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ការហ្វឹកហាត់ជាក្រុមនៅSerieA
ទទួលបានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុន

សូមអានទំព័រ

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

រដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្រេយបើកដំណើរការសារមន្ទរី
និងអនុញ្ញាតឲ្រេយជនបរទ្រេសមកពី៦ប្រេទ្រេសដ្រេលហាមឃាត់កន្លងមកអាចចូលមកកម្ពជុាឡើងវិញ

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពៃញៈ  ក្រសួង សុខា ភិបាល  
សម្រច ឲ្រយ បើក ដំណើរ ការ នូវ 
សារ មន្ទីរ ជាង ៣០  នៅ ទូទាំង- 
ប្រ ទ្រស ជូន ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ  
បាន ចូល ទស្រសនា ឡើង វិញ  

ចាប់ ពី ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ 
តទៅ  ប៉នុ្ត្រ ត្រវូ អនវុត្ត តាម វធិាន 
អនា ម័យ។  ទន្ទឹម គ្នា ន្រះ ដ្ររ  
ចាប់ពី ថ្ង្រ ទី ២០ ខ្រឧស ភា ជន- 
បរទ្រស ដ្រល ម ក ពី ៦ប្រទ្រស   
ដ្រល ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ នា 
ព្រល កន្លង ទៅ  អាច នឹង ចូល 

មក  កម្ពុជា បាន ឡើង វិញ ដ្ររ ។   
ស្រ ច ក្តី ជូន ដំណឹង រប ស់ 

ក្រសួង សុខាភិ បាល ដាក់ ជូន 
រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង វប្របធម៌  និង 
 វិ ចិ ត្រសិល្របៈ  កាល ពី ថ្ង្រទី១៩  
ខ្រឧសភា  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ការ- 
សម្រច ឲ្រយ សារមន្ទីរ នានា នៅ 

ក្នុង ប្រទ្រសបើក ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ ចាប់ ពី ខ្រ មិថុនា  ឆ្នាំ  
២០២០  ត ទៅ  ក្រយ ព ីទទលួ 
បាន ចណំារ យល ់ព្រម ព ីលោក- 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន  ស្រន  និង 
ដើម្របី ចូល រួម កាត់ បន្ថយ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ លើ ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង 

សង្គម ។ 
 ទន្ទមឹ នងឹ ន្រះ  ក្រ សងួ ស ុខាភ-ិ  

បាល  សូ ម ធ្វើ ការណ្រ នាំ ជូន 
ដល់ ក្រសួង វប្របធម៌  និង វិចិត្រ - 
សលិ្របៈ ថា  មុន ព្រល បើក ដំណើរ- 
ការ  ត្រូវ រៀប ចំ វិធាន ការ បើក- 
ដំណើរ ការ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

បណ្ដះុបណ្ដាល កងនាវិកថ្មចំីនួន ៣០០នាក់
លោក ទៀ វិញ អគ្គម្របញ្ជាការ រង ន្រ កង យោធពលខ្រមរភូមិន្ទ ម្របញ្ជាការ កងទ័ព ជើង ទឹក ...និង លោក គួច ចំរើន  អភិបាល ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ 

នៅ ក្នុង ពិធី បិទវគ្គបណ្ដុះ បណា្ដាល ឆ្នាំ២០១៩ និង បើក វគ្គថ្មី  ២០២០...(ព័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ៥)។ រូបថត សាលាខ្រត្តព្រះ សីហនុ

កៃុង ប៉ារីសៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី អប់រំ   
បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  
ប្រទ្រស បារាំង  បាន កត់ ត្រ 
ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺក ូវើដ ១៩ ថ្ម ីចនំនួ-
៧០ នាក់  នៅ តាម សាលា រៀន   
ដ្រល ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ បើក- 
ឡើង វិញ កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ។ 

 ប្រទ្រស បារាំង  បាន បទិ សា-
លា រៀន និងសា្ថាប័ន អប់ រំ ជាន់ - 
ខ្ពស់ របស់ ខ្លួ ន...តទៅទំព័រ ១១

 ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដា្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា 
បាន សម្រច  កាត់ បន្ថយ តម្ល្រ 
អគ្គ ិសន ីសម្រប ់វសិយ័ ស ំខាន ់
៤ គឺ ឧស្រសា ហកម្ម  ក សិកម្ម 
ពាណ ិជ្ជ កម្ម នងិ ស្រវាក ម្ម  សម្រប ់ 
រយៈ ព្រល៥ ខ្រ ចាប ់ព ីខ្រ មថិនុា 
រ ហូត ដល់ ដំ ណាច់ ខ្រ តុលា  ឆ្នាំ 
ន្រះ ដ្រល ជា វធិាន ការ មយួ   ជយួ  
និង ជំ រុញ វិស័យ ទាំង ន្រះ បន្ត 
ផលិត កម្ម ...តទៅទំព័រ  ៩ 

បារងំរកឃើញករណី
ឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាថ្មី៧០នាក់
ក្រេយសាល រៀនបើក
ឡើងវិញបាន១សបា្តាហ៍

រដ្ឋាភិបាលបញ្ចះុ
តម្ល្រេអគ្គសិនី៥ខ្រេ
ដល់វិស័យ៤ដើម្រេបី
ពង្រេងឹផលិតកម្ម

កម្ពជុា-ថ្រេរក្រេសាទីតំាង
វិវាទឲ្រេយស្ថតិនៅដដ្រេល
បនា្ទាប់ពីភាគីថ្រេបាន
រុះរីរោងច្រេញអស់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ប៉ៃលិនៈ អភិបាលរង ខ្រត្ត 
ប៉្រលិន  លោក ធូ ភា  ឲ្រយ ដឹងថា  
រោងឈើ ដ្រល ថ្រ បាន សាងសង់ 
នៅលើ ខ្រស្របនា្ទាត ់ព្រដំ្រន កម្ពជុា- ថ្រ  
ក្នុង តំបន់ មិនទាន់ មាន កិច្ច ព្រម-  
ព្រៀង [តំបន់ស] ត្រូវបាន ភាគី ថ្រ 
រុះរើ ច្រញអស ់ហើយ  ដោយបាន- 
ឯកភាព រក្រសា តំបន់ ន្រះ ឲ្រយ ស្ថិត- 
នៅ ដដ្រល  ហើយ ការចរចា បើក 
ព្រំដ្រន នៅក្នុង ខ្រត្ត ន្រះ អាច នឹង 
មាននៅ ដើមខ្រ ក្រយ។

ការអះអាង ន្រះ បានធ្វើ ឡើង  
ក្នុងសន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្ដីពី 
«វឌ្រឍនភាព នងិ ទសិដៅ ការងារ បន្ដ   
របស់ ខ្រត្ត ប៉្រលិន» រៀបចំ ដោយ 
អង្គភាព អ្នកនាំពាក្រយ រាជរដា្ឋា ភិ- 
បាល  កាលព ីថ្ង្រ ទ២ី០  ខ្រឧសភា  
នាទី ស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី  ដ្រល 
មាន មន្ត្រី ន្រសា្ថាប័នមួយចំនួន  ន្រ 
ខ្រត្ត ប៉្រលនិ   នងិ អ្នកសារពត័ម៌ាន 
ចូលរួម ជាង ៣០នាក់។

លោក ធ ូភា  បាន ឆ្លើយតប ទៅ- 
កាន ់អ្នកកាស្រត ថា  ក្នងុ វវិាទ ន្រះ  
រដ្ឋបាល ខ្រត្ត...តទៅទំព័រ ២

លោកហុ៊នស្រេនអំពាវនាវឲ្រេយពលរដ្ឋការពារសន្តិភាពដើម្រេបីកំុឲ្រេយរបបប្រេល័យពូជសាសន៍វិលមកវិញ
 ខន ស វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ  លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន 
ស្រន អពំាវនាវ ឱ្រយ ពលរដ្ឋ ចលូ រមួ ថ្ររក្រសា 
សន្ដិភាពឱ្រយបាន គង់វង្រស ដើម្របី ការពារ   
កំុ ឱ្រយ របប ប្រល័យ ពូជ សាសន៍  វិល ត្រ ឡ ប់ 

មក កម្ពុជា សាជាថ្មី  ដ្រល ការអំពាវនាវ 
ជាថ្មី  ទៀត ន្រះ ធ្វើឡើង នៅ ចំ ថ្ង្រ ប្ររព្ធ 
ទវិា ជាត ិន្រ ការចងចា ំ ២០  ឧសភា ដើម្រប ី
រំឭក ដល់ វិញ្ញាណក្ខន្ធ អ្នក ដ្រល សា្លាប់ ជា ង  
៣ លាន នាក់ ក្នុង របប ខ្ម្ររ ក្រហម  ចាប់ ពី 
ឆ្នាំ ១៩៧៥  ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ 

 ទពំរ័ ហ្វ្រ ស ប៊ ុក របសល់ោកហ៊នុ ស្រន 
កាលពី ថ្ង្រ ម្រសិលមិញ បាន រំឭក ដល់  
ពល រដ្ឋ គ្របរ់បូ មនិត្រវូ បភំ្ល្រច ចោល ទវិា 
ជាតិ ន្រ ការចងចាំ  ២០ ឧសភា  ឡើយ 
ព្រះ ជា ថ្ង្រ ដ្រល ត្រវូ ចង  ចំា  អំពី អំពើ ឃោរ - 
ឃៅ   និង ខ្មៅ  ង ងឹ ត  ដ្រល បាន កើតឡើង  

នៅក្នងុ របប កម្ពជុា ប្រជាធបិត្រយ្រយ ចាប-់ 
ពីថ្ង្រ ទី ១៧   ខ្រ ម្រសា  ឆ្នាំ ១៩៧៥  ដល់ 
ថ្ង្រទី ៦  ខ្រ មករា  ឆ្នា ំ១៩៧៩ ដ្រល បាន 
សមា្លាប់ មនុស្រស អស់ ជាង ៣ លាន នាក់ ។ 

 ទពំរ័ ហ្វ្រ ស ប៊ ុក បន្តថា ៖« ដើម្រប ីកុឲំ្រយ  របប 
ន្រះ វិល ត្រឡប់មកវិញ...តទៅទំព័រ ៦



តពីទំព័រ ១...ក្រោមការចង្អលុ-
បង្ហាញពីលោកសខ្រោងរដ្ឋមន្ត្រោី
ក្រោសួងមហាផ្ទ្រោនិងម្រោបញ្ជាការ
យោធាភូមិភាគ៥ បានធ្វើការ-
ចរចាគ្នាជាមួយភាគីថ្រោដើម្រោបីរក
ដំណោះស្រោយនៅកន្ល្រោងវិវាទ។
ក្នងុនោះរដ្ឋបាលខ្រោត្តបានទុក-
លទ្ធភាពឲ្រោយគណៈកម្មាធិការ-
កិច្ចការព្រោដំ្រោនជាអ្នកសម្រោច
ក្នងុការចរចា។
លោកបញ្ជាក់ថាក្នងុកិច្ចព្រោម-

ព្រោៀងកាលពីថ្ង្រោសុក្រោសបា្តាហ៍
មុនភាគីថ្រោបានសំណូមពរឲ្រោយ
ភាគីកម្ពជុាកាយអូរដ្រោលកម្ពជុា
បានកាយលុបនោះឲ្រោយរក្រោសានៅ
ស្ថានភាពដដ្រោល។ព្រោះអូរន្រោះ
គឺជាទីកំណត់ព្រោំប្រោទល់ដ្រោល
មិនទាន់ត្រោូវបានដោះស្រោយ
ហើយភាគីថ្រោក៏បានរុះរោងទំាង-
អស់ដ្រោលបានសងសង់នៅក្នងុ
តំបន់នោះវិញទំាងអស់។
លោកបន្ថ្រោមថា៖«ក្រោយការ-

ឯកភាពគ្នាភាគីទំាង២បាន-
អនុវត្តភា្លាមៗកាលពីថ្ង្រោសុក្រោ
កន្លងទៅន្រោះ។នៅព្រោលដ្រោល

យើងកាយអូរន្រោះចប់ ភាគីថ្រោ
ក៏គ្រោបានរុះរើរោងរួចហើយដ្រោរ។
អី៊ចឹងបញ្ហាដ្រោលយើងវិវាទគ្នា
បន្តចិបន្តចួនៅទីនោះត្រោវូបាន-
ដោះស្រោយចប់ជាស្ថាពរហើយស្ថតិ
ក្នងុស្ថានភាពដដ្រោលឡើងវិញ»។
ចំណ្រោកការចរចាបើកព្រោដំ្រោន

ក្នងុខ្រោត្តន្រោះលោកធូភាបាន-
ឲ្រោយដឹងថា នៅក្នុងខ្រោត្តប៉្រោលិន

មនច្រោកទា្វារអន្តរជាតិមួយ
ស្ថតិនៅភូមិផ្រោសារព្រោំឃំុស្ទងឹកាច់
ស្រោកុសលាក្រោដ្រោលជាប់នឹង
ខ្រោត្តច័ន្ទបុ៊រើ ន្រោប្រោទ្រោសថ្រោ។
លោកថាច្រោកន្រោះបានបិទជា-
ស្ថាពរដោយមិនមនការឆ្លង-
កាត់ទំាងទំនិញ និងមនុស្រោស
ច្រោញចូលនោះទ្រោ។ចំពោះការ-
ចរចា លោកបញ្ចាក់ថាអាច

នឹងមននៅថ្ង្រោទី៣០ឧសភា
ឬក៏ដើមខ្រោមិថុនា ប្រោសិនបើ
ការរើករាលដាលន្រោជំងឺកូវើដ១៩
ត្រោវូបានរដា្ឋាភិបាលចាត់ទុកថា
អស់មនហានិភ័យ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មកថ្ង្រោន្រោះ

យើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មន
ពីភាគីថ្រោក្នងុការចរចាបើកព្រោ-ំ
ដ្រោនន្រោះឡើងវិញទ្រោព្រោះរាជ-

រដា្ឋាភិបាលថ្រោលោកកំណត់ឲ្រោយ
ខ្រោត្តរបស់ថ្រោមួយបើកព្រោដំ្រោននំា
ទំនិញច្រោញចូលភាគីកម្ពជុាត្រោ
១ច្រោកទ្រោ។ ច្រោដន្រោយខ្រោត្តច័ន្ទបុ៊រើ
របស់ថ្រោមនព្រោដំ្រោនជាមួយនឹង
ខ្រោត្តប៉្រោលិនផងជាមួយនឹងខ្រោត្ត
បាត់ដំបងផង»។
លោកអភិបាលរងបន្តថា៖

«ដូច្ន្រោះគ្រោរក្រោសាការដោះដូរទំនិញ
តាមច្រោកអន្តរជាតិឡ្រោម។ឯខ្រោត្ត
ប៉្រោលិនរក្រោសាទុក ឬបិទសិន។
យើងនឹងធ្វើការចរចាជាមួយគ្នា
បើកព្រោដំ្រោនន្រោះឡើងវិញ»។
មន្ត្រោីសម្រោបសម្រោលួសមគម

អាដហុកប្រោចំាខ្រោត្តបាត់ដំបង
និងខ្រោត្តប៉្រោលិនលោកយិនម៉្រោង-
លី លើកឡើងថាលទ្ធផលន្រោ
ការចរចាលើកិច្ចការព្រោដំ្រោនន្រោះ
គឺជារឿងល្អមួយ ដ្រោលភាគី
ទំាង២អាចព្រោមព្រោៀងគ្នាដោយ
បញ្ចៀសនូវការប្រោើប្រោស់នូវ
កម្លាំងប្រោដាប់អាវុធ។លោក
បន្ថ្រោមថា តាមច្រោបាប់អន្តរជាតិ
កាលណាត្រោតំបន់មួយដ្រោល
មិនទាន់មនកិច្ចព្រោមព្រោៀងឬ

ជាតំបន់សន្រោះគ្មានភាគីណា-
មួយទៅរំលោភបំពានបានទ្រោ។
បើសិនជាចង់ធ្វើអ្វមួីយនៅលើ
តំបន់ន្រោះ លុះត្រោមនការ-
ឯកភាពពីភាគីម្ខាងទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើនិយាយ

ថាតំបន់សគឺតំបន់១ចំណុច
១ មិនទាន់មនភាពច្រោបាស់-
លាស់ហើយមិនម្រោនជារបស់
ភាគីណាមួយទ្រោ អី៊ចឹងត្រោូវត្រោ
មន[ការឯកភាពគ្នា]។យា៉ាងណា
ខ្ញុំនៅត្រោយល់ឃើញថាជាការ-
ល្អដ្រោលភាគី[ទំាង២]បានជជ្រោក-
គ្នាសម្រោបសម្រោលួគ្នាបានទាក់-
ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រោដំ្រោនន្រោះ»។
ចំពោះកិច្ចចរចាបើកព្រោដំ្រោន

វិញលោកម៉្រោងលីបាននិយាយ
ដ្រោរថា លោកនៅត្រោចង់ឲ្រោយ
មនការចរចាណាមួយដើម្រោបី
បើកព្រោដំ្រោន សម្រោប់ឲ្រោយប្រោជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្រោរបានច្រោញ-ចូលបន្ត
អាជីវកម្មនិងមុខរបររបស់ពួក-
គ្រោវិញស្រោបព្រោលដ្រោលបញ្ហាន្រោះ
បានជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថាន-
ភាពជីវភាពពលរដ្ឋខ្លាងំ៕
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ភ្នំ ពេញៈ មន្ត្រោីជំនាញន្រោ

ក្រោសងួមហាផ្ទ្រោកាលពីថ្ង្រោអង្គារ
កន្លងមកន្រោះបានបើកកចិ្ចប្រោជុំ
រៀបចំស្រោចក្ដីព្រោងអនុក្រោឹត្រោយ
ស្ដីពីការគ្រោប់គ្រោងអាកាស-
យានគ្មានមនុស្រោសបើក ឬជា
្រដូនដើម្រោបីគ្រោប់គ្រោងការប្រោើ-
ប្រោស់ដ្រោលអាចនងឹបង្កឲ្រោយមន

ផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ-
ជាតិនៅព្រោលអនាគតខណៈ
ដ្រោលកម្ពុជាមិនទាន់មនវិធាន
គ្រោប់គ្រោង្រដូននៅឡើយ។
លោកបា៉ាងរា៉ាសុីអនុប្រោធាន

ក្រោុមប្រោឹក្រោសានីតិកម្មន្រោក្រោសួង
មហាផ្ទ្រោបានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ង្រោពុធថា៖ «កន្លងមក
ដោយសរពុំទាន់មនលិខិត
បទដា្ឋានគតិយុត្តណាគ្រោប់គ្រោង

្រដូនន្រោះឱ្រោយបានច្រោបាស់លាស់
នៅឡើយទ្រោទើបក្រោសងួមហា-
ផ្ទ្រោបានរៀបចំជាស្រោចក្តីព្រោង
អនុក្រោឹត្រោយន្រោះ។ ន្រោះគ្រោន់ត្រោ
ជាការរៀបចំច្រោញដំណើរដបំងូ
ទ្រោ មិនទាន់បញ្ចប់សព្វគ្រោប់នៅ
ឡើយទ្រោ»។
លោករា៉ាសុីបានថ្ល្រោងឲ្រោយដឹង

ថា អនុក្រោឹត្រោយន្រោះ វានឹងជួយ
សម្រោួលដល់ការងររបស់អ្នក-
ប្រោើប្រោស់្រដនូការនាំចលូ្រដនូ
និងធ្វើឱ្រោយអ្នកប្រោើប្រោស់បាន
យល់ដឹងពីរបៀបអនុវត្តនីតិវិធី
ន្រោការប្រោើប្រោស់ ្រដូននៅក្នុង
ព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពុជា។
លោករា៉ាសុីថ្ល្រោងថា៖«កាល-

ណាយើងធ្វើទៅ យើងរៀបចំ
អនុក្រោឹត្រោយហ្នឹងទៅគត់មនផ្លូវ
សម្រោប់ដើរងយស្រោលួ។យើង
រៀបចំឱ្រោយស្រោួលដល់គត់ទៅ។
ដល់អីចឹង ឥឡូវគត់មិនដឹង
ទៅសុំច្រោបាប់អីនៅឯណាពីអ្នក-
ណា? ឬក៏ធ្វើអីនៅឯណា។
កាលណាយើងអត់មនច្រោបាប់
[អនុក្រោឹត្រោយ]អ៊ីចឹងវាពិបាកដល់
បងប្អនូអ្នកប្រោើប្រោស់វិញទ្រោ»។
យោងតាមហ្វ្រោសប៊កុក្រោសងួ

មហាផ្ទ្រោកាលពីថ្ង្រោទី១៩ ខ្រោ
ឧសភាបានឱ្រោយដឹងថាមន្ត្រោីជំ-
នាញន្រោក្រោសួងមហាផ្ទ្រោ បាន
បន្តកចិ្ចប្រោជុំពភិាក្រោសាលើស្រោចក្តី
ព្រោងអនុក្រោតឹ្រោយដោយបានដកឹ-
នាំដោយលោកប៊ុនហុនរដ្ឋ-
ល្រោខធិការក្រោសួងមហាផ្ទ្រោ

ក្រោយពីស្រោចក្តីព្រោងអនុក្រោតឹ្រោយ
ន្រោះធា្លាប់ត្រោូវបានយកមកពិ-
ភាក្រោសាម្តងរួចមកហើយកាលពី
ខ្រោកក្កដាឆ្នាំ២០១៩។
លោក ប៊ុន ហុន ថ្ល្រោងថា៖

«ស្រោចក្តីព្រោងអនុក្រោតឹ្រោយន្រោះពិត
ជាមនសរៈសំខន់ណាស់
ដោយសព្វថ្ង្រោន្រោះមនិទាន់មន
ការគ្រោប់គ្រោងច្រោបាស់លាស់នៅ
ឡើយទ្រោ។ អាកាសយានគ្មាន
មនសុ្រោសបើក(្រដនូ)ប្រោសនិបើ
ក្នងុវសិយ័កសកិម្មឬក្នងុវសិយ័
ពាណិជ្ជកម្មមិនមនការបារម្ភ
នោះទ្រោបុ៉ន្ត្រោបើយកទៅប្រោើប្រោស់
ប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសខុជាតិ
ន្រោះជាការបារម្ភយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ»។
លោករា៉ាសុីបានថ្ល្រោងឲ្រោយដឹង

ទៀតថា៖ «បនា្ទាប់ពីកិច្ចប្រោជុំ
ព្រោងអនុក្រោឹត្រោយន្រោះរួចយើងក៏
នឹងអាចប្រោជុំជាមួយអន្តរក្រោ-
សួងដ្រោលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រោសងួ
ការពារជាតិ ល្រោខធិការដា្ឋាន
អាកាសចរសីុវិលដើម្រោបីពិភាក្រោសា
ធ្វើយា៉ាងណាឱ្រោយអនុក្រោតឹ្រោយន្រោះ
កាន់ត្រោល្អ និងអាចយកទៅ
អនុវត្តបាន»។
យោងតាមព័ត៌មនដ្រោល

បានផ្រោសាយនៅលើហ្វ្រោសប៊ុក
ក្រោសួងមហាផ្ទ្រោហើយបានដក-
ស្រោង់សម្ដីលោក បា៉ាងរា៉ាសុី
ថ្ល្រោងក្នងុកិច្ចប្រោជំុន្រោះថាអនុក្រោឹត្រោយ
ន្រោះ មនគោលបំណងគ្រោប់-
គ្រោង ្រដូនគ្រោប់ប្រោភ្រោទដើម្រោបី
ធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិង

សណា្តាប់ធា្នាប់សធារណៈនៅ
កម្ពុជា។ អនុក្រោឹត្រោយន្រោះក៏មន
គោលបំណងកំណត់ការចុះ
បញ្ជិកា ការអនុញ្ញាតផលិត
ការក្រោច្ន្រោការប្រោើប្រោស់និងការ-
កំណត់តំបន់ហាមឃាត់ការ-
ប្រោើប្រោស់។
លោកត្រោវូបានស្រោង់សម្ដីថា៖

«លើកល្រោងត្រោការផលិត ការ-
ក្រោច្ន្រោ និងការប្រោើប្រោស់ដ្រោល
បម្រោើឱ្រោយវសិយ័ការពារជាតិនងិ
សន្តិសុខដ្រោលមនការអនុ-
ញ្ញាតពីរាជរដា្ឋាភិបាល»។
បុរសអ្នកទ្រោសចរជនជាតិ

ចិន២នាក់ត្រោូវបានសមត្ថកិច្ច
ឃាត់ខ្លនួកាលពីខ្រោមករាខណៈ
ព្រោលដ្រោលពួកគ្រោកំពុងត្រោ
បង្ហាះយន្តហោះ្រដូនបំពាក់កា-
ម្រោរា៉ាដើម្រោបីថតចាប់យកទដិ្ឋភាព
នៅតំបន់ហាមឃាត់នៅក្នុង
ព្រោះបរមរាជវាំង ប៉ុន្ត្រោត្រោូវបាន
ដោះល្រោង បនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ច

បានធ្វើការអប់រំណ្រោនាំ និងធ្វើ
កិច្ចសន្រោយាបញ្រោឈប់សកម្មភាព
បន្តទៀត។ កាលខ្រោម្រោស ឆ្នាំ
មុន ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
សង្កាត់ជ័យជំនះរាជធានី
ភ្នំព្រោញ បានឃាត់ខ្លួនជន-
សង្រោស័យម្នាក់ពីបទបង្ហាះ្រដូន
បំពាក់ដោយកាម្រោរា៉ាថតរូប
បញ្ជាដោយត្រោឡ្រោកមុ្មង៉់នៅលើ
សួនច្រោបារព្រោះបរមរាជវាំង។
កាលពីឆ្នាំ២០១៥សលារាជ-
ធានីភ្នំព្រោញបានច្រោញលិខិត
ហាមប្រោមការប្រោើប្រោស់ម៉ាសុនី
ថតរូប និងវើដ្រោអូស្វ័យប្រោវត្តិ
បំពាក់លើ្រោ្រដូនក្នុងភូមិសស្ត្រោ
រាជធានីភ្នពំ្រោញព្រោះការថតពី
លើអាកាសមិនមនការអនុញ្ញាត
ន្រោះធ្វើឲ្រោយប៉ះពាល់ដល់សន្តិ-
សុខសណា្តាប់ធា្នាប់ ខ្លាចមន
ករណីភ្រោរវកម្ម និងប៉ះពាល់
ដល់សិទ្ធិស្រោរើភាពបុគ្គលឯកជន
និងស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ៕

ស្លាក សញ្ញា ហាម បង្ហោះ្រដូន កេបេរ វិមាន ឯក រាជេយ។ រូបថតហុងមិនា

កម្ពជុា-ថៃ រកៃសាទីតំាងវិវាទឲៃយ ស្ថតិ នៅ ដដៃល បន្ទាប់ពី ភាគីថៃរុះរើរោង...

