិតេយលើការមិនគោរពនូវវិន័យ
ការអនុវត្ដចេបាប់របស់កងកមា្លាងំ-
យោធាឬក៏កងកមា្លាំងផេសេងៗ -
ទៀតដេលមិនបានបំពេញតនួាទី
របស់ខ្លនួបានសមសេបគឺអាច
មានការចាត់វធិានការពីលើទៅ
ទៀត»។លោកបញ្ជាក់ថាសរុប

ទៅកងរាជអាវុធហត្ថនៅមិនទាន់
បានធ្វើខ្លនួឬក៏បំពេញតួនាទី
ដោយឈរទៅលើឯករាជភាពឬ
អពេយាកេតឹភាពនៅឡើយទេដេល
តេងតេធ្វើឲេយមានការរិះគន់ពីបេ-
ជាពលរដ្ឋនិងសង្គមសុីវិល។
យ៉ាងណាក្តីលោកសៅសុខា

អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេ-
បញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើ
ផ្ទេបេទេសក៏បានថ្លេងក្នុងពិធី
នេះដេរថាគតិតេមឹ១ឆ្នាំចងុ-
កេយនេះលទ្ធផលសមិទ្ធផល
និងស្នាដេដេលកងរាជអាវុធ-
ហត្ថសមេចបានរួមមានការ-
សេវជេវនងិបង្កេបបទល្មើស
បានចំនួន២៨៣៧លើកបាន-
រកឃើញបគុ្គលសងេសយ័ចនំនួ
៤៣៤៥នាក់កេយពីការសុើប-
អង្កេតបានឃាត់ខ្លនួជនដេល
សងេសយ័បេពេតឹ្តបទល្មើសចនំួន
៣៩៨១នាក់និងចាប់យកវត្ថុ-
តាងបញ្ជនូទៅតុលាការ។បញ្ជូន
ទៅមណ្ឌលកេបេចនំនួ២៣៦
នាក់រីឯជនដេលគ្មានការពាក់-
ពន័្ធចនំនួ១២៨នាក់ឱេយវលិទៅ
លនំៅឋានវញិ។លោកថ្លេងថា៖
«កងរាជអាវុធហត្ថបានចូល-
រួមធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គេះ
បានចនំនួ៦៣៣២លើកមាន
ជាអាទិ៍ជួយបេជាពលរដ្ឋគេះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ខេយល់កន្តេក់រន្ទះ-
បាញ់អគ្គិភ័យជំនន់ទឹកភ្លៀង
បាក់រលំអគរបាក់សលាឆន់
បាក់ឃា្លាំងនិងករណីផេសេងៗ ។
ជួយដឹកសកសពទៅកាន់លំនៅ-
ឋានចំនួន៥២សព»៕
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តពទីពំរ័១...សមូផ្តាំទៅអ្នក-
ថាមានអាមួយនោះសូមផ្តាំទៅ
រ័ត្នសុធីនៅខាងបនា្ទាយមាន-
ជយ័រត័្នសធុីឯងបាននយិយ
ថាផ្តល់លយុឲេយទៅបេជាពល-
រដ្ឋដោយជំនួយរបស់សហគមន៍
អឺរុ៉បខ្ញុំបេប់ទៅលោកសុធីឯង
សំណាងហើយដេលខ្ញុំមិន
បញ្ជាឲេយចាប់»។
លោកថា បេសិនបើលោក

បញ្ជាឲេយចាប់ខ្លនួម្លេ៉ះពេលនេះ
ឈ្មាះរត័្នសធុីបេហេលជានៅ
ក្នងុគកុបាត់ទៅហើយ។លោក
ថាឈ្មាះនេះធា្លាប់បានបេពេឹត្ត
កំហុសចេើនដងហើយនិងតេង
រត់ទៅបេទេសថេ។តេពេលនេះ
ពេដំេនថេខ្លះតេវូបានដក់បនា្លា-
លួសដើមេបីទប់ស្កាត់ការចូលទៅ
ថេខុសចេបាប់។
លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាល

របស់លោក មិនទាន់បានចំ-
ណាយបេក់បរទេសសូមេបី១
សេនសមេប់ដោះសេយបញ្ហា
សង្គមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។
លោកផ្ដាំទៅកេុមអ្នកបេឆំង
ទូទាំងបេទេសថា រដ្ឋាភិបាល
របស់លោកមានកមា្លាងំនិងធន-
ធានគេប់គេន់ដើមេបីទប់ទល់នឹង
សភាពការណ៍កូវីដ១៩។

លោកបានបន្តថា៖«១សេន
ក៏អត់ទាន់បេើលុយបរទេសណា
ដើមេបីតេួតតេកូវីដ។មនេ្តីរាជ-
ការមិនតេមឹតេមិនកាត់បេក់ខេ
ទេ គឺបើកបេក់ខេទៀងទាត់
កម្ពជុាអត់ទាន់ខ្វះសច់បេក់ទេ
ហើយការបើកបេក់ខេនេះក៏
មិនទាន់យកបេក់សល់ជាង៣
ពាន់លានដលុា្លារដេរចណំលូយើង
ទោះបីជាធា្លាក់ចុះក៏នៅជាង៤០០
លានដលុា្លារក្នងុ១ខេដេរហើយបេក់
ខេតេជាង២០០លានដលុា្លារទេ
អាពៅស្ដាប់ឲេយបាន»។
កាលពីកន្លងទៅសមត្ថកិច្ច

ខេត្តបនា្ទាយមានជយ័ធា្លាប់បាន
ដក់បញ្ចូលឈ្មាះ រ័ត្នសុធី
ទៅក្នុងបញ្ជី«កេុមឧទា្ទាមកេបត់-

ជាត»ិដេលស្ថតិក្នងុការស្វេងរក
ចាប់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការ
មាតុភូមិនិវត្តន៍នាថ្ងេ៩វិច្ឆកិាឆ្នាំ
២០១៩របស់លោកសមរងេសីុ។
អ្នកនាំពាកេយអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិលោកឆយគឹមខឿន
បានថ្លេងកាលពីមេសិលមិញថា
ឈ្មាះរ័ត្នសុធីធា្លាប់បានបេពេតឹ្ត
កំហុសចេើនដងហើយប៉ុន្តេ
សមត្ថកិច្ចនឹងមិនស្វេងរកចាប់
ខ្លួនទេ ដូចបេសសន៍របស់
លោកនាយករដ្ឋមន្តេ។ីលោកក៏
មិនអាចបញ្ចេញពត័៌មានបន្ថេម
លើសពីនេះទេពេះវាអាចប៉ះ
ពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គល។
លោកថ្លេងថា៖«បើគេន់តេ

ស្ថតិនៅកេមការសងេស័យហើយ
មិនទាន់មានអ្វីដេលតេូវអនុវត្ត
យើងមនិអាចនយិយបានទេ។
ប៉ុន្តេគត់ធា្លាប់បានផេសព្វផេសាយ-
ព័ត៌មានបេឆំងដូចសម្ដេច
លោកលើកអី៊ចឹង។មិនមេនម្ដង
ទេចេើនសហើយបផំ្លើសបភំ្លេ
អ៊ីចឹង»។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនាំ-

ពាកេយកេសួងយុត្តិធម៌បានថ្លេង
ថាការចាត់វធិានការលើបគុ្គល
បំភ្លេព័ត៌មានអាសេ័យលើ
សមត្ថកិច្ច។ប៉ុន្តេជាគោល-
ការណ៍ចេបាប់បេសិនបើសកម្ម-
ភាពនោះជាការបំផ្លើសបំភ្លេ
និងបញ្ចេញព័ត៌មានក្លេងកា្លាយ
ក្នុងចេតនាទុច្ចរិត បង្ខូចកេរ្តិ៍-
ឈ្មាះអ្នកដទេ ញុះញង់ឲេយមាន
ចលាចល ប៉ះពាល់ដល់សន្ត-ិ
សុខសង្គមសណា្ដាប់ធា្នាប់ស-
ធារណៈនោះគេអាចកសង
នីតិវិធីតាមផ្លូវចេបាប់បាន។
លោកអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីត-

តំណាងរាសេ្តអតីតគណបកេស-
សង្គេះជាតិបានថ្លេងកាល-
ពីលា្ងាចមេសិលមិញថា ពលរដ្ឋ
មានសិទ្ធិនិយយ និងយល់-
ឃើញនងិសម្ដេងមតិយោបល់
របស់ខ្លនួ។ចណំេកថា្នាក់ដកឹនាំ
មានតួនាទីពនេយល់ដល់ពលរដ្ឋ
ពីបេភពបេក់សមេប់ឧបត្ថម្ភ
ដល់ពលរដ្ឋកេកីេ។លោកយល់
ថាទោះបីជាលោកហ៊នុសេន
មិនបញ្ជាឲេយចាប់ខ្លួនប៉ុន្តេអ្វី
ដេលលោកលើកឡើងហាក់-
ដូចជាការគំរាមកំហេង៕

លោកហុ៊ន សែន...

លោកហុ៊នសែនក្នងុកម្មវិធីនៅខែត្តពែវែងពីមែសិលមិញ។រូបថតAKP

លោក ទៀ បាញ់ ៖  កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ...

បញ្ជនូបុរសយកពូថៅញាត់មាត់បែពន្ធស្លាប់ទៅតុលាការ
គឹមសារុំ

ភ្នពំែញៈនគរបាលខណ្ឌមាន-
ជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានកសង
សំណុំរឿងជនសងេស័យមា្នាក់
បញ្ជនូទៅសលាដបំូងរាជធាន-ី
ភ្នពំេញនៅថ្ងេនេះបនា្ទាប់ពីតាម
ចាប់ខ្លួនបាននៅភមូិទេសងា្កាត់
ស្ទឹងមានជ័យ១ខណ្ឌមានជ័យ
ជាភូមិសស្តេដេលជននេះបាន
យកដងពូថៅញាត់មាត់បេពន្ធ
បណា្ដាលឲេយស្ទះខេយល់ស្លាប់។
ពាក់ព័ន្ធការបញ្ជនូជនសងេស័យ

ទៅតុលាការនេះលោក ម៉េង
វិមានតារាអធិការនគរបាលខណ្ឌ
មានជយ័មនិអាចសុំបញ្ជាក់បាន
ទេ ពីមេសិលមិញ ដោយសរទូរ-
ស័ព្ទលោកគ្មានអ្នកទទួល។
ក៏ប៉ុន្តេលោកម៉ាសវឿន

នាយបុ៉ស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមាន-
ជ័យ១បានឲេយដឹងថាជន-
សងេស័យនោះឈ្មាះកេវ វណ្ណៈ
អាយុ២២ឆ្នាំតេូវបញ្ជូនទៅ

សលាដបំូងរាជធានភី្នពំេញនៅ
ថ្ងេទី១៥កក្កដនេះហើយបនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់ការសកសួរនៅអធិការ-
ដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកេយចាប់
ខ្លួនកាលពីថ្ងេទី១៣កក្កដ។
លោកថ្លេងថា៖«របាយការណ៍

នេសណំុំរឿងនេះបានសុំឆ្លងទៅ
ផេនកណា្ដាលយុត្តធិម៌នៅថ្ងេនេះ
(ថ្ងេទី១៤ខេកក្កដ)ហើយ
ហើយមនុសេសក៏យកទៅតុលា-
ការនៅថ្ងេស្អេកដេរ»។
លោកឲេយដឹងថា កាលពីយប់

ថ្ងេទី១១ខេកក្កដពលរដ្ឋបាន
បេទះឃើញស្តេរីងគេះដេកស្លាប់
ទាំងអាកេតក្នុងខ្ទមបាក់បេក
ក្នុងដីឡូត៍១កន្លេងនៅភូមិទេ
សងា្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ខណ្ឌ-
មានជយ័រាជធានីភ្នពំេញដោយ
សពមានដងពូថៅញាត់ចូល
ជេក្នុងមាត់ផង។
លោកថាបនា្ទាប់ពីដឹងព័ត៌មាន

ពីពលរដ្ឋភា្លាមលោកបានរាយ-
ការណ៍ទៅលោកអធិការនគរ-

បាលខណ្ឌមានជយ័។បនា្ទាប់មក
សមត្ថកិច្ចក៏សេវជេវចាប់បាន
ជនសងេស័យនៅភូមិ-សងា្កាត់
កើតហេតុតេម្ដង។
លោកបន្តថាជនសងេសយ័បាន

បេប់ថាគត់បានយកគ្នាជាប្តី-
បេពន្ធ៥ខេមកហើយដោយមាន
របររីសអេតចាយរីឯបេពន្ធគត់
មានផ្ទេពោះ៥ខេហើយដេរ។
លោកសវឿនបេបត់ាមសម្តី
ជនសងេសយ័ទៀតថាបេពន្ធរបស់
គត់មានជងំឺតេតាណសូហើយ
ចេះតេបេកាច់។លុះនៅយប់
កើតហេតុបេពន្ធគត់បេកាច់
និងរឹងថា្គាម ពេលនោះគត់ក៏
បានយកដងពូថៅទៅញាត់មាត់
បេពន្ធធ្វើឲេយស្លាបរួ់ចរត់គេចខ្លនួ។
ករណីនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញនិង
គេូពេទេយបានធ្វើកោសលេយវិច័យ
ឃើញថា សេ្តរីងគេះបានស្លាប់
ដោយថបដ់ង្ហើម។ដចូ្នេះសមត្ថ-
កចិ្ចសន្នដិ្ឋានថាជាករណីឃាត-
កម្មពិតបេកដ៕



 ខន សា វិ 

 រតនគិរី ៈ សកម្មជនព្រៃឈើម្នាក់ដ្រៃល
អះអាងថាត្រៃវូបានគ្រៃព្រៃតួវាយបណ្តាល
ឲ្រៃយរងរបួសយ៉ាងដំណំនៅក្នងុវ្រៃទិកាសាធា-
រណៈមួយដ្រៃលរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរ
ស្រៃកុលំផាត់បានឡើងមកព្រៃយាបាលរបួស
នៅភ្នំព្រៃញ។ការអះអាងន្រៃះត្រៃូវបាន
អាជ្ញាធរបដិស្រៃធ បុ៉ន្ត្រៃ មន្ត្រៃីសង្គមសីុវិល
ស្នើឱ្រៃយថា្នាក់ជតិចុះស្រៃវជ្រៃវករណីន្រៃះ។
លោកឆនផល្លាដ្រៃលជសកម្មជន

ការពារព្រៃឈើជនជតិដើមភាគតិចទំពួន
នៅភូមិសមុទ្រៃក្រៃមឃំុស្រៃដាស្រៃកុលំផាត់
បានប្រៃប់ភ្នពំ្រៃញបុ៉ស្ដិ៍នៅថ្ង្រៃ១៣កក្កដាថា
កាលពីថ្ង្រៃទី៩ខ្រៃកក្កដាលោកត្រៃវូបានក្រៃមុ
គ្រៃសួារនំាច្រៃញពីមន្ទរីព្រៃទ្រៃយខ្រៃត្តដើម្រៃបីមក
បន្តសម្រៃកព្រៃយាបាលនៅមន្ទរីព្រៃទ្រៃយឯកជន
មួយនៅទីក្រៃងុភ្នពំ្រៃញក្រៃយពីរូបលោក
ត្រៃវូក្រៃមុពលរដ្ឋជច្រៃើននាក់ព្រៃតួគ្នាវាយដំ
ឱ្រៃយរងរបួសធ្ងន់នៅក្នងុវ្រៃទិកាសាធារណៈ
មួយដ្រៃលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋបាលស្រៃុក
លំផាត់ កាលពីថ្ង្រៃទី៨ខ្រៃកក្កដា។ លោក
ផល្លាបញ្ជាក់ថានៅព្រៃលលោកបានឡើង
ថ្ល្រៃងអំពីទុក្ខកង្វល់របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹង
ការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នងុវ្រៃទិកាន្រៃះ គឺ
ស្រៃប់ត្រៃមនក្រៃមុពលរដ្ឋដ្រៃលលោកធា្លាប់
ប្ដងឹពីបទបំផា្លាញព្រៃឈើ និងទន្ទ្រៃនដីរដ្ឋ
ដោយមនការឃុបឃិតគ្នាជប្រៃព័ន្ធជមួយ
អាជ្ញាធរក្នងុស្រៃកុគឺបាននំាគ្នាព្រៃតួវាយរូប
លោករហូតស្ទើរដួលសន្លប់នៅនឹងកន្ល្រៃង
ហើយគ្មានមន្ត្រៃីណមួយនៅក្នងុវ្រៃទិកា
នោះជួយហាមឃាត់ឡើយ។
លោកថា៖«ខ្ញុំក៏ជពលរដ្ឋនិងមនសិទ្ធិ

ចូលរួមដ្រៃរដោយបានចុះវត្តមនចូលរួម
វ្រៃទិកានិងមនអ្នកឱ្រៃយក្រៃបាលម្រៃក្រៃូនិយយ
ទៀតផង។អ្នកវ៉្រៃគឺជអ្នកដ្រៃលខ្ញុំធា្លាប់ប្ដងឹ
ចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៧មកពាក់ព័ន្ធបទល្មើស

ព្រៃឈើនិងការយកដីព្រៃរដ្ឋលក់ដូចជដី
ក្នងុដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃដីកប់សពដីតំបន់
ទ្រៃសចរណ៍និងដីសហគមន៍ដ្រៃលជទ្រៃព្រៃយ- 
សម្រៃបត្តិរបស់ជនជតិដើមភាគតិច បុ៉ន្ត្រៃ
ត្រៃវូបានលក់ដូរឱ្រៃយកា្លាយជសម្រៃបត្តិរបស់ 
បុគ្គលអស់ហើយ»។ លោកបន្ត្រៃមថា៖ 
«នៅព្រៃលគ្រៃវ៉្រៃហ្នងឹខ្ញុំខំរត់ទៅកាន់អាជ្ញាធរ
ឱ្រៃយជួយហើយបានទៅដល់កន្ល្រៃងរបស់អភិ-
បាលស្រៃកុលោក នូថ្រៃរឱ្រៃយជួយ។ បុ៉ន្ត្រៃ
នៅព្រៃលរត់ទៅដល់កន្ល្រៃងលោក នូថ្រៃរ
គត់បានសួរថាតើអ្នកណឱ្រៃយខ្ញុំប្ដងឹ?ហើយ
ខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំប្ដងឹតាមផ្លវូច្រៃបាប់។ក្រៃយ
មកក៏មនគ្រៃ(ពលរដ្ឋ)មកវ៉្រៃ និងដកទូរ-
ស័ព្ទទៀតហើយម្ដងហ្នងឹគឺខ្ញុំបានដ្រៃកដួល
លើដីនៅនឹងមុខលោកនូថ្រៃរហ្នងឹ»។
លោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅព្រៃលដួល

លោកបានខំប្រៃងឹដោយខ្លនួឯងដើម្រៃបីងើប
និងរកផ្លវូរត់ច្រៃញពីកន្ល្រៃងដ្រៃលមនការ
ព្រៃតួវាយដើម្រៃបីជិះមូ៉តូមកផ្ទះវិញ។នៅព្រៃល
ទៅដល់ផ្ទះបានមួយសន្ទះុដើម្រៃបីឱ្រៃយប្រៃពន្ធ

ដំាទឹកថា្នាផឹំក កំុឱ្រៃយគ្រៃំក្នងុស្រៃប់ត្រៃមន
បូ៉លិសបុ៉ស្ដិ៍និងពលរដ្ឋជច្រៃើននាក់បាន
នំាគ្នាទៅព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកថ្រៃមទៀត។
សកម្មជនដដ្រៃលន្រៃះអះអាងថាការមក

សម្រៃកព្រៃយាបាលរបួសនៅភ្នពំ្រៃញគឺដោយ-
សារលោកមនជំងឺប្រៃចំាកាយផង គឺជំងឺ
ទឹកនោមផ្អ្រៃមនិងជំងឺលើសឈាមហើយ
ក្រៃយពីព្រៃទ្រៃយចាក់ថា្នាំ និងព្រៃយួរស្រៃរូ៉ម គឺ
លោកអាចចាប់ផ្ដើមនិយយបានឡើងវិញ
បុ៉ន្ត្រៃនៅពំុទាន់អាចដើរបានស្រៃលួដូចមុន
នៅឡើយខណៈខ្លនួប្រៃណលោកនៅមន
សា្នាមជំនិងហើម។លោកផល្លាអះអាង
ទៀតថានៅក្រៃយពីមនករណីហិង្រៃសាន្រៃះ
គឺបានធ្វើឱ្រៃយសកម្មជនការពារព្រៃឈើចំនួន
៧នាក់ផ្រៃស្រៃងទៀតដ្រៃលរស់នៅក្នងុឃំុជមួយ
លោកដ្រៃលសហការដាក់ពាក្រៃយប្ដងឹបរិហារ
រឿងបាត់បង់ព្រៃឈើបានរត់ភៀសខ្លនួច្រៃញ
ពីផ្ទះដើម្រៃបីទៅលក់ខ្លនួនៅទីរួមខ្រៃត្តដោយ-
សារភ័យខ្លាចរងការវាយដំដូចរូបលោក។
លោកខំលោកសកម្មជនព្រៃឈើម្នាក់

ដ្រៃលរត់គ្រៃចខ្លនួថ្ល្រៃងថាការរត់គ្រៃចខ្លនួន្រៃះ
គឺ១ថ្ង្រៃបនា្ទាប់ពីដឹងថាលោកឆនផល្លា
ត្រៃវូបានគ្រៃព្រៃតួវាយ និងបនា្ទាប់ពីមនប្រៃ- 
ជការពារភូមិ៦នាក់បានចុះទៅឃា្លាំមើល
ដល់ផ្ទះរបស់លោក។បុ៉ន្ត្រៃលោកបញ្ជាក់ថា
មកដល់ព្រៃលន្រៃះលោកបានសម្រៃចចិត្ត
ត្រៃឡប់មកផ្ទះវិញហើយក្រៃយពីទទួល
បានដំណឹងពីគ្រៃសួារថាល្រៃងមនអ្នកចុះ
ទៅឃា្លាមំើលដល់ផ្ទះដូចមុន។
ទោះជយ៉ាងណលោកនូថ្រៃរអភិបាល 

ស្រៃកុលំផាត់បានបដិស្រៃធការលើកឡើង
របស់លោកឆនផល្លានិងបានបញ្ជាក់ថា
ប្រៃជពលរដ្ឋ ពំុបានវាយសកម្មជនរូបន្រៃះ
ឱ្រៃយរងរបួសឡើយហើយសកម្មជនរូបន្រៃះ
បានរត់មកសា្នាក់នៅភ្នពំ្រៃញជមួយមន្ត្រៃី
សមគមអាដហុកបុ៉ណ្ណោះ។ លោកថា៖ 
«វាហ្នងឹសម្ភាសន៍ថាវាត្រៃវូបានប្រៃជពលរដ្ឋ
វ៉្រៃវាបាក់ជើងហើយមើលវាបាក់ជើងអត់ត្រៃ
ការពិតវារត់ភៀសខ្លនួទៅនៅជមួយប៉្រៃន
បុ៊ណ្ណោរ៍(មន្ត្រៃីអាដហុក)នៅភ្នពំ្រៃញ»។
កាលពីថ្ង្រៃទី៨ខ្រៃកក្កដាលោកនូថ្រៃរ

