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អន្តរជាតិ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរជំងឺ
កូវីដ១៩នៅអង់គ្លេសកើនឡើង
ជាង២៨០០០នាក់...ទំព័រ ១១

សេដ្ឋកិច្ច
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ-
កម្ពជុាសមេលួនីតិវិធីចំពោះការ-
បើកកុងតឺន័រយកទំនិញ...ទំព័រ៧

TWINAgriTechច្នេធុង
ដំបន្លេបេើជីកំបុ៉សដេលច្នេ
ពីកាកសំណល់បន្លេ...ទំព័រ ១២

ជីវិតកម្សាន្ត

ការនំាចេញអង្ករ
៤ខេឆ្នានំេះបាន
ជាង៣០មុឺនតោន
ស្មើនឹង$២១០លាន

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចុង-
កេយ២រូបមានសុខ-
ភាពល្អខណៈទាហាន
មួកខៀវ៣នាក់បានជា

ចំននួអ្នកឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩នៅសិង្ហ-
បុរីកើនឡើងដល់
ជាង១៧០០០នាក់

លោកនេតសាវឿន៖ការរឹតបន្ដងឹចេបាប់
ចរាចរណ៍មានបំណងកាត់បន្ថយគេះថ្នាក់

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការ នាំ ចេញ អង្ករ ពី 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ 
នៅ ក្នងុ រយៈ ពេល ៤ ខេ ដបំងូ  ឆ្នា ំ
២០២០ សមេច បាន បរមិាណ 
ជាង  ៣០ ម៉នឺ តោន  ស្មើ នងឹ តម្លេ   
២១០ លាន ដល៉ា្លារ ដេល នេះ ជា 
បរមិាណ នា ំចេញ ខ្ពស ់បផំត៉ ក្នងុ 
រយៈ ពេល ...ត ទៅ ទំព័រ ៧

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ពលរដ្ឋ ខ្មេរ ដេល មាន 
ជំងឺ កូវីដ១៩  ច៉ង កេយ  ២ រូប 
នៅ ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង និង បនា្ទាយ- 
មាន ជយ័ មាន សខ៉ភាព ល្អ ធម្មតា  
ប៉៉ន្តេ លទ្ធផល តេស្ត ជាង១០ដង  
បង្ហាញ លទ្ធផល ទាងំ វជិ្ជមាន  នងិ 
អវជិ្ជមាន។ ដោយ ឡេក  ទាហាន 
មកួ ខៀវ ៣ នាក ់នៅបេទេស មា៉ាល ី 
ក៏ បាន ជាសះ សេបើយ ដេរ  តេ 
និសេសិត ខ្មេរ មា្នាក់ រៀននៅ អង់គ្លេស 
តេូវ បាន រក ឃើញ វិជ្ជមាន វីរ៉ស- 
កូរ៉ូណា  នៅ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ  
ហើយ កំព៉ង ទទួលបាន ការ ពេយា- 
បាល នៅ ទីនោះ។

គតិ តេមឹ ថ្ងេ ទ៣ី  ឧសភា កម្ពជុា 
នៅ សល់ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ តេ ២ 
នាក់ ប៉៉ណ្ណោះ ដេល កំព៉ង សា្នាក់- 
នៅ ពេយាបាល នៅ មន្ទរី ពេទេយ បង្អេក 
ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  និង ខេត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ។ កេសួង ស៉ខាភិបាល 
បេកាស ថា  ក្នុង រយៈ ពេល  ៣ 
សបា្ដាហ ៍ចង៉ កេយ នេះ មនិ មាន 
អ្នក ឆ្លង ថ្មី នេ វីរ៉ស នេះ ទេ  ខណៈ 
ដេល តលួេខ នេ ការ ធ្វើ តេស្ត សរប៉ 
តេវូបាន ធ្វើ ឡើង ចនំនួ ១២ ៣០៤ 
ករណី  ស្មើ នឹង ៧៥៧នាក់  ក្នុង 
ចំណម ១លាន នាក់។

លោក បេក់ វ៉៉ន  បេធាន មន្ទីរ 
ស៉ខាភិបាល...តទៅទំព័រ ២

បៃទៃស សិង្ហប៊រីៈ  កេសួង - 
សខ៉ាភ ិបាល (MOH)  បាន ថ្លេង 
ថា  ចំនួន សរ៉ប នេ ករណី ឆ្លង - 
វីរ៉ស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ថ្មី  មាន 
៤៤៧ នាក់  តេូវ បាន គេ អះ- 
អាង បញ្ជ ក់ តេឹម  រសៀល ថ្ងេ - 
សៅរ៍  ទី ២  ខេ ឧសភា ។ 

 ចំនួ ន  នេះ នាំ ឲេយ ករណីអ ្នក - 
ឆ្លង សរ៉ប  នៅបេទេស សិង្ហ ប៉រី 
កើន ឡើងដល់...តទៅទំព័ រ១០

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញៈ លោក  នេ ត  សា វឿន 
អគ្គ ស្ន ងកា រ នគ រ បាល ជាត ិ បាន 
អះ អា ង ថា  ការ រឹ ត ប ន្ត ឹងកា រ អ ន៉- 
វ ត្តចេបា ប់ ច រា ច រ ណ៍   មាន បំណ ង 
តេ មួ យ គឺកា ត់ ប ន្ថយ គេះថា្នា ក់  
ប៉៉ន្តេ លោក ទ ទួលសា្គា ល់ ថា ព ល- 
រដ្ឋ ដេ លធ្វើ ដ ំណើរ នៅ  តាម ដង ផ្លវូ 

ដ៏   ចេើ ន លើស ល ប់ បា ន  គោរព  
ចេបាប់  ខណៈ ៣ ថ្ងេមា ន រថ យ ន្ត  
និ ងម៉ូ ត ជាង៨ ពាន់គេឿ ង តេូវ- 
បាន ផាក ពិ ន័ យ។ រីឯសង្គម 
ស៉ីវិល ថា  តាំងពី  មាន ការ បង្កើន 
បេក់ ផាក ពិន័ យ មក  ឥរិយា បថ 
អ្ន ក បើ កប រ មាន ការ ផា្លា ស់ ប្ដរូដេ ល 
បង្ហា ញ ពី ស ញ្ហាល្អមួ យ ។

  លោក  នេត សាវឿន បាន បេប់  

ភ្នពំេញ ប៉ស៉្ដិ៍ ពមីេសិល មញិ ថា  អ្នក- 
បើកបរ យាន យន្ត រាប់លា ន 
គេឿង បាន គោរព ទៅ តាម ចេបាប់ 
ចរា ចរ ណ៍ និង មាន តេ អ្នក បើក បរ 
១ ទៅ ២ ពាន់ គេឿង ប៉៉ណ្ណោះ 
ដេល បើកបរ ល្មើស ចេបាប់  ហើយ  
តេូវ បាន នគរ បាល ឃាត់ ផាក - 
ពិ ន័យ នា រយៈ ពេល ២-៣ថ្ងេ នេ 
ការ ចាប់ ផ្ដើម រឹត បន្តឹង ចេបាប់ ចរា- 

ចរណ៍ មក នេះ ។ 
 លោក ថា ៖« រឿង សំខាន់ គឺ  ខ្ញុំ 

ទទួល សា្គាល់ អ្នក ធ្វើដំ ណើរ នៅ 
លើ ដង ផ្លវូ យា៉ាង ចេើន លើស លប ់ 
គឺ បាន គោរព ចេបាប់  គឺ មាន រាប់ 
លាន គេឿង ដេល គោរព ចេបាប់  
ហើយ ១ ពាន ់ឬ ២ ពាន ់ដេល បាន 
ផាក ហ្នងឹ ដើមេបី កេ តមេវូ គាត់  ដើមេបី 
ឱេយ គាត់ រា ង ចាល ...តទៅទំព័រ ៤

បូ៉លិស ចរាចរណ៍ តៃតួពិនិតៃយ  ការ អន៊វត្ត ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ផ្លវូ គោក  នៅ លើផ្លវូ លៃខ២៧១  ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នពំៃញ  កាលពីមៃសិលមិញ ។ រូប មិនា



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ស្នងការនគរបាល
រាជធានីភ្នំពេញលោកសថេត
បញ្ជាក់ថា សមត្ថកិច្ចកំពុងតាម
សេវជេវចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទ
ចនំនួ២នាក់ក្នងុចណំោម៣នាក់
ដេលបានធាក់ទ្វារឡានសមត្ថ-
កិច្ចរត់គេចខ្លួននៅតេង់ចំណុច
ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ
ខណៈសមត្ថកិច្ចកំពុងដឹកយក-
ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពេស
ពីមេសិលមិញ។ប៉ុន្តេសមត្ថកិច្ច
មូលដ្ឋានអះអាងថា ជនជាប់-
ចោទនោះតេវូបានចាបខ់្លនួបាន-
វិញហើយ។
លោកសថេតថ្លេងពមីេសលិមញិ  

ថាជនជាប់ចោទ៣នាក់តេវូបាន
តលុាការរាជធានីភ្នពំេញសមេច
ចេញដីកាឲេយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួន
នៅពន្ធនាគារពេសពាក់ព័ន្ធ
ករណីបេើបេស់អំពើហិងេសានៅ
មលូដ្ឋានខណ្ឌ៧មករាកាលពីថ្ងេ
មេសិលមិញនោះដេរ។ប៉ុន្ដេនៅ
ពេលសមត្ថកិច្ចដឹកទៅដល់តេង់

ចណំចុស្ពានអាកាសស្ទងឹមានជយ័  
ជនជាប់ចោទទំង៣នាក់នេះ
បានធាក់ទ្វារឡានសមត្ថកិច្ច
ដេលកពំងុដកឹពកួគេនោះរត់គេច
ខ្លួនបាត់ចំនួន២នាក់តេម្ដង។
លោកស្នងការថ្លេងថា៖«ឥឡវូ

សមត្ថកចិ្ចយើងតាមចាប់មកវញិ
បានមា្នាក់ហើយចំណេកអ្នក
ផេសេងទៀតសមត្ថកិច្ចយើងកំពុង
តេតាមរក។ជនជាប់ចោទដេល
រត់គេចខ្លួន២នាក់នោះ គឺជាប់
ខ្នាះដេមា្ខាងមា្នាក់បានធាក់ទ្វារ-
ឡានសមត្ថកិច្ចហើយរត់។ជន- 
ជាប់ចោទទំង៣នាក់នេះគឺជាប់- 
ចោទពីបទបេើបេស់អំពើហិងេសា
(កាប់ចាក់គា្នា)នៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ខណ្ឌ៧មករាហើយតុលាការ
ចេញដកីាឲេយបញ្ជនូទៅឃុំខ្លនួនៅ
ពន្ធនាគារពេស។ជនទំង៣
នេះគឺសុទ្ធតេជាយុវជនទេ»។
លោកនេតសុីថុន អធិការ

នគរបាលខណ្ឌ៧មករាមនិអាច
សុំការបកសេយលើករណីនេះ
បានទេពីមេសលិមិញដោយបេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍តាមទរូសព័្ទថាកពំងុ

ជាបរ់វល់។លោកកេតសការីន
អធិការរងនគរបាលខណ្ឌ៧មករា   
បញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទដេល
ធាក់ទ្វារឡានរត់នោះសមត្ថកិច្ច
បានតាមឃាត់ខ្លួនបានមកវិញ
អស់ហើយ។
លោកសការនីថ្លេងថា៖«យើង

បានសេវជេវយកមកវិញបាន
ភ្លាមៗ អស់ហើយ។យកបាន
ទងំ២នាក់វិញហើយ។នៅពេកឹ-
មិញនេះ(ពេឹកថ្ងេអាទិតេយមេសិល-
មញិ)យើងបានបញ្ជនូទៅពន្ធនា- 
គារពេសវិញអស់ហើយ»។
មេសិលមិញលោកមិនទន់អាច

បង្ហាញឈ្មោះជនជាបច់ោទដេល
រត់គេចខ្លនួខាងលើបានទេដោយ
បញ្ជាក់ថាកំពុងជាប់រវល់។
តាមវីដេអូដេលបណ្ដាញព័ត៌-

មានក្នុងសេុកថតផេសាយផ្ទាល់
ក្នុងអំឡុងពេលជនជាប់ចោទរត់- 
គេចខ្លនួកាលពមីេសលិមញិបាន-
បង្ហាញថាជនជាប់ចោទទំង៣
នាក់បានធាក់ទ្វារឡានសមត្ថ- 
កិច្ចហើយលោតចុះពីលើឡាន
នៅតេង់គល់ស្ពានអាកាសស្ទងឹ-
មានជ័យ រួចលោតចុះពីលើ
ស្ពានគេចខ្លួនបាត់តេម្ដង។
វដីេអូដដេលបានបង្ហាញថា៖

«ពួកគាត់បានធាក់ទ្វាររថយន្ត
រត់ទំងដេជាប់ខ្នាះ លោតពី
លើគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យ
មានកម្ពស់បេហេល៧ម៉េតេបើ
មើលពីលើស្ពានទៅកេម។
រថយន្តសមត្ថកិច្ចដេលដឹកជន- 
ជាបច់ោទនេះគជឺារថយន្តមា៉ាក
DxToyotaCamryជារថយន្ត
របស់អធិការដ្ឋាននគរបាល
ខណ្ឌ៧មករា»៕
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ជនជាប់ចោទ (ដេជាប់ខ្នោះ) ពេលសមត្ថកិច្ចចាប់   បានវិញ ។ សហការី

ជនជាប់ចោទ២នាក់ដែលធាក់ទ្វាររថយន្តសមត្ថកិច្ច
ហក់ចុះរត់គែចខ្លនួតែវូបានចាប់យកមកវិញហើយ

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចុងកែយ២រូបមាន...

