
សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ឆ្នាំង: ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិង
ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទ្រលោកស
ខ្រងបានច្រញបញ្ជាឱ្រយលោកឈួរ
ច័ន្ទឌឿនអភិបាលខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំអនុ-
វត្តវិធានការចុះរុះរើរបងខ្ទមនិងរោង
ដ្រលសង់ទន្ទ្រន និងកាន់កាប់ដីរដ្ឋ
ជិត២ពាន់ហិកតាដោយខុសច្របាប់

នៅក្នុងដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំឱរ៉ាល់
ប៉្រកខាងស្រកុទកឹផសុដើម្របីដកហតូ
ដីទុកជាសម្របត្តិរដ្ឋវិញ។
តាមលិខិត១ច្របាប់ជម្របជូនលោក

ឈួរច័ន្ទឌឿនចុះថ្ង្រទី១២ខ្រតុលា
ដ្រលភ្នំព្រញបុ៉ស្ដិ៍ទទួលបានពីម្រសិលមិញ

ក្រសួងមហាផ្ទ្របានបង្ហាញការគាំទ្រ
ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខ្រត្ត
ក្នងុការចាត់វិធានការបញ្រឈប់សកម្មភាព
ជនល្មើសដ្រលបានរុករនទន្ទ្រនកាន់-
កាប់ដីដោយខុសច្របាប់ស្ថតិនៅក្នងុដ្រន
ជម្រកសត្វព្រភ្នំឱរ៉ាល។់លខិតិបន្តថា

ទន្ទមឹន្រះក្រសងួមហាផ្ទ្រសមូធ្វើការ-
ណ្រនំាដល់រដ្ឋបាលខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំត្រូវ
បន្តស្រវជ្រវនងិចាតវ់ិធានការច្របាប់
ចំពោះម្រខ្លោងដ្រលបានញុះញង់ឱ្រយ
ប្រជាពលរដ្ឋចូលកាប់រនទន្ទ្រនដីព្រ
និងកាន់កាប់ដីដោយខុសច្របាប់នៅក្នុង

ដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំឱរ៉ាល់។ត្រូវបន្ត
យកចតិ្តទកុដាក់ក្នងុការបង្ការបង្ក្រប
នងិទបស់្កាត់ការកាប់រនទន្ទ្រនដពី្រ
យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងដ្រនសមត្ថកិច្ច
របស់ខ្លនួស្របតាមលខិតិល្រខ១៩-
៦៣សជណចុះថ្ង្រទី៨ខ្រកក្កដាឆ្នាំ
២០២០របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្រស្ដពីីការ-
ជំរុញការទប់ស្កាត់ការកាប់រនទន្ទ្រនយក
ដីដោយខុសច្របាប់...តទៅទំព័រ  ៤
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ភ្នំពេញ: បុរសសង្រស័យជាជនជាតិ
ចិនត្រវ៉ាន់ចំនួន៤នាក់ត្រវូបានព្រះរជ-
អាជា្ញាន្រសលាដបំងូរជធានីភ្នំព្រញ
ចោទប្រកាន់ពីបទ«ដកឹជញ្ជនូជញួដរូ
ក្រច្ន្រនងិរក្រសាទកុគ្រឿងញៀន»ដោយ
បញ្ជូនទៅចៅក្រមសុើបសួរបន្តទៀត
បនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀន
នងិសរធាតុផ្រសំសរបុជតិ៣តោនដ្រល
មានតម្ល្រប្រមាណ១០លានដុលា្លោរ
នៅខ្រត្តព្រះសីហនុនិងភ្នំព្រញ។
លោកគុជគឹមឡុងអ្នកនាំពាក្រយ

សលាដំបូងរជធានីភ្នំព្រញថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យ៤នាក់ន្រះ
ត្រូវបានលោក...តទៅទំព័រ  ៤

 នៀម   ឆេង 

ភ្នំ ពេញៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអា-

ម្ររិកប្រចាំកម្ពុជា លោក Patrick
Murphy បានថ្ល្រងថា ទំនាក់ទំនង
រវងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាម្ររិកលើ
កិច្ចការអនុវត្តច្របាប់ហាក់ដូចជាស្ងប់-
ស្ងាត់នងិមនិដ្រលបង្ហាញឱ្រយដងឹដល់

សធារណជនប៉នុ្ត្រប្រទ្រសទាងំ២ធ្វើ
កិច្ចការន្រះជាមួយគា្នាបានជោគជ័យ
យ៉ាងច្រើន។
លោក Murphyបានថ្ល្រងដូច្ន្រះ

កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ម្រសិលមិញក្នុង
ព្រលលោកជួបជាមួយអ្នកសរព័ត៌-
មានដើម្របីបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ
លើការអនុវត្តច្របាប់រវងប្រទ្រសទាំង

២ដ្រលស្ថានទតូបានកណំត់យកមក
បង្ហាញនៅក្នុងខ្រតុលាន្រះ។ ការ-
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការ-
អនុវត្តច្របាប់ជាមួយកម្ពុជា គឺជា
ផ្រនការមួយរបស់ស្ថានទូតអាម្ររិក
សម្រប់ប្ររព្ធខួប៧០ឆ្នាំ ន្រទំនាក់-
ទំនងការទូតរវងប្រទ្រសទាំង២។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះ...តទៅ ទំ ព័រ ៦
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ពិធីការិនីកីឡាវ័យក្មេងVicKy
ពេញចិត្តខ្លាំងធ្វើMCកីឡាទោះ-
បានកមេទាបក៏ដោយ...ទំព័រ១៥

ជយលាភីលេខ១គំនូរជីវចលថ្នាក់ជាតិ
លើកទី៧រំពឹងខ្ពស់សមេប់ការបេកួត
អន្តរជាតិនៅជប៉ុន...ទំព័រ១៤

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានជាតិ

លោកសខេងបញ្ជាឱេយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាងំរុះរើរបង
និងខ្ទមដេលសង់ទន្ទេនវាតយកដីរដ្ឋជិត២០០០ហិកតា

ទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហបេតិបត្តកិារលើការអនុវត្តចេបាប់ជាមួយកម្ពជុា

បុរសតេវា៉ាន់៤នាក់តេវូចោទ-
បេកាន់ពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀន
និងសារធាតុផេសំផលិត
គេឿងញៀនជិត៣តោន

កម្ពជុានំាចេញសា្វាយចន្ទីកើនឡើងជាង
២០%រយៈពេល៩ខេទៅទីផេសារបេទេសចំនួន១០

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : កម្ពុជាបាននាំច្រញគ្រប់
ស្វាយចន្ទីសម្រចបានជាង២០មុឺន
តោនកើន២០,៥១ភាគរយទៅកាន់
ទីផ្រសារអន្តរជាតិយ៉ាងហោចប្រទ្រស

១០ក្នងុរយៈព្រល៩ខ្រឆ្នា២ំ០២០បើ
ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ
មុនខណៈក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានចាប់-
ដ្រគូជាមួយសិប្របកម្មក្នុងស្រុកដើម្របី
ពង្រកីផលតិកម្មនងិត្រៀមនាចំ្រញ។
ន្រះបើយោងតាមក្រសួង...តទៅទំព័រ ៩
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ថ្ងៃនៃះគឺជាទិវាសៃបៀងអាហារ
ពិភពលោកហើយឆ្នាំនៃះគឺជា
ឆ្នាពិំសៃសដៃលយើងគួរឆ្លះុបញ្ចាងំ
ឱៃយបានសី៊ជមៃពីសារៈសំខាន់
នៃទិវានៃះ។ខណៈដៃលគៃប់គ្នាដឹង
ជាទូទៅថា ជំងឺកូវីដ១៩បាននិង-
កំព៊ងបង្កមហន្តរាយដល់ស៊ខភាព
បៃក់ចំណូល និងការងារក៏ដោយ
យើងពំ៊សូវដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃ
ជំងឺនៃះមកលើសា្ថានភាពអាហារូប-
ត្ថម្ភរបស់ក៊មារឡើយ។ផលប៉ះពាល់
បង្កឡើងដោយជំងឺនៃះគឺធ្ងន់ធ្ងរ
ណាស់ពៃះថាគៃសួារដៃលកំព៊ង
រងសមា្ពាធហិរញ្ញវត្ថុជារឿយៗជួប-
ការលំបាកក្នងុការផ្ដល់អាហារឱៃយ
បានគៃប់គៃន់ដល់កូនចៅពួកគៃ។
ក្នងុករណីបៃទៃសកម្ពជុាដៃល

អតៃខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកំព៊ងមាន
កមៃតិខ្ពស់ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-
១៩នៃះនឹងបន្ថៃមបន្ទកុកាន់តៃធ្ងន់
ទៅលើបញ្ហាដៃលកំព៊ងមានសៃប់។
ដូច្នៃះទើបកម្មវិធីសៃបៀងអាហារ
ពិភពលោកនិងយូនីសៃហ្វបានរួម-
គ្នារំលៃចឱៃយឃើញពីបញ្ហានៃះ និង
លើកឡើងពីជំហានបន្ទាប់ដៃលតៃវូ
ធ្វើ។អាហារូបត្ថម្ភដៃលល្អបៃសើរ
មិនតៃមឹតៃសំខាន់សមៃប់ការរស់-
រានប៊៉ណ្ណោះទៃ ប៊៉ន្តៃវាក៏សំខាន់
សមៃប់ការលូតលាស់កាយសមៃបទា
និងការអភិវឌៃឍខួរកៃបាលដៃលជួយ
ឱៃយក៊មារអាចផ្ចង់អារម្មណ៍អាចរៀន-
សូតៃនិងកា្លាយជាមន៊សៃសពៃញវ័យ
ដៃលមានស៊ខភាពមំាមួននិងមាន
ផលិតភាព។នៅពៃលអ្នកបន្ថៃម
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភមិនល្អទៅលើ
បញ្ហានៃការខកខានឱកាសមិនទទួល-

បានការអប់រំ (ដោយសារតៃសា-
លារៀនបិទទា្វារ)អ្នកបៃកដជាទទួល-
បានការគំរាមកំហៃងទ្វៃដងដល់
ការរៀនសូតៃរបស់ក៊មារជាពិសៃស
ក៊មារមកពីគៃសួារកៃកីៃនិងងាយ-
រងគៃះជាងគៃ។
ការបើកដំណើរការសាលារៀន

កាលពីពៃលថ្មីៗ នៃះ គឺជាឱកាស
តៃម្ដងក្នងុ១ជីវិតដើមៃបីគិតគូរជាថ្មី
និងលើកកម្ពស់ការអប់រំសៃបពៃល
ដៃលតៃវូពងៃងឹសា្ថានភាពអាហារូប-
ត្ថម្ភនៅក្នងុសាលារៀន។នៅពៃល
បរិយាកាសរៀនសូតៃ និងអាហា-
រូបត្ថម្ភតៃវូបានកៃលម្អឱៃយកាន់តៃ
បៃសើរជាងម៊នយើងនឹងអាចបោះ-
ជំហានទៅរកការរីកចមៃើនដ៏សមៃបើម
ក្នងុវិស័យអប់រំជាមិនខានដៃល
នៃះគឺជាការជួយកសាងអនគត
កាន់តៃតៃចះតៃចង់សមៃប់ក៊មារ
ផងនិងសមៃប់បៃទៃសកម្ពជុាផង។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធី

សៃបៀងអាហារពិភពលោកនិងយូនី-
សៃហ្វបានមើលឃើញរួចទៅហើយ
នូវលទ្ធផលដ៏អសា្ចារៃយពីកិច្ចសហ-
ការគ្នាក្នងុការផ្ដល់អាហារដោយ
មិនគិតថ្លៃនិងការអប់រំអំពីអាហារូប-
ត្ថម្ភដល់សិសៃសាន៊សិសៃសនៅក្នុង
សាលារៀនចំនួន១១១៣កន្លៃង។
ការសិកៃសាជាចៃើនបងា្ហាញថាអាហារ
មានជីវជាតិគៃប់គៃន់បង្កើននូវការ-
ផ្តោតអារម្មណ៍របស់ក៊មារនិងជួយ
ឱៃយពួកគៃអាចរៀនសូតៃបៃកបដោយ
បៃសិទ្ធភាពជាងម៊នដៃលជាកត្តោ
នំឱៃយមានលទ្ធផលនៃការអប់រំ
បៃសើរជាងម៊នផងដៃរ។ការផ្តល់
នូវអាហារចមៃះ៊ដៃលមានសារជាតិ
ចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ តមរយៈកម្មវិធី
អាហាររបស់សាលាក៏ជាកត្តោ
លើកទឹកចិត្តឱៃយគៃសួារបញ្ជនូកូន

ទៅសាលារៀននិងអាចឱៃយកូនបន្ត
រៀនផងដៃរពៃះថាអាហារដៃល
ផ្តល់ដោយមិនគិតថ្លៃទំាងនៃះអាច
ជួយសមៃលបន្ទកុសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
គៃសួារ។សៃបពៃលជាមួយគ្នានៃះ
ដៃរការអប់រំអំពីអាហារូបត្ថម្ភជួយ
ឱៃយក៊មារមានទមា្លាប់ញ៉ាអំាហារដៃល
ល្អសមៃប់ស៊ខភាពដៃលជួយ
កសាងភាពសា៊ារំាងកាយនិងជួយ
ឱៃយពួកគៃអាចឆប់ជាសះសៃបើយពី
ជំងឺននរួមទំាងមៃរោគកូវីដ១៩។
ការបើកដំណើរការសាលារៀន

ទៃបើងវិញអាចជាចំណ៊ាចចាប់ផ្ដើម
សមៃប់ពងៃកីវិសាលភាពគំនិត
ផ្ដចួផ្ដើមននកៃមការដឹកនំរបស់
កៃសួងអប់រំយ៊វជននិងកីឡានិង
កៃសួងស៊ខាភិបាល។យើងសូម
អំពាវនវឱៃយមានការអន៊វត្តអភិកៃម
ដៃលមានលក្ខណៈគៃប់ជៃង៊ជៃយ
សមៃប់ការលើកកម្ពស់សា្ថានភាព
អាហារូបត្ថម្ភនៅតមសាលាចាប់ពី
កមៃតិបឋមសិកៃសា និងមត្តៃយៃយ-
សិកៃសា។អភិកៃមបៃបនៃះគួរបញ្ចលូ

ការផ្ដល់ទៃបើងវិញនិងពងៃកីវិសាល-
ភាពនៃកម្មវិធីផ្តល់អាហារតម
សាលារៀនការអប់រំអំពីអាហារូប-
ត្ថម្ភការផ្ដល់មីកៃសូារជាតិចិញ្ចមឹ
បន្ថៃមការពិនិតៃយ និងការបញ្ជនូ
ក៊មារដៃលមានបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភ
ទៅរកសៃវាចំាបាច់នននិងការ-
កសាងនូវបរិសា្ថានអាហារក្នងុសា-
លារៀនដៃលមានអនម័យ និង
ស៊ខភាពបៃសើរជាងម៊ន។គមៃង
ទំាងនៃះនឹងផ្ដល់នូវបៃយោជន៍និង
ជួយលើកកម្ពស់ការរៀនសូតៃនិង
ស៊ខភាពរបស់ក៊មារ។
ជំហានដំបូងយើងចំាបាច់តៃវូដក់

ចៃញនូវគោលការណ៍ណៃនំឱៃយ
បានចៃបាស់លាស់ស្តីអំពីស៊វត្ថភិាព
ម្ហបូអាហារនិងវិធានការបៃង៊បៃយ័ត្ន
ននក្នងុការចម្អនិការផ្តល់និងការ-
ទទួលទានដៃលអាចឱៃយសាលាដៃល
ផ្តល់អាហារមានជីវជាតិដោយឥត-
គិតថ្លៃ ដំណើរការជាថ្មីនូវកម្មវិធី
ផ្ដល់អាហាររបស់ពួកគៃកាន់តៃឆប់
តមដៃលអាចធ្វើទៅបាន។សកម្ម-

ភាពនៃះក៏អាចជួយឱៃយគៃសួារក៊មារ
បន្តទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ជា-
ចៃើនពីកម្មវិធីនននៃះផងដៃរ។
ជំហានទី២សាលារៀនអាច

ពងៃឹងបៃព័ន្ធស៊ខាភិបាលដៃល
មានសៃប់តមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌-
មាននិងសៃវាដល់ក៊មារនិងកៃម៊-
គៃសួារតមរយៈគៃូបងៃៀនឬសា-
លារៀននិងយន្តការសហគមន៍ដូច
ជាគណៈកម្មការទៃទៃង់សាលា-
រៀនជាដើម។គៃប់គ្នាដៃលចូលរួម
នៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពជុាអាច
ជួយរៀបចំគោលការណ៍ណៃនំ
សមៃប់អន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ ដូចជា
ការកំណត់និងការបញ្ជនូក៊មារដៃល
បៃឈមនឹងបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ
ឱៃយបានទាន់ពៃលវៃលាការផ្ដល់ថា្នាំ
ទមា្លាក់ពៃនូ និងការផ្ដល់មីកៃសូារ-
ជាតិចិញ្ចមឹបន្ថៃមជាដើម។
ជំហានទី៣សាលារៀនអាច

ជួយឱៃយក៊មារមានការយល់ដឹងអំពី
បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនិងបណ្ដ៉ាះគំនិត
ពួកគៃឱៃយមានឥរិយាបថវិជ្ជមាន
ដៃលអាចនៅគង់វងៃសជាមួយពួកគៃ
ពៃញ១ជីវិត។ការលើកកម្ពស់
ទមា្លាប់ទទួលទានអាហារដៃលទៃទៃង់
ស៊ខភាព រួមនឹងទមា្លាប់អនម័យ
ខ្លនួបៃណ និងអនម័យបរិសា្ថាន
ល្អបៃសើរគួរបញ្ចលូទៅក្នងុកម្មវិធី
សិកៃសានៅកមៃតិបឋមសិកៃសា និង
មត្តៃយៃយសិកៃសាក៏ដូចជាផៃសព្វផៃសាយ
ដល់គៃបូងៃៀនមាតបិតសិសៃស
និងសហគមន៍ទំាងមូល។
ជាច៊ងកៃយយើងដឹងថាបរិយា-

កាសនៅក្នងុសាលារៀនមានឥទ្ធិ-
ពលយា៉ាងធំធៃងលើទមា្លាប់ទទួល-
ទានអាហាររបស់ក៊មារ។យើងចំា-
បាច់តៃវូមានការគៃប់គៃងឱៃយបាន
តឹងរឹ៊ងលើការផៃសព្វផៃសាយលក់ចំណី-

អាហារដៃលប៉ះពាល់ស៊ខភាពនៅ
ជំ៊វិញសាលារៀន រួមនឹងបង្កើនការ-
ផៃសព្វផៃសាយឱៃយបានសកម្មពីជមៃើស
អាហារដៃលជួយឱៃយស៊ខភាពមំាមួន
និងមានតម្លៃសមរមៃយ។ថ្ងៃនៃះកម្ម-
វិធីសៃបៀងអាហារពិភពលោកនិង
យូនីសៃហ្វសូមគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីពី
ការប្ដៃជា្ញាចិត្តរបស់យើងក្នងុការគំទៃ
ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុកិច្ច-
ខិតខំបៃងឹបៃងលើកកម្ពស់ការអប់រំ
និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ក៊មារគៃប់រូប
នៅកម្ពជុា។យើងបានចូលរួមជាមួយ
នឹងយ៊ទ្ធនការសង្គៃះអនគតរបស់
យើង(SaveOurFuture)ដៃល
តៃវូបានរៀបចំឡើងដើមៃបីគំទៃដល់
រដ្ឋាភិបាលនៅទូទំាងសកលលោក
ក្នុងការបើកសាលារៀនទៃបើងវិញ
បៃកបដោយស៊វត្ថិភាពជាមួយការ-
លើកកម្ពស់សា្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ។
សា្ថានភាពពិសៃសតៃ១គត់របស់

បៃទៃសកម្ពជុាដៃលជាបៃទៃស
សមៃបូរដោយបៃជាជនវ័យក្មៃងនិង
មានក៊មារដល់វ័យចូលរៀនក្នុង
ចំនួនដ៏ចៃើនគឺទាមទារឱៃយមានការ-
យកចិត្តទ៊កដក់ និងការវិនិយោគ
ដ៏ពិសៃសពីសំណាក់គៃប់ដៃគូ
អភិវឌៃឍន៍ទំាងអស់។ក៊មារទំាង៣,២
លាននក់សមនឹងទទួលបានការ-
អប់រំ និងអាហារូបត្ថម្ភដៃលមាន
គ៊ណភាពខ្ពស់។នៅថ្ងៃនៃះក្នងុទិវា
សៃបៀងអាហារពិភពលោកយើង
ប្ដៃជា្ញាធ្វើការងាររួមគ្នាដើមៃបីកំ៊ធ្វើ
ឱៃយពួកគៃអស់សងៃឃឹមហើយនៃះគឺ
ជាឱកាសដៃលយើងមិនតៃវូខក-
ខានជាដច់ខាត!
ដោយលោកស្រកី្ល្ររ ខូណាន់

នាយិកាអង្គការស្របៀងអាហារ
ពិភពលោកនិងលោកស្រីហ្វរូ័ហ្គ
ហ្វយូហ្រសិថនាយិកាយូនីស្រហ្វ
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រដ្ឋមន្ត្រឱី្រយគ្រះឹស្ថានសិក្រសាមានវិធានការចំពោះផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ អបរ់ ំយវុជន 
និង កីឡាបាន ស្នើ ឱៃយ គៃប់ មន្ទីរ- 
អបរ់ ំរ ួម គ្នា ទប ់ស្កាត ់ នងិ ការពារ 
សម្ភារតាម គៃះឹស្ថាន សិកៃសា  ទំាង 
កពំងុ ប៉ះ  ពាល ់ពទីកឹជនំន ់ទា ំង 
គៃឹះ ស្ថាន មនិ ទា ន ់រង គៃះ  នងិ  
ឱៃយរៀ ប ចំវិ ធាន ការ  នៅ កៃយ 
គៃះមហន្តរាយនៃះ  ខណៈ 
តាម របាយ កា រណ៍ ពី មៃសិល មិ ញ   
បង្ហា ញ ថា  ម ន ស លា រៀ ន ជា ង 
៤០០ កន្លៃង រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ពីគៃះ ធម្ម ជាតិនៃះ។

លោក  ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋ- 
មនៃ្តី កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង 
កីឡា បាន លើក ឡើងក្ន ុងសៃ ច- 
ក្តី ណៃ នាំ ១កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
ទី១៤   ខៃតុលាថា   ជំនន់ទឹកភ្លៀង 
 ដៃល កពំងុ កើត នៅកម្ព ុជា ធ្វើឱៃយ  
ប៉ះពាល់ ដល់ គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា  
ដូចជា អគរ សិកៃសា  សម្ភារ សិកៃសា 
និង សម្ភារ បរិកា្ខារ ជា ដើម។

សមៃប់ គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា ដៃល  
កំពុង ប៉ះពាល់ ពី ទឹក ជំនន់  លោក 
រដ្ឋមនៃ្តី  បានឱៃយមន្តៃីនៃមន្ទីរ 
អបរ់ ំ តាម ដាន ពត័ម៌ន ព ីស្ថាន- 
ភាព អា កាស ធាត ុនងិ ទកឹ ជនំន ់

ជាបៃចាំ ហាម សិសៃសា នុសិសៃស  
មិន ឱៃយ លៃង ទឹក ក្នុង តំបន់ មន 
ទឹក ជំនន់ ឬទឹ កហូ រខ្លាំង ។ ក្នុង 
ករណី ចំា បាច់ តៃវូ ជម្លៀសសិសៃស  
ទៅ ទ ីទលួ សវុត្ថ ិភាព នងិ ចៀស- 
វាង ធ្វើ ដំណើរ តាម មធៃយោ បាយ 
ទឹក និង ក្នុង ពៃល ទឹក កំពុង ហូរ 
ខ្លាំង  តៃបើចាំ បាច់  តៃូវ បៃើ 
អាវ ពោង    ឬ ប៊ីដុង។

លោក ហង់ ជួន  ណា រ៉ុន បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «គណៈ គៃប់ គៃង 
ស លារៀ ន  លោក គៃូ-អ្ន ក គៃូ  
តៃវូ  ចលូ រមួ សមៃប សមៃលួ ដល ់
ការ ធ្វើ ដណំើរ របស ់សសិៃស  ពៃល 
តៃឡប់ ទៅផ្ទះ វិញ បៃកប ដោយ 
សុវត្ថ ិភាព និង ការ ទទួល ខុស តៃវូ  
ខ្ពស់ ក្នុង ករណី ចាំ បាច់ ។ សូម 
អពំាវ នាវ ឱៃយ មតា បតិា   អា ណា- 
ពៃយោ បាល សិសៃស ជូន កូន ទៅ ស- 
លា រៀន និង ទទួល តៃឡប់ វិញ  
ដោយ បៃុង បៃយ័ត្ន  និង ណៃនាំ 
សិសៃស អំ ពីអនា ម័យ ការ ហូប ចុក 
ចំណី អាហារ ស្អាត  និង ទឹកស្អាត» ។ 
   លោក បាន បន្ថៃម ថា  គៃះឹស្ថាន- 
សិ កៃសា តៃូវ សហ ការ ជា មួយ អា- 
ជា្ញា ធរ ដៃន ដី គណៈ កម្ម ការ- 
ទៃទៃង់ ស លារៀន អង្គការសង្គម  
សុីវិល  សបៃបុរសជន  និង អ្នក- 

ពាក់ ព័ន្ធ  ឱៃយ ចូល រួម សហ ការ 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ហានិ ភ័យ នៃ 
គៃះ មហន្ត រាយ ទំាង ផ្នៃក សម្ភារ  
និង ថវិកា។

ជាមួយគ្នានៃះ លោក រដ្ឋ មនៃ្តី  
បាន  លើក ឡើង ថា៖ «តៃវូ លើក- 
ទឹ ក ចិត្ត  គៃូប ងៃៀន ឱៃយ បន្ត ការ- 
បងៃៀន តាម គៃប់ រូប ភាព  ដូច ជា 
ការ សិកៃសា ពី ចម្ងាយ ការសិកៃសា 
តាម បៃពន័្ធ អៃឡចិ តៃនូកិ  ដើមៃប ី
ធានា និរន្តរ ភា ព នៃការសិ កៃសា 
របស់  សិសៃស គៃប់ កមៃិត ថា្នាក់ 
ហើយ គណៈ គៃប់ គៃង សលា- 
រៀន តៃវូ ផ្តល់ ព័ត៌ មន  និង រាយ-
កា  រណ ៍ជាបៃចា ំព ីផល ប៉ះពាល ់
របស់  សលារៀន នីមួយៗ ... 
ដើមៃបី បូក សរុប របាយ ការណ៍  
ជូន ថា្នាក់ ដឹក នាំ កៃសួង អប់រំ- 
យុវជន  និង កីឡា»។

លោក  ហង ់ជនួ  ណារ៉នុ បាន 
បន្ត ថា ចំ ពោះគៃឹះ ស្ថានសិ កៃសា 
ដៃល មិន ទាន់រង ផល ប៉ះពាល់ 
ពី ទឹក ជំនន់ គឺ តៃូវ បន្ត តាម ដាន 
ព័ត៌ មន ពី ស្ថាន ភាព អាកា ស- 
ធា តុ  និង ទឹក ជំនន់ ជាបៃចាំ។ 
គៃឹះស្ថាន សិកៃសា ដៃល ស្ថិត ក្នុង 
តំបន់ ងយ រង គៃះ  តៃូវ តៃៀម 
ជាមុ ន ដូច ជា ការ ទុក ដាក់សម្ភារ  

ឯកសរ(ជាពិ សៃសសៀវភៅ  ក្នងុ  
បណា្ណា ល័យ)គៃឿង បរិកា្ខារអៃឡិច-  
តៃូ និក  គៃឿង អគ្គិសនី ។ល។

ចំពោះ បញ្ហា កៃយ ពៃល ទឹក- 
ជំនន់  លោក  ហង់ជួន ណារ៉ុន 
បាន ណៃនំា  ឱៃយ គៃះឹស្ថាន  សិកៃសា 
ទា ំង អស ់ រមួ គ្នា សម្អាត បរសិ្ថាន 
ស លារៀ ន អគរ សកិៃសា បន្ទប-់ 
រៀន ដើមៃប ី ធានា បាន នវូ អនាម័ យ  
និង ផាសុក ភា ព។ តៃូវ រៀបចំ 
ជួសជុល  ឡើង វិញ នូវ តុ  កៅអី  
កា្តារ ខៀន  ទូ សម្ភារ បរិកា្ខារ បៃើ- 
បៃស់  ក្នងុ សលា ហើយ គណៈ- 
គៃប ់គៃង សលារៀន  តៃវូ រៀប ច ំ

របា យការណ៍ ជូន ដល់ ថា្នាក់- 
ដឹកនាំ គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់។

