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ភ្នពំេញៈ បើទោះបីជាការរកី-
រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩កពំងុ
បង្កការថមថយដល់សៃដ្ឋកិច្ច-
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បញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងតៃី-
មាសទី១...តទៅ ទំព័រ ១២

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្តៃីហ៊ុនសៃន និងលោក
MikePompeo រដ្ឋមន្តៃីការ-
បរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរិកបាន
សន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពី
ពៃកឹមៃសិលមិញដោយពិភាកៃសាគ្នា
ជាពសិៃសពាក់ពន័្ធនងឹជងំឺកវូដី-

១៩នងិបញ្ហាមយួចនំនួទៀត។
នៃះបើតាមការបញ្ជាក់របស់
កៃសួងការបរទៃសកម្ពុជា។
សៃចក្ដីបៃកាសព័ត៌មានរបស់

កៃសងួការបរទៃសបានថ្លៃងថា
លោកហ៊ុនសៃននិងលោក

Pompeoបានបង្ហាញការពៃញ-
ចិត្តចំពោះការជួយគ្នាទៅវិញ-
ទៅមកក្នងុគៃលំបាកនៃការ-
បៃឆំាងនឹងការរាលដាលពៃញ-
ពិភពលោកនៃជំងឺកូវីដ១៩។
លោកPompeoបានអរគណុ

កម្ពុជាចំពោះការជួយសង្គៃះ
អ្នកដណំើរលើនាវាកមៃសាន្តMS
Westerdamកាលពីខៃកុម្ភៈ
ដៃលនាវានោះមានពលរដ្ឋ
អាមៃរិកាំងជាង៦០០នាក់។
ចំណៃកលោកហ៊ុនសៃន

វិញក៏បានអរគុណសហរដ្ឋ-
អាមៃរកិផងដៃរដៃលបានផ្ដល់
ជំនួយនិងកិច្ចសហការពីសំណាក់
អ្នកជំនាញនៃមជៃឈមណ្ឌលបង្ការ
និងទប់សា្កាត់ជំងឺឆ្លងអាមៃរិក
នងិការផ្ដល់ជនំយួទកឹបៃក់២
លានដុលា្លារសមៃប់ការបៃឆំាង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩។បើតាមកៃសួង
ការបរទៃស...តទៅទំព័រ  ៦
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កីឡា
កីឡាករខ្លឹមខ្មៅត្រូវប៉ះរឿង
សារ័ត្នខណៈជើងថ្មី៤រូប
ត្រូវវ៉្រម៉ារ៉ាតុង...ទំព័រ២២

ជីវិតកម្សាន្ត
ព្រះសង្ឃតាមទីអារមនានា
ហាក់ជួបវិបត្តិខ្សត់ចង្ហាន់ក្នុង-
គ្រមនវីរុសឆ្លង...ទំព័រ ១៨

ក្រសួងអប់រំលើកព្រលការប្រឡងឌីប្លមូនិងបាក់ឌុបដើម្របីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
 រី   ស៊ ចាន់ 

 ភ្នំ ពេញៈកៃសួងអប់រំលើកពៃល
រៀបចំការបៃឡងសញ្ញាបតៃមធៃយម-
សិកៃសាបឋមភូមិ(ឌីប្លូម)និងមធៃយម-
សិកៃសាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)នៅឆា្នាំ
នៃះដោយមនិបានកំណត់ពៃលវៃលា
នៃការចាប់ផ្ដើមវញិដើមៃបីចលូរមួបង្ការ

និងទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ-
កូវីដ១៩ ខណៈដៃលជំងឺនៃះកំពុង
រាតតៃបាតនៅតាមបណា្តាបៃទៃសជាចៃើន
ក្នងុពិភពលោក។
កៃសងួអបរ់ំបានបញ្ជាក់ក្នុងសៃចក្តី

ណៃនាំកាលពីថ្ងៃពុធថា៖ «ក្នុងឆា្នាំ
សកិៃសា២០១៩-២០២០នៃះកៃសងួ
អប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តអនុវត្ត

កំណៃទមៃង់ការបៃឡងគៃប់បៃភៃទ
សៃបតាមគោលការណ៍ចៃបាប់យតុ្តិធម៌
តមា្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបាន»។
តាមការគៃងទុក ការរៀបចំការ-

បៃឡងឌបី្លមូនងឹតៃវូធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃ
៣ដល់ទី១០ខៃសីហារីឯការរៀបចំ
ការបៃឡងបាក់ឌបុវញិនងឹតៃវូធ្វើឡើង
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខៃសហីាដល់ថ្ងៃទី៩

ខៃកញ្ញា។កៃសួងនឹងកំណត់និងជូន-
ដំណឹងពីកាលបរិច្ឆៃទនៃសម័យបៃ-
ឡងទាំង២នៃះនៅពៃលកៃយ។
កៃសងួអបរ់ំបញ្ជាក់ថាកាលបរិច្ឆៃទ

ទទួលពាកៃយសុំចុះឈ្មោះបៃឡងនិង
ការផ្តល់សណំុំលខិតិចុះឈ្មោះបៃឡង
បាក់ឌុបសមៃប់បៃក្ខជនគៃប់បៃភៃទ
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តៃូវបញ្ជូនមកនាយកដា្ឋានកិច្ចការ
របស់កៃសួងអប់រំតាមកាលកំណត់
ដើមៃបីរៀបចំការបៃឡងនៅពៃលកៃយ។
កៃសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ទៀតថា

សសិៃសានសុសិៃសទាងំអស់តៃវូធ្វើស្វយ័-
សិកៃសានៅតាមផ្ទះ ដោយបៃើបៃស់
សៀវភៅសិកៃសាគោល និងតាមរយៈ
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិក...តទៅ ទំ ព័រ ៤

លោកហុ៊នស្រននិងរដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអាម្ររិក
សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩និងបញ្ហាផ្រស្រងទៀត

អីុតាលីមានអ្នកឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ជាង១៣
មុឺននាក់និងអ្នកស្លាប់
ជាង១៧០០០នាក់

បន្ទប់ខុនដូជិត
៣០០០យូនីត
បានសង់រួចនៅ
ក្នងុត្រមីាសទី១

បទល្មើសន្រ-
សទ៣ខ្រដើម-
ឆ្នាមំានការថយ
ចុះជាងឆ្នាមុំន

កេង៊ រ៉មូៈយោងតាមតួលៃខ-
ថ្មីចៃញពីនាយកដា្ឋានការពារ-
ជនសុីវលិដៃលគៃប់គៃងសា្ថាន-
ភាពគៃអាសន្នជំងឺកូវីដ១៩
បានឲៃយដឹងថាបៃទៃសអុីតាលី
កាលពីថ្ងៃអង្គារមានអ្នកឆ្លង
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាចំនួន
១៣៥៥៨៦នាក់ក្នងុនោះមាន
អ្នកសា្លាប់១៧១២៧នាក់។
ក្នុងចំណោមចំនួននៃះករ-

ណីឆ្លងយ៉ងសកម្មថ្មីកាលពី
ថ្ងៃចន្ទគមឺានចនំនួ៨៨០នាក់
ដៃលបាននាំឲៃយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប
ឡើងដល់៩៤០៦៧នាក់នៅទូទំាង-
បៃទៃស ... តទៅ ទំព័រ  ១៦ 

ឃ៊ត ស៊ភចរិយា

ភ្នំពេញៈ បទល្មើសនៃសាទ
ក្នងុរយៈពៃល៣ខៃដើមឆា្នាំ២០២០
នៃះ មានការថយចុះចំនួន៨៨
ករណីបើបៃៀបធៀបនឹងរយៈ-
ពៃលដូចគ្នាកាលពីឆា្នាំមុនខណៈ-
រដ្ឋបាលជលផលបង្កៃបបាន
៥៩៩ករណីក្នងុនោះបទល្មើស-
នៃសាទសមុទៃចំនួន៤២ករណី
និងមានទំាងការចាត់វិធានការ
ផ្លវូចៃបាប់ដល់អ្នក...តទៅទំព័រ ៤
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បទពិសោធឆ្លងកាត់ការព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩នៅមន្ទរីព្ទ្យខ្មរ្-សូវៀត

ជាមន្តៃរីាជការវយ័  ៣៩ឆ្នា ំខ្ញុ ំ
សូម ចៃក រំលៃក នូវ បទ ពិសោ ធ  
និង ទសៃសនៈ ផ្ទាល់ ខ្លនួ របស់ ខ្ញុ ំ  ដៃ   ល 
បាន ឆ្លង កាត់ ការ ពៃយា បាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩រយៈ ពៃល ៣ ស បា្តាហ៍ 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ខ្មៃរ-សូវៀត ។

១-ការឆ្លង និង អាការដំបូ ង 
ករណី របស់ខ្ញុំ គឺ ឆ្លង ពី ការ - 

ចូល រួម សិកា្ខា សាលា អន្តរ ជា តិ  
នៅ បារាំង ដៃល មាន អ្នក ចូល- 
រួម បៃហៃល ៣០ នាក់ ហើយ 
សិកា្ខា សាលា  បាន ផ្អាក ភ្លាមៗ 
កៃយ បាន ដឹង ថា ជន ជាតិ  
ហ្វី លីពីន មា្នាក់  កើត ជំងឺ នៃះ ។ 
សិ កា្ខា កាម ផៃសៃង ទៀត  បាន ទាម- 
ទារ ធ្វើ តៃស្ត តៃ បារាំង មិន ពៃម 
ធ្វើ ឲៃយដោយ សំអាង ថា គ្មា ន  
អាការ។ សិកា្ខា កាម បរទៃស ២ 
របូ ផៃសៃង ទៀត ក ៏បាន បៃប ់យើង 
ថា ពកួ គត ់បាន ធ្វើ តៃស្ត វជិ្ជ មា ន 
ដៃរ បនា្ទាប់ ពី ទៅដ ល់ បៃទៃស វិញ  ។

មក ដល ់បៃទៃស វញិ ជា វធិាន- 
ការ បង្ការ ខ្ញុំ បាន ជួល ខុន ដូ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក ពីគៃួសារ ឲៃយ  
បាន គៃប ់១៤ថ្ងៃ។ ១ ថ្ងៃ កៃយ 
មកពោល គឺ៧ ថ្ងៃ កៃ យ  ពីខ្ញុំ 
បាន បៃសៃយ័ ទាក់ ទង ជាមួ យ 
អ្នក មាន ផ្ទុកវីរុស  ទើប ខ្ញុំ មាន 
អាការប្លៃក ដក ដង្ហើម ញាប់ 
រាក ប៉ុន្តៃ មិន ក្តា ខ្លួន ។ ថ្ងៃ ទី២ 
នៅ រាគ ទៀត  ទោះ មនិ មាន ញ៉ា ំ
អ្វ ីខុស ហើយ សៃៀវ សៃញ តឹង ក 
និង ឡើង កម្តា។ គៃង យប់ ក្តា 
រងហើយ បៃក ញើស ឆប់ អ ស់ -   
កមា្លាំង ចុក រោយ សៃពន់ ។ ខ្ញុំ ក៏ 
ស្នើ សំុការ ពិនិតៃយ នៅ ពៃទៃយ សូវៀ ត 
ហើយ គៃ យក ដង វៃង ដូច សំឡី 
តៃបារ តៃចៀក រកុ ចលូ ចៃមុះ នងិ 
បំពង់ ក ខ្ញុំ ហើយ យក សំណាក 
របស ់ខ្ញុ ំទៅ ពនិតិៃយ។ កៃយ ដងឹ 
លទ្ធផល ថា វិជ្ជ មាន  ដើមៃបី រកៃសា 
ការ សមា្ងាត់ និង អត្ត សញ្ញាណ 
អ្នក ជំងឺ ផង និង ដើមៃបី ការពារ 
សុខ ភព សាធា រណៈ ផង គៃ 
បាន សាក សួរ គៃប់ ចំណុច ថា 
តើខ្ញុ ំបាន ជួប នរណា ទៅ ញ៉ា ំបា យ 
ហាងណា ។ល។ បន្ទប់ ជួល ខុន- 
ដូ របស់ ខ្ញុំ  តៃូវ បាន គៃស្ទៃរីល 
សមា្លាប់ មៃរោគ ហើយ អ្នក សមា្អា ត 
បន្ទប់ ក៏ តៃវូ ដាក់ ក្នងុ ការ តាម ដាន  ។

២-ថ្នាំ ព្យា បាល 
ថា្នា ំសខំាន ់ជាង គៃ គ ឺKaletra 

ដៃល គៃ បៃើ សមៃប់ ទប់ ទល់ 
នឹង វីរុស HIV។ ថា្នាំនៃះ ខា្លាំង 
អាច ធ្វើ ទុក្ខ កៃពះ ពិបាក គៃង ។ 
នៅ ថ្ងៃ ទី៣ ពៃទៃយ បាន ឲៃយ  ថា្នាំ ថ្មី 
បន្ថៃម ទៀត គឺ Chloroquine 
ដៃល ជា ថា្នាំគៃុន ចាញ់ ដើមៃបី កុំ 

ឲៃយ  វីរុស រីក រាល ដាល វាយ លុក  
ដល់ សួត ។ ថា្នាំ ទាំង ២មុខ នៃះ  
មិន មៃន ជាថា្នា ំពៃយា បាល ទៃគឺ គៃ ន់- 
តៃ ជាថា្នា ំទប់ ទល់ កំុ ឲៃយ មៃរោ គ 
រីករាល ដាល ប៉ុណ្ណោះ។ កៃ ពី 
នៃះ គឺឲៃយ  ថា្នាំ អាសៃ័យ លើ អា - 
ការ បើក្តា ខ្លនួ ដាក ់Doliprane 
បើ រាកដាក់ ថា្នាំ រាក ។

អ្នក ជំងឺ ដៃល មាន អាការ 
សៃល  គពឺៃទៃយ ឱៃយ បៃើ តៃ Kale-
tra ទៃ តៃ ខ្ញុំ  និង បុរសជន ជាតិ 
បារាងំ ដៃល មាន បញ្ហា ផ្លវូ ដង្ហើម 
ពៃទៃយ តមៃូវ ឱៃយ បៃើ ថា្នាំ Chloro-
quine ថៃម ទៀត ។ ពៃទៃយ ឱៃយ ខ្ញុំ 
បៃើ ថា្នាំ Chloroquine ១០ថ្ងៃ 
ដើមៃបី ឱៃយ ផុត ដំណាក់ កាល គៃះ-  
ថា្នាក់  នៃការ រលាក សួត។ អាកា រ 
នៃ ការ រលាក សតួ  គ ឺមាន ៣ពៃម- 
គ្នា គឺ ក្តា ខ្លួន ជា បៃចាំ  ក្អក និង 
ពិបាក ដក ដង្ហើម។ តៃខ្ញុំ ពុំ មាន 
អាការក្តា ខ្លនួ ជាបៃចំា នោះ ទៃ ។ 

៣-អាការប្ចំា ថ្ង ្និង ស្ថាន-  
ភាព ជំងឺ  

អ្នក ជំងឺ ពៃល នោះ  មាន ប្តី 
បៃពន្ធ វ័យ ចំណាស់ ជន ជាតិ អង់-  
គ្លៃស បរុស ជន ជាត ិបៃល ហៃសិុក 
នងិ បរុស ជន ជាត ិបារាងំ២ នាក ់
នងិ  បងប្អនូ ខ្មៃរ អ៊សិា្លាម ៤នាក ់។  
អាការ និង រោគ សញ្ញា គឺ មិន ដូ ច - 
គ្នា ទៃ ។ ក្នងុ ចំណម អ្នក ជំងឺ ទំា ង  
១០ នាក់ មាន តៃ ខ្ញុំ  និ ង បុរស 
ជនជាតិ បារាំង ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល 
មាន បញ្ហា ផ្លវូ ដង្ហើម  ឯអ្នក ផៃសៃង 
ទៀ ត ហាក ់ពុ ំមាន អាការ អ្វគីរួ ឱៃយ 
កត់ សមា្គាល់ នោះ ទៃ។ ពួក គ ត់ 
មាន តៃ ក្តាខ្លួន បន្តិចបន្តួចឬ 
ពិបា ក គៃងឬធ្វើ ទុក្ខ កៃ ពះ ដោ យ  - 
សារថា្នាំ ប៉ុណ្ណោះ។ 

អាការជំងឺមាន ឡើង មាន ចុះ ។ 
បនា្ទាប់ ពី ចូល សមៃក ពៃយាបាល 
អាការរបស់ ខ្ញុ ំគឺ តឹង កហាក់ ដូ ចជា 
មាន សត្វ ល្អិត នៅ រមាស់ ក្នុង 
បពំង ់ក។ ខ្ញុ ំពុ ំមាន បៃវត្ត ិឈផឺ្លវូ- 
ដង្ហើម ពមីនុមក ទៃ ។ សឡំៃង ខ្ញុ ំ 
ចាប់ ផ្តើម ស្អក ហើយ ក្អក រាល់ 
ពៃល ដៃល ខ្ញុ ំហា មាត ់នយិាយ ។ 
អាច ដក ដង្ហើម ចៃញ បានតៃ មា ន- 
ការ ពិបាក ក្នុង ការ ដក ដង្ហើ ម 
ចលូ ។ បើ ដក ចលូ ខា្លាងំ នងឹ ក្អក 
ឬ ដចូ ចង ់ថប ់ដង្ហើម។ គៃង រាប- 
ស្មើ ធម្មតា ពិបាក ដក ដង្ហើមទា ល់  - 
តៃ ដាក់ គៃ រាង បញៃឈរ បន្តចិហើ យ 
គៃង ផ្អៀង ក៏ពិបាក ដក ដង្ហើម 
ដៃរ ។ ដោយ សារ ឥទ្ធពិល ថា្នា ំផ ង 
ដោយ សារ មៃរោគ វាយ លកុ ផង 
ជួន កាល ធ្វើ ទុក្ខ កៃពះ ពិបាក ញ៉ា ំ
ជួន កាល ពិបាក គៃង ជួ ន ទៅ ពៃ ល 
គៃង ក្តាតៃ ជាក់ បៃក ញើស។  

បុ៉ន្តៃ ពៃទៃយ មិន មាន ឱៃយ តម អ្វ ីទៃ ម្ហ ូ ប 
អ្វ ីក៏ញ៉ា ំបាន ដៃរ  ឱៃយ តៃ ឃ្លាន ។ 

ចំពោះ កមា្លាំង កំហៃងពៃល 
ខ្លះ  មាន កមា្លាងំពៃល ខ្លះ ក៏ខៃសា យ   
កមា្លាងំ។ អ្នក ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត ដូច - 
គ្នា ដៃរ ។ នៅថ្ងៃ ទ ី១០ពៃល ពៃកឹ 
ខ្ញុំ ហាក់ មាន អារម្មណ៍ សៃឡះ 
បំព ង់ ក។ ពៃល នោះ ខ្ញុំ អរខា្លាំង 
ណាស់ ។ តៃ ពៃល រសៀល សៃ ប់- 
តៃ ឈកឺ ឡើង  វញិ។ ហៃត ុតៃ ចង ់
ឆប់ ជា ថ្ងៃ នោះខ្ញុ ំខំបៃងឹ ញ៉ា ំចៃើ ន 
ឈរ ហាល ថ្ងៃ ៣០ នាទី ពៃកឹ ៣ ០  
នាទី លា្ងាច។ ដល់ បៃងឹ ជៃលុ ពៃ ក  
ខ្ញុ ំបៃរ ជាបាក់ កមា្លាងំហើយ សា្ថា ន- 
ភព ធា្លាក់ ចុះ សៃិប ។ ខ្ញុំ ពិបាក 
ដក ដង្ហើម ទាល់ តៃ បៃើ អុក សុី- 
ហៃសៃន៊ ជនំយួ ហើយ អស ់កមា្លាងំ 
ល្ហតិ ល្ហៃ ទាលត់ៃ ពៃយរួ សៃរ៉មូ ទើប 

មាន កមា្លាងំ ឡើង វញិ ។  នៃះគ ឺជា 
ថ្ងៃ ដៃល ដុនដាប បំផុត សមៃ ប់ 
ខ្ញុ ំ។ បនា្ទាប ់ពថី្ងៃនោះមក ខ្ញុ ំចាប-់ 
ផ្តើម ថ្នមសខុភព ឡើង វញិ មនិ 
បង្ខំ ញ៉ាំ លើស កមៃិត ឬ ហាត់- 
បៃណ លើស កមា្លាំង ។ 

ខ្ញុ ំខិតខំ សា្តាប់ អ្វ ីដៃល រាង កា យ  
ទាមទារ។  ខ្ញុ ំខំញ៉ា ំតិចៗ តៃ ចៃើ ន  
ដង ហើយ ញ៉ាំនៃះញ៉ាំ នោះ ឱៃយ 
មា ន អ្វនីៅក្នងុ កៃពះ ជានិច្ច ដើ មៃបី 
រកៃសា កមា្លាងំ ជា បៃចា ំ។ ពៃយាយាម  
ញ៉ាំទឹក ចៃើន ណាស់ហាក់ បី ដូ ច- 
ជា ការ សមា្អាតបំពង់ ក។  នៅ ពៃ ល 
ដៃល យើង មាន សុខភព ខៃសា យ 
ហើយ នៅពៃល មាន សមា្ពាធ 
ឈាម ទាប ពៃល ខ្លះ យើង អាច 
យល់ សប្តិ អាកៃក់។ មិន មៃន 
តៃខ្ញុ ំទៃ ជន បរទៃស ទាងំ នោះ ក ៏
និយាយ ដូច គ្នា ដៃរ ។

ការរកៃសា សុខភព និង កមា្លាំង 
ឱៃយ មាន លំនឹង ល្អ  គឺ មាន សារៈ - 
សំខាន់។ មិន អាច បង្ខំ តាម ចិត្ត 
ដៃល ចង់ ជា នោះ ទៃ។  

៤-ការ ធ្វើ ត្ស្ត តាម ដាន ម្ រោគ
ដំបូងពៃទៃយ បាន បៃប់ ថា ធ្វើ - 

តៃស្ត ៣ថ្ងៃ ម្តង ហើយ បើ អវិជ្ជ មា ន 
យក ទៅ ដាក ់កន្លៃង ផៃសៃង តៃ   ម្តង  
ដើមៃបី តៃៀម ទទួល អ្នក វិជ្ជ មាន 
ផៃសៃង ទៀត។ កៃយ មក  គៃដូរ 
គោលការណ៍ មក ពិនិតៃយ ២ ថ្ងៃ ម្ត ង  
វិញ។  កៃយ ពៃល ដៃល ធ្វើ តៃស្ត  
អវិជ្ជមាន ២ដង ជាប់ គ្នា  ទើ ប គៃ 
អនញុ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពពីៃទៃយហើ យ 
ក៏នៅបន្ត តាម ដាន សុខ ភព ២ 
សបា្តាហ៍ បន្ត ទៀត។ ក្នុង រយៈ - 
ពៃល២សបា្តាហ៍នៃះ  ក៏ តៃូវ ធ្វើ 
តៃស្ត ម្តង ឬ២ដង ទៀត  ដើមៃបី 

ឱៃយ បៃកដ ថា លៃង មាន វីរុស។   
លទ្ធផល តៃស្ត អវិជ្ជមាន  ដង 

ជាប់ គ្នា  គឺ មិន មៃន មាន ភ្លាម ៗ  
នោះទៃ។ បើ មើល អ្នក ជងំ ឺជុវំ ិញ 
ខ្ញុ ំបកូ ទាងំខ្លនួ ខ្ញុ ំផងគ ឺពកួ យើ ង 
តៃូវ ការ ពៃលវៃលា បៃហៃល ៣ 
សបា្តាហ៍ ទមៃំ វីរុស ទាំង នោះ 
រលា យ បាត ់ទៅ វញិ ដោយ ខ្លនួ- 
ឯង  អាសៃយ័ ទៅ តាម ភព ខា្លាងំ 
និង ភពសំុា នៃ បៃព័ន្ធ ការពារ 
រាង កាយ យើង និង រយៈពៃល 
នៃ ការ ឆ្លង វរីសុ  ។ អ្នក ខ្លះ អាចជា  
លឿន ឬ យូរ ជាង នៃះ ពោល 
គឺមិន អាច កំណត់ ពៃល វៃលា  
ជាក់ លាក់ នោះ ទៃ។ 

៥-ការគ្ប់ គ្ង សតិ អារម្ម ណ៍ 
ដូច រៀប រាប់ ខាង លើលទ្ធផ ល  

តៃស្ត អវិជ្ជមាន ២ដង ជាប់ គ្នា 
គឺមិន ងយ នោះ ទៃ  ពៃះ ពៃល 

ខ្លះ អវិជ្ជ មាន ម្តង ហើយ តៃ ធ្វើ 
តៃស្ត លើក កៃយ វិជ្ជមាន វិញ  
គឺជា រឿង ធម្មតា  សមៃប់ អ្នក- 
ជំងឺ កូវីដ។ ដូច្នៃះ ការធាក់ ថយ 
បៃបនៃះ ពៃល ខ្លះ ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ជងំ ឺ
ស្តៃស ខា្លាងំ។ ជន បរទៃសដៃ ល  
បារម្ភ ខា្លាច អត់ យន្ត ហោះ តៃឡ ប់  
ទៅ សៃុក វិញ គឺពួក គត់ អន្ទះ- 
អន្ទៃង ខា្លាងំ ណាស់។ សៃ្ត ីចំណា ស់ 
ជន ជាតិ អង់ គ្លៃស យំរាល់ ថ្ងៃ។ 
បរុស ជន ជាត ិបៃលហៃសុកិ  សៃក 
អាឡៃ អាឡូដោយ មិន អាច គៃ ប់- 
គៃង អារម្មណ៍ ខ្លួន ឯងបាន ។  
បុរ ស ជនជាតិ បារាំង ដៃល គ្មាន 
បញ្ហា សុខភព  អីសោះ ក៏ អាច 
កា្លាយ ទៅ ជា បៃកាច់ ដក ដង្ហើម 
មិន ដល់ គ្នា ដោយ សារ ការ ភ័យ- 
ខា្លាច និង បារម្ភ ហួស ហៃតុ ដៃរ ។

ខ្ញុំ ក៏បាន សួរ ពួក គត់ថា តើ 
មាន បៃយោជន៍ អ្វី  ដៃល កម្ពុជា 
តៃូវ ទុក អ្នក ឯង នៅ ពៃទៃយ បើ - 
សិន ជា អ្នក ឯង ជា សះ សៃបើយ 
ពជីងំ ឺនោះ? ខ្ញុ ំថា បើនៅ បារាងំ 
គៃនត់ៃ សុ ំគៃធ្វើ តៃស្ត កគ៏ៃ មនិ 
ធ្វើ ឱៃយ ផង។ ពួក គត់ ក៏សា្ងាត់ មា ត់ ។  
ខ្ញុំ មិន បាន និយាយ បញ្ចប់ ឃ្លា 
ទៃ  ថា កម្ពុជា មើល ពួកគត់  
ដោយ មនិ គតិ កមៃអ្វី ទាំង អស ់
ហើយ កម្ពុជា ក៏ តៃូវ ការ មើល ថៃ 
បៃជាជន ខ្លួន ឯង ដៃរ ។ 

ឃើញ តៃស្ត អវិជ្ជមាន ហើយ 
វិជ្ជ មាន ឡើង វិញ របស់ ពួក គត់ 
ខ្ញុំ ក៏ បៃប់ ខ្លួន ឯង ថា ខ្ញុំ មិន ខ្វល់ 
ពី លទ្ធផល បណ្តោះ អាសន្ន នោះ  
ទៃ គឺខ្ញុំ ចង់ សា្តាប់ តៃ លទ្ធ ផ ល 
អវជិ្ជ មាន ២ដង ប៉ណុ្ណោះ។ ពៃល 
ដៃល ដឹងថា សុខភព ខ្លួន ឯង 
មិន សៃួល ខ្ញុំ សឹង តៃ មិន ចង់ ធ្វើ 
តៃស្ត ផង។ សំខាន់ បំផុត នោះ គឺ 
មិន មៃន អន្ទះសាចង់ បៃញា ប់  
ចៃញ ពីពៃទៃយ នោះទៃ។ តៃូវ គិត 
ថា យូរ ប៉ុនណាក៏តៃូវ ទៃំ ដៃរ 
តៃវូ នៅឱៃយ ទាល ់តៃ ជាសះ សៃបើ យ 
ដើមៃបី ខ្លួន យើង ដើមៃបី គៃួសារ 

និង សង្គម ។  
បងប្អនូ ខ្មៃរ អ៊សិា្លាម  មាន ការ- 

គៃប់ គៃង  អារម្មណ៍ បាន ល្អ តាម - 
រយៈ ទមា្លាប់ បន់ សៃន់ ជាបៃចាំ 
របស់ ពួកគត់ ។ ពួក បរទៃស 
មាន ការ រអ៊រូទា ំចៃើន ហើយ ត្អញូ  
ថា មិន មាន គៃ មក សមា្អាត អនា - 
ម័យ។ អ្នក ជំងឺខ្មៃរ យើង មិន រអ៊ូ 
ចៃើន ទៃ ហើយ មាន ការ គៃប់ គៃ ង 
អារម្មណ៍ខ្លនួ បាន ល្អ។ ពៃ ល  ទំនៃរ 
ខ្មៃរ យើង យក អំបោស និង 
កៃណា ត់ មកជូត សមា្អាត ធ្វើ 
អនា ម័យ បន្ទប់ សមៃក ពៃយាបា ល 
និង បន្ទប់ទឹក ដើមៃបី បរិសា្ថាន សា្អា ត  
ទាំងអស់ គ្នា ។ ដល់ ឃើញ ខ្មៃរ 
ធ្វើ បៃប នៃះ ពកួ បរទៃស នោះ  ក ៏
ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ តាមដៃរ ។  ពួក  គៃ 
ក៏គួរតៃ យល់ដៃរ ថា នៃះ មិន- 
មៃន ជា សណា្ឋា គរ នោះ ទៃហើ យ 
បគុ្គលកិ ក ៏មនិ មៃន ចៃះតៃ ចៃញ 
ចូល មក បមៃើ យើង គៃប់ តៃ ពៃ ល 
នោះដៃរ  ។  បុគ្គលិក  ក៏ មាន ការ- 
ភ័យ ខា្លាច ការ ឆ្លងជំងឺ  នៃះដៃរ។ 

៦-អគារ ព្យា បាល 
នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ អ្នក ជំងឺ 

កវូដីតៃវូ បាន ដាក ់ក្នងុ អគរ ដាច ់
ដោយ ឡៃក ដៃល ជា បរិវៃណ 
បទិជតិ ហើយ គ្មាន នរណា អាច 
ចូល បាន ទៃ។ បរិវៃណ អគរ 
ចៃក ចៃញ ជា ៤ ផ្នៃក៖ បន្ទប់ 
អ្នក ជំងឺ បន្ទប់  គៃូ ពៃទៃយ បន្ទប់  
សមា្លាប់ មៃរោគ និង រានហាល 
សមៃប់ អ្នក ជំងឺ សៃូបខៃយល់- 
អាកាស និង ហាត់ បៃណ ។   
បន្ទប់ សមា្លាប់ មៃរោគ គឺនៅ 
ចនោ្លាះ កណា្តោល បន្ទប់ គៃូ ពៃទៃយ  
និង អ្នក ជំងឺ។ ពៃល គៃូពៃទៃយ 
ចៃញ ចូល ពួក គត់ តៃូវ ពាក់ 
ខោអាវ ការពារ ពីកៃបាល ដល់ ចុង- 
ជើង ហើយ ចូល ទៅ ក្នុង បន្ទប់ 
នោះ បាញ់ ទឹក អាល់ កុល ទាំង 
ពៃល ចូលហើយ ចៃញ មកវិញ ។ 

បន្ទប ់អ្នក ជងំ ឺមាន តៃ មយួ នៅ 
រួម គ្នា មាន គៃ១០។ គៃូ ពៃទៃយ 
ពនៃយល់ ថា បន្ទប់ នៃះ  មាន កា រ - 
រចនា តាម បច្ចៃក ទៃស សមៃប់ 
បៃភៃទ ជងំ ឺឆ្លង មាន កង្ហារ ខៃយ ល ់
ចៃញ -ចលូ មាន ភ្លើង កា ំរស្ម ីUV 
សមា្លាប់ មៃរោគ  មាន ពៃទៃយ បៃចំា-  
ការ  មើល តាម កា មៃរា៉ា នងិ អាច 
ឆ្លើយ ឆ្លង តាម ទរូសព័្ទ ពៃល មាន 
តមៃូវ ការ អ្វីមួយ ។ ក្នុង ១ ថ្ងៃ 
បុគ្គ លិក គៃ ចូល មក  ៣ លើក  
ដើ មៃបី តាម ដាន សុខ ភព ផ្តល់ 
ថា្នា ំផ្តល ់ម្ហបូ អាហារ នងិ សមា្អាត 
អនាម័យ ។

៧-វធិាន ការ បង្ការ ទប ់ស្កាត ់នងិ 
ការ ប្ុង ប្ៀប សម្ប់ អាសន្ន ធំ 

បើ ពិនិតៃយ លើ ចំណាត់ ការ 
របស់ កៃសួង សុខា ភិបាល ក្នុង 
ការ តាម ដាន ស្វៃងរក អ្នក ជំងឺ 
កម្ពុជា បាន ...តទៅទំព័រ  ៣

អគារ  សម្ប់ សម្ក ព្យា បាល អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ មន្ទរី ព្ទ្យ មិត្ត ភាព ខ្មរ្-សូវៀត  ។ រូបថត សហ ការី

ដូច្ន្ះ យើង ត្ូវ ប្ឈម នឹង ការ ពិត ថ 
ការ រាត ត្បាត ន្ ជំងឺ កូវីដ  គឺ មាន ហា និភ័យ ខ្ពស់ 
ហើយ ទន្ទឹម នឹង ន្ះ យើង ត្ូវ មាន ផ្នការ 
ត្ៀម ល្អតិ ល្អន់ ដើម្បី ចៀស វាង ភាព ស្លន់ ស្លោ...



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយ មន ជយ័ៈ កម្ពជុា ស្នើ 
ឲយ្ ភាគ ីថ ្បើក ចក្ ចញ្- ចលូ  
តាម ព្ំដ្ន បន្ថ្ម ទៀត ដើម្បី 
ទទួល កសិផល របស់ ខ្មរ្ ខណ ៈ    
បទ្ស្ ន្ះ  កប៏ាន ស្នើ ឲយ្ កម្ពជុា 
ទទួល យក ទំនិញ ផ្ស្ង ទៀត 
បន្ទា ប ់ព ីព្ដំន្ មយួ ចនំនួ  បាន 
បិទ និង ហាម ការ ច្ញ- ចូល 
ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ ការ រាតត្បាត ន្ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

ការស្នើ ទៅវិញ ទៅមក ប្ប ន្ះ 
បានធ្វើ ឡើង កាលពី ថ្ង្ទី៧ 
ខ្ម្ស ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុង 
កិច្ចប្ជំុ រក ដំណោះ ស្យ  រួម គ្នា 
ដ្ល ដឹកនំ ដោយ លោកអំុ៊ រាតី្ 
អភបិាលខត្្ត បន្ទាយ មាន ជយ័  
លោក ព្ជ្ វណ្ណា នយករង 
ទីចាត់ការ ការងារ ព្ំដ្ន និង 
ភាគី ថ្ មាន  លោក វ រា៉ា ផាន់ សុ 
វា ណុន អភិបាលខ្ត្ត ស្ះក្វ 
រមួទាងំ ស្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ របស ់ថ ្
ន ភូមិ ខ្លង លឹក សុ្ក អារញ្ញ ជា ប់ 
ព្ំប្ទល់ ក្ុង ប៉ោយ ប៉្ត។

លោក ពជ្ ្វណ្ណា បាន បប្ ់ 
ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ ពី ម្សិលមិញ ថា បើ - 
ទោះជា ក្នុងអំឡុង ព្លន្ះ ថ្ 
ប្កា សបិទ ព្ំដ្ន ប៉ុន្ត្ ការ- 
ចរាចរ ទំនិញ រវាង ប្ទ្ស ទាំង 
២ គ ឺនៅត ្ដណំើរការ ជាធម្មតា 
តាមរយៈ សកម្មភាព ន្ ការ ដោះ - 
ដូរ ទំនិញ ជា លក្ខណៈ ដឹក តាម 
រថយន្ត បភ្ទ្ធំៗ  ខណៈដល្ 
ការដកឹ ទនំញិ តចូ តាច តាមរយៈ 
រទ្ះ ជាដើម នោះគឺ តូ្វបាន ផា្អា ក។ 

លោក បន្តថា ដោយសរត្ 
ការដោះដរូ ទនំញិ នងិ កសផិល 
ននបានធ្វើ ឡើង នៅតាម ចក្  
ព្ំ ដ្ន មួយ ចំនួន ដូចជា អូ រ- 

ស្មាច ់ ចក្ ប៉ោយប៉ត្ នងិ ចក្ 
ព្ំដ្ន ដូង ដ្ល នំ ឲ្យ ប្ជា - 
ពលរដ្ឋ មួយចំនួន មានការ- 
លបំា ក ក្នងុការ ដកឹទនំញិ ព្ះ 
មាន ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ ព ីលនំៅឋាន 
របស់ ពួកគ្ ។ 

លោក បន្ថ្មថា តាមរយៈ 
ន្ះ យើង ស្នើ ឲ្យ ភាគី ថ្ បើក 
ច្កព្ំដ្ន បន្ថ្ម ទៀត ដូចជា 
ច្ក អន្តរជាតិ ភ្នំ ដី ច្ក មា៉ោឡ្ 
និង ច្ក ព្ំដ្ន អូ រស្ងួត ដើម្បី 
ទទលួ ទនំញិ របស ់បជ្ាពលរដ្ឋ 
កម្ពជុា ដល្ ផ្តោតជា សខំាន ់គ ឺ
កសិផល ដំឡូង។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«កន្លង មក 
ថា្នាក់លើ របស់គត់(ថ្) បាន 

ប្កា ស បទិ គ្ប ់ច្ក ទាងំអស ់
ដោយឡ្ក ច្ក អន្តរជាតិ ប៉ោ យ- 
ប៉ត្ នងិ ចក្ ព្ដំន្ ដល្ បើក 
គឺអាច ដឹក ទំនិញ ច្ញ-ចូល បា ន 
ជា ធម្មតា។  ច្ក អន្តរជាតិ ប៉ោ យ- 
ប្៉តកន្លងទៅ មិន ធ្លាប់ ដឹក ដំឡូ ង 
ច្ញ នោះទ្ ព្ះ វា មាន ចមា្ងា យ 
ឆ្ងាយ  ពី តំបន់ ពលរដ្ឋ រស់នៅ 
ហើ យ ចក្ ដល្ ធ្លាប ់ចញ្-ចលូ 
នូវ ដំណំ កសិផល ន្ះ គឺ ភាគ- 
ច្ើ ន នៅ ច្ក ភ្នំ ដី និង ច្ក មា៉ោ - 
ឡ្  ជាដើម។ សព្វថ្ង្ន្ះ ច្ក 
អន្តរជាតិ ដូង និង ឡ្ ម គឺមាន 
ការ ច្ញ -ចូល ជា ធម្មតា ប៉ុន្ត្ 
ការចញ្-ចលូ វា ឆ្ងាយ ពក្ ទើប 
ពួកគត់ ស្នើ ឲ្យ បើក ច្ក ផ្ស្ង 

ទៀតដូចជា សំពៅ លូន ដ្រ» ។
លោក បញ្ជាក ់ទៀត ថា៖«មនុ 

បទិ ចក្ព្ដំន្ ហ្នងឹ យើង បាន 
ច្ញ-ចូល ចរាចរណ៍ ជាធម្មតា 
ដល់ព្ល បិទអ៊ី ចឹ ង ទៅ ក៏មាន 
ការកកស្ទះ ដូចជា ដំឡូង អីហ្នងឹ ។ 
យើង ក ៏សណំមូពរ ខាង ថ ្ដើមប្ ី
សមួ្ល ខាង ច្ក ដ្ល អាច ច្ ញ 
ចូល បាន (បន្ថ្ម ទៀត) ជួយ 
សម្ួល ខាង កសិផល ដូចជា 
ដំឡូង ហ្នឹង។ ប៉ុន្ត្ សំណើ ន្ះ 
ភាគី ថ្ មិនទាន់មាន ការ សម្ ច 
យ៉ោងណ នោះទ្ ខណៈដ្ល 
សំណើ របស់ ថ្ ស្នើ នំចូល 
ផលិតផលផ្ស្ងៗ ដូច ជាការ- 
នំចូល ជ្ូក(មក កម្ពុជា)នោះ 

