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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  ថ្ងៃ ទ២ី នៃ ពធិ ី ចលូ ឆ្នា ំ
ខ្មៃរ (១៤ មៃសា)អង្គការ WWF 
កម្ពជុាបាន បញ្ជាក ់ថា  ជា ថ្ងៃ  មយួ 
ដៃល ពលរដ្ឋ  លើស កល លោក 
ទទួលសា្គាល់ សារៈ សំខាន់ នៃ 
សត្វ ផៃសោត ទឹក សាប  ខណៈ  
កៃសួង កសិកម្ម  និង កៃសួង បរិ- 
សា្ថាន  រួម នឹង អង្គ ការ WWF 
កម្ពុជា កំពុង សិកៃសោដាក់ ទីតាំង 
អន្លង់ សត្វ ផៃសោត នៅខៃត្ត កៃចៃះ 
បញ្ចលូ ក្នងុ បញ្ជ ី បៃតិ ក ភណ្ឌ ពិភព- 
លោក របស់ អង្គ ការ យូ ណៃស្កូ  ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ ១៤ ...តទៅទំព័រ ២

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈក្នងុ តៃមីាសទី១ដើ ម 
ឆ្នា ំ២០២០កៃសួង  សាធារណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន បាន អនុវត្ត កិច្ច - 
លទ្ធកម្ម ចុះកចិ្ចសនៃយា ជសួជលុ 
ផ្លវូ សា្ពានដៃល  បៃើបៃស់ ឥណ ទា ន  
ឆ្នា ំ២០១ ៩ សរបុ ១២ គមៃង 
ដៃល មាន  ទកឹបៃក ់ជតិ ៥០ពាន ់ 
លាន រៀល (៤៩ ៥៩៨ ០០០- 
០០០)។...តទៅទំព័រ  ៤

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ទុន វិនិយោគ វិស័យ-  
សណំង ់នៅ កម្ពជុា នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល  ២ខៃ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
មាន កំណើន ជិត   ៤៧ ភាគ រយ 
បើ ធៀប  នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ដៃលកណំើន  
ភាគ ចៃើន មាន នៅ ក្នុង គមៃង 

អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋាន ។ នៃះ បើ- 
យោង តាម  កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ  
ហិរញ្ញវត្ថុ។

យោង តាម កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថ ុដៃល តៃវូ បាន ដក-  
សៃង ់ដោយ បណ្តាញ ទរូទសៃសន ៍

BTV កាល ពី ដើម សបា្តាហ៍ នៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ចាប់ ពី ដើម ខៃ 
មករា រហតូ ដល ់ដណំច ់ខៃ កមុ្ភៈ 
ឆ្នា ំ២០២០ កៃសងួ រៀបចដំៃនដ ី
នគ រូបនីយ កម្ម និង សំណង់ 
បាន ចៃញ លខិតិ អនញុ្ញាត សាង- 

សង់ ឲៃយ  គមៃងអភិវឌៃឍន៍  នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស ដៃល មាន ទុន- 
វិនិយោគ  សរុប ១ ៩៩៦ លាន 
ដុលា្លារកើន  ឡើង  ជិត៤៧ ភាគ រយ 
បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៩។ ក្នុងនោះ    គមៃង  

ដៃល ទទលួ បាន ចៃបាប ់អនញុ្ញាត 
ក្នុង  រយៈ ពៃល ខាង លើ មាន ចំ-
នួន៧២៨ គមៃង កើន ឡើង  
២៨ ,១ ភាគ រយ គ ឺព ីចនំនួ៥៦៨ 
គមៃង កាល ពី  ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ជា មយួ គ្នា នៃះ ផ្ទៃ កៃឡាសណំង ់
មាន ទំហំ បៃមាណ៤,២ លាន 
ម៉ៃតៃ កៃឡា កើន ឡើង ជតិ ៣៤ 
ភាគ រយ។...តទៅ ទំព័រ ៨

កីឡា
ក្រុមហ៊ុន Saudi ជិតសម្រច   
នៅ ក្នុង ការ ទិញ យក ក្លិប 
Newcastle ...ទំព័រ ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត
អ្នក និពន្ធ ទំនុកច្រៀង តារា ចម្រៀង   
ល្បីៗ ប្រចាំ កម្ពុជា សោម  ដូរ៉្រ រំឭក    
រឿង អាជីពនិពន្ធ ...ទំព័រ ១២

មន្ត្រីពន្រយល់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្រសUNដ្រលបារម្ភពីច្របាប់គ្រប់គ្រងប្រទ្រសស្ថតិក្នងុភាពអាសន្ន
 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ  មន្តៃី រាជ រដា្ឋាភិ បាល  

កាល ពី មៃសិល មិញ   បាន ការពារ 
ការ រៀប ច ំបង្កើត « ចៃបាប ់ស្ដពី ី ការ- 
គៃប់ គៃង បៃ ទៃស ស្ថិត ក្នុង ភាព- 
អាសន្ន»   នងិ បាន ពនៃយល ់តៃឡប ់

ទៅ អ្នក ជំ នាញ ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស 
៤ រូប របស់ អង្គ ការ សហ បៃ ជា - 
ជាតិ   ដៃល បាន សរសៃរ លិខិត 
បង្ហាញ ក្ដី បារម្ភ ថា  ចៃបាប់ នៃះ រឹត- 
តៃបិត សៃរី ភាព ពល រដ្ឋ ។ 

  មុន ពៃល ពៃឹទ្ធ ស ភា គៃង នឹង 
បើក កិច្ច បៃជុំ វិសា មញ្ញ នៅ ថ្ងៃ 

សុកៃ ស្អៃក នៃះ   ដើមៃបី អនុ ម័ត 
សៃច ក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ ស្ដ ីពី ការ គៃប់ - 
គៃ ង បៃទៃស ស្ថតិ ក្នងុ ភាព អាសន្ន  
អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស 
របស់ អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ 
បាន សរ សៃរ លខិតិ មួយ មក  កាន់ 
រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  ស្នើ សុំ ការ - 

ព នៃយល់ អំពី ការ បង្កើត ចៃបាប់ នៃះ  
ដោយ ក្នងុ នោះ ពួក គៃ  បាន បង្ហាញ 
ក្ដី បារម្ភ លើ ការ រឹត តៃបិត សៃរី ភាព 
ពល រដ្ឋ ។  លខិតិ ៤ ទពំរ័  ដៃល ចុះ 
ថ្ងៃ ទី ៩  មៃសា  តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
រួម គ្នា  ដោយ លោក សៃី  រ៉ូណ  
ស្មុីត   អ្នក រាយ ការណ៍  ពិសៃស  

របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពជុា  លោក សៃ ី Leigh Toomey  
អន ុបៃធាន កៃមុ ការងរ ស្ដ ីព ីការ- 
ឃុំ ឃំាង តាម ទំនើង ចិត្ត លោក  
Dainius Puras  អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិសៃស...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់កើនឡើងខ្ពស់
ដល់ជិត៥០ភាគរយក្នងុរយៈព្រល២ខ្រដើមឆ្នាំ

USឈប់ផ្តល់ប្រក់
ឲ្រយWHOស្របព្រល
ពិភពលោកប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងវីរសុកូរូ៉ណា

ក្រសួង២និង
WWFសិក្រសាដាក់
អន្លង់ផ្រសាតចូល
ក្នងុបញ្ជយូីណ្រស្កូ

៣ខ្រក្រសួងសាធា-
រណការចុះកិច្ចសន្រយា
ជួសជុលផ្លវូអស់ជិត
៥០ពាន់លានរៀល

កៃ៊ង  វ៉ាស៊ីន តោនៈ  លោក 
បៃធា នាធបិ ត ីអាមៃរកិ ដ ូណល ់ 
តៃ ំ កាល ពថី្ងៃអង្គារ  បាន កាត-់ 
ផ្តាច់ មូល និ ធិពី អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភព លោក  ដោយ បាន 
ចោទ បៃកាន ់អង្គការ មយួ នៃះ  ព ី
បទ មិន ដោះ សៃយ វិបត្តិ វី រុស-
ផ្លូវ ដង្ហើមកូរ៉ូណ បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ 
ចម្លៃក មិនបានល្អ  ខណៈ កៃុម 
រដា្ឋាភិ បាល នៅ លើ ពិភពលោក 
មួយ ចំនួន បាន  ស្វះស្វៃង រក - 
មធៃយា បាយ  ថា  តើ តៃូវដោ ះ- 
សៃយតាមរបៀ បណ និង  ថា តើ   
តៃូវ ធ្វើ យ៉ាងណដើមៃបី ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច ្ច   
របស ់ខ្លួន ដំណើរ  ការ ឡើង  វិញ ។  

 ជំ ងឺ  រា តតៃបា ត នៃះបាន បង្ក ឲៃយ  
មនុសៃស ជាង ១២៥ ០០០ នាក់ 
សា្លាប់  និង មនុសៃស ជិត ២ លាន 
នាក់ ផៃសៃង ទៀតបាន ឆ្លងនៅ  
ទូ ទាំង ពិភព លោក  ចាប់ តាំង 
ពវីរីសុ  ក ូរ៉ ូណ នៃះ បាន ផ្ទុះ ដបំងូ 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ចនិ កាលព ីចងុ-       
ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណបៃភៃទ- 
ថ្ម ីដ ៏ចម្លៃក នៃះ  ក ៏បាន ធ្វើ ឲៃយ ជ ីវតិ 
មនសុៃស រាប ់ពាន ់លាន នាក ់ផៃសៃង- 
ទៀត សា្នាក់ ...តទៅទំព័រ ១១ ផៃសោតទឹកសាបកម្ពជុា ពៃល  ហៃល បៃឡៃង លៃង ជាមួយ គ្នា  នាពៃល កន្លង មក ។ រូបថត WWF-Cambodia



តពីទំព័រ១...មេសាអង្គការ
WWFកម្ពជុាបានសរសេរលើ-
ហ្វេសប៊កុរបស់ខ្លនួថា៖«...ថ្ងេទី
២នេពិធីបុណេយចូលឆ្នាំខ្មេរ...ក៏
ជាថ្ងេមួយដេលពលរដ្ឋនៅលើ
សកលលោកទទួលសា្គាល់សារៈ-
សំខាន់នេសត្វផេសោតទឹកសាប
ផងដេរ។នៅកម្ពុជាសត្វផេសោត
(Irrawaddydolphin)តេូវ-
បានគេចាត់ទុកថាជារតនសមេបត្តិ-
ជាតិមានជីវិតហើយកំពុងរស់-
នៅទន្លេមេគង្គ ក្នុងខេត្តកេចេះ
និងស្ទឹងតេង»។ វត្តមានសត្វ
ផេសោតនេះជាកត្តាចង្អលុបង្ហាញ
មយួអពំីគណុភាពធនធានជល-
ផលនិងគុណភាពទន្លេក្នុងនោះ
រាប់បញ្ចូលទាំងជីវចមេុះបេព័ន្ធ-
បរិសា្ថានធម្មជាតិដេលផ្តល់នូវ
សេវាកម្មអេកូឡូសុីក្នុងការ-
ទេទេង់ជីវិតរបស់មនុសេស។
លោកទេពអសា្នារទិ្ធបេធាន-

កិច្ចការសាធារណៈនេអង្គការ
WWFកម្ពុជា មិនធ្វើអត្ថាធិ-
បេបាយបន្ថេមទេដោយសារមនិមាន
ទិន្នន័យថ្មីពីផេសោតទន្លេមេគង្គ។
លោកនេតេភក្តេ រដ្ឋលេ-

ខាធិកានិងជាអ្នកនំាពាកេយកេសួង
បរិសា្ថានលើកឡើងថាសត្វផេសោត
ទន្លេមេគង្គគឺជាសមេបត្តិធម្មជាតិ
ដ៏មានតម្លេសមេប់កម្ពុជាក៏ដូច-
ជាពិភពលោកដោយសារជា
បេភេទសត្វជិតផុតពូជ។
លោកថ្លេងថា៖«កេសួងបរិ-

សា្ថានសូមគាំទេពេញទំហឹងលើ

ការងរអភិរកេសសត្វផេសោតនេះ
ពេះផេសោតបានចូលរួមយ៉ាង-
សកម្មក្នងុការលើកកម្ពស់វសិយ័
ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
ដោយបានជយួបង្កើតការងរជា
ចេើនដល់បេជាសហគមន៍»។
លោកបានថ្លេងថាកេសួងបរិ-

សា្ថានបានសហការជាមួយអង្គ-
ការWWFនិងរដ្ឋបាលជល-
ផលនេកេសួងកសិកម្មបានចុះ
សិកេសោទីតំងនៅឃុំជេយ-
បនា្ទាយសេកុពេកបេសព្វនិងឃុំ
សំបុកឃុំថ្មគេសេុកចិតេបុរី
ខេត្តកេចេះជាទីជមេកសំខាន់
ដេលមានអន្លង់សត្វផេសោតទន្លេ-
មេគង្គដើមេបីស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុង
បញ្ជីតេៀមនេបេតិកភណ្ឌពិភព-
លោករបស់អង្គការយូណេស្កូ។
លោកនេតេភក្តេបញ្ជាក់ថា៖

«ការរៀបចំបញ្ជីបេតិកភណ្ឌ-
ធម្មជាតិដើមេបីស្នើដាក់តេៀមនេ
បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់
អង្គការយូណេស្កូគឺជាលើកទី១
ក្នងុបេវត្តិសាស្តេបេទេសកម្ពជុា»។
  កាលពីឆ្នាំ២០១៨ដល់ខេ
វិច្ឆកិាឆ្នាំមុនផេសោតតេូវបានរក-
ឃើញកើន១៥ភាគរយពី៨០
កេបាលដល់៩២កេបាល។ក្នងុនោះ
កូនផេសោតកើតក្នុងឆ្នាំ២០១៨
មាន១០កេបាលឯឆ្នាំ២០១៩
(គិតតេឹមខេវិច្ឆិកា)កើតបាន
១១កេបាល។នេះបើតមលោក
សេងទៀកនាយកបេចំាបេទេស
នេមូលនិធិអភិរកេសនិងសង្គេះ-
សត្វពេកម្ពុជា(WWF-Cam-
bodia)កាលពីចុងឆ្នាំមុន៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសហីនុៈអភិបាលខេត្ដពេះ-
សីហនុលោកគួចចំរីនក្នុងកិច្ច-
បេជុំរកដំណោះសេយលើការ-
ផ្គត់ផ្គង់ទកឹសា្អាតដល់បេជាពលរដ្ឋ
នៅសេកុពេនប់កាលពីថ្ងេទ១ី៤
មេសាបានណេនាំកេមុហ៊នុផលតិ
ទឹកសា្អាតឱេយពងេីកអាងស្តុកទឹក
ឱេយបានធំដោយសហការជាមួយ
មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាដើមេបីផ្គត់ផ្គង់
ទឹកដល់ពលរដ្ឋកុំឱេយខ្វះខាត
ដោយថេមទំាងពេមានដកអាជា្ញា-
ប័ណ្ណបញេឈប់អាជីវកម្មនៅឆ្នាំ-
កេយបើមិនអាចធ្វើបាន។
កេយកិច្ចបេជុំរកដំណោះ-

សេយទឹកសមេប់ពលរដ្ឋ ក្នុង
ឃុំសរំងុនងិឃុំវាលរេញនេសេកុ
ពេនប់លោកអភិបាលខេត្ដពេះ-
សីហនុ បេប់កេុមហ៊ុនឲេយពងេីក
អាងស្តកុទកឹឲេយធំនងិជេជាងមនុ
ដើមេបីរកេសោទកឹបានចេើននងិធានា
ការបេើបេស់គេប់គេន់ដល់ពល-
រដ្ឋ។លោកក៏បានណេនាំឱេយកេមុ-
ហ៊ុនតេូវសហការជាមួយមន្ទីរអភិ-
វឌេឍន៍ជនបទមន្ទីរសិបេបកម្មនិង
ឧសេសោហកម្មនងិមន្ទរីធនធានទកឹ
និងឧតុនិយមដើមេបីធ្វើកិច្ចការ
នេះឱេយទទួលបានបេសិទ្ធភាព។
លោកអភបិាលពេមានថា៖«នងឹ

រុះរីលេងឱេយធ្វើអាជីវកម្មបេសនិ-
ណាឆ្នាំកេយនៅតេមានបញ្ហា
ខ្វះខាតដដេលៗ ដចូ្នេះទៀតបើ-
ទោះជាកេមុហ៊នុមានអាជា្ញាបណ័្ណ

ពីកេសួងក៏ដោយ»។
លោកឃាង ភារមេយ អ្នកនាំ-

ពាកេយរដ្ឋបាលសាលាខេត្ដពេះ-
សីហនុបញ្ជាក់ ពីមេសិលមិញថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកសា្អាតដេល
ផ្គត់ផ្គង់នៅភមូិសាសេ្ដឃុំវាលរេញ
សេុកពេនប់ខេត្ដពេះសីហនុគឺ
ពតិជាមានបញ្ហាកង្វះទកឹក្នងុការ-
បេើបេស់សមេបព់លរដ្ឋ។បញ្ហា
បង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុ
ផងនិងបញ្ហាអាងស្ដុកទឹករបស់
កេុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ជាវិធានការ

ឯកឧត្ដមអភបិាលខេត្តបានណេ-
នាំទៅសេវាករ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត
នៅលើភូមិសាសេ្ដឃុំទាំង២នេះ
ឱេយធ្វើការពងេីកនិងសា្ដារអាង
ឡើងវិញដើមេបីធ្វើម៉េចធានាឱេយ
បាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកគេប់តមេូវ-
ការដល់បេជាពលរដ្ឋ»។

លោកបន្ថេមថា៖«នៅក្នងុនោះ
ឯកឧត្ដមអភិបាលខេត្តក៏បាន-
ណេនាំទៅមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដើមេបី
ជយួសមេបសមេលួក្នងុការសហ-
ការផ្ដល់បច្ចេកទេសបន្ថេមទៅ
ខាងកេុមហ៊ុនដេលទទួលបាន-
អាជា្ញាប័ណ្ណនោះដើមេបីធ្វើយ៉ាង-
ណាធានាឱេយបាននូវការផ្គត់ផ្គង់
ទកឹគេប់តមេវូការ។ករណីបើសិន
ជាកេមុហ៊នុមនិអាចផ្គត់ផ្គង់បាន
សមេប់ឆ្នាំកេយគឺនងឹមានការ
រុះរីអាជា្ញាប័ណ្ណរបស់កេុមហ៊ុន»។
លោកខវូថានតិមេឃុំវាលរេញ

ឱេយដឹងថាបេជាជនក្នងុឃំុបានជួប
បញ្ហាខ្វះទឹកសា្អាតបេើតំងពី
សបា្តាហ៍ទី១ខេមីនាមកម៉េ្លះ។
កន្លងមកលោកអភិបាលខេត្ត
ពេះសីហនុធា្លាប់បានចុះសមេប-
សមេួលដោយតមេូវឱេយកេុមហ៊ុន
ចេករំលេកទឹកឱេយបេជាជនបាន-

បេើបេស់សិន។ សេុកពេនប់
មានកេុមហ៊ុនផលិតទឹកសា្អាត
ចនំនួ២ក្នងុនោះកេមុហ៊នុ១កពំងុ
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតនៅទីបេជុំជន
ក្នងុឃុំវាលរេញនងិឃុំសរំងុដេល
ជាទីកន្លេងកពំងុបេឈមកង្វះទកឹ
សា្អាតបេើខា្លាំងជាងគេ។
លោកថា៖«បញ្ហាខ្វះខាតទកឹនេះ

ពេះតេអាងទឹករបស់កេុមហ៊ុន
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកមានទំហំតូចហើយ
មនិមានបេភពសមេប់ផ្គត់ផ្គង់ទកឹ
កេពីបូមទឹកចេញពីអណ្ដូង។
ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំវាលរេញមាន
ជាង២ពាន់គេសួារដេលជាចនំនួ
ចេើនធ្វើឱេយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមាន
ការខ្វះខាតខា្លាំងចាប់តំងពីរដូវក្ដា
កាលពីដើមខេមីនារហូតមក។
ក្នងុនាមអាជា្ញាឃុំខ្ញុំពតិជារកីរាយ
ណាស់ដោយទទលួបានការអន្តរា-
គមន៍ពីឯកឧត្ដមអភិបាលខេត្ដ
ក្នុងការដោះសេយបញ្ហានេះ»។
លោកអ៊ួង វុទ្ធី ពលរដ្ឋនៅឃុំ

វាលរេញសម្ដេងក្តរីកីរាយកេយ
មានកចិ្ចអន្តរាគមន៍ក្នងុការស្វេងរក
ដំណោះសេយបញ្ហាកង្វះខាត
ទឹកសា្អាតបេើ បនា្ទាប់ពីបញ្ហានេះ
បានកើតឡើងជាង១ខេ។
លោកថា៖«ពេលនេះបានមេឃ

ធា្លាក់ភ្លៀងយើងអាចតេងទកឹភ្លៀង
គេន់នឹងបេើបេស់ខ្លះ។តំងពី
ដើមខេមីនារហូតមកមានការលំ-
បាកណាស់ទកឹទាលត់េពេលយប់
ទើបបើកចេញហើយចេញតិចពិ-
បាកក្នុងការបេើបេស់ណាស់»៕
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 សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរប: អភិបាលសេុក
បនា្ទាយសេីលោកឃឹមហ្វីណង់
បាននិងកំពុងរៀបចំគមេង
«ធ្វើសេសមូហភាព»លើផ្ទេដី
ជតិ៤០ហកិតនៅឃុំពេះដាក់
សេកុបនា្ទាយសេីដើមេបីបេយោជន៍
រួមក្នុងសហគមន៍ និងកៀរគរ
ធនធានរួមក្នុងការផលិតសេូវ
អង្ករទុកចេកជូនពលរដ្ឋទីទ័ល-
កេខា្លាងំខណៈពលរដ្ឋចំនួន៣៩
គេួសារបានគំាទេគមេងនេះ។
   លោកឃឹមហ្វីណង់បាន
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ពីមេសិលមិញ
ថាក្នុងកាលៈទេសៈនេការរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩កំពុង
ជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចគេសួារ
និងជីវភាពបេចាំថ្ងេរបស់ពល-
រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នងុសេកុលោក
បានដាក់ជមេើសល្អបផំតុមយួ
គឺការធានាឲេយមានសុវត្ថិភាព
សេបៀងអាហារជាពិសេសសមេប់
ពលរដ្ឋកេីកេ ជនពិការនិង
ចាស់ជរាដេលជាជនងយរង
ផលប៉ះពាល់និងតមេូវឲេយមាន

ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។
លោកបន្តថាពលរដ្ឋទាំង

៣៩គេួសារមកពីភូមិអូរទទឹង
និងភូមិថ្នល់ទទឹងឃុំពេះដាក់
បានយលព់េមជាគោលការណ៍
ផ្តល់ដីសេរបស់ពួកគាត់ ជិត
៤០ហកិតរហតូដល់ដណំាច់
ឆ្នាំនេះជូនរដ្ឋបាលសេកុដំណើរ-
ការសាកលេបងគមេងមួយនេះ។
បើមិនមានអ្វីបេបេួលទេ៣ខេ
ទៀតដីសេទាំងនេះនឹងអាច
ទទួលបានផលពីសេូវសេល
ដើមរដវូនៅជុំទី១ដើមេបីចេកជនូ
ទៅមា្ចាស់សេវិញផង(ក្នងុចំនួន
បេហាក់បេហេលនឹងពួកគាត់
ធ្វើដោយខ្លួនឯង)និងសល់
បុ៉នា្មានទុកចេកជូនពលរដ្ឋទីទ័ល-
កេខា្លាងំនៅក្នងុសេកុផងមុននឹង
សមេចបន្តទៅជុំទ២ីទៀតបេ-
សិនបើកាលៈទេសៈអំណោយ-
ផលល្អ។
លោកឃឹមហ្វីណង់បាន

បញ្ជាក់ថា៖«ការធ្វើសេសមូហ-
ភាពនេះយើងនឹងបេើបេស់
ធនធានដេលមានសេប់បូក-
រួមនឹងការកៀរគរបន្ថេមពីសបេបុ-

រសជនតមរយៈការខ្ចីសេពី
អ្នកសេុកដេលនៅជិតបេភព-
ទឹកសេប់ដើមេបីធ្វើសេូវសេល
ដើមរដូវដោយបេើបេស់ពូជ
ថ្មី១០០ថ្ងេនងិទទលួបានការ-
ឧបត្ថម្ភពូជសេវូជីមា៉ាសីុនគេឿង-
ចកេបេងសាំងនិងកមា្លាំង-
ស្ម័គេចិត្តជួយស្ទូងនិងចេូត។
គមេងនេះស្ថិតក្នុងកមេិត
សាកលេបងនៅឡើយខ្ញុំសងេឃមឹ
ថាលទ្ធផលជាក់ស្តេងនឹងបាន
ជាគំរូយកទៅអនុវត្តបន្តក្នុង
វិសាលភាពធំជាងនេះនិងនៅ
កន្លេងផេសេងទៀតក្នុងសេុក
ដើមេបីផ្ដល់ផលបេយោជន៍រមួរតឹ
តេចេើន»។
លោកភិនថោងអាយុ៤៧

ឆ្នាំជាបេជាពលរដ្ឋរសន់ៅភមូ-ិ
អូរទទឹងឃំុពេះដាក់បាននិយយ
ពីមេសិលមិញថាលោកបាន
សមេចចិត្តចូលរួមជាមួយ
គមេងធ្វើសេសមហូភាពនេះ
ដោយលោករពំងឹថានងឹទទលួ
បានផលចេើនជាងគេសួាររបស់
លោកធ្វើរាល់ឆ្នា។ំមេយ៉ាងវិញទៀត
លោកចង់ចូលរួមជួយសង្គម

ខ្លះតមរយៈការធ្វើសេបាន
សេូវហើយយកទៅចេកជូន
ពលរដ្ឋដេលខ្វះខាតនៅក្នុង
មូលដា្ឋាន។
លោកបន្តថាលោកមានដី-

សេបេមាណជតិ១ហិកតនៅ
ជិតបេភពទឹកនិងនៅចំកន្លេង
ដេលលោកអភិបាលសេុកចង់
យកធ្វើជាទីតងំអនុវត្តគមេង
នេះ។រៀងរាល់ឆ្នាំលោកធ្វើសេ
លើដីនេះទទលួបានផលតេមឹតេ
៩ឬ១០បាវប៉ុណោ្ណោះប៉ុន្ដេបើ-
តមលោកអភិបាលសេុកអះ-
អាងថាបេសិនបេមូលផលសេវូ
ពីគមេងសមូហភាពនេះក៏នឹង
ទទួលបានទិន្នផលបេហាក់បេ-
ហេលនេះដេរ។
លោកថា៖«ខ្ញុំគាំទេគមេង

នេះពេះបើតមលោកអភិ-
បាលសេុកពនេយល់ពួកខ្ញុំគឺពួក
ខ្ញុំជាពលរដ្ឋគា្មានខាតបង់អ្វីទេ
គឺគេន់តេលះបង់កមា្លាំងពល-
កម្មតិចតួចចូលរួមការងរស្ទូង
ដកបានហើយ។ រីឯពូជសេូវ
គេឿងចកេក៏មានការគាំទេពី
សបេបុរសជននានាដេរ។ពេល

បេមូលផលយើងទៅបេមូល
ទាំងអស់គា្នាទៀតកេយមក
យើងចេកសេវូគា្នាតមសា្ថានភាព
ជាក់ស្ដេង»។
លោកប៉េនអានអាយុ៤៨

