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លោកហុ៊នសែនស្នើឲែយបែទែសជាសមាជិក
អាស៊ានរួមដែគ្នាដើមែបីដោះសែយបញ្ហាបែឈមដែលកើតចែញពីជំងឺកូវីដ១៩

ឃាត់រថយន្តលួចដឹកកម្មករ៤៨នាក់
ឆ្លងខែត្តអំឡុងពែលមានបមែម

វ៉ន ដារ៉ា 

ពៃះសីហនុៈសមត្ថកិច្ចកង-
រាជអាវធុហត្ថស្រកុកពំង់សលីា
ខ្រត្តព្រះសីហនុ និងកងរាជ-
អាវុធហត្ថនៅស្នាក់ការសន្តិ-
សុខ៤០២សហការជាមួយ

គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋ-
បាលស្រុកកំពង់សីលាបាន
ឃាត់រថយន្តធុនធំ១គឿងកាល
ពីម្រសិលមិញខណៈរថយន្តន្រះ
បានលួចបង្កប់ដឹកក្រុមកម្មករ 
៤៨នាក់(ស្រី១៧នាក់)ពីស្រកុ
បរស្រដ្ឋខ្រត្ត...តទៅទំព័រ ៦

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានៅថែកើន
ឡើងដល់២៦១៣នាក់និងស្លាប់៤១នាក់

ការនំាចែញតែបូង
និងគែឿងអលង្ការ
ពីកម្ពជុាមានតម្លែ
ជាង$៤០០លាន

កៃងុ  បាងកកៈមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់បាន
ថ្ល្រងថាប្រទ្រសថ្របានរាយការណ៍ករណីឆ្លង
ថ្មីចំនួន២៨នាក់កាលពីថ្ង្រចន្ទនំាឲ្រយចំនួនអ្នក
ឆ្លងសរុប២៥៧៩នាក់។មនអ្នកស្លាប់ថ្រម២
នាក់ទៀតនំាឲ្រយចំនួនស្លាប់ឡើងដល់៤០នាក់។
យោងតាមទិន្នន័យនៅលើគ្រហទំព័រកូវីដ១៩

របស់ក្រសួងសុខភាពសធារណៈបានឲ្រយដឹង

ថារបាយការណ៍ស្ថតិិកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយគឺជា
ចំនួនអ្នកជំងឺបានជាសះស្របើយ១២៨៨នាក់
លើសពីចំនួនន្រអ្នកដ្រលសល់ក្នងុមន្ទរីព្រទ្រយ
ចំនួន១២៥១នាក់សម្រប់លើកដំបូង។
អ្នកស្លាប់ម្នាក់ក្នងុចំណោមអ្នកស្លាប់កាលពី

ថ្ង្រអាទិត្រយ គឺបុរសជនជាតិថ្រមនវ័យ៥៦ឆ្នាំ
ដ្រលមនប្រវត្តទិាក់ទង...តទៅទំព័រ ១០

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុាបាននាំច្រញ
ត្របូងថ្មនិងគ្រឿងអលង្ការមន
តម្ល្រសរុបជាង៤១៨លាន
ដុលា្លារទៅកាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩។ន្រះបើ
យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រ-
សួងពាណិជ្ជកម្ម។
របាយការណ៍បានបង្ហាញថា

ប្រទ្រសសិង្ហបុរី គឺជាទីផ្រសារនាំ
ច្រញធំជាងគ្ររបស់កម្ពជុាដ្រល
មនតម្ល្រប្រមណ២២៦លាន
ដលុា្លារប្រទ្រសថ្រឈរនៅល្រខ
២មនប្រមណ១៦៥លាន
ដុលា្លារនិងអាម្ររិកមនជាង
២៣លានដុលា្លារ។
ចំណ្រកទិសដៅផ្រស្រងទៀត

រមួមនប្រទ្រសវៀតណាមមន
ទឹកប្រក់ជាង ៣លានដុលា្លារ
ប្រលហ្រសុកិជាង១លានដលុា្លារ
ជប៉នុមនជាង១១មុនឺដលុា្លារ
អីុតាលីជិត២មុឺនដុលា្លារនិង
នាំច្រញទៅប្រទ្រសចនិជាង១
មុឺនដុលា្លារ។
របាយការណ៍បង្ហាញទៀត

ថាកម្ពជុាបាននំាច្រញគជ់ធម្ម-
ជាតិឬគជ់ចិញ្ចឹមត្របូងថ្មមន
តម្ល្រត្របូងថ្មមនតម្ល្រប្រហាក់-
ប្រហ្រលលោហធាតុមន
តម្ល្រលោហធាតុស្របដោយ
លោហៈមនតម្ល្រ និងគ្រឿង
អលង្ការកាឡ្រនិងកាក់។
ដោយឡ្រកកម្ពុជាក៏បាននាំ

ចូលត្របូងថ្ម និងគ្រឿងអលង្ការ
មកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារក្នុងស្រុកវិញ
ជាង១៩៤លានដលុា្លារកាល-
ពីឆ្នាំមុន។...តទៅ ទំព័រ ៨

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញ ៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រនកាលពីម្រសិលមិញបានស្នើឲ្រយ
ប្រទ្រសជាសមជិកអាស៊ានគប្របីរួមដ្រ-
គ្នាដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមដ្រល
កើតច្រញពីជំងឺកូវីដ១៩ដោយត្រូវ
លើកកម្ពស់ការសម្របសម្រលួនិងកិច្ច- 

សន្ទនាឲ្រយកាន់ត្រជិតស្និទ្ធចំពោះការ-
ដាក់ច្រញនូវវិធានការផ្រស្រងៗដើម្របី
បញ្ចៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រដ្ឋ-
កិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់។
សមគមប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍

ហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីម្រសលិមញិ
បានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលពិស្រសលើក-
ទី៣៦ដោយផ្ដោតជាពិស្រសទៅលើ

វិធានការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្របាត
ជំងឺកូវីដ១៩។កិច្ចប្រជុំន្រះគ្រងនឹង
ធ្វើឡើងនៅប្រទ្រសវៀតណាមប៉នុ្ត្រត្រវូ
បានផ្អាកដោយសរត្រការរាលដាល
ជាសកលន្រជំងឺកូវីដ១៩។វៀតណាមគឺ
ជាប្រធានប្ដូរវ្រនន្រសមគមអាស៊ាន
សម្រប់ឆ្នាំ២០២០។
លោកPhamBinhMinhរដ្ឋមន្ត្រី

ការបរទ្រសវៀតណាមបានថ្ល្រងក្នងុកិច្ច-
ប្រជុំម្រសិលមិញថា រហូតមកដល់ព្រល
ន្រះជំងឺកូវីដ១៩បានបង្ខំឲ្រយអាស៊ានផ្អាក
លុបចោលនិងរៀបចំឡើងវិញនូវកិច្ចប្រជំុ
និងព្រតឹ្តកិារណ៍សំខាន់សរុបចំនួន២៣៥។
លោកហ៊នុស្រនថ្ល្រងប្រប់អង្គប្រជុំ

តាមរយៈវដី្រអូខនហ្វើរនិថាស្ថានភាព
ជំងឺកូវីដ១៩...តទៅទំព័រ  ៤

លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន  ចូលរួម  កិច្ច បៃជំុកំពូល អាសា៊ានពិសៃស លើក ទី ៣៦ តាម រយៈវីដៃអូខនហ្វើរិន  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតSPM

អន្តរជាតិ
បារំាងបន្តបិទប្រទ្រសខណៈ
អ្នកឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណានៅអឺរុ៉ប
ឡើងជិតដល់៩ស្រននាក់...ទំព័រ ១១

ស្រដ្ឋកិច្ច
ការនំាច្រញរបស់កម្ពជុាកើន
ឡើងជាង២០ភាគរយក្នងុ
២ខ្រដើមឆ្នាំ...ទំព័រ៧

មិនមានរោងកុនក៏អាចទស្ស-
នាខ្ស្រភាពយន្តល្ីបៗ ជាង៥០
រឿងរបស់SastraFilm...ទំព័រ ១២

ជីវិតកម្សាន្ត



រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ នៅក្នងុសារឆ្លើយតប
ទៅនឹងសារជូនពររបស់ក្រសួង
ការបរទ្រសសហរដ្ឋអាម្ររកិក្នងុ
ថ្ង្រចូលឆ្នាំខ្ម្រររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ
រវាងកម្ពជុា-អាម្ររកិនងឹត្រវូបាន- 
លើកកម្ពស់ថ្រមទៀត ខណៈ-
ដ្រលក្រសងួការបរទ្រសអាម្ររកិ
ថាមិត្តភាពន្រប្រទ្រសទាំង២
នឹងកាន់ត្រមានភាពជ្រលជ្រ
សម្រប់រាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀត។
ស្រចក្តីឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងការបរទ្រសកម្ពុជា
កាលពីថ្ង្រទី១៣ម្រសាបញ្ជាក់
ថា៖«រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជន
កម្ពុជាបានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះ
មិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាម្ររិក
និងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ទំ-
នាក់ទនំងជតិស្នទិ្ធនងិកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរ រវាង
ប្រទ្រសទំាង២នឹងត្រវូបានលើក-
កម្ពស់ថ្រមទៀតជាមួយនឹង
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរួមគ្នា»។
ក្រសួងការបរទ្រសកម្ពុជាក៏

បានថ្ល្រងអណំរគណុដល់ក្រសងួ
ការបរទ្រសអាម្ររិកចំពោះការ-
សា្វាគមន៍ និងការផ្ញើសារជូនពរ
ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឱកាស
ចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីជាតិពីថ្ង្រទី
១៣ដល់១៦ខ្រម្រសា។ជាការ- 
ឆ្លើយតបក្រសួងការបរទ្រស
កម្ពុជា ក៏បានជូនពរដល់រដ្ឋាភិ-
បាល និងប្រជាជនអាម្ររិកវិញ
ឱ្រយទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩និង
ផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺន្រះ។
កាលពីថ្ង្រទី៩ម្រសាលោក-

ស្រីMorganOrtagus អ្នក-
នាំពាក្រយក្រសួងការបរទ្រស 
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានផ្ញើសារ 
ជូនពរដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុង
ឱកាសពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាំខ្ម្ររ
ឲ្រយមានស្រចក្តីសុខ ស្រចក្តី-
ចម្រើន។ន្រះបើយោងតាម
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់
ក្រសួងការបរទ្រសអាម្ររិក។
លោកស្រីបន្តថាឆ្នាំន្រះព្រល

ន្រះបង្ហាញឲ្រយឃើញនូវវប្របធម៌
ដស៏ម្របរូប្របរបស់កម្ពជុា។ប្រជា- 
ជនអាម្ររកិវាយតម្ល្រខ្ពស់ចពំោះ
វប្របធម៌កម្ពុជានិងទំនាក់ទំនង
រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនន្រ
ប្រទ្រសទាំង២។
លោកស្រីបន្ថ្រមថា៖«ទំនាក់-

ទំនងន្រះធ្វើឲ្រយ...តទៅទំព័រ ៤

វិធានការតាមស្ថាប័ននានាដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩នៅកម្ពជុា
នៀម  ឆេង 

ភ្នពំេញៈ ចាប់ពីជងំឺកវីូដ១៩ត្រវូ- 
បានរកឃើញដំបូងលើជនជាតិ-
ចិននៅខ្រត្តព្រះសីហនុនាខ្រ
មករារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុានងិ
សា្ថាបន័នានាបានដក់ច្រញនវូ
វិធានជាបន្តបនា្ទាប់ដើម្របីទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺន្រះជាអ្វដី្រល 
អ្នកវិភាគយល់ថាជាវិធានការ
គ្រប់ជ្រងុជ្រយខណៈគិតត្រមឹ
ថ្ង្រម្រសលិមញិករណីវជិ្ជមានជងំឺ
ន្រះមាន១២២នាក់នងិអ្នកជា
សះស្របើយមាន៩១នាក់។
វិធានការថ្មីមួយបនា្ទាប់ពីសម្រច 

ផ្អាកការឈប់សម្រកក្នុងពិធី
បណុ្រយចលូឆ្នាំថ្មីគឺរាជរដ្ឋាភិបាល 
បានហាមពលរដ្ឋឆ្លងពីខ្រត្តមួយ
ទៅខ្រត្តមួយចាប់ពីថ្ង្រ១១ម្រ- 
សាដល់យប់ថ្ង្រ១៦ម្រសាបុ៉ន្ត្រ 
សម្រប់រាជធានីភ្នំព្រញនិង
ខ្រត្តកណ្ដាលអាចឆ្លងកាត់បាន
ធម្មតា។ជាមយួន្រះរដ្ឋាភិបាល
ក៏បានកំណត់យកវិស័យកសិ-
កម្មជាអាទិភាពនងិរក្រសាសមា្ភារ
យុទ្ធសាស្ត្រផ្រស្រងៗដូចជាមា៉ាស់
និងសមា្ភារសុខាភិបាលផងដ្ររ។ 
  ក្នុងចំណោមវិធានការទាំង-
នោះ រដ្ឋាភិបាលបានណ្រនាំ
ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមិនឲ្រយធ្វើដំណើរ 
ទៅប្រទ្រសនៅទ្វបីអឺរុ៉បសហ- 
រដ្ឋអាម្ររកិនងិអុរីង៉់ក្នងុករណី
មិនចំាបាច់ហើយមានវិធានការ- 
មួយចំនួនត្រវូបានក្រសួងពាក់-
ពន័្ធយកមកអនវុត្តទាងំក្របខណ័្ឌ
ក្រសួងនិងទូទាំងប្រទ្រស។

កេសងួ សខុាភ ិបាលដ្រលជា 
ក្រសួងជំនាញបានដក់ច្រញ
វធិានការចម្របងៗ រមួមានការ-
បិទខារា៉ាអូខ្រ(KTV)ក្លបិកម្រសាន្ត
រោងភាពយន្តនិងសារមន្ទរីចាប់
ពីថ្ង្រទី១៧មីនារហូតដល់មាន
ការជូនដំណឹងជាថ្ម។ីហាមលក់
ឱសថមយួចនំនួនងិឧបករណ៍
ធ្វើត្រស្តរកម្ររោគកូវីដ១៩ឆប់
រហស័ដោយសារមនិទាន់មាន
ការទទួលសា្គាល់ពីអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក(WHO)និង
មិនឲ្រយព្រទ្រយឯកជនធ្វើត្រស្តរក
ម្ររោគន្រះជាដើម។
ជាមួយគ្នាន្រះក្រសួងមួយ 

ន្រះបានតម្រវូឲ្រយមានអនាមយ័
តាមរថយន្តក្រងុហាងកាត់សក់
ថ្ររក្រសាសម្ជស្រសកាត់ក្រចកនងិ
កន្ល្រងពាក់ព័ន្ធ និងវិធានការ-
អនាម័យជាច្រើនទៀត ដ្រល
ក្រសងួសា្ថាបន័នងិសាធារណ-
ជនត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹងការ-
ផលិតសារគ្រប់ទម្រង់ពីវិធាន-
ការការពារការឆ្លងកូវីដ១៩។
អនុលោមតាមក្រសងួសខុា-

ភិបាលកេសួង ទេសចរណ៍  

បានបិទKTVក្លបិកម្រសាន្តខារា៉ា-
អូខ្រ រង្គសាលនិងឌីស្កូថ្រក
ចាប់ពីថ្ង្រទី១៧មនីារហតូដល់
មានការជនូដណំងឹជាថ្ម។ីក្រសងួ  
ន្រះក៏បានសម្រចបិទកន្ល្រង
សីុផឹកឬបៀរហា្គាឌិននៅទូទំាង-
ប្រទ្រសចាប់ពីថ្ង្រទី២៥មីនា
រហូតដល់មានការជូនដំណឹង
ជាថ្មី។ហាមជនបរទ្រសមកពី
ប្រទ្រសចនំនួ៦រមួមានអ្រស្រប៉ាញ
អុីតាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់អា- 
ម្ររកិនងិអុរីង៉់មនិឲ្រយចលូកម្ពជុា  
បណោ្ដាះអាសន្ន។ រីឯក្រសួង
ព្រះបរមរាជវំាងក៏បានផ្អាកការ-
ចូលទស្រសនាព្រះបរមរាជវាំង
ចាប់ពីថ្ង្រទី១៨មីនាផងដ្ររ។
ចំពោះកេសួង ការ បរ ទេស 

កាលពីថ្ង្រទី២៧មនីាបានជនូ-
ដំណឹងស្ដីពីការរឹតបន្តឹងការ-
ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ង្រ
៣០ មីនា ដោយផ្អាកគោល-
ការណ៍លើកល្រងទដិ្ឋាការនងិ
ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការទ្រសចរណ៍
ទដិ្ឋាការតាមអ្រឡចិត្រនូិកនងិ
ទិដ្ឋាការព្រលមកដល់។ជន-
បរទ្រសត្រូវមានប័ណ្ណបញ្ជាក់
សខុភាពថាគ្មានកវូដី១៩នងិ
មានទឹកប្រក់ធានារា៉ាប់រងសុខ-
ភាព៥មឺុនដុល្លារ។ ពួកគ្រត្រវូ
ពិនិត្រយសុខភាពមុននឹងអនុញ្ញាត
ឲ្រយចូលកម្ពុជា។
វិធានការរបស់ក្រសួងការ- 

បរទ្រសន្រះត្រវូបានផ្រសព្វផ្រសាយ
បន្តដោយរដ្ឋល្រខាធិការដ្ឋាន-
អាកាសចរសុីវិលដោយមាន
បន្ថ្រមលក្ខខណ្ឌមយួចនំនួដចូ-
ជាតម្រូវឲ្រយក្រុមហ៊ុនអាកាស-
ចរណ៍នានាដ្រលដឹកអ្នកដំណើរ
មកកម្ពុជាត្រូវធានាថាអ្នក-
ដណំើរនោះមនិមានជងំឺកវីូដ១៩ 
ហើយត្រវូរា៉ាប់រងដកឹអ្នកដណំើរ
នោះទៅវិញប្រសិនបើរកឃើញ
មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩។

កេសួង សាធា រណ ការ និង 
ដឹក ជញ្ជូនកាលពីថ្ង្រ១៣មីនា
បានផ្អាកការចូលន្រនាវាដឹក-
អ្នកដំណើរឬអ្នកទ្រសចរមក
កម្ពុជា។ការហាមន្រះគឺបនា្ទាប់
ពីកម្ពជុាបានរកឃើញមានភ្ញៀវ-
ទ្រសចរបរទ្រសដ្រលធ្វើដំណើរ
តាមកបា៉ាល់ទ្រសចរ Viking-
CruiseJourneyនៅខ្រត្តកំពង់-
ចាមមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណ។

កេសួង មហា ផ្ទេ  ចាត់វិធាន-
ការភាគច្រើនចំពោះពលករ
ចំណកស្រុកដ្រលវិលត្រឡប់
មកពីបរទ្រសជាពិស្រសប្រទ្រស 
ថ្រដោយតម្រវូឲ្រយអាជា្ញាធរថា្នាក់
ក្រមជាតិកណំត់អត្តសញ្ញាណ 
របស់ពួកគ្រដើម្របីឲ្រយក្រសួង
សុខាភិបាលពិនិត្រយសុខភាពនិង
អនុវត្តវិធានការចតា្តាឡីស័កក្នងុ

ករណីចាំបាច។់រឯីអគ្គនាយក-
ដ្ឋានពន្ធនាគរបានសម្រច
ផ្អាកការសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់-
ឃំុផ្ទាល់នៅតាមពន្ធនាគរ។

កេសួង ការងា របានប្រប់កម្មករ 
ឲ្រយបន្តធ្វើការជាធម្មតាតាមការ-
សម្រចរបស់រាជដ្ឋាភិបាលនងិ
ឲ្រយកម្មករដ្រលឈប់សម្រក
ដក់ខ្លនួឲ្រយនៅដច់ដោយឡ្រក 
រយៈព្រល១៤ថ្ង្រដោយគ្មាន-
ប្រក់កម្រ។កាលពីដំណក់កាល 
ដំបូងក្រសួងន្រះបានបិទវគ្គ-
បណ្ដុះបណ្ដាលនានាដ្រលស្ថតិ
ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសងួ 
និងឲ្រយធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពល្រខទូរ- 
ស័ព្ទកម្មករដើម្របីងយស្រួល
តាមដនករណីកូវីដ។

កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម បាន
ច្រញវិធានការមួយចំនួនរួមមាន
ការអំពាវនាវកុំឲ្រយដំឡើងថ្ល្រ
ទំនិញលើទីផ្រសារការផ្អាកការ-
នំាច្រញត្រីនិងអង្ករសនិងស្រវូ
ព្រមទំាងណ្រនំាមិនឲ្រយមានការ-
ដំឡើងថ្ល្រមា៉ាស់ និងឧបករណ៍
សម្រប់ការពារ និងទប់សា្កាត់
ជំងឺកូវីដ១៩។

កេសួង ធម្មការ និង សាសនា 
បានប្រកាសបិទបណោ្ដាះអាសន្ន  
ការជួបជុំប្របសាសនាចាប់ពី
ថ្ង្រ១៧មីនារហូតដល់សា្ថាន-
ការណ៍ជំងឺធូរស្រល។តាមអនុ-
សាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងន្រះបានប្ដរូការសា្វា-
គមន៍ពីការចាប់ដ្រមកសំពះ
វញិ។ចណំ្រកសម្ដ្រចសង្រឃរាជ
ទាងំ២គណៈក៏បានច្រញព្រះ- 
សារលខិតិប្រកាសហាមឃាត់
ការរៀបចំពិធីនានាដ្រលត្រង
ប្ររព្ធក្នុងព្រលចូលឆ្នាំថ្មី។

កេសងួ សេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុតាមអនុសាសន៍របស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនបាន
ផ្អាកជាបណោ្ដាះអាសន្ននូវអា- 
ជីវកម្មកាសីុណូចាប់ពីថ្ង្រ១ម្រ-
សារហូតដល់មានការជូនដំណឹង
ជាថ្ម។ីក្រសងួន្រះកប៏ានបង្កើត
ក្រមុការងរជាច្រើនដើម្របីដោះ-
ស្រយបញ្ហាដ្រលបណ្ដាលមកពី 

កូវីដ១៩ទំាងពលរដ្ឋក្រកី្រងយ- 
រងគ្រះនិងវិស័យឯកជន។

កេសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កីឡាបានច្រញវិធានការជា
ច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពកីារបទិ
សាលនៅក្រងុសៀមរាបបនា្ទាប់
មកឈានដល់ការបិទនៅទូទំាង-
ប្រទ្រសនិងផ្អាកការបណ្ដុះ-
បណ្ដាលនានា។ហាមមិនឲ្រយ
បង្រៀនគួរ និងបានពន្រយារការ
ប្រឡងមធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិ
និងទុតិយភូមិ ប៉ុន្ត្របានយក
ការបង្រៀនតាមអនឡាញវិញ។ 
ក្រសួងផ្អាកប្រសកកម្មទំាងក្នងុ
នងិក្រប្រទ្រសរយៈព្រល១ខ្រ
ចាប់ពីថ្ង្រ១២មីនានិងបាន
ផ្អាកកន្ល្រងហាត់ប្រណនិង
កីឡាផ្អាកការប្រមូលផ្ដុំហ្វឹក-
ហាត់និងហូបអាហារជុំគ្នា។
ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធ-

ជន និងយុវនីតិសម្របទាបាន
ផ្អាកបណោ្ដាះអាសន្នការទទលួ
យកក្ម្រងមកថ្រទាំនៅតាម
សហគមន៍ ផ្អាកការប្រមូលផ្ដុំ
កុមារនិងការសួរសុខទុក្ខពីសំ- 
ណក់មា្ចាស់ជនំយួឬអ្នកស្មគ័្រ-
ចិត្តបរទ្រស។
ដោយឡ្រកកេសួង ព័ត៌ មាន 

បានចាត់វិធានការដោយប្រកាស
ច្រនចោលព័ត៌មានក្ល្រងកា្លាយ 
និងប្រកាសឲ្រយសាធារណជន
បានដឹងពីទំព័រ និងអាខោន-
ហ្វ្រសប៊ុកដ្រលត្រងបង្ហាះព័ត៌- 
មានក្ល្រងកា្លាយ។ វិធានការចុង-
ក្រយក្រសងួបានសម្រចដក
អាជា្ញាប័ណ្ណរបស់សារព័ត៌មាន
អនឡាញTVFBបនា្ទាប់ពីអ្នក-
គ្រប់គ្រងត្រូវបានសមត្ថកិច្ច
ឃាត់ខ្លនួពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្រសាយ-
ព័ត៌មានដ្រលសមត្ថកិច្ចថា
មានចរិតញុះញង់។
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ 
រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាបាន 
ថ្ល្រងថា វិធានការនានាដ្រល
រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងនានា
បានដក់ច្រញគឺគ្រប់ជ្រងុជ្រយ
ត្រអ្វីដ្រលនៅសល់គឺការចលូ-

រួមពីពលរដ្ឋខ្លះប៉ុណោ្ណោះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ទាងំអស់គ្នា

សា្ថាប័នទាំងអស់បានធ្វើការ
ស្រះុដ្រគ្នាសីុចង្វាក់គ្នា។អ្វីដ្រល
នៅសល់គឺពលរដ្ឋមួយចំនួន
ហាក់មិនសូវបានសហការល្អ
ដចូជានៅមានការប្រមាថមនិ
បង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យខា្លាចនៅ
ឡើយទ្រ។ជាក់ស្ដ្រងដូចជា
បម្រមមនិឲ្រយចលត័ពីខ្រត្តមយួ
ទៅខ្រត្តមយួភាគច្រើនបងប្អនូ
ប្រជាពលរដ្ឋលោកគោរពបទ-
បញ្ជាហើយត្រមានបងប្អូន
មួយចំនួនតូចដូចជានៅមិន-
ទាន់យល់ពីបំណងល្អរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល»។
លោកបានបង្ហាញការយល-់

ឃើញថាការមិនសហការពី
សំណក់ពលរដ្ឋខ្លះ អាចមក
ពីកតា្តាមួយចំនួនរួមមានការ-
ខ្វះវនិយ័សា្ថានភាពជងំឺកវូដី១៩ 
នៅកម្ពុជាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅ
ប្រទ្រសមយួចនំនួ។ក្រពីកតា្តា
ទាំង២ន្រះលោកថាពលរដ្ឋ
ដ្រលព្រយាយមទៅស្រកុគឺប្រហ្រល  
ជាពួកគត់មានព្រលវ្រល ឬ
មានភាពចាំបាច់ណមួយ។
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នអតីតតំណង-

រាស្ត្រខ្រត្តតាក្រវន្រអតតីគណ- 
បក្រសសង្គ្រះជាតិបានថ្ល្រងថា
វិធានការនានាដ្រលបានដក់
ច្រញមានភាពសមហ្រតុផល។ 
ក៏ប៉ុន្ត្រលោកបានចោទសួរថា
តើវិធានការមួយចំនួនដ្រលបាន 
ដក់ច្រញនោះមានគោលនយោ-
បាយច្របស់លស់ដ្ររឬទ្រ?
លោកថា៖«ឬមួយគ្រន់ត្រ

នឹកឃើញដក់ន្រះដក់នោះ 
ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមាន
លទ្ធភាពទ្រ?ប្រសនិបើរដ្ឋាភ-ិ
បាលជួបប្រទះនឹងបញ្ហានោះ
កាលណយើងមានវិធានការ
ច្រើនហើយយើងមនិមានលទ្ធ-
ភាពដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ជួយសម្រួល
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងក៏ជា
បញ្ហាដ្ររ។ដូចប្រទ្រសថ្រគ្រ
ដក់ប្រទ្រសក្នងុភាពអាសន្នត្រ
គ្របញ្ជនូលយុរបស់រដ្ឋាភិបាល
គ្រច្រើនណស់ដើម្របីពលរដ្ឋ។ 
ខ្ញុំឃើញជាលទ្ធភាពរបស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមាន 
កម្រិតទាបក្នុងការជួយដល់
ពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនដឹងទំហំ
ន្រវិបត្តិនោះវាប៉ុនណទ្រព្រះ
យើងមិនម្រនជាអ្នកវាយតម្ល្រ»។ 
ទោះយ៉ាងណក្ដីគិតត្រឹមថ្ង្រ
ម្រសិលមិញអ្នកមានជំងឺកូវី១៩
នៅកម្ពជុាគឺមានត្រមឹ១២២នាក់ 
ដដ្រលខណៈក្នងុចណំោមនោះ 
មានអ្នកជាសះស្របើយចំនួន៩១
នាក់។ន្រះបើតាមលិខិតរបស់
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពជុា៕

សមត្ថកិច្ចពេលអនុវត្តបទបញ្ជាហាមឆ្លងខេត្ត-កេងុ  ។ រូបថតមិនា

តាមរយៈសរជូនពរ
កម្ពជុា-អាម្រិកបង្ហាញ
ជំនឿថាប្ទ្សទំាង២
រក្សាមិត្តភាពជ្លជ្
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សមត្ថកិច្ចបន្ដវិធានការលើអ្នកលក់អាល់- 
កុលក្លែងកា្លាយបន្ទាប់ពីបង្កែបបាន៥ករណី

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន ការ- 
ពារ អ្នក បៃើ បៃស់  កិច្ច ការ បៃ កួត- 
បៃជៃង  នងិ បងៃ្កាប ការ ក្លៃង បន្ល ំ 
(ក.ប.ប.) កំពុង បន្ត អនុ វត្ដ 
វធិាន ការ ផ្លវូ ចៃបាប ់ ចពំោះ ម្ចាស-់ 
អាល់ កុល ក្លៃង កា្លាយ  កៃយ ពី  
បងៃ្កាប បាន៥ ករណី  ចាប់ ពីខៃ 
មីនា រហូត ដល់  មៃសិល មិញ  ប៉ុន្តៃ 
មន តៃម្ចាស់ អាល់ កុល ក្លៃងកា្លាយ  
១ ករណី បុ៉ណ្ណោះ ដៃល បាន ចូល 
ខ្លួន មក ដោះ សៃយ ។ 

