
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទោះ បី ជា ការ រីក-
រាល ដាលនៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩  កពំងុ    
ជះ ឥទ្ធិពល អវិជ្ជ មាន ដល់ កំ-
ណើន  សៃដ្ឋកិច្ចក៏ ដោយ ប៉ុន្តៃ 
កម្ពុជា នៅ តៃ បន្ត ទទួល បាន នូវ 
គមៃង  វិនិយោគ  ចំនួន ៧ ថ្មី 
បន្ថៃម  ទៀត ដៃល មាន ទកឹ បៃក ់ 

សរបុ ១៧៤,១ លាន ដុលា្លារ និង  
បង្កើត    ការ ងារ   បាន ចំនួន ជាង  
៣ពាន់ កន្លៃង ។

 សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន របស ់
CDC   កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ បានឲៃយដងឹ   
ថា យោង តាម សំណើ សំុ វិនិយោគ  

CDC សមៃច  ចៃញ វិញ្ញា បនបតៃ 
ចុះបញ្ជ ីជា ស្ថាពរ ដលក់ៃមុ ហ៊នុ 
ចំនួន  ៧  រួម មាន  គមៃង វិនិ-
យោគ លើ ការ  បង្កើត រោង ចកៃ  
ផលិត Transformer និង ផ្គុំ 
ដំឡើង Switchboard របស់ 

កៃុម ហ៊ុន Precise Electric 
Manufacturing (Cambo-
dia) Co., Ltd.  ស្ថតិ ក្នងុ សៃកុ  
កៃគរ ខៃត្ត ពោធិ៍សត ់មាន ទនុ 
វិនិ យោគ ចំនួន៥លាន ដុលា្លារ  
គមៃង   បង្កើត រោង ចកៃ ផលិត 

សៃបៃក ជើង គៃប់ បៃភៃទ របស់ 
កៃុម ហ៊ុន Ju Wang Foot-
wear Co., Ltd. ស្ថិតនៅ ក្នុង 
សៃុក ជើងពៃ ខៃត្ត កំពង់ចាម 
មាន ទុន វិនិយោគ ៦,១ លាន  
ដលុា្លារ  នងិ គមៃង  បង្កើត រោង- 
ចកៃ ផលិត និង ផ្គុំ ដំឡើង បន្ទះ- 
សូ ឡា របស់ កៃុម ហ៊ុន Impe-
rial Star...ត ទៅ ទំព័រ ១០

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តលើគម្រោងវិនិយោគចំនួន៧
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សង្វៀនPNN ឈាន ដល់ការឯកភាពគ្នា 
បើក ឲ្យ មានការ ប្រកួត  នៅ សប្ដាហ៍ន្រះ

ព័ត៌មានកីឡា
សូមអានទំព័រ ២៣

លោកហុ៊នស្រោននិងមន្ត្រោីរដ្ឋាភិបាលជាច្រោើនរូបបរិច្ចាគប្រោក់ខ្រោ៧ខ្រោដើម្រោបីសកម្មភាពប្រោឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

កងទ័ពបានត្រោៀម
ទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិ-
បាលដើម្រោបីប្រោយុទ្ធ
ប្រោឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

ករណីឆ្លងវីរុសជា
សកលកើនឡើងជិត
១លាននាក់ខណៈទារក
អាយុ៦សបា្តាហ៍ស្លាប់
ដោយកូវីដ១៩នៅUS

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញ ៈ លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី 
ហ៊ុន សៃន រួម ជាមួយ មន្តៃ ី ជាន់ - 
ខ្ពស់ រដា្ឋា  ភិបាល ជាចៃើ ន រូប ផៃសៃង- 
ទៀតរាប ់ចាបត់ាងំព ីរដ្ឋមន្តៃ ីនៅ 
តាម កៃសួ  ង នានា បាននាំ គ្នា  

បរិចា្ចាគ បៃក់ខៃ  ទៅឱៃយ គណៈ - 
កម្មការ ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ដើមៃបី គំទៃ ដល់ ការងារ 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ ឆ្លង នៃះ ។ 

លោកហុ៊ន សៃន ដៃល ទទួ ល-  
បាន បៃក់ខៃ ក្នុង ១ ខៃ ចំនួន  
១០ លាន រៀលបានបៃកាស 

នៅ ក្នងុ លខិតិ មយួ ចុះ ថ្ងៃទ ី១ ខៃ 
មៃស ថា ដោយសរ ស្ថានភាព 
នៃ ការវិវត្ត ជំងឺឆ្លង កូ វីដ ១៩ នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដៃល មិន ទា ន់  
មានការ ថមថយ លោក មាន 
សមានចិត្ត បរិចា្ចាគ បៃក់ខៃ ចំនួ ន  
៧ ខៃ ដោយ ចាប់ផ្ដើម ពី ខៃមីនា 

ដល់ ខៃ កញ្ញា  ដើមៃបី បៃគល់ ជូន 
គណៈ កម្មការ ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 ចំណៃក រដ្ឋមន្តៃ ីមួយ ចំនួន ទៀ ត  
ដៃល មាន  បៃកខ់ៃ ជាង  ៤ លាន 
រៀល ក៏បាន បៃកាស បរិចា្ចាគ 
បៃកខ់ៃ ចនំនួ ៧  ខៃ  ផង ដៃរ ដចូ- 

ជា  លោក ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ការពារ ជាតិ លោក ជា 
សុផារា៉ា រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង រៀបចំ- 
ដៃនដី នគរូប នីយ កម្ម និង សំ-
ណង់ លោកបា៉ាន សូរ ស័ ក្ដិ រដ្ឋមន្តៃី  
កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម និង លោក 
វងៃស ពិ សៃន...តទៅទំព័រ  ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ការពារ ជាត ិ 
បាន បញ្ជាក់ ថា សភាព ការណ៍  
សន្ដសុិខ សុវត្ថភិាព នៅ តាម ពៃ ំ- 
ដៃន បៃទៃស កម្ពុជា  មិន មាន 
ការ  បៃ បៃួល នោះទៃ គឺ ស្ថិត- 
នៅក្នុង ភាព មា្ចាស់ ការ បានល្អ  
ជានចិ្ចហើយ  កង ទព័បាន តៃៀ ម 
ខ្លួន រួច ជា សៃច ក្នុង ការ ទទួល 
បទ បញ្ជា ពរីាជ រដា្ឋាភបិាល ដើ មៃបី  
បៃយទុ្ធ បៃ ឆាងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩  
ខណៈ ដៃល ជំងឺ នៃះកំពុង តៃ  រីក- 
រាល ដាល នៅ ទូទំាង ពិភព លោ ក   ។ 
នៃះ បើតាម លោក ឈុំ សុជាត 
អ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង ការ ពារ ជាតិ ។

លោក ...តទៅទំព័រ  ២

ប៊រី ញូវ យ៉កៈ  ទារក មា្នាក់ មាន 
អាយុ ៦ សបា្តាហ៍  បាន ស្លាប់ 
ដោយ សរ ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ហើយ 
ទី ភា្នាក់ ងារ សកល លោកបាន 
ពៃមាន អពំី កង្វះ សៃបៀង អាហារ  
ខណៈ ការ ឆ្លង វី រុ សកូ រ៉ូ ណា នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក បាន ឈាន 
ជិត ដល់ ចំនួន ១ លាន នាក់ 
ហើយ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។ 

 កៃុម រដា្ឋាភិ បាល មួយ ចំនួន 
នៅ លើ ពភិព លោក  បាន ពងៃកី 
ការ បិទ បៃទៃស ដៃល រង ផល-
ប៉ះ ពាល់ ដល់ មនុសៃសជិត ពាក់-
កណា្តាល នៅ ...តទៅទំព័រ ១៦ 

ដ្រោលមានទឹកប្រោក់ជិត២០០លានដុលា្លារអាម្រោរិក

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  សមត្ថ កិច្ចជំនាញ   
នៃ អគ្គស្នងការដា្ឋាន នគរបាល- 
ជា តិ និង កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ក្ន ុង 
រយៈពៃល បៃមាណ២សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ បាន សហការ គ្នា សៃវ  - 
ជៃវ  និង ឃាត់ ខ្លួន ជន ខិល ខូច 
ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ ផលិត ផ ល  
អាល់កុល ក្លៃង កា្លាយ និង សមា្ភារ   
ធ្វើតៃស្ត  ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្លៃង កា្លា យ 
ដៃល ចៃបាប់ ហាមឃាត់  បាន ចំនួ ន 
១៦នាក ់នងិ របឹ អសូ អាលក់លុ 
ក្លៃង កា្លាយ បាន ...តទៅទំព័រ ៦

សមត្ថកិច្ចឃាត់អ្នក
លក់អាល់កុលក្ល្រោង-
ក្លាយនិងឧបករណ៍
ធ្វើត្រោស្តជំងឺកូវីដ១៩
ខុសច្រោបាប់១៦នាក់

មន្តេជំីនាញ   ពិនិតេយ មើល អាល់ក៊លក្លេងក្លាយ ដេល  បង្កេប  និង រឹបអូសបាន   ។ រូបថត កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 



គួរប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នងុការគ្រប់គ្រងសំណល់វ្រជ្ជសាស្ត្រដើម្របីប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

ទីក្រុងវូហានន្រប្រទ្រសចិនគឺជា
កន្ល្រងដ្រលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ដំបូងគ្រ
កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩ឥឡូវប្រទ្រស
ចិនបានជោគជ័យក្នងុការប្រយុទ្ធប្រឆំង
នងឹជងំឺកវូដី១៩រហតូដល់ថ្ង្រខ្លះគ្មាន
អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីត្រម្តង។ត្រ
ប្រទ្រសផ្រស្រងៗនៅលើពិភពលោក
កំពុងត្ររាលដាលយ៉ាងខ្លាំង រហូត
ដល់ប្រទ្រសមួយចំនួនដាក់ប្រទ្រស
ឲ្រយនៅក្នងុគ្រអាសន្នបិទប្រទ្រសទំាង-
មូលត្រម្តងដើម្របីគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍
ដោយសរត្រអត្រការឆ្លងកូវីដ១៩
ក៏ខ្លាងំហើយការស្លាប់កាន់ត្រលឿននិង
ច្រើនទៀតជាពសិ្រសប្រទ្រសអុតីាលី
អ្រស្រប៉ាញអីុរ៉ង់បារាំងនិងអាម្ររិក។
ដើម្របីជោគជ័យចិនបានធ្វើកិច្ចការ

ជាច្រើនក្នុងការទប់ទល់ជាមួយជំងឺ
កូវីដ១៩ន្រះមានតាំងពីការបិទមិន
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នឹងសំរាមវ្រជ្ជសស្ត្រន្រះណាស់ពួកគ្រ
រពសឹច្រះត្រឆ្កឹះឆ្កៀលកាន់របស់ល្រង
ឬក៏ខំល្រង។
ហ្រតុដូច្ន្រះហើយរាជរដា្ឋាភិបាល

ជាពសិ្រសអភបិាលរាជធានីខ្រត្តនងិ
អាជា្ញាធរដ្រនដីគរួត្រយកចតិ្តទកុដាក់
ឲ្រយបានខ្ពស់ដោះស្រយបញ្ហាគ្រប់គ្រង
សំរាមសំណល់វ្រជ្ជសស្ត្រន្រះដ្រល
ងាយជាភា្នាក់ងារចម្លងម្ររោគកូវីដ១៩
លឿនហើយរហ័សទៀតន្រះ៕

ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ
soprach.tong@phnompenh
post.com
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រជ្ញ

តពីទំព័រ១...ឈុំសុជាតថ្ល្រងក្នុង
សន្និសីទសរព័ត៌មានស្ដពីី«វឌ្រឍនភាព
និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួង
ការពារជាតិ»ដ្រលរៀបចំឡើងដោយ
អង្គភាពអ្នកនាំពាក្រយរាជរដា្ឋាភិបាល
កាលពីម្រសិលមិញនៅទីស្ដីការគណៈ-
រដ្ឋមន្រ្ដីថ៖«ខ្ញុំសូមជម្របជូនថ
សភាពការណ៍សន្ដសុិខនៅតាមព្រដំ្រន
មិនមានអ្វីប្រប្រួលទ្រ គឺរក្រសាភាព-
មា្ចាស់ការបានជានិច្ច។ចំណ្រកការ
ហ្វកឹហ្វនឺការប្រងុប្រៀបសម្រប់ប្រយុទ្ធ
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩គឺក្រសួងការ-
ពារជាតិមានការប្រងុប្រៀបខ្ពស់ណាស់
ទំាងកងកមា្លាងំទំាងសមា្ភារទំាងបច្ច្រក-
ទ្រស។យើងមានការប្រងុប្រៀបអស់-
ហើយ។ដូច្ន្រះការត្រៀមលក្ខណៈដើម្របី
ប្រើប្រស់កមា្លាំងអនុវត្ដទៅតាមបទ-

បញ្ជារាជរដា្ឋាភិបាលគឺយើងបានត្រៀម
រួចរាល់អស់ហើយគឺថឱ្រយត្រមាន
បទបញ្ជាគឺធ្វើហើយទាហានគឺដាច់-
ខតប្របន្រះត្រម្ដង»។លោកសជុាត
បានថ្ល្រងជនំសួមខុឱ្រយកងយោធពល-
ខ្រមរភូមិន្ទទាំងអស់ថកងទ័ពរបស់
កម្ពជុាគឺស្ថតិនៅជាមយួប្រជាពលរដ្ឋ
ជានិច្ច។កងទ័ពគឺត្រូវត្រជាកមា្លាំង
ឈានមខុកមា្លាងំឆ្អងឹខ្នងដើម្របីការពារ
ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កន្ល្រងគ្រប់កាលៈ-
ទ្រសៈទាំងអស់។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«មិនថសង្គ្រម

ក្នងុស្រកុក្រស្រកុឬសង្រ្គាមប្រយទុ្ធ
ជាមួយជំងឺកូវីដ១៩ន្រះក៏ដោយគឺ
កងទ័ពនៅជួរមុខសម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការពារពលរដ្ឋទំាងអស់គឺមិនរត់ចោល
ប្រជាពលរដ្ឋទ្រ។សច់ស្រស់ឈាម-

ស្រស់របស់យើងគឺបូជាជីវិតសម្រប់
ការពារជាតិសសនាព្រះមហាក្រសត្រ
ក៏ដូចជាការពារស្រចក្ដីសុខក្រស្រមក្រសាន្ត
និងការពារសន្ដិសុខសន្ដិភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ»។លោកបញ្ជាក់ថនៅ
ព្រលដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាលត្រវូការគឺកង-
ទ័ពត្រវូត្រឈានមុខគ្រត្រម្ដងគឺមិនគិត
ពីការស្លាប់រស់នោះទ្រ។លោកថកង-
ទ័ពមា្នាក់ៗក្នងុសម្លៀកបំពាក់ជាកងទ័ព
គឺមានពលកិម្មរចួហើយគឺកងទ័ពត្រវូ
ត្រពលិកម្មដើម្របីទឹកដីដើម្របីប្រជាពលរដ្ឋ
ន្រះជំហរដាច់ខតរបស់កងទ័ព។
តាមរយៈសន្និសទីសរពត័៌មានន្រះ

លោកឈំុសុជាតក៏បានបងា្ហាញរបាយ-
ការណ៍ស្ដីពី«វឌ្រឍនភាពនិងទិសដៅ
ការងារបន្ដរបស់ក្រសងួការពារជាតិ»
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅកងយោធ-

ពលខ្រមរភូមិន្ទបានអនុវត្ដភារកិច្ច
របស់ខ្លនួតាមកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធ-
សស្រ្ដចតុកោណដំណាក់កាលទី៤
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលផ្រនការក្រ-
ទម្រង់កងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទរយៈ-
ព្រល៥ឆ្នាំនិងកម្មវិធីការងារបានល្អ
ប្រសើរ។ របាយការណ៍បងា្ហាញថ
ទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិ
គឺបន្ដអនុវត្ដកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធ-
សស្រ្ដចតុកោណដំណាក់កាលទី៤
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ន្រ
រដ្ឋសភាដើម្របីទប់ទល់សភាពការណ៍
អសន្ដសិខុដ្រលអាចកើតឡើងដោយ
យថហ្រតុ និងវយបំបាក់នូវរាល់
ឧបាយកលញុះញង់បំប្រកបំបាក់
របស់ក្រមុឧទា្ទាមក្រច្របប់ដ្រលប៉នុ-
ប៉ងផ្ដលួរំលំរាជរដា្ឋាភិបាលស្របច្របប់។
តាមរបាយការណ៍ន្រះបានឱ្រយដឹងថ
លទ្ធផលន្រការក្រទម្រង់កងយោធពល-
ខ្រមរភូមិន្ទក្នុងឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ

ក្រសួងការពារជាតិបានចាត់តាំង
លំហាត់ហ្វកឹហ្វនឺរួមគ្នារវងកងយោធ-
ពលខ្រមរភូមិន្ទ និងកងទ័ពរំដោះប្រ-
ជាជនចិន«នាគមាសឆ្នាំ២០១៩»។
លំហាត់ហ្វកឹហ្វនឺ«មហារំអិល២០-

១៩»ក្រមប្រធានបទ«ប្រឆំងនឹង
ការប្លន់នាវដឹកប្រង»។លំហាត់ហ្វកឹ-
ហ្វឺន«ហនុមានមាស២០១៩»និង
លំហាត់ហ្វកឹហ្វនឺ«សង្គ្រះគ្រះមហន្ត-
រាយព្រំដ្រនកម្ពជុា-វៀតណាម»ផង-
ដ្ររ។ដោយឡ្រកក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះ
ក្រសងួការពារជាតិកប៏ានធ្វើសមយទុ្ធ
នាគមាសលើកទី៤ រវងកងទ័ព
កម្ពជុា-ចិនដ្រលបានធ្វើឡើងរយៈព្រល
១៥ថ្ង្រចាបផ់្តើមពថី្ង្រទី១៥-៣០ខ្រ
មីនានៅខ្រត្តកំពត។ការធ្វើសមយុទ្ធ
ន្រះគឺដើម្របីលើកកម្ពស់ចំណងសមគ្គី-
ភាពមតិ្តភាពនងិការបណ្ដុះបណា្ដាល
ចណំ្រះដងឹការផ្លាសប់្ដរូបទពសិោធន្រ
កងទ័ពប្រទ្រសទាំង២៕

ឡដុតសំណល់វេជ្ជសាស្តេពីមន្ទរីពេទេយនានាស្ថតិនៅក្នងុខណ្ឌដង្កោ។រូបថតេ្រហ្វសញូវ

កងទ័ពត្រៀមទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាល...
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នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ  សភា ជាតិ  កាល ពី- 
មៃសិល មិញ  បាន សមៃច ផ្អាក រាល់ 
កិច្ច បៃជុំ ដៃល មិនចាំ បាច់ ខ្លាំង 
នៅ ក្នុង បវៃសន កាល នៃះ ដើមៃបី 
ចូល រួម ទប់ សា្កាត់ ការ រាត តៃបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  តាម ការ ណៃនាំ 
របស់ កៃសួង សុខ ភិ បាល  និង 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក។  
ប៉នុ្តៃ សភា អាច នងឹ បើក កចិ្ច បៃជុ ំ
ដើមៃបី អនុ ម័ត ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ គៃប់- 
គៃង បៃទៃស ក្នុង គៃ អា សន្ន ។

លោក ហៃង  សំរិន  បៃធាន 
រដ្ឋសភា បាន ថ្លៃង នៅ លើ  របាយ- 
ការណ៍ សង្ខៃប  ស្ដីព ីសកម្ម ភាព 
របស ់សភា ចន្លាះ សមយ័ បៃជុ-ំ 
រដ្ឋ សភា លើក ទ ី៣  នងិ ទ ី៤ ក្នងុ 
នីតិ កាល ទី ៦  ដោយ បញ្ជាក់ ថា  
រដ្ឋ សភា  បាន  ចូល  វិសៃសម កាល 
ពី   ថ្ងៃ ទី៤ខៃ មករា  ដៃល គិត ពី 
តៃឹម ថ្ងៃ ទី ២  មៃសា មៃសិល មិញ  
គឺ មាន រយៈ ពៃល ៣ ខៃ។ ដូច្នៃះ 
ពៃល នៃះ ជា ពៃល សម រមៃយ ដៃល 
រដ្ឋ សភា បើក សមយ័ បៃជុ ំ លើក 
ទី ៤  នីតិ កាល ទី ៦  ដើមៃបី បន្ត 
អនុវត្ត ការ ងារ បមៃើ ជាតិ ។

ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក បន្ត ថា  ដោយ- 
សារ កម្ពុជា  និង បៃទៃស ដទៃ 
ទៀត នៅ លើ ពិភព លោក ជួប នឹង 
វិបត្តិ នៃការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ - 
កូវីដ ១៩  លោក យល់ ថា រដ្ឋ- 
សភា  ក ៏គរួ តៃ ចលូរមួ វភិាគ ទាន 

យ៉ាង សម សៃប ទៅ នឹង វិធាន ការ 
ទាំង ឡាយ ណា ដៃល ចាត់ ចៃង 
ដោយ រាជ រដា្ឋាភិ បាល  ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត់ ជំងឺ នៃះ ។ 

លោក ហៃង  សំរិន  បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  «ហៃតុ នៃះ ហើយ  គណៈ- 
កមា្មា ធកិារ អចនិៃ្តយ ៍នៃ រដ្ឋ សភា 
បាន ផ្អាក រាល់ ការ បៃជំុ មិន មាន- 
ការ ចំា បាច់ ខ្លាងំ  ក្នងុ នះ ក៏ រួម-  
មាន ទាំង ការ បើក សម័យ បៃជុំ 
រដ្ឋ សភា លើក ទី ៤  នីតិ កាល ទី ៦ 
នៃះ ផង ដៃរ» ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ សភា  លោក 
ឡៃង  ប៉ៃង ឡុង  ក៏ បាន ជូន ដំណឹង 
ដល ់សា ធារ ណ ជន ដៃរ ថា  ដើមៃប ី
ចូលរួម វិធាន ការ ជាមួយ កៃសួង- 
សុខ ភិ បាល និង អង្គ ការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក «គណៈ កមា្មា- 
ធិ ការ អចិនៃ្តយ៍ រដ្ឋ សភា បាន 
សមៃច មិន អញ្ជើញ តំណាង- 
រាស្តៃ  និង ភ្ញៀវ កិត្តិ យស ជាតិ  
និង អន្តរ ជាតិ ចូល រួម ក្នុង ពិធី 
បើក សម័យ បៃជុំ រដ្ឋ សភា លើក 
ទី ៤ នីតិ កាល ទី ៦ ទៃ»។

រាជ រដា្ឋាភិ បាល បាន រៀប ចំ  
សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ មួយ ដើមៃបី 
គៃប ់គៃង បៃទៃស ជាត ិក្នងុ ភាព- 
អាសន្ន  ដោយ ចៃបាប់ នៃះ បាន  
ឆ្លង ផុត ទីស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី 
ហើយ ។ ទោះ យ៉ាង ណា  លោក  
ឡៃង  ប៉ៃង ឡុង  បាន បញ្ជាក់ 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ 
ថា  ចៃបាប់ នៃះ មិន ទាន់ ដល់ រដ្ឋ- 

សភា នៅ ឡើយ ទៃ  ប៉នុ្តៃ កចិ្ច បៃជុ ំ
រដ្ឋ សភា ដើមៃបី អនុ ម័ត ចៃបាប់ នៃះ 
នងឹ តៃវូធ្វើ ឡើង កៃម ការ រៀប- 
ចំ ដោយ បៃុ ងបៃ យ័ត្ន។ លោក 
បន្ត ថា  រដ្ឋស ភា មិន អាច រៀបចំ 
កិច្ច បៃជុំ ដោយ វីដៃ អូ ខុន ហ្វើ រិន 
ទៃ  ពៃះ មិន ទាន់ មាន ចៃបាប់ 
ចៃង ពី ចំណុច នៃះ ។

លោក  គិន  ភា  បៃធាន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិនៃ 
រាជ បណ្ឌិ តៃយ សភា កម្ពុជា  យល់ 
ថា  ការ សមៃច ផ្អាក បៃជំុ សភា 
នៃះ គឺ ជា ការ សមៃច ចិត្ត តៃឹម- 
តៃូវ ដើមៃបី ចូលរួម ទប់ សា្កាត់  ការ- 
ឆ្លង ជំងឺ។  ក៏ប៉ុន្តៃ លោក  គិត ថា 
ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ គៃប់ គៃង បៃទៃស- 
ជាតិ ក្នុង ភាព អាស ន្នអាច នឹង 
តៃូវ បាន អនុ ម័ត យ៉ាង យូរ នៅ 

សបា្ដាហ៍ កៃយ នៃះ ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «រដ្ឋ សភា នងិ 

ពៃឹទ្ធ សភា  ខ្ញុំ បា៉ាន់ បៃមាណ 
មើល ទៅ ក៏ មិន តៃូវ ការ ថិរវៃលា 
យូរ ប៉ុនា្មាន ដៃរ  អាច នឹង ចៃញ 
ក្នុង អំឡុង សបា្ដាហ៍ កៃយ នៃះ  
មើល ទៅ  ដោយ សារ តៃ ចៃបាប់ 
នៃះ  មាន ភាព ចាំ បាច់។ វា ជា 
ការ បងា្ការ មួយ    បៃសិន បើ ហានិ- 
ភ័យ នៃ ការ ឆ្លង រាល ដាល វា ធំ គឺ 
អាច ដាក ់ខៃត្ត  ឬ តបំន ់ ឬ ទកីៃងុ 
ណា មួយ ស្ថិត ក្នុង ភាព អា សន្ន 
យើង តៃវូ មាន ចៃបាប់ នៅ ក្នងុ ដៃ។ 
បើ គ្មាន ចៃបាប ់យើ ងមនិ អាច ដាក ់
បមៃម ដល់ ពលរដ្ឋ ទៃ។ ដូច្នៃះ 
រ ដា្ឋា ភិបាល តៃូវ ធ្វើ ឲៃយ មាន ឲៃយ- 
ហើយ ដើមៃបី សៃួល ក្នុង ការ អនុ- 
វត្ត កិច្ច ការ បងា្ការ ផៃសៃងៗ ដៃល 

អាច កើត មាន ជាយ ថា ហៃត»ុ ។ 
   ទោះ យ៉ាង ណា  លោក ថា 
ចៃបាប់ នៃះ ទំនង ជា មិន តៃូវ បាន 
បៃើ មុន ឬ ក្នុង អំឡុង ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ 
ទៃ  ពៃះ បើ ពិនិតៃយ មើល លើ 
សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង នៃ ការ រីក- 
រាល ដាល គឺ មាន ភាព ទៃឹង ឬ 
មាន តិច តួច  ហើយ មិន ទាន់ 
មាន ការ រីក រាល ដាល  ក្នងុ សហ- 
គមន ៍នៅ ឡើយ ។ តៃ បៃសនិ បើ 
អនុវត្ត វិញ  លោក ថា បៃ ហៃល 
ជា សមៃប ់តបំន ់ជាក ់លាក ់ណា 
មួយ  ដៃល មាន ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ចៃើន ករណី ។

កាល ពី មៃសិល មិញ  បៃទៃស 
កម្ពុជា  រក ឃើញ ករណី វិជ្ជ មាន 
ជំងឺ នៃះ ១ករណី ទៀត  ដៃល ធ្វើ 
ឲៃយ តលួៃខ សរបុ កើន ដល ់១១០  
ករណី  ក្នុង នះ ស្តៃី មាន ចំនួន 
៣០ នាក់ និង បុរស ៨០ នាក់។ 
ករណី ថ្មី នៃះ  រក ឃើញ នៅ លើ 
បុរស ជន ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ៥៨  ឆ្នា ំ
នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ។ បុរស រូប 
នៃះ ជា អ្នក គៃប ់គៃង  នងិ ធ្វើ បដ-ិ 
សណា្ឋារ កិច្ច ជាមួយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
បារាំង ដៃល មាន ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ។

កៃ ពី ឆ្លង ១ ករណី នៃះ  កៃសួង 
សុខភិ បាល បៃកាស ថា មាន 
អ្នក ជា សះ សៃបើយ ចំនួន ៩ នាក់ 
ថ្ម ីទៀត  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន ជា សះ- 
សៃបើយ សរុប មាន ចំនួន ៣៤ នាក់ 
ឬ ស្មើ នឹង ៣០,៩១ ភាគរយ។ 

អ្នក ដៃល ជា ទំាង ៩ នាក់ ថ្ម ីរួម មាន 
បុរស ខ្មៃរ នៅ ខៃត្ត សៀម រាប  ជន- 
ជាតិ បៃល ហៃសុិក មា្នាក់ និង ជន- 
ជាតិ បារំាង ៧នាក់  នៅ ខៃត្ត ពៃះ- 
សហីន។ុ បរុស ជន ជាត ិខ្មៃរ  នៅ 
សៀមរាប  និង  ជន ជាតិ បៃល- 
ហៃសុិក  នៅ ភ្នំពៃញ តៃូវ បាន អនុ- 
ញ្ញាត ឲៃយចៃញ ពី មន្ទរី ពៃទៃយ ហើយ 
កាល ពី មៃសិល មិញ។

ចណំៃក ជន ជាត ិបារាងំ ចនំនួ 
៧ នាក់  តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ចាក ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ  ប៉ុន្តៃ 
កំពុង បន្ត សា្នាក់ នៅ ក្នុង សណា្ឋា- 
គរ មួយ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
ដើមៃបី រង់ ចាំ តៃឡប់ ទៅ បៃ ទៃស 
ខ្លួន វិញ។ ពួក គត់  ស្ថិត នៅក្នុង 
សណា្ឋា គរ ជាមួ យ នឹង ជន  ជាតិ  
បារាំង ផៃសៃង ទៀត  ដៃល កំពុង 
ពៃយា បាល  ជំងឺ នៃះ  តៃ ដាក់ នៅ 
ជាន់ ផៃសៃង  និង បន្ទប់ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក ពីគ្នា។  នៃះ បើ តាម ការ- 
បញ្ជាក់ ពីកៃ សួង សុខ ភិ បាល។

លោក សៃ ីLi Ailan បៃធាន- 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា បាន សរ- 
សៃរ នៅ លើ បណា្ដាញ ធ្វធីើ ររ របស់ 
លោក សៃ ីថា៖ «ខណៈ ដៃលយើង  
កំពុង តៃ រវល់ ជា មួយ នឹង ការ- 
ឆ្លើយ តប លើ ករណី នាំ ចូល ពី 
កៃ នងិ រឿង ឆ្លង ក្នងុ សៃកុ យើង 
ក៏ គួរ តៃ ចាត់ វិធាន ការ បនា្ទាន់ 
នានា  ដើមៃបី តៃៀម ការ ឆ្លង ក្នុង 
សៃុក ក្នុង ទៃង់ ទៃយ ធំ» ៕

កិច្ចបេជំុរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងេទី៣០ ខេមីនាថ្មីៗ នេះ  ។ រូបថត រដ្ឋសភា

សភាផ្អាកកិច្ចប្រជំុមិនចំាបាច់ ត្រត្រៀមអនុម័តច្របាប់គ្រប់គ្រងប្រទ្រសក្នងុគ្រអាសន្ន

ការស្ថាបនាផ្លវូនិងលូក្នងុខ្រត្តព្រះសីហនុនៅត្របន្ដថ្វបីើមានកូវីដ១៩
វ៉ន ដារ៉ា 

ពេះសហីនុៈមន្តៃ ីសា លា ខៃត្ដ 
ពៃះ សហីន ុ បាន ឱៃយ ដងឹថា  ការ- 
សា្ថា បនា ហៃដា្ឋា រចនា សម័ន្ធ ផ្លូវ 
ថ្នល់ ៣៤ ខៃសៃ  និង  បៃព័ន្ធ លូ បៃ- 
ឡាយ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
សមៃច បាន បៃមាណ ៥៥ ភាគ- 
រយ ហើយ  ចាប់ តាំង ពី ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ កាល ពីពាក់ កណា្ដាល 
ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ មុន  រហូត  មកទល ់
បច្ចុបៃបន្ន   ហើយ ក៏ កំពុង បន្ត ធ្វើ 
ទាំង យប់  ទាំង ថ្ងៃ ដដៃល  បើ 
ទោះ បី ជា កម្ពជុា កំពុង មាន បញ្ហា 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ក៏ ដោយ ។

លោក   ឃាង  ភារមៃយ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល សា លាខៃត្ដ  
ពៃះ សហីន ុ  បាន ថ្លៃង កាល ព ីថ្ងៃ 
ពុធ ថា កាល ពី ទី ៣០ ខៃ មីនា 
ថ្មីៗនៃះ  លោក  គួច  ចំរីន  អភិ- 
បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ និង 
លោក  អុី  សុខ ឡៃង  អភិ បាល- 
កៃងុ ពៃះស ីហន ុបាន បន្ត  ដកឹ នា ំ
មនៃ្ត ីជំនាញ ចុះ ពិនិតៃយ ការ សា្ថាប- 
នា ផ្លវូ លៃខ ៤០០(កៃបៃរ ឆ្នៃរ អូរ- 

ឈើ ទាល )  ជា ផ្លវូ មួយ ក្នងុ គមៃង 
ផ្លវូ ទំាង ៣៤ ខៃៃសដៃល តៃវូ សា្ថា បនា 
ក្នុង ខៃត្ដ / កៃុង ពៃះ សី ហនុ ។

លោក បានថ្លៃង ថា៖ « បើ គិត- 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ បើក ការ ដា្ឋាន សា្ថាប នា- 
ផ្លូវ ទាំង ៣៤ ខៃសៃ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៦ ខៃវិច្ឆកិា 
ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង ទៅ  កៃម  
អធិ បតី ភាព  លោក នា យក រដ្ឋ- 
មនៃ្ដ ីហុ៊ន  សៃន  គឺ មាន រយៈ ពៃល 
ជាង ៤ ខៃ ហើយ ។ កៃុម កង វិស្វ- 
កម្ម  រួម ទាំង កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន 
ដៃល ទទួល គមៃង ការ សា្ថា បនា 
ផ្លវូ ទំាង  ៣៤ ខៃសៃ ទំាង  ៧កៃមុ ហុ៊ន 
បាន  និង កំពុង តៃ ពន្លឿន ការ ងារ 
សា្ថាប នា រៀង ៗ  ខ្លនួ ទំាង យប់ ទំាង- 
ថ្ងៃ ដើមៃបី សមៃច ឱៃយ បាន ទៅ តាម 
ផៃន ការ ដៃល បាន កំណត់ »។

លោក បាន បន្តថា ៖ « រហូត 
មកទល់ ពៃល នៃះ(ថ្ងៃ ពុធ )បើ 
គិត ជា រួម គឺ ការ សា្ថាប នា ផ្លូវ  និង 
បៃព័ន្ធ លូ  សមៃច បាន បៃមា ណ 
៥៥  ភាគ រយ ហើយ។  ទោះបី 
មាន បញ្ហា កូវីដ ១៩យ៉ាងណា 
កដ៏ោយ  គ ឺយើង មនិ បាន បញៃឈប ់

សកម្មភាព សា្ថាបនា ហៃដា្ឋា រច នា 
សម្ព័ន្ធទាំង នៃះ ទៃ គឺ យើង បន្ត 
ធ្វើ យ៉ាង សកម្ម ដើមៃបី ខិត ខំ ធ្វើ ម៉ៃច 
ឱៃយ ទាន់ ទៅ តាម ផៃន ការ  »។

លោក បន្ថៃម ថា ចណំៃកការ- 
សា្ដារបៃព័ន្ធ អូរ  បៃ ឡាយ  ក៏កៃមុ- 
ជំនាញ បន្ត ធ្វើ យ៉ាង សកម្ម ដៃរ 
លើ សំណង់ មិន រៀប រយ ដៃល 
បាន សាង សង ់លើ ដី នៃ ប្លង់ បៃ- 
ព័ន្ធ អូរ  បៃឡាយ  ដោយ កំណត់ 
ឱៃយ ឈសូ ឆយ នងិ រុះ រសី ចៃញ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក  ជាវ  វិជា្ជាក់  អភិ បាល រង 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុទទួល បន្ទុក 
ការងារ សា្ដា អូរ  បៃឡាយ  ក្នងុ កៃងុ 
ពៃះ សីហនុ  បាន បញ្ជាក់ បន្ថៃម 
កាល ពី  មៃសិល មិញ ថា  ការ ងារ សា្ដារ 
អរូ  បៃ ឡាយ ក្នងុ ខៃត្ដ /កៃងុ ពៃះ- 
សីហនុកៃុម ការងារ នៅតៃ បន្ត 
ធ្វើ យ៉ាង យក ចិត្ដ ទុក ដាក់  បើ- 
ទោះ ជាមាន ជំងឺកូវីដ ១៩  ក្ដី ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក វិជា្ជាក់ 
បាន បងា្ហាញ  របាយ ការណ ៍របស ់
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន បៃព័ន្ធ ចមៃះ ទឹក  
កខ្វក់ នៃ កៃសួង សា ធារ ណកា រ- 

និង ដឹក ជញ្ជនូ ស្ដពីី ការសា្ដារ អូរបៃ- 
ឡាយ  ដល់ ភ្នពំៃញ បុស្ដិ៍ ផង ដៃរ ។

បើ តាម របាយ ការណ៍ នៃះបងា្ហាញ  
ថា  ចាប់ ពីថ្ងៃទី ៩ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំមុន រហូត  
មកទលប់ច្ចបុៃបន្ន  វឌៃឍនភាព ការ-
ងារ សា្ដារ បៃឡាយ អូរ ឈើទាល  
របស់ នាយក ដា្ឋាន សាង សង់ និង 
ថៃទំា បៃព័ន្ធ ចមៃះ ទឹក កខ្វក់  ចាប់ពី  
អូរ១ រហូត ដល់ អូរ ៥ ដៃល មាន 
បៃវៃង  ១៦  ៥៦០ម៉ៃតៃ គឺ សា្ដារបាន  
៨ ៦៧៩ម៉ៃតៃ ស្មើ នងឹ ៥៦,៧២ 
ភាគ រយ។  ជាមួយ គ្នានៃះ   កៃុម 
ការងារ បាន ដោះ សៃយ ផលប៉ះ- 
ពាល់ ជា មួយ ពលរដ្ឋ ដៃល បាន 
សង់ សំណង់ ផៃសៃង ៗ  លើ អូរ  បៃ- 
ឡាយ អូរ ឈើ ទាល បាន ៧៥ 
ភាគ រយ ផង ដៃរ ។  

 ដោយ ឡៃក  ការងារ សា្ដា រអូរ- 
បៃឡាយ នៅ តំបន់ អូរ អណ្ដូង 
អុ៊ន តាក់  អូរ សា្ពាន ឆៃះ  អូរ សំអាត  
អូរ អៃមា៉ារីអូរ  ដៃល មាន បៃវៃង 
សរុប ២៦  ៥២៧ ម៉ៃតៃ គឺ សា្ដារ- 
បាន បៃវៃង  ១៥ ៥២៧ ម៉ៃតៃ 
ស្នើ៥៨,៥៧ ភាគ រយ។ ការងារ 
សា្ដារ អូរ ទាំង នៃះ កៃុម ការ ងារ 

ក៏បាន ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល់ 
បាន ចំនួន ៤២ ទីតំាង  ហើយ នៅ- 
សល់ ៤៣ ទីតំាង  ទៀត កំពុង បន្ត 
ស្វៃង រក ដណំោះ សៃយ  ។ នៃះ 
បើ តាម របាយ ការណ៍ ដដៃល ។ 

លោក  ជាវ  វិជា្ជាក់ បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖«នៅ សល់ ចំណុច ដៃល 
យើង ស្មគុ សា្មាញ ពបិាក ធ្វើ នះ 
គឺ មាន សំណង់ ជា ផ្ទះ ថ្ម បៃភៃទ 
សំណង់ រឹង  ដៃល ពល រដ្ឋ បាន 
សាង សង់ នៅលើ អូរ នះ មាន 
កម្ពស ់២ ជាន ់ រហតូ ដល ់៥ ជាន ់ 
ដៃល ជា បញ្ហា ធ្វើ ឱៃយ យើង មាន 
ការ ពិបាក មៃន ទៃន ក្នុង ការ ងារ 
សា្ដារ អូ របៃឡាយ នៃះ ដៃល ការងារ 
នៃះ  តមៃូវ ឱៃយ យើង តៃូវ តៃ រុះ រី 
សណំង ់របស ់ពកួគត ់។ ពល រដ្ឋ 
ខ្លះ គត់ មិន សហការ ជាមួយ 
កៃមុ ការងារ ទៃ មាន អ្នក ខ្លះ គត ់
បាន សាង សង់ សំណង់ ខុស លើ 
ដី អូរ បៃឡាយ របស់ រដ្ឋ  ហើយ បៃរ 
ជា ចង់ រក រឿង កៃុម ការងារ ទៅ 
ទៀត ដោយ មាន ការ គំរាម កៃមុ- 
ការ ងារ ថា នឹង ប្ដឹង ជា ដើម »។

គួរ បញ្ជាក់ ថា កៃុមហ៊ុន ក្នុង 

សៃុក ចំនួន ៧កៃុម ហ៊ុន  កំពុង 
សា្ថា បនា ផ្លូវ ចំនួន ៣៤ ខៃសៃ  ក្នុង 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ ទំាង យប់ ទំាង ថ្ងៃ 
ដើមៃបី ឱៃយ សមៃច រួចរា ល់ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ៨ខៃ  តាម ការ  គៃង ទុក 
ជា គមៃង ដៃល រាជ រដា្ឋាភ ិបាល 
កម្ពុជា បាន បៃើ បៃស់ ថវិកា រដ្ឋ  
ជាង  ២០០ លាន ដុលា្លារ ។  

