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កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
ក្រុមល្រងនៅក្របខ័ណ្ឌLa-
Ligaត្រូវបានបើកភ្លើងខៀវ
ឲ្យវិលមកហ្វឹកហាត់...ទំព័រ ១៥

មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ
ឆ្នាំន្រះនៅបន្តប្រកួតទោះបី
មានវិបត្តិកូវីដ១៩...ទំព័រ ១៣

ដំណំាតៃសក់!
កសិករកំពុងថែទាំដំណាំតែសក់ដែលគាត់ទើបតែដាំនៅភូមិចុងកោះសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជែយចង្វារកាលពីថ្ងែចុងសប្ដាហ៍។កែពីដំណាំសែូវកសិករក៏

មានដាំដំណាំរួមផែសំផែសែងៗទៀតដែរដូចជាដំណាំតែសក់ពោតល្ពៅឪឡឹកល្ងសណ្ដែកជាដើម។រូបថតហុងមិនា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ ីអំ ពាវនាវ ដល់ជនរួម ជាតិ

តំាង ពី ឆ្នា ំ២០១៨  មក ដល់ បច្ចបុ្របន្ន  កម្ពជុា ពំុ មាន អ្នក ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ គ្រនុ ចាញ់ ទៀត ទ្រ 

 ឡុង   គីម ម៉ារី តា   

ភ្នំ ពៃញ ៈ លោកហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្តែីនែពែះរាជាណា-
ចកែកម្ពុជាបនអំពាវនាវឲែយ
ជនរមួជាតិទាងំអស់បន្តការបែងុ
បែយ័ត្ននិងយកចតិ្តទកុដាក់ខ្ពស-់
បំផុតចំពោះសុខភាពដែលជា
អាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនមា្នាក់ៗក្នុង

ស្ថានភាពដែលបែទែសកម្ពុជា
កពំងុបែយទុ្ធបែឆាំងកមា្ចាត់ជងំឺ
ឆ្លងកូវីដ១៩បើទោះជាប៉ុនា្មាន
ថ្ងែចុងកែយមកនែះកម្ពុជា
មិនបនរកឃើញករណីថ្មី។
លោកហ៊ុនសែនបនសរ-

សែរនៅលើទំព័រ Facebook
របស់លោកកាលពីថ្ងែអង្គារ
ថា៖«រាល់វិនាទីនិងជារៀងរាល់
ថ្ងែសមូបងប្អនូជនរមួជាតិចង-
ចាំ និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
បំផុតចំពោះសុខភាពដែលជា

អាយុជវីតិផ្ទាល់របស់បងប្អនូប្តី
បែពន្ឋកនូចៅនងិកែមុគែួសរ
ក្នុងស្ថានភាពដែលបែទែស-
ជាតិយើងកំពុងបែយុទ្ធបែឆាំង
កមា្ចាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩»។
លោកនាយករដ្ឋមន្តែីក៏បន

ណែនាំឲែយបែជាពលរដ្ឋបន្ត
យកជាប់តាមខ្លួនរាល់ពែលធ្វើ
ដំណើរនូវមា៉ាស់ ទឹកអាល់កុល
និងជែលសមា្លាប់មែរោគ និង
បក់តែរីផែសែងៗហើយតែូវបែើ
មា៉ាស់ពាក់ការពារគែប់ទីកន្លែង
នងិតែវូដសុលាងសមា្អាតដែមនុ
ពែលប៉ះពាល់នងិកែយពែល
ប៉ះពាល់របស់...តទៅ ទំ ព័រ ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ   ទិវាជាតិបែយុទ្ធនឹងជំងឺ
គែនុចាញន់ងឹតែវូធ្វើឡើងនៅថ្ងែទ២ី៥
ខែមែសកែមបែធានបទ«គា្មានជងំ-ឺ
គែនុចាញ់ផ្ដើមចែញពីខ្ញុំ»ខណៈចាប់-
តាំងពីឆា្នាំ២០១៨ រហូតដល់បច្ចបុែបន្ន

កម្ពជុាមិនមានករណីស្លាប់ដោយសរ
ជំងឺនែះឡើយ នឹងបនដាក់ផែនការ
លុបបំបត់ឲែយបនទំាងសែងុនៅឆា្នាំ
២០២៥។នែះបើតាមលិខិតរបស់
លោកនាយករដ្ឋមនែ្ដីហ៊ុនសែនចែញ
ក្នុងឱកាសនែការបែរព្ធទិវានែះ។
លោកនាយករដ្ឋមនែ្ដីថ្លែងតាមរយៈ

លិខិតនែះថាទិវាគែនុចាញ់ពិភពលោក
កែមបែធានបទគា្មាន«ជំងឺគែនុចាញ់-
ផ្ដើមចែញពីខ្ញុ»ំនែះសមសែបនឹងដំណើរ
វិវត្ដន៍នែសភាពការណ៍សង្គមសែដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពជុាដែលកំពុងពងែកីការអភិវឌែឍ
តាមពែំដែននិងតំបន់អែកូទែសចរណ៍
ធម្មជាតិពែភ្នំដែលនៅបែឈមនឹង

អតែឈឺស្លាប់ដោយជំងឺគែនុចាញ់នែះ
នៅឡើយ។លោកថ្លែងថាកម្ពជុាកំពុង
អនុវត្ដអភិកែមការងរលុបបំបត់ជំងឺ
គែនុចាញ់ឆា្នាំ២០១៦-២០២០ដែល
ជាផ្នែកមួយនែផែនការយុទ្ធសសែ្ដជាតិ
លុបបំបត់ជំងឺគែនុចាញ់ក្នងុពែះរាជា-
ណាចកែកម្ពជុាឆា្នាំ២០១១-២០២៥

ដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លវូនិងបង្កលក្ខ-
ណៈងយសែលួដល់ការបែតិបត្ដិជាក់-
ស្ដែងឈានឆ្ពៅះទៅលុបបំបត់ជំងឺ-
គែនុចាញ់ទូទំាងបែទែស។
លោកនាយករដ្ឋមនែ្ដីបញ្ជាក់ថា៖

«តាមបែភពរបយការណ៍កម្មវិធីជាតិ
បែយុទ្ធនឹងជំងឺ...តទៅទំព័រ  ៤

ទំាងអស់បន្ត ការ ប្រងុ ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ ពី ការ ឆ្លង  ជំងឺកូវីដ ១៩  

កម្ពជុារកចំណូល 
បាន$២១លានពី 
វិស័យរ៉្រ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៩

រោង ចក្រនៅ មី  យ៉ាន់- 
មា៉ា  ត្រវូ បិទ ១០ ថ្ង្រ ដើម្របី
អធិកា រ កិច្ច  រក ករណី 
ឆ្ល  ងជ  ំង ឺកូវីដ១៩

ហុឺន ពិសី  

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជាទទួលបន
ចំណូលមិនមែនសរពើពន្ធពី
វិស័យរ៉ែបែមាណ២១លាន
ដុលា្លារកាលពីឆា្នាំ២០១៩កើន
ឡើងបែមាណជា៥ភាគរយ
ធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៨មាន
បែមាណ២០លានដុលា្លារ។
នែះបើយោងតាមថា្នាក់ដឹកនាំ
កែសួងរ៉ែ និងថាមពលថែ្លង
ពីមែសិលមិញ។...តទៅទំព័រ ១០

កៃងុយុាងំហ្គោនៈអគ្គលែខា-
ធិការអចិនែ្តយ៍នែកែសួងការ-
ងរលោក អ៊ុយមែយូ អ៊ុង បន
ថ្លែងថារោងចកែទាំងអស់
នៅបែទែសមីយ៉ាន់មា៉ា តែូវបិទ
ពីថ្ងែទី២០ដល់៣០ខែមែស
សមែប់ការធ្វើអធិការកិច្ច
របស់កែសួងការងរ អន្តោ-
បែវែសន៍នងិបែជាជនកែសងួ
សុខាភិបលនិងកីឡានិង
កែុមពាក់ព័ន្ធ...តទៅទំព័រ  ១១



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួសខុា-
ភបិាលលោកមម៉ប៊នុហ្រងថ្ល្រង
ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងសហការក្នុង
ការស្វ្រងរកអ្នកដ្រលប៉ះពាល់
ជាមួយអ្នកមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា
ហើយសិទ្ធិឯកជនភាពត្រូវមាន
កម្រិតទៅតាមលក្ខខណ្ឌន្រ
សុខភាពសាធារណៈ។
លោកថ្ល្រងដចូ្ន្រះក្នងុការឆ្លើយ-

តបនឹងសំណួរអ្នកកាស្រតក្នុង
សន្នសិទីសារពត័ម៌ាននៅទសី្ដីការ 
ក្រសងួសខុាភបិាលកាលពថី្ង្រទី
២០ម្រសា។លោកថាសមត្ថកិច្ច
សហការដើម្របីតាមដានរកអ្នក-
ដ្រលប៉ះពាល់ជាមយួអ្នកជងំឺផ្ទាល់
នងិដោយប្រយោលក្រពីបពំ្រញ 
ការងារចាប់ចោរនិងចាប់ភ្ររវករ។ 
លោកថ្ល្រងថា៖«សមូជម្របថា

យើងទៅណាក៏គ្រដឹងដ្ររ។ឥឡវូ
យើងធ្វើប្រពន័្ធអាភ្លកិាស្រយងុ(ap-
plication)មួយតាមដានរហូត
បាទ។ខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅក្រផ្ទះក៏
គ្រដឹងខ្ញុំដ្ររ បើសិនគ្រចង់តាម-
ដានខ្ញុំថាខ្ញុំមានកូវីដគ្រតាមដឹង
ហើយ។ទៅជួបអ្នកន្រះបាយជា-
មយួអ្នកន្រះសន្ទនាជាមយួអ្នកន្រះ  
ចាប់ដ្រជាមយួអ្នកន្រះ។គ្រតាម-
ដានដងឹទាងំអស់ឥឡវូន្រះហើយ  
លឿនទៀតរហស័ទៀតឆ្លើយតប
ទាន់ព្រលវ្រលាទៀត»។
លោកបន្តថា៖«ដូច្ន្រះជាការ-

ខិតខំរួមគ្នារវាងរដា្ឋាភិបាល និង
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់។អ្នក-
សារពត័ម៌ានទៅណាក៏គ្រដងឹដ្ររ
មានសុទ្ធត្រអាប្រព័ន្ធគ្រឿង
អ្រឡចិត្រនូកិទាងំអស។់ទៅជបួ
អ្នកន្រះទៅជួបអ្នកនោះ។ទ្រ
និយាយអ៊ីចឹងកុំភ័យទៅជួប
សង្រសារអត់អីទ្រត្រធ្វើម៉្រចកុំឲ្រយ
ត្រមានកវីូដ។បើមានកវីូដគ្រដងឹ
ហើយគ្រតាមហើយ»។

នៅព្រលសរួថាតើការតាមដាន   
រកអ្នកជងំឺកវូដី១៩ដោយវធីិន្រះ
អាចប៉ះពាល់ដល់សទិ្ធិឯកជនភាព 
របស់បគុ្គលយា៉ាងណានោះលោក   
រដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថា លោកមិនសូវ
យល់ពីសិទ្ធិឯកជនភាពទ្រ ប៉ុន្ត្រ
លោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាង
ការងារសុខភាពសាធារណៈ។
នៅព្រលមានរោគរាតត្របាតការធ្វើ
ដចូ្ន្រះគឺជាការប្រតិបត្តិមយួដើម្របី
ជាផលប្រយោជន៍ជាទទូៅរបស់
ប្រជាជនជាទូទៅទាំងអស់គ្នា។
លោកថ្ល្រងថា៖«មនិម្រនឈឺត្រ

យើងទ្រ ឈឺដល់គ្រដទ្រទៀត។
មិនម្រនសា្លាប់ត្រយើងទ្រសា្លាប់
ដល់អ្នកដទ្រទៀត។ដចូ្ន្រះឯកជន- 
ភាពត្រូវមានកម្រិតមួយដ្រល
យើងគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌ
ន្រសុខភាពសាធារណៈរបស់
យើង។អូនឯងថាឯកជនភាព
ប៉នុ្ត្របើអនូឯងទៅនយិាយជាមយួ   
គ្រឆ្លងទៅគ្រមានឯកជនឯណា
វាមិនប៉ះសិទ្ធិគ្រ។មិនអ៊ីចឹង?
ទៅជួបមិត្តភក្តិគ្រដទ្រមិនចម្លង
ទៅគ្របើយើងមាន។ដូច្ន្រះឯក-
ជនម៉្រចកើត? វីរុសអត់សា្គាល់
លោកXឬYទ្រព្រះវរីសុអាចឆ្លង   
គ្រប់ព្រលវ្រលាគ្រប់អ្នកណាទាងំ- 
អស់ដ្រលមានប្រភពចម្លង»។

លោកជនិមា៉ាលនីអ្នកនាំពាក្រយ
គណៈកមា្មាធិការសិទ្ធិមនុស្រស
កម្ពុជារបស់រដា្ឋាភិបាលថ្ល្រងថា
សិទ្ធិឯកជនភាពជាសិទ្ធិមាន
កម្រិត និងមិនម្រនដាច់ខាតដូច
សិទ្ធិមួយចំនួនទៀតដូចជាសិទ្ធិ
រស់រានមានជីវិត និងសិទ្ធិមិន
ទទួលរងការធ្វើទារុណកម្ម។
លោកថា៖«សទិ្ធិឯកជនភាពវា

ធានាដោយច្របាប់ត្រសទិ្ធនិ្រះមនិ
ម្រនជាសិទ្ធិដាច់ខាតទ្រ។បាន-
ន័យថាវាត្រូវបានកម្រិតនិងធ្វើ- 
ការរឹតត្របិតបានក្នុងគោលដៅ
មួយដើម្របីបម្រើដល់ប្រយោជន៍
សាធារណៈរមួមានសន្តសិខុជាតិ
សុខុមាលភាពសង្គមជាដើម
ដូចជាអំពើប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើ
ភ្ររវកម្មដ្រលប៉ះពាល់ដល់សន្តិ-
សខុជាតិព្រលហ្នងឹសទិ្ធិឯកជន-
ភាពល្រងដាច់ខាតហើយ។គឺ
ថាគ្រអាចតាមដានជីវិតឯកជន
គ្រអាចសា្ដាប់សារសឡំ្រងទនំាក-់
ទំនងទូរគមនាគមន៍បានដើម្របី
ប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិ និង
ប្រយោជន៍សាធារណៈ»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុន ក្រសួង

ប្រសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
បានដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធតាម-
ដានចនំនួ២សម្រប់តាមដានរក

អ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកផ្ទុកជំងឺ
កវូដី១៩នងិទទលួពត័ម៌ានពីអ្នក
ត្រូវនៅដាច់ដោយឡ្រកនិងអ្នក
កពំងុព្រយាបាល។ប្រពន័្ធទាងំ២ន្រះ  
មានឈ្មាះថាOpenTraceKH
និងSelfQuarantine។
អ្នកស្រីចក់សភុាពនាយកិាន្រ

មជ្រឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជា  
យល់ថា ការតាមដានប្របន្រះ
អាចអនវុត្តបានប៉នុ្ត្រត្រវូត្រធ្វើក្នងុ
កម្រិតមួយដ្រលមានតុល្រយភាព
រវាងសិទ្ធិឯកជនភាព និងសិទ្ធិ
ផ្ន្រកសុខភាពសាធារណៈ។
អ្នកស្រីថ្ល្រងថា៖«វាជារឿង

ស្របច្របាប់ដ្រលរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាយកអាទិភាពលើសិទ្ធិ
សុខភាពសហគមន៍ ក្នុងព្រល
មានភាពមិនប្រកដប្រជាពាក់-
ពន័្ធនងឹភាពធ្ងន់ធ្ងរន្រជងំឺកវូដី១៩  
ដ្រលបានកើតមានលើប្រទ្រស
នានាលើសកលលោក។ទាងំន្រះ   
រួមមានការស្វ្រងរកអ្នកប៉ះពាល់
អ្នកដ្រលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
ការតាមរកអ្នកដ្រលប៉ះពាល់ន្រះ
ត្រូវបានអនុវត្តដោយរដា្ឋាភិបាល
ជាច្រើនក្នងុពភិពលោកដើម្របីឆ្លើយ-   
តបនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ព្រះថាវា
សខំាន់ក្នងុការត្រតួពនិតិ្រយនងិរារាងំ   
ការចម្លងន្រម្ររោគន្រះរវាងអ្នក
មានផ្ទុកនិងអ្នកដ្រលប៉ះពាល់»។
ទោះយា៉ាងណាអ្នកស្រីថាសទិ្ធិ

ក្នងុការតាមដានន្រះមនិគរួប្រមលូ   
ព័ត៌មានឯកជនមិនចាំបាច់ឬ
ព័ត៌មានបុគ្គលដ្រលមិនសំខាន់
សម្រប់ការគ្រប់គ្រងលើការរាល- 
ដាលន្រវីរុសន្រះ។លើសពីន្រះ
ទៀតពត័ម៌ានដ្រលត្រវូបានប្រមលូ  
មិនត្រូវផ្រសព្វផ្រសាយឡើយ។
អ្នកស្រីថាបើមានការបញ្ច្រញ

ពត័ម៌ានបគុ្គលនោះវានងឹរលំោភ
សិទ្ធិឯកជនភាពបុគ្គលមានជំងឺ
កូវីដ១៩ដោយសារទៅ ហួសពីអ្វី
ដ្រលសា្ថានភាពតម្រូវ៕
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រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ បនា្ទាប់ពីមានសត្វ
ត្រយងយក្រសចំនួន៣ក្របាល
ត្រូវបានគ្របំពុលឲ្រយងាប់នៅ
ស្រុកឆ្របខ្រត្តព្រះវិហារប្រធាន- 
អង្គការអភិរក្រសសត្វព្រWCS 
បានបងា្ហាញក្ដីព្រយួបារម្ភចំពោះ 
ការប៉ះពាល់ទៅដល់ការសា្លាប់ 
ន្រសត្វផ្រស្រងៗទៀតក្នុងនោះ
មានសុខភាពសត្វពាហនៈរបស់
ពលរដ្ឋ និងសុខភាពមនុស្រស 
ផងដ្ររ។
លោកក្រនស្ររីរដា្ឋាប្រធាន

អង្គការអភិរក្រសសត្វព្រWCS 

បានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពី-
ម្រសិលមិញថាក្រមុប្រមាញ់សត្វ-
ព្របានប្រើសារធាតុដ្រលមាន
ជាតិពុលឈ្មាះCarbofuran 
ដើម្របីសមា្លាប់សត្វទំាងន្រះខណៈ
ថា្នាំប្រភ្រទន្រះ គ្រប្រើសម្រប់
សមា្លាប់សត្វកណ្តៀរនោះ។
លោកបងា្ហាញការព្រយួបារម្ភ

ថាសត្វដ្រលពលុងាប់ទាងំន្រះ
អាចធ្វើឱ្រយមនុស្រសពុលប្រសិនបើ
មនសុ្រសយកសត្វព្រងាប់មកធ្វើ
ជាអាហារ។ម្រសា៉ាងទៀតវាក៏ធ្វើ
ឱ្រយសត្វផ្រស្រងៗពលុងាប់ផងដ្ររ
ជាពិស្រសក្នងុប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសីុ 
កាលបើសត្វសុីសត្វតៗគ្នា។

លោកថា៖«ជាពិស្រសសត្វ
តា្មាតដ្រលយើងដឹងថាវាសីុពួក-
សត្វដ្រលងាប់ន្រះអ៊ីចឹងព្រល
សត្វដ្រលវាត្រវូថា្នាំបពំលុហើយ
តា្មាតវាមកសុីអ៊ីចឹងតា្មាតហ្នឹងវា 
ពុលងាប់ដ្ររ។តា្មាតន្រះវាមាន
សារៈសំខាន់សម្រប់ជាភា្នាក់ងារ 
សមា្អាតភាពកខ្វក់ភាពបំពុលនៅ 
ក្នងុប្រព័ន្ធEcosystem(អ្រកូ- 
ឡូសុី)របស់យើងហើយជា
ប្រភ្រទសត្វមួយដ្រលទាក់-
ទាញភ្ញៀវទ្រសចរដ្ររ»។
លោកបន្ថ្រមថាម្រយា៉ាងទៀត 

វាក៏ប៉ះពាល់ដល់សត្វពាហនៈ
របស់ពលរដ្ឋផងដ្ររក្នងុករណី

មា្ចាស់ល្រងសត្វទំាងនោះហើយ
នៅព្រលវាមកផឹកទឹកនៅតាម
ថ្លកុត្រពំាងដ្រលមានសារធាតុ 
ពុលពីសត្វព្រដ្រលគ្របំពុល។
កាលពីថ្ង្រទី៩ខ្រម្រសាមាន

សត្វត្រយងយក្រសដ្រលជាសត្វ
ជិតផុតពូជចំនួន៣ក្របាលត្រូវ
បានគ្រប្រទះឃើញពុលងាប់
ក្នុងដ្រនជម្រកសត្វព្រឆ្រប
ក្នុងស្រុកឆ្របខ្រត្តព្រះវិហារ
ដោយសារការបពំលុដើម្របីយក
សាច់ជាអាហារឬយកទៅលក់។
ន្រះបើតាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌- 
មានរបស់WCSពីថ្ង្រទី១៦ខ្រ
ម្រសា។...តទៅទំព័រ ៤

WCSបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ បន្ទាប់ពីមានការបំពុលត្រយងយក្រស៣ក្របាល

អនុប្រធាន គណបក្រស មហាសាមគ្គីជាតិខ្ម្ររ និង
យវុជនមា្នាក់ ជាបច់ោទ ព ីបទញុះញងន់ងិប្រមាថ

 ខន   សា វិ 
  
ភ្នំ ពេញៈ តុលាការក្រុងភ្នំ-

ព្រញបានច្រញដីកាឱ្រយសមត្ថ-
កិច្ចតាមស្វ្រងរកចាប់ខ្លួនអនុ-
ប្រធានគណបក្រសនិងយុវជន
របស់គណបក្រសមហាសាមគ្គី-
ជាតិខ្ម្ររ ក្រយពីតុលាការ
បានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង២
នាក់ពីបទញុះញង់និងប្រមាថ។
អ្នកទាំង២នាក់ន្រះត្រូវបាន
លោក ព្រជ្រស្រស់ ប្រធាន
គណបក្រសយវុជនកម្ពជុាប្ដងឹទៅ
តុលាការកាលពីប៉ុនា្មានខ្រមុន
ដោយសារធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
សា្ថាបន័ឧត្តមក្រមុប្រកឹ្រសាពគិ្រះ  
និងផ្ដល់យោបល់។
លោកកយូសៅអនុប្រធាន

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
នងិចៅក្រមសុើបសរួបានច្រញ
ដកីាដាច់ដោយឡ្រកពីគ្នាចនំនួ
២កាលពីថ្ង្រទី២០ម្រសាដើម្របី
បងា្គាប់ឱ្រយសមត្ថកិច្ចតាមចាប់-
ខ្លួនឈ្មាះ ហា៊ាង គឹមស្រឿន
អនុប្រធានគណបក្រសមហា-
សាមគ្គីជាតិខ្ម្ររ និងឈ្មាះ
ថុល សុផន់ណា ជាយុវជន
របស់គណបក្រសន្រះដ្រលអ្នក-
ទាំង២នាក់ត្រូវបានចោទ-
ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឱ្រយប្រព្រឹត្ត
បទឧក្រដិ្ឋជាអាទិ៍និងបទប្រមាថ
កាលពីថ្ង្រទី១០ខ្រតុលាឆា្នាំ
២០១៩។ នៅក្នុងដីកាបន្តថា
អ្នកទំាង២មានលំនៅបច្ចុប្របន្ន
នៅភមូិទលួសង្ក្រសងា្កាត់ទលួ-
សង្ក្រ ខណ្ឌឫស្រសីក្រវ ប៉ុន្ត្រ
លោកនងសាបុងនាយប៉ុស្ដិ៍
នគរបាលសងា្កាត់ទួលសង្ក្រ១

បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ម្រសិល-
មិញដ្ររថាតាមការស្រវជ្រវ
លំនៅជាក់ស្ដ្រងរបស់បុគ្គល
ទាំង២ន្រះ មិនស្ថិតនៅក្នុង
សងា្កាត់ទួលសង្ក្រ១ឡើយ។
លោកសាបងុបានថ្ល្រងថា៖ 

«លំនៅជាក់ស្ដ្រងអត់នៅក្នុង
មូលដា្ឋានខ្ញុំទ្រអ៊ីចឹងមិនដឹងថា
មានលំនៅនៅឯណាទ្រ»។
លោកស្រស់ថ្ល្រងថា៖«ឧត្តម- 

ក្រុមប្រឹក្រសាពិគ្រះ និងផ្ដល់-
យោបល់គឺជាសា្ថាបន័កើតឡើង
ពីការស្មគ័្រចិត្តរបស់គណបក្រស
នយោបាយទាំងអស់អត់មាន
អ្នកណាមយួមកចង្អុលបងា្ហាញ
ឱ្រយយើងធ្វើអីទ្រគឺយើងធ្វើត្រទៅ
តាមឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពួក- 
យើងទាំងអស់គ្នា។ ប៉ុន្ត្រគត់ 
(ហា៊ាង គឹមស្រឿន) មកបរិហារ-
ក្ររ្តិ៍ថាពួកយើងជាសា្ថាប័ន
សា្ដាប់តាមការបងា្គាប់បញ្ជា។
ប៉ុន្ត្រពួកខ្ញុំគឺប្រឹងធ្វើការណាស់
ដើម្របីប្រយោជន៍ជាតិនិងពល-
រដ្ឋ»។ លោកបន្តថា៖«ចំពោះ
លោក ថុល សុផន់ណា មិន
ដឹងថាគត់មានទិន្នន័យនិង
ភ័ស្ដុតាងមកពីណាទ្រ ចោទខ្ញុំ
ថាទទួលលុយ២០មុឺនដុលា្លារ
ពីគណបក្រសកាន់អំណាចក្នុង
ការជួយរំលាយគណបក្រស
សង្គ្រះជាតិ។ ន្រះគឺជាការ-
លាបពណ៌ធ្វើឱ្រយខចូឈ្មាះខ្លនួ
ខ្ញុំផងនិងគណបក្រសយុវជន
កម្ពុជាទាំងមូលផង»។
លោកហា៊ាងគមឹស្រឿនមនិ

អាចទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្របី
សុំអតា្ថាធបិ្របាយបានទ្រកាលពី
ថ្ង្រម្រសិលមិញ៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្វ្រងរកបុគ្គលប៉ះពាល់អ្នកផ្ទកុកូរូ៉ណា

លោកម៉ម បុ៊នហេង ជួបមន្តេ ីWHO លោកសេ ីLi Ailan ពីខេមុន  ។ រូបហុងមិនា
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តពីទំព័រ២...អង្គការWCS
បញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុពេល២សប្តាហ៍
ចុងកេយនេះ សេបពេល
សេដ្ឋកចិ្ចតេវូបនបទិនិងបេក់-
ចំណូលថយចុះអ្នកអភិរកេសបន
មើលឃើញការកេងបេវ័ញ្ចលើ
ធនធានធម្មជាតិកំពុងមានការ-
កើនឡើងរមួទាងំការបេមាញ់សត្វ-
ពេដេលតេូវការពារផងដេរ»។
ជុំវិញបញ្ហានេះ លោកកេន

