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រដ្ឋសភាបើកប្រជំុ
ព្រញអង្គលើច្របាប់
ការគ្រប់គ្រងប្រទ្រស
ជាតិក្នងុភាពអាសន្ន

WHOអំពាវនាវឲ្រយមានសាមគ្គភីាពជាសកល
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំាងវីរុសកូរូ៉ូណ ក្រយត្រំរិះគន់

លោកហុ៊នស្រនថានឹងបន្តកំណ្រទម្រង់
សីុជម្រលើគ្រប់វិស័យតាមអភិក្រម«ឆ្លះុ-
កញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អ្រលព្រយាបាលនិងវះកាត់»

លំនៅឋានតម្ល្រសមរម្រយលើក
ដំបូងនៅកម្ពជុាត្រវូបានប្រ-
គល់ឲ្រយអតិថិជនជាផ្លូវការ

ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីខ្រត្តមួយទៅខ្រត្តមួយដើម្របីទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩
រដ្ឋាភិបាលច្រញបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់

 ខន   សា វិ 

 ភ្នំ ពៃញៈ   រដ្ឋ សភា  គ្រោង នឹង  
បើក កិច្ច ប្រោ ជុំ ព្រោញ អង្គ នៅ ថ្ង្រោ 
សុក្រោ ន្រោះ  ដើ ម្រោបី ពិភា ក្រោសា នងិ អន-ុ 
ម័ត ស្រោច ក្ដី ព្រោង ច្រោបាប់ ស្ដី ពី ការ- 
គ្រោប់ គ្រោង ប្រោ ទ្រោស ជាតិ ក្នុង ភាព- 
អា សន្ន   ស្រោប ព្រោល ដ្រោល ច្រោបាប់ 
ន្រោះ កំពុង ត្រោវូ ការ ជា ប្រោញាប់ ពី 
រាជ  រដ្ឋា ភិ បាល ។   

  កា ល ពី ថ្ង្រោ ម្រោសិល មិញ   លោក   
ហ្រោង   សរំនិ  ប្រោធាន រដ្ឋ សភា បាន 
ដឹក នាំ កិច្ច ប្រោជុំ គណៈ កម្មា ធិ ការ 
អច ិន្រោ្តយ ៍រដ្ឋ សភា  ដើម្រោប ីសម្រោច 
បញ្ជូន ស្រោច ក្ដី ព្រោង ច្រោបាប់ ស្ដី ពី 
ការ គ្រោប់ គ្រោង ប្រោ ទ្រោស ជាតិ ក្នុង 
ភាព អាសន្ន   មក ពភិា ក្រោសា អន ុមត័ 
នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រោ ជុំ ព្រោញ អង្គ រដ្ឋ- 
សភា នៅ ថ្ង្រោ ...តទៅ ទំ ព័រ  ៦

កៃុង ហៃសឺណៃវៈ អង្គកា រ 
សុខភាព  ពិភពលោក  កាល  ពី 
ថ្ង្រោពុធ     បាន  អំពាវ  នាវ     ឲ្រោយ     មន  
ការ     សាមគ្គី   ជា  សកល  ដើម្រោបី       
ប្រោយុទ្ធ  ប្រោឆាំង ជាមួយ   វី រុស      
ផ្លូ វដង្ហើមកូរ៉ូណា   ប្រោភ្រោទ ថ្មីដ ៏ 
ចម្ល្រោក   ន្រោះ   ក្រោយ  ពី      លោក 
ប្រោធានាធិ បតី អាម្រោរិក  ដូ-

ណាល់  ត្រោ ំ  បានរិះ គន់ យ៉ា ង- 
ខ្លាំង    ទៅលើ     ការ   ដោះស្រោយ    
របស់ ខ្លួនចំពោះ    ជំងឺរាតត្រោបាត  ។

 ខណៈ  អង្គការ សុខ ភាព ពិ- 
ភព លោក  រៀប ចំ ប្រោរព្ធខួប 
១០០ ថ្ង្រោ កាល ពី ថ្ង្រោ ព្រោហស្រោបតិ៍  
ចាប់ តាំង ពី អង្គការន្រោះ បាន 
ជូន ដំណឹង ជាលើក ដំបូង អំពី 

ការ ផ្ទុះ វីរុស  កូ រ៉ូ ណា នៅ ក្នុង 
ប្រោទ្រោស ចិន    លោក ប្រោធាន  អង្គ - 
ការ សុខ ភាព ពិភព លោក   
ត្រោ្រដូស អ្រោដ ហាណូម ហ្គឺ 
ប្រោីយ្រោ ស៊ុស  បាន វាយ ប្រោហារ 
បក វញិ អពំ ីការ ចោទប្រោកាន ់ថា  
ខ្លនួ មន ទនំាក ់ទនំង យ៉ាង ស្អតិ-
ល្មតួ ជា មួយ...តទៅ ទំព័រ ១៦

នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ  លោក នា យក រដ្ឋ- 

មន្ត្រោី  ហ៊ុន  ស្រោន  ថ្ល្រោង ថា  រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល នឹង ពុះ ពារ គ្រោប់- 
ប្រោប យ៉ាង ដើម្រោបី បន្ត ថ្រោ រក្រោសា 
សន្តិ ភាព  សមិទ្ធ ផល នានា  
នងិ បន្ត កណំ្រោ ទម្រោង ់សុ ីជម្រោ  
តាម អភ ិក្រោម   « ឆ្លុះ កញ្ចក ់ ងតូ- 
ទឹក  ដុស ក្អ្រោល  ព្រោយា បាល  និង  
វះ កាត់ »  ខណៈ ដ្រោល កម្ពុជា   
និងពិ  ភព លោក នឹង ជួប ផល- 
វិបាក ដ្រោល បណា្ដាល មក ពី 

កូវីដ ១៩ ។ 
  នៅ ក្នុង សារ ជូន ពរ សម្រោប់ 

ពិធី បុណ្រោយ ចូល ឆា្នាំ ថ្មីប្រោ ព្រោណី 
ជាតិ  ឆា្នាំ ជូត ន្រោះ  លោក  ហ៊ុន   
ស្រោន  បាន ច្រោញ សារ ជូន ពរ 
មន ចំនួន ៧ ទំព័រ  ដ្រោល ចុះ 
កាល បរ ិច្ឆ្រោទ ថ្ង្រោទ ី១ ខ្រោ ម្រោសា។   
សារ ជូន ពរ របស់ លោក គ្រោប- 
ដណ្ដប់ លើ ទិដ្ឋ ភាព នា នា ន្រោ 
ជោគ ជ័យ កាល ពី ឆា្នា ំមុន  ពិស្រោស   
ជោគ ជ័យ ផ្ន្រោក ស្រោដ្ឋ កិច្ច   និង  
នយោ បាយ   ប៉ុន្ត្រោ លោក   ថា  
កម្ពជុា  ក៏ មិនខុស...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ លំនៅឋាន តម្ល្រោ សម-   
រម្រោយ ចនំនួ ៦៨០ខ្នង ក្នងុ ចណំោម  
លំនៅឋាន សរុប ២ ៤៥៧ខ្នង  
ដ្រោល  អភិវឌ្រោឍដោយ ក្រោុមហ៊ុន 
WorldBridge Homes Co., 
Ltd ស្ថិត នៅ ក្រោុង តាខ្មា ខ្រោត្ត 
កណា្ដាល ត្រោូវ បាន ប្រោគល់ ជូន 
អតថិជិន ជា ផ្លវូ ការ ហើយ កាល- 
ពី ថ្ង្រោ ម្រោសិល មិញ ខណៈ តាម 
ផ្រោនការ គម្រោង ទាំង មូល នឹង 
ត្រោវូ បញ្ចប ់នៅ ចងុ ឆា្នា ំន្រោះ ឬ ដើម 
ឆា្នាំ ២០២១ ខង មុខ ។ 

គម្រោង ន្រោះ បាន ចាប់ផ្តើម 
សាងសង ់ កាល ព ី  អឡំងុ ដើម ឆា្នា ំ
២០១៧ លើ ផ្ទ្រោ ដី  ២៣ ហិកតា 
ក្រោម ទុន វិនិយោគ ប្រោមណ 
៧៣ លាន ដុលា្លារ របស់   ក្រោុម-
ហ៊ុន WorldBridge Homes 
Co.,Ltd ដ្រោល ជា បុត្រោ សម្ព័ន្ធ 
របស ់ក្រោមុហ៊នុ Worldbridge 
Group ។  លំនៅឋាន  នៅ ក្នុង 
គម្រោង  ន្រោះ  មន តម្ល្រោ ចាប់ ពី  
២៥ ០០០ដុលា្លារ  ដល់៣០ ០០០   
ដុលា្លារ ។ 

ពិធី ប្រោគល់ លំនៅឋាន តម្ល្រោ 
សម រម្រោយ ...តទៅ ទំព័រ ១២

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ រដ្ឋាភិបាលបានច្រោញ បញ្ជា 
ហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ របស់ ប្រោជា - 
ពលរដ្ឋដោយ ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត   ពី ម៉ាង  
១២ យប់   ថ្ង្រោទី ៩  ខ្រោ ម្រោសា រហូតដល់  
ម៉ាង ១២ យប ់ថ្ង្រោទ ី១៦  ខ្រោ  ម្រោសា  ដោយ 
បទបញ្ជា ន្រោះគឺ បានដក់ កំហិត មិនឱ្រោយ 

មនការ ធ្វើដំណើ រឆ្ល ង កាត់ ពី ស្រោុក មួយ 
ទៅ ស្រោុក មួយ និង ពី ខ្រោត្ត  មួយ ទៅ ខ្រោត្ត 
មួយ  ទៀត ។ 

 នៅក្នុង ស្រោចក្ដី ប្រោកាស ដ្រោល ច្រោញ ពី 
លា្ងាច ម្រោសលិ មញិ បាន បញ្ជាក ់ថា ការច្រោញ 
បទបញ្ជា ន្រោះគឺ ដើម្រោបី ទប់សា្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ កុឱំ្រោយ រាលដល ច្រោញព ីដណំាកក់ាល 
នាំចូល ជំងឺ  ពី ប្រោភព ខង ក្រោ ចូល 

ទៅដល់ ដំណាក់កាល ន្រោ ការឆ្លង រាល ដ ល  
រវាង ប្រោជាជន នៅក្នុង សហគមន៍ ។   

ប៉ុន្ត្រោ បទ បញ្ជា ន្រោះគឺបាន លើកល្រោង 
ចំពោះ ការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ គ្រោប់ ប្រោភ្រោទ  
នៅតាម ផ្លវូគោក ផ្លវូ ទឹក និង ផ្លវូដ្រោក រួម ទំា ង 
រថយន្ត  និង មធ្រោយាបាយ ធ្វើ ដំណើរ របស់ 
មន្ត្រោីរាជកា រ សុីវិល  គ្រោប់ សា្ថាប័នរដ្ឋ  ទាំង 
ថា្នាក់ជាតិ និង ថា្នាក់ក្រោម ជាតិក្នងុ គោ ល - 

ដៅ បំព្រោញ ការងារ ប្រោចាំថ្ង្រោ ដ្រោល ម្ចាស់ 
យនយន្ត ត្រោវូ បងា្ហាញ ដល ់កងកម្លាងំ មន 
សមត្ថកិច្ច ត្រោួតពិនិត្រោយ នូវអត្ត សញ្ញាណ - 
ប័ណ្ណ ការ ងារ របស់ ខ្លួន  ។ 

 ក្រោ  ពី ន្រោះ ក៏ មន  ការលើក ល្រោង 
រថយន្ត និង មធ្រោយា បាយ ធ្វើដំណើរ របស់ 
កងកម្លាំង ប្រោដប់អាវុធ គ្រោប់ ប្រោភ្រោទក្នុង 
គោល ដៅ បំព្រោញ ...តទៅទំព័រ  ៤

សំណង់ លំនៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ដៃល តៃវូ បាន បៃគល់ ឲៃយ ដល់ អតិថិជន ជា ផ្លវូ ការ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍មៃសិលមិញ ។ រូបថត សហ ការី
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ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា ករណីជំងឺកូវីដ១៩ កើ ន 
ដល់១១៨នាក់ បនា្ទាប់ពី៦៨នាក់បានជាសះស្រប ើយ

នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ កៃសួង សុខាភិបាល   
ពី មៃសិល មិញ បាន បៃកាស ថា 
ករណី ជំងឺ កូវីដ១៩  នៅ កម្ពុជា 
បាន កើន ដល ់ ១១៨ នាក ់ ដោយ 
មាន ករណី ថ្មី ១ ករណី  និង មាន 
ការ លាប់ ជំងឺនៃះ ១ ករណី។ ប៉ុន្តៃ  
អ្នក ដៃល កំពុង បន្ត ទទួល ការ- 
ពៃយាបាល មាន តៃ ៥០នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ  បនា្ទាប់ ពី អ្នក ផ្ទុក ចំនួន 
៦៨នាក់ បាន ជា សះ សៃបើយ។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល  គឺ១ 
ករណី ថ្មី ចុង កៃយ នៃះ  កើត លើ 
ស្តៃី ជន ជាតិ ចិន  ជា ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
អាយុ  ៣០ ឆ្នាំ  ដៃល សា្នាក់ នៅ 
បណ្ដោះ អាសន្ន នៅរាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ។ ស្តៃី រូប នៃះ គៃង នឹង 
បើក ហាង រក សុ ីនៅ កម្ពជុា ហើយ 
ជា ករណី ប៉ះ ពាល់ ផ្ទាល់ ជាមួយ  
ជន ជាតិ ចិន និង ស្តៃី វៀតណាម  
ដៃល មាន ជងំ ឺកវូដី១៩  រក ឃើញ 
កាល ពី ថ្ងៃ មុន។ ស្តៃី រូប នៃះ កំពុង 
ដាក់ ឲៃយពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ- សូវៀត។

ចំណៃក ករណ ីលាប ់ជងំ ឺឡើង- 
វិញ  កើត លើ បុរស អាយុ៤០ ឆ្នាំ 
រស់ នៅ ចៃំ ងចំរៃះ  ខណ្ឌ ឫសៃសី - 
កៃវ។ បុរ ស រូប នៃះ ធា្លាប់ ជា សះ- 
សៃបើយ ម្ដង ហើយ និង តៃូវ បាន- 
អនុញ្ញាត ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ។ 
ប៉នុ្តៃ១៥ ថ្ងៃ កៃយ មក  គាត ់តៃវូ- 
បាន ធ្វើ តៃស្ត រក ឃើញ ផ្ទុក ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ម្ដង ទៀត ។

 សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  បញ្ជាក ់ 

ថា  អ្នក ដៃល បាន ជា សះ សៃបើយ  
រួម មាន ជន ជាតិ អង់គ្លៃស អាយុ  
៧៩ ឆ្នាំ ដៃល ជា ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
តាម នាវា Viking Cruise 
Journey ដៃល បាន ចូល ទៅ 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម។ អ្នកជា សះ- 
សៃបើយ ៥នាក់ ទៀត គឺ  ជន ជាតិ 
បារាំង  ជា អ្នក ទៃសចរ នៅ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  ដៃល ពៃល នៃះ 
កពំងុ សា្នាក ់នៅ បន្ទប ់ដាច ់ដោយ- 
ឡៃក នៅ សណា្ឋាគារ មួយ ក្នុង 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ រង់ ចាំ វិល- 
តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស បារាំង វិញ។

យោង តាម នាយកដា្ឋាន បៃយទុ្ធ   
នឹង ជំងឺ ឆ្លង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
មាន ចំនួន អ្នក ផ្ទុក ចៃើន ជាង គៃ  
គឺ ចំនួន ៤០នាក់  ប៉ុន្តៃ អ្ន ក ដៃល 
បន្ត ពៃយាបាល មាន តៃ ១៦នាក់ 
ប៉ណុ្ណោះ បនា្ទាប ់ព២ី៤ នាក ់បាន- 
ជា សះ សៃបើយ។ នៅ ភ្នំពៃញ 
មាន ករណី ជំងឺ នៃះ សរុប ២៤ 
នាក ់ ប៉នុ្តៃ ១៣ នាក ់បាន ជា សះ- 
សៃបើយ  និង ១១ នាក់ កំពុង 

ពៃយាបាល។ នៅ កំពង់ ចាម  មាន 
ចនំនួ ១៦ករណ ី នងិ បានជា សះ- 
សៃបើយ ៨ករណី។ ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង មាន ៨ករណី  និងបាន ជា-  
សះ សៃបើយ  ៤ករណី  ខណៈ 
ដៃល សៀមរាប  មាន ៧ករណី  
និង ជា សះ សៃបើយ  ៣ករណី។ 
ចំណៃក ករណី សៃស សល់ មាន 
នៅ ខៃត្ត ៨ផៃសៃង ទៀត។

លោក សៃី  ឱ វណ្ណឌីន  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល មិន 
អាច សុំ ការ អធិបៃបាយ បន្ថៃម អំពី 
ករណី នៃះ ទៃ  ដោយ លោក សៃី 
ស្នើ ឲៃយ រង ់ចា ំរហតូ ដល ់ការ ធ្វើ សន្ន-ិ 
សីទ សារព័ត៌មាន នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ។

កាល ពី ចុង ខៃមីនា  វិទៃយាសា្ថាន 
បា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា  បាន ឲៃយដងឹថា  វទិៃយា- 
សា្ថាន ជាតិ សុខភាព សាធារ ណៈ 
បាន ចូលរួម ជាមួយ  វិទៃយា សា្ថាន 
បា៉ាស្ទ័រ  ក្នុង ការ ធ្វើ តៃស្ត  និង 
កណំត ់ករណ ីកវូដី១៩  នៅ កម្ពជុា  
តាម រយៈ ការ វភិាគ លើ វត្ថ ុស ំណាក  
ដៃល មាន សៃប ់លើ ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម 

ILI  នងិជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម សៃចួ សៃល ់
ធ្ងន់ ធ្ងរ  SARI។

វិទៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ បញ្ជាក់ថា ៖ 
« បន្ថៃម លើ ការ វភិាគ លើ វត្ថ ុស ំណាក  
ដៃល មាន សៃប់  វិទៃយាសា្ថាន ជាតិ 
សខុ ភាព សាធារណៈ នងឹ វភិាគ លើ  
វត្ថ ុសណំាក ព ីជងំ ឺ ILI នងិ  SARI 
ដើមៃប ីកណំត ់មើល លទ្ធ ភាពនៃ ការ-   
ឆ្លង មៃរោគ នៃះ ក្នុង សហគមន៍។ 
នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ មនិ មាន ការ- 
ធ្វើ  តៃស្ត ដៃល មាន លទ្ធផល  ភា្លាមៗ   
តៃវូ បាន ទទលួ សា្គាល ់ទៃ សមៃប ់
ការ ធ្វើ តៃស្ត ជំងឺ កូវីដ ១៩»  ។

វិទៃយាសា្ថាន ដដៃល បញ្ជាក់ ថា  
ការ ធ្វើ តៃស្ត តមៃូវ ឲៃយមាន មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ ដៃល មាន សមត្ថភាព 
ធ្វើ តៃស្ត មូ៉លៃគុល រក មើល ម ៃ- 
រោគ ។ វិទៃយាសា្ថាន មាន ឧបករណ៍ 
សមៃប ់ធ្វើ តៃស្ត ដៃល ជា ជនំយួ ព ី
បៃទៃស នានា រួម ទាងំ បៃទៃស ចនិ 
ផង ដៃរ។ ថ្មីៗ  នៃះ  វទិៃយាសា្ថាន ជាត ិ
សខុភាព សាធារណៈ ទទលួ បាន- 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដោល លើ ឧបករណ ៍
តៃស្ត នៃះ  ហើយ ពៃល នៃះ មាន 
សមត្ថភាព ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ 
កូវីដ១៩ តាម បៃព័ន្ធ តាមដាន  ពី 
ទូទាំង បៃទៃស។

វិទៃយាសា្ថាន បន្តថា ៖«វិទៃយា- 
សា្ថាន  បា៉ាស្ទ័រ  វិទៃយាសា្ថាន ជាតិ 
សុខភាព សាធារណៈ  និង 
នាយកដា្ឋាន បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ- 
ឆ្លងនៃ កៃសងួ សខុាភបិាល  នងិ 
អ្នក ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ អស ់ប្ដៃជា្ញា ធ្វើ- 
ការ មនិ គតិ ការ នឿយ ហត ់ ដើមៃប ី
ការពារ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា បៃឆំង 
នឹង មៃរោគ កូវីដ១៩»៕

វិទេយាស្ថានជាតិសុខភាពសធារណៈ   និងវិទេយាស្ថានប៉ាស័្ទររួមគ្នាធ្វើតេស្តករណីកូវីដ១៩។រូបIPC

 ជន  បង្ហោះ សារ គំរាម សម្លាប់ 
ម្រដឹកនំា  និង លោក សុវណ្ណ រិទ្ធ ី
ត្រវូ បាន តុលាការ  សម្រច ឃំុ ខ្លនួ

ឃុត សុភចរិយា 
សៀម រាប/ភ្នំពេញៈ  ជន- 

បង្ហោះ សារ គរំាម សមា្លាប ់ថា្នាក-់ 
ដឹក នាំ និង ជៃរ បៃមាថ អង្គ ពៃះ- 
មហាកៃស តៃតាម បណា្ដោញ សង្គ ម  
តៃូវបាន តុលា ការ ខៃត្ត សៀម- 
រាបសមៃច ឃុ ំខ្លនួខណៈ លោ ក 
សវុណ្ណ រទិ្ធ ីអគ្គ នាយក ពត័ម៌ាន 
TVFB  ដៃល បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព័ត៌ មានរិះ គន់ ជុំវិញ វិធាន ការ 
របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ- 
ទប់ សា្កាត់  ជំងឺ COVID-19 ក៏តៃ ូវ  
បាន តុលាការ  សមៃច ឃុំខ្លួន 
ផង ដៃរ កាល ពីមៃសិល មិញ ។

លោក  យិន សៃង អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ សាលា ដំបូង ខៃត្ត សៀម - 
រាប បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា 
ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ អាត់ អៃង 
អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ មាន មុខ របរជាង 
ភ្លើងតៃូវ បាន កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច  
ចាប់ ខ្លួន កាល ពីថ្ងៃទី ៧ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២០ បនា្ទាប់ ពី 
បាន  បង្ហោះ សារ  និង រូប ភាព 
«គំរាម សមា្លាប់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ និង 
ជៃរ បៃមាថ អង្គ ពៃះម ហាកៃស តៃ» ។ 
លោក ថា៖«កៃយ បញ្ចប់ ការ- 
សាក សួរ  លោក  សា៊ាង ណារា៉ា 
ចៅកៃម សុើប សួរ   បាន បញ្ជា  
ឲៃយ កមា្លាំង នគរបាល យុត្តិធម៌ 
នាំយក ជន សងៃស័យ ទៅឃុំ ខ្លួន 
ក្នងុ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត ជា បណ្ដោះ - 
អាសន្ន  ដោយ ចោទ បៃកាន់ ពី - 
បទ ញុះ ញង់  បង្ក ឲៃយមា ន ការ- 
បៃពៃឹ  ត្ត បទ ឧកៃិដ្ឋ ជា អាទិ៍, ជៃរ- 
បៃមាថ ជាសា ធារណៈ និង បទ 
គំរាម កំហៃង ថា នឹង សមា្លាប់ 
តាម មាតៃ  ៤៩៦, មាតៃ  
៣០៧ និងមាតៃ ២៣៣ នៃ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ »។

យោង តាម បទ ចោទ បៃកាន់ 
ទំាង ៣ នៃះ ជន សងៃស័យ  អាចនឹ ង 
បៃឈម ការផ្ដនា្ទា ទោស ជាប់ 
ពន្ធនា គារ ពី ១៨ ខៃទៅ៥ ឆ្នា ំ និ ង 
ពិន័យ ជាបៃក់ ពី  ៣,១លាន 
រៀលទៅ២៦ លាន រៀល ជា 
បៃក់  ពី១សៃន  ទៅ ១០ លាន 
រៀល។  ចំណៃក បទ «គំរាម - 
កំហៃង ថា  នឹង សមា្លាប់ តាម 
មាតៃ ២៣៣ នៃកៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ» ជន សងៃស័យ នឹង តៃូវ 
បៃឈម ការ ផ្តនា្ទា ទោស ជាប់ 
ពន្ធនា គារ ពី ៦ ខៃ ទៅ ២ ឆ្នាំ និង 
ពិន័យ ជាបៃក់ ពី១លាន រៀល 
ទៅ ១០ លាន រៀល ។

ចំណៃក លោក សុវណ្ណ  រិទ្ធី 
អគ្គនាយក ព័ត៌ មាន TVFB  
កត៏ៃវូ បា នសាលា ដបំងូ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ  សមៃច ឲៃយនាំ យក 
ទៅឃុំ ខ្លួន នៅ ពន្ធនា គារ រាជ- 

ធានី ភ្ន ំពៃញ (PJ) ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន ផង ដៃរ កាល ព ីរសៀល 
ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ មៃសិល មិញ។ លោ ក  
សុវណ្ណ  រិទ្ធ ីតៃវូ បាន កមា្លាងំ នគរ - 
បាល ផៃន សន្ត ិសុខនៃស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
ចាប ់ឃាត ់ខ្លនួ  កាល ពយីប ់ថ្ងៃទ ី
៧ ខៃមៃ សា ឆ្នា ំ២០២០ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ករណី ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន 
រិះគ ន់ ដៃល មាន ចរិត ញុះញ ង់ 
បង្កឲៃយ មាន ផល ប៉ះពាល់  ដល់ 
សន្តិសុខ សណា្ដោប់   ធា្នាប់  និង 
សុវត្ថ ិភាព សង្គម ជំុវិញ វិធាន កា រ  
របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  ក្នុងការ- 
ទប់សា្កាត់   ជំងឺ COVID-19។

លោក គុជ គឹមឡុង អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ អយៃយការ អម សាលា ដបំងូ 
រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  ថ្លៃង ថា កៃយ 
បញ្ចប់ ការ សុើប សួរ តំណាង 
អយៃយ ការ លោក ប្លង់ សុផល 
បាន សមៃច ចោទបៃកាន់  
លោក រិទ្ធី ពីបទ «ញុះ ញង់ ឲៃយ 
បៃពៃឹត្ត បទ ឧកៃដិ្ឋ ជា អាទិ៍តាម 
បញ្ញត្ត ិមាតៃ ៤៩៤  និង ៤៩៥ 
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ» ហើយ តៃូវ 
បាន លោក ក ីមា៉ានៃរា៉ា ចៅ កៃម 
សុើប សួរ  សមៃច ឲៃយ នាំយក 
ទៅ ឃុំ ខ្លួន ។ តាម មាតៃ ៤៩៥ 
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ជន តៃវូ ចោទ  
រិទ្ធី នឹង តៃូវ បៃឈម ការ ផ្ដនា្ទា- 
ទោស ជាប ់ពន្ធនា គារព៦ី ខៃ ទៅ   
២ ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា បៃក់ ពី១ 
លា ន រៀល  ទៅ ១០ លាន រៀល ។

នៅមុន ពៃល សមត្ថកិច្ច នំា - 
យក ទៅ ឃុំ ខ្លួន នៅ ពន្ធនា គារ 
លោក រិទ្ធី បាន និយាយ ផ្ដាំ ផ្ញើ 
ដល់ មិត្ត ភក្ដិ ដៃល ជា អ្នក សារ - 
ពត័ ៌ មាន យា៉ាង ខ្ល ីថា ៖«សមូជយួ 
មើល ថៃ បៃពន្ធ  នងិ កនូ ខ្ញុ ំផង»។  
ការ ផ្ដាំ ផ្ញើនៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយលោក  
សុវណ្ណ សុខា  ដៃល ជា ឪពុក- 
បង្កើតបាន ចៃញ ឃ្លីប វីដៃអូ ១  
ស្នើ សូម ក្ដីស ណ្ដោសបៃណី ពី 
ថា្នាក់ ដឹកនា ំគៃប់ជាន់ ថា្នាក់  ដោយ  
លោក   នយិាយ ថា ៖«កហំសុ ឆ្គង 
របស់ កូន បៃុស ខ្ញុំ គឺជា កំហុស 
រប ស ់ខ្ញុ ំ ដៃល ជា ឪពកុ មនិ បាន 
អបរ់ ំបៃដៅ កនូ ឲៃយ បាន គៃប ់ជៃងុ- 
ជៃយ។ កូន បៃុស ខ្ញុំ គឺតៃូវ 
ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ មខុ ចៃបាប ់
នវូអ្វ ីដៃល គៃបាន ធ្វើខ ុស ហើយ  
ខ្ញុំ ពៃញ ចិត្ត ចំពោះ ចំណាត់ - 
ការ ផ្លូ វចៃបាប់  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំសូម ថា្នាក់- 
ដកឹនាគំៃប ់ជាន ់ថា្នាក ់ មៃតា្តា 
សណ្ដោស បៃណី ដល់ កូន បៃុស 
ខ្ញុំ ផង។ ខ្ញុំ សនៃយា ថា  នឹង ខិត ខំ 
អប់ រំ បៃៀន បៃដៅ គៃ មិន ឲៃយ  
កើត មាន កំហុស បៃប នៃះទៀត 
ឡើយ »៕



ឃុត  សុភ ចរិយា 

ស្វាយ រៀងៈ  មាន មនុស្ស 
យ៉ាង ហោច ណាស ់២ នាក ់ បាន 
ស្លាប់  និង ២ នាក់ ទៀត បាន 
 រង របួស ធ្ងន់ ដោយសរបាតុ- 
ភូត រន្ទះ បាញ់  និង ខ្យល់ កន្ត្ក់ 
ដ្លបានកើតឡើងនៅ ខ្ត្ត 
ស្វយ រៀង  កាល ពី ថ្ង្ ល្ងាច ថ្ង្ 
ពុធ ។ ន្ះ បើតាមការ អះអាង 
របស់មន្ត្ី នគ របាល មូល ដ្ឋាន 
កា ល  ពីម្សិល មិញ។

លោក  អម្  សវុណា្ណា រទិ្ធ  អធ-ិ 
ការ កុ្ង បាវិត  បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ- 
ប៉ុស្តិ៍ពីម្សិលមិញថា  កាល ពី- 
វ្ល ម៉ាង ៥:៣០ នាទី ល្ងាច  
ថ្ង្ ពុធ ខណៈ ម្ឃ កំពុង ភ្លៀង 
និង ខ្យល់ បក់ បោក ខ្លាំង  ស្ប់- 
ត្មាន ករណីរ ន្ទះ បាញ់ កើត- 
ឡើង បណា្ដាល ឲ្យ ស្លាប់មនុស្ស 
២ នាក ់ នៅ ក្នងុសង្កាត ់ប ្សទ 
និង ងប់ គោ ចំនួន២ ក្បាល នៅ 
សង្កាត់បា វិត ។

លោក បាន បន្ត ថា  ជន រង គ្ះ 
ដ្ល បាន ស្លាប់ នៅ ក្នុង ហ្តុ- 
ការណ៍ រន្ទះ បាញ់ នោះ  រួម មាន 
ឈ្មោះ   ខន់  ណាក់  អាយុ ៤៥ឆ្នា ំ
មាន លំនៅ ក្នងុ ភូមិ- សង្កាត់ ប្- 
ស ទ កុ្ង បាវិត ខ្ត្ត ស្វយរៀង 
 និង ប្ពន្ធ របស់ គាត់  ឈ្មោះ 

ព្ប  សត  អាយុ  ៣៨ ឆ្នាំ ។
លោក  អម្ សវុណា្ណា រទិ្ធ  បាន 

បញ្ជាក់ ថា៖  «ពួក គាត់ ត្ូវ បាន 
រន្ទះ បាញ់ ស្លាប់  ខណៈ ព្ល 
កំពុង ជិះ មូ៉តូ ឌុប គា្នា  ត្ឡប់ ពីធ្វើ- 
 ការ   មក ផ្ទះ វិញ  ក្នុង គ្  ម្ឃ 
កំពុង ភ្លៀង  និយយ រួម ពួក គាត់ 
តូ្វ រន្ទះ បាញ់ នៅ ព្ល ដ្ល ពួក 
គាត់ កំពុងជិះម៉តូ ូឌបុ គា្នា មក ដល ់
មុខ ច្ក ទ្វរ របង ចូល ផ្ទះ របស់ 
ពួក គាត់»។

លោក បាន បន្ថ្ម ថា  ករណី 
រន្ទះ បាញ់ ន្ះ ក៏ បាន បង្កឲ្យងប់ 
សត្វ គោ ចំនួន ២ ក្បាល  របស់ 
ប្ជា កសិក រនៅ ភូមិ កណា្ដាល  
សង្កាត់ បាវិត ផង ដ្រ  កាល ពី 
ល្ងាច ថ្ង្ពុ ធ ។

ចំណ្ក លោក  ក្វ   សុ ភ័ណ្ឌ  
អធិ កា រស្ុក ស្វយ ទប  បាន 
បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ កាលពមីស្លិ- 
មញិដរ្ថា កាល ព ីល្ងាច ថ្ង ្ទ៨ី  
ខ្ម្ ស ឆ្នា ំ២០២០ មាន ករណី 
ភ្លៀង លយ ឡំខ្យ ល់ កន្ត្ក់ 
កើត ឡើង នៅ ចំណុចភូមិ ព្- 
ទទឹង  ឃុំ សំបួ រ ដោយ បាន បង្ក 
ឲ្យស្ត្ីឈ្មោះ  សុខ  ឌឿក អាយុ 
៤២ ឆ្នា ំ នងិ កនូ ប្សុ របស ់គាត ់
ឈ្មោះ  សំង  ចនា្ថា  អាយុ ៤ ឆ្នារំ ង- 
របួ សធ្ងន់  និង ដួល រលំ ខូចខ ត 
ផ្ទះព លរដ្ឋ ...តទៅទំព័រ  ៥

ថ្ង្សុក្ ទី១០ ែខម្ស ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

កម្ពជុាប្រាបព់លរដ្ឋខ្លនួនៅជបុ៉នឲ្រាយប្រាយ័ត្នតាមការណ្រានំារបស់ជបុ៉នដើម្រាបីចៀសពីជំងឺកូវីដ១៩
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ ស្ថាន ទូត កម្ពុជា 
ប្ចាំ ប្ទ្ស ជប៉ុន  អំពាវនាវ 
ដល់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា  ដ្ល រស់ នៅ 
បទ្ស្ បជ្ាធបិតយ្យ្ មយួន្ះ 
ឱយ្ អនវុត្ត តាម ការ អពំាវនាវ របស ់
អាជា្ញាធរ ជប៉នុ  នវូ ការណន្ា ំមយួ- 
ចំនួន ដើម្បី ថ្រក្សា សុខភាព ឲ្យ 
បាន ល្អ  និង មានការ ប្ុង ប្យ័ត្ន 
ខ្ពស់   បនា្ទាប់ ពី ប្ទ្ស ន្ះ បាន- 
បក្ាស ភាព អាសន្ន សមប្ ់ខត្្ត  
នងិ ក្ងុ ចនំនួ ៧  ដោយសរ ការ- 
រាតត្បាត ន្ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កាល ព ីថ្ងទ្ ី៧ ខ ្មស្  បទ្ស្   
ជប៉ុន បាន ប្កាស ភាព អាសន្ន 
សម្ប់ ខ្ត្ត  និង ក្ុង ចំនួន ៧  
រយៈពល្ ១ ខ ្ ដល្ មាន  ទកុ្ីង 
តូក្យូ (Tokyo) ខ្ត្ត Kana-
gawa Saitma Chiba Osaka 
Hyogo និង ខ្ត្ត  Fukuoka 
ចាបព់ ីថ្ងទ្ ី៨  ខម្ស្  ដល ់ថ្ងទ្ ី៦  
ខឧ្សភា  ដោយសរ ការ ផ្ទុះ ឡើង  
ន ្វរីសុ ករូ៉ណូា  ចពំល្ មានសញ្ញា 
ល្ចឡើង ន្ ការឆ្លង រាល ដល 

ជំងឺ ន្ះ ពាសព្ញ ប្ទ្ស ជប៉ុន ។
ស្ថានទូត កម្ពុជាបញ្ជាក់ ក្នុង 

សច្ក្ត ីជនូដណំងឹ កាល ព ីថ្ងទ្៨ី  
ខម្ស្  ថា ៖«សមូ មត្ា្តា សហ ការ  
និង ប្តិបត្តិ តាម ការ អំពាវ នាវ 
របស់ អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច 

ជប៉ុន ឱ្យ បាន ខ្ជាប់ខ្ជួន  និង បង្កើន 
ស្មោរត ីប្ងុ បយ្ត័្ន ខ្ពស ់ជាប ់ជា នចិ្ច   
ពល្ ធ្វើ ដណំើរ ក្នងុ ករណ ីចា ំបាច ់
បំផុត។ សូម ថរ្ក្សា សុខភាព  ប-្ 
កាន ់ខ្ជាប ់នវូ អនាមយ័ ល្អ  ចៀស វាង   
ការ ជបួជុ ំគា្នា ច្ើន  ត្វូរកស្ា គមា្លាត 

ពី គា្នា ព្ល ជួប គា្នា» ។
ស្ថាន ទូត កម្ពុជា បាន បញ្ជាក់ 

ផងដ្រថា  រដ្ឋបាល ខ្ត្ត  និង ក្ុង 
ទំង ៧ បាន ដក់ ច្ញ វិធានការ 
ប្ហាក់ប្ហ្ល គា្នា មួយ ចំនួន  
ដោយ ស្នើ ឱ្យ ប្ជាជន ស្នាក់ នៅ- 

ក្នុង ផ្ទះ  ចៀសវាង ការ ច្ញ ក្  
បើ មនិ ចា ំបាច ់ លើក លង្ ត ្ការ- 
ច្ញ ទៅ ទិញ អាហារ ទៅ ធ្វើ- 
ការងរ  ទៅ ធនាគារ នងិ ទៅ ពនិតិយ្ 
សុខភាព នៅមន្ទីរ ព្ទ្យ ជា ដើម។ 

ស្ថាន ទូត បន្ថ្មថា  អាជា្ញាធរ 
ជប៉នុ បាន ស្នើ ឱយ្ បជ្ា ជន ធ្វើ ការ- 
ងរ  ព ីផ្ទះតាម  Online  បើ អាច ធ្វើ 
បាន ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ច្ញ- 
ក ្ នងិ បក្ាន ់ខ្ជាប ់នវូ បក្ារ ៣  
គ ឺ ចៀសវាង ទកីន្លង្ បទិជតិ គា្មោន 
ខយ្ល ់ចញ្ ចលូ  ចៀសវាង កន្លង្ 
មាន មនុស្ស ប្មូល ផ្តុំ ច្ើន  និង 
ចៀសវាង ការ សន្ទនា ក្ប្រ គា្នា។ 

ស្ថាន ទ ូតកម្ពជុា  សង្ ់សម្ដនីាយក-   
រដ្ឋមន្ត្ី ជប៉ុន  លោក Shinzo 
Abe ថា ៖«ការ បក្ាស ភាព អាសន្ន   
គា្មោន គោល បំណង បិទ ទីកុ្ង ដូច 
ការ បិទ ទីក្ុង នានា នៅ បរទ្ស 
ទ្ ។ មធ្យោបាយ ធ្វើដំណើរ ស- 
ធារ ណៈ  រួមទំង រថ ភ្លើង និង រថ យន្ត - 
ក្ងុ  សវ្ា សធារណៈ  ដចូជា  ទកឹ  
ភ្លើង ហា្គាស  ទូរគម នាគមន៍ ជា- 
ដើមនៅ ដំណើរការ ដ ដ្ល ។ 
អភបិាល ក្ងុ  នងិ ខត្្ត នងឹ អនវុត្ត 

សទិ្ធ ិអណំាច របស ់ខ្លនួ សប្ តាម- 
ច្បាប់ ស្តីពី  វិធាន ពិស្ស» ។

យោង តាម  Twitter របស់ 
ខុទ្ទកាល័យ នាយករដ្ឋមន្ត្ី ជប៉ុន 
ដ្ល បាន ស្ង់ សម្ដី លោក Abe 
កាល ពី ថ្ង្ ទី ៨ ខ្ ម្ស  ថា ៖«ខ្ញុំ 
ជឿជាក់ ថា  យើង ប្កដ ជានឹង 
យក ឈ្នះ លើ ស្ថានការណ៍ ន្ះ  
ប្សិនបើ យើង កាត់បន្ថយ ការ- 
ទំនាក់ទំនង របស់ ប្ជា ជន បាន- 
៧០%  ជាពិស្ស ៨០%»។

ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ដ្ល រស់ នៅ 
ប្ទ្ស ជប៉ុន សរុប មាន  ជាង  
១៦ ០០០ នាក់   ក្នុង នោះ និស្សិត 
មាន  ៩១៣ នាក់  កម្មសិក្សា ការី  
និង ពលករ មាន ជាង ១០ ៨០០ នាក ់ 
និង ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ដ្ល មាន សិទ្ធិ 
រស ់នៅ ជប៉នុ [មនិមន្ បាន សញ្ជាត ិ  
ជប៉ុន ត្ កាន់ កាត ស្នាក់ នៅ អចិ- 
ន្្តយ៍] មាន ចំនួន ៤ ៩០០នាក់ ។

ស្ថានទូត កម្ពុជា ប្ចាំ ប្ទ្ស 
ជប៉ុន មិន អាច ទក់ទង  ដើម្បី សុំ 
ការ បញ្ជាក ់បន្ថម្ បាន ទ ្ ព ីមស្លិ- 
មិញ  ដោយ ទូរស័ព្ទ ចូល ជា ច្ើន 
លើក  មិន មាន អ្នក ទទួល៕

ពលរដ្ឋកម្ពជុាពេលជួបមន្តេសី្ថានទូតខ្លនួនៅជបុ៉ន កាលពីថ្ងេទី៧ មករា ២០២០។ រូបថត ស្ថានទូតកម្ពុជា

ផ្អាកការងារស្នងការរងនគរបាលខ្រាត្តកណ្ដាលម្នាក់
 ខន ស វិ 

 កណ្ដាលៈ លោក ស្ង 
សុខ  ស្នង ការ រង នគរ បាល ខត្្ត 
កណា្ដាល  ត្វូ បាន អគ្គ ស្នង ការ- 
នគរ បាល ជាតិ សម្ច ផ្អាក  ការ- 
ងរ បណ្ដាះ អាសន្ន  ដោយ មន្ត្ ី
នគរ បាល បាន អះ អាង ថា  គឺ ដោយ - 
សរ មានជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
កាន់ កាប់ ដីធ្ល ីរដ្ឋ នៅ កុ្ង តា ខ្មោ។  
    លោក  ឈឿន  សុចិត្  ស្នង- 
ការ នគរ បាល ខ្ត្ត កណា្ដាល បាន 
បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពថី្ង ្ពធុ 
ថា  មូល ហ្តុ ដ្ល លោក  សង្  
សុខ  តូ្វ បាន អគ្គ ស្នង ការ នគរ- 
បាល ជាតិ សម្ច ឱ្យ ផ្អាក ពី ការ- 
ងរ បណ្ដាះ អាសន្ន គឺ  ផ្ដើម ច្ ញ 
ពី រឿង កាន់ កាប់ ដីធ្លី រដ្ឋ ដ្ល ធ្វើ 
ឱ្យប៉ះ ពាល់ ដល់ សមត្ថកិច្ច ន្ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន ខត្្ត  នងិ អគ្គ ស្នង- 
ការ នគ របាល ជាតិ ។ 

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖« កន្លង 
មក  រឿង គាត ់គា្មោន រឿង អ ីកព្ ី
រឿង ដីធ្លី ហ្នឹង ទ្  គឺ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ដធី្ល ីនៅ បងឹ ទទងឹ ថ្ង ្នៅ សង្កាត ់
រកា ខ្ពស់ នៅ ក្ុង តាខ្មោ ( ដ្ល 
ត្វូ កាត ់ចញ្ ព ីស្កុ ស្អាង ) ។ដី 
ហ្នងឹ មាន ទំហំ ប្ហ្ល ៤០ ហិក - 
តា ហើយ កាលពី ថ្ងទី្ ១១  ខ្ ១  
ឆ្នាំ ២០១៨  ដី ហ្នឹង ត្ូវបាន ចុះ 
ជា ទ្ព្យ សម្បត្តិ រដ្ឋ  ស្ថិត ក្ម 
ការ គ្ប់ គ្ងរ បស់ រដ្ឋបា ល ខ្ត្ត- 

ក ណា្ដាល  ហើយ មាន ប្លង់ អី ចញ្ 
អស់ ហើយ » ។ 

 លោក  បន្ត ថា ៖« កន្លង មកលោក  
ស្ង  សុខ  ទៅ ទិញ ដី នៅក្ប្រ  
ហ្នងឹ  ហើយ បាន សំុ ប័ណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ 
ដោយ បាន ទៅ សីុ ញ្៉ ជា មួយ ភូមិ 
និង ឃុំ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ដី បឹង ហ្នឹង 
ដល្ ត្វូ បាន គ ្ចុះ បញ្ជ ីរចួ ហើយ ។ 
អ៊ចីងឹ គ ឺផ្ដើម ចញ្ព ីរឿង ហ្នងឹ » ។  
   លោក  ឈឿន  សុចិត្  បន្ត 
ទៀត ថា  មនិ ដងឹ ថា  តើ រដ្ឋ បាល 
ខ្ត្ត នឹង មាន វិធាន ការ យ៉ាង- 
ណា ចំពោះ លោក ស្ង  សុខ  
នោះ ឡើយ  ដោយ លោក បាន 
ជំរុញ ឱ្យទៅ សួរ លោក ម៉ា  ភិរុណ  
ប្ធាន ក្ុម ប្ឹក្សា ខ្ត្ត  និង 
លោក គង់  សោ ភ័ ណ្ឌ  អភិ បាល- 
ខ្ត្ត កណា្ដាលវិញ ។ 

 បុ៉ន្ត ្កាលពី ថ្ង ្ពុធ  លោក  ម៉ា 
ភិ រុណ  មិន អាច សុំ ការ អតា្ថាធិ- 
ប្បាយ បានទ្ ដោយ សរ ទូរ- 
ស័ព្ទ របស់ លោក  មិន មាន អ្នក- 
ទទួល  ។ រីឯ លោក គង់  សោ ភ័ ណ្ឌ 
បាន បញ្ជាក់ ថា លោក កំពុង ជាប់ 
ប្ជំុ ។ចំណ្ក លោក  ឆយ  គឹម - 
ខឿន  អគ្គ ស្នងការ  រង  និង ជា  អ្នក 
នំាពា ក្យ អគ្គស្នង ការ ដ្ឋាននគរ - 
បាល ជាតិ បាន បញ្ជាក់ ដ្រ ថា  
លោក មិន បាន ដឹង ពី ការ ផ្អាក - 
ការ ងរ លោក ស្ង  សុខ  ទ្។ 

ទក ់ទនិ នងឹ ករណ ីន្ះ  សរ- 
ព័ត៌ មាន មួយ ឈ្មោះ នគរ  េ្រដហ្គ ន 
បាន ចុះ ផ្សាយ នៅ ថ្ង ្ពុធថា  យោង- 
តាម ស្ចក្តី សម្ច ស្តីពី ការ- 
ផ្អាក ការងរ បណ្ដាះ អា សន្ន មន្ត្-ី 
នគ របា ល ជាតិន្ អគ្គ ស្នងកា រ- 

ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ គឺ លោក  ស្ង  
សខុ ត្វូ បាន បង្គាប ់ឱយ្ បង្ហាញ 
ខ្លួន នៅ រៀង រាល់ ម៉ាង ការ ងរ នៅ 
ការិ យ ល័យ បុគ្គលិកន្ ស្នង ការ ដ្ឋាន- 
នគរ បាល ខ្ត្តកណា្ដាល ។ សរ - 
ព័ត៌មា ន ន្ះ បាន បន្តថា  មន្ត្-ី 
ជាន់ ខ្ពស់ ក្សួង មហា ផ្ទ ្មា្នាក់ 
បញ្ជាក់ ថា  លោក  ស្ង  សុខ  
នឹង អាច តូ្វអគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល 
ជាតិ ដក តំណ្ង  និង បណ្ដ្ញ 
ច្ញ ពី ក្ប ខ័ណ្ឌ ថ្ម ទៀត ។ 

កាល ពី ខ្មី នា លោក  គង់  
សោ ភ័ ណ្ឌ  អភិ បាល ខ្ត្ត កណា្ដាល 
ធា្លាប់ បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា  
លោក បាន ស្វជ្វ ករណី 
រំលោភ យក ដី រដ្ឋ ១ កន្ល្ង  នៅ 
ក្ុង តា ខ្មោ  ដ្លជា ប្ភ្ទ ដី 
លិច ទឹក  ខណៈ មាន ស រព័ត៌- 
មាន បាន ចុះ ផ្សាយ ថា ដី នោះ 
តូ្វបាន លោក  ស្ង  សុខ   
ប្ើ ប្ស់ តួនាទី របស់ ថា្នាក់ ដឹក- 
នំា ខ្ត្ត ដើម្បី គាប សង្កត់ ឱ្យអាជា្ញា - 
ធរ មូល ដ្ឋាន ចុះ ហត្ថ ល្ខ ប្- 
គល់ ដី ឱ្យ គាត់ ។ 

 លោក  គង់  សោ ភ័ ណ្ឌ  ធា្លាប់ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  លោក មិន អនុ- 
ញ្ញាត ឱ្យមាន ការរំលោភ យក  
ដី រដ្ឋ ឡើយ ហើ យ លោក នឹង 
ចាត់វិ ធាន ការ ទៅ តាម ច្បាប់ 
ចំពោះ ករណី រំលោភ ដី រដ្ឋ  ប៉ុន្ត្ 
មិន បាន បញ្ជាក់ ថា ជា  លោក  
ស្ង  សុខ  នោះ ទ្ ៕

លោក សេង សុខា ដេលតេូវបានផ្អាកការងារ  ។ រូបថត ប៉ូលិស

ស្លាប់២របួស២នាក់ដោយសររន្ទះ-
បាញ់និងខ្រាយល់កន្ត្រាក់នៅស្វាយរៀង
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រដ្ឋាភិបាលចេញបញ្ជា...
តពទីពំរ័ ១...ភារ កចិ្ច របសខ់្លនួ 

រថ យន្ត ពន្លត់ អគ្គិភ័យ រថយន្ត 
សង្គៃះបន្ទាន ់របស ់មន្ទរី ពៃទៃយ រដ្ឋ 
និង ឯកជន  រថយន្ត ដឹក សំរាម 
និង កាក សំណល់ ។ 

 ជា មួយ គ្នា នៃះ ការ លើក លៃង  
រថយន្ត ដកឹជញ្ជនូ កម្មករ  ទៅកាន ់
ទីកន្លៃង ការងារ នៅតាម រោង - 
ចកៃ  សហ គៃស តៃូវតៃមាន 
បណ្ណ អនុញ្ញាត ចៃញ ដោយ កៃសួ ង  
ការងារ  នងិ បណ្ដុះ បណ្ដាល វជិា្ជា-
ជីវៈ ឬ មន្ទីរ ការងារ  និង បណ្ដុះ-  
បណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ។ 

 ការ លើក លៃង ផៃសៃង ទៀត គឺ 
ការធ្វើដណំើរ របស ់បៃជាពលរដ្ឋ 
ទៅកាន់ មន្ទីរពៃទៃយ ឬ មណ្ឌល 
សុខភាពដៃល នៅ ជិត បំផុត 
ដើមៃបី  ទទួល បាន នូវ សៃវា សុខ ភា ព  
ចាបំាច ់នងិ បន្ទាន ់ដោយ កណំត ់
ចំនួន មនុសៃស មិនឱៃយ លើសពី ៤ 
នក់សមៃប់ ករណី នីមួយៗ ។ 

ទោះ យ៉ាង ណសៃចក្ដ ីបៃកា ស  
របស់ រដ្ឋា ភបិាល នៃះ បាន បញ្ជាក ់
ថា ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរនៅ ក្នុង 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ នឹង មិន តៃូវ 
ហាម ឃាត់ ការ ឆ្លង កាត់ពី ខណ្ឌ 
មួយទៅ ខណ្ឌ មួយ នោះ ឡើយ ។

 លោក នយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន 

សៃន បាន បញ្ជាក់ នៅក្នងុ ហ្វៃ ស- 
ប៊ុ ករបស់ លោក កាល ពីមៃសិល- 
មិញ ថា ការចៃញ បទបញ្ជា នៃះ 
គឺ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី សុវត្ថិ ភាព របស់ 
ជាតិ  និង  ជីវិត  របស់ បៃជា ជន ។   
លោក សរសៃរថា ៖« ខ្ញុំ ពុំមាន 
ជមៃើស អ្វី ឱៃយ ល្អ ជាង ការចៃញ 
បទបញ្ជា បៃបនៃះ ទៃ ។ បៃសិន 
មានចៃបាប់ គៃប់ គៃង បៃទៃសក្នុង 
គៃ អាសន្ន  បៃហៃលជា ចៃបាប់ 
នោះ តៃូវ យកមក អនុវត្ត នពៃល 
នៃះដៃរ ។ សមូ ការ យោគ យល ់ព ី
សណំក ់បងប្អនូ ជន រមួ ជាត ិក្នងុ 
គៃ ដ៏លំបាក នៃះ » ។ 

 ដោយ ឡៃក នៅក្នុង ខៃសៃអាត់ 
បៃក ធា្លាយ មយួ លោក ហ៊នុ សៃន 
បាន បញ្ជាក់ ថា ការចៃញ បញ្ជា 
នៃះគឺ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ កុំឱៃយ កម្មករ 
នំគ្នា ទៅលៃង សៃុកកំណើត នៅ 
ថ្ងៃបុណៃយ ចូលឆ្នាំថ្មី និង ដើមៃបី 
ការពារ បៃទៃស កុំឱៃយ ជួប គៃះ- 
ថា្នាក់ អន្តរាយ ។   

លោក បាន លើកឡើងថា កម្ម ក  រ    
ហាក ់មនិ យលស់ៃប  នងិ សា្ដាបត់ាម  
ការអំពាវនវ រប ស់ រដ្ឋាភិបា ល  
ដើមៃបី កុឱំៃយ មានការ ឈបស់មៃក 
នៅ ថ្ងៃបណុៃយ ចលូឆ្នា ំខាង មខុនៃះ 
និង ដើមៃបី  មិន ឱៃយ ធ្វើដំណើរ ទៅ 

សៃុក កំណើត ឡើយ ។ 
 លោក  ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ ថា ៖ 

« បើ បងប្អូន មិន សា្ដាប់ អ៊ីចឹង  
ហើយ ក៏ មិន អាច ធ្វើ ចៃបាប់ បន្ទាន់ 
ដៃរ អ៊ីចឹង ! សុំឱៃយ យក ចិត្ត ទុ ក- 
ដក់ ផ្ដល់យោបល់ ឱៃយ ខ្ញុំ ហើយ 
បើ ផ្ដល់យោ បល់ បាន ហើយ សុំ 
សម្ដៃច កៃឡា ហោម(ស ខៃង) 
និង ឯក ឧត្តម ប៊ិន ឈិន (ឧប - 
នយក រដ្ឋ មន្តៃី បៃចាំការ ) ធ្វើ 

សៃចក្ដ ីពៃង ឱៃយ ខ្ញុ ំដើមៃបី ចុះ ហត្ថ - 
លៃខា ចៃញ បទ បញ្ជាហាម ឃា ត ់
ការធ្វើដំណើរ ចៃញ ពី សៃុក មួយ  
ទៅកាន់ សៃុក មួយ ពី ខៃត្ត មួយ  
ទៅកាន ់ខៃត្ត មយួ ហើយ រថ យ ន្ត 
ឈ្នលួ ទាងំអស ់មនិឱៃយ ធ្វើ ដណំើរ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ហ្នឹង ។ យើង តៃូវ 
មាន វិធានការ ជាក់លាក់ មិន អី៊ចឹ ង  
ទៃ នឹង អន្តរាយ សៃុកទៃស » ។ 

 លោក បា៉ាវ សុីណ បៃធាន 

សម្ព័ន្ធ សហជីព ចលន កម្មករ 
បាន ថ្លៃងថា នៅក្នុង ពៃល ដៃល 
រដ្ឋា ភិបាល កំពុង ខិតខំ បៃងឹ បៃង 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ សា្ថាន ការណ៍ ក្នុង 
ការ ការពារ កុំឱៃយ មានការ ឆ្លង រាល - 
ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅក្នងុ បៃទៃ ស 
ឬ នៅតាម បណ្ដា រោងចកៃ គឺ 
កម្មករ មាន ជមៃើស តៃ១ គត់ គឺ 
ការ អត់ ធ្មត់ អនុវត្ត តាម សៃចក្ដី- 
ណៃនំ របស់ រដ្ឋា ភិបាល ។

 លោក ថា ៖« យើង អត់ មាន 
ជមៃើស អី កៃពី ការ អនុវត្តតាម 
អ្វី ដៃលជា វិធាន ការ របស់ រដ្ឋា - 
ភិបា ល ទៃ ពីពៃះ ថា ក្នងុ កាលៈ-  
ទៃសៈ នៃះគឺជា សា្ថានភាព មួយ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត ដៃល ពិភព លោក 
កំពុង តៃ បារម្ភ  ជាពិសៃស ខ្មៃរ យើ ង 
ក៏ ជា បៃទៃស មួយ ដៃល កំពុង 
ទទួលរង ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃរ 
ពី ការរាល ដល នៃ ជំងឺ នៃះ » ៕

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន នៅ ក្នងុ ពិធី មួយ កាល ពី ព្រល ថ្ម ីៗ ន្រះ។ រូបថត SPM



ជនរងគ្រោះដោយសាររន្ទះបាញ់នៅខ្រោត្តសា្វាយរៀងកាលពីថ្ង្រោ ៨ម្រោសា។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

ថ្ងេសុកេ ទី១០ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ម្ចាស់ទូកុងតឺន័រស្តកុពោះវៀនជ្រកូមនសារធាតុគីមី៥តោនត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការ
 សុទ្ធ គឹមសឿន 

កណ្តាល:សមត្ថ កិច្ច  បាន បញ្ជនូ   
ម្ចាស់ទូ កុងតឺន័រម្នាក់  ទៅ សាលា 
ដំបូង ខេត្ត កណ្តាល  កាលពី 
មេសិល មិញ បន្ទាប់ពី រក ឃើញ 
មន លួ ចលាក់ ស្ដុក  ពោះវៀន 
ជេូក  កេបាល ទា និងសា្លាបមន់  
មន  សារធាតុ គីមី ខុស ចេបាប់  
សរុប  បេមណ ៥តោន នៅ ក្នងុ 
ទូ កុង តឺន័រ ចំនួន ២ ដេល កំពុង 
លាក ់ទកុ នៅភមូ ិជយ័ ឧត្តម ឃុ ំ
សំរោង ធំ សេុកកៀ ន  សា្វា យ  ។  

លោក    ឈឿ ន  សុចិត្ត  ស្នងការ 
ខេត្តកណ្តាល បាន ថ្លេង បេប់ ភ្ន-ំ 
ពេញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី លា្ងាច មេសិល មិញ 
ថា ជនសងេស័យ តេូវ បាន បញ្ជូន 
ទៅ តុលាការ  បន្ទាប់ ពី សមត្ថ កិច ្ច 
បាន ចាប ់ឃាត ់ខ្លនួ  កាល ព ីថ្ងេ ទ ី 
៨ ខេ មេសា និង បាន ធ្វើ ការសាក- 
សួរ   តាម នី តិវិធី រួច រាល់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«សមត្ថ- 
កិច្ច យើង  បាន បំពេញ តាម នីតិវិធី  
និង  បាន កសាង សំណំុ រឿង បញ្ជនូ  
ជន សងេស័យ ទៅ តុលាការ ។ 
តុលាការ សមេច យ៉ាង ម៉េច   គឺ 
អាសេ័យ ទៅ លើ តុលាការ  ពី-

ពេះ វា ផុត ពី ដេ យើង ហើយ»។
លោក វង សេ អធិការ រង 

សេុក កៀន សា្វាយ បាន ថ្លេង 
ពីមេសិល មិញ ថា សមត្ថ  កិច្ច ជំនញ 
បាន ចុះ តេួតពិ និតេយ ឃា្លាំង ស្តុក 
ទនំញិ ១កន្លេង ដោយ រក ឃើញ 

ទូកុង តឺន័រ មន ស្ដុក ពោះវៀន 
ជេូក  កេបាលទា  និង សា្លាប មន់ 
នំ ចូល ខុសចេបាប់ បេមណ ៥ 
តោន។ ការងារ នេះ មន ការ- 
សមេប សមេួល ពីលោក  ឯក 
ស៊ុនរស្មី ពេះរាជ អាជ្ញារង  អម- 

សា លា ដំ បូង ខេត្ត កណ្តាល បាន 
បញ្ជា ឲេយ ឃាត់ ខ្លួន ឈ្មោះ ហុីម- 
សុខ ហឿន ម្ចាស់ ឃា្លាងំ បណ្តាះ- 
 អាសន្ន ដើមេបី បន្ត នី តិវិធី។

លោក សេ ថ្លេង ថា៖ «យើង 
បាន បង្កើត គណៈ កម្មការ ចមេុះ 

ដើមេបី តេួតពិនិ តេយឃា្លាំង ផ្ទុក ពោះ 
វៀន ជេូក  កេបាល ទា និង សា្លាប- 
មន ់ នំចូល ខុស ចេបាប់ នេះ ។ 
ជ លទ្ធផល រក ឃើញ វត្ថុ តាង 
បេហេល ៥ តោន ដេល ខូច 
គុណ ភាព ទាំង អស់»។ 

លោក អ៊ូ ម៉ាន រិន បេធាន 
សាខា កំាកុង តេលូ ខេត្ត កណ្តាល   
បាន ថ្លេង ពមីេសលិ មញិ ថា កម្លាងំ 
សមត្ថ កិច្ច លោក  និងក ម្លាំ ង  
ជនំញ បេឆងំ បទល្មើស សេដ្ឋ- 
កិច្ច នេ ស្ន ង កា រដ្ឋាន នគរបាល 
ខេត្ត កណ្តាល  សហការ ជមយួ 
នគរបាល សេកុ កៀន សា្វា យ  បាន  
ចុះបងេ្កាប ទីតំាង ខាង លើ នេះ។

លោក បន្ត ថា ទកូងុ តនឺរ័ ទាងំ 
២ទូ នេះ តេវូ បាន សមត្ថ កិច្ច កំពុង  
ធ្វើ កោសលេយ វិច័យ ទៅ លើ ពោះ 
វៀន ជេូក  កេបាល ទា សា្លាប មន់ 
ដេ ល  មន សា រ ធាតុ គីមី ដោយ 
មិន ទាន់ បាន ដឹង ពី ទម្ងន់ ពិត 
បេកដ នៅ ឡើយ។ 

បុ៉ន្ដេ បើ តាម ការសាក សួរ ម្ចាស់ 
ទូ កុងតឺន័ រនេះ  បា ន បេប់ សមត្ថ- 
កិច្ច ថា មន ពោះ វៀន ជេកូ  កេបាល  
ទា និង សា្លាប មន់  សរុប ទម្ងន់ 
ចំន នួ ៥ តោន ដោយ បាន បេមូល  

ទញិ នៅ ក្នងុ សេ ុក ខ្មេ រ ដើមេប ីយក 
ម កកេ ច្នេ ធ្វើសាច់ កេកដោយ មិ ន- 
មេន ជការ នំចូល ពី បរទេស ទេ ។

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង  
មិ នទាន់ កំណត់ សារធាតុ គីមី 
បេភេទ អ្វី ដេល ដក់ នៅក្នុង 
ពោះវៀន ជេូក នេះ ទេ ពេះ 
ពោះ វៀន ជេកូ ទាងំ នេះ មន ក្លនិ 
ស្អុយ ទៅ ហើយ ដោយ សារ 
ដក់  កា្លា  សេសេ ក្នងុ ទូបុ៉ន្ដេ  ដច់ ភ្លើង  
ធ្វើ ឲេយ ពោះ វៀន ជេកូ ខូច គុ ណភាព 
និង មន ក្លិន ស្អុយ សាយ ភាយ 
ចេញ ម កកេ។ ដូច្នេះ យើង 
មន តេកម្ទេច ចោលទេ ពេះវា 
ស្អយុ ទៅ ហើ យ »។ លោក បន្ថេម 
ថា ចំពោះ ចំណត់ ការ ទៅ លើ 
ម្ចាស់ ទូកុង តឺន័រ នេះ លោក នៅ 
មនិ  ទាន ់ដងឹ ពនីតីវិ ិធ ីនៅ ឡើយ 
ដោយ លោក បេគល ់សណំុ ំរឿង 
នេះ ជូន ទៅ  ពេះ រាជ អាជ្ញា  អម- 
សាលាដំ បូង ខេត្តក ណ្តាល ។ 

ចំណេក សម្ភារ ដេល ជ វត្ថតុាង 
ទំាងអស់ នេ បទ ល្មើស នេះ លោក 
កំពុង រៀបចំ នីតិវិធី បេមូល យក 
មក រកេសា  ទុក រីឯ ពោះវៀន ជេូក- 
កេបាល ទា និង សា្លាប មន់  នេះ នឹង 
រក កន្លេង ដុត បំផ្លាញ ចោល  ៕

សមត្ថ កិច្ច កំពុង ពិនិត្រោយ  ពោះ វៀន ជ្រោកូ  ក្រោបាល ទា និង សា្លាប មាន់ ៥ តោន  ដ្រោល មាន សារធាតុគីមី ។ រូបថត នគរបាល 

សា្លាប់២របួស២នាក់ដោយសារ...
តពីទំព័រ ៣...ចំនួន ៣ខ្នង 

ផងដេរ ។
លោក  សុភ័ណ្ឌ បាន ថ្លេងថា៖ 

«នៅ ក្នងុ ហេត ុការ ណ ៍នោះ  ស្តេី 
ជ ម្ដាយ តេូវ បានផ្ទះរ លំបាក់ 
សង្កត់ លើ បណ្តាល ឲេយ របួស 
កេបាល ធ្ងន់ ធ្ងរ  និង បាក់ ឆ្អងឹ កំភួន-  
ដេ ខាងសា្ដាំ។ ចំណេក កូ នបេុស 
រប ស់គាត់ បានរង របួស នៅតេង់ 
កេបាល  ដោយ មតុ រយះដេរ ចនំនួ 
៣ ថ្នេរ ។ នៅ ពេ លនេះ  ម្ដាយ  នងិ 
កូន តូច ដេលរង គេះ នោះ កំពុង 
សមេក ពេយា បាល នៅ មន្ទរី ពេទេយ 
ខេត្ត សា្វាយ រៀង» ។

ករណី សា្លាប់  និង របួស ដោយ 
គេះ ធម្ម ជតិ ខេយល់  និង រន្ទះ- 
បា ញ ់នៅ ខេត្ត សា្វាយ រៀង កាល- 
ពី ថ្ងេពុធ នេះ បាន ធ្វើ ឲេយ ចំនួន 
ជនរង គេះ ដោយសារបាតុ- 
ភតូធម្មជតកិើន ដល ់១៣ នក ់
ក្នុង នោះ មន ៦ នក់ បាន សា្លាប់ 
និង ៧ នក់ ទៀត រ ងរបួស ។ 

លោក  ឃុន  សុខា  អ្នក នំ- 
ពាកេយ របស់គណៈ កម្មោធិ ការ- 
ជត ិគេប ់គេង គេះ មហន្ត រាយ 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍កាលពី 
មេសិល មិញ ថា យោង តាម របាយ- 
ការណ៍ ដេល បេមូល បាន ពី 

អាជ្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន  និង បេព័ន្ធ- 
ផេសព្វ ផេសាយ  ករណ ីរន្ទះ បាញ ់នៅ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នេះ  បាន សម្លាប់ 
មនុសេស ៤ នក់  នៅ ក្នងុ ខេត្ត ចនំនួ 
៣  រួម មន ខេត្ត តាកេវ ម្នាក,់ខេត្ត 
ប៉េលិន ម្នាក់  និង ខេត្ត សា្វាយ- 
រៀង ២ នក់ ។ ចំណេក ករណី 
ខេយល់ កន្តេក់ វិញ  បាន សម្លាប់ 
មនុសេស ចំនួន២ នក់ នៅ ក្នុង 
ខេត្ត ពេះ សីហនុ  និង បង្ក របួស 
មនុសេស៧ នក់ដេលក្នុង នោះ  
នៅ ខេត្ត កំពង់ ចាម ២ នក់   ខេត្ត 
ពោធិ៍ សាត់  ៣ នក់  និង ខេត្ត 
សា្វាយ រៀង  ២ នក់៕ 



តពីទំពរ័១...ពីប្រទ្រសផ្រស្រង
ដ្រលកំពុងប្រឈមកូវីដ១៩។
លោកថ្ល្រងនៅលើទំព័រទី២

ថា ក្នុងឆ្នាំកុរកន្លងទៅរាជ-
រដ្ឋាភិបាលបន្តកសាងជាតិលើ
គ្រប់វិស័យនិងការពារដច់-
ខាតនូវឯករាជ្រយជាតិសន្តិភាព
អធិបត្រយ្រយ និងបូរណភាព-
ទកឹដីការពារសមទិ្ធផលសង្គម
ទប់សា្កាត់ការជ្រៀតជ្រកកិច្ច-
ការផ្ទ្រក្នុងកម្ពុជាប្រឆំងគ្រប់-
សកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌ការ-
ញុះញង់ដ្រលផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
និងគោលការណ៍ប្រជាធិប-
ត្រយ្រយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ជាលទ្ធផល

កម្ពជុារក្រសាបាននវូសខុសន្តិភាព
ឯករាជ្រយជាតិ និងអធិបត្រយ្រយ
របស់ខ្លនួព្រមទាងំបញ្ចៀសបាន
គ្រះមហន្តរាយសម្រប់ប្រជា-
ជនកម្ពជុាដ្រលកំពុងចូលរួម
យ៉ាងសស្រកសស្រំក្នុងជីវ-
ភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ និងកិច្ច-
អភិវឌ្រឍណ៍ប្រទ្រសជាតិ»។
នៅលើទពំរ័ទី៦ន្រសារជនូពរ

របស់លោក លោកហ៊ុនស្រន
ថ្ល្រងថាសម្រប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជតូន្រះ
«រាជរដ្ឋាភិបាលន្រព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពុជានឹងខិតខំពុះពារគ្រប់-

ប្របយ៉ាងជាបន្តទៀត ដើម្របី
បន្តថ្ររក្រសាការពារសន្តិភាពស្ថរិ-
ភាពនយោបាយសន្តិសុខនិង
សណា្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈឲ្រយ
បានកាន់ត្ររឹងមំាការពាររដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញ ការពាររបបរាជានិយម
ស្របតាមបាវចនាជាតិសាស-
នាព្រះមហាក្រសត្រ និងការពារ
រាល់សមិទ្ធផលដ្រលរាជរដ្ឋាភិ-
បាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល
សម្រចបាននាព្រលកន្លងទៅ»។
សាររបស់លោកនាយករដ្ឋ-

មន្ត្រីដដ្រលន្រះបានឲ្រយដឹងទៀត
ថាទន្ទមឹន្រះរាជរដ្ឋាភិបាលនងឹ
បន្តការធ្វើកំណ្រទម្រង់សុីជម្រ
តាមអភិក្រមឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹក
ដុសក្អ្រលព្រយាបាលនិងវះកាត់
ក្នុងនោះមានការពង្រឹងអភិ-
បាលកចិ្ចល្អតាមរយៈការពង្រងឹ
សា្ថាបន័ថា្នាក់ជាតិនងិថា្នាក់ក្រម
ជាតិ ការធ្វើកំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈ-
ការ និងវិសហមជ្រឈការ កំណ្រ-
ទម្រង់រដ្ឋបាលសាធរណៈ ការ-
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធរណៈ
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងការប្រឆំង-
អំពើពុករលួយ។
លោកថ្ល្រងថាអភិក្រមទាំង

៥នោះក៏នឹងបញ្ចូលនូវការអភិ-
វឌ្រឍធនធនមនុស្រស ការក្រលម្អ-
ប្រព័ន្ធអប់រំដោយផ្រសារភា្ជាប់ជា-
មួយស្រដ្ឋកិច្ចសម័យឌីជីថល

បដិវត្តន៍ឧស្រសាហកម្មទី៤ទីផ្រសារ
ក្នុងនិងក្រប្រទ្រសការលើក-
កម្ពស់ប្រព័ន្ធគំាពារសង្គមលើក-
កម្ពស់គុណភាពសុខាភិបាល
និងកសាងហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនា-
នា។ រដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើន
ប្រភពថាមពលអគ្គិសនី បន្ត
ពង្រឹងបណា្ដាញច្រកចាយថាម-
ពលអគ្គសិនីឲ្រយបានគ្របដណ្ដប់
ទូទាំងប្រទ្រសអភិវឌ្រឍវិស័យ-
ឧស្រសាហកម្មសបិ្របកម្មស្រវាដកឹ-
ជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មទ្រសចរណ៍
និងវិស័យកសិកម្ម។
លោកក៏អរគណុចពំោះជនរមួ-

ជាតិដ្រលបានគាំទ្រសាររបស់
លោកគឺ «អរគុណសន្តិភាព»។
លោកថ្ល្រងថា៖«មនុស្រសទាំង-
អស់ត្រវូការសន្តិភាពលើកល្រង
ត្រពួកភ្ររវករប៉ុណ្ណោះដ្រលចង់
បំផ្លាញសន្តិភាព។ «អរគុណ
សន្តិភាព» បានកា្លាយទៅជា
ពាក្រយស្លាករបស់ប្រជាជនដ្រល
ស្រឡាញ់សន្តិភាព»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណ្រទម្រង់សុី-

ជម្រន្រះ លោកសនជ័យ
ប្រធនអង្គការសម្ព័ន្ធគណ-
ន្រយ្រយភាពសង្គមកម្ពុជាថ្ល្រងថា៖
«ខ្ញុំគិតថា រដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្រយ
ទៅលើមន្ត្រីដ្រលមានលយុយក
ទៅលាក់ទុកនៅបរទ្រស និង
មន្ត្រីដ្រលឱបដ្រឈរមើលការ

បំផ្លាញព្រឈើហើយប្ររជាមក
ធ្វើទុក្ខបុកម្ន្រញក្រុមអ្នកដ្រល
ការពារស្រឡាញ់បរិសា្ថាន និង
សង្គមទៅវិញ។ ទាំងន្រះជា
ទម្រង់ដ្រលយើងមានការមន្ទលិ
ទៅលើការរំលោភអំណាចនិង
ពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរ»។
លោក គិន ភា ប្រធនវិទ្រយា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាបានឲ្រយ
ដងឹថាកម្ពុជាទនំងជាជបួប្រទះ-
បញ្ហាជាច្រើនក្នងុឆ្នាំថ្មីន្រះដ្រល
ភាគច្រើនជាផលវិបាកន្រជំងឺ-
កូវីដ១៩។ ផលវិបាកទាំងនោះ

គឺការប៉ះពាល់ទៅលើសខុុមាល-
ភាពសង្គមនោះគឺជីវភាពរបស់
ពលរដ្ឋបូករួមនឹងបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទន្ទមឹនងឹន្រះ

បញ្ហាមួយទៀតគឺអ្នកនយោបាយ
ប្រឆំងមួយចំនួនក្រងចំណ្រញ
ពីបញ្ហាន្រះ ដោយនាំគា្នារុញ-
បញ្ហាធ្វើឲ្រយពលរដ្ឋមានការយល់-
ច្រឡំចំពោះវិធនការរបស់រដ្ឋា-
ភិបាល។ ចំណុចន្រះជាអ្វីដ្រល
ត្រវូគតិគរូ។ដចូ្ន្រះហើយក្នងុសារ
របស់លោក (ហ៊ុន ស្រន)
លោកនៅត្រផ្ដល់តម្ល្រលើសន្ត-ិ
ភាពនិងបញ្ហានយោបាយផ្រស្រងៗ។

វិបត្តិកូវីដន្រះបើយើងគ្រប់-
គ្រងសភាពការណ៍មិនបាន វា
មិនត្រឹមត្រធ្វើឲ្រយមានការរាត-
ត្របាតជំងឺទ្រ វាបានបង្កើតវិបត្តិ
សង្គម និងវិបត្តិនយោបាយ
តទៅទៀត»។
លោកថ្ល្រងថារាជរដ្ឋាភិបាល

បាននងិកពំងុបន្តការធ្វើកណំ្រ-
ទម្រង់មុតស្រួច។ ប៉ុន្ត្រអភិក្រម
ទំាង៥នោះហាក់ដូចជាមិនត្រវូ-
បានអនុវត្ត។
លោកថ្ល្រងថា៖«គួរត្រមាន

វធិនការជាក់ស្ដ្រងជាជាងគ្រន់
ត្រដក់ច្រញនូវយុទ្ធសាស្ត្រកណំ្រ-
ទម្រង់ហើយមន្ត្រីដ្រលធ្វើខុស
មិនទទួលទណ្ឌកម្ម ដូចអ្នកខ្លះ
គ្រមើលទៅគួរត្រធ្លាក់បុណ្រយ
ធ្លាក់ស័ក្តិ ប្ររជាមិនធ្លាក់ប្ររជា
ឡើងធំទៅវិញទៀត។អាហ្នឹង
ហើយដ្រលធ្វើឲ្រយសាធរណ-
ជនមួយចំនួនគាត់មិនទុកចិត្ត
លើការអះអាងលើការក្រទម្រង់
នោះ»។
ទោះយ៉ាងណាលោកថាមិន

មានសចូនាករអ្វីមកវាស់វ្រងលើ
លទ្ធផលជាក់ស្ដ្រងកើតច្រញពី
ការធ្វើកណំ្រទម្រង់នោះទ្រ។ដចូ-
ជាការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួន
កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះក៏នឹងមិន
មានអ្វីបញ្ជាក់ពីប្រសទិ្ធភាពកើត
ច្រញពីការដោះដូរន្រះដ្ររ៕
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តពីទំព័រ១...ន្រះរួមទំាងការ-
បោះឆ្នាតជ្រើសតាំងផ្លាស់ប្ដូរ
សមាជិកគណៈកម្មការជំនាញ
រដ្ឋសភាមួយចំនួន។
លោកឡ្រងប៉្រងឡុងអ្នកនំា-

ពាក្រយរដ្ឋសភាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍ម្រសិលមិញថាច្របាប់ន្រះត្រវូ-
បានគណៈកម្មការនីតិកម្ម និង
យុត្តិធម៌និងគណៈកម្មការមហាផ្ទ្រ
ការពារជាតិនិងមុខងារសាធរណៈ
ន្ររដ្ឋសភាបានពិនិត្រយហើយឯក-
ភាពដើម្របីបញ្ជូនមកឱ្រយរដ្ឋសភា
បើកកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គ ពិភាក្រសា
និងអនុម័ត។
លោក ប៉្រងឡុងថា៖ «ខាង

គណៈកម្មការជនំាញបានពនិតិ្រយ
នងិពចិារណាហើយបានស្រវ-
ជ្រវនិងសិក្រសារួចហើយហើយ
បានស្នើសុំឱ្រយយកច្របាប់ហ្នឹងឱ្រយ
រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គ
ដើម្របីអនុម័ត។គ្របានដក់ឱ្រយរដ្ឋ-
សភាបើកកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គ-
អនុម័ត បានស្រចក្ដីថាច្របាប់-
ហ្នងឹសមរម្រយនងិសមស្របតាម
ខ្លមឹសារដ្រលគួរត្រដក់ឱ្រយសភា-
អនុម័ត ដ្រលគ្រមិនទាត់ចោល
ច្របាប់ហ្នឹងទ្រ»។
លោកប៉្រងឡុងបានឲ្រយដឹង

ទៀតថាមលូហ្រតុដ្រលរដ្ឋសភា
បើកកិច្ចប្រជុំព្រញអង្គអនុម័ត

ច្របាប់ឱ្រយបានឆប់ដោយសារធ្វើ
ឡើងតាមសំណូមពររបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាល ដ្រលត្រូវការច្របាប់
ន្រះជាប្រញាប់។
លោក ហ៊ុនស្រន បានប្រ-

កាសនៅថ្ង្រទី៧ម្រសាថាលទ្ធ-
ភាពន្រការប្រើច្របាប់ន្រះមានត្រ
០,១ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ពីព្រះ
លោកមានជំនឿរហូតដល់ជាង
៩៩ភាគរយថាកម្ពុជាអាចគ្រប-់
គ្រងសភាពការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩បានហើយបាន
អះអាងដ្ររថាសភាពការណ៍

របស់កម្ពុជាមនិទាន់ដល់អាសន្ន
ដ្រលត្រវូដក់ច្របាប់ស្ដីពីការគ្រប់-
គ្រងប្រទ្រសជាតិស្ថិតក្នុងភាព-
អាសន្នប្រញាប់ប្រញាល់នោះទ្រ។
ត្រកម្ពុជាមានតម្រូវការចាំបាច់
ឲ្រយមានច្របាប់ន្រះក្នុងដ្រត្រ-
ប៉ុណ្ណោះ។លោកបញ្ជាក់ដ្ររថា
លោកមិនចង់ប្រើច្របាប់ន្រះទ្រ
ព្រះការប្រកាសដក់ប្រទ្រស
នៅក្នងុគ្រអាសន្នធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់
ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងប៉ះទង្គិច
ដល់បញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហា
ជាច្រើនទៀត៕

លោកហេងសំរិនបេធានរដ្ឋសភា(កណ្ដាល)ដឹកនំាគណៈកម្មការ
អចិនេ្តយ៍បេជំុកាលពីមេសិលមិញ។រូបថតរដ្ឋសភា

រដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជំុព្រញអង្គ...