លោកធូ ភា អភិបាលរងខេត្តប៉េលិន ក្នងុសន្នសីិទកាសេត មេសិលមិញ នាវិមានសន្តភិាព ស្តពីីវិវាទនៅពេដំេនកម្ពជុា-ថេ។ រូបហុងមិនា

អ្នក ជំ នញ កៃសួង មហា ផ្ទៃ កំ ពុង សិកៃសា ធ្វើ សៃចក្ដ ីពៃង អនុកៃតឹៃយ គៃប់ គៃងការបង្ហោះ ្រដូន
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អង្គការWaterAidថាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្វះទឹកស្អាតសបូ៊និងកន្លែងលាងដែតែមឹតែវូ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: អង្គការ  WaterAid  
បៃចាំ កម្ពុជា  បាន វាយ តម្លៃ ថា  
ពលរ ដ្ឋ កម្ពុជា បៃមាណ ជាង ៣ 
លាន នាក ់កពំងុ ខ្វះកន្លៃង  លាង 
ដៃ តៃឹម តៃូវ  ដៃល អាច បៃឈ ម  
រោគ ឆ្លង ផៃសៃងៗ  ខណៈ  មលូ ដ្ឋាន  
សខុាភ ិបាល ១០ ភាគរយ ក ំពងុ 
ខ្វះ សៃវា ផ្គត ់ផ្ដ ង ់ទកឹ ហើយ អង្គ-
ការនៃះ  ជរំញុ ឲៃយ ដក ់បញ្ហា អនា- 
ម័យ ទៅ ក្នុង ផៃន ការ ជាតិ  ប៉ុន្តៃ 
ម ន្តៃី កម្ពុ ជា មាន ច ម្ង ល់ ពី មូ ល - 
ដ្ឋា ន នៃ កា រ វា យ តម្លៃ នៃះ ។

តាម សៃចក្ដ ីបៃ កាស ពត័ម៌ាន 
ក្នុង អំឡុង ពៃល សន្និ បាត សុខ- 
ភាព ពភិព លោក លើក ទ៧ី៣ ចុះ 
ថ្ងៃទី ១៨  ឧសភា  ដៃល ភ្នំ ពៃ ញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី មៃសិល មិញ ឲៃយ 
ដឹង ថា  ពលរដ្ឋ កៃីកៃ បំផុត នៅ 
ជុវំញិ ពភិព លោក  កពំងុ តៃវូបាន 
ទុក ឲៃយ បៃឈម មុខ នឹ ង  ជំងឺឆ្លង   
កូ វីដ១៩ តៃ ឯង ដៃល មិន មាន 
សូមៃបី តៃ ការកា រពារ មូល ដ្ឋាន 
បំផុត ដូច ជាទឹ កស្អា ត និង សប៊ូ ១ 
ដុ ំ។ ជា មយួគ្នា   នៃះអង្គ ការ អពំាវ-
នាវ ឲៃយ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សុខា- 
ភិបាល និង រដ្ឋមន្តៃី ក្នុង វិស័យ 
ពាក់ ព័ន្ធ ដក់ អនាម័យ ជា ផ្នៃក 
មួយ សំ ខា ន់  ក្នុង ផៃន ការ របស់ 
បៃទៃស រៀងៗ ខ្លនួ ក្នងុ នោះ មាន 
កម្ពុជា ផង ដៃរ  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង ការ ឆ្លង មៃរោគ រាត តៃបាត 

នានា ពិសៃស ជំងឺ កូ វីដ១៩។
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន បន្ត 

ថា មូល ដ្ឋាន  សុខាភិបាល អាច 
បៃឈម នឹង ជំងឺ ឆ្លង  នៃះ ខា្លាំង 
ជាងគៃ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ អាយុ ជីវិត 
គៃពូៃ ទៃយ គលិាន ុបដ្ឋា ក នងិ ឆ្មប 
ជួប ហានិ ភ័យ នៅ ពៃល ជួយ 
សង្គៃះ អាយ ុជវីតិ អ្នក ជងំ។ឺ ក្នងុ 
នោះ អង្គ ការ នៃះបានគទំៃ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ចំពោះ ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ នងិ លើក កម្ពស ់ការ អនវុត្ត 
អនា ម័យ ដៃ និង កា រការ ពារ 
ផៃសៃងៗ បាន យ៉ាង ឆ ប់ រ ហ័ ស 
ប៉ុន្តៃ ក៏មាន ក្តី បារម្ភ មួយ ដៃល 
បៃជា ជន កម្ពុជា បៃមាណ ជាង 
៣ លាន នាក ់កពំងុ ខ្វះ ទកឹ ស្អាត  

នងិ សប៊ ូនៅ ក្នងុ ផ្ទះ រប ស ់ ពកួ គៃ 
ក៏ ដូច បុគ្គលិក សុខាភិ បាល ជួរ- 
មខុ មយួ ចនំនួ  នងិ អ្នកជងំ ឺពកួគៃ 
ក៏ កំពុង ខ្វះ ទឹកស្អា ត និង សប៊ូ  
នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន សុ ខា ភិបាល 
របស់ ពួក គៃ ដៃរ ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មាន បញ្ជាក់  
ថា៖ «ទោះប ីជា ការ លាងដៃ ជា-
មយួ សប៊ ូ ជា មធៃយោ បាយ ចមៃបង 
មួយដើ មៃបី ការពារ ការរីក រា ល ដល  
នៃ ជងំ ឺដ ៏សហាវ កដ៏ោ យ ក ៏នៅ 
កម្ពជុា បៃមាណ២១ ភាគ រយ នៃ 
បៃជា ជន នៅតៃ គ្មាន កន្លៃង 
សមៃប់ លាងដៃ ជា មួយ សប៊ូ  
និង ទឹក នៅឡើ យ។នៅ កម្ពុជា 
មាន មូល ដ្ឋាន សុខាភិ បាល 

បៃមាណ ១០ ភាគរយ កំពុងតៃ 
ខ្វះ សៃវា ផ្គត់  ផ្ដ ង់ ទឹក»។

លោក ឆត់  សុភាព  នាយក-   
អង្គ ការ វត័ ធអឺៃ ដ(WaterAid)
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា បាន ថ្លៃង 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា  ការទទលួ 
បាន ទកឹស្អាត បៃើ បៃស ់ នងិ ការ- 
លាងដៃ ជាមួយ សប៊ូ ឲៃយ បាន 
តៃមឹ តៃវូ គ ឺចាបំាច ់ក្នងុ ការ ការពារ 
ការ ចម្លង រោ គ នានា  ជា ពិសៃស  
មៃរោគ កូ រ៉ូ ណា និង បំបៃក វដ្ដ នៃ 
ជងំ ឺដៃល នងឹ រមួ ចណំៃក  អភ ិវ ឌៃឍ 
សៃ ដ្ឋកិច្ច នៅ រយៈ ពៃល វៃង។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«ខ្ញុ ំសមូអ-ំ
ពាវ នាវ ឲៃយ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ សខុា- 
ភិបា ល និង រដ្ឋមន្តៃ ីវិស័យ ពាក់ព័ន្ធ  

នានា  បន្ត កិច្ច គំ ពារ អា យុ ជីវិ ត 
រ បស ់បៃជា ជន កម្ពជុា យើង នងិ 
បុគ្គលិក សុខាភិ បាល ដោយ ជួយ   
ឲៃយ ពួកគៃ ទទួល បាន សបូ៊  និងទឹក   
ស្អាត បៃើ បៃ ស់ គៃ ប់ ៗ  គ្នាដើមៃបី 
ជួយ ការ ពារ សុវត្ថ ិភាព របស់ ពកួ- 
គត់ ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់»។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌី ន អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ បាល មិន 
បាន ឆ្លើយ តប នឹង ការ វាយ ត ម្លៃ 
រប ស ់អង្គការ WaterAid នៃះទៃ  
កាល ព ីមៃសិល មញិ  ដោយ លោក- 
សៃី គៃន់ តៃ ចោទ ជា សំណួរ ថា 
តើ គៃ បាន [ព័ត៌ មាន]ពី ណាម ក 
ហើ យមា នអ្វី ជាសំ អាង ?

អង្គការ WaterAid បាន 
ដកសៃង ់សម្ដ ីលោកសៃ ីសោភា 
ជា អនុបៃ ធាន និង ឆ្មប នៅ 
មណ្ឌល សុខភាព ជៃ បាក់ នៅ 
ខៃ ត្ត កំ ព ង់ឆ្នាំង  ឲៃយ ដឹងថា នៅ 
មណ្ឌល សុខភាព របស់ លោក- 
សៃី មាន ទឹក សប៊ូ និង កន្លៃង 
លាង ដៃ គៃប់ គៃន់ សមៃប់ 
ការពារ ជំងឺ កូ  វី ដ១។ កៃុម គៃូ- 
ពៃទៃយ ទាំង អស់ រួមទាំង អ្នក ជំងឺ 
តៃូវ បាន អនុវត្ត ការណៃនាំ ពី    
ការ អនាម័យ ដៃ និង ពាក់ មា៉ាស់ 
មនុពៃល ច ូល ក្នងុ មណ្ឌល សខុ- 
ភាព បំពៃញ ការងារ។

លោកសៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖«ខ្ញុនំងិ 
បគុ្គលកិ ទាងំ អសម់ាន ការ  បៃងុ-
បៃយ័ ត្ន និ ង រកៃសា អ នាម័យ ដៃ 
ស្អាត ជានិច្ច ។បន្ទប់ ពិនិតៃយ ផ្ទៃ- 

ពោះ   ពកួ ខ្ញុ ំតចូច ង្អៀត។ពមីនុ ខ្ញុ ំ
អាច ឲៃយ អ្នក មក ពិនិតៃយ ផ្ទៃ ពោះ  
ចលូ ពនិតិៃយ ម្តង ២ឬ ៣នាក ់ប៉នុ្ដៃ 
ពៃលនៃះ ខ្ញុ ំឲៃយ អ្នក ពនិតិៃយ ផ្ទៃ ពោះ  
ចូល  ពិនិតៃយ ក្នុង បន្ទប់ ម្តងមា្នាក់ 
ដោយ រកៃសា គមា្លាត ឆ្ងាយៗ ពីគ្នា 
ដើមៃបី រកៃសា សុវត្ថិ ភាព »។

ជា មួយ គ្នានៃះ  អង្គការ Wa-
terAid ក៏បាន ដក សៃង់ សម្ដី 
លោក Wendy Graham 
សស្តៃ ចារៃយ សក លវទិៃយោ លយ័ 
London School of Hygiene 
& Tropical Medicine 
(LSHTM)ផង ដៃរ ដោយ 
លោក បាន ថ្លៃងថា កាល ពី ឆ្នាំ 
មនុ លោក ធា្លាប ់បាន ផ្ដលអ់ នសុ- 
ស នដ៍ល ់សភា សខុភាព ពភិព- 
លោក ស្តពី ីទកឹស្អាត  បង្គន ់នងិ 
អនាម ័យ ក្នងុ មលូ ដ្ឋាន សខុាភ-ិ 
បាល ដោយ ពួកគៃ បាន ស នៃយោ 
ដោះ សៃយ ឧបសគ្គ ទាំង នោះ 
ប៉ុន្ដៃ លោក មិន ដឹង ថា មាន បៃ - 
សិ ទ្ធភាព ប៉ុនា្មាន ភាគ រយ ទៃ ។

លោក បន្ត ថា អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
វសិយ័ សខុា ភបិាល តៃវូ ធានាថា  
គៃប ់មណ្ឌល សខុ ភាព  មាន ការ- 
ផ្គត់ផ្គ ង់ ទឹក ដៃល អាច ទុកចិ ត្តបាន 
ដើមៃបី សមា្អាត ដៃ និង ការ ថៃរកៃសា 
បរសិ្ថាន ស្អាត« ចំពោះ ជំងឺ កូវដី- 
១៩ បើ យើង មិន បាន អើពើ ទៅ 
លើ មលូដ្ឋាន អ នា ម ័យ  ទាងំនៃះ 
ទៃ គឺ វា មាន គៃះថា្នាក់ ខា្លាំង- 
ណាស់ ដល់ មនុសៃស ជា តិ»៕

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញ ៈ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត  វៀតណាម 
គៃង  ជួប ជាមួយ មន្តៃ ីកៃសួង សុខា ភិបា ល  
និង កៃសួង ព័ត៌មាន   កម្ពជុាដើមៃបី ពិភា កៃសា 
អំពី ការ ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន ឱៃយ គ្នា ទៅ - 
វិញទៅមក  ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិធី បងា្ការ ជំងឺ  
កូ វីដ  ១៩  ខណៈ  ដៃល ស្ថានទូត វៀត- 
ណា ម បាន បដសិៃធ ថា វៀតណាម  មនិ 
បាន អះអាងថា បរុស មា្នាក ់បាន ឆ្លង ជងំ ឺ
កូ វីដ  ១៩ ពី កម្ពុជា ឡើយ ។ 

 ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ ស្ថានទូត វៀត - 
ណាម   បាន ដក សៃង់ សម្ត ីលោក វូ៉ កា្វា ង- 
មិញ ឯក អគ្គរដ្ឋទូត វៀតណាម  បៃចាំ 
កម្ពុជា ដៃល លោក បាន ថ្លៃង ការពារ 
បៃទៃស របស់ លោក ថា  មិន ទាន់បាន 
បញ្ជាក់ ពី បុរស ជន ជាតិ វៀតណាម មា្នា ក់  
បាន ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ព ីបៃទៃស កម្ពជុា 
នៅឡើយ។  លោក អះអាង ថា សៃចក្ដជូីន-  
ដំណឹង  រប ស់ វៀត ណាម មិនបាន បញ្ជាក់ ពី 
ពៃល វៃលា ទីតាំង និង របៀប ដៃល បុរស   
រូប នៃះ បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ នោះ ទៃ ។ 

មិន អាច ស្វៃង រក បៃភព ទាក់ ទង អ្នក - 
នាំពាកៃយ ស្ថាន ទូត វៀតណាម ដើមៃបី សំុ 
ការ  បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជំុ វិ ញ  បញ្ហា នៃះ បាន 
ទៃកាល ពីមៃសិល មិញ ។ 

 ប៉ុន្តៃ តាម ហ្វៃស ប៊ុក របស់ ស្ថាន ទូត 
វៀត ណាម  បាន សៃង់ សម្តី លោក វ៉ូ 
កា្វាង មិញ បញ្ជាក់ ថា ៖« ភាគី វៀត ណា ម  
មិនបាន បញ្ជាក់ថា  អ្នកជំងឺ ផ្ទកុ កូ វីដ ១ ៩  
លៃខ  ៣១៥ មានការ ឆ្លង ជំ ងឺនៃះ ពី 
កម្ពុជា នោះទៃ ។ ក៏ប៉ុន្តៃ តាម គោល - 
ការណ៍ បងា្ការ  និង បៃឆំង ជំងឺឆ្លង វៀត - 
ណាម តៃូវអនុវត្ត ការដក់ ឲៃយ នៅ ដច់ - 
ដោយឡៃក គៃប់ ករណី  ដៃលមាន ការ 
សងៃស័យ និង តៃវូ បៃកាស ជា សធា រណៈ  
នូវ ព័ត៌មាន មួយចំនួន ទាក់ ទង នឹង អ្នក - 
ជំងឺ ដូចជា ការធ្វើដំណើរ រប ស់ អ្នកជំងឺ 
នៃះ  ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក ដៃល ធា្លាប់មាន ការ- 
ប៉ះពាល់ ឲៃយ មាន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន  និង 
រាយ ការ ណ៍ ដល់ ស្ថាប័ន ជំនាញ របស់ 
វៀត ណាម » ។ 

 លោក វ៉ូ កា្វាង មិញ បាន បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា កៃសួង សុខា ភិបាល វៀត ណា ម  
កពំងុ សហការ ដ ៏ស្អតិល្មតួ នងិ តៃង តៃ 
មាន ការផ្លាស់ប្តរូ ព័ត៌មាន ជាមួយ កៃសួ ង 
សខុាភបិាល កម្ពជុា  នងិ បណា្តា បៃទៃស 
ដទៃ ក្នងុ គោល បណំង រមួ គ ឺខតិខ ំបងា្ការ 
និង បៃឆំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង នៃះ ។ 

 ការបញ្ជាក់ ពី ឯក អគ្គរដ្ឋទូត វៀត ណា ម 
នៃះ ធ្វើ ឡើង  សៃបពៃល ដៃល  កៃ សួង 
សុខា ភិបាល កម្ពជុាបានបៃកាស ចៃ ន-   

ចោល ចំពោះ សរព័ត៌ មាន វៀតណាម  
ដៃល ចុះ  ផៃសាយ ថា បរុស ជនជាត ិវៀត- 
ណាម មា្នាក់ បាន  ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ  ១៩ 
បនា្ទាប់ពី ចាក ចៃញ ពី ខៃត្ត សៀម រាប   
បៃទៃស កម្ពជុា ។ កៃសងួ សខុា ភបិាល 
កម្ពុ ជា បញ្ជាក់ថា បុរស រូប នោះ  គឺ ឆ្លង 
នៅក្នុង បៃទៃស វៀត ណាម និង បាន 
ចាត់ទុក ការចុះ ផៃសាយ របស់ សរ ព័ត៌ - 
មាន វៀត ណាមនៃះ ថា  បានធ្វើឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ កិច្ចបៃឹ ងបៃង 
របស់ កម្ពុ ជា  ក្នុងការ បៃយុទ្ធ  បៃឆំង 
នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 កៃសួង សុខាភិបាល កម្ពុជា ក៏បាន 
ស្នើ ដល ់ភាគ ីវៀតណាម ឲៃយ គោរព តាម 
បទដ្ឋាន បច្ចៃកទៃស  នងិ គោលការណ ៍
និយត កម្ម អន្តរ ជាតិ មុន នឹង ធ្វើការ- 
សន្នដិ្ឋាន  ឬ ចុះ ផៃសាយ ចៀស វាង ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ កម្ពុជា ទៀត ។ 

 ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ លោក វ៉ូ កា្វាង មិញ 
បាន លើក ឡើង ទៀត ថា ស្ថាន ឯកអគ្គ - 
រដ្ឋ ទូត វៀតណាម  និង បណា្តា ស្ថាប័ន 
សរ ព័ត៌មាន វៀតណាម បៃចំា នៅ កម្ព ុជា 
នឹងមាន ការជួបបៃជុំ ដើមៃបី ផ្លាស់ប្តូរ 
ព័ត៌មាន ជាមួយ កៃសួងសុខាភិបាល 
កម្ពជុា  នងិ កៃសងួ ពត័ម៌ាន កម្ពជុា អពំ ី
ស្ថានភាព  និង ព័ត៌មាន ដៃល ទាក់ ទង 

ការបងា្ការ និង បៃឆំង ជំងឺ ជាពិសៃស 
ខណៈ ពៃល បៃទៃស ទាំង ២ ចាប់ ផ្តើម 
គៃប់ គៃង បាន ស្ថាន ភាព ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

ទោះ យ៉ាងណា  ស្ថាន ទូត វៀតណាម 
មិន បាន បៃកាស ឲៃយ ដឹង ថា  តើ ជំនួប នៃះ  
នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ពៃល ណា នោះ ទៃ ។  

ជា មយួ គ្នា នៃះ លោក សៃឱី វណ្ណឌ ីន 
អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល បាន 
បញ្ជាក់ កាលពី ថ្ងៃ មៃសិលមិញ ថា លោក សៃី 
មិន ទាន់ ទទួល បាន ព័ត៌មាន ដៃល ថា 
មាន កិច្ច ជំនួប  រវាង ស្ថានទូត វៀត- 

ណាម  និង កៃសួង សុខា ភិបាល នៃះ 
នៅ ឡើយ ទៃ ។   លោក សៃី ថា ៖« ខ្ញុំ មិន 
មាន ព័ត៌មាន បៃប នៃះ ទៃ » ។ 

 កម្ពុជា  រក ពុំ ឃើញមាន   ករណី ឆ្លង ថ្មី  
នៃ ជំងឺ កូ វីដ  ១៩  អស់ រយៈ ពៃល ជាង  
១ ខៃ មកហើយ ខណៈ នៅ ថ្ងៃទី ១៦ 
ខៃឧសភា  អ្នក ជំងឺ ចុងកៃយ គៃ 
បង្អស់  ក្នុងចំណោម អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩សរុប  ចំនួន ១២២ នាក់ តៃូវបាន 
កៃសួង សុខា ភិបាល បៃកាស ថា បាន 
ពៃយោបាល ជាសះ សៃបើយ ៕  

កន្លេងលាងសម្អាតដេក្នងុមន្ទរីពេទមួយ នៅបេទេសកម្ពជុា។ រូបថត អង្គការ WaterAid

លោក  វូ៉ ក្វាង មិញ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត វៀតណាម បេចំា នៅ កម្ពជុា ។ រូបថត ស្ថាន ទូត វៀតណាម 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមគែងជួបមន្តែីកម្ពជុាដើមែបីពិភាកែសាពីការចែករំលែកព័ត៌មានជំងឺកូវីដ១៩



តពីទំព័រ១...ត្រវូរៀបចំវិធាន-
ការការពារនានាឲ្រយរួចរាល់ជា
មុន ដើម្របីចៀសវាងនូវហានិ-
ភ័យន្រការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩។
ស្រចក្ដីប្រកាសពត័ម៌ានបាន

ឲ្រយដឹងថាវិធានការទាំងនោះ
មានដូចជាមានការស្គ្រនកម្ដៅ
ភ្ញៀវមុនអនុញ្ញាតឲ្រយចូលទស្រសនា
មានប្រើអាល់កុលឬជ្រល
លាងដ្រនិងត្រូវរៀបចំឲ្រយមាន
គមា្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលព្រម-
ទាំងត្រូវពាក់មា៉ាស់ ហើយត្រូវ
អនុវត្តឲ្រយបានគ្រប់បុគ្គលនិង
មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្រយភ្ញៀវ ឬ
បគុ្គលណាមា្នាក់ដ្រលមានបញ្ហា
សុខភាពឬសង្រស័យចូលទស្រសនា
សារមន្ទរីឡើយ។
ជាមួយនឹងការបើកដំណើរ-

ការន្រះក្រសួងសុខាភិបាល
កាលពីម្រសិលមិញក៏បានសម្រច
អនុញ្ញាតឲ្រយជនបរទ្រសមកពី
ប្រទ្រសចំនួន៦ រួមមានអីុរ៉ង់
អីុតាលីអាល្លឺម៉ង់អ្រស្រប៉ាញ
បារាំង និងអាម្ររិកអាចចូល
មកប្រទ្រសកម្ពុជា ជាធម្មតា
ឡើងវិញ។ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌-
មានរបស់ក្រសងួសខុាភិបាល
ចុះហត្ថល្រខាដោយ លោក

ម៉មប៊ុនហ្រង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សុខាភិបាលបានឲ្រយដឹងថាជន-
បរទ្រសនៅប្រទ្រសទាំងនោះ
ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទ
មនិឱ្រយចលូមកកម្ពជុាចាបត់ាងំ
ពីពាក់កណា្តាលខ្រមីនា២០២០។
ស្រចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសងួ

បានបញ្ជាក់ថា៖«សមូធ្វើការក្រ-
សម្រួលវិធានការការពារទប់-
សា្កាត់និងឆ្លើយតបការរីករាល-
ដលន្រជំងឺកូវីដ១៩សម្រប់
អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់តាមផ្លូវ-
អាកាសតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវ-
ទឹកចូលកម្ពុជា។និរាករណ៍ការ-
ផ្អាកមិនឲ្រយជនបរទ្រសមកពី
អីរុ៉ង់អីតុាលីអាល្លឺមង៉់អ្រស្រប៉ាញ

បារាំងនិងអាម្ររិកដ្រលមាន
ច្រងក្នុងប្រកាស»។
លោក ម៉មប៊ុនហ្រងបាន

លើកឡើងក្នុងលិខិតថាបើ
ទោះមានការអនុញ្ញាតគ្រប់
អ្នកដំណើរទាំងអស់ដ្រលចូល
មកកម្ពុជាទាំងជនជាតិខ្ម្ររ
នងិជនបរទ្រសគឺតម្រវូឲ្រយមាន
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាព
បញ្ជាក់ថាគ្មានម្ររោគកូវីដ
១៩ច្រញដោយអាជា្ញាធរ
សុខាភិបាល ដ្រលទទួល-
សា្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលន្រ
ប្រទ្រសសាមី ក្នុងរយៈព្រល
៧២ម៉ាង។សម្រប់ជនបរ-
ទ្រសគឺតម្រូវឲ្រយមានឯកសារ

ធានារា៉ាប់រងសខុភាពក្នងុចនំនួ
ទឹកប្រក់យ៉ាងតិច៥មឺុនដុលា្លារ
ក្នងុអឡំងុព្រលសា្នាក់នៅកម្ពជុា
និងត្រូវគោរពតាមវិធានការ
ផ្រស្រងៗទៀត ដ្រលកំណត់
ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
លោកបានថ្ល្រងឲ្រយដឹងទៀត

ថា៖«អ្នកដំណើរទំាងអស់ទំាង-
ជនជាតិខ្ម្ររ និងជនបរទ្រស
ដ្រលធ្វើដំណើរចូលមកដល់
កម្ពុជា ត្រូវបញ្ចូនទៅមណ្ឌល
រង់ចំាដើម្របីធ្វើត្រស្តបញ្ជាក់រកម្រ-
រោគកូវីដ១៩និងរង់ចាំទទួល
លទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍បា៉ា-
ស្ទរ័។ក្នងុករណីមានអ្នកដណំើរ
ណាមា្នាក់ ឬច្រើន ត្រូវបានរក

ឃើញថាមានវជិ្ជមានកូវដី១៩
រាល់អ្នកដណំើររមួជាមយួផ្រស្រង
ទៀតទំាងអស់តម្រវូឲ្រយធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ករយៈព្រល១៤ថ្ង្រនៅ
ទីតាំងដ្រលបានកំណត់»។
លោកម៉មប៊ុនហ្រងបន្ថ្រម

ទៀតថា៖«ក្នងុករណីអ្នកដំណើរ
ទាងំអស់មានលទ្ធផលបញ្ជាក់
ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាជំងឺកូវីដ
១៩អវិជ្ជមាននោះពួកគត់
ត្រវូបានអនុញ្ញាតឲ្រយធ្វើចតា្តាឡី-
ស័ករយៈព្រល១៤ថ្ង្រនៅ
តាមផ្ទះរៀងៗ ខ្លួនក្រមការ-
ត្រួតពិនិត្រយពីអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
និងមន្ត្រីសុខាភិបាលដោយ
តម្រូវឲ្រយធ្វើត្រស្តបញ្ជាក់ម្តង
ទៀតនៅថ្ង្រទី១៣ន្រការធ្វើ
ចត្តាឡីស័ក»។
លោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋ-

មន្ត្រីក្រសួងវប្របធម៌ និងវិចិត្រ-
សិល្របៈបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រពុធថាក្រសួងវប្របធម៌
និងវិចិត្រសិល្របៈ នឹងច្រញ
ស្រចក្តីណ្រនាំបន្ថ្រមទៀតជុំ-
វិញការបើកដំណើរការសារ-
មន្ទីរនានាទៅកាន់មន្ត្រីពាក់-
ពន័្ធទាងំអស។់បើទោះជាមាន
ការបារម្ភខ្លះជំុវិញការរីករាលដល
ន្រជំងឺន្រះលោកស្រីបាន
បញ្ចាក់ថាក្រសួងបានរៀបចំរួច
ជាស្រចនូវគោលការណ៍អនា-

ម័យការណ្រនាំ និងសមា្ភារ
នានាដើម្របីការពារនងិបង្ការន្រ
ការឆ្លងជំងឺន្រះខណៈអំឡុង-
ព្រលន្រការបទិបណ្តាះអាសន្ន
មន្ត្រីទាំងអស់បានដំណើរ-
ការការងរជាធម្មតា។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ហានិ-

ភយ័ស្ររ៉ូគឺមនិអាចនយិយថា
អត់ទ្រ។សា្ថានការណ៍ក្នងុព្រល
បច្ចុប្របន្នន្រះ ក្រសួងសុខាភិ-
បាលណ្រនាំឲ្រយបើកមានន័យ
ថាកចិ្ចការន្រះអាចធ្វើទៅបាន
ហើយប៉ុន្ត្រគ្រន់ត្រត្រូវថ្ររក្រសា
និងប្រយ័ត្នឲ្រយបានជាប់ជានចិ្ច។
រក្រសាគមា្លាតសម្រប់អ្នកទស្រស-
នាក្តី ឬមន្ត្រីដ្រលធ្វើការក្នុង
សារមន្ទីរនានាហ្នឹងក្តី ហើយ
វិធានការការពារត្រូវត្រអនុវត្ត
ឲ្រយបានជាប់ជានិច្ច»។
លោកស្រី ភឿងសកុណា

បានឲ្រយដឹងថាតួល្រខបច្ចុប្របន្ន
កម្ពជុាមានសារមន្ទរីទូទាងំប្រ-
ទ្រសចនំនួ៣១ក្នងុនោះមាន
សារមន្ទរីរដ្ឋចំនួន២៩និងសារ-
មន្ទីរឯកជនដ្រលបានចុះបញ្ជី
ត្រឹមត្រូវចំនួន២ហើយលោក-
ស្រី រំពឹងថា នៅព្រលសារមន្ទីរ
ទាងំនោះបើកដំណើរការឡើង
វិញ នឹងមានភ្ញៀវទ្រសចរជាតិ
និងអន្តរជាតិចូលទស្រសនាដូច
ដើមវិញ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២១ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

រដ្ឋាភិបាល...