សេរីរដ្ឋាបនថ្លេងថាអង្គការ
របស់លោកសោកស្តាយយ៉ាង
ខ្លាងំចំពោះការបត់បង់សត្វស្លាប
ដេលជានមិិត្តរបូនេជាតិនងិជា
សត្វដេលតេវូការពារឱេយខងតេ
បននេះ។លោកថានៅអាសុី
អាគ្នេយ៍បច្ចបុេបន្នគឺមានតេកម្ពជុា
ទេដេលនៅមានសត្វនេះរស់នៅ
ហើយក៏មិនមានចេើនដេរ គឺ
បេហេល៣០០កេបាលបុ៉ណ្ណោះ។
លោកថា៖«សេកុយើង(កម្ពជុា)

មាន១ភាគ៣នេពិភពលោកគឺ
ចេើនណាស់ហើយចនំនួសល់
តិច។អ៊ីចឹងវាបមេើឱេយវិស័យ
ទេសចរណ៍មួយដេលមាន
សរៈសំខន់ក្នុងការទាក់ទាញ
ទេសចរមកកមេសាន្តនៅកម្ពជុា។
អ្នកដេលចូលចិត្តសត្វស្លាប
ហ្នឹងគឺគាត់ប៉ងមកមើលសត្វ
ដេលវាកមេនេះ។អ៊ីចឹងវា
ជាចណំលូមយួសខំនស់មេប់

បេជាសហគមន៍ហើយវាជា
មុខមាត់របស់កម្ពជុាកេពីបេង្គ-
បេសទគឺយើងមានសត្វបកេសី
សមេប់ភ្ញៀវទេសចរទសេសនា។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបន

បញ្ជាក់ថាបេសិនបើសត្វតេ-
យងយកេសលេងមាននៅកម្ពុជា
នោះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏នឹង
មិនមកទសេសនានៅតំបន់ភាគ
ខងជើងនេះដេរ។ជាង១ទស-
វតេសរ៍មកនេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរ-
ជាតិរាប់ពាន់នាក់បនមកទសេសនា
សត្វតេយងយកេស និងបន
ចំណាយថវិកាជាង១០មឺុនដុល្លារ
ឱេយមលូនិធិសហគមន៍នៅពេល
ពួកគេបនមកឃើញសត្វតេ-
យងទាំងនេះ។
លោកសុងច័ន្ទសុជាតិបេ-

ធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពេះវហិារ
បនបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិល-
មិញថាកេុមការងារមន្ទីររបស់
លោកបនផេសព្វផេសាយបមេម
មិនឲេយបេើថា្នាំពុលផេសេងៗនិង
បនដក់មន្តេីបេចាំការជាមួយ
ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដើមេបីឃ្លា-ំ
មើលតាមតេពាំងសំខន់ៗ។
លោកថា៖«មន្ទរីកសិកម្មលោក

នឹងរឹតបន្តឹងការលក់ដូរថា្នាំពុល
សមេប់បំពុលសត្វហ្នឹង។អា-
ហ្នឹងជាថា្នាំបំពុលកណ្តៀរទេ។
គាត់ទិញយកមកដើមេបីបំពុល
យកសត្វយកតេីនៅក្នុងតេ-
ពាំងហ្នឹង»៕

WCS បារម្ភ...
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មេដឹកនំា អិ៊ស្លាម ហាម សសនិក បេមូល ផ្តុ ំនៅ ពេះ វិហារ
ខន សាវិ
ភ្នំពេញៈ មេដឹកនាំអ៊ិស្លាម

បនអំពាវនាវឱេយសសនិក
អ៊សិ្លាមនៅទទូាងំបេទេសសមូ
កុំបេមូលផ្តុំគា្នានៅតាមពេះ-
វិហារ ក្នុងពិធីបុណេយសសនា
រា៉ាមា៉ាដនឬបុណេយតមអាហារ
ដើមេបីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាត-
តេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកឧស្មាន់ហាសន់ទេស-

រដ្ឋមនេ្តីទទលួបន្ទកុបេសកកម្ម
ពិសេសបនអំពាវនាវឱេយសស-
នកិអ៊សិ្លាមទាងំអស់នៅទទូាងំ
បេទេសបន្តអនវុត្តតាមសេចក្ដី
ណេនាំរបស់រដ្ឋាភិបលកេសួង
សុខភិបលនិងគណៈដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់នេសសនាអ៊ិស្លាម
នៅកម្ពុជាដោយមិនតេូវជួបជុំ
និងបេមូលផ្ដុំគា្នានៅតាមវិហារ
ឡើយនាពិធីបុណេយរា៉ាមា៉ាដន
ដេលនឹងតេូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងេទី
២៤ឬថ្ងេទី២៥ខេមេស។
លោកថា៖«ជាកាតព្វកិច្ចសស-

និកអិ៊ស្លាមអ្នកដេលបននំាជំងឺ
ទៅឱេយអ្នកដទេអ្នកនឹងទទួល-
បនបបនេះបើនិយយតាម
ខងសសនា។ពេះជាចេបាប់
ខងអ៊ិស្លាមថាតេូវតេគោរព

ទៅតាមការដឹកនាំរបស់មេដឹក-
នាំ។អ្នកកាន់សសនាអិ៊ស្លាម
ហើយមិនគោរពទៅតាមមេដឹកនំា
នោះមិនទាន់កា្លាយទៅជាអិ៊ស្លាម
នោះឡើយលុះតេតេគោរពទៅ
តាមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួន»។
លោកឧស្មាន់ហាសន់ថ្លេង

បេបនេះនៅក្នងុសន្នសិទីសរ-
ព័ត៌មានកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ
នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមនេ្តី។

លោកបន្តថាក្នុងចំណមខ្មេរ
អ៊សិ្លាមទាងំ៣៣នាក់ដេលឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩គឺតេវូបនពេយាបល
ជាសះសេបើយចំនួន៣២នាក់
ហើយនិងនៅសល់តេមា្នាក់ទៀត
ដេលកពំងុសមេកពេយាបលនៅ
មន្ទីរពេទេយខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
លោកបន្តថាខ្មេរអ៊ិស្លាមដេល
កពំងុសមេកពេយាបលនេះគជឺា
បុរសវ័យចំណាស់ជាងគេនិង

កពំងុមានរោគបេចាំកាយដចូ-
ជាទកឹនោមផ្អេមនងិជងំឺលើស-
ឈាមប៉ុន្តេនៅមានសុខភាព
និងកមា្លាងំមំាមួននៅឡើយ។
កាលពីថ្ងេទី២០ ខេមេស

គណៈដឹកនំាជាន់ខ្ពស់នេសស-
នាអ៊សិ្លាមនៅកម្ពជុាបនចេញ
សេចក្តីជូនដំណឹងឱេយសស-
និកអ៊ិស្លាមទាំងអស់ចូលរួម
ជាមយួរដ្ឋាភបិលដើមេបីបេយុទ្ធ
បេឆំងជំងឺកូវីដ១៩រហូតទទួល-
បនជោគជយ័ទាងំសេងុដោយ
នៅក្នងុអំឡុងពេលបុណេយរា៉ាមា៉ា-
ដនគឺមិនតេូវជួបជុំនៅតាម
វិហារឬបេមូលផ្ដុំគា្នាតាមផ្ទះឡើយ។
បើតាមលោកហាសន់បេទេស

ដេលកាន់សសនាអិ៊ស្លាមទំាង
៥៧ដេលជាសមាជិកអង្គការ
OICដេលមានបេជាជនជិត២
ពាន់លននាក់គឺមានចំនួន៥៤
បេទេសបនឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ដេលមានជាង២សេន៤មុនឺ៥
ពាន់ករណីក្នុងនោះបេទេស
តួកគីមានអ្នកឆ្លងចេើនជាង
បំផុតគឺជាង៨៦ពាន់ករណី
ខណៈអុីរ៉ង់ គឺជាបេទេសដេល
មានអ្នកស្លាប់ចេើនជាងគេមាន
រហូតចំនួន៥១១៨នាក់៕

តពីទំព័រ ១...គេនុចាញ់ពេះ-
រាជាណាចកេកម្ពជុាបនបងា្ហាញ
ថាបេទេសកម្ពជុា លេងមាន
ករណីស្លាប់ដោយសរជំងឺគេនុ-
ចាញ់ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨រហូតមក-
ដល់បច្ចបុេបន្ននេះបនន័យថា
សមេចបនជោគជ័យ៣ឆ្នាំមុន
គោលដៅគេងទុកឆ្នាំ២០២០»។
របយការណ៍កម្មវិធីជាតិបេយុទ្ធ

នឹងជំងឺគេនុចាញ់បងា្ហាញថាកាល-
ពីឆ្នាំ២០១៩ករណីឈឺជំងឺ
គេនុចាញ់បេភេទហា្វាល់សីុប៉ារូ៉ម
(បេភេទសន្ធ)ំនងិចមេុះមាន
៤៩៩០ករណីគឺបនថយចុះ
៧២ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៨ដេលមានអ្នកឈឺរហូត
ដល់១៨០៥៧ករណី។
លោកហុ៊នសេនបញ្ជាក់ថា៖

«សមិទ្ធផលទាំងនេះកំពុងតេ
បងា្ហាញឱេយឃើញនូវសញ្ញាវិជ្ជ-
មានលើបេសិទ្ធភាពនិងគុណ-
ភាពខ្ពស់លើរាល់កិច្ចការអន្តរា-
គមន៍របស់យើងឆ្លើយតបការ-
បេយទុ្ធនងឹជងំឺគេនុចាញ់ដើមេបី
ឈានទៅសមេចជោគជ័យ
បនទំាងសេងុលើការលុបបំបត់
ជំងឺគេុនចាញ់គេប់បេភេទនៅ
ឆ្នាំ២០២៥និងក៏ជាបុព្វហេតុ
មួយក្នុងការចូលរួមចំណេក
ឈានទៅសមេចគោលដៅ
អភិវឌេឍន៍សហសេសវតេសរ៍កម្ពុជា

យើងផងដេរ»។
លោកបន្ថេមថារាជរដ្ឋាភិបល

តេងបនផ្ដល់លទ្ធភាព និងលើក
ទឹកចិត្ដឱេយមានចលនាកៀរគរ
បេមូលបេភពធនធានដើមេបី
ជំរុញការងារបេយុទ្ធនឹងជំងឺ
គេនុចាញ់ឱេយកាន់តេមានសកម្ម-
ភាពខ្លាងំកា្លាថេមទៀតឆ្ពោះទៅ
លបុបបំត់ជងំឺនេះឱេយបនតាម
ផេនការកំណត់បើទោះបីជា
បច្ចុបេបន្នពិភពលោករួមទាំង
បេទេសកម្ពជុាកំពុងបេឈមនឹង
វិបត្ដិជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។
លោកបន្តថា៖«ដូច្នេះយើងតេូវ

យកចតិ្ដទកុដក់ខ្ពស់ទាងំអស់
គា្នាលើចំណុចទាំងនេះដើមេបី
លើកកម្ពស់សខុភាពគណុភាព
នេការរសន់ៅនងិសេចក្ដីថ្លេថ្នរូ

របស់បេជាជនយើង»។
លោកហ៊ុយរ៉េកុលបេធាន

មជេឈមណ្ឌលជាតិបេយុទ្ធនឹង
ជងំឺគេនុចាញ់ប៉ារា៉ាសុតីសស្តេ
និងបណកសស្តេនេកេសួង
សុខភិបល ថ្លេងកាលពីថ្ងេ
អងា្គារមេសិលមិញថាក្នងុរយៈពេល
៣ឆ្នាំចុងកេយនេះគឺកម្ពុជា
ទទួលបនជោគជ័យរួចជាសេច
គឺមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសរ
ជំងឺគេនុចាញ់នេះទេ។
លោកបន្តថា៖«ជាគោលដៅ

ដេលរាជរដ្ឋាភិបលកំពុងកំណត់
ក្នងុការឈានទៅលបុបបំត់ឱេយ
បននោះគឺគេុនចាញ់សន្ធំឬក៏
ហា្វាល់សីុប៉ារូ៉មនេះដេលជាបេភេទ
គេុនចាញ់ដេលបនកើតឡើង
ហើយអាចបណា្ដាលឱេយមនសុេស

ស្លាប់បនខណៈគេនុចាញ់បេភេទ
នេះក្នុងរយៈពេល៣ខេឆ្នាំ២០
២០គឺមានការកើតឡើងបេមាណ
តេ២០០ករណីបុ៉ន្ដេអាចគេប់-
គេងបនទំាងសេុងមនិបណា្ដាល
ឱេយមានអ្នកស្លាប់ឡើយ»។
លោករ៉េកុលបន្តថានេះជាសញ្ញា

មយួដេលបញ្ជាក់ថាកម្ពជុានៅ
តេបន្ដសកម្មភាពបនយ៉ាងបេសើរ
ដូចមុនពេលមានវិបត្ដិជំងឺកូវីដ១៩
នៅលើសកលលោកដូចគា្នាដេរ។
សមេប់មធេយាបយផេសេងៗ ក្នងុការ-
លុបបំបត់ជំងឺនេះទំាងថវិកាធន-
ធានមនុសេសនិងសមា្ភារជាពិសេសថា្នាំ
សមេប់សមា្លាប់មេរោគគេនុចាញ់
នេះគឺយើងមាននៅក្នងុដេអាច
ធានាសុវត្ថភិាពបនរហូតទៅដល់
ពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ២០២១៕

លោក ឧសា្មាន់ ហាសាន់   ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេតមេសិល មិញ។ រូបថតជីវ័ន

តំាង ពី ឆ្នា ំ ២០១៨...

អគារ មជេឈមណ្ឌល ជាតិបេយុទ្ធ នឹង ជំងឺគេនុ ចាញ់   ។ រូបថតសហការី

លោកនាយករដ្ឋមន្តេ ី...
តពទី ំពរ័ ១...របរឬវត្ថុអ្វីមយួ

នៅតាមទីផេសារនិងតាមទីធា្លា
សធារណៈដើមេបីការពារខ្លនួ។
លោកបនឲេយដងឹថា៖«យើង

មិនដឹងថាតើរបស់របរ និង
សមា្ភារទាំងនោះតេូវបនប៉ះ-
ពាល់ដោយអ្នកមានមេរោគឆ្លង
កូវីដ១៩ឬទេ?យើងការពារ
ខ្លួនកុំនាំយកមេរោគឆ្លងទៅគេ
និងសូមកុំនាំមេរោគពីគេមក
យើង និងទៅកាន់កេុមគេួសរ
ហើយតេូវមានអនាម័យសុខ-
ភាពខ្ពស់ជាបេចាំ ហើយតេូវ
ស្តាប់តាមការណេនាំរបស់កេ-
សួងសុខភិបលជានិច្ច»។
ទោះជាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល

ប៉ុនា្មានថ្ងេចុងកេយកម្ពុជាមិន
បនបងា្ហាញឲេយឃើញមានអ្នក
មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ក៏ដោយ
ក៏រយៈពេល២ថ្ងេចុងកេយ
នេះមានកម្មករជិត១៥០០នាក់
នៅរាជធានីភ្នំពេញ បនមក
ពិនិតេយសុខភាពនិងធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក១៤ថ្ងេកេយវិលតេឡប់
ពីបុណេយចូលឆ្នាំខ្មេរវិញ។
កេសួងការងារបណ្តះុបណា្ដាល

វិជា្ជាជីវៈ បនឲេយដឹងនៅក្នុង
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានកាល-
ពីមេសិលមិញថា នៅថ្ងេទី១ នេ
ការផ្តើមធ្វើចតា្តាឡីស័កកាលពី

ថ្ងេចន្ទមានកម្មកររោងចកេចំ-
ននួ១០១៨នាក់បនមកតេតួ-
ពិនិតេយសុខភាពក្នុងនោះមាន
កម្មករចំនួន ៩៥៩នាក់ បន
ដក់ឲេយធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅផ្ទះ
១៤ថ្ងេ។ កេសួងថាចំណេក
៥៩នាក់ដក់ឲេយស្នាក់នៅមណ្ឌល
ចតា្តាឡីស័កកមេតិ១និងកមេតិ២
(វិទេយាល័យជម្ពូវ័ន្ត) ក្នុងនោះ
មានចំនួន១៨នាក់បនយក
សំណាកទៅពិសោធបន្ត។
លោក ហេង សួរ អ្នកនាំពាកេយ
កេសួងការងារ កាលពីថ្ងេ-
មេសិលមញិមនិអាចសុំការអតា្ថា-
ធិបេបាយបនទេ ចំពោះលទ្ធ-
ផលនេការយកសំណាកទៅ
ពិសោធ។ លោក ងារ ចិនា្តា
ស្វាមីកម្មកររោងចកេមា្នាក់ដេល
កេសួងតមេូវឲេយធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅមណ្ឌលវិទេយាល័យជម្ពូវ័ន្ត
បនឲេយដឹងថា បេពន្ធរបស់
លោកបនស្នាក់នៅក្នងុមណ្ឌល
រយៈពេល២ថ្ងេហើយបនា្ទាប់ពី
បនទៅពនិតិេយសខុភាពជាមយួ
នឹងកម្មករមួយចំនួនទៀត
ដេលមានអាការសុខភាពល្អ។
លោកថាការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នេះគឺវិធានការល្អមួយ ដើមេបី
ការពារការរកីរាលដលជងំឺឆ្លង
ដេលគេប់គា្នាបរម្ភ៕
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EU ឲ្យ បង្វរ្ ហិរញ្ញ ប្បទាន ៥៦ លាន អឺរូ៉  ដើម្បី ស្តារ សម្ប ទា ស្ដ្ឋ កិច្ច -សង្គម ពី វិបត្តកូិវីដ ១៩
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ឯក អគ្គ រដ្ឋទូត សហភាព 
អឺរ៉ុប លោក សៃី Carmen Moreno 
កោត សរសើ រចពំោះ ការ គៃប់ គៃង បញ្ហា   
វិបត្តិ កូវីដ ១៩ របស់ កម្ពុជា និង បាន 
បញ្ជាក់ ថា  EU អនុញ្ញាត ឲៃយ   បង្វៃរ ហិ- 
រ ញ្ញ បៃប ទាន ឥតសំណងចំនួន   ៥៦ លា ន  
អឺរ៉ូ ពី កម្មវិធី កំពុង ដំណើរ ការ មក ជួយ 
កម្ពជុា  ក្នងុ ការ សា្ដារ សមៃបទា សៃដ្ឋកចិ្ច-
សង្គម  ពី វិបត្តិ កូវីដ១៩។

ការ ថ្លៃង ដូច្នៃះ  តៃូវ បាន លើក ឡើង 
នៅ ក្នងុ កចិ្ច ពភិាកៃសា រវាង លោក សៃ ីនងិ 
លោក អូន ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ  video conference កាល ពី 
ពៃកឹ ថ្ងៃ ចន្ទ។ ក្នងុ ជនំបួ នោះ  លោក សៃ ី
Moreno និង លោក អូន ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  
បាន ពភិាកៃសា អពំ ីតមៃវូ ការ របស ់កម្ពជុា 
និង លទ្ធភាព នៃ ការ ចូលរួម របស់ សហ - 
ភាព អរឺ៉បុ ក្នងុ ការ គាទំៃ រាជរដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់  និង បៃយុទ្ធ នឹង 
ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ និង សា្ដារ 
សមៃបទា សៃដ្ឋកិច្ច ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ជំងឺ  
នៃះ។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ - 
មា ន  របស់ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច។

កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច   បញ្ជាក់ថា៖ «លោ ក-  
ជំទាវ Carmen Moreno បាន ថ្លៃង 

កោត សរសើរ  និង វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោ ះ 
ជោគ ជ័យ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាលក្នងុ កា រ-   
គៃប់ គៃង បញ្ហា វិបត្ត ិនៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ 
និង បាន ថ្លៃង បញ្ជាក់ អំពី ជំហរ គាំទៃ 
យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង  របស់ សហភាព អឺរុ៉ ប  
ក្នុង ការ ចូលរួម ចំណៃក គាំទៃ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ សា្ដារ សមៃបទា 
សៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ពី វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ»។

កៃសួង បន្ត ថា៖ «លោកជំទាវ បាន 
ជមៃប ជូន ថា ក្នងុ សា្មារតី នៃះ សហភា ព 
អឺរ៉ុប  ដៃល មាន ទីសា្នាក់ការ កណ្ដាល 
នៅ  ទីកៃងុ ប៊ៃចុសៃល ទើប តៃ បាន អនុ - 
ម័ត អនុញ្ញាត ឲៃយបង្វៃរ ហិរញ្ញបៃបទាន 
ឥត សំណង សរុប ចំនួន ៥៦លាន អឺរ៉ូ 
ពី កម្មវិធី កំពុង ដំណើរ ការ មួយ ចំនួន 
ដៃល ហិរញ្ញបៃបទាន ដោយ សហភាព 
អឺរ៉ុបសមៃប់ យក មក [បៃើជា]ហិរញ្ញ - 
បៃប ទាន លើ វិស័យ គាំពារ សង្គម ដៃល 
[ជា]ការងារ អាទភិាព នងិ បន្ទាន ់របស ់
រាជ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការសា្ដារ សមៃប ទា 
សៃដ្ឋកិច្ច -សង្គមឡើង វិញ ពី វិបត្តិ នៃ 
ជំងឺ   កូវីដ ១៩ នៃះ» ។

លោក អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន   ថ្លៃង បៃប់ 
លោកសៃី Moreno ថា  កម្ពុជា បាន 
និង កំពុង គៃប់ គៃង លើ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ 
១៩  បាន យ៉ាង ល្អ បៃសើរ ប៉ុន្តៃ កម្ពុជា 
នឹង មិន បន្ធរូ ដៃ នោះទៃផ្ទយុ ទៅ វិញ រឹត- 

តៃ  សកម្ម ថៃម ទៀត។ កម្ពជុា បាន បង្កើ ត   
នវូ យន្តការ  នងិ ដក ់ចៃញ វធិានការ ជា 
យុទ្ធសាស្តៃ មុត សៃចួ ទំាង លើ សម រភូ មិ 
បៃយុទ្ធ នឹង ការ រាត តៃបាត កូវីដ១៩ និង 
លើ ការដ្ឋាន សា្ដារ សមៃបទា សៃដ្ឋ កិច្ច-
សង្គ ម ឡើង វិញ  បន្ទាប់ ពី រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ ជំងឺ នៃះ។

សៃច ក្ត ីបៃកាស របស ់កៃសងួដដៃល  
បន្ត ថា៖ «ជំងឺ កូវីដ១៩ មិន តៃឹម តៃ ជា 
វិបត្តិ សុខភាព សាធារណៈ ទៃ តៃ ជំងឺ 
នៃះ ក៏ បាន បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ អវិជ្ជមាន  
ដល់ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច ផៃសៃងៗ រួម មាន 

វិស័យ កាត់ ដៃរ ទៃសចរណ៍ ធុរកិច្ច 
ខ្នាតតូច និង មធៃយម ទៀត ផង»។

លោក អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្នក៏  គូស បញ្ជា ក់  
ថាកម្ពជុា បាន រៀបចំ កៃមុ ការ ងារ ចំពោះ- 
កិច្ច  ចំនួន ៤ ក្នុង ការ អនុវត្ត វិធានការ 
សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច -សង្គម ពី ផល ប៉ះពាល់ 
នៃជំងឺ កូវីដ១៩។ កៃមុ ការងារ ទំាង នោះ  
រួម មាន កៃមុការងារ ចំពោះ កិច្ច គៃប់ គៃ ង 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់   និង ថ្លៃ ទំនិញ យុទ្ធ សាស្តៃ 
ក្នងុ អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ ១ ៩ 
កៃមុ ការងារ ចំពោះ កិច្ច រៀបចំ  និង គៃប់ - 
គៃង យន្តការ ផ្ដល់ ជំនួយ សង្គមក្នុង 

អំឡុង ពៃល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។
ចំណៃក កៃុម ២ ទៀត រួម មាន កៃុម 

ការ ងារ ចំពោះ កិច្ច រៀបចំ គោល នយោ - 
បាយ ថវិកា ហិរញ្ញបៃប ទាន និង ជំនួយ 
សង្គម ដើមៃបី គៃប់ គៃង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំ ង 
នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ និង កៃមុ ការងារ បច្ចៃ ក - 
ទៃស ចមៃះុ ចំពោះ កិច្ច សិកៃសា រៀបចំ ដ ក់  - 
ចៃញ នូវ កញ្ចប់ វិធានការ ខង រូបិយវត្ថុ 
និង ធនគារ ដើមៃបី គៃប់ គៃង  និង ដោះ  - 
សៃយ ផល់ ប៉ះ ពាល់ ពី ការ រីក រាល ដ ល  
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។ កៃមុ ការងារ ចុង កៃ យ 
នៃះ  ក៏ ធ្វើ កិច្ច ការ លើ ការ ដោះ សៃយ 
ផល ប៉ះពាល់ ពី ការពៃយួរ   EBA ផង ដៃរ ។

លោក សៃ ីCarmen Moreno  ថ្លៃ ង  
តាម អីុមៃល ពី មៃសិល មិញ ថា៖« នៅ កម្ព ុជា 
សហភាព អឺរុ៉ប  នឹង បន្ថៃម ការ គំាទៃ យ៉ា ង  - 
សំខន់ ដល់ ការពារ សង្គ  មសមៃប់ គៃ ួសារ 
ដៃល ងាយ រង គៃះ ក៏ ដូច ជា កម្មករ 
កម្មការិនី ដៃល បាត់ បង់ ការងារ។ កម្មវិ ធី  
វិនិយោគ ដៃល សៃបគា្នាទំាង នៅ តំបន់ 
ដច់ សៃយល និង នៅ   ទីកៃងុនឹង តៃវូ  
បង្កើន ដើមៃបី បង្កើត ការ ងារ  និង ឱកាស 
ការងារ សមៃប់ ជីវភាព រស់ នៅ»។

លោក មាស សុខ សៃន សាន អ្នក- 
នំ ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច មិន អាច សុំ 
ការ បញ្ជាក ់បន្ថៃម អពំ ីជនំបួ រវាង លោក- 
សៃី  Moreno និង លោក រដ្ឋ មន្តៃី អូន  
ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន បានទៃ ពី មៃសិល មិញ៕

លោកអូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន  ក្នងុ កិច្ច ពិភាកេសា តាម video conference។ រូបថត កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 

ក្សួង សុខាភិបាល មិន ឲ្យ ប្ើ ថ្នា ំសម្ក ទម្ងន់ បាន លឿន ព្ះ អាច ធ្វើ ឲ្យ ស្លាប់ 
  ខន សា វិ 
 