តពីទំព័រ ១...ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
បេប់ពីមេសិលមិញថាអ្នកដេល
កំពុងសមេកពេយាបាលនៅមន្ទីរ-
ពេទេយ គឺជាបុរសធា្លាប់បានធ្វើ-  
ដណំើរទៅបេទេសមា៉ាឡេសុីចលូ- 
រមួពធិីសសនា។លោកថាការធ្វើ
តេស្តចងុកេយបង្ហាញលទ្ធផល
អវិជ្ជមានប៉ុន្តេតេូវរង់ចាំលទ្ធផល
តេស្តថ្ងេអាទិតេយម្ដងទៀតទើប
អនុញ្ញាតឲេយចេញពីមន្ទីរពេទេយ។
លោករៀបរាប់អំពីស្ថានភព

អ្នកជំងឺថា៖«គាត់មានសុខភព
ធម្មតាមនិមានសញ្ញាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេ
គេន់តេមេរោគគាត់អត់ទន់អស់។ 
គាត់សមេកពេយាបាលមកដល់ថ្ងេ
នេះ៤៨ថ្ងេហើយ។យើងធ្វើតេស្ត
មកដល់ថ្ងេនេះ១២លើកហើយ
អវិជ្ជមាន១លើកចុងកេយ។ 
អវិជ្ជមាន១លើកយើងអត់ទន់
ឲេយចេញទេ ទល់តេ២លើកបើ
អវជិ្ជមានថ្ងេនេះម្ដងទៀតគឺជោគ- 
ជ័យហើយ»។
នៅខេត្តបនា្ទាយមានជ័យវិញ

អ្នកដេលកពំងុសមេកពេយាបាល

គឺជាស្តេីអាយុ៣៦ឆ្នាំធា្លាប់បមេើ-
ការនៅStarKTVរស់នៅកេុង
ប៉ាយប៉េតដេលតេវូបានរកឃើញ  
វជិ្ជមានជងំឺកវូដី១៩កាលពីថ្ងេទី
២៩ខេមនីា។លោកកេវសភុក័្តេ  
បេធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត
បនា្ទាយមានជ័យបេប់ពីមេសិល-
មិញថា ស្តេីរូបនេះតេូវបានធ្វើ-
តេស្ត១១លើកដោយរកឃើញ
លទ្ធផលអវិជ្ជមាន២លើកតេ៩
លើករួមទំងការធ្វើតេស្តចុង-
កេយគឺវិជ្ជមាន។
លោកបញ្ជាក់ពីស្ថានភពអ្នក-

ជងំឺរបូនេះថា៖«សខុភពគាត់មក
ទល់ពេលនេះធម្មតា គាត់គេង
បានញ៉ាំបានដូចគេដូចឯង។គេន់-
តេមេរោគក្នុងខ្លួនគាត់វាអត់ថយ
នៅដដេល។យើងបានធ្វើតេស្ត
សុខភពគាត់អស់ហើយតាំងពី
របេងតំាងពីអេដស៍ទឹកនោមផ្អេម
គាត់អត់មានជងំឺពាក់ពន័្ធ។សខុ-
ភពគាត់ល្អទំងអស់តេមេរោគ
ហ្នឹងវាអត់ថយនៅដដេល»។
លោកកេវសុភ័ក្តេ យល់ថា

ការដេលស្តេីរូបនេះនៅមាន
វិជ្ជមានកូវីដ១៩អាចបណ្ដាល-
មកពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសរតេ
អ្នកជំងឺរូបនេះមិនសូវបានដេក-
លក់គេប់គេន់។លោកពនេយល់
ថា៖«គាត់ដេកអត់សូវលក់ទេ
គាត់និយាយចេើន១យប់ៗ។
អ៊ីចឹងវាធ្វើឲេយសុខភពផ្លូវចិត្ត
របស់គាត់អត់សូវល្អធ្វើឲេយវីរុស
ស្ថិតនៅនឹងខ្លួនគាត់»។
ក្នុងករណីដច់ដោយឡេក

ទហានមកួខៀវកម្ពជុាចនំនួ៣របូ  
ដេលកពំងុបមេើការរកេសាសន្តភិព   
កេមឆតេអង្គការសហបេជា-
ជាតិនៅបេទេសមា៉ាលី បានជា-
សះសេបើយពីរោគសញ្ញានេជំងឺ
កូវីដ១៩ បនា្ទាប់ពីតេូវបានរក-
ឃើញមានវជិ្ជមានវរីសុនេះកាលពី 
សបា្ដាហ៍មនុ។ប៉នុ្តេពកួគេតេវូរង់ចាំ 
លទ្ធផលធ្វើតេស្តផ្លូវការដើមេបី
បញ្ជាក់ថា ជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុង
ខ្លួនរបស់គេពិតជាបានបាត់-
រលត់។នេះបើតាមលោកសេី
កុសល មា៉ាលីដអ្នកនំាពាកេយ

មជេឈមណ្ឌលជាតិរកេសាសន្តិភព។
លោកសេីថ្លេងមេសិលមិញថា៖ 

«អាសញ្ញាដេលថាមាននោះគឺអត់-
មានទៀតទេ គឺគាត់ជាតេពេទេយ
របស់អង្គការសហបេជាជាតិបន្ត
ឲេយថា្នាំគាត់ញុំា និងដក់ឲេយគាត់
នៅដច់ដោយឡេករង់ចាំការ-
យកសំណកទៅធ្វើតេស្តម្ដង-
ទៀតដើមេបីបញ្ជាក់ថាអត់មាន
មេរោគហ្នឹង។បានន័យថាគាត់
បានវិលមកភពបេកេតីវិញ»។
លោកសេីបន្តថាក្នងុចណំោម

ពួកគាត់៣នាក់ មានមា្នាក់នៅ
មានអាការក្អកបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តេ
មិនមានអាការក្ដាខ្លួនឬផ្ដាសយ   
ដចូពីមនុទេ។កេពនីេះអ្នកដេល   
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់
តេវូបានតាមដនតេមនិមានការ- 
សងេស័យទេ។លោកសេីបញ្ជាក់
ថា មានកងទ័ពរកេសាសន្តិភពពី
កម្ពជុាសរបុ២៤៩នាក់ប៉នុ្តេពកួ-
គាត់ស្ថិតនៅតំបន់ផេសេងៗគា្នា។
ជាមយួគា្នានេះនសិេសិតខ្មេរមា្នាក់

ដេលបន្តការសិកេសានៅបេទេស
អង់គ្លេសតេូវបានអាជា្ញាធរកូរ៉េ
ខាងតេបងូរកឃើញផ្ទកុជងំឺកវូដី១៩ 
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុពេលនសិេសិត
សេីរបូនេះហោះតេឡប់មកកម្ពជុា   
វិញដោយតេូវប្ដូរជើងយន្តហោះ
នៅបេទេសកូរ៉េខាងតេបូង។ប៉ុន្តេ
ស្ថានភពសខុភពរបស់នសិេសតិ
របូនេះល្អធម្មតាទេ។នេះបើតាម
ការបញ្ជាក់របស់លោកឡុង
ឌីម៉ង់ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា
បេចាំសធារណរដ្ឋកូរ៉េ។
លោកឌីមង៉់ឲេយដងឹពីមេសិលមញិ 

ថានៅពេលបេទេសអងគ់្លេសរង
ការរីករាលដលខា្លាំងនេជំងឺកូវីដ
១៩ និសេសិតរូបនេះបានទៅរៀន
នៅសកលវិទេយាល័យជាធម្មតា
ដោយធ្វើដណំើរតាមមធេយាបាយ
ធ្វើដំណើរសធារណៈ។កេយ-
មកគាត់មានអាការផ្ដាសយចំ
ពេលដេលការសកិេសាបានឈាន-
ដល់ការបញ្ចប់តេីមាសសិកេសា។
សលាក៏បានបទិបណោ្ដាះអាសន្ន  
ហើយនិសេសិតរូបនេះក៏សមេច-
ចិត្តតេឡប់មកកម្ពុជាវិញសិន
ហើយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់
បេទេសកូរ៉េ។
ទោះយា៉ាងណនិសេសិតរូបនេះ

មានសខុភពធម្មតាដោយរដ្ឋាភ-ិ   
បាលកូរ៉េជាអ្នករា៉ាប់រងក្នុងការ-
ពេយាបាលនងិមានការជយួសមេប-  
សមេលួតាមដនសខុភពរបស់
នសិេសតិរបូនេះពីសណំក់ស្ថានទតូ   
កម្ពុជាបេចាំសធារណរដ្ឋកូរ៉េជា
រៀងរាល់ថ្ងេ។ស្ថានទូតក៏បាន
ទក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មេរនៅទី-
កេុងឡុងដ៍ដើមេបីធ្វើការពិនិតេយ
សុខភពរកមើលមេរោគកូវីដ-
១៩លើអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយ
និសេសិតរូបនេះ៕

ពលរដ្ឋ ខ្មេរអិ៊ស្លាម ចេញ ទៅ ផ្ទះវិញ បន្ទាប់ពីដាក់ឲេយ   នៅដាច់ ដោយឡេក  កន្លងមក។ ជីវ័ន
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លោកសាបុ៊ងចោទអាជ្ញាធររឿងរារំាងបេសកកម្មរបស់ខ្លនួ
  ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ព្រះ សី ហនុៈ  លោក  សុខ  
សវុណ្ណ វ ឌៃឍ នា សា ប៊ងុ  សមា ជកិ 
ឧ ត្ត ម កៃុម បៃឹកៃសា ពិគៃះ  និង 
ផ្តល់ យោបល់ មកពី គណ បកៃស 
ខ្មៃរ កៃក  ចាត់ ទុក  តំបន់ មួយ 
ក្នងុ សៃកុ ពៃ នប់  ខៃត្ត ពៃះ សហីន ុ 
ជា តំបន់ អបគមន៍  កៃយ ពី 
កៃុម សន្តិ សុខ ឯក ជន  និង មន្តៃី 
ដៃល មាន ឯក សណ្ឋា ន អនុ រកៃស 
នៃ កៃសួង បរិសា្ថាន បាន រារាំង 
 ដំ ណើរ ចូល ទៅ ក្នុង តំ បន់ នោះ 
ដោយ សងៃស័យ ថា មាន ការ- 
បង្ខាំង មនុសៃស ។ 

 លោ ក  សា ប៊ុង  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អា ទិ  តៃយ  
ថា  កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ៍  លោក បាន 
ដឹក នាំ កៃុម ការងរ  ១ កៃុម 
ដោយ  មាន ការ ចលូ រមួ ព ីមន្តៃ ីនៃ 
ទសី្ត ីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី ហើយ ក ៏
មាន លិខិត បៃស កកម្ម ចៃញ ដោយ 
រដ្ឋាភិ បាល តៃឹម តៃូវ  ដើមៃបី ចុះ 
ទៅ ដល់ ទី តំាង កើត ហៃតុ ១ 
កន្លៃង  ដៃល ពល រដ្ឋ រាយ ការណ ៍
មក ថា  អាជា្ញា ធរ បាន បៃើ បៃស់ 
ហងិៃសា  នងិ បង្ខាងំ ពល រដ្ឋ ចនោ្លោះ 
ពី  ៣០  ទៅ ៥០ នាក់ ស្ថិត នៅ 
ភូមិ សា្មាច់ ដៃង  ឃំុ រាម  សៃកុ ពៃ នប់  
ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ ។ 

 លោក   សុវណ្ណ វឌៃឍនា សា ប៊ុង  
ថ្លៃង ថា ៖   «ហៃតុ ការណ៍ ដៃល 
ពល រដ្ឋ បាន រាយ ការណ៍ មក 
នៃះ   ខ្ញុំ មិន ដឹង ចៃបាស់ ថា  ពិត  ឬ 

មិន ពិត យ៉ាង ណ ទៃ  ដៃល  ជា 
ហៃតុ នំា ឲៃយ ខ្ញុ ំតៃវូ ចុះ ទៅ ដល់ ទី- 
តំាង  ដៃល បៃ ជា ពល រដ្ឋ  អះអាង  
ដើមៃបី ឲៃយ បាន ដឹង ការ ពិត » ។

លោក បញ្ជាក់ ថា   បុ៉ន្តៃ មន្តៃី 
បរិសា្ថាន ថា  ដី ខាង ក្នុង នៃះ  ជា 
តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ រាម  មិន ឲៃយ 
ចូល ទៃ គឺសន្ត ិសុខ តំណង   
កៃមុ ហ៊នុ  គៃ ថា ដ ីនៃះជា ដ ីរបស ់
កៃុម ហ៊ុន  មិន ឲៃយ ចូល ទៃ។  