អ្ន កនាំ ពាកៃយ នៃ កៃសួង អប់រំ  
យុវជន និងកី ឡា លោក  រស់  
សុវា ចា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មៃសលិ មញិ ថា  គតិ មក ដ លព់ៃ ល 
នៃះ មន សលា រៀនម ួយ ចនំនួ 
តូច នៅ តំ បន់ទំ នាបបា នផា្អា ក 
ដំ ណើរ ការជាប ណ្តោះអា សន្ន 
ដោ យសរ  ក រណី ទឹកជំន ន់នៃះ ។  
 លោក  ថា៖ «កៃសួង បន្តយ កចិត្ត-  
ទុកដាក់កមៃ ិតខ្ព  ស់តា ម ដាន  
នូ វស្ថាន ភាព ធម្ម ជាតិ ដោយ 
យោង លើកា រ ពៃយោ ករ ឧតុ និយ ម 

ផ្លវូការ  ន ិងទ ិដ្ឋភា ពជា កស់្តៃង។ 
កៃសងួ មន កៃ ុមការង រ គៃបគ់ៃ ង 
គៃះមហ ន្តរា យ វិស័ យ អប់ រំ 
ដៃលបា នប ន្តកិ ច្ចស ហកា រដូច 
៧ឆ្នាំ កន្ល ងម កដៃរ ដើមៃបីតៃៀ ម 
អន្ត រាគម ន៍លើក តា្តាចាំ បាច់ » ។ 

យ៉ាង ណាក្ដី លោក  រស់ សុវា- 
ចា បាន បញ្ជាក់ ថា  កៃសួង អប់រំ 
នៅ តៃប ន្ត ស្វា គមន៍ កិ ច្ចសហ-
កា រវិជ្ជម នពី គៃប់ភា គី ពាក់ ព័ន្ធ 
ដើមៃបីឆ្លើ យត បនឹង ផល ប៉ះពាល់ 
លើ គៃឹះស្ថា ន ស ិកៃសា សធា រ ណៈ 
 ដោយ ស រ   ទឹក ជំនន់ នៃះ។ 

 តាម របាយ  ការណ ៍គណៈ- 
កម្មា ធិកា រ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហន្ត រាយ   គិត តៃឹម ពៃឹក ថ្ងៃទី 
១៥ ខៃ តុលា ឆ្នា ំនៃះ បង្ហាញ 
ថា  មន សលា ៤២៥ កន្លៃង បាន 
រង ការ ប៉ះពាល់ ពីទឹក ជំនន់ ក្ន ុង  
នោះ ខៃត្ត ពោធិ៍សត ់២៦ កន្លៃង, 
ខៃ ត្តបា ត់ដំប ង  ៣១៦ កន្លៃង  
បនា្ទាយ  មនជ័យ   ៣៩កន្លៃង ,ប៉ៃ- 
លិន ២កន្លៃង,កណា្តោល   ២ ៣កន្លៃង,  
ពៃះ សីហ នុ   ១ កន្លៃង,កំ ពង់ ធំ  ១  
កន្លៃង,ស្ទឹ ងតៃ ង  ២កន្លៃង, 
កពំង ់ស្ព ឺ១កន្លៃង , តា កៃ វ ៣ កន្លៃង 
កំ ពង់ចាម  ១កន្លៃង  និងខៃត្ត- 
សៀម រាប ១០ កន្លៃង ៕   

សាលារៀននៅខណ្ឌដង្កោ ដេលលិចទឹកកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ក្រសួង២ណ្រនំាឱ្រយមន្ត្រសីហការដោះស្រយបញ្ហាបណ្ដាលពីទឹកជំនន់
អោម  ប៊ុ នធឿ ន  

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ ចនំនួ ២បាន 
ណៃនា ំទៅ អង្គភាព កៃម ឱវាទ  
ឱៃយ ចូល រួម សហ ការ គៃប់ គៃង 
គៃះ មហន្តរា យជា មយួ ស្ថាបន័- 
ពាក ់ពន័្ធ  នងិ ជយួ អន្ត រាគមន ៍ ឱៃយ 
បាន ទាន់ ពៃល  នៅ តាម តំបន់ 
ដៃល កំពុង រង គៃះ ដោយ គៃះ 
ទឹក ជំនន់  ពៃម ទាំង  តៃៀម ខ្លួន 
ស្តារការ ខូច ខត ឡើង វិញ 
កៃយ  ពី គៃះ ទឹក ជំនន់ ។  

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិ កម្ម រុ កា្ខា- 
បៃមញ់  និង នៃសទ  លោក វៃង 
ស ខុន បាន ណៃនំា ទៅ មន្តៃ ីក្នងុ 
អង្គ ភាព កៃម ឱវាទ និង មន្ទីរ 
កសិក ម្ម រាជ ធានី-ខៃត្ត  ឱៃយចូល- 
រួម សមៃប សមៃលួ  និង ធ្វើ បៃតិ បត្តិ- 
ការ ឆ្លើយ តប គៃះ អា សន្ន  និង 
ស្តា រឡើង វិញ ជា មួយ ស្ថាប័ន- 
ពាក់ ព័ន្ធ  និង អាជា្ញាធរ មនសមត្ថ - 
កចិ្ច ជា ពសិៃស គណៈកម្មាធកិារ- 
ជាត ិគៃប ់គៃងគៃះ មហន្ត រាយ 
ដើមៃបី បញ្ចៀស បង្ការ និង ទប់ ស្កាត់ 
ការ ខូច ខត  ដៃល កើត ពី ទឹក- 
ជនំន ់តាម លទ្ធ ភាព ជាក ់ស្តៃង។ 
   ក្នងុ សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង កាលពី 
ថ្ងៃ ទី១៣ ខៃ តុលា  លោក វៃង 
សខុន  បាន ណៃនាំ ឱៃយអគ្គ នា- 
យក ដា្ឋាន កសកិម្ម ពនិតិៃយ តាម- 

ដាន នងិ វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះ ពាល ់
នៃ ការ ខូច ខត ដំណំា និង តៃៀម 
លក្ខណៈ បញ្ចៃញ សៃូវ  ពូជ និង 
ពូជ ដំណំា ផៃសៃងៗពី សន្នធិិនៃ បៃ- 
ព័ន្ធ  សៃបៀង បមៃងុ កម្ពជុា សមៃប់ 
កិច្ច អន្ត រា គមន៍ស្តារ ការ ខូច- 
ខត ឡើង វញិ  តាម ភាព ជាក ់ស្តៃង។ 
   ជា មយួ គ្នា នោះ លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី
បាន រំឭក  ទៅ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
សុខ ភាព សត្វ និង ផលិត កម្ម 
សត្វ  ឱៃយ តៃៀម ថា្នាំ ការពារ  ពៃយោ- 
បាល សម្ភារ បសុពៃយោ បាល  ចំណី 
សត្វ ឱៃយ បាន គៃប់ គៃន់ និង 
តៃៀម ទទីលួ ខ្ពស ់ដើមៃប ីជម្លៀស 
សត្វ ដៃល  រងគៃះ ពី ទឹក ជំន ន់ 
និង សង្គៃះ សត្វ។រីឯ ខង មន្ទ ីរ- 

កសិកម្ម រាជ ធានី  ខៃត្ត តៃវូ តាម- 
ដានជា បៃចំា នូវ ស្ថាន ភាព ទឹក-  
ជំនន់  ដោយតៃៀមសង្គៃះ 
បនា្ទាន់  វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះ ពាល់ 
និង ខូច ខតជា បណ្តើរៗ ដើមៃបី 
បៃក ដដៃល តៃវូ ស្តារ ឡើង វិញ។ 

លោក ឡាយ  ពសិដិ្ឋ  បៃធាន- 
មន្ទីរ កសិ កម្ម រុកា្ខា បៃមញ់ និង 
នៃ សទ ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់ បាន 
ថ្លៃង ពថី្ងៃទ ី១៤  តលុាថា  ពល- 
រដ្ឋ រង គៃះដោ យ ទកឹ ជនំន ់ក្នងុ 
ខៃត្តនៃះ  បានទទួល សៃបៀង ជា- 
បន្ត បនា្ទាប់  ចំណៃក សត្វ តៃូវ- 
បាន ជម្លៀស ទៅ  ទីទួល  សុវត្ថិ- 
ភាព  ដោយ ក្នងុ ភូមិ នីមួ យៗ   មន  
យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ ២ កន្លៃង 

ដៃរ  ប៉ុន្តៃ មន ការ លំបាក លើ 
បញ្ហា ចំណី  ពៃះ ខ្វះ ស្មា  និង 
ចំបើង ជា ដើម ។ 

លោក  ពិសិដ្ឋ បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«យើង រង ់ចានំៅ ពៃល ដៃល ទកឹ 
សៃក នឹង ចុះ វាយ តម្លៃ ឱៃយ បាន 
ចៃបាស ់ថា  មន ការ ខចូ ខត ប៉នុ- 
ណាអបី៉ ុន ណា ហើយ យើង គតិ 
ពី លទ្ធភាព ស្តារ បើ អាច ស្តារបា ន  
គឺយើង ធ្វើ សំណើទៅ គណៈ- 
កម្មាធ ិការ ជាត ិ គៃប ់គៃង គៃះ- 
មហន្ត រាយ ដៃល អាច ស្នើសុំ ជា 
ពូជ សៃវូ  និង ដំណំា ផៃសៃងៗ ដើមៃបី 
ជួយ សៃច សៃង់ឬក៏ស្តារ» ។  
    ទាក់ ទង នឹង បញ្ហា នៃះ លោក  
តាន់ ផាន់ ណារា៉ា អគ្គ នាយ ក 
នៃអគ្គ នាយក ដា្ឋាន សុខ ភាព សត្វ 
និង ផលិត កម្ម សត្វ បាន ឱៃយដឹង 
ថា តំបន់ ដៃល មន ទឹក ជំនន់ សុទ្ធ- 
តៃបាន ចាក់ ថា្នាំ ការពារ ជំងឺសត្វ 
រួច ហើយ   បុ៉ន្តៃអ្វដីៃ ល មន្តៃ ីកសិ- 
ក ម្មកំពុង ធ្វើ នោះ គឺចុះ ទៅ តាម-  
ដាន និង អំពាវ នាវឱៃយ ព លរដ្ឋ 
យក សត្វ ដៃល មិន ទាន់បានចា ក់ 
វា៉ាក់ សំងពៃល  មន្តៃី ជំនាញ ចុះ 
យុ ទ្ធនាការ នោះ មក ឱៃយ មន្តៃី 
ពៃទៃយ សត្វ ចាក់ ជូន ដើមៃបី ការពារ។   
   លោក ផា ន់ ណារា៉ា ថ្លៃង ថា៖ 
«ចំពោះ ថា្នាំ ការពារ និង ថា្នាំ ពៃយោ- 
បាល យើង មនិ ខ្វះទៃ យើង មន 

បមៃុង គៃប់ គៃន់ ហើយ យើង 
ទើបតៃ ចៃក ជូន ពួក គត់ កាល- 
ពីថ្ងៃ ទី ១២  ខៃ តុលា ។ បៃសិន- 
បើពួក គត់ មន ការ ខ្វះ ខត ក៏ 
យើង មន បមៃុង ដៃរ នៅ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន សមៃប់ ផ្តល់ ទៅ 
គៃប់ ខៃត្ត កៃុង  បើ មន ខៃត្ត - 
កៃុង ណា មួយ តៃូវ ការ »។ 

ដោយ ឡៃក រដ្ឋ មន្តៃី  កៃសួង 
សធារ ណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន  
លោក ស៊ុន ចាន់ ថុល ក៏បាន 
ណៃនំា ដល់ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ស- 
ធា រណការ  អគ្គ នា យក ដា្ឋាន 
បច្ចៃក ទៃស  ពៃម ទាំង បៃធាន 
មន្ទរី សធារ ណកា រ   រាជ ធានី ខៃត្ត  
ផង ដៃ រ   ដើមៃបី រួម គ្នា ផៃសព្វ ផៃសាយ 
សភាព ការណ៍ គៃះ អាសន្ន 
នានា  និង បៃមូលព័ ត៌មន ឱៃយបាន 
គៃប់ ជៃងុ ជៃយ ដោយ សហ ការ 
ជា មួយ គណៈ កម្មា ធិការ ជាតិ 
គៃប់ គៃង គៃះ ម ហន្ត រាយ ។ 

ក្នុង សៃចក្តី ណៃ នាំ ចុះថ្ងៃទី 
១៣ ខៃតុ លា លោក  សុ៊ន ចាន់- 
ថុល  បាន ជំរុញ ឱៃយ ចាត់ កម្លាំង 
ជា បនា្ទាន់  ដើមៃបី ជួស ជុល និង 
តភា្ជា ប់ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល ករណី 
មន ការ កាត់ ផា្តាច់ ផ្លូវ  ស្ពាន 
(កាត់ ផា្តាច់ ចរាចរណ៍)។ជាមួយ  
គ្នានោះ ក៏តៃូវ ដំឡើង ស្លាក- 
សញ្ញា ចរាច រណ៍ នៅ តាម ទី- 

តាងំ ដៃល កពំងុ ងយ រង គៃះ- 
ដោ យ សរទឹក ជំនន់  ដើមៃបី ចៀស- 
វាង គៃះ ថា្នាក់ ។

លោក  ហៃង រត្ន ពិសិដ្ឋ អគ្គ- 
នាយ កនៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន- 
សធា រណ ការ បាន ឱៃយដឹ ង ថា 
ការងរនៃះ  លោក បានណៃនាំ 
ទៅ គៃប់ អង្គភាព ពាក់ ព័ន្ធឱៃយ 
ចាត់ វិធានការ ជាចំ ណុចៗ ដើមៃប ី
ឱៃយ អង្គ ភាព តៃៀម ទប់ ទល់ ធ្វើ 
យ៉ាង ណា ការ ពារ កុ ំឱៃយមន ការ- 
កាត់ ផា្តាច់ ចរាច រណ៍ ក៏ដូច ជា 
ការ តៃៀម កម្លាំង  ដើមៃបី ភា្ជាប់ 
ចរាច រណ៍ ឡើង វិញ ជាដើម ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«វិធាន- 
ការស ំខន ៗ់  យើង បាន ណៃនា ំ
ទៅ បណា្តោម ន្ទីរ សធា រណ ការ 
ទាំង អស់  តាម ដាន ការ ពៃយោករ- 
អាកាស ធាតុ ហើយ ធ្វើ របាយ- 
ការណ៍ មក អគ្គនាយក ដា្ឋាន ឱៃយ 
បាន ទាន់ ពៃលវៃលា។ បៃសិន- 
បើ មន ការ កាត់ ផា្តាច់ ផ្លូវ  តៃូវ 
ចាត់ កម្លាំង ជា បនា្ទាន់  សមៃប់ 
ទៅ ជួស ជុល ឡើង វិញ  ធ្វើការ 
សហការ យ៉ាង ណា ធានា ការ ធ្វើ- 
ដណំើរ ឱៃយ បាន  ហើយ ក្នងុក រណ ី
មន ទឹក លិច ផ្លវូ យើង អាច ពិនិតៃយ 
មើល  តើ យើង តៃូវ អនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ ឡានតូចឬធំ អាច ឆ្លង កាត់ 
បាន  ឬ យ៉ាង ណា?»៕

លោកស៊ុន ចាន់ថុល  ពេលពិនិតេយទឹកជំនន់នៅខណ្ឌដង្កោពីថ្ងេ១៤ តុលា។ ជីវ័ន



ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ក្រោយពីពនិតិ្រោយឃើញស្ថាន-
ភាពផ្លូវរងការជន់លិចដោយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀងកាន់ត្រោអាក្រោក់ក្រោសងួសធារណការ  
ណ្រោនាំដល់មន្ទីរជំនាញនៅតាមបណ្ដា
រាជធានី-ខ្រោត្តដ្រោលកពំងុរងការជនល់ចិ
ចុះត្រោតួពនិតិ្រោយនងិច្រោញបម្រោមហាមឃាត់  
ការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ជាបណ្ដាះ-
អាសន្នលើកំណត់ផ្លូវទាំងឡាយណ
ដ្រោលមានការជន់លិច និងទឹកហូរកាត់
ខ្លាំងដើម្រោបីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់។
ជុវំញិការណ្រោនានំ្រោះលោកមុងឹយឡូ្រោង  

ប្រោធានមន្ទរីសធារណការនងិដកឹជញ្ជនូ
ខ្រោត្តកណ្ដាលប្រោប់ភ្នពំ្រោញប៉សុ្តិ៍ពមី្រោសលិមញិ   
ថកាលពីព្រោលប់ថ្ង្រោទី១៤តលុាលោក
បានច្រោញស្រោចក្ដីជនូដណំងឹ១ស្ដពីីការ-
សម្រោចបិទចរាចរណ៍រថយន្តដឹកទំនិញ
ធនុធំគ្រោប់ប្រោភ្រោទលើកណំត់ផ្លវូជាតិល្រោខ
២,៣,៤,៥,២០,២០A,២១,២១A 
និងផ្លូវជាតិល្រោខ២១B ក្នុងភូមិសស្ត្រោ
ខ្រោត្តកណ្ដាលជាបណ្ដាះអាសន្ន។
លោកថ្ល្រោងថ៖«ការផ្អាកចរាចរណ៍

ជាបណ្ដាះអាសន្នលើកំណត់ផ្លូវទាំង-
នោះគឺដើម្រោបីថ្រោរក្រោសាផ្លូវស្ពានកុំឱ្រោយបាក់
ស្រោុត និងធានាដល់ការធ្វើចរាចរណ៍
ប្រោកបដោយសុវត្ថិភាព។ព្រោះនៅក្នុង
ខណៈន្រោះកណំត់ផ្លវូទាងំនោះកពំងុត្រោវូ

បានទឹកជន់លិចនិងហូរកាត់ក្នុងជម្រោ
ចាប់ពី២,៥ដ្រោសុីម៉្រោត្រោឡើងទៅ»។
ជាមួយគ្នាន្រោះ នាយករដ្ឋបាលខ្រោត្ត

តាក្រោវលោកមុឹងវុទ្ធីក៏ប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍
ដ្រោរថលើកំណត់ផ្លូវជាតិល្រោខ២និងផ្លូវ- 
ជាតិល្រោខ៣ក្នងុភមូសិស្រោ្តខ្រោត្តតាក្រោវក៏
ត្រោូវបានហាមឃាត់ រថយន្តធុនធ្ងន់ធ្វើ-
ចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ផងដ្រោរ។
លោកប្រោបថ់៖«សម្រោប់ផ្លវូជាតិល្រោខ

២ចណំចុដ្រោលត្រោវូបានហាមឃាត់ការធ្វើ- 
ចរាចរណ៍គឺចាបព់ីរង្វង់មលូអរូចបំក់ដល់ 
ស្ពានកពំង់ដង្កោព្រោំប្រោទល់ខ្រោត្តកណ្ដាល។ 
កំណត់ផ្លូវជាតិល្រោខ៣គឺចាប់ពីអង្គតា-
សោមដល់ព្រោំប្រោទល់ខ្រោត្តកណ្ដាល»។
នៅរាជធានីភ្នំព្រោញ ក្រោយពីបាក់ទំ-

នប់សណ្ដស្ទឹងព្រោកត្នាតកាលពីព្រោឹកថ្ង្រោ
ពធុនោះលំនៅឋានពលរដ្ឋជាច្រោើនពាន់
ខ្នង និងកំណត់ផ្លូវជាច្រោើនកន្ល្រោងក្នុង
ខណ្ឌដង្កោភាគខងត្រោបងូរាជធានីភ្នពំ្រោញ
បានរងការជន់លិច និងហូរកាត់យ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រោលមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លង-
កាត់បាន។ក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រោក់ន្រោះ  
លោកឃួងស្រោង អភិបាលរាជធានី-
ភ្នពំ្រោញនាព្រោកឹម្រោសិលមញិបានសម្រោចបទិ
ផ្លូវល្រោខ២១៧ ពីចំការដូងទៅរង្វង់មូល
ករួស្រោវូនងិកណំត់ផ្លវូលំមយួចនំនួទៀត
នៅក្នុងខណ្ឌន្រោះជាបណ្ដាះអាសន្ន។
លោកសុឹមតុលា...តទៅទំព័រ ៥

តពីទំព័រ  ១...សុិតវណ្ណៈព្រោះរាជ-
អាជា្ញារងន្រោសលាដំបូងរាជធានីភ្នំ-
ព្រោញបានសម្រោចចោទប្រោកាន់ពបីទ
«ដកឹជញ្ជនូជញួដរូក្រោច្ន្រោនងិរក្រោសាទកុ
គ្រោឿងញៀនខុសច្រោបាប់»តាមមាត្រោ
៤០និងមាត្រោ៤៨ន្រោច្រោបាប់ស្ដីពីការ-
ត្រោួតពិនិត្រោយគ្រោឿងញៀន។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖«បនា្ទាប់ពី

ចោទប្រោកាន់លោកសុិតវណ្ណៈបាន
បញ្ជូនទៅចៅក្រោមសុើបសួរដើម្រោបី
សកសួរបន្តតាមនីតិវិធីច្រោបាប់។ប៉ុន្ដ្រោ
ខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងពីការសម្រោចឃំុខ្លួន
ឬយ៉ាងណទ្រោដោយលោកចៅក្រោម
កំពុងធ្វើការសកសួរ។បើសិនជាគត់
សកសួរចប់ហើយសម្រោចយ៉ាង-
ណនោះគឺខ្ញុំនឹងជម្រោបជូនព័ត៌មាន
នាព្រោលក្រោយទៀត»។
លោកឡឹកវណ្ណៈនាយកមន្ទរីប្រោឆំាង

គ្រោឿងញៀនន្រោអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលជាតិថ្ល្រោងពីម្រោសិលមិញថកមា្លាំង
មន្ទីរប្រោឆាំងបទល្មើសគ្រោឿងញៀន
បានប្រោមលូវត្ថតុាងកសងសណំុំរឿង
និងជនសង្រោស័យជនជាតិចិនទំាង៤នាក់
បញ្ជនូទៅសលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រោញ
នៅថ្ង្រោទី១៤ខ្រោតុលាដើម្រោបីចាត់ការ
តាមច្រោបាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រោឿងញៀនទម្ងន់
ជាង២តននិងសរធាតុគីមីផ្រោសំសម្រោប់
ផលិតគ្រោឿងញៀន៦០០គីឡូក្រោម

ស្មើនឹងតម្ល្រោ១០លានដុលា្លារ ដ្រោល
បង្ក្រោបបាននៅក្នុងភូមិសស្ត្រោខ្រោត្ត
ព្រោះសីហនុ៣គោលដៅនិងនៅរាជ-
ធានីភ្នំព្រោញ៤គោលដៅ។
កិច្ចប្រោតិបត្តិការន្រោះមន្ត្រោីជំនាញ

បានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលខ្រោត្តព្រោះវិហាររាជធានីភ្នំ-
ព្រោញខ្រោត្តព្រោះសីហនុនិងនាយកដ្ឋាន
សុើបការណ៍ខងក្រោនងិបច្ច្រោកទ្រោស
ព្រោមទំាងមានការសម្រោបសម្រោលួដឹក-
នាំពីលោកព្រោះរាជអាជា្ញាសលាដបំងូ
រាជធានីភ្នំព្រោញខ្រោត្តព្រោះវិហារខ្រោត្ត
ព្រោះសហីនុបានដណំើរការស្រោវជ្រោវ
បង្ក្រោបករណីដឹកជញ្ជនូជួញដូរគ្រោឿង-
ញៀនឆ្លងដ្រោនដោយខុសច្រោបាប់ពីប្រោ-
ទ្រោសឡាវឆ្លងកាត់ប្រោទ្រោសកម្ពុជា
ហើយនាំច្រោញបន្តទៅត្រោវា៉ាន់។ករណី
ន្រោះបង្ក្រោបនៅតាមគោលដៅផ្រោស្រោងៗ
គ្នាចាប់ពីថ្ង្រោទី៧ខ្រោតុលានៅក្នុងភូមិ-
សស្ត្រោខ្រោត្តព្រោះសីហនុ៣គោលដៅ
និងនៅរាជធានីភ្នំព្រោញ៤គោលដៅ។
លោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថ៖«ករណីន្រោះ

មន្ទីរប្រោឆាំងបទល្មើសគ្រោឿងញៀន
យើង កំពុងបន្តស្រោវជ្រោវរកបក្ខពួក
ដ្រោលនៅស្រោសសល់និងសហការ
ជាមួយសមត្ថកិច្ចន្រោប្រោទ្រោសពាក់ព័ន្ធ
ដើម្រោបីស្រោវជ្រោវបង្ក្រោបឧក្រោិដ្ឋជនជា
ម្រោខ្លាងបន្ថ្រោមទៀត»។

ជនសង្រោស័យទំាង៤នាក់ដ្រោលជា
បុរសចនិត្រោវា៉ាន់ទាងំន្រោះទ១ី-CHEN
CHIHCHIEHហៅJACKY
(អ្នកបញ្ជាការដឹកជញ្ជនូ)ទី២-Zhan
QiZhi(អ្នកដឹកជញ្ជនូ)ទី៣-YU
YaoTsung(អ្នកដឹកជញ្ជូន)និង
ទី៤-ChenPao Jiun(អ្នកដឹក-
ជញ្ជូន)។ រីឯជនសង្រោស័យមា្នាក់ទៀត
ដ្រោលក៏ជាចិនត្រោវា៉ាន់ដ្រោរនោះ ឈ្មោះ
WUChiHsunបានកាន់គ្រោឿងញៀន
លួចសម្រោូតតាមបង្កោន់ដ្រោអគរបាន
ធា្លាក់បណ្ដាលឱ្រោយស្លាប់។
បើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរ

ប្រោឆាងំគ្រោឿងញៀនវត្ថតុាងដ្រោលត្រោវូ-
បានរឹបអូសនៅក្នងុការបង្ក្រោបន្រោះរួម-
មានគ្រោឿងញៀនប្រោភ្រោទម្រោតកាទីណនូ
(Methcathinone)ចំនួន៧៦បាវ
ស្មើទម្ងន់១៩០០គីឡូក្រោមម្រោតំហ្វ្រោ-
តាមីន(ICE)ទម្ងន់៥៩,៩៤ក្រោម
ម្រោតំហ្វ្រោតាមីន(WY)ទម្ងន់២,៣៦
ក្រោមនិងគ្រោឿងញៀនប្រោភ្រោទផ្រោស្រោងៗ
ជាច្រោើនគីឡូក្រោមទៀតរួមទាំងសរ-
ធាតុគីមីសម្រោប់ផ្រោសំផលិតគ្រោឿងញៀន
ប្រោភ្រោទភីអឹមខ្រោ(អឹមឌីភីធូភី)ម្រោទីល-
គ្លីសុីដ្រោតPMK(MDP2P)Methyl
Glycidateចំនួន២៤បាវស្មើទម្ងន់
៦០០គីឡូក្រោមព្រោមទំាងសមា្ភារផ្រោស្រោងៗ 
ជាច្រោើនទៀត៕

តពីទំព័រ ១...នៅក្នុងតំបន់
ការពារធម្មជាតិ។
លើសពីន្រោះអាជា្ញាធរខ្រោត្តត្រោវូ

បន្តសហការជាមួយក្រោសួងស្ថាប័ន 
និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការ-
បង្កោរបង្ក្រោប និងទប់ស្កោត់ការ-
កាប់រានទន្ទ្រោនដីព្រោឱ្រោយបានល្អ-
ប្រោសើរនិងធ្វើស្រោចក្តរីាយការណ៍
អំពីវឌ្រោឍនភាពការងរមកក្រោសួង
មហាផ្ទ្រោនិងក្រោសួង-ស្ថាប័នជំនាញ  
ពាក់ព័ន្ធដើម្រោបីពិនិត្រោយ និងមាន
វិធានការបង្ក្រោបទប់ស្កោត់ទាន់
ព្រោលវ្រោលានិងមានប្រោសិទ្ធភាព។
លោកឈួរ ច័ន្ទឌឿន ថ្ល្រោងពី

ម្រោសិលមិញថរដ្ឋបាលខ្រោត្តកំពង់-
ឆា្នាងំបានចាត់វិធានការអនុវត្តតាម
អនុសសន៍របស់ក្រោសួងមហាផ្ទ្រោ
រួចរាល់ហើយដោយបានដកហូត
ដីព្រោន្រោដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោភ្នំ- 
ឱរា៉ាល់ជិត២ពាន់ហិកតាទុកជា
សម្រោបតិ្តរដ្ឋវិញ។អាជា្ញាធរបាននិង
កំពុងយកកូនឈើប្រោណីតមួយ-
ចំនួនទៅដំលើដីដ្រោលក្រោមុជន-
ខិលខូចកាប់ទន្ទ្រោននោះ។
លោកបន្តថសមត្ថកិច្ចកំពុង

ធ្វើការសុើបអង្ក្រោតស្រោវជ្រោវរក
ជនខិលខូចដ្រោលបាននំាគ្នាទៅ
ឈូសឆាយកាប់ទន្ទ្រោនព្រោឈើ
យកដីនៅក្នងុតំបន់នោះដោយ-
មានសំណំុរឿងខ្លះត្រោវូបានកំណត់

អត្តសញ្ញាណជនខិលខូចរួចហើយ
បុ៉ន្ដ្រោលោកមិនទាន់អាចបង្ហាញ
អត្តសញ្ញាណព្រោលន្រោះបានទ្រោ
ដើម្រោបីឈានទៅតាមចាប់ខ្លនួមក
ផ្តនា្ទាទោសតាមច្រោបាប់។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ខ្ញុំសំុលាក់

អត្តសញ្ញាណសិនដើម្រោបីយើងធ្វើ
កំុឱ្រោយជនខិលខូចដឹងខ្លនួរត់គ្រោច
អី៊ចឹងខ្ញុំសំុលាក់។យើងនឹងកសង
សំណំុរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
ខ្រោត្តកំពង់ឆា្នាងំហើយតុលាការគ្រោ
ចាត់ចំណត់ការមកសមត្ថកិច្ច
ទើបសមត្ថកិច្ចយើង នឹងអនុវត្ត
តាមដីកាទៅនំាខ្លនួពួកគ្រោតាម
ដីកាមកផ្ដនា្ទាទោសតាមច្រោបាប់»។
បើតាមលោកច័ន្ទឌឿនទំហំដី

ជិត២ពាន់ហិកតាន្រោះត្រោវូបាន
ជនខិលខូចឆ្លៀតឱកាសនំាគ្នា
យកត្រោក់ទ័ររណរយន្តគោយន្ត
ធ្វើការកាប់រានឈូសឆាយរំលោភ
យកដីព្រោដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោភ្នំ 
ឱរា៉ាល់ខណៈដ្រោលអាជា្ញាធរកំពុង
រវល់ទប់ស្កោត់ការរាតត្រោបាតជំងឺ 
កូវីដ១៩។បនា្ទាប់ពីឈូសឆាយ
ពួកគ្រោបានយកដើមច្រោក និង
ដើមឈើហូបផ្ល្រោមួយចំនួនទៅដំ
លើដីនោះដោយមានបោះបង្គោល   
កំណត់ព្រោដីំសង់រោងខ្ទមដើម្រោបី
ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ។
លោកសំចាន់គមន្ត្រោីសម្រោប-

សម្រោលួសមាគមអាដហុកប្រោចំា
ខ្រោត្តកំពង់ឆា្នាងំនិងពោធិ៍សត់បាន
គំទ្រោចំពោះចំណត់ការរបស់
អាជា្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបុ៉ន្ដ្រោ
លោកជំរុញឱ្រោយចាត់វិធានការមាន
តមា្លាភាពដោយសរកន្លងមកធា្លាប់
មានការដកហូតដីទំាងអយុត្តិធម៌។ 
ការដកហូតដីទំាងអយុត្តធិម៌ន្រោះ
ធ្វើឱ្រោយមានការរិះគន់ទៅលើចំណត់-
ការរបស់អាជា្ញាធរ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«កន្លងមក

យើងឃើញមានការដកហូតន្រោះ
ខ្វះតមា្លាភាពណស់ គឺកន្ល្រោងដី
ដ្រោលអ្នកធំអ្នកមានអំណច
កាន់កាប់ គឺមិនត្រោវូបានដកហូត
ឬចាត់វិធានការតាមច្រោបាប់ទ្រោបុ៉ន្ដ្រោ
កន្ល្រោងដីដ្រោលមានពលរដ្ឋក្រោកី្រោ
តំាងទីលំនៅប្រោរជាមានអាជា្ញាធរ
ចុះទៅបង្ក្រោបឬបណ្ដ្រោញច្រោញពី
ដីនោះ។ អី៊ចឹងក្នងុនាមយើងជា
សង្គមសីុវិល ប្រោសិនមានករណី
ខុសច្រោបាប់ត្រោវូត្រោចាត់វិធានការ
ដូចៗគ្នា និយយរួម គឺយើងចង់
ឱ្រោយមានតមា្លាភាព»។
បុ៉ន្ត្រោលោកឈួរច័ន្ទឌឿនលើក

ឡើងថអាជា្ញាធរមិនមានការលើក-  
ល្រោង ចំពោះជនខិលខូចរំលោភ
យកដីព្រោឬដីរបស់រដ្ឋដោយខុស-
ច្រោបាប់នោះទ្រោ។អាជា្ញាធរបានអនុវត្ត
ច្រោបាប់យ៉ាងតឹងរឹុង ចំពោះបុគ្គល
ល្មើសច្រោបាប់ទំាងអស់បើទោះបីជា
បុគ្គលនោះជាអ្នកមានអំណច
ឬពលរដ្ឋសមញ្ញក៏ដោយ៕
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លោកសខេងបញ្ជាឱេយ...