បានធ្វើលិខិតប្រៃប់ទៅលោកថងសាវុន
អភិបាលខ្រៃត្តរតនគិរីថាលោកឆនផល្លា
បានចូលមកក្នងុវ្រៃទិកាដោយគ្មានការអញ្ជើញ 
ហើយបាននិយយខុសពីប្រៃធានបទអុក-
ឡុកបង្កការរំខនក្នងុវ្រៃទិកានិងថតបង្ហោះ
គ្មានការអនុញ្ញាតហើយនៅព្រៃលអាជ្ញាធរ
ឃាត់មិនព្រៃមសា្ដាប់ទើបប្រៃជពលរដ្ឋបាន
នំាគ្នាដកហូតទូរស័ព្ទមករក្រៃសាទុក។
ចំណ្រៃកលិខិតរបស់ស្នងការនគរបាល

ខ្រៃត្តរតនគិរីផ្ញើមកអគ្គស្នងការនគរបាល
ជតិបានបញ្ជាក់ដ្រៃរថាលោកផល្លាបាន
ឡើងនិយយក្នងុវ្រៃទិកាបរិហារក្រៃរ្តិ៍ចោទ- 
ប្រៃកាន់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរ ធ្វើឱ្រៃយពលរដ្ឋ
ខឹងសម្រៃបាងើបតវា៉ាបង្កឱ្រៃយមនភាពច្រៃបូក-
ច្រៃបល់ ក្នងុពិធីហើយត្រៃវូអាជ្ញាធរឃាត់
រារំាងដើម្រៃបីរៀបចំសណ្តាប់ធា្នាប់ឡើងវិញ។

ទោះជយ៉ាងលោកលោកសឹុងស្រៃន-
ករុណអ្នកនំាពាក្រៃយសមគមអាដហុកបាន
ថ្ល្រៃងថាតាមចម្លើយពីប្រៃជពលរដ្ឋដ្រៃល
ចូលរួមក្នងុវ្រៃទិកានោះ និងសំុលក់អត្ត-
សញ្ញាណបានអះអាងថាពួកគត់ពិតជ
បានឃើញមនការព្រៃតួវ្រៃទៅលើលោក
ឆនផល្លាម្រៃនហើយបច្ចបុ្រៃបន្នក្រៃមុការងារ
របស់សមគមអាដហុកកំពុងប្រៃមូលព័ត៌-
មនបន្ថ្រៃមទៀតអំពីករណីហិង្រៃសាន្រៃះ។
លោកថ្ល្រៃងថាក្នងុនាមជសហគមន៍

លោកឆនផល្លាគឺបានដាក់បណ្ដងឹបរិហារ
តាមផ្លូវច្រៃបាប់ដើម្រៃបីឱ្រៃយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ដ្រៃលមនតួនាទីទទួលខុសត្រៃវូក្នងុការ-
បំព្រៃញតួនាទីរបស់ខ្លនួឱ្រៃយបានត្រៃមឹត្រៃវូដោយ  
មិនត្រៃវូបណ្ដ្រៃតបណ្តាយឱ្រៃយមនការបំផ្លចិ-
បំផា្លាញព្រៃឈើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬដី
សហគមន៍ជដើម។
លោកបន្តថានៅព្រៃលមនការប្រៃើ

អំពើហិង្រៃសាក្រៃច្រៃបាប់ទៅលើសហគមន៍វិញ
ប្រៃបន្រៃះវាគឺជរឿងមួយធ្វើឱ្រៃយមនការ
សោកសា្ដាយយ៉ាងខ្លាងំ។
លោកថា៖«អី៊ចឹង!យើងអំពាវនាវឱ្រៃយ

ថា្នាក់ជតិកំុជឿត្រៃរបាយការណ៍ពីថា្នាក់ក្រៃម
ជតិព្រៃកហើយគួរត្រៃមនការចុះធ្វើការ
ស្រៃវជ្រៃវឱ្រៃយបានច្រៃបាស់ព្រៃះរឿងរា៉ាវទំាង-
ន្រៃះយើងពិនិត្រៃយឃើញថាមនភាពមិន-
ប្រៃក្រៃតីច្រៃើនហើយកើតឡើងស្ទើរជប្រៃព័ន្ធ
ទៅហើយនៅក្នងុតំបន់ហ្នងឹដ្រៃលគួរមន-
ការស្រៃវជ្រៃវឱ្រៃយបានសីុជម្រៃដើម្រៃបីរក
យុត្តធិម៌ដល់ភាគី(ជនត្រៃវូគ្រៃវាយ)ចៀស-
វាងគ្រៃន់ត្រៃទទួលបានរបាយការណ៍ត្រៃពី
ថា្នាក់ក្រៃម...»។
លោកខៀវសុភ័គអ្នកនំាពាក្រៃយក្រៃសួង

មហាផ្ទ្រៃបានថ្ល្រៃងថាលោកពំុទាន់បាន
ទទួលរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការប្រៃើអំពើ
ហិង្រៃសាន្រៃះនៅឡើយ ដូច្ន្រៃះលោកមិនអាច
ធ្វើការបកស្រៃយបានទ្រៃ៕

ថ្ង្រៃពុធទី១៥ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះ សីហនុ ៈ មន្រៃ្ដីជំនាញរបស់
ក្រៃសងួសាធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជូនកំពុងបើកវគ្គបណ្ដុះ-
បណ្តាលដោយឥតគតិថ្ល្រៃដល់
អ្នកបើកបររថយន្តធនុធ្ងន់របស់
កំពង់ផ្រៃស្វយ័តក្រៃងុព្រៃះសីហនុ
ចំនួន១៨០នាក់តាមការស្នើ
សុំរបស់កំពង់ផ្រៃន្រៃះដើម្រៃបីឱ្រៃយ
អ្នកបើកបរអាចប្រៃឡងយក
បណ្ណបើកបរសមស្រៃបបាន
ទៅតាមច្រៃបាប់។
លោកឈួនវន់អគ្គនាយក

ដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនិងជអ្នក-
នាំពាក្រៃយក្រៃសួងសាធារណការ
បានថ្ល្រៃងប្រៃប់ភ្នំព្រៃញប៉ុស្ដិ៍
កាលពីម្រៃសិលមិញថាការបើក-
វគ្គបង្រៃៀនអ្នកបើកបររថយន្ត
នៅកពំង់ផ្រៃស្វយត័ព្រៃះសហីនុ
ន្រៃះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ង្រៃទី
១៣ខ្រៃកក្កដាដោយមនអ្នក-

បើកបររថយន្តធុនធ្ងន់គ្រៃប់ប្រៃភ្រៃទ 
ចូលរួមរៀនចំនួន១៨០នាក់។
លោកថ្ល្រៃងថា៖«ដោយសារ

ត្រៃមនការស្នើសំុពីកំពង់ផ្រៃស្វ-
យ័តក្រៃុងព្រៃះសីហនុទើបមន្ត្រៃី
ជំនាញក្រៃសួងសាធារណការ
ចុះទៅបណ្ដុះបណ្តាលបង្រៃៀន
ពីការបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់
ដល់អ្នកបើកបរ។អ្នកបើកបរ
នៅទីនោះ ភាគច្រៃើនមិនទាន់
មនបណ្ណបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់
នោះទ្រៃ»។
លោកថ្ល្រៃងថាអ្នកបើកបរ

ទាងំនោះភាគច្រៃើនមនបណ្ណ-
បើកបរជប្រៃភ្រៃទលក្ខណៈ
គ្រៃួសារហើយបានមកធ្វើការ
នៅកំពង់ផ្រៃស្វយ័តក្រៃងុព្រៃះសី-
ហនុ។ការបើកបររថយន្តប្រៃភ្រៃទ
ធុនធ្ងន់ដ្រៃលមិនត្រៃវូតាមប្រៃភ្រៃទ
យនយន្តទើបមនការស្នើសុំ
ឱ្រៃយបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលដើម្រៃបី
ឱ្រៃយសមស្រៃបតាមច្រៃបាប់កំណត់។

បើតាមលោកវន់វគ្គបណ្ដុះ-
បណ្តាលន្រៃះធ្វើឡើងមន៣វគ្គ
ដ្រៃលក្នុង១វគ្គមនរយៈព្រៃល
១សបា្ដាហ៍ហើយអ្នកបើកបរ
ដ្រៃលទទួលបានការបណ្ដុះ-
បណ្តាលក្នុងវគ្គន្រៃះ ក្រៃយ
បញ្ចប់វគ្គអាចមនសមត្ថភាព
ប្រៃឡងយកបណ្ណបើកបររថ-

យន្តធុនធ្ងន់បាន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការរៀន

ន្រៃះគឺយើងបង្រៃៀនពួកគត់
ទៅតាមប្រៃភ្រៃទបណ្ណបើកបរ
របស់ពួកគត់បើពួកគត់មិន
ទាន់មនបណ្ណបើកបរសោះ
យើងបង្រៃៀនគត់ឱ្រៃយទទួលបាន
បណ្ណបើកបរប្រៃភ្រៃទ «ខ»បើ

ពួកគត់មនបណ្ណបើកបរប្រៃភ្រៃទ
«គឬឃ»គឺបង្រៃៀនឱ្រៃយយក
បណ្ណបើកបរប្រៃភ្រៃទ«ង»ដ្រៃល
ជប្រៃភ្រៃទរថយន្តធុនធ្ងន់បាន»។
លោកស្រៃីលឹមសុខជទីប្រៃឹក្រៃសា

ជន់ខ្ពស់អង្គការសម្ព័ន្ធដើម្រៃបី
សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
បានគំទ្រៃចំពោះវិធានការរបស់
ក្រៃសួងសាធារណការដ្រៃល
បានចុះអនវុត្តផា្ទាល់ដល់កន្ល្រៃង
ក្នុងការបណ្ដុះបណ្តាលដល់
អ្នកបើកបរប្រៃបន្រៃះ។
លោកស្រៃីថ្ល្រៃងថា៖«ប៉ុន្ដ្រៃខ្ញុំ

លើកទឹកចិត្ដឱ្រៃយក្រៃសួងបន្តអនុវត្ដ
យន្តការបណ្ដះុបណ្តាលន្រៃះដល់
អ្នកបើកបរនៅតាមបណ្តាក្រៃមុ-
ហ៊ុននិងសា្ថាប័នផ្រៃស្រៃងៗទៀត
និងលើកទឹកចិត្ដដល់ក្រៃមុអ្នក-
បើកបរដ្រៃលទទួលបានការ
បណ្ដុះបណ្តាលន្រៃះហើយត្រៃូវ
ទៅប្រៃឡងយកបណ្ណបើកបរឱ្រៃយ
បានត្រៃឹមត្រៃូវតាមប្រៃភ្រៃទរថ-

យន្តដ្រៃលខ្លួនកំពុងបើកបរ»។
លោកឈនួវន់បានបញ្ជាក់

ទៀតថាក្រៃសងួសាធារណការ
នងឹបន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្តាល
ប្រៃបន្រៃះដល់អ្នកបើកបររថ-
យន្តធនុធ្ងន់តាមបណ្តាសា្ថាបន័
ក្រៃុមហ៊ុនផ្រៃស្រៃងទៀតទៅតាម
ការស្នើសុំមកក្រៃសួងព្រៃះ
ក្រៃសួងលើកទកឹចតិ្ដចពំោះការ
ផ្ដល់វគ្គបណ្ដះុបណ្តាលប្រៃបន្រៃះ
ដោយមិនយកថវិការហូតដល់
ចងុឆ្នាំ២០២០។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«ចំណុចសំខន់នៅវគ្គ-
បណ្ដះុបណ្តាលន្រៃះគឺយើងបាន
បញ្ចលូនូវក្រៃមសីលធម៌ដល់
អ្នកបើកបរបន្ថ្រៃមពីលើទ្រៃសឹ្ដីន្រៃ
ច្រៃបាប់បើកបរ។ក្រៃមសីលធម៌
ក្នងុការបើកបរន្រៃះសំខន់ណស់
សម្រៃប់អ្នកបើកបរដើម្រៃបីឱ្រៃយ
គត់យល់គ្នាអធ្រៃយាស្រៃយ័គ្នា
និងមនសុជីវធម៌ក្នុងការបើក-
បរលើដងផ្លូវ»៕

ក្រសួងបើកវគ្គបណ្តះុបណ្តាលឥតគិតថ្ល្រដល់អ្នកបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់១៨០នាក់នៅកំពង់ផ្រក្រងុព្រះសីហនុ

សកម្មជនព្រឈើនៅខ្រត្តរតនគិរីអះអាងថាត្រវូបានគ្រវាយបុ៉ន្ត្រអាជ្ញាធរបដិស្រធ

សកម្ម ជន ព្រ ឈើ លោក ឆន ផល្លា ដ្រល អះ អាង ថា ត្រវូ គ្រ ចោម រោម វ៉្រ ក្នងុ 
វ្រទិការៀប ចំ ដោយ អាជ្ញាធរ   ។ រូបថតហ្វ្រៃសប៊ុក

អ្នក បើកបរ រថ យន្ត ធុន ធ្ងន់   ចូល រួម វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល   ។ រូបថតក្រៃសួងសាធារណការ
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ ការងារ  
លោក អុិត សំហៃង  ឲៃយ ដឹងថា  
កៃសងួ កពំងុ ពនិតិៃយ លទ្ធភាព  នងិ 
ស្នើ ទៅ រដា្ឋា ភិ បាល  ដើមៃបី បើក- 
រោង ជាង ដៃលជា បន្ទប់ អនុវត្ត 
ទៃសឹ្ត ីឡើងវញិ  បន្ទាបព់ ីសមាគម 
គៃឹះស្ថាន ឧត្តម សកិៃសា បច្ចៃក ទៃស   
នងិ វជិា្ជា ជវីៈស្នើ សុ ំឲៃយ មានការ បើក   
ដ ំណើរការ ឡើងវញិ  ចពំោះ វទិៃយា- 
ស្ថាន ដៃល ស្ថិតកៃម ការ គៃប់- 
គៃង របស ់កៃសងួ ការងារ  កៃយ 
ផ្អាក ដោយសរ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ក្នងុ ជនំបួ ពភិាកៃសា ការងារ កាល ព ី  
ថ្ងៃ ចន្ទជាមួយ សមាគម គៃឹះស្ថាន    
ឧត្តម សកិៃសា បច្ចៃកទៃស  នងិ វជិា្ជា ជវីៈ  
ដឹកនំ ដោយ  លោក  ណុប នរិន្ទ  
ដៃលជា បៃធាន សមាគម  ន 
ទីស្តីការ កៃសួង ការងារ  លោក 
អុិត សំហៃង  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង- 
ការងារ  និង បណ្តុះ បណ្តាល 
វិជា្ជាជីវៈ  ថ្លៃងថា  រាជរដា្ឋាភិបាល 
បាន គៃប់គៃង ស្ថានការណ៍ នៃ 
ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
បាន យ៉ាង ល្អបៃសើរ  គឺ មិនមាន 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ណ មា្នាក់ ស្លាប់ ដោយ- 
សរ បញ្ហា នៃះ នៅឡើយ ទៃ។ 

លោក ក៏បាន សុំ ការយោគ- 
យល់  ព ីសលា  វិទៃយាស្ថាន  កដ៏ចូ ជា  
គៃឹះស្ថាន សិកៃសា នន  ដៃល រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល បានសមៃច ផ្អាក ន 
ពៃល នៃះ  ដើមៃបី បញ្ចៀស ពី ការ- 
ចម្លង ជងំ ឺកវូដី១៩ នៅ ក្នងុ សហ- 
គមន៍។ ក្នុង ឱកាសនោះ  លោក 
អុិត សំហៃង  បញ្ជាក់ ថា  កៃសួង 
កំពុង ពិនិតៃយ លទ្ធភាព បើក រោង- 
ជាង ដៃលជា បន្ទប ់សមៃប ់អនវុត្ត 
ទៃសឹ្ត ីនៅតាម សលា បច្ចៃកទៃស 
ជាមនុ សិន។ លោក ថា  រាល ់ស ំណើ  
របស ់សមាគម  កៃសងួ ការ ងារ  នងឹ 
ពនិតិៃយ ពចិារណ  ដាក់ ស្នើ បន្ត ទៅ 
សុំ ការសមៃច ពី រាជរដា្ឋា ភិបាល ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«[ទោះ] 
យ៉ាងណ សមៃប់ វិស័យ អប់រំ  
យើង បាន បើក ជា៣ ដណំក់ កាល  
ដំណក់កាល ទី១  គឺ បើក សលា 
ណ ដៃលមាន សវុត្ថភិាពអន មយ័    
ខ្ពស ់ រមួ មាន កនូ មន្តៃ ីទតូ  កនូ អ្នក- 
ជំនួញ  ឬអ្នកវិនិយោគ បាន រៀន- 
សូតៃ នៅ កម្ពុជា  ហើយក៏ កំពុង 
ពិនិតៃយ លទ្ធភាព  បើក ជំហាន ទី២  
និង ទី៣ជា បន្តបន្ទាប់។ ជា ពសិៃស   
ក ៏កពំងុ ពនិតិៃយ លទ្ធភាព បើក រោង- 
ជាង ជាមនុ សនិ  ដៃល យើង បាន- 
កពំងុ ធ្វើការ ស្នើសុរំងច់ា ំការ សមៃច   

ពី រាជ រដា្ឋាភិបាល»។ 
លោក រដ្ឋមន្តៃី បន្ថៃមថា ៖«បើ- 

សិន ជា  មានការ អនុញ្ញាត ពី រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល ហើយ  គឺ តៃូវតៃ ធាន 
ឱៃយបាន  នវូ លក្ខខណ្ឌ អនមយ័ ខ្ពស ់ 
ហើយ បង្កើត ឲៃយ មាន កៃុម ការងារ 
ចុះ អង្កៃត គៃប់ សលា  ទាំង រដ្ឋ 
នងិ ឯកជន។ បើ រកឃើញ ថា  មនិ 
បាន អនុវត្ត តាម គោល ការណ៍ 
ណៃ នំ បានល្អ ទៃ  នឹងតៃូវ ផ្អាក 
វិញ ជា បន្ទាន់»។ 

លោក ណបុ នរនិ្ទ  បៃធាន សមា- 
គម គៃឹះស្ថាន ឧត្តម សកិៃសា បច្ចៃក- 
ទៃស  នងិ វជិា្ជាជវីៈ  លើក ឡើងថា  ក្នងុ    
រយៈពៃល ជិត ២ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ  

សមាគម  បាន ចលូរួម សកម្មភាព 
សង្គម ជាចៃើន  ហើយ កប៏ាន ជបួ- 
បៃទះ នវូ បញ្ហា បៃឈម មយួចនំនួ 
ផង ដៃរ។ ខណៈ ដៃល សលា 
បណ្តុះ បណ្តាល ទូទាំង បៃទៃស 
កំពុង បិទទា្វារ  ដោយ រង ផលប៉ះ- 
ពាល់ ពី ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ  
កវូដី១៩  លោក ក ៏បាន ស្នើ  កៃសងួ 
ការងារ នងិ បណ្តុះ បណ្តាល  វជិា្ជា ជវីៈ  
ឲៃយ បើក វទិៃយា ស្ថាន បណ្តុះ បណ្តាល   
ដៃល ស្ថិតកៃម កៃ សួង ឡើង វិញ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ស្នើសុ ំឱៃយមាន 
ការបើក ឱៃយ ដំណើរការ ឡើងវិញ  
ចពំោះ វទិៃយាស្ថាន ដៃល ស្ថតិកៃម 
ការគៃប់គៃង របស់ កៃសួង។  

ស្នើសុំ ជៃើសរីស និសៃសិត ឱៃយចូល 
រៀន វញិ ដោយ អនវុត្តតាម គោល- 
ការណ ៍ណៃន ំរបស ់កៃសងួ សខុា- 
ភបិាល  នងិ កៃសងួ ការងារ  ដោយ- 
សរតៃ សមាជិក  នៃ សមាគម  
កំពុង ជួប នូវ បញ្ហា ថ្លៃ ជួល អគារ- 
សិកៃសា  ក៏ដូចជា ចំណយ ផៃសៃងៗ  
ក្នុង កិច្ច ដំណើរការ របស់ វិទៃយា- 
ស្ថាន  ជាពិសៃស ការផ្តល់ សៃវា 
នន របស់ ខ្លួន ក្នុង ដំណក់កាល 
នៃ វិបត្តិ ជា សកល នៃះ»។

លោក ហៃង សួរ  អ្នកនំពាកៃយ 
កៃសងួ ការងារ នងិ បណ្តុះ បណ្តាល   
វជិា្ជាជវីៈ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសលិ- 
មិញថា  គមៃង បើក ដំណើរ ការ 
រោង ជាង  គឺ សំដៅ ដល់ បន្ទប់ 
អនុវត្ត ទៃឹស្តី  ពៃះ ជាទូទៅ ការ- 
បងៃៀន ទៃឹស្តី  គឺអាច ធ្វើឡើង 
តាមរយៈ អន ឡាញ បាន។ ប៉ុន្តៃ 
លោក ថា  ចំពោះ ការសិកៃសា ផ្នៃក 
អប់រំ  និង បណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ 
បច្ចៃកទៃស (TVET) គឺ តៃូវការ 
បន្ទប់ អនុវត្ត ទៃឹស្តី បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃប ីឲៃយ សសិៃសា នុសសិៃស  អនុវត្ត នូវ 
មៃរៀន ដៃល ពួកគៃ បាន សិកៃសា។

លោក ផៃ សុផីន  អ្នក នពំាកៃយ 
រាជរដា្ឋាភបិាល  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   
កាលព ីមៃសលិមញិថា  ការ សមៃច   

ចំពោះ បញ្ហា ទាំង អស់ នៃះ  គឺ 
អាសៃ័យ ទៅលើ គណៈកម្មការ  
ដៃលបាន បង្កើត ឡើង ដើមៃបី ទប-់ 
ស្កាត់ បញ្ហា កូវីដ១៩។ លោក 
បានបន្តថា  រដា្ឋាភិបាល  នឹង 
រង់ចាំ ការពិភាកៃសា ឲៃយបាន ចៃបាស់ 
ថា  តើ កម្ពុជា  មានលទ្ធភាព 
កមៃិត ណ  ក្នុង ការដាក់ ឲៃយ 
ដំណើរការ ស្ថាប័ន  ដៃលបាន- 
ផ្អាក កន្លងទៅ ឡើង វិញ  ដើមៃបី ធ្វើ- 
យ៉ាងណ អាច ធានបាន នូវ ការ- 
មិន ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ នៃះ។

លោកសុីផន បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«រដា្ឋាភិបាលកំពុងតៃ សម្លឹង- 
មើល  ដើមៃបី ស្វៃងរក វិធានការ  
ដៃលកាត់ បន្ថយ នូវ ហានិភ័យ  
ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដូចជា រកៃសា គមា្លាត។ យើង កំពុង 
តៃ ពិភាកៃសា ហើយ  នឹង គៃង 
បើក សលារៀន មួយ ជំនន់ៗ 
បន្តិចម្តងៗ  ដើមៃបី រកៃសា វិធានការ 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល។ 
ដចូ្នៃះ សណំើ  របស ់កៃសងួ ការ ងារ    
ហ្នឹង  គឺ ស្ថិត នៅក្នុង វិស័យ អប់រំ 
ដចូគា្នា  ហើយ សណំើ ទាងំអស ់នៃះ  
គឺ រង់ចាំ សៃចក្តី សមៃច របស់ 
គណៈកម្មការ ហ្នឹង  បន្ទាប់ពី 
សិកៃសា ឲៃយបាន ចៃបាស់» ៕

ក្រសួងការងារកំពុងពិនិត្រយលទ្ធភាពស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសំុបើករោងជាងជាបន្ទប់ទ្រសឹ្តឡីើងវិញ

លោកអិុត សំហេង ជួបជាមួយតំណាងសមគម  ថ្ងេទី១៣កក្កដា។រូប កៃសួងការងារ
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុត�ៃន                           
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  � រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�ែ � ន �ែ ប់�ែ ង � រ�និពន្ធ  