ឆ្នាំ ពលរដ្ឋមា្នាក់ទៀត រស់នៅ
ភូមិថ្នល់ទទឹងបាននិយយពី
មេសិលមិញថាដីសេរបស់លោក
ទហំំ១ហកិតទទលួបានផល
សេូវចនោ្លាះពី១៥ទៅ១៧បាវ
ក្នុង១ឆ្នាំៗប៉ុន្ដេធ្វើសេបានតេ
ម្ដងប៉ុណោ្ណោះ។បេសិនបើបាន
ចូលរួមធ្វើសេជាសមូហភាព

ជាមួយគមេងលោកអភិបាល-
សេុកអាចនឹងធ្វើសេបាន២
ដងក្នុង១ឆ្នាំ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «គំនិត

លោកអភិបាលសមសេបទៅ
នឹងបេទេសយើងជាបេទេស
កសិកម្មគឺមា្ចាស់សេក៏ចណំេញ
រដ្ឋបាលសេកុក៏ចំណេញហើយ
បានជួយដល់អ្នកកេខេសត់ទៀត
ហើយអ្វីដេលពិសេសនោះគឺ
សាកលេបងគមេងធ្វើសេូវថ្មី
នេះខ្ញុំសងេឃឹមថានឹងទទួលបាន
ជោគជ័យ»៕

មន្ត្រសី្រកុបន្ទាយស្រពី្រលពន្រយល់ពលរដ្ឋពីការធ្វើស្រសមូហភាព  ។ រូបហ្វេសប៊ុកសេុក

អភិបាលស្រកុរៀបចំគម្រងធ្វើស្រសមូហភាពដើម្របីច្រកផលដល់អ្នកទ័លក្រ

ក្រសួង២ ...ព្រមានដកអាជ្ញា ប័ណ្ណ បើក្រមុហុ៊នផលិតទឹកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់

ទីតំាងស្តកុទឹកក្រមុហុ៊នផលិតទឹកស្អាតនៅស្រកុព្រនប់ដ្រលប្រឈមកង្វះទឹក។ រូបFN
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លោកនេត សាវឿន ឲេយទប់សា្កាត់ករណីយក
កម្ពជុាជាទីតំាងបេឆំាងបេទេសជិតខាង

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: អគ្គ ស្នង ការ នគរ- 
បាល ជាតិ លោក នៃ ត សាវឿន  
បាន រំឭក មន្តៃី នគរ បាល គៃប់- 
ជាន់ ថ្នាក់ ឲៃយ ទប់ សា្កា ត់ និង បៃឆំង 
សកម្ម ភាព នានា ដៃល យក ទឹក- 
ដី កម្ពជុា ធ្វើជា ជមៃក ឬ ធ្វើជា ទី- 
តំាង  ដើមៃបី បៃឆំង បៃទៃស ជិត- 
ខាង ជា ព ិសៃ ស តៃវូ កាត ់បន្ថយ 
បទល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ នងិ កាត-់ 
បន្ថយ ឥទ្ធិពល រីក រាល ដាល 
គៃឿង ញៀន ខណៈ សង្គម សី៊វិល 
គាំ ទៃ ចំ ណា ត់ កា រ នៃះ  ។

ការ ថ្លៃង របស ់លោក បៃ ប នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើ ង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
នៅ ក្នងុ ពធិ ីបៃកាស ដាក ់ឲៃយ បៃើ- 
បៃស់ ផៃន ការ សកម្ម ភាព ឆ្នាំ 
២០២០ របស់ អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋាន- 
នគរ បាល ជាត ិ នងិ បៃកាស តៃង- 
តាងំ មខ៊ តណំៃង អគ្គ ស្នងកា ររង 
នគ របាល ជាតិ ១ រូប។ កម្មវិធី នៃះ 
មាន ការ ចូលរួម ពី មន្តៃី និង អង្គ- 
ភាព ចំណុះ អគ្គ ស្នង កា រដា្ឋាន 
នគរ បាល ជាតិ និង ស្នង ការ 
នគរ បាល រាជ ធានី- ខៃត្ត នៅ 
សាល បៃជ៊ំ អគ្គ ស្ន ង ការដា្ឋាន- 
នគរ បាល ជាតិ។

តាម គៃហទំ ព័រ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល ជាតិ បាន ដក-
សៃ ង់ សម្ដី លោក នៃ ត សាវឿន 

ថ មន្តៃ ីនគរ បាល ពាក់ ព័ន្ធ តៃវូ 
ពងៃឹង សន្តិ ស៊ខ សណា្តាប់ ធា្នាប់ 
ធានា ឲៃយ បាន ស៊វត្ថិ ភាព សន្តិ- 
ភាព សន្ត ិស៊ខ ផ្ទៃ ក្នងុ ជា ពិសៃស 
ទប ់សា្កាត ់ឲៃយ បាន ការ វលិ តៃឡប ់
នៃប ដិវត្ត ន៍ ពណ៌ និង ទប់ សា្កាត់ 
ការ បៃ ឆងំ នា នា ដៃល យក ទកឹ- 
ដី កម្ពុជា ធ្វើជា ជមៃក ឬ ធ្វើ ជា 
ទីតាំង ដើមៃបី ធ្វើ សកម្ម ភាព បៃ- 
ឆំង បៃ ទៃស ជិតខា ង។ 

កៃ ព ីនោះ  លោក បាន ជរំញ៊ 
ឲៃយ កាត់ បន្ថយ បទ ល្មើស ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  ការ រីក រាល ដាល នៃគៃឿង - 
ញៀន  និង  ការ ទប់ សា្កាត់ បញ្ហា - 
ក្មៃង ទំនើង ក៏ ដូចជា រំដោះ ជន រ ង- 
គៃះ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ជួ ញដូរ ផ្លវូ- 
ភៃទ ជា ពិសៃស ស្តៃី  និង ក៊មារ ។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោក ក៏បាន 
ជំរ៊ញ ឲៃយ ពងៃឹង ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ 
ផង ដៃរ  ដោយ តៃវូ ផ្តោត លើ ការ- 
អប់រំ បណ្តុះ បណា្តាល មន្តៃី ការ- 
កៃ បៃ ឥរិយា បថ នៃ ការ ធ្វើការ- 
ងរ របស់ ម ន្តៃី កៃម សីល ធម៌ 
របស់ ម ន្តៃី និង ជំរ៊ញ យា៉ាង តឹង- 
រ៊ងឹ បផំត៊ ក្នងុ ការ អនវ៊ ត្តអន ៊កៃតឹៃយ 
ថ្ម ីស្តពីី ការ ពិន័យ អន្តរ ការ ណ៍ បទ- 
ល្មើស ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ ផ្លវូ គោក ។ 
   លោក នៃ ត សាវឿន បាន 
បន្ថៃម ថ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ងរ 
ពងៃងឹ សា្ថា ប័ន នគរ បាល សំខាន់ 
គឺ ផ្តោត លើ ការ ពងៃឹង កៃ៊ម- 
បៃកឹៃសា វិន័យ ការ ងរ បៃឡង បៃ- 

ណាំង  ក្នុង នោះ មាន ការ បង្កើន 
នងិ លើក កម្ពស ់សមត្ថ ភាព ម ន្តៃ ី
ដោយ រៀបចំ ឲៃយ មាន វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល ទាំង ក្នុង និង កៃ បៃ- 
ទៃស ជា ដើម។ ជា មួយ គា្នា នោះ 
លោក ក៏ បាន ជំរ៊ញ ឲៃយ មាន ការ- 
លើក កម្ព ស់ គ៊ណ ភាព សមត្ថ- 
ភាព របស់ សមា គម មិត្ត នគរ- 
បាល ផង ដៃរ  ដើមៃបី ជួយ គា្នា ទៅ 
វិញ ទៅម ក នៅ ពៃល មាន ធ៊រៈ 
ឈឺថ្កាត់  ផៃសៃងៗ ។

លោក ឈឿន ស៊ចិ ត្ត ស្នង- 
ការ នគរ បាល ខៃត្ត កណា្តាល 
បាន បដិ សៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ 
ជ៊ំវិញ ករណី នៃះ ដោយ លោក 
មនិបាន ទទលួ ទរូ សព័្ទ ទៃ  កាល 
ពីថ្ងៃ អង្គារ ។ រីឯ លោក  អាត់ 
ខៃម ស្នង ការ នគរ បាល ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ   បាន ថ្លៃង ថ 
លោក គា្មាន មតិ យោ បល់ អ្វី កៃ 
តៃពី គោរព តាម បទ បញ្ជា ថ្នាក់- 
លើ ទៃ «ខ្ញុំ អត់ មាន អ្វី និយាយ 
ទៃ ធ្វើ តាមតៃ ថ្នាក់ លើ ហើយ 
សួរ ទៅ អគ្គ ស្នង ការ រង នគរ- 
បាល ជាតិ ទៅ» ។

លោក អំ សំអាត បៃធាន 
ផ្នៃក ឃ្លា ំមើល នងិ ការ ពារ សទិ្ធ-ិ 
មន៊សៃស នៃ អង្គ ការ លី កា ដូ បាន  
ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃ អង្គារ ថ លោក 
គាំទៃ ចំពោះ ចំណាត់ ការ នៃះ 
ពៃះ កម្ពុ ជាមាន អធិប តៃយៃយ  
ឯករាជ ភាព  របស់ខ្លួន ពៃញ- 

លៃញ  ហើយ បៃសិន បើ មាន 
កៃ៊ម ណា មាន បំណង ឬ យក 
ទឹកដី កម្ពុជា ធ្វើ ជា ខ្នង បង្អៃក 
សមៃប់ បៃឆំង បៃទៃស ផៃសៃង 
ទៀត នោះ  គឺ មន្តៃី នគរ បាល ឬ 
រដា្ឋា ភ ិបាល តៃវូ តៃ ចាត ់វធិាន ការ 
ទៅ តាម ចៃបាប់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «បៃទៃស 
យើង គឺជា រដ្ឋ ឯករាជៃយ មាន អធិប- 
តៃយៃយ  ហើយ បៃសិន បើ មាន 
នរណាមា្នា ក់ ចង់ យក ទឹកដី កម្ពជុា 
ធ្វើជា ទីតាំង បៃឆំង បៃទៃស 
ដទៃ ដៃល នៅ កៃបៃរ ខាង កម្ពជុា គ ឺ
កម្ពុជា តៃូវ តៃមា ន កា តព្វ កិច្ច ការ- 
ពារ  អន៊វត្ត ចៃបាប់ ឲៃយ បាន ពៃះ 
កម្ពុជា យើង ជា រដ្ឋ ដៃល មាន 
អធបិតៃ យៃយពៃ ញលៃញ  ដោយ 
មិន អាច អន៊ញ្ញាត ឲៃយ នរណា 
មា្នាក់ ធ្វើ បៃប នៃះ បាន ទៃ» ។

លោក បន្ថៃម ថ បញ្ហា សន្ដិ- 
ស៊ខ សណា្តាប់ ធា្នាប់ សាធា រណៈ 
សង្គម គជឺា កា តព្វ កចិ្ច របស់ កង- 
កមា្លាំង បៃដាប់ អាវ៊ធ ដៃល មាន 
សមត្ថ កិច្ច ថៃ រកៃសា និង ការ ពារ 

ស៊វត្ថិ ភាព ជូន ពលរដ្ឋ។ ដូច្នៃះ 
ពកួ គាត ់ក ៏តៃវូ មាន ជនំាញ មាន 
វនិយ័ ល្អ ឥរ ិយា បថ កៃម សលី- 
ធម ៌របៀប រៀប រយ នងិ តៃវូ មាន 
យន្ត ការ លើ ការ ងរ ដៃរ ។

ទោះ យា៉ាង ណា នៅ ក្នុង ឱ- 
កាស នោះ លោក នៃ ត សាវឿន 
បាន កៃើន រំឭក មន្តៃី នគរ បាល 
ឲៃយលើក កម្ពស់ កិតៃយាន៊ ភាព 
របស់ ខ្លួន ដោយ ធ្វើ យា៉ាង ណា  
ឲៃយ កា្លាយ ជា កង ឯកភា ព មួយ  
សម រមៃយ  មាន កិត្តិ យស ថ្លៃថ្នូរ 
ជា ពសិៃស តៃវូ ពងៃងឹ ទាងំ វនិយ័ 
ឥរិយា បថ  របៀប រៀប រយ  ឯក- 
សណា្ឋា ន ធ្វើការ ងរ  ទាំង វិន័យ 
សីល ធម៌  និង តៃូវមា ន យន្តកា រ 
ដើ មៃបី ឆ្លើ   យត បចំ ពោះកា រទិតៀ ន 
ពី សា ធា រណ ជន ហើយ បៃសិន- 
បើ ព័ត៌ មានណា ដៃល មាន 
លក្ខណៈ បពំល៊  តៃវូ បក សៃយ 
បនៃសាប ពត័ម៌ាន នោះ  ដើមៃប ីការ- 
ពារ កំ៊ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់  កិត្ត ិយស អង្គ- 
ភាព និង កិត្តិ យស របស់ នគរ- 
បាល ជាតិ ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា
ភ្នពំេញៈរដា្ឋាភិបាល   ជប៊៉ន នឹង 

ចៃកចាយ ថ្នា ំពៃយាបាល ជំងឺផ្តោ - 
សា យ ធំ អា វី ហ្ក ង់ (Avigan ) 
ដៃល ថ្នា ំនៃះ  អាច  យកទៅ ជួយ 
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺកូវីដ  ១៩ នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស បៃមាណ២០ដោ យ 
ឥត គិតថ្លៃ  ហើយ មន្តៃ ីសា្ថានទូត 
កម្ពជុា បៃចំា នៅ  ជប៊៉ន រំពឹង ថ 
កម្ពុជាក៏ ជា បៃទៃសដៃល នឹង 
ទទួលបាន ជំនួយ ទំាងនោះ ដៃរ  
ខណៈ ដៃល ចិន  បង្ហាញ ពី សញ្ញា 
ល្អ  នៃ វ៉ាក់ សំាង  Adenovirus 
សមៃប់ ការ ពារ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩។

តាម ការ ផៃស ព្វ ផៃសាយ នៅ លើ 
ទំព័រ ហ្វៃ សប៊៊ក អគ្គនាយក ដា្ឋា ន 
អនោ្តោបៃវៃសន៍ កម្ពជុា ដៃល បាន 
ដក សៃង់  ការច៊ះផៃសាយ របស់ 
សារព័ត៌មាន Kyoto News រប ស់ 
ជប៊៉ន កាលពី ថ្ងៃទី១៣ ខៃមៃសា 
ឲៃយ ដឹងថ បៃទៃស យា៉ា ង  ហោច 
ចំនួន២០ នៅ ជំ៊វិញ ពិភព លោក 
កំព៊ង តៃូវការ ថ្នាំ ពៃយាបាល ជំងឺ 

ផ្តោសាយធំ អា វី ហ្ក ង់ (Avi-
gan) ដើមៃបី យកទៅ ពៃយាបាល 
អ្នក ជំងឺកូវីដ ១៩ក្នុង បៃទៃស 
របស់ ខ្លនួ កៃយពី ថ្នា ំAvigan 
តៃវូបាន ទទួលសា្គាល់ថ អាច 
ពៃយា បាល ជំងឺ កូវីដ ១៩មាន បៃសិ ទ្ធ  - 
ភាព ខ្ពស់។ ទំព័រ ហ្វៃ សប៊៊ក ដដៃ ល 
បន្តថ រដា្ឋាភិបាល ជប៊៉ន នឹង 
ចៃកចាយ ថ្នា ំ Avigan ទៅ ឲៃយ 
បៃទៃស បៃមាណ២០ ដោ យ- 
ឥតគិតថ្លៃ នៅពៃល ខាង ម៊ខ 
ខណៈដៃល អភិបាលខៃត្ត តូ យា៉ា - 
មា៉ា ភាគ កណា្តា ល នៃ បៃទៃ ស ជប៊៉ ន 
បាន ជំរ៊ញ កៃម៊ហ៊៊ន ហ្វ ូជី ហ្វៀ ម 
ឲៃយ ខិតខំ ផលិ  ត ថ្នា ំពៃយាបាល ជំងឺផ្តោ  - 
សាយ ធំ Avigan ឲៃយ បាន ចៃើន 
ថៃម ទៀត សមៃប់ យក ទៅ ពៃយា - 
បាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ បរទៃស ។

ជាមួយ នឹង ការផៃសព្វ ផៃសាយ នូវ 
ព័ត៌មាន ទំាងនៃះ មន្តៃ ីសា្ថាន  ទូត 
កម្ពជុា  បៃចំា បៃទៃស ជប៊៉ន បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ ប៊៉ស្តិ៍ តាម ហ្វៃ ស  ប៊៊ ក 
ដោយ សំ៊  មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះថ 

មកដល់ ថ្ងៃ ទី ១៤ ខៃ មៃសា សា្ថា ន - 
ទូត កម្ពជុា មិនទាន់ ទទួលបាន 
ព័ត៌មាន ចៃបាស់លាស់  នៅឡើយ 
ទៃ ថ  តើ កម្ពជុា ស្ថតិ ក្នងុចំណោម 
បៃទៃស ទំាង២០ដៃល នឹង ទទួ ល  
បាន ថ្នា ំAviganពី  ជប៊៉ន ឬ អត់? 
ប៊៉ន្តៃ មន្តៃ ីរូបនោះ  បញ្ជាក់ ថ៖ 
« ទោះបី យើង មិនទាន់ បាន ទទួល 
ព័ត៌មាន អំពី ការផ្តល់ ថ្នា ំ Avi-
gan  ជូន រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា 
តៃ សា្ថានទូត មាន ជំនឿ យា៉ាង ម៊ត  - 
មំា ថ កម្ពជុា ស្ថ ិត នៅក្នងុ បញ្ជី 
ដៃល ភា គីមិត្ត គៃង ផ្តល់ ថ្នាំ 
ពៃយាបាល កូ វីដ ១៩ នៃះ»។

សា្ថាន ទូត ជប៊៉ន បៃចំា  កម្ពជុា 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ  មិនទាន់ អាច  
ទាក់ ទង សំ៊ ការ អតា្ថាធិបៃបា យ   បាន 
ទៃ។ បើ តាម ការផៃសាយ របស់  វិទៃយុ 
បារំាង អន្តរ ជាតិ  RFI ថ្នា ំអា វី ហ្ក ង់ 
ដៃលមាន ធាត៊ សក ម្ម favipira-
vir តៃវូបាន អាជា្ញាធរ ចិន ធ្វើការ 
សាក លៃបង និង បាន ផ្តល់ លទ្ធ ផ ល 
គួរ ជាទី សងៃឃឹម  កាលពី ខៃមីនា 

ហើយ ថ្នា ំបៃភៃទ នៃះ  ក៏បាន ធ្វើ 
ឲៃយ រដា្ឋា ភិបាល  កៃង៊ ប៉ៃ កំាង យក 
ទៅ ពៃយា បាល  អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ឆប់ ជា សះ សៃបើយ ផង ដៃរ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ សា្ថាន ទូត ចិន 
បៃចំា កម្ពជុា កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៤ 
 ខៃ មៃសា បាន បង្ហាះសារ មួយ 
ថ នាថ្ងៃ ទី១២ ខៃ មៃសា វ៉ាក់- 
សំាង Adenovirus សមៃប់ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ដៃល តៃវូ បាន សៃវ- 
ជៃវ ដោយ កៃម៊ អ្នក ជំនាញ ដៃ ល 
ដឹកនំា ដោយ លោក សៃ ីChen 
Wei អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក កិច្ច ការ 
សៃវ ជៃវ វៃជ្ជសាសៃ្ត យោធា នៃ 
វិទៃយាសា្ថាន វិទៃយា សាសៃ្ត យោធាចិ ន 
តៃវូ បាន ឈាន ដល់ ដំណាក់ កា ល  
ពិសោធន៍ ពៃយាបាល ជំងឺ លើក ទី 
២។ ក្នងុ បណា្តាញ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសា យ  
របស់ អង្គការ ស៊ខ ភាព ពិភព លោ  ក  
បៃកាស ថ«នៃះជា វ៉ាក់  សំាង 
សមៃប់ ជំងឺ   COV I  D-19  តៃមួយ 
គត់  លើ ពិភព លោកដៃ ល បាន 
ឈាន ដល់ ដំណាក់ កាល ពិ  - 

សោធន៍ ពៃយាបាល ជំងឺ លើក ទី២ »  ។
ប៊៉ន្តៃ លោក ហៃ ន ភារៈ វៃជ្ជ  - 

បណ្ឌតិ ផ្នៃក ផ្លវូដង្ហើមថ្លៃង  ថ ថ្នា ំ
អា វី ហ្គ ង់មិនមៃនជា ថ្នា ំពៃយា បា ល    
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នោះ ទៃ ប៊៉ន្តៃ វ ជា 
បៃភៃទ ថ្នាំ ដៃល ពៃយាបាល ពួក 
ជំងឺ  ផ្តោសាយធំ  ដ៏ មាន បៃ សិ ទ្ធ- 
ភាព។ លោក បន្តថ នៅ ពៃល 
ដៃល អ្នកជំងឺ មាន ផ្ទកុ  កូ វីដ ១៩ 
នឹងធ្វើ ឲៃយ រោគសញ្ញា ជាចៃើន 
លៃច ឡើង ដូចជា ក្តោ ខ្លនួ រង 
ហៀរសំបោរ ក្អក រាក ពិបាក ដក-   
ដង្ហើម ជាដើម ដូច្នៃះនៅ ពៃល 
ដៃល បៃើបៃស់ ថ្នា ំអា វី ហ្ក ង់ នៃះ 
វ នឹង ជួយ កាត់បន្ថយ រោគ សញ្ញា  
ខ្លះដៃល ធ្វើ ឲៃយ អ្នកជំងឺមិន ស្ថ ិត 
ក្នងុ សា្ថានភាព ធ្ងន់ធ្ងរ។«បើ បៃព័ ន្ធ 
ភាព សំុាយើង ច៊ះខៃសាយ  គឺ រោគ - 
សញ្ញា អមៃបាល មា៉ាន នឹង ចាប់ - 
ផ្តើម ធ្វើទ៊ក្ខ អី៊ចឹង គៃ បៃើ អា វី ហ្ក ង់ 
នៃះ គៃន់តៃ ទប់ អាប ណ្តះុ រោគ 
សញ្ញា ទំាងនោះ កំ៊ ឲៃយ កើនឡើង 
ទ្វៃដង...»៕

លោក នេត សាវឿន ក្នងុពិធីមួយ កាលពីថ្ងេ១៤មេសា។ រូបថត ប៉ូលិស

ជបុ៉ន នឹង ចេក ថ្នា ំផ្តាសាយ ធំ Avigan ដេល អាច ជួយ ទប់ ជំងឺកូវីដ ១៩

នាយករដ្ឋមន្តេ ីស្នើ 
អង្គការWHOប ន្ត ជួយ 
កម្ពជុាទៀតកំុខ្វល់ការ- 
ពេមានពីបេទេសដទេ

នៀម ឆេង

ភ្នំពុេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
ហ៊៊ន  សៃន  អំពាវនាវ ឲៃយ អង្គការ 
សខ៊ភាព ពភិពលោក  WHO បន្ត 
ជួយ កម្ពុជា តទៅ ទៀត ក្នុង ការ- 
បៃយ៊ទ្ធនឹង ជំងឺកូវីដ១៩ និង ក៊ំ  
ខ្វល់ ពី ការ ពៃមាន ពី សំណាក់ 
បៃទៃស ខ្លះ។ អ្នក វិភាគ យល់ ថ  
ការ លើកឡើង នៃះ ទំនង សំដៅ 
ដល់ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ដៃល បាន- 
បៃកាស ផ្ដាច់ ជំនួយ ដល់  WHO 
កាល ពី មៃសិល មិញ។

នៅ ក្នុង ស៊ន្ទរកថ របស់ លោក  
ក្នុង កិច្ច បៃជ៊ំ កំពូល អាសា៊ាន  បូក 
៣  ដៃល មាន សមាជិក អាសា៊ាន 
ទាំង ១០ បូក ជា មួយ ចិន  ជប៉៊ន  
និង កូរ៉ៃខាង តៃបូង  រៀបចំ ឡើង 
តាម វីដៃអូ ខិនហ្វើរិន កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ  លោក ហ៊ន៊ សៃន  បាន ថ្លៃង 
សរសើរ ដល់ សកម្មភាព អង្គការ 
ស៊ខភាព ពិភព លោក បៃចាំ នៅ 
កម្ពជុា។ លោក ស្នើ ឲៃយ អគ្គ លៃខា- 
ធិការ អង្គការ នៃះ ខិត ខំ ការងរ 
បៃយ៊ទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
តទៅ ទៀត។

លោក ហ៊៊ន សៃន  ថ្លៃង ថ ៖«ខ្ញុំ 
ក៏ ស៊ំ យក ឱ កាស នៃះ អរគ៊ណ 
ចំពោះ ឯក ឧត្តម អគ្គ លៃខាធិការ 
នៃអង្គការ ស៊ខភាព ពិភពលោក  
អគ្គនាយក នៃ អង្គការ ស៊ខភាព 
ពភិពលោក  ដៃល បាន លើក ឡើង 
អមៃបាញ់ មិញ  ហើយ ក៏ ស៊ំ យក 
ឱកាស នៃះ ថ្លៃង នូវ ការ វយ តម្លៃ 
ខ្ពស់ ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង 
នានា ដៃល អង្គការ ស៊ខភាព 
ពិភពលោក បាន និង កំព៊ង ធ្វើ»។ 

លោក បន្ត ថ ៖«ហើយ ខ្ញុំ ស៊ំ ផ្ដាំ 
ទៅ ឯក ឧត្តម  ថ  តំណាង របស់ 
អង្គការ ស៊ខភាព ពិភព លោក 
បៃចា ំនៅ កម្ពជុា  គមឺាន ការ ទទលួ- 
ខ៊ស តៃូវ ខ្ពស់ ណាស់។ ពួក គៃ ធ្វើ- 
កចិ្ច ការ បៃកប ដោយ វជិា្ជាជវីៈ  យើង   
តៃវូ ការ នវូ អនស៊ាសន ៍ចៃើ នជាង 
នៃះ ទៀត។  សងៃឃឹម ថ  ឯក ឧត្តម 
អគ្គ លៃខាធិការ  អគ្គនាយក  នឹង 
បន្ត ខិត ខំ តទៅ ទៀតដោយ មិន ខ្វល់   
អំ ពី ការ ពៃមាន នៃ បៃទៃស ខ្លះ  
ចំពោះ ឯក ឧត្តមនោះ ផង ទៃ»។

កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ កចិ្ច បៃជ៊ ំកពំលូ   
អាសា៊ាន បូក ៣ បាន ចៃញសៃច ក្ដី- 
ថ្លៃង ការណ៍ រួម ដោយ ក្នុង នោះ 
មានទាងំ ការ ទទលួ សា្គាល ់នវូ ត ួនា ទី 
សខំាន ់របស ់WHOក្នងុ យទ៊្ធនា ការ  
សកល ដើមៃបី គៃប់គៃង  និង ការ- 
ទប ់ការ រាល ដាល នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ។ 
ទទលួ សា្គាល ់សារៈ សខំាន ់នៃ ការ- 
អន៊វត្ត វិធានការ...តទៅទំព័រ ៤ 



តពីទំព័រ ៣...សុខភាពក្រោម
បទបញ្ជាសខុភាពអន្តរជាតិកាល-
ពីឆ្នាំ២០០៥និងកត់សម្គាល់នូវ
ភាពចាំបាច់ន្រោស្រោវាសុខភាព
សកលUHCក្នងុការដោះស្រោយ
បញ្ហាប្រោឈមលើសខុភាពសាធារ-
ណៈដូចជាជំងឺកូវីដ១៩ជាដើម។
ពាក់ពន័្ធនងឹWHOដ្រោរអាសា៊ាន