លោក សុខ សុខុម បៃធាន- 
អង្គ ការ សៃវ ជៃវ ជាតិ កម្ពជុា 
(CNRO)បាន ស្នើ ឱៃយ ការ សា្ថា ប- 
នា ហៃដា្ឋារ ចនាស ម្ព័ន្ធនៃះ   រកៃសា 
ឱៃយ  បាន នូវ បៃសិទ្ធ ភាព  និង គុណ- 
ភាព  ហើយ បៃសិន បើ កា រសា្ថា- 
បនា មាន លៃបឿន លឿន តៃមិន 
មាន គុណ ភាព ក៏ មិន ជាល្អដៃរ។

លោក  ថា ៖ « យើង ដឹង ហើយ 
ថា ការ អភិវឌៃឍ ផ្លវូ ឡើង វិញ ទំាង 
៣៤  ខៃសៃ នៃះ គឺជា ថវិកា របស់ រាជ-  
រដា្ឋាភិ បាល ដៃល បាន ឧបត្ថម្ភ មក។ 
ដូច្នៃះ ការ បៃើ បៃស់ ថវិកា ការ សាង-  
សង់ ផ្លវូ នៃះ តៃវូធ្វើ ឡើង ដោយ 
តមា្លា ភាព  និង មាន គុណ ភាព បំផុត  
ដៃល អាច ទទួល យក បាន ទំាង បៃជា-  
ពលរដ្ឋ  និង រាជ រដា្ឋាភិ បាល »៕



តពីទំព័រ ១...អគ្គមេបញ្ជាការ
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។
កេពីនោះរដ្ឋមន្តេីមយួចនំនួ

ទៀតខ្លះបេកាសបរិច្ចាគបេក់ខេ
៦ខេ៥ខេនងិ៤ខេខណៈដេល
កេសងួបរសិ្ថានកប៏ានបេកាស
ថាមន្តេីក្នុងកេសួងនេះចំនួន
៣៦នាក់បានសមេចបរិច្ចាគ
បេក់ចប់ពី១ខេទៅដល់៦ខេ។
លោកទៀបាញ់បានបេប់

ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍កាលពីមេសិលមិញ
ថាការបេកាសបរចិ្ចាគបេកខ់េ
របស់មន្តេីរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះ
គឺដើមេបីបេមលូកម្លាងំសមគ្គីគ្នា
ក្នុងការបេយុទ្ធបេឆាំងជំងឺកូវីដ-
១៩។លោកបានបន្តថាគ្មាន-
នរណាម្នាក់អាចដឹងជាមុន
អំពីស្ថានភាពវិវត្តន៍នេជំងឺកូវីដ-
១៩ឡើយដចូ្នេះតេវូទាមទារឱេយ
បេទេសកម្ពុជាមនការបេុង-
បេយត័្នជាមនុហើយតេវូរកគេប់
វធិសីស្ដេទាងំអស់រមួទាងំការ-
អនុវត្តតាមការណេនាំផេសេងៗ
ដោយកេសួងសុខាភិបាលដើមេបី
រារាំងជំងឺលាក់មុខមួយនេះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នៅពេល

ពិភពលោកកំពុងផ្ទុះជំងឺនេះ
ខា្លាំងយើងកត៏េវូបេងុបេយត័្នដេរ

យើងតេូវធ្វើគេប់វិធីគេប់បេប-
យ៉ាងទាំងអស់ដើមេបីរារាំងនិង
ទប់ស្កាត់វាតាមការណេនំារបស់
កេសងួសខុាភបិាលដចូជាការ-
ផេសព្វផេសាយនៅគេបទ់សិទីដើមេបី
នំាគ្នាធ្វើអនាម័យនិងបង្ការហើយ
អ្នកទើបធ្វើដណំើរមកពីចម្ងាយ
តេូវនៅដោយឡេកជាដើម»។
រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិ

រូបនេះបន្តថាចំពោះកងទ័ព
ទំាងអស់បានតេៀមរួចជាសេច
ដើមេបីចេញធ្វើអន្តរាគមន៍នៅ-

ពេលណាមនការស្នើសុំពីខាង
គណៈកម្មការជាតិបេយុទ្ធនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាកងទ័ព

នឹងអាចចេញអន្តរាគមន៍បេសិន-
បើការឆ្លងរាលដលកើតឡើង
ដូចជាការជួយរៀបចំសន្ដិសុខ
សណា្ដាបធ់្នាប់នងិការជយួដកឹ-
ជញ្ជូនបេជាពលរដ្ឋដេលអាច
ធ្វើដំណើរមកពីកេបេទេស
ជាដើមប៉ុន្តេលោកថាមិនមេន
ចេញបេតិបត្តិការភា្លាមៗ នោះ

ទេ។ លោកថា៖«យើងតេៀម-
ទុកដើមេបីមនបញ្ហាអីហើយ
ខាងគណៈកម្មការបេឆាំងជំងឺ
កូវីដគេបានបញ្ជាមក»។
កាលពីខេមីនាលោកហ៊ុន

សេនបានបេកាសថា រដ្ឋតេូវ
តេៀមថវិកាសមេប់ជួយពលរដ្ឋ
ក្នុងករណីចំបាច់នេការឆ្លង
រាលដលកូវីដ១៩ដោយ
លោកបានសមេចកាត់បន្ថយ
ការចំណាយរបស់កេសួងស្ថា-
បន័ទាងំអស់ចនំនួ៥០ភាគរយ
លើកលេងតេកេសួងការពារ-
ជាតិកេសួងពាណិជ្ជកម្ម និង
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេីដេល
តេូវកាត់បន្ថយ២៥ភាគរយ។
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុន
សេនបញ្ជាក់ថាចំពោះបេក់ខេ
របស់មន្តេរីាជការឬបេក់សមេប់
ឧបត្ថម្ភមន្តេរីាជការក្នងុពិធីបុណេយ-
ទាននឹងមិនតេវូកាត់នោះទេ។
លោកបញ្ជាក់ថាការសនេសំថវកិា
ទាំងនេះគឺដើមេបីបេើបេស់ក្នងុ
វិស័យសុខាភិបាលនិងមួយចំនួន
ទៀតទុកសមេប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់
បេជាជននៅតាមសហគមន៍
ដេលអាចរងការឆ្លងរាលដល
នេជំងឺកូវីដ១៩៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេសុកេទី៣ែខមេសឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកហុ៊នសែននិងមន្តែីរដ្ឋាភិបាល...

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈរយៈពេល៣ខេដបំងូ
នេឆា្នានំេះគមេងUSAIDពេឡង់
បេតងបានបង្ហាញរបាយការណ៍
សំខាន់ៗបនា្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាព
គំទេរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើក-
កម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ ការ-
បង្កើតផេនការយទុ្ធសស្តេសមេប់
សហគមន៍ពេឈើការជេើសរីស
កេមុសហគមនន៍ងិបណ្ដុះបណា្ដាល
មន្តេីឧទេយានរុកេសប៉នុ្ដេតណំាងសហ-
គមន៍ថា ទទួលផលបេយោជន៍
តិចតួចពីគមេងនេះ។
តាមរបាយការណ៍របស់គមេង

USAIDពេឡង់បេតងដេល
បានបង្ហាញលើគេហទពំរ័ហ្វេស-
ប៊ុកផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងេ
ទី៣០ខេមីនាឲេយដឹងថាគមេង
USAIDពេឡង់បេតងសមេប់
ខេមករាឆា្នាំ២០២០បានផ្ដល់វគ្គ-
បណ្ដុះបណា្ដាលដើមេបីពងេឹង
សមត្ថភាពមន្តេីឧទេយានរុកេសដោយ
សហការជាមួយកេសួងបរិស្ថាន
បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល
មួយស្ដីពីបច្ចេកទេសលេបាត និង
ការអនុវត្តចេបាប់។
គមេងUSAIDបានផ្ដល់វគ្គ-

បណ្ដុះបណា្ដាលស្ដីពីការបង្កើត
កម្មវិធីទសេសនាផ្នេកទេសចរណ៍
ដល់មន្តេីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
គំទេតំបន់ការពារសហគមន៍
ដើមេបីកណំត់ពេបំេទល់នងិដឡំើង
បង្គោលពេំបេទល់ ការគំទេ
រដ្ឋបាលពេឈើដើមេបីបង្កើត
ផេនការយុទ្ធសស្តេសមេប់
សហគមន៍ពេឈើ និងជួយ
លើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីការ-
ហាមឃាត់ឱសថឌីក្លូហ្វេណាក់
(Diclofenac) ដើមេបីការពារ
សត្វតា្មាតដេលជិតផុតពូជ។
របាយការណ៍បន្តថា សមេប់

ខេកមុ្ភៈគមេងUSAIDពេឡង់
បេតងជួយគំទេរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការជេើសរីសបេធនកេុម-
សហគមន៍សមេប់ចុះលេបាត
ដើមេបីជាផ្នេកមួយនេការចូលរួម
ជាមយួមន្តេីឧទេយានរុកេស។គមេង
បានគំទេដល់ការអង្កេតចំនួន
សត្វកេៀលនៅក្នងុខេត្តពេះវហិារ។
គមេងបានបណ្ដុះបណា្ដាល
សហគមន៍អំពីការសម្គោល់អត្ត-
សញ្ញាណបេភេទសត្វពេសខំាន់ៗ 
និងអំពីសរៈសំខាន់នេការការ-
ពារជីវចមេុះដោយបានចូលរួម
សមេបសមេួលសិកា្ខាសលា

ដើមេបីបង្កើតកិច្ចពេមពេៀងផេន-
ការការងរបេចំឆា្នាំគំទេវិស័យ
ទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត៤ផងដេរ។
របាយការណ៍បន្ថេមថាគមេង

USAIDពេឡង់បេតងសមេប់
ខេមីនានេះ បានអញ្ជើញភាគី
ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ទាំងអស់ដើមេបីណេនាំពីកម្មវិធី
ទសេសនាដេលបង្កើតឡើងថ្មី
សមេប់តំបន់ទេសភាពពេឡង់
និងតំបន់ជុំវិញ។ គមេងបាន-
ណេនាំឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ
ចលត័នងិបង្ហាញពីវធិសីស្តេនេ
ការតាមដនការគេប់គេងតំបន់
អភិរកេសដល់កេសួងបរិស្ថាន និង
គទំេដល់ការអភវិឌេឍនងិការធ្វើ-
ផេនទីតំបន់ទេសចរណ៍។
លោកនេតេភក្តេអ្នកនាពំាកេយ

កេសួងបរិស្ថានថ្លេងកាលពីថ្ងេ
ទី១មេសថាគមេងពេឡង់
បេតងដេលជាកិច្ចសហការរវាង
កម្ពជុានងិសហរដ្ឋអាមេរកិមន
ទិសដៅអភិរកេស និងគេប់គេង
តបំនដ់េនជមេកសត្វពេពេឡង់
ឲេយបានគង់វងេស។លោកបន្តថា
គមេងនេះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲេយ
ពលរដ្ឋចូលលួចកាប់ឈើ និង
បរបាញ់សត្វចលូរមួក្នងុការបង្កើត

មុខរបរថ្មីដល់បេជាសហគមន៍។
លោកថា៖«គមេងពេឡង់បេតង
ដេលមនរយៈពេល៥ឆា្នាំ[២០១៨-
២០២៣]នងឹផ្តល់ផលជាវជិ្ជមន
ក្នុងការគេប់គេងនិងអភិរកេសធន-
ធនធម្មជាតិ ជីវចមេុះនៅក្នុង
ដេនជមេកសត្វពេពេឡង់»។
អ្នកសេីភោគហុងតំណាង-

សហគមន៍ការពារពេឡង់បេចំ
ខេត្តពេះវហិារថ្លេងកាលពីថ្ងេទ១ី
មេសថាកេមុសហគមន៍ការពារ
ពេឡង់បេចខំេត្តពេះវហិាររបស់
អ្នកសេីបានទទួលជំនួយពីគមេង
USAIDពេឡង់បេតងបន្តចិបន្តចួ
ដេលមិនអាចឆ្លើយតបតាមតមេូវ-
ការបានក្នុងរយៈពេលជិត២ឆា្នាំ។
អ្នកសេីបន្តថាគមេងUSAID

ពេឡង់បេតងកំណត់ឲេយចុះ-
លេបាត៣លើកក្នុង១ខេ។ អ្នកសេី
ថា៖«ពេលពួកខ្ញុំចុះលេបាតម្ដងៗ
គឺខ្វះខាតសម្ភារគេឿងបរិភោគ
ឧបភោគនងិមធេយាបាយធ្វើដណំើរ
ហើយលុយដេលUSAIDឲេយមក
នេះមនិអាចទប់ទល់ការចណំាយ
របស់ពកួខ្ញុំទេ»។លោកMatthew
Eduwardsenបេធនកម្មវិធី
USAIDពេឡង់បេតងមិនអាច
ទាក់ទងបា នទេពីមេសិលមិញ៕

លោក ទៀ បាញ់  ពេល គេពូេទេយ បាញ់ អាល់ កុល សម្អាត ដេ  ឲេយ ។សហការី

គមែងUSAIDពែឡង់បែតងគំាទែរដ្ឋាភិបាលបង្កើត
ផែនការសហគមន៍និងបណ្តះុបណ្តាលមន្តែឧីទែយានុរកែស

សមត្ថកិច្ចកំពុងសែវជែវរកជនសងែស័យ
ចាប់បង្ខាងំជនជាតិវៀតណម១៥នាក់

គឹម  សារុំ 

សា្វាយ រៀងៈ សមត្ថកចិ្ចកពំងុ
សេវជេវរកជនសងេស័យករណី
បង្ខាំងមនុសេសខុសចេបាប់ និង
អំពើជួញដូរគេឿងញៀនដេល
ជាកេុមតេមួយបនា្ទាប់ពីបង្កេប
កាលពីថ្ងេទី៣១ ខេមីនាឆា្នាំ
២០២០នៅកេុងបាវិតដោយ
រំដោះជនជាតិវៀតណាមរងគេះ
ចំនួន១៥នាក់។
លោកគឹម ឡេបេធនការិ-

យល័យពេហ្មទណ្ឌកមេិតធ្ងន់
នេស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត
ស្វាយរៀងបេប់ពីមេសិលមញិថា
ពាក់ព័ន្ធបេតិបត្តកិារបង្កេបបទ-
ល្មើសបង្ខាំងមនុសេសខុសចេបាប់
នេះសមត្ថកិច្ចកំពុងសេវជេវ
បន្តទៀតដើមេបីស្វេងរកអ្នកបេពេឹត្ត
ហើយបេតបិត្តកិារនេះមនិទាន់
អាចផ្តល់ព័ត៌មនលម្អិតជូន
បានទេ។ប៉នុ្តេលោកបញ្ជាក់ថា
សមត្ថកិច្ចរបស់លោក មន
ភារកចិ្ចតេផ្នេកពេហ្មទណ្ឌទេរីឯ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេឿងញៀនគឺ
លោកមិនបានធ្វើទេ។ «បេតិ-
បត្តកិារនោះយើងរំដោះជនរងគេះ

ជាជនជាតិវៀតណាមចំនួន១៥
នាក់ក្នងុនោះមនមនសុេសសេី៣
នាក់ដេលគេបង្ខាងំពួកគត់»។
លោកកេវសថុាស្នងការរង

ទទួលផេនបទល្មើសគេឿង-
ញៀននេស្នងការដ្នាននគរបាល
ខេត្តស្វាយរៀងបេប់ភ្នំពេញ-
បុ៉ស្តិ៍ពីមេសិលមិញដេរថាបេតិបត្តិ-
ការនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានបង្កេប
នៅថ្ងេទី៣១មីនាឆា្នាំ២០២០
រីឯវត្ថុតាងគេឿងញៀនដេល
សមត្ថកិច្ចរបស់លោករឹបអូស
បាននោះគឺស្ថតិនៅទីតំាងដោយ-
ឡេកពីគ្នាទេ ប៉ុន្តេជាកេុមតេ-
មួយ។ចំពោះបញ្ហាបង្កេបគេឿង-
ញៀននេះសមត្ថកចិ្ចកពំងុមន
ចំណាត់ការបន្តទៀត។
លោកបានបេប់ថា៖«ករណី

បង្ខាំងជនរងគេះ នៅបន្ទប់
ផេសេងដច់ដោយឡេកទេ។អ៊ី-
ចឹងទេកេយពីតេួតពិនិតេយនៅ
ទីតាំងដេលយើងសងេស័យថា
បង្ខាងំហ្នងឹខាងពេហ្មទណ្ឌគត់
ជាម្ចាស់ករណីហើយគត់បន្ត
នតីវិធិីរបស់គត់ទៅ។ចណំេក
យើងបន្តការងរដច់ដោយឡេក
មួយមិនទាន់ចប់ទេ»៕
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លោក ហី៊ង  ថូរ៉ាក់សី៊  ប្រាប់អភិបាល ខ្រាត្ត និង រដ្ឋ មន្ត្រា ី ឲ្រាយ ពិនិត្រាយ ភាព មិន ប្រាក្រាតី
 ឡុង  គីម ម៉ារី តា 

ភ្នំ ពេញៈ  លោក   ហុីង   ថូ រ៉ាក់ សុី  ឧប- 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីបៃ ចាកំារ  រដ្ឋ មន្តៃ ីទទលួ 
បន្ទុក   ទី ស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី បាន ធ្វើ 
លិខិត បង្គាប់ ឲៃយ រដ្ឋ មន្តៃី និង គណៈ- 
 អភិ បាល ខៃត្ត ចំ នួន ៣  ចាត់ វិធាន ការ  
ពិនិតៃយ លើ ភាព មិន បៃ កៃតី របស់ មន្តៃី 
ថ្នាក់ កៃម ដៃល បាន  រំ លោភ យក ដី  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ  និង ភាពមិន បៃ កៃតី 
នៃការ ដោះ សៃយ សំ  ណង់ បណ្ដោះ- 
អាសន្ន  ដើមៃបី រយ ការណ៍ ជូន  លោក  
ហុ៊ន  សៃន  នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីនៃ ពៃះ រជា- 
ណា ចកៃ កម្ពុ ជា ។ 

 ភាព មិន បៃ កៃតី  ទាំង នោះ កើត មាន 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត  បាត់ ដំ បង  ប៉ៃ លិន និង  
កំ ពង់ ឆ្នាំង  ដៃល តៃូវ បាន រក ឃើញ  
ដោយ  បៃតិ ភូនៃ គណ បកៃស នគរ បៃ ជា- 
ធិប តៃយៃយ និង គណ បកៃស សំ បុក ឃ្មុំ- 
សង្គម បៃ ជា ធិប តៃយៃយ  ដៃល ជាសមាសភាព 
ក្នុង ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា ពិគៃះ  និង ផ្តល់ 
យោ បល់ នៃ ទី ស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី  
កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ និង ខៃ មីនា  ដៃល មាន 
តួនាទី សុើប អង្កៃត និង រយការណ៍ 
ភាពមិន បៃ កៃតី ដៃល កើត មាន និង 
 ប៉ះ ពាល់ ដល់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់ 

លោក  ហុីង  ថូ រ៉ាក់ សុី  ដៃល បាន 
ជមៃប ជូន ដល់  លោក  ជា  សុផា រ៉ា  
ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង រៀប- 
ចំ ដៃន ដី  នគរូប នីយ កម្ម  និង សំ ណង់  
លោកអភិបាល ខៃត្ត បាត់ដំ បង  ប៉ៃ លិន 
និង កំ ពង់ ឆ្នាំង  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ 
មីនា  បាន ឲៃយ ដឹង ថ  គណ បកៃស នគរ- 
បៃជា ធិប តៃយៃយ  បាន រកឃើញ ពី ការ 
បំភ្លៃ អង្គ   ហៃតុ  ដើមៃបី យក ដី ចមា្ការ អា- 
សៃ័យ ផល របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ទំហំ  ៧  
ហកិតា  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិដ ីកៃហម  សង្កាត ់ 

អូរតា វ៉ា  ខៃត្ត ប៉ៃលិន  មក ដាក ់ជា កម្ម- 
សិទ្ធិ របស់ មន្ទី រកសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់  
នងិ នៃ សាទ ។   លោក  បាន ឲៃយ ដងឹ ទៀត 
ថ   បៃត ិភ ូគណ បកៃស  ដដៃល នៃះ  កប៏ាន 
រក ឃើញ  ពី ការ កំ ហៃង   យក ដី របស់  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ១២៦  គៃួសារ ស្ថិត ក្នុង 
ឃុ ំទលួ ខ្ពស ់ នងិ ឃុ ំកៃបាល ទកឹ  ស្ថតិ ក្នងុ 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ពី សំ ណាក់   អាជា្ញា ធរ 
សៃុក  យក ទៅ លក់ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន ឯ ក- 
ជន។  លោក ថ  ករណី នៃះ  តមៃូវ ឲៃយ 
អភិបាល  នៃ គណៈ អភិបា ល ខៃត្ត កំពង់- 

ឆ្នាំង  ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ  និង រយ ការណ៍ 
ជូន បៃ មុខ រដា្ឋាភិ បាល ។ 

 លោក  ក៏បាន ឲៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថ បៃតិ- 
ភូ គណ បកៃស សំ បុក ឃ្មុ ំសង្គម បៃ ជា ធិប-  
តៃយៃយ  ក៏បាន  រក ឃើញ ពី  ភាព មិនបៃកៃ-  
តី រប ស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្តបាត់ ដំ បង   ពាក់- 
ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ដោះ ដូរ សំណង់ បណ្ដោះ- 
អាសន្ន លើ ដី អតីត គមៃង សួន  ពៃក- 
ពៃះ ស្តៃច  ស្ថតិ ក្នងុ សង្កាត់ ពៃក ពៃះ ស្តៃច។ 

 លោក  ងួន  រតនៈ  អភិ បាល ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង  បាន លើក ឡើង ថ  លោក  នឹង 
បើក កិច្ច បៃជុំ ជា មួយ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ 
ដើមៃប ីដោះ សៃយ នងិ ពនិតិៃយ លើ ករណ ី
ដៃល បាន លើក ឡើង ព ីភាព មនិ បៃកៃ ត ី 
ទាំង នោះ។   ប៉ុន្តៃ លោក  មិន អាច បក- 
សៃយ អ្វី បាន ក្នុង ពៃល នៃះ  នោះ ទៃ 
ពៃះ មិន ទាន់ ចៃបាស់ ថ  ភាព មិន បៃ- 
កៃតី ដៃល បៃ ធាន គណ បកៃស ទាំង នោះ 
បាន រក ឃើញ  ផ្តោត ទៅ លើ ចំណុច 
តៃង់ ណា ពៃះ តៃ ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ 
កន្លង មក  មាន ភាព ស្មគុ សា្មាញ  ហើយ 
បញ្ហា ដីធ្លី នៃះ  ក៏ មាន ចៃើន ។ 

 លោក  ថ្លៃង  ថ ៖ « ទាល់ តៃ ខ្ញុំ សា្គាល់ 
ករណី នៃះ សិន  ពី ពៃះ នៅ ក្នុង តំបន់ 
នោះ  វា មាន ករណី ចៃើន  មិន ដឹង ថ  
ឯក ឧត្តម បៃធាន គណ បកៃស សំបុក ឃ្មុំ 
សង្គម បៃ ជា ធិប តៃយៃយ  គាត់ លើក ចំ- 

ណុច ណា  ហើយ គាត់ សំដៅ មក រដ្ឋ- 
បាល  ឬ ក៏ បុគ្គល ។  យើង នឹង មើល ពី 
ភាព មិន បៃ កៃ តី ដៃល គាត់ បាន លើក- 
ឡើង  ដៃល វា ជា ពត័ ៌មាន មយួ សមៃប ់
យើង  ពៃះ បញ្ហា ដធី្ល ី យ៉ាង មៃច៉ បៃប ់
មិន ទាន់ បា ន ទៃ » ។ 

 លោក  ម៉ម  សុណង់ ដូ  បៃភិ ភូ ឧត្តម 
កៃុម បៃឹកៃសា ពិ គៃះ  និង ផ្តល់ យោ បល់ 
មក ព ីគណ បកៃស សបំកុ ឃ្មុ ំសង្គម បៃជា- 
ធិប តៃយៃយ បាន ឲៃយ ដឹង  ថ   បញ្ហា របស់ បៃ- 
ជា ពល រដ្ឋ  តៃវូ បាន លាត តៃដាង ហើយ  
តាម រយៈ ច ំណាត ់ការ ឧត្តម កៃមុ បៃកឹៃសា 
ប៉នុ្តៃ អ្វ ីជា បញ្ហា ចោទ  គ ឺតៃង ់ថ  រដា្ឋាភ-ិ 
បាល  ក៏ ដូច ជា  ថ្នាក់ ដឹក នំា  ដោះ សៃ យ 
យ៉ាង ណា នោះ  គឺ ជា ការ ទទួល ខុស- 
តៃូវ របស់ ពួក គៃ ចំ ពោះ មុខ បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ។  លោក ថ  ដូច ករណី នៃះ  បើ មាន 
ចណំារ ព ីនាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហើយ  លោក  
នឹង រង ់ចាំ មើល  ដំណះ សៃយ  និង 
បន្ត តាម ដាន បន្ថៃម ទៀត ។ 

 លោក ម៉ម  សូណង់ ដូ បាន ថ្លៃង ឲៃយ 
ដឹង ទៀត  ថ ៖ « ការ ដោះ សៃយ មិន 
បាន  គឺ រឹត តៃ ធ្វើ ឲៃយ បៃ ពល រដ្ឋ មាន ការ 
ឈឺ ចាប់  ហើយ ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថ  (បញ្ហានៃះ) 
នឹង ដោះ សៃយ  ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច ឲៃយ បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ គាត់ សបៃបាយ ចិត្ត ទទួល បាន 
យុត្តិ ធម៌ ពី សម្តៃច តៃ ជោ » ៕  

លោក ហីុង ថូរ៉ាក់សីុ រដ្ឋ មន្តេ ីទទួល បន្ទកុ ទី ស្ដ ីការ គណៈរដ្ឋ មន្តេ។ី រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

រដ្ឋបាល ក្រាង៊ ព្រាះ សី ហន៊បន្ត វិធាន ការរ៊ះរើតូបលក់-
ដូរ ខ៊សច្រាបាប់ ដើម្រាបីបង្កភាព ងាយស្រាលួ ស្ថាបនាផ្លវូ

 ឡុង   គីម ម៉ារី តា 

ពេះសី ហនុៈ  រដ្ឋ បាល កៃុង- 
ពៃះ សហី ន ុ នងឹ បន្ត ចាត់ វធិាន- 
ការ ក្តោ ក្នុង ការ ចុះ រុះ រើ តូប  និង 
សំណង់ អ្នក លក់  ម្ហូប អា ហារ 
អនា ធិ ប តៃយៃយ  ដោយ បាន រលំោភ 
លើ ផ្លូវ សាធា រ ណៈ   ខណៈ ដៃល 
អាជា្ញាធរ កំពុង បន្ត គមៃង សាង- 
សង់ ផ្លូវ ចំ នួន១២ ខៃសៃ  នៅ ទូ - 
ទាងំ កៃងុ ដើមៃបសីា្ដារ   សោភណ- 
ភាព ឡើ ង វិញ ។ 

 លោក   អុី  សុខ ឡៃង   អភិ បាល 
កៃុង ពៃះ សី ហនុ   បាន បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ពៃ ហសៃបតិ៍ 
ថ   គមៃង នៃ ការ ចុះ រុះ រើ នៃះ  
ធ្វើ ឡើង សមៃប់ សា្ថា បនា ផ្លូវ 
ចនំនួ ១២  ខៃសៃ ដៃល មាន បៃ វៃង 
ជតិ ៦០   គ ីឡ ីម៉ៃតៃ   ក្នងុ កៃងុ ពៃះ- 
សីហ នុ  ដើមៃបី បង្ក   លក្ខណៈ ងយ- 
សៃលួ   ដល ់ការ សា្ថា បនាធ្វើ  ផ្លវូ ឲៃយ  
ទា ន់ ពៃល តាម ការ គៃង ទុក ។ 

 លោក   អី ុ សខុ ឡៃង   បាន បន្ត 
ថ  អាជា្ញា ធរ ធា្លាប់ បាន ជូន ដណំងឹ 
ដល់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ នៅ  តំបន់ នោះ   
តាំង ពី ថ្ងៃ  ៦   ខៃ មីនា   កន្លង ទៅ  
ដើមៃបី ឲៃយ ធ្វើ ការ ចុះ រើ ដោយ ខ្លួន 
ឯង  ប៉នុ្តៃបៃជា ពល រដ្ឋ ទាងំ នោះ   

នៅ តៃ មិន ពៃម រុះ រើ  និង បន្ត 
សកម្ម ភាព  ដដៃល ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថ ៖ « អាជា្ញា ធរ   
បាន នាំ យក គៃឿង ចកៃ មក 
ឈូស សមា្អាត  ដើមៃបី សមៃួល 
ដល ់កៃមុ វសិ្វ កម្ម សា្ថាប នា ពងៃកី  
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ៤   តាម ប្លង់ បៃ ព័ន្ធ 
ទហំ ំ ៦០ ម៉ៃតៃ នងិ លៃង ឲៃយ មាន 
ការ លក ់រលំោភ បៃប នៃះ រហតូ។ 
សកម្ម ភាព ដចូ គា្នា នៃះ   យើង នងឹ 
ចុះ អនុវត្ត ទៅ លើ អ្នក លក់ ដូរ 
ម្ហូប អាហារ អនា ធិប តៃយៃយ  នៅ 
លើ ចិញ្ចើម ផ្លវូ ដទៃ ទៀត  ជា ពសិៃស 
នៅ លើ ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ៤  ដៃល 

មាន ការ សង់ ជា តូប   និង ដាក់ 
ឆតៃ ពៃញ ផ្លូវ » ។ 

 លោក សៃ ី  ជៀប   សធុារើ   អ្នក- 
សមៃ ប សមៃលួ ផ្នៃក សិទ្ធ ិមនសុៃស 
នៃ សមា គម អាដ ហកុ បៃ ចា ំខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ   បាន  ឲៃយ ដឹង ថ   
បញ្ហា រំលោភ យក ចំណី ផ្លូវ នៃះ  
គឺ ជា រឿង មួយ  ដៃល កើត មាន 
យូរ ណាស់ មក ហើយ   និង មិន 
អាច ដោះ សៃយ បា ន នោះ ទៃ ។    
បើ សិន ក្នុង គមៃង សា្ថាប នាផ្លូ វ 
លើក នៃះ  ពិត ជារំ ដោះ ចំ ណី ផ្លូវ  
បាន មក វិញ មៃន នោះ   គឺ រឿង 
មួយ ដៃល បៃ សើរ ៕

អាជ្ញាធរ រុះ រី តូប លក់ដូរ សង់រំ លោភ លើ ផ្លវូ រដ្ឋ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

សមត្ថកិច្ចឃាត់អ្នកលក់អាល់កុលក្លែងក្លាយនិង...
តពទីពំរ័  ១...លោក  គមឹឃឿនបាន  

បញ្ជាកថ់ា ៖«អ្នកដៃល  ផៃសព្វ ផៃសាយ លក ់
និង ចៃក ចាយផលិតផលនិង  ឧប ករ ណ៍  
តៃស្ត រក  កូវីដ១៩  ក្លៃង ក្លាយ  ដៃល    
ចៃបាប់បាន ហាម ឃាត់   យើង ឃាត់ ខ្លួន 
បាន ចំនួន ១៦នាក់ ។ គិត មក ដល់ 
ល្ងាច មញិ(ថ្ងៃ ពធុ) យើង បាន ណៃនា ំ 
ហើយឱៃយ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ  ចំនួន១១ 
នាក់ បញ្ជូន ទៅ តុលករ  ៣នាក់ និង 
២នាក់ ទៀត  កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង នីតិ វិធី 
របស់ តុលករ »។

លោក ផាន អូន  អគ្គ នាយក នៃ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន ករ ពារ អ្នក បៃើ បៃស់  
កិច្ច ករ បៃកួត បៃ ជៃង និង បងៃ្កាប ករ 
ក្លៃង បន្លនំៃ កៃសួង  ពាណិជ្ជ កម្ម ក៏ ថ្លៃង  
ក ល ពី មៃសិលមិញ ដៃរថា  រយៈពៃល 
បៃហៃល ២ សបា្ដាហ៍នៃះសមត្ថ កិច្ច ជំនាញ 
បាន ស ហករ គ្នា សៃវជៃវ បៃ មូល  
អាល់ កុល  ក្លៃងក្លាយ (មៃតាណុល )  
នៅទីតំាង សំខា ន់ៗ មួយ ចំនួន រួម នឹង  
ករ ដឹក ជញ្ជូន ចូល មក តាម ពៃំដៃន  
បាន ចំនួន ៤ ៧៧៦លីតៃ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ឥឡូវ យើង កំពុង 
រកៃសា ទុក អាល់កុល ក្លៃង ក្លាយ នៃះ នៅ 
ក្នុង ឃា្លាំង របស់ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  និង 
កពំងុ បន្ត នតីវិធិ ីរបស ់តលុករ  ចពំោះ 
អាល់កុលនៃះថា  តើ តៃូវ កម្ទៃច ចោល 

ឬ កត៏ៃវូ ទកុ បៃើ ក្នងុ មខុ ពៃញួ ក្នងុ  វសិយ័ 
ឧសៃសាហកម្ម ?»។ បើ តាមលោក អូន 
អាល់កុល ក្លៃង ក្លាយ នៃះ សមត្ថ កិច្ច 
សៃវជៃវ រក ឃើញ ចៃើន ជាង គៃ នៅ 
រាជ ធានីភ្នំពៃញ និង មួយ ចំនួន ទៀត 
នៅ ខៃត្ដ សៀមរាប ។ ចំណៃក ខៃត្ដ មួយ - 
ចំនួន ទៀត  សមត្ថ កិច្ចជំនាញ កំពុង 
អនុវត្ដសៃវ ជៃវ  បន្ត ។ 

លោក  លីវ  សុផាណារិទ្ធ  បៃធាន 
លៃខា ធិករ ដ្ឋាន  នៃ គណៈ កម្មា ធិករ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ផលិត ផល ក្លៃង ក្លាយ 

បាន បញ្ជាក់ កលពីមៃសិល មិញដៃរថា 
កៃយ ពី បៃមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាលបាន 
បៃកស ពាក់ព័ន្ធ នឹង ករ លក់ អាល់កុ ល 
ម៉ាស់ ឡើងថ្លៃនិងឱៃយ អាជា្ញា ធរ ចុះ សៃវ- 
ជៃវ ពនិតិៃយ នាពៃល ថ្មីៗ នៃះ សមត្ថកចិ្ច 
ជំនាញ គៃប់ កៃសួង សា្ថាប័ន ទំាង អស់ 
បាន សហករ គ្នា  សៃវ ជៃវ ពនិតិៃយ នងិ  
បាន ឃាត់ ខ្លួន ជន ខិល ខូច ដៃល បាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ បន្ល ំលើ ករណ ីជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៃះ ដោយ បាន ឃាត់ ខ្លួន  និង   រឹប អូស 
ផលតិ ផល ក្លៃង ក្លាយ អាលក់លុ ក្លៃង- 

ក្លាយ ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«ទាក់ទង នឹង ករ- 

ឃាត់ ខ្លួន អ្នក ដៃល បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
លក់ ផលិត ផលក្លៃង ក្លាយ  ទាក់ទិន  
នឹង ករ តៃស្ត ជំងឺកូវីដ ១៩នៃះ អ្នក- 
សងៃស័យ មួយ ចំនួន  កៃយ ករ សួរនាំ 
ដោយសារតៃ ពួក គត់ មន កំហុស តិច- 
តួច  លើ ករ និយាយ ផៃសព្វ ផៃសាយ  សមត្ថ - 
កិច្ច បាន និយាយ ណៃនាំ រួច ឱៃយ តៃឡប់ 
ទៅ ផ្ទះវិញ ។ ប៉ុន្ដៃ អ្នក មួយ ចំនួន ទៀត   
ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ   និង លក់ ផលិត ផល 
ហាម ឃាត់ ទាក់ទង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៃះ តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន ហើយ បញ្ជូន  
ទៅ តុលករ »។ 

តាម របាយ ករណ៍ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន 
ករ ពារ អ្នក បៃើ បៃស់ កិច្ច ករ បៃកួត- 
បៃជៃង  នងិ បង្កៃប ករ ក្លៃង បន្ល ំកលព ី
ថ្ងៃទី ១  ខៃមៃសា  សមត្ថ កិច្ច បាន ចាប់ 
អាល់ កុល ក្លៃង ក្លាយ  (មៃតាណុល)  
នៅ តាម បណ្តោយ វិថី សម្តៃច តៃជោ 
ហ៊នុ   សៃន (ផ្លវូ ៦០ ម៉ៃតៃ)  បា នច ំននួ 
១០០  ប៊ីដុង  ស្មើ នឹង  ៣ ០០០លីតៃ 
ផង ដៃរ ។

លោកផាន អូន បាន ឱៃយ ដឹងថា  សារ  - 
ធា  ត ុមៃតាណលុ ជាសារធាតពុលុ នងឹ 
មិន អាច យក ទៅ បៃើ សមៃប់ លង ដៃ 
សម្លាប់ មៃរោគ បាន ទៃ ពីពៃះ វា  អាច 

ធ្វើឱៃយប៉ះពាលស់ខុភាពអ្នក បៃើបៃស ់
ថៃមទៀតផង។  លោក បាន អំពាវ នាវ 
ដល ់បង ប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ទាងំ អស ់
គបៃប ីទញិ ទនំញិ ជាពសិៃស អាល ់កលុ 
និង ជៃលលង ដៃ ដៃល មន សា្លាក- 
សញ្ញា សម្គាល់ តៃឹម តៃូវ និង មន 
បៃភព ចៃបាស់ លស់ ដើមៃបី ចៀស វាង 
ករ ទិញ របស់ ក្លៃង ក្លាយ  និង គ្មាន 
គុណ ភាព  ដៃល បណា្តោ ល ឱៃយ ប៉ះ ពា ល់ 
ដល់ សុខ ភាព។

គួរ បញ្ជាក់ ថា  ស្នង ករ ដ្ឋាន នគរ - 
បាល រាជ ធានភី្នពំៃញ  កលព ីល្ងាច ថ្ងៃ 
ទី១ខៃមៃសា បាន បញ្ជូន ជន ជាតិ ចិន  
២ នាក់  ទៅ  តុល ក រកៃយ   ពីឃាត់ - 
ខ្លួន  ពួកគៃក្នុង ករណីលក់ និង ចៃក- 
ចាយឧប ករណ៍ តៃស្ត រក ជំងឺ កូវីដ១៩  
ដៃល កៃសួង សុខាភិបាល ហាម ឃាត់  ។

លោក គុជ គឹម ឡុង អ្នក នាំ ពាកៃយ  
សាល  ដំបូងរាជ ធានីភ្នំពៃញ បាន 
បញ្ជាក់ កល ពី មៃសិល មិញ ថា បច្ចុបៃបន្ន 
តុល ករ កំពុង សាកសួរ ជន សងៃស័យ មួយ- 
ចនំនួ  ពាកព់ន័្ធ នងឹ ករ លក ់ផលតិ ផល 
ក្លៃង ក្លាយ  ក្នងុ   ករណ ីជងំ ឺកវូដី  ១៩ នៃះ 
នៅ ឡើយ  ។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ដចូ្នៃះ  
មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ បាន ចំពោះ ករ - 
ចោទ បៃកន់  ឬករ ឃុំ ខ្លួន ក្នុង ករណី 
ណាមួយ  នៅ ឡើយ ទៃ »៕

សមត្ថ កិច្ច កំពុង ពិនិត្យ អាល់ កុល ដឹក តាម រថ យន្ត នៅ ផ្លវូ ៦០ ម្៉ត្ ។ រូបថត កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម
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លោកកើតរិទ្ធប្តេជ្ញាបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកំណេទមេង់ចេបាប់និងវិស័យយុត្តធិម៌
រី សុចាន់

ភ្នំពេញ ៈ លោកកើត រិទ្ធ រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីកៃសួង យុត្តធិម៌  ដៃលទើប  ឡើង 
កាន់ តំណៃងថ្មី  បាន ប្តៃជ្ញាចិត្ត 
នឹង បន្ត អនុវ ត្ត គោល នយោ បា យ 
និងកម្មវិធី កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  និ ង  
បៃព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ដើមៃបី លើក កម្ព ស់  
គុណ ភាព នៃ ការ ផ្តល់សៃវា យុត្ត ិ- 
ធម៌ឱៃយបាន តៃមឹ តៃវូ ដើមៃបី បង្កើ ន  
ជំនឿ ទុក ចិត្ត ពីសា ធារណ ជន  
លើ វិស័យ យុត្តិ ធម៌។ 