 ភ្នពំេញ ៈ  កៃសងួសខុភបិាល 

បាន  អំពាវនវ ឱៃយ  បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចៀសវាង បៃើបៃស់ ថា្នាំ សមៃក 
ទម្ងន ់បាន លឿន  ក្នងុ រយៈពៃល 
ខ្ល ី ដោយ សារ ថា្នា ំទាងំនោះ អាច 
បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ធ្វើឱៃយ សា្លាប់  និង 
បាន ពៃមាន ចាត់ វិធាន ការ តាម 
ផ្លវូ ចៃបាប ់ចពំោះ អ្នក លក ់ថា្នា ំដៃ ល 
គា្មាន ចុះ បញ្ជិកា ទាំង នៃះ ។ 

 នៅ ក្នុង សៃច ក្តី បៃកាស មួយ 

កាលពីថ្ងៃ ចន្ទ  កៃសួង សុខ ភិ-
បា ល បញ្ជា កថ់ា តាម ការ ពនិ ិតៃយ 
គុណភាព ផលិតផល សមៃក 
ទម្ងន ់កន្លង មក គ ឺបាន រក ឃើញ 
ថា ផលិតផល ទាំង នោះ  អាច 
សមៃក ទម្ងន ់ បាន លឿន ដោយ- 
សារ ថា្នាំ ទាំង នោះ មាន  ដក់ 
សារធាតុ Sibutramine 
ដៃលជា សារធាតុ ហាមឃាត់  
មិនឱៃយ បៃើ បៃស់ ក្នុង វិស័យ 
ឱសថ ។

 កៃសងួ  បញ្ជាក ់  ថា ៖« សារ ធាត ុ

នៃះ ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ សុខភាព- 
យ៉ាង  ធ្ងន់ធ្ងរដូច ជា  ធ្វើឱៃយ អ្នក- 
បៃើបៃ ស ់ បៃឈម នងឹ ហា នភិ ័យ 
នៃ ការ គា ំង  បៃះ ដូង និង ជំងឺ ដច់ 
សរ សៃ ឈា ម ខួរកៃបាល » ។  
ការអពំាវនវ នៃះ ធ្វើ ឡើង ខណៈ 
កៃសងួសខុភបិា ល បាន ពនិតិៃយ 
ឃើញថា មា្ចាស់ គណនី ហ្វៃ ស- 
ប៊ុ ក ឈ្មាះ Tey Loner កំពុង 
ផៃសព្វផៃសាយ ល ក់ ផលិតផល 
សមៃក ទម្ងន់ ឈ្មាះ SlimMe 
គា្មាន លៃខ បញ្ជិ  កា ពី កៃសួង 
ហើយ បាន ផៃសព្វផៃសាយ ភតូ កហុក 
បោក បៃ ស ់ នងិ បផំ្លើស ហសួ ព ី
ការ ពិត គា្មាន មូលដ្ឋាន វិទៃយា-
សាស្ដៃ តៃឹម តៃូវ ។    មា្ចាស់ ទំព័រ ហ្វៃស- 
ប៊ុ ក នៃះ បាន សរសៃរ បង្ហាះ 
ដើមៃបី លក់ ផលិ ត ផ ល សមៃក 
ទម្ងន់ ថា ៖« ទោះ ធា ត់  បៃបណក៏  
SlimMe អាច ជួ យ  បានដៃរ ។ 
សៃក ពតិៗ  ក្នងុ រយៈ  ពៃល ខ្ល ីបៃើ 
តៃ ១ កំប៉ុង ប៉ុណ្ណោះបាន លទ្ធ- 
ផល  តៃម្ដង ។ នយិ យ ថា ល្អ នោះ 
ល្អញ៉ា ំតៃ ១ កបំ៉ងុ សៃ  ក  ព ី២ ទៅ 
៥ គីឡូកៃម ។ ធាន មិ ន  ធ្វើ ទុក្ខ 
ហើយ មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ- 
ភាព ញ៉ាំ ហើយ ដឹង តៃ សៃ ក  
១០០%» ។ 

 ប៉ុន្តៃ កៃសួង  បញ្ជាក់ ថា ដើមៃបី 
ចៀសវាង ការខតបង់ បៃក់ - 
កាស និង ប៉ះពាល់ សុខភាព ឬ 

ឈា ន  ដល់ ការ បាត់ បង់  អាយុ- 
ជវីតិ  អ្នកបៃើបៃស ់សមូ ជនូ ដណំ ឹ ង 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ  ទាំងអស ់ 
បញៃឈប ់ការ បៃើ បៃស ់ ផលតិ  ផល 
សមៃក ទម្ងន់ នៃះ ជាបន្ទាន់ ។   
កៃសងួ សខុ ភបិាល បាន បន្ថៃម 
ថា កៃសួង នឹងមាន វិធានការ 
តឹងរុឹង  ទៅ តាមចៃបាប់ ចំពោះ 
មា្ចាស់ គណនី ហ្វៃ ស ប៊ុ ក នៃះ 
ដៃល នំចូល  និង ផៃសព្វផៃសាយ 
លក ់ផលិតផល ដោយ គា្មាន លៃខ 
ចុះ បញ្ជិកា ពី កៃសួង សុខ - 
ភិបាល ។ 

 កាលពី ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ មៃសា   
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  បាន ទាក់ ទង  ទៅ 
មា្ចាស់ គណនី ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ឈ្មាះ 
Tey Loner ប៉នុ្តៃ  អ្នក ទទលួទរូ-
ស័ព្ទ បាន បដិសៃធ  ធ្វើ អតា្ថា  ធិ-
បៃបាយ   តាម ទរូសព័្ទ  អពំ ីការ លក ់
ផលិតផល របស់ខ្លួន។

 មា្ចាស់ គណនី ហ្វៃ ស ប៊ុ ក នៃះ  
បាន នយិយ ថា៖« ចា សបង ! ឥឡវូ  
នៃះ ខ្ញុ ំផ្អាក លក ់សនិ ដោយសារ 
ខ្ញុំ នៅ ខៃត្ត ។ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ដឹង ថា  
ពៃលណ លក់ វិញ ទៃ ចាំមើល 
ទាល់តៃ ខ្ញុំ ទៅ ( ភ្នំពៃញ ) វិញ ។ 
សុវត្ថិភាព ផលិតផល ហ្នឹង អត់ 
អី ទៃ បង ។ បើ បង ចង់ ទិញ  និង 
ចងដ់ងឹ បន្ថៃម ព ីផលតិ ផល បង 
អាច ឆត សរួ ក្នងុ ផៃ ច ហ្វៃ ស- 
ប៊ុ ក  ខ្ញុំ មក »៕ផេច ហ្វេស បុ៊ក បង្ហោះ លក់ ថ្នា ំសមេក ទម្ងន់ លឿ  ន។ រូបថត កៃសួង សុខភិបាល 
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ប្រធានក្រមុហុ៊ន«ឋានព្រះឥន្ទ»ស្នើសំុព្រល៣ខ្រដើម្របីដោះស្រយការទាមទាររបស់អតិថិជន
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ លោក ហងៃស ពៃី ន- 
យ៉ា បៃធាន កៃុមហ៊ុន «ឋាន 
ពៃះឥន្ទ»បាន ចៃញមុខ បក សៃ យ 
នងិ ស្នើ ឲៃយ អតថិជិន  ទកុពៃល ឲៃយ 
លោក  ៣ខៃ ទៀត  ដើមៃបី  រៀប ចំ 
ដំណើរការ កៃុមហ៊ុន ឡើងវិញ 
ទើ  ប អាចមាន លទ្ធភាព ដោះ សៃ យ 
ការទាមទារ របស់ អតិថិជន  បា ន   
ប៉នុ្តៃ ជន រង គៃះ មយួ ចនំនួ មនិ 
មាន ជនំឿ លើ ការ អះ អាង របស ់
មា្ចាស់់ កៃុមហ៊ុន   នៃះ ឡើយ ។

ការ ចៃញ មុខ មក  បកសៃយ 
នៃះ ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ពី មាន ជន- 
រងគៃះ មួយចំនួនបាន បៃមូល- 
ផ្តុំគ្នា បង្កើតជា ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក 
ហើ យ បាន បង្ហោះ ការ ទាម ទារ 
នងិ ទទចូ ឲៃយ បៃធាន កៃមុហ៊នុ របូ 
នៃះ ចៃញ មុខ ដោះសៃយ និង 
សង បៃក ់ដៃល ពកួគៃ បាន ដាក ់
វនិយិោគ នងិ ទញិ ដចីមា្ការ របស ់
កៃមុហុ៊ន បន្ទាប់ពី កៃមុហុ៊ន  បា ន 
បិទទា្វារ ដោយ សារ អស់ បៃក់ 
វិនិយោគ។

លោក ហងៃស ពៃ ីន យ៉ា ឬ មា ន 
ឈ្មោះ មយួ ទៀត ថា ឈ ីចរយិ  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
ថា លោកគ្មោន ចៃតន ចង់ គៃ ច- 
វៃះ ពី ការ ទទួល ខុស តៃូវ  ក្នុងការ - 
ទូទាត់ សំណង ដល់ អតិថិជន 
រប  ស់លោក នោះទៃ។ លោក 
បន្តថា  ដោយសារតៃ មួយរយៈ 
កន្ល ង មកនៃះ មាន ជន ឆ្លៀត - 

ឱកាស មួយចំនួនបាន ពៃយា យ ម  
បង្ខចូកៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់លោក ទើ ប  
បណ្តាល ឲៃយ កៃមុហុ៊ន ដៃល កំពុ ង 
ដំណើរការ ធម្មតាជួបបៃទះ បញ្ហោ  
ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុសៃបពៃល ដៃល 
លោកទទួលរង នូវ ការ ចោទ បៃកា ន់ 
ទាំង គ្មោន កំហុស ទៀតផង។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«បន្ទាប់ពី 
មានរឿង អាសៃវូក្នងុ ឆ្នា ំ២០១ ៩ 
ថា ខ្ញុំ លក់ ដី ខៃយល់ ទាំង ដៃល ខ្ញុំ 
មា  ន ដី ពិតបៃកដ នោះ បានធ្វើ 
ឲៃយ អតិថិ ជនសមៃកុ ដក លុយ ចៃ ញ 
ជា បន្តបន្ទាប់។ នៅក្នុង អំឡុង 
ឆ្នា២ំ០១៩កៃមុហ៊នុមាន ល ុយ 

ហើយ បាន ពៃយាយម ដោះ សៃ យ 
និង សង តៃឡប់ ទៅ អតិថិជន 
វិញ។ ដូច ដឹង សៃប់ ហើយ បើ 
កៃមុហុ៊នមានតៃ ការដក មិនមា ន  
ចណំលូ គ ឺដលួ ហើយ។ យើង ក ៏
អស់ លុយ រលី ង តៃឹម ដំណច់- 
ខៃ១២ ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ- 
សារ តៃ សង ទៅ អតិ ថិជន»។

ជា មួយ នឹង ការ បក សៃយ 
បៃប នៃះ លោក ពៃ ីនយ៉ា ស្នើ ដល់ 
អតថិ ិជន ឲៃយ បន្ត ទកុពៃល ៣ខៃ 
គិត ចាប់ពី ថ្ងៃទី២០ ខៃមៃសា 
ដល ់ថ្ងៃទ២ី០ ខៃ កក្កដា ឆ្នា២ំ០ 
២  ០ ដើមៃបី ទុក លទ្ធភាព ឲៃយ លោ ក 
ដំណើរការ កៃុមហ៊ុន ឲៃយ បានល្អ  
ឡើង វិញ។ លោក ថា នៅពៃល 
កៃមុ ហុ៊ន អាច ដំណើរការ ឡើងវិ ញ 
នោះ នងឹ អាច ផ្តល ់ជនូ អតថិជិន 
នូវអ្វីៗគៃប់ យ៉ាង ដូច ការរំពឹង- 
ទុក។ «ខ្ញុនឹំង បៃកាស បើក ការិ    - 
យលយ័ នៅ ភ្នពំៃញ វញិនៅក្ន ុង  
ខៃ៦ខាងមុខឲៃយ ពួកគត់ ទុក ពៃ ល- 
វៃលា ឲៃយ ពកួខ្ញុ ំដើមៃប ីធ្វើការយើ ង 
មាន សមាជិកល្អៗ បន្តការងារ 
របស ់យើង ដចូ នៅ ខៃត្ត ក ំពត។ 
យើង មាន អតិថិជន ល្អ បន្ត 
ការជឿ គំទៃ ហើយ កំពុង បន្ត 
ដើរទៅ មុខ។ សូម ឲៃយ ដៃគូ 
វិនិយោគ ទាំងអស់ ងាក មក 
ធ្វើការ រួមគ្នា ដើមៃបី បៃយោជន៍ 
អតិថិ ជន និង កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ 
សា្ថាប័ន ទាំង អស់ គ្នា»។

ប៉ុន្តៃ លោក ង៉ា លី សា៊ា ង ជា 
ជនរងគៃះ មា្នាក់  ដៃល បាន ដា ក់ 

ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ តុលាការ ខៃត្ត 
សៀមរាបកាលព ីអឡំងុ ខៃម ីន 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា លោក នៅ - 
តៃ ទន្ទងឹ រងច់ា ំដណំោះ សៃយ ព ី
បៃព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ ដោយ លោក 
មនិ មាន ជនំឿលើ ការអះអាង របស ់
បៃធាន កៃុមហ៊ុន ឡើយ ពៃះ 
កន្លងមក បៃធាន កៃុមហ៊ុន នៃះ 
តៃងតៃ សុំ ឲៃយ ទុកពៃល រហូត។

លោក បន្តថា៖«គត់ ស្នើ នៃះ 
ចៃើនដង មកហើយ ដៃល ពួក- 
យើង ពៃយាយម អត់ ធ្ម ត់  ១ឆ្នាំ 
ជាងទាក់  ទង នឹង ការធ្វើ ប្លង់ទា ក់   - 
ទង ការ ទាម ទារ សំណង អីហ្នងឹ ។ 
ក្នុង ករណី នៃះមិន មៃន តៃ អ្នក - 
ទិញ ដីចមា្ការ គឺមាន ទំាង អ្នក វិនិ - 
យោគ ទៀត។ គត់ និយយ សុំ 
ពៃល៣ខៃដលព់ៃលគត ់លើក 
៣ ខៃ ទៀត ដោយមាន ហៃតុផ ល  
ចៃើន។ ការទាម ទារ នៃះបើ គ ត ់
ធ្វើ ដចូ អ្វដីៃល គត ់សនៃយា នៃះ ក ៏
យើង មិន តវ៉ា ដល់ ពៃល នៃះ ដៃរ » ។

ជនរងគៃះ មា្នាក់ទៀត ដៃល 
បញ្ជាក់ តៃឹម ឈ្មោះរិទ្ធី ដៃល 
បាន ចំណ យលុយ ជាង ៤មុឺន 
ដុលា្លារ ទិញ ដីចមា្ការ ក្នុង ខៃត្ត 
សៀ មរាប ដូច  លោកង៉ា លី សា៊ា ង  
ដៃរនោះ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ព ីមៃសិលមញិ ថា កន្លងមកលោ ក 
ធា្លាប់ ជឿទុកចិត្ត និង បាន ទុក ពៃ ល 
ឲៃយ បៃធាន កៃមុហ៊នុ នៃះជា ចៃើ ន 
លើក ចៃើនសាប៉ុន្តៃនៅតៃ គ្មោ ន  
ដំណោះសៃយ។ 

លោករិទ្ធ ី បន្ត  ថា៖«ខ្ញុ ំបាន ទៅ 

សុើប នៅ សៃុក សៃីស្នំ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ ហើយ គៃ ថា គត ់គ្មោន 
ដី នៅទីនៃះ ទៃ គៃន់តៃ គៃ បាន 
បញ្ជាក់ ថា  គត់ពិតជា បាន កក់ - 
បៃក់ និង ទិញ ដី នៅ តំបន់ នៃះ 
ពិតមៃនបុ៉ន្តៃមិ ន ទាន់ ឲៃយ លុយ 
គៃ អស់ ទៃ ហើ យ មា្ចាស់ គៃ ក៏បា ន  
យក ដី វិញ។ ខ្ញុំ ដឹង បៃបនៃះ ខ្ញុំ 
លៃង ជឿ ហើយ ខ្ញុ ំសុ ំតៃ បៃគល ់
បៃករ់បសខ់្ញុ ំឬបៃគល់ ដី ដៃល ខ្ញុ ំ
បាន ទិញ មកវិ ញ    ទៃ»។ 

កៃពី អះអាង ដូច្នៃះលោ  ក រិទ្ធី 
បាន បញ្ជាក់ដៃរថា ក្នងុ អំឡុ ង- 
ពៃលនៃះជនរង គៃះ មួយ ចំនួ ន 
កំពុង បៃមូល ឯកសារដើមៃបី រួម គ្នា 
ដាក់ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ អាជា្ញាធរ 
ដៃនដ ីហើយ បើ នៅតៃ មនិ មាន 
ដំណោះសៃយ ទៀត នឹង បន្ត 
ដាក់ ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ តុលាការ 
បន្ថៃម ទៀត។

កៃុមហ៊ុន ឋាន ពៃះឥន្ទ ដៃល 
មា ន ឈ្មោះ ហងៃស មា្ចាស់ ដី ឌី 
វៃឡុ ប មិន ចាប់ បើក ដំណើរការ 
កាលព ីឆ្នា ំ២០១៨ ដោយមាន 
សាខា ចៃើន កន្លៃង ដៃល មាន ដ ី
ចមា្ការ ដា ំដណំផំៃសៃងៗ ក្នងុ ខៃត្ត 
មួយ ចំនួនដៃល មាន ខៃត្ត សៀ ម -  
រាប ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់  និង ខៃត្ត កំ ពតជាដើម។ បុ៉ ន្តៃ 
កៃមុហុ៊ន នៃះបាន ជួបវិបត្ត ិ ហិរ ញ្ញ - 
វត្ថុ ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងអំឡុង ខៃឧស ភា 
២០១៩ ទើប បណ្តាល ឲៃយ អតិថិ ជន 
បន្ត ទាម ទារ និង ដាក់ ពាកៃយ បណ្ត ឹង 
នៅ តុលា ការ ដល់ បច្ចុបៃប ន្ន   ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល 
សមា គម អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត កម្ពុជា  
លោក ឡៃង  ខៀវ  បាន ស្នើ កៃ សងួ ឧសៃសា- 
ហ កម្ម  វិទៃយា សាស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  និង នវ- 
នុវត្តន៍ ជួយ អន្ត រា គមន៍  ចាត់វិធានការ 
ចពំោះ កៃមុ ហ៊នុ  ដៃល បាន គស ់ក កាយ 
ធ្វើ ឱៃយ ដាច់ បំពង់ ត បណ្តាញ ទឹក សា្អាត 
កៃម ដ ី ដោយធ្វើយ៉ាងណ តៃវូ ទទលួ- 
ខុស តៃូវ លើ ការ ខូច ខាត ផៃសៃង ៗ  ដោយ- 
សារ សកម្មភាព របស់ កៃុម ហ៊ុន នៃះ ។

លោក  ឡៃង ខៀវ  បាន ស្នើ បៃបនៃះ 
ក្នុង ជំនួប ផ្ដល់ ថវិកា  ដៃល ទទួល បាន 
ពីសមាជិក សមាគម ទឹកសា្អាត កម្ពុជា  
ដើមៃប ីចលូរមួ ទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាលដាល 
ជងំ ឺកវូដី១៩  ជាមយួ លោក ចម  បៃសទិ្ធ  
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ឧសៃសាហ កម្ម  វិទៃយា- 
សាស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  និង នវ នុវត្តន៍  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី២០  ខៃមៃសា។ 

លោក ស្នើថា ៖«សុំឱៃយ មានការ ទទួល- 
ខុសតៃូវ ចំពោះ ការគស់ កកាយ ធ្វើ ឲៃយ 
ដាច ់បពំង ់តបណ្តាញ ទកឹ សា្អាត កៃម ដ ី។ 
ការ ទទួល បាន ហិរញ្ញបៃប ទាន ឬកម្ចី 
សមៃប់ ជា ទុន អភិ វឌៃឍន៍ លើ វិស័យ ទឹក- 

សា្អាត ។ ការ បន្ធូ របន្ថយ ឬ ការ លើក លៃង 
ពន្ធ លើ មុខ សញ្ញា មួយ ចំនួន ក្នុង វិស័យ 
ទឹក សា្អាត ។ ពន្លឿ នការ ចៃញ អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
លើ វសិយ័ ទកឹ សា្អាត  នងិ ការ បង្កើត មលូ នធិ ិ  
សៃវ ទកឹ សា្អាត  ដើមៃបី ជយួ ឧបត្ថម្ភ សៃវ កម្ម   
និង ពងៃីក សៃវ ករ នៅ ជន បទ ជា ដើម»។

លោក ចម  បៃសិទ្ធ  ចាត់ ទុក ការស្នើ 
ទំាង នៃះ ជា ចំណុច សំខាន់  ដៃល តៃវូ យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ផង ដៃរ ។  ប៉នុ្តៃ លោក បញ្ជាក ់
ថា  បញ្ហោ មួយ ចំនួន កៃសួង ក៏ បាន ធ្វើ ជា 
ជហំាន ៗ  រចួ ហើយ ដៃរ ។  លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង   
ថា ៖«យើង នងឹ ខតិ ខ ំដោះ សៃយ ជា បន្ត- 
បន្ទាប ់ ទៀត ដើមៃបី ទទួល ផល ជា វិជ្ជមាន 
និង បៃសិទ្ធ ភា ព ការ ងារ កាន់ តៃ បៃសើរ» ។

ពី មៃសិលមិញ  លោក ឡៃង  ខៀវ  បាន- 
បញ្ជាក់ ទៀតថា  ការ ស្នើ សុំ កៃសួង ក្នុង ការ- 
ជួយ អន្តរាគមន៍  លើ កៃុម ហ៊ុន ឱៃយ មាន 
ការ ទទួល ខុស តៃវូ ចពំោះ ករណ ីគស់- 
កកាយ ធ្វើ ឱៃយ ដាច់ បំពង់ ត បណ្តាញ ទឹក-  
សា្អាត កៃម ដ ីនៃះ  គ ឺកៃយ ពកីៃមុ ហ៊នុ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត ជា ចៃើន ទាំង នៅ រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ តាម បណ្តា ខៃត្ដ ស្នើ មក 
សមាគម ឱៃយ ជួយ អន្តរាគមន៍ លើ បញ្ហោ 
នៃះ។  ពៃះ នៅពៃល កៃុម ហ៊ុន ធ្វើ ផ្លូវ 
ធ្វើ លូ  គស់ កកាយ ធ្វើ ឱៃយ ដាច់ បំពង់ ត 

បណ្តាញ ទឹក សា្អាត កៃម ដី មិន ដៃល 
មាន ការ ទទួល ខុស តៃូវ ឡើយ។ 

លោក បាន បន្តថា ៖«ក្នុង នោះ យើង 
កប៏ាន ស្នើ សុ ំឱៃយ មាន ការ ជនូ ដណំងឹ ដល ់
កៃុម ហ៊ុន ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក នៅ ក្នុង តំបន់ ដៃល 
កៃុម ហ៊ុន ជួស ជុល ផ្លូវ តៃូវ ជួសជុល  
ដើមៃបី មាន ការ រៀបចំ ទុក ជាមុន ចៀស- 
វង ការ គស់ កាយ ទៅ ដាច់ បណ្តាញ 
បៃព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត»។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង ក៏ស្នើ ឱៃយ មាន 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ  សង សំណង ផង ដៃរ  
បើ កៃុម ហ៊ុន ជួស ជុល ផ្លូវ គស់ កាយ ទៅ 
ធ្វើ ឱៃយ ដាច់ បំពង់ ត បណ្តាញ ទឹក សា្អាត 
កៃម ដី ពៃះ កន្លង មក មិន ដៃល មាន 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ នោះទៃ។  ករណី  
គស ់កាយ ទៅ ធ្វើ ឱៃយ ដាច ់បពំង ់ត បណ្តាញ   
ទឹក សា្អាត កៃម ដីបាន ប៉ះពាល់ ចំពោះ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ  និង 
ខាត បង់ ថវិកា រាប់ មុឺន ដុលា្លារ»។

តប តាម ការ អំពាវនវ របស់ រាជរដា្ឋា ភិ- 
បាល  និង ដើមៃបី ចូលរួម ជាមួយ កៃសួង 
ឧសៃសាហ កម្ម ក្នុង ការបងា្ការ   និង ទប់ សា្កាត់ 
ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  សមាគម 
អ្នក ផ្គតផ់្គង ់ទកឹសា្អាត កម្ពជុា បានផ្តចួផ្តើម 
រៃ អងា្គាស បៃក ់ តាម គោល ការណ ៍ស្មគ័ៃ- 

ចិត្ត ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ របស់ សមា គម  ដោយ 
ចាប់ផ្តើម ពី ថ្ងៃទី២៨  ខៃមីន  ដល់ ថ្ងៃទី 
១៣  ខៃ មៃសា  ឆ្នា២ំ០២០ ។ ជា លទ្ធផល   
សមាគម ទទលួ បាន ការ គ ំទៃ ជា ចៃើន ព ី
សមាជិក សមាគម របស់ ខ្លួន  ក្នុង ការ- 
ចូល រួម បរិចា្ចាគ បៃក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន។  ថវិកា 
សរុប ចំនួន ៦ ៤១៥ ដុលា្លារ អាមៃ រិក   និង 
៥ ២៣៨ ០០០ រៀល  សមៃប់ ចូល រួម 
ជាមួយ រាជរដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩នៃះ ផងដៃរ។

កៃសងួ ឧសៃសាហកម្ម បញ្ជាក់ ថា  សមាគម   
អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អាត កម្ពុជា បានអនុវត្ត 
តាម ការណៃនំ របស់ កៃសួង ដោយ 
បានធ្វើ ការ ងារ លើ ការផលិត វីដៃអូ ឃ្លីប 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល ់សមាជកិ ស្ត ីព ីការបង្កើត  
និង ការធ្វើ អនម័យ ពងៃឹង ការ គៃប់ គៃង 
គុណភាព សុវត្ថិ ភាព  នៃ ការផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកសា្អាត តាម តមៃូវការ បៃជាជន ក្នុង 
តបំន ់គោលដៅ របស ់ខ្លនួ  សៃប តាម ស្តង-់ 
ដា ថា្នាក់ ជាតិ ផង ដៃរ៕

លោក ហងេស ពេនីយ៉ា បេធាន កេមុ ហុ៊ន «ឋាន ពេះ ឥន្ទ»។ រូបថត សហ ការី

តំណាងសមគមទឹកស្អាតជួបជាមួយលោកចម បេសិទ្ធ រដ្ឋមន្តេឧីសេសាហកម្ម ថ្ងេទី២០ មេស  ។ រូប សហ ការី

សមាគមទឹកស្អាតស្នើក្រសួងចាត់វិធានការឲ្រយក្រមុហុ៊នទទួលខុសត្រវូលើការធ្វើឲ្រយខូចបណ្តាញទឹកស្អាត
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សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូជនសង្ស័យ៤នាក់ទៅ 
តុលាការរឿងឈូសឆាយព្លិចទឹក