លោក  ផាន  អូន  អគ្គ នា យក 
នៃ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  រហូត មក ទល់ ពៃល 
នៃះ(មៃសិល មិញ) មន អាល់- 
កុល ក្លៃង កា្លាយ (លាយ មៃតា- 
ណុល ) ដៃល ជា សារ ធាតុ ពុល 
មិន អាច បៃើ ក្នុង ការ កម្ចាត់ មៃ- 
រោគ សរុប ជាង  ៦ ៤  ០០០ លតីៃ 
តៃវូ បាន សមត្ថ កចិ្ច ចមៃុះ  សហ- 
ការ ជា មួយ សាលា រាជ ធានី ភ្នំ- 

ពៃញ ដោយ មន ការ សមៃប- 
សមៃលួ ពីពៃះ រាជ អាជា្ញា រង អម- 
សា លា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បាន 
បំផា្លាញ ចោល រួច រាល់ ហើយ 
កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ សបា្ដាហ៍ មុន ។

លោក បានប ន្ត ថា កៃ យ  ការ 
បង្កៃប ករណ ី ទាងំនៃះ  ក.ប.ប. 
បាន ជនូ ដណំងឹ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ឱៃយ 
ម្ចាស់ផលិតផល  ក្លៃង កា្លាយ ទំាង- 
នោះចូល ខ្លួន មក ដោះ សៃយ ជា- 
មួយ សមត្ថ កិច្ច ។បុ៉ន្ដៃ រហូត ដល់- 
ពៃ លនៃះ មន តៃ ម្ចាស់ ទីតាំង 
១ប៉ុណ្ណោះដៃលបាន ចូល ខ្លួន ។ 
   លោក  ថា ៖« សរុប ទាំង អស់ 
យើង បង្កៃប បាន ៥ ករណី ក្នុ ង 
នោះ  មន ១ករណី បាន ចូល ខ្លនួ 
មក ផ្ដល់ ជា ព័ត៌ មន បន្ថៃម ហើយ  
ដើមៃបី ឱៃយ យើង អាចយក ទៅ កសាង 
កំណត់ ហៃតុបទ ល្មើស  បញ្ជូន 
ទៅ ពៃះរាជ អាជា្ញា ។  ចំណៃក ៤ 
ករណី ទៀត  មិន ទាន់ បង្ហាញ ខ្លនួទៃ។  
ចពំោះ នតី ិវធិ ីបន្ត លើ ករណ ីនៃះ 
គឺ យើង ផ្អៃក លើ នីតិ វិធី របស់ ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា  តាម ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការគៃប់ - 

គៃង គុណ ភាព  សុវត្ថ ិភាព  ទំនិញ  
និង សៃវា  ដៃល ពួក គាត់ មន 
សទិ្ធ ិសមៃច លើការ ផាក ពនិយ័ 
ឬក៏ ដក់ ទោស ទណ្ឌ ...»។

តាម របាយ ការណ៍  របស់ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា ការ បផំា្លាញ ចោល អាល-់ 
កុល ក្លៃង កា្លាយ ជាង ៦ ៤  ០០០ 
លីតៃ នោះ  បាន បៃពៃតឹ្ត ទៅកា ល 
ពី ថ្ងៃ សុកៃ ទី ១០  ខៃ មៃសា   នៅ 
ទីតំាង សា្ថានីយ បូម ទឹក ស្អយុ ទី១ 
ទនំប ់កប ់សៃវូ  ក្នងុភមូ ិផៃសារ លចិ  
សង្កាត ់ពៃ ក ព្នា ខណ្ឌ ពៃ ក ព្នា 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។

លោក  ឌមឹ  ថៃង  អគ្គ នាយក- 
រង នៃ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  
បានថ្លៃង ថា ៖«  ក្នងុ សា្ថាន ភាព បៃ- 
ទៃស  ជាត ិកដ៏ចូ ជា ពភិ ពលោ ក   
កំពុង ជួប បៃទះ ជំងឺ រាត តៃបាត 
កូវីដ ១៩ នៃះ  តមៃូវ ការ អាល់- 
កុល ដើមៃបី  លាង សម្អាត ដៃ កម្ចាត់ 
មៃរោគ បាន កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង។ 
កតា្ដា នៃះ  បង្ក ឱៃយ មន ការ ឆ្លៀត - 
ឱ កាស កៃង ចំណៃញ ផ្នៃក សៃដ្ឋ- 

កិច្ចពី សំណាក់ ជន ខិល ខូច មួយ 
ចនំនួ លចួ បន្ល ំចៃក ចាយអាល-់ 
កុល ក្លៃង កា្លាយ (មៃតា ណុល)   
បណា្តាល ឱៃយ មន គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់-  
ធ្ងរ ដល់ សុខ ភាព អ្ន ក បៃើ  »។

លោក បន្ដ ថា   ក.ប.ប. នងឹ បន្ត 
សុើប អង្កៃត និង បងៃ្កាប នូវ សារ - 
ធាតុ មៃតា ណុល ដៃល ជន-  
ខលិ ខចូ ដក ់លក ់ក្នងុ របូ ភាព ជា  
អាល់ កុល កម្ចាត់ មៃ រោគ  ដៃ ល  
ធ្វើ ឱៃយ អ្នក បៃើ បៃស់ មន ការ- 
ភាន់ ចៃឡំ ជា អាល់ កុល ពិត ។

លោក  ឆយ  គឹមខឿន  អគ្គ- 
ស្នង ការ រង និងជា អ្នក នាំ ពាកៃយ 

អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
ថ្លៃង ថា  ក្នុង ពៃល រាជ រដ្ឋា ភិ- 
បាល កំពុង យក ចិត្ដ ទុក ដក់ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការរីក រាល- 
ដល នៃជំងឺ កូវីដ ១៩នៃះ  បៃរ 
ជាមន ជន ខិល ខូចបន្ល ំលក់ ទំ-  
នញិ ក្លៃង កា្លាយ  ទៅវញិ ។  ករណ ី
នៃះ សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ នៃ អគ្គ- 
ស្នង ការ ដ្ឋាន បាន ចូលរួម ជា បន្ត 
បនា្ទាប់ ក្នុង  ការ អនុវត្ដ បទបញ្ជា 
របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ បាលនិង បង្កៃប 
ទប់ សា្កាត់ ការ ចរា ចរ លក់ ដូរ 
អាល់ កុល ក្លៃង កា្លាយ នៃះ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «ជា 

តួនាទី ភារ កិច្ច នគរ បាល ជាតិ  
មន កង កម្លាងំ នគរ បាល សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ជា កង កម្លាំង អនុវត្ដ ផា្ទាល់ 
បាន ចូលរួម សហ ការ ក្នុង ការ- 
អនុវត្ដ ទប់ សា្កាត់  ការ លក់ ដូរ 
ផលិត ផល ខុស ចៃបាប់ ការ នាំ- 
ចូល ទំនិញ គា្មាន ពន្ធ និង ការ- 
ក្លៃង បន្លំ សា្លាក សញ្ញា ទំនិញ ជា- 
ដើម នៃះ  ។ ដូច្នៃះ ជា គោល- 
ការណ ៍ គ ឺយើង មនការមុងឺម៉ាត ់
បំផុត ក្នុង ការ សៃវ ជៃវ សុើប- 
អង្កៃត  ទប់ សា្កាត់ និង បង្កៃប 
មិន ឱៃយ មន ករណី បៃបនៃះកើត 
មន ឡើង ទៀត ទៃ »៕

អាល់កុលក្លេងក្លាយដេលសមត្ថកិច្ចបង្កេបនៅរជធានីភ្នពំេញកលពីដើមខេនេះ។ រូបថត កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម



តពីទំព័រ១...នៅកម្ពុជានា-
ពេលនេះមិនទាន់មានការរាល-
ដាលដល់កមេតិសហគមន៍នៅ
ឡើយគឺមានតេឹមតេចង្កោម
តចូៗប៉ណុ្ណោះហើយភាគចេើន
ជាករណីនាំចូលពីខាងកេ។
ជាវធិានការឆ្លើយតបនងឹជងំឺ

នេះក្នងុកេបខ័ណ្ឌអាស៊ានលោក
នាយករដ្ឋមន្តេីស្នើឲេយលើកកម្ពស់
ការចេករំលេកឲេយបានទាន់ពេល-
វេលានវូឧត្តមានវុត្តន៍ពត័ម៌ាន
ទិន្នន័យពេមទាំងបច្ចេកទេស
ពិសោធន៍និងចំណេះដឹងពាក់-
ព័ន្ធវេជ្ជសស្តេអំពីជំងឺនេះក្នុង
ការការពារទប់ស្កោត់ វិនិច្ឆ័យ
ពេយាបាលនិងតាមដាន។
លោកថាកម្ពុជាសូមវាយ-

តម្លេខ្ពស់ចពំោះការឯកភាពគ្នា
បង្កើត«មូលនិធិអាស៊ានសមេប់
ឆ្លើយតបទៅនងឹជងំឺកវូដី១៩»
ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេវូការចំា-
បាច់នានារមួមានក្នងុផ្នេកបរកិា្ខារ
និងផ្នេកសុខាភិបាល។លោក
ក៏ជំរុញឲេយអាស៊ានបន្តពងេឹង
យន្តការបេតិបត្តិការអាស៊ាន
ដេលមានសេប់ក៏ដូចជាកិច្ច-
សហបេតិបត្តកិារជាមួយអង្គការ
អន្តរជាតិនងិដេគូសន្ទនានានា
ក្នងុវសិយ័សខុភាពសធារណៈ
ដើមេបីដោះសេយបញ្ហាបេឈម
ដេលកើតចេញពីជំងឺកូវីដ១៩។
«អាស៊ាន ដេលជាសហគមន៍មាន
វាសនារួមគ្នាគបេបីតេវូលើកកម្ពស់
ការសមេបសមេលួ និងកិច្ចសន្ទនា

ឲេយកាន់តេជិតស្និទ្ធចំពោះការ-
ដាក់ចេញនូវវិធានការផេសេងៗ
ដើមេបីបញ្ចៀសផលប៉ះពាល់ធ្ងន់-
ធ្ងរដល់សេដ្ឋកចិ្ចសង្គមនៅក្នងុ
តំបន់ដូចជាការចាត់វិធានការ
ជាឯកតោភាគីជាអាទិ៍ការបទិ-
ចេកឆ្លងកាត់ពេដំេនដោយមនិ
បានជូនដំណឹងជាមុនដេលអាច
បង្កការប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់ផ្គត់-
ផ្គង់ផលិតកម្មនិងលំហូរពាណិ-
ជ្ជកម្មរវាងបេទេសក្នុងតំបន់ និង
សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ទំាងមូលជាពិសេស
ការធ្វើដំណើរការបេកបមុខរបរ
ជីវភាពរស់នៅបេចាំថ្ងេរបស់
បេជាពលរដ្ឋបេទេសជិតខាង
ផងគ្នាក្នងុតំបន់អាស៊ានយើង»។
ដោយយកបទពិសោធចេក-

រំលេកនិងជួយគ្នានៅបេទេស
កម្ពុជាលោកហ៊ុនសេនថ្លេង
ថាស្នើឲេយបេទេសសមាជិក
អាស៊ានផេសេងទៀតជំរុញនិង
បំផុសឲេយមានវបេបធម៌នេការ-
ចេករំលេកដូចជាការចេក-
រលំេកពសី្ថាបន័រដ្ឋទៅបេជាជន
ពីដេគូអភិវឌេឍន៍និងអង្គការមិន-
មេនរដា្ឋាភបិាលទៅបេជាជនពី
អ្នកមានទៅអ្នកគ្មានធនធាននិង
ការចេករំលេករវាងបេជាជន
នៅមូលដា្ឋាន។លោកថ្លេងដូច្នេះ
ថា៖«វបេបធម៌នេះមិនមេនគេន់-
តេបន្ថយសមា្ពាធមកលើថវិកា
ជាតិប៉ុណ្ណោះទេតេក៏បង្កើតជា
ចលនារួបរួមស្មារតីជាបេជាជាតិ
តេមួយនិងចលករក្នុងការ-

បេយុទ្ធនឹងកូវីដ១៩»។
កេពីវបេបធម៌ចេករំលេក

លោកហុ៊នសេនស្នើឲេយអាស៊ាន
ចៀសវាងការរីសអើងពូជ-
សសន៍និងការបេកាន់ជំហរ
ស្ដីបន្ទោសដេលទមា្លាក់កំហុស
ទៅលើគ្នាដេលទង្វើនេះនាំដល់
ការបេកបាក់សមគ្គភីាពខណៈ
ដេលពិភពលោកទំាងមូលកំពុង
ខិតខំរួមគ្នាបេយុទ្ធបេឆាំងនឹង
ជំងឺរាតតេបាតនេះ។លោកបន្ត
ថាកម្ពជុាបានអនុញ្ញាតឲេយនាវា
ទេសចរណ៍Westerdamដេល
មានផ្ទកុអ្នកដំណើរនិងនាវិកជាង
២២០០នាក់ចូលចតនៅកំពង់-
ផេរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងេទី១៣
ខេកុម្ភៈ។លោកបន្តថាកម្ពុជា
កេពីពេយាបាលពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួ
ដេលមានផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩ក៏បាន
និងកំពុងពេយាបាលជនបរទេស
ជាចេើនឲេយជាសះសេបើយរួច-
ហើយរមួមានមា៉ាឡេសុី២នាក់
ឥណ្ឌូនេសុី៣នាក់ចិន១នាក់
អង់គ្លេស៥នាក់បារំាង៤០នាក់
កាណាដា១នាក់បេលហេសុិក
១នាក់និងអាមេរិក២នាក់។
លោកបន្តថាបេទេសអាស៊ាន

តេូវបន្តស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញ-
ទៅមកដេលបច្ចបុេបន្ននេះគឺតេវូ
ជយួដល់ពលរដ្ឋដេលជាប់គងំ
ដំណើរឬរងគេះដោយជំងឺ
កូវីដ១៩។លោកថ្លេងអំណរ-
គុណដល់សមាជិកអាស៊ានដេល
ជួយសមេបសមេលួដល់ពលរដ្ឋ
កម្ពជុាដេលជាប់គំងដំណើរនៅ
បេទេសរបស់ពកួគេ។កម្ពជុាក៏

បានជួយពលរដ្ឋពីសមាជិកអា-
ស៊ានដូចគ្នាជាក់ស្ដេងកាលពីថ្ងេ
ទី២៥មនីាកម្ពជុាបានអនុញ្ញាត
ឲេយមា៉ាឡេសុីយកយន្តហោះមក
ទទួលពលរដ្ឋរបស់គេចំនួន
១១១នាក់ដេលជាប់នៅកម្ពជុា។
បនា្ទោប់ពីថ្លេងទៅកាន់អង្គបេជំុ

តាមវីដេអូខន់ហ្វើរិនលោក
នាយករដ្ឋមន្តេីបានបង្ហាះសរ
នៅលើហ្វេសប៊ុករបស់លោក
ដោយកេើនរំឭកពីការរាតតេបាត
នេជំងឺនេះដោយថ្លេងថា៖«ដូច្នេះ
សងេឃមឹថាបងប្អនូបេជាពលរដ្ឋ
និងកូនក្មយួកម្មករ-កម្មការិនីបាន
យល់កាន់តេចេបាស់អំពីការ-
ពេួយបារម្ភ របស់ពិភពលោក
ក៏ដូចជាការពេួយបារម្ភរបស់
បេទេសយើងដេលបានលើក
ថ្ងេឈប់សមេកក្នងុពធិីបណុេយ
ចលូឆា្នាំទៅពេលកេយហើយ
នងឹការដាក់បមេមហាមមនិឲេយ
ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរពីខេត្ត១ ទៅ
ខេត្ត១ជាបណ្តោះអាសន្នមួយ-
រយៈដើមេបីទប់ស្កោត់ការឆ្លង-
រាលដាលនូវជំងឺកូវីដ១៩ដ៏
កាចសហាវនេះ»។
លោកសុខទូចបេធានរាជ-

បណ្ឌិតេយសភាកម្ពុជាយល់ថា
ការឆ្លើយតបជារួមលើជំងឺកូវីដ
១៩ក្នងុកេបខណ័្ឌអាស៊ានអាច
សមេចបានតេក្នងុកមេតិគោល-
នយោបាយតេពិបាកនឹងសមេច
បាននៅកមេតិយុទ្ធសស្តេដោយ-
សរតេអាស៊ានមិនមានយុទ្ធ-
សស្តេរួមទេកេពីបញ្ហានយោ-
បាយ៕
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លោកហុ៊នសែន...

គឹមសារុំ

រតនគិរីៈ បុរសញៀនថា្នាំមា្នាក់
ដេលបេចណ្ឌបេពន្ធ និងកាប់
នាងឲេយរបួសធ្ងន់នៅភូមិធួយ-
អពំលិឃុំចាអ៊ងុសេកុអរូជុំខេត្ត
រតនគិរី កំពុងតេូវបានអយេយការ
អមសលាដំបងូខេត្តសកសរួពី
មេសិលមិញកេយពីសមត្ថកិច្ច
ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងេទី១៣មេស
ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការ។
លោកនួន បុលអធិការរង

ទទលួផេនពេហ្មទណ្ឌនេអធិការ-
ដា្ឋាននគរបាលសេុកអូរជុំបេប់
ពីមេសិលមិញថាជនសងេស័យ
ឈ្មាះផយស៊ន អាយុ៣៩ឆា្នាំ
តេូវបានអយេយការអមសលា-
ដំបូងខេត្តរតនគិរីកំពុងសក-
សរួ។ជនសងេសយ័តេវូបានកមា្លាងំ
សមត្ថកិច្ចរបស់លោកចាប់
បញ្ជូនមកសលាដំបូងខេត្ត
រតនគិរីបនា្ទោប់ពីបង្កហេតុបាន-
១ថ្ងេ ហើយជនសងេស័យក៏ជា
មនុសេសញៀនថា្នាំផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ជនមា្នាក់នះ

ខាងពេះរាជអាជា្ញាកពំងុសកសរួ
គត់ហើយខ្ញុំកក៏ពំងុរងច់ាំទទលួ
ពត័ម៌ានពីការចោទបេកាន់របស់
តុលាការដេរ»។
តាមការបេប់ឲេយដឹងតាមរយៈ

សកេសីនៅកន្លេងកើតហេតុលោក
ថាគេួសរខាងលើដេលមាន
សេ្តីរងគេះឈ្មាះកេងងិអាយុ
៣៣ឆា្នាំជាជនជាតិគេងឹនងិមាន
កូន៥នាក់ជាកសិករ។បុរសជា
ប្តីចេះតេបង្កហិងេសាដោយចោទ

បេពន្ធរបស់ខ្លួនថាលួចមានស-
ហាយស្មន់ជាមួយបេុសដទេ។
ប៉ុន្តេជនសងេស័យមិនដេលឃើញ
បេសុសហាយរបស់បេពន្ធផ្ទោល់
ភ្នេកម្តងណាឡើយ។
លោកបន្តទៀតថាជនសងេស័យ

ជាប្តីក៏ចេះតេបង្កជម្លាះនៅពេល
ណាដេលខ្លនួផកឹសេសេវងឹរហតូ-
ដល់សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ឃុំអូរជុំ និង
អាជា្ញាធរមលូដា្ឋានហៅធ្វើការអបរ់ំ
និងជួយពនេយល់អំពីគេះថា្នាក់

ដេលកើតពីអំពើហងិេសានេះទៀត។
ប៉ុន្តេជនសងេស័យមិនបានយក-
ចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ម្តងណាទេ។
លោកបន្តថា លុះនៅវេលា

ម៉ាងបេមាណជា៧កន្លះពេកឹនៅ
ថ្ងេទី១៣មេសដេលជាថ្ងេ
កើតហេតុជនសងេស័យបានសេក
ជេរសេ្តីរងគេះ។ ពេលនះ
បេជាពលរដ្ឋ បានរាយការណ៍
បេប់នគរបាលប៉ុស្តិ៍អូរជុំហើយ
សមត្ថកចិ្ចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍
ដើមេបីទប់ស្កោត់កេងកើតមាន
អំពើហិងេសាធ្ងន់ធ្ងរពេះពលរដ្ឋ
បេប់ថាជនសងេស័យមានកាន់
កាំបិតខ្វេវក្នុងដេផង។ចំពោះ
បេវត្តិរបស់ជនសងេស័យក៏ធា្លាប់
ជាប់ពន្ធនាគរ១ឆា្នាំកន្លះផងដេរ
កាលពីឆា្នាំ២០១៧ពាក់ព័ន្ធ
ការឆបោកបេក់គេ។
លោកថា៖«សមត្ថកិច្ចខ្ញុំទៅ-

ដល់កន្លេងកើតហេតុហើយបេប់
ជនសងេស័យថាកុំបេើហងិេសាតេជន-
សងេស័យមនិស្តាប់នងិកាប់បេពន្ធ
នៅមុខខ្ញុំជាប៉ូលិសតេម្តង»។
អធិការរងរូបនេះបន្តថា៖«ខ្ញុំ

សួរវាថាបើចោទបេពន្ធថាមាន
បេុសសហាយស្មន់អ៊ីចឹងមាន
ឃើញផ្ទោល់ភ្នេកទេ វាថាអត់-
ឃើញទេតេវាទាក់ទងមានបេុស
២-៣នាក់»។
លោកបេប់បន្តថាសេ្តរីងគេះ

តេូវជនសងេស័យកាប់តេូវចិញ្ចើម
ខាងឆ្វេង១កាំបិតកំភួនដេឆ្វេង
១កាបំតិនងិតេវូកេបាលផ្នេកខាង-
កេយ១កាំបិតផុងលលាដ៏
កេបាលចេញខរួផង។ជនរងគេះ
តេវូបានកមា្លាងំសមត្ថកចិ្ចដកឹទៅ
សង្គេះបនា្ទោន់នៅមន្ទីរពេទេយ
បង្អេកខេត្តរតនគិរីតេតេូវខាង
មន្ទរីពេទេយបេប់កេមុគេសួររបស់
សេ្តីរងគេះឲេយយកទៅពេយាបាល
នៅមន្ទរីពេទេយរាជធានីភ្នពំេញវញិ
ពេះស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ពេក។
លោកបុលថា៖«សេ្តីរងគេះ

តេវូប្តីកាប់ចេញខរួទៅហើយ។ខ្ញុំ
គិតថាគត់មិនរស់ទេ»។
លោកអំសំអាតនាយករងនេ

អង្គការការពារសទិ្ធិមនសុេសលីកាដូ
ថ្លេងថាពាក់ព័ន្ធអំពើហិងេសាក្នុង
គេសួររយៈពេលចុងកេយនេះ

លោកមើលឃើញគួរឲេយពេួយ-
បារម្ភ។ពេះថា ជនបេពេឹត្តចេះ
តេឃោរឃៅទៅៗដេលពេលខ្លះ
ប្តីសមា្លាប់បេពន្ធឬបេពន្ធសមា្លាប់
ប្តីកនូបេើហងិេសាកាប់ទៅលើឪពកុ
ឬមា្តាយបង្កើត។បេសិនបើអំពើ-
ហិងេសានេះកាន់តេកើតឡើងវាជះ-
ឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សង្គម។
លោកនិយាយថា៖«យើង

ទទួលស្គាល់ថារាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាដេលមានកេសងួកចិ្ចការ-
នារីខិតខំបេឹងបេងធ្វើការងរ
នេះចេើន។តេទោះជាយា៉ាងណា
ករណីអពំើហងិេសាក្នងុគេសួរនេះ
នៅតេជាក្តីបារម្ភ»។
លោកបន្តថាចំពោះមូលហេតុ

នេអំពើហងិេសាភាគចេើនបុរសចង់
ដណ្តើមអំណាចគេួសរហើយ
កាលណាបេពន្ធឬកូនមិនស្តាប់-
តាមគត់គឺគត់បេើឥទ្ធពិលរបស់
គត់។បញ្ហាមួយទៀតអាច
ទាក់ទងនឹងការបេើគេឿងសេវឹង
គេឿងញៀនដេលអ្នកបេើហិងេសា
តេងយកមូលហេតុនេះមកបង្ក
អំពើហិងេសាក្នុងគេួសរ៕

ប្តញីៀនថ្នាំកើតក្តបីែចណ្ឌបែពន្ធកាប់នាងរបួសធ្ងន់តែវូបានចាប់បញ្ជនូទៅតុលាការ

តាមរយៈសារជូនពរកម្ពជុា-អាមែរិក
បង្ហាញជំនឿថបែទែសទំាង២...
តពីទំព័រ២...យើងមានការ-
តាំងចិត្ត ក្នុងការដោះសេយ
បញ្ហាបេឈមជាសកល ដេល
កំពុងមាននៅចំពោះមុខយើង
ហើយយើងពតិជាជឿថាមតិ្តភាព
របស់យើងនឹងមានភាពកាន់តេ
ជេលជេ នៅក្នុងពេលរាប់ឆា្នាំ
ទៅមុខទៀត»។
តាមរយៈវីដេអូបេមាណ១

នាទីដេលបង្ហាះក្នុងហ្វេសប៊ុក
ស្ថានទូតអាមេរិកបេចាំកម្ពុជា
កាលពីថ្ងេទី១៣ខេមេស
លោកPatrickMurphy
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
បានថ្លេងជូនពរបេជាជនកម្ពុជា
ឱេយបេកបនូវសុខសន្តិភាពសុខ-
ភាពល្អនិងវិបុលភាព។
លោកបញ្ជាក់ថា ក្នុងពេល

ដេលបេជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្តើម
ទទួលទេវតាឆា្នាំថ្មី នៅឆា្នាំនេះ
លោកបានសម្តេងសមគ្គីភាព
រវាងបេជាជនអាមេរកិនងិបេជា-
ជនកម្ពុជា។លោកថាបេជាជន
នេបេទេសទាំង២គឺជាមិត្ត និង
ដេគូនងឹគ្នា។សមេប់លោកនងិ
គេួសរលោកនេះជាការចូលរួម
ពិធីបុណេយចូលឆា្នាំខ្មេរលើកទី១
នៅកម្ពុជា។
លោកPatrickMurphyថ្លេង

ថា៖«យើងបានទទលួការស្វាគមន៍
យា៉ាងកក់ក្តាពីបេជាជនកម្ពុជា
ហើយមានចិត្តរីករាយយា៉ាងខ្លំាង

ក្នុងការបានយល់ដឹងពីបេពេណី
និងវបេបធម៌ដេលមានលក្ខណៈ
ជេលជេរបស់ខ្មេរ»។
លោកបន្តថា៖«ការអបអរ

បណុេយចលូឆា្នាំថ្មីបេពេណីជាតិខ្មេរ
នៅឆា្នានំេះខសុពីឆា្នាំធម្មតាដោយ
យើងទាំងអស់គ្នា តេូវធ្វើការ-
ជាមួយគ្នាដើមេបីបេយុទ្ធបេឆាំង
នឹងមេរោគរាតតេបាតជាសកល។
យើងសងេឃឹមថាលោកអ្នកនឹង
ធ្វើការបេរព្ធពធិីបណុេយនេះយា៉ាង
រីករាយ តេសូមនៅក្នុងផ្ទះដើមេបី
សេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាព»។
លោកMikePompeoរដ្ឋមន្តេី

កេសួងការបរទេសអាមេរិក
កាលពីថ្ងេទី១០មេសបានជនូ-
ពរស័ព្ទសធុការដល់បេជាជន
កម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងឱកាសពិធី-
បណុេយចលូឆា្នាថំ្មីបេពេណីជាតិខ្មេរ
ជួបតេសំណាងល្អ។
លោកសរសេរក្នងុTwitterថា៖

«តាមរយៈការប្តេជា្ញាចិត្តរួមគ្នា
របស់យើងដើមេបីដោះសេយ
បញ្ហាបេឈមជាសកលដេលជះ-
ឥទ្ធិពលដល់យើងទាំងអស់គ្នា
យើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើឱេយមិត្តភាព
របស់យើងកាន់តេសុីជមេនៅ
ឆា្នាំខាងមុខ»។
លោកកុយកួងអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងការបរទេសកម្ពុជា មិន
អាចទាក់ទងដើមេបីសុំការបញ្ជាក់
បន្ថេមបានទេពីមេសិលមិញ៕

ស្ត្រីរងគ្រះដ្រលត្រវូប្តីកាប់ឲ្រយរបួសធ្ងន់។រូបថតនគរបាល
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ពលរដ្ឋជាង៤០គ្រសួារ ស្នើអាជា្ញាធរឆ្វៀលដីជាង៥០ហិកតាពីដីជម្លោះជាមួយយោធា
សុទ្ធ គឹម សឿន

កពំងឆ់្នាងំៈ  តាមរយៈ តណំាង 
នៃ បៃជាពលរដ្ឋ ជាង ៤០ គៃសួារ  
រសន់ៅ ភមូ ិតៃក លចិ  ឃុ ំសៃ- 
ថ្ម ី នងិ ភមូ ិពៃះរាម រងៃសី  ឃុ ំជៃ បាក់  
សៃុក រលា ប្អៀរ  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  
បានស្នើ ឲៃយ អាជា្ញាធរ កាត់ ឆ្វៀល 
ដ ីជាង ៥០ហកិតា  ចៃញ ព ីដ ីកពំងុ   
មានទនំាស ់ជាមយួ មន្តៃ ីយោធា 
ដៃល មាន មូលដ្ឋាន នៅ តំបន់ 
នោះ  ដោយ អះអាងថា  មន្តៃី 
យោធា បាន ព័ទ្ធ របង យក ដី 
របស់ ពួក គាត់។