ក៏ កម្ពុជា មិន ទាន់ សម្ច ដ្រ 
ដោយ រង់ចំា ការជួប ចរចា ជាថ្ម»ី ។

លោក ព្ជ្ វណ្ណា  ឲ្យ ដឹង ថា 
ចំពោះ ការ នំ កសិផល ដំទ្បូង មី 
ចូល ក្នងុ ប្ទ្ស ថ្តា ម សំណើ  
របស់ កម្ពុជាគឺ ភាគី ថ្ នឹង ជូន 
ដំណឹង ទៅ ក្សួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
របស់ ខ្លួន រួច ជូន ដំណឹង មក 
កម្ពជុា វិញ នៅ ព្ល ក្យ  ខណៈ 
កម្ពជុា ក៏មិន ទាន់ សម្ ច ចំពោះ 
សំណើ របស់ ភាគី ថ្ ផង ដ្រ ។

លោក អ៊ុ ំរាត្ ីអភបិាលខត្្ត 
បន្ទាយ មាន ជ័យ  ប្ប់ អ្នកសរ- 
ពត័ ៌មាន កយ្ បញ្ចប ់កចិ្ចបជ្ុ ំ
កាល ព ីថ្ងទ្៧ី ខ ្មស្ ថា ក្ន ុង 
នោះ ភាគី ថ្ បានស្នើ សំុ សម្ប    - 
សម្លួ ដល ់បងប្អនូ ពលករ ខ្មរ្ 
ដ្ល អាជា្ញាធរ ថ្ បញ្ជនូមក កម្ព ុជា 
ជា បន្តបន្ទាប់ រាល់ថ្ងដ្ោយ កំណ ត់ 
យក ទី ចត សំណក់ មួយ។

លោក បញ្ជា ក់ថា ទី សំណក់ 
សមរម្យ នោះ មានដូចជា៖ «ច្ ក  
បងឹ តក្នួ ចក្ អរូ ៣ជាន ់ដើមប្ ី
ងាយស្លួ ពនិតិយ្ដើមប្ ីការ ពារ  
វីរុស COVID-19។ ភាគី ថ្ 
បាន ឯកភាព លើ គោល ការណ៍ 
រមួ កណំត ់យក ទតីាងំ អ ូរ៣ជាន ់
សុ្ក អូជ្ ជាប់ ពំ្ប្ទល់ ភូ មិ  
គោក ធយ្ងូ បទ្ស្ ថ ្ជា កន្លង្ 
តម្យួគត ់សមប្ ់ពលករ ខ្មរ្ 
ចលូមក កម្ពជុា ដើមបី្ រមួគ្នា ទប-់ 
ស្កាត់ វីរុស COVID-19»។

បើតាម លោកព្ជ្ វណ្ណា គិ ត  
ត្ឹម ថ្ង្ទី៧ ខ្ម្ស  ពលករ 
ខ្ម្រ ដ្ល វិលត្ឡប់ ពី ប្ទ្ស 
ថ្ តាម ច្ក  ព្ំដ្ន មាន ជាង 
៦មុនឺ នកហ់ើយ ក្នងុនោះ ភា គ ី
ថ ្នៅត ្បន្ត បើក ឲយ្ ពល ករ ខ្មរ្ 
អាច វិល ត្ឡប់ មក ប្ទ្ ស កម្ព ុជា 
វិញ ខណៈ ភាគី ថ្ បាន ស្នើ ឲ្យ 

កម្ពជុាពង្ងឹ វធិន ការបន្ថម្ ទៀត 
ឲ្យ បាន តឹង រុឹង ក្នុង ករណី ន្ះ។

លោកសំុ៊ ច័ន្ទ គ មន្ត្ ីសម្ ប - 
សមួ្ល សមាគម កា រពារ សិទ្ធ ិ- 
មនុស្ស អាដ ហុកខ្ត្ត បន្ទាយ - 
មាន ជយ័  រពំងឹថា  ការចរចា ន្ះ 
នឹង ទទួល បាន អត្ថ ប្យោជន៍ 
ស្មើគ្នា រវាង ប្ទ្ស ទាំង ២  
ខណៈ លោកមើលឃើញថា ក្ន ុង  
រយៈព្ល ចុងក្យ ន្ះបើ ទោះ-   
បី ជា មាន ការបិទ ពំ្ ដ្ នប្ទ្ ស   
ទាំង២ក៏ នៅត្  មាន ការ ដោះ - 
ដរូ ទនំញិ រវាង គ្នា ទៅវញិទៅមក 
ប៉ុន្ត្ ភាគី ថ្ នៅត្មាន ប្ៀប 
ជាង។ លោក បន្ថម្ថា៖«សុ ំឲយ្ 
គតិ ទាងំអសគ់្នា ឡើងវញិ ព្ះ 
ថា ការ  អាច ធ្វើ  ឲ្យ ស្ដ្ឋ  កិច្ច រីក - 
ចម្ើន ទំាងអស់គ្នា បាន គឺ ការ - 
ដោះដូរ គ្នា បាន ព្ះ បើ មិន អា ច 
ដោះដូរ បាន ចុះ ប្ជាពលរដ្ឋ 
បាន អី រស់? ថ្ នំ ទំនិញ ចូល 
ម ក ខ្មរ្បាន ច្ើន នងិ សរ្ ីជា ង 
ឃើញថា ការដោះដរូ ន្ះគ ឺភាគ ី 
ថ្ មាន ភាព ទូលំទូលាយ ជាង 
បើ ខ្មរ្ យើង ពល្ នចំលូ មាន- 
កា រ រឹតបន្តឹង ច្ើន។ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ 
មាន ការនំ ច្ញទំនិញ រវាង ភាគី 
ទំា ង ២មាន សមភាព។ គ្ មិន 
ឲយ្ យើង ចលូ ប៉នុ្ត ្គ ្ន ំចលូមក 
យើង  បាន គិត យ៉ោង ណ ដ្រ?» ។

ជា មួយ នឹង ការ មើល ឃើញ 
បប្ន្ះ លោក ចន័្ទ គ រពំងឹ ថា 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា នងឹ ពយ្ាយម 
ធ្វើយ៉ោង ណ  ក្នុងអំឡុង ព្ល 
ន្ះ  ឲ្យ ភាគី ថ្  អាច ផ្តល់ សិទ្ធិ 
ច្ើន ជាង ន្ះ ដើម្បី ឲ្យ ប្ជា - 
ពលរដ្ឋ ខ្ម្រ ដ្ល ពឹង អាស្័យ 
លើ ការនំ ទំនិញ ឬ កសិផល ច្ ញ 
ទៅ ប្ទ្ស ថ្ អាចរ ស់ បាន 
ដោយ គ្មាន ការ ភ័យ ខា្លាច ៕
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កម្ពជុា-ថៃពិភាកៃសាពីការបើកចៃកពៃំដៃនបន្ថៃមទៀតដើមៃបីបង្កើនការនំាចៃញទំនិញ

កិច្ច  ប្រជំុ រវាង អាជ្ញាធរ ខ្រត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ និង អាជ្ញាធរ ខ្រត្ត ស្រះ ក្រវ   ពី ថ្ង្រ ទី៧ ម្រសា  ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខ្ត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ

តពីទំព័រ  ២...ចាត់ វិធន ការ 
ត្ឹមត្ូវ។   យើង បាន សហការ 
យ៉ោង ជិត ស្នទិ្ធ  ជាមួយ នឹង អង្គ ការ 
សុខភាព ពិភព លោក (WH O ) ។ 
ខ្ម្រ យើង ឆ្ក ករណី សង្ស័យ 
បាន ច្ើន  ហើយ អត់ គិត លុយ 
ទៀត។ បើនៅ បារាំង គ្ មិន ធ្វើ 
ត្ស្តឲ្យ  ផង ហើយ ក៏ មិន មាន 
នរណ មកសួរនំ អ្នក ដ្ល 
ធ្លាប់បាន  ប្ស្័យ ទាក់ ទង 
ជាមួយ អ្នក ជំងឺ ដ្រ ។ 

ចំណ្ក កម្ពុជា វិញ គឺ ខាង 
ក្សួង សួរ ខ្ទច្ សួរ ខ្ទទីៅ ជួប 
នរណ ខ្លះតា  ម សួរ អ្នក ជួប ហ្នឹង 
ទៀតមាន   អា  ការអីអត់។ សូម្បី 
ត្ អ្នក សមា្អាត  បន្ទប់ ខុន ដូ ខ្ញុំ  ក៏ 
គ្ ដក់ ក្នុង ការ តាម ដន  ១៤ 

ថ្ង ្ដរ្។ មើល របៀប ក្សួង ខិត- 
ខំ ប្ម្ ប្មូ ល  ខ្ម្រ អ៊ិស្លាមតាម 
រក អ្នក មាន វីរុសគឺ មាន ការ ដ្ ញ-  
ដោល សក សួរ ច្ើន ណស់ 
ឆ្លង ខ្ត្ត ឆ្លង កុ្ង ។ ន្ះគឺ ជា 
ចំណត់ ការ ដ៏ល្អ  ក្នងុ ការ ទប់ ស្កាត់  
និង បងា្ការ ការ រាត ត្បាត ជំងឺ។ 
ក្សួង ធ្វើការ តាម ដន ល្អតិ ល្អ ន់ 
និង អត់ ធ្មត់ ណ ស់។ ករ ណី ខ្លះ 
ស្តោប់ ទៅ ដូច តាម ចាប់ អ៊ីចឹង 
ព្ះ អ្នក ជំងឺ គត់ គ្ច មិន ចង់ 
ចូល ព្ទ្យ ។ ការ លះបង់ របស់ 
បុគ្គលិក ព្ ទ្យ  នៅ សមរ ភូមិ ជួរមុខ  
គឺខ្ពស់ ណ ស់ ។ ក្នងុ អំឡុង ព្ល 
មើល ថ្អ្នក ជំ ងឺ ពួក គត់ មិន អាច 
ជួប គួ្សរ បា ន ទ្ ហើយ ព្ល 
ចប់ រយៈ ព្ល មួយ ដ្ល ត្ូវ ដូរ 

វ្នពួក គត់ តូ្វ គ្ ដក់ ដច់ ដោ យ 
ឡ្ក ១ ៤ ថ្ងដ្ើម្បី តាម ដន សុខ  - 
ភាព មុន  ព្ល អាច ទៅរួម រស់ 
ដោយ ប្ ក្ តី ជាមួយ កុ្ម គួ្សរ 
គត់ វិញ។  បញ្ហា របស់ យើង សព្វ- 
ថ្ងគឺ្ នៅ  ត្ង់ ថា យើង ខ្វះ បុគ្គលិ ក  
ព្ទ្យ និង ទីតាំង ព្យា បាលមាន 
ស្តង់  ដ   បច្ច្ក ទ្ស  និង មាន 
អន មយ័ ។ ទោះប ីជា មន្ទរីពទ្យ្   
សូវៀត មាន ស្តង់ ដខ្ពស់ ក្តី ត្ 
ការ រៀបចំ គឺ មិន បាន ត្ៀម 
សម្ប់ ករណី ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ ទ្ ។ 
ឧទាហរ ណ៍ ខ្ញុំ មាន បញ្ហា សួត 
ប៉នុ្ត ្នៅ ក្នងុ បន្ទប ់ពយ្ាបាល មនិ 
មាន ឧបករណ៍ ថត សួត ហើយ 
គ្ ក៏មិន អាច យក ខ្ញុ ំទៅ ថត សួ ត  
នៅ អគរ ផស្ង្ បាន ដរ្។ បន្ទប ់
ព្យាបាល ក៏ គួរ មានអគរ ផ្ស្ង 
ដ្ល អាច  ដក់ អ្នក ជំងឺ ដ្ល 
មាន អាការធ្ងន់ ធ្ងរ ឱ្យ នៅ  ដច់ 

ដោយ ឡ្ក ដ្រ។ 
បុគ្គលិក ព្ទ្យ ហាក់ពុំ ទាន់ 

មាន ទឹក ដ្ ស្មើគ្នា នៅឡើយ។ 
ព្ទ្យ ខ្លះ យក សំណក ឡើង 
ឈា ម ច្មុះ អ្នកជំងឺ ព្ទ្យ ខ្លះ ពំុ - 
ទាន់  ស្ទាត់ ក្នងុ ការ យក សំណ ក    
តាម បពំងក់ពទ្យ្ ខ្លះ ដោត ម្ជលុ 
ខសុ សរស។្ល។ តន្្ះ គន្ ់
ត្ ជា ករណី តិច តួច ប៉ុណោ្ណាះ។ 
យ៉ោង ណក្តី  គួរ មាន ការហាត់- 
សម ទាំង នៅក្នុង ក្ុង និង តាម 
ទីជន បទ ដើម្បី ត្ៀម បម្ុង 
ពល្ មាន គ្ះ អាសន្ន ធ ំដល្ 
ត្ូវ ការបុគ្គ លិក ព្ទ្យ ច្ើន 
បកូរមួ ទាងំ បគុ្គលកិ បម្ងុ ដើមប្ ី
ការពារ ពលរដ្ឋ ផង នងិ បគុ្គ លកិ 
ពទ្យ្ ផង។  នៅ ពល្ ដល្ មាន 
ការ ហ្វកឹ ហ្វនឺ ច្បាស់ពួក គត់ នឹ ង 
មាន ទំនុក ចិត្ត កាន់ ត្ខា្លាំង  ក្នុង 
ការ ធ្វើការ ងារ ដោយ ស្មើដ្ គ្នា 

ហើយ ពលរដ្ឋ ក៏ មាន ទំនុក ចិត្ត 
ដ្រ  ។ ក្តីបា រម្ភ ធំបំផុត នោះ  គឺ 
ស្តង់ដ បច្ច្ក ទ្ស និង កម្ិត 
អនម័យ កន្ល្ង ព្យាបាល  នៅ 
ទីជន បទ។ 

ន្ះពិត ជា មិន ម្ន ជារឿង 
សមញ្ញ នោះទ ្ហើ យ ទាមទារ 
ឱ្យ មាន ការ ត្ៀ ម ខ្លួនតាម ស្- 
ណ   រីយ៉ូ តាម ដំណក់ កាល 
ផ្ស្ងៗ  និង ការ រៀបចំ បំពាក់ 
បរិកា្ខារ បច្ច្ក ទ្ស ដោយ មាន 
ផន្ការ ល្អតិ ល្អន ់ជា មនុ ។ “មនិ 
អីទ្ និយម ” គឺជា គ្ះថា្នាក់ 
ហើយ “ស្លន់ ស្លា និយម”  ហាក់-  
ប ីដចូ ជា ពភិព លោ ក ន្ះ រលាយ- 
រលត់ក៏គ្ ះ  ថា្នាក ់ដចូ គ្នា។ ដចូ្ន្ះ 
យើង ត្ូវ ប្ឈម នឹង ការពិត 
ថាការ រាត ត្បាត ន្ ជំ ងឺ កូវីដ  គឺមាន 
ហា  និភ័យ ខ្ពស់ ហើ យ ទន្ទមឹ នឹង 
ន្ះ  យើង ក៏ ត្ូវមាន ផ្ន ការ 

ត្ៀម ល្អតិល្អន ់ដើមប្ ីចៀស វាង 
ភាព ស្លន់ ស្លា  ព្ល អាសន្ន ធំ 
មក ដល ់។ ការ ត្ៀម ទំាងឡាយ  
គឺ តូ្វ មាន ការ សហ ការ ទំាង អា - 
ជា្ញា ធរ  និង ប្ជាពល រដ្ឋ។

ពលរដ្ឋ គប្ ់របូ ត្វូ ដងឹ ថា ជងំ ឺ
ន្ះ  គឺ អាច ព្យាបាល ជា  សះ- 
សប្ើ  យ ហើយ ករណ ីមធយ្ម នងិ 
ធ្ងន់ មាន តិចតួច ណស់។ ពលរ ដ្ឋ  
តូ្វ មានទំនុក ចិត្ត លើ សមត្ថ ភា ព 
ព្យាបាល របស់  ព្ទ្យ ខ្ម្រ។

ប្ជា ពលរដ្ឋ ត្ូវ ស្តោប់ តាម 
ការ ណ្នំ របស់ អាជា្ញាធរ  ក្នុង- 
ការ គ្ប់ គ្ង  និង តាម ដន 
សុខភា ព  ផា្ទាល់ខ្លួនមិន ត្ូវ ឆោ- 
ឡោ ស្តោ ប ់តាម ពត័ម៌ាន មនិ ពតិ 
ឬ ព័ត៌មាន ដ្ល គ្មាន  ប្ភព 
ច្បាស់ លាស់  នោះទ្៕

ពី មន្ត្រី រាជ ការ ខ្ម្ររ នៅរាជ- 
ធានី ភ្នំព្រញ 

បទពិសោធ...



តពីទំព័រ១...(E-learning)  
ដែលមាននៅក្នងុគែហទំព័រផ្លវូ-
ការរបស់កែសួងអប់រំ ដែល
មានYoutube Facebook
មជែឈមណ្ឌលសកិែសាអែឡចិតែូនិក   
បែពន័្ធE-SchoolCambodia
និងWiki School។កម្មវិធី
រៀនទាំងនែះក៏មាននៅលើបែ-
ព័ន្ធដំណើរការទូរស័ព្ទដែ An-
droiនងិiOSនងិមានការចាក់
ផែសាយតាមទូរទសែសន៍ ដូចជា 
ទរូទសែសន៍អបែសរាប៉សុ្តិ៍លែខ១១
ទូរទសែសន៍OneTVប៉ុស្តិ៍លែខ
៦ទរូទសែសន៍ខែសែកាបSkyOne
ប៉សុ្តិ៍លែខ៣៥ទរូទសែសន៍Wiki
School TV ជាដើម និងពី 
បែភពផែសែងៗទៀត។
លោករស់ សុវាចាអ្នកនាំ-

ពាកែយកែសួងអប់រំ មិនបាន
បញ្ជាក់បន្ថែមនោះទែកាលពី
ថ្ងែពុធ តែលោកសុំឱែយយោង-
តាមសែចក្តីណែនាំនែះ។
កែសងួអបរ់ំបានអនញុ្ញាតឱែយ

បទិសាលារៀនចាប់ពីមតែ្តយែយ-
សិកែសាដល់ឧត្តមសិកែសាទាំងរដ្ឋ
និងឯកជនចាប់ពីថ្ងែទី១៦ខែ
មីនារហូតដល់មានការជូនដំ-
ណឹងតាមកែយបនា្ទាប់ពីការ-
រីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ១៩។
កាលពីថ្ងែពុធនែះផងដែរ

លោកហង់ជនួណារ៉នុរដ្ឋមន្តែី
កែសួងអប់រំនិងលោកខៀវ-
កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តែីកែសួងព័ត៌-
មានបានចុះហត្ថលែខាលើអនុ-
សែសរណៈនែការយោគយល់គ្នា
(MoU)ដើមែបីផលិតនិងផែសព្វ-
ផែសាយកម្មវិធីការសិកែសាពីចមា្ងាយ
និងតាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិក។
កែសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ក្នុង

ហ្វែសប៊កុកាលពីថ្ងែពុធថាការ- 
ផលិតនិងផែសព្វផែសាយកម្មវិធី
សិកែសានែះក៏ដើមែបីធានាឱែយមាន
សែវាអបរ់ំបែកបដោយសមធម៌

ជាពិសែសសិសែសានុសិសែសនៅ
ជនបទអាចទទួលបានការ-
អប់រំបែកបដោយគុណភាព
ដូចសិសែសានុសិសែសនៅទីកែងុ។
កែសួងអប់រំបានដកសែង់

សម្ដីលោក ហង់ជួន ណារ៉ុន
បង្ហោះក្នងុហ្វែសប៊កុថាកែសងួ
ទំាង២សហការគ្នានែះគឺដើមែបី
រៀបចំជាប៉ុស្តិ៍ទូរទសែសន៍អប់រំ
មួយដើមែបីផែសព្វផែសាយពីការ-
បងែៀនតាមអនឡាញតាម
កញ្ចក់ទូរទសែសន៍ ហើយសិសែស
មានលទ្ធភាពរៀនបានទូទាំង-
បែទែស។
កែសងួអបរ់ំបញ្ជាក់ថាលោក

រដ្ឋមន្តែីរូបនែះក៏បានណែនំាដល់
មាតាបតិានងិអាណាពែយាបាល 
សិសែសទាំងអស់រៀបចំឲែយកូនៗ
មានកន្លែងរៀនសូតែឲែយបាន
តែឹមតែូវ និងសៀវភៅគោល-
សិកែសាជាដើមដើមែបីបង្កលក្ខណៈ
អំណោយផលសមែប់ការ-
សិកែសាតាមអនឡាញ។ នា
ពែលខាងមខុកែសងួនងឹរៀប-
ចំឲែយមានបែព័ន្ធសួរ-ឆ្លើយ
បន្ថែមទៀត ដើមែបីឲែយកាន់តែ
មានភាពងាយសែួលទៅដល់
សិសែសដែលមានចម្ងល់ នៅ
ពែលរៀនតាមអនឡាញ។
យោងតាមសែចក្តីបែកាស

ព័ត៌មានរបស់កែសួងអប់រំ
កាលពីថ្ងែពុធកែសួងព័ត៌មាន
បានស្នើសុំកែុមហ៊ុនទូរទសែសន៍
ខែសែកាប្លិ៍១ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង១ខែត្ត
សមែប់ផែសាយកម្មវធិីរៀនសតូែ
ពីចមា្ងាយតាមបែព័ន្ធទូរទសែសន៍
ផ្កាយរណប«តែជោធីវី» នូវ
កម្មវិធី«ទទក២»។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មាន

បន្ថែមថា កែុមហ៊ុនខែមបូឌាន
ឌីធីវីណែតវីកលីមីធីតបាន 
បែគល់ឌីធីវីចំនួន១០ឈុត
ដល់កែសួងអប់រំ៕

តពីទំព័រ១...បែពែតឹ្តផងដែរ។នែះ
បើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋ-
បាលជលផលដែលភ្នំពែញបុ៉ស្តិ៍
ទទួលបានកាលពីមែសិលមិញ។
រដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់

ក្នុងរបាយការណ៍នោះថា៖«ក្នងុ
ចំណោមបទល្មើសទំាង៥៩៩
ករណីនោះមានសំណំុរឿងបញ្ជនូ
ទៅតុលាការចំនួន២៩ករណីក្នងុ
នោះបញ្ជូនជនសងែស័យទៅតុលា-
ការចំនួន៤៤នាក់ហើយមាន
មា្នាក់បានជាប់ពន្ធនាគរ។ចំ- 
ណែកការបែពែតឹ្តបទល្មើស៣៨
ករណីផែសែងទៀតតែវូបានផក- 
ពិន័យអន្តរកាលដែលគិតជា 
ទឹកបែក់សរុបចំនួន៩០៦៦២- 
០០០រៀល»។
បើតាមរបាយការណ៍នែះក្នងុ

បែតិបត្តកិារបង្កែបបទល្មើស- 
ជលផលរយៈពែល៣ខែដើមឆ្នាំ
នែះសមត្ថកិច្ចបានរុះរីនិងកម្ទែច
ចោលនូវវត្ថុតាងមួយចំនួនរួម-
មានរបំាងសែបែមុងនិងសាច់អួន
បែវែង១៨១៥២៨ម៉ែតែ,លូសែបែ-
មុងនិងសាច់អួនចំនួន៣០២២
មាត់,បង្គោលឬចមែឹង៨៨២០៤
ដើម,សមែស់ទំហំ២៥៩៤៨
ម៉ែតែកែឡា,លបកន្ទយុកណ្តរុ
៥៥៦គែឿង និងឧបករណ៍ឆក់- 

តែីចំនួន១៤៣គែឿង។ជាមួយ 
គ្នានែះសមត្ថកិច្ចជលផលក៏បាន
លែងតែចីមែះុែដលរឹបអូសបានពី 
បទល្មើសចំនួន១១០៨៧គីឡូ-
កែមចូលទៅក្នុងបឹងធម្មជាតិ
វិញផងដែរ។
លោកម៉ែងសុផែអនុបែធាន

នាយកដា្ឋានរដ្ឋបាលនែរដ្ឋបាល- 
ជលផលបានថ្លែងថាទោះជា 
មានការបង្កែបចាប់ផកពិន័យ
និងបញ្ជនូទៅឲែយតុលាការផ្ដនា្ទា- 
ទោសក្ដីក៏បទល្មើសនែសាទនៅ- 
តែកើតមានស្ទើរគែប់ទីកន្លែង។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«តាម 

ការកត់សមា្គោល់របស់រដ្ឋបាល-
ជលផលជនបែពែឹត្តបទល្មើស-

នែសាទមួយចំនួនតែវូបានមន្តែី
រដ្ឋបាលជលផលឃាត់ខ្លួនអប់រំ
ណែនំានិងធ្វើកិច្ចសនែយាឲែយបញែឈប់
សកម្មភាពបែពែឹត្តបទល្មើសជា-
ចែើនដងមកហើយបុ៉ន្តែពួកគែ
នៅតែមិនរាងចាល។មានជន- 
ល្មើសខ្លះបានយកបញ្ហោជីវភាព
ក្នងុគែួសារកែកីែជាលែសដើមែបី
ទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជា្ញា- 
ធរមូលដា្ឋានឲែយជួយដោះសែយ
សមែបសមែលួកែបែព័ន្ធចែបាប់។ 
ហែតុទំាងនែះហើយទើបបទល្មើស 
ជលផលនៅតែបន្តកើតមាន»។ 
លោកបានបន្តថាជាមួយគ្នា
នែះ រដ្ឋបាលជលផលបានជំរុញ 
ឲែយសងា្កាត់ ខណ្ឌរដ្ឋបាលជល-

ផល និងអធិការដា្ឋានរដ្ឋបាល-
ជលផលបន្តពងែឹងការអនុវត្ត- 
ចែបាប់ស្តពីីជលផលឲែយបានតឹង-
រឹុងបំផុត និងបន្តចុះផែសព្វផែសាយ
ដល់សហគមន៍នែសាទឲែយចែះ 
ទទួលខុសតែូវគែប់គែងធនធាន
ជលផលក្នុងសហគមន៍ដើមែបី
ធានាឲែយ«សហគមន៍នែសាទគ្មាន 
បទល្មើសជលផល»។ជាពិសែស
តែូវពងែឹងកិច្ចសហការជាមួយ
គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាល
រាជធានី-ខែត្ត ដើមែបីទប់សា្កាត់
បទល្មើសជលផល។
ពាក់ព័ន្ធការងារបង្កែបបទ-

ល្មើសជលផលនែះដែរលោក
សូរបា្លាតុងអភិបាលសែកុបែ-
សាទបាគងបានបែប់ភ្នំពែញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីមែសិលមិញថាកាលពី
ថ្ងែទី៤ខែមែសាថ្មីៗ នែះលោក
បានដឹកនំាសមត្ថកិច្ចចមែះុចុះ
លែបាតបទល្មើសនែសាទនៅពែ-ំ 
បែទល់ឃំុកំពង់ភ្លុកសែុកបែសាទ-  
បាគងនិងឃំុកំពង់ឃា្លាងំសែកុ
សូទែនិគមខែត្តសៀមរាបហើយ
បានឃាត់ខ្លនួជនជាតិវៀតណាម 
បែពែតឹ្តបទល្មើសនែសាទ៥នាក់
រួមទំាងដកហូតវត្ថតុាងកាណូត-
សា្មាច់៤គែឿងនិងអួនយំុងកាវ
បែវែង៣៧ម៉ែតែ និងមានជមែ 
២ម៉ែតែ និងដំុឆក់តែជាក់ចំនួន 
១គែឿង។
លោកបា្លាតុងបន្តថាកែយ

ពីឃាត់ខ្លនួសមត្ថកិច្ចរបស់លោក
បានបញ្ជនូជនល្មើសនិងវត្ថុតាង 
ទៅឲែយមន្តែីជំនាញសងា្កាត់រដ្ឋបាល 
ជលផលបែសាទបាគងដើមែបី
ចាត់វិធានការបន្តតាមចែបាប់។
លោកថា៖«កន្លងមកពួកគែ 

ធា្លាប់តែវូបានសមត្ថកិច្ចយើង 
ឃាត់ខ្លួនអប់រំណែនំាឲែយធ្វើកិច្ច-
សនែយាបញែឈប់ការបែពែឹត្តបទល្មើស  
នែសាទដោយបែើឧបករណ៍ឆក់
និងឧបករណ៍នែសាទខុសចែបាប់
ចំនួន២លើកមកហើយ»។
លោកហុ៊លសាវួននាយសងា្កាត់

រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ភ្លកុនែ
សែុកបែសាទបាគងបានថ្លែង
ថាករណីជនល្មើសជាតិវៀត-
ណាម៥នាក់នោះតែវូបានកែមុការ- 
ងាររបស់លោក កសាងសំណំុ- 
រឿងចោទបែកាន់ពីបទ«នែសាទ
តែីដោយបែើឧបករណ៍ឆក់» 
និងបានបញ្ជនូពួកគែជាមួយវត្ថ-ុ
តាងទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល
ខែត្តសៀមរាបដើមែបីចំណាត់ការ
បញ្ជនូបន្តទៅតុលាការ។
ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោក

កើត វណា្ណារ៉ែតពែះរាជអាជា្ញា- 
អមសាលាដំបូងខែត្តសៀម- 
រាបបានអះអាងថាកែមុជន- 
សងែស័យទំាងនោះ មិនតែវូបាន
បញ្ជនូមកតុលាការទែ។លោក
បានបញ្ជាក់ថា៖«តាមការសាក- 
សួរជនសងែស័យទំាងនោះបាន
យល់ពែមទទួលការបង់ផកពិ- 
ន័យតាមចែបាប់ជលផល»៕
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បទល្មើស...

ការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសន្រាសាទជនជាតិវៀតណាមថ្មីៗ ន្រាះ។រូបប៉ូលិស

ក្រសួងអប់រំលើកព្រលការ-
ប្រឡងឌីប្លមូនិងបាក់ឌុប...

លោកហង់ជួនណារុ៉នរដ្ឋមន្ត្រាីក្រាសួងអប់រំបង្ហាញកញ្ចប់វិញ្ញាសា
ប្រាឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ២០១៩។រូបថតហ៊ានរងែសី



វ៉ន ដារ៉ា 

មណ្ឌលគិរីៈ បុរស៤នាក់ក្នុង
ចណំោម៦នាក់ត្រវូបានតលុាការ
ឃុំខ្លួន ថ្ង្រទី៧ ម្រសា ពាក់ព័ន្ធ
ករណីកាប់គាស់និងឈូសឆាយ
ដីព្រដើម្របីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ
ក្នងុតបំន់ការពារធម្មជាតិស្ថតិក្នងុ   
ស្រុកកោះញ្រកខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
ន្រតំបន់របៀងអភិរក្រសជីវចម្រុះ
ប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ។
លោកក្រវសភុក័្ត្រប្រធានមន្ទរី

បរិសា្ថានខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ថ្ល្រងពី
ថ្ង្រម្រសិលមិញថា ចៅក្រមសុើប-
សួរន្រសាលាដំបូងខ្រត្តមណ្ឌល-
គិរីកាលពីថ្ង្រទី៧ ខ្រម្រសា
បានសម្រចឃុំខ្លួនបុរស៤នាក់
ដាក់ពន្ធនាគារបណោ្ដោះអាសន្ន
ពាក់ព័ន្ធករណីកាប់គាស់និង
ឈូសឆាយដីព្រដើម្របីយកដីធ្វើ
ជាកម្មសិទ្ធិតាមបញ្ញត្តិមាត្រ
៦២និងមាត្រ៥៦ន្រច្របាប់ស្ដីពី
តំបន់ការពារធម្មជាតិ។
លោកថ្ល្រងថា៖«កាលពីម្រសិល-

មិញមាន៣ករណីផ្រស្រងគ្នាចំពោះ
ករណីកាប់គាស់និងឈូសឆាយ
ដីព្រដើម្របីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ក្នុង
នោះយើងឃាត់ខ្លួនបានជន-
សង្រស័យចំនួន៦នាក់ ហើយ
បញ្ជូនទៅតុលាការទាំងអស់
ហើយកាលពីម្រសិលមិញន្រះ
តលុាការសម្រចឃុំខ្លនួបណោ្ដោះ-
អាសន្នចំនួន៤នាក់ហើយ»។
លោកប្រធានមន្ទរីថ្ល្រងថាជន-

ត្រូវចោទ៣នាក់ន្រះជាជនជាតិ
ខ្ម្ររឈ្មោះទតិសបុឿនភ្រទប្រសុ
អាយុ៤៧ឆា្នាំ រស់នៅភូមិព្រឹត
ឃុំក្រកស្រុកពញាក្រកខ្រត្ត
ត្របងូឃ្មុ។ំឈ្មោះរ៉ងុសខុជាភ្រទ
ប្រុសអាយុ២២ឆា្នាំមានលំនៅ
បច្ចបុ្របន្នភមូិជបី៉្រះឃុមំ្រមត់ស្រកុ
ម្រមត់ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ និងឈ្មោះ
យាតឆ្រយា៉ាភ្រទប្រសុអាយុ១៩
ឆា្នាំ មានលំនៅបច្ចុប្របន្នភូមិគ ឃុំ
ក្រកស្រកុពញាក្រកខ្រត្តត្របូង-
ឃ្មុំ។ជនទាងំ៣នាក់ន្រះត្រវូបាន- 
មន្រ្តីឧទ្រយានុរក្រសន្ររបៀងអភិរក្រស
ជីវចម្រុះចាប់ឃាត់ខ្លួន ខណៈ
ពួកគ្រកំពុងធ្វើសកម្មភាពបើក-
ត្រក់ទរ័ឈសូឆាយនងិភ្ជរួដីដោយ   
គា្មោនការអនុញ្ញាតនៅត្រង់ចណំចុ
ត្រពាំងទកឹល្អក់ស្ថតិក្នងុភមូិរវ៉ាក់
ឃុំរយ៉ ស្រុក...តទៅទំព័រ ៧  

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្រុមមន្ត្រីជំនាញ
បានរកឃើញសា្ថានីយប្រង
ឥន្ធនៈចំនួន៧ទីតាំង មិនបាន-
អនុវត្តស្របតាមស្រចក្តីជូន-
ដណំងឹរបស់រដ្ឋដោយក្រមុការងារ 
បានផាកពនិយ័នងិធ្វើកចិ្ចសន្រយា
ផងដ្ររក្នងុព្រលបើកយទុ្ធនាការ
ផ្រសព្វផ្រសាយ និងត្រួតពិនិត្រយតម្ល្រ
ប្រងតាមបណ្ដោខ្រត្តរបស់អគ្គ-
នាយកដា្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រស់ 
កចិ្ចការប្រកតួប្រជ្រងនងិបង្ក្រប
ការក្ល្រងបន្លំ(កបប)តាមស្រច-
ក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពា-
ណិជ្ជកម្មស្តីពីការបញ្ចុះតម្ល្រ
ប្រងទូទាំងប្រទ្រស។
ក្រពីធ្វើការផាកពិន័យ

ប្រក់និងធ្វើកិច្ចសន្រយាជាមួយ
សា្ថានីយប្រងឥន្ធនៈទាំងនោះ
ក្នុងនោះក្រុមការងារ ក៏បាន-
កសាងសំណុំរឿងតាមច្របាប់
ចពំោះសា្ថានយីមយួចនំនួទៀត
ដ្រលបានលក់ក្ល្រងបន្លំគុណ-
ភាពប្រងនិងកម្រិតបរិមាណ
លីត្រផងដ្ររ។
លោកផានអនូអគ្គនាយកន្រ

អគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.ថ្ល្រងពី
ម្រសលិមញិថាក្រយព្រលក្រសងួ 
ច្រញស្រចក្ដីជនូដណំងឹស្ដពីីការ- 
លក់បញ្ចុះតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈតាម- 
សា្ថានីយនានាទូទាំងប្រទ្រស
មន្ត្រីអគ្គនាយកដា្ឋានការពារ
អ្នកប្រើប្រស់កិច្ចការប្រកួត-
ប្រជ្រងនិងបង្ក្របការក្ល្រងបន្លំ
បានបើកយទុ្ធនាការផ្រសាព្វផ្រសាយ
និងត្រួតពិនិត្រយតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈ
តាមបណ្ដោខ្រត្តទូទាំងប្រទ្រស
ដើម្របីឱ្រយសា្ថានីយប្រងឥន្ធនៈ
អនុវត្ដឱ្រយបានត្រឹមត្រូវផ្ដល់
ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបាន-

ផាកសា្ថានយីប្រងឥន្ធនៈក្នងុខ្រត្ដ
កពំង់ស្ពឺចនំនួ៤សា្ថានយីនងិខ្រត្ដ
តាក្រវចំនួន៣សា្ថានីយ។ យើង
បានណ្រនាំ[សា្ថានីយ]ទាំងនោះ
ឱ្រយធ្វើកិច្ចសន្រយា និងបានធ្វើការ-
ផ្រសព្វផ្រសាយតាមសា្ថានីយប្រង-
ឥន្ធនៈទាំងអស់ហើយទូទាំង-
ប្រទ្រស។យើងក៏បានជូនដណំងឹ
តាមគ្រហទំព័រហ្វ្រសប៊ុកក្រុម-
ការងារក.ប.ប.សហការជាមយួ
មន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្ដក្នងុការផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយការជូនដំណឹងរបស់ក្រ-
សួងពាណិជ្ជកម្មពីតម្ល្រប្រង-
ឥន្ធនៈន្រះផងដ្ររ»។
លោកផានអនូបន្ថ្រមថាទាងំ

ការចុះទៅអប់រំ ផ្រសព្វផ្រសាយ និង
ធ្វើលិខិតអំពាវនាវផងន្រះ គឺ
ដើម្របីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជា-

ពលរដ្ឋក្នុងកាលៈទ្រសៈដ្រល
ប្រងសាំងកំពុងត្រធា្លាក់ថ្ល្រប៉ុន្ដ្រ
បងប្អូនអាជីវករមួយចំនួន ពួក-
គាត់នៅត្រលក់ក្នុងតម្ល្រថ្ល្រ។
អគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.កម៏ើល-
ឃើញផងដ្ររថា ក្នុងការអនុវត្ដ
របស់សា្ថានយីប្រងឥន្ធនៈនាព្រល  
កន្លងមក គឺមានការអនុវត្ដល្អ។
ប៉នុ្ដ្រលើកន្រះមានភាពយតឺយា៉ាវ
ក្នងុការអនវុត្ដនោះនងឹដោះស្រយ   
តាមការសុើបអង្ក្រតរបស់មន្រ្ដី
ត្រម្ដងដ្រលបានចុះអនុវត្ដ។
លោកអនូបញ្ជាក់ថា៖«និយាយ   

ឱ្រយចំទៅក្រយពីការប្រកាស
តម្ល្ររបស់ក្រសួងលើសរយៈ-
ព្រលត្រ១ថ្ង្រទៅ២ថ្ង្រ គឺយើង
មិនឱ្រយកើតមានការមិនអនុវត្ដ
យឺតយា៉ាវលើសទៀតនោះទ្រ។
ក្នុងរយៈព្រល១ថ្ង្រទៅ២ថ្ង្រវគឺ
ជារយៈព្រលឆកល្វ្រងមយួចនំនួ
ព្រះស្រចក្ដីជូនដំណឹងរបស់
ក្រសួងមិនទាន់អាចទៅដល់
សា្ថានីយ ដ្រលនៅឆា្ងាយៗតាម
បណ្ដោខ្រត្ដមួយចំនួន។ចំណ្រក
សា្ថានីយប្រងឥន្ធនៈដ្រលមាន
ស្ដង់ដាល្អនោះ ក្រយច្រញ
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងភា្លាមគឺពួកគ្រ
ប្ដូរតម្ល្រភា្លាម»។
លោកឱ្រយដងឹថាការបញ្ចុះតម្ល្រ 

