
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាលោកហង់ជួនណារ៉ុនកាលពី
ថ្ង្រទី១២ឧសភាសរស្ររលខិតិជម្រប
ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដីហ៊ុនស្រន
ស្នើសុំបន្តពន្រយារព្រលបើកដំណើរការ

ឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានសិក្រសាគ្រប់កម្រិត
នងិគ្រប់ប្រភ្រទដើម្របីតាមដានស្ថានភាព 
ន្រជងំឺកវូដី១៩ចៀសវាងកុំឲ្រយមានការ-
ឆ្លងនៅសហគមនជ៍ាពសិ្រសបង្ការរលក
ទី២ន្រជំងឺន្រះ។
ប៉នុ្ដ្រតាមរយៈលខិតិលោករដ្ឋមន្រ្ដីថ្ល្រង   

ថាក្រសងួអបរ់ំនងឹពចិារណាបន្ថ្រមទៀត

លើការបើកដណំើរការសលារៀនឡើងវញិ  
ឲ្រយបានមនុថ្ង្រទី១វចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០ដ្រល   
ជាថ្ង្រចូលបវ្រសនកាលឆ្នាំសិក្រសាថ្មី។
លោកហង់ជួនណារ៉ុនជម្របលោក

នាយករដ្ឋមន្រ្ដីថាក្រសងួអបរ់ំបានតាម- 
ដានយ៉ាងយកចិត្ដទុកដាក់និងជាប្រចាំ
អំពីការវិវត្ដន្រការរីករាលដាលន្រជំងឺ

កូវីដ១៩នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុង
តបំន់នងិលើសកលលោក។ជាពិស្រស
ផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺន្រះលើវិស័យអប់រំ
កម្ពុជាទាំងសធារណៈនិងឯកជន។
លោករដ្ឋមន្រ្តីថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំបាទយល់ឃើញ

ថាគ្រឹះស្ថានសិក្រសាគ្រប់កម្រិតគ្រប់ប្រភ្រទ
គួរបន្តពន្រយារព្រលក្នុង...តទៅទំព័រ ២

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី១៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លេខ ២៦៨២ / តម្លេ  ១២០០    រៀល
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កីឡាករនៅPremierLeague
នឹងត្រូវប្រឈមនីតិវិធីហ្វឹកហាត់ថ្មី

សូមអានទំព័រ

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមេប់ អ្នកអាន កាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដេលចុះឈ្មោះ អាច ទសេសនា 

ខេេសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពេល១ខេ ដោយឥតគិតថ្លេ!

រដ្ឋមន្ត្រអីបរំ់សរស្ររលិខិតជម្របនាយករដ្ឋមន្ត្រី
បន្តពន្រយារព្រលបើកដំណើរការគ្រះឹស្ថានសិក្រសាគ្រប់កម្រតិដើម្របីបង្ការរលកទី២ន្រជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកបើក  រថយន្តដឹក បេង ជក់ បារី ធ្វើ  ឲេយ មាន  អគ្គភ័ិយឆេះ រថយន្ត  និង ផ្ទះ ពល រដ្ឋ 
សកម្មភាពពន្លត់អគ្គិភ័យដ្រលបណា្ដាលមកពីអ្នកបើករថយន្តដឹកប្រងជក់បារីធ្វើមានអគ្គិភ័យឆ្រះរថយន្តនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្រត្តព្រះព្រះសីហនុកាល  

ពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។យ៉ាងហោចណាស់មានរថយន្ត៤គ្រឿងម៉ូតូ៣គ្រឿងនិងផ្ទះ២ខ្នងបានរងការខូចខាត...(ព័ត៌មាន ពិស្តារ ទំព័រ ៣)។ រូបថតសហការី 

បទល្មើសនៅភ្នពំ្រញថយចុះត្រលោកស្នងការឲ្រយប្រយ័ត្នអ្នកច្រញពីពន្ធនាគារ
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ស្នងការរាជធានីភ្នំព្រញ
និងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ
លោកសថ្រតបានអះអាងកាលពី
ម្រសិលមិញថាបទល្មើព្រហ្មទណ្ឌនៅ 
រាជធានីភ្នំព្រញក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ

២០២០ន្រះមានការថយចុះបើប្រៀប-
ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ
២០១៩ប៉ុន្ត្រលោកស្នើឲ្រយប្រុងប្រ- 
យ័ត្នចំពោះមុខសញ្ញាខ្លះដ្រលច្រញ 
ពីពន្ធនាគរថ្វីបើសមត្ថកិច្ចបង្ក្រប 
ដល់ឫសគល់និងមានការប្រុងប្រយត័្ន
ពីពលរដ្ឋក្ដី។

លោកបានឲ្រយដឹងថានៅក្នងុត្រីមាស
ទី១ឆ្នាំ២០២០បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
បានកើតឡើង១៩៤ករណីដ្រលថយ
ចុះពីចំនួន២១៣ករណីនៅត្រីមាស 
ទី១ឆ្នាំមនុចនំនួ១៩ករណីឬស្មើនងឹ
៩ភាគរយ។ក៏ប៉ុន្ត្របទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
មានចនំនួ៣៦ករណីកើនពីចនំនួ២៥

ករណីនៅឆ្នាំ២០១៩។ រីឯបទល្មើស
មជ្រឈិមវិញបានកើតឡើង១៥៨ករណី
ដ្រលថយចុះពី១៨៨ករណីក្នុងឆ្នាំ
២០១៩ចំនួន៣០ករណីឬស្មើនឹង១៦
ភាគរយ។លោកថ្ល្រងថាការថយន្រះ
ដោយសរមានការខិតខំពីសមត្ថកិច្ច
និងការចូលរួមការពារខ្លួនពីសំណាក់

ពលរដ្ឋ។
លោកសថ្រត បានបញ្ជាក់ថា៖

«ព្រលណាវាថយ បានន័យថាការ-
យកចតិ្តទកុដាក់ពីសណំាក់សមត្ថកចិ្ច
យើងបានធ្វើយ៉ាងខា្ជាប់ខ្ជួន។យើង
បង្ក្របដលឫ់សគល។់ក្នងុសម្របកុក្នងុ
ក្រុមនីមួយៗយើង...តទៅទំព័រ ៤

កម្ពជុារកចំណូល
ពន្ធបានជាង១,៤
ពាន់លានដុលា្លារ
ក្នងុត្រមីាសទី១

ករណីឆ្លងវីរុសថ្មគំីរាម-
កំហ្រងដល់ការបន្ធរូ-
បន្ថយការបិទប្រទ្រស
នៅក្នងុពិភពលោក

ម៉េ គុណមករ
 

ភ្នំពេញៈ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមូល
ប្រក់ចំណូលពន្ធបានប្រមាណ១,៤
ពាន់លានដុលា្លារនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ
២០២០ន្រះកើនជាង២៤ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំមុន
ដ្រលមានប្រមាណ១,១ពាន់លាន
ដុលា្លារ។ការកើនឡើងប្រក់ចំណូល
ពន្ធន្រះកើតឡើងមុនព្រលប្រទ្រស
ទទួលរងផល...ត ទៅ ទំព័រ ៨

កេុង ម៉ូស្គូៈ ប្រទ្រសរុស្រសុីនិងឥណា្ឌា
បានបន្ធរូបន្ថយការបទិប្រទ្រសដោយ-
សរវីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភ្រទថ្មីកូរ៉ូណា
កាលពីថ្ង្រអង្គារថ្វីបើមានការប្រឈម
ការឆ្លងកើតឡើងវិញហើយមានការ-
ព្រមានពីអ្នកជំនាញថា ពិភពលោក
អាចប្រឈមនឹងមានរលកឆ្លងរាល-
ដាលទី២។...តទៅទំព័រ ១២



តពទីពំរ័ ១...ការបើកដណំើរការ
ឡើងវិញដើម្បីតាមដានស្ថានភាព
ន្ជំងឺកូវីដ១៩កុំឲ្យមានការឆ្លង
ក្នុងសហគមន៍ជាពិស្សបង្ការ
រលកទី២ន្ជំងឺន្ះ»។
លោករដ្ឋមន្្ដីរឭំកថាតាមរយៈ

កចិ្ចបជ្ុំអន្តរកស្ងួរបស់រាជរដា្ឋា-
ភបិាលដល្ដកឹនាំដោយរដ្ឋមន្្ដី
សុខាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩ សមាគមគ្ឹះស្ថាន
ឧត្ដមសិក្សាកម្ពុជានិងគ្ឹះស្ថាន
ឧត្ដមសិកស្ាសធារណៈមយួចនំនួ
បានលើកសំណូមពរមកក្សួង
អបរ់ំឲ្យបើកដណំើរការសលារៀន
ឡើងវញិនៅសបា្ដាហ៍ទី៤ខ្ឧសភា
ឬដើមខ្មិថុនាឆ្នាំ២០២០ ឬ
នៅព្លណាមួយខាងមុខ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ក្សួងអប់រំ

យុវជននិងកីឡាក៏មិនព្ងើយ-
កន្តើយចពំោះបញ្ហាសដ្្ឋកចិ្ចនងិ
បញ្ហាបើកដំណើរការសលារៀន
ឡើងវិញដ្រ ដោយបានដាក់-
ចញ្នវូជម្ើសបើកជាដណំាក់ៗ 
ដោយផ្ដាតលើគ្ឹះស្ថានឧត្ដម-
សក្ិសានងិសសិស្ថា្នាក់ទ១ី២នងិទី៩
ដ្លតូ្វត្ៀមប្ឡងនៅព្ល
ណាមួយសមស្ប។ក្សួងនឹង
ពចិារណាបន្ថម្ទៀតលើការបើក
ដំណើរការសលារៀនឡើងវិញ
ឲ្យបានមុនថ្ង្ទី១ខ្វិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០ដ្លជាថ្ង្ចូលបវ្សន-
កាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី»។
លោកថាការបន្តពន្យារព្ល

បើកដណំើរការគ្ឹះស្ថានសកិស្ាគឺ
ឈរលើមលូដា្ឋានមយួចនំនួដចូជា
ជំងឺកូវីដ១៩នៅត្បន្តរីករាល-
ដាលខា្លាងំឡើងៗលើពភិពលោក
ដ្លមកដល់ព្លន្ះអ្នកមាន
កើតជំងឺកូវីដ១៩មានរហូតដល់
ជាង៤លាននាក់នងិស្លាប់ជតិ៣០

មុឺននាក់។ឯនៅក្នុងតំបន់អាសុី-
អាគ្នយ្៍មានករណីឆ្លងជតិ៦មុនឺ
នាក់និងស្លាប់ជិត២ពាន់នាក់។
លោកហង់ជួនណារ៉ុនបន្តថា

ស្ថានភាពន្ការរីករាលដាលន្
ជំងឺន្ះនៅក្នុងសកលលោកគឺ
នៅមិនទាន់អាចគ្ប់គ្ងបាន
ដោយសរត្មិនទាន់រកឃើញ
ថា្នាំព្យាបាល និងវ៉ាក់សំងនៅ
ឡើយ។លោកថាប្ទ្សទំាង-
អស់នៅក្នុងសកលលោកនៅត្
បន្តអនវុត្ដការរតឹបន្តងឹសកម្មភាព
បម្លូផ្ដុំតាមទីសធារណៈរមួទាងំ
បន្តបទិសលារៀនផងទោះបីជា
មានប្ទ្សមួយចំនួនតូចបាន-
បើកដណំើរការសលារៀនដោយ
ផ្ន្កខ្លះក្មលក្ខខណ្ឌការពារ
យ៉ាងតឹងត្ងបំផុតក៏ដោយ។
សន្និសីទសរព័ត៌មានរបស់

កស្ងួសខុាភបិាលកាលពថី្ងទ្ី
១១ឧសភាក្សងួសខុាភិបាល
បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថា
ទោះបីជាបទ្ស្កម្ពជុាអាចគប្-់
គ្ងបានដោយមិនមានករណី
វិជ្ជមានថ្មី ជំងឺកូវីដ១៩រយៈព្ល
១ខ្និងមានអ្នកជាសះស្បើយ
ជិត១០០ភាគរយនិងមិនមាន
អ្នកស្លាប់ដោយសរជំងឺន្ះក៏-
ដោយក៏កម្ពជុានៅត្បឈ្មនងឹ
ហានភិយ័ខ្ពស់ប្សនិបើមនិបន្ត
អនវុត្ដតាមវធិានការដល្រាជរដា្ឋា-
ភបិាលកម្ពជុាកស្ងួសខុាភបិាល
នងិក្សងួស្ថាបន័ពាកព័់ន្ធបាន-
ដាក់ច្ញកន្លងមក។
លោកហងជ់នួណារ៉នុបញ្ជាក់

ថាការពនយ្ារពល្បើកដណំើរការ
សលារៀនឡើងវិញន្ះ ផ្ដាត
លើទដិ្ឋភាពបច្ច្កទ្សនងិទដិ្ឋ-
ភាពនយោបាយ។លោកថាជា
លក្ខណៈបច្ច្កទ្ស ថា្នាក់រៀន
កម្ពុជាយើងមានទំហំធំសិស្សពី
៥០-៦០នាកដ់ល្មនិអាចអនវុត្ដ

ស្ដង់ដាវិធានការការពាររបស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
ដចូជាការរកស្ាគមា្លាតនងិការបង្មួ
ថា្នាក់ឲ្យនៅត្ឹម២០នាក់ក្នុង១
ថា្នាក់បាន។លោកបន្តថាការបើក
ដំណើរការសលារៀនឡើងវិញ
លឿនព្កជាការប្ថុយទៅនឹង
រលកទ២ីនងឹធ្វើឲយ្សសិស្ានុសសិស្
ប្ឈមនឹងហានិភ័យន្ការឆ្លង។
សលារៀនអាចកា្លាយទៅជា
ប្ភពចម្លងន្ការឆ្លងចូលក្នុង
សហគមន៍ក្នងុករណីមានការផ្ទុះ-
ឡើងដោយច្ដន្យណាមួយ
ដោយសរព្ំដ្នកម្ពុជានៅបើក
ទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាស។
លោកថា៖«កម្ពជុាមនិបានបទិ

ស្ដ្ឋកិច្ចឡើយហើយការបើក
ស្ដ្ឋកិច្ច មិនចំណុះឲ្យការបើក
សលារៀនឡើយ។ប្ទស្ដល្
បើកតូ្វកាត់បន្ថយចំនួនសសិស្ឲយ្
មកនៅត្ឹម២០នាក់។គ្ូបង្ៀន
ច្ើនវន្នងិបង្ៀនក្នងុថា្នាក់ផង
និងអនឡាញផងបស្និបើមាន
បង្ៀន២វន្គ្ូនងឹសុំបក្់ឧប-
ត្ថម្ភបន្ថ្ម។តាមរយៈលក្ខណៈ
បច្ចក្ទស្ខ្ញុំយល់ថាកម្ពជុានៅ
មនិទាន់អាចបើកដណំើរការគ្ឹះ-
ស្ថានសិក្សាបានវិញទ្។ក្នុង
ចំណោមបទ្ស្១៨៦លើពិភព-
លោកដ្លបានបិទសលាមាន
ត្ប្ទ្ស៩ប៉ុណោ្ណោះដ្លប្-
កាសបើកសលារៀនវិញ»។
សម្ប់ការផ្ដាតលើទិដ្ឋភាព

នយោបាយក្នុងការបន្តពន្យារ
ពល្បើកសលារៀនលោកថ្លង្
ថាស្ថានភាពបច្ចបុប្ន្នកម្ការ-
ដកឹនាំរបស់រាជរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា
អាចគ្ប់គ្ងបានល្អលើសប្-
ទស្ឯទៀត។ការបើកដំណើរការ
សលារៀនវិញនឹងបង្កើតការ-
បឈ្មថ្ម។ីជាពសិស្បស្និបើ
មានការផ្ទុះការឆ្លងចូលសហ-
គមន៍ នឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន
ដល់ការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០២៣។
លោកថាក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្ួច-
ស្ល់ន្ះក្សួងអប់រំយល់-
ឃើញថាអាយុជីវិត សុខភាព
សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាព
របស់សសិស្នសិសិ្តបគុ្គលកិអបរ់ំ
គ្ប់លំដាប់ថា្នាក់ដ្លមាន
ប្មាណជាង៣លាននាក់នៅ
ទូទាំងប្ទ្សគឺជាអាទិភាព

ចម្បងដ្លត្ូវយកចិត្ដទុកដាក់
នៅក្នុងអំឡុងព្លន្ះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្្ដីហ៊នុសន្

នាថ្ង្ទី១២ឧសភាបានសរស្រ
លើហ្វ្សប៊ុករបស់លោកថា ត្
ក្នុងមួយប៉ប្ិចភ្ន្កសោះចំនួន
អ្នកឆ្លងជងំឺកវូដី១៩នៅក្នងុពភិព-
លោកបានកើនជាង៤លាននាក។់
ន្ះគឺជាក្តីបារម្ភខា្លាំងបំផុតរបស់
ពិភពលោកទាំងមូល។លោកថា៖
«នៅប្ទ្សយើងវិញទោះបីចំនួន
អ្នកដ្លបានព្យាបាលជាសះ-
ស្បើយបានច្ើនហើយពុំមាន
អ្នកឆ្លងថ្មីក៏ដោយគឺសូមបងប្អូន
បជ្ាពលរដ្ឋបន្តយកចតិ្តទកុដាក់
ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះអនាម័យសខុ-
ភាពជាប្ចាំដូចជាតូ្វឧស្សាហ៍
ដុសលាងសមា្អាតដ្នឹងសប៊ូឬ
ទឹកអាល់កុលឬជ្លសមា្លាប់
ម្រោគនិងត្ូវពាក់មា៉ាស់ឬក្មា
កុំឲ្យឆ្លងរោគពីយើងទៅគ្និងពី
គ្មកយើង។ព្ះជងំឺដ៏កាចស-
ហាវន្ះងយឆ្លងលឿនណាស់។
ត្ូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់
តាមការណ្នំារបស់ក្សួង
សុខាភិបាល»។
លោកហ្ងវ៉ាន់ដា ប្ធាន

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលសមាគមគ្ឹះ-
ស្ថានឧត្ដមសកិស្ាកម្ពជុាដល្មាន
សមាជកិ១១៤នៅបទ្ស្កម្ពជុា
ថ្លង្មសិ្លមញិថាការពនយ្ារពល្
បើកគ្ឹះស្ថានសកិស្ាឡើងវញិន្ះ
គឺមិនម្នជាជម្ើសគួរធ្វើទ្។
លោកថ្ល្ងថា៖«វិបត្ដិទាំងការ-

ជួលអគារថ្ល្អគ្គិសនីជាដើមគឺ
មានវបិត្ដិធំណាស់យើងមនិអាច
នឹងទប់ទល់បានទ្។បច្ចុប្បន្ន
គ្ឹះស្ថានសកិស្ានៅបន្តបើកបក្-់
ខ្ឲយ្បគុ្គលកិធម្មតាប៉នុ្ដ្បើយើង
ទ្ំត្២-៣ខ្ទៀតយើងមិនអាច
ទ្ំបានទ្។ដចូ្ន្ះយើងស្នើសុំឲយ្
រាជរដា្ឋាភបិាលពសិស្កស្ងួអបរ់ំ
បើកសលារៀនឡើងវិញ។ប៉ុន្ដ្
បើកដោយមានការបុ្ងប្យ័ត្ន
មានស្ដង់ដាអនាមយ័ដល់បគុ្គលកិ-
អប់រំនិងសិស្ស-និស្សិត។កាល-
ណាបើយើងបន្តបិទទៀត មាន
ន័យថាគ្ឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់
ដ្លជាវិស័យឯកជន ពួកគាត់
នឹងស្លាប់ គឺស្លាប់ដោយសរ
ស្ដ្ឋកិច្ច មិនម្នស្លាប់ដោយ-
សរកូវីដ១៩នោះទ្»៕
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រដ្ឋមន្ត្រអីប់រំ...

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈលោកងួនរតនៈអភិ-
បាលខ្ត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថា
មានពលករប្មាណ១៤០០០
នាក់បានបញ្ចប់ការធ្វើចតា្តាឡីស័ក
១៤ថ្ង្ ចំណ្កពលករប្មាណ
១០០០នាក់ទៀតកំពុងបន្តធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កបនា្ទាប់ពីពួកគ្បាន
វិលមកពីធ្វើការនៅប្ទ្សថ្
ខណៈមានពលករខ្មរ្មួយចំនួន
តចូបានបន្តលចួវលិតឡ្ប់ទៅ
បទ្ស្ថ្វញិដោយខសុចប្ាប់
ទោះបីថ្នៅបន្តបិទពំ្ដ្នក្តី។
នៅក្នងុសន្នសីិទសរព័ត៌មាន

ស្ដីពី «វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅ
ការងរបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខ្ត្ដ
បាត់ដំបង»កាលពីថ្ង្អង្គារនាទី-
ស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្ីលោកងនួ
រតនៈថ្លង្ថាការគ្ប់គ្ងពលករ
ដល្ឆ្លងពីបទ្ស្ថម្កស្ុក
កំណើតគឺមិនម្នមានត្អ្នក
បាត់ដំបងនោះទ្គឺមានពលករ
មកសុ្កកំណើតទូទំាងប្ទ្ស
ដ្លបានឆ្លងកាត់តាមខ្ត្តបាត់-
ដំបងជាប្ចំាគិតចាប់ពីថ្ងទី្២១
ខម្នីារហតូមកដល់ពល្ន្ះ
គឺមានជាង១៥០០០នាក់។
លោកបន្តថាក្នុងនោះមាន

ពលករខ្មរ្បម្ាណ១៤០០០
នាក់បានធ្វើចតា្តាឡីសក័ដោយ
ជោគជ័យដោយនៅត្១០០០
នាក់ទៀតប៉ណុោ្ណោះកពំងុបន្តធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កហើយអ្នកទំាងនោះ
ក៏មិនបានពិនិត្យរកឃើញវិជ្ជមាន
ជំងឺកូវីដ១៩នោះដ្រខណៈដ្ល
អ្នកជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងខ្ត្ត
បាត់ដបំងជតិ១០នាក់កប៏ាន
ជាសះស្បើយពីជំងឺន្ះអស់
ហើយដ្រ។លោកថា៖«វជា
ដំណឹងដើម្បីបងប្អនូនៅខ្ត្តបាត់-
ដំបងយើងកក់ក្តាថារដ្ឋបាល
ខ្ត្តយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយ
កូវីដ។រដ្ឋបាលខ្ត្តជាមួយមន្ទីរ
ជនំាញក៏ដចូភាគីពាក់ពន័្ធបាន
ធ្វើតាមបទបញ្ជាសម្ត្ចបាន
ល្អប្សើរតំាងពីហាមប្មការ
ជួបជំុតាមប្បសសនាការដើរ
ហើរការបិទសលារៀនការបិទ
រង្គសល។ល។គឺយើងបានធ្វើ»។
លោកងនួរតនៈឲយ្ដងឹទៀត

ថាបច្ចបុ្បន្ននៅត្មានពលករ
ខ្ម្រវិលត្ឡប់មកកម្ពុជាតាម
រយៈច្កអន្តរជាតិនានាជាប់-
ព្ំដ្នថ្រវងខ្ត្តបាត់ដំបង
ន្ះខណៈក៏មានពលរដ្ឋខ្ម្រ
មួយចំនួនតូចក៏បានសម្ច
ចិត្តលួចឆ្លងដ្នដោយខុសច្បាប់
ទៅប្ទ្សថ្វិញហើយត្ូវ-
បានទាហានថ្ចាប់បញ្ជនូមក

កម្ពុជាវិញផងដ្រ។លោកថា៖
«នៅព្លថ្បិទច្កប៉ុន្ត្ថ្
នៅត្ដឹកប្ជាពលរដ្ឋខ្មរ្យើង
មកដាក់កប្រ្ចក្។គាត់អត់ឲយ្
ឆ្លងតាមច្កទ្ព្ះខុសនឹង
បទបញ្ជាន្ប្ទ្សរបស់គាត់
ត្គាត់នៅត្ដឹកពលរដ្ឋខ្ម្រ
យើងមកដាក់នៅក្ប្រព្ំដ្ន
មាននយ័ថាគាត់បទិមា្ខាងបើក
មា្ខាង។ក្នងុនោះតាមបស្សន៍
សម្តច្កឡ្ាក្ហោមពលរដ្ឋ
យើងគឺត្វូត្ទទលួយកគប្-់
រូបភាពដ្លពលរដ្ឋគាត់ចង់ឆ្លង
មកស្ុកកំណើតរបស់ខ្លួន»។
លោករឿងប៊ុនរ៉្តប្ធាន

មន្ទរីសុខាភិបាលខ្ត្តបាត់ដំបង
បានថ្លង្ក្នងុឱកាសនោះដ្រថា
ការប្ងច្កទុកដាក់ពលករខ្មរ្
ដល្វលិមកពីថ្ក្នុងអឡំងុធ្វើ
ចតា្តាឡីសក័គឺត្វូបានបង្ច្ក
យ៉ាងយកចតិ្តទកុដាក់។លោក
ក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សាគមា្លាត
និងរក្សាអនាម័យជាប់ជានិច្ច
បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កហើយក៏ដោយ។
លោកយិនម្៉ងលីអ្នកសម្ប-

សមួ្លសមាគមអាដហុកខ្ត្ត
បាត់ដបំងថ្លង្ថាអាជា្ញាធរខត្្ត
បាត់ដបំងពតិជាបានគប្់គង្
ពលករខ្មរ្ដល្ឆ្លងពីបទ្ស្
ថ្បានល្អនងិគោរពតាមការ-
ណ្នំារបស់ក្សួងសុខាភិបាល
ដោយមានការរៀបចំកន្លង្ស្នាក់-
នៅនិងកន្លង្ហូបចុកដល់ពលករ
ដ្លត្ូវធ្វើចតា្តាឡីស័កក្នុង
អំឡុងព្លកន្លងមកន្ះ។
លោកថាដោយឡក្ពលរដ្ឋ

ខ្ម្រដ្លឆ្លងដ្នដោយខុស-
ច្បាប់ទៅប្ទ្សថ្ក៏ព្ះត្
ពួកគ្ជួបប្ទះនូវបញ្ហាជីវភាព
ហើយអ្វីដ្លសំខាន់នោះភាគ-
ច្ើនគឺជំពាក់បំណុលធនាគារ
ដ្លត្ូវបង្ខំចិត្តទៅរកការងរ
ធ្វើនៅប្ទ្សថ្ព្ះត្នៅ
ក្នងុសុ្កកំណើតគា្មានការងរធ្វើ
គ្ប់គ្ន់។លោកម្៉ងលីថា៖
«ពួកគាត់ជួបប្ទះបញ្ហាជីវភាព
ន្ះមនិមន្ពកួគាត់គា្មានបាយ
ហូបទ្ប្ទ្សយើងជាប្ទ្ស
កសិកម្ម គឺអាចរស់បានប៉ុន្ត្
គ្ន់ត្ភាគច្ើនជំពាក់លុយ
ធនាគារគ្ប់គា្នាបើមិនទៅរក
លយុសងគអ្ាចនងឹត្វូគរ្បឹ-
អូសផ្ទះ។រដា្ឋាភិបាលគួរត្មាន
វិធានការជួយដល់ពួកគ្បញ្ច្ញ
កញ្ចប់ថវិកាជួយឬអាចជួយ
ពនយ្ារពល្បង់៣ទៅ៦ខ្ដល់
ពលរដ្ឋនោះអាចនឹងជួយពួក-
គាត់បានដ្លនឹងល្ងប្ថុយ-
ប្ថានឆ្លងដ្នទៅថ្»៕

