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ក្រុមហង្សក្រហមLiverpoolបាន
បំបាក់ក្រុមតោខៀវChelsea៥-៣
មុនពិធីឆ្លងជើងឯកក្របខ័ណ្ឌPre-
mierLeague...ទំព័រ១៥

កីឡា

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុស
នៅទូទំាងពិភព-
លោកកើនឡើង
ជាង១៥លាននាក់

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើត
អន្តរក្រសួងចុះបញ្ជី
ដីនិងស្រវជ្រវការ
ទន្ទ្រនយកដីរដ្ឋ

កៃុង រីយោដឺ ហៃសៃនៃ រ៉ូៈ ចំនួន-
អ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានៅទូទាំង
ពិភពលោក បានកើនជាង
១៥លាននាក់ កាលពីថ្ងៃពុធ
ដោយអាមៃរិកឡាទីន និង
កោះការីប៊ីនជាតំបន់មួយនៃ
តំបន់ដៃលរងផលប៉ះពាល់
ខ្លាំងបំផុតដោយមានចំនួន
អ្នកឆ្លងជាង៤លាននាក់។
នៅអាមៃរិកជាទីដៃលមាន

១ភាគ៤នៃអ្នកឆ្លង នៅក្នុង
ពិភពលោកលោកបៃធានា-
ធិបតីដូណាល់តៃំបានពៃមាន-
ថាជំងឺរាតតៃបាតនៃះទំនងជា
កាន់តៃអាកៃក់ខ្លាំងឡើងៗ
មុននឹងល្អបៃសើរឡើងវិញ។
ទិន្នន័យរបស់អាមៃរិកបាន

បង្ហាញថាកាន់តៃអាកៃក់ឡើង
ដោយមានអ្នកស្លាប់ ជាង-
១៤៣០០០នាក់និងអ្នកស្លាប់
បៃចាំថ្ងៃជាង១ពាន់នាក់។
លោក ដូណាល់តៃំ គឺជា

អ្នករិះគន់វធិានការបទិបៃទៃស
នងិបង្ហាញហៃតផុលគាទំៃដល់
ការបើកសៃដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់កំពុង
កើនឡើង។...ត ទៅទំព័រ  ១២ 

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា  និង វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំ ពៃញៈកៃសួងរៀបចំដៃនដី
នគរូបនីយកម្មនងិសំណង់បាន
សហការជាមយួកៃសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាបៃមាញ់នងិនៃសទកៃសងួ
បរិស្ថាន អាជា្ញាធរជាតិដោះ-
សៃយទំនាស់ដីធ្លីនិងអាជា្ញាធរ
ខៃត្តមណ្ឌលគិរីក្នងុគោលបំណង
ពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋការដោះ-
សៃយវិវាទដីធ្លីនិងរៀបចំផៃន-
ការបៃើបៃស់ដីនៅខៃត្តមណ្ឌល-
គរិីខណៈដៃលខៃត្តនៃះតៃវូបាន
រងការចោទបៃកាន់ថា មាន
បុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួន
កំពុងទន្ទៃនយកដី។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

កៃសួងរៀបចំដៃនដីបានឲៃយដឹង
កាលពីថ្ងៃពុធថា កៃសួងបាន
បង្កើតគណៈកម្មការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ
ដីឯកជនរបស់បៃជាពលរដ្ឋ ដី
សហគមន៍ជនជាតិភាគតចិនងិ
ដោះសៃយវិវាទដោយមានអនុ-
គណៈកម្មការ៤នងិកៃមុការងរ
ចុះបញ្ជីដីមាន១២កៃុម។
យោងតាមរបាយការណ៍

ដដៃលនៃះបាន...តទៅទំ ព័រ ៦

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីករណីផ្ទះុជំងឺគ្រនុឈីកនៅក្រងុប៉ោយប៉្រត
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយ មន ជ័យ ៈកៃសួង
សុខភិបាលបានបៃកាសពីករណី
ផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឈីក(Chik-
unngunya)នៅក្នងុភមូិមយួ-
ចនំនួនៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ៃតនិង

បានពៃមានពីការឆ្លងរីករាលដាល
នៃជំងឺនៃះ។ដើមៃបីទប់ស្កាត់ការ-
រីករាលដាលជំងឺនៃះមន្តៃីសុខ-
ភិបាលនៅតាមបណា្តាខៃត្តផៃសៃង-
ទៀតបានបើកយុទ្ធនាការបាញ់-
ថា្នាំសមា្លាប់មូសនិងដាក់ថា្នាំអាបៃត
តាមពាងទឹកបៃជាពលរដ្ឋ។

សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរបស់
កៃសួងសុខភិបាលចុះថ្ងៃទី២៣
កក្កដាឲៃយដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃ-
ទ១ី៩ខៃកក្កដារហតូដល់ថ្ងៃទី
២២កក្កដាបៃជាពលរដ្ឋនៅ
ភូមិកៃបាលកោះភូមិអូរជៃ ភូមិ
ប៉ោយប៉ៃតភមូិពៃគប់ភមូិអរូនាង

និងអូរឫសៃសីនៃសង្កាត់ប៉ោយ-
ប៉ៃតមានចៃញរោគសញ្ញាគៃនុ-
ក្តៅដោយមានកម្តៅ៣៨អងៃសា-
សៃឡើងកន្តលួកៃហមលើសៃបៃក
និងឈឺសនា្លាក់ដៃជើង។កៃុម-
មន្តៃីជំនាញបានចុះសៃវជៃវ
អង្កៃតក្នងុភូមិទំាង...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករ  

ភ្នពំៃញ ៈលោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊នុ
សៃនបានថ្លៃងអះអាងថាគតិមកទល់
នឹងបច្ចុបៃបន្ននៃះកម្ពុជាបានរកៃសាមាស
ដៃលជាទុនបមៃុងអន្តរជាតិចំនួន
៣៦,៥តោនដៃលនៃះគឺជាការឆ្លើយ-

តបទៅនឹងការរិះគន់ដៃលថាមាស
នៃះតៃូវបានគៃយកមកទុកជាកម្ម-
សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន អំឡុងពៃលនៃការរីក-
រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩នៃះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃន

បានសរសៃរឆ្លើយតបនៅលើទំព័រ
ហ្វៃសប៊ុកផ្លវូការកាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍

ដោយភា្ជាប់ជាមយួនងឹសៃចក្តបីៃកាស
ព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
អពំីចនំនួមាសនៃះដើមៃបីជាការឆ្លើយ-
តបនៅនឹងការរិះគន់នៃះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីបានសរសៃរ

យ៉ោងដូច្នៃះថា៖«មួយរយៈពៃលចុង-
កៃយនៃះមានបងប្អនូយើងមយួចនំនួ

ចង់ដឹងអំពីមាសដៃលជាទុនបមៃុង
របស់ជាតិ។ការចង់ដឹងរបស់បងប្អូន
មយួចនួំនធំមានភាពសុចរិតពពីៃះវា
ជារបស់ជាតិតៃនៅមានជនអាកៃក់
មួយចំនួនតូចបាននិងកំពុងបៃើបៃស់
ការបាត់បង់ដំណឹងអំពីមាសដើមៃបី
វាយបៃហាររាជរដា្ឋាភិបាលថាចង់បន្លំ

យកមាសក្នុងពៃលមានជំងឺឆ្លងកូវីដ-
១៩ពៃះមនិដៃលឮលោកហ៊នុសៃន
និយយពីមាសនៃះទៀតទៃ»។
«ដើមៃបីចៃបាស់ពីមាសសូមមើល

ការពនៃយល់របស់ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពជុានោះបងប្អនូបៃកដជាយល់នងិ
អបអរសទរជាមួយ...តទៅទំព័រ ៨

កម្ពជុារក្រសាទុកមាស៣៦,៥តោនជាទុនបម្រងុអន្តរជាតិ

លក់ម្ហបូឆ្អនិសៃប់ 
ស្តៃីជាអាជីវករមមាញឹកលក់ម្ហូបឲៃយអតិថិជននៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពៃញកាលពីថ្ងៃអង្គារ។ម្ហូបឆ្អិនសៃប់នៃះជាការ-

ពៃញនិយមរបស់កម្មករ-កម្មការិនីសិសៃសនិសៃសិតឬបៃជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដៃលមិនមានពៃលគៃប់គៃន់សមៃប់ចម្អិន។រូបជីវ័ន



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ រូបចម្លាក់បដិម
ចំនួន៧ដែលបានរឹបអូសពី
ឧកែិដ្ឋជនតាមអំណាចសាល-
កែមនែសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នំពែញ តែូវបានបែគល់ជូន
កែសួងវបែបធម៌ និងវិចិតែសិលែបៈ
ដើមែបីយកទៅរកែសាទុកនៅសារ-
មន្ទីរជាតិ។ដោយឡែកសិលា-
ចារកឹដែលរកឃើញនៅបែសាទ
ទន្លែស្ងតួខែត្តសៀមរាបតែវូបាន- 
ចុះលែខK.1459 នៅក្នុងបញ្ជី
សារពើភណ្ឌសិលាចារឹកកម្ពុជា។
លោកបែក់សុវណា្ណារា៉ារដ្ឋលែ-

ខាធកិារកែសួងវបែបធម៌និងវចិតិែ- 
សិលែបៈថ្លែងពីមែសិលមិញថា
កែសួងវបែបធម៌ និងវិចិតែសិលែបៈ
បានទទលួរបូចម្លាក់បដមិចនំនួ
៧ពីមន្តែីសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នំពែញនៅថ្ងែទី២១ខែកក្កដា។
ក្នងុនោះមនរបូចម្លាក់ក្លែងកា្លាយ១ 
[របូចម្លាក់ធ្វើថ្ម]ីដែលរបឹអសូជា-
មួយគ្នានោះ ក៏បានបែគល់ជូន
គណៈបែតិភូដែរ ដើមែបីយកទៅ
រកែសាទកុនៅសារមន្ទរីជាតិសមែប់ 
ធ្វើជាសមែបត្តិខ្មែរទាំងអស់គ្នា។
លោកឲែយដងឹថារបូចម្លាក់ទាងំ

៧នែះ[ចម្លាក់ថ្មី១] រួមមន រូប
បដមិផ្នែកពែហ្មញ្ញសាសនានងិ
ពែះពុទ្ធសាសនាដែលតែវូបាន-
សាងសង់ឡើងនៅសម័យអង្គរ
និងកែយសម័យអង្គរ។ក្នុង-
នោះមនរបូចម្លាក់ខ្លះបានបាក-់
បែកចែញពីរបូរាងដើមប៉នុ្ដែមន្តែី
ជំនាញបានបែមូលផែសំផ្គុំ និងត-
ភ្ជាប់ឡើងវិញ។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«រូបចម្លាក់
ទាំងនែះ តែូវបានធ្វើឡើងអំពី
ថ្មភក់ ហើយតែូវជនល្មើសលួច
យកចែញពីតំបន់បុរាណមួយ-
ចំនួនប៉ុន្ដែសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន
បញ្ជូនទៅតុលាការ កែយពី
តលុាការបានសមែចឃុខំ្លនួជន- 
សងែស័យ ហើយបានរឹបអូសរូប-
ចម្លាក់នែះរកែសាទុកនៅតុលាការ
ហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយ។ប៉ុន្ដែឥឡូវ
នែះគត់បានបែគល់មកឲែយយើង
រកែសាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិដែល
ជាកន្លែងសមរមែយ»។
ដោយឡែកសលិាចារកឹភសា   

សំសែ្កឹត១ផ្ទាំងមនអកែសរ៥៥
បនា្ទាត់កម្ពស់១០០សង់ទីម៉ែតែ
ទទងឹ៤០សងទ់មី៉ែតែនងិកមែស់
២០សង់ទីម៉ែតែតែូវបានមជែឈ-
មណ្ឌលសែវជែវអន្តរជាតិនិង
តម្កល់ឯកសារអង្គរនែអាជា្ញាធរ-
ជាតិអបែសរាស្នើសុំឲែយអ្នកជំនាញ
ផ្នែកសិលាចារឹកខ្មែរ១កែុម

ហៅថា “Corpusdes In-
scriptionsKhme'res
(CIK)”ជួយពិនិតែយចុះបញ្ជី
សារពើភណ្ឌកម្ពុជា។
លោកទិនទីណាអនុបែធាន

មជែឈមណ្ឌលសែវជែវអន្តរជាតិ
នងិតម្កល់ឯកសារអង្គរនែអាជា្ញា-
ធរជាតិអបែសរាឲែយដឹងថាសិលា-
ចារឹកភសាសំសែ្កឹត១ផ្ទាំងនែះ
តែូវបានរកឃើញនៅការដា្ឋាន  
ជួសជុលបែសាទទន្លែស្ងួត
កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។
មជែឈមណ្ឌលសែវជែវអន្តរជាតិ
នងិតម្កល់ឯកសារអង្គរនែអាជា្ញា-
ធរជាតិអបែសរា ជាអ្នករកឃើញ
សិលាចារឹកនែះ។តាមរយៈ
លោកសាស្តែចារែយអំាងជូលាន
ទីបែកឹែសាកែសងួវបែបធម៌និងវចិិតែ- 
សលិែបៈបានស្នើសុំឲែយអ្នកជនំាញ
ផ្នែកសលិាចារកឹខ្មែរ១កែមុដែល
ភគចែើនសមជិកកែុមនែះជា
អ្នកបមែើការនៅសាលាបារាំង

ចុងបូព៌ា ជួយពិនិតែយចុះបញ្ជី
សារពើភណ្ឌកម្ពុជា។
លោកទីណាបានថ្លែងថា៖«បើ

ពិនិតែយលើទមែង់អកែសរសិលា- 
ចារឹកនែះយើងសន្និដា្ឋានបាន
ថា ពុំមែនជាអកែសរចារក្នុងរាជែយ
ពែះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ទែ ពែះ
អកែសរមនរាងមូលខុសពីអកែសរ
ក្នុងរាជែយពែះអង្គដែលចែើន
មនរាងជែុង។ដូច្នែះទើប
អាជា្ញាធរជាតិអបែសរាបានស្នើឲែយ
ជយួពនិតិែយដើមែបីចុះបញ្ជីលែខ-
សម្គាល់។កែយពិនិតែយផ្ទៀង-
ផ្ទាត់តាមលក្ខណៈបច្ចែកទែស
លើព័ត៌មនមួយចំនួនដែល
ទទួលបានពីអាជា្ញាធរជាតិ-
អបែសរាបានរកឃើញថាសិលា-
ចារឹកនែះ ពិតជាសិលាចារឹក
ដែលពុំទាន់បានចុះបញ្ជីនៅ-
ឡើយដែលកសាងក្នងុរាជែយរបស់ 
ពែះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧មែនទើប
បានសមែចចុះបញ្ជីសលិាចារកឹ   
បែសាទទន្លែស្ងួតK.1459»។
លោកបញ្ជាក់ដែរថា ចំពោះ

ចំនួនសិលាចារឹកជាភសាខ្មែរ
ក្តីជាភសាសំស្កែឹតក្តី ដែល
បានរកឃើញនៅលើទឹកដី
កម្ពុជា និងនៅលើអតីតទឹកដី
កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីរួច ចាប់ពី
ទសវតែសរ៍ឆ្នា១ំ៩២០ដែលមន
លោកGeorgeCoede'sជា
អ្នកផ្តួចផ្តើមរៀបចំចុះបញ្ជី
ដំបូងគែ។ រហូតមកដល់
សព្វថ្ងែនែះមនចនំនួ១៤៥៩
រួមទាំងសិលាចារឹកបែសាទ
ទន្លែស្ងួតដែលទើបចុះបញ្ជីរួច
ថ្មីៗ នែះផងដែរ៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈបែមុខការពរជាតិ
លោកទៀបាញ់អះអាងថាកែសងួ 
ការពរជាតិ កំពុងតែៀមរៀបចំ
តំបន់យោធានៅទីតាំងមួយចំនួន
ដែលធា្លាប់ជាកន្លែងបែយុទ្ធគ្នា
ដើមែបីការពរ និងរកែសាឲែយបាននូវ
តឹកតាងបែវត្តិសាស្តែទាំងឡាយ
ឲែយបានស្ថិតស្ថែរសមែប់ទុកជា
ភ័ស្តុតាងឲែយមនុសែសជំនាន់កែយ
បានយល់ដឹងពីបែវត្តិសាស្តែ។
ក្នងុពធិីបើកកចិ្ចបែជុំស្តពីី«ការ-

រៀបចំតបំន់បែវត្តសិាស្តែយោធា»
នាថ្ងែទី២២ កក្កដា ឧបនាយក-
រដ្ឋមន្តែីនិងជារដ្ឋមន្តែីកែសួងការ-
ពរជាតិលោកទៀបាញ់ថ្លែងថា
ការរៀបចំឲែយមនតំបន់បែវត្តិ-
សាស្តែយោធានែះដើមែបីធ្វើជាខែសែ-  
ចង្វាក់ រៀបចំឲែយទៅជារឿងមួយ
ដែលពក់ព័ន្ធសំខាន់ក្នុងវិស័យ
ការពរជាតិផងការពរបរូណភព
ដែនដីផង។លើសពីនែះការពរ
តឹកតាងទាំងឡាយដែលបែវត្តិ-
សាស្តែបានបនែសល់ទុកឲែយស្ថិត-
ស្ថែរសមែប់មនសុែសជនំាន់កែយ
បានយល់ដឹងពីបែវត្តិសាស្តែ។
លោកថ្លែងថា៖«ដូច្នែះយើង

កំពុងជជែកពិភកែសាគ្នាជាមួយ
មន្តែីជនំាញពកព់ន័្ធដើមែបីស្វែងរក
ភពពិតបែកដជាចំណុចស្នូល  
ដែលយើងហៅថាទីតាំងបែវត្តិ-
សាស្តែពិតគឺមនន័យថាទីតាំង
ដែលអាចបញ្ជាក់ពីតកឹតាងបែវត្ត-ិ 
សាស្តែពតិ។ឥឡវូនែះយើងទើបតែ 
រកឃើញ និងកំណត់បានទីតាំង
មួយចំនួនទែ។ប៉ុន្ដែវាមិនទាន់
អាចរកឃើញដូចអ្វីដែលយើង
ចង់បាននៅឡើយពោលគឺយើង
នៅបន្តស្វែងរកបន្ថែមទៀត»។

លោកថា កែយពីរកឃើញ
ទតីាងំសមរមែយហើយកែមុការងរ
ជំនាញកែសួងការពរជាតិ នឹង
រៀបចំចាត់ចែងទៅតាមផ្លូវចែបាប់
ឬនតីវិធិីក្នងុការកានក់ាប់តែតួតែ
គែប់គែងបែើបែស់តំបន់នោះនា
ពែលអនាគត។ទតីាងំភមូិសាស្តែ
ដែលមនបែតបិត្តកិារទាកទ់ងនងឹ
សមរភូមិនៅគែប់ដំណាក់កាល
ដែលអាចកណំត់បានថាជាទីតាងំ   
បែវត្តសិាស្តែយោធា។ជាពសិែស
ឯកសារ រូបថត និងសម្ភារនានា
ដើមែបីចងកែងរកែសាទុកជាតឹកតាង
បែវត្តិសាស្តែ សមែប់យោធិន
ជំនាន់កែយសិកែសា។
បែមុខការពរជាតិ ថ្លែងថា

ជុំវិញការងររៀបចំតំបន់បែវត្តិ-
សាស្តែយោធានែះគឺកែុមការងរ
តែូវសែវជែវពីពែឹត្តិការណ៍ជា
បែវត្តិសាស្តែធំៗជាចែើនដែល
បានកើតឡើងដោយកណំត់ទតីាងំ   
ដែលបានបនែសល់ទុក ស្វែងរក
សាកែសីមកបញ្ជាក់បែវត្តនិងិពត័ម៌ន   
ទាកទ់ងទៅនងឹទតីាងំនមីយួៗឲែយ
បានចែបាស់លាស់ផងដែរ។
លោកឡៅម៉ុងហែអ្នកវិភគ

បញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយថ្លែង
ពីមែសិលមិញថានែះជាគមែង
មយួសមែប់លើកតម្កើងតម្លែនងិ
កែរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កងទព័ដែលមន
លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុនសែន
ជានាយឧត្តមសែនយីផ៍្កាយមស៥  
នងិជាមែបញ្ជាការផតុលែខក្នងុជរួ
កងទ័ព។លោកថ្លែងថា៖«ជាពិ-
សែសតែវូចារផែនទីកម្ពជុាដែល
កងទ័ពបានបែើបែស់សមែប់
ការពរពែំដែនពីជំនាន់មួយទៅ
ជនំាន់មយួទៀតនងិទហំំនែថវកិា
ជាតិសមែប់កងទ័ពក្នុងបែវត្តិ-
សាស្តែនែកងទ័ពផងដែរ»៕

ត្រៀមរៀបចំតំបន់យោធាមួយចំនួនដ្រលធា្លាប់-
ជាកន្ល្រងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្របីទុកជាប្រវត្តសិាស្ត្រប្រគល់រូបបដិមាចំនួន៧ជូនក្រសួងវប្របធម៌និងសិលា-

ចារឹកដ្រលរកឃើញត្រវូបានចុះក្នងុបញ្ជីសារពើភណ្ឌ

សិលាចារឹករកឃើញនៅខេត្តសៀមរាប  តេវូបានចុះបញ្ជ។ី រូបកែសួងព័ត៌មន

 ខន សា វិ 
បាត់ដំបង ៈ អតីតមន្តែឃំុីពែកជីករបស់

អតីតគណបកែសសង្គែះជាតិម្នាក់បានចូល
ទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅអធិការដា្ឋាននគរបាល
សែកុរុក្ខគិរីកាលពីថ្ងែមែសិលមិញពីបទបាន
បង្ហាះនៅតាមហ្វែសបុ៊ក អំពីស្ដែីវ័យ
ចំណាស់ម្នាក់ដែលមនបណ្ណកែកីែ បុ៉ន្តែ
មិនទទួលបានបែក់ឧបត្ថម្ភពីរដា្ឋាភិបាល។
លោកសំ បូរីអតីតជំទប់ទី១នែឃំុ

ពែកជីកបានបែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្ដិ៍មែសិលមិញ
ថាមន្តែីបូ៉លិសនៅអធិការដា្ឋានសែកុរុក្ខគិរី
បានសាកសួរលោកអស់រយៈពែលជាចែើន
ម៉ោងអំពីមូលហែតុដែលលោកបានបង្ហាះ
ហ្វែសបុ៊កកាលពីថ្ងែទី១០ខែកក្កដាកន្លង
ទៅដែលបានសរសែរថាពលរដ្ឋដែលមន
បណ្ណកែកីែបុ៉ន្តែពំុទទួលបានបែក់ឧបត្ថម្ភ
ពីរដា្ឋាភិបាល ពីឃំុ។ លោកថ្លែងថា៖«នៅ
ពែកឹមិញ(២៣កក្កដា)គែឱែយខ្ញុំបំភ្លឺពីបទ-

បរិហារកែរ្តិ៍មែឃំុ។ បុ៉ន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បែប់
អធិការសែកុថាខ្ញុំអត់មនបរិហារកែរ្តិ៍អ្នក-
ណាទែហើយបំណងពិតរបស់ខ្ញុគឺំចង់ឱែយ
ថា្នាក់ដឹកនំារបស់យើងបានដឹងឮខ្លះៗថា
គត់ដែលមនបណ្ណកែកីែហ្នងឹគឺចាស់ជរា
ហើយនិងមនអាយុរហូតដល់៨៣ឆ្នាំ»។
លោកបូរីបន្ថែមថាស្ដែីវ័យ៨៣ឆ្នាំរូបនែះ
គឺរស់នៅក្នងុផ្ទះបែក់ស័ង្កសីជាមួយកូន
ដែលជាស្ដែីមែម៉ោយអាយុ៦០ឆ្នាំខណៈ
ចៅៗធ្វើការនៅក្នងុបែទែសថែ ហើយខ្លះ
បានវិលតែឡប់មកសែកុកំណើតវិញដោយ-
សារអត់មនការងរធ្វើនិងមនជំងឺហើយ
បនា្ទាប់ពីពែយាបាលជំងឺជាសះសែបើយក៏មិន
អាចវិលតែឡប់ទៅរកការងរធ្វើវិញបាន
ដែរដោយសារបែទែសថែបានបិទពែដំែន។
លោកបញ្ជាក់ថាស្ដែីវ័យចំណាស់រូបនែះ
បានមករកលោកដល់ផ្ទះដើមែបីពឹងលោក
ឱែយជួយបង្ហាះនៅលើហ្វែសបុ៊កដោយសារ

គត់តែវូបានឃំុបដិសែធ មិនបើកបែក់
ឧបត្ថម្ភដែលជាបែក់របស់រដា្ឋាភិបាលជួយ
ទៅដល់ពលរដ្ឋកែកីែដោយខាងឃំុអះអាង
ថាបណ្ណកែកីែរបស់គត់បានហួសសុពល-
ភព។លោកបញ្ជាក់ទៀតថា មុនចូលទៅ
បំភ្លឺនៅអធិការសែកុនែះគឺលោកបានចូល
ទៅបំភ្លឺនៅសាលាឃំុចំនួន២ដងរួចហើយ
គឺនៅថ្ងែទី១៥និងថ្ងែទី២០ខែកក្កដា។
លោកថា៖«ខ្ញុំគិតថា ជាអំពើល្អ ក៏បាន

ជួយគត់ទៅ។គត់ចាស់ឡើងញញីញញ័រ
និងយំអីផងខ្ញុំអាណិតពែកក៏បង្ហាះតាម
ហ្វែសបុ៊កទៅដើមែបីឱែយគែជួយ។រាល់ថ្ងែ
ហ្នងឹគត់ពិបាកចិត្តដោយសារអត់លុយ
ហើយនៅពែលគែហៅខ្ញុំទៅបំភ្លឺម្ដងហើយ
ម្ដងទៀតគត់កាន់តែពែយួបារម្ភ។គត់ថា
ក្មយួឯងជួយខ្ញុំបុ៉ន្តែបែរជាមនទុក្ខខ្លនួឯង»។
លោកសំបូរីបញ្ជាក់ថានៅក្នងុបណ្ណ-

កែកីែរបស់ស្ដែីរូបនោះ គឺបានសរសែរថា

មនសុពលភពរយៈពែល៤ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៦ទៅ។លោកអះអាងថាមកដល់
ពែលនែះស្ដែីវ័យចំណាស់រូបនោះមិនទាន់
ទទួលបានបែក់ឧបត្ថម្ភនៅឡើយទែ។
បុ៉ន្តែលោកបុ៊តបឿនមែឃំុពែកជីកមិន

បានឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានែះទែដោយ-
លោកអះអាងថាជាប់រវល់ជិះមូ៉តូហើយ
ពិបាកក្នងុការឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈទូរស័ព្ទ។
បុ៉ន្តែលោកឆយម៉ោប់អធិការសែកុរុក្ខ- 

គិរីបានបញ្ជាក់ថាការហៅឱែយលោកសំបូរី
មកឆ្លើយបំភ្លឺ គឺដោយសារមនបណ្ដងឹពី
សាលាឃំុ។ លោកថា៖«ខ្ញុំសួរគត់តែពី
ការប្ដងឹហ្នងឹគ្មោនសួរស្អីទែ។សួរថាគត់
បានបង្ហាះហ្នងឹមែនឬមិនមែនហើយគត់
ក៏ទទួលសា្គាល់ដែរ។វាគ្មោនរឿងអីទែគែន់តែ
រឿងបណ្ណកែកីែហ្នងឹហួសសុពលភពបើក
លុយអត់បានបុ៉ន្តែបានតែទៅពែយាបាលជំងឺ
នៅតាមមណ្ឌលសុខភព។...តទៅទំព័រ ៧

បូ៉លិសស្រកុរុក្ខគិរីសាកសួរអតីតមន្ត្រីឃំុបក្រសប្រឆំាងមា្នាក់រឿងបង្ហោះលើហ្វ្រសបុ៊កអំពីស្ត្រីក្រីក្រមិនទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភ

លោក សំ បូរី អតី ត ជំទប់ ទី ១  ឃំុ ពេក ជីក  
សេកុ រុក្ខ គិរី ។ រូបថតសហការី



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន អត្ត - 
សញ្ញាណកម្ម  នៃ កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃបាន ចៃញ សៃចក្ដ ីណៃនំា ដ ល់  
បុ៉ស្តិ៍ នគរបាល   អធិ ការនគ របា ល   
និងបៃជាពលរដ្ឋ  អំពី  បៃបបទ  
និង នីតិវិធី នៃ ការ ចុះ បញ្ជី  និង 
គៃប់ គៃង ការ ស្នាក់ នៅ «ដើមៃបី 
រួម ចំណៃក ដល់ ការ ថៃ រកៃសា សន្ត ិ- 
សុខ សុវត្ថិ ភាព សណ្ដាប់ ធ្នាប់ 
ស ធរណៈ ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ - 
កិ ច្ច  និង សង្គម»។

លោក កង សខុន អគ្គនាយក  
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន អត្ត សញ្ញា ណ  - 
កម្ម  កាល ព ីថ្ងៃទ២ី២ ខៃ កក្កដ 
បាន  ចៃញ សៃចក្ដី ណៃ នាំ  ចំនួន 
៨ទំព័របៃប់ ដល់ មន្តៃ ីនគរ បា ល  
ប៉សុ្តិ៍ អធកិារដ្ឋាន នគរ បាល   នងិ 
បៃជា ពលរដ្ឋ  អំពី នីតិវិធី ចុះ បញ្ជ ី
នងិ ការ គៃប ់គៃង ការ ស្នាក ់នៅ។ 
លោក  ពនៃយល់ អំពី  ការ ចៃញ សៀវ- 
ភៅ ស្នាក់ នៅ សៀវភៅ គៃួសរ 
ការ ចុះ ឈ្មោះ  ក្នងុ សៀវភៅ ទាងំ 
២នៃះ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ លំនៅឋាន 
ក៏ ដូច ជា ការ ចុះ បញ្ជី  និង ការ- 
គៃប់ គៃង ការ ស្នាក់ នៅ បណ្ដាះ - 
អាសន្ន។ លោក ថ្លៃង  ថា សៀវ - 
ភៅ ស្នាក់ នៅ ជា សៀវភៅ បៃើ - 
បៃស់ សមៃប់ នគរ បាល សៃង់ 
ពត័ម៌ាន អពំ ីចនំនួ ស្នាក ់នៅ ក្នងុ 
លំនៅ ឋាន នីមួយៗ  រួម ទាំង 
លំនៅ ឋាន  នៃ ទីតាំ ងបៃមូល ផ្ដុំ 
ដូចជា បុរី ខុនដូ អាផត មិន 
រីសត បាងហា្គាឡូ អគារ សហ កម្ម - 
សិទ្ធិ រោងចកៃ សហ គៃស 