បុរសតេវ៉ាន់៤នាក់តេវូបានចោទបេកាន់...កេសួងសាធារណការបេប់ឱេយបិទចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់
ផ្លវូទំាងឡាយដេលជន់លិចដើមេបីចៀសវងគេះថ្នាក់



តពីទំព័រ ៤...នាយករដ្ឋបាល
ខណ្ឌដង្កោ ប្រាប់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍ពី
ម្រាសិលមិញថា សង្កោត់ចំនួន១១
លើ១២សង្កោត់ន្រាខណ្ឌន្រាះបាន-
រងការជន់លិចដោយជំនន់ទឹក-
ភ្លៀង និងទឹកជំនន់ព្រាកត្នោត។
ប៉នុ្ត្រាលោកមនិបានប្រាប់ឱ្រាយដងឹនវូ
ចនំនួគ្រាសួារពលរដ្ឋដ្រាលរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ន្រាះទ្រា។
លោកថ្ល្រាងថា៖«នៅព្រាលន្រាះ

យើងនៅមិនទាន់ដឹងច្រាបាស់អំពី
ចនំនួខ្នងផ្ទះឬគ្រាសួារពលរដ្ឋដ្រាល
រងផលប៉ះពាល់ន្រាជំនន់ន្រាះទ្រា
ព្រាះយន្តការឆ្លើយតបជាបនា្ទាន់
នៅព្រាលន្រាះគឺយើងត្រាូវគិតគូរពី
អាយុជវីតិរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋដោយ
ត្រាូវជម្លៀសអ្នកដ្រាលរងប៉ះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរទៅទីទួលសុវត្ថិភាពសិន»។
ការជន់លិចដ៏អាក្រាក់ន្រាះពន្ធ-

នាគារព្រាស(ម២)ក្នុងសង្កោត់
ព្រាសខណ្ឌដង្កោ ដ្រាលមាន
អ្នកទោសប្រាមាណ១៤០០នាក់
ជាស្ត្រាីនងិអនតីជិនកត៏្រាវូបានទកឹ
ជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរដ្រារដ្រាលតម្រាូវឱ្រាយ
អគា្គានុរក្រាសពន្ធនាគារសម្រាចផ្ទ្រារ
អ្នកទោសទៅពន្ធនាគារព្រាស
(ម១)នងិPJជាបណ្ដោះអាសន្ន
ដើម្រាបីសុវត្ថិភាព។
អ្នកនាពំាក្រាយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធ-

នាគារន្រាក្រាសួងមហាផ្ទ្រា លោក

នុតសវនា ប្រាប់ពីម្រាសិលមិញថា
ដោយសារទកឹជនល់ចិធ្ងន់ធ្ងរអ្នក-
ទោសស្រាីនិងអនីតិជនជាង៨០០
នាក់ក្នុងចំណមអ្នកទោសប្រា-
មាណ១៤០០នាក់ន្រាមណ្ឌលអបរ់ំ
ក្រាប្រាព្រាស(ម២)ត្រាូវបានផ្ទ្រារ
ទៅមណ្ឌលក្រាប្រាព្រាស(ម១)
នងិជាង៥០០នាក់ទៀតត្រាវូបាន-
ផ្ទ្រារទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងPJ
ន្រាស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំព្រាញ។
លោកថា៖«បើទោះជាពួកគ្រា

ជាអ្នកទោសកដ៏ោយយើងមនិអាច
ទុកពួកគាត់ចោលបានឡើយ
ខណៈទឹកបានជន់លិចចូលទៅ
ក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដ្រាលបន្ទប់ខ្លះ
មានជម្រាជាង១តឹក និងខ្លះ
ទៀតមានជម្រា៣តឹក។តើឱ្រាយ
ពកួគ្រាទ្រារំស់នៅដចូម្ដ្រាច?ពកួគ្រា
ក៏ជាមនុស្រាសដ្រារ»។
បើតាមលោក សវនា នៅក្នុង

ទីធា្លាមណ្ឌលឃុំឃំាងន្រាះ ទឹក
បានជន់លចិរហតូដល់ជតិ១ម៉្រាត្រា
ដ្រាលមិនអាចបម្រាើការងររដ្ឋ-
បាលបានឡើយ។លោកបានបន្ត
ថា៖«នៅព្រាលន្រាះ ទឹកក៏កំពុង
ជ្រាបចូលនៅក្នុងផ្ន្រាកខ្លះន្រាទីធា្លា
មណ្ឌលឃុឃំំាងព្រាស(ម១)ផង-
ដ្រារ ប៉ុន្ត្រាកមា្លាំងមន្ត្រាីនុរក្រាសពន្ធនា-
គារយើងកពំងុប្រាើមា៉ាសុនីបមូទកឹ
ច្រាញ។បើមនិដចូ្ន្រាះយើងមនិដងឹថា
នងឹត្រាវូជម្លៀសអ្នកទោសពីក្នងុពន្ធ-
នាគារន្រាះប្រាបណានោះទ្រា»៕

ថ្ង្រាសុក្រាទី១៦ែខតុលាឆ្នោំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

គិតមកដល់ថ្ង្រាទី១៦ខ្រាតុលាន្រាះ
មានប្រាជាជនកម្ពជុារាប់រយគ្រាសួារ
បានទទួលថវិកាសង្គ្រាះបនា្ទាន់បនា្ទាប់-
ពីធនាគារឯកទ្រាសវីង(ខ្រាមបូឌា)
លីមីតធីតបានបើកបណា្ដោញស្រាវា-
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លនួឱ្រាយអង្គការអុកសា្វាម
កម្ពជុានិងដ្រាគូផ្តល់ជំនួយបនា្ទាន់ដល់
កម្មករដ្រាលរងគ្រាះដោយវិបត្តិ
ស្រាដ្ឋកិច្ចន្រាជំងឺរាតត្រាបាតកូវីដ១៩។
នៅក្នងុខ្រាកញ្ញាអង្គការអុកសា្វាម

កម្ពជុាបានសហការជាមួយធនាគារ
ឯកទ្រាសវីង ដើម្រាបីផ្ទ្រារសាច់ប្រាក់
ទៅឱ្រាយកម្មករងយរងគ្រាះ និង
សមាជិកសហគមន៍ផ្រាស្រាងដទ្រាទៀត
ប្រាមាណ៣០០០នាក់ដោយរួម-
បញ្ចលូទំាងថា្នោក់ដឹកនំាមូលដ្ឋាននិង
តំណាងកម្មករផងដ្រារ។អង្គការអុក-
សា្វាមកម្ពជុាក៏បានច្រាកជូននូវសមា្ភារ
ការពារ និងបង្កោរម្រារោគកូវីដ១៩
ដល់សមាជិកចំនួន១០០០នាក់
នៅក្នងុបណា្ដោញអង្គការដ្រាគូរបស់
ខ្លនួផងដ្រារ។
លោកមា៉ានូរា៉ាចាន់អគ្គនាយកន្រា

ធនាគារឯកទ្រាស វីងបានមានប្រា-
សាសន៍ថាគំនិតផ្តចួផ្តើមរបស់ធនា-
គារឯកទ្រាសវីងជាមួយអង្គការអុក-
សា្វាមកម្ពជុាគឺជាផ្ន្រាក១ន្រាកិច្ចខិតខំ
ប្រាឹងប្រាងរបស់វីងដើម្រាបីជួយដល់

គ្រាសួារខ្ម្រារឱ្រាយអាចដោះស្រាយជីវ-
ភាពបានក្នងុគ្រាលំបាកន្រាះ។
លោកមា៉ានូបានមានប្រាសាសន៍

បន្ថ្រាមថា៖«ក្នងុនាមជាពលរដ្ឋសាជីវ-
កម្មដ្រាលមានការទទួលខុសត្រាូវ
វាចំាបាច់ដ្រាលយើងត្រាវូខិតខំប្រាងឹ-
ប្រាងឱ្រាយអស់ពីលទ្ធភាពដើម្រាបីផ្តល់
ការគំាទ្រាដល់ប្រាជាជនរបស់យើង។
ធនាគារឯកទ្រាសវីងត្រាៀមខ្លនួរួចជា-
ស្រាច និងមានឆន្ទៈចូលរួមជាមួយ
ដ្រាគូ និងសហគមន៍ដើម្រាបីការពារ
ប្រាជាជនកម្ពជុាឱ្រាយឆ្លងកាត់គ្រាលំ-
បាកទំាងន្រាះបាន»។

ដោយពិចារណាលើសា្ថានភាពន្រា
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រាលមិនធា្លាប់មានពី
មុនមកធនាគារឯកទ្រាស វីងបាន
រៀបចំឱ្រាយមានគំនិតផ្តចួផ្តើមផ្រាស្រាងៗ
ដោយផ្តោតលើការជួយដល់អ្នកដ្រាល
បាត់បង់ប្រាភពប្រាក់ចំណូល។ន្រាះរួម
បញ្ចលូទំាងការរ្រាអង្គាសប្រាក់ដើម្រាបី
គំាទ្រាដល់អ្នករត់រឺុម៉ក និងមគ្គទុ្រាសក៍
ទ្រាសចរណ៍ក៏ដូចជាមន្ទរីព្រាទ្រាយកុមារ-
អង្គរដ្រាលផ្តល់ការព្រាយាបាលដល់កុមារ
ដោយឥតគិតថ្ល្រា។កាលពីខ្រាមីនា
កន្លងទៅធនាគារឯកទ្រាសវីងបាន
បើកឱ្រាយមានការផ្ទ្រារប្រាក់ពីគណ-

ន្រាយ្រាយវីងទៅគណន្រាយ្រាយវីងដោយ
ឥតគិតថ្ល្រាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន
ទំាងអស់នៅក្នងុប្រាទ្រាសកម្ពជុាដ្រាល
អនុញ្ញាតឱ្រាយពួកគ្រាប្រាើកម្មវិធីសា្មាត-
ហ្វូនវីងដើម្រាបីផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្រាសជាទី
ស្រាឡាញ់ដោយមិនចំាបាច់ធ្វើដំណើរ
ច្រាញពីផ្ទះ។
លោកស្រាី លឹមសូលីននាយិកា

អង្គការអុកសា្វាមប្រាចំាកម្ពុជាបាន
មានប្រាសាសន៍ថា៖«ស្រាបព្រាលដ្រាល
មានការឆ្លើយតបពីសំណាក់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិស័យឯកជននិង
បណា្ដោអ្នកដ្រាលបានចូលរួមទំាង-
ឡាយដ្រាលបានជួយគំាទ្រាកម្មករ
ដ្រាលងយរងគ្រាះក្នងុអំឡុងព្រាលដ៏
លំបាកន្រាះអុកសា្វាមនិងដ្រាគូពាក់ព័ន្ធ
មានជំនឿថាការផ្តល់ការជួយគំាទ្រា
ដល់តំណាងកម្មករក៏មានសារៈសំខាន់
ផងដ្រារ។ព្រាតឹ្តកិារណ៍ន្រាះបានបង្ហាញ
ពីសាមគ្គភីាពរបស់យើងទំាងអស់គា្នោ
ដើម្រាបីជំរុញឱ្រាយមានកិច្ចគំាពារសង្គម
មួយប្រាកបដោយបរិយាប័ន្នសម្រាប់
កម្មករដ្រាលងយរងគ្រាះជាពិស្រាស
ស្ត្រាី និងកុមារ និងដើម្រាបីចូលរួមជួយ
កាត់បន្ថយភាពងយរងគ្រាះរបស់
ពួកគាត់ និងបង្កើនភាពធន់ អំឡុង-
ព្រាលមានវិបត្តិនាព្រាលបច្ចបុ្រាបន្ន
និងអនាគត»។

អង្គការអុកសា្វាមបានគំាទ្រាប្រាជា-
ជនកម្ពុជាចាប់តំាងពីឆ្នោំ១៩៧៩
ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្រាឍសមភាព
យ្រានឌ័រ និងការគ្រាប់គ្រាងធនធាន
ធម្មជាតិ។
ដោយមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់

ន្រាជំងឺកូវីដ១៩ធនាគារឯកទ្រាសវីង
កំពុងត្រាពង្រាីកស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ខ្លួនដល់ដ្រាគូជាច្រាើនដ្រាល
កំពុងជួយប្រាជាជនទូទៅ។ក្រាពី
អង្គការអុកសា្វាមកម្ពជុា វីងក៏បាន
ធ្វើការជាមួយទីភា្នោក់ងររដ្ឋាភិបាល
និងអង្គការមិនម្រានរដ្ឋាភិបាល
ជាច្រាើនផងដ្រារ។ គិតចាប់តំាងពីខ្រា
ឧសភាមកធនាគារឯកទ្រាស វីង
បានពង្រាីកការគំាទ្រាដល់ក្រាសួង
ការងរ និងបណ្តះុបណា្ដោលវិជា្ជាជីវៈ
ក្នងុការផ្តល់ការគំាទ្រាផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុ
ដល់កម្មករដ្រាលត្រាវូបានព្រាយួរការងរ
ពីវិស័យកាត់ដ្រារសម្លៀកបំពាក់ និង
វិស័យទ្រាសចរណ៍។ហើយចាប់ពី
ខ្រាមិថុនាមកក្រាសួងសង្គមកិច្ច
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្រាបទា
ក៏បានប្រាើប្រាស់ស្រាវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារឯកទ្រាសវីងដើម្រាបីច្រាកប្រាក់-
ឧបត្ថម្ភប្រាចំាខ្រាដល់ប្រាជាជនដ្រាល
ងយរងគ្រាះឬរស់នៅក្នងុភាពក្រាកី្រា
ផងដ្រារ៕

វីងសហការជាមួយអង្គការអុកស្វាមគាំទ្រកម្មករងាយរងគ្រះអំឡុងកូវីដ១៩

លោក ម៉ា នូ រ៉ា ចាន់ (រូបស្តាំ) អគ្គនាយក នៃ ធនាគារ ឯកទៃស វី ង។  
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រដ្ឋមន្ត្រណី្រនំាអតីតសិស្រសនិងសិស្រសក្រឡាបញ្ជីត្រវូខំផ្តល់យុត្តធិម៌ជូនពលរដ្ឋ
 វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំៃញៈ  រដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងយុត្តិធម៌
លោកកើត រិទ្ធ បានណ្រានំាដល់
អតីតសិស្រាសនិងសិស្រាសក្រាឡាបញ្ជី
សាលាភូមិន្ទក្រាឡាបញ្ជនី្រារាជបណ្ឌិត្រាយ-
សភាវិជា្ជាជីវៈតុលាការត្រាវូខិតខំផ្តល់
ស្រាវាយុត្តធិម៌ឱ្រាយបានល្អដល់ប្រាជា-
ពលរដ្ឋខណៈបច្ចបុ្រាបន្នសិស្រាសក្រាឡា-
បញ្ជីសរុបមានចំនួន៦៨៨រូប។
លោក កើត រិទ្ធ ថ្ល្រាងប្រាបន្រាះ

ព្រាលធ្វើជាអធិបតីក្នងុពិធីសំណ្រាះ-
សំណាលនិងបំពាក់ឯកសណា្ឋាន
ក្រាឡាបញ្ជីជាផ្លវូការដល់អតីត-
សិស្រាសសាលាភូមិន្ទក្រាឡាបញ្ជី
ជំនាន់ទី៥និងជំនាន់ទី៦ន្រារាជ-
បណ្ឌិត្រាយសភាវិជា្ជាជីវៈតុលាការ
ចំនួន២១០រូបកាលពីថ្ង្រាអង្គារ
ទី១៣ខ្រាតុលា។
លោក កើត រិទ្ធ បានវាយតម្ល្រា

ខ្ពស់ ចំពោះការខិតខំប្រាងឹប្រាង
របស់ថា្នោក់ដឹកនំា និងមន្ត្រាីគ្រាប់-
លំដប់ថា្នោក់ន្រារាជបណ្ឌតិ្រាយសភា
វិជា្ជាជីវៈច្រាបាប់និងតុលាការក្នងុការ-
ខិតខំផលិតធនធានមនុស្រាសក្នងុ
វិស័យយុត្តិធម៌ក្នងុនោះរួមមាន
ចៅក្រាមព្រាះរាជអាជា្ញាក្រាឡាបញ្ជី
អាជា្ញាសាលានិងសារការីប្រាកប-
ដោយគុណភាព និងចំណ្រាះដឹង

ដើម្រាបីផ្ដល់ស្រាវាយុត្តិធម៌ជូនប្រាជា-
ពលរដ្ឋ។លោកថ្ល្រាងថា៖«តួនាទី
ភារកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ក្រាឡាបញ្ជី
នៅគ្រាប់កិច្ចន្រានីតិវិធីមិនអាចខ្វះ
បានក្នុងនាមជាជំនួយដល់អង្គ-
តុលាការ និងអង្គអយ្រាយការ។
សិស្រាសក្រាឡាបញ្ជី ត្រាវូខិតខំផ្តល់
ស្រាវាយុត្តិធម៌ដ្រាលជាស្រាវា
សាធារណៈ ឱ្រាយបានល្អជូនដល់
ប្រាជាពលរដ្ឋ»។
លោករដ្ឋមន្រា្តីក៏ថ្ល្រាងអំណរគុណ

ដល់ក្រាឡាបញ្ជីទំាងអស់ដ្រាលបាន
ចូលរួមចំណ្រាកយា៉ាងសកម្មនៅក្នុង
យុទ្ធនាការដោះស្រាយបញ្ហាកក-
ស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមសាលាដំបូង
រាជធានី-ខ្រាត្តនាព្រាលកន្លងមក
និងបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្រាសនិងអតីត-
សិស្រាសក្រាឡាបញ្ជីទំាងអស់ត្រាវូ
ប្រាកាន់ខា្ជាប់នូវគោលការណ៍ចំនួន
៣នៅព្រាលបំព្រាញការងរ។
គោលការណ៍ទំាងនោះរួមមាន

១ ត្រាវូអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់
ខ្លនួឱ្រាយបានត្រាមឹត្រាវូ និងមឺុងមា៉ាត់
តាមច្រាបាប់ និងប្រាកបដោយក្រាម-
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ។ ២គោរពឱ្រាយ
បាននូវអភិក្រាមដ៏ថ្ល្រាថា្លារបស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាី ហុ៊នស្រាន
ដ្រាលជាចំណុចស្នលូន្រាអភិបាល-
កិច្ចគឺ«ឆ្លះុកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អ្រាល

ព្រាយាបាលនិងវះកាត់»និង៣គោរព
ឱ្រាយបាននូវអភិក្រាមការងរដ្រាល
បានដក់ច្រាញតាមរយៈយុទ្ធនា-
ការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណំុ-
រឿងគឺ«លឿនត្រាមឹត្រាវូយុត្តិធម៌និង
មិនពុករលួយ» ហើយត្រាវូអនុវត្ត
ជាប្រាចំាក្នងុការផ្ដល់ស្រាវាយុត្តិធម៌
ជូនប្រាជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តជារៀង-
រហូតពោលគឺមិនម្រានអនុវត្តត្រាក្នុង
រយៈព្រាលយុទ្ធនាការនោះទ្រា។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

លោកឈន ព្រាលឹង ប្រាធានរាជ-
បណ្ឌិត្រាយសភាវិជា្ជាជីវៈតុលាការឱ្រាយដឹង
ថាសាលាភូមិន្ទក្រាឡាបញ្ជីបាន
បង្ហាញថាតំាងពីចាប់ផ្តើមបណ្តះុ-
បណា្ដោលសិស្រាសក្រាឡាបញ្ជីជំនាន់
ទី១ តំាងពីឆ្នោ២ំ០០៨រហូតដល់
បច្ចបុ្រាបន្ន សិស្រាសក្រាឡាបញ្ជីសរុប
មានចំនួន៦៨៨រូបហើយសិស្រាស
ក្រាឡាបញ្ជីជំនាន់ទី៧ចំនួន១១៦
រូបកំពុងទទួលការបណ្តះុបណា្ដោល។
អ្នកនំាពាក្រាយក្រាសួងយុត្តិធម៌

លោកជិនមា៉ាលីនបានថ្ល្រាងកាល-
ពីម្រាសិលមិញថាការណ្រានំារបស់
លោករដ្ឋមន្រា្ដីក្រាសួងយុត្ដិធម៌ប្រាប
ន្រាះគឺមិនម្រានកន្លងមកក្រាឡាបញ្ជី
អនុវត្ដការងរមិនបានល្អនោះទ្រា។
បុ៉ន្ដ្រាជាការផ្ដាំផ្ញើដើម្រាបីឱ្រាយសិស្រាស
ក្រាឡាបញ្ជីអតីតសិស្រាសក្រាឡាបញ្ជី

ខិតខំប្រាឹងប្រាងក្នុងការបំព្រាញ
តួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លនួ។
លោកជិនមា៉ាលីនបានថ្ល្រាងថា៖

«តួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រាឡាបញ្ជី
ន្រាះ គឺជាស្រានាធិការ ជំនួយការ
បច្ច្រាកទ្រាសឱ្រាយចៅក្រាមនិងព្រាះរាជ-
អាជា្ញាក្នងុកិច្ចអនុវត្ដនីតិវិធីពាក់-
ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរឿងក្ដីដូច្ន្រាះ
តួនាទីគាត់សំខាន់។បើគា្មានក្រាឡា-
បញ្ជីជួយទ្រាការងរសំណំុរឿងមួយ
ចំនួនអាចដំណើរការទៅយឺតព្រាល
និងអាចមានការកកស្ទះផងដ្រារ»។
លោកសុខ សំអឿន ប្រាធាន

អង្គការក្រាមុប្រាកឹ្រាសាជំនួយផ្ន្រាកច្រាបាប់
បានលើកឡើងថាក្រាឡាបញ្ជីមាន
តួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នងុការជំរុញ
ឱ្រាយសំណំុរឿងក្ដីដំណើរការបាន
លឿនឆប់ទៅដល់ចៅក្រាម និង
ព្រាះរាជអាជា្ញា។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«បើសិនជា

ក្រាឡាបញ្ជីគាត់ធ្វើការងរដោយ
តមា្លាភាព សា្អាតស្អំគា្មានពាក់ព័ន្ធ
រឿងក្រាះកៀវលុយកាក់ពីពលរដ្ឋ
នោះតុលាការនឹងមិនមានបញ្ហា
និងមិនអាចមានភាពយឺតយា៉ាវក្នងុ
ការដោះស្រាយសំណំុរឿងទ្រា។
ចៅក្រាមគាត់ពឹងផ្អ្រាកទៅលើក្រាឡា-
បញ្ជីចំពោះការជំរុញសំណំុរឿងក្ដី
នីមួយៗឱ្រាយឆប់បញ្ចប់»៕

ក្រសួងសាធារណការ...



