
ថ្ងៃពុធ ទី៥ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៤១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

ភ្ញៀវ ទៃស ចរ  លៃង កមៃសាន្ត នៅបឹងយកៃសឡោម ខៃត្តរតនគិរី នាពៃល កន្លងមក ។ រូបថត សំ រិទ្ធ

ក្រសួងអប់រំច្រញ
គោលការណ៍បង្ការ
ការឆ្លងកូវីដ១៩ព្រល
បើកសាលាឡើងវិញ

WHOព្រមាន
ថាមិនទាន់មាន
ដំណោះស្រយ
ព្រញល្រញឆ្លើយ
តបវីរុសកូរូ៉ណ ទ្រ

 ខន   សា វិ 

 ភ្នំ ពៃញ ៈ  កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  
កៃសួង អប់រំ  យុវ ជន  និង កីឡា 
បាន ចៃញ ផៃសាយ គោលការណ៍ 
បៃតិ បត្ត ិស្ដង់ ដា  សមៃប់ ដំណើរ- 
ការ សាលា រៀន ឡើង វិញ ក្នុង 
បរិបទ ជំងឺ ឆ្លង កូ វីដ ១៩ ។  ការ- 
ចៃញ ផៃសាយ គោល ការណ៍ នៃះ  
ធ្វើ ឡើង សៃប ពៃល សាលា រៀន 
ចំនួន ២០  កំពុង បើក ដំណើរការ  
ឡើង វិញ ចាប់ ពី ដើម ខៃ សីហា 
នៃះ ទៅ ។   

 នៅ ក្នុង គោល ការណ៍ ណៃ នាំ 
ដៃល មាន ចំនួន ៩ ទំព័រ បាន 
បញ្ជាក់ ថា  សាលា រៀន ដៃល តៃូវ 
បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  គឺ តៃូវ 
បាញ់ ថា្នា ំសមា្លាប់...តទៅ ទំ ព័រ ៦

កៃុង ហៃស៊ឺណៃវៈ  បៃទៃស 
អាមៃរិក ឡា ទីន  និង តំបន់ 
ការីប៊ីន  មាន ករ ណី ឆ្លង វីរុស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម កូរ៉ូ ណា  បាន កើនឡើង   
ជាង ៥ លាន នាក ់ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  
ខណៈ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព-
លោក (WHO) បាន ពៃមាន 
ថា   «មិន ទាន់ មា ន ដំណោះ- 
សៃយពៃញលៃញ» ដើមៃបីឆ្លើយ- 
តប ទៅនងឹការ ឆ្លងរាល ដាលនៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ទៃ ។ 

 ក រណី  អ្នក ឆ្លង  ជំងឺ នៃះជា        
សកល  បាន កើនឡើង ជាង 
១៨ លាន នាក ់ ដោយ បៃទៃស- 
បៃ សុីល មាន ការ  កើន ឡើង   
ខ្ពស់នៅ ក្នុង...តទៅទំព័រ ១២

ការកក់កន្ល្រងសា្នាក់នៅតាមបណ្តា
ខ្រត្តមានសកា្តានុពលទ្រសចរណ៍ចាប់ផ្តើមមានសម្ទះុកើនឡើង

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ កៃុម មន្តៃី និង មា្ចាស់ 
អាជីវកម្ម ទៃសចរណ៍ នៅ តាម 
បណា្តា ខៃត្ត គោល ដៅ ទៃសចរ - 
ណ៍  នានា បាន ថ្លៃង ថា ការ កក់- 
បន្ទប់ ដើមៃបី សា្នាក់ នៅ ហាក់ មាន 
សម្ទុះ  គរួ ឲៃយ កត ់សមា្គាល ់នៅ  មនុ 

ការ ខតិ ចលូ មក ដល ់នៃ ថ្ងៃ ឈប ់
សមៃក ដៃល រដា្ឋាភិបាល បាន 
កំណត់   យក ជំនួស ពិធី បុណៃយ 
ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃណី ខ្មៃរ    ដៃល 
សល់  បៃមាណ  ១០ ថ្ងៃ ទៀត តៃ 
ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

រដា្ឋាភបិាល  កាល ព ីខៃ កក្កដា 
បាន អនុញ្ញាត  ឲៃយ មន្តៃី រាជ ការ 

នងិ បគុ្គលកិ កៃមុហ៊នុ  នៅ កម្ពជុា 
ឈប ់សមៃក ចនំនួ ៥ ថ្ងៃ ចាប ់ព ី
ថ្ងៃ ទី ១៧-២១ ខៃ សីហា  ដើមៃបី 
ជនំសួ ពៃល ពធិ ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ី
បៃពៃណី ខ្មៃរ   កាល ពី ខៃ មៃសា 
ដៃល តៃូវ   រដា្ឋាភិបាល សមៃច  
លើក ពៃល ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ដោយសារ មាន ការ រឹត បន្តឹង 
ឬ បិទ ពៃំដៃន  នៅ តាម បៃទៃស 
នមីយួ ៗ ការ ធ្វើ ទៃសចរណ ៍ ពៃល 
នៃះ តៃូវ បាន បង្វៃរ មក បៃជាជន 
ក្នុង បៃទៃស ស្ទើរ ទាំង សៃុង។ 

លោក ង៉ៃត ព ិទ ូបៃធាន មន្ទរី- 
ទៃសចរណ ៍ខៃត្ត រតនគរិ ីកាល- 
ពី ថ្ងៃ អង្គារ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

ឡ៊ង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញ ៈ លោកអ៊កុ គមឹ លៃខ 
រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួងមហាផ្ទៃ 
បាន ចាត់ ទុក មតិ រិះគន់  ជុំវិញ  
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ ស្តពីី សណា្តា ប់ - 
ធា្នាប់ សាធា រណៈតៃង់ ចំណុច  កា រ   - 
ស្លៀក ពាក់ ខ្ល ីរបស់ ស្តៃថីា ជា ធា តុ  
ចូល មួយ ដើ មៃបី ឲៃយ រដា្ឋា  ភិបា លអាច 

តាក់តៃង ចៃបា  ប់ នៃះ ឡើង បៃកប - 
ដោយ បៃ សិ ទ្ធភា ពបុ៉ន្តៃ លោក ថា 
សៃច ក្ត ីពៃង ចៃបាប់ នៃះ  គឺ  ហាម  តៃ 
ស្តៃ ី ដៃល ស្លៀក ពាក់ ខ្ល ីដល់ លៃច  ខា្លាងំ 
នៃ កៃរ ភៃទ  តៃ បុ៉ណោ្ណោះ ។

បនា្ទាប់ ពី កៃុម ការងរ  កៃសួង 
មហាផ្ទៃ បានសមៃច បញ្ចប់ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ នៃះនិង បញ្ច ូន 
ទៅ រដ្ឋបាល រាជ ធានី-ខៃត្ត ទាំង 

២៥ដើមៃបី ទទួល បាន មតិយោ ប ល់ 
និង ធាតុ ចូលក្នងុ ការ បំពៃញ បន្ថៃ ម 
ឲៃយ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  អា ច 
អនុវត្ត បាន ដោយ រលូន ក៏ មាន 
មតិ មួយ ចំនួនបាន រិះគន់  ចំពោ ះ  
ចំណុចខ្លះៗ នៃ សៃចក្តីពៃង- 
ចៃបា ប់ នៃះ ដូចជា ការហាម ស្តៃី 
ស្លៀក ខ្ល ី លៃច លើ លៃច កៃម     
ចៃ ញ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ កៃរ ភៃទ និង 

ហាម បុរស មិន  ឲៃយ   ដោះ អាវ  
នៅតាម ទីសា ធារណៈ។

ក្នុង នោះ អ្នកលៃង  បណា្តាញ  
សង្គម មយួ ចនំនួ កប៏ាន ធ្វើ ញត្ត ិ
តាម អន ឡាញរួម គ្នា ដើមៃបី ជំទា ស់ 
នឹង ការ  ហាមបៃម ស្លៀក ខ្លី នៃះ 
ផង ដៃរ  ដោយ ពកួគៃ  អះ អាង ថា 
ចៃបាប់ គួរតៃ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើងដើ មៃបី 
ការពារ សិទ្ធិ ...តទៅទំព័រ  ២

មន្ត្រី៖ស្រចក្តីព្រងច្របាប់គឺហាមស្ត្រីស្លៀកខ្លីខ្លាងំដ្រលល្រចក្ររភ្រទត្របុ៉ណោ្ណោះព័ត៌មានជាតិ
ក្រសួងអប់រំចុះអនុស្សរណៈជា-
មួយក្រមុហុ៊នផូសម្រឌាដើម្ីប
លើកស្ទយួវិស័យអប់រំ...ទំព័រ៣

សេដ្ឋកិច្ច
ប្រសណីយ៍កម្ពជុាទទួល
បានបញ្ញើជិត៣តោន
ក្នងុ១ថ្ង្រ...ទំព័រ ៩

អន្តរជាតិ
យោធាឃ្លាមំើលសកម្មភាព
ផលិតនុយក្ល្រអ៊្រររបស់កូរ៉្រ-
ខាងជើង...ទំព័រ១១

ជីវិតកម្សាន្ត
ការប្រកួតគំនូវជីវចលថ្នាក់-
ជាតិឆ្នានំ្រះប្រធានបទទូទៅ
ទាក់ទងការអប់រំ...ទំព័រ ១៣

Espanyolស្នើឲ្យLaLiga
លុបចោលការទម្លាក់ទៅលីកទី២

ព័ត៌មនកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥



នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន-
អន្តោប្រវ្រសន៍ន្រក្រសងួមហា-
ផ្ទ្រសម្រចផ្អាកការស្នើសំុត្រង-
តាំងមន្ត្រីនគរបាលថ្នាក់នាយ-
រងប៉ុស្តិ៍នាយរងការិយាល័យ
និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោ-
ប្រវ្រសន៍ដើម្របីឲ្រយកំណ្រទម្រង់

ស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាព។ន្រះ
បើតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់
លោកគៀតច័ន្ទថរិទ្ធអគ្គនា-
យកន្រអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោ-
ប្រវ្រសន៍។
លោកគៀតចន័្ទថរទិ្ធថ្ល្រងថ

បច្ចបុ្របន្នន្រះមខុតណំ្រងមន្ត្រនី-
គរបាលជាតិថ្នាក់នាយរងប៉សុ្តិ៍
នាយរងការិយាល័យនិងអនុ-
ប្រធាននាយកដ្ឋានន្រអគ្គនា-

យកដ្ឋានអន្តោប្រវ្រសន៍មានការ
កើនឡើងគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់។
លោកថ្ល្រងថ៖«ដចូ្ន្រះដើម្របី

ទប់ស្កាត់ការត្រងតាំងមុខតំ-
ណ្រងលើសពីតម្រវូការកណំត់
ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់នាយក-
ដ្ឋានការិយាល័យអង្គភាពពុំ
សមស្របទៅនឹងទំហំការងារ
និងធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព
ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងអគ្គ-
នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវ្រសន៍ស្នើ
គ្រប់បណ្ដានាយកដ្ឋានចំណុះ
អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវ្រសន៍
ផ្អាករាល់ការលើកសំណើសុំ
ត្រងតាងំមខុតណំ្រងមន្ត្រីនគរ-
បាលនាយរងប៉ុស្តិ៍នាយរង-
ការិយាល័យនិងអនុប្រធាន
នាយកដ្ឋាន»។
លោកថការត្រងតាំងនិង

ការផ្ទ្ររសម្រលួភារកិច្ចមន្ត្រីនគរ-
បាលពីនាយកដ្ឋានការយិាលយ័
អង្គភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
ដ្រលលើសពីតម្រូវការជាក់-
ស្ដ្រងត្រូវរង់ចាំការធ្វើវិភាគ
មខុងារនងិការសម្រចពីលោក
សខ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួមហាផ្ទ្រ
ជាមុនសិន។
លោកក្រវវណ្ណថនអ្នកនាំ-

ពាក្រយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោ-
ប្រវ្រសន៍បានបញ្ជាក់ពីម្រសិល-
មិញថអគ្គនាយកដ្ឋានពិតជា
បានច្រញលិខិតស្នើឲ្រយផ្អាក
ត្រងតាំងមុខតំណ្រងនិងផ្ទ្ររ
សម្រួលភារកិច្ចមន្ត្រីម្រន។

កាលពីម្រសលិមញិលោកគៀត
ចន័្ទថរទិ្ធក៏បានដកឹនាំកចិ្ចប្រជុំ
មយួស្តីពីការវភិាគមខុងារនងិ
ចំនួនក្របខណ្ឌរបស់អគ្គនាយក-
ដ្ឋានអន្តោប្រវ្រសន។៍ការវភិាគ
មុខងារន្រះ គឺជាការអនុវត្ត
ទិសដៅរបស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ក្នងុការក្រទម្រង់ស្ថាបន័អង្គភាព
ចំណុះក្រសួងមហាផ្ទ្រក្នងុគោល-
បំណងដើម្របីធ្វើការវាយតម្ល្រ
រកឲ្រយឃើញពីតម្រូវការជាក់-
ស្ត្រងន្រទំហំការងាររបស់អង្គ-
ភាពនីមួយៗនិងតម្រវូការក្រប-
ខ័ណ្ឌដ្រលត្រូវការប្រើប្រស់
ពិតប្រកដ។លោកថការក្រ-
ទម្រង់ន្រះធ្វើយា៉ាងណធានាឲ្រយ
បាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិ-
សទិ្ធភិាពន្រការប្រើប្រស់ថវកិា
ជាតិ។លោកបានណ្រនាំដល់
ថ្នាក់ដកឹនាំនាយកដ្ឋានការយិា-
ល័យត្រវូខិតខំបន្តយកចិត្តទុក-
ដក់គ្រប់គ្រងមន្ត្រីក្រមឱវាទ
ទាងំការបពំ្រញការងារនងិវនិយ័
ដោយស្មារតីសមគ្គីភាពនិង
ភាពស្និទ្ធស្នាល។
លោកផតសុផនិតអ្នកនំា-

ពាក្រយក្រសងួមហាផ្ទ្របានថ្ល្រង
ពីម្រសិលមិញកំណ្រទម្រង់ន្រះ
ធ្វើឡើងនៅគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន
ទាំងអស់។លោកបញ្ជាក់ថ៖
«ជារមួគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានទាងំ
អស់ ចំណុះក្រសួងកំពុងធ្វើ
កចិ្ចការន្រះដោយស្របទៅនងឹ
យុទ្ធសស្ត្រកំណ្រទម្រង់របស់

រាជរដ្ឋាភិបាលផងនិងរបស់
ក្រសួងមហាផ្ទ្រផង»។
លោកឡាំសុជាតិនាយក

វិទ្រយាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោល-
នយោបាយកម្ពុជាស្វាគមន៍
ចំពោះការសម្រចប្របន្រះ
ខណៈដ្រលប្រទ្រសជាតិកពំងុ
ស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលន្រជំងឺកូ-
វីដ១៩។ក្រសួងនិងស្ថាប័ននានា
ក៏គួរត្រផ្អាកការត្រងតាំងមុខ-
តំណ្រងឬការជ្រើសរីសមន្ត្រី
ដ្រលមិនមានភាពចាំបាច់ខ្លាំង
ដើម្របីទកុថវកិាជាតិទប់ទល់នងឹ
វិបត្តិកូវីដ១៩។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថ៖ «ក្នុង

សម័យដ្រលមានការប៉ះពាល់
ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិដោយសរ
កូវីដហើយចំណូលជាតិថយការ-
ចណំយត្រវូត្រមានការរតឹត្របិត
ហើយត្រវូមានប្រសទិ្ធភាព។ខ្ញុំ
គតិថក្នងុកាលៈទ្រសៈលបំាក

ន្រះរដ្ឋាភបិាលគរួត្រពចិារណ
ក្នងុការត្រងតាងំមន្ត្រីថ្មីឬជ្រើស
តាងំថ្ម។ីគរួយកមន្ត្រីដ្រលមាន
ស្រប់ឲ្រយចលូធ្វើការព្រញល្រញ
ព្រញម៉ាងទាងំអស់គ្នានះនងឹ
មានប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផល
ខ្ពស់ហើយ»។លោកបន្តថ៖
«បើឡើងតំណ្រងឡើងប្រក់
បៀវត្រសរ៍ហើយកើនចំណយ
របស់រដ្ឋ។ក្នងុកាលៈទ្រសៈន្រះ
យើងព្រយាយាមសន្រសសំចំ្រហើយ
យើងព្រយាយាមធ្វើការឲ្រយមាន
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។រដ្ឋាភិបាល
បានតាំងចិត្តថ ទោះបីកូវីដ
ក៏ដោយក៏មន្ត្រីរាជការមិនត្រវូ-
បានកាត់ប្រក់ខ្រទ្រ។ប៉នុ្ត្រទោះ
យា៉ាងណប្រក់សម្រប់អភិ-
វឌ្រឍនៅសល់តិចតួចណស់។
ដូច្ន្រះនៅក្នុងព្រលន្រះ មិនគួរ
ប្រញាប់ក្នុងការឡើងតួនាទី
ឋានៈទ្រ»៕

តពទីពំរ័ ១...របស់ប្រជាពលរដ្ឋមនិ
ម្រនជិះជាន់ពលរដ្ឋនះទ្រ។ញត្តិ
អនឡាញនះបញ្ជាក់ថ៖«ស្ត្រីគរួត្រ
អាចប្រើស្ររីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់
ពកួគ្ររមួទាងំការបញ្ច្រញមតិខ្លនួឯង
តាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ដ្រលពួកគ្រ
ជ្រើសរសីស្លៀក។ការស្តីបន្ទោសស្ត្រី
ចំពោះការជ្រើសរីសសម្លៀកបំពាក់
របស់ស្ត្រីគឺជាការជួយគំទ្រដល់ការ
យល់ឃើញថស្ត្រីគឺជាដើមហ្រតុន្រ
អពំើហងិ្រសាផ្លវូភ្រទដ្រលពកួគ្រទទលួ
រងហើយហ្រតុន្រះវាគឺជាការបន្ថ្រម
នូវវប្របធម៌និទ្ទណ្ឌភាពដ្រលទាក់ទង
នឹងអំពើហិង្រសាប្រឆាំងនឹងភ្រទ»។
លោកអ៊ុកគឹមល្រខបានប្រប់ភ្នំ-

ព្រញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រអងា្គារថការដ្រល
មានមតិរិះគន់នវូចណំចុទាងំអសន់្រះ
គឺសទុ្ធត្រជាធាតុចលូសម្រប់ក្រតម្រវូ
ឲ្រយច្របាប់ន្រះកាន់ត្រល្អនៅព្រលស្រចក្តី
ព្រងច្របាប់ន្រះត្រូវបានអនុម័តនិង
ដក់ឲ្រយប្រើប្រស់ជាធរមាន។លោក
បន្តថក្នុងដំណក់កាលន្រះគឺក្រុម
ការងារបច្ច្រកទ្រសកំពុងត្រប្រមូល
ធាតុចលូពីគ្របភ់ាគីព្រះន្រះវាគ្រន់
ត្រជាស្រចក្តីព្រងបឋមនះទ្រដោយ
ត្រូវរង់ចាំការជជ្រកដើម្របីទទួលបាន

មតិពីគ្រប់មជ្រឃដ្ឋានជាច្រើនទៀត។បើ
តាមលោកគឹមល្រខស្រចក្តីព្រង-
ច្របាប់ន្រះទើបត្របញ្ជូនឲ្រយថ្នាក់រាជ-
ធាន-ីខ្រត្តទាងំ២៥ពនិតិ្រយនងិទទលួ
ធាតុចូលមកវិញដើម្របីធ្វើការជជ្រក
ពិភាក្រសាជាថ្មីជាមួយអង្គការសង្គម-
សុវីលិនងិអន្តរក្រសងួមនុនងឹបញ្ចូន
ស្រចក្តីព្រងច្របាប់ន្រះទៅរដ្ឋាភបិាល
ធ្វើការពិនិត្រយនិងសម្រចបន្តទៀត។
លោកថ៖«សុំឲ្រយអ្នកប្រតិកម្មទាំង

អស់មើលខ្លឹមសរន្រស្រចក្តីព្រង-
ច្របាប់ន្រះឲ្រយអស់ព្រះខ្លមឹសរន្រះគឺ
ហាមខើចលើខើចក្រមល្រចខ្លាំងន្រ
ក្ររភ្រទ។បានន័យថស្លៀកឡើង

ល្រច(ក្ររភ្រទ)ហើយដើរតាមទសី-
ធារណៈទៀត។ប៉ុន្ត្រស្លៀកខ្លីចុះនៅ
ក្នងុបន្ទបន់ៅក្នងុផ្ទះស្លៀកអីស្លៀកចុះ
មិនបានហាមទ្រ»។លោកគឹមល្រខ
បញ្ជាក់ថស្រចក្តីព្រងច្របាប់ន្រះគឺ
មានខ្លឹមសរល្អៗជាច្រើនក្នុងការ
ការពារនូវសកម្មភាពបំពាននឹង
អសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ង្រដូច
ជាការបញ្ញត្តិហាមគ្រប់អនតីជិនអាយុ
ក្រម១៨ឆា្នាំ មិនឲ្រយចូលល្រងក្នុង
ក្លិបកម្រសាន្ត មិនឲ្រយស្រពគ្រឿងស្រវឹង
ឬច្រកចាយនងិទញិលក់គ្រឿងស្រវងឹ
ដច់ខតហើយជនណលួងលោម
លើកទឹកចិត្ត ឬបង្កលក្ខណៈឲ្រយអនី-

តិជនអាយុក្រម១៨ឆា្នាំស្រពគ្រឿង
ស្រវឹងនងឹត្រូវទទលួទោសទណ្ឌតាម
ច្របាប់ន្រះ។
តាមស្រចក្តីព្រងច្របាប់ស្តពីីសណ្ដាប់-

ធា្នាប់សធារណៈដ្រលមាន៨ជំពូក
និង៤៨មាត្របានធ្វើការហាមរាល់
ការធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់សោភណ-
ភាពនៅទីសធារណៈដូចជាការហាល
ឬការព្រយួរសម្លៀកបំពាក់ឬសមា្ភារ-
ផ្រស្រងៗនៅលើអគរតាមទីធា្លាជាប់
ដងផ្លូវ ឬកន្ល្រងផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀត
ដ្រលប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធា្នាប់ស-
ធារណៈ។ចំពោះការចាក់ការជះឬការ
បង្ហូរវត្ថុរាវសំណល់កង្វក់នៅទីស-
ធារណៈការដក់តាំងឬការលក់ទំ-
និញបំពានលើទីសធារណៈគ្មាន
សណ្ដាប់ធា្នាប់ និងការតបណ្ដាញខ្រស្រ
អគ្គិសនីខ្រស្រកាបខ្រស្រទូរស័ព្ទឬខ្រស្រ-
បណ្ដាញផ្រស្រងៗទៀត រួមទាំងការ
រំខនដោយសំឡ្រងធុងបាស់ការ
ស្រកខ្លាងំៗក្នងុព្រលវ្រលាមនិសម-
ស្របដ្រលនាំការរខំនដល់អ្នកជុវំញិ
ខ្លួនក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដ្ររ។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្រយា-

ស្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជាថ្ល្រងថ
តាមពិតទៅប្រទ្រសកម្ពុជាគឺត្រូវការ
ច្របាប់ស្តីពីសណ្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈ
ន្រះជាចាំបាច់ដើម្របីធានាបាននវូសខុ

សុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធា្នាប់នៅក្នុង
សង្គម។ប៉ុន្ត្របញ្ហានៅត្រង់ថនៅ
ព្រលបង្កើតច្របាប់ន្រះតើមានការ
ជជ្រកពិភាក្រសានិងប្រឹក្រសាយោបល់ពី
គ្រប់ភាគីជាពិស្រសសំឡ្រងគណ-
បក្រសប្រឆាំងបានកម្រិតណដើម្របីឲ្រយ
ច្របាប់ន្រះអាចអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធ-
ភាពនិងទូលំទូលាយ។
ចំពោះការហាមប្រមការស្លៀក-

ពាក់ខ្លីច្រញក្ររភ្រទនិងហាមដោះ-
អាវតាមទីសធារណៈនះលោក
យល់ថចំណុចត្រង់ន្រះហាក់ច្រង
ហួសព្រំដ្រនបន្តិចប្រសិនបើគិតពី
សុខសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋ គឺច្របាប់
ន្រះគួរត្រកំណត់និងផ្តោតទៅលើ
ការប្រើប្រស់សម្លៀកបំពាក់ប្របណ
ដ្រលអាចបង្កឲ្រយមានភាពអសន្តិសុខ
ដល់សង្គមវញិ។«រឿងការស្លៀកពាក់
របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនគួរណ
ច្រងក្នុងច្របាប់នះទ្រព្រះច្របាប់
ខុសពីសីលធម៌ច្របាប់មានលក្ខណៈ
ចាប់បង្ខំមនិអាចបដសិ្រធបានហើយ
បើធ្វើខុសនឹងត្រូវទទួលទោសទណ្ឌ
តាមហ្នងឹ។ចណំ្រកសលីធម៌បើពល-
រដ្ឋមនិគោរពប្រតបិត្តិតាមការរស់នៅ
នះទ្រនះគ្រន់ត្រមានការស្តី-
បន្ទោសឬតិះដៀល ពីសង្គមត្រ
ប៉ុណ្ណឹងឯង»៕
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មន្ត្រី៖ស្រចក្តីព្រង...
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 វ៉ន  ដា រ៉ា   

 ភ្នំ ពេញៈ  អា ជ្ញា ធរ រាជ ធានី - 
ខៃត្ត  កំពុង បន្ត រឹត បន្តឹង ការ - 
ណៃ នំា របស់ រដ្ឋាភិ បាល  ក៏ ដូច-  
ជ កៃសួង សុខា ភិបាល  ក្នុង ការ- 
ទប់ ស្កាត់  ការ រីក រាល ដល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ដោយ មិន អនុញ្ញាត 
ឱៃយ មាន ការ បើក ដំណើ រការ ទី- 
តាំង កមៃសាន្ត សមៃប់ មនុសៃស 
ពៃញ វ័យ  ដូ ចជ ខារា៉ា អូខៃ  ក្លិប 
ជ ដើម  ក្នុង នោះ បើ មា្ចាស់ អា- 
ជីវ កម្ម ទាំង នោះនៅ បន្ត បំពាន 
ការ ណៃនាំ  នឹង ឈាន ដល់ ការ- 
ដក ហូត អាជីវ កម្ម ។ 

 លោក  សឿ ន  សៃន  ស្នង ការ- 
រង  ទទួល ផៃន សៃនា ធិការ នៃ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ដ 
សៀម រាប  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍  ថា  កាល ពី ការ - 
ណៃ នាំ របស់ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល ជំហាន ទី១  សមត្ថ កិច្ច 
ខៃត្ដ សៀម រាប  បាន ចុះ បិទ ទី- 
តាំង  ខារា៉ា អូខៃ ខា្នាត ធំ ចំនួន  
១០  ទី តាំង  បៀរ ហា្គាឌិន  ចំនួន  
១៦  ទីតាំង  ក្លិប កមៃសាន្ត ចំនួន  
៧  ទ ីតាងំ  នងិ រោង កនុ ចនំនួ  ៣  
ទីតាំង ។ 

លោក បន្ថៃម ថា  តាម បៃ- 
សសន៍ ណៃ នាំ របស់ លោក- 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  ហ៊ុន  សៃន  
ដោយ បញ្ជា ឱៃយ ផ្លាស ់ប្ដរូ  ព ីខារា៉ា- 
អូខៃ  មក បើក ដំ ណើរ ការ ជ 
ភោជ នី យ ដ្ឋាន វិញ នោះ  ទីតាំង 

កមៃសាន្ត នានា ក្នងុ ខៃត្ដ សៀម រាប 
ក៏ បាន អនុ វត្ដ តាម ផង ដៃរ។  
ប៉ុន្ដៃ ក្នុង នោះ មាន ខារា៉ា អូខៃ  
ចំនួន ៣ទី តំាង បាន បន្ល ំភ្នៃក 
សមត្ថ កិច្ច ដោយ ដក់ ឈ្មោះ ជ 
ភោជ នី យ ដ្ឋាន  ប៉ុន្ដៃ លួច បើក 
ខារា៉ា អូខៃ ឡើង វិញ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ក រ ណី 
នៃះ  យើង បាន ចុះ ទៅ បទិ ទតីាងំ 
ទាងំ ៣  នោះ នងិ ឱៃយ មា្ចាស ់ទតីាងំ 
នៃះ  ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា បញៃឈប ់សកម្ម- 
ភាព  បន្ត ទៀត។   ក្នងុ ករណ ីដៃល 
មា្ចាស់ ខារា៉ា អូខៃ  ទាំង  ៣ទីតាំ ង  
នៃះ នៅ តៃ បន្ត បើក យើង នឹង សុំ 
គោល ការ ណព៍ ីគណៈ បញ្ជា ការ 
ឯក ភាព ខៃត្ដ ដក ហូត អាជ្ញា- 
ប័ណ្ណ អាជី វ កម្ម នោះ តៃ ម្ដង » ។   

 លោក  សឿន  សៃន  ថ្លៃង ថា  
សមត្ថ កចិ្ច នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ដ សៀម រាប បាន បន្ត 
ចុះ អនុ វត្ដ គោល កា រ ណ៍ណៃ នាំ  
របស់ រដ្ឋាភិ បាល  ក៏ ដូច ជ 
កៃសួង សុខា ភិ បាល ជ បៃចាំ 
ដោយ មិន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ មាន     
កា រ បើក ដំណើ រការ ខារា៉ា អូខៃ ឬ 
ក្លិប កមៃសាន្ត  ឡើយ ។ 

 ដោយ ឡៃក ចំពោះ ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  លោក  ឃាង  ភារមៃយ  
អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះ- 
សីហនុ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កៃយ 
អនុ វត្ដ ការ ណៃ នំា របស់ រដ្ឋាភិ បាល  
ក៏ ដូច ជ កៃសួង សុខាភិ បាល  
អាជ្ញា ធរ ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ បាន  
ចុះ ណៃ នំា  និង ផ្អាក ដំណើរកា រ 

ទី តាំងដូច ជ  ខារា៉ា អូ ខៃ  ក្លបិ ជ- 
ដើម  និង រហូត ដល់ បច្ចុបៃបន្ន មិន 
ទាន់ មាន ទីតាំង ណា មួយ បើក 
ដំណើ រការ វិញ ទៃ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« សមៃប់ 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  យើង មិន ទាន់ 
មាន ករណី ណា មួយ កើត ឡើង  
រហូត ឈាន ដល់ សមត្ថ កិច្ច ចុះ 
ទៅ បង្កៃប នៅ ឡើយ ទៃ។  ទី- 
តាំង មណ្ឌល កមៃសាន្ត សមៃប់ 

មនុសៃស ពៃញ វ័យ ក្នុង ខៃត្ដ ពៃះ- 
សីហ នុ នៃះ  មិន ទាន់ ហា៊ាន បើក 
នៅ ឡើយ ទៃ  » ។     

 លោក  ឆយ  គឹម ខឿន  អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល 
ជតិ បាន ថ្លៃងឲៃយ ដឹង ថា  ការ- 
អនុវត្ដ ការណៃ នំា ការ បិទ ទីតំាង 
កមៃសាន្ត   គឺ បាន  អនុវត្ដ តាម 
ស្ដង់ដ តៃ មួយ គៃប់  រាជធានី - 
ខៃត្ដ ទាំង អស់៕

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ កៃ សួង អប់រំ យុ វជន  និង 
កីឡា  និង កៃមុ ហុ៊ន  ផូស  មៃឌា  ខូ អិល- 
ធីឌី(កាសៃត ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍)  កាល ពី- 
មៃសិល មញិ នៃះ បាន  ចុះ អនសុៃស រណៈ នៃ 
ការ យោគ យល់ គ្នា ដើមៃបី ធ្វើ កិច្ច សហ- 
ការ រវាង ភាគី ទំាង ២ក្នងុ ការ លើក កម្ពស់ 
សកម្ម ភាព  និង ផៃន ការ អប់រំ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជ ។

ការ ចុះ អនុ សៃស រណៈ នៃ ការយោគ- 
យល់ គ្នា នៃះ  ធ្វើ ឡើង កៃម អធិប តី- 
ភាព លោក  ហង់ ជួន  ណារុ៉ន រដ្ឋ មនៃ្ដ-ី 
កៃសងួ អបរ់ ំ យវុ ជន នងិ កឡីា នងិ ចុះ 
ហត្ថ លៃខា    ដោយ លោក សៃី សៃង  
ហៃសានីន  បៃធាន នា យក ដ្ឋាន ព័ត៌ មាន 
និង កិច្ច ការ អា ស៊ាន ជមួយ លោក   
ល ី តៃសៃង  ចាងហា្វាង នងិ អគ្គ នា យក 
កាសៃតភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍នៃ កៃមុ ហ៊នុ ផសូ-  
មៃឌា  ខ ូអលិ ធឌី ីដោយមាន ការ ចូល- 
រួម ពី  មនៃ្ដ ីតំណាងមក  ព ីកៃសងួ អបរ់ ំនងិ 
សហការីកៃមុហុ៊ន ផូស  មៃឌា    ខូ អិល-  
ធីឌី ជ ចៃើន រូប ទៀត ។ 

យោង តាម អនុ សៃសរ ណៈនៃះ  កៃុម- 

ហ៊ុន ផូស  មៃឌា  បានឯកភាព បោះ- 
ពុម្ព ផៃសាយ លើកា សៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ជ 
ភាស  អង់ គ្លៃស និង ខៃមរ ភាស ដៃល 
នឹង ផ្ដល់ ១ទំព័រ ពៃញ ទៅ ឱៃយ កៃសួង- 
អប់រំសមៃប់ ការ បោះ ពុម្ព ផៃសាយ មាតិ កា 
អត្ថ បទ របស់ ខ្លនួ ។ ការ បោះ ពុម្ព ផៃសាយ- 
ទពំរ័ អបរ់ ំនៃះ កា សៃត ភ្ន ំពៃញ  ប៉សុ្ដិ៍  នងឹ 
ធ្វើនៅ រៀង រាល់ ថ្ងៃ ពុធ ក្នុង សបា្ដាហ៍- 
ទី១នៃ ខៃ នីមួយៗ  ឬ២សបា្ដាហ៍ ម្ដង  
អាសៃ័យ លើ តមៃូវ ការ របស់ កៃសួង 

អប់រំ  យុវជន និងកីឡា។ 
លោក  ហង់ជួន  ណារុ៉ន  បាន សម្ដៃង- 

កា  រសទរ ចំពោះ ការ  ចុះ អនុសៃសរណៈ 
រវាង ភាគី ទំាង២ នៃះ ។  លោក បាន លើក- 
ឡើងថា  ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ នៃ  ការ រីក- 
រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៃះ គ ឺទាម ទារ 
ឱៃយ មាន កចិ្ច សហការ គ្នា គៃប ់ភាគ ីពាក-់ 
ព័ន្ធ  ដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង លើក កម្ពស់ 
ការ អប់រំ ដល់ សិសៃសា នុសិសៃស នៅ ក្នងុ 
បៃទៃសកម្ពជុ  សៃប ពៃល ដៃល កៃ- 