បកូ៣ក៏បានច្រោញស្រោចក្ដីសម្រោច
ប្ដ្រោជា្ញាធ្វើការសហការយ៉ាងជិត-
ស្នទិ្ធជាមយួអង្គការWHOអង្គការ
អន្តរជាតិនងិសហគមន៍អន្តរជាតិ
ដទ្រោទៀតក្នងុការប្រោយទុ្ធប្រោឆងំ
ជាសកលដើម្រោបីទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលដាលនងិបញ្ចប់ការរាតត្រោបាត។
ស្រោចក្តីសម្រោចន្រោះកធ៏្វើឡើងដើម្រោបី
ដោះស្រោយនូវផលវិបាកសង្គម
នងិវបិត្តិស្រោដ្ឋកចិ្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដ្រោល
បណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩។
ក្រោពនី្រោះដើម្រោបីការពារសខុមុល-
ភាពរបស់ប្រោជាពលរដ្ឋ និងរក្រោសា
កំណើនប្រោកបដោយចីរភាព។
លោកគនិភាប្រោធានវទិ្រោយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រោរាជបណ្ឌិត្រោយ-
សភាកម្ពុជាយល់ថាការលើក-
ឡើងរបស់លោកហ៊នុស្រោនទនំង-
ជាសំដៅសហរដ្ឋអាម្រោរិកដ្រោល
ចោទប្រោកាន់អង្គការWHOថាមនិ
បានបំព្រោញតួនាទីរបស់ខ្លួនមិន
បានចាត់ច្រោងនងិបានលាក់បាងំ

ការរាលដាលន្រោជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ម្រោសិលមិញន្រោះ
សហរដ្ឋអាម្រោរកិបានប្រោកាសផ្ដាច់
ជំនួយទៅWHOដ្រោលសហរដ្ឋ
អាម្រោរកិបានផ្ដល់ជនំយួទៅWHO
ពី៤០០លានទៅ៥០០លាន
ដុលា្លារក្នុង១ឆ្នាំ។អ៊ីចឹងទ្រោ ការ-
លើកឡើងរបស់សម្ដ្រោចខ្ញុំយល់
ថាប្រោហ្រោលជាតចិឬច្រោើនចង់ស-ំ
ដៅដល់ប្រោទ្រោសដ្រោលមនការ-
ឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាជាមយួនងឹអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកនោះឯង»។
លោកយល់ថាកិច្ចសហប្រោតិ-

បត្តកិាររបស់អង្គការWHOជាមយួ
ប្រោទ្រោសកម្ពជុាមនភាពល្អប្រោសើរ
ដ្រោលរាជរដា្ឋាភបិាលមនការព្រោញ-
ចិត្ត។ទោះយ៉ាងណលោកថា
ប្រោទ្រោសមយួចនំនួដ្រោលជាសម្ពន័្ធ-
មិត្តជាមួយអាម្រោរិកហាក់ដូចជា
មិនសប្រោបាយចិត្តដូចគ្នាដ្រោរ។
លោកថា តាមការយល់របស់

លោកការរាតត្រោបាតកម្រោតិសកល
ន្រោជំងឺកូវដី១៩មិនបណ្ដាលមក
ពីអង្គការWHOនោះទ្រោ។ប៉ុន្ត្រោ
ដោយសារការធ្វ្រោសប្រោហ្រោសន្រោ
ប្រោទ្រោសដ្រោលមនការរាលដាល
ខ្លាំងដោយមិនបានវាយតម្ល្រោពី
សភាពការណ៍មហន្តរាយបាន-
ជាក់លាក់បូករួមនឹងឥរិយបថ
របស់ប្រោជាជនវប្រោបធម៌ និងការ-
សម្រោចចិត្តរបស់ថា្នាក់ដឹកនំាន្រោ
ប្រោទ្រោសទាំងនោះ៕

តពីទំព័រ ១...បើតាមរបាយ-
ការណ៍ក្រោសួងសាធារណការ
ច្រោញកាលពីថ្ង្រោទី១៤ខ្រោម្រោសា
ចំពោះកិច្ចសន្រោយាទំាង១២គម្រោង
ន្រោះ គឺមនគម្រោងសា្ថាបនាផ្លវូ-
កៅសូ៊ចំនួន៤៤,៥៤១គឡីមូ៉្រោត្រោ
និងរៀបចំប្រោព័ន្ធលូជាង២០០០
ម៉្រោត្រោរួមទំាងរៀបចំហ្រោដា្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធនានាមួយចំនួនទៀតនៅ
តំបន់មួយចំនួនក្នងុខ្រោត្តកណ្ដាល
ខ្រោត្តក្រោបខ្រោត្តរតនគិរីព្រោវ្រោង
និងខ្រោត្តក្រោច្រោះ។ចពំោះគម្រោង
ដ្រោលមនទកឹប្រោក់ជតិ៥០ពាន់
លានរៀលឬស្មើជាង១២លាន
ដលុា្លារមន៤គម្រោងជារបស់
នាយកដា្ឋានក្រោមឱវាទក្រោសួងនិង
៧គម្រោងជារបស់មន្ទីរសាធា-
រណការនិងដកឹជញ្ចូនរាជធានី
ខ្រោត្តហើយ១គម្រោងទៀតជា
របស់អង្គភាពវិស្វកម្ម។
របាយការណ៍បញ្ជាក់ថា៖

«គិតត្រោឹមថ្ង្រោទី៣១ខ្រោមីនាឆ្នាំ
២០២០ក្រោសួងបានអនុវត្តកិច្ច-
លទ្ធកម្មចុះកិច្ចសន្រោយាការងារ
សា្ថាបនាជសួជុលផ្លវូសា្ពានដ្រោល
ប្រោើប្រោស់ឥណទានឆ្នា២ំ០១៩
សរុបចំនួន១២គម្រោង។
គម្រោងអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម

ចុះកិច្ចសន្រោយាន្រោះមនចំនួន៥

គម្រោងក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាត
រួចហើយហើយគម្រោងចំនួន
១២ទៀតកំពុងត្រោវូបានពិនិត្រោយ»។
លោកវា៉ាសុឹមសូរិយអ្នក-

នាំពាក្រោយក្រោសួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូនថ្ល្រោងពីថ្ង្រោពុធថា
ការបងា្ហាញពីរបាយការណ៍លទ្ធ-
កម្មន្រោះគឺជាការបងា្ហាញអំពី
តម្លាភាពមួយដ្រោលក្រោសួងមន
ភារកិច្ចត្រោូវត្រោធ្វើដើម្រោបីឲ្រោយភាគី
ពាក់ព័ន្ធបានត្រោតួពិនិត្រោយជាពិស្រោស
ក្រោសួងស្រោដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បនា្ទាប់ពីគម្រោងទាំងន្រោះបាន
ប្រោើប្រោស់ឥណទានប្រោចាំឆ្នាំ
របសរ់ដ្ឋ។លោកថា៖«ជាទទូៅ
ខងអង្គភាពលទ្ធកម្មន្រោក្រោសួង
គឺត្រោវូមនផ្រោនការបនា្ទាបម់កគឺ
ត្រោវូមនរបាយការណ៍ប្រោចំាត្រោី-
មសប្រោចាំឆមសអីអ៊ីចឹងទៅ
ដើម្រោបីតម្រោូវ ឬក៏ត្រោួតពិនិត្រោយឲ្រោយ
ស្រោបទៅតាមផ្រោនការថាយ៉ាង-
ណ។ពមីនុមកយើងបានធ្វើវា
យូរហើយបនា្ទាប់ពីមនការក្រោ-
ប្រោឲ្រោយមនការឯកសារលទ្ធកម្ម
ឲ្រោយបានត្រោមឹត្រោវូក្នងុការប្រោៀប-
ធៀបប្រោសទិ្ធភាពការងារនិងឲ្រោយ
ភាគីដ្រោគូងាយស្រោលួតាមដាន»។
បើតាមលោកសរូយិរបាយ-

ការណ៍ប្រោចំាត្រោមីសន្រោះគឺគ្រោន់-
ត្រោជាលទ្ធផលជំហានដំបូង
សម្រោប់ឆ្នាំ២០២០ក្នុងការ-
បងា្ហាញពីគម្រោងសា្ថាបនាជួស-
ជលុផ្លវូសា្ពាននៅទទូាងំប្រោទ្រោស
បនា្ទាប់ពីគម្រោងនីមួយៗ បាន
ស្នើឡើងហើយត្រោូវបានផ្តល់
បន្តទៅឲ្រោយក្រោុមហ៊ុនដ្រោលទទួល-
បានគម្រោងទាំងន្រោះសម្រោប់
ធ្វើការអនុវត្ត។
លោកគង់រតនៈប្រោធានវិទ្រោយា-

សា្ថានជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកថ្ល្រោងថាកន្លងមកលោក
មិនងាយបានទទួលដំណឹងនូវ
គម្រោងផ្រោស្រោងៗន្រោការអនុវត្ត
របស់ក្រោសងួនោះទ្រោជាពសិ្រោស
គឺដំណក់កាលន្រោការងារលទ្ធ-
កម្មន្រោះត្រោម្តង។លោកបន្តថា
នៅព្រោលដ្រោលបងា្ហាញពីគម្រោង

នងិចនំនួទកឹប្រោក់ច្រោបាស់លាស់
ប្រោបន្រោះគឺជាជំហានល្អមួយ
ក្នងុការបងា្ហាញនូវតម្លាភាពក្នងុ
ការអនុម័តន្រោគម្រោងដ្រោលធ្វើ
ឲ្រោយពលរដ្ឋមនភាពកក់កៅ្តៅ។
លោកថា៖«យ៉ាងហោចណស់

យើងដឹងថាផ្លូវហ្នឹងសាងសង់
អស់ទកឹលយុប៉នុា្មាន?បើមន
ប្រោៀបធៀបជាមួយនឹងគុណភាព
ដ្រោរព្រោះប្រោជាពលរដ្ឋគត់អ្នក-
ប្រោើប្រោស់ផ្លូវ នៅព្រោលយើង
ឃើញគម្រោងហ្នងឹប្រោើប្រោស់ទឹក-
ប្រោក់អស់បុ៉នា្មានហើយស្រោប់ត្រោ
គុណភាពមិនបានដូចអ្វីដ្រោល
យើងចាយនោះ!ដ្រោលន្រោះគឺជា
ការវាយតម្ល្រោសមត្ថភាពការងារ
ទាក់ទងទៅនឹងការងារដ្រោល
អ្នកម៉ាការសាងសង់។យើងនឹង
បន្តការតាមដានទៀត»៕
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មន្ត្រ.ី..
តពី ទំ ព័រ ១...ស្ដីពីសិទ្ធិសម្រោប់

មនុស្រោសគ្រោប់រូបក្នុងការទទួល-
បានសខុភាពផ្លវូកាយនិងផ្លវូចតិ្ត
ក្នុងស្ដង់ដាខ្ពស់បំផុត និងលោក-
ស្រោីFionnualaNiAolainអ្នក-
រាយការណ៍ពិស្រោសស្ដីពីការ-
លើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិ
មនុស្រោស ស្រោរីភាពមូលដា្ឋានក្នុង
ព្រោលប្រោយុទ្ធនឹងភ្រោរវកម្ម។
ក្រោុមអ្នកជំនាញដដ្រោលថ្ល្រោង

ថា ច្រោបាប់ដ្រោលនឹងត្រោូវអនុម័ត
ឆប់ៗន្រោះនឹងផ្ដល់ការការពារ
យ៉ាងខ្លាំងលើសិទ្ធិស្ដីពីការ-
ទទួលបានសុខភាពក្នុងព្រោល
ជំងឺកូវីដ១៩កំពុងរាតត្រោបាត។
ពួកគ្រោបន្ថ្រោមថា៖«ប៉នុ្ត្រោយើង

បារម្ភថានៅព្រោលច្រោបាប់ន្រោះត្រោូវ
អនុម័ត ច្រោបាប់ន្រោះអាចរឹតត្រោបិត
សទិ្ធិស្រោរីភាពន្រោការបញ្ច្រោញមតិ
ស្រោរីភាពក្នុងការជួបជុំ និងការ-
ប្រោមលូផ្ដុំដោយសន្តិវធិីសទិ្ធិក្នងុ
ការដើរហើរដូចដ្រោលមនច្រោង
ក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពី
សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោ-
បាយ (ICCPR)ដ្រោលកម្ពុជា
បានធ្វើសចា្ចាប័នកាលពីថ្ង្រោទី
២៦ឧសភាឆ្នាំ១៩៩២»។
លិខតិដដ្រោលបន្តថា៖«លើស

ពីន្រោះទៀតក្ដីបារម្ភក៏មនទៅ
លើភាសាដ្រោលប្រោើពាក្រោយទូលំ-

ទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងអំណច
នងិការដាក់ទោសទណ្ឌរមួមន
ទាំងការផ្ដនា្ទាទោស ដ្រោលមន
រហូតដល់១០ឆ្នាំសម្រោប់អ្នក
ដ្រោលរំលោភច្រោបាប់ន្រោះ»។
ក្រោុមអ្នកជំនាញបន្តថាស្រោច-

ក្ដីព្រោងច្រោបាប់ន្រោះហាក់ដចូជាមនិ
បានផ្ដាតជាសខំន់ទៅលើភាព
ចាំបាច់ក្នងុការដោះស្រោយស្រោច-
ក្ដីត្រោូវការផ្ន្រោកសុខភាពពលរដ្ឋ
ដោយស្រោបច្រោបាប់ទ្រោ។ភាសា
ច្រោបាប់ន្រោះត្រោង់ចំណុចស្ដីពីការ-
ការពារសន្តិសខុជាតិសណ្ដាប-់
ធា្នាប់សាធារណៈជីវិតនិងសុខ-
ភាពរបស់ពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាស្ដី-
អំពីទ្រោព្រោយសម្រោបត្តិ និងបរិសា្ថាន
ត្រោវូបានសរស្រោរយ៉ាងទូលទំលូាយ
ហើយហាក់ដូចគំរាមថា នឹងរំ-
លោភកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជា
ក្នុងការគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្រោស
ជាអន្តរជាតិ។
ក្ដីបារម្ភក៏ត្រោូវបានលើកឡើង

អពំីអណំចរបស់រដា្ឋាភិបាលក្នងុ
ការពិនិត្រោយឃ្លាំមើលនិងប្រោមូល
ព័ត៌មនជាចាំបាច់ ពីប្រោព័ន្ធ
ទនំាក់ទនំងគ្រោប់ទម្រោង់។លើស
ពីន្រោះពួកគ្រោក៏បារម្ភអំពីការរឹត-
ត្រោបិតការច្រោករំល្រោកនិងផ្រោសព្វ-
ផ្រោសាយព័ត៌មនដ្រោលអាចបង្កការ-
ភ័យខ្លាចដល់សង្គមនិងបង្ក
ចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិ-
សុខជាតិ ឬបង្កការយល់ច្រោឡំ

ទៅលើសា្ថានភាពប្រោទ្រោសស្ថិត
ក្នុងគ្រោអាសន្ន។ ក្ដីបារម្ភក៏មន
លើការប្រោើពាក្រោយទូលាយ ដ្រោល
អាចធ្វើឲ្រោយមនការបកស្រោយ
ច្រោបាប់និងការអនុវត្តខុសផងដ្រោរ។
អ្នកនាំពាក្រោយរាជរដា្ឋាភិបាល

លោក ផ្រោ សុីផនថ្ល្រោងថាអ្វី
ដ្រោលកម្ពុជាធ្វើនោះគឺធ្វើស្រោប
ទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។
លោកថ្ល្រោងយ៉ាងដូច្ន្រោះថា៖

«នីតិរដ្ឋត្រោូវការច្រោបាប់ត្រោូវការ
បំព្រោញបន្ថ្រោមឲ្រោយគ្រោប់ជ្រោងុជ្រោយ
លើរដ្ឋធម្មនញុ្ញរបស់កម្ពជុាដ្រោល
ន្រោះជាសទិ្ធិនងិអធបិត្រោយ្រោយភាព
របស់កម្ពុជាផ្ដាច់មុខ។ មិនម្រោន
មនអង្គការណទោះជាអង្គការ
ខ្នាតអន្តរជាតិក៏ដោយ ក៏មិន
មនសទិ្ធិលកូលាន់កម្ពជុាដ្រោល

រាជរដា្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញនោះទ្រោ»។
លោកលើកជាឧទាហរណ៍ថា

ការបំពាក់អាវុធដល់កងកម្លាំងឬ
ប៉ូលិសដើម្រោបីបុព្វហ្រោតុការពារ
សន្តភិាពនងិសវុត្ថិភាពរបសប់្រោជា-
ជាតិ មិនម្រោនជាកំហុសទ្រោ បុ៉ន្ត្រោ
ត្រោវូធ្វើឡើងតាមវិធានត្រោមឹត្រោវូ។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ដូច្ន្រោះគ្រោមនិ

គួរបារម្ភខ្លាំងទ្រោ សូម្រោបីសហរដ្ឋ
អាម្រោរិកក៏មនច្រោបាប់នោះដ្រោរអង់-
គ្ល្រោសមនច្រោបាប់នោះដ្រោរ ហើយ
ប្រោទ្រោសកំពុងត្រោអនុវត្តច្រោបាប់
របៀបន្រោះនៅអាសុីមន៤ ឬ៥
ប្រោទ្រោសត្រោកម្ពជុាអត់ដ្រោលមន
ច្រោបាប់ន្រោះទ្រោ។ ដូច្ន្រោះកម្ពុជាចង់
បាននីតិរដ្ឋមួយដ្រោលជាសកា្ដានុ-
ពលស្រោបតាមច្រោបាប់ដ្រោលតម្រោូវ

ឲ្រោយរាជរដា្ឋាភិបាលជាអង្គនីតិ-
ប្រោតិបត្តិធ្វើតាម»។
លោក ជិន ម៉ាលីនអ្នកនាំ-

ពាក្រោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិ
មនុស្រោសកម្ពុជាហៅកាត់ថា
CHRC បានថ្ល្រោងកាលពីម្រោសិល-
មិញថា ក្រោុមអ្នកជំនាញរបស់
អង្គការសហប្រោជាជាតិធ្វើការរិះ-
គន់ដល់ការបង្កើតច្រោបាប់របស់
កម្ពុជាខណៈដ្រោលប្រោទ្រោសរបស់
ពួកគ្រោមនច្រោបាប់ន្រោះហើយក៏
កពំងុអនុវត្តច្រោបាប់ន្រោះទៀតផង។
លោកពន្រោយល់ថា កម្ពុជាត្រោូវការ
ច្រោបាប់ន្រោះជាការចាំបាច់ហើយ
ច្រោបាប់ន្រោះគួរត្រោមនតាំងពីឆ្នាំ
១៩៩៣មកម្ល្រោ៉ះ។
លោកបន្តថាការធ្វើច្រោបាប់ន្រោះ

ធ្វើឡើងតាមស្ដង់ដាសិទ្ធិមនុស្រោស
កម្ពុជា និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា
បទពិសោធដ្រោលប្រោទ្រោសនានា
បានអនុវត្ត។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ពាក់ពន័្ធនងឹ

ការរឹតត្រោបិតសិទ្ធិស្រោរីភាពរបស់
ពលរដ្ឋនោះគឺជាគោលការណ៍
ច្រោបាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងកតិកា-
សញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសទិ្ធិពលរដ្ឋ
និងសិទ្ធិនយោបាយស្រោចក្ដី
ប្រោកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិ
មនុស្រោស ក៏អនុញ្ញាតឲ្រោយមនការ-
រឹតត្រោបិតនូវសិទ្ធិស្រោរីភាពរបស់
ពលរដ្ឋដ្រោរនៅក្នងុសា្ថានភាពគ្រោ-
អាសន្ន។ ក៏ប៉ុន្ត្រោការរឹតត្រោបិតត្រោូវ

ធ្វើឡើងដោយច្រោបាប់ ដើម្រោបីប្រោ-
យោជន៍សាធារណៈប្រោយោជន៍
រួមរបស់សង្គមជាតិ»។
លោកបន្តថានៅព្រោលច្រោបាប់

ន្រោះចូលជាធរមន ហើយបើ-
សិនវាត្រោូវបានប្រោើដើម្រោបីដាក់
ប្រោទ្រោសក្នុងគ្រោអាសន្ន រដា្ឋាភិ-
បាលនឹងដាក់ច្រោញនូវវិធានការ
ចាំបាច់ និងសមស្រោប។វិធាន-
ការនោះនឹងត្រោូវបានពិនិត្រោយ
ដោយរដ្ឋសភា និងព្រោឹទ្ធសភា
មិនម្រោនគ្មានដ្រោនកំណត់នោះ
ទ្រោ។លោកថ្ល្រោងយ៉ាងដូច្ន្រោះថា៖
«បើរដ្ឋសភា និងព្រោឹទ្ធសភា
ពិនិត្រោយឃើញថា វិធានការមិន
សមស្រោបមនិចាំបាច់គឺរដ្ឋសភា
និងព្រោឹទ្ធសភាអាចប្រោកាស
បញ្ចប់កាលៈទ្រោសៈន្រោភាព-
អាសន្ននោះបាន។អ៊ីចឹងបញ្ញត្តិ
ន្រោច្រោបាប់ន្រោះមនិម្រោនបាននយ័ថា
ឲ្រោយអំណចទៅរដា្ឋាភិបាលគ្មាន
ដ្រោនកំណត់ហើយជិះស្រោះល្រោង
ដ្រោទ្រោគឺស្ថតិក្រោមយន្តការត្រោតួ-
ពិនិត្រោយរបស់សភា តាមប្រោជាធិប-
ត្រោយ្រោយប្រោបសភានយិម»។លោក
បញ្ជាក់ថា ចំណុចពិស្រោសមួយ
ទៀតន្រោច្រោបាប់ន្រោះគឺអាជា្ញាធរ
សាធារណៈមនិអាចប្រោើអណំច
តាមទំនើងចិត្តនោះទ្រោពួកគ្រោនឹង
ទទួលខុសត្រោូវតាមផ្លូវច្រោបាប់នូវ
ទង្វើដ្រោលពកួគ្រោធ្វើខសុពីគោល-
បំណងន្រោច្រោបាប់ន្រោះ៕

លោកស្រ ីរូ៉ណា ស្មុតី និង លោក  ក្រវ រ៉្រមី ក្នងុ ជំនួប មួយ  កាល ពី ខ្រ 
វិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៨។ រូបថតហុងមិនា

៣ខ្រក្រសួងសាធារណការ...

មន្ត្រ ីជំនាញ កំពុង ពិនិត្រយស្ថាន ភាពផ្លវូ  ត្រវូ ជួសជុល   ។ រូបថតក្រោសួងសាធារណការ

នាយករដ្ឋមន្ត្រ.ី..
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

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

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

សូ វិសា ល
អនុ�ែ � ន កែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �ែដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �ែដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �ែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

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

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន កកែស�ែ �លអក� រា វិរុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករចនា ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�ែ � ន�្ន ែករដ� � ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទែ�  និងរចនា �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យខែត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរបន្តស្នើឲ្យតុលាការប្គល់ត្ក់ទ័រ៥គ្ឿងរឿងភ្ជរួដីស្
ឃុត សុភចរិយា

កពំង ់ឆ្នាងំ ៈ បៃជា ពលរដ្ឋ  នងិ 
អាជា្ញាធរ ឃុ ំសា្វាយ រពំារ នៃ សៃកុ 
កពំង ់លៃង បាន  បន្ត ស្នើសុ ំការ- 
អនុញ្ញាតពីតុលាការ  ដើមៃបី នាំ - 
យក តៃក់ ទ័រ ៥ គៃឿងដៃល កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថចាប់ រឹប អូស កា ល-  
ពថី្ងៃ ទ២ី៦ ខៃមនីា ឆ្នា២ំ០ ២០ 
តៃឡប ់មក ភ្ជរួ រាស ់វញិ បនា្ទាបព់ ី
កៃុម គណៈ កម្មការ ចមៃុះ បាន 
ដោះ លៃង ពល រដ្ឋ ៥ នាក់  និង បា ន  
ទទលួ សា្គាល ់ទតីាងំ ដសីៃដៃ ល 
ពួ ក គាត់ បាន ភ្ជួរ រាស់ នោះ ជាដី 
សៃចាស់ ដៃល ពួក គាត់ ធ្លាប់ អា - 
សៃយ័ ផល តំាង ពី ឆ្នា១ំ៩៨៩ មក។

លោក និន ង៉ុន មៃភូមិ លា្វា  
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ 
ថា អ្នក ភូមិ ៥ នាក់ ដៃល  កងរាជ-  
អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង បាន 
ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន ក្នុង អំឡុង ពៃល 
កំពុង បើក តៃក់ទ័រ ភ្ជរួ រាស់ដី សៃ 
នៅ ចំណុច អង្គ ំស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ តា-  
ឡាត ់ឃុសំា្វាយ រពំារ កាល ពថី្ងៃ 
ទ ី២៦ ខៃមនីា ឆ្នា ំ២០២០ តៃវូ 
បាន តុលាការ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំ ង   
ដោះ លៃង កាល ពី ថ្ងៃទី៩ ខៃ 
មៃសា បនា្ទាប់ពី មាន កិច្ច អន្តរា - 
គមន៍ ពី លោក អភិបាល ខៃត្ត ។

លោកថ្លៃង ថា ៖« អាជា្ញាធ រ ឃុំ 
សៃកុ សទុ្ធ តៃ បាន ទទលួ សា្គាល ់
ថា  ដីសៃក្នុង តំបន់ នោះ គឺជា ដី 
សៃ ដៃល ពួក យើង បាន  និង កំពុ ង 
អាសៃយ័ ផល តំាង ពីឆ្នា១ំ៩ ៨ ៩  
មកមិន មៃន ជា ដីដៃ ល ទើប រុក- 
រាន ថ្ម ីនោះទៃ ។ ការ ទទួល សា្គា  ល់  
នៃះ គឺជា ការ ផ្ដល់ យុត្តធិម៌ សមៃ  ប់ 
យើង ខ្ញុជំាកសកិរដៃល ពងឹ ផ្អៃក 

តៃ លើដី សៃ ទាំង នៃះ សមៃប់ 
បង្ក បង្កើន ផល ចិញ្ចឹម ជីវិត »។

ជាមយួ គា្នា នៃះ តណំាង បៃជា- 
សហ គមន៍ ភូមិ តាឡាត់ លោក 
សុ៊ត សើញថ្លៃង ថា ការ ដោះ      លៃ  ង 
អ្នក ភូមិ ទំាង ៥ នាក់ នោះ មិន គៃ ប់  - 
គៃន់ ទៃ អាជា្ញាធរ កង រាជ អាវុធ - 
ហត្ថចំាបាច់ តៃវូ តៃ បៃគល់ តៃ ក់ - 
ទ័រ ៥ គៃឿង  ដៃល បាន ចាប់  រឹប          - 
អូស នាពៃល នោះ តៃឡប់ មក 
ឲៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ វិញ ពៃះ តៃក់ - 
ទ័រទំាង នោះពួក គាត់ ជួល ពីតំ ប ន់ 
ផៃសៃង មក ទៃ។ លោកថា៖ « យើង 
នឹង រៀបចំ ដាក់ សំណើ សំុ កិច្ច អន្ត - 
រា គមន៍ ពីតុលា ការ ខៃត្តដើមៃបី ជំរុ ញ 
ឲៃយ សមត្ថ កិច្ច កង រាជ អាវុធហត្ថ  
បៃគល់ តៃក់ ទ័រ ទំាង ៥ គៃឿង នោះ 
តៃឡប់ មក វិញ ដើមៃបី ជា បៃយោ - 
ជន៍ ក្នងុ ការ ភ្ជរួាស់ ដាស់ ដីឲៃយ បា ន   

