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ក្រុមសិល្បៈដ្រកOMAបង្កើត
របរបន្ទាប់បន្សំដល់ជាងម៉ូតូច្ន្រ
គ្រឿងដ្រកអ្រតចាយជារូបសត្វ
ប្ល្រកៗដើម្បីរកប្រក់ចំណូល
បន្ថ្រម...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

តម្លៃពោតកៃហមធ្លាក់ចុះតិចតួច 
ប្រជាកសិករដឹកពោតក្រហមនៅខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យនព្រលកន្លងមក។តម្ល្រពោតក្រហមនៅខ្រត្តបាត់ដំបងនដើមរដូវប្រមូល

ផលឆ្នាំន្រះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជិត១០ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ  ទំព័រ ៩)។រូបជីវ័ន

PESTECH នឹងបោះ ផ្សាយ មូល បត្ កម្ម សិទ្ធ ិ នៅ ខ្ ក្យ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈទោះបីជាការរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩កំពុង
រតួរតឹស្រដ្ឋកចិ្ចកដ៏ោយក្រមុហ៊នុ
PESTECH(Cambodia)Plc

ដ្រលជាបតុ្រសម្ពន័្ធរបស់Pes-
tech InternationalBhd
របស់មា៉ាឡ្រសុីបានបង្ហាញការ-
ចាប់ផ្តើមផ្រសព្វផ្រសាយជាផ្លូវការ
កាលពីថ្ង្រចន្ទឆ្ពោះទៅកាន់ការ-
ចុះបញ្ជីលើផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា

(CSX)ដ្រលគ្រងធ្វើនៅថ្ង្រ
ទី១២ខ្រសហីាក្នងុការប្រមលូ
មូលនិធិប្រមាណ៣លានដុលា្លារ
សម្រប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួននៅកម្ពុជា។
លោកLimPayChuan

ប្រធនក្រមុប្រកឹ្រសាប្រតបិត្តិរបស់
PESTECH(Cambodia)
PLCបានឲ្រយដឹងថាក្រុមហ៊ុន
បានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១០។
លោកបានកត់សមា្គាលថ់ាការ-

ប្រើប្រស់ថាមពលរបស់ប្រទ្រស
កម្ពជុាបានកើនឡើងពី៤០៥១
ជីហា្គាវ៉ាត់ម៉ាង(GWh)កាល-
ពីឆ្នាំ២០១៣ដល់១២០១៥
GWhកាលពីឆ្នាំ២០១៩នៅ-
ក្នុងអត្រ...តទៅទំព័រ ៩

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
មហាផ្ទ្រលោកសខ្រងបាន
ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្រយជ្រើសរសី
អ្នករស់នៅក្នងុមលូដា្ឋានចលូធ្វើ
ជានគរបាលនិងបានក្រើនរំឭក
ថាមុននឹងទទួលយកសិកា្ខាកាម

ណាមយួមកចលូរៀនបណ្ឌតិ្រយ-
សភានគរបាលកម្ពជុាត្រវូពិនិត្រយ
ឲ្រយបានច្របាស់ហើយអង្គភាព-
សាមីត្រវូផ្ដល់តម្ល្រដល់មន្ត្រីដ្រល
ត្រូវបានបណ្ដុះបណា្ដាល។

បណ្ឌតិ្រយសភានគរបាលកម្ពុជា
កាលពីម្រសិលមិញបានប្រជំុបូក-
សរុបលទ្ធផលន្រការអនុវត្តផ្រន-
ការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈព្រល៥ឆ្នាំ
២០១៥-២០១៩។

លោកស្រងផល្លីប្រធន
បណ្ឌិត្រយសភានគរបាលកម្ពុជា
បានថ្ល្រងថាក្នងុរយៈព្រល៥ឆ្នានំ្រះ
បណ្ឌិត្រយសភានគរបាលកម្ពុជា
បានបើកបណ្ដុះបណា្ដាលចនំនួ

២០៩វគ្គមានសិកា្ខាកាមចូល-
រួមចំនួន២០៩៩៦នក់។បើ
គិតជាចំនួនមធ្រយមក្នុង១ឆ្នាំ
បណ្ឌិត្រយសភានគរបាលកម្ពុជា
បានបើកវគ្គបណ្ដះុបណា្ដាលចំនួន
៤២វគ្គដ្រលមានអ្នកសកិ្រសាជា
មធ្រយមចំនួន៤២០០នក់។
ក្រពីលើក...តទៅទំ ព័រ     ៦

លោក  ស ខ្ង ផ្តល់ អនុសាសន៍  ឲ្យ ជ្ើស រើស 
អ្នក រស់ នៅ ក្នងុ  មូល ដ្ឋាន ចូល ធ្វើ នគរបាល 

ករណី ឆ្លងកូវើដ១៩ 
កើនឡើង ជាង១៦ 
លាននាក់ និងសា្លាប់ 
ជា ង  ៦៥  មុឺននាក់  
ទូទំាង   ពិភពលោក 

កៃុង ប៉ារីសៈ យោងតាម
ចនំនួសរបុរបស់កាស្រតAFP
ច្រញពីប្រភពជាច្រើនបានឲ្រយ
ដឹងថាចំនួនករណីឆ្លងវីរុសផ្លវូ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីសកល
បានកើនឡើងរហូតជា ង១៦
លាននក់កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
កន្លងទៅដោយមនុស្រសជាង
ពាក់កណា្ដាលក្នុងចំណោមពួកគ្រ
នៅអាម្ររិកនិងតំបន់ការីបី៊ន។
ករណីឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូ-

ណាប្រភ្រទថ្មីដ៏ចម្ល្រកន្រះមាន
ចំនួនកើនឡើងរហូតដល់
១៦០៥០២២៣នក់ដោយ
រាប់បញ្ចលូទាងំអ្នកសា្លាប់ចនំនួ
៦៤៥១៨៤នក់ រួមជាមួយ
អាម្ររកិជាប្រទ្រសដ្រលរងការ-
ប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់បំផុត
ដោយបានចុះបញ្ជីអ្នកឆ្លងជំងឺ-
កូវដី១៩ចនំនួ៤១៧៨០២១
នក់ និងអ្នកសា្លាប់ចំនួន-
១៤៦៤៦០នក់នៅក្នុងប្រ-
ទ្រសអាម្ររិក។
នៅប្រទ្រសអាម្ររិកឡាទីន

និងតំបន់ការីប៊ីនបានកត់ត្រ
អំពីករណី ... តទៅទំព័រ  ១២

របាយការណ៍អង្គការ
ក្នងុ សុ្ក ៤ ៈ ពល រដ្ឋ  
១ លាន២ស្ននាក់    
នឹង ប្ឈមទឹកជំនន់

 នៀម   ឆៃង 

ភ្នំ ពៃញៈ អង្គការក្នុងស្រុក

ចំនួន៤រួមមានអង្គការសម្ព័ន្ធ
ខ្ម្ររជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនសុ្រស
លីកាដូបណា្ដាញយវុជនកម្ពជុា
CYNអង្គការសមធម៌កម្ពុជា
នងិអង្គការសមាគមធងត្នាត
កាលពីម្រសិលមិញ បានច្រញ
របាយការណ៍ស្រវជ្រវមួយ
និងអះអាងថាការអភិវឌ្រឍនៅ
តំបន់បឹងទំពុននឹងធ្វើឲ្រយពលរដ្ឋ
១លាន២ស្រននក់នៅទកី្រងុ
ភ្នំព្រញប្រឈមនឹងទឹកជំនន់
និងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្រស
និងបរិសា្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
របាយការណ៍ប្រមាណ៧០

ទពំរ័ជាភាសាខ្ម្ររនងិអងគ់្ល្រស
បានផ្រសព្វផ្រសាយបន្ទាប់ពីអង្គការ
បានសិក្រសាស្រវជ្រវដោយ
ធ្វើការសមា្ភាសជាមួយមនុស្រស
៤៦៩នក់ដ្រលអ្នកខ្លះជាអ្នក-
រងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់
ន្រះផ្ទាល់។របាយការណ៍បាន
លើកឡើងថា...តទៅទំ ព័រ ៤



ឡុង គីមម៉ារីតា

សៀម រាបៈ អ្នកជំនាញនៃអាជ្ញាធរជតិអបៃសរា
បានសន្នដិ្ឋានថាពៃះពុទ្ធបដិមាបៃកបាក់ចំនួន
២១អង្គដៃលរកឃើញកប់ក្នងុដីនៅកៃបៃរ
បៃសាទអង្គរវត្តគឺជការកប់របស់អ្នកជំនាន់មុន
ក្នងុន័យគោរពនូវបដិមាដៃលបៃកបាក់ដៃលមិន
មៃនជការកប់ចោលដោយសារតៃមានជម្លោះ
ផ្នៃកសាសនានោះទៃ។
ការអះអាងយ៉ាងដូច្នៃះបានធ្វើឡើងនៅក្នងុការ-

ធ្វើបាឋកថាស្តពីី «ពៃះពុទ្ធបដិមានៅអង្គរវត្ត»
កាលពីមៃសិលមិញនៅសាលសន្និសីទអង្គរនៃ
មជៃឈមណ្ឌលអាជ្ញាធរអបៃសរាបនា្ទាប់ពីរកឃើញ
ពៃះពុទ្ធបដិមាបាក់បៃកចំនួន២១អង្គ នៅក្នងុ

រណ្តៅកំណាយសៃវជៃវបុរាណវិទៃយានៅទីធ្លោ
មុខរួតពៃះរយពៃះពាន់កាលពីខៃមៃសាឆ្នាំ
២០២០។
លោកសាស្តៃចារៃយអុឹមសុខរិទ្ធីអ្នកជំនាញនៃ

អាជ្ញាធរជតិអបៃសរាបានថ្លៃងថាបនា្ទាប់ពីបៃទះ-
ឃើញនូវពៃះពុទ្ធបដិមាទំាងនៃះ រួមទំាងការរក
ឃើញពៃះពុទ្ធបដិមាផៃសៃងៗទៀតនៅក្នងុដីដៃល
តៃវូបានកប់ចោលក៏មានការសន្និដ្ឋានខុសៗគ្នា
ពីកៃមុអ្នកសៃវជៃវដោយអ្នកខ្លះសន្នដិ្ឋានថា
ពៃះពុទ្ធបដិមាដៃលតៃវូបានកប់ចោលនៃះ
ក៏ពៃះតៃកើតមានជម្លោះសាសនារវាងអ្នកកាន់
ពៃហ្មញ្ញសាសនានិងពៃះពុទ្ធសាសនាដៃល
បណា្តៅលឲៃយអ្នកដៃលមិនពៃញចិត្តនឹងសាសនា
ពៃះពុទ្ធបានបំផ្លោញរូបសំណាកពៃះពុទ្ធនិងកប់

រូបបដិមាទំាងនោះនៅក្នងុដី។
បុ៉ន្តៃលោកសុខរិទ្ធីអះអាងថាការសន្នដិ្ឋាន

បៃបនៃះ គឺមិនតៃមឹតៃវូនោះទៃពៃះថាតាម
បៃវត្តិសាស្តៃចាប់តំាងពីពៃហ្មញ្ញសាសនានិង
ពៃះពុទ្ធសាសនាចូលមកកម្ពជុគឺសាសនាទំាង
២នៃះបានរួមរស់ជមួយគ្នាដ៏ល្អមៃយា៉ាងសមៃប់
ពៃះពុទ្ធបដិមាដៃលតៃវូបានកប់រួមគ្នាជចៃើនក្នងុ
រណ្តៅតៃ១នៃះ ក៏មិនមៃនកើតចៃញពីជម្លោះ
សាសនានោះដៃរ។លោកថាជទូទៅសមៃប់
អ្នកមានជំនឿដៃលជឿលើបដិមាដៃលស័ក្ដិសិទ្ធិ
ទំាងនោះគឺតៃងរៀបចំរូបដៃលបាក់បៃកកប់នៅ
កន្លៃងទីតំាងសមរមៃយតៃមិនមៃនមានន័យថា
បោះចោលទៃ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«រឿងសំខាន់
នោះ២គឺម៉ៃចបានគៃ...តទៅទំព័រ  ៣

ដោយសារទមា្លោប់ខ្វះទំនាក់ទំនងសីុ-
ជមៃរវាងគៃូពៃទៃយរដ្ឋ និងពលរដ្ឋ ឬ
អ្នកជំងឺបាននាំឲៃយអ្នកជំងឺជចៃើន
តៃងតៃទៅទិញថា្នាំនៅតាមឱសថ-
សា្ថានឯកជនឬក៏ទៅរកសៃវាសុខា-
ភិបាលឯកជនជមុនសិនហើយបៃ-
សនិបើពៃយាបាលទៅមនិរចួទើបរត់មក
រកសៃវាពៃទៃយរដ្ឋ។ទមា្លោប់បៃបនៃះ
នៅតៃជប់ដិតដមលើអ្នកឈឺបន្តិច-
បន្តចួដៃលមិនបានពិគៃះជមួយគៃ-ូ
ពៃទៃយទៃតៃសុខចតិ្តទៅទញិថា្នាំខ្លនួឯង
ឬក៏ឲៃយបងប្អូនទៅផៃសំថា្នាំនៅឱសថ-
សា្ថានខាងកៃសិន។ករណីដូចជ
បុរសខ្មៃរជពលករចំណាកសៃុក
អាយុ២១ឆ្នាំមា្នាក់ដៃលតៃឡប់មកពី
បៃទៃសមា៉ាឡៃសុីហើយបានសា្លោប់នៅ
មណ្ឌលចតា្តឡីស័កទី១នៅខៃត្ត
តៃបូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី២២ខៃកក្កដឆ្នាំ
២០២០ថ្មីៗនៃះជដើម។
បើតាមកៃសួងសុខាភិបាលការ-

សា្លោប់របស់បុរសរូបនៃះ មិនមៃន
បណា្តៅលមកពីជំងឺកូវីដ១៩នោះទៃ
ខណៈការធ្វើតៃស្តលើកទ១ីរបស់គត់
មិនឃើញមានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្វី-
បើគត់ស្ថតិក្នងុអំឡុងពៃលធ្វើចតា្តឡី-
សក័១៤ថ្ងៃកដ៏ោយ។ប៉នុ្តៃគត់ក៏អាច
កពំងុបៃឈមនងឹការឆ្លងជងំឺកូវដី១៩
នៅដំណាក់កាលថ្ងៃទី១៣ផងដៃរដៃល
តៃវូយកសណំាកទៅធ្វើតៃស្តម្តងទៀត
ដើមៃបីបញ្ជាក់ថាមានឬគ្មានមៃរោគឆ្លង
មយួនៃះ។ក្នងុដណំាក់កាលតាមដន
ជំងឺកូវីដ១៩នៃះគឺគត់មានអាការ-
កណា្តៅសផ្តសាយតៃគត់មិនបាន
បៃប់គៃូពៃទៃយបៃចាំការនោះទៃតៃបៃរ
ជពឹងឲៃយបងបៃុសទៅផៃសំថា្នាំផ្តសាយ
ពីខាងកៃមកលៃបហើយ១ម៉ាង
កៃយមកគត់ក៏សា្លោប់។លុះពៃល

កៃមុគៃូពៃទៃយយកសំណាកគត់មកតៃស្ត
មិនឃើញមានមៃរោគបង្កជជំងឺ-
កូវីដ១៩ទៃ។តាមវិធនរបស់សុខា-
ភិបាលគឺគៃបញ្ចុះសពទាំងយប់បើ
ទោះបីជមានការរិះគន់ក៏ដោយគឺមនិ
អនុញ្ញាតឲៃយធ្វើបណុៃយតាមបៃពៃណីទៃ
ពៃះគត់តៃវូបានគៃចាត់ចលូទៅក្នុង
កៃមុដៃលមានហានិភយ័។អ៊ចីឹងការ-
អនុវត្តវធិនការរបស់អាជ្ញាធរបៃបនៃះ
គឺជកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារជំងឺឆ្លង
ជសកលដើមៃបីចៀសវាងការរកីរាល-
ដលទៅក្នុងសហគមន៍។
បើតាមបទពិសោធការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ទៅក្នុងសហគមន៍នៅបៃទៃសឥណ្ឌូ-
នៃសុីគឺដោយសារតៃជំនឿសាសនា
ដៃលសាច់ញាតិបានទៅគស់យក
សាកសពដៃលបានសា្លោប់ដោយជំងឺ
នៃះមកធ្វើបុណៃយតាមបៃពៃណីតៃ
កៃយមកមានអ្នកចូលរួមពិធីបុណៃយ
ចំនួន១៥នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី។
នៃះបើតាមសារព័ត៌មានAsia one
កាលពីខៃឧសភាកន្លងទៅ។ករណី
ធ្វៃសបៃហៃសធ្វើឲៃយឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ថ្មីនៅក្នងុសហគមន៍នៃះក៏មាននៅរដ្ឋ
វិចតូរៀបៃទៃសអូស្តៃលីផងដៃរដោយ
គៃន់តៃធ្វើតៃស្ត១ថ្ងៃ រកឃើញអ្នក
មានផ្ទកុមៃរោគដល់ទៅ៤៨៤នាក់លើ
អ្នកដៃលមានអាការផ្តសាយបន្តិច-
បន្តួចហើយគិតថាមិនអីតៃនៅពៃល
ចៃញដើរកៃផ្ទះក៏មានការឆ្លងកូវីដ
គួរឲៃយកត់សមា្គាល់។នៃះបើតាមសារ-
ព័ត៌មានTheAgeកាលពីថ្ងៃទី២២
ខៃកក្កដឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនៃះ។
ដោយសារការឆ្លងកូវីដថ្មីទៅក្នុង

សហគមន៍មានលក្ខណៈខុសគ្នាបៃប
នៃះ ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលជពិសៃស
កៃសងួសខុាភិបាលតៃងតៃកៃើនរឭំក
ឲៃយពលរដ្ឋបៃងុបៃយ័ត្នជនិច្ចដើមៃបីទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍បើ-
ទោះបជីបានគៃប់គៃងល្អនៅខាងក្នងុ
បៃទៃសក្ដី។ថ្វីបើករណីជំងឺកូវីដ១៩

សុទ្ធតៃនាំចូលពីកៃបៃទៃសក្ដីតៃ
បញ្ហាចម្លងពីកៃនៃះកំពុងស្ថិតក្នុង
ការសុើបអង្កៃតដោយផ្អៃកតាមគោល-
ការណ៍បៃតិបត្តិ(SOP)សមៃប់អនុ-
វត្តការងារនៅក្នុងមណ្ឌលតៃួតពិនិតៃយ
សុខភាពតាមពៃំដៃនអាកាស ដៃល
បានចៃញកាលពីថ្ងៃទី២៩ខៃមៃសា
ឆ្នាំ២០២០ដោយគណៈកម្មការអន្តរ-
កៃសងួបៃយទុ្ធបៃឆងំនងឹជងំឺកូវដី១៩។
ក្នងុករណីរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាន
ពៃលធ្វើតៃស្តលើកទី១នៃអ្នកដំណើរ
ក្នងុយន្តហោះតៃ១គឺអ្នកដណំើរទាងំ-
អស់ក៏តមៃវូឲៃយធ្វើចតា្តឡីស័ក១៤ថ្ងៃដៃរ
រហូតដល់មានលទ្ធផលចុងកៃយ
នៅថ្ងៃទី១៣ទើបគៃូពៃទៃយសមៃច
តាមភាពជក់ស្តៃង។តៃអ្វីដៃលកពំងុ
បារម្ភនោះគឺរបៀបនៃការឆ្លងកូវដី១៩
មានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចករណី១៥
នាក់នៃអ្នកដណំើរតាមជើងយន្តហោះ
មកដល់កម្ពជុនៅថ្ងៃទី១៩ខៃកក្កដ
ឆ្នាំ២០២០ជដើមគឺទាល់តៃធ្វើតៃស្ត
លើកទី៣ទើបបានរកឃើញវិជ្ជមាន
កាលពីថ្ងៃទី២៤ខៃកក្កដ។
អ៊ីចឹងករណីនៃះ បានន័យថាពួក-

គត់អាចឆ្លងតាងំពីនៅក្នងុយន្តហោះ
ជមួយគ្នាឬក៏តាមរយៈសៃវាដឹកជញ្ជនូ
ទៅមណ្ឌលចតា្តឡីស័កឬក៏អាចឆ្លង
នៅមណ្ឌលចតា្តឡីស័កទំាងកមៃតិ១
និងកមៃិត២បៃសិនបើមណ្ឌលចតា្ត-
ឡីស័កដៃលអាជ្ញាធរផ្តល់សៃវាឲៃយ
ទាំងនោះមិនឆ្លើយតបតាមស្តង់ដ
ដៃលជគោលការណ៍បៃតិបត្តិ(SOP)
ដូចជកន្លៃងសា្នាក់នៅខ្វះអនាម័យ
គៃប់គៃន់ក្នងុនោះមានបន្ទប់ទកឹនិង
បង្គន់ ឬក៏ពុំមានមន្តៃីសុខាភិបាល
បៃចាំការពនៃយល់អ្នកដំណើរឲៃយបាន
ចៃបាស់អំពីវិធនការដើមៃបីឲៃយបានយល់
និងអនុវត្តតាមវិធនការការពារជំងឺ-
កូវីដ១៩ឬក៏មានការឆកល្វៃងរបស់
មន្តៃីបៃចាំការនៅពៃលផ្លោស់ប្តរូវៃនគ្នា
នងិការរាយការណ៍ពត័៌មានឲៃយគ្នាណា

មួយ។អ៊ីចឹងហើយទើបថ្មីៗនៃះមាន
កើតករណីស្តៃីខ្មៃរអាមៃរិកាំងមា្នាក់
បានរត់ចៃញពីមណ្ឌលចតា្តឡីស័កនៅ
ភ្នពំៃញទៅសា្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់១ក្នងុ
ខៃត្តកំពង់ចាម។តៃករណីស្តៃីខ្មៃរ
អាមៃរិកាំងដៃលលួចរត់ចៃញនៃះគឺ
ផ្ទុយទៅនឹងអនុកៃឹតៃយស្តីពីវិធនការ-
សខុាភិបាលដើមៃបីទប់សា្កាត់ជងំឺឆ្លងជ
សកលឆ្នាំ២០១៥។អ៊ចីងឹហើយទើប
បានសមត្ថកចិ្ចតមៃវូឲៃយគត់បងព់ិនយ័
ទៅតាមចៃបាប់នៃះចំនួន១លានរៀល
នងិឲៃយធ្វើកចិ្ចសនៃយាអនវុត្តចតា្តឡីសក័
របស់កៃសួងសុខាភិបាលគឺសា្នាក់នៅ
សណា្ឋាគរមៃគង្គដៃលជកន្លៃងមាន
ស្តង់ដ។
ដោយសារមានករណីចម្លងមកពីបៃ-

ទៃសមា៉ាឡៃសុី និងឥណ្ឌូនៃសុីចៃើន
លើសលប់ដៃលលបំាកគៃប់គៃងក្នងុ
ការធ្វើចតា្តឡីស័កនៃះហើយទើបរាជ-
រដ្ឋាភិបាលសមៃចផ្អាកជើងយន្តហោះ
មកពីបៃទៃសទាំង២នៃះជបណ្តៅះ-
អាសន្នកាលពីថ្ងៃទី២៥កក្កដឆ្នានំៃះ។
បើតាមទិន្នន័យរបស់កៃសួងសុខាភិ-
បាលអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជ
បានកើនដល់២២៥នាក់ខណៈអ្នកជ-
សះសៃបើយមានចំនួន១៤៣នាក់។
បច្ចុបៃបន្ននៃះមុខងារមន្ទីរសុខាភិ-

បាលតៃូវបានផ្ទៃរឲៃយស្ថិតនៅកៃមរដ្ឋ-
បាលរាជធន-ីខៃត្តទទលួខសុតៃូវលើ
ភារកិច្ចដៃលបានផ្ទៃរពីថា្នាក់ជតិគឺកៃ-
សងួសខុាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំនៃះ។
ក៏បុ៉ន្តៃករណីជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩នៃះគឺកៃ-
សួងសុខាភិបាលនៅតៃជួយសមៃប-

សមៃលួតាមគោលការណណ៍ៃនាំនងិ
គោលការណ៍បៃតិបត្តិដើមៃបីឲៃយរដ្ឋបាល
ថា្នាក់កៃមជតិ ដឹកនាំអនុវត្តដូចជ
ការបង្កើតគណៈកម្មការបៃយុទ្ធបៃឆំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩រាជធនី-ខៃត្តដៃល
មានអភិបាលខៃត្តជបៃធន។ហៃតុ
ដូច្នៃះ រដ្ឋបាលរាជធនី-ខៃត្ត ក៏ជ
សមត្ថកចិ្ចដកឹនាំផៃសព្វផៃសាយពីជងំឺរាត-
តៃបាតកូវីដ១៩នៅតាមសហគមន៍ឲៃយ
បានខា្លោំងកា្លោ និងតៃួតពិនិតៃយវាយតម្លៃ
ទៅលើស្តង់ដរបស់មណ្ឌលចតា្តឡីស័ក
ទាំងទី១និងទី២ជពិសៃសលើការ-
ផ្តល់សៃវារបស់គៃូពៃទៃយ និងទីតាំង
សុវត្ថិភាពឲៃយបានសមសៃបទៅនឹង
អនាម័យខ្ពស់។ពីពៃះពលរដ្ឋមួយ
ចំនួនបានយល់ដឹងចៃើនពីអនាម័យ
នៅផ្ទះរបស់គត់តៃបើនៅមណ្ឌល
ចតា្តឡីស័កមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអនា-
ម័យក៏វាជបញ្ហាដៃរ។ ជងនៃះទៀត
តៃវូលើកទកឹចតិ្តឲៃយពលរដ្ឋទរូសព័្ទមក
លៃខ១១៥ឬក៏ទាក់ទងទៅគៃូពៃទៃយ
បៃចាំការនៅមណ្ឌលចតា្តឡីសក័ដើមៃបី
តាមដនសុខភាពរបស់ខ្លួនជជង
ទញិថា្នាំពីខាងកៃមនិមានសវុត្ថិភាព
ដៃលធ្វើឲៃយមានគៃះថា្នាក់ដល់អាយុ
ជវីតិពៃះថាមនិសា្លោប់ដោយសារជងំឺ
កូវីដ១៩តៃបៃរមកសា្លោប់ដោយសារ
ការភ័យខា្លោចឬក៏មិនចង់ជួបគៃូពៃទៃយ
រួចមកសមៃចចិត្តបៃើបៃស់ថា្នាំដៃល
គ្មានវៃជ្ជបញ្ជាពីគៃូពៃទៃយទៅវិញ៕
ចូល រួម ផ្តល់ យោ បល់ តាម រយៈ 
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

គួរផ្រាសព្វផ្រាសាយពីជំងឺឆ្លងរាតត្រាបាតកូវីដ១៩នៅ
តាមសហគមន៍ឲ្រាយបានខ្លាងំក្លាបន្ថ្រាមទៀត

អ្នកជំនាញអាជ្ញាធរអប្រាសរាថាបដិមាបាក់ប្រាក២១អង្គដ្រាលរកឃើញត្រាវូអ្នកជំនាន់មុនកប់ក្នងុន័យគោរព

អ្នក ចូល រួមសន្នសីិទ កាសែត អាជ្ញាធរអបែសរា ពី មែសិល មិញ   ។ រូបថតអាជ្ញាធរអបៃសរា

ទិដ្ឋភាពនៅមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កខែត្តតែបូងឃ្មុដំែលមនករណីស្លាប់មនុសែសថ្មីៗ នែះ។ រូបហ្វៃសប៊ុក
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តពីទំព័រ  ២...កប់ ចោល។ នៅ 
(បៃ សាទ) បន្ទាយ សៃ ីមាន អ្នក- 
បៃជ្ញ ជា ចៃើន ខំ បៃងឹ បៃង ទាញ រឿង 
កៃ បៃ សាសន ការ ប្តរូ សាសន 
អាច នឹង មាន ការ បំផ្លាញ ពៃះពុទ្ធ 
បដិមា ចាស់ ចោល ហើយ យក ទៅ 
កប់ ចោល។ មាន ចៃើន គ្នាដៃល យ ល់  
អី៊ចឹ ង ។ ចំពោះ អ្នក បៃជ្ញ មួយចំនួ ន 
ទៀតគឺ មិន យល់ អី៊ចឹង ទៃពៃះ បញ្ហា 
ទំនស់ សាស ន មិន មាន នៅ សៃកុ 
ខ្មៃរ ទៃ។ ទំនស់ សាសន អាច មាន 
នៅ បៃទៃស ដទៃ បុ៉ន្តៃ មិន មាន នៅ 
ក្នងុ សៃកុ ខ្មៃរ ទៃ» ។ 

លោក សៃ ី ភិន វិជា្ជា សច្ចរ៉ា ដៃល 
បាន ធ្វើ បទ បងា្ហាញ ដៃរ នោះ ថ្លៃង ថា  
រូប បដិមា ដៃល រក ឃើញ ក្នងុ កំណា យ 
រណ្តៅ តៃ ១ទំាង នៃះគឺ មាន មនុ សៃស 
រៀបចំ ទុក ដាក់ យ៉ាង តៃមឹ តៃវូ ដោយ 
អង្គ បដិមា ភាគ ចៃើន តៃវូ ដាច់ ជា 
បំណៃកៗ ហើយ  ខ្លះ ក៏ រក មិនទាន់ - 
ឃើញ ពៃះ សិរ និង ខ្លះ បាត់ ដៃ ឬ ខ្លះ 
បាត់ ជើង ជាដើម។ លោក សៃ ីបន្តថា 
ចំពោះ ទមៃង់ ពៃះ បដិមា វិញ គឺមួយ 
ចំនួន មាន ទមៃង់ ទៃង់ ឈរ ហើយ 
មួយ ចំនួន ទៀតមាន ទមៃង់ បៃក់ នគ   
សមាធិ និង គង់ សមា ធិលើ បល្លង័្ក។ 

លោក សៃ ីបន្ថៃម ថា ទំាង នោះ 
មាន ដង ខ្លនួ ពៃះពុទ្ធ បដិមា សម័យ 
កៃយ អង្គរបំណៃក រូប សិលៃបៈ សមា្ភារ  
បៃើ បៃស់ កំា បិត ដប ។ល។ ដៃល 
តាម ការ សន្នដិា្ឋាន រូប ទំាង នោះ តៃវូ 

បាន នំយក ពីរួត ពៃះ ពាន់ ហើយ 
តាម ការ សន្នដិា្ឋាន  ការ កប់ នៃះ អាច 
ធ្វើ ឡើង នៅ អំឡុង ឆ្នា ំ១៩៨០ ។

លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា៖«            ជាចុង- 
បញ្ចប់ តើការ កប់ ពៃះពុទ្ធ បដិមា នៃះ 
ក្នងុ ន័យអ្វ ីក៏ដោយ ក្នងុរ យៈពៃល 
មិន ដល់ ១០០ ឆ្នា ំក៏ ដោយ ក៏វា ជា 
បៃវត្ត ិសាស្តៃ មួយ ហើយ យើង ដឹង 
ទៀត ថា ពៃះ ពុទ្ធ បដិមា ទំាង អស់ នៃះ  
គឺមាន បៃភព មក ពី ខឿន ពៃះពាន់ 
នៅ ផ្នៃក ខាង តៃបូង(បៃសា ទ)។ 
ដូច្នៃះ ជា គំនិត ពួក ខ្ញុ ំផ្ទាល់ ខ្ញុ ំចង់ យក 
ពៃះពុទ្ធ បដិមា ទំាងអស់ នៃះ ទៅ ដាក់ 
នៅ ទីតំាង ដើម »។

លោក វង់ សុធារ៉ា សាស្តៃចា រៃយ 
អកៃសរ សាស្តៃ ខ្មៃរ និង សិលា ចារិក នៃ 
សាលា ភូមិន្ទ ភ្នពំៃញ ថ្លៃង ពី មៃសិល មិ ញ 
ថា ការ សន្នដិា្ឋាន បៃប ណា របស់ អ្នក- 
បុរណ វិទៃយា គឺ គៃន់ ជា ការ យល់ ឃើ ញ 
របស់ បុគ្គល នីមួយៗ តៃ បុ៉ណ្ណោះ។ 
បុ៉ន្តៃ លោក ថា ចំពោះ សិ លា  ចារិក 
ជាចៃើន ដៃល បាន បនៃសល់ ទុក ជា 
ភ័ស្តតុា ង បាន បងា្ហាញ ពីជំនឿ របស់ 
អ្នកកាន់ពៃះ ពុទ្ធ សាសន គឺ មាន 
តៃវិធី បិទ ពៃះដៃល បាន បាក់ បៃក ឲៃយ 
ជាប់ ល្អ ឡើង វិញ ។ លោក ថា ចំពោះ 
ការ កប់ ពៃះ ពុទ្ធ បដិមា នៅក្ន ុងដី គឺ 
លោក គិត ថា មិន មៃន ជា  សា្នាដៃ រប ស់ 
អ្នក កាន់ ពៃះពុទ្ធសាសន នោះ ទៃ  
ហើយ បើ សិន ជា រក ឃើញ ថា ការ កប់ ពៃះ - 
ពុទ្ធ បដិមា ទំាង នៃះធ្វើ ក្នងុ  ឆ្នា១ំ៩ ៨ ០ 
ទៀត   នោះវាអាច ជាស កម្ម ភាព រប ស់  
កៃមុ ចោរដៃល លួច លក់ វត្ថ ុបុរ ណ   ៕

អ្នកជំនាញ...

សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះវិហារៈ ក្មៃង បៃុស អាយុ ៥ឆ្នាំ 
មា្នាក ់ដៃលតៃវូ ជាកនូ  បានសា្លាប ់ ខណៈ 
ក្មៃងសៃី ២នក់ ទៀត ដៃលជា ក្មួយ 
របួស  ធ្ងន់  ឯ ឪពុក រងរបួស សៃល  ក្នុង 
ហៃតុការណ៍ ផ្ទុះ គៃប់ បៃ បៃភៃទ ៤០ 
មិលី ្លម៉ៃតៃ ១គៃប់  នៅ ភូមិ សៃអៃម 
ខាង តៃបងូ  ឃុ ំកន្ទតួ  សៃកុ ជា ំកៃសាន្ត  ខៃត្ត 
ពៃះ វិហារ  នៅ ថ្ងៃ ទី២៦ កក្កដា  ដោយ- 
សារ ក្មៃងបៃុស រងគៃះ យក គៃប់ បៃ 
ដៃល ឪ ពកុ រើស ព ីវាលសៃ មក ដ ំលៃង 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ខ្លួន។

លោក ឱ សៃង  អធិការ នគរបាល 
សៃកុ ជា ំកៃសាន្ដ ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ ថា  ក្មៃង 
មា្នាក ់ឈ្មោះ  មា៉ាន មា៉ា  អាយ៥ុឆ្នា ំ បាន- 
សា្លាប់  និង ក្មៃង សៃី ២នក់ ផៃសៃង ទៀត  
បាន រងរបួស ធ្ងន់ ក្នុង ហៃតុការណ៍ ផ្ទុះ 
គៃប ់បៃ បៃភៃទ ៤០មលិ្ល ីម៉ៃតៃ ១គៃប ់
ស្ថតិ នៅ ទតីាងំ ខាងលើ នៃះ។ ក្នងុ នោះ 
ឪ ពុក របស់ កុមារ រងគៃះ  រងរបួស 
សៃល  ពៃល ដៃល គត ់កពំងុ ដៃក ក្នងុ 
អងៃឹង កៃម ផ្ទះ ដៃរ។

លោក បន្តថា  កមុារើ ទាងំ២ នក ់ដៃល 
រង របួស ធ្ងន់ តៃូវបាន កៃុមគៃួសារ  និង 
សមត្ថកិច្ច  បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត ពៃះ វិហារ ភា្លាមៗ  កៃយពី មាន 
ហៃតុការណ៍ នៃះ។  ក្មៃងសៃី មា្នាក់ តៃូវចំ 

កភំនួ ជើង ខាងឆ្វៃង  តៃវូច ំដៃ  នងិ ដាច-់ 
រលាត់ លើ ដងខ្លួន  រើឯ កុមារើ មា្នាក់ ទៀត  
តៃវូច ំភ្លា ខាង សា្ដា ំ នងិ តៃវូច ំទៃងូ ធ្ងនធ់្ងរ  
ខណៈ បរុសឈ្មោះ ស ំសា មា៉ាន ដៃលជា 
ឪពកុក្មៃងបៃសុខាងលើ  រងរបសួ សៃល  
ដោយ ដាច់ រលាត់ ដៃ តិច តួច។

លោក ឱ សៃង  បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ អត់- 
ទាន់ បានទទួល ព័ត៌មាន អ្វី បន្ថៃម ជុំវិញ 
សា្ថានភាព របួស របស់ កុមារើ ទាំង២នក់ 
នៅ ឡើយ។ ប៉ុន្ដៃ ឪពុក មា្ដាយ គត់ កំពុង 

មើលថៃ នៅ មន្ទរីពៃទៃយ ហ្នងឹ ហើយ  ហើយ 
សមត្ថកិច្ច ជំនញ យើង បានធ្វើ កំណត់- 
ហៃតុ នៅផ្ទះ គត់ រួច រល់ ដៃរ។ ពៃល 
កើតហៃត ុភា្លាមៗ ហ្នងឹ ពកួ ខ្ញុ ំចុះទៅ ពនិតិៃយ- 
មើល សា្ថានភាព ជាកស់្ដៃង  នងិ សាកសរួ 
សាកៃសី នៅក្នុង [ហៃតុការណ៍] នោះ»។    

លោក ចាន ់ហ៊នុ  នយ ប៉សុ្ដិ៍ នគរបាល 
រដ្ឋបាល ឃុំ កន្ទួត  សៃុក ជាំ កៃសាន្ត  បៃប់ពី 
មៃសិលមិញ ថា  កៃបាល គៃប់ បៃ បៃភៃទ  
៤០មលិ្ល ីម៉ៃតៃ ១គៃប ់នៃះ តៃវូបាន ឪពកុ 

ឈ្មោះ សំ សា មា៉ាន  រើសយក មកពី 
វាលសៃ របស់ ខ្លួន កាលពី ៣ខៃ មុន  
ដោយបាន ដតុ កម្ទៃច ចោល ដៃរ  ប៉នុ្ដៃ មនិ 
ផ្ទុះ។ កៃយ មក គត ់ក ៏រើស យកមក ទកុ 
កៃម ផ្ទះ របស់ ខ្លួន  សៃប់តៃ ថ្ងៃ កើត- 
ហៃតុ នៃះ  ក្មៃងៗ ដៃល តៃូវជា កូន  និង 
ក្មួយៗ របស់ គត់  ក៏ រើស យកមក ធ្វើ- 
កៃបាល មៃកៃូ ចៃៀង រំលៃង នៅកៃម ផ្ទះ 
ខ្លួន  ហើយ ក្មៃង បៃុស អាយុ  ៥ឆ្នាំ ក៏ 
យកមក ដំ លៃង បណា្តៅល ឲៃយ ផ្ទុះ តៃ ម្តង។

លោក បន្តថា  ជន រងគៃះ ដោយសារ 
យក គៃប់ មក ដំ លៃង បណា្តៅល ឲៃយ ផ្ទុះ 
សា្លាប់  និង រងរបួស ធ្ងន់  សៃល ចំនួន 
៤នក ់នោះ រមួមាន  ទ ី១-កមុារ មា៉ាន មា៉ា  
អាយុ ៥ឆ្នាំ (សា្លាប់  និង ជា អ្នក ដំ គៃប់ 
បៃ)  ទី២-កុមារើ  បូ ឃីម (របួស ធ្ងន់)  
ទី៣- កុមារើ  ហៃង សៃី ពៅ (របួស ធ្ងន់) 
នងិ ទ ី៤-ឪពកុ ឈ្មោះ ស ំសា មា៉ាន (របសួ 
សៃល)។ ក្មៃង បៃុស ដៃល សា្លាប់ នោះ  
គ ឺសាក សព តៃវូ ផ្ទុះ ដាច ់សាច ់ខា្ទាត ចៃញ  
ដោយ ឪ ពុក មា្ដាយ ដើរ រើស សាច់ យកមក 
ធ្វើបុណៃយ តាម បៃពៃ ណី។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«នៅ តបំន ់ឃុ ំកន្ទតួ 
នងិ តបំន់ មួយចំនួន នៃ សៃកុ ជា ំកៃសាន្ត នៃះ  
តៃងតៃ មាន ពលរដ្ឋ គៃះថា្នាក់ ដោយ សារ  
គៃប់ មីន  និង គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិនទាន ់
ផ្ទុះ។ ពៃះ តំបន់ យើង នៃះ ជា កន្លៃង 
សង្គៃម ក្ដា ជាមួយ សៀម  ជាពិសៃស 

គ ឺសមយ័ ខ្មៃរ កៃហ ម  គជឺា កន្លៃង បៃយទុ្ធ- 
គ្នា ខា្លាំង ណាស់  ទើប សមៃបូរ សំណល់ 
ជាតិ ផ្ទុះ បៃប នៃះ»។

លោក ល ីធជុ  ទៃសរដ្ឋមន្តៃ ីទទលួ បន្ទកុ   
បៃសកកម្ម ពិសៃស  និង ជា អនុ បៃធាន 
ទី១ នៃ អាជា្ញាធរ មីន បាន ថ្លៃង  កាលពី ថ្ងៃទី 
១៤  កក្កដា ថា  រជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា បាន  
ដាក់ចៃញ ចក្ខុវិស័យ  និង ផៃនការ យុទ្ធ-
សាស្តៃ យ៉ាងចៃបាស ់លាស ់ក្នងុការ បញ្ចប ់
ការគំរម កំហៃង ដោយសារ មីន  និង 
សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម នៅ កម្ពុជា។ 
ការងារ បោស សមា្អាត នៃះ តៃវូការ ធនធាន- 
មនុសៃស  សមា្ភារ  និង ថវិកា ជាចៃើន ថៃមទៀត  
ទើប ជរំញុ ការ បោស សមា្អាត បាន រចួរល់ 
តាម ផៃនការ កំណត់ នៅ ឆ្នាំ២០២៥។ 

លោក  សំណូមពរ ដល់ បៃតិបត្តិករ ជាតិ -  
អន្តរជាត ិ នងិ ភាគ ីពាកព់ន័្ធតៃវូ បន្ត សហ- 
ការ ចូលរួម អប់រំ បៃជាពលរដ្ឋ ឲៃយ បាន ចំ 
គោល ដៅ  នងិ បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធភាព 
អពំ ីការយល់ ដងឹ ព ីគៃះថា្នាក ់ដោយសារ 
មីន  និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម។

 លោក កប៏ាន ស្នើ ឲៃយ អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន   
ភមូ ិ ឃុ ំ សៃកុ  ជយួ ធ្វើ ការអបរ់ ំការ យល-់ 
ដឹង អំពី មីន  និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី 
សង្គៃម ឲៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ ជា សា ធា រ- 
ណៈ នៅក្នុង  និង កៃ សហគមន៍ របស់ 
ខ្លួន ដើមៃបី ចៀសវាង គៃះថា្នាក់ ពី គៃប់ 
ទាំងនោះ ជា យថា ហៃតុ៕
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា គៃង នឹង រៀប ចំ កិច្ច- 
បៃជំុ កំពូល អាសីុ - អឺរុ៉ប (ASEM)  លើកទី 
១៣នៅ ខៃឧសភា ឬខៃ មិថុនា នា ពាក់- 
កណ្ដាល ឆ្នា ំកៃយ  បនា្ទាប់ពី លើក ពៃល 
កិច្ច បៃជំុ ដៃល គៃង ធ្វើ នៅពាក់ កណ្ដាល  
ខៃវិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ដោយសារតៃ 
វិបត្ត ិនៃជំងឺ  កូវីដ ១៩។ នៃះ បើ តាម លោក 
កុយ គួង  អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង ការបរទៃស 
កម្ពជុា បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  ពីមៃសិល មិញ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ កៃសួង 
ការបរ ទៃស កម្ពជុា  ស្តពីី លទ្ធ ផល នៃ កិច្ច- 
បៃជំុ ឧត្ត ម មន្តៃ ីអាសីុ- អឺរុ៉ប  តាម បៃព័ន្ធ 
វីដៃអូ ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត ទៅ អស់ រយៈ- 
ពៃល ២ ថ្ងៃ កាល ពី ថ្ងៃទី២  ដល់  ថ្ងៃទី ៣  
កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០ បាន បញ្ជាក់ថា  
ដោយសារតៃ វិបត្ត ិនៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  កម្ពជុា 
បាន សមៃច លើកពៃល នៃ កិច្ចបៃជំុ 
កំពូល អាសីុ- អឺរុ៉ប  លើកទី ១៣  ទៅ 
ធ្វើនៅ ពាក់ កណ្ដាល ឆ្នា ំ២០២១  វិញ ។ 
បុ៉ន្ដៃ កាលពី ដំបូង កិច្ច បៃជំុ កំពូល អាសីុ- 
អឺរុ៉ប លើក ទី១៣  នៅ កម្ពជុា  គៃង ធ្វើ 
នៅពាក់ កណ្ដាល  ខៃវិច្ឆកិា  ឆ្នា២ំ០២០  
កៃម បៃធាន បទ «ការពងៃងឹ ពហុភាគី 
និយម  ដើមៃបី កំណើន រួមគ្នា»។ 

លោក កុយ គួង  បាន ថ្លៃង ថា ៖«កៃសួង 
កាបរទៃស កម្ពជុា  នឹង មិន មាន ការជូន- 

ដំណឹង ផ្លូវ ការបន្ថៃម កៃ ពី សៃច ក្ដី- 
បៃកាស ព័ត៌ មាន ខាង លើ នៃះ ទៃ។ បុ៉ន្ដៃ 
តាម ការ គៃង ទុក កម្ពជុា នឹង រៀបចំ 
កិច្ច បៃជំុ កំពូល អាសីុ- អឺរុ៉ប  លើកទី 
១៣នៃះ នៅ ក្នងុ ខៃ ឧសភា ឬខៃ មិថុនា 
នៅ ពាក់ កណ្ដាល ឆ្នា ំ២០២១»។

យោង តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មានស្ដ-ី 
ពីកិច្ច បៃជំុ នៃះ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២  ដល់  ថ្ងៃទី 
៣  កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០  បាន ឱៃយ ដឹងថា  
ដោយ សារ តៃ ផល វិបាក អាកៃក់ នៃ ការរីក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ឧត្ដម មនៃ្ដី 
ទទួល បន្ទកុ កិច្ច បៃជំុ អាសីុ -អឺរុ៉ប ទំាង អស់ 
បាន បងា្ហាញ ការ ឯកភាព បៃកប ដោយ 
សា្មារតី  យោគយល់  និង គំទៃ ជា ឯកច្ឆន្ទ 
ចំពោះ សំណើ របស់ កម្ពជុា  សំុ លើក ពៃល 
រៀបចំ កិច្ច បៃជំុ កំពូល នៃះ ទៅ បៃពៃតឹ្ត នៅ 
ពាក់ កណ្ដាល ឆ្នា ំ២០២០ វិញ។

កម្ព ុជា បាន កា្លាយ ជា សមាជិក  នៃ កិច្ច- 
បៃ ជំុកំ ពូល អាសីុ- អឺរុ៉ប កាល ឆ្នា ំ២០០៤  
និង តៃវូ បាន ផ្តល់ សៃចក្ត ីទុក ចិ ត្តឱៃយ ធ្វើ 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ នៃ កិច្ច បៃជំុ កំពូល អាសីុ - 
អឺរុ៉ប  លើក ទី ១៣ នៃះ  ដោយ នឹង មាន 
ការ ចូល រួម ពី សំណក់ ថា្នាក់ ដឹក នំា កំពូល  
នៃ បៃទៃស នៅ តំបន់ អឺរុ៉ប  និង អាសីុ  
លៃខា ធិ ការ ដា្ឋាន អាសា៊ាន  និង សហ ភាព- 
អឺរុ៉ ប ចំនួន  ៥ ៣ បៃទៃស  និង ដៃគូ ។  នៃះ 
បើ យោងតាម ការ ផៃសាយ របស់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ នាពៃល កន្លង មក៕

ខន   សា វិ  

  ភ្នំ ពេញ ៈ  មន្តៃី កៃ សួង សុខា ភិ បាល 
បាន លើក ឡើង ថា   កៃ សងួ កពំងុ តាម- 
ដាន អំពី ករណី នាំ ចូល ជំងឺ ឆ្លង កូ វីដ 
១៩ តាម ជើង ហោះ ហើ រ មក ព ីបៃទៃស 
មយួ ចនំនួ ទៀត   កៃយ ព ីមាន ការ បទិ 
ជើង ហោះ ហើរ មក ព ីបៃទៃស មា៉ា ឡៃ សុ ី
និង ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ   បនា្ទាប់ ពី ជើង ហោះ ហើ រ 
មក ព ីបៃទៃស ទាងំ ២នៃះ   បាន នា ំច ូល 
ជំ ងឺ កូ វីដ ១៩ យ៉ាង គំ ហុក មក កាន់ ក ម្ព ុជា ។  

  លោក សៃី   ឱ   វណ្ណ ឌី ន  មន្តៃី នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សុខា ភិ បាល បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ 
មៃសលិ មញិ ថា  បច្ច ុបៃបន្ន ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល 
ធ្វើ ដំណើរ មក ពី កៃ បៃ ទៃស   ដូច ជា 
សហ រដ្ឋ អា មៃរិក   បារាំង   ហ្វី លី ពីន   
អារា៉ាប៊ី សា អូ៊ឌីត  រុសៃសុី  អៃ ហៃសុី ប  និង 
មា៉ាល ីជា ដើម   គ ឺភាគ ចៃើន បាន ត ជើង- 
ហោះ ហើ រ មក ព ីបៃ ទៃស មា៉ាឡៃ សុ ី នងិ 
ឥណ្ឌ ូនៃ សុ ី  ហើយ ការ ផ្អាក ជើង ហោះ- 
ហើរ ពី បៃទៃស ទាំង ២នៃះ  គឺ ដើ មៃបី  
ទប់ សា្កាត់ ការ ដឹក ជញ្ជូន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
បន្ថៃម ទៀត មក កម្ព ុជា   នងិ ជា វធិាន ការ 
សខុា ភ ិបាល   ដៃល បៃ ទៃស ភាគ ចៃើន 
តៃង ធ្វើ ឡើង ដូចៗ គ្នា ។

លោក សៃី ថា  ៖« ដោយ សារ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  ការ រាត តៃបាត នៅ លើ សកល លោក 

នៃះ  អត់ ទាន់ ធូរ ថយ នៅ ឡើយ ទៃ  
ហើយ យើង សង្កៃត ឃើញ ថា   បណ្ដាបៃ-  
ទៃស មួយ ចំនួ ន ធំ    ដៃល មិន បាន អនុ- 
វត្ត វិធាន ការ ធ្វើ តៃស្ដ អ្នក ដំណើរ មុន   
នងឹ អន ុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក ដណំើរ ឡើង យន្ត- 
ហោះ ទៃ ។  អ៊ ីចងឹ !  នៃះ គ ឺជា ហាន ិភយ័ 
មួយ   នៅ ពៃល ដៃល អ្នក ដំ ណើរ មាន 
ផ្ទកុ វីរុស គឺ យន្ត ហោះ ហ្នងឹ ដូ ច ជា ដឹក 
វីរុស   ហើយ អាច ធ្វើ ឱៃយ ឆ្លង ពី បុគ្គល 
១ទៅ បុគ្គល ១ នៅ លើ យន្ត ហោះ ផង   
ហើយ មៃយ៉ាង ទៀត   វា អាច ចម្លង ពី 
បៃទៃស ១ ទៅ បៃទៃស ១  និង ពី  
តំ បន់ ១ ទៅ តំ បន់ ១ » ។   

 លោក សៃី ថ្លៃង ថា   ការ ផ្អាក ជើង- 
ហោះ ហើរ ជា បណ្ដាះ អាសន្ន មក ពី  
បៃ ទៃស មា៉ា ឡៃ សុី  និង ឥណ្ឌូ នៃសុី  នៃះ  
ដើមៃបី ចូល រួម កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ នៃ 
ការ ចម្លង ចលូ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា     នងិ 
លទ្ធ ភាព នៃ ការ ចម្លង ចូល ក្នងុ សហ គម ន៍។  
ពិត ជា មាន ការ លំ បាក សមៃប់ បុគ្គល     
ក៏ ប៉ុ ន្តៃ ទាំង អស់ គ្នា រឹត តៃ មាន ការ លំ- 
បាក ចៃើន ជាង នៃះ  និង ខា្លាំង ជាង នៃះ     
បៃ សិន បើ ករណី ចម្លង ចូ ល ក្នុង បៃ- 
ទៃស កាន់ តៃ កើន ចៃើន ឡើងៗ    ដៃល 
ជា ហានិ ភ័យ ខ្ពស់ ណស់ សមៃប់ បៃ- 
ជា ជន កម្ពុ ជា នៅ ទូ ទាំ ង បៃ ទៃស ។  

  រយៈ ពៃល កន្ល ង ទៅ  រដា្ឋា ភ ិបាល ធា្លាប ់

បៃកាស ផ្អាក ជើង ហោះ ហើ រ មក ព ីបៃ- 
ទៃស ចំនួន ៦ មួយ រយៈ ពៃល   ដូច ជា 
មក ពី សហ រដ្ឋ អាមៃរិ ក  បារាំ ង  អាល្លឺ- 
ម៉ង់ អុីតា លី  អៃ សៃបា៉ា ញ   និង អុីរ៉ង់ ជា ដើម   ។ 

   ទោះ ជា  យ៉ាងណ លោក សៃី   ឱ  វណ្ណ ឌី ន  
បញ្ជាក់ ថា  សមៃប់ ជើង ហោះ ហើ រ ផៃសៃង 
ទៀត កៃ សងួ សខុា ភបិា ល ក ំពងុ តាម- 
ដាន យ៉ាង ចិត្ត ទុក ដាក់ ជា ទី បំ ផុត ។  

   លោក សៃ ីថា ៖« តាម សា្ថាន ភាព ជាក់-  
ស្ដៃង   គឺ នៅ ពៃល ណ ការ តាម ដាន 
សង្កៃត ឃើញ ថា  សា្ថាន ភាព នៃ ការ - 
ចម្លង មាន កណំើន កាន ់តៃ ខ្ពស ់ទៅៗ ។  
កៃ សួង សុខា ភិ បាល នឹង មាន ការ ពិភា កៃសា 
ជា ថ្មី   ហើយ លើក សំ ណើទៅ បៃមុខ 
 រ ដា្ឋា ភិ បាល ដើមៃបី សមៃច » ។ 

 នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ កៃ សួង សុខា- 
ភិបាល បាន ឲៃយ ដឹង ថា មាន អ្នក ជា សះ- 
សៃបើយ ចនំនួ ៤ នាក ់ទៀត   ដៃល បាន ធ្វើ 
ឱៃយ អ្នក ជងំ ឺជា សះ សៃបើយ ទាងំ អស ់កើន 
ដល់ ១៤៧ នាក់   ក្នុង ចំ ណម អ្នក ជំ ងឺ 
សរបុ ២២៥ នាក ់។    លោក សៃ ី  ឱ  វណ្ណ- 
ឌី ន  ថ្លៃងថា  គិត ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃទី ២៧ 
មករា  ដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា   ដៃល កម្ព ុជា  
ពៃយ បាល អ្នក ជំងឺ ជា សះ សៃបើយ ១០០% 
ក្នុង ចំ ណម ករណី ឆ្លង បាន រក ឃើញ 
ទាងំ ១២២ នាក ់ ហើយ បាន ធ្វើ ឱៃយ  កម្ព ុជា  
គ្មាន ជំងឺ ថ្មី មួយ រយៈ នៃះ៕

តពីទំ ព័រ ១...  ក្នុង ១ថ្ងៃៗ  
មាន ទឹក ស្អុយពី  ៣៧ មុឺន  ទៅ  
៣៨ មុនឺ  ម៉ៃតៃ គបុ  តៃវូ បង្ហរូ ចលូ 
ទៅ ក្នុង បឹង ទំពុន។   ពលរដ្ឋ 
បៃមាណ ១,២ លាន នាក់  ឬ 
ស្មើនឹង ជិត ពាក់ កណ្ដាល នៃ 
ពលរដ្ឋ រស់ នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
នឹង រង ការ ប៉ះ ពាល់ ដោយ ទឹក- 
ជំនន់ ដៃល ជា ទឹក កខ្វក់   បៃ សិន- 
បើ បឹង នៃះ នៅ តៃ បន្ត លុប ។   

  របាយ ការណ៍ ដដៃល  បន្ត ថា  
បងឹ នៃះ តៃវូ បាន  បមូ ខៃសាច ់ចាក-់ 
លុប ដោយ បៃើ  ខៃសាច់  ៧៧,៦៦  
លាន ម៉ៃតៃ គបុ។  បើ សកម្ម ភាព 
នៃះ នៅ តៃ បន្ត  មនុសៃស ជាង ១ 
ពាន់ គៃួសារ នឹង  តៃូវ បាន បង្ខំ ឲៃយ  
ចាក ចៃញ  ពី  លំនៅ ឋាន  របស់ 
ពួក គៃ។  ផ្ទៃ នៃ តំបន់ បឹង ទំពុន 
តៃូវ បាន គៃ កាត់  និង បៃង ចៃក 
ទៅ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន អភិ វឌៃឍន៍ នានា  
តាម អនុ កៃឹតៃយ របស់ រាជ រដា្ឋាភិ- 
បាល នៅ ចន្លាះ  ឆ្នាំ ២០១៧  
និង ឆ្នាំ ២០១៩។  ផ្ទៃ តំបន់ បឹង 
នៃះ ដៃល ពី មុន មាន ទំហំ យ៉ាង 
ហោច  ណស ់ ១ ៥០០ ហកិ តា  
នឹង តៃូវ កាត់ មក នៅ តៃឹម ទំហំ  
១០៧ហិក តា  ប៉ុ ណ្ណោះ ។ 

  បើ តាម របាយ ការណ ៍ដដៃល 
បញ្ជាក់ ថា   កៃុម ហ៊ុន ធំៗ ដៃល 
កំពុង ធ្វើ ការ អភិ វឌៃឍ នៅ តំបន់ 

នៃះ  មាន កៃមុ ហុ៊ន  អា យ  អិន  ជី- 
ហូល ឌីង   ( ING Holdings)  
សាជ ីវ ក ម្ម ឯក ជន  រមួ មាន កៃមុ- 
ហុ៊ន  ជី ប មុ៉ង  អុីអន ម៉ល  អ័រ គី ដៃ វី ឡា  
និង បុរីប៉ៃង ហួត  ជា  ដើម ។ 

  អង្គ ការ ទាំង ៤  បាន លើក- 
ឡើង នវូ  ការ ប៉ះ ពាល ់ផ្នៃក    សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស ជា ចៃើន  និង ការ  ប៉ះ ពាល ់
ផៃសៃង ទៀត លើ បរិសា្ថា ន  រួម មាន 
ការ បណ្ដៃញ ចៃញ   ការ បាត ់បង ់
មុខ  របររបស់ ពលរដ្ឋ ដៃល 
អាសៃយ័ ផល នៅ តំបន់ នៃះ  ការ- 
បាត់ បង់ ជមៃក សត្វ ចៃើន បៃភៃទ  
និង ការ បំពុល ទៅ លើ ទន្លៃ- 
បាសាក ់  នងិ ទន្លៃ មៃ គង្គ ដោយ- 
សារ ការ បង្ហូរ ចូល នូវ ទឹក កខ្វក់ 
ដៃល មិន ធ្វើ បៃពៃឹត្ត កម្ម ។ 

  ទោះ យ៉ាង ណ  របាយ ការណ ៍
ដដៃល  នៃះ បញ្ជាក់ ថា   ភាគ- 
ចៃើន នៃ ការ រក ឃើញ ក្នងុ របាយ- 
ការណ៍ នៃះ  គឺ ជា ការ បា៉ាន់ បៃមាណ 
អំពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ គមៃង 
អភិ វឌៃឍន៍ បឹង នៃះ  និង ការ បផំ្លាញ 
តំបន់ ដីសើម   ប៉ុណ្ណោះ។   របាយ- 
ការណ៍នៃះ  ចង កៃង ឡើង ដើមៃបី 
ឲៃយ  រាជ រដា្ឋាភិ បាល បាន ដឹង អំពី 
ហានិ ភ័យ   ដៃល គមៃង នៃះ 
បង្ក ឡើង ។ 