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: អាជ្ញា ធរ ខៃត្ត កំពង់ ធំ  កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ មៃសា  បាន បញ្ជនូ ខ្លនួ ជន- 
សងៃស័យ ៤ នាក់ ទៅ សា លា ដំបូង ខៃត្ត  
បនា្ទាប់ ពីសមត្ថ កចិ្ច ឃាត ់ខ្លនួ  នៅថ្ងៃ១៩  
មៃសា   ពាក់ ព័ន្ធ ករណី យក តៃក់ទ័រ 
លួចឈូ ស ឆយ ដីពៃ លិច ទឹក ១ កន្លៃង 
នៅ ភូមិ ខៃសាច់ ជីរ ស់ ឃុំ កំពង់ គោ សៃុក 
កពំង ់សា្វាយ ខៃត្ត កពំង ់ធ ំដោយ គ្មាន- 
ចៃបា ប់  អនុ ញ្ញាត។

លោក សុខ លូ អភិ បាល ខៃត្ត កំពង់ធំ 
បាន បៃប់កាល ពី មៃសិល មិញ ថា ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ៤ នាក់ នោះ  តៃូវបាន 
សមត្ថ កចិ្ច ប ញ្ជ ូន ទៅ សា លាដ ំបងូ ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំរចួហើយ  កាល ថ្ងៃទ២ី០ មៃសា។ 
បុ៉ន្ដៃ លោក មិន ទាន់ បាន ដឹង ពី ការ បន្ត 
នី តិវិធី របស់ តុលា ការ នៅ ឡើយ ទៃ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «មន្តៃ ីជំនាញ 
យើង បាន បញ្ជូន សំណុំរឿង នៃះ ទៅ 
តុលា ការ ហើយ...ជន សងៃស័យ បាន 
ឈូស ឆយ ដីពៃ លិច ទឹក បៃ មាណ 
ជង ១០ ហិកតា នៅ ទីតំាង ខាង លើនៃះ   
ពៃះ ទីតាំងនៃះ ជ ក ន្លៃ ង អភិ រកៃស និង 

ជ តំបន់ តៃី ពង នៅ ខៃ វសៃសា ហើយ 
នំាគ្នា ទៅ ឈូស ឆយ ដី ហ្នងឹ យក ធ្វើ ជ- 
កម្មសិទ្ធិ គត់ អ៊ី ចឹង វា ខុស ចៃបាប់ »។

លោក ប៉ៃន វណ្ណា រិ ទ្ធ បៃ ធានមន្ទីរ- 
កស ិកម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា លោក 
មិន បាន ដឹង ពីការ បញ្ជូន ជន សងៃស័យ 
ទៅ តុលា ការ  ទៃ បុ៉ន្ដៃ លោក ថា កាល ពី 
ពៃកឹ ថ្ងៃទី ២០  ខៃមៃសា  សមត្ថកចិ្ច បាន 
សួរ ជន ស ងៃស័ យ ទាំង  ៤ នាក់ នោះ។ 
លោក សងៃស័យ ថា ករណីនៃះ  អាច នៅ 
មាន អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត  ដៃល 
សមត្ថ កិច្ច តៃវូ ឃាត់ ខ្លនួ មក ផ្តនា្ទា ទោស។ 
    លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ អត់ ទាន់ មាន 
ព័ត៌ មាន អ្វី ជមៃប ជូន ទៃ  ពៃះ សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ កំពុង សុើប អង្កៃត  និង សៃវ- 
ជៃវ នៅ ទី តាំង ដី ដៃល គៃ លួច ឈូស- 
ឆយ នោះ ផ្ទាល់»។

លោក សុិន វិ រៈ ពៃះ រាជ អាជ្ញា នៃ 
អយៃយ ការ អម សា លា ដបំងូខៃត្ត កពំង ់ធ ំ
បាន ថ្លៃង កាលពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា លោក 
មនិ ទាន ់បាន ទទ ួល  ស ំណុ ំរឿង នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ។ ករណី នៃះ បៃហៃល ជ 
សមត្ថ កចិ្ច ជនំាញ កពំងុ កសាង សណំុ-ំ 

រឿង បញ្ជូន មក តុលា កា រ។ «ឥឡូវ ខ្ញុ ំអត់ 
ទាន់ ឃើញ សំណុំ រឿ ងនៃះ ទៃ» ។

កាលថ្ងៃ ទី២០ ខៃមៃ សា  លោក អ៊នុ 
បតុៃ អភ ិបាល សៃកុ កពំង ់សា្វាយ  បាន 
ថ្លៃង ថា  សមត្ថ កិច្ច ចមៃុះ ខៃត្ត កំព ង់ធំ 
បាន ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ ទាងំ ៤ នាក ់
នោះ  ក្នងុ ពៃល ពួកគៃ កំពុង យក តៃក់ ទ័រ 
៤ គៃឿង ទៅ ឈ ូស ឆ យ  ដពីៃ លចិ ទកឹ 
នៅ ឃុំ កំពង់ គោ សៃុក កំពង់ សា្វាយ  
កាល ថ្ងៃទី ១៩  ខៃ មៃសា ។

លោក បន្ត ថា សមត្ថ កិច្ច បាន បញ្ជូន 
ពួកគៃ ទៅ សាក សួរ នៅ ស្នង ការ ដ្ឋាន- 
នគរ បាល ខៃត្ត កពំងធ់ ំ ប៉នុ្ដៃ លោក មនិ 
បាន ដឹង ពី នីតិ វិធី បន្ត របស់ សម ត្ថ កិច្ច 
ជនំាញ ទៃ។ រឯី បៃវត្ត ិ នងិ ទហំ ំដ ី ដៃល 
គៃ ឈូ ស ឆ យ  នោះ ក៏ លោក មិន ទាន់  
ដឹ ងដៃ រ ប៉ុ ន្តៃលោក បាន បញ្ជូន ម នៃី្ត 
ជំនាញ សៃកុ  ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ទីតំាង ជក់- 
ស្ដៃង ដើមៃបី រាយ ការ ណ៍ ជូន ថា្នា ក់ លើ ។

លោក ថា៖ «ខ្ញុ ំបាន បញ្ជនូ មន្តៃ ីជំនាញ 
ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ទីតាំង នោះ ផ្ទា ល់ ហើយ  
ប៉ុន្ដៃ គត់ មិន ទាន់ រាយ ការណ៍ មក ទៃ 
ហើ យ ខ្ញុ ំក ៏មនិ ទាន ់បាន ដងឹ ព ីទហំ ំដ ីឬ 
បៃវត្តិ ដី នោះ យ៉ាង ណ ដៃរ។  ខ្ញុំ នៅ 

រងច់ា ំមន្តៃ ីរបសខ់្ញុ ំគត ់រាយ ការ ណ ៍មក 
ខ្ញុំ សិន»។

លោក អ៊ុក កុសល ស្នង ការ នគរ- 
បាល ខៃត្ត កំពង់ ធំ  មិន អាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក ់ជុវំញិ ករណនីៃះ  បា ន ទៃ ដោយ-  
សារ ទូរ ស័ព្ទ របស់ លោក គ្មាន អ្នក- 
ទទួល កាល ពី មៃសិល មិញ ។

ក៏ប៉ុន្តៃ  តាម FreshNews ដៃល 
បាន ដក សៃង់ របាយ ការណ៍  ស្នងកា រ- 
ដ្ឋាន នគរបា ល ខៃត្តកំ ពង់ធំ កាល ពីថ្ងៃ 
ទី២០  ខៃមៃសា  ឲៃយ ដឹង ថា តាម ការ- 
បញ្ជា ពី លោក សុខ លូ អភិបាល 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ កៃម ការ សមៃប សមៃលួ- 
នតីវិធិ ីពលីោក  សុនិ វរិៈ ពៃះ រាជ អាជ្ញា- 
អម សា លា ដំបូង ខៃត្ត កំពង់ ធំ  លោក 
អ៊ុក កុសល ស្នង ការ នគរ បាល ខៃត្ត- 
កំពង់ធំ បាន បញ្ជា កមា្លាងំ ការិ យល័ យ- 

នគរ បាល បៃ ឆំង បទ ល្មើស សៃដ្ឋ កិច្ច 
ឲៃយ ចុះប ង្កៃប ករណី នៃះ ។

របាយ ការណ៍ បន្ត ថា អ្នក បើក តៃក់- 
ទ័រ ៤ នាក់ ដៃល សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លនួ នោះ  
រួម មាន  ទី១-ឈ្មាះ ហ៊ុន រស្មី ភៃទ- 
បៃុស អាយុ២៦ឆ្នាំ នៅ ភូមិ ជ័យ ឃុំ 
សាន គរ សៃកុ កំពង់ សា្វាយ ទី២-ឈ្មាះ 
វ៉ៃន ថៃ ង ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ២៣ឆ្នា ំ នៅ 
ភមូ ិជយ័ ឃុ ំសានគរ សៃកុ កពំង ់សា្វាយ 
ទី៣-ឈ្មាះ យ៉ុ ត ពន្លក ភៃទ បៃុស 
អាយុ ២០ ឆ្នាំ នៅ ភូមិ ជ័យ ឃុំ សានគរ 
សៃកុ កំពង់ សា្វាយ និង ទី៤-ឈ្មាះ ហុ៊ន 
ហងៃស សុឺ ភៃទ បៃុស អា យុ ១៧ ឆ្នាំ  នៅ 
ភមូ ិជយ័ ឃុ ំសាន គរ សៃកុ កពំង ់សា្វាយ  
ខៃត្ត កំពង់ ធំ។ រីឯ សមា្ភារ ដៃល សមត្ថ- 
កិច្ច បាន ដក ហូត  រួម មាន  តៃ ក់ ទ័រ ៤ 
គៃឿង និង ទូរ ស័ព្ទ ដៃ  ៣ គៃឿង ៕ 

តេក់ទ័រដេលជនសងេស័យយកមកឈូសឆាយពេលិចទឹកថ្មីៗ នេះ។ រូបថត ប៉ូលិស
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  កា រ� និពន�  

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន សែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន សែដ�  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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�   
ណៃម វណ� ៈ

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

អ្ន កយកព័ត៌ម នជ ន់ខ� ស់
ម ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រ៉ា , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគន�   
អ្ន កបក�ែ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រ៉ា សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

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

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

�្ន ែករច� �ែ  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

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជ  , 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 សន , 015 814 499

�ែ � ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃជៃ  សុជ តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�ែត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 រ ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អាជ្ញាធរឲ្យអង្គការ១ទម្លាក់ស្លាកដោយសរមនបណ្ដងឹ
 គឹម  សារុំ 

កំពង់ឆ្នាំងៈ អាជ្ញាធរ សៃុក 
កំពង់ លៃង  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ  កា ល 
ពី ថ្ងៃចន្ទ  បាន បង្គាប់ ឲៃយសាខា - 
អង្គ ការ ការពារ  នងិ អភ ិរកៃស សត្វ  
ពៃ  ឈើ  ជល ផល កម្ពជុ  ទម្លាក ់
សា្លាក វិញ ប ន្ទាប់ ពី លើក បាន១ថ្ងៃ   
ដោយ អាជ្ញា ធ រ ថា   មិន ទាន់ តៃមឹ- 
តៃូវ តាម ចៃបាប់  និង សំអាង លើ 
បណ្ដឹង ១ ចៃបាប់  របស់ បុគ្គ លិក 
ដៃល មិន ទទួល សា្គាល់ សា ខា នៃះ   
ប៉ុន្តៃ នយក រង អង្គ ការ អះ អាង 
ថា  បាន សុំ ចៃបាប់ រួច ហើយ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឲៃយ ទម្លាក់ សា្លាក 
នៃះ  លោក  អឿ  សៃង ហុង  ជ 
មៃឃុំ ពោធិ៍  សៃុក កំពង់ លៃង  
បាន ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃច ន្ទ ថា  ក្នុង 
ឃំុ របស់ លោក  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩  
មៃសា  មន អង្គការ ការពារ  នងិ 
អភរិកៃស សត្វ  ពៃ  ឈើ  ជល ផល- 
កម្ពុជ  និង  បុគ្គលិក ចំនួន ១២ 
នក់ ( សៃ្តី ៣នក់ )បាន នំ គ្នា  
លើ ក សា្លាក បើក  សា្នាក់ ការ របស់ 
ខ្លួន ។ ប៉ុន្តៃ បន្ទាប់ ពី លើក សា្លាក 
បាន សមៃច   អាជ្ញាធរ  សៃកុ កំពង់- 
លៃង បាន បញ្ជា ឲៃយ លោក ផ្អាក- 
សកម្ម ភាព ដើមៃប ីរង ់ចា ំចណំាត-់ 
ការ ពី អាជ្ញា ធរ ខៃត្ត  សិន។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុបំាន  
កោះ ហៅ មនុសៃស របស់ អង្គការ 
ចនំនួ  ៧នក ់ មក បៃប ់ឲៃយ ទម្លាក ់
សា្លាក នោះ មកដី សិន  តៃ អ្នក- 

ទាំង នោះ  និយាយ ថា  ចាំ ពួកគៃ 
សរួ ឯកឧត្តម បៃធាន អង្គការ នៅ 
ភ្នំ ពៃញ សិន ...ខ្ញុំបា ន បំភ្លឺ ទៅ 
វិញ ថា  អាហ្នងឹ វា ជរឿង  ដោយ- 
ឡៃក មួយ  តៃ ទាក់ទង  លើ ការ- 
លើកសា្លាក  គឺ នៅ ក្នងុ ទឹកដី  របស ់
អាជ្ញាធរ ដៃនដី  ហើយ ក៏ធ្វើ 
តាមបណ្ដឹង ផង ដៃរ »។

លោក បានថ្លៃងថា   អាជ្ញាធរ 
អនុវត្ត នៃះ  គឺ យោង លើ ពាកៃយ 
បណ្ដងឹ ១ ចៃបាប់ របស់ បៃធាន  សាខា  
ថា្នាក់ តំបន់ នៃ អង្គការ  ខាង លើ 
ដៃល ជំទាស់នឹងការ លើក សា្លាក 
នៃះ ។ កប៏៉នុ្តៃ លោក ទទលួ សា្គាល ់ 

ថា  អង្គការ នៃះ  មន ចៃបាប់  ពី 
កៃសួង មហាផ្ទៃ ឲៃយ ដំណើរ កា រ- 
មៃន  តៃ ចៃបាប់ នោះ បាន ចៃញ 
តំាង ពី ឆ្នា២ំ០១០ មក ម្លៃ៉ះ  ហើយ 
មិន ដឹង ថា  អស់ សុ ពល ភាព ឬ 
យា៉ាង ណា ទៃ ដូច្នាះ ហើយ ទើប 
បានអាជ្ញា ធរ សុ ំឲៃយ ផ្អាក សកម្ម- 
ភាព លើក សា្លាក នៃះ សិន ។

បើ តាម លោក  អឿ  សៃង ហងុ  
ករណី លើ កសា្លាក នៃះ តៃូ វបា ន 
បដិសៃធដោយ  លោក  សុឹម  
សារ៉ាត  ដៃល ជ អ្នក  គៃប់ គៃង 
សាខា អង្គ ការ នៃះ ចំ  នួន៣ ខៃត្ត 
(កំពង់ ធំ, កំពង់ ឆ្នាំង  និង បាត់- 

ដំបង)   ដោយ ចទ បុគ្គលិ ក ទំាង 
១២ នក់ នោះថា  មិន បាន សហ- 
ការ ជ មួយ លោក  ក្នងុ នម ជ 
ន យក តំ បន់  និង ជ សាខា នៃ 
អង្គ ការ ខាង លើ ។ 

ទាក់ ទិន នឹង បញ្ហា នៃះ  កាល 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១៩ មៃសា  លោក  បា៉ាល ់ 
ជឿន  អធិការ សៃុក  កំពង់ លៃង  
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ថា   ករណី 
នៃះ  សមត្ថ កិច្ច លោក មិន ទាន់ 
សមៃច ថា  យា៉ាង ម៉ៃច ទៃ  ដោយ- 
រង់ ចំា ទទួល យោប ល់ពី ខាង ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កំពង់- 
ឆ្នាំង  សិន  ប៉ុន្តៃ សា្លាក របស់ អង្គ- 

ការ  ខាង លើ  តៃូវ បាន បុគ្គលិក 
អង្គការ នោះ យក កៃ ណាត់ ទៅ 
បាំង  ហើយ ។

យា៉ាង ណាក្ដី  លោក  ឃីន  ធី  
អគ្គ នយ ករង នៃ អង្គការ នៃះ 
បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ តាម ទូរ- 
ស័ព្ទ ពី ថ្ងៃចន្ទ ថា  ករណី លើក- 
សា្លាក នៃះ គ ឺលោក បាន សុ ំចៃបាប ់
និង មន ទាំង ហត្ថ លៃខារ បស់ 
អា ជ្ញាធ រឃុំ និ ងសៃុ កកំព ង់- 
លៃង រចួ ហើយ តៃ មនិដ ឹងមលូ- 
ហៃតអុ្វីបា នជ អាជ្ញា ធរ ឲៃយផ្អាក 
វិញ យា៉ាង ដូច្នៃះ។  លោក បាន 
បដិសៃធ ថា មិ ន អាច ទម្លាក់- 
សា្លាក នោះ វិញ ទៃ  ពៃះ មុន នឹង 
លើក សា្លាក គឺ លោក បាន សំុ ចៃបាប់ 
ដល់ អាជ្ញា ធរ ឃំុ- សៃកុ  និង បន្ត 
ទៅ ខៃត្ត ហើយ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖  « អាជ្ញា ធរ 
សៃកុ - ឃំុ បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា  ឲៃយ ខ្ញុំ 
ហើយ  នៅ ឡើយ តៃ អាជ្ញា ធរ 
ខៃត្ត កំព ង់ឆ្នាងំ ទៃ  ដៃល ខ្ញុ ំស្នើ សំុ 
ដក់ ឲៃយ សីុញ៉ៃ ជ ថ្ម ីម្តង ទៀត » ។

លោក បានប ន្ត ថា  ចំពោះ 
អាជ្ញា ធរ ឃុំ ពោធិ៍  ហៃតុ អ្វី បាន 
ជ សំ អាង លើ ឈ្មោះ  សុឹម  
សារ៉ា ត  ដៃល ដក់ បណ្ដងឹ ជំ ទាស់ 
នឹង ការ លើក សា្លាក នៃះ ពៃះ 
ឈ្មោះ នៃះ  លៃង ជ បុគ្គ លិក 
របស់ អង្គ ការ លោក ទៀតហើយ 
ដោយ សារ លិ ខិត បៃស កកម្ម 
របស់ លោក  សុីម  សា រ៉ាត  បាន 
អស់ សុ ពល ភាព  ៕

គឹម    សា រុំ  
 
សៀមរាប/កំ ពងច់ាមៈ  តលុា ការ ខៃត្ត 

សៀម រប  សមៃច ឃុ ំខ្លនួ ជន សងៃសយ័២ 
នក់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ មៃសា  នៅ ក្នងុ ពន្ធ- 
នគរ ខៃត្ត   ពាក់ ព័ន្ធ ការ ជួញ ដូរ គៃឿង- 
ញៀន ជិត កន្លះ គី ឡូ កៃម ។ 

 លោក   ធាវ   ច័ន្ទ តារ   ន យ ការិ យា- 
ល័យ បង្កៃប បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន  នៃ  
បញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង រជ អាវុធ ហត្ថ  ខៃត្ត- 
សៀម រប បៃប់ ពី មៃសិល មិញ ថា   ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ ជៃឹង   គឹម សៀង  ភៃទ  
បៃុស  អាយុ  ៣៣ ឆ្នាំ ជ ជង  ជួស ជុល 
ទូរ ស័ព្ទ   មន លំ នៅ   ភូមិ សាលា កនៃសៃង   
សង្កាត់   សា្វាយ ដង្គ ំ  កៃងុ -ខៃត្ត  សៀម រប។ 
ទី ២ -ឈ្មោះ   គង់   សុភី   ភៃទ បៃុស  អាយុ  
២៧ ឆ្នាំ   ជ ជង ជួស ជុល ទូរ ស័ព្ទ   មន  
លំ នៅ ភូមិល្អក់  ឃុំកណ្ដៃក   សៃុក បៃ- 
សាទ បាគង   ខៃត្ត  សៀម រប។   អ្នក ទាំង 
២នក់  តៃូវ បាន ចទ ដោយ លោក ចៅ- 
កៃម សុើប សួរ  យូ ធារិទ្ធ ។ 

  លោក   ចន័្ធ តារ   ថ្លៃង ថា ៖ « ជន ទាងំ ២ 
នក់  តៃវូ តុលា ការ ឃំុ ខ្លនួ ហើយ និង ចទ 
ពី បទ ជួញ ដូរ ដោយ ខុស ចៃបាប់ នូវ សារ- 
ធាតុ ញៀន តាម បញ្ញ ត្ត ិម តៃ ៤០ » ។ 

 លោក   ច័ន្ទ តារ  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា 
មុន ឈាន ដល់ ការ បង្កៃប  និង ចាប់ ខ្លួន 
ជន សងៃស័យ  ២ នក់   សមត្ថ កិច្ច ជំនញ 
បាន សៃវ ជៃវ តាម រយៈ ភា្នាក់ ងរ បង្កប់ 
ដោយ បាន ទំនក់ ទំនង  រក ទិញ  គៃឿង- 
ញៀន ជ មយួ កៃមុ ជន សងៃសយ័ ។  កៃយ 
ព ីនយិាយ តៃវូ រ៉វូ គ្នា ហើយ សមត្ថ កចិ្ច  បាន 
ណាត់ ជន សងៃស័យ ដើមៃបី ទិញ ទំនិញ ។  
លុះ នៅ វៃលា ម៉ាង ៣ កន្លះ  ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃ 
មៃសា ឆ្នា ំ២០២០  សមត្ថ កចិ្ច បាន  ធ្វើ ការ 
បង្កៃប   និង ចាប់ ខ្លួន ពួក គៃ ជក់ ស្តៃង 
នៅ ភូមិ សាលា កនៃសៃង  សង្កាត់ សា្វាយ ដង្គំ  
កៃុង  សៀម រប  ខៃត្ត  សៀម រប ។  

 កៃយ បៃតិ បត្ត ិការ នៃះ សមត្ថ កិច្ច ដក- 
ហូត បាន វត្ថុ តាង មៃសៅកៃម សថា្លា ចំនួន 
១៥ កញ្ចប់ ទម្ង ន់  ៤៥  ១ , ៥ ៥ កៃម  ថា្នាំ  
w y ចនំនួ ៨ គៃប់  ទម្ងន់ ០ , ៩ ០ កៃម    ថា្នាំ 
គៃវី ពណ៌ ផ្កាឈូ ក ដៃលមនរូបសញ្ញា- 
កៃបាល ខ្មោច ចំនួ ន ១គៃប់    និង ទូរ ស័ព្ទ ដៃ 
ចំនួ  ន  ៣ គៃឿង ។  

 ការ បង្កៃប គៃឿង ញៀន ដច់ ដោយ- 
ឡៃក  មយួ ទៀត នៅ ឯ ខៃត្ត កពំ ង ់ចាម វញិ  
សមត្ថ កិច្ច  នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល- 
ខៃត្ត  បាន ឃាត់  ជន សងៃស័យ   ចំនួន 
១៨នក់  ក្នុង នោះ មន សៃ្តី ម្នាក់  ហើយ 

ពួក គៃ  កំពុង តៃូវ សមត្ថ កិច្ច ផ្នៃក បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន សាកសួ រ នៅ ស្នង ការ ដ្ឋាន 
នគរ បាល  ខៃត្ត កំពង់ចា ម នៅ ឡើយ ។  

   លោក ជឹម  សៃង ហុង  ស្នង ការរង 
ទទួល ផៃន បៃឆំង  គៃឿង ញៀន នៃ  
ស្នងការ ដ្ឋាន  នគរ បាល ខៃត្ត កំពង់ ចាម  
បាន  ឲៃយ ដឹង កាល  ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន- 
សងៃស័យ ទាំង ១៨នក់ នោះ  មន អាយុ  
ចនោ្លាះ  ពី ១៦ ឆ្នាំ  រហូត ដល់  ៤៧ ឆ្នាំ។   

 យោង តាម  មនៃ្តី នគរ បាល មួយ រូប 
ដៃល បាន ថ្លៃង ដោយ  សុំ មិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ បាន  បៃប់ ឲៃយ ដឹង  ថា  មុន សមត្ថ- 
កចិ្ច ឈាន ទៅ ចាប ់ជន សងៃសយ័ បាន ទាងំ 
១៨ នក់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨  មៃសា  សមត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ បាន ម្នាក់  
ខណៈ  ជន សងៃស័យ ម្នាក់ នោះ  កំពុង លក់ 
និង ចៃក ចាយ  គៃឿងញៀន  នៅ ក្នុង ភូមិ  
អូរបៃង  ឃុំ  មៃសរ ជៃ  សៃុក ស្ទឹង តៃង់  
ខៃត្ត កពំ ង ់ចាម ។  បន្ទាប ់មក ជន សងៃសយ័ 
បាន ឆ្លើយ បៃប់ សមត្ថ កិច្ច អំពី បក្ខពួក 
របស់ គៃ  ហើយ សមត្ថ កិច្ច បន្ត តាម ចាប់ 
គ្នាគៃ  ដល់  សៃុក ចម្ការលើ  សៃុក តៃបូង  ឃ្មុំ  
នងិ សុំ សហ ការ ជ មយួ សមត្ថ កចិ្ច សៃុក 
តាំង គោក  ខៃត្ត កំពង់ ធំ  បន្ត ទៀ  ត ពៃះ 
បក្ខ ពកួ កៃមុ ជន សងៃសយ័ ខាង លើ រត់ ់គៃច 

ខ្លនួ ទៅ ទ ីនោះ ។  ចពំោះ វត្ថតុាង មន មៃសៅ 
កៃម ពណ ៌ស  ចំនួន ៤ កញ្ចប់ តូច  ម៉ូតូ 
ចំនួន៩ គៃឿង  រួម នឹង ទូរ ស័ព្ទ ដៃ ចំនួន 
២០ គៃឿង ផង ។ 

  យោង តាមរបាយ ការណ ៍របស ់គណៈ- 
កម្មការ ទី ៣  នៃ យុទ្ធនការ  បៃឆំង គៃឿង-  
ញៀន លើក ទ ី៥  ដៃលបាន ចៃញ កា លព ី
ដើ ម ខៃ មៃសា  ដោយ គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១ 
ខៃមករ  ដល់ ថ្ងៃទី ៥  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ  
២០២០  កម្លាំង សមត្ថ កិច្ច ជំនញ  បាន 
បង្កៃប បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន  ដោយ 
ចាប់ បាន មនុសៃស ចំនួន  ៥ ៥៤៦ នក់  ក្នងុ  
នោះ  មន ជន បរទៃស ៧ ៨នក់ ។  វត្ថុ- 
តាង  ដៃល រឹបអូស បាន រួមមន  សារធាតុ- 
ញៀន បៃភៃទ ថា្នាំ គៃប់  និ ង មៃសៅ គៃប់- 
បៃភៃទ សរុប បៃមណជិត ១ ២ ០ គី ឡូ- 
កៃម  និង ១ ១ ០ កញ្ចប់ តូច  រុក្ខជតិ- 
ញៀន បៃភៃទ កញ្ជាកៃៀម ចំនួន ជង 
២២៥ គី ឡូ កៃម  និង ៧៧ ៧០ ៨ ដើម ។