លោក  ថ្លៃង ថា ៖ «  ខ្ញុំ និយយ 
ថា  ខ្ញុំ មាន លិខិត បៃសក កម្ម ពី 
ថា្នាក់ ជាតិ  ហៃតុ អ្វី ខ្ញុំ ចូល មិន 
បាន?  នៃះ ជា ទង្វើ បំពាន ដោយ 
ចៃត នា របស់ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ  ក្នុង 
ការ ពៃយាយម បិទ បាំង ការ ពិត  
នងិ បង្កើត ចល នា អបគមន៍ នៅ 
ទី នៃះ។  ខ្ញុំ ផ្តោត ជាង គៃ  គឺ រឿង 
អបគម ន៍ ពៃះ ថា  ក្នុង ហ្នឹង ធ្វើ 
អី ខ្លះ?  ផលិត អី  ធ្វើ អ្វី  បៃពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស អ្វី?  បាន មិន ឲៃយ មន្តៃី 
ថា្នាក់ ជាតិ ចូល » ។  

 លោក  សុវណ្ណ វ ឌៃឍ នាសា ប៊ុង  
បាន អះ អាង ថា   លោក នឹង   
រៀប ចំ ឯក សារ ចំនួន ២ ចៃបាប់  
ដក់ ជូន ថា្នាក់ ដឹក នាំ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  និង លោក នា យក រដ្ឋ- 
មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  ដើ មៃបី ពិនិតៃយ 
ជុំវិញ ហៃតុ ការណ៍ ទាំ ង នោះ ។ 

 លោក  ជួន  វឿន  តំណង 
ពល រដ្ឋ ដៃល តៃូវបាន គៃ បង្ខាំង  
បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី៣  មករា  កន្លង ទៅ  
អាជា្ញាធ រ ក្នងុ តំបន់ នៃះ  បាន បៃើ- 

បៃស់ គៃឿង ចកៃ  និង កមា្លោំង ជា- 
ចៃើន មក វាយ ក ម្ទៃច ផ្ទះ  និង 
ដំណំ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ចំនួន  
១៣៤  គៃសួារ ក្នងុ ចៃត នា លបុ 
បំបាត់ ភ័ស្តុ តាង ដៃល បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បាន កាន់កាប់ ដី នៃះ 
ចនោ្លោះ ពី  ៥ ឆ្នាំ ទៅ១០  ឆ្នាំ  មក 
ហើយ។  ក្នងុ នោះ ពកួ គៃ  ក ៏បាន 
បៃើ ហិងៃសា និង បង្ខាំង  បិទ សិទ្ធិ 
សៃរី  ភាព ពួ ក គៃ ដោយ មិន អាច 
ចៃញ ចូល  និង ធ្វើ ដំណើរ បាន ឡើយ។ 

លោក  វឿន   ថ្លៃង ថា ៖   « អាជា្ញា ធរ  
វាយ កម្ទៃច ផ្ទះ របស់ ពួក យើង  
ហើយ មិន ឲៃយ ពួក យើង ចៃញ  
មិន ឲៃយ ពួក យើង ចូល ទៅ អា- 
សៃយ័ ផល លើ ទតីាងំ ដៃល មាន 
ដំណំ មាន អី នោះ ទៃ។   បៃ ជា ពល-  
រដ្ឋ យើង  ខៃ នៃះ  យើង តៃូវ ការ 
បង្ក បង្កើន ផល  ដំណំ របស់ 
យើង  តៃ គៃ មនិ ឲៃយ យើង ចលូ ទៅ 

ទៃ  តំាង ពី ដើម ខៃម ក រាម ក » ។   
  លោក  ជួន  វឿន  បាន ឲៃយ ដឹង 

ថា  កាល ព ីថ្ងៃមៃសលិ មញិ  កៃព ី
បង្ខាំង ពលរដ្ឋ មិន ឲៃយ ចូល ចៃញ 
ក្នុង តំបន់ មាន ជម្លោះ នោះ ក៏ 
មាន បៃជា ព ល រដ្ឋ  ចំនួន  ៣នាក ់ 
តៃូវ បាន អាជា្ញា ធរឃាត់ ខ្លួន ផង 
ដៃរ  ដៃល លោក  មិន ដឹង ថា  ពួក- 
គៃ មាន សៃរី ភាព ឬ នៅ ទៃ? 

 កៃសួង បរិសា្ថាន  បាន ចៃញ 
សៃច ក្តី បៃ កាស ព័ត៌ មាន មួយ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ដោយ បាន 
អះ អាង ថា   កៃសួង តៃង បើក 
ចំហ ចំពោះ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ ទាំង អស់ ដល់ សមា ជិក      
ឧ ត្ត ម កៃុម បៃឹកៃសា ពិគៃះ  និង 
ផ្តល ់យោបល។់  ប៉នុ្តៃ កចិ្ច សហ- 
ការ តៃវូ មាន ការ ជនូ ដណំងឹ  នងិ 
កំណត់ ពី ពៃល វៃលា ជាក់ លាក់  
ទើប បាន អាច ចុះ ទៅ បាន  មិន 

មៃន ធ្វើ ឡើ ង ភា្លោមៗ  ដូ ច្នៃះ    
នោះ ទៃ។ 

 សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន  ឲៃយ 
ដឹង ថា៖ « កៃ សួង បរិសា្ថាន  ពិត- 
ជា មាន ការ សោក សា្តោយ ចពំោះ 
ទង្វើ គ្មាន ការ ទទួល ខុស តៃូវ  
នងិ ភាព មនិ យល ់ដងឹ អពំ ីរបៀប 
របប និង នីតិ វិធី នៃ ការ បំពៃញ- 
ការ ងរ  ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ នៃ ការងរ 
រដ្ឋ បាល របស ់បៃធាន គណ បកៃស 
ខ្មៃរ កៃក រូ ប នៃះ  ដៃល បង្ហាញ ពី 
ច រិ ត កៃអឺត កៃ ទម  និង បៃើ បៃស់ 
ពាកៃយ សម្តី បៃមាថ  មួល  បង្កាច់  
ដោយ គ្មាន ភ័ស្ត ុតាង ជា ដើម » ។ 

 សៃច ក្ដ ីបៃ កាស ពត័ ៌មាន  បាន  
អះអាង ផង ដៃរ ថា  ដី នៅ តំបន់ 
នោះ  តៃូវ បាន ចុះ ប ញ្ជីរដ្ឋ រួច- 
ហើយ។  កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៦ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  បាន 
បង្កើត កៃុម ការងរ ចមៃុះ  ចុះ 
វាស់ វៃង  និង កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ 
កៃបាល ដី របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ  
ដៃល បាន និង កំពុង សា្នាក់ នៅ  
និង អាសៃ័យ ផល លើដី ដៃល  
ប៉ះ ពាល់ ក្នុង តំបន់ វិនិ យោគ អភិ- 
វឌៃឍន ៍របស ់កៃមុ ហ៊នុ  អៃ វ ី ្រហ្គនី  
និង កៃុម ហ៊ុន  យុះ  ចៀ ។ 

 លោ ក  ឃាង  ភារ មៃយ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សាលា ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ដោយ បាន បដិ- 
សៃធ ការ ចោទ បៃ កាន់ លើ ការ- 
បង្ខាំង មនុសៃសខុស ចៃបាប់ នៃះ ។  
«បើ មាន ការ បង្ខាំង  អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត ធ្វើ មុន គត់ ទៀត»៕

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

កំ ពង់ ចាមៈ  ពី មួ យ ឆ្នាំ ទៅ 
មួយ ឆ្នាំ កំណើន សី តុណ្ហា ភាព 
នៅ ក្នងុ បរយិ កាស   បាន បង្ក ឲៃយ 
មាន គៃះ រា ំង ស្ងតួ  ដៃល នា ំមក 
នូវ បញ្ហា បៃ ឈម ចំពោះ កង្វះ ខា ត 
ទឹក នៅ គៃប់ ទី តំបន់ ទូទំាង ពិភព-  
លោក   រួម ទាំង កម្ពុជា ផង ដៃរ។   
ទន្ទឹម នឹង នៃះ  រា ជ រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជា  តាម រយៈ កៃ សួង ធន- 
ធាន ទឹក   បាន អភិ វឌៃឍនូវ បៃព័ន្ធ 
សៃច សៃព   និង ទំនប់ អាង 
ស្តុក ទឹក នានា ជា បន្តបនា្ទាប់   
ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា កង្វះ 
ទឹក ជូន ដល់ បៃជា កសិករ ក្នុង  
តំ បន់ ដៃល ងយ រង គៃះ ។ 

 លោក   អ៊ុំ  វិបុល   បៃ ធាន មន្ទី រ 
ធន ធាន ទកឹ   នងិ ឧត ុនយិម ខៃត្ត 
កពំង ់ចាម  បាន ឲៃយ ដងឹ  ថា  ភាព- 
រំាង ស្ងតួ   នា បុ៉នា្មាន ឆ្នា ំចុ ង កៃយ 
នៃះ   បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃ ជា កសិករ 
បៃមាណ ជាង ៣២០០ គៃួសារ 
នៅ ក្នុង សៃុក ពៃ ឈរ  និង សៃុក 
ជើង ពៃ ជួប ការ លំ បាក យ៉ាង- 

ខា្លោំង នៅ ក្នុង ជីវ ភាព បៃ ចាំ ថ្ងៃ   
ពៃះ ការ ងរ បង្ក បង្កើន ផល 
សៃូវ របស់ ពួក គត់ ជួប បៃឈម 
បញ្ហា ក ង្វះ ទឹក សៃច សៃព ។ 

 លោក បាន បន្ត ថា   ដើមៃបី លើក- 
ស្ទួយ ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ ទាងំ នៃះ  រាជ រដ្ឋាភ ិបាល 
តាម រយៈ កៃ សួង  និង មន្ទីរ ធន- 
ធាន ទឹក ខៃត្ត កំ ពង់ ចាម   បាន 
ចុះ អន្ត រាគមន៍ ជីក សា្ដារ   និង 
ជួស ជុល កៃ លម្អ ឡើ ង វិញ នូវ 

ទំនប់ អាង ស្តុក ទឹក ១ កន្លៃង  
ដៃល មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ជាប់ ពៃំ-   
បៃទល់  រវាង ឃុំ ពៃ ចារ  សៃុក ជើង- 
ពៃ  និង ឃំុ សំ រោង សៃកុ ពៃ ឈរ ។   

 លោក វិបុល  ថ្លៃង ថា ៖ « នៅ 
ពៃល នៃះ កៃុម ការ ងរ យើង 
កំពុង សមៃកុ ធ្វើ ការងរ ជី ក សា្ដា រ  
និង ជួស ជុល ទំនប់ អាង ទឹក 
តំបន់ដើ មៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
តមៃូវ ការ ចាំ បាច់ របស់ បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ  ៣២១៣ គៃួសារ   នៅ 

ក្នងុ ឃំុ- សៃកុ ទំាង ២ នៃះ។   ទំនប់ 
អាង សា្ទាក់ ទឹក តំបន់ នៃះ  មាន 
អានុ ភាព អាច ស្តុក ទឹក បាន 
រហូត ដល់ ១៣ លាន ម៉ៃតៃ គុប   
ដៃល អាច ផ្គត ់ផ្គង ់ទកឹ ដល ់ដីសៃ 
ចមា្ការ បៃមាណ ជាង ៣ ០០០    
ហិក តា   នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ » ។ 

  លោក វិបុល   បាន ថ្លៃង ថា 
ដំណើ រកា រ ជីក សា្ដារ  និង ជួស- 
ជុល ឡើង វិញ នូវ ទំ នប់ អាង ទឹក 
តំបន់ នៃះ នឹង តៃូវ រួ ច រាល់ ជា 
សា្ថាព រ នៅ ក្នុង ខៃ កញ្ញា ខាង មុខ 
នៃះ   ជា មួយ ការ សា្ថាប នា នូវ  
សំ ណង់ សិលៃបការ   និង ទា្វារ ទឹក 
ចំនួន ៣  ពៃម ទាំង រៀប ចំ ខ្នង 
ទំនប់ ដៃលមាន បៃវៃង ៤គី ឡូ- 
ម៉ៃតៃ   ឲៃយ កា្លោយ ជា ផ្លូវ សមៃប់ 
សមៃួល ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន 
កសផិ ល របស ់បៃ ជា កសកិរ ក្នងុ 
តំ បន់ នោះ។ 

លោក   អ៊នុ   ចាន ់ដ   អភ ិបាល 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម   បាន ឲៃយ ដឹង នៅ 
ពៃល ទនំប ់អាង សា្ទាក ់ទកឹ តបំន ់
នៃះ តៃូវ បាន ជីក សា្ដារ និង ជួស- 
ជុល រួច រាល់ ជា សា្ថាពរ ហើយ 

នោះ  វា មនិ គៃន ់តៃ លើក កម្ពស ់
ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ ខាង លើ នៃះ   
តាម រយៈ ការ ធ្វើ កសិក ម្ម ដំ ដុះ 
ដំ ណំ សៃ ូវ និង បន្លៃ បង្កា រ ប៉ណុ្ណោះ  
ទៃ  ថៃម ទាងំ ជយួ កាត ់បន្ថយ នវូ 
ការ ចំ ណយ  ថវិកាលើ ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន កសិ ផល ផង ដៃរ ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត យើង មាន គមៃង បៃ- 
កា្លោយ ទ ំនប ់អាង សា្ទាក ់ទកឹ តបំន ់ 
ទៅ ជា កន្លៃង កមៃសាន្ត សបៃបាយ 
របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ ក្នុង ខៃត្ត កំ- 
ពង់ ចាម ផង ដៃរ នៅ ពៃល ទំនប់ 
អាង សា្ទាក ់ទ ឹក នៃះ  តៃវូ បាន សា្ដារ 
និង ជួស ជុល រួច។  អ៊ីចឹង ទៃ  វា 
មិន គៃន់ តៃ ផ្ដល់  ផល បៃ យោជ ន៍ 
ចំ ពោះ តៃ វិស័យ កសិ កម្ម ទៃ   
ថៃម ទាងំ វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍នងឹ 
ដឹក ជញ្ជូន ផង ដៃរ  ពៃះ ខ្នង 
ទំនប់ ទាំង សង ខាង  គឺ ជា ផ្លូវ 
ដៃល អាច ចរា ចរណ៍ ដឹក កសិ- 
ផល » ។   កម្ពុជា  មាន បៃ ជា - 
ពល រដ្ឋ បៃមាណ ជិត ៨០ ភាគ- 
រយ ជា កសិករ ៕