កសិ ដ្ឋាន តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃ ស 
តបំន ់ដ ីសមៃបទាន សៃដ្ឋកចិ្ច ផ្ទះ- 
សំណក់ សណ្ឋា គារ និង អន្តៃវា - 
សិកដ្ឋាន។ សៀវភៅ នៃះ  ចុះ 
បញ្ជី បៃជា ពលរដ្ឋ គៃប់ រូប រួម - 
ទាងំ ជន បរទៃស អន្តោបៃវៃសន ៍
ដៃល មាន លំនៅឋាន អចិនៃ្តយ៍ ។

ការ ធ្វើ សៀវភៅ ស្នាក់ នៅ គឺ 
ជា សមត្ថកិច្ច របស់ មន្តៃី ប៉ុស្តិ៍ 
នគរបាល រដ្ឋបាល ឃុំ -សង្កាត់   
តាមការ ស្នើ សុំ របស់ មៃគៃួសរ 
ឬ អ្នក តំណង ដោយ ភា្ជាប់ មក 
ជាមួយ នូវ ឯកសរចំា បាច់ ដូច ជា  
សបំតុៃ កណំើត សបំតុៃ បញ្ជាក ់
អាពាហ៍ ពិពាហ៍ និង ឯកសរ 
ផៃសៃង ទៀត។ ចពំោះ ជន បរទៃស  
ដៃល ចូល សញ្ជាតិ ខ្មៃ រ តៃូវ មាន 
ចៃបាប ់ចម្លង ពៃះ រាជកៃតឹៃយឬ បណ្ណ 
ស្នាក ់នៅ អចនិៃ្តយ ៍ចៃញ ដោយ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ។ សៀវភៅ នៃះ  
តៃវូ ចៃញ ឲៃយ អ្នក ស្នើសុ ំក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ១០  ថ្ងៃ។

ចំណៃក សៀវភៅ គៃួសរ  
បញ្ជា ក់ ពី ចំណង ញាតិភាព  
ដៃល មាន សញ្ជាត ិខ្មៃរ ដចូ ជា ប្ដ ី
បៃពន្ធ  ឬ កូន។ សៀវភៅ នៃះ  
សមៃប់ តៃ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បុ៉ណ្ណោះ។ 
មន្តៃី នគរ បាល  រដ្ឋបាល ឃុំ - 
សង្កាត ់តៃវូ បពំៃញ បៃប បទ តា ម  
ការ ស្នើ សំុ របស់ មៃគៃសួរ ដោ យ 
ភា្ជាប់មក ជាមួយនូវ ឯកសរ ចំា - 
បាច់ហើយ បញ្ជូន ទៅ អធិការ 
នគរ បាល ដើមៃបី ចុះ បញ្ជ។ី សៀវ  - 
ភៅ នៃះ  តៃូវ បៃគល់ ជូន ទៅ អ្នក- 
ស្នើ សុំ ក្នុង រយៈ ពៃល  ១៥ថ្ងៃ។

រាល ់ការ បន្ថៃមសមាជកិ   លបុ 

សមាជកិ ឬ ការ កៃ ត មៃវូ ទនិ្នន ័យ 
ផៃសៃង ៗ  ក្នងុ សៀភៅ ស្នាក ់នៅ ឬ 
សៀវ ភៅ គៃួសរតៃូវ មាន ការ- 
ស្នើ  សុ ំពមីៃ គៃសួរ   ទៅ មន្តៃ ីប៉សុ្តិ៍ 
នគរបាល ដោយ មាន ឯក សរ 
យោង ចៃបាស់ លាស់។

ចំពោះ ការ ប្ដូរ លំនៅឋាន វិញ 
មៃគៃួសរ  តៃូវ ស្នើសុំ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
លំនៅឋាន  ទៅ ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល 
ឃំុ-សង្កាត់ ដោយ ភា្ជាប់ មក ជាមួ យ 
នូវ សៀវ ភៅ ស្នាក់ នៅ។ មន្តៃ ីនគរ- 
បាល  នងឹ ចៃញ លខិតិ អន ុញ្ញាត 
ផ្លាស ់ប្ដរូ លនំៅ ឋាន។ មៃគៃសួរ  
តៃូវ យក លិខិត អនុញ្ញាត នៃះ 
ទៅ ជូន មន្តៃ ីបុ៉ស្តិ៍ រដ្ឋបាល ថ្ម ីដៃ ល  
ខ្លួន ទៅ តាំង ទី លំនៅ  ដើមៃបី ចុះ 
ក្នងុ បញ្ជ ីស្នាក ់នៅ នងិ សៀវភៅ 
ស្នាក់ នៅ។ ចំពោះ ការ ធ្វើ ចំណ ក -   
សៃុក លោក កង សុខន បាន 
បៃប់ ឲៃយ មន្តៃី ប៉ុស្តិ៍ នគរ បាល   

រដ្ឋបាល ឃុំ-សង្កាត់  ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន - 
ភាព ពៃម ទាំង ធ្វើ របាយការណ៍ 
អពំ ីការ ធ្វើ ចណំក  នងិ ចណំលូ 
សៃុក របស់ បៃជាជន ទាំង មាន 
ដណំងឹ នងិ គា្មោន ដណំងឹ  ជនូ ទៅ  
អធិការដ្ឋាន នគរ បាល កៃុង - 
សៃុក។ បៃជា ជន គៃប់ រូប  ដៃល 
ចណំក សៃកុ  មនិ តៃវូ បាន លបុ 
ឈ្មោះ ចៃញ ពី បញ្ជ ីស្នាក់ នៅ ឡើ យ 
ទោះ ប ីបាត ់ដណំងឹ ជា លក្ខណៈ 
បុគ្គល ឬ ទាំង គៃួសរ ក៏ ដោយ 
លើក លៃង តៃ មាន ភ័ស្តុតាង 
បញ្ជាក ់ថា បគុ្គលឬ គៃសួរ នះ  
មនិ តៃឡប ់មក វញិ ជា រៀង រហតូ 
ឬ ទទួល មរណ ភាព។

លោក បន្ត ថា រាល់ ការ ស្នាក់- 
នៅបណ្ដាះ អាសន្ន  ក៏ តមៃូវ ឲៃយ 
មាន ការ ចុះ បញ្ជ ីដៃរដៃល គោ ល  - 
ការណ៍ នៃះ  ធ្វើ ឡើង សមៃប់ 
ទាងំ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  នងិ ជន បរទៃ ស 

អន្តោ បៃវៃសន៍ ដៃល បាន ចុះ 
បញ្ជ ីស្នាក ់នៅ អចនិៃ្តយ ៍ហើយ 
តៃូវ ចាក ចៃញ ទៅនៅ  កន្លៃង 
ផៃសៃង។ ការ ស្នាក់ នៅ បណ្ដាះ- 
អាសន្ន នៃះ មិន ឲៃយ លើស ពី ៦ 
ខៃ ឡើយ។ ក្នុង ករណី លើស ពី 
៦ ខៃហើយ សមី ខ្លនួ ចង់ បន្ត ស្នា  ក់ - 
នៅតទៅទៀតនះ  សមី ខ្លួន  
តៃូវ សុំ ពនៃយារការ ស្នាក់ នៅ 
បណ្ដាះ អាសន្ន  និង តៃូវ ជូន- 
ដំណឹង ទៅ បុ៉ស្តិ៍ នគរ បាល រដ្ឋបា ល 
ឃុំ ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី ស្នាក់ នៅ 
អចិនៃ្តយ៍។ លោក កង សុខន  
ថ្លៃង បន្ត ថា៖ «មៃគៃសួរ  ឬ អ្នក- 
តណំង តៃវូ ជនូ ដណំងឹ ទៅមន្តៃ ី
ប៉ុស្តិ៍ នគរ បាល រដ្ឋបាល ឃុំ - 
សង្កាត ់ក្នងុ រយៈ ពៃល យ៉ាង យរូ  
៣០ ថ្ងៃ អំពី ការ កើត ការ ស្លាប់ 
និង ការប្ដរូ លំនៅឋាន។ ក្នងុ 
ករណី បាត់ ដណំងឹ សមាជកិ ណ 
មា្នាក់ ក្នុង កៃុម គៃួសរ តៃូវ ជូន- 
ដំណឹង ទៅ សមត្ថ កិច្ច ក្នុង រយៈ- 
ពៃល យ៉ាង យូរ ៣ថ្ងៃ»។

លោក បៃប់ ដល់ មន្តៃី នគរ- 
បាល ឃុំ-សង្កាត់ និង អធិការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល  កៃុង -សៃុក  ឲៃយ 
រៀបចំ របាយការណ៍ បៃចាំ ថ្ងៃ 
សបា្ដាហ៍ ខៃ តៃីមាស ឆមាស 
និង របាយ ការណ៍ បៃចាំ ឆ្នាំ។ 

លោក ឡាំ សុជាតិ នាយក-  
បៃតិបត្តិ  វិទៃយាស្ថាន  តស៊ូមតិ 
និង  គោល នយោបាយ  មើល- 
ឃើញ ចំណុច ល្អ ជា ចៃើន នៃ ការ - 
ពងៃឹង ការ គៃប់ គៃង លើ ការ - 
ស្នាក់ នៅ នៃះ រួម មាន  ការ ការ- 
ពារ  ការ រលំោភ សទិ្ធ ិព ីសណំក ់

មា្ចាស ់ផ្ទះ ជលួ  លើ អ្នក ជលួ ជយួ 
ជំរុញ ដល់ ការ បង់ ពន្ធ របស់ មា្ចា ស់ - 
ផ្ទះ ជួយ ដល់ មា្ចាស់ ផ្ទះ  ក្នុង ការ- 
គៃប់គៃង សកម្មភាព អ្នក ជួល 
មិន ល្អ ដូច ជា ការ លួច ផលិត 
ផលិ តផល ក្លៃង កា្លាយ ជួញ ដូរ 
គៃឿង ញៀន ជា ដើម។ វា ក៏ ជួយ 
ដល់ ការ គៃប់ គៃង ជន អន្តោ - 
បៃវៃសន៍ ផង ដៃរ។ លោក បន្ត 
ថា នៅ បៃទៃស ដៃល មាន ការ- 
គៃប់ គៃង ចលនា របស់ បៃជា ជ ន  
បាន ល្អ  ប៉ូលិស ចរាចរណ៍មិន 
ចាំ បាច់ បៃកៃក គា្នា ចៃើន នៅ លើ 
ដង ផ្លូវ ទៃ គៃ គៃន់ តៃ ផ្ញើ វិក្កយ - 
បតៃ ផក ពិន័យទៅកាន់ អាសយ - 
ដ្ឋាន  អ្នក ល្មើស ចរាចរណ៍ជា ការ- 
សៃច។ លោក ថា៖ «បៃព័ន្ធ 
ស្ថិតិ និង ទំនាក់ ទំនង រវាង 
បៃជាជន  នងឹ រដ្ឋ វា សខំាន ់ ដើមៃប ី
ឲៃយ វា បៃទាក់ កៃឡា គា្នា និងដើមៃបី 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ ទទួល បាន ផល- 
បៃយោជន៍ពី រដ្ឋា ភិបាល និង ពី 
សង្គម ក ៏ដចូ ជា មាន ភាព  ងយ-  
សៃលួ ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង ទនិ្ននយ័ 
បៃជាជន ក្នងុ ការ ធ្វើ ផៃនការ អពំ ី
តមៃូវ ការ របស់ បៃជាជន»។ 

ទោះ យ៉ាង ណលោកបញ្ជាក ់
ថា៖ «ប៉ុន្តៃ រដ្ឋាភិបាល  មិន តៃូវ 
យក ស្ថិតិ នៃះ មក ដើមៃបី រឹត តៃបិត 
សិទ្ធិ សៃរីភាព របស់ បៃជាលរដ្ឋ 
នះ ទៃ។ កុ ំដចូ សមយ័ ប៉លុ ពត  
គៃ ថា ចង់ទៅណ មក ណ 
ទាល់តៃ សុំ ចៃបាប់។ នៃះ វា ខុស 
ទៅ នឹង សិទ្ធិ របស់ ពលរដ្ឋ  ក្នុង 
បៃទៃស បៃជា ធិប តៃយៃយ។ តៃ 
សម័យ នៃះ មិន មាន ទៃ»៕
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គឹម សារុំ

ភ្នពំេញៈ  សលា ឧទ្ធរណ៍ កាល  ពីមៃសិ ល- 
មិញបាន បៃកាស សល ដីកា កំបំាង មុ ខ  
លោក ឈូក  បណ្ឌិត អតីត អភិ បាល 

កៃុង បាវិត  ដោយ សមៃច ផ្តល់ នីតិ - 
សមៃបទា ដល ់លោក វញិ   បនា្ទាបព់ ីបគុ្គ ល 
របូ នៃះបាន អនវុត្ត ទោស ក្នងុ ពន្ធនា គារ  
១៨ ខៃ រួច រាល់ នៅឆ្នា ំ២០១៧  ពាក់ - 
ពន័្ធ នងឹ ការ បៃើ កាភំ្លើង បាញ ់រះ  ទៅ លើ 

កម្មករ ដៃល កំពុង តវា៉ា  បណ្ដាល ឲៃយ កម្ម ករ 
៣ នាក់ រង របួស ធ្ងន់ កាលពី ឆ្នា២ំ០១ ២   ។ 

ចៅ កៃម សលា ឧទ្ធរណ៍លោក  សៃង  
សុីវុតា្ថា   បាន ថ្លៃង ក្នុង បន្ទប់សវនាការ  
ពីមៃសិលមិញថា  សំណំុ រឿង នៃះ មាន  ឈ្មោះ  
ឈូក  បណ្ឌិត  ជា មា្ចាស់ បណ្តឹង ទាស់    
ស្នើសុផំ្តល ់នតីសិមៃបទា ឡើងវញិ  ដៃល 
សំណំុ រឿងនៃះ សលាឧទ្ធរណ៍  បាន បើ ក 
សវនាការ   ជនំុជំមៃះ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៣  ខៃ 
កក្កដ   ឆ្នា ំ២០២០ ។ បុ៉ន្តៃ   លោក បណ្ឌ ិត  
មិនបាន  ចូល ស្តោប់ ទៃ  ដូច្នៃះ  តុលាការ 
មិនបាន អាន សំអាង ហៃតុ ទា ក់ ទង នឹង 
ការផ្តល់ នីតិសមៃបទា  នៃះ លម្អិត ទៃ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «បណ្តឹង ស្នើសុំ ផ្តល់ 
នីតិ សមៃបទា  នៃះ  កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ 
សលា ឧទ្ធរណ៍ សមៃច ផ្តល់នីតិ សមៃប ទា 
ដល់ លោក  ឈូក  បណ្ឌិត វិញ  ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ បៃកាស សល ដីកា  នៃះ តទៅ » ។

ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ បៃកាស សលដកីា 
នៃះ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច ស្វៃងរក 

មៃធវកីារពារ សទិ្ធ ិរបស ់លោក    បណ្ឌតិ  
ដើមៃបី ពនៃយល់ បានទៃ  ។ បុ៉ន្តៃ បើតាម លោ ក  
មៃធវី  យុង   ផនិត  ដៃល ជា អ្នកចៃបាប់ 
១រូប ពនៃយល់ ថា  ពាកៃយ ថា ផ្តល់ នីតិ សមៃបទា  
មាន ន័យ ថា  កំហុស ផ្នៃក ចៃបាប់  ដៃល 
បុគ្គលនះ  មាន ទាំង ប៉ុនា្មោន គឺ   ល្អដូច ដើម 
វិញ  ។ លោក ពនៃយល់ ថា ៖«ការផ្តល់ នីតិ- 
សមៃបទា  គឺ ជា ការជួស ជុល ផ្នៃក ផ្លូវ ចៃបាប់ ឲៃយ  
ល្អ ឡើងវិញ ។ កំហុស ទំាង បុ៉នា្មោ  ន  តៃូវ បាន 
បញ្ចប់ ទាំង អស់  ពៃះ បុគ្គល នះក៏ បាន 
អនុវត្ត ទោស ចប់ ហើយ ដៃរ  » ។ 

លោក បន្ថៃ ម ថា ៖«បើតលុាការ  ផ្តល ់
នីតិ សមៃបទា វិញ  បញ្ជាក់ ថា  គាត់ ជា 
ពល រដ្ឋ ធម្មតា  មាន សិទ្ធិ ពៃញ លៃញ 
អា ច ចលូ រមួ គៃប ់សកម្ម ភាព ក្នងុ សង្គ ម 
ការងរ បាន ទាំង អស់ » ។ 

លោកឈូក បណ្ឌិត បាន បាញ់ រះ  
ធ្វើ  ឲៃយ កម្មការិនី នៃ រោង ចកៃ សៃបៃកជើង 
កៅវ៉ៃ ( Kaoway ) ក្នងុ កៃងុ បាវិត ចំនួ ន 
៣នាក់ រងរបួស  ធ្ងន់ក្នងុ ពៃល ពួកគៃ តវា៉ា  

ទាមទារ លក្ខខណ្ឌ ការងរ  ដៃលកើត- 
ឡើ ងកាលព ីថ្ងៃ ទី២០ ខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នាំ ២០ 
១២ ។ បនា្ទាប់មក លោក  បាន គៃច ខ្លួន 
ជាង ៣   ឆ្នា ំ ប៉នុ្តៃ  នៅ ថ្ងៃ ទ១ី៨  ខៃ សហីា  
ឆ្នា២ំ០១៥  លោក ឈកូ បណ្ឌតិ បាន 
ចូល  សរ ភាព កៃយ ពីមាន ការ បៃកា ស 
របស ់លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ សៃន  
អំពាវនាវ ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច ស្វៃងរក ចាប់- 
ខ្លនួ លោកបណ្ឌតិដោយ មាន ការ សហ - 
ការ  ជាមួយ ប៉ូលិស អាំង ទៃ រប៉ូល ផង។

 លោក ឈូក  បណ្ឌតិ តៃវូចៅ កៃម ស - 
លា ដំបូង ខៃត្ត ស្វាយ រៀង ផ្តនា្ទា ទោស 
ដក ់ពន្ធ នាគារ  ចនំនួ  ១៨ខៃ  ពបីទ បង្ក 
របសួស្នាម  ដោយ អចៃត នា នងិ  បង្គាប ់
ឲៃយ សង សំណង ទៅ សៃ្តីរង គៃះ ទាំង 
៣   នាក់ សរុប ៣៨  លាន រៀល ។  លោក 
បណ្ឌតិបាន អនវុត្ត ទោស ចនំនួ ១៨  ខៃ  
ក្នុង ពន្ធនាគារ ចប់ និង តៃូវ  ដោះ លៃង 
ពី ពន្ធ នាគារ ឲៃយ មាន សៃ រីភាព វិ ញ នៅ 
ថ្ងៃ ទី៩   ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១៧៕ 

សាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចផ្តល់នីតិសម្រេបទាដល់លោកឈូកបណ្ឌតិអតីតអភិបាលក្រេងុបាវិត

អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មណ្រេនំាដល់មន្ត្រេីនគរបាលនិងពលរដ្ឋ
អំពីប្រេបបទនិងនីតិវិធីន្រេការចុះបញ្ជីនិងការគ្រេប់គ្រេងការសា្នាក់នៅ

មន្តេ ីនគរបាល  ផ្តល់  សៀវ ភៅ គេសួារ  ដល់ បេជា ពល រដ្ឋ   ។ រូបថត នគរបាល 

លោក  ឈូក  បណ្ឌតិ   ដើរ ចេញពី សាលា ឧទ្ធរណ៍  កាលពី ឆ្នា ំ២០១៣។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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គឹម  សារំុ  

ភ្នពំេញៈសៃ្តមី្នាក់ ដៃល គៃបៃទះ - 
ឃើញ សាក សព ហើម ស្អយុ នៅក្ន ុង  
បន្ទប់ ជួល តៃវូ  បាន សមត្ថកិច្ច ដាក់ - 
ការ សន្នដិា្ឋាន ថា  អាច តៃវូ បាន មិត្ត- 
បៃសុរ បស់នាង  សម្លាប់  បនា្ទាប់  មក 
មិត្ត បៃសុ នោះ បាន សម្លាប់ ខ្លនួ ជា - 
កៃយ  នៅ ទីតំាងផៃសៃងគ្នា ដៃល 
ហៃតុ ការណ៍   នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ មនការ- 
ភ្ញាក់ផ្អើល  នៅ ថ្ងៃ ទី ២២ កក្កដា  ក្នងុ 
ភូមិ  ដំណាក់ ធំ ៣  សង្កាត់ ស្ទឹង- 
មនជ័យ ៣  ខណ្ឌមនជ័យ  ។ 

លោក  ឯម  ភរី  នាយ នគរ បាល 
បុ៉ស្តិ៍ រដ្ឋបាល សង្កាត់ ស្ទងឹ មន ជ័យ 
៣  ឲៃយដឹង ពីមៃសិល មិញ ថា  សៃ្តរីង - 
គៃះ ឈ្មោះ សួង ធី អាយុ ៣៣ 
ឆ្នា ំជាកម្មការិ នីរោង ចកៃកាត់ ដៃរ  
រីឯ មិត្ត បៃសុ របស់នាង ឈ្មោះ ពៅ វុ ធ  
អាយុ  ៣០ ឆ្នា ំក៏ជា កម្មករ រោង ចកៃ 
ដូច គ្នា ដៃរ។ សព សៃ្តរីង គៃះ មន 
សា្លាក សា្នាម ចៃបាច់  នៅ តៃង់ បំពង់ ក  
ហើយ មន ឃើញ ខៃសៃ ភ្លើង ឆក់   ។ 

លោក ថា ៖ « ការ សម្លាប់នៃះ  
សមត្ថ កិច្ច ជំនាញផ្នៃក កោស លៃយ វិច័ យ   
ដាក់ការសងៃស័យថា  គ្មោន នរណា 
សម្លាប់ សៃ្តរីង គៃះ កៃពី មិត្ត បៃសុ 
របស់ នាង ទៃ  បនា្ទាប់ មក  មិត្ត បៃសុ 
នោះ  ទៅ សម្លាប់ ខ្លនួជាកៃយ » ។ 

លោក បៃប់ បន្តថា  ករណី នៃះ  

បើតាម សាកៃសី ដៃល រស់នៅ ជិត 
ទីតំាង បន្ទប់  ជួល  របស់ សៃ្តរីង គៃះ  
បាន និយាយ បៃប់ សមត្ថកិច្ច  ថា  
ជន  រងគៃះ ទំាង២ នាក់នៃះ  គៃ មិន 
ដឹងថា  ជាប្ត ីបៃពន្ធ  នឹងគ្នា  ឬ យា៉ាង - 
ណាទៃ  បុ៉ន្តៃ ពួកគៃ សៃលាញ់ គ្នា 
របៀបជាសងៃសា តៃ សា្នាក់ នៅ  បន្ទប់ 
ជួល ខុសគ្នា   ក្នងុ ភូមិតៃ មួយ។ កាល- 
ពីថ្ងៃ ទី ២០   ខៃ កក្កដា  អ្នក រស់ នៅ 
កៃបៃរបន្ទប់ សៃ្តរីងគៃះ  បាន ឃើញ 
នាង  និង មិត្តបៃសុ  ចៃញពី  ធ្វើការ 
ធម្មតា  និងនំាគ្នា មក  បន្ទប់ ជួល រប ស់ 
សៃ្តរីងគៃះ ។ បុ៉ន្តៃ  ពៃកឹ   ថ្ងៃ ទី ២២   ខៃ  
កក្កដា  បៃជាពលរដ្ឋ នៅ កៃបៃរ   បន្ទប់- 
ជួលនោះ ធំក្លនិស្អយុ ក៏ នំា គ្នា គស់ - 
ទា្វា របន្ទប់ចូល ទើប ឃើញ សាកសព 
សៃ្តរីងគៃះ ហើម  និង មន ក្លនិស្អយុ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា  ចំណៃក 
បុរស ឈ្មោះ  ពៅ វុ ធ  ដៃល ជា មិត្ត-  
បៃសុ របស់ នាង ក៏តៃវូ  បាន ពលរដ្ឋ 
បៃទះ ឃើញ  ដៃកសា្លាប់  នៅ បុ៉នា្មោន 
ម៉ាង ក្នងុ ថ្ងៃ ដៃល បៃទះ ឃើញ សាក- 
សព សៃ្តរីង គៃះដៃរ  បុ៉ន្តៃ បុរសនោះ   
សា្លាប់ នៅ បន្ទប់ ជួល ផៃសៃង  គ្នា ។   បើ - 
តាមការ ធ្វើ កោសលៃយវិច័យ របស់ នគរ - 
បាល  និង គៃពូៃទៃយ រក ឃើញ ថា   បុរស 
នោះ សា្លាប់ ដោយគំង បៃះ ដូង ។

ទោះ យា៉ា ងណា  បើតាម  លោក  
វៃជ្ជ បណ្ឌតិ  នង  សុវណ្ណរ័ត្ន  ជា គៃ-ូ
ពៃទៃយ ឯក ទៃស  ជំនាញ ផ្នៃក  កោ - 

សលៃយវិច័យ សាក សព នៃ កៃសួង 
សុខាភិបាល  បាន បៃប់ ពីមៃសិល- 
មិញ ថា  តាម ការ ពិនិតៃយ យា៉ាង ហ្មត់ - 
ចត់ របស់ លោក ឃើញ ថា  សាកសព 
របស់ សៃ្តីរង គៃះ  គឺ មនសា្នាម 
ចៃបាច់ក  ហើយ មន សា្នាម ឆក់  
ខៃសៃ ភ្លើង ទៀត ។  ដូច្នៃះ មនន័យថា 
ជន សងៃស័យ ចៃបាច់ ក សៃ្តរីង គៃះ  
ហើយខា្លាច មិន ទាន់សា្លាប់  បាន យក 
ខៃសៃ ភ្លើង ឆក់ បន្ថៃម  ពៃះ នៅផ្នៃក 
ឌុយ ខៃសៃភ្លើង ក៏ មន ឃើញ  សា្នាម 
ទូសៃសៃ ដៃរ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា  សាកសព សៃ្តី 
ម្នាក់នោះ  អាច តៃវូ គៃ សម្លាប់ ចនោ្លាះ 
៣ថ្ងៃ   មុន  ពៃះ សាកសព មន 
សភព ស្អយុ ហើម ខា្លាងំ ទៅ ហើយ ។ 
ចំពោះ បុរស ដៃល សា្លាប់ នោះវិញ   គឺ 
លោក មិនអាច កំណត់ អត្ត សញ្ញា ណ 
បាន ថា  ជា ប្ត ី របស់ សៃ្តរីងគៃះ  ឬ 
យា៉ាងណាទៃ   តៃ នៅមុន ពៃល សា្លាប់ 
គត់ បាន បៃប់ គៃ ថា   គត់ ឆ្អល់  ចុង - 
ដង្ហើម ឈឺ ដើមទៃងូ ហើយ ពៃកឹ ឡើង 
ថ្ងៃ ទី ២២  កក្កដា  គៃក៏ឃើញ គត់ 
ដៃកសា្លាប់  នៅ ក្នុង បន្ទប់ជួល ។ 
«ដូច្នៃះ  រោគសញ្ញា ទំាង អស់ នៃះដៃ ល  
បៃទៃស កម្ពជុា យើង បៃជា ពល រដ្ឋ 
ចៃើន មន បញ្ហា ជំងឺបៃះ ដូង» ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ការសា្លាប់ របស់ 
បុរស នោះ  ទាក់ទង នឹង  បញ្ហា ជំងឺ 
បៃះ ដូង ទៃ »៕

តពីទំព័រ ១...៦នៃះ រួមទំាង ផ្ទះ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ដើមៃបី ពិនិតៃយ សា្ថាន ភព ជាក់ ស្តៃ ង 
ដោយ មន ពលរដ្ឋ ក្មៃង ចាស់ បៃសុ សៃ ី
ចំនួន ១៦៨ នាក់  ដោយ ក្នងុ នោះ អ្នក 
ដៃល មន  បញ្ហា សុខភព តៃវូបាន ប ញ្ជនូ  
មក ពិនិតៃយ និង សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី - 
ពៃទៃយ។ សៃចក្តបីៃកាស បញ្ជាក់ ថា៖«បា ន 
ប ញ្ជនូ បុគ្គល ដៃល មន បញ្ហា សុខ ភព 
មក ពិនិតៃយ និង ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌល- 
សុខ ភព ប៉ាយប៉ៃត១ និង មន្ទ ីរពៃទៃយ 
បង្អៃក ប៉ាយ ប៉ៃត មន ចំនួន ៣២នាក់ 
បុ៉ន្តៃ បច្ចបុៃបន្ន សា្ថាន ភព របស់ ពួក គត់ 
មន ស ភព  ធូរ សៃបើយ ហើយ »។

កៃសួង សុខា ភិបាល  ឲៃយ ដឹង ទៀត  ថា 
សៃប តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃសកៃមុ កា រ   - 
ងរក៏បាន បៃមូល សំណាក វត្ថ ុវិភគ 
ឈា ម ចំនួន  ២២នាក់ ដើមៃបី ធ្វើតៃស្ត 
រកមើល វីរុស គៃនុ ឈី ក និង  រកមើល 
វីរុស ក ញៃឹ ្ជល-ស្អូច (Meansles-
Rubella) ចំនួន  ៦០នាក់ និង យក 
សំណាក សមៃប់ ធ្វើ តៃស្ត រក វី រុស កូ វីដ 
១ ៩ ចំនួន ២២ នាក់។ កៃសួង បន្តថា  
សំណាក  ទំាង អស់ នោះ តៃវូបាន បញ្ជនូ 
មកមន្ទរី ពិសោធន៍ វិទៃយា សាស្តៃ បា៉ាស្ទរ័ 
កម្ពជុា ដៃលជា លទ្ធផល បឋម បង្ហាញ 
ថា គឺ ជា  ករណីគៃនុ ឈី ក។ 