លោកហង់ ជួន ណារុ៉ន រដ្ឋមន្តេកីេសួងអប់រំ។ រូបថតហា៊ានរង្សី

ខ្រត្តបាត់ដំបងបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡី-
ស័កពលករមកពីថ្រ១៤០០០នាក់
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មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសបំភ្លរឺឿងបង្ក្របបទល្មើសអ្នកបើកបររថយន្តដឹកប្រងជក់បារីធ្វើឲ្រយមានអគ្គភ័ិយ
រី សុចាន់
កំពុងស្ពៈឺមន្តៃ ីឧទៃយា នុរកៃស ដៃ ន-   

ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំឱរ៉ាល់  លោក 
ថន ចាន់បាន ចូល ទៅ បំភ្លឺ  នៅ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កំព ង់  -  
ស្ព ឺកាលព ីថ្ងៃ ទ១ី២  ខៃ ឧសភា 
ទៅ តាម  ពាកៃយ បណ្តឹង ពី បុគ្គល 
ម្នា  ក់ ដៃល បាន ប្តងឹ រូប លោក ពា ក់ - 
ព័ ន្ធ ករណី ធ្វើ ឱៃយ ខូចខាត ដោយ 
ចៃត នា កៃយ  ពី មន្តៃី រូប នៃះ 
បាន ដឹក នំា  កង កម្លាងំ ចុះរុះរើ 
រោងដៃល   សា ង សង់ ខុស ចៃបាប់ 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក  សត្វ ពៃ ភ្នឱំរ៉ាល់ ។

លោកនៅ ណាក ់អន ុបៃធា ន  
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺថ្លៃង 
ពី ថ្ងៃ  ពុ ធថា លោក ថន ចាន់ 
និង រូបលោក បាន ទៅ  បំភ្លឺ តាម- 
កា រ កោះហៅ។ លោក ថា  សម ត្ថ  - 
កិច្ច ក៏ មិន បាន សួរ អ្វី ដៃរដោ  យ- 
គៃន់ តៃ សុំ យក ឯក សារ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ទៅ ពិនិតៃយ។ លោ ក  ថា ការ-  
រុះរើដុត បំផ្លាញនៃះ មិន មន អ្វ ីខុ ស -  
ចៃបាប ់នោះទៃ ពពីៃះមន្តៃ ីរបស ់ 
លោក បាន ណៃនំានិង ធ្វើ កិច្ច ស នៃយា 
ឱៃយម្ចាស់រោង  រុះរើ« ម្តងជា ២ដ ង »  
រួច ហើយ តៃ គាត់ មិន រុះរើ។ វា 
ជា ដី ពៃ ដៃល មន្ទីរ របស់ លោក 

គៃប ់គៃង នៅ ក្នងុ តបំន ់ការពារ ។ 
លោក  ថា៖«បៃសិន ជា មន ពា ក់ - 
ព័ន្ធ ផ្ទះសំបៃង តៃមឹតៃវូមន ប្ល ង់ 
មន អ ីតៃមឹតៃវូ អាហ្នងឹ យើង សុ ំ
គោលការណ៍ ពពីៃះរជអាជា្ញា។ 
តៃ នៃះ នៅ ក្នុង តំបន់ពៃ ហើយ 
គាត់ ទៅ រុករន ទន្ទៃនកាប់ ដី ពៃ 
ធ្វើ កម្ម សិទ្ធ ិអាហ្នងឹ ពួកខ្ញុ ំអនុ - 
វត្តជំនាញ [ចៃបាប់]  របស់ ខ្ញុំ»។ 

លោក បន្ថៃមថា៖ «ភាគ ចៃើន 
យើង អនវុត្ត ចៃបាបម់និ ដៃល ម ន  
ខាង ជនល្មើស ប្តងឹ មក សម ត្ថ កិ ច្ច 
អី៊ចងឹ ទៃ ។ វាមនិ ដៃល មន ទៃ។ 
ចង់ និយាយ ថា ១០០ករណី 
វាមន ១ មន ២ អ៊ីចឹង ទៃ»។

លោក សម  សាមនួ  ស្នងការ  
ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺ មិន អា ច  ទាក់ ទង 
សុំ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ ប៉ុន្តៃ 
មន្តៃ ីនគរបាលម្នាក់  សំុ មិន បញ្ចៃ ញ  
ឈ្មោះ  ថ្លៃងថា សមត្ថកិច្ចមិន បា ន 
សួរ នាំ  លោក ថន ចាន់ ចៃើន 
នោះ ទៃ ដោយ   គៃន ់តៃ សរួនាពំ ី
ដណំើរ រឿងពាកព់ន័្ធ ដ ីពៃដៃល 
គៃប់គៃង ដោយ មន្ទីរ បរិសា្ថាន 
បុ៉ណ្ណោះ ។ «កាល ហ្នងឹ ថា វាម ន 
ពាកៃយ បណ្តឹង រឿង ដុត ផ្ទះ ដុត អី 
ហ្នងឹណា។ ដលព់ៃល  អ៊ចីងឹ ទៅ  

គាត់ គៃន់ តៃ និយាយ ដំណើរ 
ដើម ទង  ថា រឿង វាពាក់ ព័ ន្ធ នឹង 
ដីរបស់ បរិសា្ថានអីៗ អ៊ីចឹ ង ទៅ 
ហើយ យើង ឱៃយ គាត់  អញ្ជើ ញ  
ទៅវិញ ទៅ»។

បើ តាម ពាកៃយ បណ្តឹង ចុះ ថ្ងៃ  ទី 
២៤ខៃ មៃសាដើម បណ្តងឹ គឺលោ ក 
ណុំ រ៉ុន រស់ នៅ ភូមិ សំរោ ង ឃុំ 
តៃពាំង ជោរ សៃុក ឱរ៉ាល់ បាន 
ប្តងឹ  ឈ្មោះ ណាក ់ជា បៃជាការពារ  
ភមូ ិឈ្មោះចាន ់[ថន ចាន]់ នងិ 
« បក្ខពួក» ពីបទ  «ធ្វើ ឱៃយ ខូច ខា ត 
ដោយ ចៃតនា»។ បើ តាម ពាកៃយ 
បណ្តងឹ ដើម បណ្តងឹ ទាម ទារ ឱៃយ 
សមត្ថកិច្ច ចាប់ជនសងៃស័យ យ ក  
មក ផ្តនា្ទា ទោស និង ទាម ទារ នូវ 
សំណង ជំងឺ ចិត្ត ១ មុឺន ដុល្លារ ។ 
លោក ណុ ំរ៉នុ  បញ្ជាក ់ក្នងុ ពាកៃយ 
បណ្តងឹ ថាកាល ពី ខៃ មៃសា លោ ក 
ណាក់ លោកថន  ចាន់ និង បក្ខ - 
ពកួ ១០ នាក ់ផៃសៃងទៀត បាន ធ្វើ 
សកម្មភាព ដោះ យក ផ្ទាងំ សូ ឡា   
១ អាគុយ ២ គៃឿងនិង ដុត ផ្ទាំ ង 
សឡូា  ឆៃះអស ់ដោយ ក្នងុ នោះ 
ម ន លុយ ចំនួន ៥ លន រៀ លនិ ង  
បាន កាប់ បំផ្លាញ ដំណំា អ ស់ ជា - 
ចៃើន ដើម៕  

ឃុត សុភចរិយា

ព្រះសីហនុ ៈ យា៉ាង ហោច ណាស់ 
មន រថ យន្ត ៤ គៃឿង មូ៉តូ ៣ គៃឿង 
និង ផ្ទះ ២ ខ្នង បាន រង ការ ខូច ខាត  
ដោយ អគ្គភ័ិយ ឆប ឆៃះ កាល ពី 
វៃល ម៉ាង ជាង ១០  ពៃកឹ មៃសិលមិញ 
នៅ ចំណុច កៃមុ ១ ភូមិ១ ឃំុអូរ តៃះ 
សៃកុ ស្ទងឹ ហាវ  ដៃល តាម ការ- 
សន្នដិ្ឋាន  ដំបូង បណា្តាល មក ពី អ្នក 
បើក បរ រថយន្ត ដឹក សំាង ជក់ បារើ ។ 

លោក បួរ សុទ្ធី ស្នង ការ រង 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ទទួល បន្ទុ ក 
ផ្នៃក បង្កា រនិង ពន្លត់ អគ្គភ័ិយ បា ន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា មលូ ហៃត ុ
នាំ ឲៃយ មន គៃះ អគ្គិភ័យ នៃះ 

កើត ឡើង គ ឺបណា្តាល មក ព ីអ្នក- 
បើកបរ រថយន្ត ដឹក បៃងនិង ម្ចា ស់ 
ដៃប៉ូនោះខ្វះការ បៃុង បៃយ័ ត្ន 
នៅ  ពៃល  ធ្វើ ការ បូម បៃង ពី រថ- 
យន្ត ដកឹ បៃង ដៃល មន ចណំុះ  
៨០០០ លីតៃចូលទៅ ក្នងុ សីុទៃ ន 
ស្តុក បៃង ក្នុង ដៃប៉ូ។ «តាម កា រ 
បំភ្លឺរ បស់ ម្ចាស់ ដៃប៉ូលក់ បៃង 
ឥន្ធនៈ ឈ្មោះលឹម សៃងលី អា យុ 
២៧  ឆ្នាបំាន ឲៃយ ដងឹ ថា នៅ ពៃ ល  
កំពុង បូម បៃង ផ្ទៃរ ចៃញ ពី រថ - 
យន្ត ចូល ទៅ ក្នុង  សុីទៃន ស្តុក 
សាំងរបស់ ដៃប៉ូគាត់ នោះ អ្នក- 
បើកបរ រថយន្ត ដឹក បៃង  នៃ កៃមុ- 
ហ៊ុន  LHR បាន ជក់ បារើ »។

លោក  បន្ត ថា ៖«ទោះ យា៉ាង ណា   

កដ៏ោយ សមត្ថ កចិ្ច យើង  នៅមនិ 
ទាន់ ទទួល បាន ការ បំភ្ល ឺពីអ្នកបើក- 
បរ រថ យន្ត នោះ នៅ ឡើយ ទៃ ជំុវិញ 
ករ ណី នៃះ ពៃះ កៃយ កើត ហៃតុ   
ផ្ទះុឆៃះ រថយន្ត ដឹក បៃង នោះអ្នក- 
បើក បរ រថ យន្ត បាន រត់ គៃច ខ្លនួ »។

បើតាម លោក សុទ្ធី នៅ ក្នុង 
បៃតបិត្ត ិការ ពន្លត ់អគ្គភិយ័ នោះ 
សមត្ថ កចិ្ច បាន បៃើ រថ យន្ត ពន្ល ត ់
អគ្គភ័ិយ ៤ គៃឿងនិង  ទឹក អស់  ៤ ០  
ម៉ៃ តៃ គបុ ។ លោក    ថា ក្នងុ ករណ ី
គៃះអ គ្គភិយ័ នៃះពុ ំបង្ក ឲៃយ ម ន 
គៃះថា្នា ក់ ដល់ ពលរដ្ឋ ណា ម្នា ក់  
ឡើយ ។ នៅ ពៃល នៃះ សមត្ថ កិ ច្ច 
ជំនា  ញ កំពុង បន្ត សៃ វ ជៃវ លើ 
ករណី នៃះ បន្ថៃម ទៀត ៕

អគ្គភ័ិយ កំពុង ឆាប  ឆ្រះ  រាល ដាល  ដល់ រថ យន្ត ដ្រល ចត នៅ ក្រប្ររ ស្ថានីយសំង ។ រូបថត សហ ការើ
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បណ្តងឹរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាប្តងឹបេឆំាងភ័ស្តតុាងបន្ថេមតេវូបានចេនចោល
នៀម  ឆេង  

ភ្នពំេញៈ សាលា ឧទ្ធរណ ៍កាលព-ី 
មៃសិលមិញ បដិសៃធ បណ្ដឹង របស់ 
សហមៃធាវី ការពារ ក្ដី លោក  កឹម  
សុខា  អតីត បៃធាននៃអតីត បកៃស 
សង្គៃះជាត ិដៃល បាន ប្តងឹ បៃឆងំ  
នងឹ ការ ទទលួ យក ភស័្តតុាង ដៃល 
តំណាង អយៃយការ សាលា ដំបូង- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ក្នុង សំណុំ រឿង 
លោក កមឹ  សខុា  បាន ដាក ់បន្ថៃម ។  
ចៅកៃម សាលា ឧទ្ធរណ៍ លើក- 
ឡើង ថា  គៃប់ ភាគី អាច ដាក់- 
ភ័ស្តុតាង បន្ថៃម បាន ក្នុង ពៃល 
សវនាការ  កំពុង ដំណើរ ការ។ 

ការ សមៃច នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
លោក សៃង   សីុវុតា្ថា  ជា បៃធាន កៃមុ- 
បៃកឹៃសា ជនំុជំមៃះ , លោក អុមឹ  សផុាន  
ជា តំណាងមហា អយៃយការ ។ 

បនា្ទាប់ ពី បាន សា្តាប់ ការ សួរ 
ដៃញ ដោល គ្នា រវាង ភាគី មៃធាវី  
ការពារ ទំាង ៤ រូប  របស់ លោក  កមឹ  
សខុា  នងិ មៃធាវ ីរដា្ឋាភបិាល  ដៃល 
មាន លោក គី  តិច  និង លោក  លី  

ចាន់  តុលា  លោក ចៅ កៃម  សៃង  
សុវីតុា្ថា  ថ្លៃង ថា  បណ្ដងឹ របស ់កៃមុ- 
មៃធាវី ការពារ លោក កឹម  សុខា  
មិន អាច ទទួល យក បាន  ហើយ 
ការ ជំនុំជមៃះ នៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
លើ បណ្ដឹង នៃះ មិន អាច បៃពៃឹត្ត 
ទៅ បាន ទៃ។  លោក សៃង  សុវីតុា្ថា  
ថ្លៃង ថា ៖«ការ ដាក់ ភ័ស្តុតាង ថ្មី  
គៃប់ ភាគី អាច ដាក់ បាន ។ ការ- 
លើក ឡើង របស់ សហ មៃធាវី 
ការពារ  ជន ជាប់ ចោទ  កឹម  សុខា  
មនិ តៃមឹ តៃវូ ទៃ។ សមូ មើល សា្មារត ី
ចៃបាប ់មាតៃ ៣២១  នៃ កៃម នតីវិធិ ី
ពៃហ្មទណ្ឌ ។ ភ័ស្តុតាង អាច ដាក់ 
បាន ដោយ គៃប់ ពៃល វៃលា  បើសនិ   
តុលាការ យល ់ថា  មាន បៃយោជន ៍
ដល់ ការ ស្វៃង រក ការពិត»។ 

លោក បន្ត ថា ៖ «អយៃយការ ជា- 
មា្ចាស ់នៃ បណ្ដងឹ អាជា្ញា ធ្វើ ការ ដើមៃបី 
បៃយោជន៍ រួម  បៃយោជន៍ សង្គម 
គត់ អាច ដាក់ ភ័ស្តុតាង ដើមៃបី 
ស្វៃង រក ការពិត »។ 

ដើម ហៃតុ នៃ បណ្ដឹង នៃះ  កើត- 
ចៃញ ពី ការ ជំនុំជមៃះ សំណុំ រឿង 

លោក កឹម  សុខា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី  
១១  មនីា  ដៃល ពៃល នោះ  ចៅ កៃម  
នៅ សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ 
បាន សមៃច ទទលួ យក ភស័្តតុាង 
ថ្មី ៣ ទំព័រ  ដៃល តំណាង អយៃយការ 
បាន ដាក់ បន្ថៃម ។ កៃុម មៃធាវី 
លោក  កមឹ  សខុា  បានអះអាង ថា  
តំណាង អយៃយការ មិន អាច ដាក់- 
ភ័ស្តុតាង បន្ថៃម បាន ទៃ  បើ ចង់ 

ដាក ់បន្ថៃម គរួ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ដណំាក-់  
កាល ចៅកៃម សុើបសួរ ។ កៃុម មៃ-  
ធាវី អះអាង ទៀត ថា  អ្នក ដៃល មាន   
សិទ្ធិ ដាក់ ភ័ស្តុតាង មាន តៃ មៃធាវី 
ទំាង សងខាង  និង កូន ក្ដ ីបុ៉ណ្ណោះ ។ 

ការ ជជៃក ដៃញ ដោល បៃបនៃះ  
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង សាជាថ្មី កាល ពី 
មៃសិលមិញ ។ មុន នឹង ឈាន ដល់ 
សៃចក្ដ ីសន្នដិា្ឋាន  លោក សៃ ី ម៉ៃង-  

សុភារី  ដៃល ការពារ ក្តី លោក  កឹម  
សខុា  ថ្លៃង ថា ៖«បើ តណំាង អយៃយ- 
ការ អាច ដាក់ ភ័ស្តតុាង បន្ថៃម   ដចូ្នៃះ   
មនិ ចា ំបាច ់មាន ចៅ កៃម សុើប សរួ 
ទៃ  ដល់ ម៉ោង ដាក់ ភ័ស្តុតាង ទៅ 
ហើយ សរួ ដៃញ ដោល តៃ ម្តង  ទៅ ។ 
បើមាន ការ ទទលួ ភស័្តតុាង  ដចូ្នៃះ  
អនាគត ទៅ មិន ដឹង យ៉ោង  ណា ទៃ ។ 
ការ បៃឹងបៃង របស់   ពួក យើង ក៏ 
ដើមៃបី គំរូ ទៅអនា គត ដៃរ» ។ 

លោក  ចាន់  ចៃន  មៃធាវី មា្នាក់ 
ទៀត របស់ លោក កឹម  សុខា   ថ្លៃង 
ថា  តំណាង អយៃយការ  មិន មាន តួ- 
នាទី ទៅ ដាក់ ភ័ស្តុតាង បន្ថៃម ទៃ  
ហើយ តាម ការ អង្កៃត របស ់លោក  
មនិ ធា្លាប ់មាន ករណ ីបៃប នៃះ កើត- 
ឡើង ទៃ ពី មុន មក។ 

ក៏ប៉ុន្តៃ  កៃុម មៃធាវី តំណាង 
រដា្ឋាភបិាល  ថ្លៃង ថា  តលុាការ អាច 
សមៃច ទទួល យក ភ័ស្តុតាង 
ដៃល ដាក់ ជូន  ដោយ មិន កំណត់  
និង  បាន លើក អំណះអំណាង ថា  
បើ តាម គោលការណ ៍សមភាព នៃ 
អាវធុ  គៃប ់ភាគ ីអាច ដាក ់ភស័្ត ុតាង   

បាន ដចូ គ្នា។ មៃធាវ ីតណំាង រដា្ឋាភ-ិ  
បាល  លោក គី  តិច   ថ្លៃង ថា ៖ «អ្នក 
ដាក ភ់ស័្តតុាង មនុ ដបំងូ គ ឺភាគ ីជន-  
ជាប ់ចោទ ។ បើតាម ចៃបាប ់ ភស័្តតុាង   
តៃវូ តៃ បាន មើល ព ីសណំាក ់គៃប-់ 
ភាគី  ទើប កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំជមៃះ 
សមៃច ទទួល យក ឬ មិន  ទទួល- 
យក ។ ភាគី ជន ជាប់ចោទ  បាន- 
ដាក់ ភ័ស្តុតាង ៣ ដង  ហើយ ចៅ- 
កៃម ទទួល យក ។ ហៃតុ អ្វី ពៃល 
នោះ មិន ថា ចៅ កៃម ខុស? »។

បនា្ទាប ់ព ីសវនាការ  អ្នក សៃ ី ម៉ៃង  
សុភារី  ថ្លៃង ថា  ការ សមៃច របស់ 
ចៅកៃម  មនិ អាច ទទលួ យក បាន 
ទៃ  ហើយ កៃុម មៃធាវី នឹង ពិភាកៃសា 
គ្នា ថា តើ នឹង តៃូវ ប្ដឹង ទៅ តុលាការ 
កំពូល បន្ត ទៀត  ឬ យ៉ោង ណា? 

សូម បញ្ជាក់ ថា  សវនាការ- 
សំណុំ រឿង សន្ទិដ្ឋភាព ជាមួយ 
បរទៃស  ដៃល ចោទ បៃកាន់ លើ 
លោក  កមឹ  សខុា  បាន ផា្អាក កាល- 
ពី ខៃ មីនា  ដើមៃបី ការពារ ការ ចម្លង 
ជងំ ឺកវូដី១៩  តាម ការ ស្នើសុ ំរបស ់
មៃធាវី ទាំង សង ខាង៕

កេមុមេធាវីលោកកឹម សុខា ថ្លេងទៅកាន់អ្នក  កាសេតមេសិលមិញ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

បទល្មើស...
តពទីពំរ័១...បបំៃក បាន ដល ់

បំបៃក បាន ពួក វា ក៏ អត់ មាន ធ្វើ 
សកម្ម ភាព ដៃរ។ វា មិន ទាន់ អស់ 
១០០ ភាគ រយ វា នៅ ខ្លះ  តៃ មនិ 
ធ្វើ សក ម្មភាព។ ទ៣ី គ ឺការ ចលូ- 
រួមបៃ យ័ត្ន ពី បៃជា ពល រដ្ឋ »។ 

លោក ស្នង ការ  បាន បន្ត ថា 
សមត្ថ កិច្ច នឹង បន្ត អនុវត្ត តាម 
ផៃន ការ ពី កៃសួង មហា ផ្ទៃ ពី 
អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាត ិ នងិ 
ពី គណៈ បញ្ជា ការ ឯកភាព រាជ- 
ធានី  ដៃល បាន ដាក់ ចៃញ រួច 
ហើយ។កា រងារនៃះ សមត្ថ កិច្ច 
បាន និង កំពុង បន្ត សៃវ ជៃវ មខុ- 
សញ្ញា ចាស់ សៃស សល់  និង   
មុខសញ្ញា កើត ថ្មី។

លោក ថា៖ «បើ យើង ទប់ សា្កាត់ 
អាហ្នងឹ បាន  បទ ល្មើស នឹង ថយជា - 
ពិសៃស កន្លៃង បៃើ បៃស់ គៃឿង- 
ញៀន  លៃបៃង សុ ីសង ខសុ ចៃបាប ់
បើយើង គៃប់ គៃង  និង បង្កៃប 
អា ហ្នឹង បាន បទ ល្មើស នឹង ថយ» ។

ទាក់ ទិននឹ ង បញ្ហា នៃះដៃ រ កាល- 
ពី ថ្ងៃ អងា្គារ  លោក ឃួង  សៃង   
អ ភិបាល រាជធា នី ភ្នំពៃញ  បាន  
ថ្លៃង ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ  កៃមុ បៃកឹៃសា រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ ថា បទ ល្មើស ផៃសៃងៗ  
មាន ការ ថយ ចុះ ចៃើន  ខណៈ   
ក្លបិ កមៃសាន្ត  នងិ កន្លៃង សបៃបាយ 
នានា តៃូវ បាន បិទ បណ្ដោះ អា- 
សន្ន ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការឆ្ល ងជងំ-ឺ 
កូវីដ១៩។ លោក ថា ក្នុង ការ- 
ទប ់សា្កាត ់  នងិ បង្កៃប បទ ល្មើស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  និង បទល្មើស ផៃសៃងៗ 

ទៀត  អា ជា្ញាធរ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ដើមៃប ីរកៃសា 
សន្ត ិសខុ សុវត្ថ ិភាពជនូ ពល រដ្ឋ 
ពិសៃស លៃបៃង សុី សង គៃប់ បៃ- 
ភៃ ទ។នៃះ បើ តាម ការ ចុះ ផៃសាយ 
របស ់សារ ពត័ម៌ាន  េ្រហ្វស ញវូ ។ 
   លោក ស  ថៃត  ទទួល សា្គាល់ 
ថា ការ បិទ ក្លិប កមៃសាន្ត ពិត ជា 
ចូលរួម មួយ ចំណៃក   ធ្វើ ឲៃយ បទ- 
ល្មើស ថយ ចុះ ប៉ុន្តៃ លោក ថា 
នៃះ មិន មៃន មាន ន័យ ថា  រាល់ 
អ្នក ដៃល ទៅ កមៃសាន្ត ក្លបិ សទុ្ធ តៃ 
ពួក ចោរ ទៃ។ លោក ថា  សមត្ថ- 
កិច្ច  ក៏ កំពុង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ 
លើ អ្នក ដៃល ជិត ចៃញ ពី ពន្ធ នា- 
គរ វិញ ផង ដៃរ  ពីពៃះ កន្លង មក 
អ្នក  ចៃញ ពី ពន្ធ នាគរ ខ្លះមិន រាង- 
ចាល ទៃ តៃនៅ បន្ត បៃពៃតឹ្ត ល្មើស 
ដដៃលៗ ឬ ធ្ងន់ ជាង មុន ក៏ មាន ។

លោក  ថា៖ «បទ ល្មើស អស់- 
ទំាង ហ្នងឹ ភាគ ចៃើន ជា បទ ល្មើស 
មនិ រាង ចាល។ បទ ល្មើស ដៃល 
កើត ថ្មី មុខ សញ្ញា ថ្មី ក៏ មាន ដៃរ 
តៃ ចំនួន តិច ទៃ។ អ៊ីចឹង យើង 
តៃូវ កា្ដាប់ កៃមុ ហ្នងឹ ឲៃយ ជាប់  ដូច្នៃះ 
យើង សហ ការ គ្នា ជា មួយ ពន្ធនា-  
គរ ដើមៃបី កំណត់ ថា  មុខ សញ្ញា 
ណា ដៃល វា ជតិ រចួ ទោស  យើ ង 
តៃូវ តាម ដាន បន្ត»។

លោក មៃត មាស ភក្ដី អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ សាលា រាជ ធានី ភ្នពំៃញថ្លៃង  
ថា បទ  ល្មើស តៃង កើត គៃប់ បៃ- 
ទៃស ហើយ អាជា្ញាធរ រាជធានី 
កំពុង បន្ត បង្កៃប  ទោះ បី ជា 
បទ ល្មើស ថយ ចុះ ក៏ ដោយ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖«បទ- 
ល្មើស រឿង ប្លន់  រឿង អី ដូច អត់ 

ដៃល ឃើញ មាន ប្លន់ ទៃ រាល់ ថ្ងៃ 
នៃះ។ វា មាន នៅ សល់ បទ ល្មើស 
ចរា ចរណ៍  និង បទ ល្មើស ផៃសៃង 
ទៀត។  បទល្មើស ចរាចរ ណ៍ 
ចៃើន ជាង គៃ រហូត ដល់ មាន 
អ្នក សា្លាប ់ ស្ទើរ រាល ់ថ្ងៃ។ តៃ បទ- 
ល្មើស ឆក់ ប្លន់ ជា ពិសៃស ប្លន់ 
សងឹ តៃ ថា មនិ មាន ឃើញ ករណ ី
នៃះ ទៃ...» ។

កាល ពី  ចុង  ខៃ មៃសា  លោក  
ង៉ៃង ជួ បៃធាន នាយក ដា្ឋាន- 
នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌកៃសួង 
មហាផ្ទៃបាន ថ្លៃង ថា  បទ ល្មើស 
នៅឆ្នា ំ២០១៩បាន កើន ឡើង បើ  
បៃៀប ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា នៅឆ្នាំ 
២០១៩  បទ ល្មើស ជា រួម  បាន 
កើត ឡើង ចំនួន  ៣ ១៩៦ ករណី  
ធៀប នងឹ ចនំនួ  ២ ៩៦៩ ករណ ី
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០១៨ គ ឺមាន កណំើន 
២២៧ ករណ ីឬ ស្មើ៨ ភាគ រយ។ 
ក្នុង ចំនួន នោះ  បទ ឧកៃិដ្ឋ មាន 
ចំនួន ៧០១ ករណី(ឆ្នា ំ២០១៨ 
មាន៦ ២១ករណី )បទម ជៃឈិម 
មាន  ២ ៤៩៥ ករណី  ធៀប នឹង 
ឆ្នា ំ២០១៨ ដៃល មាន  ២  ៣៤៨ 
ករណី(កើន ១៤៧ ករណី )