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ   នៅ ក្នងុពធិ ី
បៃកាស ផ្ទៃរនិង ចូល កាន់ តំណៃ ង 
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌ កាល ព ី
ថ្ងៃ ពុធ។ លោក  កើត រិទ្ធ  តៃវូ បា ន  
ពៃះ មហាកៃសតៃ តៃស់ បង្គាប់ តៃ ង  - 
តាំង ជ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង យុត្តិធម៌ 
ជំនួស លោក អង្គ  វងៃស វឌៃឍានា  ដៃ ល 
បាន  កាន់ តំណៃង រយៈ ពៃល ១ ៦  
ឆ្នាដំៃល តៃវូបាន  ពៃះមហា កៃស តៃ 
តៃស់ បង្គាប់ តៃង តំាងជ  ទៃស - 
រដ្ឋមន្តៃី ទទួល បន្ទុក បៃសក កម្ម 
ពិសៃស។  លោក  កើត រិទ្ធ នៅ 
មុន ពៃល ចូលកាន់ តំណៃង ថ្ម ីនៃះ  
គ ឺជ រដ្ឋលៃខាធកិារ បៃចា ំការ នៃ 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌។

លោក ថ្លៃង ទៀត ថា លោក 
នឹង បន្ត ពងៃងឹ និង ពងៃកី សមិទ្ធ - 
ផល កំណៃ ទមៃង់ បន្ថៃម ទៀត  
ដើ មៃបី ជ ផល បៃយោជន៍ សមៃ ប់ 
វិស័យ យុត្តធិម៌ និង សង្គម ជតិ ។ 
លោក នឹង ពងៃងឹ បៃព័ន្ធ អភិបា ល  
កចិ្ច ល្អ  ដើមៃបី ធ្វើ ជ ស្នលូ ក្នងុ ការ- 
ដឹកនាំ វិស័យ យុត្តិធម៌  ក៏ដូចជ 
ធានាសាមគ្គ ីភាព ផ្ទៃក្នងុ  ក្នងុ ជរួ 

ថា្នាក់ ដឹកនាំ នៃ វិស័យ នៃះ  ដើមៃបី 
ឱៃយ មាន ការ ចូលរួម អនុវត្ត បៃកប- 
ដោយ ការ ទទួល ខុសតៃូវ ខ្ពស់  
ក្នុង បុព្វហៃតុ នៃ ការ ងរ កំណៃ - 
ទមៃង់ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖«(ខ្ញុំ 
សូមធ្វើការ  ប្តៃជ្ញាចិត្ត) ពងៃឹង 
សុចរិត ភាព និង ភាព តៃឹមតៃូវ  
នៃ ការ អនុវត្ត ការ ងរ របស់ មន្តៃី 
តុលាការ តាមរយៈ ការ ពងៃងឹ វិន័ យ  
និង សីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ ក្នងុ វិស័យ 
នៃះ  សំដៅ លើក កម្ពស់ កិត្តិ-
យស  និ ង  សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូរ នៃ អង្គ 
តុលាការ បន្ថៃម ទៀត »។ 

លោក បន្តថា៖«ដើមៃបី សមៃ ច  
បាន នវូ គោលដៅ ទាងំ អសន់ៃះ 
ខ្ញុសំងៃឃឹម ថា ថា្នាក់ ដឹកនំា និង មន្តៃី 
ទាំងអស់  នៃ កៃសួង យុត្តិ ធ ម៌  

ក៏ដូចជ មន្តៃ ីតុលាការ គៃប់ ជន់ - 
ថា្នាក់  ពៃម ទាំង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ដទៃ ទៀត នឹង ចូលរួម យ៉ាង សក ម្ម  
ដើមៃបី បុព្វ ហៃតុ  ក្នុង ការ ពងៃឹង 
នីតិ រដ្ឋ នៅ កម្ពុជ»។

លោក អង្គ  វងៃស វឌៃឍានា បាន 
ថ្លៃង ក្នងុ ពិធី នោះ ថា លោក   កើ ត  
រទិ្ធ   មាន ការ យល ់ដងឹ ចៃើន  លើ 
ការ ងរ វសិយ័ យតុ្តធិម ៌បនា្ទាប ់ព ី
បាន ធ្វើការ ជមួយ លោក អស់ 
បៃមាណ  ជង ១អាណត្ត ិ ហើ យ  
លោក សងៃឃមឹ ថា លោកកើត រទិ្ធ  
នឹង ទទួល បាន នូវ ការ ជៃម ជៃ ង 
ពី ថា្នាក់ដឹកនាំ កៃសួង យុត្តិ ធម៌ 
កដ៏ចូជ ការ ចលូរមួ គាទំៃ ដោយ 
សា្វា ហាប ់នងិ ស្មោះស្មគ័ៃ  ពមីន្តៃ ី
រាជការ  គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់ ទាំង- 

អស់ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖«សុំឱៃយ 
ចូលរួម ក្នងុ ការ គំាទៃឯក ឧត្ត ម 
កើត រិទ្ធ ដើមៃបី បន្ត នូវ ការ ដោះ- 
សៃយនូវ បញ្ហា បៃឈម ទំាង អ ស់ 
នោះ ដើមៃបី សមៃច បាន នូវ សមិ ទ្ធ - 
ផល ល្ៗអ  ថៃម ទៀត  ជនូ កៃសងួ 
យុត្ត ិធម៌ក៏ដូចជ ការ ចូលរួម ក្ន ុង  - 
ការ អនុវត្ត គោល នយោ បាយ 
កណំៃ ទមៃង ់នងិ បៃពន័្ធ យតុ្តធិ ម ៌
របស់ រាជរដា្ឋា ភិបាល  ក៏ដូចជ 
ចូល រួម ក្នុង ការ គាំទៃ នូវ វិស័យ 
យុត្តិធម៌ ផង ដៃ រ »។

លោក ស ខៃង ឧប នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី និង ជ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង ដោយ គតិ  ថា 
លោកកើត រិទ្ធនឹិង បន្ត ដោះ សៃ យ 
កង្វះ ធន ធាន មនសុៃស  ក្នងុ វសិយ័ 

យុត្តិ ធម៌ ទោះបី ជ កន្លង មក  
កៃសួង យុត្តធិម៌  បាន ខិតខំ  ផលិ ត  
ធនធាន មនុសៃស សមៃប់ បមៃើ 
ក្នុង វិស័យ យុត្តិធម៌ ក៏ដោយ។  
ការ មិន មាន តុលៃយភាព នៃ ការ- 
កើន ឡើង រវាង សំណំុរឿង ជមួ យ  
នឹង មន្តៃី តុលាការ  គឺជ បញ្ហា 
បៃឈម ដៃល តៃវូ ដោះ សៃយ ។

លោកស ខៃង បញ្ជាក់  ថា៖  
« ការ កកស្ទះ សណំុ ំរឿងនៅ តា ម  
សាលា ក្ត ី នៅ តាម សា្ថាប័ន តុលា    - 
ការ កាន់តៃ មានភាព ស្មគុសា្មោ ញ  
ជពិសៃស បនា្ទាប់ ពីការ ដាក់ ឱៃយ 
ដណំើរ ការ  ដោយ ជោគ ជយ័  នវូ 
យុទ្ធនា ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿ ង   - 
ញៀន ចំនួន  ៤ លើក។ ដូច្នៃះ 
អ្នក ដៃល តៃូវ ជប់ ឃុំ មាន ចំនួន 
ចៃើន ដៃល យើង មិន ទាន់ ដោះ- 
សៃយ បាន សៃចបាច់ »។

បើ តាម លោក  ស ខៃង គិត 
តៃមឹ ថ្ងៃទ ី៣០ ខៃមនីា មាន ជន 
ជប់ ឃំុ សរុប៣៨ ៩៩០នាក់ក្ន ុង-  
នោះ មាន ស្តៃី  ២ ៥៩៣ នាក់។ 
ជន ជប ់ចោទ នងិ ជន តៃវូ ចោទ 
មាន ចំនួន ១៤ ៧៩១ នាក់ក្ន ុង-  
នោះជន ជប់ចោទ មាន ចំនួន  
៤ ៧២៥ នាក់។ ពិរុទ្ធ ជន មាន 
ចនំនួ  ១៣ ៤០២ នាកក់្នងុ នោះ 
សៃ្តី ៩០៣ នាក់។ ពិរុទ្ធ ជន ជប់ 
បណ្តឹង នៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
៩៩៦នាក់។ ពិរុទ្ធជន ជប់ បណ្ត ឹង 
នៅ តលុាការ កពំលូ មាន១៣ ១ 
នាក់។ ពិរុទ្ធជន មិន ទាន់ ទទួល 
បាន សាល កៃម  ឬសាល ដីកា 
សា្ថាពរ មាន  ១២ ៣០៥នាក់។ 
ទណ្ឌិត មាន ចំនួន  ១០ ១៩៧ 

ក្នុង នោះ សៃី ៧២៦នាក់។
លោក  សន  ជ័យ  នាយក- 

បៃតិបត្តិ អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ- 
នៃយៃយភាព សង្គម កម្ពុ ជ បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃពុ ធ 
ថា កាល ពី មុន លោក កើត រិទ្ធ 
គឺជ មន្តៃ ីជំនាញ ផ្នៃក ចៃបាប់ហើ យ  
នៅ ពៃល លោក ឡើង កាន់ តំណៃ  ង 
ជ រដ្ឋមន្តៃ ីអ្វីៗ  តៃវូ  គៃ ឃើញ ក្នងុ 
រូបភាព នយោ បាយ ។ អ្វី ដៃល 
លោក ចង ់ឃើញ នោះ  គ ឺការនៅ 
តៃ  បៃកាន់ ខា្ជាប់ នូវ មូលដា្ឋាន ប- 
ច្ចៃ  កទៃស ផ្លូវ ចៃបាប់ឱៃយ បាន ចៃើន 
ជជង ទិដ្ឋភាព នយោ បា យ 
ដើមៃបីកុំ ឱៃយ បៃព័ន្ធ យុត្តិធម៌ នៅ 
កម្ពជុ  រអលិ ទៅ ឆ្ងាយ បន្ត ទៀត 
ខណៈ ពៃល ដៃល កន្លង មក នៃះ  
មាន ការ រិះ គន់ ចៃើន អំពី ភាព មិ ន  - 
ទាន់ ដាច់សៃច គា្នា  រវាង បៃព័ ន្ធ 
យុត្តធិម៌ និង ទិដ្ឋភាព នយោ បា យ  ។ 
លោក  សន  ជ័យ ថ្លៃងថា ៖«    យើ       ង 
យល់ ថា  មិន មាន អ្វី អាកៃក់ ទៃ 
បើ អ្នក ជនំាញ កា្លាយ ទៅ ជ អ្នក- 
នយោបាយ ជន់ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង 
សា្ថាបន័ មយួ ។ តាម ពតិ  តណំៃង 
ជ រដ្ឋលៃខាធិការ ក៏ ជ តំណៃង 
នយោ បាយ ដៃរ តៃគៃន ់ថា នៅ 
ក្នុង ទិដ្ឋភាព បច្ចៃក ទៃស ចៃើន 
ជង តំណៃង សមៃច ចិត្ត សមៃ ប់ 
កៃសួង មួយ  ដូចជ កៃសួង យុត្ត ិ  - 
ធម៌ ជដើម ហ្នងឹ។ រហូត មក ដ ល់ 
ពៃល នៃះ យើង មិន ទាន់ទទួល 
បាន បៃព័ន្ធ យុត្តធិម៌ ដៃល ឯក រា ជៃយ   
នៅ ឡើយ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ តៃូវ ពិនិតៃយ 
ទៅ លើ តុលៃយភាព នៃ អំណាច នី តិ  - 
បៃតិបត្តនិិង អំណាច តុលា ការ» ៕

លោក  កើត រិទ្ធ(ស្តា)ំ និង លោក  អង្គ វងេសវឌេឍានា នៅ ក្នងុ ពិធី ផ្ទេរ តំណេង កាល ពី ថ្ងេ ពុធ  ។ រូបថត កៃសួង យុត្តិធម៌

មន្តេីកំពុងពិភាកេសាការពនេយារកិច្ចបេជំុកំពូលASEMដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
 នៀម ឆេង 

ភ្ន ំពេញៈ  កម្ពជុ កពំងុ តៃៀម ពភិាកៃសា 
ជ មយួ   អរឺ៉បុ នងិ សមា ជកិ ដទៃ   ទៀត នៃ 
កិច្ច បៃជុំ អាសុី - អឺរ៉ុប   ហៅ កាត់ថា   
ASEM  ដើមៃបី ពនៃយារ  កិច្ច បៃជុំ កំពូល 
ដៃល គៃង នឹង រៀប ចំ ឡើងនៅ ចុង ឆ្នាំ 
នៃះ   ដោយ ប្ដរូ ទៅ ធ្វើ នៅ ឆ្នា ំកៃយ វញិ   
ដោយ សារ តៃ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 កម្ពុ ជ នឹង ធ្វើ ជ មា្ចាស់ ផ្ទះ កិច្ច បៃជុំ 
កំពូល អាសុី អឺរ៉ុប  ដៃល គៃង រៀប ចំ 
ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ១៦  និង ១៧  វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។   
ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ តៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន 
មាន ភាព បៃសើ រឡើង កម្ពុ ជ កំពុង 
តៃៀម ពិភា កៃសា ពនៃយារ កិច្ច បៃ ជុំ នៃះ ។ 

 លោក ប៊និ  ឈនិ រដ្ឋ ម ន្តៃ ីទទលួ បន្ទកុ 
ទីស្ដី ការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី   បាន ថ្លៃង ក្នុង 
សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ អពំ ីកចិ្ច បៃជុ ំគណៈ- 
អចិ នៃ្តយ៍ នៃ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា ៖   « បៃ គល ់ភារ កចិ្ច ជនូ កៃសងួ 
ការ បរ ទៃស និង សហ បៃតិ បត្ត ិការ អន្តរ- 

ជតិ តៃៀម លក្ខណៈ ដើមៃបី ពិគៃះ- 
យោបល់ ជ មួយ សហ ភាព អឺរ៉ុប  និង 
បណា្ដា បៃទៃស មួយ ចំនួន ទៀត អំពី 
លទ្ធ ភាព នៃ ការ លើក ពៃល បៃជុ ំកពំលូ 
អាសុី អឺរ៉ុប ឆ្នាំ២០២០   ដៃល កម្ពុជ ធ្វើ 
ជ មា្ចាស់ ផ្ទះ ទៅ ឆ្នាំ២០ ២១   វិញ » ។ 

 ASEM  មាន សមា ជកិ ៥៣ បៃទៃស  
រមួ មាន ៣០ បៃទៃស ព ីទ្វបី អរឺ៉បុ ២១   ព ី
អាសុី សហ ភាព អឺរ៉ុប និង រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ ដា្ឋាន សមា គម  អា សា៊ាន។ កម្ពុជ 
បាន ស្នើ បៃធាន បទ ដៃល  បង្ហាញ ព ីកចិ្ច 
បៃឹង បៃង របស់  កម្ពុ ជ ក្នុង ការ លើក- 
កម្ពស់  ASEM  ថា ជ គៃឹះ នៃ អភិ - 
បាល កិច្ច សកល   កៃម បៃធាន បទ    
« ពងៃឹង ពហុ ភាគី និយម ដើមៃបី ការ រីក- 
លូត លាស់ រួម» ។   កិច្ច បៃជុំ ខៃ វិច្ឆិកា   ក៏ 
រួម មាន ពៃឹត្តិ ការណ៍ ដាច់ ដោយ ឡៃក  
ចំ នួន ៧ ផង ដៃរ ។ 

 លោក នា យក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  
កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ បាន បញ្ជា ដល់ 
មន្តៃី រដា្ឋាភិ បាល ឲៃយ ផ្អាក ការ ចៃញ ទៅ 
ចូល រួម កិច្ច បៃជុំ អន្តរ ជតិ នៅ កៃ 

បៃទៃស   ហើយ កិច្ច បៃជុំ អន្តរ ជតិ នៅ 
ក្នុង សៃុក ដៃល មាន មនុសៃស ចូល រួម 
ចៃើន   ក៏ តៃូវ ផ្អាក ដៃរ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់  
ការ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ។ 

 លោក   សុខ   ទូច   បៃធាន រាជ បណ្ឌតិៃយ- 
សភា កម្ពុជ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  
ដោយ សារ តៃ បៃទៃស នៅ អឺរ៉ុប ពៃល 
នៃះ កំពុង រង ការ វាយ លុក ពី ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៃះ  ការ សមៃច លើក ពៃល បៃជុំ 
នៃះ ក ៏ជ ជមៃើស មយួ ល្អ ពៃះ  បៃទៃស 
នៅ អឺរ៉ុប នឹង រវល់ ជមួយ នឹង ការ សា្ដារ 
សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ គៃ ឡើង វិញ   ក្នុង ករណី 
ដៃល ជំងឺ នៃះ បាន សៃក សៃន្ត  និង 
តៃៀម ខ្លួន សមៃប់ វិបត្តិ បៃប នៃះ ដៃល 
នឹង អាច កើត មាន ពៃល អនា គត ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖   « ប៉ុន្តៃ បើ យើង អាច 
ទាក់ ទាញ មក ចូល រួម បៃជុំ បាន នៅ 
ឆ្នាំនៃះ យើង អាច បញ្ជាក់ បៃប់ ពួក គៃ 
បាន ថា  កម្ពុ ជ គឺ គៃន់ តៃ ជ បៃទៃស 
ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ពី ខាង កៃ 
ប៉ុណ្ណោះ មិ ន មៃន រីក រាល ដាល នៅ ក្នុង 
សៃុក ទៃ  ហើយ បនា្ទាប់ មក យើង អាច 

ទាក ់ទាញ ទៃស ចរមក វិញ តាម រយៈ 
កិច្ច បៃជុំ នៃះ» ។ 

 លោកបន្ត ថា  បៃសិន បើ កិច្ច បៃជុំ 
អាច បៃពៃឹត្ត ទៅ បាន  គួរ តៃ ទាក់ ទាញ 
បៃ ទៃស ផៃសៃង ទៀត មក ចូល រួម ដូច ជ 
មក ពី អា មៃរិក  និង អា្រហ្វិក ដើមៃបី ចៃក 

រំលៃក បទ ពិ សធក្នុង ការ បៃយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ នៃះ » ។ 

 លោក ក ុយ  គ ួង  អ្ន កនា ំពាកៃយ កៃសងួ 
ការ ប រ ទៃស ថ្លៃង ថា  លោក មិន ទាន់ 
មាន មតិ  លើ ការ គៃង ពនៃយារ កិច្ច បៃជុំ 
កំពូល នៃះ ទៃ ៕ 

កេុម និសេសិត ចូល រួម សទរ ទិវា ASEM Day កន្លង មក  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

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

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

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

� ក់ សា� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

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

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ស៊ន សា  រា� ត, គុណ គួរចៃតនា  

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

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
បុិច សុីនួន

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា� 

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

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

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�េ  

 � គ សំភ័�្ត ៃ  , ប៊ុន  ផលា្លា  ,
�ៃត កី� , ជិន ណ ន

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សងា�  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
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

២ករណីកូនអារ-កឪពុកនិងវាយដោយដំបងត្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការ
គឹម  សា រុំ 

កណ្តាល/កោះកុងៈ បុរស 
២នាក់ ដៃល ម្នាក់ អារ-ក ឪពុក 
បង្កើត របួស ធ្ងន់ នៅ សៃុក មុខ- 
កំពូល  ខៃត្តកណ្តាល  តៃូវបាន- 
បញ្ជូន ទៅ សាលា ដំបូង ខៃត្ត  និង 
ម្នាក់ ទៀត វាយ ឪពុក បង្កើត របួស 
ធ្ងន់ នៅ សៃុក សៃ អំបិល  ខៃត្ត 
កោះ កុង នោះ តៃូវបាន អយៃយការ 
អម សាលា ដបំងូ ខៃត្ត ចោទ បៃកាន ់  
ពី បទហិងៃសា ដោយ ចៃតនា មន 
សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស  និង បញ្ជូន ទៅ 
ចៅកៃម សុើបសួរ ដើមៃបី បន្ត នីតិ វិធី ។

លោក  អុិន  សុវណ្ណធានី  អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ អយៃយការ អម សាលា- 
ដបូំង ខៃត្ត កោះកុង បៃប់  កាល ព ី  
ថ្ងៃ ទី ១  មៃសា  ថា  ជន សងៃស័យ 
វាយ ឪពុក នោះ ឈ្មោះ ជិន  ហៃ  
ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ២៣ ឆ្នា ំ។ ជន នៃះ   
តៃូវបាន ចោទបៃកាន់ ហើយ  ពី 
បទហិងៃសា ដោយ ចៃតនា មន 
សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស  តាម បញ្ញត្តិ 
មតៃ ២១៨ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ  
និង តៃូវបាន បញ្ជូន ទៅ ចៅកៃម- 
សុើបសួរ រួច ហើយ ដៃរ។ 

បើ តាម លោក កៃវ  បូរី  អធិការ- 
រង នគរបាល សៃុក សៃ អំបិល  
បៃប ់ដៃរថា  ជន រងគៃះ ជា ឪពកុ 
ឈ្មោះ ណិន  ជិន  អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ  
មន  លំនៅ បច្ចុបៃបន្ន ភូមិ ភ្នំ សៃឡៅ  
ឃុ ំជៃយ សា្វាយ  សៃកុ សៃ អបំលិ  
ខៃត្ត កោះកងុ។  រឯី ជន សងៃសយ័ ជា 
កូន បង្កើ តឈ្មោះ ជិន  ហៃ  ក៏រស់- 
នៅ ជា មយួ ជន រងគៃះ ដៃរ។ជន- 

សងៃស័យ បានបៃើ ហិងៃសា លើ ឪពុក-  
បង្កើត  នាថ្ងៃ ទី៣១  មីនា ។

កៃយ ការឃាត ់ខ្លនួ  សមត្ថកចិ្ច 
បាន ចាប់ បញ្ជូន ជនសងៃស័យ ទៅ 
អធកិារដ្ឋាន នគរបាល សៃកុ សៃ- 
អំបលិ  ហើយ ពនិតិៃយ មើល ទកឹ នោម   
គ្មោន សារធាត ុញៀន ទៃ  ប៉នុ្តៃ ជន- 
សងៃស័យ ជា មនសុៃស គ្មោន ការងារ ធ្វើ 
និង ក៏ ជា មនុសៃស បៃមឹក ដៃរ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ជន រង គៃះ   
តៃូវ របួស ធ្ងន់ ដៃរ ទើប បាន កៃុម គៃួ- 
សារ បញ្ជូន គត់ ទៅ ដៃក ពៃទៃយ» ។

លោក កៃវ បូរី  បៃប់ តាម សម្តី 
សាច់ញាតិ របស់ ជន រងគៃះ ថា 
មុនពៃល កើត ហៃតុ  ជន សងៃស័យ 
បាន ចៃញ ព ីផ្ទះ ទៅ ផកឹ សៃ ហើយ   

ពៃលតៃឡប់ មក វញិ ក៏ តៃវូ ជន រង- 
គៃះ ដៃល ជា ឪពកុ ស្ត ីបនោ្ទោស។  
គៃ នោះ សៃប់ តៃ ជន សងៃស័យ 
យក ដបំង ឫសៃសី ទហំ ំប៉នុ ក ដៃ ក្មៃង   
វាយ លើ ឪពុក បង្កើត របស់ ខ្លួន 
បណ្តាល ឲៃយរ ងរ បួស កំភួនដៃ 
ខាងឆ្វៃង  ចំ កៃម ឆ្អឺ ង ជំនីរ ខាង- 
ឆ្វៃង ជាដំណំ។  កៃយ បង្កហៃតុ 
ជនសងៃស័យ មិនបាន រត់គៃច ខ្លួន 
ទៃ ហើយ កៃុម គៃួសារ បាន រាយ- 
ការណ៍ បៃប់ ឲៃយ សមត្ថកិច្ច ចុះ- 
ឃាត ់ខ្លនួ តៃ ម្តង ទៅ។ លោកថា ៖ 
« សាច់ញាតិ ជន សងៃស័យ បាន- 
ប្តឹង សមត្ថកិច្ច ឲៃយ ឃាត់ ខ្លួន គត់ 
ពៃះ គត់ តៃង បង្ក ហិងៃសា ក្នុង 
គៃួសារ មិន លស់ ថ្ងៃ ទៃ» ។

ដោយ ឡៃក ១ករណី ទៀត 
ដៃលកូន បៃើហិងៃសា លើ ឪពុក- 
បង្កើត នៃះ ដៃរ  លោក ចៅ វុទ្ធី  
បៃធាន ការិយាល័យ ពៃហ្មទណ្ឌ 
កមៃិត ធ្ងន់ នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត កណ្តាល  បៃប ់ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា  ករណី កូន អារ-ក ឪពុក 
បង្កើត  នៅ សៃកុ មខុកពំលូ  កាលព ី  
ថ្ងៃ ទី៣១  មីនា  ជនសងៃស័យ តៃូវ 
បានបញ្ជនូ ទៅ សាលាដបំងូ ខៃត្ត 
កណ្តាល  ពី មៃសិលមិញ រួចហើយ ដៃរ។

លោក ឯក  លន់  អធិការ នគរ- 
បាល  សៃកុ មខុកពំលូ  បៃប ់កាល ព ី 
ថ្ងៃទី១  មៃសា  ថា  ជនសងៃស័យ 
ឈ្មោះ ហុីម  យា៉ានី  ភៃទ បៃុស 
អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំ ជនជាត ិខ្មៃរ អ៊សិា្លាម 

បាន យក កាំបិត បុ័ងតោ អារ-ក 
ឪពុក បង្កើត របស់ ខ្លួន ឈ្មោះ សុះ  
ហុីម  អាយុ ៧០ ឆ្នាំ   បណ្តាល ឲៃយ 
រង របសួ ជា ទម្ងន ់ ហើយ តៃវូ បាន- 
កៃុម គៃួសារ ដឹក ទៅ សង្គៃះ នៅ  
គ្លី និក ឯកជន ២៤ ម៉ាង  មុខ ផៃសារ 
ពៃក អញ្ចាញ។ លោក បៃប់ថា ៖ 
« របសួ គត ់តៃវូ អារ-ក  រយះ ជៃ ជតិ  
ដច់ សរសៃ បំពង់ក ដៃរ ហ្នឹង» ។

លោក ឯក  លន់  ឲៃយដឹង តាម 
សម្តី សាច់ញាតិ ជនរងគៃះ ថា  
ជនសងៃស័យ ម្នាក់ នោះ ជា មនុសៃស 
ញៀនថា្នា ំញៀន ដៃល ស្ទើរតៃ បាត-់ 
បង ់សា្មោរត ីទៅ ហើយ។  ដោយសារ 
ញៀន ថា្នា ំខា្លាងំ បៃប នៃះ  ទើប កៃមុ- 
គៃួសារ ចាប់បញ្ជូន ទៅ មណ្ឌល 
បនៃសាប គៃឿងញៀន នៅ ម្ដុំ ផៃសារ ដី- 
ហុយ  រាជធានី ភ្នំពៃញ  កាលពី 
ខៃធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០១៩  រហតូ ដល ់ខៃ កមុ្ភៈ  
ឆ្នាំ ២០២០  ទើប កៃុម គៃួសារ ទៅ 
យក ជនសងៃស័យ តៃឡប់ មក ផ្ទះ 
វិញ។ លុះ នៅ ថ្ងៃ កើតហៃតុ វៃលា 
ម៉ាង ជាង ៤រ សៀលថ្ងៃទ ី១ មៃសា  
ខណៈ ជនរងគៃះ កពំងុ សមៃន្ត- 
លក ់សៃប ់តៃ ជន សងៃសយ័ អារ-ក 
គត់ តៃ ម្តង ។  តាម ការ សាកសួរ 
របស ់សមត្ថក ិច្ច  ជនសងៃស័យ បាន- 
សារភាព ថា  ខ្លួន ពិត ជា បាន- 
អារ-ក ឪពុក របស់ ខ្លួន មៃន  ប៉ុន្តៃ 
ពៃលនោះ ខ្លួន មិន ដឹងថា  អារ-ក 
ឪពុក របស់ ខ្លួន ទៃ។

លោកលន់ បាន បៃប់ ថា ៖ 
« ករណី នៃះ ខ្ញុំបាន ធ្វើ កំណត់- 
ហៃត ុដោយ ចោទ បឋម ថា  ប៉នុ- 
ប៉ង មនុសៃស ឃាត»៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ  យា៉ាង ហោច ណ ស់មន 
ម នសុៃស៣នា កប់ានរ ង របសួ  នងិផ្ទះ ជាង 
៣០០ ខ្នង របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត 
ចំនួន ៤  រួម មន ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  បាត់- 
ដំបង  ពៃះ វិហារ  និង ខៃត្ត ឧត្តរ មនជ័យ  
បាន រង ការ ខូច ខាត ជាខា្លាំងដោយ សារ- 
បាត ុភតូ ធម្ម ជាត ិភ្លៀង លា យឡ ំជាមយួ 
ខៃយល់ កន្តៃក់  កាល ពីថ្ងៃទី ១  ខៃ មៃសា 
 ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លោក សូ  សាហុង  អភិ បាល សៃុក - 
ភ្ន ំកៃវាញ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាលពី 
មៃសិលមិញ ថា  ភ្លៀង លាយ ឡំនឹងខៃយ ល់- 
កន្តៃក់  កាលពី រសៀល ថ្ងៃពុ ធ  បាន បង្ក 
របួស ពលរដ្ឋ ចំនួន ៣ នាក់  និង ផ្ទះ ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៤៦ ខ្នង នៅ ក្នុងឃុំ លាច  និង ឃុំ 
សំ រោង  បាន រងកា រ ខូចខាត ដោយ ខ្លះ- 
បុើ ងរបើ កដំបូល សំយាប  និង បាក់ រលំ- 
រាប ដល់ ដី។ 

លោក  សា ហុង  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «កាល 
ពី រសៀល ថ្ងៃ ពុធ មន ភ្លៀង ធា្លាក់ សៃិចៗ 

បុ៉ណ្ណោះ មិន ធំទៃ តៃម នខៃយល់ បក់  បោ ក- 
ខា្លាំង ធ្វើ ឲៃយ បាក់ រលំ ផ្ទះ សង្កត់ ពលរដ្ឋ ៣ 
នាក់ បណ្តាល ឲៃយ រង របួស ធ្ងន់  និង ខូច- 
ខាត ផ្ទះ សរុ ប៤៦ ខ្នង  ក្នុង នោះ ១៦ ខ្នង 
បាក់ រលំ ខូច ខាត ទាំង សៃុង» ។

 លោក  កៃវ  វ ី ទបីៃកឹៃសា គណៈ កម្មោធ ិការ 
ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ មហន្ត រាយ បានថ្លៃង 
កាលពមីៃសលិមញិថា ករណ ីភ្លៀង លាយ- 
ខៃយល់ កន្តៃក់ នៃះ  មិន មៃន កើត មន តៃ 
នៅ សៃកុ ភ្ន ំកៃវាញ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់ នោះ 
ទៃ  កប៏៉នុ្តៃនៅឯខៃត្ត បាត ់ដបំង  ខៃត្ត ឧត្តរ- 
មន ជ័យ  និងខៃត្តពៃះវិហារ ក៏មន- 
ករណី នៃះ កើត ឡើង ផងដៃ រ  កាល ពី 
លា្ងាច ថ្ងៃទី ១  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោកកៃវ  វី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង  ថ្វី ដៃបិត តៃពុំមនជនរងគៃះ  
បុ៉ន្តៃ ផលប៉ះពាល់ ទៅលើសំណង់  លំនៅ- 
ឋាន បៃជា ពល  រដ្ឋ មន ទហំធំ ំ នងិ ធ្ងន ់ធ្ងរ 
ជាង នៅ ខៃត្តពោ ធិ៍សាត់» ។ 

លោក បាន បន្តថា បាតុ ភូត ភ្លៀង លាយ 
ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់ នៅ ក្នុងខៃត្ត បាត់ ដំបង  
បា នធ្វើ ឲៃយប៉ះ ពាល់ លំនៅ ឋាន បៃជា- 

ពលរ ដ្ឋ សរុប ចំនួន ៣០១ ខ្នង ផ្ទះ នៅ ក្នងុ 
កៃងុ- សៃកុ ចំនួន ៥ រួ មមន  កៃងុ បាត់ ដំបង 
សៃកុ សំពៅ លូន  សៃកុ រុក្ខ គិរី  សៃកុ មង- 
ឫសៃសី និងសៃកុ គស់ កៃឡ។ក្នងុ ចំណម  
សំណង លំនៅ ឋាន ទាំង នោះ  មន សំ- 
ណង់ អគ រលំ នៅឋា នខ្លះ  ជា សំណង់ 
អ គរ សម័យ បារាំង ដៃល មនអា យុ- 
កា លជិត ១០០ ឆ្នាំម កហើ យ ។

តា មរ បាយការ ណរ៍ដ្ឋបាល ខៃត្ត បាត-់ 
ដំបង ក្នុង ចំណម កៃុង/សៃុក ទាំង ៥ 
ដៃលរងផ លប៉ះពាល់   ដោយ បាតុ ភូត- 
ភ្លៀង  លាយ ឡំ ខៃយល់  កន្តៃក់  កាលពី ថ្ងៃ 
ពុ ធ នោះ  សៃុក មងឫ សៃសី ម នផ ល- 
ប៉ះពា ល់ ផ្ទះព លរដ្ឋចៃើ នជាងគៃ  គឺរហូត 
ដល់ ១៤១ខ្ន ងផ្ទះ ខណៈ សៃុក រុក្ខ គិរី  
ប៉ះពា ល់ផ្ទះ ៣៦ខ្ន ង,សៃុក សំ ពៅ លូន 
ប៉ះពាល់ ផ្ទះ ៣១ ខ្នង,សៃុកគ ស់កៃ ឡ 
ប៉ះ ពាល់ ផ្ទះ ១២ ខ្នង និង នៅកៃុ ងបាត់- 
ដំបង ប៉ះ ពាល់ ផ្ទះ ៣០ ខ្នង។  

ដោយ ឡៃក លោក សៃ ី ចឹក  ហៃង  អភិ- 
បាល រង និង ជាអ្ន កនំា ពាកៃយរ ដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះវ ិហារ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ព ីមៃសលិ មញិ 

ដៃរ ថា ភ្លៀងលាយ  ឡំ ជា មួយខៃយ ល់ 
កន្តៃក់ កាល ពី ថ្ងៃទី ១ មៃសា ឆ្នា ំ២០២០  
បាន ធ្វើឲៃយ ប៉ះពាល់ ផ្ទះពលរដ្ឋ សរុប ៥ខ្នង  
និង បុើង របើក ដំបូល អគរ រប ស់ រដ្ឋ មួយ 
ច ំននួ រមួ មន អ គរសា លាខៃត្តច ំននួ ១  
អគ រ កា រិ យា  ល័ យ  ចៃក ចៃញ ចូល តៃ មួយ 
ចំនួន ១  និង ដំបូល អគរ រដ្ឋ បាល មន្ទី រ- 
ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុ និយ មចំនួន ១  ពៃម- 
ទំាងបា ក់ រលំប ង្គោលដ ងទ ង់ ជាតិ នៅ មុខ 
មន្ទ ីរបៃ សណីយ៍ ខៃ ត្តចំនួ ន ១ ផង ដៃ រ។

យា៉ាងណក្ដ ីលោក សៃ ី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ក្ន ុងហៃត ុការណ ៍នោះ មនិម នពល រដ្ឋ 
ឬមន្តៃីណ ម្នាក់  រងគៃះ ថា្នាក់ នោះទៃ »។

ចំណៃក លោក ជា ពិសិដ្ឋ អ្ន កនំាពា កៃយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ឧត្តរ មន ជ័យបានបៃ ប់ ភ្ន-ំ 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា កាលពី លា្ងាចថ្ងៃ ទី១  ខៃ 
មៃសា ភ្លៀងលា យឡំ ខៃយល់កន្តៃក់បាន 
ប ង្កផ លប៉ះពាល់ លំនៅឋា នព លរដ្ឋសរុប 
២ ៧ខ្ន ង ក្នងុ សៃកុច ំននួ៣គ ឺសៃកុ អន្លង-់ 
វៃង, សៃុក តៃពាំ ងបៃសា ទ និងសៃុក- 
ចុង កាល់ ប៉ុន្តៃ មិនម នអ្នក រងគៃះ 
ដោយសារបាតុភូតនៃះ ទៃ៕

កូនបេសុដេលអារ-កឪពុក បង្កើត នៅថ្ងេទី៣១ មីនា នៅសេកុមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល។ រូបថត នគរបាល

ពលរដ្ឋ៣នាក់រងរបួស ឯផ្ទះជាង៣០០ខ្នងខូចខាត ដោយសារខ្រយល់កន្ត្រក់
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ព្រទឹ្ធសភាអនុម័តគម្រងអគ្គសិនីតម្ល្រជាង$១,៧ពាន់លាន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ព្រទឹ្ធសភាបានាាអនមុត័ 
លើាគម្រងាសាងាសង់ារោងាចក្រ-ា
អគ្គសិនីាដណំើរាការាដោយាធ្រយងូ-ា
ថ្មាាចំនួនា២ានិងាខ្រស្រាបញ្ជូនាថាម-ា
ពលាអគ្គសិនីាាដ្រលាមានាតម្ល្រារមួាា
១,៧ាពាន់ាលានដុលា្លារាាកាលាពីា
ថ្ង្រាាម្រសិលមិញាដើម្របីាបើកាផ្លូវឲ្រយាា
ក្រុមាាហ៊ុនាាាទទួលាបានាសម្របទានា
ចាប់ាផ្ដើមាដំណើរាការសាងសង់ាា
ហើយាដ្រលាន្រះាគឺាផ្ន្រកាមយួាក្នងុា
ការាាាជួយាឲ្រយារដ្ឋាភិបាលាាសម្រចាាា
បានានវូាប្រសកកម្មារបស់ាខ្លនួាក្នងុា
ការាផ្ដល់ថាមពលាដ្រលាអាចាទុក-ាា
ចិត្តាបានានិងាបង្កើនាប្រភពាថាម-
ពលាាបន្ថ្រមាចន្លាះាពីាាឆ្នាំា២០២០ា
ដល់ាឆ្នាំាា២០៣០។
គម្រងាន្រះាត្រវូាបានាព្រទឹ្ធសភាាា

អនមុត័កាលាពីាថ្ង្រាម្រសលិមញិានាា
សម័យាប្រជំុាវិសាមញ្ញារបស់ាខ្លនួា។ាា
ស្រចក្ដីាប្រកាសាពត័៌ាមានាាបានា

ឲ្រយាាដឹងាថា៖ា «ាគម្រងាន្រះានឹងា
ផ្តល់ាផលាប្រយោជន៍ាក្នុងាការ-ា
ជរំញុាការាផ្គត់ាផ្គង់ាអគ្គសិនីាឲ្រយាបានាាា
គ្របាដណ្តប់ាគ្រប់ាភូមិនៅាាទូទាំងា
ប្រទ្រសាាព្រមាទាងំាធានាាបានានវូា
សន្តិសុខាក្នុងាការាផ្គត់ាផ្គង់ាថាមា-ា
ពលាអគ្គិសនីាាមានាគុណាភពា
នងិាាតម្ល្រាសមរម្រយាថ្រមាទាងំាអាចា
ជួយាកាត់ាបន្ថយាការាទិញាអគ្គិ-
សនីាដ្រលាមានាតម្ល្រាថ្ល្រាពីាប្រភពា
នាំាចលូាមកាពីាប្រទ្រសាជតិាខាង។ា
ប្រការាន្រះានឹងារួមាចំណ្រកាក្នុងា

ការាអនុវត្តាគោលានយោបាយា
របស់ាារដ្ឋាភិបាលាក្នុងាការាកាត់ា-ា
បន្ថយាថ្ល្រាលក់ាអគ្គសិនីាដ្រលនងឹ 
ជំរុញាបន្ថ្រមាទៀតានូវាការាអភិវឌ្រឍ-ា
ស្រដ្ឋកិច្ចាសង្គមានិងាកាត់ាាបន្ថយ-ា 
ភពាក្រីាក្រារបស់ាប្រជាជនាទទូាងំា
ប្រទ្រសា»ា។ា
ការាអនុម័តាដោយាព្រឹទ្ធាសភា

ន្រះាធ្វើាឡើងាក្រយារយៈាព្រលា
២ខ្រាបនា្ទាប់ពីារដ្ឋាាភិបាលាាបានា
អនុម័តាចាប់ាតាំងាពីាដើមខ្រាាកុម្ភៈា
ក្នងុាអឡំងុាកចិ្ចាប្រជុំាានៅាាទសី្ដីាការ-ា
គណៈរដ្ឋាមន្ដ្រី។
ក្រុមហ៊ុនា រ៉ូយ៉ាល់ាគ្រុបានឹងា

អភវិឌ្រឍារោងចក្រាទ២ីាាដ្រលាមានាា
សមត្ថភពាាផលតិាថាមពលា បានាា
៧០០ាម្រហ្គាវ៉ាត។់ារោងចក្រាាន្រះា
នឹងាប្រើាប្រស់ាាធ្រយូងថ្មានាំាចូល  
ដោយាមានាាទីតាំងាស្ថិតានៅាក្នុងា
ស្រកុបទមុសាគរាាខ្រត្តាកោះកងុា
ចំណ្រកាក្រុមាហ៊ុនាHanាSengា
CoalាMineាCoាLtdា(HSC-
MC)ានងឹាវនិយិោគាលើារោងចក្រាាា
ថាមពលាអគ្គិសនីាដំណើរាការា
ដោយាាធ្រយូងថ្មាាមានាអានុាភពាា
២៦៥ាម្រហ្គាវ៉ាត់ាាាស្ថតិាក្នងុាាាស្រកុា
ត្រពាងំាប្រសាទាាខ្រត្តាឧត្តរមាន-ា 
ជយ័ាាដោយាាប្រើាប្រស់ាាធ្រយងូថ្មនៅា
ក្នុងាាតំបន់ាន្រះាត្រាម្តងា។
ជាាមួយាគ្នាាន្រះាាាាHSCMCាក៏ា