កៃសួង បញ្ជាក់ថា ៖ «បច្ចបុៃបន្ន កៃពី 
ការ ទប់សា្កាត់ នូវ ការចម្លង វីរុស កូ វីដ១៩ 
នៅ កម្ពជុា ការ លៃច  ឡើង នូវ ជំងឺ គៃនុ 

ឈី ក សាជាថ្មី ឡើង វិញ  នៅ ខៃត្ត 
បនា្ទាយមនជ័យ ដៃល នៃះ អាចជា 
បញ្ហា សុខភព សាធារណៈ ១ទៀត 
ដៃល បៃឈម ទៅនឹង ហានិភ័យ  អាច 
ឲៃយ មនការ ឆ្លង រាលដាល ពី បុគ្គល ម្នាក់  
ទៅ បុគ្គល ម្នាក់ពី គៃសួារ ១ ទៅ គៃសួារ  ១ 
ពី ភូមិ ១ ទៅ ភូមិ ១ ពី ឃំុ ១ ទៀត ជាដើម 
តាម រយៈ មូស ខា្លា ញី ខំា ដៃ ល  ច ល័ត  គៃប់ 
ទី កន្លៃង»។

លោក ម៉ម បុ៊ន ហៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង 
សុខា ភិបាល តៃវូ បាន សៃង់ សម្ត ីក្នងុ 
សៃច ក្ត ីបៃកាស នៃះ  ថា ការទប់សា្កាត់ 
ជំងឺ ឈី ក ក៏ដូច ជា ការទប់សា្កាត់ ជំងឺគៃនុ- 
ឈាម ដៃរដោយ ផ្អៃកទៅលើ ការ ការ ពា រ 
កំុ ឲៃយ មន មូស ខា្លា ញី ខំា តាមរយៈ ការ កម្ចាត់  
វត្ថ ុដក់  ទឹក ដៃល ជា ជមៃក នៃ ការ កកើត 
សត្វ មូស។ លោក ស្នើឲៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចូលរួម អនុវត្ត វិធានការ តាម ការណៃនំា 
របស់ កៃសួង សុខា ភិបាល និងអាជា្ញាធរ 
មូល ដា្ឋានដើមៃបី សុខភព ខ្លនួ អ្នក គៃសួារ 
អ្នក និង សហគមន៍ ចៀស ផុតពី ជំងឺ 
គៃនុ   ឈី ក និង ជំងឺ គៃនុ ឈាម។  

លោក បញ្ជា ក់ថា ៖ «ខ្ញុ ំសូម ជំរុញ ឲៃយ 
ថា្នាក់ ដឹក  នំា មូលដា្ឋាន គៃប់ ថា្នាក់ ទំាងអស់ 
ចលនា បៃជាជន នៅក្នងុ សហគមន៍ 
ក្នងុ ការ កំចាត់ ជមៃក មូស ខា្លា ដៃល នំា 
ឲៃយ កកើត ដង្កវូ ទឹក និង មន មូស បង្ក ជំងឺ 
ស្លៀកពាក់ ខោអាវ វៃង និង ស មៃ ន្ត  ក្នងុ 
មុង។ ពៃល មន ជំងឺ ដៃលមន រោគ - 

សញ្ញា ដូចខាងលើ នៃះសូម អ ញ្ជើញ ទៅ  
មណ្ឌល សុខភពឬ មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃកដៃ ល 
នៅ ជិត លោក អ្នក »។

លោក ឡៃ ច័ន្ទ សង្វាត  បៃធាន មន្ទរី- 
សុខាភិបាល  ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ  
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា បនា្ទាប់ 
កើតមន ករណី ផ្ទះុ ជំងឺ ឈី ក ក្នងុ ភូមិ 
ទំាងនៃះ កៃមុ ការ ងរ ឆ្លើយតប បនា្ទា ន់  នៃ 
មន្ទរី សុខា ភិ បាល ខៃត្ត បាន បន្ត ចុះ  
បា ញ់ ថា្នា ំសម្លាប់ មូស ខា្លា នៅ ភូមិ គោល ដៅ 
ក្នងុ កៃងុ ប៉ាយ ប៉ៃត។ លោក បន្តថា នៃះ 
ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ អ ន្តរាគម ន៍ទប់ សា្កា ត់ 
ជំងឺ  គៃនុ ឈីក និង ជំងឺ គៃនុឈាម ដៃល 
មនភ្នាក់ងរ ចម្លង គឺ មូស ខា្លា។ 

លោក អំពាវនាវ  ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ 
ក្នងុ កៃងុ ប៉ាយប៉ៃត ក៏ ដូច ទូទំាង ខៃត្ត 
សូម  បៃងុ បៃ យ ត័្ន ចំពោះ ការផ្ទះុ ឡើង នៃ 
ជំងឺ  គៃនុ ឈី ក នៃះ ដោយ តៃវូ ចូលរួម 
សហ ការ អនុវត្ត នូវវិធានការ បំបាត់ ជមៃ ក 
មូស ខា្លា សម្អាត អនា ម័យ បរិសា្ថាន តាម 
ផ្ទះសំបៃង  គៃង ក្នងុ មុង និង បើ មន 
បញ្ហា សុខភព តៃវូ បៃញាប់ ទៅ ទទួល- 
យក សៃវា ពិនិតៃយ និង ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌ ល - 
សុខភពមន្ទរី ពៃទៃយ ដៃល នៅ ជិត ផ្ទះ 
បំផុត  ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖«សូមមៃតា្តា 
ចូលរួម ផ្តល់ ព័ត៌ មន ជូនទៅ កៃមុ ទៃទៃ ង់ 
សុខភព ភូមិ មៃភូមិ និង អាជា្ញាធរ មូល - 
ដា្ឋានអំពី បញ្ហា ជំងឺ ឬព័ត៌ មន សុខ ភ ព 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបី ឲៃយ មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្ត 

សៃកុ បៃតិបត្ត ិ មណ្ឌល សុខភព និង 
មន្ទរីពៃទៃយ ជួយ អ នា្តា គម ន៍បាន ឆប់ រហ័ ស 
និង ទាន់ ពៃល វៃលា»។

មិន ខុសគ្នា នៃះដៃរ លោក គួ ង ឡូ 
បៃធាន មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្តពៃះ វិហារ 
ថ្លៃង  ថា លំនៅ ឋាន របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៣ ភូមិ  ជាប់ នឹង ពៃដំៃន បៃទៃស 
ឡាវ ស្ថតិក្នងុ ឃំុ កំពង់ សៃឡៅ សៃកុ ឆៃប 
ក៏តៃវូ បាន បើក យុទ្ធនា ការចុះ បាញ់ថា្នាំ 
សម្លាប់ មូស នៃះ ផង ដៃរ  បនា្ទាប់ពី មន 
អ្នក ជំងឺ ជាចៃើន សងៃស័យ ថា មន ជំងឺ 
ឈី ក។ លោក បន្តថា កៃពីនៃះ មន្តៃី 
សុខា ភិបាល  ខៃត្ត ក៏បាន ដាក់ ថា្នា ំអា- 
បៃ ត ចំនួន៣តោន តាម ពាង ទឹក អាង - 
ទឹក ពលរដ្ឋ ដើមៃបី សម្លាប់ មូស នៅ ទូទំាង 

ខៃត្ត ។ លោកថា៖«ការដៃល យើង បា ញ់ថា្នា ំ
នៃះដោយសារតៃ យើង មន ការ សងៃស័ យ 
ពី ការ រាត តៃបា តនៃ ជំងឺ គៃនុ ឈី ក នៃះ 
ចំណៃក ជំងឺ គៃនុ ឈាម  មិន ទាន់ មន 
នៅក្នងុ សហ គមន៍ យើង នៅ ឡើយ ទៃ» ។

បើតាម កៃសួងសុខាភិបាលជំងឺ 
គៃុន   ឈី ក មិន បណា្តាល ឲៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល ់ អាយ ុជវីតិ នោះ ទៃ ដោយ គៃន ់ តៃ 
ធ្វើ ឲៃយ អ្នកជំងឺ មន អា ការឈឺ សនា្លាក់ 
ដៃជើង យូរ ឆ្នាំ ហើយ វា នឹង ជា សះ- 
សៃបើយ ក្នុង អំឡុងពៃល ១សបា្តាហ៍ ឬ 
យូរ ជាង នៃះ ប៉ុន្តៃ បើ សិន ជា អ្នកជំងឺ 
មន ជំងឺ ឈី ក ក្នុ ង អំឡុងពៃល មន 
ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត  នឹង អា ច   បណា្តាល ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ អាយុ ជីវិត ៕

សមត្ថកិច្ចថាស្ត្រីម្នាក់ដ្រលស្លាប់អាចត្រវូមិត្តប្រសុសម្លាប់

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីករណី...

មន្តេ ីសុខាភិបាល ចុះ ពិនិតេយ  ជំងឺ ពល រដ្ឋ តាម ផ្ទះ នៅ ក្នងុ កេងុ ប៉ោយ ប៉េត។ រូបថត េ្រហ្វសញូ៉វ
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 វ៉ន   ដា រ៉ា

 តាកែវៈ   លោក  អ៊ូច  ភា  អភិ- 
បាល ខៃត្ដ តាកៃវ   បាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នុង សន្និ សីទ សារព័ត៌ មាន នៅ 
ទី ស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ស មត្ថ កិច្ច  បាន 
បងៃ្កាប ករណ ីបទ ល្មើស គៃឿង- 
ញៀន បាន ចំនួន  ៥៩ ករណី  
និង ឃាត់ ខ្លួន មនុសៃស ចំ នួន 
១២៥ នាក់   ក្នុង រយៈ  ពៃល ៦ខៃ   
នា ឆ្នាំ ២០ ២០។  ករណី នៃះ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ដូច គ្នា បង្កៃប បាន ៣៦ 
ករណី  និង ឃាត់ ខ្លួន មនុសៃស 

៧២ នាក់ ។ 
 លោក អភិ បាល ខៃត្ដ បាន ឲៃយ 

ដឹង ទៀត ថា   ការ បង្ការ  និង 
បង្កៃប បទ ល្មើស គៃប់ បៃភៃទ 
បាន ទទលួ លទ្ធ ផល  ជោគ ជយ័   
ដោយ មាន យន្ត ការ គណៈ បញ្ជា- 
ការ ឯក ភាព  រួម ទំាង ការ យ ក- 
ចិត្ត ទុក្ខ ដាក់ ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត 
គោល នយោ  បាយ   ភូមិ - ឃុំ   
មាន សុវត្ថិ ភាព  កា រ  ធ្វើ វៃទិ កា 
សាធារ ណៈ   ដោយ មាន ការ-  
ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ពី សំ ណាក់ 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ ។     

 លោក អភិ បាល ខៃត្ដ ថ្លៃង ថា  
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ 

បទ បញ្ជា ស្តី ពី ការ លុប បំ បាត់ 
លៃបៃង សីុ សង  ការ ជួញ ដូរ  ចៃក- 
ចាយ  នងិ  ការ បៃើ បៃស ់គៃឿង- 
ញៀន គៃប់ បៃភៃទ របស់ គណៈ 
បញ្ជា ការ ឯក ភាព រដ្ឋ បាល ខៃត្ត   
គួប ផៃសំ នឹង កា រ បៃើ បាស់ វិធាន- 
ការណ ៍   សរបុ មធៃយោ បាយ សរបុ   
និង  កមា្លាំង សរុប បាន ធ្វើ ឲៃយ សន្តិ- 
សុខ សណា្តាប់ ធា្នាប ់សាធា រ ណៈ 
នៅ ទូទាំង ខៃត្ត  កាន់ តៃ បៃ សើរ 
ឡើង ជា លំ ដាប់ ។  ជាក់ ស្តៃង ការ- 
ងរ ថៃ រកៃសា សន្ត ិសុខ សណា្តាប់- 
ធា្នាប់  បងៃ្កាប បាន  បទ ល្មើស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ច ំននួ   ១៦៣   ករណ ី
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩   បៃៀប ធៀប  
នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ បង្កៃប បាន   
១៥១ ករណី ។   លោក   សុខ   សំ- 
ណាង   ស្នង ការ នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល ខៃត្ដ តា កៃ វថ្លៃង ក្នុង 
សន្និ សីទ នៃះ ដៃរ ថា   បញ្ហា 
គៃឿង ញៀន គឺ ជា បញ្ហា សកល  
ហើយ បៃទៃស កម្ពុជា  ជា បៃ- 
ទៃស រង គៃះ ពី បញ្ហា គៃឿង- 
ញៀន។  បៃ ទៃស កម្ពជុា ពិត ជា 
មាន អ្នក បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន  
មៃន ប៉នុ្ដៃ មនិ មៃន ជា អ្នក ផលតិ 
គៃឿង ញៀន ទៃ ៕

នៀម ឆែង

ភ្នំពែញៈ បៃជា នៃសាទ  និង 
អង្គការ  អភិរកៃស ជល ផល មាន ក្ដី- 
បារម្ភ ព ីផល ប៉ះ ពាល ់បណា្តាល មក 
ព ីកមៃតិ ទកឹ ទន្លៃ មៃគង្គ ទាប ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ លហំរូ ទកឹ ចលូ បងឹ ទន្លៃ សាប   
យឺត  ខណៈ  ដៃល តំបន់ នៃ សាទ 
ខ្លះ នៃ បងឹ ទន្លៃសាប រងី ទកឹ នៅ រដវូ 
វសៃសា ដៃល មិនធា្លាប់ មាន ពី មុន។

លោក ចក ់ជឿន  ធា្លាប ់រក តៃ ីបាន   
ពី ៥- ៦គីឡូកៃម ក្នុង ១ ថ្ងៃ ពី ការ- 
នៃ សាទ នៅ ទន្លៃសាប  ក្នុង  ភូមិ- 
សាស្តៃ ឃុំ ពាមបាង  សៃុក ស្ទោង  
ខៃត្ត កំពង់ ធំ ប៉ុន្តៃឆ្នាំ នៃះ  លោក 
អាច រក បាន តៃ ១ គីឡូ  ឬ  ២គីឡូ 
ប៉ណុ្ណោះ  ដោយ សារ កមៃតិ ទកឹ នៅ 
ទ ីនោះ ទាប  ហើយ កន្លៃង ខ្លះ បាន- 
រីង គោក អស់ ទៅ ហើយ  សូមៃបី តៃ 
នៅ រដូវវសៃសា ដៃល ជា ពៃល ធា្លាប់ 
មាន ទឹក ជន់ លិច នោះ ក៏ដោយ។

លោក  ជឿន និយយ ថា ៖ «ឆ្នាំ 
នៃះ វា គោក រាក់ អស់ ហើយ  មាន 
រក អី បាន ទៃ  បើ គោក អស់ រលីង 
ហើយ នោះ។ ឆ្នាំ មុន អត់ គោក ទៃ  
តៃ ឆ្នាំ នៃះ វា គោក។ ឥឡូវ អ្នក ខ្លះ 
ទៅ ធ្វើ កម្មករ  ខ្លះ ក៏ ចុះ ទៅ បឹង- 
ទន្លៃសាប អី ទៅ ណា។ យើង នៅ 
រក បាន ដៃរ គៃន់ តៃ ថា បាន តិច- 

តួច  ១ ថ្ងៃ ១ មុឺន  ពៃល ខ្លះ ៣ពាន់ 
រៀល  ពៃល ខ្លះ ៥ ពាន ់រៀល  ទប ់តៃ 
អង្ករ មិន រួច ផង»។

លោក រៀបរាប់ ថា  ឃុំ ពាង បាង 
គជឺា ឃុ ំដៃល ធា្លាប ់តៃ សមៃបូរ ផល តៃ ី
ដៃល ទាក់ ទាញ បៃជា នៃសាទ ពី 
តបំន ់ផៃសៃងៗ នៅ  សៃកុ ស្ទោង  ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំ ឲៃយ មក នៃសាទ ។ បើ ទោះ- 
ជា ពៃល នៃះ  កន្លៃង នៃះ រីង គោក   
ក៏ ដោយ  ក៏ បៃជានៃសាទ នៅបន្ត 
សា្នាកន់ៅ  ដោយ ធ្វើ ជា ខ្ទម  ឬ សា្នាក-់ 
នៅ លើ ទូក ដើមៃបី ចុះ ទៅ នៃសាទ  
ក្នងុ ផ្ទៃ បងឹ ទន្លៃ សាប។ ប៉នុ្តៃ  លោក 
បារម្ភ ថា  បញ្ហា ទឹក នៃះ ធ្វើ ឲៃយ អ្នក- 
ខ្លះ បាន បោះ បង់ ការងរ នៃសាទ 
ទៅ បៃកប មុខ របរ ផៃសៃង។

លោក និយយថា ៖«មាន ខ្លះ 
ទៅ ខាង កាត ់ដៃរ  ការងរ សណំង ់
នៅ ភ្នំពៃញ  ប៉ុន្តៃ មិន ដឹង ថា មាន 
ប៉ុនា្មាន គៃួសារ ទៃពៃះ ខ្លះ ទៅ ក៏ 
បាត់ ដំណឹង ទៅ ។ ខ្ញុំ តៃង តៃ 
នយិយ  ថា  ទន្លៃ សាប យើង បើ ឆ្នា ំ
នៃះ បាន ប៉ណុ្ណៃះ  ហើយ ឆ្នា ំកៃយ 
បាន ប៉ុណ្ណៃះ  បៃជាជន នៅ ទន្លៃ- 
សាប   មិន បាច់ មាន អ្នក ណា បង្ខំ 
ឲៃយ ឡើង គោក ទៃ  ឡើង ខ្លួន ឯង 
ហើយ ពៃះ អស់ អី ហើយ»។

លោក ឱម សាវា៉ាត  នាយក- 
បៃតិបត្តិ អង្គការ សម្ព័ន្ធភាព ដើមៃបី 

អភរិកៃស ធនធាន ជលផល  ហៅ កាត ់  
ថា  FACT   ឲៃយ ដងឹពថី្ងៃទ២ី២ កក្កដា  
ថា  ផល នៃសាទ ក្នងុ ឆ្នានំៃះ មនិ ទាន ់  
អាច វាយតម្លៃ បាន ទៃ  ដោយសារ 
ពៃល នៃះ ជា រដូវ បិទ នៃសាទ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ជា ទទូៅ ក្នងុ ខៃ 
កក្កដា  តៃូវ មាន កមៃិត ទឹក ខ្ពស់ 
ជាង នៃះ  ប៉ុន្តៃ ឆ្នាំនៃះ យើង នៅ តៃ 
ឃើញ កមៃិត ទឹក ឡើង យឺត។ បើ 
ពនិតិៃយ មើល លើ វសិាល ភាព នៃ ការ- 
គៃប ដណ្ដប់ លើ តំបន់ ពៃ លចិទឹក  
ចាប ់ព ីចងុ ខៃ ឧសភា  រហតូ ដល ់ខៃ 
តលុា  ទកឹ ឡើង ពៃញ  លចិ អស ់ពៃ    
លិច ទឹក នៅ ជុំវិញ បឹង ទន្លៃសាប   
ដៃល ផ្ដល់ ឱកាស ឲៃយ តៃ ីពង កនូ  នងិ   
ផ្លាស់ទី ពី ទន្លៃសាប ទៅ ទន្លៃ មៃគង្គ   

ក ៏មាន ភាព ងយ សៃលួ។ តៃ កមៃតិ   
ទឹក ឆ្នាំ នៃះ មិន ដូច រាល់ ឆ្នាំ»។

លោក សាវា៉ាតនយិយ ថា ឆ្នា ំមនុ  
នងិ ឆ្នា ំ នៃះ  កមៃតិ ទកឹ ហរូ ចលូ បងឹ- 
ទន្លៃសាប មាន ភាព យតឺយ៉ាវ  ហើយ   
កម្ពស់ ទឹក ទាប ជាង រាល់ ឆ្នាំ។ 
បៃសនិ បើ កមៃតិ ទឹកទាប បៃប នៃះ  
វា ធ្វើ ឲៃយ រាំង ស្ទះ ការផ្លាស់ ទី តៃី ទៅ 
ក្នុង ទន្លៃ មៃគង្គ  ហើយ កមៃិត ជាតិ 
ពលុ កើត ចៃញ ព ីការ រលយួ រកុ្ខជាត ិ  
ហូរ ចូល ក្នុង បឹង ទន្លៃ សាប ពី ស្ទឹង 
នានា មាន កមៃិត ខ្ពស់  ដៃល ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ មច្ឆជាតិ។

មលូហៃត ុដៃល ធ្វើ ឲៃយ កមៃតិ ទកឹ 
ទន្លៃ មៃគង្គ ទាប  លោក ឱម សាវា៉ាត  
បាន លើក ឡើង នវូ កតា្តា មយួចនំនួ  

រួម មាន ការធ្វើ ទំនប់ វារី អគ្គិសនី 
នៅបៃទៃស ឡាវ  និង បញ្ហា បមៃ- 
បមៃួល អាកាស ធាតុ។

លោក ថា ៖«ចាប់ ពី យើង មាន 
គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ ឆ្នា ំ១៩៩៥  
មក ដល់ ឥឡូវ  ឃើញ មាន ការ- 
សាង សង់ ទំនប់ វារី អគ្គិសនី មួយ- 
ចនំនួ ដចូ ជា នៅ ចនិ ឡាវ  ថៃ។ អ៊ចីងឹ   
អា នៃះ ក ៏ជា ផ្នៃក មយួ ដៃល ទប ់ទកឹ 
ដើមៃបី គមៃប់ សមៃប់ បង្វិល បូប៊ិន 
យក ថាមពល។ កាល ណា ទំនប់ 
អគ្គសិន ីមាន ចៃើន គនា្លាក ់ ទកឹ តៃវូ 
ស្តុកទុក តាម គនា្លាក់ នីមួយៗ  ធ្វើ- 
ឲៃយ កមៃិត ទឹក ចុះ មក ខាង កៃម 
យឺត  ហើយ តិច»។

លោក ចាន់ យុតា្ថា  អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ធន ធាន ទឹក  ពនៃយល់ ថា  
ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ ចាប់ ផ្ដើម ហូរ ចូល 
បងឹ ទន្លៃ សាប  នៅ ពៃល កមៃតិ ទកឹ 
ទន្លៃ មៃគង្គ នៅ ចណំចុ ចតមុខុ ឡើង   
លើស ពី ៧ម៉ៃតៃ  ដៃល ជា ធម្មតា 
កើត មាន នៅ ចុង ខៃ មិថុនា  រហូត- 
ដល់ ពាក់ កណា្តាល ខៃ តុលា ដៃល 
វា ហូរ តៃឡប់ ទៅ ទន្លៃ មៃគង្គ វិញ។

លោក ថា  កមៃតិ ទកឹ ទន្លៃ មៃគង្គ 
ឆ្នាំ នៃះ ទាប ដោយ សារ តៃ កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩  តំបន់ ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង 
ទន្លៃ មៃគង្គ បាន ទទលួ ឥទ្ធពិល នៃ 
បាតុ ភូត អៃល នីណូ ធ្វើ ឲៃយ មាន 

កមៃិត ទឹក ទាបនៅ ឆ្នាំ មុន  បូករួម 
នឹង ការ ធា្លាក់ ភ្លៀង តិច តួច នៅ ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ  ដៃល ជា ហៃត ុធ្វើ ឲៃយ 
កមៃិត ទឹក ឆ្នាំ នៃះ កាន់ តៃ ទាប។

លោក បញ្ជាក ់ដៃរថា  កមៃតិ ទកឹ 
ទន្លៃ មៃគង្គ ក ៏មាន ទនំាក ់ទនំង ជតិ- 
ស្និទ្ធ ទៅ នឹង សា្ថានភាព អាកាស- 
ធាតុ ផង ដៃរ។ បើ ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន 
កមៃិត ទឹក នឹង ឡើង។ នៅ តំបន់ 
បា៉ាសុហី្វកិ  នងិ សមទុៃ ចនិ ខាង តៃបងូ  
ជាមធៃយម មាន ពៃយុះ បៃហៃល ២៥  
ហើយ ក្នុង ចំណម នៃះ  មាន ពៃយុះ  
៥-៦  ដៃល ធ្វើ ដណំើរ ទៅលើ តបំន ់
ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង ទន្លៃ មៃគង្គ នៅ ថៃ  
ឡាវ  និង វៀតណាម។ ប៉ុន្តៃ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ មានតៃ ១ទៃដៃល មាន ឥទ្ធពិល   
លើ ផ្ទៃ រង ទឹក ភ្លៀង នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ ។

ប៉ុន្តៃ លោក ឱម សាវា៉ាត  ថ្លៃង ថា  
រដា្ឋាភិបាល នានា តៃង យក កតា្តា 
បមៃ បមៃលួ អាកាស ធាត ុជា មលូ- 
ហៃតុ ចមៃបងប៉ុន្តៃ កតា្តា មួយ ទៀត 
ដៃល  មនិ គរួ មើល រលំង គ ឺការសាង- 
សង់ ទំបន់វារី អគ្គិសនី នៅ តាម ដង- 
ទន្លៃ មៃគង្គ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើ ង   
ដឹង ថា  កតា្តា អាកាស ធាតុ នៃះ ជា 
កតា្តា មួយ ហើយ  ប៉ុន្តៃ បើ សិន ជា 
យើង មិន សាង សង់ ទំនប់ចៃើន 
តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ ទៃ  លំហូរ ទឹក 
នឹង មាន តាម បៃប ធម្មជាតិ»៕

មានការបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បង្កពីកម្រតិទឹកទន្ល្រម្រគង្គទាប ខណៈតំប ន់ខ្លះន្រទន្ល្រសាបរីង

ទូកនែសាទនៅលើផ្ទែទឹកទន្លែមែគង្គ នៅភ្នពំែញ   ថ្ងែទី២២ កក្កដា។ រូប ហុង មិនា

លោកអភិបាល ខ្រត្ត តាក្រវបង្ហាញពីរបាយការណ៍
បង្ក្រប គ្រឿង ញៀន ៦ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០

លោក អូ៊ច ភា អភិបាល ខែត្ត តាកែវ ថ្លែង ក្នងុ សន្នសីិទ។ រូបថត ហុង មិនា
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តពីទំ ព័រ ១...ឲៃយ ដឹង ថា៖ «គណៈ កម្ម ការ 
នៃះ នឹង ចុះ បំ ពៃញ ការងារ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
២៨  ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ដើមៃបី ជំ រុញ 
ពន្លឿន ការ ងារចុះ បញ្ជីដី រដ្ឋ  ចុះ បញ្ជី ដី 
ឯក ជន របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  ចុះ បញ្ជី ដី 
សហ គ មន៍ ជន ជាតិ ភាគ តិច  ដោះ- 
សៃយ វិវាទ ដី ធ្លី និង រៀប ចំ ផៃន ការ ការ 
បៃើ បៃស់ ដី នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គិ រីដៃល 
នៅ សៃស សល់ ក្នុង ភូមិទាំង ៤៦ ដៃល 
បាន ចុះ បញ្ជី រួច  ភូមិចំ នួន ១០ដៃល  
កំ ពុង ដំ ណើរ ការ ចុះ បញ្ជី និង ដំណើរ ការ 
ចុះ បញ្ជីក្នុង ភូមិ ចំ នួន ៣៦ ផៃសៃង ទៀត  
ផង ដៃរ »។

លោ ក   សឹុង   សៃន ករុណា  អ្នក នំា ពាកៃយ 
អង្គ ការ សមា គម អាដ ហុក  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  កៃសួង តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ការ ចុះ 
បញ្ជី លើ ដី រដ្ឋ  ដៃល តៃូវ បាន បុគ្គល មាន  
អំ ណាច   ឆ្លៀត ឱ កាស ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ។ 

 លោក   សៃន ករណុា ថ្លៃង  ថា ៖ « បើ ការ- 
កាន់ កាប់ ដី រដ្ឋ នៃះ   ដោយ អ្នក កៃី កៃ ពិត- 
បៃ កដ  ហើយ ពិត ជា តៃូវ ការ ដី សមៃប់ 
បង្ក បង្កើន ផល ចញិ្ចមឹ ជវី ិត នោះ   ខ្ញុ ំគតិ ថា   
ជា អាទិ ភាព ក្នងុ ការ ផ្តល់ ដី   ចុះ បញ្ជ ីក ម្ម-  
សិទ្ធិ ជូន ពួក គាត់។  តៃ បើ ពិនិតៃយ ឃើញ 
ថា  អ្នក ទាំង អស់ នោះ ជា ជន ខិល ខូច   
ជា អ្នក មាន អំ ណាច   មាន លុយ   ទៅ ធ្វើ 
ការ ទញិ ដរូ  ឬ ជលួ មនសុៃស ឲៃយ ទៅ ទ នៃ្ទាន 
យក ដីនោះ ដោយ ខុស ចៃបាប់ ខ្ញុំ គិ ត ថា   

មិន គួរ មាន ការ ចុះ បញ្ជី ឲៃយ នោះ ទៃ។    
ផ្ទយុ ទៅ វញិ គរួ តៃ មាន វធិាន ការ ផ្លវូ ចៃបាប ់
ទៀត » ។ 

 លោក   សុឹង   សៃន ករុណា   បាន អះ- 
អាង  ថា   បើ សិន ជា ការ ចុះ បញ្ជី ដី ធ្លី នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើង តៃមឹ តៃវូ នងិ ទ ូទាងំ បៃ ទៃស   
នោះ បញ្ហា ជម្លោះ ដីធ្លី   ក៏ នឹង លៃង មាន 
ដៃរ   ហើយ បើ កើត មាន  ក៏ ងាយ សៃួល 
ក្នុង ការ ដោះ សៃយ ផង ដៃរ ។