លោកហុ៊នស្រន...

លោកហុ៊នសេនថ្លេងនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មាននៅវិមានសន្តភិាព
នាពេលកន្លងមក។រូបថតហុងមិនា
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អាជ្ញាធររាជធានីភ្នពំេញបំភ្លជំុឺវិញការអភិវឌេឍបឹងសំរោង
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ បាន 
ចៃញ លិខិត បំភ្ល ឺជំុវិញ គមៃង អភិវ ឌៃឍន៍ 
បឹង សំរោងជា សួន  និង ផ្លវូ ថ្មើរជើង ជំុវិញ 
បឹង ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ ខណ្ឌ ពៃក ព្នា  រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ  ហើយ បដិ សៃធ ចំពោះ ការ- 
ចោទ បៃកាន់ ដៃល ថា  អាជា្ញា ធរ ខណ្ឌ ពៃក- 
ព្នា បាន វាយ តប់ ចាប់ ខ្លនួ មនុសៃស ខុស- 
ចៃបាប់ ដោយ បាន ចាត់ ទុក ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ទំាង នៃះ ថា  គ្មាន តុលៃយ ភាព ព័ត៌ មាន។

ការ ចៃញ មុខ បំភ្ល ឺ និង បដិ សៃធ នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើង  បន្ទាប់ ពី លោក សុខ 
សុវណ្ណ វ ឌៃឍ នសា បុ៊ង សមា ជិក ឧ ត្ត ម- 
កៃមុ បៃកឹៃសា ពិគៃះ និង ផ្តល់ យោ បល់ 
គណ បកៃស ខ្មៃរ កៃក កាលពី ថ្ងៃទី៨ 
មៃ សា បាន ដឹក នំ កៃមុ ការ ងារ ចុះ  ពិនិតៃយ 
ករណី អា ជា្ញា ធរ ឈូស ឆយ ដី ចិញ្ចមឹ 
តៃនីៅ បឹង សំរោ ង ក្នងុ សងា្កាត់ សំរោង 
ខណ្ឌ ពៃក ព្នា  រហូត មាន ការ ប៉ះទ ង្គចិ 
គ្នា ធ្វើ ឲៃយ មាន ពល រដ្ឋ របួស  និង អ្នក ខ្លះ 
តៃវូ បាន ចាប់ ឃំុ ខ្លនួ ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ រដ្ឋ បាល 
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ចុះ ថ្ងៃទី៨មៃសា  បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា ដើ មៃបី ចៀស វាង ការ បំភ្លៃ ព័ត៌- 
មាន ពី ជន អគតិ ក្នងុ ន័យ បំភ័ន្ត សាធា- 
រណៈ មតិ ឲៃយ យ ល់ ចៃឡំ រដ្ឋបាល រាជ- 
ធានី ភ្ន ំពៃញ សូម បញ្ជាក់ ថា  បឹង សំរោង 
តៃវូ បាន រំលោភ បំពាន កាន់ កាប់ ពី ជន- 
ខិ លខូច មួយ ចំនួន អាច ឈាន ដល់ ការ- 
បាត់ បង់ ផ្ទៃបឹង ទំាង មូល ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មាន នៃះ  បន្ត ថា 
ដើមៃបី រកៃសា បាន បៃព័ន្ធ បង្ហរូ ទឹក  និង ផ្ទៃ បឹង 
រដ្ឋបាល រាជ ធានីក៏ សមៃច ចាក់ ទំនប់ 

តាម ពៃ ំបឹង ដើមៃបី សា្ថា បន ជា សួន  និង 
ផ្លវូ ថ្មើរ ជើង ជំុវិញ បឹង។ដោយ ឡៃក  កាល- 
ពីថ្ងៃ  ៣០ មីន  ឆ្នា ំ២០២០ អាជា្ញា ធរ- 
ខណ្ឌ  បាន ចុះ អនុ វត្ត វិធាន ការ រដ្ឋ បាល 
ចំពោះ អ្នក រឹ ងរូស កៃយ ពី បាន ជូន- 
ដំណឹង ចៃើន លើក ចៃើន សារួ ចម ក ។

រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បញ្ជាក់ ថា៖ 
«មុន នឹង ឈាន ដល់ កា រអនុវត្ត នៃះ  រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បាន ដោះ សៃយ 
គោល ន យោ បាយ ជូន ព លរដ្ឋ ដៃល ចិញ្ចមឹ 
តៃ ីលើ ផ្ទៃ បឹង សំរោង បាន ចំនួន ៣២២ 
គៃសួារ  ស្មើ នឹង ៤២៦ ស៊ង ចិញ្ចមឹ តៃី 
ដៃល ចំណាយ ថវិកា អស់ ជាង ៩៦០ 
លាន រៀល ដោយ ពួក គត់ បាន ចូល រួម 
ជា មួយ រដ្ឋបា ល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ» ។

បន្ថៃម ពីនៃះ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ 
បាន អះ អាង ថា អាជា្ញា ធរមិ នបាន បៃើ 
ហិងៃសា លើ អ្នក រឹង រូស ដៃលប ន្ត  កាន់ កាប់ 

ផ្ទៃ បឹង និង មិន ពៃម សហ ការ ដូច ការ- 
ចោទ បៃកាន់  ទៃ ។បុ៉ន្តៃ គៃន់ តៃ  ឃាត់ ខ្លនួ 
ជន ដៃល បាន រារំាង ការ អនុវត្ត ការ ងារ 
មក អប់រំ ណៃ នំ  និង បាន ដោះ លៃង វិញ  
ដោយ ការ យោគ យល់ បំផុត ។

យ៉ាង ណា ក្ដ ីលោក  សុខ សុវណ្ណ វ ឌៃឍ- 
នសា បុ៊ង សមា ជិក ឧ ត្ត ម កៃមុ បៃកឹៃសា 
ពិគៃះ និង ផ្តល់ យោប ល់ គណ បកៃស- 
ខ្មៃរ កៃក បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  លោក នឹង បន្ត ចុះ សៃវជៃវ 
ករណី ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា  រវាង ពលរដ្ឋ បៃមាណ 
១០គៃសួារ ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច ក្នងុ អំឡុង- 
ពៃល ចុះ អនុវត្ត សៃចក្ត ីជូន ដំណឹ ង ដៃល 
នំ ឲៃយ មា នព លរ ដ្ឋរ ងរ បួស នៃះ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុ ំមិន ទាន់ ធ្វើការ 
វៃក ញៃក  ថា  ការ លើក ឡើង មួយ ណា 
តៃមឹ តៃវូ នោះ ទៃ ទាល់ តៃ បើក កា រសុើប- 
អង្កៃត សិន។ចំណៃក ឯក សារ គតិ យុ ត្ត 

ថា ការ កាន់ កាប់ អា សៃយ័ ផល របស់ 
បៃជា ជន  និង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ អាជា្ញា- 
ធរ សៃ បចៃបាប់ ឬ អត់  ដោយ យើង នឹងរ ក 
ថា ការអនុវត្ត នៃះ មាន ផល បៃយោ ជន៍ 
អ្វ ីមួយ ផៃសៃង ក្នងុ ហ្នងឹ អត់?»។

លោក សា បុ៊ង បាន ថ្លៃង ថា លោក 
នឹង ចំណាយ ពៃល ២សបា្តាហ៍ ដើមៃបី 
បៃមូល ព័ត៌ មាន និង សៃវ ជៃវ ករណី 
នៃះ ឲៃយ បាន ចៃបាស់ ដើមៃបី ដាក់ ជូន លោក 
នយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន ពិនិតៃយ និង 
ដោះ សៃយ ខណៈ ពលរ ដ្ឋ ថា ដី មួយ 
ចំនួន ធំ ក្នងុ តំបន់ បឹង សំរោង  គឺ សុទ្ធ ជា 
របស់ អ្នក មាន  និង មិន ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់ អនុ- 
កៃតឹៃយ  ចំណៃក ដី  ពល រដ្ឋ កៃកីៃ អាសៃយ័- 
ផល បើ ទោះ ជា មិន ស្ថតិ ក្នងុ អនុ កៃតឹៃយ 
នៃះ ក៏តៃវូ កាត់ ចូល ក្នងុ គមៃង ដៃរ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «នៃះ គៃន់ តៃ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បៃប់ ខ្ញុ ំទៃ ណា ថា គមៃង នៃះ 
ប៉ះពា ល់ តៃ ដី អ្នកកៃ ទៃ  ចំណៃក ដី អ្នក- 
មាន អី មិន ប៉ះ ពាល់ ទៃ គឺ សុទ្ធ តៃ នៅ កៃ 
អនុ កៃ ឹតៃយ ទំាង អស់ ហើយ ការអ នុវត្ត ការ- 
ឈូស ឆយ មាន ហិ ងៃសា ទៀត ដោយ មាន 
ចាប់ មនុសៃស ឃំុ ឃំាង អស់ រយៈ ពៃល ៧ 
ម៉ាង  និង បង្ក ឲៃយ មាន របួស សា្នាម ៣ ន ក់ 
ក្នងុ នោះ មាន យុវជន មា្នាក់ អាយុ ១៨ ឆ្នា ំ
បាន បាក់ ដង កំាបិត  និង បៃះ ឆ្អងឹ »។

តាម ពល រដ្ឋ រង គៃះ មា្នាក់ ក្នងុ ចំណោម 
អ្នក រ ងគៃះ ដទៃ ទៀត ដៃល មិន បាន 
បញ្ចៃញ ឈ្មាះ បា នបង្ហោះ វីដៃអូ ក្នងុ ពៃល  
លោក សា បុ៊ង  ចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ ផ្ទាល់ នៅផ្ទះ 
របស់ ពួក គត់ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា  ពួក គៃ 
មិន ជំទាស់ នឹង គមៃង អភិវ ឌៃឍន៍ របស់ 
រដា្ឋាភិ បាល នោះ ទៃ។បុ៉ន្តៃ ពួក គៃច ង់ ឲៃយ 
កា រអនុវត្ត នៃះ  ស្មើគ្នា ខ ណៈ សមត្ថ កិច្ច 

គ្មាន វិធាន ការ ចំពោះ ដី ក្នងុ បឹង ។
លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ក្នុង តំបន់ ហ្នឹង 

មាន ដី របស់ អ្នក ធំ បុ៉ន្តៃគៃ មិន បាន 
ឈូស ឆយ លើដី អ្នក ធំ ទៃ គឺ វាង ទំាង- 
អស់ ហើយ ថា នៅ កៃ អនុ កៃឹ តៃយ 
ចំណៃក ដី របស់ ពល រដ្ឋ កាន់ កាប់ បៃរ- 
ជា នៅក្នងុ អនុ កៃ ឹតៃយ ទៅ វិ ញ»។

លោក  យិន  អីុម ចៅសងា្កាត់ សំរោង 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពីថ្ងៃ ពុធ ថា ការ-  
ឈូស ឆយ នៃះ គឺ អាជា្ញា ធរ បាន ជូន ដំ ណឹ ង 
ចៃើន លើក  និង បាន បញ្ជាក់ ថា  ដី ទំាង- 
នោះស្ថ ិតក្ន ុង អនុ កៃ ឹតៃយដៃល តៃវូ អភិរ កៃស 
បឹង  ធ្វើជា ផ្លវូ ថ្មើ រជើង  និង សួន កមៃសាន្ត។ 
លោក ថា  ពលរដ្ឋ មិន តៃមឹ តៃ មិន គោរ ព 
សៃចក្ត ីជូ នដំណឹងទៃ  ថៃ មទំាង  រារំាង 
ការងារ របស់ អាជា្ញា ធរ ទៀត ទើប មាន 
ការ ប៉ះ ទង្គ ិចគ្នា ។

លោក ថា៖«នៃះ គៃន់ តៃ លៃបិច របស់គៃ 
ទៃ(ពល រដ្ឋ)នៅ ពៃលដៃល ធ្វើ ហ្នងឹគឺ 
យើង ការពារ ទំាង អស់  មិន ឲៃយ មាន ការ- 
បំពាន អី ទៃ។នៃះ គៃន់ តៃ ជា លៃបិច របស់ 
វាដៃល  លើ កទី១ យើង បាន ទប់ កមា្លាងំ 
មិន ឲៃយ ឡើង លើ គៃឿង ចកៃហើយ ក៏ មាន 
ការ ធ្វើ ជាស ន្លប់។គ្មាន អ្នក ណា ទៅធ្វើ 
អី គត់ ទៃ ហ្នងឹ និយ យ ឲៃយ អស់  គៃន់តៃ 
កមា្លាងំ ទប់ៗកំុ ឲៃយ មក រំខាន គៃឿងចកៃ 
គៃ កំពុង ធ្វើ ហ្នងឹ»។

បើ តាម លោក យិន អីុម រហូត មក- 
ទល់ ពៃល នៃះអាជា្ញា ធរអនុវត្ត គមៃង- 
អភិវឌៃឍ ន៍ នៃះ បាន បៃ មាណ ៧០ ភាគ រយ 
ហើយ។លោក អះ អាង ថា  មាន ពល រដ្ឋ 
តៃ បុ៉ន្មាន គៃួសារ បុ៉ណោ្ណោះ  ដៃល បន្ត  
ការត វា៉ា គឺមិន មាន ចៃើន ដូច ការ អះអា ង 
របស់ ព ល រដ្ឋ ទំាង នៃះ ឡើយ ៕

សុទ្ធ គឹមសឿន

កំពង់ស្ពឺ: បៃធាន អង្គការ បៃឆំង- 
អំពើ ពុក រលួយ  ទប់ សា្កាត់ ការ បំផ្លាញ 
ធនធាន ធម្មជាតិ និង ការពារ សិទ្ធិ- 
ពលរដ្ឋ(AC N C IPO)លោក  ជា  ហ៊ាន 
បាន ស្នើឲៃយ កៃុម ហ៊ុន អៃច អិលអៃច  
សហ ការ បិទ ចៃក ផ្លូវដៃលកៃុ មជ ន - 
ល្មើស តៃងដឹក ឈើ   ខុស ចៃបាប់តាម រថ- 
យ ន្ត  នងិ គោ យ ន្ត កាត ់ទតីា ំងកៃមុ ហ៊ ុន   
ប៉ុន្ដៃ ភាគី កៃុម ហ៊ុ ន មិនពា ក់ព័ន្ធ នឹង 
ប ទល្មើ សនៃះទៃ  ។

តាម លិខិ ត រ បស់ លោ ក ជា  ហ៊ាន  
ដៃ លដា ក់ ជូន កៃុ មហ៊ុ ន អៃច អិ ល អៃច 
ចុះ  ថ្ងៃទី ៧  ខៃ មៃ សា  បាន   ឲៃយ ដឹ ង ថា    
កា   ល  ពី  ថ្ងៃ ទី ២ ៦  ខៃ មីន  ឆ្នាំ នៃះ ម នៃ្តី  
អ ង្គកា រ ACNCI POបាន ទទួ ល ពាកៃយ - 
ប ណ្ដងឹ ពពី ល រ ដ្ឋម ូល ដា្ឋា ន១ចៃបា បអ់ ំព ី
សក ម្ម ភាព កា រ ដឹក ជ ញ្ជនូ ឈើដុ ល និ ង 
ឈើ  អារ តា មរថ យ ន្ត ន ិង គោយ ន្ត កា ត ់
តា ម   ចៃកផ្លូវ កៃុ ម  ហ៊ុន ដោយប ង់ លុយ   
ឲៃយស ន្ដសុិ ខយម នៅ ខាង មុ ខ កៃមុ ហុ៊ ន 
ចំ នួ  ន៥ មឺុ នរៀ លជា ថ្នរូ នឹ ង កា របើ ក ផ្ល ូវ ។ 

លិ ខិតប ន្តថា បន្ទា ប់ មក  មន្តៃ ីអង្គ  ការ 

បា នធ្វើ ដំ ណើរចុះ ទៅ តាម បឹ ង ថ្ល ុង  សៃ ុក 
ភ្នកំៃ វាញ  ខៃត្ត ពោធិ៍សា ត ់ដើ មៃប ីសុើប- 
ស ង្កៃ ត បទ ល្មើស ពៃ ឈើ ដលច់ណំ ុច 
កោះ កៃ បៅ  ក៏ បាន ជួ បគោយន្ត ដកឹឈើ 
ចៃញ ពី បឹង ថ្លុ ង នោះមៃ ន ដោយ ឆ្លង - 
កា ត់តាមចៃក អូរ តៃ វ  និង មួ យផ្នៃ ក  
ទៀ ត ដកឹ ចៃ ញព ីចៃ កស ំរោ ង តាម ចៃ ក 
កៃុ មហ៊ុ នអៃ ចអិ ល អៃច នៃះ ។

លិខិត ប ន្ថៃ ម ថា ម នៃ្តី អង្គ ការ បាន  
សួ រកៃ ុមអ្នក ដឹក ឈើទំា ងនោះ ដោ យ - 
ពួ កគៃ បា នអះអា ងថា  រាល់ លើ ក  ពួក-  
គៃបានដកឹ ចៃញ តា ម ចៃក ផ្លវូ កៃមុ ហ៊នុ 
អៃ ចអ ិល អៃច ដោយ បង ់លយុឲៃយ សន្ដ-ិ 
សុ ខ យម មុ ខកៃ ុម ហុ៊ នចំនួន  ៥ មឺុន រៀល  
ប៉ុន្ដៃ កៃុម ហ៊ុ ន មិន ពា ក់ព័ ន្ធ ប ទល្មើ ស 
ពៃ ឈើទៃ ។ 

ប ន្ថៃ មពីនៃះ លោក ជា ហ៊ា ន  បាន 
បៃ ប់ភ្នំ ពៃ ញ ប៉ុ ស្ដិ៍កាលពី ថ្ងៃពុធថា 
លោក ពិ ត ជាបា ន ដាក់ លិ ខិ ត មួយទៅ 
កៃុ ម ហ៊ុ នអៃ ច អិ លអៃចមៃ ន កាល ពី 
ថ្ងៃទ៧ី  ខៃមៃ សា ដើមៃបសីុ ំក ិច្ចស ហការ 
ជា មួយ អង្គ ការ លោក  និ ងសម ត្ថកិច្ច- 
ពា ក់ ព័ ន្ធក្នុ ងការ ចូល រួមបិ ទ ចៃក ដឹក- 
ជញ្ជនូ ឈើ ចៃញ ពីភ្ន ំកៃ វា ញ ខៃ ត្តពោធិ៍  - 

សាត់នៃះ ។
 ក៏ប៉ុន្តៃលោក អះអាង ថា  ប ន្ទាប់ពី 

ដាកល់ ិខតិ នៃះរចួ  លោក មនិទា នប់ាន 
ទ ទួល ដំណឹ ងពី ភាគី កៃមុហុ៊ ន នៅឡើ យ  
ទៃ ប៉នុ្ដៃ ផ្ទ ុយទៅ វ ិញម នៃ្ត ីកៃ ុមហ៊នុ បៃរ- 
ជាគរំា មច ងប់្ដងឹ លោកឡើ ង ទៅ តលុា- 
កា រ ទៅវិញ។  លោ ក មា នការសោ ក- 
សោ្ដោ យ   ប ន្ទា ប់ ពី កៃ ុមសន្ដសុិខ កៃមុហុ៊ន 
បាន ឃាត ់រថ យន្ត  នងិ ឃា  ត ់ខ្លនួ លោក 
ជិត ១ម៉ា ងមិន ឲៃយចៃញ ពីកៃុម ហ៊ុន 
កាលពី ពៃកឹ ថ្ងៃទី ៦ ខៃមៃ សា  កៃ យ- 
ពីលោ ក  និ ងកៃុ ម កា រ ងារ  ជិះ រថ យ ន្ត  
ឆ្ល ង កា ត់ចៃ ក ដឹក ជញ្ជូ ន ឈើនៃះ ដើមៃបី 
សុើ បអ ង្កៃ តរក  ប ទ ល្មើស ជាក់ ស្ដៃង  ។

លោក ជា ហ៊ា ន  ប ញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុ ំសងៃឃឹ  ម 
ថា  ភាគី កៃុមហ៊ុ នអៃ ចអិ លអៃច នឹង 
សហការ ជាមួ យ អ ង្គ ការរប ស់ខ្ញុំក៏ដ ូច -  
ជាសមត្ថក ិច្ចពាក ់ពន័្ធ ដើមៃប ីចលូ រមួ ប ិទ 
ចៃក ដៃ លជាផ្លូ វតៃ មួយ គត់  សមៃប់ 
ការ ដឹក ជញ្ជនូ ឈើចៃ ញ ពីភ្ន ំកៃវា ញ  ឆ្លង- 
កាត់ ចៃក កៃុម ហ៊ុន នៃះម ក ភ្នំឱ រា៉ា ល់ 
ដើ មៃបីចូ ល រួ មចំ ណៃ ក អ ភិ រកៃសពៃ ឈើ 
យើ ង   ឡើ  ងវិ ញ។ កៃុ មហ៊ុ នគ ត់មិន 
ពាក់ ព័ ន្ធ ប ទ ល្មើ សទៃ  តៃ គ ត់ បើ ក ចៃ ក 

ឲៃយ ដឹ ក ជញ្ជ ូន ឈើ កាត់ កៃមុ ហុ៊ន គត់  »។
លោក សៃង  លយ័  បៃធាន គៃ បគ់ៃ ង 

ចៃ ក ចៃញចូ លរ បស់  កៃុមហ៊ុ នអៃច- 
អិលអៃ ចបា នថ្លៃ ងកាល ពីថ្ងៃពុ ធថា 
លោក បា នទទួ លលិខិត របស់ លោក  ជា 
ហ៊ាន  នោះហើ យ នងិ ពនិ ិតៃយឃើញ ថា 
លិ ខិតនៃះ មិន ឆ្លុះប ញ្ចាំង ពី ការ ពិត ទៃ 
ដៃលថា  សន្ដ ិសុ ខ កៃមុ ហុ៊ន ទទួល លុយ 
៥ មុឺន រៀល ពីជ នល្មើ សដឹ ក ឈើ ខុស- 
ចៃបា ប់ នោះ។ 

លោក ប ន្តថា កៃុមហ៊ុ នលោ ក មាន 
វិន័យ យ៉ាង តឹង រឹុង ចំពោះកា រចៃ  ញឬចូ ល 
កៃុ មហ៊ុន ដោយថា្នា ក់ដឹក នំកៃុ ម ហ៊ុ ន  
មិ ន អនុញ្ញាត ឲៃយ កៃមុ សន្ដ ិសុខ កៃមុ ហុ៊ន 
ទារ លយុ ព ីអ្នក ធ្វើដ ំណើរឆ្លង កា តត់ា ម 
ផ្លូវ កៃុម ហ៊ុន ទៃ ប៉ុ ន្ដៃលោក ក៏មិន បាន 
ឃើ ញ   ករណី មាន គោ យន្ត ដឹក ឈើ 
ឆ្ល ង កា  ត់ ទីនៃះ ដៃរ ។  

 លោក ប ញ្ជា ក់ថា៖ « កៃុមហ៊ុ នពួ កខ្ញុំ 
នៃះ  មិន ដៃល ទារលុ យពី អ្នក ដំណើរ 
ទៃ ទោះ ដកឹ ជញ្ជ ូនអ្វ ីកដ៏ោយ ហើ យខ្ញុ ំ
ក៏ មិន  ដៃលឃើ ញគោ យ ន្ត ដឹ កឈើតា ម 
ចៃ កនៃះ ដៃ រ ប៉ុ ន្ដៃបៃសិ ន បើមាន ក រ- 
ណដីកឹ ជញ្ជ ូន ឈើបៃប នៃះ មៃន  កៃមុ- 

ហ៊ុន នឹង សហ ការ ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច 
និង អង្គ ការ របស់លោក ជា  ហ៊ាន  ពៃះ  
យើង ក ៏ចង ់ចលូ រមួ ទប ់សា្កាត ់បទ ល្មើស 
ពៃ ឈើ ដៃរ »។

ករណី សៃដៀង គ្នា នៃះដៃ រ កា លពី 
ថ្ងៃទី ២ ដ ល់ថ្ងៃ ទី៥  ខៃមៃ សា លោ ក 
ជា ហ៊ា ន បាន ស ហកា រ ជាមួយ មនៃ្តី 
ឧទៃយា នុរកៃសភ្នំ ឱរា៉ា ល់ និ ង មនៃ្តី ឧទៃយានុ- 
រកៃសផៃសៃង ៗ ទៀ តបា នចុះ ប ងៃ្កាប ប ទ- 
ល្មើស ពៃឈើ ដោយបា នរឹ បអូ ស ឈើ 
ជាចៃើ ន ម៉ៃតៃគុប៕

លោកសុខ សុវណ្ណវឌេឍនាសាបុ៊ង(ឆ្វេង)  នៅតំបន់បឹងសំរោងថ្មីៗ នេះ។ រូប William Guang

លោក ជា ហ៊ាន បេធានអង្គការ ACNCIPO  
កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ជនជាតិដើមបារម្ភការទន្ទ្រានដីក្នងុដ្រានជម្រាកសត្វ ក្រាយឃើញគ្រាឿងចក្រាក្នងុតំបន់នោះ
 ខន សា វិ 

មណ្ឌលគិរីៈ ជនជាតិដើម 
ភាគ តចិ ព្នង នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គ ិរ ី   
ពៃួយបារម្ភ ពី ការទន្ទៃន ដីពៃ 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្ន ំណាម-
លៀ  បន្ទាប់ពី សហគមន៍ បាន 
បៃទះ ឃើញ គៃឿងចកៃ ចល័ត  
នៅក្នុង តំបន់ ហាមឃាត់ នៃះ  
និង បានឃើញ មានការ បោះ 
បង្គោល ដើមៃបី ហ៊ុមព័ទ្ធ យក ដី  
ប៉ុន្តៃ មន្តៃី បានអះអាងថា  ការ- 
ចល័ត គៃឿងចកៃ នោះ គឺ ដើមៃបី 
ជួស ជុល ផ្លូវ តៃប៉ុណ្ណោះ។ 

លោកយុន ឡូ រ៉ង់  លៃខា- 
ធកិារ  សម្ពន័្ធ ជនជាតដិើម ភាគ តចិ  
ព្នង នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន- 
បៃប ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  កាលពថី្ងៃទ៨ី  
ខៃមៃសា   ថា  ការពៃយួ បារម្ភ នៃះ  
កៃយព ីសហគមន ៍បាន បៃទះ- 
ឃើញ គៃឿងចកៃ ១គៃឿង បាន- 
ច ល័ត ចូលទៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ  ស្ថិតនៅ ចំណុច ទួល- 
សា្វាយ  នៃ ភូមិ ពូ លៃះ  ឃុំ ដាក់- 
ដាំ។  ទីតាំង នោះ មានការ បោះ- 
បង្គោល  និង ការលួច កាប់ឆ្ការ ។ 

 លោក  បានអះអាងថា ៖ 
« សហ គមន៍ សង្កៃត សកម្មភាព 
២  គ ឺកៃព ីសកម្មភាព អៃ សា្កាទរ័  
គឺមាន ការបោះបង្គោល  ដៃល 
តៃូវបាន បោះបង្គោល នៅលើ ដី 
ទំហំ ធំ ហើយ វៃង  ដៃល អាច 
មាន ទំហំ រាប់រយ ហិកតា ដៃរ ។ 

ការបោះ បង្គោល ហ្នងឹ បើ នយិាយ   
ទៅ ស្ថិត មិន ឆ្ងាយ ពី សា្នាក់ការ 
បរិសា្ថាន ប៉ុន្មាន ដៃរ  គឺ មើលទៅ 
បៃហៃល ១ គីឡូម៉ៃតៃ»។ 

លោកឡូ រ៉ង់ បានបញ្ជាក់ថា  
លោក បាន ផ្ញើ រូប នៃ ការ ចល័ត 
គៃឿងចកៃ ១គៃឿង នៃះ ទៅ ខាង  
លោក នៃតៃ ភក្តៃ  អ្នកនពំាកៃយ 
កៃសួង បរិសា្ថាន រួចហើយ។  
លោក ភក្តៃ  ក៏បាន ផ្ញើ បន្ត មក 
ឲៃយមន្តៃី បរិសា្ថាន នៅក្នុង ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិ រី វិញ ដោយ បាន- 
ឆ្លើយតប ថា  ការ ចល័ត គៃឿង- 
ចកៃ នោះ គ ឺដើមៃប ីជសួជលុ ផ្លវូ ។ 
ប៉នុ្តៃ លោក ថា  ចពំោះ ការបោះ- 
បង្គោល ក្នុង ដៃន ជមៃក  គឺ មិន- 
ទាន់មាន ការបក សៃយ ពី មន្តៃី 
បរិសា្ថាន នៅឡើយ ទៃ។ 

 លោក បាននិយាយទៀតថា  
កៃមុ  សហគមន ៍កពំងុ ចុះ សៃវ- 
ជៃវ បន្ថៃមទៀត នៅ ទីតាំង 
ដៃល កំពុងមាន ការសងៃស័យ 
រំលោភ យក ដី ក្នុង ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ នៃះ។ 

ជាមយួ គ្នានៃះ  ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ 
ដៃលមាន ឈ្មាះ ថា  សំឡៃង  
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច ព្នង បាន- 
ចុះផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី ៣  មៃសា ថា  
ទីនោះ មានការ បោះបង្គោល 
ពៃំដី ចៃើន បៃភៃទ  មាន ចៃើន 
កន្លៃង  ហើយ រាប់រយ ហិក តា។ 
កន្លៃង ខ្លះ មានការ លួច ឆ្ការពៃ 
ខាង ក្នុង ដៃលមាន ការបោះ- 

បង្គោល នោះ  ដៃល សហគមន៍ 
សងៃស័យ ថា  បង្គោល ឈើ មាន 
លាបថា្នាំ កៃហម  និង លឿង ចុង  
ដៃល បោះ ក្នុង ដៃន ជមៃក នោះ  
គឺជា របស់ ឧក ញ៉ា មានអំណាច 
មា្នាក់ ដៃល ពូកៃ ញុះញង់  និង 
គំរាម ទិញ ដី សហគមន៍  និង 
តំបន់ អភិរកៃស។ 

 ប៉ុន្តៃ លោក វុធ សា រុំ  បៃធាន 
ដៃនជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ ណាម- 
លៀបាន បញ្ជាក់ថា  ការ ចល័ត 
អៃ សា្កា ១គៃឿង នោះគឺ ដោយ- 
សារ ខាង រដ្ឋបាល ខៃត្ត នងិ សៃកុ  

មាន គមៃង ជួសជុល ផ្លូវ នៅ 
ក្នុង តំបន់ នោះ  ដើមៃបី បង្ក ភាព- 
ងាយសៃលួ ឱៃយ ពល រដ្ឋ ធ្វើ ដណំើរ   
និង ការដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ។  
មិនមៃន បៃើ សមៃប់ ទន្ទៃន 
ដីពៃ ដូច ការ អះអាង របស់  
សហគ មន៍ ឡើយ ។ 

 លោក បានបន្តថា ខាង រដ្ឋ- 
បាល  ខៃត្ត និង សៃុក បានដាក់- 
លខិតិ ស្នើសុ ំជសួជលុ ផ្លវូ នៃះ មក 
ខាង ដៃន ជមៃក ។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា  ចំពោះ ការបៃទះឃើញ មាន 
ការ បោះបង្គោល នោះ  គ ឺមនិមាន 

ឧកញ៉ា អ្នកមាន អំណាច ណា 
ឡើយ  ប៉ុន្តៃ គឺជា ពល រដ្ឋ នៅក្នុង 
សហគមន៍ ទៅវញិ ទៃ។  លោក ថា 
ជា រៀងរាល់ ថ្ងៃ  មន្តៃី ខាង ដៃន- 
ជមៃក តៃង តៃចុះទៅ ដក [បង្គោល]  
ចោល ជា បន្ត បន្ទាប់។ 

លោកថ្លៃងថា៖ « ភាគចៃើន  
កៃុម ពួកគត់ ហ្នឹង  ជា អ្នក បោះ- 
បង្គោល ហ្នងឹ  ហើយ ខាង ខ្ញុ ំបាន ដើរ   
ដក រួចហើយ  ១ថ្ងៃ ដក បាន ៣០   
ទៅ ៤០ បង្គោល ក ៏មាន  ដៃរ  ហើយ 
តាម ការកណំត ់អត្ត សញ្ញាណ ខ្លះ  
គឺ គ្មាន បៃជាពលរដ្ឋ មកពី ខាង 

ណា កៃពី ពួកគត់ ទៃ»។ 
លោក សៀក មុន្នី  អភិបាល 

សៃុក អូររាំង ឲៃយដឹង ដៃរ ថា  ខាង 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត និង សៃុក ពិតជា 
បាន ជួសជុល ដើមៃបី ពងៃីក ផ្លូវ 
ចាស់ ១ខៃសៃ បៃវៃង ជាង ៤០ គីឡូ- 
ម៉ៃតៃ នៅក្នុង ចំណុច ដៃលមាន 
ការ ចល័ត គៃឿងចកៃ នោះ មៃន ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា  ផ្លូវ នៃះ  គឺ 
ជួសជុល ពងៃីក ឱៃយ ធំ  តាម ការ- 
ស្នើសុំ ដៃល មានការ ផ្ដិតមៃដៃ ពី 
បៃជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង ឃុំ ដាក់ ដាំ 
បៃហៃល ២០០ គៃួសារ។ 

 លោក បន្តថា  គៃឿងចកៃ ដៃល 
សហគមន ៍ឃើញ នោះ  កៃព ីការ- 
តៃយ ជួសជុល ផ្លូវ គឺ ពៃលខ្លះ ក៏ 
តៃវូបាន បៃជា ពល រដ្ឋ ជលួ ឱៃយជយួ 
កាយ ជីក ធ្វើ សៃះ ដើមៃបី ស្ដុក ទឹក 
សមៃប់ បៃើបៃស់ សៃចសៃព 
ដំណាំ ដៃរ  សៃបពៃល កំពុង 
ជួបបៃទះ គៃះ រាំង ស្ងួត។ 

 លោក ថា ៖« ពួក ហ្នឹង ចៃះតៃ 
បៃឆំង រហូត ពួក មួយកៃុម ហ្នឹង 
មិនមៃន ជា ពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ ដាក់ ដាំ 
ហ្នឹង ទៃ  គឺ នៅ សៃុក ផៃសៃង គឺ សៃុក 
ពៃជៃ ដា ។ កាល មុន ខ្ញុំ ចាប់ ម្ដង  
ការចាប់ ដី នៅក្នុង ដៃន អភិរកៃសគឺ 
កៃុម ហ្នឹង  ហើយ ពួកកៃុម ហ្នឹង 
តៃងតៃ បង្កឱៃយ មាន បញ្ហា កន្លងមក  
រហតូ នគំ្នា ចុះ ពត័ម៌ាន ថា ខ្ញុំ មាន 
ដ ីនៅ ហ្នងឹ ( រលំោភ យក ដពីៃ រដ្ឋ ) 
រាប់រយ ហិកតា  ប៉ុន្តៃ ពួក ហ្នឹង 
អ្នកយក គ្មាន ពី ណា ទៃ»៕

គឹម  សារុំ 

បាត់ ដំបងៈ កង រាជ អាវុធហត្ថ ខៃត្ត 
បាត ់ដបំង  កាលពមីៃសលិ មញិ   នៅ កពំងុ 
បន្ត សាកសួរ  បុរស មា្នាក់   ដៃល ស្លៀក- 
ពាក ់ឯក សណា្ឋាន យោ ធា ពាក ់ផ្កាយ ៤ 
ថត បង្ហាះ តាម ហ្វៃស ប៊កុ បន្ទាប ់ព ីតៃវូ 
បាន ចាប់  ឃាត់ខ្លួន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៨   ខៃ 
មៃសា  ឆ្នាំ ២០២០  នៅ ភូមិ លា្វា ទៃរ ឃុំ 
តៃង សៃុក កំរៀង។

លោក ឡាច  បៃសុ បៃធាន ការិយា ល័  យ  
សៃវជៃវ បទល្មើសនៃ កង រាជ អាវុធ- 
ហត្ថ ខៃត្ត បាត់ ដំបង បាន  បៃប់ ពី មៃសិល - 
មិញ ថា  ជនសងៃស័យ  ឈ្មាះ  ណាំ  កប  
ភៃទ បៃុស អាយុ  ៣៦ ឆ្នាំ  គឺ សមត្ថកិច្ច 
កំពុង បន្ត នីតិវិធី សាកសួរ  ដោយ សារ 
គត់ ស្លៀក ពាក់ឯកសណា្ឋាន  យោធា 
ហើយ បង្ហាះ លើ បណា្តាញ សង្គម 
ហ្វៃស ប៊ុករបស់ គត់ ។ ដោយ សា រ 
តៃមាន  ការសងៃសយ័  កងរាជអាវធុ ហត្ថ 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង បាន   ធ្វើ ការឆៃករក- 
មើល ក្នុង បញ្ជីអគ្គបញ្ជាការ នៃ កង- 
យោធ ពលខៃមរ ភមូនិ្ទ  មនិ ឃើញ មាន 
ឈ្មាះនៃះ  ក ៏សមត្ថកចិ្ច  ចាប ់ផ្តើម បើក- 
ការសៃវជៃវ ដើមៃបី រក អត្ត សញ្ញាណ 

ជន  សងៃស័យតាម រយៈបៃព័ន្ធ ទំនក់ ទំន ង  
សង្គម របស់ គត់  ដើមៃបី ឃាត់ ខ្លួន ជន 
មា្នា  ក ់នៃះ យកមក សរួន។ំ  ជនសងៃសយ័  
មនិទាន ់បោកបៃស ់  នរណា  ទៃ   តៃ  គត ់
ស្លៀកពាក់  ដើមៃបី ដើរ បង្អួត គៃ ឯង ក្នុង 
ភូមិ គត់ ។ 

 លោក បៃសុ និយាយ  ទៀត ថា  ដោ យ - 
សារ តៃ អ្នកភូ មិ ឃើញ ជនសងៃស័យ ស្លៀ ក  - 
ពាក់ ឯកសណា្ឋាន ពាក់ ផ្កាយ ថា្នាក់ ឧត្តម - 
សៃនយី ៍បៃប នៃះ  មា្នាក ៗ់  ន ំគ្នា នយិាយ 
ពៃញ ភូមិ ថា «អានៃះ  ឮ ថា  ចូល ធ្វើ ទា - 
ហា ន ម្ងៃន៉ោះ សោះ ឥឡូវ ពាក់ផ្កាយ៤  »  ។ 

 កាល  ពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញ  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ 
បាន ពៃយាយាម ទូរស័ព្ទ ទាក់ទង  លោក  
អ៊ន  ជៃី សៅ មណ្ឌល   ជា មៃ បញ្ជាការ 
រងកង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ទទួល ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ  ដៃល ជា អ្នក- 
ទទួល បន្ទុក  សួរ  ចម្លើយ ជនសងៃស័យ  
ដៃរ  ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន លោក បដិសៃធ  ធ្វើ 
អតា្ថា ធិបៃបាយ  ។  ប៉ុន្តៃ បើ តាម មនៃ្តីមួយ 
របូ  នៃ បញ្ជាការ ដា្ឋាន កងរាជអាវធុ ហត្ថ 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង បាន ថ្លៃង  ដោយ សុ ំមនិ 
ឲៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មាះ ថា  ករណី ខាង លើ 
នៃះ កមា្លាងំ អាវុធ ហត្ថ  បាន ចុះ ទៅ ឃា ត់ - 
ខ្លនួ ជន សងៃស័យ  ក្នងុ ភូមិ - ឃំុខាង លើ និ ង  

ន ំយក មក សាកសរួនៅ បញ្ជាការ ដា្ឋាន 
កងរាជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត ។

 ជនសងៃស័យ  បាន សារភាព បៃប់ 
សមត្ថកិច្ច  ថា  នៅក្នុង អាខោន  ហ្វៃស- 
បុ៊ក រ បស់ គត់ ដាក់ ឈ្មាះ  ណំា   កប   ដៃ ល 
ជា ឈ្មាះ របស់គត់ ហើយ ចំពោះ រូប  - 
ភាព  កីឡាករ ដៃល ថា   នៅ ក្នងុ កង ពល    តូច 

ថ្មើ រជើង លៃខ ៤១  នៃ យោធភូមិ ភាគ- 
ទី៤  នៅ ក្នុង សៃុកអង្លង់វៃង នោះ  គត់ 
មនិ មៃន  បមៃើការ នៅ ក្នងុ អង្គភាព កង- 
ពលតូច នោះ ទៃ ។ 

មនៃ្ត ីរបូនោះ បន្ត ថា  ជន សងៃសយ័ បាន 
បៃប់ សមត្ថកិច្ច ថា  បៃការ ដៃល គត់ 
ស្លៀកឯកសណា្ឋាន យោធា និង មាន 

ពាក ់ផ្កាយ ៤ ផង នោះ  គ ឺគត ់បាន ទញិ 
គៃ យក មក ពាក់  ដើមៃបី សម្ញៃង បង្អួត  
ដល ់ អ្នក ភមូ ិតៃ ប៉ណុ្ណោះ។ ប៉នុ្តៃ តៃង ់ថា 
តម្លៃ ប៉ុន្មាន នោះ គត់ ភ្លៃ ច ហើយ  
ហើយ ក៏ គត់ មិន បាន ទៅ បោក បៃស់ 
នរណា ដៃរ។ គត់ បាន យក រូបពាក់ 
ផ្កាយ ៤ នោះ ដាក់ ជា ឡូហ្គោ នៅ ក្នុង 
អាខោន  ហ្វៃស ប៊ុក គត់  ។

មនៃ្តី អាវុធ ហត្ថរូបនោះ  បន្ត ទៀ តថា  
តាម រយៈការ ឃាត់ ខ្លួន ជនសងៃស័យ 
ខាង លើ  និង តាមរយៈ ការដកហូត បាន  
វត្ថុតាង មួយ ចំនួន  ក្នុង នោះ សមត្ថកិច្ច 
បាន រក ឃើញ មាន សា្លាក ឈ្មាះ  ហង់ 
សំណាង  មួយ  ទៀត   ដៃល ឈ្មាះ នៃះ  
សមត្ថកិច្ច កំពុង តៃ សៃវ  ជៃវ ថា  តើ 
មាន មា្ចាស់ ពិត បៃកដ  ឬ យា៉ាងណា ? 