មុន ដើម រដូវ វសៃសា នៃះ មក ដល់ » ។ 
លោក បន្ត ថា កាល ពីថ្ងៃទី ១ ៣ 

ខៃ មៃសា ឆ្នាំ២០២០ កៃុម 
គណៈ កម្មការ ចមៃុះ ថា្នាក់ ខៃត្ត 
បាន ចុះ ពនិតិៃយ នងិ វាយ តម្លៃ នៅ 
លើ ទីតាំង ដី ដៃល កង រាជ- 
អាវុធ ហត្ថ អះ អាង ថា ជាដី រុក- 
រាន ថ្មី នោះ ហើយ កៃយ ការ - 
ពិនិតៃយ និង សា្ដាប់ ការ ពនៃយល់ រៀ ប - 
រាប់ អំពី បៃវត្តិ ដីសៃ ក្នុង តំបន់ 
នោះ ពីតំណាង បៃជា ពលរដ្ឋ 
ជតិ  ២០០ គៃសួារ  នងិ អាជា្ញា ធរ 
មូល ដា្ឋាន ភូមិ ឃុំ និងសៃុក  
រួ ច  មក កៃុម គណៈ កម្មការ បាន 
ឯកភាព គា្នា ដោយ អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ បន្តធ្វើ សៃ ចមា្ការ នៅ លើ 
ទីតាំង ដីនោះ ដដៃល តៃ ហា ម  
ការ ជួល ឬ លក់ ទៅឲៃយ អ្នក ផៃសៃង ។

លោក  ងនិ ហ៊នុ បៃធន មន្ទរី- 

កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃ - 
សាទ ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ  ថា 
យោង តាម  ការ ពនិតិៃយ ជាក ់ស្ដៃង 
ទៅលើ សា្ថាន ភាព ដី ក៏ដូច ជា 
ការ ទទួល សា្គាល់ ពីអាជា្ញាធរ- 
មលូ ដា្ឋាន  អពំ ីបៃវត្ត ិដសីៃខាង- 
លើនៃះ ពិសៃស ការ បញ្ជាក់ ពី 
បៃជា ពល រដ្ឋ ជាមា្ចាស់ ដីថា  ដី សៃ  
ទំាង នោះ គឺពួក គាត់ ធ្លាប់ អា សៃ ័យ  
ផល តាំង ពីឆ្នាំ១៩៨៩  ដូច្នៃះ 
គណៈ កម្មការ មាន តៃ ទទួល សា្គា ល់   
ថា  ដីសៃ ទាំង នោះគឺ ជាដី សៃ 
ចាស់ របស់ ពួក គាត់ មៃន។

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖« ផ្អៃក ទៅ 
លើ ផ្លវូ ចៃបាប ់ដតីបំន ់២ឬក ៏តបំ ន ់
៣បៃសិន បើពលរដ្ឋ ធ្លាប់ អា សៃ ័យ- 
ផល ជាយរូម ក ហើយ នោះ តាម 
អនុ កៃឹតៃយ លៃខ ១០៤៤ បៃជា- 

ពលរដ្ឋ អាច អាសៃយ័ ផល បាន 
ជា បន្ត លើក លៃង តៃមាន ការ- 
លក់ ដូរ  ឬកាប់ រាន ថ្មី ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល តៃូវ បាន ហាម ឃាត់ »។

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ លោក 
ហងៃស សុជាតិ បៃធន មន្ទីរ- 
យុត្តិធម៌  នៃ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ដៃល ជា សមា - 
ជកិ  គណ ៈកម្មការ ទប ់សា្កាត ់ នងិ 
បងៃ្កាប បទ ល្មើស ធន ធន ធម្ម - 
ជាតិ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង   កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ  នៅ តៃ បន្តការអះ អាង 
ថា៖ « ទីតាំង ដីនោះ គឺជា ដីពៃ 
លិច ទឹក ដៃល ទើប កាប់ រាន ថ្ម»ី ។ 
លោក បាន លើក ឡើង ថា កាល - 
ពី អំឡុង ឆ្នាំ១៩៨៧ គៃ ដៃល 
លោក នៅ ធ្វើជា ទាហាន តំបន់ 
នោះគឺជា តំបន់ ពៃ លិច ទឹក ហើ យ 
កមា្លាំង របស់ លោក ធ្លាប់ បាន 
បៃយុទ្ធ គា្នា ជា មួយ កង ទ័ព ឧទា្ទា ម  
ខ្មៃរ កៃហម ទៀតផង ។ មិន តៃ 
ប៉ុណ្ណោះ នៅ ឆ្នាំ១៩៩០  និង ឆ្នាំ 
១៩៩១ កមា្លាំង របស់ លោក 
ក៏បាន ជួប បៃយុទ្ធ ជាមួយ ទ័ព- 
ខ្មៃរ កៃហម ទៀត។ 

លោក សុជាតិ បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖« ឲៃយខ្ញុ ំសៃបថកប៏ាន ដៃរតបំ ន ់
ខាង លើ នៃះ គឺ ជា តំបន់ ពៃ លិច- 
ទកឹ គា្មាន អ្នក ធ្វើសៃ អនីោះ ទៃ។ 
ខ្ញុមំាន ការ ភា្ញាក ់ផ្អើល  នងិ ហសួ- 
ចិត្ត ជា ខា្លាំង នៅ ពៃល អ្នក ភូមិ 
នងិ អាជា្ញាធរ ចាប ់ពភីមូ ិឃុ ំដល ់
សៃកុ អះអាង ថា ដនីៅ ក្នងុ តបំន ់
នោះ ពួក គៃ បាន ធ្វើ សៃតាំង 
ពឆី្នា១ំ៩៨៩  មក។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា ករណី នៃះ  ខ្ញុបំាន ធ្វើរបាយ- 
ការណ៍ មួយ  ដាក់ ជូន ទៅថា្នាក់- 
ជាតិ ហើយ »៕

 ឃុត   សុភចរិយា 

កែបៈ  គណៈ បញ្ជា ការ ឯក ភាព សៃុក 
ដ ំណាក ់ចង្អើរ  បាន ចុះ បៃត ិបត្ត ិការ វាយ- 
កម្ទៃច របង បៃ តងុ មយួ កន្លៃង  ដៃល បាន 
សាង សង់ រំលោភ ចូល ដី ពៃ លិច ទឹក 
របស់ រដ្ឋ ដោយ ខុស ចៃបាប់  នៅ ចំណុច 
អូរកញ្ឆៃត   ស្ថិត ក្នុង ភូមិ - ឃុំ អ ង្គា ល  
សៃុក ដំ ណាក់ ចង្អើរ   ខៃត្ត កៃប ។ 

 លោក សៃ ី គឹម   ចន្ន ី  អភិ បាល សៃកុ ដំ- 
ណាក់ ចង្អើ រ   បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា   
ខណៈ អាជា្ញា ធរ គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់ កំពុង 
ជាប ់រវល ់ចុះ យទុ្ធនា ការ អប ់រ ំផៃសព្វ ផៃសាយ 
បៃ ជា ពល រដ្ឋ   អំពី វិធន ការ បង្កា រទប់- 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវី ដ - 
១៩  ជន ឱកាស និយម មួយ កា្ដាប់ តូ ច   
បាន លួច បោះប ង្គាល  និ ង  ធ្វើ រ បង ថ្មរឹង មំា  
ព័ទ្ធ យក ដី ពៃ លិច ទឹក របស់ រដ្ឋ ដោយ 
ខសុ ចៃបាប ់ ពសិៃស នៅ ចណំចុ អរូ កញ្ឆៃត   

ស្ថិត ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ ឃុំ អង្កាល ។ 
 លោក សៃី   ចន្នី   បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «នៅ 

ពៃល នៃះ  កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច យើង   កំពុង 
ចុះ រុះ រីបង្គាល  និងរ បង ថ្ម  ដៃល បា ន 
សង ់រលំោភ   ចលូ ដ ីពៃ លចិ  ទកឹ របស ់រដ្ឋ      
និង បាន ចៃញ លិខិត ជូន ដំណឹង ដល់ 
មា្ចាស់ ទីតាំង ទាំង នោះ  ឲៃយ ចូល ខ្លួន មក 
ដោះ សៃយ នូវ បញ្ហា ទាំង នៃះ   នៅ 
កៃយ ថ្ងៃ បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី » ។   

 បើ តាម អះ អា ង របស់ លោក សៃី ចន្នី   
ករណី បោះ បង្គាល  និង សាង សង់ របង 
ថ្ម  រលំោភ លើ ដ ីពៃ លចិ ទកឹ របស ់រដ្ឋ   ក្នងុ 
គោ ល បំ ណង ទន្ទៃន យក កាន់ កាប់ ជា 
សមៃបត្ត ិឯក ជន នៃះ   មនិ មៃន ទើប តៃ កើត 
ឡើង នា ពៃ ល នៃះ ទៃ។   កាល ព ីចងុ ឆ្នាមំ ុន  
មាន ករណ ីចាក ់ដ ីលបុពៃ កោង កាង   ន ិង   
បោះ បង្គាល ហ៊ុមព័ទ្ធ លើ ដី ពៃ កោង- 
កាង ផង ដៃរ  តៃ តៃូវ បាន អាជា្ញា ធរ ចាត់- 
វិធនកា រទប់ សា្កាត់ ទាន់  ពៃល វៃលា ។ 

 លោក   ចក់   សុី នាថ   នាយ ផ្នៃក រ ដ្ឋ- 
បាល ជល ផល ដ ំណាក ់ចង្អើរ  បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា  នៅ ពៃល នៃះ កៃុម គណៈ- 
កម្ម ការ  បច្ចៃក ទៃស   ក ំពងុ ធ្វើ ការ វាស ់វៃង   
និង ផ្ទៀង ផ្ទាត់ អំពី ទំហំ ផ្ទៃ ដី  ដៃល បាន 
រង ការ ខូច ខាត ពី ការ បោះ បង្គាល  និង 
ធ្វើ របង ហ៊ុមព័ទ្ធ លើ ដី ពៃ លិច ទឹក ទាំង- 
នោះ  ដើមៃប ីកសាង សណំុ ំរឿង បញ្ជនូ ទៅ 
កាន់ រដ្ឋ បាល ជល ផល ថា្នាក់ ខៃត្ត ពិនិតៃយ   
និង ចាត់ វិធន ការ បន្ត តាម នី តិ វិធី ចៃបាប់ ។ 

 លោក   សុី នាថ   បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « នៅ 
ពៃល នៃះ យើង មិន ទាន់ មាន ការ បូក ស រុប 
ផ្ទៃដី ពៃ លិ ច ទឹក  ដៃល រង ការ ទន្ទៃន 
កាន ់កាប ់ព ីអ្នក ភមូ ិ  នងិ   កៃមុ ឈ្មញួ មយួ 
ចំ នួន នោះ នៅ ឡើយ ទៃ  ដោយ សា រតៃ ក រណី 
បោះប ង្គាល  និង ធ្វើ របង ថ្ម រំ លោភ ចូល 
ពៃលិច ទឹក នៃះ   មាន នៅ ចៃើន កន្លៃង   
ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គា្នា» ។     

 លោក បាន បន្ថៃម ថា   ទោះ យ៉ា ង ណា 

ក៏ ដោយ   មាន មា្ចាស់ ទី តាំង មួយ ចំនួន 
បាន ចលូ រមួ សហ ការ ជា មយួ សមត្ថ កចិ្ច 
ជំនាញ  និងអាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន   នៅ ក្នុង 
ការ រុះ  រី កៃ សមៃួល បង្គាល របង របស់ 
ពួក គៃ  ដៃល បាន ដាំ ឬ សង់ លយ ចូល 
ទៅ ក្នុ ង ដី ពៃលិ ច ទឹក របស់រ ដ្ឋ ឡើង វិញ 
ជា បណ្ដើរ ផង ដៃរ ។   

 លោក  កៃន  ស តា្ថា  អភ ិបាល  ខៃត្ត កៃប  
បាន ថ្លៃង ថា   អា ជា្ញាធរ ខៃត្ត នឹង ចាត់ វិធន- 
ការ តាម ចៃបាប់ យ៉ាង តឹង រឹុង បំផុត   ចំពោះ 
ករណី លួច ធ្វើ សំណង់ រំលោភ យក ដី រដ្ឋ   
ក៏ ដូច ជា ដី សហ គមន៍ នៃះ ពៃះ វា ជា 
រឿង « អា កៃ ក់ បំ ផុត » ។   

 លោ ក  ថ្លៃង  ថា ៖ « យើង តៃូ វ ចាត់ វិធន- 
ការ ឲៃយ ទាន ់ពៃល វៃលា  ដោយ  វាយ កម្ទៃច 
ចោល ទាំង អស់ នូវ រាល់ សំណង់ ទាំង- 
ឡាយ ណា  ដៃល រំ លោភ បំពាន ចៃបាប់ ។   
ពិ សៃស ការ សង់ របង ថ្ម ព័ទ្ធ យក ដី 
សាធរ ណៈ របស់ រដ្ឋ នៃះ » ៕ 

គែឿង ចកែ  ដែល  កម្លាងំ កង រាជ អាវុធហត្ថ ខែត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ  ចាប់ ឃាត់  កាល ពី ថ្ងែ ទី ២៦ ខែ មីនា។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 

គណៈបញ្ជាការឯកភាពសុ្កចុះវាយកម្ទច្របងប្តុងសង់រំលោភចូលព្លិចទឹក
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កម្ពជុាត្រៀមរួចរាល់ក្នងុការរក្រសាសន្តិសុខស្របៀងនិងស្ថរិភាពថ្ល្រ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ក្រសួង កសិកម្ម   
រុក្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ  បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថា កម្ពុជា នឹង រក្រសា បាន 
និរន្ត រភាព ស្របៀង គ្រប់ គ្រន់ ក្នុង 
អំឡុង  ព្រល ន្រ ករ រាត ត្របាត 
ជំងឺកូ វីដ ១៩  ដ្រល ជា យន្តករ 
មយួ ត្រវូ បាន រៀបច ំឡើង ដោយ 
រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ ករ រក្រសា ស្ថរិ ភាព 
ថ្ល្រ លើ ទីផ្រសារ   ។

លោក ស្រី វុឌ្រឍី អ្នក នាំ ពាក្រយ 
ក្រសួង កសិកម្ម  រុក្ខា ប្រមាញ់ 
នងិ  ន្រសាទ  បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កលពី ថ្ង្រពុធថា ករ ផ្គត់ - 
ផ្គង ់ផលតិផល កសកិម្ម  រមួ មាន 
បន្ល្រ ត្រ ីនងិ  សាច ់នងឹ គ្របគ់្រន ់ 
សម្រប់ តម្រូវករ ក្នុងស្រុក ក្នុង  
ព្រល រដ្ឋា ភបិាល ធ្វើ ករ ទប ់សា្កាត ់ 
ករ រីក រាល ដល  កូវីដ ១៩ ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ក្រសួង បាន 
ត្រៀម ស្តុក សាច់ ជ្រូក ប្រមាណ 
១៣០ តោន ក្នងុ មយួ ថ្ង្រ សម្រប ់ 
រយៈព្រល ៣ខ្រ ន្រ ករ រីក រាល- 
ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ខណៈ លទ្ធ- 
ភាព ក្នុង  ករ ផ្គត់ ផ្គង់ សាច់សត្វ 
ក្នុង ស្រុកសរុប ប្រចាំ  ឆ្នាំ មាន 
ជាង  ២៣៩ ពាន់ តោន ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖ «រដ្ឋា ភិបាល 
នឹង ពិភាក្រសា ករ ទិញ សាច់ ជ្រូក 
ស្តុក  ទុក ន្រះ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន 

នាំ ចូល សាច់ឲ្រយ ជួយ ទិញ ស្តុក  
ដោយ មាន ករ ផ្តល់ សម្របទាន 
ផ្រស្រង ៗ  ដល់ ក្រុមហ៊ុន»។  

លោក  បាន បន្តថា៖ «ក្រសួង 
នឹង ផ្តល់ ពូជ សត្វ   ពិស្រស ពូជ- 
មាន់ ដ្រល មាន រយៈ ព្រល ខ្លី ក្នុង 
ករ ទទួល ផល  ព្រម ទាំង ផ្តល់ 
ចណំ ីសត្វ ដល ់អ្នក ចញិ្ចមឹ  ដើម្រប ី
ពង្រីក ផលិត កម្ម សត្វ »។ 

លោក   បន្ថ្រម  ថា ទន្ទឹម នឹង  
ន្រះ កម្ពុជាមាន លទ្ធ ភាព ក្នុងករ - 
ផ្គត់ ផ្គង់ បន្ល្រ ក្នុងស្រុក ប្រចាំ ឆ្នាំ  

២០២០ ន្រះ បាន  ប្រមាណ 
៧១៦ ១១៣ តោន  ស្មើ នងឹ ៦៨   
ភាគរយ ន្រតម្រូវ ករ បន្ល្រ សរុប 
ជាង ១លាន តោន ។  លោក  បាន 
បន្ថ្រម ថា ទោះប ី យ៉ាងណា កម្ព ុជា   
ចាំ បាច់ ធ្វើ ករ នាំចូល បន្ល្រ ពី 
ប្រទ្រស ជតិ ខាង ប្រមាណ  ៣២ 
ភា គរយ ដើម្របបីពំ្រញ តម្រវូករ 
កង្វះ ខាត បន្ល្រក្នុង ស្រុក  ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«ដើម្របី រក្រសា 
សន្តសិខុ ស្របៀង ក្នងុ អឡំងុ មាន 
ករ រីក រាល ដល វីរុស កូរ៉ូណា  

រដ្ឋា ភិបាល បាន ច្រញ វិធានករ 
មយួចនំនួ ដចូ ជា  ករជ្រើសរសី 
ទីតាំង ដ្រល មាន សក្តា នុពល 
ដំ បន្ល្រ  និង មាន ប្រភព ទឹក គ្រប់- 
គ្រន ់ សម្រប់ អនវុត្ត ផលិតកម្ម 
បាន ព្រញ មួយ ឆ្នាំ  និង ជ្រើ ស- 
រសី សហគមន ៍ដ្រលមាន សក្តា-
នុពល  និង មាន សមត្ថ ភាព   
គ្រប់ គ្រន់ ក្នុង ករ ផលិត ដំណាំ 
បន្ល្រ ក្នុង ទ្រង់ ទ្រយ ធំ »។ 

ជា មួយ គ្នា ន្រះ លោក ក៏ បាន 
ប្រប ់ដ្ររ ថា ក្រសងួ នងឹ ផ្គត ់ផ្គង ់

គ្រប់ ពូជ បន្ល្រ សមា្ភារ និង ឧប-
ករណ៍ កសិកម្ម ចាំ បាច់ ទៅ ដល់ 
កសិករ ផលិត បន្ល្រ ជាពិស្រស 
កសកិរ ក្រកី្រ ខ្វះ លទ្ធភាព ហើយ  
ក្រសងួ ក ៏នងឹ ផ្តល ់បច្ច្រក វទិ្រយាទនំើប 
តាម រយៈ ករ អនុវត្ត កសិកម្ម ល្អ 
ដោយ ភាព វ្រ ឆ្លាត  ដើម្របីបង្កើន  
ផលតិកម្ម  ដណំា ំបន្ល្រ សវុត្ថភិាព  
និង រៀប ចំ ប្រតិទិន ដំ ដុះ ក្នុង- 
ករ  ផ្គត ់ផ្គង ់តាម តម្រវូករ ទផី្រសារ 
ដល់ កសិករ ផលិត បន្ល្រ ។ 

លោក បន្តថា៖ « ករ បង្កើត 
បណា្តាញ ទីផ្រសារ  ដើម្របី ផ្រសារ ភា្ជាប់ 
អ្នក  ទិញ  និង សហគមន៍ ផលិត 
បន្ល្រ  ក្នុង ទិសដៅ ធ្វើ ឲ្រយ មាន និរន្តរ- 
ភាព ន្រ ករ ផ្គត់ ផ្គង់  ដល់ ទីផ្រសារ  
និងករ អនុវត្ត យន្ត ករ ផលិត-  
កម្ម  កសិកម្ម តាម កិច្ច សន្រយា»។ 

កលពី ថ្ង្រទី៥ ខ្រ ម្រសា ក្រ-
សងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិហរិញ្ញវត្ថបុាន  
បង្កើត ក្រុម ករងារ ចំពោះ កិច្ច 
គ្រប់  គ្រង ករ ផ្គត់ ផ្គង់ និង ថ្ល្រទំ-
នញិ យទុ្ធ សាស្ត្រ  ក្នងុ អឡំងុប្រ-
យុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 
ក្រុម ករ ងារ ន្រះ មាន តំណាង 
មក ពីក្រសួង ស្រដ្ឋ កិច្ច និង ហិ-
រញ្ញ វត្ថ ុក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ក្រ-
សួង ឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយាសាស្ត្រ  
បច្ច្រក វិទ្រយា  និង នវានុវត្តន៍  និង 
ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ 
និង  ន្រសាទ។ 

លោក ចាន ់ សឃុាងំ អនបុ្រ-
ធាន សហព័ន្ធ ស្រូវ អង្ករ កម្ពុជា  
បាន ឲ្រយ ដឹងថា សមាជិក សហ-
ព័ន្ធ របស់ លោក ទាំង អស់ បាន 
ត្រៀម ស្រូវ និង អង្ករ ក្នុង ស្តុក 
គ្រប ់គ្រន ់ក្នងុ ករ រក្រសា នរិន្ត រភាព 
ស្របៀង  ក្នុងស្រុក ចំព្រល មាន 
ករ  រីក រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ន្រះ ។ លោកបាន បន្តថា វិធាន- 
ករ រក្រសា ស្របៀង  ក្នុងស្តុកន្រះ ក៏ 
បាន ជួយ រក្រសា តម្ល្រ អង្ករ លើ 
ទីផ្រសារ ក្នុង ស្រុក   ផង ដ្ររ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង បាន 
ត្រៀម អង្ករ គ្រប ់គ្រន ់ក្នងុ អឡំងុ 
ព្រល មាន ករ រាត ត្របាត ជំងឺកូ វីដ- 
១៩ ន្រះ  ហើយ យើង សង្ក្រត 
ឃើញ ថា   សព្វ ថ្ង្រ  មិន មានករ ប្រ- 
ប្រួល តម្ល្រ អង្ករ លើ ទីផ្រសារ ក្នុង 
ស្រុក គួរ ឲ្រយកត់ សមា្គាល់ ទ្រ»។ 

បើ យោង តាម លោក ស្រ ីវឌុ្រឍី 
តម្រូវ ករ សាច់ សរុប ប្រចាំ ឆ្នាំ 
មាន   ចនំនួ ២៩០ ពាន ់តោនក្នងុ 
នោះ សាច់គោ   ក្របី មាន ចំនួន 
៨២ ពាន់ តោន សាច់ ជ្រូក មាន 
១៥៣  ពាន់ តោន  សាច់ បក្រសី  
៥៤  ពាន់ តោន និង សាច់ ផ្រស្រង 
ទៀតសរុប  ១៦៥ តោន  ខណៈ 
ផលិតកម្ម ក្នុងស្រុក ប្រចាំ ឆ្នាំ 
មាន លទ្ធភាព ផ្គត់ ផ្គង់ ប្រមាណ  
២៣៩ ពាន់ តោន  ស្មើ នឹង  ៨២ 
ភាគ រយ ៕  LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : មន្ត្រ ី ជាន ់ខ្ពស ់ក្រសងួ  
ពាណជិ្ជ កម្ម  រពំងឹ ថា រដ្ឋា ភបិាល 
កម្ពុជា នឹង  បញ្ចប់ ករ ពិភាក្រសា 
លើ  ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ស្តីពី  
«ករ  ប្រកួត ប្រជ្រង » ព្រម ទាំង 
បញ្ជូន ទៅ រដ្ឋសភា បោះ ឆ្នាត 
គំ ទ្រ នៅ ព្រល ឆប់ ៗ ន្រះ ។ 

ករ រំពឹង ន្រះ បាន កើត មាន 
ឡើង ក្រយ ព ីក្រសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម បាន បញ្ជនូ ស្រចក្ត ីព្រង ខ្លមឹ-  
សារ ក្នងុ ជំពូក ចុង ក្រយ ពាក់-  
ព័ន្ធ  នឹង នីតិវិធី សុើប អង្ក្រត និង 
បទប្រប ញ្ញត្តិ ទៅ ក្រសួង យុត្តិធម៌  
ដើម្រប ីពនិតិ្រយ  នងិ សម្រច កល- 
ពី ថ្ង្រ ពុធ ។ 

លោក ផាន អនូ អគ្គ នាយក- 
ន្រ  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ករ ពារ អ្នក-  
ប្រើ ប្រស ់ កិច្ច ករ ប្រកួត ប្រជ្រង  

និង បង្ក្រប ករ ក្ល្រង បន្លំ ន្រ ក្រ-
សួង ពាណិជ្ជកម្ម  បាន ប្រប់ ភ្នំ-
ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កល ពី ថ្ង្រ ម្រសិលមិញ 
ថា ក្រមុ ករងារ របសអ់គ្គនាយក-  
ដ្ឋាន បាន ធ្វើ ករ ពភិាក្រសា លើនតិី-  
វិធី សុើប អង្ក្រត ក្នុងជំពូក ៤ និង  
ទោស ប្របញ្ញ ត្តិ ក្នុង ជំពូក ៦ ន្រ 
ស្រចក្ត ីព្រង ច្របាប ់ ន្រះ  រចួ ហើយ  
កល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ។ 

លោក បន្តថា ក្រយ ព ីបញ្ចប ់
ករ ពិភាក្រសាលើ ជំពូក ទាំង ២ 
ន្រះ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន បាន បញ្ជនូ 
ស្រចក្ត ីព្រង ន្រ ខ្លមឹ សារ នៅ ក្នងុ 
ជពំកូ ៤ នងិជពំកូ ៦ ទៅ ក្រសងួ 
យតុ្តធិម ៌ ដើម្របី ពនិតិ្រយ  នងិ សម្រច  
មុន នឹង លើក យក ច្របាប់ ន្រះ ទៅ 
ពិភាក្រសា  ព្រញ អង្គនៅ ទីស្តី ករ 
គណៈ រដ្ឋមន្ត្រី ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖ «ស្រចក្ត-ី 
ព្រង ច្របាប់ ស្តីពី ករ ប្រកួត ប្រ-

ជ្រង ន្រះ វា មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ 
យ៉ាង ខា្លាំង ក្នុង កិច្ចករ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម  ទី១ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្រយ មាន 
ទំនាក់ ទំនង ធុរកិច្ច ស្មើភាព  គ្នា  
និង ស្មោះត្រង់  ទី២ បង្កើន ប្រ-
សិទ្ធភាព ស្រដ្ឋកិច្ច ក្នុង ករ ធ្វើ  
ធុរ កិច្ច នៅ កម្ពុជា ជា ដើម »។