តពីទំព័រ១...ថា៖ «ខ្ញុំគិតថានេះ
ជាកិច្ចសហបេតិបត្តិការមួយដេល
ស្ងប់ស្ងាត់នងិមនិដេលបេកាសឱេយដងឹ
នយ័ថាវាមនិបានទាក់ទាញចណំាប-់
អារម្មណ៍ប៉ុន្តេយើងមានភាពជោគ-
ជយ័ជាចេើនដេលតេូវបង្ហាញ។យើង
មានភា្នាក់ងរអនុវត្តចេបាប់ពីសហរដ្ឋ-
អាមេរិកដេលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជា
ជារៀងរាល់ថ្ងេជាមយួសមភាគីកម្ពជុា
ដើមេបីធ្វើឱេយកម្ពុជាកាន់តេមានសុវត្ថិ-
ភាពសុខុមាលភាព វិបុលភាព និង
ជាបេទេសអភិវឌេឍន៍»។
លោកបន្តថា សហរដ្ឋអាមេរិកចង់

បេឆាងំទបស់្កាត់នងិបផំ្លាញបណា្ដាញ
ឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេនដេលកើតមាននៅ
ទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មាន
កម្ពុជាផងដេរ។អាមេរិកពេយាយាម
បញេឈប់បណា្ដាញឧកេដិ្ឋជនមនិឱេយចលូ
មកកម្ពុជាបេឆាំងការជួញដូរមនុសេស
និងគេឿងញៀនសត្វពេ និងគាំពារ
កុមារ។ អាមេរិកក៏ធ្វើកិច្ចការដើមេបី
ការពារដល់មរតកវបេបធម៌កម្ពជុាដចូ-
ជាការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណដេលគេលួច
យកទៅអាមេរិកតេឡប់មកកម្ពុជា
វិញ។លើសពីនេះ សហរដ្ឋអាមេរិក
ចង់ធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើមេបីទប់-
ស្កាត់ការរីកសយភាយអាវុធ។
ចំពោះបទល្មើសផ្នេកបរិស្ថានវិញ

សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ
USAIDបានបណ្ដុះបណា្ដាលមន្តេី
ឧទេយានុរកេសរាប់រយនាក់ ហើយមន្តេី
ទាំងនោះបានចាប់យកអនា្ទាក់ដាក់
សត្វពេនិងរណារយន្តរាប់រយគេឿង
ពេមទាំងមានការចាប់ខ្លួន៦០
ករណី។ លើសពីនេះទៀតសត្វពេ
ជិតផុតពូជរាប់សិបកេបាលតេូវបាន
លេងទៅវិញ។នេះបើតាមលោក
Murphyដដេល។
លោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិក

ក៏បានពេយាយាមរារំាងជនជាតិអាមេរិកាំង
ដេលបានបេពេតឹ្តបទល្មើសនៅអាមេរកិ
មនិឱេយចលូមកកម្ពជុា។ក្នងុរយៈពេល
២ឆា្នាំចុងកេយនេះជនជាតិអាមេរិ-
កាំងជាង២០ នាក់តេូវបានកំណត់
អត្តសញ្ញាណនងិរកឃើញនៅកម្ពជុា
ហើយតេូវបានបញ្ជូនទៅបេឈម
មុខនឹងចេបាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
វញិ។លើសពីនេះការយិាលយ័សុើប-
អង្កេតសហពន័្ធនងឹបើកការយិាលយ័
កេមុការងររមួជាមយួនងឹអគ្គស្នងការ
នគរបាលជាតិ។
លោកថ្លេងដូច្នេះថា៖ «ទាំងអស់

នេះគឺជាជោគជ័យដេលយើងបាន
ធ្វើ។ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអ៊ីចឹងគឺថា
វាស្ងប់ស្ងាត់ និងមិនតេូវបានបង្ហាញ
ឱេយឃើញឬដឹងជាសធារណៈ។ប៉ុន្តេ

វាពិតជារឿងសំខាន់ សំខាន់ពិសេស
សមេប់សុវត្ថិភាពសុខភាពនិងវិបុល-
ភាពនេបេជាជនកម្ពុជា»។
លោកបន្តថា សហរដ្ឋអាមេរិកក៏

សហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការទប់-
ស្កាត់កេុមឧកេិដ្ឋជនគេឿងញៀន
ដោយបានរកឃើញមន្ទីរពិសោធន៍
សមេប់ផលតិគេឿងញៀននៅកម្ពជុា
ផងដេរ។
លោកអ៊ូចន័្ទរត័្នអតតីតណំាងរាសេ្ត

បកេសបេឆាំងបានកត់សមា្គាល់ថា
កម្ពុជាបានខិតខំបេឹងបេងយា៉ាងខា្លាំង
ក្នុងការបេឆាំងនឹងឧកេិដ្ឋកម្មឆ្លងដេន
នងិមានការចលូរមួពីសហរដ្ឋអាមេរកិ
ផងដេរ។ប៉ុន្តេទាំងអ្នកនៅក្នុងសេុក

និងអន្តរជាតិហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍
លើកិច្ចបេឹងបេងរួមនេះ។ ពួកគេ
ហាក់ដូចជាមើលលើរឿងបេជាធិប-
តេយេយនិងសិទ្ធិមនុសេសចេើនជាង។
លោកថ្លេងថា៖«នេះជាមូលហេតុ

ដេលធ្វើឱេយគេមើលឃើញថាទំនាក់-
ទនំងកម្ពជុានងិសហរដ្ឋអាមេរកិហាក-់
ដចូជាមានចណំចុអវជិ្ជមានចេើនជាង
វិជ្ជមាន។ខ្ញុំឃើញមានកិច្ចសហការ
ជាចេើនក្នុងការបេឆាំងការជួញដូរ-
មនុសេស គេឿងញៀននិងឧកេិដ្ឋកម្ម
ឆ្លងដេន»។
លោកបន្តទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ

គណបកេសបេឆាំងតេងពេយាយាមធ្វើឱេយ
បេសើរឡើងដល់ស្ថានភាពបេជាធបិ-

តេយេយ សិទ្ធិមនុសេស និងការអនុវត្ត
ចេបាប់របស់រដា្ឋាភិបាល ហើយបកេស-
បេឆាំងតេូវតេបង្ហាញការងរទាំងនេះ
ទៅសធារណជន។រដា្ឋាភិបាលក៏តេូវ
តេបង្ហាញនូវសមិទ្ធផលដេលខ្លួន
សមេចបានផងដេរ។
លោកគិន ភា បេធានវិទេយាស្ថាន

ទនំាក់ទនំងអន្តរជាតិនេរាជបណ្ឌតិេយ-
សភាកម្ពុជាបានថ្លេងពីមេសិលមិញថា
ទំនាក់ទំនងកម្ពជុានិងសហរដ្ឋអាមេរកិ
ហាក់ដូចជាតេូវបានរាំងស្ទះដោយ
រូបភាពអវិជ្ជមានរឿងសិទ្ធិមនុសេស
បេជាធិបតេយេយនិងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
លោកបានថ្លេងថា៖«តាមពិតទៅ

ទំនាក់ទំនងបេទេសទាំង២មានរឿង
ល្អចេើនលើទិដ្ឋភាពនេការអនុវត្ត
ចេបាប់អប់រំ បរិស្ថាន វបេបធម៌ និង
សុខភាព។ទាំងនេះគឺជាផ្នេកល្អៗនេ
កចិ្ចសហបេតិបត្តិការ។ប៉នុ្តេចណំចុល្អ
ទាំងនេះហាក់ដូចជាកាត់ផ្ដាច់ដោយ
ពពកខ្មៅ»។
បេធានវទិេយាស្ថានរបូនេះបានថ្លេងឱេយ

ដឹងបន្តទៀតថា៖ «បេទេសទាំង២គួរ
តេមើលលើមេរៀនល្អៗដេលបានធ្វើ
ជាមួយគា្នា ដើមេបីពងេីកទំនាក់ទំនង
របស់ខ្លួនជាជាងពេយាយាមភា្ជាប់ខ្លួន
ទៅនងឹអតតីកាលអាកេក់ៗ ។ទនំាក-់
ទំនងល្អនេបេទេសទាំង២អាសេ័យ
លើការគោរពអធិបតេយេយគា្នាទៅវិញ
ទៅមកចៀសវាងការជេៀតជេកផ្ទេ-
ក្នុងគា្នា»៕
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ទូតអាមេរិកបញ្ជាក់...

លោកPatrickMurphyជួបអ្នកកាសែតខ្មែរនៅស្ថានទូតពីមែសិលមិញ។រូបថតហុងមិនា
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា៊ា ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា� , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វើរៈ,  �ៃង សុខគនា�   

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

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេយា  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល �វ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល �វលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សង្គមសី៊វិលជំរ៊ញឱ្យផ្សាយពីបញ្ហាស៊ខភាពទូលំទូលាយដើម្បីពលរដ្ឋប៊្ងប្យ័ត្ន
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ សង្គម សុីវិល ជាតិ  
និង អន្តរជាតិ ជំរុញ ឱៃយ មានការ- 
ផៃសព្វ  ផៃសាយ  អប់រំ  អំពី បញ្ហា សុខ- 
ភាព ឱៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ  ដើមៃបី 
បង្ហាញ សាធារណជន ពី បញ្ហា 
ដៃល តៃវូ បៃងុបៃយត័្ននិង វធិាន ការ   
ទប់សា្កាត់  ជាពិសៃស ផៃសព្វផៃសាយ  
អបរ់ ំព ីជងំ ឺអៃដស ៍ របៃង គៃនុ ចាញ់  
និង ជំងឺ ឆ្លង ដទៃ ទៀត  ដោយ 
ពួកគៃ អះអាងថា  ការ ផៃសាយ នៅ 
មាន កមៃិត ទាប នៅ ឡើយ។

ការជំរុញ នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពិធី 
បៃកាស ដាក ់ឱៃយ បៃើបៃស ់គោល- 
ការណ៍ ណៃនាំ  សមៃប់ អ្នក សារ- 
ព័ត៌មាន ក្នុងការ រាយការណ៍ អំពី 
ការ គៃប ដណ្ដប ់សៃវា សខុាភ ិបាល   
សកល កាលពី ថ្ងៃទី១៤  ខៃតុលា  
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង 
ដល់ អ្នកសារព័ត៌មាន  និង អ្នក- 
បមៃើការ ក្នុង វិស័យ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ អំពី របៀប រាយការណ៍ ទាក់- 
ទង សខុភាព បៃកប ដោយ វជិា្ជាជវីៈ 
នងិ សៃបតាម គោល ការណ ៍ណៃ នំា   
ដោយ មាន ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ចូល រួម 
បៃមាណ ៣០នាក់។ 

លោក ជួប សុខ ចំរើន  នាយក- 
បៃតិ បត្តិ អង្គការ  (KHANA) ថ្លៃង 
ថា  កន្លងមក លោក ធា្លាបប់ាន កត-់ 
សមា្គាល់ ឃើញ ថា  ការ ផៃសព្វផៃសាយ  
នងិ ការចលូរមួ របស ់អ្នកសារ ពត័-៌ 
មាន ជុំវិញ ការផលិត អត្ថបទ ស្ដីពី 
ការ អបរ់ ំសខុភាព  កដ៏ចូជា ការសរ- 
សៃរ អត្ថបទ អប់រំ  អំពី ជំងឺឆ្លង 
ដចូជាជងឺំ អៃដស ៍ របៃង គៃនុចាញ ់ 
និង ជំងឺ ឆ្លង ដទៃទៀត  នៅ មាន 

កមៃិត នៅ ឡើយ។
លោក ជំរុញ ឱៃយ សា្ថាប័ន ព័ត៌មាន 

ជយួ ផលតិ អត្ថបទ វើដៃអនូងិ សរ សៃរ   
ព័ត៌មាន បៃប សុីជមៃ ក្នុង ន័យ 
អបរ់ ំ ពនៃយល ់ព ីផលប៉ះ ពាល ់នៃ ជងំ ឺ 
ទាំងឡាយណា ដៃល ងយ ចម្លង 
ពី មនុសៃស មា្នាក់ ទៅ មនុសៃស  មា្នាក់។ 
ដោយសារ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ភាគ ចៃើន   
មនិ សវូ បានទទលួ ពត័ម៌ាន អពំ ីការ-  
ថ ៃទាំ សុខភាព ឱៃយ បានល្អ បៃសើរ 
ដៃល អាច ចៀស ផុតពី ជំងឺ។

លោក សុខ ចំរើន  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំគិតថា  បញ្ហា នៃះ មិនមៃន ពួក ខ្ញុ ំ
ជា សង្គម សុីវិល  ឬ រដា្ឋាភិបាល ធ្វើ 
មា្នាក់ឯង ទៃ  គឺ សារព័ត៌មាន ក៏ ជា 
ផ្នៃក  មួយ សំខាន់ ដៃរ។ អ្នក សារ- 
ពត័ម៌ានគ ឺនា ំសារ សខំាន់ៗ  ណៃ នា ំ
ឱៃយ សា្គាល់ ពី គោលការណ៍ ណៃនាំ 
អំពី សុខភាព ដៃល ទទួល បាន 
ការបង្ហាញ ពី អ្នកជំនាញ  ឬ អ្នក- 
ពាកព់ន័្ធ ក្នងុ វសិយ័ សខុភាព ហ្នងឹ ។ 
អ៊ីចឹង យើង អំពាវនាវ ឱៃយ ពួកគាត់ 
ជួយ បំពៃញ បន្ថៃម ពី បញ្ហា នៃះ» ។    

លោក សៃ ីRachel Ong  អ្នក- 
សមៃបសមៃួល បៃចាំ តំបន់  នៃ 
បណា្ដាញ អ្នកតស៊ូ មតិ  សមៃប់ 
មូល និធិ សកល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ- 
អៃដ ស ៍របៃង  នងិ គៃនុចាញ ់បៃចា ំ
តបំន ់អាសុ ី នងិ បា៉ាសុហី្វកិ ថ្លៃង ថា  
សារព័ត៌មាន  ពិត ជាមាន សារៈ- 
សំខាន់ ខា្លាំង ណាស់។ នៅ ពៃល 
អ្នក សារព័ត៌មាន បាន សរសៃរ  ឬ 
ចងកៃង សំណុំ ឯកសារ ផៃសៃងៗ 
ពិត ជាមាន ឥទ្ធិពល ខា្លាំង  ដើមៃបី 
ផ្ដល ់ដណំងឹ អវជិ្ជមាន ទៅ  ថា្នាក ់ ដកឹ- 
នាំ ឬ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ដៃល កើត មាន ឡើង ។

បើ តាម មនៃ្ត ីសង្គម សុវីលិ របូនៃះ  
គ ឺលោកសៃ ីចង ់ឱៃយ អ្នក សារពត័ ៌មាន 
សៃវជៃវ  និង ដកសៃង់ សម្ដី អ្នក- 
ជំនាញ បង្ហាញ សាធារណជន ឱៃយ 
បាន ទលូ ំទលូាយដើមៃប ីបង្ហាញ ទៅ    
សហគមន៍ ងយ រងគៃះ ឱៃយ មាន 
ការ បៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ បញ្ហា 
សុខ ភាព។ ជាក់ ស្ដៃង អំឡុង ជំងឺ 
ក ូវើដ១៩នៃះអ្នកសារពត័ម៌ាន វជិា្ជា- 
ជវីៈដើរត ួសខំាន ់ក្នងុការ អបរ់ ំ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ព ីវធិានការ ទប ់សា្កាត ់ការចម្លង  
និង វិធានការ ការពារ ខ្លួន ផង ដៃរ ។

លោក សៃី បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ កំពុង 
ធ្វើការ ជាមួយ មូលនិធិ សកល 
ដើមៃបី ចូលរួម បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺអៃដស ៍ របៃង និង គៃនុ ចាញ។់ 
ខ្ញុ ំចាប ់អារម្មណ ៍ចៃើន ចពំោះ កម្ពជុា  
គ ឺរដា្ឋាភបិាល បាន យកចតិ្ត ទកុដាក ់
ចៃើន  ហើយ ខ្ញុ ំក ៏ចងឃ់ើញ កម្ពជុា  
បៃឹងបៃង បន្តទៀត ចំពោះ ការ បៃ- 
យុទ្ធ  បៃឆំង ជំងឺ ឆ្លង ទាំង អស់»។  

លោក ណុប វើ  នាយក បៃតិបត្តិ 

សម្ព័ន្ធ អ្នកសារព័ត៌មាន កម្ពុជា  
ថ្លៃង ថា  ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ បញ្ហា សខុ- 
ភាព  នាពៃល បច្ចុបៃបន្ននៃះ មាន 
ភាពល្អ បៃសើរ។ ប៉នុ្ដៃ ការសរសៃរ 
ពត័ម៌ាន ទាកទ់ង ការជរំញុ ឱៃយ មាន 
ការ កៃបៃ ឱៃយ មាន ភាព បៃសើរ 
ឡើង នវូ គោល នយោ បាយ សខុភាព  
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុសខុភាព  គ ឺនៅមាន 
កមៃិត ទាប នៅ ឡើយ។

បើ តាម លោក ណបុ វើ  កង្វះ ខាត 
របស់ អ្នកសារព័ត៌មាន មួយចំនួន  
គ ឺសមត្ថភាព ក្នងុការ សរសៃរ ពត័-៌ 
មាន ដៃលមាន លក្ខណៈ គៃប ់ជៃងុ- 
ជៃយ នៅ មាន កមៃតិ។ មៃយ៉ាង ទៀត   
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ នៅ កម្ពុ ជាមាន 
ចំនួន តិចតួច ណាស់ ដៃល ហ៊ាន 
សរសៃរ ព័ត៌ មាន បៃប បង្ហាញ ពី 
បញ្ហា របស ់សង្គម ជាតិ  ឬ ព័ត៌មាន 
ដៃល ជំរញុ ទៅ រដា្ឋាភិបាល ឱៃយ យក- 
ចិត្ត ទុកដាក់ កាន់តៃ ខា្លាំង។

លោកថា ៖«ទាក់ទង សមត្ថភាព  
ឬ វជិា្ជាជវីៈគ ឺខ្ញុ ំគតិថា មនិមៃន ពកួគាត ់ 

ទាងំអស ់គា្មាន សមត្ថភាព ទៃ  ប៉នុ្ដៃ 
អ្នក សារព័ត៌ មាន ជំនាន់ កៃយ  
មិនទាន់ មាន ការពិសោធ ការងរ 
ចៃើន  ដូច្នៃះ នៅមាន ភាពខ្វះ- 
ចន្លាះ ។ អ៊ចីងឹយើង តៃវូតៃ ធ្វើការ- 
គាទំៃ ពកួគាត ់តាមរយៈ ការបណ្ដុះ- 
បណា្ដាល បន្ថៃម  ហើយ អង្គភាព 
មួយចំនួន គាត់ យកចិត្ត ទុកដាក់ 
បងៃៀន បុគ្គលិក គាត់។ ប៉ុន្ដៃ 
សា្ថាប័ន ខ្លះ ទៀត  គាត់ មិនសូវ 
យកចិត្ត ទុកដាក់ ទៃ»។ 

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល  លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  ថ្លៃង 
នៅ ថ្ងៃទ១ី៤ តលុា ថា  មនុ ពៃល ជងឺំ   
កូវើដ១៩ មក ដល់  ការផៃសព្វផៃសាយ  
នងិ ការនា ំសារ អបរ់ ំអំព ីបញ្ហា សខុ- 
ភាព នៅ មាន កមៃតិ។ កៃសងួ សខុា- 
ភបិាល  បានបៃងឹ បៃង   ផលតិ សារ 
អប់រ ំទាក់ទង សខុភាព  ជាពសិៃស 
សារ អប់រំ ពាក់ព័ន្ធ ជំងឺ ឆ្លង  ដូចជា  
ជំងឺ អៃដស៍  របៃង  គៃុនចាញ់  និង 
ជងំ ឺសខំាន់ៗ  មយួចនំនួ ទៀត  ដើមៃបី   
បញ្ជាៃប ច ំណៃះដងឹ  ពញ្ញាក ់សា្មារត ី
ពលរដ្ឋ ឱៃយបៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់។

លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«ក្នុង បរិបទ 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ជងំ ឺកវូើដ ១៩ នៃះ  គ ឺ
ខ្ញុំ សង្កៃត ឃើញ អ្នកសារព័ត៌មាន 
យើង  ក ៏គាត ់ខតិខ ំជយួ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ចៃើន ហើយ យើង នៅតៃ អពំាវនាវ 
ឱៃយ មាន ការ ផៃសព្វផៃសាយ បន្ថៃម- 
ទៀត។ ជាពិសៃស នៅក្នុង អំឡុង 
ពៃលទឹកជំនន់ នៃះ  បញ្ហា សុខុ- 
មាល ភាព សា ធារណៈ បៃឈម 
ដៃរ។ អ៊ចីងឹ យើង រមួគា្នា ផៃសព្វផៃសាយ 
ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ទាំង អស់ ឱៃយ 
ដល់ សហគមន៍ ងយ រង គៃះ 
ដើមៃបី ឱៃយ គាត់ បៃុង បៃយ័ត្ន»៕  

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល  បាន បង្កើត បន្ទប់  VIP  
ចំនួន ២ ទី តំាង  នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ  
មិ ត្ដ ភាព  ខ្មៃរ - សូ វៀត និង មជៃឈ- 
មណ្ឌល ជាតិ កំចាត់ រោគ របៃង 
នងិ ហង ់សនិ  សមៃប ់ពៃយបាល 
ជំ ងឺ កូវើដ ១៩ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
និង ជា លក្ខណៈ គៃួសារ ។ 

 លោ ក  មម៉  ប៊នុ ហៃង  រដ្ឋ មន្តៃ ី
កៃសួង សុខាភិ បាល  បាន ថ្លៃង 
ក្នុង ឱកាស ចុះ ពិនិតៃយ ទីតាំង 
ពៃយបាល ជំងឺ កូ វើដ ១៩  នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មិ ត្ដ ភាព  ខ្មៃរ - សូ វៀត  នៅ 
ថ្ងៃទី ១៤  ខៃ តុលា  ដោយ បាន 
អះ អាង ថា  ការ បង្កើត បន្ទប់ 
បៃប លក្ខណពិសៃស  ឬ  VI P  
នៃះ  គឺ ដើមៃបី ផ្ដល់ ភាព ទំ នើប  
និង ងយ សៃួល សមៃប់ ការ- 
ពៃយបាល ជងំ ឺក ូវើដ ១៩  ជនូ ដល ់

អ្នក ដំណើរ ពី កៃ បៃទៃស ចូល 
មក កម្ពជុា  ជា ពសិៃស មន្ដៃ ីការ- 
ទូត ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ ។ 

  លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី ថ្លៃងថា ៖ « យើ ង  
ផ្តល់ សៃវា ពៃយ បាល ដូច គា្នា  ទៅ 
នឹង បន្ទប់ ជំងឺ ទូទៅ  គៃ ន់ តៃ 
បន្ទប់ សមៃក  វា មាន លក្ខណៈ 

ទំនើប ជាង ធម្មតា។  យើង 
ក៏បាន បៃកាស ទៅដល់ មន្តៃី 
ទាំង អស់ ដៃរ ថា  យើង បង្កើត 
បន្ទប ់ពសិៃស  នៅ ពៃទៃយ រដ្ឋ របស ់
យើង  ដើមៃបី ទទួល មន្តៃី ទូត  និង 
មន្តៃី អង្គការ សហ បៃ ជា ជាតិ។  
បៃសិន បើ ជា គាត់ មាន ជំងឺ កូ វើដ 

នៃះ និង សមៃប់ អ្នក ដៃល គៃ 
មាន ធន ធាន។   នយិាយ យា៉ាង- 
ដូច្នៃះ  មិ ន មៃន ចាត់ ទុក ថា អ្នក- 
អត់ ធនធាន ដោយ ឡៃក ទៃ 
ពៃះ ការ ផ្តល់ សៃវា  គឺ ដូ ច គា្នា 
ទាងំ អស ់ពៃទៃយ  នងិ ឱ សថ ដចូ- 
គា្នា ទាំង អស់ » ។ 

 យោង តាម កៃសួង សុខាភិ- 
បាល  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  បន្ទប ់VI P 
នៃះ  គឺ បៃមាណ ១០០ គៃ  និង 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ជិត  ១០០ នាក់  
នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ មិ ត្ដ ភាព  ខ្មៃរ -សូ វៀត  
និង មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ កំចាត់- 
រោគ របៃង  និង ហង់ សិន ។

លោក  ងី  ម៉ៃង  នាយក មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ម ិត្ដ ភាព  ខ្មៃរ -ស ូវៀត  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ថា  បន្ទប់ បៃមាណ  
៥០ បន្ទប់ បាន តៃៀម រៀប ចំ រួច- 
ជា សៃច  ដើមៃបី រង ់ចាំ ពៃយបាល 
អ្នក ជំងឺ កូ វើដ ១៩ ។ 

លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហៃង  បាន 
និយាយ ថា  ដើមៃបី កុំឱៃយ ជំងឺ ដ៏- 
សាហវ មយួ នៃះ ឆ្លង ចលូ សហ- 
គមន៍  មន្ដៃី សុខាភិ បាល ក៏ តៃូវ 
តៃ បន្ដ អប់រំ បៃជា ពល រដ្ឋ ឱៃយ បា ន  
យល់ ចៃបាស់ ពី វិធាន ការការពារ 
ពី ជំងឺ កូ វើដ១៩  និង ពងៃឹង វិធាន- 
ការ ច តា្ដា ឡី ស័ក ទំាង នៅ មណ្ឌល  
និង នៅ តាម ផ្ទះ របស់ ពលរដ្ឋ 
ផង ដៃរ ។  តាម សៃច ក្តី បៃ កាស 
បៃចាំ ថ្ងៃ របស់ កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  នៅ ថ្ងៃទី  
១៤ តុលា  មិន មាន រក ឃើញ ករ ណី 
វជិ្ជ មាន វើ រសុ ក ូវើដ ១៩ ថ្ម ីនះ ទៃ  
ហើយ ក ៏មនិ មាន ករណ ីជាសះ- 
សៃបើយ នះ ដៃរ  ខណៈ តួលៃខ 
អ្នកជា សះសៃបើយ ពីជំងឺ កូវើដ- 
១៩   ទូ ទាំង បៃ ទៃស  មាន ចំនួន  
២៧៨  នាក់  និង អ្នក កំពុង 
សមៃក ពៃយបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ  
មាន ចំនួន  ៥  នាក់ ៕  

កេមុសង្គមសីុវិលពិភាកេសាពីការផេសព្វផេសាយបញ្ហាសុខភា  ព ពីថ្ងេទី១៤ តុលា។ រូប ហ៊ាន រងៃសី

ក្សួងស៊ខាភិបាលបង្កើតបន្ទប់VIPប្មាណ១០០គ្សម្ប់ព្យាបាលកូវីដ១៩

គេក្នងុ បន្ទប់ VIPសមេប់ ពេយាបាលជំ ងឺកូវីដ ១៩។ រូបថត សហ ការើ



BUSINESS

www.postkhmer.com

ធូ វីរៈ

ភ្នំពេញ: ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយា-
សាស្ត្របច្ច្រកវិទ្រយានិងនវានុវត្តន៍គ្រង
នឹងដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
សម្រប់សហគ្រសខ្នាតតូចនិងមធ្រយម
(SMEs)តាមប្រព័ន្ធonline(MISTI
KeySinglePortal)ចលូទៅក្នងុប្រពន័្ធ
ចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម CamDXsystem
របស់ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ខ្រក្រយន្រះបន្ទាប់ពីការធ្វើត្រស្ត
សាកល្របងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអនឡាញន្រះ
ទទួលបានជោគជ័យ៩០ភាគរយ។
លោកចមប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

ឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា
និងនវានុវត្តន៍ដ្រលបានដឹកនំកិច្ចប្រជុំ
ក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសរបស់ក្រសួង
កាលពីថ្ង្រអងា្គារបានថ្ល្រងថាការខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់ក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រស
បានធ្វើត្រស្តសាកល្របងដោយជោគជយ័
ន្រប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញ(MISTIKeySinglePor-

tal)សម្រប់SMEsនៅកម្ពុជា។
លោកបានឱ្រយដងឹថាការបង្កើតប្រពន័្ធ

ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមអនឡាញន្រះត្រូវ
បានធ្វើឡើងក្នងុគោលបំណងដើម្របីកាត់-
បន្ថយការប្រើប្រស់ក្រដាសសា្នាមជា
អតបិរមាចណំ្រញព្រលវ្រលានងិកាត-់
បន្ថយការចំណាយក្រផ្លូវការផងដ្ររ។
លោកបានថ្ល្រងបន្តថា៖«ខ្ញុំសូមផ្តល់

អនុសាសន៍ណ្រនំឱ្រយពិនិត្រយក្រលម្អបន្ថ្រម 
លើទិដ្ឋភាពបច្ច្រកទ្រសប្រសិទ្ធភាព
ការងារកំណ្រអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងភាសាខ្ម្ររ
និងអង់គ្ល្រសព្រមទាំងពង្រឹងសុវតិ្ថភាព
ទិន្នន័យដើម្របីបំព្រញបន្ថ្រមចំណុចខ្វះ-
ខតមុននឹងប្រព័ន្ធន្រះត្រូវប្រកាសដាក់
ឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការ»។
លោកឈាឡាយហុីប្រធាននយក-

ដា្ឋានសហគ្រសធនុតចូនងិមធ្រយមប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាទោះជាការធ្វើត្រស្ត
សាកល្របងលើកដំបូងន្រប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី
អាជីវកម្មតាមអនឡាញទទួលបាន
ជោគជ័យក៏ដោយ ក្រុមការងារបច្ច្រក-
ទ្រសនងឹបន្តចុះបញ្ជីសាកល្របងជាមួយ

នងឹសហគ្រសធនុតចូនងិមធ្រយមចនំនួ
២០០បន្ថ្រមទៀតដើម្របីឱ្រយប្រកដថា
ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មន្រះដំណើរការ
ដោយរលូន។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងគ្រងនឹង

ដាក់បញ្ចូលគ្នាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវ-
កម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយនឹង
ប្រព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុនៅខ្រវិច្ឆិកាខងមុខន្រះ
មានន័យថាសហគ្រសធុនតូចនិង
មធ្រយមអាចចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជាមួយ
ប្រពន័្ធមយួណាក៏បាន។យើងរពំងឹថា
នៅព្រលប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មន្រះ
ដាក់ឱ្រយដំណើរការជាផ្លូវការនឹងមាន
ការចូលរួមគំទ្រច្រើនពីសហគ្រស
ធុនតូចនិងមធ្រយម»។
លោកលមឹហ្រងអនុប្រធានសភា

ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបានឱ្រយដងឹថាការ-
ផ្តួចផ្តើមឱ្រយមានការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញន្រះនឹងជួយ
ពង្រងឹសកុ្រតឹភាពតមា្លាភាពនងិលើក
កម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់

ក្រសួងន្រះកាន់ត្រល្អប្រសើរថ្រម-
ទៀត។លោកថ្ល្រងថា៖«យើងគំទ្រ
ន្រះជាដំណឹងល្អដ្រលក្រសួងបង្កើត
ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មសម្រប់
ពួកគ្រតាមអនឡាញហើយន្រះជាអ្វី
ដ្រលវិស័យឯកជនចង់បានវានឹងកាត់-
បន្ថយភាពស្មុគសា្មាញន្រការចុះបញ្ជី

និងការិយាធិបត្រយ្រយផងដ្ររ»។
ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយាសាស្ត្រ

បច្ច្រកវទិ្រយានងិនវានវុត្តនប៍ានឱ្រយដងឹថា
កម្ពុជាមានសហគ្រសសរុប៥១៣-
៧៥៩ក្នុងនោះជាង៩៧ភាគរយជា
សហគ្រសខ្នាតតចូនងិ២,២ភាគរយ
ជាសហគ្រសធុនធំ៕