ជន សងៃសយ័ ចនំនួ  ៣  ១ ៣ ៣ នក ់ ក្នងុ 
ចណំោ ម  ៥  ៥ ៤ ៦ នក ់  តៃវូ បាន សមត្ថ- 
កចិ្ច ជនំញ កសាង សណំុ ំរឿង បញ្ជនូ ទៅ 
តុលាការ ។    ចំណៃក ជន សងៃស័យ  ២  ៤ ១ ៣  
ន ក ់ តៃវូ បាន អបរ់ ំណៃ ន ំ នងិ  បញ្ជនូ ទៅ 
មណ្ឌល បនៃសាប គៃឿង ញៀន ៕  

បុគ្គលិក និងសា្លាកសញ្ញារបស់អង្គការដែលបានលើករួច តែអាជ្ញាធរឲែយទម្លាក់ចុះវិញ សិន។ រូបថត ANN

មនុស្ស២នាក់ជប់ឃំុនិង១៨នាក់តូ្វបានចាប់ខ្លនួករណីគ្ឿងញៀនក្នងុខ្ត្ត២
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PPCBank   ចុះ បញ្ជ ីសញ្ញា បណ្ណ សាជីវក  ម្ម   ខណៈ ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ PPCBank   ចុះ បញ្ជ ីសញ្ញា-  
ប័ណ្ណ សាជីវកម្ម ដំបូង របស់ ខ្លួន   ក្នុង  
ផ្សារ មូល បត្កម្ពុជាជាផ្លូវ ការ  ស្ប- 
ព្ល ដ្ល វិបត្តិ សុខាភិបាល កំពុង 
យាយី ស្ដ្ឋកិច្ច សកល   និង តំបន់។ 

ធនាគារ   ភភីសីុបី៊ង្ ( PPCBank)    
បានកា្លាយជាសា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថទុ៤ីបនា្ទាប ់ 
ពី បាន ចុះ បញ្ជីសញ្ញាបណ្ណ សាជីវ កម្ម  
ដំបូង  របស់  ខ្លួន   ជាផ្លូវ ការ  ហើយ  នៅ   
ផ្សារ មូលបត្ កម្ពុជា   នៅ ថ្ង្  អង្គារ ទី 
២១  ខ្ម្សា  ឆ្នា ំ២០២០  បើ ទោះបី ជា 
វីរុស កូរ៉ូណា កំពុង ត្ ធ្វើ ឲ្យ   ផ្សារភាគ- 
ហ៊នុ នៅ លើ ពភិព លោក  នងិ  ក្នងុ តបំន ់
បន្ត ធ្លាក់ ចុះ ក៏ ដោយ ។ 

លោក  Shin Chang Moo នាយក- 
ប្តិបត្តិ ធនាគារ  ភីភីសុីប៊្ង  បាន លើក 
ឡើង  ថា  ការ ចុះ បញ្ជី សញ្ញាបណ្ណ 
សាជីវកម្ម  រ  បស់ យើង ន្ះ គឺ ជា ព្ឹត្តិ- 
ការ ណ៍ ដ៏ សំខាន់ របស់ ធនាគា រ ភីភី សុី- 
ប៊្ង ជាមួយនឹងការគាំទ្ពីសំណាក់ 
និយតករ   វិនិយោគ គិន និង អ្នក ផ្តល់-   
ប្ឹក្សាទាំង អស់  ដ្ល បាន ធ្វើឱ្យ ការ - 
បោះផស្ាយ មលូ បត ្លើក  ទ ី១  របស ់ខ្លនួ   
ប្ព្ឹត្ត  ទៅ ដោយ ជោគជ័យ ចំព្ល ន្ 
ភាព មិន ប្កដ ប្ជាខ្ពស់  និងការ- 
ប្ប្ួល នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ដ្ល ការ ធនា 
បាន នូវ សុវត្ថិ ភាពសាច់ ប្ក់  មាន 
សារៈសំខាន់ ជាង ព្ល ណា ទាំង អស់   ។ 

លោកបានថ្ល្ងយា៉ាងដូច្ន្ះថា៖ 
«ធនាគារ  ភីភីសុីប៊្ង ជាគ្ឹះ  សា្ថាន  
ហិរញ្ញវត្ថុ មួយ ក្នុង ចំណោម គ្ឹះ  សា្ថាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ តិច តួច បំផុត   ដ្ល អាច 
ទទលួ បាន បភ្ព  ទនុ ថ្ម ីបផំតុ មយួ ទៀត 
ក្នងុ រយៈពល្ វង្ ឆ្ងាយ។    តាម រយៈ ការ- 
បោះផស្ាយ មលូបត្បណំលុ  ន្ះ យើង 
អាច បង្កើត ទំនាក់ ទំនង ថ្មី មួយ ទៀត   

ជាមួយ  នឹង ក្ុម សហគ្ិន    ទាំ ង ក្នុង 
ស្ុក  និង  ក្ ប្ទ្ស»។ «ខ្ញុំ ជឿជាក់ 
ថា ន្ះ គឺជាលើក ទី ១ ហើយ  ដ្ល មាន 
ក្មុហ៊នុ ធនារ៉ាប ់រង ក្នងុ ស្កុ វនិយិោគ 
លើ មូលបត្ បំណុល ក្នុង នាម ជា 
វិនិយោគ គិន ចម្បង ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា 
ការ ចុះ បញ្ជី សញ្ញាបណ្ណ សាជីវកម្ម របស់ 
យើងនឹង ចូល រួម ចំណ្ក យា៉ាង សំខាន់ 
ដល់ ការ ពង្ីក ក្រ្តិ៍ឈ្មោះ របស់ ធនាគារ 
របស់ យើង  ដ្ល មិនត្ឹម ត្ ជា ធនាគារ 
ពាណិជ្ជ  ឈាន មុខ គ្ ប៉ុណោ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ 
ថម្ ទាងំជាដគ្ ូជឿ  ទកុចតិ្ត ជាមយួនងឹ 
ប្តិបត្តិការ ផ្តោត សំខាន់ លើ អតិថិជន 
ការច្ន្ប្ឌិត និង តមា្លាភាព ផង ដ្រ»។ 

លោក បាន បន្ថ្ម ទៀត ថា៖«ស្ថិតក្នុង 
ដំណាក់ កាល ដំបូង ន្ ការ វិវត្ត របស់  មូល- 
បត្បំណុល  ទី ផ្សារមូល ធននៅ  កម្ពុជា 

ត្វូ បាន បា៉ាន ់សា្មោន ថា នងឹ ផ្តល ់ជនូ យើង 
នវូ  ភាព បត ់បន្ នងិ ស្ថរិ ភាព បន្ថម្ ទៀត 
ទាក់ទង នឹង ការ ផ្តល់ មូល និធិ សម្ប់ 
រយៈ ព្ល មធ្យម និង រយៈ ព្ល វង្»។

លោក  Han  Kyung Tae នាយក 
ក្មុ ហ៊នុ មលូ បត ្យន័តា (ខម្បឌូា) 
ដល្ ជា អ្នក ដកឹ នា ំគមង្ ចញ្ មលូ- 
បត ្បណំលុ របស ់ ភភីសីុបី៊ង្ ក ៏បាន 
ទទួល សា្គាល់ ផង ដ្រ ថា  ស្ប ព្ល 
ដ្ល វិបត្តិ សុខា ភិបាល ដ្ល បង្ក ឡើង 
ដោយ ជងំកឺវូដី ១៩ កពំងុ យាយ ីសដ្្ឋកចិ្ច 
សកល ក ៏ពតិ មន្  ត ្ផស្ា មលូ បត ្កម្ពជុា 
នៅ ត ្ទទលួ បាន ការ ចុះ បញ្ជ ីព ីក្មុហ៊នុ 
ឯក ជន ។

លោក បាន ថ្លង្ យា៉ាង ដចូ្ន្ះ ថា ៖ « នៅ 
ពាក់ កណា្តាល ន្ការ រីករល ដាល ន្ 
ជំងឺ រត ត្បាត កូវីដ១៩  យើង រីករយ 

ដ្ល បាន ដឹក នាំ  ភីភីសុីប៊្ង  ដោយ 
ជោគ ជយ័  ក្នងុ  ការ   បញ្ចប ់ដណំាក ់កាល 
ទី ១  ន្ ការ ច្ញ មូលបត្ បំណុល 
របស់ ខ្លួន ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា ន្ះ គឺ ជា 
ការ ចាប ់ផ្តើម ដ ៏ល្អ បស្ើរ មយួ សមប្ ់
ធនាគារ ព្ះ ថា ការធនា លើ  សាច់- 
ប្ក់  គឺ ជាអាទិភាព មួយ ក្នុង ចំណោម 
អាទិភាព កំពូល សម្ប់ ធនាគារ 
សម្ប់ ប៉ុនា្មោន  ខ្ ខាងមុខន្ះ»។

លោក  ស៊ូ  សុជាតិ  អគ្គ នាយក ន្ 
គណៈ កម្មការ មូល បត្ កម្ពុជា  បាន 
សាទរ ចំពោះ វត្ត មាន របស់ ភីភី សុី ប៊្ង 
នៅ ផស្ារ មលូ បត ្កម្ពជុា  ដល្ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ  
ពី ការ តាំង ចិត្ត ខ្ពស់ របស់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ន្ 
ធនា គារ មក លើ ប្ទ្ស កម្ពុជា ។ 

លោក បាន ថ្ល្ង ថា ៖ « ខណៈព្ល ដ៏ 
តាន តឹង ន្ះ  គឺ យើង នៅ ត្ បន្ត បោះ- 

ជហំាន ទៅ មខុ ជាមយួ នងឹ ការចុះ បញ្ជ ី
បោះ ផ្សាយ សញ្ញាបណ្ណ សាជីវ កម្ម 
របស់ ធនាគារ ភី ភី សុី ប៊្ង នៅ លើ ផ្សារ 
មូល បត្ កម្ពុជា ។  វា ជា រឿង ដ្ល មិន 
គួរ ឲ្យ  ជឿ ឡើយ ។  ស្ថិត ក្នុង ព្ល វ្លា 
ន្ះ  ធនាគារ នៅ ត្ បន្ត ជំហរ  និង ប្តជ្ា្ញា- 
ចិត្ត ក្នុងការ បោះ ផ្សាយ  បើ ទោះ បី ជា 
ការ បោះ ផ្សាយ ន្ះ ត្ូវ បាន ប្ង ច្ក 
ជា ២ ដំណាក់ កាល ក៏ ដោយ  ត្ ការ- 
បោះ ផ្សាយ ជំហាន ទី មួយ ដ្ល ទឹក- 
បក្ ់បម្ាណ ជា ១០ លាន ដលុា្លារ ន្ះ 
គឺ ជា ជោគ ជ័យ ដ៏ ធំ ធ្ង មួយ របស់ 
ធនាគារ  និង ផ្សារ មូល បត្ កម្ពុជា  
ដូច្ន្ះ ធនាគា ភី ភី សុី ប៊្ង នឹង រិះ រក 
ព្ល វ្លា ដ៏ សម ស្ប ណា មួយ ក្នុង 
ការ បោះ ផស្ាយ ដណំាក ់ទ២ី ដល្ មាន 
ទឹក ប្ក់ ១០ លាន ដុលា្លារ ទៀត ក្នុង 
រយៈ ព្ល ៦ ខ្ ខាង មុខ ន្ះ » ។

ធនា គារ  ភី ភី សុី ប៊្ង  បាន   ប្មូល 
ទុន  ចំនួន ៤០   ពាន់ លានរៀល (១០ 
លាន ដុលា្លារអាម្រិក  )ដោយ ជោគ ជ័យ  
ក្នងុ ដំណាក់ ទី ១ ចំ  ព្ល ន្  ការ រត  ត្បា ត   
ជំងឺកូវីដ ១៩។ ក្នុងដំណាក់ កាល ទី១  
ក្ុម វិនិយោ គិន  បាន ទិញ   សញ្ញាបណ្ណ 
សាជីវកម្ម  ដ្ល  មាន ការ  ការពារ 
ហានិភ័យ អត្ ប្តូរប្ក់      មាន អត្ 
គបូ៉ងុ ចងុ កយ្ បច្ា ំឆ្នា ំ៦.៥% នងិ 
មាន រយៈព្ល ៣ឆ្នាំ ។ មូល បត្ 
បំណុល សរុប ៤០០ ០០០ ត្ូវ បាន 
ធ្វើការ ជួញ  ដូរ  នៅ ក្នុង ដំណាក់ ទី ១ 
ដ្ល មាន តម្ល្ ១មុឺន រៀល ក្នុងមួយ 
មូល បត្ បំណុល។ ធនាគារ  ភីភី- 
សុីប៊្ង គ្ង នឹង ប្មូល ទុន   ឱ្យ បាន   
៤០ពាន់  លាន រៀល បន្ថ្ម ទៀត  ក្នុង 
ដំណាក់ កាល ទី ២  នៅ  ប្មាណ រយៈ - 
ព្ល ៦ខ្ ខាង មុខ ដោយ តាម ដាន 
ដោយ ប្ុង ប្យ័ត្ន នូវ ការ វិវត្ត នានាក្នុង 
សា្ថាន ភាព ន្ ជំងឺកូវីដ ១៩៕

លោក សូ៊ សុជាតិ (ឆ្វៃង) និងលោ  ក Shin Chang Moo ក្នងុពិធីចុះបញ្ជផី្លវូការលើផៃសារមូលបតៃកម្ពជុាកាលពីមៃសិលមិញ។ រូប សហ ការី

ធូ វិរ: 

ភ្នពំៃញ : អគ្គ នាយក ដា្ឋាន បង្ 
កាត ន្ ក្សួង រ៉្ និ ង ថាម ពល 
បាន ឲយ្ ដងឹថា ក្មុហ៊នុ  KrisEn-
ergy របស់ សិង្ហ បុរី នៅ  ត្ បន្ត 
អភិវឌ្ឍ  នៅ តំបន់ ប្ង អប្សរ ក្នុង 
ប្លុក  A បើ ទោះ បី ជា តម្ល្ ប្ង- 
ឆៅពភិព លោក បាន  ធ្លាក ់ចុះ យា៉ាង 
គំហុក ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩។

ថ្លង្ ក្នងុ សន្ន ិសទី សារពត័ ៌មាន 
ស្តី ពី វ ឌ្ឍន ភាព  និង ទិស ដៅ 
ការងរ បន្ត របស់ ក្សួង រ៉្ និង 
ថាម ពល  កាល ពី ថ្ង្ អង្គារ  លោក 

ជៀប សួរ  អគ្គ នាយកន្ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន ប្ង កាត  បាន ថ្ល្ង 
ឲយ្ ដងឹ ថា  រហតូ មក ដល ់ពល្ ន្ះ  
ក្ុម ហ៊ុន  KrisEnergy មិន ទាន់ 
មាន ការ  ជូន ដំណឹង មក ក្សួង ពី 
ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ ប្តិ បត្តិ ការ 
របស់ ខ្លួន ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នោះ ទ្។ 

លោក ថ្ល្ង ថា៖«យើង នឹង 
ធ្វើការ ពិភាក្សា លម្អិត ជាមួយ 
ក្ុមហ៊ុន  ដើម្បី សិក្សា អំពី ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ន្ គម្ង អភិ វឌ្ឍន៍ 
ប្ង កាត ក្នុង ប្លុកAន្ះ»។
លោកបាន  បន្ថម្ ថា៖ «ការ ធ្លាក ់

ចុះ ថ្ល្ ប្ង ន្ះ នៅ ព្ល ន្ះ    
នងឹ អាច   ធ្វើ ឲយ្ មាន ការ បាត ់ទនំកុ- 
ចិត្ត ដល់ អ្នក ផ្តល់ ហិរញ្ញ ប្ប ទាន 
ក្នុងការ ដាក់ ទុន វិនិយោគ ក្នុង 
វិស័យ ន្ះ»។ 

លោក បាន បន្តថា ទន្ទឹមនឹង  
ន្ះដ្រ ក្សួង រ៉្  និង ថាម ពល  
បាន និង កំពុង  ខិត ខំប្ឹង ប្ង 
យា៉ាង ខា្លាំ ង  ដើម្បី ធ្វើ ការ ទាក់ ទាញ 
វនិយិោ គនិ មក វនិយិោគ លើ វសិយ័ 
ប្ង កាត នៅ កម្ពុជា ។  
លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « យើង នឹង  

ខិត ខំ ទាក់ ទាញ វិនិយោ គិន មក 
សិក្សា ស្វ្ង រក ប្ង កាត   និង បន្ត 

ជំរុញ ការ សាង បន្ទប់ ទិន្ន ន័យ 
ប្ង កាត  ហើយ ក្សួង កំពុង 
ជរំញុ ឲយ្ មាន ការ ផលតិ បង្ កាត  
ចាប់ ពី  ឆ្នាំ២០២០  ន្ះ ទៅ »។ 

លោកស្ី  Tanya Pang  
បធ្ន ទនំាក ់ទនំង សាធ រណៈ  
របស់ ក្ុម ហ៊ុន  KrisEnergy  
មិន បាន ឆ្លើយ អីុម្ល មក កាន់  
កាស្ត ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ទ្ កាល ពី 
ថ្ង្ ម្សិល មិញ ។ 

តម្ល្ ប្ង ឆៅ ពិភព លោក  
បាន ធ្លាក់ ក្ម  ១៥ ដុលា្លារ ក្នុង  
១  បា៉ារ៉្ល  កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ  ដ្ល 
ជា ការ ធ្លាក់ ចុះ ទាបបំផុត អស់- 

រយៈ ព្ល ជាង ២ ទសវត្សរ៍  មក 
ហើយ  ដោយ មាន ក្តី បារម្ភ អំពី 
ភាព ភ័យ ខា្លាច ចំពោះ តមូ្វ ការ 
ទីផ្សារ បណា្តាល មក ពី វីរុស កូរ៉ូ- 
ណា   និង ការ កង្វះ ឃ្លាំង ស្តុក 
ប្ង ។  ន្ះ បើ តាម  AFP។ 

ក្ុម ហ៊ុន KrisEnergy បាន 
ឲ្យ ដឹងថា ប្ង តំបន់ អប្សរ 
គង្ នងឹ ផលិត នៅ ឆមាស ទ ី១  
ឆ្នា២ំ០២០  ហើយ តបំន ់ន្ះ ត្វូ 
រំពឹង ថា  នឹង ឈាន ដល់ អត្ 
ផលិត កម្ម ខ្ពស់ បំផុត  ៧ ៥០០ 
បារ៉្ល ក្នុង ១ ថ្ង្ ។

បើ តាម  លោក ជៀប  សួរ  

ប្ទ្ស កម្ពុជាបាន ប្ង ច្ក 
តំបន់ សម្ប់ ការ រុក រក ប្ង 
កាតចំនួន  ៦ប្លុកនៅ ក្នុង សមុទ្  
និង ១៩ប្លុក នៅ ដ្ន គោក ។ 

បច្ចុប្បន្ន  Cambodia Re-
sources Energy Develop-
ment Co Ltd ជា កុ្ម ហុ៊ន គ្ប់-  
គ្ង ដោយ វិនិយោគិន ជនជាតិ ចិន  
ត្ូវ បាន ផ្តល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ឲ្យ រុក រក 
ប្ង រយៈ ព្ល ៣ឆ្នាំ នៅ ប្លុក D 
ដ្ល មាន ទំហំ  ៥ ៥០០ គីឡូ- 
ម៉្ត្ ការ៉្ក្នុង ឈូង សមុទ្ ថ្  
ហើយ ក្ុមហ៊ុន គ្ង ចាប់ ផ្តើម 
ការ រុក រក ប្លុក D  នៅ ឆ្នាំ ន្ះ៕

មន្ត្រ ី៖ ក្រមុហុ៊ន KrisEnergy នៅត្របន្តអភិវឌ្រឍនៅតំបន់ប្រងអប្រសរាក្នងុប្លកុA



ធូ វិរ: 

ភ្នំពេញ : ក្រុមហ៊ុនHyundaiEngi-
neeringបានឈ្នះការដ្រញថ្ល្រលើគម្រង
សាងសង់ផ្រសារទំនើបអីុអន៣ដ្រលមាន
តម្ល្រ២០០ពាន់លានវ៉នុ(ប្រហ្រល១៦៤
លានដុលា្លារ)នៅខណ្ឌមានជ័យរាជ- 
ធានីភ្នំព្រញ។ន្រះបើតាមបណ្តាញផ្រសាយ
ព័ត៌មានកូរ៉្រKoreanITTimes។
មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនHyundaiបានប្រប់

Korean IT Timesកាលពីថ្ង្រ១៩
ម្រសាថាគម្រងសាងសង់ផ្រសារទំនើប
ន្រះមានកម្ពស់៥ជាន់ន្រមជ្រឈមណ្ឌល
ហាងទំនិញនិងចំណតរថយន្តនៅជាយ-
រាជធានីភ្នំព្រញ។
ការសាងសង់នឹងប្រើរយៈព្រល២៧ខ្រ

ក្រយពីការចាប់ផ្តើមសាងសង់ផ្រសារ-
ទំនើបអីុអន៣។ក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍
កម្ពុជា(CDC)កាលពីខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៩
បានអនុម័តឲ្រយក្រុមហ៊ុនAEON Mall
(Cambodia) វិនិយោគទឹកប្រក់
២៨៩,៦លានដុលា្លារ អនុញ្ញាតឲ្រយ 
សាងសង់ផ្រសារទនំើបអីអុន៣នៅសង្កាត់
ចាក់អង្រក្រមខណ្ឌមានជយ័រាជធាន-ី  
ភ្នំព្រញ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឆ្នាំ២០១៩បានឲ្រយដឹងថាផ្រសារទំនើប
អីុអន៣ន្រះនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុង
គម្រងទីក្រុងរណប INGCityនៅលើ
ផ្ទ្រដី១៧៤០០០ម៉្រត្រការ៉្រដ្រលគ្រង
នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅឆ្នាំ២០២៣។ 
ផ្រសារទំនើបអុីអន១មានទុនវិនិយោគ

ប្រហ្រល២០៥លានដុលា្លារហើយ
អុីអន២មានទុនវិនិយោគ១២០លាន

ដុលា្លារដ្រលបានបើកដំណើរការកាលពី
ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ដោយមានផ្ទ្រដី
សរុបប្រហ្រល៦៨០០០ម៉្រត្រការ៉្រនៅ
ខណ្ឌស្រនសុខ។
ក្រុមហ៊ុនAEONMallមានផ្រនការ

បន្តពង្រីកអាជីវកម្មផ្រសារទំនើបដ៏ធំរបស់
ខ្លួននៅក្នុងបណ្តាប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍
រួមមានប្រទ្រសវៀតណមនិងឥណ្ឌ-
ន្រសុីនៅព្រលអនាគតខណៈក្រុមហ៊ុន
HyundaiEngineeringមានផ្រន-
ការខិតខំប្រឹងប្រងដើម្របីទទួលបាន
ការងរបន្ថ្រមតាមរយៈសមត្ថភាព
សាងសង់កម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួន។
មន្ត្រីក្រុមហ៊ុនន្រះឲ្រយដឹងថា៖«តាម

រយៈបទបញ្ជាន្រះក្រុមហ៊ុនHyundai
Engineeringនឹងអាចល្រចធ្លា 
មិនត្រឹមត្រនៅក្នុងគម្រងសាងសង់
ផ្រសារដចូជាវសិ្វកម្មគមីីនងិការផលតិ
ថាមពលនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ប៉ុណ្ណោះទ្រ
ប៉នុ្ត្រថ្រមទំាងការសាងសង់សំណងអគារ
ផ្រសារផងដ្ររ»។
បើទោះបីជាផ្រសារទំនើបអុីអន៣ស្ថិត

នៅក្រប្ររPHDiamondPlaceដ្រលជា
ផ្រសារទំនើបវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Bo-
reyPengHuothGroupCo.,Ltdវា
នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់លក់រាយ
សម្រប់អតិថិជនជួលលក់ទំនិញនោះទ្រ។  
ន្រះបើតាមលោកស្រីអានធតីានាយកិា

ក្រុមហ៊ុនCBRECambodia។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគិតថាវានឹង

មិនប៉ះពាល់តម្រូវការទីផ្រសារនោះទ្រ
ព្រះផ្រសារទំនើបអុីអន៣កំណត់គោល-
ដៅអ្នកមានប្រក់ចណំលូមធ្រយមហើយ
ផ្រសារទំនើបPHDiamondPlace
បានផ្តោតលើអតិថិជនមានប្រក់
ចណំលូខ្ពស់ហើយរចនាបទ័្មសាងសង់
ក៏នឹងមិនដូចគា្នាដ្ររ»។
ត្រឹមចងុឆ្នាំ២០១៩កម្ពជុាមានផ្រសារ

ទំនើបសរុបចំនួន២៣នៅរាជធានី-
ភ្នំព្រញដ្រលមានផ្ទ្រដីសរុបប្រហ្រល
៣៨០០០០ម៉្រត្រការ៉្រ។ន្រះបើតាម
របាយការណ៍របស់CBRE៕

តពីទំព័រ ១...នៅក្នុងសន្និ-
សីទសារព័ត៌មានស្តីពី«វឌ្រឍន-
ភាពនិងទិសដៅការងរបន្ដ
របស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពល»
នៅទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាល
ពីថ្ង្រអង្គារលោកយសមនុរីា៉ាត់
អគ្គនាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន
ធនធានរ៉្រ បាននិយាយថា
គោលនយោយបាយបើកចំហ
របស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្រយ
មានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនចូល

មកសិក្រសាស្រវជ្រវនិងបោះ-
ទុនធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានរ៉្រ
នៅកម្ពុជាយា៉ាងផុសផុល។
លោកបន្តថា វិស័យធនធាន
រ៉្រមនិត្រមឹត្រអាចបង្កើតការងរ
ថ្មីបានច្រើននោះទ្រត្រវិស័យ
ន្រះក៏បានចូលរួមចំណ្រកក្នុង
ការប្រមូលថវិកាសម្រប់យក
មកអភិវឌ្រឍប្រទ្រសផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«វិស័យរ៉្រ

បានចូលរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍន៍

ក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិបានយា៉ាង-
ច្រើនដោយចំណូលពន្ធមិន-
ម្រនសារពើពន្ធកាលពីឆ្នាំ
២០១៩ មានប្រមាណ២១
លានដុលា្លារ»។
លោកប្រប់ទៀតថាបច្ចបុ្របន្ន

ក្រសងួកពំងុធ្វើកចិ្ចការជាច្រើន
ក្នុងន័យលុបបំបាត់និងទប់-
សា្កាត់ការធ្វើអាជវីកម្មធនធានរ៉្រ
ប្របអនាធបិត្រយ្រយដើម្របីកៀរ-
គរចំណូលមិនម្រនសារពើពន្ធ
ចូលរដ្ឋឲ្រយបានកាន់ត្រច្រើន។
បើតាមលោកមនុីរា៉ាត់ចណូំល  