ប្រងឥន្ធនៈន្រះគឺបានកំណត់
ចាប់ពីថ្ង្រទី១ដល់១៥ខ្រម្រសា។ 
ដចូ្ន្រះចាបព់ីថ្ង្រទ១ី៦រហតូដល់
ថ្ង្រទ៣ី០ខ្រម្រសាក្រសងួនងឹមាន   
ស្រចក្ដជីនូដណំងឹថ្មីមយួទៀត។
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងន្រះមានរយៈ- 
ព្រល២សបា្ដាហ៍ម្ដងក្នងុការច្រញ-   
ផ្រសាយតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈន្រះ។
តាមរបាយការណ៍របស់អគ្គ-

នាយកដា្ឋានក.ប.ប.ឲ្រយដឹងថា
មន្រ្ដីអគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.
បានបើកយុទ្ធនាការផ្រសាព្វផ្រសាយ
និងត្រួតពិនិត្រយតម្ល្រប្រងឥន្ធនៈ
តាមបណ្ដោខ្រត្តទូទាំងប្រទ្រស។
យុទ្ធនាការន្រះដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ
និងផ្រសាព្វផ្រសាយឱ្រយមា្ចាស់សា្ថានីយ

នងិដ្រប៉ូទាងំអស់ត្រវូត្រអនវុត្តឱ្រយ
បានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍
កំណត់ដូចជាត្រូវលក់ប្រងជូន
ប្រជាពលរដ្ឋតាមតម្ល្រដ្រលកំ-
ណត់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
ប្រងឥន្ធនៈដ្រលដាក់លក់ត្រវូមាន   
គណុភាពតាមស្តងដ់ាកណំត់នងិ
បរិមាណលក់ប្រងត្រមឹត្រវូតាម-
ខ្នាតរងា្វាស់រងា្វាល់។
អគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.បញ្ជាក់

ថា ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាម-
ការណ្រនាំ អគ្គនាយកដា្ឋាន
ក.ប.ប នឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធី
ដ្រលមានច្រងនៅក្នុងច្របាប់ស្តីពី
កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រស់ និង
ប្រកាសអន្តរក្រសួងល្រខ១៧២
ចុះកាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រមិថុនា
ឆា្នាំ២០១៨ស្តីពីការកំណត់រូប-
មន្តសម្រប់ក្រសម្រួលថ្ល្រលក់-
រាយប្រងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា។
របាយការណ៍របស់អគ្គនាយក- 

ដា្ឋានក.ប.ប.ឲ្រយដឹងថាសា្ថានីយ
ប្រងសាងំចនំនួ៣ក្នងុស្រកុព្រ- 
កប្របាស និងស្រុកបាទី ខ្រត្ត
តាក្រវ ដ្រលបានលក់ខុសពី
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។
តាមរបាយការណ៍ដដ្រល

បានបញ្ជាកថ់ា៖«បានរកឃើញ
ដ្រប៉ូ និងសា្ថានីយប្រងសំាង
ចំនួន៣ ដ្រលលក់តម្ល្រខ្ពស់
ដ្រលខុសពីស្រចក្ដីជូនដំណឹង
របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
បនា្ទាប់មកបានធ្វើការផាកពិន័យ   
ក្នុង១សា្ថានីយ ចំនួន២លាន
រៀល ព្រមទាំងបានឱ្រយមា្ចាស់
សា្ថានីយទាំង៣ខងលើ ធ្វើ-
កិច្ចសន្រយាដោយក្រតម្រូវតម្ល្រ
ដ្រលដាក់លក់ ឱ្រយត្រឹមត្រូវ
ដោយស្របទៅតាមការណ្រនាំ
របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម»។
កាលពីថ្ង្រទ២ីខ្រម្រសាមន្ត្រី

អគ្គនាយកដា្ឋានក.ប.ប.បាន-
ចុះត្រួតពិនិត្រយបណ្ដោសា្ថានីយ/
ដ្រប៉ូច្រកចាយប្រងឥន្ធនៈ

ចំនួន៨ទីតាំងដ្រលស្ថិតនៅ
តាមបណោ្ដោយផ្លូវជាតិល្រខ៤
ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។ក្នុងការត្រួត-
ពិនិត្រយន្រះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើ- 
ការវិភាគលើកម្រិតសន្ទស្រសន៍
ស្រតានរបស់ប្រងសំាង មា៉ា-
ស៊ូតនិងត្រួតពិនិត្រយលើរងា្វាស់-
រងា្វាល់របស់បណ្ដោសា្ថានីយ/
ដ្រប៉ូច្រកចាយទាំង៨ផងដ្ររ។
លទ្ធផលន្រការត្រួតពិនិត្រយ

មន្រ្តីជំនាញបានរកឃើញដ្រប៉ូ
ច្រកចាយប្រងឥន្ធនៈចំនួន
៤ទីតាំងដ្រលបានលក់ប្រង
ជូនអតិថិជនដោយមិនមាន
អនុលោមភាពផ្ន្រកបរិមាណ
គុណភាពនិងតម្ល្រ។
បនា្ទាបម់កមន្រ្តីជនំាញកប៏ាន

ធ្វើកំណត់ហ្រតុ និងអនុវត្ត
នីតិវិធីពិន័យអន្តរការណ៍ទៅ-
លើដ្រប៉ូទាំង៤ទីតាំងដោយ   
ដ្រប៉ូចំនួន៣ត្រូវបានពិន័យ
ជាប្រក់ចនំនួ២លានរៀលក្នងុ
១ដ្រប៉ូ និងដ្រប៉ូ១ផ្រស្រងទៀត
ត្រូវបានពិន័យជាប្រក់ចំនួន
១លានរៀល៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៩ែខម្រសាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

មន្ត្រជំីនាញរកឃើញស្ថានីយប្រង៧ទីតំាង
លក់តម្ល្រមិនស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋ

មន្តេចុីះ បង្កេបស្ថានីយបេងនៅខេត្តតាកេវលក់លើសតម្លេកំណត់ ក្នងុខេនេះ។ រូបFB

ឃំុខ្លនួ៤នាក់ពាក់ព័ន្ធទន្ទ្រនដីព្រយក
ជាកម្មសិទ្ធកិ្នងុតំបន់ការពារធម្មជាតិ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

លោកហុ៊នសែននិងរដ្ឋមន្តែកីារបរទែស...
តពីទំព័រ១...កៃ ពី បញ្ហា ពាក់- 

ព័ន្ធ នឹង រឿង កូវីដ១៩ កិច្ច  សន្ទ- 
នា  ក៏ បាន និយាយ ដល់ បញ្ហា   
ផៃសៃង ទៀត ផង ដៃរ។

កៃសួង ការបរទៃស  បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ជាមួយ នឹង ការ អះអាង 
ថា អាមៃរិក  នឹង បន្ត ជួយ គាំទៃ 
ដល់ កិច្ច បៃឹង បៃង នានា ដើមៃបី 
សុខភាព សុវត្ថភិាពរបស់ បៃជា - 
ជន កម្ពជុា ឯក ឧត្តម  Pompeo  
បាន សា្វាគមន៍ សៃចក្ដថី្លៃង ការ ណ៍ 
របសរ់ាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុាស្ដ ីព ី
អធិបតៃយៃយភាពជាតិ គាំទៃ 
គៃប់ ទមៃង់ នៃ កិច្ច សហបៃតិបត្ត ិ- 
ការ ផ្នៃកសន្តសុិខ អាសា៊ាន ហើ យ 
បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ សៃរី - 
ភាព ក្នងុ ការ បញ្ចៃញ មតិ ទោះ ប ី
មតិនោះ ខុស គា្នា ក៏ ដោយ»។

លោកហ៊នុ សៃន បាន លើក- 
ឡើង ពី តួនាទី សំខាន់ របស់ អា - 
មៃរកិ ក្នងុ តបំន ់ វភិាគទាន រប ស ់
អាមៃរកិ នងិ សារៈ សខំាន ់របស ់
អាមៃរិក  ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ 
គម្លា ត រវាង បៃទៃស នានា ក្នុង 
តំបន់ មៃគង្គ  កៃម និង សម ជិ ក- 
អាសា៊ាន ផៃសៃង ទៀត។ លោក ក៏ 
បាន អរគុណ ចំពោះ ក ម្មវិធី អ្នក 
ស្មគ័ៃ ចិត្ត អាមៃរិកដៃល បាន ជួយ 
ដល់ សង្គម កម្ពុជាផងដៃរ។

លោក ហ៊ុន សៃន ក៏បាន 
អញ្ជើ ញ លោក Pompeo មក 
បំពៃញ ទសៃសនកិច្ច នៅកម្ពុជា  
នៅ  ពៃល សម សៃប ណា មួយ 
ហើយ លោកក៏ បាន  ផ្ដាំ ផ្ញើ ការ- 
គាំទៃ របស់ លោក ជូន ចំពោះ  
លោកដូណាល់ តៃំ ផង ដៃរ។ 

លោក កយុ គងួ អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសងួ ការបរទៃស បានថ្លៃង ថា 
លោក មិន មន ព័ត៌មន បន្ថៃម  
លើស ពីអ្វី ដៃល មន នៅ  លើ 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មន ទៃ  ។

លោក សៃ ីEmily Zeeberg  
អ្នក នា ំពាកៃយ សា្ថានទតូ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក បៃចាំ  កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង  
តាម អុីមៃល កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា លោក  ហុ៊ន សៃន និង លោ ក 
Pompeo បាន សន្ទនាជាមយួ 
គា្នាតាម ទូរស័ព្ទ។ លោក សៃី ថា 
ឆ្នា ំនៃះ ជា  ខួប ទី ៧០ឆ្នា ំ នៃ ទំនា ក់  - 
ទំនង  ការទូត រវាង បៃទៃស ទំាង- 
២ ហើយ លោក Pompeo និ ង 
លោក ហ៊ុន សៃន បាន ទទួល- 
សា្គាល់ អំពី ទំនាក់ ទំនង ទ្វៃភា គី ។  
ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន ទសវតៃសរ៍ 
ចុង កៃយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
បាន ផ្ដល់ ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ជាង  
២ពាន់ លាន ដុលា្លារ ដល់  កម្ពុជា  
ទៅ លើ វិស័យ សុខា ភិបាល 

កសិ  កម្ម អប់រំ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
វិស័យ ជា ចៃើន ទៀត។

ខ្លមឹ សារ នៃ អីុមៃល របស់ លោ ក- 
សៃី Emily Zeeberg ក៏មិន 
ខុស  ពី សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មន 
របស់កៃសួង ការបរទៃស ដៃរ 
ដោយ លោក សៃ ីបាន ថ្លៃង ថា លោក 
Pompeo ក ៏សង្កត ់ធ្ងន ់លើ ការ- 
ប្ដៃជា្ញា ចតិ្តរបស ់សហរដ្ឋ អាមៃរកិ  
ក្នងុ ការ ជយួ  កម្ពជុា   ដើមៃប ី ឆ្លើយ- 
តប នឹង ការ រាល ដល នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ និង និយាយ  ពាក់ ព័ន្ធរឿង  
អធិបតៃយៃយរបស់កម្ពុជា។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖ «លោក 
រដ្ឋ មន្តៃី ការបរទៃស  Pompeo 
និង លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន ក៏ បានពិភាកៃសាពី  សារៈ សំខាន់  
នៃ  អធិបតៃយៃយរបស់ កម្ពុជា ក៏ 
ដូច ជា  មធៃយោបាយ ដើមៃបី ពងៃ ឹង  
អភិបាលកិច្ច ដោយ បៃជា ធិប តៃ យៃយ 
ដៃល រួម មន  សារៈ សំខាន់ នៃ 
សៃរីភាព បញ្ចៃញ មតិ ជា ពិសៃ ស  
ក្នងុ ពៃល វៃលា នៃះដៃល សំឡៃ ង  - 
ទាងំ អស ់ តៃវូ ការ ដើមៃបី បៃយទុ្ធ- 
នឹង ជំងឺ រាត តៃបាត សកល»។

លោក  គិន ភា បៃធាន វិទៃយោ - 
សា្ថា ន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ  នៃ 
រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា យល់ 
ថា មិន ថា  ថា្នាក់ ដឹកនាំ ទាំង ២ 

និយាយ ពី បញ្ហា អ្វី នោះ ទៃ ការ- 
លើក ទរូសព័្ទ នយិាយ ជាមយួ គា្នា 
នៃះ គឺ ជា កាយវិការ ល្អ សៃច- 
ទៅ ហើយ លើ ទំនាក់ ទំនង រវាង 
បៃទៃស ទាំង ២។ 

លោក ថ្លៃង ថា តាម លោក ដងឹ 
លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ីនិង លោ ក 
Pompeo មិន ធា្លាប់ បាន និយា យ  
ទរូសព័្ទ ជាមយួ គា្នា ទៃ ពមីនុ មក។ 
លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ការ ហៅ- 
ទូរស័ព្ទ រក គា្នា  គឺ ជា ការ បោះ ដៃ 
រកគា្នា ជា ជំហាន វិជ្ជមន ដ៏ សំខា ន់ 
មយួក្នងុ ទនំាក ់ទនំង កម្ពជុា  នងិ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ហើយ បៃទៃ ស  

ទំាង ២ គួរ តៃ ចាប់ ផ្ដើម លើក កម្ព ស់ 
ការ យល់ គា្នាឲៃយ បាន បៃសើរ ឡើ ង  
ដើមៃបី កុំ ឲៃយ មន ការ យល់ ចៃឡំ 
លើ គា្នា តទៅ ទៀត»។

លោក បន្ត ថា ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខៃ 
ចុង កៃយ នៃះ លោក ឃើញ 
ទនំាក ់ទនំង កម្ពជុា  នងិ អាមៃរកិ   
មនភាពវិជ្ជមន។ វិជ្ជមន គឺ 
ដោយ សារ តៃ មន ការ សរសៃរ- 
លិខិត ឆ្លើយ ឆ្លង រវាង លោក  
ហ៊នុ  សៃន នងិ លោក  ដណូាល ់
តៃំ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជំនួប កំពូល 
អាមៃរិក -អាសា៊ាន និង ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ ជួយពលរដ្ឋ អាមៃរិកាំង 

លើ នាវា Westerdam។ ថ្មីៗ 
នៃះ ក ៏មន ការ ឆ្លើយ ឆ្លង  ជាមយួ 
លោក  Ted Yoho តំណាង - 
រា ស្តៃ   ព ី គណបកៃស សាធារណ រដ្ឋ  
បៃចំា  រដ្ឋ ហ្វ្លរ័រីដ ដៃល បាន រៀប ចំ 
ចៃបាប់ ដក់ ទណ្ឌកម្ម កម្ពជុា ចំពោះ  
ការ ជួយ ដល់ ពលរដ្ឋ អាមៃរិ កំា ង  
លើ កបា៉ាល់ Westerdam។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំថា  វា វិវឌៃឍ- 
រីក ចមៃើន   ហើយ យើង តៃវូ ចាប់- 
យក កាលានវុ ត្តភា ព នៃះឲៃយ ទៅ   
កាលានុវត្តភាព នៃ ការ សា្ដារ ឡើ ង   វិញ 
នូវ ទំនាក់ ទំន ង  នៃ បៃទៃស ទំា ង  ២ 
ឲៃយ កាន់ តៃ បៃសើ រឡើង»៕

លោក Mike Pompeo រដ្ឋ មន្ត្រកីារ បរទ្រស អាម្ររិក និង  លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី ហុ៊ន ស្រន  ។ រូបថត រងៃសី និង Twitter



តពីទំព័រ ៥...កោះញែកខែត្ត
មណ្ឌលគិរី នៅក្នុងតំបន់របៀង
អភិរកែសជីវចមែុះបែព័ន្ធតំបន់
ការពារធម្មជាតិ។លោកថាក្នុង
បែតិបត្តិការទប់ស្កាត់និងបងែ្កាប
បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនែះ
មនែ្តីឧទែយានុរកែស បានតែួតពិនិតែយ
កន្លែងកើតហែតុខាងលើរកឃើញ
ថា មានការកាប់គាស់រុករាននិង
ឈសូឆាយដីពែ។មន្តែីបានវាស-់
វែងជាក់ស្ដែងលើផ្ទែដីខាងលើ
មានទំហំជាង៣០ហិកតារួមជា-
មួយតែក់ទ័រ២គែឿងតែូវបាននាំ-
យកទៅរកែសាទុកបណ្ដោះអាសន្ន
នៅស្នាក់ការរបៀងអភិរកែសជីវ-
ចមែុះដើមែបីកសងសណំុរំឿងបទ-
ល្មើសធនធានធម្មជាតិបញ្ជនូទៅ
តុលាការចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី។
បើតាមបែធានមន្ទីរបរិស្ថានឱែយ

ដឹងដែរថា បុរសមា្នាក់ទៀតតែូវ-
បានតុលាការសមែចឃុំខ្លួន
បណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងែនោះដែរ
ពាក់ព័ន្ធករណីបែើបែស់អាវុធ
ជាតិផ្ទុះធ្វើឲែយខាតដល់ធនធាន
ធម្មជាតិតាមបញ្ញត្តិមាតែ៦១
និងមាតែ៥៦ជាបទល្មើសធន-
ធានធម្មជាតិថា្នាក់ទី៣ នែចែបាប់ស្ដី-
ពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ។លោក
ថាជនតែូវចោទនែះឈ្មោះរ៉ែន

លីណា ភែទបែុសអាយុ២៥ឆា្នាំ
មានទីលំនៅបច្ចុបែបន្ននៅភូមិ
អូរយែះ ឃុំសែសង្គម សែុក
កោះញែកខែត្តមណ្ឌលគិរី។
ជននែះតែូវបានមនែ្តីរដ្ឋបាល

ការពារនិងអភិរកែសធម្មជាតិរបស់
ដែនជមែកសត្វពែភ្នំពែចឃាត់
ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងែទី៥ខែមែស
នៅចំណុចអូររហតក្នុងភូមិជីក្លប់
ឃុំសុខសន្តសែុកកោះញែករួម
ជាមួយវត្ថុតាងកាំភ្លើងកែច្នែបែ-
ភែទឆ្នុកដូងចំនួន១ដើមនិងដប
ដាក់រំសែវចំនួន១ដបសមែប់កែ-
ច្នែបរបាញ់សត្វពែ។
តាមរបាយការណ៍មន្ទរីបរសិ្ថាន

ខែត្ដមណ្ឌលគរិីឱែយដងឹដែរថាកាល-
ពីថ្ងែទី៧មែសមនែ្ដីឧទែយានុរកែស
បានបញ្ជូនជនសងែស័យ២រូប ទៅ
តលុាការពាកព់ន័្ធករណីកាប់គាស់
រុករានដីពែដើមែបីយកធ្វើជាកម្ម-
សិទ្ធិផងដែរ។ជនសងែស័យទាំង
២រូបនែះឈ្មោះកាន់សុមា៉ាលី
ភែទបែុស អាយុ៥៧ឆា្នាំឈ្មោះ
ណាំសុខាភែទបែុសអាយុ៣៨។
របាយការណ៍បញ្ជាក់ថា ជន-

សងែស័យទាំង២តែូវបានឃាត់ខ្លួន
នៅតែពាំងទឹកល្អក់ ក្នុងភូមិរវា៉ាក់
ឃុរំយ៉សែកុកោះញែកក្នងុរបៀង
អភិរកែសជវីចមែុះបែពន័្ធតបំន់ការពារ
ធម្មជាតិ ខណៈពួកគែកំពុងបើក
តែក់ទរ័ឈសូឆាយនងិភ្ជរួដ៕ី
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គ្រះឹស្ថានអប់រំឯកជន១១៣ប្រឈមក្រស័យធនខណៈសលាត្រវូផ្អាកដោយសរកូវីដ១៩
ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញ ៈ សមាគមគែឹះស្ថានឧត្តម-
សិកែសាបានអះអាងថាមានគែឹះស្ថាន
សិកែសាឯកជនចំនួន១១៣កំពុងបែឈម
នងឹការកែសយ័ធនដោយសរតែមិនមាន
លទ្ធភាពបងថ់្លែជលួអគារនងិបែក់ខែ
ឱែយបុគ្គលិកខណៈសលារៀនតែូវបាន
ផ្អាកបនា្ទាប់ពីការរីករាលដាលនែជំងឺ
កូវីដ១៩។
បើតាមសមាគមគែះឹស្ថានឧត្តមសិកែសា

គែឹះស្ថានអប់រំទាំងនែះគឺកំពុងទទួល-
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងបនា្ទាប់ពី
កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
បែកាសផ្អាកសែវាអប់រំនៅទូទំាងបែទែស
ចាប់ពីថ្ងែទី១៧ខែមីនាមកដោយសរតែ
បញ្ហាបង្កឡើងពីជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩។
នៅក្នងុសែចក្ដីអំពាវនាវបានសរសែរថា៖
«ក្នងុរយៈពែលផ្អាកការបណ្ដះុបណា្ដោល
នែះគែឹះស្ថានសកិែសាចនំនួ១១៣ដែល
ជាសមាជិករបស់សមាគមបានជួប-
បែទះនូវការលំបាកនិងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងខា្លាំងដូចជាតែូវបន្តបើកបែក់-
បៀវតែសរ៍ដល់បុគ្គលិកបន្តបង់ឈ្នលួ
អគារបន្តបង់ការបែក់និងបែក់ដើម
ដែលបានខ្ចីពីធនាគារពែមទាំងការ-
ចំណាយជាចែើនផែសែងទៀត»។
សមាគមបានអំពាវនាវទៅដល់មា្ចាស់

ដែលបានជលួទតីាងំឱែយគែឹះស្ថានអបរ់ំ
ឯកជនជយួសមែួលបញ្ចុះតម្លែឈ្នលួ

ឬពនែយារពែលបង់ថ្លែឈ្នួលហើយគែូ-
បងែៀនបុគ្គលិក របស់គែឹះស្ថានអប់រំ
ឯកជនតែវូជួយសមែួលបញ្ចះុបែក់ខែ
រីឯធនាគារទំាងអស់ក៏គួរបន្ធូរបន្ថយ
អតែការបែក់នងិពនែយារការបងប់ែក់
ជាដើម។
លោកគួចម៉ែងលីស្ថាបនិកបែធាន

កែមុបែកឹែសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក
បែតិបត្តិនែកែុមហ៊ុនម៉ែងលីជែគួច
អែឌែយូខែសិនបានបែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្ដិ៍
មែសិលមិញថា សលារៀនលោកទាងំ២
គឺមជែឈមណ្ឌលភាសអែអាយអាយ
និងសលារៀនអន្តរទ្វីបអាមែរិកាំង
កពំងុបាតប់ង់បែក់ចណំលូទាងំសែងុ
ប៉នុ្តែសលានៅតែបន្តបើកបែក់ខែឱែយ

បុគ្គលិកដូចធម្មតានិងតែវូបង់បែក់
សមែប់ជួលអគារ និងសងបែក់ទៅ
ធនាគាររាល់ខែដែរ។
លោកបញ្ជាក់ថាក្នុង១ខែសលា

តែូវចំណាយបែក់ជិត១លានដុលា្លារ
ដើមែបីបើកជនូបគុ្គលកិដែលមានចនំនួ
ជាង១ពាន់៤រយនាក់ហើយក្នុង១
ឆា្នាំសលាតែូវចំណាយបែហែល១
លានដុលា្លារកន្លះសមែប់ថ្លែជួល
អគារនិងជិត២លានដុលា្លារទៀត
សមែប់បង់ថ្លែការបែក់ទៅធនាគារ
ខណៈលុយទាំងនោះគឺតែូវពឹងលើ
បែក់ចំណូលរបស់សលាទាំងសែុង
ដែលទទួលបានពីការបងែៀនការ-
លក់សៀវភៅការលក់សម្លៀកបំពាក់

សិសែសថ្លែរថយន្តដឹកជញ្ជូននិងថ្លែ
អាហារជាដើម។
លោកបានថ្លែងថា៖«ខ្ញុំបានចរចា

ជាមួយមា្ចាស់អគារហើយប៉ុន្តែមា្ចាស់
អគារសែកញ៉ាកគែថាអត់ពែម
ហើយបដិសែធ។មា្ចាស់សលាផែសែងៗ
គែកប៏ានចរចាជាមយួមា្ចាស់អគារអ៊ចីឹង
ដែរប៉ុន្តែគឺទទួលបានលទ្ធផលដូចៗគា្នា»។
លោកបន្តថាបែសិនបើមា្ចាស់ផ្ទះឬ

មា្ចាស់កន្លែងជួលមិនមានការយោគ-
យល់នោះនឹងអាចធ្វើឱែយគែះឹស្ថានអប់រំ
ឯកជនភាគចែើនតែវូកែស័យធនខណៈ
ជាទូទៅពួកគែសុទ្ធតែខ្ចីលុយពីធនា-
គារដើមែបីយកមកបែើបែស់ក្នុងការ-
បើកសលាបងែៀន។លោកបន្ថែមថា
បែសិនបើស្ថានភាពនែជំងឺកូវីដ១៩
មិនទាន់ធូរសែលតែមឹចុងខែមែស
នែះសលារៀនរបស់លោកក៏នឹងអាច
សំុបញែឈប់បុគ្គលិកទាំងអស់ឬសុំ
បុគ្គលិកពែយួរការងារមួយរយៈដោយសរ
តែសលាមិនមានបែក់សមែប់បើក-
បែក់ខែឱែយពួកគែតទៅទៀត។
លោកម៉ែងលី លើកឡើងទៀតថា

នៅក្នុងកិច្ចបែជុំសមាជិកសមាគម
គែឹះស្ថានឧត្តមសិកែសាកាលពីថ្ងែទី៣
ខែមែសកន្លងទៅនែះគឺមានការស្នើសំុ
ឱែយមានការជួយជែមជែងពីកែសួង
អប់រំឬរដា្ឋាភិបាលមកខាងគែឹះស្ថាន
សិកែសាឯកជនទំាងនែះខណៈលោកថា
គែះឹស្ថានសិកែសាឯកជនគឺបានរួម-

ចណំែកបែហែល៥០ភាគរយនៅក្នងុ
ការអប់រំនៅកម្ពុជា។
ប៉នុ្តែលោករស់សុវាចាអ្នកនាំពាកែយ

កែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
ឆ្លើយតបថាគែឹះស្ថានអប់រំទាំងនោះ
គួរធ្វើតាមការបែកាសរបស់លោក-
នាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុនសែនដើមែបីសុំ
ចរចាឱែយមា្ចាស់ទីតាំងជួលមានការ-
យោគយល់ដែលពួកគែកំពុងជួបការ-
លបំាក។លោកថា៖«គែឹះស្ថានសកិែសា
ឯកជនអាចសំុទៅមា្ចាស់ផ្ទះដោយផ្ទាល់។
សម្តែចនាយករដ្ឋមន្តែីបានបែកាស
ស្នើសុំឲែយមា្ចាស់ផ្ទះចុះថ្លែហើយ។
គែឹះស្ថានសិកែសាឯកជនតែូវចែះចរចា
ជាមួយមា្ចាស់ផ្ទះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដោយ
ខ្លនួឯង»។លោកបានបន្តថាកែសួង
អប់រំលើកទឹកចិត្តឱែយគែឹះស្ថានសិកែសា
ឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាកែសាគា្នា
រកដណំះសែយរមួពែះក្នងុអឡំងុ
ពែលនែះគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសុទ្ធតែ
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលតមែវូឲែយមាន
ការយោគយល់គា្នាកមែតិខ្ពស់។
លោកហុ៊នសែនបានបែកាសនៅ

ថ្ងែទី៧ខែមែសដោយបានស្នើឱែយ
មា្ចាស់ទតីាងំសមែប់ជួលឱែយគែបើកធ្វើ
អាជីវកម្មគែប់បែភែទគឺតែវូមានការ-
យោគយល់ បញ្ចះុតម្លែជួលស្ថតិក្នងុ
កាលៈទែសៈនែជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ដោយ-
សរតែអ្នករកសីុជាចែើនតែវូបាន
បាត់បង់បែក់ចំណូលគែប់ៗគា្នា៕

កិច្ច  បេជំុ សមាគម គេះឹ សា្ថាន ឧត្តម សិកេសា    កាល ពី ថ្ងេ ទី ៣  ខេ មេសា ។ រូបថតសហការី

បុរសម្នាក់ត្រវូចាប់ខ្លនួក្រយប៉ងអារកសម្លាប់ឪពុកខ្លនួ
 គឹម   សា រុំ  

កេចេះៈ បុរសជាកូនបង្កើត

នងិជាមនសុែសញៀនថា្នាំមា្នាក់តែវូ
សមត្ថកិច្ចកសងសំណុំរឿង
បញ្ជូនទៅសលាដំបូងខែត្ត
កែចែះកាលពីថ្ងែទី៩មែស
បនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងែទី
៧មែសពាក់ព័ន្ធប៉ងអារក
ឪពុកបង្កើតដោយសរខឹងសុំ
លុយ១០មុឺនរៀលមិនបាន
ដែលបែពែតឹ្តនៅភូមិចែបឃំុ២ធ្នូ
សែុកស្នូលខែត្តកែចែះ។
លោកសែីនៅ រតនាស្នង-

ការរងបែឆាំងការជួញដូរ
មនុសែស និងការពារអនីតិជន
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ពីមែសិលមិញ
ថាជនសងែសយ័ឈ្មោះលីរ៉ហា្វាត
អាយុ២៣ឆា្នាំតែូវបានអធិការ-
ដា្ឋាននគរបាលសែុកស្នួល
បញ្ជូនដល់ស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខែត្តកែចែះហើយកាលពី
រសៀលមែសលិមញិ។ប៉នុ្តែសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញរបស់លោកសែីតែូវ
ធ្វើរបាយការណ៍សំយោគនិង
តែវូសកសរួជនសងែសយ័បន្ថែម
ទៀតសិន មុននឹងបញ្ជូនជន-
សងែស័យបន្តទៅសលាដំបូង

ខែត្តកែចែះ។
លោកសែីថ្លែងថាជនសងែសយ័

មា្នាក់នោះនឹងតែវូបញ្ជនូខ្លនួទៅ
ពែះរាជអាជា្ញានៅថ្ងែទី៩ខែ
មែសចំពោះការចោទបែកាន់
យ៉ាងណានោះគឺអាសែយ័ពែះ-
រាជអាជា្ញា។
លោកនន់រ័ត្ននារីនាយផ្នែក

ពែហ្មទណ្ឌនែអធិការដា្ឋាននគរ-
បាលសែុកស្នួលបែប់ឲែយដឹង
កាលពីមែសិលមិញថាជនសងែស័យ
គឺជាមនុសែសញៀនថា្នាំខា្លាំងបាន
យកកំាបិតបុ៉នប៉ងអារកសមា្លាប់
ឪពុកជាជនរងគែះឈ្មោះ

បែមឹមា៉ាលីអាយុ៦១ឆា្នាំពកួគែ
ជាឪពកុ-កនូបង្កើតហើយជាខ្មែរ-
អ៊ិស្លាម។ជនសងែស័យមិនទាន់
អារកជនរងគែះនៅឡើយទែ
គាត់គែន់តែជន្លហើយបងសែី
គាត់ឃើញក៏ទៅឃាត់។ កូន-
បែុសនោះខឹងសុំលុយឪពុក
មិនបាន។
លោក រ័ត្ននារីបានឲែយដឹង

ដោយយោងតាមសម្តីសច់-
ញតិរបស់ជនរងគែះថាជន-
សងែស័យជាមនុសែសញៀនថា្នាំ
ខា្លាំងហើយកន្លងមកសូមែបីតែ
ទែពែយសមែបត្តិនៅក្នុងផ្ទះទាំង-

ប៉ុនា្មោនក៏តែូវជនមា្នាក់នែះលួច
លក់អស់ដែរពោលគឺបំផ្លាញ
ទែពែយនៅក្នុងផ្ទះតែម្តងដើមែបី
យកលុយទៅទិញថា្នាំញៀនជក់។
មនុពែលកើតហែតុជនសងែសយ័
បានសុំលុយឪពុករបស់ខ្លួន
ចំនួន១០មុឺនរៀលប៉ុន្តែជន-
សងែស័យមិនបានបែប់ជនរង-
គែះថាយកលុយនោះទៅធ្វើ
អ្វីទែ។ ពែលនោះជនរងគែះ
ថាគា្មោនលយុឲែយទែហើយសែប-់
តែជនសងែសយ័ខងឹស្ទុះទៅយក
កាំបិតដែលមានទំហំ៤មែម-
ដែមនុសែសចាស់ទៅប៉ុងប៉ង
អារកជនរងគែះតែម្តង។
លោកបែប់បន្តថាតែដោយ-

សរបងសែីរបស់ជនសងែស័យ
ឃើញទាន់ហើយបានស្ទុះទៅ
បែតាយបែតប់ជាមួយជន-
សងែស័យដណ្តើមយកបាន
កាំបិតហើយក៏រាយការណ៍
បែប់សមត្ថកចិ្ចរបស់លោកតែ-
ម្តង។បនា្ទាប់មកសមត្ថកិច្ច
របស់លោកបាននាំកមា្លាំងចុះ
ដល់កន្លែងកើតហែតុហើយ
ឃាត់ខ្លួនជនសងែស័យយកមក
អធិការដា្ឋាននគរបាលសែុក
ស្នួលដើមែបីសកសួរបន្ត៕

នគរ បាល បង្ហាញ ជន សងេស័យ ប៉ង សមា្លាប់ ឪពុក  ។ រូបថតនគរបាល

ឃំុខ្លនួមនុស្រស...
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

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

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

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

ផ 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�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

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

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ោ រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា៉ា , 

សួស  យ៉ោ មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ោ , សយ រា៉ា សុី

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  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� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

�េ � 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
�េ � នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ោ , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀ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 សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សម្ដេចសងេឃបេប់ដល់ពេះសងេឃគេប់វត្តឲេយផ្អាកធ្វើពិធីជួបជំុចូលឆ្នាថំ្មី
 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  សម្ដៃច សងៃឃ ទាំង ២គណៈ  

កាល ព ីថ្ងៃ ទ៧ី  ខៃ មៃសា   បាន  ចៃញ សារ 
បៃគៃនដល់  ថ្នាក់ ដឹកនាំ សងៃឃ  និង ចៅ- 
អធិការ គៃប់ វត្ត  នៅ ទូ ទំាង ២៥  រាជ ធានី - 
ខៃត្ត  ឲៃយ ផ្អាក    ការ បៃរព្ធ ពធិ ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំ
បៃពៃណី ជាតិ  និង កម្មវិធី  ផៃសៃងៗ  ដៃល  
តៃង រៀ ប ចំ ក្នុង ពិធី នៃះ  និង ហាម ការ - 
ជួប ជុំ នា នា ក្នុង វត្ត ។ 

  សម្ដៃច ពៃះ មហា សងៃឃ រាជ នៃ គណៈ 
ធម្ម យតុ្ត ិកនកិា យ   ប៊រួ  គៃ ី បាន ឡាយនៅ 
លើ លិខិត របស់ ពៃះ អង្គ ថ  ការសមៃច 
បៃប នៃះ ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ចូល រួម អនុវត្ត នូវ 
វិធាន ការ បង្ការ   និង ទប់ សា្កាត់ នូវ ហានិ- 
ភយ័ នានា ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩   តាម ការ ណៃ- 
នាំ របស់ កៃ សួង សុខា ភិបាល កម្ពុជា   
ដៃល បាន សមៃច បិទ ការ បៃមូល ផ្ដុំ ជួប 
ជុ ំពធិបីៃប សាស នា នានា។   ការ សមៃច 
នៃះ ក ៏យោង លើ អន ុសាសន ៍របស ់លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន   សៃន  ដៃល បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ មៃសា  ផង ដៃរ ។ 

  សា រ លិខិត របស់ ពៃះ អង្គ បាន ឡាយ  
ថ ៖ « សមៃច ដាក ់ចៃញ នវូ ពៃះ រាជ សងៃឃ 
បៃកាស បៃគៃន ចំពោះ មន្តៃី សងៃឃ រា ជ- 
ធានី ខៃត្ត ផ្អាក កម្មវិ ធី ផៃសៃងៗ ដៃល មាន 
ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃ ណី ជាតិ 
ខ្មៃរ  ឆ្នាំ ជូត ទោ ស័ក  ព . ស . ២៥៦៤  

ដៃល សង្កៃន្ត នឹង ចូល មក ដល់ នៅ ថ្ងៃ 
ចន្ទ   ទី ១៣   មៃសា  ២០ ២០   វៃលា ម៉ោ ង 
២០  និង ៤៥ នាទី  និង ការ ជួប ជុំ នានា 
ក្នុង វត្ត ទូទាំង បៃទៃស » ។ 

ចំ ណៃក ការ បៃកាស របស់ សម្ដៃច- 
សងៃឃ នា យក  នន្ទ  ង៉ៃត  ក៏ មាន ខ្លឹម សារ 
ដចូ គ្នា ដៃរ  នងឹ បាន បញ្ជាក ់ថ  វត្ត អារាម 
ទាំង អស់ តៃូវ ចៀស វាង កុំ ឲៃយ មាន ការ- 
បៃមលូ ផ្ដុ ំមនសុៃស ចៃើន។  ទោះ យ៉ោង ណា  
ពៃះ អង្គ ស្នើ ឲៃយ ពុទ្ធ បរិស័ទ  រៀប ចំ គៃឿង 
សកា្ការ បជូា  ដចូ ជា ទៀន ធបូ   នងិ ផ្កា ភ្ញ ី ន ំ

ចំ ណី  ផ្លៃ ឈើ  និង គោរព ជូន មាតា បិ តា 
តៃកូល រៀងៗ ខ្លួន  និង រៀប ចំ ការ ទទួល 
ទៃវតា ឆ្នាំ ថ្មី នៅ តាម ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន ។ 

 លោក   សៃង   សុមុនី   អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ធម្មការ  និង សាស នា  បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
ហ៊ុន  សៃន បាន សមៃច មិន ឲៃយ មាន ការ- 
ឈប់ សមៃក នា ពៃល បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី  
ហើយ បញ្ជាក់ ថ  វត្ត អារាម  និង វិហារ 
សាស នា នានា ក៏ មិន មាន ការ បិទ ដៃរ។   
ប៉ុន្តៃ  ពិធី សាស នា នានា តៃូវ ធ្វើ ដោយ 

តាម វិធាន ការ ការពារ ការ ចម្លង មៃរោគ 
នៃះ ដៃល កៃសងួ សខុា ភ ិបាល បា ន ដាក ់
ចៃញ ។

 លោក  ថ្លៃង  ថ ៖  «ការ ឲៃយ ពៃះ សងៃឃ គៃប ់
វត្ត ទាំង អស់ ផ្អាក ពិធី ចូល ឆ្នាំ  បាន ន័យ 
ថ  មិន ឲៃយ មាន ការ ជួប ជុំគ្នា នៅ តាម វត្ត 
សូតៃ មន្ត ទៃស នា អី  លៃង អង្គញ់   លៃង 
ឈូង  ទាញ ពៃ័តៃ  លោត អនា្ទាក់ អី ហ្នឹង 
នៅ តាម វត្ត  គឺ អត់ ទៃ » ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថ  ដើមៃបី ឲៃយ ការ អំពាវ- 
នាវ   នៃះ មាន បៃសទិ្ធ ភាព  ពៃះ សងៃឃ  មន្តៃ ី
រាជ ការ  នងិ អាជា្ញា ធរ ម ូល ដា្ឋាន  តៃវូ ធ្វើ ការ 
សហ ការ គ្នា  ផៃសព្វ ផៃសាយ   អប់ រំ   ទប់ សា្កាត់ 
គៃប់ យន្ត ការ ទាំង អស់ រួម គ្នា ។ 

   លោក ថ្លៃង បន្ត  ថ៖ « កន្លង មក ពៃល 
ចលូ ឆ្នា ំម្ដងៗ   មាន គៃ លៃង អង្គញ ់ ទាញ- 
ពៃត័ៃ  លៃង ឈងូ លៃង អនីោះ គ ឺអាជា្ញា ធរ 
លោក ជួយ ការ ពារ សន្តិ សុខ សណា្ដាប់- 
ធា្នាប់។  តៃ ដល់ ពៃល យើង អត់ មាន  អាជ្ញា- 
ធរ ក៏ ជួយ ការពារ សុវត្ថិ ភាព  ថៃ រកៃសា 
គោល ការណ៍ ហ្នឹង ដៃរ » ។  