លោក បញ្ជាក់ ថា ក្នងុ ចំណម 
បទ ល្មើស ចំនួន  ៣ ១៩៦ ករណ ី
សមត្ថ កិច្ច បាន បើក កិច្ច បៃតិបត្ត-ិ  
ការ បងៃ្កាប  បាន ចនំនួ  ២  ៨៤២ 
ក រណីឬ ស្មើ នឹង ៨៩ ភាគ រយ។ 
ក្នងុ នោះ មាន ការ ឃាត ់ខ្លនួ ជន- 
ល្មើស ចំនួន  ៤ ១១៩ នា កដ់ៃល 
ក្នុង ចំនួន ជនល្មើសទាំងនៃះ 
មាន  ២៦ ភាគ រយ  ជា មខុ សញ្ញា 
មាន សារ ធាតុ ញៀន ៕

ពេះមហាកេសតេតេងតំាងលោកកើតរិទ្ធ
ជាសមាជិកឧត្តមកេមុបេកឹេសានេអង្គចៅកេម

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ ពៃះ ករ ុណា ពៃះ បាទ 
សម្ដៃច ពៃះ បរម នាថ នរោត្តម 
សីហ មុនី ពៃះ មហា កៃសតៃ នៃ ពៃះ- 
រាជា ណា ចកៃ កម្ពជុា  កាល ព ីថ្ងៃ 
អងា្គា រ ទ ី១២ ឧស ភា បាន ចៃញ 
ពៃះរា ជកៃ ឹតៃយតៃ ស់ បងា្គាប ់តៃង- 
តំាង លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃ- 
សួង យុត្ដ ិធម៌ ជា សមា ជិក ឧត្ដម-  
កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ ចៅ កៃម ។ 

ក្នងុ ពៃះ រាជកៃតឹៃយដ ដៃល  ពៃះ- 
មហាកៃស តៃក៏ បាន បញ្ចប់ មុខ តំ- 
ណៃង លោក អង្គ វងៃស វឌៃឍានា  ព ី
សមា ជិក ឧត្ដម កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ អង្គ- 
ចៅ កៃម ផងដៃ រ បនា្ទាប ់ពលីោ ក 
តៃូវ បាន តៃង តាំង កាលពី  ថ្ងៃ ទី 
១៤ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

តាម ចៃបាប ់ស្ដ ីព ីការ រៀប ច ំ នងិ 
ការ បៃពៃឹ ត្ត ទៅ នៃ ឧត្ដម កៃុម- 
បៃឹកៃសា នៃ អង្គ ចៅ កៃម ជំពូក២ 
មាតៃ៤បាន ចៃង ថា ឧត្ដម កៃមុ- 
បៃកឹៃសា នៃ អង្គចៅ កៃម ស្ថតិ កៃម 
ពៃះ រាជា ធបិ ត ីភាព នៃ ពៃះ មហា- 
កៃសតៃ  និង រួម មាន សមាស ភាព 
ដូចជារដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង យុត្ដិធម៌ , 
បៃ ធាន  តុលាការ កំពូល និង អគ្គ- 
ពៃះ រាជ អាជា្ញា អម តុលាការ កំពូល  
ជាសមាជិក ។ សមា ជិក ឧត្ដម- 
កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ អង្គចៅ កៃម ទាងំ- 
អស់  នៃះ តៃូវ តៃង តាំង ដោយ 
ពៃះ រាជ កៃឹតៃយ ។ រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង 
យតុ្ដ ិធម ៌លើក សៃច ក្ដ ីពៃង ពៃះ- 

រាជ កៃឹតៃយ ថា្វាយ ពៃះ មហាកៃសតៃ 
ចំពោះ កិច្ច  ការនៃះ ។ 

លោក មៃធាវី សុក សំអឿន 
បៃធាន អង្គ ការ កៃុម បៃឹកៃសា- 
ជំនួយ ផ្នៃក ចៃបាប់ បាន លើក ឡើង 
កាលពី មៃសិល មិញ ថា  ការ តៃង- 
តាងំ លោក កើត រទិ្ធ ជាសមាជកិ 
ឧត្ដម កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ អង្គ ចៅកៃម 
នៃះ  ពៃះ  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង យុត្តធិម៌ 
ថ្ម ីតៃវូឡើង កាន់ តំណៃង នៃះ 
ដោយ ស្វ័យ  បៃវត្តិតៃ ម្ដង ។

កប៏៉នុ្តៃលោកមនិ អា ច បងា្ហាញ 
ព ីការ អនវុត្ដ តនួា ទភីា រកចិ្ច របស ់
សមា ជិក ឧត្ដម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ 
អង្គចៅកៃម បាន ទៃ ដោយ 
លោកបញ្ជាក់ថា កន្លង មក  កៃមុ 
ការងារ នៃះ មិន បាន បងា្ហាញ ជា 
សា ធារ ណៈ ។ 

 លោក  ថា ៖ «ទាក់ ទឹង នឹង ការ- 
ងារ របស់ សមា ជិក ឧត្ដម កៃុម- 
បៃឹកៃសា នៃះមាន តមា្លា ភាព បៃប- 
ណានោះ ទាល់តៃ ឲៃយ គៃ ដឹង បើ 
គៃ មិន ដឹង ផង ធ្វើ ម៉ៃច នឹង ឲៃយ 
បងា្ហាញ ពី តមា្លាភាព កើត ។ ចំពោះ 
ការ ពងៃងឹ ឯករាជ ភាព ផ្នៃក ចៃបាប់ 
តាម រយៈ សមាជិក នៃឧត្ដម កៃមុ- 
បៃឹកៃសា នៃ អង្គចៅ កៃម ក៏យើង 
មិន អាច ដឹង ដៃរ ពៃះ យោង- 
តាម ចៃបាបន់ៃ ការ រៀប ច ំ នងិ បៃ- 
ពៃឹត្ត ទៅ នៃ ឧត្ដម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ 
អង្គចៅកៃម  សមា ជិក ថ្មីគឺ មាន 
អ្នក នយោ បាយ ក្នងុ ឧត្ដម កៃមុ- 
បៃឹកៃសា នៃ អង្គ ចៅ កៃម នៃះ »។

លោក សុក សំអឿន បន្តថា ៖ 
«ធម្មតា ឲៃយ តៃ មាន អ្នក នយោ- 
បាយ ចូល រឿង អី ភាគ ចៃើន លាយ 
គ្នា ហើយ ។ លាយ ទាំង នយោ- 
បាយ លាយ ទាងំ ចៃបាប ់ហើយ ។ 
សា្ថា បន័ ឧត្ដម កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ អង្គ- 
ចៅ កៃម ជា សា្ថាប័ន បច្ចៃក ទៃស  
យកល្អ ឲៃយ មាន អ្នក បច្ចៃក ទៃស 
ចៃើន ទើប អាច បាន ទៅ រួច  បើ មាន 
អ្នក នយោ បាយ ចៃើន  វា គៃប់- 
គៃង តាម នយោ បាយ ហើយ »។ 

លោក ជិន មា៉ោលីន រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ  នងិ ជាអ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ 
យុត្ដ ិធម៌ បាន បញ្ជាក់ បន្ថៃម កាល- 
ព ីថ្ងៃមៃសលិ មញិ ថា ការ តៃ ង តាងំ 
លោក កើត រិទ្ធ ជា សមាជិក- 
ឧត្ដម កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ អង្គ ចៅ កៃម 
នៃះ ជា ការ បៃពៃតឹ្ដ ទៅ តាម ចៃបាប ់
ស្ដី ពី ការ រៀប ចំ  និង ការ បៃពៃឹត្ត 
ទៅ នៃ ឧត្ដម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ- 
ចៅ កៃម។  

លោក បានបញ្ជាក់ ថា ៖ «ការ- 
ផា្លាស់ ប្ដរូ តួនាទីនៃះគឺ ជា បៃបបទ- 
រដ្ឋបាល ទូទៅ ទៃ  ដើមៃបី បំពៃញ 
ទៅ តាម លក្ខខណ្ឌ ចៃបាប់ តៃ - 
ប៉ុ ណ្ណោះ  ពៃះ ចៃបាប់ បាន ចៃង 
ថា  រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង យុត្ដិធ ម៌  ជា 
សមាជិក ឧត្ដម កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ 
អង្គចៅកៃម។ ដូច្នៃះ អ្នក ណា 
ក៏ដោយ ឲៃយ តៃឡើង មក ជារដ្ឋ- 
មន្តៃកីៃសួង យុត្ដ ិធម៌  គឺ តៃវូ តៃ ង- 
តាងំ ជាស មាជិក ឧត្ដម កៃមុ បៃកឹៃសា 
នៃ អង្គ ចៅកៃម  »៕



បបងំទូល យពី ើងខំ ំងអស់ ក់ដឹក ំ និងបុគលិក រព័ត៌ ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុត�ៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

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

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

ផា ក់ សា� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រ�យ 

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

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

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

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

  គឹម សា រុ�, រ� សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ោ រ�តា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

សួស  យា៉ោ មី, ធូ វ�រៈ, �ៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន
�ឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា៉ា សុី

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហ� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ ួលអក្ខ � 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  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ � ន�េកចា យ� សេតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េកចា យ� សេត

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

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

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហ� ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

� រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រសីាធារណការថារថយន្តប្រហ្រល៦០%មិនបានមកធ្វើឆៀក
 ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញ ៈ មន្តៃ ីជំនាញ នៃ  កៃសួ ង 
សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន 
ឲៃយ ដឹង ថា រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ 
រថយន្ត បៃហៃល  ៦០ភាគរយ 
ពំុទាន់ បាន មក តៃតួ ពិនិតៃយ បច្ចៃ ក - 
ទៃស( ឆៀក) នៅឡើយ ខណៈ  
ចាប ់  ព ីថ្ងៃទ ី១  ខៃកក្កដា ខាង មខុ 
តទៅ   កៃសងួ នងឹ ចាបផ់្ដើម ផាក- 
ពិន័យ រថយន្ត ហួស សុព ល ភា ព  
ឆៀកក្នុង ១ថ្ងៃ  ២០០០ រៀល ។  

 លោក ឈួន វ៉ន់ អគ្គនា យក  
នៃ អគ្គនាយក ដា្ឋាន ដឹកជញ្ជូន 
ផ្លូវ គោក   ថ្លៃង  នៅក្នុង សន្និសីទ 
កាសៃត មយួ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  ថា 
យាន យន្ត ដៃល បាន ចុះបញ្ជ ីទំា ង - 
អស់ នៅ កៃសួង សាធា រណ  ការ 
និង ដឹក ជញ្ជនូគឺមាន ជិត  ៦ លា ន 
គៃឿង ក្នុងនោះ ៨០ភាគ រយ  គឺ 
ជា ទោច កៃយាន យន្ត ។ លោក 
បន្តថា ក្នុងចំណោម យាន យន្ត 
ទាងំ នោះ គ ឺមាន រថយន្ត ជតិ  ១ 
លាន គៃឿងហើយ ក្នងុនោះ មា ន  
បៃមាណ ៦០ភាគរយ ពំុទាន់ បា ន 
មក តៃួត ពិនិតៃយ បច្ចៃក ទៃស នៅ 
ឡើយ ។  លោក ថា ៖« នៅពៃល 
ខ្ញុ ំឱៃយ មន្តៃ ីសៃង់ ទិន្នន័យ ជាក់ ស្ដៃ ង 
គឺ រថយន្ត ខ្លះមិន ដឹង ហួស សុព ល  - 
ភាព បុ៉នា្មាន ឆ្នា ំហើយ មក ទៃ ហើ យ  
ឡាន ខ្លះ  គឺ អត់ ដៃល មក ឆៀក 
តៃម្ដង ។ ដូច្នៃះទើប មាន ការ- 
ជជៃក គ្នា ជាមួយ កៃសួង សៃដ្ឋ - 
កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុថា បៃសនិបើ 
យើង មិន ផាកពិន័យ រថយន្ត ហួ ស  
សុពលភាព ឆៀក ទៃ ពៃល  អនុវ ត្ត  
ចៃបាប់ ម្ដងៗចៃបាស់ ជា  បៃឈ ម នងឹ 

បញ្ហា ហ្នឹង ទៀត ហើយ » ។ 
 អគ្គ ស្នងការ នគរបាល ជាតិ  

បានបៃកាសថា សមត្ថ កចិ្ច បាន 
ពនៃយា រពៃល ផាក ពិន័យ  ចំពោះ 
រថយន្ត ហួស សុពល ភាព ក្នុង 
ការ  តៃតួ ពនិតិៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក- 
ទៃស ដោយ មិន ទាន់ បាន កំណ ត់ 
ពៃល កៃយ ពី សង្កៃត ឃើញ  
មា ន ពលរដ្ឋ នាំគ្នា  យក រថយន្ត  
សមៃកុ ទៅ ធ្វើ  ឆៀកធ្វើឱៃយ កក ស្ទ  ះ 
នៅតាម ចៃកចូល កន្លៃ ង  ឆៀក 
នានា សៃបពៃល នគរ បាលច រា - 
ច រណ៍  បានចាប់ផ្ដើម រឹតបន្តឹង 
ចៃបា ប់ តាម អនុកៃឹតៃយ ថ្មី ដោយ 
ផាកពិន័យ កើន ទៅ ដល់ ៣ ឬ ៤ 
ដង នៃ អនុ កៃឹតៃយ ចាស់ ចាប់ពី ថ្ងៃ 
ទី ១  ខៃ ឧសភា មក ។ 

 លោក ឈួន វ៉ន់  បញ្ជាក់ ថា 
ចាប់តំាងពី មាន ការ រឹតបន្តងឹ ចៃបា ប់ 
នៃះ មកគឺ ក្នុង ១ថ្ងៃ សង្កៃត 
ឃើញ ពលរដ្ឋ យក រថយន្ត ទៅ 
ឆៀក បាន កើនឡើង រហូត ទៅ ដ ល់    
៤ ដងខណៈ ក្នុង ថ្ងៃ ធម្ម តា នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស មាន ពលរដ្ឋ 
យក រថយន្ត ទៅ ឆៀក បៃហៃល  
៨០០ គៃឿង ប៉នុ្តៃ ពៃលនៃះ បា ន 
កើន ដល ់៤ ពាន ់គៃឿង នងិ បាន 
តមៃូវឱៃយ មន្តៃី ធ្វើ ការងរ ទាំង ថ្ងៃ 
សៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិតៃយ ហើយ ថ្ងៃ 
ខ្លះ តៃវូធ្វើ ការបន្ថៃម ម៉ោង រហតូ 
ដល់ ពាក់ កណ្ដាល យប់ ។ 

 លោក បាន ស្នើឱៃយ ពលរដ្ឋ តៃូវ 
ភា្ញាក់រឭក យក រថយន្ត មក ឆៀ ក 
ឱៃយបាន មុនពៃល កំណត់ គឺ នៅ 
មុន ថ្ងៃទី ១  ខៃ កក្កដា ពៃះ បនា្ទា ប់ 
ព ីថ្ងៃ នោះ  ទៅរថយន្ត ដៃល ហ ួស 
សុពលភាព ឆៀក ក្នុង ១ថ្ងៃ  

នងឹតៃវូ ផាកពនិយ័ ចនំនួ ២ ពាន ់
រៀល ។  លោក ថា ៖« ហើយ ការ- 
ពិន័យ នៅ កន្លៃង យើង នៃះគឺ យើ ង 
គិត ចំនួន ថ្ងៃ នៃ ការ ហួស សុព ល   - 
ភាព ឆៀក គឺ ក្នុង ១ថ្ងៃ ២ ពាន់ 
រៀល ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ យើង ទុកពៃល 
ជូនដោយ យើង មិន ចង់ នៅពៃ ល  
ចាប់ រឹតបន្តឹង ភា្លាម  អនុវត្ត ភា្លាម 
នោះ ទៃ គ ឺទកុពៃល ដល ់បងប្អនូ 
យើង រហតូដល ់ថ្ងៃ ១  ខៃ ៧ ដើមៃប ី
ទកុ ឱកាស ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ហ្នងឹ 
តៃូវ មក ឆៀក ឱៃយ ហើយ ទៅ » ។ 

 ចំណៃក លោក ហុឹម យា៉ោន 
អគ្គ ស្នង ការរង នគរ បាលជាតិ  និង  
ជា អគ្គលៃខា ធិការ គណៈ កមា្មា - 
ធិកា រ ជាតិ សុវត្ថិភាព ចរាចរ ណ៍ 
ផ្លូវគោក បានថ្លៃង នៅក្នុង សន្និ - 
សទី នៃះដៃរ ថា ក្នងុការ រតឹបន្តងឹ 
ចៃបាប់ រយៈពៃល ១១ ថ្ងៃ ក្នុង ខៃ 
ឧសភា នៃះគឺ នគរបាល ចរា ចរ ណ៍  
បាន ផាក ពិន័យ យាន យន្ត ល្មើ ស  

ចៃបាប់ មាន ចំនួន ១៩០ ០៤ ករ ណី 
ក្នងុ នោះមូ៉តូ មាន ចំនួន ១៤២ ៧  ១  
ករណី ស្មើ៧៥ភាគ រយ  និង រថ - 
យន្ត គៃប ់បៃភៃទ មាន ចនំនួ៤៧ 
៣ ៣  ករណី  ស្មើ ២៥ភាគ រយ ។ 

 លោក បន្តថា ការបើកបរ ម៉ូតូ 
គ្មាន មកួសវុត្ថភិាព  គ ឺកើតឡើង 
ចៃើន ជាង គៃ បផំតុ  ក្នងុចណំោម 
បទល្មើស ផៃសៃងៗខណៈ ការ បើ ក - 
បរ មនិ ពាកម់កួ សវុត្ថភិាព ងយ 
ធ្វើឱៃយ បៃឈម នឹង ការ សា្លាប់ ដោ យ - 
សារ គៃះថា្នាក់ ចរាច រណ៍។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ការបើក បរ 
ម៉តូ ូមនិ ពាកម់កួ សវុត្ថភិាព មាន 
រហូត ទៅដល់ ៧៩ភាគ រយ សៃប - 
ពៃល ការ ល្មើស អត់ សា្លាក លៃខ 
មាន ចំនួន ១០ភាគរយ  ល្មើស 
ភ្លើង សញ្ញា  និង សា្លាកសញ្ញា មា ន  
៨ភាគ រយ បៃើ ទូរ ស័ ព្ទ  ដឹក លើ ស 
ចំណុះ  និង បញ្ហា គៃឿង សៃវឹង មា ន  
២ភាគ រយ ។   លោក បន្ថៃម ថា 

ចំពោះ រថយន្ត វិញ បញ្ហា ល្មើស 
ដៃលមាន ចៃើនជាងគៃ គឺ មិន 
ពាក់ ខៃសៃកៃវាត់ មាន ៤៨ភាគ រយ  
ល្មើស លៃបឿន២៦ភាគ រយ  ល្មើ ស  
សញ្ញា ចរាចរណ៍  ៦ភាគ រយ  
ល្មើ ស ដោយ ដឹក លើស ចំណុះ 
៦ភាគ រយ  បៃើ ទូរ ស័ព្ទ ៦ភាគ រយ 
គ្មាន បណ្ណ បើកបរ ៤ភាគ រយ  
និង អត់ សា្លាកលៃខ  និង សៃវឹង 
ចំនួន ៣ភាគ រយ  ។ 

 លោក ហឹុម យា៉ោន ថ្លៃង  ថា រដា្ឋា-
ភិបាល បាន ទុកពៃល ៤ ខៃ ហើ យ  
ដើមៃបីឱៃយ ពលរដ្ឋ ដៃលជា មា្ចាស់ 
យានយន្ត តៃវូតៃ បំពៃញ កាត ព្វ - 
កចិ្ច ឱៃយបាន សមសៃប តាមចៃបាប ់
ប៉ុន្តៃ លោក សោកសា្ដាយ ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ មួយចំនួន  ដៃល ធ្វៃស- 
បៃហៃស និង ទើបតៃ យក រថ យ ន្ត 
ទៅ តៃួតពិនិតៃយ បច្ចៃកទៃស ឬ 
ទៅ  បៃឡង យក ប័ណ្ណ បើកបរ 
នៅ ពៃល មន្តៃ ីបាន ចាប់ ផ្ដើម រឹត- 
បន្តងឹ ។   លោក ថា ៖« សមូ ជមៃប 
ថា ការ រឹតបន្តឹង នៃះ គឺមាន ជា 
បន្ត ជា រៀងរហតូ ពៃះថា  ខាង 
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ សុវត្ថភិា ព   
ចរាចរណ៍ ផ្លវូគោក ក៏ ដូច ជា រាជ - 
រដា្ឋា ភិបាល បាន កំណត់ថា ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ជា ឆ្នា ំនៃ ការ រឹត បន្ត ឹង 
ចៃបាប់ ហើយ ការបៃកាស រឹត បន្ត ឹង  
ចៃបាប ់នៃះតៃវូបាន បៃកា ស តា ំង 
ពី ដើមឆ្នាំ ២០២០ ដើមៃបីឱៃយ 
ពលរដ្ឋ បាន ជៃប ជា ដំណឹងដើ មៃបី 
តៃៀម ខ្លួន ជាមុនដើមៃបី បំពៃ ញ 
ទៅតាម កាតព្វកចិ្ច ចៃបាប ់ដចូជា 
ទៅធ្វើ បណ័្ណ បើកបរ នងិ កាតព្វ- 
កិច្ច ផៃសៃងៗ ទៀត ឱៃយបាន សម សៃ  ប 
ឱៃយ ហើយ » ៕

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

 ពេះ សហីនុៈ កៃមុ មន្តៃ ីកមា្ចាត ់
មីន ចល័ត នៃ មជៃឈ មណ្ឌល 
កចំាត ់មនី កម្ព ុជា   បាន នា ំគ្នា ចុះ 
ទៅ សៃវ ជៃវ  និង រុក រក គៃប់- 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ នៅ សង្កាត ់
លៃខ ៣   កៃុង ពៃះ សី ហនុ បន្ត 
ទៀត   កៃយ ពី អាជា្ញា ធរ មូល- 
ដា្ឋាន អះអាង ថា  បាន បៃទះ- 
ឃើញ គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់  
ផ្ទះុ បៃ ភៃទ   ៦០ ម. ម   និង   ១០៥ ម. ម   
សរុប ៣២ គៃប់  នៅ ចំណុច   
កៃង ផ្លវូ សៃ តៃ  ជាប ់នងឹ ហ្គារា៉ា ស ់
សាំង តូ តាល់  កា ល ពី រសៀល 
ថ្ងៃ សៅរ៍ ហើយ សងៃស័យ ថា   
អាច នៅ មាន គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
មនិ ទាន ់ផ្ទុះ មយួ ចនំនួ ទៀត នៅ 
ក្នុង តំបន់ នោះ ។  

 លោក   សំាង   ហត   នាយ រង 
ការិ យា ល័ យ   អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះ 
កៃុង ពៃះ សីហ នុ  បាន បៃប់ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កៃយ ពី កៃុម 
ការ ងរ កង វិស្វ កម្ម ជួស ជុល ផ្លូវ 
និង បណ្ដាញ លូ ទឹក   បាន ជី ក 
កាយ ដី នៅ ចំណុច ទី តាំង ដៃល 
បាន រកឃើញ គៃប ់នោះ  ហើយ 
បៃទះ ឃើញ គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
មនិ ទាន ់ ផ្ទុះ ទាងំ នោះ   កៃមុ ការ- 
ងរ របស់ លោក   បាន ចុះ ពិនិតៃយ 
សៃវ ជៃវ   និង សាក សួរ បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ  អំពី 
បៃវត្តិ នៃ ទី តាំង នៃះ   ហើយ ដឹង 
ថា   កាល ពី មុន វា ជា កន្លៃង ស្តុក 
អៃត ចាយ ដ៏ ធំ មួយ ក្នងុ កៃងុ ពៃ ះ-  
សី ហនុ ។   

 លោក បាន បន្ត ថា   បើ តាម 
ការ អះអាង របស់ អ្នក ភូមិ   កៃ 
ពី ដៃក  និង គៃឿង ចកៃ ចាស់ៗ 
ដៃល ខូច  ពួ ក គត់ ក៏ ធា្លាប់ បៃទះ 
ឃើញ មាន  កៃបាល គៃប់ កាំ ភ្លើង 
ធំ ចាស់ៗ   ដៃល ជា កាក សំ- 
ណល់ នៃ សង្គៃម តៃវូ បាន គៃគ រ 
ទុក នៅ ក្នុង ឃ្លាំង ស្តុក អៃត- 

ចាយ នោះ ផង ដៃរ  ប៉នុ្តៃ ពកួ គត ់
មិន ដឹង ថា កៃយ មក កៃបាល- 
គៃប ់ចាស់ៗ  ទា ំង នោះ តៃវូ បាន 
គៃ កប់ ចោល ឬ ដឹក ទៅ លក់ បន្ត   
ឬកៃ ច្នៃ ជា អ្វីនោះ ទៃ ។   

 លោក បាន បន្ត ថា ៖ « ដោយ- 
សារតៃ ហៃតុ នៃះ ហើយ   ទើប 
កៃុម មន្តៃី នគរ បាល ជំនាញ 
យើង   បាន សមៃច ធ្វើ ការ ហ៊មុ- 
ព័ទ្ធ ទីតាំង នោះ  ជា បណោ្ដាះ - 
អាសន្ន   ដើ មៃបី ស្នើ សុំ កៃុម មន្តៃី 
ជំនាញ សុីមា៉ោក់   ចុះ មក ពិនិតៃយ 
សៃវ ជៃវ  នៅ លើ ទី តាំង ជុំវិញ 
តំបន់ នោះ  ពៃះ យើង សងៃស័យ 
ថា  វា អាច នៅ មាន កៃបាល គៃប-់ 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ចៃើន 
ទៀត កប់ នៅ ក្នងុ ដី នៃ តំបន់ នៃះ » ។  
លោក   សំាង   ហត   បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  កាល ពី ឆ្នាំ មុន  កៃុម មន្តៃី 
ជំនាញ សុីមា៉ោក់  បាន សៃវជៃវ 
រក ឃើញ  និង ជី ក កាយ យក 
កៃបាល គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ 

ផ្ទះុ   បៃភៃ ទ ៦០ ម . ម   និង   ១០៥ ម. ម  
បៃមាណ ជាង ៥០ គៃប់ ផង ដៃរ។   

 លោក   ហៃង   រតនា   អគ្គ នាយក 
CMAC  មនិ អាច ទាក ់ទង ស្នើ សុ ំ
កា រ អធិបៃបាយ បាន ទៃ កា ល ពី 
មៃសិល មិញ   ប៉ុន្តៃ លោក   អ៊ុំ  ភូមិ រ៉ូ   
អគ្គ នាយក រង នៃ សា្ថាប័ន នៃះ   

បាន ថ្លៃង ថា  អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន   
មន្តៃ ីជ ំនាញ សុមីា៉ោក ់ បាន ចុះ ទៅ 
កាន់ ទីតាំង នោះ   ដើមៃបី ពិនិតៃយ 
សៃវជៃវ  ដល់ ទី កន្លៃង ហើយ 
ពៃល នៃះ   ពួក គៃ កំ ពុង បន្ត ការ- 
ងរ របស ់ពកួ គៃ ទៅ តាម ជ ំនាញ 
កៃយ មាន ការ ស្នើសុំ ៕ 

រថយន្ត រង់ ចំា  តេតួ ពិនិតេយ លក្ខណៈ បច្ចេក ទេស   នៅ ខណ្ឌសេន សុខ ។ រូបថត ជីវ័ន 

មន្តេ ីCMACពិនិតេយ គេប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុក្នងុ ខេត្ត ពេះសី ហនុ។ រូបថត CMAC