លោក បៃក់ សុ ភ័ណ្ឌ  តំណាង  
ពលរដ្ឋ ជាង ៤០ គៃួសារ ដៃល 
កំពុងមាន ទំនាស់ ដីធ្លី នៃះ បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កាលពី ថ្ងៃ ទី១៣  
មៃសា  ថា  បៃជាពលរដ្ឋ ជាង ៤០ 
គៃសួារ  ជំរុញ ឲៃយ អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ 
ជយួ កាត ់ឆ្វៀល ដ ីជាង ៥០ ហកិ តា  
បៃគល ់ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ កាន ់កាប ់
វិញ។ ពៃះ ដី ដៃល កៃុម យោធា 
បាន ព័ទ្ធ យក នោះ ជា ដី របស់ 
ពលរដ្ឋ មាន ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ សៃប- 
ចៃបាប់  និង មានការ ទទួលសា្គាល់ 
ពី អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន។

លោក បា នបន្តថា  កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៥  កៃុម យោធា នៃ តំបន់ 
បៃតិបត្តិការ សឹក រង ខៃត្ត កំពង់- 
ឆ្នាំង  បាននាំគា្នា មក ព័ទ្ធ របង ដី 
ចំនួន ២០០ ហិកតា នៅ តំបន់ 
នោះ សមៃប់ ធ្វើ ឃ្លាំង អាវុធ 

កា៨៨ (K88) របស់ កងទ័ព នៃ 
កៃសួង ការពារ ជាតិ។ ក្នុង ទំហំ 
ដ ីដចូ ខាង លើ នៃះ  មាន ដ ីបៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជាង ៥០ហិកតា  ខណៈ 
ដៃល ពលរដ្ឋ កំពុង អាសៃ័យ- 
ផល  ដំ ដំណាំ សៃូវ  បន្លៃ  និង 
ដំណាំ រួម ផៃសំ ផៃសៃងៗ ទៀត។

លោក សុ ភ័ណ្ឌ  បញ្ជាក់ថា ៖ 
«នៅ ក្នុង ដី  ២០០ហិកតា នៃះ  
គមឺាន ដ ីពល រដ្ឋ ចំននួ ៥០ហកិតា 
ដៃរ  ដៃល ទា ហាន ព័ទ្ធ យក ទាំង- 
អស់ តៃ ម្ដង។  ពួក ខ្ញុំ បានទាមទារ  
និង តវ៉ា ជាចៃើន ឆ្នាំ មកហើយ  តៃ 
កៃុម ទា ហាន  មិន ពៃម បៃគល់ ដី 
ជាង ៥០ហិកតា នៃះ ឲៃយ ពលរដ្ឋ 
វិញ ទៃ  ហើយ ពួក ខ្ញុំ ក៏ នៅតៃ 
ទាមទារ ដដៃល  បៃសិន នៅ តៃ 
គា្មាន ដំណោះ សៃយ»។

លោក យមឹ ឆនិ  បៃជាពលរដ្ឋ 
មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម ពលរដ្ឋទាំង- 
នោះ បាន និយាយថា  ដី ជាង 
២០០ហិកតា នៅ ចំណុច នោះ  
ភាគចៃើន ជា ដី ភ្នំ  ហើយ ដី 
មួយចំនួន តូច ទៀត ជា ដី ជើង ភ្នំ  
និង ជា ដី របស់ ពលរដ្ឋ កំពុង 
អាសៃ័យ ផល  ពៃមទាំង ជា ដី 
មាន ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ សៃប ចៃបាប់  
ដោយ បៃជាពលរដ្ឋ បាន កាន់- 
កាប់ ធ្វើសៃ ចមា្ការ តាំងពី ឆ្នាំ 
១៩៨៩ រហូត មក។

លោក ក៏បាន បន្ថៃម ដៃរថា  
ពលរដ្ឋ បាន តវ៉ា  និង ប្ដឹង ឲៃយ 
អាជា្ញាធរ  ជយួ រក យតុ្តធិម ៌ សៃប-់ 

តៃ កៃសងួ ការពារជាត ិ បាន ចាត-់ 
តាំង មន្តៃី យោធា ៤រូប ចុះមក សៃវ-   
ជៃវ ដី ខាងលើ នៃះ  កៃយ មក   
កម៏ាន ស.ជ.ណ  មយួ ព ីទសី្ដកីារ 
គណៈរដ្ឋមន្តៃី បាន បៃគល់ ដី 
ទនំាស ់នៃះ ទៅ ឲៃយ យោធា សមៃប ់  
ធ្វើ ជាឃ្លាំង អាវុធ កា ៨៨ ទៅវិញ  
ខណៈដៃល រឿងនៃះ  នៅមនិ ទាន ់  
មាន ការដោះ សៃយ  និង ពៃម- 
ពៃៀង ជាមួយ ពលរដ្ឋ នៅ ឡើយ ។

លោក បានបញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ 
មិន  តវ៉ា ចង់បាន ដី របស់ រដ្ឋ ទាំង 
២០០ហិកតា ហ្នឹង ទៃ  គឺ ពួក ខ្ញុំ 
ស្នើសុំ ឲៃយ បៃគល់ ដី ទាំង ជាង 
៥០ ហិក តា  មក ឲៃយ ពលរដ្ឋ  
ហើយ ចំណៃក ដីផៃសៃងៗ ទៀត  
ចង់ អ្នកណា យកទៅ ធ្វើ អ្វី ក៏ 
ធ្វើទៅ  ពកួ ខ្ញុ ំទាមទារ តៃ ដ ីរបស ់
ពួក ខ្ញុំ មកវិញ ទៃ»។

លោក នូ ឃៀន  មៃឃុំ សៃថ្មី 
បញ្ជាក ់កាលព ីថ្ងៃទ១ី៣  មៃសា 
ថា  ដ ីដៃល កពំងុ មានទនំាស ់នៃះ  
តៃវូបាន បៃជាពលរដ្ឋ អាសៃយ័- 
ផល តាំងពី ឆ្នាំ១៩៨៩  ដោយ 
មួយចំនួន មាន បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ  
និង មួយចំនួន ទៀត គា្មាន បណ្ណ- 
កម្ម សិទ្ធិ។ ប៉ុន្ដៃ នៅ ឆ្នាំ ២០១៥  
កៃុម ទា ហាន បានមក ទាមទារ 
យក ដី តំបន់ នៃះ ជាទី តាំង ឃ្លាំង 
អាវុធ (K88)ប៉ុន្ដៃ ពលរដ្ឋ មិន 
យល់ពៃម  រហូតដល់ មាន ការ- 
តវ៉ា បៃប នៃះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ដី ហ្នឹង ដំបូង 
ឡើយ  ទា ហាន គៃប់គៃង បាន  
២ឆ្នាំ(១៩៨៥-១៩៨៧)  
ហើយ ក៏ បាន ចាក ចៃញទៅ បាត ់
ដោយ គា្មាន ពាកៃយ ផ្ដាំផ្ញើ អ្វី ទៃ  
ហើយ ពលរដ្ឋ ក៏ នាំគា្នា ចូលទៅ 

អាសៃយ័ ផល ចាបព់ ីឆ្នា ំ១៩៨៩ ។ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល ក៏ យល់ពៃម 
បៃគល់ ដី នៃះ ឲៃយ ទៅ ពលរដ្ឋ 
អាសៃ័យ ផល ដៃរ។ លុះដល់ 
ឆ្នាំ២០១៥  កៃុម ទាហាន  បាន- 
មក អះអាងថា  ជា ដី របស់ ពួក- 
គាត់ ទៅ វិញ  ហើយ រហូតមក 
ដល់ ពៃលនៃះ ភាគី ទាំង២ សុទ្ធ- 
តៃ អះអាងថា  ជា ដី របស់ ខ្លួន 
រៀងៗ ខ្លួន»។ 

លោក ធន ធឿន  មៃបញ្ជាការ 
តំបន់ បៃតិបត្តិការ សឹក រង ខៃត្ត 
កំពង់ឆ្នាំង  និង ជា បៃធាន សមា- 
គម អតីត យុទ្ធជន កម្ពុជា ខៃត្ត 
កំពង់ឆ្នាំង   បានឲៃយដឹង ថា  ដី តៃង់ 
ចំណុច នៃះ  មានទំនាស់ គា្នា ជា 
យរូ ឆ្នា ំមក ហើយ។  បៃជាពលរដ្ឋ 
តៃង តៃមក ទាមទារ យក ដី នោះ  
ប៉ុន្ដៃ វ ជាទី តាំង សមៃប់ ធ្វើ ជា 
ឃ្លាងំ អាវធុកា៨៨ (K88)  ពៃម- 
ទាំង មាន  ស.ជ.ណ  ពី ទីស្ដី ការ- 
គណៈរដ្ឋមន្តៃ ីកាត ់បៃគល ់ឲៃយ កៃមុ 
ទា ហាន កាន់កាប់ ពៃញ សិទ្ធិ ។

លោក បានបញ្ជាកថ់ា ៖« លទ្ធ- 
ភាព ដោះសៃយ ចុងកៃយ  
គមឺាន តៃ កៃសងួ ការពារជាត ិ នងិ 
រដ្ឋបាល  ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ  ហើយ ខ្ញុ ំ
អត់ អាច សមៃច  ឬ អារកាត់ 
យា៉ាងណា ទៃ  ខ្ញុ ំគៃនត់ៃ គៃបគ់ៃង 
កងទ័ព។ ទោះ យា៉ាងណា ក៏ 
ដោយ   គឺ យើង ចង់ ឲៃយ មានការ- 
សមៃប សមៃួល បញ្ចប់ ទំនាស់ 
នៃះ ឲៃយ បាន ឆប់ ដៃរ»។

លោក ឈរួ ចន័្ទ ឌឿន  អភបិាល 
ខៃត្ត កពំងឆ់្នាងំ  បានបៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  កាលព ីថ្ងៃទ១ី៣  មៃសា  ថា  
លោក បាន ចុះទៅ សមៃប សមៃលួ   
ជាចៃើនលើក រចួ មកហើយ  ពៃម- 
ទាំង មាន  ស.ជ.ណ  ពី ទីស្ដីការ- 
គណៈរដ្ឋមន្តៃី បៃគល់ ដី ទៅ ឲៃយ 
កៃុម ទា ហាន កាន់ កាប់  ប៉ុន្ដៃ ភាគី 
ពលរដ្ឋ មិន ពៃម  ដោយ ពួកគាត់ 
នៅតៃ បន្ត តវ៉ា រហូត អូសបនា្លាយ 
រយៈពៃល ជតិ១០ឆ្នា ំមក ហើយ។ 
លោកបាន បន្ថៃម ថា  លោក  និង 
កៃុម ការងារ កៃសួង ការពារជាតិ 
កំពុង គិតគូរ រក ដំណោះសៃយ 
ជនូ ភាគ ីទំាង២ ឲៃយ បាន ឆប ់បផំតុ  
ដើមៃបី បញ្ចប់ ទំនាស់ ដ៏ រាុំរ៉ៃ នៃះ។ 
មៃយ៉ាង ទៀត លោក មិន ចង់ ឲៃយ ភាគី 
ពលរដ្ឋ  និង ទា ហាន ឈរ សៃក 
តវ៉ា ទល់មុខ គា្នា បៃបនៃះ ទៃ។

លោកអភិបាលខៃត្ត បា ន- 
មាន បៃសាសនថ៍ា ៖«ឥឡវូនៃះ ខ្ញុ ំ
នឹង ចាត់ កៃុមការងារ ជំនាញ 
មួយ ចុះទៅ សៃវជៃវ តាម 
សា្ថានភាព ជាក់ស្ដៃង នៅ ទីតាំង 
ដី ហ្នឹង ផ្ទាល់  ហើយ ឲៃយ គាត់ ទៅ 
សួរ ភាគី ទា ហាន និង ពលរដ្ឋ 
ទាងំ២ ភាគ ីហ្នងឹ ថា តើ ពកួគាត ់
ចង់បាន អ្វី ឲៃយ បៃកដ។ កៃ យ- 
មក  យើង នឹង ចាប់ផ្ដើម ជជៃក- 
គា្នា រក ដំណោះសៃយ បញ្ចប់ 
វិវទ ហ្នឹង តៃម្ដង។ យើង នឹង 
ពៃយយាម ដោះសៃយ ឲៃយ បាន 
ឆប់ ចប់»៕

ពលរដ្ឋតវ៉ាថ្ងៃ១២មៃសា ដោយថាទាហានព័ទ្ធយកដីពួកគាត់នៅកំពង់ឆ្នា ំ ង។ រូបថត FN

សិស្រសស្រ ី២នាក់ ត្រវូ បាន ចាប់ ខ្លនួ  ព្រះ លាក់ គ្រឿង ញៀន ក្នងុបន្ល្រ យកទៅ ឲ្រយ អ្នក ជាប់ ឃំុ
សុទ្ធ  គឹម សឿន 
 
ភំ្ន  ពៃញ:  សិសៃស សៃី ២នាក់  

អាយុ បៃ មាណ ជា ១៥ ឆ្នាំ តៃូ វ 
បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៣  
ខៃ មៃ សា  នៅ ពន្ធ នាគារ  ខណៈ 
ពៃល ដៃល ពួក គៃ កំ ពុង ពៃយ- 
យាម យក គៃឿង បរិភោគ ដើមៃបី 
ទំ នុក បមៃុង ដល់ ញាតិ កំ ពុង 
ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធនា គារ រាជ ធានី 
ភ្នំ ពៃញ  (PJ) ដោយ បង្កប់ នូវ 
សារ ធាតុ គៃឿង ញៀន ខុស- 
ចៃបាប់ ។ 

 លោក  ជី ម  សុីថា  អធិ ការ 
នគរ បាល ខ ណ្ឌ ដង្កា បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា ក្មៃង សៃី ទាំង ២ 
នាក ់នោះ  ជា សសិៃស សាលា មាន 
អា យ១ុ៥ ឆ្នា ំដចូ គា្នា ជាជន ជាត ិ
ខ្មៃរ។  ពកួ គៃ តៃវូ បាន សមត្ថ កចិ្ច 
ជំនាញ កំពុង ធ្វើ ការ សាក សួរ 
នៅ អធកិារ ដ្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ 
ដ ង្កា  និង កំ ពុង រៀប ចំ សំណុំ- 
រឿង បញ្ជូន ទៅ សាលា ដំ បូង រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ នៅ ថ្ងៃពុធ នៃះ។ 

 លោក  សុី ថា   ថ្លៃង ថា ៖ « ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ២ នាក់ នោះ  មន្តៃី 

ពន្ធ នា គារ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  
(PJ)  ជា អ្នក ឃត់ ខ្លួ ន  ហើយ 
បៃគល់ ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ ចាត់ ការ 
បន្ត  ហើយ កៃុម ការ ងារ ខ្ញុំ កំពុង 
សាក សួរ  និង គៃង បញ្ជូន ទៅ 
តលុា ការ នៅ ថ្ងៃទ ី១៥  ខៃ មៃសា 
នៃះ  ដើ មៃបី តុលា ការ ចាត់ ចៃង 
បន្ត ទៀត។   ករណី នៃះ  មន្តៃី 
ពន្ធនា គារ ជា អ្នក ឃត់ ខ្លនួ ជន- 
សងៃស័យ  ហើយ រឿង អ្ន ក ពាក់- 
ព័ន្ធ ផៃសៃង ៗ  ទៀ ត  ខ្ញុ ំ អត់ ដឹង ទៃ » ។ 

លោក  មា៉ាក  គ នា្ធា  នាយ ប៉ុស្ដិ៍ 
នគរ បាលរ  ដ្ឋ បាល សងា្កាត់ 
ពៃវៃង   ក្នុង ខណ្ឌ ដង្កា   បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  ក្មៃង សៃ ីសិ សៃស 
សា លា ២ នាក់ តៃូវ បាន បញ្ជូន 
ខ្លួន   ទៅ អធិការ ដ្ឋាន នគរ បាល 
ខណ្ឌ ដង្កា កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី  
១៣  ខៃ មៃសា   បនា្ទាប់ ពី ទទួល 
សំណុំ រឿង ពី  កមា្លាំ ង មន្តៃី អនុ 
រកៃស ពន្ធ នា គារ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
(PJ)  ខណៈ តៃវូ បាន ឃត ់ខ្លនួ 
ពាក់ ព័ន្ធ ការ យក គៃឿង ញៀន 
បៃ ភៃទ កៃម ពណ៌ ស ថា្លា  ចំនួ ន 
៩ កញ្ចប់  ( ចៃ ក ថង់ តូច )   ដក់ 
បង្កប់ ក្នុង ផ្លៃ តៃប់  យ ក ទៅ ឲៃយ 

អ្នក ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធនា គារ 
រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ   (PJ)  ។

លោ ក  គ នា្ធា   បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ៖ « សំ ណុំ រឿង នៃះ  ខ្ញុំ 
បាន បញ្ជនូ ទៅ អធ ិការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខណ្ឌ ដង្កា កាល ពី យប់ 
ថ្ងៃទី ១៣   ខៃ មៃសា   បនា្ទាប់ 
ពី ទទួល សំណុំ រឿង ពី កមា្លាំង 
មន្តៃី អនុរកៃស ពន្ធ នា គារ រាជ ធានី 
ភ្នំ ពៃញ  (PJ)  ហើយ រឿង អ្វី 
លើស ព ីនៃះ  ខ្ញុ ំអត ់អា ច នយិាយ 
បាន ទៃ ទុក ឲៃយ ថា្នាក់ លើ ចាត់- 
ចៃង តាម ចៃបាប់ » ។ 

 លោក  នុត  សវ នា  អ្នក នំា- 
ពាកៃយ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នា គា រ 
នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃងកាល-  
ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  ដោយ បាន អះ- 
អាង ថា   មិន ទាន់ បាន ទទួល  
ដំ ណឹង នៃះ នៅ ឡើយ  បុ៉ន្ដៃ បៃ- 
ហៃល សមត្ថ កិច្ច ជំ នាញ កំពុង 
រៀបច ំសណំុ ំរឿង នៃះ បញ្ជនូ ទៅ 
តុលា ការ ។ 

លោ ក  សវនា  បាន ថ្លៃងឲៃយ 
ដងឹ ទៀត  ថា៖  « បៃ សនិ បើ យើង 
បាន ឃត់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ ឬ 
សាច់ ញាតិ អ្នក ជាប់ ពន្ធ នាគា រ  

ដៃល ក្លៃង បន្លំ យក វត្ថុ ហា ម- 
ឃត់ ចូល ក្នុង ពន្ធនា គារ  គឺ 
យើង បៃគល់ សំណុំ រឿង ឲៃយ ទៅ 
សមត្ថ កិច្ច មូល ដ្ឋាន  បនា្ទាប់ មក 
សមត្ថ កិច្ច មូល ដ្ឋាន  គាត់ ចាត់- 
ចៃង  តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ បន្ត ទៀត 
ទៅ តុលា ការ  ហើយ ពៃល តុលា- 
ការ សមៃច យា៉ាង ម៉ៃច ទៀត 
ទើប បញ្ជូន មក ខាង ពន្ធ នា គារ 
គៃប់ គៃង វិញ » ។ 

 តាម គៃ ហទំព័រ របស់ អគ្គ ស្នង - 
កា រដ្ឋា ន នគរ បាល ជាតិ បាន ឲៃយ 
ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  ក្មៃង សៃី 
សិសៃស សា លា ២នា ក់   តៃូវ បាន 
កមា្លាំង មន្តៃី អនុ រកៃស ពន្ធ នា គារ  
ឃត់ ខ្លួន បៃគល់ ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច 
នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋ បាល ពៃ វៃង 
ពាក់ ព័ន្ធ ការ យក គៃឿង ញៀន 
បៃភៃទ កៃម ពណ៌  ស ថា្លា ចំនួន 
៩ កញ្ចប់ តូច  ដក់ បង្កប់ ក្នុង 
ផ្លៃ តៃប់  បមៃុង យក ទៅ ឲៃយ អ្នក 
ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធ នា គារ រាជ ធានី 
ភ្នំ ពៃញ  (PJ)  ស្ថិត នៅ ភូមិ  
កំ រៀង  សងា្កាត់ ពៃ វៃង  ខណ្ឌ 
ដង្កា  កាល ព ីរសៀល ថ្ងៃ ទ១ី៣  
ខៃ មៃសា ។ 

 អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល- 
ជាតិ បន្ត ថា  កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច 
នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋ បាល ពៃវៃង  
បាន ទទួល ដំណឹង ពី មន្តៃី ពន្ធ - 
នា គា រ រា ជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  (PJ)  
ដោយ មាន ជន សងៃស័យ ចំនួន 
២ នាក់ ភៃទ សៃី អាយុ ១៥ ឆ្នាំ  
ជន ជាតិ ខ្មៃរ  មុខ របរ ជា សិសៃស  
រស ់នៅ ស ងា្កា ត ់ចៃបារ អពំៅ ខណ្ឌ 
ចៃបារ អំពៅ  ជា មួយ នឹង វត្ថុ តាង 
ដូច ជា  គៃឿង ញៀន បៃភៃទ 
កៃម ពណ៌ ស  ថា្លា  ចំនួន ៩ 
កញ្ចប់ តូច  ទូរ ស័ព្ទ ២ គៃឿង  ផ្លៃ 
តៃប់ បៃ ហៃល  ៣គី ឡូកៃម  

និង សមា្ភារ មួយ ចំនួន ទៀត ។  
អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល- 
ជាតិ  ថា  ពួក គៃ បមៃុង យកទៅ 
ឲៃយ អ្នក ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធ នាគារ  
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  (PJ)  ក៏ តៃូវ 
មន្តៃី អនុរកៃស ពន្ធ នា គារ  បាន ធ្វើ- 
ការ ឆៃក ឆៃរ រ ក ឃើញ  គៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ កៃម ពណ៌ ស ថា្លា 
ចំនួន  ៩ កញ្ចប់ ថង់ តូច  ហើ យ 
ក៏ បាន ឃត់ បៃគល់ ឲៃយ សមត្ថ- 
កិច្ច នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋ បាល ពៃ-  
វៃង សាក សួរ  និង បញ្ជូន មក  
អធិ ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ 
ដង្កា តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ៕ 

នគរ បាល ឃាត់ ខ្លួន ក្មៃង សៃី ២នាក់ រឿង គៃឿង ញៀន ។ រូបថត នគរបាល



តពីទំព័រ ១...កំពង់ស្ពឺទៅ-
កាន់ខេត្តកោះកុងក្នងុពេលរដ្ឋា-
ភិបាលដក់បមេមឆ្លងកាត់
ខេត្ត-កេុងដើមេបីបញ្ចៀសការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
ការឃាត់រថយន្តនេះបានធ្វើ

ឡើងចំណុចផ្លូវបំបេកសេ-
អំបិល(ផ្លូវជាតិលេខ៤៨)ក្នុង
ភូមិចម្ការហ្លួងឃុំចម្ការហ្លួង
សេុកកំពង់សិលាខេត្តពេះ-
សីហនុជាប់ពេំបេទល់ជាមួយ
សេុកសេអំបិលខេត្តកោះកុង
សេបពេលដេលអ្នកធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាត់ខេត្តនានាកាលពីមេសិល-
មិញតេវូបានមន្តេីនគរបាលជាតិ
អះអាងថាមន៩៧៤៧នាក់់។
ទោះជាយ៉ាងណាកេយពី
ឃាត់រថយន្តនេះសមត្ថកិច្ច
គេន់តេបានណេនាំ រួចបាន
អនញុ្ញាតឱេយពកួគេឡើងជិះរថ-
យន្តដដេលវិលតេឡប់ទៅមូល-
ដ្ឋានដើមវិញដោយសមត្ថកិច្ច
បានជូនពួកគេទៅដល់ពេបំេទល់
ខេត្តកំពង់ស្ព។ឺនេះបើយោងតាម
របាយការណរ៍បស់សមត្ថកចិ្ច។
លោកឃាងភារមេយអ្នកនាំ-
ពាកេយរដ្ឋបាលសាលាខេត្ដពេះ-
សីហនុថ្លេងកាលពីមេសិលមិញ
ថាសមេប់ខេត្ដពេះសីហនុ
ការអនុវត្ដបទបញ្ជារបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលនេះគឺបានដក់
គោលដៅបេចាំការនៅចេក

ពេំបេទល់ខេត្ដចំនួន៣គឺជាប់
ខេត្ដកពំង់ស្ពឺជាបខ់េត្ដកោះកងុ
នងិពេំបេទល់ជាមយួខេត្ដកពំត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«គោលដៅ
នីមួយៗ គឺយើងបានអនុវត្ដ
ដោយហ្មត់ចត់ទៅតាមបទបញ្ជា
របស់រាជរដ្ឋាភបិាល។ក្នងុនោះ
ក៏មនករណីលើកលេងចំពោះ
រថយន្តដឹកទំនិញគេប់បេភេទ
រថយន្តធ្វើដំណើររបស់មនេ្ដីរាជ-
ការដេលមនបេសកកម្ម រថ-
យន្តពេទេយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ
និងរថយន្ដដឹកកាកសំណល់-
សំរាមនិងរថយន្តដឹកកម្មករ-
ទៅធ្វើការ។ប៉ុន្ដេករណីដេល
មនការលួចលាក់ដឹកកម្មករ
គឺយើងបានណេនាំឱេយពួកគាត់
តេឡប់ថយកេយទៅកាន់
គោលដៅរបស់ពួកគាត់វិញ។
យើងមិនអនុញ្ញាតឱេយពួកគាត់
ចេញចូលបានទេទាល់តេថ្ងេទី
១៦ខេមេសាទើបផុតបមេម»។
 ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដេរ
កាលពីថ្ងេអង្គារមេសលិមញិមន
ពលរដ្ឋចំនួន៩៧៤៧នាក់បាន
ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្ដនានា
ដេលជាចំនួនតិចជាងកាលពី
ថ្ងេដំបូង។នេះបើតាមលោក
សុខ ផល រដ្ឋលេខាធិការកេ-
សងួមហាផ្ទេបានបញ្ជាក់បេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ពីមេសិលមិញ។
លោកសុខផលដេលជា

អនុបេធានកេមុបេចាំការអនវុត្ដ
បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ស្ដីពីការដក់កំហិតធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាត់ខេត្តផងនោះ បាន
បញ្ជាក់ថា៖ «កាលពីថ្ងេដំបូង
(ថ្ងេ១០ខេមេសា)មនពល-
រដ្ឋចេញពីភ្នពំេញទៅតាមបណា្ដា
ខេត្ដចេើនបន្តិចប៉ុន្ដេមកដល់
ថ្ងេអង្គារនេះមិនមនអ្នកចេញ
ចេើនទៀតទេ។ការចេញចូល
របស់ពលរដ្ឋនេះគឺមនការ-
ចេឡូកចេឡំគា្នាជាមួយបងប្អូន
ពលរដ្ឋចេញទៅកមេសាន្ដ និង
ចេញទៅធ្វើការងរពី១កន្លេង
ទៅ១កន្លេងដេលមិនអាច
ចៀសរួចបានទេ។ប៉ុន្ដេចំពោះ
បងប្អូនកម្មកររោងចកេពេល
យើងឃើញគាត់ចេញទៅតាមខេត្ដ
គឺយើងបានឱេយគាត់តេឡប់ទៅ
វញិ។ប៉នុ្ដេចពំោះអ្នកធ្វើដណំើរ

វិលលា្ងាចចុះឡើងនោះយើង
មិនហាមឃាត់គាត់ទេ។ដូច្នេះ
រឿងនេះបានធូរសេលហើយ»។
លោកសខុផលបានបន្តថា

ការតេួតពិនិតេយការធ្វើដំណើរ
កាលពីថ្ងេទី១៤ខេមេសាក្នុង
គោលដៅ១០នេមខុពេញួធំៗ 
ជាលទ្ធផលសរបុចនំនួពលរដ្ឋ
ចេញ៩៧៤៧នាក។់ទន្ទមឹនងឹ
នោះដេរចំពោះលំហូរចេញ
របស់កម្មករពុំមនអ្វីកើតឡើង
គរួឱេយកត់សម្គាល់ឡើយខណៈ
សមត្ថកិច្ចក៏បានអប់រំណេនាំ
ពវីធិានការបង្ការការពារបេឆាងំ
ជងំឺកវូដី១៩ដល់បេជាពលរដ្ឋ
និងកម្មករដេលបានឆ្លងកាត់
ផងដេរ។
បើតាមលោកសុខផល

ពលរដ្ឋដេលចេញ-ចូលកេុង
ភាគចេើនជាបគុ្គលកិអាជីវករ

ជាងសណំងប់ានធ្វើដណំើរទៅ
បំពេញការងរ មុខរបរអាជីវ-
កម្មនៅខេត្តកណា្ដាល និងនៅ
ភ្នពំេញ(បេចាថំ្ងេ)។លោកថា
សមត្ថកចិ្ចនៅបន្តយកចតិ្តទកុ-
ដក់បំពេញភារកិច្ច និងតាម-
ដនសភាពការណ៍ទៀត។
កាលពីថ្ងេទី៩ខេមេសាលោក

នាយករដ្ឋមនេ្ដីហ៊នុសេនបាន
ដក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាត់ខេត្តកេុង ដើមេបីទប់-
សា្កាត់ការរាតតេបាតជងំឺកវូដី១៩
ចាបព់ីម៉ាង២៤:០០យប់ថ្ងេទី
៩ ខេមេសា រហូតដល់ម៉ាង
២៤:០០ថ្ងេទី១៦ខេមេសា។
លោកនាយករដ្ឋមនេ្ដីបញ្ជាក់ថា
ការដក់បទបញ្ជានេះក្នងុកាលៈ-
ទេសៈពិសេសដើមេបីកុំឱេយជំងឺ
នេះរីករាលដលក្នុងសហ-
គមន៍នៅក្នុងបេទេស៕
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ចា ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី�េសេង
និពន្ធ � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតមេន
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រ� និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រ�និពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា�ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច្ច  
ម៉េគុណមករា

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន ស្រដ�  កិច្ច  
រា�ន់រីយ

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បេក់សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីម៉ា�

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី� 
ណេមវណ្ណៈ

� រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀម�េង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា�,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�
អ្ន កបក�្រ  

ប៊ុនផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី

� រ�រូបថត
ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរងេសី
អ្ន ក�្រសម្រ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួនសា ��តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កេវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�្រ � ន�្រកចា យ� �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ � ន�្រកចា យ� �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រស
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រស
�ុិល� ភា

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉េង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

� រ�� ល័យខ្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

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

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ឃាត់រថយន្តលួចដឹក...