សារមន្ទីរជាតិដែលបានបិទមិនឲែយទែសចរចូលកន្លងមកដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។រូបថតហុងមិនា



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សម្តេចសងេឃនន្ទ ងេត៉ ហាមសងេឃឡុង ចន្ថា ស្នាក់ក្នងុវត្ត កេយសងេឃអង្គនេះគេចខ្លនួ
គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ សម្តៃច ពៃះសងៃឃ 
នាយក នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពុជា  នន្ទ ង៉ៃត កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៨  ឧសភា បាន ចៃញ លិខិត 
១ចៃបាប់ បៃគៃន ដល់ គៃប់ វត្ត 
ទូទាំង បៃទៃស មិន ឲៃយ សងៃឃ  ឡុង  
ចនា្ថា  ដៃល ឆត តាម បណា្តាញ 
សង្គម ហ្វៃសប៊ុក ជា មួយ សៃី 
ស្នាក់ នៅ វត្តក្នុង បៃទៃស។ ប៉ុន្តៃ 
មៃ គណ ខៃត្ត តាកៃវ  ពៃះនាម កៃវ  
សវន  បៃប់ ថា  សងៃឃ  ឡុង  ចនា្ថា  
បាន គៃច ខ្លនួ ចៃញ ព ីវត្ត បាត ់តាងំ- 
ពី ធ្វើ កិច្ច សនៃយា ម៉ៃ្លះ។ 

ពៃះ សងៃឃ  ពៃះ ពុទ្ធ វងៃស  ហ៊ូ  
ឈវី  នៃត  ជាសមាជកិ លៃខាធ-ិ 
ការ ដ្ឋាន សម្តៃច សងៃឃ នាយក  
បៃប់ កាលពី ថ្ងៃទី១៩  ឧសភា 
ថា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៨  ឧសភា 
សម្តៃច នន្ទ  ង៉ៃត  ពៃះសងៃឃ នាយក  
នៃ ពៃះរាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា  
បាន ចៃញ លិខិត ១ចៃបាប់ ដល់ 
គៃប ់វត្ត ទទូាងំ ពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពជុា  ហាម ចៅ អធកិារ គៃបវ់ត្ត 
ទទួលសងៃឃ នាម ឡុង  ចនា្ថា  
ស្នាក់ នៅ ក្នុង វត្ត ជា ដច់ ខាត។ 
ប៉ុន្តៃ បើ ឃើញ ពៃះ សងៃឃ ឡុង  

ចនា្ថា  គឺ តៃូវ តៃឲៃយ លោក អនុវត្ត 
តាម កិច្ច សនៃយា  និង គ្មានការ- 
ចាប់ចង ឬ ឃាត់ខ្លួន អ្វី ឡើយ។

ពៃះអង្គ មាន ថៃរដកីា បន្ត ថា ៖ 
«ដោយសរ លោក មិន បាន- 
ចូល ខ្លួន សឹក តាម កិច្ច សនៃយា 
អ៊ីចឹង ហើយ  បើ គៃប់ វត្ត ឃើញ 
លោក គឺ ឲៃយ លោក អនុវត្ត តាម- 
កិច្ច សនៃយា តៃ ប៉ុណ្ណឹង»។

ពៃះ មៃគណ ខៃត្ត តាកៃវ  ពៃះ- 

នាម  កៃវ  សវន  មាន ថៃរដីកា 
កាលព ីថ្ងៃទ១ី៩  ឧសភា  ថា  ពៃះ- 
សងៃឃ នាម  ឡុង  ចនា្ថា  បាន ចូល- 
ខ្លួន ធ្វើ កិច្ច សនៃយា ជា មួយ ពៃះ អង្គ 
នៅ ថ្ងៃ ទ១ី៤ ឧសភា  បាន សរសៃរ 
លិខិត ១ចៃបាប់ ដោយសនៃយា ថា 
នងឹ លាចាក សកិា្ខា បទ ជាគៃហស្ថ 
វញិ។  ប៉នុ្តៃ ចាប ់តាងំ ព ីថ្ងៃ នោះ មក  
សងៃឃ នាម  ឡុង  ចនា្ថា  ដៃលគង់ 
នៅ វត្ត ភ្នំ បុរី  ឃុំ ពៃក ថ្កោល  សៃុក 

អង្គរបរុ ី ខៃត្ត តាកៃវ  បាន គៃច ខ្លនួ 
ចៃញ ពី វត្ត បាត់ ហើយ។ 

ពៃះ មៃគណ មាន ថៃរដីកា ថា ៖ 
« កចិ្ច  សនៃយា ហ្នងឹ គៃន ់តៃ លាចាក 
សិកា្ខា បទ ទៃ តៃ លោក ស្ម័គៃ ចិត្ត  
គ្មាន នរណា បង្ខិត បង្ខំ លោក ទៃ» ។

ពៃះសងៃឃ ពៃះនាម  បត៊ តាងំ ឆៃង  
ជា ពៃះ មៃគណខៃត្ត កំពង់ចាម  
មាន ថៃរដីកា  កាលពី ថ្ងៃទី១៩  
ឧសភា  ដៃរ ថា  ពៃះអង្គ បាន ទទលួ  

លិខិត របស់ ពៃះ សងៃឃ នាយក រចួ- 
ហើយ ។  អត្ថនយ័ក្នងុ លខិតិ នោះ  
បានបញ្ជាក ់ថា  ហាម ចៅ អធកិារ 
គៃប ់វត្ត ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា មនិ តៃវូ 
ទទួល ឲៃយសងៃឃ  នាម  ឡុង  ចនា្ថា  
ស្នាក់នៅ ក្នុង វត្តទៃ  ហើយ តៃូវ ឲៃយ  
សងៃឃ  ឡុង  ចនា្ថា  អនុវត្ត ទៅ តាម 
កិច្ច សនៃយា លា ចាក សិកា្ខាបទ។ 

ពៃះអង្គ មាន ថៃរដកីា ថា ៖«ធ្វើ 
ម៉ៃច បើ សម្តៃច ពៃះសងៃឃ រាជ 
លោក ដក់អ៊ីចឹង  យើង តៃូវ តៃ 
អនុវ ត្ត ទៅ តាម លិខិតនោះ ទៅ 
ហើយ បើ ឃើញ សងៃឃ  ឡងុ  ចនា្ថា  
គ ឺនមិន្ត លោក ទៅ ជបួ សម្តៃច តៃ- 
ម្តង ក៏ ល្អ»។

តាម លិខិត របស់ សម្តៃចពៃះ- 
សងៃឃ នាយក  នន្ទ  ង៉ៃត  បា ន- 
សរសៃរ ថា  គណៈសងៃឃ នាយក  
សមូ បៃគៃន ពៃះមៃ គណ ទាងំ ២៥ 
រាជធានី- ខៃត្ត  ជៃបថា  ឆ្លង តាម 
សងៃឃ សវនាការ  និង ដំណោះ- 
សៃយ របស់ សលា គណខៃត្ត 
តាកៃវ  លើ អធិករណ៍ ភិក្ខុ  ឡុង  
ចនា្ថា  រួច មក  ឃើញ ថា  សលា- 
គណអ នុវ ត្ត ចំណាត់ ការបាន ល្អ 
តៃឹមតៃូវ តាម វិន័យ ពុទ្ធសសនា 
ហើយ។  ប៉ុន្តៃ ភិក្ខុ ឡុង  ចនា្ថា  ពុំ- 
បាន អនុវត្ត កិច្ច សនៃយា  របស់ ខ្លួន 

ក្នុង ការ លាចាក សិកា្ខាបទ  នៅ ថ្ងៃ 
ទី១៤  ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២០ នោះ 
ឡើយ  ថៃម ទាំង បាន រំលោភ លើ 
កិច្ចសនៃយា របស់ខ្លួន ដៃល បាន ធ្វើ 
ជា មួយ សលា គណ ខៃត្ត  ក្នុង 
សកម្មភាព បៃពៃតឹ្ត ខសុ វនិយ័ ក្នងុ 
អតីតកាល ជា ចៃើន លើក ចៃើន- 
ស មក ហើយ។

គណៈសងៃឃ នាយក ចាត់ទុក  
ភិក្ខុ ឡុង  ចនា្ថា  ជា បុគ្គល រឹងរូស 
មនិលុះ ធម ៌វនិយ័  នងិ ការអបរ់ ំ ជា 
អ្នក បៃទសូរា៉ាយ សសនា  ជាអ្នក 
មិន ចមៃើន ដល់ សសនា  និង ជា 
អ្នក ទម្លុះ រដ្ឋបាល សងៃឃ  ពុ ំអាច ឲៃយ 
ស្ថិត នៅ ក្នុង ភៃទ ជា បព្វជិត ក្នុង 
ពុទ្ធសសនា បន្ត ទៀត បាន- 
ឡើយ។  អាសៃយ័ ហៃត ុនៃះ  សមូ 
ពៃះ មៃគណ គៃប ់រាជធាន-ី ខៃត្ត កុ ំ
ផ្តល ់អាវាស ដល ់បគុ្គល របូនៃះ ឲៃយ 
ស្នាក់ នៅ បន្ត ក្នុង សសនា នៃះ ត- 
ទៅទៀត។  ផ្ទយុទៅវញិ  បើ ឃើញ 
បុគ្គល រូបនៃះ ក្នុង ដៃន សមត្ថកិច្ច 
របស់ ខ្លួន តៃូវ សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ 
ចាត់វិធានការ ឲៃយ លាចាក សិកា្ខា - 
បទ តាម កិច្ចសនៃយា របស់ ខ្លួន 
ដៃល បាន ធ្វើ ជា មួយ សលា- 
គណ ខៃត្ត តាកៃវ៕ 

សងេឃ ឡុង ចន្ថា ដេលតេវូបានសម្តេចសងេឃនយកហាមសា្នាក់នៅវត្តក្នងុបេទេស។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កងនវិកថ្មចំីនួន៣០០នក់ទទួលបាន 
ការបណ្ដះុបណ្ដាលលើជំនញជាចេើន

 វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កង នាវិក ថ្មី ចំនួន 
៣០០ នាក់ បាន ចាប់ ផ្ដើម ទទួល 
បណ្ដុះ បណា្តាល កាល ពីមៃសិល- 
មិញ ពី របៀប អប់រំ ចិត្ត សស្តៃ 
អប់ រំ សុខា ភិបាល  ភ័ស្តុ ភារ - 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  កាយ សិកៃសា យោ ធា 
បច្ចៃក ទៃស បៃើ បៃស់ អាវុធ ថ្មើរ- 
ជើង  យទុ្ធ វធិ ីបៃ យទុ្ធ ថា្នាក ់បគុ្គល 
និង បាញ់ សុីប  នៅ សលា ទ័ព- 
ជើង ទឹក មូល ដ្ឋាន សមុទៃរាម 
ក្នុង ឃុំ រាម  សៃុក ពៃ នប់  ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បនា្ទាប់ ពី វគ្គ ចាស់ 
បាន បញ្ចប់ ។ 

លោក ពៃប ស ម៉ន នាយក- 
រង ស លា ទ័ព ជើង ទឹក បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមៃសលិ- 
មញិ ថា  ការបណ្ដុះ បណា្តាលនៃះ 
ធ្វើ ឡើង  កៃយ ពីបញ្ចប់ ពិធី 
បិទ វគ្គ  ហ្វកឹ ហ្វនឺ បណ្ដះុ បណា្តាល 
នាវិក ថ្មី ឆ្នាំ ២០១៩   កាល ពីថ្ងៃ 
អង្គា រទី ១៩ ខៃ ឧសភា កៃម 
អធិបតី  លោក  ទៀ វិញ អគ្គ មៃ- 
បញ្ជាការ រង នៃ កង យោធ ពល- 
ខៃម រ ភមូនិ្ទ  មៃ បញ្ជា ការ កង ទព័ 
ជើង ទកឹ  នងិ ជា អគ្គ លៃខា ធកិារ 
នៃ គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ សន្តិ- 

សុខ លម្ហ សមុទៃ  និង លោក  គួច  
ចំរីន  អភិ បាល  ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ។ 
   លោក  ថ្លៃង ថា  ការចាប់ ផ្តើម 
បណ្ដះុ បណា្តាលថ្ម ីនៃះ  មាន សិកា្ខា- 
កាម ចូល រួម ៣០០ នាក់  ក្នុង 
នោះ  គៃូ បង្វឹក ១១ នាក់  ខណៈ 
កាល ពីឆ្នាំ មុន  មាន សិកា្ខាកាម 
២៣៩ នាក់  ហើយ ទទួល បា ន 
ល ទ្ធផ លល្អ។វគ្គ បណ្ដះុប ណា្តាល 
ថ្មី នៃះ គឺ យើង ធ្វើ ដូច គ្នា ទៅ នឹង 
វគ្គ ចាស់ ដៃរ  ហើយ ក៏ជា ការ- 
បពំៃញ កៃប ខណ័្ឌ ដល ់កង នាវកិ 
ថ្ម ីនិង តៃៀម លក្ខណៈ ដើមៃបី ទទួល 
នាវា របស់ កង នាវិក ចិន ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ថា ៖ «  ជា 
លទ្ធ ផលក្នុង វគ្គ ហ្វឹក ហ្វឺន ឆ្នាំ 
២០១៩   ក្នុង ចំណោម សិកា្ខា- 
កាម ចលូ រមួ ២៣៩ នាក ់ សកិា្ខា- 
កាម ទទួល បាន និទ្ទៃស ល្អ៩៩ 
នាក់ ស្មើ ៤១,៤២ ភាគ រយ  ល្អ 
បង្គរួ ១០២  នាក់  ស្មើ នឹង ៤២,៦៨ 
ភាគ រយ  និង មធៃយម ៣៨ នាក់ 
ស្មើ នឹង  ១៥,៩០ ភាគ រយ »។

ថ្លៃង នៅ ក្នុ ងឱកា សបើក វគ្គ- 
ថ្មនីៃះ លោក ទៀ វញិ បានលើក 
យក បៃស សន៍ របស់ លោក 
ឧ បនា យករ ដ្ឋម ន្តៃី ទៀ បាញ់ 
រដ្ឋ ម ន្តៃីកៃសួ ងការ ពា រជា តិ 

ដៃល ផ្ដាំ ផ្ញើទៅ  កាន់ នាយ នាវី  
ព លនា វីថា៖ «កៃម ការ ដឹកនាំ 
របស់សម្តៃច អគ្គម ហាសៃ នា- 
បតីតៃជោ  ហ៊ុន សៃន នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ- 
កម្ពុជា បាន យក ចិត្ត ទុ កដ ក់ 
វិស័យ អប់ រំបណ្ដះុ បណា្តាល បង្កើន 
ធនធា នម នុសៃស ឲៃយកា្លាយ ជា 
កមា្លាំង ស្នូល  និង ជា មូល ដ្ឋាន  
គៃឹះ រងឹ មា ំតាម ជនំាញ ឯកទៃ ស 
ថៃ មមួយ ក មៃិតទៀ ត» ។

លោក ទៀ  បាញ់  បាន វាយ- 
តម្លៃ ខ្ពស់ចំពោះ ការ ហ្វឹក ហាត់ 
ថា នៃះគឺជាកា រផ្ទៃរ ចំណៃះ- 
ដឹ ងដល់ នាវិ កថ្មីក្នុ ង ការ រួម ចំ- 
ណៃក អភិ វឌៃឍ ធន ធាន មនុសៃស 
ដើមៃប ីបមៃើជា ត ិសសនា ពៃះ- 
មហា កៃសតៃ ពិសៃស បមៃើ និ ង 
ការ ពារ រាជ រដ្ឋាភ ិបាល ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង តមៃូវ ការ ចាំ បាច់ របស់ 
កង យោធ ពល ខៃមរ ភូមិ ន្ទក្នុង 
វិ ស័យ ទ័ព ជើង ទឹក  ទាំងពៃល  
ប ច្ចុបៃបន្ន  និង  ទៅ ថ្ងៃអនា គត  
ក្ន ុង ការ ដឹក នំាគៃប់គៃងបញ្ជា 
លើគៃប់ស្ថា ន ភាព  ទាំង គៃឿង 
បំពាក់ សមា្ភារ បច្ចៃក ទៃស  ទាំង 
អា វធុ យ ុទ្ធភ ណ្ឌគៃ បប់ៃ ភៃទ  ឱៃយ 
មាន បៃសិ ទ្ធភា ព ខ្ព ស់៕



តពីទំព័រ១...(ពលរដ្ឋត្រូវ)
ចលូរមួថ្ររក្រសាការពារសន្តភិាព
ឱ្រយបានគង់វង្រសពពី្រះសន្តភិាព
បានផ្តល់ឱកាសគ្រប់យ៉ាងក្នងុ-
ការកសាងសង្គមគ្រសួារសហ-
គមន៍និងប្រទ្រសជាតិឱ្រយកាន់-
ត្ររីកចម្រើនទៅមុខទៀត»។
រដ្ឋាភបិាលបានប្រកាសផ្អាក

រៀបចំការប្ររព្ធទិវាចងចាំថ្ង្រ
២០ឧសភានៅក្នងុឆ្នាំ២០២០
ន្រះដោយសារមានការផ្ទះុឡើង
ន្រជំងឺកូវីដ១៩។
ក្រពីការសរស្ររសាររំឭក

ទៅដល់ពលរដ្ឋទពំរ័ហ្វ្រសប៊ុក
របស់លោកហ៊ុនស្រនក៏បាន
បង្ហោះឡើងវិញនូវខ្រស្រវីដ្រអូដ្រល
មានរយៈព្រលជិត១ម៉ាងរៀប-
រាប់អំពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោក
ហ៊នុស្រនដ្រលបានសម្រច-
ចិត្តចាកច្រញពីប្រទ្រសកម្ពុជា
កាលពីថ្ង្រទី២០ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ
១៩៧៧ចលូទៅកាន់ប្រទ្រស
វៀតណាមដើម្របីស្វ្រងរកការគំាទ្រ
ពីកងទ័ពវៀតណាមដើម្របីចូល-
រួមក្នុងចលនារំដោះប្រទ្រស
កម្ពជុាច្រញពីរបបប្រល័យពូជ-
សាសន៍របស់ក្រុមប៉ុលពត។
នៅក្នងុវីដ្រអូនោះបានបញ្ជាក់

ថាលោកហ៊នុស្រនបានចាក-
ច្រញពីកម្ពុជាជាមួយសមមិត្ត
ឬកមា្មាភិបាលចំនួន៤នាក់ទៀត
ដ្រលមានកាំភ្លើងចំនួន៣ដើម
និងគ្រប់ប្រក២គ្រប់បាននំាគា្នា
ដើរឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនពីខ្រត្តកំពង់-
ចាមចូលទៅកាន់ខ្រត្តសុងប៊្រ
របស់ប្រទ្រសវៀតណាមដោយ
ផ្រសងព្រងនៅក្នុងព្រ រួមទាំង
ការប្រឈមនឹងការបាញ់សមា្លាប់
ពីក្រមុប៉លុពតការជាន់មនីនិង
ការបាញ់សមា្លាប់ពីកងទ័ពវៀតណាម។
ការចាកច្រញនៅព្រលនោះគឺ
ខណៈដ្រលភរិយរបស់លោក
គឺលោកស្រីប៊នុរា៉ានីកពំងុមាន
ផ្ទ្រពោះ៥ខ្រ។
លោកសុខឥសានអ្នកនាំ-

ពាក្រយគណបក្រសប្រជាជនកម្ពជុា
បានថ្ល្រងថាទវិាចងកហំងឹនងិ
ក្រយមកហៅថាជាទិវាជាតិ
ន្រការចងចាំគឺត្រូវបានប្ររព្ធ
ធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពី

ក្រយឆ្នាំ១៩៧៩ដើម្របីរំឭក
អំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជន
ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រល័យ
ពូជសាសន៍របស់ក្រមុបុ៉លពត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការចងចំាន្រះ

មិនម្រនសម្រប់ត្រអ្នកដ្រល
ធ្លាប់ឆ្លងកាត់របប៣ឆ្នាំ៨ខ្រ ២០
ថ្ង្រន្រះទ្រ គឺថាវាឆ្លងមកដល់
ក្មួយៗនិងចៅៗ ជំនាន់ក្រយ
ពីព្រះថាបើគា្មានថ្ង្រ៧មករា
ក្មួយៗនិងចៅៗទាំងអស់ហ្នឹង
ក៏មិនអាចសល់ជីតាជីដូននិង
ឪពុកមា្ដាយដ្ររហើយក៏គា្មាន
កំណើតយើងមកដល់សព្វថ្ង្រ
ន្រះដ្ររ»។
លោកគិនភាប្រធនវិទ្រយា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
រាជបណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាបាន
ថ្ល្រងថាទិវាជាតិន្រការចងចាំ
គឺមានអត្ថនយ័២សខំានគ់ឺទី១
ជាសារនយោបាយដើម្របីឲ្រយ
ពលរដ្ឋនងិថា្នាកដ់កឹនាំរបស់ខ្ម្ររ
ទាំងអស់ត្រូវត្ររៀនសូត្រនូវ
ប្រវត្តិសាស្ដ្រដ្រលកន្លងផុត
អំពីការប្រកបាក់សង្គមនិងការ-
ហ្រកហរួគា្នារវាងខ្ម្ររដ្រលនាឱំ្រយ
មានសោកនាដកម្មនិងវិនាសកម្ម
សម្រប់ប្រទ្រសជាតិទាំងមូល
និងទី២ជាសារ១ដើម្របីនំាគា្នាឱ្រយ
តម្ល្រចំពោះសន្ដិភាព។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងឃើញ

ថាទវិាជាតិន្រការចងចាំគមឺាន
ភាពចម្រងូចម្រសគា្នារវាងគណ-
បក្រសកាន់អំណាចបច្ចុប្របន្ននិង
គណបក្រសប្រឆំងដ្រលគ្រ(គណ-
បក្រសប្រឆំង)ហៅថាទិវាន្រះ
គឺជាការរំឭកអំពីជ័យជម្នះរបស់
គណបក្រសប្រជាជនដ្រលមាន
ប្រៀបលើខ្ម្ររក្រហមនងិទៅជា
ឧបករណ៍ឃោសនាឱ្រយគណបក្រស
ប្រជាជនទៅវញិ។ប៉នុ្ត្រខ្ញុំយល់
ថាយើងមនិគរួបភំ្ល្រចចោលនិង
ជជ្រកបញ្ហោលើថ្ង្រន្រះទ្រពីព្រះ
បទពិសោធន្រសង្គ្រមមិនម្រន
សម្រប់ត្រគណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជាទ្រគឺសម្រប់ប្រជាជន
ខ្ម្ររទាងំមលូ។ប្រសនិបើយើង
មិនយកការចងចាំមួយដើម្របី
រំឭកយើងទ្រគឺយើងអាចនឹង
បំភ្ល្រចនិងអាចធ្វើឱ្រយប្រទ្រស
យើងធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រម
សាជាថ្មី»៕
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លោកហុ៊នសែន...
អ្នកចូលរួមប្រារព្ធទិវាន្រាការចងចំានៅសារមន្ទរីជើងឯកកាលពីឆ្នាមុំន។រូបជីវ័ន

សាលាកែងុកំពុងសិកែសាគមែងធ្វើផ្លវូឆ្លងកាត់កែមដី៣ទីតំាង
សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំព្រាញៈ រដ្ឋបាលរាជធនី
ភ្នំព្រញបាននិងកំពុងធ្វើការ
សកិ្រសាលើគម្រងសាងសង់ផ្លវូ
ឆ្លងកាត់ក្រមដីចនំនួ៣ទីតាងំ
ដើម្របីដោះស្រយការកកស្ទះ
ចរាចរណ៍ដោយគម្រងទាំង-
នោះនឹងត្រវូសាងសង់នៅចំណុច
ផ្លវូជាតិល្រខ១ផ្លវូសហព័ន្ធរុស្រសីុ
ខាងមុខវិទ្រយាសា្ថាន IFLនិងម្ដុំ
កា្ដាន់២ក្រប្ររក្រសួងការពារជាតិ។
លោកម៉្រតមាសភក្ដីអ្នក-

នាំពាក្រយសាលារាជធនីថ្ល្រងពី
ម្រសលិមញិថាគម្រងធ្វើផ្លវូឆ្លង-
កាត់ក្រមដីទំាង៣ទីតំាង
ន្រះត្រវូបានមន្ត្រីជំនាញសាលា-
រាជធនីបាននងិកពំងុសកិ្រសាពី
ផលប៉ះពាល់នានានិងដំណោះ-
ស្រយមយួចនំនួដ្រលទាកទ់ង
នឹងគម្រងផ្លូវក្រមដីដើម្របី
ឈានទៅវាយតម្ល្រពីខ្នង់ចំណាយ
ផ្រស្រងៗទៀត។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«កំពុងស្ថតិនៅក្នងុដំណាក់-
កាលសកិ្រសានៅឡើយដើម្របីដឹង
ថាតើយើងធ្វើផ្លវូហ្នងឹរបៀបម៉្រច
ដើម្របីឆ្លើយតបនូវអ្វីដ្រលយើង
ចង់បានមកដោះស្រយការកក-

ស្ទះចរាចរណ៍ព្រះទីតំាងផ្រស្រងៗ 
គា្នាយើងត្រូវរចនាប្លង់របៀប-
ណាឲ្រយសា្អាតអស់លយុប៉នុណា
ហើយវាមានផលប៉ះពាល់ដ្ររ
ឬទ្រ។ពិស្រសនៅក្រមដីនោះ
មានទុយោទឹកធំ និងខ្រស្រកាប្លិ៍
បង្កប់ដីឬអត?់ហើយបើសនិ-
ជាមានអ្វីទំាងអស់ហ្នងឹតើយើង
គួរចៀសវាងយ៉ាងម៉្រចដើម្របី
បន្តដំណើរការគម្រងយើង។
ដូច្ន្រះយើងកំពុងសិក្រសាបញ្ហោ
ទាំងអស់ហ្នឹង»។
លោកបន្តថានៅព្រលដ្រល

បញ្ចប់ការសិក្រសាពីផលប៉ះពាល់
ទំាងន្រះរួចរាល់ទើបមន្ត្រីជំនាញ

ចាប់ផ្ដើមវាយតម្ល្រពីការចំណាយ
ការទិញសមា្ភារនិងព្រលវ្រលា
ជាក់លាក់ក្នុងចាប់ផ្ដើមសាង-
សង់។ម្រយា៉ាងទៀតត្រវូគតិថាតើ
គួរប្រគល់ការងារន្រះជូនទៅ
ក្រុមហ៊នុអភវិឌ្រឍន៍គម្រងមយួ
ណាជាអ្នកទទួលសាងសង់។
លោកម៉្រតមាសភក្ដីបន្ថ្រម

ទៀតថាផ្លវូឆ្លងកាត់ក្រមដីទំាង
៣ទីតាំងនោះរួមមានគម្រង
ផ្លវូក្រមដីដ្រលឆ្លងកាត់ផ្លវូជាតិ
ល្រខ១ដ្រលរដ្ឋបាលរាជធនី
និងក្រុមហ៊ុនបុរីប៉្រងហួតបាន
ឯកភាពគា្នាលើគម្រងសា្ថាបនា
ផ្លូវក្រមដីដ្រលតភា្ជាប់ពីផ្រសារ

PHECOMALLទៅផ្លូវជាតិ
ល្រខ១ស្ថិតនៅក្នុងសងា្កាត់
និរោធខណ្ឌច្របារអំពៅ។គម្រង
ទី២ផ្លូវក្រមដីនៅម្ដុំខាងមុខ
វិទ្រយាសា្ថានភាសាបរទ្រស(IFL)
តាមបណោ្ដោយផ្លវូសហពន័្ធរសុ្រសុី
និងគម្រងទី៣ស្ថតិនៅម្ដុំកា្ដាន់
២ជិតក្រសួងការពារជាតិ។
លោកលីមសុភាអភិបាល

ខណ្ឌ៧មករានិងលោកច្រង
មនុីរា៉ាអភបិាលខណ្ឌច្របារអពំៅ
មិនអាចទាក់ទងសុំការអតា្ថា-
ធិប្របាយពីបញ្ហោន្រះបានទ្រដោយ
ពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ។
គ្រហទំព័រក្រសួងព័ត៌មាន

កាលពមី្រសលិមញិបានដកស្រង់
សម្ដីលោកឃួងស្រងអភិបាល
រាជធនីភ្នពំ្រញថាគម្រងសាង-
សង់ផ្លវូក្រមដីចនំនួ៣ទីតាងំ
ន្រះដើម្របីឆ្លើយតបទៅនងឹបញ្ហោ
កកស្ទះចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ង្រ
ដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូម-
ពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបាន
ស្នើមករដ្ឋបាលរាជធនីភ្នពំ្រញ
ក្នងុការជួយសម្រលួរំដោះចរា-
ចរណ៍ដ្រលត្រងត្រកកស្ទះនៅ
តាមតំបន់ទាំងនោះ។
លោកបន្ដថាលោកបានស្នើ

ទៅក្រុមហ៊ុនបុរីប៉្រងហួតនូវ
គម្រងសា្ថាបនាផ្លវូក្រមដីដ្រល
ឆ្លងកាត់ពីបុរីប៉្រងហួត(បឹង
សោ្នា)មកផ្លូវជាតិល្រខ១ដើម្របី
កំុឲ្រយមានការកកស្ទះដល់ពលរដ្ឋ
ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិល្រខ១
និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបុរី
ន្រះផ្ទាល់ដ្រលធ្វើដំណើរច្រញ-
ចូលរាជធនីភ្នំព្រញ។
លោកគង់ រតនៈនាយក

វិទ្រយាសា្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
បានថ្ល្រងពីម្រសលិមញិថាលោក
គំាទ្រឲ្រយមានការធ្វើផ្លវូបន្ថ្រមតាម
ដ្រលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈ
ការធ្វើផ្លូវក្រមដី ផ្លូវអាកាស
ផ្លូវដ្រកនិងផ្លូវផ្រស្រងៗទៀត
ដើម្របីកាត់បន្ថយការកកស្ទះ
ចរាចរណ៍នងិការចង្អៀតណ្រន
នៅតាមដងផ្លូវនានា។
លោកបន្តថាបើទោះបីជាមាន

ផ្លវូច្រើនឬពង្រកីផ្លវូឲ្រយធំបុ៉នណា
ក៏ដោយអ្នកបើកបរត្រវូត្រប្រកាន់-
ខា្ជាប់ការគោរពច្របាប់ចរាចរណ៍
យោគយល់នងិអធ្រយាស្រយ័ឲ្រយ
គា្នាទៅវិញទៅមកក្នងុព្រលបើក-
បរព្រះវាជាកតា្តាសខំាន់ដ្រល
អាចកាត់បន្ថយគ្រះថា្នាក់
ចរាចរណ៍និងការកកស្ទះផង-
ដ្ររ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើង
មិនអាចមើលរំលងច្របាប់បាន
ទ្របើយើងគោរពទាំងច្របាប់
ហើយបានទាងំផ្លវូល្អថ្រមទៀត
គឺពិតជាល្អប្រសើរខា្លាំងណាស់
សម្រប់វិស័យចរាចរណ៍ស្រុក
យើង»៕