គ្រប់មិនទាន់ផ្ទះុ៣២គ្រប់ត្រវូបានរកឃើញខណៈមន្ត្រជំីនាញបន្តរុករកទៀត
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មន្ត្រីស្រកុភ្នំស្រកុ៥នាក់បានបំភ្លរឺឿងកងកម្លាងំប្រដាប់អាវុធចោទលក់ដីរដ្ឋ
 ឃុត   សុភ ចរិយា 

ភ្នំ ពេញៈ  មន្តៃី រដ្ឋ បាល សៃុក 
ភ្នំ សៃុក ៥ នាក់   តៃូវ បាន កោះ- 
ហៅ ចូល បំភ្លឺ ជុំវិញ ករណី ការ- 
ចោទ បៃ កានល់ក ់ដ ីរដ្ឋ ក្នងុ តបំន ់ 
អាង តៃពាំង ថ្ម  ដៃល ក្នុង នោះ 
មាន ទំាង ដីទី ស្នាក់ ការ សន្ត ិសុ ខ  
របស់ កង កមា្លាំង បៃ ដាប់ អាវុធ 
ទា ំង ៣ បៃ ភៃទ នៃ មូល ដា្ឋាន សៃកុ 
ភ្ន ំសៃកុ ផង ដៃរ ។   

 លោក   លី   សរី   អភិ បាល រង 
និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ សលា ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ   បាន និយាយ 
ថា  មន្តៃី រដ្ឋ បាល សៃុក ភ្នំ សៃុក 
ដៃល  តៃវូ បាន រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កោះ- 
ហៅ ឲៃយ មក ឆ្លើយ បំភ្លឺ នោះ  រួម- 
មាន   លោក  សុខ  ឫទ្ធី,   លោក   
ធួន  ឡាំ ហិញ,  លោក   សៅ  
ឡៃន   (  អភិ បាល រង សៃុក ភ្នំ - 
សៃុក )  លោក  តាំង  ផាន  
បៃធាន ការិ យា ល័ យ ភូមិ បាល 
សៃុក ភ្នំ សៃុក  និង លោក ឃុត   
ឃួន   មៃ ឃុំ ប៉ោយ ចារ ។   លោក 
បាន បន្ត ថា   កៃ ពី ម ន្តៃ ីទំាង ៥រូ ប 
នៃះ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត គៃង នឹង 
កោះ ហៅ អ្ន ក ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង- 

ទៀត  មក ឆ្លើយ បំភ្លឺ ផង ដៃរ ។   
ប៉នុ្តៃ លោក មនិ បាន បៃប ់ឲៃយ ដងឹ 
ថា អ្នក ដៃល នឹង តៃវូ កោះ ហៅ  
ជា បនា្ទាប ់មក ទៀត នោះ ជា នរណា 
នោះ ទៃ ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « កៃយ ការ- 
សក សួរ   មន្តៃី ទាំង ៥ នោះ  តៃូវ 
បាន រដ្ឋ បាល ខៃត្ត អនុញ្ញាត ឲៃយ 
តៃឡប់ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ មូល ដា្ឋាន 
របស់ ខ្លួន វិញ » ។   

  លោក  សរី  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ការ កោះ ហៅ ម ន្តៃី ទាំង ៥រូ ប 
នោះ  គ ឺធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់ព ីបៃធាន 
អង្គ ភាព នៃ កង កមា្លាំង បៃដាប់     - 
អា វុធ  នគរ បាល   កង រាជ អាវុធ - 
ហ ត្ថ   និង យោធា សឹក រង សៃកុ ភ្ន ំ- 
សៃុក   បាន ធ្វើ របាយ ការណ៍ 
ដាក់ មក  ថា្នាក់ ខៃត្ត ថា   លោក  
យឹម   សំ ណាង   អភិបាល សៃកុ ភ្ន ំ- 
សៃកុ   បាន ឃបុ ឃតិ ជា មួយ មន្តៃ ី
កៃម ឱវាទ  និង បៃធាន ការិ - 
យា ល័យ   ភូមិ បាល សៃកុ  និ ង បៃ - 
ជា ពល រដ្ឋ ក្នុង មូល ដា្ឋាន   ពៃម- 
ទាងំ ឈ្មញួ ដ ីព ីខាង កៃ  ចាក ់ដ ី
លុប ចំណី បឹង តៃពាំង ថ្ម  ដើមៃបី 
យក ដី ចៃក គ្នា  និង  លក់ ទី ស្នាក់ - 
ការ សន្តិ សុខ របស់ កង កមា្លាំង 

ទាងំ នោះ  ដៃល   មាន ទី តំាង ស្ថតិ- 
នៅ ភូមិ តៃពំាង ថ្ម  ឃុំ ប៉ោយ ចារ 
សៃុក ភ្នំ សៃុក   ដៃល មាន ទំហំ   
៣៦ ម៉ៃតៃ គុណ ៩២ ម៉ៃ តៃ ផង ដៃរ  ។    

  លោក  យឹម   សំ ណាង  អភិ - 
បាល សៃុក ភ្នំ សៃុក   បាន ឲៃយ ដឹង 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា  គ្មាន ករណី 
លក់ ដីទី ស្នាក់ ការ របស់ អង្គ - 
ភាព បៃ ដាប់ អាវុធ ទំាងនោះ ទៃ   
ហើយ ក៏ គ្មាន ករណី រំលោភ ចាក់ - 
លុប ដី ចំណី បឹង អាង តៃពាំង ថ្ម 
មក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិឯក ជន ដោយ- 
ខុស ចៃបាប់ នោះ ដៃ រ ។ 

 លោក   សំ ណាង   បាន ថ្លៃង ថា ៖  
« ខ្ញុ ំពតិ ជា ហសួ ចតិ្ត ណាស ់ នៅ 
ពៃល ឮ ពី ដំណឹង នោះ។  ដី ក្នុង 
តំបន់ ដៃល ខាង កង កមា្លាំង 
បៃដាប់ អាវុធ ទាំង ៣ បៃភៃទ 
បាន រាយ ការណ៍ ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត 
នោះ   គឺ ជា ដី សៃ របស់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ  មិន មៃន ជា ដី ស្នាក់ ការ 
សន្តិ សុខ នោះ ទៃ ហើយ ក៏ មិន- 
មៃន ជា ដី ចំ ណី មា ត់ បឹង អាង-  
តៃ ពាំង ថ្ម នោះ ដៃរ » ។ 

 លោក   ឃុត   ឃួន   មៃឃុំ 
ប៉ោយ ចារ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 

បុ៉ស្តិ៍ ថា  កា រ កសង របាយ ការណ៍ 
របស់ កង កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ 
ទាំង នោះ    ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត គឺ  ជា 
រឿង មិន ពិត។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន 
ទៅ បំភ្ល ឺដល់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ រួច ហើយ   និង បាន 
ផ្ដល់ នូវ របាយ ការណ៍  និងឯក- 
សរជា ចៃើន ទៀត   ដៃល ពាក់ - 
ព័ន្ធ ការ ងរ អភិ វឌៃឍន៍ ក្នុង មូល- 
ដា្ឋាន  រួម ទាំង ឯក សរ ដោះ ដូ រ  
ទី តំាង មណ្ឌល សុខ ភាព ប៉ោយ- 
ចារ  ដល ់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ផង ដៃរ ។   
បៃ សិន បើ អង្គ ភាព កង កមា្លាំង 
បៃ ដាប់ អាវុធ ទំាង ៣បៃ ភៃ ទ អះ- 
អាង ថា  មាន ដីទី ស្នាក់ កា រទំ ហំ 
៣៦ ម៉ៃតៃ គុណ៩២ ម៉ៃតៃ   នៅ 
ក្នងុ តបំន ់នោះ មៃន សមូ បង្ហាញ 
នូវ លិខិត ឧតូ ប ក រ ណ៍ គតិ យុត្តិ  
ទៅ គណៈ កម្ម ការ ជនំាញ  ដើមៃបី 
តៃួត ពិនិតៃយ » ។        

  លោក   ឃួន   បាន អះ អាង ថា 
ចាប ់តាងំ ព ីតបំន ់អាង តៃពាងំ ថ្ម  
បាន កា្លាយ ទៅ ជា កន្លៃង លម្ហៃ- 
កា យ  ដ៏ ពៃញ និយម សមៃប់  
ទៃស ចរ ជាត ិ នងិ អន្តរ ជាត ិនោះ   
បៃ ជា ពល រដ្ឋ មា ន ជវីភាព ធរូធារ  

ហើយ ពកួ គៃ បាន ធ្វើ ការ អភ ិវឌៃឍ 
ល ំនៅ ឋាន  របស ់ ពកួ គៃ ឲៃយ បា ន 
សម រមៃយ   ដោយ អ្នក ខ្លះ បាន ចាក ់
ដី លើក ទី ទួល ផ្ទះរ បស់ ពួក គៃ 
ឲៃយ ខ្ពស់ ។   

 លោក   សុិន   ដៀប  មៃ ប ញ្ជា - 
ការ កង រាជ អាវុ ធ ហត្ថ មលូ ដា្ឋាន 
សៃកុ ភ្ន ំសៃកុ  បាន ឲៃយ ដងឹ ដៃរ  ថា 
ទីតាំង ដី នោះ  តៃូវ បាន អតីត 
អភ ិបាល សៃកុ ភ្ន ំសៃកុ   គ ឺ លោក  
សៃង  ទ ី ផ្ដល ់ជនូ សមត្ថ កចិ្ច កង- 
កមា្លាងំ ទំាង ៣បៃ ភៃ ទ   ក្នងុ អំឡុង  
ឆ្នាំ ២០ ១២   ទុក សមៃប់ ធ្វើ ទី - 
ស្នា  ក់  ការ ការ ពារ សន្តិ សុខ  ក្នុង 
រដូវ បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ   ភ្ជុំ  និង បុណៃយ 
ផៃសៃង ទៀត  ពៃល ដៃល មាន 
មនុសៃស  ចៃើន មក លម្ហៃកាយ ។  
ប៉ុន្តៃក្នុង ឆ្នាំ ២០ ១៩   សៃប់ តៃ 
មាន គៃ មក ចាក់ ដី លុប  លុះ 
សក សរួ ទៅ  អ្នក ដៃល បាន មក 
ចាក់ ដី លុប ទី តាំង នោះថា  គៃ 
បាន ទិញ   និង មាន ការ ទទួល- 
ស្គាល់ ពី អាជា្ញា ធរ ភូមិ - ឃុំ  សៃុក  
និង ភូមិ បាល សៃុក តៃឹម តៃូវ  
ទើប  ដឹង ថា   ដី នោះ តៃូវ បាន គៃ 
ឃុប ឃិត គ្នា លួច លក់ ទៅ ឲៃយ 
កៃុម ឈ្មួញ មក ពី កៃ៕

ការ ចាក់ដី ក្នងុ តំ បន់អាង តេពំាង ថ្ម រងការ ចោទបេកាន់។ រូបថត សហ ការី



ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
បាន សម្រេច អនញុ្ញាត ឲ្រេយ វសិយ័ 
ឯក ជន ធ្វើ ការ នាំច្រេញ អង្ករស  
ឡើង វិញ  ក្រេយ ពី បាន  ច្រេញ 
បម្រេមន្រេះ កាលព ីខ្រេ មនីា។ ការ  
ដក បម្រេម ន្រេះ បាន  ធ្វើ ឡើង 
ចពំ្រេល  ប្រេទ្រេស ហ្វលីពីនី  កពំងុ 
ស្វ្រេង រក ការ នា ំចលូ អង្ករ  ៣០០- 
០០០ តោន   ពី ប្រេទ្រេស   ផលិត 
ធំៗ  នៅតំបន់ អាសុី អាគ្ន្រេយ៍ ។

  លិខិត ផ្ញើ ជូន  សហ ព័ន្ធ ស្រេូវ  
អង្ករ កម្ពុជា (CRF) ដ្រេល ចុះ 
ហត្ថ ល្រេខា ដោយលោក អូន  
ពន័្ធ មនុ ីរត័្ន រដ្ឋមន្ត្រេ ីក្រេសងួ ស្រេដ្ឋ-  
កចិ្ច  នងិហរិញ្ញ វត្ថ ុ កាលពថី្ង្រេពធុ  
បាន ឲ្រេយ ដឹងថា តប តាម សំណើ 
របស ់CRF រដ្ឋា ភបិាល   សម្រេច 
ផ្តល់ ការ អនុញ្ញាត ឲ្រេយ ធ្វើ ការ នំា- 
ច្រេញ អង្ករ ស ជា បណ្តើ រៗ ឡើង 
វញិ  តាម កចិ្ច សន្រេយា បញ្ជា ទញិ  ព ី
ក្រេ ប្រេទ្រេស  ដោយ គតិ ចាប ់ព ីថ្ង្រេ 
ទី ២០ ខ្រេឧសភា  តទៅ។

ការ ដក បម្រេមន្រេះ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី  លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រេី  
ហ៊ុន ស្រេន  បាន ច្រេញ បញ្ជា ឲ្រេយ 
ផ្អាក នាំច្រេញ អង្ករ ស  និង  ស្រេូវ  
ជា បណ្តោះ អាសន្ន កាល ពី ខ្រេ 
មីនា ក្នុង ន័យ ដើម្រេបី ធានា ស្តុក   
ក្នុង ស្រេុក នា   អំឡុង ព្រេល មាន 
ការ រីករាលដល  កូវីដ ១៩  ។

លោក សុង សារ៉ន ប្រេធាន 
សហព័ន្ធស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា បាន 

ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ង្រេ 
ពុធ ថា ការ ដក បម្រេម ន្រេះ នឹង 
ជួយ ជំរុញ ការនាំច្រេញ អង្ករ ស 
របស់ កម្ពុជា  ទៅ កាន់  បណ្តោ ប្រេ-
ទ្រេស កំពុង ប្រេឈម នឹង បញ្ហា 
កង្វះ ស្រេបៀង  នា   អឡំងុ ព្រេល ការ 
រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

លោក ថ្ល្រេងថា៖«ខ្ញុំ យល់ ថា 
ន្រេះ ជាការ សម្រេច ដ៏ ឆ្លាត វ័យ 
យើងត្រេវូ  អប អរ សាទរ យើង ដឹង 
ហើយ ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្រេយ 
ប៉ះ  ពាល់ ដល់  កង្វះ ស្រេបៀង អា-
ហារ  ហើយ វធិានការ ន្រេះ នងឹ  រមួ 
ចណំ្រេក ជយួ ដល ់ប្រេទ្រេស ដ្រេល 
ត្រេវូ ការ   ស្រេបៀង អាហារ ក្នងុ អឡំងុ  
ព្រេល ន្រេះ ។ ជា មយួ គ្នា ន្រេះយើង 
ក៏  ចង់ បង្កើត ការ ងារ ដល់ មា្ចាស់ 

រោង មា៉ាសុនីកនិ ស្រេវូ នងិកសកិរ  
ខ្ម្រេរ ផង ដ្រេរ »។

ទន្ទមឹ នងឹ ន្រេះ  ហ្វលីពីនី  ដ្រេល 
ជា ប្រេទ្រេស នា ំចលូ ទនំញិ ធមំយួ 
នៅលើ ពភិព លោក កពំងុ ស្វ្រេង- 
រកការ  បញ្ជា ទិញ អង្ករ ប្រេមាណ 
៣០០ ០០០តោន ដើម្រេបី បង្កើន 
ស្តុក អង្ករ របស់ ខ្លួន  ក្នុង អំឡុង 
ព្រេល  ប្រេយុទ្ធ ប្រេឆំង នឹង ការ - 
រាត ត្រេបាត វីរុស កូរ៉ូណ ។ 

លោក William Dar រដ្ឋ- 
មន្ត្រេី  ក្រេសួង កសិកម្ម ហ្វីលីពីន 
បានថ្ល្រេង កាលព ីថ្ង្រេ ចន្ទថា រដ្ឋា- 
ភិបាល បាន ធ្វើ ការ សាក សួររួច 
ហើយ  មក  អ្នក ផលិតអង្ករ  ធំៗ 
នៅ  ប្រេទ្រេសកម្ពុជា វៀត ណម 
ថ្រេ មីយ៉ាន់មា៉ា និង ឥណ្ឌា ដើម្រេបី 

ស្វ្រេង រក ការ ដឹក ជញ្ជូន អង្ករ នៅ 
មនុ ត្រេ ីមាស ទ៣ី ខណៈ ការប្រេ-
មូល ផល ក្នុង ស្រេុក នឹង ទទួល 
បាន ក្នុង កម្រេិត ទាប។ ន្រេះ បើ 
តាម ទីភា្នាក់ ងារ សារព័ត៌មាន  
Reuters ។

លោក  បន្ត  ថា កិច្ច ព្រេម ព្រេៀង 
រវាង រដ្ឋា ភបិាល  នងិ រដ្ឋាភបិាល 
ន្រេបរមិាណ ន្រេះ នងឹ ធ្វើ ឲ្រេយ ការ នា ំ
ចូល អង្ករ របស់  ហ្វីលីពីន កើន 
ដល់  ៣ លាន តោន នៅ ឆ្នាំន្រេះ ។ 

ស្រេប ព្រេល   ហ្វីលីពីន  កំពុង 
ស្វ ្រេក រកការ នាំចូល អង្ករ បន្ថ្រេម 
ន្រេះ សហព័ន្ធ ស្រេូវ អង្ករ កម្ពុជា 
ក៏   កំពុង សិក្រេសា ពី លទ្ធ ភាព  នាំ- 
ច្រេញ  អង្ករ កម្ពុជា ចូល ទៅ កាន់ 
ទីផ្រេសារ ហ្វីលីពីន  ផង ដ្រេរ  ។  ន្រេះ 

បើតាម  លោក សុង សារ៉ន ។ 
លោក ថ្ល្រេងថា៖ «យើង សង្រេឃឹម  

ថា យើង នងឹរក ដ្រេ គ ូពាណជិ្ជកម្ម 
ជាមួយ ហ្វីលីពីន  បាន។ យើង 
សូម អំពាវនាវឲ្រេយ ក្រេុមហ៊ុន ហ្វី-
លី ពីន  ធ្វើ ការ បញ្ជា ទិញ អង្ករ ពី 
កម្ពុជា  ហើយ យើង សា្វាគមន៍ 
រាល់    វិនិយោគ ហ្វីលីពីន »។ 

លោក សា៊ាង ថ្រេ អ្នក នាពំាក្រេយ 
ក្រេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បាន ប្រេប់ 
ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ថា  មក ដល់ ព្រេល  
ន្រេះ ក្រេសងួ មនិ ទាន ់ទទលួ បាន 
លិខិត ផ្លូវការ ពី រដ្ឋា ភិបាល ហ្វី-
លពីនី ទ្រេ ។ ទោះ ប ីជា យ៉ាងណ 
កម្ពុជា នឹង អាច ទទួល បាន 
ឱកាស នាំ ច្រេញ អង្ករ ទៅ កាន់ 
ទផី្រេសារ ហ្វលីពី ីន  ក្នងុ អឡំងុ ព្រេល 
ប្រេទ្រេស ហ្វីលីពីន  ស្វ្រេង រក ការ 
នាំចូល អង្ករ បន្ថ្រេម ទៀត ន្រេះ ។ 

លោក ថ្ល្រេងថា៖ «ឱកាសន្រេះ 
កម្ពជុាអាច  នងឹ ទទលួ បាន ព្រេះ  
កម្ពុជា  និង ហ្វីលីពីន  ធា្លាប់ បាន 
ចុះ  MoU ស្តពី ីពាណជិ្ជកម្មអង្ករ  
ជាមួយ គ្នា ។ កម្ពុជា  និង ហ្វីលី - 
ពីន   ក៏ បាន ចុះ ហត្ថ ល្រេខា លើ 
អនសុ្រេសរណៈ យោគ យល ់គ្នា លើ 
វិស័យ ផ្រេស្រេងៗ ជា ច្រេើន  »។ 

កម្ពុជា បាន នាំ ច្រេញ អង្ករ   ក្នុង  
បរមិាណប្រេមាណ   ២០០ តោន 
ទៅ កាន់ ទីផ្រេសារ ប្រេទ្រេស ហ្វីលី - 
ពនី   ក្នងុ រយៈ ព្រេល  ៤ខ្រេ ដបំងូ ឆ្នា ំ
២០២០  ។   ន្រេះ បើ យោង តាម  ទិន ្ន- 
ន័យ របស់ក្រេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
ប្រេមាញ់ និង ន្រេសាទ៕ LA 
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តព ីទពំរ័ ១... ប៉ះពាល ់ដោយ សារ ការ 
រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ្រេល បាន 
រខំាន ដល ់តម្រេវូការ  នងិ ចងា្វាក ់ផលតិកម្ម 
នៅ ជុំ វិញ ពិភព លោក។

យោង តាម តលួ្រេខ ព ីក្រេសងួ ស្រេដ្ឋ កចិ្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រេយ ដឹង ថា ចំណូល ពី អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ មាន ប្រេមាណ  ៤៤៥ 
លាន ដុលា្លារ ចំណ្រេក អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
គយ និងរដ្ឋា ករ  មាន   ជាង  ៧២៩លាន 
ដុលា្លារ។  ប្រេក់ ចំណូល បាន ពី អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ទ្រេព្រេយ សម្រេបត្តិ រដ្ឋ និង ចំណូល មិន- 
ម្រេន សារពើពន្ធ សម្រេច បាន ១៧៦ 
លាន ដុលា្លារ ចំណូល បាន ពី អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន ឧស្រេសាហ កម្ម ហរិញ្ញវត្ថ ុ មាន ៣០,៥ 
លាន ដុលា្លារ និង ប្រេក់ ចំណូល សារ ពើ- 
ពន្ធ ផ្រេស្រេង ទៀត មាន   ៥លាន ដុលា្លារ។

លោក  មាស  សខុស្រេនសាន អ្នកនា-ំ 

ពាក្រេយ ក្រេសួង ស្រេដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បាន  ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ក្នុងអំឡុង  
ត្រេី មាស ទី១  ឆ្នាំន្រេះ ប្រេទ្រេស លើ ពិភព- 
លោក  រួម ទាំងកម្ពុជា  មិន  បានរង ផល - 
ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង ដោយ ការ រីករាល ដល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ទ្រេ ព្រេះ សកម្ម ភាព ការ 
 នាំ ចូល និងការ នាំច្រេញ នៅត្រេ មាន។ 

លោក ថ្ល្រេងថា ៖ « នៅ ត្រេមីាស ទ១ី ផល  
ប៉ះពាល ់ដោយ សារ   កវូដី ១៩  មនិ ធ្ងនធ់្ងរ 
ខា្លាំង ព្រេក ទ្រេ ដ្រេល ន្រេះ ជាមូល ហ្រេតុ ធ្វើ 
ឲ្រេយ ការ ប្រេមូល ប្រេក់ ចំណូល របស់ យើង 
បាន ច្រេើន ។ ទោះ យ៉ាង ណ  វា បាន ចាប់- 
ផ្ដើម រង ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង ចាប់ ពី ដើម  
ត្រេី មាស ទី២  ដូច្ន្រេះ យើង នឹង មាន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ នៅ ត្រេីមាស ទី២  ន្រេះ »។ 

ធនាគរ អភវិឌ្រេឍន ៍អាសុ ី(ADB)   បាន  
ឲ្រេយ ដឹង កាល ពី ព្រេល ថ្មីៗ ន្រេះ ថា  នៅ ក្នុង 

ស្រេណរីយោ ករណី ល្អបំផុត បនា្ទាប់ ពី 
ការ  ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ រយៈព្រេល 
២ ខ្រេ  និង ការធា្លាក់ចុះខា្លាំង តម្រេូវការ ក្នុង 
ស្រេុក ដោយ សារ ការ រីករាលដល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ កម្ពុជា អាច  ប្រេឈម ផល ប៉ះ-
ពាល់   ១,១៥ ភាគរយ ដល់ ផលិតផល 
ក្នុងស្រេុកសរុប  (GDP) របស់ ខ្លួន  ដ្រេល 
មាន ចនំនួ   ២៨៣, ៣ លាន ដលុា្លារ  ហើយ 
បើ  ការ រីករាលដល បន្ត រយៈ ព្រេល   ៦ខ្រេ 
ផល ប៉ះ ពាល់  នឹង មាន   ៧១១,៤លាន 
ដុលា្លារ ។ សម្រេប់  ករណី អាក្រេក់បំ ផុត 
បងា្ហាញ  ថា ការ ខាត បង ់ស្រេដ្ឋ កចិ្ចនងឹមាន 
តម្ល្រេ ជិត   ១ពាន់ លាន ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង 
ព្រេឹត្តិការណ៍ ដ្រេល កម្ពុជា ជួបប្រេទះ ការ - 
រីក រាល ដល លើ សពី រយៈព្រេល ៦ខ្រេ។ 

លោក  ស្រេនសាន បាន ប្រេប ់ទៀត  ថា 
វិស័យ សំខាន់ ២ របស់ ប្រេទ្រេស កម្ពុជា  
ក្នុងចំណម  វិស័យ សំខាន់ ៗ   ៣ ដ្រេល 
គទំ្រេ ដល ់កណំើន ស្រេដ្ឋកចិ្ច គ ឺឧស្រេសាហ- 
កម្ម និងស្រេវា បាន រង ផល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង 

ដោយ ជំងឺ ន្រេះ ខណៈ  វិស័យ កសិកម្ម  
មាន ការ កើនឡើង បន្តចិ បន្តចួ។ លោក- 
លើកឡើងថា ៖« នៅព្រេលន្រេះ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ សារត្រេ ជំងឺកូវីដ១៩  កំពុង 
ធ្វើ ឲ្រេយ ប៉ះពាល់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ វិស័យ 
ឧស្រេសាហ កម្ម នងិ ស្រេវា  ដ្រេល ជា សសរ- 
ស្ដម្ភ ដ៏ សំខាន់ ២ ន្រេ ស្រេដ្ឋកិច្ច   យើង។ 
ទន្ទមឹ នងឹន្រេះ វសិយ័ កស ិកម្ម មនិ ទទលួ 
រង ផល ប៉ះពាល់ នោះទ្រេ ផ្ទុយទៅវិញ វា 
កើន ឡើង បន្តិច បន្តួច។  ទោះយ៉ាងណ  
កសិ កម្ម មិន ទាន់ មាន ឥទ្ធិពល ខា្លាំង  លើ 
ស្រេដ្ឋ កិច្ច ទ្រេ»។  

លោក ឲ្រេយ ដងឹថា ទោះជា វសិយ័ ទ្រេស- 
ចរណ៍  និង ឧស្រេសាហ កម្ម  បានទទួលរង 
ផល ប៉ះពាល ់ យ៉ាងខា្លាងំ  ដោយ វរីសុ  ន្រេះ  
ក៏ដោយ ក៏ រដ្ឋា ភិបាល នៅ ត្រេ មាន ការ - 
ប្រេុង  ប្រេយ័ត្ន  ក្នុងការ ផ្ដល់  ការ លើក ទឹក- 
ចិត្តពន្ធ មួយចំនួន ដើ ម្រេបី រក្រេសា និរន្តរ ភាព 
របស់ វិស័យ ទាំង ២ ន្រេះ ក៏ដូចជាការ- 
បង្កើត ការងារ ផងដ្រេរ   ៕ LA 

កម្ពជុារកចំណូលពន្ធបានជាង...