សុទ្ធ គឹម សឿន

ស្វាយរៀង: កងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត
សា្វាយរៀងបានបញ្ជនូអ្នកបើកបររថយន្ត
ដកឹធេយងូចនំនួ៨គេឿង(រថយន្តតចូ៣
គេឿង)ទៅរដ្ឋបាលពេឈើខេត្តកាលពី
មេសិលមិញបនា្ទាប់ពីចាប់ឃាត់នៅកេបេរ
ចេកទា្វារពេំដេនកម្ពុជា-វៀតណាមក្នុង
ភូមិបុសេសមនឃុំបុសេសមនសេុករំដួល
កាលពីថ្ងេទី១៣ខេមេសាខណៈរថយន្ត
ទំាងនេះបមេងុដឹកធេយូងឆ្លងដេនខុសចេបាប់
យកទៅលក់នៅបេទេសវៀតណាម។
លោកសេ វុទ្ធីមេបញ្ជាការកងរាជ-

អាវុធហត្ថខេត្តសា្វាយរៀងបានឲេយដឹង
កាលពីថ្ងេចន្ទថាកងរាជអាវុធហត្ថសេុក
រំដួលដោយមនការសមេបសមេួលពី
ពេះរាជអាជា្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តសា្វាយ-
រៀងបានឃាត់រថយន្តដកឹធេយងូចនំនួ៨
គេឿង របស់ឈ្មួញមួយកេុមមនគា្នា
៨នាក់ដេលបមេុងដឹកឆ្លងដេនទៅ
បេទេសវៀតណាមដោយខុសចេបាប់។
លោកបន្តថាធេយូងទាំងនេះផលិតពី

ឈើមនតម្លេដោយមិនមេនជាធេយូងដេល
ផលិតពីសិបេបនិមិ្មតទេ។ដូច្នេះការដុត
ធេយូងឈើគឺជាការកាប់បំផ្លាញពេឈើ
ខុសចេបាប់ធ្វើឲេយបាត់បង់ពេឈើ។បនា្ទាប់
ពីចាប់ឃាត់ខ្លនួមន្តេីជំនាញបានសាក-

សរួម្ចាស់រថយន្តទាងំ៨នាកហ់ើយបាន
បញ្ជនូបន្តទៅមន្តេរីដ្ឋបាលពេឈើខេត្ត
សា្វាយរៀងកាលពីមេសិលមិញដើមេបីចាត់-
ចេងតាមនីតិវិធីចេបាប់។លោកសេវុទ្ធី
បញ្ជាក់ថា៖«បើតាមចេបាប់គឺគេអនុញ្ញាត
ឲេយធ្វើអាជីវកម្មផលិតធេយូងសិបេបនិមិ្មត
ប៉ុន្ដេចំពោះពលរដ្ឋដេលដុតធេយូងពីឈើ
គឺគេអនុញ្ញាតឲេយផលិតក្នងុកមេតិទេង់ទេយ
បន្តចិបន្តចួប៉ណុ្ណោះ។ចពំោះករណីនេះ
ឈ្មញួដកឹតាមរថយន្តទេង់ទេយធំគា្មាន
ចេបាប់អនុញ្ញាតតេឹមតេូវ ហើយបមេុង
ឆ្លងដេនទៅបេទេសវៀតណាមដោយ
ខសុចេបាប់ទៀតទើបយើងបង្កេបហើយ
ចាត់វិធានការតាមចេបាប់តេម្ដង»។
លោកគល់សុវណ្ណនាយខណ្ឌរដ្ឋបាល

ពេឈើខេត្តសា្វាយរៀងនងិលោកថាច់
រតនាបេធានមន្ទរីកសិកម្មរកុា្ខាបេមញ់
និងនេសាទខេត្តសា្វាយរៀង មិនអាចទាក់-
ទងសំុការបញ្ជាក់ជំុវិញករណីនេះបានទេ
ដោយទូរស័ព្ទលោកគា្មានអ្នកទទួល។
លោកមសចកស់្នងការរងនគរបាល

ខេត្តសា្វាយរៀងបានថ្លេងកាលពីថ្ងេចន្ទ
ថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងនេះទេ
ហើយកម្លាំងលោកក៏មិនបានសហការ
ជាមួយកម្លាងំរាជអាវុធហត្ថខេត្តសា្វាយរៀង
ដេរ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើសិនខាង
កម្លាងំអាវុធហត្ថខេត្តសា្វាយរៀងចុះបង្កេប

ផ្ទាល់គឺបេហេលជាកម្លាំងគាត់មនកម្លាំង
គេបគ់េន់ហើយប៉នុ្ដេបើកម្លាំងគាត់មនិ
គេប់គេន់គាត់អាចស្នើមកកម្លាងំនគរ-
បាលយើងឲេយជួយក៏បានដេរ»។
តាមសារពត័ម៌នក្នងុសេកុមយួបាន

ដកសេង់សម្ដមីន្តេីកងរាជអាវុធហត្ថសេុក
រំដួលម្នាក់ដេលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មាះ
និយយថានៅយប់ថ្ងេទី១២ខេមេសា
មនរថយន្តចំនួន៨គេឿងបានដឹកធេយូង
តាមផ្លូវជាតិលេខ៣១៣ រួចឆ្ពោះទៅ
ចេកទា្វារពេដំេនកម្ពជុា-វៀតណាមដោយ
បមេុងឆ្លងដេនទៅបេទេសវៀតណាម
តាមចេកទា្វារពេដំេនបុសេសមនឃំុបុសេសមន
សេកុរំដួល។លោកបន្តថាក្នងុអំឡុងពេល
នោះពួកគេបានទៅទាក់ទងសមត្ថកិច្ច

បុ៉ស្តិ៍ចេកពេដំេនទំាងភាគីកម្ពជុា និងវៀត-
ណាមដើមេបីសុំដកឹធេយងូចលូទៅបេទេស
វៀតណាមបុ៉ន្តេលោកមេបុ៉ស្ត៍ភាគីកម្ពុជា
មិនអនុញ្ញាតឲេយឆ្លងដេននៅពេលយប់
ដោយគា្មានចេបាប់អនញុ្ញាតហើយបង្គាប់
ឲេយម្ចាស់រថយន្តតេឡប់កេយវិញ។
លោកបន្ថេមថាទោះយ៉ាងណាកេុម

ឈ្មួញទាំងនោះមិនបានថយកេយ
ដោយនំាគា្នាបើករថយន្តមកឈប់នៅតាម
ផ្លូវថ្នល់ជិតចេកទា្វារពេំដេន។លុះដល់
ពេកឹថ្ងេទី១៣ខេមេសាទើបកងរាជអា-
វុធហត្ថខេត្តសា្វាយរៀងបានចុះលេបាត
ឃើញក៏ឃាត់សាកសួរនិងបញ្ជូនទៅ
កាន់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្ត
ដើមេបីចាត់ការតាមនីតិវិធីចេបាប់៕

រថយន្ត និងកម្មករបម្រងុឆ្លងខ្រត្តដ្រលសមត្ថកិច្ចឃាត់ពីម្រសិលមិញ។ រូបថតរដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ

រថយន្ត ដឹក ធ្រយូង  ដ្រល ត្រវូ សមត្ថ កិច្ច ខ្រត្ត ស្វាយ រៀង ចាប់ ឃាត់ ។ រូបថតសហការី

អាវុធហត្ថបញ្ជនូអ្នកបើករថយន្តដឹកធ្យូងខុសច្បាប់៨នាក់ទៅរដ្ឋបាលព្ឈើ
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ការនំាចេញរបស់កម្ពជុាកើនជាង២០%ក្នងុ២ខេដើមឆ្នាំ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  ការ នាំ ចេញ ទំនិញ   កម្ពុជា 
បាន បង្ហាញ ព ីកណំើន  ២៤ ភាគ រយ  ក្នងុ 
រយៈ ពេល ២ខេ ដបំងូ ឆ្នា ំ២០២០ ទោះ ប ី 
ពិភព លោក រួម ទាំង កម្ពុជា កំពុងមានការ- 
 រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ ដោយ ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  វិស័យ ឯកជន ជឿ 
ថា ការ នា ំចេញ កម្ពជុា នងឹ ធ្លាក ់ចុះ យ៉ាង 
គំហុក ចាប់ ពី ខេ មេសា នេះ ដោយសារ 
តេ  វិស័យ កាត់ ដេរ សម្លៀក បំពាក់ សេបេក- 
ជើង នងិ កាបបូ  កពំងុ បាត ់បង ់ទផីេសារ  នៅ 
អាមេរិក និង អឺរ៉ុប  ដេល បេទេស នេះ 
កំពុង បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង ជំងឺកូវីដ១៩។ 

ការ នា ំចេញ ទនំញិ របស ់កម្ពជុា សមេច  
បាន  ២ ៥៦៣ លាន ដុលា្លារ  ទៅ កាន់ 
ទផីេសារ អន្តរជាត ិក្នងុ រយៈ ពេល  ២ ខេ ដើម 
ឆ្នាំ ២០២០ កើន ឡើង  ២៤ ភាគ រយ  បើ 
ធៀប នងឹ រយៈ ពេល ដចូគ្នា កាលព ីឆ្នាមំនុ  
ខណៈ កម្ពុជា បាន នាំ ចូល ទំនិញ មក វិញ 
មាន តម្លេ ៣ ៦២៣ លាន ដុលា្លារ កើន- 
ឡើង  ២២ ភាគ រយ ។ នេះ បើ យោង តាម 
ទិន្នន័យ របស់ កេសួង  សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុ ដេល  រាយ ការណ ៍ដោយ  ពត័ម៌ាន 
BTV កាលពី ថ្ងេអង្គារ ។ 

ទិន្ន ន័យ នេះ បង្ហាញថា ការ នាំចេញ 
សម្លៀកបពំាក ់សេបេក ជើង  កង ់នងិ អង្ករ  
បាន រមួ ចណំេក  ជរំញុ កណំើន នេះ ខណៈ 
កម្ពុជា នាំ ចូល មក វិញ នូវសមា្ភារសំណង់ 

គេឿង យន្ត  និង បេង ឥន្ធនៈ ជាដើម ។ 
លោក ខេន ល ូអគ្គលេខា ធកិារសមា- 

គម រោងចកេ កាត់ ដេរ នៅ កម្ពុជា  បាន 
បេប់ ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ កាល ពី   ថ្ងេអង្គារថា ការ- 
នាំ ចេញ របស់ កម្ពុជា ក្នុង វិស័យ វាយន-
ភណ្ឌ  កាត់ដេរ សម្លៀក បំពាក់ នឹង ថម- 
ថយ  វិញ យ៉ាង ខា្លាំង ចាប់ពី ខេ មេសា នេះ 
ទៅ ដោយ សារ អ្នក បញ្ជា ទិញ ធំ ៗ  ដូច អា-
មេរកិ នងិអរឺ៉បុ បាន ផ្អាក  ការ បញ្ជា ទញិ ព ី
កម្ពជុា  ដេល បណា្តា ល  មក ព ីការ រាតតេបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ជាសកល ។  

លោក ថ្លេងថា៖ «ខ្ញុគំតិថា ការ នា ំចេញ  
របស ់កម្ពជុា នងឹ ធ្លាក ់ចុះ  ចាប ់ពពីេលនេះ 

ទៅ។ យើង កពំងុ បាត ់បង ់ទផីេសារ នា ំចេញ  
សម្លៀក បំពាក់ សេបេកជើង និង ផលិត-
ផល ធ្វើ ដំណើរ  ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បាន ធ្វើ ឲេយ អាមេរិក និង អឺរ៉ុប ផ្អាក ការ- 
បញ្ជា ទញិ ព ីយើង  »។ លោក  បានបន្តថា៖ 
«ទាល់ តេ ជំងឺកូវីដ១៩ ធូរ សេល ឡើង 
វញិ ហើយ អាមេរកិ នងិ អរឺ៉បុ បើក ទផីេសារ 
វិញ  ទើប យើង មាន ការ នាំ ចេញ  »។

ដចូ គ្នា នេះ ដេរ លោក  លមឹ ហេង អន-ុ  
បេធន សភា ពាណជិ្ជ កម្ម បាន ឲេយ ដងឹថា 
ការរាត តេបាត វីរុស កូរ៉ូណា កំពុង ធ្វើ ឲេយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការ នាំចេញ របស់ កម្ពុជា 
យ៉ាង ខា្លាំង នៅ ប៉ុនា្មាន ខេ ដើម ឆ្នាំនេះ។ 

លោក ជឿថា ការ នាំចេញ របស់ កម្ពុជា 
នឹង បន្ត ធ្លាក់ ចុះ ចាប់ ពី ខេ នេះ ទៅ ។

លោក ថ្លេងថា៖ «ខ្ញុំ មើល ឃើញ ២ខេ 
កន្លង មក  ការ នាំ ចេញ របស់ កម្ពុជា មាន 
កំណើន ដោយ សារ កូវីដ ១៩  មិន ទាន់  
រកីរាល ដាល ខា្លាងំ  ប៉នុ្តេ ការ នា ំចេញ  នងឹ 
ធ្លាក់ចុះ វិញ ចាប់ពី ពេលនេះ ទៅ»។

កាលព ីថ្ងេចន្ទ  កេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន   
អំពាវនាវ ឲេយ កេុមហ៊ុន បញ្ជាទិញ ទំនិញ 
សម្លៀក បពំាក ់ សេបេក ជើង នងិ កេមុហ៊នុ 
បញ្ជា ទិញ ផលិតផល ធ្វើ ដំណើរ ដេល 
មាន បេភព ពី បេទេស កម្ពជុា  តេវូ រកេសា ការ- 
ប្តេជា្ញា ចិត្ត តាម រយៈ ការ ទទួល យក រាល់ 
ផលិតផល ដេល បាន ផលិត រួច ហើយ 
ដេល  មានក្នុង កិច្ច ពេមពេៀង ។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នេះ សមាគម រោងចកេ កាត-់ 
ដេរ នៅកម្ពជុា  កាលពី ថ្ងេទី១០ ខេ មេសា  
រួម  ជាមួយ សមាគម វាយ ន ភណ្ឌ  និង 
អាជីវកម្ម កាត់ ដេរ ទាំង ៩ នេ បណា្តាញ 
បេកប ដោយ ចរីភាព  តបំន ់អាសុ ី(STAR) 
ព ីបណា្តា បេទេស ផលតិ  នងិ នាចំេញទាងំ  
៦ ក៏ បាន ធ្វើ ការ អំពាវនាវ ឲេយ កេុមហ៊ុន 
មា៉ាក យហីោពភិព លោក  កេមុហ៊ ុន លក-់ 
រាយ  និង ពាណិជ្ជ ករ តេូវ ទទួល ខុស តេូវ 
លើ  ការ អនុវត្តការ បញ្ជាទិញ ដេល បាន 
ដាក់ រួច ហើយ ពេមទាំង តេូវ ទទួល  យក 
ទំនិញ ដេល បាន ផ្តល់ ជូន រួច ហើយ  និង   
មិន គួរ ចរចា ជាថ្មីលើ  តម្លេ  ឬលក្ខ ខណ្ឌ 
ការ ទូទាត់ នោះ  ទេ៕  LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយករដ្ឋមន្ដេ ី 
ហ៊នុ សេន កាល ព ីថ្ងេ អង្គារបាន 
ជំរុញ ឲេយ មេដឹក នាំ នេ បណា្តា បេ-
ជា ជាតិ អាសា៊ាន តេូវ គិត គូរ ជា 
យុទ្ធ សាសេ្ត ក្នុង ការ សា្ដារ និង 
ជំរុញ ការ ងើប ឡើង វិញ នូវ កំ-
ណើន សេដ្ឋ កិច្ច  បនា្ទាប់ ពី វិបត្តិ- 
កូវីដ១៩ តេូវ    បាន បញ្ចប់។

ថ្លេង តាម រយៈ video confer-
ence នេ កចិ្ច បេជុ ំកពំលូ ពសិេស  
អាសា៊ាន  ស្ដពី ីកវូដី១៩  ជាមយួ 
រដ្ឋ ជា សមាជិក ទាំង  ១០ ផេសេង 
ទៀត លោក  ហ៊នុ សេន  បានឲេយ 
ដងឹ ថា ជា ការពតិផល ប៉ះពាល ់
ព ីកវូដី ១៩  បាន មក ដល ់លឿន 
និង មាន ទំហំ ធំ ហើយ កំពុង រីក- 
រាល ដាល ព ីវសិយ័ មយួ ទៅ កាន ់
វិស័យ មួយ  ទៀត។ ជាក់ ស្ដេង 
ការ រកីរាល ដាល របស ់កវូដី ១៩ 
កំពុង បង្ក ឲេយ មាន ផល ប៉ះពាល់ 
ខា្លាំង ដល់ ការ អភិវឌេឍ អាសា៊ាន 

ជា  រួម  មិន តេឹម តេ លើ បេព័ន្ធ 
សខុា ភបិាល ប៉ណុ្ណោះ ទេ ប៉នុ្តេ ក ៏
បាន ប៉ះពាល ់ដល ់វសិយ័ ទេស- 
ចរណ៍ ពាណិជ្ជ កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ឧសេសាហ កម្ម ក៏ ដូច ជា ជីវភាព 
រស់ នៅ របស់ បេជា ជន   ទូទៅ ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « កម្ពជុា យល ់
ថា អាសា៊ាន តេូវ តេ ពន្លឿន ការ- 
អនវុត្ត ផេនការ នងិ យទុ្ធ សាសេ្ត 
នានា ដេល មាន សេប់  ឲេយ បាន  
លឿន ក ៏ដចូជា ការ ជរំញុ ការ ធ្វើ  
សមា ហរណ កម្ម សេដ្ឋ កិច្ច ក្នុង 
តបំន ់ លបុ បបំាត ់របាងំ មនិ មេន 
ពន្ធ  និង បង្កើន កិច្ច សមេួល ពា-
ណិជ្ជ កម្ម »។ លោក  បន្ថេម ថា ៖ 
« យើង ក៏ តេូវ ជំរុញ ការ អនុវត្ត 
គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម នានា សមេប់ 
សមាហរណ កម្ម អាសា៊ាន ដោយ 
ផ្តោត លើ ការ លើក កម្ពសស់ហ-
គេស មីកេូ តូច និងមធេយម  
(MSME) និង ការ បង្កើត ធុរ- 
កចិ្ច  ថ្ម ីផ្អេក លើ នវានវុត្តន ៍បច្ចេក- 
វទិេយា ការ លើក កម្ពស ់កចិ្ច សហ-

ការ រវាង វិស័យ ឯកជន និង 
សាធរណៈនៅ ក្នុង កេប ខ័ណ្ឌ 
សេដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថល  និង ការ អភិ-
វឌេឍ ធនធន មនសុេស នងិ ជនំាញ 
វិជា្ជាជីវៈ ឌីជីថល»។

យោង តាម ចក្ខុ វិស័យ របស់ 
ធនាគរ អភវិឌេឍន ៍អាសុឆី្នា ំ២០ ២០ 
ដេល ចេញ ផេសាយ កាល ពី ដើម 
ខេ មេសា អាសុី អាគ្នេយ៍ នឹង  
តាម ដាន សាធរណ រដ្ឋ បេ-
ជាមានិត ចិន (PRC) ដោយ 
នឹង បន្ថយ លេបឿន កំណើន មក 
នៅ តេឹម  ១ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០ ២០ នេះ ។ បេទេស ទំាងអស់ 
នៅ ក្នុង អនុ តំបន់  នឹង ទទួល រង 
ការ ធ្លាក់ចុះ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  ដោយ សារ  កវូដី 
១៩ និង ការ ធ្លាក់ ចុះ សេដ្ឋកិច្ច 
ជា  សកល ពិសេស ដោយ សារ 
តេ ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ 
ការ វិនិ យោគ ដ៏រឹងមាំ ជាមួយ  
PRC ដេល ចុះ ថយ លេបឿន  ។ 

ថេ ជា បេទេស មាន សេដ្ឋកិច្ច 

ឈាន មុខ គេទី២  នៅ ក្នុង អនុ 
តបំន ់ទនំង ជា នងឹ ធ្លាកច់ុះ ៤, ៨ 
ភាគរយនៅ ឆ្នាំ នេះ ដេល បន្ត 
ធ្លាក់ ចុះ ជា បេចាំ ក្នុង រយៈពេល 
ជា  ចេើន ឆ្នាំ ថ្មីៗនេះ ។ កំណើន 
សេដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នុងបេទេស ដេល 
មាន ទំនាក់ ទំនង គ្នា យ៉ាង ជិត- 
ស្នទិ្ធ របស ់បេទេស មា៉ាឡេសុ ីនងិ 
សិង្ហបុរី នឹង ធ្លាក់ ចុះ ជិត ដល់ 
សូនេយ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ។  នេះ បើ 
តាម ចក្ខុ វិស័យ របស់ ធនាគរ- 
អភិវឌេឍន៍ អាសុី ឆ្នាំ២០២០។

បេទេស ឥណ្ឌនូេសុ ីនងឹ មើល 
ឃើញ ការ ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង 
ដូច  បេទេស ហ្វីលីពីន ដេរ។ រីឯ  
កំ ណើន សេដ្ឋកិច្ច នៅ បេទេស 
វៀ តណាម  តេូវ បាន ពេយាករ ថា 
នឹង ថមថយ លេបឿន យ៉ាងខា្លាំង  
ប៉ុន្តេ នៅតេ ជា បេទេស  រឹង មាំតេ 
មួយ គត់ នៅ ក្នុង អនុ តំបន់។

ជាមួយ នឹង បណា្តា បេទេស 
ភាគ ចេើន ចុះ ខេសាយ  និង ការ 
ធ្លាក់ ចុះ តម្លេ បេង  លើ ពិ ភព-

លោ ក  អតផិរណា អនតុបំន ់ គរួ 
តេ ស្ថតិ ក្នងុ ចនំនួ  ១,៩ ភាគរយ 
ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នងិ ២, ២  
ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២ ១។  

ADB បាន ពេយាករ ថា កណំើន 
ពិត របស់ បេទេស កម្ពុជា  មាន 
ចំនួន  ២,៥ ភាគរយ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ប៉នុ្តេ នងឹ ស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ ដល់  ៥,៩ ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០ ២១ ស្ថិត កេម សេណារី-
យោ មូលដា្ឋាន ។

ធនាគរ អភិវឌេឍន៍ អាសុី បាន 
បន្ត ថា ៖  « ការ ថមថយ លេបឿន 
តេូវ  បាន រង ផល ប៉ះពាល់ ជា 
សំខាន់ ដោយ សារការ រីករាល- 
ដាល ជំងឺ ថ្មី (កូវីដ១៩)  ដេល 
បណា្តាល ឲេយ សេដ្ឋកិច្ច ធ្លាក់  
ចុះ  នៅ ក្នុង បេទេស អភិវឌេឍន៍ 
សំខាន់ៗ  និង សាធរណរដ្ឋ 
បេជា មានតិ ចនិ (PRC) ហើយ 
បេទេស នេះ  ក៏បាន កាត់ បន្ថយ 
ការ វាយ តម្លេ ទីផេសារ នាំ ចេញ   
ផង ដេរ »។៕ LA

ទិដ្ឋភាព នេ ការ លើក ដាក់ ទំនិញ នៅ ក្នងុ កំពង់ ផេ ស្វយ័ត កេងុ ពេះសីហនុ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

កម្ពុជាៈអាស៊ានតេូវរិះរកយន្តការរួមដើមេបីពន្លឿនកំណើនកេយវិបត្តិសុខភាព

ឥណទានរបស់
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
នឹងជួយបង្កើន
ការចិញ្ចមឹជេកូ

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ខណៈ រដា្ឋាភិបាល 
បេកាស លើក ទឹក ចិត្ត ឲេយ កេុម-
ហ៊នុ នងិ  បេជាកសកិរ តេវូ ខតិ ខ ំ
បង្កើន ការ ផលិត ក្នុង សេុក  អ្នក  
ក្នងុ វសិយ័ ចញិ្ចមឹ ជេកូ បាន លើក  
ឡើង ថា ការ ចញិ្ចមឹ  ជេកូនងឹមាន  
សម្ទុះកាន់ តេ លឿន  បេសិន បើ 
វសិយ័  ហរិញ្ញវត្ថ ុ បង្កើន ការ ផ្តល-់ 
កម្ចី  ដល់  វិស័យ នេះ។

ការ ពងេឹង សមត្ថភាព ផលិត 
ក្នុង  សេុក  គឺ ជា វិស័យ អាទិភាព 
មួយ ដេល រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
កំពុង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខា្លាងំ ជា- 
ពសិេស ផលិត ផល ទាក ់ទង នងឹ  
ចំណី អាហារ ខណៈ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ កពំងុ បន្ត ការ រកី រាល ដាល 
ស្ទើ រគេប់ បេទេស ក្នុង ពិភព - 
លោក  ដេល ធ្វើ ឲេយ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទនំញិ ឆ្លង កាត ់ពេដំេន មាន ការ- 
រឹត បន្តឹង ជាង មុន ។

លោក លី ឡា វី ល បេធន 
គេប់  គេង ទូទៅ កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម 
ជេូក M's Pig ACMC Cam-
bodia ដេល ជាផ្នេក មួយ របស់ 
កេុម ហ៊ុន  ម៉ុង ឫទ្ធី គេុប បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ 
ថា ភាព ល្អ បេសើរ នេ តម្លេ និង 
តមេវូ ការ   បាន ជរំញុ ឲេយ កេមុហ៊នុ 
ដាក់ ផេនការ បង្កើនការ ចិញ្ចឹម 
ជេូក បន្ថេម ទៀត ។ លោក ថ្លេង 
ថា៖  « កេមុ ហ៊នុ កពំងុ សម្លងឹ មើល   
ពី សកា្តោនុពល ក្នុង ការ ពងេីក- 
បន្ថេម ទៀត ប៉នុ្តេ វា នងឹ មនិ មាន 
សម្ទុះ លេបឿន ទេ»។

លោក បានលើក ឡើង   ថា ក្នងុ 
សា្ថាន ភាព ដចូ បច្ចបុេបន្ន  នេះ ការ- 
ចិញ្ចឹម ជេូក នៅ កម្ពុជា នឹង មិន 
អាច មាន ដំណើរ  ទៅ មុខ លឿន 
ទេ ពេះ មិន សូវ មាន ការ ជួយ 
គទំេ  ព ីសា្ថាបន័ ហរិញ្ញវត្ថ ុដោយ 
ពួក គេ គិត ថា   វិស័យ នេះ មាន 
ហានភិយ័ ខ្ពស ់។  លោកបន្ត   ថា៖ 
« ដោ យ សារ បច្ចុបេបន្ន  ការ  វិនិ-
យោគ លើ ការ ចិញ្ចឹម ជេូក ស្ទើរ 
ទាំង អស់ ធ្វើ ឡើង ដោយ បេក់ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន នោះ ដូច្នេះ យើង មិន 
អាច ធ្វើ អ្វី ឲេយ បាន  លឿន ទេ »។

លោក បន្ត ថា ទន្ទឹម នឹង តេូវ- 
ការ ទុន ចេើន ...តទៅ ទំព័រ ៨



តពីទំព័រ១...ប្រទ្រសថ្រសិង្ហបុរី
កាណាដាប្រលហ្រស៊ិកនិងហុងកុងគឺ
ជាទីផ្រសារនាចំលូធជំាងគ្ររបស់កម្ពជ៊ា
ក្ន៊ងចំណោមទិសដៅ១៦ប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតរមួមានអាម្ររកិឥណា្ឌាចនិ
វៀតណាមជប៉ុនមា៉ាឡ្រសុីកូរ៉្រខាង-
ត្របូងនងិអីតុាលីជាដើម។ន្រះបើតាម
របាយការណ៍របស់ក្រសួង។
អ្នកស្រីយ៉្រកហន៊់មា្ចាស់ហាងចាន់

ណីគ្រឿងអលង្ការ នៅផ្រសារកណា្តាល
រាជធានភី្នពំ្រញបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ង្រចន្ទថាអ្នកស្រីបាននាំចូល
បា្លាទនីនងិព្រជ្រពីទកី្រងុហងុកងុដើម្របី
ក្រច្ន្រជាគ្រឿងអលង្ការសម្រប់ផ្គត់-
ផ្គង់ក្នង៊ស្រកុ។អ្នកស្រថី្ល្រងថា៖«ខ្ញ៊ំនាំ
ចូលគ្រឿងអលង្ការពីទីក្រុងហុងកុង
ហើយបា្លាទីនទិញក្ន៊ងស្រុកសម្រប់
ក្រច្ន្រជាគ្រឿងអលង្ការហាងខ្ញ៊ំផ្តោត
លើការក្រច្ន្របា្លាទីននិងព្រជ្រ»។
អ្នកស្រីបន្តថាដោយសារការរាត-

ត្របាតជងំឺកវូដី១៩ជាសកលបាននងិ
កំពុងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ទីផ្រសារគ្រឿង
អលង្ការក្ន៊ងស្រុកយ៉ាងខា្លាំង។
អ្នកស្របីាននយិយថា៖«ខ្ញ៊ំសង្ក្រត

ឃើញថាទីផ្រសារគ្រឿងអលង្ការក្ន៊ង
ស្រកុកពំងុមានការធា្លាកច់ុះយ៉ាងខា្លាងំ
ហើយខ្ញ៊ំសម្រចបទិហាងជាបណោ្តាះ-
អាសន្នមយួរយៈមកហើយដោយសារ
ជំងឺកូវីដ១៩»។