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញ: និយតករទូរគមនគមន៍
កម្ពុជា (TRC)អំពាវនវឱ្រយ
ប្រតបិត្តកិរទរូសព័្ទចលត័នងិក្រមុ-
ហ៊ុនផ្ដល់ស្រវាអុីនធឺណិតត្រូវ
រក្រសាគុណភាពស្រវាទោះបីជា
ផលប៉ះពាល់នៅព្រលបច្ចុប្របន្ន
ដោយសារត្រជំនន់ទឹកភ្លៀងទូ-
ទាំងប្រទ្រសក៏ដោយ។
យោងតាមស្រចក្ដបី្រកាសបាន

ពីTRCដ្រលច្រញផ្រសាយកាលពី
លា្ងាចថ្ង្រពុធដោយមានទឹកជំនន់
នៅព្រលថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងនិង
បណា្ដាខ្រត្តននTRCសមូអពំាវ-
នវដល់ប្រតបិត្តកិរទរូគមនគមន៍
ទំាងអស់ត្រូវរក្រសាស្រវារបស់
ពួកគ្រដោយរៀបចំយា៉ាងល្អ-
ប្រសើរនូវការងារបច្ច្រកទ្រសនិង
អង្ក្រតយា៉ាងហ្មត់ចត់នូវអង់ត្រន
ទូរស័ព្ទចល័តឬCOW នៅ
តាមតំបន់ដ្រលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារត្រទឹកជំនន់។
TRCបានឱ្រយដឹងថា៖«ប្រ-

តិបត្តិការទាំងនោះត្រូវត្រត្រួត-
ពិនិត្រយ និងបង្កើនកន្ល្រងអាគុយ
និងដំឡើងមា៉ាសុីនភ្លើងឬបន្ទះ
សូឡានៅតាមBTS/NodesB/
eNodeBនៅមជ្រឈមណ្ឌលគ្រប់-

គ្រងបណា្ដាញដើម្របីប្រសិទ្ធភាព
និងនិរន្តរភាពន្រស្រវាកម្ម»។
យោងតាម TRCប្រតិបត្តិករ

ទូរគមនគមន៍ទាំងអស់ត្រូវត្រ
ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីតំបន់
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់កន្ល្រងដ្រល
ស្រវាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ ឬការត-
ភា្ជាប់មិនល្អ។រាល់របាយការណ៍ពី
អង់ត្រនដ្រលរងផលប៉ះពាល់
ទាំងអស់ត្រូវត្រដាក់ជូនរៀងរាល់

ថ្ង្រសុក្រដ្រលចាប់ផ្ដើមចាប់ពី
ថ្ង្រទី២៣ខ្រតុលា។
លោក IanWatsonអគ្គ-

នយកក្រុមហ៊ុនCellcardបាន
ឱ្រយដឹងថាចាប់តាំងពីពាក់-
កណា្ដាលអ្រធាត្រថ្ង្រអងា្គារដោយ-
សារទឹកជំនន់កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង-
ឡើងនៅទទូាងំប្រទ្រសកម្ពជុាធ្វើ
ឱ្រយមានផលប៉ះពាល់យា៉ាងខ្លាំង
នៅតាមបណា្ដាខ្រត្តចំនួន១៧ក្រមុ-

ហ៊ុន Cellcardមិនបានគិត
ប្រក់ពីអតិថិជនសម្រប់ការ-
ទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធហើយក្រុមហ៊ុន
មួយន្រះនឹងផ្ដល់ដល់អតិថិជន
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ចំនួន500-
MBដោយមិនគិតប្រក់ឡើយ។
លោកបានឱ្រយដឹងថាអតិថិជន

ជាធម្មតាត្រូវការទូរស័ព្ទទៅកាន់
ល្រខ១២៧០ដើម្របីទទួលបាន
ការហៅច្រញនិងទិន្នន័យដោយ

មិនគិតប្រក់។ការហៅទូរស័ព្ទ
ដោយមិនគិតប្រក់ន្រះនឹងបន្ត
រហូតដល់មានស្រចក្ដីជូនដំណឹង
ជាថ្មី។
លោកថាអតិថិជនអាចប្រើ-

ប្រស់ទិន្នន័យដ្រលផ្ដល់ជូន
ក្នុងរយៈព្រលរហូតដល់១
សបា្ដាហ៍និងអាចសុំប្រើប្រស់
ជាថ្មីដោយទូរស័ព្ទទៅល្រខ
១២៧០រៀងរាល់សបា្ដាហ៍
បន្ថ្រមទៀត។ក្រពីការទរូសព័្ទ
និងប្រើប្រស់ទិន្នន័យដោយ
មិនគិតប្រក់ក្រុមហ៊ុនក៏បាន
ដាក់ឱ្រយដំណើរការយុទ្ធនការ
រ្រអងា្គាសប្រក់ដើម្របីជួយដល់
ក្រុមគ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះ-
ពាល់់ផងដ្ររ។

 លោកWatson បានថ្ល្រង 
ថា៖«ក្រមុហ៊នុCellcardកពំងុ
ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យា៉ាងដ្រលខ្លួនអាច
ធ្វើបានដើម្របីជួយដល់ជនរង-
គ្រះទាងំនោះក្នងុអឡំងុព្រល-
វ្រលាដ៏ពិបាកហើយន្រះមាន
សារៈសំខន់ខ្លាំងបំផុតសម្រប់
មនុស្រសគ្រប់គ្នាដើម្របីអាចទាក់-
ទងបាន។ក្រុមវិស្វករក្រុមហ៊ុន
Cellcardកំពុងធ្វើការងារ
២៤ម៉ាងដើម្របីរក្រសាទីតំាង
បណា្ដាញឱ្រយដំណើរការ។ក្រុម-

ហ៊ុនCellcardជំរុញឱ្រយមាន
ការថ្ររក្រសាសុខភាព និងសុវត្ថ-ិ  
ភាពដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅ
ព្រលន្រះ។
ក្រុមហ៊ុន SmartAxiataក៏

បានប្រកាសកាលពីថ្ង្រព្រហ-
ស្របតិ៍ថាខ្លួនបានបង្កើតមូល-
និធិជំនួយសង្គ្រះទឹកជំនន់
SmartAxiataដូច្ន្រះអតិថិជន
របស់ខ្លួនអាចបរិចា្ចាគដើម្របីជួយ
ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រល
កំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាក
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារត្រទឹកជំនន់
នៅព្រលថ្មីៗ នៅទទូាងំប្រទ្រស។  
ក្រុមហ៊ុន Smartនឹងបរិចា្ចាគ
មូលនិធិន្រះរហូតដល់២០០-
០០០ដុលា្លារដោយជំនួយ
ន្រះត្រូវបានប្រងច្រកទៅតាម
ប្រភ្រទតាមរយៈអភបិាលខ្រត្ត
នៅតាមបណា្ដាខ្រត្តដ្រលរង-
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។
លោកThomasHundt

អគ្គនយកក្រុមហ៊ុន Smart
Axiataបានថ្ល្រងថា៖«ដោយ-
សារត្រប្រទ្រសន្រះប្រឈមនងឹ
គ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិក្រមុ-
ហ៊ុនSmartបន្តពង្រីកជំនួយ
របសយ់ើងទៅដល់កន្ល្រងដ្រល
ត្រូវការខ្លាំងបំផុត»៕LA

រដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តឱ្យ SMEs ចុះបញ្ជតីាមប្ព័ន្ធអនឡាញ

TRC: ប្តិបត្តកិរទូរគមនាគមន៍តូ្វពងឹ្ងគុណភាពទោះបីទឹកជំនន់

បេជាពលរដ្ឋរាប់រយគេសួារនៅខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នពំេញកំពុងទទួលរងនូវជំនន់ទឹកភ្លៀង។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

SMEs នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការចុះបញ្ជតីាមអនឡាញឆាប់ៗនេះ។ រូបថតរា៉ាហុីម



តពីទំព័រ១...កសិកម្ម រុក្ខា- 
ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ ។ 

ទនិ្ន នយ័  ព ីក្រសងួ  ន្រះ បាន ឱ្រយ 
ដងឹថា   ប្រទ្រស កម្ពជុា បាន  នាចំ្រញ  
ផលតិ ផល សា្វាយ ចន្ទ ីក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ន្រះ ទៅ កន ់ទផី្រសារ ន្រ ប្រទ្រស   
មួយ ចំនួន  ដូច ជា  វៀតណាម  
ថ្រ ជប៉នុ រសុ្រសុ ីចនិ  ហងុកងុ បារាងំ 
កូរ៉្រ តួកគី និង បង់ក្លាដ្រស។

អ្នកស្រី  អុិន  ឡ្រហួត  មា្ចាស់- 
សិប្របកម្ម ក្រច្ន្រ គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី 
មា៉ាដាម ហួត ស្ថិត នៅ ស្រុក កំពង់- 
សា្វាយ  ខ្រត្ត កំពង់ ធំ បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ថា ក្នុង រយៈ ព្រល  
៩ខ្រ ន្រ ឆ្នាំ ន្រះ សិប្របកម្ម  ន្រះបាន  
ក្រច្ន្រ គ្រប់ សា្វាយ  ចន្ទី ប្រមាណ 
៤០តោន    រចួ  លក ់ច្រញ សម្រប ់
ទីផ្រសារ  ក្នុង ស្រុក    ខណៈ ព្រញ ១ 
ឆ្នាំ ២០១៩ សិប្របកម្ម ន្រះ បាន 
ក្រច្ន្រ នឹង លក់ គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី 
ចំនួន ៥០តោន  ប៉ុណ្ណោះ។ 

 អ្នក ស្រី  ឡ្រហួត បាន កត់- 
សមា្គាល ់ថា តម្រវូ ករ ទផី្រសារ ក្នងុ 
ស្រុក បាន រងផល ប៉ះពាល់  ដោយ- 
សារ  ករ ធ្លាក់ ចុះ ភ្ញៀវទ្រសចរ 
បរទ្រស  ក្នងុ ឆ្នា ំន្រះបណា្តាល មក 
ពី  ករ រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩ ។ 

អ្នកស្រ ីថ្ល្រង ថា៖« ទផី្រសារ គ្រប ់ 
សា្វាយ ចន្ទី កំពុង ថយ ចុះ បន្តិច 
ដោយសារ ករ ធ្លាក់ ចុះ ន្រ ភ្ញៀវ- 
ទ្រសចរ អន្តរ ជាតិ ក្នុង អំឡុង 
ព្រល មាន វិបត្តិ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ផ្ទុះ 
ខ្លាងំ  ប៉នុ្ត្រ សបិ្របកម្ម ខ្ញុ ំនៅ ត្រ បន្ត 
ផលិត ក្រច្ន្រ ជា ធម្មតា សម្រប់ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទីផ្រសារ  ក្នុង  ស្រុក »។   

អ្នកស្រ ីឡ្រ ហតួ ក ៏ជា ប្រធន 
សមាគម សិប្របកម្ម ក្រច្ន្រ គ្រប់ 
សា្វាយ ចន្ទី ជ័យសំបូរ ដ្រល មាន 
សមាជកិ៣៣ គ្រសួារ កពំងុ  ដាដំុះ  
សា្វាយ ចន្ទ ីលើ ផ្ទ្រ ដសីរបុ ៣៤៤  
ហិកតា នៅ ក្នុង ខ្រត្ត កំពង់ ធំ  
ដ្រលទើប បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខ 
ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ជប៉ុន  ពង្រីក 
សិប្របកម្ម  ក្រច្ន្រ ។ 

ដោយ សម្លងឹ ឃើញ ព ីសក្តាន-ុ 
ពល  ទី ផ្រសារ គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី នៅ 
ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ ក្រយករ - 
រីករាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ 
ទូទាំងសកលលោក   អ្នកស្រី 
បាន និង កំពុង ពង្រីក អាជីវ កម្ម 
របស ់ខ្លនួ ដោយ សាងសង ់រោង- 

ចក្រ ក្រច្ន្រ គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី ថ្មី ១ 
ដ្រល មាន សមត្ថភាពក្រ ច្ន្រ សា្វាយ -  
ចន្ទី៣ តោន ក្នុង ១ថ្ង្រ និង មាន 
លទ្ធ ភាព បក គ្រប ់សា្វាយ ចន្ទ ីស្រស ់ 
១០តោន ក្នុង ១ ថ្ង្រ ។

រោង ចក្រ ន្រះ សាង សង់  អស់ 
២០មុនឺ ដលុ្លារ  ដ្រល គ្រង នងឹ 
ដាក ់ឱ្រយ ដណំើរ ករ ជា ផ្លវូ ករ នៅ 
ចងុ ឆ្នា ំន្រះ ដោយ រពំងឹ ថា នងឹ នា ំ
ច្រញ ទៅ កន់ ទីផ្រសារ ប្រទ្រស 
ជប៉ុន  ជា លើក ដំបូង ចំនួន ៩០  
តោន  ក្នងុ ១ ឆ្នា ំតាម រយៈ ក្រមុហ៊នុ  
Top Planning Japan Co.។ 

អ្នកស្រី បន្ត ថា៖«នៅ ឆ្នាំ ន្រះ  
ខ្ញុ ំ ទទលួ បាន ទផី្រសារ ធំៗ  ចនំនួ ២  
ដ្រល បាន ចុះ កចិ្ច សន្រយា ផ្គត ់ផ្គង ់ 
ឱ្រយ ក្រមុហ៊នុ ជប៉នុ នងិ ក្រមុហ៊នុ 
ក្នុង ស្រុក«សហករ ណ៍ខ្ម្ររ សិរីរាង្គ   » 
ប្រមាណ  ៣០០  គីឡូក្រម  ក្នងុ  ១ខ្រ  
ហើយ ក្រពនី្រះ  ខ្ញុ ំនងឹ លក ់រាយ  
នៅ បណា្តា ខ្រត្ត មួយ ចំនួន   ទៀត »។  

ជាទទូៅ គ្រ ប្រមលូ ផល សា្វាយចន្ទ ី
ចាប ់ ព ីដើម ខ្រមនីារហតូ ដល ់ខ្រ 
ឧសភា។  ក្នុង រដូវ ប្រមូល ផល 
សា្វាយ ចន្ទី នៅ ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
តម ្ល្រ នៅ ដើម រដវូ ចន្លាះ ព ី៦ ៨០០ 
ទៅ  ៧ ០០០  រៀល  នងិ តម្ល្រ ចងុ- 
រដវូ ចន្លាះ ព ី៤ ៧០០ទៅ ៥ ០០០  
រៀល ក្នុង ១ គីឡូក្រម ។ 

អ្នក ស្រ ីបញ្ជាក ់ថា៖ «ខ្ញុ ំសមា្គាល ់
ថា  គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី កំពុង មាន 
ទីផ្រសារ ល្អ មាន ឈ្មួញ ជា ច្រើន 
មករក ទញិ នៅ សបិ្រប កម្ម របស ់ខ្ញុ ំ
នៅ ប៉នុា្មាន ខ្រ ចងុ ក្រយ ន្រះ  ឱ្រយ 
ត្រ មាន គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី មិន 
ខ្វះអ្នក ទិញនះទ្រ»។ 

បើ តាម លោក វ្រង សាខនុ   រដ្ឋ-  
មន្ត្រ ីក្រសងួ កសកិម្ម  រកុ្ខា ប្រមាញ ់
នងិ ន្រ សាទ  ប្រទ្រស កម្ពជុា បាន  
នាចំ្រញ ផលតិ ផល កសកិម្ម ទៅ 
កន់ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ មាន តម្ល្រ  
១ ៥០០  លន ដលុ្លារ  កល ព ីឆ្នា ំ 
២០១៩  កើន ព ីជតិ  ១ពាន ់លន  
ដុល្លារ កលពី ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ប្រទ្រស កម្ពជុា នំាច្រញ សា្វាយ- 
ចន្ទ ី២០២ ៣១៨ តោន  កល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ជិត ១០០  
ភាគរយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨។ 
ផ្ទ្រ ដី សរុប ន្រ ករដាំដុះ សា្វាយ ចន្ទី  
មាន ចនំនួ ១៤៩ ៦៦០ ហកិតា  
នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស ៕ LA

ថ្ង្រសុក្រ ទី១៦ ែខតុល ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ការនំាចេញស្វាយចន្ទ.ី..
ទីក្រុង ប៉្រកាំងៈ ទិន្នន័យ ផ្លូវ- 

ករ បង្ហាញ កល ពថី្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ឱ្រយ ដងឹថា ករ ឡើងថ្ល្រ ទនំញិ នៅ 
ចិនយឺតៗ សម្រប់ ២ខ្រ ជាប់  គ្នា 
ដល់ ខ្រ កញ្ញា  ព្រល ករ ផ្គត់ផ្គង់ 
សាច់ ជ្រូក  ងើប ឡើង វិញពី  ជំងឺ 
ជ្រូក អា ្រ ហ្វិក ព្រល ដ្រល កសិ- 
ដា្ឋាន  ជា ច្រើន បាន ធូរ ស្រល ពី 
គ្រះ ទឹក ជំនន់ ។ 

សន្ទស្រសន៍ ថ្ល្រ ទំនិញ  ជា ករ វាស់- 
វ្រង សំខន់ មួយ ន្រ អតិ ផរណា   
លក ់រាយកើន ឡើង ១,៧ ភាគរយ  
កល ព ីខ្រ មនុ  ធៀប នងឹ រយៈព្រល 
ដចូ គ្នា កល ព ី១ ឆ្នា ំមនុ  ប្រៀប- 
ធៀប  ជាមយួ  ២,៤ ភាគរយ  ធៀប  
នឹង ខ្រ សីហា។ ន្រះ បើ យោង 
តាម ករយិាលយ័ ជាត ិស្ថតិ ិ NBS។ 
ករ កើន ឡើង ក៏តិច ជាង ករ- 
រំពឹង ទុក ដ្ររ។ 

តម្ល្រ ស្របៀងអាហារបាន ចាបផ់្តើម 
មាន ស្ថរិភាព   បនា្ទាបព់ ីរយៈព្រល 
ច្រើន ខ្រ  ន្រ ករ កើន ឡើង ខ្លាំង  
បណា្តាល មក ពី ជំងឺ ជ្រូក ដ្រល 
បផំ្លាញ  ហ្វងូ សត្វ ជ្រកូ ពាសព្រញ  
ប្រទ្រស និង បាន ធ្វើ ឱ្រយ ថ្ល្រ សាច់ 
ជ្រកូ ឡើង ថ្ល្រ ជា ហ្រត ុធ្វើ ឱ្រយ មាន 
តម្រូវករ សាច់ ផ្រស្រង ៗ ទៀត ។

ទឹក ជំនន់ ក៏ បាន កើត មាន ឡើង  
ទូទាំង ប្រទ្រស ចិន  កល ពី  ចុង 
ខ ្រ មិថុនា  ដោយ បំផ្លាញ  ផល 
ដំណាំ និង  ករ ដឹក ជញ្ជូន។ 

  លោក Julian Evans-Pritch-
ard អ្នក ជំនាញ ស្រដ្ឋកិច្ច ចិន 
ជាន់ ខ្ពស់  ន្រ ក្រុមហ៊ុន Capital 
Economics បាន ឱ្រយ ដឹង ថា៖ 
« ដោយ ក្រឡ្រក មើល ភាព ប្រប្រួល  
ន្រ តម្ល្រ ម្ហបូ អាហារ ផល ប៉ះពាល ់ 
អតិផរណា កន់ ត្រ ធំពី ករ ធ្លាក់ 
ចុះដោយ សារ កវូដី ១៩បាន បន្ត 
ធូរស្រល ឡើងវិញ »។ 

លោកបាន កត ់សមា្គាល ់ថា  អត-ិ 
ផរណា តម្ល្រ ទំនិញ គោល ដ្រល 
បណា្តាល ឱ្រយ តម្ល្រ អាហារ  និង 
ថាម ពល  បាន កើន ឡើង ០,២ 
ភាគរយ ក្នុង ១ ខ្រ  ពោល គឺ ជា 
ល្របឿន លឿន បំផុត ចាប់ តាំង ពី 
ករ ផ្ទុះ ឡើង ន្រ កូវីដ១៩ ។

សន្ទស្រសន ៍តម្ល្រ ផលតិកម្ម  ដ្រល 
វាស់វ្រង ករ ចំណាយ  ន្រ ទំនិញ 
នៅ រោងចក្រ បាន ធ្លាក ់ចុះ ២,១ 
ភាគរយ ធៀប ឆ្នាំ មុន  ពោល គឺ  
ករ ព្រយាករ បាន ធ្លាកច់ុះ ជាង ១,៨  
ភាគរយ  ក្នុង ករ ស្ទង់ មតិ  របស់ 

អ្នក វិភាគ នៅ Bloomberg។ 
Evans-Pritchard  បាន កត-់ 
សមា្គាលថ់ា៖ «ប៉នុ្ត្រ ដចូ សន្ទស្រសន ៍ 
តម្ល្រ ទនំញិ គោល តម្ល្រ នៅ តាម 
រោងចក្រ  បន្ត  ងើប ឡើង វិញ  
កល  ព ីខ្រមនុ ដោយសារ  តម្រវូករ 
ឧស្រសាហកម្ម ខ្លាំង កើន ឡើង  
០,១ ភាគរយ   ធៀប ពី ១ ខ្រ ទៅ 
១ ខ្រ ទៀត»។ 

មលូ នធិ ិរបូយិវត្ថ ុអន្តរជាត(ិIMF) 
ក្នុងសបា្តាហ៍ ន្រះ  ព្រយាករ ថា ចិន 
នឹង ជា ប្រទ្រសមាន ស្រដ្ឋកិច្ច  ធំ 
ត្រ១គត់ ដ្រល មាន កំណើន 
ស្រដ្ឋកចិ្ច ក្នងុឆ្នា ំន្រះ ព្រល ដ្រល 
ប្រទ្រស ន្រះ ងើបផតុ  ព ីករ បផំ្លាញ  
បង្ក ដោយវីរុស កូរ៉ូណា។ 

លោក Zhaopeng Xing អ្នក- 
ស្រដ្ឋកចិ្ច ទផី្រសារ ចនិ នៅ ក្រមុហ៊នុ  
ANZ Research៖ «ផលតិ កម្ម 
ឧស្រសាហកម្ម  បាន ឈាន ដល់ 
កម្រិត សក្តានុពល របស់ ខ្លួន  
នងិ  យើង រង ់ចា ំសម្រប ់ ករងើប  
ឡើងវិញ ន្រ វិស័យ ស្រវាកម្ម 
របស់ ប្រទ្រស ចិន »។ 

លោក បាន បន្ថ្រម ៖«ខ្ញុ ំគតិថា 
ភាព រកី ចម្រើន កពំងុត្រ ដណំើរ-
ករ ល្អ»៕  AFP/RR 

អតិផរណាចិនធូរសេលកេយទឹកជំនន់និងជំងឺជេកូ

អាជីវកម្ម លក់សាច់ជ្រកូ ក្នងុ តំបន់ Shenyangភាគខាងជើង ប្រទ្រសចិន។AFP

គ្រប់ចន្ទ ីបកសម្របក រួច មុន យក ទៅចម្អនិ  និងវ្រចខ្ចប់ ។ រូបថត ហុង មិនា 
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 ហាង Mama Turk បាន នាមំក នវូ 
រសជាតិ ពិត នៃ អាហារ តួ ក គី មកកាន់ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ខណៈដៃល អាហារ 
តៃូវបាន ផ្តល់ជូន សមៃប់តៃ ការដឹក-
ជញ្ជូន ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងនោះ មាន ម្ហូប ដ៏ 
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់  ដូចជា សាច់គោ គី បា៉ាប 
សាច់មាន់ គី បា៉ាប ទឹកជៃលក់ hum-
mus និង សាឡា ត់ បៃប មៃ ឌី ទៃ រ៉ា ណៃ 
ក៏ដូចជា អាហារ បួសជាដើម ។  

« យើង សមៃច បើកហាង Mama 
Turk នៃះ ឡើង គឺ ដោយសារ តៃបាន 
មើលឃើញ ពី តមៃូវការ ដ៏ ខ្លាំងកា្លា នៅ- 
ក្នុងទីកៃុង ភ្នំពៃញ សមៃប់ មុខម្ហូប 
kebabs របស់ តួ ក គី ។ មាន ភោជនី-
យដ្ឋាន ជាចៃើន នៅក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 
ដៃលមាន បមៃើ ម្ហូប kebabs ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ 
មិនអាច រកឃើញ រសជាតិ ពិត នៃ ម្ហូប 
តួកគី ដៃល ខ្ញុំ បានចងចាំ យ៉ាងចៃបាស់ 
នោះ ទៃ  » ។   

 អ្នកសៃី Merve Alaz Vardarli 
told The Post ដៃលជា សា្ថាបនិក 
ហាង Mama Turk នងិ ជា មៃ ចងុភៅ 
ផងដៃរ នោះ បាន ឲៃយ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ដឹង 
ថា ៖ « អាហារ គឺជា ផ្នៃក មួយ ដ៏ សំខន់ 
នៃ វបៃបធម៌ របស់ តួ ក គីដៃល អ្នក មិនអាច  
នយិយបានថា អាហារ នៃះ ជា អាហារ 
ពិត របស់ តួ ក គី ដោយ គ្មាន ការពៃញ-
ចិត្ត និង សៃចក្តីសៃឡាញ់ ចំពោះម្ហូប- 
អាហារ  នៃះ ទៃ ។ តៃូវមាន កិច្ចខិតខំ- 
បៃឹងបៃង  និង ក្តី សៃឡាញ់ ដ៏ ខ្លាំងកា្លា 
ចំពោះ ការ ចម្អិនម្ហូប សាច់គោ គី បា៉ាប 
របស់ យើង ហើយ យើង សងៃឃឹមថា 
អតថិជិន របស ់យើង ពតិជា រកីរយ នងឹ 
រសជាត ិពតិ នៃ អាហារ ត ួក គ ីនងិ ធ្វើការ 
កុ ម៉្មង់ កាន់តៃចៃើន » ។ 

 ស្តៃី ដៃលមាន ដើមកំណើត នៅ 
ទកីៃងុ អីសុ្តង ់ប៊លុ របូនៃះ បាន ឲៃយ ដងឹថា 
ខណៈ ឈ្មាះ «Mama Turk» តៃូវ- 
បាន ជៃើសរីស ដើមៃបី ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី 
អាហារ ចម្អិន នៅផ្ទះ វា ក៏មាន អត្ថន័យ 
កាន ់តៃ ពិសៃស ផងដៃរ ។ 

« វា ជា ភាសា សកល នៅពៃលអ្នក 

ណា  មា្នាក់ និយយថា « ម្ហូប នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ 
នឹក ផ្ទះ » នៅក្នងុ ភាសា តួ ក គី ពាកៃយ មួយ-
ទៀត ដៃល កាន់ តៃមាន អត្ថន័យ 
ជៃលជៃ ជាង នៃះ គថឺា « ម្ហបូ នៃះ មាន 
រសជាតិ ដូច ម្ហូប មា្តាយ របស់ខ្ញុំ » ។  ម្ហូប 
តួ ក គី  គឺ កើតចៃញពី បៃះដូង នៃ អ្នក 
ចម្អិន ហើយ បៃះដូង នៃះ គ ឺនៅ ជាមួយ 
អ្នក មា្តាយ » ។ 

 អ្នកសៃ ីVardarli ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុ ំសមូ 
សម្តៃង ការដឹងគុណ ដល់ អ្នក មា្តាយ 
និង ជីដូន គៃប់រូប  និង ស្តៃី ទាំងអស់ 
ដៃល បានផ្តល់ អាហារ ដល់ ពួកយើង 
និង ចៃករំលៃក នូវ រូបមន្ត ធ្វើ ម្ហូប របស់ 
ពកួគៃ ។ខ្ញុ ំក្នងុនាម ជា ស្តៃ ីត ួក គ ីមា្នាក ់ ខ្ញុ ំ
ចង់បង្ហាញ ការដឹងគុណ ដល់ ស្តៃី តួ ក - 
គី គៃប់រូប  ដៃល បាន ខិតខំ បៃឹងបៃង 
ដោយ ផ្តល់ឱៃយ អាជីវកម្ម របស់ខ្ញុំដក់ 
ឈ្មាះ  លក្ខណៈស្តៃី បៃបនៃះ » ។  

 ការផ្តល់ កិត្តិយស ដល់ តួនាទី របស់ 
ស្តៃី ក្នុងការ ចម្អិន អាហារ  គឺ តៃូវបាន 
ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី បៃភព នៃ គៃឿងផៃសំ របស់ 
ហាង Mama Turk ។ 

« យើង បៃើតៃ ផលិតផល ដៃលមាន 
គុណភាព ខ្ពស់បំផុត  និង សៃស់ បំផុត 
ដៃល យើង ទិញ តៃ ពី អ្នកលក់ដៃលជា 
ស្តៃី ប៉ុណ្ណោះ ។ បៃភព បន្លៃ ក្នុងសៃុក 
របស់ យើង គឺ ទិញ នៅ ផៃសារ ដើម គ លក់ 
ពៃលយប់  ដៃលជា ផៃសារ បន្លៃ ធំជាងគៃ 
បង្អស់ នៅ កម្ពុជា ដៃល មាន លក់ បន្លៃ 
សៃស់ៗគៃប់បៃភៃទ មកពី តាមខៃត្ត- 
នានា ទូទាំង បៃទៃស » ។  