បើ តាម មនៃ្ត ី អាវុធ ហត្ថ រូប នៃះ កៃ យ   
ឃាត់ ខ្លួ ន  សមត្ថ កិច្ច ដក ហូត បាន 
វត្ថុតាង មាន ស័ក្ដិ សា្មា ផ្កាយ ៤ ចំនួន១ 
គរូ សក័្ដ ិអាវ បៃយទុ្ធ ១ គ ូសា្លាក ឈ្មាះ 
នយ ឧ ត្ត ម សៃនយី ៍១ មៃដាយ ១ ក ំប្លៃ 
ឯកសណា្ឋាន បៃយុទ្ធ ១ កំ ប្លៃ សញ្ញា 
សមា្គោល ់នយ ឧ ត្ត ម សៃនយី ៍១ គ ូ នងិ 
សា្លាក ឈ្មាះ  ហង់  សំ ណាង  ចំនួន   ១ 
ផង ដៃរ ៕ 

គ្រឿងចក្រក្នងុតំបន់ដ្រនជម្រកសត្វនៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ដ្រលជនជាតិដើមបារម្ភពីការទន្រ្ទានដីព្រ។ រូប Bunong's voice page

អាវុធហត្ថ កំពុង បន្ត សាក សួរ បុរស ម្នាក់  ស្លៀក ពាក់ យោ ធា ពាក់ ផ្កាយ ៤  បង្ហោះ តាម ហ្វ្រាស បុ៊ក 

ជន សង្រស័យ ដ្រល ត្រវូ បាន សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ   ។ រូបថត កង រាជ អាវុធហត្ថ ខៃត ្ត បាត់ ដំបង



� ងហា�ងនិងអគ�នយក
លី�េសេង
និពន្ធនយក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
ប្រែ� ន�្រែប់�្រែង� រ�និពន្ធ

សំរិទ�
អនុប្រែ� ន�្រែប់�្រែង� រ�និពន្ធ

សូវិស ល
អនុប្រែ� ន�្រែុមអ្នកយកព័ត៌� ន

ផ ក់ស�ងលី
� រ�និពន្ធរងព័ត៌� ន� តិ
វងេសសុខេង,�េុំភ័កេ្ត

� រ�និពន្ធព័ត៌� នស្រែដ�កិច�
�៉េគុណមករា

� រ�និពន្ធរងព័ត៌� នស្រែដ�កិច�
រា�ន់រីយ

� រ�និពន្ធព័ត៌� នអន្តរ� តិ
បេក់ស យ

� រ�និពន្ធជីវ�តកម្រែ�ន្ត
ប៉ាន់សុីម៉ា�

� រ�និពន្ធរងជីវ�តកម្រែ�ន្ត
ប៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន្ធរងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន្ធរង/អ្នកបក�្រែព័ត៌� នកី� 
ណេមវណ�ៈ

� រ�និពន្ធ�្រែហទំព័រ
លា ងផ ន់ណ រា�

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មសសុខជា ,នៀម�េង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុ�,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,ឡុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ�គឹមសឿន,វ៉នដា រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�
អ្នកបក�្រែ

ប៊ុនផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណ ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី

� រ�រូបថត
ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរងេសី
អ្នក�្រែស�្រែ�លអក�រវ�រុទ្ធ

�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្រែ� ន�្ន្រែកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន្រែករចន ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន�ី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្រែករចន�្រែហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ�
�្ន្រែកផ្រែ�យ� ណិជ�កម�
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ�,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កេវពុទ�ី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
ប្រែ� ន�្រែក�យ��្រែតស្តីទី
ថិញរិទ�ី,087888854
ប្រែ� ន�្រែក�យ��្រែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្រែ� ន�្ន្រែករដ�បាលនិងធន� នមនុស្រែ�
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន្រែករដ�បាលនិងធន� នមនុស្រែ�
�ុិលសោ ភា

នយិ�ហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉េង
ប្រែ� នគណ�្រែយ្រែយៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវ�ទ្រែយានិងរចន�្រែហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន
� រ�� ល័យខ្រែត្តសៀមរប

សុភា រិទ�ប្ល៉ន�ៀល
ផូស�្រែ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០ម៉េតេ)ភូមិ�េកតា ឡុង
សងា�ត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យសៀមរប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សងា�ត់ស�យដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

បុរស២នាក់រួចជីវិតក្រោយពីខ្លាឃ្មុំព្រោវាយប្រោហារឲ្រោយរបួស
សុទ្ធគឹមសឿន

ស្ទឹងត្រែង:បុរស២នាក់រួច-
ផតុពីសេចក្ដីស្លាប់កេយពីរង
ការវាយបេហារដោយសត្វខ្លា-
ឃ្មុំពេដេលជាខ្លាញីកាលស្ថតិ
ក្នុងតំបន់ខ្នងភ្នំមួយដេលអ្នក-
ភូមិហៅថាភ្នំការនូមចម្ងាយ
បេមណ ៣គីឡូម៉េតេពីភូមិ
គិរីវងេសាលើ ឃុំសន្តិភាពសេុក
សៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងតេង។
លោក ឃុន ដាវី អធិការរង

នគរបលសេកុសៀមប៉ាងបន
ថ្លេងបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ពីមេសិល-
មិញថា ជនរងគេះទាំង២
នាក់នេះម្នាក់ឈ្មោះអើយរ៉េ
ភេទបេុសអាយុ២៩ឆ្នាំ និង
ឈ្មោះអេនញ៉ាំភេទបេុស
អាយុ២៩ឆ្នាំទាំង២នាក់ជា
ជនជាតិភាគតិចកាវេត។ពួក-
គេរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសរ
សត្វខ្លាំឃ្មុំដេញខំទាំងកំរោល
ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងដើររីស
ផ្លេសំរងនៅលើខ្នងភ្នំកាលពី
ថ្ងេទី៧ខេមេស។
លោក ដាវីថ្លេងថា៖«ពួក-

គាត់បនរួចផុតពីការស្លាប់ហើយ
បនា្ទាប់ពីកេុមគេូពេទេយនេមន្ទីរ-
ពេទេយបង្អេកខេត្តស្ទងឹតេងបន
ជួយសង្គេះនិងពេយាបលជូន
ពួកគាត់កេយពីសច់ញាតិ
បញ្ជូនមកមន្ទីរពេទេយទាន់ពេល-
វេលា»។
លោកថាពួកគេទាំង២នាក់

បនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរលើផ្ទេមុខ
និងម្នាក់បត់បង់ភ្នេកម្ខាង
ដោយសរសត្វខ្លាឃ្មុំញី១
កេបាលបនរត់មកដេញខំជន-
រងគេះទាំង២នាក់ ខណៈ
ពកួគេចលូពេដើររីសផ្លេសរំង
នៅលើខ្នងភ្នំមយួដេលអ្នកភមូិ
ហៅថាភ្នំការនូមស្ថិតនៅបេ-
មណ៣គីឡូម៉េតេពីភូមិបេ-
ជាពលរដ្ឋ។
លោកដាវី ថ្លេងថា៖«ពេល

សមត្ថកិច្ចទៅដល់កន្លេងកើត-
ហេតុហ្នឹងគឺសច់ញាតិជនរង-
គេះបនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទេយ
បង្អេកខេត្តស្ទឹងតេងរួចរាល់

ហើយដោយយើងបនទៅ
ពនិតិេយដល់កន្លេងកើតហេតុនងិ
សកសួរអ្នកភូមិគឺពិតជាមន
សត្វខ្លាឃ្មុំខមំេន។កេយមក
សមត្ថកិច្ចបនទៅជួបជនរង-
គេះនៅមន្ទីរពេទេយទៀតដើមេបី
សកសរួពីរឿងហេតុនេះហើយ
យើងឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ
គាត់លេងគេះថា្នាក់ដល់ជីវិត
ហើយ»។
លោកសុីនសុវណ្ណារីនាយ

ប៉ុស្ដិ៍នគរបលរដ្ឋបលឃុំសន្ដិ-
ភាពបនថ្លេងពីមេសិលមិញថា
រហូតមកដល់ថ្ងេទី៩ ខេមេស
គឺពួកគាត់បនធូរចេើនហើយ

និយាយរួមគឺគាត់ផុតពីការស្លាប់។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំបនរាយ-

ការណ៍ទៅថា្នាក់លើអស់ហើយ
បើអ៊ីចឹងខ្ញុំអត់និយាយអ្វីចេើន
លើសពីនេះទេ»។
លោក អើយរ៉េ និងលោក

អេន ញ៉ាំ អ្នកទាំង២ជាជន-
ជាតិដើមភាគតចិកាវេតនងិជា
ជនរងគេះក្នុងករណីនេះ
ពីមេសិលមិញមិនអាចស្វេងរក
បេភពទាក់ទងសំុការបញ្ជាក់
បន្ថេមជុំវិញករណីនេះបនទេ។
ប៉នុ្ដេលោកឃនុដាវីអធិការ-

រងនគរបលសេុកសៀមប៉ាង
បនដកសេង់សម្តជីនរងគេះ

ឈ្មោះអេនញ៉ាំជាអ្នករងគេះ
ម្នាក់ក្នុងចំណោម២នាក់បន
និយាយរៀបរាប់ពីដើមហេតុថា
ពួកគាត់ទាំង២នាក់បននាំគា្នា
ឡើងទៅលើភ្នំការនូមដេល
នៅជិតភូមិដើមេបីដើររសីផ្លេសរំង
យកមកលក់នៅឯផេសារដូចសព្វ-
មយួដងប៉ុន្ដេនៅពេលឡើងមក
ដល់ចង្កេះភ្នំសេប់តេពួកគាត់
បេទះឃើញសត្វខ្លាឃ្មុំញី១
កេបាលកពំុងបណ្ដើរកូន២កេបាល
ទៀត។
លោកដាវីបនឲេយដងឹបន្តថា

ភា្លាមៗនោះពួកគាត់មិនបន
និយាយឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីជា-
មួយសត្វខ្លាឃ្មុំនោះទេដោយ
នាំគា្នាដើរវាងសំដៅទៅរីសផ្លេ
សំរងដេលនៅកេបេរនោះ ពេល
ជនរងគេះឈ្មោះអើយ រ៉េ
បនឱនរីសផ្លេសំរងសេប់តេ
មេខ្លាឃ្មុំញីរត់សំដៅមកពួក-
គាត់ទំាង២នាក់តេម្ដង។អំឡុង
ពេលនោះពកួគាត់ពេយាយាមរត់
គេចពីខ្លាឃ្មុំនោះប៉ុន្ដេរត់មិនរួច
ហើយក៏នៅតតាំងជាមួយសត្វ
ខ្លាឃ្មុំ។ ខណៈតតាំងគា្នានោះ
ឈ្មោះអើយរ៉េតេូវបនសត្វខ្លា
ឃ្មុំខ្វេះភ្នេកម្ខាងនិងខំលើផ្ទេមុខ
ស្ទើរតេមើលមិនស្គាល់រីឯឈ្មោះ
អេនញ៉ាំក៏រងរបួសលើផ្ទេមុខ
ដេរបុ៉ន្ដេមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកទេ។
បនា្ទាប់មកអេនញ៉ាំបនទូរស័ព្ទ
ហៅអ្នកភូមិនៅទីនោះមកជួយ
យកទៅមន្ទីរពេទេយ៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំព្រែញៈមន្តេីកេសងួបរសិ្ថាន
បនបេគល់ឡដុតសំរាមចំនួន
២៥ឡ និងដំឡើងឲេយអាជា្ញាធរ
មូលដា្ឋានសមេប់យកកាកសំ
ណល់កខ្វក់ទៅដុតដើមេបីដោះ
សេយរយៈពេលខ្លី និងមធេយម
ក្នុងការកាត់បន្ថយគំនរសំរាម
ដេលមនចេើនហួសហេតុនៅ

តាមទីបេជំុជននៅក្នងុខេត្ត១៥។
លោកនេតេភក្តេរដ្ឋលេខ-

ធកិារនងិជាអ្នកនាំពាកេយកេសងួ
បរសិ្ថានបនឲេយភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍ដងឹ
កាលពីថ្ងេពុធថា ការផ្តល់ឡ
ដុតសំរាមដល់អាជា្ញាធរសេកុនេះ
បនធ្វើឡើងតំាងពីឆ្នាំ២០១៧
ហើយឡទាំងនោះមនបច្ចេក-
ទេសមនិប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ដោយមនសមត្ថភាពដុតសំ-

ណល់សរំាមចនោ្លាះពី២ទៅ៧
តោនក្នុង១ថ្ងេ។
លោកនេតេ ភក្តេ បនឲេយ

ដឹងថា ៖ «ការដំឡើងឡដុត
សំរាមនៅតាមមូលដា្ឋាននេះ
ដើមេបីងាយសេួលដល់អាជា្ញាធរ
ក្នងុការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាន
និងមិនចំាបច់ដឹកជញ្ជនូផ្លវូឆ្ងាយ
និងមិនធ្វើឱេយកកស្ទះសំណល់
សំរាមនៅនឹងមូលដា្ឋានផ្ទាល់»។
លោកក៏បនឲេយដឹងទៀតថា

កេសួងបរិស្ថានបនផ្តល់មូ៉តូរឺុម៉ក
ដកឹសរំាមចំននួ៥០គេឿងដល់
អាជា្ញាធរសេុកនានាដើមេបីបេើ-
បេស់ជាមធេយាបយដកឹសំរាម
ពីមូលដា្ឋាននានាមកកាន់កន្លេង
ឡដើមេបីដុតសំរាម។ ម៉ូតូរុឺម៉ក
ទំាងនោះជាអំណោយរបស់
កេុមហ៊ុនជីបម៉ុង។
លោកលាងឃុនបេធាន

កេមុបេកឹេសាភិបលកេមុហុ៊នជីប-
មុ៉ងបនឲេយដឹងថាជំនួយនោះគឺ
ជាការចូលរួមចំណេកដើមេបីធ្វើ
ឱេយមនសោភណភាពក្នុងរាជ-

ធានីភ្នំពេញនងិខេត្តមយួចំននួ
កេយពីកាត់បន្ថយកាកសំណល់
កខ្វក់បនកាន់តេចេើន។
លោក នេតេ ភក្តេ បនឲេយ

ដឹងថា បញ្ហាសំរាមនៅកម្ពុជា
នេះ បច្ចុបេបន្នមនបរិមណ
សរបុជាង១មុនឺតោននៅក្នងុ១
ថ្ងេនិងបេមណជិត៤លានតោន
ក្នុង១ឆ្នាំដេលក្នុងនោះ៦៥
ភាគរយជាសំណល់សរីរាង្គ
២០ភាគរយជាសំណល់ថង់
ប្លាស្ទិកនិងនៅសេសសល់
ជាសំណល់រឹងនិងសំណល់
ផេសេងទៀត។
លោកបនឱេយដឹងថា ចំនួន

សំរាមទាងំនោះមនតេមឹតេបេ-
មណ៥១ភាគរយបុ៉ណោ្ណាះដេល
តេវូបនយកទៅចាក់នៅទីលាន
ចាក់សំរាមកេនោះតេូវបន
យកទៅបោះចោលអនាធិប-
តេយេយតាមដងផ្លវូខ្លះបោះចោល
ក្នុងបេភពទឹកនិងខ្លះទៀតតេូវ
បនដុត។ អាតេកំណើននេ
សំរាមនៅកម្ពុជាមនបេមណ

១៥ភាគក្នុង១ឆ្នាំ។ការកើន
ឡើងនេបរិមណសំរាមគឺដោយ
សរតេមនកំណើនបេជាពល-
រដ្ឋកំណើននេការបេើបេស់ទំនិញ
ចេើនឥរិយាបថនេការវេចខ្ចប់
ទំនិញរបស់បេជាពលរដ្ឋមន
ការផ្លាស់ប្តរូការញេកសំរាមតាម
បេភេទនៅមនតិចតួចនៅឡើយ
នងិការកេច្នេសំណល់ឡើងវញិ
នៅមនកមេិត។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

កើនឡើងនូវបរិមណសំរាមនេះ
សំណល់រឹងពី ១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ
បនបង្កក្តីបរម្ភយា៉ាងខ្លាងំដល់
គុណភាពបរិស្ថានសុខភាពស-
ធារណៈនិងការបត់បង់សោ-
ភណភាពទីបេជុំជនរាជធានី-
កេុង-សេុក»។
លោកបនឲេយដឹងទៀតថាការ-

អនុវត្តជាក់ស្តេងលើការគេប់គេង
សំរាមសំណល់រឹងនៅកម្ពុជា
បច្ចុបេបន្នជាទូទៅនៅជួបឧបសគ្គ
ជាចេើនដេលអាចបង្កផលប៉ះ-
ពាល់នាពេលអនាគត៕

អ្នកភូមិន ជំនរងគ្រែះដ្រែលខ្លាឃ្មុវំាយប្រែហារឲ្រែយរបួសទៅព្រែយាបាលនៅមន្ទីរព្រែទ្រែយ។រូបថតកេសួងព័ត៌មន

មន្ត្រោីក្រោសួងបរិស្ថានដំឡើងឡដុតសំរាមដល់មូលដ្ឋានមួយចំនួនក្នងុខ្រោត្តចំនួន១៥

ឡដុតសំរមក្នងុមូលដា្ឋានខ្រែត្តព្រែវ្រែង។រូបថតកេសួងបរិស្ថាន
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ប្រតិបត្តកិារធុរកិច្ចនៅPPSEZកើនឡើងជាង១៤%
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: ក្រុមហ៊ុន តំបន់ ស្រដ្ឋ កិច្ច 
ពសិ្រស ភ្នពំ្រញ(PPSEZ) បាន រាយ- 
ការណ៍ ពី កំណើន ការនាំច្រញ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩  ប្រមាណ ១៤ ភាគ រយ  មាន 
តម្ល្រ  ១ ១ ៣៩  លាន ដលុា្លារ ដ្រល បាន 
កា្លាយ  ជាការ នាំ ច្រញ ឈាន មុខ គ្រ លំ-
ដាប់ ទី២  ក្នុង ចំណោម តំបន់ ស្រដ្ឋ កិច្ច 
ពិស្រស ទាំង អស់ នៅ កម្ពុជា។

PPSEZ ដ្រល គ្រប់ គ្រង លើ តំបន់ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ពិស្រស ប៉ោយ ប៉្រត (PP-
SEZ) ផងដ្ររ នោះ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
កាល  ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា ទហំ ំពាណជិ្ជកម្មមាន 
ចនំនួ  ១,១ ៣ ពាន ់លាន ដលុា្លារ កាលព ី
ឆ្នាំ ២០១៩  កើន   ១៣, ៨៨ ភាគរយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨  ហើយ តំបន់ 
ស្រដ្ឋ  កិច្ច ពិស្រស ន្រះ រក្រសា បាន នូវ កំ-
ណើន ជា ប្រចា ំន្រ សកម្ម ភាព ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ក្នុង រយៈ ព្រល ច្រើន ឆ្នាំ មក ន្រះ ។

ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ បន្ត ថា៖ «កណំើន ន្រះ 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ ពួកយើង ឈរ នៅ ចំណាត់- 
ថា្នាក ់ទី២ ដោយមាន ចំណ្រក ២០,១៧  
ភាគរយ ន្រ តម្ល្រ ពាណិ ជ្ជកម្ម សរុប ក្នុង 
តបំន ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច ពសិ្រស ដ្រល ប្រត ិបត្ត-ិ 
ការ ទាំង១៨ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា 
កា លពី ឆ្នាំ២០១៩។ ន្រះ ជា អ្វី ដ្រល 
យើង មាន  មោទនភាព»។

លោក Hiroshi Uematsu នា-
យក គ្របគ់្រង PPSEZ បាន ឲ្រយ ដងឹថា 
ការ រីក ចម្រើន ដ៏ ល្អ ន្រ ប្រតិ បត្តិការ 
អាជីវក ម្ម កាលពី ឆ្នាំ មុន  ដោយ សារ 

មក  ពី កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិការ ល្អ របស់ 
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ដ្រល បាន ជួយ 
សម្រួល នីតិវិ ធី នាំ ច្រញ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «យើង កំពុង ទទួល - 
បាន កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិការ ល្អ ពី ការិ-
យាល័យ ច្រក ច្រញ ចូល ត្រមួយ  ជា - 
ពិស្រស កិច្ច ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង  ក្នុង ការ - 
ផ្ដល់ ស្រវា ល្អ និង ការ ជួយ សម្រួល ពី 
ការិយា ល័យ គយ នៅ តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រស ភ្នំព្រញ»។

លោក បន្ថ្រមថា៖ «យើង មិនដ្រល 
គិតថា  វា គ្រប់គ្រន់  ទ្រ។ យើង នឹង បន្ត  
ការព្រយាយាម បន្ថ្រមទៀត ក្នងុការ ក្រលម្អ 
នងិ អភ ិវឌ្រឍ ស្រវា នងិ ការជយួ សម្រលួ 
របស់ យើង ដើម្របី ឲ្រយ ក្រុម វិនិយោ គិន 
ដ្រល មាន ស្រប់ របស់ យើង មាន អា-
រម្មណ ៍ធរូ ស្រល ហើយ ក្រមុ វនិយិោ គនិ  
ថ្មី ៗ  កាន់ត្រ ច្រើន នឹង ចូល រួម»។

លោក លមឹ  ហ្រង  អន ុប្រធាន សភា 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បាន ឲ្រយ ដឹងថា  
តំបន់ ស្រដ្ឋ កិច្ច ពិស្រស ទាំង អស់ នៅ 
កម្ពុជា កំពុង ដើរ តួនា ទី ដ៏ សំ ខាន់ ក្នុង 
ការ  ទាក់ ទាញ ការ វិនិ យោគ ផ្ទាល់ ពី 
បរទ្រស កាន់ត្រ ច្រើន ថ្រម ទៀត។

លោក បាន ផ្តល់ ជា អនុ សាសន៍ ថា   
ដើម្របី ទាក់ ទាញ ក្រុម វិនិយោ គិន កាន់- 
ត្រ  ច្រើន  និង កាត់ បន្ថយ តម្ល្រ ផលិត 
បន្ថ្រម ទៀត  រដា្ឋា ភិបាល គួរ ត្រ បង្កើត 
រដ្ឋបាលពិស្រស ឬ តំបន់ ស្វយ័ត 
ពិស្រស នៅក្នុង ខ្រត្ត សំខាន់ ៗ   ដូច ជា 
ក្រុង  ព្រះ សីហនុ  ខ្រត្ត នៅតាម ព្រំដ្រន 
វៀត ណាម រួម មានខ្រត្ត សា្វាយ រៀង  

កំពត  និង កោះកុង  និង ខ្រត្ត នៅ តាម 
បណោ្ដោយ ព្រំដ្រន ថ្រ ដូចជា ខ្រត្ត បាត់- 
ដបំង  បនា្ទាយមាន ជយ័   នងិ ឧ ត្ត រ មាន- 
ជ័យ ជាដើម។

សម្រប ់បណា្ដោ ខ្រត្ត ផ្រស្រង ទៀត  គរួត្រ 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ មាន អនុ គណៈ កមា្មាធិការ 
ខ្រត្ត ដ្រលមាន ស្រប់  ន្រ ក្រុម ប្រឹក្រសា 
ទទួល អភិវឌ្រឍន៍ កម្ពុជា(CDC)អាច 
អនុម័ត គម្រង វិនិយោគ ណា មួយ 
ដ្រល មាន ទុនវិនិ យោគ ជាង  ២លាន 
ដុលា្លារ អាម្ររិក ។

លោក និយាយ ថា៖ «តាម រយៈ ការ- 
ធ្វើ  ដូច្ន្រះ  វិនិ យោគិន ដ្រល មាន ស្រប់  
និង វិនិយោ គិន ក្នុង ស្រុក ថ្មី  និង វិនិ-
យោគនិ បរទ្រស អាច ទទលួបាន ស្រវា 
រដ្ឋបាល ដោយ ងាយស្រួល នៅក្រប្ររ 

រោងចក្រ របស់ ពួកគ្រ ឬ ឧស្រសាហកម្ម 
ដ្រល ចង ់ដាក ់ពាក្រយសុ ំបង្កើត រោង ចក្រ 
ថ្មី ឬ ការ នាំ ច្រញ និង ការ នាំចូល»។

បើតាម  លោក Hiroshi Uematsu 
រហូត មក ដល់ ព្រលន្រះ រោង ចក្រ ជា- 
ច្រើន នៅ PPSEZ  នៅត្រ កំពុង ប្រតិ- 
បត្តិការ ទោះ បីជា ការ រីក រាល ដាល កូ - 
វីដ១៩  ក៏ដោយ ។ ទោះ ជា យា៉ោង ណា  
ប្រសិន បើ ការរីក រាល ដាល ន្រះ បន្ត 
រយៈ  ព្រល យូរ  នឹង មាន រោងចក្រ 
ជា ច្រើន  បិទទា្វារ ជា មិន ខាន ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង សន្ម តថា 
ភាគច្រើន ន្រ រោង ចក្រ នៅ PPSEZ 
នៅ  ត្រ កំពុង ប្រតិ បត្តិការ ជា ធម្មតា  
ហើយ នោះ ជា អ្វី ដ្រល យើង ឮ ពី អ្នក- 
ជួល របស់ យើង។ ទោះ យា៉ោង ណា   

ដោយ សារ ត្រ សា្ថាន ភាព ទផី្រសារ បច្ចបុ្របន្ន  
នៅលើ ពភិព លោក  អាច មាន រោងចក្រ 
មួយ ចំនួន ដ្រល ចាំ បាច់ ត្រូវ បិទ ប្រតិ- 
បត្តកិារ របស ់ពកួគ្រ  បនា្ទាប ់ព ីរយៈ ព្រល 
២-៣ខ្រ ទៅ មុខ »។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «យើង មិន រំពឹង ថា 
នឹង មាន ក្រុម វិនិយោ គិនថ្មីៗនោះទ្រ 
រហូតដល់ កូ វីដ១៩ នឹង ត្រូវបាន ទប់- 
សា្កាត់បាន លើ ពិភពលោក។ នៅក្នុង 
ព្រលវ្រលា ដ៏ ពិបាក ប្រប នោះ វា មាន 
សារៈសំខាន់ ក្នុង ការធ្វើផ្រនការ សក ម្ម- 
ភាព ឲ្រយ មាន ភាពងាយស្រួល តាម 
ដ្រល យើង អាចធ្វើ បាន និង អនុវត្ត 
ផ្រនការ ទាងំនោះ យា៉ោង រហស័។ យើង 
បានរៀបចំ ផ្រនការ ធ្វើ ឲ្រយ រស់រាន ឡើង 
វិញ របស់ យើង រួចហើយ ក្នុងអំឡុង- 
ព្រលវ្រលា ដ៏ ពិបាក ន្រះ។ យើង ក៏ នឹង 
បង្កើត ផ្រនការ សកម្មភាព រប ស់ យើង 
ឆ្ពោះ ទៅ ដំណាក់ កាល បនា្ទាប់ ន្រ 
សកម្មភាព អាជីវកម្ម របស់ យើង នៅ 
ក្រយ កូ វីដ១៩»។

យោងតាម រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច 
នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ការ នាចំ្រញ របស ់ប្រទ្រស  
កម្ពជុា តាម រយៈ តបំន ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច ពសិ្រស 
(SEZ)កាលពី ឆ្នាំមុន បាន កើន ឡើង 
ប្រហ្រល  ២៧ ភាគរ យ ជា មួយ នឹង 
តម្ល្រ សរុប ការ នាំច្រញ បាន កើន ឡើង  
២ ៦៨៨លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំមុន។ 
ក្រុមហ៊ុន ចំនួន៤៦៥ ដ្រល ប្រតិ- 
បត្តិការ នៅក្នុង SEZ ទាំង  ៥៤កន្ល្រង 
រ បស ់ប្រទ្រស កម្ពជុា ដ្រល ផ្ដល ់ការងារ 
ជាង ១០០ ០០០ នាក់ ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ : កម្ពុជា បាន  បងា្ហាញ 
ពី  សមិទ្ធផល ធំ ៗ  ដ្រល សម្រច 
បាន កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈ 
ការ រាត ត្របាត  របស ់ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
កពំងុ ជះ ឥទ្ធពិល អវជិ្ជ មាន ដល ់
កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច  របស់ ខ្លួន នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ។ 

បើ ទោះ ជា ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ 
ខ្ម្ររ ត្រវូ បាន ប្រកាស ពន្រយា រដើម្របី  
ជា វិធានការ  ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩  លោក នាយក រដ្ឋ-  
មន្ត្រី  ហ៊ុន ស្រន ក្នុង សារ ដ្រល 
បាន  ផ្ញើ ជូន ជន រួម ជាតិ ខ្ម្ររ នៅ 
ក្នុង ឱកាស ពិធីបុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី 
ន្រះ ក៏ បាន រៀប រាប់ ពី  កំណើន  
ស្រដ្ឋ កិច្ច  ដ៏ រឹង មាំ របស់ កម្ពុជា   

ដ្រល  សម្រច បាន  រង្វង ់ ៧ ភាគ- 
រយ  កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩។ លោក  
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា កំណើន ដ៏រឹង មាំ  
ន្រះ បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំ ង ពី ការ រីក- 
ចម្រើន ក្នុង វិស័យ ឧស្រសាហកម្ម  
កម្មន្ត សាល  សំណង់ កសិកម្ម  
និង ស្រវាកម្ម  ព្រម ទាំង វិស័យ 
ទ្រស ចរណ៍ ផង ដ្ររ ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « កម្ពជុា កពំងុ 
ត្រ ផ្លាស់ ប្តូរ រចនា សម្ព័ន្ធ ស្រដ្ឋ - 
កចិ្ច ព ីប្រទ្រស ដ្រល ពងឹ ផ្អ្រក លើ 
វិស័យ កសិកម្ម  ទៅ ជា ប្រទ្រស 
ដ្រល ពងឹ ផ្អ្រក លើ វសិយ័ ឧស្រសា-
ហកម្ម  និង ស្រវា កម្ម »។ លោក 
បន្តថា៖ « កម្ពុជា បាន អនុវត្ត  
គោល នយោ បាយ មា៉ោ ក្រូ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច  ប្រកប ដោយ ការ ប្រុង ប្រ - 
យ័ត្ន  និង ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ កិច្ច មាន 

ស្ថរិភាព  ដោយ ជំរុញ  និង លើក- 
កម្ពស ់ការ ធ្វើ ពពិ ិធកម្ម ស្រដ្ឋកចិ្ច  
ភាព ប្រកួត ប្រជ្រង  ព្រម ទំាង ជំ-  
រញុ  ការ ផលតិ  និង ការ ប្រើប្រស ់ 
ផលិត ផល ក្នុង ស្រុក»។

ទោះ បី ជា ប្រប ន្រះ ក្ត ីធនាគារ 
អភវិឌ្រឍន ៍អាសុ ី កាល ព ីព្រល ថ្មីៗ   
ន្រះ បាន ព្រយាករ ថា កំណើន 
ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា នងឹ ធា្លាក ់ មកនៅ 
ត្រឹម  ២,៣ ភាគ រយ នៅ ឆ្នាំ២០ 
២០ ន្រះ  បនា្ទាប់ ពី កំណើន ដ៏ រឹង-  
មំា ក្នងុ រង្វង់  ៧ ភាគ រយ  នា រយៈ- 
ព្រល២ ទសវត្រសរ៍ ចុង ក្រយ 
ន្រះ ខណៈ ធនាគារ ពភិព លោក 
បាន ព្រយាករថា ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  
នឹង មាន  កំណើន  ២,៥ ភាគ រយ 
នៅ ឆ្នាំ ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ នឹង ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វញិ ដល ់ ៥,៩ភាគ រយ នៅ 

ឆ្នាំ២០២១។ 
លោក បាន ឲ្រយ ដឹង ថា កាល ពី 

ឆ្នាំ មុន រដា្ឋា ភិបាល  សម្រច បាន 
សមិទ្ធ ផល ធំៗ ជា ច្រើន នៅ ក្នុង 
វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម ថាម ពល  
និង ហ្រដា្ឋា   សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់  ដ្រល  
ឆ្លុះ បញ្ចាំ ងឲ្រយ ឃើញ ពីកំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច រឹង មាំ របស់ កម្ពុជា ។ 

លោក បន្ត ថា  ចំណ្រក វិស័យ 
សំណង់  កំពុង រីក លូត លាស់ 
យា៉ោង ខា្លាំ ង  ដោយ   គិត មក ដល់  
ព្រល ន្រះ នៅ កម្ពុជា មាន អគារ  
កម្ពស់  ់ ចាប់ ពី  ៥ ទៅ ៤០ ជាន់ 
ឡើង  ចំនួន  ១ ៧០០អគារ។

ដោយ ឡ្រក ចំណូល ពី វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ អន្តរ ជាតិ សម្រ ច 
បាន  ៤ ៩១៩ លាន ដលុា្លារ កាល-  
ពី ឆ្នាំ មុន កើន ជាង  ១២ភាគ - 

រយ បើ ធៀប  ឆ្នា ំ២០១៨។  ភ្ញៀវ- 
ទ្រស ចរ អន្តរជាតិ មក កម្ពុជា 
មាន   ចំនួន៦,៦១លាន នាក់ ។ 

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា  ថ្ម ៗី  
ន្រះ  រដា្ឋា ភិបាលក៏  បាន ដាក់ ឲ្រយ 
ដំណើរ ការ ផ្លូវជាតិ   និង បើក ការ- 
ដា្ឋាន  សា្ថាបនា ផ្លវូ   នងិ ផ្លវូ ល្របឿន- 
លឿន ដ្រល មាន ប្រវ្រង  ១៩០ 
គីឡូម៉្រត្រ  ពី ភ្នំព្រញ ទៅ ក្រុង  
ព្រះ សី ហនុ  ផង ដ្ររ ។

បើ តាម  លោកនាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី
កាល ពី ឆ្នាំ មុន  ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  អន្ត រជាត ិសម្រច បាន ៣៤, 
៥៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង នោះ  
ការ នា ំច្រញ ទនំញិ    សម្រច បាន  
១៤,៩១ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

លោក សា៊ាង ថ្រ អ្នក នា ំពាក្រយ 
ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បានប្រប់ 

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  ថា ទោះ បី  កម្ពុជា 
កំពុង ប្រឈម នឹង ការ រាត ត្របាត 
ន្រ  វីរុស កូរ៉ូ ណា ក៏ ដោយ ក៏ រដា្ឋា - 
ភិបាល នៅ ត្រ បន្ត   ខំ ប្រឹង ប្រង 
ដើម្រប ីបង្កើន  ការ សម្រប សម្រលួ 
ធ្វើ   ពាណជិ្ជកម្ម ជា មយួ អន្តរ ជាត ិ
ឲ្រយ បាន កាន ់ត្រ ខា្លាងំ បន្ថ្រម ទៀត 
តាម រ យៈការ ចរចា កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង  ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី ជាមួយ 
បណា្ដោ ប្រទ្រស ជា ច្រើន ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ក្រមុ ការងារ 
របស់ ក្រសួង កំពុង ធ្វើ ការ ចរចា 
លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ររី ជាមួយ ប្រទ្រស ចិន កូរ៉្រ 
នងិ រសុ្រសុ ីខណៈ ក្រមុ ការងារ ន្រះ 
កំពុង  សិក្រសា  កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ 
ជាមួយ  ឥណា្ឌា អង់គ្ល្រស និង 
ជប៉ុនផង ដ្ររ » ៕

លោក Hiroshi Uematsu នាយក គៃប់ គៃង  PPSEZ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន 
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ភ្នពំេញៈ កម្ទៃច ធលូហីយុស-ំ  
ពោង ព ីចម្ងាយ ចៃញ ព ីវាលសៃ 
ដ៏ ធំ ល្វឹង ល្វើយ នៅ ខាង ជើង ផ្លូវ 
ជាត ិលៃខ ៦ គ ឺជា សញ្ញា បង្ហាញ 
ពី រដូវ បៃំង នៅ បៃទៃស កម្ពុជា 
ចលូ មក ដល ់ខណៈ ដៃល កម្ដៅ 
ក្តៅ ខា្លាំង ធ្វើ ឲៃយ គៃ នៅ មិន ទាន់ 
សវូ ឃើញ មន សកម្មភាព របស ់
មនុសៃស  នោះ ទៃ។ 

ចាប់ពី ខៃមីនា ដល់ ខៃមិថុនា 
គជឺា ខៃ ក្ដៅ បផំតុ ដោយ  ពៃលថ្ងៃ- 
តៃង់   កម្ដៅ អាច កើនឡើង ដល់ 
៤៣  អងៃសា សៃ ដៃល  ជំរុញ ឲៃយ 
មន  ការលក់ ម៉ាសុីន តៃជាក់ 
និង  កង្ហារ នៅ ក្នុង ទីកៃុង មន 
ការ កើន ឡើង ខ្ពស់ ។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា នៅ តាម  ខៃត្ត ជាចៃើន សហ-  
គមន៍ ធ្វើសៃ បៃឈម នឹង អា-
កាស ធាតុ ដ៏ ពិបាក នៃះ។

នៅ ភូមិ ទួល ជៃវ ក្នុង  ខៃត្ត 
ពោធិ៍សាត់ លោក សាយ នី 
កសកិរ ដា ំដុះ សៃវូ តាម លក្ខណៈ  
បៃពៃណ ីកពំងុ រៀបច ំការ ដា ំដុះ  
តៃ ម្នាក់ ឯង  ដៃល នឹង  ចាប់ផ្ដើម 
នៅ ខៃឧសភា  ខាង មុខ ។

លោក សាយ នី  នៅតៃមន 
ស ុទដិ្ឋនិយិម ចពំោះ ការធ្វើ សៃ នៅ  
ឆ្នានំៃះ ខណៈ  ការបៃមលូ ផលព ី
ឆ្នាមំនុ ផ្ដល ់លទ្ធ ផល ល្អ ដោយ- 
សារមន ទឹកភ្លៀង គៃប់ គៃន់ ។ 
លោក ថ្លៃង  ថា៖«ខ្ញុំ នឹង ទុក ឲៃយ 
ធម្មជាតិ កំណត់ ទិន្នផល ចុះ»។ 