ផ្លវូក្រាមដីនៅម្តុំសាលាតិចណូក្នងុខណ្ឌទួលគោក។រូបថតក្រសួងព័ត៌មាន
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

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

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

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

� ក់ ស� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស ស៊ខៃង, ពៃ ៊ំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គ៊ណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ ស៊ីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហ៊ង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃ៊ត ស៊ភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រ៊�, រី ស៊ចា ន់, ហឹ៊ន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
ស៊ទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

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

 ប៊៊ន  ផលា្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា ស៊ី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហ៊ង  មិន ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 

�ៃក រស់, ម៊ី ស៊ម៊នី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម ស៊កៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

សួន  ស វា ៉ាតឌី, ជំ៊  ស៊គន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អ៊៊ងសួ៊ន តិក 

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

កៃវ  ព៊ទ្ធ ី, 012 966 605
ផន ស៊ខជា  , 012 717 404

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  ស៊ជា តិ

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

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី ស៊ីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
ស៊ភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ង៊សៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

UNODC ៈ ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀន នៅ តំបន់អាសី៊ខាងកើត និង អាសី៊អាគ្ន្រយ៍កើនឡើង
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ការិយាល័យ អង្គ កា រ  
សហបៃជាជាតិ   សមៃ ប់ តៃួត- 
ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន  និង បទ  ឧកៃ ិដ្ឋ 
UNODC  បង្ហាញ ថា ការ ផ្គត់ ផ្គ ង់ 
គៃឿង ញៀន  នៅ តំបន់ អាស៊ី 
ខាង កើត  និង អាសី៊ អាគ្នៃយ៍ មា ន  - 
ការ កើន ឡើង ខា្លាំង  ក្នុង ប៉៊ន្មាន 
ឆ្នាំ ច៊ង កៃយហើយ តម្លៃ លក់ - 
រាយ គៃឿង ញៀន មៃតំហ្វៃតា មី ន 
នៅ កម្ពុជា  បាន ធ្លាក់ ច៊ះ ទាប - 
បំផ៊ត មិន ធ្លាប់ មាន ពី ម៊នមក ។ 
ទោះ យា៉ាង ណា មន្តៃី  នគរបាល 
ជាន់ ខ្ពស់ អះអាង ថា បៃទៃស 
កម្ព ុជា  នៅ ល្អ ជាង បៃទៃស ជិត - 
ខាង ពីពៃះ កម្ពុជា  បានខិត ខំ 
ទប់ ស្កាត់ តាម រយៈ យ៊ទ្ធ នការ 
បៃឆំង នឹង គៃឿង ញៀន។

របាយការណ៍  ដៃល ចៃញ 
ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃ ឧស ភា     
កត់ សមា្គាល់ ថា ការ រាល ដាល 
សកល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ទំនង- 
ជា មនិ មាន ឥទ្ធ ិពល ធ្វើ ឲៃយជនំញួ 
គៃឿង ញៀន ខ៊ស ចៃបាប់ នៃះ ថយ- 
ច៊ះទៃ ជា ពសិៃស ដោយ សរ តៃ 
កៃម៊ ឧកៃដិ្ឋជន គៃឿង ញៀន នៅ 
ក្នងុ តបំន ់នៃះ   មាន ភាពបត ់បៃន  
ហើយ អាច ដឹក ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ 
ដៃល កាន់ តៃ មាន គៃះ ថា្នាក់។

លើស ពី នៃះទៀត លទ្ធភាព 
ផលិត គៃឿង ញៀន ក្នុង កមៃិត 
មួយ ថ្ម ី ក៏ធ្វើ ឲៃយ  ធត៊ ស៊ទ្ធ នៃ គៃឿ ង - 
ញៀន កាន់ តៃខា្លាំង  ហើយ តម្លៃ 
កាន់ តៃ ច៊ះ ថោក។ 

របាយការណ ៍លើក ឡើង ថា៖ 
«ការ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន នៅ 
តំបន់ មៃគង្គកៃម កើត មាន 
ដោយ វិធី ផៃសៃងៗ ឆ្លង កាត់ ពៃដំៃ ន  
ជា ចៃើនដៃល ពបិាក គៃប ់គៃង។ 
ចលន ឆ្លង កាត់ ពៃដំៃន នៅ កន្លៃ ង 

ជា ចៃើន  នឹង មិន តៃូវ បាន រារាំង 
ដោយ សរ តៃ វិធនការ រឿង 
កូវីដ១៩ នោះ ទៃ»។ របាយ ការ ណ៍  
ដដៃល បន្ត ថា ការ ជួញ ដូរ គៃឿ ង-   
ញៀន  នឹង បន្ត កើត មាន ក្នុង 
កមៃិ  តមួយ  ខ្ពស់ ដោយ សរ តៃ 
គៃឿង ញៀន កៃ ច្នៃ តៃូវ បាន  បន្ត 
ផលតិ នៅ តបំន ់តៃកីោណ មា ស 
ដៃល ស្ថតិ នៅពៃដំៃន ឡាវ មីយា៉ា ន់ - 
មា៉ា និង ថៃ ហើយ ការ គៃប់ គៃង 
ដោយ រដា្ឋាភបិាល  លើ តបំន ់នៃះ  
នៅ មាន កមៃតិ។ តបំន ់នៃះ  តៃវូ 
បាន គៃ ស្គាល់ ថា  ជា កន្លៃង ផលិ ត  
អាភៀន នំ ម៊ខ គៃនៅ លើ ពិភព - 
លោក អស់ រយៈ ពៃល ជា ចៃើន 
ទសវតៃសរ៍ មក ហើយ។

របាយការណ៍ បន្ត ថា ការ ផ្គត់ - 
ផ្គង់ សរធត៊ គីមីដើម  សមៃប់ 
ផលតិ គៃឿង ញៀនហាក ់ដចូ ជា  
គ្មាន អ្វ ីមក រារាងំ បានទៃ ន ពៃល 
អនគតខាង ម៊ខ។

របាយការណ ៍លើក ឡើង ថា៖ 
«ពលរដ្ឋ ងយ រងគៃះ  ដៃល 
ជា អ្នក បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន  
បៃហៃល ជា ងយជួប ហានិភ័ យ  
បន្ថៃម ទៀត នៅ ពៃល ដៃល ថវិ កា   

[របស់រដ្ឋ] តៃវូ បាន បង្វៃ រទៅ ការ ងរ 
អាទភិាព ផៃសៃង ធ្វើ ឲៃយ ការ ទទលួ- 
បាន កម្មវធិ ី នងិ សៃវា  [ពៃយាបាល] 
មាន ការ ពិបាក អ្នកផ្ដល់ សៃវា  
ពៃយាបាល ជួប ឧបសគ្គ ហើយ  
សហគមន៍ នន កំព៊ង ដោះ-  
សៃយ ផលវិបាក នៃកូវីដ១៩ » ។

UNODC បន្ត ថា ទីផៃសារ គៃឿ ង  - 
ញៀន មៃតំហ្វៃតាមីន នៅ តំបន់ 
អាសី៊ ខាង កើត និង អាសី៊ អាគ្នៃ យ៍ 
ក ៏ដចូ ជា នៅ បៃទៃស ជតិ ខាង នៃ 
តបំន ់ទាងំ ២ នៃះមាន តម្លៃ រហ ូត 
ដល់ ទៅ ៦១,៤ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ 
ក្នងុ ១ឆ្នា។ំ នៅ បៃទៃ ស កម្ព ុជា 
កា របៃើ បៃស់ មៃតំ ហ្វៃតាមីន 
បៃភៃទ គៃប់ មៃសៅ អិ៊ចស្តាស៊ី 
ហៃរ៉អូីន៊ នងិ កៃតាមនី មាន ការ- 
កើន ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ 
ចំណៃក កូកាអី៊ន និង កញ្ឆា 
បាន ថយ ច៊ះ។ 

របាយការណ៍ សរសៃរ ថា ខៃ ត្ត  
ពៃះ សីហន៊ បាន កា្លាយ ជា ចំណុ ច  
សំខាន់ នៃ ការ ផ្ទៃរ គៃឿង ញៀន 
មៃតំហ្វៃតាមីន  ក្នុង តំបន់ និង ពី 
តបំន ់មយួ ទៅ តបំន ់មយួ។ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន មៃតំហ្វៃតាមីន តាម 

កបា៉ាល ់តៃវូ បាន រក ឃើញ ដោយ 
មាន គោល ដៅ ឆ្ពោះ ទៅបៃទៃស 
ហ្វីលីពីន និង អូស្តាៃលី។

កាល ពី ខៃ មីន  ឆ្នាំ២០២០ 
អាជា្ញាធរ ថៃ បាន រឹប អូស គៃឿង- 
ញៀន មៃតំហ្វៃតាមីន បៃភៃទ 
មៃសៅ ជាង ៦០០គីឡូកៃម នៅ 
លើ កោះ ស្ថតិ នៅ ខៃត្ត តៃតដៃ ល 
គៃ ជឿ ថា  គៃឿង ញៀន ទា ំង  នៃះ  
យក  ចៃញ ពី ខៃត្ត ពៃះសីហន៊ 
ម៊ន នឹង ដឹកតាម កបា៉ាល់ ទៅ កា ន់  
ទិស ដៅ ផៃសៃង ទៀត។ របា យ- 
ការ ណ៍ នៃះបន្ត   ថា បៃទៃសក្នុង  
តំបន់ មៃគង្គ ចំនួន ៤ រួម មាន  
កម្ពុ ជា ឡាវ មីយា៉ាន់មា៉ា និង ថៃ 
ក ៏កពំង៊  តៃ បារម្ភ អពំ ីការ ធ្លាក ់ច៊ះ  
នៃ តម្លៃ គៃឿង ញៀន ក្នងុ ទសវ តៃស រ៍ 
ច៊ង កៃយ នៃះ ដៃរ ។

ចំពោះ បៃទៃស កម្ពជុា របាយ - 
ការណ ៍លើក ឡើង ថា៖ «ទោះ ប ី
មាន  ការ រឹប អូសមៃតំហ្វៃតាមីន  
ក្នងុ ចំនួន គួរ  ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ បៃចំា  
ឆ្នាំ ក៏ ដោយ ក៏ តម្លៃ លក់ រាយ 
 ជា មធៃយម  បាន ធ្លាក់ ច៊ះ ទៅ ដល់ 
កមៃិ  ត ទាបបំផ៊ត មិន ធ្លាប់ មាន 
ពី ម៊ន មក ដៃល នៃះ បង្ហាញ ពី 
លទ្ធភាព  អាច រក [គៃឿង ញៀ ន 
បាន] យា៉ាង ទូលំ ទូលាយ»។

របាយការណ៍ ដដៃល នៃះ បា ន 
ចង្អុល បង្ហាញថា នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា តម្លៃ គៃឿង ញៀន មៃតំ - 
ហ្វៃ តាមីន គៃប់  បាន ធ្លាក់ ច៊ះ 
មក នៅ កៃម   ២ដ៊លា្លារ  នៅ ឆ្នាំ 
២០១៩ក្នងុ ១គៃប់បើ បៃៀប   -  
ធៀប កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨ មាន 
តម្លៃ ៤ ដ៊លា្លារ ។ ចំណៃក មៃតំ - 
ហ្វៃតាមីន បៃភៃទ មៃសៅ  ក៏ ធ្លាក់ 
ច៊ះ ពី  ២០ ដ៊លា្លារ  ក្នុង ១កៃម 
កាល ពី ឆ្នា២ំ០១៧មក នៅ កៃម 
១៥ដ៊លា្លារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨។

លោក មក៉ ់ជតី ូអគ្គ ស្នងការ- 

រង នគរ បាល ជាតិ ទទួល បន្ទុក 
ផ្នៃកគៃឿង ញៀន និង ជា អន៊-
បៃ ធន  អាជា្ញា ធរ ជាតិ បៃយ៊ ទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿង  ញៀន បានថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៨  ខៃ ឧសភា ថា ទោះ បី ជា មា ន  
ការ រាល ដាល សកល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ក៏ដោយ ក៏ កៃ៊ម ជួញ- 
ដូរ គៃឿង ញៀន  នៅ តៃ បន្ត 
ជនំញួ របស ់ពកួ គៃ ដដៃល ប៉ន៊្តៃ 
សក ម្មភាព របស់ ពួក គៃ  មាន 
ភាព រយីក រ យាក បន្តិច។

លោក បន្ត ថា កៃ៊ម ជួញ ដូរ 
គៃឿ ង ញៀន ខា្លាច កូវីដ ១៩ និង 
ខា្លាច អាជា្ញាធរ ដៃល កំព៊ង គៃប់- 
គៃង ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ 
ពៃំដៃន។ 

លោក បាន ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ 
«កាល ពី ម៊ន  មានកន្លៃង  ឆ្លង- 
កាត់ ចៃើន។ តៃ ឥឡូវ  ពួក គៃ 
ខា្លាច ប៉ូលិស អាវ៊ធហត្ថ និង 
យោធ នៅ តាម ពៃដំៃន។ អ៊ចីងឹ 
យើង ឃើញ ថា វា មនិ សវូ សកម្ម 
ទៃ នៅ កម្ពុជា យើង»។ ប៉៊ន្តៃ 
លោ ក បន្ត ថា នៅ កមៃតិ សក ល 
សកម្មភាព របស់ពួក គៃ មិន 
ថយ  ច៊ះ ទៃ។  លោក  ម៉ក់ ជីតូ 
បញ្ជាក់  ថា៖ «យើង នៅ ល្អ ជាង 
បៃទៃស ជិត ខាង ពីពៃះ យើង 
បានខិត ខំ ទប់ ស្កាត់ តាម រយៈ 
យ៊ទ្ធ នការ បៃឆំង នឹង គៃឿង- 
ញៀន។ យើង បាន ទប់ស្កាត់ 
និង បង្កៃប។ នៅ បៃទៃស ខ្លះ   
គៃ មាន រហូត ដល់ ពួក  កៃម៊  ឧកៃ ិដ្ឋ  - 
កម្ម។ យើង មិន មាន ទៃ ពួក 
មា៉ាហ្វ ីយា៉ា»។ លោក   ថា អ្នក បៃើ- 
បៃស់គៃឿង ញឿន  នៅ លើ ពិភ ព - 
លោក  បាន ងក មក បៃើ មៃតំ-
ហ្វៃ តាមីន ដោយ សរ តៃគៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ នៃះ  ងយ សៃួល 
ផលិត៕

 គឹម   សារុំ 

ភ្នពំេញៈ ត៊លាការ កំពូលកា ល-    
ពីមៃសិលមិញ បាន បៃកាស សល- 
ដីកា តម្កល់ទោស ប៊រស ជាប់  ចោ ទ  
មា្នាក់  ឲៃយ ជាប់ ពន្ធនគរ  ២ ៥ ឆ្នាំ  
ដដៃល និង   បង្គាប់ ឲៃយ សលា ឧទ្ធ - 
រណ៍ ជំន៊ំជមៃះ ប៊រស មា្នាក់  ឡើង- 
វិញ   ពាក់ព័ ន្ធ នឹង ករណី ជួញ ដូរ  
គៃឿង ញៀនមៃ តំហ្វៃ តាមីន  ១ 
គីឡូ កៃម កាលពី ឆ្នា ំ២០១ ៨ ។

ការ តម្កល់ ទោស  និង ការ បង្វ ិល 
សំណំុ រឿង  ទៅ ឲៃយ សលា ឧទ្ធរ ណ៍  
ជនំ៊ ំជមៃះ ឡើង វញិ នៃះ តៃវូ បាន 
លោកចៅកៃម  គង់ សៃ៊ីម  គូស- 
បញ្ជាក់  នៅ ចំពោះម៊ខ ជនជាប់ - 
ចោទ  ដោយ ផ្អៃក ទៅ លើ ការ- 

សួរដៃញ  ដោលជន ជាប់ចោទ  
ឈ្មាះ  ន៊ត  លីណា  អាយ៊ ៣២ 
ឆ្នា ំ នងិ ឈ្មាះ យមឹ  ប៊ន៊ ឆៃ  អា យ៊  
២៨ឆ្នា ំ  នងិកៃ យ ព ីបាន ស្តាប ់
សៃចក្ត ីសន្នដិា្ឋាន  ពី មៃធវី ការ ពា រ 
សិទ្ធិ ឲៃយជនជាប់ចោទ។ កៃ ពី 
នៃះ ក៏ ផ្អៃក ទៅ លើ    សៃចក្តី សន្និ - 
ដា្ឋាន របស់ តំណាង មហា អយៃយ - 
ការ   នៅ ក្នងុ  សវនការជនំ៊ជំមៃះ  
កាលពី  ថ្ងៃ ជំ ន៊ំ ជមៃះ ទី ១៨ ខៃ  
ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២០ ផង ដៃរដៃ ល   
ជនជាបច់ោទ    យមឹ ប៊ន៊ឆៃ  បាន 
ទទួល ស្គាល់ ថា  គៃឿងញៀន 
មៃតហំ្វៃតាមនី  ១ គឡី ូកៃម នៃះ  
ខ្លួន បាន ទទួល ពី ប៊រស មា្នាក់  នៅ 
ផ្លូវ លៃខ  ៣ ៧ ១ ម្តុំផៃសា រ ប៉ៃសៃ  
បន្ទាប ់មក ខ្លនួ យក គៃឿង ញៀន 

នោះ  ទៅបៃគល ់ឲៃយ  មនស៊ៃស មា្នាក ់
ទៀត  ដៃល រងច់ា ំទទលួ  នៅ តបូ 
លក់ កាហ្វៃមួយ  កន្លៃង ឈ្មាះ 
(ដើមៃបី អូន )នៅ ចំណុច ផ្លវូ បៃត៊ ង  
ភូមិម័ល  សង្កាត់ដង្កា  ខណ្ឌ ដង្កា ។ 
នៅ ពៃល ទៅ ដល់ ទីនោះ នគរ- 
បា ល ខណ្ឌដង្កា ព័ទ្ធ ចាប់ បាន ។

លោក  គង់ សៃ៊ីម  បញ្ជាក់ ថា 
ពៃលសក សួរ នៅ ដំណាក់ កា ល  
នគរបាល   យមឹ  ប៊ន៊ឆៃ ឆ្លើយ ថា  
ខ្លួន ស្គាល់   លី ណា  ប៉៊ន្តៃ  ពៃល 
ស កសួរ  នៅ ត៊លា ការ រាជ ធនី 
ភ្នពំៃញ គ ឺជនជាបច់ោទ ឆ្លើយ ថា  
ខ្លួន មិន បាន ស្គាល់ លីណា ទៃ ។

លោក បន្ត ថា  ចំពោះ   លីណា  
នៅគៃប់ ដំណាក់  កាល បាន ឆ្លើ យ  
បដិសៃធ រហូត   និង បាន ស្នើ ស៊ំ 

ឲៃយ ត៊លាការ ឆៃក មើល កា មៃរា៉ា 
ស៊វត្ថិភាព  នៅ តូប លក់ កាហ្វៃ  
ឈ្មាះ( ដើមៃបអីនូ) នោះ ។ ផ្អៃក  
លើការ ពិនិតៃយ លើ អង្គហៃត៊ បញ្ជា ក់ 
ថា  ឈ្មាះនត៊  លណីា  មនិទាន ់
ឃើញ មាន ការ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹ ង 
គៃឿង ញៀន ចៃបាស់ លាស់ ទៃ ។ 
រឯី នៅ  ឧទ្ធរណ ៍ក ៏ មនិ បាន  ពនិ ិតៃយ   
ឲៃយ បាន ល្អិតល្អន់  ទៅ លើ អង្គ-
ហៃ ត៊ របស់  លីណា ដៃរ ។

តាម អង្គហៃត៊ ដៃល សលា - 
ឧទ្ធរណ៍  បៃកាស សលដីកា  ឲៃយ 
ឈ្មាះយឹម  ប៊៊នឆៃ ជាប់ ពន្ធន - 
គរ  ២៥ឆ្នាំ    គឺ ជន នៃះ ពិត ជា  
មាន ពិរ៊ទ្ធភាព  ហើយ ត៊លាការ 
កំពូល  សមៃច តម្កល់ទោស   
ប៊ន៊ ឆៃ  ឲៃយ ជាប ់ពន្ធនគរ ២៥ ឆ្នា ំ

ដដៃល ។  «លើក លៃង តៃ ន៊ត  
លីណា  ត៊លាការ កំពូល  សមៃ ច 
បង្វលិ  សំណំុរឿង  ទៅ សលា ឧ ទ្ធ រ-    
ណ៍ ជំន៊ំ ជមៃះ ជា ថ្មី ឡើង វិ ញ  »។

តាម កំណត់ហៃត៊ របស់  ត៊លា - 
ការ   បង្ហាញថា  ជនទាងំ ២ នក ់
តៃូវ បាន កមា្លាំង នគរបាល ខណ្ឌ 
ដង្កា  ឃាត់ខ្លួន បាន កាល ពី ថ្ងៃ 
ទ ី៨  ខៃ កម៊្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៨  នៅ  ផ្លវូ 
បៃ ត៊ង ក្នុង សង្កា ត់ដង្កា ។ ក្នុង - 
ពៃល បៃតិបត្តកិារ នោះ  សមត្ថ - 
កិច្ច បាន ឆៃកកៃម កៃបមូ៉តូ ជន - 
ជាប់ចោទប៊៊នឆៃ ឃើញ ថា្នា ំញៀ ន   
៥ កញ្ចប់ ធំ ស្មើ១ គី ឡូ កៃម និ ងរឹ ប - 
អូស មូ៉តូ ២គៃឿង  គឺមា៉ាក  ្រឌី ម 
សង់  ស៊ៃរី ២ ០  ១៧ ១គៃឿង   នងិ 
ម៉ូតូ មា៉ាក ឌូក១គៃឿង    ៕

គេឿង ញៀន តេវូ បាន សមត្ថ កិច្ច ដុត បំផ្លាញ កាល ពី ឆ្នា ំមុ  ន។ រូបថត ហ៊ង មិន

កំពូល តម្កល់ ទោស ជន ម្នាក់ ២៥ ឆ្នា ំ និង ម្នាក់ ទៀត បង្វលិ ទៅ ឧទ្ធរណ៍  វិញ រឿង គ្រឿង ញៀន
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IRRI នៅតែបន្តគំាទែពងែងឹខែសែចង្វាក់ដំណំាសែវូនៅកម្ពជុា
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង  កសិ កម្ម រុក្ខា - 
ប្រមាញ ់នងិ ន្រសាទ (MAFF) 
បានចុះ កិច្ចព្រមព្រៀង ផ្រន ករ 
សហករករងារ ឆ្នាំ ២០២០- 
២០២៣ ជាមួយ វទិ្រយាសា្ថាន ស្រវ- 
ជ្រវ ស្រវូ អង្ករ អន្តរជាត ិ(IRRI)  
ក្នុងគោល បំណង លើក កម្ពស់ 
ករធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម របស់វិស័យ 
ស្រូវ អង្ករ តាមរយៈ ករវាយ- 
តម្ល្រ ចងា្វាក់តម្ល្រ ផលិត ភាព និង 
ភាពធន់។  

ពិធី ចុះ ហត្ថល្រខា លើ  កិច្ចព្រម-  
ព្រៀងរវាង លោក វ្រង សាខុន  
រដ្ឋ  មន្ដ្រីMAFF ជាមួយ លោក  
Yurdi Yasmi តំណាង ប្រចាំ 
តំបន់  របស់ IRRI  ទទួលបន្ទុក 
អាសុីអាគ្ន្រយ៍នៅខុទ្ទកល័យ 
ក្រសួង កល ពីម្រសិលមិញ។

លោក វ្រង សាខុន រដ្ឋមន្ដ្រី 
MAFF បាន ឲ្រយ ដឹង ក្នុងអំឡុង 
ពិធីចុះ ហត្ថល្រខា ន្រះថា កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ន្រះ  មាន គោល បំណង 
លើក កម្ពស់ ករធ្វើពាណិជ្ជ  កម្ម 
របស់វិស័យស្រូវ អង្ករ តាមរយៈ 
ករវាយតម្ល្រ  និង ករពង្រឹង 
ចងា្វាក ់តម្ល្រ នងិ ដើម្របី លើក កម្ពស ់
ផលិត ភាព និងភាពធន់ តាម 
រយៈ ករបង្កើតហ្រស្រ៊ន និងករ- 

ប្រើប្រស់  ករក្រលម្អ ដំណាំ  
កសិ កម្ម និង ករអភិវឌ្រឍ ប្រព័ន្ធ 
គ្រប់ពូជ ។   លោក សាខុន បាន 
បន្ថ្រមថា វា ក៏ដើម្របីលើក កម្ពស់ 
ករគ្របគ់្រង ប្រកប ដោយចរី ភាព 
ន្រ ដី កសិ កម្ម តាមរយៈ បច្ច្រក- 
ទ្រស អាកសធាតុវ្រឆ្លាត ករ- 
បង្កើន  ប្រសិទ្ធភាពន្រ ជម្រើស 
ចម្រុះ និង ករគ្រប់គ្រង និង ករ- 
ត្រួតពិនិត្រយ ផ្ទ្រដី ករធ្វើគំរូ និង 
កររៀបចំ ផ្រន ករ ដើម្របី ឲ្រយ មាន 

ករធ្វើទំនើប កម្ម កសិកម្មតាម 
រយៈ ករធ្វើយន្តកម្ម នៅកសិ ដ្ឋាន 
ក្រយ ករប្រមូលផល  និងករ- 
គ្រប់គ្រង អនុផល ។  

លោកបាន ថ្ល្រងថា៖ « ប្រទ្រស 
កម្ពុជា   រីករាយ ក្នុងករ បង្កើន 
ករសហ ករ ជាមយួ  IRRI ដ្រល 
ជាដ្រគូរយៈ ព្រលវ្រង របស់យើង  
នៅក្នងុ ករអភវិឌ្រឍ វសិយ័ ស្រវូ អង្ករ 
របសយ់ើង ។    រាជរដ្ឋា ភបិាល បាន 
ដក់ច្រញ នូវ ផ្រន ករ ជាយុទ្ធ- 

សាស្រ្តក្នងុ ករ ពង្រងឹ តនួាទ ីរបស ់
វសិយ័  កស ិកម្ម ជាមយួ ប្រពន័្ធ ករ- 
ធ្វើ កសិ កម្ម ដ្រល ពឹង ផ្អ្រក លើ      
ដណំាសំ្រវូ ដ្រលមានសារៈសខំាន ់  
ក្នុងករបង្កើត ករ ងារ  ករធានា 
សុវត្ថិភាព ស្របៀងអាហារ ករ- 
កត់បន្ថយ ភាព ក្រីក្រ និង ករ-
អភិវឌ្រឍ តំបន់ជនបទ »។

លោក Yurdi Yasmi តណំាង 
ប្រចាំតំបន់ របស់  IRRI ទទួល 
បន្ទុក តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍បាន ឲ្រយ 

ដងឹថា កចិ្ចព្រមព្រៀង ន្រះ បងា្ហាញ 
ពកីចិ្ចករសខំានផ់្រស្រងៗទៀត នៅ 
ក្នុង ករ សហករ រយៈព្រលវ្រង 
របស់យើង  »។  

 លោកថា IRRI ផ្តោតករយក- 
ចិត្ត ទុកដក់ ខ្ពស់ លើ  ករស្រវ- 
ជ្រវ កសិស្របៀងអាហារ  ស្រូវ 
អង្ករ នៅក្នងុប្រទ្រស កម្ពជុា  ខណៈ 
ដ្រល វិស័យ ន្រះ បន្ត  អភិវឌ្រឍ 
ប្រទ្រស បញ្ហា ប្រឈម ថ្មីៗ ក៏ 
ល្រចឡើង ដូចជា ករប្រប្រួល 
អាកស ធាត ុសត្វល្អតិ ចង្រ នងិ 
ជំងឺនានា ភាពរាំងស្ងួត ករធា្លាក់- 
ចុះ ផលិត ភាព និង ករប៉ះពាល់ 
បរិសា្ថាន   ហើយករស្រវជ្រវ   
នឹង មានសារៈសំខាន់ ក្នុងករ- 
ជួយ ដោះស្រយ បញ្ហា ប្រឈម 
ទាំងន្រះ ។  

លោក លើកឡើងថា ៖« កិច្ច- 
ព្រមព្រៀងន្រះ នឹងអាច ឲ្រយ យើង 
ពង្រឹង កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិ ករ និង 
ករ សហករ រវាង  IRRI និង  
MAFF និង ដ្រគូផ្រស្រងទៀត      
លើ គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ដ្រល នឹង រួម- 
ចំណ្រក ក្នុងករពង្រឹង វិស័យ 
ស្រូវអង្ករ របស់កម្ពុជា  និង ករ- 
ឆ្ពោះទៅ ទិសដៅ គោល នយោ- 
បាយ ជាតិ» ។  