បានាទទលួាការាអនមុត័ាពីារដ្ឋាភ-ិា
បាលាសម្រប់ាការាសាងាសង់ាខ្រស្រ-ា
បញ្ជនូាថាមពលអគ្គសិនីាា២៣០ា
គីឡូវ៉ាត់ាាដ្រលតាភ្ជាប់ាស្រុកាត្រ-

ពំាងាប្រសាទាជាមួយាអនុសា្ថានីយា
ខាងាកើតាសៀមរាបផងដ្ររ។
គម្រងាវនិយិោគាទាងំាា៣ាន្រះា

ចាំាបាច់ាត្រូវាធានាាឲ្រយាបានាសុវត្ថិ-
ភពានិងាសន្តិសុខាន្រាការាផ្គត់-ា
ផ្គង់ាាអគ្គសិនីាាក្នងុាប្រទ្រសាាកម្ពជុាា
នៅាចន្លាះាឆ្នាំាក្រយាដល់ាឆ្នាំា
២០២៤ាជាាពិស្រសានៅាក្នងុារដូវ-ា
ប្រំងានៅាព្រលាការាផលិតាអគ្គិ-
សនីាពីាវរីាអគ្គិសនីាមានាកម្រិតា
ទាបាាបំផុតា។ា
លោកផ្រាសុផីានាាអ្នកនាពំាក្រយាា

រដ្ឋាាភិបាលាបានាឲ្រយដឹងាកាលាពីា
ខ្រាកុម្ភៈថាាគម្រងារោងាចក្រា
ថាមពលាអគ្គិសនីាដំណើរាការា
ដោយាធ្រយូងថ្មារបស់ាាាHSCMCា
ត្រូវការាទុនាវិនិយោគាា២៩៤,៣ា

លានាដុលា្លារាហើយានឹងាប្រតិបត្ត-ិា
ការានៅាចងុាាឆ្នាកំ្រយាាឬាដើមាឆ្នាំាា
២០២២ារីឯារោងាចក្រាថាមពលា
របស់ាក្រុមហ៊ុនាា រ៉ូយ៉ាល់ាគ្រុបា
ដ្រលានឹងាអភិវឌ្រឍារួមាគ្នាាជាមួយា
ក្រុមហ៊ុនាSinosteelាEquip-
mentា andាEngineeringា
CoាLtdាដ្រលាមានាការយិលយ័ាា
កណ្ដាលានៅាទីាក្រងុាប៉្រកាងំាាត្រវូា
ការាទុនាវិនិយោគាាា១,៣៤ាពាន់-ា
លានដុលា្លារាាហើយានឹងាប្រតិបត្ត-ិា
ការាក្នុងាឆ្នាំា២០២៣ាឬាាា២០២៤ា
ចំណ្រកាាាកាលាបរិច្ឆ្រទាអភិវឌ្រឍា
ខ្រស្របញ្ជូនាថាមាពលាអគ្គិាសនីាា
មានាទុនាវិនិយោគាដ្រលាបា៉ាន់-ា
ប្រមាណាា៦១,ា៥ាលានាដុលា្លារាាា
មិនាត្រូវាបានាប្រកាសានះាទ្រា។ាា

យោងាតាមាទនិ្ននយ័ាាក្រសងួារ៉្រា
និងាថាមពលាាាកាលាពីឆ្នាំាមុនាា
ប្រទ្រសាកម្ពុជាាមានាសមត្ថភពាា
ផលតិាអគ្គសិនីាសរបុាចនំនួាា២,៥ា
ជីហ្គាវ៉ាត់។ារោងចក្រាថាមពលា
វរីាអគ្គសិនីាាមានា១,៣ាជហី្គាវ៉ាត់ា
រោងចក្រាដំណើរាការាដោយាធ្រយងូាថ្មា
មានាា៦៤ាម្រហ្គាវ៉ាត់ាសា្ថានីយ-ា
ថាមពលាឥន្ធនៈាផូសុីលា ាមានាា
២៧ាម្រហ្គាវ៉ាត់ារោងចក្រាថាម-
ពលាាសូឡាាមានា៩០ាម្រហ្គាវ៉ាត់ា
និងារោងចក្រាជីវមា៉ាស់ាមានាា៥៦ា
ម្រហ្គាវ៉ាត។់ាការាផលតិថាមពលាា
សូឡាាាត្រូវាារំពឹងថាានឹងាកើនប្រ-ា
ហ្រលាាា៩០ាម្រហ្គាវ៉ាត់ាាកាលាពីា
ចុងាឆ្នាំាមុនាាដល់ាា៤០០ាម្រហ្គា-ា
វ៉ាត់ាាត្រឹមចុងាឆ្នាំាន្រះ៕ាLA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ :ាប្រទ្រសាគុយបាាបានា
សន្រយាាថាានឹងាជំរុញាឲ្រយាវិនិយោា-ា
គិនារបស់ាខ្លួនាចូលាមកបណ្ដាក់-ា
ទុនានៅាកម្ពុជាាាក្រយាាពីាាសា្ថានា-ា
ភពន្រាាការារីការាលាដលារបស់ា
ជំងឺាកូាវីដ១៩ាាមានាភពាល្អាប្រសើរា
ឡើងាវិញា។ាន្រះាបើាយោងតាមា
រដ្ឋមន្ត្រីាក្រសួងាទ្រសចរណ៍ាាា។ា
ការាលើកាឡើងាន្រះបានាធ្វើា

នៅាក្នុាងជំនួបាារវងាលោកាថោងា
ខនុារដ្ឋមន្ត្រីាក្រសងួាទ្រសាចរណ៍ា
ជាាមួយាានឹងលោកាស្រីា Liurkaា
RodriguezាBarriosាឯកាអគ្គ-ា
រដ្ឋាទតូាាប្រទ្រសគយុាបាាប្រចានំៅា
កម្ពុជាាាកាលាពីាថ្ង្រាពុធ។ាន្រះាបើា

យោងតាមាាទំព័រាហ្វ្រសាប៊ុកាផ្លូវ-ា
ការារបស់ាក្រសួងាទ្រសចរណ៍ា។
ដោយាសម្លឹងាឃើញាពីាសកា្តា-

នុាពលាវសិយ័ាទ្រសាចរណ៍ាកម្ពជុាា
នៅាព្រលាអនាគតាាបើាទោះាបីាជាា
បច្ចុប្របន្នាកំពុងាារងាផលាប៉ះពាល់ាាា
ធ្ងន់ាធ្ងរាដោយាសារាការារាតាត្របាតា
ន្រាជងំឺាកូាវដីា១៩ាាាកដ៏ោយាលោក-ា
ស្រីាBarriosបានាសន្រយាាថាានងឹា
ជួយាជំារុញាវិនិយោគិនារបស់ាខ្លួនា
ឲ្រយមកាកម្ពុជាាបន្ថ្រមាទៀតាដើម្របីា
ចូលាារួមាចំណ្រកជំរុញាកំណើនាា
ស្រដ្ឋាកិច្ចាប្រទ្រសាាកម្ពុជាាា។ា
លោកស្រីាាថ្ល្រងថា៖ា«ាប្រទ្រស-ា

គយុាបាានៅាត្រាបន្តាការគំាទ្រាានងិា
ពង្រឹាងទំនាក់ទំនងល្អាជាមួយា
កម្ពជុាាាហើយានៅាព្រលាវបិត្តកិូាវដី 

១៩ាា រសាយាផុតាច្រញពីាពិភពា-ា
លោកាា ាគុយាបាា ានឹងាជំរុញាឲ្រយា 
ភ្ញៀវាទ្រសចរាានិងាអ្នកាវិនិាយោគាាា
របស់ាខ្លួនាឲ្រយាចូលាមកាវិនិយោគា
នៅាាកម្ពុជាាបន្ថ្រមាទៀត»ា។
ក្នុងាជំនួបានះាលោកាថោងា

ខុនាបានាថ្ល្រងាថាាដើម្របីាពង្រឹងា
ទនំាកទ់នំងាពាណជិ្ជកម្មាទ្វ្រាភគីា
រវងាកម្ពុជាាានិងាគុយាបាាភគី-ា
ទាំងា២ាគ្រងានឹងាប្ររព្ធាខួប- 
ាអនុាាស្រសាាវរីយ៍ាលើកាទីា៦០ាក្រយាាា
វិបត្តិាកូវីដ១៩ា ាត្រូវាបានាគ្រប់-ា
គ្រងាាាាទាំងាស្រុង។ា
លោកាថ្ល្រងាថា៖«ាខ្ញុំាសូមាវយ-ា

តម្ល្រាខ្ពស់ាចំពោះាការារួមាចំណ្រកា
របស់ាវិនិយោាគិនាគុយបាាក្នងុាការ-ា
ជរំញុាការាអភវិឌ្រឍាកម្ពជុាានាាព្រលា

កន្លងាមក»ា។
លោកាលឹមាហ្រងាអនុាប្រធាន- 

ាសភាពាណិជ្ជកម្មាកម្ពុជាាបានា
ប្រប់ាភ្នំព្រញាាប៉ុស្តិ៍ាាកាលពីាថ្ង្រ-ា
ម្រសិលមិញថាានៅាកម្ពជុាាាការាវិនិ-ា
យោគាដោយាវនិយិោគនិាគយុាបាាា
មានាចំនួនាតិាចាតួចានៅាឡើយាា។ា
ទោះយ៉ាងាណាកម្ពជុាាសា្វាគមន៍ា
គ្រប់ាអ្នកាវិនិយោគិនាបរទ្រសា
ដ្រលាាមានាបំណងធ្វើាវិនិយោគា
នៅាាកម្ពុជាា។ាលោកាាបានាថ្ល្រងា 
ថាា៖«វិនិាយោគិនាគុយបាាមានា
ចំនួនាតិចាតួចាដ្រលាធ្វើាការាវិនិ-
យោគានៅាកម្ពុជាាដូច្ន្រះាជាារឿងា
ល្អាដ្រលាគុយបាាសន្រយាាថាានឹងា
ជំរុញាវិនិយោគិនាខ្លួនាមកាកម្ពុជាា
ក្រយាពីាជំងឺាកូវីដា១៩ាមានា

ភពាាធូរាស្រលាឡើងាវិញ»។
ក្រុមប្រឹក្រសាាអភិវឌ្រឍន៍ាកម្ពុជាា

(CDC)ាបានាផ្តល់ាអាជា្ញាបណ័្ណាឲ្រយាា
ក្រុមាហ៊ុនាធ្វើការាាវិនិយោគាចំនួនា
៤០ាគម្រងាាក្នុងារយៈាព្រលាា៣ា
ខ្រាដើមឆ្នាំ២០២០ាន្រះាាដ្រលា
មានាទុនាវិនិយោគាសរុបាជាងា
៩០០លានាដុលា្លារា។ាគម្រងា
វនិយិោគាទាងំនះារមួមានាការា
សាងសង់ារោងាចក្រាកាត់ាដ្ររា
សម្លៀកាបំពាក់ាស្រប្រកាជើងាានិងា
ផលតិផលាធ្វើាដណំើរាារោងាចក្រា
ដំឡើងាគ្រឿងាសង្ហារិមាាសមា្ភារ-ា
ផ្ទះាបាយាគ្រឿងាផ្គុំអគ្គិសនីាាា
សណ្ឋាគរានិងាផ្រសារាទំនើបាា
ជាដើមា។ាន្រះាបើាតាមាទីភ្នាក់ាងរ-ា
សារព័ត៌មានាាAKP៕ាLA

អនុស្ថានីយ  ថាមពលអគ្គសិនី    និង ខៃសៃបញ្ជនូតង់សៃយុងខ្ពស់នៅផ្លវូជាតិ លៃខ៣។ រូបថតាហុងាមិនាា

កម្ពជុានិងគុយបាសន្រយាជំរុញបង្កើនទំហំវិនិយោគជាមួយគ្នា

អាជីវកម្មដឹកជញ្ជនូ
អាហារមានកំណើន
ខ្ពស់ខណៈការរីក-
រាលដាលកូវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈាក្រមុាហ៊នុាដកឹាជញ្ជនូា
ម្ហូបាអាហរាបានាអះអាងាថាា
ទំនរាក្នុងាការាកាត់ាបន្ថយាការា- 
ដើារាហើរាមិនាចាំាបាច់ាចំាព្រលាន្រា
ការារីកាាារាលាដលាជំងឺាកូវីដា១៩ា
បានាធ្វើាឲ្រយាការាកុម៉្មង់ាម្ហូបាអាហរា
ដ្រលាាដឹកាជញ្ជូនាទៅាដល់កន្ល្រងា
ទទួលាបានាការាព្រញានិយម។
លោកាស្រីាហឿនាសដុឡ្រនា

ប្រធានាទផី្រសារាន្រក្រមុហ៊នុាាMu-
uveាដ្រលាមានាអ្នកាចុះាឈ្មោះា
ក្នុងាាកម្មាវិធីាលើាទូរស័ព្ទាដ្រាសា្មោតា-ា
ហ្វតូាចនំនួា៩៥ា០០០ានាក់ាបានា
ប្រប់ាភ្នពំ្រញាបុ៉ស្តិ៍ាតាមារយៈាសារ-ា
អ្រឡិចាត្រនិូកាថាាតម្រវូាការាដឹក-ា
ជញ្ជូនាម្ហូបាអាហរារបស់ាក្រុមា-ា
ហ៊ុនាាលោកស្រីាមានាការាកើន-ា
ឡើងាាជាាលំាដប់ាចាប់ាតាំាងពីាមានា
ការារាតាត្របាតាជំងឺាកូាវីដា១៩ា។ា
លោកាស្រីាថ្ល្រងាថា៖«អំឡុង-ា

ព្រលាា៣ាខ្រាន្រាការារាតាត្របាតាជំងឺ-ា
កូាវីដា១៩ាាចំនួនាអ្នកាកុម្ម៉ង់ាតាម-ា
កម្មាវធិីាាMuuveាបានាកើនាឡើងាា
១៣០ាភគារយាបើាធៀបាាទៅានងឹា
រយៈាព្រលាធម្មតា»ា។
លោកាស្រីាបន្តាថាាបច្ចបុ្របន្នាន្រះា 

Muuveាបានាសហការាជាមួយា
ដ្រគូាភោជនីយដ្ឋានាា៨០ាភគា-ា
រយានៅាទីក្រុងាភ្នំព្រញាាចាប់ាពីា
អាហរដ្ឋានាតាមាដងាផ្លូវាារហូត-ា
ដល់ាអាហរដ្ឋានាធំៗ។
លោកស្រីាាបញ្ជាក់ាថាា៖ា«យើងាា

ផ្តល់ាជូនាត្រាស្រវកម្មាដឹកាជញ្ជូនា
ម្ហូបាអាហរាមួយាមុខាគត់ាក៏ាប៉ុន្ត្រា
យើងាក៏ាគ្រងានឹងាពង្រីកាស្រវា-ា
កម្មាផ្រស្រងៗាទៀតាក្នុងារយៈាព្រលា
ខ្លីាខាងាមខុាដើម្របីាផ្តល់ាជនូាអតថិ-ិា
ជនារបស់ាយើងាា»។ា
លោកស្រីាាអះាអាងាថាាកម្មាវធិីាា

Muuveាបានាធ្វើាការាកត់ាសមា្គាល់ាា
ចំណូលាចូលាចិត្តារបស់ាអតិថិ-ា
ជនាាទៅាតាមាចំណប់ាអារម្មណ៍ា
របស់ាពួកគ្រ។ាមុខាទំនិញាដ្រលា
ត្រវូាាបានាគ្រាកមុ្មង៉ាច្រើនាជាងាគ្រាគឺា
អាហរាតាមាដងាផ្លូវាហ្វាសាហ្វូតា
និងាត្រាទឹកាដោះាគោា។ា
លោកស្រីាាបញ្ជាក់ាថា៖ា«ាក្នុងា

កិច្ចាប្រឹងាប្រងាដើម្របីាឆ្លើយាតបា
នឹងាការាផ្ទុះាជំងឺាន្រះាាយើងាបានា
ធ្វើាការាអប់រំាា...ាតទៅ ទំព័រ ១១
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តពី ទំព័រ ១ ...Solar (Cambo-
dia) Co., Ltd. នៅ សៃុក គងពិសី 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ មាន ទុនវិនិយោគ បៃ-
មាណ ៧,៩លាន ដុលា្លារ។

ចំណៃក គមៃង ផៃសៃង ទៀត រួម មាន 
គមៃង  បង្កើត រោងចកៃ ផលិត ខៃសៃ - 
ភ្លើង  គៃប ់បៃភៃទ (Wires, Cables) 
និង  ផ្គុំ ដំឡើង សមា្ភារ បរិក្ខារ អគ្គិសនី 
(Meter Box) របស ់កៃមុហ៊នុ Topec 
Electric Co., Ltd.  ស្ថតិ ក្នងុ សៃកុកៃ-
គរ ខៃត្តពោធិ៍សាត់ មាន ទុន វិនិយោគ 
៨,៦លាន ដលុា្លារ គមៃង បង្កើត  រោង- 
ចកៃ ផលិត សមា្ភារ តុប តៃង សក់ របស់ 
កៃុម ហ៊ុន  Viscot Products Co., 
Ltd. នៅ សៃុក គងពិសី ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ 
មាន ទនុវនិ ិយោគ  ១១,៦លាន ដលុា្លារ 
គមៃង បង្កើត រោងចកៃ ផលិត សមៃបក- 
កង់ រថយន្ត គៃប់ បៃភៃទ និង គៃឿង ផ្គុំ 
កង់  រថយន្ត របស់ កៃមុហុ៊ន  Sundance 
Industries Co., Ltd. ស្ថតិនៅ សៃកុ 
សំរោង ទង ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ មាន ទុន - 
វិនិយោគ  ៣២,៩លាន ដុលា្លារ  និង  
គមៃង  សាងសង់ និង ធ្វើ អាជីវកម្ម 
មជៃឈមណ្ឌល ទិន្នន័យ របស់ កៃុមហ៊ុន  
Kepstar Data Centre Manage-
ment Co., Ltd.  ស្ថតិនៅ  ខណ្ឌ ពោធិ៍ - 
សៃន ជ័យ រាជធានី ភ្នំពៃញ មាន ទុន-
វិនិយោគ ចំនួន ១០២លាន ដុលា្លារ។

ទិន្នន័យ បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត  ថា នៅ 
ពៃល  គមៃង ទាំង អស់ ខាង លើ នៃះ 
ដំណើរ ករ វា នឹង អាចបង្កើត ករ ងារ 
បាន ចំនួន ៣ ៣២៨ កន្លៃង ។ 

លោក វុី សំណាង អភិបាលខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ ដៃល ជា ខៃត្ត មាន   គមៃង- 
អភវិឌៃឍន ៍ចនំនួ ៣ ក្នងុ គមៃង ទាងំ ៧ 
ខាង លើ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កល - 
ពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញថា ភាព ល្អ បៃសើរ នៃ 
សា្ថានភាព នយោបាយ  សវុត្ថភិាព សង្គម 
ចៃបាប់ វិនិយោគ មាន លក្ខណៈ អំណោយ-  
ផល និង ភាព សមៃបូរ បៃប នៃ កមា្លាងំពល-  
កម្ម ជំនាញ បាន ធ្វើ ឲៃយ កម្ពុជា ទទួល 
បាន   ករ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ចៃើន ពី 
សណំាក ់វនិយិោគនិ  មក ព ីគៃប ់ទសិ ទ ី
លើ ពភិព លោក។ លោក បន្ត ថាទោះ ប ី
ជា ពិភព លោក កំពុង រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ពី ករ រីក រាល ដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ក៏ - 
ដោយ   បុ៉ន្តៃ កម្ពជុា ពិសៃស ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ 
នៅ តៃ ជា កន្លៃង ដៃល ទទួល បាន ករ- 
ចូល  មក បណា្តាក់ ទុន ជា បន្ត បនា្ទាប់។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ក្នងុ នាម ជា អាជា្ញាធរ  
ខៃត្ត  ខ្ញុំ តៃង តៃ ទទួល ជួប ជា មួយ អ្នក- 
ចង់  ចូល មក បណា្តាក់ ទុនជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ហើយ ពកួ គៃ ទាងំ នោះ តៃង តៃ   អញ្ជើញ 
ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច នៅ តាម រោង ចកៃ 
ផលិត  នៅ កៃ បៃទៃស ផង ដៃរ ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ មើល ពី រោង ចកៃ   ពួក គៃ »។

លោក ហុង  វណ្ណៈ  អ្នកសៃវជៃវ 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ រាជបណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា  
បាន សាទរ ចំពោះ   ព័ត៌មាន នៃះ ប៉ុន្តៃ 
លោក និយយ ថា អាជា្ញាប័ណ្ណ ដៃល 
CDC ផ្តល ់ឲៃយ កៃមុហ៊នុ នា អឡំងុ ពៃល 
នៃះ   អាច ជា គមៃង វិនិយោគ ដៃល 
បាន ស្នើ ពីមុន មក  ពៃះ មុន នឹង ផ្តល់ 
អាជា្ញាប័ណ្ណ វិនិយោគ ដល់ កៃុមហ៊ុន 
ណា  មួយ CDC តៃង តៃ មាន គណៈ- 
កម្មករ ចុះ ទៅ ធ្វើ ករ សិកៃសា និង វាយ- 
តម្លៃ  ជា មុន សិន។

លោកបាន ថ្លៃង ថា៖ « គមៃង ដៃល 
CDC អនុម័ត នៅ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ  
អាច ជា គមៃង ដៃល តៃូវ បាន កៃុម - 
ហ៊ុន  វិនិយោគ ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ មក  
CDC តំាង ពី មុន ពៃល ពិភព លោក ជួប- 
វិបត្តិ កូវីដ ១៩ មក ម្លៃ៉ះ»។ 

ទោះយ៉ាង ណា   លោក វណ្ណៈ បាន 
អះ អាង ថា កម្ពុជា គឺ    ជា បៃទៃស ដៃល 
មាន លក្ខណៈ អំណោយ ផល ចៃើន 
សមៃប់ ករ ចូល មក បណា្តាក់ ទុន លើ 
គៃប់ វិស័យ ។

កល ព ីថ្ងៃ អងា្គារ  ធនាគារ ពភិពលោក  
(WB) បាន ចៃញ  របាយ ករណ៍ មួយ 
ដោយ បាន ពៃយាករថា កំណើនសៃដ្ឋ- 
កិច្ច ពិត របស់ កម្ពុជា  នឹង ធា្លាក់ ចុះ ខា្លាំង 
មក នៅ តៃឹម ២,៥ ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
ប៉ុន្តៃ ករ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ  ៥,៩ ភាគ- 

រយ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ គឺ ស្ថិត នៅ កៃម 
សៃណារីយោ  មូល ដា្ឋាន។

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង 
ហរិញ្ញវត្ថ ុលោក មាស សខុសៃនសាន 
កល ពី ថ្ងៃ ពុធ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  
ថា លោក មិន បដិសៃធ ហើយ ក៏ មិន- 
ឯកភាព លើ ករពៃយាករ ដោយ ធនាគារ- 
ពិភព លោក លើ ករ ទមា្លាក់ កំណើន- 
សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់កម្ពជុា នៅ ឆ្នា ំនៃះ  ដោយ   
លើក ឡើង ថា រដា្ឋា ភិបាល នៅ តៃ បៃើ - 

បៃស់ ករ ពៃយាករ លើក មុន ចំនួន ៦ 
 ភាគ រយ ទោះបី ជា ផល ប៉ះពាល់ ដោយ- 
សារ តៃ កូវីដ ១៩ ក៏ ដោយ ។

លោក លើក ឡើង ថា ៖ « រហូត មក 
ទល់ ពៃល នៃះ រដា្ឋាភិបាល មិន ទាន់ ធ្វើ- 
ករ វាយ តម្លៃ ណា មួយ  លើ ផល ប៉ះ- 
ពាល់  សៃដ្ឋ កិច្ច នោះទៃ។ យើង កំពុង 
តៃតួ  ពនិតិៃយ ទដិ្ឋ ភាព ទាងំ អស ់នៃ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  មុន ពៃល យើង ធ្វើករ វាយ តម្លៃ ជា - 
ថ្មី សមៃប់ សៃដ្ឋ កិច្ច»៕  LA

ទីស្នាក់ ការ នៃ កៃមុ បៃកឹៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពជុា (CDC)។ រូបថត សហ ករី

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តលើគម្រោងវិនិយោគចំនួន៧ដ្រោល...

មុខរបរ លក់ ផ្លៃ ឪឡឹក 
សៃ្តី  វ័យ  ៦០ ឆ្នាំ  ដៃល ជា អ្នក លក់ ផ្លៃឪឡឹកក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប កល ពី ខៃ មីនា កន្លង មក បាន និយយ ថា ក្នុង ១ ថ្ងៃ គាត់ អាច លក់ ផ្លៃ ឪឡឹក បាន  បៃមាណ ១០០ ផ្លៃ ដោយ ក្នុង ១ ផ្លៃ មាន តម្លៃ ២០០០ 

រៀល ។ លោក សៃី បៃប់ ទៀត ថា មុខ របរ នៃះ ទទួល បាន បៃក់ ចំណៃញ បាន គៃន់ បើ តៃ វា មាន រយៈ ពៃល ខ្លី ប៉ុណោ្ណោះ ពៃះរដូវ កល បៃមូល ផល នឹង តៃូវ បញ្ចប់ នៅ ក្នុងពៃល ឆប់ ៗ  នៃះ ។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ១១

អាជីវកម្មដឹកជញ្ជនូអាហារមានកំណើនខ្ពស់ខណៈ...
តព ីទពំរ័ ៩...ដល ់អ្នក ដកឹ ជញ្ជនូ នៅ 

ក្នងុ ការ អនវុត្ត គម្លាត ចម្ងាយ  នងិ អនា- 
ម័យ  ចាប់ ពី ការ វៃច ខ្ចប់ ម្ហូប អាហារ ជូន 
អតិថិជន»។ 

Nham 24 គឺជា កម្ម វិធី  ក្នងុ ទូរស័ព្ទ ដៃ 
សា្មាត ហ្វូន សមៃប់ ឲៃយ អតិថិជន បញ្ជា 
ទិញ អាហារ  និង ទំនិញ ពី ផៃសារ  ទំនើប។

លោក សោម តមុ សហ សា្ថាបនកិនៃ 
Nham 24 បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ថា ការ កុម៉្មង់ ម្ហបូ- 
អាហារ  និង ទំនិញ តាម  Nham 24  
កំពុង ពៃញ និយម និង មមញឹក ខ្លាំង 
ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« យើង ឃើញ មន 
ការ កុម៉្មង់ ម្ហូប អាហារ  និង ទំនិញ ដៃល 
ដឹកជញ្ជូន ដល់ កន្លៃង កំពុង មន ការ- 
កើន  ឡើង ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដោយ សារ 
ការ   ភ័យ ខ្លាច ឆ្លង   ជំងឺ កូ វីដ ១៩ »។

លោក  តុម បន្ថៃម ថា ដោយ មើល ពី 
កណំើន តមៃវូ ការ បញ្ជា ទនំញិ បច្ចបុៃបន្ន 
Nham 24 បាន ពងៃីក ដៃ គូ ជាមួយ 
ភោជ នីយ ដ្ឋាន  និង ហាង ទំនិញ ជាង  
២ ០០០ ទីតាំង នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  
នងិ ខៃត្ត សៀម រាប ហើយ លោក គៃង 
នងឹ ពងៃកី ទៅ កានខ់ៃត្ត  ៣ ទៀតគ ឺ ខៃត្ត 
កំពង់ ចាម កំពត  និង បាត់ ដំបង។ 

លោក បន្តថា ៖« ការ ពៃញ និ យម 
របស ់បៃជាជនកម្ពជុា ក្នងុ ការ បៃើ បៃស ់ 
ទូរស័ព្ទ សា្មាតហ្វូន  ក៏ បាន ជំរុញ ឲៃយ អ្នក 

ទីកៃុង បៃើ សៃវាកម្ម បញ្ជា ទិញ ទំនិញ  
និង ម្ហូប អាហារ តាម  App ម ន ការ 
ពៃញ និយម ផង ដៃរ»។

ចងុ ភៅ  សៃង ហកុ ហៃង បាន បង្កើត 
ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក ឈ្មាះ Hengmart ឬ 
គៃហទំព័រ www.senghokheng.-
com សមៃប់ ទទួល ការ បញ្ជា ទិញ 
ម្ហបូ  អាហារ ពៃម ទាងំ ទញិ គៃឿង ទៃស 
នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។

លោក ទូច រដ្ឋា  នាយក គៃប់ គៃង 
ទូទៅ ចុងភៅ  សៃង ហុក ហៃង បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ ថា កៃយ ពី មន 

ការ រតឹ តៃបិត ក្នងុ ការជបួ ជុ ំក្នងុ ពធិ ីជប ់លាង 
តចូ ធ ំដោយ សារ ការរកី រាល ដល ជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩  ជា សកល  កៃុមហ៊ុន របស់ 
លោក បាន សមៃច បង្កើត ទពំរ័ ហ្វៃស- 
ប៊កុនៃះ  ដើមៃប ីបង្ក លក្ខណៈ ងាយ សៃ ួល 
ដល ់ អតថិ ិជន ក្នងុ ការ កមុ្មង៉ ់ម្ហបូ អាហារ 
តាម បៃពន័្ធ អន ឡាញ ព ីកៃមុហ៊នុ របស ់
លោក ។ លោក បន្ត ថា បច្ចុបៃបន្ន កៃុម-
ហ៊ុន  លោក ទទួល បាន ការ បញ្ជា ទិញ 
នងិ កមុ្មង៉ ់ម្ហបូ អាហារ  ជាមធៃយម  ១៥០ 
កញ្ចប់ ក្នុង ១ ថ្ងៃ  ហើយ លោក រំពឹង ថា 
ចំនួន នៃះ នឹង កើន ដល់  ៣០០ កញ្ចប់ 

ក្នុង ១ថ្ងៃ នៅ ពៃល ខង មុខ។
លោក មន ជំនឿ ថា ការ កើន ឡើង 

នៃះ ដោយ សារ  ចងុ ភៅ  សៃង ហកុ ហៃង 
បាន នងិ កពំងុ ផ្តល ់នវូ ម្ហបូ អាហារ ដៃល 
មន សវុត្ថភិាព  អនាមយ័ សៃវាកម្ម ល្អ 
និង តម្លៃ សម រមៃយ ជាង គៃ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« ការ កមុ្មង៉ ់ទញិ ម្ហបូ- 
អាហារ មន ការ កើន ឡើង ពី ១ ថ្ងៃ ទៅ 
១ ថ្ងៃ សៃប ពៃល ដៃល និនា្នាការ របស់ 
បៃជាជន កំពុងពៃញ និយម បៃើ បៃស់ 
បណ្តាញ សង្គម នានា  ដៃល លក ់ទនំញិ  
លើ អនឡាញកាន់ តៃ ទទួល បានការ-  

ចាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន»។
របាយ ការណ ៍របស ់នយិត ករ ទរូ គម-

នាគមន៍ កម្ពុជា  បាន ឲៃយ ដឹងថា ការ បៃើ- 
បៃស់ អីុន ធឺ ណិត ចល័ត លើ ទូរស័ព្ទ 
ចលត័ មន  ១៦,១២ លាន នាក ់ ដើមៃប ី
ទទួល បាន មតិកា អនឡាញ កាល  ពី 
ឆ្នាំ មុន កើន ឡើង  ១៨, ៤៧ ភាគ រយ  
បើ  ធៀប   នឹង ឆ្នាំ២០១៨។

ទិន្ន ន័យ  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ចំនួន 
គណនី  Facebook ដៃល ចុះ ឈ្មាះ 
បាន កើន ឡើង  ២៩ ភាគ រយ  ដល ់ ៨,៨ 
លាន គណនី កាលពី ឆ្នាំមុន ៕ LA

ផ្ទាងំ  ផ្សាព្វ ផ្សាយ ស្វាកម្ម របស់  ផ្សារ  Online Hengmart។ រូបថត សហ ការី

ក្រមុហុ៊នរថយន្តបារំាងលក់ធ្លាក់ចុះជាង៧២%ក្នងុខ្រមីនា
ទីក្ុង ប៉ារីសៈ តួលៃខ ឧសៃសា- 

ហ កម្ម បាន បងា្ហាញ កាលព ីថ្ងៃ ពធុ 
ថា ការ លក ់រថយន្ត ថ្ម ីរបស ់បៃ ទៃស  
បារាំង កាលពី ខៃ មីនា  បាន ធា្លាក់ 
ចុះ ជាង ៧២ ភាគ រយ  និង អាច 
ធា្លាក់  ចុះ ២០ ភាគ រយ ក្នុង រយៈ - 
ពៃល ពៃញ ១ឆ្នា ំ  ដោយ សារ  តៃ ការ- 
រីករា ល ដល វីរុស កូ រ៉ូ ណ ធ្វើ ឲៃយ 
ធា្លាក់ចុះ ទីផៃសា រ ។

ដោយ  បៃទៃស បារាំង ស្ថិត 
កៃម   ការបិទ ការ ធ្វើ ចរាចរ ណ៍ 
យ៉ាង  តឹង រុឹង ដោយសារ វីរុស នៃះ 
ចាប់តាំងពី ពាក់ កណ្តាល ខៃ មីនា 
អា ជីវកម្ម មិន ចាំ បាច់ ទាំង អស់  
តៃូវ  បាន បញ្ជា ឲៃយ បិទ ទា្វារ  ដៃល 
រួមទាំង កៃុមហ៊ុន ចៃក ចាយ រថ- 
យន្ត  ផងដៃរ ។

ជា បន្ត បនា្ទាប់  កៃុម ហ៊ុន ផលិត 
រថយន្ត ភាគ ចៃើនបាន បិទ រោង- 
ចកៃ នៅ ក្នុង បៃទៃស បារាំង  និង 
ជុំវិញ ពិភព លោក ក្នុង កិច្ច ខិត ខំ 
បៃឹង បៃង ដើមៃបី កមៃិត ការ ខូច- 
ខត ដោយ សារ តៃ ការ រីក រាល- 
ដល នៃ  វីរុសកូរ៉ូណ  នៃះ ។

លោក Francois Roudier  
អ្នក នាំ ពាកៃយ គណៈ កម្មា ធិការ- 
កៃុមហ៊ុន  ផលិត រថ យន្ត បៃទៃស 
បារាងំ (CCFA)ជា កៃមុ ឧសៃសា- 

ហ កម្ម  មួយបាន ថ្លៃង ថា៖«វា ជា 
ប  ៃវត្ត ិ សាស្ដៃ ! យើង មនិដៃល មើល  
ឃើញ ការ ធា្លាក់ ចុះ ដូចនៃះ ទៃ»។

ឧសៃសាហ កម្ម នៃះ បន្ត ថា កាល 
ពី  ខៃ  មីនា ការ លក់ រថយន្ត ថ្មី នៅ 
បៃទៃស បារាំង បាន ធា្លាក់ចុះ 
៧២,២  ភាគ រយ មក នៅ តៃមឹ ៦២ 
៦៦៨  គៃឿង ធៀប នងឹ ខៃ មនីា ឆ្នា ំ
២០១៩ ។

លោក Roudier បាន ឲៃយ ដងឹថា 
ក្នងុ ឆមស ទី១ ឆ្នា ំនៃះ  ដោយ ពឹង-  
ផ្អៃក លើ ការបា៉ាន់ បៃមណ ដោយ 
ទាងំ កៃមុហ៊នុ រថយន្ត បារាងំ នងិ 
កៃុមហ៊ុន បរទៃស ផៃសៃង ទៀត  « វា 

គរួតៃ ធា្លាកច់ុះ បៃហៃល ៣០ ភាគ- 
រយ  ដៃល នឹង ធ្វើ ឲៃយ  ការ  ធា្លាក់ ចុះ 
២០ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ ២០២០ » ។

លោក លើកឡើងថា៖«យើង 
នឹង  បញ្ចប ់ ឆ្នាំនៃះ ជាមួយនឹង 
ការលក ់រថយន្ត ថ្ម ីចន្លាះ ព ី១ , ៧ 
ទៅ ១,៨លាន គៃឿង នៅក្នុង 
បៃទៃស បារាំង»។ 

ការ ពៃយាករ នះ តៃូវបាន ផ្អៃក 
លើ ការ សន្និដ្ឋាន ថា  ការ ហាម- 
ឃាត់ ការ ធ្វើ ចរាចរ ណ៍ បញ្ចប់  
ហើយ សកម្ម ភាព ធម្មតា ចាប់ 
ផ្ដើម បន្ត ជាថ្មី  នៅ ចុង ខៃ មៃសា ឬ 
ដើមខៃ ឧសភា ។

អ្នក នាំ  ពាកៃយ CCFA បាន ឲៃយ 
ដងឹថា៖ «បៃសនិបើ មនការ ផ្អាក 
ដក់ បន្ត ពី នះ ទៀត  នៅ ពៃល 
នះ ការ ពៃយាករ នៃះ អាច កាន់ តៃ 
ទាប ថៃម ទៀត»។ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
រូប នះ បន្ថៃម ថា៖«ទោះ បី ជា 
មន ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ ដ៏ រឹង 
មំ ក៏ ដោយ ក៏ យើង នឹង មិន អាច 
ធ្វើ ការ ប៉ះប៉វូ ពៃញ លៃញ ដល ់ការ 
ធា្លាក់ ចុះ ដ៏ ខ្លាំង នៃះ បាន ទៃ » ។

កាល ព ីសបា្ដាហ ៍មនុ  ទ ីភា្នាក ់ងារ 
វាយ តម្លៃ  Moody's  បាន ទម្លាក ់
ការ ពៃយាករ របស់ខ្លួន យ៉ាង ខ្លាំង 
សមៃប់ ការ លក់ រថ យន្ត លើ 
ពភិព លោក  ព ីការ ពៃយាករ ការ ធា្លាក ់
ចុះ២,៥ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ នៃះ ដល់ 
ការ ធា្លាក់ចុះ ខ្លាំង បំផុត ចំនួន ១៤ 
ភាគរយ ។

 Moody's  ឲៃយ ដឹង ថា អឺរ៉ុប 
ខងលិច ទំនង ជា នឹងរង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ អាកៃក់ បំផុត ជាមួយ   ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ ២១ ភាគ រយ  តាម ពី 
កៃយ  ដោយ អាមៃរិក ជាមួយ  
ការ ធា្លាក់ ចុះ ១៥ ភាគរយ    រីឯ 
បៃទៃស ក្នងុតបំន ់អាសុខីងកើត  
ដូច ជា បៃទៃស  ចិន ធា្លាក់ ចុះ ១០ 
ភាគ រយ និង បៃទៃស ជប៉ុន ធា្លាក់ 
ចុះ ៨ ភាគ រយ ៕AFP/LA

ការចតរថយន្ត ក្យដំឡើងរួចន្  រោងចក្   Vauxhall របស់បរាំង ។ AFP

ដាណឺមា៉ាកនិងសុ៊យអ្រត
បង្ហាញការធ្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ច

ទកី្ងុ ក ូបុនិ ហាកៈ គៃឹះសា្ថាន 
ហរិញ្ញ វត្ថនុៅ បៃទៃស ស៊យុ អៃត  
នងិ ដ ណ ឺម៉ាក បាន ឲៃយ ដងឹ កា ល   
ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា ពួកគៃរំពឹង ថា 
សៃដ ្ឋ   កិច្ច របស់ បៃទៃស ទាំង ២ 
នៃះ  នឹង ធា្លាក់ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង 
ឆ្នាំ២០២០ ដោយសារតៃ វិបត្តិ 
ដៃល បាន បង្កឡើង ដោយ ការ 
រីក  រាល ដល វីរុស កូ រ៉ូ ណ។

ធនាគារ  កណ្តាល ដ ណ ឺម៉ា ក 
បាន  ឲៃយ ដឹង នៅក្នុង សៃចក្ដី 
បៃកាស ព័ត៌ មន មួយ ថា៖«ការ 
កើន ឡើង ខ្លាងំ ក្នងុ សៃដ្ឋកិច្ច ដ-  
ណឺ ម៉ាក បានមក ដល់ទី បញ្ចប់ 
ភា្លាម ៗ  កាល ព ីដើម ឆ្នា២ំ០២០ ។  
ការរីក រាល ដល រប ស់ វីរុស កូ រូ៉- 
ណ និង វិធាន ការ ដៃល បាន 
អនុវត្ត ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការរីក- 
រាល ដល  នះ បាន បណ្តា ល 
ឲៃយ  មន ការ ធា្លាក់ចុះ យ៉ាង ខ្លា ំ ង   
ក្នុង  សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច»។

ធនាគារ កណ្តាល មួយ នៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា  ខ្លួន រំពឹង ថាផលិ ត -   
ផល ក្នុង សៃុក សរុប(GDP)
របស់ បៃទៃស ដ ណឺ ម៉ាក  អាច 
ធា្លាកច់ុះ នៅ ចន្លាះ ព៣ី ទៅ ១០ 
ភាគ រយ ក្នុង ឆ្នាំ២០២០។