នៅកៃបៃរនោះ គមៃង ពៃក- 
ជីក  ដ៏ វៃង មួយ កំពុង ចាប់ ផ្ដើម។ 
វា  ជា លើកដំបូង ដៃល លោក នី  
មិន ធា្លាប់ ឃើញ ទោះបីមន ការ - 
និយយ អំពី វា កាលពី ឆ្នាំ មុន  ក៏ 
ដោយ។ ការសនៃយា ការផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹក មិនឲៃយ  អាក់ខាន កំពុង ធ្វើ ឲៃយ 
មន ភាព ទាក់ទាញ ទោះ យ៉ាង-  
ណា លោក សាយ នី  នៅតៃ 
មិន បៃកដ ក្នុង ចិត្ត ចំពោះ ការ- 
សនៃយា  នៃះ ឡើយ ។

កសិករ  វ័យ ៥២ឆ្នាំ ដៃល ធ្វើ 
សៃ លើ ផ្ទៃដី ទំហំ ១០ ហិកតា 
ខាង លើ បាន ថ្លៃង ថា ៖ «ខ្ញុំ មិន 
ដៃល មើល ឃើញ មន ហៃដា្ឋា - 
រចនា សម្ព័ន្ធ កសិកម្ម តៃូវបាន 
សាងសង់ នៅទីនៃះ ទៃ ពៃះ 
យើ ង ពឹងផ្អៃក លើទឹក ភ្លៀង តៃ 
មួយ គត់ ដើមៃបី ធ្វើសៃ  យើង 
ជាចៃើន ជំនាន់ មក ហើយ»។

ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ កសិកម្ម 
តៃូវបាន សាង សង់ នៅតាម 
បណា្ដា ខៃត្ត  ដោយ ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ជាចៃើន មនតៃ នៅ ក្នុង 
ផៃនការ ប៉ុន្តៃ ការ សាង សង់ 
ទាំងនៃះ មិនមន ភាព ចៃបាស់- 
លាស់ នោះទៃ។

គិត តៃឹម ឆ្នាំ២០០៨ ផ្ទៃដី ធ្វើ 

កសិកម្ម នៅ កម្ពុ ជាមន   ២,៦ 
លាន ហកិតា ក្នងុនោះ ផ្ទៃដ ីទហំ ំ
៣,៣១លាន ហកិតា ដៃល អាច 
ដា ំដុះ បាន។ ចពំោះ ដណំា ំអច-ិ
ៃន្តៃយ៍ និង ចម្ការកសូ៊  គឺលាត- 
សន្ធឹង លើ ផ្ទៃដី បាន តិច ជាង 
១លាន ហិកតា។

នៅ ក្នុងចំណោម ផ្ទៃដី ដាំ ដុះ 
សរបុ គ ឺមន តៃ ៧ ទៅ ៨ ភាគ រយ 
ប៉ុណោ្ណោះ មន ទឹក សៃច សៃព 
ខណៈ ដៃល ១០ ភាគរយ ជា 
បៃពន័្ធ សៃច សៃព បន្ថៃម។ នៅ 
សល់ ជាង ៨០ភាគរយ ទៀត  គឺ 
ពឹងផ្អៃក លើទឹក ភ្លៀង។

កាលពី ឆ្នាំ២០១៧ ថវិកា- 
ជាតិ បៃមណ  ២៨,៥ ភាគរយ 
នៃ  កញ្ចប ់ថវកិា សមៃប ់អាកាស- 
ធាតុ តៃូវ បាន ចំណាយ ទៅ លើ 
បៃពន័្ធ ធារាសាស្ដៃ ដៃល ជា ការ- 
លៃ ទុក បៃក់ ចៃើន បំផុត ធៀប- 
នឹង វិស័យ ដៃល ជាប់ ទាក់ទង 
នឹង  អាកាស ធាតុ ផៃសៃង ទៀត ។

ការ សៃច សៃព នងិ ការ ផ្គត-់ 
ផ្គង់ ទឹក ស្ថិត កៃម កៃសួង ធន-
ធានទឹក និងឧតុនិយម  ដៃល 
បាន បៃើ បៃស់ មូល និធិ ចៃើន 
បំផុត ចំនួន  ៣៧ ភាគរយ នៃ 
ថវិកា នៅ ឆ្នាំ នោះ។ នៃះ បើ តាម 
របាយការណ ៍ដៃល  រៀប ច ំ ឡើង 
ដោយ The NGO Forum មន  
ចំណងជើង ថា ថវិកា អាកាស- 
ធាត ុរបស ់បៃទៃស កម្ពជុា សមៃប ់ 
ឆ្នាំ២០១៧។ 

ទកឹ ជា បញ្ហា ធជំាងគៃ ដោយ- 
សារតៃ អាកាស ធាតុ ក្ដៅ ខា្លាំង 
ការ បង្ក បង្កើន ផល សៃវូ មនិអាច 
ធ្វើ បាន  ចណំៃកឯ សត្វ ក ៏ទទលួ- 
រង  ផលប៉ះពាល់ ដៃរ។

ដចូ្នៃះ ហើយ អាជា្ញាធរ បាន ជកី 
បៃឡាយ ធារាសាស្ដៃ ប៉ុន្តៃ មិន 
មន  ទឹក ដោយ សារ តៃ វាមិន 
បាន  ត ភា្ជាប ់ជាមយួ បៃភព ទកឹ។

អ្នកសៃ ីក គាង អ្នកពិគៃះ-  
យោបល់ ឯករាជៃយ ទទួលបន្ទុក 
កសិ កម្ម និង ឧសៃសាហកម្ម បៃ- 

បៃួល អាកាស ធាតុ បាន ថ្លៃង  
ថា ៖«បញ្ហា នៃះ ជាទូទៅ មន 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត ជាចៃើន»។

តាម ការ អង្កៃត របស់ អ្នកសៃី 
សហគម នប៍ៃហៃល  ៨០ភាគរយ 
ដៃល លោកសៃី បាន ធ្វើ ការងរ 
ជា មួយ  ជា ធម្មតា ទុក ឲៃយ ខៃត្ត  
ពួក គៃ ចាប់ ផ្ដើម ការងរ សាង- 
សង់ ក្នុងអំឡុង រដូវបៃំង ។

ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ តួលៃខ គឺ  មិន 
អាច ពៃយាករ បាន។ កាល ពឆី្នាមំនុ 
ការផលិត សៃូវ មន ចំនួន សរុប 
១០,៦លាន តោន ខ្ពស់ជាង 
បន្តិច កាលពី ឆ្នាំ២០១៨ ដៃល 
មន ចំនួន ១០លាន តោន។

នៅ កម្ពជុា បៃជាជន បៃហៃល  
៧៥ ភាគរយ បាន អាសៃយ័ ផល  
ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម។ វសិយ័ នៃះ 
បានរួម ចំណៃក  ៣២,១ ភាគ - 
រយ ដល់ ផលិត ផល ក្នុងស ៃុក 
សរុប កាលពី ឆ្នាំ២០១១។

ទោះយ៉ាង ណា ផៃនការ យទុ្ធ- 
សាស្ដៃ បៃបៃួល អាកាស ធាតុ 
ឆ្នាំ ២០១៤-២០២៣ បាន ឲៃយ 
ដឹង  ថា កសិកម្ម កំពុង  ទទួល រង 
ផល ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ បផំតុ ដោយ- 
សារ តៃ អាកាស ធាតុ ក្ដៅ ខា្លាំង 
ដោយ  ៩០ ភាគរយ នៃ ការ ខាត- 
បង ់ព ីមន ការ  ជាប ់ទាក ់ទង នងឹ 
ការ បរាជយ័ ក្នងុ ការ បៃមលូ ផល 
ដណំា ំកសកិម្ម ហើយ ផល ប៉ះ- 
ពាល ់នៃះ តៃវូបាន ជាបទ់ាកទ់ង 
យ៉ាង  ជតិស្នទិ្ធ ទៅ នងឹ កង្វះ ធន- 
ធាន ទឹក។

វា ក ៏គរំាម ដល ់សន្ដសិខុ សៃបៀង- 
អាហារ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ផងដៃរ ពៃម ទាំង អាច ប៉ះពាល់ 
ដល់ កមៃិត ភាព កៃីកៃរបស់ បៃ-
ជា កសិករ ដោយសារតៃ ការ ខូច-  
ខាតផល  ដំណាំ កសិកម្ម និង 
បៃក់ ឈ្នួល កាន់តៃ ទាប អាច 
ជរំញុ ឲៃយ សហគមន ៍ដៃល  ជពំាក ់
បំណុល វ័ណ្ឌក កាន់ តៃ ខា្លាំង ។

ដោយ សារ តៃ ផល ប៉ះពាល់ 
ធ្ងន់ធ្ងរ រដា្ឋាភិបាល កំពុង បង្កើន 

ជា បណ្ដើរៗ ការ ចំណាយ លើ 
ការ បៃបៃួល អាកាស ធាតុ។

សមមតៃ  ធៀប នឹង GDP 
ការ ចំណាយ បាន កើន ដល់  ១ 
ភាគរយ កាលពី ឆ្នាំ២០១៧ 
ពី០,៩ភាគរយ រយៈ  ពៃល ១ ឆ្នា ំ 
កន្លង មក ដៃល បាន គាំទៃ 
ដោយ  ការផ្ដល់ មូលនិធិ ពី ខាង 
កៃ និង ក្នុងសៃុក។

ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ ដាចខ់ាត ការ- 

ចណំាយ លើ អាកាសធាត ុសរបុ 
បាន កើន ឡើង  ២៣ ភាគ រយ 
ដល់  ៩១២ ពាន់ លាន រៀល 
(២២១លាន ដុលា្លារ) កាលពី 
ឆ្នាំ   ២០១៧ ធៀប នឹង  ចំនួន 
៧៧០ ពាន់ លាន រៀល កាលពី 
ឆ្នាំ ២០១៦។

ជា អកសុល មន តៃ១០ភាគ-  
រយ ប៉ុណោ្ណោះ តៃូវ បាន  ចំណាយ 
លើ វិស័យ កសិកម្ម និង នៃសាទ។

ទោះ បី ជា ការ បៃង ចៃក កើន- 
ឡើង ក ៏ដោយ ក ៏ចនំនួ បៃក ់នៃះ 
នៅ  តិចតួច បំផុត បើ ធៀប ទៅ- 
នឹង  ថវិកាជាតិ សរុប ចំនួន  ២០ 
៥៥៦ ពាន់ លាន រៀល កាលព ី
ឆ្នា២ំ០១៧ នងិ នៅ ពៃល តលុៃយ- 
ភាព ធៀប នឹង អត្ថ បៃយោជន៍ 
ពិត ក្នុងការ បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង 
ការ បៃបៃួល អាកាស ធាតុ។

ចក្ខុវិស័យ ការចំណាយ សា-
ធារណៈ ឆ្នា២ំ០១៧ (CPER) 
របស់ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច បាន ឲៃយ 
ដឹង  ថា នៅ  ពៃល មន សម្ពាធ  
ពាក់ ព័ន្ធ  ការ បៃបៃួល អាកាស -  
ធាត ុតៃវូ បាន អនវុត្ត ចពំោះ ថវកិា  
ដៃល មន  តៃ  ៣,២ ភាគរយ នៃ 
ការ  ចំណាយ សាធារណៈ សរុប 
តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។

ក្នុង បទ សម្ភាសមួយ កាល ពី  
ខៃ មុន លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន បាន 
ទទលួ សា្គាល ់ថា ភាព  ជោគ ជយ័ 
នៃ ទិសដៅ អាកាស ធាតុ របស់ 
កម្ពុជា អាសៃ័យ លើក ង្វះ មូល-
នធិ ិនងិ ការ អនវុត្ត ផៃនការ តាម   
កៃសួង នានា។

វា មនិ គៃប ់គៃន ់ដៃល កៃសងួ  
បរិសា្ថាន តៃង  តៃ ខិតខំ អស់ ពី 
សមត្ថ ភាព ក្នងុ ការ សមៃច បាន 
ទិសដៅ ដៃល បាន  បញ្ជាក់ នៅ 
ក្នងុ ការ សនៃយា របស ់ខ្លនួ  ធ្វើ ឡើង  
កៃម កៃប ខ័ណ្ឌ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាត ិស្តពី ីការ  បៃ បៃលួអា-  
កាស ធាត ុនងិ ការផ្តល ់សចា្ចាបន័  
លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង អាកាសធាត ុ
ទីកៃុង បា៉ារីស   តៃ គឺ ទាមទារ ឲៃយ 
មន ការ ចូល រមួ ពី គៃប់ភាគី ពាក់- 
ព័ន្ធ ទាំង អស់ ។

លោកបានបន្ត ថា តៃូវមន 
ការ បញ្ជាក ់ កានត់ៃចៃបាស ់បន្ថៃម 
ទៀត លើ ចំណៃះដឹង និងស-
មត្ថភាព នៅ តាម កៃសួង ដៃល   
រួម បញ្ចូល ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
បុគ្គលិក ដើមៃបី យល់ ដឹង ពី ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយសារ តៃ ការ បៃ-  
បៃួល  អាកាស ធាតុ៕ LA

កសិករ  ស្ទងូ សេវូ  នៅ ក្នងុ  ខេត្ត កំពង់ ស្ពកឺាល ពី ពេល ថ្ម ីៗ  នេះ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com១២

ការ ព្យាករពី ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភព លោក ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០
ទិន្នន័យ របស់ អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក (WTO)  បាន បង្ហាញ ថា  ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញ ពិភព លោក តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ថា នឹង ធ្លាក់ចុះ រហូត ដល់  ១/៣ នៅ ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារ ជំងឺ 

កូវីដ១៩ ដៃល គិត តៃឹម ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍មៃសិល មិញ បាន ឆ្លង ទៅ ដល់ មនុសៃស ជាង ១,៤ លាន នាក់ និង មាន អ្នក សា្លាប់ ជាង ៨០ ០០០ នាក់នៅ ទូទាំង ពិភព លោក។ រូបថត AFP
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លំនៅឋានតម្លៃសមរមៃយលើកដំបូង...
តពី ទំព័រ ១...ដៃល មាន  ការ ចូលរួម 

ពី  លោក ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 
រៀប ចំ ដៃនដី នគរូបនីយ កម្ម និង 
សំណង់ ពៃម ជា មួយនឹង   ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
រដ្ឋាភិបាល និង  កៃុមហ៊ុន  នោះ  ទទួល 
បាន  នូវ ការ សាទ រយ៉ាង  ចៃើន  ។

យោង តាម  សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស ់កៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ីនគរបូនយី- 
កម្ម និង សំណង់ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ- 
បៃគល ់ លនំៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ អនវុត្ត 

នៃះ គឺ តាម គោលនយោបាយ ជាតិ 
ស្តពី ី លនំៅឋាន នងិ គោលនយោបាយ 
ស្តីពី ការលើកទឹកចិត្ត និង ការបង្កើត 
កម្ម វធិ ីជាត ិសមៃប ់ការអភវិឌៃឍ លនំៅ-
ឋាន តម្លៃ សមរមៃយ របស ់រជ រដ្ឋាភបិាល 
ក្នងុ គោលដៅ ផ្តលឱ់កាស ជនូ បៃជាជន  
ទទូាងំបៃទៃស មាន លនំៅ ឋាន  សមរមៃយ  
អាច រសន់ៅ បាន បៃកបដោយ ផាសកុ-
ភាព សុវត្ថភិាព និង សៃចក្តថី្លៃថ្នរូជា-  
ពសិៃស បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលមាន បៃក ់

ចណំលូ មធៃយម បៃកច់ណំលូ ទាប នងិ 
ជន ងយ រងគៃះ។ 

 អ្នកសៃី កៃវ ធឿន  ដៃល ទើប ទទួល   
លំនៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ  ១ ខ្នង ពី    
កៃុមហ៊ុន WorldBridge Homes 
Co.,Ltd បាន បៃប ់កៃមុ អ្នក យក ពត័-៌
មាន  ថា កៃុម គៃួសារ អ្នកសៃី បាន    
ចូល  លុយ គ្នា ទិញ   ផ្ទះបង់ រំលស់  ក្នុង 
គមៃង នៃះ ជាង ២ ឆ្នាំ មក ហើយ 
ដោយ ក្នុង ១ ខៃ តៃូវ បង់ បៃក់   ២៨១ 
ដលុា្លារ  ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន អ្នកសៃ ីនងិ កៃមុ 
គៃួសារ កំពុង   ជួល ផ្ទះ  គៃ សា្នាក់ នៅ  ក្នុង 
តម្លៃ ១៥០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ខៃ ។ 

ជា អតតី យោធ ក្នងុ ខៃត្ត ពោធសិាតិ៍ 
ដៃល តៃវូ  គៃ កាត ់រសំាយនា ពៃល កន្លង 
មក  អ្នកសៃី  កៃវ ធឿន បាន បន្ត ថា បើ  
ទោះ ជា កៃុម គៃួសារ មិន មាន បៃក់ 
ចំណូល ចៃើន តៃ អ្នកសៃី ពិត ជា ចង់ 
មាន ផ្ទះ ផា្ទាល ់ខ្លនួ  នងិ អាច បើក លក ់អ្វ ី
បន្តិច បន្តួច នៅផ្ទះ ។  អ្នកសៃីនិយយ  
ថា៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា រីក រយ ណាស់ ដៃល 
មាន ផ្ទះ ផា្ទាល់ ខ្លួន ឯង  ខណៈ ការ បង់- 
បៃក់ ក៏ មិន លំបាក ខ្លាំង សមៃប់ កៃុម- 
គៃួសារ ខ្ញុំ នោះ ទៃ »។

លោក សំ សុខនឿន អគ្គនាយក 
កៃមុហ៊នុ អចលនទៃពៃយ KW សៃនសខុ 
និង ជា បៃធនកៃុមហ៊ុន SAM SN 
Realty បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល- 
ពី  ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  ថា លំនៅឋាន  តម្លៃ 
សមរមៃយ កំពុង មាន តមៃូវ ការ យ៉ាង- 
ចៃើន នៅ   តបំន ់ជាយ កៃងុ   ភ្នពំៃញ  ដៃល 
ជា កន្លៃង មាន មនសុៃស  ជា ចៃើន   ពសិៃស 
កៃុម កម្មករ កំពុង រស់ នៅ ។ លោក បន្ត 
ថា បៃសិន បើ ការ អភិវឌៃឍ លំនៅឋាន 
តម្លៃ សមរមៃយ កើត ឡើង   នៅ គៃប ់ទសិ នា 
តំបន់ ជាយ រជធនី ភ្នំពៃញ នោះ គឺ ជា 
ការ បៃសើរ ណាស់ ពៃះ វា នឹង បង្កើន  
លទ្ធភាព កាន់ តៃ ចៃើន ដល់ អ្នក ដៃល 
មាន ចណំលូ  តចិ នងិ មធៃយម អាច  មាន 
លំនៅឋាន ផា្ទាល់  ខ្លួន រស់ នៅ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « អ្នក  ធ្វើ ចំណាក - 
សៃុកមក ធ្វើ ការ ងរ  និង សិកៃសា នៅ ភ្នំ-
ពៃញ មាន ចនំនួ ចៃើន  ហៃត ុនៃះ តមៃវូ- 
ការ លំនៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ក៏ មាន 
ចំនួន ចៃើន ទៅ តាម នោះ ដៃរ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក  សុខនឿន 
បាន  អះអាង ថា សមៃប់ តម្លៃ លំនៅ-
ឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ដៃល កពំងុ ដក ់លក ់
នៅ តំបន់ ជាយ កៃុង ភ្នំពៃញ នា ពៃល 
នៃះ  វា ហាក់   ខ្ពស់ លើស ពី សមត្ថភាព 
របស ់បៃជាជន មាន បៃក ់ចណំលូ ទាប  
និង មធៃយម ដៃល ចំណូល របស់ ពួក- 

គតត់ៃវូ បៃង ចៃក សមៃប ់ការ ចណំាយ  
លើ ថ្លៃ ម្ហូប អាហារ និង វត្ថុ បៃើ បៃស់ 
មួយ ចំនួន។  លោកបន្ត   ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
បៃសនិ  បើ កៃមុហ៊នុ វនិយិោគ អាច សង ់
លំនៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ដៃល  មាន 
តម្លៃ ចនោ្លាះ  ពី  ១៥ ០០០- ២០ ០០០ 
ដុលា្លារ បាន នោះ នឹង មាន តមៃូវ ការ 
ចៃើន ខ្លាំង ណាស់  ពៃះ តម្លៃ នៃះ អាច 
ឲៃយ អ្នក ដៃល មាន ចំណូល មធៃយម លៃ-
លក បៃក ់មយួ ចនំនួ សមៃប ់បង ់រលំស ់ 
ឲៃយ កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ បាន » ។ 

បើ តាម លោក សខុនឿន ដើមៃប ីជរំញុ 
ឲៃយ មាន កៃមុហ៊នុ  វនិយិោគ លើ ការ អភ-ិ
វឌៃឍ លំនៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ កាន់ តៃ 
ចៃើន  គឺ តៃូវ មាន ការ ចូល រួម  សហការ 
ឲៃយ  បាន កាន់ តៃ ខ្លាំង បន្ថៃម ទៀត  រវាង 
កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ ជា មួយ  រដ្ឋាភិបាល 
ដោយ  ក្នុងករណី  ចាំ បាច់ រដ្ឋ អាច បៃើ- 
បៃស់ ដី ជា ទៃពៃយ សមៃបត្តិ  រដ្ឋ ដើមៃបី ផ្តល់ 
សទិ្ធ ិឲៃយ កៃមុហ៊នុ យក ទៅ វនិយិោគ  នងិ 
លក់ ក្នុង តម្លៃ ថោក ជាង ពៃល នៃះ ។ 

របាយការណ៍     កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី 
នគ រូបនីយកម្ម និង សំណង់ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា រហូត  មក ដល់ ពៃល នៃះ នៅ  
កម្ពុជា មាន គមៃង អភិវឌៃឍន៍ លំនៅ - 
ឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ចំនួន៥ ដៃល ស្មើ 
នងឹ បន្ទប ់សា្នាក ់នៅ សរបុ ៨ ៣៣១ ខ្នង 
ផ្ទះ និង ចំនួន ៧ ២៥៦ យូនីត៕ LAលោក ជា សុផារ៉ា ប្គល់ បណ្ណកម្ម សិទ្ធ ិដល់ ម្ចាស់ លំនៅឋាន តម្ល ្សមរម្យ ។ សហ ការី



ទកី្រងុវ៉ាសវូីៈ ប្រទ្រស ប៉ឡូញូ 
កាលពី ថ្ង្រ ពុធ បាន និយាយ ថា  
ខ្លនួ នងឹ ចាក ់បញ្ចលូ សាចប់្រក ់
១០០ពាន់ លាន zloty (២៤ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ) ដ្រល ស្ទើរត្រ 
ប្រហាក់ ប្រហ្រល ៤,៥ ភាគ- 
រយន្រ  ទិន្នផល របស់ ជាតិ ទៅ 
ក្នុងស្រដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន  ដើម្របី 
សង្គ្រះ ការងារ ក្នងុ អឡំងុ ព្រល 
បទិ ការធ្វើ  ចរាចរណ ៍ដោយសារ 
កូ វីដ១៩។ 

លោកនាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  Ma-
teusz  Morawiecki  បាន 
និយាយថា  អាជីវ កម្ម នឹងមិន 
ចាំបាច់ ចំណាយ ចន្លាះ ពី៦០ 
ទៅ ៧៥ ភាគ រយ ន្រ ជនំយួ ដ្រល 
សម មូល ទៅនឹង ទឹកប្រក់ ប្រ-
ហ្រល ២២ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  (២៤ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ )។ 

ខ្រល ហិរញ្ញ វត្ថុ ថ្មី ន្រះ គឺ ដើម្របី 
ធ្វើជា ខ្រល ប្រឆាំង វិបត្តិ ដ្រល 
មាន តម្ល្រ ៤៧ ពាន ់លាន អរឺ៉ ូដ្រល 
ទកី្រងុ វ៉ា សវូ ី បញ្ច្រញ ក្នងុ ខ្រ មនីា  
ដើម្របី ជួយ សកម្ម ភាព ស្រដ្ឋ កិច្ច 
ឲ្រយ កម្រើក ឡើង វញិ ដ្រល ទទលួ 
រង ដោយ ផល ប៉ះ ពាល់ ន្រ ការ - 
រីក រាល ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណា។ 

អាជីវកម្ម និង សមាគម និយោ- 
ជក បាន ត្អូញត្អ្ររ យា៉ាង ខ្លាំង ថា 
កញ្ចប ់ប្រឆាងំ វបិត្ត ិដបំងូ តចិព្រក 
ពី ការ រំពឹង ទុក  ហើយ នឹង មិន 

ការពារ អាជីវ កម្មបាន ច្រើន ពី 
ការដួល រលំ នះ ។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីMoraw-
iecki បាន និយាយ ក្នុង ទីក្រុង  
វ៉ា សវូ ីថា តម្ល្រ សរបុ ន្រ ការ ច ំណាយ 
របស ់រដា្ឋា ភបិាល  នងឹ កើន លើស 
៣០០ ពាន់ លាន  zlotys ( ៨០ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ)  ដល់ ទៅ ៣ ២០ 
ឬ ៣៣០  zlotys  ពាន់ លាន ។ 

លោក និយាយ ថា  វត្ថុ បំណង 
ចម្របង គឺ ធានា  អាជីវ កម្ម ដ្រល 
ធា្លាក់ ប្រក់ ចំណូល មិន ត្រូវ 
បញ្រឈប់  បុគ្គលិក នះ ទ្រ ។ 

មន្ត្រ ីរដា្ឋា ភបិាល បាន នយិាយ 

ថា  អា ជីក ម្ម ខ្នាត តូច និង មធ្រយម  
អាច ស្នើ សម្រប់ មូល និធិ ន្រះ 
តាម  អន ឡាញ  និង  ការទូ ទាត់ 
លើក  ដបំងូ គរួ ត្រ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់
ពី ពិធី បុណ្រយ  Easter។ 

ទន្ទឹម នឹង នះ ដ្ររ ធនា គារ 
កណា្តាល ប៉ឡូញូ  (NBP)  កាល 
ពី ថ្ង្រ ពុធ កាត់ អត្រ ការប្រក់ 
គោល  ត្រមឹ  ៥០ ពនិ្ទ ុ ដល ់០,៥០ 
ភាគ រយ ដ្រល ជា អត្រ ទាប បផំតុ 
ក្នុង កំណត់ ត្រ។ 

លោក Adam  Glapinski 
ប្រធាន ធនាគារ កណា្តាល  បាន 
និយាយ កាល ពី ខ្រ មុន ថា ការ 

ថម ថយ ផ្ន្រក ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ប្រទ្រស ប៉ឡូញូ ទនំង ជា មនិ កើត 
ឡើង ទ្រ ទោះជា លោក រំពឹង ថា 
កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច នឹង ថយ ចុះ 
ច្រើន ដល ់១,៦ ភាគរយ នៅ ក្នងុ 
ឆា្នា ំន្រះ  ក្នងុ ស្រណា រ ីយោអាក្រក ់
បំផុត នះ។ 

អ្នក វិភាគ ជាច្រើន ចាត់ ការ បា៉ាន  
សា្មាន ន្រះ ជា សុ ទិ ដ្ឋ និយម ខ្លាំង 
ព្រក ហើយ។ 

នៅមនុ វបិត្ត ិ រដា្ឋា ភ ិបាល ព្រយាករ 
កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច ឆា្នាំ ២០២០  
ដល់ ទៅ៣,៧ ភាគរយ ជាមួយ អតិ- 
ផរណា ២,៥ ភាគយ ៕ AFP/RR
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ទីក្រុងរ៉ាបាៈ ប្រទ្រស មា៉ា រ៉ុ ក 
កាលពី ថ្ង្រ ពុធ បានប្រកាសថា 
ខ្លួន បានចាប់ផ្ដើម ដកយក ប្រក់ 
កម្ចី៣ពាន់ លាន ដុលា្លារ ពី មូល- 
និធិ រូបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ (IMF) 
ដើម្រប ីប៉ះប៉វូ ការធា្លាកច់ុះ ស្រដ្ឋកចិ្ច 
របស់ខ្លួន ដោយសារត្រ ការរីក- 
រាលដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណា។

ធនាគារកណា្តាល របស់ ប្រ- 
ទ្រសមា៉ា រុ៉ កបាន ឲ្រយ ដឹងថាកម្ចី  
រយៈព្រល៥ឆា្នានំ្រះ មាន អំឡុង 
ព្រល អនុគ្រះ រយៈព្រល៣ ឆា្នា។ំ 

ធនាគារ ន្រះ បាន បន្តថា កម្ចី 
ន្រះ នឹង ជួយ«បន្ធរូបន្ថយ ផល 
ប៉ះពាល់ ដោយសារត្រ វិបត្ត ិ(វីរុស 
កូ រូ៉ ណា) លើ ស្រដ្ឋកិច្ច របស់  
យើង និង រក្រសា ទុនបម្រងុ របស់ 
យើង ក្នងុ កម្រតិ គ្រប់ គ្រន់»។

ធនាគារកណា្តាល មួយ ន្រះ 
បាន ឲ្រយ ដឹងថា ឥណទាន ន្រះ 
នងឹ ត្រវូបាន ប្រើប្រស ់«សខំន ់
ដើម្របី ផ្ដល់ ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ 
តុល្រយភាព ន្រ ការទូទាត់ ហើយ 
នឹងមិន ប៉ះពាល់ ដល់ បំណុល 
សាធារណៈ នះទ្រ ជា លើក 

ដបំងូ សម្រប ់ប្រតបិត្តកិារ របស ់
យើង ជាមួយ IMF »។

IMF ដ្រលមាន មលូដា្ឋាន នៅ 
ទីក្រុង វ៉ាសុីនតោន នៅក្នុង 
ស្រចក្ដីប្រកាស ព័ត៌មាន មួយ 
បាន ឲ្រយ ដឹងថា ទីក្រុង Rabat 
នឹង«ប្រើប្រស់ មូលនិធិ ដ្រល 
បាន ទញិ ស្ថតិក្រម ឥណទាន 
ប្រុងប្រយ័ត្ន និង សន្ទនីយ ភាព 
(PLL) ដើម្របី ជម្នះ លើ ផល 
ប៉ះពាល់ សង្គម និង ស្រដ្ឋកិច្ច 
ដោយសារត្រ កូ វីដ១៩ និង 

ដើម្របី រក្រសា ការការពារ ខងក្រ 
ដ៏ រឹងមាំ ក្នុង បរិបទ ន្រ ភាពមិន 
ច្របាស់លាស់ ដ្រល បានកើន 
ឡើងយា៉ាង ខ្លាំង»។

ប្រទ្រស មា៉ា រ៉ុ ក បានដាក់ ការ 
បិទ ការធ្វើ ចរាចរណ៍ ដើម្របី 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹង វីរុស កូ រ៉ូ ណា 
ដ្រល បាន ឆក់យក ជីវិត មនុស្រស 
៩១នាក់ នៅក្នុង ប្រទ្រស អា  - 
្រហ្វកិ   ខងជើង មយួ ន្រះ ព ីចនំនួ 
សរុប ដ្រល ប្រកាស ច្រើន ជាង 
១២០០ករណី ន្រ កូ វីដ១៩។

គណៈកម្មការ រៀបចំ ផ្រនការ 
រដ្ឋ  បាន ព្រយាករ កាលពី ថ្ង្រ ពុធ ថា 
ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ ប្រទ្រស មា៉ា រ៉ុ ក 
នឹង ធា្លាក់ចុះ១,៨ភាគរយ នៅ 
ត្រីមាស ទី២ នៅក្នុង បរិបទ 
ដ្រល សមា្ពាធ បន្ថ្រមទៀត កំពុង 
ត្រូវ បានដាក់ ដោយ ភាពរាំង- 
ស្ងួត នៅក្នុង វិស័យ កសិកម្ម។

ក្រព ីការណ្រនា ំប្រជាជន ឲ្រយ 
ដាក់ ខ្លួនឯង ដាច់ដោយឡ្រក ពី 
គ្រ ដូចជា បណា្តា ប្រទ្រស ជា 
ច្រើន ជុវំញិ ពភិពលោក ប្រទ្រស 
មា៉ា រ៉ុ ក បានអនុម័ត វិធានការ 
ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ សង្គម ដើម្រប ីជយួ 
ក្រុមហ៊ុន កម្មករ និង អ្នក ដ្រល 
ពឹង ផ្អ្រកលើ ស្រវ សង្គម។

ជំនួយ រដ្ឋ ចន្លាះ ពី៨០០ ទៅ 
១២០០ dirhams (ពី៨០ដុលា្លារ 
ទៅ១២០ ដុលា្លារ) នឹងត្រវូ បម្រងុ 
ទុក សម្រប់ ក្រមុគ្រសួារ ក្រកី្រ 
ដើម្របី ទប់ទល់ នឹង វិបត្ត ិ ពី កញ្ចប់ 
សង្គ្រះបនា្ទាន់ ន្រះ ក៏ត្រវូ បាន 
ផ្ដល់ មូលនិធិ ដោយ ការ ផ្ដល់ 
ជំនួយ ពី សាជីវកម្ម និង ឯកជន 
ផងដ្ររ៕ AFP/LA

លោកស្រីKristalinaGeorgievaនាយកគ្រប់គ្រងIMF។AFP

ម៉ារុ៉កដកកម្ចី$៣ពាន់លានពីIMFស្តារសេដ្ឋកិច្ច

កេមុហុ៊នផលិតរថយន្តអាល្លម៉ឺង់
ដាក់កាលបរិច្ឆេទការងារឡើងវិញ
ទីក្រុងែ្រហ្វងហ្វឺតៈ Daim-

ler ជា ក្រុមហ៊ុន ផលិត រថយន្ត 
Mercedes-Benz បាន ឲ្រយ 
ដងឹ កាលព ីថ្ង្រ ពធុ ថា ខ្លនួ គ្រង 
នឹង ចាប់ផ្ដើម ជាថ្មី នូវ ការងារ 
នៅក្នុង រោងចក្រ នៅ ប្រទ្រស 
អាល្លឺ ម៉ង់  ចាប់ពី ថ្ង្រទី ២០ ខ្រ 
ម្រសា  បនា្ទាប់ ពី ការ អាក់ ខន 
រយៈ ព្រល ជាច្រើន សបា្ដាហ៍  
ដោយ សារ ត្រ ការរីក រាល ដាល 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា ។

ក្រុមហ៊ុន ន្រះ បាន ឲ្រយ ដឹង  ថា៖ 
«តាម  រោងចក្រ ដ្រល ត្រវូ  ជ្រើស  
រសី   មយួ ចនំនួ យើង នងឹ អនវុត្ត 
កិច្ច សម្រប សម្រួល ការ ចាប់ 
ផ្ដើម  ផលិត កម្ម ឡើង វិញ »។

ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ បន្ត ថា៖«ចាប ់ព ី
ថ្ង្រទី ២០ ខ្រ ម្រសា ន្រះ  ការងារ 
ន្រះ នឹង ចាប់ អនុវត្ត នៅ រោង- 
ចក្រ រថយន្ត ជាច្រើន នៅក្នុង 
ប្រទ្រស អាល្លឺ ម៉ង់ រោងចក្រ 
ផលិត រថយន្ត Mercedes-
Benz នៅ ទីក្រុង Sindelfin-
gen នងិ ទកី្រងុ Bremen នងិ 
រោង ចក្រ ផលិត រថយន្ត ដឹក 
ទំនិញ ជា ច្រើន ទៀត»។

ទី តាំង រថ យន្ត ដឹក ទំនិញ ធំៗ  
និង រថយន្ត ក្រុង  ក៏ នឹង បើក 
ដំណើរ ការ ចាប់ពី កាល បរិច្ឆ្រទ 
ដូចគា្នា ផងដ្ររ។

ប៉ុន្ត្រ ក្រុមហ៊ុន Daimler 
ក៏បាន ឲ្រយ ដឹងថា ខ្លួន នឹង បន្ត 
ម៉ាង កាន់ត្រ ខ្លី សម្រប់ កម្មករ 
អាល្លមឺង៉ ់របស ់ខ្លនួ រហតូ ដល ់ថ្ង្រ 
ទី ៣០ ខ្រម្រសា  ដ្រល ប៉ះពា ល់  
លើ«ផលិត កម្ម ភាគ ច្រើន ព្រម- 
ទាំង រដ្ឋបាល ផង ដ្ររ»។

នៅ ត្រី មាស ដំបូង ការ លក់ 
ទូទាំង ពិភព លោក របស់ ក្រុម-
ហ៊ុន Daimler បាន ធា្លាក់ ចុះ 
១៥  ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ ព្រល    
ដូចគា្នា កាល ពី ឆា្នាំ មុន  ដោយ  
គ្រន់ ត្រ រថយន្ត Mercedes-
Benz មើល ឃើញ ការ ធា្លាក ់ចុះ 
២០ ភាគរយ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ចិននិង ១៦ ភាគ រយ នៅ អឺរ៉ុប ។

លោក Harald Wilhelm 
ប្រធាន ផ្ន្រក ហិរញ្ញ វត្ថុ  បាន ឲ្រយ 
ដឹង នៅក្នុង សន្និសីទ តាម រយៈ 
វីដ្រអូ មួយ កាលពី ថ្ង្រ ពុធ ថា៖ 
«វីរុស កូ រ៉ូ ណា ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ 
យា៉ាង ខ្លាំង លើ ការ លក់ ទូទាំង 
ពិភព លោក»។ លោក បន្ថ្រម 
ថា៖«ផល ប៉ះ ពាល ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច ជា 
រួម  មិន អាច ត្រូវ បាន វយ តម្ល្រ  
ដោយ មាន ភាព ច្របាស់ លាស់ 
នៅ ឡើយ ទ្រ»។

ទោះយា៉ាងណា លោក Wil-
helm បាន ឲ្រយ ដងឹថា ក្រមុហ៊នុ 
Daimler ត្រូវបាន ដាក់ ចំ 
ទីតាំង  ល្អប្រសើរ ដើម្របី ទប់ទល់ 

នឹង ផលប៉ះពាល់ ន្រះ។
ទន្ទឹម នឹង ន្រះ  ក្រុមហ៊ុន 

Volkswagen ( VW) បាន 
ឲ្រយ ដងឹ កាលព ីថ្ង្រ ពធុ ថា ខ្លនួ នងឹ 
ចាប់  ផ្ដើម បង្កើន ការផលិត ចាប់ 
ពី ថ្ង្រ ទី ១៤ ខ្រ ម្រសា  នៅ ក្នុង 
រោងចក្រ«មួយ ចំនួន»ដ្រល 
ផលិត គ្រឿង ផ្គុំរថយន្ត ដ្រល 
បច្ចុប្របន្ន កំពុង ប្រតិ បត្តិការ នៅ 
ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ស ម ត្ថ ភាព 
ចំនួន ច្រើន ។

ភាគ ច្រើន ន្រ ទីតាំង ផលិត 
រថយន្ត ឈាន មុខ គ្រ ត្រូវ បាន 
បិទ ដំណើរការ រហូតដល់ យា៉ាង 
ហោច  ណាស់ ថ្ង្រទី ១៩ ខ្រ ម្រសា  
ប៉នុ្ត្រ ក្រមុ ហ៊នុ ន្រះ ចង ់«ការពារ 
ការ  ផ្គត់ ផ្គង់ គ្រឿង ផ្គុំដល់ រោង- 
ចក្រ ជាច្រើន ក្នុង ប្រទ្រស  ចិន » 
បនា្ទាប់ព ី បញ្ចប់  ពិធីបុណ្រយ 
Easter នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ ។

ក្រុមហ៊ុន VW បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា៖«ព័ត៌មាន លម្អិត បន្ថ្រម ន្រ 
របៀប ប្រតិបត្តិការ ត្រូវបាន 
រំពឹងថា នឹងធ្វើ ឡើងបនា្ទាប់ពី 
ពិធីបុណ្រយ Easter» សម្រប់ 
គ្រឿង ផ្កុះ និង ទីតាំង ផលិត 
រថយន្ត ផ្រស្រងទៀត។

ក្រុមហ៊ុន BMW ជា ដ្រគូ 
ប្រកួត ប្រជ្រង របស់ ក្រុមហ៊ុន 
Daimler បាន ឲ្រយ ដឹង កាលពី 
ថ្ង្រ អងា្គា រថា ខ្លួន នឹង បន្ត ការ- 
បញ្រឈប់ ការ ផលិត រហូតដល់ 
ថ្ង្រទ៣ី០ ខ្រ ម្រសា  ខណៈ ដ្រល 
រោង ចក្រ ជាច្រើន នៅ អរឺ៉បុ របស ់
ក្រុមហ៊ុន Ford កំពុង ផ្អាក 
ដំណើរ រហូត ដល់ យា៉ាង ហោច- 
ណាស់ ថ្ង្រ ទី ៤ ខ្រ ឧសភា ។