លោក Yasmi  ថ្ល្រង បន្ត ទៀត 
ថា   ករពង្រឹង ទីផ្រសារ ស្រូវអង្ករ 

ឲ្រយ មានតម្ល្រ ខ្ពស់ ករ លើក- 
កម្ពស់ អាកស ធាតុវ្រឆ្លាត និង 
កររៀបចំ ដី  និងទឹក ប្រកប- 
ដោយចីរភាព  និងករគ្រប់គ្រង 
សត្វល្អិត ចង្រ  និង ករធ្វើ ឲ្រយ 
ប្រសើរឡើង យន្តកម្ម នៅ វាល- 
ស្រ គឺគ្រន់ត្រ ជា ឱកស  និង 
បញ្ហាប្រឈម មួយចំនួនប៉ុ - 
ណ្ណោះ ដ្រលនឹងដោះស្រយ   ធ្វើ 
ករស្រវជ្រវ  និងករអភិ វឌ្រឍ 
រួមគ្នា ។  

លោក វ្រង សាខនុ  បាន គសូ- 
បញ្ជាក់ថា ភាពជាដ្រគូន្រះ ត្រូវ 
បាន បង្កើតឡើង ជាមួយនឹង  
អនសុ្រសរណៈន្រករយោគ យល ់
គ្នា លើកដំបូង កល ពី ឆ្នាំ ១៩- 
៨៦ ។ ករបន្តគទំ្រ របស ់IRRI  
ដល់ ប្រទ្រស កម្ពុជា អាច  បង្កើន   
យ៉ាងខា្លាំង លើ ករ ផលិត ស្រូវ 
អង្កររបស់ខ្លួន ពី ២,៤ លាន 
តោន កល ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ 
១០,  ៨ លានតោន កល ពីឆ្នាំ 
២០១៩ ។   

លោក បន្ថ្រម ថា៖« ករ ផ្លាស់- 
ប្តូរ ប្រព័ន្ធ កសិកម្មដ្រល ពឹង 
ផ្អ្រក លើ ស្រូវ ក៏ បានដើរតួ នាទី 
ដ៏សំខាន់ នៅ  ក្នុងករ អភិវឌ្រឍ 
និងកំណើនស្រដ្ឋ កិច្ចនៅព្រល 
ថ្មីៗរបស់ ប្រទ្រស កម្ពុជាផង- 
ដ្ររ »៕   LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : មន្ត្រីជាន់ ខ្ពស់ ន ្រ 
ក្រសួង  សាធារណករ និង ដឹក- 
ជញ ្នូ   បាន ឲ្រយ ដងឹថា ផ្លវូ ល្របឿន 
លឿន  (Expressway) 
ភ្នំព្រញ-ព្រះសីហនុ ដ្រល ជា 
តំបន់ សក្តោ នុពល  ពាណិជ្ជកម្ម 
នងិ  ទ្រសចរ ណ ៍ជាប ់ឆ្ន្ររ សមទុ្រ  
នឹង អាច បញ្ចប់ ករ សាង សង់ 
មុន  កល កំណត់  ហើយ គ្រង 
នឹង ដក់ ឲ្រយ ដំណើរ ករ នៅ ចុង- 
ឆ្នាំ២០ ២២ ខាង មុខ។ 

លោក  វា៉ាសុឹម  សូរិយ អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ  ក្រសងួ សាធារ ណ ករ នងិ  
ដឹក ជញ្ូន   ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា គិត ត្រឹម 
ដំណាច ់ ខ្រ ម្រសា  កន្លង ទៅ ន្រះ   
ករ  សាង សង  ់ផ្លវូ ល្របឿនលឿន ន្រះ   
សម្រច បាន ២០, ៦៥  ភាគ រយ  
ហើយ ករ ដោះស្រយ   ផលប៉ះ- 

ពាល់ សម្រចបាន៨៨,៨៤ 
ភាគរយ  ហើយ   ក្រសងួ នងឹខតិ- 
ខ ំ ធ្វើ ករ ដោះ ស្រយ ផល ប៉ះ ពាល ់ 
ដ្រល នៅ ស្រស សល  ់ឲ្រយចប ់សព្វ-  
គ្រប់  ក្នុង ព្រល ឆប ់ៗ ន្រះ ។ 

លោក បន្ត ថា  ផ្លវូ ល្របឿន លឿន 
ដបំងូ គ្រ នៅ កម្ពជុា ន្រះ  ត្រវូបាន 
កំណត់  កល បរិច្ឆ្រទ   សម្រប ់  
ដ ំណើរ   ករ  នៅ  ឆ្នា២ំ០ ២៣ ប៉នុ្ត្រ 
តាមល្របឿន ន្រ ករ សា្ថាបនា    គម្រង   
ន្រះ  អាច បញ្ចប់ ករ សាង សង ់មនុ  
ព្រលវ្រលា  កំណត់ ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «សព្វ ថ្ង្រ កម្មករ  
របស ់ចនិ កពំងុ ធ្វើ ករ យ៉ាង សកម្ម  
លើ ករ សាង សង ់ផ្លវូ ន្រះ ពកួ គត ់
ទាងំ អស ់មនិ បាន ទៅ ស្រកុ គត ់
ទ្រ  ក្នុង អំ ឡុង ព្រល ន្រ ករ រាត- 
ត្របាត វរីសុ ករូ៉ណូា។ ពកួ គត ់មាន 
វិធាន ករ របស ់គត ់ ករ ពាក់ មា៉ាស ់
ករ រក្រសា អនា ម័យ និង  គមា្លាត 
សង្គម ត្រឹម   ត្រូវ  នា ព្រល ន្រះ »។

លោក បន្តថា៖«ករ សាង សង់  
ផ្លវូ ល្របឿន លឿន ដើម្របជីយួ  ជរំញុ 
ល្របឿន វិស័យ ដឹក ជញ្ូន  និង  
ពាណជិ្ជកម្មរបស ់កម្ពជុា  ព្រះ ផ្លវូ 
ន្រះ ឆ្ពោះ ទៅ កន់  កំពង់ ផ្រ ទឹក   
ជ្រ ក្នុងក្រុង ព្រះ សីហនុ » ។

គម្រង សាងសង់ ផ្លូវ ល្របឿន 
លឿន ពី ភ្នំ ព្រញ ឆ្ពោះ ទៅ កន់ 
ក្រងុ ព្រះ ស ីហន ុ វនិ ិយោគ ដោយ  
ក្រុម ហ៊ុន របស់ ចិន  Cambo-
dia PPSHV Expressway 
Co.,Ltd ក្នុង តម្ល្រ ប្រមាណ 
១,៩ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ត្រវូ បាន 
បើក ករ ដ្ឋាន សាង សង់ ជា ផ្លូវ- 
ករ នៅ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ២០ ១៩ 
ដោយ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី 
ហ៊ុន  ស្រន ។ 

ផ្លូវ ដ្រល មាន ចមា្ងាយ សរុប  
១៩០,៣  គីឡូ ម៉្រត្រ  និង  ទទឹង 
ផ្លវូ ២៤,៥  ម៉្រត្រ  (២ គន្លង ទៅ   
និង ២ គន្លង មក ) ន្រះ  នឹង មាន 

សួនច្របារ នៅ កណា្ដាល ទ្រូង ផ្លូវ  
ព្រម ទាំង មាន  របាំង អម សង- 
ខាង ផ្លវូ ដើម្របី ករពារ សត្វ ពាហនៈ   
ឬ មនុស្រស ឆ្លង កត់ ព្រ ម ទាំង 
មាន  កន្ល្រង ឈប់  សម្រក  និង  
មិន  បង្ក  ករ កក ស្ទះ  ចរា ចរ  ណ៍ 
ឡើយ ។    ករសា្ថាបនា ផ្លូវ ន្រះ នឹង 
ត្រវូ អនវុត្ត  តាម គម្រង   សាង សង-់  
អាជីវ កម្ម -ផ្ទ្ររ (BOT)។

 គនំរូ ព្រង ដ្រល ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នា 
ព្រល កន្លង មក   បងា្ហាញ ថា  ផ្លូវ  
ន្រះ នងឹ ច្រញ ព ីរាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ  
នៅ ត្រង់ ចំណុច ក្រប្ររ ទំនប ់ កប់- 
ស្រវូ (  ខាង សា្តោ ំ ផ្លវូ ជាតិ ល្រខ៤ )  
ទៅ  ដល់ ជិត  ក្រុង ច្របារមន ផ្លូវ 
ន្រះ ឆ្លង កត់ ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ៤    
ងាក ទៅ ខាង  ឆ្វ្រង ដ្រ រហូត ដល់  
ស្រុក ព្រនប់   ទើប ងាក មក សា្តោំ 
ដ្រ  រហូត ដល់ ព្រះសីហនុ ។ 

លោក សុិន ចន្ធី ប្រធាន 
សមាគម ភ័ស្តុ ភារ កម្ម កម្ពុជា 

(CLA)បាន  អះអាង ថា ផ្លូវ   ន្រះ 
នងឹ ជយួ ជរំញុ វសិយ័ ដកឹជញ្ូន 
របស់ កម្ព ជា កន់ ត្រ មាន ភា ព- 
ប្រកួត ប្រជ្រង ជាមួយ  ប្រទ្រស  
ជិតខាង  កម្ពុជា ។  ផ្លូវ ន្រះ នឹង 
ជយួ  កត ់បន្ថយករ កកស្ទះ ចរា- 
ចរណ៍និងសន្រសំ ករ ចំណាយ។  

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង ទន្ទឹង 
រង់ ចាំ ផ្លូវ ន្រះ យូរ ហើយ ដើម្របី 
ប្រើ ប្រស់ វា ព្រះសព្វ ថ្ង្រ ករ- 
ដកឹ ជញ្នូ មាន ករ កកស្ទះ ខា្លាងំ 
ម្រនទ្រន ។ ខ្ញុំ ជឿថា   ករ ដឹក- 
ជញ្ូន ទំនិ ញ តា ម ផ្លូវន្រះនឹង  
លឿន ជាងមុន  »៕ 

លោក  Yurdi Yasmi តំណាង  IRRI (ឆ្វេង) និងលោក  វេង សាខុន ចាប់ដេគ្នា បន្ទាប់ពី    ចុះ ហត្ថលេ  ខា។ រូប ហ្រង ជីវ័ន

ទិដ្ឋភា ព ផ្លវូ លេបឿន លឿន   សាង សង់ ជា៤គន្លង  និង មានសួនចេបារកណា្តាល ។ 

រូបថត ក្រសួង សាធារណករ  និងដឹកជញ្ូន

  ផ្លវូ លែបឿនលឿន  (ភ្នពំែញ-ពែះសីហនុ)នឹង បញ្ចប់ គមែង  មុន កាល កំណត់



 តពទីពំរ័១...របស់ខ្លនួបន្តសកម្មភាព
ផលិតកម្មអំឡុងពេលនេការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩។
បេកាសរបស់កេសងួរ៉េនងិថាមពល

ដេលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក
រដ្ឋមន្ដេីស៊ុយសេមកាលពីថ្ងេទី១៩
ខេឧសភាឲេយដឹងថាចំពោះវសិយ័ទាងំ៤
ដេលស្ថតិនៅក្នងុតបំន់ទទលួរងផល-
ប៉ះពាល់នងិតបំន់អណំោយផលផេសេង
ទៀតតេវូបន្តបេតិបត្តិការអាជវីកម្មនងិ
ការផលិតនឹងទទួលបានការលើក-
ទឹកចិត្តនេះ។សមេប់វិស័យ៤ដេល
ទទលួបានថាមពលពីអគ្គិសនីកម្ពជុា
(EDC)ឬកេមុហ៊នុឯកជនដេលបាន
ទញិពីEDCនងឹតេវូផ្តល់ការអនុគេះ
លើកលេងការបង់តេមឹតេចនំនួគឡីូវ៉ាត់
ម៉ោងដេលបានបេើបេស់ជាក់ស្តេង
តាមអតេថ្លេមធេយម។
តម្លេអគ្គិសនីនងឹតេវូកាត់បន្ថយ២៥

ភាគរយក្នងុរយៈពេល៥ខេកេយគតិ
ជាមធេយមលើបរមិាណនេការបេើបេស់
ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេល៣ខេ
ចុងកេយ(ពីខេមករាដល់ខេមីនា)
ជាការរមួចណំេកក្នងុការទបស់្កាត់ការ-
ធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច។
លោកវិចទ័រហេសូនាអគ្គនាយកនេ

អគ្គនាយកដា្ឋានថាមពលនេកេសួងរ៉េ
និងថាមពលបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍
កាលពីថ្ងេពធុថាដោយសរតេវសិយ័
ឯកជនរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាល-
ដាលជងំឺកូវដី១៩ចាប់តាងំពដីើមឆ្នាំ
នេះបេកាសនេះគជឺាការលើកទកឹចតិ្តពី
រដា្ឋាភិបាលដេលចាតទ់កុវសិយ័ឯកជន
ជាកេបាលមា៉ោសុីនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។
លោកថ្លេងថា៖«យើងបានសិកេសា

ផលប៉ះពាល់ដោយសរវីរុសកូរ៉ូណា
ដល់វសិយ័ទាងំ៤នេះ។ដចូ្នេះការលើក-
លេងតម្លេអគ្គិសនីគឺជាកិច្ចខិតខំបេងឹ-
បេងដើមេបីគាំទេបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម
របស់វិស័យឯកជន»។
តាមលោកហេសូនាEDCនឹងចេញ

ផេសាយព័ត៌មានលម្អិតនេតម្លេអគ្គិសនី
សមេប់វិស័យទាំង៤នៅសបា្ដាហ៍-
កេយមុនពេលការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត
ពីខេមិថុនា។
លោក ខេន លូអគ្គលេខាធិការ

សមាគមរោងចកេកាត់ដេរនៅកម្ពុជា
បានសទរចំណាត់ការនេះខណៈ
GMACធ្លាបស់្នើសុំរឿងនេះកន្លងមក។
លោកបន្ថេមថាវធិនការនេះនងឹជយួ
ដល់រោងចកេដេលផ្អាកដំណើរការ
ហើយក៏កាត់បន្ថយបន្ទុករបស់រោង-

ចកេផេសេងទៀតដេលបន្តការផលិត
ក្នុងអំឡុងពេលដ៏ពិបាកនេះផងដេរ។
លោកលមឹហេងអនុបេធនសភា

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲេយដឹងថា
ទោះបីការលើកលេងនេះមិនចេើនក៏
វជាការគិតគូរពីរដា្ឋាភិបាលផងដេរ។
លោកបានថ្លេងថា៖«យើងគាំទេ

សមេប់ការលើកទឹកចិត្តបេបនោះ
សមេប់វិស័យឯកជនដេលកំពុង
បេឈមបញ្ហាខា្លាំងបំផុត»។
កាលពីថ្ងេទី១០ខេមេសGMAC

ឲេយដងឹថារោងចកេជាង១៨០នៅក្នងុ
បេទេសកម្ពុជាបានផ្អាកបេតិបត្តិការ
ខណៈដេលរោងចកេ៦០ផេសេងទៀត
កំពុងស្ថិតក្នុងគេះថា្នាក់នេការបិទ-
ទា្វារ។កម្មកររោងចកេកាត់ដេរ២០០-
០០០នាក់រងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និង
២លាននាក់ប៉ះពាលប់េយោល។គតិ
តេឹមថ្ងេទី២៩ខេមេស អាជីវកម្មក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍បេហេល២៨៦៥
ឬ២៩,៥៧ភាគរយក្នុងចំណោម៩៦៨៩
បានបទិទា្វារបណា្ដាលឲេយកម្មករ៤៦៣៦៩
នាក់គា្មានការងារធ្វើ និងមគ្គុទេ្ទសក៍
ទេសចរណ៍បេហេល៩៦បានពេយរួការងារ
តណំាងឲេយ១,៥ភាគរយនេចនំនួសរបុ
៦៤១៦៕LA
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ការសង់ស្ពាននឹងធ្វើឲ្យតម្ល្អចលនទ្ព្យស្ទះុឡើងខ្លាងំនៅកោះនរា
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ វិស័យអចលនទេពេយនៅ
តំបន់ភាគខាងកើតនេទន្លេមេគង្គនឹង
មានសម្ទុះឡើងមយួកមេតិទៀតបនា្ទាប់
ពីរដា្ឋាភិបាលសមេចអនុម័តឲេយមាន
ការសងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមួយភា្ជាប់
ពីកោះពេជេឆ្ពាះទៅកាន់កោះនរានេ
ខណ្ឌចេបារអំពៅ។នេះបើតាមកេុម-
អ្នកជំនាញវិស័យអចលនទេពេយ។
យោងតាមលខិតិរបស់សលារាជ-

ធនីភ្នពំេញដេលចុះហត្ថលេខាដោយ
លោកឃួងសេងអភិបាលរាជធនី
ភ្នពំេញផ្ញើទៅរដ្ឋមន្តេីកេសងួសេដ្ឋកចិ្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
កាលពីថ្ងេទី៨ខេឧសភាបានឲេយដងឹថា
កេុមហ៊ុនOCICបានទទួលគោល-
ការណ៍អនុញ្ញាតពីរាជរដា្ឋាភិបាលក្នុង
ការអភិវឌេឍកោះនរាដេលមានទីតាំង
ស្ថិតក្នុងខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធនី-
ភ្នពំេញតាមរយៈលខិតិលេខ១០៨៥
សជណ.កសចុះថ្ងេទី២៨ខេតុលា
ឆ្នាំ២០១៨ របស់ទីស្តីការគណៈ-
រដ្ឋមន្តេីរួចហើយ។
លិខិតបន្តថា៖«តាមផេនការកេុម-

ហ៊ុននឹងស្ថាបនាស្ពានបេតុងខេសេកាប
ចំនួន១ខេសេដើមេបីតភា្ជាប់ទីកេុងកោះ-
ពេជេទៅគមេងអភវិឌេឍន៍កោះនរា។
នៅពេលសងសង់រួចស្ពាននេះនឹង
ចូលរួមចំណេកជួយកាត់បន្ថយការ-

កកស្ទះនៅស្ពានពេះមនុវីងេសបានមយួ
កមេិតធំហេតុនេះដើមេបីជួយសមេួល
ដល់ការស្ថាបនាស្ពាននេះកេុមហ៊ុន
OCICស្នើសុំគោលការណ៍ទៅនាំចលូ
សមា្ភារនងិគេឿងចកេមយួចនំនួដេល
មានតម្លេសរុប៤០,៨៨លានដុលា្លារ
ដោយពន្ធនិងអាករផេសេងៗជាបន្ទុក
របស់រដ្ឋហើយនងឹដកឹមកកាន់រាជធនី
ភ្នំពេញតាមមាត់ចេកអន្តរជាតិនានា
ក្នុងពេលឆប់ៗខាងមុខ»។
លោកវន៉ចានថ់នអគ្គនាយកកេមុ-

ហ៊ុនអចលនទេពេយTowncityReal
EstateCo.,Ltdបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងេពធុថាការតភា្ជាប់ស្ពាន
ពីកោះពេជេទៅកាន់កោះនរាមនិតេមឹ

តេជយួកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរ-
ណ៍ប៉ណុោ្ណោះទេប៉នុ្តេវនងឹជយួជរំញុឲេយ
វសិយ័អចលនទេពេយតបំន់កោះនរានងិ
តំបន់ក្នុងខណ្ឌចេបារអំពៅទាំងមូល
កាន់តេមានសកា្តានពុលបន្ថេមទៀតក្នងុ
ការទាក់ទាញឲេយមានការចូលទៅវិនិ-
យោគលើវិស័យអចលនទេពេយ និង
សណំង់ពិសេសការសងសង់គមេង
ធំៗ ដេលផេសារភា្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិ
ជាប់មាត់ទន្លេ។លោកបានបន្ថេមថា
ជាធម្មតាកន្លេងដេលទីផេសារអចលន-
ទេពេយមានភាពល្អបេសើរគឺជាកន្លេង
ដេលអាចមានមនុសេសរស់នៅចេើន
មានបេពន័្ធហេដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធល្អមាន
សុវត្ថិភាពនិងមានសេវកម្មចមេុះ។

លោកថ្លេងថា៖«បើទោះបីពេលនេះ
តបំន់កោះនរាមានការរកីចមេើនចេើន
ហើយក៏ដោយប៉នុ្តេនៅពេលមានការ-
សងសង់ស្ពានពីកោះពេជេនោះខ្ញុំ
មានជនំឿថាវសិយ័អចលនទេពេយនងឹ
មានការបេបេួលខា្លាំងជាមិនខាន»។
លោកបន្តថា៖«ការតភា្ជាប់ស្ពាននឹង
ធ្វើឲេយទីនោះមានចមា្ងាយកាន់តេកៀក
តបំន់កណា្ដាលរាជធនីភ្នពំេញហេត-ុ
នេះតម្លេអចលនទេពេយក៏កើនឡើងទៅ
តាមនោះដេរ»។
បើតាមលោកចាន់ថនបនា្ទាប់ពី

មានស្ពានតបំន់កោះនរានងឹកា្លាយជា
តបំន់ដេលមានបេជាជនរស់នៅចេើន
តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងជាតំបន់ដេល
មានសំណង់ធំៗចេើនបេហាក់បេហេល
នឹងកោះពេជេ។
លោកសំសុខនឿនអគ្គនាយក

កេមុហ៊នុអចលនទេពេយKWសេនសខុ
បាននយិាយថាបើមានការសងសង់
ស្ពានចេញពីកោះពេជេអចលនទេពេយ
នៅកោះនរា នឹងកើនតម្លេខ្ពស់ដូច
តំបន់ជេយចងា្វារនាពេលនេះអ៊ីចឹង
ពេះតំបន់នេះខណ្ឌជាមួយចំណុច
កណា្ដាលកេុង ដោយសរតេទន្លេ១
ប៉ុណោ្ណោះ។លោកថ្លេងថា៖«បច្ចុបេបន្ន
មិនសូវខា្លាំងទេតេបើមានស្ពានតម្លេ
អចលនទេពេយនៅតំបន់កោះនរានឹង
ផ្ទុះឡើងពេះវបេៀបបាននឹងកេុង
រណបដេលជាប់នឹងចំណុចកណា្ដាល

ភ្នំពេញនិងមានស្ថានភាពធម្មជាតិ
សេស់បំពេងទៀតផង»។
បើតាមលោកសុខនឿនបច្ចុបេបន្ន

អចលនទេពេយនៅតំបន់កោះនរាជាប់
មាត់ទន្លេអាចមានតម្លេលើសពី១០០០
ដុលា្លារក្នុង១ម៉េតេការ៉េចំណេកតំបន់
ក្នុងៗ អាចមានតម្លេចនោ្លាះពី១០០-
៥០០ដុលា្លារ។
លោកទចូសណំាងអគ្គនាយករង

កេុមហ៊ុនOCICកាលពីថ្ងេពុធបាន
បដិសេធធ្វើអតា្ថាធិបេបាយបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍អំពីផេនការសងសង់ស្ពាននេះ
ប៉ុន្តេកាលពីពេលថ្មីៗ នេះលោកធ្លាប់
បានបេប់សរព័ត៌មានក្នុងសេុកថា
កេុមហ៊ុនOCICគេងនឹងបេកា្លាយ
កោះនរាដេលស្ថតិនៅតាមបណោ្ដាយ
ទន្លេមេគង្គតេើយខាងកើតទល់នឹង
ទីកេុងកោះពេជេឲេយកា្លាយជាទីកេុង
ពាណិជ្ជកម្មដ៏សមេបូរបេបលាតសន្ធឹង
លើទហំំផ្ទេដីបេមាណ១០០ហកិតា។
លោកបន្តថានាពេលកន្លងមកកេុម-
ហ៊ុនបានធ្វើការសិកេសាលើជមេើស
ចំនួន២ទាក់ទងនឹងការសងសង់
ស្ពានតភា្ជាប់ពីកោះពេជេទៅកាន់កោះ
នរាដោយទី១ជាការសងសង់ស្ពាន
ឆ្លងកាត់ពីលើទឹកទន្លេដេលគេង
ចំណាយថវិកាបេហេល៦០លាន
ដុលា្លារនិងទី២សង់ផ្លូវកាត់កេម
ទន្លេដេលមានតម្លេបេមាណ២០០
លានដុលា្លារ៕LA

 សកម្មភាពចាក់បំពេញ   ដី ថ្ម និងខេសាច់ នៅ តំបន់ អភិវឌេឍន៍កោះនរាទល់មុខ កោះពេជេ ។ រូបថត ហេងជីវ័ន

តម្ល្ផ្ទះនៅចិនកើនឡើងក្នងុខ្ម្ស
ទីកេុង ប៉េកាំងៈ តម្លេផ្ទះថ្មីនៅក្នុង

បេទេសចិនបានឡើងថ្លេបន្តិចក្នុងខេ
មេសដេលជាសញ្ញាបងា្ហាញថាទផីេសារ
អចលនទេពេយរបស់បេទេសនេះចាប់-
ផ្តើមងើបឡើងវិញយឺតៗខណៈការ
ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរតេវូបានបន្ធរូ-
បន្ថយក្នងុបេទេសដេលមានសេដ្ឋកចិ្ច
ធំបំផុតទី២លើពិភពលោក។
កាសេតStraitstimesបានផេសាយ

បន្តពីទីភា្នាក់ងារព័ត៌មានReuters
ដេលបានអះអាងថាតម្លេផ្ទះថ្មីជា
មធេយមក្នុងទីកេុងធំៗចំនួន៧០បាន
កើនឡើងបេមាណ០,៥ភាគរយក្នុង
ខេមេសធៀបនឹងខេមីនាបនា្ទាប់ពី
កើនឡើង០,១ភាគរយក្នុងខេមីនា។
នេះបើយោងតាមសរពត័ម៌ានReu-
tersដេលបានគណនាផ្អេកលើទិន្ន-
ន័យការិយាល័យស្ថិតិជាតិដេលបាន
ចេញផេសាយកាលពីថ្ងេចន្ទ។
តាមមលូដា្ឋានបេចាំឆ្នាំតម្លេផ្ទះបាន

កើនឡើង៥,១ភាគរយក្នុងខេមេស
បើបេៀបធៀបជាមួយការកើនឡើង
៥,៣ភាគរយក្នុងខេមីនា។
មន្តេីការិយាល័យស្ថិតិជាតិបានឲេយ

ដងឹបនា្ទាប់ពីការចេញទនិ្ននយ័នេះថា៖
«តមេវូការផ្ទះដ៏ឆប់រហស័កពំងុកើន-

ឡើងក្នុងខេមេសពេលដេលសេដ្ឋ-
កិច្ច និងជីវភាពបេជាជនបន្តវិលទៅ
រកភាពបេកេតេីឡើងវិញ»។
ភាគចេើននេទីកេុងទាំង៧០ដេល

បានស្ទង់មតិដោយការិយាល័យស្ថិតិ
ជាតិបានរាយការណ៍ពីតម្លេបេចាំខេ
កើនឡើងសមេប់ផ្ទះថ្មីដោយចំនួន
ផ្ទះកើនឡើងយា៉ោងរហ័សពី៣៨ដល់
៥០ក្នុងខេមីនា។
ទកីេងុណានជងីដេលជាទីកេងុមួយ

ស្ថតិនៅភាគខាងកើតខេត្តJiangsu
នងិទកីេងុTangshanក្នងុភាគខាង
ជើងខេត្តHebeiមានសកម្មភាពខា្លាងំ
ដោយកាលពីខេមុនតម្លេផ្ទះបានកើន
ជាបេចាំខេដល់១,៨ភាគរយ។
តម្លេនេះនៅទាបជាងទីកេុងWu-

hanដេលជាកន្លេងដំបូងនេការផ្ទុះ
ឡើងនេវីរុសកូរ៉ូណា។នេះបើយោង
តាមទិន្នន័យ។
បើទោះជាតបំន់ភាគចេើនបានលើក

បមេមគោចរក៏ដោយក៏ការលក់
អចលនទេពេយនៅតំបន់ខ្លះនៅតេស្ថិត
កេមសមា្ពាធដដេលខណៈអាជា្ញាធរ
បន្តរកេសាការរតឹតេបតិឡើងវញិមយួចនំនួ
បនា្ទាប់ពីការឆ្លងថ្មីៗ មយួចនំនួតេវូបាន
រកឃើញ៕ Thestraitstime/RR

រដ្ឋាភិបាលបញ្ចះុតម្លអ្គ្គសិនី៥ខ្ដល់វិស័យ...
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ដីលក់ លេខ កូដ LS-L69
ទំហំដី:30x43ម៉ែតែ
ទីតំាង:ដីបែរទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ពែកឯងចែបារអំពៅ
តម្លេ  : 320000ដុល្លេរ ច ចារ 

ដីលក់ លេខ កូដ LS-L84
ទំហំដី:20x30ម៉ែតែ
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិលែខ២សង្កាត់
ពែកកំពឹសខណ្ឌដង្ការ
តម្លេ  : 170000 ដុល្លេរ ច ចារ

ដីលក់ លេខ កូដ LS-L64
ទំហំដី:40x72ម៉ែតែ
ទីតំាង:វាលសែបូវចែបារអំពៅ
រាជធានីភ្នពំែញ
តម្លេ : 1300000ដុល្លេរ ច ចារ 