សួង អប់រំ កំពុង តៃបន្ត ជំរុញ ការ អប់រំ 
តាម បៃប ឌីជី ថល ។

លោក បានបញ្ជាក់ ថា ៖ «យើង តៃ ូវ តៃ 
ធ្វើ ការងារ រមួ គ្នា ដើមៃបី លើក កម្ពសក់ារ- 
អប់រំ នៅ ក្នុង  បៃទៃស កម្ពុជ និង ផល- 
បៃយោជន៍ របស់ បៃទៃស កម្ពុជ  ដើមៃបី 
ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស កម្ពជុ រតឹ តៃ មាន ការ រកី- 
ចមៃើន ឡើង ថៃម ទៀត »។ 

លោករដ្ឋ មនៃ្ដ ី បាន បន្តថា ក្នងុ ខណៈ- 
ពៃលដៃល មាន ការ រីក រាល ដល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩នៃះ កៃសួង អប់រំ  បាន ខិត- 
ខំបៃឹង បៃង គៃប់ បៃប យ៉ាង ដើមៃបី  ថៃ- 
រកៃសា សុវត្ថិភាព ដល់ សិសៃសានុសិសៃស 
និង   ធ្វើយ៉ា ងណា  បន្ត ផ្ដល់ ការ អប់រំ- 
ពៃញ លៃញ ដល ់សសិៃសា នសុសិៃស គៃប-់ 
គ្នា  ទាងំ នៅ ទកីៃងុ  នងិ ជន បទ ។លោក 
ថា កា លៈទៃសៈ ស ង្គៃម  ជមួ យ នឹង 
កូវីដ ១៩ នៃះ កៃ សួង អប់រំ បាន បង្កើត 
ឱកាស ការ អប់រំ បៃបឌី ជី ថល ដោ យ 
ជោ គ ជ័ យ សៃ បពៃល ដៃលកា រ អប់ រំ 
តាម  បៃប ឌីជីថ លនៅ កម្ព ុជ បាន ដើរ 
មុខ  មុន រយៈ ពៃល១០ឆ្នាំ ។

ថ្លៃង នៅ ក្នុង ពិធី នោះ  ដៃរ លោក  
 លី  តៃ សៃង ចាងហា្វាង និង អគ្គ នា យក- 

កាសៃតភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍នៃកៃមុ ហ៊នុ ផសូ-  
មៃឌា  ខូ អិល ធីឌី បាន លើកឡើង ថា 
កន្លង មក នៃះ កៃុម ហ៊ុន ផូស  មៃឌា  ខូ- 
អិល ធីឌី បាន និង កំពុង សហការ ជ- 
មួ យ វិស័យ ផៃសៃង ៗ  មួយ ចំនួន នៅ  
កម្ពុជ  ក្នុង នោះ មាន ដូចជ វិស័យ 
ទផីៃសារ មលូ បតៃ ជ ដើម។ ចណំៃក  កចិ្ច- 
សហការ ជ មួយ កៃសួង អប់រំ  គឺមាន 
សរៈ សខំាន ់ណាស ់ពៃះ វសិយ័ អបរ់ ំ 
គឺជ វិស័យ គន្លឹះ មួយ ក្នុង ការ លើក- 
កម្ពស់ បៃទៃស កម្ពុជ ឱៃយ មាន ភាព រីក- 
ចមៃើន ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ដូច្នៃះ  ថា ៖ 
«យើង មាន ធន ធាន គៃប់ គៃន់សមៃប់  
ការ ចូលរួម គំទៃ ដល់កៃ សួង អប់រំ  
ពិ សៃស  វិស័យ អប់រំនៅ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពជុ  ។ ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ ថា  មនៃ្ដ ីរដ្ឋាភិ- 
បាល មួយ ចំនួន ហាក់ មិន ហា៊ាន និយ យ 
ជ មួយ ស រព័ត៌ មាន។ ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ គិត ថា  
ពួកគៃ គួរ និយយ ឱៃយ បាន ចៃើន បន្តិច 
ជមយួ សរ ពត័ម៌ា នដើ មៃប ីឱៃយ សរ ពត័-៌ 
មាន ទទួល បាន ព័ត៌មាន គៃប់ គៃន់  
និ ង តៃឹម តៃូវ ក្នុង ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅ 
កាន់ បៃជពលរ ដ្ឋ »៕

អាជ្ញាធរបន្តរឹតបន្ដងឹការបើកក្លបិកម្សាន្តឡើងវិញទប់ស្កាត់កូវីដ១៩ជនសង្ស័យម្នាក់តូ្វចាប់ខ្លនួបញ្ជនូ
ទៅតុលាការរឿងរំលោភកូនសី្ឯង

ក្សួងអប់រំចុះអនុស្សរណៈជមួយកុ្មហុ៊នផូសម្ឌាដើម្បីលើកស្ទយួវិស័យអប់រំនៅកម្ពជុ

ពិធី ចុះ ហត្ថ លេខា  រវាង កេមុ ហុ៊ន ផូស មេឌា  និង កេសួង អប់ រំ ពី មេសិល មិញ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី 

គឹម    សា រុំ 
 
កណ្ដាលៈ នគរ បាល សៃុក 

កៀន ស្វាយ  បាន កសង សណំុ ំ
រឿង បញ្ជូន ជន សងៃស័យ មា្នាក់ 
ទៅសលា ដំ បូង ខៃត្ត  កណា្តាល 
កាល ពមីៃសលិ មញិ បនា្ទាប ់ពី  ចាប់- 
ខ្លនួ តាម បណ្តងឹ របស ់មា្តាយ ក្មៃង 
រង គៃះ ពាក់ ព័ន្ធ ចាប់ កូ ន សៃី 
បង្កើត រលំោភ សៃព សន្ថវៈ រហតូ 
សមៃច ៤ដ ង បៃ ពៃតឹ្ត នៅ ឃំុ ដី ឥដ្ឋ  
សៃកុ កៀន ស្វាយ   ខៃត្ត កណា្តាល ។ 

 លោក  ពៃំ    សំណាង  អធិការ 
នគរ បាល សៃុក កៀន ស្វាយ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា  
ជន សងៃស័យ  ឈ្មោះ ញ៉ៃ ម  ច័ន្ទ ដ រា៉ា   
អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ  រីឯ ក្មៃង សៃីរង- 
គៃះអាយុ ១ ០ ឆ្នាំ ជ កូន- 
បង្កើត របស ់ជន សងៃសយ័ រស ់នៅ 
ក្នងុ ឃុ ំដឥីដ្ឋ។  ដោយ ឡៃក ជន- 
សងៃស័យ តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច 
របស់ លោក បញ្ជូន  បន្ត ទៅ 
សលា ដំ បូង ខៃត្ត កណា្តាល 
ហើយ បនា្ទាប់ ពី សក សួរ ចប់ ។ 

 លោក ថ្លៃង  បៃប់ ថា  ៖ « ឥឡូវ 
នៃះ  បនា្ទាប់ ពី ខាង សមត្ថ កិច្ច  
របស់ យើង បញ្ជូន ជនសងៃស័យ 
ដល់ តុលា ការ គឺ ខាង អ យៃយ ការ 
កំពុង  តៃ ដំណើរ ការ រឿង នៃះ 
ហើយ » ។ 

 យោង តាម   នាយ នគរ បាល   
បុ៉ស្តិ៍ ដី ឥដ្ឋ  លោក  ជឿន  សរុំ  

រៀប រាប់  បៃប់ ពីមៃសិល មិញ ដៃរ 
ថា      គៃសួរ នៃះ  មាន កនូ ចនំនួ ៣ 
នាក់  បៃុស ២នាក់  និង ក្មៃង សៃី 
រង គៃះ ជ កូន ទី ២ ។  ប៉ុន្តៃ  បើ 
តាម បៃពន្ធ របស់ ជន សងៃស័យ 
និង តៃូវ ជ មា្តាយ បង្កើត របស់ 
ក្មៃង រង គៃះ បាន និយយ 
បៃប់ សមត្ថ កិច្ច របស់ លោក ថា 
ក្នងុ គៃសួរ គត ់ ( សៃ្ត ី បៃពន្ធ ជន- 
សងៃស័យ)  ឧសៃសាហ៍ ឈ្លាះ  គ្នា 
ហើយ រាល់ ពៃល គត់  ឈ្លាះ ជ- 
មយួ ប្ត ី( ជន សងៃស័យ)  គត ់តៃង- 
តៃ ទៅ ដៃ ក នៅ ផ្ទះ មា្តាយ ឬផ្ទះ 
បង ប្អូន របស់ គត់ ដៃល នៅ ក្នុង 
ភូមិ - ឃុំ   នោះ ដៃរ ។  លោក បន្ត 
តាម សម្តី ក្មៃង រង គៃះ ទៀត ថា 
មលូ ហៃត ុដៃល ឪពកុ របស ់នាង 
មាន ឱកា ស រំ លោភ នាង បាន 
នោះ  ដោយ សរ ឪពុក  មា្តាយ 
នាង ចៃះ តៃ ឈ្លាះ គ្នា  ហើយ 
ពៃលណា ពួក គត់  ឈ្លាះ គ្នា គឺ 
មា្តាយ  របស់ នាង ទៅ ដៃក នៅ ផ្ទះ  
បង ប្អូន  ចំណៃក  នាង ដៃក ជ- 
មយួ ឪពកុ ទើប កើត ជ រឿង នោះ 
ឡើង ជ បន្ត បនា្ទាប ់មក ។  លោក 
ថា ៖« បើ ទោះ ជ ជន សងៃស័យ  មិន 
សរភាព ក៏ ដោយ  តៃ ចម្លើយ 
ក្មៃង រង គៃះ អាច បងា្ហា ញ បាន 
ថា   ពិត ជ មាន ករ ណី នៃះ  កើត- 
ឡើង ។ ប៉នុ្តៃ យ៉ាង ណា អា សៃយ័ 
លើ ការ សក សួរ  បន្ត ពី សមត្ថ - 
កិច្ច តុលា ការ ទៀត » ៕ 



ខន សា វិ

ឧត្តរមានជយ័ៈ យោង តាម មន្ត្រ ី
ផ្ន្រក ដោះស្រយ ទំនាស់ ដីធ្លី  
បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្លី រវាង ពលរដ្ឋ នៅ 
ស្រុក ចុងកាល់  និង ក្រុង សំរោង  
ខ្រត្ត  ឧត្តរ មានជ័យ ជាមួយ ក្រុម- 
ហ៊នុ ដា ំស្ករ អពំៅ ថ្រ ត្រវូបាន ដោះ- 
ស្រយ ចប់  តាំងពី ឆ្នាំ ២០១០  
ខណៈ  ពលរដ្ឋ ក៏លើក ឡើង ដ្ររ ថា 
ពួកគ្រ ចំនួន ៧១២ គ្រួសារ កំពុង 
បន្ត តវា៉ា ទាមទារ ដីធ្លី នៅ ឡើយ។ 
ទោះ យ៉ាងណា  អាជា្ញាធរឱ្រយ ពល- 
រដ្ឋដ្រល ខ្វះដី ដាក់ពាក្រយ ស្នើ សុំ  មក 
គណៈ កម្មការ គ្រប ់គ្រង ដ ីរដ្ឋ ថា្នាក-់ 
ខ្រត្ត តាមរយៈ អាជា្ញាធរ ភូមិ- ឃុំ ។

 លោក វា៉ាត បា៉ា រាននី  អភ ិបាលរង 
ខ្រត្ត ឧត្តរ មានជ័យ  ទទួល បន្ទុក 
ដោះស្រយ ទំនាស់ ដីធ្លី   អះ អាង 
ថា  ប្រសិនបើ ពលរដ្ឋ ណា  ខ្វះខាត 
ដី ពិតប្រកដ នោះ  លោក ស្នើឱ្រយ 
ពកួគ្រ ដាកព់ាក្រយ ស្នើសុ ំមក គណៈ- 
កម្មការ គ្រប់គ្រង ដី រដ្ឋ ថា្នាក់ខ្រត្ត 
តាមរយៈ អាជា្ញាធរ ភូមិ- ឃុំ  ដើម្របី 
ទទួលបាន ដី សម្របទាន សង្គម- 
កិច្ច ព្រះ ថា  រដា្ឋា ភិបាលនឹង មិន  
ទុកឱ្រយ ពលរដ្ឋ ណា មា្នាក់ គ្មាន ដី 
សម្រប់ ធ្វើ ស្រ នោះ ឡើយ។

ស្ថិត ក្នុង បន្ទប់ ធ្វើការ នៅឯ សា- 
លា ខ្រត្ត ឧត្តរ មានជ័យ   លោក វា៉ាត 
បា៉ា រានីន  បានបង្ហាញ ឯកសារ ១ 
វា៉ាលិសធំ  ដោយ លោក បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា  សទុ្ធត្រ ជា ឯកសារ 
ភស័្ដតុាង  បញ្ជាក ់អពំ ីវវិាទ ដធី្ល ីរវាង 
ពលរដ្ឋ និង ក្រុមហ៊ុន ដាំ ស្ករអំពៅ 
ទាំង៣ ដ្រលត្រូវ បាន ដោះ ស្រយ   
ចប់ សព្វគ្រប់ តាំងពី ឆ្នាំ ២០១០។ 

ប៉នុ្ត្រ កាលព ីថ្ង្រទ៣ី១  ខ្រ កក្កដា  
ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ  តលុាការ ឧទ្ធរណ ៍
ថ្រ  បានសម្រច ឱ្រយ ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ ជាង 
៧០០ គ្រួសារ នោះឈ្នះ បណ្ដឹង-   
ទាស់  ដើម្របី ឱ្រយការ ដាក់ បណ្ដឹង  
សមហូ ភាពប្រឆងំ  ក្រមុ ហ៊នុ ស្ករ- 
អំពៅ ថ្រ  មិត្រ  ផល របស់ ពួក គត់ 
ឆ្ពោះ ទៅមុខ ទៀត  ។ 

ការ សម្រច របស់ តុលា ការ 
ឧទ្ធរណ៍  ថ្រ ន្រះ បនា្ទាប់ ពី ពលរដ្ឋ 
ទាំង ៧១២ គ្រួសារ  បាន ប្ដឹង ទៅ 
តុលា ការ សុីវិល ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ   
ដើម្របី ទាមទារ សំណង ចំនួន ៤៣ 
លាន ដុលា្លារ ពី ក្រុមហ៊ុន ស្ករ អំពៅ 
ថ្រ  មិត្រ ផល  ខណៈ ពួកគត់ ចោទ 
ក្រុមហ៊ុន ន្រះ  ថា បាន ធ្វើឱ្រយ ពួក- 
គត់  ខកខាន មិនបាន អាស្រ័យ-  
ផល អស់ រយៈព្រល ជាច្រើន ឆ្នាំ។ 
ប៉ុន្ត្រ តុលាការ សុីវិល ថ្រ កាលពី 

ឆ្នាំ២០១៨  បាន បដិស្រធ ទទួល 
បណ្ដងឹ ដ្រល ដាក ់រមួគ្នា របស ់ពល- 
រដ្ឋ និង ស្នើឱ្រយ ពលរដ្ឋ ទាំងនោះ 
ដាក់ បណ្ដឹង រៀងៗ ខ្លួន ឡើង វិញ។

លោក វា៉ាត បា៉ា រាននី  ប្រប ់ភ្ន ំព្រញ-  
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ង្រទី២  ខ្រ សីហា  ថា  
លោក មនិយល ់អពំ ីការដាក ់បណ្ដងឹ   
ឆ្លង ប្រទ្រស ប្របន្រះ ទ្រ  ដោយ 
លោក ថ្ល្រងថា  ជាទទូៅ  ប្រសនិបើ 
រឿង ក្ដ ីកើតឡើង នៅ ខ្រត្ត ណា  គ ឺគ្រ 
ត្រវូ ដាក ់ពាក្រយ បណ្ដងឹ ទៅ តលុាការ 
នៅ ខ្រត្ត នោះ។ លោក បញ្ជាក់ 
ទៀត  ថា បច្ចុប្របន្ន ខ្រត្ត អំពាវ នាវ  ឱ្រយ 
អាជា្ញាធរ គ្រប់ ស្រុក ក្រុង ទាំង អស់  
ត្រវូ ចុះ ឱ្រយ ដល ់ខ្នង ផ្ទះ របស ់ពលរដ្ឋ 
នៅ ទទូាងំ ខ្រត្ត  ដើម្រប ីស្វ្រងរក ប្រជា- 
ជន ខ្វះខាត ដ ីពតិ ប្រកដ។ ប្រសនិ 
បើ ពកួ គត ់ពតិជា ខ្វះខាត ត្រវូ ដាក-់  
ពាក្រយ ស្នើសុ ំដ ីសម្របទាន សង្គម កចិ្ច 
ព ីរដា្ឋាភបិាល  ហើយ កម៏ាន ពលរដ្ឋ 
ជាច្រើន បាន ដាក់ ពាក្រយ ស្នើសុំ 
ជាបន្ត បនា្ទាប់ ដ្ររ។

លោក ថា ៖«នៅ ស្រុក ខ្ម្ររ យើង  
បើ រឿង ហ្រតុ កើត នៅ ឧត្តរមាន- 
ជយ័គ ឺគ្រ ត្រវូដាក ់ប្ដងឹ នៅ តលុា ការ 
ឧត្តរ មានជយ័  ហើយ បើ រឿង ហ្រត ុ
នៅ ភ្នំព្រញ  គឺ គ្រ ត្រូវ ដាក់ពាក្រយ 
បណ្ដឹង ទៅ តុលាការ នៅ ភ្នំព្រញ។ 
យើង មិនដឹង និង មិន យល់ ច្របាស់ 
ដ្ររ  យើង ជន ជាតិ កម្ពុជា ហើយ 
ទៅ ប្ដឹង នៅ តុលាការ នៅ ស្រុក ថ្រ 
វិញ  អាហ្នឹង ខ្ញុំ អត់ [ដឹង] ដ្ររ» ។

លោក គឹម គ វិន  ប្រធាន មន្ទីរ 
រៀបចំ ដ្រនដី ខ្រត្ត ឧត្តរ មានជ័យ 
ឲ្រយដឹងដ្ររថា  កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨  
មន្ត្រី ថា្នាក់ជាតិ មកពី ក្រសួង ដ្រនដី 
បាន ចុះមក សង្កាត ់កនូ ក្រៀល រយៈ-  
ព្រល កន្លះ ខ្រដើម្របី រង់ ចាំ ទទួល 
ពាក្រយ ស្នើសុំ  និង សមា្ភាស ពលរដ្ឋ 
នៅក្នងុ សង្កាត ់ន្រះ ដើម្របី ទទលួ បាន   
ដី សម្របទាន សង្គមកិច្ច ពី រដា្ឋាភិ- 
បាល  នៅ ចំណុច អូរ បាត់ មាន់។ 

លោក បន្តថា  កាលនោះ  មាន 
ត្រ ពលរដ្ឋ ចំនួន ៤១២ គ្រសួារ  មក 
ដាកព់ាក្រយ ស្នើសុំ នងិ បានទទលួ ដ ី
សម្របទាន សង្គម កចិ្ច។ ប៉នុ្ត្រ លោក 
ថា  ការផ្ដល់ដី សម្របទាន សង្គម កិច្ច 
នោះ  ដើម្រប ីផ្ដលជ់នូ ចពំោះ ពលរដ្ឋ 
ដ្រល ខ្វះ ដ ីពតិ ប្រកដ  មនិម្រនជា 
ការដោះស្រយ សណំង អ្វ ីឡើយ។  
ព្រះ ពលរដ្ឋ ដ្រលមាន ដី ត្រូវ ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ ក្រុមហ៊ុន ចូលមក វិនិ- 
យោគ ដាំ អំពៅ កាលពី ឆ្នាំ ២០០៨ 
ត្រវូ   បានដោះស្រយ ចប ់  មនុ ក្រមុ- 
ហ៊ុន ចូលមក វិនិយោគ ទៅ ទៀត ។

លោក និយយថា ៖«ពលរដ្ឋ 
ទាំងន្រះ ដោយសារ ពួកគត់ ថា 
អត ់មាន ដ ីសម្រប ់បង្កបង្កើន ផល  
អ៊ចីងឹ រដា្ឋាភបិាល បានផ្ដល ់ដ ីសម្រប- 
ទា ន សង្គមកចិ្ច ជនូ ពកួ គត។់  ឥឡវូ  
ឮ ថា  ប្រជាពលរដ្ឋ កំពុង ប្ដឹង ថា  
មាន រហូត ៧០០ ជាង  អាហ្នឹង ខ្ញុំ ក៏ 

អត់ យល់  និង អត់ ដឹង ដ្ររ»។ 
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៨  រដា្ឋាភបិាល បាន- 

អនុញ្ញាត ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន ថ្រ ឈ្មាះ  
មិត្រ ផល (Mitr Phol Sugar 
Cooperation)ដ្រលជា ក្រមុ ហ៊នុ   
ម្រ របស់ ក្រុមហ៊ុន អង្គរ ស៊ូ ហ្គើរ 
(Angkor Sugar Company) 
ក្រុម ហ៊ុន ទន្ល្រស៊ូ ហ្គើរ  ខ្រន  (Ton-
le Sugar Cane Company)  
និង ក្រុម ហ៊ុន ខ្រន អ្រន  ស៊ូ ហ្គើរ  
វ្រល លី(Cane Sugar Valley 
Company)ធ្វើការ វិនិយោគ 
ដោយ ដា ំចមា្ការ អពំៅ លើដ ីសម្របទាន   
ស្រដ្ឋ កិច្ច ចំនួន ៣ មុឺន ហិកតា  នៅ 
ខ្រត្ត ឧត្តរ មាន ជយ័  ក្នងុ  ក្រងុ សរំោង  
សង្កាត ់កនូ ក្រៀល  សង្កាត ់សរំោង  
នងិ ទតីាងំ ក្នងុ ស្រកុ ចងុ កាល ់ គ ឺនៅ   
ឃុំ ចុងកាល់  និង ឃុំ ពង្រ។

លោក វា៉ាត បា៉ា រា នីន  បញ្ជាក់ថា  
បើទោះ ប ីក្រមុហ៊នុ ទាងំ៣ ទទលួ- 
បាន ដី សម្របទាន ស្រដ្ឋកិច្ច ទំហំ 
១មុឺន ហិកតា ក្នុង ១ក្រុម ហ៊ុន ក្ដី  
ប៉នុ្ត្រ ក្នងុ ចណំោម ក្រមុហ៊នុ ទាងំ៣ 
ន្រះ ទទលួបាន ដ ីសម្រប ់ដា ំអពំៅ 
ពិត ប្រកដ ត្រ ជាង ៥ពាន់ ហិកតា  
ឬ ជាង ៦ពាន់ ហិកតា ប៉ុណោ្ណោះ។ 
ពីព្រះ ក្រុមហ៊ុន ទាំង នោះ បាន- 
ឯកភាព ជាមួយ អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត និង 
ក្រសួង ដ្រនដី  ដើម្របី កាត់ ឆ្វៀល ដី 
ខ្លះ ច្រញ វិញ  ដោយសារ ដី ទាំង- 
នោះ ប៉ះពាល់ ជាមួយ ដី ក្ររ  របស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ។  ពកួគត ់បាន បោះ- 
ទីតាំង រស់ នៅ និង អាស្រ័យ ផល 
ជាក់ស្ដ្រង តាំងពី យូរ លង់។

លោក បន្តថា  ក្នងុ ចណំោម ពល- 
រដ្ឋ ទាងំ ១ ៧៣៨ គ្រសួារ ដ្រល មាន  
ដី ដូនតា ត្រូវ ប៉ះពាល់ ដោយសារ 
ការវិនិយោគ ដាំ ស្ករអំពៅ  ក្រពី 
ត្រវូ បាន កាត ់ឆ្វៀល ដ ីច្រញព ីក្រមុ- 
ហ៊ុន ប្រគល់ជូន ពួកគត់ វិញ  គឺ 
ពលរដ្ឋ ខ្លះទៀត ដ្រលមាន ដ ីរបូ រាង  
ដូច ស្រប្រក ខា្លា ស្ថិត ក្នុង ទីតាំង ដី 
សម្រប ទាន ស្រដ្ឋកិច្ច ក្រុមហ៊ុន  ក៏ 
ត្រវូបាន សម្រប សម្រលួ ឱ្រយទទលួ- 
យក ដ ីដោះដរូ នៅ ក្រ តបំន ់ក្រមុ- 
ហ៊នុ ដោយ ស្មគ័្រចតិ្តដ្រល អាជា្ញា ធរ 
ខ្រត្ត បាន រៀបចំ ឱ្រយ។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ក្រុមហ៊ុន ទាំង 
៣ហ្នឹង ដ្រល មក វិនិយោគ នៅលើ 
ទឹកដី ន្រ ខ្រត្ត ឧត្តរ មានជ័យ ន្រះ  គឺ 
សុទ្ធត្រ ដោះស្រយ ផលប៉ះពាល់ 
រួច រាល់ អស់ ហើយ ដោយ ក្រុម- 
ហ៊នុ មយួៗ ន្រះ  មានការ អនញុ្ញាត 
[ពី រដា្ឋាភិបាល] ឱ្រយ វិនិយោគ លើ ដី 
១មុនឺ ហកិតា  ប៉នុ្ត្រ ក្រមុ ហ៊នុ មយួៗ   
ហ្នងឹមនិបាន សល ់ដ ី១មុនឺ ហកិតា  
ទ្រ  ព្រះ បើ ៣ក្រុម ហ៊ុន  គឺមាន ដី 
៣  មុនឺ ហកិតា ប៉នុ្ត្រ ៣ ក្រមុហ៊នុ នៅ  
សល់ ត្រ២មុឺន ហិកតា ជាង ទ្រ  
អ៊ចីងឹ បាននយ័ថា ជតិ ១មុនឺ ហកិតា  
ត្រូវ កាត់ ឆ្វៀល ជូន ប្រជាជន»។

ការលើក ឡើង ពី មន្ត្រី រូបន្រះ  

ខណៈ ពលរដ្ឋ ចនំនួ ៧១២ គ្រសួារ  
ដ្រល រសន់ៅ ក្នងុភមូ ិចនំនួ ៤ គ ឺភមូ ិ
តា មា៉ាន ភូមិ បុស្រស  ភូមិ ត្រពាំង វ្រង  
និង ភូមិ ខ្ទុំ  ក្នុង សង្កាត់ កូន ក្រៀល 
បន្ត ទាមទារ ដី ចំនួន ២៥ ២៣៥ 
ហិកតា  ដ្រល ត្រូវ បាត់បង់ ដោយ- 
សារ ការ ឈសូ ឆយ បផំ្លាញ ដសី្រ 
និង ផ្ទះសំប្រង របស់ ពួកគត់ ពី 
សំណាក់ ភាគី ក្រុមហ៊ុន កាលពី 
អំឡុង ឆ្នាំ២០០៨-២០០៩។

ពលរដ្ឋ ខ្លះ ប្រប់ថា  ចាប់ តាំងពី 
ក្រមុហ៊នុ ស្ករអពំៅ   មតិ្រ ផល ឈប ់ 
វិនិយោគ នៅ ខ្រត្ត ឧ ត្ត រ មានជ័យ 
និង ប្រគល់ ដី ឱ្រយ រដា្ឋាភិបាល គ្រប់- 
គ្រង វិញ តាំងពី ឆ្នាំ២០១៥ មក  គឺ 
ពួក គត់ មួយចំនួន បាន ចាប់ផ្ដើម 
ចលូទៅ ធ្វើស្រ លើដ ីទាងំនោះ វញិ  
បើទោះប ីត្រវូបាន អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន  
គរំាម ចាបខ់្លនួ ពកួគត ់ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ដោយ ចោទ ប្រកាន់ថា ចូលកាន់- 
កាប់ ដី រដ្ឋ ដោយ ខុស ច្របាប់ ក្តី។

លោក ថាន់ ញយ៉  កសកិរ អាយ ុ
៥១ឆ្នាំ រស់នៅ ភូមិ ខ្ទុំ សង្កាត់ កូន- 
ក្រៀល  និយយថា  លោក មាន 
ដសី្រ ក្ររ ចនំនួ ១៥ ហកិតា ដ្រល 
កាន់កាប់ តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៨។  បើ 
តាម ច្របាប ់ភមូបិាល ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០១  
គ ឺលោក គរួត្រ ទទលួបាន ការច្រញ- 
ប្លង ់បញ្ជាក ់កម្មសទិ្ធ ិដធី្ល ី ដោយ សារ   
លោក បាន គ្រប់គ្រង ដី ទាំង នោះ  
លើសព ីរយៈព្រល ៥ឆ្នា។ំប៉នុ្ត្រ លោក   
ថា ចាបព់ ីឆ្នា២ំ០០៩  អាជា្ញាធរ បាន-  
ចុះទៅ វាស់ និង ហ៊ុមព័ទ្ធ  ហើយ 
បានយក ដី របស់ លោក ទាំង១៥ 
ហិកតា  រួមទាំង ដីស្រ របស់ ភូមិ 
ផ្រស្រង ទៀត  ធ្វើជា ដី រដ្ឋ សម្របទាន 
ស្រដ្ឋកិច្ច ប្រគល់ ទៅឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន 
វនិយិោគ។ ទោះ យ៉ាង ន្រះ ក្ត ី ចាប ់ព ី  
ឆ្នាំ ២០០៩  ដល់ ឆ្នាំ២០១៥ ដី 
ទាំង នោះ ត្រូវបាន ក្រុមហ៊ុន ទុក- 
ឱ្រយនៅ ទំន្ររ ចោល មិនបាន ដាំ 
អំពៅ នោះ ឡើយ។

លោក បន្ថ្រមថា  នៅព្រល ក្រុម- 
ហ៊ុន ដកច្រញ វិញ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥  
លោក បាន ចូលទៅ ធ្វើស្រ លើដី 

នោះ ដូច រាល់ ឆ្នាំ វិញ។ ប៉ុន្ត្រ មក- 
ដល ់ឆ្នា២ំ០១៨ អាជា្ញាធរ បាន យក   
ដី របស់លោក រួមទាំង ដី អ្នកភូមិ 
ផ្រស្រង  ទៀត ដ្រល ធា្លាប់មាន ទំនាស់ 
ជាមយួ ក្រមុ ហ៊នុ ធ្វើជា ដ ីសម្របទាន   
សង្គម កិច្ច ប្រគល់ឱ្រយ ពលរដ្ឋ មកពី 
ខ្រត្ត ត្របូងឃ្មុ ំ ហើយ ប្រប ់លោក ឱ្រយ 
ឈប់ ចូលទៅ ធ្វើស្រ លើដី នោះ 
ចាប់ពី ឆ្នាំ ក្រយន្រះ ទៅ។

កសកិរ របូន្រះនយិយ ថា ៖« ឥឡវូ   
ពកួ ត្របូងឃ្មុ ំចលូមក បាន ប្រើ គ្រឿង- 
ចក្រ ឈសូឆយ ដសី្រ របស ់ខ្ញុ ំហ្នងឹ  
អស់ ប្រមាណ ៤ហិកតា  ហើយ។  
ពលរដ្ឋ ខ្រត្ត ន្រះ ចូលមក  គឺ ឈូស 
បំផ្លាញ ដើមឈើ ទាំង តូច ទាំង ធំ 
នៅក្នងុ ស្រ ចោល ទាងំអស ់ ដ្រល 
ខុសពី ប្រជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង តំបន់ 
ន្រះ គ្រ នយិម ធ្វើស្រ រក្រសា ព្រឈើ  
គឺ ធ្វើ នៅ ចនោ្លាះ ដី ដ្រល គ្មាន ដើម- 
ឈើ  និង ក្រម ដើម ឈើ»។

លោក ថាន់ ញ៉យ  បាន ចុះទៅ 
បង្ហាញ ដី ស្រ របស់ លោក ដ្រល 
នៅ ចមា្ងាយ ពី ផ្ទះ ប្រហ្រល  ៧ គី ឡូ- 
ម៉្រត្រ  ខណៈ ក្នុង ដីស្រ ទាំង នោះ  
មាន ស្រវូ ខ្លះ កពំងុ ច្រញ ផ្ល្រ បណ្ដើរៗ  
នងិ ស្រវូ ខ្លះទៀត ចាប ់ផ្ដើម ក្រហម 
ចងុមយួៗដ្រល លោក ញយ៉  គ្រង   
ច្រូតកាត់ សម្រប់ ធ្វើជា អំបុក ក្នុង 
ព្រល ឆប់ៗ ន្រះ។ លោក បន្តថា  ដី- 
ស្រ ក្ររ  របស់ ពលរដ្ឋ ស្ទើរ  ទូទាំង   
ខ្រត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជយ័ពុមំាន លខិតិ ណា-  
មួយ បញ្ជាក់ អំពី កម្មសិទ្ធិ នោះ ទ្រ។

ទោះ ប ី ដ ីរបស ់ខ្លនួ ត្រវូ រដា្ឋាភ ិបាល   
បន្ត យក ធ្វើ ដ ីសម្របទាន សង្គម កចិ្ច 
ប្រគល ់ឱ្រយទៅ ពលរដ្ឋ មក ព ីត្របូងឃ្មុ ំ
ក៏ដោយ   ប៉ុន្ត្រ កសិករ ថាន់ ញ៉យ   
ប្ដ្រជា្ញា ថានឹងមិន បោះបង់ ដី នោះ-   
ឡើយ។ លោក បន្ថ្រមថា កាលពី 
ឆ្នាំ២០០៩  អាជា្ញាធរ បានជំរុញ ឱ្រយ 
លោក ទទួលយក ដី ដោះ ដូរ ដ្ររ  
ប៉នុ្ត្រ លោក បដសិ្រធ  ដោយ សារ   ដ ី
ដោះដូរ នោះ  គឺកាន់ កាប់ ដោយ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ផ្រស្រង  និង ទាហាន។

លោក ថា ៖«ពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិ ខ្ទុំ 
ខ្លះ  ដ្រល ព្រម ទទួលយក ដី ដោះ- 
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ក្រោយជម្លោះដីធ្ល ីរវាងក្រោមុហុ៊នស្ករអំពៅថ្រោនិងពលរដ្ឋត្រោវូបានដោះស្រោយបញ្ចប់ មន្ត្រោបី្រោប់ឲ្រោយពលរដ្ឋខ្វះដីស្នើសំុមកថ្នាក់ខ្រោត្ត

ដីស្រែដ្រែលបុរសមា្នាក់ដើរកាត់នៅខ្រែត្តឧត្តរមានជ័យ ជាដីគាត់ធ្លាប់ធ្វើស្រែនិងមានជម្លាះ។ រូបថត ខន សាវិ



ដូរ តាម ដំណោះស្រយ របស់ 
អាជា្ញាធរ  គឺ ខ្លះ ទទួល បានត្រ ២០  
ទៅ៥០% ន្រ ផ្ទ្រ ដី ដ្រល បាត់បង់  
ស្របព្រល ដី ដោះដូរ ទាំងនោះ 
មួយចំនួន  ក៏ បាន ធ្វើឱ្រយ កើតមាន 
ជម្លាះ ដណ្ដើម ដី គ្នា  រវាង ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ  និង  ពលរដ្ឋ ដូច គ្នា បន្ថ្រម 
ទៀត  ដោយសារត្រ ដី ដោះដូរ 
ដ្រល ទទួលបាន ពី អាជា្ញាធរ ទាំង- 
នោះ  គឺ ជាន់ លើដី របស់ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ផ្រស្រង»។