 អ្នកសៃ ីVardarli បន្តថា ៖« សាច់  នងិ 
ទកឹដោះគោ របស ់យើង មាន បៃភព មកព ី
បៃទៃស អូស្តាៃលី ញូ វ ហៃសៃ ឡៃន សហ-
រដ្ឋអាមៃរិក នងិ ឥណា្ឌា ។ រល់ សាច ់ដៃល 
យើង ទញិ  គ ឺស្ថតិនៅក្នងុ ចណំម សាច ់

ដៃល មានគុណ ភាពល្អ បំផុត » ។ 
« ម្ហូប ដ៏ ពៃញនិយម របស់ យើង គឺ 

សាច់ គោគី បា៉ាប ។ យើង បៃើ សាច់គោ 
កិន អូស្តាៃលី  និង មានបន្ថៃម ខ្លាញ់  
ដើមៃបី បង្កើនរសជាតិ អាហារ kebab 
ពិតៗ និង មាន រសជាតិ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ។  
បនា្ទាប ់មក  យើង បន្ថៃម ដោយការលាយ 
គៃឿងទៃស តកួគ ីរបស ់យើង ហើយ ធ្វើ 
ដោយ ដៃ ផ្ទាល់ » ។ 

 លោកសៃី បន្តថា ៖« kebab ដៃល 
ធ្វើរួចរល់ គឺ វៃច នឹង បន្លៃសៃស់ ដក់ 
នៅក្នុង នំ បុ័ង 'lavash' របស់ តួ ក គី 
ដៃល យើង ធ្វើ នៅក្នុង ផ្ទះ ផលិត បាន 
ម្ហូប kebab ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ » ។ 

 អ្នកសៃី Vardarli ដៃល បានធ្វើការ 
អស់ រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ នៅក្នុង 
ភោជនីយដ្ឋាន ជាចៃើន នៅ ទូទាំង 
ពិភពលោក មុនពៃល មកដល់ ទីកៃុង- 
ភ្នំពៃញ បាន និយយថា  ផលប៉ះពាល់ 
លើ ឧសៃសាហកម្ម ភោជនយីដ្ឋាន ដោយ- 
សារ ការ ផ្ទុះឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បាន 
ធ្វើ ឲៃយ លោកសៃី គិតពី គំរូថ្មី ។  

 ជំងឺ រតតៃបាត កូ វីដ ១៩  និង កំណើន 
សៃវាកម្ម ដឹក ជញ្ជូន អាហារ គឺជា កតា្តា 
គន្លឹះ នៅ ពកីៃយ ការសមៃចចតិ្ត បើក 
អាជីវកម្ម លក់ អាហារ សមៃប់តៃ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន តៃប៉ុណ្ណោះ ។ យើង បាន 
មើលឃើញ ឱកាស ដ៏ ធំធៃង ចំពោះ 
អាជីវកម្ម បៃបនៃះ ដោយ បៃើ ទមៃង់ 
អាជីវកម្ម ពិសៃស មួយ នៃះ ដៃល ស័ក្តិ- 

សម បំផុត សមៃប់ ឧសៃសាហកម្ម ម្ហូប- 
អាហារ បច្ចុបៃបន្ន ។ 

« យើង មើលឃើញថា  ភោជនីយ-
ដ្ឋាន ជាចៃើន កំពុង ខិតខំ បៃឹងបៃង 
ដើមៃបី ស្វៃងរក ចំណូល  ដោយធ្វើ ម៉ៃច 
ឲៃយ ភោជនីយ ដ្ឋា របស់ ពួកគៃ នៅ បើក- 
ដំណើការ ដូច្នៃះ យើង ដឹងថា  មធៃយោ-
បាយ ល្អ បំផុត ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន យើង 
និង អតិថិជន របស់ យើង  និង បង្កើន 
បៃតិបត្តិការ របស់ យើង គឺ តាមរយៈ 
ការបង្កើត អាជីវកម្ម បៃភៃទ ថ្មី ដៃល 
អាច ទទួល បានអត្ថបៃយោជន៍ ពី 
ការកាត់បន្ថយលើការ ចំណាយ ចៃើន 
ហួស  ជាមួយនឹង លទ្ធភាព នៃ ការ-
បៃើបៃស់ កម្មវិធី ដឹក ជញ្ជូន ម្ហូប-
អាហារ  ជាចៃើន » ។ 

 អ្នកសៃី Vardarli ថ្លៃងថា ៖ « យើង 
បាន ចំណូលពី១០ ទៅ ២០ភាគរយ 
មកវិញ ចាប់តាំងពី បាន បើក ដំណើរ-
ការ នៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃកក្កដ  ដៃល វា ល្អ 
សមៃប់ អាជីវកម្ម ក្នុងអំឡុង ពៃល-
វៃលា ដ៏ លំបាក នៃះ ។ ដោយ បន្ថៃម 
កម្មវធិ ីដកឹ ជញ្ជនូ បន្ថៃម ដចូជា Nham-
24 និង Your Phnom Penh យើង 
នឹង អាចយ៉ាងហោចណាស់  វត្ត មាន 
នៅលើ ទីផៃសារ របស់ យើង មាន កំណើន 
សនៃសឹមៗ ហើយ មូលដ្ឋាន អតិថិជន គឺ 
នៅ រជធានី ភ្នំពៃញ ។ យ៉ាង ហោច-
ណាស ់មាន កៃមុហ៊នុ ដកឹ ជញ្ជនូ អាហារ 
ចំនួន ១០ នៅ រជធានី ភ្នំពៃញ ហើយ 
នៅពៃលដៃល យើង សហការ កាន់តៃ 
ចៃើន យើង មាន ទំនុកចិត្ត ថា  កំណើន 
នឹង កើនឡើង ដៃរ » ។ 

 អាហារ ត ួក គ ី មាន លៃបាយ នៃ មខុម្ហបូ 
ផៃសៃងៗ គ្នា ជាចៃើន មកពី តំបន់ អាសុី- 
កណា្តាល អឺរ៉ុបខងកើត តំបន់ បាល់- 
កង់ ម ជៃឈិម បូពា៌ា និង មៃ ឌី ទៃ រ៉ា ណៃ  
និងមាន បៃវត្តិ ដ៏យូរលង់ ណាស់ មក 
ហើយ  ដៃល បនៃសល ់ពមីនសុៃស១ជនំាន ់ 
ទៅ ១ជំនាន់ ។ 

 អ្នក សៃី បន្តថា ៖ « យើង មើលឃើញ 
អាជវីកម្ម របស ់យើង កពំងុ រកីចមៃើន ។  
នៅ ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ខងមុខ  គោលដៅ របស់ 
យើង គឺ បង្កើត ផលិតផល ដៃល អាច  
វៃច ខ្ចប់  និង លក់ នៅតាម ផៃសារ ទំនើប 
បាន រួមទាំង kebabs នំបុ័ង  និង ម្ហូប 
តួ ក គី ផៃសៃងទៀត ដៃលមាន រសជាតិ 
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ។ យើង ក៏មាន គមៃង 
ពងៃកី ហាង  នងិ ផលតិផល របស ់យើង 
ទៅ ទីផៃសារ ដៃល កំពុង រីក ចមៃើន  នៅ 
អាសុីអាគ្នៃយ៍ ផងដៃរ »៕   

អ្នកស្រី Merve Alaz Vardarli ជាស្ថាបនិក និងជាម្រចុងភៅន្រហាងអាហារតួកគី Mama Turk ។  

សច់គោគីប៉ាបគឺជាអាហារដ៏ព្រញនិយមនៅហាង Mama Turk។ 
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លោកអេម៉ានុយអេល ម៉ាកេងុ ថ្លេងអំពីស្ថាន ភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅបារំាង។ AFP

លោក សូ៊ ហ៍  ហូ៊ន  បេធានសន្តសុិខ ជាតិ  នៅ  ការិយាល័យ  បេធានាធិបតី ។ Yonhap 

អគ្គលេខាធិការ គណៈ កម្មាធិការ  មជេឈិម បកេស បដិវត្ត ន៍ បេជាជន ឡាវ  លោកបេធាន   បូ៊នហាង  វូរា៉ាចិតហ៍ ជួបជាមួយ លោក វ៉ាង  យី  នៅទី កេងុ វៀង ចន្ទ។ Xinhua

លោកម៉ាក្រងុច្រញបញ្ជាឱ្រយដាក់បម្រមគោចរសម្រប់ក្រងុប៉ារីសនិងក្រងុ៨ផ្រស្រងទៀតដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស

មន្ត្រី សន្តិសុខកំពូលកូរ៉្រខាងត្របូងនិង
អាម្ររិកពិភាក្រសាអំពីបញ្ហាកូរ៉្រខាងជើង

កេងុបា៉ា រសីៈ លោក ប្រធានា- 
ធិបតី បារាំង  អ្រម៉ានុយអ្រល 
ម៉ាក្រងុ  បាន ច្រញ បញ្ជា ឱ្រយ ដាក ់
បម្រម គោចរ  នៅ ព្រល យប់        
សម្រប់ ក្រុង បា៉ារីស  និង ក្រុង - 
ចំនួន ៨ ផ្រស្រង ទៀត  នៅ បារាំង 
ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លងរាល- 
ដាល ន្រ ជងំកឺវូដី ១៩  ក្រយ ព ី
អត្រ ឆ្លង ប្រចា ំថ្ង្រ ថ្ម ី បាន ឈាន 
ដល់ កម្រិត មួយ គួរ ឱ្រយ ព្រួយ - 
បារម្ភខ្លាំង បំផុត ។ 

នៅ ក្នុង បទ សម្ភាស មួយ 
ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ចាក់ ផ្រសាយ - 

តាម ទូរទស្រសន៍ លោក ម៉ាក្រុង 
បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រជាជន ន្រ ក្រុង - 
ទាំង នោះ  ដ្រល ជា កន្ល្រង មន 
ប្រជាជន ជតិ ១ភាគ ៣ ន្រ ចនំនួ 
ប្រជាជ នសរុប របស់ ប្រទ្រស - 
បារាំង  នឹង មិន ត្រូវ  អនុញ្ញាត ឱ្រយ 
នៅ ខងក្រ  ចាប់ ពី ម៉ាង ៩ - 
យប់  ដល់ ម៉ាង ៦ ព្រឹក  ចាប់ ពី 
ថ្ង្រសៅរ ៍ទៅ  សម្រប ់រយៈព្រល- 
យ៉ាង តិច ៤ សបា្តាហ៍។ 

មនុស្រស យ៉ាង តិច ១ ០៨៧ - 
៥១៣ នាក់  បាន ស្លាប់ ដោយ- 
សរ វីរុស ផ្លវូ ដង្ហើម កូរូ៉ណា  ចាប់- 

តាំង ពី វីរុស ផ្លូវ ដ ង្ហើម ន្រះ  បាន 
ផ្ទុះ ឆ្លង រាលដាល កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ
២០១៩។  ន្រះ បើ យោង តាម 
ចំនួន សរុប របស់ AFP ត្រឹម 
ម៉ាង ១១០០ ម៉ាង សកល 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។  

ករណី ឆ្លង យ៉ាងតិច ៣៨,២ - 
លាន នាក់  ត្រូវ បាន គ្រ កត់ ត្រ 
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ។ 

អាម្ររិក មន ចំនួន អ្នក ស្លាប់ 
ខ្ពស់ ជាង គ្រ បំផុត នៅ ក្នុង ពិភព- 
លោក គឺ ២១៥ ៩១៤ នាក់  
បនា្ទាប់ មក ប្រទ្រស ប្រសុីល គឺ 

១៥០  ៩៩៨ នាក់  ឥណា្ឌា មន 
អ្នក ស្លាប់ ១១០  ៥៨៦ នាក់  
មុិកសុិក មន អ្នក ស្លាប់  ចំនួន 
៨៤ ៤២០នាក់  និង ចក្រភព- 
អង់គ្ល្រស  មន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន 
៤៣ ០១៨ នាក់ ។ 

រដា្ឋាភិបាល តំបន់  បាន ប្រកាស 
ថា  បារ៍  និង ភោជនីយ ដា្ឋាន ត្រូវ 
បាន គ្រ បិទ នៅ ទូទាំង តំបន់ - 
កាតាឡូនី ភាគ ឦសន  ន្រ 
ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ រយៈ ព្រល 
១៥ ថ្ង្រ បន្ថ្រម ទៀត  ដើម្របី ទប់- 
ស្កាត់ការ ឆ្លង វីរុស៕ AFP/PSA

កេុង សេអ៊ូលៈ  ការិយ ល័យ 
ប្រធា នា ធិប តី កូ រ៉្រ ខង ត្របូង  
បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 
ថា  មន្ត្រី សន្តិ សុខ ជាតិ កំពូល  
របស ់ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខង ត្របងូ  នងិ 
អាម្ររិក  បាន អះ អាង ជា ថ្មីអំពី 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត ដ៏ ខ្លាំង កា្លា មួយ  រវាង 
ប្រទ្រស ទាងំ ២  នៅ ក្នងុ កចិ្ច ប្រជុ ំ
របស់ ពួក គ្រ  នៅ ទី ក្រុង វា៉ាសុីន- 
តោន ឌី សុី នៅ សបា្តាហ៍ ន្រះ ។ 

លោក ស៊ូហ៍  ហ៊ូន  ជា ប្រធាន 
សន្ត ិសខុ ជាត ិ នៅ ការយិ លយ័ 
ប្រធា នា ធិប តីកូ រ៉្រខង ត្របូង  
បាន ទៅ ដល់ អាម្ររិក  កាល- 
ពីថ្ង្រ អង្គារ  សម្រប់ ដំណើរ 
ទស្រសន កិច្ច ដំបូង របស់ លោក  
ទៅ កាន់ ទឹកដី អាម្ររិក  ចាប់ - 
តាងំ ព ីចលូ កាន ់តណំ្រង កាល ព ី
ខ្រ កក្កដា  កន្លង ទៅ ។ 

 យោង តាម អ្នក នាំ ពាក្រយ ការិ-
យ ល័យ ប្រធា នា ធិប តី  គឺ 
លោក កាង  មនី ស៊កុ បាន ឲ្រយ ដងឹ 
ថា  លោក ស៊ូហ៍  ហ៊ូន  បាន ជួប 
ជា មួយ សម ភាគី ស្រត វិមន 

របស់ លោក  គឺ លោក រូប៊ឺត-
អពូ្រនី នៅ ថ្ង្រពធុ   ដើម្រប ីពភិាក្រសា 
ស្តី ពី បញ្ហា ការ ព្រួយបារម្ភ គ្នា ទៅ - 
វញិ ទៅ មក  នៅ ក្នងុនោះ រមួ មន  
ស្ថាន ការណ៍ សន្តិ សុខ ឧប ទ្វីប      
កូ រ៉្របច្ចុប្របន្ន  និង ទំនាក់ ទំនង - 
ទ្វ្រ ភាគី ។ 

 លោក កាង  មីន ស៊ុក  បាន 
បន្ថ្រម ថា  ពួក គ្រ  បាន អះអាង 
ជា ថ្មី  អំពី « ភាព គង់ វង្រស របស់ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត កូ រ៉្រ ខង ត្របូង  និង 
អាម្ររិក » ។ 

 លោក កាង  មីន ស៊ុក  បាន 
ថ្ល្រង ថា  ដណំើរ ទស្រសន កចិ្ច  ៤ ថ្ង្រ 
របស់ លោក ស៊ូហ៍  ទៅ កាន់ 
អាម្ររកិ នោះ  គ ឺមន បណំង ចង ់
ពង្រឹង ទំនាក់ ទំនង យុទ្ធ សស្ត្រ  
រវាង ក្រុម ប្រឹក្រសា សន្តិ សុខ ជាតិ  
របស់ សម្ព័ន្ធ មិត្ត  ជា ពិស្រស  
ស្តីពី កូ រ៉្រ ខង ជើង  និង បញ្ហា 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត ទាំង អស់ ។ 

លោក ស៊ូហ៍  ហ៊ូន  គ្រង ជួប 
ប្រជុំ ជា មួយ លោក ម៉្រក៍  ប៉ុម-
ប៉្រអូ ផង ដ្ររ ៕ Yonhap/SK

កេងុ វៀង ចន្ទន៍ៈ  អគ្គ ល្រខ ធកិារ គណៈ- 
កម្មា ធិការមជ្រឈិម បក្រស បដិវត្តន៍ ប្រជា ជន 
ឡាវ (LPRP) លោក ប្រធាន  ប៊ូន ហាង-
វូរា៉ាចិតហ៍  កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  បាន ជួប ជា មួយ 
សម ជិក ក្រមុ ប្រកឹ្រសា រដ្ឋ ចិន  និង រដ្ឋ មន្ត្រ ីការ- 
បរទ្រសចនិ  លោក វា៉ាង  យ ី ស្ត ីព ីទនំាក ់ទនំង 
និង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ទ្វ្រ ភាគី ។ 

 លោក ប៊ូន ហាង  វូ រា៉ា ចិតហ៍  បាន ថ្ល្រង ថា  
ទនំាក ់ទនំង រវាង ប្រទ្រស ឡាវ  នងិ ចនិ  បាន 
រក្រសា កម្លាំង ចលករ វិជ្ជមន សម្រប់ ការ - 
អភិវឌ្រឍ ទោះ បី ជា មន ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ក្ត ី។  លោក ប៊នូ ហាង  វ ូរា៉ា ចតិហ ៍
បាន សម្ដ្រង ការ អរ គុណ យ៉ាង ជ្រលជ្រ  
តាង នាម ឱ្រយ គណបក្រស LPRP   រដា្ឋាភិ បាល 
និង ប្រជា ជន ឡាវ  ប្រកប ដោយ ភាតរ ភាព  
គណបក្រស កុម្មុយនីស្ត ចិន (CPC)  រដា្ឋាភិ បាល 
និង ប្រជា ជន ចិន  សម្រប់ ការ គំទ្រ យ៉ាង-
ព្រញទំហឹង ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំងការ - 
ផ្ទុះឡើង ជងំឺ ក ូវដី ១៩  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ឡាវ 

បច្ចុប្របន្ន ។ 
 លោក ប៊ូន ហាង  វូ រា៉ា ចិតហ៍  បាន ថ្ល្រង ថា  

ប្រទ្រស ទាំង ២  ក៏ បាន កំពុង ជំរុញឱ្រយ បន្ត  
គម្រង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ  យ៉ាង - 
ស្មាះត្រង់  ដ្រល បាន លើក ឡើង អំពី គំនិត 
និង គោល បំណង រួម  រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២ 
និង ប្រជា ជន ទាំង ២ ។ 

 ប្រទ្រស ឡាវ បាន ត្រៀម លក្ខណៈ រួច ជា-
ស្រច  ដើម្រប ីធ្វើ ការ ជា មយួ ប្រទ្រស ចនិ  ក្នងុ 
ការ ជំរុញ ឱ្រយ មន ការ រីក ចម្រើន ថ្មី  អំពី កិច្ច - 
សហ ប្រតបិត្តកិារ នៅ ក្នងុ តបំន ់១ចនំនួ  នងិ 
ពង្រកី វសិយ័ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ ថ្ម ី ដើម្រប ី
បង្កើន ទំនាក់ ទំនង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ  
យុទ្ធ សស្ត្រ ទូលំ ទូ លាយ ឡាវ -ចិន ។ 

 លោក បាន បន្ថ្រម ថា  ប្រទ្រស ឡាវ  បាន 
គំទ្រ ប្រទ្រស ចិន យ៉ាង ខ្លាំង  នៅ ក្នុង ការ - 
ការពារ សទិ្ធ ិស្រប ច្របប ់ នងិ ផល ប្រយោជន ៍
របស ់ខ្លនួ  ហើយ ប្រទ្រស ឡាវ បាន ឈរ ជា- 
មួយ ប្រទ្រស ចិន  ដើម្របី បង្កើត សហគមន៍  

អនាគត ច្រក រំល្រក ឡាវ- ចិន រួម គ្នា ។ 
នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នោះ  លោក វា៉ាង  យី បាន 

ថ្ល្រង ថា  ទំនាក់ ទំនង រវាង គណបក្រស LPRP  
និងCPC  ហើយ ដ្រល រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២  
គ ឺមនិ ប៉ះ ពាល ់ដោយ សរ ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ ជំនួស មក វិញ  វា 
ជា ការ សក ល្របង ព្រល វ្រលា  និង កាន់ ត្រ 
ខ្លាំង កា្លា ជាង មុន បន្ថ្រម ទៀត ។ 

ប្រទ្រស ទាងំ ២  ដោយ មន   ការ គទំ ្រ  នងិ 
សមគ្គី ភាព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  និង កិច្ច-
ខិតខំប្រឹង ប្រង រួមគ្នា   ដើម្របី ពុះ ពារ ការ- 
លំបាក បច្ចុប្របន្ន  ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ការ ឆ្លង - 
រាលដាល ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ឱ្រយ មន ប្រសទិ្ធ ភាព  
ដោយ បាន បង្ហាញ អពំ ីសមត្ថ ភាព គ្រប ់គ្រង 
របស ់ពកួ គ្រ  នងិ ទស្រសនៈ គ្រប ់គ្រង កណា្តាល 
របស់ ប្រជា ជនទាំង ២  និង ស្មារតី បង្កើត 
សហគមន៍ មួយ  ជា មួយ អនាគត ច្រក-
រំល្រក គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក រវា ង ប្រទ្រស ឡាវ 
និង  ប្រទ្រសចិន ៕ Xinhua/SK 

ឡាវនិងចិនប្ត្រជ្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិកា រទ្វ្រភា គី
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ក្រុង បាកាលីៈ  បៃទៃស អា-
ស៊ៃបៃហៃសង់  បាន ថ្លៃង កាលពី-
ថ្ងៃពុធ ថា  ខ្លួន បាន បំផ្លាញ 
ជើងទមៃ បាញ់ មី សុីល អស់ ជា 
ចៃើន  នៅ ក្នុង បៃទៃស អាមៃនី  
ដៃល បាន កំពុង កំណត់ គោល-
ដៅ ទៅ លើ ទី កៃុង មួយ ចំនួន 
របស់ ខ្លួន  ដៃល ជា ការ គំរាម - 
កហំៃង កាន ់តៃ ខ្លាងំ ឡើង បន្ថៃម 
ទៀត  បាន ទាញឲៃយ  បៃទៃស 
មហា អំណាច ក្នុង តំបន់ ខ្លះ  
ដូចជា   រុសៃសុី  និង តួក គី ឲៃយ ធ្លាក់-
ចូល ក្នុង ជម្លាះ  នៅ តំបន់ ណា-
ហ្គូណូ  និង ការា៉ា បាក់ហ៍ ។ 

បៃធ នា ធិប តី រុសៃសុី លោក- 
វ៉ា្លាឌីមៀរ  ពូ ទីន  និង មៃ ដឹក នាំ 
តួក គី  គឺ លោក រ៉ៃសិប  តៃ យីប-
អៃរដូ ហ្គៃន  បាន ស្នើ ឲៃយ បញ្ចប់ 
ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង ខ្លាំង កា្លា  
រវង អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  និង កៃុម 
បបំៃក ខ្លនួ អាមៃន ី ដៃល បាន ផ្ទុះ 
សង្គៃមរយៈ ពៃល២ សបា្តាហ៍  
នៅ ក្នុង ការ សន្ទនា តាម ទូរស័ព្ទ 
របស ់ពកួ គៃ ជា លើក ដបំងូ  ចាប ់
តាំង ពី ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា ជា ចៃើន 
បាន ផ្ទុះ ឡើងនៅ ទី  នោះ  ។ 

 វិមាន កៃឹម ឡាំង បាន ថ្លៃង ថា៖ 
« ពកួ គៃ  បាន បញ្ជាក ់អពំ ីតមៃវូ- 
ការ ចាំ បាច់ ជា បនា្ទាន់  ឲៃយ មាន 
កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង រួម  ដើមៃបី 
បញ្ចប់ ការ បង្ហូរ ឈាម  ឲៃយ បាន 
កាន់ តៃ ឆប់ តាម ដៃល អាច ធ្វើ-
ទៅ បាន  ហើយ ងាក ទៅ ដោះ-
សៃយ បញ្ហា  នៅ តបំន ់ណាហ្គ-ូ
ណូ  និង ការា៉ា បាក់ហ៍  ដោយ 
សន្តិវិធី ជាមួយ គ្នា » ។  

 មនុសៃស រាប់ រយ នាក់  បាន 
ស្លាប់  នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា  
ដោយ សរ តំបន់ ជម្លាះ នោះ  
ហើយ បន្ត ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា ជា ចៃើន-
លើក   បាន ធ្វើ ឲៃយ បទ ឈប ់បាញ ់
មួយ  ដៃល បាន ឯក ភាព គ្នា នៅ 
ក្នងុ ទ ីកៃងុ ម៉ ូស្គ ូ កាល ព ីសបា្តាហ ៍
មុន  ស្ទើរ តៃ គ្មាន ន័យ ។ 

បៃទៃស អាមៃន ី បាន អះ អាង 
ថា  ទតីាងំ យោធ មយួ ចនំនួ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស   បាន រង ការ វយ - 
បៃហារយ៉ាង ខ្លាំង កា្លា  ប៉ុន្តៃ បាន 
បដិសៃធ ថា  កង កមា្លាំង របស់-
ខ្លួន  មិន បាន កំពុង វយ បៃហារ  
ទៅ លើ បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់ 
នោះ ទៃ ៕ AFP/SK

សុខ វ្រងឈាង 

កាល ពី ថ្ងៃទី១៣ តុលា  ការ- 
ប៉ះទង្គិច គ្នា រវង កៃុមអ្នក តវ៉ា 
បៃឆំង រាជានិយម និង ប៉ូលិស 
បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ វិមាន បៃជា- 
ធិបតៃយៃយ ក្នុងទី កៃុង បាងកក 
ដៃល ជា កន្លៃង ជួប ជុំកៃុម បាតុ- 
ករក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ តវ៉ា 
ជាចៃើន ខៃនៃះ។ ប៉ូលិស  បាន 
ឃាតខ់្លនួ បាតកុរ ចនំនួ ២១ នាក ់
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កៃុមបាតុករ សៃក 
ថា«ដោះលៃង មតិ្តយើង » ខណ:  
កៃបួន រថយន្ត របស់ ពៃះមហា- 
កៃសតៃ Maha Vajiralon gkorn 
បាន ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លងកាត់ទីនោះ។

កៃុម បាតុករ  បាន គៃង 
បៃមូល ផ្ដុំ គ្នា នៅ វិមាន បៃជា- 
ធបិតៃយៃយ  នងិ ហៃកៃបនួ ទៅកាន ់
ការិយល័យ របស់ នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី នៅ ថ្ងៃពុធ  និង ធ្វើ ការ- 
បោះ ជំរំ នៅទីនោះ។ បើសិន 
កៃុម បាតុករ ហៃកៃបួន ទៅមុ ខ   
ពួក គៃ អាចបៃឈម មុខ នឹង កៃមុ- 
គំទៃ រាជា និយម ដៃល បាន 
គៃង ធ្វើ បាតុកម្ម ផ្ទាល់ របស់ 
ពួកគៃ នៅ ជិត នោះ ដៃរ។  

កាល ពី ខៃ មុន  មៃដឹកនំា កៃមុ- 
បាតុករ និសៃសិត កញ្ញា Pan-
usaya Sithijirawattana-
kul  បាន ធ្វើ ការ ទាមទារ ចំនួន  
១០ ចំណុច នៅ មុខពៃះ បរម- 
រាជ វំង ដើមៃបី ធ្វើ ការ កៃ ទមៃង់ 
របប រាជានិយម។  ការ ទាមទារ 
ដៃល កៃុម បាតុករ  បាន ផ្ញើ ទៅ 

តលុាការ កពំលូ  រមួ មាន  ដចូជា 
ការអពំាវ នាវ ធ្វើ ការ បៃងចៃក ឱៃយ 
កាន់ តៃ ចៃបាស់ រវង ទៃពៃយ សមៃបត្ត-ិ 
រាជវងៃស  នងិ ទៃពៃយ សមៃបត្តសិធ- 
រណ:  ការ កាត ់បន្ថយ ថវកិា ជាត ិ
ដៃល បាន បមៃុង ទុក សមៃប់ 
ពៃះ មហា កៃសតៃ  ការ លុប ចោល 
តំណៃង រាជវងៃស មួយ ចំនួន  និង 
ការ ដក ហូត ចៃបាប់  ដៃល រារាំង 
ការ រិះគន់ ពៃះ មហាកៃសតៃ។

ទោះជាយ៉ាង ណា  ពៃះអង្គ Va-
jiralongkorn  បាន យងចៃញ 
ព ីបៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់មក បៃទៃស 
ថៃ វញិ នៅ ថ្ងៃអងា្គារ  ដើមៃប ីចលូរមួ 
ពធិ ីគមៃប ់ខបួ៤ឆ្នា ំនៃ ការសោយ- 
ទវិង្គត របស ់ពៃះបតិា   Bhumi-
bol Adulyadej។ តាងំ ព ីឡើង 
សោយ រាជៃយ មក  ពៃះអង្គបាន 
ចំណាយ ពៃល ភាគ ចៃីន នៅ 
វីឡា របស់ ពៃះអង្គ  នៅ រដ្ឋ  Ba-
varia បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់។ 

ពៃះអង្គ មិន បាន តៃងតាំង ឧប- 
រាជ  ហៃីយពៃះអង្គ នៅ តៃ អនុ- 
វត្ត អណំាច  ខណ :ដៃល ពៃះអង្គ 
គង់ នៅ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់។