លោក សាបុ៊ង  និង មន្ត្រ ីបរិសា្ថាន  ក្នងុ តំ បន់ ហាម ឃាត់។ ហ្វៃសប៊ុក សាប៊ុង

អាងស្ដកុទឹកនៅពេបំេទល់សេកុជើងពេនិងពេឈរនឹងតេវូជួសជុលរួចនៅខេកញ្ញា

រដ្ឋបាលពេឈើ
គេងដំាកូនឈើ៨
ពាន់ដើមក្នងុតំបន់
ពេលិចទឹក៤ហិកតា

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

កពំងឆ់្នាងំៈ  ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ ខៃ ត្ត កំពង់ ឆ្នាំង   គៃង ដំ 
កូន ឈើ បៃភៃទ ពៃ លិច ទឹក 
បៃមាណ ៨០០០ ដើម   ឡើង វញិ 
នៅ លើ ផ្ទៃ ដី ៤ ហិក តា  ស្ថិ ត នៅ 
ចំ ណុច តៃ ពាំង តៃវ   ក្នុង ភូមិ- 
សាស្តៃ ភមូ ិសៃះ សា្លោប ់ ឃុ ំឆ្នកុ ទៃ ូ  
សៃុក បរិបូណ៌  បនា្ទាប់ ពី ទី តាំង 
នៃះ  តៃូ វបាន ជន មិន សា្គាល់ មុខ 
លចួ កាប ់បផំ្លោញ   នងិ លើក ជា ភ្ល ឺ
ហុ៊មព័ទ្ធ   ក្នងុ គោល បំ ណង ទន្ទៃ ន  
យក ជា កម្ម សិទ្ធ ិឯក ជន ។ 

 លោក   លី  ឡា  នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋ - 
បាល ជល ផល កំពង់ ឆ្នាំង   បាន 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ  
ពៃ ហសៃបតិ៍មុន ថា  កៃុម ការ ងរ 
របស់ លោក  បាន ចុះ លៃបាត តៃតួ-  
ពនិតិៃយ តបំន ់ពៃ លចិ ទកឹ   ហើយ 
បាន បៃ ទះ ឃើញ ករណី កាប់ 
រាន ដ ីពៃ លចិ ទកឹ អស ់បៃ មាណ 
៤ ហិក តា   ហើយ ទី តាំង នោះ 
តៃូវ បា ន គៃ លើ ក ជា ភ្លឺ តូចៗ 
ខណ្ឌ ខា្វាត់ ខ្វៃង  ដូច  ជា ភ្លឺ សៃ 
ក្នុង គោល បំ ណង ទន្ទៃន យក 
ជា កម្ម សិទ្ធ ិ។   

 លោក   ឡា  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« នៅ ពៃល នៃះ កៃុម ការងរ 
យើង កំពុង ឈូស  ពងៃប ភ្លឺ 
តូចៗ ទាំង នោះ  ដើមៃបី តៃៀម ដំ 
កូន ឈើសា្ដា រ ពៃ លិច ទឹក នៅ 
លើ ទី តំាង នោះ ឡើ ង វិញ   សមៃប ់
ជា ទី ជមៃក តៃី ពង កូន  និង ថនិក- 
សត្វ ផៃសៃង ៗ រស់ នៅ  ។  កូ ន ឈើ 
ដៃល យើង តៃៀម យក ទៅ ដំ 
ក្នុង តំបន់ នោះ រួម មាន ដើម រាំង   
ចៃ កៃង   តៃស់  និង ដើម រំដៃញ 
ដៃល ជា បៃភៃទ ឈើ ពៃ លិ ច- 
ទឹក  សរុប ៨ ០០០ដើម » ។ 

 លោក   លី   ឡា  ថ្លៃង ថា  កូន- 
ឈើ ទាំ ង នោះ នឹង តៃូវ ដំ នៅ 
ពាក់ កណ្ដាល ខៃ ឧសភា   ឬ  
យ៉ាង យូរ នៅ ដើម ខៃមិ ថុនា ខាង- 
មុខ  នៃះ   កៃយ ពី មាន ភ្លៀង 
ធា្លោក់ ជោក ជំា   ដៃល អនុ គៃះ ដ ល់ 
ការ រស់ រាន នៃ កូន ឈើ បៃភៃទ 
ពៃ លិច ទឹក នៃះ។  កៃ ពី តំ បន់  
ខាង លើ នៃះ ខណ្ឌ រ ដ្ឋ បាល  
ពៃ ឈើ ក៏ គៃង ដំ កូន ឈើ ពៃ 
លិច ទឹក នៅ តំបន់ ពៃ រៃច រឹល 
មយួ ចនំនួ ទៀត  នៅ សៃកុ ជល- 
គិរី  និ ង សៃកុ កំ ពង់ លៃង ផង ដៃរ ។   
លោក បាន បន្ត ថា   ជា រៀង រាល់ 
ឆ្នាំ កូន ឈើ បៃ មាណ ៥ ០០០ 
ដើម  តៃវូ បាន នា ំយ ក ទៅ ដ ំនៅ 
តាម តំបន់ ពៃ រៃច រឹល   និង ចៃក  
ព ល រ ដ្ឋ នៅ តាម សហ គមន៍ ៕

មន្ត្រ ីពិនិត្រយ ការដ្ឋាន សាងសង់ ទំ នប់ ស្តកុ ទឹក ។ រូបថត សហការី



 នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈ  តំណាង អង្គការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក ប្រចាំ 
កម្ពជុា ថ្ល្រង ថា  កម្ពជុា គរួ ត្រ រពំងឹ 
ទុក នូវ ការ វិល ត្រឡប់ មក រក 
  « ភាព ធម្មតា ថ្ម»ី     ជា មយួ នងឹ ការ- 
អនុ វត្ត ផ្ន្រក សុខ ភាព សាធារ ណៈ 
ប្រកប ដោយ ភាព ឆ្លាត វ្រ គ្រប់ 
ព្រល វ្រលា។  កម្ពុជា  និង ភាគី 
ក្រុម ទី ភា្នាក់ ងារ អង្គការ សហ- 
ប្រជាជាត ិប្រចា ំកម្ពជុា  បាន ដាក ់
ច្រញ  នូវ  អាទិ ភាព ជា ច្រើន 
ចំណុច ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កូវី ដ ១៩  និង ការ ឆ្លើយ តប នឹង 
ផល ប៉ះ ពាល ់។   នៅ ក្នងុ កចិ្ច ប្រជុ ំ
រវាង គណៈ កម្មការ អន្តរ ក្រសួង 
ដើម្របី ប្រ យុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវី ដ១ ៩  
ជា មួ យ នឹង ក្រុម ទី ភា្នាក់ ងារ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ ប្រចាំ 
កម្ពុជា   ហៅ កាត់ ថា  UNCT  
កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍   លោក- 
ស្រី  Li Ailan  តំណាង អង្គ ការ 
សុខ ភាព ពិភព លោក ប្រចាំ 
កម្ពុជា  បាន ថ្ល្រង ថា  កម្ពុជា គួរ 
រំពឹង ទុក នូវ ការ វិល ត្រឡប់ មក 
រក ភាព ដើម វញិ  ដ្រល មាន ភាព- 
ឆ្លាត វ្រ លើ របៀប  រស់ នៅ និង 
របៀប ធ្វើការ នា ព្រល អនា គត ។ 

 លោកស្រ ី Ailan  ថ្ល្រង  ថា៖ « ពិ ភព- 
លោក មិន អាច ត្រឡប់ ទៅ រក 
របៀប មយួ ដ្រល ធា្លាប ់មាន ព ីមនុ 
មក ទ្រ។ កម្ពុជា គួរ ត្រ រំពឹង ទុក 
នូវ «ភាព ធម្មតា  ថ្មី»  មួយ ដ្រល 
ការ លាង ដ្រ  អា កប្រប កិរិយា ក្អក  
និង វិធាន ការ រក្រសា គមា្លាត បុគ្គល  
គ ឺជា  ផ្ន្រក មយួ ន្រ ជវីតិ ប្រចា ំថ្ង្រ។ 
ការ ធ្វើ ឲ្រយ សាលា រៀន  នងិ កន្ល្រង 
ការងារ ជា កន្ល្រង មាន សវុត្ថ ិភាព  
គឺ ជា ឧទា ហរណ៍ ផ្រស្រង ទៀត ន្រ  
 ភាព ធម្ម តា ថ្មី » ។ 

 លោក ស្រ ីបន្ត ថា ៖   « ទាងំ ន្រះ 
គឺ ជា ការ អនុវត្ត ផ្ន្រក សុខ ភាព 
សាធារ ណៈ ដ្រល ឆ្លាត វ្រ មិន 
ម្រន ត្រមឹ ត្រ នៅ ព្រល ដ្រល មាន 
ការ ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ជងំ ឺន្រះ ទ្រ។   ការ- 
ច ូល រមួ របស់ សហ គមន៍ ពតិ ជា 
មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់» ។  
លោក ស្រី បន្ត ថា  ជំងឺ កូវី ដ ១៩ 
បាន ផ្ដល់ ឱ កាស ឲ្រយ មាន ការ វិនិ យោគ   
និង ការ ក្រ ប្រ ប្រព័ន្ធ សុខាភិ- 
បាល ដើម្របី ឆ្លើយ តប ត្រឹម ត្រូវ 
សម្រប់ ព្រល អនា គត។ លោក- 
ស្រី ក៏ រំឭក សាជា ថ្មី ថា  កម្ពុជា 
ត្រវូ ត្រ មានការ   ប្រងុ ប្រយត័្ន ខ្ពស ់ 
ព្រះ ថា  ការ ចម្លង  ជងំ ឺកវូដី ១៩  
អាច កើត មាន នៅ ក្នងុ  រលក ទី ២។ 

 ក្នុង  ព្រល បញ្ចប់ សុន្ទ រ កថា  
លោក ស្រី  Ailan   បាន ថ្ល្រង ថា  
ការ រាត ត្របាត សកល ន្រ ជងំ ឺកវូដី 
១៩  បាន បង្រៀន មនុស្រស នូវ 

ម្ររៀន សាមញ្ញ ត្រ សខំាន ់បផំតុ 
នោះ គ ឺ៖   « ការ វនិ ិយោគ លើ ផ្ន្រក 
សខុាភ ិបាល   នងិ ការ ត្រៀម ខ្លនួ 
រួច រាល់ សម្រប់ ការ រាត ត្របាត 
សកល  គឺ ជា ការ វិនិ យោគ លើ 
ការ អភិ វឌ្រឍ ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម ។   
ទាំង ២ ន្រះ គឺ ជាមុខ ទាំង ២ ន្រ 
កាក់ ១»។

ក្រសងួ សខុា ភ ិបាល  កាល ព ី
ថ្ង្រ សកុ្រ  បាន ច្រញ ផ្រសាយ លទ្ធ- 
ផល ន្រ កចិ្ច ប្រជុ ំន្រះ  ដោយ បាន 
លើក ឡើង ថា  កិច្ច ប្រជុំ បាន 
ផ្ដោត លើ ៣ ចំណុច  រួមមាន ការ -  
ត្រៀម ទុក ជា មុន  និង រៀបចំ ជា -  
បនា្ទាន់ ចំពោះ ការ ឆ្លង ចូល សហ - 
គមន៍ ដ្រល មាន ទ្រង់ទ្រយ ធំ,  
ការ សម្រប សម្រួល អន្តរ វិស័យ 
នៅ ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់ ក្រម 
ជាត ិ នងិ យន្តការ ការងារ ឆ្លើយ- 
តប ចាំ បាច់ នានា និង ការ គាំទ្រ  
និង ចូល រួម  ដ៏ មាន សកា្ដោ នុពល 
របស់ ក្រុម អង្គការ សហ ប្រជា - 
ជាតិ នា ព្រល អនា គត ។ 

 ក្រសួ ង បន្ត ថា  បនា្ទាប់ ពី បាន 
ពិភាក្រសា គា្នា រួច មក  ភាគី កម្ពុជា 
បាន សម្រច  ដាក់ ច្រញ នូវ អា- 
ទិ ភាព ៩ ចំណុច  រួ មមាន បន្ត 
អនុវត្ត ផ្រន ការ ម្រ  និង ពិនិត្រយ 
ការ វិវឌ្រឍន្រ សា្ថានភាព ជំងឺ ន្រះ, 
បន្ត ពង្រឹង ប្រព័ន្ធ សុខាភិ បាល,  
វាយ តម្ល្រ  និង ពិនិត្រយ លើ វិធាន- 
ការ ចាំ បាច់ នានា  ពិស្រស លើ 
ដំណោះ ស្រយ ក្នងុ ការ សម្រប- 
សម្រួល ឬ សម្រល វិធាន ការ 
ដ្រល បាន ដាក់ ច្រញ ឲ្រយ អនុវត្ត  
ដូច ជា ការ ធ្វើ គមា្លាត សង្គម  និង 
បុគ្គល   ឬ ការ បិទ  និង បើក 
កន្ល្រង ប្រមូល ផ្ដុំ ណា មួយ ។ 