ការលក់ រថយន្ត បាន ធា្លាក់ ចុះ 
នៅ តាម បណា្តា ប្រទ្រស អឺរ៉ុប 
មួយចំនួន  កាលពី ខ្រ មីនា  
ដោយសារ ត្រ ការ រឹត បន្តឹង ដ៏ 
ទូលំ ទូលាយ លើ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ង្រ 
ដើម្របី កម្រិត ការរីក រាល ដាល 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា ។

ក្រមុ អ្នក ជនំាញ រំពងឹថា ប្រត-ិ 
បត្តិ ការ នៅត្រ អា ក្រក់ ខ្លាំង នៅ 
ខ្រ ម្រសា  ខណៈ ដ្រល Moody's  
ជាទី ភា្នាក់ងារ វយតម្ល្រ បាន 
ព្រយាករ ការ ធា្លាក ់ចុះ ទផី្រសារ រថយន្ត 
ចំនួន ១៤ ភាគរយ ក្នុង  ពិភព- 
លោក  សម្រប់ ឆា្នាំ ២០២០  ន្រះ       ។

លោកស្រី Britta Seeger 
នាយក ផ្ន្រក លក់ រថយន្ត Mer-
cedes-Benz បាន ឲ្រយ ដងឹ   តាម 
ស្រចក្ដបី្រកាស ពត័ម៌ាន មយួ ថា 
ប៉ុន្ត្រ សា្ថានភាព ទីផ្រសារ រថយន្ត  
ហាក់  មាន ភាព ល្អប្រ សើរ  នៅ   
ទផី្រសារ អាសុ ីដោយ មាន កណំើ ន   
តម្រូវ ការ  ជាក់ស្ត្រង នៅ ទីផ្រសារ  
ក្នុងអាសុីខងកើត    ដូចជា    ចិន 
និង  កូរ៉្រ ខង ត្របូង ។ AFP/LA

បូ៉ឡូញចាក់បញ្ចលូសច់បេក់បន្ថេម$
២៤ពាន់លានជួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

លោកMateuszMorawieckiនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូ៉ឡូញ។AFP
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 កៃុមហ៊ុន ផលិត ទឹកតៃី ដ៏ ឈ្ងុយ-
ឆ្ងាញ់ ដៃលមាន បៃភពពី ខៃត្តកំពត 
របស ់គៃសួារ តៃកលូ ចាន ់ដៃល ទទលួ 
បាន ការគំាទៃ ពីអតិថិជន ជាចៃើន 
ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយ ឆ្នាំ  និង កំពុងមាន 
វត្តមាន នៅលើ ទីផៃសារ ធំៗ ជាចៃើន ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ និង តាម បណ្តាខៃត្ត 
ផៃសៃងៗ ។ 

 អំបិល  និង តៃី សៃស់ៗ ដៃល សុទ្ធ-
សឹង ដៃ មាន បៃភព មកពី ខៃត្តកំពត 
រួមផៃសំ ជាមួយនឹង ការខិតខំ បៃឹងបៃង 
នងិ បច្ចៃកទៃស ខ្ពស ់ផងដៃរ នោះ ទកឹ-
តៃី ដៃលមាន រសជាតិ ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ 
នៃះ តៃូវបានផលិតឡើងខណៈ 
ទឹកតៃី គឺជា គៃឿងផៃសំ សមៃប់ ធ្វើ 
ម្ហូប ខ្មៃរ ដ៏ សំខាន់ ។   

 គៃួសារដៃល បាន បង្កើត 
កៃុមហ៊ុន ទឹកតៃី ង៉ូ វ ហៃង 
កំពត តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៩៥ 
ពីដំបូង ពួកគាត់ បាន ចាប់ 
ផ្តើម អាជីវកម្ម របស់ខ្លួន ជា 
លក្ខណៈ គៃួសារ តៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ដោយ មិនទាន់ 
មាន មា៉ាសុីន ទំនើបៗ 
សមៃប់ ផលិត នៅ 
ឡើយ ដោយបៃើបៃស់ 
កមា្លាំងពលកម្ម ដើមៃបី 
ផលិត ទឹកតៃី បាន 
បៃមាណ ១០០០ លីតៃ 
ក្នុង ១ខៃ ដើមៃបី លក់ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត ឬ តំបន់ ជិតៗ ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន អាជីវកម្ម 
មួយ នៃះបាន បៃកា្លាយ 
ទៅជា សហគៃស 
លក្ខណៈ (SME) ដ៏ 
លៃចធ្លា មួយដៃល  
មាន បុគ្គលិក បៃមាណ 
៥០ នាក់ និង ផលិត 
ទឹកតៃី បាន       
បៃមាណ ១០ ០០០ 

លីតៃ ក្នុង ១ថ្ងៃ ដោយ បៃើបៃស់ 
មា៉ាសុីន នាំចូល ពី បរទៃស ទំនើបៗ 
ដើមៃបី កៃច្នៃ ផលិតផល របស់ខ្លួន ឲៃយ 

កាន់ តៃមាន គុណភាព និង   
ចៃក ចាយ នៅ ទូទាំង ពៃះរាជា-
ណ ចកៃ កម្ពុជា ។  

 ដោយ ការយកចិត្តទុកដាក់ 
ខ្ពស់ ទាំង ការផលិត តាម 
ស្តង់ដាជាតិ និងអន្តរជាតិ 
រាល់ វត្ថុធាតុដើម ទាំងអស់ 
តៃូវបាន តៃួតពិនិតៃយ យ៉ាង- 
ល្អិតល្អន់ ដៃល តៃូវ យក 
តៃ តៃី ការកើ ម សមុទៃ 
សៃស់ សុទ្ធសាធ១០០ 
ភាគរយ និងអំបិល 
ដៃល ផលិត ក្នុង ខៃត្ត-

កំពត តៃ ប៉ុ ណ្ណោះ ដៃល 
ជា វត្ថុធាតុដើម សំខាន់ 
សមៃប់ ផលិត ទឹកតៃី  
ង៉ូ វ ហៃង កំពត ។ នៃះ គឺ  
ជា សក្ខីកម្ម មួយ ទៀត 
ដៃល កៃុមហ៊ុន បង្កើត 
ឡើង ដោយ កនូ ខ្មៃរ មយួ 
នៃះ បាន និង កំពុង 
ចូល រួម ចំណៃក ដល់ 
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ កៃុម- 
ហ៊ុន ផលិត ទឹកតៃី ង៉ូ វ 
ហៃង កំពត បាន និង - 
កំពុង ជួយ លើកកម្ពស់ 
អត្តសញ្ញាណ ខ្មៃរ 

បង្កើត ការងារ ដល់ សហគមន៍ ជនបទ 
និង ជួយ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច ជនបទ និង 
ជួយ ដល់ កសិករ នៅ ខៃត្តកំពត មួយ 
ផ្នៃក តាមរយៈ ការទិញ វត្ថុធាតុដើម ។ 

 កៃុមហ៊ុន ដៃលមាន រោងចកៃ នៅ  
ភូមិ តា អង្គ សងា្កាត់ តៃើយ កោះ កៃុង 
ខៃត្តកំពត នៃះ  ផលិត ផលិតផល ជា 
ចៃើន បៃភៃទ ដូចជា ទឹកតៃី ទឹកសុីអុីវ 
បៃងខៃយង ទឹកខ្មៃះ មៃច អំបិល និង 
ផលិតផល ជាចៃើន មុខ ទៀតដៃល 
តៃូវបាន លក់ នៅកៃម សា្លាក យីហោ  
អីុ ឆៃ ង៉ូ វ  ហៃង ។ 

 លោក ចាន់ សិលៃប សុជាតិ បៃធាន 
គៃបគ់ៃង ទទូៅ កៃមុហ៊នុអីឆុៃ ង៉ ូវ ហៃង 
ហ្វូដបៃូដាកសិន អូហ្វ កំពតបាន ឲៃយ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖« ដោយ មាន 
ការគាំទៃ ពីសំណក់ ភ្លៀវ ជាតិ និង 
អន្តរជាត ិជា បន្តរ បនា្ទាប ់កៃមុហ៊នុ បាន 
បំពាក់ នៅ មា៉ាសុីន ទំនើបៗ ជា ចៃើន 
ដើមៃប ីពងៃកី ការផលតិ នងិបង្កើន ទាងំ 
គុណភាព ផលិតផល និង ការ វៃច ខ្ចប់ 
ឲៃយ កាន់់ តៃមាន ភាព ទាក់ទាញ  និង 
បៃកួតបៃជៃង ក្នុង ទីផៃសារ នាពៃល ប ច្ចុ-   
ប ៃប ន្ន » ។ 

 លោក សុជាតិ បន្តថា ៖« យើង ទិញ 
វត្ថធុាតដុើម ដោយផ្ទាល ់ព ីអ្នកនៃសាទ 
ក្នុង សៃុក ដូចគា្នា ទៅនឹង មៃច  និង 
អំបិល ដៃល សុទ្ធ តៃមាន បៃភព មកពី 
ខៃត្តកំពត ។ ដូច្នៃះ វត្ថុធាតុដើម ភាគ- 
ចៃើន បផំតុ ដៃល យើង បៃើបៃស់ គជឺា 

វត្ថុធាតុដើម ក្នុងសៃុក ដូច្នៃះ វា ក៏ ជា 
ការជួយ គាំទៃ ដល់ សហគមន៍ មូល-
ដា្ឋាន ផងដៃរ ។ យើង គៃង នឹង ទទួល 
ស្តង់ដា គុណភាព ISO ក្នុងពៃល 
ឆប់ៗ ខាងមុខ ន » ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន ទឹកតៃី ង៉ូ វ ហៃង 
កំពត ផលិត ទឹកសុីអីុវបាន ៥ ០០០ 
លតីៃ ក្នងុ ១ថ្ងៃ ទកឹតៃ ីបាន ១ មុនឺ លតីៃ 
ក្នុង ១ថ្ងៃ  មៃច បាន ពី ១០ ទៅ ២០ 
តោន ក្នងុ ១ឆ្នា ំហើយ អបំលិ ១ខៃ អាច 
ផលិត បាន បៃមាណ ជាង ១០ តោន ។ 

 លោក សុជាតិ  បាន លើកឡើងថា ៖  

« យើង ផលិត ផលិតផល ដៃលមាន 
គុណភាព ខ្ពស់ ដៃល អាច បៃកួត-
បៃជៃង ទាំង ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក  និង 
អន្តរជាត ិជា ពសិៃស ទកឹតៃ ីទកឹសុអីីវុ 
មៃច និង អំបិល ។ លើសពីនៃះ ទៀត 
យើង ជយួ ផៃសព្វផៃសាយ  នងិ លើកកម្ពស់ 
ផលិតផល របស់ ខ្មៃរ ជួយ កសិករ ឱៃយ 
រកបៃក់ ចំណូល  និង បង្កើត ការងារ 
ដល់ បៃជាជន ក្នុង តំបន់ » ។ 

« ទឹកតៃី ង៉ូ វ ហៃង កំពត មាន លក្ខ- 
ណពសិៃស នងិ ឈ្ងយុឆ្ងាញ ់ខសុព ីគៃ  
តៃង ់ថា  រាល ់តៃ ីទាងំអស ់តៃវូតៃ សៃស ់
(ទើប ចាប់បាន ថ្មីៗ) អំបិល កំពត 
ដៃល មាន លក្ខ ណៈ បៃ មុត ល្អ ហើយ 
តៃវូ បាន ដាក ់បន្ទុ ំក្នងុ ធងុ ឈើ ព ីបរុាណ 
មក រយៈពៃល ១២ ខៃ ឡើងទៅ ២៤ ខៃ 
ទាំង ព ណ៌ ទាំង ក្លិន គឺ កកើតឡើង 
ដោយ ធម្មជាតិ ពិតៗ មាន រសជាតិ 
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ គៃប់ តំណក់ » ។ 

 លោក  ចាន់ សិលៃប សុជាតិ  បាន 
បន្ថៃមថា ៖« យើង ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ 
គុណភាព ពីពៃះ យើង យកចិត្ត-
ទុកដាក់  ចំពោះ សុខភាព របស់ អតិ-
ថិជន ។ យើង មាន អ្នកជំនាញ បរទៃស 
ដៃល មកជយួ បណ្តុះបណ្តាល បគុ្គលកិ 
របស ់យើង ហើយ យើង នាចំលូ មា៉ាសុនី 
ផលិត វៃច ខ្ចប់ មា៉ាសុីន ចៃក ដប និង  
បិទ សា្លាក មកពី តៃវា៉ាន់ វៀតណម  និង 
ថៃ ដើមៃបី បង្កើន បៃសិទ្ធភាព ផលិត- 
ផល របស់ យើង »៕ 

ក្រុមហ៊ុន ទឹកត្រី ង៉ូ វ ហ្រង   កំពត ផលិត នូវ ផលិតផល  
ផ្តោត សំខាន់  លើ គុណភាពនិង សុខភាព អ្នកប្រើប្រស ់ 

 សហគ្រសធុនតូច និងមធ្យម www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

ទឹកត្រី ង៉ូវ ហ្រង កំពត ត្រូវបន្ទុំក្នុងធុងឈើបុរាណចាប់ពី១២ទៅ២៤ខ្រ ទាំងពណ៌ទាំងក្លិនកើតឡើងដោយធម្មជាតិពិតៗ ដ្រលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់តំណក់។ 

លោក សុជាតិ៖ យើងផ្តោត សំខាន់ លើ 
គុណភាពនិងសុខភាពអ្នកប្រើប្រស់។ 
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ក្រុងអ៊ុដូនថានីៈ  ពលករ ចំណាក- 
ស្រុក ជា ច្រើន  ដ្រល កាន់ លិខិត អនុ- 
ញ្ញាត ឲ្រយ ឆ្លង ព្រំដ្រន  ឬ  ទិដ្ឋាការ  បាន 
ជួបជុំគ្នានៅ ការិយាល័យ អន្តោ - 
ប្រវ្រសន៍ នៅ ក្នុង ស្រុក មួង ន្រ ខ្រត្ត 
ភាគឦសាន  ដោយ បាន ស្វះ ស្វ្រង បន្ត 
ការ សា្នាក់ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ  ដោយ - 
សារ ព្រំ ដ្រន បិទ ។ 

ព្រំដ្រន ថ្រ ជា មួយ ឡាវ  ត្រូវ បាន បិទ 
ក្រយ ពី រដ្ឋា ភិបាល ន្រះ  បាន ក្រឹត្រយ - 
ប្រតិបត្តិ ឲ្រយ គ្រប់ គ្រង នៅ សា្ថាន ភាព 
គ្រអាសន្ន  ដើម្រប ីប្រយទុ្ធ ការ រាល ដល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ពលករ ចំណាក ស្រុក យា៉ាង ច្រើន  
ភាគ ច្រើន មក ពី ប្រទ្រស ឡាវ  វៀត- 
ណាម  មិន អាច វិល ត្រឡប់ មក ស្រុក 

វិញ  នៅ មុន ព្រំដ្រន ន្រះ ត្រូវ បាន បិទ 
ដោយ បាន បណា្តាល ឲ្រយ ពួក គ្រ ជាប់ 
ត្រល តោល នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ ។ 

ដោយ បាន ដឹង ពី បញ្ហា ន្រះ  ការិ- 
យាល័យ ប៉ូលិស អន្តោ ប្រវ្រសន៍  មាន 
ផ្រន ការ ស្នើ សុំ ការ អនុម័ត ពី គណៈ - 
រដ្ឋមន្ត្រ ី ដើម្រប ីអនញុ្ញាត ឲ្រយ ពកួ គ្រ សា្នាក-់ 
នៅ រហូត ដល់ ព្រំដ្រន បើក ឡើង វិញ ។  

ទោះ បី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ចាប់ 
តាំង ពី គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី  មិន ផ្តល់ ការ - 
យល់ព្រម រួច មក  ពួក គ្រ នៅ ត្រ ត្រូវ ការ 
កា អនុញ្ញាត ពី ការិយាល័យ អន្តោ - 
ប្រវ្រសន៍ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ន្រះ  ជា ទី ដ្រល 
ពកួ គ្រ  កពំងុ សា្នាក ់នៅ  មនុ នងឹ  ឯក សារ 
របស់ពួក គ្រ ផុត សុពល ភាព ។ 

បើ មនិ ដចូ្ន្រះ ទ្រ  ពកួ គ្រ ត្រវូ បង ់ពនិយ័ 

៥០០ បាត ក្នុង ១ថ្ង្រ។ 
  ពល ករ ដ្រល នៅ ជាប់ ត្រល តោល 

នះ  បាន មក ប្រមូល ផ្តុំ គ្នា នៅ កា- 
រិយាល័យ អន្តោ ប្រវ្រសន៍ នៅ ក្នុង ក្រុង  
អ៊ុដុន ថា នី កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  នៅ ព្រល 
ខ្រត្ត បើក ឡើង វិញ  ក្រយ ពី បិទ មួយ 
ចុង សបា្តោហ៍ ព្រញ។  អ្នក ផ្រស្រង ជា - 
ច្រើន នាក់ ទៀត ក៏  បាន ធ្វើ តាម ដ្ររ      
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។ 

មុន នឹង ឆ្លង កាត់ នីតិ វិធី ផ្លូវការ នះ  
ពួក គ្រ ត្រូវ តម្រូវ ឲ្រយ គ្រ ស្ទង់ កំដៅ  និង    
ល តង់ ជា ច្រើន ត្រូវ បាន សង់ ឡើង នៅ 
មខុ ការយិាលយ័ នៅ ក្នងុ ក្រងុ អដ៊នុ  ថា 
នី  និង កៅអី ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្រយ ពួក គ្រ 
សម្រប់ អង្គុយ ដោយ បាន ដក់ គមា្លាត 
គ្នា ប្រហ្រល ១ម៉្រត្រ៕ BKP/PSA ក្រមុជនរូ៉ហីុងយ៉ាដ្រលត្រូវចាប់ខ្លនួនៅសមុទ្រកាលពីខ្រធ្នូដើរនៅតាមឆ្ន្ររខ្រសាច់។AFP

ពលករចំណាកស្រកុមកពីប្រទ្រសឡាវនិងវៀតណាមរង់ចំានៅមុខការិយល័យអន្តោប្រវ្រសន៍នៅក្នងុស្រកុមួងដើម្របីសំុបន្តការស្នាក់នៅ។BKP

  ជនរូ៉ ហី៊ង យ៉ាជាប់ឃំ៊ នៅ មីយ៉ា ន់ម៉ា ត្រូ វ
ដោះ  ល្រង  ដោយសារបារម្វីរ៊ស កូ រូ៉ណា
ក្រុងប៉ាធីនៈ  ករណី ប្រឆាំង ក្រុម ជន 

មូស្លីម រ៉ូ ហុីង យា៉ា មួយ ចំនួន  ដ្រល បាន 
ឃុំខ្លួន ក្រយ ពី រត់ ភៀស ខ្លួន ច្រញ ពី 
រដ្ឋរា៉ាក ់ឃនី ប្រទ្រស ម ីយា៉ាន ់មា៉ា  ត្រវូ បាន 
ទមា្លាក់ ចោលបទ   ចោទ   ប្រកាន់   ខណៈ 
មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ  អំពី ការ កើន ឡើង 
ន្រ ការ ផ្ទុះ វី រុស កូ រ៉ូ ណា ដ៏ មាន សកា្តោ - 
នុពល  នៅ ក្នុង គុក ដ្រល មាន ហ្វូង 
មនុស្រស រស់ នៅ  យា៉ាង ណ្រន ណាន់- 
តាន់តាប់ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

 ការ បង្ក្រប ដោយ យោ ធា កាល ព ីឆា្នាំ 
២០១៧  បាន បង្ខំ ឲ្រយ ជន រ៉ូ ហុីង យា៉ា 
ប្រហ្រល ៧៥០ ០០០ នាក ់ រត ់ភៀស- 
ខ្លនួ ទៅ កាន ់ប្រទ្រស បង ់កា្លា ដ្រស  ជា ទ ី
ដ្រល ពួក គ្រ ឈ ឺចាប់  នៅ ក្នងុ ទី ក្រុង ជរំំ 
ជន ភៀស ខ្លួន ដ៏ ធំ ល្វឹង ល្វើយ ។ 

 ក្រុម អ្នក ដ្រល នៅ សល់ នៅ ក្នុង រដ្ឋ-
រា៉ាក់ឃីន  បាន រស់ នៅ ស្ថិត នៅ ក្រម 
ការ រតឹ ត្របតិ យា៉ាង តងឹ ត្រង  ជា មយួ ការ- 
ចូល ទៅ មណ្ឌល សុខ ភាព  និង ការ- 
សិក្រសា បាន តិច តួច  ហើយ មិន អាច 
មាន ស្ររី ភាព ដើរហើរ នៅ ក្នុង លក្ខ - 
ខណ្ឌ ១ចនំនួ  ដ្រល អង្គការ លើក ល្រង 
ទោស អន្តរ ជាតិ  បាន ហៅ ថា ជា « ការ- 

បំប្រក ពូជ សាសន៍ » ។ 
 អស់ រយៈ ព្រល ជា ច្រើន ឆា្នាំ  ពួក គ្រ 

បាន រត ់ភៀស ខ្លនួ តាម ទកូ  នងិ រថ យន្ត 
ក្រុង ទៅ ប្រទ្រសផ្រស្រង ។ 

 ប៉ុន្ត្រ នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល ប៉ុនា្មាន ខ្រ ថ្មី ៗ  
ន្រះ  ជន រ៉ ូហុងី យា៉ា រាប ់រយ នាកត់្រវូ បាន 
ចាប ់ខ្លនួ  នងិ ឃុ ំខ្លនួ នៅ ក្នងុ គកុ  ដោយ 
បាន ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ បំពាន ច្របាប់ 
អន្តោប្រវ្រសន ៍ ហើយ ការ រលំោភ ច្របាប ់
អន្តោ ប្រវ្រសន៍  ត្រូវ បាន អនុវត្ត ទោស 
ឲ្រយ ជាប់ ពន្ធ នា គរ រហូត ដល់ ២ឆា្នាំ ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  តុលាការ  បាន 
ទមា្លាក់ចោល ករណី ចោទ ប្រកាន់      
ភា្លាម ៗ   ប្រឆាងំ ក្រមុ ២  នៅ ក្នងុ ចណំោម 
ក្រុម ធំ ជាង គ្របំផុត  ដ្រល បាន ចាប់ 
ខ្លួន ជន រ៉ូ ហុីង យា៉ា  ដោយ សរុប មនុស្រស 
ទាំង អស់ មាន ចំនួន១២៨ នាក់ ។ 

ចៅ ក្រម លោក ស្រី  ហ្គីន  មី យា៉ាត-
មីយា៉ាត  ហទុន  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ តុលា-
ការ ក្រុង បា៉ាធីន  នៅ ក្នុង តំបន់ អាយី-
យា៉ារ វ៉ាឌ ីថា ៖« ការ ចោទ ប្រកាន ់ប្រឆាងំ 
យវុវយ័  នងិ ក្ម្រង  ត្រវូ បាន ទមា្លាក ់ចោល  
ហើយ ពួក គ្រ ត្រូវ បាន ដោះ ល្រង  » 
ស្របព ្រល ផ្ទុះ  វីរុសកូ រ៉ូណា៕  AFP/SK

ពលករចំណាកស្រក៊ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក រិយល័យ-   
អន្តោប្រវ្រសន៍នៅខ្រត្តភាគឦសានន្រប្រទ្រសថ្រ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

ឥណ្ឌា   រៀ បចំ  មណ្ឌល  ដាក់  ឲ្យ នៅ ដា  ច់ដោយឡ្ក   ជាវិធានការ   ប្ឆំាង  កូវីដ១៩ 
  កៃុម  អ្នកធ្វើការ  កៃុមហ៊ុន សា ជីវកម្ម កៃុង ម៉ុម បៃ      រៀ ប ចំ  មណ្ឌល   ដាក់ ឲៃយនៅ   ដា ច់ដោយ ឡៃកមួយ  នៅ ក្លិ ប កីឡ ជាតិ   នៃបៃទៃស ឥណ្ឌា 
(NSCI) នៅក្នុង អំឡុង   រ ដា្ឋាភិបាល    បិទ  ទូ ទាំងបៃទៃស  ជា វិធាន ការ     ទប់សា្កាត ់បៃឆំង  ជំងឺកូវី ដ ១៩ នៅក្នុងទីកៃុង  ម៉ុម   បៃ កាលពីថៃ្ង-   
ទី ៩  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ ២០២០ ៕ AFP

WHO អំពា វនាវ ឲ្យមា ន សាមគ្គភីាពជាសកល...
តពីទំព័រ ១... កៃុងប៉ៃកាំង  ។ 
ទ ីភ្នាក ់ងារ សខុាភ ិបាល របស ់

អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  បាន 
បៃឈម នឹង ការ រិះ គន់ យ៉ាង-
ខា្លាំងជុំ វិញ បៃតិ កម្ម ជៃុល ហួស-
ហៃតុ  និង វិធាន ការ យឺត យ៉ាវ  
នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ 
ឆ្លង រីក រាល ដាល វី រុស កូ រ៉ូ ណ  
ប៉ុន្តៃ ខ្លួន កមៃ  បាន បៃឈម មុខ 
ចៃើន នៅ ក្នងុ ការ តៃតួ ពិនិតៃយ ជា- 
មួយ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩   នៃះ ណ ស់ ។ 

លោក ដូ ណល់  តៃំ  បាន 
ចាត់ វិធាន ការ កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ  
ដៃល បាន ចោទ បៃកាន់ អង្គការ 
សខុភព ពភិព លោក  បាន « ធ្វើ 
ការ អពំាវ នាវ ឲៃយ មាន កហំសុ ឆ្គង » 
និង បាន ធ្វើ ការ ងារ យឺត យ៉ាវ 
អស់ ជា ចៃើន ខៃ  ខណៈ ទទួល 
យក បៃក់ របស់ អាមៃ រិក  ប៉ុន្តៃ 
លម្អៀង ទៅ រក បៃទៃស ចិន ។ 

 វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  បៃភៃទ 
ថ្មី ដ៏ចម្លៃក នៃះ  បាន ផ្ទុះ ឡើង 
ដំបូង នៅ ក្នុង បៃទៃស ចិន កាល 
ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំមុន  បាន បន្ត សមា្លាប់ 
មនុសៃស រហូត ដល់ ជាង ៨មឺុន - 

នាក់  ខណៈ ដៃល មនុសៃស ជាង 
១,៤លាននាក ់ផៃសៃង ទៀត  បាន 
ធ្វើ តៃស្ត រក ឃើញ មាន ផ្ទកុវរីសុ- 
កូ រ៉ូ ណ ។ 

លោក តៃំ  បាន ថ្លៃង នៅ លើ 
គៃហ ទំព័ រធ្វី ធើរ ថា ៖«អង្គ ការ 
សុខ ភព ពិភព លោក  ពិត ជា 
លម្អៀង ទៅ រក បៃទៃសចិន។ 
សមៃប់ ហៃតុ ផល ខ្លះ អាមៃ  រិក 
បាន ផ្តល់ មូល និធិ  យ៉ាង ចៃើន 
ដល់អង្គ ការ នៃះ  បុ៉ន្តៃ   បៃទៃស 
ចិន មិន បាន ផ្តល់ ឲៃយទៃ  ។យើង 
កំពុងចាំមើល យ៉ាង យកចិត្ត 
ទុក ដាក់ បន្តទៅ ទៀត » ។ 

 «ដោយ សំណង ល្អ  ខ្ញុំ បាន 
បដិ សៃធ យោ បល់ របស់ ពួក គៃ  
ឲៃយ បន្ត បើក ចំហ ពៃំ ដៃន របស់ 
យើង  ជា មួយ បៃ ទៃស ចិន 
កាលពី ពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ  ហៃតុ អ្វី 
បាន ជា ពកួ គៃ ផ្តល ់អនសុាសន ៍
ធ្វើ ឲៃយ មាន កំហុស ដល់ យើង 
បៃប នៃះ ទៅ វិញ» ។ 

 យោង តាម មន្តៃី បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  ទោះ ប ីជាយ៉ាងណ ក ៏ដោយ  
ក៏បៃធា នា ធិប តី បារាំង  លោក  
អៃមា៉ា នុយអៃល  មា៉ាកៃុង  នៅ 

ពៃល កៃយមក « បាន បញ្ជាក់  
អះ អាង ម្តងហើយ ម្តង ទៀត  
ថា  លោក មាន ការ ជឿ ជាក់ ថា  
អង្គការ សុខភព ពិភព លោក  
តៃវូ តៃ ជា ផ្នៃក នៃ ដណំោះ សៃយ »  
នៅ អំឡុងពៃល សន្ទនា មួយ  ជា- 
មួយ លោក តៃ ្រដូស អៃដ ហា 
ណូមហ្គឺ បៃីយៃ ស៊ុស ។ 

មន្តៃី រូប នោះ  បាន ថ្លៃង អំពី  
លោក បៃធា នា ធិប តី បារាំង 
អៃមា៉ា នុយ អៃល  មា៉ា កៃុង ថា ៖ 
«លោក  បាន បដិសៃធ ជួប ជា 
មួយ អង្គការ សុខ ភព ពិភព-
លោក  ហើយ បាន ជាប ់គាងំ នៅ 
ក្នងុ សង្គៃម នៃះ ជា មួយ បៃទៃ ស 
ចិន និង អាមៃ រិក » ។ 

លោក តៃ ្រដូស អៃដ ហា-
ណូមហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស  បាន ស្នើ 
ឲៃយ សហរដ្ឋអាមៃ រិក  ចូល រួម ជា 
មួយនឹង បៃទៃស ចិន  នៅ ក្នងុ ការ- 
បៃយុទ្ធ  បៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ១៩  ជា 
ជាង លៃង ហ្គៃម ទៅ តាម ទនំើង- 
ចតិ្ត របស ់ខ្លនួ  ខណៈ លោក បាន 
ការពារ យ៉ាង ខា្លាំង កា្លា  អំពី ការ- 
គៃប់ គៃង នៃ ការ ឆ្លង រីក រាល- 
ដាល មៃ រោគ ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ ណ  

របស់ អង្គការ សុខ ភព ពិភព- 
លោក ។ 

លោក តៃ ្រដូស អៃដ ហា-
ណូមហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន 
មយួ នៅ ក្នងុ ទ ីកៃងុ ហៃស ឺណៃវ ថា៖ 
« អាមៃ រិក  និង បៃទៃស ចិន 
គួរមក ធ្វើ ការ ជា មួយ គា្នា  និង 

បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជា មួយ សតៃូវ ដ៏ 
គៃះ ថា្នាក់ នៃះ » ។ 

« គណកៃស នយោ បាយ ទាំង 
អស់  គួរ តៃ ផ្តោត ទៅ លើ ការ- 
ជយួ សង្គៃះ បៃជា ជន របស ់ពកួ 
គៃ ។ សូម កុំ យក វីរុស នៃះ ធ្វើ ជា 
បញ្ហា នយោ បាយ »។ 

លោក បៃ ធាន អង្គការ ស ុុខ - 

ភពពិភពលោក  បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖  « បៃសិន បើ អ្នក មិន តៃូវ     
ការ ថង ់សមៃប់ ដាក់ សាកសព 
បន្ថៃម ទៀត ទៃ  អ្នកតៃវូ តៃ ចៀស- 
វាង ឲៃយ  ផតុ  ព ីកា រយក បញ្ហា វរីសុ- 
ផ្លូវ ដង្ហើម  កូរ៉ូណ  ដ៏ សាហាវ  នៃះ  
ធ្វើ ឲៃយ កា្លាយ ទៅ ជា រឿង នយោ- 
បាយ »៕ AFP/SK      

លោក    ត្្រដូស អ្ដហាណូម  ហ្គបី្ឺ យ្សុ៊ស  ថ្លង្  នៅ ក្នងុ  សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន   តាមវី ដ្អូ ខន់ ហ្វរិឺន អំពី កូ វីដ១៩។ AFP

ចំនួនអ្នក ឆ្លង   ជំងឺកូវីដ ១៩ នៅ ឥណ្ឌន្ូ សី៊   
ឡើងជិត    ៣ ពាន់  នាក់ និង សា្លាប់ ២៤  ០នាក់ 

ក្ងុ ហស្ាការ តាៈ រដា្ឋាភបិាល- 
ឥណ្ឌូនៃសុី  បាន ថ្លៃង កាល 
ពីថ្ងៃពុធថា   ចំនួន អ្នកសា្លាប់  
ដោយ សារជងំកឺវូដី ១ ៩    នៅក្នងុ 
បៃទៃស នៃះ បានកើនឡើង  
រហូត ដល់  ២៤០ នាក់    ជាចំ- 
ននួខ្ព សជ់ា ងគៃបផំតុ នៅ អាសុី 
អាគ្នៃយ៍។ 

នៅឯសន្និសី ទ សារព័ត៌មា ន  
មួយ អ្នកនាំពាកៃយ រដា្ឋាភិបាល  
ទទួល  កិច្ច  ការ បៃឆំង ជំងឺកូវីដ  
លោក អាច មា៉ាដ  យ ូរៀន ត ូ បាន 
ថ្លៃង ថា ចំនួ នករណីឆ្លង ដៃល 
តៃូវ បានគៃ អះអាង   បានកើ ន- 
ឡើង រហូត  ដល់   ២ ៩៥៦នាក់   
ហើយអ្នកជំងឺ មិនលើស  ពី 
២២២នាក់  តៃូវ បាន គៃរក- 
ឃើញ ថា បានជាសះសៃបើយ 
ពីជំងឺ នៃះ។ 

កៃុងហៃសា ការតា  ជា ទី ដៃល 
មាន មនសុៃស បៃហៃល ១០ លាន 
នាក់ រស់ នៅ  បាន ប៉ះ ពាល់ ពី 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ចំនួន ១១៤  
នាក់ បនា្ទាប់ ពី កៃុង នៃះ  មាន 
កោះ ជា្វា ខាង លចិ មាន អ្នក សា្លាប ់
៣៥ នាក់  កោះ ជា្វា កណ្តាល   
មាន ២២ នាក់  កៃុង បាន តិន  
១៨ នាក ់ កោះ ជា្វា ខាង កើត មាន 
១៨ នាក់  ចំណៃក ចំនួនដៃល 

នៅ សល់  តៃូវ បាន គៃ កត់ តៃ 
ថានៅ ក្នុង តំបន់ ផៃសៃងៗ ទៀត ។ 

លោក បៃធាន ធិបតី ឥណ្ឌូ- 
នៃ សុី  ចូកូ  វីដូដូ  បាន បៃកាស 
អាសន្ន សុខភព សាធារណៈ 
ទូទាំង បៃទៃស  ដោយ សារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ រាត តៃបាត  និង ចៃញ 
បទបញ្ជា  របស់ រដា្ឋា ភិបាល អំពី 
ការ រតឹ តៃបតិ ការ ជបួ ជុ ំទៃង ់ទៃយ  
ធំ នៅ ក្នុង សង្គម ។ 

អាជា្ញា ធរ  បាន ធ្វើ តៃស្ត ភ្លាមៗ 
នៅ ក្នុង តំបន់ ខ្លះ  ជា ទី ដៃល 
ករណី ឆ្លង ជា ចៃើន  តៃវូ បាន រក-  
ឃើញ  និង បាន បញ្ជា ឲៃយ សា- 
ធារណ ជន  តៃវូ តៃ ពាក ់មា៉ាស ់ឲៃយ 
បាន ជាប ់លាប ់ នៅ ក្នងុ កចិ្ច ខតិ- 
ខំ បៃឹង បៃង ទប់ សា្កាត់ ឲៃយ វីរុស 
នៃះ  រាល ដាល ត ទៅ ទៀត ។ 

រដា្ឋា ភិបាល  បាន បៃ កា្លាយ 
អគារ WismaAtletKemay-
oran ជា អាផាត មិន ចៃើន ជាន់ 
នៅ ក្នុង កៃុងហៃសាការ តា  ដៃល 
តៃវូ បាន បៃើ បៃស់  ដើមៃបី ឲៃយ អត្ត- 
ពលិក ដៃល ចូល រួមបៃកួត 
សុីហ្គៃម ឆ្នាំ ២០១៨ សា្នាក់ នៅ 
បណោ្តាះអា សន្ន  ឲៃយ ទៅ ជា មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មយួ  ដើមៃបធ្វើ កា រ ពៃយាបាល 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ  តៃឹម តៃ  ២៤ ០០០  
នាក់ប៉ុណោ្ណោះ  ៕ Xinhua/PSA 
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លោក   បាសារ   អាល់-អាសាដ(សា្តា)ំ  ជួប ពេះ អង្គម្ចាស់  សិុក ហ៍ មូ៉ហាម៉េដ។ AFP

កេុង ប៉េ កាំងៈ  លោក សុី  ជីង- 
ភីង  អគ្គ លៃខា ធិការ នៃ គណៈ - 
កម្មា ធិ ការ មជៃឈិម បកៃស កុម្មុយ - 
នីស្ត ចិន កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ   បាន ធ្វើ 
ជា អធិបតី ជំនួប ថ្នាក់ ដឹក នំា 
ដើមៃបី ធ្វើ រៀប ចំ ថ្មី ទៅ លើ ការ- 
អនុវត្ត ការ បង្ការ ជំងឺ រាត តៃបាត 
យ៉ាង ទៀង ទាត់  និង វិធាន ការ 
គៃប់ គៃង  និងបន្ត  ការ ងរ ឲៃយ រីក - 
ចមៃើន ទៅ មុខ ។ 

ជំនួប នៃ គណៈ កម្មាធិ ការ    
អចិ នៃ្ត យ៍  នៃ ការិយ ល័យ - 

នយោ បាយ នៃ គណៈ កម្មា ធកិារ 
មជៃឈមិ បកៃស កមុ្មយុ នសី្ត ចនិ  បាន 
ធ្វើ ការ វិភាគ ពី សា្ថាន ភាព ជំងឺ 
កវូដី ១៩ នងិ ការ បពំៃញ មខុ ងរ 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នុង សៃុក  និង នៅ 
បរទៃស។ 

លោក សុ ី បាន ថ្លៃង ថ  ខណៈ 
ជំងឺ ឆ្លង បន្ត រាលដាល  ជា សកល  
នោះ  សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក  
បៃឈម នឹង ហានិភ័យ កាន់ តៃ 
កើន ឡើង ដោយ បាន បន្ថៃម ថ  
កត្តា អស្ថរិ ភាព  នងិ មនិ បៃកដ- 

បៃជា  កំពុង កើន ឡើង គួរ ឲៃយកត់-  
សម្គាល់ ។ 

ដោយ  កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថ  
បៃទៃស ចិន  កំពុង ស្ថិត នៅ 
កៃម សម្ពាធ កាន ់តៃខា្លាងំ ឡើង 
ចំពោះ ការ ការ ពារ បៃឆំង នឹង 
ករណី ឆ្លងជំ ងឺកូ វីដ១៩ មក ពី 
កៃ បៃទៃស លោក សីុ  បាន 
ថ្លៃង ថ  ផល វបិាក  នងិ ឧបសគ្គ 
ជា ចៃើន  ធ្វើ ឲៃយ រាំង ស្ទះ ដល់       
ការបន្ត ការ ងរ  និង អភិវឌៃឍន៍ 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គមរបស់ចិន ។ 

លោក  សុី បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ 
មន ការ តៃៀម ចិត្ត តៃៀម កាយ 
និង ធ្វើ ការ ដោះ សៃយ សា្ថាន- 
ការណ៍ ដៃល  បៃ បៃួល នៅ ខាង 
កៃ អូស បនា្លាយ ពៃល វៃលា 
យ៉ាង យូរ នៃះ។ លោក បៃ ធា - 
នាធបិត ីសុ ីជនីភងី   បានជរំញុ ឲៃយ 
មន កិច្ច ខិតខំបៃឹ ងបៃង ក្នុង ការ- 
ការ ពារ បៃឆំង ករណី ឆ្លង មក ពី 
កៃ បៃទៃស  និង ទប់ សា្កាត់ មិន ឲៃយ  
ផ្ទុះ ការ ឆ្លង វីរ ុស  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ឡើង វិញ ៕ Xinhua/PSA

ប្រធានាធិបតីចនិធ្វើជាអធិបតីជំនួបថ្នាក់ដកឹនំាអំពីការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្របាត

អង្គការសិទ្ធមិនុស្រសស្តីបន្ទោស
រដ្ឋាភិបាលប្រទ្រសសីុរីជំុវិញការ-
វាយប្រហារអាវុធគីមីលើជនសីុវិល