បៃមុខ រដ្ឋា ភិបាល អាល្លឺម៉ង់ 
លោកសៃី  Angela Merkel 
បាន នយិយ ថា  ពៃះ អង្គ មនិ គរួ 
ចូល រួម ក្នុង ឆកន យោបាយ ពី 
ក្នុង បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ទៃ ។ 

រដ្ឋមន្តៃ ីការ បរទៃស អាល្លមឺង៉ ់ 
លោក Heiko Maas បាន 
និយយ ទៅ កាន់ សភា Bun-
destag ថា៖ «យើង បាន 
បញ្ជាក់ យ៉ាងចៃបាស់ ថា  នយោ- 
បាយ បៃទៃស ថៃ  មិន គួរ អនុវត្ត 
ចៃញ ពី ដៃនដី អាល្លឺម៉ង់ ទៃ»។

ពៃះអង្គ Vajiralongkorn  
មាន បៃជា បៃិយ ភាព តិច ជាង 
ពៃះបិតា Bhumibol Aduly-
adej  ដៃល បាន គៃងរាជៃយ 
អស់រយ :ពៃល  ៧០ ឆ្នាំ។  ពៃះ- 

អង្គ តៃូវ បាន បៃជាជន  រិះគន់ ជា 
ចៃើន ចំណុច  ចាប់ តាំង ពី បញ្ហា 
តូចៗ ដូច ជា  សម្លៀក បំពាក់ 
អាកបៃប កិរិយ  និង ការផ្លាស់ ប្ដូរ 
ភរិយ  និង សៃីស្នំ ជា ចៃើន  ទៅ     
ដ ល ់បញ្ហា ធំៗ   ដចូ ជា  ការ ទាញ 
យក ទៃពៃយ សមៃបត្តិ រាជវងៃស មក 
គៃប់គៃង ដោយ ផ្ទាល់ ដៃល 
ដើម ឡើយ គៃបគ់ៃង ដោយ រដ្ឋា- 
ភបិាល  ការ ចាយ វយ ខ្ជះខ្ជាយ 
ការ មិន ស្នាក់ នៅ ក្នងុ បៃទៃស  និង 
ការទាញ យក ទាហាន រាប់ពាន់- 
នាក់ មក គៃប់គៃង ដោយផ្ទាល់។

ប៉នុ្តៃការរិះគន ់បៃមាថ ពៃះមហា- 
កៃសតៃ  តៃូវ បាន បៃជាជន ថៃ 
ភាគចៃើន គិត ថា  មិន អាច ធ្វើ 
បាន  ដោយសរ ជំនឿថា  ពៃះ- 
មហាកៃសតៃ គឺ ជា អាទិទៃព។  ការ- 
បៃមាថ ពៃះមហាកៃសតៃ មហា- 
កៃសតៃី  រជ្ជ ទាយទ  ក៏តៃូវ បាន 
ហាម ឃាត់ដោយ ចៃបាប់ Lese-
majest ដៃល អាច មាន ទោស 
ជាប់ គុក  រហូត ដល់ ១៥ឆ្នាំ។ 

បាតកុម្ម  បាន ចាប ់ផ្ដើម នៅ ខៃ 
កមុ្ភ: ឆ្នា ំ២០២០  កៃយ ព ីការ- 
រំលាយ គណបកៃស បៃឆំង Fu-
ture Forward។ 

រហូត មក ទល់ ពៃលនៃះ  កៃមុ- 
អ្នកតវ៉ា បាន ធ្វើ ការទាម ទារ 
ចំនួន  ៤ ចំណុច  គឺការ លា- 
លៃង ពី តំណៃង របស់ លោក 
បៃយុធ  ចាន-អូចា ការធ្វើ- 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ម ីការកៃទមៃង់ របប- 
រាជា និយម  និង ការ លុប បំបាត់ 
ចៃបាប់  Lese-majest៕កងកម្លាងំ  ការ ពារ តំបន់ ការ៉ាបាក់ហ៍  បាញ់ កំាភ្លើង ធំ  ទៅ លើអាស៊្រប្រហ្រសង់ ។ AFP

ការប្រយុទ្ធគ្ននៅតំបន់ការ៉ាបាក់ហ៍រវង
អាស៊្រប្រហ្រសង់ និងអាម្រនី រីក កាន់ត្រធំឡើង

ព្រះមហាក្រសត្រថ្រត្រវូបានស្វាគមន៍ដោយ-
ក្រមុបាតុករនៅព្រលយាងមកដល់ប្រទ្រសថ្រវិញ

ព្រះមហាក្រស ត្រ Maha Vajiralon gkorn (ស្តាំទី៣)។ រូប  AFP



រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : រសជាតិកាហ្វេជាចេើន 
បេភេទ មខុ ម្ហបូ  កមុ្មង៉ ់ បកូ បន្ថេម ដោយ 
បរយិាកាស សេស ់សេយ នេ ហាង ដ ៏ធ ំ
ទលូាយ  ទាងំ នេះ ហាក ់មនិ មាន អ្វខីសុ 
ប្លេក ពី ហាង កាហ្វេ ដទេ ឡើយ ។ 

ប៉នុ្ដេ អ្វ ីដេល ទាក ់ទាញ  នងិ អន្ទង ចតិ្ដ 
អតិថិជន មក អង្គុយ កេប កាហ្វេ និង 
សកំកុ សញ្ជងឹ គតិ រិះ រកដណំោះសេយ 
នោះ គឺ លេបេង ផ្គុំ រូប   មនុសេស យន្ដ ជ័រ  
ដេល តេូវ បាន ដាក់ តាំង បង្ហាញ ក្នុង ទូ- 
កញ្ចក់ គេប់ សណ្ឋាន ទមេង់  នៅ ហាង 
កាហ្វេ UrHobby House។ 

អ្នកសេី មុឺន សេីណេត   ឲេយ ដឹងថា ៖ 
« UrHobby House ដេលអ តិថិជន 
ចេើន ហៅ ថា  ហាង កាហ្វេ មនសុេសយន្ត   
មនិ មាន អ្វ ី ប្លេក ព ីហាង    ដទេ ទៀត  ទេ  បើ 
គ្មាន ការ ដាក ់បង្ហាញ  នងិ លកប់ណ្ដុ ំនេ 
មនុសេស យន្ត ទាំងនេះ»។

អ្នកសេី និយាយ ពេល អង្គុយ ពី មុខ 
តុក្កតា មនុសេស យន្ដ ជា ចេើន នៅ លើ តុ  
ថា ៖ « ផ្ដើម ចេញ ពី ចំណូល ចិត្ដ របស់ 
គេួសារ ខ្ញុំ  ដេល ចូលចិត្ដ បេមូល ផ្គុំ រូប 
មនសុេស យន្ដ រយៈ ពេល   ចេើន ឆ្នា ំហើយ 
ពេល ខ្ញុំ បើក ហាង កាហ្វេ ខ្ញុំ  មាន គំនិត 
យក វា មក ដាក់ តាំង បង្ហាញ ពីពេះ វា 
ជា ភាព វិសេស របស់ហាង »។ 

មនុសេស  ជា ចេើន យល ់ ថា មនុសេស- 

យន្ដ  ដេល ជា ត ួអង្គ ក្នងុភាពយន្ដ លេប ៗី  
របស ់អាមេរកិ នងិ ជប៉នុ ទាងំនេះ  គេន ់
តេ ជា តុក្កតា  ក្មេង លេង ប៉ុណោ្ណោះ  តេ 
មា្ចាស ់ ហាង របូ នេះ បាន អះអាង ថា នៅ 
ជប៉នុ  លេបេង ផ្គុ ំមនសុេស យន្ដ ជា ការ ពេញ 
និយម សមេប់ មនុសេស គេប់ វ័យ ។ 

អ្នកសេី មុឺន  សេីណេត បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « អ្នក ចូលចិត្ដ មក 
ហាង យើង ពេល  ឃើញមនុសេស យន្ដ 
ពេញ រូបរាង  គត់ គិត ថា វា ជា លេបេង ដ៏ 
ងយ សេួល ។ ប៉ុន្ដេ វាមិន ដូច ការ គិត 
ឡើយ  ពេល យក មក ផ្គុំ វា គេន់តេ ជា 
បំណេកតូច ៗ   ដេល បោះ ពុម្ព ភា្ជាប់ លើ 
បន្ទះ ។ ដំបូង យើង តេូវយ ក បន្ទះ រូប 
នោះ មក ទៅតាម បំណេក នីមួយៗ  តេ 
មិន ភ្ល ឺរលោង  ទេ ដោយ យើង តេវូ ដុស- 
ខាត់  ឲេយ សា្អាត ដើមេបី ងយ សេលួ បិទ  និង 
បាញ់ ថា្នា ំពណ៌  ក៏ ដូច បន្ថេម ស្ទកិ ឃ័រ »។ 

មើល ឃើញ ពី ភាព ស្មុគ សា្មាញ នេ 
លេបេង ផ្គុំ រូប អ្នក ដេល ខ្វះ ការ អត់ ធ្មត់ 
មិន ងយ ឆ្លង ផុត ពី មួយ ដំណក់ កាល  
ទៅ មួយ ដំណក់ កាល ទៀត  ពីពេះ 
សូមេបី តេ រូប ផ្គុំ តូច មួយ ក៏ តេូវ ចំណយ 
ពេល រាប់ ម៉ោង ដល់ ថ្ងេ ឬ ខេ  ខណៈ 
មនុសេស យន្ដ ធំ អាច បេើ ពេល  ដល់ ឆ្នាំ ។ 

 ផ្គបួ   តម្លេ មខុ ម្ហបូ  នងិ ភេសជ្ជៈ ចនោ្លោះ 
ពី ២ ទៅ ៣ ដុលា្លោរ មនុសេស យន្ដ មាន 
តម្លេ  តាម ទំហំ    តូច បំផុត  ពី ១០ដុលា្លោរ  
និង រហូត ដល់ រាប់ ពាន់ ដុលា្លោរ ។ 

 មា្ចាស ់ហាង វយ័ ២៩ ឆ្នា ំបាន រៀប រាប ់
ថា ៖ «  លេបេង នេះ ទាំង នេះជួយ កាត់- 
បន្ថយ    ស្ដេស  និង បង្កើត   គំនិត ថ្មីៗ  ។  
សា្វាមី ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ពេល រៀប មនុសេសយន្ត 
ទាំង  នេះរួច ហើយ    គត់ ចេះ រៀបចំ 
របសរ់ បរ   នងិអវីា៉ាន ់ក្នងុ ផ្ទះ   ហើយ ការ- 
អត់ ធ្មត់ គត់ ក៏ បេសើរ ឡើង ដេរ» ។

ហាង   ទើប តេ បើក កាល ពី ខេ កក្កដា 
ថ្មីៗ នេះទទួល អតិថិជន    បេហេល  ៣០០  
នាក ់ក្នងុ ១ថ្ងេ  ខណៈ    ចងុ សបា្ដាហ ៍ គ្មាន 
សល់ កៅអី សមេប់ ភ្ញៀវ  ឡើយ  ។

កេពី សេវាកម្ម ល្អ អតិថិជន ក៏ ជាប់ 
ចតិ្ដ នងឹ ការ តបុ តេង  ដេល រចនា រកុ្ខជាត ិ
បេតង សេស ់ទាងំ ក្នងុ  នងិ កេ បរវិេណ 
ហាង  ក៏ដូចជាជួយ  ស្ទួយ បេជា្ញា ដោះ- 
សេយ ចំណោទ លេបេង ផ្គុំ រូប ។ 

 អ្នកសេី   បន្ត   ថា៖  «យើង មាន កម្មវិធី  
បេកួតបេជេង ផ្គុំ រូប  Dioroma com-
petition។ អ្នក បេកួត តេូវ យក  Gun-
dam កេច្នេ ជា អី ផេសេង  ដូចជា  រៀប ជា 
សង្គេម  ដោយ កំណត់ ពេល  ពាក់- 
កណ្ដាល  ខេ កេយ ជា  ថ្ងេ បញ្ចប់ »។ 

មា្ចាស់ សេី ដេល បើក ហាង រចនាប័ទ្ម 
មនុសេស យន្ដ តាម ចំណូល ចិត្ដ របស់ 
សា្វាមី  នេះ បាន បន្ដថា ៖ «  ពេល នោះ 

មនុសេសយន្ត ទាំងអស់ នឹង តេូវ យក មក 
បង្ហាញ ក្នុង ហាង  ហើយការវាយ តម្លេ     
ពកីេមុ   Builder  ដ ៏ មាន ជនំាញ  ហើយ 
ភាគ ចេើន យើង យកមតិ យោបល់ ពី  
ភ្ញៀវ ផ្ទាល ់។  បើគត ់ពេញចតិ្ត មយួ ណ  
គត់ អាច បោះឆ្នាត  ដេល អាច ទទួល 
ជា កាដូ សមេប់ អ្នក  ឈ្នះ  »។  

អ្នកសេី   បង្ហើប   ថា  អ្នកសេី កំពុង តេ 
សាងសង់  UrHobby Station  នៅ 
ខាងកេយ ហាង   ដេល មាន   Gun-
dam base ដូច បណ្ដា បេទេស ដទេ   
បេមូល ផ្ដុំ ទៅ ដោយមនុសេស យន្ដ ផ្គុំ រួច 
និង អីវា៉ាន់  ថ្មី បំផុត នៅលើ ពិភពលោក  

ក៏ ដូចជាសមា្ភារ ផេសេង ៗ  ទៀត  ។ 
អ្នកសេី  សេីណេត អះអាង ថា  នៅ 

ឆ្នាំ  កេយ  អ្នកសេី  តេៀមបើក សាខា  
និង លក់ ឈ្មាះ យីហោ   ៣ទៀត ពី ពេះ 
មាន   អតិថិជន   សួរ រក ជា ចេើន ។ 

 អ្នកសេី  បញ្ជាក់   ថា ៖ «ហាង របស់ខ្ញុំ 
មាន ការបញ្ចុះ តម្លេ  ១០ ភាគរយ ជូន 
អ្នក ដេល យក កេវ មក ផ្ទាល់ខ្លួន »។ 

 UrHobby House ចាប់ បើក ពី 
ម៉ោង  ៧ ពេឹក ដល់ ម៉ោង  ៩ យប់   មាន 
ទីតាំង នៅលើ ផ្លូវ  ២០០២ កេងផ្លូវ 
៣៧១ ភូមិ អូរបេកក្អម  សង្កាត់ ទឹកថា្លោ  
ខណ្ឌ  សេនសុខ  រាជធានី ភ្នំពេញ ៕ 

www.postkhmer.com

តោះក្រេបកាហ្វ្រេ ភ្លក្រេស  
ម្ហបូ និង ល្រេង ល្រេប្រេង ផ្គុំ 
រូប មនុស្រេស យន្ដ ឃ្រេយូតៗ 
នៅ  UrHobby House

អតិថិជន ទទួល បានទំាង ភេសជ្ជៈ អាហារ  និង កើន បេជា្ញា ពី លេបេង ផ្គុរូំប ។ រូបថត ហា៊ន រងេសី

បរិយាកាស សេស់សេយ អមដោយ រុក្ខជាតិ បេតង សេស់ នៅ ហាងកាហ្វេ Ur Hobby House។ រូបថត ហា៊ន រងេសី អតិថិជន ហាង កាហ្វេ UrHobby House មមាញឹក កាត់ រូប  និង ផ្គុ ំមនុសេសយន្ដ រៀងៗ ខ្លនួ ។ រូបថត ហា៊ន រងេសី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១៤រោច ខៃ អសៃសុជ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៦ ខៃតុលា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 

ហ្មង   សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់   ពៃះ ធម៌ ឱៃយ  បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
មិន      សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន  ទៃ  តៃូវ   បៃុង   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស ់។ 
ចំពោះ  បញ្ហាស្នៃហា  គឺ គូស្នៃហ៍   អ្នក  យល់ ដឹង  ពី       ទឹក  -  
ចិត ្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

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

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឱៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ រីឯ ការ 
បៃកប   របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ   ឱៃយ  បៃឈម  
នឹង   ហានិភ័យ  ខា្លាំងពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
ខណៈ  លាភ សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

កៃមុ Color Wheel ឈ្នះជយលាភីលៃខ១ពី ការបៃកួត គំនូរជីវចល ថ្នាក់ជាតិលើកទី៧។ រូបថត សហ ការី

ជយលាភីលេខ១គំនូរជីវចលថ្នាក់ជាតិលើកទី៧
រំពឹងខ្ពស់សមេប់ការបេកួតអន្តរជាតិនៅជបុ៉ន

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នំពៃញៈ វីដៃ អូ គំនូរ  ជីវ ចល-  
របស ់     កៃមុ    Color Wheel   មាន 
សមា  ជិ ក  ២  រូប  គឺ លោក ភៃទ-  
ចា និង លោក អ៊ុំ សិលា  វិចិតៃ   
ជាមា្ចាស់  ជយលាភី លៃខ ១-    
ថា្នាក់  ជា តិ លើក  ទី ៧  នះ នឹង 
កា្លាយ ជា តំណង កៃុម   កម្ពុជា- 
សមៃប ់  ការ បៃកួត  លក្ខណៈ   
អន្តរ ជាត ិ  DigiCon6 Asia   នៅ   
ជប៉ុន ចុង ឆ្នាំ   ២០២០ នៃះ ។ 
ការ បៃកួត បៃជៃងគំនូរ  ជីវ ចល  
ថា្នាក ់ជាត ិលើកទ៧ី  ឆ្នា២ំ០២០  
តៃូវ បញ្ចប់  ដោយ ទទួល បាន-   
ជោគ ជ័យ   កៃម អធិបតី ភាព   
លោ ក   ខៀវ កាញារីទ្ធ  ជា រដ្ឋ - 
មនៃ្ត ីកៃសងួពត័ម៌ាន  នងិ លោ ក 
ជំទាវ  កាល ពី ថ្ងៃទី២៩  សីហា 
ឆ្នាំ ២០២០  កន្លងមក ។  
      លោក ភៃទ ចា ជាសមាជកិ 
មា្នាក ់  នៃ កៃុម  Color Wheel  
ទទួល  បន្ទុក ខាង រចន រូប និង 
ដាក់ ពណ៌  ខណៈ លោក  អ៊ុំ- 
សលិា វចិតិៃ អ្នកជនំញ ខាង ធ្វើ   
ចលន គំនូរ នះ ក៏   បង្ហើប   ពី ក្តី-   
រំពឹង    ទុក និង សុទិដ្ឋិ និយម  នៃ 
កៃុម ខ្លួន ន ពៃល ទៅ  បៃកួត-   
លក្ខណៈ    អន្តរជាតិ     DigiCon6 
Asia   នៅ  បៃទៃស  ជប៉ុន    ចុង   ឆ្នាំ 
នៃះ  ថា ៖« ទោះប ី យើង មាន បទ- 
ពិសោធថ្មី  សមៃប់ ការ បៃកួត 
គំនូរ  ជីវចល នៃះ មៃន ក្តី តៃ ការ- 
ពៃយា យាម  និង ការ តាំង ចិត្ត ធ្វើ- 
តាម   ក្តី សៃឡាញ់ នះ ក៏ បាន 
ជួយ   ឱៃយ យើង ឈ្នះ ការ បៃកួត 
ថា្នាក់ ជាតិ លើក ទី ៧ ដូច   ពៃល- 
ថ្មីៗ  នៃះ   ។  សមៃប់  ការ បៃកួត-  
អន្តរជាតិ វិញ កៃុម យើង ក៏ មាន 
ភាព  ជឿជាក់   ៧០ ភាគ  រយ ថា   
អា ច  ដណ្តើម បានជ័យជម្នះ »។  
  ចំពោះ  លទ្ធផល  ជយលាភី  

ក្នុង កម្មវិធីគំនូរជីវចល បៃចា ំឆ ្នាំ 
២០២០  រួម មាន   ជយ   លាភី 
លៃខ១ បាន លើ   កៃុម Color 
Wheel ទទួល  បាន ថវិកា ១ 
លាន ២ សៃនរៀល និង  ថវិកា  
បន្ថៃម ពី រដ្ឋ មនៃ្តីចំនួន  ៤០ មុឺន 
រៀល នងិ  លោក   ជទំាវ ៤០ មុនឺ  
រៀល។ ឯ ជយ លាភី កិត ្តិ យស 
រូបភាព បាន  លើ  កៃុម ទៃពរុក្ខៈ    
ជយ លាភីកិត្តិយសផ្នៃកគំនិត 
បាន លើ កៃមុ  Manga Khmer    
ជយ លាភ ី កតិ្តយិស ផ្នៃក សច-់ 
រឿង បាន លើ កៃុម Long 
Kimheng ជយលាភីកិត្តិ-

យសផ្នៃក បៃជា បៃយិភាព បាន  
ល ើ កៃុម KIDOZA ដៃល កៃុម 
នីមួយៗ ទទួលបានថវិកា  ៤០ 
មុឺន រៀល  និង  ថវិកាបន្ថៃម ពី 
រដ្ឋមនៃ្តី ៤០មុឺន រៀល និង 
លោកជំទាវ ២០ មុឺន រៀល។
    ការ បៃកតួ ឆ្នា ំនៃះ កៃមុនមីយួៗ   
និពន្ធ  សច់ រឿងដៃល មាន     
ខ្លឹម សរ អប់រំ សង្គម  និង  ផលិត  
ចៃញ  ជា គំនូរ  ជីវចល ជា  Stop 
Motion ឬ 2D  ឬ 3D    មាន 
រយៈ ពៃល  មិន  លើស ពី ៥ នទី 
ឬ  ចន្លាះ ពី ៣ ទៅ ៥នទី 
សមៃប់ចូលរួម បៃកួត៕

កៃមុ ជយលាភីកិត្តយិសផ្នៃកគំនិតបនលើកៃមុ «Manga Khmer»។ សហ ការី

កៃមុ ជយលាភីកិត្តយិសរូបភាពបនលើកៃមុ«ទៃពរុក្ខៈ»។ រូប សហ ការី



   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  ពធិ ីកា រនិ ីកឡីា វយ័ ក្មេង   Vic Ky  ដេល 
បានចាប់ ផ្តើម ជាមួយ ការ សុំ គេ  ធ្វើ ជាអ្នក  អត្ថា- 
ធិបេបាយ  បាល់ ទាត់ ដោយ មិន យក បេក់នោះ  បាន 
នងិកពំងុ  វវិឌេឍខ្លនួ ទៅ   ជា  MC ដ ៏មានការ ទាកទ់ាញ   
ក្នុង កម្មវិធី បេដាល់  Mas Fight Cambodia   
នៅ សង្វៀន ថោន រៀងរាល ់យប ់ ថ្ងេ អាទតិេយ  ខណៈ 
កម្ម វិធី ដ៏ កកេើក នេះ  កញ្ញា និយាយ ជា ភាសា 
អងគ់្លេស  បាន យា៉ាង សា្ទាត ់ជនំាញ  ដោយ បកផ្ទាល ់
មាត់  ចេញ ពី ពិធីករ មា្នាក់ ទៀត ភា្លាមៗតេ ម្តង ។

 កញ្ញា Vic Ky  ដេល   មាន ឈ្មោះ ពិត ថា   លី 
គឹមហួង  គឺ ជា កូន សេី ចេបង  ដេល  ទើប តេ ឈាន 
ជើង ចូល ក្នុង វិថី ជា ពិធី ការិនី  ផ្នេក កីឡា  ទាំង ក្នុង 
វយ័ កពំងុ សកិេសា  ប៉នុ្តេ នាង អះអាង ថា ជា ចណំង-់ 
ចំណូល ចិត្ត  បនា្ទាប់ ពី បាន លះ បង់ធ្វើ  ជា អ្នក- 
អត្ថាធិបេបាយ កីឡា   ស្ម័គេ ចិត្ត  តំង ពី ឆ្នាំ ២០១៦  
ក្នុង វ័យ ១៥ ឆ្នាំ មក ម្លេ៉ះ ។ 

ពិធី ការិនី វ័យ ១៩ ឆ្នាំ រូប នេះ  បាន និយាយ ថា ៖ 
« ខ្ញុំ មាន ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ផ្នេក កីឡា  តំង ពី 
កុមារភាព   គឺ ឲេយ តេ មាន ការ បេ កួត បាល់ ទាត់  ឬ 
កីឡា ផេសេងៗ  ខ្ញុំតេង តេ ទៅ ចូល មើល ជា និច្ច  និង 
ចង់ កា្លាយ ជា អ្នក និយាយ កីឡា  ក្នុង ពេល បេ កួត 
ម្តង ៗ ។  នៅ ឆ្នាំ ២០១៦  ខ្ញុំ បាន ដាច់ ចិត្ត សុំ គេ 
និយាយ ជា អ្នក អត្ថាធិបេបាយ  ក្នុងពេល  គេ បេ កួត 
បាល ់ទាត ់ នៅ ទ ីលាន ភ្នពំេញ កេន  ហើយ គេ ថា  
ឲេយខ្ញុំ ខិត ខំ រៀន សិន ទៅ »។ 

លី គឹមហួង បន្ត ថា៖  «ទោះ យា៉ាង ណា  ខ្ញុំ មិន 
បាន បោះ បង់ចោល នោះ ទេ គឺ  ខ្ញុំនៅ តេ ពេយាយាម   
សុំ គេចូល អត្ថាធិបេបាយ ជា ញឹក ញយ   រហូត  គេ  
អនុញ្ញាតឲេយ ខ្ញុំធ្វើ ក្នុងនាម  ជា អ្នក ហាត់ និយាយ  
ដោយ ស្មគ័េ ចតិ្ត  គ្មោន បេក ់កមេ ឬ រង្វាន ់អ្វ ីឡើយ  
ប៉នុ្តេ  ដោយសារ ខ្ញុ ំមាន នសិេសយ័ ព ីធម្ម ជាត ិផង  នងិ 
ការ ពេយា យាម  ផង  គួប ផេសំ ខ្ញុំ រៀន ភាសា អង់ គ្លេស  
តងំ ព ីក្មេង ផង នោះ  នៅ ក្នងុ កម្ម វធិ ីបាល ់ទាត ់មយួ 

ចំនួន  តេង មាន វត្តមាន ខ្ញុ ំជា អ្នក និយាយ រហូត»។
ជា កនូ អ្នក រក សុ ីធម្មត  (លក ់ផ្លេឈើ)  នៅ ភមូ ិ

មាន់ ដប់ លើ  ឃុំ មាន ជ័យ  សេុក សេី សន្ធរ ខេត្ត 
កំពង់ ចាម លី គឹមហួង  គឺ ជា កូន ចេបង  ដេល បាន 
បេឡង  ជាប់ សញ្ញាបតេ បាក់ ឌុប  ក្នុង ឆ្នាំ សិកេសា 
២០១៧- ២០១៨  ហើយបច្ចបុេបន្ន  កញ្ញា ជា នសិេសតិ 
រៀន នៅ សាកល វិទេយាល័យ ប៊េលធី  ផ្នេក ភាសា- 
 អង់ គ្លេស ។

 កញ្ញាដ ៏សេសស់ោភា   Vic Ky  បាន បន្ថេម ថា៖  
«កេយ មក ខ្ញុ ំបាន សា្គាល ់អ្នក នយិាយ កឡីា ជើង- 
ចាស ់គឺ អ៊ ំសេ ី បេក ់ សម្ផសេស   ហើយតងំ ព ីពេល 
នោះ មក នាង ខ្ញុំ ចាប់ មាន ឈ្មោះ លេបី  ដោយមាន 
គេ សា្គាល់ គួរ សម  តម រយៈ ការ និយាយ អត្ថា- 
ធបិេបាយ បក បេ ព ីពធិកីរ រៀម ចេបង យើង ដេល គត ់ 
នយិាយ ជា ខ្មេរ  ហើយ ខ្ញុ ំបក ភា្លាមៗ ឲេយ បាន លឿន 
ជា ភាសា អង ់គ្លេស។  បន្ថេម លើនេះ  នៅ  ឆ្នា ំ២០១៩  

គពឺេល ដេល ទរូទសេសន ៍ថោន  រៀប ចំ កម្ម វិធី បេដាល់   
Mas Fight Cambodia  នាង ខ្ញុ ំតេវូ បាន ជេើស- 
រើស ជា ពិធីកា រិនី តេ ម្តង  ដោយ ឡើង លើ វេទិកា 
សង្វៀន   នយិាយ អត្ថា ធបិេបាយ ជា ភាសា អង ់គ្លេស  
នូវ បេ វត្តិបេ កួត របស់ កីឡា ករគេប់ គូ  ជូន ជន រួម- 
ជាតិ  និង ជន បរទេស »។  

«នៅ ក្នុង បទ ពិសោធខ្ចី នៅ ឡើយ  ខ្ញុំ តេូវ បាន 
ទទួល ការ កោត សរ សើរ ពី មិត្ត ភក្តិ បង ប្អូន  និង 
ឪពកុ មា្តាយ នាង ខ្ញុ ំ ហើយ ក្នងុ រយៈ ពេល ជាង ១០ 
សបា្តាហ៍  ខ្ញុំ តេូវ បាន គេ ឲេយ ចូល និយាយ វិទេយុ  ក្នុង 
កម្ម វិធី ចំនួន ៤ ទៀត  ដោយ ចាប់ ផ្តើម ទទួល បាន 
បេក់ ខេ ជា បណ្តើរៗ រហូត ដល់ មិត្ត ភក្តិ  ខ្ញុំ  គេ អួត 
ថា ជា ពធិកីារនិ ីល្អ គ្មោន ២  ប៉នុ្តេ ខ្ញុ ំគតិ ថា  នេះគេន ់
ជា ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត ប៉ណុ្ណោះ គ ឺខ្ញុ ំមនិ អនំតួ  ឬ ជោរ 
នោះ ឡើយ  ពេះការងរ នេះ ខ្ញុំពេញ ចិត្ត និង 
ស្ងប់ ចតិ្ត  តេ  បើ មាន ឱកាស  នងិ ពេល វេលា គេប-់ 