 គណៈ កម្មការ អន្តរ ក្រសួង  
ក ៏យក អាទភិាពទៅ លើ ការ ការ- 
ពារ និង គាំទ្រ ដល់ ជន ងាយ  
រង គ្រះ ,  ពង្រងឹ យន្ត ការ ដកឹនា ំ 
នងិ សម្របសម្រលួ ជាមយួ គ្រប់ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ ការ ប្រយុទ្ធ 
ប្រឆំង នឹង កូវីដ ១ ៩  និង ការ- 
គាំទ្រ ការ ផ្ដល់ ស្រវា សុខភាព  
ឲ្រយ បាន ល្អ ប្រ សើរ, ជុំ រុញ ឲ្រយ 
មានការ ចូលរួម ពី សហគមន៍ 
និង បុគ្គល គ្រប់ រូបក្នុង ការ ទប់- 
សា្កាត់  និង កិច្ច ការ ពារ ការ ចម្លង 
ក្នុង  រលក ទី២។ 

គណៈ កម្មការ អន្តរ ក្រសួង ក៏ 
ផ្ដោត អាទិ ភាព លើ ចំណុច  
បន្ថ្រម ទៀត  រួម មាន ការ ប្រើ- 
ប្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា IT សម្រប់ 
គ្រប់ គ្រង  តាម ដាន  និង ស្វ្រង- 
រក ជងំ ឺ ព្រម ទាងំ វាយ តម្ល្រ សា្ថាន- 
ភាព ជំងឺ ឆ្លង  ការកៀរគរ ធន- 
ធាន  និង បន្ត សហការ ជា មួយ 
ដ្រ គ ូUN នងិ វសិយ័ ឯក ជន លើ 
ការ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ ឆ្លង ៕ 

តពីទំព័រ១...និង ងាក មក 
គោរព ច្របាប ់វញិ ។ គ ឺសខំាន ់ជយួ 
ដាស់ សា្មារតី គាត់  និង ជួយ គាត់ កំុឱ្រយ 
អស់ លុយ ។ កុំ ជិះ ខុស ( ច្របាប់ ) 
ទៅ វា អត ់អស ់លយុ ទ្រ  កុ ំជិះ ខសុ 
ទៅ វា អត់ មាន គ្រះ ថា្នាក់ ទ្រ » ។ 

 លោក បន្តថា ៖ « អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ប្រើ 
ពាក្រយ ថា  អ្នក ដណំើរ តាម ផ្លវូ ច្រើន 
លើស លប់ គឺ គោរព ច្របាប់  ងាក 
ទៅរក សណា្ដាប់ ធា្នាប់  ងាក ទៅ រក 
ស្រច ក្ដថី្ល្រ ថ្នរូ ។ ឥឡូវ ហ្នងឹ !សមត្ថ - 
កិច្ច ប្រឹង ប្រង ពង្រឹង បន្ថ្រម គឺ ធ្វើ 
ទំាង ថ្ង្រ សៅរ៍ និង ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដើម្រប ី 
កុំឱ្រយ ពល រដ្ឋ ភ្ល្រច ខ្លួន » ។ 

 អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ 
បាន ដាក ់ពង្រយ កង កមា្លាងំ ជាង 
៣ ពាន់ នាក់  នៅ ទូទំាង ប្រទ្រស  ដើម្របី 
ចាំផាក ពិន័យ អ្នក បើកប រ ល្មើស 
ច្របាប់ ចរា ចរណ៍ តាម អនុ ក្រឹត្រយ ថ្មី  
ដ្រល បាន បង្កើន ប្រក់ ផាក ពិន័យ 
ឡើង ទៅ ដល់ ៣ ឬ ៥ ដង ន្រ ការ- 
ផា កពិ ន័យ តាម អនុ ក្រតឹ្រយ ចាស់ ។ 

 ការ រ ឹតបង្កើន ប្រក ់ផាកព ិនយ័  
នាព្រល ន្រះ ត្រូវ អ្នក រិះគន់ ខ្លះ 
បាន លើក ឡើង ថា  ជា ការ ដាក់ 
បន្ទកុ បន្ថ្រ ម លើ ពល រដ្ឋ នងិ បាន 
ស្នើឱ្រយ  រដា្ឋាភិបា ល ពន្រយា  រព្រល 
អនុវត្តក្នុងព្រល កំពុងរ ង ផល - 

ប៉ះពា ល់ ពី ការផ្ទុះ ឡើង ន្រ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ។ 

 បុ៉ន្ត្រ  លោក  ន្រ ត សាវឿន បាន 
បញ្ជាក់ ថា ការ រឹត បន្តឹង ច្របាប់ 
ចរាច រណ៍ ន្រះ  គឺមាន បំណង ត្រ 
មយួ គត ់ គ ឺកាត ់បន្ថយ គ្រះ ថា្នាក់ 
ដើម្របី កុំឱ្រយ មនុស្រស សា្លាប់  របួស  
និង កុំឱ្រយ បាត់ បង់ ទ្រព្រយ សម្របត្តិ 
រប ស់ ពលរដ្ឋ ដ្រល  ធ្វើដំ ណើរ 
នៅតា ម ដង ផ្លូវ ។ 

 លោក ថា ៖« ការធ្វើ ន្រះ  មិន ម្រន 
ធ្វើ ទូទៅ ទ្រ គឺ ធ្វើ ត្រ រថយន្ត ដ្រល 
ល្មើស ហើយ ល្មើស ន្រះ ទៀត មិន 
ម្រន ធ្វើ តាម អនុ ក្រតឹ្រយ ថ្ម ីទំាងអ ស់ 
ទ្រ គឺ ធ្វើ ត្រ ចំណុច ( ល្មើស ) ធំៗ 
ត្រ ប៉នុា្មាន ចណំចុ  ដចូ ជា  ឧទាហរ- 
ណ៍  បើក ម៉ូតូ ត្រូវ មាន មួ ក ត្រូវ 
គោរ ព សា្លាក សញ្ញា ត្រូ វ គោរ  ព 
ភ្លើង ស្ដុប កុំ និ យាយ ទូរ ស័ព្ទ » ។ 

 លោក  ន្រ ត សា វឿ ន អះ អាង 
ទៀត ថា  ចំពោះ ករណី ប៉ូ លិស- 
ចរាច រណ៍ នៅ ខ្រត្ត សា្វាយរៀ ង 
ដ្រល បានធ្វើ លើស ពី តួនា ទី ដោយ 
បាន ចាប ់វ៉្រខ្នាះ ពលរដ្ឋ  នៅព្រល 
ចុះ រឹត បន្តឹង ច្របាប់ ចរា ចរ ណ៍ គឺ 
ត្រវូ បាន សម្រច ឱ្រយ ផា្អាក ពី ការ ងារ 
ដើម្របី ក្រ កំហុស និង ឱ្រយ អង្គ ភាព 
ត្រូវ សុំ ទោស ចំពោះ ពល រដ្ឋ វិញ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា អគ្គ ស្នងកា រ- 
នគរ បាល ជាតិ  កំពុង តាម ដាន 
គ្រប់ ព្រល វ្រលា អំពី ការ អនុវត្ត រឹត- 

បន្តឹង ច្របាប់ ចរា ចរណ៍ របស់ កង- 
ក មា្លា ំង សមត្ថ កិច្ច នៅ ទូទំាង ប្រទ្រស  
ហើយ លោក ព្រមាន ថា  ចំពោះ 
មន្ត្រី ដ្រល អនុវត្ត ខុស  នឹង ត្រូវ 
ទទួលរង ការពិន័យ តាម ច្របាប់ 
កងកមា្លាំង តិច ឬ ស្រល  ហើយ 
បើ មាន កំហុស ធ្ងន់ ធ្ងរ ចំពោះ មុខ 
ច្របាប់ នឹង ត្រូវ យក ច្របាប់ ទៅធ្វើ ។ 

លោ ក  ឆ យ គឹ មខឿ ន  អ្នក នំា- 
ពា ក្រយ អគ្គ ស្ន ង កា រដា្ឋា ន ន គ របា ល- 
ជា ត ិបាន ប ញ្ជា ក ់កាល ព ីរ សៀ ល 
ម្រសិល ម ិញ ថា  ក្នងុរ យៈ ព្រ ល ៣ថ្ង្រ 
ម ក ន្រះ  មាន យា ន យ ន្តជា ង ៨  
ពា ន់គ្រឿ ង ត្រ ូវ បា ន ផាកពិ ន័ យ  ក្ន ុង 
នោះ ម៉ូ តូ មា ន ជា ង៦ ពា ន់គ្រឿង   
រី ឯ រ ថ យន្ត មា នជិ ត ២ ពាន់ គ្រឿ ង។  
   ចំណ្រក លោក  គង់  រតនៈ 
ប្រធា ន វទិ្រយា សា្ថាន ជាត ិសវុត្ថ ិភាព 
ចរាច រណ៍ ផ្លូវគោក បាន លើក- 
ឡើង ដ្ររ ថា  លោក  បាន ឃើញ 
សញ្ញា វិជ្ជ មាន ២ ន្រ ការ រឹត បន្តឹង 
ច្របាប់ នៅ ព្រល ន្រះ ។ 

 លោក ថា ៖ « អ៊ីចឹង ! សម្រប់ 
ខ្ញុំៗ  មើល ឃើញថា  ពលរដ្ឋ ភាគ- 
ច្រើន ដ្រល ខា្លាច ច្របាប់ គឺ គាត់ ងាក 
មក គោរព ច្របាប់ វិញ ។ យើង ឃើញ 
ថា ការ បើកបរ នៅ រាជ ធានី ភ្នពំ្រញ 
ក្នុង រយៈព្រ ល ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ ហ្នឹង 
នៅតា ម ស្ដុ ប ពល រដ្ឋ បាន ព្រយា- 
យាម ឈប ់គោរព ទៅ តាម គនំសូ- 
សញ្ញា ភ្លើង សញ្ញា  ហើយ ការ- 

បើកប រ ក៏ មិន សូវ មាន រូបភាព 
ច្រង្រងច្រ ងាង ដ្ររ ន្រះ គឺជា 
សញ្ញា ល្អ មួយ » ។ 

 លោក បន្តថា ៖« សញ្ញា ល្អ ទី ២ 
គឺ ឃើញ បងប្អូន ពលរដ្ឋ ដ្រល 
ខា្លាច ច្របាប ់គ ឺបាន យក យាន យន្ត 
ទៅ ត្រួតពិ និត្រយ បច្ច្រក ទ្រស  និង 
មួយចំនួ ន ទៀត  បាន ទៅ ពន្រយា រ 
បណ្ណ បើក បរ  គឺមាន ភាព ផុស- 
ផលុ ម្រន ទ្រន  ។ ខ្ញុ ំគតិថា  អាន្រះ 
គជឺា ជោគ ជយ័ មយួ ប៉នុ្ត្រ បើ យើង 
ចង់ បាន ជោគជ័ យ ពិតប្រ កដ 
នោះ គឺ ត្រមឹ ត្រ ផាក ពិន័យ ត្រមួយ 
មុខ គឺ អត់ ទាន់ គ្រប់គ្រ ន់ ទ្រ គឺ 
ត្រវូត្រមា ន ការ អប់រំ  និង ផ្រសព្វផ្រសា យ  
បន្ត ឱ្រយបាន ទលូទំ ូលាយ  និង ត្រវូ 
ក្រលម្អ ផ្លូវ ដោយ ត្រូវ ឱ្រយមាន 
គំនូស សញ្ញា  និង សា្លាក សញ្ញា ឱ្រយ 
បាន ច្របាស់ លាស់ អាហ្នឹង ខ្ញុំ គិត 
ថា  វា មាន ជោ គជ័យ ជាង » ។ 

 មន្ត្រ ីសង្គម សុវីលិ របូន្រះ លើក 
ឡើង ទៀតថា ឥរយិា បថ បើកបរ- 
របស់ ពលរដ្ឋ បាន ត្រឹមត្រូវ តាម 
ច្របាប ់គ ឺនៅ ព្រល ដ្រល មាន នគរ- 
បាល ឈរ ពង្រឹង ច្របាប់ នៅតា ម 
ដង ផ្លវូ បុ៉ណោ្ណោះ ។ លោក សង្រឃឹមថា  
នៅព្រល មាន សមត្ថក ិច្ចរតឹ ប ន្ត ឹង 
ច្របាប ់ជាប ់ជាប្រចា ំប្របន្រះ រហតូ 
នោះ ឥរិយា បថ   បើកប រ ខុស ឆ្គង មួយ 
ចំនួន របស់ ពលរ ដ្ឋ នឹង អាច ក្រ- 
ប្របា ន ច្រើន នា ព្រលខាង ម ុខ  ។  
   លោក បន្តទៀ តថា  ចំពោះ អ្នក 
ដ្រល រិះគន់ នៅតាម បណា្ដាញ- 
សង្គម ហ្វ្រ ស ប៊ ុក ដ្រលថា  រដា្ឋាភ-ិ 
បាល រឹត បន្តឹង ច្របាប ់ ដោយ សារ 
ចង់ បាន លុយ ពី ពលរដ្ឋ នោះ គឺ 
មិនមាន ចំនួន ច្រើន លើ សល ប់ 
នោះទ្រ  ប៉នុ្ត្រ លោក ក ៏ចងឱ់្រយ រដា្ឋា- 
ភិបា ល ព ន្រយា រព្រល អនុវត្ត តាម 
អនុ ក្រឹត្រយ ថ្មី ដ្ររ  ដើម្របី ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
ឱ្រយបាន ទូលំ ទូលា យ  បន្ថ្រម ទៅ 
កា ន់ ប្រជា ពល រដ្ឋ ។ 