មនិម្រនសារពើពន្ធក្នងុវសិយ័រ៉្រ
សំដៅដល់ប្រក់កម្រអាជា្ញា-
ប័ណ្ណ និងសួយសារធនធានរ៉្រ
(ចំណូលដ្រលក្រុមហ៊ុនធ្វើ
អាជីវកម្មរ៉្រទទួលបាន)។
លោកប្រប់ទៀតថាបើទោះ

ជាវិស័យរ៉្រនៅកម្ពុជានៅមាន
កម្រិតទាបបើធៀបជាមួយ
ប្រទ្រសដទ្រទៀតត្រកម្ពុជាក៏
មិនមានគោលការណ៍លើក 
ទឹកចិត្តឲ្រយមានការនាំច្រញរ៉្រ

ឆៅច្រញទៅក្រប្រទ្រសនោះ
ទ្រ។លោកបានអះអាងថា៖
«ដូច្ន្រះវិយោគិនត្រូវបានជំរុញ
ឲ្រយបង្កើតរោងចក្រដើម្របីក្រច្ន្រ
ធនធានរ៉្រដ្រលអាចឲ្រយកម្ពុជា
ទទួលបានតម្ល្របន្ថ្រម រហូត
ដល់ដំណក់កាលណមួយ
ដ្រលអាចនាំច្រញបានហើយ
កម្ពុជាក៏ទទួលបានតម្ល្របន្ថ្រម
ពីលើនោះទៀត»។
ជាមួយគា្នាន្រះលោកក៏បាន

ប្រប់ទៀតថាប្រទ្រសកម្ពុជា
នាព្រលន្រះកំពុងឈានទៅ
បង្កើតរោងចក្រចម្រញ់រ៉្រ
មាសជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជា
នៅតំបន់អូរខ្វាវក្នុងស្រុកក្រវ-
សីមាខ្រត្តមណ្ឌលគិរី។
ក្រុមហ៊ុនEmerald Re-

sourcesNLដ្រលជាក្រមុហ៊នុ 
ចុះបញ្ជីនៅផ្រសារហ៊ុនអូស្តោ្រលី
កំពុងធ្វើការអភិវឌ្រឍគម្រងរ៉្រ
មាសនៅអូរខ្វាវក្នុងខ្រត្តមណ្ឌល-  
គិរី។ក្រុមហ៊ុនន្រះរំពឹងថានឹង
ទាញយកមាសលើកដំបូងនៅ

ឆ្នាំ២០២០ន្រះ។ក្រមុហ៊នុន្រះ
បានច្រញផ្រសាយការសិក្រសាលទ្ធ-
ភាពច្របាស់លាស់របស់ខ្លួន
កាលពីខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៧
ដ្រលបង្ហាញថាគម្រងរ៉្រ
មាសអូរខ្វាវអាចផលិតបាន
មាសជាមធ្រយម១០៦០០០
អោនស៍ក្នុង១ឆ្នាំ។
ក្រុមហ៊ុនន្រះបា៉ាន់ប្រមាណ

ថា ការទាញយករ៉្រដំបូងនឹង
មានសកម្មភាពរយៈព្រល៧ឆ្នាំ
ដោយបោះទុនវិនិយោគចំនួន
៩៨លានដុលា្លារ។
លោកនិយាយថា៖«យើង

សង្រឃឹមថានឹងមានផលិតផល
មាសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងព្រល
ឆប់ៗ ន្រះទៅតាមផ្រនការ»។
របាយការណ៍ក្រសួងរ៉្រនិង

ថាមពលបានឲ្រយដឹងថានៅឆ្នាំ
២០១៨ការប្រមូលចំណូល
មិនម្រនសារពើពន្ធបានចំនួន
២០លានដុលា្លារដ្រល  ស្មើនឹង
១៣៣ភាគរយន្រចំណូល  
ដ្រលបានគ្រងទុក៕
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បុគ្គលិក កេមុហុ៊ន   Angkor Gold  កំពុងសិកេសាពិសោធន៍ រ៉េ   មាស។    ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

កម្ពជុារកចំណូលបានប្រមាណ២១លានដុលា្លារពីវិស័យរ៉្រក្នងុឆ្នា២ំ០១៩

លោកដូណាល់
ត្រំចង់ឆ្លៀតឱ-
កាសប្រងធ្លាក់ថ្ល្រ
បង្កើនសន្នធិិជាតិ

កេងុ វ៉ាសីុនតោនៈប្រធានា-
ធបិតីអាម្ររកិលោកដូណល់
ត្រំបាននិយាយកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ថា សហរដ្ឋអាម្ររិកនឹងឆ្លៀត
ឱកាសន្រការធា្លាក់ចុះតម្ល្រប្រង
ឆៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រន្រះដើម្របី
បំព្រញនូវសន្និធិប្រងយុទ្ធ-
សាស្ត្រជាតិដ្រលបង្អាក់ការ-
អនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិ។
លោកត្រំបានប្រប់អ្នក-

យកពត័ម៌ានថា៖«យើងបពំ្រញ
នូវប្រងបម្រុងជាតិរបស់យើង
...អ្នកដឹងទ្រ!វាជាការបម្រុង
យុទ្ធសាស្ត្រ»។
នៅចុងបញ្ចប់ន្រសន្និសីទ

សារព័ត៌មាននោះលោកបាន
បញ្ជាក់ថាលោកនឹងទិញត្រឹម
ចំនួនណមួយដ្រលរដ្ឋសភា
យល់ព្រមលើកញ្ចប់ទឹកប្រក់
បុ៉ណ្ណោះ...ឬក៏ប្រសិនបើរដ្ឋាភិ-
បាលសហពន័្ធអាចជលួទតីាងំ
សន្និធិទៅដល់ភាគីទី៣ដោយ
មិនគិតថ្ល្រ។
ព្រលដ្រលតម្ល្រប្រងហក់-

ឡើងវិញជាយថាហ្រតុអ្នក-
ទិញទាំងន្រះអាចលក់ប្រង
លើសរបស់ពួកគ្រ។
តម្ល្រប្រងអាម្ររិកធា្លាក់ចុះមិន

ធា្លាប់មានកាលពីថ្ង្រចន្ទ ខណៈ
ដ្រលការព្រយាករនៅទីក្រងុញវូយក៉  
បានធា្លាក់ក្រមសូន្រយជាលើកដំ-  
បូងចំព្រលដ្រលការផ្គត់ផ្គង់
លើសចំនួនដ្រលបង្ខំឲ្រយអ្នក-
ជំនួញចំណយលើរឿងផ្រស្រងជា
ជាងទិញប្រងឆៅនោះ។
លោកប្រធានាធិបតីបាន

ប្រកាសនូវបំណងរបស់ខ្លួន
កាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រមនីាដើម្របី
ចាក់បំព្រញនូវប្រងបម្រុង
យុទ្ធសាស្ត្រឲ្រយព្រញប្រៀប។
ត្រមឹថ្ង្រទី១៧ខ្រម្រសាសន្និធិ

ប្រងមានចំនួន៦៣៥លាន
បារ៉្រលន្រចនំនួយល់ព្រមដោយ   
រដ្ឋសភាដ្រលមានចនំនួ៧១៣,៥ 
លានបារ៉្រល។
សន្និធិក្នុងបរិវ្រណន្រទីតាំង

ក្រមដី៤កន្ល្រងតាមបណ្តាយ 
ឈងូសមទុ្រន្ររដ្ឋTexasនងិ
Louisianaភាគខងត្របូងន្រ
សហរដ្ឋអាម្ររិកការបម្រុង
ប្រងជាយុទ្ធសាស្ត្រមានសមត្ថ-
ភាពសរុប៧២៧លានបារ៉្រល។ 
ប្រងន្រះនឹងត្រូវប្រើប្រស់

ក្នងុករណីអាសន្នធំៗ របស់ជាតិ
ដូចជាសង្គ្រមនៅប្រទ្រស  
អីរុា៉ាក់ឆ្នាំ១៩៩១ឬក្នងុឆ្នា២ំ០០៥  
ព្រលមានព្រយុះ Hurricane  
Katrina៕AFP/RR

Hyundaiទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់អុីអន៣នៅកម្ពជុា

 បុគ្គលិក  និង ភ្ញៀវកិត្តយិស  ក្នងុថ្ងេ បើកដំណើរការសាកលេបងនេ ផេសារទំនើប     AEON ទី២ នៅខណ្ឌសេនសុខ ។ រូបថតហុងមិនា
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ក្រុងគុនដាស់ៈ  មន្ត្រី អាហ្វ-
ហ្គានី ស្ថាន  បាន ថ្ល្រង កាល ពី-
ថ្ង្រចន្ទ ថា   ក្រុម តាលី បង់  បាន 
សម្លាប់ កង កម្លាំង អាហ្វ ហ្គានី-
ស្ថាន យ៉ាង តិច ២៣ នាក់  និង 
ជន សុ ីវលិ ៩ នាក ់ផ្រស្រង ទៀត  ថា 
ជា រលក ន្រ អំពើ ហិង្រសា ថ្មី ១  
ដើម្របី វាយប្រហរ ប្រទ្រស អា-
ហ្វហ្គានី ស្ថាន  ទោះ បី ជា មន 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ អាម្ររិក  
និង  វិបត្តិ ការវីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ - 
ណា ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ ចម្ល្រកកាន់ ត្រ 
អាក្រក់ ខ្លាំងឡើង ៗ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស  ន្រះ ក្តី ។ 

 ស្ថិត នៅ ក្រម អាណត្តិ ន្រ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង អាម្ររិក -តាលី-
បង់  រដ្ឋាភិ បាល អាហ្វ ហ្គានី-
ស្ថាន  នងិ ក្រមុ ឧទ្ទាម  នៅ ព្រល 
បច្ចុប្របន្ន  ត្រូវ បាន គ្រ សន្និ ដ្ឋាន 
ថា  នឹង បាន បញ្ចប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
អ្នក ទោស  ហើយ បាន ចាប ់ផ្តើម 
កិច្ច ពិភាក្រសា នានា ដោយ មន 
គោល បំណង ចង់ ឲ្រយ មន បទ - 
ឈប់ បាញ់ ទូ លំ ទូលាយ មួយ ។ 

 ប៉ុន្ត្រ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អ្នក ទោស 
បាន ជាប់ គាំង នោះ ត្រូវ បាន 
រំខន ដោយ បញ្ហា ជា ច្រើន  
ដ្រល  ក្រងុ កាប៊លុ  បាន អះ អាង 
ថា  ក្រមុ តាល ីបង ់កពំងុ ទម ទរ 
ឲ្រយ ដោះ ល្រង ក្រុម យុទ្ធ ជន 
សង្គ្រម ១ ចំនួន  ក្នុង ចំណោម 
ក្រមុ យទុ្ធ ជន សង្គ្រម ឃោរ ឃៅ 
បំផុត របស់ ក្រុម ន្រះ  និង កិច្ច-

ពិភាក្រសា សន្តិភាព ហក់ បី ដូច- 
ជា ពបិាក  នៅ ចពំ្រល បន្ត ធ្វើ ការ 
វាយ ប្រហរ ជា ច្រើន លើក ។ 

កាល ពី យប់ ថ្ង្រ អាទិត្រយ  នៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត តាក់ ហរ នៅ អាហ្វ-
ហ្គានី ស្ថាន ភាគ ឦសន  ក្រុម 
តាលី បង់ បាន វាយ ប្រហរ ទៅ 
លើ មូល ដ្ឋាន ទ័ព អាហ្វ ហ្គានី - 
ស្ថាន ១ កន្ល្រង៕AFP/SK  

ក្រមុបុរសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើកក្រណាត់សកសពក្ម្រងដ្រលដាក់នៅលើ
រថយន្តមួយក្រយពីស្លាប់ក្នងុការវាយប្រហរនៅខ្រត្តគុនដាស់។AFP

តពីទំព័រ១...ដទ្រ ទៀត ។  
រោង ចក្រ ទំង នោះ  នឹង ត្រូវ  
អនុញ្ញាត ឲ្រយ បើក ដំណើ រការ 
ឡើង វិញ  ក្រយពី  បញ្ចប់ 
អធិការ កិច្ច ក្នុង គោលបំណ ង 
រកអ្នក ឆ្លង  ជំងឺកូវីដ ១៩ ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថា  ហ្រតុ - 
ផល សខំន ់ដ្រល ត្រវូ ដងឹ ជា មនុ 
គឺថា  កម្មករ រោង ចក្រ ជា ច្រើន  
នឹង ត្រូវ វិល ត្រឡប់ មក ពីស្រុក 
កំណើត  របស់ ពួក គ្រ  ក្រយ ពី 

ចូល ឆ្នាំ រួច ។  លោក បាន ថ្ល្រង 
កាល ព ីថ្ង្រទ ី២០  ខ្រម្រស  ថា៖  
« ក្រសួង របស់ យើង  នឹង ធ្វើ 
អធិការកិច្ច  នៅ តាម រោង ចក្រ 
នានា  ដោយ មន ក្រមុ សហ ការ 
១១ ក្រុម ជា មួយ ក្រសួង សុខ- 
ភិបាល នៅ ថ្ង្រ ន្រះ(ថ្ង្រចន្ទ )  
និង បន្ត ធ្វើ នៅ រោង ចក្រ យ៉ាង - 
តិច ៦០ ទៅ  ៧០ រោង ចក្រ  នៅ 
ថ្ង្រ អង្គារ »។ 

លោ ក ថ្ល្រង បន្ថ្រម ថា  ម្ចាស់- 

រោង ចក្រ ទំង អស់ត្រូវ រំពឹង ទុក 
ថា នឹង សហ ការ ជា មួយ ក្រុម- 
អធិការ កិច្ច ទំង នោះ ។ 

 រោងចក្រ ដ្រល ផលិត ឱសថ  
ម្ហូបអាហរ  និង រោង ចក្រ ទំង - 
ឡាយ ណា  ដ្រល មន កម្លាំង 
ពលកម្ម   លើស ពី ១០០០ នាក់  
នឹង ត្រូវ ផ្តល់ អាទិ ភាព មុន គ្រ។  
រោងចក្រ  រោង សិប្របកម្ម និង 
កន្ល្រង ធ្វើ ការ  ងរ  ដ្រល បាន 
បំព្រញ តាម តម្រូវ ការ  របស់ 
ក្រសួង ទំង អស់ ន្រះនឹង ត្រូវ 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ បន្ត ធ្វើ  ប្រតិ បត្តិ ការ 
តទៅ ទៀត ។ 

លោក អ៊ុយ មីអាត  ធីន អ៊ុង  
ប្រធាន តំបន់ ឧស្រសា ហកម្ម 
HlaingTharyar  បាន ថ្ល្រង 
ថា៖ « មិនទ ន់  មន ការ ណ្រ នាំ 
បន្ថ្រម លើស ពី ន្រះ ត្រូវ បាន 
ប្រកាសនៅ  ឡើយ ទ្រ ។ យើង 
រំពឹង ថា នឹង ត្រូវ ទទួល បាន ការ - 
បញ្ជាក់ បន្ថ្រម អំពី របៀប ត្រូវ 
ដំណើរ ការ»។ ចំណ្រក  លោក 
អ៊ុយ ម្រយូ អ៊ុង  មិន បា ន លើកឡើង 
ព ីរដ្ឋាភបិាលនងិ ការយិល ័យនៅ 
តាមតំបន់ទ្រ៕ My.Times/PSAអ្នកពន្លត់អគ្គភ័ិយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ម្ររ គជាវិធានការប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩។AFP

រោងចក្រទំាងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រវូបិទ... មនុស្រសរាប់សិបនាក់ស្លាប់នៅក្នងុរលកន្រអពំើ-
ហិង្រសាថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅអហ្វហ្គានីស្ថន

អូស្ត្រលីត្រស្តប្រសិទ្ធភាពថ្នា២ំប្រភ្រទទៅលើអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
ក្រងុសុីដនីៈ ការ សក ល្របង ធ្វើ ត្រស្ត 

ប្រសិទ្ធ ភាព ថា្នាំ២ ប្រភ្រទ  ទៅ លើ អ្នក- 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ មន្ទីរ-
ព្រទ្រយ   Royal  Melbourne  កាល ព ីថ្ង្រ 
អង្គារ  ហើយ មន គម្រង ពង្រីក ដល់ 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ ជាង ៨០ ផ្រស្រង ទៀត ។ 

ដោយ ត្រូវ បាន ដឹក នាំ ដោយ លោក 
សស្ត្រ ចារ្រយ  ស្ទ្រ វិន  តុង  ជា គ្រូ ព្រទ្រយ 
ឯក ទ្រស ព្រយាបាល ជំងឺ ឆ្លង នៅ មន្ទីរ- 
ព្រទ្រយ    Royal Melbourne   និង ជា 
សហ ប្រធាន ដកឹ នា ំការ ស្រវជ្រវត្រតួ 
ពិនិត្រយ  និង ព្រយាបាល អ្នក ជំងឺ នៅ 
វិទ្រយាស្ថាន  Doherty   ការ សិក្រសា ន្រះ  
នឹង  ធ្វើត្រ ស្ត ពី ប្រសិទ្ធ ភាព ថា្នាំ ឈ្មោះ 
lopinavir/ritonavir   ដ្រល បច្ចុ ប្របន្ន  
ត្រវូ គ្រ ប្រើ ព្រយា បាល ម្ររោគ HIV នងិ ថា្នា ំ 
hydroxychloroquine ដ្រល ត្រូវ 
បានគ្រ ប្រើ  ដើម្របី ព្រយាបាល ជំងឺ រលាក- 
សនា្លាក ់ដ្រ  ជើង នងិ បង្ការនងិ ព្រយាបាល 
ជំងឺ គ្រុន ចាញ់ ។ 

ការ ធ្វើ ត្រស្ត ពិសោធន៍ បាន បង្ហាញ 
ឲ្រយ ឃើញ ថា  ថា្នាំ ទំង ២ ប្រភ្រទ ន្រះ  
អាច បញ្រឈប់ ការ ឆ្លង ជំងឺ SARS-
CoV-2  ជា វីរុស  ដ្រល បង្ក ឲ្រយ ទៅ ជា 
ជំងឺកូ វីដ ១៩  ដោយ អង្គការ សុខ ភាព 

ពិភព លោក  បាន ទទលួ ស្គាល ់អពំ ីការ- 
ព្រយា បាល ដ៏ មន សកា្ត នុពល របស់-
ពួកគ្រ ។  ទោះ បី ជា យ៉ាង ណាក៏ ដោយ  
ក ៏ការ សក ល្របង បន្ថ្រម ទៀត ត្រូវ តម្រូវ 
ឲ្រយ ធានា ថា  ពកួ គ្រ មន សវុត្ថភិាព  នងិ 

ប្រសិទ្ធភាព នៅ ក្នុង រាង កាយ មនុស្រស 
គ្រប់ ៗ  គា្នា ។ 

ការ ព្រយា បាល ជងំ ឺក ូវដី ១៩ របស ់ក្រមុ  
AustralaSian( ASCOT)  នឹង ជ្រើស- 
រីស អ្នក ជំងឺ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ ជាង 

៧០កន្ល្រង  នៅ ទូ ទំង ប្រទ្រស អូ-
ស្ត្រល ី នងិ មន្ទរី ព្រទ្រយ ចនំនួ ១១ ផ្រស្រង-
ទៀត នៅ ក្នុង ប្រទ្រស នូ វ្រល ស្រ ឡង់ ។ 

 លោក តុង  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« គោល - 
បំណង របស់ ASCOT  គឺ ដើម្របី ធ្វើ ការ 

សក ល្របង ថា តើ ការ ប្រើ ប្រស ់ថា្នា ំទងំ 
ន្រះ នឹង ជួយ ទប់ ស្កាត់ អ្នក ជំងឺ មិន ឲ្រយ 
កាន់ ត្រ អាក្រក់ ខ្លាំង ឡើង  ចំពោះ  
ចណំចុ ន្រ ការ ត្រវូ ការ បញ្ចលូ ខ្រយល ់ នៅ 
ក្នុង ការ ប្រើ ប្រស់ ឧបករណ៍ ព្រយា បាល 
យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដក់  នៅ បន្ទប់ អាយ - 
សុី យូ (ICU) នោះ » ។ 

 «យើង បាន រៀបធ្វើការសកល្របង   
ដើម្រប ីឲ្រយ ឃើញ ព ីប្រសទិ្ធភាព  នងិ អាច  
ឆ្លើយ  តប  និងទប់ទល  ់ នឹង វី រុស   យ៉ា  ង    
ដូ ចម្រ្តច   ? មន ន័យ ថា  ប្រសិន បើ ថា្នាំ 
១ប្រភ្រទ ក្នុង ចំណោម ថា្នាំ ព្រយា បាល 
ទងំ នោះ   មន ប្រសទិ្ធ ភាព  យើង អាច 
ក្រ សម្រលួ ទៅ តាម ការ ធ្វើ រោគ វនិចិ្ឆយ័  
ដើម្រប ីផ្តត ទៅ លើ ការ ព្រយាបាល នោះ ។  
ផ្ទុយ ទៅ វិញ  ប្រសិន បើ ថា្នាំ មួយ មិន 
មន ប្រសទិ្ធភាព ទ្រ  ឬ    ធ្វើ ឲ្រយ  មន ផល- 
ប៉ះពាល់   ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅវិញនោះ  យើង  
ចាំបាច់   ត្រូ វឈប់ ប្រើប្រស់ភា្លាម។ 

 ការ បង្ហាញ លទ្ធផល ធ្វើ ត្រស្ត  បាន 
ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ឡើង កាល ពី សបា្តហ៍ មុន  
ដើម្របី កំណត់អត្តសញ្ញា  ណ   អ្នក ជំងឺ 
ដ្រល   នឹង ទទួល បាន ការ ព្រយា បាល 
ដោយប្រើថា្នា១ំក្នងុ ចណំោមថា្នា ំទងំ ២ 
ប្រភ្រទនោះ៕ Xinhua/SK

ពលរដ្ឋអូស្ត្រលីម្នាក់មនផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩ពីមុនស្រប់ត្រូវក្រមុគ្រូព្រទ្រយបញ្ជនូទៅកន្ល្រងរថយន្តរង់ចំាក្រយចុះពីយន្តហោះ។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២២ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

យន្តហោះ ចារកម្មអមេរិក ហោ ះពីលើ
ឧបទ្វីបកូ រ៉េ ដើមេបី ចំាឃ្លាំមើល កូ រ៉េ ខាង ជើង 

ក្រុង ស្រ អ៊ូលៈ  អ្នក តាម ដាន វិទៃយា សាស្តៃ - 
អាកាស ចរណ៍ ម្នាក់  បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
យន្ត ហោះ សុើប  ការណ៍ អាមៃរិក ១គៃឿង  បាន 
ហោះ សំកាំង នៅ ពី លើ ទឹក ដី កូ រ៉ៃ ខាង តៃបូង  ជា 
ការបង្ហាញ អំពី បៃស កកម្ម ១ ដើមៃបី ឃ្លាំមើល កូ រ៉ៃ- 
ខាង ជើង  ចំពៃល មន ការ  បង្កើន វិធាន ការ 
យោ ធារបស់ របប កុម្មុយ នីស្ត កាល ពី ប៉ុន្មាន 
សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  នៃះ ។ 

អង្គ ភាព  Aircraft  Spots  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ        
គៃ ហទំព័រ ធ្វី ធើរ  ដោយ មិន បាន បញ្ជាក់ អំ ពី 
ពៃលវៃលា បៃតិបត្តិ ការ ឲៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ ថា  
យន្ត ហោះ  RC-135W-Rivet  Joint  របស់ 
កងទ័ពអា  កាស អាមៃ រិក   តៃូវ  គៃ កំណ ត់  ទី- 
តាំងបាន   នៅ ក្នុង ដៃន  អាកាស  ពីខាង  លើ ទី កៃុង 
អុីន ជី អន  នៅ មិន ឆ្ងាយ  ពី ទី កៃុងសៃអ៊ូល ភាគ - 
ខាង លិច  និង នៅ  កៃបៃរ  ខៃត្ត ហ្គី អន ជី។ 

 អាមៃរកិ  បាន ដាក ់ពងៃយ បៃភៃទ យន្ត ហោះ- 
ចារ កម្ម មួយ ចំនួន  នៅ ទី នៃះ ចៃើន ជាង មុន 
បន្ថៃមទៀត  នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុន្មាន ខៃ ថ្មី ៗ  នៃះ  
ដចូ ជា កង ន វា  Navy 's EP-3E ជា ដើម  កៃយ 
ពី កៃុង ពៃយុង យ៉ាង  បាន ចាត់ វិធាន ការ ពងៃឹង 
សមត្ថភាព ការ ពារ របស់ ខ្លនួ  សៃប ពៃល មន ភាព- 
ជាប់ គាំង កិច្ច ពិភាកៃសា  បញ្ហា ការ លុប បំបាត់កម្ម-  
វិធី អាវុធ នុយ ក្លៃ អ៊ៃរ  ជា មួយ កៃុង វា៉ាសុីន តោន ។ 

 ខណៈ នៅ ក្នងុ ការ ធ្វើ សម យទុ្ធ បញ្ចៃញសាចដ់ុ ំ
យោធា  ជា បន្ត បន្ទាប ់ចងុ កៃយ បផំតុ  ក ូរ៉ៃ ខាង-
ជើង បាន បាញ់ អ្វី ដៃល ទំនង ជា មី សុីល ចម្ងាយ 
មធៃយម  នៅ ម្តុំ ឆ្នៃរ សមុទៃ ភាគ ខាង កើត របស់ ខ្លួន  

និង បាញ់ មីសីុល ចៃញ ពី  ដីទៅលើ ដៃនអាកា ស  
ពី យន្តហោះ ចមៃបំាង ចូល ទៅ ក្នុង សមុទៃ ភាគ 
ខាងកើត  កាល ព ី ថ្ងៃ អង្គារ កន្លង ទៅ  ១ថ្ងៃ  មុន 
បុណៃយ ខួប កំណើត របស់ អតីត សា្ថាប និក ជាតិ 
លោក គីម អីុល  សុ៊ង ។ 

 យោង តាម បៃភព  និង កៃមុ អ្នក ជំនញខ្លះ  បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  ការ ដាក់ ពងៃយ យន្ត ហោះ សុើប ការណ៍  
របស់ អាមៃរិក បៃប នៃះ  គឺ ជា ផ្នៃក នៃ បៃតិបត្តិ ការ 
ជា បៃចាំ របស់ ខ្លួន  ប៉ុន្តៃ វា អាច នឹង បាន អនុញ្ញាត 
ឲៃយ យន្តហោះ ខ្លះ  របស់ ពួក គៃ  តៃូវ បាន ចុះ ចត 
«ដោយ មន ចៃតន ចង ់ផ្ញើ សារ  ដាក ់សម្ពាធ ទៅ 
កូ រ៉ៃ ខាង ជើង »។ 

ការ បង្កើន  សកម្ម ភាព សុើប ការណ៍  ក៏ អា ច 
បញ្ជាក ់ថា  វធិាន ការ សខំាន់ៗ  កពំងុ តៃវូ បានរៀប- 
ចំ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង កូរ៉ៃ ខាង ជើង៕ Yonhap/SK 