ដីលក់ លេខ កូដ LS  -L68
ទំហំដី:618ម៉ែតែការែ
ទីតំាង:សង្កាត់ពែកឯងខណ្ឌ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញ
តម្លេ  : 200000ដុល្លេរ ច ចារ 

វីឡាសមេេប់លក់   កូដ VS-L21 
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅភ្នពំែញ
តម្លេ : 390000 ដុល្លេរ 

វីឡា លេខ កូដ VS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ខណ្ឌចែបារអំពៅភ្នពំែញ
តម្លេ  : 350000 ដុល្លេរ

វីឡាសមេេប់លក់   កូដ  VS-L15
ទំហំដី:8.8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតផ្លវូ៦០
ម៉ែតែសង្កាត់ចាក់អងែកែម
តម្លេ លក់ : 410000 ដុល្លេរ

វីឡាសមេេប់លក់   កូដ : VS-L06
ទំហំដី:8.8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
សង្កាត់និរោធខណ្ឌចែបារអំពៅ
តម្លេ  : 340000 ដុល្លេរ

សំរាប់ជួល Tha Da Tra  arP
ចំនួនបន្ទប់:30units
ទីតំាង:សង្កាត់ទួលទំពូង១
ខណ្ឌចំការមន
តម្លេ : 1100$ - 1750$

សមេេប់់ជួល Phnom Penh 
Chhaya arP ចំនួនបន្ទប់:22
Units,ទីតំាង:សង្កាត់បឹង-
តែបែកខណ្ឌចំការមន
តម្លេ : 400$  -  1200$

សំរាប់ជួល KJKS reSiDenCe  arP 
ចំនួនបន្ទប់:95units
ទីតំាង:សង្កាត់ទូលស្វាយពែ
ចំការមនភ្នពំែញ
 តម្លេ : 850$ - 2300$

សមេេប់ជួល J Tower  arP
ចំនួនបន្ទប់:108units
ទីតំាង:សង្កាត់បឹងកែងកង,
រាជធានីភ្នពំែញ
តម្លេ : 750$ - 900$

សមេេប់់ជួល miLLionaire 
SerViCeD   arPចំនួនបន្ទប់:57
units,ទីតំាង:បឹងកែងកង១
ចំការមនភ្នពំែញ
 តម្លេ : 1000$ - 2800$

សមេេប់ជួល anina arP 
ចំនួនបន្ទប់:25units
ទីតំាង:សង្កាត់ទូលទំពូង
រាជធានីភ្នពំែញ
តម្លេ : 1000$ - 2000$

វីឡា ទោលលក់ បន្ទេន់ ខ្លេងំ 
ទីតំាង៖បុរីឧទែយានបាសក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
 តម្លេ ៈ ១៥០០០០០ ដុល្លេរ 

វីឡា ធំ ទូលយ សមេេប់ ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងកែងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
 តម្លេ ៈ ៤៥០០ ដុល្លេ រ/១ខេ

 វីឡា LC2  លក់ បន្ទេន់ ខ្លេងំ 
បុរីប៉ែងហួតឌឹស្តារណែតធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,
ទំហំដី៖5.1មx15ម
  តម្លេ ៈ ១៥ មឺុន ដុល្លេរ

វីឡា ឃ្វ ីន លក់ បន្ទេន់ ខ្លេងំ 
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
 តម្លេ ៈ ១ លន  ដុល្លេរ

វីឡា ទោល លក់ បន្ទេន់ ខ្លេងំ 
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
  តម្លេ ៈ ៧៥មឺុន  ដុល្លេរ 

ខុន ដូ មេ សុង 
ទីតំាង៖កោះពែជែ,សង្កាត់
ទន្លែបាសក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម៉ែតែការ៉ែ
 តម្លេ ៈ ១០ មឺុន ដុល្លេរ 

Urban Village  
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ
(ចាក់អងែលើ)
ទំហំផ្ទះ៖៤១-៥២ម៉ែតែការ៉ែ
តម្លេ ៈ ១២៧,៨១១ ដុល្លេរ

Sky Tree residence-ConDo!  
ទីតំាង៖ទួលសង្កែជិតអង់
តែនទួលគោក,ទំហំផ្ទះ៖៦១-
៨០.២៨ម៉ែតែការ៉ែ
 តម្លេ ៈ ១៣៤,២៣៧  ដុល្លេ រ

morGan enmaiSon-ConDo!   
ជែយចង្វា, 
ជិតសកលវិទែយាល័យន័រតុន!
ទំហំផ្ទះ៖៣៣-៦៤.៦ម៉ែតែការ៉ែ
 តម្លេ ៈ ៧៩,៣៨៨ ដុល្លេរ  

វីឡា ភ្លេះ a លក់ បន្ទេន់ ខ្លេងំ 
នៅក្នងុបុរីប៉ែងហួតឌឹស្តារដាយ
មិនផ្លវូ៦០ម,ទំហំដី៖7មx
22មទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លេ ៈ ៣៨៨,០០០ ដុល្លេរ

វីឡា ទោល លក់ បន្ទេន់ ខ្លេងំ 
ទីតំាង៖ផ្លវូ៦០ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
តម្លេ ៈ ៧៥០,០០០ ដុល្លេរ

វីឡា ភ្លេះ
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីអរគីដែរ 
ផ្លវូម៉ែដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8មx20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លេ ៈ ១,១០០ដុល្្លារ/១ ខេ

វីឡា ភ្លេះ  លក់ បន្ទេន់ 
ទីតាំង៖នៅក្នុងបុរីអរគីដែរផ្លូវ
ម៉ែដាសង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖ 
8x20ម,ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លេ ៈ ៣៨៨,០០០ដុល្លេរ 

វីឡា ភ្លេះសមេេប់ជួល 
ទីតំាង៖នៅក្នងុបុរីភ្នពំែញថ្មី
សង្កាត់ទឹកថ្លា,ទំហំដី៖8មx20ម
ទំហំផ្ទះ៖6មx12ម
តម្លេ ៈ ១,០០០ដុល្លេរ/១ ខេ

081 389 900, 092 863 992, 
098 727 560, 078 260 056

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ 
#113 mao tse toung Blvd, No 2FD1
phone: (+855) 95 955 777
email: info@c21mekong.com.kh
www.c21mekong.com.kh
facebook.com/c21mekong

ផ្ទះ អាជីវកម្ម សមេេប់ លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉ែងហួតដឹស្តាដាយ
មិនផ្លវូ60ម៉ែតែទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្លេៈ 398000 ដុល្លេ រ

វីឡា កេង 
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំែញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លេៈ 720000 ដុល្លេ រ

វីឡា ចា ស្ម ីណា កេង សមេេប់ 
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉ែងហួត
បឹងស្នោរទំហំដីៈ13mx
24mទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លេៈ 820000 ដុល្លេ រ 

វីឡា កេង បេភេទ ចា ស្ម ីន ណា 
សិ្ថតនៅបុរីប៉ែងហួតបឹងស្នោរ
ផ្លវូធំខាងកែទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លេៈ 780000 ដុល្លេ រ

ខុន ដូ សមេេប់ លក់  The Bridge  
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លែបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29
មាន02បន្ទប់គែង02 
តម្លេៈ 310000 ដុល្លេ រ

ខុន ដូ សមេេប់ លក់ នៅ De 
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកែងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លេៈ  175000 ដុល្លេ រ 

ដី សមេេប់ លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសែកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លេៈ 150/m2 ដុល្លេ រ

វីឡា ភ្លេះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉ែងហួតបឹង
ស្នោរទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លេៈ 305000 ដុល្លេ រ

វីឡា កូនកាត់ បេភេទ  La  សិ្ថត
នៅបុរីប៉ែងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉ែតែទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
  តម្លេៈ 275000 ដុល្លេ រ

ខុន ដូ  De Castle nobless  
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គែង 
តម្លេៈ 276666 ដុល្លេ រ

វីឡា ភ្លេះ សមេេប់ លក់ សិ្ថត 
នៅបុរីVillaTownចាក់អងែ
លើទំហំដី8mx24mទំហំ
ផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លេៈ 450000 ដុល្លេ រ

ដី សមេេប់ លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សែកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លេៈ 90/m2 ដុល្លេ រ

ខុន ដូ សមេេប់ លក់ នៅ Ly 
Huothសិ្ថតនៅសង្កាត់បឹង
ពែលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គែង 
តម្លេៈ   116500 ដុល្លេ រ

ដី សមេេប់ លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សែកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លេ 105/m2 ដុល្លេ រ

ទូរស័ព្ទលេខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com
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តពីទំព័រ១...ដែលបានចាប់-
ផ្តើមកាលពីថ្ងែទី១៧ ខែមីនា
ថាជាផ្នែកនែវិធានការរបស់
បែទែសបារាំងដើមែបីទប់ស្កាត់
ការផ្ទុះវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា។
បែទែសបារាំងបានកត់តែ

ករណីឆ្លងវីរសុផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ូណា
បែភែទថ្មីជាង១៨០០០០នាក់
និងអ្នកស្លាប់ជាង២៨០០០
នាក់កាលពីថ្ងែចន្ទ។
បនា្ទាប់ពី២ខែនែការបិទបែ-

ទែសបារាំងបានចាប់ផ្តើម
ដកការរឹតតែបិតខ្លះនៅក្នុងនោះ
មានការបើកហាងលក់ទំនិញ
នងិមជែឈមណ្ឌលសមែប់ក្មែងៗ
លែងនិងសលាបឋមសិកែសា
ជាចែើនទៀតឡើងវិញ។
យោងតាមសរព័ត៌មាន

បារាងំ២៤ម៉ោង(France24)
បានឲែយដឹងថាសលារៀនខ្លះ
បានកណំត់ឲែយដាក់សសិែសចនំនួ
១០នាក់សមែប់សិសែស-
មត្តែយែយ និងសិសែស១៥នាក់
សមែប់សលាបឋមសិកែសា។
រដ្ឋមន្តែីអប់រំលោកជីនមី-

ឆែលបា្លាងហ្គឺរបានថ្លែងបែប់
វទិែយបុារាងំRTLកាលពីថ្ងែចន្ទថា
ករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
៧០នាក់តែវូបានរកឃើញនៅ
ក្នុងសបា្តាហ៍នែះចាប់តាំងពី
កែុមសិសែសសលាបានចូល
រៀនវិញដែលលោកបានថ្លែង
ថាគឺជា«រឿងចៀសមិនផុត»។
លោកបានថ្លែងថា៖«បញ្ហា

នែះ នឹងកើតឡើង វាគឺជារឿង
ចៀសមិនផុត»«នៅក្នុងករណី

ឆ្លងស្ទើរតែទាងំអស់នែះវាបាន
កើតឡើងនៅខាងកែសលា-
រៀនមួយចំនួន»។
លោកបា្លាងហ្គឺរបានកត់-

សមា្គាល់ថាករណីឆ្លង៧០នាក់
នោះគឺជាចំនួនសមាមាតែតិច
មួយនែសិសែស១,៤លាននាក់
ដែលបានចូលរៀនវិញនោះ។
លោកថ្លែងថា សលាដែល
មានករណីឆ្លងទាំងនោះ តែូវ
បិទជាបនា្ទាន់៕B.Insider/SK

ក្មេងសិសេសសាលាបារំាងកំពុងពាក់ម៉ាស់ការពារនៅក្នងុបន្ទប់ថ្នាក់រៀនមួយនៅ
សាលាClaudeDebussyនៅទីកេងុAngersភាគខាងលិចបារំាង។AFP

កេុងបាងកកៈបែទែសថែ
បានកណំត់គោលដៅមហចិ្ឆតា
ដោយខ្លនួឯងនៅក្នងុចណំោម
បែទែសដំបូងៗ នៅលើពិភព-
លោកដែលនឹងមានវា៉ាក់សំង
បែឆាំងជំងឺកូវីដ១៩នៅឆា្នាំ
កែយនែះកែយពីការធ្វើ
តែស្តនាពែលថ្មីៗ នែះ ទទួល-
បានលទ្ធផលបែកបដោយ

ជោគជ័យ។
លោកស៊ូវីតម៉ែសុីនសុីជា

រដ្ឋមន្តែីសែវជែវវិទែយាសស្តែ
អប់រំជាន់ខ្ពស់ និងនវានុវត្តន៍
បានថ្លែងនៅក្នងុសន្នសិទីសរ-
ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងែអង្គារ
ទាក់ទងនងឹការបង្កើតវា៉ាក់សងំ
នៅក្នុងបែទែសថា៖«នាយក-
រដ្ឋមន្តែីលោកបែយុធចាន-

អូចាបានចែញបញ្ជាឲែយយើង
បែញាប់បែញាល់បង្កើតវា៉ាក់-
សំងនែះ ដូច្នែះបែជាជនថែ
អាចនឹងមានវា៉ាក់សំងគែប់-
គែន់ដើមែបីបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។
លោកស៊ូវតីម៉ែសុនីសុីបាន

ថ្លែងថាបនា្ទាប់ពីបានធ្វើតែស្ត
ទៅលើសត្វកណ្តរុនងិធ្វើតែស្ត
យ៉ោងសំខាន់ជាមួយសត្វស្វា
នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅសបា្តាហ៍
កែយនែះ។
លោកបានថ្លែងថាកែមុអ្នក-

សែវជែវនិងរដា្ឋាភិបាលថែ
បានទាក់ទងជាមួយរោងចកែ
ផលិតឱសថនៅអាមែរិក និង
កាណាដាដើមែបីផលិតវា៉ាក់-
សងំដបំងូសមែប់ធ្វើតែស្តទៅ
លើមនុសែស។
លោករដ្ឋមន្តែីបានថ្លែងថា

វា៉ាក់សំងបែឆាំងវីរុសផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណានឹងអាចមានសមែប់
បែជាជនថែបែើបែស់បាន
នៅឆា្នាំកែយ៕BKP/SK

លោកបេយុធចាន-អូចាកំពុងថ្លេងនៅក្នងុកិច្ចបេជំុគណៈរដ្ឋមន្តេីពិសេសមួយ
ដើមេបីពិភាកេសាវិធានការបញេឈប់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូរូ៉ណា។ AFP

ប្រទ្រសថ្រកំណត់គោលដៅបង្កើតវ៉ាក់សំាង
ប្រឆំាងជំងកូឺវីដ១៩ឲ្រយបាននៅឆា្នាកំ្រយន្រះ

បារងំរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាថ្ម.ី..

ព្រទឹ្ធសភាUSស្នើឲ្រយបញ្ចលូវិធានការផ្តល់ជំនួយដល់កូរ៉្រខាង-
ជើងនៅក្នងុស្រចក្តពី្រងច្របាប់ជំនួយសង្គ្រះវីរុសកូរូ៉ណា
កេុងវ៉ាសុីនតោនៈ សមាជិក

ពែឹទ្ធសភាអាមែរិកមា្នាក់ បាន
ជំរុញឲែយថា្នាក់ដឹកនាំពែឹទ្ធសភា
បញ្ចូលវិធានការដើមែបីលំហូរ
ជនំយួទៅបែទែសករូ៉ែខាងជើង
ក្នុងកញ្ចប់ជំនួយសង្គែះវីរុស
កូរ៉ូណានៅពែលអនាគត។
យោងតាមសែចក្តីបែកាស

ព័ត៌មានដែលតែូវបានបង្ហាះ
លើវែបសយរបស់លោកមា៉ោក
គីកាលពីថ្ងែចន្ទបានឲែយដឹងថា
សណំើរបស់លោកសែនអែដ-
មា៉ោកគី ដែលមានឋានៈជា
សមាជិកនែអនុគណៈកមា្មា-
ធិការអាសុីអាគ្នែយ៍នែគណៈ-
កមា្មាធិការទំនាក់ទំនងការ-
បរទែសនែពែឹទ្ធសភាUS តែូវ
បានបញ្ជូននៅក្នុងលិខិតមួយ
កាលពីថ្ងែទ១ី៥ខែឧសភាទៅ
មែដឹកនាំសំឡែងភាគចែើន
លោលមីចមា៉ោក ខុនណែល
និងមែដឹកនាំសំឡែងភាគតិច
លោកចុកស្គូមឺរ។

លោកមា៉ោកគី បានថ្លែងថា៖
«ខណៈលោកអ្នកធ្វើការងរ
ដើមែបីបង្កើតកញ្ចប់ជំនួយវីរុស
កូរ៉ូណានៅពែលអនាគតនោះ
ខ្ញុំស្នើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា

បញ្ចូលវិធានការផ្តល់ជំនួយ
ដល់កូរ៉ែខាងជើង នៅក្នុង
សែចក្តីពែងចែបាប់ដែលខ្ញុំបាន
បង្ហាញថាអាចដោះសែយ
បញ្ហាជាអាទិភាពរបស់អន្តរ-

ជាតិទាក់ទងជំងឺរាតតែបាតនែះ
ដោយចុះបញ្ជីនៅក្នុងចំណោម
កញ្ចប់ជនំយួដែលចំាបាច់នោះគឺ
ធានាថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមែរកិ
មិនរារាំងដល់ការបែគល់ជំនួយ

សង្គែះអាយុជីវិតទែ»។
លោកបានលើកឡើងថា

កូរ៉ែខាងជើងជាបែទែសមួយ
ដែលជំងឺកូវីដ១៩ កំពុងធ្វើឲែយ
មានបញ្ហាជាចែើនដែលបង្ក
ឡើងដោយជងំឺឆ្លងបណា្តាលឲែយ
មនសុែសស្លាប់ចែើនដចូជារបែង
និងHIV/AIDS កាន់តែធ្ងន់-
ធ្ងរទៅៗ។
លោកមា៉ោកគីបានថ្លែងថា៖

«បែជាជនបែហែល១០លាន
នាក់នៅកូរ៉ែខាងជើងកំពុងតែូវ-
ការជំនួយសែបៀងអាហារជា-
បនា្ទាន់នងិជាង៤០ភាគរយនែ
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឈឺចាប់
ដោយសរទទួលអាហារមិន-
គែប់គែន់ដោយបានបន្ថែមថា
ការធ្វើឲែយចែបាប់ជំនួយមនុសែស-
ធម៌ល្អបែសើរឡើងដែលលោក
បានបង្ហាញជាមួយអ្នកតំ-
ណាងគឺលោកអានឌី លីវីន
កាលពីខែមនុនែះនងឹជយួការ-
ផ្តល់ជំនួយសង្គែះនែះ»។

បែទែសកូរ៉ែខាងជើងកំពុង
រងទណ្ឌកម្មរបស់អាមែរិកនិង
អន្តរជាតិជុំវិញកម្មវិធីអាវុធ
នុយក្លែអ៊ែរ និងមីសុីលបាលី-
ស្ទិករបស់ខ្លួន។
លោកមា៉ោកគីបានថ្លែងថា

សែចក្តីពែងចែបាប់នែះនងឹជយួ
សមែួលដល់ការបែគល់ជំនួយ
សង្គែះជវិីតដែលអង្គការកែ-
រដា្ឋាភិបាលនានា ផ្តល់ដល់
បែជាជននែបែទែសកូរ៉ែខាង-
ជើងដោយធានាថា កែសួង
រតនាគរនិងកែសួងការបរ-
ទែសនិងគណៈកមា្មាធិការ
ទណ្ឌកម្មករូ៉ែខាងជើងបែចាំនៅ
UNអនុវត្តការលើកលែងពែញ-
លែញដល់ការជួញដូរសែបៀង-
អាហារនិងថា្នាំពែទែយ។
លោកបន្ថែមថា៖«ខ្ញុំក៏ចូល-

រួមជាមួយសហសែវិករបស់ខ្ញុំ
ក្នុងការជំរុញឲែយរដ្ឋការរបស់
លោកតែំចាត់វិធានការជាក់-
ស្តែងដែរ»៕Yonhap/PSA

លោកសមជិកពេឹទ្ធសភាអាមេរិកសេនអេដម៉ាកគីថ្លេងអំពីគមេងផ្តល់ជំនួយនាពេលកន្លងមក។Yonhap



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

UNICEFនិងWHOៈក្មេងជង-
២៥មុឺនន ក់នៅលីបី៊បេឈមនឹង
គេះថ្នាក់ដោយសារខ្វះវ៉ក់សំាង

ក្រុង ទ្រី ប៉ូលីៈ  មូល និធិ កុមារ  
អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិ(UNI- 
CEF)  និង អង្គការ សុខភាព - 
ពភិព លោក (WHO) កាលព ីថ្ងៃ 
ចន្ទ បាន ថ្លៃង ថា  ក្មៃង ជាង - 
២៥មឺុន នាក់  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
លី ប៊ី  ដៃល ហៃក ហួរ ដោយ 
សង្គៃម   បាន បៃឈមនឹង  គៃះ- 
ថា្នាក់ ដោយ សា រ ខ្វះ វ៉ាក់សំាង - 
ការ ពារ ជំងឺផៃសៃងៗ  ។ 

 អង្គការ UNICEFនិងWHO  
បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង-
ការណ៍ រួម ថា ៖«អាយុ ជី វិត  និង 
សុខ ភាព របស់ ក្មៃង ចំនួន ១ 
ភាគ ៤  ក្នុង ចំណោម ១លាន 
នាក ់ ស្ថតិ កៃម អាយ ុ១ ឆ្នា ំ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស លី ប៊ី  ស្ថិត នៅ ក្នុង 
សា្ថានភាព គៃះ ថា្នាក់ ដោយ- 
សារ ខ្វះ    យ៉ា ង ខ្លាំង នូវ ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ វ៉ាក់ សាំង  »។ 

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  
បាន និយយ ថា  សា្ថាន ភាព  តៃូវ 

បាន បង្ក ឡើងឲៃយ កា ន ់តៃ អាកៃក ់
បន្ថៃមទៀត  ដោយ សារ ការ បន្ត 
ជម្លាះ បៃដាប់  អាវុធ  និង ការ- 
ឆ្លងរាលដាលនៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
និង ការ  រំខន ដល់ សៃវ ថៃ ទាំ - 
សខុ ភាព  ការ ដាច ់ភ្លើង អគ្គ ិសន ី
ជា បៃចាំ  ការខ  ្វះខត  ទឹក មាន - 
សុវត្ថិភាព សមៃប់ បៃើបៃស់ 
និង ការ បិទ សា លា រៀន ជា ដើម ។ 

 លោក អាប់ ឌៃល -រា៉ាហ៍ មា៉ាន់  
ហ្គាន ឌួរ  ជា តំណាង ពិសៃស 
របស់ អង្គការ UNICEF បៃ ចាំ 
នៅ លីប៊ី  បាន ថ្លៃង ថា ៖«  មាន 
តមៃវូ ការ ជា បនា្ទាន ់ ដើមៃប ីធានា- 
លំហូរ មូល និធិដោយគ្មាន ការ- 
ធ្វើឲៃយរាងំស្ទះ សមៃប ់ ការ បញ្ជា 
ទិញ វ៉ាក់សំាង  ផ្គត់ ផ្គង់ការ ខ្វះ- 
ខត នៅ បច្ចបុៃបន្ន » នៃះ។ អង្គការ 
«UNICEF»  បាន បន្ត ការ-     
ផ្តល់ ជូន សៃវ បញ្ជា ទិញ របស់ 
ខ្លួន ទៅ ឲៃយ រដា្ឋាភិបាល បៃទៃស - 
លី ប៊ី »៕  Xinhua/SK

WHOបេឈមនឹងការសុើបអង្កេតវីរុស
កេយពីលោកតេំគំរាមឈប់ផ្តល់ជំនួយ

ក្រងុ ហ្រសណឺ្រវៈ  អង្គការ សខុ-
ភាព ពិភព លោក (WHO)   
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  បានយល់ - 
ពៃម  ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត ទៅលើ 
ការ ឆ្លើយ តប វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ - 
រ៉ូ ណា របស់ ខ្លួន  ខណៈ កៃុង - 
ប៉ៃកាំង  បាន ចោទ បៃកាន់ កៃុង 
វ៉ាសុនីតោន ព ីបទ គៃច ព ីកាតព្វ- 
កិច្ច  ទទួល ខុស តៃូវ របស់ ខ្លួន  
កៃយ ព ីបៃធា នា ធបិ ត ីអាមៃ រកិ  
លោក  ដូ ណាល់  តៃំ  បាន 
គំរាមឈប់ ផ្តល់ ជំនួយ  ដល់  ទី- 
ភា្នាក់ ងរ UNនៃះ។ 

  ទោះ ប ីជា យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  
ក៏ នាយក អង្គការ សុខ ភាព-
ពិភព លោក  គឺ លោក តៃ  ្រដូស-
អៃដ ហ ណូម  ហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស 
បាន ថ្លៃង ថា  ការ ដោះ សៃយ 
ជងំឆឺ្លង រាល ដាល នៃ ះ  តៃវូ តៃ ធ្វើ  
មនុគៃ  ខណៈ ជងំកឺវូដី ១៩  បាន 
បន្តសមា្លាបម់នសុៃស អស ់ជាចៃើន  
និងបំផ្លិចបំផ្លាញ សៃដ្ឋកិច្ច នៅ 
ទូទាំង ភព ផៃន ដីនៃះ  ។ 

 ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ 
ក្តៅ មួយ ចំនួន  បាន កំពុង បន្ត 
កើន ឡើង  ដោយ បៃទៃស អង់- 
គ្លៃស បាន បង្ហាញ ថា  មនុសៃស 
ជាង ៤១០០០ នាក ់ បាន សា្លាប ់
ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 នៅ តាម ផ្នៃក ខ្លះ ផៃសៃង ទៀត 
នៅ លើ ពិភព លោក  ទើប   តៃ   
ចាប ់ផ្តើម មាន អារម្មណ ៍ លើ  ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល នៃ ជំងឺ យ៉ាង- 
ពៃញទំហឹង  ដូច ជា  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អាមៃ រិក ឡា ទីន  ដៃល 

បៃទៃសបៃ សុីល  បានកើន- 
ឡើង លើស ពបីៃទៃស អងគ់្លៃស  
ដោយមាន   ចំនួន អ្នក ឆ្លង ចៃើន 
ជាង គៃ បផំតុ ទ ី៣ នៅ លើ ពភិព- 
លោក  ដៃល  ករណ ីឆ្លង បៃហៃល 
២៥៥០០០ នាក់ ។ 

 ស្ថិត នៅ កៃម សមា្ពាធ ឲៃយ 
សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  នៅ អាមៃ រិក  
ដៃល មាន  ករណី ឆ្លង វី រុស និង 
សា្លាប់ ចៃើន ជាង បៃទៃស    ផៃសៃង - 
ទៀតនោះ  លោក តៃំ  បាន 
ចោទ បៃកាន់ អង្គការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក ពីបទ « ធ្វើ ជា អា- 
យ៉ង » របស់ បៃទៃស ចិន  និង 
ខក ខន មិន បាន ធ្វើ កា រងរ ឲៃយ 
បាន គៃប់ គៃន់  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង ការ ឆ្លង ជំងឺនៃះតាំង ពី 

ដំបូង មក ។ 
 កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  លោក តៃំ 

បាន គរំាម បង្កក មលូ នធិ ិអាមៃ-
រិកទៅ ឲៃយ អង្គការ មួយ នៃះ  ជា - 
អចិ ៃន្តៃយ៍។ 

កៃុង ប៉ៃកាំង  បាន វយ បក 
វញិ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  ដោយ បាន 
ចោទ បៃកាន់ លោកតៃំ ពី បទ - 
ពៃយា យម« បង្ខូច កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ » 
បៃទៃស ចិន  និង ធ្វើ ឲៃយ ខូច 
បៃយោជន៍ ដល់ អង្គការ WHO  
ជុំ វិញ ការ បញ្ចប់ នយោ បាយ 
របស់ អង្គ ការ នៃះ ។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការ បរ-
ទៃស លោក ហៃស៊ាវ  ល ីចៀន បាន 
ថ្លៃង ថា៖ « អាមៃ រិក  បាន ពៃយា-
យម បៃើ បៃស់  ចិន  ជា បញ្ហា 

មួយ  ដើមៃបី គៃច ពី កាតព្វ កិច្ច - 
ទទួល ខុស តៃូវ  និងទាម ទារ ឲៃយ 
មាន កាតព្វ កិច្ចរបស់  អន្តរ ជាតិ  
នៅក្នុង អង្គ ការ  WHO » ។ 

បៃទៃស រុសៃសុី  ក៏ បាន បៃកាស 
បដិសៃធការ គំរាម ឈប់   ផ្តល់ 
ជំនួយ រប ស់ លោក តៃំដៃរ ។ 

អនុរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស រុស ៃស ុី 
លោក  សឺរ ហ្គី  រី យ៉ាប កូវ  តៃូវ       
បា ន ដក សៃ ង់សម្តី       ដោយ  ទី- 
ភា្នាកង់រ   សារពត័ម៌ាន  Interfax 
ដោយ  ថ្លៃង     ថា ៖« យើង កំពុង 
បៃឆំង អ្វីគៃប់ បៃប   យ៉ាង នៅ 
ទីនោះ  ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ 
នយោ បាយ របស់បៃ ទៃស មួយ 
ឬក៏ ដើមៃបីភូមិ សាស្តៃ នយោ- 
បាយ » ៕ AFP/SK