 លោក  ឈួន វ៉ន់ មន្ត្រី នាំពាក្រយ 
ក្រសួង សាធា រណ ការ  និង ដឹក- 
ជ ញ្ជនូ បានលើ កឡើ ង  ដ្ររ ថា  ចាប់ព ី
ថ្ង្រទី ២៧  ខ្រម្រ សា  មក គឺ នៅ  
ទូទំាង ប្រទ្រស មាន ពលរ ដ្ឋ ដ្រល 
បាន សម្រកុ យក រថយន្ត ទៅ ត្រតួ- 
ពិនិត្រយ បច្ច្រក ទ្រស ឬ ឆៀក គឺ ក្នុង 
១ថ្ង្រ ប្រហ្រល ៤ ពាន់ គ្រឿង  ដ្រល 
ខុសពី ថ្ង្រ មិនទា ន់ ចា ប់ផ្ដើម រឹត- 
ប ន្តងឹ ច្របាប់ ចរាចរ ណ៍ គឺមានប្រហ្រល  
១ ពាន់ គ្រឿង ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 

 លោក បន្ត ថា ចំពោះ នៅ តាម 
កន្ល្រង ប្រឡង យក បណ្ណ បើក បរ 
ក៏ នៅត្រ មាន មនុស្រស សម្រុក ទៅ 
ប្រឡង ច្រើន នា បុ៉នា្មាន ថ្ង្រ មកន្រះ។  
     លោក ថា ៖« ទាងំ កន្ល្រង ប្រឡង 
យក បណ្ណ បើកបរ  និង នៅ តាម 
កន្ល្រង ឆៀក គ ឺនៅ ត្រ មាន មនសុ្រស 
ច្រើន នៅ ឡើយ បើ ទោះ បីជា ថ្ង្រន្រះ 
( ថ្ង្រទី ៣ ឧសភា )សង្ក្រត ឃើញ 
នៅត្រ មាន មនុស្រស ច្រើន  ប៉ុន្ត្រ  
បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ប៉ុនា្មាន 
ថ្ង្រមុន គឺ ចាប់ផ្ដើម ថម ថយ វិញ 
ខ្លះ ហើយ »៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រចន្ទ ទី៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោក... តំណាងWHO៖កម្ពជុាគួររំពឹងទុកការ-
វិលត្រឡប់មករកភាពធម្មតាថ្មពីីកូវីដ១៩



ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

តុលាការឃំុខ្លនួអ្នកទន្ទ្រានព្រាយកដី១៣នាក់នៅមណ្ឌលគិរី
សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី:ជន សងៃស័យ ១៣ នាក់ 
តៃូវ បាន មន្តៃី ជំនាញ កៃ សួ ង បរិស្ថាន 
ឃាត់ ខ្លនួ បញ្ជនូ សំណំុរឿង ទៅ ស លាដំ- 
បូង ខៃត្តមណ្ឌល គិរី  និង មាន ការ ឃំុខ្ល ួន 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ កាល ពីខៃ មៃស ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ការ  ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដីពៃ ក្នងុ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ៤ ទី តាំង  នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត នៃះ ខណៈ មន្តៃី អះ អាង ថា  តំបន់ 
ទាងំ នៃះ កពំ ុង  បៃឈម នងឹ សកម្ម ភាព 
វាត យក ដី  និងទិញ លក់ ខុស ចៃបាប់ ។

លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខា ធិ ការ 
និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង បរិ ស្ថាន 
បាន ថ្លៃង កាល ពីថ្ងៃ ២២  ឧសភា ថា 
កាល ព ីខៃ មៃស  មាន មៃ ខ្លោង   នងិ ជន- 
ល្មើស ១៣ នាក ់ តៃវូ បាន ស លា ដបំងូ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ចោទ បៃកាន់  និង ឃុំ 
ខ្លួន ជាប ន្ត បនា្ទាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ករណី 
ទន្ទៃន កាន ់កាប ់ដពីៃ ជា ចៃើន ហកិ តា 
យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិ នៅ សៃកុ កោះ ញៃក  
ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ ពៃច ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ ពក ដៃ ន ជ មៃ កសត្វ-  
ពៃ ណា ម លៀរ និង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  
កៃវ សីមា  ដៃលតៃូ វ បាន ការពារ ដោយ 
ចៃបាប់ ស្តីពី តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជា តិ។ 

លោក បន្ត ថា  ជន ល្មើស ទាំង ១៣ 
នាក់ នោះ  តៃូ វបាន  ស លា ដំបូង ខៃត្ត 

មណ្ឌល គិ រី អនុវត្ត វិធាន ការ ចៃបាប់ 
ដោយ ចោទ បៃកាន់ តាម បញ្ញត្តិ មាតៃ 
៥៦, ៦០ និង ៦២ ដៃល ជា បទ ល្មើស 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ថា្នាក់ ទី៤  នៃ ចៃបាប់ 
ស្ដីពី តំបន់ ការ ពារ ធ ម្មជាតិ ។ 

លោក បន្ថៃម ថា  កៃមុ ជន ល្មើស ទំាង- 
នៃះ បាន បៃើ លៃបិច កល ផៃសៃងៗ គ្នា ក្នុង 
ការ ទន្ទៃន កា ន់ កា ប់ ដីពៃ រដ្ឋ  ខុស ចៃបាប់ 
នៅតបំន ់ការ ពារ ធម្ម ជាត ិ ដើមៃប ីបន្ល ំថា 
កៃុម ខ្លួន បាន រស់ នៅ និង អាសៃ័យ- 
ផល លើដី នោះ ជា យូរ ឆ្នាំ  មក ហើយ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «គ្មាន ជន 

ណា មា្នា ក់ មាន សិទ្ធិ កាន់ កាប់ ដីធ្លី  ទិញ 
ឬ លក ់ដរូ ដធី្ល ីក្នងុ តបំន ់កា រពា រធម្ម ជាត ិ
បា ន ឡើយ។ កៃសួង ប រិស្ថាន  សូម ស្នើសុ ំ
បងប្អនូ ពលរដ្ឋ ដៃល មនិ បាន យល ់ដងឹ 
ចៃបាស់ ពី ចៃបាប់  សូម ឈប់ ចាញ់ បោក  
ជ ន ខ ិល ខចូ ប ន្ត ទៀត  នងិ សមូ បញៃឈប ់
ជា បនា្ទាន់ នូវ សកម្ម ភាព ខុស ចៃបាប់ ជា អាទិ៍ 
ការ ឈូស ឆយ កាប់ ឆ្ការ   ដុ ត រុករា ន- 
ទន្ទៃន ដពីៃ ការ សង សង ់ខ្ទម ឬ រោង 
ការ ដាំដុះ ដំណាំ  និង ការ អា សៃ័យ លើ 
ដី របស់ រដ្ឋ  ក្នងុ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ »។

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖«តៃូវ បញៃឈប់ 

ជា បនា្ទាន់ នូវ រាល់ កា រទិញ លក់ ដី រដ្ឋ... 
ហើយ តៃវូ រុះរី សំណង់ គៃប់ បៃភៃទ ដោយ 
ខ្លួន ឯង  និង បៃគល់ ទី តាំង ដី ទាំង នោះ 
ដោយ ឥត លក្ខ ខណ្ឌ មក  ជូន កៃសួង- 
ប រសិ្ថាន គៃប ់គៃង វញិ  បើ ពុ ំនោះ ទៃ នងឹ 
តៃូវ បៃឈម មុខ នឹង វិធាន ការ ចៃបាប់ »។

 លោក គៃើ ង តុលា សកម្ម ជន ការ- 
ពារ ពៃឈើ  ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីបាន ថ្លៃង ព ី
មៃសិ ល មញិ ថា  លោ កគ ំទៃ ការ ឃាត ់ខ្លនួ 
ជន ល្មើស ទាំង ១៣ នាក់ នៃះ។ប៉ុន្តៃ 
លោក ថា គ្មាន  ជនំឿ លើ  សមត្ថ កចិ្ច ក្នងុ 
កា រកា រ ពារ ពៃ ឈើ ក្នងុ តំបន់ ទំាង៤នៃះ 
 បា នទៃ  ពៃះតំ បន់ នោះ កំ ពុង តៃ ូវ បា ន 
ជន ល្មើ ស  និង អ្នក មាន អំណាច មួយ ចំនួន 
ឈូស  ព័ទ្ធ របង យក ស្ទើ រ រាល់ ថ្ងៃ។ 

លោក ថា៖ «កន្លង មក ពួក គត់ ជា 
អ្នក សមៃប សមៃួល ឲៃយ មាន បទ ល្មើ ស 
ពៃ ឈើ អ្នក ណា មាន លុយ ឲៃយ ទៅ មន្តៃគីឺ 
មន្តៃី ធ្វើជា មើល មិន ឃើញ បទល្មើស 
ពៃល ពលរដ្ឋ សួរ ទៅ ឆ្លើយ ថាមិន ដឹង រឿ ង ។ 
ចពំោះ ពលរដ្ឋ កៃកៃគីត ់ បង្កៃប ភា្លោមៗ 
បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ លឿនៗ តៃ ម្ដង បុ៉ន្ដៃ 
បើ អ្នក មាន លុយ  គ្មាន បញ្ជនូ ទៅ តុលា- 
កា រ ទៃតៃឹម ចុះ កិច្ច សនៃយា ទៃ។លើស 
ពនីៃះ បើ ពលរដ្ឋ រាយ ការណ៍ ពីបទ ល្មើស 
គឺ មន្តៃ ីងាក មក ប្ដឹង អ្នក រាយ កា រណ៍ វិញ 
ដោ យ ថាជា ព័ត៌មា ន មិន ពិតឬ បំភ្លៃ ពត័-៌ 
មាន ខុសពី ការ ពិត ជា ដើម »។ 

លោក ប៉ៃន ប៊ុណា្ណា រ៍ មន្តៃី កម្មវិធី 
ពងៃងឹ សិទ្ធ ិអំណាច សហ គមន៍ មូល ដា្ឋាន 
នៃ សមា គម អាដហុ ក បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ 
មៃសិលមិ ញ ថា លោ ក   គំទៃ ចំណាត់ ការ 
របស់ កៃសួង ប រិស្ថាន នៃះ ប៉ុន្ដៃ លោក 
ជំរុញ អនុវត្ត  ចៃបាប់ មាន តមា្លោភា ព និង 
យុត្តិ ធម៌ស្មើ ៗ គ្នា ។ 

លោក ថា៖  «បទ ល្មើស ពៃឈើ  គឺជា 
បទ ល្មើស  ជាក់ស្ដៃ ង  បើទោះ បី កន្ល ង- 
ផុ ត រ យៈពៃ ល១ ៥ឆ្នាំ ក៏ដោ យ  ក ៏អាច 
សើរីមក ដាក់ ទោសទ ណ្ឌ បាន ដៃរ។ 
នៅ ខៃត្ត មណ្ឌ ល គិរី មាន អ្ន កមា នអំ - 
ណាច និ ង អ្នកមាន លុយ ជា ចៃើន ពា ក់- 
ព័ន្ធ ការកា ប់ ទ ន្ទៃ ន ដីពៃ ដូច្នៃះ សមត្ថ- 
កិច្ច  គួរ ចាត់ វិធា នការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ឲៃយ 
ដូច នឹង អ្នក គ្មាន លុយ ដៃរ »។   

បើ តាម លោក នៃតៃ ភក្តៃ បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះកៃ សួងបរិស្ថាន មាន មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ- 
រកៃស ១២៦០ នាក់ ដៃ ល មា ន  តួនាទី ជា 
មន្តៃី នគ របាល យុត្តិ ធម៌  និង ជា ឆ្មាំ 
ការពារ ធម្ម ជាតិ នៅលើ ផ្ទៃដី អភិរកៃស 
សរុប  ជាង ៧,២លា ន ហិក តា ដោ យ  
ពួកគ ត់ នឹង បង្កើន សកម្ម ភាពចុះ លៃបាត 
ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ បទ ល្មើស នានា ក៏ ដូ ចជា  
ការ  បរបាញ់  សត្វ ពៃជា ពិសៃ ស សកម្ម-  
ភាព កា រកាប ់ ឆ្ការ  ន ិង រកុ រាន ដពីៃ ខសុ 
ចៃបាប់ និង ដំា ដំណំា  យុទ្ធស ស្តៃផៃសៃង ៗ  
ដើមៃបី  ទន្ទៃន កាន់កាប់ ដី ៕ 