ពលរដ្ឋ មា្នាក ់ដ្រល អះអាង ថា  ជា 
អ្នកស្រុក រស់នៅ ក្នុង ភូមិ ថ្នល់ បត់  
ដ្រលជា ភូមិ ជាប់ គ្នា ជាមួយ ភូមិ ខ្ទុំ  
ក្នុង សង្កាត់ កូន ក្រៀល  គឺ លោក  
ហៀ ហួច  អាយុ ៥២ឆ្នាំ  និយយ 
ដ្ររ ថា  ដសី្រ របស ់ពលរដ្ឋ ក្នងុ ភមូ ិ 
ថ្នល់ បត់  គឺនៅ ខាងលិច ថ្នល់ ជាតិ  
ឯ ដសី្រ របស ់ ពលរដ្ឋ ក្នងុភមូ ិខ្ទុ ំ នងិ 
ភូមិ ចំនួន ៣ទៀត  ធា្លាប់មាន ជម្លាះ 
ជា មួយ ក្រុមហ៊ុន ដាំ ស្ករអំពៅ  
ថ្រនៅ ខាងកើត  ថ្នល់ ជាតិ។

ពលរដ្ឋ រូបន្រះ បន្តថា  ដី របស់ 
លោក សម្រប់ធ្វើ ស្រ ចំនួន ៣  
ហិកតា ពុំទាន់ មាន ប្លង់ ត្រឹមត្រូវ 
ដូច  គ្នា នឹង ពលរដ្ឋ ដ្រល រស់ នៅ 
ក្នុងភូមិ ខ្ទុំ ដ្ររ  ទោះ បី លោក  កាន់- 
កាប់ តាំងពី ដើម  ត ពី ដូនតា  មក ក្ដី ។

លោក ហៀ ហចួ  លើក ជាសណំរួ   
ថា ៖«ដ ីនៅ ស្រកុ ន្រះ  អ្នកណា មាន 
ប្លង់ នោះ?»។

ចណំ្រក អ្នកស្រ ី ភ្លងឺ ត្រប  អាយ ុ
៥៩ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ ខ្ទុំ ដ្រល ពុំមាន 
ដី ត្រូវ ប៉ះពាល់ ជាមួយ ការ វិនិ- 
យោគ ដាំ អំពៅន្រះនិយយដ្ររ ថា  
នៅក្នុង ភូមិ អ្នកស្រី  ពុំមាន ពលរដ្ឋ 
ចំណូល ថ្មី មកពី ខ្រត្ត ផ្រស្រង  ចូល- 
មក ឈូសឆយ  ឬ កាប់ឆ្ការ ដី ព្រ 
សម្រប់ ធ្វើស្រ ឡើយ។   អ្នកភូមិ 
ទាំងអស់បង្កបង្កើន ផល ត្រ នៅ 
លើដី ដូនតា ដ្រល បន្រសល់ទុក 
ប៉ុណោ្ណោះ។ ប៉ុន្ត្រ អ្នកស្រី ថា  នៅ 
ចំណុច អូរ បាត់ មាន់ ក្នុងភូមិ បុស្រស 
អាច មាន ពលរដ្ឋ ចំណូល ថ្មី មកពី 
ខ្រត្ត ព្រវ្រង ជាដើម។

 អ្នកស្រី និយយថា ៖«ពួកគ្រ 
[ពលរដ្ឋ ចណំលូ ថ្ម]ី  ដ្រល ចលូទៅ 
រស់នៅ ហ្នឹង  នាំគ្នា ចូលទៅ ចាប់ដី  
ដ្រលជា ដីស ល់ ច្រើន ហ្នឹង ដើម្របី 

បិទ ទំនប់ សម្រប់ ធ្វើស្រ  ហើយ 
ដល់ព្រល ធ្វើស្រ ទៅ  អាជា្ញាធរ ថា 
ជា ដី រដ្ឋ  គ្រ អត់ឱ្រយ យើង ទ្រ»។

ចំណ្រក អ្នកស្រី ហ៊ូយ ម៉្រ  រស់- 
នៅ ចំណុច អូរ បាត់ មាន់ ក្នុងភូមិ 
បុស្រស ដ្រល កំពុង តវា៉ា ទាមទារ ដី 
អ្នកស្រី ចំនួន៥ហិកតា មកវិញ 
រៀប រាប់ ថា មុន សម័យ រដ្ឋប្រហា រ 
អ្នកស្រី រស់នៅ ក្នុងភូមិ បុស្រស។ 
ប៉នុ្ត្រ ក្នងុសមយ័ ប៉លុពត ត្រវូបាន- 
ជម្លៀស ឱ្រយមក រស់នៅ ក្នុងភូមិ តា- 
មា៉ាន  ហើយ ក្រយមក អ្នកស្រី 
ក៏បាន រៀបការ ប្ដី នៅ ភូមិ តា មា៉ាន 
ស្ថិត ក្នុងឃុំ កូន ក្រៀល ត្រមួយ។  
លុះ នៅព្រល របប ប៉ុលពត ត្រូវ- 
បាន ផ្ដលួ រលំ ំមក ដល ់ឆ្នា១ំ៩៩៨  
គ្រួសារ អ្នកស្រី  រួមទាំង ពលរដ្ឋ 
ចនំនួ ៩គ្រសួារ ទៀត  បាន សម្រច 
ត្រឡប់ ទៅ សាងសង់ លំនៅ ឋាន 
រស់ នៅ ជា អចិន្រ្តយ៍ ចំណុច អូរ- 
បាត ់មាន ់ក្នងុភមូ ិបសុ្រស ដ្រល ជាទ-ី 
កំណើត វិញ  ហើយ បាន ស្នើសុំ 
អតីត ម្រឃុំ  និង ម្រភូមិ កាលនោះ 
ប្រងច្រក ដី សម្រប់ ពល រដ្ឋ ក្នុង ១ 
គ្រសួារ ចនំនួ ៥ហកិតា សម្រប ់ ធ្វើ- 
ស្រ ចមា្ការ។

អ្នកស្របីន្តទៀតថា  ក្រយមក 
ដោយសារ កើតមាន គ្រសួារ ថ្ម ីនងិ 
មាន ពលរដ្ឋ មកពី តំបន់ ផ្រស្រងៗ  
ចូល ទៅ រស់ នៅ ក្នុង ចំណុច អូរ- 
បាត ់ មាន់  ធ្វើឱ្រយ គ្រួសារ ទាំងអស់ 
កើន ដល់ ២៩៩ គ្រួសារ។ អ្នកស្រី 
បន្ថ្រមថា  នៅ ឆ្នាំ ២០០៩  ពលរដ្ឋ 
ដ្រល រស់នៅ ក្នុង ចំណុច អូរ បាត់- 
មាន់ ទាំង ២៩៩ គ្រួសារ  ដ្រល ត្រូវ- 
បាន គ្រ ដតុ បផំ្លាញ ផ្ទះ សបំ្រង  នងិ 
ដសី្រ អាជា្ញា ធរ បានឱ្រយ ទទលួ យក   
ដី ដោះដូរ  សម្រប់ ដី លំនៅ ឋាន 
ទទងឹ ៣០ម៉្រត្រ  នងិ បណោ្ដោយ ៥០ 
ម៉្រត្រ និង ដីស្រ ១ហិក តា ខណៈ 
ពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ ដ្រល គ្មាន ការដុត 
បផំ្លាញ ផ្ទះទទលួបាន ដសី្រ ចនំនួ  
២ហកិតា។  អ្នកស្រ ីអះអាង ថា ៖« នៅ 
ចំណុច  អូរ បាត់ មាន់គឺ មាន ពល រដ្ឋ 
ត្រ២២ គ្រួសារ ប៉ុណោ្ណោះ  ដ្រល 
យល់ព្រម ទទួល យក ដី ដោះ ដូរ  
ហើយ ចំពោះ ពលរដ្ឋ ភាគច្រើន 
ដ្រល មិន ព្រមយក ដី ដោះដូរ នោះ  
គឺ ដោយសារ ដី ដ្រល បាន បាត់បង់  

ក្នុង ១គ្រួសារ មាន ចាប់ពី  ៥ 
ហិកតា ឡើង»។

ឯ អ្នកស្រ ីជមឺ ញយ៉  ដ្រល ជា ស្ដ្រ-ី 
ម្រមា៉ាយ អាយុ ៣៩ឆ្នាំ  និង រស់នៅ 
ជាមួយ កូនស្រី  ៣នាក់ ក្នុង ភូមិ ខ្ទុំ 
បាន អះអាងថា  ដ ីស្រ ក្ររ អ្នកស្រ ី
ចំនួន ៥ហិកតា  ត្រូវបានអាជា្ញាធរ 
យកទៅ ធ្វើជា ដី ដោះដូរ ឱ្រយ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ផ្រស្រង ដ្រលមាន ជម្លាះដធី្ល ី
ជាមយួ ក្រមុ ហ៊នុ។ ស្ដ្រ ីរបូន្រះ ធា្លាប-់ 
បាន ទៅ តវា៉ា ជាមយួ អាជា្ញាធរ សង្កាត ់   
ដ្ររ  ហើយ ចៅសង្កាត់ អះអាងថា  
អ្នកស្រ ីនងឹ ទទលួ បាន ដ ីទាងំនោះ 
មកវិញ  នៅ ព្រល ណា ក្រុមហ៊ុន 
ឈប់ វិនិយោគ  និង ដក ទៅ វិញ។

អ្នកស្រ ីនយិយ ថា ៖«ឥឡវូ ខ្ញុ ំ គ ឺ
គ្មាន  បាន ដ ីទាងំអស ់សមូ្រប ីដ ីសម្រប- 
ទាន សង្គមកិច្ច ឆ្នាំ២០១៨  ក៏ ខ្ញុំ 
អត់ ទាំង អស់។ នៅ ព្រល អត់ ដី 
ធ្វើស្រ  កូន ខ្ញុំ ២នាក់ ដើរ សុីឈ្នួល 
ធ្វើការ ងរ តាម ផ្ទះ ឱ្រយគ្រ»។

លោក ថាន់ ញ៉យ  និង អ្នកស្រី 
ហ៊ូយ ម៉្រ  អះអាងថា  កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៨  ខាង រដា្ឋាភិបាល ក៏បាន- 
ចុះទៅ វាសវ់្រង ដ ីសម្រប ់ផ្ដល ់ជនូ 
ដី  ២ហិកតា ឱ្រយ ពលរដ្ឋ នៅ សង្កាត់ 
កូន ក្រៀល។ ប៉ុន្ត្រ ពួកគត់ ថា  ដី 
ទាងំនោះ  គជឺា ដ ីសម្របទាន សង្គម- 
កចិ្ច  នងិ មនិ ម្រនជា ដ ីសម្រប ់ដោះ- 
ស្រយ ទនំាស ់ឡើយ។  ម្រយ៉ាង ទៀត   
ដី សម្របទាន ទាំងនោះ មួយ ចំនួន  
ជា ដីព្រ  និង ដី ដ្រលមាន បន្រសល់ 
គ្រប់មីន  ដ្រល ពិបាក ក្នុងការ- 
ឈូស ឆយ ធ្វើ ស្រ។

ចំណ្រក លោក ស្មិត តិ  តំណាង 
ប្រជាពលរដ្ឋ ទំាង ៧១២ គ្រួសារ 
អះអាងថា   ការផ្ដល់ ដី សម្របទាន- 
សង្គមកិច្ច ក្នុង ១ គ្រួសារ ទទួល- 
បាន ២ហកិតា នោះ  កម៏ាន ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៣២៩ គ្រួសារ  ក្នុងចំណោម 
ពលរដ្ឋ ទាងំ ៧១២ គ្រសួារ ទទលួ- 
បាន ដី សម្របទាន សង្គមកិច្ច នោះ 
ដ្ររ។ ឯពលរដ្ឋ ចនំនួ ៣២៩ គ្រសួារ   
ទៀត   មិនបាន ដាក់ពាក្រយ ស្នើ សុំ ដី- 
សម្របទាន សង្គមកិច្ច  គឺជា ពលរដ្ឋ 
ដ្រល ធ្វើ ចំណាកស្រុក ទៅ ថ្រ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«តាមពតិ ដ ីខ្ញុ ំ
បាត់បង់ ទៅ ក្រុមហ៊ុន គឺ មាន ៥ 
ហកិតា  ហើយ បើ ខ្ញុ ំមនិ ទទលួ យក   
ដ ី[២ហកិតា]ហ្នងឹ ខា្លាច វា អត ់ព្រះ  
ពួក ខ្ញុំ បាន ប្ដឹងតវា៉ា ន្រះ យូរ ណាស់ 
មកហើយ តាំងពី ឆ្នាំ២០០៩ ។ 
ដាក់ពាក្រយ បណ្ដឹង ទៅ ខ្រត្ត ផង  
ក្រសួង កសិកម្ម ផង  ក្រសួង ដ្រន ដី   
ផង  និង ថ្រមទាំង ខុទ្ទកាល័យ 
សម្ដ្រច  [ហ៊ុន ស្រន]។ ឥឡូវ ន្រះ  
ខ្ញុ ំឈប ់តវា៉ា ហើយ ព្រះ ខា្លាច អាជា្ញា-  
ធរ គ្រ ចោទប្រកាន់ ខ្ញុំ  ព្រះ កាល 
ទទួលបាន ដី ២ហិកតា ហ្នឹង  គឺ ខ្ញុំ 
សន្រយ ជាមួយ នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល 
ព្រឈើ  ថា ឈប់ តវា៉ា ហើយ»។

តណំាង ពលរដ្ឋ របូន្រះ  អះអាង 

ថា មានត្រ លោក ប៉ណុោ្ណោះ  ឈប ់តវា៉ា 
ខណៈ ពលរដ្ឋ ផ្រស្រង ទៀត   ដ្រល  
ទទលួបាន ដ ីសម្រប ទាន សង្គមកចិ្ច 
នៅត្រ បន្ត តវា៉ា ដដ្រល ។

លោក បន្ថ្រមថា  ក្នុង ចំណោម 
ពលរដ្ឋ ៧១២ គ្រសួារ នោះ  គ្រសួារ   
ដ្រលមាន ដី តិច បំផុត ប៉ះពាល់ 
ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន  គឺ មាន ចំនួន 
១ហិកតា កន្លះ  ហើយ គ្រួសារ 
ដ្រលមាន ដី មធ្រយម  ចាប់ពី ៥ទៅ 
ដល់ ៧ហិកតា  និង គ្រួសារ ដ្រល 
មាន ដី ច្រើន បំផុត  គឺ១៥ ហិក តា។ 
គ្រួសារ ដ្រល បានទទួល ដី សម្រប- 
ទាន  សង្គមកិច្ច  ភាគច្រើន ជា 
គ្រួសារ មាន ដី ពី តិច ទៅ មធ្រយម  រីឯ 
អ្នក ដ្រលមាន ដ ីចនំនួ ១៥ ហកិតា  
មាន ត្រ ៤គ្រួសារ ប៉ុណោ្ណោះ។ 

ជុំវិញ បញ្ហា ន្រះ  លោក លឿង 
ណុច  ម្រឃុំកូន ក្រៀល មិន 
អាច ឆ្លើយតប បាន ពិសា្ដារ ឡើយ  
ដោយ បង្វ្ររ ឱ្រយ ទៅ សួរ លោក វា៉ាត 
បា៉ា រាននី វញិ។ ប៉នុ្ត្រ លោក ថា  អ្នក- 
មាន  ទំនាស់ ដីធ្លី ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន  
ដ្រល បាន ដោះស្រយ រួច កាលពី 
ឆ្នា ំ២០០៩  មនិ អាច ទទលួបាន ដ ី
នៅ ទតីាងំ ក្នងុ ក្រមុហ៊នុ វញិ នោះ ទ្រ  
ព្រះ ដី នោះ ត្រូវបាន រដា្ឋាភិ បាល 
យក ធ្វើ ដី សម្របទាន សង្គម កិច្ច ឱ្រយ 
ពលរដ្ឋ មកពី ខ្រត្ត ត្របូង ឃ្មុំ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«រដ្ឋ មិនមាន 
ដ ីខាងក្រ ក្រមុហ៊នុ ប្រគលជ់នូ ឱ្រយ  
អ្នក ត្របូងឃ្មុំ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ រដ្ឋ មាន ដី 
ខាងក្នងុ ដ្រល ក្រមុហ៊នុ ប្រគល ់ជនូ   
អ្នក ត្របូង ឃ្មុំ»។

លោក វា៉ាត បា៉ា រា នីន  បញ្ជាក់ ដ្ររ 
ថា ចាបត់ាងំ ព ីមានការ ដោះ ស្រយ   
ដីធ្លី ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ចប់ កាលពី 
ឆ្នា ំ២០១០  លោក មនិ ដ្រល ទទលួ-  
បាន ពាក្រយបណ្ដឹង ពី ពលរដ្ឋ ណា 
មា្នាក់  ថា ការដោះដូរ ដី  ជាន់គ្នា លើ 
ដី របស់ ពលរដ្ឋ ផ្រស្រង ឡើយ។ ដី 
សម្រប់ ដោះដូរ ជា ដី ដ្រល លោក   
បាន ដើរ ស្នើសុ ំដពី្រ ដ្រល នៅតាម-  
ក្របាលដី ស្រ របស់ ពលរដ្ឋ ដោយ 
ស្ម័គ្រចិត្ត។  ពលរដ្ឋ ដ្រល ទទួល- 
បាន ដី ដោះដូរ  គឺ សុទ្ធ ត្រមាន 
លិខិត  បញ្ជាក់ ត្រឹម ត្រូវ  ដោយ ចុះ 
អំពី និយមការ ដីធ្លី ច្របាស់ លាស់  
និង មាន ចុះ ហត្ថល្រខា ពី ពលរដ្ឋ 
ទទួល ដី សាក្រសី ចំនួន ២នាក់  និង 
អាជា្ញា ធរ ភូមិ  ឃុំ ដ្ររ។

លោក អះអាង ថា ៖«ជាន់ លើដី 
ពលរដ្ឋ ម៉្រច កើត។ ប្អូន ឯង មើល 
លិខិត ន្រះ  ដី អ្នកស្រុក មាន អ៊ីចឹង  
ប៉ុន្ត្រ ក្របាលដី ស្រ សុទ្ធ ត្រព្រ។ 
អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំថាដ ីន្រះ បងប្អនូ យក ស្រប- 
ច្របាប់ ចុះ  ប៉ុន្ត្រ ក្របាលដី ន្រះ ខ្ញុំ សុំ 
ដើម្របី ទកុឱ្រយ បងប្អនូ ប្រជាជន យើង   
ដោះដរូ ដ ីដ្រល ពកួគត ់មាន ដ ីក្នងុ 
ក្រុមហ៊ុន ដូច ស្រប្រក ខា្លា។ អ៊ីចឹង 
ពួកគត់ ត្រូវ ច្រញពី ក្រុមហ៊ុន  
ដើម្របី មក យក ដី ទាំង អស់ ហ្នឹង» ។

មន្ត្រី ដដ្រល ក៏ បញ្ជាក់ ដ្ររ ថា  
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៨ ដី សម្របទាន- 
សង្គមកិច្ច  ដ្រល អាជា្ញាធរ វាស់វ្រង 
ប្រគល់ឱ្រយ ពលរដ្ឋ  ៤១២ គ្រួសារ 
នៅ ទទូាងំ សង្កាត ់កនូ ក្រៀល  គជឺា 
ដី រដ្ឋ ស្ថិតក្នុង ចំណុច អូរ បាត់ មាន់ 
ដ្រល ធា្លាប់ ប្រគល់ ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន 
ឈូសឆយ  និង ដាំ អំពៅ។ មិន- 
ម្រន  ជា ដពី្រ  នងិ មាន ចមា្ការ គ្រប ់មនី  
ដូច ពលរដ្ឋ អះអាង នោះ ឡើយ។ 

លោក ស្រ ីណា រ៉្រន  អ្នកសម្រប- 
សម្រួល សមា គម អាដហុក ខ្រត្ត 
ឧត្តរ មានជយ័  ថ្ល្រងថា  ពលរដ្ឋ ទាងំ    
៧១២ គ្រួសារ ដ្រល បន្ត ទាមទារ 
ដីធ្លី មកដល់ ព្រលន្រះ  ដោយសារ 
ដំណោះស្រយ របស់ អាជា្ញាធរ 
កន្លង មក  ធ្វើឡើង ដោយ មិនមាន 
ភាពយុត្តិធម៌។ អាជា្ញាធរ មិនបាន- 
កាត ់ ឆ្វៀល ដ ីដចូ ការអះអាង ឡើយ  
ប៉ុន្ត្រ មានត្រ ការយក ពលរដ្ឋ ដ្រល 
មាន ទំនាស់ ដីធ្លី ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន ឱ្រយ- 
ទៅ ទទួលយក ដី ដោះដូរ  នៅក្រ 
តំបន់ ក្រុមហ៊ុន  ដ្រលជាន់ លើ 
ពលរដ្ឋ ផ្រស្រង  ខណៈដី ដោះដូរ 
ទាំងនោះ  ថ្រម ទាំង មិនបាន គ្រប់ 
ចំនួន ន្រ ដី បាត់បង់ ទៅ ទៀត។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ឧ ទាហ រណ ៍ ដ ី
ខ្ញុ ំ១០ ហកិតា  ដលព់្រល ឱ្រយ ខ្ញុ ំបាន 
ត ្រ ៣ ឬ៤ហកិតា  ហើយ ថា អ្នក ឯង   
ចូលកាន់ កាប់ ដី រដ្ឋ  ហើយ រដ្ឋ ផ្ដល់ 
សណំង គោល នយោបាយ ប៉ណុោ្ណោះ   
ទទួល យកទៅ។  ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន   
អត់ បាន យល់  ផ្ដិត ម្រដ្រ ទទួល- 
យកទៅ  ហើយ មយួ ចនំនួ ទៀត  ក ៏
អត់ ព្រម យក។ អាហ្នឹង ហើយ 
ដ្រល ជា បញ្ហា ដ្រល គត់ បាន ប្ដឹង 
ទៅ ក្រសងួ នានា ហើយ បើ និយយ   
រឿង កាត់ ឆ្វៀល ហ្នឹង ឱ្រយ គត់ 
[អាជា្ញាធរ]  បង្ហាញ ដី ឱ្រយ កន្ល្រង ណា 
ដ្រលថា  មានការ កាត់ ឆ្វៀល ឱ្រយ 
ពលរដ្ឋ  វា អត់ [មាន] ទ្រ»។ មន្ត្រី 
សង្គម សុវីលិ របូន្រះ ស្នើឱ្រយ អាជា្ញាធរ   
ចុះ សិក្រសា ឡើងវិញ អំពី ពលរដ្ឋ  
ដ្រល កំពុង ទាមទារ ដីធ្លី ទាំង ន្រះ ។

បើ តាម លោក ម្រធាវី  ស្រក 
សោភ័ណ  បើ ពលរដ្ឋ ពិតជា បាន- 
ចូលកាន់ កាប់ ដីធ្លី សម្រប់ ធ្វើ ស្រ 
ចមា្ការ  និង តាំង ទីលំនៅ តាំងពី ឆ្នាំ 
១៩៩៨ ម្រន  ហើយ ការចលូ កាន-់ 
កាប ់នោះ មានការ ដងឹ ឮ ជា សាធារ- 
ណៈ  នងិ មនិមាន ទនំាស ់កើត ឡើង  
ទោះប ីជា មនិមាន លខិតិ កាន ់កាប ់  
ក៏ដោយ  ប៉ុន្ត្រ តាមច្របាប់ ភូមិបាល 
ឆ្នាំ២០០១  គឺ ពួកគត់ ត្រូវបាន- 
ទទលួសា្គាល ់ជា មា្ចាស ់ភោគៈ លើដ ី
ទាងំនោះ ដោយសារ ពកួគត ់បាន-  
កាន់កាប់ ដីធ្លី ទាំងនោះ ជាក់ ស្ដ្រង។

លោក ថា ៖«បើ និយយ តាម- 
សា្មារតី ច្របាប់  ពួកគត់ គឺជា ភោគី 
ស្រប ច្របាប់  ប្រសិន អង្គហ្រតុ ដូច  
ពកួគត ់លើកឡើងថា បាន កាន ់កាប់   
ដី ទាំងនោះ ជាក់ ស្ដ្រង។ ប៉ុន្ត្រ  ជា- 

គោលការណ៍  ប្រសិនបើ ពួកគត់ 
ជា ភោគី ស្របច្របាប់  ហើយ រដ្ឋ ចង់ 
ដកហូត សិទ្ធិ នរណា មា្នាក់ ច្រញពី 
ទ្រព្រយ ហ្នងឹ  គ ឺវា ត្រវូត្រ មាន ការយល-់ 
ស្រប ពី មា្ចាស់ ហ្នឹង។  ប្រសិនបើ ពួក- 
គត ់មនិ យលព់្រម ចាកច្រញ  វា មាន  
ត្រ រឿង មួយ ទ្រ  គឺ រឿង អាសា មិករ 
[គ ឺចាតទ់កុ ជា ដ ីអត ់មា្ចាស]់  ហើយ 
បើទោះជា អាសាមិករ ក៏ដោយ  
ក៏ត្រវូ មានការ ឯកភាព  និង សណំង 
សមរម្រយ ជូន ពួកគត់ ដ្ររ»។

លោកម្រធាវ ីបន្ថ្រមថា  ផ្ទយុ ទៅ- 
វញិ  តាម អន ុក្រ ឹត្រយ ស្ដពី ីការ គ្រប ់គ្រង   
ដី រដ្ឋ និង ការអនុវត្ត គម្រង សម្រប- 
ទាន ស្រដ្ឋកចិ្ច ជាដើម គ ឺដ ីដ្រល រដ្ឋ 
អាច យក ធ្វើជា ដ ីសម្របទាន ស្រដ្ឋ កចិ្ច  
ដើម្រប ីចុះ កចិ្ចសន្រយ ប្រគលឱ់្រយ ក្រមុ- 
ហ៊ុន វិនិយោគ លុះត្រត្រ ដី នោះ 
ត្រវូបាន ចុះបញ្ជ ីជា ដរីដ្ឋ ជាមនុ សនិ  ។  
លើស ពីន្រះ  បើ ដី នោះ មិន ទាន់ 
បាន  ចុះបញ្ជ ីជា ដ ីរដ្ឋ គ ឺរដ្ឋ គ្មាន សទិ្ធ ិ   
ទៅ អះអាង ដើម្របី ដកសិទ្ធិ ពលរដ្ឋ 
មិនឱ្រយ គ្រប ់គ្រងដី ទាំង នោះ ទ្រ។

លោក ថា ៖«ប្រសនិបើ ដ ីនោះ រដ្ឋ   
ក ៏មនិទាន ់ចុះបញ្ជ ី ពលរដ្ឋ ក ៏មនិ ទាន ់  
ចុះបញ្ជ ី អ៊ចីងឹ រដ្ឋ យក ស្អ ី ទៅ អះអាង    
ដើម្របី ដកសិទ្ធិ ពលរដ្ឋ ។ នីតិវិធ ីគ្រ 
ឱ្រយ ចុះបញ្ជី ជា ដី រដ្ឋ សិន បាន  រដ្ឋ 
មាន សទិ្ធ ិថា  ដ ីទហំ ំប៉នុ ណា  ជា ដ ីរដ្ឋ  
និង ទំហំ ប៉ុនណា ជា ដី ឯកជន ។  
ប្រសនិជា វនិយិោគ  អត ់ទាន ់ចុះ ប ញ្ជ ី 
ហ្នឹង ហើយ ដ្រល មានរឿង ទំនាស់ 
ដីធ្លី ច្រើន រហូត មក ដល់ ឥឡូវ»។

នៅ ព្រល សួរ អំពី ផ្លូវ ច្របាប់ ត្រូវ 
ចាត់ នីតិវិធី ប្របណា  បើ ដីនោះ 
ជាដី គម្រប ព្រឈើ  លោក ម្រធាវី  
ស្រក សោភ័ណ   ពន្រយល់ ថា  តាម- 
គោលការណ ៍កម្មសទិ្ធ ិ ទោះ បជីាដ ី
នោះ  ជា ដី គម្រប ព្រឈើ ក៏ដោយ  
ប៉ុន្ត្រ ដី នោះ នឹង កា្លាយ ជាភោគៈ 
ស្របច្របាប ់របស ់ពលរដ្ឋ បើ ពលរដ្ឋ 
បាន ចូល កាន់កាប់ មុនព្រល  រដ្ឋ 
បានប្រកាស ចុះបញ្ជី ជា ដី រដ្ឋ។ 
ផ្ទយុ ទៅវញិ  ប្រសនិបើ រដ្ឋ ប្រកាស 
ចុះបញ្ជី ជា ដី រដ្ឋ លើ ដី គម្រប ព្រ- 
ឈើ  ហើយ ក្រយមក ពលរដ្ឋ 
ចូលទៅ រស់នៅ លើដី នោះ  គឺ 
ពលរដ្ឋ ជា អ្នករំលោភ យក ដី រដ្ឋ។

ប៉ុន្ត្រ  លោក វា៉ាត បា៉ា រានីន  អះ- 
អាង  ថា  ដី ដ្រល បាន វិនិយោគ ឱ្រយ 
ក្រុមហ៊ុន  ទាំង៣  គឺជា ព្រ រ្រច- 
រិល របស់ រដ្ឋ ដ្រលមាន ទំហំ រាប់ 
មុឺន ហិកតា។  លោក ថា  ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ ដ្រល បានចូលទៅ កាន់ កាប ់ 
ធ្វើ ស្រ ចមា្ការ តាំងពី ដូនតា លើដី 
ព្រ រ្រច រលិ ទាងំនោះ  រដ្ឋ បានកាត ់
ឆ្វៀល ច្រញ  និង ដោះ ស្រយ ចប់ 
សព្វគ្រប់ ហើយ។  ចំពោះ ដី ដ្រល 
មនិ ពាកព់ន័្ធ ជាមយួ  ពលរដ្ឋត្រវូ បាន-   
ចុះបញ្ជី ធ្វើជា ដី រដ្ឋ  មុន ផ្ដល់ ជា  ដី- 
សម្របទាន ស្រដ្ឋកិច្ច ឱ្រយ ក្រុម ហ៊ុន 
សម្រប់ វិនិយោគ ដាំ អំពៅ៕
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តពីទំ ព័រ ១... មៃរោគ មុន 
ដំណើរ ការ គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា  នៅ 
បន្ទប់ សិកៃសា   បណ្ដា ល័យ   បន្ទប់ 
ពិសោធន៍  អាហា រដ្ឋា ន  បង្គន់ 
អនា ម័យ  និង កន្លៃង លាង ដៃ ជា 
ដើម   តៃវូ រកៃសា សីតុណ្ហ ភាព ក្នងុ 
បន្ទ ប់ រៀន មិន ឱៃយ ទាប ជាង ២៤ 
អងៃសា សៃ  តៃវូ បោ សម្អាត បន្ទប់ 
សិកៃសា ជា បៃចំា ថ្ងៃ  និង តៃវូ បើក 
បង្អចួ ឬ ទា្វា រឱៃយ ពន្ល ឺថ្ងៃ  និង ខៃយល់ 
ចៃញ ចូល គៃប់គៃន់ ក្នុង ម៉ោង 
សិកៃសា ។   

 លើស ពី នៃះ   សលា រៀន តៃវូ 
រៀបចំ តុ កៅអី អង្គយុ ដោយ រកៃសា 
គម្លាត សុវត្ថ ិភាព យ៉ោង ហោច- 
ណស់ ២ ម៉ៃតៃ ពីគ្នា  សិសៃស   ក្នងុ 
មួយ បន្ទប់ មិនឱៃយ លើស  ២០ ទៅ 
២៥ នាក់  និង ចៀស  វាង ការ បៃ-
មូល  ផ្ដុ ំកក កុញ និង ឈរ តមៃង់ ជួរ 
ឃ្លាត ពី គ្នា ចាប់ ពី ១,៥ ម៉ៃតៃ ។   
នៅ ក្នងុ គោល ការណ៍ ដដៃល  គឺ 
សលា រៀន ផ្អាក ដំណើរ ការ 
បណ្ណា ល័យ  កន្លៃង កមៃសាន្ត  ទី-
លាន កីឡា  និង មិន តៃវូ ឱៃយ សិសៃស 
ខ្ចី សៀវភៅ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  
តៃូវយម កាម មិន ឱៃយ អ្នក គ្មាន 
ភារកិច្ច ចូល បរិ វៃណ សលា  និង 
តៃូវរ កៃសាគ ម្លាត ១,៥ ម៉ៃតៃ នៅ 
ពៃល បៃ សៃយ័ ទាក់ ទង គ្នា ។ 

 ក្នុង ករណីមន អ្នក តៃូវ វាស់ 
កម្ដៅ កើន ដល់ ៣៧,៥ អងៃសា ឡើង  
ទៅ  តៃវូ អនុញ្ញាត ឱៃយ ឈប់ សមៃក  
នៅ ផ្ទះ ។  សិសៃស និងបុគ្គលិក សិកៃសា  
ទំាង អស់  តៃវូ យកចំ ណី អាហារ 
មក ពី ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន តៃូវ    អង្គុយ 
បរិភោគ អាហារ មន គ ម្លាត ពី គ្នា 
១,៥ ម៉ៃតៃ  និង តៃវូ ហាម  ឃត់ 
ការ លក់ ចំណីអាហារ នៅ ក្នុង   
និង ជាប់ របង សលា រៀន ។   

   កៃ សួង អប់រំ ពៃមន ថា  ក្នុង 
ករណី គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា ណ ពំុ 
បាន  អនុវត្ត តាម គោល ការណ៍ 
ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដក់  និង 
បណ្ដាល ឱៃយ មន ការ ផ្ទះុ ឆ្លង រាល- 
ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជាយ ថាហៃតុ   
គឺ គណៈ គៃប់ គៃង សលា ទំាង- 
នោះ តៃូវ បៃឈម នឹង វិធាន ការ 
ចៃបាប់ និង វិធាន ការ រដ្ឋ បាល ។     
ការ ចៃញ គោល ការណ៍ ទំាង នៃះ   
សៃប  ពៃល សលា រៀន អន្តរ ជាតិ 
របស់ ឯក ជ ន ចំនួន  ២០ ជា ស- 
លា មន ស្ដង់ ដសុវត្ថ ិភាព ខ្ពស់ 
នៅ ភ្នពំៃញ  និង តាម បណ្ដា ខៃត្ត 
មួយ  ចំនួន ទៀត  ដូចជា ខៃត្ត 
សៀម  រាប  និង បាត់ ដំ បង  បាន 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  
កៃយ ពី បាន បិទ បណ្ដាះ អា-
សន្ន  តំាង ពី ខៃ មីនា មក ។ 

 លោក   រស់  សុ វា ចា  អ្នកនំា- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ ធា្លាប់ បញ្ជាក់ 

ថា  ការ ពិចារ ណ បើក ស លារៀ ន 
ដំណក់ កាល ទី ២ និង ទី ៣ ជាបន្ត-  
បនា្ទាប់ ទៀតគឺ អាសៃយ័ លើ ការ- 
វាយ តម្លៃ ចំពោះ ការ បើក សក- 
លៃបង សលា រៀន ដំ ណក់ កាល 
ទី ១ នៃះ ។   

 បៃទៃស កម្ពជុា បាន រាយ ការណ៍  
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  លើក 
ដំបូង កាល ពី ថ្ងៃទី ២៧  ខៃ មករា 
លើ ជន ជាតិ ចិន ម្នាក់  ដៃល បាន 
ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ ខៃត្ត ពៃះ សី- 
ហនុ  បុ៉ន្តៃ ការ បៃកាស បិទ សលា 
រៀន នៅ ក្នងុ ខៃ មីនា  គឺ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី ជំងឺ កូ វីដ បាន ឆ្លង លើ 
ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ជា លើកដំបូង ជា បុរស 
រស់ នៅ ក្ន ុង ខៃត្ត សៀមរា ប   និង 
កៃយ ពី មន គៃ ូបងៃៀន ជន ជាតិ 
បរទៃស ម្នា ក់នៅ សលា រៀន CIS 
នៅ កោះ ពៃជៃ  តៃវូបាន គៃ រាយ- 
ការណ៍ ថា  ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