យន្តហោះ  សុើបការ ណ៍    RC-135W RivetJoint  របស់ 
អាម្ររិកហោះ  ឃ្លាមំើល សកម្មភាព កូ រ៉្រខាងជើង។Yonhap

ក្រុង វ៉ា សុីន តោនៈ  បៃធា ន-
ធិប តី អាមៃរិក លោក ដូណាល់-
តៃំ បាន ថ្លៃង ថា  លោក នឹង 
ដាក ់បមៃម អន្តា បៃវៃសន៍ ជា-
បណ្តោះ អាសន្ន  មនិ ឲៃយ ចលូទកឹ-  
ដី អាមៃរិក ដោយ សារ «សតៃូវ      
វី រុស កូ រ៉ូ ណា មើល មិន ឃើញ »  
ខណៈ ពល រដ្ឋ អាមៃរិកដៃល 

មនក ំ ហ ឹង    បាន ចៃញ តាម ដង- 
ផ្លវូនន ដើមៃប ីទាម ទារ ឲៃយ បញ្ចប ់
ការ បិទ បៃទៃស ។ 

 នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ ខៃ  វីរុស- 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  នៃះ  បាន ធ្វើ-
ឲៃយពិភព លោក កៃឡាប់ ចកៃ 
ដោយ បាន ដាក់ មនុសៃស ពាក់- 
កណា្តោល នៅ លើ ភព ផៃន ដី ឲៃយ 

សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  និងបណា្តោល 
ឲៃយ មនសុៃស ជតិ ១៧០០០០នក ់ 
សា្លាប់ ដោយ សារ ការ រាត តៃបាត 
របស ់វរីសុ នៃះ  ទៅ គៃប ់បៃទៃស 
នៅ លើ ពិភព លោក ។ 

 វិធាន ការ ដ៏ គំហុក មិន ដៃល 
ជួប បៃទះ ពី មុន នៅ ក្នុង ពៃល 
សន្តិភាព បាន ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋកិច្ច 
សកល ធា្លាក់ ចុះ  ដោយ បាន 
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ លទ្ធ ផល  នៅ 
ក្នុង  ទិដ្ឋ ភាព  នៃ តម្លៃ បៃង បាន 
កា្លាយ ជា ភាព  អវិជ្ជមន  ខណៈ  
តមៃូវ ការ  បាន ធា្លាក់ វិញ  ។ 

 កៃុម មៃដឹក នំ ពិភព លោក  
កពំងុ ពៃួយ បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាំង អំព ី
សា្ថាន ការណ៍ បច្ចុបៃបន្ន  ដើមៃបី 
បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត តៃបិត  ដោយ 
បាន ភ័យ ខា្លាច អំពី រលក ឆ្លង 
មៃរោគ ផ្លូវ ដង្ហើម លើក ទី ២ 
ឡើងវិញ  ប៉ុន្តៃ បាន ដឹង ចៃបាស់ 
ពលរ ដ្ឋ របស់ ពួក គៃ  តៃូវ ការ 

ការងរ ធ្វើ  និង ការ  រស់ នៅ  
សៃបពៃល មន សញ្ញា ភាព តាន- 
តឹង សង្គម កំពុង កើន ឡើង  ។ 

 លោកដូ ណាល់  តៃំ  បាន 
លើក ទឹក ចិត្ត ឲៃយ មន ការ មិន- 
ពៃញ ចិត្ត តវា៉ា បៃឆំង  ការ បិទ - 
ផ្នៃក ខ្លះ របស់ បៃទៃស មួយ នៃះ  
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
លោក នឹង បញៃឈប់ ការ ធ្វើ អន្តា-
បៃវៃសន៍ មិន ឲៃយ ចូល ទឹក ដី 
អាមៃរិក  ដៃល ជា បៃធាន បទ  
មួយដៃល  មន បៃជា បៃិយ - 
ភាព យូរ អង្វៃង  ជា មួយ កៃុម    
អ្នក គាំទៃ របស់ លោក ។ 

លោក ដូ ណាល់  តៃំ  បាន 

ថ្លៃង នៅ លើ គៃ ហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ      
ថា ៖«នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ អំពី ការ - 
វាយ បៃហារ ចៃញ ព ីសតៃវូ ដៃល 
មើលមនិ ឃើញ  នងិ តៃវូ ការ ពារ 
ការ ងររបស់ ពល រដ្ឋ អាមៃរិក ដ៏ 
អសា្ចារៃយ របស់ យើង  ខ្ញុំ កំពុង ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា បទ បញ្ជា បៃតបិត្ត ិ១ 
ដើមៃបី ពនៃយា រពៃល ការ ធ្វើ អន្តា- 
បៃវៃសន៍  ចូល ទឹក ដី អាមៃរិក ជា 
បណ្តោះអាសន្ន » ។ 

  ពល រដ្ឋ អាមៃរិក យ៉ាង តិច 
២២ លាន នក់  បាន បាត់ បង់ - 
ការ ងរ របស ់ពកួ គៃ  ចាប ់តាងំ ព ី
ការ បិទ បៃទៃស  តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង  ដើមៃបី បន្ធូរ បន្ថយ ការ ឆ្លង 

រីក រាល ដាល វី រុស  កូរ៉ូណា នៃះ  
និង ការ ខឹងសមៃបា  កំពុង កើន- 
ឡើង នៅ  ផ្នៃក ខ្លះនៃ  អាមៃរិក ។ 

 ពល រដ្ឋ អាមៃរិក រាប់ រយ នក់  
បាន ចូល រួម នៅ ក្នុង « ការជួប ជុំ 
បៃ  មូល ផ្តុំ ស្នៃហា ជាតិ»  មួយ  
នៅ ក្នុង រដ្ឋ ផៃនសុីល វា៉ានៀ  
ដោយ បាតុករ ម្នាក់  បាន គៃវី 
បដា មយួ  ដៃល បាន បៃកាស ថា 
« ដោះ លៃង ខ្ញុំ ឲៃយ មន សៃរី ភាព 
ឡើង វិញ  ឬ ឲៃយ ខ្ញុំ សា្លាប់ »។    

អ្នក សៃី  Rose Bayerវ័យ 
៥០ ឆ្នា ំបាន នយិ យ ថា  កា  រ បទិ 
ពិភព លោកដោយ សារវីរុស   
ជារឿង ឆ្កួតឡប់៕ AFP/SK  

លោក    ដូ ណាល់  ត្រ ំថ្ល្រង   សុន្ទរកថា   ខណៈ  លោក   ម៉្រក ៍ ផ្រនស៍ សម្លងឹ  មើល   ក្រហ្វកិ ត្រស្ត រក  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ AFP

បុគ្គលិក  ព្រទ្រយ ម្នាក់  កំពុង បាញ់ ថា្នា ំ សម្លាប់ ម្ររោគ   នៅ  ក្នងុ   បន្ទប់ សាលារៀន។ AFP

តេថំានឹង ដាក់បមេម អន្តោបេវេសន៍  
បណ្តោះអសន្  ខណៈកេុ មអ្កតវ៉ា 
អមេរិកទាមទារឲេយ បញ្ចប់ ក របិទបេទេស 
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ក្រុងវ៉ុលឃ្លីងហ្គ្រន: ពលរដ្ឋ អាល្លឺ-
មង៉  ់មនិ ព្រម ចុះចាញ់ នងឹ ស្វ្រង រក ទញិ 
នបំុង័ បារាងំ ដ្រល  ជា អាហារ សណំព្វ- 
ចិត្ត   ពួកគ្រ ឡើយ។ ប្រជាជន  ញៀន 
នបំុង័ ខ្លាងំ ដល ់ថ្នាក ់ប្រើដង សន្ទចូ ឆ្លង  
កាត់ របារ ខណ្ឌ ដើម្របី ទទួល  អាហារ 
ចំណូល ចិត្ត   ពី អ្នក ជិត ខង។

ស្ថតិ នៅ  ក្រងុ តបំន ់ព្រដំ្រន  Lauter-
bach ពលរដ្ឋ អាល្លម៉ឺង់  មួយចំនួន   តសូ៊ 
ទិញ នំ គ្ររ័ សង់  បារំាង ព្រះ ទម្លាប់ ទទួល 
ទាន ប្រចំា ថ្ង្រ ខន ពំុបាន។

 ព្រល មនការ ខណ្ឌ ច្រក ប្រទ្រស ទំាង 
២បណ្ដោះអាសន្ន ដើម្របីការពារ ការ រីក- 
រាល ដាល ន្រ ជំងឺកូវីដ១៩ អ្នកដុត នំប័ុង    
អ្នកស្រ ី Myriam Jansem-Boualit  

ព្រយាយាម  ខិត ទៅ ជិត តំបន់ ព្រំដ្រន 
ដើម្របី ច្រកចាយ នំបុ័ង ប្រចាំ ថ្ង្រ  ដល់ 
អតិថិជន  អាល្លឺម៉ង់ របស់ខ្លួន។

អតិថិជន អាច ទូរស័ព្ទ  ទៅកុម្ម៉ង់ មុន 
ហើយអ្នក ស្រី  នឹង ទៅ ជួប ពួកគ្រ ដល់ 
ព្រំដ្រន ដោយ នាំ មក  ជាមួយ នូវ នំបុ័ង 
ទើបច្រញពីឡ ក្ដៅៗ។

អ្នកស ្រី បាន  ឲ្រយដឹង ថ៖ «ពីមុន ខ្ញុំ 
មន អតិថិជន អាល្លឺម៉ង់ ច្រើន ណាស់ 
មក  ទិញ  នំប័ុង នៅហាង ខ្ញុ ំ បុ៉ន្ត្រ សព្វ ថ្ង្រ 
ពួកគ្រ មិនអាច ឆ្លង ព្រដំ្រន មក ទិញ បាន 
ទ្រ ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ ត្រូវ ត្រ   ទៅ កាន់  តំបន់  ខណ្ឌ 
ច្រក ប្រទ្រស  យក  នំបុ័ង  ឲ្រយ ពួកគ្រ»។

លោក Hartmut Fey អាយុ ៥២ 
ឆ្នាំ ជា ម៉ូយ ប្រចាំ  របស់ អ្នកស្រី។

លោកថ៖ «ទម្លាប ់ញ៉ា ំនបំុង័ ពហីាង 
គាត ់គ ឺជា ប្រព្រណ ីរបសខ់្ញុ ំទៅ ហើយ។ 
ខ្ញុ ំត្រង ត្រ ទញិ នបំុង័ ព ីទកឹដ ីបារាងំ  អស ់
ជា ច្រើនទសវត្រសរ៍ មកហើយ»។

លោក   Hartmut Fey ថ្រមទាំង 
បាន បង្ហោះវីដ្រអូ  លើបណា្ដោញ  សង្គម 
ដ្រល បង្ហោញ សកម្មភាព លោក ប្រើ ដង 
សន្ទចូ ស្ទចូ យក នំប័ុង ពី ដ្រ  ម្ចាស់ ហាង  
ត្រង់ ចំណុច របង ខណ្ឌ  ប្រទ្រស ទាំង ២ 
ថ្រមទៀតផង។

ដោយសារ ត្រ មន អតថិជន រង់ចាំ 
នៅទនីោះ ច្រើនគរួសម ការ ប្រើប្រស ់
ដង សន្ទចូ ច្រកចាយ នបំុង័ ឆ្លង ដ្រន ជា 
មធ្រយាបាយ  មនសុវត្ថិភាព ជាង ហុច 
ដោយដ្រ ផ្ទាល់៕ AFP ស្ដ្រមី្ចាស់ហាងនំប័ុងបារំាងរៀបចំនំឲ្រយមូ៉យនំប័ុងប្រចំានៅដ្រនដីអាល្លម៉ឺង់។រូបថត AFP

កូវីដ១៩  មិនអាច បញ្ឈប់ ពលរដ្ឋ អាល្លម៉ឺង់ចំា ទិញ  នំប័៉ង បារំាង ក្ប្ររបងពំ្ដ្ន

បា៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ រាល់ សា្នាដ្រ ភាព យន្ត ខ្លី- 
របស់ សមិទ្ធ ករ វ័យ ក្ម្រងនៅត្រ  បន្ត 
ទទួល យក  មកចូល រួម  ប្រកួត  ក្នងុ កម្ម - 
វិធី  មហោស្រព ភាព យន្ត ខ្លី ចតុ   មុខ 
លើក    ទ៩ី ដដ្រល បើ  ទោះ ជានៅ ព្រល 
ន្រះ   មន ការ រំខន  និង កំពុង ត្រ បង្ក  ពី  
ជំងឺ កូវីដ១៩ យា៉ាងណា ក្តី  ខណៈ-   
មហោ    ស្រព    នៅត្ររាប់ បញ្ចលូ នូវ   ភាព- 
យន្ត  ខ្លី  កម្ពុជា ដើម្របី លើកទឹកចិត្ត ទៅ 
ដល់ ក្រុម អ្នក ផលិត ក្ម្រងៗ ឲ្រយ មន 
ឱកាស  បង្ហោញ ទ្រព  កោសល្រយ របស ់ 
ខ្លនួ ដ្រលនងឹ  បន្ត រហតូ   ទៅ ដល ់  ចងុ   ខ្រ     
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០  ខង មុខ ន្រះ ។

បើ តាម ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មន ពី - 
អ្នក រៀបច ំកម្ម វធិ ី មហោស្រព ភាព យន្ត 
ខ្លី   ចតុ   មុខ  នៅតាម គ្រហ ទំព័រ ផ្លូវ ការ  
ខ្លនួ នោះ  បាន  ឲ្រយ ដងឹ ថ  ៖   « មហោ ស្រព 
ភាព    យន្ត ខ្លីចតុមុខ  (CSFF)   នៅ ត្រ 
ទទួល  ប្រកួត សា្នាដ្រ រឿង ខ្លី  រហូតដល់  

ចុង ខ្រ  ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០  ទោះ បី  ជា 
ជំងឺ  កូវីដ១៩  កំពុងរីករាល ដាល ក្តី 
ហើយ  គណៈកម្មការ មហោស្រពយើង 
នៅ  ប ន្តទទួលយក  រឿង មក ប្រកួត-  
សម្រប ់ ឆ្នា ំ២០២០  ជាធម្មតា    តាមការ 
គ្រងទុក   ដដ្រល ។  ក៏ ប៉ុន្ត្រ មហោ ស្រព - 
ភាព  យន្តខ្លី ចតុ មុខ មិន អាច រៀបចំ  
កម្ម វធិ ី ស្វ្រងយល ់កនុខ្ល ីចតមុខុ  បានទ្រ  
នៅ ក្នុង  សា្ថាន  ភាពន្រះ »។ 

ប្រភព ដដ្រល   បន្ត ថ ៖ «មហោ ស្រព  
ភាព យន្ត  ខ្លី ចតុ   មុខ  (CSFF)  ត្រូវ- 
បាន   ចាប់ បដិសន្ធិឡើង  ដើម្របីអបអរ 
ទៅ ដល ់  ភាព យន្ត   ខ្លី   មកពីជុំវិញ   ពិភព-  
លោក   និង សា្វាគមន៍ រដូវកាលថ្មី ការ- 
បើក ប្រកាស   ទទួលយក រឿង ប្រកួត 
ដល់ សមិទ្ធករ រឿងខ្លី  ចាប់  តាំង ពីដើម   
ខ្រ មីនា   ឆ្នាំ ២០២០  មក និង បន្ត ដល់ 
ថ ្ង្រ ទ ី ៣១  ខ្រ ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២០ ខង-  
មុខ    ហើយ មហោស្រព ឆ្នាំ ន្រះ  រៀប ចំ    
ដោយ អង្គ ការ ភាព យន្ត  ឈូក រ័ត្ន   ឬ 
Sunflower Film Organization 

[SFO] )  ។  មហោ ស្រព  ភាព យន្ត    ខ្លី   
ចតុ   មុខ   នឹង ជ្រើស រីស ភាព យន្ត ខ្លី  
ដ្រល ល្រច ធ្លា  នៅ  ពាក់ កណា្ដោល  ខ្រ 
កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០  ខង មុខ ។

 ចំពោះ  ជ យ   លាភី នឹង ត្រូវ ប្រង ច្រក 
យា៉ាង  ហោច ជា  ៤ ប្រភ្រទន្រ រង្វាន់ ដ្ររ   
គឺ  ប្រភ្រទ ភាពយន្តខ្លី ឆ្នើ មរបស់កម្ពុជា   
ប្រភ្រទ    ភា ពយន្តខ្លីឆ្នើមបនា្ទាប់របស់ - 
កម្ពុជា  រង្វាន់  ទស្រសនិក ជន ដល់ ភាព- 
យន្ត    ខ្លី  ក្នុង ស្រុក និង រង្វាន់ ទស្រសនិក-  
ជន  ដល់ ភាព យន្ត ខ្លី អន្តរ ជាតិ»។ 

ចំពោះ  កម្ម វិធី មហោស្រពធំ គ្រង 
នឹង ប្រព្រឹត្តទៅ នៅដើមខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ 
២០២០ ខងមខុ បនា្ទាប ់ព ីកម្មវធិ ីមន- 
ប្រយោជន ៍ជាប ន្ត បនា្ទាប ់រមួ មន ដចូជា 
«ការ យល់  ដឹងពី កុន ចតុ មុខ -Chak-
tomuk Film Insight »  កម្ម វិធី  «ជំរំ 

ភាព យន្ត  ឈូក  រ័ត្ន-Sunflower Film  
Camp » ដ្រលជា យុទ្ធនាការ ផ្រស ព្វ - 
ផ្រសាយ     នៅ តាមសាលារៀន  និង ការ ធ្វើ 
សន្និ  សីទ សារព័ ត ៌ មន  ។

លោក ស៊ុំ សុីថ្រន ដ្រល ជា ប្រធាន 
មហោ ស្រព ភាព យន្ត ខ្ល ីចត ុមខុ លើក  ទ ី
៩ ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ  បាន ថ្ល្រង  ដ្ររ ថ ៖    
« ឆ្នាំ ២០២០  គឺ ជា ឆ្នាំ  ដ្រលយើង ចង់ 
បន្ត   លើកទកឹចតិ្ត យវុ ជន កម្ពជុា ឲ្រយ បាន 
ចលូ រមួ ច្រក រលំ្រកនវូ  រឿងរា៉ាវជវីតិ  តាម 
រយៈ   សា្នាដ្រ ភាពយន្តខ្លីៗ   របស ់ពកួគ្រ- 
ត្រ ម្តង »  ខណៈ ប្រធាន មហោ ស្រព    
ឆ្នាំ ទី ៩ រូប  ន្រះក៏  បាន  បន្ត ទៀត ដ្ររ ថ៖  
« ហ្រតុ ដូច្ន្រះ  ហើយ   បានជាយើង-   
បង្កើត  ពាក្រយស្លាកមយួ ថ  «ប្របរ់ឿង 
របស់អ្នក ឲ្រយ យើងដឹងផង-Bring 
Along Your Story»  សម្របក់ម្មវធិ ី 

មហោ ស្រព   ឆ្នាំ២០២០ ន្រះ»។
អ្វ ី គួរឲ្រយ កត់សម្គាល់  និង មន សារ ៈ -  

សំខន់ ដល់  យុវ សមិទ្ធករ   ជា ពិស្រស  
នោះ គ ឺ សម្រប់ ជយ លាភី  ក្នុង កម្ម វិធី 
មហោ ស្រព  ដោយ សា្នាដ្រ ពួកគ្រ នឹង 
ត្រូវ បាន យក ទៅ ចាក់ បញ្ចាំង នៅ ក្នុង - 
កម្ម  វិធី មហោស្រព ជាដ្រគូ  ក្រ ស្រុ ក  
ដ្ររ  ដចូជាកម្ម វធិ ី Busan Arthouse 
International Film Festival និង  
Asia for Peace Film Festival  ជា 
ដើម។ សម្រប់ សមិទ្ធ ករ វ័យ ក្ម្រងៗ  
ដ្រល    ចង់ ចូល រួម  ក៏ ដូចជា ផ្រសារ ភា្ជាប់-  
រឿង  របស់អ្នក  ជា  មួ យ ទស្រស និក ជនឲ្រយ 
បាន   ច្រើន អាច ផ្ញើ រឿង ខ្លីរ បស់ អ្នក មក 
យើង   តាម  https://filmfreeway.
com/CSFF ឬ តាម http://csff.co/
submission/៕ 

ការបិទកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខលើកទី៨កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងមក។រូបថត សហ ការី

ក្រមុយុវសមិទ្ធករនិងអ្នកចូលរួមមហោស្រពភាពយន្តខ្លចីតុមុខឆ្នាំមុន។រូបថត សហ ការី

មហោស្ពភាពយន្តខ្លចីត៉ម៉ខឆ្នាន្ំះ  នៅបន្ត ប្កួត  ទោះមាន វិបត្ត ិ កូវីដ១៩ 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២២ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១កើត ខៃពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី២២ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ក្រងុ Thessaloniki:  ប៉លូសិ 
បង្ក្រាប កុប កម្មរបស់ ប្រាទ្រាស 
ក្រាិក បាន ប្រាើ ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក- 
ភ្ន្រាក បំប្រាក អ្នក គាំ ទ្រា ក្រាុម 
PAOK Thessaloniki ដ្រាល 
បានមក ជបួ ជុ ំគា្នា  កាល ពថី្ង្រា ចន្ទ 
ដើម្រាបី ប្រារព្ធ ខួប គម្រាប់ ៩៤ ឆ្នាំ 
របស់ ក្លិប បើទោះ ជាមាន ច្រាបាប់ 
បទិទ្វារ ប្រាទ្រាស ដោយសារ វរីសុ 
កូរ៉ូណា ក៏ដោយ ។   

អ្នក គាំ ទ្រា ជាង  ២០០ នាក់ 
បាន  បំពាន បម្រាម របស់ រដ្ឋា- 
ភិបាល  ដ្រាល មិន ឲ្រាយ មាន ការ- 
ប្រាមលូ ផ្ដុ ំ គា្នា ជា សាធារណៈ នៅ 
ខាង ក្រា កីឡដ្ឋាន របស់ ក្លិប 
Toumba Stadium 
ដោយសារ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ក្នុង ប្រាទ្រាស ។  

ប្រាព័ន្ធ ផ្រាសព្វ ផ្រាសាយ ក្នុងស្រាុក  
បាន  រាយការណ៍ ថា  យ៉ាង 
ហោច ណាស់ អ្នក គាំ ទ្រា មា្នាក់ 
ត្រាូវបាន ចាប់ ខ្លួន  ហើយ មួយ 
ចនំនួ  ទៀត  ត្រាវូ ពនិយ័  ក្រាយព ី
មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច គា្នា ។

មន្ត្រា ីរដ្ឋា ភបិាល បាន ប្រាកាស 
កាល ព ីថ្ង្រា ចន្ទ ថា  មក ទល ់ព្រាល 
ន្រាះ អ្នក ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា មាន  
២២៤៥ ករណី នៅ ក្រាិក ក្នុង 
នោះ  សា្លាប់ ១១៦ នាក់ ហើយ 
ការ ហាម ឃាត់ ចំពោះ សកម្ម- 
ភាព កីឡា នានា មាន ប្រាសិទ្ធ- 
ភាព រហូត ដល់ ថ្ង្រា ទី ២៧ ខ្រា 
ម្រាសា ។ 

កាល ពី ដើម ថ្ង្រា ចន្ទ ឧប នា- 
យក រដ្ឋ មន្ត្រាី កីឡា របស់ ក្រាិក 
លោក  Lefteris Avgenakis 
បាន និយយ ដោយ មាន ជំនឿ 
ថា  ក្លិប បាល់ ទត់ អាជីព ទំង- 
អស់  នឹង ចាប់ ផ្ដើម មក ហ្វឹក- 
ហាត់ វិញ នៅ ខ្រា ក្រាយ ។

លោកបានថ្ល្រាង ទៅកាន់ ទូរ- 
ទស្រាសន៍ Mega  ថា ៖ «យើង 
រំពឹង ថា នឹង  មាន ការ ណ្រា នាំ ពី 
អ្នក ជនំាញ ហើយ ផ្អ្រាក លើ ការ- 
បង្ហាត់ បង្ហាញ របស់ ពួកគ្រា 
យើង នឹង អាច ចាប់ ផ្ដើមបើក  
កន្ល្រាង ប្រាកួត កីឡាឡើង វិញ 
បណ្ដើរ ៗ  » ៕ AFP/VN      

UEFA រកមើលពន្លឺចុងក្រោយ ដើម្រោបីចាប់ផ្ដើមរដូវកាលបាល់ទាត់វិញ
ប៉ារីស: នៅ ព្រាល ប្រាទ្រាស នៅ តំបន់ 

អឺរ៉ុប បាន ចាប់ ផ្ដើម បន្ធូរ បន្ថយ ច្រាបាប់ 
បទិទ្វារ ប្រាទ្រាស  ដ្រាល ត្រាវូបាន ដកច់្រាញ  

ដោយសារការ រាលដល ន្រា វរីសុ ករូ៉ ូណា 
នោះ សហពន័្ធកឡីា បាល ់ទតស់ហភាព  
អរឺ៉បុ   (UEFA) នងឹ ជបួ ប្រាជុ ំ ជាមយួក្លបិ 

បាល់ ទត់  និង សមាគមប្រាចាំ ទ្វី ប ន្រាះ 
ទងំ អស ់នៅ សបា្ដាហ ៍ន្រាះ ដើម្រាបី ស្វ្រាង- 
រក ផ្លូវ ដោះ ស្រាយ សម្រាប់ ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម រដូវ កាល ឡើង វិញ ។  

សា្ថាប័ន បាល់ ទត់ អឺរ៉ុប  កំពុង អន្ទះ- 
អន្ទ្រាង  ជរំញុ ឲ្រាយ ប្រាទ្រាស សមាជកិ ទងំ 
៥៥ មាន ការ ឯក ភាពគា្នា មួយ ប្រាសិន 
បើ ពកួ គ្រា ចង ់ឲ្រាយ រដវូ កាលន្រាះ ចប ់ទងំ- 
ស្រាងុ ខណៈ ព្រាល ន្រាះ  មាន ប្រាទ្រាសមយួ 
គឺ   អាល្លឺម៉ង់ សង្រាឃឹម ថា  នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ការ ប្រាកួត ប្រាជ្រាងឡើង វិញ សម្រាប់  
លីក អាជីព របស់ ខ្លួន Bundesliga 
ដោយ អត ់មាន អ្នក គាទំ្រា នៅ ខ្រា ក្រាយ។ 
រ ីឯ ប្រាទ្រាស  ផ្រាស្រាង ទៀត ប៊្រាល ហ្រាសុកិ នងិ 
ស្កុតឡ្រាន ហាក់ កំពុង រង់ ចាំ ការ អនុ- 
ញ្ញាតពី UEFA ដើម្រាបី បញ្ចប់ រដូវកាល 
របស់ ពួក គ្រា ឥឡូវ ន្រាះ ។  

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា  គ្រាប់ យ៉ាង នៅ 
មិន ទន់ ប្រាកដ ប្រាជា នៅ ឡើយ ទ្រា 
ក្នុងសបា្ដាហ៍ ន្រាះ ដោយសារ  UEFA 