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

� ក់ ស� ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
រា� ន់ រ�យ 

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

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីម៉ោ ឡា 

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមែ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន្ធ   �ែហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
�ុង គឹមម៉ោ រ�តា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា� , សួស  យ៉ោ មី,
ធូ វ�រៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�ែ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ោ , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន កកែស�ែ ួលអក� រ វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  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 សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�ែ � ន�ែក� យ� �ែតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�ែ � ន�ែក� យ� �ែត

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

�ែ � ន�្ន ែករដ� � ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
�ែ � នគណនែយែយៈ េ�៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ោ , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�ែត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

តាកែវ: មន្តៃី ជំនាញ ផ្នៃក ការ ពារ អ្នក- 
បៃើ បៃស ់ កចិ្ចការ បៃកតួ បៃជៃង  បង្កៃប 
ការ ក្លៃង បន្ល(ំក.ប.ប.)បៃចា ំខៃត្ត តាកៃវ 
កំពុង រៀប ចំ សំណំុ រឿង ប្ដងឹ ម្ចាស់ ស្ថា នីយ 
និង ដៃប៉ូ ចៃក ចាយ បៃង ឥន្ធនៈ ចំនួន ៥ 
ទីតាំង  នៅ កៃុង ដូន កៃវ  ខៃត្ត តាកៃវ  ទៅ 
កាន់  ស លាដំ បូង ខៃត្ត   បនា្ទាប់ ពី  បាន រក ឃើញ  
មន ភាព មិន បៃ កៃតី ករណី លក់ បៃង 
គ្មាន គុណ ភាព  និង មិន គៃប់ បរិម ណ។

លោក ប៉ោ  លាង គង់  បៃធាន សខា 
ការ ពារ អ្នក បៃើ បៃស់ កិច្ច ការ បៃកួត- 
បៃជៃង  បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្លំ (ក.ប.ប.)
ខៃត្ត តាកៃវ  បាន បៃប់ ពី មៃសិល មិញ ថា 

មន្តៃ ីក.ប.ប. ខៃត្ត តាកៃវ កំពុង កសង សំណំុ 
រឿង ប្ដឹង  ម្ចាស់ ស្ថា នីយ  និង ដៃប៉ូ ទាំង ៥  
ទី តំា ង នៃះ  ទៅ ស លាដំបូង ខៃត្ត ដើមៃបី មន 
វិធាន ការ តាម ចៃបាប់ ស្តីពី ការ គៃប់ គៃង 
គុណ ភាព  សុវត្ថ ិភាព លើ ផលិត ផល  ទំនិញ 
និង សៃវា តម្លៃ លក់ រាយ តាម សៃច ក្តី - 
បៃ កាស របស់ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ កំពុង រៀបចំ 
សំណំុ រឿង ប្ដងឹ ម្ចាស់ ទី តំាង ទំាង ហ្នងឹ  បៃ- 
ហៃ ល នៅ ថ្ងៃទ ី១៥  ឬ ១៦ ខៃ កក្កដា នៃះ 
ខ្ញុំ នឹង បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ តៃ ម្ដង។ យើង 
ធា្លាប់ បាន អប់រំ ណៃនាំ  និង  បៃកាស ឲៃយ  
គោរព តាម សៃច ក្ដីណៃនាំ របស់កៃសួង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ជាចៃើ នលើក ហើយ  ប៉ុន្ដៃ 
ពួក គត់ មិន ពៃម ស្ដាប់ ទៃ។ អ៊ីចឹង មន 

តៃ បញ្ជ ូន ទៅ តុលាកា រ ហើយ ការ ងារ ប្ដងឹហ្នងឹ  
យើង នៅតៃ ធ្វើ បន្ត នៅ ទី តាំ ងផៃសៃងទៀត 
បៃសិន បើ រក ឃើញ មន មិន បៃ កៃតី» ។ 

លោក បន្ត ថា  ការ ប្ដឹង នៃះ  បនា្ទាប់ ពី 
ពលរដ្ឋ បងា្ហាញ ក្ដ ីកង្វល់ អំពី តម្លៃ  បរិមណ 
និង គុណ ភាព បៃង នៅ ស្ថា នីយ និង  ដៃបូ៉   
ទាងំ អស ់នៃះ។ ដចូ្នៃះ ហើយ ទើប នៅ ថ្ងៃទី 
១៣ កក្កដា  មន្តៃ ី ក .ប.ប.ខៃត្ត តាកៃវ  
បាន សហ ការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ដៃនដី  យក 
រថ យន្ត ព ិសោ ធន ៍បៃង ចលត័ ទៅ ពនិតិៃយ 
នៅ ស្ថានីយ  និង ដៃប៉ូ ចៃក ចាយ បៃង 
ឥន្ធនៈ សរុប ចំនួន ៨ ទីតាំ ង។

 តាម របាយ ការណ៍ រប ស់អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន ការ ពារ អ្នក បៃើបៃស់  កិច្ចកា រ  បៃ- 
កតួបៃជៃ ង ប ង្កៃប ការ ក្លៃងប ន្ល(ំCCF)
នៃ កៃ សួ ង ពា ណិ ជ្ជកម្ម បាន ឲៃយ ដឹង កាល 
ពថី្ងៃ ទ១ី៣  ខៃកក្កដា ថា កា រតៃតួ ពនិតិៃយ 
នៃះ មន្តៃី ជំនាញ បានវិភាគ លើ កមៃិត  
ស ន្ទ សៃសន៍ អុក តា ន នៃបៃង សំង  សៃ- 
តាន  លើបៃង ម៉ោ សូ៊ត  និង តៃតួ ពិនិតៃយ លើ 
រងា្វាស់ រងា្វាល់ នៅ ទី តាំង ទាំង ៨ នោះ ។

របាយ ការណ៍ បន្ត ថា  បនា្ទាប់ ពី តៃួត- 
ពនិតិៃយ  មន្តៃ ីបាន រក ឃើញ ស្ថា នយី-ដៃប៉ ូ
៣ ទីតំា ង  មន អនុ លោម ភាព ទំាង  គុណ- 
ភាព  និង បរិ មណ តៃឹម តៃូវ។ ប៉ុន្ដៃ ស្ថា- 
នីយ-ដៃប៉ូ ៣ ទីតាំង  មិន មន អនុ លោម 
ភាព ផ្នៃក បរមិណ ខណៈ ស្ថាន ីយ-ដៃ ប៉ ូ
២ ទីតាំង ទៀត មិន មន អនុលោ មភា ព 
ទាំង គុណ ភាព និ ង បរិមណ ។ ដូច្នៃះ 
សរបុ៥ទី តាំង នៃះតៃូ វប ញ្ជូ ន  សំ ណុរំឿង 

ទៅ តុលា ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់។
យ៉ោង ណាក្ដី ម្ចា ស់ ស្ថា នីយ  និង ដៃប៉ូ- 

ចៃក ចាយ បៃង ឥន្ធនៈ ដៃល បៃឈម 
 នឹ ងប ណ្ដឹងទាំ ង៥ ទីតាំង ខាង  លើនៃះ 
ម ិនអា ច ស្វៃ  ង  រក  បៃភព ដើមៃបទីាក ់ទង សុ ំ
ការប ញ្ជាក់ ពីក រ ណីនៃះ បា នទៃ  កាល- 
ពីមៃសិ លមិ ញ។ 

លោក  ឡី សុ ភាព  បៃធាន សម គម 
សហ ព័ន្ធ វិនិ យោគិ ន កម្ពុជា  និង ជា 
បៃធាន សម គម អ្នកលក់ ឱសថ កម្ពុជា 
បាន ថ្លៃង កាលពី មៃសិ ល មិញ ថា  លោក 
គទំៃ ចណំាតក់ារ របស ់មន្តៃ ីជនំាញ ខៃត្ត 
តាកៃវ  ដៃល ចៃញ មុខ ប្ដងឹ បុគ្គល ខិល ខចូ 
ដៃល ក្លៃង បន្លំ គុណ ភាព  និង  បរិមណ 
បៃង ឥន្ធនៈ ទាំង នៃះ។ បៃ សិន បើមន្តៃី 
ជំនាញ មិន ចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ទៃ  នឹងធ្វើ ឲៃយ ខា ត បង់ បៃយោ ជន៍ អ្នក ទិញ 
ឬ អ្នក បៃើ បៃស់ ក៏ ដូច ជា  ខូច កិត្ត ិយស 
 ម្ចាស់ ស្ថា នីយ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល រក សុី 
តៃឹម តៃូវ តាម ចៃបាប់ ។

លោក បានបញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ គំទៃ ឲៃយ 
ចាត់វិ ធានកា រ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ គៃប់ ទំនិញ 
ទាំង អស់  មិន តៃឹម តៃ ចំពោះបៃង សំង 
១ មុខ  ទៃ។ជា ពិសៃស អ្នក លក់ ដូរ តាម 
ហាង ទំនិញ ផៃសៃងៗ  គឺ មន មួយ ចំនួន  
គត់ លក់ ដូរ  បៃើ លៃបិច  ក្លៃង បន្ល ំទំាង ម៉ោក- 
សញ្ញា ទាំង គុណ ភាព  និង ប រិមណ ជា- 
ដើម ប៉ុន្ដៃ បើ យើង មិន ដឹង យើង ចៃះ តៃ 
ទិញៗ ទៅ  ហើយ យ ក មក បៃើគឺ  ខូច 
សុ ខភា ព »៕ 

មន្ត្ររីៀបចំប្ដងឹម្ចាស់ស្ថានីយនិងដ្របូ៉ប្រងក្រយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំែញៈ  កម្ពជុា កំពុង សង សង់អគរ  
បុ៉ស្តិ៍ ការពា រ ពៃ ំដៃនគោកចំនួន ១៦ បុ៉ស្តិ៍  
តាម បណ្តោយ ពៃ ំដៃន កម្ពជុា -ថៃ -ឡាវ  
ស្ថតិ  នៅ ទិស ភូមិ ភាគទី៤ និងទី៥ ក្នងុ 
ខៃត្ត ពៃះវិហារ  ពោធិ៍ សត់  ឧត្តរ មន ជ័យ  
ដើមៃបី ផ្ដល់ ផល បៃយោជន៍ ដល់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  
និង ការ ពារ សន្ដ ិសុខ សណា្តោប់ ធា្នាប់ នៅ 
តាម  ចៃក ចៃញ ចូល  ពៃដំៃន ។

លោក ខៀវ សុភ័គ អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ បុ៉ស្ដិ៍  
កាល  ពី ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃ កក្កដា ថា ការ  ចំណា យ 
សមៃប់ ការ សង សង់ បុ៉ស្ដិ៍នៃះគឺ ជា ថវិកា  
របស់ រដ្ឋ។ ការ សង សង់នៃះគឺ ធ្វើ ឱៃយ ម ន  
ផល បៃយោជន៍ ចៃើន គឺ ពហុ បៃយោ ជន៍ 
នៅ  តាម បនា្ទាត់ ពៃដំៃន និង ដើមៃបី  ការ ពារ 
ចៃក ចៃញ ចូល  បមៃើ ការងារ ដោះដូរ ទំនិ ញ  
ផៃសៃងៗ នៅ ចៃក ពៃំ ដៃនផង ដៃរ  ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ សង សង់  បុ៉ស្តិ៍ 
ការពា រ ពៃ ំដៃនគោកនៃះ ក៏ដោយសរ 
បុ៉ស្ដិ៍ ចាស់ៗ បាន ខូចខាតអស់ទៅហើយ 
ដូច្នៃះ រដា្ឋាភិបាលបាន ផ្ដល់ ថវិកា ដើមៃបី 
សង សង់ បុ៉ស្តិ៍ ការពា រ ពៃ ំដៃនគោកនៃះ 
ជាបណ្ដើ រៗ ជារៀង រាល់ ឆ្នា ំ នៅ តាម ខៃត្ដ  
ជាប់ ពៃដំៃន» ។ 

លោកបាន ឱៃយដឹងថា ការ សង សង់  បុ៉ស្តិ៍  
ការពា រ ពៃ ំដៃនគោកនៃះ គឺ ធ្វើ ជា លក្ខណៈ 

បុ៉ស្ដិ៍ គំរូ ដូចជាការ សង សង់ សលាឃំុ  
នៅ តាម បណា្តោ ខៃត្ដ នានា ដូចគ្នា ដៃរ ។ 

លោក វូ ហាក់ បៃធាន នាយ កដា្ឋាន 
នគរ   បាល បច្ចៃក ទៃស ពៃ ំដៃន  នៃ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃ កក្កដា  
ដៃរថា  បុ៉ស្តិ៍ ការពា រ ពៃ ំដៃន គោក  ចំនួន 
១៦ បុ៉ស្តិ៍  តាម បណ្តោយ ពៃដំៃន កម្ពជុា - 
ថៃ -ឡាវ  ស្ថ ិត នៅ ទិ ស ភូមិ ភាគ ទី៤ និង 
ទី៥   នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះវិហារ ពោធិ៍ សត់  
ឧត្តរ មន ជ័យ។ លោក  ហាក់  បញ្ជាក់ថា៖ 

«កាល ពីថ្ងៃទី ១០ ខៃ កក្កដា ខ្ញុ ំបាន  ចុះ ពិនិ តៃយ 
កៃមុ ការងារ ក្នងុ ការ សង សង់  បុ៉ស្ដិ៍ តាម   
ពៃ ំដៃន នៃះ  តាម បទ បញ្ជា របស់ អគ្គស្នង- 
ការ នគរបាល ជាតិ ដើមៃបី ឱៃយ  កៃមុជាង ខិត ខំ 
យក ចិត្តទុក ដាក់ ក្នងុ ការ សង  សង់ឱៃយ  
បាន  រួច រាល់ មុន រដូវ ភ្លៀង មក ដល់  ដើមៃបី 
ធានា គុណ ភាព សំ ណង់ បៃើ បៃស់ បាន 
យូរអង្វៃង»។

លោក បា៉ោ ចន្ទរឿន បៃធាន វិទៃយាស្ថាន 
បៃជា ធិបតៃយៃយ កម្ពជុា  បាន លើក ឡើង 

កាល ពី មៃសិល មិញ ថា គមៃង សង សង់ 
អគរ  បុ៉ស្តិ៍តាម បណ្តោយ ពៃ ំដៃន កម្ពជុា - 
ថៃ -ឡាវ នៃះ គឺ ជាការ  ល្អ  សមៃប់ បៃទៃ ស  
និង បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពជុា។ លោកថ្លៃង ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំសទរ ចំពោះ ការ ធ្វើ បុ៉ស្តិ៍និង គមៃង 
អភិវឌៃឍ ន៍នៅ តាម បនា្ទាត់ ពៃដំៃន បៃបនៃះ។ 
ការ ធ្វើ នៃះ អាច រឹត បន្តងឹ ទំាង សុខ សុវត្ថ ិភា  ព 
និងចូលរួម អភិវឌៃឍ តំបន់ នៅតាម បនា្ទាត់- 
ពៃដំៃន ខ្មៃរ យើង ផងដៃរ ។  បើ មន អាជា្ញា ធរ 
ជួយ ការពារសុវត្ថភិាព  នៅ តាម ពៃដំៃន 
បៃជាជនអាច  បៃកប អាជីវកម្ម និង អាច 
រស់នៅ តាម បណ្តោយ ពៃដំៃន ជាមួយ  
បៃ ទៃស  ជិត ខាង។ វា ជាមធៃយាបាយ មួយ 
ដើមៃបី ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ចូលរួម ក្នងុ ការ ការ - 
ពារ ថៃរកៃសា ពៃដំៃន កម្ពជុា និង អភិ វឌៃឍ នៅ  
តំបន់ ពៃដំៃន ឱៃយ មន សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច 
និង សង្គម រឹត តៃ ផុស ផុលផង ដៃរ  »។   

បើ តាម លោក  វូ ហាក់   អគរ បុ៉ស្ដិ៍   ដៃល 
គៃ ង  សង សង់    រួម មន  បុ៉ស្ដិ៍ នៅ តាម 
ពៃដំៃន ក្នងុ ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់  របស់ វរសៃនា - 
តូច ការពារ ពៃដំៃន គោក លៃខ  ៨២៥  ចំនួន  
២បុ៉ស្តិ៍ ។  ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  ចំនួន  ១០ បុ៉ស្តិ៍  
វរសៃនា តូច លៃខ ៧៩៥  ចំនួន  ១ បុ៉ស្តិ៍  
វរ សៃនា តូច លៃខ ៧៩៣  ចំនួន  ២ បុ៉ស្តិ៍ 
វរសៃនា តូច លៃខ១០៥  ចំនួន  ៧ បុ៉ស្តិ៍។  
ខៃត្ត ឧត្តរ មន ជ័យ ចំនួន ៤  បុ៉ស្តិ៍ វរ សៃនា- 
តូច លៃខ ៩០៥  ចំនួន  ២បុ៉ស្តិ៍  វរសៃនាតូច 
លៃខ ៧០២ ចំនួន ២បុ៉ស្តិ៍ ៕

កម្ពជុាគ្រងសងសង់អគារបុ៉ស្តិ៍ការពារព្រំដ្រនចំនួន១៦នៅព្រំដ្រនថ្រនិងឡាវ

អគារ បុ៉ស្តិ៍ ពែ ំដែន  ដែល កំពុង តែ សាង សង់ នៅ តាម ពែ ំដែន កម្ពជុា-ថែ   ។ រូបថត នគរបាល 

សកម្មភាពតែតួពិនិតែយគុណភាពបែងនៅតាកែវថ្មីៗ នែះ។ រូបថត (ក.ប.ប.)ខៃត្តតាកៃវ
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ក្រមុហុ៊នចិនកំពុងសិក្រសាពីសក្តានុពលវិនិយោគលើផលិតផលទ្រសចរណ៍ក្នងុខ្រត្តបាត់ដំបង
ធូ វិរៈ 

ភ្នពំញេ: ខេត្តបាត ់ដបំង  កពំងុ 
ទាក ់ទាញ វិនយិោគនិ ចនិ សមេប ់
គមេង វិនិយោគ  ថ្មី មួយ  ដោយ 
បង្កើត  មជេឈ មណ្ឌ ល  វបេបធម៌ និង 
ទេសចរណ ៍ សេប ពេល  ខេត្ត  នេះ 
ធ្លាប់ តេូវ បាន សិកេសា ពី លទ្ធភាព 
ដើមេបី    ស្នើ  ចុះ ក្នងុ បញ្ជ ី បេតកិភណ្ឌ 
ពភិព លោក  ចពំោះ សណំង ់ អគារ   
ខ្លះ បនេសល់  ពីសម័យ   បារាំង  ។ 

លោក សឿម ប៊នុរទិ្ធ ិ អភបិាលរង   
ខេត្ត បាត ់ដបំង  បាន អះ អាង ថា 

តំណាង   កេុមហ៊ុន Angkor 
Culture Investment and 
Development Group  
នាពេលថ្ម ៗី នេះ    បាន ជបួ  ជាមយួ 
ថា្នាកដ់កឹនា ំខេត្ត បាតដ់បំង  ដើមេប ី
បង្ហាញ ពី បំណង   វិនិយោគលើ 
ការ បង្កើត មជេឈ មណ្ឌល វបេបធម៌  
និង ទេស ចរ ណ៍ នៅ  ខេត្ត នេះ ។

លោក  ប៊ុន រិទ្ធិ បាន ឲេយ ដឹងថា 
លោក  Wang Yin Phing 
តំណាង កេុមហ៊ុននេះ បាន ជួប 
ពិភាកេសា ជាមួយ លោក ងួន រតនៈ 
អភិបាល  ខេត្ត បាត់ដំបង  ដើមេបី 

ពភិាកេសា  លើ គមេង នេះ  ខណៈ 
កេមុហ៊នុ ចនិ ក ៏មាន ការ វនិយិោគ   
លើ មជេឈមណ្ឌល វបេបធម៌  និង 
ទេស ចរ ណ៍ ក្នុង ខេត្ត សៀម រាប  
ដេល តេវូ បាន កេមុបេកឹេសា អភិវឌេឍន ៍
កម្ពជុា (CDC)  អនមុត័ យល-់ 
ពេម រួច ហើយ។ 

លោក បន្តថា ក្នុង ជំនួប នេះ   
កេ ពី ការ ជជេក  លើ គមេង ដេល   
កេុមហ៊ុន   ចង់បង្កើត   អភិបាល  
ខេត ្ត បាត់ដំបង ក៏  បានស្នើ សុំ ឲេយ 
កេមុហ៊នុ នេះ  សម្លងឹ មើល សកា្តា- 
នុពល  សមេប់ បង្កើត ឱកាស  វិនិ-

យោ គ លើ វសិយ័ ក សកិម្មពសិេស  
លើ ការ កេច្នេ    សេវូ អង្ករ   ដល៏េបីលេបាញ  
ក្នុងខេត្តនេះ។ 

កេពី នោះ លោក អភិបាល 
ក ៏បាន ស្នើ ឲេយ កេមុហ៊នុ នេះ សកិេសា 
ពី លទ្ធភាព  វិនិយោគលើ  វិស័យ 
បដសិណា្ឋារកចិ្ចមាន សណា្ឋា គារ 
ជាដើម  ដើមេបី រួម ចំណេក ការ- 
អភវិឌេឍ បាត ់ដបំងឲេយ កាន ់តេ មាន  
ការ រីក ចមេើន ។ 

លោក ឲេយ ដងឹថា  កេមុហ៊នុនេះ  
បានសនេយា   ថា ខ្លួន នឹង  សិកេសា ពី 
សកា្តា នពុល ខេត្តនេះ ដើមេប ីឈាន  

ដល់ ការ បោះ ទុន វិនិយោគ លើ 
គមេង នេះក្នុងអនាគត ។  

លោក និយាយថា៖«គេ មាន 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំងពី សកា្តា-
នុពល របស់ ខេត្ត យើង  ហើយ 
ពួកគាត់ កំពុង ពិចារណា ថា  តើ 
សកា្តានុពលអ្វី ក្នុង ខេត្តនេះ គួរ 
បោះ ទុន វិនយោ គ មុន ?»។

យោង តាម របាយកាណ ៍របស់ 
រដ្ឋ បាល ខេត្ត បាតដ់បំង  បាន ឲេយ 
ដឹងថា កេុមហ៊ុន  និង រោង ចកេ 
សហគេស ចនំនួ  ៦១៩ កពំងុ 
បេតបិត្តកិារ  រមួ មាន  រោង មា៉ាសុនី 

កនិ សេវូ  រោងចកេ កេច្នេ ដឡំងូម ី 
ពោត  រោងចកេ សុី ម៉ងត៍ រោង- 
ចកេ ផលិត ថា្នាំពេទេយ  រោង ចកេ 
ផលិត កេដាស  និង រោង ចកេ 
ផលិត សេបេកជើង ជាដើម។ 

ជាមយួ គា្នានេះ ខេត្ត នេះ ទទលួ  
បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ ៦៦៨ ៣៣២ 
នាក ់ កាលព ីឆ្នា ំ២០១៩ កើនឡើង  
៨,១២ ភាគ រយ  ធៀប  ឆ្នា២ំ០១៨  
ក្នុងនោះ   ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរ ជាតិ  
មាន ១០០ ៧៤៤នាក់  ហើយ 
សំណង់អគារបុរាណ ក្នុង ខេត្ត  
នេះ ជាគោលដៅ អភិរកេស ៕