 លោក  អា៊ាង   ម៉ៃង លី  មន្តៃី សមៃប- 
សមៃួល អង្គ ការ សមា គម អាដ ហុក បៃ ចាំ  
ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី បាន   ឲៃយ ដងឹ ថា   វវិា ទ ដ ីធ្ល ី  
ភាគ ចៃើន បង្ក ឡើង ដោយ កៃុម ហ៊ុន ធំៗ  
ដៃ ល ទទ ួល បាន សទិ្ធ ិ វនិ ិយោគ  នងិ មន្តៃ ី
មាន អំ ណាច ។   ចំ ណុច ដៃល ក្តៅ នៃ កា រ- 
ធ្វើ ឲៃយ មាន ជម្លោះ ដី ធ្លី ខ្លោំង បំផុ ត នោះ     
ក៏ ពៃះ មាន គមៃង ធំៗ   បាន ទៅ     
អភិវឌៃឍក្នុង ខៃត្ត នៃះ   ដូច ជា គមៃង 
 ពៃ លាន យន្ត ហោះ  និង ការ អភ ិវឌៃឍ ត ំបន ់
ផៃសៃងៗ នៃះ    ខណៈ ដៃល អា ជា្ញា ធរ ដៃន ដី   
មួយ ចំ នួន តូច    បាន ចូល រួម នូវ សកម្ម- 
ភាព មិន បៃ កៃ តី នៃ ការ ទទួល ស្គាល់  
ឯក សរ មិន សៃប ចៃបាប់ ។ 

ទន្ទមឹ នៃះ ដៃរ  កៃ សងួ មហា ផ្ទៃ កាល ព ី
ថ្ងៃទី ២២  ខៃ ក ក្កដា  ឆ្នាំ ២០ ២០  បាន 
សមៃច បង្កើត កៃុម ការងារ អន្ត រ កៃ សួង 
ដៃល មាន សមាស ភាព មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ 
ថា្នាក់ជាតិ ជា ចៃើន រូប   ដើមៃបី ចុះ សិកៃសា 

សៃវ ជៃវ លើ ករណី កាប់ រានទន្ទៃន 
កាន់ កាប់ ដី ពៃ ខុស ចៃបាប់ ក្នុង តំ បន់  
ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ដៃរ ។ 

 យោ ង តាម សៃច ក្ដី សមៃច របស់ 
លោក  ស  ខៃង  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « កៃុម ការងារ នៃះ មាន 
តួនា ទី ភារ កិច្ចចុះ សិកៃសា សៃវ ជៃវ លើ 
ករណី នីមួយៗ នៃ  ការ កាប់ រាន  ទន្ទៃន 
កាន់ កាប់ ដី ពៃ ខុស ចៃបាប់ ក្នងុ តំ បន់ កា រពារ 
ធម្ម ជាតិ ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរីនិង  
បៃ មូល ឯក សរ និង ភ័ស្ត ុតាង នា នា ពាក់-  
ព័ន្ធ ជា មួយ នឹង មន្តៃី  និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
សកម្ម ភាព ទាំង នោះ  ( ដោយ ) សហ- 
ការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថ កិច្ច ពាក់- 
ព័ន្ធ នៅ រដ្ឋ បាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ក្នុង  
ដំ ណើរ ការ សៃវ ជៃវ នៃះ » ។ 

  ទោះ ជា យ៉ា ណា ក៏ ដោយ យោង តាម 
របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង ដៃន ដី បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី   មក ទល់ 
ខៃ ក ក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០  នៃះ  ការងារ ចុះ 
បញ្ជ ីដធី្ល ីនៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី ទទលួ បាន 
លទ្ធ ផល បៃមាណ  ៤៦ ភមូ ិ តៃវូ បាន ចុះ 
បញ្ជ ី នងិ ចៃញ បណ្ណ កម្ម សទិិ្ធ រ ួច រាល ់ លើ 
ផ្ទៃដី  ទំហំ ១៩១  ០១៨  ហិក តា  ឬ ស្មើ នឹ ង 
២៤  ២១៨ ប ណ្ណ  ក្នុង នោះ ការ ចុះ បញ្ជី 
ដី ជូន បៃ ជា ពល រដ្ឋ លើទំ ហំ ដី បៃ មាណ  
៣៩  ២២៦ ហកិ តា  ស្មើ  នងឹ  ២៣  ៧៥៥ 

បណ្ណ  ចុះ បញ្ជ ីដ ីរដ្ឋ ទ ំហ ំបៃ មាណ  ១ ៤៥  
៦ ៣៣ ហិក តា ស្មើ នឹង ១៦៧ បណ្ណ  ដី 
សហ គ មន ៍ជន ជាត ិដើម ភាគ ត ិច ចុះ បញ្ជ ី
បាន ៧ សហ គមន៍ លើផ្ទៃ ដី ទំ ហំ  ៦  ១៥៦ 
ហិក តាស្មើ នឹ ង ២៧៨ បណ្ណ  និង មាន 
១០ ភូមិ កំ ពុង ដំ ណើរ ការ ចុះ បញ្ជី ដី ធ្លី 
មាន លក្ខ ណៈ ជា បៃ ព័ន្ធ  ច ំពោះ ដី សហ- 
គមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ៦ ស ហគមន៍ 
ដៃល កំ ពុង ដំ ណើរ ការ និង បាន បញ្ចប់ 
ការ បិទ ផៃសាយ ជា សធា រ ណៈ រួច រាល់។  
ខណៈ ការ ដោះ សៃយ វិវាទ ដីធ្លី គឺ ដោះ- 
សៃយ បាន ២២ ករណី  និង កំពុង បន្ត 

ដោះ សៃយ ចំនួន ៣៨ ករណី ។  
 របាយ ការណ ៍របស ់កៃ សងួ រៀប ច ំដៃន- 

ដី នគរូប នី យ កម្ម  និង សំណង់  បាន ឲៃយ 
ដឹង ផងដៃរ  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  មក ទល់ 
ពៃល នៃះ  កៃ សួ ង  បាន ចៃញ បណ្ណ កម្ម- 
សិទ្ធ ិលើ ដី រដ្ឋ បាន ចំនួន ២ ១១៨ បណ្ណ  
ឬ ស្មើ នឹង ៨៧ មុឺន ហិក តា  នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស  ដៃល ក្នុង នោះ ដី សមៃប ទាន 
សៃដ្ឋ កិច្ច មាន ចំនួន  ២ ០១១  បណ្ណ  ឬ 
ស្មើ នងឹ ៧៤មុនឺ ហកិ តា  នងិ ដ ីរដ្ឋ ផៃសៃងៗ 
ទៀត បាន ចំនួន ១០៧ បណ្ណ  ឬ ស្មើ នឹង 
១៣មុឺន ហិក តា ៕

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអន្តរក្រសួងចុះបញ្ជដីីនិងស្រវជ្រវ...

មន្ត្រ ីបង្ហាញ ផ្រន ទី រៀបចំផ្រនការ ប្រើប្រស់ដីនៅ មណ្ឌលគិរី។ រូបថត កៃសួង រៀបចំដៃន ដី
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម ៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្កានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធន៍
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹងទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣១ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។

អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) ភូមិព្កតាឡុង 
សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសម្រឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

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

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  

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

ផ ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទ�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ � ន�េក� យកា សេតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យកា សេត

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

កា រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ការសិក្សាបង្ហាញថាជំនួយបន្ទាន់បំផុតដ្លពលរដ្ឋតូ្វការគឺលុយ
 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញ ៈ  ការសិកៃសា  ថ្មី មួយ 
ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ អង្គការ 
វៃទិកា អនាគ ត  សហការ ជាមួយ 
កៃមុហុ៊ន អង្គរ សៃវជៃវ  និង ផ្ដល់ 
បៃកឹៃសា ដៃល បាន  ធ្វើ  ការ សម្ភាស 
មនុសៃស ចំនួន  ១១៣៤ នាក់  នៅ 
រាជធានី -ខៃត្ត ចំនួន ៥   បង្ហាញ 
ថា ជំនួយ បនា្ទាប់ ដៃលពលរដ្ឋ 
តៃវូការ បំផុត នៅពៃល កំពុង រង 
ផលប៉ះពាល់  ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ គឺ 
លុយ បនា្ទាប់មក អាហារ និងការ- 
ពនៃយា រពៃល សង បៃក់កម្ច ី។  

 លោក អូ៊ វីរៈ បៃធាន អង្គការ 
វៃទិកាអនាគត  បាន លើក ឡើង 
ថា ការសិកៃសា នៃះ  បានធ្វើ ឡើង 
នៅ ចុងខៃ មៃសា  និង ដើមខៃ 
ឧសភា ហើយ ទិន្នន័យ នៅក្នងុ 
ការសិកៃសា នៃះ គឺ ឆ្លះុបញ្ចាងំ អំពី 
សា្ថាន ភាព របស់ ពលរដ្ឋ  នៅក្នងុ 
អំឡុង រយៈ  ពៃល នៃ ការសៃវជៃវ 
នៃះខណៈ សា្ថានភាព បនា្ទាប់ចាប់ពី    
ដើម ខៃ ឧសភា នឹងតៃវូ បង្ហាញនៅ 
ក្នងុ ការ សិកៃសា មួយទៀត ដៃល តៃវូ 
ធ្វើ នៅក្នងុ ខៃ កក្កដា នៃះ ។   លោក 
ថា ៖« យើង ចុះ សម្ភាស ( ក្នងុ ការ-  
សិកៃសា ថ្ម ី)  បុ៉ន្តៃ សម្ភាស  គៃសួារ 
ដដៃល ហ្នងឹ ដើមៃបី ចង់ ដឹង អំពី 
ការឆ្លើយ តប របស់ រដា្ឋាភិបាល ។ 
ពីពៃះកាល យើង សួរ កាលពី 
ចុងខៃ ៤ គឺ អត់ សូវ មន ការ ឆ្លើយ- 
តប ពី រដា្ឋាភិបាល ទៃ ហើយ 
ពលរដ្ឋ មិនសូវ បាន ជំនួយ ចៃើន 
ទៃ ហើយ គោល នយោបាយ  
ជំនួយ គឺ បៃកាស នៅ ខៃ ៥ ហើយ 
ការចៃក លុយ ដល់ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ 
ទើប បៃកា ស   នៅពៃល ថ្មីៗ 
នៃះដៃរ » ។ 

 នៅក្នងុ សន្ន ិសីទ បង្ហាញ លទ្ធ-
ផល  សិកៃសា កាលពី ថ្ងៃ  ទី ២២  ខៃ 
កក្កដា  លោក អូ៊ វីរៈ   បញ្ជាក់ ថា 

ការសិកៃសា  នៃះ បាន ចុះ សម្ភាស 
ម្ដង ទៀត  នៅ ចុងខៃ នៃះ គឺ ដើមៃបី 
ចង់ដឹង អំពី ជីវភាព របស់ ពលរដ្ឋ 
ថា តើ មនការ ផ្លាស់ ប្ដូរ តៃឡប់ 
ទៅ បៃសើរ វិញ  ឬ កាន់តៃ ដុនដាប 
ជាង មុន បនា្ទាប់ពី ទទួលបាន 
ជំនួយ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ពី គោល- 
នយោ បាយ របស់ រដា្ឋា ភិ បាល ។ 

 នៅក្នងុ ការសិកៃសា លើកដំបូង  
ស្ដពីី ផលប៉ះពាល់ សៃដ្ឋកិច្ច  ដោយ-    
សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៃះ គឺ បាន  
សម្ភាសពល រដ្ឋ ចំនួន ១០៨៧ 
គៃួសារ  និង មៃភូមិ ចំនួន  ៥៤  
នាក់ ស្ថតិនៅ ក្នងុភូមិ ចំនួន  ៥៤  
នៃ សៃកុ ចំនួន  ១០ ក្នងុ រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ ខៃត្ត កំពត សៀម រាប 
សា្វាយ រៀង និង ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ។ 

 ការ សិកៃសា បង្ហាញ ថា មន មៃ- 
ភូមិ បៃហៃល  ៩៤%  បាន ឆ្លើយ 
ថា ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បានធ្វើឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ភូមិ  និង អ្នក ភូមិ ដូចជា 
មនការ បិទ អាជីវកម្ម លក្ខណៈ 
គៃសួារ ចំនួន  ១០៨៣ ឬ ស្មើនឹង 
១០,៥% សៃប ពៃល ក្នងុ ចំណោម   
១០៨៧  គៃសួារ ដៃល បាន  ផ្ដល់ 
សម្ភាស គឺមន  ៩៣៣ គៃសួារ  
បាន  បើក អាជីវ កម្ម លក្ខណៈ 
គៃសួារ ។ 

 ចាប់ពី ខៃមករា  ដល់ ខៃមៃសា 
គឺ ក្នុងចំណោម គៃួសារ ដដៃល 
នៃះ បាន ធា្លាក់ចុះ បៃក់ចំណូល 
ដៃល ពួកគៃ រាយការណ៍ ថា 
ដោយ សារ ខ្វះ អតិថិ ជន  ដៃលជា 
បញ្ហា ចមៃបង ។ ចំនួន គៃសួារ ដៃល 
រាយ ការណ៍ ថា បាន យឺតយ៉ាវ 
សង បៃក់ ទៅ ធនា គារ គឺ កើន 
ឡើង  ២៣០% សៃប ពៃល  ក៏ 
មន  ចំនួន គៃ ួសារ បាន ខ្ចបីៃក់ 
ថ្ម ីហើយ ១ ភាគ ៣  នៃ ការខ្ចបីៃក់ 
ថ្ម ីនោះ គឺ ដើមៃបី ដោះដូរ  ទៅ សង 
ម្ចាស់ កម្ច ីផៃសៃង ទៀត និង សមៃប់ 
ទៃទៃង់ ការ ចំណាយ បៃចំាថ្ងៃ ។ 

 របាយការណ៍ សរសៃរ ថា ៖ 
«បន្ថៃ ម  ពីនៃះ មន ៨៣ គៃ ួសារ 
បាន រាយ  ការណ៍ ថា បានទទួល 
ជំនួយ គំាទៃ  ពី   រដា្ឋាភិបាល ឬអង្គ- 
ការ កៃ រដា្ឋាភិបា ល  នៅ រវាង ខៃ 
មករា  និង មៃសា ដូចជា អាហារ 
សាបូ៊ ឬ ម៉ាស់ ។ គៃសួារ  ចំនួន 
១០០៤  បាន រាយការណ៍ ថា 
មិនបាន ទទួល ជំនួយ គំាទៃ ។ 
តមៃវូ ការ បនា្ទាន់ បំផុត  ដៃល ពល- 
រដ្ឋ  បាន រាយការណ៍ ក្នងុ ខៃមៃសា 
គឺ លុយ មន ចំនួន ៥៥,៧ ភាគ- 
រយ អាហារ មន ចំនួន ២៤,៥ 
ភាគ  រយការ ពនៃយា រ ពៃល ការ សង 

បៃក់កម្ច ីមន ចំនួន  ៤,៥ភាគរ យ 
និង ថា្នា ំពៃទៃយ ឬ ការថៃទ  ំសុខភាព 
មន  ៤,៥ភាគ រយ » ។ 

 ១ភាគ៥ នៃ គៃួសារ ស្ថិត ក្នុង  
ការសិកៃសា នៃះ គឺ បាន បង្កើត បៃក់-  
ចំណូល  ពី វិស័យ ក សិ កម្ម ឬ  
នៃសាទ ដូចជា ដំា សៃវូ ដំឡូងមី 
ការ ចិញ្ចមឹ សត្វ និង ផលិត កម្ម 
បន្លៃ ។ ជា សរុប បៃហៃល ២០,១% 
នៃ គៃសួារ គឺ បាន រាយការណ៍ ពី 
អសន្តិសុខ សៃបៀង  ពី កមៃិត 
មធៃយម ទៅ ធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហុ៊ន 
សៃន បាន បៃកាស ថា នៅក្នងុ 
ខៃ កក្កដា នៃះ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ ដៃល 
ទទួលបាន បៃក់ឧបត្ថម្ភ  ពី 
រដា្ឋាភិបាល  សមៃប់ សមៃួល 
ដល់ ការ  លំបាក គឺ បាន កើន ដល់ 
៦១ មឺុន គៃួសារ និង តៃូវ ចំ-
ណាយ លុយ អស់ បៃមណ  ២៨  
លាន ដុលា្លារ ។ លោក បញ្ជាក់ថា 
កា រ ផ្ដល់ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ មិន 
មៃន ជា ការ ចិញ្ចមឹ ពលរដ្ឋ ទំង- 
សៃងុ នោះទៃ បុ៉ន្តៃ គៃន់តៃ  ជា 
ការ ប៉ះបូ៉វ បុ៉ណោ្ណោះ ។ 

 លោក អូ៊ វីរៈ បាន  សម្តៃង ការ-  
ពៃយួ បារម្ភ  យ៉ាង ខ្លាងំ អំពី ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ ចំណូល គៃសួារ ដៃល 
ការសិកៃសា នៃះ  បាន រក ឃើញ 
ចំណូល ទំង នោះ  បាន ពី បៃក់ខៃ 
និង ចំណូល ពីមុខ របរ ខ្នាត តូច- 
តាច  បើក នៅតាម ផ្ទះ បុ៉ន្តៃ លោក 
ថា ជាទូទៅ គៃសួារ ខ្មៃរ  គឺមន 
ចំណូល  ពី ចៃើន វិស័យ ដៃល ជា 
សញ្ញា មួយ ល្អ អាច ជួយ រំដោះ 
ការ បៃឈម ផល លំបាក បាន ។

លោក បញ្ជាក់ថា ការពៃយួ- 
បារម្ភ បនា្ទាប់ គឺ បញ្ហា សន្ដ ិសុខ 
សៃបៀង អាហារ ខណៈ ខៃត្ត សៀម- 
រាប  គឺ បាន បៃឈម នឹង បញ្ហា 
សន្ដិ សុខ សៃបៀង អាហារ ខ្លាំង 
ជាងគៃ ៕

ឃុត សុភចរិយា

ខេត្តម ណ្ឌល គិរីៈអង្គការ អភិរ កៃស 
សត្វ ដរំ ីសៃកុ ក្ន ុង ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី
បាន សម្ដៃងការ ពៃួយ បារម្ភ  អំពី 
ការ ធា្លាក ់ចុះ  នៃ ចនំនួ សត្វ ដរំ ីសៃកុ 
ហើយ អាច នឹង ឈាន ទៅ ផុត ពូជ 
សត្វ ដំរី បនា្ទាប់ ពី  ដំរីឈ្មោល ១ 
កៃបាល  ទៀត ឈ្មោះ  ខំឃឺន របស់   
ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ ព្នង  ក្នងុ ភមូ ិ
ពូរា៉ាប៉ៃត  ឃំុកៃង់ តៃះ សៃកុ ពៃជៃ - 
ដា  បាន ងប់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ 
កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារ 
ជំងឺ បូស លើ ខ្នង រា៉ាំ រ៉ៃ ។

លោក  ឃុន ឌីយ៉ូន បៃធាន 
អង្គការ កាពារ សត្វ ដំរី ហៅកាត់ 
«ELIE»  បាន និយយថា ៖«ចាប់ - 

តាំង ពីឆ្នាំ ២០១៧ មក សត្វ ដំរី 
សៃកុក្ន ុងខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីតៃវូ បាន 
ងប់ ជាបន្ត បនា្ទាប់ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ចំនួ ន 
សត្វដំរី សៃុក នៅក្នុង ខៃត្ត នៃះ 
មន  ការ ថយ ចុះ គួរ ឲៃយ បារម្ភ ខណៈ  
មក ទល់ ពៃល នៃះ ការ បង្កាត់ ពូជ 
ដរំ ីសៃកុ  នៅ កម្ពជុា ពុ ំទន ់ទទលួ- 
បាន ជោគ ជ័យ នៅ ឡើយ »។ 

លោក បន្ត ថា តាម ការ អង្កៃត  
និង កត់ តៃ ដោយ កៃុម ការងរ  នៃ 
អង្គការ របស់ លោក នៅ  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៧  ដំរី សៃុក ចំនួន  ៥ កៃបាល 
បាន ងប់ ក្នុង នោះ  សត្វ ដំរី  ៣ 
កៃបាល បាន ឈឺ ងប់ ខណៈ  ១ 
កៃបាល  មន អាកា រចុះ បៃង អុកឡុក 
អ្នក ភូមិ  តៃូវ អាជា្ញាធ រ  បាញ់ សម្លាប់ 
និង ១ កៃបាល ទៀត  ងប់ ដោយសារ  

ដើរ ធា្លាក់ រណ្ដៅ ខៃត្ត កៃចៃះ។
ចណំៃក នៅ ឆ្នា ំ២០១៨ម ន ដរំ ី

ងប់ ចំនួន ២ កៃបាលក្នុង នោះ១ 
កៃបាល ឈ ឺងប ់នងិ ១ កៃបាល ទៀ ត  
មន អាការចុះបៃង តៃូវ ម្ចាស់ 
ចង បង្អត់ ចំណីរ ហូត ដល់ ងប់។ 
សរុប គិត ពីឆ្នាំ ២០១៧មកដល់ 
ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០នៃះ មន 
ដំរី សៃុក  ៨ កៃបាល បាន ងប់ ។

បើតាម លោក ឌីយ៉ូន ដំរី សៃុក 
ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  កាល ពី ២០ 
ឆ្នាំ មុន  មន ចំនួន ចៃើន ជាង  ៧០ 
កៃបាល ។ ប៉នុ្តៃ ដោយសារ  តៃ ជនំឿ 
តៗ គា្នា របស់  ជន ជាតិ ដើម ភាគ - 
តិច ដៃល មិន អនុញ្ញាត ឲៃយ ដំរី- 
សៃកុ  បង្កាត ់ពជូ នងិ ការ បៃើបៃស់ 
ជា មធៃយាបាយ អូស ទញ ហួស 

បៃមណ  ភាពចាស ់ជរា នងិ មន 
ជំងឺ បាន ធ្វើឲៃយ ដំរីសៃុក នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត នៃះ ងប ់ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដៃល 
រហូត មក ទល់ ឆ្នាំ២០១៩ មន 
នៅ  សៃស សល់ចំនួន ៣៨ កៃបាល ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖«កៃ យ 
កា រ សា្លាប់ របស់ ខំឃឺន [ដំរី- 
ឈ្មោល] បាន ធ្វើ ឲៃយ ចនំនួ ដរំ ីសៃកុ 
ក្នុង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី នៅ សល់ 
តៃឹម  ៣៧ កៃបាល  ហើយ អាច នឹង  
ឈាន ទៅរក ការផុត ពូជ ដំរី សៃុក  
ពីតំបន់ នៃះ បើគា្មោន ការ ចូល រួម 
ការ ពារ និង អភិរកៃស និង បើអ្នក- 
ភូមិ  នៅ តៃ បន្ត បៃកាន់ តាម ជំនឿ 
ពដីនូ តា របស់ ពកួ គៃ មនិ ឲៃយ ដរីំ បន្ត  
ពូជ តទៅ ទៀត នោះ» ។ 

សៃដៀង គា្នា នៃះដៃរ លោក កៃវ 

សុភ គ៌ បៃធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត 
មណ្ឌល គរិ ីបាន លើក ឡើង ថា ការ-  
មិន ឲៃយ សត្វ ដំរី សៃុក បន្ត ពូជ  តាម 
បៃប ធម្មជាតិ ពិតជា បៃឈម នឹង 
ការ បាត់ បង់ ពូជ សត្វ ដំរ ីសៃកុ ខណៈ 
ចនំនួ សត្វ ដរំ ីសៃកុ ដៃល នៅ សៃស- 
សល់ មិន ដល់  ៤០ កៃបា ល នៃះ មួយ 
ចំនួន មន  វ័យ ចំណាស់ ស្ទើរ តៃ មិន 
អាច មន លទ្ធ ភាព បន្ត ពូជ បាន ។ 

លោក បាន  ថ្លៃង ថា ៖«នៅ ពៃល 
នៃះ យើង កំពុង លើក ទឹក ចិត្ត  ដល់ 
ម្ចាស់ ដំរី  ឲៃយ ពួកគាត់ ចូល រួម 
អភិរកៃស សត្វ ដំរី សៃុក តាម រយៈ 
ការ អនុញ្ញត ឲៃយ ពួក វាបន្តពូជ  តាម 
បៃប ធម្ម ជាតិ  និង បញៃឈប់ ការ បៃើ -  
បៃស់ សត្វ ដំរី ជា មធៃយាបា យ អូស-  
ទញ  និង ដឹក ជញ្ជូន »៕

សន្នសីិទ កាសេត ផេសព្វ ផេសាយ ពី របាយការណ៍ សិកេសា សេវ ជេវ កាលពី ថ្ងេ 
ទី ២២  ខេកក្កដា    ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត  Future Forum

អង្គការអភិរក្សសត្វដំរីពួ្យបារម្ភពីការផុតពូជសត្វដំរីបន្ទាប់ពីដំរី១ក្បាលទៀតងប់

បូ៉លិសសុ្ករុក្ខ-
គិរីសាកសួរ...

តពីទំព័រ ២...មន តៃ បុ៉ណ្ណងឹ ទៃ » ។ 
 យ៉ាង ណា ក្ត ីលោក យិន ម៉ៃង លី 

អ្នក សមៃប សមៃលួ សម គម អាដ - 
ហុក បៃចំា ខៃត្តបាត់ដំបង  ដៃល ចុះ  
សៃ វ ជៃវ រឿងនៃះ បាន លើក ឡើង 
ថា ការកោះហៅ ឱៃយ លោក បូរី ចូល 
ទៅ ឆ្លើយ បំភ្ល ឺនៅ អធិការ សៃកុ នៃះ គឺ 
បនា្ទាប់ពី ខង សាលាឃំុ បាន ពៃយាយ ម  
ដាក់ សម្ពាធ ឱៃយ លោក បូរី ចៃញមុខ 
សំុទោស ជា សាធារណៈ នៅលើ ហ្វៃ ស- 
បុ៊ ក  នូវ អ្វដីៃល បង្ហាះ នៅ តាម ហ្វៃ ស-  
បុ៊ ក កាលពី ថ្ងៃទី ១០  ខៃ កក្ក ដា បុ៉ន្តៃ 
លោក បូរី បាន បៃកាន់ ជំហរ ថា  ខ្លនួ 
មិនបាន ធ្វើ អ្វ ីខុស ។   លោក បន្តថា ៖ 
« ការកោះហៅ ឱៃយចូល ខ្លួន នៅ 
អធិការ  នៃះ គឺ ហាក់ដូចជា សកម្ម- 
ភាព គំរាមកំហៃង  និង រឹតតៃបិត សិទ្ធិ 
បញ្ចៃញមតិ តៃម្ដង ។ យើង 
អះអាងថា បៃទៃស កម្ពុជា គឺជា 
បៃទៃ ស បៃជាធិបតៃយៃយ ។ អី៊ចឹង 
យើង មើលឃើញថា បៃទៃស បៃជា - 
ធិបតៃយៃយ គឺ ព័ត៌ មនមនសារៈ- 
សំខន់ ណាស់ ហើយ បើសិន អាជា្ញា ធរ 
ឬ រដា្ឋាភិបាលចៃះ យក ព័ត៌មន ទៅ 
បៃើ បៃស់គឺ នឹង កា្លាយជា បៃយោ ជ ន៍ ។ 
នៅពៃល បូរី បង្ហាះ ពី បញ្ហា នៃះអី៊ចឹ ង 
អាជា្ញាធរ គួរ ចុះ សៃវជៃវ ថា តើ អំ៊ 
ហ្នងឹ ពិតជា កៃ មៃនឬ យ៉ាង ណា » ។ 

កាលពីពៃល ថ្មីៗ  នៃះកៃសួង ផៃន- 
ការ  បាន ដក ពលរដ្ឋ ជាង  ៦ ពាន់ 
គៃួសារ  ដៃលមន ជីវភាព ធូរធា 
ចៃញពី ក្នងុ ចំណោម  ពលរដ្ឋ កៃកីៃ 
ដៃល តៃវូ ទទួលបាន បៃក់ឧបត្ថម្ភ ពី 
រដា្ឋាភិបាល ។ ការដក ពលរដ្ឋ ទំង- 
នៃះបាន ធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី លោក ហុ៊ ន 
សៃនបាន ពៃមន មិន លើក លៃ ង  
ចំពោះ អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ដៃល លួច- 
បន្ល ំយក សាច់ញាតិ ឬ បងប្អនូ របស់ 
ខ្លនួ ធ្វើជា ជន កៃ ីកៃ ដើមៃបី ទទួ ល- 
បាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ពី រដា្ឋាភិបាល  
នៅក្នងុ ពៃល មន ជំងឺ កូ វីដ ១៩៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,080 17,120 17,240 17,020

2 GTI 3,100 3,100 3,100 3,100

3 PAS 15,240 14,700 15,300 14,700

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

5 PPSP 2,270 2,250 2,270 2,230

6 PWSA 5,620 5,600 5,620 5,600

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

តពីទំព័រ១...ទុនបមេុង របស់ ជាតិ 
យើង ដេល កើន ឡើងជា លំដាប់ ។ 
បេហេល មួយឆ្នា ំមុន ខ្ញុ ំធ្លាប់ បេកាសថា  
មាស របស់ យើង មាន ៣០ តោន តេ 
តាម តួលេខ ថ្មី នេះ មាស របស់ យើង 
មាន ដល់ ៣៦,៥ តោន ។  នេះ មិនមេន 
ជា មារយាទ សេកីញ្ជើធ្លះុ ក្នងុការ គេប់- 
គេង សេដ្ឋកិច្ចជាតិ នោះទេ » នេះ ជា 
ការ បញ្ជាក់ ពី លោកនាយក រដ្ឋមន្តេ ី។ 

លោក Alejandro Gonzalez-
Davidson សា្ថាបនិក នេ អង្គការ មាតា 
ធម្មជាតិ បាន សរសេរ លើ ទំ ព័ រហ្វេ ស ប៊ុ ក 
ផ្ទាល់ខ្លួន កាលពី ថ្ងេ ពុធ ស្នើឲេយ  សា ធ- 
រណជនជួយចេករំលេក នូវ សារ របស់- 

ខ្លួន  ដោយចង់ដឹង អំពី តួលេខ មាស ពិត- 
បេកដ  ដេលកម្ពុជា មាន ដោយបាន  
 លើក ឡើងនូវសម្តីរបស់ លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន ធ្លាប់មាន បេសាសន៍ 
កាលពី ខេតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ថា  កម្ពុជា 
បាន រកេសា មាស បមេុង ចំនួន ៣០ តោន 
តេ គ្មាន ឯកសារ បញ្ជាក់ ចេបាស់លាស់ 
នោះឡើយ ។ 

លោក បាន សរសេរ  ថា ៖« សម្ដេច 
ជាទី សេឡាញ់ របស់ យើង បាន មាន 
បេសាសន ៍កាលព ីខេតលុា ឆ្នា ំ២០១៩ 
ថា ៖«បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជាមាន មាស  ៣០ 
តោន ។ ក្នុងនោះ ១២ តោន តម្កល់ នៅ 
បេទេស ស្វ៊ីស ១៥ តោន តម្កល់ នៅ- 

អង់គ្លេស និង៣ តោន តម្កល់ នៅ 
ធនាគរជាតិ នេ កម្ពុជា ។ ខ្ញុំ ជឿថា  
យើង គេប់គ្នា ពិតជា សបេបាយ ចិត្ត 
ពេលឮ ព័ត៌មាន មួយ នេះ ជា ពិសេស  
នៅពេល ដេល ជងំ ឺក ូវដី  ដ ៏កាច សាហាវ 
កពំងុតេ ធ្វើ ឲេយ ប៉ះពាល់ មកដល់ សេដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជា និង ទូទាំង ពិភពលោក 
យា៉ាងធ្ងនធ់្ងរ ហើយ រដ្ឋ អាច នងឹ ខ្វះខាត 
លុយ ក្នុងពេល ដ៏ ខ្លី ខាងមុខ » ។ 

 លោក ថា កម្ពុជា មិនបាន រាយការណ៍ 
ទៅ សា្ថាប័ន អន្តរជាតិ ( រួមទាំង មូលនិធិ 
រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ ឬ ហៅថា IMF) ថា 
ខ្លួន មាន មាស ៣០ តោន នោះទេ ប៉ុន្ដេ 
ផ្ទុយទៅវិញ បាន រាយការណ៍ ថា មាន 

តេឹមតេ ១២,៤ តោន ដោយ អះអាងថា 
តួលេខ នេះ គឺ វា ខុសគ្នា រហូត ទៅដល់ 
១៧,៥ តោន ដេល តម្លេ បេហាកប់េហេល 
១ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

យោង តាម សេចក្តីបញ្ជាក់ ពី ធនាគរ 
ជាតិ នេ កម្ពុជា ចេញផេសាយ កាលពីថ្ងេ 
មេសិលមិញបច្ចុបេបន្នទុនប មេុ ង អន្តរ ជាតិ 
( រមួមាន របូយិបណ័្ណ បរទេស នងិ មាស ) 
របស ់កម្ពជុា គតិ ជា ដលុា្លារ អាមេរកិ  ចនំនួ 
១៩,៥ ប៊ី លាន គិត តេឹម ចុងខេ មិថុនា 
ឆ្នា ំ២០២០ ។ ធនាគរជាត ិវនិយិោគ លើ 
ឧបករណ៍ ដេល មាន ស្ថិរភាព ខ្ពស់ 
ដូចជា រូបិយប័ណ្ណ ខា្លាំង និង មាស ។ 

 បច្ចបុេបន្ន ធនាគរជាត ិនេ កម្ពជុា រកេសា 

មាស ៣៦,៥ តោន ដេល ក្នុងនោះ 
រួមមាន ៖ មាស ដេលជា កេរមរតក តាំង 
ព ីមនុ សមយ័ សង្គេម មាន ចនំនួ ១២,៤ 
តោន ដេល កំពុង រកេសាទុក នៅ បេទេស 
ស្វ៊សី ។ មាស ចនំនួ ១៤,១ តោន  កពំងុ 
វនិយិោគ នៅ ធនាគ រកណ្តាល អងគ់្លេស 
និង មាស ចំនួន ១០ តោន តេូវបាន 
រកេសាទុក នៅ កម្ពុជា ។ 

« ធនាគរជាត ិនេ កម្ពជុា មាន កាតព្វ-  
កិច្ច រាយការណ៍ ជា ទៀងទាត់ នូវ រាល់ 
តួលេខ នេ ទុនបមេុង អន្តរជាតិ នេះ 
ដល់ សា្ថាប័ន មាន សមត្ថកិច្ច ជាតិ  និង 
អន្តរជាតិ » នេះ បើ យោងតាម សេចក្តី- 
បញ្ជាក់របស់ ធនាគ រ ជាតិ ៕

កម្ពជុារក្សាទុកមាស៣៦,៥តោន សម្ប់ជាទុនបមុ្ង អន្តរជាតិ...