គេន់   គឺ ខ្ញុំចង់ធ្វើ  ជា ពិធី ការិនី សិលេបៈ ទៀត » ។ 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង បេក់ ចំណូល បាន ពី ការ ងរ 

នេះ  Vic Ky  បាន បង្ហើប ថា ៖  «បាន បេក ់ចណំលូ  
តចិ តចួ នៅ ឡើយ   ប៉នុ្តេ ខ្ញុ ំពេញ ចតិ្ត ខ្លាងំ ណាស ់ គ ឺ 
យា៉ាង ហោច ណាស់  ខ្ញុ ំចំណាយ ក្នងុ លក្ខណៈ សនេសំ- 
សំចេ បំផុត  ដើមេបី អាច  រា៉ាប់ រង ជីវភាព ខ្ញុំ ផង  និង 
បាន ជយួ ទៅដល ់ គេ ួសារ បេហេល ពាក ់កណា្តាល 
ផង ដេរ »។

គឹមហួង បាន បញ្ជាក់ថា៖ « លោក  ឪពុក   អ្នក- 
មា្តាយ ខ្ញុំ  បេប់ថា  គត់ សបេបាយ ចិត្ត ខ្លាំង ណាស់  
នងិ រើក រាយ បផំតុ  នៅ ពេល ឃើញ កនូ ឡើង នយិាយ 
ក្នងុ ទរូទសេសន ៍ ពេះ  អ្នក ភមូ ិ ពេម ទាងំ បង ប្អនូ  គេ 
នា ំគ្នា កោត សរ សើរ ព ីទេពកោសលេយ របស ់នាង ខ្ញុ ំ 
ក្នុងការនិយាយ ភាសា អង់គ្លេស ហើយ បច្ចុបេបន្ន   
មាន គេ ទាក់ ទង ចេើន ក្នុង ការ ងរ កីឡា បេប នេះ  
បុ៉ន្តេ ដោយសារ កំពុង សិកេសា ផង  ជាប់ និយាយ កម្ម- 
វិធី វិទេយុ ផង  និង ការ ងរ បេ ដាល់ នេះ ផង  គឺខ្ញុំ  មិន 
ទាន់ មាន ម៉ាង ធ្វើ ការ ឲេយ គេ នៅ ឡើយទេ»។ 

អ្នក សេ ី បេក ់ សម្ផសេស  ដេល ជា ពធិ ីការនិ ីកឡីា 
ចាស់ វសេសា  មាន ភាព  លេបី លេបាញ តេ មា្នាក់  បាន 
និយាយ ថា ៖ «ពិធី ការិនី  Vic Ky  សំឡេង ល្អ  និង 
និយាយ ភាសា អង់ គ្លេស បាន ល្អ  ហើយ ខ្ញុំ ធ្លាប់ 
មាន កម្ម វិធី ជួប គ្នា ញឹក ផង ដេរ» ។ 

 ជុំ វិញការងរ ជា MC ផ្នេក កីឡានេះ អ្នក សេី  
បេក ់ សម្ផសេស  បាន បន្ត ថា ៖« ពធិកីរ  ឬ  ពធិកីារនិ-ី 
កឡីា  មានមនិ ចេើន  ឬ សមេបូរ ដចូ ខង ផ្នេកសលិេបៈ 
នោះ ទេ   ពេះ កេ ព ីមាន វោហា រសព័្ទ ល្អ  ជា ភាសា 
ជាត ិ នងិ អន្តរជាត ិ នងិ ទេពកោសលេយ  គ ឺតេវូ មាន 
ការ យល ់ដងឹ សុ ីជមេ លើ បច្ចេកទេស កឡីា  ដចូ- 
ជា របូ មន្ត  នងិ  លក្ខខណ្ឌ នេ ការ បេ កតួ  នងិ នយិាយ 
ឲេយ មាន ការ ទាក ់ទាញ ព ីមហា ជន ផង ដេរ ។  ហេត-ុ 
នេះ  តម ខ្ញុ ំយល ់ការ ដេល  មនិ សវូ សមេបូរ ពធិកីារនិ-ី 
កីឡា គឺ មក ពី មូល ហេតុនេះ និងមក ពី បេក់- 
ចណំលូ តចិ ជាង សលិេបៈ ឆ្ងាយ ណាស ់ តេតេវូ  មាន 
ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ » ៕  

ថ្ងេសុកេ ទី១៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បេដាល់  គង់  
សំបូរ  ដេល បានផ្លាស់ ប្តរូ ក្លបិ ចេើន  
ហើយ  បច្ចបុេបន្ន កំពុង ហ្វកឹ ហាត់ 
នៅ ក្លបិ គោពេ នោះ តេៀម ខ្លនួ 
រួច រាល់ ហើយ  សមេប់ ការ បេ កួត 
មា៉ារា៉ាតុង  ដណ្តើម បេក់លាន 
ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកេម ជាមួយ 
បេក្ខភាព ៣ នាក់ ទៀត  មាន  ចាន់  
បុ៊ន ហឿន , សោម  វិឆ័យ  និង  
អេលីត  ភក្ដ ិនៅ  សង្វៀន  ថោន 
នា ថ្ងេអាទិតេយ នេះ។ 

 តម បេ វត្ត ិបេ កួតកន្លង មក  គង់ 
សំបូរ  ធ្លាប់ បេ កួត ឈ្នះ  អេលីត  
ភក្ដ ិចំនួន ២ លើក  ឈ្នះ  សោម  
វិឆ័យ  ១ លើក   តេ  មិន ធ្លាប់ បេ កួត 
ជា មួយ  ចាន់  បុ៊ន ហឿន  នៅ 
ឡើយ ទេ ។  ទោះ ជា យា៉ាង ណា 
គង់  សំបូរ  ដេល បាន ហ្វកឹ ហាត់ 
នៅ ក្លបិ ថ្ម ីទំនើប  ទទួល បាន ការ- 
អប់ រំ  និង បង្វកឹ ពិសេស នោះ  បាន 

បេប់ ថា  មាន សងេឃឹមខ្ពស់  ក្នងុការ 
ឈ្នះ បេក់រង្វាន់ ៣,៤ លាន រៀល  
បុ៉ន្តេ ឧបសគ្គ ធំ ជា មួយ  ចាន់ បុ៊ន 
ហឿន  ដោយ  រំពឹង  តេមឹ ឈ្នះ ៦០ 
ភាគ រយ បុ៉ណ្ណោះ ។  

លោក  ផត  សូដា  គេ ូបង្វកឹ 
កីឡាករ  គង់  សំបូរ  បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖ « គង់  សំបូរ  
កំពុង ហ្វកឹ ហាត់ យា៉ាង ខ្លាងំ  បនា្ទាប់ 
ពី រូប គេ  បាន  ផ្លាស់ មក នៅ ក្លបិ 
គោ ពេ យើង នេះ  ពិសេស ក្នងុ ២ 
បេ កួត ចុង កេយ នេះ  ឈ្នះ ជាប់ៗ 
គ្នា  ក្នងុ នោះ  ផ្តលួ ជើង ខ្លាងំ  រិន  
សារ័ត្ន  សន្លប់ ក្នងុទឹក ទី ២  និង 
ឈ្នះ ជើង ខ្លាងំ  ឈាន  ហុង  ដោយ 
ពិន្ទ ុផង ដេរ» ។

 លោក បាន បន្ថេម ថា៖ «យា៉ាង- 
ណា ក៏ ដោយ  សមេប់ ការ បេ កួត 
នេះ  ក្នងុ ចំណម កីឡាករ ទំាង 
៣នាក់  ដេល តេវូ ចាប់ ឆ្នាតមុន- 
ការ បេកួត នោះ មាន តេ កីឡាករ  
ចាន់  បុ៊ន ហឿន  មា្នាក់ទេ ដេល 

មិន ធ្លាប់ បេកួត គ្នា  គឺ អាច ចាត់- 
ទុក ថា  ជា ឧបសគ្គ ធំ  ក្នងុ ការ យក 
ឈ្នះ   ពេះ ជើង ចាស់ ផង និង 
មាន  ជំនាញ បេើ កេបាច់ ជង្គង់ បាន 
ល្អ ផង ។   ចំណេក  សោម  វិឆ័យ  
និង  អេលីត  ភក្ត ី មិន មាន ការ- 
ពេយួ បារម្ភ ខ្លាងំ នោះ ទេ  គឺ រំពឹ ង 
ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ» ។ 

ទាក់ ទងនឹង ការ បេកួតនេះ គង់  
សំបូរ បាន  និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំហាត់ 
បាន គេប់ គេន់  ធនា បេ កួត អស់ 
ពី សមត្ថភាព  ហើយ សងេឃឹម ឈ្នះ 
ទឹក បេក់ បេចំា សបា្តាហ៍  ពី សង្វៀន 
ថោន  ដ៏ចេើន នេះ» ។ ចំណេក 
លោក  ឡុង  វិបុល  គេ ូបង្វកឹ  សោម  
វិឆ័យ ក៏  រំពឹង  ឈ្នះ ខ្ពស់  ដេរ ។

លោក  ឡុង  វិបុល  បាន និយាយ 
ថា ៖« សោម  វិឆ័យ  ហាត់ តេៀម 
បាន ល្អ  សងេឃឹម ឈ្នះ  ដោយ មាន 
ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ ទោះ បី ធ្លាប់ ចាញ់  
គង់  សំបូរ  ក៏ដោយ  តេ  បើ ចាប់- 
ឆ្នាត ប៉ះ   ចាន់ បុ៊នហឿន  គឺ ពិត 

ជា លំបាក ឈ្នះ ដូច គ្នា ។  យា៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ ទោះ ជា ការ បេ កួត 
ប៉ះ  អ្នក បេដាល់ ជើង ខ្លាងំ  មាន 
ភាព  តឹង តេង មេន  បុ៉ន្តេ ឆន្ទៈ បេ- 
កួត ធនា ថា  វ៉េ អស់ ពី សមត្ថភាព  
មិន ឲេយ អ្នក ទសេសនា ខក ចិត្ត ឡើយ  
ដោយ  ខ្ញុំមាន  សងេឃឹម ឈ្នះ ៨០ 
ភាគ រយ ដេរ » ។ 

ចំ ណេក  លោក  ស៊ន  អេលីត  
គេ ូបង្វកឹ  របស់  អេលីត  ភក្ត ី បាន 
និយាយ ថា ៖ « ភក្ត ីចិត្ត ធំ  វាយ- 
សមេកុ មិន ញញើត  បុ៉ន្តេ ខ្ញុ ំមិន 
រំពឹង  ឈ្នះ ចេើន ទេ   ពេះ ៣ នាក់  
ដេល គេង ចាប់ គូ ប៉ះ គ្នា នោះ  ជា 
កីឡាករ  ជើង ចាស់ ជាង  ហើយ  
អេលីត  ភក្ត ី ហ្វកឹ ហាត់ តេៀម មិន 
សូវ បាន ល្អ ផង ដេរ  គឺឡើង ជំនួស 
គេ តេ បុ៉ណ្ណោះ »។ 

ចំពោះ ចាន់  បុ៊ន ហឿន  ដេល 
មាន សមត្ថភាព ល្អ នោះ  មិន អាច 
ទាក់ ទង សមា្ភាស បាន ឡើយ ។  
យា៉ាង ណា ក៏ដោយ តម ការ សេង់ 

បេ វត្ត ិស្ថតិិ បេ កួត ពី លោក  ជួប  
វុត្ថា  អ្នក គេប់ គេង កីឡាករ បេចំា 
សង្វៀន ថោន  បាន ដឹងថា  ចាន់  
បុ៊ន ហៀន  បេ កួត បាន ចេើន ជាង 
គេ  គឺ  ៩៦ ដង  ឈ្នះ ៦៧  ចាញ់ 
២៣   ស្មើ ៦ដង ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដេ 
គូ ឲេយ សន្លប់ បាន ៣០ លើក ។

 ចំណេក គង់  សំបូរ  បេ កួត បាន  
៨២ ដង  ឈ្នះ ៧២  ចាញ់ ៨  ស្មើ២ 

ដង និង ផ្តលួ ដេ គូ ឲេយ សន្លប់ ២១ 
ដង  ហើយ សោម  វិឆ័យ ធ្លាប់  
បេ កួត បាន ៧៣ ដង ឈ្នះ ៣៨  
ចាញ់ ២៣   ស្មើ ១២ និង បាន  ផ្តលួ- 
ដេ គូ ឲេយ សន្លប់ បាន ១៣ ដង  រើឯ 
អេលីត  ភក្ត ី បេ កួត បាន ៦២ ដង  
ឈ្នះ ៥០   ចាញ់ ៩   ស្មើ ៣ដង 
ហើយ បាន  ផ្តលួ គូ បេ កួត ឲេយ សន្លប់ 
១៧ ដង៕ 

បេក្ខភាពទំាង ៤ នាក់ ដេល តេវូ  បេកួតដណ្តើម បេក់លាន លើក នេះ។ សហ ការើ

គង់ សំបូរ រំពឹង ខ្ពស់ តែ គែូ ឡុង វិបុល ក៏ជឿជាក់លើ សោម វិឆ័យ

Vic Ky  ពែញ ចិត្ត ខ្លាងំធ្វើ MC កីឡា ទោះ បានកមែទាប  

កញ្ញា VicKy ពេល ធ្វើអត្ថាធិបេបាយ កម្ម វិធីបេដាល់ នៅ សង្វៀន ថោន ជាមួយពិធីករ ជួប វុត្ថា។ រូបថត សហ ការើ



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗ នេះ    សេប់ តេ លេច  ឮ 
ដំណឹង  ថា តារា  សម្តេង  បេុសរូបសង្ហា   សាច់ដុំ ធំ  
ដេល  មាន   ឈ្មោះ ពិត  យិត មាស  ឧសេសាហ៍ ហៅ  
អេដវីន កំពុង  តេ បង្កើត មុខ របរ ថ្មី កេ សិលេបៈ  
ដើមេប ី សនេស ំបេក  ់ទកុ រៀបការ ជាមយួ នងឹ មា្ចាស ់ចតិ្ត 
ជា  មេ មា៉ាយ កូន   ២ អតីតជា បេពន្ធ  ថៅកេកុន  
ផលិត    កម្ម  LD។ 

បើ យោង តាម បេភព នេ សង្គមអ្នក  សលិេបៈ បាន 
បង្ហើប  ថា កាល ព ីថ្ងេ ទ ី១១ ខេ តលុា ឆ្នា ំ២០២០ 
នេះ  គេ ឃើញ  លោក  អេដវីន និងគូស្នេហ៍   ដេល  
អតីត គឺជា បេពន្ធរបស់ ថៅកេកុន ផលិត កម្ម  LD 
អ្នក នាង Panhchaka June បង្ហើ បព ីគមេង  
បើក   ហាង   លក់សា ច់អាំង   មួយកន្លេង   ស្ថិត នៅ  
ក្នុង  រាជធានី ភ្នំពេញ ។

ការ បង្កើត   មុ ខរបរ   ថ្មី នេះក៏ លេបី ថា លោក អេដ- 
វីន និង គូស្នេហ៍  តេូវការ រកបេក់  ចំណូល   ដើមេបី 
សនេស ំ   លយុ ទកុ    រៀប  ការ   ជា មយួ  គ្នា នា ពេល ខាង- 
មុខ  កេ យ ពី ចំណង ស្នេហា ជា  មួយ នឹង អតីត -  
ភរិ យា    លោក លៀក លីដា ជា  ថៅ   កេ      ផ លិត កម្ម 
LD  ខណៈ ចំ ពេល លោក ក៏ កំពុងតេ មាន    ក ្ដី   សុខ 
ជា មយួ សេសី្នេហ ៍ថ្ម ី តារា  សម្តេង   រា ង   ខ្ពស ់ សេឡះ  
កញ្ញា សាឡាត់ សេីឡាង ផង ដេរ នោះ ។

ខណៈ លោក  អេដ វីន បុរស មានរូបរាងសង្ហា 
សាច ដ់ុធំំៗ នោះ ក ៏ធា្លាប ់លេចឮ ថា  មាន សេ្ត ីជា អ្នក 
មាន  ទេពេយ ធន   ជាចេើនចង ់ភ្ជាប ់ស្នេហម៍និ តចិ ដេរ  
តេ  លោកមិនខ្វល់  និង  ចង់ ចៀសនូវ  ពាកេយ - 
ពោល  ថា  ជា មនុសេស បេុស មាន សេ្តី  ឧបត្ថម្ភ 
ឬ   ចិញ្ចឹម   ហើយ បេរ ជាមក  ភ្ជាប់ស្នេហ៍ នឹង 
អតតី  បេពន្ធថៅកេកនុ  LD  ជាសេ្ត ី មេ មា៉ាយ   
កូន  ២ ទៅវិញ។  

ទោះ បីជា  មិន បាន  ទទួល ការ បញ្ជាក់ ពី 
លោក អេដវីន ថា នឹង មាន គមេង ចូល 
រោង  ការ   ពេល ណា និង   ការ  បើក ហាង - 
លក់ សាច់អាំង នោះ  ជា ការ ដាក់  ទុន រួម 
គ្នា ឬក ៏ មា្នាក ់ឯង នោះ ឡើយ  ដោយ សារ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍   មិន   អាច ទំនាក់ ទំនង-  
លោក  បានតាម ទូរស័ព្ទ ។ 

 បើ តាម សារ បញ្ជាក់ ក្តី ស្នេហ៍ ដ៏ - 
ស្មោះ ស្ម័គេ របស់  លោក យិត មាស   
ឧសេសាហ ៍ហៅ  អេដវនី នោះ  គ ឺ ពតិជា 
មាន  នយ័  ជេៀល  ជេ  ណាស ់ដោយ 
លោក  បាន បង្ហើរ ថា៖ «សេឡាញគ់្នា 
ចាំ បាច់ទាល់តេមាន ផ្ទះ  ឡាន-   
មាស   បេក ់ធ្វើ អណី ៎ ឱេយ តេមានចតិ្ត 
ស្មោះ តេង់  យល់ ចិត្ត គ្នា ទុក ចិត្ត គ្នា 
មិន កេបត់គ្នា ទៅវិញ ទៅមក  ទៅ បាន ហើយ  នៅ 
ជា មយួគ្នា យក ទៅណា អស។់ រៀន សេឡាញ ់គ្នា  
បេប ចា ស់ចិត្ត ចាស់គំនិត  តិច ទៅ ណ៎ អូនៗ   ណ៎ 
ចាំ   ដល់ ពេល ណា ទៀត  Panhchaka June ។ 
អត ់បាន និយាយ  ហើយក៏អត់បាន គិតទុក មុន 
ដេរ  ពេះ យាយ បុហិ្នងឹ  នកឹឃើញ ចង ់ញា ំសាច-់ 
អាងំ  ហើយ កប៏េក គនំតិ បើក កនូ ហាង សាច ់អាងំ 

មយួ  គេន់ អាងំ  សាច់ ឱេយ  យាយបុ ិ 
ហ្នឹង  ហូប ចាំមក ជួ យ សាក-  

សា្នា ដេ  កំលោះ ចុង ភៅ 
មា្នាក់ នេះផងណា  រស-  
ជាតិ  ដាក់ បេះ  ដូង  យក 
មក  ធ្វើ  បើមិនជឿ សួរ តេ 
យាយ បុ ិ  Panhchaka 
June ហ្នងឹ  ទៅដ ឹង បាន 

ហើយ »៕ 

ល្បី អ្ដវីន បង្កើតរបរថ្ម ី   សន្សំ ប្ក់ 
រៀប ការនឹង អតីតប្ពន្ធថៅក្កុន LD

តារាសម្តេង បេសុលោក អេដវីន និង គូស្នេហ៍ ជា អតីត 
បេពន្ធ ថៅកេកុន ផលិតកម្ម LD។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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ខេសេ ការពារ ភ្នពំេញ កេន កុក បូរីស បនពេយាយាមបិទ ម៉ាត់ នូរុណ របស់បឹងកេត កន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

ប្ធាន កុ្ម របស់ ក្ន ចង់  បង្អាក់ 
មហិច្ឆតា លើក ពានរបស់បឹងក្ត
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ខេសេ ការពារ ជា បេធាន 
កេុម  របស់ភ្នំពេញកេន កុក 
បូរីស បាន បង្ហាញ ចេតនា ក្នុង 
ការ រារាងំដណំើរ ឆ្ពោះទៅ រកការ- 
លើក ពាន លីកកំពូល កម្ពុជា    
ឆ្នាំ ២០២០ របស់ កេុមបឹងកេត 
ប៉នុ្តេ បងឹកេត ក ៏កពំងុ ផ្តោតខា្លាងំ 
ទៅ លើការ បេកតួ បញ្ចបរ់ដវូ កាល 
នេះផងដេរ ពេះ ពួកគេ ចង់ 
បេជេង ឱេយបាន ពាន មួយនេះ 
ជំនួស ការ បាត់បង់ ពាន រង្វាន់ 
សម្តេច ហ៊នុ សេន លើកទ ី១៤ 
ឆ្នាំ ២០២០។ 

បើទោះ បីជា ភ្នំពេញ កេន 
ទទលួ បាន លេខ ៣ ដោយ សវុត្ថ-ិ 
ភព ហើយគ្មោន ឱកាស នឹង 
បេជេង  យក លេខ ២ ឬលេខ ១ 
ទោះពួក គេអាច យកឈ្នះ កេុម 
បឹងកេត ប៉ុន្ត កុក បូរីស បាន 
បង្ហាញ សារសព្ទ ក្នងុនយ័ជរំញុ 
ឱេយមិត្ត រួម កេុមរបស់ខ្លួន ខំ បេឹង 
យក ឈ្នះ   បឹង កេត ឱេយបាន 
សមេបក់ារ បេកតួ បទិរដវូ កាល 
នៅ ថ្ងេទី ២៥ ខេតុលា ខាងមុខ។

កីឡាករ កុក បូរីស បាន 
សរសេរ បង្ហាះនៅលើផេច ហ្វេស 
ប៊ុក របស់ខ្លួន កេយ ភ្នំពេញ 
កេន បាន  ឈ្នះ កេមុណាហា្គាវលី 
១-០ ថា៖  «កេយ ព ី ទទលួបាន 
តេមឹ លេខ ៥ នងិលេខ ៦ ក្នងុការ 
បេកតួ ៥រដវូ កាល កន្លង មកនេះ 
ភ្នំពេញ កេន បាន តេឡប់ មក 
ឈរនៅ លេខ ៣ នេ លីកកំពូក 
កម្ពុជា ហើយ នេះ ជាលទ្ធផល 
ដ៏ វិជ្ជមាន  សមេប់ អនាគត 
របសក់េមុមយួនេះ ហើយ  យើង 
នឹង ពេយាយាម បញ្ចប់ រដូវ កាល  
របសយ់ើង ដោយ ការ យក ឈ្នះ 

លើ កេុម  ឈរ នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លេខ ១ បឹងកេត និង  មិន ឱេយ  របតូ 
គេប់បាល់  បើ សិនជា យើង 
អាច នងិបង្ហាញ  ថា យើងធ្វើការ- 
ងរ ជា កេុមតេ មួយបាន ល្អ ក្នុង 
ការការ ពារ»។

យា៉ាង ណា ក ៏ដោយ នៅ ក្នងុការ- 
បេកតួនេះ បងឹកេត តេវូការ  តេមឹ 
ស្មើ  ភ្នំពេញ កេន ក៏អាចលើក   
ពាន បាន ដេរ គ ឺមនិចា ំបាច ់ខ្វល ់
ពីការ បេកួត រវាងគូបដិបក្ខ ពេះ 
ខ័នរាជសា្វាយរៀង និង កេុម- 
ណាហា្គាវលី នោះទេ ប៉នុ្តេ លោក 
បេ មករា អ្នក ចាតក់ារទទូៅ ក្លបិ 
បងឹកេត  បាន បេបថ់ា បងឹកេត 
នងឹមនិ បេហេស  ពេល ជបួកេមុ 
ភ្នំពេញ កេន នោះ ទេ ហើយ 
នៅពេលនេះ បឹងកេត កំពុង 
មាន ឆន្ទៈ ខា្លាំងក្នុងការ បេជេង 
យក ពាន នេះ ឱេយបាន ដើមេប ីជនំសួ 
ការ បាត់ បង់ពាន រង្វាន់សម្តេច 
ហ៊ុន សេន ឆ្នា ំ២០២០ កេយ 
ពេលពួកគេ ចាញ់ កេុម វិសាខា 
ក្នុងវគ្គ ៨ កេុម ចុង កេយ។

លោក បេ មករា បានបេប់  
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា៖  «ការ បាត់- 
ឱកាស នៅ ក្នុងការ បេកួត ពាន 
សម្តេច វាពិត ជា ធ្វើ ឱេយកីឡាករ 
របស ់យើង មានការ សកសា្តោយ 
ប៉នុ្តេ វា មនិ ដល ់ថា្នាក ់ធ្វើ ឱេយ ពកួគេ 
ធា្លាក់ទឹក ចិត្ត អ្វី នោះ ដេរ។ ផ្ទុយ- 
ទៅ វញិ ការ បាតប់ងឱ់កាសនោះ 
វា កាន់តេ ធ្វើ ឱេយកីឡាករ របស់ 
យើង មាន ឆន្ទៈ ខា្លាំង ថេម ទៀត 
ក្នុងការ បេកួត បេជេងយក ពាន 
លីកកំពូល កម្ពុជា ជំនួស ការ-
បាត ់បង ់ពាន សម្តេច គយឺើង  ធ្វើ 
ម៉េច តេូវ ដណ្តើម ឱេយបាន ពេះ 
ពេល នេះ យើង ស្ថិត  នៅ លើ ផ្លូវ 
មាន បេៀប»។  

ជាមយួ គ្នា នេះ លោក គមី ភក្ត ី
គេូ បង្វឹក កេុម  បឹងកេត បាន និង 
បន្តតាមដាន និងពិនិតេយមើល 
ទៅលើទមេង់លេងរបស់ កេុម 
ភ្នពំេញ កេន បន្ថេម ទៀត ដើមេប ី
ធ្វើ ឱេយមានភព បេកដ បេជា នៅ 
មនុ ការ បេកតួ មក ដល។់ លោក 
ភក្តី បាន និយាយ ថា៖  «បាល់- 
ទាត ់វា តេងតេ មានការ បេ បេលួ 
ទៅតាមសា្ថាន ភព ជាក់ ស្តេង 
ដេល យើងមនិ អាច ថា តេវូ លេង 
យា៉ាង ម៉េច ឱេយបេកដ នោះទេ 
ហើយ យើងក៏មិនគិត ថា ជា 
សមា្ពោធ ឬយា៉ាង ណា នោះ ដេរ តេ  
យើង  រកី រាយ នងឹ សា្វាគមន ៍ចពំោះ 
ការ បេកួត ចុងកេយ នេះ»។

យោងតាម លទ្ធផល បេកួត 
រវាងកេុម Top6 ចំនួន ១៦ 
លើកកន្លង មកនេះ បឹងកេត 
មាន ៤០ពនិ្ទ ុលើស កេមុ សា្វាយ- 
រៀង ដេល មាន ៣៨ពិន្ទុ ប៉ុន្តេ 
ឱកាស ឈ្នះ ពាន របស់ កេុម- 
សា្វាយរៀង លុះ តេ តេ បងឹកេត 
ចាញ ់ ភ្នពំេញ កេន ហើយពកួគេ 
បាន ឈ្នះ កេមុ ណាហា្គាវលី នៅ 
ក្នុងជំនួប ចុង កេយ នា ថ្ងេទី 
២៥ ខេតុលា ខាងមុខនេះ។

ចំណេក នៅ ចុង សបា្តោហ៍នេះ 
មានតេ ការ បេកតួរវាងកេមុ ឈរ 
នៅលេខ ៧ ដល់ លេខ ១៣ 
ប៉ុណ្ណោះ ដោយក្នុង នោះ កេុម 
មា្ចាស់ផ្ទះ សូលទី ឡូអង្គរ តេូវ 
សា្វាគមន៍ កេុមនគរបាលជាតិ 
នៅ រសៀលម៉ាង ៣:៣០ ថ្ងេ 
សៅរ ៍គ ឺសេបពេលកេមុ អគ្គសិន ី 
កម្ពុជា ទទួល កេុម អាសុីអឺរ៉ុប 
ហើយកេមុ យវុជន ជាត ិបាទ ីតេវូ 
សា្វាគមន៍ កេុម អង្គរថាយហ្គឺរ 
លើទកឹដរីបសខ់្លនួ នៅ ថ្ងេអាទតិេយ 
នា  រសៀល ម៉ាង ៣:៣០៕

តារា  សម្តេងបេសុរូបសង្ហា មន 
ឈ្មោះ  ពិត  យិត មស  ឧសេសាហ៍ 

ហៅ អេដវីន។ ហ្វេសប៊ុក 
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