  លោក   សឿង   សារ៉ន   បៃធាន 
អង្គការ សមា គម ធាង ត្នាត 

បាន  ថ្លៃង ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
ព័ត៌ មាន ថា ៖   « រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
មាន ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ ក្នងុ ការ- 
ធានា ការពារ បៃជា ជន ពី ការ- 
រំលោភ សិទ្ធ ិមនុសៃស។  របាយ- 
ការណ ៍នៃះ តៃវូ បាន រៀប ច ំឡើង 
ដើមៃបី បងា្ហាញ ពី ហា និ ភ័យ នានា 
ទាក់ ទង នឹង សិទ្ធ ិមនុសៃស ដើមៃបី ឲៃយ 
រាជ រដា្ឋាភ ិបាល អាច ចាត ់ វធិាន- 
ការ ដៃល  សម សៃប នានា ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា ទាំង នះ» ។ 

  អង្គ ការ ទាំង ៤  ក៏ បាន លើក- 
ឡើង នូវ អនុ សាសន៍ ៨ ចំណុច 
ដើមៃបី ឲៃយ រដា្ឋាភិ បាល គិត ពិចារ- 
ណ ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ តំបន់ នៃះ។  
អន ុសាសន ៍ទាងំ នះ មាន  ស្នើ- 
សុំ ផ្អាក ការ អភ ិវឌៃឍ តំបន់ បឹង- 
ទពំនុ  រហតូ ដល ់មាន ការ សកិៃសា 

ចៃបាស់ លាស់ ពី ផល ប៉ះ ពាល់ 
លើ សិទ្ធិ មនុសៃស  និង បរិសា្ថាន  
ស្នើ ឲៃយ សិកៃសា ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ 
ការ កសាង កៃុង រណប អាយ - 
អិន   ជី  សុី ធី   និង ការ បាត់ បង់ 
តំបន់ ដីសើម ដោះ សៃយ 
ជម្លាះ ដី ធ្លី  ហើយ ការ បណ្ដៃញ 
ចៃញ គួរ ធ្វើ ឡើង តាម គោល- 
ការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស ។ 

  កៃុម អង្គ ការ ក៏ បាន ស្នើ ឲៃយ 
រដា្ឋាភិ បាល បៃកាន់ ខា្ជាប់ នូវ ការ- 
គោរព សិទ្ធិ មនុសៃស  ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ពី ការ ផ្ដល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ បូម ខៃសាច់ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ជា សាធា រ ណៈ អំពី 
តំបន់ បឹង ទំពុន នៃះ ដើមៃបី ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ បាន ដងឹ  ពនៃយរ កា រផ្ដល ់
អាជា្ញា បណ័្ណ  នងិ រកៃសា ផ្ទៃ ដ ី១ពាន ់
ហិកតា នៅ តំបន់ នៃះ សមៃប់ 

បៃយោជន ៍សាធារណៈ ។   កៃមុ- 
ហ៊ុន អភិ វឌៃឍ ន៍តំបន់ នៃះ ក៏ តៃូវ 
បាន ស្នើ ឲៃយ ពិចារណ លើ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ នានា ផង ដៃរ។ 

 លោក   មៃត៉  មាស ភក្ដ ី អ្នក នំា- 
ពាកៃយ សាលារាជ ធានី ភ្នពំៃញ  បាន 
ថ្លៃងពីមៃសិលមិញថា៖« ពំុ មាន ភាព- 
ចំ បាច់ តៃវូ ធ្វើ ការ ឆ្លើយ តប នឹង 
របាយ ការណ៍ នៃះ ទៃ   ពៃះ សូ មៃបី 
លទ្ធ ផល នៃ ការ វាយ តម្លៃ វា ហាក់ 
គ្មាន មូល ដា្ឋាន ចៃបាស់លាស់  គ្មាន 
ឯក រាជភាព  និង គ្មាន តុលៃយ ភាព 
សៃប់ ទៅ ហើយ » ។  

លោក   ផៃ   សុីផន  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រាជ រដា្ឋាភ ិបាល បាន ថ្លៃង  ព ី
មៃស ិលមញិ ថា  របាយ ការណ ៍នៃះ  
មនិ  ឆ្លើយ តប នងឹ ភាព ជាក ់ស្ដៃង 
នៅ កន្លៃង នៃះ ទៃ   ពៃះ រដា្ឋាភិ- 
បាល   និង សាលា រាជ ធានី បាន 
សិកៃសា លើ ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្នៃក 
បរិសា្ថាន រួច ហើយ។  សាលា រាជ-  
ធានី ក៏ បាន ធ្វើ កន្លៃង បញ្ចៀស 
ទឹក យ៉ាង តៃមឹ តៃវូ ដើមៃបី បញ្ចៀស 
កុំ ឲៃយ  ពល រដ្ឋ លិច លង់ ។

លោក ផៃ សុផីន  ពនៃយល ់ថា 
បឹង ទំពុន ជា កន្លៃង ស្តុក ទឹក 
ដៃល មក ពី ទន្លៃ មៃគង្គ នៅ រដូវ 
វសៃសា  នងិ ទកឹ ភ្លៀង   ព ីតបំន ់ខ្ពស ់
ដូច ជា ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ 
ខៃត្ត តាកៃវ   ហើយ ស្តុក ទឹក 
ដៃល  ហរូ ចលូ ព ីស្ទងឹ ផៃសៃង ទៀត 
ដូច ជា ស្ទឹង មាន ជ័យ  និង ពៃក 

ហូរ។  ប៉ុន្តៃ សាលា កៃុង បាន ធ្វើ 
កន្លៃង រំដោះ ទឹក ទាំង នះ រួច 
ហើយ  ដូច ជា ធ្វើ បៃឡាយ កាត់ 
មិន ឲៃយ ទឹក ពី បៃភព ទាំង នះ 
ហូរ ចូល មក ក្នុង បឹង  ហើយ 
បង្វៃង ទៅ បឹង តា មក វិ ញ ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុំ មិន យល់ 
អំពី អ្នក សរសៃរ ថា  តើ គៃ បាន 
សិកៃសាអំពី រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ឬ 
ទៃ?  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ គៃ មាន 
ការ អភិ វឌៃឍ  ដៃល ដណ្ដើម ដី ពី 
ទឹក សមៃប់  ឲៃយ មនុសៃស នៅ តាំង 
ពី ជំនាន់ ឆ្នា ំ ១ ៩៥៨  ១៩៥៩ មក  
ម្លៃ៉ះ។  ដចូ យើង ឃើញ ហើយ  នៅ 
 ជំនាន់ នះ   នៅ បុរី កីឡា   ផៃសារ- 
អូឡាំ ពិ ក   ផៃសារ អូ រឫសៃសី  គឺ ជា 
កន្លៃង បឹង ទៃ។  ភ្នំពៃញ មាន តៃ 
នៅវត្ត ភ្នំ និង  ពៃះ បរមរាជ វាំង ។ 
ឯ ផ្នៃក គុម្ពោតៗ   ពៃល ខៃ វសៃសា 
ទឹក ចូល ពៃញ ដូច ជា តំបន់ ទួល- 
គោក។   ដូច្នៃះ ការ អភិ វឌៃឍ តំបន់ 
ភ្នំពៃញ  គឺ ជា រឿង ធម្មតា តាំង ពី 
ទស វតៃសរ៍១ ៩៥០  មក ម្លៃះ៉»។ 

  លោក បន្ត ថា  ការ បង្ហូ រទឹក 
ចៃញ ពី បឹង នៃះ ទៅ ក្នុង ទន្លៃ- 
មៃគង្គ ក ៏មនិ មាន អ្វ ីប៉ះ ពាល ់ដៃរ  
ដោយ សារ ទឹក ដៃល តៃូវ បង្ហូរ 
ចូល  តៃូវ បាន ធ្វើ បៃពៃឹត្ត កម្ម  ជា 
មុន ។  លោក ថា   តមៃូវ ការ របស់ 
មនុសៃស  គឺ ការ អ ភិ វឌៃឍ  ដោយ 
មាន ការ សកិៃសា ចៃបាស ់លាស ់អពំ ី
ផល ប៉ះ ពាល់ ៕  

កម្ពជុាគ្រោងរៀបចំកិច្ចប្រោជំុកំពូលអាសីុ-អឺរុ៉ប នា 
ពាក់កណ្តាលឆ្នាកំ្រោយ បនា្ទាប់ពីខកខានឆ្នានំ្រោះ

ក្រោសួង សុខាភិបាលកំ ពុងតាម ដានករណីនំាចូល
ជំងឺកូវីដ១៩តាម ជើង យន្តហោះចូលមក កាន់កម្ពជុា

របាយការណ៍អង្គការ...

ពល រដ្ឋ នេសាទក្នងុតំបន់កំ ពុងអភិវឌេឍន៍បឹងទំ ពុន។ រូបថត ហុង មិនា
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អាជ្ញាធរប្រកាសចាត់វិធានការច្របាប់ចំពោះបុគ្គលទៅទន្ទ្រនយកដីកម្មសិទ្ធឯិកជននិងដីរដ្ឋ

កំពូលតម្កល់ទោសអតីតមន្ត្រីនគរបាលអង្គរក្រសម្នាក់
ឲ្រយជប់ពន្ធនាគារ៣០ឆ្នាំរឿងបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់

វ៉ន  ដារ៉ា

ព្រះសហីនុៈ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះ សហីន ុ 
បាន បៃកាស ចាត់ វិធានការ ផ្លូវ ចៃបាប់ 
ចំពោះ ពលរដ្ឋ អនាធិប តៃយៃយ  ចូល ទៅ 
ទន្ទៃន យក ដី កម្ម សិទ្ធ ិឯក ជន  និង ដី របស ់  
រដ្ឋ  កៃយពី  ថ្មីៗ នៃះ  សកម្មភាព បាន  
កមៃើក ឡើងវិញ  ដោយ ពលរដ្ឋ អនា- 
ធិបតៃយៃយ មួយ ចំនួន  បាន ចូល ទៅ 
ទន្ទៃន យក ដ ីជា សមៃបត្ដ ិឯក ជន  នងិ ដ ីរដ្ឋ 
ក្នុង ភូមិ សាសៃ្ដសៃុក ស្ទឹង ហាវ  សៃុក 
ពៃនប់  និង ទី តាំង មួយ ចំនួន ទៀត។ 

លោក  ឃាង  ភារមៃយ អ្នក នំា ពាកៃយ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ដ ពៃះ សហីន ុ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  
ពី ថ្ងៃ ទី២៦  កក្កដា ថា  បច្ចបុៃបន្ន សកម្ម   ភាព 
កាប់ រុក រានទន្ទៃន យក ដី របស់ រដ្ឋ  ពី 
សំណាក់ ពលរដ្ឋ អនា ធិបតៃយៃយ មួយ- 
ចំនួន  កំពុង កមៃើក ឡើង ខ្លាំង  ពិសៃស 
ក្នុង ភូមិ សាសៃ្ដ សៃុក ពៃ នប់  និង សៃុក 
ស្ទឹង ហាវ ផង ដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ថា ៖ 
« រាល់ ទង្វើ ដៃល ធ្វើ ខុស ចៃបាប់ បៃបនៃះ  រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត មិន គំាទៃ ទៃ។ ដូច្នៃះ ស្នើ សំុបង-  
ប្អូនបៃជាពល រដ្ឋ  ឬ មៃ ខៃយល់ ដៃល នៅ 
ពកីៃយ ខ្នង  សមូ ឱៃយ ដក ខ្លនួ ជា បនា្ទាន។់ 
បើ មិន ដក ខ្លួន ទៃ  នៅ ពៃល យើង ចាត់- 
វិធានការ ក្ដៅ  គឺ យើង មិន ដោះ លៃង ទៃ» ។

លោក  ភារមៃយ  ឱៃយ ដឹង ថា  សកម្មភាព 

កមៃើក ឡើង ចំពោះ ការកាប់ រុក រាន 
ទនៃ្ទាន ដី រដ្ឋ  និង ឯកជន បៃបនៃះ  កើត- 
ឡើង សៃប ពៃល ដៃល រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
បាន បៃកាស កាត ់ឆ្វៀល ដ ីជនូ បៃជា ពលរដ្ឋ   
ដៃល រស់នៅ  និង អាសៃយ័ ផល ពិត បៃកដ   
លើ ដី របស់ រដ្ឋ ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ 
កៃសួង បរិសា្ថាន  និង កៃសួង កសិកម្ម  ។ 
ដូច្នៃះ ក៏មាន ជន ឆ្លៀត ឱកាស ដៃល ជា 
កៃុម អនា ធិប តៃយៃយបាន នាំ គា្នា ចូល មក 
កាន់ កាប់ទន្ទៃន យក ដី របស់ រដ្ឋ តៃ ម្ដង ។ 

លោក សង្កត់ធ្ងន់ថា ៖«ជា វិធាន ការ 
របស ់អាជា្ញា ធរ  គ ឺយើង ការពារ ដាចខ់ត 
នូវ ដីធ្លី របស់ រដ្ឋ និង ទប់ សា្កាត់ ឱៃយ បាន 
កៃុម អនា ធិប តៃយៃយ»។ 

លោក  ភារមៃយ ឱៃយ ដឹង ថា កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៤ កក្កដា  សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  
បាន  ឃាត់ ខ្លួន មនុសៃស ២នាក់  យក ទៅ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ដើមៃបី សរួនា ំ
នងិ ណៃនា ំ កៃយព ីធ្វើ  សកម្មភាព កាប ់
រកុរាន យក ដ ីរដ្ឋ  ក្នងុ ភមូ ិសាសៃ្ដ សៃកុ ពៃ- 
នប។់ តាម ការ សាក សួរនៅ ស្នង  ការដា្ឋា ន   
ខៃត្ដ   ពល រដ្ឋ ទាំង ២នាក់  មិន  មៃន ជា 
មៃខ្លាង  សមត្ថ កិច្ច ក៏ ឱៃយ ធ្វើ កិច្ច  សនៃយា 
បញៃឈប់ សកម្មភាព រួច ដោះ លៃង  វិញ។ 

មន្ទរី បរសិា្ថាន ខៃត្ដ ពៃះសហីន ុ កាល ព ីថ្ងៃ  
ទ ី២៤  កក្កដា  បាន ចៃញ សៃច ក្ដ ីបៃកាស-  
ព័ត៌មាន មួយ  អំពី ការ កមៃើក ឡើងវិញ  

នៃ សកម្មភាព កាប ់រកុ រាន  ទន្ទៃន យក ដ ី
របស់ រដ្ឋ  ក្នុង ភូមិ សាសៃ្ដ  ភូមិ ចំណោត- 
រាម  ឃុំ បិតតៃំង  សៃុក ពៃនប់  ដៃល បង្ក- 
ឡើង ដោយ បៃជា ពល រដ្ឋ អនាធបិ តៃយៃយ 
និង បាន បង្កើត ចលនា តវ៉ា រារាំង សមត្ថ- 
កិច្ច អនុវត្ត ការងារ ថៃម ទៀត។ 

សៃច ក្ដី បៃកាស របស់ មន្ទីរ បរិសា្ថាន 
បញ្ជាកថ់ា ៖«ក្នងុ ពៃល ចុះ អនវុត្ត វធិាន ការ   
ទប់ សា្កាត់ ការ ទនៃ្ទាន យក ដីរដ្ឋ កាលពី ថ្ងៃ 
ទី២៤  ខៃ កក្កដា   សមត្ថ កិច្ច បាន ជួប- 

បៃទះ ជាមួយ ពល រដ្ឋ មួយ កៃុម មាន គា្នា 
បៃហៃល ៣០នាក់  បាន ធ្វើ សកម្មភាព 
បទ ល្មើស  ដោយ រមួ មាន ការកាប ់ទន្ទៃន  
ឆ្ការ ពៃ  ដា ំដណំា ំថ្មីៗ   សង ់ខ្ទម  ទញិ -លក ់ 
នងិ បោះ បង្គល ហ៊មុ ពទ័្ធ យក ដ ីរដ្ឋ ធ្វើ ជា 
កម្មសិទិ្ធ យ៉ាង អនា ធិបតៃយៃយ»។

លោក សុខ សុខុម  បៃធាន អង្គការ 
សៃវជៃវ ជាត ិកម្ពជុា (CNRO)បាន ឱៃយ 
ដងឹថា  សកម្មភាព ទន្ទៃន យក ដ ីរដ្ឋ ក្នងុ 
ទីតាំង សៃុក ស្ទឹង ហាវ នៃះ  កើត មាន- 

ឡើង ចៃើន ឆ្នាំ មកហើយ  ប៉ុន្ដៃ មិន ទាន់ 
មាន ការអនុវត្ដ វិធានការ ចៃបាប់ ឱៃយ មាន 
បៃសិទ្ធភាព នៅ ឡើយ ទៃ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ឃើញ អាជា្ញាធរ បាន- 
អនុវត្ដ វិធាន ការដៃរ នាពៃល កន្លងមក  
ប៉ុន្ដៃ សកម្មភាព កាប់ រុក រាន  ទនៃ្ទាន- 
យក ដី រដ្ឋ នៅ តំបន់ ការពារ សៃុក ស្ទឹង- 
ហាវ នៃះ គឺ នៅតៃ កើត មាន»។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ  អ្នកនាពំាកៃយ កៃសងួ 
បរិសា្ថាន បាន ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃ ទី២៦  កក្កដា  
ថា  បច្ចុបៃបន្ន កៃុម ការងារ របស់ កៃសួង 
បរិសា្ថាន  កំពុង សហការ ជាមួយ កៃុម- 
ការងារ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះ សហីន ុ នងិ ខៃត្ដ 
ផៃសៃង ទៀត  ដើមៃបី ពនិតិៃយ សៃវ ជៃវ  កណំត ់
អត្តសញ្ញាណ ពល រដ្ឋ ដៃល កពំងុ កាន ់កាប់ 
អាសៃ័យ ផល ជាក់ស្ដៃង ក្នុង ទីតាំង ដីរដ្ឋ 
ដៃល កៃសួង បរិសា្ថាន ការពារ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កៃសួង បាន បង្កើត 
កៃុម  ការងារ  ដើមៃបី សិកៃសា សៃវ ជៃវ និង 
ចង  កៃង ឯកសារ  ពាក ់ពន័្ធ ជាមយួ ដធី្ល ី ដៃល   
ពល រដ្ឋ បៃើ បៃស់  និង អាសៃ័យ ផ ល នៅ 
តបំន ់ការពារ ធម្មជាត ិគៃប ់ខៃត្ដ  ដៃល មាន   
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ទាំង អស់រាប់ ទាំង 
ខៃត្ដ ពៃះ សី ហនុ ផង ដៃរ។ បច្ចុបៃបន្ន កៃុម- 
ការងារ កំពុង សហការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ដ ផៃសៃងៗ  ធ្វើ ការងារ នៃះ ដើមៃបី កំណត់ 
ឱៃយ បាន ចៃបាស់ នូវ ទិន្នន័យ ពល រដ្ឋ នៃះ»៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នពំ្រញៈ តុលាការ កំពូលកាល- 
ពីមៃសិល មិញ  បាន បៃកាស សាល- 
ដីកា កំបំាង មុខ  ជន ជាប់ ចោទ ដៃល    
ជា អតីត មនៃ្ត ីនគរ បាល  អង្គរកៃសមា្នាក់   
ឲៃយជាប់ពន្ធនាគារ  ៣០ឆ្នា ំដដៃល 
តាម សាលដីកាសាលា  ឧទ្ធរណ៍    
ករ ណី បាញ់បុរសមា្នាក់ សា្លាប់ ខណៈ 
មាន  ជម្លាះ  ពៃល កំពុង ផឹក គៃឿង- 
សៃវឹង   កាល ពី ឆ្នា ំ ២០១៥ នៅ ភូមិ 
គោក ពពៃល  ឃំុ លំហាច   សៃកុ អង្គ - 
ស្នលួ ខៃត្ត កណា្ដាល ។

លោក  ឃឹម  បុ៉ណ្ណ  បៃធាន កៃមុ- 
បៃកឹៃសា ជំនំុជមៃះ   បាន អាន សាល- 
ដីកា កំបំាង មុខ ជនជាប់ ចោទ ក្នងុ 
បន្ទប់ សវនាការ  ពីមៃសិល មិញ ថា  
កាល ពីថ្ងៃទី ២០  ខៃ កក្កដា  ដៃល 
ជាថ្ងៃ ជំនំុ ជមៃះ  ជន ជាប់ចោទ 
ឈ្មោះ  ទឹម  សារី  អាយុ   ៣៥ឆ្នា ំ បាន 
សារភាព ជាសាធារណៈ នៅ ក្នុង   
អង្គសវ នាការ ថា  គាត់ ពិត ជា បាន 
បាញ់ សមា្លាប់ បុរសរង គៃះ ឈ្មោះ  
សៃ ី ចាន់វុទ្ធ ី បៃកដ មៃន ។ តៃ គាត់ 
បាន ស្នើ សំុតុលាការ កំពូល  បន្ថយ 
ទោស ដល់គាត់ នៅកៃម ៣០ឆ្នាំ 
ដើមៃបី ឲៃយគាត់ បាន សល់ ពៃ ល ខ្លះ   
ទៅរក សីុចិញ្ចឹម ជីវិត និង ចិញ្ចឹម 
មា្តាយ ចាស់ ជរា  ។  

លោក ចៅកៃមបន្ត ថា ៖«ករណី 
នៃះ  តុលាការ មិន អាច ពិចារណាជូន 
ជន ជាប់ចោទ បានទៃ  ពៃះសាលា- 
 ឧទ្ធរណ៍  បានបន្ថយទោស ជូន ពី 
ជាប់  ពន្ធនាគារ ១ជីវិត  មកនៅ  ៣០ 
ឆ្នា ំ គឺ មាន លក្ខណៈ គៃប់ គៃន់ តៃមឹ- 
តៃវូ តាមកំណត់ ចៃបាប់ហើយ » ។

លោក បន្ត ថា   កាលពី ថ្ងៃ ជំនំុជមៃះ  
សាច់ញាតិ  របស់ ជនរងគៃះ  បាន 
ស្នើសំុ តុលាការ  ឲៃយ រកៃសាទោស  ជាប់ 
ពន្ធនាគារ ១ជីវិត  តាម សាលកៃម 
របស់  សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  
តៃ   តុលាការ កំពូល  មិនអាច ពិចា - 
រណាជូន បាន ទៃ។  ម៉ៃយាង កៃមុ គៃ-ួ
សារ  ជនរងគៃះ  កាលពីមុន ពៃល 
ចាប់ ផ្តើម ជំនំុ ជមៃះ ក៏មិន បាន ដាក់ 
សារ ណា ជូ ន តុលាការ កំពូល ដើមៃបី 
ពិ ចារណាដៃរ ។  លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
« តុលាការ កំពូល  មិនពិចារណា   
តា ម កា រស្នើ ឲៃយ ដំឡើង ទោស ១ ជីវិត វិញ 
ដល់ ជន ជាប់ ចោទ បាន ទៃ  តៃរកៃសា 
សំណង ១២ ០លាន រៀល  សង ទៅ  
គៃសួារជន រង គៃះ ដដៃល » ។

តាម កំណត់ ហៃតុ របស់ តុលា ការ 
កំពូល បងា្ហាញ ថា មុ ន ពៃល កើត - 
ហៃតុ ជន រង គៃះ និង ជន ល្មើស  
បាន អង្គយុ ផឹក សៃ នៅក្នងុ ពិធី ខួប- 
កំណើត ចៅ របស់ ជនរង គៃះ។ 
ពៃល កំពុង ហូបចុក  ជនជាប់ ចោទ  

បាន ទាស់ សម្ត ីគា្នាជា មួយ ជន រង- 
គៃះ ហើយ ជន ជាប់ ចោទ  បាន បា ញ់ 
ទៅលើ ជនរងគៃះ  រហូត អស់ ១ 
បង់ ហើយ មាន សា្នាម ធ្លះុ ចំនួន  ១៥ 
កន្លៃង ចំ ដើម ទៃងូ ចំនួន  ១ កន្លៃង  
ចំ កៃម ក្លៀក ខង ធ្វៃ ង ចំនួន  ២ កន្លៃង 
ចំ ពោះ ចំនួន ៤ កន្លៃង ចំ កៃម ដោះ 
ខងសា្តា ំចំនួន ៣ កន្លៃង ចំ ជង្គង់ សា្តាំ 
ចំនួន ៣ កន្លៃង និង ចំ ជង្គង់ ឆ្វៃង ចំនួ ន 
២ កន្លៃង បណា្ដាល ឲៃយ ជន រង គៃះ 
សា្លាប់ ភា្លាមៗ នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ ។

សំណំុ រឿង នៃះ  តៃវូ បាន តុលាការ 
ខៃត្ត កណា្ដាល កាត់ ទោស កំបំាង មុខ 
ជន ជាប់ ចោទ ទឹម សារី  ដាក់ ពន្ធនា - 
គារ អស់ ១ ជីវិត ក្នងុឆ្នា២ំ០១៦  តាម  
បញ្ញត្ត ិមាតៃ  ២០០  នៃ កៃម ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ  ខណៈ ជនជាប់ ចោទ កំពុង រត់ -  
គៃ ច ខ្លនួ។  លុះ មក ដល់ ឆ្នា ំ ២០១៨  
ទើប   នគរបាល សៃកុ អង្គ ស្នលួ សៃវ - 
ជៃវ ចាប់ បាន  និង ឃំុ ខ្លនួ ឲៃយអនុវត្ត- 
ទោស ក្នងុ ពន្ធនា គារ តាម  សាល កៃ ម  
របស់ សាលា ដំបូង ខៃត្ត កណា្ដា ល។  
ពៃលនោះ ជនជាប់ ចោទ មិនសុខ ចិត្ត  
នឹង ទណ្ឌ កម្ម ទោ ស ជាប់ពន្ធនាគារ 
អស់១ជីវិត  ក៏ បាន  ប្តងឹ ទាស់ ទៅ 
សាលា  ឧទ្ធរណ៍ ហើយ តៃវូ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍  បន្ថយ ទោស  ដល់ ជន ចាប់ 
ចោទ ពីជាប់ ពន្ធនា គារ ១ ជីវិត  មក  
នៅ ជាប់ ពន្ធនា គារ ៣០ ឆ្នា ំវិញ៕ 

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 
 
ភ្នំព្រញៈ  បុរស មា្នាក់ តៃូវ បាន 

កមា្លាំង ការិ យ ល័យ ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
នៃ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ រាជ ធានី - 
ភ្នំ ពៃញ ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន ភា្លាមៗ   
បនា្ទាប់ ពីបៃើ   ហិងៃសា   វយ ទាត់- 
ធាក់ ស្តៃី ជា បៃពន្ធ រហូត ដល់ 
ដួល សន្លប់   និង  សា្លាប់ ពៃល 
បញ្ជូន ទៅ កាន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ។   
ហៃតុ ការណ៍ នៃះ  បាន កើត- 
ឡើង កាល ពីរ សៀល  ថ្ងៃទី ២៦   
ខៃ កក្កដា   ឆ្នាំ ២ ០ ២០   នៅ 
ចណំចុ ភមូ ិកៃងំ ដនូ ទៃ សងា្កាត ់
ចោម ចៅ ទ ី២   ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន- 
ជ័យ   រាជ ធា នី ភ្នំ ពៃញ ។ 

 លោក   មាុ ំង   សខុ លចុៃយ   នាយ 
ការយិ លយ័ ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ កង- 
រាជ អាវុ ធ ហត្ថ  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ   
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា  ជន សងៃសយ័ ឈ្មោះ  ឆៃម  
ងិហ៍  អាយុ ៣០ ឆ្នាំ មាន លំនៅ  
ក្នុងភូមិ កណា្ដាល   ឃុំ ផ្ទះ រូង   
សៃកុ ភ្ន ំកៃ វញ   ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់  
តៃូវ បាន  ចាប់ ខ្លួន ពី បទ បង្ក 
ហិងៃសា លើ ស្តៃី ជា បៃពន្ធ   ឈ្មោះ  
សុខ  ឃុន  អាយុ ៣៩ ឆ្នា ំ បណា្ដាល 
ឲៃយ សា្លាប់   ដៃល ករណី នៃះ បាន 
បៃ ពៃឹត្ត ក្នុង រាជ ធានី  ភ្នំ ពៃញ   
កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៅ 
ចំណុច រោង តង់ កម្ម ករ នៃ ការ- 
ដា្ឋាន សំ ណង់ មួយ   ស្ថិត ក្នុង 

សងា្កាត ់ចោម ចៅ ២  ខណ្ឌ  ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ ។   

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ករណី 
ហងិៃសា  នៃះ   ផ្ដើម ចៃញ ព ីបរុស ជា 
ប្ដី សៃ វឹង សៃ ខឹង បៃ ពន្ធ មិន  
ពៃម   ទៅ ចាក ់ទកឹ យក មក ឲៃយ ផកឹ   
ក៏ ស្ទុះ ទៅ ទាត់ ស្តៃី ជា បៃ ពន្ធ ១ 
ជើង ច ំកណា្ដាល ខ្នង   បណា្ដាល ឲៃយ  
ដលួ បៃ កាច ់សន្លប ់ស្តកូ ស្ដងឹ   នៅ  
នងឹ កន្លៃង   ហើយ សា្លាប ់នៅពៃល  
កំ ពុង បញ្ជនូ ទៅ កាន់ មន្ទរី ពៃទៃយ » ។   

  លោក  សខុ លចុៃយ   បាន បន្ត ថា   
នៅ ពៃល នៃះ  ជន សងៃសយ័ កពំងុ 
តៃូវ បាន មន្តៃី ជំនាញ ការិ យ- 
លយ័ ពៃហ្ម ទណ្ឌ   កង រាជ អាវធុ- 
ហត្ថ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ   ធ្វើ ការ 
សាក សួរ  ដើមៃបី កសាង សំ ណំុ រឿ ង 
បញ្ជនូ ទៅ សាលា ដំបូង រាជ ធានី- 
ភ្នំ ពៃញ   ចាត់ វិធាន ការ បន្ត តាម 
នីតិវិ ធី  ចៃបាប់ ។ 

 លោក   ជា   សវុណ្ណ  អ ធ ិការ រង 
នគរបាលខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជយ័  
ឲៃយ ដឹង ថា  កៃយ ពី មាន ករណី 
ហិងៃសា កើត ឡើង  លោក បាន 
ដកឹ នា ំកមា្លាងំ នគរ បាល ជ ំនាញ 
ផ្នៃក កោសល ៃយវិច័យ ចុះ ទៅដល់ 
ទីតាំង កើត ហៃតុ   ដើមៃបី បៃមូល 
ព័ត៌ មាន  ជុំ វិញ ករណី នៃះ    ពី បៃ- 
ជា ពល រដ្ឋ   និង កម្មករ  ដៃល រស់- 
នៅ  កៃបៃរ កន្លៃង កើត ហៃតុ  និង 
បន្ត ចុះ ទៅ កាន ់មន្ទរីពៃទៃយ  បង្អៃក 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ   ដើមៃបី ធ្វើ 