រដ្ឋាភិ បាល ប្តជ្ា្ញា បង្កើត សាជីវកម្ម  ធានា  ឥណទាន នៅ កម្ពជុា ក្នងុ ព្លឆាប់ៗ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដា្ឋាភិ បាល នឹង 
បង្កើត សាជវីកម្ម  ធនា ឥណទាន  
នៅ កម្ពុជា  (CGC)   ក្នុង ពេល 
ឆប ់ៗ  ខាង មខុ នេះ ដើមេប ី បមេើ ជា   
ឧបករណ៍ ចេក រំលេក  ហានិ ភ័យ  
សមេប ់ គេឹះ សា្ថាន  ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ក្នងុ 
ការ បញ្ចេញ កម្ច ី បន្ថេម ដល ់កេមុ- 
ហ៊ុន  និង ឧសេសាហ កម្ម ដេល រង- 
ផល ប៉ះពាល ់ដោយ សារ តេ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ។  

 យោង តាម លទ្ធ  ផល  បេជុ ំស្ដពី ី 
ការ ចេក រំលេក ធតុ ចូល ដេល 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ កេសងួ សេដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ(MoEF)   
ដេល បាន ដឹក នាំ ដោយ  លោក  
អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន  ជា រដ្ឋ  មន្ដេី 
កេសួង សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ   
គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ក្នុង ការ បង្កើត 
សាជីវកម្ម ធនា ឥណ ទាន  នេះ 
គឺជា យន្តការ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
របស ់រដា្ឋា ភបិាល សេប តាម  វធិន- 
ការ ជុំទី ៤  ដេល បាន ដាក់ ឲេយ 
ដំណើរ ការ កាល ពី ដើម ខេ នេះ  
ដើមេបី គេបគ់េង  ផល ប៉ះពាល ់ លើ 
វសិយ័ សខំាន ៗ់  នេ សេដ្ឋកចិ្ច  ក្នងុ  
ដំណក់  កាល នេ វិបត្តិ  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  តេវូ សា្ដារ  នងិ ជរំញុ កណំើន 

សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា កេយ វិបត្តិ ។ 
សេចក្ដី បេកាសនោះ  ឲេយ ដឹង 

ថា ៖« សាជវី កម្ម ធនា ឥណទាន  
កម្ពជុា  មាន ត ួនាទ ីផ្ដល ់សេវា ធនា  
ឥណ ទាន   ដលក់េមុ ហ៊នុ អាជវីកម្ម  
ធុរកិច្ច នៅ ក្នុង វិស័យ អាទិ ភាព  
ដេល  ទទលួ រង ផល ប៉ះពាល ់ធ្ងន-់ 
ធ្ងរ  ព ីវបិត្ត ិកវូដី ១៩   ដើមេប ីបង្កើត 
លទ្ធ ភាព ទទលួ បាន ហិរញ្ញ បេបទាន   
សមេប ់ ជាទនុ បង្វលិ របស ់កេមុ- 
ហ៊នុ ទាងំ នោះ  សដំៅ ធនា បាន 
នរិន្តរភាព អាជវីកម្ម  នងិ សមេប  
ទៅតាម បរបិទ ថ្ម ីនេ ធរុកចិ្ច បនា្ទាប ់
ពី វិបត្តិ កូវីដ ១៩ »។  

កាល បរិច្ឆេទ  សមេប់ដាក់ 
ដំណើរ ការ នៅមិនទាន់ កំណត់ 
ជាក ់លាក់ នៅឡើយ។ 

លោក  មាស  សខុ  សេន សាន្ត  
អ្នក  នាពំាកេយ  MoEF បាន បេប ់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា CGC នឹង ដើរ 
តនួាទ ីសំខាន ់ ជយួ សមេលួ អាជវី- 
កម្មដេលចង់ ស្វេង រក មូលនិធិ  
បន្ថេម  ពី បេភព ទុន  គេឹះសា្ថាន  
ហិរញ្ញវត្ថុ នានា  ដោយ ទទួល 
បាន ការ ធនា ពី  រដា្ឋា ភិបាល ។ 

 លោក ថ្លេង ថា ៖« គំនិត ផ្តួច- 
ផ្ដើម នេះនងឹ ជយួ ដល ់ អាជវីកម្ម  
ដេល មាន ផល ពិបាក ក្នុងការ- 
ស្វេងរក បេភព មលូ នធិ ិ សមេប ់

អាជីវកម្ម របស់ ពួកគេ  ពី បេភពទុន  
នានា  នងិ វសិយ័ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ដោយ  
រដា្ឋា ភិបាល  នឹង ជួយ ចេក រំលេក 
ហាន ិភយ័ ជាមយួ ពកួគេ សមេប ់
វសិយ័ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ក្នងុ ការ បញ្ចេញ  
កម្ចី កាន់តេ ចេើន ថេម ទៀត »។ 

លោក   Shin Chang Moo  
បេធន ធនាគរ  PPCBank 
បាន បេប ់ ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា  MoEF 
កំពុង ចេក រំលេក គំនិត  និង ស្វេង- 
រក ធតចុលូ ព ីគេឹះ សា្ថាន  ធនាគរ  
ស្ដ ីព ីគនំតិ ផ្តចួផ្ដើម  « សាជវីកម្ម 
ធនា ឥណទាន » ដេល ធ្លាប ់បាន  
បេជុំ ប៉ុនា្មាន ដង រួច  ហើយ ។  

 លោក បាន ពនេយល់ ថា ផេន- 

ការ សា ជីវកម្ម ធនា ឥណទាន 
(Credit Guarantee Schemes 
CGS)  តេូវ បាន បេើ បេស់ ជា 
មធេយោ បាយ ដព៏េញ នយិម  ដើមេបី  
បន្ធរូ បន្ថយ ឧបសគ្គ ហរិញ្ញ បេបទាន  
សមេប់   SMEs នៅ ក្នុង បណ្តា 
បេទេស ជាចេើន ផេសេង ទៀត ។ 
នៅ ក្នងុ បេទេស ករូ៉េ  រដា្ឋា ភបិាល  
កំពុង ដំណើរការ ផេនការ  ធនា 
ឥណទាន រហតូ ដល ់៩០ ភាគរយ 
សមេប ់SMEs រង ផល ប៉ះពាល ់
ដោយសារ តេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

លោក លើក ឡើង ថា៖« ធនាគរ 
PPC Bank ក៏ បាន ដាក់ ចេញ 
នវូ ផេនការ ធនា នេះ ដេល ហៅថា  

« ការ ជយួ សមេលួ ការ ចេក រលំេក 
ហាន ិភយ័  »ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៩   
ស្ថតិ កេម ការ ឧបត្ថម្ភ ព ី សាជវី-
កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ »។

 លោក បញ្ជាក់   ថា៖«  CGS ដេល 
នឹង ដាក់ ចេញ ដោយ  MoEF 
ចេបាស ់ណស ់នងឹ ជយួ SMEs  មាន   
លទ្ធភាព  ទទលួ បាន ឥណ ទាន 
បន្ថេម ទៀត  ដោយ សារ តេ ពកួគេ 
នៅ មាន កង្វះ ទេពេយ បញ្ចាំ  និង ក៏ 
កាត ់បន្ថយ  ហាន ិភយ័ ដល ់ ធនាគរ  
ផងដេរ។ ប៉នុ្តេ  សមេប ់រយៈពេល  
កាន់តេ វេង  ធនាគរ គួរតេ អភិវឌេឍ  
ជនំាញ  វាយ តម្លេ ឥណទាន  ដោយ  
ពឹង ផ្អេក លើ លទ្ធ ភាព  អាជីវ កម្ម  
នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ជា ជាង តម្លេ ទេពេយ 
បញ្ចា ំ ដើ  មេបី កាត់ បន្ថយ ការ ខាត- 
បង់ ដេល អាច ចៀស វាង បាន 
ដោយសារ តេ កម្ចី។  បើ មិន 
ដូច្នេះ ទេ  CGS នឹ ង  មិន មេនជា  
ដណំោះសេយ  បេកប ដោយ ចរី- 
ភាពនោះទេ សមេប ់ លើក កម្ពស ់   
ហិរញ្ញបេបទាន របស់ SME»។ 

 លោក  សាយ  សនូ ី នាយក បេត-ិ
បត្ត ិរបស ់គេឹះ សា្ថាន មកីេ ូហរិញ្ញវត្ថ ុ 
បេសាក ់បាន សម្តេង ការ សាទរ  
ចពំោះ គនំតិ ផ្តចួ ផ្ដើម នេះ ពេះ វា  
នងឹ បមេើ   ជា ឧបករណ ៍ដ ៏សខំាន ់ 
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សេដ្ឋកិច្ច ។ 

 លោក ថ្លេង ថា ៖« ជា យន្តការ 
ដ ៏ ល្អ ចំពោះ ការ ធនា នេះ  ប៉ុន្តេ 
គេឹះសា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ  នឹង តេូវការ 
សមត្ថ ភាព សង  បេក ់របស ់អត-ិ
ថិជន  ជា អាទិភាព ផង ដេរ»។   

 លោក បន្ថេម ថា  គមេង នេះ 
កានត់េ ល្អ   បេសនិ បើ  គេ  សដំៅ ដល ់
សហគេស ធុន តូច បំផុត  ធុន 
តូច និង មធេយម (MSME)  ។ 

 កម្ច ីដលុ របស ់បេសាក ់កើន- 
ឡើង  ៦,៦ ភាគរយ  ដល ់ ២ ៦៦៥ 
លាន ដុលា្លារ ពី ២  ៥០១ លាន 
ដុលា្លារ  និង    បេក់ បញ្ញើ កើន 
បេហេល ៨ ភាគរយ ព ី ១ ៧៨៨ 
លាន ដុលា្លារដល់ ១ ៩៣១ 
លាន ដុលា្លារ  តេឹម ដំណច ់ ខេ 
មិថុនា ឆ្នាំនេះ  ខណៈ ទេពេយ 
សកម្ម  សរបុ បាន  កើន ឡើង ដល ់ 
៣ ៣៨៣  លាន ដុលា្លារ  ។

របាយការណ៍  ពាក់  កណ្តាល 
ឆមាស ទី ១  របស់ ធនាគរ ជាតិ នេ  
កម្ពុជា ដេល  ចេញ ផេសាយ នៅ ពេល 
ថ្មីៗ នេះ បាន    ឲេយ ដឹងថា  វិស័យ 
ទេសចរណ៍  គឺជា វិស័យ រង ផល 
ប៉ះពាល់ ខា្លាំង  បំផុត  ដោយ សារតេ 
វរីសុ ករូ៉ណូ  ដោយសារ  ភ្ញៀវ ទេស- 
ចរ បរទេស    ធ្លាក់ ចុះ ខា្លាំង   ៥៥ 
ភាគរយ  ខណៈ   វិ ស័យ  ផលិត កម្ម ក៏ 
បាន ធ្លាក់ ចុះ  ១១ ភាគរ យ ៕  LA 

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដឹកនំា កិច្ចបៃជំុ  ដើមៃបី បៃមូលធាតុចូល។ រូបថត MoEF
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ក្រងុ ស្រអ៊លូៈ ធនាគារ កណ្តាល 
កូរ៉ៃ (BOK) បាន ឲៃយ ដឹង  កាលពី  
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ថា  សៃដ្ឋ កិច្ច កូរ៉ៃ-  
ខាងតៃបងូ មាន កណំត ់តៃ អន ់បផំតុ   
ក្នុង រយៈពៃល ជាង  ២០ ឆ្នាំ  ក្នុង 
តៃី មាស ទី ២ ឆ្នាំ នៃះ ដោយសារ  
ការ  រីក រាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ 
នាំឲៃយ  ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ នាំ ចៃញ ។  

 ធនាគារ ករូ៉ៃ ខាង តៃបូង ឲៃយ ដងឹថា 
សៃដ្ឋកិច្ច នៃ បៃទៃស ដៃល មាន 
សៃដ្ឋកិច្ច ធំ បំផុត ទី ៤ របស់ ទ្វីប 
អាសុនីៃះ  បាន ធ្លាក ់ចុះ  ២,៩ ភាគ- 
រយ  ក្នងុ តៃ ីមាសទ ី២ ព ីខៃ មៃសា 
ដល់ ខៃ មិថុនា  ធៀប រយៈ ពៃល 
ដូច គា្នាកាលពី ឆ្នាំ មុន។ 

 វា ជា ការ ធ្លាក ់ចុះ ដ ៏លឿន បផំតុ   
ចាប ់តាងំ ព ីការ ធ្លាក ់ចុះ  ៣,៨ ភាគ- 
រយ   ក្នងុ តៃ ីមាស  ទ ី៤  ឆ្នា ំ១៩៩៨  
កៃយ កើត មាន វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ 
នៅ អាសុី។ 

 ធៀប តៃ ីមាស ដចូ គា្នា សៃដ្ឋកចិ្ច  
បៃទៃស នៃះ បានធ្លាក់ ចុះ  ៣,៣ 
ភាគរយ  ដៃល បង្ហាញ ពី សញ្ញា 
ធ្លាក ់ចុះ ចៃើន បផំតុ ក្នងុ រយៈ ពៃល  
ជាង ២០ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ ។ 

 កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  បាន  បង្ហាញ   ឲៃយ 
ឃើញ ពី ការ ផ្ទុះ ឡើង ដ៏ អាកៃក់ 

បំផុត នៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង  ដំបូង នៅ 
ខាង កៃ បៃទៃស ចិន ដី គោក  
ហើយ   ខណៈ បៃទៃស នៃះ  មិន 
ដៃល  បិទ បៃទៃស ទៃ ប៉ុន្តៃ ការ- 
អនុវត្ត គមា្លាត សង្គមតៃូវ បាន គៃ 
សង្កៃត ឃើញ អនុវត្ត  យ៉ាង ទូលំ- 
ទលូាយ ចាប ់ព ីខៃ មនីា រហតូ ដល ់ 
បៃទៃស នៃះ ចាប់ ផ្តើម រឹត បន្តឹង 
នៅ ក្នុង ខៃ ឧសភា។ 

 ប៉នុ្តៃ  សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់ករូ៉ៃ ខាងតៃបងូ  
មនិ អាច គៃច ផតុ ព ី ផល ប៉ះពាល ់
បណ្តាល មក ព ីការរកី រាល ដាល 
ជំងឺ ជាសកល នោះទៃ ។ 

 បៃទៃស នៃះ  ពងឹ ផ្អៃក ខា្លាងំ លើ 
ពាណជិ្ជកម្ម នងិការនាចំៃញ ដៃល  
ធ្លាក់ ចុះ ១៣,៦ ភាគរយ ក្នងុ តៃ-ី  
មាស ទ ី២ ឆ្នា ំនៃះ ធៀប រយៈពៃល 
ដចូ គា្នា ឆ្នា ំមនុ  ដៃល ជា  ការ ធ្លាក ់ចុះ   
ខា្លាងំ បផំតុ ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ១៩៧៤  
ដៃល ជាឆ្នាំ កើត មាន វិបត្តិ បៃង 
របស់ អង្គការ  OPEC។ 

ធនាគារ កូរ៉ៃ  បាន ឲៃយ ដឹងថា  
ការ  ធ្លាក់ចុះ នៃះ បាន រុញ ចៃន 
ដោយ   ការ  ធ្លាកច់ុះ ចនំនួ នាចំៃញ 
រថយន្ត   និងផលិត ផល ធៃយូង ថ្ម 
និងបៃង ឥន្ធនៈ។ 

  ការ ពៃយាករ របស់ ធនាគារ កូរ៉ៃ 

ក្នុង ខៃ ឧសភា កន្លងទៅ ឲៃយ ដឹង 
ថាសៃដ្ឋកចិ្ច  ខ្លនួ នងឹ ធ្លាកច់ុះ  ០,២  
ភាគរយ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល  
ជា ការ ធ្លាក់ចុះ  កៃយ  ពី មាន  
ការ ពៃយា ករកាល ពី ខៃ កុម្ភៈ អំពី  
កំណើន  ២,១ ភាគរយ។ 

 ប៉ុន្តៃ ទៃសាភិបាល ធនាគារ 
នៃះ  លោក   Lee Ju-yeol បាន 
និយយ កាល ពី សបា្តាហ៍ កន្លង 
ទៅថា  ការ ពនិតិៃយ មើល ឡើង វញិ 
ពកីារ ធ្លាកច់ុះ ផៃសៃង ទៀត  ចពំោះ 
ការ ពៃយាករគឺ «មិន អាច ចៀស វាង 
ឡើយ»  ដោយ កត់ សមា្គាល់ ថា  
ការ ធ្លាក់ចុះ ការ នាំចៃញ  ជៃ 
ជាង តួលៃខ ដៃល បាន  ពៃយាករ   
កាល ពី លើក មុន។ 

 មូល និធិ រូបិយវត្ថុ  អន្តរជាតិ  
កាលពី ខៃ មិថុនា កន្លងទៅ នៃះ  
បាន ទមា្លាក់  ការ ពៃយាករកំណើន  
សៃដ្ឋកិច្ច  បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
ដោយ ខ្លនួ បាន ពៃយាករ ថា សៃដ្ឋ កចិ្ច 
បៃទៃស នៃះ  នឹងធ្លាក់ ចុះ ២,១ 
ភាគ រយ នៅឆ្នា ំនៃះ ធៀបជាមយួ  
ការធ្លាក់ចុះ នៃ    សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព- 
លោក ទាំង មូល  ដៃល  មាន ជា  
មធៃយម ៨ ភាគរយ  សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ៕ AFP/RR

សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងតេបូងបង្ហាញការធ្លាក់ចុះដ៏អន់
ក្នងុពេលជាង២០ឆ្នាំកេយវបិត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសីុ

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញ: ខៃត្ត តា កៃវ ទទួល 
បាន  ការវិនិយោគ     ក្នុង វិស័យ  
វាយន ភណ្ឌ កាត ់ដៃរ សម្លៀក បពំាក ់ 
និង  សៃបៃក ជើង  ដោយ មាន រោង- 
ចកៃ  ជតិ ៥០   បើក ដណំើរការ នៅ 
ឆ្នាំ២០១៩  ដៃល  បានផ្តល់ 
ការងរ  ជាង ១ មុឺន កន្លៃង ដើមៃបី  
រួមចំណៃក  អភិវឌៃឍ  និង បង្កើន  
សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ។

លោក  អ៊ចូ  ភា  អភបិាល ខៃត្ត 
តាកៃវ  បាន ថ្លៃង ក្នុង សន្និសីទ 
សារពត័ ៌មាន ស្តពី ីវឌៃឍនភាព  នងិ  
ទិស ដៅ ការងរ  នៅ ទីស្តីការ   
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី នៅ ថ្ង ៃមៃសិល មញិ ថា  
វ ិសយ័ ឧសៃសាហ កម្ម   និង សបិៃបកម្ម  
កំពុង ដើរ តួ យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង 
ចំណោម វិស័យ  មួយ ចំនួន ទៀត។ 

លោក បាន ឲៃយ ដងឹថា សហគៃស 
វាយ ភណ្ឌ កាត ់ដៃរ សម្លៀក បពំាក ់  
ន ិង សៃបៃក   ជើង ចនំនួ ៤៦  តៃវូ បាន  
បង្កើត   ថ្មី  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩  ។  
ក្នងុ នោះ  រោង ចកៃ    កាត ់ដៃរ សម្លៀក-  
បពំាក ់ចនំនួ ២៧  រោង ចកៃ ផលតិ  
សៃបៃក ជើង  នងិ គៃឿង ផៃសំ សៃបៃក ជើង  
ចំនួន ១១ រោង ច កៃ ផលិត កាបបូ  
និង ខៃសៃ កាបូប ៥ និង រោងចកៃ 

មយួ ចនំនួ ទៀត  ដោយ រោង ចកៃ 
ទាងំ នៃះ  បាន ផ្តល ់ការងរ ចនំនួ  
១១ ៦០៦  នាក់ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«វសិយ័ កាត ់ដៃរ 
បាន  រួម ចំណៃក  អភិវឌៃឍ វិស័យ  
ឧសៃសាហ កម្ម កម្មន្ត សាល របស់ 
ខៃត្តតាកៃវ  ឲៃយ កាន ់ តៃ មាន  ភាព- 
ចមៃុះ សមៃបូរ បៃប បនា្ទាបព់ ី វសិយ័  
កសិកម្ម  ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ សៃវាកម្ម  
ដៃល ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋកិច្ច ខៃត្ត នៃះ  
រីក ចមៃើនថៃម ទៀត  »។

លោក បន្ថៃម ថា ខៃត្ត តាកៃវ  
ក៏ មាន សហគៃស ធុន តូច និង 
មធៃយម  និង  សិបៃប កម្ម មាន ចំនួន 
៣០៧មលូដា្ឋាន   កាល  ពឆី្នា ំមនុ  
ដៃល  មាន  កមា្លាំង ពល  កម្ម ចនំនួ  
៣ ២៤៤ នាក់។   

លោក លឹម ហៃង អនុ- 
បៃធន សភា ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
សបា្តាហ ៍មនុ  ថា  កម្ពជុា នៅ តៃ ជា 
កន្លៃង ដៃល មាន សកា្តា នុពល 
ខ្ពស់ សមៃប់ ការ វិនិយោគ លើ 
ការ បង្កើត រោងចកៃ   ទោះប ីកម្ពជុា  
កពំងុ  បៃឈម  ការ បាត ់បង  ់ បៃពន័្ធ 
អនុគៃះ ពន្ធ (EBA) ពី អឺរ៉ុប 
ក៏ដោយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុ ំគតិថា នងឹ  

មិន មាន អ្វី ជា ឧបសគ្គ សមៃប់ 
ទីផៃសារ ផលិត ផល ពី រោង ចកៃ 
វាយន ភណ្ឌ របស ់ កម្ពជុា ទៃ ពៃះ  
នៅពៃល ខាងមខុ កម្ពជុា នងឹ មាន  
ទផីៃសារ កានត់ៃ ធ ំពសិៃស ជាមយួ 
បណ្តា បៃទៃស Eurasia និង 
ការ ឈានដល់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ីជាមយួ បៃទៃស  
ចិន និង កូរ៉ៃ នៅ ពៃល ខាងមុខ » ។

លោក  វងៃសុ ី វសិទុ្ធ  រដ្ឋ លៃខា ធកិារ  
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ធ្លាប់ បាន អះអាងថា  ការ កើន- 
ឡើង ចនំនួ រោង ចកៃ ថ្ម ី ផ្តាត លើ  
ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ បាន បង្ហាញ 

សញ្ញា ដ៏ ល្អ នៃ ការ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា  និង ការ- 
បង្កើត ការងរ ថ្មីៗ។

លោក បាន ថ្លៃងថា ៖« មាន 
ឧសៃសាហកម្ម ២ ផៃសៃង ទៀត នឹង 
សៃូបយក ការងរ កាន់តៃ ចៃើន  
ទី ១  ការកើនឡើង ការនាំ ចៃញ 
ទៅ អាមៃរកិ នងឹ សៃបូយក ការងរ  
កានត់ៃ ចៃើន នងិ ទ ី២  គ ឺការ បង្កើន  
ការងរ កាន់តៃ ចៃើន ក្នុង ឧសៃសា- 
ហកម្ម កាត់ដៃរ » ។

កម្ពុជា មានរោងចកៃ សរុប  
១ ៧៣០ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ 
បង្កើតថ្មី ២៦៩ រោងចកៃ។ LA  

រោងចកេជិត៥០បើកនៅខេត្តតាកេវឆ្នាំ២០១៩

លោក អូ៊ច ភា អភិបាល ខ្រត្ត តាក្រវ  ថ្ល្រងក្នងុសន្នសីិទ   ។ រូបថត ហុង មិនា

កេសួងគំាទេឲេយសិកេសាសេវជេវ
ធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្ម

ធូ វិរៈ  

ភ្នពំ្រញ : កៃសងួ កសកិម្ម នងឹ 
ជរំញុ ឲៃយ ធ្វើ ទនំើប កម្ម បច្ចៃក វទិៃយា   
ក្ន ុង វសិយ័ កសកិម្ម កម្ពជុា សៃប 
ពៃល  ដៃលរាជ រដា្ឋាភបិាល កពំងុ  
ផ្តាត លើ ការ អភិវឌៃឍ  វិស័យ នៃះ 
យ៉ាងខា្លាំង ដើមៃបីសា្តារ   ទប់ ទល់ 
ហានិភ័យសៃដ្ឋកិច្ច  បណ្តាល 
មក ពី ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

 ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំជាមយួ កៃមុ អ្នក-  
សៃវ ជៃវ ផ្នៃក បច្ចៃក វទិៃយា  កាល 
ពីថ្ងៃពុធ  លោក វៃង សាខុន រដ្ឋ-  
មន្តៃ ីកៃ សងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ់ 
នងិ នៃសាទ បាន អះ អាង ថា   វសិយ័  
កសកិម្ម នៅ កម្ពជុា កពំងុ ជបួ បញ្ហា 
បៃឈម ជា ចៃើន  ដចូ ជា លទ្ធភាព  
សៃច សៃព  វត្ថ ុធត ុដើម សមៃប ់  
កៃ ច្នៃ  ជី  ថា្នាំ កសិកម្ម  ចំណី សត្វ  
ពៃម ទាងំ ការ បៃើ បៃស ់គៃឿង យន្ត  
និង បច្ចៃក វិទៃយា សមៃប់  បៃមូល 
កសិកម្ម   នៅ មាន កមៃិត  ដៃល 
ទាម ទារ    ឲៃយ មាន ការសិកៃសាសៃវ- 
ជៃវ និងអភិវឌៃឍន៍។   

លោកនិយយថា៖« វិស័យ 
កសកិម្ម នៅ កម្ពជុាចា ំបាច ់តៃវូ មាន 
ការ  វិនិយោគ  ផ្នៃក កម្ម ន្តសាល 

កសិកម្មបន្ថៃម ទៀត»។  
លោក បន្តថា៖«កៃសងួ ទទលួ  

សា្វាគមន ៍ចពំោះគនំតិ ថ្មីៗ  សមៃប ់
គាំ ទៃដល់ ដំណើរ ការ អភិវឌៃឍ 
នៅ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម »។  