នៅ សុ៊យ អៃតជា បៃទៃស ជិត- 
ខង  វទិៃយា សា្ថាន ជាត ិនៃ ការសៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋ កិច្ច (NIER)របស់ 
បៃទៃស នៃះបាន ឲៃយ ដឹងថា៖ 
«ការ ធា្លាក់ ចុះ សៃដ្ឋ កិច្ច យ៉ាង- 
ខ្លាំង ជា ពិសៃស លៃច ចៃញ រូប- 
រាង  ហើយ »។

វិទៃយា សា្ថា ន  NIER រំពឹងថា  
GDP របស់ បៃទៃស ស៊ុយ អៃត  
នឹង ធា្លាក់ចុះ ៦ភាគ រយ គៃន់ តៃ 
នៅ តៃមីស ទី២ និង ៣,២ ភាគ- 
រយ ក្នុង រយៈ ពៃល ពៃញ ១ឆ្នាំ 
២០២០ ។

បៃទៃស ទាងំ២ បាន បៃកាស 
រួចហើយ វិធាន ការ សៃដ្ឋកិច្ច 
មួយ ចំនួន  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ តៃ 
វីរុស កូ រ៉ូ ណ  ដៃល រួមទាំង ការ 
គាំទៃ កៃុមហ៊ុន  និង ការ ឧបត្ថម្ភ 
ធន ដល់ ផៃនការ កាត់ បន្ថយ 
បុគ្គលិក បណ្តាះ អាសន្ន ។

កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ  រដ្ឋាភិ បាល  
បៃទៃស ន័ រ វៃ ស បាន បៃកាស ពី 
ការធា្លាក់ចុះ   GDP  ក្នុង   បៃ ទ ៃស   
របស់ ខ្លួន ដៃល អាច ធា្លាក់ ចុះ ពី  
ចន្លាះ   ១,៥ ទៅ ៧ ភាគ រយ នៅ 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ៕ AFP/LA

សកម្ម ភាព   ដឹក ជញ្ជនូម្ហបូ អាហារ   ទៅ ឲ្យ អតិថិជន របស់   កុ្មហុ៊ន  Muuve។ សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com១២

     ការធ្លាក់ចុះ សេដ្ឋកិច្ច ក្នងុ វិបត្ត ិផេសេងៗ!
    យោង តាម ការ វិភាគ របស់ ធនាគា រ អាល្លឺម៉ង់   (Deutsche Bank) កៃហ្វិកខាង ល ើបង្ហាញពី  ការធ្លាក់ចុះ   ផលិត ផល ក្នុង សៃុក សរុប  (GDP) នៅ ក្នុង បៃទៃស ដៃល តៃូវ បាន ជៃើស រើស ក្នុង អំឡុង 
ពៃល មាន វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច   ក្នុងសម័យកាលសំខាន់ៗ   ក្នុងពៃលកន្លងមក  បៃៀប ធៀប ទៅ នឹង ការពៃយាករ ការធ្លាក់ចុះ ឆ្នាំ២០២០ ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ជំងឺ រាត តៃបា ត កូវើដ១៩ ។ AFP
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10 largest annual economic contractions for major European  economies, Japan and the US (year-on-year change in % of GDP)

In Britain since 1900 

-6.5% -3.9%-4.2%

In France since 1914 

-6.8%

In Germany since 1851 

-5.3%
-8.7%

In Italy since 1862 

In Japan since 1871 

Source: Deutsche Bank

 In US since 1900 

Economic impacts of COVID-19 pandemic compared to previous crises

Great Depression
1929-1939

World War II

Global
Financial Crisis 

of 2008

Forecast 2020 - coronavirusWorld War I

ការស្ទង់មតិៈទំនុកចិត្តអាជីវកម្មជបុ៉នអវិជ្ជមានលើកដំបូងក្នងុរយៈពេល៧ឆ្នាំ
ទីកេុង តូ កេយូៈ ការស្ទង់មតិ ដ៏ សំខាន់ 

មួយ បានបង្ហាញ កាល ពី  ថ្ងៃ ពុធ ថា 
ទនំកុចតិ្ត ក្នងុ ច ំណោ  ម កៃមុហ៊នុ ផលតិ 
ធ ៗំ  នៅ បៃទៃស ជប៉នុ បាន ធ្លាក ់ចុះ  ខា្លាងំ 
រហូត កៃម សូនៃយ ជា លើក ដំបូង ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៧ ឆ្នា ំពៃះ ការរើក រាលដាល 
វើរុស កូ រ៉ូ ណា  ប៉ះពាល់ តមៃូវ ការ  និង 
រំខាន ដល់ ការ ផលិត។

ការស្ទង ់មត ិអាជវីកម្ម របស ់ធនាគា រ  
កណា្ដាល ជប៉ុន ដៃល ជា  ការស្ទង់ មតិ 
បៃចាំ តៃីមាស ក្នុង  ចំណោម កៃុមហ៊ុន 
បៃហៃល ១០០០០ បាន បង្ហាញ ដក៨ 
ក្នងុ ចណំោម កៃមុហ៊នុ ផលតិ សខំាន ៗ់  
ជាការ បង្ហាញ អវជិ្ជ មាន លើក ដបំងូ ចាប ់
តាំងពី ខៃ មីនា ឆ្នាំ២០១៣។

ការស្ទង់ មតិ ពីទំនុក ចិត្ត អាជីវ កម្ម រយៈ- 
ពៃល ខ្ល ី រាយ ការណ៍ ពី ភាព ខុស គា្នា រវាង 
ភាគរយ នៃ កៃមុហុ៊ន ដៃល មាន សុ ទិ ដិ្ឋ- 
និយម  និង កៃមុ ហុ៊ន ដៃល មើល ឃើញ 
លក្ខ ខណ្ឌ នានា ថា  មិន មាន លក្ខណៈ 
អនុ គៃះ  ដល់ ការធ្វើអាជីវកម្ម ។

ការ បង្ហាញ អវិជ្ជមាន មាន ន័យ ថា 
កៃមុហ៊នុ កាន ់តៃ ចៃើន មាន ទទុិ្ទដ្ឋ ិនយិម  
ចៃើន ជាង សទុដិ្ឋ ិនយិម។ វា តៃវូ គៃ ចាត ់

ទកុ ថា ជា សចូនា ករ ទលូ ំទ ូលា យ  បផំតុ 
នៃ របៀប ដៃល កៃមុហ៊ ុន   ជប៉នុកពំងុ ភយ័ 
ខា្លាច  ចំពោះសា្ថានភាព បច្ចុបៃបន្ន   ។

ស ន្ទ សៃសន ៍  តណំាងកៃមុហ៊នុ មនិមៃន 
ផលិត បាន ធ្លាក់ ចុះ ពី ២០ មក  នៅតៃឹម 
បកូ៨  នៅ ក្នងុ  ការ ស្ទង ់មត ិកាលព ីខៃធ្ន ូ
ឆ្នា ំ២០១៩  ព ីពៃះ វើរសុ ក ៏បាន ប៉ះ ពាល ់
វិស័យ ទៃស ចរណ៍  សៃវា កមៃសាន្ត  និង 
ឧសៃសា ហកម្ម សៃវា ផៃសៃង ទៀត។

ស ន្ទ សៃសន៍ ទំនុក ចិត្ត សមៃប់ ឧសៃសា ហកម្ម 
សៃវា សណា្ឋាគារ  និង ភោជនីយ ដា្ឋាន បាន 
ឈាន ដល់ កមៃតិ ដក៥៩ ឯណោះ ។

លោកTsuyoshi Ueno សៃដ ្ឋវិទូ 
ជាន់ខ្ពស់ នៅ កៃមុហុ៊ន NLI Research 
បាន ឲៃយ ដឹង នៅក្នងុ របាយ ការណ៍ មួយ មុន 
ការ ចៃញ ផៃសាយ របស់ Tankan ថា ៖ 
«ផលប៉ះ ពាល់ អវិជ្ជ មាន កំពុង រើក រាលដាល 
យ៉ាង   លឿន នៅ ក្នងុ វិស័យ ផៃសៃង »។

លោក បន្តថា  ផលប៉ះ ពាល ់ទាងំ  នោះ  
ចាប់ពី ការនាំ ចៃញ កាន់  តៃ យឺតយ៉ាវ  
និង ការ រំខាន នៃ  ការផ្គត់ ផ្គង់ គៃឿង- 
បនា្លាស់ ព ីបៃទៃស ចនិ ដល ់ការធ្លាកច់ុះ 
កៃមុ វនិយិោគនិ បរទៃស ការ លបុ  ចោល  
ពៃតឹ្ត ិការណ ៍បៃកតួ កឡីា នងិ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
ផៃសៃងៗ ទៀត នងិ តម្លៃ ភាគ ហ៊នុ កានត់ៃ 
ចុះ ខៃសាយ រួម ជាមួយ តម្លៃ បៃក់ យ៉ៃន 
ឡើង ថ្លៃ កាន់ តៃ ខ្ពស់។

ស ន្ទ សៃសន៍ ជា ភាគរយ ក៏ ស្ថតិ ក្នងុ កមៃតិ 
ទាប បំផុត ផង ដៃរ  ចាប់ តំាងពី ខៃ មីនា 
ឆ្នា ំ២០១៣ មុនពៃល ធនាគារ កណា្ដាល 
មួយ នៃះ  បាន ចាប់ ផ្ដើម ការ បន្ធរូ បន្ថយ  
រូបិយ វត្ថ ុចំនួន ចៃើន ដៃល មិន ធ្លាប់ មាន  
សៃបគា្នា នឹង គោល នយោ បាយ គំាទៃ 
ការចំ ណាយ ថ្មី នៅ ពៃល នោះរបស់ 
លោកនាយករដ្ឋ មន្ដៃ ី សីុន ហៃសូ អា បៃ 
ដៃល គៃ សា្គាល់ ថា ជា ផៃន ការ សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ លោក អា បៃ «Abenomics»។

លោក Takeshi Minami  បៃធន 
សៃដ្ឋ វិទូ នៅ វិទៃយា សា្ថាន សៃវ ជៃវ 
Norinchukin បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ 
បង្ហាញ នៃះ គ ឺដចូ គា្នា កាល ព ីខៃមនីា ឆ្នា ំ
២០២០  នងិ ឆ្នា ំ២០១៣  ប៉នុ្តៃ ទសិដៅ 

គឺ «ខុសគា្នា ទាំង សៃុង »។
លោក បន្តថា៖ «តំាងពី ខៃ មីនា ឆ្នាំ 

២០១៣ ទំនុក ចិត្ត អវិជ្ជ មាន កំពុង កាត់- 
បន្ថយ ក្ដ ីសងៃឃឹម សមៃប់ «ផៃនការ  សៃដ្ឋ-  
កិច្ច របស់  លោក អា បៃ» បុ៉ន្តៃ សា្ថាន ភាព 
មិន ធ្ងន់ធ្ងរ ខា្លាងំ ជាង ពៃល នៃះ ទៃ»។

លោក បាន និយយ ថា៖«មាន    ហា និ- 
ភ័យ កាន់តៃ ខា្លាងំ ឡើង ដៃល  ទំនុក ចិត្ត នឹង 
ធ្លាក់ចុះ បន្ថៃម  ទៀត នៅ ពៃល នៃះ»។

លោក Minami បាន បន្ថៃម ថា បៃទៃស 
មាន សៃដ្ឋកិច្ច ឈាន មុខ គៃ ទី៣ របស់ 
ពិភព លោក មួយ នៃះ «នឹង ធ្លាក់ចូល» 
ទៅ ក្នងុ  ការ ថម ថយ នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច។

លោក លើក ឡើង ថា៖«បញ្ហា គឺ មិន មាន 
នរណា ដឹងថា វិបត្ត ិទំាងនៃះ នឹងមាន រយៈ- 
ពៃល យូរ បុ៉នា្មាន នោះទៃ ដៃល ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ទំនុក ចិត្ត អាជីវ កម្ម យ៉ាង ខា្លាងំ »។

លោក  Minami  បញ្ជាក់ ថា  រដា្ឋាភិ- 
បាល បៃទៃស ជប៉នុ មាន ភាព  យតឺ យ៉ាវ 
ក្នុងការ បៃមូល ផ្ដុំ កញ្ចប់ សង្គៃះ ។ 
លោក បន្ថៃម ថា  រដា្ឋាភិ បាល តៃូវ តៃ 
ស្វៃងរកផៃនការ ចណំាយ បន្ថៃម យ៉ាង- 
រហ័ស ជាមួយ នឹង ការ ចាប់ ផ្ដើមឆ្នាំ សារ-  
ពើពន្ធ ថ្មី កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ៕AFP/LA
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សិង្ហ បុរីៈ តម្លៃ បៃង បាន ស្ទុះ 
ងើប ឡើង វិញ នៅ ក្នុង ការ ជួញ- 
ដូរ  អាសុី កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
ដោយ សារសងៃឃឹម ថា នឹង មាន 
អន្តរា គមន៍ របស់ អាមៃរិក ក្នុង 
ការ  បញ្ចប ់សង្គៃម តម្លៃ រវាងបៃ- 
ទៃស អា រា៉ា ប៊ី សា អូ៊ឌីត  និង រុសៃសុី   
ចំពៃល ការរីក រាល ដាល វីរុស  
កូ រ៉ូ ណា កាន់ តៃ ខ្លាំង ឡើង។

ទោះ ជា យ៉ាងណា  កៃុម អ្នក- 
វិភាគ បាន ឲៃយ ដឹងថា  ការ កើន- 
ឡើង នៃះ ទំនង ជា នឹង តៃូវ បាន 
កមៃតិ ខណៈ ដៃល តមៃវូ ការបន្ត 
តៃដាប តៃដួស ដោយ សារ  ការ 
បទិ កៃមុ ហ៊នុ  ការហាម ឃា ត ់ការ 
ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ អា កាស   និង 
វិធាន ការ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ពីគ្នា 
ក្នុង សង្គម  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩ ។

នៅ ក្នុង ការជួញ ដូរ ពៃល ពៃឹក 
នៅ  អាសុី  តម្លៃ គោល បៃង ឆៅ 
West Texas Intermediate 
(WTI) អា មៃរិក កំពុង ជួញ ដូរ 
មាន តម្លៃ កើន ឡើង ៣,២៥ ភាគ-  
រយ ក្នុង តម្លៃ  ២០ , ៩៧  ដុល្លារ 
ក្នុង  ១បារ៉ៃល ។ ចំណៃក  តម្លៃ 
បៃង ឆៅ  Brent គោល អន្តរ - 
ជាតិ បាន កើន ខ្ពស់   រហូត ដល់  
៣,៨ ភាគរយ ដៃល មាន តម្លៃ  
២៥,៦៨ ដុល្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ។

តម្លៃ គោល បៃង ឆៅ ទាំង ២ 
បាន ធា្លាក ់ចុះមក នៅ តៃមឹ កមៃតិ 
ទាប បំផុត របស់ ខ្លួន  ក្នុង រយៈ 
ពៃល  ១៨ ឆ្នា ំកាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ដើម 
សបា្តាហ៍ នៃះ ដោយ តម្លៃ បៃង 
ឆៅ  WTI ធា្លាក់ នៅ កៃម  ២០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃ ល  ។

លោក  Stephen  Innes 

អ្នក  យទុ្ធ សាស្ដៃ ទផីៃសារ នៅ កៃមុ- 
ហ៊ុន AxiCorp បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«តម្លៃ បៃង កាន ់តៃ ខ្ពស ់ដោយ-
សារ ព័ត៌ មាន ថា  លោក បៃធានា - 
ធិប តី ដូ ណា ល់  តៃំ   នឹង រៀប ចំ 
ការ ពិភាកៃសា តុ មូល ជាមួយ កៃុម 
មន្ដៃី បៃតិបត្តិ បៃង ជាន់ខ្ពស់ 
របស់  បៃ ទៃស នៃះ»។

លោក បាន ឲៃយ ដងឹ ក្នងុ របាយ-
ការ ណ៍ មួយ ថា  កិច្ចបៃជុំ នៃះ 
«នឹង ពិ ភាកៃសា លទ្ធ ភាព វិធាន- 
ការ  កាត់ បន្ថយ ការ ផលិត ដៃល 
មាន ការ សមៃប សមៃួល  ក្នុង 
គោល បំណង ក្នុង ការទិញ នៅ 
ពៃល ណា មួយ សមៃប់ ឧសៃសា- 
ហ កម្ម ថ្ម សៃ ល អាមៃរិក ដៃល 
ជួប បញ្ហា»។

លោក Innes បាន ឲៃយ ដងឹថា  
លោក តៃ ំ កពំងុ « ទទលួ សា្គាល ់

បញ្ហា នៅក្នុង វិស័យ បៃង ថា 
មាន សារៈ សខំន»់ ខណៈ ដៃល 
លោក អាចជា ឧបករណ ៍ក្នងុការ- 
ដោះ សៃយ សង្គៃម តម្លៃ ដៃល 
បាន បណា្ដាល ឲៃយ មានការ ផ្គត់ - 
ផ្គង់ បៃង លើស តមៃូវ ការ ។

អា រា៉ា ប៊ី សា អូ៊ឌីត  ជា បៃទៃស 
ផលិត បៃង ឆៅ ធំជាង គៃ របស់ 
ពភិព លោក  កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  បាន  
បង្កើន សង្គៃម តម្លៃ របស់ ខ្លួន   
ជា មយួ បៃទៃស រសុៃសុ ី ដៃល បង្កើន  
ការ ផ្គត ់ផ្គង ់បៃង ឆៅ ដល ់កមៃតិ 
ខ្ពស់ បំផុត ។

Aramco ជា កៃុម ហ៊ុន  បៃង 
ឈាន មខុ គៃ របស ់រដ្ឋ បាន  ផ្គត-់ 
ផ្គង់  បៃង  ១៨,៨ លន បារ៉ៃល 
ក្នុង រយៈពៃល តៃ១ ថ្ងៃ ទោះ បី 
ជា  មាន សមា្ពាធ ព ីទកីៃងុ វា៉ា សុនី- 
តោន ក៏ដោយ។

ធនាគរ  ANZ  Bankបាន ឲៃយ 
ដឹងថា តម្លៃ បៃង ឆៅ អាមៃរិក 
ក៏ កំពុង តៃូវបាន គំទៃ ដោយ 
របាយ ការណ៍ ថា កៃសួង ថាម - 
ពល អាមៃរិក អាច ជួល ទីតាំង  
ក្នុងការ បមៃុង ទុក បៃង បនា្ទាន់ 

របស ់បៃទៃស នៃះ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ  
ផលិត ជាចៃើន ក្នុង សៃុក ។

ធនាគរ នៃះ បន្ត ថា៖ «នៃះ 
នងឹ ជយួ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ ខងួ បៃង 
ស្ដុក បៃង ឆៅ ទុក លើស តមៃូវ- 
ការ»៕ AFP/LA

  កប៉ាល់ដឹកជញ្ជនូប្រេង ន្រេក្រេមុហុ៊នប្រេង Saudi Aramco។ AFP

តម្លៃបៃងហក់ឡើងជាង៣%នៅអាសី៊បន្ទាប់ពីអាមៃរិកគៃងចៃញវិធានការ

លោកតៃំនឹងពិភាកៃសាជាមួយ
បៃធានកៃម៊ហ៊៊នបៃងសំខាន់ៗ

ទីក្រេុង វ៉ាសុីនតោនៈ លោក 
បៃធានា ធិប តី ដូ ណា ល់ តៃំ 
បាន  និយយ ថា  ខ្លនួ នឹង ជួប ជា-  
មួយ បៃធាន កៃមុហុ៊ន បៃង អា- 
មៃរកិ សខំន ៗ់   ក្នងុ សបា្តាហ ៍នៃះ  
ដើមៃប ីជជៃក រឿង តម្លៃ បៃង ដៃល  
ដា ំកៃបាល ចុះ ចពំៃល វរីសុ ក ូរ៉ ូណា 
និង សង្គៃម តម្លៃ រវាង បៃទៃស 
អារា៉ាប៊ីសា អូ៊ឌីត  និង រុសៃសុី។

លោក  និយយ ថា៖«ខ្ញុំ នឹង 
ជួប ជាមួយ បៃធាន កៃុមហ៊ុន 
បៃង នៅ  ថ្ងៃ សុកៃ»។ 

លោក  តៃ ំបាន បង្ហាញសញ្ញា 
បៃកាស អាសន្ន ចំពោះ ផល ប៉ះ-  
ពាល ់លើ ឧសៃសា ហកម្ម ថាមពល 
អាមៃរិក ដៃល បណា្ដាល មក ពី 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា និង ជម្លាះ រវាង 
រុសៃសុី  និង អារា៉ាប៊ីសា អ៊ូឌីត។ 

លោក  បាន ថ្លៃង  ថា៖«យើង 
មិន ចង់ បាត់បង់ កៃុមហ៊ុន បៃង 
របស់ យើង  ទៃ»។ 

តម្លៃ បៃង ឆៅ បាន ធា្លាក់ ដល់ 
២១,៤២ ដលុ្លារ ក្នងុ  ១បារ៉ៃល 
កាលព ីថ្ងៃ ពធុ  ពៃល ដៃល ទផីៃសារ  
បានគិត គូរ ដោយ   បៃុងបៃយ័ត្ន 
ជុំវិញ ការធា្លាក់ចុះ   តមៃូវ ការ ។  

វទិៃយា សា្ថាន បៃង អាមៃរកិ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  ខ្លួន នឹង  រៀបចំ កិច្ច- 
បៃជុំ នៅ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ ជាមួយ បៃ-
ធានា ធិបតី តៃំ  ប៉ុន្តៃ បាន ចៃន -  
ចោល នូវ គោល បំណង ស្នើសុំ 
ជំនួយ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

មន្តៃី មា្នាក់ នៅក្នុង កៃុម បញ្ចុះ- 
បញ្ចូល ឧសៃសាហ កម្មនៃះ បាន 
សរសៃរ  ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស 
 ព័ត៌ មាន ថា៖«ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ  
នងិ ឥន្ធនៈ សំខន់ ណាស់ ចំពោះ 

ការ  ងើប ឡើង វញិ ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច 
របស់ បៃទៃស យើង»។ 

មន្តៃីរូប នៃះ   បន្ត ថា ៖  «យើង 
មនិ ស្វះ ស្វៃងរក ការ ឧបត្ថម្ភ ធន 
ព ីរដា្ឋាភ ិបាល ឬ  អន្ត រាគមន ៍ផ្នៃក 
ណាមយួ ដើមៃប ីដោះ សៃយ ការ- 
ធា្លាក់ចុះ  ទីផៃសារ  ពៃល នៃះ ទៃ»។ 

បៃភព នយិយ សុ ំមនិ បញ្ចៃញ  
ឈ្មោះ បាន ឲៃយ ដឹងថា លោក 
បៃធានា ធិបតី  តៃំ តៃូវ បាន គៃ 
រពំងឹ ថា នងិ ជបួ ពភិាកៃសា ជាមយួ 
លោក Darren Woods  នា-
យក បៃតបិត្ត ិកៃុម ហ៊នុ Exxon 
Mobil លោក Michael Wirth 
នាយក បៃតបិត្ត ិកៃមុ ហ៊នុ Che-  
vron  លោក Vicki Hollub 
នាយក បៃតិ បត្តិ កៃុមហ៊ុន Oc-
cidental Petroleum។ 

កៃុម អ្នក ផលិត បៃង របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដៃល  បាន ធ្វើ 
ឲៃយ បៃទៃស នៃះ ពងឹ អាសៃយ័ លើ 
ខ្លួន ឯង  មាន ភាពលំ បាក យ៉ាង 
ពិត បៃកដ ដោយ សារ ការ ធា្លាក់ 
ថ្លៃ  និង ការធា្លាក់ចុះ សៃដ្ឋកិច្ច ជា 
ស កល។ 

កៃុមហ៊ុន បៃង អាមៃរិក Wh 
iting Petroleum Corpora-
tion ដៃលមាន ជំនាញ ខង  
បៃក់ បញ្ញើ នៅ តំបន់ North 
Dakota និង  Colorado បាន 
ដាក ់ពាកៃយស្នើសុ ំកៃសយ័ធន ជពំកូ 
ទ ី១១ កាលព ីថ្ងៃ ពធុ ដៃល ស្ថតិ 
នៅ កៃម ចៃបាប់ របស់   អាមៃរិក 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ការពារ កៃុមហ៊ុន ពី 
មា្ចាស់ បំណុល របស់ ខ្លួន  ខណៈ 
ពៃល ដៃល ខ្លនួ នងឹ រៀបច ំរចនា- 
សម្ព័ន្ធ ឡើង វិញ ៕ AFP/RR

ការលក់រថយន្តនៅទីផៃសារអាមៃរិកធា្លាក់ច៊ះ
ខា្លាងំក្នងុតៃមីាសដំបូងដោយសារកូវីដ១៩

ទីក្រេុង ញូវយ៉កៈ កៃុមហ៊ុន 
ផលតិ រថយន្តនៅអាមៃរកិ   កាល- 
ពី  ថ្ងៃ  ពុធ  បាន រាយការណ៍ ពី ការ- 
លក ់ រថ យន្ត ធា្លាកច់ុះ  ការធា្លាកច់ុះ 
នៃ  ការទិញ រថយន្ត ក្នុង ខៃមីនា 
កន្លង ទៅ នៃះ  ពៃល ដៃល ការរកី- 
រាលដាល នៃ វីរុស កូ រ៉ូ ណា បាន 
នា ំ ឲៃយ មាន ការបទិ សៃដ្ឋកចិ្ច ស្ទើរ 
ពៃញ ផ្ទៃ បៃទៃស ។ 

កៃុមហ៊ុន ផលិត រថយន្ត ខ្លះ 
មនិ  បាន លក ់ចៃញ  កាល  ខៃ ម ីនា  
កន្លង ទៅ  ប៉នុ្តៃ កៃមុ ហ៊នុ ខ្លះ លក ់
បាន ខ្លះ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ តលួៃខ លក ់
ចៃញ អន ់ណាស ់នៅ ក្នងុ ខៃមនីា  
ពៃល  ដៃល សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក 
ងក  ទៅរក ការ កាត់ ផ្តាច់។

កៃុមហ៊ុន ទាំងនោះ មាន ទាំង 
កៃមុហ៊នុ Volkswagen ដៃល 
មើលឃើញ ការ លកប់ាន ធា្លាក ់ចុះ   
៤២ភាគរយ ក្នងុ ខៃមនីា កៃមុ ហ៊នុ  
តូយ៉ូតា ដៃល ធា្លាក់ ចុះ ៣៥ , ៣ 
ភាគរយក្នុងអំឡុង ពៃល នោះ ។  

អ្នកសៃដ្ឋកិច្ច  ជាន់ខ្ពស់  កៃុម  - 
ហ៊នុ  រថយន្ត Cox Automotive 
លោក Charlie Chesbrough  
បាន ពៃយាករថា  ភាព  ឈឺ ចាប់ 
នឹងមាន ចៃើន ទៀត  នៅខៃ ខង 
មុខ ។ « ពៃល ការរីក រាល ដាល 
សាយ ភាយនៅ ពៃញ អា មៃរិក  
ចំណាប់ អា រម្មណ ៍របស ់អតថិ ិជន 
ទិញ រថយន្ត នឹងបាត់ បង់ ។  អ្នក 
ចាប ់អារម្មណ ៍ទញិ រថយន្ត ក ៏មនិ 
អាច  ទ ិញ បាន ពី ទីផៃសារ ដោយ- 
សារ   តៃ ការបិទ អាជីវ កម្ម ជា កា-
តព្វ កិច្ច តមៃូវ»។ 

លោក Chesbrough បាន 
នយិយ ថា៖ « ខៃមៃសា ទនំង ជា 
មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ បន្ត ទៀត  ជាគឺ 
ជា វបិត្ត ិ  បណា្ដាល មក ព ីខ្វះ ទនំកុ 
ចិត្ត  ពី សំណាក់ អតិថិ ជន  និង  
ការ  កើន ឡើង ខ្លាំង នៃ ភាព គ្មោន 
ការ ងរ ធ្វើ។  និនា្នាការ បៃប  នោះ 
នឹង  ទំនង ជា អូស បនា្លា យ ដល់ 
រដូវ ក្តា ឯណោះ » ។  

កៃមុហ៊នុ GM បាន ឲៃយដងឹ  ថា  
ការ  លក់ ធា្លាក់បាន ចុះ បៃហៃល 
៧ ភាគ  រយ ក្នងុ រយៈ ពៃល ដចូគ្នា 
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  ដល់ ចំនួន 
៦១៨  ៣៣៥ គៃឿង  ដោយ សារ 
ការ ធា្លាក់ចុះ ចៃើន  ក្នុង ខៃមី នា   
ពៃល ដៃល ទីកៃុង  និង រដ្ឋ ជា - 
ចៃើន    នៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អា មៃរិក 

កាត ់ បន្ថយ សកម្ម ភាព ដើមៃបី ពៃយា- 
យម  ទបស់ា្កាត ់ការ ឆ្លងក ូវដី ១៩  
ដៃល កំពុង រាល ដាល  ។

កៃុមហ៊ុន យកៃស អាមៃរិក នៃះ  
ដៃល បាន បៃកាស រមួ ទនុ ជា ម ួយ   
កៃុមហ៊ុន ផលិត ឧបករណ៍ វៃជ្ជ - 
សាស្តៃ  Ventec ដើមៃប ីសា្ថាបនា 
ឧបករណ៍ ពៃទៃយ ដើមៃបី ពៃយាបាល 
អ្នក ជងំ ឺដោយ សារ វរីសុ បន្ត រកៃសា 
អាជីវករ មួយ ចំនួន ឱៃយនៅ លក ់ 
តទៅ ទៀតនៅ តាម តំបន់ ដៃល 
មាន ការ បញ្ជា ទញិ ព ីការ សា្នាក-់ 
នៅ ផ្ទះ ដើមៃបី ផ្តល់ជូន ដំបូង  និង 
បុគ្គលិក សុខ ភិបាល ។

កៃុម ហ៊ុន  Fiat Chrysler 
បាន ឲៃយ ដឹង  ថា  ការ លក់ នៅ អា-
មៃ រកិ បាន ធា្លាក ់ចុះ  ១០ ភាគ រយ 

ដល ់  ៤៤៦  ៧៦៨គៃឿង ពៃល 
ដៃល សៃចក្ត ីទកុ ចតិ្ត ខ្លាងំ ក្នងុ ខៃ 
មករា  និង ខៃ កុម្ភៈ ដៃល ចៃើន 
ជាង  ការ ខក ចតិ្ត ដោយ សារ កតា្តា 
ប៉ះពាល់ សៃដ្ឋកិច្ច អវិជ្ជ មាន នៃ 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា ក្នុង ខៃ មីនា ។ 

ដូច កៃុម ហ៊ុន GM ដៃរ  កៃុម- 
ហ៊ុន Fiat Chrysler បន្ត បើក 
ហាង   នងិ អនញុ្ញាត ឲៃយ មាន ការ- 
បញ្ជា ទិញ តាម អន ឡាញ ។

វៃ ប សាយ Edmunds.com 
បាន ពៃយាករ  ថា  ឧសៃសា ហកម្ម  
ទាំង មូលនឹង ធា្លាក់ ចុះ    ១១,៨ 
ភាគរយ ក្នងុ ខៃមករា  នងិ ខៃមនីា 
ក្នងុ ចនោ្លាះ ពៃល នៃះ មាន  រថយន្ត 
បៃមាណ ៣, ៥ លន  គៃឿង  នៅ 
ទីផៃសារ អាមៃរិក ៕ AFP/RR 

ការដឹកជញ្ជនូរថយន្តទៅ តំាងលក់ ន្រេក្រេមុហុ៊នTesla របស់អាម្រេរិក  ក្នងុឆ្នា ំ២០១៩។ AFP



Nham24 ផ្តល់ សេវា ដឹកជញ្ជនូ ម្ហបូអាហារ តាម តមេវូការ

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   www.postkhmer.com១៤

 ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចតេូនិក www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ជាមួយនឹង ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
Covid-19 ភោជនីយ ដា្ឋា ជាចៃើន តៃូវ 
បាន គៃ មើលឃើញថា បានបិទ ទទួល 
អតថិជិន មក ក្នងុ ហាង ដើមៃប ីចៀសវាង 
ការ ឆ្លង រកី រាល ដា លនៃ ជងំ ឺនៃះ ខណៈ 
ភោជនីយដា្ឋានកាន់តៃចៃើន ងាក មក 
ផ្តល់ ការ កុម្ម៉ង់ ម្ហូប តាមរយៈ សៃវា ដឹក- 
ជញ្ជូន ម្ហូបអាហារ ជំនួស វិញ ។   

 លោក ចាន់ បូរី ម៉ា សា្ថាបនិក 
កៃុមហ៊ុន Nham24 បាន ឲៃយ ដឹងថា 
សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន ម្ហូបអាហារ របស់ 
លោក តៃូវបាន មើលឃើញថា  មន ការ- 
កើនឡើង យ៉ាងខ្លាំង ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ផ្ទុះឡើង នៃ វីរុស នៃះ ។ 

 លោក បូរី ម៉ា  ថ្លៃង ពី ការិយល័យ 
របស់លោក នៅ ក្នុង សងា្កាត់ ចតុមុខ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ថា ៖« Nham24 
កំពុង  កៃលម្អ ដំណើរការ  និង ផលិត 
អត្ថបទ  នងិ វដីៃអ ូអបរ់ ំសមៃប់ ការ ដឹក- 
ជញ្ជនូ លក្ខណៈ contactless deliv-
ery ។ នៅ  ពៃល អតថិជិន ធ្វើការ កា ហ្មង ់
ពកួគៃ មន ជមៃើស «deliver in per-
son ឬ contactless delivery» ។ 

« ជាមយួ ជមៃើស នៃះ អតថិជិន  នងិ 
អ្នក ដឹកជញ្ជូន តៃូវ រកៃសា គម្លាត ចម្ងាយ 
យ៉ាងតចិ ២ ម៉ៃតៃ  ដចូ្នៃះ នៅពៃល អ្នក- 
ដឹកជញ្ជូន មកដល់ ពួកគៃ នឹង ទូរស័ព្ទ 
ទៅ អតិថិជន ហើយ បន្ទាប់មក កញ្ចប់ 
ម្ហបូអាហារ នងឹតៃវូ ដាក ់នៅក្នងុ ចម្ងាយ 
ដៃលមន សុវត្ថិភាព បំផុត » ។ 

 លោក Drew Price ម្ចាស់ ភោជ-
នីយដា្ឋាន Carolina BBQ នៅ ជិត 
ផៃសារ ទួល ទំ ពូ ង ថ្លៃងថា  គាត់ សមៃច 
បិទ កន្លៃង ទទួលភ្ញៀវ នៅក្នុង ហាង 
ដើមៃបី ធាន សុវត្ថិភាព បុគ្គលិក រប ស់ 
គា ត់ ។ 

 លោក Price ក៏ដូចជា ម្ចាស់ ភោជ-
នីយដា្ឋាន ដទៃទៀត ដៃរ សុទ្ធតៃ បាន 
លើកឡើងថា  ពួកគៃ បាន មើលឃើញ 
សៃវា ដឹកជញ្ជូន ម្ហូបអាហារ កើនឡើង 
យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងអំឡុង ការ ផ្ទុះ វីរុស នៃះ។  

 កាលពី ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមីន លោក បាន 
សមៃច បិទ កន្លៃង ទទួលភ្ញៀវ ក្នុង ហាង 
ជា បណ្តោះអាសន្ន ដោយ បើក លក់ តៃ 
នៅខងមុខ ហាង ឬ លក់ សមៃប់ អ្នក- 

ទិញយក ទៅផ្ទះ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ សងៃឃឹម 
ថា  គៃន់តៃ អាច បាន រួច ថ្លៃដើម ទមៃំ 
ដល់ វីរុស នៃះ បាត់ ទៅវិញ ។ 

 ប៉ុន្តៃ ជាមួយនឹង ការកើនឡើង សៃវា 

ដឹក ជញ្ជូន ម្ហូបអាហារ លោក Price 
បាន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  លោក សូម 
កោតសរសើរ ដល ់កៃមុហ៊នុ Nham24 
ពីពៃះ គាត់ មិន តៃឹមតៃ បាន ចំណូល 

រួច ថ្លៃដើម ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង 
ទទួលបាន បៃក់ចំណៃញ តិចតួច ផង 
ដៃរ នៅក្នុង សបា្តាហ៍ ដំបូង ចាប់ តាំងពី 
ការបិទ កន្លៃង ទទួលភ្ញៀវ នៅ ហាង 
Carolina BBQ ។  

 លោក បូរី ម៉ា ធ្វើការកត់សម្គាល់ថា 
កៃុមហ៊ុន Nham24 កំពុង មើល 
ឃើញ ការផ្លាស់ប្តូរ និន្នាការ សមៃប់ 
សៃវាកម្ម របស់ខ្លួន អំឡុងពៃល នៃ 
ការផ្ទុះ ឡើង វីរុស នៃះ ។ លោក ថ្លៃងថា 
ខណៈ តមៃូវការ ពី បុគ្គលិក ការិយ-
ល័យ នៅតៃមន កមៃិត ខ្ពស់ ការ ដឹក-
ជញ្ជូន ទៅតាម ផ្ទះ ក៏ កំពុងមន ការ-
ពៃញ និយម ផងដៃរ ។ 

 ជាមួយគា្នានៃះដៃរ បៃជាជន កាន់តៃ 
ចៃើន កំពុង ជៃើសរីស ការបង់ ថ្លៃ 
ទំនិញ របស់ ពួកគៃ តាមរយៈ សៃវាកម្ម 
ទូទាត់ បៃបឌីជីថល ដូចជា Smart-
Luy, ABA PAY និង Wing ឬ កាត 
ឥណទាន ជាដើម ។   

 លោក បូរី ម៉ា  លើកឡើងថា ៖« យើង 
លើកទឹកចិត្ត ឲៃយ អតិថិជន បង់លុយ 
តាម អន ឡាញ ប៉ុន្តៃ បៃសិនបើ ពួកគៃ 
ជៃើស រីសយក ការបង់ ជា សាច់បៃក់ 
នោះ អតិថិជន តៃូវ បង់លុយ ឲៃយ អ្នក- 
ដឹកជញ្ជូន នៅក្នុង ចម្ងាយ មួយ ដៃល 
មន សុវត្ថិភាព » ។  

នៅ ចម្ងាយ បៃហ ៃល  ២ គីឡូម៉ៃតៃ ពី 
ការិយល័យ កៃុម ហ៊ុន Nham24 

ម្ទាស ់ភោជនយីដា្ឋាន Masala Dosa 
Street Kitchen លោក Dharma 
Gohi ថ្លៃងថា  គាត់ បានសមៃច ជូ ល 
អ្នក ដឹកជញ្ជូន ដើមៃបី ធា ននូវ សុខភាព 
អតិថិជន របស់ គាត់ ។  

 ងាក មក ការិយល័យ កៃុមហ៊ុន 
Nham24 វញិ សា្ថាបនកិរ របូនៃះ បាន 
ថ្លៃងថា  សៃវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន ដៃល 
តៃវូបាន បង្កើតឡើង នៅក្នងុ សៃកុ មយួ 
នៃះបាន ប្តៃជា្ញា ការពារ អតិថិជន  និង 
អ្នក ដឹកជញ្ជូន ដូចគា្នា ។ 

 លោក បូរី ម៉ា  បន្ថៃមថា  លោក កំពុង 
ជៃើសរីស អ្នករត់ រុឺម៉ក កង់ បី ( តុ កតុក ) 
ដើមៃបី ជួយ សមៃល បន្ទុក អ្នក ដៃល 
យល់ថា  តមៃូវការ ជិះ តុ កតុ ករបស់ 
ពកួគៃ ធា្លាកច់ុះ ។  កៃមុហ៊នុ Nham24 
ផ្តល់ ម៉ាស់ និង ទឹកអាល់កុល លាងដៃ 
ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ដល់ អ្នក ដឹកជញ្ជូន 
របស់ខ្លួន បៃមណ ៤០០ នក់ដៃល 
គិត ជា ទឹកបៃក់ ជាង ៣០០០ ដុលា្លារ ។  

 លោក បូរី ម៉ា  ថ្លៃងថា ៖« នៃះ មិន- 
មៃនជា ពៃលវៃលា ដើមៃបី កា្លាយជា អ្នក- 
មន ទៃ នៃះ គជឺា ពៃលវៃលា ដើមៃប ីបមៃើ 
ដល់ សហគមន៍ ។ យើង ប្តៃជា្ញា ថា  នឹង 
មិន ដំឡើងថ្លៃ អ្វី ទាំងអស់ ។ ក្នុង ពៃល- 
វៃលា បៃបនៃះ មនុសៃស មួយចំនួន អាច 
ចាប់ផ្តើម ទាញយក ផល បៃយោជន៍ 
ប៉ុន្តៃ នៃះ មិនមៃនជា ទសៃសនវិជា្ជា រប ស់ 
យើង ទៃ »៕ លោក ចាន់ បូរីម៉ា ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន  Nham24 ។   

លោក Drew Price ម្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន Carolina BBQ នៅ ជិត ផ្រសារ ទួល ទំ ពូង  ។
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ក្រុងតូក្របូៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី 
ជបុ៉ន  លោក  សីុនហ្រសូ  អាប្រ  កាល ពី ថ្ង្រ 
ពុធ  បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស ជប៉ុន  មិន 
ទាន់ ដល់ ចំណុច  ដ្រល ចំា បាច់ ត្រវូ បាន 
ប្រកាស អាសន្ន ជុំវិញ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ទ្រ  
ថ្វី បើ ចំនួន ន្រ ករណី ឆ្លង បន្ត កើន ឡើង 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ក្តី ។ 