ទោះបីយ៉ាងណាតំណាងក្រុមហ៊ុន
PAILINJEWELRYសុំមនិបញ្ច្រញ
ឈ្មោះបានឲ្រយដឹងថាទីផ្រសារត្របូងនិង
គ្រឿងអលង្ការលើទីផ្រសារអន្តរជាតិ
មានសា្ថានភាពល្អប្រសើរជាធម្មតាបើ
ទោះបីជាមានការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩ក៏ដោយ។អ្នកស្រីថ្ល្រងថា៖
«ខ្ញ៊ំមើលឃើញថាទីផ្រសារគ្រឿងអល-
ង្ការមិនមានអ្វីប៉ះពាល់នោះទ្រតម្ល្រ
គ្រឿងអលង្ការក៏ដូចជានៅថ្ររដ្ររ»។
បច្ច៊ប្របន្នកម្ព៊ជាកំពុងមានក្រុមហ៊ុន

រុករករ៉្រមាសធំៗ ចំនួន២ដ្រលកំពុង
ដំណើរការរុករករ៉្រនៅភាគឦសាន
ប្រទ្រសកម្ព៊ជា។
ក្រុមហ៊ុនរ៉្រមាសមានមូលដា្ឋាននៅ

ប្រទ្រសឥណា្ឌាMescoGoldដ្រល
ទទលួបានសទិ្ធិធ្វើអាជវីកម្មនៅកម្ពជ៊ា
រពំងឹថាអាចនងឹធ្វើការចម្រញ់រ៉្រមាស
ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំន្រះ។ក្រុមហ៊ុន
បានដឡំើងផលតិកម្មចម្រញ់រ៉្រមាស
នៅគម្រងរ៉្រមាសភូមិសុីយ៉ារុងក្ន៊ង
ខ្រត្តរតនគិរី ប៉ុន្ត្រការដំឡើងត្រូវបាន
ផ្អាកដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
EmeraldResourcesដ្រលជា

ក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីនៅប្រទ្រសអសូ្តោ្រលី
កំពុងអភិវឌ្រឍគម្រងរ៉្រមាសអូរខា្វាវ
របស់កម្ព៊ជានៅខ្រត្តមណ្ឌលគិរីដ្រល
នឹងទាញយករ៉្រមាសលើកដំបូងនៅ
ត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០២១៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី១៥ែខម្រសាឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨

អត្រាគ្មានការងារធ្វើនឹងកើនទ្វ្រាដងនៅអូស្រា្តាលី
ទកី្រងុសុដីនីៈអត្រគ្មោនការ- 

ងរធ្វើក្នង៊ប្រទ្រសអសូ្តោ្រលីត្រវូ
រំពឹងថានឹងកើនឡើងពី៥,១
ភាគរយដល់១០ភាគរយនៅ
ចុងត្រីមាសទី២ឆ្នាំន្រះដ្រល
បណា្តាលមកពីវរីសុករូ៉ណូាវាយ- 
ប្រហារស្រដ្ឋកិច្ច។ន្រះបើតាម
តួល្រខពីរតនាគរជាតិដ្រល
ច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រអង្គារ។
តួល្រខអត្រគ្មោនការងរធ្វើ

ដ្រលកើនឡើងទ្វ្រដងន្រះនឹង
មានចនំនួបា៉ាន់សា្មោន១,៤លាន
នាក់បាត់បង់ការងរ បនា្ទាប់ពី
រដា្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការធ្វើ-
ដំណើរមិនចាំបាច់និងបង្ខំការ- 
បិទអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជា
បារ៍ភោជនយីដា្ឋាននងិក្លបិកឡីា 
ដើម្របីទប់សា្កាត់ការរកីរាលដាល
ន្រជំងឺកូវីដ១៩។
នៅក្ន៊ងទិដ្ឋភាពប្រដូចនឹង

ការធា្លាក់ចុះយ៉ាងខា្លាងំប្រជាជន
កពំងុដណ្តើមគ្នាដើម្របីទទលួបាន
ការរស់រាននិងជំនួយអាហារ
ទទូាងំប្រទ្រសដ្រលមានប្រជា-
ជនប្រមាណ២៥លាននាក់។
ការកើនឡើងអត្រគ្មោនការ-

ងរធ្វើន្រះនងឹបង្ហាញឲ្រយឃើញ
នូវអត្រខ្ពស់បំផុតចាប់តាំង
ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ខណៈអូស្តោ្រលី
ប្រឈមការព្រយាករការធា្លាក់ចុះ
ស្រដ្ឋកចិ្ចជាលើកដបំងូក្នង៊រយៈ-

ព្រលជិត៣០ឆ្នាំមកន្រះ។
លោកJoshFrydenberg

អគ្គហ្ររញ្ញិករតនាគរជាតិអូ-
ស្តោ្រលីបានឲ្រយដងឹថាចនំនួនងឹ
កើនឡើងដ៏អាក្រក់ថ្រមទៀត
បើគ្មោនការចំណាយរបស់រដា្ឋា-
ភបិាលប្រមាណ៨៣ពានល់ាន
ដលុា្លារអាម្ររកិដើម្របីឧបត្ថម្ភធន
ប្រក់ខ្រដល់បគុ្គលកិនយិោជតិ
ដ្រលរង់ផលប៉ះពាល់។
លោកបានឲ្រយដងឹក្នង៊ស្រចក្ត-ី 

ថ្ល្រងការណ៍ថា៖«ក្ន៊ងករណី
អវត្តមានន្រការចណំាយកញ្ចប់
សង្គ្រះការងរ«JobKeeper» 
ចនំនួ១៣០ពាន់លានអសូ្តោ្រ-
លីរតនាគររំពឹងថាអត្រគ្មោន-
ការងរធ្វើនឹងកើន ៥ភាគរយ
ដ្រលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនិង
កើនខ្ពស់ដល់ជុំវិញ១៥ភាគ-

រយឯណោះ»។លោកឲ្រយដឹង 
ថា៖«អាជីវកម្មច្រើនជាង៨០
មុនឺកន្ល្រងបានចុះឈ្មោះសម្រប់
ទទួលយកកញ្ចប់ចំណាយពី
JobKeeperដ្រលនឹងអនុ-
ញ្ញាតឲ្រយស្រដ្ឋកចិ្ចងើបឡើងវញិ
ឆប់រហស័ព្រលដ្រលវបិត្តិន្រះ
ចប់សព្វគ្រប់»។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្តោ្រលី

លោកScottMorrisonដ្រល
បានព្រមានប្រជាជនអូស្តោ្រលី
ថាពួកគ្រប្រឈមដ៏តានតឹង
បផំតុក្នង៊ការរស់នៅដោយបាន
ហៅទនិ្ននយ័ចងុក្រយន្រះថា
«ចាក់ទម្ល៊ះប្រះដូង»។
អូស្រ្តាលីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូ-

វីដ១៩ចំនួន៦៤០០ករណី
ក្ន៊ងនោះចំនួនអ្នកសា្លាប់មាន
៦១នាក់៕AFP/RR

លោកScottMorrison(ស្តា)ំនិងលោកJoshFrydenbergក្នងុ
ព្រលធ្វើសន្នសីិទសរព័ត៌មានកាលពីចុងខ្រមីនា។រូបថតAFP

ឥណទានរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយ... ការនំាច្រាញត្រាបូងនិងគ្រាឿងអលងា្ការពី...
តពីទពំរ័៧...ការចញិ្ចមឹជ្រកូក៏មាន

ហានភិយ័ខ្ពស់ដ្ររជាកស់្ត្រងគ្រន់ត្រ
ជំងឺប៉្រស្តជ្រូកអា្រហ្វិករីករាលដាល
កាលពីឆ្នាំមនុមយួរយៈខ្លីគឺបានធ្វើឲ្រយ
ជ្រូកងប់អស់គ្មោនសល់។
បើតាមលោកឡាវលីសព្វថ្ង្រកស-ិ

ដា្ឋានលោកមានចិញ្ចឹមជ្រូកប្រមាណ
៤០០០០ក្របាលនងិអាចផ្គត់ផ្គងទ់ផី្រសារ 
បានពី២០០-៣០០ក្របាលក្ន៊ង១ថ្ង្រ។
លោកស្រ៊ុនពៅប្រធានសមាគម

អ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ព៊ជាបានប្រប់ថា
លោកទទលួសា្គាល់ថាការចញិ្ចមឹជ្រកូ
ពតិជាមានហានភិយ័ខ្ពស់ដ្រលធ្វើឲ្រយ
គ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថ៊ពិបាកផ្តល់កម្ចី
ប៉ុន្ត្រប្រក់កម្ចីរបស់ពួកគ្រ គឺពិតជា
មានសារៈសខំាន់ណាស់ក្នង៊ការជរំញុ
ការចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្របីឈានឆ្ពោះទៅ
កាត់បន្ថយការនាំចលូ។លោកបន្តថា
ក្ន៊ងនាមសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វ
លោកពិតជារីករាយដ្រលរដា្ឋាភិបាល
មានផ្រនការពង្រកីការចញិ្ចមឹសត្វក្នង៊
ស្រកុឲ្រយបានកាន់ត្រច្រើនដើម្របីលើក-
កម្ពស់ផលតិផលក្នង៊ស្រកុនងិបង្កើត
ការងរក្ន៊ងស្រុក។លោកបានថ្ល្រងថា៖  
«ខ្ញ៊ំត្រងលើកក្នង៊កចិ្ចប្រជុំជារឿយៗ ឲ្រយ
គ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថ៊ជួយផ្តល់កម្ចីឲ្រយ
បានច្រើនដល់អ្នកចិញ្ចឹម»។
តាមលោកពៅបច្ច៊ប្របន្នជ្រូករស់

មានតម្ល្រពី១១០០០-១២០០០រៀល
ក្ន៊ង១គីឡូក្រមខណៈរយៈព្រលដូច
គ្នាឆ្នាំមុនមានតម្ល្រ៨០០០រៀល។
លោកប្រប់ទៀតថាបច្ចប៊្របន្នកម្ពជ៊ា

មានតម្រវូការជ្រកូរស់ពី៦០០០ទៅ
៧០០០ក្របាលក្ន៊ង១ថ្ង្រ។
មិនមានតួល្រខពីកសិដា្ឋានចិញ្ចឹម

ជ្រកូនៅកម្ពជ៊ាទ្រប៉នុ្ត្រលោកពៅបាន
ប្រប់ថាមានក្រមុហ៊នុ៣ដ្រលចញិ្ចមឹ
ទ្រង់ទ្រយធំ រួមមានក្រុមហ៊ុនCP
ក្រមុហ៊នុM'sPigACMCCambo-
diaនិងក្រុមហ៊ុនBetagro។
លោកតាន់ផន់ណារា៉ាអគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដា្ឋានសុខភាពសត្វនិង
ផលតិកម្មសត្វបាននយិយថាក្រមុ-
ការងរក្រសួងកសិកម្មត្រងចុះទៅធ្វើ
ការផ្រសាព្វផ្រសាយនងិបង្រៀនវធិសីាស្រ្ត
ក្ន៊ងការចិញ្ចឹមនិងថ្ររក្រសាសុខភាព
អនាមយ័សត្វជាប្រចាំដើម្របីជរំញុនងិ
លើកទឹកចិត្តការចិញ្ចឹមក្ន៊ងស្រុកឲ្រយ
បានកាន់ត្រច្រើនពសិ្រសក្នង៊ដណំាក-់
កាលការរកីរាលដាលន្រជងំឺកវូដី១៩
ដ្រលអាចមានការបិទព្រំដ្រន។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងកំពុងណ្រនាំ

ឲ្រយអ្នកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម
ធំៗ ឲ្រយបង្កើនការចញិ្ចមឹហើយបើការ-
ចញិ្ចមឹក្នង៊ស្រកុមានដណំើរការល្អយើង
អាចនឹងបញ្រឈប់ការនាំចូលត្រម្តង»។

បច្ចប៊្របន្នកម្ពជ៊ានាំចលូសត្វជ្រកូរស់
ពីប្រទ្រសថ្រចនោ្លាះពី២-៣ពានក់្របាល
ក្នង៊១ថ្ង្រមកបពំ្រញតម្រវូការក្នង៊ស្រកុ
ដ្រលស្មើនឹងប្រមាណជាង២០ភាគ-
រយន្រតម្រូវការសរុប។ន្រះបើតាម
លោកផន់ណារា៉ា។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកក៏បានប្រប់

ទៀតថាកម្ព៊ជាបច្ច៊ប្របន្នការផលិត
ចំណីសត្វអាចសម្រចបានប្រមាណ
១,៥លានតោនក្ន៊ង១ឆ្នាំដ្រលស្មើ
នងឹប្រមាណ៦០ភាគរយន្រតម្រវូការ
ប្រើប្រស់សរុបទូទាំងប្រទ្រស។
លោកវ្រងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

កសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទក្នង៊
ព្រលចុះទៅពិនិត្រយនៅតំបន់អភិវឌ្រឍន៍
កស-ិឧស្រសាហកម្មក្រវផសុរបសក់្រមុ-
ហ៊នុម៉ងុឫទ្ធីគ្របុកាលពីសបា្តោហម៍នុ
ក៏បានណ្រនាំឲ្រយក្រុមហ៊ុនត្រូវខិតខំ
បង្កើនការដាំដុះការចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់
ទាត្រីនិងដាំបន្ល្រឲ្រយកាន់ត្រច្រើន។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញ៊ំសូមអំពាវនាវឲ្រយ

ក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមសត្វនិងផលិតចំណី
សត្វត្រវូសហការគ្នាបង្កើនផលតិភាព
ផលតិកម្មរមួគ្នាធានាឲ្រយបាននវូសន្ត-ិ
សុខស្របៀងទំាងព្រលបច្ចប៊្របន្នក៏ដូច-
ជាព្រលអនាគតនងិជាពសិ្រសដើម្របី
ស្រូបយកកមា្លាំងពលកម្មក្ន៊ងស្រុកឲ្រយ
អស់លទ្ធភាព»៕LA
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IMF  លើក លែង បំណុល ដល់ បែទែស កែកីែ បំផុត ២៥
ទកី្រងុ វ៉ាសុនីតោនៈ មលូនធិ ិរបូយិ វត្ថ ុ

អន្តរជាតិ (IMF)  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន 
បៃកាស លើក លៃង បំណុល ភ្លាមៗ  ដល់ 
បៃទៃស កៃីកៃ ចំនួន ២៥  ដើមៃបី ជួយឲៃយ  
បៃទៃស ទាំង នោះ រួច ផុត ពី បំណុល និង 
ទទលួ មលូនធិ ិថ្មសីមៃប ់ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
នឹង ការ រីក រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូណា។

លោកសៃី Kristalina Georgieva 
នាយក គៃប់ គៃង IMF បាន ឲៃយ ដឹង  ក្នុង 
សៃចក្ត ីថ្លៃងការ ណថ៍ា៖ « ការ លើក លៃងនៃះ 
ផ្តល់ នូវ មូលនិធិ ឥត សំណង ដល់ បណា្តា 
សមាជិក កៃីកៃ  និង ងាយ រង គៃះ បំផុត  
ដើមៃបី គៃប់គៃង កាតព្វ កិច្ច បំណុល  IMF  
សមៃប់ ដំណាក់ កាល ដំបូង  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៦ខៃ បនា្ទាប់ ហើយ នឹង ជួយ ពួក គៃ 
ឲៃយ   បញ្ជនូ ធនធាន ហរិញ្ញវត្ថ ុដៃល ខ្វះ ខាត  
របស់ ពួកគៃ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ឆ្ពោះ ទៅ 
រក ការ ជួយ សង្គៃះ ផៃសៃង ៗ ទៀត»។ 

កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល មូលនិធិ រូបិយវត្ថុ 
អន្តរជាតិ បាន អនុម័ត ការ លើក លៃង 
បំណុល សមៃប់ បៃទៃស ស្ទើរ  ទាំង អស់ 
ក្នុង តំបន់ អា្រហ្វិក ប៉ុន្តៃ ក៏ មាន បៃទៃស 
អាហ្វ ហ្គានីសា្ថាន យៃម៉ៃន នៃបា៉ាល់ និង 
ហៃទី ផង ដៃរ។

មលូនធិ ិនៃះ រមួ គ្នា ជា មយួ  នងឹ ធនាគរ 
ពភិពលោក  បាន អពំាវនាវ ដល ់បៃទៃស 
អ្នក មាន ឲៃយ  បញៃឈប ់ការ បៃមលូ បណំលុ ព ី
បៃទៃស កៃីកៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ ឧសភ 
ដល់  ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។

ការ លើក លៃង បំណុល នឹង តៃូវ ផ្តល់ 
ដោយ គមៃង គៃះ មហន្តរាយ នងិ ការ 
ផ្តល់ ជំនួយ សង្គៃះ  (CCRT)  របស់  
IMF ដៃល  បង្កើត ឡើង ដំបូង ដើមៃបី បៃ-
យុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
អៃបូឡា  ដៃល បាន កើត  នៅ អា្រហ្វិក 
ខាងលិច កាលពីឆ្នាំ ២០១៥  និង  តៃូវ 
បាន  សើរីឡើងវិញ ដើមៃបី ជួយ ដល់ បៃ-
ទៃស ជាចៃើន បៃឆំង កូវីដ ១៩។ 

មូលនិធិ នៃះ បច្ចុបៃបន្ន មាន ទឹក បៃក់  

៥០០ លាន ដលុា្លារ  ដោយ បៃទៃស ជប៉នុ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស  ចិន និង ហូឡង់  ជា 
អ្នក  ចូល រួម ផ្តល់ មូល និធិ ចៃើន ជាង គៃ។ 

លោកសៃី Georgieva បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ៖ «  ខ្ញុំសូម  ជំរុញ បៃទៃសផ្តល់ ជំនួយ 
ដទៃ ទៀត ជួយ យើង បំពៃញ បន្ថៃម នូវ 
ធនធាន សង្គៃះ   និង បង្កើន នូវ សមត្ថ - 
ភព របស់ យើង បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ផ្តល់ 
ការ លើក លៃង លើ សៃវាកម្ម  បំណុល 
បន្ថៃម  សមៃប់ រយៈពៃល  ២ឆ្នាំ ទៅ ដល់ 

បៃទៃស សមាជិក កៃីកៃ  បំផុត »។
កាលពី សបា្តាហ៍ មុន ធនាគរ ពិភព- 

លោក  (WB) បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ខ្លួន  បាន 
បញ្ចៃញ បៃក់  ចំនួន  ១៦០ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ដល់ រដា្ឋាភិបាល  ជា  ជំនួយ គៃ- 
អាសន្ន  រយៈពៃល ១៥ខៃ  ដើមៃបីជួយ 
បៃទៃស  ជាចៃើន ដៃល រង គៃះ ដោយ- 
សារ វរីសុ ករូ៉ណូា  រមួ ទាងំ  ១៤ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ ជា បំណុល តៃូវ សង ពី បៃទៃស  
កៃីកៃ ចំនួន  ៧៦៕ AFP/RR

អគារ ការិយាល័យ កណ្តាល របស់ អង្គការ មូលនិធិ រូបិយវត្ថ ុអន្តរជាតិ (IMF) ដ្រល ស្ថតិ ក្នងុ ទីក្រងុ វ៉ាសីុនតោន សហរដ្ឋអាម្ររិក ។ AFP

 ពាណិជ្ជកម្ម បរ-
ទែស ចិន ធ្លាក់ចុះ 
ខណៈ វីរុស ថ្ម ីបន្ត 
ដាក់សម្ពាធដែគូ

ទីក្រុងប៉្រកាំងៈ ពាណិ ជ្ជ កម្ម 
អន្តរ ជាត ិរបស ់ បៃទៃស ចនិ បាន 
ធា្លាក ់ចុះ ម្តង ទៀត នៅ ក្នងុ ខៃ មនីា 
ខណៈ ដៃល  ការ រកី រាល ដាល នៃ  
វីរុស កូ រ៉ូ ណា  បាន បន្ត រាល ដាល 
នៅ  ទូ ទាំង ពិភព លោក ។ 

យោង តាម ទនិ្ន នយ័ ព ីអគ្គនា-
យក ដា្ឋាន គយ ចៃញ ផៃសាយ កាល 
ពី  ថ្ងៃ ចន្ទ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ នាំ- 
ចៃញ  ធា្លាក ់ចុះ  ៦, ៦ ភគ រយ ក្នងុ 
ខៃ មីនា ធៀប រយៈ ពៃល ដូចគ្នា 
កាលពី ឆ្នាំ មុន  ចំណៃក    ការ នាំ- 
ចូល  ធា្លាក់ ចុះ ០,៩ ភគ រយ ។ 

ការ ធា្លាក់ ចុះ តិច ជាង ការ ពៃយា-
ករ របស់ អ្នក សៃដ្ឋ កិច្ច  ដៃល ថា 
នឹង   ធា្លាក់ ចុះ  ចំនួន   ១០ ភគ រយ  
ឬ ចៃើន ជាង នោះ  ទាំង  ទិន្នន័ យ 
នាំចៃ ញ  និង នាំ ចូ ល ។ 

ប៉ុន្តៃ អ្នក វិភគ អះអាងថាការ 
ងើប ឡើង វិញ   នឹង អាច រាំងស្ទះ 
រយៈ ពៃល វៃ ង  ដោយ សារ  ការរីក-  
រាល ដាល  របស់ កូវីដ ១៩ បាន 
បណា្តាល  ឲៃយ ខូច ខាត  ខា្លាំង ដល់ 
ដៃ គូ ពាណិជ្ជកម្ម របស់  ចិន។ 

លោក Julian Evans-Pri 
tchard អ្នកសៃដ្ឋកចិ្ច ជានខ់្ពស ់
កៃមុហ៊នុ  Capital Econom-
ics  បានឲៃយដងឹថា  «កានត់ៃអា- 
កៃ ក់  នៅតៃ មានចំពោះ វិស័យ  
នាំ ចៃញ របស់ ចិន»។

អតរិៃក ពាណជិ្ជកម្ម របស ់ចនិ 
ជាមួយ   អា មៃរិក  ដៃល ជា ដៃ គូ 
ជម្លាះ សំ ខាន់ នៅ ក្នុង សង្គៃម  
ពាណិ ជ្ជ កម្ម ដ៏ក្តា គគុក រវាង 
បៃទៃស សៃដ្ឋ កចិ្ច កពំលូ ទាងំ២ 
ក្នងុ ពភិព លោក  បាន រមួ កានត់ៃ 
តចូ ចង្អៀត ម្តង ទៀត  ក្នងុ ខៃ មនីា  
តៃមឹ   ២៥,៣  ភគ រយ ធៀប នងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា  ឆ្នាំ មុន ដៃល 
មាន  ១៥,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

មន្តៃី គយ លោក  Li Kuiwen  
បាន  និយាយ ថា ដំណាក់ កាល 
ខៃ  មករា  កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិ- 
ជ្ជ កម្ម  រវាង ទី កៃុង វា៉ាសុីន តោន  
នងិ ទ ីកៃងុ ប៉ៃកាងំ  ឃើញ សញ្ញា  
រីក ចមៃើន ល្អ ក្នុង ការ នាំចូល ទំ-
និញ មួយ ចំនួន ពី  អា មៃ រិក។ 

ប៉ុន្តៃ លោក  Li  ក៏ បាន កត់- 
សមា្គាល់    លើ ការ ពៃយាករ ពាណិ ជ្ជ-  
កម្ម បរ ទៃស សមៃប់ រយៈ ពៃល 
នៅ សល់ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ។ 

លោក លើក ឡើង ថា៖ « យើង 
កត់ សមា្គាល់   ឃើញ ថា  ការ រីក- 
រាលដាលជងំ ឺកវូដី ១៩   ទ ូទាងំ- 
ពិ ភព លោក នៅ តៃ កើន ឡើង  
ដៃល ធ្វើ  ឲៃយ ប៉ះ ពាល់  ធ្ងន់ធ្ងរ  លើ 
សៃដ្ឋ កិច្ច »៕ AFP/RR

សងិ្ហ បរុីៈ តម្លៃ បៃង បាន  ហក ់
ឡើង វិញ  នៅ ដើម សបា្តាហ៍ នៃះ 
បនា្ទាប់ពី កៃុម បៃទ ៃស ផលិត 
បៃង ធំៗ យល់ពៃម កាត់បន្ថយ 
ផលតិ កម្ម នងិ បង្កើន តម្លៃ ទផីៃសារ  
ដៃល ធា្លាកច់ុះ ដោយសារ តៃ វរីសុ 
កូរូ៉ណា  បុ៉ន្តៃ អ្នក វិភគ ខ្លះ ពៃយួ- 
បារម្ភ ថា  ការ កាត់ បន្ថយ នោះ 
មិន  មាន ចំនួន  ចៃើន ទៃ។ 

ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង  West 
Texas Intermediate (WTI) 

របស់ អាមៃរិក បាន ហក់ ឡើង 
៧,៧ ភគ រយ  មាន តម្លៃ ២៤,- 
៥២ ដុលា្លារ ក្នុង ១បារ៉ៃល ពៃល 
ជួញ ដូរ ក្នុង ទីផៃសារ អាសុី  ខណៈ 
ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង ឆៅ អន្តរ- 
ជាតិ  Brent បាន ឡើង ៥ ភគ- 
រយ    មាន តម្លៃ ៣៣, ០៨ ដុលា្លារ 
ក្នុង ១ បារ៉ៃល ។ 

បៃទៃស ផលតិ បៃង ក្នងុ អង្គ- 
ការ OPEC ដៃល គៃប ដណ្តប់  
ដោយ បៃទៃស  អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូ ឌី ត  

នងិ  សម្ពន័្ធ មតិ្ត របស ់អង្គការ នៃះ 
ដកឹ មខុ ដោយ   រសុៃសុ ីបានជបួបៃជុ ំ
គ្នា តាមរយៈ វីដៃអូ  រយៈ ពៃល ១ 
ម៉ាង កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  ក្នងុ កចិ្ច 
ខិត ខំ ចុង កៃយ  ដើមៃបី ពងៃឹង 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ទាល់ ចៃក កាល 
ពី  ថ្ងៃ សុកៃ សបា្តាហ៍ មុន ។ 

រដ្ឋ មន្តៃ ីថាម ពល របស ់ បៃទៃស  
មុកិសុ ិក លោក  Rocio Nahle   
ឲៃយ ដឹង ថា  កិច្ច ពៃម ពៃៀង នោះ 
នៅ  តៃ ទាម ទារ   ការ យល់ ពៃម ពី   

បៃទៃស មុិក សុិក  ហើយ ការ 
សមៃប  សមៃ ួល   បាន អូស បនា្លាយ     
ដល់ ថ្ងៃ អា ទិតៃយ  ដោយ ពួក គៃ 
បាន យល ់ពៃម ចពំោះ ការ កាត-់ 
បន្ថយ ផលិត កម្ម ចំនួន ៩,៧  
លាន  បារ៉ៃលក្នងុ   ១ ថ្ងៃ ចាប ់ព ីខៃ 
ឧស ភ  ដោយ ចុះ បន្តចិ ព ីចនំនួ 
១០ លាន បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ ពី 
ការ   ឯកភព គ្នា  លើក   មុន  ។ 

អគ្គ លៃខា ធិការ OPEC  
លោក  Mohammad Bar-
kindo បាន ហៅ ការ កាត់ នៃះ 
ថា ជា «បៃវត្តិ សាស្តៃ »។ 

ទផីៃសារ បៃង បាន ស្ថតិ ក្នងុ ភព 
រំជើប រំជួល ជា ចៃើន ស បា្តា ហ៍ 
នៅ ពៃល មាន   ការបិទ បៃទៃស  
និង ការ  រឹតតៃបិត  ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទទូាងំ ពភិព លោក  ដើមៃបបីៃយទុ្ធ  
បៃឆំង  ការរីក រាល ដាល វីរុស 
ពៃម ជា មួយ  នឹង  សង្គៃម តម្លៃ 
បៃង រវាង បៃទៃស រសុៃសុ ី នងិ អា- 
រា៉ា ប៊ីសា អ៊ូ ឌី ត។ 

ខណៈ មាន ការ កើន ឡើង តម្លៃ 
កាល  ព ីថ្ងៃ ចន្ទ    ប៉នុ្តៃ   ការ កើន នៃះ 
គឺ  មិនដល់ ចំនួន  ២ខ្ទង់ ឡើយ ។ 

ចនំនួ ដៃល គៃ តៃវូ កាត ់បន្ថយ 
ការ ផលិត គឺ នៅ តៃ តិច ជាង 
ចំនួន ដៃល គៃ រំពឹង  ទុក ខណៈ 

អ្នក តាម ដាន បាន  នយិាយ ថា  វា 
មាន កមៃិត ទាប បំផុត ។ 

អ្នក វិភគ ខ្លះ បាន ដាក់ ចំនួន  
កាត់ បន្ថយមាន  បរិមា ណ  ដល់ 
ទៅ    ២៥ លាន បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ  
នៅ ក្នុង ខៃ មៃសា នៃះ។ 

កៃ ព ីនោះ   ទតីាងំ  ស្តកុ  បៃង 
នៅ ទូទាំង ពិភព លោក បាន 
ពៃញ    យា៉ាង រហ័ស។ 

លោក Andy Lipow នាយក    
កៃមុហ៊នុ Lipow Oil Associ-
ates LLC នៅ ទីកៃុង Hou-
ston បាន បៃប ់ Bloomberg 
ថា៖  «កិច្ច ពៃម ពៃៀង នោះ តិច  
ណាស់  គឺ តិច ជា ងទី ផៃសារ ដៃល 
រំពឹង ទុក  ដោយ បៃទៃស មុិក-
សុិក  ទទួល បាន នូវ ភព ងាយ 
សៃួល  បំផុត »។ 