លោក  សា៊ាង ថ្រ អ្នក នា ំពាក្រយ 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បាន ប្រប់ 
ថា ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ស្តីពី ករ 
ប្រកួត ប្រជ្រង បាន ធ្វើ ករ ប្រជុំ 
ពិភាក្រសា ជា អន្តរ ក្រសួង រួច រាល់ 
ហើយ នៅ ទីស្តីគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី 
ដោយ បច្ចុប្របន្ន  ក្រសួង យុត្តិធម៌  
កពំងុ ធ្វើ ករ ពនិតិ្រយ  នងិ សម្រច 
លើ ជំពូក ចុងក្រយ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង  ទោស ប្របញ្ញត្តិ ។

លោក បន្ថ្រម ថា ៖ «ក្រយ ពី 
ក្រសួង យុត្តិធម៌ ពិនិត្រយ រួច រាល់ 
លើ ជំពូក ចុង ក្រយ ន្រះ  យើង 

នឹង យក ស្រចក្តីព្រង ច្របាប់ន្រះ 
មក ពិភាក្រសា ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ព្រញ- 
អង្គ  នៅ ទីស្តីករ គណៈ រដ្ឋមន្ត្រី  
បនា្ទាប ់មក នងឹ បញ្ជនូ ទៅ រដ្ឋសភា  
ដោយ យើង សង្រឃឹម ថា  នងឹ អាច 
បញ្ចប់ ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ន្រះ 
ក្នុង ព្រល ឆប់ ៗ »។ 

យោង តាម លោក សា៊ាង ថ្រ 
ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ស្តីពី ករ ប្រ-
កួត ប្រជ្រងមាន  ៤៧ មាត្រ 
និង  ៧ជំពូក ។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក  ស្រវ- 
ជ្រវ ស្រដ្ឋកិច្ច ន្ររាជ បណ្ឌិត ្រយ- 
សភា  កម្ពជុា  បាន នយិយ  ថា បើ 
ច្របាប ់ស្ត ីព ីករ ប្រកតួ ប្រជ្រង ត្រវូ 
បាន បង្កើត ឡើង ប្រទ្រសកម្ពជុា 
នឹង ក្លាយជា គោល ដៅ ក្នុងករ- 
ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន បរទ្រស 
មក វិនិយោគ កន់ ត្រ ច្រើន  ។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ច្របាប់ នឹង 

ផ្តល់  ភាព កក់ ក្តាបន្ថ្រម ទៀត 
ដល់ អ្នក វិនិយោគ  ក្នុងករ ដោះ- 
ស្រយ  ក្នុង វិវាទ ពាណិជ្ជ កម្ម ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«ករ បង្កើត 
ច្របាប់ ន្រះ ជា ករ បោះ ជំហាន វិជ្ជ-  
មានមួយ ក្នុង ករ  ឆ្លើយ ទៅ នឹង 
អ្នក វិនិយោគិន ធំៗ ពី បរទ្រស 

ដ្រល ចង ់បាន ច្របាប ់ន្រះ។ ច្របាប ់ 
ន្រះ នឹង ផ្តល់  ប្រយោជន៍ ដល់ 
វិនិយោគិន បរទ្រស និង   ក្នុង 
ស្រុក ក្នុង  ករដោះ ស្រយ វិវាទ   
ពាណិជ្ជ កម្ម ហើយ វា នឹង ផ្តល់ 
ភាព កក់ ក្តា ដល់ វិនិយោគិន  
ផង ដ្ររ »៕ 

កេសួង កសិកម្ម កំពុង ជំរុញ ឲេយ បេជាកសិករ បង្កើន  ការ  ដំាដុះ បន្ថេ មក្នងុ សេកុ ឲេយ បាន ចេើន  ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍

ទីស្តកីារ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។ រូបថត ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍

ច្របាប់ស្តពីីការប្រកួតប្រជ្រងអាចនឹងត្រវូបានអនុម័តក្នងុព្រលឆាប់ៗន្រះ
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ចំណូលរបស់PPAPកើនឡើង៣០%ក្នងុត្រមីាសទី១
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កពំងផ់ៃ ស្វយត័កៃងុ 
ភ្នពំៃញ (PPAP)  ដៃល បាន  ចុះ  
បញ្ជ ីនៅ កៃមុហ៊នុ ផៃសារ មលូ បតៃ 
កម្ពជុា(CSX)  បាន រាយការណ ៍
ពី បៃតិបត្តិ ការ អាជីវ កម្ម ដ៏ រឹង មាំ 
របស់ ខ្លួន  ក្នុង តៃីមាស ទី១ ឆ្នាំ 
នៃះ  ដោយ  បៃក់ ចំណូល បាន 
កើន ឡើង   ជិត  ៣០ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា។

យោង របាយ ការណ ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ដៃល មនិ ទាន ់ធ្វើ សវន កម្ម  របស ់
PPAP  ផ្ញើ ទៅ  CSX កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា សមៃបត់ៃ-ី  
មាស  ទី១ នៃះ  កំពង់ផៃ រក បាន 
បៃក់ ចំណូល  ៧,៦១ លាន ដុ-
លា្លារ  កើន ឡើង  ២៩,៦៤ ភាគ- 
រយ  ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូចគ្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន ចំនួន  ៥,៨៧ 
លានដុលា្លារ។

តួ លៃខ លម្អិត នៃ លទ្ធ ផល 
អាជីវ កម្ម  និង សៃវា កម្ម នៅ តៃី - 
មាស ទី១  របស់ កំពង់ ផៃ នៃះ គឺ 
បាន មក ព ីការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ 
និង ឧស្ម័ន បៃង ឥន្ធនៈ កើន- 
ឡើង  ៣ ភាគរយ ការ ដកឹ ទនំញិ 

កើន ឡើង ១៤ ភាគរយ កងុតនឺរ័ 
កើន ឡើង ២៦ ភាគ រយ ។ ប៉ុន្តៃ 
ចំនួន អ្នក ដំណើរ តាម រយៈ កំពង់ - 
ផៃ  បាន ធ្លាក់ ចុះ ២២ ភាគរយ 
និង ចំនួន ទូក ដឹក អ្នក ដំណើរ ក៏ 
បាន ធ្លាក់ ៧ ភាគរយ ផង ដៃរ  ។ 

PPAP គឺ ជា កំពង់ ផៃ  ១ ក្នុង 

ចំណោម កំពង់ផៃ អន្តរជាតិ ២ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  នងិ ជា បៃត-ិ
បត្តកិរ កពំង ់ផៃ តាម ទន្លៃ ឈាន- 
មុខ  គៃ ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី នៅ   
CSX កាល ព ីខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៥។ 
PPAP បៃតបិត្ត ិការ ចណំត អ្នក- 
ដណំើរ សខំាន់ៗ  ៤ គ១ឺ.ចណំត  

កុងតឺន័រ  (LM17)   ២.ចំណត 
ពហ ុគោលបណំង  (TS3)   ៣. 
ចណំត អ្នក ដណំើរ  (TS1) នងិ 
៤ .ចំណត ទន្លៃបិទ (UM2) ។  

លោក  Jong Weon Ha 
អនុ   បៃធន  CSX បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ការ ជួញដូរ នៅ 

ផៃសារ ហ៊នុ កម្ពជុា  កពំងុ កើនឡើង  
បន្តិច  បន្ទាប់ ពី ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ សារ តៃ កូវីដ១៩ ដៃល 
បាន កើត ឡើង ក្នុង រយៈពៃល ២ 
ខៃ ចុង កៃយនៃះ  ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ទផីៃសារ របស ់
យើង បាន មើល ឃើញ  ភាព ល្អ- 
បៃសើរ បន្តិច ដោយ សន្ទសៃសន៍  
ផៃសារ  ហ៊នុ របស ់យើង  បាន កើន ព ី
៥៩០,២៩ កាល ពីថ្ងៃទី១  ខៃ 
មៃសា ដល ់  ៥៩៣, ១០ កាលព ី
ថ្ងៃ ទី១០  ខៃ មៃសា ដៃល ស្មើ 
នងឹ ០,៤៨  ភាគរយ។ ដចូ ដៃល 
អ្នក មើលឃើញ អ៊ចីងឹ  ដរាបណា 
យើង មាន  កៃុម ហ៊ុនចុះ បញ្ជី 
កាន់  តៃ ចៃើន  ទំហំ ជួញដូរ  បាន 
រកៃសា ការ កើនឡើង »។

លោក លើក ឡើង បន្ត ទៀត ថា ៖ 
«  ខ្ញុំ ជឿ ថា  កៃុម ហ៊ុនទាំង នោះ 
នឹង  បង្កើន  សន្ទនីយភាពទី ផៃសារ 
របស់យើង  បង្កើន  ទំហំ ជួញដូរ 
បៃចាំ ថ្ងៃរ បស់ យើង និង ដើរតួ 
យ៉ាង ល្អ  ក្នុង ការ ផ្ដល់ សញ្ញា ថា 
វាជា ពៃល វៃលា តៃមឹតៃវូ សមៃប ់  
កៃមុ ហុ៊ន  ដៃល មិន ទាន់ បានចុះ- 
បញ្ជី  នៅ CSX ដើមៃបី ចាប់ ផ្ដើម  
រៀប ចំ ផៃន  ការ បោះ ផៃសាយ លក់ 

មូលបតៃ កម្មសិទ្ធិ លើកដំបូង 
(IPO)  »។  

យោង តាម របាយការណ ៍បៃ-
ចា ំថ្ងៃ   សន្ទសៃសន ៍CSX បានកើន  
សាជា ថ្ម ីព ី ៦០៣, ៧៣ ពនិ្ទដុល ់
ជិត  ៦១២,៣៧ពិន្ទុ កាល ពី ថ្ងៃ 
ពធុ បន្ទាប ់ព ីការបៃ បៃលួ គរួ  ឲៃយ 
កត់សមា្គាល់  នៅ ខៃ ចុង កៃយ 
នៃះ។ វា បាន កើនឡើង ១, ៤៣ 
ភាគរយ ធៀប នឹង ការ បិទ ការ - 
ជួញ ដូរ កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ ។

ភាគ ហ៊ុន របស់ កៃុមហ៊ុន ចុះ 
បញ្ជ ី  ៣ ក្នងុ ចំណោម  ៥ ដៃលរួម  - 
មាន  របស់ កៃុម ហ៊ុន PPAP 
បាន  កើន ឡើង ១៣ ៨០០រៀល 
កពំងផ់ៃ ស្វយត័ កៃងុ ពៃះ សហីន ុ 
(PAS)    កើនឡើង ២ ៣៧០  
រៀល និង កៃុមហ៊ុន រោងចកៃ 
កាត ់ដៃរ  សម្លៀក បពំាក ់(GTI)  
បាន កើន ឡើង ៤ ០៦០  រៀល។

ទន្ទមឹនងឹ នៃះ  តបំន ់សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ពសិៃស ភ្នពំៃញ (PPSP)រកៃសា  
ការ មនិ ផ្លាស ់ប្តរូ ជាមយួនងឹ តម្លៃ 
ជញួ ដរូ ២ ៣៧០ រៀល នងិ រដ្ឋា-
ករ  ទកឹ ភ្នពំៃញ (PWSA)  កម៏និ   
ផ្លាស ់ប្តរូ  ដៃរ នងិ មាន តម្លៃ សរបុ 
៥ ៩៦០ រៀល៕  LA 

កុងតឺន័រ  ឆ្លង កាត់ កំពង់  ផៃ ស្វយ័ត ភ្នពំៃញ  មានកំណើន  ២៦ ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង តៃមីាស ទី ១ ឆ្នា ំមុន ។ ជីវ័ន
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់កើនឡើងខ្ពស់ដល់ជិត...
តព ីទពំរ័១...បើ តាម កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច 

និង ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន គមៃង និង ទុន- 
វនិយិោគ ដៃល កើន ឡើង ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ខាង លើ នៃះ គឺ  ភាគ ចៃើន ជា គមៃង  
អភិវឌៃឍន៍ លំនៅ ឋាន។

លោក ហ៊ុយ វណ្ណា អគ្គលៃខាធិការ 
នៃ  សមាគម អ្នក អភិវឌៃឍន៍ លំនៅឋាន 
កម្ពុជា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ  ពុធ ថា សកម្ម ភាព នៃ ការ វិនិយោគ 
លើវិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ២ ខៃ  ដំបូង   ឆ្នាំ ២០២០ ពិត ជា 
មាន  ដំណើរ ការ ល្អ   ទាំងគមៃង  ថ្មីៗ 
និង  គមៃង ចាស់  ដោយ  ក្នុង  អំឡុង- 
ពៃល នោះ ទាំង អ្នក វិនិយោគ និង អ្នក- 
ពាក ់ពន័្ធ សទុ្ធ តៃ មនិ មាន ក្តបីារម្ភ ឬ ជបួ 
បញ្ហា ថវិកា ឬ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ សមា្ភារក្នុង  
វិស័យ សំណង់ ទៃ ។ 

លោក បាន  ថ្លៃង ថា៖ « កាល ព ីដើម ឆ្នា ំ
គមៃង សាងសង់ ទាំង លក្ខណៈ លំ-
នៅឋាន ផ្ទាល ់ដ ីនងិ គមៃង ធំៗ  សទុ្ធ- 
តៃ មាន ភាព មមាញកឹ ដចូ គ្នា នងិ កពំងុ 
ស្ថិត ក្នុង ភាព វិជ្ជមាន ទាំង អស់ » ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណ លោក បៃប់ ថា 
សា្ថាន ភាព នៃះ តៃូវ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ជា បន្ត- 
បន្ទាប់ ចាប់ តាំង ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 

បន្ត   រីក រាល ដាលកាន់ តៃ ខា្លាំង ទៅ ដល់ 
បៃទៃស ជា ចៃើន លើ ពិភព លោក ។

សមៃប ់រយៈ ដណំើរ វវិឌៃឍន ៍នៃ វសិយ័ 
សណំង ់នៅ កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
លោក វណ្ណា  អះអាង  ថា នងឹ អាសៃយ័   
ថា តើ ជំងឺកូវីដ១៩ នឹង តៃូវ បញ្ចប់ នៅ 
ពៃល ណ។ លោក បានបញ្ជាក ់ថា៖ «ខ្ញុ ំ
មិន ទាន់ សន្និដា្ឋាន ថា  វិស័យ សំណង់ 

នៅ  កម្ពុជា នឹង មាន ដំណើរ វិវឌៃឍន៍ បៃប 
ណ  ទៃ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ដោយ អ្វី ៗ  វា 
អាសៃ័យ ថា តើ ជំងឺ នៃះ នឹង បន្ត អូស- 
បន្លាយ ពៃល យូរប៉ុនណ»។

លោក ជីវ សុីវ ផៃង អ្នក គៃប់គៃង 
ទទូៅ នៃ សមាគម អ្នក សាងសង ់កម្ពជុា 
មនិ អាច  ទាកទ់ង បាន ទៃ កាលព ី មៃសលិ- 
មិញ ប៉ុន្តៃ កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន លោក 

បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា វិស័យ សាង-   
សង់ នៅ កម្ពុជា មាន ដំណើរ វិវឌៃឍន៍ ល្អ 
នៅ មុន អំឡុង ការ រីក រាល ដាលនៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ដោយ មាន ការដា្ឋាន ជា ចៃើន 
ទាំង  នៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ និង តាម 
បណ្តា ខៃត្ត។ ទោះ ប ីយ៉ាង ណ សកម្ម- 
ភាព  នៃ ការ សាងសង់ បាន ធា្លាក់ ចុះ ជា 
បន្ត   បន្ទាប់ កៃយ  ពី មាន រក ឃើញ 
អ្នក ឆ្លង ជា បន្ត បន្ទាប់  នៅ កម្ពុជា។

លោក  បាន នយិយ ថា៖ « នៅ ដើម ឆ្នា ំ 
មនុ មាន  ការ រកី រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩   
វិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពុជា បាន បន្ត 
ភាព វិជ្ជមាន ជា បន្ត បន្ទាប់ » ។ 

អ្នក នំ ពាកៃយ កៃសួង  រៀបចំ ដៃនដី 
នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ លោក 
សៃង  ឡូត មិន ទទួល ទូរស័ព្ទ កាល ពី 
ថ្ងៃ  ពុធ  ប៉ុន្តៃ កាល ពី ពាក់ កណ្តាល ខៃ 
មីន កន្លង មក  លោក   បាន និយយ ថា  
វសិយ័ សណំង ់នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល  ២ ខៃ 
ដើម ឆ្នា ំ២០២០ មាន កណំើនទាងំ ទនុ- 
វនិយិោគ នងិ ចនំនួ គមៃង ដៃល បាន 
ដាក់ពាកៃយ ស្នើ សុំ សាងសង់ ។ លោក 
លើក ឡើង ថា៖ « ក្នុង វិស័យ សំណង់  
នៅ កម្ពុជា រហូត ដល់ ដំណច់ ខៃកុម្ភៈ  
ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ យើង សង្កៃត ឃើញ ថា 

ឥត ទាន់ មាន ការ ថយ ចុះ ទៃ ផ្ទុយ ទៅ 
វិញ ការ ស្នើ សុំ សាងសង់ ជា គមៃង 
ដៃល  បាន ដាក ់ស្នើ សុ ំកើន ឡើង ហើយ 
បើ  គិត ជា ទុន វិនិយោគ មាន ការ កើន- 
ឡើង សឹង តៃ ទ្វៃ ដង»។ 

ទោះ ប ីយ៉ាង ណ លោក សៃង ឡតូ 
លើក ឡើង ថា ចាប់ ពី ខៃមីន  ទៅ មុខ  
លោក មនិ ហ៊ាន អះអាង បៃបណ នោះ  
ទៃ ដោយ កៃុម ការងារ ជំនញ របស់ 
កៃសួង កំពុង រង់ចាំ ពិនិតៃយមើល លើ 
ភាព  ជាក់ ស្តៃង។

បើ តាម លោក សៃង ឡូត បច្ចុបៃបន្ន 
មាន វនិយិោគនិ បរទៃស ចនំនួ១៨ បៃ-
ទៃស ដៃល កពំងុ បោះ ទនុ វនិយិោគ នៅ 
កម្ពជុា ដៃល ន ំមខុ ដោយ បៃទៃស ចនិ 
កូរ៉ៃ និង បៃទៃស ជប៉ុន ។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង រៀបចំ 
ដៃនដី នគរូបនីយ កម្ម និង សំណង់ 
បាន  ឲៃយ ដឹង ថា កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៩ ទុន- 
វិនិយោគ វិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពុជា 
មាន តម្លៃ បៃមាណ  ១១,៤៣ ពាន់ 
លាន  ដុលា្លារ កើន ឡើង ជាង ៩៨,៧៤ 
ភាគរយ បើ ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ២០១៨ 
ដៃល មាន បៃមាណ ៥,៣១ពាន ់លាន  
ដុលា្លារ ៕ LA

ទិដ្ឋភាព សំណង់ ដ៏ ច្រើន ស្អ្រក ស្កះដ្រល ល្រច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ កម្ពជុា ។ ហុង មិន 

តម្លៃអចលនទៃពៃយនៅថៃធ្លាក់ចុះខ្លាងំ
តៃនឹងងើបឡើងវិញក្នងុឆ្នា២ំ០២២

ទីក្រុង បាងកកៈ ចក្ខុវិស័យ 
នៃ   ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ ក្នុង បៃ-
ទៃស ថៃ ន   ឆ្នាំ នៃះ នឹង ស្ថិត ក្នុង 
ភាព សៃ ពៃច សៃ ពលិ  ប៉នុ្តៃ  សញ្ញា 
ការ ស្ទុះ ងើបឡើង វញិ អាច កើត 
ឡើង  តៃឹម ឆ្នាំ២០២២។ នៃះ បើ 
យោង តាម កៃមុហ៊នុ បច្ចៃកវទិៃយា 
Juwai IQI ។

លោក Georg Chmiel បៃ-
ធាន បៃតបិត្ត ិJuwai IQI បាន 
ឲៃយ ដឹងថា កៃុមហ៊ុន   ខ្លួន  បាន 
តាមដាន ការវិ វឌៃឍនៃ ការ រំពងឹ ទកុ 
សមៃប់ ត ម្លៃ ការជួល និង និន្នា- 
ការ សកម្មភាព ទីផៃសារ  ដៃល ពឹង-
ផ្អៃក លើ ការ ស្ទង់ មតិ នៅ ក្នុង ចំ - 
ណោម ទភីា្នាកង់ារ អ ចលន ទៃពៃយ 
ថៃ ចនំនួ ១៩៦ នក ់ នៅ ចនោ្លាះ  
ពថី្ងៃ ទ១ី២  ខៃ កមុ្ភៈ ដល ់ថ្ងៃ ទ ី២ 
ខៃ មីន ។

តៃមឹ ចងុ ឆ្នា ំ២០២០  តម្លៃ តៃវូ 
បាន រំពឹង ថា នឹង ធា្លាក់ ចុះ ២,៤ 
ភាគ រយ  មនុ ពៃល   ធា្លាក ់ចុះ ៥,៦  
ភាគរ យ តៃឹម ចុង ឆ្នាំ ២០២១។

ទីកៃុង  Chiang Mai នឹង 
មើល ឃើញ ការកើនឡើង ខ្ពស់ 
បំផុត ១២,៨ ភាគ រយ នៅ ឆ្នាំ 
កៃយ  បន្ទាប់ ពី ការ បៃឈម 

នឹង  ការ ធា្លាក់ ចុះ  ២,៨ ភាគ រយ 
នៅ ឆ្នាំនៃះ។ ទីកៃុង បាង កក  
ទំនង ជា នឹង បៃឈម ការ ផ្លាស់- 
ប្តរូ ធជំាង គៃ  ខណៈ  តម្លៃ តៃវូបាន 
រពំងឹ ថា នងឹ ធា្លាក ់ចុះ  ៤,៩ ភាគ- 
រយ  តៃឹម ចុង ឆ្នាំ នៃះ  និង កើន- 
ឡើង  ៧,៣ ភាគ រយ តៃមឹ ចងុ ឆ្នា ំ
២០២១  ។

ទផីៃសារ តៃ មយួ គត ់ជាមយួ នងឹ 
ចក្ខុ វិស័យ វិជ្ជ មាន ទាំង នៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ និង ឆ្នាំ ២០ ២១ គឺ 
ខៃត្ត ភូ កៃ ត ដោយ ការរំ ពឹង ទុក 
កំណើន ចំនួន  ១,៧ ភាគរ យ 
នៅ  ឆ្នាំ នៃះ និង  ៥,៥ ភាគ រយ 
នៅ  ឆ្នាំ កៃយ ។

ការ ពៃយាករ សមៃប់ ការ ជួល 
ជា  ទទូៅ គ ឺអវជិ្ជ មាន ដោយ ការ- 
ធា្លាក ់ចុះ ចនំនួ  ២,៦ ភាគរយតៃមឹ  
ចុង ឆ្នាំ ២០២០។

ការ ជួល នៅ ទីកៃុង បាង កក  
តៃូវ   រំពឹង ថា នឹង ធា្លាក់ ចុះ  ២,៩  
ភាគ រយ នៅ ឆ្នា ំនៃះ  ខណៈ ដៃល 
នៅ ទកីៃងុ ឈៀង ម៉ៃ  ចក្ខ វុសិយ័ 
គឺ  ធា្លាក់ ចុះ  ២,១ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ និង ធា្លាក់ចុះ ខា្លាំង   ១១,៩ 
ភាគរយ នៅ ឆ្នាំកៃយ ។

ការ ស្ទង ់មត ិបាន បងា្ហាញ  ការ- 

លក់ លំនៅ ឋាន ថ្មីៗ នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស  ដៃល អ្នក ទញិ បរទៃស 
មាន ចនំនួ  ៣១ ភាគរយ នៃ ការ- 
បៃតិ បត្តិ ការ ដៃល ជា ចំណៃក 
ឈាន មុខ គៃ នៅ ក្នុង ទីផៃសារ ។

អ្នក ទញិ ក្នងុ សៃកុ លើក ដបំងូ 
ស្មើ នឹង  ២៦ ភាគ រយ នៃ ទីផៃសារ 
លំនៅ ឋាន ថ្មី  តាម ពី កៃយ 
ដោយ  កៃមុ វនិយិោ គនិ ក្នងុសៃកុ 
ថ្មី មាន ចំនួន ២៤ ភាគ រយ និង 
អ្នក ទិញ ក្នុ ងសៃុក ថ្មី មាន ចំនួន 
១៩  ភាគរយ ។

នៅ ទទូាងំ បៃទៃស  ៣៥ ភាគ- 
រយ  នៃ ទីភា្នាក់ ងារ  បាន រាយ ការ-  
ណ ៍ថា  អ្នក ទញិ ជន បរទៃសនងឹ 
ទញិ បន្ថៃម ទៀត នៅ ឆ្នា ំខាង មខុ 
នៃះ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០ ១៩ ។

ទី ភា្នាក់ ងារ អ ចលន ទៃពៃយ បៃ-
ហៃល  ៣១ ភាគ រយ បាន រំពឹង 
ថា  កៃមុ វនិ ិយោ គនិ ក្នងុសៃកុនងឹ  
បង្កើន ចំនួន បៃតិ បត្តិការ ដៃល 
ពួក គៃ ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ ខាង មុខ នៃះ 
ខណៈ ដៃល  ២៩ ភាគ រយ រំពឹង 
ថា អ្នក ទញិ នៅ ក្នងុ សៃកុ លើក- 
ដំបូង  និង អ្នក ទិញ ក្នុង សៃុក ថ្មី 
នឹង កាន់ តៃ សកម្ម នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
ខាង  មុខ នៃះ ៕ B.Post/LA
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បរុញីវូយក៉ៈ  អគ្គ លេខា ធកិារ អង្គ ការ 
សហ បេជា ជាតិ អង់ តូ នីញ៉ូ  ហ្គុយ តឺ - 
រេស  កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  បាន ពេមាន 
បេឆាងំ ការ ផេសព្វ ផេសាយ ពត័ម៌ាន មនិ ពតិ 
ដ៏ គេះ ថ្នាក់ ទាក់ ទង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដោយ បញ្ជាក ់ថ ការ ជឿជាក ់លើ វទិេយា- 
សាស្ត េ ពិត ជា  សំខាន់ ណាស់ ។ 

នៅ ក្នងុ សារ តាម វដីេអ ូ លោក  ហ្គយុ- 
តរឺេស  បាន ថ្លេង ថ  ខណៈ ពភិព លោក 
បេយុទ្ធ បេឆាំង ការ រាតតេបា ត នេ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ដេល បណា្តាល ឲេយ មនុសេស 
សា្លាប់ យ៉ាង ចេើន នេះ  ជា វិបត្តិ ដ៏ គេះ- 
ថ្នាក់ បំផុត  ដេល យើង បាន បេឈម 
ចាប់ តាំង ពី សង្គេម លោក លើក ទី២ 
យើង ក៏ បាន មើល ឃើញ ជំងឺ រាត តេបាត 

មួយ ទៀត នោះ  គឺ ការ ផេសព្វ ផេសាយ ព័ ត៌- 
មាន មិន ពិត  បង្ក  ឲេយ គេះ ថ្នាក់បំផុត ។ 

លោក បាន ថ្លេង ថ  នៅ ជុំវិញ ពិភព - 
លោក  បេជាជន មាន ការ ភ័យ ខា្លាច។  
ពកួ គេ ចង ់ដងឹ អ្វ ីដេល តេវូ ធ្វើ  នងិ  កន្លេង 
ដេល ពួក គេ អាច សុំ ការ ណេ នាំ បាន ។ 

លោក អគ្គ លេខា ធិការ  បាន ថ្លេង 
ថ៖« នេះ គឺ ជា ពេល វេលា សមេប់ 
វិទេយាសាស្តេ  និង សាមគ្គី ភាព  ប៉ុន្តេ 
ពត័ម៌ាន  មនិ ពតិ អពំ ីជងំ ឺកវូដី ជា សកល 
កំពុង រាល ដាល »។ 