 កម្ពជុា បាន រាយ ការណ៍ អ្នក ឆ្ល ងជំ ងឺ 
កូ វីដ ១៩ សរុប ចំនួន ២៤១ នាក់  
បនា្ទា ប់ ពី មន មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់ ស្ថាន- 
ទូត សហ រដ្ឋ អាមៃរិក ម្នាក់ ទៀត 
តៃូវ បាន កៃសួង សុខាភិ បាល 
រាយ ការណ៍ កាល ពី មៃសិលមិញ ថា  
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់ ស្ថាន ទូត នៃះ កើន 
ដល់ ៤ នាក់ ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ 
នៃះ ។   ជា មួយ គ្នា នៃះ  ក៏ មន អ្នក- 
ជា សះ សៃបើយ  បន្ថៃម ចំនួន ៣ នាក់ 

ទៀត ដៃរ  និង បាន ធ្វើ ឱៃយ អ្នក-       
ជា សះ សៃបើយ កើន ដល់ ២០០ 
នាក់ ។    លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
ហុ៊ន  សៃន   ធា្លាប់ លើក ឡើង ថា  
កម្ពជុា ដៃល រក ឃើញ ករណី ចៃើន 
បំផុត នំាចូល ពី កៃ បៃ ទៃស  គឺ 
កំពុង គៃប់គៃង បាន ការ ចម្លងកូ- 
វីដ ១៩  មិន ឱៃយ ឆ្លង ចូល ទៅ ក្នងុ 
សហ គមន៍   ដោយ សរ មន ការ-  
អនុវត្ត វិធាន ការ រឹត បន្តឹង ខា្លាំង 
ចាប់ តំាង ពី ថ្ងៃ ទី ២០  ឧសភា  មក   
ដៃល បាន តមៃូវ ឱៃយ អ្នក ដំណើរ 
មក ពី កៃ បៃទៃស ទំាង អស់ តៃវូ 
ធ្វើ តៃស្ដ រក ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង តៃវូ 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ  មុន អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ ចូល ទៅ រស់ នៅ ក្នងុ សហ- 
គមន៍ ។   បុ៉ន្តៃ នៅ រយៈ ពៃល ចុង-  
កៃយ នៃះ  មន អ្នក ធ្វើ ច តា្តា ឡី-  
ស័កមួយ  ចំនួន បាន រត់ គៃច ចៃញ 
ពី កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់  ដៃល មន្តៃ ីពៃយួ បារម្ភ ថា  
អាច បង្ក ឱៃយមន កា រឆ្លង ទៅ ដល់ 
អ្នក ក្នងុ សហ គមន៍ ។   

  លោក   ចាន់   ថា  អភិ បាល រង 
ខៃត្ត ពៃវៃង បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា 
កាល   ពី វៃលា ម៉ោង ៤ ទៅ ៥ លា្ងាច 
ថ្ងៃទី ៣  សីហា  នៅ អំឡុង ពៃល 
មៃឃ  កំពុង ធា្លាក់ ភ្លៀង  មន បុរស 
២ នាក់ ដៃល ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ 
ក្នងុ  វិទៃយា ល័យ   ហុ៊ន  សៃន  កំពង់- 

លាវ សៃុក កំពង់ លាវ បាន រត់ 
ចៃញពី មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក  
ហើយ  បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅកាន់ 
លំនៅ  ឋាន  របស់ ខ្លនួ ស្ថតិក្នងុ ភូមិ 
បឹង  ជ័រ   ឃំុ ពៃ ទឹង  សៃកុ សីុធរ- 
កណ្ដាល  ខៃត្ត ពៃ វៃង ។  

  លោក ថា ៖« មូល ហៃតុ ដៃល 
ពួក គត់ ល្មើស នឹង កាតព្វ កិច្ច 
របស់  ពួក គត់  គឺ ដោយ សរ 
ពួកគត់ ជឿថា   ពួក គត់ គ្មាន ជំងឺ 
កូ វីដ  ១៩ ។  គត់ បាន ទៅ ជួប  
ជា មួយ មិត្ត ភក្តិ ផឹក សៃ បៀរ  
ជា មួយ គ្នា  នៅ ពៃល ដៃល សមត្ថ- 
កិច្ច យើង បាន ទៅយក ពួក គត់ 
មក វិញ  នៅ ម៉ោង ១០ ។  បៃជាជន 
ហ្នងឹ   គឺ គត់ បៃហៃស និង ពៃ ហើន 
ត ៃ ម្ដង » ។   

  លោក បន្ត ថា   បុរស ទំាង ២ នៃះ 
តៃវូ បាន ដក់ ឱៃយ ធ្វើ ច តា្តា ឡីស័ក 
បន្ថៃម ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ ទៀត ដើមៃបី 
ពៃមន ទៅ ដល់ អ្នក ធ្វើ ចត្តាឡី ស័ក 
ផៃសៃង ទៀត  ហើយ អាជា្ញាធរ  កំពុង 
បៃមូល ព័ត៌ មន បន្ថៃម ទៀត  អំពី 
អ្នក ដៃល បាន ជួបជាមួយ បរុស 
ទំាង ពីរ  បនា្ទាប់ ពី ពួក  គៃ  បាន គៃច 
ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក  
ហើយ ក្នុង នោះ  មិត្ត ភក្ដិ ដៃល  
ផឹក សៃ បៀរ ជា មួយ គ្នា  រួម ទំាង     
បង ប្អនូ និង ឪពុក ម្ដៅយ   នឹង តៃវូ 
យក មក ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ 
ដូ ច គ្នា ដៃរ ។ 

 អភិ បាល រង ខៃត្ត ដដៃល នៃះបន្ត  
ថា  បៃសិន បើ មិន រត់ គៃច ពី កន្លៃង 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក បុរស ទំាង ២ ដៃល  
តៃវូ បាន ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក បនា្ទាប់ ពី 
វិល តៃឡប់ មក ពី  បៃទៃស ម៉ោឡៃ- 
សីុ កាល ពី ថ្ងៃទី ២៣  កក្កដ គឺ អាច  
ចាក ចៃញ ពី មណ្ឌល ធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក  នៅ ថ្ងៃទី ៧  សីហា  បៃ សិន បើ  
ការធ្វើ តៃស្ត លើក ទី ៣  គ្មាន ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ នៅ ថ្ងៃទី ៦  សីហា ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី  ១៧  កក្កដ  ក៏ ស្ដៃ ី
ខ្មៃរ អាមៃរិ កំាង ម្នាក់ ដៃល បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ជា មួយ អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ មក ពី សហ រដ្ឋ អាមៃរិក   បាន 
រត់ ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
ក្នងុ សណ្ឋាគរ មួយ នៅ ភ្នពំៃញ   
ហើយ បាន ជិះ តាក់ សីុ ទៅ ស្នាក់- 
នៅ  ក្នងុ សណ្ឋា គរ មួយ ទៀត នៅ 
ក្នងុខៃត្ត កំពង់ ចាម និង តៃវូ បាន 
មន្តៃ ីរក ឃើញ វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ 
ខៃកក្កដ ។  

 ស្ដៃី រូប នៃះ តៃូវ បាន ពិន័យ ១ 
លាន  រៀល   និង បាន ឱៃយ ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា  បុ៉ន្តៃ កៃយ ពី បាន ធ្វើ  
ច តា ្តា ឡី ស័ក បាន ១៤  ថ្ងៃនិង បនា្ទា ប់  
ពី ធ្វើ តៃស្ដ លើក ទី ៣ ស្ដៃី ខ្មៃរ 
អាមៃរិ កំាង នោះ គឺ គ្មាន ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ នោះ ទៃ   និង តៃវូ បាន អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ ចាក ចៃញពី កន្លៃង ធ្វើ  
ច តា្តា ឡី ស័ក ទៅ ផ្ទះ វិញ  កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២៩  កក្កដ ៕

ក្រសួង...



សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: អាជ្ញាធរ ស្រុក 
ក្រវ  សីមា កំពុង ស្រវ ស្រវ រក  
អ្នក ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ឈ្មញួ ឈើ មា្នា ក ់ 
ដ្រល បាន ដើរ ប្រមូល ស្នាម 
ម្រដ្រ ពលរដ្ឋ ជង២០០ នា ក់ 
ហើយ បាន ដាក់ពាក្រយ ប្ដឹង ទៅ 
តុលាការ ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ស្នើ 
ឲ្រយ ដកតំណ្រង លោក ហឿន 
សុខ  ណា ពី អភិបាលរង ស្រុក 
ក្រវ សីមា ដោយ ចោទថា   បុ៉ន  ប៉ ង 
មនុស្រសឃាត និង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ សីុ សំណូក ពី ឈ្មញួ ឈើ ធំៗ ។

លោក ហឿន សខុ ណា  បាន 
ថ្ល្រង កាល ព ី ថ្ង្រ ទ ី៣  ខ្រ សហីា  ថា 
អាជ្ញាធរ កំ ពុ ង ធ្វើការ ស្រវជ្រវ 
រ ក  អ្នក ពាក់ ព័ន្ធនឹង ឈ្មួញ ឈើ 
មា្នាក់ រស់នៅ ភូមិ ឡា បា៉ា ខ្រ ឃុំ 
ស្រ ខ្ទុ ម ដ្រល បាន ដើរ ប្រមូល 
ស្នាម ម្រដ្រ ពី ពលរដ្ឋ ចំនួន 
២៣០ នាក់ ហើយ បាន ដាក់ - 
ពាក្រយ ប្ដឹងទៅ តុលាការ ខ្រត្ត 
មណ្ឌ  លគិរី  ទាម ទារ ឲ្រយ ដក- 
តំណ្រង លោក ច្រ ញ ពី អភិបា ល- 
រង ស្រុក ក្រវ សីមា។ លោក បន្ត 
ថា ការប្ដងឹ ន្រះដោយសរ កា ល - 
ពី ថ្ង្រទី២២ ខ្រកក្កដា ឆ្នា ំ២០ ២ ០ 
លោក បាន ដឹកនាំ កមា្លាំងចម្រុះ  
ចុះបង្ក្រប បទ ល្មើ ស  ព្រ ឈើ 

ដោយ រឹបអូស យក វត្ថុតាង        
ជ ក់ ស្ត្រង មាន រថយន្ត ១គ្រឿង  
ដឹក ឈើ ៣ដុំ និង បន្ត ចុះមក 
ប្រមូល ឈើ ដ្រល ស្តុក ទុក នៅ 
ផ្ទះ   ឈ្មោះ ឈាង ត្រស្រុនី បាន 
ចំនួន ៣៤កំណាត់ បន្ថ្រម ទៀត ។ 
ដូច្ន្រះ ឈ្មញួ ឈើ ឈាង ត្រស្រុនី 
ន្រះ បាន ប្រឌតិ រឿង ដើ រ  ប្រមលូ 
ស្នាម ម្រដ្រ ពី ប្រជពលរដ្ឋ នៅ ក្ន ុង  
ភូមិ ឡា បា៉ា ខ្រ ឃុំ ស្រ ខ្ទុ ម ប៉ុន្ដ្រ 
ប្រជពលរដ្ឋ ទំាង២៣០នាក់ ន្រះ 
មិនបាន ដឹង រឿង អ្វី ទាំង អស់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុ ំបាន ចា ត់ 
ឲ្រយ រដ្ឋបាល ស្រុក និង រដ្ឋបាល 
ឃុំ ស្រ ខ្ទុ ម ចុះទៅ សកសួរ 
ប្រជ ពលរដ្ឋ ផ្ទា ល់   ដ្រល គាត់ 
បាន ផ្តតិ ម្រដ្រ សួរ មូលហ្រតុ -  អ្វី 
បានជ គាត់  ចង់ ដកតំណ្រង ខ្ញុំ 
គ ឺពកួគាត ់បាន ឆ្លើយថា ការ ផ្តតិ 
ស្នាម ម្រដ្រ  ន្រះគឺ ដើម្របី ស្នើ សុំ 
បណ្ណ ក្រកី្រ ជួយ ដល់ គ្រសួរ មួ យ  
ឈ្មោះ ឈាង ត្រស្រុីន ដ្រល 
កនូ គាត ់កពំងុ សម្រក ព្រយាបាល 
នៅ មន្ទ ីរ ព្រ ទ្រយហើយ ខ្វះ លុយ» ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ពលរដ្ឋ 
ឆ្លើយ ថា ពួក គាត់ មិន នឹកស្មោន 
ថា គ្រ យក ម្រដ្រគាត ់ទៅធ្វើ រឿង 
ប្របន្រះ ទ្រព្រះ កា ល ដ្រ ល   គ្រ 
មក ឲ្រយ គាត ់ផ្ដតិ ម្រដ្រន្រះ គ្រ មនិ 
បញ្ជាក ់មលូហ្រត ុប្រប ់ពួកគាត់ 

ទ្រ។ ចំពោះ ចំណាត់ កា រ  យ៉ាង- 
ណា នោះ ខ្ញុ ំនៅ មិន ទា ន់   ដឹ ង នៅ 
ឡើយ  ព្រះ ថា្នាក់លើ គាត់ មាន 
វិធានការ គឺ កំពុង ស្រវជ្រវ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ស្នាម ម្រដ្រ និង 
អ្នកដើរ ប្រមូល ហ្នឹង»។

លោក ផ្រង ស វួ ន នាយ- 
ប៉សុ្ដិ៍ រ ដ្ឋ បាល ឃុ ំស្រ ខ្ទ ុម ថ្ល្រង  ថា 
តាមរយៈ ការសកសួរ ប្រជ - 
ពលរដ្ឋ ដ្រ ល  បាន ផ្ដតិ ម្រដ្រ បាន 
រៀបរាប់ ប្រប់ សមត្ថកិច្ច ថា 
ពួកគាត់ ពិតជ បាន ផ្ដតិ ម្រដ្រ    
ឲ្រយ បគុ្គល ឈ្មោះឈាង ត្រស្រុនី 
ម្រន ព្រះ  គាត់ បានមក សុំ ឲ្រយ 
ពលរដ្ឋ ផ្ដិត ម្រដ្រដើម្របី ស្នើ សុំ  
បណ្ណ ក្រី ក្រ ពី អាជ្ញាធរ សម្រ ប់ 

យ កទៅ សម្រលួ ដល់ ការ ព្រយា  បា ល  
កូន នៅ  កំពុង ដ្រកព្រទ្រយ។

លោក បន្តថា ប្រជពលរដ្ឋ 
ដ្រល បាន ផ្ដតិ ម្រដ្រ ន្រះ មិន - 
បាន ដឹង គ្រ យក ស្នាម ម្រដ្រ 
ពកួគាត ់ទៅប្ដងឹ តលុាការ ឲ្រយ ដក 
ត ំណ្រ ង លោក ហឿន សខុ ណា 
ទ្រ ដោយ សរ ពួកគាត់ មិនសូវ 
ច្រះ អាន អក្រសរ។ លោក ស វួ ន 
ថា៖«ឈាង ត្រស្រុនី បាន យក 
ក្រដាស១ សន្លឹក មក  ឲ្រយ  ពល-  
រដ្ឋ  ជួយ ផ្ដិត ម្រ ដ្រ ហើយ ក្នុង 
ក្រដាស ហ្នងឹ អត់ មា ន សរស្ររ 
អក្រសរ អ្វ ីទ្រដោយ គ្រ ន់ ត្រ យក 
ហុច ឲ្រយ ពួកគាត់ ជួយ ផ្ដតិ  ម្រដ្រ 
ទោះបី ព ល រដ្ឋ  សួរ បញ្ជាក់ក៏ 

ត្រស្រុនី មនិ ឆ្លើយ ប្រប ់ ការពតិ ទ្រ 
គឺ  ថា យក ទៅ ជួយ កូន នៅ ព្រទ្រយ » ។

អ្នកស្រឈីាង ត្រស្រុនី អា យ ុ
៥៦ឆ្នា ំរសន់ៅ ភមូ ិឡា បា៉ា ខ្រ ឃុ ំ
ស្រ ខ្ទ ុម ស្រកុ ក្រវ សីមា មិន ទា ន់  
អា ច  ស្វ្រងរក ប្រភព ទាក់ទង សុំ 
ការ បញ្ជាក់បន្ថ្រម ជុំវិញ ករណី 
ន្រះ  បាន ទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ បើ តាម  
ពាក្រយបណ្តងឹ របស ់អ្នកស្រតី្រស្រុនី 
ចុះ ថ្ង្រទី១ ខ្រសីហា  ដ្រល ដាក់ 
ទៅ សលាដំបូង ខ្រត្ត មណ្ឌ ល គិរី  
ពីថ្ង្រ ទី៣ ខ្រសីហា  ឲ្រយ ដឹងថា ៖ 
«នាង ខ្ញុ ំ និង ប្រជពលរដ្ឋ ស្រ ុក 
ក្រវ សីមា ចំនួន២៣០នាក់កើ ត - 
ទុក្ខ មិន សុខចិត្ត  សុំ ដាក់ ពាក្រយ 
បណ្តងឹ  ប្តងឹ ឈ្មោះ ហឿន សខុ- 
ណា ភ្រទ ប្រសុ ជ អភបិាលរង 
ស្រកុ ក្រវ សមីា ខ្រត្ត មណ្ឌលគរិ ី
ដោ យ អភិបាល រង រូបន្រះ  មាន 
បំណង ប៉ុនប៉ង ធ្វើបាប ពលរដ្ឋ 
ក្នុង ស្រុក ក្រវ សីមា ដ្រល មាន 
ច្រតនា ប្រើ អំពើ ហិង្រសា  ទៅលើ 
ប្រ ជពលរដ្ឋ ដ្រលជ កូនចៅ 
ក្នុងស្រុក របស់ខ្លួន»។

ពាក្រយបណ្តឹង បន្តថា លោក 
ហឿ ន សុខ ណា ន្រះ គាត់ អាង 
អំណាច បាន យក កាភំ្លើង ខ្ល ីភ្ជង ់
គំរាម បាញ់ សមា្លាប់ ប្រជ ពលរ ដ្ឋ 
ស្លូត ត្រង់ ហើយ គាត់ បាន យក 
ឡាន ទៅ ដ្រញ បំ បុក និង ប៉ុន- 

បង៉ ធ្វើឃាត ប្រជ ពលរដ្ឋ  ដ្រល 
គា្នា ដឹក ចំនៀរ ឈើ បន្តិចបន្តួច  
យ ក ទៅ លក់  គ្រន់ បាន កម្រ 
ចិញ្ចឹម គ្រួសរ។ ពាក្រយ បណ្តឹង 
បញ្ជាក់ ថា៖«រូបនា ង  ខ្ញុំ ឈាង 
ត្រស្រុីន និង ប្រជពលរដ្ឋ ក្នុង 
ស្រ ុក ក្រវ សមីា សណំមូ ពរ ដល ់ 
មន្ត្រី  គ្រប់ ជន់ថា្នាក់ ម្រតា្តា ដ ក 
តណំ្រង ឈ្មោះហឿន សខុ ណា 
ដ្រលជ  មន្ត្រី ឃោរ ឃៅ គា្មោន 
សលីធមប៌្រើ អពំើ ហងិ្រសា ទៅ លើ  
ប្រជពលរដ្ឋ។ ម្រយា៉ាង ទៀត    
លោ ក ហឿន សុខ ណា ន្រះ មើ ល 
ឃើញ ត្រ អ្នក ដឹក ចំនៀរ  ឈើ 
បន្តិច បន្តួច ប៉ុន្ដ្រ បើ ឈ្មួញ ដឹក- 
ឈើ មាន ឡាន ធំៗគាត់ មិន ដ្រ ល  
ចា ប់ ទ្រ  ព្រះ មន្ត្រី រូប ន្រះ សុី- 
សំណូក សូក បា៉ាន់ ពី ឈ្មួញ ធំៗ 
ច្រើន ណាស់ »។

លោក មាស ប្រុស អ្នក នាំ-
ពាក្រយ សលា ដំបូង ខ្រត្ត មណ្ឌ ល - 
គិរី   ថ្ល្រង   ថា លោក បាន ទទួល 
ពាក្រយ បណ្តងឹ របស់  អ្នក ស្រ ីឈា ង 
ត្រស្រុីន រួច ហើយ  នៅ ថ្ង្រទី៣ 
ខ្រសីហា  ហើយ លោក កំពុង ធ្វើ - 
ការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ នងិ ចុះ ល្រខ ក្នងុ 
ពាក្រយ បណ្តឹង ដើម្របី ប ញ្ជូ ន បន្ត 
ទៅ ព្រះ រា ជអាជ្ញា អម សលា- 
ដបំងូ ខ្រត្ត ពនិតិ្រយ ដើម្រប ី ចាត ់ច្រង  
តាម នីតិ វិធី ៕

ថ្ង្រពុធ ទី៥ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ឃុត  សុភ ចរិយា

រតនគិរីៈ  នគរ បាល ការិ យ- 
ល័យ ព្រហ្ម ទណ្ឌ កម្រិត ធ្ងន់ ន្រ 
ស្នង ការ ដា្ឋា នន គរ បាល ខ្រត្ត រតន- 
គិរី  កាល ពីម្រសិល មិញ  បាន បញ្ជនូ 
បរុសជជន សង្រស័យ ២ នាក ់ ទៅ 
កាន់ ស លាដំ បូង ខ្រត្ត រតន គិរី 
បនា្ទាប ់ពឃីា តខ់្ល ួនពាក ់ពន័្ធក រណ ី 
សមា្លា បបុ់រស ២នា ក ់ ប្រព្រតឹ្ត នៅ 
ស្រ ុក កនូមុ ំខ្រត្ត រត នគរិ ី កាល ព ី
ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រ កក្កដា កន្លង ទៅ ។ 

លោក យិន  ចំណាន ស្នង ការ- 
នគ រ បាល ខ្រត្ត រ តន គរីិ បា ន ប្រប ់
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ជនសង្រស័យ  
ឈ្មោះ ស្រ ត លី អាយុ ២៥ ឆ្នាំ 
មាន លំនៅ ភូមិ ស្រ ព កធំ  ឃុំ 
ស ិរមី ង្គល ស្រកុ កនូ មុ ំ ត្រូ វ បាន 
សម ត្ថកិ ច្ច ចាប់ ខ្លួនពី ថ្ង្រទី ២ ខ្រ 
សីហា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ចំណុច  
ជ ំភងឹ  ក្នងុ ភមូ ិប្រ មា ឃុ ំកពំ ងដ់រំ ី
ស្រកុ ឆ្លងូ  ខ្រត្ត ក្រច្រះ។  ចណំ្រក   
ជន សង្រស័យ មា្នាក់ ទៀត  ឈ្មោះ 
លី  ក្រីវាន់  អាយុ ២៨ ឆ្នាំ  ចាប់- 
ខ្លួននៅ ថ្ង្រ ទី ៣  ខ្រ សីហា នៅ 
ស្រកុ ពញាក្រក  ខ្រត្ត ត្របូង ឃ្មុ ំ ។ 
   លោក ចំណាន  បា នប ន្តថា  
កា រ តាមចាប់ ខ្លនួ ក្រមុ ជន ស ង្រស័យ 
ទាំង២ ន្រះ គឺ បនា្ទាប់ ពី មាន 

ករណីឃា តក ម្មមួ យនៅក្នុ ង 
ចមា្ការច្រក ន្រក្រ ុម ហុ៊ នហ័ង អាញ់- 
យ៉ា ឡាយ  ក្នុង ភូមិ ស្រ ពក ធំ 
ឃុសំរិ ីមង្គល ស្រ ុកកនូ មុ ំ ខ្រត្ត- 
រតន គិរី  កាល ពី ថ្ង្រទី ២៣  ខ្រ 
កក្កដា ។ ឃាត កម្ម ន្រះ បណា្ដាល 
ឲ្រយប ុរស ២នាក ់ស្លាប ់ ដោយមា្នាក ់ 
ឈ្មោះ  បាក់  ណាន  អាយុ ២២ 
ឆ្នាំ និង មា្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  គឹម 
សរឿន អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ដោយ 
សក សព ពកួ គ្រមាន ស្នាម ចាក ់
នឹង កាំ បិតត្រូវ ចំបំ ពង់ ក និង 
ពោះជច្រើ ន កាំបិ  ត។ 

លោ ក  ចំណាន  បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «តាមច ម្លើយ ស រភា ពរ បស ់
ឈ្មោះ ស្រត  លី ដ្រល ជជ ន- 
ដ្រ ដល ់  អពំើ ឃាត កម្មន្រះ  កើត 
ឡើង  ដោយ សរជ នរ ងគ្រះ 
ឈ្មោះ  បាក ់ ណាន  បាន ប្រព្រតឹ្ត 
អំពើ ស ហាយ ស្មន់ ជ មួយ ប្រ- 
ពន្ធ ជន ដ្រ ដល ់ធ្វើ ឲ្រយជនដ្រ ដល ់ 
ចង គំនុំ  និង រកឱ កាស សមា្លា ប់ 
ដើ ម្របី សង សឹ ក »។ 

បើតា មលោ ក ចំណាន នៅ 
លា្ងាច ថ្ង្រ កើតហ្រ ត ុជ នរ ង គ្រះ 
ទំាង ២ នាក់ បានផឹ កស្រ ស្រវឹ ង 
ហើយ    នា ំគា្នា ទៅ រក ឆ្លុះក ង្ក្រប នៅ 
ក្នងុ  ដចី មា្ការ ច្រក រ បស ់ក្រមុ ហ៊នុ- 
ហង័អា ញ់យ៉ាឡាយ ។ ដោយ- 

ឃើញ  ឱកាស ល្អ ជន ដ្រដ ល់ ក៏ 
ជិះម៉ូ តូទៅ ស្ទាក់ ផ្លូវ មុន ហើយ 
លួច ចាក់  ជន រង គ្រះ ទាំង ២ 
បណា្ដាល ឲ្រយស្លាបត់្រ ម្ដង។ប នា្ទាប ់
មក  ជន ដ្រ ដល់  បានគ្រ ចទៅ  
លាក់  ខ្លួ ននៅ ស្រុ កព  ញាក្រក 
ខ្រ ត្ត ត្របូង ឃ្មុំ ។ លុះ ក្រយ មក 
ដោ យមា ន ការ ប ញ្ច្រះ ពីឈ្មោះ  
ល ីក្រ ីវាន ់ជប ង ថ្ល្រ  ជន ដ្រ ដល ់
ក៏បាន គ្រចមក នៅ ផ្ទះ សច់- 
ញាតិ របស់    លី ក្រីវាន់ នៅ ក្នុង  
ស្រកុ ឆ្លងូ   ខ្រត្ត ក្រ ច្រះ  រហតូ ដល ់
ថ្ង្រចា ប់ ខ្លួ ន  ។ 

លោក ថា៖ «បច្ចុប្រប ន្នសំណុំ- 
រឿង  បទល្មើ ស ឃាតកម្ម  និងជន- 
ស ង្រសយ័ ទាងំ ២នាក ់ន្រះ ត្រវូបា ន  
កមា្លាំង នគរ បាល  ជំនាញ របស់  
យើង បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ  ខ្រត្ត- 
រត នគិរី  ដើម្របី មាន ចំ ណាត់ ការ 
បន្ត តាម នីតិ វិធី  »។

ជុំវិញ ករ ណីន្រះ  លោក  រា៉ាបូ 
រា៉ាន់នី   ព្រះរា ជអា ជ្ញារង  និង ជ 
អ្នក នាំពា ក្រយអយ្រយ ការ អមស-
លាដំបូ ងខ្រ ត្ត រតនគិ រី បាន បញ្ជាក់ 
ប្រប់ ភ្នំ ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ម្រសិល មិញ 
ថា  ជន សង្រស័យ ទំាង ២ នាក់ ក្នងុ 
សំណំុរឿ ង ន្រះ  កពំ ុងស្ថ ិត ក្រម 
ការ សក សួរ របស់  តំណាង- 
អយ្រយកា រ នៅឡើ យ៕ 

បញ្ជនូបុរស២នាក់ទៅតុលាការករណីឃាតកម្ម រដ្ឋមន្ត្រី៖អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្រយមិនម្រនសំដៅលើការជ្រររដ្ឋាភិបាលទ្រ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: រដ្ឋមន្ដ្រ ីក្រសួង ព័ត៌មា  ន  
លោក ខៀវ កាញា រីទ្ធ បាន ថ្ល្រងថា 
អ្នកសរ ព័ត៌មាន ឯករាជ្រយ មិន ម្រន 
សំ ដៅ លើ ការ ជ្ររ រដា្ឋាភិបាល  ទើប 
ហៅ សរព័ត៌មាន ឯករាជ្រយ ទ្រ ដោយ 
ពាក្រយ ឯករាជ្រយ គឺ សំដៅលើ ឯករាជ្រយ  
ន្រ ការគិត ដោយ ផ្នត់ គំ និតនិង ការ - 
សរស្ររ ដោយ គា្មោន សមា្ពាធ ខណៈ 
លោក អំពាវនាវ ដល់ មន្ត្រ ីមួយចំនួន  
កំុ  ឲ្រយ ចាត់ទុក អ្នកកាស្រត ជស ត្រវូ ។

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បាន ថ្ល្រង 
ក្នងុ សន្ន ិសីទ សរព័ត៌មាន ស្ដពីី វឌ្រឍ - 
ន  ភា ព ការងារ ឆ្នាំ២០១៩ និង 
ទិសដៅ ការងារ បន្ដ ឆ្នាំ២ ០២ ០ 
របស់ ក្រសួង ស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាល 
រាជធានី-ខ្រត្ត  កាលពីម្រសិល មិញ ថា 
លោក បានកត់សមា្គាល់ ឃើញ មាន 
គ្របូង្រៀន កាស្រត ជនជតិ បរទ្រ ស   
មួយ ចំនួន  លើក ពី ទ្រសឹ្ដ ីមក បង្រៀន 
សិស្រស និស្រសិត កម្ពជុ ថា អ្នកកាស្រត  
ដ្រល ហា៊ាន សរស្ររ រិះគន់ និង ជ្ររ 
រដា្ឋាភិបាល ទើប ជ កា ស្រត ឯក រាជ្រយ ។ 
លោក ថា៖«ចំពោះ ខ្ញុ ំយល់ថា ជក់ - 
ស្ដ្រង  មិនម្រន អី៊ចឹង ទ្រ អ្នកកាស្រត 
ណាក៏ដោយ  នៅលើ ពិភព លោក កំុ 
តំាងខ្លនួ ជ កាស្រ ត ឯករាជ្រយ គឺ គា្មោន 
ទ្រ គឺ អ្នកកាស្រត  មិនដ្រល ដើរ 

ហួស គន្លង របស់ និពន្ធ នាយក ទ្រ 
បើ និពន្ធ នាយក ស្ថាប័ន ហ្នងឹ ឈរ 
លើ  ជំ ហរ ត្រមឹណាគឺ កាស្រត ហ្នងឹ 
បាន ត្រមឹ ត្រ ជំហរ ត្រមឹហ្នងឹ ទ្រ»។

លោក បានបញ្ជាក់ ថា៖«ពាក្រយ ថា 
កាស្រត ឯករាជ្រយ គឺ មកពី ការគិត 
របស់ យើង គ្រ ថា ឯករាជ្រយ  មិន ទៅ 
ពឹង លើ នរណា ទំាងអស់ អាច សរ- 
ស្ររ វាយ ប្រហារ ឬ រិះគន់ អ្នកន្រះ 
អ្នកនោះ ឬ រដា្ឋាភិបាល តាមចិត្ត 
ហៅថា ឯករាជ្រយ ទ្រ។ គឺ មិនម្រន 
អី៊ចឹង ទ្រ ពាក្រយ ថា ឯ ករាជ្រយ គឺ មកពី 
ការគិត របស់ យើង  ដ្រល គា្មោន សមា្ពា ធ  
ពី អ្នកផ្រស្រង ហើយ សរស្រ តាម គំនិត 
ខ្លនួ ឯង ទស្រសនៈ ខ្លនួឯង និង តាម 
ស្ថា  នភាព ជក់ស្ដ្រង»។ លោក 
កាញារីទ្ធ ថា មន្ត្រ ីទំាងអស់  មិនគួរ 
គិត លើ អ្នក ដ្រល សរស្ររ អត្ថបទ 
អវិជ្ជមាន ហើយ មាន គំនិត គិតថា 
គ្រ សុទ្ធត្រ អ្នក ប្រឆំង ទំាង អស់  ទ្រ។ 
មន្ត្រ ីគួរត្រ យ ក គំនិត ន្រ ការសរស្ររ 
ប្រប អវិជ្ជមាន របស់ ពួកគ្រ មក គិត 
ពិចារណា ថា តើ គ្រ សរ ស្រ រ ប្រប 
ន្រះត្រវូឬ ខុស?ហើ យ មាន មូលដា្ឋាន 
ច្របាស់លាស់ ដ្ររ ទ្រ? ប្រសិន វា ជ 
រឿង មិន ពិតគួរត្រ ច្រញ មុខមក ច្រ ន - 
ចោល ព័ត៌ មាន ទំាង ន្រះ ត្របើ រឿង 
ពិតត្រវូត្រ ធ្វើការ ក្រតម្រវូ ជបនា្ទាន់ ។

លោក ហុ៊យ វណ្ណៈ ប្រធាន សហ - 

ភាព សហព័ន្ធ អ្នកសរ ព័ត៌មាន កម្ព ុជ 
(ស.ស.ស.ក) ថ្ល្រង ថា លោក មិន 
មា ន  មតិ យោបល់  ជំុវិញ សរព័ត៌ មា ន 
ឯករាជ្រយ ទ្រ បុ៉ន្ដ្រ លោក ជំរុញ ឲ្រយ អ្នក   - 
សរ  ព័ត៌មាន ទំាងអស់ ត្រវូត្រ ខិតខំ 
ប្រងឹ   ប្រង សិក្រសា រៀន សូ ត្រ បន្ថ្រម 
ទៀត ទាក់ទង ការសរស្ររ អត្ថបទ ការ   
សមា្ភាស ការអតា្ថាធិប្របាយ ព័ត៌មាន 
និង ចំណ្រះដឹង ទូទៅ។ ជពិស្រស 
ប ច្ច្រ កវិទ្រយាថ្មីៗ ដ្រល កំពុងមាន ការ - 
វិវត្ត ថ្ម ីជច្រើន ដើម្របី ជ មូលដា្ឋានគ្រះឹ  
សម្រប់ ការសួរដ្រញដោល ជមួយ 
ប្រភពព័ត៌មាន រប ស់ ខ្លនួ។ 

លោក បន្តថា ប្រសិន អ្នកសរ - 
ព័ត៌មានបាន សិក្រសា ស្រវជ្រវ ដឹង ពី  
សច់រឿង ច្រើននឹងធ្វើ ឲ្រយ អ្នក សរ   - 
ព័ត៌មាន មាន មូល ដា្ឋាន គ្រះឹ   សម្រប់ 
យកទៅ សមា្ភាស ប្រភព ហើយ អ្នក- 
សរព័ត៌មាន  ត្រវូត្រ ហា៊ាន សួរ សំណួរ 
សីុជម្រ ទៅ មន្ត្រដីើម្របី ឲ្រយ គា ត់ មាន 
ឱ កា ស បញ្ច្រញ មតិយោបល់ ហើយ 
គាត់ អាច ស្រវជ្រវ រក ចម្លើ យ 
ល្ៗអ សម្រប់ អ្នកសរព័ត៌មានក៏-  
ដូ ច ជ សធារណជន ចង់ ដឹង  ដ្ររ។ 
«អ្នកកាស្រត យើងគឺ ត្រូវ ចូលរួម 
ផ្រសព្វផ្រសាយ អ្វដី្រល ជស មិទ្ធ ផល 
ជតិការ អភិ វ ឌ្រឍប្រទ្រសជតិ ហើ យ 
ចូល រួម  ស្ថាបនា និង ការ បំព្រញ បន្ថ្រ ម  
រាល់ ចំណុច ខ្វះ ចនោ្លាះ »៕