លោក ស្នើ ឲៃយ ពុទ្ធ បរិស័ទ  រៀបចំ  ពិធី 
នៅ តាម គៃហ ដា្ឋាន រៀងៗ ខ្លួន  តៃ មិន តៃូវ 
មាន មនសុៃស ចលូ រមួ ចៃើន ទៃ  ហើយ  ក ៏តៃវូ 
អង្គុយ ឆ្ងាយ ពី គ្នា  ដូច ដៃល កៃសួង បាន 
បៃកាស។  សមូៃប ីការ  បៃះពៃសំៃច ទកឹ 
ជា ដើម   ក៏ តៃូវ មាន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ដូច- 
គ្នា ដៃរ ៕  

គឹម   សា រុំ  
 
ភ្ន ំពេញៈ សមត្ថ កិច្ច ខណ្ឌ បឹង- 

កៃង  កង  បាន កំពុង  ស្វះ ស្វៃង 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ  ជន  សងៃសយ័ 
ករណី ជិះ ម៉ូតូ  ឆក់ កា បូប របស់ 
ស្តៃី មា្នាក់ រ ង គៃះ តៃូវ ដួល ម៉ូតូ 
សា្លាប់  កាល ពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃ មៃសា  
ឆ្នា ំ ២០២០ នៅ សង្កាត់ បឹង កៃង - 
ក ង ៣  ខណ្ឌ បឹង កៃង កង ។ 

 លោក ធឹម  សំអាន   អភិ បាល 
ខណ្ឌ បឹង កៃង កង បាន ឲៃយដឹង 
កាល  ព ីមៃសលិ មញិ ថ   ករណ ីនៃះ 
សមត្ថ កិច្ច  តៃូវ បៃមូល ព័ត៌ មាន 
ដើមៃបី   ធ្វើ យ៉ោង ណា  កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ របស់ ជន សងៃស័យ  
ដើមៃបី ចាប់ ខ្លួន  ។   

 លោក ថ្លៃង ថ ៖« គៃ កំពុង តៃ 
ធ្វើ កចិ្ច ការ ងរ នៃះ ហើយ  ហើយ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ៨  មៃសា  នៃះ  ខ្ញុំ បា ន 
បៃប់ ទៅ លោក អធិ ការ  ដៃរ  
ហើយ ប៉ូលិស មិន ទាន់ ធ្វើ ការ- 
ងរ នៃះ  ចប់»។

  លោក  សូយ  សាមិត្ត  នាយ  
នគរ បាល បុ៉ស្តិ៍ សង្កាត់ បឹង កៃង- 
កង ៣បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ ដៃរ ថ  ទាក់ ទង  បញ្ហា នៃះ 
សមត្ថ កិច្ច  ខណ្ឌ បឹង កៃង កង កំពុ ង 
សៃវជៃវ  សុើប អង្កៃត ព័ត៌ មាន  

ជុំវិញ ការ បង្ក បទ ល្មើស នៃះ 
ហើយ រួម ទាំង ឆៃក មើល តាម 
កាមៃរា៉ា ស ុវត្ថ ិភាព ផង ដៃរ ។ ប៉នុ្តៃ 
ទុក រឿង  នៃះ  ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច ធ្វើ - 
ការ ងរ សិន ។ 

 ទោះ យ៉ោង ណា   បើ តាម មនៃ្តី 
នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍បឹង កៃង កង ៣  
ដៃល សុ ំមនិ បញ្ចៃញ  ឈ្មោះ បាន 
ឲៃយ ដឹងថ   តាម សាកៃសី នៅ កន្លៃង 
កើត ហៃតុ ថ ហៃតុ ការណ៍ បាន 
កើត ឡើង នៅ បៃហៃល ជា ម៉ោង 
ជាង ៨ យប់ ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃមៃសា  នៅ 
ចំណុច មុខ ផ្ទះ លៃខ ៩៦  ផ្លូ វ 
លៃខ ៣១០ កៃុម  ទី ៣៧  ភូមិ 
១៣  សង្កាត់ បឹង កៃង កង ៣។  
មុ នពៃល  កើត ហៃតុ  គៃ ឃើញ 
នារីរ ង គៃះ ឈ្មោះ លីវ  ឡៃ 
ហយួ  អាយ ុ២៣ ឆ្នា ំជា  បគុ្គលកិ  
កៃមុហុ៊ន  លក់ គៃឿង អៃឡិច តៃ ូ- 
នកិ  យ ីហា K ៤  បាន ជិះ ម៉តូ ូមា្នាក ់
ឯង  ១ គៃឿង មា៉ោក ហុងដាសៃ 
១២៥  តាម បណ្ដាយ ផ្លូវ ខាង 
លើ ។ សៃប ពៃល នោះ គៃ បាន 
ឃើញ ម៉ូតូ១ គៃឿង ជិះទៅ អៃប 
ជិត ម៉ូតូ រប ស់ សៃ្តី រង គៃះ  ហើយ  
បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព  ឆក់ កាបូប  
សា្ពាយ របស់  នារី រង គៃះ បណា្ដាល 
ឲៃយ  ដលួហើយ សា្លាបព់ៃល បញ្ជនូ 
ដល់ មន្ទី រពៃទៃយ៕

ពិធី ជួប ជំុ នៅ តាម វត្ត  ក្នងុ ពិធី បុណេយ ចូល ឆ្នាខំ្មេរ   នាពេល កន្លង មក។ រូបថត ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្វេងរកជនសងេស័យ
ជិះមូ៉តូឆក់កាបូបនំាឲេយនារីម្នាក់ស្លាប់
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សហជីពស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ដល់គ្រះឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ក្រុម សហជីព បាន 
ដាក់ លិខិត ១ច្របាប់ ទៅ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីហ៊នុ ស្រន ដើម្របី  
ស្នើ សុ ំឲ្រយ ជយួ អន្តរាគមន ៍ទៅ ឲ្រយ 
គ្រឹះស្ថាន ធនាគារ នងិ មកី្រហូ-ិ
រញ្ញ វត្ថុ ទាំង អស់ ធ្វើ ការ ផ្អាក ជា 
បណ្តោះ អាសន្ន  រាល់ ការ សង- 
បំណុល ទាំង ប្រក់  ដើម  និង ការ- 
ប្រក ់ ដល ់កម្មករ នយិោជតិ ក្នងុ 
អំឡុង  ព្រល មាន ការ រីក រាល- 
ដាល  ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លិខិត ដ្រល ស្នើ ឡើង ដោយ  
ក្រុម សហជីពចំនួន ១៤ បាន 
សរស្ររ  ថា ៖ « ការ រកី រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន នាំ ឲ្រយ ចង្វាក់ 
ផលិត កម្មក្នុង វិស័យ រោង ចក្រ 
កាត់  ដ្ររ សណ្ឋាគារ  ស្រវាកម្ម  
ក្លបឹ កម្រសាន្ត  ដកឹជញ្ជនូ  សណំង ់
កសិកម្ម និង វិស័យ ផ្រស្រងទៀត 
នៅ  កម្ពុជា រងផល ប៉ះ ពាល់ ជា 
អវិជ្ជ មាន ដោយ ព្រយួរ កិច្ច សន្រយា 
ការងរ កម្ម ករ និយោជិត  ដ្រល 
ធ្វើ ឲ្រយ បាត ់បង ់ការងរ  នងិ ប្រក-់ 
ចំណូល ប្រចាំ ថ្ង្រ »។

លោក អាត ់ធន ់ប្រធានសហ-
ភាព ការ ងរ កម្ពុជា  បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា 
សហព័ន្ធ សហជីព ចំនួន ១៤ 
បាន ដាក់ លិខិត រួម គា្នា មួយ ទៅ 
ទសី្តកីារ គណៈ រដ្ឋមន្ត្រ ីនងិ ខទុ្ទ- 
កាល័យ នាយក រដ្ឋមន្ត្រី កាល ពី 
ថ្ង្រ ពុធ ។  លោក បន្ត ថា កម្ម ករ 

នយិោជតិ ពុ ំមាន លទ្ធភាព សង 
បណំលុ ធនាគារ កពំងុ មាន ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ ន្រះ 
ទ្រ ដោយ សរពួក គ្រ ត្រូវ បាន 
ព្រយួរ ការ ងរ  ភាគ ច្រើន ។ 

លោក បាន ថ្ល្រងថា៖ « ពួកគ្រ 
នឹង ប្រឈម កាន់ ត្រ ខ្លាំ ង ក្នុង ការ- 
សង  បណំលុគ្រឹះ ស្ថាន ធនាគារ  
នងិ មកី្រហូរិញ្ញ វត្ថ ុ  ចាប ់ព ី ខ្រម្រ-
សន្រះ ទៅ  ហើយពួកគ្រ កំពុង 
មាន ការ ត្អញូ ត្អ្ររ យ៉ាង ខ្លាងំ ព ីការ-   
មិន មាន  លទ្ធ ភាព បង់ ធនាគារ  
ទាំង អ្នក ធ្វើ  ការ ក្នុង រោង ចក្រ 
និង សណ្ឋាគារ  ជា ដើម »។ 

លោក អិុន ចាន់នី ប្រធាន 
នាយក ប្រ តបិត្ត ិ ធនាគារ  អ្រសុ-ី 
ល ីដា បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  ថា 
គ្រឹះ ស្ថាន ធនាគារ នៅ កម្ពុជា 
កំពុង អនុវត្ត តាម សរាចរណ្រ- 
នាំ របស់ ធនាគារ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា 
(NBC)ក្នងុ ការ ដោះ ស្រយ ការ-  
សង បណំលុ ដោយ មធ្រយា បាយ 
ទន់ ភ្លន់  និង  មិន បាន  រឹប អូស 
ទ្រព្រយ  ធានា របស់ កម្ម ករ និយោ- 
ជិត ក្នុង អំឡុង ព្រល មាន ការ- 
 រីក រាល ដាល ជំងឺកូ វីដ១៩។ 

លោក  បន្ត ថា សរាចររបស់ 
NBC ក៏  បាន  ណ្រ នាំ គ្រឹះ ស្ថាន 
ធនាគារ និង មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ឲ្រយ 
រៀប  ចំ  «ឥណទាន ឡើង វិញ » 
ដើ ម្របី ជួយ សម្រល បន្ទុក ទៅ 
ដល់ អ្នក ខ្ចី ប្រក់ ដ្រល កំពុង ប្រ-
ឈម នងឹ ការ ធា្លាក់ ចុះ  នងិ បាត-់ 
បង់ ប្រក់ ចំណលូ ។ លើស ព ីន្រះ 

NBC បាន ច្រញ ប្រកាស មួយ 
កាល ពី ថ្មីៗន្រះ ស្តី ពី ការ   បន្ធូរ- 
បន្ថយ អនុ បាទន្រ  ទុន បម្រុង 
របស់ គ្រឹះ ស្ថាន ធនាគារ ដើម្របី 
ជា ធន ធានគ្រប់ គ្រន់  សម្រប់ 
គាំ ទ្រ ដល់ ការ លូត លាស់   របស់ 
ឥណទាន ។ 

លោក  បាន ថ្ល្រងថា៖ «វិ ធាន- 
ការ រៀប រាប ់ខងលើ ន្រះ គ ឺមាន 
លក្ខណៈ គ្រប់ គ្រន់ រួ ចហើយ 
សម្រប ់គ្រឹះ ស្ថាន ធនាគារ មកី្រ-ូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនុវត្តតាម ។ ខ្ញុំយល់ 

ថា  មិន ចាំ មាន លិខិត អ្វី ត្រូវ ផ្ញើ 
ជូនសម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន នោះ ទ្រ 
ព្រះ យើង កំពុង អនុវត្ត តាម 
សរាចរ ណ្រនាំ របស់ ធនាគារ 
ជាតិ  យ៉ាង ព្រញល្រញ »។

បើ យោង តាម  លោក អិុន 
ចាន់ នី  គិត មកដល់ ព្រល ន្រះ 
ធនាគារ  អ្រសុី លី ដា បាន ផ្តល់ 
កម្ចី ឲ្រយ កម្ម ករ និយោជិត និង  
គ្រសួរ ពកួគ្រ មាន ចនំនួ ២៩៥ 
ឥណទាន ដ្រល មាន ទឹក ប្រក់ 
ជាង ១ លាន ដុលា្លារ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«អាជីវកម្ម 
របស ់ពកួគាត ់នៅ ដណំើរ ការ ជា 
ធម្មតា  ព្រះ អាជីវកម្ម គាត់  មិន 
មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ជា មួយ  ការ- 
រកីរាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  នោះ 
ទ្រ ។ កម្ច ីដ្រល ខ្ច ីព ីយើង  សម្រប ់ 
ប្រកបរបរ ដាំ ដំណំ  កសិកម្ម 
ចម្រុះ  រួម មាន ដាំ បន្ល្រ ធ្វើ ស្រ 
ជា ដើម »។

លោក  ប៊ុន មុនី អគ្គ នាយក 
គ្រឹះ ស្ថាន មកី្រ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុវថិ ី បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា គ្រឹះ ស្ថាន 

មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏  កំពុង  ចូល  រួម 
អនុវត្តតាម វិធាន ការ របស់  
ធនាគារ ជាតិ ទាក់ ទង នឹង   ការ- 
ដោះ ស្រយ ការ សង បំណុល 
ប្រកប ដោយ ការ អនុគ្រះ ក្នុង 
អំឡុង ព្រល ន្រះ។

លោ កបន្តថា ទោះបី យ៉ាង - 
ណ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ក៏ 
មាន បន្ទុក ធ្ងន់ ក្នុង ការ សង ទៅ 
ឲ្រយ មា្ចាស់ បំណុល របស់ ខ្លួន វិញ 
ផង ដ្ររ  ព្រះ ទនុវនិយិោគរបស ់ 
គ្រឹះហិរញ្ញ វត្ថុ គឺ ទទួល បាន  ពី 
កម្ចី  គ្រ ដ្ររ ។

លោក ថ្ល្រងថា៖«ជា ការ ពិត  
ប្រកដ់្រល យើង ផ្តល ់កម្ច ីទៅ ឲ្រយ 
អតិថិជន   គឺយើង  ខ្ចី ពី គ្រ  ដូច្ន្រះ 
ការ អនុគ្រះ យើង អាច ធ្វើ ទៅ 
បាន តាមលទ្ធ  ភាព ជាក់ស្ត្រង។  
រហូត មក ដល់ ព្រល ន្រះ  ពុំ ទាន់ 
មានអ្នក ស្នើ សុ ំពន្រយា រព្រល សង 
បណំលុ  នោះ ទ្រ    ព្រះអាជវីកម្ម 
ពកួ  គាត ់មនិ ប៉ះ ពាល ់នៅ ឡើយ 
កម្ចី យើង ភាគ ច្រើ ន ផ្តល់ លើ 
ផ្ន្រកកសិកម្ម »។

ក្នងុឱកាស   ធ្វើ សន្នសិទី សរ-
ពត័ម៌ាន ស្តី ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩ កាល-  
ព ីថ្ង្រ អង្គារ  លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្ត ី 
ហ៊ុន ស្រន បាន សម្រច ក្រ ប្រ 
ការ ផ្តល់ ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់  ក្រុម 
កម្មករ  -កម្ម ការនិ ីកាត ់ដ្ររ ព ីការ- 
ទទួល បាន  ៦០ ភាគ រយន្រ 
ប្រក់  ខ្រ គោល  ក្នុង អំឡុង ព្រល 
ព្រយ ួរការងរ មក ទទលួ បាន ប្រក ់ 
ត្រឹម ៧០ ដុលា្លារ វិញ ៕

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុន  Danaco ដ្រល 
ចុះបញ្ជ ីនៅ ផ្រសារ ហ៊នុ ប្រទ្រស  អសូ្ត្រល ី
បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា ក្រមុហ៊នុ   រពំងឹថា នងឹត្រវូ  
ចំណយ  ប្រក់  ពី ៨០មុឺន   ទៅ ៩០ មុឺន   
ដុលា្លារ  ក្នុង ១ខ្រ ដើម្របី ថ្រ រក្រសា ទ្រព្រយ- 
សម្របត្ត ិក្នងុ កាសុណី ូ នងិ ការ ចណំយ  
ប្រតបិត្តកិារផ្រស្រងទៀត   របស ់ក្រមុហ៊នុ 
បនា្ទាប់ពី កាសុីណូ   ខ្លួន ចំនួន ១ កន្ល្រង   
នៅក្នុង ប្រទ្រស  កម្ពុជា  និង ១ កន្ល្រង 
ទៀត ក្នុង ប្រទ្រស វៀតណម  ត្រូវបាន 
ផ្អាក ដំណើរការ  បណ្តោះអាសន្ន ដោយ- 
សរ ការរីក រាលដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា  បាន ប្រកាស ផ្អាក 
ជា បណ្តោះអាសន្ន  ន្រ ដំណើរ ការ 
កាសុណី ូនៅ ទទូាងំប្រទ្រស  ដ្រល បាន 

ចូល ជា ធរ មាន ចាប់ តាំង ពី ថ្ង្រទី ១ ខ្រ 
ម្រស  រហូត ដល់ មាន ស្រចក្តី ជូន ដំ-
ណងឹ ជាថ្ម ី ខណៈ  រដា្ឋាភបិាល វៀត ណម  
ក៏បាន ប្រកាស ឲ្រយ  ផ្អាក ប្រតិបត្តិការ 
ចាប់ពី ខ្រម្រស  រយៈព្រល ១៥ ថ្ង្រ។

បច្ចុប្របន្ន  Danaco បាន ដំណើរការ  
Star Vegas Resort នៅ ក្រងុប៉ាយ-  
ប៉្រត  ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ  និង សណ្ឋា-
គារ  Aristo International Hotel 
នៅ  Lao Cai ប្រទ្រស វៀតណម។

Danaco បាន សរស្ររ   ក្នងុ ឯកសរ 
ដ្រល ផ្ញើ   ទៅកាន់ ផ្រសារ ហ៊ុន អូ ស្រ្តាលី  
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គា រថា «ការផ្អាក សកម្ម-
ភាព បណ្តោះអាសន្ន ន្រះ  បាន ធ្វើឡើង 
បនា្ទាប់ពី ការប្រកាស របស់ រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា  ដ្រល បាន បញ្ជា ឲ្រយ បទិ កាសុណី ូ
ទាំងអស់ ចាប់ពី ថ្ង្រទី  ១ ខ្រម្រស  ឆ្នាំ 

២០២០ ស្រប គា្នា ជាមយួនងឹ វធិានការ  
របស់ រដា្ឋាភិបាល វៀតណម ក្នុង  ការ- 
បទិ  កាសុណី ូទាងំអស ់ជា បណ្តោះ អា-
សន្ន ក្នុង រយៈព្រល ១៥ ថ្ង្រ ចាប់ពី ថ្ង្រទី 
១ ខ្រម្រស  ឆ្នាំ ២០២០ ។

ដោយសរ  ការបទិ កាសុណី ូ  បណ្តោះ- 
អាសន្ន នឹង ជះឥទ្ធិពល  អវិជ្ជមានដល់ 
ក្រមុហ៊នុ  ហ្រត ុន្រះ     ក្រមុ  ហ៊នុ  កពំងុ ចាត់-   
វិធានការ ជាច្រើន ក្នុង ការ   កាត់ បន្ថយ 
ថ្ល្រដើម  ដើម្រប ីធានា នរិន្តរភាព ទៅ ព្រល 
អនាគត។ វិធាន ការ ទាក់ ទង នឹង បុគ្គ-
លកិ  មាន  ដចូជា ការ កាតប់ន្ថយ ប្រក-់ 
ចណំយ តាម រយៈ ការ  ដាក ់ឲ្រយ   បគុ្គលកិ 
ឈប់ សម្រក  និង កាត់បន្ថយ ការ ចំ-
ណយ មិនចាំបាច់ មួយ ចំនួន ទៀត ។

ក្រុមហ៊ុន  អះអាង  ថា នឹង ផ្តតលើ 
ការកាត់បន្ថយ ប្រតិបត្តិការ  និង ចំ-

ណយ មូលធន  ខណៈ គិត ត្រឹម   ថ្ង្រទី 
៣១ ខ្រមនីា  ឆ្នា ំ២០២០ ក្រមុហ៊នុមាន 
សមតុល្រយ  ១១,៦ លាន ដុលា្លារ  ។

លោក  Mel Ashton ប្រធាន ក្រុម-
ហ៊ុន   បាន ថ្ល្រង ថា៖ «ស្ថានភាព ដ្រល 
យើង កំពុង ប្រឈម នឹង ជំងឺ រាតត្របាត 
ន្រះ  គ ឺមនិ ធា្លាបម់ាន ពមីនុឡើយ  ហើយ  
ជា អកុសល យើង ត្រូវ ចាត់វិធានការ 
យ៉ាង មុឺងមា៉ាត់ ជាមួយ បុគ្គលិក របស់ 
យើង រមួ ទាងំ  ការកាតប់ន្ថយ ចនំនួ បគុ្គ-
លិក  និង ការកាត់បន្ថយ ប្រក់ខ្រ។ ការ - 
ធ្វើ  ទាំងឡាយ ន្រះ  គឺ ដើម្របី ធានាបាន 
នវូ  ស្ថាន ភាព  ហរិញ្ញវត្ថ ុនៅត្រ រងឹមា ំ នៅ 
ព្រលដ្រល យើង កសង ក្រុម  និង ចាប់- 
ផ្តើម ប្រតិបត្តិការ ឡើងវិញ។ យើង នឹង 
បន្ត តាម ដាន  ការវិវឌ្រឍ ហើយនឹង ផ្តល់ 
ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត នៅ ក្នុងព្រល - 

វ្រលា ជាក់លាក់ មួយ នៅព្រលដ្រល 
វិធានការ កំពុង ដំណើរ កា រ ទៅមុខ» ។

រយៈព្រល ន្រ វិបត្ដិ ជំងឺ  កូ វីដ១៩ និង 
រយៈ ព្រល ន្រ ការបទិ កាសុណី ូ គ ឺពតិជា 
ប៉ះពាល ់ដលត់ម្រវូ  ការសម្រប ់  ការ ចាក ់ 
មូលធន  ត្រ ក្នុងករណី ណក៏ដោយ 
ក្រមុប្រកឹ្រសាភបិាល ក្រមុហ៊នុ នៅ ត្រ មាន  
ទំនុកចិត្ត ក្នុងការ រក្រសា អាជីវកម្ម ក្នុង អំ-
ឡុង ព្រល  បិទទា្វារ ន្រះ។ ន្រះ បើ តាម 
ការ  អះអាង របស់ ក្រុមហ៊ុន។

យោងតាម ទនិ្ននយ័  ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច  
និង ហិរញ្ញវត្ថុ  គិត ត្រឹម ខ្រមិថុនា  ឆ្នាំ 
២០១៩  កម្ពុជា  បានផ្តល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
កាសុណី ូចនំនួ ១៦៣ កន្ល្រង  ក្នងុ នោះ 
៩១ ទតីាងំ ស្ថតិនៅក្នងុ ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ 
នងិ ផ្រស្រងទៀត ភាគ ច្រើន  ស្ថតិនៅ ជាប ់
ព្រំដ្រន វៀតណម  និង ថ្រ៕ 

ការរីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲេយ អ្នក ជាប់ បំណុល ធនាគារ ជួប បញ្ហា បេឈម ជា ខ្លាងំ  ។ រូបថត ហុង មិនា

Danacoត្រវូចំណាយជិត១លានដុលា្លារខណៈអាជីវកម្មត្រវូផ្អាក
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Cambodia Airways នឹង ពង្រកី ផ្លវូ ហោះ ហើរ បន្ទាប់ ពី កូវីដ ១៩ត្រវូបាន បញ្ចប់ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញ: កៃមុ ហ៊នុ   Cambo-
dia  Airways  បាន ប្តៃជ្ញាពងៃកី  
អាជីវ កម្ម  និង ពងៃីក ការ ត ភ្ជាប់ 
កម្ពជុ ទៅ កាន់ ទិស ដៅ នានា ជំុ - 
វញិ ពភិព លោក បន្ថៃម ទៀត នៅ 
ពៃល ដៃល ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺកូវីដ ១៩  តៃូវ បាន បញ្ចប់ ។

លោក  Chen  Bo  បៃធាន 
កៃមុ  ហ៊នុ អា កាស ចរណ ៍ Cam-
bodia  Airways  បាន ថ្លៃង 
បៃប  នៃះ   នៅ ក្នុង ជំនួប ជ មួយ 
លោក  ម៉ៅ  ហាវណ្ណាល ់ រដ្ឋមនៃ្ត ី
ទទលួ បន្ទកុ   រដ្ឋ លៃខា ធកិារ ដា្ឋាន 
អាកាសចរ សុវីលិ  នៅ ឯ ការយិា- 
ល័យ  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

លោក  ថ្លៃង ថា  បច្ចុបៃបន្ន  នៃះ  
មាន កៃមុ ហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ជ 
ចៃើន  បាន ផ្អាក  ព ីការ ដកឹ អ្នកដ-ំ
ណើរ  ដោយ បង្វៃរ ទៅ   បមៃើ សៃវា  
កម្ម ដឹក ទំនិញ វិញ  ក្នុង នោះ ក៏ 
មាន   កៃុម ហ៊ុន   លោក ផង ដៃរ ។

លោក  និយាយ  ថា ៖ «យើង 
សងៃឃឹម ថា  វីរុស កូរ៉ូណ នឹង តៃូវ 
បញ្ចប់ ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ នៃះ ។ 
កៃមុ ហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍ Cam-
bodia  Airways  នឹង ពងៃីក 

អាជវី កម្ម  នងិ ដាក ់ការ វនិយិោគ 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃប ីជ ការ ចលូ រមួ 
ចណំៃក ក្នងុ  ការ អភវិឌៃឍ បៃទៃស 
កម្ពុជ »។

លោក  ម៉ៅ  ហា វណ្ណាល ់ បាន 
ឲៃយ  ដឹងថា បៃទៃស កម្ពុជ និង  
ចនិ មាន ទនំាក ់ទនំងជ មយួ គ្នា  
ល្អ ណស់  ពៃះ មៃ ដឹក នាំ  បៃ-
ទៃស ទាងំ ២ មាន ភព ជតិ ស្នទិ្ធ  
ដូច្នៃះ ការ វិនិ យោគ របស់ កៃុម - 
ហ៊នុ  Cambodia  Airways គ ឺ
បាន  ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ ប្តៃជ្ញា ចិត្ត 
របស់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ បៃទៃស ចិន 
ក្នងុ ការ ជរំញុ ការ វនិ ិយោគ របស ់
ចិន មក កម្ពុជ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖  «នៅ ក្នងុ កិច្ច - 
បៃ ជុំ ថ្មីៗ នៃះ របស់ សម្តៃច ហ៊ុន  
សៃន  ជ មួយ បៃធានា ធិបតី  Xi 
Jinping  និង លោក នាយក រដ្ឋ - 
មនៃ្តី  Li Keqiang  នៅ បៃទៃស 
ចនិ  បៃមខុ ដកឹ នា ំចនិ  នៅតៃគ-ំ 
ទៃ ដល់ ការ អភិវឌៃឍ របស់ កម្ពុជ 
ហើយ នឹង បន្ត ជំរុញ វិនិយោ គិន 
ចិន បន្ថៃម ទៀត មក បៃទៃស 
កម្ពជុ  ទោះ ប ីជ  EBA តៃវូ បាន 
ដក ចៃញ ក៏ ដោយ » ។ 

យោង តាម សារ ព័ត៌ មាន ចិន  
China  Daily  បាន រាយ ការណ ៍ 

កាល ព ីខៃ មនីា ថា  ឧសៃសាហ កម្ម 
អាកាសចរណ៍ កំពុង បៃឈម- 
មុខ នឹង ភព ខាត បង់ បនា្ទាប់ ពី 
ការ  រកី រាល ដាល នៃ វរីសុ ករូ៉ណូ  
ដោយ អ្នក ជំនាញ បាន បា៉ៅន់ - 
សា្មាន ថា ការ ខាត បង់ បៃក់ ចំ-
ណលូ  មាន បៃមាណ ជង  ១០០  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

លោក  Alexandre de Ju-
niac អគ្គ នាយកបៃតិបត្តិ នៃ 
សមា គម ដកឹ ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ អា-
កាស អន្តរ ជតិ  បាន និយា យ  
ថា ៖  «ក្នុង រយៈ ពៃល តៃ ជង  ២ 
ខៃ សោះ ឧសៃសាហ កម្ម អាកាស- 
ចរណ៍ នៅ លើ ពិភព លោក បាន 
ផ្លាស់   ប្តូរ យា៉ៅង ខា្លាំង »។

គត់ បាន ពិពណ៌នា អំពី ការ 
ផ្លាស់ ប្តូរ យា៉ៅង ឆប់ រហ័ស នៅ 
ក្នងុ ឧសៃសាហ កម្ម ដៃល បណ្តាល 
មក ពី កូវីដ ១៩  នៃះ ។ 

ក្នុង ការ វិភគ ថ្មីៗ នៃះ  សមា-
គម អាកាសចរណ៍ អន្តរ ជតិ  
កំពុង បា៉ៅន់ បៃមាណ ថា   អាជវីកម្ម 
ដឹក អ្នក ដំណើរ តាម ផ្លូវ អាកាស 

នឹង ខាត បង់ ពី  ៦៣  ពាន់ លាន- 
ដុលា្លារ ទៅ  ១១៣ ពាន់ លាន- 
ដុលា្លារ អាសៃយ័ លើ ការ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

យោង តាម របាយ ការណ៍ ពី 
កៃសួង ទៃសចរណ៍   កម្ពុជ  ការ 
មក ដល់ របស់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ តាម- 
រយៈ ផ្លូវ អាកាស បាន ធា្លាក់ ចុះ 
បៃហៃល  ៣៦ ភគ រយ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ២ខៃ ដបំងូ  បើ បៃៀប ធៀប 
ទៅ នឹង ឆ្នាំ មុន ។

កៃមុ ហ៊នុ អាកាសចរណ ៍ Ca-
mbodia  Airways  ដៃល គៃប់ - 
គៃង ទាំង សៃុង ដោយ កៃុម ហ៊ុន  
Prince  International Air-
lines  បាន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ទី កៃងុ - 
ភ្ន ំពៃញ ជ មយួ នងឹ ការ វនិ ិយោគ 
ដំបូង ចំនួន  ២០០ លាន ដុលា្លារ 
និង ទទួល បាន ការ យល់ ពៃម 
ដំបូង ដើមៃបី ដំណើរ ការ នៅ ខៃ 
សីហា  ឆ្នាំ  ២០១៧ ។ បច្ចុបៃបន្ន 
កៃមុ ហ៊នុ  បាន ពងៃកី គោល ដៅ 
ទៅ កាន់ ទី កៃុង  Chengdu ។ 
Chengdu  គ ឺជ ទ ីកៃងុ ទ ី ៥  នៅ  
ក្នុង បៃទៃស ចិន ដៃល កៃុម ហ៊ុន 
បាន ភ្ជាប ់ បនា្ទាប ់ព ីទ ីកៃងុ មា៉ៅកាវ  
Fuzhou  Wenzhou និង  
ទី កៃុង សិន ជិន ៕ 

បច្ចបុៃបន្ន Cambodia Airways មាន ជើង ហោះ ហើរ ជា ចៃើ នទៅ កាន់ ទីកៃងុ សំខាន់ ៗ  បៃទៃស ចិន។ ហៃង ជីវ័ន

សិង្ហបុរី អនុម័ត កញ្ចប់ ថវិកា  ៦០ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ រៀប ចំ រចន សម្ពន័្ធ ស្រដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ 

សងិ្ហបរុីៈ រដ្ឋ សភ របស ់សងិ្ហ- 
បរុ ីកាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  បាន អន ុមត័ 
កញ្ចប់ ថវិកា បនា្ទាន់មួយ  នូវ ផៃន- 
ការឧបត្ថម្ភ ធន ដ៏ ចៃើន សមៃប់ 
ចៃបាប់ បៃក់ ឈ្នួល កម្មករ ជង  
១,៩  លាន នាក់  ដើមៃបីគំទៃ គៃួ- 
សារ របស ់ពកួ គៃ  នងិ រកៃសា កៃមុ- 
ហ៊ុន ដំណើរ ការ ទៅ មុខ  ដោយ  
បាន  តៃៀម បៃក ់ ៥៤  ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ បន្ថៃម នៅ ក្នងុ ការ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណ ។

 វធិាន ការ នៃះ ធ្វើ ឡើង ខណៈ- 
ដៃល ករណី កូវីដ ១៩  ថ្មី ចំនួន   
១០៦  តៃូវ បាន រាយការណ៍ ថា  
មាន ចំនួន សរុប កើន ឡើង ដល់ 
១ ៤៨១ ករណី ។ 

  ឧបនា យក រដ្ឋ មន្ដៃី  លោក 
Heng Swee  Keat  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  ទោះ បី ជ បៃទៃស តៃូវ  
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង វីរុស នៃះ ក៏ - 
ដោយ  ក ៏បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីតៃវូ តៃ 
បង្កើន ភព រឹង មាំ របស់ ខ្លួន  និង 
តៃៀម ខ្លួន ឲៃយ ហើយ ដើមៃបី ចាប់ - 
យក ឱកាស ដៃល កើត ឡើង ។ 

នោះ ជ មលូ ហៃត ុ កៃ ព ីការ 
លៃ ទុក បៃក់ រាប់ ពាន់ លាន ដុ-

លា្លារ  ដើមៃបី ជួយ គៃួសារ សិង្ហ បុរី 
កៃុម  ហ៊ុន  និង កម្មករ ធ្វើ ការងរ 
ពៃល ចលាចល ភ្លាមៗ  កៃមុ ការ-  
ងរ បៃមលូ ផ្តុ ំកមា្លាងំ កាន ់តៃ ខា្លាងំ  
នឹង តៃូវ បង្កើត ឡើង ដើមៃបី តៃួត- 
ពិនិតៃយ ថា តើ សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ 
បៃទៃស សិង្ហ បុរី  អាច ស្ទុះ ងើប- 
ឡើង  វញិ ដចូ ម្ដៃច ពវីបិត្តនិៃះ  នងិ  
បង្កើត បៃភព សម្ទុះ ថ្មី ។ 

 ចលនា រមួ គ្នា  (Singapore- 
Together) របស់ បៃទៃស សិង្ហ - 
បុរី  ក៏ នឹង តៃូវ ផ្ដល់ តួ នាទី ថ្មី មួយ 
នៃ ការ បញ្ជាក់ ពី ភព រឹង មាំ ក្នុង 
សង្គម ។  ចលនា នៃះ  តៃូវ បាន 
បង្កើត ឡើង កាល ព ីខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ
មុន សមៃប់ រដា្ឋា ភិបាល  និង 
បៃជជន សិង្ហ បុរី ដើមៃបី ធ្វើ ការ- 
ងរ រួម គ្នា លើ ដំណោះ សៃយ 
គោល នយោ បាយ ។

 លោក ឧបនា យក រដ្ឋ មន្តៃី 
ថ្លៃង  ថា ៖  « សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់យើង 
តៃូវ រង ផល ប៉ះ ពាល់ លើ ជួរមុខ 
ជ ចៃើន  ដៃល វា មិន មាន លទ្ធ - 
ភព ក្នងុ ការ សា្ដារ ឡើង វិញ សា្ថាន- 
ការ បច្ចបុៃបន្ន » ។  លោក  បន្ថៃម ថា  
ការ   រីក រាល ដាល នឹង ផ្លាស់ ប្តូរ  

ពិ ភព លោក និង ពងៃកី ការ ផ្លា ស់ - 
ប្តរូ រចនា សម្ពន័្ធ ពិភព លោក ដៃ ល  
កំពុង កើត ឡើង រួច ទៅ ហើយ ។  
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖   « ការ ឆ្លើយ- 
តប  ដ៏ ល្អ បំផុត របស់ យើង  នៅ 
ពៃល នៃះ នឹង បង្កើន ភព រឹង មាំ  
ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម  »។ 

កៃុម ការ ងរ ថ្មី នឹង តៃូវ ដឹក នាំ 
ដោយ លោក Desmond Lee  
រដ្ឋ មន្ដៃី កៃសួង សង្គម  និង គៃួ-
សារ  និង លោក  Tan Chong  

Meng  បៃធាន បៃតបិត្ត ិកៃមុ ហ៊នុ  
អន្តរ ជត ិ PSA ។  សមាជកិទាងំ- 
នោះ នឹង រួម បញ្ចូល មៃ ដឹក នាំ 
កៃុម ហ៊ុន មាន បទ ពិសោធក្នុង 
វិស័យ នានា  ដូច ជ ការ ធ្វើ ឲៃយ 
មាន លក្ខណៈ ឌីជីថល  និង ការ 
ត ភ្ជាប់ ។  ការ ងរ របស់ ពួក គៃ  
តៃវូ សម្លងឹ មើល ទៅ មខុ  កណំត ់
និនា្នាការ  និង ការ ឆ្លើយ តប នឹង 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ រចនា សម្ពន័្ធ នៅ ក្នងុ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ៕  S.times/LA 

លោក HengSwee Keat ពៃល ឡើង ថ្លៃង សុន្ទរកថា។ Straitstimes
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អាកាសចរណ៍KoreanAirឲ្យបុគ្គលិក៧០%  
ក្នងុចំណោម១៩០០០នាក់ឈប់សម្ក៦ខ្

ទីក្រុង ស្រ អ៊ូ លៈ កៃុមហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍ ជាតិ កូរ៉ៃខាង- 
តៃបូង Korean Air បាន- 
និយាយ ថា ខ្លួន នឹង កាត់បន្ថយ 
បុគ្គលិក៧០ភាគរយ នៃ បុគ្គ- 
លិ ក  របស់ខ្លួន ចំនួន ១៩០ ០០ 
នាក់ ពៃល ដៃល  កៃុមហ៊ុន នៃះ 
ពៃយាយាម ទប់ទល់ ការរីក រាល- 
ដា ល  វីរុស កូ រ៉ូ ណា ដៃល បាន 
បណា្តាល ឲៃយ វិស័យ អាកាស- 
ចរណ ៍ ពិភព លោក គាំង ស្តូក ។ 

ឧសៃសា ហកម្ម អាកាស ចរណ៍ 
ស្ថិត ក្នុង ចំណោម វិស័យ ផៃសៃង 
ទៀត  ដៃល ទទួលរង ផល ប៉ះ- 
ពាល់  ដោយ វីរុស  និង ការ រឹត- 
តៃបិត ការ ធ្វើដំណើរ ដោយមាន 
ជើងហោះហើរ រាបព់ាន ់តៃវូ បាន  
លុបចោល  ហើយកៃុម ហ៊ុន     
ជា ចៃើន  បៃឈម អស្ថរិ  ភាព ផ្នៃក 
ហិរញ ្ញ វត្ថុ។ 

 អាកាស ចរណ ៍Korean Air 
ជា កៃុមហ៊ុន សំខាន់  មួយ  របស់ 
កៃុម ហ៊ុន ម ៃ Hanjin group 
ដៃល  ជា កៃុមហ៊ុន ធំ គៃប់ គៃង 
ចៃើន វិស័យ និងគៃប់ គៃង 
ដោយ គៃសួារដធ៏ ំដៃល គៃ សា្គាល ់
ថា chaebol ដៃល គៃប់គៃង 
អា ជីវក ម ្ម ក្នុងបៃទៃស កូរ៉ៃ និង 
ដើរ  តនួាទ ីសខំាន ់ជរំញុ សៃដ្ឋ កចិ្ច     
បៃទៃស ករូ៉ៃ ឲៃយ កា្លាយជា  បៃទៃស 
ដៃល មាន សៃដ្ឋ  កិច្ច  ធំ បំផុត ទី 
១២  ក្នុង ពិភព លោក ។ 

ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
កៃុម ហ៊ុន នៃះ បាន លើក ឡើង 
ថា៖ «ភាគ ចៃើន នៃ បុគ្គលិក 
របស់ ខ្លួន នឹង តៃូវ ឈប់ សមៃក 

ចាប់តាំងពី ថ្ងៃ ទី ១៦  ខៃ មៃសា  
រយៈ   ពៃល ៦ខៃ  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
ទៅនងឹ ការ ធ្លាកច់ុះ បរយិា កាស 
អា ជីវ កម្ម»។ 