លោក  បាន ថ្លេង ថ សហគមន៍ អន្តរ- 
ជាតិ គួរ តេ ការ ពារ បេឆាំង ដំបូនា្មាន 
ដេល ធ្វើ ឲេយ ប៉ះ ពាល់ សុខ ភាព  និង 
ដំណោះ សេយ ទាក់ ទង ផលិត ផល 

ដោយ បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថ  
បញ្ហា ទាំង នេះ  កំពុង កើន ឡើង។ 

លោក បេមខុ អង្គការ សហបេជា ជាត ិ
បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថ៖ « ការ- 
នយិយ កហុក កពំងុ តេវូបាន គេផេសព្វ- 
ផេសាយ តាម រលក ធាតុ អាកាស »។ 

លោក  បាន ថ្លេង ថ៖ « ទេឹស្តី សម - 
គំនិត យ៉ាង ពេ ផេសេ  កំពុង ផេសព្វ ផេសាយ 
តាម បណា្តាញ អុីន ធឺណិត។  ការ ស្អប់- 
គ្នា  បាន កើត ឡើង  ដោយ សារ វីរុស 
ដោយ បាន  ធ្វើ ឲេយ មនសុេស  នងិ កេមុ របស ់
ពកួ គេ  មាន ការ ភយ័ ខា្លាច  នងិ រិះ គន ់គ្នា 
ដោយ បាន ជំរុញ ឲេយ ពិភព លោក ទាំង- 
មូល រួប រួម គ្នា បេឆាំង ជំងឺដេល កំពុង  
រាតតេបាត នះ»៕ Xinhua/PSA

បុគ្គលិកសុខាភិបាលបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅមន្ទរីពេទេយកមេតិ២នៅកេងុបេនទូ។VNS

លោកវ៉្លាឌីមៀរពូទីនចូលរួមជំនួបស្តពីីស្ថានភាពនេការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅរុសេសី៊។AFP

លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហបេជាជាតិអង់តូនីញ៉ូហ្គយ៊តឺរេសថ្លេងក្នង៊អំឡ៊ងសន្និសីទស្តីពីការរាលដាលនេជំងកូឺវីដ១៩។AFP

កេុងបេនទូៈ ខណៈបេទេស ស៊ូដង់ 
ខាង តេបូង ញំាញីដោយ សង្គេម  បាន 
អះ អាង ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  មួយ 
ករណី ដំបូង  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  មន្តេី 
សុខា ភិបាល នេ មន្ទីរ ពេទេយ កមេិត ២ 
ទី២ របស់  វៀត ណាម នៅ  សមរភូមិ  
តេៀម ចលូ រមួ បេយទុ្ធ បេឆាងំ ជងំ ឺកវូដី១៩  
ក្នុងអំឡុង បំពេញ បេសក កម្ម រកេសា - 
សន្ត ិភាព   អង្គការ សហ បេជា ជាត ិរបស ់
ពួក គេ នៅ ក្នុង បេទេស នេះ។ 

យោង តាម កេសងួ ការ ពារ ជាត ិ បាន 
ឲេយ ដឹង ថ  ចាប់ តាំង ពី មន្ទីរ ពេទេយ នេះ 
តេូវបាន សង់ នៅ កេបេរ ជំរំ UN នៅ ក្នុង 

កេុង បេនទូ  ដេល ផ្តល់ ជមេក ដល់ 
មនសុេស ជាង ១១០០០០ នាក ់ បគុ្គលកិ 
ពេទេយ វៀត ណាម  តេវូ បាន ដាក ់ពងេយ 
ដើមេបី បេយុទ្ធ បេឆាំង វីរុស កូរ៉ូណា 
បើសិន  ផ្ទុះ វីរុស នេះ  ធ្វើ ឲេយ ប៉ះ ពាល់។ 

អគរ ពេទេយ មិន ល្អ  និង  សមត្ថភាព 
តេៀម ថេទាំ សុខភាព  រួម ជា មួយ ការ- 
ខ្វះ ឧបករណ៍ ការពារ ផ្ទាល់ ខ្លួន  បង្កើន 
គេះ ថ្នាក ់នេ ការ ឆ្លង ដល ់បេជាជន ក្នងុ 
តំបន់   និង កង កមា្លាំង សុខា ភិបាល។ 

ដោយ បេឈម នឹង គេះ ថ្នាក់ នេះ 
មន្ទីរ ពេទេយ កមេិត២ ទី២ របស់ វៀត- 
ណាម  បាន ធ្វើ ការ ជា មួយ កេុម អ្នក- 

ជនំាញ ផ្នេក សខុភាព  នៅក្នងុ បេទេស 
វៀតណាម  និង កន្លេង ពេយាបាល 
សុខភាព របស់ បេស កកម្ម UN  ដើមេបី 
លើក កម្ពស់ ការ យល់ ដឹង របស់ កេុម 
រកេសា សន្តិភាព UN អំពី ជំងឺ រាត តេបាត  
និង បង្កើត ផេន ការ ឆ្លើយ តប ឲេយ មាន 
បេសិទ្ធ ភាព ។ 

លោក អនុ សេនីយ៍ តេីTu Quang  
នេ កេុម វាយ តម្លេ សុខា ភិបាល ដេន - 
អាកាស(AMET) បាន ថ្លេង ថ បេស- 
កកម្ម រកេសា សន្តិភាពUN  បាន ឲេយ មន្ទីរ - 
ពេទេយ នេះ  អនុវត្ត ស្គេនសុខ ភាព  បេ- 
ជាជននៅ តំបន់  នេះ៕ VNS/PSA 

ក្រមុរក្រសាសន្តភិាពវៀតណាមនៅសូ៊ដង់ខាងត្របូង ត្រៀមចូលរួមការប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

ពទីូនព្រមានថារុស្រស៊ីប្រឈមវិបត្តធិ្ងន់ធ្ងរ
ខណៈអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ឡើងជាង២១០០០នាក់
កេុងម៉ូស្គូៈ  ១ ថ្ងេ កេយ ពី លោក 

បេធានា ធិបតី  វា៉្លាឌីមៀរ  ពូទីន  បាន 
ថ្លេង បេប់ បេជាជន រុសេសុី ថ  ២-៣ 
សបា្តាហ៍ ខាង មុខ នេះ  នឹង តេូវ សមេច 
ថ តើ តេូវ បេយុទ្ធ បេឆាំង វីរុស កូរ៉ូណា 
នេះ តាម របៀប ណា  បេទេស នេះ  បាន 
បង្ហាះ របាយ ការណ ៍អពំ ីការ កើន ឡើង 
ចំនួ នអ្នក ឆ្លងជំងឺកូវីដ  បេចាំ ថ្ងេ  ដោយ 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ចំនួន ១៧៧៤ នាក់  តេូវ 
បានគេ រក ឃើញ។ 

ជាង ២ ភាគ ៣ នេ អ្នក ឆ្លង ចំនួន 
១៩៤៩ តេូវ បាន គេ រក ឃើញ នៅ ក្នុង 
កេុង ម៉ូស្គូ  និង នៅ តំបន់ ជុំវិញ កេុង នេះ  
ដោយ កន្លេង ផេសេង ទៀត  តេូវ បាន រក- 
ឃើញ ថ   មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ នេះ នៅ 
ជុវំញិ បេទេស។  បេទេស នេះ  មាន អ្នក 
ឆ្លង ទាំងអស់ ចំនួន ២១១០២ នាក់។ 

ដោយ មាន ការ ពេយួ បារម្ភ ខា្លាងំ នោះ  
សាធារណ រដ្ឋ កូ មី ចុង ខាង ជើង  គឺ ជា 
តំបន់ ដេល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង បំផុត ទី ៤ 
របស់ បេទេស រុសេសុី ។ ដេន ដី សមេបូរ 
បេង នេះ បាន កត់ តេ ករណី ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ថ្មី ៩៧ នាក់ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ 

ដោយ នាំ ឲេយ ចំនួន សរុបឡើងរហូូត  
ដល ់៣០៥ នាក់  ដោយ មាន អ្នក - 
សា្លាប់  ៣ នាក់ ។ 

 អ្នក សា្លាប់ ថ្មី ២២ នាក់  តេូវ បាន 
បេកាស ១៨ នាក់ នេ ពួក គេ  នៅ ក្នុង 
តំបន់ កេុង ម៉ូស្គូ  អ្នក សា្លាប់ ក្មេង ជាង គេ  
គឺ ស្តេី មា្នាក់ មាន វ័យ  ២៩ ឆា្នាំ  ដោយ - 
សារ មាន រោគ សញ្ញា ចុះ ខេសាយ កមា្លាងំ ។  
ចនំនួ សា្លាប ់ទទូាងំ បេទេស ១៧០ នាក ់ 
ដោយ ១១៩ នាក់ នេ អ្នក សា្លាប់ ទាំង- 
នោះ  មក ព ីរដ្ឋ ធាន ីនេះ  នងិ តបំន ់ដេល 
នៅ ជំុវិញ នោះ ។ កេុង សេនធ៍  ភេធឺ ប៊ឺក  
បាន កត់ តេ អ្នក សា្លាប់ ទី ៤។ 

កាល ពថី្ងេ ចន្ទ  លោកបេធានាធបិត ី 
វា៉្លាឌីមៀរ ពូទីន  បាន ថ្លេងបេប់  មន្តេី 
តាមរយៈ វីដេ អូ ថ  សា្ថាន ភាព នៅ ក្នុង 
បេទេស រុសេសុី  កំពុង បេបេួល ពី ១ ថ្ងេ 
ទៅ ១ថ្ងេ  ហើយ ជា អកុសល មិន ទាន់ 
បាន ល្អ បេសើរ ទេ ។ លោក បាន ពេមាន 
អំពី តមេូវ ការ ឲេយ តេៀម ដោះសេយ 
បញ្ហា ស្មគុ សា្មាញ  នងិ កាលៈ ទេសៈ ខសុ 
ពី ធម្មតា  ខណៈមាន ការ ឆ្លងរាល ដាល 
ខា្លាំង នេះ ៕ RT/PSA 

អគ្គល្រខាធិការUNព្រមានប្រឆំាងការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងជំងឺកូវីដ១៩



ក្រងុទ្រីប៉លូីៈ  កង កម្លាងំ យោ ធា លបី៊ ី
របស់ បុរស ខ្លាំង ហ្គាលី ហ្វា  ហហ្វ តារ  
បាន បាញ់ រ៉ុក្កែត ជា ចែើន គែប់ ទៅ លើ 
ទ ីកែងុ ទែ ីប៉លូ ីកាល ព ីថ្ងែ អង្គារ  កែយ-
ពី លោក តែូវ បាន គែទម្លាក់  ចែញ ពី 
តំណែង  ដោយ កែុម កង កម្លាំង ស្មោះ- 
តែង់ ជា មួយ រដ្ឋាភិ បាល ឯក ភាព ជាតិ - 
លី ប៊ី  ចែញ ពី ទី កែុង យុទ្ធ សាស្តែ ភាគ- 
ខង លិច ជា បន្ត បន្ទាប់ ។ 

ការ ដណ្តើម កាន់ កាប់ យក ទី កែុង-
ឆ្នែរសមុទែ ស៊ួរម៉ែន  និង សាបែថា 
កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ  និង តំបន់ លំនៅ ឋាន 
តូច ៗ  ជា ចែើន កន្លែង បន្ថែម ទៀត  នៅ 
ភាគ ខង តែបងូ  តែវូ បាន គែ មើល ឃើញ 
ថា  ជា ការកិច្ចបែឹង  បែង  បែឆាំង  
លោកហ្គាលីហ្វា  ហហ្វតារ  ដែល 
កាល ពី ខែមែសា  ឆា្នាំ ២០១៩  បាន 
បើក ការ វាយ បែហរ ទែង ់ទែយ ធ ំមយួ  

ដើមែបី ដណ្តើម យក ទី កែុង ទែី ប៉ូលី ។ 
 ទី កែុង យុទ្ធ សាស្តែ ស៊ួរម៉ែន  និង 

សាបែថា  មន ទ ីតាងំ ស្ថតិ នៅ ចម្ងាយ 
៦០  និង ៧០ គី ឡូ ម៉ែតែ  ពី រដ្ឋ ធានី ទែី-
ប៉ូលី នៅ លី ប៊ី ភាគ ខង លិច  បែហែល 
ចម្ងាយ ពាក់ កណ្តាល ផ្លូវ ទៅ កាន់ 
ពែំដែន បែទែស ទុយ នី សុី ។ 

 បែទែស អា្រហ្វិក ភាគខងជើង 
សមែបូរ  ដោយ បែង   ប៉ុន្តែនៅតែកែនែះ  
បាន ទទលួ រង ការ ប៉ះ ពាល់  ដោយ សា រ 
ជម្លាះ ជិត  ១ទសវតែសរ៍  ចាប់តាំង ពី 
ជន ផ្តាច ់ការ លោក មមួ៉ា កាដ ហ្វ ី ដែល 
បាន គែប់ គែង អំណច យ៉ាងយូរ  តែូវ 
បាន គែ ទម្លាក់ ចែញ ពី តំណែង  និង 
បាន សា្លាប់  នៅ ក្នុង ការបះបោរ កាល ពី 
ឆា្នាំ ២០១១ដែល គាំទែ ដោយ កែុម 
បែទែស លោក ខងលិច មួយ ចំនួន 
ផង នោះ ។ 

អង្គការ សហបែជាជាត ិ បាន ថ្លែង ថា  
មនុសែស រាប់ រយ នក់  បាន សា្លាប់  និង 
ជាង ២ សែន នក់ ផែសែងទៀត  បាន រត់- 
ភៀស ខ្លួន  ចាប់ តាំង ពី លោក ហហ្វ - 
តារ  បាន បើក ការ វាយលុក ទៅ លើ ទី - 
កែុង ទែី ប៉ូ លី  ដែល ភា្លាម ៗ  នោះ  បាន 
បើក ការ វាយ បែហរ យ៉ាង បង្ហូរ ឈាម  
បណ្តាល ឲែយ មន ភាព ជាប ់គាងំ នៅ ក្នងុ 
បែទែស  នែះ ។ 

 កែុម អ្នក ឆ្លើយ ឆ្លងAFP បាន ថ្លែង ថា  
កាល ពី ល្ងាច ថ្ងែ ចន្ទ  កែយ ពី រ៉ុក្កែត ជា - 
ចែើន គែប ់ បាន ចាប ់ផ្តើម ធា្លាក់ ទៅ លើ 
ទី កែុង ទែីប៉ូលី  ជា ទី ដែល រដ្ឋាភិ បាល 
បងែួប បងែួម លី ប៊ី (GNA)បាន ទទួល- 
សា្គាល់ ដោយ UN  ហើយ សំឡែង ផ្ទុះ 
យ៉ាង ខ្លាំង  អាច តែូវ បាន គែ ឮ កាល ពី 
ពែឹក ថ្ងែ អង្គារ  និង លើក ទី ២  នៅ ពែល 
ថ្ងែ តែង់៕AFP/SK
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តពទីពំរ័១... នៅ ក្នងុ ផ្ទះ របស ់ពកួ គែ  
ខណៈ បែទែស ជា ចែើន នៅ លើ ពិភព - 
លោក  បាន ចាត ់វធិាន ការ បទិ បែទែស 
មិន ធ្វើ ដំណើរ ចែញ ចូល  ដើមែបី ទប់ - 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីករាល ដល នៅ ក្នុង 
បែទែស របស់ ខ្លួន  ដោយបានជួយ - 
កាត់ បន្ថយ ចំនួន អ្នកសា្លាប់  ហើយ វី - 
រុសនែះ បាន  ធ្វើ ឲែយ សែដ្ឋ កិច្ច សកល  
ធា្លាក់ ចុះ យ៉ា ង ខ្លាំង ផង ដែរ ។ 

 ខណៈ ចំនួន អ្នក សា្លាប់  និង ការ ឆ្លង ថ្មី 
ទំនង ជា បាន ចាប់ ផ្តើម ថយ ចុះ  កែុម-
មែដឹក នំ  និង ពល រដ្ឋ នៅ លើ ពិភព-
លោក  កំពុង ពិភាកែសា យ៉ាង យក ចិត្ត-
ទកុដក ់បផំតុ  នៅ ពែល ចែញ បញ្ជា ឲែយ 
ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លួន  តែូវ សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
រៀង ៗ  ខ្លួន នោះ ។ 

 បែធា ន ធិប តី អាមែរិក លោក ដូ-
ណល់  តែំ  បាន ថ្លែង ថា  លោក អាច 
មើល ឃើញ « ពន្លឺ » ពី លម្ហជើង មែឃ 
សមែប់ សែដ្ឋកិច្ច ធំ ជាង គែ បំផុត នៅ 
លើ ពភិព លោក  ប៉នុ្តែ លោក បាន វាយ- 

បែហរ  ខ្លាងំៗទៅ លើ អង្គការសខុ ភាព 
ពភិព លោក ជុ ំវញិ« ការ រៀបច ំ នងិ ការ- 
ទប់ សា្កាត់ នែ ការ ឆ្លង រីករាល ដល វី - 
រុសកូ រ៉ូ ណ  មិន បាន ល្អ » ។ 

 លោក ដូ ណល់  តែំ  បាន ចោទ- 
បែកាន់ ទី ភា្នាក់ ងរ ផែសព្វ ផែសាយ « ព័ត៌ - 

មនមិន ពិត »  ដែល មន មូល ដ្ឋាន នៅ 
ទ ីកែងុ ហែសណឺែវ ដោ យ  ចោទ បែកាន ់ថា  
អង្គការ នែះ  បាន ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ 
ទនិ្ននយ័ របស ់ចនិ  ដែល « ទនំង ជា បាន 
បង្ក ឲែយ មន ករណី ឆ្លង កើន ឡើង ២០ 
ដង  នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក » ។ 

 អាមែរកិ  បាន បរ ិចា្ចាគ ទកឹ បែក ់ចនំនួ 
៤០០ លន ដលុ្លារ  ទៅ ឲែយ អង្គការ សខុ- 
ភាព ពិភព លោក(WHO) កាល ពី-
ឆា្នាំ២០១៩ ។ 

 លោក ដូ ណល់  តែំ  បាន សម្តែង 
ការ មិន ពែញ ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាំង  ចំពោះ អ្វី 
ដែល លោក បាន ហៅ អង្គការសុខ- 
 ភាព ពិភព លោក នែះ ថា  ជា សា្ថាប័ន 
 « កណ្តាល របស់ ចិន  »  ប៉ុន្តែ ពាកែយ សម្តី 
ស៊ក សៀត បញែឈឺ ចិត្ត របស់ លោក  បាន 
ធ្វើ ឲែយ អង្គការ នែះ  ឈឺចាប់ យ៉ាង ខ្លាំង  
ជា ពិសែស  នៅ ពែល វិបត្តិនែះ  នៅ មិន 
ទាន់ បញ្ចប់ ។ 

បែមុខ អង្គការ សហ បែជា ជាតិ 
លោក  អង់តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរែស  បាន 
ថ្លែង នៅ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប  ទៅ កាន់ 
សុន្ទរក ថា របស់ លោកតែំ ថា  វា « មិន-
មែន ជា ពែល វែល  ដែល តែូវ កាត់- 
បន្ថយ ធន ធាន  របស ់អង្គការ សខុ ភាព 
ពភិព លោក នោះ ទែ  ដោយ បាន បន្ថែម 
ថា  អង្គការ នោះ  តែូវ « បាន គែរិះ គន់ 

យ៉ាង ខ្លាងំ  ដើមែបី ឲែយ មន កិច្ច ខិត ខំ បែងឹ- 
បែង របស់ ពិភព លោក ក្នុង ការ យក - 
ឈ្នះ សង្គែម » បែឆាំង វី រុស កូ រ៉ូ ណ  ។

ហង ទំនិញ ជា ចែើន នៅ បែទែស - 
អទូែសី  នងិ អុ ីតាល ី បាន បើក ឡើង វញិ 
ហើយ កាល ព ីថ្ងែ អង្គារ   ១ ថ្ងែ កែយ ព ី
បែទែស អែសែប៉ាញ  បាន អនុញ្ញាត ឲែយ 
កម្មករ សំណង់  និង រោង ចកែ តែឡប់  
ទៅ  ធ្វើ ការ ងរ របស់ ពួក គែ វិញ។ 

ប៉នុ្តែ បែទែស បារាងំ  បាន បន្ត បទិ ការ- 
ធ្វើ ដណំើរ នៅ ទទូាងំ បែទែស រយៈ ពែល 
១ ខែ ទៀត  ហើយ ឥណ្ឌា  ក៏ បាន បន្ត 
ចែញ បញ្ជា ហម ធ្វើ ដំណើរ សមែប់ 
បែជាជន ១, ៣ ពាន់ លន នក់  រហូត 
ដល់ ថ្ងែ ទី ៣  ខែ ឧសភាដែរ។  

ចំណែក មូល និធិ រូបិយ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ 
បាន ពែយាករ ថា  ការ បិទ  កា រធ្វើ ដំណើរ ដ៏ 
ធំ បែប នែះ  នឹង ធ្វើ ឲែយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សែដ្ឋ កិច្ច សកល យ៉ាង អាកែក់ បំផុត  
ចាប់ តាំ ង  ពីការ  ធា្លា ក់ចុះខ្លាំង នៅ ក្នុង 
ទសវតែស រ៍១៩៣០ ៕ AFP/SK 
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អាមែរិកឈប់ផ្តល់បែក់ឲែយWHOសែបពែលពិភពលោក...
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អ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងតារាចម្រៀងខ្ម្ររល្របីៗ ប្រចំាប្រទ្រសកម្ពជុា
លោកសោមដូរ៉្ររំឭកពីអាជីពនិពន្ធ១ទសវត្រសរ៍បាន៩០៩បទ

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយសារ តែមាន ទែព-  
កោសលែយ ពី  កំណើត គួប  ផែសំ នឹង កា រ 
ផ្តល់ ឱកាស  លើ   អាជីព   ដែលរូប  ខ្លួន  
សែឡាញ់ ផង នោះ ពែល  វែលា     បាន   
រុញ  ចែន រំលង ១០  ឆ្នាំ   បាត់ ទៅ 
ហើយ សមែប ់លោក សោម ដរូ៉ែ ក្នងុ 
ការ    បែឡូក អាជីពជាអ្នកនិពន្ធទំនុក 
ចែៀង  ឲែយ តារា  ចមែៀង បែុស សែីខ្មែរ -  
លែបីៗ  ជា ចែើន ផលតិ កម្ម បែចា ំបែទែស 
កម្ពុជា  ខណៈ ពែលនែះ  លោក និពន ្ធ 
បទ ចមែៀង  បាន   ៩០៩  បទ  ។   

លោក សោម ដូរ៉ែ  បច្ចុបែបន្ន  គឺ ជា អ្នក   
និពន្ធ និង បែធានគែប់គែងផ្នែក បទ  - 
ចមែៀង  ផលិតកម្មថោន  បង្ហើប   បែប់ 
ពី  បែវត្តិ និង ការ ឈាន ចូល ក្នុង  អាជីព  
និពន្ធ ច មែៀង នា គែ  ដំបូង ថា  ៖ « ការ 
បែឡូក អាជីព  អ្នកនិពន្ធ បទ ចមែៀង  
នែះ   គឺ ជា រឿង ចែដនែយ   ពែះតែ   កាល 
នោះ ខ្ញុមំនិទានរ់ៀន ចបន់ៅ ឡើយ ទែ! 
ហើយ  ណាមួយ ខ្ញុំ ក៏មិនមាន សាច់- 
ញាតិ  ជា អ្នក សិលែបៈ អ្វី នោះ ដែរទែ!  គឺ  
ដោយ   សារ   តែ  ការផ្តល ់ឱកាស ព ីថៅកែ 
ផលិត កម្ម ហងែស មាស  គាត់ បាន សាក  
ឲែយខ្ញុំ សរ  សែរ ចមែៀង   និង ជួយ គូរ-  
Story board ថត ពាណ ិជ្ជ ក ម្ម   ក ៏ធ្វើឲែយ 
ខ្ញុំ ចែះ តែ  ទទួល បាននូវ ឱកាសតែង-     
ចមែៀង    និពន្ធ ជាបន្តបនា្ទាប់។  គាត់ 
សែឡាញ់ ពែញ ចិត្តទឹកដែ របស់   ខ្ញុំ- 
រហូត     ធ្វើ ឲែយ  ខ្ញុំ  កា្លាយ  ជាអ្នកនិពន្ធអាជីព 
បែចា ំផលិត កម្ម រស្មីហងែសមាស ក្នុង-  
អំឡុង ឆ្នាំ ២០១០។  គិត ម ក  ទល់នឹង  
បច្ចុបែបន្ន   នែះ  ខ្ញុំនិពន្ធ  ចមែៀង  ចំនួន -  
៩០៩ បទ   ហើយ នៅ ក្នងុ  អាជពី នពិន្ធ  
ដែល     បែឡូក រយៈ ពែល  ១០  ឆ្នាំ   »។ 

អតីតធា្លាប់់ ជា សិសែស រៀន នៅឯ  វិទែយា-  
ល័យ  ជាសុីម សន្ធរម៉ុក និងជា  និសែសិត 
រៀន ផ្នែក Interiors Design ហើយ 
ក៏ បាន  សិកែសា ជាមួយនឹង បែធាន - 
នាយក ដ្ឋានសិលែបៈសូនរូប និង ភាព- 
យន ្ត   ផ្នែកគនំរូ លោក សោម ដរូ៉ែ បាន 
បន ្ត  ថា៖ « កាល ពី ចាប់ ផ្តើមអាជីព ជា 
អ្នក និពន្ធ  ភា្លាម ដោយសារតែបទ-  
ចមែៀង  ដែល ខ ្ញុ ំនពិន ្ធ ភាគចែើន លែបីៗ   
និង តែូវ ចិត្ត  យុវវ័យ  ដូច្នែះគាត់ ក៏ឲែយខ្ញុំ 
សរសែរ បទ  បែប ជា មនោ សញ្ចែតនា- 
នងិ បទ ញាកប់ែបយវុវយ័ដែរ ។   ចពំោះ 
អាជីព មួយនែះ ខ្ញុំចែះ សរសែរ គែប់- 
ទមែ ង់ បទ សម័យ  បទ បុរាណ បទ- 
ញាក់ បទបរទែស  គឺខ្ញុំ អាច សរ សែរ 
បាន  ទា ំងអស់។ បទ   ដំបូង របស់ ខ ្ញុំ - 
នពិន្ធ នោះ គបឺទដែល មាន ចណំងជើង 
ថា « ហោប៉ៅ ធូរ បាត់ ស្នែហ៍» ចែៀង 

ដោយ  លោក  នៅ សុីនឿន និង  បទ- 
«បង  សងែសារ  លែងៗ» ចែៀង ដោយ 
លោក  ណុប បាយ៉ៅរិទ្ធ។ សមែប់ 
អាជីព  និពន្ធ នែះ   ខ្ញុំ និពន្ធ ចមែៀង ឲែយ 
តារាលែបីៗ ក្នុង បែទែស  សឹងតែ គែប់ គា្នា  
គ ឺមាន   ក្នុង ផលិត កម ្ម រស្មី ហងែស មាស-   
ថោន  ផលិត កម្ម ប៊ិក  មែន  និង ផលិត 
កម្ម ក ែ សែុកជា ចែើន ទៀត»។

លោក សោម ដូរ៉ែ ជាអ្នក និពន្ធ វ័យ- 
ក្មែង ដ៏លែបី ១រូប ទើប  មាន វ័យ  ២៨ឆ្នាំ 
តែ លោក តែូវ បានគែទទួល សា្គាល ់ ថា 
មាន ទែព កោសលែយ   ល្អ   ក្នងុ ការ  តាក ់តែង  