អាជ្ញាធរស្រកុក្រវសីមាស្រវជ្រវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តងឹឲ្រយដកអភិបាលរងស្រកុមា្នាក់

លោក  ហឿន សុខណា(ទី ២ រាប់ ពី ឆ្វេង)  ។ រូបថត ហ្វ្រស ប៊ុក ហឿន សុខណា
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 គឹម  សា រុំ  

សា្វាយរៀងៈ សមត្ថ កិច្ច បាន 
បញ្ជូន  ជន សងៃស័យ ម្នាក់ ទៅ 
ស្នងការ  ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត 
ស្វាយ រៀង ពមីៃសលិ មញិ បន្ទាប ់ព ី 
កាប់ លោក យាយ ម្នាក់ ស្លាប់ 
នងិ  ចៅ សៃ ីរបស ់គាត ់ម្នាក ់ទៀត   
ឲៃយ ដច់ ថ្ពាល់ ម្ខាង កាល ពី  ថ្ងៃទី 
៣  ខៃ សីហា  បៃពៃឹត្ត នៅ ភូមិ 
តៃពាងំ ផ្លងុ  ឃុ ំដងូ  សៃកុ រមស- 
ហៃក  ខៃត្ត ស្វាយ រៀង ។ 

  លោក  សៃក  វណ្ណា  នយ- 
នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋ បាល ឃុំ ដូង  
បាន ឲៃយដងឹ ព ីមៃសិល មញិ ថ  ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ  សៃង  ទិតៃយ  
អាយុ  ៣៧ ឆ្នាំ មន បៃពន្ធ  និង 
មន កូន បៃសុ ម្នាក់  សៃ២ីនក ់។  
ចំណៃក លោក  យាយ រង គៃះ  
ឈ្មោះ  ហុីង  យុឹម  អាយុ  ៧៥  
ឆ្នាំ  ហើយ ចៅសៃី គាត់ ឈ្មោះ  
ម៉ៃន  រី  អាយុ ១៤ ឆ្នាំ  ពួក គៃ  
ទាំង ៣នក់ រស់ នៅ  ក្នុង ភូមិ 
តៃពាំង ផ្លុង ។ 

លោក  វណ្ណា  ថ្លៃង ថ៖ « រឿង 
នៃះ កើត បាន ១ ថ្ងៃ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ទើប 
សួរ ជន សងៃស័យ ចប់ នៅ ថ្ងៃទី ៤ 
សី ហា   បន្ទាប់ ពី សួរ ចប់ ភ្លាម ខ្ញុំ 

បញ្ជូន គាត់ ទៅ ស្នង កា រ ដ្ឋាន 
ខៃត្ត ស្វាយ រៀង បាត់ហើយ » ។ 

  លោក បៃប់ ថ   យោង តាម  
ចម្លើយ របស់ជន សងៃស័យ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថ  មុន រូប គៃ បង្កហៃតុ  គឺ 
នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ គៃ មន អា-
រម្មណ៍ ថ  មន មនុសៃស ចៃះ តៃ 
ដៃញ  កាប ់គាត ់ ហើយ គាត ់បាន 
ឃើញ  មនុសៃស ចៃើន បាន ប ង្ខំ ឲៃយ   
គាត់ ដើរ កាប់ គៃ ពៃល នោះ  
គាត់ក៏ ធ្វើ តាម ។ ប៉ុ ន្តៃ លោក ថ 
ចម្លើយ  របស ់ជន ស ងៃស័យ នៃះ គ ឺ
ចម្លើយ ខ្លះ ពិបាក ក្នងុ ការ វិ និ ច្ឆយ័  
ដោយ សរ  តៃ  មនុសៃស នៃះ ផឹក 
សៃ ហាក់  កា្លាយ ទៅ ជា មនុសៃស 
សរសៃ បៃ សទ ទៅ ហើយ ។ 

  លោក  វណ្ណា  បៃប់ តាម សម្តី 
សៃ្ត ីជា បៃពន្ធ ថ  ប្ត ីរបស ់គាត ់ជា  
មនុសៃស ញៀន សៃ ហើយ ស្ទើរ 
រាល់ ថ្ងៃ  ពៃល ណ ដៃល ប្តី គាត់ 
សៃវឹ ង សៃ តៃង តៃ បង្ក ជម្លាះ 
ក្នងុ គៃសួរ ប៉នុ្តៃ ជន សងៃសយ័ មនិ 
បាន បៃើ អំពើ ហិងៃសា វាយ ដំ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ដល់ បៃពន្ធ កូន ទៃ ។  លុះ នៅ  
វៃលា ម៉ោង បៃមណ ជា៦ លា្ងាច 
ថ្ងៃ ទ ី៣  សហីា  ជន សងៃសយ័ បាន 
កាន់ កាំបិត កកុក មួយ ដើរ រក 
បៃពន្ធ  ខណៈ បៃ ពន្ធ  របស់ គាត់ 

បាន ចៃញ ទៅ លក់ ដូរ នៅ ភូមិ 
ផៃសៃង ។    លោក បាន ឲៃយ ដងឹ ដោយ  
យោង តាម សម្តី សកៃសី ថ នៅ 
ពៃល  កើត ហៃតុ គៃ ឃើញ  ជន-
សងៃស័យ កាន់ កាំបិត ១ ដើរ ក្នុង 
ភូមិ  ហើយ ឲៃយ តៃ ឃើញ  មនុសៃស 
ដើរ ជតិ គ ឺជន សងៃសយ័ ដៃញ  កាប ់
គៃ តៃ ម្តង  ។  តៃ ចៃ ដនៃយ ជន- 
សងៃស័យ បាន ដើរ ទៅ ផ្ទះ លោក 
យាយ រង គៃះ ហើយ សួរ រក 
បៃពន្ធរ  បស ់ខ្លនួ ដៃល ពៃល នោះ 
គៃ មិន ដឹង ថ  លោក យាយ រង- 
គៃះ និយាយ យា៉ោង ម៉ៃច ជា- 
មួយ ជន សងៃស័យ ទៃ  ទើប ជន- 
សងៃស័យ  កាប់ លើ លោក យាយ  
បណ្តាល ឲៃយ របសួ ធ្ងន ់ច ំកញ្ចងឹ ក 
ពី ខាង កៃយ  ១ កាំបិត ។ 
ចំណៃក ឯចៅ សៃី របស់គាត់  ក៏ 
តៃូវ ជន សងៃស័យ កាប់ ដច់ ថ្ពាល់ 
ខាង ឆ្វៃង ហើយ ភ្លាមៗ នោះ អ្នក- 
ភូមិ បាន ដឹកជន រង គៃះ ទៅ 
មណ្ឌល  សុខ ភព ឃុំ ដូង តៃ 
ពៃល  ដល់ មណ្ឌល សុខ ភព 
លោក យាយ រង គៃះ  ក៏ ដច់ 
ខៃយល ់ស្លាប ់ទៅ  ។  ចណំៃក ឯក្មៃង 
រង គៃះ តៃូវ កៃុម គៃួសរ បញ្ជូន 
បន្ត ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ  រាជ ធានី ភ្នំ-
ពៃញ ក្នុង ថ្ងៃ ដដៃល  ។ 

 លោក  សៃក  វណ្ណា  បាន 
បញ្ជាក់ បៃប់ ថ  បើតាម បៃពន្ធ 
របស់ ជន សងៃស័យ បៃប់  មក 
សមត្ថ  កិច្ច របស់ លោក ថ  ជន- 
សងៃស័យ  គា្មោន បៃវត្តិ មន ជំងឺ 
សរសៃ បៃសទ ទៃ ហើយ ជន- 
សងៃស័យ ក៏ មិន ដៃល ទៅ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  ដើមៃប ីពនិតិៃយ រ ក ជងំ ឺសរសៃ-
បៃ សទ ដៃរ តៃ ជនសងៃស័យ ជា 
មនុសៃស ញៀន សៃ ខា្លាំង ។  

 លោក បៃប់ ថ  កៃុម គៃួសរ 
ជន រង គៃះ នៅ មិ ន ទាន់ ដក់  
ពាកៃយ បណ្តឹង មក សមត្ថ កិច្ច  

របស់ លោក ទៃ បន្ទាប់ ពី ហៃតុ- 
ការណ៍ នៃះ កើត ឡើង ។ ប៉ុ ន្តៃ 
បៃហៃល ជា ខាង កៃុមគៃួសរ 
របស ់ជន រង គៃះ គតិ គ ូរព ីការ- 
ធ្វើ បុណៃយ ស ព និង ពៃយាបាល កូន- 
សៃី ដៃល តៃូវ របួស សិន ហើយ 
មើល ទៅ។   តៃ ទោះ ជា យា៉ោង- 
ណ បើ កៃុម គៃួសរ របស់ ជន- 
 រង គៃះ  មនិ ទាន ់បាន ប្តងឹ យា៉ោង 
ណ  ក្តី ក៏ សមត្ថ កិច្ច របស់ លោក 
ធ្វើ របាយ ការណ៍ ស្តីពី អំពើ 
ឃាត កម្ម នៃះ ទៅ តុលា ការ 
ហើយ ដៃរ៕ 

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

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

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

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

ផ ក់ ស� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �ែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

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

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីម៉ោ � 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

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

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

 វ�ន ដ រា� , សួស  យា៉ោ មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន�   

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

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� � វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធន� នមនុសែស
 �ុិល � ភ 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទែ�  និងរចនា �ែហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម បុ៊នធឿន 

ពោធិ៍ សាត់ ៈ បុរ ស ២ នក់   បាន  
ស្លាប់ ដោយ សរ ផ្ទះុ គៃប់ ដៃល 
ការ ផ្ទះុ នៃះ  តៃវូ សមត្ថ កិច្ច សន្ន ិដ្ឋាន 
ថ  អាច បណ្តាល មក ពី បុរស ទំាង 
២ នក់ នោះ     យក គៃប់ មិន ទាន់ - 
ផ្ទះុ ទៅ  ដំលៃង ក្នងុរោងឈើនៅ ដី 
ចម្ការមួយ កន្លៃង នៅ ភូមិ ដី កៃហម 
ឃំុ អន្លង់ រាប សៃកុ វាល វៃង កាល- 
ពី រសៀល ថ្ងៃទី ៣ ខៃ សីហា ឆ្នាំ 
២០២០ ។

លោក ធាង ឡៃង អធិការ សៃកុ 
វាល វៃង បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ថ  ជនរ ង គៃះ ឈ្មោះ យ៉ង់ 
រី អាយុ ៣៩ ឆ្នា ំនិង ឈ្មោះ ង៉ៃត 
តៃ អាយុ ២០ឆ្នា ំ ពួកគៃ ទំាង ២ 
នក់ ជា កសិករ បច្ច ុបៃបន្ន រស់ នៅ 
ភូមិ ឃំុកើត ហៃតុ ខាង លើ។

បើតាម លោក ឡៃង ការ ផ្ទះុគៃប់ 
បណ្តាល ឲៃយ ស្លាប់ នៃះពំុមន នរ ណ 
ដឹង ចៃបាស់ ពីមូល ហៃតុ ឡើយ ដោ យ-  
សរ តៃផ្ទះុនៅ ក្នងុ ចម្ការ ដៃល នៅ 
ឆ្ងាយ ពី ភូមិ ហៃតុ នៃះ ពំុមន អ្នក 
ឃើញ ហៃតុ ការណ៍ នោះ ឡើយ។ 
យា៉ោង ណ ក្ត ី លោក សន្នដិ្ឋា ន ថ 
បៃហៃល ជាពួក គាត់ កាប់ គាស់ ដី 
ចម្ការ ហើយ ឃើញ គៃប់ នោះ នៅ 
ពៃល ម៉ោង សមៃក  ក៏នំគា្នា ដំឬ ច្នៃ 
ធ្វើ អ្វ ីមួយ ទើប បណ្តាល ឲៃយផ្ទះុ ស្លាប់ 
ក្នងុ រោង តៃ ម្តង។ 

លោក ធាង ឡៃង អះ អាងថ 
អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន បាន ចុះទៅ ធ្វើ 
ការ អប់រំ ណៃ នំ ជាញឹក ញាប់ ដល់ 
បង ប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ ឲៃយ មន ការ- 
បៃងុ បៃយ័ត្ន ចំពោះ គៃប់ មីន និង 
គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុបុ៉ន្តៃ បៃជា ពលរ ដ្ឋ   
មួយ ចំនួន នៅ តៃមន ការ ធ្វៃស- 
បៃហៃស ។ លោក ថ្លៃង ថ ៖«ឆ្ងល់ 
ដៃរ! យើង បាន ចុះ អប់ រំ ណៃនំ 
គាត់ រហូត ហើយ ហៃតុ អីគាត់ នៅ 
តៃ បន្ត យក គៃប់ មក ដំ ធ្វើឲៃយ មន 
ការ ផ្ទះុ គៃប់ ទៀត» ។ 

បើ តាម លោក ឡៃង ការ ផ្ទះុ - 
គៃប់ នៅ លើ ទឹក ដី សៃកុ វាល វៃង 

កើត មន ញឹក ញាប់ ដៃរ ជាក់ ស្តៃង 
កាល ពី ខៃ មុន នៅ ឃំុ ថ្ម ថ ក៏មន 
ការ ផ្ទះុ គៃប់ ដៃល បណ្តាល ឲៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ជា អ្នក ចម្ការ ម្នាក់ រង- 
របួស តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ សង្គៃះ នៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយ ខៃត្ត ផង ដៃរ ។ 

លោក ហៃង រតន អគ្គនយក 
មជៃឈ មណ្ឌល សកម្មភព កំចាត់ មីន 
កម្ពជុា (CMAC) បាន សរសៃរ 
លើ  បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃស បុ៊ក នៅ 
ថ្ងៃ អង្គារមៃសិល មិញ ថ កៃយ 
សង្គៃមម ន គៃប់ មីន និង សំណ ល់ 
ជា តិ ផ្ទះុ ជិត ៤ លាន គៃប់ ហើយ  
ដៃល បាន បោស សម្អាត  និង 

កម្ទៃច ចោល ។ លោក ថ បច្ច ុបៃបន្ន 
មន អ្នក    ជំនញ រុក រ កបោស សម្អា ត 
គៃប់ មីន និង គៃប់ សំណ ល់ ពី 
សង្គៃម  មន  បៃមណ ពី ៤០០០-
៥០០០ នក់ ។ 

នៅ ថ្ងៃ ទី៤  ខៃ សីហា លោក 
ហៃង រតន  បាន ឲៃយ ដឹង តាម រយៈ 
ហ្វៃស បុ៊ក លោក ថ នៅ ឃំុ ផ្លវូ ទូក 
ក្នងុសៃកុ កំពង់ លៃង  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នា ំង  
អាជា្ញាធរ បាន រក ឃើញ កំណប់ 
កំាភ្លើង  ១៨ ដើម  និង គៃប់ បៃក ដៃ 
ចំនួន ៤ គៃប់  ហើយ បាន បៃមូល យ ក  
ទៅ សម្អាត ទំាង កំា ភ្លើង  និង គៃប់ - 
បៃក ដៃ ដៃល ខូច អស់ គុណ ភព ។  

លោក ទៃសរដ្ឋ មន្តៃ ីលី ធុជ អនុ - 
បៃធាន ទី១នៃ អាជា្ញាធ រ មីន  បាន 
អំពាវ នវ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ឲៃយ 
បង្កើន ការ បៃងុ បៃយ័ត្នដោយ កំុប៉ះ -  
ពាល់  ឬ យក គៃប់ មីន និង គៃប់ 
មិន ទាន់ ផ្ទះុ ទៅ កៃ ច្នៃ ជា ពិសៃស 
គួរ ផ្អាក ការ ភ្ជរួ រាស់ដី កាប់ ឆ្ការពៃ  
ឬ  ទន្ទៃន ដីពៃ យក ធ្វើ សៃ ចម្ការ 
នៅ ក្នងុ រដូវ វសៃសា  នៅ តំបន់ ហាម- 
ឃាត់ ខណៈ ដៃល បៃតិបត្ត ិករ ដោះ- 
មីន  នៅ មិន ទាន់បាន  ធ្វើការ បោស- 
សម្អាត  បាន ទំាង សៃងុ នៅ ឡើយ។ 
លោក បាន ស្នើ ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
រាយ ការណ៍ ទៅ អាជា្ញាធរ ដៃន  ដី ឬ 
បៃតិ បត្តកិរ ដោះ មីន ជា បន្ទាន់  ក្នងុ 
ករណី បាន បៃទះ ឃើញ មីន និង 
គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ  ដៃល 
នៅ សៃស សល់ ពី  សង្គៃម ។ 

នៅ ក្នងុ សរ លិខិត មួយ ក្នងុ 
ឱកាស បៃរព្ធ ខួប លើក ទី ២១ នៃ 
ទិវាជាតិ យល់ ដឹង អំពីមីន កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី  ២៤  ខៃ កុម្ភៈកន្លង មក  លោក 
នយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន សៃន  បាន 
ថ្លៃង ថ  គៃប់ មីន គៃប់ បៃក ច ង្កា ម 
និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទះុពី សង្គៃ ម 
 មិ ន តៃមឹ តៃ បង្កឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ធា្លាក់ ខ្លនួ ពិការ និង ស្លាប់  បុ៉ណ្ណាះ 
ទៃ គឺថៃម ទំាង ជា ឧបសគ្គ សមៃ ប់  
ការ ស្តារ និង អភិវឌៃឍន៍ ជីវភព 
គៃសួរ បៃជា ពល រដ្ឋ  និង សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ជាតិ ទៀត ផ ង ៕

បុរស២នាក់បានស្លាប់ដោយសរផ្ទះុគ្រាប់នៅក្នងុរោងចំាចម្ការ

សាក សព បុរស ពីរ នាក់  ដែល បាន សា្លាប់  ដោយ សារ ផ្ទះុ គែប់  កាល ពី ថ្ងែ ទី ៣ ខែ សីហា ។ រូបថត CMAC

បុរសម្នាក់ត្រាវូចាប់ខ្លនួក្រាយសម្លាប់យាយចាស់ម្នាក់និងកាប់ក្ម្រាងឲ្រាយរបួស

ជនសងែស័យ សម្លាប់ មនុសែស តែវូ ចាប់ ខ្លនួ។ រូបថត នគរបាល
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,400 17,480 17,260

2 GTI 3,060 3,200 3,360 3,060

3 PAS 14,960 14,960 15,200 14,960

4 PPAP 11,720 11,680 11,720 11,600

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

6 PWSA 5,700 5,700 5,700 5,600

កាលបរិច្ឆេទ: ៤ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

សន្ទស្សន៍ តម្ល្ 
ផ្សារ មូលបត្       
ឡើង៥%វិញ

ការនំាច្ញ ផលិត ផល កសិកម្មសម្ច  ជាង  ២,៦៨ លានតោន  រយៈព្ល ៧ ខ្ 

ប្សណីយ៍ កម្ពជុា  ទទួល បញ្ញើ ជិត ៣តោន ក្នងុ ១ ថ្ង្

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ បន្ទាប ់ព ីការ ធ្លាក ់ចុះ 
ជា ចេើន សប្ដាហ៍ សន្ទសេសន៍  តម្លេ 
ផេសារ មូល បតេ កម្ពុជា(CSX)  
បន ងើប  ឡើងវិញ ៥ ភាគរយ 
នៅ  ពេល បទិ ការ ជញួដរូ កាល ព ី
ថ្ងេ ចន្ទ  ដេល គាំទេ ដោយ ការ 
កើន ឡើង ភាគ ហ៊នុ របស ់ធនគារ  
Acleda Bank Plc (ABC) 
នងិ រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ កេងុ ភ្នពំេញ 
(PWSA)។

យោង តាម ទិន្នន័យ ជួញដូរ 
បេចា ំថ្ងេ របសC់SX ចាប ់ព ីថ្ងេ ពធុ 
សប្ដាហ៍ មុន រហូត ដល់  ពេល 
បិទ ក្នុង ថ្ងេ ចន្ទ  សន្ទសេសន៍តម្លេ  
CSX  បន កើន ឡើង៥ ភាគ រយ  
ដោយ ការ កើន ឡើង តម្លេ ភាគ ហ៊នុ  
មលូ ធនយី កម្មទ ីផេសារ ឈាន មខុ  
របស ់ ABC ដេល បន កើន ឡើង  
៦ ភាគរយ និង តម្លេ ភាគ ហ៊ុន 
មលូ ធនយី កម្ម ទផីេសារ ឈាន មខុ 
គេ ទ៣ី របស ់ PWSA កើន ឡើង 
៤ ភាគរយ ។

រដ្ឋាករ ទកឹ ស្វយត័ កេងុ ភ្នពំេញ 
(PPWSA)  បន រាយ ការណ៍ 
ថា កាល ព ីថ្ងេ ទ៣ី ខេ កក្កដ  ឆ្នា ំ
២០២០  ភាគ ហ៊នុ របស ់រដ្ឋាករ- 
ទឹក ស្វយ័ត កេុង ភ្នំពេញ (PP-
WSA) មាន ការ ជួញ ដូរ រហូត 
ដល ់បេហេល  ៧,៩៤ ពាន ់លាន  
រៀល  ឬ ស្មើ នឹង បេមាណ ជិត ២ 
លាន ដលុា្លារ  ដេល នេះ ជា កណំត-់ 
តេ ជញួដរូ ខ្ពស ់បផំតុ នេ  ភាគ ហ៊នុ   
នេះ រាប ់ចាប ់ព ីថ្ងេ ជញួដរូ លើក- 
ដបំងូ ។ កេមុ ហ៊នុ បន ឲេយ ដងឹ ថា 
ក្នងុ នោះ ការ ជញួ ដរូ របស ់វនិយិោ-
គិន  រាយ មាន ចំនួន តេឹម ជិត ៦ 
លានរៀល ប៉ុណ្ណោះ  កេ ពី នេះ 
គឺ ជា ការ ជួញដូរ តាម ការ ចរចា 
របស់ វិនិយោគិន សា្ថាប័ន។

កេមុ ហ៊នុ បន្ត ថា ៖« ការ ជញួដរូ  
នេះ គឺ ជា ...តទៅទំព័រ  ១០ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ : បន្ទាប់ ពី ផ្អាក ដំណើរ- 
ការ ចាប់ តាំង ពី ខេ មីន ដោយ- 
សារ ការ រីក រាល ដល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ជា សកល មក បេសណីយ៍- 
កម្ពជុា ដេល ជា សហគេស គេប់-  
គេង ដោយ រដ្ឋ  បន បេកាសបើក 
ទទួល បញ្ញើ ឆប់ រហ័ស ឡើង 
វិញ ហើយ ដើមេបី បមេើ សេចក្តី 
តេូវ  ការ របស់ អតិថិជន ខ្លួន ។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន ចេញ  
ផេសាយ កាល ព ីសប្តាហ ៍មនុ បន 
ឲេយ ដឹង ថា បេសណី យ៍ កម្ពុជា 
បន ចាប់ ផ្តើម បើក ទទួល បញ្ញើ 
ឆប់  រហ័ស (Express Mail- 
Service)ជា ធម្មតា ឡើង វិញ 
ដេល នងឹ ចាប ់ដណំើរ ការ ចាប ់ព ី
ថ្ងេ ទី៣ ខេ សីហា តទៅ ។

សេចក្តី បេ កាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា ការ ទទលួ បញ្ញើ នេះ ទៅ កាន ់
បេទេស មួយ ចំនួន ក្នុង តំបន់ 
អាសុ ីប៉ាសុ ីហ្វកិ រមួ មាន អសូ្តាេ- 
ល  ីចនិ(ហងុកងុ តេវ៉ាន ់) ជប៉នុ 
ករូ៉េ  អីសុេអេល សងិ្ហបរុ ីអារា៉ាប ់

UAE វៀត ណាម  និង ថេ ។
ចំណេកឯ  បេទេស នៅ តំបន់ 

អរឺ៉បុ រមួមាន  អទូេសី បេលហេសិុក 
ដណឺមា៉ាក ហា្វាំងឡង់ ស្វ៊ីស 
បរាងំ  អាល្លមឺង៉ ់ អីតុាល ីហឡូង ់
នរ័វេស ប៉ឡូញូ ស៊យុអេត អង-់
គ្លេស និង អេសេប៉ាញ ហើយ  ក៏ 
ទទួល បញ្ញើ ទៅ តំបន់ អាមេរិក 
ខាង ជើង   មាន សហរដ្ឋ អាមេរកិ 
និង កាណាដ ផង ដេរ ។

កាល ពី ថ្ងេ ទី១២ ខេមីន 
បេសណ ីយក៍ម្ពជុា បនសមេច   
ផ្អាក ការ ទទលួ បញ្ញើ គេប ់បេភេទ  
ទៅ អន្តរ ជាតិ ដោយ សារ ការ - 
រាត តេបត នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក អោក បរូា៉ា អគ្គ នយក 
បេសណីយ៍ កម្ពុជា  បន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ថា 
ការ បើក ឲេយ ដំណើរ ការ ទទួល 
បញ្ញើ ឡើង វញិ នេះ បន្ទាប ់ព ីបេ-
សណីយ៍ កម្ពុជា រក បន ដេ គូ  ថ្មី 
ជាមយួ កេមុ ហ៊នុ ដកឹ ជញ្ជនូ តាម  
ផ្លូវ អាកាស ។ តារាង តម្លេ បញ្ញើ 
ក្នុ ងអំឡុង ពេល មានការ រីក រាល- 
ដល ជងំកឺវូដី ១៩ នេះ នងឹ ឡើង 

ថ្លេ ជា ងមុន ចំនួន  ៨ ដុលា្លារ ក្នុង 
១គីឡូ កេម។

លោក បន ឲេយ ដងឹ ថា គេន ់តេ 
១  ថ្ងេ នេ ការ បើក   ទទួល បញ្ញើ  
ភា្លាម បេសណយី ៍កម្ពជុា ទទលួ 
បន អតិថិ ជន យ៉ាង គំហកុ ចំនួន 
៣៧៣នក់ និង ទទួល   បញ្ញើ 
ទម្ងន់  ២ ៨១០ គីឡូកេម ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «យើង រំពឹង 
ថា ចំណូល យើង នឹង រកេសា បន 
ល្អ ឬក៏ កើន ឡើង ជាង មុន ដេល 

យើង រពំងឹ ថា  ចណំលូនងឹទទលួ 
បន ក្នុង រង្វង់ ១ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុង ១ខេ  ដោយ សារ ការ បញ្ជា- 
ទញិ ទនំញិ តាម អន ឡាញ មាន 
ការ កើន ឡើង ចេើន ក្នុង អំឡុង 
ពេល   រីករាល ដល  កូវីដ ១៩ »។ 

បើ   តាម លោក បរូា៉ា បេសណ-ី 
យ៍ កម្ពុជា រក ចំណូល បន ជាង  
២,៦៥ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង  រយៈ- 
ពេល  ៦ ខេ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ 
ធ្លាក់ ចុះ ៥៥,២៣ ភាគ  រយ បើ 

ធៀប នងឹរយៈ ពេល ដចូ គា្នា កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន  ដេល មាន ចំនួន ជាង 
៥,៩៣ លាន ដុលា្លារ ។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ បេស-
ណីយ៍  កម្ពុជា រក ចំណូល បន  
១២ ២៣៧ ៤៥៩ ដលុា្លារ  កើន 
ឡើង ពី ៣ ៧៧១ ៥៩៨ 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១១។

បេសណយី ៍កម្ពជុា ក ៏បន  រមួ 
វិនិយោគ លើ ធនគារ បេស-
ណីយ៍  កម្ពុជា ផង ដេរ  ដេល 
ធនគារ នេះ បន មើល ឃើញ 
បេក់ ចំណេញ ជាង  ៣៦,  ៥២  
លាន ដុលា្លារ ក្នុង បេតិបត្តិការ 
រយៈពេល  ៥  ឆ្នាំ។ គេន់ តេ នៅ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០១៨ ធនគារ នេះ  រក 
បេក់ ចំណេញ បន  ១២, ៨១ 
លាន ដុលា្លារ។

ធនគារ បេសណីយ៍  កម្ពុជា  
តេវូ បន គេបគ់េង  ៥០  ភាគរយ 
ដោយ ធនគារ កាណាឌីយ៉ា  
៤៥  ភាគរយ ដោយ កេុម ហ៊ុន 
Fullerton  និង ភាគហ៊ុន នៅ 
សល់ តេូវ បន គេប់គេង ដោយ 
បេសណីយ៍ កម្ពុជា៕

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ : បេទេស កម្ពុជាបន នំ- 
ចេញផលិត ផល កសិកម្មសរុប ជាង 
២,៦៨ លាន តោន  ក្នងុរយៈ ពេល ៧ ខេ ដើម  
ឆ្នាំ២០២០ ដេល ឆ្លុះបញ្ចាំង អំពី សញ្ញា 
វជិ្ជមាន នេ វសិយ័ នេះ  ទោះ ប ី    វសិយ័ ផេសេង ៗ    
ទៀត ដូចជា ទេស ចរណ៍ ឧសេសាហ កម្ម  
កាតដ់េរ នងិអាកាសច រណ ៍ដេល ទទលួ 
រង នវូ ផល ប៉ះពាល ់ព ីការ រកីរាល ដល នេ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ចាប់ តាំង ពីដើម ឆ្នាំ ២០២០ ។

 ទិន្នន័យដេល ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បន 
បង្ហាញ ថា ការ នចំេញ ផលតិផលកសកិម្ម   
រយៈពេល ៧ ខេ   ឆ្នាំ  នេះ   កើន ខ្ពស់ ជាង  រយៈ 
ពេល ៧ ខេ ១៩ ថ្ងេ  នេ ឆ្នា ំ២០១៩  ដេល មាន 
តេឹម តេ  ជាង ២,៥៨ លានតោនប៉ុណ្ណោះ  ។  

ទិន្ន ន័យ របស់ កេសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បេមាញ់ និង នេសាទ   បង្ហាញ ថា ការនំ-  

ចេញ ផ្លេ សា្វាយ និង ដំណាប់ សា្វាយ  មាន  
ចំនួន  ៤៩  ៩៣៧  តោន គេប់ សា្វាយ ចន្ទី 
ចំនួន  ១៩៤ ៥២៥  តោន ចេក អំបូង 
លឿង សេស់ ចំនួន  ១៦៧  ៧៥៤  តោន 
និង មេច ចំនួន  ៣ ៤៣០  តោន ។ 

ការ នំចេញ អង្ករ មាន ចំនួន ជាង ៤២ 
មុឺន  តោន  ផលិត ផល ផេសេងៗ ពីដំឡូង មី   
ជាង ១,៥៥  លាន តោន  គេប់ ពោត 
១៤៤ ៧២១តោន ដូង បេង ៣២ ៨១០  
តោន និង ថា្នាំ ជក់ ៤ ២៨៣តោន ជា ដើម ។ 

អ្នក សេី  ម៉ា  សុធ  អ្នក គេប់ គេង ផ្នេក 
លក់ កេុម ហ៊ុន  Kirirom  Food  Prod-
uct  Co., Ltd  ដេល ជា រោង ចកេ កេ ច្នេ 
ផលិត ផល ពី ផ្លេ សា្វាយ បន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ផលិតផល កសិកម្ម នៅ តេ មាន 
តមេូវ ការ ទីផេសារ ល្អ ក្នុង អំឡុង ពេល នេ 
ការ រាត តេបត ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

អ្នកសេី បន្តថា ការ នំ ចេញ ដំណាប់ 

សា្វាយ របស់ កេុម ហ៊ុន អ្នក សេី សមេច 
បន ចនំ ួន  ១ ៤០០តោន  ក្នងុ រយៈ ពេល 
៧ខេ ដើម ឆ្នាំ នេះ កើន ឡើង បេហេល  
៣០  ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូច-  
គា្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន ។ 

អ្នក សេី និយយ ថា៖« យើង រំពឹ ង ថា 
ការ នចំេញ ផលតិ ផល កេច្នេ ព ី ផ្លេ សា្វាយ 
នឹង ទទួល បន៣០០០តោនឆ្នាំ  នេះ »។ 

លោក Sebastien Lesieur អគ្គ- 
នយក កេមុហ៊នុ Farm Link Ltd ដេល  
ជា កេមុ ហ៊នុ ដ ំដុះ នងិ នចំេញ មេច ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ សំខាន់ ៗ    បន 
និយយ   ថា កេុមហ៊ុន របស់ លោក បន 
នំចេញ មេច កំពត  បេមាណ១០ តោន 
ក្នុង រយៈ ពេល៧ ខេ ដើម ឆ្នាំ នេះ  ហើយ 
រំពឹង ថា ការ នំ ចេញ មេច  នឹង សមេច បន 
ចនោ្លាះ ពី១៧ទៅ២០តោន នៅ ឆ្នាំ នេះ។ 

លោក អះអាងថា បេទេស អេសេប៉ាញ 

បរាងំ នងិ អាល្លមឺង៉ ់ជា ទផីេសារ សខំាន ៗ់  
របស ់ផលតិ ផល មេច កពំត នៅ  សហគមន៍  
អឺរ៉ុប នពេល បច្ចុបេបន្ន នេះ ។ 

លោកជឿ ថា ផលិត ផល មេច កំពត 
អាច ន ំចេញ ទៅកាន ់ទផីេសារ បេទេស ចនិ 
កេយ ព ី បេទេស ទាងំ២សមេច នវូ  កចិ្ច 
ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី ។

លោក ថ្លេងថា៖«វ តេូវ ការ ពេល វេលា 
ដចូ នៅទផីេសារ អរឺ៉បុដេរ   ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ ផលតិ- 
ផល នេះ លេបីលេបញ នៅ ក្នុង បេទេស ចិន 
បុ៉ន្តេ យើង ជឿ ជាក់ ថា  មេច កំពត នឹង មាន  
លក់ យ៉ាង ទូលំ ទូលាយ នៅ តាម ភោជ- 
នយី ដ្ឋាន  ល្អ បផំ ុតនៅ ទកីេងុ សា៊ាង ហេ នងិ  
ហុង កុង នៅ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ »។

កម្ពុជា នំចេញ ផលិត ផលកសិកម្ម 
មាន តម្លេ ទកឹ  បេក ់១  ៥០០លាន ដលុា្លារ   
នៅឆ្នា២ំ០១៩ព ីជតិ ១ពានល់ាន ដលុា្លារ 
កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ៕ LA

រថយន្ត កំពុង ដឹក ទំនិញ(បញ្ញើ)យក ទៅ ដាក់ លើ យន្តហោះ។ ហុង មិន
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ក្រមុហុ៊នPTT
កាត់បន្ថយការនំា-
ចូលឧស្មន័ថាមពល

ទីក្រុងបាងកកៈ កៃុមហ៊ុន  
បៃង ឥន្ធនៈរបសថ់ៃ  PTT   ដៃល 
ចៃក ចាយ បៃងឥន្ធនៈនងិ ឧស្មន័  
ឥន្ធនៈ នៅទផីៃសារ កម្ពជុា នងឹ  បន្ថយ  
ការ នាចំលូ   ឧស្មន័ ឥន្ធនៈ  (LPG)  
សមៃប់ ការ ផ្គត់ផ្គង ់ ក្នុងសៃុក 
ក្នងុ ឆ មាស ទ២ី  ឆ្នា ំ នៃះ  ដោយសារ   
ការ ផ្ទុះ ឡើង កវូដី ១៩  បាន កាត ់
បន្ថយ  តមៃវូ ការ ក្នងុសៃកុ។ នៃះ 
បើយោង តាម លោកសៃី Nan-
thika Thang supanich 
អគ្គនាយក  នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  
ពាណិជ្ជកម្ម  ថាមពល នៃ PTT។ 