យោង តាម ការអ នុវត្ត របស់ 
បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ជា ទូទៅ 
កម្មករ នយិោ ជតិ នងឹ ទទលួ បាន 
៧០ ភាគរ យ នៃ បៀវតៃសរ៍ ធម្មតា 
របស់ ពួក គៃ  ដោយ ភាគចៃើន 
នៃ បៃកខ់ៃ នោះតៃវូបាន គៃ រាយ- 
ការណ៍ ថា មាន រហូត ដល់   ៩០   
ភាគ  រ យ គាំទៃ ដោយ គមៃង  
របស ់ រដា្ឋាភបិាល សមៃប  ់វសិយ័ 
ឧសៃសា  ហកម្ម ក្នងុ តមៃវូការ ជនំយួ   
ពិសៃស ដោយ សារ កូវីដ១៩  ។

កៃុមហ៊ុន នោះបាន និយាយ 
ថា  សហ ជីព ការងារ ក្នុង កៃុម- 
ហ៊ុន  Korean Air បាន យល់- 

សៃប  ដើមៃបី ចូលរួម ជា ផ្នៃក នៃ 
ការផ្តចួផ្តើម«ចៃករលំៃក បន្ទកុ» 
ដោយ ថា្នាក់ ដឹក នាំ យល់ ពៃម   
ចំពោះ  ការ កាត់ ចំណា យ   ។

វិធន ការ កាត់ បុគ្គលិក កើត- 
ឡើង  បនា្ទាបព់ ីការបៃឆងំ តទល ់
រយៈ ពៃល១ ខៃ សមៃប់ ការ- 
គៃប់ គៃង  នៃ កៃុមហ៊ុន រវាង 
សមាជិក នៃ គៃួសារ សា្ថាប និក  
តៃកូល  Cho។

លោកសៃី Cho Hyun-ah 
ដៃល បានធ្វើ ឱៃយមាន    រឿង  អាសៃវូ        
ដៃល   នាង  បាន ពៃយាយាម បណ្តៃ ញ   
បង បៃុស  របស់ នាង ឈ្មោះ 
Cho Won-tae ចៃញ ព  ី តនួាទ ី
ជា  បៃធន កៃុម បៃឹកៃសា ភិ បាល 
របស ់ កៃុម ហ៊ុន   ដ៏ធំ មួយ នៃះ   ។

ប៉ុន្តៃ  លោក Cho Won-tae  

បាន តតំាង   បៃឆំង  ចំពោះ ការ បៃ-  
ឈម  នោះ ដោយ ឈ្នះ ការ បោះ- 
ឆ្នា ត    ក្នងុកៃមុហ៊នុ ដោយ   ទទលួ   
បាន ការ គាទំៃ ៥៦,៦៧ ភាគរយ 
ក្នុង ភាគ ទុ និក   កាលពី   ខៃ មុន។

កៃុមហ៊ុន Hanjin group 
មាន បញ្ហា ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ជា យូរ 
មកហើយ  គឺ  នៅ មុន ការ ផ្ទុះ 
ឡើង នៃ វរីសុ ក ូរ៉ ូណា ដៃល  បង្ក ឲៃយ   
មាន បញ្ហា    ហិរញ្ញវត្ថុ  យា៉ាង ខា្លាំង     
ដល់   កៃុមហ៊ុន អាកាស ចរ ណ ៍ 
ទាំង អស ់នៅ លើ ពិភព លោក  ។ 
កៃុម ហ៊ុន Hanjin Shipping 
ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ      
មាន     បណា្តា ញ កៃមុ ហ៊នុ  ដកឹ ជញ្ជ ូន   
កងុ  តនឺរ័ ធ ំទ ី១០ របស ់ព ិភព   លោក   
ប៉ុន្តៃ បាន  កៃស័យ ធុន កាល  ពី  ឆ្នាំ  
២០   ១៧ ៕ AFP/RR 

បុគ្គលិក   បម្រើ តាមយន្តហោះ   ន្រក្រមុហុ៊ន Korean Air ច្រញពីអាកាសយានដ្ឋាន   នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក   ។ AFP

កុ្មរដ្ឋមន្ត្ីថាមពលប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍G20នឹងជួបប្ជំុពីស្ថានភាពទីផ្សារប្ង
ទកី្រងុ រ ីយា៉ា ដៈ បៃទៃស អា រា៉ា ប៊ ី សាអ៊ ូឌតី  នងឹ 

រៀបចំ កិច្ចបៃជុំ តាមរយៈ វីដៃអូ នៅ  ថ្ងៃ សុកៃ 
ខាងមុខនៃះ សមៃប់ កៃុម រដ្ឋ មន្ដៃី ថាមពល 
មកពី កៃុម បៃទៃស  មាន សៃដ្ឋកិច្ច រីកចមៃើន 
ទាងំ ២០ (G20) ក្នងុ គោល ប ណំង ដើមៃប ីធនា 
«ស្ថិរភាព ទីផៃសារ»ចំពៃល ការ ធ្លាក់ ចុះ តម្លៃ 
បៃង ឆៅ ដៃល បណា្តា ល  មកពី វីរុស កូ រ៉ូណា។ 

កិច្ចបៃជុំ  នៃះ នឹង អនុ វត្ត តាម  កិច្ចបៃជុំ បនា្ទាន ់ 
មួយ  នៅ ថ្ងៃ ពៃហ សៃបត  ិ៍ នៃះ របស់ អង្គការ បៃ-
ទៃស នាំ ចៃញ   បៃង (OPEC)  និងបណា្តា 
បៃទៃស ផលិត  បៃង  ផៃសៃង ទៀត  ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ  តមៃូវ ការ បៃង ឆៅ ដៃល ធ្លាក់ចុះ 
ដោយសារតៃ វីរុស និង សង្គៃ ម  តម្លៃ រវាង 
បៃទៃស អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូ ឌីត  និង បៃទៃស រុសៃសុី។

សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន មួយ ដៃល បាន 
ចៃញ  ផៃសាយ   ដោយ បៃទៃស អា រា៉ា ប៊ី សាអ៊ូ  ឌីត 
ដៃលជា មា្ចាស ់ផ្ទះ បៃជុបំាន ឲៃយ ដងឹថា៖«បៃធន 
របស់ G20 អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូ ឌីត នឹង រៀបចំ កិច្ច- 

បៃជុ ំកៃមុ រដ្ឋ មន្ដៃ ី ថាម ពល G20 វសិាមញ្ញ មយួ 
នៅ ថ្ងៃ សុកៃ... ដើមៃបី  ជំរុញ ការសន្ទនា និង កិច្ច 
សហ បៃតិបត្តិការ ពិភព លោក ដើមៃបី ធនា 
ស្ថិរភាព ទីផៃសារ ថាម ពល » ។ 

សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន បន្តថា ៖ «កៃុម រដ្ឋ- 
មន្ដៃ ីថាមពល G20 ក ៏នងឹធ្វើ សកម្ម ភាពសៃប 
ជា មួយ ន ងឹ បណា្តា បៃទៃស ដៃល អញ្ជើញ និងអង្គ- 
ការបៃ ចាំ តំបន់ និង អង្គការ អន្តរ ជាត ិ នានា 
ដើមៃបី  កាត់ បន្ថយ  ផល ប៉ះ ពាល់  ដោយ សារតៃ ការ  
រីក រាល ដាល  កូ វីដ ១៩លើ ទីផៃសារ ថាម ពល»។

តម្លៃ បៃង ឆៅ បាន ធ្លាក់ ចុះមក នៅ កមៃិត 
ទាប  រយៈពៃល១៨ឆ្នាំ កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន 
ដោយ  សារ តៃ សង្គៃម តម្លៃ  រវាង បៃទៃស អា រា៉ា ប៊ី- 
សា អ៊ូ ឌីត និង បៃទៃស រុសៃសុី ដៃល បាន បង្កើន 
ទិន្នផល ទោះបីជា តមៃវូការ ចុះខៃសាយ ក៏ដោយ។ 

ទីផៃសារ ពិភពលោក នឹង ឃ្លាំមើល យា៉ាង  យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ថា  តើ OPEC នងិ បណា្តា បៃទៃស 
ផលិត បៃង សំខាន់ ៗ  ផៃសៃង ទៀត ដៃល បាន 

ដឹកនាំ ដោយ   រុសៃសុី សមៃចបាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង  
មយួ  ដើមៃបី កាត ប់ន្ថយ ការផ្គតផ់្គង ់លើស តមៃវូ- 
ការ ក្នុងការ ចរចា នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ឬទៃ?

 TASS ជាទី ភា្នាក់ងារ ព័ត៌មាន រុសៃសីុ បានរាយ-  
ការណ៍ កាលពី ថ្ងៃ អងា្គា រថា បណា្តា បៃទៃស 
ផលិត បៃង ឈានមុខ គៃ ទាំង១០ មកពី ខាង 
កៃ សម្ពន័្ធ ភាព OPEC+ ដៃល រមួទាងំ អាមៃ-
រិក តៃូវ បាន អញ្ជើញ  ចូលរួម កិច្ចបៃជុំ នៃះ ។

កិច្ចបៃជុំ  នៃះ នឹង ធ្វើឡើង រយៈពៃល មួយ 
សបា្ដាហ ៍បនា្ទាបព់ ីលោក បៃធ នា ធបិត ីអាមៃរកិ 
ដូ ណា ល់ តៃំ   ធ្លា ប់ សម្ដៃង  ក្តី កង្វល់ ពី ការ ធ្លាក់ 
ចុះ  តម្លៃ បៃង បណា្តាល ឲៃយ កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក 
ធំៗ     ជ ួប បៃជុជំាមយួ រដា្ឋាភបិាល អា មៃ រកិ   ហើយ 
លោកតៃំ  ក៏ធ្លាប់ អះអាងថា   បៃទៃស រុសៃសុី និង 
អា រា៉ា ប៊ ីសា អ៊ូ ឌតី ដៃល ជា  បៃទៃស ផលិត បៃង 
ឈាន មុខ  គ  ៃដៃល ជាប់ផុង ក្នុងសង្គៃម តម្លៃ 
បៃង   នងឹ កាតប់ន្ថយ ទនិ្នផលដើមៃប ីបង្កើន តម្លៃ 
បៃង ដៃល ធ្លាក់ចុះ ៕AFP/LA លោក Alexander Novak រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលរុស្រស៊ី   ។ AFP

ផ្សារហ៊ុនក្ុងតូក្យូប្ប្ួល  
ខណៈវិនិយោគិនផ្តោតលើ
ការរាលដាលន្វីរុសកូរ៉ូណា 

ទីក្រុង តូ ក្រយូៈ  ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ 
ផៃសារ ហ៊ុន នៅ ទីកៃុង តូ កៃយូ បាន 
ហក់ ឡើង ខ្ពស់ ពៃល បើក ការ-  
ជួញ ដូរ នៅ ថ្ងៃ ពុធ ប៉ុន្តៃ ធ្លាក់ 
ដល់ បនា្ទាត  ់ កៃហម វិញ ពៃល 
អ្នក វនិយិោគ ថ្លងឹថ្លៃង ព ីសញ្ញា ណ  
ចមៃុះ  ជុំវិញ វីរុស កូ រ៉ូ ណា ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក  ដាំ- 
កៃបាល  ចុះ នោះ។ 

ស ន្ទ សៃសន៍  តម្លៃ ភាគហ៊ុន 
Nikkei 225 បាន បើក ការ ជញួ- 
ដូរ កើនឡើង០,៥៥ភាគរយ  
ឬ មាន១០៣,៩៤ពិន្ទុ ដល់ 
១៩ ០៥៤,១២ ពិន្ទុ ខណៈ  
ស ន្ទ សៃសន ៍ តម្លៃ ផៃសារ ហ៊នុ Topix 
ដៃលមាន ទំហំ ធំ ជាង ផៃសារ ហ៊ុន 
Nikkei  225 បាន កើនឡើង 
០,៣២ ភាគរយ ឬ៤,៤៤ ពិន្ទុ 
ដល់ ១៤០៧,៦៥ពិន្ទុ។

ប៉នុ្តៃ ស ន្ទ សៃសន ៍ ផៃសារ ហ៊នុ ទាងំ 
២បាន ធ្លាក ់ដល ់ច ំណចុ  កៃហម 
វញិ នៅ២០នាទ ីកៃយ មក ក្នងុ 
ពៃល ជញួ ដរូ ដោយ  ការ ជញួ ដរូ 
ផៃសារ ហ៊ុន Nikkei  ធ្លាក់ ចុះ 
០,៣០  ភាគ រយ  និង ការ ជួញ ដូរ 
ផៃសារ ហ៊ុន Topix បាន ធ្លាក ់ចុះ 
០,០ ៩ ភាគ រយ ។ 

លោក Yoshihiro Ito 
បៃធន  អ្នក យុទ្ធសាស្តៃ នៅ 
កៃុមហ៊ុន ជើងសាតាម បៃព័ន្ធ 
អន ឡាញ Okasan បាន 
និយាយ  ក្នុងការ អតា្ថាធិបៃបាយ 
ថា៖«ភាគហ៊ុន ជប៉ុន តៃូវ មើល 
ឃើញ ថា មាន ទម្ងន់ កាន់ តៃ- 
ខា្លាំង  បនា្ទាប់ពី   សន្ទសៃសន៍ តម្លៃ    
ផៃសារ ហ៊ុន Dow នៅ ញូវយ៉ក  

បាន ចុះខៃសាយ»។ 
អ្នកវិនិ យោគ មិន សូវ អើពើ 

ចពំោះ ការ បៃកាស ដាក ់បៃទៃ ស   
ក្នុង គៃ អាសន្ន នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ជប៉ុនដៃល រដា្ឋាភិ បាល បាន ធ្វើ 
កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ នោះ  ទៃ។ 

កៃមុហ៊នុ  Fujifilm បាន ធ្លាក-់ 
ចុះ  ២ ភាគរយ នៅ ៥.៧ ១២  យ៉ៃន  
ដោយសារ ការរក បៃក ់ចណំ ៃញ   
បនា្ទាបព់ ីការ បៃមលូ ផ្តុ ំគា្នា នៅ ក្នងុ 
វគ្គថ្មីៗដោយសារ តៃ ថា្នាំ Avi-
gan របស់ ខ្លួន បងា្ហាញ ការ- 
សនៃយា ថា ជា ថា្នាំ អាច ពៃយា បាល 
ជំងឺ  កូ វីដ ១៩ បាន។ 

ភាគ ហ៊ុន របស់ កៃុម ហ៊ុន 
តូយ៉ូតា បាន ធ្លាក់ចុះ០,៨៤ 
ភាគ   រយ  ដៃល មាន តម្លៃ ៦៥ ៦ ២  
យ៉ៃន  បនា្ទាប់ ពី លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃ ី សុនី ហៃសូ អា បៃ  បាន នយិាយ  
ថា  កៃុមហ៊ុន ផលិត  រថ យន្ត 
សហការ  នឹង  កៃុម ហ៊ុន  ផៃសៃង ៗ     
ដើមៃបី ផលិត ឧបក រ ណ ៍ ជំនួយ 
ការ ខ្វះ ខាត  ក្នុង  មន្ទីរ ពៃទៃយ ។ 

តម្លៃ ភាគ ហ៊នុ របស ់កៃមុហ៊នុ 
Nintendo បាន ធ្លាកច់ុះ០,៨៧ 
ភាគរយ ដល់ តម្លៃ ៤២៨១០  
យ៉ៃន បនា្ទាប ់ព ីមាន របាយការណ៍  
ថា កៃុម ហ៊ុន នៃះ បាន ផ្អាក ការ- 
ដឹក  ជញ្ជូន សមា្ភារ ហ្គៃម នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ជប៉នុ សៃប  ពៃល ដៃល 
កៃុម ហ៊ុន នៃះ មិន អាច ដោះ- 
សៃយ នូវ តមៃូវ ការ កើន ឡើង 
ដោយ សារ ការរខំាន ផ្នៃក ចងា្វាក ់
ផ្គត់ផ្គង់  បណា្តាលមកពី ការរីក- 
រាល ដាលវីរុស កូ រូ៉ ណា នៅ ជ ុវិំញ  
ពិ ភព លោក ៕ AFP/RR
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

តពី ទំព័រ ១... ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។
របាយការណ ៍របស ់កៃមុហ៊នុ CBRE 

Cambodia ដៃល  ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ 
បាន កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  បង្ហាញ ថា បើ ទោះ ប ី
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ គៃប់ វិស័យ ទាំង- 
អស់ សុទ្ធ តៃ ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់  ពី 
ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ប៉ុន្តៃ 
ការ សាងសង់ បញ្ចប់ គមៃង នៅ តៃ  
មាន  ភាព ល្អ បៃសើរ ដោយ មាន ខុនដូ 
ចនំនួ ៥ គមៃង ស្មើ នងឹ  បន្ទប ់ សា្នាកន់ៅ   
ចំនួន ២ ៨៤៣ យូ នីត  បាន ដាក់ ចូល 
ក្នងុ ទផីៃសារ។ ចនំនួ នៃះ បើ ធៀប នងឹតៃ-ី 
មាស ទ ី៤ ឆ្នា ំ២០១៩ គ ឺស្មើ នងឹ កណំើន 
១៥,៨ ភាគ រយ នងិ បើ ធៀប  តៃ ី មាស- 
ទ ី១ ឆ្នា ំ២០១៩ គ ឺមាន កណំើន ៣៦,៦  
ភាគ រយ ។  ក្នងុ ចណំោម ខនុដ ូថ្ម ី ទាងំ ៥ 
ដៃល ទើប បញ្ចប់ ការ សាងសង់ នៃះ គឺ 
មាន  ៤៥,៦ ភាគ រយ  ស្ថិត នៅ កៃតំ-
បន់ ពាណិជ្ជកម្ម កណ្តាល កៃុង។

របាយការណ៍ ខាង លើ បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ចំពោះ តម្លៃ ជា មធៃយម របស់ 
ខនុដ ូនៅ ក្នងុ តៃ ីមាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០  
នៃះ ធៀប នងឹ តៃមីាស ទ ី៤ ឆ្នា ំ២០១៩ 
គឺ មាន ការ បៃ បៃួល តិច បំផុត ដោយ 
ខនុដ ូបៃណតី (High-End) មាន តម្លៃ 

ក្នងុ រង្វង ់៣ ១៦៧ ដលុ្លារ ក្នងុ ១ ម៉ៃតៃ- 
ការ៉ៃ ធ្លាក ់ចុះ បៃហៃល ០,៥៣ ភាគរយ 
បើ ធៀប តៃមីាស ទ ី៤ ឆ្នា ំ២០១៩ ខនុដ ូ 
បៃភៃទ  មធៃយម (Mid-Range) មាន 
តម្លៃ ២ ៥៥៩ ដលុ្លារ ធ្លាក ់ចុះ ១,៣៩ 
ភាគ រយ នងិបៃភៃទ  តម្លៃ សមរមៃយ (Af-
fortable)  មាន តម្លៃ  ១ ៥៤៩ ដុល្លារ  
កើន ឡើង  ០,៣២ ភាគ រយ  ។ ជា មួយ 
គ្នា នៃះ ខុនដូ បៃភៃទ បៃណីត តៃូវ បាន 
ដាក ់ជលួ ក្នងុ ១ ខៃ   តម្លៃ ជា មធៃយម ១៤,-  
២១ ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ធ្លាក់ ចុះ 
០,៤ ភាគ រយ និង ខុនដូ បៃភៃទ មធៃយម 
មាន តម្លៃ មធៃយម ១១,៧៩ ដលុ្លារ  ធ្លាក ់
ចុះ ០,៦ ភាគ រយ ។ 

បើយោង តាម  CBRE Cambodia 
នៅ ក្នងុ អំឡុង តៃមីាស ទី ១ ឆ្នា២ំ០២០ 
នៃះ ក៏ មាន ខុនដូ ចំនួន ៨ គមៃង ដៃល ស្មើ 
នឹង បន្ទប់ ចំនួន ៤ ៥២១ យូនីត បាន 
បៃកាស បើក លក់ ផង ដៃរ រួម មាន Urban 
Village II-Tower G, The Garden 
Residency 2, Phnom Penh Gal-
axy Garden, PARC 21 Redsi-
dence, The HEXA, AKJ Bright 
Pearl, Grand Central និងគមៃង 
Golden World International។

កញ្ញា គមឹ គ ិន កៃសា អ្នកសៃវជៃវ 
ផ្នៃក អចលនទៃពៃយ ជាន់ខ្ពស់ កៃុមហ៊ុន 
CBRE Cambodia បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ -  
ប៉ុស្តិ៍កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា បើ ទោះ បី ជា   
ការ រកី រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ    
ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ វិស័យ អចលន ទៃពៃយ 
នៅ  បៃទៃសជា ចៃើន លើ ពភិព លោក   ក ៏
ដោយ ប៉នុ្តៃ សមៃប ់កម្ពជុា វសិយ័ អច-
លន ទៃពៃយ ក្នងុ តៃមីាស ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ គ ឺមនិ ទាន ់មាន អ្វ ីគរួ ឲៃយ កត ់សមា្គាល ់
ទៃ ។ កញ្ញា  ថ្លៃង  ថា៖  «ការ សៃវ ជៃវ 
របស ់យើង    បង្ហាញ ថា ក្នងុ  តៃមីាស ទ ី១ 
សកម្មភាព នៃ ការ សាងសង ់ នងិ ទផីៃសារ 
ខុនដូ មាន ដំណើរ ទៅ មុខ ជា ធម្មតា» ។

ទោះ បី យ៉ាង ណ កញ្ញា  គិនកៃសា  
លើក ឡើង ថា ភាព ល្អ បៃសើរ  នៃ  ទផីៃសារ 
ខនុដ ូក្នងុ តៃមីាស ទ ី១ ក ៏អាច បណ្តាល 
មក ពី  កម្ពុជា មិន មាន ការ រីក រាល ដាល 
ខា្លាំង នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ផង ដៃរ ។

ទាក់ ទង   ដំណើរ ទីផៃសារ វិស័យ ខុន ដូ 
នៅ កម្ពុជា រហូត ដល់ ចុង ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ  កញ្ញា គនិកៃសា  បាន បញ្ជាក ់ថា៖ 
« ខ្ញុ ំ មនិ ទាន ់ហ៊ាន  វាយ តម្លៃ បៃប ណ  ទៃ 
ពៃះ ការ បៃ បៃលួ វា អាច អាសៃយ័ ទៅ 
លើ ដំណើរ  វិវឌៃឍន៍  នៃ ការ រីក រាល ដាល 

ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។
យោង តាម ការ ពៃយាករ បៃសិន បើ ការ- 

រកី រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងឹ អាច 
បញ្ចប ់ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ  នឹង មាន ខុនដូ ចំនួន ១០ ០០០ 
យូនីត បញ្ចប់ ការ សាងសង់ ។  នៃះ បើ 
តាម កញ្ញា គិនកៃសា។  

របាយការណ ៍ ព ីកៃសងួ រៀបច ំដៃន ដ ី
នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ បាន   ឲៃយ 
ដងឹ ថា ក្នងុឆ្នា ំ២០១៩ កម្ពជុា  បាន ផ្តល ់

ការ អនុញ្ញាត លើ គមៃង  សាង សង់  
សរបុ  ៤ ៤៤៦   គមៃង ដៃល មានតម្លៃ  
វិនិយោគ បៃមាណ ៩,៣៥ ពាន់ លន 
ដលុ្លារ ខណៈ  កាល ព ីឆ្នា ំ  ២០១៨  ការ-   
អនុញ្ញាត លើ គមៃង  សាង សង់ មាន 
ចនំនួ ២ ៨៦៧  គមៃង នងិ មាន  តម្លៃ 
បៃមាណ ៥,២២ ពាន់  លន ដុល្លារ។ 
តម្លៃទុន វិនិយោគ វិស័យ សំណង់ ក្នុង  
ឆ្នាំ   ២០១៩ បាន កើន ឡើង ៧៨,៨៨ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ៕ 

គម្រោង សង់ ខុនដូ R&S ដ្រោល មាន ដំណើរ ការ សាងសង់ ជា រៀង រាល់ ថ្ង្រោ ។ ហ៊ាន រងៃសី

បន្ទប់ខុនដូជិត៣០០០យូនីត...
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

គម្រោងសណ្ឋាគារធំៗផ្អាកការសម្ពោធទោះបីជារួចរាល់
បាងកក ៈ សណ្ឋាគារថ្មីៗនៅ 

ខៃត្ត ភ ូកៃ ត ដៃល គៃង នងឹ បើក 
ដណំើរការ នៅ ឆមាស ទ១ី បាន 
ផ្អាក ផៃន ការ   ដោយ មិន កំណត់ 
ពៃល វៃលា ខណៈដៃល ការ វនិ-ិ 
យោគ ថ្មី ៗ  កំពុងស្ថិត ក្នុង ភាព- 
សងៃស័យ ។  ទោះយ៉ាងណ កៃមុ 
វិនិយោ គិ ន  រយៈពៃល វៃង 
នៅតៃមាន សទុដិ្ឋនិយិម លើ កោះ 
Andaman។

ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ ខៃត្ត ភូ កៃ ត 
នងឹមាន បន្ទប ់ថ្ម ី៥០០៩ បានព ី 
អចលនទៃពៃយ ចំនួន២១ ដៃល 
បន្ថៃម៦ភាគរយ ដល ់ការផ្គតផ់្គង ់
សណ្ឋាគារ។ ភាគចៃើន នៃ គមៃង  
ផៃនការ ទាំងនៃះ ជា គមៃង 
សមៃប់ ថ្នាក់ខ្ពស់ និង ថ្នាក់ 
កណ្តាល។នៃះ បើ យោង តាមC9 
Hotelworks ជា កៃុមហ៊ុន 
បដិសណ្ឋារកិច្ច និង ពិគៃះ- 
យោបល់ អចលនទៃពៃយ ដៃល 
មាន  មូលដ្ឋាន នៅ ខៃត្ត ភូ កៃ ត។

ការរីក រាលដល ដៃល បន្ត 
កើនឡើង នៃ វរីសុ ក ូរ៉ ូណ នៅក្នងុ 
ខៃត្ត នៃះ បាន បណ្តាល ឲៃយ កៃុម 
វនិយិោគ មយួចនំនួ ពនៃយា រពៃល 
ការបើក ដំណើរ ការដៃល បាន 
គៃងទុក សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ និង 
គិត ឡើងវិញ ពី ការអភិវឌៃឍ នៅ 
ពៃល អនាគត។

លោក Bill Barnett នាយក 
គៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន C9 Hotel-
works បាន ថ្លៃងថ៖ «គមៃង 
អភវិឌៃឍ នយ៍៉ាង ល្អ ទាងំនៃះ ភាគ- 
ចៃើន កពំងុ ជរំញុ ដណំើរការ ទៅ 
មុខ ប៉ុន្តៃ គមៃង ដៃល នៅតៃ 
ស្ថតិ ក្នងុ ដណំកក់ាល ដបំងូ ទាងំ- 

នៃះ បាន រង ផលប៉ះពាល ់ដោយ- 
សារតៃ ការផ្អាក ជា បណ្តាះ- 
អាសន្ន»។ លោក បន្ត ថ៖ «នៃះ 
គឺជា សា្ថានភាព ដៃល មិនមាន 
ស្ថិរភាព ខ្លាំង បំផុត នៅពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន»។

ទំនុកចិត្ត វិនិយោគ កាន់តៃ 
ចុះខៃសោយ សៃប ជាមយួនងឹ ការ- 
រកី រាលដល ដៃល កើនឡើង នៅ 
ខៃត្ត ភ ូកៃ ត ជា កន្លៃង ដៃល រដ្ឋា-
ភបិាល ខៃត្ត បានចៃញ បទ បញ្ជា 
មួយ ដើមៃបី បិទទា្វារ សណ្ឋា គារ 
ទាំងអស់ ជា បណ្តាះ អាសន្ន។

លោក Barnettបាន ឲៃយ ដឹងថ 
ទោះបជីា ការបារម្ភ អពំ ីវរីសុ នៃះ 
ក៏ដោយ ក៏ ខៃត្ត ភូ កៃ ត នៅតៃ 
កំពុង ទាក់ទាញ ការវិនិយោគ 
រយៈ ពៃល វៃង ដោយសារតៃ វា 

នៅតៃ ចង់បាន សមៃប់ ទីផៃសោរ 
សខំន ់២ គ ឺវនិយិោគនិ ជនជាត ិ
ចិន និង រុសៃសុី ដៃល បង្កើត រួមគា្នា 
៤០ភាគរយ នៃ ការមកដល ់ភ្ញៀវ 
អន្តរជាតិ នៅក្នុង ខៃត្ត នៃះ។

លោក ថ្លៃងថ៖ «យើង កំពុង 
មើលឃើញ សញ្ញា នៃ ការ ស្ទុះ 
ងើប ឡើង វិញ ក្នុងសៃុក នៅក្នុង 
បៃទៃស ចនិ រចួហើយ នងិ រពំងឹថ 
តៃមឹ ពាកក់ណ្តាល ឆ្នានំៃះ យើង 
នងឹ ចាបផ់្ដើម មើលឃើញ លហំរូ 
ចូល ដៃល នឹង ជំរុញ ដំណើរការ 
ទៅមខុ នៅក្នងុ តៃមីាស ទ៣ី នងិ 
ទី៤នៃះ»។

ខណៈ ភ្ញៀវទៃសចរ ចិន អាច 
ចាបផ់្ដើម ការធ្វើដណំើរ ក្នងុសៃកុ 
ជា លើកដំបូង ភូមិសាស្ដៃ ខៃត្ត 
ភូ កៃ ត មាន សារៈសំខន់ ក្នុង ការ- 

ជរំញុ ទផីៃសោរ នៃះ នៅ រដវូរងារ នៅ 
ពៃលនោះ ទផីៃសោរ រសុៃសុ ីក ៏កើនឡើង 
ផងដៃរ។

លោក Suksit Suvunditkul 
បៃធាន បៃចំា ភូមិភាគ ខងតៃបូង 
នៃ  សមាគម សណ្ឋាគារ ថៃ បាន 
ឲៃយ ដងឹថ សណ្ឋាគារ៥៥០ដៃល 
ចុះបញ្ជី នៅ ខៃត្ត ភូ កៃ ត បាន 
បញៃឈប់ បៃតិបត្តិការ សៃប ជា- 
មយួនងឹ បទបញ្ជា ព ីរដ្ឋាភបិាល 
របស់  ខៃត្ត ភូ កៃ ត។

មាន សណ្ឋាគារ១៤០០នៅ 
ទទូាងំ កោះ នៃះ ដោយ ភាគចៃើន 
ក្នុងចំណម សណ្ឋាគារ ទាំង- 
នោះ  មិនបាន ចុះបញ្ជី នោះ ទៃ។

លោក Suksit បាន ថ្លៃងថ៖ 
«យើង តៃវូតៃ ផ្លាសប់្តរូ ការ ខត- 
បង់ នៅថ្ងៃនៃះ សមៃប់ ការ ស្ទុះ 

ងើប វិញ ដ៏ រឹងមាំ នៅពៃល អនា- 
គត»។ លោក បន្តថ៖ «បៃហៃល 
ជា នៅពៃលនោះ ខ្ញុ ំគតិថ ការ- 
វិនិ យោគ នឹង តៃឡប់ ទៅរក 
ភាព កាន់តៃ រឹងមាំ ជាមិនខន»។

លោក ឲៃយ ដងឹថ ខៃត្ត នៃះ កពំងុ 
ស្វៃងរក កចិ្ចសហបៃតបិត្តកិារ ព ី
សណ្ឋាគារ នានា ដើមៃបី ផ្ដល់ ជា 
កន្លៃង ដក់ ឲៃយ នៅ ដច់ ដោយ 
ឡៃក  សមៃប់ អ្នកជំងឺ វីរុស កូ រ៉ូ- 
ណ ដោយសារតៃ មន្ទីរពៃទៃយ 
ដៃល មាន សៃប់ ជិត អស់ កន្លៃង។ 
សណ្ឋាគារ មយួចនំនួ បាន យល ់
ពៃម ចូលរួម ក្នុង ផៃនការ នៃះ 
ដើមៃប ីជយួ អ្នកជងំ ឺនងិ ទទលួបាន 
បៃក់ចំណូល ជា បន្ត ពី កៃសួង 
សាធារណៈសុខ ភិបាល ។

លោក Autthanop Pand-
kamnerd បៃធាន កៃុមហ៊ុន 
Cissa Group បាន ឲៃយ ដឹងថ 
ការវិនិយោគ លើ Wyndham 
Grand NaiHarn Beach 
Phuket ជា អចលនទៃពៃយ 
បៃណីត  មួយ ដៃល គៃង នឹង 
ចាបផ់្ដើម បមៃើសៃវា នៅ តៃមីាស 
ទី១ បាន ផ្អាក ដំណើរ ការបើក 
របស់ខ្លួន។

ជា បៃតបិត្ត ិករ ទៃសចរណ ៍នៅ 
ខៃត្ត ភូ កៃ ត ទទួលរង ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ដោយសារតៃ ការរកី រាល- 
ដល ហើយ ពៃលវៃលា សមៃប ់
ការ ស្ទុះ ងើបឡើង វញិ នៅតៃ មនិ 
ដឹង កៃុមហ៊ុន នៃះ បានកៃតមៃូវ 
ផៃន ការ វនិយិោគ រយៈពៃល វៃង 
សមៃប ់គមៃង នានា នៅពៃល 
អនាគត ផងដៃរ។

Cissa Group ជា កៃុមហ៊ុន 

វនិយិោគ សណ្ឋាគារ នងិ អចលន- 
ទៃពៃយ មាន គោលបណំង អភវិឌៃឍ 
គមៃង ជាចៃើន ផៃសៃងទៀត ដចូ- 
ជា កន្លៃង ពៃយាបាល ដើមៃបី ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម លើ ផលប តៃ វនិយិោគ 
របស់ ខ្លួន។

លោក Autthanop បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថ ខៃត្ត ភ ូកៃ ត នៅតៃ ជា ទសិ- 
ដៅ វិនិយោគ ដ៏ មាន បៃយោជន៍ 
នងិ អាច ទបទ់ល ់រាល ់ការពបិាក 
ក្នងុការ ស្ទុះ ងើប ឡើងវញិ កានត់ៃ 
រឹងមាំ។

លើសពនីៃះ ការបៃកតួបៃជៃង 
នៅក្នុង ផ្នៃក តម្លៃ ខ្ពស់ នៃះនៅ 
តៃទាប ជាង ផ្នៃក  តម្លៃ មធៃយ ម ។

លោក Autthanopបាន ឲៃយ 
ដឹងថ  ការរីក រាលដល បន្ត ឲៃយ 
បៃជាជន នៅក្នុង ផ្ទះ អស់ រយៈ- 
ពៃល ជាចៃើន ខៃ នឹង ជំរុញ មិន 
ឲៃយ មាន តមៃូវការ ធ្វើដំណើរ។ 
នៅពៃល ការរីក រាលដល នៃះ 
បញ្ចប់ គៃ រំពឹងទុក ថ  នឹងមាន 
ការហរូចលូ យ៉ាងគហំកុ នៃ កៃមុ 
អ្នកធ្វើដណំើរ កមៃសោន្ត លើ ពភិព- 
លោក   ឡើងវិញ  ។

កៃមុហ៊នុ Cissa Group នៅ 
ពៃលថ្មីៗនៃះ បាន ជួយ គាំទៃ 
ភ្ញៀវទៃសចរ ដៃល ជាបគ់ាងំ នងិ 
បគុ្គលកិ វៃជ្ជសាស្ដៃ ជរួមខុ តាម- 
រយៈ ការអនញុ្ញាត ឲៃយ ពកួគៃ សា្នាក-់ 
នៅក្នុង បន្ទប់ ចំនួន១០៦ នៃ 
រមណីយដ្ឋាន Natai Beach 
Resort នងិ សៃប៉ា ដោយ មនិ គតិ 
បៃក់ ដោយ គៃន់តៃ ធ្វើដំណើរ 
រយៈពៃល២០នាទី ពី ពៃលាន- 
យន្តហោះ ភូ កៃ ត តៃប៉ុណ្ណោះ ៕
BangkokPost/LA

 សិង្ហ បុរីៈ លោក Heng Swee 
Keat ឧបនា យក រដ្ឋ មន ្តៃី  សិង្ហបុរី  
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង កាល ពីថ្ងៃអងា្គារថ  
ចៃបប់ ថ្មី មួយ ដៃល កាតព្វ កិច្ច របស់ 
មា្ចាស់ អចលន ទៃពៃយ ពាណិជ្ជកម្ម តៃូវ 
ផ្ដល ់ការ បង្វលិបៃក ់ពន្ធ អចលនទៃពៃយ 
ទាំងសៃុង របស់ ពួកគៃ ដល់ អ្នក ជួល 
របស់ ពួកគៃ  មិន ធ្វើ ឲៃយ មា្ចាស់ អចលន- 
ទៃពៃយ  ទាំងនៃះ ស្ថិតក្នុង សា្ថាន ការ ណ៍ 
កាន់ ត ៃ ពិបាក នោះទៃ។

លោក បន្ថៃម ថ  តាម ពិត  វា ទប់- 
សា្កាត់ ការ បញៃឈប់ ការ ជួល   និង រកៃសោ 
កន្លៃង ជួល របស់ ពួកគៃ ដៃល ជាការ- 
ឆ្លើយ តប នឹង ការ អតា្ថា ធិបៃបយ ពី មា្ចាស់ 
អចលន ទៃពៃយ មយួ ចនំនួ ថ កាតព្វ កចិ្ច 
បៃប នោះ ពិន័យ ពួក គៃ។

មា្ចាស់ ដី ដៃល មិនបាន ផ្ដល់បៃក់- 
សនៃសំ ឲៃយ អ្នក ជួល របស់ គៃ «ដោយ មិន 

មាន លៃស សម ហៃតុ ផល»  បៃ ឈ  ម  
នឹង ការ ផក ពិន័យ រហូត ដល់ ៥០០០ 
ដុលា្លារ ស្ថតិ កៃម ចៃបប់ កូ វីដ១៩ (វិធាន -  
ការ  បណ្តាះ អាសន្ន )ដៃល តៃូវបាន 
ណៃនាំ និង អនុម័ត កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ ។

លោកនយិយថ៖ «ជាមយួ នងឹ ការ- 
បង្វិល  បៃក់ ពន្ធ អចលន ទៃពៃយ រហូត 
ដល ់ ១០០ ភាគរយ  មា្ចាស ់អចលន ទៃពៃយ  
ចំណយ កាន់តៃ តិចឬ ថៃមទាំង មិន 
មាន   ពន្ធ អចលនទៃពៃយ សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ 
ទៀតផង»។

លោក Heng  ដៃល ក៏ ជា រដ្ឋ មន្ដៃី 
កៃសួង ហិរញ្ញ វត្ថុ ផងដៃរ  បាន ឲៃយ ដឹង 
នៅក្នងុ សនុ្ទរ កថ ស្វៃងរក ការពភិាកៃសោ 
ថវិកា បន្ថៃម ថ៖«មា្ចាស់ អចលន ទៃពៃយ 
គួរតៃ ផ្ដល់បៃក់ សនៃសំ ពន្ធ ទាំង សៃុង 
ដល ់អ្នក ជលួ របស ់ពកួគៃ ខណៈដៃល 
ការ បង្វលិ បៃក ់ពន្ធ អចល នទៃពៃយ មាន 

គោល បណំង ផ្ដល ់អត្ថ បៃយោជន ៍ដល ់
អ្នក ជួល»។

អចលន ទៃពៃយ ពាណិជ្ជកម្ម  ដៃល 
មាន  លក្ខណសមៃបត្ត ិគៃប ់គៃន ់សមៃប ់
ការ  បង្វិល ថវិកា ឆ្នាំ២០២០នៃ បណ្តាំ- 
មរតក ព១ី៥ ភាគ រយ ដល ់៣០ ភាគរយ  
ដោយ មាន ការ ណៃនាំ បន្ថៃម នៅក្នុង   
ថវិកា  សា្តារឡើងវិញ បង់ពន្ធ អចលន- 
ទៃពៃយ សនូៃយ សមៃប ់ឆ្នានំៃះ។ ការ បង្វលិ 
ពន្ធ អចល នទៃពៃយ ៣០ ភាគ រយ សមៃប់ 
ឆ្នាំនៃះ  ក៏តៃូវ បាន ផ្ដល់ នៅក្នុង ថវិកា 
បន្ថៃមដល់ អ ចលន ទៃពៃយ មិនមៃន 
លំនៅ ឋាន   ផៃសៃង ទៀត  ដូច ជា  ការិយ- 
ល័យ  និង អ ចលន ទៃពៃយ ឧសៃសោ ហកម្ម ។