រដ្ឋាភិបាលឲ្យកុ្ម-
ហុ៊នឯកជននំាច្ញ
មុខទំនិញការពារ
ជំងឺឆ្លងគ្ប់ប្ភ្ទ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋា ភិបាល បាន 
សម្រេច ឲ្រេយ ក្រេុមហ៊ុន  ឯក ជន  
ផលតិ នងិ នា ំច្រេញ នវូ មខុ ទ ំនញិ  
ការ ពារ ជំងឺ ឆ្លង   (PPE)  ក្នុង 
អឡំងុ ព្រេល ន្រេ ការ រកី រាល ដល 
ជំងឺ កូវីដ១៩   ដ្រេល នាំ ឲ្រេយ មាន 
តម្រេ ូវការ សមា្ភារ ទាងំ   ន្រេះ  យ៉ាង- 
ខា្លាំង នៅ ទី ផ្រេសារ អន្តរ ជាតិ ។ 

 ក្រេសងួ ស្រេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
បាន ច្រេញ  ស្រេចក្តី ជូនដំណឹង 
កាល   ពី  ថ្ង្រេ ពុធ ឆ្លើយ  តប តាម 
ការ ស្នើ សុំ របស់ សមាគម រោង- 
ចក ្រេ កាត ់ដ្រេរ (GMAC)  ដោយ    
សម្រេច ឲ្រេយ នំា ច្រេញ នូវ មុខ 
ទនំញិ    ការ ពារ  ជងំ ឺឆ្លងគ្រេប ់ប្រេភ្រេទ  
ក្នងុ អឡំងុ ព្រេល ន្រេ ការ រាត ត្រេបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ។

ស្រេចក្តី ប្រេកាស ព័ត៌មានឲ្រេយ 
ដឹងថា ក្នងុ បរិការណ៍ន្រេ ការ រាត- 
ត្រេបាត វរីសុ ន្រេះ  ដ្រេល កម្ពជុា  នងិ  
សកល លោក កពំងុ មាន តម្រេវូ ការ  
មា៉ាស ់គ្រេប ់ ប្រេភ្រេទ នងិ សមា្ភារ ព្រេទ្រេយ 
នងិ សម្លៀក បពំាក ់សម្រេប  ់ការ ពារ   
ជងំ ឺឆ្លង  រាជ រដ្ឋា ភបិាល  គំទ្រេ និង 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ឲ្រេយ បណ្តោ រោងចក្រេ 
កាត់ដ្រេរ នៅកម្ពុជា  ចូល រួម ធ្វើ 
ការ ផលតិ សមា្ភារ ការ ពារ ជងំ ឺឆ្លង 
សម្រេប់ ផ្គត់ ផ្គង់ តម្រេូវការ ក្នុង 
ស្រេុក  និង បម្រេើ ការ នាំច្រេញ ។ 

បើ យោង តាមទិន្នន័យ របស់ 
ក្រេសួង    ឧស្រេសាហកម្ម វិទ្រេយាសា ស្ត្រេ 
បច្ច្រេកវិទ្រេយា នវានុវត្តន៍  បច្ចុប្រេបន្ន 
មាន  រោង ចក្រេ ចំនួន  ៧ និង  
សិប្រេបកម្ម  ចំនួន៧ មូល ដ្ឋា ន 
ដោយ    មួយចំនួន ក្នុងចំណម 
ន្រេះ  កំពុង   ផលិត សមា្ភារបរិកា្ខារ 
ការពារជំងឺឆ្លង  រួច ស្រេច ទៅ 
ហើយ  នងិ មយួ ចនំនួ ទៀតបាន 
សុំចុះ បញ្ជី ផលិត មា៉ាស់  និង 
សម្លៀក បំពាក់ ព្រេទ្រេយ។ 

បើតាមក្រេសួង ន្រេះ ដដ្រេល   
ប្រេសនិ បើ រោងចក្រេ នងឹ សបិ្រេប កម្ម 
ទាំងនោះ ដំណើរការ ផលិត   កម្ម 
ព្រេម គ្នា នោះ កម្ពុជា នឹងមាន 
សម ត្ថ ភាព  ផលតិមា៉ាស ់ប្រេមាណ  
១៣៨ លាន  សម្លៀក បំពាក់ 
ព្រេទ្រេយប្រេមាណ ២០,៧ លាន  
និង មួក ព្រេទ្រេយ ...តទៅទំព័រ ៩ 

រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនំាច្ញអង្ករសឡើងវិញ

សេ្តកីម្មករ កំពុង បញ្ជា ម៉ាសីុន ដើមេបី ដេរ ភ្ជាប់ មត់ ការុង អង្ករ  មុន ពេល បញ្ជនូ ចូល ឃ្លាងំ ស្តកុ ។ រូបថត ហ្រេង ជីវ័ន
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ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការ សមៃច  បិទ អាជីវកម្ម 
លៃបៃង អនឡាញកាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ពៃម ជា មយួ  ការ រកី រាល ដាល  នៃ ជងំ ឺកវូដី 
១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ  ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ   ក្នុង 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុចាប់  ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ 
រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះ  មនិ មាន    សញ្ញា- 
វិជ្ជ មាន ទៃ ប៉ុន្តៃ វា  អាច នឹង មាន ភាព ល្អ- 
បៃសើរ ឡើង វិញ  បន្ទាប់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បញ្ចប ់ទៅ ។ នៃះ បើ  តាម កៃមុ អ្នក ជនំញ 
ក្នុង វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា ។ 

ការ ទទួល បាន  ភ្ញៀវ ទៃសចរ និង វិនិ-
យោគិន ជន ជាតិ ចិន ក្នុង ចំនួន ដ៏ ចៃើន   
ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ និង 
សកម្ម ភាព ទញិ  លក ់ជលួ អចលនទៃពៃយ 
នៅទី នោះ  ហក់ ឡើង យ៉ាង លឿន  រហូត   
មិន អាច ពៃយាករបាន ន អំឡុង  ឆ្នា ំ២០១៨-
២០១៩ មុន ពៃល ដៃល វា តៃូវ ធ្លាក់ ចុះ   
វិញ  បន្ទាប់ ពី រដា្ឋាភិបាល សមៃច បិទ  - 
អាជីវកម្ម លៃបៃង អនឡាញ កាល  ពី ថ្ងៃ ទី 
៣១ ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។ 

លោក ចៃ ឹក សខុ ន ីម បៃធន សមាគម 
អ្នក វាយ តម្លៃ និង ភា្នាក់ងារ អចលនវត្ថុ- 
កម្ពជុា បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល- 
មៃសិលថា ការ ធ្លាក់ ចុះ សកម្ម ភាព របស់ 
វនិយិោគនិ ចនិ នងិ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ 
ឲៃយ  អចលន ទៃពៃយ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  មិន- 
មាន ទផីៃសារ រស ់រវកី ដចូ  មនុ ឡើយ ខណៈ   
តម្លៃ ក៏ បាន ធ្លាក់ ចុះ ចៃើន ដៃរ បើ ធៀប នឹង 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 
លោក បន្ត ថា ជា រមួ ទផីៃសារ   អចលន ទៃពៃយ 
ក្នុង  ខៃត្ត ពៃះសីហនុ   ធ្លាក់ ចុះ ចាប់ តាំង 
ពី ពៃល រដា្ឋាភិបាល  បៃកាស បិទ លៃបៃង 
អនឡាញ កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «តម្លៃ ធ្លាក ់ចុះ នៅ ពៃល  

នៃះ អាច និយយ ថា កំពុង ខិត កាន់ តៃ- 
កៀក  ទៅ នឹង តម្លៃ សៃដ្ឋកិច្ច ពិត បៃកដ 
ដោយ មិន មៃន ជា តម្លៃ ពពុះ សាប៊ូ ទៅ- 
តាម ការ ចង ់បាន របស ់អ្នក ទញិ នងិ លក ់ 
ដូច ពៃល មុន ទៀត  ទៃ »។

បើ តាម លោក សុខនីម នៅអំឡុង- 
ពៃល  អចលន ទៃពៃយ នៅ ទ ីនោះ កពំងុ មាន 
សម្ទុះ ខ្លាំង តំបន់ ខ្លះ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ  
បាន កើន   លើស ពីតម្លៃ   ទីផៃសារ ជាក់ ស្តៃង 
ដល់  ១៥០ ភាគ រយ ក៏ មាន ។ 

លោក   បន្ថៃម ថា ជា មយួ នងឹ សកម្មភាព  
កៃលម្អហៃដា្ឋារចន សម្ព័ន្ធ   នៅ ក្នុង ខៃត្ត  
ន ពៃល  នៃះ  លោក រំពឹង ថា តម្លៃអចលន-  
ទៃពៃយ នៅ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ នងឹ  កើន ឡើង 
វញិ  នៅ ពៃល  ជងំ ឺកវូដី១៩ បញ្ចប ់ ទៅ វញិ 
ដោយ   តម្លៃ ពៃល នោះ ក៏ មិន មៃន ជា តម្លៃ 
បៃប ពពុះ សាប៊ូ ទៀត ទៃ ។ 

លោក អឹុម សៃងហួ បៃធន សាខ 
កៃុម ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ Century 21 

Zillion Holding បៃចា ំខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
បាន  បៃប ់ថា ការ បទិ សកម្ម ភាព លៃបៃង- 
អន ឡាញ នៅ កម្ពជុា បាន ធ្វើ ឲៃយ ការ   ទញិ  
លក ់ ជា ពសិៃស ទផីៃសារ   ជលួ អចលន ទៃពៃយ 
ធ្លាក ់ចុះ យ៉ាង ចៃើន ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសហីន។ុ 
បច្ចុបៃបន្ន ដី ក្នុង ទីតាំង ល្អ បំផុត ដៃល មាន 
តម្លៃ ក្នងុ រង្វង ់ ៥ ០០០ ដលុ្លារ ក្នងុ១ម៉ៃតៃ 
ការ៉ៃ កាល ព ីអឡំងុ ឆ្នា ំ២០១៩ បានធ្លាក ់ 
មក នៅ ក្នុង រង្វង់ ជាង ៣ ៥០០ ដុល្លារ 
ប៉ណុ្ណោះ។ លោក អះអាង ថា៖ « ការ ធ្លាក ់
តម្លៃ ដី នពៃល នៃះ ក៏ មាន ១ ផ្នៃក ដៃល 
បណ្តាល ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  ផង ដៃរ» ។

ជា មួយ នឹង ក្តី សុទិដ្ឋិនិយម ដៃល អា-
ជា្ញាធរ កំពុង រៀបចំ អភិវឌៃឍហៃដា្ឋារចន- 
សម្ព័ន្ធ នៅ ទីនោះ លោក សៃងហួ បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖ « បន្ទាប់ ពី កូវីដ ១៩ បញ្ចប់ 
ទៅ  ខ្ញុ ំរពំងឹ ថា សា្ថាន ភាព ទផីៃសារ អចលន- 
ទៃពៃយ នឹង មាន ភាព ល្អ ឡើង វិញ តៃ ការ- 
កើន ឡើង នៃះនឹង មាន លក្ខណៈ សនៃសឹម ៗ  

ដោយ មិន គំហុក ដូច មុន ទៃ »។ 
តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ នៅ ពៃល នៃះ បើ 

ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  
បាន ធ្លាក ់ចុះ ចនោ្លាះ ព ី២០- ៣០ ភាគ រយ 
ខណៈ តម្លៃ ជួល ធ្លាក់  លើស ពី  ៥០ ភាគ- 
រយ ។ នៃះ បើ តាម លោក សៃងហួ។ 

លោក ឃាង ភារមៃយ អ្នក នំ ពាកៃយ រដ្ឋ-
បាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ សកល 
កវូដី  ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ សកម្ម ភាព សៃដ្ឋកចិ្ច 
និង ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ គៃប់ទីកន្លៃង 
លើ  ពិភព លោក តៃូវ ធ្លាក់ ចុះ មួយ កមៃិត 
ដោយ មិន មៃន មាន តៃ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសី-
ហនុ ទៃ។ ទោះ យ៉ាង ណ  អ្វី ៗ  នឹង មាន- 
ភាព ល្អ បៃសើរ ឡើង វិញ នៅ ពៃល ដៃល 
ជំងឺ នៃះ តៃូវ ថយ ឥទ្ធិពល ឬ តៃូវ លុប- 
បំបាត់ ចោល ទាំង សៃុង  ។ លោក បន្ត ថា 
ជា មយួ គ្នា នៃះ លោក ក ៏មាន សទុដិ្ឋ ិនយិម  
ថា គៃប ់វសិយ័ ទាងំ អស ់ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះស-ី 
ហនុ នឹង មាន សម្ទះុ ឡើង វិញ យ៉ាង ឆប់-  
រហ័ស  ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន អាជា្ញាធរ កំពុង ខិត ខំ 
យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ការ កសាង និង ជួស- 
ជុល បៃព័ន្ធ ហៃដា្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ ដ៏ ចៃើន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ កសាង ហៃដា្ឋា-
រចន  សម្ព័ន្ធ ដ៏ ចៃើន នៅ ពៃល នៃះ នឹង 
ជំរុញ ឲៃយ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង ខៃត្ត មាន  
សម្ទុះខ្លាងំ ខ្ពស ់នៅ ពៃល ខង មខុ ហើយ 
នៅ ពៃល នោះ ទផីៃសារ អចលន ទៃពៃយក ៏នងឹ 
មាន ភាព ល្អ បៃសើរ ដៃរ »។ 

បើ តាម លោក ភារមៃយ គិត រហូត មក- 
ដល់ ពៃល នៃះ ការ សាងសង់ ផ្លូវ ថ្នល់  
ទកឹ សា្អាត នងិ បៃពន័្ធ ល ូបង្ហរូ ទកឹ ក្នងុ កៃងុ 
ពៃះសហីន ុ សមៃច បាន បៃមាណ  ៧០ 
ភាគ រយ ហើយ ដោយ អាច នឹង តៃូវរួច- 
រាល់ ទាំង សៃុង  នៅ  ក្នុង តៃីមាស ទី ១ ឆ្នាំ 
២០២១ ខង មុខ ៕ 

សិង្ហ បុរីៈ កៃុមហ៊ុន អភិវ ឌៃឍន៍ 
អចលន ទៃពៃយ City Develop-
ments Limited (CDL) នងិ 
កៃុម ហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ វិនិ យោគ 
រមួ របស ់ខ្លនួ បាន លក ល់ នំៅ ឋាន  
ចនំនួ១៨៥  ទតីាងំ  ដោយ មាន- 
តម្លៃ សរបុ  ២៧៨,១លន ដលុ្លារ  
នៅ តៃមីាស ទ១ីធៀប នងឹ ១៧៣    
ទីតាំង ដោយ មាន តម្លៃ លក់ 
៥១៦,៣ លន ដុល្លារ ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ១ ឆ្នាំ កន្លង មក ។ នៃះ 
យោង  តាម ការធ្វើ បច្ចុបៃប ន្ន ភាព 
អាជីវ កម្ម នៃ កៃុម ហ៊ុន CDL  
តៃឹម ថ្ងៃ ទី ១២  ខៃ ឧសភា ។

តម្លៃ លក់ កាន់ តៃ ទាប  ដោយ - 
សារ  តៃ ភាគ ចៃើន នៃ យូនីត   លំ- 
នៅ  ឋាន   ដៃល បាន លក ន់ោះ  ជា 
គមៃង  ធំៗ  និង គមៃង ពាក់- 
កណ្តាល ទី ផៃសារ។ 

កៃុមហ៊ុន CDL បាន ឲៃយ ដឹង 

ថា  ខ្លនួ រពំងឹ ថា  ទហំ ំនៃ ការ លក ់
នឹង ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
វិធន ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៃះ ។ 

កៃុម ហ៊ុន នៃះ បន្ត ថា៖«ទោះ-  
ជា  ការ បរា ជ័យ ជា បណ្តាះ  អា- 
សន្ន ក៏ ដោយ ក៏ កៃុម ហ៊ុន នៃះ 
បន្ត ចុះ បញ្ជិកាលក់ កាល ពី ខៃ 
មៃ សា  ស មៃប់ គ មៃង នន 
ដចូជា  គមៃង Amber Park 
គមៃង Boulevard 88 
គមៃង Coco Palms  គមៃង  
Piermont Grand គមៃង 
Sengkang Grand Resi-
dences គមៃង South 
Beach Residences 
គមៃង The Jovell និង 
គមៃង The Tapestry »។   

ការ ងារ សាង សង់ សមៃប់ 
ការ អភិវ ឌៃឍ បៃទៃស សិង្ហ បុរី 

របស ់កៃមុហ៊នុ  CDL កត៏ៃវូ បាន 
រង ផល ប៉ះ ពាល ់ផងដៃរ ទោះ ប ី
ជា កៃមុ ហ៊នុ នៃះ បាន កត ់សមា្គាល់  
ថា ការ អនុ ញ្ញាត ការ កាន់ កាប់ 
បណ្តាះ អា សន្ន (TOP)  សមៃប ់ 
គមៃង ទំាង នៃះ ភាគ ចៃើន តៃវូ- 
បាន រំពឹង ថា នឹង មាន ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០ ២២  នងិ ឆ្នា ំ២០ ២៣  ដៃល 
អនុ ញ្ញាត ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន នៃះ ការ- 
ពារ គៃប់ គៃន់ ដើមៃបី ផ្ដល់ ការ- 
ពនៃយា រពៃល បច្ចុ បៃបន្ន។

កៃមុ ហ៊នុ នៃះបាន អះអាងថា 
គមៃង ខនុ ដ ូForest Woods  
របសខ់្លនួ នៅ Lorong Lew Lian   
នឹង បញ្ចប់ តាម ការ គៃង ទុក  
នៅ   តៃី មាស ទី៣  ឆ្នាំ ២០២០។ 

កៃមុ ហ៊នុ បន្ត  ថា  ខ្លនួ សា្វា គម ន ៍ 
វិធន ការ កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
ដោយ រដា្ឋា ភ ិបាល ក្នងុ ការ ពនៃយារ 
ពៃល រយៈ ពៃល នៃ ការ បញ្ចប់ 

គមៃង(PCP) និង កំណត់ 
កាល បរិ ច្ឆៃទ សមៃប់ ពន្ធ បៃ- 
ថាប់ តៃ របស់ អ្នក ទិញ បន្ថៃម 
(ABSD) លើ ការ ទិញ ដី រយៈ- 
ពៃល ៦ ខៃ  ស មៃប់ កៃុម ហ៊ុន - 
អភិវ ឌៃឍន៍ អចល ន ទៃពៃយ ដៃល 
រងផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ការរំ ខន 
ដល់ ពៃល វៃល សាង សង់ និង 
ការ លក់ លំនៅ ឋាន ។

នៅ ខង កៃ បៃទៃស សិង្ហ បុរី  
កៃមុ ហ៊នុ CDL បាន រាយ កាណ ៍
ការ ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង ក្នុង ការ លក់- 
លំនៅ ឋាន ថ្មី សមៃប់ គមៃង 
ដៃល បាន ដាក់ លក់ របស់ ខ្លួន 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ចិន  ចកៃ ភព- 
អង ់គ្លៃស នងិ អសូ្ដាៃ ល ីដោយ- 
សារ តៃ រដា្ឋា ភិបាល បៃទៃស 
នីមួយ ៗ  បាន ដាក់ បមៃម គោ ចរ 
ជា ការ ឆ្លើយ តប នងឹ ការ រកី រាល- 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

ដោយ ឡៃក ផល ប តៃ បដិ- 
សណ្ឋារ កិច្ច ពិភព លោក របស់ 
ខ្លួន ភា គ ចៃើនបាន រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដោយ  សារ 
វិធនការ  ទប់ សា្កាត់    ការរីករាល- 
ដាលជំងឺកូវីដ១៩។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣១  ខៃ មីន 
កៃមុហុ៊ុន នៃះឲៃយដឹងថា  បៃ ហៃល  
៣០ ភាគ រយ នៃ សណ្ឋា  គរ   ១៥ ២  
លើ ពិភព លោក របស់  ខ្លួន    តៃូវ    
បិទ ទា្វារ ជា បណ្តាះ អា សន្ន  ។

សណ្ឋា គរ ចំនួន  ១០ ក្នុង 
ចំណម សណ្ឋាគរ ជា ចៃើន 
នៅ បៃទៃស សិង្ហ បុរី របស់    កៃុម- 
ហ៊នុ នៃះ    នៅតៃ បន្ត  បៃត ិបត្ត ិការ  
ប៉ុន្តៃ បៃក់ ចំណូល ក្នុង ១បន្ទប់  
ដៃល អាច រក បាន(Rev PAR)   
បាន ធ្លាក់ ចុះ  ២៨,៨ ភាគ រយ 
ដោយ សា រតៃ ការជួល  ក្នុងតម្លៃ 
កាន់ តៃ ទាប ៕LA 

សំណង់ ជា ចេើន ដេល បាន លេច ឡើង ក្នងុ កេងុ ពេះសីហនុ  កាល ពី ដើម ឆ្នា ំ២០២០។ រា៉ាហីម

CDLលក់អចលនទ្ព្យសិង្ហបុរីកើនឡើងបុ៉ន្ត្ចំណូលធ្លាក់ចុះ

រដ្ឋាភិបាលឲ្យកុ្ម-
ហុ៊នឯកជន...

តពី ទំព័រ ៨...បៃមាណ ៩,៦ 
លន ក្នងុ ១ខៃ  ។  

លោក កាងំ ម៉នូកីា  អគ្គ លៃខ- 
ធិការរង GMAC ឲៃយដឹង ថា ការ- 
សមៃចរបស ់រដា្ឋា ភបិាល នៃះ គ ឺ
ជា ការ គិតគូ រដ៏ល្អ ដៃលជួយ  
វិស័យឯកជន និង ជួយ  រួម ចំ- 
ណៃក  ដល់ ការរកៃសា ការងារ 
របស់ កម្មករ  និយោជិត   ខណៈ- 
ការ បញ្ជា ទិញ សម្លៀក  បំពាក់ 
មាន ការ  ធ្លាក់ចុះ  ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល មាន វិបត្តិនៃ វីរុស  កូរ៉ូណ 
ដៃល បានរាល រហូត ដល់ ជំុវិញ 
ពិភព  លោក  ។   ការ សមៃច នៃះ 
ក៏ នឹង  ជំរុញ ការ នំ ចៃញ ទំនិញ 
របស់ កម្ពុជា ផង ដៃរ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «មក ទល់- 
ពៃល នៃះ មិន ទាន់ មាន រោង- 
ចកៃចៃើន ទៃ ដៃល បាន ពងៃីក- 
មុខ សញ្ញាផលិតកម្ម  កៃ ពី ការ- 
ផលតិ សម្លៀក បពំាក ់ដៃល មាន 
សៃប់  ហើយ  ផលិត កម្ម ទៀត- 
សោត  ពឹង អាសៃយ័ លើ ការ បញ្ជា- 
ទ ិញ ពី ខង កៃ ផង ដៃរ »។

លោកបាន ឲៃយ ដឹង ថា  ដើមៃបី 
ពងៃកី បន្ថៃម មុខ សញ្ញា ផលិត- 
កម្ម  រោង ចកៃ តៃូវ បំពៃញ នីតិ- 
វិ ធី ស្នើ សុំ ការ អនុញ្ញាត ដំបូង 
នៅកៃុម បៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា 
(CDC) បន្ទាប់ មក ស្នើ សុំ   ទៅ 
កាន់  កៃសួង ពា ណិជ្ជ កម្ម កៃ- 
សួង  ឧសៃសា ហ កម្ម  និង កៃ សួង 
សុខ ភិបាល ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ជាមួយ 
នងឹ ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត ព ីរដា្ឋា ភបិាល 
នៃះ  យើង សងៃឃមឹ ថា នតីវិធិ ីស្នើ- 
សំុ  ដៃល តៃវូ បំពៃញ  នឹង ចំណ យ- 
 ពៃល វៃល កាន់ តៃ ឆប់  ដោយ 
មាន  ការ សមៃួល  ជា ពិសៃស ពី 
សា្ថា ប័នពាក់ ព័ន្ធ របស់ រដ្ឋ »។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា មាន 
រោង ចកៃ មយួ ចនំនួ   បាន រៀប ច ំ
ដាក  ់ពាកៃយ ស្នើ សំុ ពងៃកី មុខ សញ្ញា 
ផលិត កម្ម  បណ្តើរ ៗ  ហើយ ។

លោក  គណុ  ញមឹ  អគ្គ នយក-   
ដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ   ក៏បាន 
សមៃច អនុ ញ្ញា ត ការ នំ ចៃញ 
មា៉ាស់ គៃប់ បៃភៃទ ដោយ មិន - 
ចាំ បាច់ ឆ្លង កាត់ ការ អនុញ្ញាត  
ពី កៃសួង សុខ ភិ បាល  ទៀត 
ឡើយ ។ នៃះ បើ យោង តាម 
លិខិតចុះ ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ ឧសភា ។ 

លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  
សៃន  កាល ពី ខៃ មៃសា  បាន 
ថ្លៃង ថា  រដា្ឋា ភិបាល តៃវូ ការ មា៉ាស់  
ក្នុង ស្តុក យ៉ាង តិច ចំនួន  ១០ 
លន មា៉ាស់ សម្លៀក បំពាក់- 
ពៃទៃយ យ៉ាង តិច ៥ ០០០ សមៃប់ 
ដើមៃបី  តៃៀម បងា្ការ  ៕
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ផ្ទះវីឡាសម្រ្រប់លក់

ល្រខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម៉ែតែ
តម្លែ:170000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ចូលតាមបុរីកំាងម៉ែង
ផ្លវូជាតិលែខ២សង្កាត់
ពែកកំពឹសខណ្ឌដង្ការ

ល្រខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម៉ែតែ
តម្លែ:320000ដុល្លារចចារ
ទីតំាង:ដីបែរទៅទិសខាង
កើតសង្កាត់ពែកឯងខណ្ឌ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញ

PhnomPenhChhaya
ចំនួនបន្ទប់:22Units
តម្លែ:400$  -  1200$
អសយដ្ឋាន:សង្កាត់
បឹងតែបែកខណ្ឌចំម្ការមន
រាជធានីភ្នពំែញ

ThaDaTra
ចំនួនបន្ទប់:30units
តម្លែ:1100$ - 1750$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់ទួល
ទំពូង១ខណ្ឌចំម្ការមន
រាជធានីភ្នពំែញ 

JTowerarP
ចំនួនបន្ទប់:108units
តម្លែ:750$ - 900$
អាសយដ្ឋាន:សង្កាត់បឹង
កែងកង
រាជធានីភ្នពំែញ

ល្រខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:350000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅរាជធានី

ល្រខកូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
បន្ទប់គែង:4បន្ទប់ទឹក:5
តម្លែ:390000ដុល្លារ
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅរាជធានី

ផ្ទះ អាជីវកម្ម សមៃប់ លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉ែងហួតដឹស្តាដយ
មិន ផ្លវូ60ម៉ែតែ ទំហំដី 4.5m
x20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
មន04បន្ទប់គែង
តម្លៃៈ $398,000 

វីឡា ចា ស្ម ីណា កៃង សមៃប់ 
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉ែងហួត
បឹងស្នោរទំហំដីៈ13mx
24mទំហំផ្ទះ7.6mx12m
មន05បន្ទប់គែង
តម្លៃៈ $820,000 

វីឡា កូនកាត់ បៃភៃទ  LA  
សមៃប់ លក់សិ្ថតនៅបុរីប៉ែង
ហួតដឹស្តាដយមិនផ្លវូ60ម៉ែតែ
ទំហំដី5.1mx20mទំហំផ្ទះ
5.1mx12mមន04បន្ទប់
តម្លៃ $275,000

វីឡា ភ្លោះ សមៃប់ លក់  
សិ្ថតនៅបុរីVillaTown
ចាក់អងែលើទំហំដី8m
x24mទំហំផ្ទះ6.5mx
13.5mមន04បន្ទប់គែង 
តម្លៃ $450,000 

ខុន ដូ សមៃប់ លក់ នៅ Ly 
Huothសិ្ថតនៅសង្កាត់បឹង
ពែលឹតទំហំ62.97m2ជាន់
ទី12មន01បន្ទប់គែង01
បន្ទប់ទឹកសម្ភារកំប្លែរ 
តម្លៃ $116,500 

ផ្ទះ អាជីវកម្ម សមៃប់ លក់ 
ស្ថតិនៅបុរីប៉ែងហួតដឹស្តាដយ
មិនផ្លវូ60ម៉ែតែទំហំដី4.5mx
20m ទំហំផ្ទះ 4.5m x 12m
មន04បន្ទប់គែង
តម្លៃៈ $398,000

ដី សមៃប់ លក់សិ្ថតនៅលើផ្លវូ
32mសែកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
6,074m2មនប្លង់រឹងទីតំាង
ល្អសំរាប់សងសង់រោងចកែ
ឃ្លាងំទិញទុកចំណែញ 
តម្លៃ $150/m2 

ដីសម្រ្រប់លក់ apartmentសម្រ្រប់ជួល

ខុនដូ-វីឡាឃ្វនី-ការិយាល័យ-ដីសំរាប់ជួលនិងលក់

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390

ទំនាក់ទំនងទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្រយទំាងអស់នៅទីន្រះ! 