កេុង ឡាអេៈ  អង្គការ សិទ្ធិ-
មនុសៃស ឃ្លាំ មើល អាវុធ គី មី 
សកល  កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  សមៃប ់
លើក ដំបូង  បាន ស្តី បនោ្ទោស 
យ៉ាង ខា្លាំង  ទៅ លើ បៃទៃស សុី រី 
ជុំ វិញ ការ វាយ បៃហារ អាវុធ គី មី  
ដោយ បាន និយយ ថ  កង-
កម្លាងំ ទព័ អាកាស របស ់បៃធា-
នា ធិប តី សុី រី លោក  បាសារ-
អាល់- អាសាដ  បាន បៃើ បៃស់ 
ឧស្មន័ គ ីម ីសារនី  នងិ ក្ល ូរនី  ចនំនួ 
៣ លើក កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

ការ រក ឃើញ  បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ ដំបូង  
ចៃញ ពី កៃុម សុើប អង្កៃត ថ្មី មួយ  
បានបង្កើត ឡើង ដោយ អង្គការ 
សមៃប់ ការ ហាម បៃម អាវុធ 
គីមី (OPCW)  ដើមៃបី បង្ហាញ 
អត្តសញ្ញាណអ្នក វាយ បៃហារ  
នៅ ក្នុងសង្គៃម សុី វិល រយៈ- 
ពៃល ៩ ឆ្នាំ ដៃល កំពុង បន្តនៅ 
ក្នុង បៃទៃស សុី រី ។ 

 ការ សុើប អង្កៃត នោះ  បាន រក 
ឃើញ ថ  កាល ពី ខៃ មី នា  ឆ្នាំ-
២០១៧  យន្ត ហោះ ចមៃបាងំ សុរី ី
ជា ចៃើន គៃឿង  បាន ទម្លាក់ 
គៃប់ បៃក គី មី សារី ន  ទៅ លើ 
ភូមិ ឡា តមី ណាហ៍ ភាគខាង- 
ជើង  ហើយ ឧទ្ធម្ភាគ ចកៃ យោ- 

ធា ១គៃឿង  បាន ទម្លាក់ គៃប់- 
បៃក ធងុ មយួ  មន ផ្ទកុ ពៃញ ទៅ 
ដោយ គី មី ក្លូ រីន  ទៅ លើ ភូមិ 
ដដៃល នោះ ម្តង ទៀត ។ 

អង្គការ  OPCW  បាន ថ្លៃង ថ  
កៃុម សុើប អង្កៃត នោះ « បាន 
សន្និ ដា្ឋាន ថ  ការ វាយ បៃហារ 
ថ្មើរ ជើង យ៉ាង សមហៃតុ ផល  
តៃូវ បាន គៃ ជឿ ជាក់ ថ  កៃុម- 
ឧកៃិដ្ឋ ជន សង្គៃម  បាន បៃើ-
បៃស់ សារ ធាតុ សារី ន ថ  ជា 
អាវុធ គី មី មួយ នៅ ក្នុង ភូមិ ឡា-
តម ីណាហ ៍កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៧  
ហើយ ការ បៃើ បៃស់ សារ ធាតុ 
ក្លូរីន នោះ  គឺ ជា អាវុធ របស់ កង- 
កម្លាំង ទ័ព អាកាស អារា៉ាប់ សុី រី 
ដោយ ផ្ទោល់ » ។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ នឹង តៃូវ 
បញ្ជនូ ទៅ កាន់ កៃមុ បៃកឹៃសា សន្តិ- 
សុខ របស់ អង្គការ សហបៃជា- 
ជាតិ  ដៃល នឹង សមៃចចិត្ត ថ  
តើ នឹង តៃូវ ចាត់ វិធាន ការ អ្វី 
បន្ថៃម ទៀត នោះ ។ 

អាមៃ រិក  បារាំង  អង់ គ្លៃស 
បាន បើក ការ វាយ បៃហារ ទៅ 
លើ បៃទៃស សុី រី ។ 

 ឧទ្ធម្ភាគ ចកៃ សុី រី  បាន ធា្លាក់  
ខណៈ កៃុង អង់ ការា៉ា  បាន គំរាម 
កៃុង ដាម៉ាស ៕ AFP/SK

ក្រុមចម្រះុដឹកនា ំដ យអារា៉ាបី៊ស អូ៊ឌីតប្រកាសបទ-
ឈប់បាញ់២សបា្តាហ៍នៅយ្រម៉្រនដយសរកូវីដ១៩

កេុង រី យ៉ាដៈ  កៃុម ចមៃុះ 
យោធា ដឹក នាំ ដោយ កៃុង-
រីយ៉ាដ  ដៃល បាន បៃយុទ្ធ ជា-
មួយ កៃុម ឧទា្ទោម ហ៊ូ ធី  បាន 
បៃកាស  បទ ឈប ់បាញ ់រយៈពៃល  
២ សបា្តាហ ៍ នៅ ក្នងុ បៃទៃស មយួ 
នៃះ  ដោយ បាន ចាប់ ផ្តើម ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍  នៅ ក្នុង កិច្ច ខិតខំ - 
បៃឹង បៃង មួយ  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង ការ ឆ្លង រីករាល ដាល 
វី រុស ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  បៃភៃទ ថ្មី 
បង្ក   ឲៃយ មនុសៃស សា្លាប់យ៉ាងចៃើន ។ 

 បទ ឈប់ បាញ់ ជា ឯក តោ-
ភាគ ីបាន ធ្វើ ឡើង  បនា្ទោប ់ព ីមន 
ការ បៃយទុ្ធ គ្នា កាន ់តៃ ខា្លាងំ ឡើង  
រវាង កៃុម ភាគី សង្គៃម  ទោះ-
បីជា បាន អំពាវ នាវ ដោយ អង្គ-
ការ សហ បៃជា ជាតិ  ឲៃយ បញៃឈប់ 
ជា បនា្ទោន់ មួយ  ដើមៃបី ការ ពារ 
កៃមុ ជន សុ ីវលិ  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កៃី កៃ បំផុត របស់ ពិ ភព អារា៉ាប់  

មិន ឲៃយ ឆ្លង រីក រាល ដាល វី រុសផ ្លូវ-  
ដង្ហើម  កូរ៉ូណា  នៃះ ។ 

 ការ បៃកាស នោះ  គៃង ឲៃយ 
ចូល ជា ធរ មន  ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ទី ៩  ខៃ មៃសា  គឺ ជា 
ការ ទម្លាយភាព ទាលច់ៃ កលើក  
ដំបូង  ចាប់ តំង ពី កៃុមភាគី 

សង្គៃម បាន ឯក ភាព គ្នា  ដើមៃបី 
ឲៃយ មន បទ ឈប់ បាញ់ ដៃល  
សមៃប សមៃួល ដោយ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ  នៅ ក្នុង កំពង់- 
ផៃ កៃុង ហូ ដៃដា  នៅ អំឡុង- 
ពៃល កិច្ច ពិភាកៃសា  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ស៊ុយ អៃត កាលពីចុង- 

ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 
 លោក តួក គី  អាល់- ម៉ាលី គី  

ជា អ្នក នា ំពាកៃយ របស ់កៃមុ ចមៃុះ 
យោធា  បាន ថ្លៃង កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ 
ថ ៖« កៃុម ចមៃុះ  បាន ប្តៃជា្ញា ចិត្ត  
ដើមៃបី គំទៃ ឲៃយ មន កិច្ច ខិតខំ-
បៃឹង បៃង  ឆ្ពាះ ទៅ រក ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដាល ជំ ងឺ កូ វីដ ១៩ » ។ 

 « កៃុម ចមៃុះ  បាន បៃកាស ឲៃយ 
មន បទ ឈប់ បាញ់ ទូ លំទូ-
លាយ មួយ  នៅ  យៃ ម៉ៃន រយៈ-
ពៃល ២ សបា្តាហ៍  ដោយ បាន 
ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ទី ៩  ខៃ មៃសា  នៃះ » ។ 

លោក ម៉ាលី គី  បាន បន្ថៃម 
ថ៖ « បទ ឈប់ បាញ់ រយៈ ពៃល 
២សបា្តាហ៍  ដៃល អាច តៃូវ បាន 
គៃ ពនៃយារ  ដោយ មន បំណង 
ចង់ បង្កើត «ឲៃយ មន លក្ខ ខណ្ឌ 
តៃឹម តៃូវ » ៕ AFP/SK

អ្នកធ្វើ កា រយេម៉េន កំពុងផលិត ថ្នា ំសម្លាប់មេ រោគ សេប ពេល មនការ    រាល ដាល  នេជំងឺកូវីដ ១៩  នៅរោ  ងចកេផលិតឱ សថ  មួយ នៅក្នងុកេងុសា ណា ។ AFP

អ្នក ស្ម ័គេ ចិត្ត   បាញ់ ថ្នា ំ សម្លាប់មេ រោគ  ទៅលើដេ  រ បស់ ក្មេង បង្ការ ឆ្លង វីរុស   ។AFP



ហុងរស្មី

ភ្នំពេញ: នៅ ក្នុង បន្ទប់ ឌីជេ យុវជន 
ឌីជេ ម្នាក់ ដេល គេង ឈុត ខ្មៅ កំពុង តេ 
បញ្ជា ឧបករណ៍ ចាក់ ភ្លេង  និង កុំពេយូទ័រ  
ខណៈ ពិធីករ ម្នាក់ ទៀត បន្លឺ សំឡេង 
ស្វាគមន ៍ទសេសនកិជន ពលីើ តន្ដេ ីហុបី- 
ហប កន្ដេក់ អារម្មណ៍ ។ 

ទសេសនិកជន ដេល ពិធីករ ចង់ សំដៅ 
ខាងលើ នេះ មន លក្ខណៈ ខុស គ្នា ពី អ្នក- 
កមេសាន្ដ ក្នុង បន្ទប់ ក្លិប រំលេច ភ្លើង ពណ៌ 
គួរ ឲេយ ចង់ រាំ ញ័រ ញាក់ ។ ពួកគេ ជា អ្នក- 
ទសេសនា វីដេអូ ផេសាយ តាម ហ្វេសប៊ុក 
នៅ   គេហដ្ឋាន រៀង ៗ  ខ្លួន ។ 

ឌីជេ ចាប់ផ្ដើម ដំឡើង សំឡេង តន្ដេ ី និង 
អញ្ជើញ បេិយមិត្ដ ដេល កំពុង តេ មន  
អា រម្មណ៍ ធុញ ថប់ នៅ ផ្ទះ ឡើង រាំ តាម 
ចង្វាក់ ភ្លេង រនា្ថាន់ ។ រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា  
បាន ដក់ ចេញ នូវ វិធានការ ជា ចេើន ដើមេបី 
ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
រួមទាំង ការ បិទក្លិប កមេសាន្ដ ជាដើម ។

ដូច្នេះ ដើមេបី រកេសា ទំនាក់ ទំនង ក្លិប 
រាត េី មួយចំនួន ចាប់ផ្ដើម ឲេយ ឌីជេ របស់ 
ខ្លួន ផ្ដល់ ការ កមេសាន្ដ តាម អនឡាញ ។ 
សមេប់ ឱកាស នេះ ឌីជេ បាន ស្វាគមន៍  
បេិយ មិត្ដ  តាម រយៈ ការ បង្ហោះវីដេអូ 
លើ ហ្វេសប៊ុករបស់ ខ្លួន ។ 

ក្នុង វីដេអូ ខ្លះ ដេល ទំនង ជា ថត នៅ 
កេ ក្លបិ  ឌីជេ កំពុង តេ សម្ដេង ក្នងុ បន្ទប់ 
បញ្ចាងំ ផ្ទាងំ សំពត់ ស ខាង កេយ  ជាមួយ 
ឧបករណ៍ តន្ដេ ីឌីជេ ចំា បាច់ មួយ ចំនួន ។ 

វីដេអូ បង្ហោះ ផេសាយ  លើ ហ្វេសប៊ុក 
ចំនួន ៤៦នាទី កាលពី ថ្ងេទី៤ ខេ 
មេស វេលាម៉ោង ជាង ១០:៣០ យប ់ 
បាន ទាក់ទាញ អ្នក ទសេសនា ជាង ១ 
មុឺន ដង ការ ចេក រំលេង ជាង ២៥០ 
ដង លើ បណ្ដាញ សង្គម ហ្វេសប៊ុក ។ 

ខណៈ ឌីជេ Jay Bee បន្ថយ សំឡេង  
តន្ដេី បន្ដិច ពិធីករ  Kodak-Y បាន 
និយាយ ស្វាគមន៍ បេិយមិត្ដ ថា៖«  សូម 

ស្វា គមន ៍សមេប ់ថ្ងេ សៅរ ៍សបា្ដាហន៍េះ 
ចពំោះ ការ live-stream របស ់Pon-
toon Club»។ 

លោក បង្អង់ មួយ ភ្លេត ដើមេបី ឲេយ អ្នក- 
ទសេសនា បាន បន្ដ ស្ដាប ់ភ្លេង មយួ សន្ទុះ 
នងិ មន ឱកាស បាន រា ំតាម ចង្វាក ់ភ្លេង 
កំពុង រនា្ថាន់  មុន ពេល បន្ដ ស្វាគមន៍ ទៀត 
ថា៖ «ផ្ញើ ជនូ សភុាព នារ ីចង្កេះ ទន ់ទាងំ- 
អស់ គ្នា។ តោះ រំា គេលេង ចង្កេះមួយ ៗ  តាម 
ចង្វាក់ ភ្លេង  ពេល  stay at home»។ 

មន សណំេរ ជា ចេើន នៅ លើ ហ្វេស-
ប៊ុក ដោយ អ្នក បេើ បេស់ បណ្ដាញ 
សង្គម ខ្លះ សរសេរ ថា « ចូលចិត្ដ បទ 
នេះ» «រា ំជាមយួ ខ្ញុ ំ» « ល្អណស ់» នងិ  
« នកឹ » ជាដើម ។ អ្នក បេើ បេស ់ហ្វេស- 
ប៊ុក ម្នាក់ Parmjy Pjy បាន សរសេរ 
ថា ៖ « វាជា ពិធី បុណេយ ដក់ ខ្លួន ឲេយ នៅ 
ដច ់ ដោយ ឡេក »។ 

ក្លិប កមេសាន្ដ លេបីមួយ ទៀត ក្នុង កេុង 
ភ្នំពេ ញ Epic Club កំពុង តេ ផ្ដល់ ការ- 
ក មេសាន្ដ តាម អនឡាញ ដល់ បេយិ មិត្ដ  
ដេល  នឹក តន្ដេី ឌីជេ ។ កេម សំណេរ 
លើ  វ ីដេអូ « STAY HOME» ឬ « នៅ 
ផ្ទះ» វីដេអូ នេះ ទាក់ ទាញ អ្នក ទសេសនា 
ជាង ២មុឺន ដង និង ចេករំលេកជិត 
៥០០ដង លើ ហ្វេសប៊ុក ។ 

ក្លបិ កមេសាន្ដ អនឡាញ មិន តេមឹ តេ អាច  
បពំេអារម្មណ ៍បេយិមតិ្ដ    តាម ផ្ទះ នោះ   ទេ 
ប៉នុ្ដេ អាចផ្ដល ់បទពសិោធ សមេប ់អ្នក 
អត់ ធា្លាប់ ចូល ក្លិប រាតេី ផង ដេរ ។ 

អ្នក បេើ បេស់ ហ្វេសបុ៊កឈ្មៅះ  Kem 
Vuthara បាន សរសេរ ថា ៖ « ពេល 
នេះ   ខ្ញុំ បាន ស្គាល់ក្លិប រាតេី ដូច អ្នក ដទេ 
ហើយ ។ អរគុណ កូរ៉ូណ  ដេល ឲេយ ខ្ញុំ 
បាន ស្គាល់ អ្វី ទៅ ជា ក្លិប រាតេី នោះ »។ 

ទោះ គោល បំណង ក្លិប អនឡាញ គឺ 
ផ្ដល់ ការ កមេសាន្ដ ដល់ បេយិ មិត្ដ ដេល នឹក   
ក្លបិ រាតេ ី នងិ ចង ់រកេសា ទនំាក ់ទនំង រវាង 
ក្លិប និង អតិថិជន  ពួកគេ ក៏ មិន ភ្លេច 
រំឭក អ្នក ទសេសនា វីដេអូ ឲេយ ចេះ ថេរកេសា 

អនាម័យ  និង ស្នាក់នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដើមេបី 
កាត់  បន្ថយ ហានិភ័យ ពី ជំងឺ កូវីដ -១៩ ។ 

ពធិកីរ Kodak-Y បាន នយិាយ អម 
ដោយ តន្ដេ ីថា ៖ « កំុភ្លេច ថេ រកេសា សុខ-
ភាព ទំាងអស់ គ្នា ។ សំុ លាង ដេ ជាមួយ 
សបូ៊ និង ទឹក  ឬ ជេល ដើមេបី កម្ចាត់ វីរុស ។ 
នៅ ផ្ទះ ! នៅ ផ្ទះ !»។ 

នៅ លើ ហ្វេសប៊ុករបស់ Pontoon 
បា ន សរសេរ ថា ៖ « ឌីជេ របស់ យើង នៅទី- 
នេះ និង តេៀម ខ្លួន ជា សេច ចំពោះ 
ការផេសាយ វីដេអូ នូវ ចង្វាក់ ភ្លេង ពេ ញ- 
នយិម ដល ់អ្នក នៅ ផ្ទះ។ ដចូ្នេះ លោក- 
អ្នក អាច បន្ដ រីករាយ ជាមួយ យើង  ខណៈ  
ចៀស ផុត ពី ហានិភ័យ ខាង កេ » ។ 

លោក វណ្ណនី មក ពី Epic Club 
ដេល សុំ បញ្ចេញ តេឹម នាម ខ្លួន  បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា៖ « ការ ផេសាយត ន្ដេី ឌជីេ 
តាម អនឡាញ មន បណំង រកេសា ទនំាក-់ 

ទំនង ជាមួយ អតិថិជន ដេល នៅ ផ្ទះ  
នងិ ផ្ដល ់ការ កមេសាន្ដ ដល ់ពកួគេ ។ យើង 
ថត វីដេអូ ទុក រួច ចាក់ ផេសាយ ផ្ទាល់ លើ 
ហ្វេសប៊ុក ចនោ្លាះ ម៉ោង៩ ទៅម៉ោង 
១០យប់  ២ដង ក្នុង  សបា្ដាហ៍ »។ 

លោក សុខ វណ្ណា បេធាន នាយកដ្ឋាន  
គេបគ់េង សេវាកមេសាន្ដ នងិ កឡីា ទេស-
ចរណ៍ បាន និយាយ ថា ឌីជេ មិន អាច 
បេើ បេស់ ក្លិប កមេសាន្ដ ផលិត វីដេអូ  ឬ 
ផេសាយ ផ្ទាល់ តាម បណ្ដាញ សង្គម បាន 
ទេ ពីពេះ វា ខុស ចេបាប់ ។ 

លោក បន្ដថា ៖ « ប៉ុន្ដេ បើ ពួកគេ បេើ- 
បេស់ ទីតាំង ផេសេង ដូចជា បន្ទប់ ក្នុង 
ផ្ទះ ធម្មតា វា មិន អីទេ »។ 

លោក បាន បេប់ ថា ការ ផេសាយ វីដេអូ  
មិនតេូវបាន លើក លេង ចំពោះ បមេម 
ស្ដពីី ការ ជួប ជំុ ទេង់ ទេយ ធំ នោះទេ មិន 
ថា ពួកគេ ថត  ចេញ ពី ទី ណ ក៏ដោយ ។ 

 លោក បាន ឲេយ ដឹងថា ៖ « ការ ជួប ជំុ ចាប់- 
ពី ១០នាក់  ឬ អ្នក ទសេសនា ជុំ គ្នា ចេើន 
មនិ តេូវបាន អនុញ្ញាត ឡើយ ។ ប៉នុ្ដេ បើ 
ការ ជបួ ជុ ំតេមឹ តេ ឌជីេ ម្នាក ់ពធិកីរ ម្នាក ់
កាមេរា៉ាម្នាក់២   ហើយ អ្នក ទសេសនា ជា 
លក្ខណៈគេសួរ តូច ៗ  ដោយ អនុវត្ដ រកេសា 
គម្លាត ឲេយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជនួ  នោះ វាមិន អីទេ »។ 

លើស ពីនេះ លោក វណ្ណា បាន 
បញ្ជាក់ថា ម្ចាស់ ក្លិប តេូវតេ ស្នើសុំ ការ - 
អនញុ្ញាត ព ីកេសងួ ពត័ម៌ន មនុ បង្ហោះ 
ឬ ផេសាយ វីដេអូ តាម អនឡាញ ។ 

នេះ មនិ មេនជា លើក ដបំងូ ដេលក្លបិ 
រាតេី ផ្ដល់ ការ កមេសាន្ដ  តាម អនឡាញ 
នោះទេ ។ ក្លិប  នៅ សិង្ហបុរី   ផ្ដល់ កម្មវិធី  
«Cloud-clubbing» សមេប ់បេយិ-
មិត្ដ នៅ ផ្ទះ ខណៈ Quarantine Club 
នៅ កាណដ បង្កើត កម្មវធិ ីជបួ ជុ ំតាម  
Zoom យា៉ោង សបេបាយ ផង ដេរ៕ 

ឌីជេកំពុងញាប់ដេក្នងុការមិកេសភ្លេងខណៈពិធីកររន្ថាន់អញ្ជើញអ្នកទសេសនតាមហ្វេសបុ៊កឡើងរំារៀងៗ ខ្លនួនៅផ្ទះ។ រូបថត សហ ការី

ឌីជេនៅសិង្ហបុរីក៏ធ្វើការផេសាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមដើមេបីកំដរអារម្មណ៍បេយិមិត្ដគេផងដេរ។ រូបថត AFPឌីជេតាមក្លបិរាតេីក្នងុរាជធានីភ្នពំេញបេើបេស់បន្ទប់ស្ទឌីូយ៉ូជាកន្លេងចាក់ភ្លេងឌីស្កូតាមអនឡាញ។ រូបថត សហ ការី

ផេសាយរៀងរាល់ថ្ងេសុកេ  
ទូរស័ព្ទ:  ០៧៧ ៧៩១  ៩៨៩

ថ្ងេសុកេ ទី១០ ែខមេស ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

www.postkhmer.com

តោះ! វាតតុកៅអី រំា ជាមួយ ឌីជេ នៅតាម ផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លនួ 
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បុរសឥណ្ឌាស្រតូធ្វើរថយន្តកូរូ៉ណផ្រសព្វផ្រសាយសារឲ្រយពលរដ្ឋនៅផ្ទះ

ឱកាសល្អសា្ងាត់មនុស្រស!ផ្រនដា១គូឆ្លៀតបន្តពូជក្រយបរាជ័យ១០ឆ្នាំ

ក្រុង ញូវដ្រលី : ជាមួយ រូបរាង ដូច 
វីរុស កូរ៉ូណា ខ្នាត យកៃស រថយន្ត  ពណ៌ 
បៃតង បន្លា សៃួច បាន រំកិល ខ្លួន យឺត   ៗ  
តាម  ដង វិថី នន  ភាគ ខង តៃបូង បៃទៃស  
ឥណា្ឌា កៃម កម្លាំង រុញ នៃ ថាមពល 
ម៉ាសុីន ១០០ សៃសៃ។

អ្នក ច្នៃ បង្កើត រថយន្ត   មន បំណង 
ដាស់តឿន ពលរដ្ឋ ឥណា្ឌា ឲៃយ នៅ ផ្ទះ 
ខណៈ  វីរុស កូរ៉ូណា  បន្ត  រីករាលដាល  ។

រថយន្ត  រាងរៅ ដច៏ម្លៃក មន កៅអ ីតៃ 
១  របស់លោក  ស៊ុដាកា យ៉ាដាវ  តៃូវ 
បាន  ផលិត ឡើង ពី សរសៃ  កាបោន ភ្លឺ 
ពណ ៌ បៃតង នងិ  លាបពណ ៌កៃហម នៅ 

ចុង បន្លា សៃួចៗ  ដូចវីរុស កូរ៉ូណា។ 
លោក  បន្ត បើក បរ  យនជំនិះ នៃះ   

គៃប ់ ចៃកល្ហក នៃ ទកីៃងុ Hyderabad 
ដើមៃបី កៃើន រំឭក  បៃជាពលរដ្ឋ ពី គៃះ- 
ថា្នាក់ នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

បុរស វ័យ ៦៧ឆ្នាំ លោក  យ៉ាដាវ 
បាន បៃប់  AFP ថា៖ «បៃជាជន   ខ្លះ 
ហាក់ដូច ជា អត់ ខ្លាច ហើយ នៅតៃ 
ដើរ ហើរ  ពៃញ ផ្លូវ ទោះ ជា គៃះ ថា្នាក់ 
ឆ្លង ជំងឺ  នៅ នឹង មុខ ចៃបាស់ កៃឡៃត»។

បុរស  រូបនៃះ  បន្ត ថា៖ «សារ របស់ខ្ញុំ 
តាមរយៈ សិលៃបៈ នៃ រថយន្ត នៃះ គឺចង់ 
ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ យល ់ថា ការ ចៃញ កៃ 

ផ្ទះ  ជា គៃះ ថា្នាក់ មួយ ហើយ មនតៃ ផ្ទះ 
ទៃ ជា កន្លៃង សុវត្ថភិាព  ពៃល នៃះ»។

លោក   ថា លោក មន  គំនិត បង្កើត 
រថយន្ត នៃះ កៃយពី ឃើញ ប៉ូលិស 
ឥណា្ឌា ពាក់ មួក សុវត្ថិភាព   វីរុស កូរ៉ូណា 
ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ សារ អប់រំ កៃម រូបភាព  
បៃប សបៃបាយៗ ក្នងុការ អនុវត្ត វិធានការ 
បិទ ទីកៃងុ រយៈពៃល ២១ថ្ងៃ។

 នៅ ភាគ ខង តៃបូង ទីកៃុង ជិនណៃ 
ប៉ូលិស  តៃួត ពិនិតៃយ  Rajesh Babu  
ចូលរួម ជាមួយ សិលៃបករ បៃចាំ តំបន់ 
ក្នុងការ រចន មួក បន្លា កៃហម មន 
អំពូល  ភ្លើង ដើមៃបីបន្លាច  អ្នក បើកបរ។

លោក  យ៉ាដាវ ជា អ្នក ច្នៃ បង្កើត 
យន ជនំិះ ប្លៃកៗ  បាន គៃង កណំតត់ៃ 
ហ្គីនណៃស ពិភពលោក ដោយសារ 
ការ  រចន  យនជនំិះ កង៣់ខ្នាត យកៃស ដ ៏
ធំ បំផុតក្នុងលោក។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា ការ ច្នៃ បៃឌិត 
រថយន្ត កូរូ៉ណា  និង ចលន បើកបរ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ សារ ជំរុញ ពលរដ្ឋ ឥណា្ឌា លើក  
នៃះ ទទួល បាន ការគំាទៃ ពីបូ៉លិស  កៃងុ  
Hyderabad។

ជាមួយ គមៃង បៃគល់ រថយន្ត នៃះ 
ជា ការ ឧបត្ថម្ភ ដល់ បូ៉លិស និង ជំរុញ 
សកម្មភាព បើកបរ ផៃសាយសារ អប់រំ កាន់ 

តៃ សកម្ម  លោក  នយិយ ថា៖ «ប៉លូសិ 
ចង់ ឲៃយ រថយន្ត នៃះ រួមចំណៃក  លើក 
កម្ពស់ការ យល់ដឹង»។

 រយៈពៃល ៥ទសវតៃសរ៍ មកហើយ 
លោក យ៉ាដាវ មន បទពិសោធ  រចន 
រថយន្ត ប្លៃកៗ  ដូចជា រថយន្ត   ហៃមបឺហ្គរឺ 
គៃប់បាល់ និង កុំពៃយូទ័រ ជាដើម។

លោក កធ៏ា្លាបប់ាន  បៃើម៉ាសុនីម៉តូ ូរចួ 
រចនសៃប ដោយ ស៊មុ   រាង ជា សៃម 
អនម័យ និង បារី ហើយ បើក ជុំវិញ 
ទកីៃងុ ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់ការ យល ់ដងឹ 
ពី ជំងឺ មហារីក និង ការ រួមភៃទ បៃកប 
ដោយសុវត្ថិភាព ផង ដៃរ៕ AFP

ក្រុង ហុងកុង : ខណៈ មនុសៃស ម្នា 
សម្ងំ នៅ ផ្ទះ ហើយ សួនសត្វ គា្មាន   ភ្ញៀវ 
ម្នាក់  ខ្លាឃ្មុំ ផៃនដា ១គូ នៅ កៃុង ហុង- 
កងុ ទបីផំតុ ពៃម ធ្វើការ បន្ត ពជូ កៃយ 
ពី  អត់ លិឍ ជាង ១០ឆ្នាំ  ។

កន្លង មក   ផៃនដា យីងយីង និង 
លៃលៃ គៃនត់ៃ បៃឡៃង គា្នា ជា សម្លាញ ់ 
រួម ជមៃក  ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តៃ  តាំង ពី កៃុង  
ហងុកងុ បទិ ចរាចរណ ៍មក     ធ្វើឲៃយ ពកួវា    
បង្ហាញ សកម្មភាព ផ្លូវ ភៃទ ។

មិនខុស ពី គូស្នៃហ៍ទូទៅ  ពួកវា បាន 
ឆ្លៀត ឱកាស ឯកជន    និង សកម្ម ក្នុង 
ការ  បន្ត ពូជ។

មន្តៃអីភរិកៃស សត្វ នៅ   Ocean Park 
លោក Michael Boos បាន ឲៃយដឹង 
ថា៖ «តាំងពី   ផៃនដា យីងយីង និង 
លៃលៃ បាន មក ដល ់កៃងុ ហងុកងុ នៅ 
ឆ្នា ំ២០០៧ ហើយ យើង បាន ពៃយាយម 
ផ្គូផ្គង ពួកវា តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១០។ ប៉ុន្តៃ 
យើង បរាជ័យ   រហូត មក»។

ទើបតៃ ថ្មីៗ នៃះ សួនសត្វ   បញ្ចៃញ 
រូបថត ខ្លាឃ្មុ ំ១គូ នៃះ  ឱប គា្នា និង  សកម្ម- 
ភាព បន្ត ពូជ កៃម អវត្តមន កៃសៃ ភ្នៃក 
មនុសៃស និង កាមៃរា៉ា   ឆ្វៃចឆ្វាច។

 ផៃនដា តៃវូបាន គៃ សម្គាលថ់ា វា  មនិ 
សូវ សកម្ម នឹង ការ បន្ត ពូជទៃ ជា ពិសៃស  

ពៃល វា  រសន់ៅ សនួសត្វ  ខសុ ពជីមៃក 
ធម្មជាតិ។ មន្តៃី សួន សត្វ   ឲៃយដឹង ថា៖ 
«តំាង ពី ចុង ខៃ មិន មក យីងយីង បាន 
ចំណាយ លៃង ទឹក ហើយ លៃលៃ តៃង  
តៃ ដើរតាម រក ហតិ ក្លនិ យងីយងី ដៃល 
នៃះ ជា  វៃលា បន្តពជូ  នៅ ចន្លាះ ខៃមនី 

និង ឧសភា»។
អ្នកជំនញ នឹង តាម ដាន  យីងយីង 

ដោយ រយៈពៃល បង្ក កំណើត   និង ពពោះ    
ចន្លាះពី ៧១ ទៅ ៣២៤ថ្ងៃ។

ការ បញ្ជាក់ ចៃបាស់ ពី ផៃនដា ញី មន 
ផ្ទៃ ពោះ លុះតៃ តៃ  បៃើ ការ ថត អ៊ុលតៃ - 

សោន  នៅ រយៈពៃល ១៤ ទៅ ១៧ថ្ងៃ 
មុនពៃល វា កើត កូន តៃប៉ុណ្ណោះ។

 Janet Mok  សរសៃរ ថា៖ «គា្មាន 
សម្ពាធ ពី មនុសៃស គា្មានអ្នក ណា ឈរ 
មើល វា។   នៃះ ជា  វៃលា ល្អ ក្នុងការ មន 
កូន  សមៃប់ពួកវា»៕ AFP

 ព្រលមានភ្ញៀវទ្រសចរ  ផ្រនដាមិន ខ្វល់ ពី ការ បន្ដ ពូជ ពង្រស របស់ វា ឡើយ   ។ រូបថត AFP

 រថយន្ដ កូរូ៉ណា របស់ បុរស ឥណា្ឌា មាន ១កៅអី ផលិត ពី សរស្រ កាបោនភ្ល ឺពណ៌ ប្រតង លាប ពណ៌ ក្រហម ចុង ៗ ស្រចួ ។ រូបថត AFP រថយន្ដ កូរូ៉ណា ផ្រសព្វផ្រសាយ សារ អប់រំ ដើម្របី ឲ្រយ ពលរដ្ឋ ឥណា្ឌា នៅ ផ្ទះ ។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋ ឥណា្ឌា ឈរ មើល រថយន្ដ កូរូ៉ណា រចនា ឡើង តាម រូប រាង វីរុស កូរូ៉ណា   ។ រូបថត AFP

 ផ្រនដា១គូ នៅ ក្រងុហុងកុង ចាប់ផ្ដើម មាន អារម្មណ៍ បន្ដ ពូជ ព្រល សា្ងាត់ មនុស្រស។ AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

កោះបាលី : កៃុម ឱសថការី នៅ 
តំបន់ទៃសចរណ៍ឥណ្ឌូនៃសុី  ដ៏លៃបី 
លៃបាញ  ឯ  កោះបាល ីបាន ឆ្លើយ តប នងឹ 
កង្វះ ផលិតផល ទប់ទល់ការ ឆ្លង វីរុស 
ករូ៉ណូា ដោយ បៃើបៃសស់ៃ ទកឹ ត្នាត 
រាប់ ពាន់ លីតៃ ច្នៃ បៃឌិត ជា ទឹកលាង 
ដៃ  សម្លាប់មៃរោគ ។

គនំតិ បៃើបៃសរ់កុ្ខជាត ិតបំនត់ៃពូកិ  
នៃះ តៃវូបាន ផ្ដចួផ្ដើម ឡើង ដោយ ស្នង-  
ការ  នគរបាល  Petrus Reinhard 
Golose ដៃល លោក មនការ ភ្ញាក់- 
ផ្អើល នងឹ តម្លៃ អាល ់កលុ សមៃប ់លាង 
សម្លាប ់មៃរោគ ពៃះ តៃ កង្វះខាត ការ- 
ផលិតក្នុង សៃុក ។ 

លោក ស្នងការ Petrus Reinhard 

Golose បាន បៃមៃបៃមូល សៃ ខា្លាំង 
៤ ០០០ លតីៃ  ដៃល ពលរដ្ឋ ក្នងុសៃកុ 
ហៅថា អារា៉ាក់ ដោយ ស្នើ ឲៃយ សិបៃបករ 
ផលតិ សៃ ទកឹ ត្នាត នៃះ ធ្វើការបរចិ្ចាគ 
ខ្លះ  ដើមៃប ីបពំៃញ បន្ថៃម តមៃវូ ការ ផលតិ 
អាល់កុល លាង ដៃ។

កៃុមបគុ្គលកិ នៅសាកលវទិៃយាលយ័  
Udayana តៃូវ បាន ស្នើ ឲៃយ កៃច្នៃ សៃ 
ទៅ ជា ទឹក ថា្នាំលាង ដៃ ដៃល អាច  មន 
សមត្ថ ភព សម្លាប់  វីរុស កូរ៉ូណា  ដៃល 
បង្ក ជា ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន។

ក្នុង រយៈពៃល តៃឹមតៃ ១សបា្ដាហ៍ 
ពួកគៃ អាច ផលិត ផល ទឹកថា្នាំសមៃប់  
សម្លាប ់មៃរោគករូ៉ណូា  ដៃល មន ជាត ិ
អាល់កុល ៩៦ភគរយ សមៃប់ 

បៃើបៃសក់្នងុការ ផលតិ ជៃលលាង ដៃ 
តាម ស្ដង់ដារបស់  អង្គការ សុខភព 
ពិភពលោក។

បៃងជីរអង្កាម និង ផ្កា កា្លាំងពូ ក៏តៃូវ 
បាន បន្ថៃម ទៅក្នងុ លៃបាយ ទកឹលាង ដៃ 
ដើមៃបកីាតប់ន្ថយ អាការ   ស្ងតួ នងិ រមស ់
ពៃល បៃើ បៃស់ ។

បុគ្គលិក សាកលវិទៃយាល័យ Dewa 
Ayu Swastini បាន និយាយថា៖ 
«មក ទល់ពៃលនៃះ យើង ផលិតបាន 
ទកឹលាង ដៃ១០ ៦០០ដបដោយ បៃើ- 
បៃស ់សៃ ទកឹត្នាត ជា គៃឿង ផៃស ំចមៃបង  
ហើយ ប៉ូលិស កោះបាលីធ្វើការ ចៃក- 
ចយ វា ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល ខ្វះ ខាត ក្នងុ 
ការ  ទិញ ផលិតផល សៃប់»៕ AFP ស្នងការ បូ៉លិស កោះបាលីផ្ដចួផ្ដើម ផលិត ជែលលាងដែពីសែ ទឹកត្នោត ។ រូបថត AFP

កោះទេសចរណ៍បាលីបេក្លាយសេទឹកត្នោតទៅជាទឹកលាងដេសម្លាប់មេរោគ

បា៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពែញៈ ទោះបី ទើប ត ៃ ឈាន ជើង  
ចលូ   ជៃក  ទៃន ំថ្ម ីផលតិ កម្ម ហ្គាឡាក ់សុ ី 
ណា  វា៉ាតៃ  មិន  បាន ប៉ុន្មានឆ្នាំ  ផង នោះ 
បៃជា  បៃយិ   ភ ព របស ់តារា  ចមៃៀង សៃ ី 
តូច ចៃឡឹង  សំឡៃង ធ្ងន់ កញ្ញា តន់- 
ចន្ទសមី៉ា  មន សម្ទុះ  យា៉ាង ខា្លាងំ  នៅ លើ 
វថិ ី សលិៃបៈ ចមៃៀង  ខណៈ បទ « ដណ្តងឹ-   
អូន ទៅ»  សៃូបបាន    អ្នក គាំទៃ  ដល ់ ទៅ  
5.6M Viewers ក្នុង រយៈ ពៃល តៃ - 
ជាង  ៣សបា្តាហ៍ នៅ តា ម យូធូប។ 

អតីត ធ្លាប់ ជា បៃក្ខនរី    បរាជ័យ      ក្នុង 
ការ    បៃជៃងកម្ម វធិ ីបៃឡង លដំាប ់ពភិព- 
លោក    The Voice Cambodia  រដូវ-  
កាល ទី  ២ នៅ ហងៃសមស ដោយ បាន 
ចូល  តៃឹម វគ្គ  Live Show  នៃ សបា្តាហ៍ 
ទី៣ កញ្ញា តន់ ចន្ទ  សីម៉ា កំពុង   តៃ- 
ឡើង កដូ ខា្លាងំ   នៅដើម  ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  
ដោយ   ឃើញ ផលិត កម្ម បាន  ចៃញ បទ 
ចមៃៀង ថ្មីៗ  ជាចៃើន  សមៃប់ កញ្ញា-   
ក្នុង   នោះ  ឃើញ មន  ដូចជា  បទដៃល    
លៃច    ធ្លា ខា្លាងំ  « ដណ្តងឹ   អនូទៅ»   បទ-   
«  សៃីៗ   គា្នាយើង»បទ«ជងំឺ ដាច ់លយុ » 
បទ  «មតិ្តបៃសុចៃះ  Marketing» បទ    
«កាកសងៃសារ»  បទ  « ឡាន សា រ៉ៃន »  
និង  បទ «អរ គុណ ធន គារ » ជាដើម 
ដោយ  ភគ ចៃើន ជា  ការ នពិន្ធ  Melody 
និង   ទំនុក  ចៃៀង ដោយកវី ឆ្នើម  លោក 
យឹម តា សៃង់ និង មន ការនិពន្ធ ភ្លៃង 
ដោយ  Thomeet។ 

តារា  ចមៃៀង សៃី វ័យ ២២ឆ្នាំ  ដៃល 
មន សៃុក កំណើត នៅ  ខៃត្ត តាកៃវ និង   
មក រស់ នៅ  ភ្នំពៃញ   បន្ត  ការ សិកៃសា នៅ 
ឧត្តមសកិៃសា    ជា  នសិៃសតិ   បរញិ្ញាបត ៃ  ឆ្នា ំទ ី