លោក និយាយ ថា ៖«កិច្ច ខិត -  
ខំ  បៃឹងបៃង ខា្លាំង នឹង មាននៅ  
ពៃល ខាង មុខ  ដោយសារតៃ 
ទផីៃសារ មាន ការ  ងឿង ឆ្ងល ់យា៉ាង- 
ខា្លាងំ ដៃល ថា  អង្គការ  OPEC+ 
ពិតជា នឹង អាចឈាន  ទៅ ដល់ 
ការ កាត់បន្ថយ ផលិតកម្ម បៃង 
ជិត១០ លាន   បារ៉ៃល   ក្នុង ១ថ្ងៃ 
ដចូ កចិ្ច ពៃម  ពៃៀងមៃន ឬ យា៉ាង- 
ណា ?»  ៕  AFP/RR

តម្លែ បែង ហក់ ឡើង   កែយ ការ ឯកភាព បន្ថយ ផលិត កម្ម ជិត ១០ លាន បារ៉ែល

លោក Abdulaziz bin Salman រដ្ឋមន្ត្រថីាមពល ប្រទ្រស អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត ។ AFP
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តពីទំព័រ១...ជាមួយអ្នកជំងឺចាស់។
ម្នាក់ទៀតគឺបុរសម្នាក់មនវ័យ៤៣ឆ្នាំ
ដែលមនជំងឺទឹកនោមផ្អែម ខែសោយ-
កែលៀននិងលើសឈាម។
នៅក្នងុចំណោមករណីឆ្លងថ្មីចំនួន២៨

នាក់ដែលតែវូបានគែរាយការណ៍កាលពី
ថ្ងែចន្ទ១៨នាក់មនទំនាក់ទំនងជាមួយ
អ្នកជំងឺចាស់ឬមនទំនាក់ទំនងទៅនឹង
កន្លែងនានាដែលពួកគែស្ថតិនៅក្នងុនោះ
មនជនជាតិថែ២នាក់នៅកោះភូកែត។
៧នាក់ផែសែងទៀតរួមមនអ្នកធ្វើមតុ-

ភូមិនិវត្តន៍ម្នាក់ មនុសែសម្នាក់ដែលនៅ
កន្លែងដែលមនមនុសែសចែើនបុគ្គលិក
ពែទែយ៣នាក់ និងអ្នកផែសែងដែលមន
មុខរបរគែះថ្នាក់២នាក់។
នៅសល់៣នាក់ផែសែងទៀត២នាក់

តែវូបានដាក់ឲែយនៅដាច់ដោយឡែកនៅ

ក្នងុខែត្តសាទុននិងម្នាក់ទៀតនៅខែត្ត
យ៉ាឡាកែយពីវិលតែឡប់មកពី
បែទែសឥណ្ឌូនែសីុវិញ។
បនា្ទាប់ពីអតែនែករណីឆ្លងថ្មីមន

ភាពយឺតកាលពី៥ថ្ងែកន្លងទៅនែះតាម
ការរាយការណ៍កែមុហុ៊នខ្លះបានចាប់-
ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយគោលការណ៍ធ្វើការ
មកពីផ្ទះដោយស្នើឲែយបុគ្គលិកមក
ធ្វើការនៅការិយល័យ។
បុ៉ន្តែលោកតាវីសីុល វីសាណុយោ-

ធីនអ្នកនំាពាកែយមណ្ឌលគែប់គែងសា្ថន
ភាពជំងឺកូវីដ១៩(CCSA)របស់រដា្ឋា-
ភិបាល បានជឿថការសមែចចិត្ត
នែះធ្វើឡើងឆប់ពែក។
«យើងមិនអាចថ មិនខ្វល់បានទែ

ដោយសារបែទែសថែនៅតែហុ៊មព័ទ្ធ
បែទែសតំបន់កែហមជាចែើន។សា្ថន-

ភាពនែះនៅតែគែះថ្នាក់។តួលែខល្អ
បែសើរនែះ គឺជាលទ្ធផលនែកិច្ចបែងឹ-
បែងរបស់យើងកាលពីសបា្តាហ៍មុន»។
លោកតាវីសីុលវីសាណុយោធីនបាន

ពែមនថ៖«បែសិនបើការការពាររបស់
យើងថយចុះតួលែខនឹងកើនឡើង»។
មន្តែីសុខាភិបាលម្នាក់បានថ្លែងថ

បែទែសថែបានរាយការណ៍ពីករណី
ឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាថ្មី៣៤នាក់កាលពីថ្ងែ
អង្គារ ដោយនំាឲែយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប
ឡើងដល់២៦១៣នាក់។មនអ្នកសា្លាប់
ម្នាក់ទៀត។អ្នកសា្លាប់នោះគឺជាអ្នកបើក
រថយន្តកែងុនៅក្នងុកែងុបាងកកដែល
បានផឹកសែជាមួយអ្នកឆ្លងវីរុសនែះ៩
នាក់ផែសែងទៀតដូច្នែះអ្នកសា្លាប់ដោយសារ
វីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ណូាទូទំាងបែទែសថែ
ឡើងដល់៤១នាក់៕BKP/PSA

មន្ត្រីអន្តោប្រវ្រសន៍ស្ទង់កម្តោអ្នកន្រសាទមីយ៉ន់ម៉ជាវិធានការប្រឆំាងការរាលដាល
វីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណានៅកំពង់ផ្រប៉តានី។BKP

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានៅថៃឡើងដល់២៦១៣នាក់និងស្លាប់៤១នាក់

ក្រងុឡងុដ៍ៈរដា្ឋាភិបាលអង-់
គ្លែសបានពែមនកាលពីថ្ងែ
ចន្ទថខ្លួននឹងមិនដកបមែម
នៅទូទាំងបែទែសនៅពែល-
ណាមួយក្នុងពែលឆប់ៗ ខាង-
មុខនែះទែខណៈបែទែសអង់-
គ្លែសនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការ-
ផ្ទុះឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា
បែភែទថ្មីចម្លែកដែលបានអះ-
អាងថ មនអ្នកសា្លាប់ជាង
១១០០០នាក់។
រដ្ឋមន្តែីការបរទែសអង់គ្លែស

លោកដូមីនិក រា៉ាអាប់ដែល
កំពុងនិយយជំនួសឲែយលោក
នាយករដ្ឋមន្តែីបូរីសចនសុន
ខណៈលោកបានជាសះសែបើយ
ពីជំងឺកូវីដ១៩បានថ្លែងថគឺ
មនសញ្ញា«វិជ្ជមន»នែការ-

រកីចមែើនខ្លះរបស់លោកបូរសី
ចនសុននៅពែលបច្ចុបែបន្ន។
ប៉ុន្តែលោកដូមីនិក រា៉ាអាប់

បានពែមននៅតាមបែព័ន្ធ-
ផែសព្វផែសោយបែចាំថ្ងែថ៖«យើង
នៅតែមិនទាន់បានឆ្លងផុតពី
កមែិតខ្ពស់បំផុតនែការឆ្លងវី-
រុសកូរ៉ូណានែះទែ»។
រដា្ឋាភិបាលអង់គ្លែស តែូវតែ

សមែចចិត្តនៅតែឹមថ្ងែពែហ-
សែបតិ៍ថតើតែូវរកែសោចែបាប់នែះ
រយៈពែល៣សបា្តាហ៍ទៀតឬ
យ៉ាងណា ដើមែបីបិទសាលា-
រៀននិងហាងលក់ទំនិញ
ហើយបានចែញបញ្ជាឲែយបែជា-
ជនអង់គ្លែសតែូវសា្នាក់នៅក្នុង
ផ្ទះរបស់ពួកគែដើមែបីពែយាយម
បញែឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលនែ

វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណានែះ។
លោកដូមីនិករា៉ាអាប់បានថ្លែង

ថ៖«យើងមិនរំពឹងថនឹងធ្វើឲែយ
មនការផ្លាស់ប្តរូណាមួយដើមែបី
ចាត់វិធានការនៅពែលបច្ចបុែបន្ន
ឲែយចូលជាធរមនហើយយើងនឹង
មិនធ្វើរឿងនែះរហូតដល់យើង
បានជឿជាក់ថយើងបែកដជា
អាចធ្វើឲែយមនការផ្លាស់ប្តូរ

ណាមួយបែបនែះអាចតែវូបាន
ធ្វើឡើងដោយសុវត្ថភិាព»។
លោករា៉ាអាប់បានថ្លែងថ៖

«បែសិនបើយើងបានបន្ធូរ-
បន្ថយលឿនពែកយើងនឹង
មនគែះថ្នាក់បណា្តាលមកពី
រលក»នែការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
លើកទី២ជាក់ជាមិនខាន។
តួលែខថ្មីចែញពីកែសួង-

សុខាភិបាលកាលពីថ្ងែចន្ទ
បានបង្ហាញថមនុសែសចំនួន
១១៣២៩នាក់បានសមែក
ពែយាបាលនៅមន្ទីរពែទែយដោយ
មនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាបាន
សា្លាប់នៅក្នុងបែទែសអង់គ្លែស
ដោយបានធ្វើឲែយបែទែសនែះ
ស្ថតិក្នងុចណំោមបែទែសដែល
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាកែក់-

បំផុតនៅលើពិភពលោក។
ចំនួននែះគឺបានកើនឡើង

រហូតដល់៧១៧នាក់កាល-
ពីថ្ងែចន្ទទោះបីជាយ៉ាងណា
ក៏ដោយក៏ចំនួននែះ តិចជាង
ចំនួនដែលគែបានរាយការណ៍
រាល់ចុងសបា្តាហ៍ដែរ។
លោកចនសុនសមែកនៅ

មន្ទីរពែទែយ១សបា្តាហ៍៕AFP/SK

លោកបូរីសចនសុនថ្ល្រងសុន្ទរកថាតាមទូរស្រសន៍ក្រយពីវិលត្រឡប់ទៅកាន់វិមនDowningStreetវិញ។AFP

មន្ត្រីបូ៉លិសដើរឆ្លងកាត់មនុស្រសកំពុងដើរនៅសួនច្របារStJames។AFP

អង់គ្លៃសតៃៀមបន្តវិធានការបិទខណៈចំនួនស្លាប់ឡើង
ជាង១១០០០នាក់



ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១១

កងកម្លាងំ   គំាទ្រ រដ្ឋាភិបាល   នំា គា្នា  អបអរសាទរ ជ័យ ជម្នះ  ដណ្តើម បា ន   ក្រងុយុទ្ធសាស្ត្រ២។AFP 

  បុគ្គលិកព្រទ្រយ      យកអ្នក ឆ្លងវី រុសកូ រូ៉ណា   ចូល មជ្រឈមណ្ឌ ល សុខភាពMaimonidesក្រងុញូវយ៉ក។ AFP 

ក្រុង ស្រ អ៊ូលៈ មន្តៃី កៃសួង ការ បរ - 
ទៃស ម្នាក់  បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម ហ៊ុន 
កូរ៉ៃខាង តៃបូង ២  តៃូវ បាន រំពឹង ទុក ថា 
នងឹ ដ ឹក ឧបករ ណ ៍តៃស្ត វរីសុ ករូ៉ណូា ទៅ 
អាមៃរិក  តាម យន្ត ហោះ នៅ ក្នុង 
សបា្តាហ៍ នៃះ  កៃយ ពី ផលិត ផល 
របស ់ពកួ គៃ  បាន ទទលួ ការ យល ់ពៃម 
បណ្តោះ អាសន្ន ពី រដ្ឋ បាល ចំណី - 
អាហារ  និង ថា្នាំ (FDA)របស់ US។ 

កៃុម ហ៊ុន ទាំង ២  និង កៃុមហ៊ុន មួយ 
ទៀត  បាន ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា មួយ 
ទីភ្នាក់ ងារ គៃប់ គៃង សា្ថាន ភព គៃ- 
អាសន្ន (FEMA)  ដើមៃបី នាំ ចៃញ 

ឧបករណ ៍តៃស្តរ បស ់ពកួ គៃ  កៃយ ព ី
បាន សិទ្ធិ បៃើ បៃស់ មុន គៃ អាសន្ន ពី 
FDA។ 

មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ កៃុម ការ បរទៃស 
បាន ថ្លៃង បៃប់ កៃុម អ្នក កាសៃត ក្នុង  
លក្ខខណ្ឌ   អនាមិក ថា  យន្ត ហោះ ដឹក 
ទំនិញ អាមៃរិក  ឆ្ពោះ ទៅ រដ្ឋ ម៉ារី ឡៃន  
បាន ធ្វើដំណើរ ចៃញ ពី ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរ ជាតិ Incheon  ភគ ខាង លិច 
កៃុង សៃអ៊ូលកាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ  ដោយ 
បាន ដកឹ ឧបករណ ៍តៃស្ត  ដៃល តៃវូ បាន 
ផ្គត់ ផ្គង់ ដោយ កៃុម ហ៊ុន ទាំង ២ ។ 

កៃមុហ៊នុ ទ៣ី  តៃវូ ផ្គត ់ផ្គង ់ឧបករណ ៍

តៃស្ត តាម រយៈ ទី ភ្នាក់ ផ្ទាល់ របស់ ខ្លួន 
ដៃល មន មូល ដ្ឋាន នៅ អាមៃរិក ។ 

បរិមណ ជាក់ លាក់  មិន តៃូវ បាន 
បៃកាស ជា សាធារណៈ ទៃ  ខណៈ កៃមុ- 
ហ៊ុន ទាំង នៃះ  និង រដ្ឋា ភិបាល  បាន  
ឯក ភព គ្នា មិន លាត តៃដង ព័ត៌ មន 
លម្អិត នោះ ។ 

ការ យល ់ពៃម របស ់FDA ទទលួ យក 
ឧបករណ៍ តៃស្ត របស់ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
បាន កើត ឡើង  កៃយ ពី លោក 
ដូណាល់ តៃំ  បាន សម្តៃង ក្តី សងៃឃឹម 
ក្នងុ ការ នា ំចលូ បរកិា្ខា រពៃទៃយ  ព ីករូ៉ៃ  ដើមៃប ី
បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕ Yonhap/PSA

ក្រមុហុ៊នកូរ៉្រខាងត្របូង២ដឹកជញ្ជនូឧបករណ៍ត្រស្តរកវីរុសកូរ៉ណូាទៅUSក្នងុសប្តាហ៍ន្រះ

រដ្ឋាភិបលលីបី៊ដណ្តើមកាន់កាប់ក្រងុយុទ្ធ-
សាស្ត្រ២នៅភាគខាងលិចក្រងុទ្របូ៉ីលី

ក្រុង ទ្រី ប៉ូលីៈ  កៃុម កង កម្លាំង គំទៃ 
រដ្ឋាភិ បាល ឯក ភព ជាតិ លី ប៊ី  បាន 
ដណ្តើម កាន់ កាប់ យក ទីកៃុង ឆ្នៃរ-
សមុទៃ ២  នៅភគ ខាងលិច កៃុងទៃី - 
ប៉ូលី  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  នៅ ក្នុង ការវាយ - 
បៃហារ ថ្មី មួយ  ទៅ លើ មៃ បញ្ជា ការ 
យោធា  លោក  ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ តារ  
១ ឆ្នាំ  កៃយ ពី លោក បាន បើក- 
ការវាយ បៃហារ ទៃង់ ទៃយ ធំ មួយ ទៅ 
លើ រដ្ឋធានី    នៃះ   ។ 

ពកួ គៃ  ក ៏បាន បញ្ជនូ កង កម្លាងំ របស ់
លោក  ចៃញ ពី ទី កៃុង តូច ៣  ដោយ 
បាន បង្ក ឲៃយ មន ការ វាយ បៃហារគៃប-់
រ៉ុក្កៃត ជា ចៃើន លើក   ទៅ លើ ទី កៃុង-
ទៃីប៉ូលី  ដៃល បាន បណា្តោល ឲៃយ មនុសៃស 
យ៉ាង តិច ម្នាក់ រង របួស  និង បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ខូច ខាត ផ្ទះ អស់ ជា ចៃើន ខ្នង  នៅ ក្នុង 
តំបន់ លំ នៅឋាន មួយ កន្លៃង ។ 

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  បាន ធ្វើ 
ឡើង ដោយ លោក ម៉ូ ហា ម៉ៃដ  ណូ ណូ  
ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ កង កម្លាំង របស់ រដ្ឋាភិ-
បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ លី ប៊ីដៃល  
ទទួល សា្គាល់ ដោយ អង្គការ សហ-
បៃជាជាតិ  បាន ថ្លៃង ថា ៖« កង កម្លាំង 
របស ់យើង  បាន ដណ្តើម កាន ់កាប ់យក 
ទី កៃុង ស៊ួរ ម៉ៃន  និង សាបៃថា  ហើយ 
កពំងុ តាម ចាប ់កង កម្លាងំ របស ់លោក-
ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ តារ  ទៀត ផង » ។ 

កៃយ មក លោក  បាន រាយ ការណ៍ 

ថា  ទី កៃុង តូច ៣  នៅចុង  ខាង តៃបូង  
បាន គៃប់ គៃង ដោយ កង កម្លាំង របស់ 
លោក ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វតារ  ដូច ជា  
ទកីៃងុ អាល-់ អាចៃ ឡាត  រហី្គ ដឡាញ 
និង ទី កៃុង អាល់ -ឈ្មីល  តៃូវ បាន 
គៃប់គៃង ដោយ កៃុម យុទ្ធ ជន របស់ 
រដ្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ ។ 

 រូប ភព វី ដៃអូ របស់ អ្នក កាសៃត  
AFPម្នាក ់ បាន បងា្ហាញ  កង កម្លាងំ គទំៃ 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ 
លីប៊ី  នៅ ក្នុង រថយន្ត ភីក អាប់ ជា ចៃើន 
គៃឿង  បាន បំពាក់ ដោយ កាំ ភ្លើងយន្ត 
ជា ចៃើន ដើម  បាន បៃរព្ធ បណុៃយខបួ នៅ 
កណា្តោល ទ ីកៃងុ សាបៃថា  នៅ ម្តុ ំពាក-់ 
កណា្តោល ផ្លូវ  រវាង ទី កៃុង ទៃី ប៉ូលី  និង 
ពៃំដៃន ទុយ នី សុី ។ 

ការ គៃប់ គៃង បៃទៃស លី ប៊ី ហៃក ហួរ 
ទៅ ដោយ សង្គៃម មួយ នៃះ  តៃូវ បាន 
បៃង ចៃក ទឹក ដី យ៉ាង ចៃើន  រវាង កៃុម 
កង កម្លាំង គំទៃ រដ្ឋាភិ បាល បងៃួប-
បងៃួម ជាតិ  និង កៃុម កង កម្លាំង របស់ 
លោក ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ តារ  មន 
មលូដ្ឋាន នៅ ភគ ខាង កើត  ដៃល បាន 
បើក ការ វាយ បៃហារ ទៃង ់ទៃយ ធ ំមយួ  
ដើមៃបី ពៃយា យម ដណ្តើម កាន់ កាប់ យក 
ទី កៃុង ទៃី ប៉ូលី កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

នៅ លើៃ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក កង កម្លាំង 
រដ្ឋាភិ បាល  បាន បងា្ហាញរូប ភព ជើង-
ទមៃ បាញ់ គៃប់ រ៉ុក្កៃត ៕ AFP/SK

បរំាងបន្តបិទប្រទ្រសខណៈអ្នកឆ្លងវីរុស-
កូរូ៉ណានៅ អឺរុ៉បឡើងជិតដល់៩ស្រននាក់

ក្រុង ប៊្រុច ស្រលៈ  យោង តាម ចំនួន 
សរុប ជា សកល  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  អឺរ៉ុប 
នៅ តៃ ជា ទ្វបី មយួ  ដៃល រង ការប ៉ះពាល ់  
ដោយសារ ការ ឆ្លង រីក រាលដល ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ខា្លាំង ជាង គៃ បំផុត  នៅ លើ 
ពភិព លោក  ខណៈ មនសុៃស ជតិ ៩ សៃន 
នាក់  បាន ឆ្លង វ ីរសុ ក ូរ៉ ូណា  នងិ អ្នក ជងំ ឺ
ជិត ៨០០០០ នាក់  បាន សា្លាប់ ដោយ- 
សារជំងឺ មួយ នៃះ ។ 

  ការ រីក ចមៃើន មុខ ២ នៅ ក្នុង ការ - 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង វី រុសផ្លូវ ដង្ហើម  កូ រ៉ូណា 
បាន បណា្តោល ឲៃយ មន ការ បក សៃយ 
ខុស ៗ  គ្នា  អំពី លទ្ធ ផល ជា ចៃើន ចៃញ 
ព ីវធិាន ការ បៃឆងំ វរីសុក ូរ៉ ូណា  នៅ ក្នងុ 
ចំណម កៃុម បៃទៃស អឺរ៉ុប ។  បៃទៃស 
ជា ចៃើន  បាន រងការ ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខា្លាងំ 
បំផុត  ដូច ជា  បៃទៃស អុីតាលី  អៃ- 
សៃប៉ាញ  និង បារាំង  បានបន្ត   ការ បិទ- 
បៃទៃស របស់ ពួក គៃ  ដោយ សារវី រុស 

ផ្លវូដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា  ខណៈ សម ជកិ សហ- 
ភពអឺរ៉ុប  នៅ ក្នុង នោះ មន បៃទៃស 
ដណឺម៉ាក  និង អូ ស្តាៃលី  កំពុង បន្ធូរ- 
បន្ថយ ការ រឹត តៃបិត របស់ ពួក គៃ ។ 

 យោង តាម សាកល វិទៃយា ល័យ  
Johns  Hopkins  មន មូល ដ្ឋាន នៅ 
អាមៃរិក  ដៃល កំពុង តាម ដន ការ ឆ្លង 
រីក រាល ដល នៃជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ ក្នុង 
ពៃល វៃលា ជាក់ លាក់  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
នៅ ទទូាងំ ព ិភព លោក  ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់
ដោយសារ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩  គឺ មនជាង 
១១៤០០០ នាក់  និង ចំនួន    អ្នក  ឆ្លង 
ជិត ១,៩ លាន នាក់ ។ 

 បៃទៃសជា ចៃើន នៅ អឺរ៉ុប  នៅ ក្នុង 
នោះ មន បៃទៃស ដៃលរ ង ប៉ះ ពាល ់ 
ខា្លាំងបំផ ុត តៃូវ គៃ មើល ឃើញ ថា  មន 
សញ្ញា នៃ ការ លើកទកឹ ចតិ្ត ចៃើន បន្ថៃម 
ទៀត  ដោយ មន ករណី ឆ្លង  និង សា្លាប់ 
ថ្មី ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ  បាន ថយ ចុះ។ 

នៅ ក្នុង បៃទៃស អុីតាលី  អ្នក ជំងឺ-
កូវីដ១៩  ចំនួន ៥៦៦ នាក់ថៃមទៀត   
បាន សា្លាបន់ៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ាង  
បើ បៃៀបធៀប ទៅ នឹង ចំនួន អ្នក សា្លាប់   
៤៣១ នាក់  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដោយ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស ម នអ្នក  សា្លា ប់   
ឡើង រហូត ដល់  ២០៤៦៥ នាក់ ។   
ចំនួន សរុប ករណី ឆ្លង  ដៃល បា ន 
បញ្ចូល  ទាំង  ការ ឆ្លង យ៉ាង សកម្ម  មន 
អ្នក សា្លាប ់ នងិ ជា សះ សៃបើយ    កើន- 
ឡើង   ដល់ ១៥៩ ៥១៦ នាក់ ។ 

បន្ថៃម ពី នៃះ  មនុសៃស ៣២៦០នាក់ 
កំពុង ត ៃូវ បានពៃយា បាលយ៉ាង យក- 
ចតិ្តទកុ ដ កប់ផំតុ  ។      រយៈពៃល ១០ ថ្ងៃ 
ជាប់គ្នា   ចំ នួន   អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល 
កំពុង តៃូវ បាន   យក ទៅ ដក់ក្នុង ផ្នៃក 
ថៃ ទាំសុខ ភព ដោយ យកចិត្តទុក- 
ដក់បំផុត នោះ    បាន បងា្ហាញ ឲៃយឃើញ 
ពីនិនា្នាការ ថយ ចុះ៕ Xinhua/SK

លោក    អ្រម៉ានុយ អ្រល  ម៉ាក្រងុ  កំពុង  ថ្ល្រង   ច្រញ ពី   វិមន  Elysee Palace នូវសុន្ទរកថា មួយ  ចាក់ផ្រសាយ តាមទូរទស្រសន៍  ទៅ  កាន់ ជនរួមជាតិ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈខណៈការចាក់ខ្ស្-
ភាពយន្តនៅតាមរោងកនុនានា
អាចកា្លាយជាសកម្មភាពនក្ារ- 
ប្មូលផ្តុំមួយន្ក្ុមមនុស្ស-
ហើយជារូបភាពមយួងាយឆ្លង
មរ្ោគករូ៉ណូាឬកវូដី១៩នងិ
សប្ពល្ដល្រាជរដ្ឋាភិបាល
បានច្ញស្ចក្តីជូនដំណឹង
មិនឲ្យមានល្ចច្ញជារូប-
ភាពប្មូលគ្នាប្បនោះទើប
ខាងផលតិកម្មនានាត្វូពនយ្ារ- 
ព្លឬរង់ចាំរហូតមានភាព-
ប្ក្តីឡើងវិញត្សម្ប់
អ្នកញៀនកុននោះគឺថាពិតជា
មនិអាចចាំបានឡើយនវូចណំ-ី
អារម្មណ៍មួយន្ះ។
ឈប់បារម្ភទៀតទោះបីជា-

គ្មានការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្ត
តាមរោងកនុក្តីក៏ប្យិមតិ្ហអាច
ទសស្នាខស្្ភាពយន្តខ្មរ្ថ្មីៗ គឺ
ជាវណ្ណកម្មរបស់ផលិតកម្ម-
កំពុងត្ឈានមុខនៅក្នុងការ-
ផលតិភាពយន្តបង្កប់នយ័អបរ់ំ
ល្អៗ គប្់រសជាតិន្ផលតិកម្ម
SastraFilmនៅក្នុងឱកាស
បុណ្យប្ព្ណីខ្ម្រ និងស្ប-
ព្លសម្កនៅក្នុងផ្ទះដើម្បី
ចៀសវាងឆ្លងម្រោគកូរ៉ូណាឬ
កូវីដ១៩ បានដ្រ ផលិតកម្ម
មានកុនដុំ និងកុនភាគជាង
៥០រឿងដ្លអាចឲ្យចូល

ទស្សនាតាមអនឡាញបាន។
ជាក់ស្ត្ងនាឱកាសបុណ្យ

ចលូឆ្នាំថ្មីតាមប្ពណ្ីខ្មរ្នងិ
ប្រព្ធ៥ឆ្នាំបង្កើតផលិតកម្ម-
SastraFilmក្នុងឆ្នាំ២០២០
ន្ះទើបមានសារច្ញពីគ្ហ- 
ទពំរ័ផ្លវូការខ្លនួថា៖«សសួ្តឆី្នាថំ្មី
ប្ព្ណីជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នា
ក៏អាចចលូទសស្នាកមស្ាន្តនៅ
តាមផ្ទះនូវខ្ស្រឿងជីវិតល្បីៗ
អបរ់លំ្ៗអ របស់SastraFilm-
នៅក្នុងchannelYoutube
នាឱកាសប្រព្ធចលូឆ្នាថំ្មីតាម
ប្ព្ណីជាតិខ្ម្រត្គ្មានការ-
ជួបជុំនៅខាងក្»។

បើតាមលោកស្ីប៊ុនចាន់-
និមលជាចាងហ្វាងផលិតកម្ម
SastraFilm បានបញ្ជាក់-
បន្ថ្មឲ្យភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖
«នាឱកាសន្ះយើងមានកុន
ដុំដល្មានពល្បម្ាណជាង
១ម៉ោងចប់នោះ៥០រឿង
ហើយកុនភាគ៤រឿងផងដ្រ
សម្ប់ឲ្យទស្សនិកជនដ្ល
នយិមទសស្នានវូវណ្ណកម្មភាព-
យន្តរបស់ផលិតកម្មយើងបាន
តាមអនឡាញដោយគ្ន់ត្
ចលូតាមchannelYoutube
ត្ប៉ណុ្ណោះគឺអាចចលូទសស្នា
តាមចំណូលចិត្តរបស់លោក

អ្នកបានហើយ»។
គរួបញ្ជាក់ផងដរ្ផលតិកម្ម

SastraFilmត្ូវបានមហ-
ជនទទួលសា្គាល់ពីគុណភាព
ន្ការផលិតកុនផ្ន្កអប់រំ-
ដល្មានផលតិកនុទាងំកនុ
ដុំនិងកុនភាគខណៈព្ល
បច្ចុប្បន្នផលិតកម្មផលិត-
បានសរុបជាង ៥០រឿង
ក្នុងរយៈព្លជាង១ឆ្នាំ។
ដើម្បីទស្សនាខ្ស្ភាព-

យន្តនានារបស់ផលិតកម្ម-   
Sastra Film តាមអន-
ឡាញនោះគ្ន់ត្ចុច
តាមតំណន្ខ្ស្ភាព-

យន្តនានាដ្លមានរឿងល្បីៗ
ជាអាទិ៍ដចូជាខស្្ភាពយន្តរឿង
ជីវិតទី១មានចំណងជើងថា
«នាងសំណាង»ខ្ស្ភា ពយន្ត
រឿងជីវិតទី២មានចំណងជើង
ថា «ម៉្សា្អាត»ខ្ស្ភាពយន្ត
រឿងជីវិតទី៣មានចំណងជើង
ថា «មនុស្សហ្សឺរ៉ូ» និងភាព-
យន្តរឿងជវីតិទ៤ីដល្មាន
ចំណងជើងថា «ស្អប់អ្នក-
ផ្ទះ»ហើយចុចតាម link-
ឈ្មាះថាhttps://www.
youtube.com/playlist....