ត្រាូវ ជួប ប្រាជុំ ជាមួយថា្នាក់ ដឹក នាំ ន្រា 
សមាគម សមាជិក ទំងអស់ជា មុន 
នាថ្ង្រា អង្គារ ហើយ បនា្ទាប់ មក ជួប ពិភាក្រាសា- 
ជាមយួ សមាគម ក្លបិបាល ់ទត ់អាជពី- 
អឺរ៉ុប (ECA) និងក្រាុម លីក អាជីព 
ប្រាចាំ តំបន់ អឺ រ៉ុប នៅ ថ្ង្រា ពុធ ។

បនា្ទាប ់មក  គណៈកមា្មាធកិារ ប្រាតបិត្ត ិ
របស់ UEFA នឹង ធ្វើ ការ ប្រាជុំ គា្នា នៅ 
ថ្ង្រា ព្រាហស្រាបតិ៍ ដ្រាល នោះ អាច បង្កើត 
ឲ្រាយ មាន ស្រាចក្ដី ប្រាកាសដ៏ សំខាន់ 
សម្រាប ់ប្រាទ្រាស ផ្រាស្រាង ៗ  ក ៏ថា បាន ។   អ្វ ី
ដ្រាល គួរ ឲ្រាយ កត់ សមា្គាល់ នោះ គឺ លីក 
បាល ់ទត ់ប្រាទ្រាសអាល្លមឺង៉ ់នងឹ ធ្វើ ការ 
ជួប គា្នា តាម រយៈ វីដ្រាអូ ខល  ជាមួយ ក្លិប 
ទំង ៣៦ ន្រា ក្រាប ខ័ណ្ឌ កំពូល ទំង ២ 
ក្នងុថ្ង្រា ជាមយួ គា្នា នោះ ដ្រារ ដោយ សង្រាឃមឹ 
ថា  អាច ចាប ់ផ្ដើម ការ ប្រាកតួ  នៅ ពាក-់ 
កណា្ដាល ខ្រា ឧសភា ។  

នៅ ព្រាល ការ ប្រាកួត បាល ់ទត់  កំពុង 
ទ្រាឹង ស្ងៀម តាំង ត្រា ពី  ពាក់ កណា្ដាល ខ្រា 

មនីា ឥឡវូ ន្រាះ ចងុ ខ្រា មថិនុា កពំងុ ត្រាវូ 
បាន ពិចារណា ជា ថ្ង្រា កំណត់ សម្រាប់ 
បញ្ចាប់ រដូវ កាល ន្រាះ ។ ជាមួយ គា្នា ន្រាះ 
ដ្រារ UEFA កពំងុ ពចិារណា លើ ឱកាស 
ន្រា ការ ប្រាកួត ក្នុង ខ្រា កក្កដ និង សីហា 
ប្រាសនិ បើ ចា ំបាច ់ខណៈ លោក ប្រាធាន  
Aleksander Ceferin នៅ ត្រា មាន 
សុទិដ្ឋិនិយម ថា  ការ ប្រាកួត ប្រាជ្រាង 
រដូវ កាល ន្រាះ អាច ចប់ បរិបូរ ណ៍។

លោក  Ceferin បាន ថ្ល្រាង ទៅកាន់ 
កាស្រាត  Corriere della Sera នៅ 
អុីតាលី ថា ៖ «យើង អាច ត្រាូវ ធ្វើ ការ 
ប្រាកតួ ដោយ អត ់មាន អ្នក គា ំទ្រា ដោយ- 
សារ ការ ប្រាកួត  គឺសំខាន់ ជាង អ្វី ទំង- 
អស់ ។ វាឆប់ ព្រាក  ដ្រាល និយយ ថា  
រដូវ កាល ន្រាះ មិន អាច បញ្ចប់ ។ ផល- 
អាក្រាក ់នងឹ មាន យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ ចពំោះ ក្លបិ 
និង លីក អាជីព ទំង អស់  អ៊ីចឹង ការ - 
ល្រាង ដោយ បិទ ទ្វារ គឺ ជាជម្រាើស ល្អ 
ជាង អ្វី ទំង អស់ » ៕ AFP/VNប្រធាន UEFA លោក Ceferin គ្រាង នឹង បើក ឲ្រាយមានការ ប្រាកួតបិទទ្វារ។ AFP

ក្រោមុល្រោងនៅក្រោបខ័ណ្ឌLa Liga ត្រោវូបាន
បើកភ្លើងខៀវឲ្រោយវិលត្រោឡប់មកហ្វឹកហាត់

ក្រុង ម៉ា្រឌីដ: ក្រាុម ល្រាង នៅ 
ក្រាប ខ័ណ្ឌលីកកំពូល ប្រាទ្រាស 
អ្រាស្រាបា៉ាញ La Liga ទទលួ បាន 
ការ អះ អាង ថា  ពួក គ្រា អាច 
ត្រាឡប់ ទៅ ហ្វឹក ហាត់ វិញ បាន 
ប្រាសិន បើ អនុវត្ត តាម គោល- 
ការណ៍ ដ្រាល ច្រាញ ដោយ រដ្ឋា- 
ភិបាល អ្រាស្រាបា៉ាញ ។

ការ សម្រាច ន្រាះ  ត្រាូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង  ក្រាយ ពី មាន កិច្ច ប្រាជុំ 
មួយ  កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ រវាង 
ក្រាុម ប្រាឹក្រាសា កីឡា ជាតិ របស់ 
អ្រាស្រាបា៉ាញ (CSD) សហព័ន្ធ 
បាល់ ទត់ រាជា ណាចក្រា- 
អ្រាស្រាបា៉ាញ (RFEF) និង ក្រាប- 
ខ័ណ្ឌ La Liga ។ 

ក្នងុ ស្រាចក្ដ ីប្រាកាស របស ់ខ្លនួ 
CSD បាន ឲ្រាយ ដឹង ថា  គោល- 
បំណង   អនុញ្ញាត ឲ្រាយ កីឡាករ 
ត្រាឡប់ មក ហ្វឹកហាត់ វិញ ន្រាះ 
អាស្រា័យ លើ ការ វិវឌ្រាឍ ន្រា ការ- 
រាល ដល របស់ វីរុស កូរ៉ូណា 
ហើយ ការ សម្រាច ន្រាះ ត្រាវូ បាន 
អនុម័ត ដោយ ក្រាសួង សុខា- 
ភិបាល ។ CSD បាន និយយ 
បន្ត ថា ព្រាល វ្រាលា ហ្វឹក ហាត់ 
នឹង ត្រាូវ ធ្វើ ដោយ នីតិវិធី រឹត ត្រាបិត 
ហើយ លុះ ត្រា ណា ត្រា កាលៈ- 
ទ្រាសៈ អំណោយ ផល ផង ដ្រារ។ 

មាន ការ លើក ឡើង ថា  រដូវ- 
កាល ២០១៩ -២០២០ កពំងុ 
ស្ថិត លើ ផ្លូវ ក្នុង ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ ហើយ ក្នុង ខ្រា មិថុនា 
ខាង មុខ ន្រាះ បើ ទោះ ជា CSD 

មិន បាន អះ អាង  នូវ ភាព ជាក់- 
លាក់ ណាមួយពី កាល បរិច្ឆ្រាទ 
ន្រា ដណំើរ ការឡើង វញិ ន្រាះ ទងំ 
សម្រាប់ ព្រាល វ្រាលា ហ្វឹក ហាត់ 
ឬ ការ ប្រាកួត ក៏ ដោយ ។

លើស ពី ន្រាះ ទៀត RFEF 
និង La Liga បាន ព្រាម ព្រាៀង 
គា្នា ប្រាង ច្រាក  ប្រាក ់ចណំលូ បាន 
ពី សិទ្ធិ ផ្រាសាយ បន្ត ផ្ទាល់ តាម 
ទូរទស្រាសន៍ បង្កើតជា មូល និធិ 
ជយួ សង្គ្រាះ សម្រាប ់សហពន័្ធ 
កឡីា អឡូាពំកិ នងិ បា៉ារា៉ាឡាពំកិ 
ដ្រាល ចណំលូ ត្រាវូ ខាត បង ់យ៉ាង 
ធ្ងនធ់្ងរ ដោយសារ ការ រាតត្រាបាត 

ន្រា ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។    
ប្រាធាន RFEF នងិ La Liga 

លោក Luis Rubiales និង 
Javier Tebas ក៏ បាន ចុះ- 
ហត្ថល្រាខា ជាមួយ គា្នា ផង ដ្រារ  
លើ កិច្ច សន្រាយា មួយ ក្នុង ការ- 
បង្កើត មូល និធិ គ្រាអាសន្ន 
ដ្រាល មានទឹក ប្រាក់ ១០ លាន 
ដុលា្លារ ទុក សម្រាប់ ជួយអត្ត- 
ពលិក  ដ្រាល រងគ្រាះ ។  

ការ ប្រាជុំ រវាង  លោក Rubi-
ales លោក Tebas និង 
ប្រាធាន CSD លោក Irene 
Lozano ដ្រាល ប្រាព្រាតឹ្ត ទៅ ជាង 

៨ម៉ាង នៅ ឯ Palacio de 
Viana ក ៏បាន បង្ហាញ ឲ្រាយ ឃើញ 
ផង ដ្រារ   ចំពោះ សា្ថាប័ន បាល់- 
ទត់ កំពូល របស់ អ្រាស្រាបា៉ាញ 
ក្នុងការ ប្ដ្រាជា្ញា អនុវត្ត តាម នីតិ វិធី 
ថ្មី ន្រាះ ។

ជាមយួ គា្នា ន្រាះ កចិ្ច ព្រាម ព្រាៀង 
ដ្រាល ត្រាូវ យក ធ្វើ ជា ស្រាចក្ដី 
ព្រាង  សម្រាប់ កីឡា ដទ្រា ទៀត 
នោះ គឺត្រាូវបាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
គោល បំណង ពង្រាងឹ ទំនាក់ ទំនង  
ដ្រាល ត្រាង ត្រា តាន តងឹ ញកឹ ញាប ់
រវាងក្រាប ខ័ណ្ឌ La Liga និង 
RFEF ៕   AFP/VN 

ក្រុម Real Madrid ក៏ ដូចជា ក្រុម ផ្រស្រង ទៀត ដ្រលល្រង នៅ La Liga ទទួលបន ភ្លើង ខៀវ ឲ្រយ  ហ្វឹក ហាត ់វិញ។ AFP

ប៉ូលិស  ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយ 
អ្នកគំទ្រោ របស់ក្រោុមPAOK

ថ្ង្រាពុធ ទី២២ ែខម្រាសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

អ្នកគាំទ្រក្រុម POAK ប៉ះទង្គិច ជាមួយប៉ូលិស នាព្រលកន្លងមក ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្មីៗ នេះសេប ់តេ លេច វត្ត  មាន    អតតី តារា 
ចមេៀង សេី បេចាំ ផលិត កម្ម ភ្លេងរីខត   កញ្ញា សុខ 
ចិន្តា ហៅ វ៉ាន់ នី ឡា   មក បំពេអារម្មណ៍ បេិយ មិត្ត  នៅ 
ក្នុង បទ ចមេៀងថ្មី  មាន ចំណង ជើង ថា «បេះដូង វីរ ជន- 
អាវ ស(Covid-19) » ដេល ផលិត  ដោយ សមាគម 
គេូ  ពេទេយ  ស្ម័គេ ចិត្ត  យុវជន សម្តេច តេជោ (TYDA) 
កេយ    ព ី ច ប ់   រដវូ កាល     ពធិ ីបណុេយ   ចលូ ឆ្នា ំបេពេណ ីខ្មេរ 
ភ្លាម    នោះ ។ 

ការ ចេញ មក បំពេ អារម្មណ៍ មហាជន ឡើង វិញ ពី 
សំណាក់ តារា ចមេៀង សេ ីសាច់ សខ្ច ី ដេល បាន  បាត់- 
មុខ ពី សង្វៀន សិលេបៈ យូរ កេលដោយសារ បញ្ហា - 
ផ្ទាល់ ខ្លួន     ខណៈ បទ ចមេៀង នោះគឺ  ជា ការ ដឹកនំ ការ- 
ផលិត និង និពន្ធ ទំនុក ចេៀង  ដោ យ បង បេុសនង  
បង្កើត   លោក សុខ ជំនោរ និង និពន្ធ បទ ភ្លេង 
ដោយ  លោក រួន ហៅ  ចចកស មុទេ   ។ 

ដោយ ឡេក  បងបេុស របស់តារាចមេៀងសេី  
វ៉ាន ់នីឡា គឺ លោក សុខ ជំនោរ ដេលអតីត  ជា 
អ្នក និពន្ធ បទ ចមេៀង លេបី  ឈ្មោះ លេបី រា ប់  ឆ្នាំ នៅ 
ផលិត កម្ម  ហងេសមាស និង បច្ចុបេបន្ន  លោក មា ន   
ផលិត  កម្មផ្ទាល់ ឈ្មោះ  Films-
OutFox  ក៏ បាន បង្ហាះ រូប ភព ជា 
ចេើន សន្លឹក និង សារខ្លះឲេយ ដឹងថា 
កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា តេៀម ចេញ 
បទចមេៀង ថ្មី ហើយ តេៀម នឹង 
ចលូ បេឡកូ សលិេបៈ សា ជា ថ្ម ីម្ដង 
ទៀត   ផង ដេរ ។ ខណៈ  លោក 
សុខ ជំនោរ បាន សរសេរ ថា៖ 
«  គាំ ទេ ទេ? ពួកយើង តេឡប់ 
មក  វិញ អាច នឹង មក ទាំង កេុម 
ផង ទេ ដឹង?»

ជា  ការ កត់ សមា្គាល់ នោះ-  
មយួ រយៈ ចងុកេយ នេះ គេ  
ឧសេសាហ៍  ឃើញ អតីត-  
តារា ចមេៀង ជេក នៅ 
ទេនំ ភ្លេង រីខត ដេល 
ជំពប់ នូវ រឿង អាសេូវ 
ស្នេហា ដោយសារ 
អតតី មិត្ត បេសុ បាន 
ទមា្លាយ  រូបអាកេត 
កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា 
បង្ហើរ សារ ដេល-  
ជា  តមេយុ  បេប ់ព ី
បណំង  ចង ់ វលិ មក 
រក ឆ្នាំងបាយ ចាស់ នៅ - 
ល ើ វិថី ចមេៀង វិញ ជា រឿយៗ  ។ ជាក់- 
ស្តេង  ដូចជាមាន    ការ Live វីដេអូ  ចេៀង បំពេ 
អារម្មណ ៍បេយិ មតិ្ត តាម  បណា្តាញ  ហ្វេសប៊កុ   ក ៏
ឃើញ កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា បាន បង្ហាះ  សារ  
ថា ៖ « ខ្ញុ ំចង ់ឡើង ចេៀង លើ ឆក វញិ ខ្ញុ ំចង ់
ចេញ ប ទ ចមេៀង ថ្ម ីខ្ញុ ំ ចង ់ធ្វើ អ្វ ីដេល 
ខ្ញុំ ធ្លាប់ ធ្វើ ពី មុន ខ្ញុំ នឹក ជីវិត ជា តារា 

ចមេៀង  ខ្លាំង ណាស់ » ។
កញ្ញា សុខ ចិន្តា ហៅ វ៉ាន់នីឡា ក៏ 

ធ្លាប់  ប ង្ហើប ឲេយ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង 
ថា ៖ « ចាស បង ! ជាការ ពិត 
គឺ  នង ខ្ញុំ មាន បំណង ចង់ 
វិល ទៅ រក     វិស័យ សិលេបៈ 
ចមេៀង វិញ មេន !ហើយ 
កន្លង មក  ខ្ញុ ំក ៏ពុ ំដេល បេប ់
ថា ខ្លួនឯង លាឈប់ ពី - 
វិស័យ  សិលេបៈ នោះ ដេរ ។ 
ដោយ សារ     តេ   ពេល  ថ្មីៗ  នេះ 
នង ខ្ញុំ តេង មាន អារម្មណ៍ 
នឹកន ខ្លាំង   នឹង សិលេបៈ-  
ចមេៀង ហើយ  ពេល នង ខ្ញុ ំ 
នយិា យ រឿង ព ីអារម្មណ ៍   ពតិ  
ជា  ចង ់ចេញ   មក កេ  ឃើញ 
បង ប្អូន បេិយមិត្ត នៅ តេ 
មាន ការគាំទេ ចេើន ចាំ - 

គាំទេ ទើប សមេច ចិត្ត នឹង  
វិល   ចូលទៅ  បេឡូក  វិញ ពេល  
ឆប់ៗ  នេះហើយ  » ។

 អតី ត ចមេៀង សេី នៅ- 
ភ្លេង រីខត កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា    
ក៏ បាន បន្ត ឲេយ ដឹង ដេរ ថា ៖ 
« ពេល នេះ ខ្ញុំ ក៏ មាន កេុម 
ការងារ រៀបចំ ការនិពន្ធ 
និង ថត បទចមេៀង 
នន ថ្មីៗ    ហើយ   មាន 
គោលដៅ ថ្មី  គឺ នង ខ្ញុំ 

នឹង មិន  វិល  ទៅ រក ផលិតកម្ម 
ចាស ់ហងេសមាស នោះ  ទេ  ពេះ ថា នងខ្ញុ ំ
បាន ផុត កុងតេ ហើយ ។  កន្លេង   ថ្មី នេះ  សុំ 

ចិត្ត បងប្អូន រង់ចាំ បន្តិច សិន  គឺ នឹង ជមេប 
បេប់ ពេល កេយ » ៕ 

ស្រីស្រស់វ៉ាន់នីឡាចាប់ផ្តើមមក
ប្រឡូកអាជីពសិល្របៈចម្រៀងវិញ
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កញ្ញា វ៉ាន់នីឡា លេចមុខនៅ  ក្នងុចមេៀង  ថ្មី 

បទ   «បេះដូងវីរជនអាវស»   ។ ហ្វេសប៊ុក 

កីឡាករ ពេជេ ម្ទេសខ្មាងំ ដេល អាច បេកួតបនទំង បេដាល់ សកល និង គុនខ្មេរ តាមសង្វៀនឯកជន។ ណន

ប្រដាល់សកលត្រវូបានអនុញ្ញាត
ឲ្រយប្រកួតគុនខ្ម្ររក្នងុគ្រមានវិបត្តិ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ សេបពេល ដេល ការ- 
បេមូល ផ្តុ ំគេប់ បេភេទ កីឡា តេវូបាន 
ផ្អាក ហើយ សកម្ម ភព កីឡានន 
មិនអាច រៀបចំ បានដោយ សារ តេ 
វិបត្ត ិនេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ សហ- 
ព័ន្ធ កីឡាបេ ដាល់ សកល កម្ពជុា  
បានអនុញ្ញាត ឲេយ កីឡាករ  កីឡា- 
ការិនី  របស់ ខ្លនួ អាច   ចូល បេកួត   
គុន ខ្មេរបាន  ពេះ នៅ ពេលនេះ 
មានតេ បេដាល់ គុនខ្មេរ មួយ ទេ 
តេវូបាន រាជ រដា្ឋាភិបាល  និង សហ-
ព័ន្ធ កីឡា បេ ដាល់ គុន ខ្មេរ អនុញ្ញាត  
ឲេយ បេកួត  ជា លក្ខណៈ បិទ ទា្វារ គា្មោន 
អ្នកទសេសន។

យា៉ាង ណាក៏ ដោយ មន្តេ ីបច្ចេក- 
ទេស កីឡា បេ ដាល់ សកល កម្ពជុា 
បាន អះអាង ថា  នេះ គេន់ តេ ជា 
ដំណោះ សេយ បណោ្តាះ អាសន្ន 
បុ៉ណោ្ណោះ  បុ៉ន្តេ ការ តេៀម សមេប់ 
ការ ហ្វកឹ ហាត់  ឬ បេ កួត នៅ កេ- 
បេទេស  ឬ បេ កួត ជមេើស ជើង ឯក 
ជាតិ  បេ ចំា ឆ្នា ំ២០២០  យើង នឹង 
ចាប់ ផ្តើម ឡើង វិញ ភ្លាម  បើ សិន ជា 
សា្ថាន ភព ជាក់ ស្តេង នេ វីរុស កូរូ៉ណា  
បាន ស្ងប់ សា្ងាត់  ឬ កេ សួង ខង 
សុខភិបាល គេប់ គេង បាន ។ 

លោក  បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ  អគ្គលេខ- 
ធិ ការ សហព័ន្ធ កីឡា បេដាល់- 
សកល កម្ពុជា   បាន បេប់ ថា៖ 
សម្ដេច តេជោ  ហុ៊ន សេន  បាន 
បេកាស បើក ការ បេកួតគុនខ្មេរ  នៅ 
តាមសា្ថានីយជា ធម្មតា ឡើង វិញ  
ដោយ គា្មោន អ្នក ទសេសនផ្ទាល់ ដើមេបី 
ទាញ យក បេយោជន៍ សមេប់ 

អត្តពលិក គុន ខ្មេរ  អី៊ចឹង ហើយ  
សហព័ន្ធ បេដាល់ សកល នឹង ជំរុញ  
ឲេយ  ពួកគាត់ ចូល រួម បេកួត នៅ  
សា្ថានីយដេរ  ដោយ ប្តរូ ទៅ បេ កួត 
គុន ខ្មេរ វិញ   ដើមេបី ឲេយ  ពួកគាត់  បាន 
ហ្វកឹហាត់ ជាប់ លាប់ មាន ទី ផេសារ 
បេ កួត  ក៏ ដូច ជា បេកួតឲេយ  រាង កាយ 
រស់ រវីក  គឺ បេសើរ ជាង យើង ឲេយ  
ហ្វកឹហាត់ រួច នៅ ស្ងៀម នោះ »។ 

លោក បន្ត ថា៖ «ជា គោល ការណ៍  
អត្តពលិក បេ ដាល់ សកល  មិន 
អនុញ្ញាត ឲេយ ទៅ បេ កួត គុន ខ្មេរ ទេ   
ពេះ សហព័ន្ធ  ខុស គា្នា  លក្ខខណ្ឌ 
បេ កួត ខុស គា្នា ដេល អាច ធ្វើ ឲេយ 
អត្តពលិក ចេញ បេ កួត  នៅ លើ ឆក 
អន្តរជាតិភន់ចេឡំ និង ខុស បច្ចេក- 
ទេសដេល ងាយ នឹង ទទួល បាន 
ចាញ់  ដោយ គេ ចាប់ កំហុស  គឺ 
ខុស បច្ចេក ទេស ដោយ អចេតន   
បុ៉ន្តេ ក្នងុ កាលៈទេសៈ មាន វិបត្តជំិងឺ  
កូវីដ ១៩ នេះ  យើង តេវូ តេ អនុញ្ញាត 
ជា លក្ខណៈ បណោ្តាះ អាសន្ន  ដើមេបី 
កំុ ឲេយ ងាប់ សាច់ ដំុ  ឬ ហ្វឹក ហាត់ 
ដោយ គា្មោន ការ បេកួត សោះ ពេះ 
គា្មោន ការ បេ កួត  គឺ គា្មោន អ្វ ីវស់ ស្ទង់ 
សមត្ថភព ឡើយ ដេបិត អី គា្មោន 
សង្វៀន ណាទទួល ការ បេកួត 
បេដាល់ សកល នោះ ទេ»។

ទាក់ ទង ទៅ នឹង ផេន ការ បេ ចំា 
ឆ្នាំ  ជា មួយ ដេ គូ ក្នុង  និង កេ 
បេទេស  លោក បុ៊យ សុភ័ណ្ឌ 
បាន  បង្ហើប ថា  ផេន ការ ចាស់ បេ - 
ចំា ឆ្នាំ២០២០  អាច នឹង ទៅ រួច   
ពេះ ថា  ការ ពេយាករ ថា មេ រោគ កូ-    
វីដ ១៩  អាច នឹង ស្ងប់ សា្ងាត់  ហើយ 
ក្នុង អំឡុង ខេ សី ហា  ឬ ខេកញ្ញា  

យើង នៅ តេ តេៀម  ធ្វើ ការ បេ កួត 
ជើង ឯក ជាតិបេ ចំា ឆ្នា។ំ ចំណេក 
ផេន ការបញ្ជូន អត្តពលិក ជាង 
១០នក់ទៅ ហាត់ នៅ  បេទេស ចិន  
និង បេទេស គុយ បា  អាច នឹង ទៅ 
រួច  ក្នងុ ចុង ឆ្នា ំ២០២០  ខណៈ ដេល 
ការ ពេយាករ ថា មេរោគ ឆ្លងនេះអាច 
នឹង ថម ថយ ទៅ វិញ ។  

លោក អគ្គ លេខធិការ បាន 
បេប់ ទៀត ថា៖ «ចំពោះ មូល ហេតុ  
លើក ទឹក ចិត្ត ឲេយ  អត្តពលិក បេដាល់ 
សកល  ទៅ បេ កួត គុន ខ្មេរ ជា 
បណោ្តាះ អាសន្ន នេះ ដោយសារ 
ទី ផេសារ បេ កួត ក្នងុ សេកុ នៅ បេទេស 
យើង បច្ចបុេបន្ន  គឺ ខង ស្ពនស័រ  គេ 
និយម តេ បេ ដាល់ គុន ខ្មេរ  ហេតុ- 
នេះ យើង តេវូ តេ សមេប សមេលួ 
ទៅ តាម សា្ថាន ភព ជាក់ ស្តេង ជា 
បណោ្តាះ អាសន្ន  ពេះមាន ផល- 
បេ យោជ ន៍ ខ្លះ ដេរ  សមេប់ អត្ត- 
ពលិក បេ ដាល់ សកល» ។ 

ចំណេក បេធន សហព័ន្ធ កីឡា 
បេដាល់ សកលកម្ពុជា  លោក 
សាស្តាេចារេយ វេជ្ជបណ្ឌិត  ឆឹង 
យ៉ាយ៉េន  ធ្លាប់ មាន បេសាសន៍ 
ពាក់ ព័ន្ធ  ទៅ នឹង បញ្ហា ខង លើនេះ 
ថា ៖ « កន្លង មក សហព័ន្ធ  បេដាល់ 
សកលក៏ ធ្លាប់  ស្នើ ទៅដល់ បណា្តា- 
សា្ថានីយ ទូរ ទសេសន៍មួយ ចំនួនឲេយ 
គេ ជួយ ដាក់ បេដាល់ សកល ក្នងុ 
១ សបា្ដាហ៍  បាន ១ ឬ២ គូ  នៅក្នងុ 
កម្មវិធី បេកួត របស់ ពួក គេដេរ  បុ៉ន្តេ 
សំណើ របស់ យើង  គា្មោន នរណា 
ចាប់ អារម្មណ៍    ពេះ បេដាល់ 
សកល  បេ កួត មិន សូវ ទាក់ ទាញ 
ដូច គុន ខ្មេរ» ៕

អតីត តារា ចមេៀង  សេី 
្រសស់  នៅ ទេនំ ភ្លេង រីខត  
កញ្ញា សុខ ចិន្តា ហៅ 
វ៉ាន់នីឡា។ រូបថត  ហុង 

មិន 
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