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសីុធី) ផ្លវូ 71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។ 
អីុម៉ៃលៈ info@towncity.com, វៃបសាយៈwww.towncity.com
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ក្រុងបាហ្រសារៈ  មន្ត្រី បង់ ក្លា-
ដ្រស បាន ថ្ល្រង កល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
ថា  មនុស្រស ប្រហ្រល ១០ នាក់  
បាន រង របួស  ខណៈ ភ្លើង បាន  
ឆ្រះ នៅ  ពាសព្រញ ជរំ ំជន ភៀស 
ខ្លួន រ៉ូ ហុីង យ៉ា មួយ កន្ល្រង  នៅ  
បង់ ក្លាដ្រស ភាគ អាគ្ន្រយ៍   បាន 
បំផ្លិចបំផ្លាញ ខ្ទម រខ្រក រខាក 
យ៉ាង តិច ៣៣០ ខ្នង ។ 

 មន្ត្រី ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ ប្រចាំ-
តបំន ់លោក  អុមី ដា ឌលុ  ហ្រហ្គ 
បាន ថ្ល្រង ថា  ខ្ទម រខ្រក រខាក 

ចំនួន ៣៣០ ខ្នង  នៅ ក្នុង នោះ 
មាន  ផ្ទះ និង ហាង លក់ ទំនិញ 
ជា ច្រើន ទៀត  នៅ ក្នុង ជំរំ កូទូ-
បា៉ាឡុង រ៉ូ ហុីង យ៉ា  ត្រូវ បាន 
បផំ្លចិបផំ្លាញ ទាងំ ស្រងុ  ដោយ- 
សារ ភ្លើង ឆ្រះ  ដ្រល បាន ចាប់-
ផ្តើមនៅ កន្ល្រង ហាង បញ្ចូល 
ហា្គាស ១ កន្ល្រង ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ក-
ស្រត  AFP ថា៖ « មនុស្រស ១០-
នាក់  បាន រង របួស  ក្នុង ឧប្របត្តិ-
ហ្រតុ នោះ  ហើយ វា គឺ ជា ករ- 

ឆ្រះ យ៉ាង ខា្លាំង បំផុត  ដ្រល បាន 
ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង ជំរំ ទាំង នោះ » 
រហូត មក ដល់ ព្រល បច្ចុប្របន្ន  
ដោយ បាន បន្ថ្រម ថា  ខ្ទម រខ្រក-
រខាក ចំនួន ៣០០ ផ្រស្រង ទៀត  
ដ្រល  ភាគ ច្រើន  បាន សាង សង ់
ដោយ ក្រណាត ់ស្តើង  នងិ ឫស្រស ី 
បាន រង ករ ខូចខាត ដោយ សារ 
ភ្លើង ឆ្រះ នៅ ក្នុង ជំ រំ នោះ ។ 

 លោក  បាន បន្ថ្រម ថា  រហូត 
មក ទល់ ព្រល ន្រះ  មិន មាន អ្នក- 
សា្លាប់  និង រង របួស  ត្រូវ បាន គ្រ 
រាយ ករណ៍ នៅ ក្នុង ជំរំ កូ ទូ បា៉ា-
ឡុង  ដ្រល ជា ជំរំ មួយ នៅ ក្នុង 
ចំណោម ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន ធំ-
បំផុត  នៅ លើ ពិភព លោក ។ 

 ស្នង ករ រង ទទួក បន្ទុក ជន-
ភៀស ខ្លួន នៅ បង់ ក្លា ដ្រស  គឺ 
លោក ស្រសាម ស៊ុដ  ឌូ ហ្រសា  បាន 
ថ្ល្រង ថា  ក្រុម អ្នក រង របួស  ត្រូវ 
បាន គ្រ បញ្ជូន ទៅ កន់ មន្ទីរ-
ព្រទ្រយ ក្នុង តំបន់ ដើម្របី ព្រយា បាល 
របួស ពួកគ្រ ។ 

 ឧត្តម ស្នង ករ អង្គករ សហ-
ប្រជា ជាតិ  ទទួល បន្ទុក ជន-

ភៀស ខ្លនួ បាន ថ្ល្រង ថា  ខ្លនួ បាន 
ប្រមូល ក្រុម ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
មួយ  ដើម្របី « ជួយ ក្រុម ជន- 
ភៀសខ្លនួ បាន រង ផល ប៉ះ ពាល ់
នៅ ទី នោះ » ។ 

 ជន រ៉ ូហុងី យ៉ា ជាង មយួ លាន-
នាក់  បាន រស់ នៅ ក្នុង ជំរំ កខ្វក់  
នៅ ក្នុង ស្រុក បាហ្រសារ នៅ ប្រ-
ទ្រស បង ់ក្លា ដ្រស  ដ្រល រមួ មាន 
ជំរំ កូ ទូ បា៉ា ឡុង ផង ដ្ររ ។ 

 ជនរ៉ូ ហីុង យ៉ា ប្រហ្រល ៧៤-
មុឺន នាក់  ក្នុង ចំណោម ពួក គ្រ  
បាន ទៅ ដល់ ប្រទ្រស អាសុី 
ខាងត្របូង  កល ពី ឆ្នាំ ២០១៧  

ច្រញ ពី រដ្ឋ រា៉ាក់ ឃីន   ដោយ- 
សារជម្លាះ  នៅ មីយ៉ាន់  មា៉ា  
ហើយ បាន រត់ គ្រច ខ្លួន ច្រញ ពី 
ករ បង្ក្រប ដោយ យោធា  យ៉ាង 
សា ហាវ នៅ ទី នោះ ។ 

ក្រមុ អ្នក ជនំាញ  នងិ បគុ្គលកិ 
ជំនួយ បាន ព្រមាន ថា  ភ្លើង ឆ្រះ  
អាច បង្ក ឲ្រយ មាន ករ បំផ្លិច បំ-
ផ្លាញ  ទ្រង់ ទ្រយ ធំ  នៅ ក្នុង  ជំរំ  
ដ្រល មាន ហ្វូង មនុស្រស រស់ នៅ  
យ៉ាង ណ្រនណាន់ តាន់ តាប់ ។ 

 ម្រដឹក នាំ សហ គមន៍ រ៉ូ ហុីង-
យ៉ា  គឺ លោក អាប់ ឌូរ  រា៉ា ហុីម 
បាន ថ្ល្រង ថា៖ « យើង បាន មើល 

ឃើញ  ឧប្របត្តិ ហ្រតុ ភ្លើង ឆ្រះ  
តូចៗ  កល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ  
ប៉ុន្ត្រ មិន ដ្រល បាន មើល ឃើញ  
ករ បំផ្លិច បំផ្លាញ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ 
ប្រប ន្រះ នោះ ទ្រ ព ីមនុ ។ មនសុ្រស 
ជា ច្រើន  បាន កំពុង ព្រយា យម   
ប្រ កបរបរ ចិញ្ចឹម ជី វិត  ដោយ 
បើក   តូ  ចៗ  ដើម្របី លក់ទំនិញ    
ហើយ ពួក គ្ររង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដោយ សារភ្លើង ឆ្រះ ។

នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨     អគ្គិភ័យ 
បាន ឆបឆ្រះឡើងនៅក្នុងជំរំ  
បណា្តាល ឲ្រយស ្ត្រីមា្នាក់  និង  ក្ម្រ ង 
៣នាក់សា្លាប់៕ AFP/SK

ក្រមុអ្នកធ្វើដំណើរទៅមកពីផ្ទះទៅកន្ល្រងធ្វើការនៅតាមផ្លូវដ៏មមាញឹកនៅក្នងុតំបន់ផ្រសារមួយកន្ល្រងនៅក្រងុដាកា្កា។AFP

ក្រមុអ្នកស្រកុស្វ្រងរកទ្រព្រយសម្របត្តិរបស់ពួកគ្រក្រយពីភ្លើងឆ្រះផ្ទះ។AFP

ខ្ទម រខេក រខាករាប់រយ  ខ្ ងរបស់  រូ៉ហី៊ង - 
យ៉ា នៅ ក្នងុជំរំបង់ក្លាដេសតេូវភ្លើង ឆេះ

USមិនទាន់គេប់គេងកររាលដាលនេវីរ៊សកូរូ៉ណាបានទំាងសេង៊ទេ
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  លោក-

អាន ថូ នី  ហ្វូ សុី  ជា អ្នក ជំនាញ  
ជាន់ខ្ពស់  ផ្ន្រក  ជំងឺ ឆ្លង នៅ អា- 
ម្ររិក  បាន ថ្ល្រង កល ពីថ្ង្រ 
អង្គារ ថា  ប្រទ្រស ន្រះ  នៅ មិន 
អា ចគ្រប ់គ្រង   ករ ឆ្លង  រាល ដាល 
ន្រ វី រុស ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណាបាន    
ទាំ ង ស្រុងនៅឡើយទ្រ ។

លោក អាន ថូ នី  ហ្វូ សុី  ជា 
នាយក ន្រ វិទ្រយា សា្ថាន ជាតិ ប្រតិ- 
កម្ម  និង ជំងឺ ឆ្លង  បាន ថ្ល្រង នៅ 
ក្នុង វី ដ្រអូ ខន ហ្វើ រិន  ដ្រល បាន 
រៀប ច ំធ្វើ ព ីចមា្ងាយ ដោយ  គណៈ- 
កម្មករ ព្រឹទ្ធ សភា ស្តី ពី ករ - 
ឆ្លើយតប  វី រុស កូ រ៉ូ ណា  របស់ 
ស្រតវិមាន ថា ៖« ប្រសិន បើ អ្នក         
គិត ថា  យើង  គ្រប់ គ្រង វី រុស កូ រ៉ូ - 
ណា បាន ទាងំ ស្រងុ នោះ    យើង 
មនិ ទា ន ់ គ្រប ់គ្រង  វរីសុ ន្រះ បាន  
ទាំង ស្រុងនៅឡើយ ទ្រ  » ។ 

 លោក   បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ប្រសិន បើ អ្នក បាន សម្លឹង- 
មើល សម្ទុះ ន្រ  ករ ផ្ទុះ ជងំ ឺយ៉ាង- 
សកម្ម នោះ  យើង កំពុង មើល- 

ឃើញ មាន ករថយ  ចុះ ន្រអ្នក  - 
ព្រយា បាល ជងំ ឺនៅ តាម  មន្ទរីព្រទ្រយ  
និង ករ ឆ្លង រាល ដាល នៅ តាម 
កន្ល្រង  ខ្លះ ទៀត   ដូចជា  នៅ ក្នុង 
ទី ក្រុង ញូវ យ៉ក  ដ្រល បាន 
ឈាន ដល់ កម្រិត  ហើយ កំពុង 
ចាប់ ផ្តើម ថយ ចុះ  ប៉ុន្ត្រ នៅ ក្នុង 
ផ្ន្រក ខ្លះ  ទៀតន្រ ប្រទ្រស  យើង 
ឃើញ  ថាមានករ កើន ឡើង » ។ 

 សមា ជិក សំខាន់ មា្នាក់ របស់ 
កមា្លាំង ករ ងរពិស្រស  ន្រវី រុស - 
កូរ៉ូ ណា ស្រតវិមាន  គឺ លោក 
អាន ថូ នី ហ្វី សុី  បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក អ្នក  គិត ថា   អា ម្រ រិក         
« កំពុង ធ្វើ ដំណើរ នៅ ក្នុង ទិស- 
ដៅដ៏  ត្រឹមត្រូវ  ប៉ុន្ត្រ ទិស ដៅ 
ត្រមឹ ត្រវូ នោះ  មនិ ម្រន មាន នយ័ 
ថា  យើងគ្រប់ គ្រង   ករផ្ទុះ ឆ្លង - 
រាលដា ល ន្រវរីសុ ន្រះ បានទាងំ- 
ស្រុងនោះទ្រ។   

 លោក  ក ៏បាន ព្រមាន ថា  អាច 
មាន ករ ឆ្លង រាល ដាល  និង 
សា្លាប ់ច្រើន បន្ថ្រម ទៀត  ប្រសនិ- 
បើ មនិ មាន ករ ឆ្លើយ តប ឲ្រយ បាន 

« សម ស្រប » មួយ របស់ អាម្រ- 
រិក នៅ ក្នុង រដូវ ធា្លាក់ ទឹក កក  នៅ 
ព្រល ខាង មុខ ន្រះ ។ 

 អ្នក ជំនាញ រូប ន្រះ  បាន ថ្ល្រង 
បន្ថ្រម ថា៖ «យើង ប្រឈម នឹង   
គ្រះថា្នាក់ ពី ករ   រីប ឡើងន្រករ  - 
ឆ្លង ជងំ ឺន្រះ   ខ្ញុ ំនងឹ មាន ក្ត ីសង្រឃមឹ 
ថា      នៅ ព្រល រដូវ ធា្លាក់ ទឹក កក       
ច  ូល មកដល់ នោះ   យើង មាន 
វធិា នករ  គ្រប ់គ្រន ដ់ើម្របឆី្លើយ- 
តបនងឹ ករ ឆ្លងរាលដាល ន្រ   ជងំ ឺ  

ផ្លូវ ដង្ហើមន្រះ  ប៉ុន្ត្រ        ប្រសិន បើ 
យើង គ្មាន វិធានក រឆ្លើយ ត ប     
ទ្រ  វា អាច នឹង មាន បញ្ហា » ។ 

យោ ងតាមរបា យករណ៍ 
របស ់ សាកលវិទ្រយាល័យ Jo- 
hns Hopkins បាន ឲ្រយដឹង     
ថាមាន មនសុ្រស ជាង ១,៣ លាន  
នាក់  បាន ឆ្លងវីរុសផ្លូ វ   ដ ង្ហើម - 
កូរ៉ូណា នៅទូទាំង  អាម្រ រិក និង 
ជា ង ៨២ ០០០ នាកប់ានសា្លា ប ់
បា ត់បង់ជីវិត៕ Xinhua/SK 

លោកអានថូនីហ្វូសុីថ្ល្រងនៅក្នុងវីដ្រអូខនហ្វើរិនអំពីវីរុសកូរ៉ូណា។Xinhua

យោធាសេវជេវរកមូលហេត៊នេ
ម៉ាសី៊នទូកលេបាតដេលមិនដំណើរករ
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  មន្ត្រី យោ ធា 

បាន ថ្ល្រង កល ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា  ករ- 
សុើប អង្ក្រត មយួ  កពំងុ ដណំើរ- 
ករ  ដ្រល ជាករ  ប្ត្រជា្ញាចិត្ត ដើម្របី 
រក អ្វី  ដ្រល បាន បង្ក ឲ្រយ មាន 
បញ្ហា មា៉ា សុីន ស្រ ដៀង គ្នា ន្រះ  
ជា មយួ ទកូ យម ល្របាត ចនំនួ ៤  
ដ្រល មាន ល្របឿន លឿន បំផុត  
បាន ធ្វើ ឲ្រយ ល្អ ប្រសើរ ឡើង កល- 
ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ  របស់ ប្រទ្រស-
កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  និង បាន ដាក់ 
ពង្រយ ដើម្របី ករ ពារ ព្រំ ដ្រន 
សមុទ្រ  ជា មួយ  កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
ហើយ បាន ធ្វើ ប្រសក កម្ម ជា- 
ច្រើន ផ្រស្រង ទៀត ផង ដ្ររ ។ 

 កង នាវា បាន រក ឃើញ ករ - 
បាក់ ប្រក មួយ នៅ ក្នុង សុី ឡាំង 
មា៉ា សុនី ន្រ ទកូ  Gumdoksuri- 
B class  Patrol  Killer Me-
dium  Rocket (PKMR) មាន 
ទម្ងន ់២៣០ តោន ១ គ្រឿង  នៅ 
ក្នុង ករ ត្រួត ពិនិត្រយ ជា ប្រចាំ   

ហើយ បាន រក ឃើញ កន្ល្រង 
បាក់ប្រក ស្រ ដៀង គ្នា  នៅ ក្នុង 
ទូក ៣ ផ្រស្រង ទៀត  ដ្រល មាន 
ម៉ូដ្រល ដូច គ្នា នោះ ។ 

ទ ីភា្នាក ់ងរ ករ ពារ បច្ច្រក វទិ្រយា 
និង គុណ ភាព  បច្ចុប្របន្ន  កំពុង 
ធ្វើ ករ ដើម្របី ស្វ្រង រក អំពី មូល- 
ហ្រតុ ពិត ប្រកដ ន្រ ភាពមិន 
ត្រឹម ត្រូវ នោះ  ហើយ លទ្ធ ផល 
នានា ទំនង ជា បង្ហាញ ឲ្រយ ដឹង  
នៅ ត្រឹម ចុង ខ្រ មិថុនា ។ 

មន្ត្រី នាវា មា្នាក់   បាន ថ្ល្រង  ថា៖ 
«ផ្ន្រក   ដ្រល  មាន  បញ្ហា ខ្លះ  ត្រូ វ 
បា ន     ជំនួស   ឲ្រយ  របស់ ថ្មី   រួ ច រាល់  
ហើយ  ទូក   ទាំង  នោះ     បច្ចុប្របន្ន  
បាន ធ្វើ ប្រតិបត្តិ ករ  តាម ធម្មតា 
ឡើង  វញិ  ប៉នុ្ត្រ   យើង   បាន  បញ្ចប ់    
វិធានករ   បន្ថ្រម ទៀត   គឺ  ជារឿង 
ចាំ  បាច់  ដើម្របី ស្វ្រង រកករ ពិត 
ចំពោះ ភាព មិន ត្រឹមត្រូវ  និង 
ករពារ មនិ ឲ្រយ មាន ករ បាក ់ប្រក 
កើត ឡើង»៕Yonhap/SK 



បុរីញូវយ៉កៈ  ប្រទ្រស រុស្រស៊ី  
និង ចិន កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន 
ពហិការ អ្វី ដ្រល ក្រុង ម៉ូស្គូ ហៅ 
វដី្រ អ ូខនហ្វើរនិ បទិ ទ្វារ  ជា មយួ 
ក្រុម ប្រឹក្រសា សន្តិសុខ  អង្គការ  
ស ហប្រ ជាជា ត ិ ស្តី ពី អាវុធ គីមី  
នៅ សុីរី ថាជាជំនួ បមួយ មិន 
អាច ទទួល យក បាន ទ្រ ។ 

ដោយ បាន ថ្ល្រង ក្ន៊ង លក្ខ - 
ខណ្ឌ មិន បញ្ច្រញ ឈ្មោះ សមា- 
ជិក ក្រុម ប្រឹក្រសា សន្តិ សុខ មួយ 
បាន ថ្ល្រង ប្រប ់AFPថា  ប្រទ្រស 
រសុ្រស៊ ី នងិ ចនិ  មនិបានលើកឡើង 
អ្វី  សោះ   នៅ លើអ្រក្រង់ វីដ្រ អូ - 
ខន ហ្វើ រិននោះ ។ 

 នៅ ក្ន៊ង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌- 
មាន មួយ  ឯក អគ្គរដ្ឋទូត របស់ 
ប្រទ្រស រុស្រសី៊ ប្រចាំ នៅ អង្គការ 
សហប្រជា ជាតិ លោក  វ៉ាស- 
សុីលី   ណ្រប្រ ហ្រសៀ  បាន ថ្ល្រង - 
ថា  ក្រុង ម៉ូស្គូ មាន សំណើ១ៈ  គឺ 
ថា  ទំនាក់ ទំនង ត្រូវ បាន ធ្វើ នៅ 
ក្ន៊ង ទី កន្ល្រង បើក ចំហ។ 

លោក ណ្រប្រ ហ្រសៀ   បាន 

ថ្ល្រង ថា៖« គួរ ឲ្រយ សោក សា្តាយ 
ណាស់  ក្រុម ដ្រ គូ លោក ខាង - 
លិច របស់ យើង  និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត 
របស់ ពួក គ្រ  បាន ទទូច ឲ្រយ មាន 
ការ រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ បិទ ទ្វារ  នៅ 
ក្ន៊ង កន្ល្រង មួយ មិន ផ្លូវ ការ  ថ្វី បើ 
មាន ពាក្រយ សោ្លោក របស់ ក្រុម- 
ប្រកឹ្រសា ន្រះ ថា  កចិ្ច ប្រជុ ំត្រវូ ត្រ ធ្វើ 
ឡើងដោយ បើក ចំហ  និង មាន 
តមា្លោ ភាព »។ 

« វិធី សាស្ត្រ ប្រប ន្រះ  យើង 
មិន អាច ទទួល បាន ទ្រ  ដោយ - 
សារ វ ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់សទិ្ធ-ិ 
ពិស្រស របស់ ក្រុម ភាគី រដ្ឋ ន្រ 
សន្ធិ សញ្ញា អាវុធ គីមី » ។ 

នៅ ក្ន៊ង កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ខ្រ 
សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្រសា ន្រះ  បាន 
សា្តាប់ របាយ ការណ៍ ពី អ្នក តំ- 
ណាង ជាន់ ខ្ពស់ ទទួល បន្ទ៊ក 
កិច្ចការ កាត់ បន្ថយ អាវុធ  គឺ  
លោកអុីហ្រសូមី  ណា កាមីត ស៊ុ  
និង ជា ប្រធាន ន្រ អង្គការ ហាម- 
ប្រម ការប្រើ ប្រស់ អាវុធ គីមី 
(OPCW)៕ AFP/PSA 

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ករណីឆ្លងវីរុសថ្ីគំរាមកំហែងដល់...
តពីទំព័រ១...ទន្ទឹម គ្នា ន្រះ 

អាជា្ញា ធរ ចិន  បាន ខិតខំ ប្រឹង - 
ប្រង ធ្វើ ត្រស្ត ប្រជា ជន ទំង- 
អស់ ១១ លាន នាក់ របស់ ក្រុង 
វូហាន  ជា ទី ដ្រល ផ្ទ៊ះ វីរុស រាត- 
ត្របាត ជា សកល ន្រះ  ក្រយ ពី 
ករណី ឆ្លង ថ្មីៗ  ត្រូវ បាន គ្រ 
រាយការណ៍ នៅទី នោះ។  

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
AFP បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  នៅ ក្ន៊ង 
ប្រទ្រស រុស្រស៊ី  រដ្ឋា ភិបាល ន្រះ   
បា ន ចាប ់ផ្តើម បន្ធរូ បន្ថយ គោល- 
ការណ ៍បទិ ប្រទ្រស ជា បណ្តើរៗ 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ខណៈ ករណី 
ឆ្លង នៅ ក្ន៊ង ប្រទ្រស ន្រះ  បាន   
កើ ន ឡើង ជាង ២៣២ ០០០ 
នាក ់បច្នប៊្របន្ន ន្រះ ជា ច្រើន បផំតុ 
ទី២ នៅ ក្ន៊ង ពិភព លោក  បនា្ទាប់ 

ពី អាម្ររិក ។ 
សញ្ញា មិន ល្អ  បាន កើត ឡើង 

ខណៈ ដ្រ ល អ្នក នាំ ពាក្រយ របស់ 
ប្រធានា ធិបតី វ្លោឌីមៀរ  ពូទីន គឺ 
លោក  Dmitry Peskov  បាន 
ថ្ល្រង ប្រប់ ទី ភា្នាក់ ងរ ព័ត៌មាន  
ជា ច្រើន ថា  លោក បាន ឆ្លង វរីសុ 
ន្រះ ។   

នៅព្រលជាមួយ គ្នា ន្រះ  នៅ 
ក្ន៊ង ប្រទ្រស ឥណា្ឌា ដ៏ ធំ ន្រះ 
បណា្តាញ ផ្លវូ ដ្រក  បាន ចាប ់ផ្តើម 
ដណំើរ ការ ឡើង វញិ  ជា ការ ផ្គើន 
ទៅ នឹង ការ កើន ឡើង ចំនួន ឆ្លង 
ថ្ម ី ដោយ ចនំនួ អ្នក ឆ្លង ៣៦០០ 
នាក់  ត្រូវ បាន គ្រ កត់ ត្រ កាល   
ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  ក្រម ចំនួន សរុប ត្រូវ 
បាន គ្រ កត់ ត្រ  កាល ពី ថ្ង្រ - 
អាទិត្រយ។ 

ប្រទ្រស ដ្រល មាន ប្រជាជន 
១,៣ ពាន់ លាន នាក់  ត្រូវ បាន 
បិទ កាល ពី ចុង ខ្រ មីនា  ដ្រល 
រដ្ឋាភបិាល របស ់លោកណារនិ- 
្រដ ម៉ូឌី  បញ្ជាក់ ថា មាន ករណី 
ឆ្លង ៧ មឺនុ នាក ់ ដោយ អ្នក សា្លោប ់
ប្រហ្រល ២៣០០ នាក់ ។   

ប្រទ្រស អុីរ៉ង់  ក៏ សម្លឹង មើល 
ការ បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត បន្តឹង 
របស់ ខ្លួន  ហើយ បាន និយាយ 
ថា  ខ្លួន បើក ព្រះ វិហារ ទំង អស់ 
ឡើង វិញ សម្រប់ ៣រាត្រី នៅ 
ក្ន៊ង សបា្តាហ៍ ន្រះ  ជា លើក ដំបូង  
ចាប់ តាំង ពី ខ្រ មីនា  ក្រយ ពី 
បាន ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង ទប់ សា្កាត់ 
ការ រាល ដល វីរុស  ដ្រល បាន 
បង្ក  ឲ្រយ មនសុ្រស ជាង ៦៧០០ នាក ់
សា្លោប់នៅ ក្ន៊ង ប្រទ្រស ន្រះ។  

ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង   ដ្រល 
ត្រូវ បាន សរសើរ ទទួល ជោគ - 
ជ័យ បំផុត ក្ន៊ង យុទ្ធនា ការ - 
ប្រឆងំ វរីសុ នៅ លើ ពភិព លោក   
បាន ថ្ល្រង ថា  ខ្លួន កំពុង ប្រើ- 
ប្រស់ ព័ត៌មាន តាម ទូរស័ព្ទ ដ្រ 
ដើម្របី តាម ដន អ្នក ដើរ ល្រង - 
តាម ក្លិប រាត្រី  ក្រយ ពី   មាន 
ករណី ឆ្លង ថ្មី នោះ ។  

ការ ផ្ទ៊ះ ការ ឆ្លង ថ្មី ន្រះ  ដ្រល 
បង្ខំ ឲ្រយ ពន្រយារ ព្រល បើក សា- 
លា រៀន ឡើង វិញ ទក់ ទង នឹង 
ព្រឹត្តិការណ៍ អ្នក ស្រឡាញ់ ភ្រទ 
ដូច គ្នា និង ក្រុមហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន 
មាន សកា្តា នពុល នានា មានការ 
ភយ័ ខា្លោច នងិ មាន ការ សា្ទាក ់ស្ទើរ     
បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ។     