លោក បាន បន្ថៃមថ មា្ចាស ់អចលន- 
ទៃពៃយ មយួចនំនួ ដចូជា កៃមុហ៊នុ Ma-
pletree Commercial Trust 
ធ្វើបាន កាន់តៃ ចៃើន ទៀត តាមរយៈ 

ការផ្ដល់ ដល់ អ្នក ជួល របស់ ពួកគៃ 
ចៃើន ជាង បៃក់ បង្វិល ពន្ធ អចលន- 
ទៃពៃយ  ដៃល ពួកគៃ ទទួល បាន ដើមៃបី 

ចៃក រំលៃក បន្ទុក ក្នុង អំឡុង ពៃល  
មិន ចៃបស់ លាស់ នៃះ៕ Straits-
times/LA

 ទិដ្ឋភាព បង្ហាញ ពី ការ សាងសង់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍  ១កន្លេង នៅកោះភូកេត   បេទេសថេ ។ រូបថត  AFP

 ទិដ្ឋភាពសា្ងាត់ជេងំ នៅផេសារទំនើប ក្នងុបេទេសសិង្ហបុរី ។ រូបថត Straitstime 
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បុ៉ស្តិ៍ អចលនទ្រព្យ ទិញ លក់ ជួល



ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  មន្ត្រី កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង 
បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  យន្ត ហោះ 
យោ ធា ជា ច្រើន គ្រឿង  បាន រៀប ចំ 
បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ រយៈ ព្រល 
២សបា្តាហ៍  ដ្រល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ 
ក្រុម សមា ជិក បុគ្គលិក ប្រហ្រល         
៤ ៥០០ នាក់  នៅ ក្នុង ខ្រ ន្រះ  ស្រប - 
ព្រល មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ កាន់ ត្រខា្លាំង 
ឡើង  ជុំ វិញ ការ ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ- 
ណ ប្រភ្រទ ថ្មីដ៏  ចម្ល្រកន្រះ ។ 

  យោ ធា កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន ថ្ល្រង ថា  
ការ ធ្វើ សម យុទ្ធ នឹង ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ឡើង  
នៅ មជ្រឈ មណ្ឌល បណ្តុះ បណ្តាល 

ប្រយុទ្ធ កូ រ៉្រ  នៅ ក្នុង តំបន់ អុីន ជី ភាគ-
ខាង កើត  នៅ ថ្ង្រ ទី ២០  ខ្រ ម្រ សា ។ 

 ការ ធ្វើ សម យទុ្ធ បាន ធ្វើ ឡើង  ខណៈ 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថ្មី ជា រាល់ ថ្ង្រ   នៅ 
ក្នងុ ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង ត្របងូ  បាន ស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ ចំនួន ប្រហ្រល ៥០ ករណី  ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ៣ ថ្ង្រ ជាប់ គ្នា  រហូត ដល់ ថ្ង្រ ពុធ 
ម្រសិល មិញ ។  យុទ្ធ នា ការ ដាក់ ឲ្រយ នៅ 
ឆ្ងាយ ពី គ្នា នៅ ក្នុង ប្រទ្រស មួយ ន្រះ  
នឹង ផុត កំណត់ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៩  ខ្រ ម្រសា  
អាជា្ញា ធរ សុខាភិ បាល នៅ ត្រ ប្រកាស 
អាសន្ន  ជុំ វិញ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
ម្ររោគ កូ រ៉ូ ណ  ន្រះ ។ 

 យោធា កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន ថ្ល្រង ថា  
គ្រះ ថា្នាក ់ន្រ ការ ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  នៅ 
កន្ល្រង មជ្រឈ មណ្ឌល បណ្តុះ បណ្តាល  គ ឺ
ស្ថិត ក្នុង កម្រិត ទាប  ខណៈ ក្រុម ជន-
សុវីលិ  មនិ អាច ចលូ ទៅ កន្ល្រង នោះ ទ្រ 
ដោយ បាន បន្ថ្រម ថា  វិធាន ការ ដាក់ 
មនុស្រស ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ  
នងឹ ត្រវូ បាន អនវុត្ត ធ្វើ ឡើង  នៅ មនុ ការ- 
ធ្វើ សម យុទ្ធ នោះ ។ 

មន្ត្រ ីយោ ធា  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ទាហាន 
ដ្រល បាន ចលូ រមួ  ការ ធ្វើ សម យទុ្ធ  ត្រវូ 
ដាក់ ឲ្រយ ស្ថិត នៅ ក្រម វិធាន ការ បង្ការ  
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ៕Yonhap/SK
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កងម៉ារីនអាម្ររិកនិងកូរ៉្រខាងត្របូងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្របីថតរូបមុនចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធ។AFP

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីអូស្តា្រលី ស្កុត មូរី សុន   កាល-
ពីថ្ង្រអង្គា រ បាន ស្នើ       ឲ្រយ  ប្រទ្រស កូរ៉្រ-
ខាងត្របូង គំទ្រ     ដល់ ប្រទ្រស របស់ 
លោក ក្នុង ការប្រយុទ្ធ ប្រឆំងវីរុសកូរ៉ូ-
ណ    និង   បាន យល់ព្រម     រៀបចំជំនួប 
ទ្វ្រភាគី   ជាមួយលោក ប្រ ធានាធិបតី 
មូន ជ្រអុីន។ 

អ្នក នាំ ពាក្រយ ការិយា ល័យ ប្រធានា-
ធបិត ីលោក កាង  មនី សកឹ  បាន ឲ្រយ ដងឹ 
ដោយ ថ្ល្រង តាម ទូរ ស័ព្ទ ជា មួយលោក 
មនូ ជ្រអុនី  លោក មរូសីនុ  បាន ថ្ល្រង ថា 
ប្រទ្រស របស់ លោក ក្នុង ការ នាំ ចូល 
ឧបករណ៍ ត្រស្ត  និង បរិកា្ខា រព្រទ្រយ ពី-
កូរ៉្រខាង ត្របូង ។ 

លោក មូន  បាន ឆ្លើយ តប ថា  រដា្ឋា-
ភិបាល នឹង ពិចារណ លើ លទ្ធភាព 
គំទ្រ យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ តាម រយៈ 
ការ ប្រឹក្រសា តាម ផ្លូវ ការ ទូត ។ 

លោក ប្រធានា ធិបតី  បាន បញ្ជាក់ ពី 
ឆន្ទៈ របស់ ក្រុង ស្រអ៊ូល ដើម្របី ច្រក- 

រំល្រក បទ ពិសោធក្នុង ការ ដាក់ ឲ្រយ 
នៅដាច់ ដោយ ឡ្រក  ស្រប ព្រល មាន 
ការ យល់ ឃើញ ថា  ខ្លួន បាន ធ្វើ ល្អ-
ប្រសើរ ជាង ប្រទ្រស ភាគ ច្រើន ក្នុង ការ- 
ឆ្លើយ តប ការ រាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ-
១៩ មួយ  ន្រះ។ 

លោកមនូ  ជ្រអុ ីក ៏លើក ឡើង ព ីតម្រវូ 
ការ សម្រប់ ប្រទ្រស ទាំង២ ឲ្រយ បន្ត    
កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ដ៏ សំខាន់  និង 
ការ ផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មាន  ក្នុង នាម ជា ដ្រគូ 
ពាណិជ្ជ កម្ម  ថ្វី បើ មាន ជំងឺ រាត ត្របាត       
ក្តី ។  ឆ្នាំ ន្រះ  ពួក គ្រ ប្ររព្ធ ខួប លើក ទី - 
៦០ ន្រ ការ បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត 
របស់ពួក គ្រ ។ 

លោក បាន ស្នើ ឲ្រយ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី 
«ចាប់ អារម្មណ៍ និង គំទ្រ » រហូត ដល់ 
ក្រុម អ្នក ជំនួញ  អាច ត្រូវ បាន គ្រ 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ ធ្វើ ទស្រសន កិច្ច  ស្ថិត នៅ 
ក្រម លក្ខ ខណ្ឌ ពិត ប្រកដ ។ 

 លោក កាង  បាន ថ្ល្រង ថា  លោក- 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី បាន យល់ ព្រម នៅ ក្នុង 

គោល ការណ ៍ ជា មយួ ការ ស្នើ សុ ំរបស ់
លោក មូន  ជ្រអុីន  ហើយ បាន ដាក់ 
សណំើ  ដ្រល បាន រៀប ច ំនៅ ក្នងុ ជនំបួ-
កំពូល  តាម វី ដ្រ អូ ខនហ្វើរិន ដោយ 
ផ្ទាល់  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ន្រះ ។ 

 លោក មរូសីនុ  ត្រវូ បាន គ្រ ដក ស្រង-់ 

សម្តី  ដោយ បាន បន្ថ្រម ថា  ប្រសិន បើ 
កចិ្ច ប្រជុ ំនោះ បាន ធ្វើ ឡើង  វា នងឹ កា្លាយ 
ជា ឱកាស មយួ សម្រប ់ធ្វើ ការ ពភិាក្រសា  
ស្តី ពី មធ្រយោ បាយ នានា  ដើម្របី ទម្លុះ-
ទមា្លាយ វិបត្តិ វី រុស កូ រ៉ូ ណ  ដោយ ធ្វើ 
សហ ប្រតបិត្ត ិការ ជា មយួ ក្រមុ ប្រទ្រស  

ដ្រល ឈ ឺចាប ់ដោយ សារ ជងំ ឺក ូវដី ១៩  
នងិ ជរំញុ ឲ្រយ មាន ភាព ជា ដ្រ គ ូពាណជិ្ជ- 
កម្ម ទ្វ្រ ភាគី ឲ្រយ មាន ស្ថិរ ភាព។ 

 លោក មូន  បាន ថ្ល្រង ថា  វា គឺ ជា 
យោបល់ ល្អ មួយ  ហើយ បាន ស្នើ ឲ្រយ 
មាន ការ ផ្តល់ យោ បល់ ការ ទូត បន្ថ្រម-
ទៀត  ដើម្របី ពិភា ក្រសា លម្អិត ។ 

លោក  ក៏ បាន អរគុណ រដា្ឋាភិ បាល 
អូស្តា្រលី  ជុំ វិញ ការ ជួយ ធ្វើ មាតុភូមិ- 
និវត្តន៍ ពល រដ្ឋ កូ រ៉្រ  តាម ជើង ហោះ ហើរ 
មួយ ចំនួន  រហូត មក ទល់ ព្រល ន្រះ  
ក្រមុ ពល រដ្ឋ ក ូរ៉្រ ជាង ១០០០ នាក ់ នៅ  
អូ ស្តា្រលី  បាន វិល ត្រឡប់ មក ស្រុក 
កំណើត  វិញ  ហើយ បន្ថ្រម ពី ន្រះ មាន 
ជើង ហោះ ហើរ ខ្លះ  ត្រ ូវបាន កពំងុ រៀប- 
ចំ ផ្រន ការ។  សមា ជិក ១២ នាក់ របស់ 
ទី ភា្នាក់ ងរ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ អន្តរ-
ជាតិ កូ រ៉្រ (KOICA)  ជា ទី ភា្នាក់ ងរ 
រដា្ឋាភិបាល មួយ  ទទួល បន្ទុក ជំនួយ 
អភវិឌ្រឍ ផ្លវូ ការ  បាន ហោះ  ទៅ ក ូរ៉្រ ខាង-
ត្របូង វិញ ហើយ ៕Yonhap/PSA/SK 

យោធាកូរ៉េខាងតេបូង ធ្វើសមយុទ្ទេង់ ទេយធំន ចំពេល  ពេួយ បារម្ភអំពី វីរុសកូ រូ៉ ណា

អូស្តេលសី្នើឲេយកូរ៉េខាងតេបូងជួយបេយុទ្បេឆំាងវីរុសកូរ៉ូណា
លោកស្កតុមូរីសុនចូលរួមប្រជំុតាមវីដ្រអូខនហ្វើរិនជាមួយក្រមុម្រដឹកនំាG20ដើម្របីពិភាក្រសាអំពីជំងឺកូវីដ១៩។AFP លោកមូនជ្រអីុនកំពុងថ្ល្រងនៅក្នងុជំនួបពិភាក្រសាអំពីការឆ្លើយតបវីរុសកូរូ៉ណាសកលនៅវិមនប្រធានាធិបតី។AFP

បុគ្គលិកម្នាក់សម្អាតច្រកចូលទៅកាន់វិមនStPatrick'scathedralនៅទីក្រងុម្រលប៊ន។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

 លោកពូទីន ថ្លែង ព ក់ ព័ ន្ធនឹង វិធានការ  ទប់ស្កា ត់ការ  រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ។AFP

 បែជា ជនទទួល បាន អាហារ   នៅ ក្នងុអំឡុង រដា្ឋាភិបាលបិទទូទំាងបែទែស ។ AFP

កែុងម៉ូស្គូៈ  នៅក្នុង បៃទៃស - 
រុសៃសុី   សា្ថានភាពជំងឺ កូវីដ  បាន  
បៃបៃលួ យ ៉ាង ខ្លាងំ។  ការ កើន- 
ឡើង នៃ ចំ នួន ករណី ឆ្លង បៃចាំ 
ថ្ងៃ  លើស ពី ១០០០ នាក់ជា 
លើក ដំបូ ង   ខណៈចំនួន  សរុប 
បាន ឈាន ដល់ ់៧៥០០ នាក ់។  
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ អ្នក ជំងឺ ៥៨ នាក់ 
បាន សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺនៃះ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស រុសៃស ុី ។ 

មន្តៃ ីបាន បៃកាស កាល ពពីៃកឹ   

ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  អ្នក ជំងឺ ថ្មី ១១៥៤ 
នាក ់ តៃវូ បាន គៃ ធ្វើ រោគ វនិចិ្ឆយ័ 
មាន ផ្ទុក វីរុស កូរ៉ូណា    ក្នុង រយៈ - 
ពៃល ២៤ ម៉ាង ។ នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ដូច គ្នា  មនុសៃស ១១ នាក់ 
តៃូវ បាន ដឹង ថា  បាន សា្លាប់ 
ដោយ សារ ឆ្លង វីរុស នៃះ។ 

ការ ឆ្លង បាន រាល ដាល ទៅ 
ដល់ តំបន់ ថ្មី មួយ របស់ រុសៃសុី  
ដោយ មាន ៣ ករណី ដំបូង តៃូវ 
បាន គៃ រាយ ការណ៍ នៅក្នុង 

សាធារណ រដ្ឋ ការា៉ាចាយ  ចឺរ 
កៃស  នៅ ភាគ ខង តៃបូង នៃ 
បៃទៃស នៃះ។  នៅ ក្នុង គៃះ- 
ថា្នាក់ សហ ព័ន្ធ ៨៥ ករណី  ៨១ 
ករណី  តៃូវ ប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ 
ជំងឺ កូវីដ ។ កៃងុ មូ៉ស្គ ូ នៅ តៃ ប៉ះ-  
ពាល់ អាកៃក់ បំផុត  ដោយ មាន 
៦៨៧ នៃ ករណី ថ្មី  តៃូវ បាន គៃ 
រាយ ការណ៍ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី នៃះ ។  

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
មាន សញ្ញា ជា ចៃើន បង្ហាញ ថា 

វីរុស កូរ៉ូណា កំពុង រាល ដាល 
កាន់ តៃ ខ្លាំង ឡើង នៅ ជុំវិញ 
ពភិព លោក ។ ខណៈ ៧នាក ់ក្នងុ 
ចំណោម អ្នក សា្លាប់ ថ្មី១១ នាក់ 
ដៃល តៃូវ បាន បៃកាស កាល ពី 
ពៃឹក ថ្ងៃអង្គារ  នៅ ក្នុង កៃុង ម៉ូស្គូ 
នងិ តបំន ់នៅ ជុវំញិ របស ់ខ្លនួ នងិ 
៤នាក់ ផៃសៃង ទៀត នៅ កន្លៃង 
ផៃសៃង។  ករណី សា្លាប់ ទាំងនោះ 
បាន កើត ឡើង  នៅ ក្នុង តំបន់ 
កៃសណូដារ៕ RT/PSA

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅរុស្សី៊ឡើងដល់១១៥៤នាក់និងស្លាប់៥៨នាក់

មន្ត្ីសខុាភបិាលចិននិងបា៉ាគី-
ស្ថានច្ករំល្កបទពិសោធ
ក្នង៊ការឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ១៩

កែុងប៉ែកាំងៈ  មន្តៃី សុខ- 
ភិបាល  និង អ្នកជំនាញ មក ពី 
យោធា ចិន  បាន ចៃក រំលៃក   
បទ ពិសោធរប ស់ពួកគៃ  ក្នុង  
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណា 
បៃភៃទ ថ្មី (កូវីដ១៩ )ជា មួយ 
សម ភាគី បា៉ាគីសា្ថាន របស់ ពួក - 
គៃ  តាម រយៈ វីដៃអូ ខនហ្វើរិន 
មួយ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

ដោយតៃវូ បា នចលូ រមួ ដោយ 
មន្តៃីសុខភិបាល ២០នាក់ 
និងអ្នកជំនាញ  នៅក្នុង កៃុ  ង ប៉ៃ- 
កាំង     កៃុង វូ ហាន     និង រា៉ា វ៉ាល់  - 
ភីនឌី   វីដៃអូខនហ្វើរិន   បាន 
ចាប់ផ្តើ ម ជាមួយ  ការបង្ហាញ   
ពីភាគីចិន អំពី  សា្ថាន ភា ព ទូទៅ 
របស់ បៃទៃស ចិន  និងបទ-
ពិសោធក្នុង ការ ឆ្លើយ ត ប កូវីដ-   
១៩  និង ការ ធ្វើតៃស្ត   និង ពៃយា- 
បាលជំ ងឺនៃះ។ 

ភាគីទាំង២  បា ន ផ្លាស់ប្តូរ 
ទសៃសនៈ   អពំ ី ការ សមៃបសមៃលួ 
សា្ថាន ភាពគៃ អា សន្ន     ការ ឆ្លើយ - 
តប   ជំងឺរាតតៃបាត   កា រ ធ្វើ តៃស្ត 
និង ការ ពៃយា បាល នៅ តាមគ្លីនិក 
និង ពិភាកៃសាអំពី  ការ ពៃយាបា ល  
ករណ ី ធ្ងនធ់្ងរ នងិ    ការគៃបគ់ៃង- 
កា រ  ឆ្លង នៅ តាម មន្ទីរពៃទៃយ 
ដោយ  មានករណី  លម្អិតយ៉ា  ង-  
ចៃើននោះ   ។ 

ដោយ បាន ថ្លៃង យ៉ាង សខំន ់
ដល ់កចិ្ច បៃងឹ បៃង របស ់យោធា 
ចិន  នៅ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប និង  
បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ភាគី បា៉ាគី- 
សា្ថាន  បាន អរគណុ បៃទៃស ចនិ 
ចំពោះ ការ ចៃ ករំលៃក បទ ពិសោ- 
ធរបស់ ខ្លួន យ៉ាង ចៃបាស់ លាស់ ។ 

នៃះ គឺ ជា លើក ដំបូង ដៃល 
យោធា ចិន  បាន រៀប ចំ វីដៃអូ 
ខនហ្វើរិន  ជា មួយ សមភាគី 
បរទៃស  ដោយ បាន ចៃករលំៃក 
បទពិ សោធរបស់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ហើយ ថា  ខ្លួន នឹង បង្កើន កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្តិការ អន្តរ ជាតិ 
បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី ការ ពារ សន្តិ- 
សុខ នៃសុខភាព សកល ។ 

អាជា្ញាធរបា៉ាគីសា្ថាន   បាន 
បញ្ជាក់ ថា  មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ  
កូវីដ ១៩ ចំនួន ៣ ៨០០ នាក់  
នងិ សា្លាប ់៥៤ នាក ់ ទោះបចីនំនួ 
កើន ឡើង ចៃើន  ដោយ សារ ការ 
កំណត់ការ ធ្វើ តៃស្ត នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កៃីកៃ មាន បៃជា ជន 
២១៥ លាន នាក់ នៃះ ។ 

កៃមុ អ្នក ជនំាញ បាន នយិយ 
ថា  បៃហៃល ២៥ ភា គរយ នៃ 
បៃជាជន សរុប រប ស់បៃទៃស 
នៃះ  រស់ នៅ កៃម ខៃសៃ បនា្ទាត់ 
ភាព កៃីកៃ៕ Xinhua/PSA

អីុតាលីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន...
តពីទំព័រ  ១ ...ហើយ អ្នក   ជា- 

សះសៃបើយ  បាន កើន ឡើង  
ដោយ  ទាក់ ទង ទៅ នឹង មនុសៃស 
ចំនួន ១៥៥៥ នាក់ បន្ថៃម ទៀត  
បាន ជា សះ សៃបើយ  បើ បៃៀប- 
ធៀប កាល ពី មួយ ថ្ងៃ មុន  ដៃល 
បាន កើន ដល់ ២៤៣៩២ នាក់  
ជា ចំនួន សរុប ទាំង អស់ ។ 

 ចំនួន អ្នក ជា សះ សៃបើយ ថ្មី 
យ៉ាង ចៃើន  ដៃល លើស  ព ី  ចនំនួ  
ឆ្លង យ៉ាង សកម្ម ថ្មី  បៃចា ំថ្ងៃ ។ 

 បៃធាន នាយក ដា្ឋាន ការ ពារ 
ជន សុី វិល លោក  អៃន ហ្គី ឡូ-
ប៊ូរីល លី  បាន បញ្ជាក់ នៅ ឯ សន្និ- 
សទី សារ ពត័ ៌មាន មយួ ថា៖« ការ  
កើន ឡើង នៅ ក្នងុ ការ ឆ្លង ថ្ម ី តៃវូ 
បាន កំពុង អះ អាង នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អុីតា លី  ហើយ ចំនួន 
៨៨០ នាក់  គឺ កើន ឡើង ទាប 
បផំតុ ជា រៀង រាល ់ថ្ងៃ  ដៃល យើង 
បាន មើល ឃើញ ចាប់តំាង ពី   
ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ មី នា » ។ 

 លោក អៃន ហ្គី ឡូ  ប៊ូ ររីល លី  
ដៃល បាន ចូល បមៃើ ការ ងរ ជា    
បៃ ធា ន វិសា មញ្ញ  នៅ ក្នុង សា ្ថាន  -   

ភាព  គៃអាសន្ន ជំងឺ កូ  វី ដ ១៩  
បាន ពនៃយល់ អំពី ចំនួន ជា សះ- 
សៃបើយ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ  បាន កត់-  
តៃ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ ថានៃះ គ ឺជា 
« ចំនួន ខ្ពស់ បំផុត ទី ២  នៅ ក្នុង 
រយៈពៃល ចងុ កៃយ  ចាប ់តាងំ 
ពី ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល បាន 
ចាប់ផ្តើម ផ្ទុះ ឡើង » ។ 

 មាន ចនំនួ អ្នក ឆ្លង  បាន កើន- 
ឡើង ៣ ០៣៩ ករណី  នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ាង ចងុ កៃយ  

ដោយ បាន នាំ ឲៃយ ចំនួន អ្នក ឆ្លង 
សរបុ ទាងំ អស ់  កើន ឡើង រហតូ 
ដល់ ១៣៥ ៥៨៦  នាក ់  ។ 

រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  
កៃុមអ្នក ដៃល បាន ធ្វើ តៃស្តរក 
ឃើញ មាន ផ្ទុកវីរុស    ផ្លូវ ដ ង្ហើម      
កូ រ៉ូ ណា  ចំនួន ២៨  ៧១៨ នាក់  
តៃវូ បាន គៃ បញ្ជនូ ទៅ កាន ់មន្ទរី- 
ពៃទៃយ  ធម្មតា  ចំណៃក ៣ ៧៩២ 
នាក ់ស្ថិត នៅ ក្នងុ អង្គភាព ថៃ ទាំ 
សុខ ភាព យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក - 

ដាក ់បផំតុ  នងិ ៦១  ៥៥៧ នាក ់
ផៃសៃង ទៀត  តៃវូ បាន ទកុ ឲៃយ សា្នាក ់
ក្នុង ផ្ទះ ដាច់ ដោយ ឡៃក ។  

លោក  ប៊ូ រីល លី  បាន បញ្ជាក់ 
ថា  សមា្ពាធ ទៅ លើ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
នានា នៅ បៃទៃស អុីតាលី  បាន 
ថយ ចុះ  ហើយ ជា ពិសៃស 
សមៃប់ អង្គ ភាព  ដៃល ថៃ ទាំ 
សុខ ភាព យ៉ាង យក ចិត្ត ទុកដាក់  
បំផុត  ជា ទី ដៃល មាន អ្នក ជំងឺ 
តិច គឺ ១០៦ នាក់     ប៉ុណោ្ណោះ  បើ 
បៃៀប ធៀប នឹង ថ្ងៃ មុន នៃះ ។    

ចំនួន សា្លាប់  បាន កើន ឡើង 
តៃឹម ៦០ ៤នាក់ កាល ពី ២៤ 
ម៉ាង ចុង កៃយ។  ចំនួន សា្លាប់ 
ថ្ម ីតៃវូ បាន កត ់តៃ គ ឺ៦៣៦ នាក ់
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  និង ៥២៥ នាក់ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ 

លោក  ហ្គីអូវ៉ា ន់នី  រ៉ៃសហៃសា  
បៃធាន នាយកដា្ឋាន  គៃប់ គៃង 
ជងំ ឺឆ្លង  នៅ វទិៃយា សា្ថាន សខុ ភាព 
ជាតិ  បាន ថ្លៃង ថា៖ « នៅ ទី- 
បញ្ចប់  វ ហាក់ ដូច ជា  យើង 
ចាប់ ផ្តើម មើល ឃើញ ករណី 
ឆ្លង  ថ្មី ធា្លា ក់ចុះ »៕ Xinhua/SK  

កែមុ ទាហានអីុ តាលី  កំពុង  យាម លែបាតនៅ    ខាង  មុខ  វិមាន   សីុ ឡាម  ជាអគារ   មួយ   គែប់គែង ដោយ  កែមុ ជន ចំណាកសែកុ នៅ ក្ន ុង សង្កាត់ ឡារូមា៉ានី ណា។ AFP

កែមុ អ្នក   ស្ម ័គែ ចិត្ត    កាកបាទកែហមអីុ តាលី  រៀបចំ មា៉ាស់ដើមែបី ចែកចាយ ។ AFP



WORLDwww.postkhmer.com ១៧ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

បុគ្គលិកពេទេយកេកិ ធ្វើ ការតវ៉ាទាមទា រ ឲេយ មា នលក្ខ ខណ្ឌ កា រងា រល្អបេសើរ 
      ប៉ូលិសឈរ មើល ខណៈ  បុគ្គលិកពៃទៃយ  ចូល    រួមក្នុងការ ត វ៉ា   មួយ នៅក្នុង    មន្ទីរ ពៃទ ៃយ Evangelismos នៅក្នុង កៃុងអា ថៃន  ភាគ កណ្តាល    កាល ពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃ  មៃសា  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល ជា ទិវ  សុខភាពពិភព- 
ពិភពលោក ដោយមា នបាតុក ម្ម ជាចៃើននៅមុខ  មន្ទី រពៃទៃយ នៅទូ ទាំង បៃ ទៃស បានកើ តឡើងដើមៃបី   ប ង្ហាញ  ឲៃយឃើញពី  លក្ខខណ្ឌ ការ  ងរ    មិនល្អ របស់  បុគ្គលិកពៃទៃយ   និង    ការខ្វះធនធា នមនុសៃស       និង  សមា្ភារ 
នៅក្នុង វិស័យ សុខាភ ិបាល៕ AFP     

ត្រាំព្រាមាន កាត់ជំនួយពី  WHOចំណ្រាក
ចិនដកបម្រាមធ្វើដំណើរនៅក្រាងុវូហាន

កេុង វ៉ាសុីន តោនៈ  បៃធា នាធិប តី អាមៃ - 
រិក លោក ដូ ណល់ តៃំ  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
បាន គំរាម កាត់ជំនួយ  របស់ អាមៃរិកពី    
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក(WHO)  
ដោយ ចោទ បៃកាន់ អង្គ ការ នៃះ ពី បទ- 
លម្អៀង ទៅ រក បៃទៃស ចនិ  ជា ទ ីដៃល អាជា្ញា- 
ធរ  បាន ដក បមៃម ធ្វើ ដំណើររយៈពៃល ២ 
ខៃ កន្លះ  នៅ ក្នងុ កៃងុ វហូាន  ជា ទ ីកៃងុ ដៃល 
បាន ផ្ទុះ ការ ឆ្លង រកី រាល ដាល វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម 
ក ូរ៉ូណ បៃភៃទ ថ្មី ជា សកល ។ 

 ខណៈ អាមៃរិក  បាន  ប៉ះពាល់ ពី ការ កត់- 
តៃ សរុប ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ជិត ២០០០ នាក់  
ក្នុង រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ោង  បៃទៃសចិន បាន 
រាយ ការណ៍ ថា  មិន មាន អ្នក សា្លាប់ ថ្មី 
សមៃប់ លើក ដំបូង នោះ ទៃ  ចាប់ តាំង ពី  
ការ ផ្ទុះ វ ីរសុផ្លវូ ដង្ហើម   ក ូរ៉ ូណ  បៃភៃទ ថ្ម ី បាន 
ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង កៃុង វូ ហាន កាល ពី ចុង-      
ខៃ ធ្នូ   ឆ ្នាំ ២០១៩ ។ 

ចណំៃក នា យក រដ្ឋ មន្តៃ ីបៃទៃស អង ់គ្លៃស  
លោក  បូ រី ស  ចន សុន  បាន ស្ថិត នៅ ក្នុង 
សា្ថាន ការណ៍ សុខ ភាព ល្អ បៃសើរ  នៅ ក្នុង 
មន្ទរី ពៃទៃយ មយួ នៅក្នងុ  កៃងុ ឡងុដ ៍ កៃយ- 
ពីតៃូវ បញ្ជូនទៅ  កាលពី  ថ្ងៃចន្ទ   រយៈពៃល 

១០ថ្ងៃ កៃយព ី តៃវូ បាន  ធ្វើ  រោគ វនិចិ្ឆយ័  ថា 
បាន ឆ្លង វីរុសផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ នៃះ ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ របស់ លោក បូរីស  ចន សុន 
បាន ថ្លៃង ថា  មៃដឹក នាំ អភិរកៃស និយម មាន 
វ័យ ៥៥ ឆ្នាំ  គឺ « មាន សុខ ភាព ល្អ បៃសើរ 
ធម្មតា »  បាន កំពុង «ទទួល ការ ពៃយា បាល 
ដាក ់អកុសុ ីហៃសៃន៊ ទៅ តាម ស្តង ់ដា »  ហើយ 
មនិ តៃវូ ការ ឧបករណ ៍សមៃប ់ជយួការ  ដក- 

ដង្ហើម ទៃ ។ 
ការសមៃក  ពៃយា បាលនៅ  មន្ទរីពៃ ទៃយ  របស ់

មៃដកឹ នា ំពភិព លោក ដ ៏លៃប ីឈ្មោះ  នៃះ  បាន   
បង ្ហាញ   ឲៃយ  ឃើញការ រាល ដាល នៃជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ជា សកល  ដៃល  បាន ដាក ់មនសុៃស ជាង 
៤ ពាន់លាន នាក់គឺជាងពាក់ កណ្តាល ពិភ ព-  
លោក ឲៃយ  សា្នាក់ នៅក្នុង ផ្ទះ  និងធ្វើ ឲៃយ  ប៉ះ ពា ល់  
សៃដ្ឋកិច្ច ទូទាំង ពិ ភពលោក៕ AFP/SK 

 លោក   ដូ ណាល់  តេ ំ ថ្លេង  អំពី  ស្ថានភាព    អាជី វកម្ម  ខ្នាតតូចរង កា រប៉ះ ព ល់ដោយ ស រ  ជំង  ឺកូវីដ១៩។AFP

អាម្រារិកនិងប្រា ទ្រាសអីុរ៉ាក់ រៀបចំកិច្ច-  
ពិភាក្រាសា ស្តី ពី អនាគតយោធាអាម្រារកិ

កេុង វ៉ាសុីន តោនៈ  រដ្ឋ មន្តៃី 
ការ បរទៃស អាមៃ រិក លោក-
ម៉ៃក៍  ប៉ុម ប៉ៃ អូ  បាន ថ្លៃង កាល-
ពីថ្ងៃ អង្គារ ថា  អាមៃ រិក នឹង 
រៀបច ំកចិ្ច ពភិា កៃសា នា នា ជា មយួ 
បៃទៃស អុរីា៉ាក ់ នៅ ក្នងុ ខៃ មថិនុា  
ស្តី ពី អនា គត នៃ វត្ត មាន កង-
កមា្លាំង របស់ ខ្លួន នៅ  បៃទៃស 
អុរីា៉ាក ់ ដៃល សភា របស ់បៃទៃស 
នៃះ  បាន បោះឆ្នាត បណ្តៃញ 
កង កមា្លាំង អាមៃរិក  ចៃញ ពី 
បៃទៃស ។ 

 ដោយ បៃទៃស អុីរា៉ាក់  បាន 
កា្លាយជា តំណង សមរ ភូមិ 
បៃយុទ្ធ មួយ កាន់ តៃ ខា្លាំង ឡើង  
រវង បៃទៃស អុីរ៉ង់ និង អាមៃរិក  
លោក បៃធា នា ធិប តី ដូ ណល់-
តៃំ  បាន បដិសៃធ មិន ដក កង-
កមា្លាំង អាមៃ រិក ចំនួន ៥២០០ 
នាក់ទៃ   ហើយ សូមៃបី តៃ កាល-
ពីពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ  លោក បាន 
គំរាម ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ទៅ លើ 
ទីកៃុង បាក ដាដ  បៃសិន បើ 
បៃទៃស នៃះ  បាន បណ្តៃញ      
ទា ហាន អាមៃ រិក មៃន នោះ ។ 

 ប៉ុន្តៃ លោក ម៉ៃក៍  ប៉ុម ប៉ៃអូ  

ដោយ គ្មោន ការ ផ្តល់ សញ្ញា អំពី 
ការ សមៃច ចិត្ត  ស្តី ពី ការ ធ្វើ-
ដណំើរ របស ់កង កមា្លាងំ អាមៃ រកិ 
នោះ ទៃ  ហើយ លោក បាន ថ្លៃង 
ថា  វត្ត មាន យោ ធា អាមៃ រិក   
អាច នងឹ ស្ថតិ នៅ លើ ត ុចរ ចា នៅ 
ក្នងុ «កចិ្ច ពភិា កៃសា យុទ្ធ សាស្តៃ » 
មួយ   គៃង ធ្វើ ឡើង សមៃប់ 
នៅ ពាក ់កណ្តាល ខៃ មថិនុា  នៅ 
ពៃល ខាង មុខ នៃះ ។ 

 លោក ប៉ុម ប៉ៃអូ  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ កៃុម អ្នក កាសៃត ថា ៖ 
«ដោយ មាន ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រកី រាល-
ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជា សកល  
និង ការ ធា្លាក់ ចុះនៃតម្លៃ បៃង  
បាន គរំាម កហំៃង ដល ់ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
របស់ បៃទៃស អុីរា៉ាក់  វ គឺ មាន 
សារៈ សំខាន់ ដៃល រដា្ឋាភិបាល 
ទាំង ២ របស់ យើង បាន ធ្វើការ 
ជា មួយ គ្នា  ដើមៃបី បញៃឈប់ ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ ណ មួយ  អំពី ការ រីក - 
ចមៃើន ដៃល យើង បាន ធ្វើ ឡើង  
នៅ ក្នុង កិច្ច ខិត ខំ បៃឹងបៃង 
របស់ យើង  ក្នុង ការ វយ កម្ទៃច 
កៃុម រដ្ឋ អ៊ិ សា្លាម  និង ស្ថិរ ភាព   
នៅ  អុីរា៉ាក់ » ៕ AFP/SK
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ព្រះសង្រឃតាមទីអារាមនានាហាក់ជួបវិបត្តខិ្រសត់ចង្ហាន់
ក្នងុគ្រមានវិបត្តិបង្កដោយការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ
សឹងត្រគ្រប់ទិសទី កំពុងត្រជួបវិបត្តិ
ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដ្រលបានបង្កឡើង
ដោយជំងឺកូវីដ១៩នោះហើយ
ឥទ្ធពិលន្រះកប៏ានជះបន្តដល់ជវីភាព
ព្រះសង្រឃ គង់នៅតាមទីអារាមនានា
ផងដ្ររគឺភកិ្ខសុង្រឃជបួវបិត្តិខ្រសត់ចង្ហាន់
និងរាំងស្ទះដំណើរការសាងសង់ន្រ
សមិទ្ធផលក្នុងអារាម ព្រះពុទ្ធ-
បរិស័ទភ័យខ្លាចការឆ្លងជំងឺន្រះជា-
ពិស្រសឧបាសក ឧបាសិកាក៏ត្រូវ
បានផ្អាកការធ្វើសមាទានសីលដ្ររ។
បើតាមសង្រឃដីកាព្រះគ្រូឃោសានុ-

រក្ខិតោផត់សុខនឹមព្រះចៅអធិការ
វត្តពិជ័យរង្រសីនៅក្នុងភូមិអញ្ជ្រងលើ-
ឃុពំកុឫស្រសីស្រកុខ្រសាច់កណ្តាលខ្រត្ត
កណ្តាលឲ្រយដឹងថា៖«តាំងពីមានការ-
រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ន្រះមក
សឹងត្រគ្រប់ទីអារាមនៅស្រុកខ្រសាច់-
កណ្តាលមានសភាពខ្រសត់ពទុ្ធបរសិទ័
មកបំព្រញបុណ្រយកុសល ទាំងនៅថ្ង្រ
រក្រសាសីលនិងរដូវកាលធ្វើបុណ្រយទាន
នានា។ប្រការសំខន់នោះភិក្ខសង្រឃ
រាងខ្រសត់ចង្ហាន់ជាងមុន»។ ព្រះសង្រឃ
វិញ ក្នុងសា្ថានភាពបច្ចុប្របន្នន្រការរីក-
រាលដាលជងំឺកវូដី១៩ន្រះក៏តម្រវូឲ្រយ
ព្រះសង្រឃគ្រប់វត្តក្នុងស្រុកផ្អាកនិមន្ត
បិណ្ឌបាតខណៈក៏ទទួលបានការ-
ជួយសម្រលទំនុកបម្រុងពីព្រះ-
ឃោសធម្មលន់សគុនា្ធាព្រះអនុគណ
ស្រុកខ្រសាច់កណ្តាលនិងសហការី
បាននិមន្តចុះសួរសុខទុក្ខសមណ-

សិស្រសដ្រលសម្រកគង់សិក្រសានៅវត្ត
នានានិងណ្រនាំព្រះសង្រឃឲ្រយច្រះ-
ធ្វើអនាម័យលាងដ្រនឹងទឹកអាល់កុល
ឬសាប៊ូការសមា្អាតប្រណរបស់ប្រើ-
ប្រស់សវុត្ថិភាពចណំីអាហារជាដើម
និងបាននំាយកនូវគ្រឿងឧបភោគ-
និងបរិភោគមកប្រគ្រនដល់ព្រះគ្រូ
ចៅអធិការវត្តនានាទៀតផង»។
ចំណ្រកឯព្រះភិក្ខុធម្មស្រនាហាក់

សៀងហ្រដ្រលគង់នៅវត្តកំផ្រង-
សង្កាត់សា្វាយប៉ោនៅក្រុងនិងខ្រត្ត
បាត់ដំបងឯណោះក៏មានសង្រឃដីកា
ស្រដៀងគ្នាដ្ររថា៖ «សា្ថានភាពនា-
ព្រលវិបត្តិកូវីដ១៩បាននាំឲ្រយមាន-
បញ្ហាចម្របងទៅដល់ព្រះសង្រឃគឺខ្រសត់