លោក បណ្ឌិត  ហៃង ប៊ុនអុី 
អ្នក សៃវ ជៃវ ផ្នៃកបច្ចៃក វិទៃយា 
ដៃល ចូល រួម  ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
បាន ឲៃយ ដងឹថា លោក  នងឹ  សហការ  
ជាមយួ  កៃសងួ កសកិម្ម ក្នងុការ-  
សកិៃសាសៃវ ជៃវ បៃភៃទ ឡ សម្ងតួ 
ផលិត ផល កសិកម្ម  ខា្នាត តូច  
ដើមៃបី ជួយ ដល់ កសិករ ខា្នាត តូច  
នងិ សហគមន ៍កសកិម្ម សមៃប់  
សម្ងួត សៃូវ  និង ផលិត ផល 
កសិកម្ម ផៃសៃង ទៀត។  

លោក  បាន អះអាង ថា  លោក 
ចាប់ អារម្មណ  ៍  ចំពោះ ការ  ពិសោធ 
សៃវ ជៃវ នូវ បៃភៃទ ទឹក ដៃល 
មាន សារ ជាត ិអុយី៉ងុ  ដៃល មាន 
សារ ជាតិ ចិញ្ចឹម គៃប់ គៃន់  និង 
អាច  ជយួ ដល ់ផលតិ កម្ម ដណំ ំ
កសិក ម្ម ការ ចិញ្ចឹម សត្វ  និង 
វារីវបៃប កម្ម ។

កសកិម្ម  កម្ពជុា    នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន   
បៃឈម ខា្លាំងស្ទើរ តៃ គៃប់ផ្នៃក 
ដៃល ទាមទារ កៃទមៃង់៕ LA



ចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះការទិញ
ទំនិញតាមអនឡាញនៅតែមិនថម-
ថយនោះឡើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ
កម្ពុជាទោះស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាស-
សែដ្ឋកិច្ចបែបណាក្តី។
អ្នកទិញទំនិញដែលមានជីវភាព

ធូធារនិងកែុមអ្នកដែលចូលចិត្ត
បច្ចែកវិទែយាវ័យក្មែងនៅតែបន្តបែមូល
ផ្តុំគ្នានៅតាមបណា្តាវែបសាយលក់
ទំនិញដែលភាគចែើនជាបែភែទ
ផលតិផលបែបគែឿងសមា្អាងសម្លៀក- 
បពំាក់គែឿងអែឡចិតែនូកិនងិឧបក-
រណ៍បែើបែស់សមែប់ស្តែីជាដើម។
ពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិក
កំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជា។
ចំណូលគែួសារកើនឡើងឥទ្ធិពល

បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយសង្គមចំពោះអ្នក-
ទិញទំនិញតម្លែសែវាអុីនធឺណិត
សមរមែយ រួមជាមួយការទទួលបាន
បច្ចែកវិទែយាថ្មីៗ បានធ្វើឲែយបែជាជន
កម្ពុជាកាន់តែមានភាពងាយសែួល
ក្នុងការសមែចចិត្តទិញទំនិញ។
កា រទញិទនំញិតាមអនឡាញដែល

គែមើលឃើញថាទើបតែចាប់ផ្តើមកើន
ឡើងនោះពិតជាបានធ្វើឱែយឧសែសាហ-
កម្មលក់រាយនៅកម្ពុជាកើនឡើង។
យោងតាមការលើកឡើងរបស់

Datareportalបានបងា្ហាញថាអាជវី-
កម្មជាចែើនមានការកើនឡើងគួរឲែយ
កត់សមា្គាល់ជាពិសែសតួលែខនែ
ការទូទាត់លុយតាមបែព័ន្ធឌីជីថល
នៅក្នងុបែទែសខណៈសែដ្ឋកចិ្ចកាន-់
តែបង្កភាពងាយសែួលតាមរយៈការ-
ទូទាត់បែក់តាមបច្ចែកវិទែយាអែឡិច-
តែូនិកបែកបដោយកបែសិទ្ធភាព
និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
លើសពនីែះបរបិទនែការបែើបែស់

ទូរស័ព្ទដែនៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅ
ក្នងុការងារចាបំាច់បែចាថំ្ងែជាមយួនងឹ
ការទូទាត់តាមបែព័ន្ធឌីជីថលផង
នោះបានកំពុងតែជួយជំរុញឲែយចំនួន
ទូទាត់លុយតាមអនឡាញបានកើន
ឡើងគួរឲែយកត់សមា្គាល់។
ការចាយវាយដោយគ្មានឧបសគ្គ

ទោះនៅជិតឬឆ្ងាយបែបនែះចំណូល
ពាណិជ្ជកម្មអែឡិចតែូនិកតែូវបានគែ

រំពឹងថានឹងកើនឡើង៣០ភាគរយ
ឬ១៦៨លានដុលា្លារក្នងុឆ្នាំ២០២០
ធៀបនឹងឆ្នាំមុនជាមួយនឹងចំនួន
អ្នកទិញទំនិញតាមអនឡាញរំពឹងថា
នងឹកើនឡើងដល់២០ភាគរយឬ៤,៨
លាននៅក្នុងឆ្នាំនែះ។
ដើមែបីជួយសមែួលដល់ពាណិជ្ជកម្ម

តាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិកដែលកំពុង
មានកំណើនដ៏ខ្លាំងនែះUnionPay
កពំងុធ្វើការជាមយួដែគូទាងំក្នងុសែកុ
នងិកែសែកុដើមែបីធ្វើជយួពាណជិ្ជករ
ដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធអែ-
ឡិចតែូនិកសមែប់ពលរដ្ឋក្នុងសែុក
ឲែយកាន់តែមានភាពងាយសែួលនិង

មានសវុត្ថភិាពចពំោះការទទូាត់បែក់
តាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិក។
សាជីវកម្មសែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែល

មានមលូដ្ឋាននៅទកីែងុសា៊ាងហែមយួ
នែះគជឺាកែមុហ៊នុទទូាត់cardpay-
mentធជំាងគែបផំតុ(កាតឥណពន្ធ
នងិកាតឥណទានរមួបញ្ចលូគ្នា)នៅ
ក្នុងពិភពលោកដែលផ្តល់ការទូទាត់
តាមទូរស័ព្ទនិងអនឡាញ។ផ្អែកលើ
តម្លែសរុបនែបែតិបត្តិការទូទាត់គឺ
លើសVisaនិងMastercard។
កែុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការជាមួយធនា-

គរឈានមុខដូចជាធនាគរABA
ធនាគរអែសុីលីដធនាគរChina
Bankធនាគរកាណាឌយីា៉ានងិមយួ
ចនំនួទៀតដើមែបីពងែកីបណា្តាញរបស់
ខ្លួនតាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិក។
បច្ចុបែបន្នUnionPayទទួលបាន

ការជឿជាក់ពីពាណិជ្ជកររកសុីតាម
អនឡាញជាង២០លាននាក់ដែល
មកពីឧសែសាហកម្មផែសែងៗគ្នា រាប់
ចាប់ពីម្ហូបអាហារហ្គែមដឹកជញ្ជួន
ម្ហូបអាហារសែវាសុខភាពនិងការ-
លក់រាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅ
២០០បែទែសនងិតំបន់។ពាណជិ្ជករ
ក្នុងសែុកនៅកម្ពុជាមានដូចជាBloc
DeliveryDecathlonនិង Little
Fashionសុទ្ធតែជាអតិថិជនរបស់
ខ្លួន។

យោងតាមលោកWenhuiYang
អ្នកចាតក់ារទទូៅនែកែមុហ៊នុUnion
PayInternationalបែចំាតំបន់អាសីុ
អាគ្នែយ៍បានឲែយដឹងថាការទិញទំនិញ
តាមអនឡាញផ្តល់អត្ថបែយោជន៍
យា៉ាងចែើន។វាមានភាពងាយសែួល
ពែះមនិចាបំាច់ឈរតមែង់ជរួដោយ
តែូវចំណាយពែលវែលាតែក្នុងរយៈ-
ពែលប៉ុនា្មាននាទីប៉ុណោ្ណោះ។ លើស-
ពីនែះអ្នកទិញមានជមែើសចែើនរាប់
មិនអស់ដូចជាបែូមូសិនពិសែសៗ
តម្លែបែកួតបែជែងហើយជាពិសែសគឺ
មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ឈ្មួញកណា្តាល។
លោកបន្ថែមថាទិញទំនិញតាម

អនឡាញអ្នកទិញមានជមែើសគ្មាន
ដែនកំណត់ដោយពួកគែអាចបញ្ជា
ទិញស្ទើរតែគែប់មា៉ាកផលិតផល។
អ្វីដែលសំខន់បំផុតនោះគឺការ-

បង់បែក់មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។Un-
ionPay ផ្តល់នូវដំណោះសែយល្អ
បំផុតដោយផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ
អ្នកកាន់បណ្ណឥណពន្ធ និងឥណ-
ទាននិងកាតបង់បែក់ជាមុនដើមែបី
កាត់បន្ថយហានិភ័យពីការក្លែងបន្លំ
និងបែតិបត្តិការដែលគ្មានការ-
អនុញ្ញាត។បច្ចុបែបន្នការទិញទំនិញ
តាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិកគឺមាន
សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងមានភាពងាយ-
សែួលយា៉ាងខ្លាំង៕  

UnionPay កំពុងទាញបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើនន្រ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា
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ការទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកកំពុងមានកំណើនខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោក ដូចគ្នានឹងប្រទ្រសកម្ពុជាដ្ររ។   

   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងែសុកែទី២៤ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០

Wenhui Yang អ្នកចាត់ការទូទៅ UnionPay អន្តរជាតិ ប្រចាំអាសុីអាគ្ន្រយ៍ ។  



WORLD

www.postkhmer.com

គ្រូព្រទ្រយម្នាក់យកសឺរ៉ាងំបូមឈាមអ្នកជំងឺដ្រលជាសះស្របើយពីវីរុស។AFP

លោកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងទៅកាន់ក្រមុអ្នកកាស្រតនៅក្នងុស្រតវិមន។AFP

ក្រុង្រសុីណាហ្គារៈ  តំបន់ កា-
ស្មៀរ ដែល  គែប់ គែង ដោយ បែ-
ទែស ឥណ្ឌា  កាល ពី ថ្ងែ ពុធ  
បាន ដាក់ ការ រឹត តែបិត  ដើមែបី បិទ  
រយៈ ពែល ១ សបា្តាហ៍ ខណៈ 
អាជ្ញា ធរ  បាន ពែមាន អំពី ការ - 
កើន ឡើងនែ ករណី ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ បែភែទ ថ្មី ដ៏-
ចម្លែក មួយ នែះ  ១ថ្ងែ កែយ ពី 
ការ លុប ចោល  ធម្មយា តែ 
ហិណ្ឌូ បែចាំ ឆ្នាំ ទែង់ ទែយ ធំ ១ 
នៅ ក្នុង បែទែស  នែះ ។ 

បែទែស ឥណ្ឌា  ដែល បាន កត់-  

តែ អំពី ករណី ឆ្លង  ទៅ កាន់ 
មនុសែស ជិត ១,២ លាន នាក់  
ហើយ ជ បែទែស ដែល បាន ឆ្លង 
ចែើន ជង គែ បំផុត  នៅ លើ 
ពភិព លោក។  បែទែសនែះ បាន 
បន្ធរូ បន្ថយ ការ បទិ បែទែស អស ់
ជ ចែើន ខែ  ដើមែបី ស្តារ សែដ្ឋ កិច្ច 
ធ្លាក់ ចុះ របស់ ខ្លួនឡើង វិញ ។ 

 ប៉ុន្តែ រដ្ឋ ជ ចែើន នៅ ទូ ទាំង 
បែទែស ឥណ្ឌា  ដែល មាន 
មនសុែស រស ់នៅ ចនំនួ ១,៣ ពាន-់
លាន នាក ់ បាន ដាក ់ការ រតឹ តែបតិ 
ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង រយៈ ពែល 

ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  នែះ  ខណៈ 
ចំនួន ករណី ឆ្លង បាន ផ្ទុះ ឡើង  
ដោយ បាន បង្ក ឲែយ មាន ការ- 
ពែួយបារម្ភ ជ ចែើន  អំពី បែព័ន្ធ 
ថែ ទាំ សុខ ភាព យា៉ាង ខ្លាំង  នៅ 
ក្នុង បែទែស ឥណ្ឌា ។ 

 មន្តែី នៅ ក្នុង តំបន់ កា ស្មៀរ 
បាន ថ្លែង ថា  ជែលង ភ្នំ ហិមា - 
លយ័ ដែល មាន ជន ម ូស្លមី ភាគ- 
ចែើន រស់ នៅ  កែ ពី សែុក មួយ  
អាច នឹង ឈាន ទៅ រក ការ បិទ 
បែទែស  រហូត ដល់ ថ្ងែ ទី ២៩ 
ខែកក្កដា  នៅ ពែល ការ រឹត តែបិត 

អាច នឹង តែូវ បាន តែួត ពិនិតែយ 
ឡើង វិញ ។ 

ការិយា ល័យ ព័ត៌ មាន របស់ 
រដ្ឋ បាល បែចាំ តំបន់  បាន ថ្លែង 
នៅ លើ គែហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ ថា ៖ 
«ការ បទិ បែទែស ទាងំ សែងុ  នៅ 
ក្នងុ សែកុ កែហម ទាងំ អស ់ ចាប ់
ពី លា្ងាច ថ្ងែ នែះ ត ទៅ » ។ 

ការ ធ្វើ កសិកម្ម  ការ សង-
សង់  និង ការ ដឹក ជញ្ជូន បែង-
ឥន្ធនៈ នងិ ទនំញិ ជ ចែើន ផែសែង- 
ទៀត តែូវ បាន អនុញ្ញាត ឲែយ ស្ថិត- 
នៅ កែម បញ្ជា ៕AFP/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  មន្តែី កែ-
សួង ការ បរទែស លែខ ២ បាន 
ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ ពុធ ថា  អាមែ រិក 
និង បែទែស ចិន អាច បន្ត ធ្វើ 
ការងារ ជ មយួ គ្នា  ស្ត ីព ីបែទែស 
កូ រ៉ែ ខង ជើង  ខណៈ មាន ការ- 
បែកួត បែជែង  នៅ ក្នុង តំបន់ ជ 
ចែើន ផែសែង ទៀត ។ 

 អនុ រដ្ឋ មន្តែី ការ បរទែស អា-
មែរកិ  លោក ស្តែប ហែន  ប៊ហឺ្គាន ់
បាន ធ្វើ សុន្ទរ កថា  នៅ ក្នុង 
សែចក្តី ថ្លែង ការណ៍  ដែល បាន 
សរ សែរ ទៅ កាន់   គណៈកមា្មាធិ - 
ការ  ទំនាក់ ទំនង ការ បរទែស 
ពែឹទ្ធ សភា នៅមុន  ជំនួប  អំពី 
គោលនយោ បាយ អាមែ រិក 
ចំពោះ ចិន នៅក្នុង  ថ្ងែ តែ មួយ ។ 

 លោក ស្តែប ហែន  ប៊ហឺ្គាន ់  ជ  
បែសិត ពិសែស កំពូល  អា- 
មែរិកទទួល បន្ទុក ដោះ សែយ 
បញ្ហា កូ រ៉ែ ខង ជើង   បាន ថ្លែង 
ថា៖« អាវុធ បែល័យ លោក  និង 
កម្ម វិធី មី សុីល បាលី ស្ទិក  របស់ 
បែទែស កូ រ៉ែ ខង ជើង  បាន ធ្វើ 
ឲែយ អន្តរាយ ដល ់ផល បែយោជន ៍
យុទ្ធ សស្តែ ចែក រំលែក របស់ 
យើង  ដោយ សន្តិ ភាព និង 
ស្ថិរភាព នៅ ឧបទ្វីប កូ រ៉ែ » ។  
បែទែស ចិន  បាន ឯក ភាព ថា  
ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត  គឺ អាច 
ឈាន ទៅ រក ការ ដោះ សែយ 
បញ្ហា ទាក់ទង ការ លុប បំបាត់ 
កម្ម វិធី អាវុធ នុយ ក្លែ អ៊ែរ របស់ 
កូរ៉ែ ខងជើង » ។ 

 កិច្ចខិត ខំបែឹង បែង ការ ទូត  

ដើមែបី លុប បំបាត់ កម្ម វិធី អាវុធ 
នុយ ក្លែអ៊ែរ របស់ កូ រ៉ែ ខង ជើង  
ដែលបាន ជប ់គងំ  ចាប ់តាងំ ព ី
មាន ជំនួបកំពូល រវាង បែធ នា- 
ធិប តី អាមែរិក លោក ដូ ណល់  
តែំ  និង មែ ដឹក នាំ កូ រ៉ែ ខង ជើង 
លោក គីម  ជុង អ៊ុន  នៅ ក្នុង 
បែទែស វៀត ណម   កាល ពី ខែ 
កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១៩ បាន បរា ជ័យ 
មក នោះ ។ 

 ខណៈ សម្ព័ន្ធ មិត្ត  និង អ្នក- 
គំទែ  សែដ្ឋ កិច្ច ធំ បំផុត  របស់ 
បែទែស ក ូរ៉ែ ខង ជើង  គ ឺបែទែស 
ចនិ តែវូ បាន គែ ចាត ់ទកុ ថា  មាន 
ឥទ្ធិពល ទៅ លើ សកម្ម ភាព 
របស់ កែុង ពែយុង យា៉ាង ។ 

 លោក ស្តែប ហែន  ប៊ឺហ្គាន់ 
បាន ថ្លែង ថា  អាមែ រិក  នឹង បន្ត 
ទនំាក ់ទនំង ជ មយួ បែទែស ចនិ  
ដើមែបី ធ្វើ ឲែយ បែទែស ចិន អនុវត្ត 

ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម  របស់ កែុម- 
បែឹកែសា សន្តិ សុខ អង្គការ សហ-
បែជ ជតិ  បែឆំងទី កែុង ពែយុង-
យា៉ាង នោះ ។ 

 ប៉ុន្តែ លោក ស្តែប ហែន  ប៊ឺ-
ហ្គាន់  ក៏ បាន ទទួល ស្គាល់ អំពី 
កិច្ច ខិតខំ បែឹង បែង របស់  ចិន  
ដើមែបី កាត់ បន្ថយ ពាណិជ្ជ កម្ម  
ជ មួយ បែទែស កូ រ៉ែ ខង ជើង  
ហើយ បាន ស្នើ ឲែយ បែទែស កែបែរ- 
ខង  បន្ត សន្ទនា តាម ផ្លវូ ការ ទតូ  
ជ មួយ អាមែ រិក  ដោយ មាន 
គោល បំណង នាំ មក នូវ សន្តិ-
ភាព  និង វិបុល ភាព នៅ ក្នុង 
ឧបទ្វីប កូ រ៉ែ ។ 

ចំណែក កែុង សែអ៊ូល  បាន 
ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ អងា្គារ ថា  ផ្កាយ - 
រណប ទំនាក់ ទំនង យោ ធ  មិន 
ធ្លាប់ មាន ពី មុន ដំបូង  របស់ 
បែទែស កូ រ៉ែ ខង តែបូង  បាន 

បាញ់ ដោយ ជោគ ជ័យ  ដោយ  
បែតិបត្តិការ ឯក ជន SpaceX  
ខណៈ ដែល ខ្លួន បាន ធ្វើ ការ 
ពងែឹង សមត្ថ ភាព ការ ពារ ជតិ 
របស់ ខ្លួន នោះ ។ 

ផ្កាយ រណប ANASIS-II  គឺ 
មាន បំណង ចង់ បង្កើន សមត្ថ-
ភាព របស់ កែុង សែអ៊ូល  ដើមែបី 
ការ ពារ ខ្លួន ឯង បែឆំង អាវុធ 
នុយ ក្លែអ៊ែរ របស់ បែទែស កូ រ៉ែ - 
ខង ជើង  ដែល បាន ឈា្លាន ពាន 
បែទែស កូ រ៉ែ ខង តែបូង កាល ពី 
ឆ្នាំ១៩៥០ ។ 

 ការ គែប់ គែង កម្ម វិធី ផល - 
បែយោជន៍ ការ ពារ ជតិ  របស់ 
កែុង សែអ៊ូល (DAPA)  បាន 
ថ្លែង នៅ ក្នងុ សែចក្ត ីថ្លែង ការណ ៍
មួយ ថា  រ៉ុក្កែត Falcon 9  មួយ  
ដែល បាន ផ្ទកុ ផ្កាយ រណប នោះ  
បាន ហោះ ចែញ ព ីស្ថានយីកង- 
ទ័ព អាកាស Cape  Canav-
eral  នៅ ក្នុង រដ្ឋ ហ្វ្ល រី ដា ។   

បែតិបត្តិការ SpaceX  បាន 
អះ អាង ថា  ផ្កាយ រណប នោះ 
បាន ដាក់ ពងែយ បែហែល 
៣២ នាទ ី កែយ ព ីវា បាន ហោះ 
ចែញ ទៅ លម្ហ អាកាស  កាល ពី 
រសៀល ថ្ងែ ចន្ទ កន្លង ទៅ ។ 

អង្គភាពគែប់ គែង  DAPA 
បាន ថ្លែង ថា  ការ បាញ់ ផ្កាយ-
រណប នោះ  កូ រ៉ែ ខង តែបូង ជ 
បែទែស ទី ១០ នៅ ក្នុង ពិភព-
លោក  បាន បាញ់ ផ្កាយ រណប 
ទំនាក់ ទំនង យោធ ដោយ ខ្លួន- 
ឯង  តែ ១គត់៕Yonhap/SK  

ក្រុងវ៉ាសុីនតោៈ  បែធ នា - 
ធិបតី អាមែរិក លោក ដូ ណល់-
តែ ំ បាន បែកាស កាល ព ីថ្ងែ ពធុ 
ថា  រដ្ឋ ការ របស់ លោក កំពុង 
បញ្ជូន ភា្នាក់ ងារ សហ ព័ន្ធ« ជ- 
ចែើន » ទៅ ទ ីកែងុ ឈ ីកាហោ្គា ថា 
ជ ផ្នែក នែ ផែន ការ មួយ  ដើមែបី 
បង្កែប ទៅ នឹង អ្វី ដែល លោក 
បាន ហៅ ថា ជអពំើ  «ឧកែដិ្ឋ កម្ម 
ហិងែសា » នោះ ។ 

លោក ដូ ណល់  តែំ  បាន 
ថ្លែង នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា  ចែញ ពី 
បន្ទប ់ខង កើត របស ់សែត វមិាន 
ថា៖ «បច្ចុបែបន្ន  ខ្ញុំ កំពុង បែកាស 
ឲែយ ពងែឹង អនុវត្ត ចែបាប់ សហ ព័ន្ធ 
មួយ  នៅ ក្នុង សហគមន៍ អា-
មែរិក  ដែល បាន ញំា ញី ដោយ 
អំពើ ឧកែិដ្ឋ កម្ម ហិងែសា  » ។ 

 យោង តាម រដ្ឋការ របស់-
លោក ដ ូណល ់ តែ ំ បាន ឲែយ ដងឹ 
ថា  ការិយា ល័យ សុើប អង្កែត - 
សហ ពន័្ធ  រដ្ឋ បាល អនវុត្ត គែឿង- 
ញៀន  ការិយា ល័យ សែនា-

បែមុខ អាមែរិក  និង ការិយា-
ល័យ សន្តិ សុខ ផ្ទែ បែទែស  នឹង 
បញ្ជនូ ភា្នាក ់ងារ ជ ចែើន រយ នាក ់ 
ទៅ កាន់ ទី កែុង ឈី កា ហោ្គា ។ 

 ភា្នាក់ ងារ សហព័ន្ធ ទាំង នោះ  
នឹង តែូវ បាន ដាក់ ពងែយ ផង- 
ដែរ  នៅ ទី កែុង អាល់ប៊ូហ្គឺរហ្គី 
និង រដ្ឋ ញូវ មុិក សុី កូ ។ 

 អភិបាល កែុង ឈី កាហោ្គា  
លោក សែី ឡូ រី  ឡាយ ហ្វុត  មក 
ពី គណ បកែស បែជ ធិបតែយែយ  
បាន ស្នើ ឲែយ រដា្ឋាភ ិបាល សហ ពន័្ធ  
មនិ តែវូ បញ្ជនូ កែមុ ភា្នាក ់ងារ ចលូ 
ទៅ ទី កែុង នោះ ទែ ។ 

លោក សែី ឡាយ ហ្វុត  បាន 
សរសែរ នៅ ក្នុង លិខិត មួយ ផ្ញើ 
ទៅ លោកដណូល ់  តែ ំកាល ព ី
ដើម សបា្តាហ៍ នែះ ថា៖« នៅ ទី- 
បញ្ចប់  យើង ចង់ ចូល រួម យា៉ាង-
ខ្លាំង  ជ មួយ កែុម បែតិបត្តិ ១ 
ដែល គោរព ទី កែុង យើង  រួម- 
មាន  ទាងំលនំៅ ឋាន របស ់យើង 
ផង ដែរ » ៕Xinhua/SK
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លោកត្រំ ប្រកសបញ្ជូនភ្នក់-
ងារសហព័ន្ធទៅទីក្រុងឈីកហ្គោលោកបឺ៊ហ្គោន់៖អាម្ររិកនិងចិនអាចបន្តកិច្ច-

សហប្រតិបត្តិករជាមួយគ្នន ឧបទ្វីបកូរ៉្រ

អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររកិលោកស្ត្របហ្រនបឺ៊ហ្គាន់។Yonhap



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុង ឌូ ប្រៈ រ បាយ ការណ៍ 
មួយ  បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ទី-
ភ្នាក់ងារ មួយ ចំនួន របស់ អង្គ-
ការ សហ បៃជា ជាតិ  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  អសន្តិ សុខ  
សៃបៀង អាហារ យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ  តៃវូ  
បាន គៃ ពៃយាករ ថា  នឹង មាន ការ - 
កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស យៃ ម៉ៃន ដៃល តៃវូ  បផំ្លចិ- 
បំផ្លាញ ដោយ  សង្គៃម និងរួម- 
ផៃសំ ជា មួយ កត្តា កាន់ តៃ អាកៃក់ 
ខ្លាងំ ឡើងជាចៃើន ទៀត   ដោយ- 
សារ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា  - 
បៃភៃទ ថ្មីដ៏ ចម្លៃក  នៃះ ។ 

របាយ ការណ៍  ដៃល បាន 
គៃបដណ្តប់ នៅ ផ្នៃក ជា ចៃើន  
នៃ បៃទៃស យៃ ម៉ៃន ភគ ខង-
តៃបូង  តៃ មួយ ប៉ុណ្ណោះ  មាន - 
ការពៃយា ករ ថា  ចំនួន បៃជាជ ន     
ដៃ ល « កពំងុ បៃឈមន ឹង អសន្ដ-ិ 
សុខ សៃបៀង អាហារក្នុង កមៃិត  
ខ្ពស់  »  នឹង កើន ឡើង ចាប់ ពី ២ 
លាន នាក់  នៅ ក្នុង ខៃ កុម្ភៈដល់ 
ខៃ មៃសា ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ  រហូត ដល់ 
៣,២ លាន នាក់  នៅ ក្នុង ខៃ 
កក្កដា  ដល់ ខៃ ធ្នូ ខង មុខ នៃះ ។ 

 ចំនួន នៃះ   តំណាង ឲៃយ បៃជា - 
ជន ចំនួន ៤០ ភគ រយ  នៅ ក្នុង 
សៃុក ចំនួន ១៣៣ សៃុក  នៅ 
បៃទៃស យៃ ម៉ៃន ភគ ខង តៃបូង  
ដៃល បាន រក ឃើញ តម រយៈ 
ការសិកៃសា    កើ ន ពី ចំនួន ២៥ 
ភគ រយ   ។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ  បាន 
និយយ ថា  ដោយ សារ សៃដ្ឋ-

កិច្ច ធ្លាក់ ចុះ  ជម្លាះ  ទឹក ជំនន់ 
សត្វ កណ្តូប បាន  បំផ្លិច បំផ្លាញ  
ដណំា ំក សកិម្ម  ហើយ បច្ចបុៃបន្ន- 
នៃះ ដោយ សារ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម    
កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ចម្លៃក នៃះ  
កំពុង បង្ក  ឲៃយ ប៉ះពាល់  យ៉ាង-      
ធ្ង នធ់្ងរ នោះ ដោយ ជ ំរញុ ឲៃយ មាន 
ការ    ពៃយា ករ  ថា   នឹង មាន ការ- 
កើនឡើង  អសន្តិ សុខ សៃបៀង - 
អាហារ  នៅក្នុង បៃទៃស នៃះ  ។ 

 កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ ពិភព-
លោក  អង្គការ សៃបៀង អាហារ 
នងិ កសកិម្ម របស ់អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ (FAO)  មូលនិធិ 
របស់ កុមារ អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាត ិ(UNICEF)  នងិ កៃមុ ដៃ គ ូ
មួយ ចំនួន ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
បាន រៀប ចំ របាយ ការណ៍ នោះ  
បាន ហៅ ការ កើន ឡើង នោះ       
« គួរ ឲៃយ ភ្ញាក់ ផ្អើល » មួយ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស នៃះ ។ 

លោក ឡូ រ៉ៃន  ប៊ូ គី រ៉ា  ជា បៃ-
ធន កម្ម វិធី សៃបៀង អាហារ  
WFP នៅ បៃទៃស យៃ ម៉ៃន  
បាន ថ្លៃង ថា ៖« បៃទៃស នៃះ  
កំពុង បៃឈម នឹង វិបត្តិ     រប់ - 
មិនអស់  នា ពៃលប ច្ចុបៃប  ន្ន »។

លោក ឡូ រ៉ៃន  ប៊ូ គី រ៉ា បាន 
ពៃមាន ថា ៖«បច្ចបុៃបន្ន  នៃះ   យើង 
តៃូវ តៃ ធ្វើ សកម្ម ភព  សញ្ញា 
ពៃមាន ជាចៃើន នោះ  បាន វិល- 
តៃឡប់ មកវិញ  និង  រល ដាល 
នៃវ ីរសុ ក ូរ៉ ូណា  បាននា ំ ឲៃយ       កាន-់ 
តៃ មាន ភព ស្មុគសា្មាញ ថៃម- 
ទៀត »៕ AFP/SK