លោក    ត្រ ្រដូស  អ្រដហាណូម  ហ្គ ឺប្រ ីយ្រសុ៊ស  កំពុង  មាន ប្រតិកម្ម  នៅ  ឯ កិច្ច  ប្រជំុ បិទ ទ្វារ នៅ  ទី  ក្រងុ  ហ្រសឺណ្រវ។ AFP

  ក្ម្រងៗ ចូលរួម   ការ   ប្ររព្ធខួប  លើកទី ៩ ន្រ ការបះបោរ ប្រឆំាង ម្រដឹកនំាលីបី៊ ។ AFP
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អង្គការសេរីភាពកម្ពជុាអូស្ដេលីបង្កើនលទ្ធភាពជួយ
យុវតីចៀសផុតពីអំពើរំលោភបំពានពេលបិទសាលារៀន

ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ទើបតែ   សហការ ជាមួយ 
សាលា រដ្ឋ ចនំនួ ៥ នងិ សាលា ឯកជន 
២ នៅ ខណ្ឌ ចំការមន ដង្កោ និង ស្ទឹង- 
មាន ជ័យ នែ រាជ ធានី ភ្នំពែញ    អង្គការ 
សែរីភាព កម្ពុជា អូស្ដែលី ដែល មាន 
បែសកកម្ម ទប់ សា្កោត់ អំពើ ជួញ ដូរ  និង 
កែង បែវ័ញ្ចផ្លូវ ភែទ ក្មែង សែី  បាន និង 
កំពុង ផ្ដត ការ  យកចិត្ដ ទុក ដាក់ លើ 
យុវតី  និង កែុម គែួសារ  ពួកគែ ជាមួយ  
កម្មវិធី « ឆ្លើយ តប បន្ទាន់ » តាម រយៈ 
ការ ផ្ដល ់កញ្ចប ់ជនំយួ បន្ទាន ់ ជា សែបៀង- 
អាហារ និង សមា្ភារ វែជ្ជ សាស្ដែ អំឡុង- 
ពែល រោគរាត តែបាត ។ 

អ្នកសែី Julie Dowse សា្ថាបនិក  
អង្គការ សែរភីាព កម្ពជុា អសូ្ដែល ីបាន 
នយិាយ ថា ៖ « អ្វដីែល ផ្ដើម ព ីកចិ្ច ខតិខ ំ
បែងឹ ជាង ៤០ថ្ងែ មនុ បាន បែ កា្លាយ ជា  
បែតិបត្ដិការ សង្គែះ យុវតី ពី អំពើ 
ជញួដរូ ភាព អត ់ឃ្លាន នងិ កតា្ដ ហាន-ិ
ភ័យ ផែសែង ៗ  ។ កញ្ចប់ ជំនួយ  រួមមាន 
សមា្ភារ  អនម័យ បញ្ចៀស ការ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ព័ត៌មាន អំពី គន្លឹះ សុវត្ថិភាព  
និង សែបៀង អាហារ មូលដា្ឋាន »។ 

អ្នកសែ ីបាន លើក ឡើង ថា អ្នក មា្ដយ  
កូន មា្នាក់  ដែល ទទួល សែវាកម្ម ពី 
អង្គការ  បាន បាត់ បង់ បែក់ ចំណូល 
មួយ ផ្នែក ធំ ដោយ លែង បាន លក់ ដូរ 
អំឡុង ពែល នែះ ។ កញ្ចប់ ជំនួយ បាន 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ លើ 
គែឿង  ទែស  ដើមែបី យក មក បង់ ថ្លែ ជួល 
ផ្ទះ វិក្កយបតែ អគ្គិសនី និង ទឹក ។ 

និសែសិត មា្នាក់ ទៀត  ដែល ធ្វើ ការងារ 
ជា គែូ បងែៀន កែ ម៉ោង  ដើមែបី យក 
លុយ រៀន  បន្ដ  តែូវ រា៉ាប់រង បន្ទុក ដ៏ធ្ងន់ 
ដោយ មា្ដយ របស់ នង មាន បញ្ហា ជំងឺ 
កែលៀន  និង តមែូវ ឲែយ មាន ការ បែើ- 
បែស ់ឱសថ រៀង រាល ់ថ្ងែ ។ ដោយសារ 
វិបត្ដិ កូវីដ  សាលា រៀន តែូវ បិទ ទ្វារ  ធ្វើ 
ឲែយ នង  បាត់បង់  ចំណូល។

 អ្នកសែី Julie ក៏ ជា នយិកា កម្មវិធី 
អន្ដរជាត ិបាន បែប ់ ភ្នពំែញ  ប៉សុ្ដិ៍  ថា៖ 
« បុគ្គលិក របស់ យើង កំពុង ធ្វើ ការងារ 
យា៉ោង ជតិ ស្នទិ្ធ ជាមយួ កែមុ គែសួារ មយួ 
នែះ  និង ជួយ នំ មា្ដយ ទៅកាន់ មន្ទីរ-
ពែទែយ ដើមែបី ពែយាបាល »។ 

កម្មវិធី  « ឆ្លើយ តប បន្ទាន់ » គឺជា 
គមែង មួយ របស់ អង្គការ  សែរីភាព 
កម្ពុជា  អូស្ដែលី ដែល បំពែញ ការងារ 
ទប់ សា្កោត់ អំពើ ជួញ ដូរ  និង កែង បែវ័ញ្ច 
ផ្លូវ ភែទ លើ ក្មែង សែី ជំទង់  (អាយុ  ពី 
១២ ទៅ ២៥ឆ្នាំ ) មុន ពែល ហែតុ-

ការណ៍ កើត ឡើង ។ 
អ្នកសែី Julie រួម ជាមួយ សា្វាមី 

Geoff Dowse បាន បង្កើត អង្គការ 
នែះ  ឡើង  ខណៈ ពួកគែ រស់ នៅ  និង ធ្វើ- 
ការ  នៅ កែុង ភ្នំពែញ ។ តែឡប់ មកពី 
ទីកែុង សុីដនី អ្នកសែី Julie បាន 
ចណំាយ ពែល ៤ ឆ្នា ំនៅ កម្ពជុា កសាង 
កែុម កម្ពុជា អូស្ដែលី (AusCam's 
National Team) មុន ពែល វិល ទៅ 
កាន់ អូស្ដែលី  ដើមែបី កៀរគរ រែ អងា្គាស 
បែក់ និង អភិវឌែឍ ដែគូ យុទ្ធសាស្ដែ 
បង្កើត ជា អង្គការ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ ។ 

អង្គការ សែរីភាព កម្ពជុា អូស្ដែលី តែវូ 
បាន បង្កើត ឡើង  ដើមែបី បំពែញ តមែវូការ  
ផ្ទះ អន្ដរកាល ឲែយ ក្មែង សែី  ជែក កោន  
កែយ ពែល តែូវ បាន សង្គែះ ។ 

អ្នកសែី បាន ឲែយដឹងថា ៖ « កិច្ចការ 

នែះ  គឺជា ជំហាន បន្ទាប់  តែអ្វីដែល 
សខំាន ់ យើង ផ្ដត ចមែបង លើ ការ អបរ់ ំ
បំណិន ជីវិត និង ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល  
ដើមែបី កសាង សមត្ថភាព ឲែយ ពួកគែ វិល 
ទៅកាន់ សហគមន៍ វិញ »។ 

កម្មវិធី ចំនួន ២ ដែល បាន និង កំពុង 
អនុវត្ដ កែម បែសកកម្ម របស់ អង្គការ 
គឺ  SHINE ផ្ដត លើ ការ ជួយ ក្មែង សែី 
ឲែយ បាន ចូល រៀន និង SHE ផ្ដល់ តម្លែ 
ដល់  ក្មែង សែី តាម រយៈ ការ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល ជំនញ ដឹក នំ ជាដើម។ 

 អំឡុង ពែល រោគ រាត តែបាត កុមារ ជា 
ជន ងាយ រង គែះ ព ីការ បទិ ទ្វារ សាលា  
ខណៈ សែវាកម្ម ននទក ់ទង   ការ អបរ់ ំ
តែូវបាន កាត់ ផ្ដច់  រួម នឹង ការ អន្ដរា-
គមន ៍ផែសែង ៗ  សមែប ់អ្នក អាច បែឈម 
ហានិភ័យ ។ 

ជាមយួ កញ្ចប ់ជនំយួ ក្នងុ គែ លបំាក 
នែះ ខែសែ ទូរស័ព្ទ ហត ឡាញ មួយ តែូវ 
បាន ដាក ់ឲែយ ដណំើរ ការ  ហើយ ក្មែង សែ ី
រាប់ រយ នក់ បាន ទទួល បែក់ បញ្ចូល 
ទរូសព័្ទ សែលួ ទកទ់ង គែប ់ពែល វែលា 
ទៅកាន់ បុគ្គលិក សង្គម  ដែល ផ្ដល់ 
កិច្ច អន្ដរាគមន៍ ភា្លាម ៗ  ចំពោះ កែុម 
គែួសារ  បែឈមគែះថា្នាក់ បំផុត ។ 

អ្នកសែី Julie បាន ឲែយដឹងថា ៖ 
«យើង  ដាក់ ឲែយ ដំណើរ ការ ខែសែ ទូរស័ព្ទ  
០១១ ៤៤៤ ០៨០ សមែប ់ផ្ដល ់កចិ្ច- 
អន្ដរាគមន៍ ចំពោះ វិបត្ដិ ផែសែង ៗ   និង 
ចែក   សែបៀង   សមា្ភារសុខភាព និង 
សុវត្ថិភាព ដល់ ពួកគែ  ។ អ្នក ខល ទូរ-
ស័ព្ទ ដំបូង របស់ យើង គឺជា អ្នក មា្ដយ 
មាន  កនូ សែ ីអាយ ុ១៥ ឆ្នា ំនងិ កនូ តចូ 
មា្នាក ់ដែល បាន រត ់គែច ព ីផ្ទះ  ពែល ប្ដ ីទី 

២ របស់ ខ្លនួ ពែយាយាម បំពាន ផ្លវូ ភែទ  លើ 
កូន សែី  ខណៈ ខ្លួន ទៅ ធ្វើ ការ »។ 

  អ្នកសែី ពនែយល់ ថា ការ ពិត ក្មែង សែី 
នោះ មិន បាន ចូល រៀន  និង តែូវបាន 
ទុក  នៅ ផ្ទះ ជាមួយ ឪពុក ចុង ។ ក្នុង 
សា្ថានភាព នែះ ក្មែង សែី ងាយ នឹង 
ទទលួ នវូ អពំើ រលំោភ បពំាន នងិ កែង- 
បែវ័ញ្ច ផ្លូវភែទ  ខណៈ បុគ្គល អាច ជា 
ជន ល្មើស យក នង ទៅ លក់ ។ 

 សា្ថាបនិក រូប នែះ បាន បន្ថែម ថា ៖ 
«បច្ចបុែបន្ន យើង មាន ក្មែង សែ ីចុះ ឈ្មោះ 
ទទួល អាហារូបករណ៍  ១៦៥នក់  
ដែល ទទួ ល បាន ការ  គាំទែ ផ្នែក  ផ្លូវចិត្ដ 
សង្គម និង សមា្ភារ សិកែសា ។ កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន អង្គការ ក៏ បាន ឧបត្ថម្ភ ក្មែង សែី 
ជាង ៧០០នក់ ជាមួយ កម្មវិធី អប់រំ 
បំណិន ជីវិត ការ បែឹកែសា អាជីព ការងារ 
ក្លិប ស្ដែី និង ជំនួយ ផែសែង ៗ  »។ 

មិន ខុស ពី អាជីវកម្មដទែ ចំណូល 
នងិ  បែក ់បរចិ្ចាគ មក កាន ់អង្គការ សែរ-ី
ភាព កម្ពជុា អសូ្តែល ី  រងប៉ះពាល ់យា៉ោង 
ខា្លាំង ដោយសារតែ កូវីដ ១៩ ។ 

អ្នកសែី សា្ថាបនិក បាន ពនែយល់ ថា ៖ 
«យើង ចង ់ឲែយ មា្ចាស ់ជនំយួ គតិ គរូ ព ីការ- 
ជួយ យើង កសាង ចីរភាព សែដ្ឋកិច្ច  
ដើមែបី ធាន ថា កម្មវិធី របស់ យើង អាច 
បន្ដ ដំណើរ យា៉ោង រលូន ពែល អ្វី ៗ  វិល 
ទៅ កាន ់សភាព ដើម ។ ជនំយួ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
របស់ លោក អ្នក ពិត ជា សំខាន់ ចំពោះ 
កិច្ចការ នែះ និង កសាង កម្ពុជា កាន់តែ 
រឹង មាំ កែយ បញ្ចប់ កូវីដ ១៩ ។ ទឹក- 
បែក់ ៤៩ដុលា្លារ អាច ជួយ ផ្គត់ ផ្គង់ 
សែបៀង ១ គែួសារ   រយៈ ពែល១ ខែ »។ 

 ព័ត៌មាន លម្អិត និង ការ បរិច្ចាគ  សុំ 
ចូល ទៅកាន់ វែបសាយអង្គការ    ht-
tps://www.auscamfreedom-
project.org/ ឬលែខ ទំនក់ទំនង  
hotline ០១១ ៤៤៤ ០៨០៕ 

កម្មវិធី ២  របស់អង្គការ គឺ SHINE ជួយ ក្មេង សេឲីេយ បានចូលរៀន និង SHE បណ្ដះុ បណ្ដាល ផ្ដល់តម្លេ ដល់ក្មេង សេ ី។ រូបថត សហ ការី

ថវិកា  ៤៩ដុល្លារ អាច ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ សេបៀង១គេសួារ រយៈពេល ១ខេ  ។ រូបថត សហ ការីក្មេង សេ ី ១៦៥នាក់   ទទួ ល    អាហារូបករណ៍  និង ការ  គំាទេ ផ្នេក  ចិត្ដ សង្គម។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១៥ រោច ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១ 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។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ លោកអ្នក 
មា ន   ទឹក ចិត្តអង់អាច កា្លាហាននៅ  ក្នងុ 
ការ សមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃង ៗ   ដោយ-  
ភាព ឈ្លាសវៃ។ ចំពោះ ការ បៃកបរបរ 

រក ទទួលទាន វិញ នឹង  បានផល ចំណៃញ យា៉ាងគប់ 
បៃសើរ  ។ ចំណៃក ឯ ការ ធ្វើដំណើរ ដើមៃបី បំពៃញ ការ- 
ងារ  ផៃសៃងៗតៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។ ចំពោះ បញ ្ហា-  
ស្នៃហា  គូស្នៃហ៍ មាន ការ យកចិត្ត ទុកដាក់ នឹង គ្នា ។  
រីឯ លាភសកា្ការៈ វិញ នឹង បាន ផល ជាទី គប់ចិត្ត  ។

 រាសី មធៃយម។ កត្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណាយ 
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  ។     

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ លោកអ្នក 
មាន  សមត្ថភាព បៃើ កមា្លាំង   កាយ 
ជាង  កមា្លាំង បៃជា្ញា បណា្តាល  មក  ពី 
លោ ក អ្នក មាន សុខ ភាព ផ្លូវកាយ - 

ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ  ។ ហៃតុ នៃះ គួរ 
អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន  
ដើមៃបី  ជមៃះ ចិត្ត សៅ ហ្មង។  រីឯ ការ និយាយ ស្តី ក៏ 
មនិ   សវូ ជា ល្អ ប៉នុា្មាន ដៃ រទៃ ។ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា 
គូ ស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្ត ដោយស្មាះ។     

រាសសីៃតុចុះ ។ ទកឹចតិ្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព  សមនសៃសនឹងអំពើ 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 បណា្តាល  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 ក្តីមៃត្តា  ករុណា   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 ស្មាះតៃង់ 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   
តម   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 ពីធម្មត 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 ណា្តាល  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 ធម្មត  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
តៃ យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

កៃមុ ការងារ និង សិសៃស និសៃសិត  នៃ អង្គការសិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ (CLA)  ។ រូបថត សហ ការី

CLA បើកវគ ្គ បណ្តះុ បណ្តាល  
សរសេរវិភាគ ពី សិលេបៈ ដំបូង

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ជាឱកាសពិសៃស  
ល្អ  សមៃប់ អ្នក   មាន ចំណូល - 
ចិត្ត  ខង សរ សៃរ  អត្ថ បៃប វិភាគ 
ផ្នៃក   សិលៃបៈ  ខណៈ អង្គការ-  
សិលៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ បាន  បើក  វគ្គ 
បណ្តុ ះ   បណា្តាល ដំបូង  ដៃល  
ស្តីអំពី  « ការ  សរសៃរ វិភាគ ពី 
សិលៃបៈ »  ដៃល  ជា ការ ផ្តល់ ការ- 
សិកៃសោ  ឥត គិត  ថ្លៃ  មាន ចំនួន  ២ 
ថ្ងៃ  ពៃញ  គ ឺនៅ ថ្ងៃ ទ ី ២៥-២៦ ខៃ 
មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ខង មុខ   
ខណៈ ពាកៃយ សុំ ចូល រៀនវិញ 
នឹង  ឈប់ទទួល  នៅ តៃឹម ថ្ងៃ ទី 
២៥ ខៃ  ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០  
ខងមុខនៃះ ហើយ   ។ 

បើ តម ការ បង្ហើប ពី លោក 
គត សុគីម ជា  បុគ្គលិក ផ្នៃក 
ទនំាក  ទ់នំង  ពត័ម៌ាន   នៃ អង្គការ 
សិលៃបៈ  ខ្មៃរ អ មតៈ  បាន បង្ហើប-   
ឲៃយ       ដ ងឹ      ព  ីគោល  បំណង  និង       អត្ថ-  
បៃយោជន ៍នៃ ការ បើក   នវូ វគ្គ   នៃះ 
ថា ៖   «នៃះជា វគ្គ  បណ្តុះ  បណា្តាល 
ស្តពី ី  ការ   សរ សៃរ វភិាគពសីលិៃបៈ 
ដំបូង  គៃ   ដៃល នឹង ចាប់ផ្ដើម ពី 
ថ ្ងៃ  ទី  ២៥ ដល់ថ្ងៃ ទី ២៦ ខៃ  
មិថុនា  ឆ្នាំ២០២០ ។ អ្នក ចូល- 
រួម   នឹងមានឱកាស ស្វៃងយល់  
នងិ   អនវុត្តផ្ទាល ់ជាមយួនងឹ អ្នក- 
សមៃប    សមៃួល ជា ជន  ជាតិ  ខ្មៃរ 
គ  ឺលោក យាន រស្ម ីដៃលជា អ្នក- 
តសូ៊ មតិផ្នៃកសិលៃបៈ ជា គ ទា ន -ុ 
រកៃស សិលៃបៈ ជាអ្នកសៃវជៃវ 
និង  ជា អ្នក  សរសៃរ។ 

គត ់ មាន បទ ពសិធន  ៍ចៃើន 
នៅ ក្នុង  ការ សរ ស ៃ  រ អំពីសិលៃបៈ 
សមៃប ទ់សៃសនាវដ្ដ ីនៅបរទៃស 
ក្នងុតបំន ់ហើយ គត ់តៃៀម   ខ្លនួ 
ជា  សៃ ច    នៅ ក្នងុ ការ ចៃក រលំៃក 
ព ី ចំណៃ ះ  ដឹង អំពី ការ សរ សៃរ  - 

បៃភៃទ  នៃះផងដៃរ  សមៃប់ 
សិកា្ខាកាម ខ្មៃរ ។   លោក យាន 
រស្មី នឹង ចៃក រំលៃកនូវ  បទ-  
ពសិធរបស ់លោក ជា មយួ នងឹ   
សិកា្ខាកាម  ពី របៀប សរសៃ រ 
វិភាគ  ទៅ លើ ទមៃង់សិលៃបៈ-  
គៃប ់ បៃភៃទមនិ ថា បៃប សលិៃបៈ 
សមយ័  បរុាណ ឬ សហសមយ័ 
នោះ  ទៃ ។  សិកា្ខា កាម សិកៃសោ វិញ 
បើក  ទ ូទាយ ក្នងុ ការ  ទទលួ ពាកៃយ 
ចូល  រៀន តៃ ទទួល  តៃឹម  ១២ 
នាក់ប៉ុណ្ណោះ (រួម ទាំង  មាន 
អាហារ ថ្ងៃតៃង់ អាហារ     សមៃន់ 
និង  វិញ្ញា បន បតៃ បញ្ជាក់ ការ- 
សកិៃសោ)។ ការ ឈប ់ទទលួ ពាកៃយ  
នៅ តៃមឹ  ថ្ងៃទ ី២៥ ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ
២០២០ ហើយ  លក្ខ ខណ ្ឌ វិញ 
នោះ  សិកា្ខា កាម តៃូវ  ភា្ជាប់  មក 
ជាមួយ នូវសំណៅ ជា បៃវត្តិ រូប 
សង្ខៃប លិខិត បញ្ជាក់ គោល - 
បំណង នៃ ការ សិកៃសោ  និង គំរូ   
សំណៃរ (បៃសិន មាន )»។ 

បុគ្គលិកផ្នៃក ទំនាក់ ទំនង នៃ 
អង្គការ សលិៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ លោក 
គត សគុមី បាន បន្ត ឲៃយ ដងឹ ថា៖ 
«   កៃយ ពី  បាន បញ្ចប់  វគ្គបណ្តះុ- 

បណា្តាលវគ្គ     នៃះ ទៅ  សិកា្ខាកាម 
ក៏ មាន   ឱកាស បញ្ចៃញ សា្នាដៃ 
សរ សៃរ    វិភាគ  សិលៃបៈ របស់ ខ្លួន 
ក្នុង ពៃល ដៃល អង្គការ សិលៃបៈ 
ខ្មៃរ អមតៈ រៀបច ំនវូ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
សលិៃបៈ ជា ចៃើន  នៅ  ខៃតលុា ឆ្នា ំ
២០២០ ខង   មុខ  ផង ដៃរ»។ 

 សមៃប់លោក អ្នកកំពុង-  
ស្វៃង     រកវគ្គបណ្តុះបណា្តាល ពី  
« កា  រ  សរសៃរវិភាគពីសិលៃបៈ» 
នៃះ   គៃន់ តៃ បំពៃញ នូវ   លក្ខ- 
ខណ ្ឌ ងាយៗប៉ុណះ ដោយ 
លោក   អ្នក    អាច  ផ្ញើនូវ សំ ណៅ  
ឯក សារ    ដៃល គោរព ទៅ តម 
លក្ខ  ខណ្ឌ  ទៅ កាន ស់ារ អៃឡចិ- 
តៃូនិក sokim@cambodi-
anlivingarts.org  ឬទំនាក់- 
ទំន ង      តម   ទូរ      ស័ព្ទ   លៃខ  070 
596 076 ដើមៃប  ី សរួ នា ំពត័ម៌ាន 
លម្អិត   បន្ថៃមពី ការ ចុះ ឈ្មាះ - 
ចលូ  រៀនជាមយួ នងឹ អ្នក ជនំាញ  
ខង  សរសៃរ សំណៃរ វិភាគ ទៅ 
លើ សិលៃបៈ   ជាតិ ខ្មៃរ និង មាន-  
សញ ្ញាបតៃ បញ្ចប់ ការ សិកៃសោ ពី 
បរទៃស គឺ  លោក យាន រស្មី  មាន 
បទពិសធចៃើន ៕  

លោក យាន រស្ម ីជាអ្នក បណ្តះុបណ្តាលវគ្គសរសៃរវិភាគសិលៃបៈ ។ ហ្វៃសប៊ុក 



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុង ឡូសាន: បណ្ដឹងតវ៉ា ទៅ 
កាន ់ ឧទ្ធរណ ៍របស ់កៃមុ មៃឃខៀវ  
Manchester City បៃឆំង នងឹ 
ការ ហាម ឃាត់  មិន ឲៃយ ចូល រួម 
បៃកួត បៃជៃង កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប   ២ 
រដូវ កាល  ដៃល សមៃច  ឡើង 
ដោយសហព័ន្ធ កីឡាបាល់ ទាត់ 
សហភាព  អឺរ៉ុប   UEFA នោះ 
តុលាការ អាជ្ញា កណ្ដាល កីឡា 
(CAS) នឹង បើក  ការ ជំនុំជមៃះ 
ព ីថ្ងៃ ទ ី៨  ដល ់ថ្ងៃ ទ ី១០ ខៃ មថិនុា។ 
នៃះ បើ តាម ការ អះ អាង ព ីសណំក ់
តុលាការ ស្វ៊ីស កាល ថ្ងៃ អង្គារ ។

កៃុម ជើង ឯក កៃបខ័ណ្ឌ  Pre-
mier League អង់គ្លៃស រដូវ- 
កាល មនុ មយួ នៃះ តៃវូ បាន ចោទ 
ព ីបទ រលំោភ យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ  ចពំោះ 
ចៃបាប់ យុត្តិធម៌ ខាង ហិរញ្ញ វត្ថុ         
( ចណំយ លើស ចណំលូ) ដោយ 

ការបផំ្លើសចណំលូ ព ីដៃ គ ូឧបត្ថម្ភ 
ក្នងុ គណន ីរបស ់ខ្លនួ ចនោ្លោះព ីឆ្នា ំ
២០១២ ដល់ ២០១៦   ហើយ 
មនុ មាន ការ ហាម ឃាត ់នៃះ Man 
City ក៏ ទទួល ការ ពិន័យ ជ ទឹក 
បៃក ់ចនំនួ ៣០ លាន អរឺ៉ ូ( $៣០ 
លាន ដុលា្លោរ ) រួ ចហើយ ដៃរ ។ 

នៅ ពៃល  AFP  ទាក់ទង ទៅ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង រឿង ក្ដីកា្ដាំ នៃះ ខាង 
តុលាការ បាន បៃប់ ថា នៅ មិន 
ទាន ់ដងឹ  ទៃ ថា តើ ការ ប្ដងឹ ឧទ្ធរណ ៍
នៃះ នឹង តៃូវ ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ 
វដីៃអ ូខន ហ្វ ឺរៃន (video confer-
ence) ឬ ដោយ ផ្ទាល់នោះ ទៃ 
ពៃះ ចៃបាប់ រឹត បណ្ដឹង  ដើមៃបី ទប់ 
ស្កាត់ ការ រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូ ណ 
នៅធរមាន នៅ ឡើយ ។ 

កៃុម មៃឃ ខៀវ  ប្ដៃជ្ញា ថា  នឹង 
តវ៉ា ឲៃយ មាន ការ កៃ បៃ នូវ អ្វី  ដៃល 

ពកួ គៃយល ់ថា ជ ការ  សមៃចមនិ 
តៃឹម តៃូវ របស់ ស្ថាប័ន គៃប់ គៃង 
បាល ់ទាត ់អ ឺរ៉បុមយួ  នៃះ តៃ បើ ការ- 
ប្ដងឹ ជទំាស់ នៃះ បរាជយ័    នោះ វ 
នឹង មាន រូប ភាព ដ៏ សៃន  អាកៃក់ 
មយួ ដៃល ប៉ះ ពាលដ់ល ់ មខុ មាត ់
របស់ ក្លិប ហើយ វ ក៏ នឹងអាច  នាំ-   
ឲៃយ មាន ការ ចាក ចៃញ ព ីសណំក ់
កីឡាករ ឆ្នើ ម ៗ  ផងដៃរ ។ 

ខៃសៃ បមៃើ ឆ្នើម មា្នាក ់  Kevin de 
Bruyne បាន បង្ហើប រហៀង ៗ  
កាល ពី ដើម ខៃ នៃះ ថា រូប គៃ អាច 
នឹង ធ្វើ ការ ពិចារណ ពី អនាគត 
របស់ ខ្លួន បៃសិន បើ ការ ហាម 
ឃាត ់នោះ មនិតៃវូ បាន កាត ់បន្ថយ 
យ៉ាង ហោច ណស់ តៃឹម ១ រដូវ- 
កាល  ដោយ កីឡាករ អន្តរជតិ 
បៃលហៃសុកិ របូនៃះ បៃប ់កាសៃត  
Het Laatste Nieuws នៅ 

បៃទៃស កំណើត ខ្លួន ថា ៖ « ២ឆ្នាំ 
យូរ ណស់ ។ បើតៃឹម១ឆ្នាំ គឺ 
បៃហៃល  ជ ខ្ញុំ អាចចាំ បាន » ។ 

កៃមុ  Man City ដៃល បច្ចបុៃបន្ន 
មាន លោក  Pep Guardiola 
ជអ្នក ចាត់ ការ មិនធ្លោប់ ស្គាល់ 
រសជត ិឈ្នះ ពាន កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ 
Champions League របស់ 
អរឺ៉បុ ឡើយ តៃ រដវូ កាល នៃះ កពំងុ 
តៃ ធ្វើ បាន ល្អ កៃយ ឈ្នះ កៃុម- 
អធិរាជ Real Madrid របស់ 
បៃទៃស អៃសៃបា៉ាញ ២-១ ក្នុង 
ជំនួប ជើង ទី ១ ក្នុង វគ្គ១៦ កៃុម 
ចុង កៃយ សមៃប់ រដូវ កាល 
២០១៩ -២០២០ នៃះ មុន នឹង 
ការ បៃកួត បៃជៃង តៃូវ បាន ផ្អាក 
ដោយ ឥត កំណត់ ។ 