ចង្ហាន់ខណៈពទុ្ធបរសិទ័ក៏ខ្រសត់ហើយ
ពួកគត់ជាប្រភពស្រដ្ឋកិច្ចសំខន់
សម្រប់ព្រះសង្រឃនាព្រលមកធ្វើ
បុណ្រយកុលសនោះ។ព្រះសង្រឃល្រង-
ហា៊ានច្រញនិមន្តបិណ្ឌបាតគង់ត្រនៅ
ក្នុងវត្ត មិនទៅជួបជុំតាមទីប្រជុំជន
ក្នងុពធិីបណុ្រយនានាព្រះខ្លាចប្រឈម
នងឹការឆ្លងម្ររោគករូ៉ណូ។យ៉ោងណ 
ខងអារាមអាតា្មាផ្ទាល់ក៏បានណ្រនាំ
ភិក្ខុសង្រឃ ឲ្រយមានអនាម័យដោយ
ការលាងដ្រសមា្អាតនឹងសាប៊ូ ឬប្រើ
អាល់កុលទៅតាមស្រចក្តីណ្រនាំពី
ក្រសួងសុខភិបាលនិងធ្វើតាមការ-
ណ្រនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភព-
លោករក្រសាគមា្លាតគ្នាចៀសវាងការ-

ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ន្រះដ្ររ»។
ដោយឡ្រកបើតាមបណ្តុំរូបភាព

នានានៅទីអារាមមានឈ្មាះ«វត្តសរិ-ី
សាគរដូនស្ដើង»ស្ថិតនៅក្នុងស្រុក
ព្រះន្រត្រព្រះខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ឯណោះវិញឃើញសកម្មភាពព្រះ-
សង្រឃក្នងុវត្ត ខិតខំប្រងឹប្រងបង្កបង្កើន-
ផលដំណំកសិកម្មជាបន្ល្រ ឬផលា-
នុផលផ្រស្រងៗដើម្របីទុកជាស្របៀង
ចម្អិនចង្ហាន់សម្រប់ភិក្ខុសង្រឃអារាម
ខ្លួនគួរឲ្រយសរសើរ។តាមគ្រហទំព័រ
ផ្ទាល់ខ្លនួដ្រលដាកឈ់្មាះថា«វត្តសរិី
សាគរដូនស្ដើង»បានបង្ហាះសារថា៖
«ពួកយើងឆ្លៀតដាំបន្ល្រធម្មជាតិជា-
ច្រើន សម្រប់អាហារប្រចាំថ្ង្រ ដើម្របី

បង្កើតប្រព័ន្ធភាពសំា ក្នងុសព៌ាង្គកាយ
ប្រឆាំងនឹងអាCovid-19ចង្រ។បើ
ផ្រសារបទិទា្វារក៏យើងមនិបារម្ភដ្ររព្រះ
ពកួយើងបានត្រៀមរចួជាស្រចហើយ
ក៏អាចច្រករំល្រកបានខ្លះទៀត»។
ឯសកម្មភាពមយួទៀតនៅវត្តឈ្មាះ

ថា«វត្តបទុមសុរិយ»ដ្រលស្ថិតនៅ
ក្នុងឃុំខ្វាវស្រុកសំរោងខ្រត្តតាក្រវ
តាមរយៈសារនងិបណ្តុំរបូភាពរបស-់
ព្រះសង្រឃ១អង្គដ្រលប្រើព្រះនាមជា
គណនីហ្វ្រសប៊កុឈ្មាះថា«ភកិ្ខុខត់
សថុលុវត្តបទមុសរុិយ»បានបង្ហាះ
រូបពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងជិត
និងឆា្ងាយមកបំព្រញបុណ្រយកុសលជា
ហូរហ្រត្រមើលទៅក៏ដូចជាមិនសូវ
សម្របូរសប្របាយនោះឡើយ។
គណនីហ្វ្រសប៊កុ«ភកិ្ខខុត់សថុលុ

វត្តបទមុសរុយិ»បង្ហើរសារអមដោយ
របូភាពថា៖«០៦/០៤/២០២០សមូ-
អរគុណដល់ អ្នកមីងអូននិងកូន
ដ្រលបានប្រគ្រនចង្ហាន់ និងបច្ច័យ
សូមជូនពរមីងនិងកូនសូមរកទទួល-
ទានមានបានជបួត្រសខុចម្រើនគ្រប់
ព្រលវ្រលា។សមូអនមុោទនាបណុ្រយ!
០៦/០៤/២០២០សូមអរគុណដល់
ញោមឧបាសិកាយឹមសារា៉ាន់និង-
កូនចៅនៅភ្នំព្រញញោមយឹមសារី
នងិកនូចៅនៅផ្រសារបង្ក្រសីដ្រលបាន
ប្រគ្រនទ្រយ្រយទានជាច្រើនមានសាច់-
ក្រក២០គីឡូ និងបច្ច័យ១០០-
០០០៛ សូមជូនពរញាតិញោមនិង
កូនចៅ រកទទួលទានមានបានជួប
សុខចម្រើនគ្រប់ព្រលវ្រលា។សូម
អនុមោទនាបុណ្រយ!»៕

សកម្ម ភាព  នៅវត្ត បទុមសូរិយា  ខេត្ត តាកេវ (ឆ្វេង) និង សកម្មភាព ពេះអនុគណសេកុខេសាច់កណ្តាល  ខេត្តកណ្តាល(ស្តា)ំ ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក

សកម្ម ភាពបង្កបង្កើន ផល កសិកម្ម ដំាបន្លេ បន្លកុសមេប់ តេៀម ទុកជាសេបៀង ក្នងុ គេ មាន វិបត្ត ិកូវីដ១៩ របស់  ពេះ សងេឃគង់ នៅ   វត្ត សិរីសគរដូនស្តើង ស្ថតិ នៅ សេកុ ពេះ នេតេពេះ  ខេត្ត បន្ទាយ មានជ័យ  ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក
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ក្រងុ ម៉ា្រឌដី : ពៃល លោក  Philipp 
Klein Herrero តៃូវ លុប គមៃង  
លម្ហៃ កាយ ជិះស្គី  ដោយសារ តៃ  វិបត្តិ 
វីរុស កូរ៉ូណា ទូទាំង ពិភពលោក នោះ 
លោក   ច្នៃ     បន្ទប ់ ក្នងុ ផ្ទះ ល្វៃង ជា ទ ីរអំលិ  
ជំនួស ឲៃយ បទពិសោធ ជិះ ស្គី ទឹក កក។

កីឡាករ ជិះស្គី  វ័យ ២៨ឆ្នាំ រូបនៃះ 
បាន  និយាយ ថា៖ «អារម្មណ៍ ធុញថប់ 
ធ្វើឲៃយ ខ្ញុំ កើត គំនិត ច្នៃ នៃះ ច្នៃ នោះ»។

 វីដៃអូ   ៥៧ វីនាទី ថត ដោយ   កាមៃរ៉ា  
ជាប់នៅពិតាន ផ្ទះ បានចំនួន ទសៃសនា  រប់ 
លាន ដង  លើបណា្ដាញ សង្គម នានា។

លោក Klein Herrero  ជា វិស្វករ 
នៅ  រោងចកៃផលិតរថយន្ត SEAT 
របស ់  អៃសៃប៉ាញ បាន បន្ត ទៀត ថា៖ «ខ្ញុ ំ  
ទញិ សបំតុៃ  ឡាន  កៃងុ ទៅ  La Grave 
បៃទៃស បារំង ដើមៃបី ជិះ ស្គ ីលៃង  ជាមួយ  
គៃសួារ ខ្ញុ។ំ ខ្ញុ ំខំ សនៃសំ លុយ  ពៃញ ១ឆ្នាំ 
ដើមៃបី តៃ គមៃង ដើរ លៃង នៃះ»។

លោក   ថា៖ «ពៃល នៃះ ខ្ញុ ំគរួ តៃ កពំងុ 

ស្ថិត នៅ លើ ឡាន កៃុង ជិះ ទៅ  តំបន់ ស្គី 
ទឹកកក តៃគមៃង  បាន រលាយ អស់ 
ហើយ។ វា ក៏ មិនសម ដៃរ ដៃល យើង 
ទៅ  ជិះស្គី សបៃបយ ខណៈ ពលរដ្ឋ នៅ 
អៃសៃប៉ាញ  សា្លាប់ ជា បន្ត បនា្ទាប់» ។ 

ចំនួន អ្នក សា្លាប់ដោយ វីរុស កូរ៉ូណា  

នៅ បៃទៃស នៃះ បាន  ឡើង ដល់ជាង 
១៤ ០០០នាក់។

លោក  ថា៖ «ការ សមៃចចិត្ត ឃុំ ខ្លួន 
នៅផ្ទះ  បាន ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ នឹក ដល់ អារម្មណ៍ 
រំភើប  ដៃល រអិល ខ្លួន ពីជមៃល ទឹក-
កក។ ដចូ្នៃះ ទើប ខ្ញុ ំច្នៃ បន្ទបទ់ទលួ ភ្ញៀវ  

ធ្វើ ជា កន្លៃង ជិះស្គី»។
វីដៃអូ ដៃល  បៃើកម្មវិធី  stop-mo-

tion ក្នុងការ កាត់ត  បង្ហាញ ទិដ្ឋភាព 
លោក  Herrero ដៃក នៅ កមៃល   
បន្ទប់ ទទួលភ្ញៀវ ជាមួយ កា្ដា រ ស្គី ពាក់ 
ជើង និង ដង ដោល។ កាមៃរ៉ា ភា្ជាប់នឹង 

ពិតាន ធ្វើ ឲៃយកាយវិការ ដៃក បៃ កា្លាយ 
ជា ដូច កំពុងឈរ។  នៅចុងបញ្ចប់នៃ 
វដីៃអ ូដគ៏រួ ឲៃយ អសស់ណំើច នៃះ  លោក 
របូត មួកការពារ កៃបល ចូល កមៃល ពូក 
ហើយ សំណៃរ «នៅផ្ទះ មាន សុវត្ថភិាព 
ក៏បានផុសឡើង»៕ AFP

លោក  Philipp Klein Herrero ជិះ ស្គ ីក្នងុ ផ្ទះ ជំនួស ទីលានស្គ ីទឹកកកខាងក្រ ។ AFP  លោក Herrero ល្រង ក្របាច់ ជិះស្គ ីលើ កម្រលផ្ទះ រួចកាត់ ត យ៉ាង សង្ហា។ រូបថត AFP

អផ្សុកព្ក អ្នកជិះស្គ ីទឹកកក អ្ស្ប៉ាញ ទំ្ មិនបាន ល្ង ក្បច់ ជិះ ស្គកី្នងុ ផ្ទះ  

ក្រុង ឌីហ្រសុង : ក្នុង បំណង បង្ហាញ 
ការ  គោរព ដងឹគណុ ស៊បុ ទពំាងំ បារងំ 
ន ំឈសី សៃបូទកឹ  សកូឡូា នងិ  ន ំសកូ-ូ
ឡាទន់ៗ   ជា បញ្ជ ីមខុ ម្ហបូ   ដៃល ចងុភៅ 
ជប៉ុន លៃបី ៥រូប បាន ចម្អិន សមៃប់ 
បុគ្គលិក មន្ទីរពៃទៃយ     កំពុង ពៃយាបាល    
អ្នក ជំងឺ  កូវីដ១៩ នៅ  កៃុង ឌីហៃសុង 
បៃទៃស បារំង។

លោក Takashi 
Kinoshita ជា 
មៃចុងភៅ បៃចាំ 
នៅ ភោជនីយ-
ដ្ឋាន ផ្កាយ មីឆៃ- 
លីន Chateau 
de Cour-

ban   និយាយ ថា៖ «នៃះ  ជា ទឹក ចិត្ត  
ដៃល យើង ចង់បង្ហាញ ថា អារីហ្គាតូ  »។

ចងុភៅដៃល បទិ ទា្វារ ភោជនយីដ្ឋាន 
តំាង ពី ខៃ មុន  រូប នៃះ បាន ឲៃយដឹង  ថា៖ 
«នៅ ជប៉នុ  បើ មាន វបិត្ត ិគៃះធម្មជាត ិ
និង ជំងឺ រតតៃបត យើង រិះរក វិធី ជួយ  អ្នក   
នៅ ជួរ មុខដៃល សង្គៃះមនុសៃស »។

លោក  ផ្ដើមសកម្មភាព បមៃើ អាហរ  
បៃណីត ដល់ បុគ្គលិក  ជួរ មុខ  នៅមន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  តាងំ ព ីសបា្ដាហ ៍មនុ ដោយ ផ្ដល ់
ម្ហូប ១០០ឈុត។

លោក  បាន ឲៃយដងឹ ទៀត ថា៖ «ចាប ់
តាំង  ពី ពៃល នោះមក មិត្តភក្ដិ ជា 
ចុងភៅ ជប៉ុន របស់ខ្ញុំ បាន ចូលរួម 

កិច្ចការ នៃះ។ ពួកយើង បាន បញ្ចៃញ 
សា្នាដៃ  រៀងៗ ខ្លួន»។

កាលពីចុង សបា្ដាហ៍ 
មិត្តភក្ដិរបស់លោក គឺ 
ចងុភៅ Tomofumi 
Uchimura មក ព ី
ភោជនីយដ្ឋាន 

លក់ម្ហបូ បៃណីត 
Stephane 
Derbord 
នៅ ក្នងុកៃងុ 
ឌីហៃសុង 
បាន  ចម្អិន 
ស៊បុ ទពំាងំ 

បារំងស៊ុត ជ័រ 
ព្នា  ជាមួយ បៃង 

ចមៃញ់ពី   គៃប់ សៃល់។

រីឯ ចុងភៅលោក  Keiko Kimura 
មក ពី ហងលំដប់  ផ្កាយមីឆៃលីន  
L'Asperule និងមា្នាក់ទៀត ឈ្មោះ  
Keishi Sugimura មកព ីBenaton 
បាន  ចម្អិន  ស្តៃក សាច់បៃឡាក់ គៃឿង 
ជា ពិសៃស  សមៃប់ កៃុម គៃូពៃទៃយ។

ដល់វគ្គបង្អៃម វិញ  មាន នំ ទន់ល្មើយ 

ធ្វើពីឈីស ទឹកដោះគោ នំ មា៉ាការូន 
ជាមួយ តំណាប់ ផ្លៃ ប្លៃកឃើរិន បង្អៃម 
ផ្លៃ សារី និង សង់ខៃយា សូកូឡា។

សកម្មភាព លើក ទឹកចិត្ត បុគ្គលិក 
មន្ទីរ  ពៃទៃយ នៃះ ទទួល បាន ការ ឧបត្ថម្ភ 
ពបីណា្ដា ភោជនយីដ្ឋាន នងិ  ឧសៃសាហ-
កម្ម   ផលិត ចំណីអាហរ។

លោក Takashi Kinoshita បាន 
នយិាយ ថា៖ «យើង នងឹ នៅតៃ បន្ត ធ្វើវា 
ហើយ សបា្ដាហ ៍កៃយ  យើង នងឹ ចៃក- 
ចាយ ឈុត អាហរបៃណីត នៅមន្ទីរ-
ពៃទៃយ Beaune Hospital និង  
Troyes»។

ការ បមៃើ អាហរ  ពីចុងភៅ លំដប់ 
ផ្កាយ នៅមន្ទីរពៃទៃយ តៃូវ បាន ធ្វើឡើង 
នៅ កន្លៃង ចត រថយន្ត ខាង កៃ សាកល- 
វិទៃយាល័យពៃទៃយ នៅ ក្នុងកៃុង ឌីហៃសុង 
បៃទៃស បារងំ  ដើមៃបី រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថ-ិ
ភាព ពីអគារ អ្នកជំងឺ។

លោក  បាន ទទលួសារ ដច៏ៃើន សន្ធកឹ 
ថ្លៃង អំណរគុណ នឹង រសជាតិអាហរ 
ឆ្ងាញ់ ដៃល ជា ការ លើកទឹកចិត្ត ដល់  
កៃុមគៃូពៃទៃយជួរ មុខនៅមន្ទីរពៃទៃយ 
ខណៈ  ដៃល ជំងឺ នៃះ បាន ឆក់ យកជីវិត 
មនុសៃស ជាង១ មុឺន នាក់ នៅ បារំង។

លោក   និយាយ ថា៖ «គៃន់តៃ ឮពាកៃយ 
ថា អរគុណ ពីគៃពូៃទៃយ  ខ្ញុ ំពិត ជា មាន 
កមា្លាំង នឹង បន្ត ធ្វើ ម្ហូប ឆ្ងាញ់ៗ លើក    
ទឹក ចិត្ត  ពួកគាត់ ទៀត »៕ AFP

 បុគ្គលិក ព្រទ្រយ ក្នងុ ប្រទ្រស បារំាង ដ្រល ទទួល អាហារ ប្រណីត ពីចុងភៅ ជបុ៉ន ល្របី ឈ្មោះ   ។ រូបថត AFP

 នំ Macaroon សម្រប់ ក្រមុ ទាហាន ឈុតស ជួរមុខ   ។ រូបថត AFP

កុ្មចុងភៅជបុ៉ន ល្បីនៅ 
បារំាងនំាគ្នា ចម្អនិ អាហារ 
ប្ណីត បូ៉វ  គូ្ព្ទ្យ ជួរ មុខ 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៩ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

 Writing Through 
បណ្ដះុគ្រាប់ពូជតាម  
ការបង្រាៀនកំណាព្រាយ
និងភាសាអង់គ្ល្រាស

 ហុង រស្មី  

ភ្នពំេញ : កាល ព ី១៤ ឆ្នា ំមនុ 
អ្នកសៃ ីSue Guiney បាន មក 
ដល់ កម្ពជុា ជា លើក ដំបូង  ហើយ  
វា សៃប ់តៃ កៃបៃ ជវីតិ របស ់អ្នក- 
សៃី ។ ស្ដៃី អាមៃរិក រូប នៃះ បាន 
ផ្ដើមសរសៃរ សៀវភៅ បៃលោម- 
លោក  ជា ចៃើន ស្ដីពី  កម្ពុជា។  
កៃយ  មក អ្នកសៃី ចាប់ ផ្ដើម 
បពំៃញ បៃសកកម្ម តប ស្នង ដល ់
បៃទៃស ដៃល តៃងតៃ ជំរុញ ចិត្ដ 
អ្នក សៃី រៀង រហូត មក ។ 

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១០ កវ ីបៃលោម- 
លោក កណំាពៃយ នងិ គៃ ូបងៃៀន 
រូបនៃះ បាន បើក សិកា្ខាសាលា 
សំណៃរ មួយ នៅមជៃឈមណ្ឌល 
សិលៃបៈ និង អប់រំ  Anjali House 
នៅ សៀមរាប ហើយ វាជា វៃលា 
កកើត   Writing Through។ 

ចាប ់ពពីៃល នោះ សកិា្ខាសាលា 
ដបំងូ បាន ពងៃកី ខ្លនួ ជា អង្គការ 
សបៃបុរសធម៌ អន្ដរជាតិ   ដោយ 
ផ្ដោត លើ បុគ្គល ងាយ រងគៃះ  
ទាងំ កមុារ នងិ មនសុៃសធ ំ សសិៃស 
និង គៃូ ផង ដៃរ ។ 

Writing Through ជា 
គមៃង ដបំងូ ដៃល  បង្កើត ឡើង 
នៅ កម្ពជុា  ជា កម្មវិធី សិកា្ខាសាលា  
រៀបច ំ យ៉ាង ពសិៃស  ដោយ ការ- 
បៃើ បៃស ់សណំៃរ កណំាពៃយ នងិ 
ការ សរសៃរ រឿង  ខ្លី ៗ  ជា ភាសា 
អង់គ្លៃស ក្នុង បំណង អភិវឌៃឍ 
ជំនាញ គិត  ពិចារណា ភាសា 
បរទៃស និង ជំនឿ ចិត្ដ ។ 

អ្នកសៃី Kristin Schuster 
ជា ជំនួយ ការ បៃតិបត្ដិ និង អ្នក- 
សមៃប សមៃលួ តំណាង បៃទៃស  
កម្ពុជានៃ អង្គការ Writing 
Through   ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « នៅ 
Writing Through យើង ជឿ 
ថា ពិភពលោក នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  
ទាម ទារ ឲៃយ ពលរដ្ឋ មាន សមត្ថ-
ភាព  ខ្ពស់ »។

Kristin   ថា ជំនាញ   មាន សារ- 
សំខាន់ ចំពោះ ការ ពងៃងឹ  សមត្ថ- 
ភាព បៃជា្ញា និង គុណតម្លៃ បុគ្គល  
មិន មៃន ជា ចំណៃះ ដឹង  បៃប បៃពៃ- 
ណី ដៃល តៃូវបាន បងៃៀន នៅ 
តាម  បៃព័ន្ធអប់រំ  ទៃ តៃ Writ-
ing Through មាន បំណង 

កៃសមៃលួ គមា្លាត ផ្នៃក អបរ់ ំរវាង 
បុគ្គល  បៃឈម ហានិភ័យ បំផុត។ 

អ្នកសៃី Kristin បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ «  Writing 
Through  បៃើ គរុកោសលៃយ 
បងៃៀន ពិសៃស ដោយ ផ្ដោត 
លើ  សំណៃរ កំណាពៃយ និង រឿង 
នទិាន ភាសា អងគ់្លៃស  បៃប ច្នៃ- 
បៃឌតិ ។ យើង បាន បបំៃក រនាងំ 
ឧបសគ្គ រវាង សិសៃស និង គៃូ  
ដោយ ការ  ពងៃងី ការ គោរព គ្នា  
បង្កើត បរិយ កាស  សុវត្ថភិាព 
ក្នងុ  ថា្នាក់ រៀន  ដៃល លើក ទឹក ចិត្ដ 
ដល់ សិសៃស រៀន គិត គូរ ពី យុទ្ធ- 
សាស្ដៃ ថ្ម ីៗ   រៀន សុើប អង្កៃត 
និង ចៃក រំលៃក ក្ដី សៃមៃ និង 
បទពិសោធ »។ 

សិកា្ខា សាលា រៀបចំ នៅ The 
Writing Workshop  បច្ចបុៃបន្ន  
ជា Writing Through   ចុះ 
បញ្ជី  ជា អង្គការ មនុសៃស ធម៌ នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដំណើរ ការ 
បាន  ដោយ កៃមុ  សមៃប សមៃលួ 
និយយ ភាសា អង់គ្លៃស  រួម 
ជាមួ យ ការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី 
គៃូ បងៃៀន ក្នុង សៃុក ។ 

អ្នកសៃី Kristin បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ៖ « វា បាន គទំៃ ដល ់គមៃង 
ចីរភាព យូរ អង្វៃង របស់ យើង 
តាម រយៈការ បណ្ដុះ បណា្ដាល គៃ ូ

ក្នុង សៃុក ។ កម្មវិធី  យើង អាច 
តៃូវ បាន កៃ សមៃួល សមៃប់ 
បងៃៀន សសិៃស ដោយ បៃើ បៃស ់
ភាសា អង់គ្លៃស ជា គោល »។ 

កម្មវធិ ីនៃះ បាន កកើត ឡើង ព ី
បទពិសោធ របស់ អ្នកសៃី Sue 
Guiney កៃម ការងារ ស្ម័គៃ 
ចិត្ដ នៅ កម្ពុជា ជាមួយ គៃួសារ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ដំណើរ នៃះ 
បាន ជំរុញ ចិត្ដ អ្នក សៃ ីសរសៃរ  

បៃលោម លោក ដំបូង របស់ ខ្លួន 
ក្នងុ  សម័យ ទំនើប នៃ កម្ពជុា 
កៃម ចំណង ជើង ថា «A Clash 
of Innocents »។ កៃយ  ពីចុះ 
ផៃសាយ បៃលោម លោក នៃះ អ្នក-
សៃ ីSue បាន ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ដ នា ំយក 
ផ្លៃ ផ្កា ព ីសា្នាដៃ មក ជយួ អ្នក ដៃល 
បាន ជំរុញ ចិត្ដ អ្នកសៃី វិញ ។ 

កម្មវធិ ីដៃល សា្វាគមន ៍មនសុៃស 
គៃប់ វ័យ អាយុ ពី ៨ឆ្នាំ គៃប់ 

វណ្ណៈ ក្នងុ សង្គម  ជាមយួ ចណំៃះ 
ដឹង ភាសា អង់គ្លៃស តិច តួច  
ដំណើរ ការ បៃកប ដោយ ភាព 
ជោគ ជ័យ ចំពោះ ការ បងា្ហាត់ 
បងៃៀន ចាប់ ពីថា្នាក់ ដំបូង រហូត 
ដល់ ជាន់ ខ្ពស់ ។ 

គោល បំណង ចមៃបង នៃ សិកា្ខា- 
សាលា គ ឺលើក ទកឹ ចតិ្ដ ដល ់អ្នក 
សកិៃសា ឲៃយ មាន ការ គតិ ពចិារណា 
តាម បៃប ផៃន ថ្ម ីនិង ហា៊ាន  សម្ដៃង 
ចៃញ ដោយ មិន បារម្ភ ចំពោះ 
កំហុស ឆ្គង ។ 

អ្នកសៃី Kristin  ថា ៖ « ពៃល 
ពួកគត់ កៃក ឈរ ឡើង និង 
ចាប ់ សៀវភៅ អាន  ពកួគត ់នងឹ 
មាន មោទនភាព និង ជំនឿ ចិត្ដ 
លើ  ខ្លួន ឯង»។ 

អ្នក សៃី ពនៃយល់ ពី មូល ហៃតុ 
ដៃល Writing Through បៃើ- 
បៃស ់កណំាពៃយ នងិ ការ សរសៃរ 
រឿង អងគ់្លៃស ជា វធិ ីសាស្ដៃ រៀន  
តៃិះ រិះ ពិចារណា បៃប ថ្មី   ដោយ 
បាន និយយ ថា ការ ច្នៃ បៃឌិត 

និង  មាន ភាព ជឿ ជាក់ លើ ខ្លួន 
ឯង គជឺា អ្វដីៃលបៃពន័្ធ  សាលា- 
រៀន រដ្ឋ មិន ទាន់ ផ្ដោត សំខាន់ 
នៅ ឡើយ  ហើយ វា ជា គោលដៅ 
ទាម ទារ   លើ ទីផៃសារ ការងារ  ។ 

អ្នកសៃី   ថា ៖ « និយោជក ចង់ 
ជួល បុគ្គលិក  ដៃល មាន គំនិត 
ផ្ដចួផ្ដើម យតុ្ដ ិសាស្ដៃ ថ្ម ីនងិ អាច 
ជួយ គំនិត យោបល់ ទាំង នោះ 
ឲៃយ  ជោគ ជ័យ  ។ ការ បងៃៀន ជា 
ភាសាអង់គ្លៃស បាន ផ្ដល់ អត្ថ- 
បៃយោជន៍  ចៃើន ពីពៃះ អង់គ្លៃស  
ជា ភាសា កំណើត របស់ សា្ថាប-
និក និង ងាយ សៃួល  ទាក់ទង  
រវាង សិសៃស និង ដៃគូ ផង ដៃរ »។ 

 អ្នកសៃី Kristin  លើកឡើង 
ថា ៖« សហគមនអ៍្នក នពិន្ធ កម្ពជុា 
នៅ មាន ទំហំ តូច និង ស្ថិត លើ 
វិថី លំបាក នៅ ឡើយ ។ យើង 
លើក ទឹក ចិត្ដ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ស្វៃង រក អាន និង គំទៃ សា្នាដៃ 
អ្នក និពន្ធ ក្នុង សៃុក ។ យើង 
កពំងុ តៃធ្វើ ការ លើសកិា្ខាសាលា  
អនឡាញ  ដៃល បងៃៀន ឥត 
គិត ថ្លៃ ដើមៃបី ជួយ ដល់ សិសៃស 
បញ្ចៃញ សមត្ថភាព អឡំងុ ពៃល 
វៃលា ដ ៏លបំាក នៃះ ។ យើង បាន 
ផ្ដល់ សកម្មភាព ជា ចៃើន លើ 
ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក  ដៃល អនុញ្ញាត 
ឲៃយ អ្នក អាន អនុវត្ដ ទិចនិក  និង 
បង្កើន ជំនាញ »។ 

អ្នកសៃ ីKristin បាននយិយ 
ថា ដំណើរ ការ   ៥ឆ្នាំ មក នៃះ 
Writing Through ទទួល 
សិសៃស ជាង ១ ៥០០ នាក់ 
សមៃប់ សិកា្ខា សាលា នានា    
នៅ កម្ពុជា ។ 

 សមៃប់ ព័ត៌មានលម្អិត សុំ 
ចូល ទៅកាន់ ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក 
https://www.facebook.
com/writingthrough/ និង  
https://writingthrough.
org/help/ សមៃប់ អ្នក ចង់ ធ្វើ 
ការ បរិចា្ចាគ ដល់ អង្គការ ៕ 

សិសេស សិកេសា ជំនាញ ថ្ម ីស្ដពីីកំណាពេយ និង សំណេរ ភាសា អង់គ្លេស ធ្វើ បទ បង្ហាញ នៅ Book Launch។ រូបថត  ហុង មីនា

 សៀវភៅកំណាពេយ របស់អង្គការ Writing Through។ រូបថត ហុង មីនា

 អ្នកសេ ីSue Guiney សា្ថាបនិកអង្គការ សបេបុរសធម៌ Writing Through ធ្វើ បទបង្ហាញ នៅសិកា្ខាសាលា Book Launch។ រូបថត ហុង មិនា
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន  ់ ទ ី   ជិត  ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួល បាន ការ រាក់- 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្ត ី ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ បញ្ហា 
សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត-  

បៀន      ទៅ ដល់ រូ ប កាយ របស់ អ្នក ឡើយ ។ រី ឯ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល 
សា្វាគមន៍  ដោយ  ការរាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខាន ឡើយ។  
ចំណៃកបញ្ហា ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា 
យា៉ាង ល្អកូ ល្អនិបង្កើតបានជាសម្ពន័្ធស្នៃហ៍ល្អ   ។    

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

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

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណា្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម៌  ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
និយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា   គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសសីៃតុចុះ ។ លាភសកា្ការៈ នងឹ    
បាន ដោយ លំបាក  តៃវូ បៃើ កមា្លាងំ-  
កាយ  និង ចិត្ត ចៃើន ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹក - 

 ចិត្ត     អ្នក មានភាពចៃបូកចៃបល់ 
មនិ  គរួ សមៃ ច    ចតិ្ត     ណា   មយួ ក្នងុ ថ្ងៃ នៃះឡើយ ។ 
រឯី ការធ្វើ ដណំើរ    ទៅ ទ ីនានា    គរួ តៃ បង្កើន  ការ- 
បៃុង    បៃយ័ត្ន គៃប់ជំហាន  ។ រីឯ ការ   បៃកប    របរ - 
 រក         ទទួលទាននានា  តៃវូ ពៃយាយាម តម  តមៃវូ    ចិត  ្ត   
អតិថិជន  អ្នក     តម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន៕  

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្ត ីគឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នូវ ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ  គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 
គប   ់  ចិត្ត។  ការ ធ្វើ ដំណើរ    ទៅ   កាន់ ទ ី 

ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រីឯ បញ្ហា   ស្នៃហាវិញ   
គូស្នៃហ៍  មាន  ភាព        ល្អកូ  ល្អនិ  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មត 
និង  គ្មាន    ភាព     រកំារកូស ក្នងុ ចិត្ត       ។ ចំណៃក ឯលាភ   -  
សកា្ការៈ វិញ នឹង ទទួល បាន ផលជាទី គប់ចិត្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ និយាយស្តី  
បៃក ប     ទៅដោយ វចិារណញ្ញាណ នងិ 
មាន សុខ   ភាព ល្អ។ លោកអ្នក មាន-  
សមត្ថភាព ក្នុង ការសមៃច កិច្ច ការ 

ផៃសៃងៗ  បាន       ដោយ ឆន្ទៈ មោះមុត   កា្លា ហាន និង        
បៃកប ដោយ      ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប  រ បរ រក   - 
ទទួល  ទាន     នានា គឺ បាន  ផល  តប ស្នង     គ ប់ ចិត្ត ។ 
ថ្ងៃ នៃះ     គួរ  តៃ ចំណាយពៃល  វៃលា ផ្តល ់  ភា ព កក់-    
ក្តា          ក្នុង   កៃុម គៃួសារ  ឲៃយ បាន ចៃើន គឺកាន់តៃ ល្អ ។

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចិត្ត ន ឹង គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ ទទួល ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ  លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការនិយាយស្តី  
បៃកប   ដោយ វិចារណញ្ញាណ ខណៈ- 
សខុ  ភាព  ល្អ លោកអ្នក មាន សមត្ថ ភាព 
សមៃច កិច្ច ការនានា ដោ យ ខ ្លួន ឯង 

ដោយសារតៃ  មានឆន្ទៈ មោះមតុ  កា្លាហាន នងិ  បៃកប- 
ដោយ  ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប រ បរ រកទទួល - 
ទាន នានា   នឹង  ទទួល បាន ផល តប ស្នងមក វិញ យា៉ាង- 
គប ់ ចិត្ត ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ  គឺ អ្នក មាន 
ភាព   ល្អូកល្អិន នឹងគ្នាបាន យា៉ាង ល្អ បៃពៃ តៃ ម្តង ។ 

រាសីសៃុតចុះ ។ ថ្ងៃនៃះ  ចំពោះ លាភ - 
សកា្ការៈ ផៃសៃង ៗ   បាន  ដោយ   សារ ការ-   
បៃឹង បៃង និង ការពៃយាយាម ខា្លាំង ។ 
ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចិត្ត របស់់    អ្នក គឺ ខ្វះ ភាព- 

មា្ចាស់ការ  ក្នុងការ សមៃច   ចិត្ត   នានា   ទាក ់  ទង  នឹង 
ការ បៃក បរបររកទទួល       ទាន      ផៃសៃងៗ ។ ហៃតុ  នៃះ  
អ្នក    គបៃប ីពគិៃះ  យោបល  ់គ្នា  ឲៃយ   បាន ចៃើន     មនុ នងឹ 
សមៃច    ចិត ្ត អ្វីមួយ  ដើមៃប  ី កុំ ឲៃយ  រង   គៃះ ថា្នាក   ់ដោយ- 
សារតៃ បៃការណាមួយ  ឲៃយ សះ នោះឡើយ ។ 

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណា្តាល- 
ឲៃយ  ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចណំៃក សៃចក្ត ីពៃយាយាម 

ក   ៏  មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ- 
បំពៃញការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ  គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃច ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល - 
ទាន    នានា វិញ  អាចខាត បង់។ សៃចក្តី ស្នៃហា-   
ចៃើន   តៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

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

គូ ស្នៃហ ៍   នឹង បៃកបដោយ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ 
គ ្នា    ផងដៃរ ។   ការ បៃ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ   
បាន      ផល  លើស ពី សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  
ទី   នានា     តៃង តៃ ទទួល បាន សុវត្ថ ិភាព ។ ចំណៃក 
ឯ    លាភ សកា្ការៈវិញ  បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   
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ខ្លមឹខ្មៅត្រវូប៉ះរឿងសារ័ត្នខណៈជើងថ្មី៤រូបត្រវូវ៉្រម៉ារ៉ាតុង
   យឺន ពន្លក

 ភ្នំពេញៈ កីឡាករ  មុត  សំបូរ  
(មុត ខ្លមឹ ខ្មៅ ) បាន វិល មក បៃកួត 
វិញ  នៅ  ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ ដោយ តៃវូ 
វ៉ៃ ៩នាទី ពៃញ ក្នងុ កម្ម វិធី Mas 
Fight Cambodia នៅ សង្វៀន 
ថោន ជាមួយ រឿង សារ័ត្ន ចំណៃក 
កីឡាករ ជើង ថ្ម ីរបស់ កម្ពជុា៤ នាក់ 
តៃវូ  ដាក់ ឲៃយ បៃកួត ម៉ារ៉ាតុងដណ្តើម 
បៃក់ លាន ថ្ងៃ អាទិតៃយ នោះ ដៃរ។

សមៃប់ ការ បៃកួត ក្នុង ទម្ងន់ 
៦៩ គីឡូកៃមនៃះ   ខ្លមឹ ខ្មៅ  បាន 
និយាយ ថា ៖« ខ្ញុ ំអរ  សបៃបាយ ចិត្ត 
ខ្លាងំ ណាស់  បាន វិល មក បៃ កួត 
វិញ   ពៃះ ខ្ញុ ំបាន ខក ខន បៃ កួត 
ចំនួន ៥ សបា្តាហ៍ កន្លង មក នៃះ  គ្មៅន 
មុខ របរ អ្វ ីទៃ  គឺ មន ជីវភាព លំបាក 
រក តៃ អង្ករ ដំាបាយ ហូប មិន បាន 
ផង  ហើយ ការ ចាប់ បាន ឈ្មៅះ 
បៃកួត ឡើង វិញ នៃះ  ខ្ញុ ំមន ជំនឿ 
យា៉ាង ទុក ចិត្ត ថា  មិន លើក ពៃល  
ឬ ពនៃយា រទៀតទៃ   ដោយ សារ មន 
បៃកាស តាម ទូរទសៃសន៍ ពី សម្តៃច 
នាយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន  សៃន» ។ 

សិសៃសគណក្លិប មិត្ត បូ៉លិស 
រូបនៃះ បានបន្ថៃម  ថា ៖« ខ្ញុ ំបាន 
មក ហ្វកឹ ហាត់ ខ្លាងំ ភា្លាម ៗ   តៃៀម 
បៃ កួត ឲៃយ បាន ល្អ  ដៃល ក្នងុ នោះ 
មិន ទាន់ ដឹង ថា   តម្លៃ ខ្លនួ បៃ កួត គៃ 
គិត ឲៃយ ជា លក្ខណៈ គូ អន្តរ ជាតិ  ឬ 
ក៏គូ ធម្មតា នោះ ទៃ  គឺ ឲៃយ តៃ បាន  

បៃ កួត   បាន លុយ សិន  ចំា គិត 
ទៀត  ពៃះ មួយ រយ ៈនៃះ  ចង់ ដាច់ 
បាយ ម្តងៗ ទៅ ហើយ »។ 

យា៉ាង នៃះ ក្ត ី ខ្លមឹ ខ្មៅ  បាន រំឭក 
ថា សមៃប់  ការ បៃ កួត ចុង កៃយ  
នៅ សង្វៀន ថោន  ជា លក្ខណៈ 
បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ ចំនួន ៥ទឹក  ជា- 
មួយ  គឹម  វាសនា  គឺ ខ្ញុ ំវ៉ៃ បាន ល្អ  
មន បៃៀប  បុ៉ន្តៃ តៃូវ បាន គៃ ឲៃយ 
ចាញ់ គួរ ឲៃយ ឈឺ ក្នុង ចិត្ត ។ ទោះ 
យា៉ាង ណា  មហាជន ដៃល គំ ទៃ 
ខ្ញុ ំ   បាន លើក ទឹក ចិត្ត  និង គំ ទៃ ខ្ញុំ  
មិន ឲៃយ មត់  ពៃះ ការពិត គៃ សុទ្ធ 
តៃ បាន ដឹង ក្នុង ចិត្ត ថា  គណៈ- 
កម្មការ យា៉ាង មៃច៉ ហើយ »។

 ដោយ ឡៃក សមៃប់ការ   បៃកួត 
ខង មុខ នៃះ មុត ខ្លមឹខ្មៅ បាន 
បង្ហើប ថា៖ «សមៃប់ ជំនួប ជា មួយ  
រឿង  សារ័ត្ន  ខ្ញុ ំគិត ថា  លំបាក បៃកួត 
បន្តចិ   ពៃះ គៃ ជា សិសៃស ចៃបង របស់  
គឹម  វាសនា  ហើយ មួយ វិញ ទៀត 
កម្លាងំ របស់ ខ្ញុ ំ  មិន អាច ល្អ បាន 
យូរ ដូច គៃ នៅ ក្មៃង នោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ 
បច្ចៃកទៃស កៃបាច់ ជង្គង់  និង ទាត់  
ខ្ញុ ំធានា ថា  ល្អ ជាង ។   ខ្ញុ ំសងៃឃឹម 
ឈ្នះ តៃមឹ ៥០ មភាគរយ បុ៉ណ្ណោះ  
បុ៉ន្តៃ ខ្ញុំ នឹង បៃឹង បៃ ងឲៃយអស់ ពី 
លទ្ធភាព»។