នពិន្ធ ទនំកុ ចែៀង  អ្នក  ដកឹនា ំរឿង នពិន្ធ 
ខែសែភាពយន្ត អ្នកដឹងនាំ កម្ម វិធី ទូរ- 
ទសែសន៍ និង មាន សមត្ថ ភាព អាចសរសែរ  
ណោត ភ្លែង នងិមែឡឌូ ី  ទៀត ផង ដែរ។ 
មិន តែ ប៉ុណោ្ណោះ អ្នក និពន្ធ  ទំនុក  ចែៀង 
លោក សោម ដូរ៉ែ  ដែល    គ ែ  ឧសែសាហ៍ 
ឃើញ តាក់ តែង  បទ ចមែៀង  ឲែយ តារា  
ចមែៀងកពំលូ  បែសុ លែបី នៅ ផលតិ កម្ម  
ថោន  នោះ ក៏ មាន បែវត្តិ  កំណើត បែប  
រាង  ប្លែក ផង  ដែរ  គ ឺលោក  កើត នៅ ទ ីកែងុ 
ម៉សូ្គ ូ បែទែស  រសុែសុ ីដោយ លោក  បញ្ជាក ់
ថា៖ « ខ្ញុំ  មាន សែុក  កំណើត នៅទី កែុង 

ម៉សូ្គ ូបែទែស រសុែសុ ី បា៉ៅមា៉ៅកខ់្ញុខំ្មែរទែ  តែ 
ពែល   ពួក គាត់ ទៅសិកែសានៅ ទី នោះ -  
ហើយ  ខ្ញុំ ក៏កើត នៅទីនោះ»។ 

ចពំោះ  បទ ចមែៀង  ដែល លោក  បាន 
និពន្ធភាគចែើន   សុទ្ធសឹងតែជាបទ - 
ចមែៀង ដែល  មាន ការគំាទែខ្លាងំពីទសែស- 
នកិជន រមួ  ដចូ  ជា  ប ទ  «សងែសារ លែងៗ» 
បទ «កូនកែមំុបង គែន់តែជា   មនុសែសសែ ី
ធម្មតា» ខណៈ បទ ចមែៀង នៅ  ឆ្នា២ំ០១៩  
កន្លង  មកមាន បទ «រំលឹម បែយុៗ» បទ«ឡំា - 
លាវ កាលបី» បទ «រាឡំក រង្វើល» បទ 
«រាវំងស់ឡូ»ូ បទ «កន្ទែមឹ បក៉»់ បទ«មែ- 

មា៉ៅយ ក៏ សែី ពោះ មា៉ៅយ ក៏ បែុស»  បទ- 
«មា៉ៅឌីហែសុន ឈូស សែបែក ជើង»បទ «រំា- 
ចែញ សែម៉ែ» បទ  «សែលាញ់  មែមា៉ៅយ- 
សា្តាយ  កែមុំ»  បទ «សុភាព បែប សំភី» 
បទ   «រាកំាលងី បាយសង» បទ «ប៉ែវៗ» 
បទ  «ជិះ អាដតូល្ហើ» បទ«សែឡាញ-់ 
សែ ីសក ់ចង» បទ «សុទំែ ីសុ ំគែលាស-់ 
មួយ» ហើយ នៅ ឆ្នាំ ២០២០  នែះ ក៏  
មាន បទមួយ ចំនួន ដែរ  ដូចជា បទ    
«រាំម៉ែ» បទ «  រាំលូលូអូឡាឡា» បទ   
«កន្ទែឹម កង កែវ» និង បទ «អូនមួយ- 
ចែមិចៗ » ជា ដើម៕ 

លោក សោម ដូរ៉េ អ្នកនិពន្ធ លេបី ឲេយ តារា ចមេៀងលេបីៗ នៅ  បេទេស កម្ពជុា រំឭក ពីវេលា បេឡូក  ក្នងុ អាជីពនិពន្ធ  ១ ទសវតេសរ៍  បន ចមេៀងចំនួន ៩០៩ បទ ។ រូបថត សហ ការី

សោម ដូរ៉េ ជាមួយ តារា ចមេៀង លេបីៗ ពេជេ សោភា និង  រ៉េត សូ៊ហេសាណា  ។ សហ ការី លោក សោម ដូរ៉េ និងតារាចមេៀង លេបី លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ    ។ រូបថត សហ ការី



ខេង សុខ គន្ធា

ភ្នំពេញ : ការរស់នៅផ្ទះបិទ
ជិតគ្មានបង្អួចឬធ្វើការនៅក្នុង
ការិយាល័យសម្បូរឧបករណ៍
អឡ្ចិត្នូកិនងិមានមា៉ាស៊នី
ត្ជាក់ត្ខ្វះខ្យល់បរិស៊ទ្ធ
ច្ញចូល ហាក់ព៊ំសូវល្អដល់
ស៊ខភាពប៉៊ន្មានទ្។
មើលឃើញពីតមូ្វការរ៊ក្ខជាតិ

ធម្មជាតិមកជនំយួបរយិាកាស
រស់នៅនិស្សិតត្ៀមបញ្ចប់
ថា្នក់អន៊បណ្ឌិតម៊ខវិជា្ជាសិក្សា
អភិវឌ្ឍន៍នសាកលវិទ្យាល័យ
ភមូនិ្ទភ្នពំញ្លោកហម្ចន័្ទ-
ស៊ភ័ក្ត្បានណ្នំការដាំរ៊ក្ខ-
ជាតិលម្អដើម្បីជួយបន្សុទ្ធខ្យល់
បន្ថ្មពណ៌ប្តងក្នុងការិយា-
ល័យបន្ធរូបន្ថយអារម្មណ៍ស្មគុ-
សា្មាញកដ៏ចូជាជយួកាត់បន្ថយ
ពាក្យ«អផ្សុក»ច្ញពីអារម្មណ៍
របស់អ្នកមិនច្ញក្ផ្ទះ។
ដោយសារត្មានទនំោរចតិ្ត

សល្ាញ់បរសិា្ថានធម្មជាតិតាងំ
ពីក៊មារភាព ស៊ភ័ក្ត្បានធ្វើ
ការសិក្សារៀនសូត្បន្ថ្មអំពី
ការដាដំ៊ះរក៊្ខជាតិដោយខ្លនួឯង
និងពីសាលារៀនរហូតបាន
បញ្ចប់ការសិក្សាថា្នក់បរិញ្ញាបត្
ជំនញក្ស្ត្សាស្ត្នសា-
កលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
និងអភិវឌ្ឍខ្លួនកា្លាយជាមា្ចាស់
ហាងរ៊ក្ខជាតិលម្អ។
លោកស៊ភ័ក្ត្បានប្ប់ឲ្យ

ដងឹថា៖«នដើមឆ្នំ២០១៨ខ្ញុំ
ចាប់ផ្ដើមបង្កើតទមា្លាប់ដាំដើម
រ៊ក្ខជាតិលម្អផ្ស្ងៗនៅក្នុង
ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានព្យាយាម

សិក្សាស្វ្ងយល់បន្ថ្មអំពី
រ៊ក្ខជាតិលម្អដោយខ្លួនឯងតាម
រយៈសៀវភៅឬវីដ្អូនន
តាមគ្ហទំព័រអី៊នធឺណិតនិង
តាមYoutube»។
ម៊ននឹងកា្លាយជាមា្ចាស់ហាង

រ៊ក្ខជាតិលម្អស៊ភ័ក្ត្បានអន៊វត្ត
ដាំរក៊្ខជាតិលម្អក្នងុបន្ទប់ទទលួ
ភ្ញៀវផ្ទះបាយដំបូលផ្ទះនិងតាម
បន្ទប់គង្រហតូមានការកោត-
សរសើរពីមិត្តភក្តិនិងបងប្អនូ។
មា្ចាស់ហាងសំឡ្ងទន់រូបន្ះ

បានបង្ហើបថា៖ «រាល់លើក
នៅព្លដ្លមានមិត្តភកិ្ដ ឬ
បងប្អូនមកល្ងផ្ទះខ្ញុំ គ្ត្ង
ភា្ញាក់ផ្អើលនងិលាន់មាត់គប្់ៗ 
គ្នថាបន្ទប់គ្ងខ្ញុំដូចនៅក្នុង
ព្ ហា៎ហ៎ា...ព្ះមាន
រក៊្ខជាតិលម្អតូចធំមិនក្ម២០
ប្ភ្ទនោះទ្ហើយន្ះជា
មូលហ្ត៊ដ្លខ្ញុំដាក់ឈ្មាះ
ហាងរបស់ខ្ញុំថា «ព្» ឬ
(Jungleà Domicile)»។
«ព្»ជាកន្ល្ងបង្កើនការ-

យល់ដងឹដល់បជ្ាជនខ្មរ្នងិ
ជនបរទ្សអំពីរ៊ក្ខជាតិលម្អទំាង
លក្ខណៈជីវសាស្្ត រូបសាស្្ត
ការថ្ទាំ និងអត្ថប្យោជន៍
របស់រ៊ក្ខជាតិលម្អនីមួយៗ។
ប៊រសវ័យ២៧ឆ្នំរូបន្ះ

បានបន្តទៀតថា៖ «ខ្ញុំបង្កើត
Jungleជាមួយគោលបំណង
ចង់ឲ្យទីន្ះកា្លាយជាទីកន្ល្ង
ដ្លអ្នកស្ឡាញ់ធម្មជាតិ
និងចង់ស្វង្យល់ពីរ៊ក្ខជាតិលម្អ
ជួបជំ៊គ្នដើម្បីសិក្សាពិភាក្សានិង
ច្ករំល្កបទពិសោធនិងចំ-
ណ្ះដឹងពីគ្នទៅវិញទៅមក»។

ការដាំរ៊ក្ខជាតិលម្អអាចជា
វិធីសាស្ត្មួយក្នុងចំណោម
វធិសីាស្ត្ផស្ង្ទៀតដល្ជយួ
បន្ថយអារម្មណ៍តប់ប្មល់ក្នុង
អំឡុងព្លមន៊ស្សសំងំនៅផ្ទះ។
លោកបានណ្នំវិធីសាស្ត្

ជ្ើសរីសរ៊ក្ខជាតិលម្អដូចជា
ដើមតច្ៀកដរំីដើមលយ៊ដើម
កៅស៊ូឈ្មាះដើមឆត្ជប៉ន៊ឬ
ឆត្អាម្រិកដើមលំព្ងព្ះរាម
និងដើមបក្សីសួគ៌។
មា្ចាស់ហាងព្លើកឡើង

ថា៖«រក៊្ខជាតិទាងំន្ះសទ៊្ធសងឹ
ត្ជាប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិលម្អដ្ល
ព្ញនិយមសម្ប់ដាក់តាំង-
លម្អនៅតាមទធី្លានននងិមនិ
ពិបាកថ្ទាំឡើយ»។
យា៉ាងណាមញិលោកបញ្ជាក់

ថាដើមលំព្ងព្ះរាមជា

ប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិដ្លធន់មាន
តម្វូការពន្លឺថ្ង្នងិទកឹតចិតចួ
ជយួបនស្ទុ្ធខយ្ល់បានល្អនងិជា
រ៊ក្ខជាតិស័ក្តសិមបំផ៊តសម្ប់
ដាំលម្អក្នុងបន្ទប់គ្ង។
លោកបន្ថម្ថាចំណុចសំខាន់

ដំបូងគឺការជ្ើសរីសទីតាំង
ប្សិនបើអ្នកចង់ដាំក្នុងបន្ទប់
គ្ងដ្លមានបង្អួចប្រទៅ
ទិសខាងកើតនិងមានពន្លឺថ្ង្
ចាងំចំផ្ទាល់រៀងរាល់ពល្ព្កឹ
អ្នកអាចដាំរ៊ក្ខជាតិលម្អបាន
ច្ើនប្ភ្ទដូចជាដើមបក្សី
សគួ៌ដើមឆត្ជប៉ន៊ដើមកៅស៊ូ
ដើមត្ចៀកដំរីជាដើម។
លោកបន្តពន្យល់ថាបើទីតំាង

នោះមានពន្លឺថ្ង្តិចតួចយើង
គរួដាំដើមលពំង្ព្ះរាមព្ះ
វាមានតម្ូវការពន្លឺតិចតួច

ប៉៊ណោ្ណោះ។
ស៊ភ័ក្ត្បានលើកឡើងថា

បើតាមលក្ខណៈជីវសាស្ត្ការដំា
រក៊្ខជាតិលម្អក្នងុទីតំាងផ្ស្ងៗគ្ន
បង្កការលូតលាស់ផ្ស្ងៗគ្ន
ផងដ្រ។ចំពោះលក្ខណៈរូប-
សាស្ត្វិញការដឹងអំពីលក្ខណៈ-
របូសាស្្តរបស់រក៊្ខជាតិជយួឲយ្
យើងធ្វើការសម្ចចិត្តតឹ្មតូ្វ
ក្នងុការកណំត់ទតីាងំដាំរក៊្ខជាតិ
លម្អទាំងន្ះ។
សា្ថាបនកិរបូន្ះលើកហត្-៊

ផលថា៖«ជាក់ស្ដង្រ៊ក្ខជាតិត្-
ចៀកដំរីដូចដ្លបានរៀបរាប់
ខាងលើ ជាប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិមិន
ធន់ទ្ំនឹងអាកាសធត៊កៅ្ដៅ-
ខា្លាំងដូច្ន្ះអ្នកដាំត្ូវរក្សាសំ-
ណើមដីជានិច្ច និងដាំដោយ
ល្បាយដីដ្លមានជីវជាតិ។

ស្ដៀងគ្ននងឹន្ះដរ្រក៊្ខជាតិ
ត្ចៀកដំរីជាប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិ
លម្អមានស្លឹកធំពណ៌ប្តង
ចាស់និងអាចលូតលាស់កម្ពស់
ប្មាណ៥០សង់ទីម្៉ត្ដូច្នះ្
រ៊ក្ខជាតិន្ះអាចដាំបានច្ើន
ទីតាំងមិនថាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
បន្ទប់គ្ងឬផ្ទះបាយនោះទ្»។
ជាច៊ងក្យស៊ភ័ក្ត្បង្ហាញ

ឆន្ទៈរបស់ខ្លនួថា៖«ខ្ញុំសង្ឃឹមនិង
ជឿជាក់យា៉ាងមត៊មាំថានងឹមាន
អ្នកចលូរមួដណំើរជាមយួខ្ញុំក្នងុ
ការសិក្សាស្វ្ងយល់ពីអត្ថប្-
យោជន៍ន្បរិសា្ថាននិងស្លាញ់
រ៊ក្ខជាតិប្តងឲ្យកាន់ត្ច្ើន
ដើម្បីប្កា្លាយរាជធនីភ្នំព្ញ
និងបណា្ដាខ្ត្តននក្នងុប្ទ្ស
កម្ពជុាយើងឲ្យកា្លាយជាទីសោម-
នស្សពោរព្ញដោយខ្យល់
អាកាសបរសិទ៊្ធសោភណភាព
ស្ស់បំព្ងស៊ខភាពល្អនិង
ស៊ខ៊មាលភាពសង្គម»។
ហាងរ៊ក្ខជាតិ «ព្» របស់

លោកមានលក់រ៊ក្ខជាតិលម្អ
ផើងកាដូ និងសមា្ភារថ្សួន
ននដល្បង្កភាពងយសួ្ល
ដល់អតិថិជន។តម្ល្មានច្ើន
ជម្ើសចាប់ពី៤០០០រៀល
អាស័្យទៅលើ ប្ភ្ទ ទំហំ
និងលក្ខណៈរបស់រ៊ក្ខជាតិ។
«ព្»មានអាសយដា្ឋានផ្ទះ

ល្ខ៩១E0ផ្លូវព្ះអង្គឌួង
ក្ប្រAMKផ្សារចាស់។
ព័ត៌មានបន្ថ្មសូមចូលទៅ

កាន់ហ្វ្សប៊៊កផ្ច https://
www.facebook.com/jun-
gledomicile/ឬទូរស័ព្ទល្ខ
០១៦៣៣៣២៨៧៕

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១៦ែខម្សាឆ្នំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

រុក្ខជាតិដូចជា  ដើមឆតេ ជបុ៉ន ដើម លំពេង ពេះរាម ដើម តេចៀកដំរី ស័ក្ដសិម នឹង ដំា លម្អ ផ្ទះ ។ រូបថតសហការី

រុក្ខជាតិលម្អជួយបន្សុទ្ធខ្យល់និងបន្ថយអផ្សុកដល់អ្នកនៅផ្ទះ
បន្ទប់  គេង របស់លោក  សុភ័ក្តេ  បាន ធ្វើ ឲេយ  មិត្តភក្ដិ ភ្ញាក់ផ្អើល ដោយសារ មានការ តាំង លម្អ រុក្ខជាតិ តូចធំ ជា ចេើន បេភេទ ។ រូបថតសហការី ហាង «ពេ»  លក់រុក្ខជាតិលម្អតម្លេ ចាប់ពី ៤ពាន់រៀល  ។ រូបថតសហការី



ថ្ងៃ៩រោចខៃចៃតៃឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៣តៃវូនឹងថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី១៦ខៃមៃសាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ។ការប្រកបរបររក-
ទទលួទានផ្រស្រងៗនងឹបានផល-
ល្អបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។ រីឯលាភ-
សកា្ការៈនឹងបានភាគផលដោយ-

សារមានការជ្រមជ្រងពអី្នកដទ្រ។ការយាត្រ
ទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយនានានងឹទទលួបានការរាក-់
ទាក់សា្វាគមន៍ច្រើនដ្ររ។ចំណ្រកស្រចក្តីស្ន្រហា
ទាមទារឲ្រយមានការយល់ចិត្តគ្នា និងច្រះអធ្រយា-
ស្រ័យចំពោះគ្នាឲ្រយបានច្រើនទើបជាការល្អ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្រយ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផងត្រងមានគ្រ
យកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់។ចំពោះបញ្ហា
សុខភាព គឺមិនមានជំងឺមកបៀត-

បៀនទៅដល់រូបកាយរបស់អ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ នឹងមានគ្រចំាទទួល
សា្វាគមន៍ដោ យការរាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខានឡើយ។
ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍មានការយល់ចិត្តគ្នា
យា៉ាងល្អកូល្អនិបង្កើតបានជាសម្ពន័្ធស្ន្រហ៍ល្អៗ ។

រាសីមធ្រយម។កត្តាសុខភាពផ្លវូ-
កាយមំាមួនល្អ បុ៉ន្ត្រត្រវូចំណាយ
ទំាងកមា្លាងំកាយនិងចិត្តច្រើនក្នងុ-
ការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្របុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្រងមានគ្រទទួលសា្វាគមន៍បុ៉ន្ត្រ
គ្រនឹងទន្ទងឹចំាទទួលផលពីអ្នកវិញដ្ររ។ថ្ង្រន្រះ
រាល់ការព្រយាយាមទំាងឡាយហាក់ដូចមានសភាព
ខ្រសត់ខ្រសោយបន្តចិត្រមិនមានភាពដុនដាបទ្រ។

រាសីមធ្រយម។មានសមត្ថភាពប្រើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្រជា្ញាន្រះ
បណា្តាលមកពីលោកអ្នកមានសខុ-
ភា ពផ្លូវកាយល្អត្រចិត្តហ្មងសៅ

ខ្លះៗ ហ្រតុន្រះគួរអានសៀវភៅធម៌ឬសា្តាប់ព្រះ-
ធម៌ឲ្រយបានច្រើនដើម្របីជម្រះចិត្តមន្ទលិ។ រីឯការ-
និយាយស្តី មិនសូវល្អប៉ុនា្មានទ្រ ខណៈបញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់ចិត្តជាធម្មត។ថ្ង្រន្រះគួរ-
យកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពនិងស្ន្រហា។

រាសសី្រតុចុះ។លាភសកា្ការៈនងឹ
បានដោយលំបាកត្រវូប្រើកមា្លាងំ-
កាយនិងចិត្តច្រើន។ថ្ង្រន្រះទឹក-

 ចិត្តអ្នកមានភាពច្របូកច្របល់
មនិគរួសម្រចចតិ្តណាមយួក្នងុថ្ង្រន្រះឡើយ។
រឯីការធ្វើដណំើរទៅទីនានាគរួត្របង្កើនការ-
ប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហាន។ រីឯការប្រកបរបរ-
រកទទួលទាននានាត្រវូព្រយាយាមតម្រវូចិត្តអតិ-
ថិជនរបស់អ្នកតមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន៕

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តី គឺ
ច្រើនត្រពោលនូវពាក្រយពិតទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញ គឺថាបានផលជាទី-
គប់ចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី

ជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាពល្អ។រីឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ
គូស្ន្រហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគ្នាលើសពីធម្មត
និងគ្មានភាពរកំារកូសក្នងុចិត្ត។ចំណ្រកឯលាភ-
សកា្ការៈវិញនឹងទទួលបានផលជាទីគប់ចិត្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តី
ប្រកបទៅដោយវចិារណញ្ញាណនងិ
មានសុខភាពល្អ។លោកអ្នកមាន-
សមត្ថភាពក្នុងការសម្រចកិច្ចការ

ផ្រស្រងៗបានដោយឆន្ទៈមោះមុតកា្លាហាននិង
ប្រកបដោយឧត្តមគតិ។បើជាអ្នកប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានាគឺបានផលតបស្នងគ ប់ចិត្ត។
ថ្ង្រន្រះគួរត្រចំណាយព្រលវ្រលាផ្តល់ភា ពកក់-
ក្តាក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្រយបានច្រើនគឺកាន់ត្រល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការបពំ្រញ-
 ភារកិច្ចផ្រស្រងៗ  នឹងទទួលបាននូវ

ភាពជោគជ័យដោយសារអ្នកនឹង
បំព្រញការងារយា៉ាងសា្វាហាប់ទឹក-

ចតិ្តមោះមតុ។ការនយិាយស្តីធ្វើឲ្រយអ្នកដទ្រព្រញ-
ចិត្តនឹងគោរព។បើជាអ្នកប្រកបរបរទទួលទាន
ផ្រស្រងៗ នឹងទទួលបាននូវការជឿទុកចិត្តពីដ្រគូ-
ពាណិជ្ជកម្មដោយភាពស្មាះត្រង់របស់អ្នក។
រីឯលាភសកា្ការៈមានភាពរលូនល្អគប់ចិនា្តា។

 រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តី
ប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណខណៈ-
សខុភាពល្អលោកអ្នកមានសមត្ថភាព
សម្រចកិច្ចការនានាដោ យខ្លួនឯង

ដោយសារត្រមានឆន្ទៈមោះមតុកា្លាហាននងិប្រកប-
ដោយឧត្តមគតិ។បើជាអ្នកប្រកបរបររកទទួល-
ទាននានានឹងទទួលបានផលតបស្នងមកវិញយា៉ាង-
គប់ចិត្ត។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញគឺអ្នកមាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាបានយា៉ាងល្អប្រព្រត្រម្តង។

រាសីស្រុតចុះ។ថ្ង្រន្រះចំពោះលាភ-
សកា្ការៈផ្រស្រងៗ បានដោយសារការ-
ប្រឹងប្រងនិងការព្រយាយាមខា្លាំង។
ថ្ង្រន្រះទឹកចិត្តរបស់់អ្នកគឺខ្វះភាព-

មា្ចាស់ការក្នុងការសម្រចចិត្តនានាទាក់ទងនឹង
ការប្រកបរបររកទទួលទានផ្រស្រងៗ។ហ្រតុន្រះ
អ្នកគប្របីពិគ្រះយោបលគ់្នាឲ្រយបានច្រើនមុននងឹ
សម្រចចិត្តអ្វីមួយដើម្របីកុំឲ្រយរងគ្រះថា្នាក់ដោយ-
សារត្រប្រការណាមួយឲ្រយសះនោះឡើយ។

រាសីស្រុតចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
ត្រវូបៀតបៀនដោយជំងឺបណា្តាល-
ឲ្រយទកឹចតិ្តអ្នកមាននវូភាពច្របកូ-
ច្របល។់ចណំ្រកស្រចក្តីព្រយាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពក្នុងការ-
បំព្រញការងារត្រូវធ្លាក់ចុះដ្ររ គឺខ្វះសមត្ថភាព
សម្រចចិត្ត។ចំពោះការប្រកបរបររកទទួល-
ទាននានាវិញអាចខាតបង់។ស្រចក្តីស្ន្រហា
ច្រើនត្រខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគ្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តប្រកបដោយក្តីម្រត្តា-
ករុណាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
បានយា៉ាងល្អ។រីឯស្រចក្តីស្ន្រហា

គូស្ន្រហ៍នឹងប្រកបដោយភាពផ្អ្រមល្ហ្រមចំពោះ
គ្នាផងដ្ររ។ការប្រកបរបររកទទលួទានផ្រស្រងៗ 
បានផលលើសពីសព្វដង។ការធ្វើដំណើរទៅ
ទីនានាត្រងត្រទទួលបានសុវត្ថិភាព។ចំណ្រក
ឯលាភសកា្ការៈវិញបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៦ែខម្រសាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤
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   ក្រុង ឡុងដ៍: ការ គៃប់ គៃង 
នាពៃល អនាគត លើ   ក្លិប កំពុង 
លៃង   នៅ លីកលំដាប់ កំពូល 
អង់គ្លៃស Premier League 
គ ឺកៃមុ សារកិាពៃ Newcastle 
United ពី សំណាក់  កៃុម ហ៊ុន 
Saudi ដៃល គាំ ទៃ ដោយ 
បៃទៃស    អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ទំនង 
ជា ជតិ កើត ឡើង ហើយ កាល ព ី
ថ្ងៃ អង្គារ   បនា្ទាប់ ពី ឯកសារ ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ តៃូវ បាន ដាក់ ទៅ ដល់ ដៃ 
អ្នក ចៃបាប់  កៃុមហ៊ុន របស់  ចកៃ-
ភព អង់គ្លៃស ។

ជាមួយ ការ ចរចា ទិញ ក្លិប 
Newcastle ដៃល ជិត ឈាន 
ដល់ ការ សមៃច ជាចុង កៃយ  
នៃះ វា នងឹ ធ្វើ ឲៃយ ភាព ជាកម្ម សទិិ្ធ 
ដ ៏ចមៃងូ ចមៃស រយៈ ពៃល ១៣ 
ឆ្នា ំរបស ់ សៃដ្ឋ ីសញ្ជាត ិអងគ់្លៃស 
លោក Mike Ashley លើ ក្លិប 
នៅ ភាគ ខាង ជើង នៃះ អាច  នឹង 
បញ្ចប់ ក្នុងពៃល ឆប់ៗ នៃះ។

ការ ដាក់ ដៃញ ថ្លៃ ទាំង នោះ 
រមួទាងំ  ការ ស្នើ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧ 
ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ កៃុម ហ៊ុន 
PCP Capital Partners 
របស់ លោក សៃី   Amanda 

Staveley ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន 
មាន ជាប់ ទាក់ទិន នឹង ការ ទិញ  
ដៃល អាចសមៃច បាន ចុង- 
កៃយ នៃះ ។   

ឯកសារ ដៃល ដាក់ ទៅកៃុម- 
ហ៊ុន ទី ភា្នាក់ងរ  Companies 
House កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
តៃូវបាន បញ្ចៃញ ឲៃយ ដឹង កាល ពី 
ថ្ងៃ អង្គារថា បាន ចៃង ឲៃយ ដឹង ពី 
គមៃង សមៃប់ ពិភាកៃសា រវាង 
កៃុមហ៊ុន    PCP និង លោក  
Ashley ។