កោសលៃយ វិច័យ សាក សព ស្តៃ ី- 
រង គៃះ ផង ដៃរ ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖ « យោ ង តាម 
លទ្ធ ផល នៃ ការ ធ្វើ កោសលៃយ- 
វិច័យ សព ស្តៃីរ ង គៃះ មាន 
សា្នាម ជាំ ផ្នៃក ខ្នង   និង គៃំ ក្នុង   
ដៃល ទនំង ជា ធា្លាប ់រង ការ វយ ដ ំ
ដោយ ហិងៃសា ជា ចៃើន លើក ពី 
បុរស ជា ប្ដី នា ពៃល កន្លង មក ។    
លទ្ធ ផល នៃះ គ ឺសៃប គា្នា ទៅ ន ឹង 
កា រឆ្លើយ បំភ្លឺ របស់ សាច់ ញាតិ 
ស្តៃី រង គៃះ  និ ង កម្ម ក រ   នៅ ទី- 
នោះ  ដៃល អះ អាង ថា ជា រឿយៗ 
នៅ ពៃល សៃវឹង សៃ  ជន សងៃសយ័ 
តៃង បៃើ ហិងៃសា  វយ ទៅ លើ ស្តៃី 
រង គៃះ ជា បៃ ពន្ធ  រហូត ធា្លាក់ 
ខ្លួន មាន ជំងឺ រាុំ រ៉ៃ បៃ ចាំ កាយ គឺ 
ជំងឺ ខៃសាយ បៃះ ដូង   និង លើ ស- 
ឈាម » ។   លោក   សុ វណ្ណ   បាន 
ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា   តាម ចម្លើយ 
របស់ សា កៃសី  នៅ ថ្ងៃ កើត ហៃតុ 
ស្តៃី រង គៃះ  មាន អាការគៃុន- 
ក្ដៅ ខ្ល ួន   ប៉នុ្តៃ បរុស ជា ប្ដ ីមនិ បាន 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ មើល ថៃ នាង 
ឡើយ   បៃរ ជា ទៅ ផឹក សៃ ជា- 
មួយ មិត្ត ភក្ដ ិ  លុះ ដល់ ពៃល សៃ- 
វឹ ង តៃ ឡប់ មក ផ្ទះ  ក៏រក រឿង បង្ក 
ជម្លាះ និង បៃើ ហិងៃសា វ យ ទាត់-  
ធាក់ ទៅ លើ នាង រហូត សា្លាប់។   
ស ព   ជន រង គៃះ  តៃូវ បាន បៃ- 
គល់ ឲៃយ សាច់ ញាតិ នាំ យក ទៅ 
ធ្វើ បុណៃយ តាម បៃ ពៃណី៕

អាជ្ញាធរររំងពលរដ្ឋពីការរំលោភយកដីមានជម្លោះនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ ថ្ង្រទី២៤កក្កដា។ រូបថត សហ ការី

បុរសម្នាក់ត្រវូចាប់ខ្លនួក្រយប្រើហិង្រសាឲ្រយប្រពន្ធស្លាប់
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តពីទំព័រ ១...ឡើង  ពី សមិទ្ធផល ជា - 
ចៃើន ដៃល សមៃច បាន លោក  សៃង 
ផល្លី ក៏ បាន លើក ឡើង នូវ ការ បៃពៃឹត្ត 
ខុស ឆ្គង របស់ មន្តៃី ប៉ូលិស ដៃល មន្តៃី 
ទាំង នោះតៃូវ បាន អប់រំ ធ្វើ កិច្ច សនៃយា 
សមៃលួ ភារកិច្ច ដក តួនាទី និង បណ្ដៃ ញ 
ចៃញ ពី កៃប ខ័ណ្ឌ។ បុ៉ន្តៃ លោក មិន បា ន  
បញ្ជាក់ ពី ចំនួន បូ៉លិស ដៃល បាន បៃពៃ ឹត្ត 
ខុស ទាំងនោះទៃ។

លោក ស ខៃង ដៃល បាន ធ្វើ ជា អធិ -  
ប ត ី ក្នងុ ពធិបីកូ សរបុ ការងារ នៃះ បាន 
កោត សរសើរ ដល់ លទ្ធផលសមៃច    
រប ស់ បណ្ឌតិៃយសភា នគរ បាល ជា ពសិៃស 
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល  នរគបាល  ដោយ 
ម្ចាស ់ការ ដោយ ខ្លនួ ឯងនងិ កាត ់ បន្ថ យ 
ការ ចៃញ ទៅ ទទលួ វគ្គ  បណ្ដុះ បណ្ដាល 
នៅបរទៃស។ លោកថា មន្តៃ ីនគរ បា ល  
ដៃល មន សមត្ថភាព ពី ការ បណ្ដុះ - 
បណ្ដាល នៃះ  បាន ចូលរួមការពារ បូរ ណ - 
ភាព ទឹក ដី រកៃសា សន្តិសុខ សណ្ដាប់ - 
ធ្នាប ់សង្គម នងិ  ផ្តល ់សៃវាសាធរណ ៈ 
ដល់ ពលរដ្ឋ បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ។ 
ពួក គៃ មន សីលធម៌វិជា្ជា ជីវៈ ក្នុង ការ- 
បំពៃញ ការងារ។

លោកកៃើន រំឭក   ថា មុន នឹង ទទួល 
យក សិកា្ខាកាម ណ មួយ មក ចូលរៀន   
បណ្ឌិតៃយ សភា នគរ បាល កម្ពុជា  តៃូវ 
ពិនិតៃយ  ឲៃយបាន ចៃបាស់ ហើយ អង្គភាព 
សាម ីតៃវូ ផ្ដល ់តម្លៃ ដល ់មន្តៃ ីដៃល បាន 

បណ្ដុះ បណ្ដាល។ លោក ថ្លៃង ថា កន្លង 
មក ធ្លាប ់មន  មន្តៃ ីដៃល ចៃះ  ជនំាញ  តៃ  
មិន មន គុណធម៌ហើយ បាន ធ្វើ សក ម្ម - 
ភាព ផ្ដៃសផ្ដាស ពៃល ចៃញ ទៅ វិញ។

លោក មន បៃសាសន៍ ថា៖ «ជួន អី 
គឺ ថា ទៅ បៃើ បៃស់ មុខ ជំនាញ ទៅ ជា 
ចោរ ប្លន់  ចោរ លួច អី ក៏ មន។ អាហ្នឹង 
វា មន តៃ អាហ្នឹង រឿង ផៃសៃង អ្នក ដៃល 
មន គុណភាព ល្អ មន សីលធម៌ ល្អ 
ចំណៃះដឹង ល្អ ដៃល បាន លត់ដំ រៀន- 
សូតៃ ហើយ នោះ យើង តៃូវ តៃ បៃើ - 
បៃស់ គៃ ហើយ ចៀស វាង កុំ ឲៃយ សល់ 
គំនិត ចាស់ ពី មុន មក ថា បើ អញ បៃើ 
មនិ កើត ឯង ទៅរៀន ទៅ នៅធ្វើការ នា ំ
ទើស មុខ មត់ គៃ ហើយ លើក កៃយ 
ឲៃយ មក រៀន ទៀត។ អ៊ីចឹង មុខ របរ គាត់ 
គិត តៃរៀន តៃ ម្ដង»។

លោកស ខៃងបាន លើក ឡើង ករ ណី  
១ ដៃល ប៉ូលិស ម្នាក់ នៅ ភ្នំពៃញ  បាន 
បៃពៃឹត្តបទ ល្មើស ឆបោក និង គៃឿ ង- 
ញៀន ហើយ  តៃូវ បាន ដៃញ ចោល  ពី 
កៃប ខ័ណ្ឌ។ ប៉ុន្តៃ ប៉ូលិស រូប នៃះ បាន 
ដាក់ ពាកៃយ ចូលធ្វើ ប៉ូលិស ហើយ បាន 
បៃឡងជាប់ ធ្វើ ការ នៅបណ្ឌិតៃយ សភា - 
នគរ បាល។ ប៉ុន្តៃ រឿង នៃះ  តៃូវ បាន 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន ដឹង 
ហើយ បាន បៃប់ លោក។ តៃ ប៉ូលិស 
រូបនៃះ តៃូវ បាន ដក ចោល វិញ ហើយ ។

លោក លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ  ជៃើស រើស 

បៃក្ខជន  មន សមត្ថភាព ពី មូល ដា្ឋាន  
សមៃប ់កៃបខណ័្ឌ មនៃ្ត ីនគរបាល ប៉សុ្តិ៍ 
រដ្ឋបាល ទាងំ អសព់ពីៃះ អ្នក នៅ មលូ- 
ដា្ឋាន នោះ ផ្ទាល់   បាន  សា្គល់ មូលដា្ឋាន 
របស់ ខ្លួន យ៉ាង ចៃបាស់។ ពួក គៃ   ងាយ- 
សៃួល ធ្វើ ការងារ ជាមួយ បៃជាពល រដ្ឋ 
និង អាច គៃប់ គៃង មូលដា្ឋាន បៃកប 
ដោយ  បៃសិទ្ធភាព។

លោក បា៉ា ច័ន្ទរឿន បៃធន   វិទៃយា សា្ថា ន     
បៃជាធិបតៃយៃយ   កម្ពុជា   បានថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា សៃុក ទៃស មន សុខ 
សុវត្ថិភាព អាសៃ័យ លើ គុណ ភាព នៃ 
ការ ការពារ សុខ សុវត្ថភិាព ជូន បៃជា ជ ន 
ពី សំណក់  នគរបាល និង កង កម្លាំង 

បៃដាប់អាវុធ។ ប៉ុន្តៃ  លោក យល់ ថា 
កង កម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ មួយ ចំនួន   
មន  សមត្ថភាព  តៃ សលីធម ៌របស ់ពកួ- 
គាត ់ ហាក់ ដចូ ជា នៅ ទាប នៅ ឡើយ។ 
ពួក គាត់ ខ្លះ ហាក់ ដូច មិន ទាន់ យល់ - 
ចៃបា  ស ់ ព ីគោល ការណ ៍បៃជា ធបិតៃយៃយ  
និង សិទ្ធ ិមនុសៃស។ ការ បៃើ បៃស់ អំណ ច 
ក៏ ហាក់ដូច ជា ហួស ពី សមត្ថកិច្ច និង 
មន អំពើ ពុក រលួយ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ កង- 
កម្លាងំ បៃដាប់ អាវុធជា ពិសៃស នគរ បា ល  
គឺ ជា មិត្ត របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  ពៃះ 
អាកបៃបកិរិយ  របស់ កង កម្លាំង មន - 
សមត្ថកចិ្ច យើង កន្លង មក  ទនំាក ់ទនំង 

ជាមួយ ពលរដ្ឋ ហាក់ ដូច ជា បៃង ចៃក 
ដាច ់សៃឡះ ។ បៃជា ពលរដ្ឋ យើង ខ្លាច 
អាជា្ញាធរ ជាជាង ខ្លាច ចៃបាប់។ បើ សិន 
ទនំាក់  ទនំង មន ភាព ជតិ ស្នទិ្ធ ជាមយួ 
គា្នា ខ្ញុំ ជឿ ថា កង កម្លាំង នគរ បាល  នឹង 
ទទលួ បាន ការ គោរព ព ីបៃជាពលរដ្ឋ។ 
នៅ ពៃល ពលរដ្ឋ គោរព នគរ បាល 
ពៃល  នោះ ការ គោរព ចៃបាប ់ក ៏មន ភាព- 
បៃសើរ ឡើង»។ លោក ថា គណុភាពនៃ 
ការ គោរព ចៃបាប់  នៅក្នុង សង្គម  នឹង 
បៃសើ រឡើង នៅ ពៃល ពលរដ្ឋ នងិ កង- 
កម្លាំង នគរ បាល  ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៅ ជា 
បរិយកាស មួយ  មន ការ  គោរពគា្នា 
ទៅវិញទៅ មក៕

លោកស ខេង...

លោក ស ខេង ថ្លេង ក្នងុ ពិធី  នៅ បណ្ឌតិេយ សភា នគរបាល កាលពីមេសិល មិញ ។ រូបថត កៃសួង មហា ផ្ទៃ 



 ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញ ៈ ពី ឆ្នា ំ១៩៨០  ដល់ ឆ្នា ំ ២០ ២ ០ 
នេះ អាស៊ាន បាន បាត់បង់ តំបន់ ពេ  កោ ង- 
កាង អស់ បេហេល ៣៣ភាគ រយ គឺ ធ្លា ក់ - 
ចុះ ពី ជាង  ៦៣ ពាន់ គីឡូម៉េតេការ៉េ  មក 
នៅតេឹម ជិត  ៤៣ ពាន់ គីឡូ ម៉េតេការ៉េ 
ខណៈមន្តេ ីលើក ឡើង ថា កម្ពជុា កពំងុតេ 
ដំា ពេកោង កាង ឡើងវិញ នៅ តំបន់ ដេ ល  
បាត់ បង់ ។ 

 មជេឈមណ្ឌល ជីវចមេុះ អាស៊ាន  ហៅ- 
កាត់ ថា  ACB  បានចេញ សេចក្ដថី្លេង ការ ណ៍ 
មួយ  នៅ ថ្ងេទី ២៦  ខេ កក្កដា ដេលជា ថ្ងេ 
បេរព្ធ ទិវា អន្តរជាតិ សមេប់ អភិ រកេស 
 អេកូ  ឡូសុី កោង កាង ដើមេបី កេើនរំឭក 
ទៅដល់ សធ រណជន  អំពី សរៈ សំខា ន់  
នេ តំបន់ ពេកោងកាង និង អំពី តម្លេ  
ដើ មេបី ដោះសេយ ការបាត់បង់  និង ការ- 
បំផ្លាញ  ពេ កោង កាង ។   

បណ្តា បេទេស នៅ ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន 
គឺមានផ្ទេ ដី   ពេ កោងកាង សរុ ប រហូត ទៅ 
ដល់  ៤២ ភាគ រយ   នេ   ផ្ទេ ដី ពេ កោង កាង 
នៅក្នងុ ពិភពលោក ។ មជេឈមណ្ឌល ជវី ចមេុះ 
អាស៊ានបាន បញ្ជាក់ ថា  តំបន់ ពេ កោង- 
កា ង គឺ បានផ្តល់ ជមេក បន្ត ពូជ ដ៏ សំខាន់ 
សមេ ប ់ពពកួ តេ ីបេហេល  ៧៥ ភាគរយ 
នេ បេភេទ តេី  ដេល តេូវបាន គេ ចាប់ នៅ 
ក្នុង មហា សមុទេ ហើយ ផ្នេក ខ្លះ នេ ពេ 
កោង  កាង  ក៏  បាន ជួយ គាំទេ ដល់ បេព័ន្ធ 
ចំណី អាហា រ របស់ ពិភពលោក និង ជា 
អ្នក ការពារ  ភព ផេនដ ី បេឆងំ នងឹ គេះ- 
មហន្ត រាយ  ដោយ សរ ការ បេ បេួល 
អាកាស ធតុ ។ 

 លើស ពនីេះ ពេកោង កាង  ក ៏អាច ផ្ទកុ 

កាបូន បាន ១០ ដង ចេើន ជាង បេព័ន្ធ អេ- 
កូ   ឡូសីុ ផេសេង ទៀតជួយ កាត់ បន្ថយ ផល - 
ប៉ះពាល់ នេ រលក សមុទេ  និង ខេយល់ បក់ ខា្លា ំង 
និង ជួយ កាត់បន្ថយ ការបាក់ ហូរ ដី ដេល 
ជះឥទ្ធិពល ដល់ ជីវភាព រស់នៅ របស់  
ស ហគ មន៍ តាម ឆ្នេរ សមុទេ ។ 

 កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ មេសិល មិញ  ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  
មិន  អាច សំុ ការបញ្ជាក់ ពី លោកអេង ជា- 
ស ន បេធន រដ្ឋបាល ជលផល និង 
លោក នេតេ ភក្តេ រដ្ឋលេខា ធិការ  និង ជា 
អ្នក នាំ  ពាកេយ កេសួង បរិស្ថាន បានទេ ដោ យ 
ទូរ ស័  ព្ទ  ពួក លោក មិន មាន អ្នក ទទួល ។ 

 ប៉នុ្តេ កន្លង មកលោក នេតេ ភក្តេ បាន  
លើក ឡើង ថា កម្ព ុជាមាន ផ្ទេដី ពេ កោ ង - 
កាង សរុប ចំនួន  ៥៨៨០០ ហិក តា គឺ 
មាននៅ ខេត្ត កេប ចនំនួ  ១០០៥  ហកិតា 

ខេត្តកំពត  មាន ចំនួន  ១៩៦៦ ហិកតា 
ខេ ត្ត ពេះសីហនុ មាន ចំនួន ៩៣៥២ ហិក តា 
នងិ ខេត្ត កោះ កងុ  មាន ចនំនួ ៤៦ ៥២៩ 
ហិកតា ។ 

 លោកសេ ីឡេង ផល្លា មន្តេ ីបច្ចេក ទេ ស 
ជីវសស្ដេ សមុទេ  នេ អង្គការ សម្ពន័្ធ សត្វ - 
ពេ  និង ធម្មជាតិ ហៅ កាត់ ថា  WEA  បាន  
ថ្លេង ថា ពេកោង កាង នៅ កម្ពុជា ពិតជា 
មានការ ថយចុះ ដោយសរ មានការ កា ប់  
ដើមេប ីយកមក ធ្វើ ធេយងូ ប៉នុ្តេ ក្នងុ រយៈពេល 
ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំចងុកេយនេះមន្តេ ីរដា្ឋាភបិា ល 
អង្គការ សង្គម សីុវិល និង សហ គមន៍ បាន 
និង កំពុ ង សហការ  គា្នា  ដើមេប ីដា ំពេ កោង- 
កាង ឡើង វិញ នៅ តាម តំបន់ ដេល តេូវ 
បាន គេ កាប់  រុក រាន  ជាពិសេស នៅក្នុង 
ខេត្ត កំពត ។ 

 លោកសេ ី បញ្ជាក ់ថា ៖« ប៉នុ្តេ ឥឡវូនេះ 
ដោយសរតេ មានការ ផេសព្វ ផេសាយដោយ 
រដា្ឋាភិបា លពលរដ្ឋ គាត់ បាន ដឹង ថា ពេ- 
កោងកាង មាន សរៈ  បេយោជន ៍សមេប ់
កូនចៅ  ជំនាន់ កេយ របស់ គាត់ និង 
មាន សរៈសំខាន់ សមេប់ មុខរបរ 
បេចាថំ្ងេ ។ ឥឡវូនេះក្នងុ ១ថ្ងេពកួគាត ់រក 
ចំណូ ល  ពី ពេកោងកាង ដោយ ចុះទៅ 
រាវ បង្គា កា្ដាមថ្ម និង តេី ជាដើម ហ្នឹង 
គអឺាច រកចណំលូ មនិ កេម ព ី៣ មុនឺ ទៅ 
៤មុឺន រៀល អានេះ យ៉ាងតិច បំផុត » ។ 

 ចំណេក លោក ស សូ រិ ន បេធន រដ្ឋបា ល 
ជលផល ខេត្តកពំត  កប៏ានឲេយ ដងឹ  ដេរ ថា 
សហ គមន៍ នៅក្នុង តំបន់ ពេ កោង កាង 
ក្នងុ ខេត្ត នេះ គឺមាន ចំនួន  ៩ ដេល តេវូ  បា ន  
កេសងួកសកិម្ម រ ុកា្ខា បេមាញ ់និង នេ សទ 
ផ្ដល់ សិទ្ធ ិដើមេបី ឱេយ គេប់គេង ធន ធន ជល - 
ផល ដូចជា ពេកោងកាង ស្មា សមុទេ 
និង ផ្កាថ្ម នៅតាម តំបន់ រៀងៗ ខ្លួន ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា ពេកោង កាង 
គឺ តេូវបាន ការពារ  និង អភិរកេស ដោយ 
រដ្ឋបាល ជលផល តាមរ យៈ ការ បោះ បង្គាល  
កណំត ់ទតីាងំ រមួទាងំ ការដា ំដើម កោង- 
កាង ឡើងវិញ ។ លោក បញ្ជាក់ថា សកម្ម - 
ភាព ដា ំពេកោង កាង គ ឺកើត មាន តាងំព ី
ឆ្នាំ ១៩៩៥ ហើយ បើ គិត ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០ ០   ៨ 
មកដល់ ២០២០ នេះ ពេកោង កាង ជតិ 
៤ សេន ដើម តេូវបាន ដាំ ជួស ឡើង  វិញ  
នៅ តំបន់ រេច រិល និង តំបន់ មាន ភក់ 
ដេល មិនទាន់ មាន ដើម ពេកោង កាង ។ 

 លោក ថា ៖« មាន កតា្តា ផេសេងៗ ដេល 
ធ្វើឱេយ ចំនួន ពេកោងកាង ធ្លាក់ចុះ ដោយ - 
សរ មានការ អភិវឌេឍ លំនៅឋាន និង ការ - 
បេ បេួល អាកាស ធតុ »៕
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ផ ក់ ស៊ា ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជ តិ
 វងេស សុខេង, ពេ ុំ  ភ័កេ ្ត 

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

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

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជ តិ
បេ  ក់ ស យ

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

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណេម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   គេហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆេង  

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខេង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សេត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហេង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងេសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពេ�េ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 ញុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំង�៉េង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊េ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� គេហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នេ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត េច

ហុ៊ន សេន(ផ្ល វូ៦០ម៉េតេ ) ភូមិ�េ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�េ  កេ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំេញ
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 ះលេខ៦២៩ ផ្ល វូលេខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កេ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃុត សុភចរិយា

ពេះ វហិារៈ អាជា្ញាធរ  ខេត្ត ពេះ- 
វិហារ  បាន ដាំ  កូនឈើ គេញូង 
នងិ បេង ជាង  ៣០០០ ដើម នៅ 
លើ ផ្ទេដ ីជាង  ៣១ ហកិ តា ស្ថតិ 
នៅ ចំណុច អូរ ទួល  សុកេម ក្នុង 
ភមូ ិឆេប កើត ឃុឆំេប មយួ សេកុ  
ឆេបបនា្ទាប់ ពី ដក ហូត ពី កេមុ ជ ន  - 
ល្មើស កាល ពី ពេល ថ្មីៗ នេះ ។ 

លោក សខុ មនុ ីរទិ្ធ អភបិាល 
រង សេកុ ឆេប បាន បេប់ ភ្ន ំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ី ថ្ងេអា ទតិេយ ថា កាល- 
ពីថ្ងេ ទី ១៣ ខេ កក្កដា ឆ្នា ំ២០២ ០ 
កេមុ សមត្ថ កិច្ច ចមេះុបាន រក ឃើ  ញ 
ករណី ឈូសឆយ ដីពេ អចិ នេ្ត យ៍ 
របស់ រដ្ឋ ក្នងុ ទំហំ ៣១,៨៤ ហិក   - 
តា ក្នុង តំបន់ ខាង លើ  ដោយ 
កេមុ ជន មិន ស្គាល់ មុខក្នងុ គោ ល - 
បណំង ពងេកី ផ្ទេ ដ ីកសកិម្ម នងិ 
ទន្ទេន យក ធ្វើ ជា កម្មសិទិ្ធ ឯក ជ ន  
ដោយ ខុស ចេបាប់  ។ 

លោក  បន្ត ថា កេយ ពី រក- 
ឃើញ ករណ ីនេះ កេមុ សមត្ថ កិច្ច 
ជំនាញ ផ្នេក រដ្ឋ បាល ពេឈើ  

និងអាជា្ញាធរ សេុក  ឆេប បាន 
សមេច ដក ហូត ដីដេល តេវូ បាន 
ឈូស ឆ យ នោះ តេឡប់ មក 
វិញហើ យ  ធ្វើ  ការ សេវ ជេវ រក 
អត្ត សញ្ញាណ កេុមជន បេពេឹត្ត 
បទ ល្មើស ដើមេប ីចំណត់ ការ បន្ត 
តាម នីតិវិធី ចេបា ប់ ។

លោក មនុរីទិ្ធ  បាន បញ្ជាក ់ថា៖   
«ដើមេបី ស្ដារ ពេ ឈើ  ក្នុង តំបន់ 
ដេល រងការ ឈូស ឆយ ពងេីក 
ផ្ទេ ដី កសិកម្ម  ដោយ ខុស ចេបាប់ 
ខាង លើ នេះ រដ្ឋបាល ខេត្ត  ពេះ- 
វិហារ  តាម រយៈ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល  
ពេ ឈើ ខេត្ត បាន រៀបច ំដាកំនូ- 
ឈើ គេញូង និងកូន ឈើបេ ង 
ឡើង វញិដេល ក្នងុ ជហំាន ដបំងូ 
នេះមាន ចំនួន ជាង ៣០០០ ដើម   » ។

បើតាម លោក មនុ ីរទិ្ធ  ពធិដីា ំ
កនូ ឈើ គេញងូ នងិបេង ទាងំ- 
នោះឡើង  វញិ តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង  
កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៤ ខេកក្ក ដា ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ មាន ការ ចលូ រមួ 
ពី បេជា សហ គមន៍ អាជា្ញាធរ 
មូល ដា្ឋាន និង មន្តេ ីជំនាញ រដ្ឋបា  ល 
ពេ ឈើសរុប ១៥០ នាក់។

លោក ពឹង ទេីដា បេធន 
មន្ទីរ កសិ កម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង 
នេ សទ ខេត្ត ពេះ វិហារ បាន 
ថ្លេង ថា ការ ដាំ ការ ថេទាំ កូន - 
ឈើ  និង ការ គេប់  គេង ធន ធន 
ពេ ឈើឲេយ បាន គង ់វងេសសមេ ប ់
ជាបេយោជន៍ ដល់ មនុសេស ជំនា ន់ 
កេយ លុះតេ តេ មានការ ចូល-  

រួម ពីគេប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធទាំង - 
អស់ ។ លោក ទេីដា  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ការ ដាំ ដើម ឈើនៅ ពេល នេះ 
គឺដើមេបី ស្តារ ពេឈើ ឡើង វិញ 
និង ជួយ  ជាស្មារ តីឲេយ មនុសេស យ ល់ - 
ដឹង ចេះចូល រួម ថេ រកេសាការ ពារ 
បេើ បេស់ និង ដំាដុះ ពេ ឈើ» ។

ជាមួយ គា្នា នេះ លោក បាន 

លើក ទឹក  ចិត្ត  ដល់ មន្តេី រដ្ឋបាល 
ពេ ឈើ ដេល បាន សហការ យ៉ាង  
ល្អជាមួយ អង្គការ ដេគូ ក្នុង ខេត្ត 
ពេម ទាំង ស្ថាប័ន ពាក់  ព័ន្ធ នានា 
នងិ អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន ក្នងុ ដណំើរ 
ការ  ធ្វើ និយត កម្ម និង អភិវឌេឍន ៍
សហ គមន៍ ពេ  ឈើរហូត ដល់ ការ-   
ចុះកចិ្ច ពេម  ពេៀង ពេ សហគ មន៍ 
ហើយ បា ន ខតិខ ំរក ថវកិាក្នងុ ការ- 
ដាំ កូន ឈើ បញ្ចូល ទៅក្នុង ពេ- 
ធម្មជាតិ នា ពេល នេះ។ 

លោក ទេដីា  បាន ថ្លេង ថា ការ- 
ចូល រួម ផ្ដល់ មូល និធិ របស់ 
អង្គការ កេ រដា្ឋាភិបាល និង ដេ -  
គូ អភិ    វឌេឍ  ន៍ នានាគឺមាន សរ ៈ  - 
សំខាន់ ណស់សមេប់ គាំទេ 
ដល់ ស្ថា  ប័ន រដ្ឋ បាល ពេ ឈើ 
ដេល ជា សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ និង 
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋានដើមេបី ជួយ 
ដល់ សហ  គមន៍ មូល ដា្ឋាន ក្នុង 
ការ ដាំ ដើម ឈើ ឡើ ង វិញ និង 
ការ ថេទា ំ នងិ គេប ់គេង ធនធន 
ពេឈើ ឲេយ  បាន គង់ វងេស សមេប់ 
ជា បេយោ ជន៍ ទៅ ដល់ មនុសេស  
ជំនាន់  កេយ ៕

អាជ្ញាធរខេត្តពេះវិហារដំាកូនគេញូងនិងបេងជង៣០០០ដើមលើផ្ទេដីជង៣១ហិកតា

ដើមកោង កាង ដេល តេវូ បាន គេ កាប់ ដុត បំផ្លាញ ក្នងុ ខេត្ត កោះ កុង ពី ឆ្នា ំមុន   ។ រូបថត សហ ការី

អាជ្ញា ធរ ដំា  ដើម គេញូង  ពី ថ្ងេ ទី ២៤ កក្កដា   ។ រូបថត មន្ទីរ កសិកម្ម ខេត្ត ពេះ វិហារ

ក្នងុរយៈពេល៤០ឆ្នាំកន្លងមកអាស៊ានបាត់បង់ពេកោងកាង៣៣%
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,860 17,000 17,000 16,800

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

3 PAS 15,000 15,000 15,300 15,000

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

5 PPSP 2,300 2,200 2,300 2,200

6 PWSA 5,600 5,640 5,640 5,500

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

អ្សី៊លីដា ធ្វើ កិច្ច សហការ 
ជា មួយ  ឃ្ស អ៊ិននើ វ្សិន 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ អេស៊លីដីា ដេលជា 
ធនាគារ គេប់ គេង ដោយ វិនិយោ-  
គិន ក្នុង សេ៊ក  របស់ កម្ពុជា និង 
គេឹះ សា្ថាន ឃេស អិ៊ន នើវេសិន 
ម.ក ដេល ជា កេ៊មហ៊៊ន ផ្តល់ 
សេវា ផ្ទេរ មលូនធិ ិឌជីថីល បាន 
បេកាស ជា ផ្លវូការ  ព ីភាព ជា ដេគ ូ
ក្នងុ ការ ដាក ់ឲេយ ដណំើរការ   សេវា 
ផ្ទេរបេក់ និង ដាក់-ដក បេក់ 
ដើមេបី ពងេីក សេវា ទាំងនេះ ដល់ 
អតិថិជន ទាំង អស់ ជា ពិសេស  
នៅតាម សហគមន៍។