  លោកសៃ ី នយិាយថា៖« កៃមុ- 
ហ៊នុ  PTT Plc   បាន ជនូ ដណំងឹ   
ដលផ់្នៃក   នាយក ដ្ឋាន  ថា  ក្នងុ ខៃ  
កក្កដ  កៃមុហ៊នុ នៃះ  បាន នាចំលូ    
ឧស្ម័ន  តៃ ៩ ០០០ តោន  សមៃប់ 
ការ បៃើបៃស់ ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក 
នងិ មនិ បាន ដក ់សណំើសមៃប ់
គមៃង នាំ ចូល  បន្ថៃម ទៀត  
សមៃប ់ ពៃលវៃលា សៃស សល ់
នៃ ឆ្នាំ នៃះ»។ 

លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា៖«ក្នុង 
ឆមា  ស ទ១ី  តមៃវូ ការ   LPG ក្នងុ 
សៃុក   ជាមធៃយម មាន ចំនួន  ១៥ 
លាន  kg  ក្នងុ១ថ្ងៃ  ចុះ ១៦  ភាគរយ    
ធៀបនងឹ   រយៈពៃល ដចូ គ្នា កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន។ យើង ពៃយាករ ថា តមៃូវ- 
ការ ក្នុងសៃុក ជាមធៃយម  សមៃប់ 
ឆ្នាំ នៃះ នឹង  មាន តៃឹមតៃ  ១៤ ,៩ 
លាន Kg  ក្នុង ១ ថ្ងៃ »។ 

លោក សៃី  Nanthika  បាន 
បន្ថៃម ថា  វសិយ័ នៃះ ដៃល  មើល- 
ឃើញ នូវ  ការ ធ្លាក់ ចុះ ដ៏ធំបំផុត 
នៃ  តមៃូវ ការ ឧស្ម័ន ថាមពល  
សមៃប ់ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  ដៃល ធ្វើ 
ឲៃយ ធ្លាក ់ចុះ តមៃវូ ការ ធៀប នងឹ  ឆ្នា ំ
មនុ បៃមាណ  ៣០,៦ ភាគរយ   តាម  
ព ីកៃយ ដោយ  វស័ិយ  ឧសៃសាហកម្ម 
និង ការបៃើ បៃស់ គៃួសារ ។ 

 កៃ ព ីកៃមុ ហ៊នុ PTT  កៃមុហ៊នុ   
Unique Gas និង  Petro-
chemicals Plc ក ៏ នាចំលូ ឧស្មន័    
ឥន្ធ នៈ យា៉ាង  សកម្ម  ប៉ុន្តៃ  ពួកគៃ  
នាចំលូ សមៃប ់បមៃើ ការ នាចំៃញ  
៣ ០០០ តោនក្នុង ១ខៃ ។   

នាយក ដ្ឋាន នៃះ  បាន ពៃយាករ  ថា  
តៃឹម ឆ្នាំ ២០៣៧  តមៃូវ ការ  
បៃើបៃសឧ់ស្មន័ ក្នងុសៃកុ សមៃប ់
វិស័យ  ដឹក ជញ្ជូននឹង ធ្លាក់ ចុះ 
ដល ់២៨ ០ ០០០ kg  ក្នងុ ១ ថ្ងៃ 
ព ី២,៨ លាន គឡី ូកៃម ក្នងុ១ថ្ងៃ 
ដៃល បាន កត ់តៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  
ដោយ សារ បៃជាជន កានត់ៃចៃើន   
នឹង ងាក ទៅ បៃើ បៃស់ ឧស្ម័ន 
gasohol  នងិ ឧស្មន័  biodie-
sel ពៃមទាងំ បៃើ បៃស ់រថយន្ត 
អគ្គិសនី ៕ The Nation_
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ត ព ីទពំរ័ ៩...ការ ជួញដូរ ដៃល 
បៃពៃតឹ្តឡើង ដោយ ទូទាត់ ជា បៃក់- 
ដុលា្លារ លើក ដំបូង បំផុត នៅ  CSX 
និង តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ កៃមុ ហុ៊ន 
ឈ្មញួ ជើង សា មូលបតៃ  យាន់តា 
សីុឃៃយួរីធី (ខៃមបូឌា) ភីអិលសីុ»។

កៃមុ ហ៊នុ បាន ពនៃយល ់ថា ការ- 
ទទូាត ់ជា បៃក ់ដលុា្លារ អាមៃរកិ គ ឺ
អាច តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង សមៃប់ 
ការ ជួញដូរ ក្នុង ទំហំ ធំ  ដៃល 
អនុញ្ញាត ឲៃយ វិនិយោគិន ជួញដូរ 
ជា បៃក ់រៀល តៃ អាច ទទូាត ់ជា 
បៃក់ ដុលា្លារ អាមៃរិក  ដើមៃបី កាត់- 
បន្ថយ ហានិ ភ័យ  អតៃ ប្តូរ បៃក់។

កៃមុ ហ៊នុ PWSA  បាន  បន្ថៃម  
ថា ៖« អតៃ ប្តរូ បៃក ់ដៃល បៃើបៃស ់ 
សមៃប ់កណំត ់ទកឹ បៃក ់សមមលូ  
ជា បៃក ់ដលុា្លារគ ឺជា អតៃ កណំត់ 
ដោយ ធនាគរ ជាតិ នៃ កម្ពុជា   
១ថ្ងៃ ធ្វើ ការ មុន ថ្ងៃ ជួញ ដូរ ។ 

ការ ទូទាត់ ជា បៃក់ ដុលា្លារ នៃះ  
អាច បៃើបៃស ់បាន សមៃប ់ការ- 
ជញួដរូ មលូបតៃ កម្មសទិ្ធ ិ ដៃល 
ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ វធិសីាស្ដៃ ជញួដរូ  
តាម ការ ចរចា (NTM) ហើយ 
ក្នងុ  នោះ វនិយិោគនិ ទញិ នងិ លក់ 
ឯកភាព គ្នា ក្នុង ការ ទូទាត់ ជា 
បៃក់  ដុលា្លារ អាមៃរិក »។

លោក Jong Weon Ha 
អនុ បៃធន  CSX  បាន បៃប់  
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អងា្គារ ថា 
ភាព មនិ ចៃបាស ់លាស ់ដោយ សារ  
ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល ់
ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពៃម ទាំង ទី ផៃសារ 
ភាគ ហ៊ុន ផង ដៃរ»។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំគតិ ថា ការ- 
ធ្លាក ់ចុះ តម្លៃ ABC ជា បន្តបនា្ទាប ់
ចាប ់តាងំ ព ីតម្លៃ បាន កើន ឡើង ដល ់
កមៃិត ខ្ពស់ បំផុត  ក្នុង រយៈ ពៃល  
១ សបា្ដាហ៍  បនា្ទាប់ ពី ការ ចុះ បញ្ជី  

ធ្លាក ់ចុះ មកនៅ តៃមឹ ជតិ តម្លៃ នៃ 
ការ បោះផៃសាយ លក់ មូល បតៃ 
កម្មសទិ្ធ ិសាធរណៈជា លើក ដបំងូ  
របស ់ខ្លនួ កាល ព ីថ្ងៃពធុ  សបា្ដាហ៍ 
មនុ  បាន ជរំញុ ឲៃយ មាន តមៃវូការ 
ឡើង វិញ ។ ទំហំ ចៃើន បំ ផុត នៃ 
ការ បញ្ជា ទញិ ដៃញ ថ្លៃ លករ់ាយ  
បាន ជរំញុ តម្លៃ ABC កើន ឡើង ។  
ម៉ៃយាង វិញ ទៀត  ការ បំបៃក 
កណំត ់តៃ  ការ ជញួដរូ  តាម រយៈ 
NTM របស ់កៃមុ ហ៊នុ  PWSA ជតិ  
២លាន ដលុា្លារ រវាង កៃមុ វនិយិោគនិ  
រាយ ក ៏មាន ផល ប៉ះពាល ់វជិ្ជ មាន  
ដល ់ ការ ជញួ ដរូ លករ់ាយ  ដៃល 
ទាញ តម្លៃ ឲៃយ កើន ឡើង ៣ថ្ងៃ 
ជាប់ គ្នា ផង ដៃរ »។  

លោក បាន ឲៃយ ដងឹ ថា មាន អ្នក  
ឃើញ ចំណៃញ  ដៃល អាច មើល  
ឃើញ ឱកាស ក្នុង អំឡុង ពៃល 
វិបត្តិ នៃះ ដោយ សារ តៃ តម្លៃ 

ធ្លាក់ ចុះ  «នោះ គឺ ជា មូលហៃតុ 
ដៃល ទីផៃសារ ភាគ ហ៊ុ ន   ជា កន្លៃង 
ដៃល  កៃុម វិនិយោគិន  អាច រក 
បៃក់  បាន  ក្នុង អំឡុង ពៃល មិន 
ចៃបាស់ លាស់ នៃះ »។

លោក បន្ថៃមថា ៖« កៃុម វិនិ-
យោ គនិ  គរួ តៃ បត ់បៃន  នងិ ឆ្លើយ-
តប  ចពំោះ ការ ផ្លាសប់្តរូ ដ ៏តៃមឹតៃវូ 
នៃះ ។ ការណ៍ នៃះ តៃង ត ៃ មាន  
មធៃយាបាយ   រក ដណំោះ សៃយ ។ 
ជា ឧទាហរណ៍ នៅ ក្នុង សា្ថាន- 
ការណ ៍បៃប នៃះ  កៃមុ វនិយិោ គនិ  
អាច សម្លឹង មើល ការ វិនិយោគ  
លើ  កៃមុ ហ៊នុ  ដៃលងាយ រងគៃះ  
តចិ បផំតុ ដចូជា កៃមុ ហ៊នុ  PWSA  
ដៃល អាជវី កម្ម របស ់ខ្លនួ មនិ តៃវូ 
បាន រង ផល ប៉ះពាល ់ដោយ សារតៃ 
ការរកី រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ទៃ   
ខណៈ ដៃល អតថិ ិជន នៅ តៃ តៃវូការ  
ទកឹ បរភិោគ  នងិ តៃវូ ការ  ទកឹងតូ  

ជាដើម »។  
គិតតៃឹម ចុង ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ នៃះ   

CSX ទទួល បាន កៃុមហ៊ុន  ចុះ 
បញ្ជី ១២  និង កៃុម ហ៊ុន ១ 
ទៀត នឹង ចុះ បញ្ជី នៅខៃ សីហា 
នៃះ ។  ក្នុង ចំណោម កៃុម ហ៊ុន 
ទាងំ ១២ នោះ   កៃមុ ហ៊នុ  ៦ គជឺា  
កៃមុ ហ៊នុ ចុះ បញ្ជ ីមលូបតៃ  នងិ 
កៃមុ ហ៊នុ ៦ ផៃសៃង ទៀត ជា កៃមុហ៊នុ 
ចុះបញ្ជ ីសញ្ញា បណ្ណ  សាជីវ កម្ម ។  
កៃុម ហ៊ុន ទាំង ១២ នៃះ  បាន 
បៃមូល មូលនិធិ ដោយ ជោគជ័យ  
បៃហៃល ២៤០ លាន ដុលា្លារ ពី 
ផៃសារ មលូធន នៃះ។  កាល ពចីងុ- 
ខៃ មថិនុា  ឆ្នា ំ ២០២០ មលូធននយី-  
កម្មទ ីផៃសារ របស ់ CSX បាន កើន 
ឡើង ដល ់បៃហៃល ២, ៥៧ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ  ដៃល មាន 
ចនំនួ ៤,៥ ដង ខ្ពស ់ជាង  កាល ព ី
ឆ្នាំ មុន  ៕LA

សន្ទស្រសន៍តម្ល្រផ្រសារមូលបត្រងើបឡើង៥%វិញ...

ត ពី ទំព័រ ១...បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា ចនំនួ ភ្ញៀវ ដៃលបានកក ់
បន្ទប ់សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ខៃត្ត   មាន ការ 
កើន ឡើង ជា លដំប ់ដោយ គតិ 
តៃមឹ ពៃកឹ ថ្ងៃ អងា្គារ  មាន  បន្ទបប់ៃ- 
ហៃល ៦០ ភាគ រយ តៃូវ បាន 
អតិថិជន កក់  ។  លោក  បន្ត ថា 
តបំន់ ភូមិភាគ ឦសាន មានធម្ម- 
ជាត ិសៃស ់បពំៃង ហៃត ុនៃះ នងឹ 
មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ ទៅ ទសៃសនា 
ចៃើន  ជា មិន ខាន។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ រំពឹង ថា 
ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃសចរ មក កមៃសាន្ត 
ក្នុង ខៃត្ត រតនគិរី នឹង មាន ចៃើន 
នៅ  ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក ខាង មុខ 
ដោយ អាច មាន ភាព បៃហាក់- 
បៃហៃល  ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ ឆ្នាំ មុន» ។ 

បើ តាម លោក ពទិ ូក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល ពិធីបុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ ឆ្នាំ 
២០១៩ មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ   ទៅ 
កមៃសាន្ត ក្នុង ខៃត្ត រតន គិរី ចនោ្លាះ 
ពី ៤-៥ មុឺន នាក់  ។

ទាក់ ទង នឹង តម្លៃ   សា្នាក់ នៅ 
អាហារ និង សៃវាកម្ម ផៃសៃងៗ 
លោក បៃប ់  ថា មនិ មាន ការ ឡើង   
ថ្លៃ   ចៃើន  ទៃ។ លោក បញ្ជាក ់ ថា៖ 
« នៅ ក្នងុ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍  បន ់
ឲៃយ តៃ មាន ភ្ញៀវ ឡើង វិញ តៃ 
ប៉ណុោ្ណោះ  ហៃត ុនៃះ តម្លៃ មនិមាន 
ការ  បៃ បៃួល  ចៃើន ទៃ »។ 

ជា មួយ នឹង ទៃសភាព បៃប 
ធម្មជាត ិដ ៏សៃស ់បពំៃង នា តបំន ់
ខ្ពង់រាប ភាគ ឦសាន បច្ចុបៃបន្ន   
ខៃត្ត រតន គរិ ីមាន សណ្ឋាគរនងិ  
ផ្ទះ សណំក ់សរបុ  ៥០ ដៃលស្មើ  

នឹង បន្ទប់ សា្នាក់ នៅ  ១ ០៦០ ។ 
នៃះ បើ យោង តាម លោក ពិទូ។ 

ចណំៃកលោក សយ សុ ីណលុ 
បៃធន មន្ទីរ ទៃសចរណ៍ ខៃត្ត 
កពំត បាន នយិាយ ថា គតិរហតូ 
មក ដល់ ពៃល នៃះ ( ថ្ងៃ អងា្គារ) 
កន្លៃង សា្នាក់ ក្នុង ខៃត្ត កំពត  បៃ-
ហៃល ៣០ ភាគ រយ តៃូវ បាន 
ភ្ញៀវ កក់  ដោយ តម្លៃ បន្ទប់ មិន 
បាន បៃ បៃួល ចៃើន ទៃ បើ ធៀប 
នងឹ ពៃល ធម្មតា។ លោក បន្ត ថា  
ដោយ សារ តៃ ការ ឈប ់  នា ពៃល 
ខាង មខុ មាន រយៈ ពៃលវៃង  ហៃត ុ 
នៃះ លោក  គតិ ថា ខៃត្ត កពំត នងឹ 
មិន មាន បញ្ហា កង្វះ កន្លៃង សា្នាក់- 
នៅ ទៃ  ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន ក្នុង ខៃត្ត    
កំពត មាន  សណ្ឋាគរ  ផ្ទះ សំ-
ណក់ និង បឹង ហា្គាឡូ ៣០១ 
កន្លៃង  ស្មើ នឹង   បន្ទប់ សា្នាក់ នៅ 
សរុបជាង ៣ ៤០០   ។ 

លោកនិយាយ     ថា៖  « ជា រួម 
សមៃប់ សា្ថាន ភាព កន្លៃង សា្នាក់-  
នៅ ខ្ញុ ំគតិ ថា មនិ មាន បញ្ហា កង្វះ 
ខាត ទៃ ហើយ តម្លៃ ក៏ មិន ឡើង 
ខ្ពស់ ដៃរ»។

លោក បៃប ់ទៀត ថា ក្នងុ នាម  
មន្ទីរ ទៃសចរណ៍  លោក  និង 
កៃមុការ ងារ   តៃង  ចុះ ធ្វើ ការ អប ់រ ំ
បៃជាជន ជាពិសៃស អ្នក បមៃើ 
សៃវាកម្ម ក្នងុ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
ពី   ការ ថៃរកៃសា អនាម័យ និង ការ 
កាត់ បន្ថយ  ការ បៃមូល ផ្តុំ   ដើមៃបី 
ចូល រួម ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩   ។ 

ខណៈ កន្លង មក នៅ ពៃល មាន  

ពធិ ីបណុៃយ ម្តង ៗ  ខៃត្ត កពំត តៃង 
ជួប បៃទះ នឹង បញ្ហា កង្វះ កន្លៃង 
សា្នាក ់នៅ  លោក សុណីលុ បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖  « ដោយ សារ តៃ ការ  
ឈប់ សមៃក   ខាង មុខមាន រយៈ-  
ពៃល វៃង  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ  មិន បារម្ភ ពី 
ការ ខ្វះ ខាត កន្លៃង សា្នាក់ នៅ  ទៃ 
លើក លៃង តៃ តបំន ់នៅ ជាប ់នងឹ 
តាម បណោ្តោយ មាត់ ពៃក កំពត 
ប៉ុណោ្ណោះ » ។ 

យោង តាម លោក បៃធន មន្ទរី  
កាល ពី ខៃ មិថុនា និង ខៃកក្កដ 
កន្លង មក  ចនំនួ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ទៅ 
កមៃសាន្ត នៅ ខៃត្ត កពំត  បាន កើន- 
ឡើង ជាង   ទ្វៃដង បើ ធៀប ទៅ 
នឹង រយៈពៃល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។

ខណៈ ខៃត្ត សៀមរាប ជា ប៉ូល 
ទៃសចរណ៍ បៃប វបៃបធម៌ ដ៏ សំ-
ខាន ់ជាង គៃ  បៃធន មន្ទរី ទៃស-
ចរណ ៍ខៃត្ត សៀមរាប លោក ងវូ 
សៃង កាក ់បាន  បៃប ់ថា លោក 

មនិ ទាន ់មាន ទនិ្ននយ័ ព ីការ កក ់
បន្ទប ់សណ្ឋាគរ នងិ ផ្ទះ សណំក ់ 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត សៀមរាប ទៃ ដោយ 
កៃមុការងារ កពំងុ រៀបច ំបៃមលូ 
ទិន្នន័យ ។ ទោះ បី ជា យា៉ាង   ណ 
ដោយ សារ ខៃត្ត សៀម រាប មាន 
កន្លៃង សា្នាក់ នៅ ចៃើន នោះ វា 
នងឹ មនិមាន បញ្ហា កន្លៃង សា្នាក-់ 
នៅ    ទៃ។ លោក  ថ្លៃង  ថា៖ «អាជា្ញា- 
ធរ ខៃត្ត កពំងុ រៀបច ំកន្លៃង កមៃសាន្ត 
មយួ ចនំនួ   សមៃប ់រង់ ចាំ ទទលួ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ឈប់ សមៃក ខាង មុខ» ។

បគុ្គលកិមា្នាកស់ុ ំមនិ បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ ដៃល  បមៃើ ការ នៅ  Ele-
phant Hill Resort   ស្ថិត ក្នុង 
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី បាន និយាយ 
ថា បន្ទប់ សា្នាក់ នៅ របស់  Ele-
phant Hill Resort ទាំង ២០ 
តៃូវ បាន គៃ កក់ អស់ ហើយ ចាប់ 
ពី ថ្ងៃ ទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃ ទី ២២ ខៃ 
សីហា ដោយ បន្ទប់ នីមួយ ៗ  

មាន តម្លៃ ចាប់ ពី  ៨០-១២០ 
ដុលា្លារ ក្នុង១ យប់  ដោយ តម្លៃ 
នៃះ គឺ មិន បាន បៃ បៃួល ទៃ បើ 
ធៀប នឹង ថ្ងៃ ធម្មតា។ លោក 
បាន បន្ត ថា កន្លៃង សា្នាក ់នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ភាគ ចៃើន សុទ្ធ- 
តៃ មាន គៃ កក់ អស់ ភាគ ចៃើន 
ហើយ នៅ ពៃល នៃះ ។

លោក  អះអាង ថា៖ «  តាម ខ្ញុំ 
ដឹង បន្ទប់ សណ្ឋាគរ និង  Re-
sort នៅ មណ្ឌល គរិ ីជា ចៃើនតៃវូ  
បាន គៃ កក់ អស់ ហើយ» ។

របាយការណ៍ កៃសួង ទៃស-
ចរណ៍ ដៃល ទើប ផៃសព្វ ផៃសាយ 
កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ ឲៃយ ដឹង ថា  ក្នុង 
ឆមាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា 
ទទួល បាន ចំនួន ភ្ញៀវ បរទៃស 
ចំនួន ១,១៨ លាន នាក់ ធ្លាក់ 
ចុះ ៦៤,៦ ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា   ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃល មាន ចំនួនជាង ៣,៣៨ 
លាន នាក់ ៕  LA

ការកក់កន្ល្រងស្នាក់នៅ
តាមបណ្តាខ្រត្ត...

ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ចូល ទស្រសនា ប្រសាទ អង្គរ វត្ត កាល ពី ព្រល កន្លង មក  ។ រូបថត ហុង មិនា
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ប្រាយុធជំរុញឲ្រាយមានវិធានការផ្តល់
ជំនួយដល់ជនរងគ្រាះទឹកជំនន់

យោធាឃ្លាំមើលសកម្មភាពផលិតនុយក្ល្រាអ៊្រាររបស់កូរ៉្រាខងជើង

ក្រងុបាងកកៈលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីថ្រ ប្រយុធចាន-អូចា
កាលពីថ្ង្រចន្ទ បានណ្រនាំ
អាជ្ញាធរឲ្រយជួយជនងរងគ្រះ
ដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងខ្រត្តជ-
ច្រើនដ្រលប៉ះពាល់ដោយ
ខ្រយល់ព្រយុះត្រូពិកសុីនលូកា។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បាន

បញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្រយ
អាជ្ញាធរជពិស្រសអ្នកទាំង-
ឡាយណានៅក្នុងខ្រត្តភាគ-
ខាងជើងគឺខ្រត្តឈៀងរ៉្រណាន
និងខ្រត្តភាគខាងជើងលើយ
និងខ្រត្តភាគកណា្តាលភីត-
សានលុោកចាត់វធិានការផ្តល់
ជំនួយជបនា្ទាន់ ដល់អ្នកភូមិ
ដ្រលរងការប៉ះពាល់ពីភ្លៀង
ធា្លាក់ខា្លាំងនិងទឹកជំនន់ហូរ-
លឿនដ្រលបង្កឡើងដោយ
ខ្រយល់ព្រយុះត្រូពិក។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
បញ្ជាឲ្រយកងទ័ពដ្រលមាន
មលូដ្ឋាននៅក្នងុខ្រត្តទាងំនោះ
ចលូរមួជមយួអាជ្ញាធរក្នងុការ-
ចាត់វិធានការផ្តល់ជំនួយដល់
អ្នកភូមិ ដ្រលរងប៉ះពាល់់ជ-
ពិស្រសអ្នកដ្រលមិនទាន់ត្រូវ
បានជម្លៀសច្រញពីតំបន់
ទំនាបលិចទឹកទៅកាន់តំបន់
ទីទួលខ្ពស់នៅឡើយនោះ។
លោកប្រយុធក៏បានណ្រនាំ

ថាអាជ្ញាធរគរួត្រប្រងឹប្រងរក្រសា
ទឹកទុកសម្រប់កសិករប្រើ-
ប្រស់នៅព្រលរាំងស្ងួតនៅ
ប៉ុនា្មានខ្រខាងមុខន្រះ។
លោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទ្រអា-

នុផុង ផៅចិនា្តា កាលពីថ្ង្រចន្ទ
បានចុះទៅត្រួតពិនិត្រយមើល
តបំន់ខ្លះន្រតបំន់ដ្រលលចិទកឹ
នៅខ្រត្តលើយ៕Xinhua/PSA

ក្រុងស្រុីណាហ្គារៈភាព-
ចលាចលនៅតំបន់កាស្មៀរ
គ្រប់គ្រងដោយឥណា្ឌា បាន
ឈានដល់រយៈព្រល១ឆ្នាំ
ហើយចាប់តាំងពីលោកនា-
យករដ្ឋមន្ត្រីណារិន ្រដម៉ូឌី
បានដកស្វ័យភាពតំបន់ន្រះ
កាលពីខ្រសីហាឆ្នាំ២០១៩។
នៅមុនព្រលខួប១ឆ្នាំនៅថ្ង្រ

ពធុន្រះAFPបានពនិតិ្រយមើល
ប្រវត្តិទាក់ទងនឹងវិធានការ
បនា្ទាន់នោះ ការបង្ក្របរបស់
សន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹុងនិង
លទ្ធផលមិនល្អន្រការបង្ក្រប
នងិការប៉ះទង្គចិនៅព្រដំ្រនជ-
មួយចិនបង្កឲ្រយមនុស្រសសា្លាប់

យ៉ាងច្រើន។
ប្រទ្រសឥណា្ឌានងិបា៉ាគសីា្ថាន

បានធ្វើសង្គ្រម២ដើម្របីដណ្តើម
យករដ្ឋចាមមូននិងតំបន់
កាស្មៀរមកកាន់កាប់ចាប់តាងំ-
ពីតំបន់ន្រះ ត្រូវបានប្រងច្រក
ជ២នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៤៧ ប៉ុន្ត្រ
ប្រទ្រសទំាង២ន្រះនៅត្រចាត់-
ទុកតំបន់ន្រះជរបស់ពួកគ្រ
ទាំងមូល ថ្វីបើប្រទ្រសចិន
គ្រប់គ្រងផ្ន្រកតចូៗនងិទាមទារ
យកបន្ថ្រមទៀតក្តី។
ប្រជមតិមួយដ្រលតម្រូវ

ដោយស្រចក្តីសម្រចរបស់
អង្គការសហប្រជជតិនៅ
ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៨ មិនដ្រលបាន

កើតឡើងទ្រ។
សម្រប់រយៈព្រល៣ទស-

វត្រសរ៍កន្លងទៅន្រះ ការបះបោរ
មួយប្រឆំងការគ្រប់គ្រងរបស់
ឥណា្ឌាគាំទ្រដោយបា៉ាគីសា្ថាន
ក្រងុញវូដ្រលីចោទប្រកាន់នងិ
ការឆ្លើយតបដោយប្រើកមា្លាំង
បានបណា្តាលឲ្រយមនសុ្រសរាប់មឺនុ
នាក់សា្លាប់ភាគច្រើនជជន-
សុីវិល។
ប្រទ្រសឥណា្ឌានងិបា៉ាគសីា្ថាន

តាមធម្មតាបានបាញ់តគា្នាឆ្លង
ព្រំដ្រនទៅវិញទៅមក ហើយ
កាលពីខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩
ការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយ
បានបណា្តាលឲ្រយទាហានឥណា្ឌា
៤០នាក់សា្លាប់ ដោយរុញឲ្រយ
ប្រទ្រសទាងំ២ខតិទៅរកមាត-់
ជ្រះន្រសង្គ្រម១ទៀត។
គណបក្រសជតិនិយមហិណ្ឌូ

Bharatiya Janata របស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌី បាន
ចាត់ទុកឋានៈពិស្រសរបស់
តំបន់កាស្មៀរ ដ្រលភាគច្រើន
កាន់សាសនាមូស្លីមដោយ
មានស្វ័យភាពតាមជផ្ន្រក
និងមានទង់ជតិផ្ទាល់របស់
ខ្លួននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជកំហុស
ប្រវត្តិសាស្ត្រ។

លោកម៉ឌូីបានថ្ល្រងថាឋានៈ
នោះមិនបានផ្តល់អ្វីក្រត្រពី
អំពើភ្ររវកម្ម ការបំប្រកខ្លួន
ការប្រកាន់បក្រសពួកនិងអំពើ-
ពុករលួយធំបំផុតនោះទ្រ។
ប៉ុន្ត្រការសម្រចចិត្តជប្រវត្តិ-
សាស្ត្ររបស់លោកនឹងនាំមក
នូវវិបុលភាពនិងសន្តិភាព។
ការផ្លាស់ប្តូររបស់លោក

ដក់តបំន់កាស្មៀរឲ្រយនៅក្រម
ការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីក្រុងញូវ-

ដ្រលីនិងបានធ្វើឲ្រយរដ្ឋន្រះរួម
តូចដោយប្រងច្រករដ្ឋន្រះជ
ដ្រនដីសហជពី២គឺក្រងុចាមមនូ
និងកាស្មៀរ និងតំបន់ឡា-
ដកហ៍។
កិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខ

ទ្រង់ទ្រយធំមួយត្រូវបានធ្វើ
ឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សដោយ
ក្រុងញូវដ្រលី បានបញ្ជូន-
ទាហានរាប់មឺនុនាក់ទៅចលូរមួ
ជមួយទាហានជិតកន្លះលាន

នាក់នៅទីនោះស្រប់។
ប្រជជន៧លាននាក់នៅ

តបំន់កាស្មៀរត្រវូបានដក់ការ-
រឹតបន្តឹងសន្តិសុខរយៈព្រលជ
ច្រើនសបា្តាហ៍ ដោយស្ររីភាព
ន្រការធ្វើដំណើរច្រញចូលត្រូវ
បានរតឹត្របតិយ៉ាងតងឹរឹងុនងិការ
ជួបជុំនានាត្រូវហាម។
ប្រពន័្ធទរូសព័្ទនងិអុនីធណឺតិ

ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អស់រយៈ-
ព្រលជច្រើនខ្រ៕AFP/PSA

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ក្រសួងការ-
ពារជតិបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ-
អង្គារថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
កំពុងឃា្លាំមើលសកម្មភាព
ផលិតមីសុីល និងអាវុធនុយ-
ក្ល្រអ៊្រររបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ជើងបនា្ទាប់ពីប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
មយួបានរាយការណ៍ថាក្រងុ-

ព្រយុងយ៉ាងហាក់បីដូចជបាន
ផលិតនុយក្ល្រអ៊្ររគ្រប់តូច។
ដោយបានលើកឡើងអំពី

របាយការណ៍ របស់អង្គការ-
សហប្រជជតិ គួរឲ្រយជឿជក់
មួយសារព័ត៌មានរ៉យទ័របាន
រាយការណ៍ថាក្រុមប្រទ្រស
មួយចំនួនបានជឿជក់ថាកូ-

រ៉្រខាងជើង«ប្រហ្រលជបាន
ផលិតអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររគ្រប់
តចូដើម្របីឲ្រយសុីគា្នាទៅនងឹក្របាល-
គ្រប់របស់មីសុីលបាលីស្ទិក
របស់វា»។
ដោយបានស្នើសុំឲ្រយធ្វើអតា្ថា-

ធិប្របាយទៅលើរបាយការណ៍
នោះអ្នកនាំពាក្រយក្រសួងការ-
ពារជតិលោកមូនហុង-សុិក
បានថ្ល្រងថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ត្របូងបានមើលឃើញថាបច្ច្រក-
វិទ្រយារបស់កូរ៉្រខាងជើងដើម្របី
ផលិតក្របាលគ្រប់នុយក្ល្រអ៊្ររ
ខា្នាតតូចឲ្រយឈានដល់កម្រិត
«ប្រសិទ្ធភាព»១ជការវាយ-
តម្ល្រមយួដ្រលបានបញ្ជាក់នៅ
ក្នុងក្រដសសការពារជតិ
រៀងរាល់២ឆ្នាំម្តងកាលពីឆ្នាំ
២០១៨ របស់ប្រទ្រសកូរ៉្រ-
ខាងជើង១ន្រះ។
លោកមូនហុង-សុិកបាន

ថ្ល្រងនៅអំឡុងធ្វើសន្និសីទ-

សារព័ត៌មានជប្រចាំមួយថា៖
«យោធារបស់យើងកំពុងឃា្លាំ-
មើលសកម្មភាពផលតិមីសុលី
និងអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ របស់កូ-
រ៉្រខាងជើងយ៉ាងយកចិត្តទុក-
ដក់បំផុតហើយកូរ៉្រខាងត្របូង
និងអាម្ររិកកំពុងរក្រសាប្រព័ន្ធ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ យ៉ាង-
ជិតស្និទ្ធមួយ»។
ម្រដកឹនាំកូរ៉្រខាងជើងលោក

គីមជុងអ៊ុនបានថ្ល្រងកាលពី
សបា្តាហ៍មុនថាកូរ៉្រខាងជើង
នឹង«មិនដ្រលចង់បញ្រឈប់
មហិច្ឆតាសមត្ថភាពការពារ-
ជតិដ៏ខា្លាំងកា្លាបផំតុទ្រ»ដោយ
បានប្ររព្ធខួបលើកទី៦៧ន្រ
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាក
សង្គ្រមកូរ៉្រឆ្នាំ១៩៥០-៥៣។
លោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្ល្រង

ថា៖«សមត្ថភាពស្វ័យការពារ
របស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពគួរ-
ឲ្រយទុកចិត្តបាន»៕Yonhap/SKលោកគីមជុងអុ៊នបក់ដ្រនៅឯកិច្ចប្រជំុ ទាហនជើងចាស់ថ្នាក់ជាតិ។Yonhap
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ការ វាយប្រហារ ពន្ធនាគារបង្កឲ្រយមនុស ្រស
២៩នាក់  ស្លាប់  នៅអាហ្វហា្គានីស្ថាន

ក្រុង ចាឡា ឡា បាដៈ  មន្តៃី 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
មនសុៃស យ៉ាង តចិ ២៩ នាក ់ បាន 
ស្លាប់  នៅ ក្នុង ការ ឆ្មក់ វាយ-
បៃហារ មួយ  ទៅ លើ គុក អាហ្វ-
ហា្គានី ស្ថាន មួយ កន្លៃង  ដៃល 
បាន អះ អាង ដោយ កៃុម រដ្ឋ-
អ៊ិស្លាម  ខណៈ បៃទៃស  នៃះ  
បាន រង់ ចាំ មើល ថាតើ បើ បទ - 
ឈប់ បាញ់១  របស់ រដ្ឋាភិ បាល 
ជា មួយ កៃុម តាលី បង់  អាច នឹង 
បញ្ចប ់ឬយ៉ាង ណា   កៃយ ព ី 
អស់ សុពល ភាព ជាផ្លូវ ការ នោះ ។ 

 ការ បៃយុទ្ធ គ្នា ចុង កៃយ 
បាន បញ្ចប់  នៅ ពៃល ថ្ងៃ តៃង់  
នៅ  ពន្ធនា គរក្នងុ ទកីៃងុ ចាឡា- 
ឡា បាដ ភាគខាងកើត  ជា ទី 
ដៃល កៃុម យុទ្ធ ជន IS  និង អ្នក- 
ទោស  តាលី បង់១៧០០ នាក់  
កំពុង  តៃូវ បាន   ឃុំខ្លួន នោះ ។ 