កាល ពី ខៃ មករ កន្លង ទៅ  
លោក Ashley តៃូវ បាន គៃ 
រយ ការណ៍ ថា  កំពុង ធ្វើ ការ- 
ពភិាកៃសា លក ់កៃមុ Newcastle 
ក្នុង តម្លៃ៣៤០ លាន ផោន 
(៤២៩ លាន ដុលា្លារ) ដោយ 
កៃុមហ៊ុន Public Invest-
ment Fund របស់ អារ៉ាប៊ី- 
សាអ៊ូឌីតហ៊ាន ឲៃយ ថ្លៃ ជាង គៃ ។

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ Wall 
Street Journal បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា    កៃុម ហ៊ុន Saudi ដៃល 
ដកឹនា ំដោយ លោកសៃ ី Stave-
ley នងិ  មាន ការ គា ំទៃជា ចមៃបង 
ដោយ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ របស់ ពៃះ- 

អង្គ មា្ចាស់  Mohammed bin 
Salman ព ីរដ្ឋ សមៃបូរ បៃង កាត 
បាន ចរចា ជាមួយលោក Ash-
ley បៃហៃល ៤ ខៃ ហើយ ។ 

បើ ទោះ បី ជា  មិន មាន ការ- 
បញ្ជាក់ ពីការ ពាក់ ព័ន្ធ ណាមួយ 
របស ់កៃមុ ហ៊នុ Saudi ក្នងុ ឯក- 

សារ  ដៃល បាន ដាក់ ទៅ   កៃុម- 
ហ៊ុនទីភា្នាក់ងរ Companies 
House កាល ពី ថ្មី ៗ  នៃះ ក៏ 
ដោយ ក៏ ភាគ ហ៊ុន នៃ បងប្អូន 
សៃដ្ឋី Reuben របស់ ចកៃភព 
អង់គ្លៃស   គឺ  David និង Si-
mon តៃូវបាន កត់ តៃ ។

កៃយ ពី   បរជ័យនៃ ការ- 
ដៃញ ថ្លៃ កន្លង ទៅ  ដៃល តៃូវ 
បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ជាសាធារណៈ 
កាល ពី  ៣ ឆ្នាំ មុន មា្ចាស់ ក្លិប 
Newcastle លោក Ashley 
បាន និយាយ ថា ៖ « ការ ចរចា 
ទាំងអស់ នឹង ធ្វើ ឡើង ជា- 

សមា្ងាត់ »។
ការ ដៃញ ថ្លៃ ទញិ កៃមុសារកិា- 

ពៃ របស់ កៃុម ហ៊ុន Saudi   
នៃះ នឹង កា្លាយ ជា ការ អភិវឌៃឍ ដ៏ 
សំខាន់  សមៃប់ ការ  ពាក់ ព័ន្ធ  
ដៃល កើន ឡើងជា លដំាប ់របស ់
រដ្ឋ ក្នងុ វសិយ័ កឡីា ដោយ បាន 
រៀប ចំ រួច ហើយ  នូវ ការ បៃកួត 
បៃដាល់ ទម្ងន់ ធ្ងន់ លំដាប់ ពិភព-  
លោក ថ្មី ៗ  នៃះ  រវាង Anthony 
Joshua និង    Andy Ruiz 
ពៃម ទាងំ ការ បៃកាស ព ីគមៃង 
មាន ទីលាន  បៃណាំង រថយន្ដ 
Formula One ថ្មី ដៃល 
នឹងមាន សមៃប់ ការ ធ្វើ មា្ចាស់- 
ផ្ទះ   កម្ម វិធី Grand Prix ឆ្នាំ 
២០២៣ ។ 

ប៉ុន្តៃ សមៃប់ កៃុម អ្នក រិះ គន់ 
បាន ធ្វើ ការ ចោទ បៃកាន ់ទៅ លើ 
បៃទៃស  អារ៉ា ប៊ ី សាអ៊ឌូតី ព ីការ- 
រៀប ចំ ពៃឹត្តិការ ណ៍ កីឡាទាំង- 
នោះ  ដោយ និយាយ ថា  រដា្ឋា- 
ភិបាល កំពុង បៃើ បៃស់ វិស័យ 
កីឡា ជា មធៃយោបាយ សមៃប់ 
បង្វៃរ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ពី 
កំណត់ តៃ សិទ្ធិ មនុសៃស របស់ 
ខ្លួន ៕ AFP/VN 

   យឺន ពន្លក

 ភ្នពំ្រញៈ កឡីាករ  តក ់ សោភណ័្ឌ     បានវលិ 
មក កាន់ សង្វៀ នជាថ្មី នៅ រសៀល ថ្ងៃសៅរ៍ 
បនា្ទាប ់ព ី របូ គៃបាន ជបួបរជយ័ ក្នងុការ ងក 
ទៅ ចាបរ់បរលកត់ៃ ីនៅសៃកុកណំើត  ខៃត្ត 
ពៃវៃង នោះ ហើយការ វិល មក បៃកួត នៅ 
លើ សង្វៀន SEATV លើក នៃះ រូប គៃ តៃូ វ 
ប៉ះ កីឡាករ ជើង ចាស់ លួន សុខខៃង ក្នុង 
ទម្ងន់ ៧១គីឡូកៃម។

តក់  សោភ័ណ្ឌ  បាន បៃប់ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ  
ថា ៖« ការ ឃ្លាត ព ីសង្វៀន បៃ ដាល ់ ជាង ២ ឆ្នា ំ
នៃះ ខ្ញុំ ទៅ លក់ តៃី  នៅ ឯ សៃុក កំណើត  ក្នុង 
ភមូ ិចាក ់ខា្លាញ ់ ឃុ ំពាម រក ៍ សៃកុ ពាមរក ៍ ខៃត្ត 
ពៃ វៃង  ប៉ុន្តៃ ក្នុង រដូវការរលដាលនៃ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ  មខុ របរ លក ់តៃ ីនៃះ 
បាត់ បង់  ហើយ ដោយសារ មាន ជីវភាព 
លបំាក ពៃក ទើប ខ្ញុ ំ សុ ំគៃ ូមក បៃ កតួ វញិ  ដើមៃប ី
បាន លុយ ខ្លះ  សមៃប់ ជីវភាព» ។ 

កីឡាករ រូបនៃះ បន្ត ថា ៖« ខ្ញុំ ទើប តៃ មក 
ដល់ ភ្នំពៃញ  និង   ហ្វឹក ហត់បាន  តៃឹម មួយ 
ពៃឹក ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ ខ្ញុំ ក៏មិន  ធា្លាប់ ជួប លួន 
សុខខៃង នោះ ដៃរ ។ ហៃតុនៃះ  ខ្ញុំ មិន អាច 
និយាយ ពី លទ្ធផល ទុក មុន បាន ទៃ  ពៃះ 
ខក ខាន បៃ កួត ចំនួន ២  ឆ្នាំ មក ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
ខ្ញុ ំនងឹ បៃងឹ អស ់ព ីលទ្ធភាព ដើមៃប ីទទលួ បាន 
ការ បៃកួត លើក កៃយ  ដោយសារ ខ្ញុំ គា្មាន 
មុខ របរ អ្វី ទៃ អ៊ីចឹង ហើយ ខ្ញុំ តាំង ចិត្ត យក 
ឈ្នះ ឲៃយ បាន  គឺសងៃឃឹម  ៨០ ភាគ រយ » ។

 ចំពោះសមត្ថ ភាព បៃកួត របស់ លួន  
សខុខៃង   ក ៏មនិ ជា អសា្ចារៃយនោះ ដៃរ  ហើយមនិ 

ធា្លាប ់ឈ្នះ បាន ខៃសៃ កៃវាត ់ដចូ តក ់សោភណ័្ឌ 
នោះ ទៃ។ បន្ថៃម លើ នៃះ  កៃយ ក្លិប ចាស់ 
អាសុី កីឡា  បាន បិទ  កមៃិត វិជា្ជា គុន របស់  
សុខ ខៃង បាន  ធា្លាក់ ចុះ  ហើយ បាន មក 
នៅក្លិបពុទ្ធសៃរីវងៃស កីឡា។

លោក  ណន  រិទ្ធ ដៃល ជា  គៃូ បង្វឹក បាន  
និយាយ ថា ៖« លួន  សុខខៃង  ជើង ចាស់  
មិន សូវ ខា្លាំង  និង លៃច ធ្លា ប៉ុនា្មាន ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
សមត្ថភាព  បៃហៃល តក ់ សោភណ័្ឌ  គ ឺមាន 
លទ្ធភាព តិច តួច ណាស់  ដៃល អាច ឈ្នះ   
សខុ ខៃង  បាន ។  លនួ  សខុ ខៃង  មាន បៃៀប 
ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ  លើ  តក់ សោភ័ណ្ឌ »។

ចណំៃក  លោក  ញាន  សធុ ីអ្នក គៃប ់គៃង 
កម្ម វិធី  បៃ ដាល់  នៅ  SEATV  បាន និយាយ 
ថា ៖« ខ្ញុំ នៅ តៃ ផ្តល់ ឱកាស ឲៃយ កីឡាករ ជើង 

ចាស ់បាន បៃ កតួ   ដើមៃប ីជយួ គា្នា ឲៃយ មាន ជវីភាព 
ល្អ ពៃះ ពកួ គាត ់ បើ គា្មានការ  បៃ កតួ បៃដាល ់
ទៃ  គៃជួប បញ្ហា លំបាក ខា្លាំង ណាស់» ។ 

ដោយ ឡៃក កីឡាករ    ភួង ពិសិដ្ឋ   តៃូវ 
បៃកួត ជាមួយ អ្នកបៃដាល់ជំនាញ  កណា្តាប់ 
ដៃ  ទូច ដៃវីត  ខណៈ   ពួក គៃ សុទ្ធ តៃ ជើង- 
ខា្លាងំជនំានក់ៃយ។  លោក  អាត  សរំទិ្ធ  គៃ ូ
បង្វឹក  ទូច ដាវីត បាន និយាយ ថា៖ « ទូច  
ដាវីត  មាន បៃៀប ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ  គឺ មាន 
ចំណុច ខៃសាយ បន្តិចទៃ  ដៃល  អាច ចាញ់ 
បៃៀប  ភួង  ពិសិដ្ឋ  ផ្នៃក កៃបាច់ ជង្គង់  ពៃល 
ឱប គា្នា ។ ទោះ ជា យា៉ាង ណា  កនូ សសិៃស ខ្ញុ ំ គ ឺ
សងៃឃឹម ឈ្នះ តៃ ម្តង  លើក លៃង តៃ ករណី 
លៃង កៃបាច ់ជង្គង ់ប៉ណុ្ណោះ  ជា ឧបសគ្គ ដៃល 
គៃច មិន ផុត» ៕  

ក្រុង ម៉្រអាមី : កៃមុ ហុ៊ន រៀប- 
ចំការ បៃកួត កីឡាបោក ចំបាប់ 
បៃប កមៃសាន្ដ(WWE) ឬ ហៅថា  
កីឡាកាស ដៃល  ការ បៃកួត   មាន 
ចាប់ បោក  គា្នា  ដល់ សន្លប់ ដៃរ នោះ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់ 
ឡើង វិញ កៃយ ទទួល បាន   
លក្ខខណ្ឌ  សៃវា កម្ម  ពិសៃស ពីរដ្ឋ  
Florida។

សៃបពៃល ពៃតឹ្តកិារណ៍កីឡា 
និងកម្មវិធី កមៃសាន្ត នានា បាន ផ្អាក 
ទូទំាង ពិភពលោកក្នងុ អំឡុង ការ- 
រតតៃបាត វីរុស កូរូ៉ ណា នោះ  WWE 
មិន បាន ធ្វើ ឲៃយ ខាត ពៃល តទៅ- 
ទៀត កៃយ បៃធានគៃប់ គៃង 
គៃះ អាសន្ន របស់ រដ្ឋ Florida 
បាន អះ អាងថា  ផ្ដល់នូវ  សៃវា កម្ម 
ពិសៃស មួយ   ដៃល រួមមាន មន្ទរី- 
ពៃទៃយ អ្នក ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ អ្នក ផ្ដល់ 
ម្ហបូ អាហរ និងអ្នក ថៃ រកៃសា  សុខ- 
ភាព ផ្លវូ ចិត្ត ។  

លិខិត មួយ ចៃបាប់ ដៃល តៃវូ បាន 
ផ្ញើ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  សបា្ដាហ៍ មុន 
ដៃល ផ្អៃក លើ បទ បញ្ជាពិសៃស  
ពី សំណាក់លោក  អភិបាល កៃងុ 
Ron DeSantis បាន អះអាង 
ពី សៃវា កម្ម  ចំា បាច់ ដៃល ពៃល 
នៃះ មាន បញ្ចូលបន្ថៃម ទំាង 
បុគ្គលិក ក្នងុពៃតឹ្តកិារណ៍  កីឡា 

អាជីព និងកៃមុ  ផលិត ព័ត៌មាន 
ជាមួយនឹង ទសៃសនិក ជន ជាតិ 
ដៃល មាន ដូចជា  អត្ត ពលិក      
អ្នក បង្ហាត់ កៃុម ផលិត កៃុម- 
អ្នកគៃប់ គៃង កៃមុ អ្នក ព័ត៌មាន  
និង កៃមុ ពិសៃស ៗ  ដទៃ ទៀត។  

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ WWE បាន 
ធ្វើ ការ ផៃសាយ កម្មវិធី បៃកួត បៃ-      
ចំា សបា្ដាហ៍ របស់ ខ្លួន សមៃប់  
សង្វៀន «Raw» ពីកន្លៃង រៀបចំ 
នាកៃងុ  Orlando  ហើយ កៃមុហុ៊ន 
បាន ចៃញ សៃចក្ត ីបៃកាស ថា៖ 
«ជា កៃមុ ហុ៊ន ផលិត ការ កមៃសាន្ត 
សមៃប់ សង្គម WWE និង  អ្នក- 
កីឡាកាស ឆ្នើម ៗ  របស់ ខ្លនួ នំា គា្នា 
មករួម ជាគៃសួារ និងបង្កើត ឲៃយ 
មាន នូវការដឹង ពីក្ដ ីសងៃឃឹម  ការ- 
ប្ដៃជា្ញាចិត្ត និងសា្មារតី លះ បង់ » ។ 

ជាមួយ គា្នា នៃះ  កៃមុហុ៊ន រៀបចំ 
ការបៃកួតកីឡាកាស ក៏ បាន 
បន្ថៃម  ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  ខ្លនួ នឹង ធ្វើ 
ការងរ ដោយ  បៃងុ បៃយ័ត្ន ឲៃយ កាន់ 
តៃ ខ្ពស់ ថៃម ទៀត ដើមៃបី ការ ពារ 
សុខភាព និង សុវត្ថភិាពរបស់  
អ្នក សម្ដៃង និង បុគ្គលិកទំាងអស់ ។    
ទង្វើ របស់ WWE នៃះ អាច ជា 
ការបើក ផ្លូវ ដ៏សំខាន់ សមៃប់ 
កីឡាផៃសៃង ៗ  ក្នងុ រដ្ឋ   Florida 
ផងដៃរ៕ AFP/VN

កីឡាករ  របស់ Newcastle បាន ព្រយាយាម គ្រប់ គ្រង បាល់ ព្រល ប្រកួតជាមួយក្រមុ Arsenal កន្លងមក។ AFP

ភួង ពិសិដ្ឋ និង តក់ សោភ័ណ្ឌ (រូបទី ១ និងទី ២ ខាងឆ្វ្រង) ត្រវូ ប៉ះ ទូច ដ្រវីត និង លួន សុខខ្រង។

Saudi ជិតសម្រេច ក្នងុការទិញ ក្លបិ Newcastle

សោភ័ណ្ឌ  បោះបង់ របរលក់ ត្រេ ីវិល មក ប្រេដាល់ ជាថ្មី WWE ចាប់ផ្ដើម ផ្រេសាយ បន្ត ផ្ទាល់  
ការ ប្រេកួតកីឡាកាសពី Florida



កញ្ញា ឈាង សុវណ្ណាវី ក្លាយជា 
តារា   ស្រ ីផលិត កម្ម  Sastra Film 

ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះបង្កើតនូវភាពភា្ញាក់ផ្អើលពី
សណំាក់មហាជនខណៈឃើញអតតីជាបេក្ខនារី
ធ្លាប់បេកតួបេជេងកម្មវធិីបេឡងចមេៀងលដំាប់
ថ្នាក់ពិភពលោកCambodianIdolរដូវកាល
ទី៣ឈានដល់វគ្គផ្តាច់ពេ័តេកញ្ញាឈាង-
សុវណា្ណាវីតេូវបានផលិតកម្ម SastraFilm
បេកាសចុះកុងតេ ទទួលយកជាតារាសម្តេង-
សេីនិងចមេៀងជាផ្លូវការ។
បើនយិាយដល់ផលតិកម្មSastraFilmមាន

ទសេសនិកជនចេើនបេកដជាស្គាល់ និងធ្លាប់
បានទសេសនានូវរាល់ការផលិតសច់រឿងអប់រំ
ដេលឆ្លះុបញ្ចាងំពីសង្គមនិងមានការគំាទេយា៉ាង-
សន្ធឹកសនា្ធាប់ ពីទសេសនិកជនផងដេរ ខណៈ
កាលពីថ្មីៗនេះខាងផលិតកម្មSastraFilm
បានបង្ហោះថ៖ «រាប់ចាប់ពីថ្ងេនេះទៅអតីត
បេក្ខភាពបេឡងចមេៀងCambodian Idol
រដូវកាលទី៣កញ្ញាឈាងសុវណា្ណាវី និងតារា
សម្ដេងសេស់សង្ហោលោកPrince(បា៉ាវី)
នឹងកា្លាយជាសិលេបករ-សិលេបការិនីបេចាំ
Sastrafilmជាផ្លូវការ»។
ទោះជាយា៉ាងណានេះគឺជាដណំងឹ

ដ៏គួរឲេយតេកអរសមេប់សមី-
ខ្លួនផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកគាំទេ
របស់ពួកគេទាំង២នាក់ជាដើម
ជាពិសេសអ្នកគាំទេគេប់គា្នាកំពុង
តេទន្ទឹងរង់ចាំអ៊ុតមើលថតើស្នាដេ
ថ្មីៗ របសក់ញ្ញាសវុណា្ណាវីនងិ
លោកបា៉ាវីថនងឹមានបទ-  
ចមេៀងពីរោះៗឬមាន
សច់រឿងល្អៗ បេបណា
ខ្លះសមេប់បមេើអារម្មណ៍ 
របស់ែហ្វ៊នៗនោះ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹង

កា្លាយជាតារាសេីមាន-
ទេនំជេកកោនតេឹមតេូវ
លោកសេីប៊នុចាន់នមិល
ចាងហា្វាងផលតិកម្មSas-
traFilmក៏បញ្ជាក់ពីមូល-
ហេតុនាំឲេយផលតិកម្មទទលួ-
យកកញ្ញាឈាងសុវណា្ណាវី
ជាតារាសម្តេងនងិចមេៀង
ជាផ្លូវការចុះកុងតេ
រយៈពេល-
៥ឆ្នាំ-  
នោះដេរ
ថ៖«ដោយ-
សរសុវណា្ណាវី
ធ្លាប់ជាតារា-
ចមេៀង Free-
lanceដេល-
ចេៀងចមេៀង

សមេប់បញ្ចូលនៅក្នុងកុននេ
ផលិតកម្មយើងសេប់ហើយ
ឆ្លងកាត់បទពិសោធការ-
ងរនិងការសកលេបងផ្នេក
សម្តេង រួមផេសំនឹងទេព-
កោសលេយក៏ដូចជារូប-

សមេស់របស់-
សុវណា្ណាវី ក៏-

មានផងដេរនោះ
យើងក៏សមេចចុះ
កុងតេ៥ឆ្នាំជា-
មួយនឹងគាត់ឲេយ-
កា្លាយទៅជាតារា-
សម្តេងនិងចមេៀង
នៅផលតិកម្មSastra
Filmតេម្តង»។
គួររំឭកដេរថតារា-

ចមេៀងសេីវ័យ១៩ឆ្នាំ
ដេលមានសេុកកំណើត

នៅខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ
កញ្ញាឈាងសុវណា្ណាវី ក៏ជា
អតីតបេក្ខនារីធ្លាប់បាន-

ចូលរួមបេកួតបេជេង
ក្នុងកម្មវិធីបេឡង
ចមេៀងលំដាប់-

ថ្នាក់ពិភពលោក-
CambodianIdolនេរដូវ-

កាលទី៣នៅប៉ុស្តិ៍ទូរទសេសន៍
ហងេសមាសកាលពីឆ្នាំ២០១៨
ដេរដោយបានឈានដល់វគ្គ
ផ្តាច់ពេ័តេ៕

កញ្ញា ឈាង សុវណ្ណាវី ក្លាយជាតារា សម្តេង សេ ីជាប់ 
កុងតេ  ៥ ឆ្នា ំ ផលិត កម្ម  Sastra Film។ ហ្វេសប៊ុក
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ខេសេ ករ ពារ Francesco Acerbi (ស្តា)ំ ចេញ មក រារំាង ករ សុ៊តបល់ របស់ ខេសេ បេយុទ្ធ Ronaldo។ រូបAFP

គ្រពូ្រទ្រយ  ជំទាស ់ករ បើក ឲ្រយ ប្រកួត  
Serie A ឡើង វិញ នៅ ខ្រឧសភា  

កេងុមឡីាន: គេូពេទេយជនំាញ
ដ៏លេបីឈ្មោះរបស់អីុតាលីផ្នេក
ជងំឺឆ្លងមយួរបូបាននយិាយថ
លោកនឹងជំទាស់ចំពោះការ-
ចាប់ផ្ដើមរដវូកាលនេកេបខណ័្ឌ
SerieAដេលគេងធ្វើឡើង
វិញនៅខេកេយ។
ការបេកួតបាល់ទាត់ទូទាំង

បេទេសដេលបញ្ជាក់ថមាន
អ្នកស្លាប់ជាង២០០០០នាក់
ដោយសរការរាតតេបាតនេវរីសុ
កូរ៉ូណានោះបានផ្អាកសកម្ម-
ភាពរបស់ខ្លនួតាងំពីថ្ងេទី៩ខេ
មីនាពេះតេការផ្ទុះឡើងនូវ
ជំងឺនេះ។ប៉ុន្តេតាមការរាយ-
ការណ៍ក្នងុសេកុបានឲេយដងឹថ
លីកអាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅ
ដណំាច់ខេនេះដោយឲេយកឡីា-
ករតេឡប់ទៅហ្វកឹហាត់នៅថ្ងេ
ទី៤ខេឧសភា។
ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននេះ

បេធនផ្នេកជំងឺឆ្លងនេវិទេយា-
ស្ថានសុខភាពជាតិអីុតាលី
លោកGiovanniRezza
បាននយិាយថ៖«បេសនិបើខ្ញុំ
តេូវបង្ហោញការយល់ឃើញ
តាមបេបបច្ចេកទេសនិយាយ
ដោយតេង់ វាមិនមេនជារឿង
ល្អឡើយ។ទោះជាយា៉ាងណាក៏
ដោយតាមពតិទៅវាជាតនួាទី
របស់អ្នកនយោបាយក្នុងការ-
សមេចចិត្ត»។
លោកបានបន្តថ៖ «ខ្ញុំបាន

ឮមនុសេសមួយចំនួនបានសុំឲេយ
មានការតាមដានយា៉ាងហ្មតច់ត់

ដោយឲេយកីឡាករទាំងអស់ធ្វើ
តេស្តចេើនថ្ងេ។តេនិយាយ
ដោយឥតលាក់លៀមសមេប់
ខ្ញុំ គំនិតនេះវាហាក់ដូចជា
មិនទំនងទាល់តេសោះហើយ
ម៉េយាងទៀតយើងស្ទើរតេចលូខេ
ឧសភាហើយហ្នឹង។បេកដ
ហើយថអ្នកនយោបាយនឹង
ធ្វើការសមេចប៉ុនេ្តវាជាកីឡា
ដេលតេូវប៉ះពាល់គា្នាដោយ
ផ្ទាល់ហើយការប៉ះពាល់នោះ
អាចឃើញនូវគេះថ្នាក់ពិត-
បេកដនេការឆ្លង»។
សហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិ

អុីតាលី (FIGC)គេងជួប
បេជុំគា្នាដើមេបីពិភាកេសានីតិវិធី
ខាងវេជ្ជសស្តេជុំវញិការហ្វកឹ-
ហាត់របស់កីឡាករឡើងវិញ
នេះដោយនីតិវិធីបិទទា្វារ 
បេទេសបន្តរហូតដល់ថ្ងេទី៣
ខេឧសភា។
បេធនរបស់ FIGCលោក

GabrieleGravinaបាន
និយាយបេប់ទូរទសេសន៍ Sky
Sportថ៖«ខ្ញុំសងេឃមឹថយើង
នឹងចាប់ផ្ដើមវិញ នៅដើមខេ
ឧសភាជាមួយនឹងលទ្ធផល
តេស្តដេលធនាថ កីឡាករ
ទាំងអស់គា្មោនវីរុសហើយការ-
ហ្វឹកហាត់អាចចាប់ផ្ដើម»។
ទោះបីជាយា៉ាងណា ការ-

លើកឡើងរបស់លោកRezza
ដេលជំទាស់មិនឲេយមានការ-
បេកួតកេបខ័ណ្ឌ SerieA
ឡើងវិញនៅខេឧសភាក៏បាន

ធ្វើឲេយមានបេតិកម្មយា៉ាងខា្លាំង
ផងដេរនៅអុីតាលីក្នុងនោះ
បេធនក្លិប Torinoលោក
UrbanoCairoនយិាយថវា
ជារឿងល្ងង់ខ្លាណាស់ដេល
គាត់យកពេលមកគតិលើរឿង
បាល់ទាត់។
ចំណេកកេុម Lazioដេល

តាមពីកេយកេុមនាំមុខក្នុង
តារាង Juventus១ពិន្ទុ
ហើយដេលឥតលាក់ពីបំណង
របស់ខ្លួន ក្នុងការបញ្ចប់រដូវ-
កាលបានរិះគន់ទៅកាន់លោក
Rezzaដេលជាអ្នកគាំទេកេមុ
គបូេជេងRomaដោយលោក
បាននិយាយបេបចំអកថ
លោកនឹងរីករាយបើសិនបាន
ឃើញយទុ្ធនាការរដវូកាលនេះ
តេូវបានលុបចោល។
លោកArturoDiaconale

អ្នកនាំពាកេយក្លិបLazioបន្ថេម
ថ៖«វានឹងមានបេយោជន៍
ចេើនជាងនេះបេសនិបើជនំសួ
ឲេយការបារម្ភពីរឿងនេះ (រឿង
Lazioជាជើងឯក)ពួកគេគួរ
រិះរកវិធីដើមេបីដោះសេយ
ជាមួយវីរុសនេះ។តមេូវការ
ពិតបេកដគឺថជំនួសឲេយការ-
ឈ្លាះបេកេកគា្នា រឿងបេកួត
បាល់ទាត់ ដេលមិនចាំបាច់
គាត់(Rezza)តេវូលះបង់ថ
ថមពលគាត់ទាំងអស់សេវ-
ជេវការពេយាបាលឬវា៉ាក់សំង
ដេលអាចបញេឈប់ការឆ្លងនេះ
បាន»៕AFP/VN

តារា ចមេៀងសេ ីឈាង 
សុវណ្ណាវី ។ រូបថតសហការី


	01
	02
	03
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