UNព្រមានអំពី ការកើនឡើងន្រកា រខ្វះ
ស្របៀង អាហារ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ  នៅ ប្រទ្រស - 
យ្រម៉្រន ហ្រកហួរដ យសារសង្គ្រម

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនៅទូទំាងពិភពលោក...
តពីទំ ព័រ  ១... សញ្ញា ជា ចៃើន 

កំពុង កើន ឡើង  នៅ ក្នុង ផ្នៃក 
ដទៃ ទៀត នៃ ពិភព លោក  ដៃល 
វីរុស នៃះ  បាន ឆ្លង ឡើង វិញ 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  នៅ ពៃល - 
វិធន ការ បិទ បៃទៃស  តៃូវ បាន 
ដក ។ 

បៃទៃស អសូ្តាៃល ី បៃលហៃសុកិ  
កៃុង ហុងកុង  និង កៃុងតូកៃយូ        
នៃ បៃទៃស ជប៉នុ  បាន បៃើបៃស ់
វិធន ការ រឹត បន្តឹង    ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត់ ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ វីរុសរត- 
តៃបាត ពី ដំបូង បៃកប ដោយ 
ជោគជ័យ  ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ននៃះ 
បៃទៃស ទាងំ អស ់ នងិ កៃងុ នោះ  
កំពុង បៃឈម នឹង ករណី ឆ្លង - 
កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង ។  

បៃទៃស អូស្តាៃលី  និង កៃុង - 
ហុងកុង  បាន ធ្វើ របាយ ការណ៍ 
ថ្មី សមៃប់ អ្នក ឆ្លង ថ្មី កាល ពី ថ្ងៃ 
ពុធ  ហើយ អភិបាលកៃុង តូកៃយូ  
បាន ស្នើ ឲៃយ អ្នក សៃុក សា្នាក់ នៅ 
ផ្ទះ ក្នងុ អឡំងុ ការ ឈប ់សមៃក 
នៅ ពៃល ខង មុខ នៃះ  ខណៈ 
ករណីឆ្លង  កើន ឡើង ខ្លាំង ។ 

មន្តៃី បៃល ហៃសុិក  បាន ថ្លៃង ថា 
បៃជាជន ទាំង អស់  តៃូវ  បៃកាន់ 
ភ្ជាប់ គោល ការណ៍ រកៃសា គមា្លាត 
ពគី្នា នៅ ក្នងុ ស ង្គម  ដើមៃបី ចៀស  
ឲៃយ ផុត ពី ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
នៃះ  នៅ មុន  វីរុស នៃះ  បង្ក ឲៃយ 
មានការ  ឆ្លង ជា ថ្មី នោះ ។ 

ការសមៃច ចិត្ត របស់ ទ្វីប- 

អា្រហ្វកិ  ខង តៃបងូ ឲៃយ ហាម បៃម 
ការ លក់ គៃឿង សៃវឹង  និង 
អនុវត្ត បមៃម គោចរ  ដៃល នំា 
ឲៃយមាន ការ ប៉ះ ទង្គិច  កើត ឡើង 
ខណៈ ទ្វី ប  នៃះ  បាន កត់តៃ 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ២៤ ម៉ាង  សរុប 
៥៧២ នាក់ ។ 

លោក Sean Barber  
មា្ចាស់ភោជនីយ ដា្ឋាន មួយ  បាន 
និយយ ក្នុង អំឡុង ការ តវ៉ា នៅ 
ក្នុង កៃុង ចូហា ណៃស ប៊ើក ថា៖ 
«អ្វី ដៃល រដា្ឋា ភិបាល  បាន រកៃសា 
ឲៃយ នៅ ជា ធរមាន នោះ  គឺជា        
ទ មៃង ់នៃការ  ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាង ខ្លាំង ។ វ កំពុង  បំផ្លាញ 
ឧសៃសាហកម្ម របស់ យើង »។    

 បៃសុីល  ជា បៃទៃស រង ប៉ះ- 
ពាល់ ខ្លាំង បំផុត ទី ២ នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក  បនា្ទាប់ ពី អាមៃរិក 
បាន កត់ តៃ ចំនួន ឆ្លង ពាក់ - 
កណា្តាល នៃ ចំនួន អ្នក ឆ្លង នៅ 

អាមៃរកិ ឡាទនី ដោយ មាន អ្នក- 
ឆ្លង ២,២ លាន នាក់  និង សា្លាប់ 
៨២  ៧៧១ នាក់ ។  

លោក បៃធនា ធិបតី បៃ- 
សុីល  ចៃរ៍  បូល សូណារ៉ូ  ជា ថ្មី 
ម្តង ទៀត  តៃូវ បាន ធ្វើ តៃស្ត រក - 
ឃើញ ថា  បាន ឆ្លង វីរុស នៃះ 
កៃយ ពី ធ្វើ តៃស្ត លើក ដំបូង 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧ កក្កដា  បាន ឆ្លង 
ម្តង ហើយ នោះ ។   

បៃទៃសនៃះ  បាន កត់ តៃ 
ចំនួន ករណី ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណាថ្មី 
បៃចាំថ្ងៃ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  គឺ មាន 
អ្នក ឆ្លង ៦៨០០០ នាក់ ។   

បៃទៃស ប៉ៃរូ  មុិកសុិក  និង 
សុីលី  ក៏ ស្ថិត នៅ លើ បញ្ជី នៃ 
បណា្តា បៃទៃស ចំនួន ១០  ដៃល 
មាន ករណី ឆ្លង វីរុស  នៃះសរុប 
ដូច គ្នាដៃ រ   ដោយ ក្នុង បៃទៃស 
នីមួយ ៗ មាន អ្នក ឆ្លង ជាង 
៣០មឺុន នាក់ ៕ AFP/PSA 

សមា ជិក  ន្រ ក្រមុ ពន្ល ត់អគ្គភ័ិយ  របស់យោធា  ប្រសីុល ពាក់  ឈុ ត កា រពារ ស្រង  អ្នក   ជំង ដឺ្រល  ឆ្លងវីរុស ផ្លវូដង្ហើម កូរូ៉ណា។ AFP

សមាជិក ន្រ វិហារ កាតូ  លិកនៅ   អា្រហ្វកិ  ជួបជំុគ្នាដោយរក្រសាគមា្លាតពីគ្នា  ។AFP 
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ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : រយៈពេលលើស ៤ខេ 
ហើយ  តាំងពី រោងភាពយន្ដ បាន បិទ 
ទ្វារ ដេល នាំ ឲេយ មនុសេស ជា ចេើន  រឭក 
ផ្ទាំង សំពត់ស សំឡេង សេក ពេឺពេួច 
នេភាព យន្ដ រន្ធត់ ការ ទំពារ ពោត លីង 
និង ភេសជ្ជៈ តេជាក់ ៗ   នៅពេល ភ្នេក 
រំពេ  មើល ភាពយន្ដ សំណព្វ ចិត្ដ ។ 

អ្នកសេី ភិន លីណា ជា អ្នក និយម 
កុន  ម្នាក់ ដេល ចង់រំឭក អតីត កាល ក្នុង 
រោង ភាពយន្ដ បាន បេប ់ភ្នពំេញ  ប៉សុ្ដិ៍ 
ថា ៖ « តាំងពី បិទ រោង កនុ ខ្ញុំ តាម លេង 
ទន់ រឿង ថ្មីៗ ។ អស់ អារម្មណ៍ រីក រាយ 
បាត់ មួយ ផ្នេក ហើយ »។ 

រោង ភាពយន្ដ នៅ កម្ពុជា ទំនង ជា 
មើល  ឃើញ នវូ ពន្ល ឺភ្លើង បេតង ខ្លះ ៗ  ក្នងុ 
ឱកាស បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  ខណៈ  
ពួកគេ បាន តេៀម ខ្លួន រួច រាល់ ក្នុង ការ- 
វិល  មក វិញ ជាមួយ ភាពយន្ដ ជា ចេើន  

សមេប់ ដាក់ បញ្ចាងំ ២សបា្ដាហ៍ ដំបូង។ 
អ្នកសេី ឡៅ ផនី ជា អ្នក គេប់ គេង 

ទូទៅ Westec Media Limited ជា  
កេុមហ៊ុនចេក ចាយ ភាពយន្ដ ធំបំផុត 
នៅ  កម្ពុជា បាន បេប់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា៖ « យើង មនិ ទន ់មន កាលបរចិ្ឆេទ 
ដាក ់ បញ្ចាងំ ជាក ់លាក ់នៅ ឡើយ ទេ  តេ 
យើង រំពឹង ថា រោង ភាពយន្ដ ទំង អស់ 
នងឹ តេវូ បាន អនញុ្ញាត ឲេយ បើក ទ្វារ ឡើង 
វិញ អំឡុង ចុង ខេ កក្កដា នេះ »។ 

ភាពយន្ដ  ជា ចេើន ដចូជា The Clo-
set (ទូខ្មោច) Necromancer 
(អំណាច  គេូអាគម) Your Love 
Song (សំនៀងស្នេហ៍ ថេ បេះដូង)
The Cave (រូងភ្នំអាថ៌កំបាំង) និង  
Train to Busan 2: Peninsula 
(រថភ្លើងទៅប៊សូាន ២: សង្គេមខ្មោច 
ឆៅ) ក៏ដូចជា រឿង ហូលីវូដ Mulan 
រឿង The New Mutants និង  A 
Quiet Place Part II នឹងតេូវ បាន 

បញ្ចាំង គេប់ រោង ភាពយន្ដ  ពេល មន 
កាលបរិច្ឆេទ ចេបាស់ លាស់ ។ 

អ្នកសេី ឡៅ ផនី បាន ឲេយ ដឹង ថា ៖ 
« យើង គេង បញ្ចាងំ ភាពយន្ដ ជា ចេើន 
រឿង ពេល បើក ទ្វារ ឡើង វិញ ។ យើង 
តេៀម ភាពយន្ដ ថ្មីៗ ៨ រឿង »។ 

អ្នក និយម កុន មួយ ចំនួន  បេហេល 
ជា បារម្ភ ព ីភាពយន្ដ មយួ ចនំនួ តេវូបាន 
ដាក់ បញ្ចាំង លើ អនឡាញរួច ហើយ   
ប៉នុ្តេ សមេប ់អ្នកសេ ីលណីា ភាពយន្ដ 
ក្នងុ  រោង កនុ គជឺា បទពសិោធ ប្លេក ខសុ 
ពី ការ មើល អេកេង់ តូច ៗ  តាម ផ្ទះ ។ 

អ្នកសេ ី លណីា នយិាយ ថា ៖ «ពេល  
អ្នក ខ្លះ ប្ដរូ មក លើ កនុ តាម Netflix នងិ 
អនឡាញ ផេសេង ៗ  ទៀត  ខ្ញុំ នៅ តេ ចង់ 
មើល  កនុ ជាង ។ បទពសិោធ មើល ក្នងុ 
អេកេង់ តូច មិន អាច បេៀប ធៀប 
ជាមួយ  ផ្ទាំង សំពត់ ស ឡើយ »។ 

ដើមេបី ឲេយ អ្នកគាំទេ ខេសេ ភាពយន្ដ 
រកីរាយ ពេញ ទហំងឹ  Westec Media 

ដេល បាន ចេក ចាយ ភាពយន្ដ ជាង 
៨០០រឿង តាំងពី ឆ្នាំ ២០១១មក 
ទំនង ជា ដាក់ បញ្ចាំង តេ រឿង ថ្មីៗទៅ 
តាម គមេង ពី កេុមហ៊ុន មេ។ 

អ្នកសេី ឡៅ ផនី បាន បន្ដថា ៖ 
«ជាកស់្ដេង បើ  Disney ដក រឿង ណា 
ចេញ  យើង ក៏ អនុវត្ដ បេប នោះ ដេរ។ 
យើង  មនិ អាច សមេច ដក ចេញដោយ 
ខ្លួន ឯង ឡើយ »។ 

ទោះ អ្នក សេី លីណា មិន បារម្ភ ពី 
ភាព យន្ដ បញ្ចាំង ឬ មិន ទន់ បញ្ចាំង 
តាម អនឡាញ យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ 
អ្នកសេី ពិត ជា ខ្វាយ ខ្វល់ ពី បញ្ហា ចម្លង 
រោគ ក្នុង រោង កុន ។ 

ឆ្លើយ តប នឹង ក្ដី កង្វល់ នេះ អ្នកសេី 
ឡៅ ផនី បាន ឲេយ ដឹង ថា រោង កុន ទំង- 
អស់  តេូវ គោរពតាម គោល ការណ៍ 
ណេនាំ  ទម្លាប់ ថ្មី នេះ រួម ទំងការ ឆេក 
កម្ដា ផ្ដល់ ជេល លាង ដេ រកេសា គម្លាត 
សុវត្ថិភាព បុគ្គល  ក៏ ដូចជា ការ សម្អាត 

បរិវេណ នានា ទំងអស់ ។ 
អ្នកសេ ីនិយាយ ថា៖« បុគ្គលិក ទំង- 

អស ់តេវូបាន បណ្ដុះ បណា្ដាល ឲេយ អនវុត្ដ 
ទម្លាប់ ថ្មី នៅ តាម រោង កុន នានា  រួម- 
ទំងការទុក ចនោ្លាះ កៅអី រកេសា គម្លាត 
ដេល  ភ្ញៀវ ធ្លាប ់តេ អង្គយុ ជាប ៗ់  គា្នា  នងិ 
រកេសា គម្លាត នៅ កន្លេងទញិ សបំតុេ  នងិ 
លក់ ចំណី អាហារ ផង ដេរ »។

អ្នកសេ ីបន្ថេម ថា ៖ « យើង មនិ បង្គាប ់
ភ្ញៀវ ពេល កំពុង មើល កុន ឡើយ  តេ 
បុគ្គលិក នឹង តេូវ ធនា ថា ភ្ញៀវ គោរព 
តាម  គោល ការណ៍ ណេនាំ សុវត្ថិភាព 
ជា ចមេបង ដោយ ការ អង្គុយ រកេសា គម្លាត 
និង ពាក់ ម៉ាស់ គេប់ ៗ  គា្នា »។ 

ខណៈ សា្ថានភាព ទម្លាប់ ថ្មី នឹង មន 
លក្ខណៈ  ខុស ប្លេក ពី ទម្លាប់ ចាស់  
អ្នកសេី ឡៅ ផនី មនជំនឿ  ថា 
ទសេសនិក ជនកម្ពុជា នឹង វិល មក កាន់ 
រោង កុន វិញ នៅ ពេល បើក ដំណើរ- 
ការជា ថ្មី  ដោយកេុមហ៊ុន  បាន តេៀម 
ភាពយន្ដ ជា ចេើន រឿង។

អ្នកសេីនិយាយ ថា ៖ « យើង គិត ថា 
ទម្លាប់ ថ្មី ជាមួយ ការ អនុវត្ដ សុវតិ្ថភាព 
ស្ដង់ដា នឹង មិន រំខន ដល់ ទសេសនិក- 
ជន ឡើយ ។ ជាក់ ស្ដេង ការ អនុវត្ដ 
សុវត្ថិភាព នឹង ជួយ ទសេសនិកជន មន 
ជំនឿ ចិត្ដ ក្នុង ការ ទសេសនា ភាពយន្ដ »។ 

ទោះជាយា៉ាងណាក្ដី  អ្នកសេី ភីន 
លណីា បាន នយិាយ ថា ៖ « រង ់ចា ំមើល 
ថា តើ វា យា៉ាង ម៉េច ។ ខ្ញុ ំបេហេល ជា មនិ 
មេន ទសេសនកិ ជន ដបំងូ ដេល តមេង ់ជរួ 
ចូល មើល កុន មេន  តេ ខ្ញុំ នឹងទៅ មើល 
កុន ជា ថ្មី បេសិនបើ ទំងខង  រោងកុន 
និងទំង   ទសេសនិកជន   ចូល មើលនោះ  
បេកាន់   នូវ អនាម័យ  ខ្ជាប់ ខ្ជួន »៕

រោងភាពយន្ដក្នងុស្រកុត្រៀមកុនល្របីៗ 
ជាមួយការអនុវត្ដទម្លាប់ថ្មី

រឿង Mulan ស្ថតិ ក្នងុ ចំណោមភាពយន្ត  ៨រឿងដេល  តេៀមចាក់បញ្ចាងំ  ។ រូបថត AFPការ អនុវត្ត ទម្លាប់ ពាក់ ម៉ាស់ និង លាងសម្អាត ដេ នៅ  Prime Cineplex  ។ រូបថត សហ ការី

ការ បាញ់ថ្នាសំម្លាប់មេរោគ នៅ តាម រោង ភាពយន្ត Legend។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៤កើត ខៃ សៃពណ៍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សខុ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចតិ្ត មាន ការ- 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
មិន    សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស ។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ  
ពី     ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

កុមរីហ្វលីីពីន  យូហាន អាយុ ៩ឆ្នា ំនិង កុមរី អាលីសិន អាយុ ៤ឆ្នា ំ  គូស បៃកៃតិទិន រាប់ ថ្ងៃ ។ រូបថត AFP

កុមារីហ្វលីីពីនជាប់នៅថៃរាប់ចំនួនថ្ងៃ
ភ្នៃករំពៃមើលការិយាល័យឪពុកធ្វើការ

កៃុងបាងកក : ចំពោះ  កុមារី 
ហ្វីលីពីន  នងតូច  យូហាន 
នងិ អាលសីនិ  អារម្មណ ៍ស្តៃស 
ពី  ការសម្ងំ នៅ តៃផ្ទះ នៅ ទឹកដី 
បៃទៃសថៃ    អឡុំង ពៃល  បិទ ទកីៃងុ   
បាងកក តៃូវ បាន ប៉ះប៉ូវ ដោយ 
ការ  មើល   Netflix នងិ ការ លៃង  
ក្នងុ បន្ទប់ ចង្អៀត  មិន ខុស  ពី  ក្មៃង  
ឯទៀត ជុំវិញ ពិភព លោក ទៃ។

អ្នកថត រូប ទីភា្នាក់ងារ AFP 
បាន ផ្ដិតយក រូបភាព ជីវិត ក្មៃង- 
សៃ ី ហ្វលីពីនី អាយ ុ៩ឆ្នា ំនងិ ៤ 
ឆ្នាំ  ពៃល ដៃល ពួកគៃ តៃូវ សម្ងំ  
ក្នុង ផ្ទះ ទំហំ ៨០ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ រាប់ 
សបា្ដាហ៍  ឯ  ទីកៃុង បាងកក។

ក្មៃង សៃទំីាង២ ដៃល បាន មក   
រស់នៅ កៃុង បាងកក  តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ ដោយសរ តៃ ឪពុក 
ពួកគៃ  មានការងារជា វិស្វករ 
នះ បាន សម្លឹង មើល រូបថត  ជា - 
ចៃើន សន្លកឹ  ពសីកម្មភាព ពកួគៃ 
អំឡុង ពៃល បិទ ទីកៃុង ទាំង ក ្ដី- 
រីករាយ និង ងឿង ឆ្ងល់។

យូហាន ជា កុមារី បង បាន 
និយាយ ថា៖ «ខ្ញុំ  ផ្ដើម ចូលចិត្ត 
មើល រឿង  Dark Crystal: 
Age of Resistance នៅ 
Netflix ដើមៃបីកៃអផៃសុក»។

មើល រូបថត ខ្លួន ឯង សម្លឹង 
មើល  iPad បណ្ដើរ  នង 
និយាយ បណ្ដើរ ទៀត ថា៖ «ខ្ញុំ 
គំទៃ រឿង នះណស់»។ 

ក្មៃង សៃីទាំង ២ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ចំណម កុមារ  ជាង ១ពាន់ 
លាន នក ់ ដៃលជវីតិ  កមុារភាព 
របស់ ពួកគៃ  តៃូវបាន យាយី 
ដោយ ការ រីករាលដាល នៃ ជំងឺ- 
ឆ្លង ជា សកល។

អ្នកសៃី អូដៃត ជាកាឡាន 
ជា មា្ដាយ របស ់កមុារ ីទាងំ២ បាន   
នយិាយ ថា អ្នកសៃ ី បៃកាន ់ខា្ជាប ់
នូវ ទមា្លាប់ រស់នៅ តឹង រុឹង ជាង 
នរណៗ ទាំង អស់ ក្នុង អំឡុង- 

ពៃល  បិទ ទីកៃុង ពៃះ អ្នកសៃី 
តៃង បារម្ភ ខា្លាច កូនៗ ឆ្លង វីរុស 
ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ។

អ្នកសៃ ីរឭំក ទៀត ថា៖ «ខ្ញុ ំពតិ 
ជា មាន សមា្ពាធ ផ្លូវ ចិត្ត ណស់ 
ដោយ  ពៃល ផ្ទុះ ជងំ ឺឆ្លង នៃះ ភា្លាម 
ប្ដី ខ្ញុំ តៃូវ ប្ដូរ ការងារ   បណ្តាះ- 
អាសន្ន  នៅ តៃវ៉ាន់»។

សមៃបក់មុារតីចូ អាលសីនិ 
នង សំណង ដៃរ ដោយ មាន 
បង សៃី នៅផ្ទះលៃង ជាមួយ។

នង តចូ នយិាយ ថា៖ «ពៃល 
ខ្ញុំ កៃកឡើង ខ្ញុំ ថា តោះ យើង 
លៃង ជាមួយគ្នា»។

លទ្ធផល ការ សៃវជៃវ ពី 
ផល   ប៉ះពាល់ នៃ ការ បិទ ទីកៃុង 
លើ ការ លូត លាស់ របស់ កុមារ 

ទាមទារ ពៃល វៃលា  រាប់ខៃ។ 
ប៉នុ្តៃ យោង តាម ការ សកិៃសោ របស ់
សកលវិទៃយាល័យ អុកស្វឺត 
កុមារ  អាច បៃឈម នឹង ផល- 
លំបាក  ផ្នៃក អារម្មណ៍  បៃសិន- 
បើ ពួកគៃ នៅផ្ទះ ពៃញ១ខៃ។

ផល ប៉ះពាល ់នៃះ អាចជះ លើ 
កមុារ  តចិ  ឬ ចៃើន  អាសៃ័យ លើ 
ស្ថានភាព ដៃល កុមារ ធ្លាប់ ទៅ 
សលា រៀន និង ការ គំទៃ ផ្ដល់ 
ភាព កក់ ក្ដា  នៅ ផ្ទះ។

សម្លឹ ងមើល រូបថត ខ្លួន ឯង 
ងាក  មើល អគរ ខ្ពស់  នៅទីកៃុង 
បាងកក កុមារី តូច អាលីសិន 
និយាយ  ទាំង ញាក់ស្មា ថា៖ «ខ្ញុំ   
គៃនរ់ក មើល  កៃង ឃើញ បា៉ា ខ្ញុ ំ 
នៅ  ទីនះ»៕ AFP

អាលីសិន សម្លងឹ តាមបង្អចួ ទៅ  ការិយាល័យ ឪពុកធ្លាប់ធ្វើការ។ រូបថត AFP

កុមរី សម្លងឹ មើល រូបថត ទំាង ងឿង ឆ្ងល់ និង ភ្ញាក់ផ្អើល។ រូបថត AFP



ក្រុងម្រនឆ្រស្ទ័រ: ក្រុម ដ្រល 
ហាក ់ដចូ ជា ខ្រសោះ កម្លាងំ Man-
chester United បាន ត្រឹម 
ស្មើ  ១-១ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
ជាមួយ ក្រុម  West Ham 
United កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ដ្រល 
លទ្ធផល ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ ពួក គ្រ  
មិនត្រូវចាញ់ដាច់ខាត ព្រល 
ប្រកួត បិទ រដូវ កាល  ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ទល់ នឹង 
ក្រុម   Leicester City បើចង់ 
ធានា  នូវ កៅអី ១ សម្រប់បាន  
ទៅ ល្រងនៅ Champions 
League ។ 

សម្រប់ ក្រុម  West Ham 
ពិន្ទុ ន្រះ សំខាន់ ណាស់ ព្រះ 
គ្រប ់គ្រន ់សម្របជ់យួ ឲ្រយ ពកួ គ្រ រចួ 
ផុត ពី កាត់ ទៅ លីក ទី២ ដោយ 
មនិ  បាច ់ខ្វល ់ព ីលទ្ធផល   ន្រ ការ-
ប្រកួត   ចុង ក្រយ ព្រះ ព្រល 
ន្រះ បាន ឡើង ទៅ ដល់ លំដាប់ 
ទី ១៥ ជាមួយ នឹង ៣៨ពិន្ទុ 
ដោយនាំ មុខ ដាច់ ៤ ពិន្ទុ លើ 
ក្រុម ល្រខ ១៨ Watford ។

ត្រ លទ្ធផល ន្រះ បង្ហាញ  ថា 
ក្រុម  ដ្រល ត្រូវ ប្រកួត ប្រជ្រង 
យក ចំណាត់ ថា្នាក់ ដើម្របី បាន 
ល្រង ក្របខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ 
អឺរ៉ុប ត្រូវ រង់ ចាំ សម្រច ចុង-
ក្រយ នៅសបា្ដាហ៍  ទី ៣៨ 
ព្រះ ព្រល ន្រះ គ្មាន ក្រុម ណា  
មន ពនិ្ទ ុដាច ់ឡើយ ដោយ   ក្រមុ 
Man United ឈរ នៅ ទី ៣ 
មន ៦៣ ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម ល្រខ ៤ 
Chelsea ត្រ សល់  គ្រប់ បាល់ 

ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីច្រើន ជាង  ខណៈ 
ក្រុម ល្រខ ៥ Leicester កំពុង 
តាម ពី ក្រយ ១ ពិន្ទុ ។

ក្រយ ខក ចិត្ត ដោយសារ 
ធា្លាក ់ព ីកម្មវធិ ីFA Cup ត្រមឹ វគ្គ 
១/២ ព្រះ ចាញ់ Chelsea 
៣-១ នៅ កីឡដា្ឋាន Wem-
bley កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ លោក 
Solskjaer សង្រឃឹម ថា នឹង 
ទទលួ បាន ការ ឆ្លើយ តប វជិ្ជមន 
ពី កូន ក្រុម  ត្រផ្ទុយ ស្រឡះ 
មើល ទៅហាក់ ដូច ជា បាត់ បង់ 
ថាម ពល នងិ គ្មាន សម្ទុះ ទាល-់ 
ត្រ សោះ។

សម្រប់ការ ប្រកួត  ដ្រល ជា 
ឱកាស   ធានា នូវ ចំណាត់ ថា្នាក់  
ក្នុង ក្រុម នៅ ទី កំពូល ទាំង ៤ 
របស់ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ប្រសិន បើ 
ឈ្នះ  ត្រ ការ ងរ ធ្ងន ់  កពំងុ រង ់ចា ំ

ក្រយ ក្រុម West Ham 
របស់ លោក David Moyes 
ទទួល បាន បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉្រត្រ នៅ នាទីទី ៤៥+២ 
ដោយសារបាល់ ប៉ះ ដ្រ កីឡាករ 
Paul Pogba ដ្រល លើក រង 
មុខ ខ្លួន ឯង ខណៈ  កីឡាករ 
Michail Antonio ក៏ មិន ខ្ជះ- 
ខា្ជាយឱកាសន្រះ ដោយការ- 
ស៊ុត បំប៉ោង សំណាញ់ ទី បាន 
យ៉ោង ល្អ  ជួយ ឲ្រយ ក្រុម ខ្លួន នាំ - 
មុខ  បណ្ដោះ អាសន្ន ១-០ 
ព្រល ចប់ វគ្គ ទី ១ ។ 

ក្រយ ត្រឡប់ ពី សម្រក 
១៥ នាទី ក្រុម បិសាច ក្រហម  
ចាប់ ផ្ដើម សម្រុក រក គ្រប់ បាល់ 
តាម ស្មើ ហើយ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត 
កីឡាករ ដ៏មន ទ្រពកោសល្រយ 
Mason Greenwood វ័យ 

ទើប ១៨ ឆ្នាំ បានជួយ ឲ្រយ ក្រុម 
ចាប់ផ្ដើម មន សង្រឃឹម ឡើង វិញ 
ដោយ ការ ស៊ុត បាល់ បញ្ចូល ទី 
នៅ នាទីទី ៥១ ដ្រលនោះ  ជា  
គ្រប ់បាល ់ទ ី១៧ របស ់គ្រ គតិ 
គ្រប់ កម្មវិធី ប្រកួត ទាំងអស់ ។ 
ត្រក្រយ ពីមន លទ្ធផល ស្មើ  
១-១ ក្រុម ទាំង ២ មិន អាច ធ្វើ 
អ្វី គ្នា បាន ឡើយ រហូត ដល់ 
សំឡ្រង កញ្ច្រ ចុង ក្រយ បាន 
បន ្លឺ ឡើង ។

គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ ន័រវ្រស 
លោក Solskjaer  និយយ 
ថា៖ « នៅ ព្រល យើង ចាប់ ផ្ដើម 
វញិ ក្រយ ការ បទិទា្ធារ ប្រទ្រស 
យើង ប្រឹង ប្រង  ដើម្របី ជ័យ- 
ជម្នះ។ យើង ប្រឹង ប្រង ដើម្របី 
មន គ្រប់ បាល់ ឲ្រយ បាន ច្រើន 
និង បាន ពិន្ទុ រាល់ ការ ប្រកួត ។ 
ការ ប្រឹង ប្រង នោះ ពិត ជា 
អសា្ចារ្រយ ណាស ់ហើយ លទ្ធផល 
ក៏អសា្ចារ្រយ ដ្ររ »។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ប្រកួត អ្នក-
ចាត់ ការ វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ ប្រប់ ថា ៖ 
«នយិយ ព ីវគ្គ ទ ី១ យើង ដងឹ ថា 
វា មិន ម្រន ជា លទ្ធផល ដ្រល 
យើង ចង់ បាន នោះ ទ្រ ។ ត្រ អ្នក 
មិន អាច រំពឹង ផ្លាស់ ប្ដូរ ក្រុម ដូច 
ដ្រល យើង ចង់ ឲ្រយ មន ទិដ្ឋ ភាព 
ខុស ប្ល្រក សម្រប់  ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
នោះ ឡើយ។ ត្រ យ៉ោង ណា 
យើង បាន ផ្ដល់ ឲ្រយ ក្រុម យើង  នូវ 
ឱកាស ដ៏ អសា្ចារ្រយ និង ភាព រឹង - 
មំ សម្រប់ការប្រកួត  នាថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ន្រះ » ៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងលីវើភូល: ក្រុម ហង្រស- 
ក្រហម Liverpool  បានបបំាក ់ 
ក្រុម តោ ខៀវ Chelsea ៥-៣  
សម្រប់ ការ ប្រកួត សបា្ដាហ៍ ទី 
៣៧ មុន នឹង ប្ររព្ធ ពិធីឆ្លង 
ជើងឯក ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ខណៈ ដ្រល លទ្ធផល   
ន្រះ ធានា បាន ថា ក្រុម ដ្រល 
ដឹក នាំ ដោយ លោក  Jurgen 
Klopp មយួ ន្រះ ល្រង នៅ ទកឹ- 
ដ ីAnfield របស ់ខ្លនួ មនិ ដ្រល 
ចាញ់ ទាល់ ត្រ សោះ  ព្រញ ១ 
រដូវកាល ន្រះ ។

ការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីគ្នា ទៅ វញិ- 
ទៅ មក រហូត ដល់ ទៅ ៨គ្រប់ 
ន្រះ ៥គ្រប ់របស ់ក្រមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ 
Liverpool ធ្វើ បាន សម្រច 
ដោយ កីឡាករ Naby Keita 
នាទីទី២៣ , Trent Alexan-
der-Arnold នាទីទី ៣៨, 
Georginio Wijnaldum 
នាទីទី៤៣ , Roberto Firmi-

no នាទីទី៥ ៥ និងកីឡាករ 
Alex Oxlade-Chamberlain 
នាទីទី៨៤ រី ឯ ៣គ្រប់ របស់ 
ក្រុម Chelsea  វិញ បំប៉ោង 
សំណាញ់ ទី ដោយ កីឡាករ 
Olivier Giroud នាទទី៤ី៥+៣ 
, Tammy Abraham នាទីទី 
៦១  និង Christian Pulisic 
នាទីទី៧៣ ។

ជ័យ ជម្នះ  ន្រះ មន ន័យ ថា 
ក្រុម ហង្រស ក្រហម ឈ្នះ  ១៨ 
ដង ក្នុង ចំណម ការ ប្រកួត 
ក្នងុ លកី ទាងំ ១៩ លើក នៅ ផ្ទះ 
ខ្លួន ឯង  ដោយ ភា្លាត់ ស្មើ ត្រ ម្ដង 
គត់  ១-១ ជាមួយនឹង ក្រុម  
Burnley កាល ពី ដើម ខ្រ ន្រះ 
ហើយ    ក្រយដណ្ដើម បាន ៣ 
ពិន្ទុន្រះ ពួកគ្រ មន ៩៦ ពិន្ទុ 
ដោយ  ខសុ គ្នា  ត្រ ១ពនិ្ទបុ៉ណុ្ណោះ 
ន្រ កណំត ់ត្រ ដ្រល ក្លបិ ធ្វើ បាន 
ព្រល ពកួ គ្រ បញ្ចប ់នៅ ចណំាត់- 
ថា្នាក់  ត្រឹម រង ជើង ឯក កាល ពី 

រដូវកាល មុន ។
ក្រយ ការ ប្រកួត បញ្ចប់ 

ទៅគ្រូបង្វឹក លោក Klopp 
ដ្រល ជួយ ឲ្រយ ក្រុម Liverpool 
លើក ពាន លីក កំពូល របស់ 
អង់គ្ល្រស ជាលើក ដំបូង ក្នុង 
រយៈ ព្រល ៣០ ឆ្នា ំបាន នយិយ 
ថា ការ មន ឱកាស លើក ពាន 
ក្រប ខណ័្ឌ Premier League 
នៅកីឡដា្ឋាន Anfield គ ឺមន 
ន័យ ណាស់ សម្រប់ លោក បើ - 
ទោះ ការ ធ្វើ ពធិ ីអប អរ នោះ ក្នងុ 
កីឡដា្ឋាន ទទ្រ សា្អាត  ពោលគឺ 
អ្នកគ ំទ្រ   មនិ ត្រវូ បាន អនញុ្ញាត 
ឲ្រយ ចូលរួម ព្រះ ដើម្របី ចៀស- 
វាង ការ ឆ្លង នូវជំងឺ កូវីដ ១៩  
ក៏ដោយ ។   

បុរស សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ វ័យ 
៥៣ ឆ្នាំ លោក Klopp បាន 
និយយ ទៅកាន់ ទូរទស្រសន៍ 
Sky Sports ថា ៖ « អ្នក ត្រូវ ត្រ 
ប្រឹង ឲ្រយ អស់ លទ្ធភាព ធ្វើ នូវ អ្វី 

ដ្រល អ្នក អាច ។ ថ្ង្រ ន្រះ ក្រុម 
គ្រួសារ របស់ យើង ត្រូវ បាន 
អនុញ្ញាតឲ្រយ មក កាន់ ទី ន្រះ 
ដ្រល វាជា រឿង អសា្ចារ្រយ ខា្លាំង 
ណាស់។ វា គឺជា បរិយ កាស ដ៏ 
មន អត្ថនយ័ ណាស់ សម្រប ់ខ្ញុ ំ 
ហើយវា នឹង កាន់ ត្រ មន ន័យ 
ជាង ន្រះទៀត ប្រសិន បើ មន 
អ្នក គ ំទ្រ ត្រ ច្រើន ខ្រ មក ហើយ 
ដ្រល យើង ដឹង ថា វា មិន អាច 
ទៅ រួច ឡើយ ។ ២ -៣ខ្រ មុន ខ្ញុំ 
គតិ ថា វា ទនំង ជា ពបិាក ណាស ់
ដ្រល យើង មន ឱកាស ល្រង 
បាល់ ទាត់វិញ » ។ 

លោក  Klopp បាន ថ្ល្រងបន្ត 
ទៀត ថា ៖ « នយិយ ដោយ ត្រង ់
ខ្ញុំ មិន អាច រីក រាយ ជាង ន្រះ 
ទៀត ទ្រ ព្រះ ថា  វា នងឹ កាន់ ត្រ 
ឥត ខ្ចាះ ជាង ន្រះ បើ កីឡដា្ឋាន 
មន មនសុ្រសព្រញ ត្រ យ៉ោង ណា 
យើង មិន ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អ្វី 
លើស ពី ន្រះ ឡើយ ។ អ្វី ដ្រល 

យើង បានប្រឹង ប្រង ធ្វើ គឺ 
សម្រចបំណង ប្រថា្នា សម្រប់ 
អ្នក ទាងំ នោះ ដ្រល យើង ពតិ ជា  
អាច សម្រច វា បាន សម្រប់ 
ពួក គ្រ ។ វា គឺ ជា ព្រល វ្រលា ដ៏ 
វិស្រស វិសាល ពិត ម្រន » ។

ទោះ បី ជា មន ការ សុំ ឲ្រយ អ្នក- 
គំ ទ្រ ទាំង អស់ នៅ ឲ្រយ ឆ្ងាយ ពី 
យប់ ដ្រល ក្រុម    Liverpool ធ្វើ 
ពិធី លើក ពាន រង្វាន់ក៏ ដោយ ក៏ 

នៅ ត្រ មន ក្រុម អ្នក គំ ទ្រ មក 
ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា អប អរ នៅ ជុំ វិញ 
កីឡដា្ឋាន ដ្ររ សូម្របី ត្រ មុន ការ- 
ប្រកតួ ដណំើរ ការ ខណៈ  វគ្គ ទ ី២ 
មន ទាំងសំឡ្រង ហ៊ោ កញ្ជ្រៀវ  
និងសំឡ្រងកាំ ជ្រួច ដ្រល ដុត 
បន្ត ឥត ឈប់  ដូច ព្រិល ធា្លាក់ 
ដើម្រប ី ចលូរមួអបអរ  ជា មយួ ក្រមុ 
ក្នុងរាត្រី ដ្រល ពួកគ្រ រង់ចា ំ ជា- 
យូរ មក ហើយ៕ AFP/VN

ប្រធានក្រមុHendersonកំពុងលើកពានPremierLeagueបង្ហាញ។AFP

ហង្សក្ហមបំបាក់តោខៀវមុនពិធីឆ្លងជើងឯកPremier League

West Bromឡើងស្វយ័ប្វត្តិ
ខណៈBrentfordទាត់កាត់ក្ដី
ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម West 

Bromwich Albion  ត្រឡប់ 
ទៅ កាន ់ក្របខណ័្ឌ កពំលូ Pre-
mier League  វិញ ហើយ 
ក្រយ អវត្តមន ២ រដូវ កាល 
ដោយ ត្រូវបាន ដំឡើង ដោយ 
ស្វ័យ ប្រវត្តិ ជាមួយ នឹង ក្រុម 
ជើង ឯក Leeds United 
បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន លទ្ធផល  
ស្មើ ២-២ ក្នុង  ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
ជាមួយ ក្រុម   Queens Park 
Rangers នៅ ថ្ង្រ ចុង ក្រយ 
ដ្រល ពោរ ព្រញ  ដោយ ភាព- 
ជ្រួល ច្រល ន្រ រដូវ កាល របស់ 
លីក ទី ២ Championship ។

១ ពិន្ទុ  សម្រប់ក្រុម របស់ 
លោក   Slaven Bilic គឺ គ្រប់- 
គ្រន ់ល្មម ក្នងុ ការ ធានា បាន នវូ 
ចណំាត ់ថា្នាកជ់ា ក្រមុ រង ជើង ឯក   
ក្រប ខ័ណ្ឌ ទី ២ របស់ អង់គ្ល្រស 
ជាមួយ នឹង ៨៣ ពិន្ទុ ពោល គឺ 
នាំ មុខ ២ ពិន្ទុ លើ  ក្រុម គូ ប្រជ្រង 
Brentford ដ្រល របូត បាត់ 
ឱកាស ដោយសារ ភា្លាត់ ចាញ់ 
ក្រុម ភ្ញៀវ Barnsley ២-១ ។

ដូច្ន្រះ  សម្រប់ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Championship បាន បញ្ចប់ 
រដូវកាល របស់ ខ្លួន ជា សា្ថាពរ 
ហើយ កាល ពីយប់ ថ្ង្រ ពុធ 
ដោយ ជើង ឯក បាន ទៅ លើ ក្រមុ 
Leeds ជាមួយ នឹង ៩៣ ពិន្ទុ 
ហើយ ក្រុម West Brom រង 
ជើង ឯក មន ៨៣ ពិន្ទុ ខណៈ  
ក្រុម ពី ល្រខ៣ ដល់ ល្រខ ៦ គឺ   

Brentford, Fulham , Car-
diff City នងិ Swansea City 
នឹង ត្រូវ ប្រកួតកាត់ ក្ដី ដើម្របី 
ដណ្ដើម កៅអី ១ យក សិទ្ធិទៅ 
ល្រង នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ  Premier 
League រដូវកាល ក្រយ ។

ចំណ្រកឯក្រុម ដ្រលនឹងត្រូវ 
ធា្លាក ់ទៅ ល្រង នៅ លកីលដំាប ់ទ ី
៣ របស់  ជាតិ មន ៣ ក្រុម គឺ 
ក្រុម Charlton Athletic , 
ក្រុម Wigan Athletic និង 
ក្រុម Hull City។

ក្រយ ព ីក្រមុ  West Brom 
បានសិទ្ធិ ឡើង ទៅ លីក កំពូល 
គ្រូបង្វឹក លោក Bilic ដ្រល ជា 
អតីត អ្នក ចាត់ ការ របស់ ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ ក្រូអាសុី បាន 
នយិយ ដោយ អារម្មណ ័រកី រាយ 
សប្របាយ ចិត្ត ថា ៖ « អ្នក មិន ដឹង 
ទ្រ ថា តើវា ហត់ នឿយ យ៉ោង- 
ណា ក្នុង រដូវ កាល ន្រះ ។ អ្នក 
មិន អាច សា្មាន ដឹង ថា តើ ខ្ញុំ មន 
មោទនភាព និង រីក រាយ កម្រិត 
ណា នោះ ឡើយ ។ 

លោក Bilic ដ្រលធា្លាបដ់កឹនា ំ
ក្រុម West Ham ដ្ររនោះ  
បន្ត ថា៖ «  ខ្ញុ ំដកឹ នា ំក្រមុ ជម្រើស- 
ជាត ិ របស ់ប្រទ្រស ខ្ញុ ំរយៈ ព្រល 
៦ ឆ្នាំ ហើយ ខ្ញុំ បាន ប្រប់ ថា 
គ្មាន  បញ្ហាឡើយ  ក្នងុ ការ ដកឹ នា ំ
ក្រុម លីក អាជីព គ្មាន អ្វី ដ្រល 
នឹង ប្ល្រក គ្នា នោះ ទ្រ។   ព្រល ន្រះ 
ខ្ញុំ មន  មោទនភាព ដូច ព្រល 
នោះ ដ្ររ » ៕ AFP/VN

បិសាចក្ហមនៅមិនទាន់ចប់ការងារ

Antonio(ឆ្វ្រង)របស់WestHamបញ្ជនូបាល់ចូលតំបន់គ្រះថ្នាក់។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ បង្កើត   ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើលយ៉ាង-   
ខ្លា ំង  ពេញតាម  បណ្តាញ សង្គម  ដោយសារ  អតតី 
តារា  ចមេៀង រ៉េបបេុស លោក ងួន ចាន់ ដេវីត ឬ 
ជីដេវីត ដេល ទើប  បាន ទិញ រថយន្ត ទំនើប   ម៉ាក  
Rolls-Royce  ជូន  គូ ស្នេហ៍ ជា តារា ចមេៀងសេី  
សិចសុី  កញ្ញា  ទេព បូពេឹកេស សោះនោះ  ក៏ សេប់- 
ត េ   ពេឹក ថ្ងេ ទី ២៣ ខេ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០  លេច- 
 វត្ត  ម ន សាមណេរ ជីដេវីត បាន សាង ផ្នួស បួស 
បពំេញ  កចិ្ច  កសុល  ជនូ  មតាបតិា  នងិ ដើមេប ីរម្ងាប ់
ចតិ្ត  ដេល រង ភាព ស្មគុសា្មាញ មយួ រយៈ មនិ ទាន-់ 
កំណត ់ពេល សឹកវិញ    នៅ  ទី អារាម   ល្អាង កង្កេប  
សេុក  បាណន់      ខេត្ត   បាត់  ដំបង។  

ដណំងឹ  បេក ធ្លាយ ព ីការ សមេចចតិ្ត ទៅ សាង-  
ផ្នួស បួសជា ពេះ សងេឃ  មួយ រយៈ របស់ អតីត តារា 
ចមេៀងបេុស  ជីដេវីត  បាន ផូស្ត ចេញ ពី  គណនី 
ហ្វេសប៊ុក គូស្នេហ៍ គឺ កញ្ញា ទេព បូពេឹកេស តាំង  ពី 
ល្ងាច ថ្ងេ ទី ២២ ខេ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ 
ពេល ធ្វើ ពិធី  កោរសក់ ដល់ កូន  នាគ ជីដេវីត   និង 
របូ ថត គេង ឈតុជា ក នូ នាគ នោះ។ លុះ ដល ់ពេកឹ 
ថ្ងេ ទី ២៣ ខេ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ក៏ លេច 
វត្តមន គេង  ឈុត   សេបង់ ចីវរ របស់ 
សាមណេរ ជីដេវីត ។ 

រំពេច នោះ    មន ការ ចូល រួម តេកអរ 
ព  ីអ្នកគាទំេ យ៉ាង ចេើន  ខណៈ  អ្នក  ខ្លះ  
បាន  លើក ឡើង ថា៖ «ខ្ញុំ គិតថា ការ 
បួសរបស់ ដេវីត  គឺ     ជា  រឿង បេពេ - 
បំផុត  សមេប់ គេួសារ គាត់ ពេះ 
គាត់  បានបំពេញ តួនាទី ជា កូន - 
កតញ្ញ ូ ជូន ឪពុក ម្តាយ គាត់ ទោះ- 
បី ១ ឆ្នាំ ឬ   ២ឆ្នាំ   ក្ដី  ហើយ ក ៏ មិន 
បេកដ  ថា  មនុសេស គេប់ គា្នា   ហ៊ាន 
លះ បងក់ារ សបេបាយ មក បសួ  បាន 
ដេរ ហើយ អ្នក ដេល មនិពេញចតិ្តគ ឺ 
អាច  អូស     រំលងចោល ទៅ  តេខ្ញុ ំពេញ- 
ចិត្ត  ពេះ ខ្ញុំមិនអាច ធ្វើដូច លោក-  
ដេវីត បាន »។ 

ខណៈ សូមេបី តេ លោក ឪពុក របស់ - 
សាមណេរ  ជីដេវីត ក៏   បង្ហោះ សារ 
សបេបាយ  ចតិ្ត ខ្លាងំ  នងឹ ទង្វើ បេប កតញ្ញ ូ
របស ់ កូន បេុស ដេល បាន សាង ផ្នួស - 
នេះ  ដេរ ថា៖ « កូនសម្លាញ់ ពុក ពុក មន 
មោទនភាព ហសួបរយិយ ក្នងុនាម ពទុ្ធ 
សាសនកិ  ដឧ៏ត្ដម  សមូ ឲេយ កនូ បាន ស្ងប ់
ក្នុង  ពុទ្ធ ឱវាទ! ទោះ មនមសបេក់  
ជូន  ពុក  ប៉ុន ណ  ក៏ពុកថា មិនស្មើ  - 
នងឹ  ការសមេច  ចតិ្តរបសក់នូ  ពេល 
នេះ ដេ រ»។  

កាន ់ តេ ពិសេស  ទៅ ទៀត 
នោះ តារា ចមេៀងសេ ីដេល 
សមេបូរ  កេបាច់ រាំ រស់ រវីក-  
កញ្ញា ទេព បូពេឹកេស ក៏ 
បាន  បង្ហើរសារ ស្តេង ពី 

អារម្មណ  ៍ខ្លនួ នៅ ថ្ងេ អតតីគសូ្នេហ ៍បាន សាង ផ្នសួ 
ដេរ  ថា៖ « ថ្ងេនេះ  ជាថ្ងេ  ដេលបង បាន 
ធ្វើ ឲេយ មនុសេស ជុំវិញ ខ្លួន និង លោក-  
ពុក  អ្នកម៉េ និង បងប្អូន ជីដូន ជីតា  

រំភើប    យំ គេប់គា្នា ទោះ មស បេក់ ប៉ុន 
ភ្នំ  ក៏មិនស្មើ ការសមេច ចិត្ត ដ៏ មន 

តម្លេ នេះដេរបង!»។ 
 ដោយ ឡេក   ការ   - 

សមេច  សាង ផ្នសួ  ជា 
សាម  ណេរ  គង ់នៅ  វត្ត 
ល្អាង  កង្កេប ស្ថតិក្នងុ 
សេុក  បាណន់ ខេត្ត  
បាត់ ដំបង  មន  រយ ៈ -  
ពេល យូរ  ឬ ឆប   ់ 
យ៉ាងណ នោះ   មិន   

តេូវ បាន     កញ្ញា ទេព 
បូ ពេឹកេស ដេល ជា អតីត  
គសូ្នេហ ៍របស ់សា ម   ណេ រ  
ជីដេវីត  បេប់ ឲេយ ដឹង 

ឡើយ  ដោយ កញ្ញា បាន  
លើក  ទូរ  ស័ព្ទ  ឆ្លើយ    យ៉ាង - 

ខ្លី  ថា ៖ «សូម អធេយា សេ័យ 
ផង  បង ពេល នេះ ខ្ញុំ ពិតជា 
មិន  ទាន  ់ អាច មន ពេល 

ឆ្លើយតប   ជា មួយនឹង     បង   បាន 
ទេ  ចាំ ពេល  រសៀល   បន្តិច  ចាំ បង  តេ 

វិញ ម្តង ទៀតបង ពេះខ្ញុំ ជាប់ រវល់!»។ 
ត េ បើតាម ការ បញ្ជាក ់នៅ ក្នងុ វដីេអ ូរបស ់

កូន នាគ   ជីដេវីត កាល  ពី ល្ងាច ថ្ងេ ទី ២២ 
ខេ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០ នោះ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា ការ មក  សាង ផ្នសួ នេះ មនិ ទាន ់អាច 
កំណត់ ពេល វេល កមេិត ណ នោះទេ 
គឺ អា សេ័យ ទៅ តាម ពេល វេល ជាក់- 
ស្តេង  នេ ការ រម្ងាប់ អារម្មណ៍ ដ៏ ស្មុគ-  
សា្មាញ  របស់ ខ្លួន តេម្តង ៕ 

ទេពបូពេកឹេសរំភើបចិត្តសេក់ទឹកភ្នេក
ជីដេវីតកាដូរថយន្តនិងសាងផ្នសួ

សាមណេរ  ជីដេវីត  សាង ផ្នសួ សង គ ណុ អ្នក មាន គុណ   

នៅ  វត្តល្អាងកង្កេប ខេត្តបត់ដំបង។ រូបថត  ហ្វេសប៊ុក 
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កីឡាករជបុ៉ន  Yamazaki Kenta របស់បឹង កេត បន តាមបិទ សឿត បរំាង របស់ ភ្នពំេញកេន។ សហ ការី

សា្វាយរៀងនិងថាយហ្គរឺសុទ្ធតេ
ចង់បំបេកកំណត់ត េចេំដេល
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ   កេុមពេះខ័នរាជ - 
សា្វាយរៀង និងអង្គរថាយហ្គឺរ 
សុទ្ធតេ មន  មហិច្ឆតា ចង់ ឈ្នះ 
រៀងៗ ខ្លួនសមេប់ការ វិល មក 
ជួបគា្នាក្នងុការ បេកួត លីកកំពូល 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០នេះ ដើមេបី បំបេក 
កំណត់តេ ចេ ំដេល គឺ ការ ស្មើគា្នា៤ 
លើក សមេប់ ២រដូវ កាល  កន្លង 
មក នេះ ចំណេក បឹង កេត និង 
ភ្នពំេញ កេន តេវូ បេឈម មុខ ដាក់ 
គា្នា ដើមេបី បេជេង យក លេខ ២ បុ៉ន្តេ 
វិសាខ និង ណហ្គាវីល ហក់- 
មិនសូវ មន សម្ពាធ ក្នងុការដណ្តើម 
បាន ៣ពិន្ទ ុបុ៉នា្មានទេ។

សមេប់ការ វិល មក ជួបគា្នា នៅ 
ថ្ងេសៅរ៍នេះ ទំាង កេមុ ម្ចាស់ផ្ទះ 
ពេះខ័នរាជសា្វាយរៀង និង កេមុ 
មន មូល ដា្ឋាន នៅ ខេត្ត សៀម រាប 
អង្គរថាយហ្គរឺ សុទ្ធតេ  អះអាង  ថា 
បានតេៀម ខ្លនួខ្លាងំ ខុស ពី ពេល- 
មុនៗ ពេះ កេមុទំាង ២ នេះ មិន 
ចង់ ឲេយការ បេកួត លើក នេះ បញ្ចប់ 
ក្នងុ លទ្ធផល ស្មើ ដូច ការជួបគា្នា ៤ 
លើក ចុង កេយ កាលឆ្នា ំ២០១៨ 
និងឆ្នា ំ២០១៩  នោះ ឡើយ។

គេ ូជំនួយកេមុ សា្វាយ រៀង លោក 
ជូ សារឿន  បាន បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ 
កាល ពី មេសិលមិញ ថា៖  «  ការ បេកួត 
កន្លងមក យើងបាន តេមឹស្មើគា្នា 
ទំាង ការ បេកួតនៅ កេ ទឹក ដី និង 
ក្នងុទឹក ដី ហេតុ នេះ  ការ ជួប កេមុ- 
អង្គរថាយហ្គរឺ លើក នេះ យើង 
បានហ្វកឹ ហត់តេៀមខ្លាងំ បំផុត 
ពេះ  កេមុ អង្គរ ថាយហ្គរឺ នៅតេ 
លេង បាន ល្អ ដដេល ហើយ កីឡាករ  
បរទេស របស់ កេមុនេះ ក៏ខ្ពស់ៗ 
ដេល យើង  តេូវតេ បេុង បេយ័ត្ន 

មិនអាច ធ្វេសបេហេសបាន ទេ»។
លោក ជូ សារឿន បាន បន្ថេម 

ថា៖  «ការ ខំបេងឹ ខ្លាងំ នេះ ដោយ 
សារ យើងចង់បំបេក កំណត់តេ 
ចេ ំដេល  ពេះ យើងមិនចង់ បញ្ចប់ 
ដោយ លទ្ធផលស្មើ គា្នា ទៀតនោះ 
ទេ គឺ យើងចង់ ឈ្នះ បាន ៣ពិន្ទុ 
ដើមេបី  រកេសា តំបន់កំពូល តារាង របស់ 
យើង តេ ការ បេកួតនេះអាច នឹង 
មន ភាព តាន តឹង ខ្លាងំ មិន ងាយ- 
សេលួ នោះ  ទេ»។

តាម រយៈការ បេកួត ៧ លើក ដូច 
គា្នា កន្លងមក នេះ កេមុសា្វាយរៀង 
កំពុងឈរ នៅ លើកំពូល តារាង 
ដោយ មន ១៩ ពិន្ទ ុជាមួយការ- 
ឈ្នះ ៦ និងស្មើ ១ ចំណេក កេមុ- 
អង្គរ ថាយហ្គរឺ បាន ធ្លាក់ទៅឈរ 
នៅលេខ ៦ មន ១៥ពិន្ទ ុហេតុនេះ 
កេមុទំាង ២ សុទ្ធតេ មន មហិច្ឆតា 
ដណ្តើម៣ពិន្ទ ុលើកនេះ គឺ មិនចង់ 
បញ្ចប់ការ បេកួត ដោយការ ចេក- 
គា្នា ម្នាក់ ១ពិន្ទ ុទៀត នោះទេ។ 

លោក អំុ៊ ករុណ លេខធិការ 
ក្លបិ អង្គរថាយហ្គរឺ បាន  បេប់ ថា៖ 
«យើងធ្លាប់ បាន ឈ្នះ   សា្វាយរៀង 
ម្តង កាលពី ឆ្នា ំ២០១៨ បុ៉ន្តេការ- 
ជួបគា្នា ៤ លើក ចុង កេយ គឺ យើង 
បានស្មើ គា្នា រហូត ហេតុនេះ ការ- 
ជួបគា្នា លើកនេះ យើងបានតេៀម 
អស់ពី ចិត្ត គឺ សូមេបី តេ កីឡាករ 
របស់យើងក៏ បាន តេៀម លើសពី 
អ្វ ីដេល ពួក គាត់បាន ធ្វើ កន្លងមក 
ដេរ ពេះ យើង ដឹង ថា លើក នេះ 
យើងតេូវ ធ្វើការ ងារ ធ្ងន់ ពេះ  
តេវូជួប កេមុ ខ្លាងំ»។

 លោក  ករុណ បានបន្ថេម ថា៖  
«យើងចង់បំបេក កំណត់តេ ស្មើ 
ចេ ំដេល នេះ គេន់តេ ថា យើង តេវូ  
បេយ័ត្ន ឲេយបាន មេនទេន ពេះ 

បាល់ ទាត់ យើង មិនអាច និយយ 
បាន មុនទេ បុ៉ន្តេយើង បាន តេៀម 
ខ្លនួ ជា និច្ច ពេះ យើង មន មហិ- 
ច្ឆ តា  ចង់ ឈ្នះកេុម សា្វាយរៀង 
សមេប់ការ បេកួត លើកនេះ»។

ជាមួយ គា្នា នេះ កេុម បឹងកេត 
នឹងតេូវ ជួប កេុម ភ្នំពេញ កេន 
ហើយនេះជា ការ បេកួតដ៏សំខន់ 
ដើមេបី ដណ្តើម យក លេខ ២ ពេះ 
ពេលនេះ ភ្នពំេញ កេន ដេល ឈរ 
នៅលេខ ២ សេប់ មន ១៨ពិន្ទុ 
ខណៈ  បឹងកេត ឈរ នៅ លេខ ៣ 
មន ១៧ ពិន្ទ។ុ

បន្ថេម លើ ការ បេជេងគា្នា នេះ 
ភ្នំពេញ កេន និងបឹងកេត ក៏  
តេវូការពារ ទីតំាង ចាស់ របស់ ខ្លនួ 
ផងដេរ ពេះ នៅសបា្តាហ៍នេះ 
កេមុកំពុង ឈរ នៅ លេខ ៤ មន 
១៦ពិន្ទ ុ វិសាខ អាច នឹង មន 
ភាគ ចេើន ក្នងុការ ដណ្តើម បាន 
៣ពិន្ទពីុ កេមុអាសីុអឺរុ៉ប ចំណេក 
កេមុ ណហ្គាវីល ដេល មន ១៥ 
ពិន្ទ ុនោះ ក៏ អាច នឹង ដណ្តើម បាន 
៣ពិន្ទ ុពី កេមុ យុវជន បាល់ ទាត់ 
ជាតិ បាទី លើកនេះផងដេរ៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេ សៅរ៍
-សា្វាយរៀង v អង្គរថាយហ្គឺរ 
កីឡដា្ឋានខេមបូឌាអ៊េរវ៉េ ៦:០០
-ទ័ព v សូល ទីឡូអង្គរ កីឡដា្ឋាន 
សា្តាតចាស់ ៦:០០
-វិសាខ v អាសីុអឺរុ៉ប កីឡដា្ឋាន 
ពេនីស៍ ៦:០០
៣ បេកួត នៅថ្ងេ អាទិតេយ
-អគ្គសិនីកម្ពជុា v នគរបាលជាតិ 
កីឡ.អគ្គសិនីកម្ពជុា ៣:៣០
-បឹងកេត v ភ្នពំេញ កេន កីឡ.
ខេមបូឌាអ៊េរវ៉េ ៣:៣០
-ណហ្គាវីល v យុវជន ជាតិបាទី 
កីឡដា្ឋានសា្តាតចាស់ ៦:០០ 
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