អាចទស្សនាបាន៕

www.postkhmer.com

កេុង ប៉ារីស : បារាំងបានសម្ច-
ចិត្ដឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរទៅយក
សត្វមកចិញ្ចឹមពីមជ្ឈមណ្ឌលសត្វ
ទោះបីជាប្ទ្សន្ះនៅរក្សាវិធាន-
ការឲ្យសំងំនៅត្ក្នុងផ្ទះដើម្បីបយ្ុទ្ធ
ប្ឆំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩
យ៉ោងណាក៏ដោយ។
កស្ងួមហផ្ទ្បានបក្ាសកាល-

ពីថ្ង្សៅរ៍ថា រដ្ឋាភិបាលនឹងមានការ-
យល់យោគចំពោះប្សកកម្មក្ដីម្តា្ដា
ចាប់ពីថ្ង្ព្សហ្បតិ៍ស្បតាមការ-
អំពាវនាវរបស់អង្គការសង្គមការពារ
សត្វ(SPA)។
អង្គការបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលរបស់

ខ្លនួចនំនួ៦២ទតីាងំទៅតាមអនកុ្តឹយ្

កំហិតរក្សាគមា្លាតកាលពី៣សបា្ដាហ៍
មុន។ប៉ុន្ដ្កាលពីថ្ង្ចន្ទSPAបាន
ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញ
នងិពម្ានពីចនំនួសត្វរាប់ពាន់កប្ាល
កំពុងរង់ចាំផ្ទះថ្មី។
រដ្ឋមន្ដ្ីក្សួងមហផ្ទ្គ្ីស្ដូហ្វ

កាសា្ដាន័របាននិយយថា៖ «ចំពោះ
ការគំទ្ដល់សុខុមាលភាពសត្វ
រដ្ឋាភិបាលបានឮស្ចក្ដីអំពាវនាវ
របស់ SPAនិងព្យាយមស្វ្ងរក
ដំណះស្យភា្លាមៗ »។
ក្សួងមហផ្ទ្បានច្ញថ្ល្ង-

ការណ៍ថា៖ «ក្សួងបានសម្ចថា
ការអនុគ្ះនឹងត្ូវបានធ្វើឡើង
ដើមប្ីឲយ្ពលរដ្ឋអាចធ្វើដណំើរទៅយក

សត្វមកចិញ្ចឹមនៅផ្ទះ»។
យ៉ោងណាមិញក្សួងបានបន្ថ្ម

ការរឹតបន្ដឹងជាច្ើនទៀត រួមមាន
ការជ្ើសរីសសត្វតាមអនឡាញ
និងការណាត់ជួបទៅយកសត្វដោយ
មនុស្សត្មា្នាក់គត់។
ក្សួងបានជូនដំណឹងទៀតថា៖

«ចប្ាប់នៅត្គោរពនងិអាចសង្គ្ះ
សត្វជាច្ើនក្បាលថ្មទៀត។យើង
មានសត្វចិញ្ចឹម៥០០០ក្បាលនៅ
មជ្ឈមណ្ឌលនិងមានសមត្ថភាពផ្ទុក
៦០០០ក្បាល»។
បារាំងបានកត់ត្ចំនួនអ្នកសា្លាប់

ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ជាង១៤
ពាន់នាក់៕AFP/HRបេជាជន តេវូបនអនុញ្ញាត ឲេយ ធ្វើដំណើរ ទៅ  យកសត្វ ចិញ្ចមឹនៅ បរំាង។ រូបថតAFP

បារាំងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅយកសត្វពីអង្គការមកចិញ្ចឹម

លោកសេ ី បុ៊ន ចាន់ 
និមល  ចាង ហ្វាង 
ផលិត កម្ម  Sastra 
Film ។ រូបហ្វ្សប៊ុក

មិនមានរោងកុនក៏អាចទស្សនាខ្ស្ភាពយន្តល្បីៗ ជាង
៥០រឿងរបស់SastraFilmតាមអនឡាញនៅឯផ្ទះ

ផលិត កម្ម  Sastra Film  មាន កុនដំុ និង  ភាគ ជាង  ៥០ រឿង    ដេល អាចទសេសនាតាមអនឡាញ ។ ហ្វ្សប៊ុក
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Krama Yoga Cambodia បើកបង្ហាត់យោគៈអនឡាញ    
លើកកម្ពស់    សុខភាព ផ្លវូ កាយ និង  ចិត្ត ដល់ អ្នកហាត់ នៅ ផ្ទះ

ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ : ធ្លាប់ជា អ្នក ហាត់ 
យោគៈ   ៣ថ្ងៃ ជា រៀង រាល់ សប្ដាហ៍  
អ្នកនាង តាងំ ម៉ៃង បន ស្វៃង- 
រក ទិញ កមៃល ហាត់ បៃណ 
រំពឹង ថា  អាច បន្ត អនុវត្ត លំហាត់- 
បៃណ នៃះ នៅ ផ្ទះ  កៃយ ពី ឮ 
ដំណឹង ថា កន្លៃង អង្គការ ដៃល 
អ្នកនាង ធ្លាប់ ទៅ  ហាត់  បន បៃ- 
កាស  ពី វគ្គ បងៃៀន អនឡាញ។

អ្នក ហាត ់យោគៈ  ជា បគុ្គលកិ 
កៃមុហុ៊ន ឯកជន វ័យ ៣០ប្លាយ  
រូបនៃះ បន និ យាយថា៖ «ខ្ញុំ 
តៃង ទៅ ហាត់ ជាប់ រហូត  ៣ថ្ងៃ 
ក្នុង ១អាទិតៃយ គឺ ថ្ងៃចន្ទ អង្គារ 
និង សុកៃ។ តៃ កៃយ មក ក៏ ផ្អាក 
ពៃះ ឮថា  កៃសួងយើង  គៃ ឲៃយ 
បិទ កន្លៃងហាត់បៃណ ការពារ 
ខ្លាច ឆ្លង ជំងឺ»។

អ្នកនាង បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ ឆ្លៀត 
ទៅ ទញិ ឧបករណ៍ ហាតន់ៅ ផ្ទះ 
ហើយ ក៏ ឮគៃ ថា កន្លៃង ខ្ញុំ ធ្លាប់ 
ហាត់ហ្នឹង  គៃ មាន គៃូ បងៃៀន  
តាម អនឡាញ ឲៃយ យើង ហាត់ 
នៅ ផ្ទះ អ៊ីចឹងទៅ ចាប់អារម្មណ៍ 
ចង់សាកដៃរ»។

ការ អភវិឌៃឍ បច្ចៃក វទិៃយា ថ្ម ី   អន-ុ 
ញ្ញាត ឲៃយ មនសុៃស   បៃសៃយ័ ទាក-់
ទង គ្នា  ហើយ ដើមៃបី  កាត់ បន្ថយ 
ភាព   ស្មគុសា្មាញ  ដល់  អ្នក កំពុង នៅ  
ផ្ទះ  Krama Yoga ដៃល ជា 
កន្លៃង អ្នកនាង តាំង ម៉ៃង ធ្លាប់ 
ទៅ ហាត់ ជា បៃចំា នោះ បន   បង្កើត 
វគ្គ ហាត់ យោគៈ ថ្ម ីតាម អន ឡាញ 
ព ីខៃមៃសា នៃះ  ដៃល ផ្តល ់ភាព- 
ងយសៃលួ ដល ់អ្នក ហាត ់អាច 
អនុវត្ត នៅផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លួន។

លោក  លន់  ពិសិដ្ឋ  ជា នាយក  
គៃប់គៃង  និង អ្នក ជំនាញ យោគៈ   
នៅ កៃមា យោគៈKramaបន  
ឲៃយ ដងឹថា ៖ «នៃះ   ជា លើក ទមីយួ 
ហើយ ដៃល យើង បើក បងៃៀន 
វគ្គ អនឡាញ  បនា្ទាប់ ពី បើក ដំ-
ណើរការ ការបង្ហាត់ ចាប់តាំង ពី 
ឆ្នា ំ២០០៤  មក ។ គោលដៅ នៃ  
ការ បើក វគ្គ ពសិៃស នៃះ  គ ឺដើមៃប ី
ចូលរួម ចំណៃក ក្នុងការ កាត់- 
បន្ថយ ការ រីករាល ដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ និង ជួយ ឲៃយ បៃជា ជន 
យើង មាន សា្មារត ីរងឹមា ំ នងិ មាន 

សុខភាព បរិបូរណ៍» ។
សៃប ពៃល បៃជាជន គៃប់ រូប 

មាន ក្ត ីកង្វល់ អំពី សុខភាព  ដោយ- 
សារ នៅ ផ្ទះ យូរ មិនបន ធ្វើ ចលនា  
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង តមៃូវការ នៃះ  
អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក យោគៈ  ដៃល 
មាន បទ ពិសោធ យូរឆ្នាំ រូបនៃះ  
បញ្ជាក់ថា  ការ បងៃៀន យោគៈ 
តាម អនឡាញ  នឹង ធ្វើឡើង ពី 
សំណាក់ គៃូ ជនជាតិ ខ្មៃរ  និង 
ជនជាតិ ជប៉ុន  អង់គ្លៃស  និង 
អាមៃរិក។

លោក បន្ថៃម ថា ៖ «ការ បត់បង់ 
សៃរីភាព ចៃញ ទៅ ខងកៃ ធ្វើ 
សកម្មភាព ផៃសៃងៗ  ហើយ បង្ខ ំចិត្ត 
សំងំនៅ ក្នុង ផ្ទះ  នឹង ធ្វើ ឲៃយ រាង- 
កាយ ចាប់ ផ្តើម អសកម្ម  សុខភា ព 
ចាប់ផ្តើម ចុះ ខៃសោយ  រីឯ សា្មារតី 
មនិ នងឹ ធងឹ  ការ បៃបៃលួ លៃបឿន 
នៃ ចិត្ត លឿន ទៅតាម អ្វ ីដៃល កើត  
ឡើង ជុំវិញ ខ្លួន  ធ្វើ ឲៃយ ចិត្ត ឆប់ 
វង្វៃង  តកស់្លតុ  គតិតៃ ឆប ់ភយ័ 
ជាមយួ ពត័ម៌ាន ដៃល ខ្លនួ កពំងុ 
ទទួល បន »។

អ្នកជំនាញ រូបនៃះ មាន បំណង  
ឲៃយ មនុសៃស មា្នា ចៃះ សមៃួល ចិត្ត  
កា តប់ន្ថយ ភាព ភយ័ខ្លាច តាម-
រយៈ ការ ហាត ់យោគៈ ដៃល    មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ក្នុងការជួយ 
ពងៃឹង សា្មារតី  ចិត្ត និង កាយ។  

លោក លើកឡើង ទៀតថា៖ 
«មនុសៃស ភាគចៃើន ជៃើសរីស 
យក ការ ហាត់ នៃះ ដើមៃបីជមៃះ 
រឿង ស្មុគសា្មាញក្នុងចិត្ត ពងៃឹង 

កមា្លាងំ ចិត្ត ចិត្តស្ងប់  មាន សា្មារតី  
ខ្ពស់ ក្នុង ការ រស់នៅ បន្ថយ អា-
រម្មណ៍ ស្មុគសា្មាញ  ជា ពិសៃស 
ជួយ ទាញ ខួរកៃបាល  ឲៃយគិត រឿង 
វិជ្ជមាន  និង មាន ដំណោះ សៃយ 
លើ បញ្ហា នានា បនចៃើន លើស 
ពនីោះ វា ជយួ ឲៃយ រាងកាយ របស់ 
គៃ រឹងមំា រាងកាយ មិន ស្ពកឹ សៃពន់   
ជាដើម »។

អ្នកជំនាញ រូបនៃះ បន  ចាត់ទុក  
លំហាត់បៃណ យោគៈ  បីដូច- 
ជា  ចណំអីាហារ រាងកាយ ពៃះ 
វានឹង ចមៃើន បៃព័ន្ធ សពា៌ាង្គ-
កាយ  ឲៃយ សកម្ម ជួយ ផ្តល់ ទឹក 
រងៃ គៃប់គៃន់ ទៅ ដល់ សនា្លាក់ 
ឆ្អឹង   ជួយ  គៃប់គៃង  េសៃ្តស នឹង 
ធ្វើ ឲៃយ អ្នកហាត់ បៃរ មក  មាន គំនិត  
សុទិដ្ឋិនិយម  វិញ  ។

លោក បន លើក ឡើង ទៀត  
ថា   ៖ «ជាទូទៅ គឺ យើង បង្ហាត់ 
ទៅ តាម តមៃវូ ការ របស់ អ្នក ហាត់  
ដូច ជា អ្នក ខ្លះ  ហាត់ យោគៈ ដើមៃបី  
មា ន រាងកាយ ល្អ  អ្នកខ្លះ ហាត់ 
ដើមៃប ី កាត ់បន្ថយ ស្តៃស  ដោយ 
ឡៃក ខណៈ ពៃល មនុសៃស គៃប់- 
គ្នា កំពុង ពៃួយ  បរម្ភ អំពី សា្ថាន-
ការណ៍ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន យើង នឹង  
ផ្តល ់វធិហីាត ់ដៃល ធ្វើឲៃយ គៃ  គតិ 
សទុដិ្ឋនិយិម ជាង មនុ  អារម្មណ ៍  
ភ្លឺថា្លា  រាងកាយ បៃ ជា សកម្ម ធ្វើ 
សមាធិ គៃប់គៃង ចិត្ត វង្វៃង  ចិត្ត 
អណ្តៃត ផ្តៃសផ្តាស  ឲៃយ ស្ងប់-
សា្ងាត់  ផ្តាត មក ធ្វើ ការងរ ឲៃយ មាន 
បៃសិទ្ធភាព  និង បៃសិទ្ធផល  

ជាងមុន» ។
 អ្នក ហាត ់នងឹ តៃវូ បពំៃញ ពត័-៌

មាន មួយ ចំនួន ដើមៃបី លោក ងយ 
សៃួល ក្នុងការ សមៃប សមៃួល   
និង  បង្កើត គន្លឹះ នៃ ការ បង្ហាត់  
ទៅ តា ម កមៃិត ថា្នាក់ខុសៗគ្នា។

លោក  បន្ថៃម ថា៖ «មនុសៃស 
គៃបវ់យ័  គៃប ់ភៃទ  មនិថា កមុារ  
និង សៃ្តី មាន ផ្ទៃពោះ  សុទ្ធ តៃ 
អាច មក ហាត់ យោគៈ បន ។ 
ក្នងុនោះ យើង មាន បង្ហាត ់កមុារ 
ចាប់ពី  អាយុ ៩ឆ្នាំដល់  ១៣ ឆ្នាំ  
ឲៃយ រៀន ធ្វើ ចលនា។ សមៃប ់ស្តៃ ី
មាន ផ្ទៃពោះ  ចាប់ពី  ៣ខៃ  ទៅ  
៨ខៃ កន្លះ  អាច ហាត់ យោគៈ 
បន យើង នឹង រក វិធី ហាត់ ដើមៃបី 
ឲៃយ គត់ ងយសៃួល បត់បៃន 
ពងៃឹង កមា្លាំង កាយ  និង ដើមៃបី 
ចៃះ គៃប់គៃង អារម្មណ៍»។

ដើមៃបី ចូលរួម វគ្គ ហាត់ យោគៈ  
សមៃប់ វគ្គ ពិសៃស តាម អន-
ឡាញ   នៃះ ជហំាន ដបំងូ អ្នកតៃវូ 
ជៃើស រីស វគ្គ  ដៃល អ្នក ចង់  
រៀន   តាមរយៈ គៃហទំព័រ នៃះ  
yog acambodia@gmail.
com បំពៃញ ព័ត៌មាន បនា្ទាប់មក  
រៀងរាល់  ៥ នាទី  មុនការ ចាប់- 
ផ្តើម ហាត់  កៃុម ការងរ កៃមា  
(Krama) នឹង ផ្ញើ  Link  តៃលប់ 
ទៅ អ្នក វិញ  អ្នក អាច ចូល ទៅ 
អនុវត្ត តាម  Link  ដៃល ផ្ញើ  នោះ ។

គរួ បញ្ជាក ់ផងដៃរ  សមៃប ់វគ្គ 
អនឡាញ នៃះ  អ្នក ហាត ់តៃវូការ 
មាន អីុនធឺណិត លៃបឿន លឿន 

រៀបចំ កន្លៃង បញ្ចាំង ជាមួយ 
អៃក ៃង់ ធំ  និង ឧបករណ៍ បំពង 
សំឡៃង ឮ ខ្លាងំ ដើមៃបី ងយ សៃលួ  
សា្តាប់ គៃូ ពនៃយល់ ណៃនាំ  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ហាត់។

វគ្គ ហាត់ យោគៈ អនឡាញនៃះ 
បងៃៀនជាភាសាអងគ់្លៃស  នងិ 
រៀបចំ ឡើង ដោយ បៃងចៃក ជា  
៣  ផ្នៃក គឺ ថា្នាក់ ទូទៅ សមៃប់ 
មនុសៃស ពៃញ វ័យ  ថា្នាក់ សមៃប់ 
កមុារ  នងិ ថា្នាក ់សមៃប ់អ្នកមាន 
ផ្ទៃពោះ ។

តម្លៃ ហាត់ ក្នងុ ១ វគ្គ ២០ ០០០ 
រៀល  ឬ  ៥ ដុល្លារ ចំពោះ ការ- 
បង់ ថ្លៃ តៃូវ ធ្វើ ឡើង មុន វគ្គ ចាប់- 
ផ្តើម តាម រយៈ ការ បញ្ជូន តាម 
ធនាគរ  ABA  សមៃប់ អ្នក- 
ហាត ់ កពំងុ រសន់ៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា នងិ តាម  Paypal  ចពំោះ 
អ្នកហាត់ ដៃល កំពុង សា្នាក់ នៅ 
បរទៃស ។   ផងដៃរនោះ កៃមា  
កំពុង រៀបចំ វគ្គ ជា ភាសា ខ្មៃរ  
ដៃល អាច បង់ ជា ខៃ ក្នុង តម្លៃ 
៨០ ០០០រៀល ឬ ២០ដុល្លារ 
ក្នុង ១ ខៃ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ ។

  លោក  ពិសិដ្ឋ  បន ណៃនាំ 
ថា៖ «យើងគួរ បង្កើត គមៃង 
ផៃនការ បៃចា ំថ្ងៃ  ដើមៃបីដងឹនវូ អ្វ ី
ដៃល តៃូវ ធ្វើ  អ្វីមិនគួរធ្វើ ដឹង 
អពំ ីពៃល បង្កើត សកម្មភាព  ដងឹ 
អំពី ពៃល សមៃក  ដើមៃបី បំបត់ 
ភាព ធុញថប់ ។ ខ្ញុ ំក៏ សូមសំណូម- 
ពរ បៃជាជន   សមូ មាន ការ បៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ ការ រាតតៃបាត  
មៃរោគកូរ៉ូណា  កូវីដ១៩ នៃះ 
បង្កើត ទមា្លាប់ថ្មីៗ   សកម្មភាព ថ្មីៗ   
អំឡុង  ពៃល នៅផ្ទះ ហើយ ពៃយា យាម  
គិត  វិជ្ជមាន ឲៃយ បនចៃើន »។

វគ្គ ហាត់ យោគៈ អនឡាញ នៃះ  
នឹង ចាប់ផ្តើម ដំបូង  នៅថ្ងៃ  ទី១២   
ខៃមៃសា  ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ហើយ  
អ្នកនាង តាំង  ម៉ៃង ដៃល ធ្លាប់ 
ជា សិសៃស នៅទីនោះ ក៏ កំពុង តៃ 
គិតគូរ ចង់សាកលៃបង ហាត់ ដៃរ ។

អ្នកនាង និយាយ ថា៖ «ខ្ញុំ ក៏ 
ពចិារណា ដៃរ ពៃះ យើង ហាត ់
ខ្លួន ឯង អត់ ដូច ការ ហាត់មាន 
គៃូទៃ។ ជួន កាល យើង ខ្ជិល 
ក៏ឈប់ទៅ ជួន កាល ក៏ ហាត់អត់ 
តៃូវតាមកៃបួនគៃ ទៅ អ៊ីចឹង គិត 
ថា ហាត់ មាន គៃូ វា ល្អជាង»។

សមៃប ់ពត័ម៌ាន បន្ថៃម  សមូ 
ចូល ទៅកាន់  ហ្វៃសប៊ុក ផៃច 
របស់  Krama Yoga  Cam-
bo dia: https://www.face-
book.com/KramaYo-
gaNGONatarajStudio/ ឬ 
ទរូសព័្ទ ទៅលៃខ ០១២ ២៥០- 
៨១៧៕

ទិដ្ឋភាព សិសេស ហាត់   យោគៈ នៅ អង្គការ Krama   Yoga Ngo មុនពេល បើក វគ្គ បងេៀន អនឡាញ ។ រូបថត សហ ការី

លោក លន់ ពិសិដ្ឋ ជានយកគេប់គេង និងអ្នកជំនញយោគៈ នៅ 
កេមា យោគៈ Krama  ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៨រោច ខៃចៃតៃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ ើ ងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អក ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដោយសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ   មិ ន ឲៃយ មាន ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ការ     - 
 បៃកប  របរ រកទទួល ទាន នានាបាន  ផល ចំណៃញ 
ជា        ធម្មត  ។ រី ឯ បញ្ហា ស ្នៃហ    វិញ   គូ ស្នៃហ៍  នឹង មាន   
ភាព  អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យ៉ាង ល្អ បៃសើរខ្លាំង  ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹកចិត្ត អ្នក 
បៃកប      ដោយ         ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នុង 
ការបំពៃញ         កិច្ច ការងារ  ឬ ការ បៃកប  - 
 របរ  រក   ទទលួ ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចណំៃក       

ការ    ដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានា មាន គៃ រាក់ ទាក  ់    គ រួ - 
ជា       ទ  ី    ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃចក្តសី្នៃហ  វិញ  គូស្នៃហ  ៍   ហក់ 
ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ     ដូច្នៃះ         លោក 
អ្នក          គួរ    តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កក់ក្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ   គូស្នៃហ៍ 
ទើបជាការ       ល្អ បៃព ៃសមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍ខ្លួន ។ 

រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ដោយ        
ឆន្ទៈ  ខ្ពស់     ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ    ទៅ   គោល  - 
ដៅ របស់ខ្លនួ។ រីឯ ការ    បំពៃញការ ងា រ 
ផៃសៃងៗវិញ   តៃវូ     បៃឈ ម    នឹង ឧបសគ្គ     

ជា ចៃើន។  លោក  អ្នក គួរតៃ   ស្វៃង  រក         ជំនួយ  ឬ ការ   - 
ជៃម ជៃង ពី អ្នក ដទៃ ទ ើប ជា ការ ល្អ     បៃសើរ ។    
ចំពោះ      សៃចក្តសី្នៃហ     លោកអ្នក   នឹង    ម និ    មាន អ ្វ ីជា 
ក្ត ី បារម្ភ ខ្លាងំ ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សកា្ការៈ   វ ញិ  នោះ  នឹង 
ទទួល  បាននូវ  ភាគ ផល តៃមឹល្អ បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូ   កាយ  និងផ្លវូ   ចិត្ត ល្អ  ខណៈ ការ- 
និយយ   ស្តីវិញ បៃកបដោយ ឧត្តម- 
គតិ ។ចំណៃកការ បៃកប របរ  រកទទួល   - 

ទាន  នានា     បាន ផល ចំណៃញ លើស ពីធម្មត ។ រីឯ  កា រ     - 
ងា  រ ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត គឺ ការកត ់   - 
ត ៃ      នវូបញ្ជ ីសា្នាម  នានា។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហ   ដៃគ ូ
របស់ អ្នក            តៃវូ ការ ការ ថ្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដាក ់    
បន្ថៃម      គឺ  កាន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហ អ្នក ។

រា សីឡ   ើង ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា ន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ      ចៃើន តៃ បាន ដោយធម៌ ។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ   ភា ព ដោ   ះ សៃ យ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ      ្ត     ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏  មា ន    ការ យ  ល ់ ចិត្ត  គ ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕     

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ     ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល ផល តប- 
 ស្នង   មកគួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី- 

បៃកប  ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
សភាព  ល្អ  ពោលគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដោយ    ក្ត ីមៃត្តៅ នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក   បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់ ចតិ្ត 
គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីល ្អ បង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទី ជិត  ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព   ឯកា រនិ-
យយស្ត ីប ៃកបដោយ ហៃតុផល គួរ- 
ឲៃយ  គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ រក  - 

ទទួ ល ទាន នានា   អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន      បទ ពិ ស ធយ ៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ លោក 
អ្នក      មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់នៅ ក្នងុ ការសមៃច កិច្ចការ  
ផៃសៃងៗ ។ ចំពោះ  បញ្ហា ស្នៃហ វិញគឺ  ដៃគូរបស់ អ្នក  
មាន  ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។  

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នឹង បៃឈម ទាក់ ទង- 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ ការ- 
ងារ  ផៃសៃង។ ចំពោះ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  

ម និ      ថ ទាក ទ់ង នងឹ ការងារ ឬ មខុ ជនំញួ  ក្ត ីសងៃឃមឹ 
ជោគ      ជ័យ មាន តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ-    
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នងឹបានដោយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង   ខ្ពស់ និងមាន ក្ត ីហត់ នឿយចៃើន។ ចំណៃក  
ឯ ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីឡើ ង ខ ្ពស់ត  ៃ ដៃត  ។ការ និយយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នងឹ 

មាន  ការ ហស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ 
ពោរ  ពៃញ  ដោយ  ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នងឹ គ្នា ។  ការ បៃក ប របរ រក ទទ ួល ទាន នានា 
បាន    ផល ចំ ណៃ    ញ  គួរ ជា  ទី គប់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  - 

 រាសមីធៃយម  ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្ត ី
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តៅប ់
មាន សមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ  បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ   ្វើ   ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ      ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់          ច ំ ពោះ ចំណង ស្នៃហរបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សកា្ការ ៈ    វិញ   គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ 
ការ          ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសីមធៃយម។  ដំណើរតៃច់ចរ របស់ 
លោក  អ្នក នឹងបៃទះ ឧប សគ្គ ខ្លះៗ 
សៃចក្តសី្នៃហ គូស្នៃហ៍ ហក់ មាន-   
ភាព ពៃងើយ កន្តើយ ចំពោះគ្នា  គបៃបី  

ផ្តល   ់ភាព កក់ក្តៅឲៃយគ្នាបានចៃើន។ រីឯការ បៃកប- 
របរ រក  ទទួល  ទានផៃសៃងៗគឺសូមកំុធ្វើការសន្នដិា្ឋានអ្វ-ី 
ណា មួយ ដោយ ខ្វះនូវបៃភព ព័ត៌មាន ជាក់ លាក់ ឲៃយ   
សះ។ ចំពោះ លាភសកា្ការៈ វិញ  នឹង ទទួល បាន នូវ 
ភោគ ផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ មិន លើសលប់ឡើយ។   

រាសីល្អបង្គួរ  ។ ការបៃកបរបររក- 
ទទួល     ទា នផៃសៃងៗ គឺបាន ផល ល្អ- 
គៃន ់  បើ ។ លោកអ្នក មាន ទកឹ ចតិ្ត  
បៃក បដោយ ក្ត ីមៃត្តៅចៃើន    ។ រ ីឯ ការ- 

បៃកប    រ បរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហ 
គួរ         ផ្តល់  ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ ដោយ - 
 ឡៃក  គៃះ របស់ លោកអ្នក   គឺនៅ  ឯ ទិសបស្ចិម  
ដូច្នៃះ   តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នឲៃយបាន ខ្ពស់។
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វីរុសកូរូ៉ណាវាយប្រហារកីឡាទូទំាងសកលលោក
ក្រងុ ប៉ារសី: ដោយសារ តៃ ការ រាល- 

ដាល វីរុស កូរ៉ូណា បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស 
ភាគចៃើននៃ សកល លោក កំពុង តៃូវ 
បាន បិទ ទ្វារ វិស័យ កីឡា នានា ក៏ រង- 
គៃះ  ដៃរ  ហើយ ចៃបាស់ ណាស់  ការ- 
សាយ ភាយ ដៃល កើត ចៃញ ព ីការ បៃកតួ 
កៃប ខណ័្ឌ   Champions League ក្នងុ 
កៃុង មីឡាន និងការ ឆ្លង យ៉ាង លឿន 
របស ់ជងំ ឺទៅ កាន ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃណាងំ 
កង់កម្មវិធី UAE Tour ធ្វើ ឲៃយ មាន ការ- 
បារម្ភ ពី បញ្ហា នៃះ កាន់ តៃ ខ្លាំង ឡើង ៗ  
នា ពៃល អនាគត ។

ខណៈ ការរាល ដាលវីរុស បាន ចាប់- 
ផ្តើម នៅ ថ្ងៃទី ១៩  ខៃកុម្ភ នោះ ជំនួប 
រវាង កៃមុ  Atalanta  របស ់អុតីាល ីនងិ 
កៃមុ Valencia របស ់អៃសៃបា៉ាញ នាកៃងុ 
មីឡាន ក្នុងការ  បៃកួត Champions 
League គឺ ចំពៃល ដៃល ចំនួន អ្នក ឆ្លង 
ជំងឺ  បាន ចាប់ ផ្ដើម កើន នៅ ភាគ ខង 
ជើង នៃ បៃទៃសអុតីាល ីនៃះ តៃ ម្ដង  ពៃះ 
បៃជាជន កៃងុ  Bergamo រាប់ ពាន់ នាក់  
បាន នា ំគ្នា ធ្វើ ដណំើរ ទៅ មើល ការ បៃកតួ 
ខណៈ មនុសៃស ជាចៃើន នាក់ ផៃសៃង ទៀត 
ផ្ដុំ គ្នា មើល តាម ផ្ទះ និង តាម បារ។