កិច្ច ពេម ពេៀង ភាព ជា ដេគូ 
នេះ តេូវ បាន បេកាស កាលពី 
សបា្ដាហ៍ ម៊ន ដើមេបី ផ្ដល់ ឲេយ អតិ- 
ថិជន និង សាធារណ ជន ទាំង- 
អស ់ចណំេញ ពេល វេលា កាត-់ 
បន្ថយ ការ ចំណាយ ក្នុង ការ ផ្ទេរ 
បេក ់នងិ ដាក-់ដក បេក ់ដេល 
ជា ផ្នេក   មួយ នេ ការ ពងេឹង  និង 
ពងេ ីកសេវាកម្ម ឌជីថីល ឲេយ មាន 
ភាព សមេបរូ បេប នងិ  សមេលួ ដល ់
បេតិបត្តិការ សាច់ បេក់ របស់  
អតិថិជន និង សាធារណ ជន។

លោក អិន៊ ចានន់ ីបេធាននា-  
យក បេតបិត្ត ិធនាគាអេស៊លីដីា 
ភីអិលសី៊ បាន ឲេយ ដឹង ថា គោល-  
បណំង នេ កចិ្ច សហ បេតបិត្តកិារ 
គ ឺដើមេប ីជយួ សមេលួ ដល ់អតថិ-ិ 
ជន ក្នងុ ការ ធ្វើ បេតបិត្ត ិការ ការ- 
ផ្ទេរ មូលនិធិ   រវាង គណនី Core 
Banking របស ់ធនាគារ អេស៊-ី
លីដា និង គណនី E-Wallet 
របស់ គេឹះសា្ថាន ឃេ ស អិ៊ន នើ វេ- 
សិន ម.ក ការ ផ្ទេរ បេក់ រវាង 
គណ ន ីអេស៊លីដីា ទាន ់ចតិ្ត នងិ 
គណនី E-Wallet របស ់ ឃេស- 
អិ៊ន នើ វេ សិន ម.ក និង ដាក់ 
បេក់ និង ដក បេក់ ពី គណនី 
E-Wallet របស់  ឃេស អិ៊ន - 
នើវេ សនិ ម.ក តាមរយៈ មា៉ាស៊នី 
អេ ធី អឹម របស់ ធនាគារ អេស៊ី-
លី ដា ភីអិលស៊ី។

លោក  និយាយ  ថា៖«កិច្ច ពេម - 

ពេៀង នេះ នឹង អាច ឲេយ ធនាគារ 
អេស៊លីដីា នងិ គេឹះសា្ថាន ឃេស- 
អិ៊ន នើ វេ សិន ម.ក  ពងេីក ឲេយ 
កាន់ តេ ទូលំ ទូលាយ សេវា ផ្ទេរ 
បេក ់នងិ ដក-ដាក ់បេកទ់ទូាងំ  
បេទេស និង លើក កម្ពស់ ការ 
អភិវឌេឍ ការ បេើ បេស់ បច្ចេក - 
វិទេយា ហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) 
បេកប ដោយ បេសិទ្ធភាព និង 
ស៊វត្ថិភាព ខ្ពស់។

លោក Pes Kimsrean បេ- 
ធាន នាយក បេតបិត្តកិារ  ឃេស 
អិន៊ នើ វេ សនិ ម.ក បាន នយិាយ 
ថា អតិថិ ជន របស់់ ធនា គារ អេ-
ស៊លីដីា ទាងំ អស ់នងឹ ទទលួ បាន  
បទ ពិសោធបច្ចេក វិទេយា ថ្មីៗពី 
កេ៊មហ៊៊ន របស់ លោក ក្នុង ការ 
ផ្តល ់នវូ ភាព ងាយ សេលួ រហស័ 
ទក៊ចតិ្ត នងិ សវ៊ត្ថភិាព។ លោក 
បន្តថា៖ «យើង រីករាយ ក្នុងការ 
ធ្វើជា ដេគូ យ៊ទ្ធសាស្ដេ ជាមួយ 
ធនាគារ អេស៊លីដីា។ គេឹះសា្ថាន 
ឃេ ស បនា្ទាប់ពី ការខិតខំ បេឹង- 
បេង   អស ់រយៈ ពេល  ៣ ឆ្នាយំើង  
ជឿ ជាក ់ថា ទផីេសារ នេះ នៅ ពេល 
នេះ មាន ភាព ចាស់ ទ៊ំ ក្នុង ការ 
បេើ  បេស់ ផលិត ផល ដ៏ សំខាន់ 
របស់ យើង ដូចជា «KESS 
CHAT»។ KESS CHAT ផេសារ 
ភា្ជាប ់ ជាមយួ កសកិរ អ្នក បេើ បេស ់
អ្នក លក់ដូរ ឬ អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់  អាច 
ទទួល បាន ការ ទូទាត់ តាម រយៈ 
Wechat/A lipay/Visa Card /  
MasterCard និង កាត អេ ធីអឹម 
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី»។

គិត តេឹម ដំណាច់ ខេមីនា ឆ្នាំ 
២០២០ ធនាគារ អេស៊ីលីដា 
មានទេពេយ សកម្ម សរប៊ បេមាណ 
៦,១៥ ពាន ់លាន ដល៊ា្លារ សម- 
ត៊លេយ ឥណទាន សរ៊ប បេមាណ 
៣,៩៩ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ  បេក់  
បញ្ញើ សនេសំ សរ៊ប  ៤,៣៥ ពាន់ 
លាន ដ៊លា្លារ  និង ចំនួន អ្នក ច៊ះ- 
ឈ្មោះ បេើបេស់ សេវា ធនាគារ 
ឌីជីថល អេស៊ីលីដា ទាន់ ចិត្ត 
ជាង ១,៥ លាន នាក់ ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ កេ៊មហ៊៊ន សេវជេវ 
និង ទីផេសារ  Research and 
Markets បាន ឲេយ ដងឹ ថា  ទផីេសារ 
អាហារ កា្លាសេ េសកម្ពជុា តេវូ រំពឹង 
ថា នឹង កើន ដល់  ១ ១ ៩, ៥៦  
លាន ដ៊លា្លារ តេឹម ឆ្នាំ ២០២៤ 
ដោយ កើន ក្នុង អតេ កំណើន  
បេចា ំឆ្នា ំរមួ (CAGR  )  ចនំនួ ៣, ៩ 
ភាគ  រយ  ក្នុង អំឡុង ពេល ការ 
ពេយាករ  (ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៤ )។

របាយការណ៍ នេះ   ឲេយ ដឹង ថា 
ឥទ្ធិពល ខា្លាំង បំផ៊ត នេ អាហារ 
បេទេស លោក ខាង លិច និង 
ការ កើន ឡើង ទេស ចរណ៍ គឺ ជា 
កតា្ត ដ៏ សំខាន់ សមេប់ កំណើន 
ទីផេសារ ដេល បាន សកិេសា ។ អាហារ  

កា្លាសេសេ តេូវ ចាត់ ទ៊ក ថា ជា អា-
ហារ មាន ស៊វត្ថិ ភាព។

របាយ ការណ៍ នេះ សរសេរ   ថា ៖  
« ថ្មីៗ នេះ  បេជាជន កម្ពុជា  បាន 
សមេប ខ្លួន តាម និនា្នាការ នេ អា-
ហារ មាន កាឡូរីតិច គឺ ជា ផ្នេក 
មួយ នេវបេប ធម៌របស់ បេទេស 
លោក ខាង លចិ។  ការ កើន ឡើង  
ជន បរទេស  នងិ ភ្ញៀវ ទេសចរ  គ ឺ
ជា អតថិជិន ទសិដៅ សមេប ់អា- 
ហារ កា្លាសេ  េសក្នុង  បេទេស នេះ »។

របាយ ការណ ៍បងា្ហាញ ទៀត ថា 
វសិាល ភាព នេ ទផីេសារ ដេល បាន 
សិកេសា លើ អាហារ កា្លាសេ េសនេះ 
ដចូ  ជា សាច ់នងិ អាហារ  សមទ៊េ  
បង្អេម ផ្លេឈើ បន្លេ នងិ អាហារ 
ដេល រៀបចំ រួច ហើយ។ បង្អេម 
កា្លា សេេស រមួ មាន mousse ការ៉េម 

នំកា្លាសេសេ ទឹក ដោះគោ ជូរ  បង្អេម  
ផ្លេឈើ និង  novelties។

ចពំោះ ផលតិ ផល ដចូ ជា  កា-
រ៉េម  និងទឹក គោជូរ   គឺ ជា បង្អេម 
កា្លាសេ េសមាន តមេវូ ការ ខ្ពស ់ ហើយ  
វា តេូវ បាន ចេក ចាយ តាម  ផេសារ 
ទំនើប  ហាង លក់ គេឿង ទេស 
បេពេណី បណា្ដាញ អនឡាញ 
និង កន្លេង ផេសេងៗទៀត។

ការ ឆប់ ទទួល យក នេ និនា្នា-
ការ របប អាហារ លោក ខាង លចិ 
បាន នាំ ឲេយ មាន ការ កើន ឡើង 
ការ លក់ រាយ  ក្នុង ឧសេសាហ កម្ម 
វេចខ្ចប់  ជា ពិសេស អាហារ កា្លា-
សេេស និង អាហារ តេជាក់។  

ការ សកិេសា ឲេយ ដងឹ   ថា អតថិជិន 
នៅ  កម្ពុជា បាន បងា្ហាញ តមេូវ- 
ការ  កាន់ តេ ខ្ពស់ សមេប់ បង្អេម 

កា្លា សេសេ ដំឡូង កា្លាសេេស និងបេភេទ 
អាហារ វេច ខ្ចប់  ។ កេ៊ម ហ៊៊ន នាំ- 
ចូល មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង បេទេស 
កម្ពជុា ដេល មាន ឯកទេស ខាង  
អាហារ កា្លាសេ  េសមាន ដចូជា សេវា 
សណា្ឋាគារ ភោជនយី ដា្ឋាន នងិ 
បណា្ដា កេម៊ ហ៊ន៊ ស្ដកុ ទក៊ អាហារ 
កា្លាសេ េស និង តេជាក់ សមេប់ ចេក 
ចាយ ។   ចំណេក កេ៊ម ហ៊៊ន លក់ 
រាយ អាហារ នេះ ភាគ ចេើន ដចូ-  
ជា  កេ៊ម ហ៊៊ន DFI Lucky និង 
កេ៊ម ហ៊៊ន Thai Huot ក៏ ផ្ដល់  
សេវា នេះ តាមរយៈ ហាង លក់ 
រាយ  របស ់ពកួគេ  ឬ បេតបិត្ត ិការ 
លក ់ដ៊ ំ ។   សមេប ់បេភេទអាហារ  
សម៊ទេ កា្លាសេ េសក៏ កាន់ កាប់ ចំណេក  
ធ ំផងដេរ នៅ ក្នងុទ ី ផេសារ  បេទេស 
កម្ពុជា៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ កេ៊មហ៊៊ន Prime 
Road Power Public Co 
ដេល  ជា បេតិបត្តិករ ថាមពល 
កកើត ឡើង វិញ របស់ បេទេស 
ថេ នឹង បង្កើត កេ៊ម ហ៊៊ន ប៊តេ 
សម្ព័ន្ធ ថ្មី មួយ ដើមេបី គាំទេ ដល់ 
ការ ពងេីក ការ វិនិយោគ នៅ បរ-
ទេស  រួម ទាំង បេទេស កម្ពុជា ។

ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌ មាន ជប៉៊ន 
NNA បាន ឲេយ ដឹងថា  កេ៊ម ហ៊៊ន 
ប៊តេ សម្ព័ន្ធ របស់ កេ៊ម ហ៊៊ន នេះ 
នងឹ ផ្ទេរ ទេពេយ សកម្ម របស ់ខ្លនួ ឲេយ 
ទៅ កេ៊មហ៊៊ន ប៊តេ សម្ព័ន្ធ ថ្មី នេះ  
ដេល  នឹង មាន តម្លេ  ៣២ លាន 
បាត ( ១ លាន ដ៊លា្លារ) នេ ភាគ - 
ហ៊ន៊  ធម្មតា ដេល បាន ច៊ះ បញ្ជ ី។ 
នេះ បើ តាម ឯកសារ របស ់កេម៊-  
ហ៊៊ន ផ្ញើ ទៅ  ផេសារ ហ៊៊ន ថេ កាល ពី 
ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍  សបា្តហ៍ ម៊ន ។  

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ ៌មាន បាន 
ឲេយ  ដឹង ថា កេ៊ម ហ៊៊ន ប៊តេ សម័្ពន្ធ 
ថ្មី   នឹង តេូវ ដាក់ ជំនួស កេ៊ម ហ៊៊ន   
Prime Road Group ដើមេបី 

កាន ់កាប ់ភាគ ហ៊ន៊   ១០០ ភាគ-
រយ   របស់  កេ៊ម ហ៊៊ន   Prime 
Road Alternative (Cam-
bodia) Co. (PRAC) នៅ 
ក្នុងបេទេស កម្ពុជា ។  

វិធាន ការ នេះ គឺ ជា ការ រៀបចំ 
រចនា សម្ព័ន្ធ ឡើង វិញ ក្នុង ការ- 
គេប់ គេង កេ៊ម ហ៊៊ន  ដើមេបី គាំទេ 
ការ ពងេីក ការ វិនិ យោគ នៅ បរ-
ទេស  នងិ គមេង អភវិឌេឍន ៍នៅ 
ក្នុង បេទេស កម្ពុជា។ 

លោ ក វិចទ័រ ហេសូនា អគ្គ នា-

យក  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន  ថាម ពល  
នេ កេសងួ រ៉េ នងិថាម ពល  បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉៊ស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងេ 
ចន្ទ  ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ នឹង មិន 
ប៉ះពាល ់ដល់ ់គមេង អភវិឌេឍន ៍
របស់ កេ៊មហ៊៊ន លើ គមេង វិនិ-
យោគ ថាម ពល   ៦០ មេហា្គាវា៉ាត់ 
នៅ  ខេត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ  ទេ។ គមេង 
នេះ កពំង៊ ដណំើរការ យា៉ាង រលនូ  
ហើយ គេង នឹង តភា្ជាប់  ទៅ ក្នុង 
បណា្ដាញ   ជាតិ  នៅ ឆ្នាំ កេយ។

លោក ថ្លេង ថា ៖« យើង បាន 

បញ្ចប ់ការ ងារ សខំាន ៗ់    មយួច-ំ
នួន ដូចជា កិច្ច ពេម ពេៀង ទិញ 
ថាម ពល នងិ កចិ្ច ពេមពេៀងអន-៊ 
វត្ត គមេង  ដូច្នេះ ចាប់ ពី ពេល   
នេះ  ទៅ  កេម៊ ហ៊ន៊ នេះ នងឹ តេៀម  
រៀបចំ ដី  សមេប់ ការ ដំឡើង 
ឧបករណ៍ បន្ទះ សូឡា»។ 

កាល ពី ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៩ 
PRAC ទទលួ បាន សទិ្ធ ិសាងសង ់ 
ចពំោះ គមេង បន្ទះ សឡូា  ៦០ 
មេហា្គាវា៉ាត់ នៅ ក្នុង ការ ដេញ ថ្លេ 
មួយ ដេល   ធ្វើ ឡើង ដោយ អគ្គិ-
សនី កម្ពុជា ដោយ   បញ្ចប់ ជា - 
មួយ  នឹង ការ ដេញ ថ្លេ ទាប បំ ផ៊ត 
របស ់ Prime Road Alterna-
tive ចំនួន   ៣,៨៧៧ សេន 
ដ៊លា្លារ ក្នុង ១ គីឡូវា៉ាត់ ម៉ាង ។ 
នេះបើ យោង តាម ធនា គារ 
អភិវឌេឍន៍ អាស៊ី  (ADB) ។

គមេង ៦០ មេហា្គាវា៉ាត ់គជឺា 
ផ្ន េក ១ នេ គមេង  បន្ទះ សូឡា   
ជាតិ  ១០០ មេហា្គាវា៉ាត់ នៅ ក្នុង 
ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំ ង ដេល   តេូវ បាន 
រៀបចំ រចនា សម្ព័ន្ធ ជា ដេគូ សា-
ធារណៈ និង ឯកជន ៕ LA 

តមូ្វ ការ អាហារ កា្លាស្ស្ នឹង   កើន  ៣,៩ ភាគ រយ ក្នងុ ១ ឆ្នាំ 

Prime Road Public នឹង បង្កើត ក៊្មហ៊៊ន ថ្ម ីបន្ថម្ 

សកម្ម ភាព អ្នក បច្ចៃកទៃស កំពុង តបណ្តាញ អគ្គសិនី នៅ ភ្នពំៃញ។ ហេង ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...កំណើនប្រចាំ
ឆ្នាំរមួចនំនួ១៩,៩ភាគរយនងិ
តម្រវូការត្រវូព្រយាករថានងឹកើន
ឡើង១៦ភាគរយដល់១៣-
៩៨១GWhក្នុងឆ្នាំ២០២០។
លោកបានឲ្រយដឹងថាស្ថិត-

ក្រមការអភិវឌ្រឍផលិតកម្ម
ថាមពលឆ្នាំ២០១៩-២០២៥
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រងនឹង
បង្កើនសមត្ថភាពផលតិថាមពល
ក្នងុស្រកុពី១៦៥៧MWកាល-
ពីឆ្នាំ២០១៥កើនដល់៤៤៩៨
MWក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ហើយ
រដ្ឋាភិបាលក៏គ្រងនឹងសាង-
សង់ខ្រស្របញ្ជូនថាមពលអគ្គិ-
សនីបន្ថ្រម១៧៥០គីឡូ-
ម៉្រត្រត្រមឹឆ្នាំ២០២៥ដ្រលនងឹ
បង្កើនការប្រើប្រស់ថាមពល
អគ្គសិនីជាតិចនំនួ៧៧,២ភាគ-
រយដល់៤០១៧គីឡូម៉្រត្រ។
លោកបានឲ្រយដឹងថា៖«PES-

TECH(Cambodia)គឺស្ថតិ
នៅក្នងុទតីាងំល្អនងិបានចាប-់
ផ្ដើមទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី
កណំើនការប្រើប្រស់ថាមពល
អគ្គិសនី និងពីផ្រនការរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្រឍ
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធអគ្គសិនីនៅក្នងុ
រយៈព្រល៥ឆ្នាំក្រយ»។

លោកLimលើកឡើងបន្ត
ទៀតថា៖«ការចុះបញ្ជីនៅផ្រសារ
មលូបត្រកម្ពជុានងឹផ្ដល់ឱកាស
សម្រប់សាធារណជនកម្ពុជា
ដើម្របីវនិយិោគលើឧស្រសាហកម្ម
ថាមពលជាមយួគ្នានងឹកណំើន
តម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីនៅ
ក្នងុតបំន់ទន្ល្រម្រគង្គ។តបំន់ន្រះ
នឹងរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍ
ក្រុមហ៊ុនPESTECHCam-
bodiaបន្ថ្រមទៀតទាកទ់ងនងឹ
ការវនិយិោគនងិការបង្កើនទ្រព្រយ
សកម្មនៅកម្ពជុាដើម្របីបម្រើទផី្រសារ
ឥណ្ឌូចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន»។
លោក JongWeonHa

អនុប្រធានCSXបានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថាការបោះផ្រសាយលក់
មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូង
ជាសាធារណៈ(IPO) របស់
ក្រមុហ៊នុPestech(Cambo-
dia)មានចនំនួ៥,២៦ភាគរយន្រ
ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ
សរុបដ្រលមានចនំនួ៣,៩លាន
ភាគហ៊ុនដោយរំពឹងថាតម្ល្រ
IPOមានចំនួន០,៧៦ដុលា្លារ
ក្នុង១ភាគហ៊ុន។ទាក់ទងនឹង
ចំនួនមូលនិធិសរុបដ្រលប្រ-
មូលបានពីទីផ្រសារន្រះប្រហ្រល
៣លានដុលា្លារ។

លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រមុហ៊នុន្រះ
មានផ្រនការនិងយុទ្ធសាស្ដ្រ
អាជីវកម្មរយៈព្រលវ្រងដ្រល
រមួការលើកកម្ពស់តនួាទីទផី្រសារ
នៅក្នងុទផី្រសារខ្រស្របញ្ជនូថាមពល
និងការច្រកចាយមិនគ្រន់ត្រ
ប្រទ្រសកម្ពជុាប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រ
ថ្រមទាងំនៅតាមបណ្ដាប្រទ្រស
ជិតខាងផងដ្ររ»។
លោកហងុសខុហរួអគ្គនាយក

CSXបានឲ្រយដងឹដ្ររថាក្រមុហ៊នុ
PESTECH(Cambodia)
នឹងកា្លាយជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
មូលបត្រទី១៣នៅផ្រសារមូលបត្រ
កម្ពជុានងិជាក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជី
មលូបត្រកម្មសទិ្ធិទ២ីនៅឆ្នាំន្រះ
ដើម្របីប្រមូលមូលនិធិតាមរយៈ
ការបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្ម-
សិទ្ធិលើកដំបូងជាសាធារណៈ។
លោកបន្តថាក្នុងចំណម

ក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីមលូបត្រទាងំ
១២នៅលើCSXមាន៦ជា
ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន។
ក្រុមហ៊ុនទាំង១២នោះបាន
ប្រមូលមូលនិធិសរុបប្រហ្រល
២៤០លានដុលា្លារពីទីផ្រសារ។
កាលពីចងុខ្រមថិនុាឆ្នាំ២០២០

មលូធនយីកម្មទផី្រសាររបស់CSX
បានកើនឡើងដល់ប្រហ្រល
២,៥៧លានដុលា្លារ៤,៥ដងខ្ពស់
ជាងឆ្នាំមុនខណៈដ្រលសន្ទស្រសន៍

បានកើនឡើង១២ភាគរយក្នងុ
រយៈព្រលដូចគ្នាន្រះ។
លោកសុខហួរ លើកឡើង

ថា៖«និនា្នាការន្រះបង្ហាញថា
CSXកពំងុរកីចម្រើនទោះបជីា
ស្រដ្ឋកិច្ចកំពុងទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយសារត្រការរកីរាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩ទូទំាងពិភព-
លោកនៅឆ្នាំន្រះក៏ដោយ។ ខ្ញុំ
សមូលើកទកឹចតិ្តដល់ក្រមុហ៊នុ
ទាំងឡាយធ្វើពិពិធកម្មប្រភព
ហរិញ្ញវត្ថុរបស់ពកួគ្រគឺមនិត្រវូ
ពងឹផ្អ្រកត្រទៅលើកម្ចីពីធនាគរ
ដ្រលនងឹកា្លាយជាបន្ទកុដធ៏ំមយួ
ឬថ្រមទាងំជាការវាយប្រហារដ៏
ខា្លាងំមយួនៅព្រលមានវបិត្តិដចូ
វិបត្តិដចូដ្រលយើងកពំងុជបួប្រទះ
នៅព្រលន្រះ»។
យោងតាមក្រុមហ៊ុនPES-

TECH(Cambodia)ក្រមុហ៊នុ
ន្រះចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការ
ធ្វើបរិវិសកម្មជាសាធារណៈ
ចាប់ពីថ្ង្រទី២៧ខ្រកក្កដន្រះ
និងបិទបញ្ចប់នៅថ្ង្រទី៤ ខ្រ
សហីាខណៈដ្រលការប្រងច្រក
ភាគហ៊ុនIPOដល់អ្នកដក់ពាក្រយ
ដ្រលទទួលបានជោគជ័យនៅ
ថ្ង្រទី៧ ខ្រសីហា។ក្រុមហ៊ុន
ន្រះគ្រងនងឹចុះបញ្ជីជាផ្លវូការ
លើផ្រសារហ៊នុCSXនៅថ្ង្រទី១២
ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០៕LA
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តម្លៃមាសនៅទីផៃសារអន្តរជាតិ
ហក់ឡើងខ្ពស់លើកំណត់តៃ

PESTECHនឹងបោះផៃសាយ...

ទីក្រុង ហុងកុងៈ តម្ល្រមាស
ឡើងថ្ល្រយ៉ាងខា្លាំងដល់កម្រិត
កំណត់ត្រនៅថ្ង្រចន្ទជាមួយ
អ្នកវនិយិោគក្រផ្លវូការរសួរាន់
ទិញនាំឲ្រយមានតម្រូវការខ្ពស់
ព្រលដ្រលការរាលដលវីរុស
កូរ៉ូណទូទាំងសកលលោក
ខណៈដ្រលប្រក់ដលុា្លារកានត់្រ
ចុះខ្រសាយក៏បានផ្តល់ការគទំ្រ
ដ៏ខា្លាំងដល់តម្រូវការមាស។
តម្ល្ររ៉្រលោហៈន្រះបានកើន-

ឡើងជាង១ភាគរយដល់តម្ល្រ
១៩៣០,៤៨ដលុា្លារក្នងុ១អោន
(ស្មើទម្ងន់២៨,៣៥ក្រម)ក្នងុ
ទីផ្រសារជួញដូរនៅអាសុី ដោយ
ក្រុមអ្នកវិភាគបានព្រយាករថាវា
អាចបបំ្រកកណំតត់្រដល់តម្ល្រ
ជាង២០០០ដលុា្លារក្នងុ១អោន
ក្នុងព្រលឆប់ៗ ខាងមុខន្រះ។
ជាមួយសា្ថានភាពជំងឺមិន

បង្ហាញសញ្ញាធូរស្រលអ្នក-
វិនិយោគបាននិងកំពុងឈូឆរ
ទៅទញិមាសដ្រលត្រវូបានគ្រ
មើលឃើញថាជាការភា្នាល់មាន
សុវត្ថិភាពក្នុងព្រលវិបត្តិ និង
ភាពមិនប្រកដប្រជានោះ។

វធិានការបន្ធរូបន្ថយរបូយិវត្ថុ
ដ៏ច្រើនសន្ធកឹសនា្ធាប់ដ្រលបាន
ដកច់្រញដោយធនាគរកណ្ដាល
អាម្ររិក ជំរុញប្រក់ដុលា្លារឲ្រយ
ធា្លាក់ថ្ល្រធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណ
ដទ្រទៀត បន្ថ្រមភាពទាក់-
ទាញដល់ទីផ្រសារមាស។
លោកGavinWendtអ្នក-

វិភាគជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន
MineLifeបាននិយយថា៖
«ការឡើងថ្ល្រចៀសមិនផុត
នោះទ្រព្រលដ្រលយើងដល់
ដំណក់កាលមួយ ដូចបរិយ-
កាសក្រយវបិត្តិហរិញ្ញវត្ថុសកល
ដ្រលតម្ល្រមាសឡើងខ្ពស់ដល់
កណំត់ត្រជាលទ្ធផលន្រទកឹ-
ប្រក់ដ៏ច្រើនលើសលប់ន្រធនា-
គរកណ្ដាលត្រូវបានបញ្ចូល
ទៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ»។
តម្រវូការសម្រប់ផលតិផល

ប្រភ្រទន្រះកប៏ានជយួរ៉្រលោហៈ
ប្រក់ឡើងថ្ល្រទ្វ្រដងពីតម្ល្រទាប
កាលពីខ្រមីនាដល់៤ភាគរយ
កាលពថី្ង្រចន្ទម្រសលិមញិដោយ
ឡើងថ្ល្រ២៤,១០ដុលា្លារក្នុង
១អោន៕AFP/RR

ហុឹន ពិសី

បាត់ដំបងៈ តម្ល្រពោតក្រហមនៅ
ខ្រត្តបាត់ដបំងនាដើមរដវូប្រមលូផល
ឆ្នាំន្រះបានធា្លាក់ចុះប្រមាណជតិ១០
ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុនខណៈការប្រមូលផល
ពោតលើកទី១សម្រចបានប្រមាណ
៣០ភាគរយហើយ។ន្រះបើយោងតាម
ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រត្ត។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រមលូផលពោត

ក្រហមត្រវូបានធ្វើឡើងចនំនួ២លើក
ដោយលើកទី១ចាប់ពីចុងខ្រមិថុនា
ដល់ខ្រសីហានិងលើកទី២ចាប់ពី
ចុងខ្រតុលាដល់ខ្រកុម្ភៈ។
លោកគមឹហតួប្រធានមន្ទរីពាណជិ្ជ-

កម្មខ្រត្តបាតដ់បំងបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថាតម្ល្រពោតក្រហម
ក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង នៅព្រលប្រមូល-
ផលដំបូងឆ្នាំន្រះធា្លាក់ចុះជិត១០ភាគ-
រយបើធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគ្នាកាល
ពីឆ្នាំ២០១៩។លោកបន្តថាដោយ-
សារទិន្នផលពោតក្រហមភាគច្រើន
ត្រូវបានគ្រនាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រស
ថ្រហ្រតុន្រះតម្ល្ររបស់វាក៏អាស្រ័យ
លើទីផ្រសារប្រទ្រសថ្រដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ការប្រមូលផល

ពោតក្រហមក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបងមក
ដល់ព្រលន្រះសម្រចបានប្រមាណ

៣០ភាគរយហើយដោយតម្ល្ររបស់
វាបានធា្លាក់ចុះបន្តិចបើធៀបនឹងរយៈ-
ព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន»។
យោងតាមលោកគឹមហួតនៅថ្ង្រ

ន្រះ(ថ្ង្រចន្ទ)ពោតក្រហមស្រស់មាន
តម្ល្រជាមធ្រយម៣៨០០បាតក្នុង១
តោន(ប្រហ្រល៤៩៣៧០០រៀល)
ខណៈឆ្នាំមនុមានតម្ល្រ៤,១បាត(ប្រ-
ហ្រល៥៣២៥០០រៀល)។
ទោះជាយ៉ាងណលោកអះអាងថា

ន្រះគ្រន់ត្រជាតម្ល្រន្រការប្រមលូផល
ដំបូងប៉ុណ្ណោះ។
ជាទូទៅទិន្នផលពោតក្រហមក្នុង

ខ្រត្តបាត់ដំបងប្រហ្រល៨០ភាគរយ
ត្រវូបានឈ្មញួនាំយកទៅកាន់ប្រទ្រស
ថ្រក្រពីនោះត្រវូបានទញិដោយក្រមុ-
ហ៊ុនផលិតចំណីសត្វក្នុងស្រុកCP។
លោកឈមឹវជិរា៉ាប្រធានមន្ទរីកស-ិ