៤ ផ្នៃក ធនគារ  នៅ សាកល វទិៃយា លយ័ 
Rule  រួម ទាំង  សមៃច បំណង    សិលៃបៈ 
ផង  ដៃរ។  បន្ទាប់ ពី បាន បញ្ចប់ការ- 
បៃឡង  កម្មវធិី    The Voice Cambo-
dia      រដូវ  កាល ទី ២ មក ក៏ ផ្តើម អាជីព  
សិលៃបៈ  មកជា ហូរ ហៃ   ។ 

ពាក់ព័ន្ទ នឹង បទ  ចមៃៀង ថ្មី  ដៃល   
ផ្ទុះ ការ  គាំទៃ ពី សៃទាប់ យុវ័យ គឺ បទ       
« ដណ្តឹង   អូនទៅ»  នៃះ  លោក យឹម-  
តាសៃង់ ដៃលជា អ្នក និពន្ធ  Melody 
នងិ ទនំកុចៃៀង នោះ ក ៏បាន ចៃញ សារ 
ថ្លៃង អណំរគណុ ដល ់បៃយិ មតិ្ត ផង ដៃរ 
ថា៖«អរ គណុ !បង ប្អនូ ទាងំអស ់ដៃល 
តៃងគាំទៃសា្នាដៃនិពន្ធ Melody និង 
ទំនុក ចៃៀង  របស់ ខ្ញុំ បាទ  ចប់ តាំង ពី 
ដើម   រហូត ដល់ ពៃល នៃះ សូម បង- 
ប្អូន  ចុច Subscript និងចុច សញ្ញា 
កណ្តឹង លើ  Youtube ផ្លូវ ការ របស់ ខ្ញុំ 
នៃះ  ដើមៃប ីទទលួ នវូ ការចៃករលំៃក ថ្មីៗ  
អពំខី្ញុ ំនពៃលឆប់ៗ  ខាង មខុ នៃះ នវូ 
វីដៃ អូ ដៃល នឹង តៃៀម ចៃញជាចៃើន ។  
សូម  អរ  គុណ »។  

កញ្ញា តន់ ច័ន្ទ សីម៉ា ក៏  ធ្លាប ់ បញ្ជាក់  
ពី   ភព  ខុស   គា្នា រវាង   ជា តារា  ឯករាជៃយ 
និង  ជៃក   ផលិតកម្ម ដៃរ  ថា  ៖ « តាម ពិត 
ទៅ      ជា តារា ឯករាជៃយ   ខ្ញុំ ក៏ មន  ការ គាំទៃ   
ចៃើន  ដៃរ ប៉ុន្តៃ   មិន សូវ  មន អ្នក  សា្គាល់ 
មខុ    ទៃ ភគ ចៃើន សា្គាល ់តៃ បទ  ចមៃៀង    
នងិ    ឈ្មាះ  ពៃះ គា្មាន  MV។ ចៃៀង នៅ  
ផលតិ កម្ម វញិ  ខ្ញុ ំគតិ ថា  ការ ផៃសព្វផៃសាយ  
គឺ  មន ស្តង់ដា  ជាង    ចៃញ   MV ផ្ទាល់ 
ខ្លួន  ខណៈ   អ្នក គាំទៃ  ក៏ មន គៃ សា្គាល់ 
ចៃើន ជា ង មុន  ហើយ  យើង មន ភព-  
កក  ់ក្តា  ដោយសារ  តៃ មន  បទ   ចមៃៀង   
រហូត  មិន  ពិបាក នោះ ទៃ »៕ 

បទ ថ្ម ី«ដណ្តងឹ អូនទៅ»   របស់ តារា ចមែៀង សែ ីតន់ ចន្ទសីម៉ា ដែល ផ្ទះុ ការគំាទែ ខ្លាងំ នៅបណ្តាញ Youtube។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

តារា ចមែៀងសែ ីកំពុង តែ លែចធ្លា នៅ ទែនំ ផលិត កម្ម ហ្គាឡាក់សីុណវ៉ាតែ  កញ្ញា តន់ ចន្ទ សីម៉ា   ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

បទ«ដណ្តងឹអូនទៅ»
របស់តន់ចន្ទសីម៉ា
ផ្ទះុនូវករគំាទេខ្លាងំ



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ២១ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ថ្ងៃ  ៣រោច ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១០ ខៃមៃសា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណា្តោល 
ឲៃយ  ទឹក ចិត្តអ្នក មានភពចៃបូក-  
ចៃបល។់  ចណំៃក សៃចក្ត ីពៃយាយម 

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

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

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



នី សុភី វ៉ៃសងសឹក វិឆ័យ ដណ្តើមបៃក់លាន

SEATVបើកទាន់ពៃលតៃសង្វៀន២ទៀតបន្តពនៃយារពៃល

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ អ្នកប្រដាល់ជើងចាស់ធ្លាប់ឈ្នះខ្រស្រ
ក្រវាត់ចំនួន៨ស្ថាប័នឡុងសុភីត្រូវដាក់ឲ្រយសង
សឹកជាមួយជើងខ្លាំងជំនាន់ថ្មី និងជាម្ចាស់ខ្រស្រ-
ក្រវាត់ចំនួន២ស្ថាប័ន វង្រស វិឆ័យ នៅសង្វៀន
CNCនៅព្រឹកថ្ង្រសៅរ៍ ចំណ្រកជើងខ្លាំង៤នាក់
ទៀតមនលីភា,មុនឺម្រឃា,ឃមីបរូ៉ានងិតាញ់
មករក៏ត្រវូប្រកតួគ្នាដណ្តើមប្រក់លានក្នងុកម្មវធិី
កម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្ម្ររន្រះផងដ្ររ។
ការវលិមកជបួគ្នារវាងឡងុសភុីនងិវង្រសវឆិយ័

ពិតជាមនការចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នក-
ទស្រសនា ព្រះជំនួបចុងក្រយរបស់អ្នកទាំង២
ន្រះក្នងុការប្រកតួវគ្គពាកក់ណា្តាលផ្តាច់ព្រត័្រនៅ
សង្វៀនSEATVឡុងសុភីបានឡាំបា៉ាតវា៉ាទៅ
គណៈកម្មការប្រកតួនងិបានហៅការកាត់ក្តីរបស់
ចៅក្រមថា មនភាពអយុត្តិធម៌ដ្រលបានឲ្រយរូប
គ្រចាញ់ពនិ្ទុនាំឲ្រយបាត់បង់ឱកាសទៅដណ្តើមខ្រស្រ
ក្រវាត់ជាមួយកីឡាករថ្រ។
ហ្រតុន្រះការដាក់ឲ្រយឡងុសភុីប្រកតួសងសកឹ

ជាមួយឡុងសុភីស្របព្រលដ្រលគ្រប់សង្វៀន
ប្រដាល់ទើបត្រទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្រយបើក
ដណំើរការវញិជាលក្ខណៈប្រកតួបទិទា្វារគ្មានអ្នក
ទស្រសនាលើកន្រះ វាជាព្រលវ្រលាដ៏ល្អចំពោះ
ឡុងសុភីក្នុងការជម្រះភាពហ្មងសៅនៅក្នុងចិត្ត
ហើយអ្នកទស្រសនាក៏រងច់ាំមើលទាងំអន្ទះសផង
ដ្ររថាតើឡុងសុភីអាចយកឈ្នះ វង្រស វិឆ័យ
ដើម្របីស្តារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនបានទ្រ។
យ៉ាងណាក៏ដោយឡុងសុភី ដ្រលបានផ្លាស់

មកនៅក្លិបប្រដាល់កុលបុត្រគុនខ្ម្ររ ១ឆ្នាំជាង
ហើយនោះមនសង្រឃឹមឈ្នះត្រឹម៥០ភាគរយ
ប៉ុណ្ណោះ។ សុភីបាននិយយថា៖«ព្រលឡើង

ប្រកួតខ្ញុំដឹងត្រវ៉្រ ចំណ្រករឿងឈ្នះឬចាញ់មិន
ហ៊ាននិយយទ្រ ព្រះលំបាកយល់ដោយសរ
ការកាត់ក្តីព្រលខ្លះទទួលយកមិនបានទ្រ អ៊ីចឹង
ហើយទើបខ្ញុំត្រងត្រនិយយមុនប្រកួតដោយ
សង្រឃឹមត្រឹម៥០ភាគរយគ្រប់ព្រលនោះ»។
ឡុងសុភីបានបន្តថា៖«នៅស្រុកខ្ម្ររ តើមន

កឡីាករប៉នុា្មាននាក់ដ្រលប្រកតួឈ្នះខ្ញុ?ំប៉នុ្ត្រតម្ល្រ
ខ្លួនប្រកួតរបស់គ្រខ្លះច្រើនជាងខ្ញុំដល់ទៅ២ដង
ឯណះហើយសបា្តាហ៍ន្រះតម្ល្រខ្លួនប្រកួតរបស់
ខ្ញុំ ជាមួយ វង្រស វិឆ័យ គឺគ្រគិតឲ្រយដូចប្រកួត
អន្តរជាតិ។ខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះអ្នករៀប
ចំកម្មវិធី គឺ១លើកបានត្រឹមជាង៥០០ដុលា្លារ
ប៉ុណ្ណោះ»។
ចំណ្រក វង្រស វិឆ័យ ដ្រលកំពុងត្រល្របីឈ្មាះ

ខ្លាំងនោះបាននិយយថា៖«ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយយ

មនុប្រកតួទ្រព្រះគត់ជើងចាស់មនល្របចិច្រើន
ហើយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏នៅត្រសរសើរគត់ថាមន
ក្របាច់ជង្គង់វាយល្អជាងខ្ញុំ ហ្រតុន្រះខ្ញុំអាចនឹង
តស៊ូជាមួយគត់ក្នុងទំនុកចិត្តឈ្នះ៥០ភាគរយ
ប៉ុណ្ណោះ»។
បន្ថ្រមទៅលើការប្រកតួសងសកឹន្រះឡងុសភុី

និង វង្រស វិឆ័យក៏ជាគូប្រកួតដណ្តើមប្រក់លាន
ផងដ្ររមនន័យថាអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានទឹក
ប្រក់១លានរៀលទៀតបន្ថ្រមទៅប្រកត់ម្ល្រខ្លនួ។
ចំណ្រកកីឡាករកម្ពុជា៤នាក់ទៀតក៏ត្រូវដាក់ឲ្រយ
ប្រកតួដណ្តើមប្រក់លាននៅក្នងុព្រលជាមយួគ្នា
ន្រះដ្ររដោយក្នុងនោះឃីមបូរ៉ាត្រូវជួបតាញ់
មករក្នុងទម្ងន់៦០គីឡូក្រមហើយលីភា
ត្រវូប៉ះជើងខ្លាងំវយ័ក្ម្រងមុនឺម្រឃាក្នងុទម្ងន់៦០
គីឡូក្រមដូចគ្នា៕

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈសង្វៀនប្រដាល់SEATV
អាចបើកប្រកួតឡើងវិញទាន់ព្រលនៅ
សបា្តាហ៍ន្រះដោយមនត្រ១កម្មវិធីទ្រ
ត្រវូធ្វើនៅថ្ង្រសៅរ៍បុ៉ន្ត្រសង្វៀនចំនួន
២ទៀតមនបុ៉ស្តិ៍ល្រខ៥និងសង្វៀន
PNNបន្តពន្រយារព្រលរហូតដល់ដើមខ្រ
ឧសភាឆ្នាំ២០២០ទើបប្រកួតឡើង
វិញស្របព្រលសង្វៀនបាយ័នCNC

និងសង្វៀនថោននឹងប្រកួតឡើងវិញ
យ៉ាងប្រកដនៅចុងសបា្តាហ៍ន្រះ។
លោកញានសុធីនាយកគ្រប់គ្រង

កម្មវិធីប្រកួតប្រចំាសង្វៀនSEATV
បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«ខងខ្ញុំទើប
ត្រប្រជំុពិភាក្រសាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជា
ច្រើនពិស្រសផ្ន្រកឧបត្ថម្ភគំទ្រថវិកា
(ស្ពនស័រ)គឺមនត្រឹមត្រ១លើក
បុ៉ណ្ណោះហើយកម្មវិធីប្រកួតន្រះគំទ្រ
ដោយភ្រសជ្ជៈខរ៉ាបាវនៅរសៀលថ្ង្រ-

សៅរ៍ដ្រលមនកីឡាករខ្ម្ររនិងខ្ម្ររ
ចំនួន៥គូចំណ្រកកម្មវិធីធ្លាប់មនព្រកឹ,
រសៀលនិងយប់ថ្ង្រអាទិត្រយត្រវូបាន
ផុតកិច្ចសន្រយាព្រមទំាងមិនទាន់មន
ដ្រគូឧបត្ថម្ភជាថ្មីនៅឡើយ»។
លោកញានសុធីបន្តថា៖«សង្វៀន

ខងខ្ញុំក្នងុសបា្តាហ៍ន្រះមនត្រមឹគូឯក
ថា្នាក់ជាតិដ្រលជម្រើសបានជាស្រច
ផ្តល់ជូនកីឡាករជើងចាស់និងជើងថ្មី
ទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្ត្រងស្របទៅ
តាមបទបញ្ជារបស់ថា្នាក់លើដ្រលមិន
អនុញ្ញាតឲ្រយមនអ្នកចូលទស្រសនាផ្ទាល់
នៅក្នងុសង្វៀននោះទ្របុ៉ន្ត្រយើងផ្រសាយ
ផ្ទាល់តាមបុ៉ស្តិ៍ទូរទស្រសន៍និងតាម
បណា្តាញសង្គមហ្វ្រសបុ៊ករបស់យើង
ជូនមហជន»។
ចំណ្រកលោកស្រងកដិកាប្រធន

គ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រដាល់នៅសង្វៀន
បុ៉ស្តិ៍ល្រខ៥បានប្រប់ថា៖«បនា្ទាប់ពី
ប្រជំុពិភាក្រសាគ្នាជាមួយថា្នាក់ដឹកនំានិង
ក្រមុការងាររួចមកសង្វៀនប្រដាល់
ខងខ្ញុំមិនទាន់បើកឡើងវិញទ្រគឺពន្រយារ
ព្រលរហូតដល់ថ្ង្រទី២ខ្រឧសភាឆ្នាំ
២០២០»។លោកបន្ថ្រមថា៖វាគ្មាន
បញ្ហាអីទ្របុ៉ន្ត្រខងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភគំទ្រ

ថវិកាប្រកួតគឺសំខន់ណាស់ហើយ
ម្ចាស់ផលិតស្ពនស័រធំគត់នៅក្រ
ប្រទ្រសហ្រតុន្រះវាលំបាកច្រញចូល
ទើបសំុពន្រយារបន្តចិសិនទៅ។
លោកស្រងកដិកាបានលម្អតិថា៖

«នៅមនកម្មវិធីប្រកួតធំៗ២ព្រឹត្តិ-
ការណ៍ទៀតមិនទាន់មនលិខិតមក
ច្របាស់លាស់អី៊ចឹងសំុមិនលម្អតិទ្រគឺ
ការប្រកួតថ្ង្រទី១៥ខ្រម្រសនៅខ្រត្ត
ព្រវ្រងដ្រលខ្រត្តរៀបចំសហការហើយ
ព្រតឹ្តកិារណ៍ធំមួយទៀតនៅថ្ង្រទី៣០
ខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២០នៅខ្រត្តសៀម-
រប។ទោះជាយ៉ាងណាសឹងត្រ៩០
ភាគរយគឺផ្អាកបុ៉ន្ត្រមិនទាន់ឃើញ
លិខិតមកដល់នៅឡើយ»។
ចំណ្រកលោកស្រឺុស្រងអ្នកគ្រប់-

គ្រងកម្មវិធីកីឡានៅPNNបានប្រប់
ថា៖«សង្វៀនខងខ្ញុំមិនទាន់បើកបាន
នៅឡើយ។មួយរយៈកន្លងមកយើង
គ្រងរៀបចំឡើងវិញបនា្ទាប់មកបិទ
ត្រក្រយព្រលអនុញ្ញាតឲ្រយបើកឡើង
វិញនៅសបា្តាហ៍ន្រះយើងមិនទាន់ទាក់
ទងរកដ្រគូសហការខងស្ពនស័របាន
នៅឡើយបុ៉ន្ត្រដាច់ខ្រម្រសនឹងច្របាស់
ត្រម្តងថាប្រកួតឡើងវិញបាន»៕

ឡុង សុភី តេវូ បេកួតសងសឹកជាមួយ  វងេស វិឆ័យ ដេល រូប គេ ធ្លាប់ ចាញ់ ទំាងចមេងូ ចមេស។ រូបថតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

សកម្ម ភាព បេកួតបេដាល់ គុនខ្មេរ នៅ លើ សង្វៀន PNN កន្លង មក។ រូបភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
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 សង្វៀនបាយ័ន
ថ្ងេ  សុកេ  ទី១០   ខេមេសា      ពីម៉ោង      ១៩ៈ០០
១.ផន់ឡ្រហ្រងvឡុងអាឆើត ៥១គ.ក្រ
២.កំព្រងខ្មាvភួងពិសិដ្ឋ ៦០គ.ក្រ
៣.មសសរ៉ាក់vសុខសុវណ្ណ ៦០គ.ក្រ
៤.ឈឿនឆ្រដ្រនvផលសោភ័ណ្ឌ ៦៣,៥គ.ក្រ
៥.រិទ្ធវណ្ណៈvលីសុខ ៥១គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍    ទី១១  ខេមេសា     ពីម៉ោង    ១៥ៈ០០
១.សងហន់vឡុងតាន់តុន ៦៧គ.ក្រ
២.មិត្តវិរៈvចាន់ហវ ៥៤គ.ក្រ
៣.សូដាសុវណ្ណម៉ាយvម៉ារិទ្ធី ៥៤គ.ក្រ
៤.គង់ឧត្តមvសំខន់បា៉ាវជិន ៦៩គ.ក្រ
៥.អ្ររ៉ាវា៉ាន់ចាន់រជvលាភសំណាង៥៧គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍    ទី១១  ខេមេសា     ពីម៉ោង    ១៨ៈ០០
១.ចៅផលឌឿvតក់សោភ័ណ្ឌ ៧០គ.ក្រ
២.សុឹមវណ្ណដ្រតvណាមម៉ូរ៉ាក់ ៦៣,៥គ.ក្រ
៣.ធនុរជvវីសម្ជស្រស ៦៥គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី១២  ខេមេសា  ពីម៉ោង    ០៨ៈ០០
១.សយសុខvសុឹមប៊ុនឆ្រ ៥៧គ.ក្រ
២.ឡុងសំណាងvអៀបលីឆ ៦០គ.ក្រ
៣.សូត្រសណូvធវាសនា ៦០គ.ក្រ
៤. វៀតប៊ុនឌឿនvទូចដ្រវីត ៦០គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី១២  ខេមីនា     ពីម៉ោង    ១២ៈ០០
១.រិទ្ធរៀមvនូវសុខទី ៥១គ.ក្រ
២.ធន់សុីហុងvថុលថ្រង ៥១គ.ក្រ
៣.ឯមសុធីvគួនប៊ុនហុីម ៥៧គ.ក្រ
៤.សល់ពិសិដ្ឋvឡុងឡា ៦៣,៥គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី១២  ខេមេសា     ពីម៉ោង    ១៨ៈ០០
១.ភុនសោភ័ណ្ឌvក្រវសំរិទ្ធ ៦៥គ.ក្រ
២.យ៉ុនដារ័ត្នvសោមវិឆ័យ ៦៥គ.ក្រ
៣.លីរិទ្ធីvវង្រសណយ ៧៣គ.ក្រ
៤.សីកាសូvបាងកានិត ៥៧គ.ក្រ

 សង្វៀន CBS

ថ្ងេ សៅរ៍ ទី១១    ខេមេសា        ពី ម៉ោង        ៨ៈ០០
១.ឆូនបួនvអ្រអាំម៉ារីនភូថង ៥៧គ.ក្រ
២.តាញ់មករvឃីមបូរ៉ា ៦០គ.ក្រ
៣.លីភាvមុឺនម្រឃា ៦០គ.ក្រ
៤.វង្រសវិឆ័យvនីសុភី ៦៧គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍  ទី១១ ខេមេសា   ពី   ម៉ោង   ១៤:០០
១.ផុនព្រជ្រvឡុងឡង់ឌី ៥៤គ.ក្រ
២.ផុនសុខវិបុលvឡុងពិសិដ្ឋ ៥៤គ.ក្រ
៣.វា៉ាន់វឿនvខ្រមចាន់ ៥៤គ.ក្រ
៤.ប៉ុកវិបុលvយិបឌុក ៥៤គ.ក្រ
៥.ឡៅចន្ទ្រvពុទ្ធឆយរិទ្ធី ៦៧គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍ ទី១១   ខេមេសា        ពី ម៉ោង        ១៧ៈ៥០
១.ម៉ាភារ័ក្រសvប៊នពន្លឹក ៥១គ.ក្រ
២.សូត្រវាសនាvស៊នរ៉ាគីម ៥៧គ.ក្រ
៣.គឹមវាសនាvឆ្រសរ៉ា ៦៧គ.ក្រ
៤.មឿនសុខហ៊ុចvឡុងសំណាង ៦៣,៥គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ ទី១២    ខេមេសា       ពីម៉ោង     ០៨ៈ០០
១.យ៉្រនសុខvម៉ក់បញ្ញា ៦០គ.ក្រ
២.ពុយក្រូចvឡុងសុភ័ស្រស ៥៤គ.ក្រ
៣.ធន់អៀនឡ្រvរិនដាវីត ៥៤គ.ក្រ
៤.តូចទូvហ្រងវិឆ័យ ៧១គ.ក្រ
៥.ឌុមក្រវដាvសួនចាន់នី ៦៣,៥គ.ក្រ

  សង្វៀនអាសីុអាគ្នេយ៍
ថ្ងេ សៅរ៍  ទី១១  ខេមេសា   ពី ម៉ោង     ០៨ៈ០០
១.ងួនគvរឿងសរិទ្ធ ៥៧គ.ក្រ
២.ថនភឿតvឡូញវា៉ាន់ឌី ៦០គ.ក្រ
៣.ហុីមសរ៉ាន់vមសសុជាតិ ៦៧គ.ក្រ
៤.សូត្រសុខឃីមvសៅជំនោរ ៥១គ.ក្រ

 សង្វៀនថោន (Mas Fight)
ថ្ងេ អាទិតេយ ទី១២   ខ េមេសា   ពី ម៉ោង ១៥ៈ០០
១.សូត្រខ្រវិនvសោមពិសិដ្ឋ ៦៣,៥គ.ក្រ
២.ព្រជ្រប៊ុនសិទ្ធvសុឺនថ្រសន់(ជម្រុះ) ៥៤គ.ក្រ
៣.ម៉នវា៉ាន់នីvជីឆ្រលី(ជម្រះុ) ៥៤គ.ក្រ
៤.រិនសរ័ត្នvវ៉្រនហុងជីវ៉ុង ៦៣,៥គ.ក្រ
៥.មុតខ្លឹមខ្មាvរឿងសរ័ត្ន ៦៩គ.ក្រ
៦.អ្នកឈ្នះគូទី២vអ្នកឈ្នះគូទី៣(ផ្តាច់ព្រ័ត្រ)



ក្រមុ Rangers រិះគន់ចំពោះ ផ្រន ការ 
បញ្ចប់ រដូវ កាល លឿន នៅស្កតុឡ្រន

ទីក្រងុហ្គ្លាហ្គោ: ក្រមុ  Rangers បាន 
ធ្វើ ការិះ គន់ យ៉ាង ខ្លាងំ ចំពោះ ផ្រន ការ 
ដ្រល ច្រញ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  ក្នងុ គោល- 
បំណងបញ្ចប់ រដូវ កាល លីក បាល់ ទាត់ 
មុនកំណត់ ដោយ ធ្វើ ការ ដាស់ តឿន ថា  
នឹង មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរដល់ ការ - 
ប្រកួត  នៅ ប្រទ្រស ស្កតុឡ្រន ។

ព្រះ ត្រ ការ ប្រកួត  ត្រូវ បាន ផ្អាក 
ដោយសារ ត្រ វី រុស កូរូ៉ណា សហព័ន្ធ 
បាល់ទាត់ លីកអាជីព របស់ ប្រទ្រស 
ស្កតុឡ្រន  (SPFL) បាន ប្រកាស នូវ 
គម្រង ផ្រន ការ ដើម្របី សម្រច  នូវ ចំណាត់ 
ថា្នាក់ ចុង ក្រយ  ដោយ ធ្វើ តាម មធ្រយមភាគ 
ន្រពិន្ទ ុ ក្នងុ ប្រកួតដ្រល ក្រមុ នីមួយ ៗ  បាន 
ល្រង ជាមួយ គ្នា ។ 

គម្រងន្រះដ្រលនឹង  ត្រូវដាក់ ឲ្រយ  
ក្លបិនានា ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នាតនោះ  បាន 
ផ្តល់  អនុសាសន៍ផង ដ្ររ ឲ្រយ  ក្លបិ  ធំ ៗ   បន្ត   
ផ្អាក ការ ប្រកួត របស់ខ្លនួសម្រប់ ព្រល    
ន្រះ  ហើយ ប្រប់ទៀត ថា ការកំណត់ 
ចុង ក្រយ នឹង ត្រវូ បានសម្រច ដោយ 
ប្រព័ន្ធ ដូច គ្នា   បើ សិន  ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ភិបាល 
របស់ SPFL គិត ថា  ការ ប្រកួត មិន អាច 
ល្រង បាន ទ្រនោះ។

សំណើ នោះ នឹង ធ្វើ ឲ្រយ  Celtic កា្លាយ- 
ជា មា្ចាស់ ជើង ឯក  ៩ រដូវកាល ជាប់ ៗ  គ្នា 
ហើយ  Hearts ត្រវូ ធ្លាក់ ទៅ ល្រង នៅ 
លីក លំដាប់ ទី ២ បុ៉ន្ត្រ ផល ប៉ះ ពាល់ ភា្លាមៗ 
របស់ គម្រង  ផ្រន ការ ន្រះ គឺ នឹង  ត្រវូ កាត់ 
ច្រញ ពី លីកទី២  សម្រប់  Partick 
Thistle ហើយ ក្រមុ Stranraer ធ្លាក់ 
ពី  League One ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សំណើ ន្រះ Rangers 
ដ្រល មានលោក Steven Gerrard ជា 
អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ  ហើយ បច្ចបុ្របន្ន ឈរ 
ល្រខ ២ តាម ពី ក្រយ Celtic  ចំនួន 

១៣ ពិន្ទ ុបាន ឲ្រយ ដឹង  ថា  ក្លបិ របស់ ខ្លនួ 
នឹង ធ្វើ ការ ជំទាស់់ គ្រប់ លក្ខខណ្ឌទំាង- 
អស់ ដ្រលបំណង  ផ្លាស់ប្ដរូ ច្របាប់ ដ្រល 
មាន ស្រប់ ។

Rangers បានសរស្រររៀប រាប់ ក្នងុ 
ស្រចក្ដ ីប្រកាស របស់ខ្លនួ ថា ៖ «គ្មាន អ្វី 
សំខន់ ជាង ការ ការ ពារ អនាគត របស់ 
ក្លបិ ទំាងអស់ ក្នងុ ប្រទ្រស ស្កតុឡ្រន នោះ 
ឡើយ ដូច ដ្រល យើង ឃើញ ហើយ ថា  
វិធី ន្រះ  មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ផ្ទាល់ 
ចំពោះ ជី វភាព រស់ នៅ របស់ មនុស្រស ទំាង- 
អស់ » ។   

ស្រចក្ដ ីប្រកាស នោះ បាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «វា មិ ន ទំនង ទាល់ ត្រ សោះ ដ្រល 
ក្លបិ មួយ ចំនួន អាចនឹង  ត្រវូ បាន ទមា្លាក់ 
ទៅ លីក ទាប ទំាង អយុត្តធិម៌   បើ ការ ស្នើ 
របស់ SPFL ព្រល ន្រះ ត្រវូ បាន អនុវត្ត។ 
យើង ត្រវូ  ការ ពារ ប្រកួត នា ព្រល ខង មុខ 
របស់ ស្កតុឡ្រនឲ្រយ បាន » ។

ដូច គ្នា ន្រះដ្ររ ក្រមុ Partick Thistle 

ដ្រល កំពុង ស្ថតិ នៅ បាត តារាង ក៏ បាន 
បង្ហាញ ពី ការ មិន យល់  ស្រប  ចំពោះ 
គម្រង ន្រះ ដោយ ពួក គ្រ និយយ ថា  
គ្រប់ យ៉ាង ត្រវូ ការ ការ ត្រតួពិនិត្រយ និង ធ្វើ 
ការ ដ្រញ ដោល គ្នា យ៉ាង ល្អតិ ល្អន់ ។  

ចំណ្រក លោក  Neil Doncaster 
នាយក ប្រតិបត្តិ របស់ SPFL បាន 
និយយ ថា  សា្ថានការ ណ៍នៅ លីកកំពូល 
ព្រល ន្រះ នៅ ត្រ ស្មគុ សា្មាញ ខ្លាងំ ម្រន- 
ទ្រន ដោយ លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖ «អ្នក- 
ទំាងអស់ គ្នា ដឹង ហើយ ពី បំណង របស់ 
សហព័ន្ធកីឡា បាល់ទាត់សហភាព   អឺរុ៉ប 
(UEFA) ដ្រល ចង់ឲ្រយ   ក្លបិ  បាល់ទាត់ 
ទំាង អស់ ក្នងុ  ទ្វបីន្រះ  រួម ចិត្ត រួម កាយ  
ដោះ ស្រយ បញ្ហា ដ្រល យើង កំពុង 
ប្រឈម ទំាង អស់ គ្នា ។ យើង កំពុង យក 
ចិត្ត ទុក ដាក់ យ៉ាង ខ្លាងំ ក្នងុការ សហ ការ 
ជាមួយ UEFA និងបន្ត ពិភាក្រសា ជាមួយ 
ពួក គ្រ ជំុវិញ សា្ថាន ភាព វិស័យ បាល់ ទាត់  
នៅ ស្កតុឡ្រន » ៕  AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី១០ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

ក្រុង ស៊ាង ហ្រ : ទី បំផុត Wang 
Shuang កឡីាការនិ ីបាលទ់ាត ់របស ់
ប្រទ្រស ចិន នឹង បាន ចូល រួម ជាមួយ 
ក្រុម ជម្រើស ជាតិ វិញ បនា្ទាប់ ពី ត្រូវ 
ជាប់ នៅ ក្រុង វូ ហាន រយៈ ព្រល២ខ្រ 
ដោយសារការ ហាម ធ្វើ ចរាចរណ៍ ពី 
សណំាក ់អាជា្ញាធរ ដើម្របី ទប ់សា្កាត ់ការ- 
រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូ ណា ។    

ខ្រស្របម្រើ  វ័យ២៥ ឆ្នាំ ដ្រល ធ្លាប់ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ  បារាំង  ដើម្របី ប្រកប អាជីព 
ជាមួយ Paris Saint-Germain 
មួយ រដូវ កាល (២០១៨ - ២០១៩) 
នឹង មក រួម ចំណ្រក ជួយ ពង្រឹង ក្រុម 
ដ្រល គ្រង នឹងមាន ការ  ប្រកួត វគ្គ 
ចាញ់ ធ្លាក់ (play off) ទល់ នឹង ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ កូរ៉្រ ខង ត្របូង ២ ជើង 
ដើម្របី ដណ្ដើម កៅ អី មួយ សម្រប់ 
ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា អូ ឡាំពិក រដូវ កៅ្ដៅ នា 
ទីក្រុង តូក្រយូ ប្រទ្រស ជប៉ុន ដ្រល 
ត្រូវបាន ពន្រយារ ព្រល ទៅ ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ 
២០២១  វិញ ។ 

កាល ពី ខ្រ កុម្ភៈ Wang ដ្រល កើត 
នៅ ក្រងុ វហូាន ត្រវូ បាន គ្រ ថត របូ ភាព 
ព្រល ទាត់បាល់ នៅ លើ ដំបូល ផ្ទះ 
ដើម្របី រក្រសា រាង កាយ របស់ នាង ឲ្រយ នៅ  
រងឹ មា ំល្អ ខណៈ ក្រងុដ្រល មាន ប្រជា ជន  
ចំនួន១១លាន នាក់ បាន ដាក់  ច្របាប់ 
មិន ឲ្រយ មនុស្រស ច្រញ ក្រ  ផ្ទះ។  

យោង តាម ទ ីភា្នាក ់ងរ ពត័ម៌ាន Xin-
hua បាន ឲ្រយ ដឹង ថា Wang និង 
កឡីាការនិ ី២របូ ផ្រស្រង ទៀត ដ្រល ជាប ់
ខ្លួន នៅ វូហាន ដ្ររ គឺ Yao We និង 
Lu Yueyun  នងឹទៅ ជុ ំគ្នា ជាមយួ ក្រមុ 
ជម្រើស ជាត ិនៅ ក្រងុ Suzhou ដើម្រប ី
ហ្វឹកហាត់ ត្រៀម ប្រកួត វគ្គ ចាញ់ធ្លាក់ 
ជើង ទី ១ ដ្រល គ្រង ទាំង មិនទាន់ 
ប្រកដប្រជា នៅ ថ្ង្រ ទី ៤ ខ្រ មិថុនា  

នាទឹក ដី របស់ កូរ៉្រ ខងត្របូង ។      
ប៉ុន្ត្រ កីឡាការិនី ទាំង ៣ នាក់ ជា 

ដំបូង នឹងត្រូវ ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដោយ ឡ្រក 
ពី គ្រ រយៈ ព្រល១៤ ថ្ង្រសិន ព្រល ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ ដល ់ក្រងុ Suzhou ន្រះ បើ 
តាម ការ ឲ្រយ ដងឹ ព ីសណំាកប់្រពន័្ធ ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ អនឡាញ    Sina Sports ។

Wang ដ្រល  ជាកីឡាការិនី មិន 
អាច ខ្វះ បាន សម្រប់ ក្រុម ជម្រើស- 
ជាតិ  បាន បង្ហាញ ខ្លួន ជាង ១០០ដង 
មកហើយ  សម្រប់ ប្រទ្រស ចិន ក្នុង 
នោះ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ២៨ គ្រប់ 
ខណៈ ព្រល ប្រកប អាជីពជា១ ក្រុម    
PSG ក្នុងរដ្ឋធនីន្រប្រទ្រសបារាំង 
នាង រក បាន ៨គ្រប់ និង បញ្ជូន បាល់ 
ឲ្រយ គ្រ ស៊ុត បាន ៧ដង ក្នុង ចំណោម 
វត្តមាន នៅលើ ទលីាន  ២៧ ប្រកតួ មនុ 
ត្រឡប ់មក ប្រទ្រស កណំើត វញិ កាល- 
ពី ខ្រ កក្កដា ឆ្នាំ មុន ៕ AFP/VN  

កីឡាការិនី  Wang Shuang (មុខ) បាន  
ព្រយាយាម គ្រប់ គ្រង បាល់  ក្នងុ ការ ប្រកួត តាម ពូល 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ World Cup ឆ្នា២ំ០១៩។ AFP

ខ្រស្រប្រយុទ្ធ Florian Kamberi (ឆ្វ្រង) កំពុងព្រយាយាមប្រជ្រង យកបាល់ពីគូបដិបក្ខ។ AFP

Wang    នឹងចាកច្រញ ពីក្រងុ  
Wuhan ទៅហាត់បាល់វិញ



យូរី បដិសេធដំណឹង   បង្កាត់   ភ្លើង   
ស្នេហ៍ នឹងបុរស  ជាថៅ កេ ហាង 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ទើបតែរសាយរឿងមន្ទលិពមីហាជន
សងែសយ័ថាតារាចមែៀងសែីសាច់សខ្ចីលើកញ្ញា
យូរីនិងបុរសសង្ហាលែបីបែចាំផលិតកម្មសាន់ដែ
លោកBmoTrapzដែលតែងតែនិពន្ធបទ
ចមែៀងជាចែើនឲែយនាងចែៀងនោះសោះសែប់
តែមករងដំណឹងខែសិបខែសៀវថាកំពុងបង្កាត់ភ្លើង
នឹងបុរសម្នាក់ជាថៅកែហាងមួយ។
បើតាមបែភពអ្នកស្នទិ្ធសា្នាលនងឹតារាចមែៀង

សែីក្នុងសង្គមសិលែបៈបានបង្ហើបឲែយដឹងថាតារា
ចមែៀងម្ចាស់បទ «ចាក់ទឹកដូង»កញ្ញាយូរី
មនទំនាក់ទំនងនឹងបុរសម្នាក់មនឈ្មោះនី
ដែលគែសា្គាល់ថា ជាថៅកែហាងផឹកសុីមួយ-
នាពែលថ្មីៗនែះអ្នកទាំង២ក៏បានមកបដិសែធ
ពែមៗគ្នាដែរថា៖ «ពួកគែគែន់តែរាប់អានគ្នា
ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ»។
បើតាមបែភពអ្នកតាមដានជីវិតឯកជនរបស់

តារាចមែៀងសែីសាច់សខ្ចីកញ្ញាយូរី
ពែលយបែបខែសបិខែសៀវថាពែលថ្មីៗ 
នែះគែឃើញកញ្ញាយូរីបានជិះ
រថយន្ដទនំើបរបស់លោកថៅកែ
នោះម៉ាក Landcruiser V8
ពណ៌ខ្មោទៅចែៀងនៅតាម
ឆាកបែគំតនែ្ដីផែសែងៗទៅវិញ
ដែលនែះគែក៏កត់សម្គាល់
ថា ចំណងស្នែហាខុសវ័យ
១គូនែះនៅតែធ្វើឲែយ
គែមនការសងែស័យ
ដដែលថាទំនាក់-
ទំនងរវាងកញ្ញានងិ
ថៅកែនោះពិត-
ជាស្និទ្ធសា្នាល-
ខុសពីធម្មតា-
មែន។
មែយ៉ាងវិញ-

ទៀតទំនាក់-
ទំនងរវាងយូរី
និងលោកនី ក៏
កាន់តែតែូវគែ-
សងែស័យខ្លាំងដោយ
សារមនឃើញអ្នកទា ងំ
២ធ្លាប់ជិះរថយន្ដជា-
មួយគ្នាកាលពីរាតែីថ្ងែ
ទី៩ខែមករាក្នុងឆា្នាំ
២០២០កន្លងមក-
ដើមែបីទៅចូលរួមពិធី
ឡើងផ្ទះថ្មីរបស់នាយ-
ចឺមនៅឯខែត្តកំពង់ស្ពឺ
មនចម្ងាយបែមណ-
៧០គីឡូម៉ែតែចែញពី
ភ្នំពែញនោះ។
តែអ្នកទាំង២ក៏ធ្លាប់

ចែនចោលដំណឹងដ៏រសើបនែះដែរ
ខណៈពែលនោះបុរសជាថៅកែ-
ហាងឈ្មោះនីបានបកសែយថា
លោករាប់អានកញ្ញាយូរីដូចជា
ប្អនូសែអី៊ចីងឹហើយលោកបញ្ជាក់
ថាមិនដែលជិះរថយន្ត២នាក់
នឹងកញ្ញាយូរីនោះឡើយគឺមនតែ
ជិះរថយន្តមនគ្នាចែើនម្តង។

ដោយឡែកបើតាម-
ការសង្កែតមួយទៀត
របស់មហាជនឃើញ
ថាកែយពើបបែទះ
នឹងរឿងបង្កាត់ភ្លើង
ស្នែហ៍ជាមួយថៅកែ
ហាងនោះកញ្ញាយូរី
ក៏ចែញបទថ្មីដែល
មនចណំងជើងថា-
«ស្នែហ៍បែុសចាស់»
និងបទ«ធំម៉ែស»
ជាដើមដែលកែបាច់
រាំរបស់នាងកានត់ែ
សាហាវនងិរសរ់វកី
ជាងមុនធ្វើឲែយអ្នក-
ទសែសនាកាន់តែកា្នាញ់
នាងថែមទៀតផង
ហើយមួយរយៈពែល-

ចងុកែយនែះគែមនិបាន
ឃើញកញ្ញាយូរីទៅចាប់
ដែគូចែៀងជាមួយលោក
ប៊ីម៉ូ ដូចមុនទៀតកែយពី
រងមន្ទិលរឿងស្នែហាដែរ។
មហាជនក៏ចាំមើលថាតើយរូី
នងិថៅកែហាងពតិជាធម្មតាៗ 
មែនឬក៏មិនធម្មតា៕
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ខេសេ បេយុទ្ធ Harry kane (ឆ្វេង) និង Jordan Henderson ពេល លេងឲេយកេមុជមេើសជាតិ អង់គ្លេស។ AFP
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