 ខិត ្តប័ណ្ណ សរ ព័ត៌ មានអា-
មា៉ាក(Amaq) របស់ កៃុម រដ្ឋ - 
អ៊ិស្លាម  បាន និយយ ថា  កៃុម-
យុទ្ធ ជន របស់ ខ្លួន  បាន នៅ ពី-
កៃយ ការ ឆ្មក់ វាយ បៃហារ   

ដៃល បាន ចាប ់ផ្តើម ជា មយួ ការ- 
វាយ បៃហារ បំផ្ទុះ រថយន្ត អត្ត-
ឃាតមួយ  ហើយ បាន បង្ហាញ 
ថា  មាន  អ្នក ទោស  ជាង ១០០០ 
នាក់  បាន រត់ គៃច  ខ្លួន នៅ មុន 
មនុសៃស ភាគ ចៃើន បំផុត ក្នុង 
ចំណោម ពួក គៃ  តៃូវ  ចាប់ ខ្លួន  ។ 

 ការ វាយ បៃហារ នោះ  គឺ ជា 
ឧបៃបត្ត ិហៃត ុហងិៃសា ខា្លាងំ កា្លា បផំតុ  
ចាប់ តាំង ពី កៃុម តាលី បង់  និង 
កង កមា្លាំង សន្តិ សុខ អាហ្វ ហា្គា-
នីស្ថាន  បាន រៀប ចំ ឲៃយ មាន 
បទឈប់ បាញ់ រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ  
ដោយ សរ បៃរព្ធ ពធិ ីបណុៃយ អុដី 
អាល់ -អាដ ហា តាម បៃប ស-
សនា មូស្លីម  ដៃល បាន បញ្ចប់ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ កន្លង ទៅ ។ 

មន្តៃី អាហ្វហា្គានី ស្ថាន  បាន 
ថ្លៃង ថា  កៃុម អ្នក វាយ បៃហារ 
សរុប ទាំង អស់ ចំនួន ១០ នាក់  
ក ៏បាន ស្លាប ់ នៅ ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ 
គ្នា យ៉ាង ខា្លាំង កា្លា  នៅ កន្លៃង 
ពន្ធនាគរ នោះ  ។  ចណំៃ កកៃមុ- 
ISមនិ  មៃ នជា ផ្នៃកនៃ  បទ ឈប-់
បាញ់ នៃះ ទៃ   ៕ AFP/SK

តពីទំព័រ  ១...តំបន់ ។  
 បៃទៃស ដៃល ធ ំជាងគៃ បផំតុ  

នៅ អា្រហ្វកិ ខាង តៃបងូ  បាន កត-់ 
តៃ ករណី ឆ្លង ចំនួន ២,៧៥  
លាន នាក់ ហើយ បាន ធ្វើ ការ 
បិទ តំបន់ ពាក់កណា្តាល នោះ 
ដោយ មាន មនុសៃស ស្លាប់ ចំនួន 
២០២០០០ នាក់ ។ 

 នៅ អាមៃរិក តៃ ១ ប៉ុណោ្ណោះ  
មាន ករណ ីឆ្លង ចនំនួ ៤,៧ លាន 
នាក់  និង មនុសៃស ជាង ១៥៥-
០០០ នាក់  បាន ស្លាប់  ហើយ 
បាន រង ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង-
អាកៃក់ បំផុត  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
១នៃះ ។ 

 យោង តាម តួ លៃខ ផ្លូវ ការ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  នៅ ក្នុង បៃទៃស  
ដៃល រង ការ វាយ បៃហារ យ៉ាង-
ខា្លាំង បំផុត ទី ២  នៅ ក្នុង តំបន់  
ដូច ជា  បៃទៃស ប៉ៃរូ  មាន ករណី 
ឆ្លង បៃចាំ ថ្ងៃ  ស្ទើរ តៃ ចំនួន 
ទ្វៃដង  ចាប់ ពី ៣៣០០ នាក់  
រហូត ដល់ ៦៣០០ នាក់  ចាប់-
តាំង ពី មាន ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម 
រថយន្ត កៃុង  និង ផ្លូវ អាកាស  
បាន បន្ត ធ្វើ ឡើង រយៈ ពៃល ១ ខៃ 
កន្លង ទៅ ។ 

ក្តី សងៃឃឹម នៃ ការ បញ្ចប់ ការ - 
ផ្ទុះឡើង ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត  
នៅ ពៃល បច្ចុបៃបន្ន របស់ ពិភព-
លោក  និង ការ បិទ បៃទៃស 
ផៃសៃង ៗ ទៀត   ទៅ លើ  វា៉ាក់ សំង  
ប៉ុន្តៃ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព - 
លោក  បាន ថ្លៃង ថា  កៃមុ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល  នងិ ពល រដ្ឋ របស ់បៃទៃស 
នៅ លើ ពិភព លោក មួយ ចំនួន  
គួរ ផ្តោត ទៅ លើ អ្វី  ដៃល តៃូវ ធ្វើ  
ដូច ជា  ការ ធ្វើ តៃស្ត រក ជំងឺ កូ - 
វីដ១៩  ការ តាម ដន ជា បៃចាំ  

ការ  រកៃសា គមា្លាត ឲៃយ នៅ ឆ្ងាយ ព ីគ្នា  
និង ការ ពាក់ មា៉ាស់ ជា ដើម ។ 

 បៃធាន អង្គការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក (WHO)  គឺ លោក 
តៃ្រដូស   អាដ ហា ណូម  ហ្គឺ បៃី-
យៃ ស៊ុស  បាន ថ្លៃង បៃប់ សន្និ-
សីទ សរ ព័ត៌ មាន មួយ ថា៖ 
«យើង ទាំង អស់ គ្នា សងៃឃឹម ថា  
នងឹ មាន វា៉ាក ់សងំ ដ ៏មាន បៃស-ិ 
ទ្ធភាព មួយ ចំនួន  ដៃល អាច 
ជយួ ទប ់ស្កាត ់មនសុៃស មនិ ឲៃយ ឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  តទៅ ទៀត » ។ 

លោក តៃ្រដូស  អាដ ហា-
ណមូ ហ្គ ឺបៃី យៃ ស៊សុ  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖« ទោះ ប ីជា យ៉ាង ក ៏ដោយ  ក ៏
នៅ ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នះ  មិន ទាន់  
មាន ដំណោះ សៃយ ពៃញ- 
លៃញ  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប  វីរុស  ផ្លូ វ- 
ដង្ហើម នៃះ   នៅឡើយ ទៃ»។ 

«សមៃប ់ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  ការ- 
ផ្ទុះ ឆ្លង រាល ដល នៃវីរុស ផ្លូវ - 

ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  បាន ធ្វើ ឲៃយប៉ះ-  
ពា ល់ សុខាភិ បាល សធារ - 
ណៈ និង ការ គៃប់ គៃង ជំងឺ ជា - 
មូល ដ្ឋាន  ហើយ តៃូវ ធ្វើ ការ ងរ 
នៃះ  ទាំង អស់ គ្នា »។ 

ថ្វី បើ មាន ការ រឹត តៃបិត  បាន ធ្វើ 
ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច ធា្លាក់ ចុះ  អស់ ជា- 
ចៃើន ខៃ ក្តី  ក៏ ការ ឆ្លង រាល ដល 
នោះ  កពំងុ ធ្វើ ឲៃយ ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់
នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  បាន 
កើន ឡើង ជិត ៧សៃន នាក់  
ហើយ ទី បៃឹកៃសា សៃត វិមាន មា្នាក់  
បាន ពៃមាន ថា វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម - 
កូរ៉ូ ណា នោះ « បាន រាត តៃបាត 
យ៉ាង ខា្លាំង »  នៅ ពាស ពៃញ 
បៃទៃស អាមៃ រិក ។ 

មាន ការ ផ្ទុះ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ-
រ៉ូណា  បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ ចម្លៃក មួយ 
នៃះ ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ជា ចៃើន  ដៃល កាល ពី ពៃល-
កន្លង ទៅ  បាន បង្ក ឲៃយ មាន ការ- 

ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បាន ស្ថិត នៅ 
កៃម ការ គៃប ់គៃង របស ់ពកួ គៃ  
នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន  បៃទៃស 
អូស្តោៃលី  ជា ទី ដៃល ដក់ ការ- 
រឹតតៃបិត ថ្មី  បាន ចូល ជា ធរ មាន  
នៅ ក្នុង រដ្ឋ វីក តូ រៀ បាន រង ការ- 
វាយ បៃហារ យ៉ាង ខា្លាំង  កាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ កន្លង ទៅ ។ 

នៅ ក្នងុ នោះ ពកួ គៃ  បាន ដក ់
បមៃម គោចរ នៅ ពៃល យប់  
នៅ ក្នុង រដ្ឋធានី មៃល ប៊ន  រយៈ-
ពៃល ៦ សបា្តោហ៍ ទៀត  ដោយ 
ទីកៃុង  នៃះ  បាន ចៃញ បញ្ជា ឲៃយ 
បិទ អាជី វកម្ម មិន សំខាន់ មួយ 
ចំនួន  និង ដក់ បមៃម ទៅ លើ 
ការ រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ។ 

អ្នកគៃប់គៃង      បណា្ណោ គរមួយ 
នៅ កៃុង   មៃលប៊ន   លោក ប៊ីល  
មរូ តនុ  បាននយិយ ថា  ទ ីកៃងុ- 
មួយនៃះ   បាន កា្លាយ  ជា « ទី កៃុង 
ខ្មោច » ៕ AFP/SK

WHOព្រមានថ មិនទ នម់ានដំណោះស្រយ...

ក្រមុ ទាហាន  កំពុង ល្របាតនៅ ខាង ក្រ ពន្ធនាគា រ ដ្រល រង ការ វាយ ប្រហារ ។ AFP

គ្រ ូ ព្រទ្រយ  ប្រសីុល  Marcio Sawamura កំពុង ធ្វើ ការ  នៅ   មន្ទ ីរព្រទ្រយមួយ   ន្រ  សាកល វិទ ្រយាល័យ សៅ បូ៉ ឡូ    ។ AFP 
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ក្រុងចូដហ្វ័រ :ភោជនីយដ្ឋានមួយ
នៅប្រទ្រសឥណ្ឌា រំពឹងថានឹងអាច
កៀរគរអតិថិជនដ្រលបារម្ភខ្លាចជំងឺ
កវូដីឲ្រយត្រឡបម់ករកីរាយនងឹអាហារ
នៅហាងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការ-
បញ្ច្រញនូវមុខម្ហូបពិស្រសឈ្មោះថា
«ការីកូវីដ»។
ម្ចាស់ហាងឈ្មោះYashSolanki

ដ្រលបានប្រកបអាជីវកម្មភោជនីយ-
ដ្ឋានអាហារគ្មោនសាច់Vedicនៅ
ភាគខងលិចទីក្រុងចូដហ្វ័រ របស់
ឥណ្ឌាបានប្របទ់ភីា្នាកង់ារAFPថា៖
«អំឡុងព្រលន្រះគឺជាវ្រលាដ៏យ៉ាប់
បំផុតសម្រប់ពួកយើងក៏ដូចជា
វសិយ័ភោជនយីដ្ឋានន្រះជារមួទទូាងំ

ប្រទ្រសផងដ្ររ»។
ការីកូវីដមនប្រហិតបន្ល្រចៀន

ដ្រលរំល្រចទម្រង់បន្លាដូចវីរុស
កូរ៉ូណខណៈដ្រលនំបុ័ងមនទម្រង់
ដូចម៉ាស់ព្រទ្រយ។
ម្ចាសហ់ាងរបូន្រះបានបញ្ជាកទ់ៀត

ថាលោកបានធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយនិង
បន្ថ្រមគ្រឿងផ្រសំពិស្រសជាពពួក
រុក្ខជាតិថា្នាំដើម្របីជំនួយសុខភាព
អ្នកទទួលទានផងដ្ររ។
ម្ចាស់ហាងSolankiបាននិយយ

ថា៖«ទោះជាសព្វថ្ង្រការរតឹបន្តងឹត្រវូ
បានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្ត្រក្ដីខ្លាចបារម្ភ
ពីការឆ្លងជំងឺន្រះនៅត្រពុំរសាយពី
ចិត្តរបស់ពួកគ្រនៅឡើយទ្រ។ប្រជា-

ជននៅត្រខ្លាចរអារនឹងការច្រញក្រ
ញ៉ាំអាហារ»។
នៅប្រទ្រសឥណ្ឌាដ្រលមនចំនួន

ប្រជាជនច្រើនលំដប់ទី២ក្នុងលោក
មនមនសុ្រសជតិ៨០០នក់បានសា្លាប់
ជារៀងរាល់ថ្ង្រដោយសារត្រវីរុស
ករូ៉ណូជាមយួនងឹរបាយការណ៍អ្នក-
ឆ្លងជំងឺប្រមណ៥មុឺននក់ជារៀង-
រាល់២៤ម៉ាង។
គិតត្រឹមថ្ង្រម្រសិលមិញប្រទ្រស

ឥណ្ឌាមនចំនួនមនុស្រសសា្លាប់សរុប
ជាង៣៨៩០០នក់និងករណីឆ្លង
វីរុសន្រះ១,៨៦លាននក់ដ្រលឈរ
លើលំដប់ល្រខ៣បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋ
អាម្ររិកនិងប្រសុីល៕AFP

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ កម្មវិធីការប្រកួត-
គនំរូជវីចលថា្នាក់ជាតិលើកទ៧ី
ឆ្នាំ២០២០ចាប់ផ្តើមហើយ
ដ្រលរៀបចំដោយទូរទស្រសន៍-
ជាតិកម្ពុជាសម្រប់ប្អូនៗ
ដ្រលស្រឡាញ់គំនូរជីវចល
អាចចងក្រងក្រុមដើម្របីផលិត
គំនូរជីវចលខ្នាតខ្លី ឬផលិត-
ដោយខ្លនួឯងមកចូលរួមប្រកួត-
ប្រជ្រងពានរងា្វាន់ខណៈជយ-
លាភីនឹងកា្លាយជាតំណង
កម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតគំនូរ-
ជីវចលអន្តរជាតិDigiCon6
Asiaនៅប្រទ្រសជប៉នុនចងុ-
ឆ្នាំន្រះផងដ្ររ។

កម្មវិធីការប្រកតួប្រជ្រងគនំរូ
ជីវចលថា្នាក់ជាតិលើកទី៧ឆ្នាំ
២០២០ របស់ទូរទស្រសន៍ជាតិ
កម្ពុជាគឺជាកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាព-
របស់កម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងគំនូរ
ជីវចលអន្តរជាតិ DigiCon6
Asia ផងដ្ររ ខណៈបណ្តា-
ប្រទ្រសជាសមជិកទាំងអស់
ក៏កំពុងត្រស្វ្រងរកសា្នាដ្រគំនូរ-
ជីវចលដើម្របីជ្រើសរីសសា្នាដ្រ
ឆ្នើមប្រចាំជាតិរៀងៗខ្លួន។
អ្នកគ្រប់គ្រងន្រការរៀបចំ-

កម្មវិធីប្រកួតគំនូរជីវចលនៅទូរ-
ទស្រសន៍ជាតិកម្ពជុាលោកបា៉ាង
ចំណនបានបង្ហើបឲ្រយដឹងថា៖
«ដោយសារត្រមនការគទំ្រពី
ក្រសងួព័ត៌មននោះទូរទស្រសន-៍

ជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធី
ការប្រកតួគនំរូជវីចលថា្នាក់ជាតិ
លើកទី៧(CambodiaDigi
Con6)ហើយនៅឆ្នាំ២០២០
សម្រប់ប្អូនៗដ្រលស្រឡាញ់
គំនូរជីវចល អាចចងក្រងជា
ក្រុមផលិតគំនូរជីវចលខ្នាតខ្លី
ចលូរមួប្រកតួប្រជ្រងពានរងា្វាន់
បាន។ ជយលាភីឆ្នាំន្រះនឹង-
កា្លាយជាតំណងឲ្រយកម្ពុជាទៅ
ចូលរួមការប្រកួតគំនូរជីវចល-
អន្តរជាតិDigiCon6Asiaនៅ
ប្រទ្រសជប៉ុនចុងឆ្នាំផងដ្ររ។
កម្មវិធីDigiCon6Asiaគឺជា
កម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងគំនូរជីវ-
ចលខ្នាតខ្លីសម្របត់បំនអ់ាសុី
ដ្រលបងា្ហាញពគីនំតិនងិសា្នាដ្រ

របស់ប្រទ្រសតំបន់អាសុី»។
លោកបា៉ាងចំណនបាន

បន្តថា៖ «ប្អូនៗដ្រលមន-
ចំណប់អារម្មណ៍ អាចនិពន្ធ
សាច់រឿងដ្រលមនខ្លឹមសារ
អប់រំសង្គមនិងផលិតច្រញជា
គំនូរជីវចលជាStopMotion
ឬ2Dឬ3Dដ្រលមនរយៈ-

ព្រលមិនលើសពី៥នទីឬ
ចនោ្លាះពី៣ទៅ៥នទីដើម្របី
មកដ ក់ចូលរួមប្រកួតប្រជ្រង
បានខណៈថ្ង្រផុតកំណត់ន្រ
ការទទួលពាក្រយត្រឹមពីថ្ង្រទី-
១៥ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០។
ហើយសា្នាដ្រទាំងអស់របស់-
ប្រក្ខជននឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំង
នងិប្រកាសលទ្ធផលថ្ង្រទី២៨
ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០នៅ-
សា្ថានីយ៍ទូរទស្រសន៍ជាតិកម្ពុជា
ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តម-
ខៀវកាញារីទ្ធដ្រលជារដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងព័ត៌មន។
ចំពោះពានរងា្វាន់ជយលាភី-

ល្រខ១ថា្នាក់ជាតិនឹងកា្លាយជា
តំណងកម្ពុជា ចូលរួមប្រកួត
អន្តរជាតិនៅប្រទ្រសជប៉ុនក្នុង
កម្មវិធី DigiCon6Asiaន-
ចងុឆ្នាំ២០២០។ដោយឡ្រកក៏
មនពានរងា្វាន់កតិ្តិយសផ្រស្រងៗ 

ដ្ររដូចជាជយលាភីកិត្តិយស
ផ្ន្រករូបភាពផ្ន្រកសាច់រឿង-
ផ្ន្រកគនំតិនងិផ្ន្រកប្រជាប្រយិ-
ភាព»។
គួរបញ្ជាក់ដ្ររថាប្រក្ខជន-

ភ្រទទី៣កៅស្រងហ៊ួនិងសា្នា-
ដ្រគំនូរជីវចលចំណងជើង-
Colorsដ្រលជានិស្រសិតមកពី
សាលាហា្វារពន្លឺសិល្របៈនៅ
ខ្រត្តបាត់ដំបងបានឈ្នះជយ-
លាភីល្រខ១ ក្នុងការប្រកួត
គនំរូជវីចលថា្នាក់ជាតិលើកទ៦ី
ឆ្នាំ២០១៩(Cambodia
DigiCon62019)និងបាន
កា្លាយជា តំណងឲ្រយកម្ពុជា-
សម្រប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
ប្រកួតគំនូរជីវចលអន្តរជាតិ
DigiCon6Asia2019នៅទី-
ក្រុងហុងកុងប្រទ្រសចិន-
កាលពីខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩
កន្លងមក៕

ការប្រកួតគំនូរជីវចលថ្នាក់ជាតិ
លើកទី៧ឆ្នា២ំ០២០ប្រធាន-
បទទូទៅទាក់ទងនឹងការអប់រំ

ការីកូវីដមានប្រហិតទម្រង់វីរុសកូរ៉ូណានិងនំបុ័ងរាងដូចមា៉ាស់ព្រទ្រយ។រូបថតAFP

ប្រក្ខជនជយលាភីផ្រស្រងៗទៀតក្នងុការប្រកួតគំនូរជីវចលថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៩។រូបថតសហការី

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌាបម្រើម្ហបូការីកូវីដទាក់ចិត្តអតិថិជនវិលមកហាងវិញ

ឆ្នា២ំ០១៩កៅស្រងហួ៊(កណា្តាល)និងស្នាដ្រគំនូរជីវចលឈ្មោះColors។សហការី ព្រលចាក់បញ្ចាងំស្នាដ្រគំនូរជីវចលថ្ង្រប្រកាសលទ្ធផល។សហការី



ក្រុងម៉ូស្គូ :សម្រាប់ពលរដ្ឋ
រុស្រាស៊ីទ្រាព្រាយស្ដ៊កធ្លាប់ចំណាយ
វិស្រាសមកាលរដូវក្ដៅទៅកាន់
រីសតម្រាឌីទ្រារណ្រាឬផ្ទះលម្ហ្រា
ក្ន៊ងទីក្រាុងឡ៊ងដ៍ការរឹតបន្ដឹង
ការរីករាលដាលវីរុសកូរ៉ូណា
ដ្រាលបានបិទព្រាំដ្រាននិងជើង
ហោះហើរបានបង្កការភ្ញាក់-
ផ្អើលនូវក្ដីសុបិនពីចម្ងាយ។
ប៉ុន្ដ្រាស្រាដ្ឋីនៅរុស្រាសី៊ជាច្រាើន

ដ្រាលកាន់លិខិតឆ្លងដ្រានទី២
ឬជាពលរដ្ឋមនការអនុញ្ញាត
ឲ្រាយស្នាក់នៅក្រាប្រាទ្រាសបាន
នកឹឃើញវធិីសស្ដ្រាបុនិប្រាសប់
ក្ន៊ងការគ្រាចច្រាញពីវិធនការ
ទប់ទល់វីរុសដើម្រាបីទៅកាន់ផ្ទះ
ទី២ក្ន៊ងទីក្រាុងឡ៊ងដ៍ប្រាទ្រាស
សុីបម៉ូណាកូឬក្រាុងណ្រាតាម
រយៈយន្ដហោះឯកជនយ៉ាង
ហុឺហា។
ការហោះហើរលក្ខណៈឯក-

ជនពីអាកាសយនដា្ឋានក្រាុង
ម៉ូស្គូបានកើនឡើងលើសទ្វ្រា-
ដងចន្លាះខ្រាម្រាសនិងពាក់-
កណា្ដាលខ្រាមិថុនា។ន្រាះបើ-
យោងតាមសរព័ត៌មនជំនួញ
RBKបានរាយការណ៍កាលពី
ចុងខ្រាមិថុនាដោយដកស្រាង់
ប្រាភពពីអាកាសយនដា្ឋាន២
ក្ន៊ងទីក្រាុងម៉ូស្គូ។
RBKរាយការណ៍ថាការ-

កើនឡើងពី៤០០ ទៅ៨៥០
ជើងហោះហើរឯកជនក្នង៊១ខ្រា
ជាចនំនួការរៀបចំកញ្ចប់ហោះ
ដ៏ច្រាើនមួយទៅក្រាប្រាទ្រាស។
នៅទភី្នាកង់ារជលួយន្ដហោះ

ឯកជនក្រាុងម៉ូស្គូ Leading
Charter Technologies
(LTC)លោកនាយក Lev
Shalayevបានគ្រាងឈុត
យហីោថ្ល្រាGucciពីក្រាបាលដល់
ចុងជើងមនការសប្រាបាយ-

រីករាយចំពោះកំណើនន្រាការ-
ហោះហើរលើសពី«៥០ជើង»
ក្ន៊ង១ថ្ង្រាន្រាះ។
លោកបានប្រាប់AFPថា៖

«មនុស្រាសជាច្រាើនដ្រាលធ្លាប់
ហោះហើរលំដាប់កអីអ្នក
ជនំញួព្រាលន្រាះក៏កា្លាយជាភ្ញៀវ
ហោះហើរប្រាបឯកជនដ្រារ»។
លោកនិយយថាគោលដៅ

ព្រាញនិយមនានា រួមមន
តំបន់ទ្រាសចរណ៍ប្រាបប្រាណីត
ដូចជាទីក្រាុងនីសម៉ាឡាកា
អាលខីានត្រានងិបាស្រាឡណូា
ជាដើម។អតិថិជនជាច្រាើន
ទៀតនាំគ្នាសម្រាុកទៅប្រាទ្រាស
សុីបជាទីសំណព្វចិត្ដសម្រាប់
ពលរដ្ឋរសុ្រាស៊ីលើផ្ន្រាកជនំញួនងិ
ការលម្ហ្រា។
លោកបានឲ្រាយដឹងទៀតថា៖

«ព្រាលន្រាះអ្នកដំណើររបស់
យើងភគច្រាើនកំពុងត្រាទៅ
វិស្រាសមកាល»។
លោកអះអាងថាក្ន៊ងយន្ដ-

ហោះដ្រាលមនកន្ល្រាងអង្គ៊យ
ធំៗមិនលើស១៣កអីមន
តម្ល្រាសំបុត្រាហោះហើរអាច
ចាប់ផ្ដើមពី៤៥៧៥ដុល្លារ។
អារម្មណ៍ភយ័ខា្លាចឆ្លងម្រារោគក៏
បានកើនឡើងខា្លាំងចំពោះការ-

ធ្វើដំណើរជិតៗ តាមអាកាស។
សូម្រាបីត្រាចម្ងាយប្រាមណ

២០គីឡូម៉្រាត្រាភគខាងជើង
ទីក្រាុងម៉ូស្គូក្រាុមហ៊ុនHeli-
Techបានទទួលស្វាគមន៍
ភ្ញៀវក្នង៊សលដ៏ធំទលូយក្រាប្រារ
អគរផ្ទ៊កឧទ្ធម្ភាគចក្រា។
នាយក វីកទ័រម៉ាទីនូវបាន

និយយថាការលក់បានកើន
ឡើង៣០ភគរយចាប់តាងំពី
បើកដំណើរការដើមឆ្នាំ។
លោកនិយយថា៖«អតិ-

ថជិនបានគតិដល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រា
ជាមធ្រាយោបាយធ្វើដំណើរដ៏គួរ-
ឲ្រាយទុកចិត្ដដ្រាលអាចគ្រាចផុត
ពីហានិភ័យកូវីដ១៩»។
ឧទ្ធម្ភាគចក្រាមនប្រាជា-

ប្រាិយភពរួចជាស្រាចក្ន៊ង
ចណំោមអ្នកជនំញួដ្រាលអន្ទះ-
សចង់គ្រាចពីបញ្ហាចរាចរណ៍
កកស្ទះអំឡ៊ងព្រាលធ្វើដំណើរ
នាព្រាលព្រាឹកព្រាលឹមម្ដងៗ ។
ប៉ុន្ដ្រាអតិថិជនថ្មីៗ ក៏កំពុងត្រា
សម្លងឹរកមធ្រាយោបាយធ្វើដណំើរ
សុវត្ថិភពន្រាះផងដ្រារ។
ក្រាុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជម្រាើស

យនដកឹជញ្ជនូផ្លវូអាកាសក្នង៊
តម្ល្រាពី៥មុឺនទៅ១,២លន-
ដុល្លារផងដ្រារ៕AFP/HR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រាពុធទី៥ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ង្រ១រោចខ្រស្រពណ៍ឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រពុធទី៥ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រាដ្រាត។ ចូលចិត្ត
សកិ្រាសាផ្ន្រាកអក្រាសរសស្រា្តសខុភព
ផ្លូវកាយ អាចមនជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រាដោ យសរត្រាអំណាចន្រា

កម្លាងំចិត្តមនសភពខា្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភ ពផ្លូវកាយមិនឲ្រាយមនភ ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
ប្រាកបរបររកទទលួទ ននានាបានផលចណំ្រាញជា
ធម្មតា ។ចពំោ ះបញ្ហាស្ន្រាហា វញិគូស្ន្រាហ៍មនភព-
អធ្រាយោស្រា័យគ្នាបានល្អប្រាសើរនិងសុខសន្តល្អ។    

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីស្រាុតចុះ។ចំពោះមុខរបររក-
ទទលួទននានាគឺបានផលមនិសវូ
ជាល្អប៉ុនា្មានទ្រាគួរត្រាពិនិត្រាយឲ្រាយបាន
ល្អតិល្អន់មុននឹងឈានទៅដល់កិច្ច-

ព្រាមព្រាៀងអាជីវកម្មណាមួយ។ ចំណ្រាកឯការ-
បំព្រាញការងា រផ្រាស្រាងៗអាចនឹងប្រាទះឧបសគ្គ
ច្រាើន។ រីឯកា រសម្រាចចិត្តនានាគប្រាបីរកអ្នកណា
ដ្រាលគួរឲ្រាយទុកចិត្តដើម្រាបីប្រាឹក្រាសាយោបល់ទើបល្អ-
ប្រាសើរនិងមិនកើតមនការថ្លាះធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រាដ្រាត។រាល់ការ-
បំព្រាញកិច្ចការងារផ្រាស្រាងៗ ត្រាងត្រា
ទទួលបា នជោគជ័យគួរជាទីគប់-
ចិត្ត។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី-

ជិតឆ្ងាយត្រាងត្រាមនគ្រាទទួលរាក់ទក់មនទឹកចិត្ត
ប្រាកបដោយក្តីសោមនស្រាសរីករាយនិងពោលពាក្រាយ-
សម្តីពីរោះពិសទៅកាន់អ្នកផងធ្វើឲ្រាយគ្រាស្រាឡាញ់
ចូលចិត្ត។ទោះជា យ៉ាងណាគួរត្រាយកចិត្តទុកដាក់
ខា្លាងំទៅលើបញ្ហាសុខភពនិងស្ន្រាហាឲ្រាយល្អ។

រាសីស្រាតុចុះ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី
ជិតឆ្ងាយដើម្រាបីបំព្រាញការងារផ្រាស្រាងៗ 
អាចជួបនូវភពបរាជ័យធ្វើឲ្រាយមនការ-
ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខា្លាងំ។ចំពោះការនិយយ-

ស្តីម នភពរអាក់រអួលមិនគប់ចិត្តអ្នកស្តាប់ខណៈ
បញ្ហាស្ន្រាហាវិញគូស្ន្រាហ៍គ្មានការយល់ចិត្តគ្នាគ្មានការ-
អធ្រាយោស្រាយ័ជាហ្រាតុបណា្ដាលឲ្រាយមនការប្រាកបាក់គ្នា។
ចំណ្រាកឯលភសកា្ការៈពិបាកបានផលណាស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភពវិញគឺមិនល្អទំងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រាកបរបររក-
ទទួលទនផ្រាស្រាងៗ នឹងបានផលល្អ-
ប្រាសើរត្រាសុខភពផ្លូវកាយអាច
នឹងត្រាវូយយីដោយជំងឺ។រីឯលភ-

សកា្ការៈច្រាើនត្រាបានដោ យធម៌។លោកអ្នកមន
សមត្ថភ ពដោ ះស្រាយបញ្ហាឬធ្វើការសម្រាច-
ចតិ្តផ្រាស្រាងៗ បានល្អ។ចណំ្រាកឯស្រាចក្តីស្ន្រាហាវញិ
ក៏ម នកា រយល់ចិត្តគ្នាល្អដ្រារ។ចំពោះកា រធ្វើ-
ដំណើរទៅទីនានាត្រាងត្រាមនជោគជ័យជានិច្ច៕              

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្រាញ-
ការងារផ្រាស្រាងៗ រម្រាងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រាញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្រាកបដោយ
សុវត្ថិភពល្អ។ រីឯការនិយយស្តី

ប្រាកបដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភពផ្លវូចតិ្តមន
សភពល្អពោ លគឺទឹកចិត្តប្រាកបដោយក្តីម្រាតា្តានងិ
ករុណា។ចំណ្រាកឯបញ្ហាស្ន្រាហាគូស្ន្រាហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតាមិនបង្កើតក្តីខ្វល់ខា្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រាដ្រាត។ការនិយយ-
ស្តីប្រាកបដោ យឧត្តមគតិពោលគឺ
រាល់ពាក្រាយសម្តីដ្រាលនិយយច្រាញ-
មកត្រាវូវិភគឲ្រាយច្រាបាស់លស់មុននឹង

មនការហាស្តីច្រាញទៅក្រា។ ស្រាចក្តីស្ន្រាហា
ពោរព្រាញដោយភក្តីភ ពនិងភពផ្អ្រាមល្ហ្រាមល្អកូ-
ល្អនិនឹងគ្នា។រីឯការប្រាកបរបររកទទួលទននានា
បានផលចំណ្រាញគួរជាទីគប់ចិត្តធ្វើឲ្រាយអ្នកមន
ទឹកចិត្តបំព្រាញកិច្ចការបានទ្វ្រាឡើងថ្រាមទៀត។      

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្រាញ
ការងារផ្រាស្រាងៗ រម្រាងទទលួផលតប-
ស្នងគួរជាទីព្រាញចិត្ត។ចំពោះការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រាកប-

ដោយសុវត្ថិភព។ រីឯការនិយយស្តីប្រាកប-
ដោយឧត្តមគតិសខុភពផ្លវូចតិ្តមនសភពល្អ
ពោលគឺចិត្តប្រាកបដោយស្រាចក្តីម្រាតា្តាករុណា
ចពំោះមនសុ្រាសនងិសត្វ។ការទទលួដំណងឹនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមនស្រាចក្តីសុខ។

 រាសីមធ្រាយម។ការពោ លពាក្រាយសម្តីធ្វើ
ឲ្រាយអ្នកផងយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភពក្ន៊ងការបំព្រាញការ-
ងារប្រាកបដោយស្មារតីប្រាុងប្រាយ័ត្ន

ធ្វើឲ្រាយបានផលគួរជាទីព្រាញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើដំ-
ណើរទៅ ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសប្រាបាយត្រាក៏គួរត្រា
ប្រាងុប្រាយ័ត្នដ្រារ។រឯីលភសកា្ការៈវញិគឺទទលួបាន
ផលបង្គួរប៉ុណោ្ណោះ។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រាហាវិញមន
ការអធ្រាយោស្រា័យនិងច្រាះយោ គយល់គ្នាផងដ្រារ។

-  

រាសីឡើងខ្ពសត់្រាដ្រាត។សខុភព
ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ រីឯការប្រាកបរបរ-
រកទទួលទនផ្រាស្រាងៗ នឹងបានផល-

ចំណ្រាញតបស្នងនឹងការខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់
អ្នក។ចពំោះដណំងឹដ្រាលទទលួបានធ្វើឲ្រាយលោក-
អ្នកម នក្តីសោមនស្រាសរីករាយ។ចំណ្រាកឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយវិញនះរម្រាងមន
សវុត្ថិភពល្អត្រាក៏ត្រាវូមនការប្រាងុប្រាយ័ត្នដ្រារ។

 រាសីមធ្រាយម។ការនិយយស្តីមន
អ្នកខ្លះយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ឯអ្នក
ខ្លះទៀតព្រាងើយកន្ដើយចំពោះអ្នក
ហ្រាតុន្រាះត្រាវូប្រាយ័ត្នការនិយយស្តី

បន្តចិ។លោកអ្នកគួរគិតឲ្រាយបានហ្មត់ចត់មុននឹង
និយយទៅអ្នកផង។ការប្រាកបរបររកទទួលទន
នានានឹងបានផលបង្គរួសុខភពផ្លវូកាយល្អបង្គរួ
ខណៈផ្លវូចិត្តមនផលបះ៉ពាល់ខ្លះៗ ។ រីឯបញ្ហា-
ស្ន្រាហាគូស្ន្រាហ៍មនការយល់ចិត្តគ្នាជាធម្មតា។

រាសីស្រាុតចុះ។រាល់ការបំព្រាញការ-
ងារផ្រាស្រាងៗ ពោរព្រាញដោយឧបសគ្គ
សុខភពមនបញ្ហាខ្លះៗ ដ្រាលមក
ពីបរយិកាសការនយិយស្តីត្រាង-