កម្មខ្រត្តបាត់ដំបងនិយយថាផ្ទ្រដី
ដំដុះពោតក្រហមក្នងុខ្រត្តបាតដ់បំង
ក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះបានធា្លាក់ចុះច្រើន
ធៀបនឹងឆ្នាំមុនព្រះប្រជាកសិករ
បាននាំគ្នាទៅដំដំឡូងវិញ។ទោះបី
យ៉ាងណសម្រប់វិស័យបង្កបង្កើន-
ផលលើផ្ទ្រដីកសិកម្មនៅបាត់ដំបង
ក្នុងឆ្នាំន្រះមិនបានធា្លាក់ចុះទ្រ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ព្រលន្រះមន្ទីរ

កសិកម្មខ្រត្តកំពុងខិតខំធ្វើពិពិធកម្ម
ដើម្របីបង្កើនសកា្តានុពលសម្រប់ការ-

ផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងអាហារនងិផលតិផល
កសិកម្មមួយចំនួនទៀតដោយរាប់
ទាំងការដំដុះដំណំកសិ-ឧស្រសាហ-
កម្មបន្ល្រនិងការធ្វើវារីវប្របកម្ម»។
លោកអះអាងថាជារួមចលនាន្រ

ការពង្រីកការបង្កើនផលកសិកម្មនៅ
ខ្រត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះ
បានកើនឡើងច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៩កន្លងមក។
មា្ចាស់ស្រឡូ (កន្ល្រងប្រមូលទិញ)

១កន្ល្រងក្នុងស្រុកសំពៅលូនខ្រត្ត

បាត់ដំបងអ្នកស្រីចាន់មួយបាន
ប្រប់អំពីការធា្លាក់ថ្ល្រន្រះផងដ្ររថា
ការធា្លាក់ថ្ល្រន្រះអាចបណ្ដាលមកពីក្តី
ព្រួយបារម្ភពីជំងឺកូវីដ១៩។អ្នកស្រី
បន្តថាសម្រប់ទិន្នផលឆ្នាំន្រះបើ
តាមការព្រយាករក៏នឹងធា្លាក់ចុះជាងឆ្នាំ
មុនផងដ្ររព្រះមានប្រជាកសិករ
មួយចំនួនបាននាំគ្នាងកទៅដំ
ដំឡូងច្រើនក្នុងឆ្នាំន្រះ។
អ្នកស្រីប្រប់ទៀតថានៅថ្ង្រន្រះ

(ថ្ង្រចន្ទ)ពោតក្រហមសើមមាន

តម្ល្រជាមធ្រយម៣៩០០បាតក្នុង១
តោន(ប្រហ្រល៥០៦០០០រៀល)
និងគ្រប់ពោតស្ងួតដ្រលពន្លះស្នូល
ច្រញមានតម្ល្រ៨០០០បាត(១,០៤
លានរៀល)។
លោកផ្រននឿតកសិករដំពោត

និងដំឡូងក្នុងស្រុកសំពៅលូនខ្រត្ត
បាត់ដបំងបានប្រប់ថាក្តីបារម្ភទផី្រសារ
និងអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្រយលោក
សម្រចកាត់បន្ថយការដំដុះពោត
ក្រហមយ៉ាងច្រើនក្នងុឆ្នាំន្រះ។លោក
បន្តថាផ្ទ្រដីចនំនួ៦ហកិតាដ្រលបាន
ដំពោតកាលពីឆ្នាំមុននៅឆ្នាំន្រះ
លោកដំពោតត្រ១ហិកតាប៉ុណ្ណោះ
ព្រះពីនោះគឺដំដំឡូងទាំងអស់។
លោកនិយយថា៖«ឆ្នាំន្រះខ្ញុំដំ

ពោតក្រហមត្រ១ហកិតាត្រប៉ណុ្ណោះ
ព្រះខ្ញុំគិតថាការដំដំឡូងអាចផ្តល់
ផលច្រើនជាងពោតក្រហម»។
ទនិ្ននយ័ពីមន្ទរីកសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់

និងន្រសាទខ្រត្តបាត់ដំបងបានឲ្រយ
ដងឹថានៅក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះផ្ទ្រដីដំ
ពោតសរបុមានជាង៤,៣មុនឺហកិតា
ថយចុះជិតពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹង
ឆ្នាមំនុដ្រលមានចនំនួជាង៧,៣មុនឺ
ហិកតា។តាមការព្រយាករនៅក្នុងឆ្នាំ
២០២០ន្រះពោតក្រហមក្នុងខ្រត្ត
បាត់ដបំងផ្តល់ផលជាមធ្រយម២,៨៣
តោនក្នុង១ហិកតា៕LA

តម្លៃពោតកៃហមធ្លាក់ចុះតិចតួចនាដើមរដូវបៃមូលផល

ប្រជាកសិករ កំពុង ដឹក ពោត ក្រហមតាម ត្រក់ ទ័រ  យក ទៅ លក់ ឲ្រយ ឈ្មញួ។ ហ្រងជីវ័ន



ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា
ដ្លមានតម្ល្ប្មាណ១០០លាន
ដុលា្លារពិតជាកំពុងមានកំណើនទៅ
មុខយ៉ាងរលូនទោះបីស្ថិតនៅក្នុង
អំឡុងព្លន្ការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩ដ្លបានបង្អាក់ដល់ការ-
រកីចម្ើនចពំោះឧសស្ាហកម្មមយួន្ះ
បន្តិចក្តី។
ប្ជាជនកម្ពុជាកាន់ត្ច្ើនកំពុង

ទាញយកអត្ថប្យោជន៍ពីភាពងយ
ស្លួន្ការធ្វើពាណជិ្ជកម្មលើឧបក-
រណ៍និស្សន្ទតាមរយៈកម្មវិធីឌីជីថល
មួយន្ះហើយបានចាប់ផ្ដើមសាក-
ល្បងជំនាញវិនិយោគរបស់ពួកគ្
ដើម្បីរកប្ក់បន្ថ្មដ្លវាកំពុងបន្ត
ជំរុញដល់កំណើននៅក្នុងឧស្សាហ-
កម្មមួយន្ះដ្លកំពុងមានសម្ទុះ
យ៉ាងខ្លាំង។
លោកជាសុធានាយកប្តិបត្តិន្

ក្ុមហ៊ុនហ្គោលដ្នអ្ហ្វអិកស៍-
លីងឃ្ភីថល(GoldenFXLink
CapitalCoLtd)មានបស្ាសនថ៍ា
ជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាគ-
ច្ើនដ្លផ្អ្កតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិច-
ត្ូនិកនិងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុង
ទីផ្សារន្ះបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់-
រហ័សបើទោះបីវារងផលប៉ះពាល់
បន្តិចពីការផ្ទុះឡើងន្វីរុសកូរ៉ូណាក្តី។ 
«ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទកំពុង

រកីចម្ើនជាលដំាប់នងិមានសខុភាព
ល្អ។យោងតាមគណៈកម្មការមូល-
បត្កម្ពុជា(គ.ម.ក)បានឱ្យដឹងថា
នៅក្នងុឆា្នាំ២០១៧ទហំំពាណជិ្ជកម្ម
ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទមានតម្ល្
ត្ឹមត្៥លានដុលា្លារប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្ត្វាបានកើនឡើងដល់១០០
លានដលុា្លារកាលពីឆា្នាមំនុ។រហតូ
មកដល់ក្នុងឆា្នាំ២០២០ន្ះយើង
សម្ចបាន៨០ភាគរយន្ទំហំ
ទីផ្សារអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្សន្ទ
ដ្លសម្ចបានក្នុងឆា្នាំ២០១៩»។
លោកសុធាបានបន្តថា៖«យើង

ប្កដថានៅក្នុងឆា្នាំន្ះតួល្ខនឹង

អាចកើនលើសតួល្ខឆា្នាំ២០១៩។
ដោយសារវាជាអាជីវកម្មតាមប្ព័ន្ធ
អ្ឡិចត្ូនិកដ្លអាចអនុញ្ញាតឱ្យ
សាធារណជនអាចធ្វើការវិនិយោគ

បាន២៤ម៉ាងក្នុង១ថ្ង្ និង៥ថ្ង្
ក្នុង១សបា្តាហ៍។ពួកគ្អាចធ្វើ
អាជវីកម្មដោយប្ើបស្់កុពំយ្ទូរ័ថ-្
ប្ល៊ិតឬសូម្បីត្តាមទូរស័ព្ទដ្របស់
ពួកគ្។ន្ះគឺជាអត្ថប្យោជន៍ដ៏ធំ
ន្អាជីវកម្មទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទ
មួយន្ះ»។
បនា្ទាប់ពីក្ុមហ៊ុនខ្មបូឌានដ្រី-

វ៉្ទវីអិចុឆង្(CDX)ត្វូបានបង្កើត
ឡើងក្នងុឆា្នាំ២០១៦ការជញួដរូមាស
រូបិយប័ណ្ណនិងប្ងឆៅនាព្ល
បច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញនូវប្ជាប្ិយ-
ភាពខ្លាំងក្នុងចំណមវិនិយោគិន
កម្ពុជាហើយការជួញដូរឧបករណ៍
និស្សន្ទនៅកម្ពុជាកំពុងទាក់ទាញ
ឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង
ទៅលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ
ការជួញដូរទៅលើកិច្ចសន្យាអនាគត
នងិជម្ើសផស្ង្ៗតាមរយៈក្មុហ៊នុ
សមភាគីកណា្តាលផស្្ងៗដល្ទទលួ
បានអាជា្ញាប័ណ្ណពីគ.ម.ក។
ក្មុហ៊នុហ្គោលដ្នអ្ហ្វអិកស៍

លីងឃ្ភីថលដ្លចាប់ផ្តើមប្តិ-
បត្តកិារក្នងុឆា្នាំ២០១៦គជឺាអ្នកដើរតួ
យ៉ាងសំខន់នៅក្នុងទីផ្សារឧបករណ៍
និស្សន្ទដ្លកំពុងរីកចម្ើនន្ះ។

យោងតាមរបាយការណ៍ប្ចាំតី្-
មាសទី១របស់គ.ម.កបានឱ្យដឹង
ថាក្ុមហ៊ុនន្ះបានកា្លាយជាក្ុម-
ហ៊ុនឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ
ឈានមុខគ្នៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្- 
កម្ពជុាដោយផ្អក្លើទហំំពាណជិ្ជកម្ម
ស្បព្លដ្លមានក្ុមហ៊ុនឈ្មួញ
ជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទចំនួន៣០
ដ្លកំពុងធ្វើប្តិបត្ដិការក្នុងវិស័យ
ន្ះ។
លោកសធុាបន្ថ្មថា៖«ចនំនួសរបុ

ន្ប្តិបត្តិការជួញដូរនៅត្បន្ត
កើនឡើងពី១ខ្ទៅ១ខ្។ចំនួន
ប្តិបត្តិការកាន់ត្ខ្ពស់មានន័យថា
ចំណ្ះដឹងកាន់ត្កើនហើយការ-
ចលូរមួកាន់តម្ានច្ើនពីអ្នកជញួដរូ
ទីផ្សារជាពិស្សពាណិជ្ជករនិង
វិនិយោគិន។វាល្អសម្ប់ឧស្សា-
ហកម្មមួយន្ះនិងសម្ប់ការ-
អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចជាតិយើង»។
«មនុស្សកាន់ត្ច្ើនសា្គោល់អំពី

ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទពីព្ះ
ប្សកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីផ្សព្វ-
ផ្សាយដល់សាធារណជនអំពីទីផ្សារ
មយួន្ះរមួជាមយួគ.ម.កនងិCDX
ក៏ដូចជាការបណ្តុះបណា្តាលផ្ទាល់

តាមរយៈវដីអ្ូនងិហ្វ្សប៊ុកពោលគឺ
យើងបានរៀបចំសកិា្ខាសាលានៅ២៤
ខ្ត្ត-ក្ុងនិងរាជធានីភ្នំព្ញ»។
លោកសុធាសរុបថា៖«យើងមាន

កមា្លាំងក្ុមការងរដ៏រឹងមាំជាមួយ
ស្វាកម្មអតិថិជនការគ្ប់គ្ង
ហានិភ័យនិងក្ុមប្ឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្លផ្តល់ការវិភាគប្ចាំថ្ង្ដល់
អតិថិជនរបស់យើងដូច្ន្ះពួកគ្
ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីដំ-
ណើរការទីផ្សារយ៉ាងល្អ»។
ក្មុហ៊នុហ្គោលដ្នអ្ហ្វអិកស-៍

លីងឃ្ភីថលប្ើកម្មវិធីវិនិយោគ
អ្ឡិចត្ូនិកMetaTrader 4ជា
ដំណះស្យតាមប្ព័ន្ធអនឡាញ
សម្ប់វិនិយោគិនដ្លអាចមើល
ឃើញពីលំហូរតម្ល្និងគំនួសតារាង
ការបញ្ជាទញិនងិការគប្គ់ង្គណនី
របស់ពួកគ្។
ប្ទ្សកម្ពជុាកំពុងមើលឃើញនូវ

បាតុភូតថ្មីដ៏អសា្ទារ្យ ដ្លកំពុងត្
បង្ហាញឱ្យឃើញថាខ្លនួមានភាពរឹងមំា
ទោះបីមានបញ្ហាកើតឡើងបុ៉ន្ត្ទីផ្សារ
ឧបករណ៍និស្សន្ទនៅត្បន្តរីកចម្ើន
និងបានជួយគំាទ្វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ប្ទ្សកម្ពជុាបន្ថម្ទៀត៕
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ក្រុងកូឡាឡំាពួៈ មន្ត្រីការ-
ពារដ្រនសមុទ្រម្នាក់បាន
និយាយកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
ជនចណំាកស្រកុរ៉ហូុងីយា៉ាម្នាក់
អាចជាអ្នករចួផតុជវីតិពីទកូ១
គ្រឿងដ្រលបានដកឹអ្នកស្វ្រង-
រកសិទ្ធិជ្រកកោនយា៉ាងតិច
២៤នាក់ត្រូវបានគ្រជឿថាជួប
បញ្ហាលំបាកនៅឆ្ន្ររសមុទ្រ
ម៉ាឡ្រសុីនៅក្រប្ររប្រទ្រសថ្រ។
លោកMohamadZawa-

wiAbdullah ប្រធានផ្ន្រក
ការពារដ្រនសមុទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ
ក្រដាហ៍និងភើរីសបានថ្ល្រង-
ថា បុរសម្នាក់ឈ្មោះថាNor
Hossain មនវ័យ២៧ឆ្នាំ
ត្រវូប៉លូសិចាប់ឃុំខ្លនួក្រយ-
ពីលោក បានហ្រលទឹកឡើង
ច្រំងនៅលើកោះរមណីយ-
ដា្ឋានឡាងកាវី។
លោកMohamadZa-

wawiAbdullah បានថ្ល្រង
ទៀតថា៖«យោងតាមព័ត៌-
មនដ្រលទទលួបានពីប៉លូសិ
បានឲ្រយដឹងថាជនចំណាក-
ស្រុកខុសច្របាប់ម្នាក់ន្រះបាន
លោតច្រញពីទូកដ្រលមន
មនសុ្រស២៤នាក់ផ្រស្រងទៀតនងិ
ថាលោកគឺជាមនុស្រសត្រម្នាក់

គត់ដ្រលបានខិតខំព្រយាយាម
ហ្រលទកឹទៅឡើងច្រងំដោយ
សុវត្ថិភាព»។
កិច្ចប្រតិបត្តិការរុករកនិង

ជួយសង្គ្រះ បានចាប់ផ្តើម
ប៉ុន្ត្រមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបានថ្ល្រង
ប្របA់FPថាគ្មោនសាកសពឬ
អ្នកនៅរស់ ត្រូវបានគ្ររក-
ឃើញឡើយ។
មិនទាន់ច្របាស់ថាតើអ្វីបាន

កើតឡើងចំពោះទូកនោះទ្រ។
ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីដ្រលប្រជា-

ជនភាគច្រើនកាន់សាសនាម-ូ
ស្លីម គឺជាទិសដៅអំណោយ-
ផលមយួសម្រប់ជនរ៉ហូុងីយា៉ា
ដ្រលប្រឈមនឹងការធ្វើទុក្ខ-
បុកម្ន្រញនៅក្នុងស្រុកកំណើត
ភាគច្រើនកាន់ពុទ្ធសាសនា

របស់ពកួគ្រនៅមយីា៉ានម់៉ាប៉នុ្ត្រ
ប៉នុា្មោនខ្រថ្មីៗ ន្រះអាជា្ញាធរបាន
ព្រយាយាមរារាំងពួកគ្រ មិនឲ្រយ-
ចូលដោយសារភ័យខ្លាចឆ្លង
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា។
ភាគច្រើនន្រជនមូស្លីមរ៉ូ-

ហុីងយា៉ាដ្រលបានរត់ភៀស-
ខ្លួនពីការបង្ក្របរបស់យោធា
នៅប្រទ្រសមីយា៉ាន់ម៉ាអស់
រយៈព្រល៣ឆ្នាំហើយនោះ
បានព្រយាយាមចាកច្រញពីជំរំ
ជនភៀសខ្លួននានានៅក្នុង
ស្រុកបាហ្រសារន្រប្រទ្រសបង់-
កា្លាដ្រសដោយជិះទូកទៅកាន់
ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុី និងឥណ្ឌូ-
ន្រសុីដ្រលនៅជិតខង។
លោកMohamadZawa-

wiAbdullahបានថ្ល្រងថា

យន្តហោះ២គ្រឿងរបស់ឆ្មោំ
ការពារដ្រនសមុទ្រនិងនាវា២
គ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រយ
ដើម្របីស្វ្រងរកតំបន់ដ្រលគ្រ
សង្រស័យ។
ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីបានបង្កើន

ការល្របាតតាមសមុទ្រចាប់-
តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលន្រ
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាក្នុងកិច្ច-
ប្រងឹប្រងមយួដើម្របីមនិឲ្រយទកូ
របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហុីងយា៉ា
ចូលចត។
ទោះបីជាទូកខ្លះ បានមក

ដល់មត់ច្រំងហើយក្តី ក៏ទូក
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀតត្រូវបានឲ្រយ
វលិត្រឡប់ទៅវញិដោយបង្កឲ្រយ
មនការខឹងសម្របាពីក្រុមសិទ្ធិ-
មនុស្រស៕AFP/PSA
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ក្រមុកងកម្លាងំសន្តសុិខកំពុងឈរនៅកន្ល្រងដំុផ្រស្រងឧស្មន័បង្ហូរទឹកភ្ន្រក។AFP

លោកវ៉្លាឌីមៀរពូទីនកំពុងត្រួតពិនិត្រយមើលនាវចម្របំាងនៅទន្ល្រនីវ៉។AFP

ក្ម្រងៗ ជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ារត់ទៅទទួលអាហារដ្រលគ្រច្រកឲ្រយនៅជំរំជនភៀសខ្លនួThangkhali។រូបAFP

ទូកដឹកជនភៀសខ្លនួពីមីយ៉ាន់ម៉ាមក
ដល់មត់ច្រងំនៅភូមិឡានកុក។AFP

ក្រុងសុីដថលៈ ក្រុមអ្នកតវា៉ា បានច្រញ
តាមដងផ្លវូនៅទូទាងំប្រទ្រសអាម្ររកិនៅ
ព្រលយប់ឈានចលូព្រកឹថ្ង្រអាទតិ្រយដោយ
បានបង្កឲ្រយមនការប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើន-
លើកជាមយួប៉លូសិនងិការបាញ់ប្រហារ
បណា្តាលឲ្រយមនុស្រសសា្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋតិច-
សាស់ ស្របព្រលរលកន្រអំពើហិង្រសាជា
សាធារណៈជុំវិញផ្រនការរបស់លោកដូ-
ណាល់ ត្រំដ្រលបានបញ្ជូនទីភា្នាក់ងារ
សហព័ន្ធ«កាន់ត្រច្រើនឡើងទៅកាន់
ទីក្រងុសំខន់ៗ មួយចំនួននៅអាម្ររិក»។

ការធ្វើបាតុកម្មប្រឆងំការរសីអើងពជូ-
សាសន៍និងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលិស
ដ្រលបានផ្ទុះឡើងរយៈព្រល២ខ្រដោយ-
សារការសា្លាប់បរុសស្រប្រកខ្មោម្នាក់នៅក្នងុ
ទីក្រុងមីននៀប៉ូលីសគឺលោកGeorge-
Floyd ជាសញ្ជាតិអាម្ររិកដើមកំណើត
អា្រហ្វិក ដ្រលគ្មោនអាវុធនៅក្នុងដ្រនោះ
បានកើតឡើងខណៈប្រធានាធិបតី-
អាម្ររកិលោកដូណាល់ត្រំបានប្រឈម-
មុខកាន់ត្រខ្លាំងឡើងជាមួយសមរភូមិ
សម្រប់ការបោះឆ្នាតឡើងវិញហើយ

លោកត្រំកពំងុធ្វើយទុ្ធនាការស្តីពីវ្រទកិា
«ច្របាប់ និងសណា្តាប់ធា្នាប់»នៅអាម្ររិក
មួយន្រះ។
លោកត្រំបានជួបជាមួយក្រុមប្រឆំង

ជាច្រើនដូចជាក្រុមអភិបាលក្រុងមកពី 
ទីក្រុងធំៗ ផ្រស្រងទៀតគឺលោកស្រីឡូរី
ឡាយហ្វុតអភិបាលរដ្ឋសុីកាហោ្គោពួកគ្រ
ជាច្រើនមកពីគណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ
ដ្រលបានចោទប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រំ
ពីបទបង្កបញ្ហានយោបាយកាន់ត្រខ្លាំង
ឡើងនៅអាម្ររិក៕AFP/SK

ក្រងុគ្ររៈការយិាលយ័សារ-
ព័ត៌មនរបស់ប្រធានាធិបតី
អ៊ុយក្រន បានរាយការណ៍
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាប្រធានា-
ធិបតីអ៊ុយក្រនគឺលោកវូឡូ-
ឌីមៀរ ហ្រស្រឡិនស្គីបានពិភា-
ក្រសាអំពីដំណោះស្រយជម្លាះ
នៅក្នងុប្រទ្រសអ៊យុក្រនភាគ-
ខងកើតនៅថ្ង្រចន្ទខងមុខ
ន្រះអពំីបទឈប់បាញ់នៅក្នងុ
ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយ 
ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្រសុី
លោកវា៉ា្លាឌីមៀរពូទីន។
ម្រដឹកនាំទាំង២បានពិភា-

ក្រសាគ្នាអំពីការអនុវត្តន្រកិច្ច-
ព្រមព្រៀងចំនួន៤ ដ្រលបាន
សម្រចនៅជនំបួមយួដ្រលត្រវូ
បានធ្វើឡើងក្រងុបា៉ារសីកាល-
ពីថ្ង្រទី៩ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៩។
ការិយាល័យសារព័ត៌មន

នោះបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអា-
ទិត្រយថា៖«ភាគីទាំង២បាន
សា្វាគមន៍អំពីសមិទ្ធផលន្រ
កចិ្ចព្រមព្រៀង១ស្តីពីបទឈប់
បាញ់ព្រញល្រញនិងទូលំទូ-

លាយមួយនៅក្នុងតំបន់ដូន-
បាស់ដ្រលបានចាប់ផ្តើមកាល- 
ពីថ្ង្រទី២៧ខ្រកក្កដាប្រធានា- 
ធិបតីរបស់សហព័ន្ធរុស្រសុីបាន
គំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងន្រះ»។
ម្រដឹកនាំប្រទ្រសទាំង២ក៏

បានឯកភាពទៅលើតម្រូវការ
ចាំបាច់ជាបនា្ទាន់ដើម្របីអនុវត្ត
វិធានការបន្ថ្រមក្នុងការគំទ្រ
ឲ្រយមនបទឈប់បាញ់នៅក្នុង
តំបន់ដូនបាស់។
ម្រដឹកនាំប្រទ្រសមួយចំនួន

ក៏បានសា្វាគមន៍ទៅលើតម្រូវ-
ការចាំបាច់ដើម្របីអនុវត្តកិច្ច-
ព្រមព្រៀងដោយជោគជ័យ
ដោយបានធ្វើឡើងដោយម្រ-
ដកឹនាំអ៊យុក្រនបារាងំអាល្ល-ឺ
ម៉ង់ និងប្រទ្រសរុស្រសុីនៅក្នុង 
ទីក្រុងបា៉ារីសនៅក្នុងបរិបទន្រ
កិច្ចព្រមពៀងជំនួបកំពូល៤
ភាសានៅទីក្រុងប៊្ររឡាំង។
នាព្រលថ្មៗី ន្រះត្រវូគ្ររាយ-

ការណ៍ថាភាគីទាំង២បាន
ឯកភាពទៅលើបទឈប់បាញ់
នៅអ៊ុយក្រន៕Xinhua/SK

ហ្រស្រឡិនសី្ និងពូទីនពិភក្រសាត មទូ រស័ព្ទ 
ស្តី ពី បទឈប់ប ញ់នៅ អុ៊យក្រនខាងកើត

ជនចំណាកស្រកុរូ៉ហីុងយ៉ាខុសច្របាប់យ៉ាងតិច២៤
នាក់អាចស្លាប់ដោយសរលិចទូកនៅសមុទ្រម៉ាឡ្រសីុ



តពីទំព័រ១ ...អ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានេះ
ចំនួន៤៣២៨៩១៥នាក់និងអ្នកស្លាប់
ចនំួន១៨២៥០១នាក់បនា្ទាប់ពីបេទេស
អរឺ៉បុមានករណីឆ្លងវរីសុចនំនួ៣០៥២-
១០៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន២០៧-
៧៣៤នាក់។
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩បានបន្ត

កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងករណីឆ្លង
ជាង៥លាននាក់តេូវបានគេបេកាស
ចាប់តាំងពីខេកក្កដាដេលតំណាងឲេយ១
ភាគ៣នេចំនួនសរុបករណីឆ្លងចាប់តាំង
ពីវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណានេះបន្តចាប់ផ្តើម
រាតតេបាតនោះ។
អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)

បានថ្លេងថាមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ជាង១លាននាក់តេូវបានគេកត់តេ នៅ

ក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់៥សបា្តាហ៍ម្តង
ដោយមានករណីឆ្លងជាង២៨០០០០
នាក់តេវូបានរាយការណ៍ក្នងុពេលតេមយួ
កាលពីថ្ងេទី២៤ខេកក្កដា។
នៅក្នុងបេទេសឥណា្ឌាជាឧទាហរណ៍

ពលករចំណាកសេុករាប់លាននាក់ ដេល
បានភៀសខ្លួនចេញពីកេុងនានានៅពេល
ជំងឺកូវីដ១៩ ចាប់ផ្តើមរាតតេបាតបាន-
និយយថាពួកគេភ័យខ្លាចពេកមិនអាច
វិលតេឡប់ទៅវិញបានទេ។
ឥណា្ឌា គឺជាបេទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុត

ទី៣ក្នុងតំបន់អាសុី បានរាយការណ៍ថា
មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ជាង១,៣-
លាននាក់និងជាបេទេសដេលប៉ះពាល់
ដោយសរជងំឺរាតតេបាតនេះខ្លាងំបផំតុទ៣ី
បនា្ទាប់ពីអាមេរិកនិងបេសុីល។

ចណំេកបេទេសករូ៉េខងជើងលោកគមី
ជងុអ៊នុបានថ្លេងថា៖«វរីសុនេះអាចតេវូ-
បានគេនិយយថាវាបានចូលទៅដល់
បេទេសនេះហើយដចូ្នេះបេទេសករូ៉េខង-
ជើង កា្លាយទៅបេទេសមួយក្នុងចំណោម
បេទេសចុងកេយបំផុត ដេលបាន
បេកាសករណីឆ្លងទី១របស់ខ្លួនដេលតេូវ
បានគេសងេស័យនោះ។នេះបើយោងតាម
ទីភា្នាក់ងារសរព័ត៌មានផ្លូវការKCNA។
អាជា្ញាធរបានបិទកេុងកេសុងនៅកេបេរ-

ពេដំេនជាមយួករូ៉េខងតេបងូខណៈបេពន័្ធ-
ផេសព្វផេសាយនិយយថា អ្នករត់ចោល
បេទេសមា្នាក់ ដេលបានចេញទៅនៅកូរ៉េ-
ខងតេបងូ៣ឆា្នាំហើយនោះបានតេឡប់មក
វញិហើយតេវូគេសងេសយ័ថាបានឆ្លងវរីសុ-
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណានេះ៕AFP/SK

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេអងា្គរទី២៨ែខកក្កដាឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុង ខារ ទុំៈ អង្គការសហ-
បេជាជាតិ(UN)បានថ្លេងថា
មនុសេសជាង៦០នាក់បាន
ស្លាប់ និង៦០នាក់ផេសេងទៀត
រងរបសួនៅក្នងុអពំើហងិេសានៅ
ក្នុងតំបន់ដាហ្វ័រភាគខងលិច
បេទេសស៊ូដង់។
ការិយល័យអង្គការសហ-

បេជាជាតិទទលួបន្ទកុសមេប-
សមេួលកិច្ចការមនុសេសធម៌
(OCHA) បានថ្លេងនៅក្នុង
សេចក្តីថ្លេងការណ៍មយួកាល-
ពីថ្ងេអាទិតេយថា កេុមសកម្ម-
បេយុទ្ធបេហេល៥០០នាក់
បានវាយបេហារទៅលើភូមិ
មា៉ាស្តើរី នៅក្នុងរដ្ឋដាហ្វ័រភាគ-
ខងលិចកាលពីរសៀល
ថ្ងេសៅរ៍កន្លងទៅ។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍នោះ

បាននិយយថា៖ «នេះគឺជា
ឧបេបត្តិហេតុ១ក្នុងចំណោម
ឧបេបត្តិហេតុសន្តិសុខយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបានរាយការណ៍
កាលពីសបា្តាហ៍មុនដេលបាន
បង្កឲេយភូមិមួយចំនួននិងផ្ទះ

សមេបេងជាចេើន តេូវបានដុត
បំផ្លាញគ្មានសល់ខណៈផេសារ
នងិហាងលកទ់នំញិមយួចនំនួ
តេវូបានចោរលួចនិងហេដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធតេូវបានខូចខតនៅក្នុង
ការវាយបេហារនៅទីនោះ»។
អំពើហិងេសាថ្មីៗរបស់កេុម

សកម្មបេយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់
ដាហ្វ័រនោះបានធ្វើឲេយអាជា្ញាធរ
បេកាសដាក់រដ្ឋក្នុងភាពគេ-
អាសន្នកាលពីថ្ងេទី១៣
ខេកក្កដា។
នាយករដ្ឋមន្តេីស៊ូដង់ គឺ

លោកអាប់ដាល់ឡាហាមឌុក
បានថ្លេងថា រដា្ឋាភិបាលនឹង
បញ្ជូនកងកមា្លាំងសន្តិសុខទៅ
កាន់តំបន់ងាយផ្ទុះហិងេសានោះ
ដើមេបីការពារពលរដ្ឋនងិនៅរដវូ
ធ្វើសេចមា្ការនៅទីនោះ។
តំបន់ដាហ្វ័រនៅភាគខង-

លិចបេទេសស៊ូដង់តេូវបាន
ញាំញីដោយជម្លាះ រវាងកង-
កមា្លាងំរដា្ឋាភិបាលនងិបេជាជន
នៅក្នុងបេទេសចាប់តាំងពីឆា្នាំ
២០០៣មក៕ Xinhua/SK

មនុស្សជង៦០ន ក់ស្លប់នៅក្ុងអំពើ-
ហិង្សានៅតំបន់ដហ្វរ័ប្ទ្សស៊ូដង់

ករណីឆ្លងកូវីដ១៩កើនឡើងជង១៦លាននក់...