ចំណ្រក  នៅ ប្រទ្រស អង់- 
គ្ល្រស ដ្រល  មាន ចំនួន សា្លោប់ 
ច្រើន បំផុត នៅ អឺរ៉ុប ការិយា- 
លយ័ ស្ថតិ ិជាត ិ បាន នយិាយថា  
របាយ ការណ៍ មក ពី មណ្ឌល 
ថ្រទំសុខភាព សម្រប់ មនុស្រស 
ចាស់ បាន បញ្ជាក់ ថា  ចំនួន អ្នក 
សា្លោប ់សរបុ  របស ់រដ្ឋាភបិាល  គ ឺ
៣២ ០៦៥ នាក់ ។

ប្រទ្រស អាម្រ រិក  មាន អ្នក- 
ឆ្លង វីរុស ជាង ១,៣លាន  និង 
ជាង ៨២០០០ នាក់ បាន សា្លោប។់

លោកប្រធាន អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភព លោក (WHO ) 
ត្រ្រដូស អាដ ហា ណូម  ហ្គី ប្រី- 
យ្រស៊ុស  បាន ថ្ល្រង ៖« ព័ត៌ មាន 
ល្អ គឺ ថា ទទួល បាន ជោគ ជ័យ 
ច្រើន ក្ន៊ង ការ បន្ថយ ល្របឿន ន្រ 
ការរាល ដល វីរុស  និង ជា ចុង- 
ក្រយ ធ្វើការជួយ សង្គ្រះ ជី - 
វិត មនុស្រស »៕ AFP/PSAអ្នកដំណើរឈរតម្រង់ជួរដើម្របីឡើងរថភ្លើងពិស្រសពីក្រុងSecunderabadទៅក្រុងញូវដ្រលី។AFP

ទាហានតួកគី ឈរយាមនៅផ្លូវហាយវ៉្រមួយនៅក្នុងខ្រត្តអាឡិបប៉ូ។AFP

រុសែសី៊ចិនពហិការជំនួបបិទទ្វាររបស់
កែមុបែកឹែសាសន្តិសុខUNស្តពីីសីុរី



ខេង សុខគន្ធា 

ភ្នំពេញ : ក្នុងពេល  ដេល 
កមុារ      បន្តការ សកិេសា   នៅផ្ទះ  តាម- 
រយៈកម្មវិធីអប់រំ ពីចមា្ងាយ មាតា-
បតិាមយួចនំនួ ពុ ំសវូ មាន ពេល- 
វេលា គេប់គេន់  នៅ កេបេរ កូន    
បារម្ភ   ខ្លាច ក្មេង   អផេសកុ  ឬ ជក ់នងឹ 
ការ កមេសាន្ត ជាមួយ   ឧបករណ៍ 
បច្ចេកវិទេយា    ។

ដំណោះសេយ   នឹង កង្វល់ 
នេះ បាន ធ្វើឲេយ យុវជន-យុវតី 
មួយ  កេុម  មូលមតិគ្នា បង្កើត 
កម្មវិធី សិកេសា អប់រំ លក្ខណៈ 
កមេសាន្ត  បង្កើន អត្ថបេយោជន៍ 
ន េ ការ បេើ បេស់ បច្ចេកវិទេយា  
របស់ កុមារ ជួយ បណ្ដុះ បេជា្ញា 
គំនិត តេិះរិះ និង ភាព វាងវេ  ។

 ឃដីឌ ូ (KeeDu) ជាកម្មវធិ ី
សកិេសា អនឡាញថ្ម ី ជា វេបសាយ 
នងិ កម្មវធិ ីសា្មាតហ្វនូ នងិ ថេប្ល៊តិ  
សមេប់   កុមារ  ពីកមេិត មត្តេយេយ  
ដល ់ថ្នាក ់ទ ី ៦  អាច កេប ជញ្ជក ់
ចណំេះដងឹ បន្ថេម តាមរយៈ ការ-   
អប់រំ បេប កមេសាន្ត  ។

សា្ថាបនិក  ឃីដឌូ ជា   យុវជន-  
យុវតី   ខ្មេរ ចំនួន  ៨រូប   មាន៖  
លោក មួង  វា៉ាន់ឌី  លោក អិុត  
សេរីវឌេឍនៈ  លោក អុិច  សុខ - 
ហេង   កញ្ញា  ហាស ់ចន័្ទលក្ខណិា  
កញ្ញា  សា សុផានិច  លោក 
ឧត្តម  វិសាល  លោក  សេង 
អ៊ុយ   និង កញ្ញា  ឈុន  ប៉ជូ ។

អ្នកទាំង អស់គ្នា សុទ្ធ តេ មាន 
ជំនាញ និង  បេវត្តិការ សិកេសា  
ខុស គ្នា រួមមាន  ផ្នេក  សូហ្វវេរ 
សរសេរកម្មវិធី វិទេយាសាស្តេ 
កុំពេយូទ័រ ព័ត៌មានវិទេយា ទីផេសារ 
ឌីជីថល  គេប់គេងពាណិជ្ជកម្ម 

និង សេដ្ឋកិច្ច។
ដោយ បេើបេស ់បទ ពសិោធ 

និង ចំណេះដឹង លើ វិស័យ 
ខុសគ្នា ពួកគេ បាន សហការ   
បង្កើត នូវ កម្មវិធី សិកេសា នៅ 
លើទូរស័ព្ទ ដេ  និង វេបសាយ 
ឈ្មាះថ   «ឃីដឌូ»   ដើមេបី 
បេមូល  ផ្តុំ កម្មវិធី សិកេសា បេប 
សបេបាយៗ នងិ   មាន បេយោជន ៍
ដល់ កុមារ   កម្ពុជា ។

  កេុម សា្ថាបនិក  ឃីដឌូ  បាន 
បេប់  ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ឲេយដឹងថ ៖ 
«កុមារ ដេលរៀន តាម  ឃីដឌូ  
អាច ទទលួ បាននវូ អត្ថបេយោ-
ជន៍  ជាចេើន  ដូច ជា មាន ចំណាប់  
អារម្មណ ៍ក្នងុការ រៀន ដោយ ខ្លនួ- 
ឯង  ធ្វើ ឲេយ កុមារ យល់ថ  ការ- 
សិកេសា ដោយ  ខ្លួន ឯង   មិន ស្មុគ-
សា្មាញ  នោះទេ  ហើយ អាច 
ទទួល  បានការ សិកេសា មេរៀន 
ថ្មីៗ   ដេល មិនមាន បងេៀន ក្នុង 
កម្មវធិ ីរបស ់សាលាទៀត ។ មនិ 

តេ  ប៉ុណោ្ណោះ កុមារ អាច ទទួល- 
បានហ្គេម  ដេល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
មេរៀន កដ៏ចូជា បាតភុតូ ផេសេងៗ 
នៅ ខងកេ ផងដេរ» ។

«ឃីដឌូ» បងេៀន កុមារ នូវ 
មេរៀន  ដេលចងកេង  និង 
រៀបរៀង ដោយលោកគេ ូ អ្នកគេ ូ 
ក្នុងកមេិត សិកេសា ពីមត្តេយេយ  
ដល់  បឋមសិកេសា ។

ប៉ុន្តេ ដោយសារ កម្មវិធី នេះ 
ទើប តេ ចាប ់ផ្ដើម បង្កើត នៅ ដើម- 
ខេមេសា  ថ្មីៗ  នេះ  កេមុសា្ថាបនកិ  
ទើបតេ  បង្កើត កម្មវិធី ដំណាក់-
កាល ដំបូង តេឹម តេ កុមារ   កមេិត 
មត្តេយេយ សិន  ហើយ រំពឹង ថ 
នងឹ រៀបច ំកម្មវធិ ីសកិេសា សមេប ់
កុមារ រហូត ដល់ ថ្នាក់ ទី ៦  ក្នុង 
ពេល  ឆាប់នេះៗ ។

ឃីដឌូ មានខ្លឹមសារ មេរៀន 
ដចូ នងឹ កម្មវធិ ីសកិេសា ទទូៅ របស ់
កមុារ ដេរ   គេនត់េ មាតកិា រៀប-
រៀង  ជា ទមេង់  មេរៀន បេប រូប 

តុក្កតា គំនូរ ជីវចល ។ លើស ពី 
នេះ  កម្មវិធី ថ្មីនេះ  ក៏មាន វីដេអូ 
មេរៀន ចំណេះដឹង ទូទៅ ទាក់-
ទង នងឹការ ពសិោធវទិេយាសាស្តេ 
ហ្គេម លេងបង្កើនចំណេះដឹង 
មេរៀន សមេបូរបេបមាន អកេសរ 
អម រូបភាព និងពណ៌ សា្អាតៗ 
ដេល  កមុារ តចូៗ ចលូចតិ្តតាម- 
ដាន។ កុមារ ក៏អាចរៀនដោយ 
ជេើស  រីសភាសា អង់គ្លេស ឬ 
ភាសា ខ្មេរ  ។ 

សា្ថាបនិក មួយ កេុមនេះ   
បាន  ឲេយដងឹ ទៀតថ ៖ «នា 
ថ្ងេ អនាគត យើងនឹង 
បញ្ចលូ បន្ថេម នវូ មខុងារ 

ថ្មីៗទៀត  ជាពិសេស  មាតិកា 
ជា ភាសាខ្មេរ  ទោះបីជា មាតិកា 
បេភេទនេះ មានជា ភាសា 
ផេសេងៗ ទៀត នៅ បេទេស ដទេ 
រួច ហើយ ក៏ដោយ »។

យើងនងឹនៅ  រៀបរៀង មាតកិា 
ជាភាសាខ្មេរ នេះ ឡើង ដោយ 
រមួបញ្ចលូ នវូ អត្តសញ្ញាណជាត ិ
កេលម្អ សមេប ទៅតាម បរិបទ 
អ្នកបេើបេស់ នៅ កម្ពុជា ។ 
លើស ពីនេះ យើងនឹង គិតគូរ 
ក្នុង ការ បង្កើត ឲេយមាន ទំនាក់-
ទំនង រវាងសិសេស  និង គេូ  មាតា 
បិតា  និងគេូ សមេប់  Premi-
um Subscription ដេល 
Free Version របស់ 
កម្មវិធី ផេសេង មិន 
មាន »។

សា្ថាបនិក  
ឃីដឌូ ក៏ 
សងេឃឹមដេរ 
ថ កម្មវិធី 
ឃីដឌូ នឹង   
ចូលរួម 

ចណំេក ជរំញុ  កមុារ  ឲេយ ធ្វើ ស្វយ័- 
សិកេសា  ខណៈ ដេលពួកគេ  មិន 
អាច  ទៅ សាលា បាន។  កុមារ 
នឹង អាច  បេើបេស់ ពេលវេលា 
បានតេឹមតេូវ  ជាជាង ខ្ជះខ្ជាយ  
លើ កម្មវធិ ីហ្គេម ឬ វដីេអ ូមនិ សវូ 
មាន  បេយោជន៍។

ការ ដាក់ដំណើរ ការ សាក-
លេបង  របស់ ឃីដឌូ (KeeDu)  
នឹង ចាប់ផ្ដើម នាពេល ឆាប់ៗ 
នេះ។ ដើមេបី ចុះឈ្មាះ ចូល រៀន 
តាម  ឃដីឌ ូ លោកអ្នក តេវូទាញ 
កម្ម វធិ ី ដាក ់សា្មាតហ្វនូ ឬ ថេប្ល៊តិ 
បនា្ទាប់ មក  ចុះ ឈ្មាះ តាមរយៈ 
លេខ ទូរស័ព្ទ  ឬតំណ ភា្ជាប់ ទៅ 
កាន់ គណនី ហ្វេសប៊ុក ជា ការ- 

សេច ។  
សមេប់ ព័ត៌មាន 

លម្អិត សូ មចូល ទៅ 
កាន់  ទំព័រ  ហ្វេសប៊ុក  
@keeduplatform 
ឬទនំាក ់ទនំង     ទរូសព័្ទ 
លេខ ០៦៩  ៤៤ ៦៥ 

៤២៕

www.postkhmer.com

ជាមួយ រូបភាព និង អកេសរ ងាយៗ KeeDu នឹង ទាក់ទាញ កុមារ ឲេយ បង្កើន ការ ធ្វើ ស្វយ័ សិកេសា ។ រូបថត សហ ការី ឃីដឌូ ជាកម្មវិធីសិកេសា បេប កមេសាន្ត នឹង មានទមេង់ជា វេបសាយ កម្មវិធី សា្មាតហ្វនូ  និង ថេប្ល៊តិ  ។ រូបថត សហ ការី

ឃីដឌូ កម្មវិធីអប់រំ បែប កមែសាន្ត ទាក់ទាញ កុមារ ធ្វើស្វយ័ សិកែសា

សមាជិក កេុម លក្ខិណា  សេរី វឌេឍនៈ  សេង អ៊ុយ សុខហេង  វិសាល ប៉ជូ និង សុផានិច។ រូបថត សហ ការី

  លោក មួង វ៉ាន់ឌី កេមុ 
សា្ថាបនិក បង្កើត កម្មវិធី 
KeeDu។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៨ រោច ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៤ ខៃឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើន ។  ចំណៃក   ឯ សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម   ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា-  
សៃ័យ        ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ធ្លាក់ចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់ - 
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  

សុខ   ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹ ក     ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ  ភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ  
ស្ត ី   គបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ 
លាភ   សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម  

ក   ៏      មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន        នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន        ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

រាសសីៃតុចុះ ។ ទកឹចតិ្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព  សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ  ដៃល អាច កើត មានគៃះ  
កើត  ឡើង   ។ ចំពោះសៃចក្តីស្ន ៃ ហា - 

គូស្នៃហ ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តិច   គបៃបី 
ផ្តល  ់ភា ព កកក់្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ការបៃកបរបរ 
រក  សុីផៃសៃងៗគួរកុំបណ្តាយឲៃយ បៃឈម ទៅ នឹង - 
ហានភិយ័  ខ្លាងំពៃក ទើបជាការបៃសើរ ។ ចណំៃក ឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ៕  

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ    ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  
ការបៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា - 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត  ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វ ិញ  នឹង បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

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

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

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

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ   ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន  លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តាម   ទ ឹកចិត្ត សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព          រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ         សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា គ ូស្នៃហ ៍មាន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។    

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា -  
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

ចតិ្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃត ុនៃះ គរួ អាន សៀវ ភៅ ធម ៌ 
ឬ    សា្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ  ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  បញ្ហា   - 
ស្នៃហា      គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
តៃ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ការ ជួបជំុ គ្នា របស់ កៃមុសិលៃបករ-ការិនី នៃ ផលិត កម្ម កៃងុ ពិជ័យ  ក្នងុ កម្ម វិធីសម្ពោធកុន  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

ផលិតកម្មក្រងុពិជ័យប្រកាសរើសតួ-
ឯកប្រសុស្រជំីនាន់ថ្មីគ្រប់ខ្រត្តក្រងុ

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នពំៃញៈ ដោយសារ ចង ់ផ្តល ់
ឱកាស  ឲៃយ ដល ់យវុជន-យវុតខី្មៃរ  
ជំនាន់ កៃយ  ដៃល មាន ទៃព-  
កោសលៃយ  នងិ សៃឡាញ ់វសិយ័ 
សលិៃបៈ  សម្តៃង ភាព យន្ត  ហើយ 
អាច អភិ វឌៃឍ ខ្លួន កា្លាយទៅជា-   
តារា  សម្តៃ ង អាជីព   នា ពៃល  
អនាគត  ទើប      បាន ផលិត កម្ម 
កៃងុ  ពជិយ័   បៃកាស ជៃើសរសី 
ត ួ ឯក បៃុស-សៃី ជា ចៃើន នាក់ 
ដើមៃបី ចៃញ ថត កុន សមៃប់       
ផលិត កម្ម ដោយ មិន បាន -  
កំណត់  កាល បរិច្ឆៃទ  ឡើយ ។ 

បើ តាមសម្តី  លោក ចាន់ ណ 
រ៉ូណន ជាអ្នក គៃប់ គៃង ទូទៅ  
ន ៃ ផលិត កម្ម   កៃុង  ពិជ័យ បាន-  
ឲៃយ  ដឹង ពី ការ សមៃច បៃកាស  
ជៃើស  រីស  តួ ឯក  បៃុស-សៃី នៃះ 
ថា ៖ «ដោយ សារ  តៃ យើង ចង់ 
បើក   ឱកាស ដល់  យុវវ័យ  ដៃល 
មាន  ទៃព       កោសលៃយ  សម្តៃង  កុន  
បាន  និង ចង់ ឲៃយ វិស័យ   សម្តៃង - 
កុន  នៅ ផលិត កម្ម របស់ យើង 
មាន  លក្ខណៈ សមៃបូរ  បៃ  ប នៃ តួ - 
ឯក   បៃុស-សៃី។ ដូច្នៃះ  ហើយ  
យើង  ចង់ បាន តួ សម្តៃង ជំនាន់- 
កៃយ  សមៃប់ ការ  បៃឡូក 
សិលៃបៈ      ក្នុង វិស័យ នៃះ »។ 

លោក  ចាន ់ណ រ៉ណូន  បន្ត 
ឲៃយ  ដឹង ទៀត ថា៖ « ផលិត  កម្ម 
កៃងុ  ពជិយ័ បៃកាស ជៃើស រសី 
ត ួឯកបៃុស-សៃី  ជំនាន់  ថ្មីនៃះ គឺ 
ទទួល    យក  ពី គៃប់   ខៃត្ត  កៃុង ។  
ផលតិ  កម្ម យើង ខ្ញុ ំតៃវូ ការ  ត ួឯក 
បៃុស- សៃីជំនាន់ថ្មី  ចៃើន នាក់-  
ដើមៃប ី  ចៃញ ផលិត ខៃសៃ ភាព យន្ត 
ខ្នាត   ធំ រឿង «កុំ ងា ក   កៃយ វគ្គ 
២» និងរឿង « កំណត ់ហៃត ុ 
នាង  នាថវគ្គ២» ដោយ តមៃវូ ឲៃយ  

មាន  លក្ខ ខណ្ឌតាម ការ  ជៃើស- 
រសី  គ ឺកា្លាយ ទៅ ជា   តារា សម្តៃង   
កុង  តៃ  បៃចាំ នៅ ផលិត  កម្ម។ 
ចពំោះ     សភុាពបរុស ដៃល មាន- 
អាយ ុ    ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំ ដល់ ២២ 
ឆ្នាំ មាន កម្ពស់ ១,៧០ម៉ៃតៃ  - 
ខណៈ    សភុាពនារ ីវញិ  មាន អាយ ុ
ចាប ់ ពី ១៥ ឆ្នាំ ដល់ ២០ឆ្នាំ  
កម្ពស់ ១,៦៥ម៉ៃតៃ  »។ 

គួរ រំ ឭក  ថា ផលិត កម្ម កៃុង-  
ពិជ័យនៃះ   កំពុង    ទទួល បាន ការ- 
គំ ទ  ៃ  ខ្លាំង ពី ទសៃសនិក ជន  ជា-  
មួយ      វណ្ណ កម្ម  ដឹក នាំ ផលិត  
ដៃល  ពោរ ពៃញ  ដោយ ទៃព-  
កោសលៃយ និង   ជំរុញ ឲៃយ  ភាព - 
យន ្ត ខ្នាត ធ  ំប ៃប   កំប្លៃង ថ្មី រឿង-  
«សំណើច ៦៥២គីឡូ ម៉ៃតៃ» 
ផ្ទុះ  ការ គំទ ៃជាថ្មី ដោយ បាន- 
ចាប ់ ផ្តើម ចៃញ  ផលតិចាប ់តាងំ- 
ព   ី ចងុឆ្នា២ំ០១៩ ដោយ  បៃមលូ-  
ផ្តុំ  ដោយ តារា សម្តៃង បៃុស- សៃី 

លៃបី  ឈ្មាះ  និង ធ្លាប់ មាន   បៃវត្តិ 
ឆ្លងកាត់ ការ បៃកួត សៃី  សៃស់ - 
បៃុស  សា្អាត  ចៃើ ន ជំនាន់ ដៃរ ។

ខណៈ អ្នក និពន្ធ និង ដឹកនាំ 
ផលតិការ សម្តៃង នៅ ផលតិ កម្ម 
កៃុង ពិជ័យ  លោក ចាន់ ណ 
រ៉ូណន  ធ្លាប់បាន សាង ភាព-  
ភា្ញាក ់ ផ្អើល និង កកៃើកនៅ ក្នុង 
វិស័យ  ភាពយន្ត  ដោយ សា្នាដ ៃ 
ផលតិ ភាពយន្តខ្នាតធ ំជា ចៃើន 
បន ្តបនា្ទាបដ់ចូជារឿង « កណំត-់ 
ហៃត ុ នាងនាថ»  រឿង «ស សរ 
កន្លាង» រឿង «កុងំាកកៃយ»-  
ជា  ដើម។

 បៃក្ខជន ចាប់ អារម្មណ៍   អាច 
បំពៃញ ពាកៃយ និង ផ្ញើ   រ ូប ថត 
ទមៃង់ មុខចំ មុខ ចំហៀង និង 
មួយ ជំហរ ផ្ញើ តាម គៃហទំព័រ 
ផលិត  កម្ម  ផ្ទាល់   និង អាចធ្វើ- 
ការ    ទំនាក់ទំនង 098 584 
999 /012 832 425៕ 

ផលិត កម្ម កៃងុ ពិជ័យ បៃកាសជៃើសរើស តួ ឯកបៃសុ-សៃ ី។ រូប ហ្វៃសប៊ុក
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ក្រងុ ឡុងដ៍: កីឡាករ ទំាង អស់  
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
(EPL) របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស 
តៃៀម បៃឈម នឹង ដំណាក់ កាល 
សាក លៃបង ដ៏ តឹង រឹ៉ងមួយ  បើសិន 
ពួក គៃ ចង់ តៃឡប់ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់វិញ 
ចំពៃល មាន ការ រាត តៃបាត ពី វី រ៉ស 
កូរូ៉ណា នោះ។ 

សារព័ត៌មាន ដ៏ លៃបី BBC បាន 
ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា ខ្លនួ បាន 
ឃើញ នូវ ការ ថត ចម្លងពីនីតិវិធី ផ្លវូ- 
ការ ផ្ញើទៅ កាន់ ក្លបិ ទំាង ២០ របស់ 
Premier League ដៃល រៀប- 
រាប់ លម្អតិ ពី  តមៃវូ ការ  ដោយ ក្នងុ 
នោះសូមៃបី តៃ ទង់ នៅ ជៃង៉ ទីលាន 
បាល់  សមា្ភារហាត់សម បង្គាល 
ទី និង ផ្ទៃ ទីលាន បៃកួត តៃូវ តៃ 
បាញ់ ថា្នា ំ សមា្លាប់ វីរ៉ស កៃយ បញ្ចប់ 
វគ្គ ហ្វកឹ ហាត់ នី មួយ ៗ  ។    

ចំណាត់ ការផៃសៃង ទៀត ក្នុង 
សៃចក្ដ ីណៃនំា នៃះ រួម មាន ការ ធ្វើ 
តៃស្ត  ២ ដង  ក្នងុ ១ សបា្ដាហ៍  ពៃម- 
ទំាង ការ ឆ្លើយ សំណួរ និង តៃួត 
កម្ដា  ម៉ន ហ្វកឹ ហាត់ រៀង រាល់ ថ្ងៃ  
ហើយ បៃសិន បើ   កីឡាករ ណា មា្នាក់  
តៃស្ត វិជ្ជមាន  ទំាង មាន និង គ្មាន 
រោគ សញ្ញា ពួក គៃនឹង តៃវូ ដាក់ ឲៃយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក  រយៈ ពៃល 
៧ថ្ងៃ ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ គៃប់ កីឡាករ 
ទំាង អស់ នឹង តៃវូ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កន្លៃង ហ្វកឹ ហាត់រៀង ៗ  ខ្លនួ   និង 
ចៀស វាង ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម រថ- 
យន្ដ   សាធារណៈ  ហើយ ពៃល នៅ 
ទី នោះ ពួកគៃមិន តៃវូទៅ ជំ៉ គ្នា   និង  
ហូប អាហារ ជាមួយ គ្នា  នៅ លើ 
ទីលាន  ជា ដាច់ ខាត   ខណៈ ការ- 
ហ្វកឹ ហាត់ជំហាន ដំបូង  ដោយមាន 

ការ ប៉ះពាល់ គ្នា តៃវូ បាន  គៃ រាយ- 
ការណ៍ ថា មិន អន៉ញ្ញាត ឲៃយ ធ្វើ 
ឡើយ ។   នីតិ វីធី ថ្មី នៃះ តមៃូវ ឲៃយ 
ប៉គ្គលិក ពៃទៃយ របស់ ក្លបិ ពាក់ ឧប- 
ករណ៍ ការពារ ខ្លនួ  ពៃលពួកគៃធ្វើ 
ការ ពៃយាបាល កីឡាករ ។

មាន កិច្ច បៃជំ៉ កាល ពី ថ្ងៃ ព៉ធ  
ដៃល មាន ការ ចូលរួម ពី កីឡាករ 
សមាគមកីឡាករ បាល់ ទាត់ អាជីព 
(PFA) និង រដា្ឋាភិបាល ចកៃភព 
អង់គ្លៃស ជំ៉ វិញ បញ្ហា ស៉ខភាព 
និង ស៉វត្ថិភាព  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
លទ្ធភាព នៃ ការ ចាប់ ផ្ដើម ការ បៃកួត 
ឡើង វិញនៃះ ។   

នាយក បៃតិបត្ត ិPFA លោក 
Gordon Taylor បាន ថ្លៃង ថា 
សមាជិក របស់គត់ នឹង បើក ឲៃយ 
មាន ការ បៃកួត ម្ដង ទៀត ក្នងុ ករណី 
គៃប់ យ៉ាងតៃូវ បាន ធ្វើរួច រាល់ 

ពោល គឺ អត់ មាន អ្វ ីដៃល នៅ ខា្ទាស់ 
ដើមៃបី ធា នា ថា  គៃប់ គ្នា មាន ស៉វត្ថ-ិ 
ភាព ដោយ លោក បាន បៃប់ទៅ 
សារព័ត៌មាន The Mirror ថា ៖ 
« យើង តៃវូ តៃ សាក លៃបង ថា តើ 
យើង អាច ធ្វើ បាន ឬ អត់ ថាតើយើង 

អាច តៃឡប់ ទៅ ចាប់ ផ្ដើម សកម្ម - 
ភាព វិញ បាន ឬ អត់? » ។   

លោក  Taylor បាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «តៃ វា ក៏ តៃវូ  ធ្វើ ដោយ បៃយ័ត្ន- 
បៃយៃងផង ដៃរ ហើយវា ក៏មាន 
ការ ធានាជាចៃើន  ដៃល អាច ឲៃយ 

យើង សមៃច បាន » ។  
យ៉ាង ណា ក្ដ ីមាន សៃច ក្ដ ីរាយ- 

ការណ៍ ជាចៃើន  បាន ឲៃយដឹង ថា  
ក្លបិ នៅ  Premier League កពំង៉ 
បៃឈម ជាមួយ ការ សង បៃក់ ដ៏ 
ចៃើន សន្ធកឹ សនា្ធាប ់ឲៃយ ទៅ សា្ថានយី 
ទូរទសៃសន៍ នានា បើ ទោះ បី ជា 
ពួកគៃ កំព៉ង រៀប ចំ បញ្ចប់រដូវ- 
កាល ដៃល តៃូវ បាន រំខាន ដោយ 
វរីស៉ ផ្លវូ ដង្ហើម ថ្ម ីដោយ ការ បៃកតួ 
បិទ ទា្វារ ក៏ ដោយ ។    