ទោះ បី ជ មាន ការ ពិន័យ បៃប 
នៃះ ក៏ ដោយ ក៏ កូន កៃុម របស់ 

លោក Guardiola តៃវូ តៃ បពំៃញ 
តួនាទី របស់ ខ្លួន ក្នុង យុទ្ធ នា ការ 
រដវូកាល នៃះឲៃយ ចប ់សព្វ គៃប ់ដៃរ 
បើ សកម្មភាព បាល ់ទាត ់តៃវូ បាន 
បៃកាស ឲៃយមាន ឡើង វិញ រី ឯ 
លទ្ធផល នៃ បណ្ដឹង ឧទ្ធរណ៍នៃះ 

វនងឹអាច ផ្ដល ់ភាព ចៃបាស ់លាស ់
សមៃប  ់កៃមុនៅកៃបខណ័្ឌ Pre-
mier League ដៃល នឹងមាន 
សិទ្ធិបានទៅ លៃង នៅ Cham-
pions League នារដូវ កាល 
កៃយ ៕ AFP/VN

កីឡាករក្រមុ Man City សម្ដ្រង អារម្មណ៍ ខកចិត្ត នាប្រកួតកន្លងមក។ AFP

បណ្ដងឹឧទ្ធរណ៍របស់មេឃខៀវនឹងតេវូជំនំុជមេះនៅថ្ងេទី៨-១០ខេមិថុនា

Hull Cityខកចិត្តមេនទេន
ចំពោះការបេកធ្លាយ សំបុតេ
ដេលខ្លនួបានផ្ញើទៅកាន់EFL

ក្រុងឡុងដ៍: កៃុម  Hull City 
(Hull)  នយិយ ថា ពកួគៃ មាន 
ការ ខក ចិត្ត យ៉ាង ខា្លោំង ដៃល 
សបំតុៃ ផ្ញើ ទៅ ក្លបិលៃង នៅ កៃប- 
ខណ័្ឌ Championship ជមយួ 
គ្នា និងលីក បាល់ ទាត់ អាជីព 
អងគ់្លៃស (EFL) តៃវូ បាន បៃក 
ធ្លោយ ទៅ ដល ់បណ្ដាញ សរពត័-៌ 
មាន ដោយ សបំតុៃ នោះ ស្នើ ឲៃយ 
មាន ការ រំសយ រដូវ កាល នៃះ 
ចោល តៃ ម្ដង ។    

ក្នងុលខិតិ ដៃល តៃវូ បាន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ដោយ  Daily Telegraph 
បាន ដក សៃង់ សម្ដី របស់ អនុ- 
បៃធន ក្លបិ Hull ដៃល នយិយ 
ថា យុទ្ធនាការ ដៃល តៃូវ បាន 
បញៃឈប ់ដោយសរ វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី- 
១៩ នងឹមនិ អាច តៃវូ បានបញ្ចប ់
ទាងំសៃងុ  ដោយ  មនិ បង្ហាញ  ក្លបិ  
នៅ Championship   ចំពោះ 
ចំណត់ ការ ផ្លូវ ចៃបាប់ នា ពៃល 
ខាង មុខឲៃយ បាន ចៃបាស់លាស់ 
នោះទៃ បៃសនិបើ បគុ្គលកិ មាន 
ឆ្លង វីរុស នៃះ ។    

ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់ខ្លនួ  
Hull ដៃល ពៃលនៃះ ឈរនៅ 
ចំណត់ ថា្នាក់ ទី ២១ ក្នុង តារាង 
ពនិ្ទ ុលកី លដំាប ់ទ ី២ នៃបៃទៃស 
អងគ់្លៃស បាន ឲៃយ ដងឹថា៖ « យើង 
មាន ការ ខក ចតិ្ត យ៉ាង ខា្លោងំចពំោះ 
សបំតុៃ ដៃល យើង ចង ់ឲៃយ ដងឹ តៃ 
រវង   EFL នងិ ក្លបិ នៅ  Cham-
pionship ប៉ណុ្ណោះនោះ ពៃល 
នៃះ តៃូវ បាន បៃក ធ្លោយ » ។ 

« វ ជ ការ យល់ ឃើញ របស់ 

យើង  ពៃះ  ជ រឿង សមហៃតុ- 
ផល ដៃល ក្លបិ នមីយួ ៗ  មានសទិ្ធ ិ
បង្ហាញ ការ យល់ ឃើញ ផ្ទាល់- 
ខ្លនួ ចពំោះ បញ្ហា  ថា តើការ បៃកតួ 
បាល់ ទាត់ នៃះ នឹង កើត មាន 
ឡើង វិញយ៉ាង ដូច ម្ដៃច និង  
ពៃល ណ? ហើយ យើង គោរព 
តាម ការ យល ់ឃើញ នោះ ទាងំ- 
សៃុង» ។  សៃចក្ដី បៃកាសនោះ 
បាន បន្ត ។  

ខ្លឹម សរ ក្នុងសៃចក្ដី បៃកាស 
នោះ នៅ បាន បន្ថៃម ទៀត ថា ៖ 
«ការ ពិភាកៃសា ជ សមា្ងាត់ រវង 
ក្លិប សមាជិក និងគណៈ គៃប់- 
គៃង លកី គ ឺជ កតា្តា សខំាន ់ដៃល 
ធនា ឲៃយ មាន ភាព ស្មោះ តៃង ់ នងិ 
ការ ជជៃក វៃក ញៃក បៃប បើក- 
ចំហ។ សមៃប់ ក្លិប ផ្ទាល់  ពួក- 
យើង នងឹ បន្ត រមួ ចណំៃក ពភិាកៃសា 
តាម វធិ ីតៃមឹ តៃវូ នងិ មនិ ចលូរមួ 
ដៃញ ដោលជ សធរណៈ ដាច-់ 
ខាតចំពោះ បញ្ហា កំពុង មាន 
នៃះឡើយ » ។ 

ក្លិបទាំង ២៤  នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Championship នឹង បោះ- 
ឆ្នាត នៅសបា្ដាហ៍ នៃះ ចំពោះ 
របៀប វរៈ ថា តើ នឹងតៃូវ បញ្ចប់ 
រដូវកាល  នៃះ យ៉ាងដូច ម្ដៃច?  
ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន  កៃុម  Leeds 
United កំពុង តៃ ឈរ កំពូល 
តារាងមាន ៧១ ពិន្ទុ ដោយ នាំ - 
មុខ កៃុម លៃខ២ West Bro-
mwich Albion តៃ  ១ពិន្ទុ 
ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ នៅ សល់ ៩ 
បៃកួតទៀត៕ AFP/VN

ការហ្វឹកហាត់ជាកេុមនៅSerieA
ទទួលបានភាពចេបាស់លាស់ជាងមុន

ក្រុង មីឡាន: ក្លិប ទាំងអស់ 
នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Serie A របស់ 
អី ុតាល ីទទលួ បាន ការ អនញុ្ញាត 
ឲៃយ ហ្វឹក ហាត់ ជកៃុម ហើយ តៃ 
បញ្ហា ថា  តើរដូវកាល នៃះ អាច 
ចាប់ ផ្ដើម បានវិញ ឬ អត់ នោះ  
តៃវូ រង ់ចា ំរហតូ ដល ់ថ្ងៃ ទ ី២៨ ខៃ 
ឧសភា ។ នៃះ បើ តាម ការ លើក 
ឡើង របស ់រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ កឡីា 
កាល ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

លោក Spadafora  បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ Rai នៅ អ៊ីតាលី ថា 
អ្នក វទិៃយា សស្តៃ  រដា្ឋាភបិាល បាន 
ទទួល យក វិធន ការ សុខភាព  
ដៃលកៃ ថ្ម ីរបស ់សហពន័្ធ បាល-់ 
ទាត់ អុីតាលី (FIGC) ដោយ 
លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ «គណៈ-
កម្មការ បច្ចៃក ទៃស វទិៃយាសស្តៃ 
បាន អនុម័ត វិធានការ របស់ 
FIGC សមៃប់ ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ នូវ ការ ហ្វឹក ហាត់ ជ 
កៃុម ។ ជដំណឹង ល្អ ណស់  
ពៃះ ការ ហ្វឹក ហាត់ ជុំ គ្នា  អាច 
កើត ឡើង ហើយ ពៃល នៃះ » ។

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីរបូ នៃះ បាន បន្ត 
ទៀត ថា  លោក គៃង ឲៃយ មាន 
កិច្ច បៃជុំ មួយ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៨ ខៃ  
ឧសភា ជមួយ បៃធន  FIGC 
លោក  Gabriele Gravina នងិ 
បៃធន កៃប ខណ័្ឌ Lega Serie 
A លោក  Paolo Dal Pino 
ដើមៃបី សមៃច  ចំពោះ  ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ការ បៃកួត បៃជៃង  វិញ ។

រដ្ឋ មនៃ្ត ីវយ័ ក្មៃង  អាយ ុ ៤៦ ឆ្នា ំ 
រូប នៃះ ថ្លៃង ថា ៖ « បនា្ទាប់ ពី នៃះ 

យើង នឹង សមៃច ថា តើ និង 
ពៃល ណ  ទើប កៃប ខណ័្ឌ Serie 
A នងឹ ចាប ់ផ្ដើម វញិ ។ រឿង សខំាន ់
នងឹមាន ការ ចាប ់ផ្ដើម ថ្ម ី  ជមយួ 
ការ តាងំ ចតិ្ត យ៉ាង មុត មា ំថា  នងឹ 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត បៃជៃង នៃះ ឲៃយ 
ចប ់សព្វ គៃប ់ បនា្ទាប ់មក សហពន័្ធ 
នងឹ សមៃច ឲៃយ មាន បៃប បទ នងិ 
របៀប  ដើមៃបី យក ទៅ អនុវត្ត ។

លោក  Spadafora ក៏ បាន 
លើក ឡើង ដៃរ ថា វិធនការដ៏  
ចមៃងូ ចមៃសការ ដាក ់សមាជកិ 
កៃុម  ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក  ២ 
សបា្ដាហ ៍នៅ ឯទ ី កន្លៃង របស ់ក្លបិ 
ផ្ទាល់ ក្នុង គោល បំណង កាត់ 
បន្ថយ ហានិភ័យ នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ 

តៃវូ  ដក ចៃញ ។ បើ កឡីាករ  មា្នាក ់
តៃស្ត វជិ្ជមាន  នោះ នងឹ តៃវូ ដាកឲ់ៃយ  
នៅ ដាច់ ពី គៃ ២ សបា្ដាហ៍ ខណៈ 
កៃមុ  នងឹ តៃវូ ដាក ់ឲៃយ នៅ ដោយ- 
ឡៃក  ហើយ តៃូវបាន តាម ដាន 
យ៉ាង ដិត ដល់ តៃ អាច បន្ត ការ- 
ហ្វឹក ហាត់ ជមួយ គ្នា បាន ។

លោក  Gravina បៃធន 
FIGC បាន  ស្វាគមន៍  ចំពោះ ការ - 
យល់ សៃបនៃះ  ដោយ  បៃប់ ថា 
នៃះ ជ ជហំានដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការ- 
ឈាន  លើ ផ្លូវ ទៅ កាន់ ការ ផ្ដើម 
ដណំើរ ការ ឡើង វញិ សកម្ម ភាព  
បាល ់ទាត ់អីតុាល ីនងិ បន្ត  ទៀត 
ថា គណៈកម្មការ  វិទៃយាសស្ត ៃ    
វៃជ្ជសស្តៃ   FIGC ពៃល នៃះ 

កំពុង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរនូវ វិធន ការ 
សមៃប ់អនវុត្ត ពៃល ការ បៃកតួ 
បៃជៃង ចាប់ ផ្ដើម វិញ ។ 

រដវូ កាល លកី បាល ់ទាត ់អាជពី  
អីតុាល ី  តៃវូ  ផ្អាក តាងំ ព ីថ្ងៃ ទ ី៩ 
ខៃ មនីា មក ម៉ៃ្លះ ដោយសរវបិត្ត ិ
រជំងឺ កូវីដ ១៩  ឆក់ ជី វិត មនុសៃស 
ជង ៣២  ០០០ នាក ់នៅ អីតុាល ី
ហើយ ទើប តៃ នៅ ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ 
ឧសភា  ឃើញ មាន កឡីាករ ក្នងុ  
កៃុម  នៅ Serie A  ផ្ដើម ហាត់ 
លក្ខណៈ ឯក ត្ត ជន បណ្ដើរ ៗ  
ខណៈ ចៃបាប់ ហាម បៃម របស់ 
រដា្ឋាភបិាល មនិ ឲៃយ មាន ការ បៃកតួ 
គៃប ់កឡីា អាជពី បនុ្ត រហតូ ដល ់
ពាក់ខៃ មិថុនា ៕ AFP/VN

កីឡាករ Ronaldo (កណ្ដាល) កំពុងហ្វកឹហាត់ ជាមួយមិត្តរួមក្រមុ ត្រៀមសម្រប់ប្រកួតកន្លងមក  ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ថ្ម្មីៗ នេះ បង្កើត ភាព- 
ភា្ញាក់ ផ្អើល  និងចាប់ អារម្មណ៍ 
សាជាថ្មី លើ អតីត តារា ចមេៀង 
សេី  នៅ  សាន់ដេ អ្នកនាង ផាន់ 
ម៉ូនីកា បង្ហោះ សារ បេកាស  សួរ  
រក   ទញិ ដ ី ៥ ហកិតា    នៅ   តបំន-់ 
កំពុងអភិវឌេឍ ន៍ទំនប់  កប់សេូវ  
ទោះ  បីជា តារា ចមេៀង  សេី  រូប- 
នេះ  ឃ្លាត ឆ្ងាយចេញ  ពី សិលេបៈ  
ចេើន ឆ្នាំ យ៉ាងណា ក៏ ដោយ   ។ 

អតីត  តារាចមេៀងសេី នៅ-   
សាន ់ ដេ ដេលមាន សំណាង 
មា្នាក  ់  អ្នក នាង ផា ន ់ម៉ ូន ីកា បាន 
បង្ហោះសារ តាម ហ្វេសប៊ុក  ថា៖ 
«សួស្តី បងប្អូន ទាំង អស់គ្នា  ខ្ញុំ 
តេូវ  ការ ទិញ ដី នៅតំបន់ ទំនប់ 
កប់ សេូវ ទំហំ ៥ ហិកតា តម្លេ  
១០០ ដលុ្លារចុះ ។ បង ប្អនូ ណា  
មាន  ហើយ ចង ់លក ់ អា ចទនំាក-់ 
ទំនង  មក ខ្ញុំ បាន»។ 

រំពេច នោះ ក៏ មាន ការ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល  ពី មជេឈដ្ឋាន មហាជន បាន 
លើក ឡើងបេប ឆ្ងល ់ ភា្លាមៗ ថា៖ 
« អ៊ីយ៉ា! អ៊ីចឹង    បាន  អ្នក   នា ង-    
ផាន់ ម៉ូលីកា  តេូវ   គេ   បង្ហើ ប  ថា 
មាន  ឋានៈ    ជា លោក ជំទាវ និង 
កពំងុ ជោគជយ័ខ្លាងំនៅ      ក្នងុ      មខុ 
ជំនួញ  នាំ ចូល ផលិត ផល រកេសា 
សម្ផសេស   បន្ថេម   ពី លើ  មុ ខ របរ-   
បើក ហាង ស៊បុ KAKASUKI & 
BBQ  និង ហាង លក់ សម្លៀក- 
បំពាក់ ខណៈ សា្វាមី  កំពុង តេ 
កាក់  កប   របរ អចលន   ទេពេយ- 
គមេង  ពុះ  ដ ី លកឡ់តូ ៍លកយ់រូ 
មក  ហើយ នោះ។ ឥឡូវនេះ អ្នក- 
នាងក ៏បេកាសរក ទញិ ដ ីទហំ ំ ៥ 
ហកិតា នៅ តបំន ់ទនំប ់កបស់េវូ 
ដេល   ជា  តំបន់ កំពុងអភិវឌេឍ   ន៍ 
ទៀ ត   ផង»។  

តេ បើ តាម ការ បង្ហើប   ព ី លោក 
គង ់សខុម៉េង ជា សា្វាម  ីអ្នក នាង 
ផាន់ ម៉ូនីកា និង ជា  ពាណិជ្ជ ករ  
មាន  កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ លេបី ១ រូប ក្នុង - 
បេទេស   បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖ 
«  នោះគ ឺគេន ់តេជា ការ បេកាស 
រក  ទិញឲេយ ដេគូ រកសុី ផ្នេក អចល- 
ន ទេ ពេយ  ខង ទញិ លកដ់ ី ប៉ណុ្ណោះ  
គឺ  យើង មាន ដេគូជា មួយ  នឹង 
កេុម ហ៊ុន របស់ ចិន មិន មេន ជា  
គមេង ពួក យើង ឡើយ » ។ 

គួរ រំឭក ដេរ ថា អតីត តារា 

ចមេៀង សេី ជេកនៅ   ផលិតកម្ម 
សាន ់ ដេ ជិត១០ ឆ្នាំ ដោយ   
បាន កសាង កេរ្តិ៍  ឈ្មោះ លេបី 
តាមរយៈ  បទចមេៀង 
នានា  ដូចជាបទ-   
«រំចង ់ បេ  ខ្លួន» 
និងបទ  « លើក-  
ស្នេហ៍ ជូន បង »  
តេ នា   ពេល រៀបការ  
គឺមិន បាន ដក់ - 
ឈ្មោះ ផាន់ ម៉ូ នីកា 
នោះ   ទេ គឺ នាង បាន- 
បេើ  ឈ្មោះ  ពតិ ថា មឿន 
សុខនី និង កូន កំលោះ  
គង ់សខុ ម៉េង ដេលបាន  
រៀប  ការនៅ ឆ្នាំ២០១៣ 
ខណៈ  នាពេល បច្ចបុេបន្ន នេះ 
ពួកគេ មាន  ចំណង ស្នេហ៍ - 
យ៉ាង   រឹង មាំ ដោយ  មាន     
កូន សេី  ២ នាក់ ផង ដេរ  ។  

ជាក់ ស្តេង នោះ អ្នក នាង 
ផាន ់ម៉នូកីា  នងិ លោក  គង ់
សុខ ម៉េ ង ជា សា្វាមី ដេល 
តេូវ  គេ សា្គាល់ ថា  ទើប  បាន  
តំណេង  ជាទី បេឹកេសា សម្ដេច   
កេឡាហោម ស ខេ ង រមេង  
បង្ហោញ ភាព ផ្អ េម ល្ហេម ក្នុង 
ដំណើរ កមេសាន្ត ជា លក្ខណៈ  
គេួសារ មិនសូវ ដច់ ដេល  
មាន  ន័យ ថា   គូស្នេហ៍ ១ គូ 
នេះ នៅ តេ សេឡាញ់ គ្នា  
រហតូមក   មនិ បាន ឃើញ កើត 
មាន ភាព  បេ បេួលឡើយ  នៅ 
ក្នុង  រយៈ ពេល  ជិត  ១០  ឆ្នាំ - 
កន្លង  មកនេះ ៕ 

អតីត តារាចមេៀង សាន់ដេ និង ជា ថ    កេ 

ហាងសុ៊ប KAKA អ្នកនាង  ផាន់ មូ៉នីកា 

បេកាសទិញ ដី ៥ហិកតា ។ រូប ហ្វេសប៊ុក 

មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលផាន់មូ៉នីការក
ទិញដី៥ហិកតានៅតំបន់កប់ស្រវូ

ថកេហាងសុ៊ប
KAKA និង ជំនួញ 
ថ្ម ីនំាចូលផលិត-

ផលរកេសាសមេស់ 
អ្នកនាង ផាន់ 

មូ៉នីកា ។ រូបថត   
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

 ការ សម្តេង របស់ កេមុ វូ៉វីណាម កម្ពជុា ដេល តេវូ បន ធ្វើ ឡើង នៅវិមាន ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ  កន្លងមក។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ក្រមុវូ៉វីណាមកម្ពជុាបាត់ឱកាស
ប្រជ្រងម្រដាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ   កេមុ អត្តពលិក  កីឡា 
វ៉ូវីណាម កម្ពុជា ដេល ធ្លាប់ តេ 
បង្ហោញ ភាព ខ្លាងំ សមេប់ ការ - 
បេកួត នៅ លើ ឆក អន្តរ ជាតិនោះ  
បាន បាត់ បង់នូវ ឱកាស បេជេង 
យក មេដយ ជូនជាតិ ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត 
នៅ ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ បេកួត កមេតិ 
អាសីុ  និង កមេតិ អាសីុ អាគ្នេយ៍ 
ដេល  គេងធ្វើ  នៅ បេទេស មី-  
យ៉ាន់ មា៉ា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០នេះ។

ការ បាត់ឱកាស នេះ ក៏ ពេះតេ 
ពេតឹ្តកិារណ៍ ទំាង ២ នេះតេវូបាន 
លើក ពេល ការ បេកួតទំាងអស់ 
ដោយ សារ តេការ  រីក រាល ដល នេ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ជា លក្ខណៈសកល។ 
ជាមួយ គ្នា នេះ  ការ ពនេយារ ពេល  
ការ  បេមូល ផ្តុ ំហ្វកឹ ហាត់ របស់ កេមុ 
ជមេើសជាតិកម្ពជុា ដោយ តមេវូ 
ឲេយ ហ្វកឹ ហាត់ ជា លក្ខណៈ ឯកជន 
នៅ តាម ផ្ទះរៀងៗ ខ្លនួ នោះ  តេវូ 
បាន គេ យល់ ឃើញ ថា  ធ្លាក់ ចុះ នូវ 
កមេតិ បច្ចេកទេស ជាង ការ ហ្វកឹ  - 
ហាត់ រួម។

លោក  អូ៊  រតនា   អគ្គ លេខ ធិការ 
សហព័ន្ធ កីឡា វូ៉ វីណាមកម្ពជុា បាន  
បេប់ ថា ៖ « សព្វ ថ្ងេ ទំាង អត្តពលិក 
កេមុ ថា្នាល  និង  កេមុ  ធំជមេើសជាតិ 
របស់ យើង  តេវូ  បាន លើក ពេល 
បេមូល  ផ្តុំ ហាត់ រួម  ដោយ បាន 
អនុញ្ញាត ឲេយ  ហាត់ តាម លក្ខណៈ- 
ឯកជន ឬបំបេក គ្នា  ដោយ បញ្ហោ 
ជំងឺ  ឆ្លង កូ វីដ ១៩ ។  ជា មួយ គ្នា នេះ 
ពេតឹ្តកិារណ៍ បេ កួត កមេតិ អាសីុ- 
អាគ្នេយ៍  និង  អាសីុ  ដេល គេង 
ធ្វើ នៅ បេទេស មីយ៉ាន់មា៉ា ក្នងុ អំ- 
ឡុង ខេ សីហា  និងខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ 

២០២០នេះ តេវូ បាន លើកពេល 
ទំាង អស់  ដោយ មិន ទាន់ កំណត់ 
ពេល ជា ថ្ម ីនៅ ឡើយទេ» ។ 

ទោះ បីជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
សមេប់ការ បេកួត សីុហ្គេម លើក 
ទី ៣១ ឆ្នា ំ២០២១ នៅ វៀតណាម 
លោក អូ៊ រតនា នៅ តេ រំពឹងថា 
កេមុ វូ៉វីណាម កម្ពជុា នៅតេដណ្តើម 
បាន  ជយ លភី ល្អ ខណៈ កន្លង មក  
កីឡា វូ៉ វីណាម  ធ្លាប់  បាន ឈ្នះ 
មេដយមាស បេក់ និងសំរឹទ្ធ ពី 
ការ បេកួត  សីុហ្គេម ពេម ទំាង កមេតិ 
អាសា៊ាន  អាសីុ  និង ពិភព លោក  
ជូន ជាតិ មាតុ ភូមិ  គួរ ឲេយ កោត សរ- 
សើរ គឺ  តំាង  ពី  ក្នុង អំឡុង ពេល  
លោក  រ័ត្ន  សុខន  នៅ ជា បេ ធន 
សហព័ន្ធ មុន ពេល លោក លឈប់ 
កាល ពី ខេ វិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០១៩  ហើយ 
មហា សន្នបិាត វិសាមញ្ញ មួយ បាន  
បោះ ឆ្នាត ជេើស រីស លោក  សុ៊ម  
សារឿន ជា បេធនជំនួស។

  លោក  អូ៊  រតនា  ដេល ទើប  ជាប់ 
ជា អគ្គ លេខ ធិការ សហព័ន្ធដេរ 
នោះ   បន្ត ថា៖ «ទោះបី ជា សភាព- 
ការ ណ៍ជាក់ ស្តេង នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង    បុ៉ន្តេ        
ការ ហ្វកឹ ហាត់ លក្ខណៈឯកជន តេវូ 
បាន យក ចិត្ត ទុកដក់ តាម ដន  
តេួត ពិនិតេយ ជា បេចំា ពី សហព័ន្ធ  
ដើមេបី ពងេងឹ  និង រកេសា គុណ ភាព 
សមត្ថភាព របស់ អត្តពលិក  
សមេប់  តេៀម បេ កួត  សីុ ហ្គេម  
លើក ទី ៣១  ដេល នឹង  ធ្វើ  នៅ កេងុ 
ហាណូយ  បេទេស វៀត ណាម  ឆ្នា ំ
២០២១   ឲេយ ទទួល បាន លទ្ធផល 
ល្អ  ដូច បណា្តា ឆ្នា ំមុន ៗ  » ។ 

នៅ ពេល ថា   តើ កីឡា វូ៉ វីណាម 
កម្ពជុា អាច មាន សមត្ថភាព ឈរ 

ក្នុង  លំដប់ ទី បុ៉នា្មោន  ក្នុង តំបន់  
អាសា៊ាន ?  លោក  អូ៊  រតនា  បាន 
ឆ្លើយតប  ថា ៖ « នៅ ក្នុង កីឡា វូ៉- 
វីណាម  មាន ៣៣វិញ្ញាសា  ហើយ 
សមត្ថភាព អត្តពលិក  យើង  អាច 
លេង បាន ទំាង អស់  ហើយ   ក្នងុ 
តំបន់ អាសា៊ាន នេះ  កម្ពជុា យើង  
មាន ចំណាត់ ថា្នាក់ កេម តេ  បេទេស 
វៀត ណាម  ជា មា្ចាស់ ដើម កេបាច់ គុន  
និង  បេហាក់ បេហេល ជា មួយ 
បេទេស មីយ៉ាន់ មា៉ា  អី៊ចឹង  យើងអាច 
បេជេង ក្នងុ ចនោ្លាះ លេខ ២  ឬ លេខ 
៣ ជា មួយ  មីយ៉ាន់ មា៉ា» ។ 

លោក បានបញ្ចេញជា ទសេសនៈ 
ផា្ទាល់ខ្លនួ ថា ៖ « ការ ហ្វកឹ ហាត់ នៅ 
ផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លនួ បាន ធ្វើ ឲេយ  អត្តពលិក 
យើង មាន គុណ ភាព  សមត្ថភាព 
និង  បច្ចេកទេស ធ្លាក់ ចុះ  តេ គេប់- 
បេទេស ធ្លាក់ ចុះ ដូច គ្នា  ហេតុ នេះ 
ខ្ញុ ំហា៊ាន វាយ តម្លេ ថា  ការ បេ កួត  សីុ- 
ហ្គេម   នៅ  វៀត ណាម  យើង នៅ តេ 
រំពឹង ឈ្នះ ជយ លភី ល្អ  ដណ្តើម 
បាន មេដយ ចេើន  ឈរ ក្នងុ លំដប់ 
លេខ ២  ឬ លេខ ៣  ក្នងុ អាសា៊ាន  
ដោយ ចំណុច ខ្លាងំ របស់ អត្តពលិក 
យើង  មាន បេៀប ល្អ  លើ  វិញ្ញាសា 
បេយុទ្ធ  និង មេគុណ»។

លោក អូ៊ រតនា បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« នៅ ក្នងុ វិញ្ញាសា ទំាង ៣៣  បេ- 
សិន បើ មា្ចាស់ ផ្ទះ វៀត ណាម ដក់ 
ទំាង ៣៣  យើង តេៀម ហ្វកឹ ហាត់ 
ដក់ ទំាង អស់ បាន  បុ៉ន្តេ អត្តពលិក 
ជមេើស ជាតិ របស់ យើង  សព្វ ថ្ងេ 
មាន   កេមុ ធំ ចំនួន ១៧ នាក់  និង  
កេមុ ថា្នាលចំនួន ១២ នាក់  គឺ មិន 
ទាន់ ឆ្លើយ តប ទេ  ដូច្នេះ ខ្ញុំ សូម 
សំណូម ពរ បន្ថេម អត្តពលិក ទៀត  
ដើមេបី ឈ្នះ មេដយ ចេើន» ៕  
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