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន  នាំ ចេញ ផល 
នេសាទសរបុ  ១ ៣៧២ តោន  ទៅ កាន ់
ទីផេសារ អន្តរជាតិ ក្នុង ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ 
២០២០ ធ្លាក់ ចុះ បេមាណ ៨០ភាគ - 
រយ បើ ធៀបនងឹ ឆមាស ទ១ី  ឆ្នា២ំ០១៩ 
ដេល មាន ចនំនួ  ៨ ៧១០ តោន។ នេះ  
បើ យោង តាម របាយការណ៍   កេសួង 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ ។ 

របាយការណ ៍បង្ហាញ ថា ក្នងុ ឆមាស- 
ទី១ ឆ្នាំ ២០២០ ចំពោះ ការ នាំ ចេញ 
ផល  នេសាទ សរបុ  ១ ៣៧២ តោននេះ 
គ ឺការ នា ំចេញ ផល នេសាទ សេស ់មាន 
ចនំនួ ១ ១៤០ តោនធ្លាក ់ចុះ ៧៩,១២ 
ភាគ រយ ធៀប  ទៅ នឹង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ 
២០១៩ ដេល មាន ចំនួន  ៥ ៤៦០ 
តោន ។ ចំណេក ការ នាំ ចេញ ផល នេ-
សាទ កេច្នេ មាន ចំនួន  ២៣២ តោន 
ធ្លាក់ ចុះ ៩៣ ភាគ រយ។ 

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្តេី កេសួង 
កសិកម្ម  រុកា្ខា  បេមាញ់ និង នេសាទ 
បាន  បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេ អង្គារ 
ថា  រដា្ឋា ភិបាល កំពុង ខិតខំបេឹង  បេង 
ជរំញុ វារវីបេប កម្ម ដើមេបី បង្កើន សមត្ថភាព  
ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង សេុក  និង  ឈាន ទៅ   ដល់ 
ការ នាំចេញ ផល នេសាទ ពី   កម្ពុជា ទៅ 
ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ  នៅ ពេល អនាគត ។  
លោក បន្តថា រដា្ឋា ភបិាល មាន ផេន ការ 

ជរំញុ ឲេយ  បេជាពល រដ្ឋ  ចនំនួព ី ៥ ទៅ១០ 
មុនឺ គេសួារ  ចញិ្ចមឹតេ ីនងិ កង្កេប  នៅក្នងុ 
តង ់បា្លាស្ទកិ  ដេល  រយៈ ពេល តេមឹ  ៣ខេ 
អាចនឹង បេមូល ផល បាន។  

លោក ថ្លេងថា៖ «ខ្ញុ ំជឿថា  តាម រយៈ 
ការ ខតិ ខ ំបេងឹ បេង នាពេល នេះ  វសិយ័ 
ឯក ជននងឹ  មើល ឃើញ ថា កម្ពជុា អាច  
ឈាន ដល់ ការ នាំចេញផល នេសាទ 
ទៅទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ដោយ ការ ចិញ្ចឹម 
សមេប ់នាចំេញ តាម បេបផេន ផលតិ- 
កម្ម  ដើមេបី   អាច ឆ្លើយ តប នឹង តមេូ វការ 
ទផីេសារ ។  យើង តេវូ មានការ កេ លម្អ  ការ- 

ចញិ្ចមឹ  ដើមេបី ឆ្លើយ នងឹ ស្តង ់ដារ បស ់គេ 
សេប ពេល បេមុខ រដា្ឋា ភិបាល កំពុង ធ្វើ 
ការ កេ លម្អ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ»។  

ទិន្ន ន័យ  ឲេយ ដឹង ទៀត ថា សមេប់  
ផល នេសាទ ទកឹសាប ក្នងុ ឆមាស ទ១ី 
ឆ្នានំេះ សមេច បាន (ដាយតេ ីលក្ខណៈ  
គេួសារ  និង តាម វាល សេ )សរុប   បាន 
១៦៥ ២៣០ តោន  កើន ឡើង  ១,៦២ 
ភាគ រយ  ធៀបនងឹ ឆមាស ទ១ី ឆ្នា ំមនុ ។  
ចំណេក ផល នេសាទ សមុទេ អនុវត្ត 
បាន  ចនំនួ  ៥៧ ១៦០ តោ ន  កើន ឡើង 
១,១០ ភាគ រយ ។ 

រឯី ទនិ្ននយ័  ផ្នេក វារ ីវបេប កម្ម (ការ ចញិ្ច ឹម 
តេ ី នងិ បង្គា)មាន ចនំនួ ១៣៥ ៤១៥ 
តោន  កើន ឡើង  ២០ ភាគ រយ។

លោក អេង ជាសាន បេធន រដ្ឋបាល  
ជល ផល  ធ្លាប់ បាន  បេប់ ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ផល នេសាទ កម្ពុជា ភាគ ចេើន នាំ- 
ចេញ ទៅ កាន់ បេទេស វៀត ណាម  និង 
ថេ  ហើយ ផល នេសាទ នៅ កម្ពុជា នឹង 
មានកំណើន ខ្ពស់ ក្នុង រយៈ ពេល ២-៣ 
ឆ្នា ំខង មខុ  ខណៈ ការ ធ្វើ វារ ីវបេប កម្ម កពំងុ  
កើន ឡើង នៅ ស្ទើរ គេប់ តំបន់  ពិសេស 
មាត់ សមុទេ និង ទន្លេសាប។ 

មា្ចាស ់កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ កនា្ធាយ វហិារ- 
សួគ៌ លោកហេង មា៉ាទីណេ ដេល  ស្ថិត- 
ក្នងុ សេកុ ខេសាច ់កណា្តាល ខេត្ត កណា្តាល  
និង មាន  ចិញ្ចឹម ក នា្ធាយជាង ៥០- 
០០០ កេបាលបាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
ទោះ ប ីជា ទផីេសារ សត្វ កនា្ធាយ  កពំងុ មាន 
តមេវូ ការ ទផីេសារ ខ្ពស ់ ប៉នុ្តេ  ការ ចញិ្ចមឹ នា 
ពេលនេះ  បេរ ជា ធ្លាក់ ចុះ ទៅ វិញ មូល- 
ហេតុ  គឺ ដោយ សារ តេ មាន ការ នាំ ចូល 
យា៉ាង ចេើន ព ីបេទេស ជតិ ខង ពសិេស 
បេទេស វៀតណាម ។

លោក បន្ត ៖ « តម្លេ កនា្ធាយ នាំ ចូល 
ទាប ជាង កនា្ធាយ ក្នុង សេុក បាន ធ្វើ ឲេយ 
បរិមាណ នេ ការ  ចិញ្ចឹម ក្នុង សេុកធ្លាក់- 
ចុះ ជាង ៥០ ភាគ រយ  នៅ ក្នងុ រយៈ ពេល 
បេហេល ២ ឆ្នាំ ចុង កេយ នេះ » ។

លោក អំពាវនាវ ឲេយ រដា្ឋាភិបាល ជួយ 

ជរំុញ   ការផលិត ក្នុង សេុក  ដើមេបី  បង្កើត 
ឱកាស ការងរ ថ្មី ៗ  សមេប់ បេជា កសិ-  
ករ បង្កើន បេក់ ចំណូល។   លោក  បាន 
បា៉ាន ់បេមាណ នៅកម្ពជុា មាន តមេវូ ការ 
កនា្ធាយ  បេមាណ  ៤  តោន  ក្នុង ១ ថ្ងេ  
ក្នុង នោះ  បេហេល ៦០ ភាគ រយ តេូវ 
បាន  នាំចូល មក ពី បេទេស វៀតណាម ។ 

 លោក ថា៖ « ខ្ញុ ំសមូសណំមូ ពរ ឲេយ រដា្ឋា- 
ភិ បាល ជួយ ទប់ សា្កាត់ ឬ កាត់ បន្ថយ បរិ-
មាណ នា ំចលូ កនា្ធាយ ដើមេប ីអ្នក ចញិ្ចមឹ 
ក្នុង សេុក បង្កើន សមត្ថភាព ចិញ្ចឹម 
ឆ្លើយ តប តាម តមេវូការ ទផីេសារ នងិ ជយួ 
ឧបត្ថម្ភ ទនុ វនិ ិយោគ បន្ថេម ដេល ទផីេសារ  
សត្វ កនា្ធាយ កំពុង ពេញ និយម ជា- 
ពិសេស អតិថិជន ជន ជាតិ ចិន» ។

កាលពី ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជា បាន នាំ- 
ចេញ  ផល នេសាទ ទៅកាន់ ទីផេសារ អន្តរ- 
ជាតិ សរុប  ១៤ ១០០  តោន ធ្លាក់ ចុះ  
២,២៥ ភាគ រយ ធៀប នងឹ ឆ្នា២ំ០១៨ 
មាន ចំនួន  ១៤ ៥០០ តោន។

 របាយ ការណ៍  ពី រដ្ឋបាល ជល ផល   
ឲេយ ដងឹ ថា តាម រយៈ ការ អនវុត្ត ផេនការ 
យុទ្ធសាសេ្ត វិស័យ ជល ផល ឆ្នាំ ២០១៥  - 
២០២៤ នងិ ផេនការ យទុ្ធ សាសេ្តជាត ិ
អភវិឌេឍន ៍វារវីបេប កម្ម   ២០១៦-២០៣០ 
កន្លង មក រដ្ឋ បាល  ជល ផល  សងេឃមឹ ថា 
នៅឆ្នាំ ២០២៤ កម្ពុជា អាច ផ្គត់ ផ្គង់ 
ផល ជល ផល តាម រយៈ ការ ធ្វើ វារវីបេប- 
កម្ម   បាន  ៧៤០ ០០០  តោន ៕

ករនំាច្រញផលន្រសាទក្នងុឆមាសទី១ធ្លាក់ចុះប្រហ្រល៨០%

កម្មករ កំពុង ជេើសរើស តេទីើប សេង់ពីទន្លេ   ដាក់ ចូល ក្នងុ កញ្ចេង។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,100 17,700 17,700 17,080

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

3 PAS 15,300 15,500 15,600 15,300

4 PPAP 11,500 11,520 11,580 11,500

5 PPSP 2,240 2,280 2,290 2,240

6 PWSA 5,660 5,500 5,680 5,500

កាលបរិច្ឆេទ: ១៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 
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CAMBUILD 
2020 នឹង ...

ឱនភាព ថវិការបស់ អាមេរិក កើន ឡើង ខ្ពស់ ដល់ កំណត់តេ

ត ព ីទពំរ័ ១... បង្កើន ការ លក ់ 
នៅ ពៃល សៃដ្ឋកចិ្ច មាន ភាព ល្អ- 
បៃសើរ ឡើង វិញ។ CAMBUILD 
2020 ក៏ នឹង គាំទៃ ដល់ ឧសៃសា-
ហកម្ម បដិសណ្ឋារ កិច្ច ផង ដៃរ  
ដោយ នឹង មាន អ្នក ចូល រួម មក 
ពី កៃ បៃទៃស ជាង ១ ០០០ 
នាក ់ ដចូ ជា   បៃទៃស ចនិ មា៉ាឡៃ- 
សុី ថៃ និង វៀតណម»។

កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច និង ហរិញ្ញ-
វត្ថុ  កាលពី ថ្ងៃទី១០ ខៃ កក្កដា  
បាន ដាក ់លិខតិ មយួ ជនូ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន ដើមៃបី 
ធ្វើការ កៃ សមៃួល នីតិវិធី និង 
តមៃវូការ នានា ចពំោះ អ្នក ដណំើរ 
បរទៃស ដៃល   ចូល មក  បៃ ទៃស 
កម្ពជុា។ ចពំោះ ជន  បរទៃស  ជា 
វិនិយោ គិន ធុរ ជន បុគ្គលិក 
កៃមុហ៊នុ អ្នក ជនំាញ  ការ កម្មករ  
ជំនាញ និង កៃមុ គៃសួារ តៃវូបាន  
កំណត់ ឲៃយ ទិញ ការ ធានា រ៉ាប់រង 
សមៃប ់រយៈពៃល យ៉ាង តចិ ២០   
ថ្ងៃ  ដោយ   មាន តម្លៃ បៃមាណ 
៩០ ដលុ្លារ ហើយ តៃវូ ដាក ់បៃក ់
តម្កល់  ៣ ពាន់ ដុល្លារ ដដៃល។

ទុន វិនិយោគ វិស័យ សំណង់ 
នៅ  កម្ពុជា  ក្នុង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ 
២០២០  មានតម្លៃ ជាង ៣,៨៤ 
ពាន់ លន ដុល្លារ កើន ឡើង 
១៣, ២៦ ភាគរយ ធៀប នឹង 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នៃះ 
បើ យោងតាម របាយការណ៍ 
របស ់កៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ីនគ-
រូបនីយកម្ម និង សំណង់។

របាយការណ៍    ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា 
ក្នុង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ នៃះ ការ ស្នើ- 
សុំ គមៃង វិនិយោគ លើ វិស័យ 
សំណង់ មាន ចំនួន ២ ៥២២ 
គមៃង កើន ៤៧៥ គមៃងបើ 
ធៀប នឹង ឆមាស ទី១ ឆ្នាំមុន 
មាន ចំនួន ២ ០៤៧ គមៃង។

ដោយ ឡៃក  សំណង់    ទូទាំង- 
បៃទៃស គិត ចាប់  ពី ឆ្នាំ ២០០០ 
ដល់ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ កៃ-
សងួ បាន ចៃញ លខិតិ អនញុ្ញាត 
សាង សង់ ចំនួន ៥០ ៩៦៨ 
គមៃង ដៃល  មាន ទនុ វនិយិោគ 
សរុប បៃមាណ ៥៦,៩៦ពាន់ 
លន ដុល្លារ។ 

ចណំៃក គមៃង អគារ ខ្ពស់ៗ  
ចាប ់ព ី៥ ជាន ់ឡើង ទៅ គតិ ចាប ់
ព ីឆ្នា ំ២០០៥ ដល ់ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ
២០២០ មាន ចំនួន ១ ៩៤៥។  

គិត ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ២០០០ 
ដល ់ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០២០ ការ- 
ចុះ  បញ្ជី កៃុម ហ៊ុន បៃកប អាជីវ-
កម្ម សិកៃសា គមៃង ប្លង់ និងសាង-  
សង់ មាន ចំនួន ២ ៨៣០ កៃមុ-  
ហ៊ុន ប៉ុន្តៃ ពៃល នៃះ   កៃុមហ៊ុន 
ដៃលមាន សពុលភាព មាន តៃមឹ  
១ ២៤១ ។ នៃះ បើ យោងតាម 
របាយ ការណ៍  ខាង លើ៕ 

ក្រងុវ៉ាសុនីតោនៈ កៃសងួ រតនា- 
គារ អាមៃរិក  បាន ឲៃយ ដឹង កាលពី 
ថ្ងៃចន្ទថា ការ ចំណយ  សង្គៃះ 
ដច៏ៃើន សមៃបើម របស ់រដា្ឋាភបិាល  
ដើមៃប ីជយួ អាជវីកម្ម  នងិ គៃសួារ  
តទល ់ផល ប៉ះពាល ់ ផ្នៃកសៃដ្ឋកចិ្ច 
ព ី   វបិត្ត ិវរីសុ ករូ៉ណូ  បាន កើនឡើង  
ខ្ពស់ ជា បៃវត្តិសាស្តៃ  ចំពោះ 
ឱនភាព ថវិកា របស់ អាមៃរិក ។ 

រតនាគារ អាមៃរកិ  បាន ឲៃយ ដងឹ 
ក្នងុ  សៃចក្តថី្លៃង ការណ ៍បៃចាខំៃ 
របស់ខ្លួន ថា៖«បង្កឡើង ដោយ 
ផល ប៉ះពាល ់នៃ ការ ផ្ទុះឡើង  កវូដី-   
១៩   និងការ ឆ្លើយ តប របស ់ រដា្ឋា- 
ភបិាល  ឱនភាព សមៃប ់ខៃ មថិនុា 
ឆ្នា ំ២០២០មាន តម្លៃ  ៨៦៤ពាន់ 
លនដុល្លារ ធៀប  ៨ពាន់ លន  
ដុល្លារ ក្នុងខៃ មិថុនា ២០១៩ »។ 

ចំនួន នៃះ គ ឺហសួ ព ីកណំតត់ៃ   
មនុ ដៃល មាន ចនំនួ២៣៤  ពាន ់
លន ដលុ្លារ ក្នងុ ខៃ កមុ្ភៈ  ២០០៩  
ពៃល ដៃល ចាប់ផ្តើម មាន  វិបត្តិ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិភព លោក ។

កៃសងួរតនាគារ អាមៃរកិ បាន   
ឲៃយ ដឹង  ថា  ជាមួយ ការ ចំណយ  
ក្នងុ ខៃ មថិនុា កើន ឡើង ដល ់ ១,១  
ពាន ់ពាន ់លន ដលុ្លារ  នងិ ចណំលូ  

បាន ធា្លាក់ចុះ  គមា្លាត ថវិកា ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៩ខៃ នៃ ឆ្នា ំសារពើ ពន្ធ 
បច្ចុបៃបន្ន បាន កើន ឡើង  ២៦៧  
ភាគរយ បើ បៃៀប ធៀប   ឆ្នាំ មុន  
ដៃល មាន ចំនួន ២,៧៤ពាន់ 
ពាន់ លន ដុល្លារ ។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា៖«ជាង ពាក់-  
កណ្តាល នៃ ការ កើន ឡើង នៃះ  
ដោយសារ  ការ បង្កើន ទឹក បៃក់ 
៥១១ ពាន់ លនដុល្លា  រក្នងុ ការ- 
ចំណយ  រដ្ឋបាល  អាជីវកម្ម ធុន 
តូច  ភាគចៃើន  សមៃប់ កម្មវិធី  
ការ ពារ បៃក់បៀវតៃសរ៍ (PPP)។ 

ការ ចំណយនៃះ    គឺ ជា ផ្នៃក 
នៃចៃបាប ់«CARES Act» ដៃល 
ចាយ ទឹក បៃក់   ២,២ ពាន់ពាន់ 
លន ដលុ្លារ មនិ  ធា្លាប ់មាន ព ីមនុ 
មក   ដៃល ផ្តល់ ជំនួយ  សមៃប់ 
អាជវីកម្ម គៃប ់ទហំ ំពៃមជាមយួ 
ការ ចំណយ ដោយ ផ្ទាល់ ដល់ 
អ្នក បងព់ន្ធ  នងិ ផល បៃយោជន ៍
ក្នុងពៃល គា្មាន ការងារធ្វើ  ដៃល  
កើន ឡើង  ។ 

ការ ចំណយ បៃចាំ សបា្តាហ៍ 
ចំនួន   ៦០០ ដុល្លារ ដើមៃបី ជួយ 
ដល ់ អ្នក  បាត់ បង់ ការងារ រប់ លន  
នាក ់ដោយ សារ ការ បទិ សៃដ្ឋកចិ្ច  

ដៃល រហូត ដល់ ពៃល នៃះ  មាន 
ចំនួន១៧១ ពាន់ លន ដុល្លារ។ 

ដោយ មើល ឃើញ ពី វិបត្តិ 
ដៃល  បណ្តាល មក ពី ជំងឺ រត- 
តៃបាត  ឱនភាពថវិកា  ផ្ទុះ ឡើង 
មិន មាន អ្វី គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ទៃ ។ 
រតនាគារ កាល ព ីខៃ ឧសភា បាន 
បៃកាស ថា  ខ្លួន គៃង នឹង ខ្ចី បៃក់ 
ចំនួន  ៣ពាន់ពាន់ លនដុល្លារ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ពី ខៃ មៃសា ដល់ 
ខៃ មិថុនា ដើមៃបី ផ្តល់ ថវិកា ដល់ 
កម្ម វិធី ជំនួយសង្គៃះ  នោះ ។

កៃសងួ រតនាគារ បាន  លើក ឡើង   
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ការ ចំណយ 

បន្ថៃមទៀត សមៃប ់ការ លើកលៃង   
បៃក ់កម្ច ី កៃម កម្មវធិ ីPPP នងឹ  
កើត មាន នៅក្នុង ខៃ បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

កៃសួង រតនា គារ ឲៃយ ដឹង ថា 
នៅ ក្នងុ ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០១៩  ការ-  
ចណំយ របស ់រដា្ឋាភបិាល អាមៃរកិ    
គ ឺតៃមឹតៃ  ៣៤២ ពាន ់លន ដលុ្លារ  
ហើយ ឱនភាព ព ី ខៃ តលុ២០១៨ 
ដល ់ខៃ មថិនុា  ឆ្នា ំ២០១៩  តៃមឹតៃ 
៧៤៧ ពាន់ លន ប៉ុណ្ណោះ។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ  រដា្ឋា ភបិាល កពំងុ   
ធ្វើ ការងារ ជាមយួ រដ្ឋ សភា លើ កម្ម- 
វធិ ី ជនំយួ ថ្ម ីទៀត ដៃល នងឹ  ពងៃកី  
អត្ថបៃយោជន ៍ ដល ់អ្នក គា្មាន ការងារ  

ប៉ុន្តៃ ចៀស មិនរួច  វានឹងបន្ថៃម 
ឱនភាព កាន់តៃ ចៃើន ឡើង  ។ 

លោក  Mickey Levy នៃកៃមុ-  
ហ៊ុន Berenberg Capital 
Markets និយយថា ៖ « គៃប់ 
គា្នា យល ់ថា  វា ជា តនួាទ ីសមរមៃយ 
របស ់រដា្ឋាភបិាល ដើមៃប ីផ្តល ់ការ- 
គាទំៃ បៃក ់ចណូំល  នងិបៃកស់-ំ
ណង គា្មាន ការងារ ធ្វើ ដៃលតៃូវ 
បានលើ កកម្ពស់ដល់ បៃជាជន 
ដៃល ធា្លាកច់ុះ ដោយ សារ ការបទិ  
បៃទៃស និងការ រីករលដាល»។

ទោះជាយ៉ាងណ  លោក កត-់ 
សមា្គាល ់ថា  មាន ការ ជជៃកដៃញ- 
ដោល  ជុំវិញ កម្មករ  ដៃល ការ- 
ចំណយ គា្មានការងារ ធ្វើ របស់  
ពកួគៃ គ ឺខ្ពស ់ជាង បៃកខ់ៃ ដៃល 
ពកួគៃទទលួ បាន មនុ ពៃល ការ- 
រីករលដាល ទៅ ទៀត  ។ 

លោក និយយថា៖«ការ  ពៃយួ-  
បារម្ភ ថា   បញ្ហា  នៃះ  អាច  បំប្លៃ ង  
ទផីៃសារ  ការងារ   នងិ  ររងំ  បណំង-  
បៃថា្នា  របស់  បៃជាជន  ក្នុង ការ-  
វលិ  តៃឡប ់ទៅ ធ្វើការ វញិ    ពៃម- 
ទាងំ  ផល ប៉ះពាល ់ លើ  ហរិញ្ញ  វត្ថ ុ 
រដា្ឋា ភិបាល  នឹង ដើរ តួ  សំខាន់   
ក្នុង  ការ  ចរចា »៕ AFP/RR

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ ថា្នាក់ ដឹក នាំ សហព័ន្ធ សៃូវ- 
អង្ករ កម្ពជុា បាន អះអាង ថា ការ នាំ ចលូ 
អង្ករ កម្ពុជា ទៅ កាន់ អាមៃរិក  មិន បាន  
ប៉ះ ពាល់  ដល់ កសិករ អាមៃរិក  ទៃ ខណៈ  
កន្លង មក   សហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ  អាមៃរកិ បាន  
ស្នើ ដល ់គណៈ កម្មការ ពាណ ិជ្ជកម្ម អន្តរ-
ជាតិ អាមៃរិក ឲៃយ លុប ចោល បញ្ជីទំនិញ 
ដៃល មាន លក្ខណសមៃបត្តិ គៃប់ គៃន់  
ស្ថិត កៃម បៃព័ន្ធ អនុគៃះ ពន្ធ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម (GSP) លើ បៃភៃទ អង្ករនំា  ចូល ពី 
បៃទៃស មួយ ចំនួន  រួម ទាំង  កម្ពុជា ។  