ទិដ្ឋភាពកាប់ព្រៃវាតយកដីជាកម្មសិទ្ធនិៅមណ្ឌលគិរីកន្លងមក ។ រូបថត កៃសួងបរិស្ថាន

លោកហុ៊ន ស្រាន គំាទ្រា  និង លើកកម្ពស់ ស្រារីភាពសារព័ត៌មាន
រី សុចាន់

ភ្នពំ្រៃញៈ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃ ី 
ហ៊នុ សៃន  ថ្លៃង ថា  រាជរដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា គំទៃ  និង លើក កម្ពស់ 
សិទ្ធិសៃរីភាព បញ្ចៃញ មតិ  និង 
សៃរីភាព សរព័ត៌មាន  ដៃល 
ធានា ដោយ រដ្ឋធម្មនញុ្ញ  នងិ ចៃបាប ់
ស្តីពី របប សរព័ត៌មាន  ដៃល 
ធានា ឯករាជភាព នៃការ ផៃសាយ 
ព័ត៌មាន  គ្មាន ការ តៃួត ពិនិតៃយ  
ជាមុន និង សិទ្ធិ រកៃសាការ សមា្ងាត់ 
បៃភពព័ត៌មាន របស់ ខ្លួន។

ក្នុងសរលិខិត ចុះថ្ងៃ ទី ៣០  
ខៃមៃស ក្នុង ឱកាស ទិវា សៃរី- 
ភាព  សរព័ត៌មាន សកល លោក 
លើក ទី ២៧ ដៃល តៃូវ នឹង ថ្ងៃទី 
៣  ខៃឧសភា  លោក  ហ៊នុ សៃន  
បានថ្លៃងថា ៖« រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ពិត ជា តៃូវការ ស្ថាប័ន 
សរព័ត៌មាន ដៃល មាន ថាម- 
ពល បៃកប  ដោយ ការ ទទួល- 
ខុសតៃូវ និង មាន ភាព ស្មាះ- 
តៃង់ ចំពោះ វិជា្ជាជីវៈ ក្នុង ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន»។

លោកហ៊ុន សៃន   អំពាវ នាវ 
ដល់ អ្នក សរព័ត៌មាន ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ តៃូវ អនុវត្ត ឱៃយបាន តាម- 
ពាកៃយស្លោក«កុំ បំពាន សិទ្ធិ អ្នក- 
ដទៃ កុំ បំភ្លៃ ការ ពិត»និង តៃូវ 
ចៀស វាង កា រផៃសាយ ព័ត៌មាន មិន 

ពតិ ពត័ម៌ាន ក្លៃងបន្ល ំដៃល បង្ក ឱៃយ 
មាន ភាព ចលាចល នៅ ក្នងុ សង្គម 
ការ ញុះញង់  ការ ជៃរបៃមាថ  បង្ក 
ឱៃយ មាន ការ គុំកួន  រីសអើង  និង 
អរិភាព នៅក្នុង សង្គម ដៃល មិន 
អាច អត់ឱន ឱៃយ បាន ឡើយ។

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃ ីថ្លៃងថា ៖ 
« ថ្វីដៃបិតតៃ ការឆ្លង  រីករាល ដាល  
វីរុស  កូវីដ១៩ មាន លក្ខណៈ   
កាចសហាវ  និង បង្ក គៃះថា្នាក ់
យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ អាយុជីវិត 
មនុសៃស នៅ លើ សកលលោក 
ទាងំមូល ក៏ដោយ ក៏ ជំងឺ នៃះ មនិ 
បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ពិសពុល កាច- 
សហាវ ដូច ការ ផៃសព្វផៃសាយ   
ព័ត៌មាន ក្លៃងបន្លំ តាម បៃព័ន្ធ  
ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង បណា្តាញ ទំនាក-់ 
ទនំង សង្គម មយួ ចនំនួ ដៃល បង្ក 
ឡើង ដោយ ជន អគតិ មួយ កា្តាប់ 
តូច   ដៃល តៃងតៃ បៃើបៃស ់គៃប ់
មធៃយា បាយ ដើមៃបី បំផ្លិច បំផ្លោញ 
សៃចក្តី សុខ ការ រស់ ឡើង  វិញ 
របស់ បៃជាជន កម្ពុជា  និង  ប៉ុន- 
ប៉ង  ផ្តួល រំលំ រាជរដា្ឋា ភិ បាល    
កម្ពុជា សៃបចៃបាប់ នោះ ដៃរ» ។

នាយក ផ្នៃក បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
នៃ មជៃឈមណ្ឌល កម្ពជុា ដើមៃប ីបៃ- 
ព័ន្ធ  ផៃសព្វផៃសាយ ឯករាជៃយ  លោក  
ណុប វី  បានថ្លៃងថា  សៃរី ភាព 
សរពត័ម៌ាន នៅ បៃទៃស កម្ពជុា 
មាន ការ ធា្លោក់ចុះ ជា បន្តបនា្ទាប់  

តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧  ។ ការ គំរាម- 
កហំៃង ការ ឃាត ់ខ្លនួ រយៈ ពៃល 
ខ្លី និង ការ ចោទបៃកាន់ ការ- 
សួរនាំ ទៅលើ អ្នកសរព័ត៌ មាន  
នៅតៃ បន្ត កើត មាន។ ការ ចៃញ 
បមៃម ហាមឃាត់ ការ ចុះ យក 
ព័ត៌មាន លុះ តៃ តៃ មាន ការ- 
សុំអនុញ្ញាត ពី មន្តៃី រដា្ឋាភិបាល 
នៅតៃ កើត មាន ឡើង។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«កៃ ពី នោះ 
យើង ឃើញ មាន ពាកៃយ បណ្តឹង 
របស់ អ្នក សរព័ត៌មាន នៅ តៃ 
តៃវូបាន យក ពនិតិៃយ កដ៏ចូជា ជរំញុ 
ឱៃយ មាន កា រសកិៃសា សៃវជៃវ ឡើង-  
វិញ ពីស្ថាប័ន តុលាការ អ៊ីចឹង ជា- 
ដើម ។ ចំណុច វិជ្ជមាន  យើង 
ឃើញ  មាន អំពី ស្ថាប័ន មាន ការ រីក- 
ចមៃើន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ស្ថាប័ន ព័ត៌- 
មាន តាម អនឡាញ  ទោះ បី ជា 
ស្ថាប័ន ទាំង អស់ ហ្នឹង នៅ មាន 
កមៃតិ នៃ ការ អនវុត្ត កៃមសលីធម ៌
វិជា្ជាជីវៈ មៃន ក៏ដោយ»។

លោក បានបន្ថៃមថា  កៃ ពនីៃះ   
រដា្ឋាភិបាល ក៏ បាន បងា្ហាញ ឆន្ទៈ 
ក្នងុ ការ ផ្តល ់កចិ្ចសហ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ ឡើងវិញ រវាង អ្នក សរព័ត៌- 
មាន បរទៃស  ដចូជា វទិៃយ ុសឡំៃង 
សហរដ្ឋអាមៃរកិ (VOA)ដៃល 
បាន បើក ការយិលយ័ ឡើង វញិ 
នៅ កម្ពជុា  ប៉នុ្តៃវា នៅ មាន ចនំនួ 
តិច តួច នៅ ឡើយ៕ 
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ចា ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុ�្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

� ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   គ្ហទំព័រ
ល ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

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

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្ករចនា �្  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ក្  ផ្� យ ពា ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�្ ធា ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្ស
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្ ធា នគណ�្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្�  និងរចនា គ្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធម្ចាស់ទីតំាងជួលឬទ្រា?
គឹម សារុំ

ជា ទូទៅ បន្ទាប់ ពី សមត្ថ កិច្ច 
បង្កៃប បទ ល្មើស អ្វមួី យនៅ  ទី- 
តាងំ ផ្ទះ  ឬ ឃ្លាងំ ជលួ គ ឺមានខ្លះ 
បានឈានដលប់ទិ ទតីាងំ នោះ 
បណ្តោះ អា សន្ន ។ ចុះ បើមាន 
ករណី បៃប នៃះ  តើ មា្ចាស់ ផ្ទះ ឬ 
ឃ្លាំង  តៃូវ បៃឈម មុខ នឹង ផ្លូវ- 
ចៃបាប់  យ៉ាង ម៉ៃច ដៃរ ? ជំុវិញ បញ្ហា 
នៃះ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន សមា្ភាស  
ជាមួយ លោក មៃធាវី  កុយ  ដលុ្លា  
អត្តលៃខ  ១ ៩ ៧ ៨ T   ជា សមា ជិក 
នៃ កៃុម  មៃធាវី ធម្ម សាសៃ្ត  មាន 
ការិយ ល័យ  នៅ អគារ  លៃខ 
៣៦ ជាន់ ទី ១០  បន្ទប់ លៃខ  
P១០- P១១  ផ្លូវ លៃខ ១៦៩  
សង្កាត់ វាលវង់  ខណ្ឌ   ៧ មករា 
រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ ដូច ខាង កៃម៖

ឧបមា ថា  លោក (ក) បាន 
ជួល ផ្ទះ  ឬ ឃ្លា ំង ឲ្យ គ្  ត្ អ្នក ជួល 
នោះ បា នដាក ់របស ់មនិ សប្- 
ចប្ាប ់ ហើយ ត្វូ បាន សមត្ថ កចិ្ច 
ចាប់  និង បិទ ឃ្លាំង នោះ ។  រីឯ 
មា្ចាស ់ទតីាងំ សុ ំយក  ទៅ ជលួ ឲយ្ 
អ្នក ផ្ស្ង មិន បាន ។  ហ្តុ អ្វី  

បាន ជា ពាកព់ ័ន្ធ នងឹ ឃ្លាងំ នោះ   ? 
   មុន នឹង ឆ្លើយ សំណួរ នៃះ  
យើង តៃូវ ដឹង ថា   អ្វីទៅ  ជា ការ- 
ជួល?នៅក្នុង សង្គម   តៃង តៃ 
មាន  បៃតិបត្ត ិការ ជួល  ជាចំាបាច់   
សមៃប់  ការ សា្នាក់ នៅ  ឬធ្វើ អា- 
ជីវកម្ម  ណាមួយ  ទៅតាម   តមៃូវ- 
ការ  នីមួយៗ  ហើយ  ការ ជួល   អាច 
ជា ចលនវត្ថុ  ឬ អចលនវត្ថុ ។ 
នៅ ក្នុង បៃតិបត្តិ ការជួល ដៃល  
ភាសា ចៃបាប់ ហៅថា  ភតិសនៃយា  
ភាគី  មា្ខាង   ដៃលជាមា្ចាស់   ផ្ទះ ឬ 
ឃ្លាំង នោះ ហៅ ថា ភតិ បតី  និង 
ភាគ ីមា្ខាង ទៀត ដៃល ជាអ្នក ជួល  
នោះ  ភាសាចៃបាប់ ហៅ ថាភតិកៈ។ 
អ៊ីចឹង   ភតិ សនៃយា     សំដៅ   ទៅលើ 
កិច្ចសនៃយា   មួយ  ដៃល  ភាគី  មា្ខាង  
ហៅ  ថា  ភតិប តី ឲៃយ   ភាគី មា្ខាង 
ទៀត ហៅថា  ភតិ កៈ   បៃើ បៃស់   
នងិ អាសៃយ័  ផល ព ីវត្ថ ុ ណាមយួ  
ដោយ យក ថ្លៃ (យោង តាម មា តៃ  
៥៩៦  នៃ កៃ ម រដ្ឋបៃប វៃណី ) ។  

ផ្អៃក   តាម ខ្លឹម សារ នៃនិ យម- 
ន័យ ខាងលើ   ភតិកៈ   មាន សិទ្ធិ   
នងិ ករណ ីកចិ្ចក្នងុការ បៃើ បៃស ់   
និង អាសៃ័យ    ផល  លើ  វត្ថុ ( នៅ 

ទីនៃះ យើង និយយ  ពី អចល- 
នវត្ថ)ុ ដូច   ដៃល ភាគី  បានកំណត់  
ក្នុង កិច្ចសនៃយា    ក្នុង នម  ជាអ្នក- 
គៃប់ គៃង វត្ថ ុជួល ដោយ   សុចរិត។  
ប៉ុន្តៃ បញ្ហា  អាច កើតទៃបើង  ពៃល 
ភតិកៈ  យក អចល នវត្ថុ ដៃល ជា 
កម្មវត្ថុ នៃការ ជួល នោះ   សមៃប់ 
ដាក់   របស់ មិនសៃបចៃបាប់   ហើយ   

នៅ ពៃល សមត្ថ កិច្ច  រកឃើញ    
មាន  បទល្មើស   នៅទីតាំង  នោះ  
ដៃល  ជា ទកីន្លៃង លក ់ទកុ របស ់ 
មនិ សៃប ចៃបាប ់ គ ឺសមត្ថ កចិ្ច នងឹ  
ធ្វើ បៃតិបត្តិការ បងៃ្កាប  ហើយ   
ទីតាំង នោះ   អាច បៃឈ ម នឹង 
ការ បិទ  ផង ដៃរ ។ អ៊ីចឹង សួរ ថា 
តើ   ហៃត ុអ្វ ីបាន ជា ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ  