ដោយ ថ្ល្រង នៅ ក្នុង ជំនួប ព្រឹទ្ធ សភា 
អំពី បញ្ហា ន្រះ  ម្រ ដឹក នាំ ជប៉ុន រូប ន្រះ 
បាន ថ្ល្រងឲ្រយ ដឹង  ថា  ប្រសិន នៅ ព្រល 
ដ្រល ការ សម្រច ចិត្ត  នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង នោះ  វា នងឹ ត្រវូ ដចូ្ន្រះ  ដោយ ផ្អ្រក 
ទៅ លើ ការ ផ្តល់ អាទិភាព ដល់ ជីវិត 
របស់ ប្រជាជន  និង សុខ ភាព របស់ 
សាធារណ ជន ។  

ខណៈ ដ្រល អភិបាល ក្រុង តូក្រយូ 

លោកស្រី   យូរីកូ  គយក្រ  បាន ស្នើ ឲ្រយ 
លោក  អាប្រ  សម្រច ចិត្ត ថា  តើ ត្រូវ 
ប្រកាសអាសន្ន ដ្ររ ឬ យ៉ាង ណា  ខណៈ 
ករណី ឆ្លង ជា ច្រើន នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី ន្រះ 
បាន បន្ត កើន ឡើង នោះ? លោក សីុ នហ្រសូ- 
 អាប្រ បាន ថ្ល្រង ថា  ក្នុង គ្រ ន្រះ  អភិ- 
បាល ខ្រត្ត ទាំង អស់  នឹង ត្រូវ អនុញ្ញាត 
ឲ្រយ ធ្វើ សំណើ សុំ ពី ប្រជា ពល រដ្ឋ របស់ 
ពួក គ្រ  ហើយ ច្រញ បញ្ជា ចុះ ។ 

លោកស្រី   គយ ក្រ ធា្លាប់ និយយ ថា 
ក្រុង តកូ្រយ ូស្ថិត នៅ មាត ់ជ្រះ ន្រ គ្រះ- 
ថា្នាក់  ហើយ ដោយ សារ សា្ថាន ការណ៍ 
ប្របន្រះ  រដ្ឋា ភិបាល កណា្តាល ចាំ បាច់ 
ត្រូវ សម្រច ចិត្ត អំពី ការ ប្រកាស  និង 
ច្រញ បិទ ទូ ទាំង ក្រុងជា សកា្តានុ ពល ។ 

ការ ថ្ល្រង របស់ លោក អាប្រ  ដ្រល ត្រវូ- 

បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ព្រទឹ្ធ សភា  នៅ ត្រ អាច 
មើល ឃើញ លោក ស្រី គយ ក្រ  ពង្រីក 
ការ រតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដណំើរ របស ់ប្រជា- 
ជន នៅ ក្នុង ក្រុង ន្រះ  បនា្ទាប់ ពី សំណើ 
របស់ លោក ស្រ ី កាល ពី ចុង  សបា្តាហ៍  
សុំ ឲ្រយ ប្រជាជន សា្នាក់ នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ហើយ 
លោកស្រី  បន្ត ការ អំពាវ នាវ ឲ្រយ ប្រជា- 
ជន ធ្វើ ការ ពី ផ្ទះ  និង មិន ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ 
ច្រញ ក្រ នៅ ព្រល ល្ងាចៗ ទ្រ ។      

រួមជា មួយ ក្រុង តូក្រយូនោះ  ក្រុង 
អូសាកា  បាន ចាត់ ទុក ក្លិប រាត្រី  និង 
កន្ល្រង កម្រសាន្ត នៅ ព្រល យប់  ថា ជា  
កន្ល្រង  ចម្លង ជំងឺ កូវីដ ដ៏ មាន សកា្ដានុពល  
ដោយ លោក  យូ សីុមូ រា៉ា  ហីុ រូ៉ ហ្វមីូ  អភិ- 
បាល ក្រងុ អូសាកា  ថ្ល្រង ថា ជំងឺ ន្រះ អាច 
ឆ្លង យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស៕ Xinhua/PSK លោកលីដូ-ហុ៊ន(ស្តា)ំនិងលោកស្ទ្របហ្រនបឺ៊ហ្គាន់ជួបគ្នានៅមុនចរចានៅក្រងុស្រអូ៊ល។Yonhap

លោកសីុនហ្រសូអាប្រពាក់ម៉ាស់ស្របព្រលមនការព្រយួបារម្ភអំពីការរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ថ្រ្លងក្នងុជំនួបគណៈកម្មាធិការព្រទឹ្ធសភា។AFP

ប្រេសិត ពិស្រេសកូរ៉្រេខាងត្រេបូង  និង USពិភាក្រេសា
តាមទូ រស័ព្ទ អំពី សន្តភិាពជាមួយកូរ៉្រេខា ង ជើង
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ក្រសួង ការ បរទ្រស 

បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រសិត ពិស្រស នុយ-
ក្ល្រអ៊្ររ កំពូល របស់ កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  និង 
អាម្ររិក  បាន រៀប ចំ កិច្ច ពិភា ក្រសា 
តាមទូរ ស័ព្ទ កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  
ជុំវិញ បញ្ហា នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
និង កិច្ច ខិត ខំប្រឹង ប្រង រួម  ដើម្របី 
សន្តិភាព យូរ អង្វ្រង នៅ ឧប ទ្វីប កូ រ៉្រ ។ 

 លោក  លី  ដូ -ហ៊ុន  ជា តំណាង-
ពិស្រស របស់ ក្រសួង ការ បរទ្រស  
ដើម្របី សន្តិ ភាព  និង កិច្ច ការ សន្តិ សុខ 
នៅ ឧប ទ្វបី ក ូរ៉្រ  នងិ លោក ស្ទ្រប ហ្រន-
ប៊ឺហ្គាន់  ជា តំណាង ពិស្រស របស់ 
អាម្ររិក ប្រចាំ នៅ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  និង 
អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស  បាន ថ្ល្រង 
តាមទរូ សព័្ទ នៅ ក្នងុ ការ បង្ហាញអពំ ីការ 
បន្ត សម្រប សម្រួល របស់ ពួក គ្រ  ស្តី ពី 
កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង សន្តិ ភាព ។ 

 ការ សន្ទនា  បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ចពំ្រល 
មាន ភាព តាន តឹង ដ្រល បង្ក ឡើង 
ដោយ សារ ការ បាញ់ ត្រស្ត គ្រប់រ៉ុក្ក្រត 
ចមា្ងាយ ខ្ល ីម្តង ហើយ ម្តង ទៀត របស ់ក ូរ៉្រ 
ខាង ជើង  នងិ ភាព ជាប ់គាងំ ដ្រល បាន 

អូស បនា្លាយ ព្រល យូរ  នៅ ក្នុង ការ ចរ- 
ចា អំពីបញ្ហា កម្ម វិធី អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ 
រវាង ក្រុង វា៉ាសុីន តោន  និងទី  ក្រុង- 
ព្រយុងយ៉ាង ។ 

 ក្រសួង ការ បរទ្រស  បាន ថ្ល្រង នៅ 
ក្នុង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន មួយ ថា ៖ 
«ភាគី ទាំង ២  បាន ច្រក រំល្រក ការ-
វាយតម្ល្រ របស ់ពកួ គ្រ  អពំ ីសា្ថាន ការណ ៍
បច្ចុប្របន្ន នៅ ឧបទ្វីប កូ រ៉្រ  និង បាន 
ពិភាក្រសា ពីមធ្រយោ បាយ នា នា ដើម្របី ធ្វើ- 
សហ ប្រតិបត្តិការ  ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ រីក-
ចម្រើន យ៉ាង សំខាន់  នៅ ក្នុង កិច្ច ខិត-
ខំប្រឹង ប្រង  ដើម្របី លុប បំបាត់ កម្ម វិធី 
អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ ទាំង ស្រុង  និង សន្តិ-
ភាព យូរ អង្វ្រង នៅ ឧប ទ្វីប កូ រ៉្រ » ។ 

លោក  លី  ដូ -ហ៊ុន  និង តំណាង-
ពិស្រសអាម្ររិកលោក ស្ទ្រប ហ្រន-
ប៊ឺហ្គាន់ ក៏ បាន ឯក ភាព គា្នា  ដើម្របី បន្ត 
ទំនាក់ ទំនង  និង ការ ពិ គ្រះ យោបល់ 
យ៉ាង ជិត ស្នទិ្ធ  អំពី បញ្ហា ទាក់ ទង នឹង  
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង ។ 

 កចិ្ចប្រងឹប្រងន្រះ គដឺើម្របី នា ំក ូរ៉្រខាង- 
ជើង មក រក តុ ចរ ចា៕Yonhap/SK

នាយករដ្ឋមន្ត្រេជីបុ៉នថាការប្រេកាសអា- 
សន្នជំុវិញជំងឺកូវីដ១៩មិនទាន់ចំាបាច់ទ្រេ 
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ក្រុង ញូវ យ៉កៈ  បៃសកកម្ម 
រុសៃសី៊ បៃចាំ នៅ អង្គការ សហ-
បៃជា ជាតិ បាន ថ្លៃង ថា  យន្ត-
ហោះ យោ ធា រុសៃស៊ី  ១គៃឿង  
បាន ដឹក សម្ភារ ពៃទៃយ ទៅ ដល់ 
អាមៃរិក កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  ខណៈ 
វិមន កៃិម ឡាំង មន អ្នក ជំងឺ-
កូវីដ ១៩  របស់ ខ្លួន ចំនួន តិច-
តួច  នៅ ក្ន៊ង ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដាល វីរុសផ្លូវ ដង្ហើម  កូ រ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្មចីម្លៃក  នៅ ក្នង៊ បៃទៃស  
មួយ នៃះ ។ 

 យន្ត ហោះ យោ ធា រុសៃស៊ី  An-
tonov-124  បាន ចុះ ចត នៅ 
ពៃលាន យន្ត ហោះ JFK  នៅ 
ក្ន៊ង ទី កៃុង ញូវ យ៉ក  ដៃលជា 
កន្លៃង ផ្ទ៊ះ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
វរីសុ ក ូរ៉ ូណា នៅ អាមៃរកិ  របូភាព 
និង វី ដៃ អូ ជា ចៃើន  បាន បង្ហោះ 
ឲៃយ ឃើញ នៅ លើ គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី-
ធើររបស់ បៃស ក កម្ម រុសៃស៊ី ។ 

 កៃសួង ការ ពារ ជាតិ រុសៃសី៊  
កាល ពី ពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ  បាន បៃ-
កាស ថា  នៅ ក្ន៊ង យន្ត ហោះ 
នោះ « រមួ មន ម៉ាស ់ នងិ សម្ភារ-

ពៃទៃយ» បាន ចាក ចៃញ ពី អាមៃ-
រិក នៅ ពៃល យប់  ដោយ គ្មាន 
ការ ផ្តល់ ជូន ព័ត៌ មន លម្អិត 
បន្ថៃម នោះ ទៃ ។ 

 វី ដៃអូ នោះ  បាន ចៃញ ផៃសាយ 
ដោយ កៃសួង ការ ពារ ជាតិ រុសៃសី៊  
បាន បង្ហោញ អំពី ទំនិញ នៅ ក្ន៊ង 
យន្ត ហោះ  ដោយ មន កៃះ ជា-
ចៃើន  បាន រៀប ចំ ដឹក ចៃញ ពី 
មូល ដា្ឋាន យោធា ១កន្លៃង  នៅ 

ជិត ទី កៃុង ម៉ូ ស្គូ  កាល ពីពៃឹក 
ថ្ងៃ ពុធ ។ 

រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃសUSលោក 
ម៉ៃក៍  ប៉មុ ប៉ៃអូ  បាន ថ្លៃង នៅ លើ 
គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ  កាលពីលា្ងាច 
នៅ ថ្ងៃ ពុធ ថា ៖« យើង តៃូវ តៃ ធ្វើ 
ការ រួម គ្នា  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
កវូដី ១៩  បញ្ហោ នៃះ ហៃត ុអ្វ ីបាន 
ជា US  យល់ ពៃម ទិញ សម្ភារ ការ- 
ពារបៃឆំង វី រុស៕ AFP/SK 

ប្រធានាធិបតី  រុស្រសី៊  លោក  វ៉្លាឌី មៀរ  ពូ ទីន  ចូល រួម   ក្នង៊  កិច្ច  ប្រជំុ មួយ    ជាមួយ មន្ត្រី ក្នង៊ 
តំបន់  តាមរយៈ  វី ដ្រអូ ខន់ ហ្វរិឺន នៅ  គ្រហដ្ឋាន  របស់ លោក  ក្រ ក្រងុ មូ៉ស្គ ូ។ AFP

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  អង្គ ការ សុខ - 
ភាព ពភិព លោក(WHO)  នងឹ 
ចំណាយ បៃក់ ៩០ មឺុន ដុលា្លារ 
អាមៃ រិក  ដើមៃបី គំទៃ កិច្ចបៃឹ  ង- 
បៃង របស់ កូរ៉ៃ ខាង ជើង ក្ន៊ង   
ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ផ្ទ៊ះ ឡើង នៃ 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា  ជា ទិន្ន - 
ន័យ ដៃល តៃូវ បាន បង្ហោញ ឲៃយ 
ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។ 

យោង តាម ទនិ្ន នយ័ ដៃល តៃវូ 
បាន គៃ បង្ហោះ នៅ លើ វៃប សាយ 

របស់ ការិយាល័យ សមៃប - 
សមៃួល កិច្ច ការ មនុសៃសធម៌ អង្គ- 
ការ សហ បៃជា ជាតិ (OCHA)  
WHO នឹង ចំណាយ បៃក់ ទាំង 
នោះ  ទៅ លើ សកម្ម ភាព ឆ្លើយ- 
តបកូវីដ ១៩  នៅ ក្ន៊ង បៃទៃស - 
កូរ៉ៃ ខាង ជើង ។

វៃប សាយ នោះ  បាន បង្ហោញ 
ថា  ទកឹ បៃក ់ទាងំ នោះ  តៃវូ បាន 
បៃង ចៃ កទៅ ឲៃយ ទីភា្នាក់ ង រនៃះ 
តាម រយៈ មលូ នធិ ិឆ្លើយ តប គៃ- 

អាសន្ន កណា្តាល អង្គ ការ សហ- 
បៃជា ជាតិ (CERF) ជា ផ្នៃក 
នៃសកម្ម ភាព ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រាល ដាល នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណា ជា សកល ។ 

បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង ជើង  មិន 
បាន រាយ ការណ៍ ពី ករណី ឆ្លង 
វរីសុ ករូ៉ ូណា ណា មយួ នៅ ឡើយ 
ទៃ  ប៉នុ្តៃ បៃទៃស នៃះ  បាន បង្កើន 
កិច្ច បៃឹង បៃង បៃឆំង វីរុស នៃះ 
ដោយ បាន បទិ ពៃដំៃន របស ់ខ្លនួ  
និង រឹត បន្តឹង លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ    
កា រ ដាក ់ឲៃយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក 
សៃប ពៃល មន ការ សងៃស័យ ថា 
បៃទៃស នៃះ  អាច លាក់ បំាង 
ការផ្ទ៊ះ ឡើង នៃ វីរុសនៃះ។ 

មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ កៃសួង 
សខុា ភបិាល នៅ កៃងុ ពៃយង៊ យា៉ាង  
បាន បញ្ជាក់ ថា  បៃទៃស កូរ៉ៃ - 
ខាង ជើង នៅមិន ទាន់មន 
ករណី ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណាទៃ   ថ្វីបើ 
មន ការ សងៃស័យ កាន់ តៃ កើន- 
ឡើង នៅ បរ ទៃស  ខណៈ ការ - 
ឆ្លង ជា សកល កើន ឡើង ជិត ១ 
លាន នាក់ក្តី៕ Yonhap/PSA   វ្រជ្ជបណ្ឌតិ ម្នាក់  កំ ពុង    ផ្រសព្វផ្រសាយ  ព័ត៌មន អ ពីំ   ជំងឺ កូវីដ ១៩ដល់ ប្រជាជន។ AFP 

WHO គ្រោង ចំណាយ៩០ មុឺនដុល្លារ   ដើម្រោបី  
ជួយ  កូរ៉្រោខា ង  ជើង ប្រោយុទ្ធ  ប្រោឆំាង វី រុ សកូរូ៉ណា 

យន្តហោះយោធា  រុស្រោសី៊ ដឹក សម្ភារព្រោទ្រោយ  សម្រោប់  
ប្រោយុទ្ធ ប្រោឆំាង  វី រុស កូ រូ៉ ណា  ចុះ ចតនៅ  អាម្រោរិក 

ករណី ឆ្លង វី រុសជា  សកល កើន ឡើង ជិត ១ល ននាក់ ខណៈ...
តពីទំព័រ ១...លើ ភព ផៃន ដី  

ដោយ មន ការ ហាម បៃម មិន 
ឲៃយ រៀប ចំ ធ្វើ ពិធី បុណៃយ សព នា- 
នា  នៅ ក្ន៊ងសាធារ ណ រដ្ឋបៃជា 
ធិប តៃយៃយ កុង ហោ្គោ  ទី កៃុង ញូវ 
យ៉ក  បាន បិទ ទី លាន លៃង- 
កីឡា បាល់ បោះ ដ៏ លៃបី លៃបាញ 
របស់ ខ្លួន  ហើយ បៃទៃស អុីតា-
លី បាន រង ការ វាយ បៃហារ 
យា៉ាងខា្លាំងកា្លា  បាន បន្ត អូស - 
បនា្លាយ ការ ជាប់ គំង សៃដ្ឋ កិច្ច 
របស់ ខ្លួន  បាន បិទ រហូត ដល់    
ថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃមៃ សា នៃះ ។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
កាសៃត AFP បាន ឲៃយ ដឹង ថា  

មនុសៃស ជាង ៩ សៃន នាក់  បាន 
ឆ្លង ដោយ សារ វី រុស ផ្លូវដង្ហើម     
កូ រ៉ូ ណា  បៃភៃទ ថ្មី ចម្លៃក  និង 
ជាង ៤៦ ០០០ នាក ់ផៃសៃង ទៀត 
បាន សា្លាប់  ចាប់ តាំង ពី មៃ រោគ 
មួយ នៃះ  បាន ផ្ទ៊ះ លើក ដំបូង 
នៅ ក្នង៊ ទ ីកៃងុ វ ូហាន នៃបៃទៃស 
ចិន កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

លោក តៃ ្រដូស  អៃដហា-
ណូមហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស  បៃធាន - 
អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
(WHO)  បាន ថ្លៃង ថា  ចំនួន 
អ្នក ឆ្លង  អាច នឹង ឈាន ដល់ 
១លាននាក ់« នៅ ក្នង៊ រយៈ ពៃល 
២- ៣ថ្ងៃ ខាង មុខ នៃះ » ។ 

លោក តៃ ្រដូស អៃដហា-
ណូមហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖« ខ្ញ៊ំ មន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
យា៉ាង ខា្លាំង  អំពី ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដាល កាន់ តៃ ខា្លាំង ឡើង យា៉ាង 
ឆប់ រហ័ស  និង ការ  ឆ្លង ជំងឺ កូ-
វីដ១៩  លើ សកល លោក » ។ 

 បៃធា នា ធបិ ត ីអាមៃរកិ លោក 
ដូ ណាល់  តៃំ  បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«ពិភព លោក ទាំង មូល  តៃូវ 
បាន បទិ ទាងំ សៃុង » «វា បាន ធ្វើ 
ឲៃយ យើង ទាំង អស់ គ្នា  កើត ទុក្ខ-
កៃៀម កៃំ យា៉ាង ខា្លាំង » ។ 

 យោង តាម ទិន្ន ន័យ របស់ 
សាកល វិទៃយា ល័យ Johns-
Hopkins  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ករណី ឆ្លង ថ្មី នៅ អាមៃ រិក  បាន 
កើនឡើង យា៉ាង ឆប់ រហ័ស  
ដោយ បាន កើន ឡើង រហតូ ដល ់
ជាង២១៣ ០០០ នាក់  ដៃល    
ជា បៃទៃស មួយ  បាន ឆ្លង ចៃើន 
ជាងគៃ បំផុត  នៅ លើ ពិភព-
លោក ។  

ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នៅ  អាមៃ រិក  
ក្ន៊ង រយៈ ពៃល ជាង ២៤ ម៉ាង 
នោះ  គឺ ជា កំណត់ តៃ ថ្មី មួយ  
ក្នង៊ រយៈ ពៃល ១ថ្ងៃ មន ៨៨៤- 
នាក់  ហើយ តៃូវ បាន គៃ ដឹង ថា  
ជា ករណី ឆ្លង ថ្មី លើស ចំនួន  
២៥ ០០០ នាក់ ។ 

 លោក ដូ ណាល់  តៃំ  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌- 
មន ពៃល លា្ងាច ថា ៖« យើង នឹង 
មន ពៃល ២ សបា្តាហ៍ ទៀត  
ដោយ បាន ចាប់ ផ្តើម មន ពៃល 
យា៉ាង ចៃើន»។

នៅក្នង៊ចណំោម ជន រង គៃះ  
មន  ទារកម្នាក ់អាយ៦ុ សបា្តាហ ៍
នៅក្ន៊ង កៃុង កុន ណិកទី កាត់  
ដៃល តៃូវ បាន នាំ យក ទៅ មន្ទីរ 

ពៃទៃយ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន  
តៃូវ បាន គៃ ចាត់ ទុក ជា ជន រង- 
គៃះ ក្មៃង ជាង គៃ បំផុត សា្លាប់ 
ដោយ សារ វីរុស នៃះ។      

អភិបាល កៃុងកុន ណិកទី - 
កាត់  លោក ណៃដ ឡា ម៉ុនធ៍  
បាន ថ្លៃង នៅ លើ គៃហ ទំព័ រធ្វី- 
ធើរ ថា៖« ការ ធ្វើ តៃស្ត កាល       
ពី យប់ មិញ បញ្ជាក់ ថា  ទារក - 
នោះ  បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។ 

ករណីមួយ នៃះ  គឺ ជា រឿង គួរ ឲៃយ 
ឈឺ ចាប់ បំផុត »។   

 ជន រង គៃះ ដោយ សារ ឆ្លង      
វី រុស កូរូ៉ណា បៃភៃទ ថ្ម ី ភាគ ចៃើន 
គឺជាមនុសៃស ចាស់ៗ  ប៉ុន្តៃ ចំនួន 
នៃ ករណី ឆ្លង ថ្មីៗ  បាន បង្ហោញ 
ថា  ជំងឺ នៃះ  ក៏ អាច  ឆ្លង ទៅ  
មនុសៃស ក្មៃង ជំទង់ៗ  ដៃល មន 
បៃពន័្ធ ភាព សា៊ារំាង្គ កាយ ខា្លាងំ ៗ  
បាន ដៃរ ៕ AFP/SK 

លោក   ត្រ្រដូស  អ្រដហាណូម ហ្គបឺ្រ ីយ្រសុ៊ស ថ្ល្រង   តាមរយៈ    វី ដ្រអូ  ខន់ហ្វរិឺន  ក្នង៊  សន្នសីិទ សារព័ត៌មន   ស្ត ីពី កូ វីដ១៩។ AFP

អភិបាល រដ្ឋ  ហ្វ្លរី ដ  លោក  រុន  ឌី សាន់ ទីស កំពុង  ថ្ល្រង  នៅ  ក្នង៊   សន្នសីិទសារ- 
ព័ត៌មន   មួយ     នៅ   ក្នង៊  ពហុ កី ឡដ្ឋាន ហាដ រុ៉ក   នៅ  ក្នង៊  រដ្ឋ ហ្វ្លរី ដ។ AFP



WORLDwww.postkhmer.com ១៧ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

ប្រជា ជន ម៉ាឡ្រសីុ  អនុវត្ត វិធាន កា រ នៅ ឲ្រយ  ឆ្ងាយ ពីគ្នា  ដើ ម្របី  ប្រឆំង ការរាលដាល ន្រជំងឺកូ វីដ ១៩  
   បៃ ជា ជន     គ្មា ន ផ្ទ ះសំបៃង    អនុវត្ត   វិ ធានការ   នៅ ឲៃយ  ឆ្ងាយពី គ្នានៅក្នុង ស ង្គម   ខណៈ  ពួកគៃ   បរិភោគអាហារ  ថ្ងៃតៃង់  នៅ ជមៃកបណ្តោះអា-  
សន្នមួយ     នៅក្នុង អំឡុង      បទ  បញ្ជា    ឲៃយគៃប់គៃង    កា រធ្វើ ដំណើរ ដោយ បាន  កំណត់សកម្ម ភាពរបស់ បៃជាជន នៅក្នុង បៃទៃស ម៉ាឡៃសុីជា-  
វិធា  នការ  បៃឆំង ការ   រាលដាល នៃជំង ឺ   កូវីដ ១៩    នៅក្នុង កៃុង គូឡា  ឡាំពួ   កាលពីថ្ងៃទី ២  ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០២០៕ AFP  

នាយករដ្ឋមន្ត្រចីនិនិងអាលហ់្រស្ររីសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ
អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិាររួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

ក្រងុ ប៉្រកាងំៈ នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ល ីកៃ ឈាង  កាល ព ីរសៀល ថ្ងៃ 
អង្គារ  បាន សន្ទនា ជា មួយ 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី អាល់  ហៃសៃរី  
លោក អាប ់ឌៃល ហៃសុសី  ដៃយៃ រា៉ាដ 
តាម ទរូ សព័្ទ អពំ ីកចិ្ច សហ បៃត-ិ 
បត្តិការ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោកល ី  បាន ថ្លៃង ថា  ទនំាក-់ 
ទំនង តាម បៃពៃណី ចិន-អាល់- 
ហៃសៃរ ី មន ភាព សុ ីជមៃ  ដោយ 
បាន បញ្ជាក់ ថា   បៃទៃស អាល់ 
ហៃសៃរី  បាន ផ្តល់ ជំនួយ សុខា- 
ភិបាល ដៃល តៃូវ ការ ជា បនា្ទាន់ 
ដល់ បៃទៃស ចិន បាន ទាន់ 
ពៃលវៃលា ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង ជំងឺ នៃះ  ដៃល បាន 
បង្ហាញ ពី ការ ប្តៃជា្ញា រួម គ្នា ធ្វើ ការ 
ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ ដ៏ លំបាក នៃះ។ 

លោក លី បាន ថ្លៃង ថា ជំងឺ -   
ក ូវដី  ១៩   ដៃ ល កពំងុរាល ដា ល 
នៅ តំបន់  មជៃឈិមបូព៌ា បង្ក ឲៃយ  
មន ឧបសគ្គ យ៉ាង ធំ សមៃប់ 

បៃទៃស អាល ់ហៃសៃរ ី  ដោយ បាន 
បន្ថៃម ថា  បៃទៃស ចិន ពិត  ជា 
មន ទំនុក ចិត្ត ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង ជំងឺ នៃះ  និង ឈរ នៅ    
ជា មួយ បៃទៃស អាល់ ហៃសៃរី 
យ៉ាង រឹង មំបំផុត។ 

នៅ ពៃល ជា មួយ គ្នា នោះ  

នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីចនិ  បាន សម្តៃង 
ក្តី សងៃឃឹម ចំពោះ ភាគី អាល់ - 
ហៃសៃរី ក្នុង ការ ផ្តល់ ការ ធា នា 
សុវត្ថិ ភាព  និង សមៃួល ដល់  
ការ រស់ នៅ របស់ បៃជាជន នៅ 
ក្នុង បៃទៃស អាល់ ហៃសៃរី។ 

លោក បា ន ថ្លៃង ទៀត ថា  

បៃទៃស ចិន  មន ឆន្ទៈ ធ្វើ ការ ជា-  
មួយ បៃទៃស អាល់ហៃសៃរី ក្នុង ការ- 
បន្ត ឲៃយ ការ  អនុវត្ត គមៃង កិច្ច - 
សហ ការ សំខាន់ៗ  របស់ ពកួ គៃ 
មន ការ រីក ចមៃើន  ដោយ បាន 
បង្ហាញ ជំនឿ ថា  កិច្ច សហ - 
បៃតិបត្តិការ ទ្វៃ ភាគី លើ វិស័យ 

ផៃសៃងៗ នងឹ តៃវូ ធ្វើ ឲៃយ ឈាន ដល ់
កមៃិត ថ្មី មួយ  កៃយ ពី ជំងឺ - 
រាត តៃបាត នៃះ តៃូវ បាន កម្ចាត់ 
បាន ជោគ ជ័យ។ 

នៅ ក្នងុ កចិ្ច  សន្ទនា នោះ លោក  
ដៃយៃរា៉ាដ  បាន ថ្លៃង ថា  វា ចំបាច់ 
ណាស់ បៃទៃស ទាំង២ ជួយ គ្នា 

ទៅវិ ញ ទៅ មក  និង ពងៃឹង កិច្ច - 
សហ ការ ពហុ ភាគី   សៃប ពៃល 
មន ការ រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  
ជា សកល  ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  
អាល់ហៃសៃរី  សរ សើរ  កិច្ច បៃឹង - 
បៃង របស់ចិនក្នុង ការ បៃ យុទ្ធ- 
បៃឆំង ជំងឺនៃះ៕ Xinhua/PSA 

  បុរ សអាល់ហ្រស្រ រី      លាងសម្អាត ដ្រ ជាមួយ  ជ្រលអាល់កុល   ដ្រលគ្រ បិទ ជាប់នឹង បង្គោល ភ្លើង ។ AFP បុគ្គលិកសា លាក្រងុ  អាល់ហ្រស្រ រី   បាញ់ទឹកលាង សម្អាត ផ្លវូ   ស្រ ប ព្រលម នវិបត្ត ិវីរុសកូរូ៉ណា។ AFP

វ្រជ្ជបណ្ឌតិម្នាក់ស្លាប់បុគ្គលិកព្រទ្រយ
ជាង៦០០នាក់ឆ្លងកូវីដ១៩នៅតួកគី

ក្រុង អុីស្តង់ប៊ុលៈ  រដ្ឋ មន្តៃី-
សុខាភិ បាល  បាន បៃកាស 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  វៃជ្ជ បណ្ឌិត 
តកួ គ ីម្នាក ់ បាន សា្លាប ់ នងិ កៃមុ-
បុគ្គលិក គៃូ ពៃទៃយ ជាង ៦០០ 
នាក់ ផៃសៃង ទៀត បាន ឆ្លង វី រុស  - 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 
ចម្លៃក មយួ នៃះ ដោយ គ្មាន ការ- 
បិទ បាំងអំពី ទុក្ខ ពៃួយ របស់ 
លោក នោះ ទៃ  ជុំ វិញ សា្ថាន-
ការណ៍ កាន់ តៃ អាកៃក់ ខា្លាំង-
ឡើងៗ  នៅ ក្នុង បៃទៃស តួក គី ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី សុខាភិ បាល តួក គី 
លោក ហា្វាហ៍ រីត ទីន  កូ កា  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌-
មន មួយ  ជា មួយ សំឡៃង 
សៃក យំ អួលដើម ក ថា ៖« មិត្ត 
វៃជ្ជ បណ្ឌិត គៃូ ពៃទៃយ មួយ ចំនួន   
គិលានុប ដា្ឋា យិ កា  ឬ បុគ្គលិក        
ថៃទា ំសខុ ភាព ផៃសៃង ទៀតរបស់- 
យើង  បាន រង ផល ប៉ះ ពល់ 
ដោយ សារ វី រុសផ្លូវ ដង្ហើម  កូ រ៉ូ - 
ណា នៃះ  គឺ មន ការ កើន ឡើង 
ខ្ពស ់ ហើយ  តលួៃខ ដៃល ខ្ញុ ំបាន 
បៃកាសនោះ  គឺ មន ចំនួន 
៦០១ នាក់ » ។ 

 កូន បៃុស របស់ លោក  បាន 
បៃកាស នៅ លើ គៃហ ទពំរ័ ធ្វ ីធើរ 
ថា  វៃជ្ជ បណ្ឌតិ ម្នាក ់ក្នងុ ចណំម 
វៃជ្ជ បណ្ឌិត ទាំង នោះ នៅ តួក គី 

បាន ជាប់ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ - 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដាល មៃ រោគ ក ូរ៉ ូណា  បាន សា្លាប ់
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  កៃយ ពី បាន 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។ 

 នោះ គឺ ជា ដំណឹង មរណ ភាព 
ដបំងូ របស ់វៃជ្ជ បណ្ឌតិ ម្នាក ់ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស តួក គី  ដោយ សារ 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា  ។

 លោក ហា្វាហ៍ រីត ទីន កូ កា 
បាន ថ្លៃង ថា  មនុសៃស ចំនួន-      
២ ១៤៨ នាក់បាន ធ្វើ តៃស្ត រក-  
ឃើញ មន ផ្ទុក មៃរោគ កូ រ៉ូ ណា  
និង ៦៣ នាក់ ផៃសៃង ទៀត បាន 
សា្លាប់ នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ២៤ 
ម៉ាង មុន  ជា ចំនួន កើន ឡើង 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  ដៃល បាន ធ្វើ 
ឲៃយ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ កើន ដល់ 
២៧៧ នាក់ នៅ  តួក គី ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា  តួក គី 
បាន កត ់តៃ សរបុ អពំ ីករណ ីឆ្លង 
ចំនួន ១៥ ៦៧៩ នាក់ ។ 

មនសុៃស ជាង ពក ់កណា្តោល នៃ 
ករណី ឆ្លង សរុប នៅ  តួកគី  តៃូវ 
បាន គៃ កត់ តៃ នៅ ក្នុង ទី កៃុង 
អុីស្តង់ ប៊ុល ធំ ជាង គៃ បំផុត - 
របស់ តួក គី  មន ចំនួន ១១៧ 
នាក់ បាន សា្លាប់  និង ករណី  ឆ្លង    
វីរុ ស  ផ្លូវ  ដ ង្ហើ មកូ រ៉ូ ណា   ៨៨៥២  
នាក់ ផៃសៃងទៀត៕ AFP/SK  



ហុងរស្មី

ភ្នំពេញ : នៅ ផ្ទះ ជា ពាក្យ ព្ចន៍ ដ៏ ខ្លី 
ត្ មាន ន័យ ជ្ ។ រដ្ឋាភិបាល តាម 
បណ្ដា បទ្ស្ នានា ជុវំញិ ពភិពលោក 
បាន ប្ើ ប្ស់ ពាក្យ ព្ចន៍ និង បង្ខំ 
ប្ជាជន ឲ្យ អនុវត្ដ ដើម្បី ទប់ ទល់ នឹង 
ការ រីក រាល ដល ន្ វីរុស កូរ៉ូណ ថ្មី ។ 

នៅ កម្ពុជា ប្ជាជន មិន ត្ូវបាន 
លើក ទឹក ចិត្ដ ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ  បើ មិន ចាំ- 
បាច់  រួម ទាំង ការ ជួប ជុំ ផង ដ្រ។ រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល បាន ដក ់ចញ្ នវូ វធិានការ 
នានា  ដូចជា ការដក់ ឲ្យ សាលា រៀន 
ទាងំអស ់វសិស្មកាល មនុ កាល កណំត ់
ការ បិទសារមន្ទីរ បៀរហ្គាដន្ ខារា៉ា-
អូខ្ និង កាសុីណូ ទាំងអស់ ។ 

ឥឡូវ មនុស្ស  ផ្ដើម នឹក ភាព ស្ស់- 
សា្អាត ន្ សមុទ្  នឹក មនុស្ស មា្នា មក ពី 
គ្ប់ ជាតិ សាសន៍ ដ្ល មក ប្ជ្ៀត 
គ្នា  តាម ប្ង្គ ប្សាទ នានា ក៏ដូចជា 
នឹក សកម្មភាព ខាង ក្ ជុំ ៗ    ផង ដ្រ ។ 

ផ្ទ្ទឹក ខៀវ ស្ងាត់  បោក បក់ រល្ 
តាម ចងា្វាក់ រលក មួយ ៗ  អម ដោយ 
ខយ្ល ់ជនំោរ តស្ៀក ដល្ រសាយ អស ់
ភាព តាន តឹង  ខណៈ គ្ប់ ខ្សាច់ ស - 
ក្បុស នៅ លើឆ្ន្រ ផ្ដល់ នូវ ភាព ស្ស់- 
ស្យ  និង  ជា កន្ល្ង ក្ម្ង ល្ង យ៉ាង 
រីក រាយ ។ អ្នក ខ្លះ ថ្ម ទាំង ជ្មុជទឹក 
មើល ត្ី និង រុក្ខជាតិ នានា ក្ម ផ្ទ្- 
ទឹក សមុទ្ ផង ដ្រ។ ទីឋាន ទាំង ន្ះ 
មាន នៅ ឆ្ន្រ ក្ុង ព្ះសីហនុ កំពត 
ក្ប និង កោះ កុង ។ 

មនុ ពល្ ថ្ង ្រះ ភ្ញៀវ ទស្ចរ ជា ច្ើន 
នាំ គ្នា មក ឈរ ចាប់ ទីតាំង ល្អ ដើម្បី គយ- 
គន ់ថ្ង ្រះ ដល្ ផសុ លើ កពំលូ បស្ាទ 
អង្គរ វត្ដ  ខណៈ ទីឋាន គយ គន់ ថ្ង ្ហៀប- 
អស្ដង្គត ដ៏ ល្អ បំផុត នៅ ប្សាទ     

បាក់ ខ្ង   បាគង និង ភ្នំ ក្ម   ។ 
យ៉ាងណមញិ ក្នងុ កាលៈទស្ៈ ន្ះ 

បច្ច្កវិទ្យា  VR អាច ជួយ និង នាំ យក 
ទិដ្ឋភាព ទាំង នោះ មក ដល់ ក្នុង បន្ទប់ 
ក្នុង ផ្ទះ សម្ប់អ្នក ត្ូវ សំងំក្នុង ផ្ទះ 
រយៈពល្ ជា ច្ើន ថ្ង ្ជា ច្ើន សបា្ដាហ ៍
ឬ រហូត ដល់ ខ្ ។ 

លោក អៀ សារា៉ាបុត្ ជា សា្ថាបនិក 
Virtual Reality Cambodia នងិ  ជា 
នាយក គប្ ់គង្  Hiverlab Cambo-
dia បាន ឲ្យ ដឹង ថា ៖ « យើង អាច  ទៅ 
ល្ង អង្គរវត្ដ យើង  ទៅ សមុទ្ ទៅ 
កោះ ទៅ ស្ុក អី ផ្ស្ង ទៀត ដូចជា 
ក្ុង បា៉ារីស អូស្ដា្លី និង គ្ប់ កន្ល្ង 
រួម ទាំង  ទិដ្ឋភាព បាត សមុទ្ នៅក្នុង 
កម្ិត  រូប ៣៦០ដឺក្» ។ 

ភ្ញៀវទស្ចរ ថម្ទាងំ ហោះហើរ លើ 
អវកាស   និង ពុះ ជ្ក អាកាស  ព្ម- 
ទាំង  ទស្សនា ទិដ្ឋភាព  ៣៦០ ដឺក្ 
ជុំវិញ ខ្លួន ជាមួយ រូបភាព គុណភាព 
ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ផង ដ្រ ។ 

លោក សារា៉ាបុត្ បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ «មាន ប្៉ូក្ម មួយ  គ្ហៅ 
Google Earth ដ្ល ល្អ  ពីព្ះ បើ  
យើង ចង់ ហោះ ទៅ ណ យើង អាច 
ហោះ  បាន ជុំ វិញ ពិភព លោក ។ យើង 
អាច មើល តាមលម្ហ អាកាស  និង 
បណ្ដត្ ខ្លនួ លើ ទអីវកាស ក ៏បាន ដរ្។ 
យើង អាច ទស្សនា រូបភាព ៣៦០ 
ដឺក្  ដ្ល ច្បាស់ ត្ជាក់ ភ្ន្ក »។ 

 កូន ខ្ម្រ ដ្ល ធា្លាប់ រត់ ភៀស ខ្លួន ទៅ 
កាន់ អាម្រិក ក្នុង សម័យ សង្គ្ម រូប- 

ន្ះបាន ឲ្យ ដឹងថា ៖ « អ្នក ខ្លះ នៅ ផ្ទះ 
យរូ ពក្ ដោយ អត ់អាច ចញ្ ជបួ ពកួ- 
មា៉ាក បង ប្អនូ ពកួគ ្អាច មាន អារម្មណ ៍
ស្ដ្ស ធុញ ថប់ និង ឯកោ ។ បច្ច្ក-
វិទ្យា  អាច ជួយ ពួកគ្ ចាក ផុត ពី ភាព- 
ឯកា  និង ស្វ្ង រក មិត្ដភក្ដិ ថ្មី ៗ » ។

លោក  ថា៖ « កម្មវិធី ឬ  Social Ap-
plication អាច ឲ្យ យើង ប្ស្័យ 
ទាក ់ទង រវាង បគុ្គល នៅ ឆ្ងាយ ៗ  ព ីគ្នា ឲយ្ 
មក ក្ប្រ គ្នា ។ វា ល្ង ជា បញ្ហា ឯកោ 
ទៀត ហើយ  បើ  យើង ផ្សារ ទំនាក់ ទំនង 
តាម ជាមួយ អ្នក ផ្ស្ង ទៀត »។ 