 កាលព ី សបា្តាហ ៍មនុ សហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ   
អាមៃរិក បាន ស្នើ ដល់ គណៈ កម្មការ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម អន្តរជាតិ អាមៃរិក (USITC) 
ឲៃយ  លុប ចោល បញ្ជី ទំនិញ ដៃល មាន 
លក្ខណសមៃបត្តិ គៃប់ គៃន់ ស្ថិត កៃម 
បៃពន័្ធ អនគុៃះ ពន្ធ ពាណជិ្ជ កម្ម (GSP) 
លើ បៃភៃទ អង្ករ នាំ ចូលពី បៃទៃស មួយ 
ចនំនួ ដចូ ជា  បៃទៃស  វៀតណម ឥណ្ឌា 
ថៃ បៃ សុី ល មីយ៉ាន់មា៉ា និង កម្ពុជា ក្នុង 
ហៃត ុ ផលថា   ដើមៃប ីការពារ ផល បៃយោជន ៍ 
កសិករ  អាមៃរិក។ 

ថ្លៃង ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំបនា្ទាន ់មយួ ដៃល រៀប- 
ចំ ឡើង នៅ ទីស្តី ការ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ លោក  សុង សារ៉ន បៃ-
ធាន សហព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា (CRF) 
បាន នយិយ ថា ការ នា ំចៃញ អង្ករ កម្ពជុា 
ទៅ កាន់ អាមៃរិក មិន បាន ប៉ះ ពាល់ អ្វី ជា 
ដុំ កំភួន ដល់ កសិករ នៅ អាមៃរិកទៃ 

ពៃះ បរមិាណ នៃ ការ នា ំចៃញ  អង្ករ កម្ពជុា  
ទៅ ទីផៃសារ អាមៃរិក នៅ មាន កមៃិត តិច- 
តួច  បំផុត ហើយ អង្ករ ដៃល កម្ពុជា នាំ- 
ចៃញ  នោះ ក៏ ជា បៃភៃទ អង្ករ ខុស គា្នា ពី 
អង្ករ ដៃល ដាំ ដុះ នៅ អាមៃរិក ផង ដៃរ ។

លោក   ថ្លៃង ថា៖« ការ នា ំចលូ អង្ករ កម្ពជុា 
ទៅ កាន់  អាមៃរិក មិន បាន ប៉ះពាល់ ដល់ 
កសកិរ សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ ទៃ ដោយ ហៃត ុ
ថា ទី ១ បរិមាណ នាំ ចៃញ អង្ករ កម្ពុជា 
ទៅ កាន ់អាមៃរកិ គ ឺមាន តៃមឹ តៃ បៃមាណ 
២ ០០០ តោន ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ ឆ្នាំ និង ទី 
២  បៃភៃទ អង្ករ ដៃល កម្ពុជា នាំ ចូល ទៅ 
អាមៃរកិ ជា បៃភៃទ Indica Rice បៃភៃទ 
សររីង្គ នងិ អង្ករ កៃអបូ រដំលួ  ខសុ ពបីៃ-
ភៃទ អង្ករ ដៃល កសិករ អាមៃរិក ដាំ ដុះ»។ 

យោង តាម លោក សារន៉ នៅ អាមៃរកិ 
បៃភៃទ អង្ករ ដៃល គៃ ដាំ ដុះ នៅ ទី នោះ គឺ  
Japonica Rice និង Carlrose Rice។

លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គ លៃខាធិការ 
CRF បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អងា្គារ ថា ទោះ បី  ការ ស្នើ របស់ សហព័ន្ធ  
សៃវូ អង្ករ អាមៃរកិ អាច នងឹ បង្ក ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ការ នាំ ចៃញ អង្ករ ពី កម្ពុជា ទៅ 
អាមៃរិក ប៉ុន្តៃ ទំហំ នៃ ផល ប៉ះ ពាល់ នឹង 
មនិ មាន  ធ ំទៃ ពៃះ បរមិាណ អង្ករ នា ំចៃញ  
ទៅ អាមៃរិក គឺ នៅ មាន កមៃិត ទាប នៅ 
ឡើយ ។ លោក បន្ត ថា កន្លង មក ក្នុង ១ 
ឆ្នាំ កម្ពុជា នាំ ចៃញ អង្ករ ទៅ   អាមៃរិក ក្នុង 
បរិមាណ បៃហៃល ២ ០០០ តោន ។ 

លោក ថ្លៃង   ថា៖  «ដោយសារ អង្ករ  នាំ- 
ចៃញ ទៅ អាមៃរិក មាន ចំនួន   តិច តួច គឺ 

មនិ បាន ១ ភាគ រយ នៃ ការ នា ំចៃញ សរបុ 
ដូច្នៃះ ផល ប៉ះ ពាល់ មិន សូវ មាន  ទៃ »។

ទោះ យ៉ាង ណ លោក ទទលួ សា្គាលថ់ា 
បើភាគី អាមៃរិក លុប ចោល   GSP លើ 
ការ នាំ ចូល អង្ករ ពី កម្ពុជា នោះ ផល ប៉ះ-
ពាល់ អាច នឹង ជះ ឥទ្ធិពល  ដល់ កសិករ 
ខា្នាត តូច  ដៃល ជា អ្នក ធ្វើ អង្ករ សរីរង្គ។

លោក យ៉ៃង ក៏ ធា្លាប់ បាន បៃប់ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ក្នងុ សៃកុ ថា បើ អាមៃរកិ លបុ 
GSP ការ បងព់ន្ធ អង្ករ កម្ពជុា   គ ឺ បៃមាណ 
២០ ដុល្លារ ក្នុង ១តោន។

លោក សា៊ាង ថៃ អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
ពាណិជ្ជ កម្ម បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
មក ដល់ ពៃល នៃះ កៃសួង  មិន ទាន់ មាន 
គោលការណ ៍ឬ ចណំត ់ការបៃប ណ  ទៃ 
ពៃះ កិច្ច បៃជុំ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  គឺ ធ្វើ ឡើង 
គៃន់ តៃ ដើមៃបី បៃមូល ធាតុ ចូល ដំបូង  

ប៉ុណ្ណោះ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ « នោះ គឺ ជា 
កិច្ច បៃជុំ ជំនាញ ដើមៃបី បៃមូល ធាតុ ចូល 
គឺ នៅ មិន ទាន់ មាន ការ សមៃច យ៉ាង- 
ណ នៅ ឡើយ ទៃ »។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា  នាំ ចៃញ 
អង្ករ ទៅ អាមៃរកិ ១ ៨១៩ តោន ស្មើ នងឹ  
បៃក់ បៃហៃល ១ ,៦៧  លន ដុល្លារ  រីឯ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៦ខៃ ឆ្នា ំ នៃះ  សមៃច បាន  
១ ១០០ តោន ស្មើ នឹង   បៃក់ បៃហៃល 
១,០១លនដុល្លារ។ នៃះ បើ យោង តាម 
ទិន្នន័យ ពី  លោក សា៊ាង ថៃ។ 

របាយការណ ៍កៃសងួ កសកិម្ម បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា ក្នងុ ឆមាស ទ ី១  ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
កម្ពុជា បាន នាំ អង្ករ   ចំនួន ៣៩,៧ មុឺន 
តោន កើន  ជាង ៤១ ភាគ រយ ធៀប នឹង 
រយៈ ពៃល ដូច គា្នា   ឆ្នាំមុន   និង ទទួល បាន  
ចំណូល ជាង ២៦៤លន ដុល្លារ  ៕

លោក  Steven Mnuchin ឧបការី ក្រសួងរតនាគារអាម្ររិក។ AFP

សកម្ម ភាព កសិករ កំពុង ប្រមូល  ស្រវូ  ដាក់ ក្នងុ ការុង ដើម្របី លក់ ឲ្រយ ឈ្មញួ។ រូបថត រ៉ាហុីម

ការ នំា  អង្ករ ទៅ អាមេរិក  មិន ប៉ះពាល់ ដល់ កសិករ នៅ ទីនោះ ឡើយ



ក្រងុតកូ្រយូៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊នីហ្រសូ
អាប្រកាលពីថ្ង្រចន្ទបានសន្រយាថាប្រទ្រស- 
ជប៉ន៊នងឹផ្តល់ប្រក់៣,៧ពាន់លានដល៊ា្លារ
ដើម្របីស្តារតំបន់ដ្រលរងប៉ះពាល់ដោយ 
ទឹកជំនន់ និងបាក់ដី ដ្រលបានបណ្តាល
ឲ្រយមន៊ស្រសយ៉ាងតិច៧២នាក់ស្លាប់។
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាងំបានចាប់ផ្តើមកាលពីដើម- 

ខ្រន្រះ នៅកោះKyushu ភាគនិរតី
ហើយក្រយមកបានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ជប៉ន៊
ភាគកណ្តាលដោយជរំញ៊ឲ្រយមានការបញ្ជា
ឲ្រយជម្លៀសប្រជាជនរាប់ស្រននាក់។
នៅព្រលទៅទស្រសនកិច្ចតំបន់គ៊មា៉ាម៉ូតូ

ដ្រលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផ៊តនោះ លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្រសូអាប្របានថ្ល្រង-

ថា រដ្ឋាភិបាលន្រះ នឹងប្រើប្រស់ប្រក់
ចំនួនជាង៣,៧ពាន់លានដ៊លា្លារសម្រប់
កិច្ចប្រឹងប្រងស្តារតំបន់ន្រះឡើងវិញ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«យើងនឹងធ្វើអ្វីៗ

គ្រប់យ៉ាងដ្រលយើងអាចធ្វើបានដោយ
បានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅមន្ទីរព្រទ្រយឯក-
ជនមួយជាទីដ្រលមានមន៊ស្រស១៤នាក់
បានស្លាប់ដោយសរទឹកជំនន់»។
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរទឹកជំនន់

បណ្តាលមកពីទឹកភ្លៀងនាព្រលន្រះ ឈរ
នៅត្រឹម៧២នាក់ប៉៊ន្ត្រការស្រវជ្រវបាន
បន្តរកមន៊ស្រសជាង១០នាក់ផ្រស្រងទៀត
ដ្រលកំព៊ងបាត់ខ្លួន។
ភ្លៀងធ្លាក់មន៊គ្របានចាប់ផ្តើមនៅភាគ-

និរតីកាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រកក្កដនិងបានបង្ក
ឲ្រយការខូចទ្រព្រយសម្របត្តិយ៉ាងច្រើន។
ភ្លៀងធ្លាក់ន្រះបានកើតឡើងចំកណ្តាល

ន្ររដូវវស្រសាប្រចាំឆ្នាំ ហើយទីភា្នាក់ងារ
ឧតន៊យិមជាតិបានព្រមានកាលថ្ង្រចន្ទថា
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាចបន្តថ្រមទៀត។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨មន៊ស្រសជាង២០០

នាក់ បានស្លាប់ដោយសរទឹកជំនន់
ដ៏អាក្រក់បផំត៊នៅប្រទ្រសជប៉ន៊ភាគខង
លិច៕ AFP/PSA
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ក្រុងបាងកកៈ លោកនា-
យករដ្ឋមន្ត្រីថ្រប្រយ៊ធចាន់-
អចូាបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រចន្ទថា
លោកមានគម្រងរ៊ះរើគណៈ-
រដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្រយពី
ពភិាក្រសាដ្រញដោលអពំីថវិកាប្រចំា
ឆ្នាំនៅខ្រកញ្ញាខងម៊ខន្រះ។ 
លោកប្រយ៊ធ បានថ្ល្រង

ប្រប់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយថា-
តំណ្រងរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះនឹងមិនត្រូវ- 
ការព្រលវ្រលាយូរដើម្របីជ្រើស- 
រើសទ្រដោយបញ្ជាក់ថាមាន
ស្រដ្ឋវិទូជាច្រើនរូបដ្រលមាន
ជំនាញនៅក្រក្រ៊មគណបក្រស
ចម្រ៊ះប៉៊ន្ត្រភាគច្រើនបានបដិ-
ស្រធសណំើដោយសរពកួគ្រ
មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នងុការចលូ-
ប្រឡូកក្នុងនយោបាយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រ ក៏

បានបដិស្រធយ៉ាងដច់អហងា្ការ
ថាមនិមានភាពចលាចលណ
មយួកើតឡើងនៅក្នងុផាឡាងំ
ប្រឆរា៉ាត់ទ្រក្រយពីសមា-
ជិក៤រូបន្រសមាជិកសំខន់ៗ
របស់បក្រសន្រះ បានលាល្រង

ច្រញពីគណបក្រសន្រះ កាលពី
សបា្តាហ៍ម៊ន ហើយក្រសួង
ហរិញ្ញវត្ថុនងិថាមពលកពំង៊ត្រវូ
បានគ្រចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។
លោកប្រយធ៊បានថ្ល្រងថា៖

«លក្ខណសម្របត្តិសំខន់ដ្រល
ខ្ញុំកពំង៊ស្វ្រងរកនៅក្នងុតណំ្រង
គណៈរដ្ឋមន្ត្រី គឺអ្នកណមា្នាក់
ដ្រលអាចជយួស្តារស្រដ្ឋកចិ្ចថ្រ
នៅក្នុងអំឡុងនិងក្រយជំងឺ
កូវើដ១៩រាតត្របាត»។
 «ការផ្តាតនៅព្រលន្រះ គឺ

ត្រូវស្តារ និងជួយប្រជាជនថ្រ
ដ្រលរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង
ដោយជងំឺរាតត្របាតន្រះឲ្រយមាន
ជីវភាពធូរធរឡើងវិញ»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា ចាប់-

តាំងពីការធ្វើដំណើរនៅក្នុង
ប្រទ្រសនៅត្រត្រូវបានហាម-
ប្រម ដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លង
រាលដលន្រជំងឺកូវើដ១៩ន្រះ
មធ្រយាបាយមួយ ដើម្របីស្តារ
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិទ្រសចរណ៍គឺត្រវូ
លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនថ្រ
ឲ្រយចំណយនិងធ្វើដំណើរនៅ

ក្នុងប្រទ្រស។មានគោលដៅ
ទ្រសចរណ៍ថ្មីជាច្រើននៅក្នុង
ប្រទ្រសដ្រលប្រជាជនថ្រភាគ-
ច្រើនមិនដ្រលទៅដល់»។
ប្រទ្រសថ្របានកត់ត្រមិន

មានទ្រសចរបរទ្រសមកដល់ឬ

មិនមានបងា្កាន់ដ្របង់ប្រក់
សម្រប់២ខ្រជាប់គ្នានៅក្នងុខ្រ
ឧសភាខណៈជំងឺឆ្លងរាតត្របាត
ន្រះបានបង្ខំឲ្រយបិទព្រំដ្រន។
ចំនួនទ្រសចរមកដល់ប្រចាំ

ឆ្នាំត្រូវបានគ្រព្រយាករថានឹង

ធ្លាក់មកត្រឹម៨លាននាក់ គឺ១
ភាគ៥ន្រចំននួសរប៊នៅក្នងុឆ្នាំ
២០១៩។
ធនាគរន្រប្រទ្រសថ្រ(BoT)

បានព្រយាករថាផលិតផលក្នុង
ស្រ៊កសរ៊បរបស់ប្រទ្រសថ្រ

នឹងធ្លាក់ច៊ះ៨,១ភាគរយក្នុង
ឆ្នាំន្រះដ្រលបានបណ្តាលមក
ពីជំងឺកូវើដ១៩។
អ្នកជំងឺ ដ្រលបានជាសះ-

ស្របើយពីការឆ្លងជំងឺកូវើដ១៩
ន្រះអាចបាត់បង់ភាពសុាំរបស់
ពួកគ្រដោយសរការឆ្លងជាថ្មី
នៅក្នុងរយៈព្រលប៉៊នា្មានខ្រ
ប៉ណ៊្ណោះដោយយោងតាមការ-
ស្រវជ្រវត្រូវបានគ្រច្រញ
ផ្រសាយកាលពថី្ង្រចន្ទដ្រលក្រម៊
អ្នកជំនាញបាននិយយថា
អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសខំន់
ទៅលើរបៀប ដ្រលក្រ៊មរដ្ឋា-
ភិបាលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរាត-
ត្របាតន្រះ។
ការសិក្រសាទៅលើប្រភ្រទន្រ

ការឆ្លងដំបូង ក្រ៊មមួយដឹកនាំ
ដោយក្រ៊មអ្នកស្រវជ្រវមកពី
សកលវិទ្រយាល័យKing's
CollegeLondonបានពនិតិ្រយ
មើលពីកម្រិតន្រអង់ទីគ័រនៅ
ក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺកូវើដ១៩ជាង-
៩០នាក់ និងរបៀបដ្រលអង់-
ទីគ័រប្រប្រួល៕Xinhua/PSA 

នាយករដ្ឋមន្ត្រជីបុ៉នផ្តល់ប្រក់៣,៧ពាន់លានដុលា្លារ
ដើម្របីស្តារតំបន់ដ្រលរងប៉ះពាលដ់ោយទឹកជំនន់និងបាក់ដី

ប្រយុធគ្រងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រយពីពិភាក្រសាអំពីថវិកាប្រចំាឆ្នាំនៅខ្រកញ្ញា

លោកប្រយុធចាន់-អូចា(ស្តាំ)ជបួជាមួយលោកអគ្គស្រនាធិការកងទ័ពអាម្ររិកJamesMcCoville។AFP

លោកអាប្រ(ស្តាំ)និយាយជាមួយអ្នកស្រុកខណៈចុះទៅមើលតំបន់ប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់។ AFP

រាប់សិបនាក់រងរបួសក្នងុការផ្ទះុគ្រប់ប្រក
របស់ក្រមុតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្រងុម៉ាហ្រសារ-អុ-ីសរហិ្វៈមន្ត្រី

បាននិយយថាគ្រប់ប្រក១
គ្រប់ដក់ក្នងុរថយន្តដ្រលត្រវូ
បានអះអាងដោយក្រ៊មតា-
លីបង់ បានផ្ទុះកាលពីថ្ង្រចន្ទ
នៅក្រប្ររការិយល័យរបស់
ទីភា្នាក់ងារស៊ើបការណ៍អាហ្វ-
ហា្គានីស្ថាននៅភាគខងជើង
ន្រប្រទ្រសន្រះបានបង្កឲ្រយ
មន៊ស្រសរាប់សិបនាក់រងរបួស។
ក្រ៊មអ្នកបះបោរបានពិ-

ពណ៌នាការផ្ទុះគ្រប់ប្រកន្រះ
ថាជាការវាយប្រហារយ៉ាង
ស្មុគស្មាញដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង
គ្រប់ប្រកអត្តឃាត១គ្រប់
ដក់ក្នងុរថយន្ត១គ្រឿងដោយ
មានរបាយការណ៍ថា មានស្នូរ
កាំភ្លើងនៅឮបន្តទៀត។
លោកSediqAzizi អ្នកនាំ-

ពាក្រយអភិបាលខ្រត្តSaman-
ganបានថ្ល្រងប្រប់AFPថា៖
«គ្រប់ប្រក១គ្រប់ដក់ក្នុង
រថយន្តនោះ បានផ្ទុះនៅក្រប្ររ
ការិយល័យស៊ើបអង្ក្រតនៅ

ក្នុងក្រ៊ងអាអ៊ីបាក់»។
«យើង ក៏មានរបាយការណ៍

អំពីការបាញ់ប្រហារច្រញពី
តំបន់នោះដ្ររ»។
ប្រធនមន្ទីរព្រទ្រយនៅក្នុង

ក្រ៊ងន្រះលោកGulAhmad
Quraishiបានថ្ល្រងប្រប់AFP
ថាមនស៊្រស៤៣នាក់ភាគច្រើន
ជាជនស៊ីវិលបានរងរបួស។
សក្រសីឈ្មាះWasehSu-

hailបាននិយយថាសំឡ្រង
កាំភ្លើងនៅត្រគ្រអាចឮនៅក្នុង
បវិវ្រណន្រនាយកដ្ឋានសន្តិ-
ស៊ខជាតិ។
លោកHaseebដ្រលជា

ប៊គ្គលិករដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារ
នៅក្រប្ររកន្ល្រងផ្ទុះនោះ បាន
និយយថា៖«វាគឺការផ្ទុះគ្រប់
ប្រកដ៏ធំមួយដ្រលបានបង្កឲ្រយ
ប្រកបាក់បង្អួចអគររបស់-
យើងទាំងស្រ៊ង»។
«មន៊ស្រសជាច្រើន បានរង-

របួសដោយសរត្រូវអំប្រង
កញ្ចក់អគរ»៕AFP/PSA 
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោន ៈ  អាមៃរិក 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន ថ្លៃង ថា  ខ្លនួ 
បាន ពិភាកៃសា ជា មួយ បៃទៃស 
រុសៃសី៊ ជុំវិញ ការ កោះ បៃជុំ សមា- 
ជិក អចិនៃ្តយ៍ ទំាង ៥ របស់ កៃមុ- 
បៃឹកៃសា សន្តិសុខ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ  ជា អាទិភាព សំខាន់ 
សមៃប់ លោក បៃធានា ធិបតី - 
រុុសៃស៊ី វ៉្លាឌីមៀរ  ពូទីន ។   

កៃសងួ   ការ បរ ទៃស   បានថ្លៃង 
ថា នៅក្ន៊ង ការ សន្ទនា តាម 
ទូរស័ព្ទ លោ ករដ្ឋមន្តៃីការ- 
បរទៃស អាមៃរកិ   ម៉ៃក ៍ប៉មុប៉ៃអ ូ 
និងលោក រ ដ្ឋមន្តៃីការ  បរទៃស 
រុសៃស៊ី  សឺហ្គៃយ៍   ឡា វរ៉ូ វ បាន   
ពិភាកៃសាអំពីការ កោះបៃជុំ   មៃ-
ដឹកនាំ  P5   នៅ  ពៃល អនា គត ដ៏ 
ខ្លីខាង មុខ នៃះ   ដើមៃបីបៃ រព្ធ  ខួប 
លើកទ ី៧៥ នៃ ការ  បង្កើត អង្គការ  
សហបៃជា ជាតិ។  

លោកបៃធា នាធិបតី  ពូទីន  
កំពុង ស្នើ ឲៃយ មាន ជំនួប មួយ 
ដៃល នឹង នាំ ឲៃយ បាន ជួប ជា មួយ 
លោក បៃធានា ធិបតី ដូណាល់- 
តៃំ  ជា សកា្តានុពល មួយ  នៅ 
មុន បៃធានា ធិបតី សាធារណ - 
រដ្ឋនៃះ  រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នាត ជា 
ថ្មី នៅ ក្ន៊ង ខៃ វិច្ឆិកា ខា ងមុខនៃះ។  

ជំនួប នៃះ  ក៏ នឹង មាន ការ- 
ចូលរួម ពី លោក បៃធានា ធិបតី 
ចិន សុី  ជីន ភីង  ដៃល អាមៃរិក 
មាន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ   ធា្លាក់  
ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង  រួម នឹង បៃធានា - 
ធិបតី បារាំង អៃមា៉ានុយអៃល  
មា៉ាកៃុង  និង លោក នាយក រដ្ឋ - 
មន្តៃី អង់ គ្លៃស   បូរីស  ចន សុន ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍នោះ  មនិ 
បាន លើក ឡើង ថា  ពៃល ណា  
និង កន្លៃង ណា  ដៃល ជំនួប ៥ 
មធៃយោបាយ មួយនៃះ  អាច  នឹង 
កើត ឡើង នោះ ទៃ ។  