ក្រមុចម្រះុ  របស់ កងកម្លាងំ ឧទ្ទាម  គ្រប់ គ្រង នៅ  តំបន់ ដាហ័្វរភាគខាង លិច ។ AFP

ពលរដ្ឋ កំពុង ឈរ តម្រង់ជួរ គ្នា  ដើម្របី  ធ្វើ ត្រស្ត រក ជំងឺ កូ វីដ១៩  នៅ  មជ្រឈមណ្ឌលធ្វើ ត្រស្ត បណ្តោះ អាសន្ន នៅ  ចំណតរថយន្ត១  ក្នងុ ទី  ក្រ ុង ដាលៀន ។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ខេត្ត កណ្តាលៈដោយសារចង់ជួយ
បង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រាួសារក៏ដូចជា
បផំុសនវូគនំតិច្ន្រាលើគ្រាឿងអ្រាតចាយ
ដ្រាលទុកចោលឥតប្រាយោជន៍នោះ
លោកកងសធុាដ្រាលធា្លាប់មានប្រាវត្តិ
ជាភ្នាក់ងារលក់ប្រាងមា៉ាសុីនម៉ូតូនិង
សា្ថាបនកិក្រាមុសលិ្រាបៈដ្រាកOMAបាន
បង្កើតការងាររកប្រាក់បន្ថ្រាមគ្រាព្រាល
ទំន្រារដល់ក្រាុមជាងម៉ូតូ១ក្រាុមដោយ
កា រច្ន្រាគ្រាឿងដ្រាកអ្រាតចាយពីច្រាវាក់
ម៉ូតូឲ្រាយកា្លាយជារូបសត្វប្ល្រាកៗ សម្រាប់
ការតាំងលម្អតាមហាងកាហ្វ្រា ឬ
អាហារដ្ឋាននានា។
លោកកងសុធា វ័យ៣៦ឆ្នាំ

សា្ថាបនិកក្រាុមសិល្រាបៈដ្រាកOMA-
ដ្រាលធា្លាប់ជាអ្នកតំណាងច្រាកចាយ
ប្រាងមា៉ាសុីននិងជាជាងម៉ូតូមួយរូប
ដ្រារនោះបានបង្ហើបឲ្រាយដឹងពីដំណើរ-
ដើមចមន្រាការបង្កើតការក្រាច្ន្រាន្រាះថា៖
«នៅក្នុងអំឡុងព្រាលសា្ថានភពទូទៅ
ដ្រាលគ្រាប់គ្នាកំពុងត្រាជួបវិបត្តិស្រាដ្ឋ-
កចិ្ចដោយសារត្រាជងំឺកវូដី១៩ហើយ
ក្រាុមជាងម៉ូតូដ្រាលបានទទួលប្រាង
មា៉ាសុីនពីខ្ញុំក៏ជួបវិបត្តិស្រាដ្ឋកិច្ចដ្រារគឺ
មិនសូវលក់ប្រាងមា៉ាសុីនដច់ហើយ
ក៏គ្មានជម្រាើសសម្រាប់ក្រាុមជាង-
ដោយសារគ្មានប្រាក់អាចទទួលទិញ
ប្រាងមា៉ាសុីនទាំងនោះបន្តទៀត។
ខណៈព្រាលជួបពួកគត់ម្តងៗខ្ញុំ

ឧស្រាសាហ៍សង្ក្រាតឃើញថាជាងម៉ូតូ
ត្រាងបន្រាសល់ទុកគ្រាឿងដ្រាកអ្រាតចាយ
ចាស់ៗ មយួចនំនួជាពសិ្រាសគឺគ្រាឿង
ច្រាវាក់ម៉ូតូ ម៉្ញុង ដ្រាកកាដឺប៊ូ បូមម៉ូតូ
ចាស់ៗ ដ្រាកប៊ូឡុងខ្ចៅវីសទុកគរ-
ចោលនៅខាងក្រាយផ្ទះ។មានថ្ង្រា
មួយខ្ញុំក៏នឹកឃើញកូនគំនិតតូចមួយ
ចង់ប្រាកា្លាយគ្រាឿងដ្រាកអ្រាតចាយ-
ទាងំនោះឲ្រាយទៅជារបស់របរមយួដ្រាល
អាចលក់ដូរបានប្រាក់មកវិញគឺការ-
ក្រាច្ន្រាវាឲ្រាយទៅរូបសត្វប្ល្រាកៗសម្រាប់
គ្រាជាវយកទៅដក់តាំងលម្អ»។
លោកកងសុធាក៏បានរំឭកដ្រារ

ថា៖ «ខ្ញុំធា្លាប់ធ្វើការជាអ្នកច្រាកចាយ
ប្រាងមា៉ាសុីនម៉ូតូរយៈព្រាល៣ឆ្នាំ។
ក្រាយពីល្រាចច្រាញកនូគនំតិនោះមក
ពួកយើងក៏បានខិតខំប្រាឹងប្រាង-
ពិភក្រាសាគ្នា បង្កើតឲ្រាយបានជាមុខរបរ
បនា្ទាប់បន្រាសំថ្មីមយួទៀតគឺការច្ន្រាគ្រាឿង
អ្រាតចាយគ្រាឿងម៉តូូដ្រាលមានច្រាវាក់
ម៉្ញុងដ្រាកកាដឺប៊ូបូមម៉ូតូចាស់ៗ ដ្រាក
ប៊ូឡុងខ្ចៅ  វីសជាដើមនោះបាន

ដណំើរប្រាមាណជាង២ខ្រាមកហើយ
សម្រាប់ការក្រាច្ន្រាគ្រាឿងដ្រាកដ្រាល
យើងហៅថាសិល្រាបៈដ្រាកន្រាះឯង។
ខណៈមកទល់នឹងព្រាលន្រាះយើង-
មានសមាជិកចំនួន៨នាក់ដ្រាលជា
ជាងម៉តូូសម្រាប់ក្រាមុក្រាច្ន្រាគ្រាឿងដ្រាក
នៅទីតាំងចំនួន៣កន្ល្រាងដោយទី-
តាំងទី១ស្ថិតនៅភូមិទួលត្នាត-
ឃុំគគីរស្រាុកកៀនសា្វាយខ្រាត្ត-
កណា្តាល មានចមា្ងាយជិត១០០
ម៉្រាត្រាមនុទៅដល់ផ្រាសារគគរីប្រាសនិបើ
យើងមានទសិដៅច្រាញពកី្រាងុភ្នពំ្រាញ
តាមផ្លវូជាតិល្រាខ១។ចណំ្រាកទីតាងំ

ទី២ស្ថតិនៅឃុំសារកិាក្រាវស្រាកុល្វា-
ឯមខ្រាត្តកណា្តាលនងិទីតាងំទី៣នៅ
ម្តុំរង្វង់មូលកួរស្រាូវដ្រាលស្ថិតនៅក្នុង
សងា្កាត់រលសួខណ្ឌដង្កានៅរាជធាន-ី  
ភ្នំព្រាញ»។
ខណៈការច្ន្រាន្រាះនៅត្រាមិនទាន់-

មានលក្ខណៈរលូនខា្លាំងនៅឡើយទ្រា
សម្រាប់ក្រាុមជាងសិល្រាបៈដ្រាកOMA
ព្រាះថាន្រាះគឺជារបរថ្មីដ្រាលមនិមាន
ការរៀនសតូ្រាពីសាលត្រាមឹត្រាវូហើយ
នៅចណំាយព្រាលយរូម៉ាងក្នងុការច្ន្រា
របស់នីមួយៗគឺទើបត្រាក្រាច្ន្រាបាន-
ចនំនួជា ង១០គ្រាឿងប៉ណុ្ណោះដោយ

មានរបូសត្វផ្រាស្រាងៗដចូជាសត្វខ្រាយាដរំី
សត្វក្អ្រាបសត្វពីងពាងសត្វកន្ទុំរុយ
សត្វនាគសត្វបង្កងនិងសត្វកណ្តូប
ជាដើម។ត្រាក៏មានការជាវពីភ្ញៀវ-
សម្រាប់យកទៅដក់តាំងតាមហាង
កាហ្វ្រាឬហាងអាហារដ្ឋានបានចនំនួ
៤គ្រាឿងរួចមកហើយផងដ្រារ។
លោកកងសុធាសា្ថាបនិកក្រាុម-

សិល្រាបៈដ្រាកOMAក៏បង្ហើបរំឭកពីការ- 
សាកល្រាបងច្ន្រាដំបូងរបស់លោកផង
ដ្រារថា៖«នកឹកាលព្រាលខ្ញុំសាកល្រាបង
ច្ន្រាធ្វើរូបសត្វខ្រាយាដំរីតូច១ពីច្រាវាក់ម៉ូតូ
នោ ះហើយទម្រាំបានជារូបរាងរបស់

សត្វខ្រាយាដំរី និងមានទម្រាង់សមសួន
នោះខ្ញុំបានចណំាយព្រាលអស់១ព្រាកឹ
ឯណះទើបធ្វើរួចរាល់។
ទោះជាយ៉ាងណាពួកយើងនៅត្រា

ព្រាយាយមបន្តមនិមានការរាថយនោះ-
ឡើយព្រាះថាការក្រាច្ន្រាន្រាះយើងក៏
មនិបានសតូ្រាពីសាលណាឬគ្រាូទ្រាគឺ
គ្រាន់ត្រាមើលតាមវីដ្រាអូ YouTube
នងិស្វ្រាងយល់បន្ថ្រាមពីរបូភពនៅក្នងុ
Google។ជាពសិ្រាសក្រាយពីសាក-   
ល្រាបងជោគជ័យព្រាលយករបស់ន្រាះ
ទៅដក់តាំងនៅខាងក្រាមានគ្រា
ចលូចតិ្តនងិសរសើរនោះពកួយើងក៏
ខំប្រាឹងបន្តរហូតមក។ការក្រាច្ន្រាឥឡូវ
ក៏រាងលឿនគ្រាន់បើជាងកាលពីព្រាល
ដំបូងហើយ»។
លោកកងសុធាក៏បានព្រាលយឲ្រាយ

ដឹងដ្រារថា៖«ក្រាពីគ្រាឿងច្ន្រាតូចតាច
ជារូបសត្វទាំងអស់ន្រាះយើងក៏មាន-
គម្រាងក្រាច្ន្រារបូមនសុ្រាសយន្តធំ(Iron
Man)ដ្រារ គឺយើងកំពុងត្រាសិក្រាសាពី
ទម្រាង់និងជួបប្រាឹក្រាសាជាមួយនឹងអ្នក-
ជំនាញសិល្រាបៈផងដ្រារដើម្រាបីច្ន្រាមុខ-
មាត់មនសុ្រាសយន្តនោះឲ្រាយល្អសមសនួ-
ជាមួយរូបរាង»។
ប្រាសិនបើមានការចាប់អារម្មណ៍-

គ្រាឿងច្ន្រាពីដ្រាកច្រាវាក់ម៉ូតូរបស់ក្រាុម
សិល្រាបៈដ្រាកOMA(SilapakDaek
OMA)នោះអាចសរួនាំតាមហ្វ្រាស-
ប៊ុកឈ្មាះOMAសិល្រាបៈដ្រាកឬតាម
ល្រាខទូរស័ព្ទ015556742ឬ017
257635៕

លោក កង សុធា ស្ថាបនិក កេមុសិលេបៈ ដេក OMA  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម ភ្ញៀវ ថត សត្វ កណ្តបូ ច្នេ ពីចេវាក់ មូ៉តូ ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

កេមុ សិលេបៈដេក OMA ពេល លាង សម្អាត គេឿង ដេក ច្នេ   ។ រូបរា៉ាស់ហុីម

ក្រមុសិល្របៈដ្រកOMAបង្កើតរបរបន្ទាប់បន្រសំដល់ជាងមូ៉តូ
ច្ន្រគ្រឿងដ្រកអ្រតចាយជារូបសត្វប្ល្រកៗ បន្ថ្រមប្រក់ចំណូល

សមជិក កេមុ សិលេបៈ ដេក OMA នៅ ទី តំាង កេបេរ ផេសារគគីរ នា ពេល ផេសាចេវាក់ បង្កើត ជារូប សត្វកណ្តបូ ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



រាសីមធ្យម។ទឹកចិត្តអ្នកអាចមាន
បញ្ស្មគុស្មាញខ្លះៗតគ្ង់អាចដោះ-
ស្យបានប្សើរឡើងវិញ។ចំពោះ
ទឹកចិត្តលោកអ្នកនឹងប្កបដោ យភាព

ចង់ឈ្នះលើអ្នកដទ។្ថ្ង្ន្ះលោកអ្នកមនិគរួដាក-់
ទនុវនិិយ គណាមួយឡើយហើយក៏គរួត្ស្វង្រក
វិធសីស្្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ងប់សិន មុននឹងធ្វើ-
ការពិចារណាបញ្ចពំោះមខុ។រឯីលាភសកា្ការៈវញិ
ក៏នឹងទទួលបាននូវផលមធ្យមត្ប៉ុណ្ណោះ។          

រាសីសុ្តចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្ើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្យ
ខូចប្យជន៍ធំ។ការប្កបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្លបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្ក្តី
ផ្លវូចតិ្តរងសមា្ពាធផ្ស្ងៗ។ស្ចក្តីស្នហ្ាមិនចុះ-
សមុ្ងគ្នាបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។ រីឯ
ការបំព្ញកា រងារផ្ស្ងៗតូ្វប្ើប្ស់កមា្លាងំ-
កាយច្ើនជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាទើបបានផលល្អ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្កបរបររកទទួល-
ទា នផ្ស្ងៗគឺបានផលល្អគ្ន់បើ។
លោកអ្នកមានទឹកចិត្តប្កបដោយក្ត-ី
ម្ត្តាច្ើន។ រីឯការប្កបរបរផ្ស្ងៗ 

វិញក៏តូ្វប្យ័ត្នចាញ់បោកគ្ដ្រ។ថ្ងន្្ះសម្ប់
ទំនាក់ទំនងស្នហ្ា គួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្កគ្ះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្នះ្តូ្វត្មានការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីមធ្យម។ការពោលពាក្យសម្តី
ធ្វើឲយ្អ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងារបក្បដោយស្មារតីប្ងុបយ្ត័្ន

ធ្វើឲ្យបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ គួរត្យកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្ហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្ប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាព។

រាសីសុ្តចុះ។ការប្កបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្ត្វូចំណាយកមា្លាងំ
កាយនងិកមា្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្ើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីបក្បដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្ចក្តីព្យាយាមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្ូវត្មានការបុ្ង-
ប្យ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ ទឹកចិត្ត
បក្បដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្ញការងារមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្កការដើរត្ច់ចរទៅទនីានា

មានគ្រាក់ទាក់គួរជាទីពញ្ចិត្ត។ រីឯស្ចក្តី-
ស្នហ្ាវញិគគឺសូ្នហ្ម៍ានភាពផ្អម្ល្ហម្ខា្លាងំ។
ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្សខុភាពវញិលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្ទៅ
កាន់ទកីមស្ន្តនានារបស់លោកអ្នក
រមង្មានការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្ះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្យរាបអ់ាន។ការប្កប-
របររកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្ូវចាញ់-
បោកគ្ដោ យសរត្ភាពស្មាះត្ង់ព្ក។ រីឯ
លាភសកា្ការៈវញិនោះនងឹទទលួបានផលគរួជាទ-ី
គប់ចិត្តតបទៅត មការខំប្ឹងប្ងទៀតផង។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្អងា្គរទី២៨ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៨កើត ខៃសៃពណ៍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២៨ ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្ុតចុះខា្លាងំ។មានសច្ក្ត-ី
ព្យាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្ច្ើនត្
បំព្ញនូវកិច្ចការផ្ស្ងៗដោយប្ើ
កមា្លាំងកាយជាងកមា្លាំងប្ជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការបក្បរបររកទទលួទាន
ផ្ស្ងៗអា ចប្ឈមនឹងកា រខាតបង់ច្ើន។ការ-
និយាយស្តីច្ើនត្ពោលពាក្យរោយរាយឥត-
ប្យជន៍។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាវិញនោះគឺ
មានភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្ួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្ប់មុខរបររក-
ទទួលទាននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្ប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្-
ផស្្ងៗច្ើនត្មានគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសមច្ចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្បង្កើនភាពមា្ចាសក់ា របក្បដោយការទទលួ-
ខសុត្វូទើបជាការបស្ើរ។ចពំោះសច្ក្តីស្នហ្ា
គបប្ីបង្កើនអនុសស្វរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្លវ្លាសម្ប់គ្ួសរឲ្យបានគ្ប់គ្ន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ថ្ងន្្ះចូល-
ចិត្តសិក្សផ្ន្កអក្សរសស្្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្ដោយសរអំណាច-
កមា្លាំងចិត្តមានភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្យ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្។
ការប្កបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្ញធម្មត។ចំពោះបញ្ស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍
នឹងមានអធ្យាស្័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្សើរ។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយតូ្វ
បៀតបៀនដោ យជំងឺបណា្តាលឲ្យទឹក-
ចិត្តមានភាពច្បូកច្បល់។ស្ចក្ត-ី
ព្យាយាមមានការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាព

ក្នងុការបំព្ញការងារធ្លាក់ចុះនិងខ្វះសមត្ថភាព
ក្នងុការធ្វើស្ចក្តសីម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កប-
របររកទទួលទាននានានោះអាចនឹងមានការខាត-
បង់។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្នហ្ា វិញលោកអ្នកច្ើន
ខ្វះភាពកក់ក្តាផ្តល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកត្ម្តង។ 

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្ើន
ប្កបទៅដោ យហ្តុផល ឬមាន
អំណះអំណាងច្បាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំញ្កចិ្ចការផស្ង្ៗគឺច្ើនត្

ធ្វើដោ យភាពមុឺងមា៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមាន
ការជ្មជ្ងពីអ្នកដទ្ទើបជាការប្សើរ។
ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្ះអធ្យាស្័យចំពោះគ្នាឲ្យបាន
ច្ើនទើបជាការល្អប្ព្សម្ប់គូស្ន្ហ៍អ្នក។

បរិវៃណ ៥ ០០០ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ជាទីជមៃក របស់ ឆ្កៃ តៃូវបាន សង្គៃះ បៃមណ ១ ៤០០កៃបាល។ រូបថតAFP

វេជ្ជបណ្ឌតិឥណ្ឌនូេសី៊ជួយសង្គេះសម្លាញ់
ជើង៤ពីចានម្ហបូអំឡុងពេលវិបត្ដកូិវីដ

កៃងុ ហៃសាការតា :វជ្្ជបណ្ឌតិ
ឥណ្ឌនូស្ុីស៊សូណាសមូា៉ាលី
និងបុគ្គលិករបស់អ្នកស្ីបាន
កាត់ខ្ស្បា្លាស្ទិកច្ញពីកឆ្ក្ជា
ច្ើនក្បាលដ្លត្ូវបាន
សង្គ្ះប្លុកសត្ដឃាតក្យ
ត្ូវបានលក់ឬបោះបង់ចោល
អឡំងុពល្វបិត្ដនិក្ាររកីរាល-
ដាលវីរុសកូរ៉ូណា។
អគរនៅកុ្ងហ្សការត

របស់អ្នកស្ីសូមា៉ាលីដ្ល
ចិញ្ចឹមឆ្ក្ប្មាណ១៤០០
កប្ាលបានកា្លាយជាជរំំសមប្់
សត្វងាយរងគ្ះដ្លមា្ចាស់
ទីទល័ក្បានលក់ពកួវាទៅឲយ្
ឈ្មញួសច់ឆ្ក្ដ៏ចម្ងូចមស្
ក្នុងប្ទ្សនៅតំបន់អាសុីអា-
គ្ន្យ៍មួយន្ះ។
អ្នកស្ីសូមា៉ាលីដ្លបាន

ជួយដល់កិច្ចការធ្វើត្ស្ដរក
វីរុសកូវីដ១៩ព្ញ១ថ្ង្នៅ
មន្ទីរព្ទ្យក្នុងស្ុកមួយបាន
ចាប់ផ្ដើមបង្កើតជំរំសត្វក្នុងទី-
បជ្ុជំននក្្ងុហស្ការតជាង
២ទសវត្សរ៍មុន។
ចាប់ពីព្លនោះមកអ្នកសី្

បានសង្គ្ះឆ្ក១្ឬ២កប្ាលពី
ទសីត្ដឃាតរៀងរាល់សបា្ដាហ៍។
ប៉ុន្ដ្ចំនួននោះបានកើនឡើង
រហូតដល់២០ក្បាលក្នងុបុ៉នា្មាន
ខ្ចងុកយ្ខណៈឆ្ក្អនាថា
ត្ូវបានប្មាញ់រកសច់ជា
អាហារ។
អ្នកមា្ដាយកូន២នាក់អាយុ

៥៥ឆ្នាំរូបន្ះបានចរចានឹង
ក្ុមសមា្លាប់ឆ្ក្ដ្លជួនកាល
ត្ូវបង់ប្ក់ឲ្យពួកគ្ឬក៏ប្ដូរ
សច់សត្វផ្ស្ងដើម្បីសង្គ្ះ-
ជីវិតឆ្ក្។
អ្នកស្ីសូមា៉ាលីបានពោល

ថា៖«ការលំបាកពិតប្កដ
មិនម្នជាការសង្គ្ះពួកវាពី

កណា្តាប់ដ្កុ្មពិឃាតទ្ គឺ
ការថទ្ាំហ្វងូឆ្ក្រាប់ពាន់កប្ាល
អំឡុងព្លវិបត្ដិកូវីដ»។
អ្នកស្ីសូមា៉ាលីនិងបុគ្គល

ប្មាណ៣០នាក់នៅមជ្ឈ-
មណ្ឌលPejatenAnimal
Shelterកំពុងជួបបញ្ក្នុង
ការថទ្ាំសត្វឆ្ក្ដ៏ច្ើនសន្ធកឹ-
សនា្ធាប់ខណៈការបរិចា្ចាគមាន
ការធ្លាក់ចុះអឡំងុពល្ផ្ទុះការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ។
ប្ក់ពិតជាសំខាន់ក្នុងការ

ចណំាយរហតូដល់២៩០០០
ដលុា្លារបច្ាំខ្រមួទាងំបក្់ខ្
បគុ្គលកិនងិការចណំាយបច្ាំ
ថ្ង្ដ្លប្ើសច់កន្លះតោន
សម្ប់ចិញ្ចឹមឆ្ក្ទាំងនោះ។

ពូជឆ្ក្ជាច្ើនរួមទំាងហាស្គ-ី
ភីតប៊ូលនិងឆ្ក្អាល្លឺម៉ង់បាន
រស់នៅយា៉ាងមានស្រីភាពក្នុង
បរិវ្ណទំហំ៥០០០ម៉្ត្
ការ៉្ដ្លអ្នកស្ីសូមា៉ាលី
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៩
ក្យពីមើលវីដ្អូឆ្ក្ផើម
ហៀបនឹងត្ូវបានសមា្លាប់។
យងតមក្មុអង្គការសទិ្ធ-ិ

សត្វ ឆ្ក្ប្ហ្លជា១លាន-
កប្ាលត្វូបានសមា្លាប់បច្ាំឆ្នាំ
នៅទូទាំងប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី
ដោយគ្ន់ត្ភោជនីយដា្ឋាន
ជាង១០០កន្ល្ងក្នុងទីក្ុង
ហស្ការតលក់សច់ឆ្ក្។ន្ះ
បើយងតមតួល្ខរដា្ឋាភិបាល
ឥណ្ឌូន្សុី៕AFP/HR 

មៃឆ្កៃ និង កូន នៅ មណ្ឌល Pejaten Animal Shelter  ។ រូបថតAFP

ឆ្កៃ តៃូវ បាន សង្គៃះពី ទីសត្វឃាត និង ពៃយាបាល  ថៃទាំ  ។ រូបថតAFP



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៨ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

គ្រ ូTN Kandal ថា យើង កើន ដល់ ៩៥ ភាគ រយ 
ក្នងុការ ឈ្នះ ពាន KW Cambodia League
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  អតីត ខៃសៃ បៃយុទ្ធដ៏ 
ឆ្នើម របស់ កៃមុជមៃើសជាតិ កម្ពជុា 
ទៀប វឌៃឍនៈ បាន មើល ឃើញ ថា 
ឱកាស ឈ្នះ ពាន រងា្វាន់ បាល់ ទាត់ 
ពាក់កណ្តាល អាជីព Keller Wil-
liams Cambodia League- 
2020  របស់ កៃមុ TN Kandal    
បាន កើន ដល់ ៩៥ ភាគ រយ ហើយ 
បន្ទាប់ ពី កៃមុមួយនៃះ  បាន រកៃសា 
ការ ឈ្នះ ជា លើក ទី ៧ ជាប់ៗ គ្នា។

សមៃប់ជួប កៃមុតំាងគោក នៅ 
លើកីឡដា្ឋាន KMH កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ កន្លង មក នៃះ TN Kandal 
បាន លត់ កៃមុ ឈរ នៅ កៃបៃរ តំបន់ 
បាតតារាង មួយ នៃះ  រហូតដល់ 
១៣-០ បុ៉ន្តៃ តាម រយៈការ បៃកួត 
ជាក់ស្តៃង ឃើញ ថា TN Kandal 
មិនសូវ ផ្តោត ខ្លាងំ ទៅ លើការ រក 
គៃប់ បាល់ ឲៃយបានចៃើន បុ៉ន្មានទៃ 
ដោយ កៃមុមួយនៃះ បាន ធ្វើការ 
ដោះ ដូរ កីឡាករ ថ្មីៗ  ឲៃយចូល លៃង 
ភាគ ចៃើន នៅតង់ទី ២។

ជំុវិញ បញ្ហា នៃះ ទៀប វឌៃឍនៈ 
ដៃល ជា គៃ ូបង្វកឹ  TN Kandal 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ កៃយ ការ 
បៃកួត ថា៖  «យើង មិន  មាន គមៃង 
ថា តៃវូ សីុ គៃ បុ៉ន្មាន គៃប់នោះទៃ 
គឺ អ្វី ដៃល សំខន់ យើង ធ្វើម៉ៃច 

រៀបចំ កៃមុ ឲៃយបាន ល្អ និង លៃង 
ឲៃយសីុចងា្វាក់ គ្នា សមៃប់តៃៀមការ 
បៃកួត កៃយៗ  ទៀត បុ៉ន្តៃ   ថ្ងៃនៃះ 
យើងសីុ គៃ រាង ចៃើន គៃប់ដៃរ 
ដោយសារ  កៃមុតំាងគោក លៃង 
មិន សូវ ជា ល្អ បុ៉ន្មាន ទៃ»។

 យ៉ាងណ ក៏ដោយអតីត ខៃសៃ 
បៃយុទ្ធ ពាក់លៃខ ១០ ទៀប វឌៃឍនៈ 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «  ជ័យជម្នះ នៃះ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ ក្តសីងៃឃឹម របស់យើង កើន  
ដល់ ៩៥ ភាគ រយ គឺ យើងនឹង អាច 
ឈ្នះ ពាន នៃះ បុ៉ន្តៃ យើងនៅ ជួប 
កៃមុ  Khmer United A មួយ 
ទៀត ដៃល យើងមិនទាន់ អាច 
និយយ បាន ថា យើងនឹង អាច 
យក ឈ្នះ លើពួកគត់ ១០០ ភាគ 

រយនោះ ទៃ ពៃះ ការ រៀបចំ របស់ 
គត់ ក៏ ល្អ បៃសើរ ដៃរ ចំណៃក  កៃមុ 
ផៃសៃងៗ ទៀត យើង អាច ឈ្នះ »។

ពិតណស់ សមៃប់ការ បៃកួត 
សៃសសល់ TN Kandal នៅ 
បៃឈម តៃ កៃមុ Khmer United A 
មួយ ទៀតបុ៉ណ្ណោះ ដៃល មាន កមៃតិ 
លៃង អាច បៃជៃង បាន ខ្លះ ពីពៃះ  
ធ្លាប់ ឈ្នះ ពាន  ISI DSC FC និង 
កៃមុ Avatar FC ពៃម ទំាង កៃមុ 
Reil Phnom Penh ដៃល 
កំពុងមាន ពិន្ទ ុបៃដៃញ តាមពី កៃយ  
TN Kandal នោះ បាន ចាញ់ 
កៃមុចំណូល ថ្ម ីមួយនៃះ រួច អស់ 
ទៅ ហើយ។

តាម រយៈការ បៃកួត កាល ពី 

ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃ អាទិតៃយ កន្លងមក 
នៃះ កៃមុ ISI DSC FC, Avatar 
FC និង  កៃមុ Reil Phnom Penh 
សុទ្ធតៃ រក បាន ៣ពិន្ទ ុបន្ថៃម ដើមៃបី 
បន្ត មាន ១៨ពិន្ទុស្មើ គ្នា តាម ពី  
កៃយ  TN Kandal ដៃល មាន 
២១ ពិន្ទ ុដោយក្នងុ នោះ Avatar 
បាន ឈ្នះ កៃមុ  Watvarin Youth 
៣-០  ដោយស្វយ័បៃវត្ត ិដើមៃបី បន្ត 
ឈរ នៅ លៃខ ២ ឯ កៃមុ ISI បាន 
លត់ កៃមុ  Sniper FC ១០-២ 
ឈរ នៅ លៃខ ៣ ហើយ Reil PP 
បាន ឈ្នះ កៃមុ Mambo PP ៥-២  
ដើមៃបី ឈរ នៅ លៃខ ៤។