 នៅ  កៃយ ការ បៃកតួនៃះ  ចៅ ហ្វាយ- 
កៃងុ  Bergamo លោក Giorgio Gori 
បាននិយយថា ៖ «វា ចៃបាស់ ណាស់ ថា  
កាល ពី ល្ងាច  ហ្នឹង គឺ ពៃល ដៃល វីរុស 
បាន រាល ដាល យ៉ាង ខ្លាងំ កា្លា » ។ ចណំៃក 
កៃុម  Valencia បាន ឲៃយដឹង  កៃយ 
ចប់ ការ បៃកួត នោះ  ថា  ៣៥ ភាគ រយ នៃ 
សមាជកិ កៃមុ ធ្វើ តៃស្ត ឃើញ មាន វរីសុ 
កូរ៉ូ ណា ។  
គ្រះ ថ្នាក់ សម្រប់ កីឡា ប្រណាំង កង់ 
និង ប្រណាំង ឡាន F1 

 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ កៃុម អ្នក កីឡា 
ដំបូង គៃ  ដៃល មាន ឆ្លង វរីសុ គ ឺកើត មាន 
នៅ ឯ ការ  បៃកតួ បៃណាងំ កង ់ ក្នងុ កម្មវធី ី
UAE Tour នា បៃទៃស អៃម ីរា៉ាត អារា៉ាប-់ 
រមួ ដៃលកៃយ មក តៃវូបាន លបុ ចោល 
ដោយសារ មាន កឡីាករ សញ្ជាត ិអុតីាល ី
២រូប ពិនិតៃយ ឃើញ មាន វីរុស ហើយ 
លទ្ធផល តៃស្ត នា ថ្ងៃទ ី២៧ ខៃកមុៈ្ភ   បាន 
រក ឃើញ មាន៦ករណី បន្ថៃម ទៀត ។

ការ បៃណាំង ឡាន បើក ឆក  កម្មវិធី 
Grand Prix នៃ រដូវ កាល Formula 
One តៃវូ បាន ផ្អាក ២ថ្ងៃ មនុ ការ បៃណាងំ 
ចាប ់ផ្ដើម ដោយមាន ទងំ កៃមុ ខ្លះ បាន 
ចាប ់ផ្ដើម បៃណាងំ  សាក លៃបង រចួ ហើយ 
ដៃរ  សមៃប់ ការ បៃណាំង នៅ ទី កៃុង 
មៃល ប៊ន នៃះ  នា ថ្ងៃទី ១៣ ខៃមីនា។ 

ចាប ់ព ីពៃល នោះ មក ការ បៃណាងំ ៨ 
កម្មវិធី បន្តបនា្ទាប់ គ្នា  តៃូវបាន បៃកាស 
ពនៃយារ ពៃល នងិ ផ្អាក ហើយ គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ នៅ ពៃល 
កៃមុ បៃណាងំឡាន  ចងុកៃយ គៃ   Haas 
បាន សមៃច ផ្អាក នយិោជតិ ហើយ ពាក-់ 
កណា្ដាល កៃុម បៃណាំង កីឡា នៃះ បាន 
បញៃឈប់ បុគ្គលិក តាម ដៃរ ។    

ជាមួយ គ្នា នោះ ដៃរ កៃប ខ័ណ្ឌ  In-
dian Premier League បៃភព 
ចំណូល បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ កីឡាគៃិកឃីត 
(cricket)  ដៃល បង្កើត ចំណូល បាន 
បៃហៃល$១១ ពាន ់ លន តៃវូបាន ផ្អាក  
ហើយ កំណត់ ពៃល ឡើង វិញ  នៅ ថ្ងៃ ទី 
១៥ ខៃ មៃសា តៃ មិន អាច ទៅ រួច ទៃ ។   

« បៃហៃល  ខៃ កក្កដា - សីហ ឆប់ បំផុត »  ។ 
នៃះ ជាសម្ដី របស់   Kevin Pietersen 
អតីត កីឡាករ គៃកិ ឃីត របស់ អង់គ្លៃស ។ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ បង្ខ ំឲ្រយមានការពន្រយារ ព្រល 
ការ ប្រកួតEuro 2020 និងអូឡាំពិក

 រយៈពៃល ២ ថ្ងៃ កៃយ មក គ ឺនៅ ថ្ងៃទ ី
១៧ ខៃមីនា សហព័ន្ធ កីឡាបាល់- 
ទតស់ហភាព  អរឺ៉បុ(UEFA) សមៃច 
ពនៃយារ ពៃល ការបៃកតួ បាល ់ទត ់ កម្មវធិ ី
Euro 2020 រហតូ ដល ់ឆ្នា២ំ០២១ បើ 
ទោះបាន និយយ យ៉ាង ទទូច  ជាចៃើន  
ថ្ងៃថា  នឹង មិន ប្ដូរ ឈ្មោះក៏ ដោយ  ពៃះ 
ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ការ បៃកតួ ជា លក្ខណៈ អន្តរ- 
ជាតិ របស់ ខ្លួននៃះ បាន ធ្វើ  ឲៃយសា្ថាប័ន 
គៃបគ់ៃង បាល ់ទតអ់រឺ៉បុ   មាន ពៃល   ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ដៃល កាន់ តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរនៃះ  ។ 

ដោយសារ   ក្លិប បាល់ ទត់ តៃូវ បាន 
បញៃឈប់ ស្ទើរ តៃ គៃប់ ទី កន្លៃង តើ អាច 
បញ្ចប់ រដូវ កាល នៃះ បាន ទៃ មុន  ពៃល 
កិច្ច សនៃយា របស់ កីឡាករ តៃូវ អស់ នៅ 
ដំណាច់ ខៃ មិថុនា និង មុនការ  រៀបចំកាត់ 
កៃមុ ដៃល ធ្លាក ់រចួ ដឡំើង ព ីលីក កៃម  

នងិ ការ បៃកតួ ជមៃុះ កៃបខណ័្ឌ Cham-
pions League បាន ទន់ ពៃល វៃល 
សមៃប់ រដូវ កាល បនា្ទាប់?

ឈាន ដល ់ថ្ងៃទ ី២៤ ខៃមនីា គ ឺបនា្ទាប ់
ពមីាន ការ តវា៉ា មយួ ព ីសណំាក ់អត្តពលកិ 
នងិ សា្ថាប័ន កីឡា ផៃសៃង ៗ  ការ បៃកួត កីឡា 
អូឡាំពិក នាកៃុង តូកៃយូ បៃទៃស ជប៉ុន 
បាន កា្លាយ ជា ការ បៃកួត  កីឡា សន្តិភាព 
ដំបូង គៃ ដៃល តៃូវ បាន ប្ដូរ ពៃល  ដោយ 
គមៃង ដើម  តៃូវ  រៀប ចំ ពី ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ 
កក្កដា ដល ់ថ្ងៃ ទ ី៩ ខៃ សហី ឆ្នា ំនៃះ តៃ 
ឥឡូវ  តៃូវ ពនៃយារពៃល ទៅឆ្នាំ កៃយ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ កាលពី  ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ 
មៃសា បៃធន អ្នក រៀប ច ំការ បៃកតួ វាយ 
តឺន្នីស កម្មវិធី Wimbledon បាន 
សមៃច លុប ពៃឹត្តិការណ៍ ដណ្ដើម- 
ពាន   Grand Slam លើ ទីលន សៅ្មោ  
ចោល ដៃល នៃះ ជាលើក ទ ី១ហើយ គតិ 
តាងំ ព ីសង្គៃម លោក លើក ទ ី២ (World 
War II) ។ ចណំាត ់ការ  នៃះ បានធ្វើ ឲៃយ 
Wimbledon ដើ រផ្ទយុ ព ីការ សមៃចមនុ 
របស់    កម្មវិធី ធំ មួយ ទៀត គឺ  Roland 

Garros ដៃល លើក ពៃល ទៅ ធ្វើ នៅ រដវូ 
ស្លឹក ឈើ ជៃុះ វិញ ។
កូវីដធ្វើ ឲ្រយ មាន បល់ ទាត់ នយោ បយ

នៅ ពៃល រដា្ឋាភបិាល ចកៃភព អងគ់្លៃស  
បានបៃឹង បៃង ទប់ ទល់ នឹង វិបត្តិ  ដៃល 
កំពុង តៃ រាល ដាល នៃះ រដ្ឋ មន្តៃី  សុខ - 
ភិបាល លោក Matt Hancock បាន 
ធ្វើ ការ ស្ដ ីបនោ្ទាស កឡីាករ ដៃលមានបៃក-់  
ខៃ ខ្ពស់  នៅ Premier League ដោយ 
និយយ ថា  ពួកគៃ គួរ តៃ កាត់ បន្ថយ 
បៃក់ នឿយ ហត់ របស់ ខ្លួន ។

ការ លើក ឡើង  នា អំឡុង ដើម ខៃ មៃសា 
នៃះ តៃូវ បាន កីឡាករ បៃតិកម្ម តប វិញ 
ទំង ខឹង សមៃបា ប៉ុន្តៃ ការ សមៃច- 
ចិត្តរបស់ ក្លិប លៃបី ៗ  ដៃល បៃើ គោល- 
ការណ៍ របស់ រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ ផ្អាក 
ការ ងារ បណ្ដាះ អាសន្ន ចពំោះ បគុ្គលកិ 
បៃក ់ខៃ ទប នងិការ ដៃល កឡីាករ មនិ 
ពៃម កាត់ បៃក់ ខៃ     វាបាន ធ្វើ ឲៃយ ពួក គៃ 
កពំងុ បៃឈម ជាមយួ នងឹ បាលទ់តន់យោ- 
បាយ មយួ ដ ៏គរួ ឲៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍ ខណៈ 
សកម្មភាព  បៃកួត កីឡា បាល់ ទត់ នៅ 
ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ Premier League តៃវូ 
បាន បញៃឈប់  តាំង ពី ពាក់ កណា្ដាល ខៃ 
មីនា មក ម្លៃ៉ះ។ 

 យ៉ាង ណាក៏ដោយ ចាប់តាំង ពី ថ្ងៃទី 
៨ ខៃ មៃសា រហូត ដល់ ពៃលនៃះ ក្លិប 
ភាគចៃើន នៅ កៃបខណ័្ឌ Bundesliga 
បាននាំ គ្នា វិល  តៃឡប់ ទៅ ធ្វើ ការ ហ្វឹក - 
ហត ់វញិ ដៃល មនិ ពាកព់ន័្ធ ជាមយួ នងឹ 
កៃុមឡើយ ។ 

ជាមួយ នឹង ការ ពិភាកៃសា  ដៃល កំពុង 
បន្ត ធ្វើ  ជុំ វិញ ការ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ  
សមៃប់ ការ បៃកួត Bundesliga នៅ 
ថ្ងៃ ទី២ ខៃ ឧ សភា ឃើញ ថា  អាល្លឺម៉ង់ 
ហក់ ដូច ជាកំពុង នាំ មុខ គៃ ក្នុង នាម 
ជាលីក លំដាប់ កំពូល នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប 
ដៃល តៃឡប់ មក មាន សកម្មភាព ឡើង 
វិញ   បើ ទោះ ជា វា តៃូវ បៃកួត  ដោយ អត់ 
មាន អ្នក គំទៃ ក៏ ដោយ ហើយ ក៏ កំពុង 
នា ំមខុគៃ ដៃរ ក្នងុ ការ ឲៃយទរូទសៃសន ៍ផៃសាយ 
ផ្ទាល ់ ការ បៃកួត សមៃប់ អ្នក គ ំទៃ  ដៃល  
ងប់ នឹង កីឡាទូ ទំង ពិភព លោក បាន 
ទសៃសនា ៕  AFP/VN

   យឺន ពន្លក  

 ភ្នំព្រញៈ លោក  ថោង  ខុន  
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សងួ ទៃស ចរណ ៍ នងិ 
ជា បៃធន គណៈ កមា្មោធកិារ ជាត ិ
អូ ឡាំ ពិក កម្ពុជា  (NOCC) 
បាន ដកឹ នា ំកៃមុ គណៈ កមា្មោធកិារ 
តៃួត ពិនិតៃយ  ចុះ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ 
ដល់ កៃុម ហ៊ុន ចិន ដៃល កំពុង 
សាងសង់ ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ 
មរតក តៃជោ  និង ឆ្លៀត សួរ សុខ- 
ទុក្ខ   នាអំឡុង ពៃល  ចូល ឆ្នាំថ្មី 
បៃពៃណី ជាតិ ខ្មៃរ ។ 

ជា មយួ គ្នា នៃះ  តណំាង កៃមុ- 
ហ៊ុន ពាណិជ្ជ កម្ម សាង សង់ 
លោក  Zhou  Wali  បាន ថ្លៃង 
អំណរ គុណ  និង រាយ ការណ៍ ពី 
លទ្ធផល សាង សង់  និង ការ- 
គៃប់ គៃង កៃុម កម្មករ  និង អ្នក- 
បច្ចៃកទៃស   សរុប ៤០០ នាក់  
ដៃល  ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ តៃួត - 
ពនិតិៃយ តងឹ តៃងមនិ ឲៃយ ចៃញ ចលូ  
ដើមៃបី ចៀស វាង ការ ឆ្លង រាល- 
ដាលជំងឺ  កូវីដ ១៩ ។ 

លោក  ថោង  ខុន ដៃល  ជា 
បៃធន គណៈ កម្មការអន្តរ- 

កៃសងួ  តៃតួ ពនិតិៃយ បច្ចៃកទៃស 
លើ ការ សាង សង ់ពហ ុកឡីដា្ឋាន- 
ជាតិ  មរតក តៃ ជោ  ផង នោះ  
បាន ថ្លៃង ក្នុងការ ចុះ សួរ សុខ- 
ទុក្ខ កន្លងមកនៃះ   ថា ៖« ខ្ញុំ សូម 
សម្តៃង នូវ សៃចក្តី សបៃបាយ - 
រីករាយ  ដោយ ពិនិតៃយ ឃើញ អ្នក- 
ទងំ អស ់គ្នា ក្នងុ ការដា្ឋាន សាង- 
សង់  មាន សុខភាព ល្អ   គ្មោន អ្នក- 
ប៉ះ ពាល់ ជម្ងឺ ឆ្លង  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ 
សូម កោត សរសើរ ដល់ វិធន- 
ការ គៃបគ់ៃង ល្អ ហ្មត ់ចត ់ ចៃបាស់- 
លស់  ក្នុង ការ រកៃសា បាន នូវ ការ- 

គៃប់ គៃង ល្អ របស់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
សាង សង ់ ខណៈ  ការ សាង សង ់
ទៅ លើ សណំង ់រងឹ  បាន  រចួ រាល ់
១០០ ភាគ រយ  គឺ នៅ សល់ តៃ 
ការ បំពាក់ គៃឿង លម្អ រចនា ប្លង់  
នងិ ការ តបុ តៃង  ដៃល គៃង ឲៃយ  
ចប់ សព្វ គៃប់  នៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃ 
ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ » ។ 

ចំណៃក លោក  Zhou  Wali  
តណំាង កៃមុហ៊នុ ពាណជិ្ជ កម្ម នៃ 
បៃទៃស ចិន  ដៃល ជា អ្នក គៃប់- 
គៃង ដកឹ នា ំកៃមុហ៊នុ ផ្ទាល ់ បាន 
រាយការណ ៍សង្ខៃប ព ីវឌៃឍនភាព 

ការងារ សាងសង ់ថា ៖ «បច្ចបុៃបន្ន 
សំណង់ រឹង និង គៃឿងផ្គុំ បៃតុង 
ទងំ អស ់ តៃវូ បាន ចប ់សព្វគៃប ់
ដោយ នៅ សៃស សល់ តៃ ការ- 
បំពាក់ ឧបករណ៍  សមា្ភារដំឡើង 
ដបំលូ  បពំាក ់កៅអ ី លប ពណ ៌
រចនា ជា ដើម »។ 

លោក  បន្ថៃម ថា ៖« សំណង់  
ទំងមូល   សមៃច បាន ៨០ 
ភាគ រយ  ក្នុង នោះ ភាគី  បៃទៃស  
ចិន  បាន ប្តៃជា្ញា ខិត ខំបៃឹង បៃង  
ធ្វើឲៃយ  ចប់ តាម កាល កំណត់  នា 
បំណាច់ ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ ហើយ 

ក្នងុសា្ថានភាព ដ៏ លំបាក នៃ ជំងី 
កូវីដ ១៩ នៃះ  ខង រដា្ឋាភិ បាល 
ចិន  បាន យក ចិត្ត ទុកដាក់ 
ណៃនាំ  និង ផ្តល់ ដំបូនា្មោន តៃួត- 
ពនិតិៃយ ជា បៃចា ំ ពសិៃស លើការ- 
គៃង កម្មករ ក្នុង ការដា្ឋាន  ដើមៃបី 
ចៀស ពី ជំងឺ ឆ្លង នៃះ  គឺអ្នក- 
គៃប់គៃង មិន ស្វៃង រក កម្មករ ថ្មី 
បន្ថៃម ទៃ ដោយ រកៃសា កម្មករ ធ្វើ- 
ការ ចាស់ៗ   ក្នុង ដំណាក់ កាល 
នៃះ  ដោយ ផ្តល ់កន្លៃង សា្នាក ់នៅ  
ហូបចុក និង ហម ចៃញ ចូល 
ដាច់ខត» ៕

ខ្រស្រ ការពារ Robin Gosens  របស់ ក្រមុ Atalanta បន លោត រំលង ខ្រស្រ បម្រើ Daniel Wass របស់ ក្រមុ Valencia។ រូបថត AFP

លោកថោងខុនចុះត្រតួពិនិត្រយក្រមុហុ៊នសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានថ្មី



ក្រងុបាស្រឡណូា: ក្រមុ អ្នក 
មាន បុណ្រយ Barcelona នឹង 
មាន ចណំាត ់ការ ផ្លវូ ច្របាប ់ចពំោះ 
អតតី អន ុប្រធាន ក្លបិ ដ្រល បាន  
ធ្វើ ការ ចោទ ពី បទ ប្រព្រឹត្ត អំពើ 
ពុក រលួយរបស់ ថ្នាក់ ដឹក នាំ។ 
ន្រះ បើ តាម ការ ប្រកាស របស់ 
ក្លបិ ជើង ឯក ក្របខណ័្ឌ    La Liga 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។

ក្លិប Barcelona កាល ពី 
សបា្ដាហ ៍មនុ   បាន បដសិ្រធ ទាងំ 
កំហឹងនូវ ការ ចោទ ប្រកាន់ ពី 
លោក  Emili Rousaud  ដ្រល 
ជាមនសុ្រស មា្នាក ់ក្នងុ ចណំោម ថ្នាក ់
ដឹកនាំ ទាំង៦រូប ដ្រលបាន  លា 
ល្រង ពី តំណ្រង  កាល ពី ថ្ង្រ - 
ព្រហស្របតិ៍  ដោយលោក បាន 
ចោទ ថ  មនុស្រស ក្នុង   ក្លិបបាន 
ប្រព្រឹត្តអំពើ ពុក រលួយ។

ជាមួយ គ្នា ន្រះ ក្លិប Barca 
បាន ឲ្រយ ដឹង ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកាស 
របស់ ខ្លួន ថ ៖ « ក្រុម ប្រឹក្រសា- 
នាយក បាន បដសិ្រធ ដាច ់ខាត 
ចពំោះ រាល់ បណ្ដងឹ ទាំង ឡាយ- 
ណា ដ្រល អាច ជា ការ ឲ្រយ ឈ្មោះ 
ថ   អពំើ ពកុ រលយួ ហើយ ព្រះ 
ហ្រតុ ដូច្ន្រះ   បាន ជា  ព្រម ព្រៀង 
គ្នាឲ្រយ មាន វធិាន ការផ្លវូ ច្របាប ់ដ្រល 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ  ព្រហ្មទណ្ឌ » ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស ដដ្រល នោះ  
បាន បន្ត ទៀត ថ ៖ « Barce-
lona មិន អាច អត់ ធ្មត់ នឹង  ការ- 
ចោទ ប្រកាន់  ដ្រល បំផ្លាញ មុខ 
មាត់ របស់ ក្លិ ប យ៉ា ង ធ្ងន់ធ្ងរ បាន 

នោះ ទ្រ ។ បណ្ដងឹ ព្រហ្ម ទណ្ឌ ត្រវូ 
បាន ធ្វើ ឡើង ដើម្របី ការ ពារ កិត្តិ- 
យស របស ់ក្លបិ នងិបគុ្គលកិ របស ់
យើង ។   ការពិត ន្រ  ការ ពិនិត្រយ  
ដ្រល កពំងុ ប្រព្រតឹ្ត ទៅ ត្រវូមាន 
ដើម្របី បញ្ចប់ បញ្ហា ន្រះ » ។ 

ការ ចោទ ប្រកាន ់របស ់លោក 
Rousaud ផ្តោត លើ ភាព ចម្រងូ- 
ចម្រស តាម បណា្ដាញ សង្គម 
កាល ពី ខ្រកុម្ភៈ នៅ ព្រល ក្រុម 
Barcelona ត្រូវ បាន គ្រ ចោទ 
ថ    បាន ជលួ ក្រមុ ហ៊នុ មយួ ឈ្មោះ 
I3 Ventures ឲ្រយ បង្ខចូ កតិ្ត ិយស 
គ ូប្រជ្រង របស ់ប្រធានក្លបិ លោក 
Josep Maria Bartomeu 
តាមអុនី ធ ឺណតិ រមួ ទាងំ កឡីាករ 
ដូចជា Lionel Messi និង 
Gerard Pique ជា ដើម ។ 

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ីន្រះ លោក 
Rousaud បាន និយយ ក្នុង 
កម្មវិធី ផ្រសាយ របស់ វិទ្រយុ RAC1 
កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ថ ៖ « ប្រសិន 
បើ គណន្រយ្រយ ករ ប្រប ់យើង ថ 
តម្ល្រ សម្រប់ ស្រវាន្រះ មាន  
១០០ ០០០ អឺរ៉ូ (ជិត១១មុឺន 
ដុលា្លារ) ហើយបាន ចំណាយ 
ដល់ទៅ ១លាន អឺ រ៉ូ ( ជាង១ 
លាន  ដុលា្លារ) វា ន័យ ថ  មាន 
នរ ណា មា្នាក់  បាន ប្រព្រឹត្តអំពើ-
ពុក រលួយ ជាមិន ខាន » ។ 

កាល ព ីខ្រ កមុ្ភៈ លោក ប្រធាន 
Bartomeu បាន បញ្ចប់ កងុ ត្រ 
របស់ ក្លិប ជាមួយ ក្រុម ហ៊ុន I3 
Ventures ។   ចំណ្រក បុរស 

សញ្ជាតិ អ្រស្របា៉ាញ វ័យ៥៤ ឆ្នាំ  
លោក Rousaud ត្រវូបាន ត្រង- 
តាំង ជា អនុប្រធាន ក្លិប កាល ពី 
ខ្រ មករា ហើយ របូ លោក ត្រវូបាន 
គ្រ មើល ឃើញ ថ  ជា ប្រក្ខភាព 
នាំ មុខ ១រូប  ក្នុងការ មក ស្នង 
តណំ្រង របស ់លោក Bartomeu 
ដ្រល មិន អាច ឈរ ឈ្មោះ ជា 
ប្រធាន បាន ទៀត ឡើយ ។ 

ផ្ទុយ ទៅ វិញ  លោក Rou-
saud ប្ររ ជាដើរ ច្រញ ព ីតនួាទ ី
ជាមយួ អ្នក មាន មខុ តណំ្រង ធ ៗំ  
ផ្រស្រង ទៀត ដូច ជា លោក អនុ - 
ប្រធាន Enrique Tombas 
នាយក   Silvio Elias, Josep 
Pont, Jordi Calsamiglia 
និង  Maria Teixidor ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ប៉ុនា្មោន ខ្រ 
ចងុ ក្រយ ឃើញ ថ  ក្រមុ យក្រស 
របស់ អ្រស្របា៉ាញ មួយ ន្រះ មាន 
បញ្ហា ផ្ទ្រ ក្នុង  មិន ស្រក ស្រន្ត  
គិត ចាប់ តាំងពី មាន ការ រិះ គន់ 
របស ់កឡីាករ ឆ្នើម Messi កាល 
ពី ខ្រ មករា ចំពោះ លោក Eric 
Abidal ដ្រលជា នាយក បច្ច្រក- 
ទ្រស របស ់ក្លបិ ដោយ ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ 
រូប ន្រះ លើក ឡើង ថ  កីឡាករ 
ទាំង អស់ គួរ ត្រូវ បាន បនោ្ទោស 
សម្រប់ ការ បណ្ដ្រញ គ្រូ បង្វឹក 
Ernesto Valverde កាល ពី 
ខ្រ មុន ហើយ កីឡាករ សញ្ជាតិ 
អាហ្រសងទ់នី ក ៏មនិ ព្រញ ចតិ្ត នងឹ 
ទង្វើ របស់ ក្លិប ព្រល ចរចា គ្នា ពី 
បញ្ហា កាត់ ប្រក់ ខ្រ៕ AFP/VN   

បា៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈ ដោយសារ វត្ត មាន-  
គរួ  ឲ្រយ ភយ័ ខា្លាច   ន្រ  ការ រាល ដាល 
របស ់ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩  ពាស-   
ព្រញ ព ភិពលោក  ឈតុ សម្លៀក- 
បំពាក់ ប្រព្រណី ខ្ម្ររ    ច្ន្រ ព ី ក្រមា 
គ្រង   ដោយ តារា សម្ត្រង ស្រី- 
អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ពី   តារា ម៉ូដ្រល និង 
អតីត  កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពុជា  
ឆ្នាំ ២០១៨ កញ្ញា រឿន ណាត 
ខក ខាន   ច្រញ    មុខ បង្ហាញ  នៅ 
ក្នុង    កម ្ម វិធី ស្តី ពី ផ្ន្រក វប្របធម៌ ន ្រ-  
តំបន់ អាស ុី មួយ  ។ 

រូប គ្រង ឈុត សម្លៀក បំពាក់ 
ប្រព្រណី     ច្ន្រដោយ ក្រមា ខ្ម្ររ  ពី 
សំណាក់  អតីត កញ្ញា ឯក ចក្ក  - 
វាឡ  កម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០១៨  កញ្ញា 
រឿន ណាត ល្រច ច្រញ តាម  -  
អីនុ សា្តោក្រម  មនិ ត្រមឹ ត្រ ទទលួ 
បាន ការ កើត សរសើ រថ  សា្អាត 
ទាំង  មនុស្រស និង  កា រ រចនា ម៉ូដ 
ប៉ណុោ្ណោះទ្រ ថ្រម ទាងំ  កើត ច្រញ ជា  
ចម្ងល់ ផង ដ្ររ ថ តើ  ស្រី ស្រស់ 
វយ័  ២៥ឆ្នា ំជា បបុា្ផា ដុះ  នៅ លើ 
ទឹក ដ ីកំណើត ខ្រត្ត កំពង់ ចាម   
រូបន្រះ ប្របទំនងជា មាន    
ឱ កាស    ជា តំណាង  កញ ្ញា- 
ឯក អ្វ ីផ្រស្រង  ទៀត ហើយ 
មើល ទៅ ? 

អតីត កញ្ញា ឯក   
ចក្ក វាឡ កម្ពុជា ដ្រល 
ស្រូប បាន នូវ ប្រជា - 
ប្រិយ ភាព   ខា្លាំង ពី- 
មហាជន   ព្រល   ប្រកួត  
បវ រ  កញ្ញា ចក្ក វា ឡ-  
ពិភព លោ ក  ឆ្នាំ 
២០  ១៨ រឿន 
ណាត ក៏ ផុស  
ផុល នឹង ទី- 
ផ្រសា រ   ថតកុន 
ថត ស្រប៉ត នានា   
និង ថត MV 
បទ  ចម្រៀង   
ជា  ហូរហ្រ បោះ   
ជំហាន  ទៅរក-   
ភាព  ជោគជ័យ 
លើ វិថី សិល្របៈ ។ 
កញ្ញា ក៏ បាន    បញ្ជាក់ 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស ្តិ៍ 
ថ៖ «អូ! ចាសបង! 
តាម ពតិ ទៅ  ឈតុ គ្រង 
ម៉ូដ ក្រមាន្រះ មិន ម្រន 

ជា  កា រ ប្រកួត ក ញ្ញា   ឯក អ្វីដូច 
មុន នោះទ្រ  ត្រ វា  តម្រវូ ឲ្រយ មាន  
ការ  បង្ហាញ ឈុត  សម្លៀក  - 

បំពាក់  តំណាង-   
ជាតិ  នីមួយៗ 

នៅក្នងុ  តបំន ់ 
អាសុី   ដ្រល   
ប្ររ ព្ធ ធ្វើ  ជា 
រៀង  រាល់ 
ឆ្នា ំ ដោយ 
តម្រូវ ឲ្រយ 
ប្រទ្រស 
ជា សមា- 
ជិក  រៀបចំ 
ឆ្លាស់គ្នា  ។  
ត្រ ដោយ 
សារ កូវីដ- 

១៩ ទើប 
នាង ខ្ញុំ ខក- 

ខាន ចូល រួម 
កម្ម វិធី ន្រះ» ៕ 

រឿន ណាត ខកខាន  គ្រង ឈុត ច្ន្រ ពី 
ក្រមា  ន្រ កម្ម វិធីស្តពីី    វប្របធម៌ តំបន់ អាសីុ

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

លោកRousaud (ជួរ ក្រយ ខាង ឆ្វ្រង) ព្រល ថតជាមួយ ថ្នាក់ ដឹក នាំក្រុម Barca កន្លងមក។AFP

ក្រុម អ្នកមាន បុណ្រយ  គ្រង 
នឹង ប្តឹង អតី ត អនុ ប្រធាន ក្លិប

តារាសម្ត្រងមូ៉ដ្រល
និងអតីតកញ្ញាឯក
ចក្កវាឡឆ្នា២ំ០១៨
កញ្ញារឿនណាត។

រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

រឿនណាតក្នងុឈុតច្ន្រពីក្រមា។ 

អុីនសា្តោក្រម
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