ជា រឿង ដាច ់ដោយ ឡៃក មយួ- 
ទៀត នោះ  លោក ដណូាល ់ តៃំ 
បាន បើក ចហំ ឲៃយ អញ្ជើញ លោក 
ពទូនី ទៅ កាន ់តបំន ់កៃងុវស៉ុនី- 
តោន  ដើមៃបី ចូល រួម ជំនួប អំពី 
ការ រីក ចមៃើន របស់ កៃុម បៃជា- 
ធិបតៃយៃយ ឧសៃសាហកម្ម ទាំង ៧។ 

នៅ កៃម លោក ពទូនី  តនួាទ ី
របស់ កៃុង ម៉ូស្គូ  នៅ ក្ន៊ង ជ័យ - 
ជម្នះ សង្គៃម លោក លើក ទី២ 
បៃឆំង នឹង អាល្លឺម៉ង់  នៅឆ្នាំ - 
១៩៤៥  បាន គៃប ដណ្តប់ 

កិច្ចពិភាកៃសា ជា បៃវត្តិ សាស្តៃ 
ហើយ លោក  បាន ពនៃយល់ ថា  
លោក ខាង លិច     បាន កាត់- 
បន្ថយ វិភាគ ទាន របស់ សូវៀត។ 

លោក  បាន អំពាវ នាវ ជា ថ្មី ឲៃយ 
មាន ជំនួប នៃះ  ដោយ បាន ថ្លៃង 
ថា  ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ ១៩  នឹង 
តៃូវ បាន ពិភាកៃសា  ជា គំនិត មួយ 
ដៃល កាល ពី ខៃ មុន លោក  បាន 
សរសៃរ ឲៃយ ទសៃសនា វដ្តី US     
The  National  Interest ។ 

អ្នក វិភាគ ខ្លះ  បាន មើល- 
ឃើញ ការ ចលូ រមួ ចណំៃក របស ់
លោក ពទូនី  ជា ផ្នៃក នៃ កចិ្ច ខតិ- 
ខំ បៃឹង បៃង របស់ លោក  ដើមៃបី 
បង្កើន ការ គាំទៃ នៅ មុន ការ - 
បោះឆ្នាត បៃជា មតិ  ដៃល 

បៃជាជន រសុៃស៊ ី បាន ផ្តល ់សទិ្ធ ិឲៃយ 
លោក បន្ត កាន់ អំណាច  រហូត 
ដល់ ឆ្នាំ ២០៣៦ ។   

កៃសងួ ការ បរ ទៃស  បាន ថ្លៃង 
ថា  ខ្លួន មា ន  បញ្ហា ជុំវិញ ការ- 
បោះឆ្នាត នោះ  ប៉ុន្តៃ សៃច- 
ក្តីថ្លៃង ការណ៍ អំពី ការ សន្ទនា 
តាម ទូរ ស័ព្ទ រប ស់  លោក ឡា វរ៉ូវ   
មិន បាន លើក ឡើង អំពី ការ - 
បោះ ឆ្នាត បៃជា មតិ នោះ ទៃ ។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  បាន 
នយិយ ថា  បៃទៃស ទាងំ២ បាន 
ពិភាកៃសា អំពី បៃទៃស អាហ្វ- 
ហ្គានីសា្ថាន   ហើយ លោក ប៉ុម 
ប៉ៃអូ បាន លើក ពី សន្តិ សុខ នៅ 
ពៃល បោះ ឆ្នាត ៕ AFP/PSA

ក្រុង សាណាៈ ទូរទសៃសន៍ al-
Masirah គៃប់ គៃងដោយ 
ឧទា្ទាម ហ៊ូធី  បាន រាយ ការណ៍- 
ថា  កៃមុ ឧទា្ទាម ហ៊ធូ ីនៅ បៃទៃស- 
យៃម៉ៃន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន 
និយយ ថា  ពួក គៃ  បាន បាញ់  
មី សុីល  និង វយ បៃហរ ដោយ 
យន្ត ហោះ្រដនូ ស ំដៅ ទៅ ភាគ- 
និរតី នៃ បៃទៃស អារា៉ប៊ី  សា- 
អ៊ូឌីត។ 

ទូរ ទសៃសន៍នៃះ  បាន រាយ- 
ការណ៍ ដោយ បាន ដក សៃង់ 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ របស់ អ្នក - 
នាំពាកៃយ យោធា ហ៊ូធី  លោក 
Yahya Sarea ថា  ការ វយ - 
បៃហរ នោះ  បាន យក ពៃលាន- 
យន្ត ហោះ នៅ ក្នង៊ កៃងុ ខាមសី- 
ម៉ូសៃធ៍ នៃ តំបន់ អា សៀរ  និង 
រោងចកៃ បៃង នៅ តបំន ់ឧសៃសា- 
ហ កម្មJizan  ជា គោល ដៅ។  

ទូរ ទសៃសន៍ នោះ  បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា  ការ វយ បៃហរ នោះ 
បាន កើត ឡើង  ជា ការ ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង ការ វយ បៃហរ ផ្លូវ អា- 
កាស របស់ កៃុម ចមៃុះ ដឹក នាំ - 

ដោយ អារា៉ប៊ី  សាអ៊ូឌីត។ 
កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ  កៃុម - 

ចមៃុះនោះ  បាន ថ្លៃង នៅ ក្ន៊ង 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  ដៃល 
តៃូវ បាន ចាក់ ផៃសាយ ដោយ 
ទូរទសៃសន៍ Al Arabiya  
គៃប់គៃង  ដោយ អារា៉ប៊ី  សាអ៊ូ- 
ឌតី ថា  ខ្លនួ ចាប ់បាន  នងិ បផំ្លាញ 
មីសុីល បាលីស្ទិក ២គៃប់  និង  
្រ ដូន  បង្កៃ គៃប់បៃក ចំនួន ៦ 
គៃឿង ដៃល កង ជីវពល ហ៊ូធី  
នៅ បៃទៃស យៃម៉ៃន  បាញ់ 
សំដៅ ទៅពៃះ រាជា ណាចកៃ នៃះ។ 

កៃមុ ចមៃុះ  មនិ បាន រាយការ- 
ណ៍ អំពី ការ សា្លាប់  ឬ របួស ទៃ ។ 

 កង ជីវពល ឧទា្ទាម ហ៊ូធី  ជា 
ញឹកញាប់  បាន ឆ្លើយ តប ទៅ - 
នឹង ការ វយ បៃហរ របស់ កៃុម 
ចមៃុះ ដោយ ការ វយ បៃហរ 
ផ្លូវអាកាស បៃឆំង ន ឹង អារា៉ប៊ី 
សាអ៊ូឌីត  ពោល គឺ កៃុងនានា  
នៅ តាម ពៃំដៃន របស់ ខ្លួន ។  

អារា៉ប៊ី   សាអ៊ូឌីត  បាន  អះ - 
អាងថា  មីសុីល ភាគ ចៃើន   តៃូវ-
សា្ទាក់ចាប់ បាន ៕ Xinhua/PSA 

ក្រមុឧទ្ទាមហូ៊ធីនៅយ្រម៉្រនវាយប្រហារ-
មីសីុលនិង្រដូនទ លើអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត

អាម្ររិកពិភាក្រសាជាមួយរុស្រសី៊អំពីការកោះប្រជំុ
សមាជិកអចិន្រ្តយ៍ទងំ៥របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសុិខUN

 កងកម្លាងំប្រ ដាប់ អា វុធ ស្មោះត្រង់ នឹង   ចលនា   ឧទ្ទា   មហូ៊ធីនៅយ្រម៉្រន  ។ AFP 

  លោកដូណាល់ ត្រ ំ(ឆ្វ្រង )និង   លោក  វ៉ា្លាឌីមៀរ ពូទីន   ធ្វើសន្ន ិសីទរួមគ្នា   ក្រយ ជំនួប១  កាលពីខ្រ  កក្កដា ឆ្នា២ំ០១៨។ AFP 



ប៉ាន់ រិទ្ធា

សៀមរាប : អង្គការ Fauna 
in Focus និង មហោស្រព 
រូបថត អង្គរ មានមោទនភាព 
ក្នងុការ ប្រកាស  ធ្វើ   មហោស្រព  
ភាពយន្ត និង រូបថត សត្វ ព្រ 
(CWFF) ដំបូង បង្អស់នៅ 
កម្ពុជា ជាមួយ កាលបរិច្ឆ្រទ ថ្មី  
គឺ  នៅ ថ្ង្រទី៥ ដល់ថ្ង្រទី១៣ ខ្រ 
កញ្ញា ក្នុង ឱកាស ដ្រល អង្គការ 
ន្រះ ប្ររព្ធ ទិវា សប្ដាហ៍ ន្រ ភព- 
ផ្រន ដី ឆ្នាំ២០២០។

កម្មវិធី ន្រះ នឹង  ប្រមូលផ្ដុ ំអ្នក- 
ថតរូប អ្នកផលិតវីដ្រអូ  អ្នក- 

ស្ន្រហា ធម្មជាត ិនងិ អ្នក ជនំាញ 
អភិរក្រស  សត្វ ក្នុង បំណង បំផុស  
គំនិត អភិរក្រស ជីវចម្រុះ នៅ ប្រ-
ទ្រស កម្ពុជា។

យ៉ាងណាមញិ ដោយសារ ត្រ  
ការ រីករាលដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ-
១៩ ជាសកល កម្មវិធី ន្រះ ត្រូវ 
បន កំណត់ អ្នក ចូលទស្រសនា 
ម្ដង ៗ  ត្រមឹត្រ ៣០ នាកប់៉ណុ្ណោះ 
ដោយអនវុត្ត តាម  គោលការណ ៍
គមា្លាត សុវត្ថិភាព នៅមជ្រឈ-
មណ្ឌល ស្វ្រង យល់ពីធម្មជាតិ 
(Nature Discovery 
Center) របសអ់ង្គការ  ន្រះ នៅ 
ឯ ខ្រត្ត សៀមរាប។

មហោស្រព  ភាពយន្ត និង 
រូបថត សត្វ ព្រ មានការ តាំង 
រូបថត  ការ បញ្ចាំង ភាពយន្ត 
ឯកសារ «ផ្ទះត្រ១គត់ របស់ 
យើង» (Our Only Home) 
និង កម្មវិធី ប្រគល់ ពាន រង្វាន់  
ដល់  សា្នាដ្រ វីដ្រអូ និង រូបថត 
ដ្រល   ចូលរួមប្រកួត។

ដើម្របអីបអរ ដល ់ជវីជម្រុះ នៅ 
កម្ពុជា ទាំង រុក្ខជាតិ និង សត្វ- 
ព្រ ក៏ដូចជា លើក ទឹកចិត្ត ដល់ 
កចិ្ចការ អភរិក្រស  ធនធាន ធម្មជាត ិ
ទាំងនោះ សា្នាដ្រ រូបថត និង 
វដី្រអ ូតម្រវូ ឲ្រយ   ផ្ដាត លើ ប្រធាន-
បទ  ណាមួយ ក្នងុ ចំណម ទាំង 

៣ន្រះ គ ឺទ ី១ វរីបរុស ន្រ អភរិក្រស 
ទី ២ ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុី ដ៏ ប្ល្រក 
ខុសគ្រ  និង ទី ៣ ពូជ សត្វ ។

អ្នក ថត រូប និង អ្នក ផលិត 
វីដ្រអូ អាច  ដាក់ ពាក្រយ ឲ្រយ បន  
ត្រឹម ថ្ង្រទី៣១ ខ្រ កក្កដា នៅ  
វ្របសាយ របស់  អង្គការ ផ្ទាល់។

អង្គការ ដ្រលបង្កើត ឡើង 
ដោយ លោក Daniel Roper-
Jones និង លោក ជា  សំបន 
ដោយ  មានកិច្ចការ ស្នូល ជា   
ការ ផលិត វីដ្រអូ អំពី ធម្មជាតិ 
សត្វ ព្រ និង ការអភិរក្រស ធន-
ធាន  លើផ្រនដី។

អង្គការ ដ្រល បន ចុះបញ្ជី   
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៧ ន្រះ ក៏ រួម- 
ចណំ្រក ដល ់ការ ដា ំដើមឈើ  ១ 
មុឺន ដើម ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយ 
ភ្ញៀវ និង បុគ្គលិក របស់ខ្លួន។

លោក ជា សបំន សហសា្ថាប-
និក អង្គការ បននិយយ ថា៖ 
«យើង ត្រូវ ត្រ បង្កើត  ធនធាន- 
មនុស្រស ជំនាន់ថ្មី ដ្រល ជា អ្នក- 
ដឹកនាំ  ផ្ន្រក កិច្ចកា អភិរក្រស ន្រះ 
នៅ កម្ពុជា ហើយ យើង ត្រូវ ត្រ 
លើកទឹកចិត្ត ឲ្រយអ្នកជំនាន់- 
ក្រយ  ស្រឡាញ់ ធម្មជាតិ»។

ពាន រង្វាន់  ដល់ អ្នក ចូលរួម 
ប្រកួត រូបថត និង វីដ្រអូ  មាន៤  
ប្រភ្រទគ ឺ របូថតឆ្នើម វដី្រអ ូឆ្នើម 
សា្នាដ្រ បង្កប់ សាច់រឿង ល្អ បំផុត 
និង  សា្នាដ្រ ដ្រល មាន ការ គាំទ្រ 
ច្រើន បផំតុ ក្នងុ បណា្ដាញ សង្គម។

ខណៈព្រល ន្រះ ដ្ររ អង្គការ 
Fauna in Focus ក៏កំពុង 
ប្រឈម នឹង ការ ខ្វះខាត ថវិកា  
ពង្រីក ប្រតិបត្តិការ របស់ ខ្លួន។ 

ក្រពី   រិះរក  ប្រក់ ចំណូល ពី 
ការ ផលិត ភាពយន្ត   ឲ្រយសា្ថាប័ន 
ផ្រស្រង ៗ   ដើម្របី  ទ្រទ្រង់   ចំណាយ    
រយៈព្រលខ្លី លោកក៏  រំពឹង ថា៖ 
«សង្រឃឹមថា យើង នឹង មាន 
មា្ចាស់  ជំនួយ ទ្រទ្រង់គម្រង    
បច្ចុប្របន្ន និង នៅ ថ្ង្រ អនាគ»។

ព័ត៌មាន បន្ថ្រមសូម ចូល  ទៅ 
កាន់ វ្របសាយ   www.fauna 
infocus.org៕

កឡូុបំ ូ: កនូ ដរំ ី១ គ ូដ្រល បៅ ដោះ ម្រ 
ត្រមួយ ត្រូវបន ប្រទះ ឃើញ នៅ ក្នុង 
ឧទ្រយានជាតិ ស្រីលង្កា ដោយ ក្រុម មន្ដ្រី 
មាន ការ សង្រសយ័ ថា កនូ ដរំ ីទាងំ២ អាច 
ជា សត្វ ភ្លាះ ដ៏ កម្រ បំផុត ។ 

ដរំ ីតចូ ទាងំ២  ដ្រល ឆ្មា ំប៉ាន ់សា្មាន ថា 
មានអាយុ ពី ៣ ទៅ ៤ខ្រ  ត្រូវបន 
ប្រទះ ឃើញ ក្នងុ សនួ សត្វ  Minneriya 
ចមា្ងាយ ប្រមាណ ២០០ គីឡូម៉្រត្រ 
ភាគឦសានក្រុង កូឡុំបូ ដ្រល សម្របូរ 
ដំរី ជា ច្រើន ក្របាល ។ 

អគ្គនាយក ន្រ នាយក ដា្ឋាន អភិរក្រស 
សត្វ ព្រ ថារា៉ាកា ប្រស្រដ បន ប្រប់ 
AFP ថា ក្រយ ព ីតាម មើល ព ីចមា្ងាយ 
ក្រុម មន្ដ្រី បន និយយ ប្រកប ដោយ 

ជំនឿ ចិត្ដ ថា « វា ជា កូន ភ្លាះ »។ 
កូន ដំរី ទាំង ២ ក៏ ត្រូវ បន ថត ឃើញ 

បៅ ដោះ ម្រ ត្រមួយ កាលពី ថ្ង្រចន្ទ 
ដោយ អ្នក អភិរក្រស ល្របី ឈ្មាះ សាមិត 
ភីឡាភីទី ដ្រល បន ប្រប់  AFP ថា 
លោក ជឿ ថា វាជា កូន ភ្លាះ ។ 

លោក  ប្រស្រដ បន បន្ដថា ក្រុម 
ឆ្មាំ ធ្វើ ការ ត្រស្ដ  DNA លើ លាមក សត្វ 
ទាំង២ ដើម្របី បញ្ជាក់ កាន់ត្រ ច្របាស់ ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា បើ លទ្ធផល ត្រូវ គា្នា 
ម្រន វា នឹង កា្លាយ ជា ព្រឹត្ដិការណ៍ ដំបូង 
ដ្រល ក្រុម អភិរក្រស សត្វ ព្រ លើ ដ្រន- 
កោះ មហា សមទុ្រ ឥណា្ឌា បន ជបួ សត្វ 
ដំរី ភ្លាះ ដើរ ត្រសង ជាមួយ ម្រពួកវា ។ 

ទិដ្ឋភាព ដ៏ កម្រ ន្រះ ស្ថិត នៅ ក្រប្ររ 

តំបន់ ដ្រល ដំរី ៧ ក្របាល បន សា្លាប់ ពី 
ការ ពុល ចំណី ក្នុង ខ្រ កញ្ញា ជា ការ ស្ដី- 
បនោ្ទាស ដល់ ប្រជាកសិករ ក្នុង តំបន់ ។ 
ដំរី ជិត ២០០ក្របាលត្រូវបន សមា្លាប់ 
រៀង រាល់ ឆ្នាំ នៅ លើ ដ្រន កោះ ភាគ- 
ច្រើន ដោយ សារ  ប្រជាកសិករ  ក្រយ 
ពី ដំរី ទាំង នោះ ចូល ដ្រន ដី របស់ ខ្លួន ។ 

ដំរី  ចុះ ប្រង បន សមា្លាប់ មនុស្រស  ជា 
មធ្រយម ៥០នាក ់រៀង រាល ់ឆ្នា ំភាគ ច្រើន 
នៅ ព្រល ពកួវា ចលូ ភមូ ិក្រប្ររ ដ្រន ជម្រក ។ 
ចនំនួ ដរំ ីនៅ ស្រលីង្កា បន ធា្លាក ់ចុះ មក 
ត្រមឹ ជាង ៧ ពាន ់ក្របាល  ព ីចនំនួ  ១២- 
០០០ ក្របាល ក្នុង ទសវត្រសរ៍ ឆ្នាំ ១ - 
៩០០។ ន្រះ បើ យោងតាម  ជំរឿន     
ចុង ក្រយ បំផុត ៕ AFP/HR

www.postkhmer.com

មហោស្រពភាពយន្តនិងរូបថត
សត្វព្រដំបូងនៅកម្ពជុាកំណត់
អ្នកទស្រសនាម្ដងៗត្រ៣០នាក់

អនុរក្រសព្រស្រលីង្កាប្រទះឃើញកូនដំរីភ្លោះដ៏កម្របំផុតកំពុងបៅដោះម្រ

រូបថត និង វីដេអូ អាច ផ្ដោត លើ ទេសភាពស្អាតប្លេក ឬ រុក្ខជាតិ  មានភាពពិសេស ជាដើម ។ រូបថត faunainfocus

ឆ្មាពំេជា វីរបុរស ជួរ មុខ ក្នងុការ ការពារ ធនធានធម្មជាតិ។ រូបថត សហ ការី

កូនដំរីភ្លោះ ដ៏កមេ តេូវបនកេុមអនុរកេស បេទះឃើញ នៅ  ពេ សេីលង្កា។ រូបថត AFP

រូប  ឬ វីដេអូ ពី សត្វ ពេ ដេល អាច ដាក់ បេកួត   ។ រូបថត Daniel Roper-Jones 



ក្រុងតូក្រយូ : ពិព័រណ៍ សិល្បៈ  
ក្ុងតូក្យូ ប្ទ្ស ជប៉ុន បាន 
បើក ទ្វារ ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ ដ្ល 
និយម  ចូល ចិត្ដ ស្នាដ្សិល្បៈ 
ត្ មនុស្ស ជា ច្ើន នាំ គ្នា ចូល 
ផ្ញុក  មិន ម្ន ត្ឹមត្ មក ទស្ស-
ស្នាដ ្សលិប្ៈ នោះទ ្ តព្កួគ ្

ក៏  មក យក  វត្ថុ មាន តម្ល្ ទំង- 
នោះ  នៅ កណ្ដាល អ្រធាត្     
ផង ដ្រ ។ 

អសរ់យៈ ពល្ ជា ច្ើន ម៉ោង 
ក្យ វិចិត្ សល បិ ទ ទ្វារ នា 
ព្ល រាត្ី មហាជន បាននាំគ្នា 
មក   ឈរ ចំាលួច គំនូរ សិល្បៈ។ 

ស្ថានីយ ប៉ូលិស នៅ ក្ប្រ នោះ 
ត្ូវក្ុម មន្ដ្ី មក អន្ដរាគមន៍ 
ត្ឹម ការ គ្ប់ គ្ង មនុស្ស មា្នា ដ៏ 
ច្ើន ដោយសរត ្ស្នាដ ្សលិប្ៈ 
ទំង អស់ នៅ ពិព័រណ៍សិល្បៈ 
សម្ប់ លួច  ឬ Stealable 
Art Exhibition ត្ូវបាន ដាក់ 
បង្ហាញ ឲ្យ  អ្នក មក ទស្សនា ចូល 
យក ដោយ ស្រី  ។ 

អ្នក រៀបចំ កម្មវិធី តូតា ហា-
ស្ហា្គាវ៉ា បាន ប្ប់ AFP ថា 
ព្ឹត្ដិការណ៍ ន្ះ ត្ូវបាន បង្កើ ត 
ឡើង ជា « ការ ពិសោធ » ក្នុង 
ការ  ផ្លាស់ ប្ដូរ ទំនាក់ ទំនង រវង 
អ្នក  សិល្បៈ និង ភ្ញៀវ។ 

វ ត្ូវបាន ចាត់ ទុក ជា ព្ឹត្ដិ-
ការណ៍ សមញ្ញ ៗ   ដ្ល អាច 
ទក់  ទញ ចោរ  ត្ ដំណឹង ន្ះ 
បាន  ផស្ព្វ ផស្ាយ យ៉ោង លឿន លើ 

បណ្ដាញ សង្គម ដ្ល មនុស្ស 
ជិត ២០០ នាក់ បាន នាំ គ្នា មក 
ចាំ នៅតាម ផ្លូវ ក្ប្រ វិចិត្ សល 
ដោយ មាន បំណង លួច ស្នាដ្ 
សិល្បៈ មាន តម្ល្ ។ 

យូស៊ូក្ ហាសដា អាយុ 
២៦ឆ្នាំ  ជា ជើង ខ្លាំង មា្នាក់  ដ្ល 
ដណ្ដើម បាន លុយ ដាក់ ស៊ុម     
១ មុឺន យ៉្ន (៣៨ មុឺន រៀល  )     
ជា ផ្នក្ មួយ ន្ សិល្បៈ ដំឡើង  
«លុយ របស់ ខ្ញុ ំ» ដោយ សិល្បករ 
ហា្គាប៊ីន អុីតុ ។ 