បច្ច្កវិទ្យា  VR ន្ះ ក៏បាន ផ្ដល់ នូវ 
បទពិសោធ ដូច បាន ទៅដល់ ទីឋាន 
នោះ  ពិត ៗ  ។ 

លោក សារា៉ាបតុ ្បាន បន្ដថា ៖ « VR 

មាន  applications ច្ើនទៀត។ 
វាជួយ ទាំង សុខភាព ផ្លូវ កាយ និង 
សុខភាព ផ្លូវចិត្ដ ។ ជាក់ ស្ដ្ង យើង 
អាច ទៅ ស្ទូច ត្ី បាន  ដ្ល វាហក់- 
ដូចជា សកម្មភាព ពិត ៗ  អ៊ីចឹង ។ យើង 
អាច  ល្ង  Tennis ហើយ យើង អាច 
ល្ង  Golf បើក ឡាន  ជិះ ទូក  និង 
សកម្មភាព ផ្ស្ង ៗ  ទៀត »។ 

យ៉ាងណមិញ  សកម្មភាព ជា ច្ើន 
នៅ លើ កម្មវិធី VR App អាច ដំណើរ- 
ការ ទៅ ដោយ   ការ បំពាក់ នូវ ឧបករណ៍ 
ផ្ស្ង ៗ   ហើយ សំខាន់ វា មិន មាន តម្ល្ 
ថោក នោះទ ្ខណៈ កម្ពជុា ត្វូ នា ំចលូ 
សមា្ភារ ទាំង នោះ ពី បរទ្ស ។ 

លោក សារា៉ាបតុ ្  ថា ៖ « ចពំោះ ការ- 
រៀបចំ មួយ ឈុត នៅ ផ្ទះ វា ត្ូវ មាន 
ឧបករណ៍ ច្ើនដ្រ ដូចជា កុំព្យូទ័រ ល្អ  
មាន លប្ឿន លឿន តម្ល ្រាប ់ពាន ់ដលុា្លារ 
រួម ទាំង ឧបករណ៍  VR  និង ស្នស័រ 
ជំនួយ  ក៏ដូចជា សមា្ភារ ផ្ស្ង ៗ  ទៀត  ។ 
ប៉ុន្ដ្   VR Headset ស៊្រីថ្មី    មិន ចាំ- 
បាច់ ប្ើ ខ្ស្  ឬ បំពាក់ ស្នស័រ ជំនួយ 
ឡើយ   ។ ដោយ សារយើង ត្ូវ នាំ ចូល   
វា អាច មាន តម្ល្ ចនោ្លាះពី ៦០០ ទៅ 
៧០០ដុលា្លារ ក្នុង ១គ្ឿង»។ 

លោក បាន លើក ឡើងថា នៅកម្ពជុា  
ពលរដ្ឋ ខ្លះ អាច ទិញ ត្ឹម ឧបករណ៍ 
VR Headset ដល្ មាន លក ់នៅ ក្នងុ 
ស្ុក ស្ប់  ដោយ មិន ចាំ បាច់ បញ្ជា 
ទិញ  និង រង់ ចាំ ទំនិញ យូរ ។ 

លោក សារា៉ាបុត្ បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« វា ជា ឧបករណ ៍បពំាក ់ជាមយួ ទរូសព័្ទ 
ដ្ ។ យើង អាចសាក   ប្ើឧបករណ៍ 
ទោះ វា មិន សូវ មាន គុណភាព ដ្ល 
តម្ល ្បម្ាណ ២០ ដលុា្លារ ។ យើ ងអាច 
ប្ើ វា មើល ភាពយន្ដ 3D  ឬ មើល 
រូបភាព  VR ធម្មតា ៗ »៕ 

VR នំា អ្នក អផ្សុក នៅផ្ទះយូរ ដើរល្ងជំុវិញពិភពលោក 
លោកអៀសារ៉ាបុតេសា្ថាបនិកVirtualRealityCambodia។ រូបថត ហុង មីនា SocialAppអាចឲេយអ្នកនៅឆ្ងាយទាក់ទងគ្នាខណៈGoogleEarthនំាអ្នកបេើដើរជំុវិញពិភពលោក។ AFP

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ង្សុក្  
ទូរស័ព្ទ:  ០៧៧ ៧៩១  ៩៨៩

ថ្ង្សុក្ ទី៣ ែខម្សា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

អ្នកដេលនៅផ្ទះយូរធុញថប់អារម្មណ៍ក៏អាចបេើបច្ចេកវិទេយាVRទៅមើលទិដ្ឋភាពបាតសមុទេផងដេរ។ រូបថត AFP



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៩ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ក្រុ ងវ្រលីងតោន : ការ ឆ្លង ជា 
សកល នៃ វីរុស កូរ៉ូណាថ្មី ឬជំងឺកូវីដ-
១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស រាប់ លាន នាក់ 
តៃវូ សំងំនៅតៃ ក្នងុ ផ្ទះ។ បុ៉ន្តៃ អ្វ ីដៃល ធ្វើ 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ នូវៃលសៃឡង់ ក្ដៅ ចិត្ត ជាង 
គៃ នោះ គឺ អំឡុង ពៃល មាន បមៃម ដើរ 
ហើរ តម្លៃ ផ្កា ខាត់ណា ហក់ ឡើង ខ្ពស់ 
ដល ់ ថ្នាក ់ពកួគៃ ស្នើ សុ ំរដ្ឋាភបិាល ចលូ 
ធ្វើ អន្តរាគមន៍។

អឡំងុ ពៃល មាន វបិត្ត ិជងំ ឺឆ្លង ទទូាងំ 
ពិភពលោក អាជា្ញាធរ នូវៃលសៃឡង់ 
បាន  ធ្វើការ តាមដន តម្លៃ ទំនិញ និង 
ទទួល បាន ការ ត្អូញត្អៃ រឥត ឈប់ឈរ 
ពី តម្លៃ បន្លៃបង្ការ។

ជាជាង រង ការ រិះគន់ ពី តម្លៃ ទំនិញ 
ចាបំាចម់យួ ចនំនួ ដចូជា មា៉ាស ់គៃឿង 
លាង សមា្អាត  អនាម័យ គៃឿង សៃវឹង 

និង បារី ហាង លក់ ដូរ នៅ នូវៃលសៃ-
ឡង់ បៃរ ជា តៃូវ ចោទ បៃកាន់ ពី លៃបិច 
ដំឡើង ថ្លៃ បន្លៃ ទៅ វិញ។

នាយករដ្ឋមន្តៃី ចាសុីដ អារដៃន 
បាន  បៃកាស ពសីៃវាកម្ម ហៅថ «ការ- 
ឃ្លាំមើល តម្លៃ ទំនិញ» តាំង ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដោយ នៅ ថ្ងៃ ដំបូង លោកសៃីទទួល 
បាន ជិត ១ ០០០អុីមៃល។

លោកសៃី បាន លើក ឡើង ថ៖   
«ការ ត្អញូត្អៃ រទាងំ នោះ មាន តម្លៃ ខ្ពស ់
នៃ ផ្កា ខាត់ណា ដោយ មាន អុីមៃល ខ្លះ 
បាន បញ្ជាក់ថ ១ ដុំ តម្លៃ ដល់ទៅ 
៧,៧ ដុលា្លារ អាមៃរិក ឯណោះ»។

នាយករដ្ឋមន្តៃី របូនៃះ បាន បន្ត ទៀត 
ថ៖ «តម្លៃ ជៃល លាង ដៃ នំបុ័ង សាច់ 
ខ្ទឹមស និង មា៉ាស់ ក៏ ស្ថិត ក្នុង សារ មតិ 
រិះគន់ ទាំង នោះ ផង ដៃរ»។ 

លោក សៃ ីបាន បន្ដថ៖ «ខ្ញុ ំចង ់បៃប ់
ទៅ  កាន ់បៃជាពលរដ្ឋ ថ យើង កពំងុ តៃ 
ធ្វើ កចិ្ចការ  នងិ ចាត ់វធិានការលើ បញ្ហា 
ទាំង នៃះ ហើយ»។

ស្ថតិិ មុខ ទំនិញ នៅ លើ វៃបសាយ 
របស់ នូវៃលសៃឡង់  បាន បង្ហាញ ថ 
តម្លៃ ផ្កាខាត់ណា តៃឹម តៃ បៃមាណ 
២,៣៤ ដុលា្លារ កាលពី ចុង ឆ្នាំ មុន។

មា្ចាស់ផៃសារ ទំនើប North Island 
លោក Sagar Patel កាល ពសីបា្ដៅហ ៍
មនុ តៃវូ បាន អាជា្ញាធរ សរួនា ំអពំ ីតម្លៃ ផ្កា 
ខាត់ណា  ដៃល លោក អះអាង ថ ជា 
បន្លៃ តាម រដូវកាល។

លោក បានបដិសៃធ ថ មិន បាន ធ្វើ 
អ្វ ីខសុ ឡើយ ហើយ ពលរដ្ឋ គរួ តៃ ខងឹ- 
សមៃបានងឹ តម្លៃ នបំុង័ ជាជាង បន្លៃ តាម  
រដូវកាល នៃះ ឡើង ថ្លៃ៕ AFP  អំឡុង ព្រល មាន វិបត្ដ ិផ្កា ខាត់ណា នៅនូវ្រលស្រឡង់ ត្រវូបាន ដំឡើងថ្ល្រ ខា្លាងំ   ។ រូបថត AFP

 ពលរដ្ឋនូវែលសែឡង់ខឹងសមែបានឹងតម្លែផ្កាខាត់ណា១ដុំជិត៨ដុល្លារ

ខ្រត្ត សាមុតប្រកាន : ពៃះសងៃឃ 
១អង្គ បាន ចារ គូសវាស  សំណៃរ ធម៌  
នៅ លើ មា៉ាស់ ពណ៌ ទឹក កៃូច  បួងសួង 
ទទចូ សុ ំឲៃយ មានការបញ្ចប ់សៃចក្ដ ីឈ-ឺ 
ចាប់ របស់  សត្វ លោក ដោយសារ តៃ 
វីរុស  កូរ៉ូណា។ 

ចណំារ ពៃះសងៃឃ គ ឺជា អត្តសញ្ញាណ 
សមៃប់ មា៉ាស់ បៃចាំ អារាម ដៃល តៃូវ 
បាន ផលិត  ឡើង ពី ការ កៃច្នៃ សំរាម 
បា្លាស្ទិក ជុំវិញ បវិវៃណ វត្ត។

ស្ថិត នៅក្នុង ចំណោម បៃទៃស អាសុី 
ដៃល  មាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា    
ដ៏ ចៃើន នោះ បៃទៃស ថៃ ដៃល បាន 
បៃកាស បទិ ពៃំ ដៃន នងិ ទសីាធារណៈ 
មាន តមៃូវ ការ បៃើបៃស់ មា៉ាស់ ចៃើន។

ពៃះសងៃឃ នៅ អារាម កៃបៃរ កៃុង បាង-
កក បាន នឹក ឃើញ គំនិត ច្នៃ បៃឌិត   
កៃច្នៃ មា៉ាស ់បន្ថៃម ដោយចារ នវូ សណំៃរ 

លើក ទឹកចិត្ត សមៃប់ អ្នក ដៃល មាន 
ជំនឿ  លើ សាសនា ក្នុង ការ រួម ចំណៃក 
បង្ការជំងឺ។

អារាម ចាកដៃង (Chak Daeng) 
ដៃល លៃប ីលៃបាញ ដោយសារ តៃពៃះចៅ 
អធិការ បៃណិប័តន៍ គំនិត គិតគូរ ដល់ 
បរិសា្ថាន បាន ផលិត កៃណាត់ សៃបង់ ពី 
សំរាម ដប បា្លាស្ទិក១៥តោនជា រៀង- 
រាល់ ខៃ។

ពៃះសងៃឃ និង កៃុម អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត 
បាន  ធ្វើ ការ តៃបាញ រវៃ សរសៃ ជ័រ  ដៃល 
ចមៃញ់ ពី បា្លាស្ទកិ ផ្គបួ ជាមួយនឹង  សំឡី 
កបៃបាស ដើមៃបី បង្កើត ជា កៃណាត់។

បន្ថៃម  លើ កិច្ចការ ផលិត សៃបង់ កន្លង 
មក ពៃះ សងៃឃ  បៃណម ដមា៉ាឡាងការ៉ ូ
កាលពី ខៃ មុន បាន ចាប់ ផ្ដើម កិច្ចការ 
ផលិត មា៉ាស់ ដើមៃបី រួម ចំណៃក ការពារ 
សុខភាព បៃជាជន។

សៃទាប់ ការពារ បន្ថៃម តៃូវ បាន ដៃរ 
នៅ ចនោ្លាះ សៃទាប់ កៃណាត់ នៃ មា៉ាស់ 
ដៃល ពៃះអង្គ មាន សងៃឃដីកា បៃប់ 
ទភីា្នាកង់រ AFP ថ វា នងឹ ជយួ ការពារ 
តំណក់ តូចៗ ចៃញ ពី មាត់  ឬចៃមុះ។

ដើមៃបី ជំនួយ ដល់ សៃចក្ដី ស្ងប់ ផ្លូវ ចិត្ត 
អ្នក ជំនាញ ចារ យ័ន្ត  នៅ អារាម ចាក-
ដៃង បាន បន្ថៃម សំណៃរ បៃប ពៃះធម៌ 

ដៃល មាន អត្ថនយ័ សមៃយ ថ «ដើមៃប ី
ស្វៃង យល់ អំពីបញ្ហាតៃូវ ស្វៃង រក វិធី 
បញ្ចប់ សៃចក្ដី ឈឺ ចាប់»។

ពុទ្ធសាសនិក ជា ចៃើន ជឿថ ការ- 
ស្វះ ស្វៃង រក បៃភព នៃ បញ្ហា នឹង ធ្វើ ឲៃយ 
មនុសៃស ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ និពា្វន 
ប៉ុន្តៃ ពៃះតៃជគុណ បៃណម ទទួល 
សា្គាលថ់ មនិ មៃន សទុ្ធ តៃ មនសុៃស គៃប ់

គ្នា មានជំនឿ បៃប នៃះ ទៃ។
ពៃះតៃជគុណ មាន សងៃឃដីកា ថ៖ 

«អ្នក  ដៃល មិន ជឿ ធម៌ សាសនា ពៃះ- 
ពុទ្ធ មា៉ាស់ ធម្មតា និង មា៉ាស់ ពី អារាម 
នៃះមិន មាន អ្វី ខុស គ្នា ទៃ»។

ទោះបី ជា បៃជាជន ថៃ ខ្លះ មានការ - 
ភិតភ័យ និង ខ្លះ ទៀត ជៃួលចៃបល់ 
ដោយសារ តៃ វិបត្តិ ជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ 
ពៃះតៃជគណុ បៃណម បាន អពំាវនាវ 
ទៅដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ថៃ ដោយ បន្ត 
បៃណិប័តន៍ ធម៌ និង បៃពៃឹត្ត តៃ ទង្វើ 
បៃកប ដោយ ធម៌ ដើមៃបី រកៃសា ចិត្ត ស្ងប់ 
អឡំងុ ពៃល ឆ្លង កាត ់គៃះ ជងំ ឺសកល 
មួយ នៃះ។

នៅ បៃទៃស ជតិ ខាង មយី៉ានម់ា៉ា វញិ 
ពៃះ សងៃឃ ពុទ្ធសាសនា សៃវាសៃទៃញ 
និង សូតៃ ពៃះធម៌ ដើមៃបី ការពារ បៃជា-
ជាតិ ទាំង មូល។

ពៃះសងៃឃ មីយ៉ាន់មា៉ា  មួយ កៃុម បាន 
បៃើ បាឡុង ហោះ លើ តំបន់ ស័ក្ដិសិទ្ធិ 
ដៃល  សមៃបរូ បៃង្គបៃសាទ នងិ អារាម 
បាហា្គាន ដោយ បៃះពៃំ ទឹក មន្ត ពី លើ 
ផ្ទៃអាកាស៕ AFP

 ព្រះសង្រឃ ព្រះពុទ្ធសាសនា ថ្រ ផលិតមា៉ាស់ ច្ន្រពី សំរាម បា្លាស្ទកិ  ដោយ បាន បន្ថ្រម នូវ សំណ្ររ យ័ន្ត លើកទឹកចិត្ដ បង្ការជំងឺ ។ រូបថត AFP

  ព្រះ សង្រឃ អំពាវនាវ ឲ្រយ ពុទ្ធ បរិស័ទ រក្រសា ភាព ស្ងប់ សា្ងាត់ ជា ជាង ការ ជ្រលួច្របល់ ។ AFP  ព្រះ សង្រឃ ថ្រ ប្រមូល ដប បា្លាស្ទកិ ដើម្របី យក ទៅច្ន្រ ជា មា៉ាស ក់ារពារ វីរុស   ។ រូបថត AFP

ពែះសងែឃថែច្នែសំរាម
ប្លាស្ទកិដែរជាម៉ាស់ពាក់
ការពារវីរុសកូរូ៉ណាថ្មី
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ផ្ទះុការរិះគន់ពីមហាជនលើខ្លមឹសារនៃចមៃៀង៥បទ
បៃើពាកៃយពៃចន៍មិនល្អជះឥទ្ធពិលដល់តម្លៃវបៃបធម៌ជាតិ

ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ខណៈ    បណ្តា   កៃមុហុ៊ន ផលិត-   
កម្ម   ធំៗ  ផ្នៃក   កមៃសាន្ត  សមៃុក បញ្ចៃញ 
បទ ចមៃៀង រៀងៗ ខ្លួន តាម បណ្តាញ 
សង្គម   ដើមៃប ី ទាក ់ទាញចណំប ់អារម្មណ ៍
បៃិយ  មិត្ត អ្នក សា្តាប់ និង ទសៃសនា តាម 
រយៈ ជា  វីដៃអូ  MV ក្តី  ឬជា  Audio ក្តី 
នោះ ក៏ លៃច ចៃញ ការ រិះ គន់ ទៅ នឹង 
ចមៃៀង  ៥ បទ ផងដៃរ កៃម  ហៃតុ- 
ផល បាន ធ្វើ ឲៃយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ទៅ 
លើ បៃពៃណី វបៃបធម៌ របស់ សង្គម ជាតិ 
យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ  តាម រយៈ  ខ្លមឹ សារ នៃ ការ- 
 នពិន្ធ ក្នងុ បទ  មានទាងំ   បៃើ ពាកៃយ ពៃចន ៍
អសុរោះ ជៃរ  បៃទៃច និង   ជំរុញ យុវ វ័យ 
ឲៃយ មានអារម្មណ៍ តៃក តៃ អាល ក្នុង  
លៃបៃង លោកិយផង ដៃរ។ 

 បើ  យោង ទៅតាម សៃចក្ត ី  ក្នងុ លខិតិ-  
បៃកាស ចំហ របស់ សមាគម អ្នក និពន្ធ 
ខ្មៃរ  ដៃល បាន ចៃញ សៃចក្តី បៃកាស 
ផៃសាយ  តាម គៃ ហទពំរ័ ខ្លនួ នោះ ឃើញ  
ថា មានចមៃៀង ចំនួន  ៥ បទ  ដៃល 
បាន  បង្ហោះ នៅ តាម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ   
នានា  រចួ ហើយ គ ឺមាន បទ «ចាកសំ់ាង» 
បទ «អូនធំ» បទ «អូន សា្អាត ពៃល  - 
សៃត »  បទ «Hot Boy» និង  បទ   
«នារី  បឹង ទំពុន»  ដោយ បទ ចមៃៀង - 
ទាងំ   អស ់នៃះ  កម៏ាន    Channel ផៃសាយ 
ខុសៗ គ្នា  ហើយ មាន បទ ខ្លះ  មាន អ្នក  
ចលូ  ទសៃសនា ចៃើន លើសលប ់រាប ់ពាន ់ 
ឬ  មុឺន នាក់ ។ 

កៃយ ពី បាន សា្តាប់ និង ឃើញ ការ 
ថត  MVនៃ បទ ចមៃៀង ទាងំ នៃះ មក ក ៏ 
នាំ ឲៃយ ផ្ទុះ នូវ ការ រិះគន់ យ៉ាង ក្តាគគុក 
ផង  ដៃរ  ពមីជៃឈដ្ឋាន មហាជន  ជា ពសិៃស  
នោះ មាន ការ ចលូ បរ ិយ យ ជា   ចៃើន  ព ី
សណំក ់កៃមុ អ្នក  កវនីពិន្ធ   តៃ ម្តង ខណៈ 
គៃន់ តៃ បាន ឃើញ  បទ ចមៃៀង ទាំង-    
នៃះ   ចៃញ ផៃសាយ តាម បណ្តាញសង្គម   
ពី ១ បទ ទៅ ១បទ។ 

ជាក់ស្តៃង ក៏ ឃើញ មាន ការចូលទៅ    
រិះ គន ់  ច ំៗ  មនិ  សចំៃ ទកុ យរូ ព ីសណំក ់
មា្ចាស ់គណន ីមាន ឈ្មោះ ថា «ម៉ៃ វឌៃឍនា- 
កវី  ជន បទ » ទៅ លើ បទ ចមៃៀង នា នា  
ជា   ហូរ ហៃ  ទំនងជា មា្ចាស់ ហ្វៃសប៊ុក - 
បាន   សា្តាប ់បទ ចមៃៀង នៃះ រចួ ហើយ ក ៏
បាន   ឃើញ វីដៃអូ  MV ផង ដៃរ នោះ 
ឃើញ  ថា សុទ្ធ តៃ មាន ភាព ប៉ះពាល់-  
ដល ់  ខ្លមឹសារ ឬ អត្ថនយ័ នៃតម្លៃ បៃពៃណ ី
វបៃប ធម៌ ជាតិ ខ្មៃរ ។ 

 ពី  គណនី ហ្វសបុ៊ក  ឈ្មោះ  «ម៉ៃ វឌៃឍនា- 
កវី ជន បទ »  សរសៃរ សារ ពន្លះមា្ចាស់ 
បទ ចមៃៀង ដៃល  មាន ចំណង   ជើង  ថា 
«អនូសា្អាត ពៃល សៃត» ដៃលមាន ខ្លមឹ- 
សារ បៃប គៃតគៃត  អសុរោះថា ៖  
« អស់ ពីមួយ ដល់ មួយ ។  គិតៗ ទៅ  ប្អនូៗ 
ចំណប់ ណស់  អាយុ មិន ទាន់  បា ត់ ធំុ- 
ក្លនិ បៃង កឡូា ផង ចៃះស រសៃរ ចមៃៀង  
RAP រៀប រាប ់ពសីកម្ម ភាព ម៉ៃឪ របស ់
ប្អនូៗ បាន យ៉ាង  ពីរោះ ជា ប់  ចិត្ត!  ស័ក្ត-ិ 
សម នងឹ សញ្ញា បតៃ  ដៃល  សាលា  បាន 
ផ្ដល ់ ឲៃយ មៃន!  សូមសរសើរ ចំពោះគំរូ - 
យ៉ាង  អាមា៉ាស់ ដៃលប្អូនៗ បានសាង 
សមៃប់   ជាតិ ដ៏ក មៃសត់ មួយ នៃះ»។  

ខ ណៈ   មា្ចាស ់គណន ី ដដៃល  នៃះ លោក  
ក ៏ បាន   រិះ គន ់នងឹ បទ ចមៃៀង មយួ   ទៀត  
ដៃល  មាន  ចណំង   ជើង ថា «ចាក ់សំាង» 
លោក  ក៏     ពន្លះ ថា៖ «Rap ជា ចមៃៀង 
មាន បៃភព ពជីន ជាត ិសៃបៃក ខ្មោ  ខ្លះគៃ 
ហៅ  ថាកៃមុ អាខ្មោ (gangster) ដៃល 
មាន ចរតិ ចៃឡើសបើស។ ដោយឡៃក 
ខ្ញុ ំ សរសើ រប្អនូៗ  ដៃល តៃង  តៃ តៃប់ តាម 
ចមៃៀង បៃភៃទ នៃះ  យ៉ាង ល្អ ឥតខ្ចាះ 
ទាងំ ខ្លមឹសារ  នងិ ការ សម្តៃង រោល រាល  
អាស អា ភាស   ពាលាអាវ៉ាសៃ  សម ជា 
សិលៃបៈ  ទំនើប  បំផ្លាញ កិត្តិយស ជាតិ 
បៃកប ដោយ មោទ ន ភាព » ។  

រពំៃច  នោះ ក ៏មាន បៃយិ  មតិ្ត បណ្តាញ 
សង្គម ហ្វៃសប៊ុកជាចៃើន  ដៃល មាន 
ទសៃសនៈ  យល់ សៃប ថា គឺ ជាទង្វើ មិន     

ល្អ  ពៃះជា ការ នពិន្ធ   បទ ចមៃៀង  ទាងំ  
ប៉ុនា្មោន   បទ នៃះ  ភាគចៃើន មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល់   ទៅ ដល់ តម្លៃ បៃពៃ ណី  វបៃបធម៌ 
សង្គម   ជាតិ នោះ ក៏ បាន  បញ្ចៃញ   មតិ   
មា្នាក ់ បន្តិចៗ កា្លាយ ជាបៃធាន បទ  ក្តា - 
គគុកនៅ  ក្នុង បណ្តាញសង្គម  ។ 

មានអ្នក    ខ្លះ សរសៃរ បៃប សម្តៃង ការ - 
 ហួស ចិត្ត  ហួស ថ ្លើម  នឹង ខ្លឹមសារបទ   - 
ចមៃៀង  ថា៖ « ធនធាន ដង្កូវ  សង្គម ។ 
សង្គម ធា្លាកច់ុះ អសហ់ើយ ដោយសារ-  
សមៃបូរ   ពាល។   គួរ គិត បៃប ណដៃរ ឬ 
បន ្ត ឲៃយ ធ្វើ បៃប នៃះ  រហូត ទៅ។ អាសូរ  
វបៃប  ធម ៌ជាត ិ សៃណោះ ចតិ្ត ម៉ៃឪ។  យើង 
ខតិ ខរំិះ រក កៃលម្អ រឯី ពកួ គត ់ វញិ បៃងឹ 
ជាន  ់ពន្លចិ។ គរួ ឲៃយ  សង្វៃគ   ណស ់ ទពំាងំ 
ជាត ិ   យើង ជា ទពំាងំ   ស្អយុ  តើ  ស្នង  ឫសៃស ី
ម្ដៃច    ?សុំ និយយ អាកៃក់ បន្តិច ចុះ!  វ 
នពិន្ធ  ខ្លនួ វ ឬ អាចាស ់ណ សរសៃរ ឲៃយ  
ចៃៀង? អស ់អនីយិយ ជា មយួ ហើយ 
លោក  DJ ។ មា្ចាស ់ថ្លៃ អើយ!ម៉ៃច បាន  
ជា  ទៅ អ៊ីចឹង  អស់?  ទាំង  ចំណងជើង 
ទាំង  ខ្លឹមសារ  និយយ អត់ ចៃញទៃ។  
ភាព  អនា ធិប តៃយៃយ  នៃចមៃៀង របស់ 
ក្មៃងៗ  បំផ្លាញ វបៃបធម៌ ជាតិ  កំពុង កើន- 
ឡើង  ដោយ  គ្មោន ការតៃួត ពិនិតៃយ ពី- 
ជំនាញ!»។ 

លើស ពី នៃះ  ក៏ មាន សរសៃរលើក-  
ឡើង    បៃបឆ្ងល់ ទៅ ចំណត់ ការ របស់ 
សា្ថាប័ន ឬ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយនូវ  បទ ចមៃៀង នៃះផង     ដៃរ ថា៖ 
«មនិតមៃង ់រលាយហើយ ! សងៃឃមឹ ថា 
មាន ចណំត ់ការដស៏ ម រមៃយ មយួ អាសរូ 
ដល់  ក្មៃងៗ ជំនាន់  កៃយ។  ចាំ មើល   
កៃស ួង សនិ ហៃត ុអ ី កៃសងួ  វបៃបធម ៌នៅ 
ស្ងៀម    សំងំសា្តាប់? ឆ្ងល់ណស់ តើ- 
កៃសងួ វបៃបធម ៌ មាន បាន ដងឹ នងិ មើល 
ឃើញ ដៃ រ ទៃ ? រឿងទាំងនៃះ  នៅលើ 
កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  មិន 
ពៃម  រឹតបន្តឹងឲៃយចៃបាស់ លាស់»។ 

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ រឿង រា៉ាវ   ផ្ទុះ ការ រិះ គន ់ទៅ 

លើ បទ ចមៃៀង  មយួ  ច ំននួខាង លើ  នៃះ  
លោក ពៃឿង បៃណតី ដៃលជា បៃធាន 
សមា គម អ្នក  និព ន្ធ ខ្មៃរ  ក៏ បាន មាន 
បៃសាសន៍ ក្នុង នាម ជា អ្នក តាម ដន-  
និង   អ្នក បៃឹកៃសា  លើ ហៃតុ ការណ៍ នាំ ឲៃយ 
កើត  មាន បញ្ហោ រិះគន់  និង ការ និពន្ធ - 
ចមៃៀង    ផង ដៃរ ។ 

បៃធាន សមាគម អ្នកនិព ន្ធ ខ្មៃរ លោក 
ពៃឿង បៃណីត  ប ញ្ជាក់ ឲៃយ ដឹងដៃរថា៖ 
« សមៃប ់យើង  ក្នងុ នាមជា  សមាគម-  
អ្នក   នពិន្ធ ខ្មៃរ នោះ ពតិជា  មនិ អាចមាន 
សិទ្ធ ិ ចោទ   ស្ត ីបនោ្ទោស  ឬ សិទ្ធ ិដក់ ទោស- 

ទណ្ឌ  នោះ ទៃ  គ ឺទកុ ភារកចិ្ច ឲៃយទៅ ខាង 
កៃស ួង  ពាក ់ពន័្ធ  មាន សមត្ថកចិ្ច ទៅចុះ។ 
តៃ  បើយោង តាម ការ សា្តាប ់បទ ចមៃៀង 
ទាងំ   នោះ ហើយ សមៃប ់នយ័ ខ្លមឹសារ 
ឬ  ពាកៃយ ពៃចន ៍ នៃ បទ ចមៃៀង  គ ឺពតិជា 
មាន  ភាព ប៉ះពាល់ ដ ល់ តម្លៃ  បៃពៃណី- 
 វបៃប ធម៌ យើង មៃន  ហើយ បៃសិនការ- 
និពន្ធ  បទ ចមៃៀង ទាំង នោះ ឆ្លង ការ - 
បៃឹកៃសា ពី អ្នកជំនាញ ផ្នៃកតៃងនិពន្ធ ឬ 
កៃសួង វបៃបធម៌ នោះ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា នឹង 
មិន  មាន កើត ឡើងជា   បញ្ហោ ទាំង នៃះ 
នោះ ឡើយ»៕ 

សមាគមអ្នក និពន្ធ ខ្មេរ ចេញ លិខិត  ស្នើ ដល់ កេសួង ពាក់ ព័ន្ធ ឲេយ មានចំណាត់ការ បន្ទាន់ ។ ហ្វៃសប៊ុក

 ចមេៀងបេបយុវវ័យ ចំនួន ៥ បទ ដេល បន  ផូស្ត ក្នងុបណា្តាញ សង្គម ហើយ ក៏ រង ការ រិះគន់ ពី មហាជ ន  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ខ្លមឹសារ និង ពាកេយ ពេចន៍ បេបអសុុរស  ជេរបេទេច និង ជមេញុ ឲេយ មាន អារម្មណ៍ តេកតេអាល ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ២១ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ថ្ងៃ  ១១កើត ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ខៃមៃសា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ- 
រក ទទួល ទាន   មានផល  ចំណៃញ    
យ៉ាង គាប់ ចិន្តា  ។ សុខភ ព   ផ្លូវ  - 
កាយ រងឹ បុងឹ ល្អ នងិ មាន  អារម្មណ ៍

សៃស  ់ថ្លាគ ួរ ជាទ ីមៃតៃ ីពសីណំាក ់អ្នក  ផង  ទាងំ ពងួ  
និង  មាន សមត្ថភព អាច បង្កើត គំនិត  ច្នៃ  បៃឌិត  
ទៅ   រក     វឌៃឍន ភព នៃ អាជីវ កម្មផៃសៃងៗ។ រីឯបញ្ហា- 
ស្នៃហា        គ ឺមានការស្វៃង យលច់តិ្តគា្នា បាន យ៉ាង  ល្អ  
និង     មា ន  ការ អធៃយាសៃ័យគា្នា ល្អទៅវិញទៅមក ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ទឹកចិត្ត នឹង បៃកប- 
ដោយ   ក្តមីៃត្តា ចៃើន  ខណៈ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ កាន់ទីជិតឆ្ងាយ មាន ការ- 
ទទួល រាក ទ់ាក់ ចៃើន តៃ ក៏  រំពឹងចំា   - 

បៃយោជ ន  ៍ពី អ្នក  ជាក់ ជាពំុខានឡើយ។  មៃយា៉ាង វិញ - 
ទៀត      បៃយ័ត្ន ចាញ់កលគៃនៅ ក្នងុ ជំនួញ ជួញ បៃ 
ផៃសៃងៗ ។ សៃចក្តសី្នៃហា បៃយ័ត្ន មាន អ្នក ទី ៣ចូល-  
ជៃៀត ជៃក  និងគួរ បង្កើននូវ ភព ស្មោះ តៃង់ចំពោះ  
គា ្នាទៅវិញ ទៅ មក បាន យ៉ាង រលូន ទើបជា ការ ល្អ ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយយស្ត ីគឺ 
ចៃើន  ពោល ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់អ្នក 
ផងគា្នា ។ ចំពោះ មុខ របរ រក ទទួល-  
ទាននន  បាន ផល ចំណៃញ យ៉ាង- 

គាប  ់ចិត្ត  ធ្វើឲៃយ  ទឹកចិត្ត របស់ លោកអ្នកមាន សម្ទះុខា្លាងំ  - 
ឡើង  នៅ ក្នងុ ការ  បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ   ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ   កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិព ល្អ។ រីឯ- 
បញ្ហា    ស្នៃហា   គូស្នៃហ៍ គឺ មាន ភព ល្អកូ ល្អនិ ជាមួយ   
គា ្នា ធម្មត  និង គា្មោន ភព រកំារកូស នោះឡើយ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក    ចិត្ត បៃកប ទៅដោយ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា   ចំ ពោះ គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក   
បាន      យ៉ាង ល្អ ។ រីឯ សៃចក្តី ស្នៃ ហា   

គូស្នៃហ ៍   នឹង បៃកបដោយ ភព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ 
គា្នា    ផងដៃរ ។   ការ បៃ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ   
បាន       ផល  លើស ពី សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ   
ទី    នន     តៃង តៃ ទទួល បាន សុវត្ថ ិភព ។ ចំណៃកឯ-   
 លាភ  សកា្ការៈ វិញ   បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។        

រាសីសៃតុចុះ ។ ចំពោះ លាភ   សកា្ការៈ 
ផៃសៃង ៗ   នោះនឹងបាន  ដោយ    សារ តៃ 
ការ   បៃងឹ បៃង និង  ពៃយាយម ខា្លាងំ ។ 
ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចិត្ត របស ់ ់ លោក អ្នក ខ្វះ-  

ភព      មា្ចាស់  ការក្នងុការ សមៃច   ចិត្ត     ជា ពិសៃសទាក់- 
 ទង កា រ បៃក ប របរ ទទួល       ទាន ផៃសៃងៗ ។ ហៃតុ នៃះ  
អ្នក គបៃប  ី  ពិគៃះ   យោបល  គ់ា្នាឲៃយ បាន ចៃើន  មុន នឹង   
សមៃច      ចិត ្ត អ្វណីា មួយ កំុ ឲៃយ   រង នូវ  គៃះ ថ្នាក់។  រីឯ- 
ការ  ទៅ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ  តៃវូតៃ  បៃងុ បៃយ័ត្នខា្លាងំ៕      

រាសី ឡើង ខ្ពស់តៃដៃត។ ចំពោះ បញ្ហា 
ស្នៃហា  គូស្នៃហ៍ អ្នក ទំាង ២មាន ការ - 
អធៃយា  សៃយ័  គា្នា និង ចៃះ ផ្ដល់ ភព ផ្អៃម- 
ល្ហៃម  ឲៃយ គា្នា  ។ បញ្ហា សុខ  ភព ផ្លវូកាយ  
មំា មួន  សុខភព ផ្លវូ ចិត្ត    សៃស់ ថ្លា  គា្មោន- 

 សៅ  ហ្មង ។  ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល- 
បាន   នូវ ជោគជ័យ បៃកបដោយសុវត្ថភិព ល្អ ។ រីឯ- 
លាភ សកា្ការៈ វិញ  នឹង បាន ផល យ៉ាង  គាប់ ចិត្ត និង 
មាន   ការជួយ ជៃមជៃង ពីញាតិមិត្ត ផងដៃរ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ និយយស្តី  
បៃកប   ទៅដោយ វិចារណញ្ញាណ។ 
លោក អ្នក មាន សមត្ថ   ភពនៅ  ក្នុង 
ការសមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃងៗ  បាន    

ដោយ ឆន្ទៈ មោះមុត   កា្លា ហាន និង        បៃកបទៅ- 
 ដោយ  ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប  រ បរ រក  ទទួល  -  
ទាន   នន  បាន  ផល  តប ស្នង     គា ប់ ចិត្ត ។ ថ្ងៃ នៃះ     
គួរ  តៃ ចំណាយពៃល  វៃលា ផ្តល ់  ភ ព កក់   ក្តា        នៅ- 
ក្នុង  កៃុម គៃួសារ  ឲៃយ បាន ចៃើន កាន់តៃ ល្អ ខា្លាំង ។

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន   ផៃសៃងៗ    នឹង បាន ផល ល្អ- 
បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ សកា្ការៈ 
នឹង  បានភគ ផល  ដោយ     សារ មាន - 

ការ    ជៃមជៃង ពីអ្នកដទៃ ។ ការយតៃ  ទៅ កាន  ់ 
ទី    ជិត  ឆ្ងាយ នន នឹង ទទួល បាននូវ   ការរាក់ ទាក់  
សា ្វា   គមន ៍ ចៃើនដៃរ ។  ចណំៃក ឯ  សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ 
គ  ឺ     ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយលច់តិ្ត គា្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ    ចំពោះ គា្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

 រាសី សៃុតចុះខា្លាំង ។ ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន 
សៃចក្តី ពៃយា យម  ខា្លាំងកា្លា   ប៉ុន ្តៃចៃើន តៃ 
បំពៃញកិច្ច ការ ផៃសៃងៗ ដោយ កមា្លាំង- 
កាយ   ជាងបៃជា្ញា ។ ចំពោះ ការ ងារ ដូច- 

ជា   ការ បៃកប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃងៗអាច បៃឈម 
ទៅ នឹង  ការ ខាត បង់ចៃើន ដូច្នៃះ តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន  ។  
ការ នយិយ ស្ត ីចៃើនតៃ  ពោល ពាកៃយ  រាយមាយ ឥត- 
បៃយោជន។៍  ចណំៃក ឯ សៃចក្ត ីស្នៃហាវញិ សមៃបរូ តៃ 
រឿង រកាំ រកូស នៅក្នុង ចិត្ត ខា្លាំង ឥតសៃកសៃន្ត ។      

រាសីសៃុតចុះខា្លាំង ។ ការ ធ្វើដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី នន  តៃូវ បៃយ័ត្ន ជាទី- 
បំផ តុ   បើពំុនោះ ទៃ   អ្នក ចៃបាស់ ជា   ត ៃវូ 
ទទួល រង មហន្តរាយ ជាក់ ជា   ពុំ ខាន   - 

ឡើយ  ។ តៃវូ បៃយត័្នបៃយៃងចពំោះ  រឿង  នយិយ- 
ស  ្តី    ដៃល ឥតបៃយោជន៍  និង គួរ តៃរំពៃ ពិចារណា   
ព  ី    ផល បៃយោជន ៍ កុបំណ្តោយ ទៅ តម ក្ត ីទោស ៈ  
របស ់ ខ្លួន  ឲៃយសះ ។ ចំពោះ ការ  បំពៃញ  ការ ងារ-   
ផៃសៃងៗ វិញ  ហាក់ មាន ការ  ធ្វៃស បៃហៃស ខា្លាងំ ។

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណា្តោល 
ឲៃយ  ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចណំៃក សៃចក្ត ីពៃយាយម 

ក៏ មាន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ និង សមត្ថភពក្នងុ ការ បំពៃញ- 
ការ ងារ  តៃវូ ធ្លាក ់ចុះដៃរ  គ ឺខ្វះ  សមត ្ថភព សមៃច- 
ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន នន 
វិញ  អាច មានការ ខាត បង់។ រីឯ សៃចក្តី ស្នៃហា - 
ចៃើន    តៃ ខ្វះ  ភព កក់ ក្តា ឲៃយ គា្នា និង រកាំរកូស ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ បៃកប  របរ   រក- 
ទទួល ទាននន   បាន  ផល    ល្អ - 
បៃសើរ។   រីឯ ការ បំពៃញ កិច្ច ការ    - 
នន    សមៃចទៅ  ដោយ ភ ព-    

រលូន       ល្អ ។  លោកអ្នក មាន អំណយផល  ល្អ ក្នងុ- 
 ការ  បៃើមនុសៃស  ឬចៃះ បងា្ហាត់ បងា្ហាញ   កិច្ច ការ- 
ផៃសៃងៗ  គឺមាន    វោហា រស័ព្ទល្អ ។ ចំពោះ ទឹក     ច ិត្ត 
បៃកប     ទៅ ដោយ សៃចក្តីកា្លាហាន  និងមាន ការ-     
សមៃច   ចិត្ត បៃកបដោយ ការទទួលខុសតៃវូខ្ពស់។     