មនគ្រានិនា្ទាធ្វើឲ្រាយអ្នកមនការអាក់អន់ស្រាពន់ចិត្ត
ជាខា្លាងំ។រីឯបញ្ហាស្ន្រាហាគូស្ន្រាហ៍ខ្វះការយល់ចតិ្ត
គ្នាជាហ្រាតុបណា្ដាលឲ្រាយមនការប្រាកបាក់ឬទំនាស់
ផ្រាស្រាងៗ ជាដើម។ចណំ្រាកលភសកា្ការៈវញិនងឹបាន
ផលយ៉ាងលំបាកហើយក៏ប្រាឈមវិបតិ្តផ្លូវចិត្តដ្រារ។

យន្តហោះប្រណីតដ្រលមនមិនលើសពី១៣កៅអីផ្ដល់ភាពឯកជនដល់អ្នកដំណើរ។រូបថតAFP

យន្តហោះឯកជន និង ឧទ្ធម្ភាគចក្រ 
ទាក់ចិត្ត ស្រដ្ឋរុីស្រសី៊ខ្លាងំ  សម័យ កូវីដ  

ស្រដ្ឋរុីស្រសី៊បានងាកមកជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រក្នង៊ដំណើរផ្លវូជិត។រូបថតAFP



ក្រុងម៉ា្រឌីដ: ក្រុម  Espanyol 
បានស្នើ  ទៅក្របខណ័្ឌ កពំលូ  La Liga 
ឲ្រយ លុប ចោល នូវ ការ ទម្លាក់ខ្លួនទៅ 
លីក ទី២ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ដោយសារ 
ដំណាច់ រដូវកាលន្រះ នា ប្រទ្រស 
អ្រស្រប៉ាញ នៅ ត្រ បន្ត មន បញ្ហា 
ក្រយ ករណី ន្រ វីរុស កូរ៉ូណា  មិន បាន 
ថម ថយ នោះឡើយ។

បើ ទោះ បញ្ចប់ រដូវ កាល  ដោយ ឈរ 
នៅ បាតតារាង  ក៏  ដោយ ក៏ ក្រុម Es-
panyol បាន ឲ្រយ ដឹង ក្នុង ស្រចក្ដី- 
ប្រកាស របស ់ក្លបិ ថា ការ ប្រកតួ ប្រជ្រង 
ពិត ជា មិន យុត្តិធម៌ ទាល់ ត្រ សោះ បើ 
គិត ពី អត្ថ ន័យ របស់ កីឡា ដោយសារ 
ជុ ំចងុ ក្រយ របស ់លកីមនិ ត្រវូ បាន ធ្វើ 
ការ ប្រកតួ ក្នងុ   លក្ខខណ្ឌ ស្មើ ភាព គ្នាឲ្រយ 
ដូច មុន  មន ការ ផ្អាក បណ្ដោះ អាសន្ន 
នោះ ឡើយ ។

ការ ដំឡើង និង ការ ទម្លាក់ ក្រុម  នៅ 
ក្រប ខណ័្ឌ កពំលូ ទាងំ  ២ របស ់ប្រទ្រស 
អ្រស្រប៉ាញ បាន កា្លាយ ជា បញ្ហា មនិ ដាច-់ 
ស្រច មួយ ក្រយ ការ ប្រកតួ នៅ លីក 
ទី ២ Segunda រវាង ក្រុម Fuen-
labrada និង ក្រុម   Deportivo La 
Coruna នៅ ថ្ង្រ ចុង ក្រយ មិន អាច 
ដំណើរ ការ បាន ដោយសារ កីឡាករ  
របស់ ក្រុម Fuenlabrada ធ្វើ ត្រស្ត 
វិជ្ជមន ន្រ វី រុស កូរ៉ូណា ។ 

ជ័យ ជម្នះ សម្រប់ ក្រុម ទាំង ២ គឺ 
សំខាន់ ណាស់ ដោយ ក្រុម  Fuen-
labrada នឹង បាន ឡើង ដល់ ចំណាត់ 
ថា្នាក់  ទាត់ កាត់ ក្ដី (play-offs) ដើម្របី 
ដណ្ដើម កៅ អី ១ សម្រប់ ឡើង ទៅ 
លីក កំពូល ខណៈ ក្រុម Deportivo 

នឹង គ្រច ផុត ពី ការ ធ្លាក់ ទៅ លីក  ទី  ៣ 
បើប្រកួតនោះដំណើរការធម្មតា។

ដោយ យោង ដល់ បញ្ហា នៅ លីក 
កម្រិត ទី  ២ ន្រះ ក្រុម  Espanyol ធ្វើ 
ការ ស្នើ ដោយ ឡ្រក មយួ សុ ំឲ្រយ ការ ធ្លាក ់
របស់ ខ្លួនត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ជា មោ ឃៈ  
បើ ទោះ ជា យុទ្ធ នាការ នៅ លីក កំពូល 
បាន បញ្ចប់ សព្វ គ្រប់ ដោយ មិន មន 
បញ្ហា អ្វី មក ប៉ះ ពាល់ ក៏ ដោយ ។ ក្លិប 
មន ទ ីតាងំ នៅ ក្រងុ បាស្រឡណូា មយួ 
ន្រះ  អះអាង ថា ពួក គ្រ បាន បាត់ បង់ 
ប្រយោជន៍ យ៉ាង អយុត្តិធម៌ ទាំង ការ- 
ល្រង នៅ ក្នុង កីឡដា្ឋាន ទទ្រសា្អាត និង 
ករណី ឆ្លង ជំងឺ  ក្នុង ចំនួន ដ៏ ខ្ពស់  ដ្រល 
បាន ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង ដល់ ក្លិប 
អំឡុង ព្រល មន វិបត្តិ ន្រះ ។

ស្រចក្ដ ីប្រកាស របស ់ក្លបិ នោះ បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថា ៖ « ដោយ ពិនិត្រយ លើ គ្រប់ 
លក្ខខណ្ឌ ទាំងអស់ ដ្រល បាន កើត 

មន គិត ចាប់ តាំង ពី ការ វិល មក មន 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ឡើង វិញ និង 
ពិចារណា ចំ ពោះ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ្រល 
កើតឡើង ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ ថ្មី ៗ  ន្រះ ហើយ 
ដ្រល ក្លិប ជាច្រើន បាន សម្ដ្រង ការ- 
ជំទាស់ របស់ ខ្លួន  ចំពោះ ភាព អយុត្តិ-
ធម៌ និង កង្វះ ដំណះ ស្រយនោះ 
ក្រុម  RCD Espanyol សូម ធ្វើ ការ- 
តវា៉ា ឲ្រយ មន ការ លុប ចោល ការ ទម្លាក់ 
ក្រុម  នា រដូវកាល ន្រះ » ។

ក្រុម  Espanyol ឈរ នៅ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ ទី ២០ ក្នុង តារាង ក្រប ខ័ណ្ឌ La 
Liga ក្រយបញ្ចបរ់ដវូ កាលដ ៏អាក្រក ់
របស ់ខ្លនួ ដ្រល ត្រវូ បានគ្រ កត ់សម្គាល ់ 
ឃើញថា   ក្ល ិ ប បាន ណ្ដ្រញ គ្រ ូបង្វកឹដល ់
ទៅ  ៣ រូប ព្រមទាំងឈ្នះ ត្រ ម្ដង គត់ 
ក្នុង ការ ប្រកួត ១១ លើក ចុង ក្រយ 
គតិ ចាប ់តាងំ ព ីមន ការ ចាប ់ផ្ដើម ឡើង 
វិញន្រលីកទី១ ន្រះ ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  អគ្គ រដ្ឋ ទូត  ប្រទ្រស 
បារាងំ  ប្រចា ំនៅ កម្ពជុា លោកស្រ ី 
Eva Nguye-Binh បានចាប-់ 
អារម្មណ ៍ខា្លាងំ  ចពំោះ  ពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ  
ដ្រល បាន  ងាក មក ល្រង  កីឡា  
នងិ នយិម ប្រើ ប្រស ់សម្ភារកឡីា 
ក្នុង រយៈ ព្រល ២ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ  
ពសិ្រស ក្នងុ សមយ័ មន ជងំ ឺ ឆ្លង 
កវូដី ១៩ ជា សកល  ន្រះ  ដោយ 
បាន ជរំញុ ឲ្រយ ពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ  ទទលួ 
យក សម្ភារ កីឡា ព ី Decathlon 
Cambodia  ដ្រលជា សា្ថាប័ន 
ឯក ទ្រស ផលិត សម្ភារ កីឡា 
លដំាប ់ពភិព លោក  មន ប្រភព 
មក  ព ីប្រទ្រស បារាងំ  មន រហតូ 
ដល់ ៤ ០០០ មុខ ។

ថ្ល្រង ក្នុង ពិធី សមោ្ពោធ  បើក 
សាខាទី២  នៅ អីុអន ១  របស់   
Decathlon  កាល ព ីយប ់ថ្ង្រ ចន្ទ  

លោកស្រ ីEva Nguye-Binh 
បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  «ខ្ញុំ រំភើប ខា្លាំង  
ដោយ មយួ រយៈ ក្នងុ សមយ័ កវូដី- 
១៩ ន្រះ  ពល រដ្ឋ កម្ពុជា  មក 
ទទលួ យក ការ ប្រើ ប្រស ់សម្ភារ 
ហ្វកឹ ហាត ់តាម គ្រ ហដា្ឋាន កាន-់ 
ត្រ ច្រើន  ហើយ សហព័ន្ធ កីឡា 
ជាត ិភាគ ច្រើន  ទទលួ យក សម្ភារ 
កីឡា ន្រះ  ទៅ ប្រើ ប្រស់ ធ្វើ ឲ្រយ 
ស្រវាកម្ម ផ្គតផ់្គង ់ រវាង  Decath-
lon Cambodia  ក្នុង កីឡា  
ដើម្របី សខុភាព  នងិ កឡីា ជនំាញ  
កាន់ ត្រ កើន ទ្វ្រឡើង»។ 

ចំណ្រក លោក  សំរិទ្ធ  សុទ្ធ  
នាយក ទនំាក ់ទនំង ទផី្រសារ សម្ភារ 
កឡីា  Decathlon Cambodia 
បាន ប្រប់  ថា ៖ «សម្ភារកីឡា 
ចំនួន ៤ ០០០ មុខ  ត្រូវ បាន 
ផ្គតផ់្គង ់ទាន ់ស្រចក្ត ីត្រវូ ការ  របស ់
អតថិជិន នងិ សហពន័្ធកឡីាជាត ិ 
មន  ដូច ជា  កីឡាជិះ កង់  វាយ- 

កនូ បាល ់  លើក ទម្ងន ់ បាល ់បោះ  
កីឡាឡើង ភ្នំ  ហ្រល ទឹក  កីឡា 
កម្រសាន្ត បោះ ជរំ ំ បាល ់ទាត ់ បាល-់ 
បោះ  ជិះ ស្គី  វាយ កូន ឃ្លី លើតុ  
និង អ្នក ហាត់ ប្រណ លក្ខណៈ- 
ឯក ជន តាម ផ្ទះ   ហើយ  ផលិត 
ផល កីឡា ទាំង ន្រះ  ក៏នឹង ដើរ តួ 
សខំាន ់ក្នងុ សកម្មភាព កឡីា  នៅ 
ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍ នានា  ក្នងុ ព្រល 
ខាង មុខផងដ្ររ» ។ 

លោក  ទ្រព  រទិា្ធាវទិ្ធ  អគ្គ ល្រខា- 
ធិការ សហព័ន្ធ កីឡាវាយ កូន- 
បាល់ កម្ពុជា  ដ្រល ទទួល យក 
សម្ភារកឡីា របស ់ Decathlon 
Cambodia  ទៅ ប្រើ ប្រស ់បាន  
និយាយ ថា ៖ «Decathlon 
ផលិត សម្ភារកីឡា  ស្រប តាម 
ជំនាញ កីឡា  គឺ ប្រើ តាម ប្រព័ន្ធ 
ឌីជីថល ទំនើប ដ្រលមន តម្ល្រ 
សមរម្រយ ហើយ  Decathlon 
ជា ម៉ាក ល្របី ល្របញ នៅ លើ ពិភព - 

លោក  ប៉ុន្ត្រ នៅប្រទ្រស កម្ពុជា  
ទើប ត្រ សា្គាល់ ប្រហ្រល ជាង ២ 
ឆ្នា ំទ្រ  ត្រ ឥឡវូ ព្រញ នយិម ខា្លាងំ  
សឹង ត្រ ផ្តាច់មុខ  និង មន  ច្រើន 
មុខ ជាង គ្រគឺ គ្រប់ ប្រភ្រទ កីឡា 
ត្រ ម្តង» ។ 

 លោក  ច្រ ប៊ ី នាយក គ្របគ់្រង  
Decathlon Cambodia ថ្ល្រង 
ថា ៖«  ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា  បាន  
ងាក មក ល្រង កីឡា យ៉ាង ច្រើន  
ក្នុង វិបត្តិកូវីដ១៩ន្រះ  ហើយ ខ្ញុំ 
ឃើញ ថា  ទីតាំង លក់ នៅ អុីអន 
២  ស្រន សខុ  រយៈព្រល ២ឆ្នា ំន្រះ 
កើន ឡើង ខា្លាំង  ទើប ខ្ញុំ បន្ត បើក 
សាខាទី២  នៅ អីុអន ១  នៅ 
ចតមុខុ ន្រះ មយួ ទៀត  ដើម្របី បម្រើ  
ស្រចក្តី ត្រូវ ការ  ដ្រល កើន ឡើង 
ជា លំដាប់ របស់  អតិថិជន» ។

 លោក  បាន បញ្ជាក ់ថា៖ « ស្រប 
ព្រល ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ផ្ទុះ ជា សកល  
ខ្ញុំ សង្ក្រត ឃើញ ប្រជាពល រដ្ឋ 

កម្ពុជា យ៉ាង ច្រើនបាន នាំ គ្នា 
ល្រងកឡីា នងិ  ហាត ់កឡីា តាម 
ផ្ទះ  រហូត មនការ  ហ្វឹក ហាត់ 
បញ្ជា ពី គ្រូ បង្វឹក តាម អនឡាញ 
ទៀត គឺ កើន ឡើង  ហើយ ការ- 
ទិញសម្ភារ ផ្រស្រងៗ  នៅ ហាង 
ទៅ ហាត់ នៅតាម  ផ្ទះ  ក៏ ព្រញ- 
និយម ។ ខ្ញុំ ចាត់ ទុកថា ន្រះ ជា 

ជោគជយ័ មយួ  ស្រប ព្រលដ្រល 
Decathlon Cambodia មន 
គោល ដៅ ថា នងឹ នាយំក សម្ភារ 
កឡីា ឲ្រយ ដល ់ប្រជាពល រដ្ឋ គ្របគ់្នា  
ក្នងុ ព្រល ដខ៏្ល ីខាងមខុ ជា ពសិ្រស 
ត្រៀម ព្រឹត្តិការណ៍ នានា  ដើម្របី 
ជយួ ក្នងុ កឡីា ជា ច្រើន ប្រភ្រទនៅ 
កម្ពុជា  » ៕ 

ថ្ង្រពុធ ទី៥ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

លោកស្រីEva Nguye-Binh (អាវក្រហម) ព្រលកាត់ខ្រស្រប។ូ យឺន ពន្លក

អគ្គរដ្ឋទូតបារំាងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាងំលើការលេងកីឡារបស់ពលរដ្ឋខ្មេរ

តិនី្នសចាប់មានសកម្មភាពវិញ
ក្នងុកម្មវិធីPalermo WTA
ក្រុងប៉ាលឺម៉ូ: រយៈព្រលជិត៥ ខ្រ 

ក្រយ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង កីឡា វាយ 
កូន បាល់ (តិន្នីស) ត្រូវ បាន ផ្អាក 
ដោយសារ មនការ រីក រាល ដាល ន្រ 
វីរុស កូរ៉ូណា ឃើញថា កីឡាការិនី 
Donna Vekic បានកា្លាយ ជា អ្នក វាយ- 
កូន បាល់ អាជីព ទី១ ដ្រលឈ្នះ ការ- 
ប្រកួត ដ៏ សំខាន់ ក្នុង អំឡុង ព្រល មន 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ន្រះ ដោយ ការដណ្ដើម 
បាន  ជយ័ ជម្នះ ព ី កឡីាការនិ ី Arantxa 
Rus ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ៦-១ និង 
៦-២ នៅ ជុំ ដំបូង ន្រ កម្ម វិធី  Palermo 
Ladies Open របស ់ប្រទ្រស អុតីាល ី
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួត ប្រជ្រង ដ្រលធ្វើ 
ឡើង លើ ទ ីលាន  ដឥីដ្ឋ នាកោះ Sicily 
បាន បងា្ហាញ ឲ្រយ ឃើញ ព ីការ វញិ ត្រឡប ់
មក វិញ ន្រ កម្មវិធី ប្រកួត WTA Tour 
ដ្រល ត្រវូ បាន ធ្វើ ចងុ ក្រយបផំតុ ក្នងុ 
ខ្រ មីនា ខណៈ វិស័យ កីឡា ន្រះកំពុង 
ត្រ ធ្វើ ដំណើរ ប្រប ញញើត ញញើម ទៅ 
រក ប្រក្រតីភាព ឡើង វិញ បើ ទោះ ជា  
ការ ធ្វើ នោះត្រវូគោរព តាម គោល ការណ ៍
តឹង រុឹង ដើម្របី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ ផ្លូវ- 
ដង្ហើម ថ្មី កូវីដ  ១៩  ក៏ ដោយ ចុះ ។ 

ជ័យ ជម្នះ របស់ កីឡាការិនី សញ្ជាតិ 
ក្រូអាសុី Vekic កើត មន ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ត្រ ៧៥ នាទី  ត្រ ព្រល នោះ 
មនឮ សំឡ្រង ទះ  ដ្រ អប អរ ត្រ បន្តិច- 
បន្តួច ដោយសារមន អ្នក គំ ទ្រមួយ- 
ចំនួន តូចប៉ុណ្ណោះ ដ្រល ត្រូវ បាន 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ ចូល ក្នុង កីឡដា្ឋាន  ដើម្របី 
ទស្រសនា ការ ប្រកួត នោះ ជាមួយនឹង  
ការ អនុវត្ត គោលការណ៍ គម្លាត សង្គម 
និង ការ ត្រួត ពិនិត្រយ កម្ដៅ ។  

ការ ប្រកួត ន្រះ ក៏មន  គោល ការ ណ៍  
ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ដ្ររ ដ្រលត្រូវបានយក 
មកអនុវត្ត ដូច ជា អ្នក ចូល រួម ប្រកួត  
មិន ត្រូវ ធ្វើ ការ ឱប គ្នា ឆ្លង សំណាញ់ 
នោះឡើយ ដោយ យក ការ ប៉ះ ដង 
រា៉ាក្រតជំនួស វិញ  និង មិនអនុញ្ញាត 
ឲ្រយចាប់ ដ្រ ជាមួយ អាជា្ញា កណា្ដោល ជា 
ដាច់ ខាត ។ ជាមួយ គ្នា ន្រះ កីឡាករ-
កឡីាការនិ ីទាងំ អស ់ត្រវូ រៀប ច ំកន្រស្រង 
ជតូខ្លនួ ដោយ ផ្ទាលខ់្លនួ ឯង ខណៈការ- 
ថត រូបផ្រស្រងៗ ព្រមទាំងថត ស្រល ហ្វ៊ី 
ក៏ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ដូ ចគ្នា។

បនា្ទាប់ពីការ ប្រកួតនោះ  បញ្ចប់ ទៅ 
កីឡាការិនី Vekic បាន និយយ 
ទៅកាន់ អ្នក សារព័ត៌មន នៅក្នុង 
សន្និសីទ កាស្រត សិប្រប និមិត្ត ថា៖ « វា 
ពតិ ជា រាង ចម្ល្រក បន្តចិ ។ វា ពតិ ជា មន 
ភាប ជ្រលួ ច្រល ់ក្នងុចតិ្ត ណាស ់ម្រសិល- 
មិញ ហើយ កាន់ ត្រ ខា្លាំង ឡើង នៅ ថ្ង្រ 
ន្រះ។ ត្រ ក្រយ ចប់ ការ ប្រកួត ២ 
លើក ដំបូង ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម រាង ស្រួល 
អារម្មណ ៍បន្តចិ ហើយ ខ្ញុ ំមន ការ ផ្ដៅត 
អារម្មណ៍ ជាង មុន » ។

កឡីាការនិ ីវយ័ ២៤ ឆ្នា ំVekic បាន 
និយយបន្ត ទៀត ថា ៖ « វា ជា ព្រល 
វ្រលា ច្របូក ច្របល់ ម្រន ទ្រន។ ព្រល 
ប្រកួត វា ខ្រយល់ ខា្លាំង ណាស់  ដូច្ន្រះ កូន 
បាល់ បុើង គ្រប់ កន្ល្រង ក្នុង ទីលាន។ វា 
ពិត ជា ចម្ល្រក ណាស់ សម្រប់ ការ- 
ប្រកួត ន្រះ ។ ត្រ យ៉ាង ណា  ខ្ញុំ ត្រឹម ត្រ 
ដឹង ថា ខ្ញុំ រីក រាយ  ដ្រល ខ្ញុំ មិន ភ្ល្រច ពី 
របៀប វាយ តិន្នីស របៀប វាយ ព្រល 
ប្រកួត និង មិន ភ្ល្រច ថា ព្រល  ឈ្នះ 
មនអារម្មណ៍ យ៉ាង ម៉្រច។ ពិត ជា ធូរ- 
អារម្មណ៍ ណាស់ » ៕ AFP/VN

Espanyolស្នើឲេយLa Liga
លុបចោលការទមា្លាក់ទៅលីកទី២

ការលោតត្រតបល់របស់កីឡាករក្រមុEspanyol(ខោស)និងBarcaប្រកួតកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗនេះ  សេប់ តេ  តារា- 
សម្តេង និង ចមេៀង សេី សំឡេង សេួយសេទន់  
ដេល  ជា ភរិយា  តារា ចមេៀង បេុស ម្ចាស់ បទ-   
«Dans Ce Cafe» លោក សាពូន មីដាដា គឺ 
អ្នក នាង សឿ សធុារា៉ា លេច វត្តមន ក្នងុ ឈតុ ថត 
សម្អាង  ការ មួយ  ជាមួយនឹង  តួ បេុស  ដេលមន-  
ឈ្មោះ      លេបី ខាង ផាត់ មុខ  តារា  សេី លេបី ៗ  ទូ ទាំង  
បេទេស  កម្ពុជា លោក ឌី បាន បង្កើត ការ ភ្ញាក់- 
ផ្អើល  ដល់ មហាជន សាជាថ្មី កេយ ពី បាត់ មុខ 
លើ វិថី សិលេបៈ យូរកេលនោះ។ 

តាម ពិត  តារា សម្តេង  និង ចមេៀង សេី អ្នក នាង 
សឿ សុធារា៉ា ក៏ ធា្លាប់  បង្ហាញ វត្ត មន ១ ភ្លេត  ផង- 
ដេរ   កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ លើ វិថី សិលេបៈ ដោយ 
បាន    ធ្វើ ឲេយ ផ្អើល មជេឈដា្ឋាន  មហាជន និង សង្គម  
អ្នក  សិលេបៈ តេ ក៏ បាត់ មុខ ទៅ វិញដោយសារ-   
សមេក   សមេល បុតេ ទី២ ជូន សា្វាមី លោក 
សាពូន មី ដា ដា    ដេល ជា តារា ចមេៀងបេុស-   
ម្ចាស  ់ បទ «និយម ន័យ ស្នេហ៍» ដ៏លេបី រន្ទឺ - 
កាល ព ីជាង  ១០ឆ្នាមំនុ កាល ជេកនៅ    
ទេន ំ   ផលតិកម្ម ហងេសមស ខណៈ  អ្នក-  
នាង      ទើប តេ  លេច មុខនា    ពេល នេះ   
សាជា ថ្មី ម្តង ទៀត ។ 

យា៉ាងណា ដណំងឹ វលិ មក បេឡកូ 
វថិ ី សលិេបៈ ដេល ជា ឆ្នា ំង បា យ ចាស ់
របស ់ តារា  សេី មន អាជីវ កម្ម ផា្ទាល់ 
ខ្លនួ   កេ  សិលេបៈ ដេរ  គឺ   សម្អាង- 
ការ ឈ្មោះ  ថា « សឿ- 
សធុារា៉ាសម្អាង ការ »  
គឺ អ្នក នាង សឿ- 
សុធារា៉ា  មិន ទាន់ 
ចេបាស់ នៅ ឡើយ 
នោះ   ទេ  ពេះថា  
ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍  ពុំ 
អាច  ទទួល បាន 
ការបញ្ជាក ់ផា្ទាល ់
ដោយសារ តេ-   
បេព័ន្ធ   ទូរ ស័ ព្ទ 
ធា្លាប់ ទំនាក ់ - 
ទំនង    ពី មុន នោះ 
មិន អាច ទាក់ ទង 
បាន ពេល នេះ ។  

តេ បើ តាម សារ - 
បញ្ជាក់ ពី ដេ គូ ថត- 
រូប  សម្អាង ការ ខាង 
ល ើ លោក ឌី នោះ គឺ 
ហាក់ដូចជា បាន-  
បញ្ជាក់ ចេបាស់ ផង- 
ដេរ  ថា តារាសម្តេង  
និង  ចមេៀងសេី រាង 
ខ្ពស់  សេឡះ មន កូន  ២ 
ទៅ ហើយ  តេ សមេស់ នៅ តេ - 

សា្អាត   អ្នកនាង សឿ សុធារា៉ា ទំនងជា វិល 
មក  បេឡកូ សលិេបៈ ន េះ ម្ត ងទៀតជា- 

មិន ខាន នោះឡើយ  ខណៈ - 
លោក  បា  ន សរសេរ សារ ខ្ល ីមយួ 
បង្ហាះ  បេប ់មហាជន ដេរ ថា ៖  
« បនា្ទាប់ពី បាត់មុខ  ព ី ការ ង រ 
សិលេបៈ  ១១ឆ្នាំ។ Wel-
come  Back my Idol  

សឿ សុធារា៉ា  ទ ីបំផុត បាន ថត 
រួម គ្នាហើយ »។ 

គេ  នៅចាំ    ថា គូ សា្វាមី 
ភរិយា ដេល  ជា តារា  - 
សិលេបៈ ២ដួង លោក 
សាពូន មីដាដា និង 
តារា សេី  អ្នកនាង សឿ 
សធុា រា៉ា ដេលបាន មន 
ចំណង ជីវិត អាពាហ៍-  
ពិពាហ៍ ជិត គេប់ ១  
ទស  វតេសរ៍ គិត តេឹម  ពេល 
ថ្ងេ កំណើត កូន  សេី ចេបង 
មន  វ័យ ៧ឆ្នាំ កាល ពី  
ថ ្ងេទី១៣ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០១៧។  

ខណៈ  កូន បេុសទី២  
កើត   ថ្ងេទី១ ខេ មករា 
ឆ្នាំ២០១៨ នៅ  ម៉ាង 
៣ និង ៥៨នាទី 
ពេឹក (ទៀ បភ្លឺ)  
ខណៈ  ដេល លោក 
សាពូន  ក៏ ធា្លាប់ 
បាន  បង្ហាះ   របូ ថត-  

អេកូ កំណើត កូន-  
បេុស    ខ្លួន ដេល  រំពឹង  ថា នឹង 

តេូវ   សមេល   នៅ ចំ ថ្ងេទី៧ ខេ  
មករា ឆ្នាំ២០១៨ នោះ៕ 

សុខៗ សឿ សុធារ៉ា បង្ហាញ វត្ត មាន 
លើ  វិថី សិល្បៈ វិញ  ក្យ   បាត់ មុខ យូរ 
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 សេប់ តេ លេច វត្តមាន អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ថត រូប  សមា្អាង - 

ការ  ជាមួយនឹង អ្នក ផាត់ មុខ លេបីលោក ឌី ។ រូប អីុនសា្តាកេម 

លោក Michael Lauber (ឆ្វេង) និង លោក Infantino កំពុង ស្ថិតក្នុង ការសុើបអង្កេត។ AFP

ប្ធាន FIFA កំពុងស្ថតិនៅ
ក្នងុការសុើបអង្កត្របស់ស្វ៊សី

កេុង ឡូសាន : សា្ថាប័ន គេប់- 
គេង បាល់ ទាត់ ពិភព លោក 
(FIFA) បាន និយាយ កាល ពី 
ថ្ងេ ចន្ទ ថា បេធាន របស់ សា្ថាប័ន 
លោក Gianni Infantino នងឹ 
គោរព តាម រាល់ ការ សមេច 
របស់ គណៈ កម្មោធិការ កេម- 
សីល ធម៌ កេយ ពីកេុម អ្ន ក- 
ចេបាប ់របស ់បេទេស ស្វ៊សី ចាប-់ 
ផ្ដើម បើក ឲេយ មន ដណំើរ ការនតី-ិ 
វិធី ផ្លូវ ចេបាប់ ចំពោះ  រូប លោក 
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន ។  

ជុំវិញ នឹង បញ្ហា នេះ រដ្ឋ អាជា្ញា 
ពិសេស របស់ បេទេស ស្វ៊ីស 
១ រូប បាន ចាប់ផ្ដើម ឲេយ មន  
នីតិវិធី ផ្លូវ ចេបាប់ បេឆំង នឹង 
បេធាន FIFA លោក  Gianni 
Infantino ដេល ជា ផ្នេក ១ នេ 
ការ សុើប អង្កេត ទៅ លើ  ការ- 
សងេស័យ ថា លោក Infantino 
បាន ឃុប ឃិត ជាមួយ អគ្គ មេ - 
ធាវី  របស់ បេទេស គឺ លោក  
Michael Lauber បើ ទោះ អ្នក 
ទាំង ២ បាន បដិសេធ ថា មិន 
បាន ធ្វើ អ្វី ខុស ក៏ ដោយ ។

អគ្គ លេខា ធិការ រង របស់ 
FIFA លោក Alasdair Bell 
បាន ថ្លេង ក្នងុ  សន្ន ិសទី សារ ពត័-៌ 
មន តាម រយៈ វីដេអូខនហ្វឺរេន 
ថា ៖ « ខ្ញុំ គ្មោន ការ សងេស័យ ទេ ថា 
លោក Gianni Infantino នងឹ 
គោរព រាល់ សេចក្តី សមេច 
របស់ គណៈ កម្មោធិការ កេម- 
សីល ធម៌ នោះ ទេ ពេះ យើង 
មិន បាន ឃើញ មន ភ័ស្តុតាង 
ណា មួយ ដេល បញ្ជាក់ ថា 

លោក មន ការ បេពេឹត្ត បទ- 
ល្មើស ពេហ្មទណ្ឌ ឬ អំពើ  ពុក- 
រលួយ នោះ ឡើយ » ។

ជាមួយ គ្នា នេះ សា្ថាប័ន គេប់- 
គេង បាល់ ទាត់ ពិភព លោក 
កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ បាន ធ្វើ ការ 
បញ្ជាក់ ថា លោក Infantino 
នឹង នៅ តេ បន្ត បំពេញ តួនាទី 
របស់ ខ្លួន  ជា បេធាន ដដេល 
ហើយ បាន រិះ គន់ ចំពោះ ការ- 
សុើប អង្កេត របស ់បេទេស ស្វ៊សី 
តេ នៅ ថ្ងេ ចន្ទ មនិ បាន ធ្វើ ការ អះ- 
អាង ឡើយ ថា តើ គណៈ កម្មោ- 
ធិការ កេម សីល ធម៌ របស់ ខ្លួន 
បាន ចាប់ ផ្ដើម ឲេយ មន  ចំណាត់- 
ការ ផ្លូវ ចេបាប់ ចំពោះ លោក In-
fantino ឬ អត់ ?

លោក Alasdair Bell បាន 
បន្ត ថា ៖ «គណៈ កម្មោ ធកិារ កេម- 
សីល ធម៌ នឹង តេូវ តេ ធ្វើ ការ 
សន្និដា្ឋាន ដោយ ខ្លួន ឯង ក្នុង 
ករណី ណា ក៏ ដោយ វា ចាំ បាច់ 
តេូវ មន ការ អះ អាង បេសិន បើ 
មន អ្វ ីធ្ងន ់ធ្ងរ នោះ នងឹ មន ការ-  
ពេយួរ តួនាទី  របស់ លោក Infan-
tino ជា បណ្ដោះ អាសន្ន » ។ 

នៅ ពេល មន សំណួរ  ដេល 
សួរ អំពី អវត្តមន របស់ លោក 
Infantino ក្នុង កិច្ច បេជុំ តាម- 
រយៈ វដីេអ ូខន ហ្វរឺេន កាល ព ីថ្ងេ 
ចន្ទ លោក Bell បាន បេប់ ថា 
បេធាន FIFA លោក Gianni 
Infantino នឹង នៅ តេ ទាក់ទង 
បាន ធម្មតា ហើយ នងឹចេញ មក  
និយាយ ដើមេបី ភព សា្អាត ស្អំ 
របស់ គត់ ដោយ លោក អនុ- 

បេធាន រូប នេះ បាន បន្ថេម ថា ៖ 
« សមេប់  FIFA និង លោក 
Gianni Infantino ចេបាស់ 
ណាស ់ អត ់មន អ្វ ីលាក ់បាងំ ទេ 
យើង ចង់ បាន តម្លា ភព ។ មិន 
មន មូល ដា្ឋាន ពិត បេកដ ចំពោះ  
នតី ិវធិ ីបទ ល្មើស ពេហ្ម ទណ្ឌ នេះ 
ឡើយ » ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី  ដេល ធ្វើ 
ឲេយ មន ការ សងេស័យ  និង ឈាន 
ដល់ ការ សុើប អង្កេត ចំពោះ 
លោក  Infantino និង លោក 
Lauber នេះ គឺ ដោយសារ 
មន សេចក្ដ ីរាយការណ ៍ថា អ្នក 
ទាងំ ២ មន ការ  ជបួ បេជុ ំគ្នា ជា- 
បន្ត បនា្ទាប់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ និង 
ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយ ការ បេជុំ 
ទំាង២ ដង នោះ តេវូបាន បញ្ចេញ  
ឲេយ ដឹង ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដោយ វេប សាយ  « Football 
Leaks » ដេល ជា ការសុើប 
អង្កេត ឆ្លង ពេំ ដេន មួយរបស់ 
សា្ថាប័ន សារព័ត៌មន នៅ អឺរ៉ុប  
ជា ចេើន ។

នៅ ក្នុង សេចក្ដី ថ្លេង ការណ៍ 
មួយ កាល ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ 
កេមុ អ្នក ចេបាប ់បេទេស ស្វ៊សី ឲេយ 
ដងឹ ថា រដ្ឋ អាជា្ញា ពសិេស លោក  
Stefan Keller បាន ឈាន 
ដល ់ការ សរបុ ថា មន ភស័្តតុាង 
ដេល បញ្ជាក ់ព ីបទ ល្មើស ពេហ្ម- 
ទណ្ឌ   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ជួប បេជុំ 
គ្នា រវាង លោក   Infantino  
លោក Lauber និង  មន្តេី មួយ 
រូប ផេសេង ទៀត គឺ លោក Rinal-
do Arnold ៕ VN/AFP 

អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ភរិយា 
លោក សាពូន មីដាដា តារ- 
ចមេៀង និង សម្តេង ដេលបន 

 បត់ មុខ ពីសិលេបៈ យូរ។
 រូបថត  ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
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