លោក បាន ធ្វើដំណើរ មក ដល់   
១ ម៉ោងនៅមុន ព្ល ពាក់- 
កណ្ដាល អ ្រធាត្ ដើម្បី មើល 
មនុស្ស មា្នា ដ្ល មក ជួប ជុំ គ្នា ជា 
សច្ ។ លោក បាន បប្ ់AFP 
ថា ៖ «  ពល្ បគុ្គលកិ បក្ាស ថា 
ពកួគ ្គរួ ត ្ឆប ់បើក ទ្វារ ដោយ 

សរ មនសុស្ ច្ើន ពក្ ពកួគ ្ក ៏
ប្ញាយ តាម ពី ក្យ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ 
ឈរ នៅ មុខ ហើយ ខ្ញុំ ស្ទើរ ត្ 
ដួល  ប្កាច់ ប្កិន »។ 

លោក ហាសដា  នយិយ  ថា 
លោក គង្ តាងំបង្ហាញ ស្នាដ ្
ក្នុង ចំណោម គំនូរ សហសម័យ 
១០ ផ្ទាំង ផ្ស្ង ទៀត យកពី ផ្ទះ 
របស់ លោក ។ 

ប៉ុន្ដ្ មិន ម្ន គ្ប់ គ្នាដ្ល  
លួចវត្ថុ សិល្បៈ     ទំង នោះ មាន 
គំនិត ដូច គ្នា ទំង អស់ ឡើយ 
ដោយ សរ ស្នាដ្  ជា ច្ើន តូ្វ 
បាន  ដាក់ លក់  បន្ដ តាម អន-
ឡាញ ជាមួយ តម្ល្  រហូត ទៅ 
ដល់ ១០មុឺន យ៉្ន ឯណោះ ។ 

យកូា យ៉ោមា៉ោយឈូ ិជា វសិ្វករ 
ផ្នក្ បព្ន័្ធ អាយ ុ៣៥ ឆ្នា ំបាន 
បង្ហាញ មខុ ១៥ នាទ ីមនុ ព្ល 

ពាក់ កណ្ដាល អ្រធាត្ ត្ យឺត 
ព្ល បន្ដិច ដោយសរត្ វិចិត្ 
សល តូ្វបាន មហាជន សមា្អាត  
ស្នាដ្ សិល្បៈ ទំង អស់ ត្ឹម 
ព្ល ត្ ១០ នាទី ។ 

 អ្នកស្ី និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ  មិន 
យល់ថា មាន  មនុស្ស ច្ើន ទ្  
ដោយសរ មា្នាក់ ៗ  មិន ចង់ ច្ញ 
ក្ ពីព្ះ បារម្ភ រឿង កូវីដ »។ 

ប៉ុន្ដ្  អ្នកស្ី  យ៉ោមា៉ោយូឈិ 
មនិ  បាន ដើរ ចញ្ព ីវចិតិស្ល  
ដោយ ដ្ ទទ្ ឡើយ ។ 

អ្នកស្ី និយយ ទំង អស់ 
សំណើច ថា ៖« ខ្ញុំ យក បានឃ្នាប   
១ ។ វ ច្បាស់ ជា ប្ើ សម្ប់  
កៀប សម្លៀកបំពាក់ មិន ខន ។ 
ខ្ញុំ ឃើញ វ ជ្ុះ ចោល  ដូច្ន្ះ ក៏ 
រ ីសវ ឡើង ទកុ ជា វត្ថ ុអនសុស្ាវ-
រីយ៍ ត្ម្ដង »៕ AFP/HR

ក្រងុស្ដកុហូលម៍ : ទីកុ្ង 
ហ្ល សុីងប៊ឺក របស់ ស៊ុយអ្ត 
កាល ពីថ្ង ្ព្ហស្បតិ៍ បាន ដាក់ 
ដំណើរ  ការ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ « ប្-
មាញ់  រតន សម្បត្ដិ » ដើម្បី ទប់- 
ទល ់នងឹ វត្ដមាន ដ ៏ច្ើន កក កញុ 
តាម ឆ្ន្រ ដោយ ការ ណ្នាំ ទី- 
កន្ល្ង អត់ សូវ ល្បី ផ្ស្ង ទៀត ។ 

ក្ុង ហ្លសុីងប៊ឺក ស្ថិត នៅ 
ទតីចូ ចង្អៀត បផំតុ ន ្ដស្មទុ ្
Oresund និង នៅ ទល់ មុខ 
ទកី្ងុអល្សុណីរ័  ន ្បទ្ស្ 
ដាណឺមា៉ោក គឺជា ទីក្ុង ប្វត្ដិ- 
សស្ដ ្ដ្ល មាន បនា្ទាយ បុរាណ  
មួយ និង ឆ្ន្រ ស្ស់ ត្កាល ជា- 
ច្ើន ។ 

ឈ្មោះ បាដបា្លាតសកធ្ន 
ឬក៏ ប្មាញ់ រក ទីឋាន សម្ប់ 

ហ្ល ទឹក ជា កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ 
លើក ទកឹ ចតិ្ដ អ្នក នយិម សដំលិ 
ថ្ង្ ស្វ្ង រក កន្ល្ង ហ្លទឹក 
ប្លក្ ៗ  នៅ ជំុវិញ ទីកុ្ង  និង  
ចៀស  វង ការ នំា គ្នា ទៅ ជំុ ៗ  តំបន់  
ឆ្ន្រ ល្បី ៗ  ស្ប់ ។ 

អ្នក ស្ី គ្ីស្ទីណ មា៉ោនូសុន 
ជានាយក ផ្នការ ទីកុ្ង ហ្ល- 
សុីងប៊ឺក បាន  ប្ប់ AFP ថា ៖ 
« យើង មាន ឆ្ន្រ ចំនួន ២៣ ក្នុង 
ក្ុង ហ្លសុីងប៊ឺក ត្ មានត្ 
៣ ទៅ ៤ ប៉ុណោ្ណោះ មាន ប្ជា - 
ប្ិយ ភាព និង ទក់ ទញ ភ្ញៀវ 
ច្ើន »។ 

អ្នកស្ី បន្ថ្ម ថា៖ « ក្នុង គ្ 
វបិត្ដ ិករូ៉ណូ ន្ះ យើង មាន ការ- 
បារម្ភ ថា វ អាច រីក រាល ដាល 
ខ្លាងំ  ហើយ យើង ចង ់ឲយ្ ភ្ញៀវ ទៅ 

ល្ង ឆ្ន្រ ២០ ទៀត »។ 
នៅ ឆ្ន្រ នីមួយៗ  កូដ ចំនួន ៤ 

ល្ខ ត្ូវបាន លាក់ ដ្ល អ្នក 
ប្ើ ប្ស់ អាច វយ ចូល ក្នុង 
កម្មវធិ ីទរូសព័្ទ ។ ក្យ ព ីបម្-្ 

ប្មូល កូដ ពី ឆ្ន្រ ចំនួន ១០  
កន្ល្ង  ក្ុម អ្នក ចូលរួម ឈ្នះ 
កញ្ចប ់ឆ្នរ្ មយួ ហើយ កយ្ ព ី
ពកួគ ្ទៅ ដល ់២០ ឆ្នរ្ ពកួគ ្
នឹង ទទួល បាន កាត កាដូ មួយ 

ដ្ល មាន តម្ល្ ២៧ ដុលា្លារ ។ 
អ្នកស្ី មា៉ោនូសុន  ថា ៖ « វ 

ហាក ់ដចូជា ការ បម្ាញ ់កណំប ់
អ៊ីចឹង ដ្រ ។ អ្នក គ្ប់ គ្នា អាច 
លង្ បាន ។ ខ្ញុ ំសងឃ្មឹ ថា ក្មុ- 

គួ្សរ ច្បាស់ ជា ចូល ចិត្ដ ត្ ក៏ 
សម្ប់ មនុស្ស ចាស់ ផង ដ្រ »។ 

ការ បក្តួ ន្ះ នងឹ ដណំើរ ការ 
រហូត ដល់ ថ្ង្ទី៣១ ខ្ សីហា 
ខង មុខ ៕ AFP/HR
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ថ្ងៃ១០រោច ខៃអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១៥ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ  ង   ខ  ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ 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 ។ រីឯការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទលួ ទាន  នានាបាន   ផល ចណំៃញ ជា        
ធម្មត  ។ ចពំោះ ប ញ  ្ហា  ស   ្នៃ ហ     វញិ     គ ូស្នៃហ ៍  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-  
ទទលួ   ទាន  នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ  
ជា    ល្អ ប៉ុនា្មាន  ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  
ល្អតិ  ល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពៃម  ពៃៀង   អាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ-    
បំពៃញ  ការ  ង រ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ  ឧប សគ្គ 
ចៃើន   ។    កា រ សមៃច ចិត្តនានា គបៃបី រកអ្នក ណា  
ដៃល   គួរ ឲៃយ       ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃឹកៃសាយោបល់ ទើប   ល ្អ-  
បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយ។   

រាសីឡើង ខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងរ 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 ទឹកចិត្ត  
បៃកប  ដយ ក្ត ីសោម នសៃស រី ករាយ  និង ពោល  ពាកៃយ -  
សម ្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ សៃឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា  យ៉ាង ណា  គួរ តៃ យកចិត្ត  ទុក ដាក់ 
ខ្លាងំ   ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហឲៃយល្អ ។    

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត  ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងរ 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 ឲៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក  ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា  សុខ ភាព វិញ គឺ  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    កា រ   យ    ល ់ ចិ ត ្ត   គ  ្នា ល ្អ ដៃ រ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា  តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕              

រាសី ឡើង  ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ       ងរ 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   ពោ លគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត  ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីឡ ើ  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 ។        

រាសីឡ ើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងរ 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      គឺចិត្ត បៃកប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា  ករុណា  
ចពំោះ   ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង  ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសីមធៃយម   ។ ការ  ពោ ល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផ ង  យក ច ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងរ   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 យ ័ត្ន ដៃរ  ។ រឯី  លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប ៉ុ ណ ្ណោះ   ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ  អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើង ខ្ពសត់ៃដៃត  ។  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 ទទ លួ បាន ធ្វើ ឲៃយ  លោក-     
អ្នក     មា ន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ កាន់ ទីជិត  ឆ្ងាយ វិញនោះ រមៃង មាន 
សវុត្ថ ិ  ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃវូ មានការបៃងុ បៃយ័ត្នដៃរ។  

 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 ផ ង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផ ល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នៃហ     គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីសៃ ុតចុះ ។ រាល់ ការ បំ ពៃញ ការ-  
ងរ   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។  

ផៃសិត ដង្កវូ ដៃល ដុះ ចៃញពី ដង្កវូ ខ្មតូ នៅ លើ ភ្ន ំហៃមពាន្ដ  ជា ឱសថ ជំនួយ ផ្លវូភៃទ របស់ ចិន   ។ រូបថត AFP

ផ្សិតដង្កវូកាន់ត្ហិនដោយសារចិន
ចាត់ទុកជាថ្នាំកម្ើករាតី្ហ្មពាន្ដ

កៃុង ប៉ារីស : ផៃសិត បា៉ារា៉ាសុីត  
ដៃល ដុះ ក្នុង ដង្កូវ  ខ្មូត  និង បាន 
សមា្លាប់ ដង្កូវ ដយ ដុះ ទម្លុះ 
ចៃញ តម កៃបាល  បាន បៃឈម 
នឹង ការ វិនាស ផុត ពូជ ដយ- 
សារ  តមៃូវ ការ មាន កាន់តៃ ខ្ពស់ 
សមៃប ់ជា ឱសថ ចនិ ដៃល ហៅ 
ថា « ថា្នា ំកមៃើករាតៃហីៃមពាន្ដ» 
ឬ «Himalayan Viagra»។

Ophiocordyceps sinen-
sis ជា ផៃសិត ថ្លៃ បំផុត ក្នុង លោក 
ដុះ នៅតៃ តំបន់ ខ្ពស់ រាប ទីបៃ   
ដៃល វា  កា្លាយ ជា បៃភព  ចំណូល 
ចមៃបង សមៃប ់បៃជា សហគមន ៍
មួយ ចំនួន ។ 

វា តៃូវបាន ចាត់ ទុក ជា ឱសថ 
ប៉ូវ  សុខភាព  និងជំនួយ ផ្លូវភៃទ   
ក្នុង បៃភៃទ ឱសថ បុរាណ ចិន 
អស់  រយៈ ពៃល ជា ចៃើន សត-
វតៃសរ ៍តៃ តមៃវូ ការ បាន កើន ឡើង 
អំឡុង ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០ ។ 

ការ បៃមៃបៃមូល ផល ចៃើន 
ហួស បៃមាណ បាន កាត់ បន្ថយ 
បរិមាណ ផៃសិត យ៉ាងតិច ៣០ 
ភាគ រយ ក្នុង រយៈ ពៃល ១៥ ឆ្នាំ 
ចុង កៃយ នៃះ។ នៃះ បើ យោង 
តម  សហជីព អន្ដរជាតិ  សមៃប់  
ការ អភិរកៃស  ធម្មជាតិ  ដៃល បាន 
ចុះ បញ្ជី ផៃសិត ជា រុក្ខជាតិ ជិត ផុ ត 
ពូជ ។ 

េ្រហ្គជរូ ីមលូលរ័ ដៃល ដកឹ នា ំ
គណៈកម្មការ អភរិកៃស ផៃសិត  បាន 
និយយ ថា ៖ « នៃះ ជា ករណី 
ផៃសិត  តៃូវបាន ចុះ បញ្ជី  ១បៃ-
ភៃទ ដៃលកំពុង រង  នូវការ គំរាម - 
កំហៃង  ដយ សារ ការ បៃមូល 
ផល ចៃើន ពៃក »។ 

ដយ សា្គាល ់ជា ផៃសតិ ដង្កវូ មៃ- 
អបំៅ ឬ យ៉ាឆហ្កមូបា តៃវូ បាន 
បៃទះ ឃើញ នៅ ភ្នំ ខ្ពស់ ជាង នីវ៉ូ 
ទឹក សមុទៃ ៣៥០០ម៉ៃតៃ 
ហើយ វា កកើត ឡើង នៅពៃល 
ផៃសិត បៃមូល ផ្ដុំ គ្នា ក្នុង ខ្លួន ដង្កូវ  

រួច  វា ក៏ បាន សមា្លាប់ ដង្កូវ បន្ដិច 
ម្ដង ៗ  ។ 

ដើមៃបី ដាំ ផៃសិត ដង្កូវ វា តៃូវមាន 
អាកាស ធត ុតៃជាក់ នៅកៃម 
សីតុណ្ហា ភាព កក តៃ ជា ទី ដៃល 
ដី មិន កក អចិិ  ៃ្រន្ដយ៍ឡើយ ។ 
ការ  បៃមូល ផល ផៃសិត សណា្ឋាន 
សាជី មូល នៃះ ពិត ជា មាន តម្លៃ 
ខ្ពស់  ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ ចិន 
និង  នៃបា៉ាល់ តៃងតៃ សមា្លាប់ គ្នា 
ពៃះ កំណប់ធម្មជាតិ នៃះ ។ 

ជារៀង រាល់ និទាឃរដូវ នៅ 
បៃទៃស នៃបា៉ាល់ ផ្ទះ សំបៃង 
និង សាលា រៀន អស់ មនុសៃស 
រលីង ខណៈ អ្នក ភូមិ រាប់ ពាន់ 
នាក់ នាំ គ្នា ផៃសង ពៃង ឡើង ភ្នំ 
ស្វៃង  រក ផៃសតិ ដង្កវូ ។ ប៉នុ្ដៃ ឆ្នា ំនៃះ 
រដា្ឋាភបិាល នៃបា៉ាល ់បាន ហម- 
ឃាត់ ការ ឡើង ភ្នំ បៃចាំ ឆ្នាំ ដើមៃបី 

បៃមូល ផល ផៃសិត អំឡុង ពៃល 
បិទ  បៃទៃស ពៃះតៃ កូរ៉ូណា ។ 

មិនមាន ការ សៃវ ជៃវ ជាក់- 
លាក់ តៃូវបាន ចុះ ផៃសាយ ដៃល 
បញ្ជាក់ថា វា ផ្ដល់ គុណ សមៃបត្ដិ 
ដ៏ សមៃបើម នៃះ ឡើយ តៃ ពៃទៃយ 
បុរាណ ចិន ជឿ ថា វា ជំនួយ ផ្លូវ- 
ភៃទ  រហតូ ដល ់ពកួគៃបានដាក ់
ឈ្មាះ ឲៃយវាថា « ឱសថ កមៃើក 
រាតៃី  ហៃមពាន្ដ »។ 

សោ្ងារ ក្នុង ទឹក ដើមៃបី ឆុង តៃ ឬ 
បន្ថៃម ក្នងុ ស៊បុ  នងិ ខ វា តៃវូបាន  
ជឿ ថា  អាច ពៃយាបាល ជំងឺ ចៃើន 
មុខ ចាប់ ពី ការងងឹត មុខរហូត 
ដល ់មហរកី កៃលៀន នងិ សតួ  
ផង ដៃរ ។ កៃុម អ្នក សៃវ ជៃវ 
អះអាងថា ផៃសិត ដង្កូវ មាន តម្លៃ 
មិន ចាញ់ មាស ឡើយ នៅ កៃុង 
ប៉ៃកាំង ៕ AFP/HR

 -

 ពលរដ្ឋ   នៃប៉ាល់   រមៃង ឡើង ភ្ន ំនៅ និទាឃរដូវ ដើមៃបី រក ផៃសិត ដង្កវូ ។ AFP

 ផៃសិត ដង្កវូ មន តម្លៃ ស្មើមស នៅទីផៃសារ កៃងុ ប៉ៃកំាង ។ រូបថត AFP



   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ ប្រធានសហព័ន្ធកីឡា
គុនល្របុក្កតោកម្ពជុាលោកច័ន្ទ
សារុននិងលោកវ៉ាត់ចំរើនបាន
ដាក់ច្រញនូវអនុសាសន៍មួយ
ចំនួនដើម្របីឲ្រយគ្រប់សមាជិកក្លបិ
និងសាលាគុនទំាង៣៥នៅទូទំាង
ប្រទ្រសកម្ពជុាបន្តអនុវត្តដើម្របី
ឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យនៅក្នុង
ការប្រកួតសីុហ្គ្រមឆ្នាំ២០២៣
ដ្រលកម្ពជុាត្រវូធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ
ហើយតាមសកម្មភាពនិងសកា្តា-
នុពលរបស់កីឡាគុនល្របុក្កតោគឺ
អាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នងុការ-
ដណ្តើមជយលាភីល្អជូនជាតិ។
លោកច័ន្ទសារុនបានបញ្ជាក់

ក្នងុកិច្ចប្រជំុបូកសរុបការងារនិង
លើកទិសដៅបន្តរបស់សហព័ន្ធ
កីឡាគុនល្របុក្កតោកម្ពជុាកាល-
ពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍សបា្តាហ៍មុនថា៖

«យើងត្រវូពង្រងឹយន្តការច្របាប់
លក្ខន្តកិៈបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នងុនិង
ក្រសម្រលួឲ្រយមានសាមគ្គីភាពគ្នា
ល្អនិងក្រមសីលធម៌ព្រះកីឡា
ត្រវូមានតមា្លាភាពក្នងុនោះគ្របូង្វកឹ
និងអត្តពលិកត្រូវគោរពតាម
ឋានានុក្រមនិងចូលរួមហ្វកឹហាត់
ឲ្រយបានច្រើនក្នុងការស្វ្រងរក
អត្តពលិកឆ្នើមមានសមត្ថភាព
ដើម្របីទទួលបានលទ្ធផលល្អ»។
ចំណ្រកលោកវ៉ាត់ចំរើនជា

អគ្គល្រខាធិការគណៈកមា្មាធិការ- 
ជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាសីុ-
អាគ្ន្រយ៍លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣
(CAMSOC)និងជាអនុប្រធាន
សហព័ន្ធកីឡាគុនល្របុក្កតោកម្ពជុា
បានថ្ល្រងថាតាមការប្រងឹប្រង
រួមគ្នាកន្លងមកន្រះវៀតណាម
ឡាវហ្វលីីពីនមា៉ាឡ្រសីុនិងមី-
យ៉ាន់មា៉ាជាដើមបានយល់ស្រប
ចូលរួមជួយរៀបចំកីឡាគុន-

ល្របុក្កតោសម្រប់ដំណើរការប្រកួត
សីុហ្គ្រមលើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣
នៅកម្ពុជាបុ៉ន្ត្របច្ចុប្របន្នយើង
កំពុងមានភាពលំបាកស្មគុសា្មាញ
ខ្លះដ្រលត្រវូរួមគ្នាពុះពារដោះ-
ស្រយនិងរួមអនុវត្តធ្វើទំាងអស់
គ្នាទើបអាចសម្រចទៅបាន។
អគ្គល្រខាធិការNOCCលោក

វ៉ាត់ចំរើនបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង
ត្រវូត្រៀមគ្រូបង្វកឹទៅបង្រៀនគ្រ
អំពីច្របាប់និងបទបញ្ជាន្រការ-
ប្រកួតដើម្របីឲ្រយគ្រច្រះរបៀបបច្ច្រក-
ទ្រសក្នងុការប្រកួតប្រជ្រងជា-
មួយយើងហើយការឈ្នះឬចាញ់
ត្រវូត្រឲ្រយមានតមា្លាភាព។ហ្រតុន្រះ
ចាប់ពីឥឡូវន្រះទៅយើងត្រវូត្រៀម
រៀបចំបទបញ្ជាន្រការប្រកួតជា
កម្រតិអន្តរជាតិហើយតាមលោក
អុ៊កសិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកកីឡា
បានឲ្រយដឹងថានៅឆ្នាំក្រយនឹង
ស្នើសំុថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រសួងអប់រំ

យុវជននិងកីឡាដើម្របីរៀបចំ
ការប្រកួតកម្រិតអាសីុអាគ្ន្រយ៍
ដើម្របីឲ្រយបណា្ដាប្រទ្រសមួយចំនួន
មកជួបជំុគ្នានៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា
ផ្ទាល់ត្រម្តង»។
ចំណ្រកលោកអូ៊តារាអគ្គ-

ល្រខាធិការសហព័ន្ធកីឡា-
ល្របុក្កតោកម្ពុជាបានឲ្រយដឹងថា
គិតមកដល់បច្ចបុ្របន្នកីឡាល្របុក្កតោ
មានសាលាគុនចំនួន៣៥នៅ
ទូទំាង១២ខ្រត្តនិងរាជធានីក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពជុា។ជាមួយគ្នាន្រះ
យើងបានធ្វើការជាមួយក្រសួង-
ការពារជាតិក្នងុការបង្វកឹក្របាច់គុន
ល្របុក្កតោទៅដល់កងទ័ពគឺមាន
កងពលល្រខ៥១ន្រភូមិភាគ៥
ដ្រលបង្វកឹនិងបណ្តះុបណា្ដាល
បានល្អប្រសើរ។
លោកបានបន្តថានៅលើឆក-

អន្តរជាតិយើងមានកីឡាគុន
ល្របុក្កតោចំនួន២០ប្រទ្រសហើយ

ក្នងុនោះនៅសល់ប្រទ្រសចំនួន
៤មិនទាន់ច្រញអាជា្ញាប័ណ្ណ។ប្រ- 
ទ្រសចំនួន២០នោះមានបារំាង
អៀរឡង់អុីរ៉ង់មា៉ារុ៉កអីុរា៉ាក់គុយ-
វ៉្រតអូម៉ង់តួកគីអាហ្វហា្គានីសា្ថាន
អាល់ហ្រស្ររ៊ើ ទុយន្រសីុសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកអូស្តា្រលីហ្វលីីពីនឥណា្ឌា