BBC បាន រាយការណ៍ ថា 
សំណង   នោះ អាច មាន ទឹក បៃក់ 
រហូត ដល់ ៣៤០ លាន ផោន (ជាង 
៤០០ លាន ដ៉លា្លារ) ហើយ នឹង 
អាច ឡើង ដល់ ៧៦០ លាន ផោន 
(ជាង ៩០០ លាន  ដ៉លា្លារ ) បៃសិន- 
បើ រដូវ កាល នៃះ មិន តៃវូ បាន ចប់ 
សព្វ គៃប់ ទៃ ៕ AFP/VNតារា ឆ្នើម Salah របស់ ក្រមុ Liverpool ព្រល ហ្វកឹហាត់ កន្លងមក  ។ AFP
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ការចាកច្រញពីក្រ៉ម Ferrari
ក៏អាចបញ្ចប់អាជីពប្រណាំងពី
F1របស់កីឡាករឆ្នើមVettel

ក្រុង ឡុងដ៍ : ស៉បិន របស់ 
Sebastian Vettel ដៃលចងដ់ើរ 
តាម គំរូ មិត្ត រួម ជាតិ Michael 
Schumacher  ឈ្នះ ពាន រង្វាន ់
ការ បៃណាំង ឡាន Formula 
One ឲៃយ បាន ចៃើន ជាមួយ កៃ៉ម 
Ferrari ទី បំផ៉ត តៃូវ បាត់ បង់ 
ហើយ  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។  

គ្មាន អ្វី គួរ ឲៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ធំ ដ៉ំ  
ឡើយ បើ មា្ចាស់ ជើង ឯក ពិភព - 
លោក ៤ សម័យ កាល Vettel 
ចៃក ផ្លូវ ជាមួយ វិស័យ កីឡា នៃះ 
ទាងំ សៃង៉    ច ំ ពៃល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ធ្វើ ទ៉ក្ខ ប៉ក ម្នៃញ  រដូវ កាល នៃះ   
ពៃះ  បើទោះ បជីា គៃ  ឈ្នះ ជើង- 
ឯក  ក ៏បៃហៃល  មនិ តៃវូ   បាន រាប ់
បញ្ចលូ  ក្នងុ កណំត ់តៃដៃរ  ដោយ- 
សារ   ការ បៃណាងំ   ដណំាក ់កាល 
ជា ចៃើន  តៃវូ បាន ផ្អាក នងិលប៉- 
ចោល  បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា  ។

អ្នក បើក បរ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
វ័យ ៣២ ឆ្នាំ ដៃល ឈ្នះ ជើង ឯក 
ជាមួយ   កៃ៉ម Red Bull ពី ឆ្នាំ 
២០១០ ដល់ ២០១៣ បាន 
ពៃលយ ពាកៃយ ព ីលទ្ធភាព នៃ ការ- 
ចាក ចៃញ របស់ គៃ ក្នុង សៃចក្ដី  
ថ្លៃង ការណ ៍របស ់កៃម៉ Ferrari 
កៃយ រួម រស់ ជាមួយ គ្នា រយៈ- 
ពៃល ៥ ឆ្នា ំនៅ កៃង៉  Maranel-
lo នៃ បៃទៃស អី៉តាលី នៃះ ។     

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង រឿង នៃះ Vettel 
ដៃល កពំង៉ នៅ ដាច ់ដោយឡៃក 
នៅ ផ្ទះ  នា បៃទៃស ស្វ៊ីស បាន 
នយិយ ថា ៖ « អ្វ ីដៃល កពំង៉ កើត 
ឡើង ប៉ន៉ា្មាន ខៃ កន្លង មក នៃះ ធ្វើ 

ឲៃយ យើង គិត ពី អ្វី  ដៃល ជា អាទិ-
ភាព  ពិត បៃកដ  ក្នុងជីវិត  » ។

កឡីាករ បៃណាងំ ឡាន  ដៃល 
បច្ចបុៃបន្ន  មាន កនូ ៣ នាក ់ របូ នៃះ  
បន្ត ថា ៖ «មនស៉ៃស មា្នាក ៗ់   តៃវូ ការ 
បៃើ បៃស ់ការ សៃមើ សៃមៃ របស ់
ខ្លនួ ហើយ តៃវូ  សមៃប  ខ្លនួ ចពំោះ   
សា្ថាន ភាព កំព៉ង ផ្លាស់ ប្ដូរ ។ ខ្ញុំ 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ នងឹ បៃើ ពៃល នៃះ ដើមៃប ី
មើ លថា  តើ បញ្ហា អ្វី ពិត បៃកដ 
ដៃល នងឹ កើត មាន ចពំោះ អនា- 
គត  របស់ ខ្ញុំ » ។

តាម ពិត ទៅ  ម៉ន នឹង លៃច ឮ 
ព័ត៌មាន នៃ ការ ចាក ចៃញ នៃះ 
Vettel ក ៏បាន ពភិាកៃសា អពំ ី ការ- 
បន្ត កិច្ច សនៃយា ថ្មី ជាមួយ កៃ៉ម 
Ferrari ដៃរ ប៉៉ន្តៃ ឱកាស របស់ 
គត ់ក្នងុ ការ ដណ្ដើម បាន ជយ័- 
ជម្នះ ជាមួយ ការ បើក បរ ឡាន 
ឥឡូវ នៃះ ហាក់ ចាប់ផ្ដើមមាន 
ដៃនកំណត់ហើយ។

តៃ ទោះ ជាយ៉ាង ណា  Sebas-
tian Vettel មនិទាន ់បាន ឈ្នះ 
ជើង ឯក ឡើយ ចាប ់តាងំព ីកា្លាយ 
ជា សមាជិករបស់ កៃ៉ម Fer-
rari កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៥ ខណៈ 
ក្នងុ  ចណំោម  ជើង ឯក ទាងំ ៤ ដង 
គ ឺធ្វើ បាន ពៃល គៃ  កាចច់ង្កតូ ឲៃយ 
ឡាន របស់ កៃ៉ម  Red Bull 
ហើយ  បើសរ៉ប ជ័យ ជម្នះ ក្នុង 
បៃណាងំ ដណំាកក់ាល នមីយួ ៗ  
មាន ៥៣ លើក គិត ចាប់ តាំង ពី 
របូ គៃ  ចាប ់បៃឡកូ  បៃណាងំ ឡាន 
កមៃិត Formula One នា ឆ្នាំ 
២០០៧៕ AFP/VN    

Laporta ពិចារណាយកGuardiola 
មកBarca វិញបើលោកជាប់ជាប្រធាន

ក្រុង បាស្រឡូណា: លោក 
Joan Laporta បាន និយយ 
ថា  គត ់នងឹ រក វធិ ីនា ំយក អតតី- 
គៃូ បង្វឹក លោក Pep Guardi-
ola   តៃឡប់ មក កាន់កៃ៉ម អ្នក- 
មាន ប៉ណៃយ Barcelona វិញ 
បៃសិន បើ ការ ឈរ ឈ្មាះ  កាន់ 
តំណៃង  បៃធាន ក្លិប នៅ កៃប- 
ខណ័្ឌ    La Liga នៅ ឆ្នា ំ២០២១ 
ទទួល បាន  ជោគ ជ័យ ។ នៃះ បើ 
តាម សៃចក្ដី រាយការណ៍ របស់ 
សារព័ត៌មាន ជាចៃើន ។ 

លោក Laporta ធា្លាប ់អង្គយុ 
កៅ អ ីបៃធាន ក្លបិ អ្នក មាន បណ៉ៃយ 
ពី ឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ ឆ្នាំ ២០១០ 
ដៃល ពៃល នោះ Guardiola 
តៃវូ បាន ដឡំើង ឋានៈ ព ីគៃ ូបង្វកឹ 
នៃ កៃ៉ម យ៉វជន មក កៃ៉ម ធំ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០០៨ ខណៈ អ្នក ចាត់ ការ 
សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ បច្ចុបៃបន្ន 
កំព៉ង ដឹក នាំ កៃ៉ម មៃឃខៀវ 
Manchester City ដោយ 
មាន ក៉ង តៃ រហូត ដល់  ខៃ 
មិថ៉នា ឆ្នាំ ២០២១។   

ប៉៉ន្តៃ អនាគត របស់  លោក 
Guardiola ជាមួយ ក្លិបនៅ 
បៃទៃសអង់គ្លៃស មួយនៃះ 
កំព៉ង ស្ថិត ក្នុង ភាព សៃពៃច-  
សៃពិល កៃយ សហព័ន្ធ 
កឡីាបាល់ ទាតស់ហភាព  អរឺ៉៉ប  
(UEFA) បាន ពនិយ័ ក្លបិ យកៃស  
Man City លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League មួយនៃះ 
រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ មិន ឲៃយ ចូល រួម 
ការ បៃកតួ តបំន ់អរឺ៉ប៉ ដោយសារ 

បាន រំលោភបំពាន ចៃបាប់ ការ- 
ចំណាយ ដោយ យ៉ត្តិធម៌ បើ 
ទោះ ជា ពៃល នៃះ ខាង អ្នក ចៃបាប ់
របស់  Man City បាន ប្ដឹង 
ឧទ្ធរណ៍ ក៏ ដោយ ។

លោក Laporta បាន បៃប់  
ទៅកាន់ ទូរទសៃសន៍ TV3 នៅ 
តបំន ់កាតា ឡាន ់ ថា ៖ «ខ្ញុ ំកពំង៉ 
ធ្វើ ការ ដើមៃបី បង្ហាញថា ខ្ញុំ  គឺ ជា 
បៃក្ខភាព បៃកតួ បៃជៃង តណំៃង 
បៃធាន ។ ខ្ញុំ ធា្លាប់ ធ្វើ ជា បៃធាន 
កាល ពី ម៉ន ហើយ ខ្ញុំ រំភើប 
ណាស់ ដៃល នឹង បាន តៃឡប់ 
មក ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត » ។

បរ៉ស វយ័ ៥៧ ឆ្នា ំរបូនៃះ បាន 
បន្ត ទៀតថា ៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា មាន 

បំណង ចង់ ឲៃយ Guardiola 
តៃឡប់ មក វិញ តៃ ឥឡូវនៃះ 
គត់ នៅ ជាមួយ   Man City 
ហើយ វាគរួ ជា  ការ សមៃច របស ់
Guardiola ។ គត់ ជា គោល- 
ដៅ របស់  Barcelona ហើយ 
មន៉សៃស ជាចៃើន នៅ តំបន់ 
កាតាឡាន់ ចង់ ឲៃយ គត់ ដឹក នាំ    
Barca ម្ដង ទៀត ។ នៅ ពៃល 
វៃលា សមរមៃយ ខ្ញុំ នឹង និយយ 
ជាមួយ ប៉គ្គល  ដៃល ខ្ញុំ គិត ថា  
គួរ តៃ អាច កា្លាយ ជា គៃូបង្វឹក 
របស់កៃ៉ម  Barca ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០២១ តទៅ » ។ 

ម៉ន ពៃល ធ្វើការ ចាក ចៃញ ពី 
ក្លិប ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ លោក  

Guardiola  ធ្វើ តនួាទ ីរបស ់ខ្លនួ 
បាន យ៉ាង ល្អ ដោយ បាន ដកឹ  នា ំ
ឲៃយ Barca ឈ្នះ ពាន រង្វាន ់១៤ 
នៅ ក្នុង នោះពាន លីក កំពូល 
អៃសៃបា៉ាញ ៣ដង និង ពាន 
Champions League របស ់
អឺរ៉៉ប ២ សម័យ កាលផងដៃរ ។  

បច្ចុបៃបន្ន  សកម្មភាព បាល់- 
ទាត់ របស់ អៃសៃបា៉ាញ តៃូវ បាន 
ផ្អាក ដោយសារ ការ រាត តៃបាត ព ី
ជំងឺ កូវីដ ១៩ តៃ  Barcelona 
កពំង៉ មាន ភាព មនិនងឹ នរ ចាប-់ 
តាំង កៃ៉ម បៃឹកៃសា ៦រូប លាលៃង 
ពី តំណៃង កាល ពី ខៃ មៃសា 
ដើមៃប ីជា ការ ជទំាស ់នងឹ ផ្លវូ ដៃល 
ក្លិប កំព៉ង ដើរ ៕ AFP/VN

លោក Joan Laporta (ឆ្វ្រង) និង លោក Pep Guardiola ព្រលកាន់ ពាន រួមគ្នា កាលឆ្នា ំ២០០៩។ AFP



ប៉ាន់់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ទើប តែ ពញ្ញាក់ អារម្មណ៍ មហាជន 
រឿង វិល តែឡប់ ទៅ កាន់ សង្វៀន អាជីពដំបូង ជា 
តារា ចមែៀង ម ុននែះ សោះ  សែប ់តែ តារា សម្តែង 
សែី សាច់ សខ្ចី  ទែលុក  ទែលន់  អ្នកនាង ឆ័យលី 
ដាឡែន មក បែក ធ្លាយ របូ ភាពបង្ហាញ  ភាព ស្នទិ្ធ- 
សា្នាល  ខ្លាំង ជាមួយ បុរស ក្មែង  បង្កើត ភាព មន្ទិល 
សងែសយ័ ថា អ្នកនាង កពំងុ តែ បង្កាត ់ភ្លើង ស្នែហ ៍ថ្ម ី
មួយ  រំពែចតែ ម្តង ។ 

បណ្តុ ំ របូ ភាព  កៀក កើយជា មយួ បែសុ សង ្ហាវ យ័ 
ក្មែង    ម្នាក់   ដែល មើល ទៅ ពិបាក សន្និដា្ឋាន  ថា ជា 
មិត្ត   នោះ ក៏ តែូវ បាន មហាជន  និង តារា  រួមអាជីព 
លាន់ មត់ ថា៖ «អីយ៉ា!  អ្នក មែម៉ាយ  ឆ័យលី- 
ដាឡែន បង្ហាញរូប  ឱបរឹតគ្នា ស្អិត ល្មួត ជាង ស្ករ 
តាំង  ម៉ែទៅទៀត ពិត ជា មិន ធម្មតាមែន! ពែះ 
គត់ ទើប តែ បែកប្ដី បាន ប៉ុនា្មានខែសោះ ឥឡូវ 
សែប់ តែ រកបាន សងែសារថ្មី ជា បែុស ក្មែង រូប - 
សង្ហា មិន  ចាញ់  ប្ដីចាស់នោះ ឡើយ»។

លើស ពី នែះ ក៏ មន ការ ចូ លទៅ Comment-  
បន្ថែម  ថា ៖ « បានបែុស ក្មែង នៅជិត - 
និយយ   ពីបិទមត់មិនជិត ហ្មង បង    
ខ្ញុ!ំ ចែណែន  ណាស។់  តើ បរុស ក្មែង   
នែះជា គូស្នែហ៍ ថ្មី មែន ទែ? »។ 

យ៉ា ងណា សម្ពន័្ធ ភាព ស្នទិ្ធ សា្នាល 
ទៅនឹង  បែុស ក្មែង  ពី សំណាក់ តារា - 
ចមែៀង និង សម្តែង សែី វ័យ ជិត ចូល 
៤០ឆ្នា ំមែម៉ាយ កនូ ១ តែ សមែស ់  នៅ   
ត ែ ខ្ញង់ អ្នកនាង ឆ័យ លី ដាឡែន មិន   
បាន បក សែយចែបាស់- 
លាស់ ដោយ បែព័ន្ធ ទូរ-  
ស័ព្ទ  អ្នកនាង ដែល-  
ធ្លាប់  ទំនាក ់ ទំនង ពី   
មុន    នោះ មិន អាច - 
ទាក់  ទង បាន ទែ។ 

តែ គែ ក៏ ឃើញ 
សារ  តប ពី តារា- 
ចមែៀង  ឆ័យលី  
ដាឡែន វិញ ដែរ   
ចំពោះ ការ ចម្អន់ 
លែង អំ ពី បែិយ មិត្ត - 
បណា្តាញ  សង្គម វិញថា ៖ 
« ងយ  បាន    បែុ ស ក្មែង-  
នៅ   ជិត អ្ហី!កុំ ចែណែន 
អី!»។ 

ក្នុង មួយ រយៈ ចុង - 
កែយ   នែះ  មជែឈដា្ឋាន  
មហាជន តែងតែ-  
សង្កែត   ឃើញ ថា 
តារា  ចមែៀង  និង 
សម្តែង  សែី  ធ្លាប់ 
លែបី  ដោយសារ ការ - 
បញ្ចែញ  ភាព សចិសុ ី 

ខ្លាំង  អ្នកនាង ឆ័យ លី ដាឡែន  ឧសែសាហ៍ បង្ហាះ   
សារ    ពី សា្ថានភាព ខ្ល ួន ក្នងុ ការ ខំ តសូ៊ រស់- 

នៅ    ដោយ ខ្លួន  ឯង     ជា ពិសែស ការ  វិល- 
តែឡប់  រក ឆ្នាំង  បាយ ចាស់  គឺ ជា 
តារា    ចមែៀង កែយ  ពី  លែងលះ 
សា្វា ម ី   ថ្មីថ្មាង មក   នោះ។

តារា ចមែៀង   សែី យែយែ  ឆ័យលី 
ដាឡែន  និង សា្វាមី  បាន   បញ្ចប់ ផ្លូវ - 
ស្នែហា ជា ប្ត ីបែពន្ធ  កែម  ហែតផុល    
រស់នៅ   មិន ចុះ  សមែុង គ្នា ចំណែក  ឯ 

កនូ    បែសុ ពកួ គែ  វញិ    គ ឺមន  
សទិ្ធ ិ  មើល  ថែ រមួ គ្នា តែ 

តែវូ    សា្វាម ី នាង   លោក 
រិទ្ធី ឧត្តម  សុីដារា៉ា-  
គឺ ជា  អ្នក ទទួល  - 
បន្ទុក   មើល ។

តារា      សម្តែង-  
សែ ីពែញ នយិម 
ជា តួ ម៉ែ   មន - 
សាច់ ទែលុក-    
ទែលន់   ឆ័យលី 

ដា ឡែន បង្ហាះ 
សារ   តាម   ហ្វែសប៊កុ   ថា   ៖ 
«      កូន ហ្នឹង   ចូល   ចិត្ត  ប្លង់ 
ក្នុង  បន្ទប់ ទឹក! ទោះ ឈឺ   
ក៏ មក ធ្វើ ការ  ដែល-   
ពែះ  តែ..!  អរ គុណ     
The drum pub 
ផ្តល់ ការងរ  ឲែយ អូន-     
មន  មក លែង អនូ ផង 
ចា ៎  នៅ លើ ដង ផ្លូវ- 
ឯ.ឧត្តម ជា  សុផារា៉ា 
ទល់ មុខ ស្នង   ការ - 
នគរ បាល   »៕

ឆ័យលី ដាឡែន   ពិតជាមា ន 
សម្ពន័្ធស្នែហ៍ ថ្ម ីនឹង បុរសក្មែង ?

តារា ចមេៀង  និង សម្តេង សេ ី មេម៉ាយកូន ១ ឆ័យលី  
ដាឡេន ធ្លាយរូប សុិ្នទ្ធនឹង បុរសក្មេង ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 
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ការ បេកួតសីដក់ ថ្នាក់ជាតិ ដេល ធ្វើ ឡើង កេម ការ គេប់ គេង របស់កេសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា។ ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

កែសួង អប់រំ   នឹង បង្កើត ស្ថាប័ន  ២ 
ទៀត ដើមែបី ចូលរួមអភិវឌែឍ កីឡា 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន កីឡា  
នែ កែ សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា   
បានទទួល  រួច ហើយ  នូវ អនុកែតឹែយ  
ពី រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា  សមែប់ 
បង្កើត សា្ថាប័ន ជា នាយក ដា្ឋាន ចំនួន 
២ ទៀត  ដើមែបី ចូល រួម អភិវឌែឍ វិស័យ 
កីឡា បន្ថែម លើ សា្ថាប័ន នាយក- 
ដា្ឋាន ចំនួន ៤  ដែលមន សែប់ ។

   នៅ ក្នងុ អង្គ បែជំុ បិទ ទា្វារ មួយ   
កាល ពី ដើមសបា្តាហ៍នែះ  លោក  
ស  សុខ  រដ្ឋ លែខធិការ  កែសួង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  បាន  បង្ហើប  
ថា  នាយក ដា្ឋាន ចំនួន ២ ទៀត  ដែល 
នឹង តែវូ  បង្កើត នោះ  គឺ នាយកដា្ឋាន 
រៀប ចំ  និង គែប់ គែង ពែតឹ្តកិារណ៍ 
កីឡា  និង មជែឈមណ្ឌល ជាតិ - 
ព័ត៌មនវិទែយា និង ស្ថតិិ កីឡា ។ 

ការ បង្កើត ឲែយមន សា្ថាប័ន ២ថ្មី 
នែះ វា នឹង ធ្វើ មន នាយកដា្ឋាន 
ចំណុះ ឲែយ អគ្គនាយក ដា្ឋាន កីឡា 
ចំនួន ៦ ខណៈ ៤នាយកដា្ឋាន មន 
សែប់ នៅ ពែលនែះ  ទី១  នាយក- 
ដា្ឋាន អប់រំ កាយ  និង កីឡា  ដែល 
មន លោក  ហុ៊ន  សាមុត  ជា បែធន  
ទី២  នាយក ដា្ឋាន សិសែស និសែសិត  
មន លោក  ដួង  មស ចំរើន ជា 
បែធន  ទី ៣  មជែឈ មណ្ឌល ជាតិ 
ហ្វកឹហ្វនឺ កីឡា  មន លោក  បុ៉ន  
សុខ  ជា នាយក  និង ទី ៤  វិទែយាសា្ថាន- 
ជាតិ អប់ រំ កាយ  និង កីឡា   មន 
លោក  ធម្ម អង្គារា៉ា ជា នាយក ។ 

បុ៉ន្តែ ចំពោះ សមសភាព ដែល 
ជាថា្នាក់ ដឹកនំា នាយកដា្ឋាន ថ្ម ីទំាង 
២  នៅមិន ទាន់ បែកាស ឲែយ ដឹង នៅ 
ឡើយទែ  ខណៈ ដែល បែភព កែ 
ផ្លវូ ការ ភាគ ចែើន លែបី ថា  ចែញ ពី 

កែសួងអប់រំ  ហើយ នាយក ដា្ឋាន   
ថ្មទំីាង ២ នែះ  គឺ ជា សែនាធិការ ដ៏ 
ចំា បាច់ ក្នងុ ការ រួម ចំណែក រៀប ចំ 
សកម្មភាព កីឡា ក្នងុដំណើរ ឆ្ពោះ 
ទៅ កាន់ការ បែកួត  សីុ ហ្គែម  ឆ្នាំ 
២០២៣ នៅ កម្ពជុា ។ 

មន្តែ ីជាន់ ខ្ពស់ ក្នងុ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន កីឡា  មិន អាច សំុ សម្ភាស 
បាន ទែ  បុ៉ន្តែ លោក  រស់  សុវាចា  
អ្នក នំា ពាកែយ កែ សួង អប់ រំ  បាន ឆ្លើយ- 
តប ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  កែសួង ទទួល - 
បាន ការ បង្កើត នាយក ដា្ឋាន បន្ថែម 
២ ទៀត មែន  តាម អនុកែតឹែយ  លែខ 
៤៦  អនុកែ បក  ចុះ ថ្ងែទី ១  ខែ 
មែសា  ឆ្នា ំ២០២០  របស់ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពជុា   ចំណុះ ឲែយ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន កីឡា នែ កែ សួង អប់ រំ ខណៈ 
ដែល មន្តែ ីក្នងុ នាយក ដា្ឋាន ទំាង ២ 
នឹង ផា្លាស់ ប្តរូ ចែញ ពី ក្នងុ នាយក- 
ដា្ឋាន ទំាង ៤  ចំណុះ ឲែយ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន កីឡា  ដែល មន សែប់ ។   

យោង តាម អនុកែតឹែយ ដែល មន 
ការ ចុះ ហត្ថលែខរបស់ លោក 
នាយក រដ្ឋមនែ្ត ីហុ៊ន សែន នោះ 
គឺ នាយកដា្ឋាន រៀបចំ និង គែប់គែង 
ពែតឹ្តកិារណ៍ កីឡា  មន តួនាទី រៀបចំ 
គែប់គែង ពែតឹ្តកិារណ៍ កីឡា  និង 
ការបែកួត , សិកែសា សែវជែវ 
វាយតម្លែ និង រៀបចំ យន្តការ ការ- 
បែកួត កីឡា និង ពែតឹ្តកិារណ៍ កីឡា 
ទំាង ជាតិ និង អន្តរជាតិ ,រៀបចំ 
គោលការណ៍ និងលិខិតបទដា្ឋាន 
គតិយុត្ត នែ ការ បែកួត និង ពែតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ កីឡា, រៀបចំ ផែនការ បែកួត 
និង ពែតឹ្តកិារណ៍ កីឡា ពែម ទំាង 
សហការ ជាមួយ អង្គការ សង្គម 
ជីវកីឡា អង្គការ សង្គម កីឡា និង 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ដើមែបី រៀបចំ ការបែកួត 

និង ពែតឹ្តកិារណ៍ កីឡា ។
បន្ថែម លើ នែះ នាយកដា្ឋាន 

រៀបចំ និង គែប់គែង ពែតឹ្តកិារណ៍ 
កីឡា   តែវូ រៀបចំ តាមដាន វាយ- 
តម្លែ តែតួពិនិតែយ និងកត់តែ គុណ-  
ផល កីឡា ទុក ដាក់ ជូន គណៈ- 
កម្មការ បច្ចែក ទែសជែើស រើស 
កីឡាករ កមែតិខ្ពស់ ដើមែបី ពិនិតែយ  
និងសមែច, សិកែសា រៀបចំ យុទ្ធ- 
សាសែ្ត និងស្វែង រកចលនូបត្ថម្ភ, 
ធ្វើ របាយ ការណ៍ស្ត ីពីសកម្មភាព 
ការងរ តាម កាល កំណត់ ជូន 
ថា្នាក់ ដឹកនំា កែសួង និង ទទួល 
អនុវត្ត ភារកិច្ច ផែសែងៗ ទៀត ដែល 
អគ្គនាយក នែ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
កីឡា បែគល់ ជូន។

ចំណែក មជែឈមណ្ឌល ជាតិ ព័ត៌- 
មនវិទែយា និង ស្ថតិិ កីឡា  មន តួនាទី 
បែមូល ទិន្នន័យ ព័ត៌មន ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការហ្វកឹហាត់ ការបែកួត គុណ- 
ផល កីឡា និង សុខភាព របស់ 
កីឡាករ , រៀបចំ កម្មវិធី បែព័ន្ធ - 
ព័ត៌មនវិទែយា និង វិទែយាសាស្តែ 
កំុពែយូទ័រ ដើមែបី សែង់ ស្ថតិិ គែប់គែង 
ព័ត៌មន ពាក់ព័ន្ធ ការ ហ្វកឹ ហាត់ 
កីឡា ដើមែបី សុខភាព , រៀបចំ ផែសព្វ- 
ផែសាយ ព័ត៌មន ដែល ទទួល បាន 
ពី បណា្តាញផែសព្វ ផែសាយ ផែសែងៗ ឲែយ 
បាន ទូលំទូលាយ,  រៀបចំ កម្មវិធី 
វិទែយាសាស្តែ កំុពែយូទ័រ ដើ មែប ចូីលរួម 
ក្នុងការ ហ្វឹកហាត់ និង បែកួត 
លក្ខណៈ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ , ធ្វើ 
របាយ ការណ៍ ស្តី ពី សកម្មភាព 
ការងរ តាម កាល កំណត់ ជូន ថា្នាក់-  
ដឹកនំា កែសួង និងទទួល អនុវត្ត 
ភារកិច្ចផែសែងៗ ទៀត ដែល អគ្គ- 
នាយកដា្ឋាន នែ  អគ្គនាយកដា្ឋាន 
កីឡា  បែគល់ ជូន៕

តារាសម្តេង និង ចមេៀង មេម៉ាយកូន ១ អ្នកនាង 
ឆ័យលី ដាឡេន  ។ រូបថត ហុង មិនា
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