ចំណៃក កៃមុ Khmer United 
A បានលត់ កៃមុ សិសៃស ប្អនូ  Khmer 
United B ១៧-១ ដើមៃបី ឡើងមក 
ឈរ នៅ លៃខ ៥ ហើយ បាន រុញ 
Sniper FC ឲៃយ ទៅ ឈរ នៅ លៃខ 
៦វិញ ដោយ មាន ១៣ពិន្ទសុ្មើ គ្នា 
ចំណៃក កៃមុ មហាហងៃស ដៃល ឈ្នះ 
កៃមុ Pitou FC ៣-០ ដោយស្វយ័ 
បៃវត្តនិោះ ឈរ នៅ លៃខ ៧ មាន 
១០ពិន្ទសុ្មើ  Bayon Wanderers 
ដៃល បាន ឈ្នះ កៃមុពួកមា៉ាក ៣-០ 
ដោយមិនចំាបាច់បៃកួត ដូច គ្នា 
ពៃះទំាង កៃមុ Pitou FC, Wat-
varin Youth និងកៃមុពួកមា៉ាក 
សុទ្ធតៃ បានដក ខ្លួន  ចៃញពី 
ពៃតឹ្តកិារណ៍នៃះ ដូច គ្នា៕

 ការ បេកួត របស់កេមុ TN Kandal (ឆ្វេង) និង កេមុតំាងគោក  ។ ឈន ណន

ការ ប្រណំាង មូ៉តូ នៅ   វាល ឥន្ទ្រ ី ឆ្នាទីំ ៣ មានទ្រង ទ់្រយ កាន់ត្រ  ធំ ជាង មុន 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ពៃឹត្តិការណ៍ បៃណំង មូ៉តូ 
លក្ខណៈ មិត្ត ភាព វាលឥនៃ្ត ីលើកទី ៣ ឆ្នា ំ
២០២០  ដៃល បាន បៃពៃតឹ្តទៅ  ពៃញ ១ថ្ងៃ   
នៅ វាល ឥន្ទៃ ី សងា្កាត់ ចោម ចៅ ២  ខណ្ឌ- 
ពោធិ៍សៃន ជ័យ   កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ គឺ មាន 
ទៃង់ទៃយ កាន់តៃ ធំ និងមាន មហាជន 
ចូលរួមទសៃសន យ៉ាងចៃើន។

  កីឡាករចំនួន ១១០នក់ បាន  ចូល រួម 
បៃណំង ហើយ ពួក គៃ តៃវូ បាន  ចៃក  ការ- 
បៃកួត  ជា ៥ បៃភៃទ ឬ កមៃតិ  តាម សមត្ថ-  
ភាព រៀងៗ ខ្លនួ ហើយ តាម ការ បៃកាស 
ពី គណៈ កម្មការ រៀប ចំ  បាន ឲៃយដឹង ថា   
ពៃតឹ្តការណ៍  នៃះ  រៀប ចំ ឡើង ដោយ ការ- 
ជួយ ជៃមជៃង ពី កៃមុ  បៃណំង មូ៉ តូ ស្មគ័ៃ- 
ចិត្ត  មក ពី ចៃើន ខៃត្ត  និង រាជ ធនី ភ្នពំៃញ  
អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  និង  លោក  ហុ៊ន  ជា  
ពៃមទំាង  មាន ការ ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ពី បៃង- 
រំអិល ចំនួន ៣  និង សបៃបុរស ជន  ដៃល  
សៃឡាញ់ ការ បៃណំង មូ៉តូនៃះ ។

លោក  ពៃជៃ  សុខ  បៃធន គៃប់ គៃង 
ការ បៃ កួត បាន  បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖«ការ- 
បៃណំង មូ៉តូ នៃះ   ជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏ ធំ  មាន 
មហា ជន ចូល ទសៃសន ចៃើន ជា ង២ ឆ្នាំ 

កន្លង មក  ដោយ មាន បៃង ចៃក ជា ៥ កមៃតិ  
ក្នងុ នោះ  ពូល A  ជា ការ  បៃកួត តាម លក្ខណៈ- 
បច្ចៃកទៃស កមៃិត អាជីព  ដៃល មាន 
កីឡាករ ១៩ នក់ ចូល បៃកួត គ្នា ដើមៃបី  យក 
ជយ លាភី ពី លៃខ ១  ដល់ លៃខ ៥ ។ 

លោក បន្ត ថា៖ « ពីដំបូង  ការ បៃ កួត  នៃះ  
មាន កីឡាករ មក ចុះ ឈ្មាះ ចំនួន ១២០ 
នក់  បុ៉ន្តៃ ថ្ងៃ បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង  សល់ តៃមឹ 
១១០ នក់  ក្នងុ នោះ មាន ជន ជាតិ បរទៃស 
ដូច ជា បារំាង  និង អីសៃអៃល ចំនួន ៩ 
នក់ ផង ដៃរ  ខណៈ កមៃតិ បច្ចៃកទៃស 
របស់ ពួក គត់  មិន អាច មាន បៃៀប លើ 
កីឡាករ ខ្មៃរ បាន នៅ ឡើយ ។  យ៉ាង ណ 
ក៏ដោយ  មហា ជន និយម ចូល ចិត្ត ខ្លាងំ  
ទៅ លើ ការ បៃណំង របស់ ពូល A ជា 
ពិសៃស វត្តមាន កីឡាករ ឆ្នើម បើក បរ ក្នងុ 
ទៃពកោសលៃយ ខ្ពស់  ដូច ជា កីឡាករមា្ចាស់ 
ជើង ឯក  ជា  លីឃាង  នៃះ តៃ ម្តង» ។ 

ជំុ វិញ ការ បៃកួត របស់ កៃមុពូល A លោក  
បង់  សូ៊ម  អ្នក រៀប ចំ បច្ចៃក ទៃស  បាន ឲៃយ  
ដឹង ថា   យើង  មាន ចៃក ជា ពូល ទៅ តាម 
កមៃតិ ដូច ជា  ក្មៃងតូច ៗ   វ័យ ចាស់  និង 
អ្នក បៃកួត កមៃសាន្ត  សបៃបាយ  បុ៉ន្តៃ ក្នងុ នោះ 
ពូល A គឺ លៃង ក្នុង កមៃិត បច្ចៃកទៃស  
ដៃល មាន ការ ណៃ នំ តាម ស្តង់ ដា  ពី 

សហព័ន្ធ យន យន្ត ផង ដៃរ ។
 លោក បន្ត ថា   នៅ ក្នងុ ពូល A  កីឡាករ 

ទំាង  ១៩ នក់   តៃវូ បៃកួត បៃណំង ចំនួន 
១៦ ជំុ  នៅលើ ទីលាន  មាន ឧបសគ្គ ហើយ  
តាម រយៈ ការ បៃណំង  ពៃញ ១ថ្ងៃ  អា- 
ទិតៃយនៃះ កីឡាករ ពាក់សា្លាក លៃខ ១៧ 
ជា  លីឃាង   បាន ជិះ មក ដល់ ទីផ្តោច់ពៃត័ៃ 
មុន គៃ ដើមៃបី កា្លាយជា មា្ចាស់ ជើង ឯក ក្នងុ 
ពូល A  ចំណៃក លៃខ ២ បាន ទៅ កីឡាករ 
ឈ្មាះ  តក់  ពាក់ សា្លាក លៃខ ៧    លៃខ ៣ 
បាន ទៅ កីឡាករ  Boy ពាក់ សា្លាក លៃខ 
៤    លៃខ ៤  បាន ទៅ កីឡាករ  ញាញ់  វីរៈ  
ពាក់ សា្លាក លៃខ ៣  និង  លៃខ ៥ បាន ទៅ 
កីឡាករ Lux ពាក់ សា្លាក លៃខ ៨ ។ 

លោក  ជា  និមល  មន្តៃ ីសមៃប សមៃលួ 
កម្ម វិធី បាន  និយយ ថា ៖« កម្ម វិធី ឆ្នា ំនៃះ  
យើង ធ្វើ ធំ ជាង ២ឆ្នា ំកន្លង មក  ដោយ មាន 
ការ ឧបត្ថម្ភ ពី សបៃបុរស ជន មាន  លោក  
ហុ៊ន  ជា ,អាជា្ញា ធរ  និង កៃមុ ហុ៊ន បៃង រំអិល 
ចំនួន ៣ មាន  LIQUI MOLY, MAXXIS, 
និងបៃងរំអិល MOTUL  ពៃម ទំាងTOP 1  
ជា ដើម» ។ 

កីឡាករ  ជា  លីឃាង  ដៃល ជា មា្ចាស់ 
ជើង ឯក បាន  និយយ ថា ៖« ខ្ញុ ំសមៃប់ 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃណំង មូ៉ តូ លក្ខណៈ មិត្តភាព 

វាល ឥន្ទៃ ី ចំនួន ២លើក កន្លង មក នៃះ ខ្ញុំ 
ឈ្នះ ជើង ឯកទំាង ២ លើក  ហើយ ឆ្នា ំទី ៣ 
នៃះ  ខ្ញុ ំឈ្នះ ម្តង ទៀត »។ 

ជាមួយ គ្នា នោះ នៅ ក្នងុ ពិធី បិទ ការ- 
បៃកួត  មុន ចៃក ពាននោះ  កីឡាករ  ជា  
លីឃាង  តៃវូ បាន ជិះ បងា្ហាញ នូវ បច្ចៃកទៃស 
បើក  និង បង្ហាះ មូ៉ តូ យ៉ាង អសា្ចារៃយ  ដើមៃបី 
បញ្ចៃញ សមត្ថភាព ជូន អ្នក ទសៃសន  
ហើយលោក  បាន អះអាង ថា ៖ «ខ្ញុ ំឈ្នះ 
ចំណត់ ថា្នាក់ លៃខ ១  ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ 

នន  សរុប ៥ ឆ្នា ំជាប់ គ្នា មក ហើយ »។ 
 លោក  ពៃជៃ  សុខ  ក្នងុ នមជា អ្នក រៀប 

ចំ កម្ម វិធី  បាន អះ អាង ថា   នៅ ឆ្នា ំកៃយ 
កម្ម វិធី បៃណំង មូ៉ តូ លក្ខណៈ មិត្តភាព វាល- 
ឥន្ទៃ ី លើក ទី ៤  នឹង ធ្វើ ក្នងុ លក្ខណៈ ធំ  ជា 
អន្តរជាតិ  ខណៈ  ឆ្នា ំនៃះ មាន  មហាជន 
ចូល មក ទសៃសន ចៃើន កុះ ករ  ដើមៃបី អប អរ- 
សាទរ នូវ សមត្ថភាព កីឡាករ ជាតិ របស់ 
យើង  គឺ មាន បច្ចៃកទៃស ល្អ  ដូច កីឡាករ 
បរទៃស ផង ដៃរ ៕ 

លោក ហុ៊ន ជា ពេល ឡើង បេគល់ ពាន និងមេដាយ ដល់ ម្ចាស់ ជយលាភី ពូល A  ។ សហ ការី

Ronaldo ប៉្រណាល់ ទី ភា្លាត់ 
ត្រមានចំណ្រកជួយក្រមុដដ្រល

កេងុ មីឡាន : បើ ទោះ ជា សុ៊ត- 
បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ  អត់ 
បាន សមៃចក៏ ដោយ ក៏ ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Cristiano Ronaldo 
នៅ តៃ មាន ចំណៃក ១គៃប់ 
សមៃប់ ជ័យ ជម្នះ ២-០ របស់ 
កៃុម សៃះ បង្កង់ Juventus 
(Juve) លើ  កៃុម   Sampdo-
ria ដៃល ការ ឈ្នះ នៃះ បាន ធ្វើ 
ឲៃយ កៃុម មា្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ 
អាច ការ ពារ ពាន រងា្វាន់ កៃប-
ខ័ណ្ឌ  Serie A បាន សមៃច  
ហើយ ក៏មាន ន័យ ថា ពួក គៃ  
គៃង ពាន  លីក កំពូល នៃះ ៩ 
រដូវកាល ជាប់ ៗ  គ្នា ។

កីឡាករ កៃុមជមៃើសជាតិ 
ព័រទុយហា្គល់ Ronaldo បាន 
ទម្លុះ សណំញ ់១គៃប ់នៅ ចងុ 
ម៉ាង នៃ វគ្គ ទី ១ នទីទី៤៥ +៧ 
ជួយ ឲៃយ កៃុម នៅកៃុង ទូរីន នំ 
មុខបណ្តាះ អាសន្ន ១-០ មុន 
នឹង កីឡាករ Federico Ber-
nardeschi បន្ថៃម គមា្លាត នំ 
មុខ ២-០ នៅ នទីទី៦៧ 
ហើយ កៃយ មក កឡីាករ Ro-
naldo មានឱកាស រក បាន 
គៃប ់បាល ់ទ ី ២ នៅ នទទី ី៨៩ 
តៃគួរ ឲៃយ សោក សា្ដាយ ដៃល 
មា្ចាស់ ជយលាភីពាន Ballon- 
d'Or ៥ សម័យ កាល  មិន អាច 
ស៊ុត បាល់ ប៉ៃណល់ ទី បំប៉ាង- 
សណំញ ់បាន ដោយ បាល ់ទៅ 

បុក របារ ទី ។
៣ ពិន្ទុ នៃះ គៃប់ គៃន់ ឲៃយ កៃុម  

Juve កា្លាយ ជា មា្ចាស ់ពានកៃប- 
ខ័ណ្ឌ Serie A ឬ Scudetto 
ជា លើក ទី ៣៦ ជាមួយ នឹង ការ 
បៃកួត នៅសល់ ២ លើក ទៀត 
ដោយសារ នំ មុខ ដាច់ ៧ ពិន្ទុ 
លើ កៃុម លៃខ ២ Inter Milan 
ហើយ នៃះ ក៏ ជាពាន រងា្វាន់  
ដំបូងរបស់  លោក Maurizio 
Sarri ផង ដៃរ ។

កៃយ ឈ្នះ ពាន លីក កំពូល 
លើក ទី ១ លោក គៃបូង្វកឹ Sarri 
បានថ្លៃង ថា ៖ « វា ពិត ជា មាន 
អារម្មណ៍ ពិសៃសណស់ ។ វា 
ពបិាក ណស ់ទមៃ ំបាន ឈ្នះ។ 
វា មិន មៃន ដូចជាការ ដើរ លៃង 
ក្នងុ សួន ចៃបារ សាធរណៈឡើយ។  
វា   យូរ លំបាក និង តឹងតៃង មៃន- 
ទៃន។ កៃុម នៃះស័ក្តិ សមនឹង 
ទទួល  បាន ការសរសើរ ដៃល 
បន្ត រក ឃើញនូវ មហិច្ឆតា និង 
ការ លះ បង់ គៃប់ យ៉ាង ទំា ង 
កមា្លាំង កាយ និងចិត្ត » ។

 កឡីាករ Ronaldo វយ័ ៣៥ 
ឆ្នាំ  បានសរសៃរ នៅ បណ្តាញ- 
សង្គម Instagram របស់ ខ្លួន  
ថា ៖ « រីករាយសមៃប់ ការ ឈ្នះ 
ជើង ឯក ជា លើក ទ ី២ ជាប ៗ់ គ្នា 
ហើយ រកី រាយ ក្នងុ ការ បន្ត បង្កើត 
បៃវត្តិសាស្តៃ ជាមួយ ក្លិប ដ៏ 
អសា្ចារៃយ នៃះ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ទើប តែ ភ្ញាក ់ផ្អើល  រឿង ការ វលិ តែឡប ់ 
មក ចាប ់អាជពី   ចមែៀង វញិ ជាមយួ   ការ បើក  ទពំរ័ 
សករាជ ថ្មនីៅ  លើ វថិ ីសលិែបៈ ដោយ  បង្ហើរ  សនំៀង   
បពំែ អារម្មណ ៍ បែយិមតិ្ត  ក្នងុ   ចមែៀង ថ្ម ី មាន  ចណំង  
ជើង ថា «បែះដូង វីរជន អាវ ស - Covid -19 » 
ផលិត  ដោយ  សមា គម  គែូពែទែយ  ស្ម័គែ ចិត្ត  យុវ  ជ ន  
សម្តែច  តែជោ (TYDA) កែយ    ពី  ចប់ ចូល ឆ្នាំ 
បែពែណី ខ្មែរ ភ្លាម    នោះ  សែប់ តែ ពែល នែះ សែី 
ស្អាត សចស់ខ្ច ីអតតី ជា តារា  ចមែៀង  ផលតិ  កម្ម 
ភ្លែង  រីខត កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា បង្ហើប  រឿង រូប ថត  
Pre-Wedding របស់ ខ្លួន  បង្កើត  នូវ ចំណាប់-  
អារម្មណ៍ មហាជន សជាថ្មីម្តងទៀត ។

ជាមយួ  របូ   សម្លៀក បពំាក ់បែពែណ ីខ្មែរ ដ ៏សែស ់
ស្អាត និង សមសួន ជា សែ្តី ខ្មែរ   នៅ ក្នុង ឈុត-  
អាវប៉ាក ់ ពណ ៌ស  សពំត ់ផាមងួ ចង  កែបនិ អតតី ជា 
តារា  ចមែៀង សែី  ទែនំ ផលិតកម្ម ភ្លែង រីខត   កញ្ញា 
សុខ ចិន្តា ហៅ វ៉ាន់ នី ឡា  ក៏ ប ង្ហើបសរ ១ 
ឃ   ្លា ថា៖ « តែង  ចឹង     មា្នាក់ ឯងសិន  ចាំឲែយ កូន- 
កំលោះ  តែងតាមកែយ  ហើយ កាត់ត 
ដាក់  កែបែរគ្នា  កូវីដ គែបិទ ជើងយន្ត ហោះ 
ទាល ់តែ សរ៉ែ តាម កាលៈ    ទែសៈ  ហើយ  ទើប 
បន! »។ 

ន រំពែច នោះ  ក៏ សែប់ តែ មាន 
អ្នក ចូល រួម តែកអរ នឹង ដំណឹង 
ល្អ នែះ យ៉ាង ចែើន ហើយ ក៏ - 
មាន អ្នក សរសើរ  លាយឡ ំនងឹ 
ការ ចអំន ់ លែង ដែរ  ថា៖ «មាន 
កនូ កលំោះហើយ មែនពៅ? 
ស្អាតណាស់ ជូន ពរ សូម ឲែយ 
បន ជួប គូ ជីវិតឆប់ៗ!»។ 

យ៉ាង ណា  កាល ពី មែសិល-  
មិញ នែះ ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍  មិន 
អាច   ធ្វើ ការ ទំនក់ ទំនង 
តាម   ទូរ   ស័ព្ទ  សុំ ការ បក- 
សែយ  បំភ្លឺ ពីសំណាក ់
កញ្ញា សខុ ចនិ្តា ហៅ  
វ៉ាន់នីឡា  បន ឡើយ 
ដោយ ស រ លែខ ទរូ- 
ស័ព្ទ  មិន អាច ទំនក់- 
ទំនង បន ។ 

 ជា  ការ កត់  - 
សមា្គាល ់មយួ រយៈ-  
ពែល  ចុង កែយ  
នែះ ឧសែសាហ ៍  ឃើ ញ 
អ តតី តារា ចមែៀង ជែក នៅ ទែន-ំ 
ភ្លែង រខីត ដែល ធ្លាប ់ជពំប ់នវូ  រឿង អាសែវូ-  
ស្នែហា ដោយសរ តែ អតីត មិត្ត បែុស 
បន  ទមា្លាយ  របូ អាកែត កញ្ញា វ៉ានន់ឡីា  
បង្ហើរ សរ  ដែល  ជា  តមែយុ  បែប ់អពំ ី
បំណង   ចង់  វិល មក រក ឆ្នាំង បយ 
ចាស់ នៅ លើ វិថី ចមែៀង វិញ ជា-  

រឿយៗ  ។  ជាក ់ស្តែង   មាន    ការ Live វដីែអ ូ
ថ្មីៗ   ចែៀង  បពំែ អារម្មណ ៍ បែយិ    មតិ្ត តាម  
បណា្តាញ  ហ្វែសប៊ុក   ក៏ ឃើញ  កញ្ញា 
វ៉ាន់នីឡា  បង្ហោះ  សរ ថា ៖  « ខ្ញុំ ចង់-  

ឡើង  ចែៀង លើ ឆក វិញ ខ្ញុំ ចង់ ចែញ  
បទ  ចមែៀង    ថ្ម ីខ្ញុ ំ ចង ់ធ្វើ អ្វ ីដែល ខ្ញុ ំ

ធ្លាប់  ធ្វើ ពី មុន ខ្ញុំ នឹក ជីវិត ជា 
តារា  ចមែៀង   ណាស់ » ។

 ការ  មក បំពែ អារម្មណ៍ 
មហាជន ឡើង វិញ ពី  តារា - 
ចមែៀង សែ ី  ដែ ល   បន  បត ់
មុខ  ពី សង្វៀន សិលែបៈ យូរ 
កែល  ដោយសរ បញ្ហោ - 
ផា្ទាល ់ ខ្លួនជំពប់ រឿង អាសែូវ 
នឹង  អតីតគូស្នែហ៍ជាមនែ្តី 
យោធ    ពាក់ស័ក្តិលើស្មា -  
ខណៈ   បទ ចមែៀង ថ្ម ីនែះ  គ ឺ ជា 
ការ ដឹកនំ ការ ផលិត និង 
និពន្ធ ទំនុក ចែៀង  ដោយ បង- 
បែុស នង   បង្កើត គឺ   លោក 

សុខ ជំនោរ និង និពន្ធ បទ- 
ភ្លែង  ដោ យ  លោក រួន ហៅ   
ចចក  សមុទែ   ។

កញ្ញា សុខ ចិន្តា ហៅ- 
វ៉ាន់នីឡា ក៏ ធ្លាប់  បង្ហើប ឲែយ 
ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង ថា   មាន 
បំណង  ចង់ វិល ទៅ រក     - 
វិស័យ   សិលែបៈ ចមែៀង 
វិញ  មែន !  ដោយ សរ- 
តែ មាន អារម្មណ ៍នកឹន 

ខ្លាំង   នឹង សិលែបៈ ចមែៀងនែះ 
ហើយ    ពិត  ជា  ចង់ ចែញ   មក កែ   ឃើញ 
បង  ប្អូន បែិយមិត្ត  នៅ តែ មាន ការ  គំទែ 

ចែើន  ចាំ គំទែ ទើប សមែច ចិត្ត    វិល   ចូល ទៅ  
បែឡូក  វិញ៕ 

ស្ងាត់ៗ  សេប់តេ  កញ្ញា សុខ ចិន្តា ហៅ  វ៉ាន់នីឡា 
បង្ហើប   រឿង ថត រូប  Pre-Wedding។ រូប ហ្វែសប៊ុក 

សុខៗ កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា បង្ហើប  
រឿង រូបថត  Pre-Wedding  
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ខេសេការពារ Maguire (ស្ដាំ) របស់ កេុម Man United លោត តេតបល់បេជេងជាមួយ Iheanacho របស់កេុម Leicester។ AFP

បិសាចក្រហម និងតោខៀវ   
បញ្ចប់រដូវកាល នៅ Top4 

កេុង មេនឆេស្ទ័រ : ទី បំផុត 
លីកបល់ទាត់ អាជីព ដ៏ លែបី- 
លែបាញ ជាង គែ លើ លោក គឺ 
កែប ខណ័្ឌ Premier League 
របស់ បែទែស អង់គ្លែស បន 
បញ្ចប់ រដូវ កាល របស់ ខ្លួន ជា - 
ស្ថាពរហើយ កាល ព ីថ្ងែ អាទតិែយ   
បន្ទាប់ ពី មាន បញ្ហោ រអាក់ រអួល 
ដោយសរ តែ ការ ផ្ទុះ ឡើង នែ 
វីរុស កូរ៉ូណា  ហើយ ការ បង្ហើយ 
ការ បែកួត លើក ទី៣៨   រប ស់ 
កែមុ ទាងំ ២០  នៅ ថ្ងែ ចងុ កែយ 
នែះ  ឃើញ ថា មាន ទាំង កែុម 
ដែល រីក រាយ សបែបាយ ចិត្ត និង 
កែុម ទឹក ភ្នែក ក្នុង ពែល ជាមួយ 
គ្នា ។

កែុម ដែល បញ្ចប់ រដូវ កាល 
ជាមយួ នងឹ ស្នាម ញញមឹ នៅថ្ងែ 
អវសន នែ រដូវកាល ២០១៩-
២០២០ នែះ គឺ កែុម បិសច 
កែហម Manchester Unit-
ed និង តោ ខៀវ Chelsea 
បន្ទាប់ ពីកែុម ទាំង២ ដណ្ដើម 
បន ៣ ពិន្ទុ ដូច ៗ  គ្នា ហើយបើ 
ទោះ វ មិន មែន ជា ពិន្ទុ ដែលឲែយ 
ពួក គែ កា្លាយ ជាជើង ឯក  តែ វ 
សំខន់ ដោយសរ បនធន  
ឲែយ ពួក គែនូវ កៅ អី សមែប់ ទៅ 
លែង នៅ កែប ខ័ណ្ឌ Champi-
ons League របស់  អឺរ៉ុប 
រដូវកាល កែយ ។

កែមុ Man United អាច នងឹ 
មនិមែន រឿង ងាយ សែលួ ឡើយ 
ក្នុង ការ យក ជ័យ ជម្នះ ពី ការ- 
បែកួត ដ៏ សំខន់ នែះ ពែះតែូវ 

ធ្វើ ដំណើរ ទៅ បែឈម ជាមួយ 
កែមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ   Leicester City 
ដែល កំពុង បែជែង កៅអី ដូចគ្នា 
ដែរ  តែ កែយការ ស៊ុត  បល់- 
ពនិយ័  ១១ ម៉ែតែ បន សមែច 
១គែប់ របស់ កីឡាករ Bruno 
Fernandes នៅ នទីទី ៧១ 
និង ១គែប់ នៅ ចុង ម៉ាង  
ពោល គឺ នទីទី ៩០ + ៨ ពី 
សណំាក ់កឡីាករ Jesse Lin-
gard បន ជួយ ឲែយ កែុមរបស់ 
លោក Ole Gunnar Solk-
sjaer   បញ្ចប់ នៅ  លែ ខ៣។

រីឯកែុម   Chelsea កែយ 
សំឡែង កញ្ចែ ចុង កែយ   បន្លឺ 
ឡើង នៅ កឡីដា្ឋាន Stamford 
Bridge របស់ ខ្លួន ធ្វើ ឲែយ កែុម 
ដែលជា របស់ លោក  Frank 
Lampard មួយ នែះ តែក- 
អរយ៉ាង ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ជ័យ- 
ជម្នះ ២-០ លើ កែុម Wolver-
hampton ពែះ ដណ្ដើម បន 
ចំណាត់ ថា្នាក់១ ក្នុង ចំណោម 
កែុម កំពូល ទាំង ៤ ដែល មាន 
សិទ្ធិ ទៅ លែងកែប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
អឺរ៉ុប  មាន ដូច ជា  កែុម ជើង ឯក 
Liverpool, កែុម រង ជើង ឯក  
Manchester City និង កែុម 
លែខ៣ Man United។

កែយ កែុម ខ្លួន ធ្វើបន ល្អ 
ដូច នែះ លោក  Solskjaer 
បែប់ ទូរទសែសន៍ Sky Sports 
ថា ៖ «ខ្ញុ ំគតិ ថា កនូ កែមុ របស ់ខ្ញុ ំ
ពួក គែ សមែច បន នូវ សមិទ្ធ- 
ផល  ដ ៏អស្ចារែយ ។ ព ីទតីាងំ ដែល 

យើង ឈរ កាល ព ីដើម រដវូ   រហតូ 
ដល់  បញ្ចប់ នៅចំណាត់ ថា្នាក់ ទី 
៣  ជា រឿង មហស្ចារែយ ដែល ពកួ-
គែ ធ្វើ បន ។ យើង មាន ទមែង់ 
លែង ឡើង ចុះ មនិទៀង ហើយ 
បន្ត រហូត ដល់ ការ បែកួត ចុង- 
កែយ តែ ខ្ញុំ តែូវ តែ និយយ  ថា 
វ ជា សមទិ្ធផល ដ ៏អស្ចារែយ ដែល 
ទាំង អស់ គ្នាសមែច បន » ។

 គួរ ឲែយ ស្ដាយ សមែប់ កែុម 
Bournemouth ដែលមិន 
អាចបន្ត ជវីតិ នៅ លកីទ១ី បន 
ទៀត  ទោះ បែកួត ឈ្នះ កែុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Everton ៣-១ 
កដ៏ោយ ពែះ  ថា កែមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ 
West Ham មិន អាច ធ្វើ អ្វី 
កែុម Aston Villa បន  ពោល 
គឺ  ស្មើគ្នា ១-១ ដែល លទ្ធផល 
នែះ បងា្ហោញ ថា កែុម របស់ 
លោក  Eddie Howe តែវូ ធ្លាក ់
ទៅ លែង នៅ លីក ទី២  ជាមួយ 
កែមុ  ២ផែសែង ទៀត គ ឺWatford 
និង Norwich City ។

កែយ មិនអាច ជួយ កែុម ឲែយ 
បន្ត វត្តមាន នៅ លីក កំពូល បន 
ទៀត លោក Howe ដែល ដកឹ- 
ន ំកែមុ តាងំ ព ីនៅ លកី លដំាប ់ទ ី
៤ រហូត ឡើង មក លីក លំដាប់ 
កំពូលនែះ បននិយយ ដោយ 
អារម្មណ ៍សោក ស្ដាយ  ថា៖ «  ជា 
អារម្មណ៍ ឈឺចាប់ មួយ សមែប់ 
ខ្ញុ។ំ  ពតិ ជា ពបិក ធ្វើ ចតិ្ត ណាស ់ 
ពែល អ្នក មាន អារម្មណ៍  ដូច ជា 
អ្នកបន ធ្វើឲែយ មនុសែស ជា ចែើន 
ខក បំណង » ៕ AFP/VN   
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