វីរុសកូរូ៉ណាអាចធ្វើឲ្យបាល់ទាត់សកលលោកប្បួ្ល

កុ្ងប្៉កំាងប្ឈមនឹងការងារមិនធម្មតាក្យតូក្យូពន្យារព្ល១ឆ្នាំ

ក្រុងប៉ារីស: វិស័យ បាល់ ទាត់ 
បានឈាន ដល់ កាល ឈរទ្រឹង ដោយ 
សារ វិបត្តិ វីរុស កូរ៉ូណា  ហើយ ការ បារម្ភ 
ភ្លាម ៗ  គឺ ត្រង មាន ជា ធម្មតា ពី សំ- 
ណាក់ ក្លិប ជាច្រើន  ព្រះ វា  ប៉ះ ពាល់ 
ដល់  ចំណូល របស់ ពួក គ្រ ប៉ុន្ត្រ ក្ដី- 
សង្រឃឹម នៅ ត្រ មាន ដ្រល ជឿ ថា ការ- 
ប្រកួត ទូទាំង ពិភពលោក អាច ល្រច  
រូប រាង ឡើង វិញយ៉ាង ល្អ ប្រសើរ  នៅ ទី- 
បំផុត ក្រយ សា្ថានការណ៍ ដ៏ អាក្រក់ 
ន្រះ បញ្ចប់ ទៅ ។    

គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុ Everton លោក 
Carlo Ancelotti បាន និយយ 
ទៅកាន់កាស្រត កីឡានៅអីុ តាលី 
Corriere dello Sport ថា៖ « យើង 
កំពុង ឆ្លង កាត់ បញ្ហា ដ្រលគ្មាន អ្នក- 
ណា មា្នាក ់ធ្លាប ់ជបួ ព ីមនុ ឡើយ ហើយក ៏
ជាបញ្ហា ដ្រល នឹងផ្លាស់ ប្ដូរ ពួក យើង 
យ៉ាង ខ្លាំង ម្រន ទ្រន  » ។      

គតិ ចាប ់តាងំ ព ីសង្គ្រម លោក លើក 
ទី ២ (World War II) វីស័យ កីឡា 
នៅ ប្រទ្រស  ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប មិន ដ្រល 
ត្រូវបាន លុប ចោល ឡើយ ត្រការផ្អាក 
ភ្លាម ៗ   បាន បង្ហាញ ឲ្រយ ឃើញ នវូ ប្រពន័្ធ 
មួយ ដ្រល កំពុង វិល វល់ ដោយសារ 
បាត់ នូវ ចំណូល យ៉ាង ច្រើន សន្ធឹក- 
សន្ធាប់ ។ 

លោក Ancelotti បាន និយយ 
ទៅកាន់ កាស្រតនោះ បន្ត ទៀតថា ៖ 
«ប្រក់ចំណូល របស់ ក្រុមហ៊ុន ទូរ- 
ទស្រសន ៍ នឹង ធ្លាក់ ចុះ ហើយ កីឡាករ 
និង គ្របូង្វកឹ ទំាងឡាយ នឹងថយ ប្រក់- 
ខ្រ ។ សំបុត្រ នឹង ធ្លាក់ ថ្ល្រ ព្រះ មនុស្រស 
ទូទៅ មិនសូវ សម្របូរ លុយ ។ ស្រដ្ឋកិច្ច 
នឹង  ផ្លាស់ ប្ដូរ ហើយ បាល់ ទាត់ ក៏ អ៊ីចឹង 
ដ្ររ។ ត្រជឿ ថាគ្រប់ យ៉ាង អាច ប្រសើរ 
ឡើង វិញ» ។  

« ដូច  បញ្ហា ជាច្រើន ផ្រស្រង ទៀត ដ្ររ  
គ្រប ់វបិត្ត ិត្រង មាន ឱកាស ក្នងុហ្នងឹ » ។ 

ន្រះ ជា សម្ដី របស់ អ្នក  និពន្ធ សៀវ ភៅ 
បាល់ ទាត់ « The Age of Football » 
លោក David Goldblatt បាន 
និយយ ប្រប់ AFP មុន នឹង អ្នក 
ប្រវត្តិវិទូ បាល់ទាត់ រូបន្រះធ្វើ នូវ ការ 
ព្រមានជា ក្រយ ។   
ប្រងច្រកប្រក់ដោយយុត្តិធម៌?
ព្រល ន្រះ ការ គ្រប់គ្រង លុយកាក់ 

កំពុង   ស្ថិត ក្នុង ដ្រ បុគ្គល កំពូល ៗ ដ្រល 
មាន សំណាង មួយ ចំនួន បើទោះ បី ជា 
ពួកគ្រ កំពុងទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ក៏ 
ដោយ ។  បញ្ហា ទាងំ នោះ ទនំង អាច ជះ 
ឥទ្ធិពលដល់ ទី ផ្រសារ ទិញដូរ កីឡាករ 
នងិ ការ ចណំាយ ដ ៏ច្រើន សន្ធកឹ សន្ធាប ់
លើកីឡាករ ដ្រល អាច ជា បញ្ហា មួយ   

នព្រល កន្លង មក  ។ 
 អតីត គ្រូបង្វឹក របស់ក្លិបនៅ អាល្លឺ- 

ម៉ង់ Bayern Munich លោក Uli 
Hoeness បាន និយយ ដោយ ទទូច 
ថា ៖ « ក្នុង រយៈ ព្រល ២ ឬ ក៏ ៣ ឆ្នាំ   វា 
មនិ   មាន  ការ ចណំាយច្រើន  ដ្រល យើង 
កពំងុ ឃើញ ន្រះ  ព្រះ ថា គ្រប ់ ប្រទ្រស 
ទាងំអស ់នងឹ ទទលួ រង ផល ប៉ះ ពាល ់។ 
ជាមួយនឹង គ្រប់ លទ្ធភព ទាំងអស់   
នឹង  មាន ពិភព បាល់ទាត់ ថ្មី មួយ ល្រច 
ឡើង  ក្រយ ពី ន្រះ » ។  

ប៉នុ្មាន ថ្ង្រ កន្លង ទៅ ន្រះ ក្លបិមយួក្នងុ 
ចំណោម ក្លិបសម្របូរ លុយ បំផុត លើ 
លោក គឺក្រុម អ្នកមាន បុណ្រយ Barce-
lona របស់ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ បាន 

ប្រកាស ឲ្រយ ដឹង ថា ខ្លួន ទទួល បាន ការ 
យល់ ព្រម ពីកីឡាករ ទាំង អស់ រួច រាល់ 
ហើយ ក្នុង ការ កាត់ ៧០ ភគ រយ ន្រ  
ប្រក់ ខ្ររបស់ ពួកគ្រ ខណៈ ក្លិប ដទ្រ 
ទៀត នៅ អរឺ៉បុ  ក ៏កពំងុ អនវុត្ត វធិនការ 
របៀប គ្នា ន្រះ ដ្ររ ។ 
ការប្រកួតកាន់ត្រតិច 
វាប្រហ្រលដល ់ព្រល ដ្រល ត្រវូ រៀប- 

ចំ ព្រល ប្រកួតឡើង វិញ  ដោយ គំនិត 
បន្ថ្រម ក្រុមក្នុង កម្មវិធីប្រកួត ផ្រស្រង ៗ  
ដូច ជា មាន ៤៨ ក្រុម ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍   
World Cup និង ២៤ ក្រុម សម្រប់ 
កម្មវិធី ប្រកួត Club World Cup 
ជាដើម ប្រកដ ណាស់ វាមិន មាន និរន្តរ- 
ភព  ទ្រ ។   

ជាមួយគ្នាន្រះ ប្រធនសហព័ន្ធ- 
បាល់ ទាត់ ពិភពលោក (FIFA) 
លោក Gianni Infantino បាន 
ទទួល យក នូវ ការ អំពាវ នវ ឲ្រយ មាន ការ- 
ក្រ ប្រ ដោយ លោក បានថ្ល្រង ទៅ កាន់ 
កាស្រត La Gazzetta dello Sport 
ថា ៖ « ប្រហ្រល ជា ពួក យើង ត្រូវធ្វើ 
កំណ្រ ទម្រង់ វិស័យបាល់  ទាត់ ពិភព- 
លោក ដោយ ការ ថយ ក្រយ មួយ 
ជំហាន ។ ជាមួយនឹង ការ មានរបៀប  
ផ្រស្រង ៗ  ។ កម្មវិធី ប្រកួត កាន់ ត្រ តិច  ឬ 
សូម្របី ការ បន្ថយ ចំនួន ក្រុម ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ 
មាន  តុល្រយភព  ជាង មុន » ។   

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា ន្រះ អ្នក និពន្ធ 
ខងលើ  លោក Goldblatt ព្រល ន្រះ 
មាន ជនំឿ ថា FIFA ត្រវូ ត្រ ពនិតិ្រយ ឡើង 
វិញ នូវ ផ្រនការ  ដ្រល ចង់ បន្ថ្រមក្រុម 
ឡើង ដល់ ៤៨ក្រុម ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ 
World Cup ឆ្នា ំ២០២៦ ដ្រល គ្រង 
ធ្វើ  ទូទាំងប្រទ្រស នៅ អាម្ររិក ខង- 
ជើង (North America) ។        

ផ្រន ការ នោះ រួម ទាំង កម្ម វិធី ប្រកួត 
ដណ្ដើម ពាន រង្វាន់ European- 
Championship ដ្រល សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប (UEFA) ចង់   រៀប ចំ 
ក្នងុ ក្រងុ ទាងំ ១២ ទ ូទាងំ ទ្វបី គ ឺវា កពំងុ 
ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង កាលៈទ្រសៈ 
ដ្រល មើល ទៅ ហាក់ ដូច ជាផ្ទុយ នឹង 
តម្រូវ ការចាំ បាច់ សម្រប់   ដោះ ស្រយ 
នឹង ការ គំរាម កំហ្រង ផ្រស្រង ទៀត មាន 
ដូច ជា  ការប្រប្រួល អាកាស ធតុ 
ជាដើម ។      

លោក Goldblatt បាន នយិយ ចងុ 
ក្រយថា ៖ « ប្រសិន បើ បាន រៀន សូត្រ 
ពី អ្វី ដ្រល បាន កើត ឡើង ប៉ុន្មាន ខ្រ ចុង 
ក្រយ ន្រះ យើង គួ រ ត្រ សា្ដាប់ អ្នក 
ជំនញ ។ យើង ត្រូវ ត្រ ធ្វើ ការ បញ្រឈប់ 
គ្រប់ យ៉ាង ហើយ ពិចារណា ឡើង វិញ 
ឲ្រយ បាន ហ្មត់ចត់ » ៕ AFP/VN 

ក្រុងប៉្រកាំង: ប្រធន ក្រុម 
អ្នក រៀប  ចំ ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា អូ- 
ឡា ំពកិរដវូរង ឆ្នា ំ២០២២ ន- 

ទី ក្រុង ប៉្រកាំង របស់ប្រទ្រស 
ចិន បាន និយយ ថា  ពួក គ្រ 
កំពុងត្រ ប្រឈម    ជាមួយ នឹង 

សា្ថាន ការណ ៍ដ ៏ពសិ្រស ក្រយ      
ព ី មាន ការ ពន្រយារ ព្រល សម្រប់ 
កីឡា អូឡាំពិក រ ដូវ ក្តៅ ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ ទីក្រុង តូក្រយ ូ ប្រទ្រស   
ជប៉នុ ដ្រលមាន នយ័ ថា  វា មាន  
រយៈ ព្រល ឃ្លាត គ្នា  តិច ជាង ៦ 
ខ្រ រវាង ការ ប្រកួតកីឡា រដូវ ក្ដា 
និង រង។    

ដចូ គ្រប ់គ្នា បាន ដងឹ ហើយ ថា  
កឡីា អឡូាពំកិ  ឆ្នា ំ២០២០ន្រះ 
ក្រុង តូក្រយូ របស់ ប្រទ្រស  ជប៉ុន  
ជា អ្នក ដ្រញ ថ្ល្រ បានសិទ្ធិ ធ្វើ 
ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ ហើយ ដំបូង ឡើយ  
ត្រៀម រៀប  ចំពីថ្ង្រ ទី ២៤ ខ្រ 
កក្កដា ដល់ ថ្ង្រ ទី ៩ ខ្រ សីហា 
ឆ្នាំ ២០២០ ត្រ ត្រូវ ប្ដូរ ទៅ  នៅ 
ឆ្នាំ ២០២១  វិញ ដោយសារ ការ 
រាល ដាល ន្រ វីរុស កូរ៉ូណា  គឺ 

ពន្រយារ ព្រល ១ឆ្នាំ ព្រញ ។    
ទោះ ជាយ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  

ដោយសារ ត្រព្រតឹ្តកិារណ ៍អ ូឡា ំ 
ពិក រដូវរង ក្នុងឆ្នាំ ២០២២  
ន ទី ក្រុង ប៉្រកាំង ចាប់ ផ្ដើម នៅ 
ថ្ង្រ ទី៤ ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០ឹ២២ គឺ 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន បញ្ហា ប្រឈម ដ៏ 
កម្រ  ន្រ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង កីឡា 
អូឡាំពិក  ដ្រល កើត ឡើង បន្ត 
បន្ទាប់ គ្នាយ៉ាង កៀក បំផុត ។ 

តំណាង ឲ្រយ ក្រុម មន្ត្រី អ្នក រៀប 
ចំព្រ ឹត្តកិារណ៍ អូឡំាពិក  Beijing- 
2022 បាន ប្រប់ ទី ភ្នាក់ ងរ- 
ព័ត៌មាន  Xinhua ថា ៖  « ការ  - 
កណំត   ់កាល បរចិ្ឆ្រទ ថ្ម ី សម្រប ់ 
កឡីា អឡូាពំកិ នងិ បា៉ារា៉ាឡាពំកិ 
ន  ទី ក្រុង តូក្រយូ  ធ្វើ ឲ្រយ  ពួក យើង  
ត្រូវ ប្រឈម ជាមួយ នឹង សា្ថាន- 

ការណ ៍ពសិ្រស មយួ ដោយ  ការ 
ប្រកួត កីឡា សម្រប់រដូវ ក្ដា 
និង រង ត្រូវ បាន រៀប ចំ ឡើង 
មាន គមា្លាតពី គ្នា ត្រ កន្លះ ឆ្នាំ 
ប៉ុណោ្ណោះ » ។  

មន្ត្រី តំណាង រូបនោះ បាន 
និយយ បន្ត ថា ៖ « យើង នឹង ធ្វើ 
ការវាយតម្ល្រ លម្អិត ថ្មី ពី ការ 
កំណត់ កាល វ្រលា ថ្មី សម្រប់ 
ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា  Tokyo- 
2020 ថា តើ  នឹង ជះ ឥទ្ធិ ពល 
ប្រប ណា ខ្លះ ដល់ Beijing 
2022 Games ។  ព្រលន្រះ  
យើង នឹង  បន្ត មាន ទំនក់ ទំនង 
យ៉ាង ជិតដិត  ជាមួយ គណៈ 
កមា្មាធិការ កីឡា អូឡាំពិក អន្តរ- 
ជាតិ   (IOC) និង គ្រួសារ កីឡា 
អូឡាំពិក ដើម្របី ដោះ ស្រយ 

សា្ថានការណ៍ ន្រះ ឲ្រយ បាន ត្រឹម 
ត្រវូ នងិ បន្ត គម្រង រៀប ច ំគ្រប ់
រូបភព ទាំង អស់ » ។

ប្រទ្រស ចិន  ដ្រលមាន ល្រច 
ឡើង  នវូ  វរីសុ ករូ៉ណូា កាល ព ីខ្រ ធ្ន ូ
បាន និយយ ថា ការ រៀបចំ 
ត្រៀម សម្រប ់  ឆ្នា ំ២០២២ កពំងុ 
គ្រង  បើ ទោះបជីាមាន ប្រទ្រស    
ជាច្រើន កំពុង បិទទា្វារ តាំង ពី 
ខ្រ កុម្ភៈមក ក្នុង គោល បំណង 
បញ្រឈប ់ ការរាល ដាល ន្រជងំ ឺន្រះ 
ក៏ ដោយ ។  ក្រុង ប៉្រកាំង នឹង 
កា្លាយ ជាទី ក្រុង ដំបូង គ្រ ដ្រល 
ទទួល បាន សិទ្ធិ  រៀប ចំ ព្រឹត្តិ ការ- 
ណ ៍កឡីា អឡូា ំពកិ ទាងំ រដវូ ក្ដា 
និង រង បន្ទាប់   ពី ធ្លាប់ ធ្វើ ជា- 
មា្ចាស់ផ្ទះ ម្ដង ហើយ កាលពីឆ្នា ំ
២០០៨  ៕  AFP/VN 

DominicCalvert-Lewin(ឆ្វ្រង)របស់Everton ត្រតបាល់ប្រជ្រង នឹង ខ្រស្រការពារ Luke Shaw ក្នុងប្រកួតPremier League។ AFP

ពិធីបង្ហាញឡូហ្គោអូឡំាពិករដូវ រង នក្រងុ ប៉្រកំាង ឆ្នា ំ២០២២។ រូបថត AFP

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ ថ្ង្រសុក្រ ទី៣ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២



ថ្ងៃសុកៃ ទី៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

   ឈន ណន

 ភ្នំពេញៈ សា្ថានីយទូរទសៃសន៍ 
PNN និង ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ  បាន ឈាន 
ដល់ ការ ឯក ភាពគ្នា  បើក ឲៃយ មន 
ការ បៃកួត  កម្មវិធី អធិរាជគុនខ្មៃរ 
ISI PALM-ISI PIPE ឡើង វិញ 
នៅ  ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ បន្ទាប់ ពី បាន 
ផ្អាក ការ បៃកួត ១សបា្តាហ៍  ទៅ តាម 
ការ ណៃនំ របស់ សហព័ន្ធ កីឡា 
បៃដាល់គុនខ្មៃរ ដើមៃបី ចូល រួម បង្ការ 
និងទប់សា្កាត់  ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ពីដំបូង ឡើង PNN មិន មន 
គមៃង បើក ការ បៃកួត វិញ នៅ 
សបា្តាហ៍នៃះ ទៃ គឺ ពួក គៃរង់ចំា ឲៃយ 
សា្ថានភាព នៃ ជំងឺ កូវីដ ថមថយសិន 
គឺ គៃង ធ្វើ នៅ កៃយ ថ្ងៃចូល ឆ្នាំ 
ឯណោះ បុ៉ន្តៃ  កៃម ការ ពិភាកៃសា 
គ្នា ថ្មីៗ  នៃះ PNN និង ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ 
ធំ របស់ ខ្លនួបាន សមៃច បើក ឲៃយ 
មន ការ បៃកួតវិញភា្លាមៗ។

យ៉ាង ណាក៏ដោយ ការ   បៃកួត  
នៅសបា្ដាហ៍ នៃះនឹង ធ្វើ ឡើង ជា 
លក្ខណៈ មិត្តភាព រវាង កីឡាករ ខ្មៃរ 
និងខ្មៃរ បុ៉ណោ្ណោះ គឺមិន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
មន អ្នក ចូល ទសៃសន ផ្ទាល់  ដល់ 
សង្វៀននោះ  ឡើយ ដៃល ជា ការ- 
អនុវត្ត តាម សៃចក្ដ ីណៃនំ របស់ 
សហ ព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ។

លោក សៃឺ ុសៃង ហៅ សំណព្វ 
អ្នក គៃប់ គៃង កីឡា បៃចំា នៅ PNN 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ពៃកឹ 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា៖ « កាល ដៃល 
យើងបើក ឲៃយ មន ការ បៃកួត វិញ 

នៅ សបា្តាហ៍នៃះ ដោយសារ តៃ 
សង្វៀន ចៃើន លើស លប់ ក្នងុ សៃកុ 
គៃ ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការវិញ អី៊ចឹង 
ទំាង សា្ថានីយទូរទសៃសន៍ PNN និង 
ម្ចាស់ ស្ពនស័រ ក៏ ចាប់ ផ្តើម វិញ សៃប 
ទៅ នឹង  ការ លើក ឡើង របស់ សម្តៃច 
តៃជោ  ដៃល លោក ចង់ ឲៃយ បៃជា-
ពល រដ្ឋបាន កមៃសាន្ត សបៃបាយនៅ 
តាម ផ្ទះ ពៃះ ការ បៃកួតនៃះ ជា 
ការ បៃកួត បិទទា្វារ និងគ្មាន គូល- 
ក្ខណៈ មិត្ត ភាព អន្តរជាតិ ទៃ តៃ 
យើង មនការ ផៃសាយ ផ្ទាល់»។

បើ តាម បទសម្ភាសផ្ទាល់ ជាមួយ 
ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ដើម សបា្តាហ៍ 
នៃះ គឺ អ្នក គៃប់ គៃង កម្ម វិធី បៃដាល់ 
បៃចំា នៅ សា្ថានីយទូរទសៃសន៍បាយ័ន 
CNC និង ថោន សុទ្ធ តៃ បើក ការ- 
បៃកួត វិញ ក្នងុ នោះ  បាយ័ន មន 

៦  កម្ម វិធី CNC មន ៤ កម្ម វិធី 
សង្វៀន ថោន មន ១ កម្ម វិធី  រីឯ 
SEATV មន ១ កម្មវិធី ដៃរ។

ទោះ យ៉ាងណា  លោក សំណព្វ 
បាន បន្ថៃម ថា៖ « PNN តៃង តៃ 
ធ្វើអ្វ ីឲៃយ ប្លៃកពី សង្វៀន ផៃសៃងៗ គឺ 
នៅ សបា្តាហ៍នៃះ យើងមន ការ- 
បៃកួត ៥ គូ ខុសពី មុន ដៃល មនតៃ 
៤គូ ហើយ១គូ  បៃកួត តៃ ៣ទឹក 
ទៃ។ ជាង នៃះ ទៅ ទៀត សមៃប់ 
គូ ឯក និង គូឯក រង ទោះ បីជា យើង 
បៃកួត ខ្មៃរ និងខ្មៃរ  ប៉ុន្តៃ PNN 
នងិ ISI នៅតៃ ផ្ដល ់តម្លៃ ខ្លនួ ខ្ពស ់ 
គ ឺដចូ នងឹ តម្លៃ ខ្លនួ បៃកតួ ក្នងុ កមៃតិ 
គូ អន្តរ ជាតិ ផងដៃរ»។

តាម គណៈកម្មការ ផ្គផូ្គង របស់ 
សង្វៀន PNN បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
សមៃប់ ការ បៃកួត បិទ ទា្វារ គ្មាន 

អ្នក ទសៃសនផ្ទាល់ ដៃល នឹង ធ្វើ ចាប់ 
ពីម៉ាង ១២ ថ្ងៃតៃង់ ន ថ្ងៃអាទិតៃយ 
នៃះ គឺ គូឯក តមៃវូ ទៅ លើ កីឡាករ 
ជើង ចាស់ ម៉ន សាម៉ៃត និង គង់ 
ហូវ ដៃលបៃកួត ទម្ងន់ ៥៧ គ.កៃ 
ចំណៃក ឡុង ខៃត្ត និង សឺន 
ថៃសាន់ តៃវូ  បៃកួត គ្នា ក្នងុ ទម្ងន់ 
៤៥ គ.កៃ  ក្នងុ នមជា គូឯក រង។

ចំណៃក កីឡាករ សៅ បុ៊នធឿន 
នឹង តៃូវ បៃកួត ក្នុង ទម្ងន់ ៥៧ 
គីឡូកៃម ជាមួយ លន់ សៀកឡុង 
ក្នងុ នម ជា គូ បៃកួត បើក ឆក មុន 
ពៃល ការ ជួប គ្នា រវាង កីឡាករ សួរ 
ចាន់រាជ និង ធន់ វិស្ណ ុក្នងុ ទម្ងន់ 
៤៨ គីឡូកៃម ហើយ ឡុង រា៉ាមី 
និង បៃកួត ក្នងុ លំដាប់ គូមិត្ត ភាព ទី 
៣ ជាមួយ កីឡាករ លន់ សៀកឡៃង 
ក្នងុទម្ងន់ ៥៧គីឡូកៃម៕

ម៉ន សាម៉េត និង គង់ ហូវ តេវូ បេកួតដោយ គ្មាន អ្នក ទសេសនា នៅសង្វៀន PNN នា ថ្ងេ អាទិតេយ នេះ។ សហ ការី

Boateng ត្រវូបានពិន័យ
ដោយសារទៅមើលកូនរបួស

សង្វៀនPNNឈានដល់ការឯកភាព
គ្នាបើកឲ្រយមានការប្រកួតនៅសបា្តាហ៍ន្រះ កេុង ប៉ារីស : កៃុម យកៃស នៅ 

អាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich 
បាន ពិន័យ កីឡាករ  Jerome 
Boateng ដៃល បាន ចាក ចៃញ 
ពី ទីកៃងុ  ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត 
ដៃល ជា ទង្វើ បំពាននឹង ចៃបាប់ រឹត- 
បន្តងឹ  មិន ឲៃយ ចៃញ កៃ ផ្ទះ  ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺកូវីដ១៩ ។ 

បើ យោង តាម ទូរ ទសៃសន៍ TVO 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  កីឡាករ វ័យ ៣១ 
ឆ្នា ំJerome Boateng បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ចាក ចៃញ  ពីកៃងុ  ដោយ- 
សារ  ទៅ មើល កូន បៃសុ  របស់ខ្លនួ 
ដៃល មន របួស តិចតួចក្នងុគៃះ- 
ថា្នាក់ចរាចរណ៍  នៅ តាម ដង មួយ 
កាល ពីមៃសិល មិញ  ។

កៃមុជើង ឯកកៃប ខ័ណ្ឌ  Bun-
desliga បាន សៃចក្ដ ីបៃកាស 
របស់ ខ្លនួ ថា ៖ « ខៃសៃ ការពាររបស់ 
យើង Jerome Boateng បាន 
ចាក ចៃញ ពី កៃងុ Munich កាល- 
ពី មៃសិល មិញ ដោយ អត់មន ការ- 
អនុញ្ញាតពី ក្លបិ ឡើយ ។ Boateng 
អត់គោរព តាម គោលការណ៍របស់ 
ក្លបិ ដោយសារការ នៅ ឆ្ងាយ ពី ផ្ទះ 

របស់ខ្លនួ » ។   
សៃចក្ដ ីបៃកាស បាន បន្ត  ថា៖  

«វិន័យ ទំាង ឡាយបង្កើត ឡើង  
ដើមៃបី គៃប់ គៃង ការ បៃពៃតឹ្ត របស់ 
កីឡាករ ទំាង អស់ក្នងុ កៃមុ   សមៃប់ 
សា្ថាន ការណ៍ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ដោយ 
សៃប ជាមួយ នឹង បញ្ជា របស់ រដា្ឋា- 
ភិបាល ដៃល រឹតបន្តឹង ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ក៏ ដូច ជា សៃចក្ដ ីណៃនំ 
របស់ មន្តៃ ីសុខាភិបាល ផង   » ។  

សមៃប់  Boateng ក៏ ទទួល 
សា្គាល់ កំហុស របស់ខ្លនួ ដៃរ ដោយ 
បាននិយយ ទៅកាន់ កាសៃត 
Bild ថា ៖  « ខ្ញុ ំដឹង ថា វា ជា កំហុ ស 
ខ្ញុ ំពិត មៃន ដៃល មិន បាន បៃប់ ក្លបិ 
ឲៃយ ដឹង ពី ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ខ្ញុ ំតៃ 
ពៃលនោះ ខ្ញុ ំមិន បាន នឹក ឃើញ 
អ្វ ីកៃ តៃពី ការ បារម្ភ ចំពោះ កូន- 
បៃសុ ខ្ញុ ំបុ៉ណោ្ណោះ ។

ខៃសៃ ការពារ អាល្លម៉ឺង់រូប នៃះ បាន 
និយយ ទាក់ ទង នឹង កូន បៃសុ ខ្លនួ 
ថា ៖ « គៃ មន សុខ ភាព មិនសូវល្អ 
ទៃ។ បើសិន កូន ទូរស័ព្ទ មក បៃកដ 
ខ្ញុ ំជាឪ ពុក នឹង ទៅ មិនថា ពៃល- 
ណា ក៏ដោយ » ៕ AFP/ VN  

Jerome Baateng (ឆ្វេង) បន ធាក់ បល់ចេញ ពី គូ បេកួត។ រូប AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹង
វត្តមានរបស់ពធិីការនិីមានដេជើងសេលនូមាន
ឈ្មោះពិតកញ្ញាម៉េងឃុននីហៅកញ្ញាជីមមី
បានបង្ហាញខ្លួននៅទេនំថ្មីជាផ្លូវការទៅហើយ
នោះគឺស្ថានីយទូរទសេសន៍MyTVជាមួយនឹង-
ដេគូពធិីករចលូចតិ្តសើចឮលោកតាប៊យុនៅក្នងុ
កម្មវិធី«ពេញចិត្តឬអត់?»។
ចំពោះការមកលេចវត្តមានកញ្ញាជីមមីនៅ

ក្នុងទូរទសេសន៍ថ្មីនេះក៏មានការលើកបេបខេសឹប-
ខេសៀវដេរថាទោះបីជាខាងទូរទសេសន៍ភីអិនអិន
ពេយាយាមលួងលោមនាងឲេយបន្ដកុងតេយា៉ាងណាក្តី
តេតេវូបរាជយ័ហើយទបីផំតុនាងបានសមេច-
ចិត្តទៅប៉ុស្តិ៍ថ្មីទូរទសេសន៍MyTV ខណៈដេលសេី-
ស្អាតនងិមានសមត្ថភពរបូនេះក៏ជា មខុសញ្ញា
នេការចង់បានពីទូរទសេសន៍ហងេសមាសផងដេរ
ប៉ុន្តេបេរជាឃើញនាងមកចាប់ដេគូជាមួយនឹង
តាប៊ុយទៅវិញ។
យា៉ាងណា ពេលផ្តល់បទសមា្ភាស

តាមទរូសព័្ទជាមយួនងឹភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងថាកញ្ញាបាន
ផតុកងុតេពីទរូទសេសន៍ភអីនិអនិ
ហើយមកបន្តកុងតេនៅប៉ុស្តិ៍-
MyTV នោះក៏តេូវបានកញ្ញា
ជមីមីបញ្ជាក់ឲេយដងឹថា៖«តាម
ពតិទៅ នាងខ្ញុំមនិមានកងុតេ
ជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ទូរទសេសន៍-
ភអីនិអនិនងិទរូទសេសន៍
MyTV  នោះទេ។
សមេប់កន្លេងប៉ុស្តិ៍
ចាស់នងិកន្លេងថ្មីគឺ
នាងខ្ញុំធ្វើការងរទាងំ
២ប៉ុស្តិ៍តេម្តងគឺថា
លក្ខណៈជាការងរ
ស្មគ័េចតិ្ត(Free-
lance)ទាំង-
អស់។
គួរបញ្ជាក់ដេរ

កញ្ញាជីមមី គឺជា
ពិធីការិនីរូបសេស់-
បេចាំនៅប៉ុស្តិ៍ភីអិនអិន
ដេលទើបតេចូលបេឡូក
ក្នុងវិស័យសិលេបៈបានរយៈ-
ពេលបេមាណ៣-៤ឆ្នាំ
ប៉ុណ្ណោះតេទទួលបាន-
នូវជោគជ័យមិនធម្មតា
ខណៈពិធីការិនីរូបនេះ
មានសមត្ថភពចេះ-
រហូតដល់ទៅ៤ភស
ឯណះ។កញ្ញាធ្លាប់
បង្ហើបឲេយដឹងថា៖«កាល
ពីនៅក្មេងមា៉ាក់បានឲេយរៀន

ភសចនិដល់ពេលចលូរៀនថា្នាក់ទី៥
ក៏ចលូរៀនភស អងគ់្លេសហើយនៅ
ពេលដេលចប់ទី១២បានទៅរៀន
តនៅបេទេសថេដើមេបីចេះភស-
ថេហ្នឹងហ្មងដោយរៀនចប់ផ្នេក
អកេសរសស្តេថេ»។
សេីសេស់ដេលទើបរះលើវិថី
សិលេបៈក៏ចេបាមទីផេសារកេបាល
មេកេូពេះតេចំណេះដឹង-
ជាចេើនភសខណៈ

កញ្ញាជមីមីបរិយាយ
បេប់ពីមូលហេតុ
ដេលធ្វើឲេយនាង-
រៀនភសថេដេរ
ថា៖«កាលដេល
រៀនថេមកពីខ្ញុំ
មានហាងលក់
អាហារមួយ-
នៅឯប៉េលិន
ដេលមានជន-
ជាតិថេចេញ-
ចលូចេើនហើយ

ក៏បានគិតថាយើងនៅខ្វះ
ភសថេហ្នឹងមួយទៀត
ហើយក៏ជាភសមួយ
អាចរកលុយបាននិង
អាចចេះភសថេ-
បានទាំងអស់ហើយ
ក៏មិនខកបំណងដេរ
ក្នុងការចំណាយ-
ពេល៤ឆ្នាំដើមេបី
រៀនក្នុងអាជីពជា-
ពិធីការិនីយើងអាច
បកបេបាន»៕

ស្រសី្អាត ជីមមី បញ្ជាក់ រឿង 
វត្តមាន ក្នងុ ពិធី ជាមួយ តាបុ៊យ
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www.postkhmer.com

ឡៅ ចន្ទេ បន ម៉ាត់ទៅ លើ ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធ ីក្នងុការ បេកួត ផ្តាច់ ពេត័េ ដណ្តើម ខេសេ កេវាត់ ISI Palm។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ថ្មីៗ  នេះ កញ្ញា ជីមមី លេចវត្តមនជាមួយនឹង តាបុ៊យ  
នៅ  ទូរ ទសេសន៍  MyTV  ។ រូបថតសហការី

ឡុង សុភី ហាក់បារម្ភ ការ សង សឹក 
បុ៉ន្ត្រ ចន្ទ្រ រំពឹង បន្ត ឈ្នះ ឆាយរិទ្ធី
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈអ្នកបេដាល់ជើងចាស់
ជំនាញបេើកេបាច់ជង្គង់ឡុងសុភី
ហាក់មានភពមន្ទិលទៅលើ
សមត្ថភពខ្លនួឯងសមេប់ការ-
ឡើងបេកួតសងសឹកជើងខា្លាងំវ័យ
ក្មេងវងេស វិឆ័យនៅលើសង្វៀន
CNCនាពេកឹថ្ងេសៅរ៍នេះបុ៉ន្តេ
ឡៅចន្ទេមានរំពឹងខ្ពស់ក្នងុការ-
បន្តយកឈ្នះលើពុទ្ធឆយរិទ្ធី
ចំណេកតាញ់មករាក៏តេវូជមេះ
បញ្ជីជាមួយឈុតសេរីវ៉ាន់ថង
នៅលើសង្វៀននេះផងដេរ។
ការសមេចឲេយចាញ់វងេសវិឆ័យ

ទំាងចមេងូចមេសនៅក្នងុការ-
បេកួតវគ្គពាក់កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េ
ដណ្តើមខេសេកេវត់នៅលើសង្វៀន
SEATVកាលពីថ្ងេទី៨ខេធ្នូឆ្នាំ
២០១៩បានធ្វើឲេយឡុងសុភី
មានការខឹងសមេបាយា៉ាងខា្លាងំនិង
បានចោទបេកាន់ទៅលើចៅកេម
ថាបានផ្តល់ពិន្ទុមិនយុត្តិធម៌។
ហេតុនេះការជួបគ្នាលើកនេះពិត
ជាការបេកួតដ៏សំខាន់ដើមេបីបញ្ជាក់
ឲេយបានចេបាស់ថាតើរវងឡុងសុភី
និងវងេសវិឆ័យនរណាជាអ្នកខា្លាងំ
ដ៏ពិតបេកដ?
ទោះបីជាយា៉ាងណាឡុងសុភី

ដេលគ្មោនពេលហ្វកឹហាត់នៅក្នងុ
ក្លបិនោះហាក់ដឹងខ្លនួទៅហើយ
ថារូបគេអាចនឹងទន់ជេយជាង
មុន។សុភីបានបេប់កាលពីមេសិល-
មិញថា៖«ពេលនេះខ្ញុំនៅខេត្ត

កោះកុងនៅឡើយទេគឺខ្ញុំបានមក
បំពេញការងរតាមខេត្តចូលមួយ
សបា្តាហ៍ហើយអី៊ចឹងការហ្វកឹហាត់
របស់ខ្ញុំបានតេមឹរត់យកកមា្លាងំ
សុ៊ហ្វបន្តិចបន្តួចទេគឺមិនទាន់
បានហ្វកឹហាត់ឡើយ»។
សិសេសគណក្លបិកលបុតេគុនខ្មេរ

ឡុងសុភីបានបញ្ជាក់ថា៖«បើ-
សិនខ្ញុំបានហ្វកឹហាត់ជាប់ដូចមុន
វមិនអីទេ បុ៉ន្តេធ្វើម៉េចបើយើង
មានរវល់អី៊ចឹងខ្ញុំនៅមានពេល
តេមឹថ្ងេសុកេ១ថ្ងេបុ៉ណ្ណោះសមេប់
ហ្វកឹហាត់ហើយការហាត់បាន
តិចនេះវធ្វើឲេយយើងអត់សូវរឹងមំា
បុ៉ន្តេខ្ញុំនឹងពេយាយាមបេកួតឲេយអស់
ពីសមត្ថភព»។
ផ្ទយុពីនេះអតីតកីឡាករជើង-

ខា្លាងំឡៅសីុណាតដេលជាគេ-ូ
ជំនួយរបស់វងេសវិឆ័យបានអះអាង
ថាវិឆ័យបានហ្វកឹហាត់គេប់គេន់
សមេប់ការបេកួតនេះ។ឡៅ
សីុណាតបាននិយាយថា៖«វងេស
វិឆ័យបានដឹងខ្លនួឯងរួចទៅហើយ
ថាគេតេវូបេកួតជាមួយអ្នកណា
ហេតុនេះគេតេៀមបានល្អហើយ
ដោយសរយើងនៅក្មេងជាងអី៊ចឹង
យើងមានតេមជាងគេលើផ្នេក
កមា្លាំងបុ៉ន្តេបច្ចេកទេសបេកួត
គេនៅលើយើងដូច្នេះគូមួយនេះ
ពិតជាមានភពតានតឹងខា្លាងំ»។
ជាមួយគ្នានេះឡៅចន្ទេដេល

ជាមិត្តរួមក្លបិជាមួយវងេសវិឆ័យក៏
បានតេៀមលក្ខណៈយា៉ាងល្អដើមេបី
ជួបពុទ្ធឆយរិទ្ធីនៅរសៀលថ្ងេ

សៅរ៍នេះដេរ។ចន្ទេធ្លាប់បាន
ធ្វើឲេយពុទ្ធឆយរិទ្ធីចាញ់ទំាងសោក-
ស្តាយពេះការជួបគ្នាកាលពី
ថ្ងេទី៦ខេឧសភឆ្នាំ២០១៨នោះ
វជាការបេកួតផ្តាច់ពេត័េដណ្តើម
ខេសេកេវត់ISIPalm។
បុ៉ន្តេពុទ្ធឆយរិទី្ធមិនអស់ចិត្ត

ចំពោះការចាញ់ដោយពិន្ទុនៅលើ
សង្វៀនCNCនាពេលនោះទេ
ហើយវក៏ជាពេលដេលរូបគេបាន
បេកាសនៅចំពោះមុខឡៅចន្ទេ
ក្នុងការចង់ជួបគ្នាជាថ្មីផងដេរ
ដោយអះអាងថារូបគេចាញ់ចន្ទេ
ដោយសរស្មងជើងមានរបួស
ទើបបេកួតមិនអស់ពីចិត្ត។
ទោះយា៉ាងណាឡៅសីុណាត

ដេលជាបងបេងុបង្កើតរបស់ឡៅ
ចន្ទេបានបេប់ពីមេសិលមិញថា៖
«ខ្ញុំមានសងេឃឹមខ្ពស់ទៅលើចន្ទេ
ពេះខ្ញុំបង្ហាត់វផ្ទាល់ដេ។យើង
រំពឹងឈ្នះដល់៧០ភគរយដោយ-
សរយើងមានទិចនិកបេកួតល្អ
ជាងដេបិតអីខាងគេបានតេកមា្លាងំ
ក្នងុការវយបុក»។
ចំណេកឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនិង

តាញ់មករាក៏តេវូបេកួតសងសឹក
គ្នានៅសង្វៀនCNCនាពេឹក
ថ្ងេសៅរ៍នេះដេរពេះតាញ់មករា
ធ្លាប់បានចាញ់ពិន្ទជុើងខា្លាងំឈិត
សេរីវ៉ាន់ថងនៅក្នងុការបេកួតដ៏
សំខាន់បំផុតគឺវគ្គផ្តាច់ពេ័តេ
ដណ្តើមខេសេកេវត់ISIPalmកាល-
ពីខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨នៅលើ
សង្វៀនCNCនេះតេម្តង៕

តារា សម្តេង និង ពិធី ការិនី រូប សេស់  សាច់សខ្ចី 
ចេះ៤ភាសា កញ្ញា ជីមមី    ។ រូបថតហុងមិនា
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