ស្រីលងា្កាមា៉ាឡ្រសីុវៀតណាម
ឡាវនិងប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា។
លោកបន្ថ្រមថាតាមផ្រនការគឺ
ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១ទៅយើងអាច
នឹងបញ្ជនូគ្រូបង្វកឹច្រញទៅក្រ
ប្រទ្រសដើម្របីជួយប្រទ្រសដ្រល
ជាសមាជិក៕

ថ្ង្រពុធទី១៥ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

លោក វ៉ាត់ ចំរើន (ស្តា)ំ លោក អុ៊ក សិទ្ធជិាតិ លោក ច័ន្ទ សរុន និង 
ថ្នាក់ដឹកនំាសហព័ន្ធ កីឡាលេបុក្កតោផេសេងទៀត នៅក្នងុកិច្ច បេជំុ។ សហការើ

ល្បុក្កតោ ដាក់ច្ញផ្នការ តូ្វអនុវត្ត ដើម្បីឆ្ពោះទៅសីុហ្គម្២០២៣

បិសាចក្ហម របូតបាត់ឱកាស 
ឡើងទៅឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ 
ដោយសារគ្ប់បាល់ចុងម៉ោង

មេនឆេស្ទ័រ :ក្រុមបិសាចក្រហម
ManchesterUnitedបានបាត់
ឱកាសឡើងទៅចំណាត់ថា្នាក់ទី៣
ក្នុងតារាងពិន្ទុក្របខ័ណ្ឌPremier
Leagueកាលពីថ្ង្រចន្ទដោយសារ
គ្រប់បាល់របស់ខ្រស្រប្រយទុ្ធMichael
Obafemiនៅនាទីទី៩០+៦ជួយឲ្រយ
ក្រមុSouthamptonតាមស្មើ២-២
អំឡុងការប្រកួតនៅឯកីឡដា្ឋានOld
Traffordដ្រលជាការប្រកួតប្រជ្រង
ដណ្តើមកៅអីទៅChampions
Leagueរដូវកាលក្រយ។
ក្រុមរបស់លោកOleGunnar

Solskjaerមិនអាចក្រងចំណ្រញ
ពីការបរាជ័យរបស់ក្រុមChelsea
និងLeicesterកាលពីចុងសបា្ដាហ៍
ធ្វើឲ្រយនៅល្រខ៥ដដ្រល។ក្រមុMan
Unitedកា្លាយជាក្រុមដំបូងគ្រក្នុង
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្របខ័ណ្ឌPre-
mierLeagueដ្រលឈ្នះការប្រកួត
៤ដងជាប់ៗ គ្នាជាមួយនឹងគ្រប់-
បាល់បាន៣គ្រប់ត្រព្រលន្រះមិន
មានរឿងប្របហ្នងឹទៀតឡើយបើទោះ
ជាពួកគ្របានតបតវិញចំពោះគ្រប់
បើកឆករបស់StuartArmstrong
នៅនាទីទី១២ក៏ដោយ។
២គ្រប់ក្នងុរយៈព្រលត្រប៉នុា្មាននាទី

ពោលគឺចនោ្លាះពីនាទីទី២០និង២៣
របស់ខ្រស្រប្រយុទ្ធ២រូបគឺMarcus
RashfordនិងAnthonyMartial
បានធ្វើការប្រកតួប្រសើរឡើងត្រក្រមុ
ManUnitedត្រូវបានតាមទាន់
ដោយបាល់ទាត់ច្រញពីជ្រុងក្នុង

ម៉ាងបន្ថ្រមបង្គ្រប់ព្រលកីឡាករ
បម្រុងObafemiមានឱកាសផ្ដ្រក
ខ្លនួទាត់បាល់បញ្ចលូទីក្រយទទលួ
បាល់ដ្រលត្រតដោយកីឡាករJan
Bednarek។
អ្នកចាត់ការក្រុមManUnited

លោកSolskjaerបាននិយយ
ក្រយការប្រកតួបញ្ចប់ទៅថា៖«វជា
ព្រលវ្រលាដ៏អាក្រក់បំផុតដ្រលរបូត
គ្រប់បាល់ត្រវត្រងកើតឡើងក្នុង
បាល់ទាត់។អ្នកត្រូវត្ររឹងមាំហើយ
ទទួលយកវ។យើងបានឈ្នះជា-
ច្រើនប្រកួតមកហើយតាមរបៀប
ល្រងរបស់យើងត្រគ្រប់គូភាគីទាំង-
អស់បានសា្គាល់ពីក្រុមន្រះ»។
ការឈ្នះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ក្រុម

ManchesterCityទល់នងឹUEFA
នៅតុលាការអាជា្ញាកណា្ដាលកីឡា
(CAS)កាលពីថ្ង្រចន្ទបានដាក់
សមា្ពោធកាន់ត្រខា្លាំងលើក្រុមMan
Unitedឲ្រយបន្តប្រឹងបងា្ហាញនូវទម្រង់
ល្រងដ៏គួរឲ្រយចាប់អារម្មណ៍ដើម្របី
ដណ្តើមកន្ល្រង១ក្នងុក្រមុកពំលូទាងំ
៤(Top4)សម្រប់បានល្រងវគ្គ
ជម្រុះនៅChampionsLeague។
លោកSolskjaerនឹងនៅត្រជឿ-

ជាក់ថាក្រុមរបស់ខ្លួនអាចសម្រច
គោលដៅនោះបានត្រការជ្រុះបាត់២
ពនិ្ទុន្រះបានដាស់តឿនពកួគ្រថាក្រមុ
ManUnitedនៅឆ្ងាយណាស់ក្នុង
ការទៅប្រជ្រងពានជាមួយក្រុមLiv-
erpoolនិងManchesterCityរដូវ- 
កាលក្រយ៕AFP/VN

ម្ឃខៀវឈ្នះបណ្ដងឹឧទ្ធរណ៍ម្ន
ត្នៅបង់$១១លានឲ្យទៅUEFA

កេុង ឡុងដ៍ :ទីបំផុតបម្រមរយៈ-
ព្រល២ឆ្នាំដ្រលមនិឲ្រយក្រមុម្រឃខៀវ
ManchesterCityចូលរួមប្រកួត
ប្រជ្រងនៅតំបន់អឺរ៉ុបត្រូវតុលាការ
អាជា្ញាកណា្ដាលកីឡា(CAS)លុប
ចោលហើយកាលពីថ្ង្រចន្ទដ្រលការ- 
សម្រចន្រះនឹងអនុញ្ញាតឲ្រយក្លិបអ្នក-
មាននៅអង់គ្ល្រសមួយន្រះមានសិទ្ធិ
ល្រងនៅក្របខ័ណ្ឌChampions
Leagueរដូវកាលក្រយ។
CASសម្រចថាក្រុមManCity

មនិបានល្មើសច្របាប់យតុ្តធិម៌ហរិញ្ញវត្ថុ
(FFP)ដោយការក្ល្រងបន្លំចំណូល
ទៅជាការឧបត្ថម្ភនោះឡើយហើយ
តុលាការកំពូលកីឡាក៏បានបន្ថយ
ការពនិយ័ទកឹប្រក់ពីចនំនួ៣០លាន
អឺរ៉ូ(៣៤លានដុលា្លារ)មកត្រឹម១០
លានអឺរ៉ូ(១១លានដុលា្លារ)ពីបទ
មិនបានសហការជាមួយសហព័ន្ធ
បាល់ទាត់អឺរ៉ុប(UEFA)។
ក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍របស់ខ្លួន

CASបានឲ្រយដឹងថា៖«ភាគច្រើនន្រ
ការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្របាប់
ដ្រលរាយការណ៍ដោយការិយល័យ
អ្នកច្របាប់ន្រសា្ថាបន័គ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុ
របស់ក្លិប(CFCB)នោះមិនអាច
ទទួលយកបាននិងយឺតព្រល»។
កាលពីខ្រកុម្ភៈUEFAដ្រលជា

សា្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបបាន
សម្រចថាក្រុមម្រឃខៀវបានធ្វើការ
រលំោភច្របាប់FFPយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយ
មិនបានរួមសហការព្រលខ្លួនធ្វើការ
សុើបអង្ក្រត។យ៉ាងណាការខកខាន
មិនបានចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងនៅ

ChampionsLeagueនឹងធ្វើក្រុម
ManCityដ្រលបដិស្រធរាល់ការ-
ចោទប្រកាន់ខាតបង់ប្រក់រហតូដល់
ទៅ១០០លានផោន($១២៦,០២
លាន)ដ្រលជាចំណលូពបី្រក់រងា្វាន់
នងិការផ្រសាយផ្ទាល់ព្រមទាងំចណំលូ
ពីការប្រកួត១លើកៗ និងប្រភព
ផ្រស្រងទៀត។
ច្របាប់របស់FFPត្រូវបានបង្កើត

ឡើងដើម្របីបញ្រឈប់ក្លបិទាងំអស់មនិឲ្រយ
ធ្វើការបង្កើនការខាតបង់យ៉ាងច្រើន
សន្ធឹកសនា្ធាប់តាមរយៈការចំណាយ
ប្រក់ចំពោះកីឡាករ។ពួកគ្រក៏ត្រូវ
ធានាផងដ្ររថាកចិ្ចសន្រយាឧបត្ថម្ភត្រវូ
ធ្វើតាមតម្ល្រទីផ្រសារពិតប្រកដរបស់
ខ្លនួនងិជាកចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្ម
ត្រមឹត្រវូហើយមនិបានទកុផ្លវូឲ្រយមា្ចាស់
ក្លិបរកលុយដាក់ចូលក្លិបខ្លួនដោយ
រំលងច្របាប់ឡើយ។

ទោះជាCASមិនទាន់ច្រញការ-
សម្រចផ្លូវការទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធនឹង
ស្រចក្ដលីម្អតិពីករណីនងិការសម្រច
ន្រះដោយរង់ចាំនៅប៉នុា្មានថ្ង្រខាងមខុ
ទៀតក៏ដោយក៏ក្លិបManCityបាន
សា្វាគមនក៍ារសម្រចន្រះដោយច្រញ
ស្រចក្ដីប្រកាសថា៖«បើទោះក្រុម
ManCityនិងក្រុមប្រឹក្រសាច្របាប់មិន
ទាន់បានពិនិត្រយមើលស្រចក្តីសម្រច
ទាំងស្រុង ដោយតុលាការអាជា្ញា-
កណា្ដាលកីឡា(CAS)ក៏ដោយក៏
ក្លិបសា្វាគមន៍លទ្ធផលន្រស្រចក្តី
សម្រចថ្ង្រន្រះថាជាការគំទ្រចំពោះ
ការតវ៉ារបស់ក្លិប»។
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍បន្តថា៖«ក្លិប

សូមអរគុណចំពោះសមាជិកក្រុម-
ប្រឹក្រសាគ្រប់រូបចំពោះការយកចិត្តទុក-
ដាក់និងដំណើរការដ៏ត្រឹមត្រូវដ្រល
បានធ្វើឡើង»៕AFP/VN

កីឡាករបស់ កេមុ Man City នំាគ្នាអបអរ កេយរក គេប់បាល់បាន នាពេលកន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញ : ថ្មីៗ នេះតារាចមេៀងសេីកាន់តេមាន
សម្ផសេសសេស់ផរូផង់រាងតចូចេឡងឹកញ្ញាឈនី
រតនៈដេលធ្លាប់បេជេងពាននៅវគ្គផ្តាច់ពេ័តេ
ជាមួយបេក្ខជនមា្ចាស់ពានលោកថេលថេក្នុង
កម្មវិធីបេឡងចមេៀងTheVoiceCambo-
diaរដវូកាលទី២នៅឆ្នាំ២០១៦កពំងុតេសេវា
រកពានថ្មីពីការបេឡងចមេៀងឈ្មោះ I ama
singerCambodia  រដូវកាលទី២នាឆ្នាំ
២០២០នៅទូរទសេសន៍ហងេសមាសដេលបាន
ចាប់ផ្តើមនៅជុំទី១នេសបា្តាហ៍ទី២។
ប៉នុា្មោនឆ្នាំកេយនេះឈនីរតនៈកាន់តេមាន

ទីផេសារក្នុងវិស័យសិលេបៈជាងមុនពិសេសនាង
កាន់តេមានភាពមមាញកឹទៅនងឹការចេៀងនៅ
តាមប៉សុ្តិ៍ទរូទសេសន៍នងិកម្មវធិីបេគំតនេ្តីនៅខេត្ត
មនិសវូលសឡ់ើយជាមយួតារាចមេៀងរៀមចេបង
និងសេបាលៗគ្នារួមទេនំហងេសមាស។
នេះបើតាមសារពីគេហទំព័រផ្លូវការនេកម្មវិធី

បានបង្ហើថា៖«IAmaSingerCambodia
រដវូកាលទ២ីជុទំ១ីសបា្ដាហទ៍ី២មកដលហ់ើយ!
តើតារាចមេៀងរូបណាដេលនឹងតេូវចាក-
ចេញពកីារបេកតួ?កុភំ្លេចផ្ញើសារគទំេតារាក្នងុ
ដួងចិត្តអ្នកដើមេបីបន្តដំណើរទៅសបា្ដាហ៍បនា្ទាប់
ទៀត!»ខណៈតារាចមេៀងបេុសសេី
ជាចេើនបានចូលរួមកម្មវិធីនេះដេរ
ដចូជាកញ្ញាវីឌណីេតកញ្ញាបា៉ាច
គមីមយួកញ្ញាឈនីរតនៈកញ្ញា
តាក់មា៉ាលោក វងេសតារារតនា
លោកឃុន វុតា្ថា និងលោក
BMOជាដើម។
កញ្ញាឈនីរតនៈកប៏ានបង្ហើរ

សារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់
ខ្លួនសមេបការបេកួត
បេជេងដើមេបីយកពាន
ក្នុងកម្មវិធី I ama
singerCambodia
រដវូកាលទី២នេះថា៖
«សួស្ដីពុកម៉េ បង-
ប្អូនទាំងអស់គ្នា!
នាងខ្ញុំពិតជារំភើប
ខ្លាំងណាស់ដេល
មកបញ្ចេញសមត្ថភាព
នៅក្នុងកម្មវិធីIama
singerCambo-
dia រដូវកាលទី២
នេះ បើពុកម៉េ
បងប្អូនពេញ
ចតិ្តនងឹការ-
បញ្ចេញ
នូវសមត្ថ-
ភាពរបស់
នាងខ្ញុំ និង

លោកគេូគង់សុភក្តីសូមជួយផ្ញើសារមកនាង
ខ្ញុំដេលមានលេខសមា្គាលល់េខ2។នេះជាការ
បង្ហាញសមត្ថភាពសបា្ដាហ៍ទី២ របស់នាងខ្ញុំ
ឈីនរតនៈ!»។
គួរបញ្ជាក់ដេរថាកម្មវិធី I ama singer

Cambodia ឆ្នាំ២០២០នេះគឺជាការបេកួត
បេជេងដើមេបីរកមា្ចាស់ជយលាភីឬមា្ចាស់ពាននៅ

រដូវកាលទី២ខណៈការបេកួតនៅរដូវ-
កាលទី១នោះតេូវបានតារា-
ចមេៀងបេុសរូបសង្ហាសំឡេង
ធ្ងន់ផ្អេមសេទន់ និងមានទេព-
កោសលេយអាចនិពន្ធទំនុកចេៀង
និងទំនុកភ្លេងដោយខ្លួនឯងគឺ
លោកដួងវិរសិដ្ឋ។
ដោយឡេកកញ្ញាឈីន
រតនៈគឺជាបេក្ខនារីទី២ធ្លាប់

ចូលរួមបេកួតកម្មវិធីThe
VoiceCambodia
រដូវកាលទី២នៅ
វគ្គផ្តាច់ពេ័តេហើយ
កញ្ញាចំរីនសុភ័ក្តេគឺ
ជាបេក្ខនារីទី១ធ្លាប់
ចូលរួមបេកួតកម្មវិធី
TheVoiceCambodia
រដូវកាលទី១ដលវគ្គ
ផ្តាចពេ័តេហើយបាន
សេវាការបេកួតថ្មីរហូត
លើកពានពីកម្មវិធី-
បេកួតចមេៀង The
MaskSinger
Cambodia រដូវ
កាលទី១កាលពី
ខេមីនា កន្លងមក
ជាមួយបេក់រង្វាន់
រហូតដល់១០០

លានរៀលនោះ៕

កាន់តែលែបីឈ្មោះឈីនរតនៈ
សែវារកពានថ្មីលើវិថីសិលែបៈ 
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ឈីន  រតនៈ អំពាវនាវ ការ គាំទេ  ។ រូបថតសហការី

ខេសេ បេយុទ្ធ ហីុម ហេសៈរី របស់ ខេត្តកេប បនសុ៊តបល់កាត់ពីមុខ កីឡាករកេមុខេត្តកំពង់ឆ្នាងំ ក្នងុវគ្គ ជមេះុ៨កេមុ។

ខែត្តកែបរំពឹងឈ្នះតែបូងឃ្មុំតែ
សៀមរាប ថា ពិបាកទប់ពែវែង
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ កេមុខេត្តកេបបាន
បង្ហាញជំនឿចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ថា
ពួកគេអាចនឹងមានលទ្ធភាព
ដណ្តើមបានជ័យជម្នះលើកេុម
ខេត្តតេបូងឃ្មុំសមេប់ការជួបគ្នា
ក្នងុវគ្គពាក់កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េនេ
ពានរង្វាន់សម្តេចហុ៊នសេនលើក
ទី១៤(ថា្នាក់ខេត្ត)ឆ្នាំ២០២០
នៅរសៀលម៉ាង៣ថ្ងេពុធនេះ
បុ៉ន្តេកេមុខេត្តសៀមរាបបានមើល
ឃើញថាពួកគេអាចនឹងពិបាក
ទប់ទល់កេមុខេត្តពេវេង។
បើទោះបីជាការបេកួតជើងទី

១នេះតេូវធ្វើនៅកីឡដ្ឋានវិទេយា
ល័យបុ៊នរា៉ានីហុ៊នសេនមេមត់ដេល
ជាទឹកដីរបស់កេមុខេត្តតេបូងឃ្មុំបុ៉ន្តេ
គេូបង្វកឹកេមុខេត្តកេបលោកស
សុរា៉ាហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍
ខ្លាងំទៅលើទម្ងន់លេងរបស់កេមុ
ខេត្តតេបូងឃ្មុំនោះទេបើទោះបីជា
តេបូងឃ្មុំជាកេមុមា្ចាស់ជើងឯកថា្នាក់
ខេត្តឆ្នាំ២០១៩ហើយទើបបាន
ទមា្លាក់កេមុខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅវគ្គ
ជមេះុ៨កេមុដោយការឈ្នះ២-០
នៅកេទឹកដីនិងស្មើគ្នា១-១
នៅក្នងុទឹកដីក៏ដោយ។
លោកសសុរា៉ាដេលទើបបាន

ដឹកនំាកេមុខេត្តកេបទមា្លាក់កេមុ
ខេត្តកំពង់ឆ្នាងំនៅវគ្គជមេះុ៨កេមុ
ចុងកេយជាមួយការយកឈ្នះ
ទំាង២ជើង៤-៣និង២-១នោះ
បានបេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេ

អង្គារថា៖«ការបេកួតនេះខ្ញុំមិន-
សូវជាបារម្ភបុ៉នា្មោនទេបុ៉ន្តេយើង
អាចមានសមា្ពាធខ្លះដេរពេះធ្វើ
នៅលើទឹកដីរបស់គេ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយគេូបង្គាល

រូបនេះបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំអត់សូវបារម្ភ
ទៅលើទមេង់លេងរបស់កេុម
ខេត្តតេបូងឃ្មុំបុ៉នា្មោនទេពេះខ្ញុំបាន
មើលនិងសិកេសាទៅលើការលេង
របស់កេមុមួយនេះរួចហើយហើយ
បន្ថេមលើនេះកីឡាករជមេើស
ដំបូងរបស់ខេត្តតេបូងឃ្មុំ២នាក់ក៏
ជាប់ពិន័យកាតកេហមមិនបាន
ចូលលេងក្នងុជំនួបនេះផងដេរ។
ជាមួយគ្នានេះយើងតេៀមបាន
ល្អទៅលើការបេយុទ្ធហេតុនេះ
យើងមានសងេឃឹមទទួលបានជោគ-
ជ័យដល់៨០ភាគរយ»។
ផ្ទយុពីនេះអ្នកចាត់ការទូទៅ

កេមុខេត្តសៀមរាបលោកជួន
សុខវា៉ាន់ឌីមិនបានគិតថាការ-
សា្វាគមន៍កេមុខេត្តពេវេងនៅលើ
ទឹកដីខ្លនួនឹងជួយឲេយកេមុលោក
មានបេៀបនោះទេពេះលោក
បានដឹងរួចទៅហើយថាកេមុដេល
លេងតំណាងឲេយខេត្តពេវេងគឺជា
កេមុយុវជនរបស់ក្លបិវិសាខ។
លោកសុខវា៉ាន់ឌីបានបេប់ពី

ថ្ងេអង្គារថា៖«ជាធម្មតាការបេកួត
យើងតេវូតេមានសងេឃឹមបុ៉ន្តេយើង
តេវូទទួលសា្គាល់ថាសមត្ថភាព
របស់យើងនៅកេមគេពេះ
កេមុយុវជនវិសាខដេលលេង
តំណាងឲេយខេត្តពេវេងគេមានការ

បេមូលផ្តុហំ្វកឹហាត់តេមឹតេវូនិង
មានបេក់ខេសីុខុសពីកីឡាករ
របស់យើងសុទ្ធតេមកលេងដោយ
ការស្មគ័េចិត្ត អី៊ចឹងទមេង់លេង
របស់គេអាចល្អជាងយើង»។
អ្នកចាត់ការទូទៅរូបនេះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«កេមុយុវជនវិសាខ
នេះក៏ធ្លាប់បានឈ្នះកេមុយើង
នៅក្នងុការបេកួតពានរង្វាន់វិទេយា-
ល័យជេើសរីសជើងឯកថា្នាក់ជាតិ
ឆ្នាំ២០១៩នៅវគ្គ៨កេមុផងដេរ
ដោយកាលនោះពួកគេលេង
តំណាងឲេយកេមុវិទេយាល័យឥន្ទេទេវី
ហើយកេុមយើងលេងតំណាង
ឲេយវិទេយាល័យ១០មករា។តេទោះ
បីជាយ៉ាងណាយើងនឹងលើកទឹក
ចិត្តកូនកេមុយើងឲេយបេងឹបេង
លេងឲេយអស់ពីសមត្ថភាពសមេប់
ការជួបគ្នាលើកនេះ»។
ចំណេកលោកវីលីកាគេូបង្វកឹ

កេមុយុវជនវិសាខហើយជាកេមុ
លេងតំណាងឲេយខេត្តពេវេងនោះ
មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសួរ
នំារបស់ភ្នំពេញបុ៉ស្តិ៍ទេដោយ
លោកបេប់ថាកំពុងជាប់រវល់។
យ៉ាងណាក៏ដោយក្នងុវគ្គជមេះុ៨
កេមុកន្លងមកនេះកេមុខេត្តពេវេង
បានឈ្នះកេមុខេត្តកោះកុង៥-១
និង៣-០ចំណេកខេត្តសៀមរាប
បានទមា្លាក់ខេត្តកណា្តាលដោយ
ការទាត់បាល់ប៉េណាល់ទីកាត់-
សេចក្តី៣-១ពេះការបេកួតទំាង
២ជើងរបស់កេមុទំាង២នេះមាន
គេប់បាល់ស្មើគ្នា៤-៤៕

តារាចមេៀង  ឈីន រតនៈ។
រូបថតហ្វេសប៊ុក


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