ចំណៃក លោក  ឈិន  កា្វាន់ ចៃ  
ជាគៃ ូបង្វកឹ បាន  បៃប់ ថា  ៖ «មួយ 
រយៈ នៃះ  ទោះ បី អត់ មន បៃកួត  
តៃ  ខ្លមឹ ខ្មៅ  នៅ តៃ រកៃសា ការ ហ្វកឹ- 

ហាត់ បន្តចិ បន្តចួ  ក្នងុ ក្លបិ  គឺ នៅ 
ចំា ក្លិប ផង ដៃរ  មិន ទៅ សៃុក ទៃ  
ពៃះ គ្មៅន សោហុ៊យ ទៅ ។   បើ 
និយាយ ពី កៃបាច់ បៃ កួត  ខ្លមឹ ខ្មៅ  ល្អ 
ជាង ទំាង ស្នៀត ទាត់  និង កណា្តាប់- 
ដៃ  បុ៉ន្តៃ ខ្លាច តៃ ចាញ់ ផ្នៃក កម្លាងំ 
បុ៉ណ្ណោះ» ។ 

យា៉ាង ណា មិញ កីឡាករ រឿង  
សារ័ត្ន  និង គៃ ូបង្វកឹ  លោក  ហងៃស 
សឺុន  មិន អាច សំុ សម្ភាស បាន ទៃ  

បុ៉ន្តៃ បើ តាម បៃ វត្ត ិកៃបាច់ គុន របស់  
រឿង  សារ័ត្ន  មិន ធា្លាប់ ឈ្នះ បាន 
ជើង ឯក  ឬ ខៃសៃ កៃវាត់ នោះ ឡើយ 
ចំណៃក  ខ្លមឹ ខ្មៅ  ធា្លាប់ ឈ្នះ ខៃសៃ - 
កៃវាត់ ធំៗ ចំនួន ៣ សា្ថាប័ន   និង 
ពាន ផៃសៃងៗ មួយ ចំនួន ទៀត។ 
ទោះជា យា៉ាង ណា បទ ពិសោធ 
របស់  រឿង  សារ័ត្ន  គឺ បាន បៃកួត 
អន្តរជាតិ ញឹក ញាប់ មក ហើយ និង  
ទទួល បាន លទ្ធផល ឈ្នះ ចៃើន 

ជាង ចាញ់ ។ 
សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ 

នៃះដៃរ អ្នក បៃដាល់ គុនខ្មៃរ មន 
សមត្ថ ភាព កមៃតិ ល្អ មធៃយម ចំនួន  
៤ នាក់ មន ម៉ន វណ្ណ,ី ជី ឆយលី, 
ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ និង សឿន ថៃសាន់ 
នឹ ង តៃូវ ដាក់ ឲៃយ បៃកួត គ្នា តាម 
លក្ខណៈ ម៉ារ៉ាតុង ក្នងុទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូកៃម ដើមៃបី រក អ្នក ឈ្នះ ជើង 
ឯក បៃក់ លាន នៅ ក្នងុ ថ្ងៃ តៃ មួយ 

នោះ តៃ ម្តង។
ទាក់ទងទៅនឹង រូបមន្ត នៃ ការ- 

បៃកួតនៃះ លោក គឹម  សៃ៊ុន- 
កុសល  នាយក គៃប់ គៃង កម្ម វិធី 
Mas Fight Cambodia  បាន 
បៃប់ ថា កីឡាករ ទំាង ៤ នាក់នៃះ 
នឹង តៃវូ ធ្វើការ ចាប់ ឆ្នាត មុន ការ- 
បៃកួត តៃ ម្តង ហើយ អ្នក ទទួល 
បាន ជ័យជម្នះ នៅ ក្នងុ ការ បៃកួត 
ជមៃះុ តៃមឹ ៣ ទឹក នឹង តៃវូ ឡើង ទៅ 
ជួបគ្នា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដៃល 
បៃកួត យក លំនំា តាម Mas Fight 
វិញ គឺ បៃកួតគ្នា  តៃ ១ ទឹក មន  
រយៈ ពៃល ៩នាទី។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ចំពោះ បៃក់ 
រង្វាន់ ដៃល អ្នក ឈ្នះ ជើង ឯក នឹង 
ទទួល បាន មិន តៃវូ បាន លោក 
សៃ៊នុកុសល ទម្លាយ ឲៃយ ដឹងមុនការ 
បៃកួត នោះ ទៃ ដោយ លោក គៃន់ 
តៃ បង្ហើប ថា៖ « នៅ ក្នងុការ បៃកួត 
ផ្តាច់ ពៃត័ៃ បើ ឈ្នះ ដោយការ ផ្តលួ 
គូ បៃកួត ឲៃយសន្លប់ គឺ បៃក់ រង្វាន់ 
ផៃសៃង តៃ បើ ស្មើ គ្នា តាម លក្ខណៈ 
Mag Fight (គ្មៅន អ្នក សន្លប់) 
គឺ បៃក់ រង្វាន់ ផៃសៃង។   ជារួម ការ- 
រៀបចំ ឲៃយមនការ បៃកួត ម៉ារ៉ាតុង 
ដណ្តើម បៃក់លាន នៃះ គឺយើង 
លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ កីឡាករ ខំ បៃងឹ- 
បៃង បៃកួត នៅ ពៃល ដៃល យើង 
មន ការ បៃកួត តៃ ខ្មៃរ និងខ្មៃរ 
អត់មន គូ អន្តរជាតិ ដូច ការ បៃកួត 
កន្លង មក»៕

កេុង ឡុង ដ៍: អតីត កីឡាករ 
បាល់ ទាត់ ដ៏ ឆ្នើមម្នាក់  របស់ កៃមុ 
ជមៃើស ជាតិ តោ កំណាច អង់គ្លៃស 
និង កៃុម មន់ ខ្នាយ មស Tot-
tenham Hotspur គឺ លោក 
Jimmy Greaves កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ។ នៃះ 

បើតាម ការ បៃកាស ពី សំណាក់  
ក្លិប នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពីថ្ងៃ អង្គារ ។

បុ៉ន្តៃ ក្លបិ Tottenham  មិន 
បានធ្វើ ការ បញ្ជាក់ ឲៃយ បាន ចៃបាស់- 
លាស់ ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស ខ្ល ីរបស់ 
ខ្លនួ ឡើយ ថា តើ អតីត កំពូល ខៃសៃ- 

បៃយុទ្ធ រូបនៃះ មន ជំងឺ ដោយ សារ 
តៃ ឆ្លង វីរុស កូរូ៉ណា  ឬ  តាម ពិត រូប 
គត់ មន បញ្ហា ផ្នៃក សុខភាព តាម 
ធម្មតា បៃប មនុសៃស មន វ័យ-  
ចំណាស់  ពៃះ ថា  បច្ចបុៃបន្ន គត់ 
មន អាយុ៨០ ឆ្នា ំទៅ ហើយ ។  

ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស  ដៃល ក្លបិ 

Spurs ផៃសាយ តាម គណនី Twit-
ter របស់ ខ្លនួ បានរៀប រប់ ថា ៖ 
«យើង សូម បញ្ជាក់ ថា កីឡាករ  
សុ៊ត បញ្ចូល ទី    ដៃល ជាប់ ក្នុង 
កំណត់ តៃរបស់ កៃមុ យើង លោក 
Jimmy Greaves កំពុង តៃវូ បាន 
ពៃយាបាលនៅ មន្ទរី ពៃទៃយ » ។ 

សៃចក្ដ ី បៃកាស នោះ បាន បន្ត 
ថា ៖ « យើង  មន ទំនាក់ ទំនង នឹង  
កៃមុ គៃ ួសារ របស់ គត់ ជាប់ រហូត 
ហើយ យើង នឹង ធ្វើ ការ ផ្ដល់ ព័ត៌- 
មន  ថ្ម ីៗ  បន្ថៃម ទៀត  ក្នងុ ពៃល- 
វៃលា សមរមៃយ។ គៃប់ គ្នា នៅ ក្នងុក្លបិ 
បាន ផ្ញើ សារ ជូនពរ ដល់  Jimmy 
និង គៃសួារ របស់ គត់ » ។

ការ ពិត ទៅ លោក Greaves 
តៃវូ បាន គៃ ដឹង ថា  មន សុខ ភាព 
ខៃសាយ ចាប់ តំាង ពីកើត ជំងឺ ស្ទះ 
សរសៃ ឈាម ខួរ កៃបាល បៃហៃល 
ជា ៥ឆ្នា ំមុន ។   

កាល ពី អតីត លោក Greaves 
តៃវូ បាន គៃ ចាត់ ថា ជាកីឡាករ ម្នាក់ 
ដៃល មនភាពវៃ ឆ្លាតបំផុត នៅ 
ក្នុង ការ បង្កើត ឱកាស  បំប៉ាង 
សំណាញ់  ទី ហើយ លោក ក៏ ធា្លាប់ 

បៃកប អាជីព ជាមួយ ក្លបិតោខៀវ 
Chelsea និង ញញួរ ធំ   West 
Ham ផងដៃរ តៃ លោក ជោគ ជ័យ 
បំផុត  ពៃល ពាក់ ឯក សណា្ឋាន 
របស់ កៃមុ Tottenham ពោល 
គឺ ជា យុគ សម័យ មស របស់កៃមុ 
ដៃល មន ទី តំាង នៅ កៃងុ ឡុដ៍ មួយ 
នៃះ តៃ ម្ដង  ដោយ ពៃល នោះ លោក 
ធ្វើ បាន ជា កំណត់ តៃ របស់ ក្លបិ គឺ 
២៦៦ គៃប់ ក្នងុ ចំណម ការ- 
បង្ហាញ ខ្លួន ចំនួន៣៧៩ បៃកួត 
ចនោ្លាះ  ពីឆ្នាំ ១៩៦១ ដល់ ឆ្នាំ 
១៩៧០ ។  

អស់ រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍  
លោក Greaves មិន តៃឹម តៃ 
ជាកីឡាករ ដៃល មន គៃប់បាល់  
ចៃើន នៅ ក្នុង កំណត់ តៃ របស់  
កៃមុ មន់ ខ្នាយ មស បុ៉ណ្ណោះ ទៃ 
តៃ លោក ក៏ តៃវូ បាន ចាត់ ទុក ថា 
អ្នក សុ៊ត បញ្ចលូ ទី បាន ចៃើន បំផុត 
ដៃរ ក្នងុ ចំណម កីឡាករ លៃង 
នៅ ក្លបិ លីក កំពូល ៗ របស់ អឺរុ៉ប 
ទំាង ៥ ដោយ គៃប់ បាល់ សរុប 
របស់ គត់ ទំាង អស់ គឺ ៣៦៦ គៃប់ 
ក្នងុ ចំណម ការ  បង្ហាញ វត្តមន 

លើ ទី លាន ៥២៨ ដង របស់ ខ្លនួ 
ដៃល នៃះ គិត ទំាង ពៃល គត់ លៃង 
ឲៃយ ក្លបិ យកៃស អីុតាលី  AC Milan 
ផង ដៃរ ខណៈ ដៃល កំណត់ តៃ 
របស់ គត់  ទើប តៃ តៃវូ បាន បំបៃក 
ដោយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ ព័រទុយ- 
ហា្គាល់ Cristiano Ronaldo ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៧ ។   

ចំណៃក ឯ  គៃប់ បាល់ ដៃល 
Greaves ធ្វើ បាន សមៃច សមៃប់ 
ជមៃើស ជាតិ អង់គ្លៃស វិញ គឺ ៤៤ 
គៃប់ ជាមួយ នឹង ការ ចូល លៃង 
បាន តៃ ៥៧ លើក ហើយ គត់  ជា 
សមជិក ម្នាក់ នៃ កៃមុ តោ កំណាច 
ដៃល ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ World Cup 
ឆ្នា ំ១៩៦៦ នៅ ទឹកដី ខ្លនួ ឯង តៃ 
ដោយសារ មន របួស ក្នងុ បៃកួត 
វគ្គ សនៃសំ ពិន្ទ ុតាម ពូល ទល់ នឹង កៃមុ 
មន់ គក បារំង បាន ធ្វើ ឲៃយ គត់ តៃវូ 
បៃគល់ តំណៃង បៃយុទ្ធ នៃះ ឲៃយ ទៅ 
កីឡាករ   Geoff Hurst ដៃល បាន 
សុ៊ត បញ្ចលូ ទី  ៣គៃប់ (hat-
trick) ម្នាក់ ឯង  អំឡុង  បៃកួត វគ្គ 
ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ ជាមួយ កៃមុ អាល្លម៉ឺង់ 
ខង លិច ៕ AFP/VN           

កីឡាករ រឿង សារ័ត្ន នឹង តេវូ បេកួត ៩នាទី ពេញ ជាមួយ ជន រួម ជាតិ មុត ខ្លមឹខ្មៅ នៅថ្ងេ អាទិតេយ។ រូបថតសហ ការី

អតីតវីរបុរសក្រមុជម្រើសជាតិអង់គ្ល្រសនិងមន់ខ្នាយមសចូលមន្ទរីព្រទ្រយ

លោក Jimmy  Greaves (ឆ្វេង)  ពេយាយាម គេប់ គេង បាល់ ពេលបេកួត  World Cup 1966។ រូបថត AFP



ក្រងុឡងុដ៍: ក្រមុ មាន ់ខ្នាយ- 
មាស  Tottenham Hotspur 
ហៅកាត់ថា Spurs បាន ធ្វើ 
ការព្រមាន និង  ក្រើន រំឭក ដល់ 
កីឡាករ ទាំង អស់  ពី ការ ទទួល 
ខុស ត្រូវ របស់ ពួកគ្រ អំឡុង  
ព្រលមាន ច្របាប ់ មនិ ឲ្រយ ច្រញ ក្រ 
ផ្ទះរបស ់ចក្រភព  អងគ់្ល្រស ដើម្រប ី
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូ ណា 
ក្រយ ល្រច ច្រញ នូវ  រូប ភាព 
និង វីដ្រអូ តាម បណា្តាញ សង្គម 
ព ីអ្នក ចាត ់ការ ទ ូទៅ    លោក Jose 
Mourinho និង សមាជិក  ក្រុម 
មួយ ចំនួន នៅ ជុំ គ្នា  ដ្រល  ន្រះ  
បង្ហាញ ថា  ពួក គ្របាន បំពាន  
ច្របាប់ គមា្លាត សង្គម ។

គ្របូង្វកឹ សញ្ជាត ិពរ័ទយុហ្គាល ់ 
លោក Mourinho ត្រូវ បាន 
គ្រថត របូ  កពំងុ ហ្វកឹ ហត ់ជាមយួ 
ខ្រស្រ បម្រើ   Tanguy Ndombe-
le របស់ បារាំង នៅ Hadley 
Common ខណៈ ខ្រស្រការពារ 
សញ្ជាតិ កូឡុំប៊ី Davinson 
Sanchez នងិ ខ្រស្រ បម្រើ Ryan 
Sessegnon របស ់ក្រមុ ជម្រើស 
ជាត ិអងគ់្ល្រស អាយ ុក្រម២១ 
ឆ្នាំ ត្រូវ បាន គ្រ ឃើញ កំពុង រត់ 
ក្រប្ររ គ្នា នៅ ឯ សួន សធារណៈ 
នា ភាគ ខង ជើង ទកី្រងុ ឡងុដ ៍។ 
ជាមួយ គ្នា ន្រះ  ខ្រស្រ បម្រើ  ការ ពារ 
សញ្ជាត ិកតូឌវីរ័ Serge Aurier 
ក ៏បាន ផសូ្ត ផង ដ្ររ នវូ វដី្រអ ូ   ដ្រល 
ខ្លួន ហត់ រត់ តិច ៗ  ក្រប្ររ មនុស្រស 
មា្នាកទ់ៀត តាម គណនី   Insta-
gram ។ 

ដោយ សរ ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ក្រប ខណ័្ឌ កំពលូ របស ់

អង់គ្ល្រស Premier League 
បាន សម្រច ផ្អាកការ ប្រកតួ របស ់
ខ្លួន កាល ពី  ពា ក់ កណា្តាល ខ្រ 
មីនា ហើយ ដើម្របី បង្ការ ការ ឆ្លង 
រដ្ឋា ភិបាល ចក្រ ភព អង់គ្ល្រស  
បាន ដក់ ច្រញ នូវ វិធាន ការ   
យ៉ាង តឹង រុឹង បន្ត បនា្ទាប់   ដ្រល 
អនញុ្ញាតឲ្រយ  បគុ្គល មា្នាក ៗ់ ច្រញ 
ទៅ  ហត ់ប្រណ បាន  ម្តង ក្នងុ ១ 
ថ្ង្រ ដោយ  បានបញ្ជាក់ ថា គ្រប់ 
គ្នា  ត្រូវ ត្រ មាន គមា្លាត យ៉ាង-   
ហោច ណាស់  ២  ម៉្រត្រពីគ្នា  
លើក ល្រង ត្រ ពកួ គ្រជា សមាជកិ 
គ្រួសរ ត្រ មួយ  ។ 

ក្រយ មាន របូភាព ន្រះ អ្នក- 
នា ំពាក្រយ តណំាង ឲ្រយ ក្រមុ Spurs 
បាន និយយ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
ថា៖« គ្រប់ កីឡាករ របស់ យើង 
ត្រវូ បាន ក្រើន រ ំឭក ឲ្រយ គោរព ច្របាប ់
គមា្លាត សង្គម  ព្រល ច្រញ ទៅ 
ហត ់ប្រណ នៅ ខង ក្រ  ហើយ 

យើង នឹង បន្ត ពង្រឹង ការ  ដស់- 
តឿន ន្រះ » ។ 

ប៉នុា្មាន ថ្ង្រ កន្លង ទៅ ន្រះ ប្រធាន 
ក្លបិ លោក Daniel Levy ព្រម 
ទាងំ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ ក្នងុក្រមុ Spurs 
ក ៏បាន ទទលួ រងនវូ  ការ រិះ គន ់ផង- 
ដ្ររ ពី សំណាក់ក្រុម អ្នក គំទ្រ 
ចំពោះ ការព្រម ធ្វើ តាម គោល- 
នយោបាយរបស់ រដ្ឋាភិបាល 
ចក្រភព អង់គ្ល្រស ក្នុង ការ ផ្អាក 
បុគ្គលិក បណ្តាះ អាសន្ន ក្នុង  
ព្រលមាន  វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩ ន្រះ 
ដោយ ខង រដ្ឋាភបិាល បង ់៨០- 
ភាគ រយ ហើយ ក្លបិ ២០ ភាគរយ 
ខណៈ ក្លិប ផ្រស្រង ដ្រល អនុវត្ត 
គោលការណ៍ ន្រះ ដ្ររ គឺ ក្រុម 
Liverpool ដ្រល បច្ចបុ្របន្ន កពំងុ 
មាន ពិន្ទុ នាំ មុខ គ្រ  ក្នុង តារាង 
បានផ្លាស ់ប្ដរូការ  សម្រច ចតិ្តន្រះ   
វិញ ក្រយ មិន អាច ទប់ នឹង     
ការ រិះ គន់ បាន ៕ AFP/VN

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី៩ ែខម្រស ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

 ក្រងុប៉ារីស: កីឡាករ បាល់ ទាត់ 
អាជីព និងក្លបិ  នៅលីកកំពូលទំាង  
២របស់ ប្រទ្រស បារំាង បាន ឈាន 
ដល់ កិច្ចព្រម ព្រៀង មិន ផ្លូវ ការ  
មួយ  ដើម្របី ធ្វើ ការ កាត់ ប្រក់ ខ្រជា 
បណ្តាះ អាសន្ន ក្នងុ អំឡុង វិបត្តិ 
វីរុស កូរូ៉ណា។ ន្រះ បើតាម ការ ឲ្រយ 
ដឹង ពី សំណាក់ សមាគមរបស់  
កីឡាករ ជាតិ (UNFP) ។

ក្រយ ពី មាន ការ ស្រះុ ស្រលួ 
គ្នា ន្រះ ប្រធាន  UNFP លោក 
Philippe Piat បាន និយយ 
ប្រប់ទីភា្នាក់ងរ ព័ត៌ មាន AFP 
កាល ពី ថ្ង្រអង្គារថា ៖ « ពួក យើង 
បាន ច្រញ គោល ការ ណ៍ន្រះ នៅ 
ព្រកឹ ន្រះ។ គំនិត ដ្រល បាន ផ្ដចួ- 
ផ្ដើម ឡើង ន្រះ គឺ ថា កីឡាករ ទំាង- 
អស់ សុខ ចិត្ត ផ្ដល់ ប្រក់ នឿយ- 
ហត់ របស់ ពួក គ្រ ក្នងុ ខ្រ ម្រស 
ដើម្របី ជួយ ក្លបិក្នងុ ព្រល ដ្រល គ្រប់- 
គ្នា ហៅ ថា  ស្ថាន ភាព សុខភាព 
គឺ សំខន់ ជាង អ្វ ីទំាង អស់ » ។  

ក្រុម អ្នក តំណាង ឲ្រយ ក្លិប និង 
កីឡាករ បាន  ឈាន ដល់ ការ -  
ព្រម ព្រៀង រួម មួយដ្រល នឹង ធ្វើ ឲ្រយ 
ប្រកដ ថា  កីឡាករ ទំាង អស់  
ទទួល យក ការ កាត់ ប្រក់ ខ្រជា 
បណ្តាះ អាសន្ន ដ្រល ពួក គ្រ នឹង 
ទទួលបាន  ពី ការ ថ្ល្រ ផ្រសាយ ផ្ទាល់ 
របស់ ទូរទស្រសន៍។

ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ផ្ន្រក កីឡា 
Canal+ និង beIN ត្រវូបាន 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ ពន្រយា រព្រល សម្រប់ 
ការ បង់ ប្រក់ ដ្រល ជា ប្រភព 
ចំណូល ដ៏ ធំ របស់ ក្លិបជាច្រើន 
ក្រយ រដូវ កាល ដ្រល នៅ សល់ 
ត្រវូ បានផ្អាក  ដោយ ឥត មាន ព្រល 

កំណត់ កាល ពី ខ្រ មុន ។   
ក្រយ ល្រច ច្រញ នូវ កិច្ច ព្រម- 

ព្រៀង ន្រ ការ កាត់ បន្ថយ ប្រក់ 
បៀវត្រសរ៍ន្រះ  ត្រូវបាន គ្រ បា៉ាន់- 
ប្រមាណ ពី  ចំនួន ថា  នឹង ថយ- 
ចុះច្រើន ចាប់ ពី២០ ភាគ រយ ឡើង 
ទៅ ដោយ អ្នក ដ្រល មាន ចំណូល 
ខ្ពស់បំផុត ពោល គឺ រកបាន  
១០០ ០០០ អឺរូ៉ ( ជាង១០ ០- 
០០០ ដុល្លារ) ក្នុង ១ ខ្រ នឹង      
ត្រវូ ប្រឈម ជាមួយ នឹង ការ កាត់     
ដល់ ទៅ  ៥០ ភាគ រយ  ត្រសម្រប់ 
កីឡាករ  ដ្រល មាន ប្រក់ ចំណូល 
មិន ដល់  ១០  ០០០ អឺរូ៉ ( ជាង 
១០ ០០០ ដុល្លារ ) នឹង មិន មាន 
ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ស្រចក្ដ ីសម្រច 
រួមន្រះ ឡើយ ។     

យោង តាម ច្របាប់ ការងរ របស់ 
ប្រទ្រស បារំាង កិច្ច សន្រយា ន្រះ មិន 
អាច មាន ប្រ សិទ្ធ ភាព ផ្ន្រក ច្របាប់ 
នោះឡើយ   បើ ទោះបី ជា លោក 
ប្រធាន UNFP កំពុង រំពឹង ថា  

មនុស្រស ភាគ ច្រើននឹង មិន ធ្វើ ការ- 
ជំទាស់ ចំពោះ ការស្រះុ ស្រលួគ្នា 
ដ្រល កើត ច្រញ ពី ឆន្ទៈ របស់ 
កីឡាករ និង ក្លបិ ន្រះ ក៏ ដោយ ។ 

លោកប្រធាន Piat  និយយ 
ថា ៖ «យើង បាន ផ្ដល់ យោ បល់ ឲ្រយ 
ពួកគ្រព្រម ទទួល យក សំណើ   
ន្រះ ព្រះវា គឺ ជា រឿង ចំា បាច់ ក្នងុ 
ការ សង្គ្រះ ការ ងរ របស់ ខ្លនួ។         
បើ គ្មាន ការ កាត់ប្រក់ បណ្តាះ- 
អាសន្ន ន្រះ ទ្រ អាជីព របស់ ពួកគ្រ 
នឹង មានបញ្ហា» ។

ស្រប ព្រល មាន បញ្ហាលើ ការ- 
ពន្រយារ ព្រលប្រកួត ន្រះ  ក្លបិ នៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ ទី ១  របស់ បារំាង  មាន  
Lyon និង Marseille ជាដើម 
សុទ្ធ ត្រ បានអនុវត្ត រួច រាល់ នូវ 
គោល ការ ណ៍របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ដើម្របី អាច សន្រសំ ប្រក់ ខ្លះ ដ្រល 
ចណំាត ់ការ នោះគ ឺក្លបិ  ចំណាយ  
ត្រ៧០ ភាគរយ  ខណៈ រដ្ឋ ច្រញ  
៣០ ភាគរយ ៕AFP/VN

លោកMourinhoបនលួងចិត្តដល់ខ្រស្របម្រើLucasកន្លងមក។AFP

លោកPhilippePiatព្រលថ្ល្រងក្នងុសន្នសីិទកាស្រតកន្លងមក។AFP

Spurs បានព្រមាន ក្រយមានរូប- 
ភាពហាត់របស់គ្របូង្វកឹនិងកីឡាករ

កីឡាករនៅបារំាង ព្រមព្រៀងគ្នាកាត់
ប្រក់ខ្រដើម្របីជួយសម្រលដល់ក្លបិ



ស្រីស្រស់ផាន់ផាត់ណាហ៊ានត្រ
បង្ហាញមុខកូនមិនទាន់បង្ហើបមុខប្តី

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ខណៈ ចលូមក ដល ់  
ឆ្នាំ ២០២០   រំលង    ៣-៤ ខែ មក 
នែះ  សែីសែស់   ផាន់ ផាត់ណា 
គ ឺ  ជា តារា សម្តែង  សែ ីទ ី២   ហើយ 
ដែល    បង្កើត ភាព ភា្ញាក ់ ផ្អើល  ខ្លាងំ 
ដល់ មហាជន ជាមួយ នឹង ការ- 
ហា៊ាន  បង្ហាញ មុខ កូន បែុស ជា - 
ទី សែឡាញ់ របស់  ខ្លួន  តែ  មិន 
ទាន់ ហា៊ាន  បង្ហើបបែប់ មុខ ប្តី 
ថាជា  អ្នកណា?  បន្ទាប់   ពី តារា 
សម្តែ ង សែី លែច ធ្លា លើ វិថី 
សិលែបៈ  ឌុច លីដា នោះ  ។  

ថ្មីៗ  នែះ   មហាជន ជា អ្នកគាទំែ  
តារា សម្តែង សែី  និង ម៉ូដែល  
ផាន់ ផាត់ណា ដែល មាន រាង-  
ខ្ពស ់  ដង ខ្លនួ    សែលនូ   សាចស់ខ្ច ី
និង    ដើម  ទែូង   ទែលុក ទែលន ់ 
ទាញ   អារម្មណ ៍  បែុស គយគន់ 
មិនចែះ  ជិន  ណាយ  ឧសែសាហ- ៍ 
បង្ហាះ រូប ដើរ កមែសាន្ត នៅតាម     
ទ ីនន  ជាមួយ សណំព្វចតិ្ត នង 
ដោយ   បា ន ហៅ ថា  កូន ពែញៗ  
មាត់  ក្នុង  ទឹក  មុខ សែស់សែយ 
សបែបាយ ចិត្ត គា្មាន  អ្វី បែៀប ។ 

ជាមួយ នឹង សកម្មភាព ដើរ - 
ហើរទី នន តាម ចិន្តា  ខណៈ 
គែមាន បុតែគួរ ឲែយសែឡាញ់    
មាន  ទមែង ់មខុ មាត ់ដចូជា កនូ-  
កាត ់ ចនិ ឬ ជប៉នុ ករូ៉ែ      រាង   ឃែយតូ 
ហៅ  ថា « youjun» គឺជា កូន   
បែុស  និង សារ ថា៖  « កូន គឺ ជា 
សែច  ក្តី  សុខ  ពិត បែក ដ របស់ - 
មា៉ាក ់   ខ្ញុមំាន មា្ចាស ប់ែះដងូ ហើយ  
ខ្ញុំ   លែង  ឯ កា- 
ទៀត ហើ យ »។  

ស ែី សែស់ - 
ផាត់ ណា ឆក់  
បាន លាភ    ធំ    ជា តួ- 
ឯក សែី     ថត  ជា  មួ យ  
ត ួ  បែសុ  ច ិន  គលឺោក- 
Sun Xu Bo  ក្ន ុងកនុ  
ខ្នាតធំ រឿង  «ពន្លក-  
ស្នែហ៍   រីក លើ ដី កម្ពុជា »  
របស់  ផលិត  កម្ម  ពែីនស៍ 
ដែល   ថត កាល ពី ដើម  ឆ្នាំ- 
២០១៨ កន្លង  ម ក ។ 

រាល់ ការ បង្ហាះ រូប កូន-  
បែសុ ខ្លនួ តែង មាន ការ ចចុ  
Like   និង  Comment 
សរ សើ រពី រូប សមែស់- 
មា្តាយ និង រូប រាង កូន ។ 

ខណៈ មាន សំណួរសួរថា៖       
«  កូន កាត់  ជប៉ុន  មែន អូន? 
ឃែយូត     ណាស់ កូន   ពូជ  អួយ!   ខ្មែរ  
សា្អាត  ណាស់  សា្មានតែ   កូន  កាត់ 
ជប៉ុន     ហ្នឹង ណា! ហើយ មើល 
ទៅ    បង     មាន ក្ដសីខុ  ដល ់ហើ យ  !   
មក នែះ   អ៊ំសុំ ខំតិច មកជិតគា្នា 

មិនដែល ឃើ ញ   មុខ    ក្មួយ សោះ»។ 
កែ ពី នែះ ក៏ មាន អ្នកសា្គាល់    
គែួសារ  នង  ចែបាស់  បានសួរ ចំៗ 
ដែរ ថា៖«  ចុះ ឯ  ណា    ប្ដ ីប្អនូ ហើយ    
ពូ  ណាង  ហើយ   មីង ខុន សុខ 
សបែបាយ   អត ់  ប្អូន? ហើយ 
សា្គាល់ បងអត់ បង   គឺ កូន អ៊ំ ធីម 
នៅសំឡូត  បង  គ ឺ  បង  យ៉ាវ »។ 

យ៉ាងណា  តារា សែី រូប នែះ 
មិន  បង្ហាញ ពី សម្ព័ន្ធ  ស្នែហា-   
រវាងនង  នឹង បុរសណា ទែ 
ខណៈ ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍ ក ៏មនិ អាច សុ ំ 
ការ ប ក សែយ លម្អិត ពី   ផាន់ 
ផាត់ ណា ឡើយ  ដោយ សារ   

បែព័ន្ធ  ទូរ ស័ព្ទ មិន អាច ទាក់- 
ទង  បាន។ 

 តារា  សម្តែងសែី 
និងម៉ូដែល មាន 
រាង  ស្ល៊ីម រូប - 
សែស់  សោភា 
ផាន់ ផាត់ណា 
គែន់ តែ បាន 
តប សារ វិញ 
យ៉ាងខ្លីៗ - 
ទៅ  សំណួរ 

ខង  លើ ថា ៖ 
« ចា៎ស បង!  សុខ  - 

ទាំង អស់គា្នា បង ហើយ ក៏ 
នឹក ដល់អ៊ំបែុស  អ៊ំស ែី - 
ណាស់ដែរ  ហើយ ផា្ដាំសួរ 
សុខ   ទុក  ្ខគាត់  ផង បង!» 
និង សារ ថា ៖ « អូនជា - 
កូន ខ្មែ ទែអូន!  »៕

វីរបុរស បេសីុល Ronaldinho តេវូ បន អ្នក សារព័ត៌មាន ចោមរូម សួរ ពេលធ្វើ ដំណើរ មកដល់សណ្ឋាគារ។ AFP

Ronaldinhoត្រវូដោះល្រង
ពីពន្ធនាគារមកឃំុខ្លនួនៅក្នងុផ្ទះ
    កេុង អាសង់សេយង់: តុលាការ 
បា៉ារា៉ាហា្គាយ កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ បាន 
បញ្ជា ឲែយ ដោះ លែងវីរបុរស បាល់-
ទាត់   របស់ កែមុ ជមែើស ជាតិ បែ-
សីុល Ronaldinho និង បង បែសុ 
របស់ គែឲែយ នៅ កែ ពន្ធ នគារតែ 
តែវូ  ឃំុ ក្នងុ   សណា្ឋាគារ មួយ  ក្នងុ ទី 
កែងុអាសង់ សែយុង ។

ចៅ កែម  Gustavo Amarilla 
បាន ថ្លែង បែប់ អ្នក សារព័ត៌ មាន 
ថា  គាត់ បាន បញ្ជាឲែយ  ដោះ លែង 
អ្នក ទោស  Ronaldinho និង 
បងបែសុ របស់ គែ តែបន្ត ឃំុ ខ្លនួ 
នៅ ផ្ទះ នៅ ឯ កន្លែង សា្នាក់ ន  
សណា្ឋាគារ មួយ។ 

អតីតកីឡាករ ឆ្នើម របស់ កែមុ 
អ្នកមាន បុណែយ Barcelona និង 
បង បែសុ របស់គែ តែវូឃំុ ខ្លនួ១ ខែ 
ហើយ គិត តែមឹ  ថ្ងែ ចន្ទកន្លង ទៅ 
ដើមែបី រង់ ចំា ការ ជំនំុ ជមែះ លើ បទ 
ចោទ បែកាន់ ពី ការ បែើ បែស់ លិខិត 
ឆ្លង ដែនក្លែង កា្លាយ ចូល បែទែស 
បា៉ារា៉ាហា្គាយ ហើយ មែធាវី របស់ 
ពួកគែ  បាន បង់ បែក់ ធាន ចំនួន 
១,៦ លានដុលា្លារ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សែចក្ដ ីសមែច នែះ 
លោក Amarilla បាន និយយ 
នៅ ឯ សន្នសីិទ កាសែត ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ទទួល បាន ការ ធាន ពី អ្នក គែប់- 
គែង សណា្ឋាគារ ថា  ពួកគែ អាច 
ចំណាយ បែក់ ដោយ ខ្លនួ ឯង តាម 
មើល ជនសងែស័យ ទំាង ២ រូបន 
អំឡុង ពែល អនុវត្ត ចែបាប់ ឃំុ ខ្លួន   
នៅក្នងុ ផ្ទះ នែះ » ។     

តុលាការ ឧទ្ធរណ៍ របស់ បែទែស 

បា៉ារា៉ាហា្គាយ កាល ពី ខែ មុន បាន 
ធ្វើ ការ ចែន ចោល នូវ សំណើសំុឲែយ 
ដោះ លែង Ronaldinho និង បង 
បែសុ របស់ គែ ឲែយ  នៅ កែឃំុ ដែល  
ការ បដិសែធ នោះ បាន ធ្វើ ឲែយ អតីត 
មា្ចាស់ ពាន កីឡាករល្អ ជាង គែ លើ 
លោកចំនួន២ ដងរូបនែះតែវូ ធ្វើ 
ខួប អាយុ៤០ ឆ្នាកំ្នងុ ពន្ធនគារ ។

ដោយសារ  រដ្ឋធានីរបស់ បា៉ារា៉ា- 
ហា្គាយ បាន ផា្អាក ការ ចរាចរណ៍ 
ដើមែបី ទប់ សា្កាត់ ការ រាល ដាល វីរុស 
កូរូ៉ណានោះ លោក ចៅ កែម បាន 
សមែច ដោះលែង បង ប្អនូ ទំាង ២ 
នក់  តាម រយៈទូរស័ព្ទ និង មើល 
រូប ភាព តាម កាមែរា៉ា សុវត្ថិភាព 
ដោយ មាន វត្តមាន របស់  កែុម -      
រដ្ឋ អាជា្ញា និង មែធាវី ការពារ ក្ដ ីហើយ 
Ronaldinho បាន ញញឹម និង 
បាន លើក មែដែ ជាសញ្ញា ថា    រូប-
គែ  ទទួល សា្គាល់ លក្ខខណ្ឌនែ     
ការ ដោះ លែង នែះ ។     

Ronaldinho និង បង បែសុ ខ្លនួ 
Roberto de Assis Moreira 
ដែល ជា អ្នក គែប់ គែង អាជីវ កម្ម 
របស់គាត់  ដំបូងឡើយ មិន មាន 
បញ្ហា អ្វ ីទែ បន្ទាប់ ពី បាន មក ដល់ 
ទីកែងុ អាសង់ សែយុង កាល ពី ថ្ងែ ទី 
៤ ខែ មីន ។ បុ៉ន្តែ បន្ទាប់ ពី ការ មក 
ដល់ របស់ ពួកគែ មិន យូរ បុ៉ន្មាន 
ទំាង ២ នក់  បង ប្អនូតែវូ បាន នំ ទៅ 
កាន់ មន្ទីរ ឃំុ ឃំាង  របស់ បូ៉លិស  
ពែល ដែល អ្នក សុើប អង្កែត បាន 
ឆ្មក់ ចូល សណា្ឋាគារ របស់ ពួកគែ 
កែយ  រក ឃើញ ថា  លិ ខិត ឆ្លងដែន 
របស់ ពួកគែ ក្លែង កា្លាយ ។

Ronaldinho ដែល ទទួល 
បាន ការ សា្វាគមន៍ ពី កុមារ និង 
ក្មែង ជំទង់ បែមាណ ២០០០ 
នក ់ពែល មក ដល ់កែងុ អាសង-់ 
សែយង់ បាន និយយ ថា  លិខិត 
ឆ្លង ដែនរបស់ ខ្លនួ តែវូ បាន ផ្តល ់
ឲែយ ដោយ អ្នក ឧបត្ថម្ភ ដែលជា 
អង្គការសបែបុរស ធម៌  មួយ ជួយ  
កុមារ  ជួប ការ លំបាក ។

ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹង ករណី នែះ 
មនសុែស១៤ នក ់ផែសែង ទៀត តែវូ 
បាន ចោទ បែកាន់ ដែល ធ្វើ ឲែយ 
ការ សុើប អង្កែតរាល ដាល ទៅ 
ដល់ ករណី លាង លុ យ កខ្វក់  
ហើយ ដីកា ចាប់ ខ្លួន មួយ តែូវ 
បាន ចែញ  ដើមែប ីន ំខ្លនួ អ្នក ជនំញួ 
ស្តែី សញ្ជាតិបា៉ារា៉ាហា្គាយ ទទួល 
បន្ទកុ អង្គការសបែបុរសធម ៌ ដែល 
បាន អញ្ជើញ Ronaldinho  
មក នោះ ។   

Ronaldinho ដែល តែវូ បាន 
គែ ចាត់ ទុក ថា  ជា កំពូលកីឡាករ 
មា្នាក់ក្នងុ កំណត់ តែ វិស័យ បាល់- 
ទាត់ គឺ ជា វី របុរសរបស់បែសីុល 
កាល ពី ពែតឹ្តកិារណ៍ World Cup 
ឆ្នា ំ២០០២ ដែល ពែល នោះ កែមុ 
ជមែើស ជាតិបែសីុល  ជាមា្ចាស់ 
ជើង ឯក ហើយ ស្ថិត ក្នុង អំឡុង 
ពែល ឃំុ ខ្លួន នែះ រូប គែ ក៏ធ្វើ ខ្លួន 
យ៉ាង ល្អ ក្នងុនោះ ក៏ បាន ចូល រួម 
បែកួត ទាត់ បាល់ ហ្វតូ សាល ដែល 
បង្កើត ឡើង សមែប់ អ្នក ទោស 
ហើយ កែមុ របស់ គែ  ជាមា្ចាស់ ពាន 
រង្វាន់ ដែល ធ្វើ ក្នុងពន្ធនគារ - 
នែះ ៕ AFP/VN    

ថ្មីៗ  នេះ សេសីេស់  ផាន់ ផាត់ណ   ឧសេសាហ៍ បង្ហោះរូប កូន បេសុ ។ រូប ហ្វែសប៊ុក 
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