នឹង ឃ្លាំង នោះ?
 ជា គោល ការណ៍  មិនមៃន    

គៃប់ បទល្មើស កើតទៃបើង  នៅ  
ក្នងុ  ផ្ទះឬ ឃ្លាងំ ណា  នងឹ តៃវូ បាន 
បទិ   នោះទៃ ។ ការ  បទិ ផ្ទះឬឃ្លាងំ  
នោះ គឺ   គៃ ពិចារ ណា ទៅលើ  ថា 
តើ  មាន ភាព ចាំ បាច់ ដៃរ ឬ ទៃ ? 
មាន  មលូកភាព ដៃរ ឬទៃ  ហើយ  
ទំនក់ ទំនង រវាង   របស់ ដៃល 
មិនសៃប ចៃបាប់ នោះ និង ទីតាំង  
នោះ មាន  ទនំក ់ទនំង  ហៃត ុ  នងិ 
ផល យ៉ាង ដចូ ម្តៃច ?ក ៏ប៉នុ្តៃ តាម  
ការពិ និតៃយ ទៅ លើ កា រអនុវត្ត  
កន្លង មក  យើង សង្កៃតឃើញ 
ថា  ភាគ ចៃើន  ទីតាំង ដៃល បៃ- 
ឈម នឹង ការ បិទ  គឺដោយសារ 
 តៃ ទីតាំង នោះ  ជា កន្លៃង  ដៃល 
គាំទៃ  ឲៃយ មាន  ការ បៃពៃឹត្ត  បទ- 
ល្មើស  ឬ យើង អាច និយយ 
បាន  ថា  បៃសិន បើ គា្មាន ទីតាំង 
នោះ ទៃ ក៏ នឹង គា្មាន បទ ល្មើស 
កើត ឡើង  នោះដៃរ។ ឧ ទាហរ- 
ណ៍  ទីតាំង ផលិត គៃឿង  ញៀន  
ឬ ទីតាំង ស្តុក ផលិត ផល ក្លៃង- 
កា្លាយ ជា ដើម ។(សមូរងច់ាអំាន 
វគ្គបន្ត នៅសបា្ដាហក៍យ្)

គឹម  សា រំុ 

 ព្ះ សី ហនុៈ សមត្ថ កិច្ច កង រាជ អាវុធ 
ហត្ថ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ កាល ពីមៃសិល មិញ 
បន្ត សៃវ ជៃវ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ជន 
សងៃស័ យ ពាក់ ព័ន្ធ អំពើ ឃត កម្ម សមា្លាប់ 
ជន ជាតិ ចិន ២ នក់ ប្ត ី បៃពន្ធ បន្ទាប់  ពី ជន- 
រងគៃះ តៃវូ គៃ បៃទះ ឃើញ សា្លាប់ ក្នងុ 
ភោជនីយដា្ឋាន លក់ អាហារ ១ កន្លៃង 
របស់ ជន រងគៃះ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២  មៃសា     
ស្ថតិ  ក្នងុ ភូមិ វាល ធំ ឃំុ វាល រៃញ  សៃកុ 
ពៃនប់  ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ ។ 

 លោក  ហៃង  វុទ្ធ ី បៃធាន មន្ទរី សៃវ ជៃវ 

នៃ បញ្ជា ការ ដា្ឋាន កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ  បាន ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  
បុរស រង គៃះ មាន អាយុ ជាង ៤ ០ ឆ្នា ំរី ឯ 
សៃ្តរី ង គៃះ មាន អាយុ ជាង ៣០ ឆ្នា ំបុ៉ន្តៃ 
សំុ លក់ ឈ្មាះ  ជន រង គៃះ ដោយ សា រ 
តៃ ជា រឿង ស្ថតិ  ក្នងុ ការ សុើប អង្កៃត ដូច្នៃះ  
រហូត មក ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣ ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ សមត្ថ កិច្ច អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ 
កំពុង បន្ត  សៃវ ជៃវ ដើ មៃបី កំ ណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ជន សងៃស័យ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ 
ឃត កម្ម នៃះ ហើយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « រឿង នៃះ ជា បទ ឧកៃដិ្ឋ 
ហើយ សមត្ថ កិច្ច កំពុង ធ្វើការ ។  ហៃតុ- 

ដូច្នៃះ ខ្ញុ ំមិន ទាន់ អាច ផ្តល់ ព័ត៌មាន លម្អតិ 
ជូន បាន ទៃ ពៃះ  ទុក  ឲៃយ ខាង ជំនញ យើង 
បន្ត សៃវ ជៃវ សិន » ។ 

 លោក បៃប់ ឲៃយ ដឹង ថា  បើ តាម ការ- 
បញ្ជាក់  បៃប់ ពី បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ 
កៃបៃរ ទី តំាង កើត ហៃតុ  បាន  បៃ ប់ សម ត្ថ- 
កិច្ច កង រា ជ អាវុធ ហត្ថ សៃកុ ពៃ នប់ ហើយ 
ដៃលស ម ត្ថ កិច្ច លោក ទទួល បាន សៃច- 
ក្ត ីរាយ ការ  ណ៍ ពី មូល ដា្ឋាន កង រាជ អា វុធ- 
ហត្ថ សៃកុ ពៃ នប់ឲៃយដឹង ថា  ជនរ ង គៃះ 
២នក់  ប្ត ីបៃពន្ធ  ជា ជនជាតិ ចិន នៃះ បាន 
បើក ហាង លក់ ម្ហបូ  អាហារ នៅ កន្លៃង កើត 
ហៃតុ នោះ ជា ចៃើន ខៃ មក ហើយ  ។ បន្ទាប់ 
ពី  សមត្ថ កិច្ច ចុះ ដល់ ទី តំាង ផ្ទះ កើត  ហៃតុ 
សមត្ថ កិច្ច  បាន ពងៃយ ខៃសៃ ហាម ឃត់  
ដើមៃបី  ពិនិតៃយ មើល សាកសព  ហើយ បាន 
បញ្ជាក់ ថា  អ្នក ទំាង ២តៃវូ បាន ជន ល្មើស 
ចាក់ តៃវូ កៃបាល យ៉ាង សុះ ជា ចៃើន កំាបិត 
និង មាន សា្នាម វាយ កៃបាល នឹង វត្ថរឹុង ផង រីឯ 
សៃ្ត ីរងគៃះ ជា បៃពន្ធ មាន ផ្ទៃ ពោះ ដៃល 
បើ តាម ពិនិតៃយ  ឃើញ ជាក់ ស្តៃង គឺ ពោះ ធំ  
ណា ស់  ហើយ ។  ទោះយ៉ា ងណា  សម ត្ថ-  
កិច្ច នៅ មិន ទាន់ កំណត់ បាន ថា  នៅ  ក្នងុ 
ផ្ទះ របស់ ជន រងគៃះ បាត់ បង់ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិអ្វ ីខ្លះ ទៃ ដោយ សារ តៃ  សមត្ថ កិច្ច  
ជំនញ កំពុង សៃវ ជៃវ បន្ត ។ 

 លោក បៃប់ ថា៖ « ការ សា្លាប់ របស់ជ  ន- 

រង គៃះ យើង មិន ដឹង ថា ម៉ាង បុ៉ន្មាន ទៃ 
បុ៉ន្តៃ គៃន់ តៃ ដឹង ថា ជន រង គៃះ អាច តៃវូ 
ជនល្មើស  សមា្លាប់  នៅ អំឡុង ពៃល យប់ 
ពៃះ គាត់  បិទ ហាង ពៃល យប់ ជៃ » ។

 លោក ហៃង  វុទ្ធ ី បន្ត ទៀត ថា  អំពើ 
ឃតក ម្ម នៃះ តៃវូ បាន ជនល្មើស សមា្លាប់ 
ជន រង គៃះ  នៅ ក្នងុ ហាង តៃ ម្តង ដៃល 
បង្ហាញ ថា  ជន ល្មើស សមា្លាប់ ជន រង គៃះ 
មុន ពួក គៃ បិទ ហាង ចៃញ ទៅ ផ្ទះ ។  ជំុ វិញ 
ព័ត៌ មាន លម្អិត ពី ហៃតុ ការ ណ៍ នៃះ គឺ 
សមត្ថ កិ ច្ច របស់  លោក មិន អាច បៃប់ 
ចៃើន បាន ទៃ ពៃះ សំណំុ រឿង  ស្ថតិ ក្នងុ 
ការ សៃវជៃវ ។  ចំពោះ ថា តើ ជន សងៃស័យ 
មាន គា្នា បុ៉ន្មាន នក់ យ៉ា ង ណា នោះ ក៏ 
សមត្ថ កិច្ច មិន  អាច សន្ន ិដា្ឋាន ដៃរ ។ 

 មនៃ្ត ីនគរ បាល បុ៉ស្តិ៍ ឃំុ វាល រៃញ ១ រូប  
ដៃលសំុ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ បាន បៃប់កាល    
ពី មៃសិល មិញ ថា ករណី ឃត កម្ម  នៃះ គឺ ខាង  
កមា្លាងំ កង រាជ អាវុធ ជា អ្នក ធ្វើ  បុ៉ន្តៃ លោក 
គៃន់ តៃ ដឹង ថា ជន រង គៃះ ទំាង ២ នក់  ប្ត ី
បៃពន្ធ បាន មក ពី កៃងុ ពៃះ សីហនុ   ហើយ 
មក  បើក ហាង លក់ គៃឿង ផឹក សីុ នៅ ក្នងុ 
មូល ដា្ឋាន  ទើប បាន ៥ ទៅ ៦ ខៃ  បុ៉ណ្ណោះ ។  
លោកបាន ថ្លៃង ថា ចំពោះ សៃ្ត ីជ ន រ ង គៃះ  
សា្លាប់ នៅ លើ កៅ អី រីឯ បុរស ជា ប្ត ីបាន សា្លាប់  
នៅ ក្នងុ បន្ទប់ ទឹក ដោយ គៃ មិន ដឹង ចៃបាស់ 
ថា ជា ករណី ប្លន់ ឬ ជា រឿង គំនំុ ទៃ ៕

លោក ម្ធាវី កុយ ដុល្លា កាលពីព្លកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី

កម្លាងំអាវុធហត្ថបន្តសុើបអង្ក្រាតរឿងឃាតកម្មលើចិន២នាក់

កមា្លាងំ អាវុធ ហត្ថ ព្លចុះ ពិនិត្យ ភោជនីយដា្ឋានដ្លមាន ជនជាតិចិន ២ នាក់សា្លាប់។ សហ ការី
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គយ  សម្រលួ នីតិ វិធី ចំពោះ  ការ បើក កុងតឺន័រ យក ទំនិញ 
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ
និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានសម្រេច
អនញុ្ញាតឲ្រេយសាខាគយនងិរដ្ឋា-
ករអាចបើកទូកុងតឺន័រភ្លាមៗ
ចំពោះទំនិញដ្រេលមានច្រេើន
មា្ចាស់(LCL)ដ្រេលន្រេះជាវិធាន-
ការថ្មីមួយក្នុងការជួយសម្រេួល
ដល់ការនាំច្រេញនិងនាំចូល
ទំនិញនៅកម្ពុជា។
លិខិតស្តីពី«ការក្រេសម្រេួល

នីតិវិធីន្រេការគ្រេប់គ្រេងទំនិញ
ក្នុងកុងតឺន័រដ្រេលមានច្រេើន
មា្ចាស់»និងត្រេូវបានចុះហត្ថ-
ល្រេខាដោយលោកគណុញមឹ
អគ្គនាយកន្រេអគ្គនាយកដ្ឋាន
គយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាកាលពី
ថ្ង្រេទី២៩ម្រេសាបានឲ្រេយដឹងថា
ការក្រេសម្រេលួនតីវិធិនី្រេះគឺក្នងុ
គោលបណំងជរំញុកចិ្ចសម្រេលួ
ពាណជិ្ជកម្មបន្ថ្រេមទៀតដលធ់រុ-
ជននាំច្រេញនិងនាំចូលទំនិញ
ដោយពុំតម្រេវូឲ្រេយសាខាគយនងិ
រដ្ឋាករពាក់ព័ន្ធបំព្រេញប្រេបបទ
បញ្ច្រេញទនំញិស្នើសុំដើម្រេបបីាន
ទទួលការអនុញ្ញាតពីអគ្គនា-
យកដ្ឋានគយទៀតទ្រេ។
លខិតិបានបញ្ជាកថ់ា៖«ក្នងុ

នយ័ន្រេះប្រេធានសាខាគយនងិ
រដ្ឋាករមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ
មានសទិ្ធិសម្រេចនៅនងឹកន្ល្រេង
ដោយអនុញ្ញាតឲ្រេយកាត់សៀល
រើទនំញិពីកងុតនឺរ័ន្រេមខុទនំញិ
ដ្រេលមានច្រេើនមា្ចាស់ដើម្រេបីបំ-
ព្រេញប្រេបបទបញ្ច្រេញទំនិញពី
គយ និង/ឬសម្រេប់ការរក្រេសា-
ទុកក្នុងឃ្លាំងតាមនីតិវិធី និង
បទប្រេបញ្ញត្តិជាធរមាន»។
លោកសុនិចន្ធីប្រេធានសមា-

គមភ័ស្តុភរកម្មកម្ពុជា(CLA)
បានប្រេប់ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្រេអាទតិ្រេយថាការក្រេសម្រេលួនតី-ិ
វិធីនឹងជួយកាត់បន្ថយការកក-
ស្ទះការបញ្ច្រេញទំនិញនិងកាត់-
បន្ថយភពស្មគុសា្មាញន្រេនតីវិធិី
បពំ្រេញប្រេបបទបញ្ច្រេញទនំញិ។
លោកបន្តថាការសម្រេលួន្រេះក៏
នឹងជួយជំរុញបន្ថ្រេមទៀតដល់
ការបញ្ច្រេញទំនិញដ្រេលជាវត្ថុ-
ធាតុដើមបម្រេើដល់រោងចក្រេ
កាន់ត្រេលឿនរហ័សជាងមុន។
លោកថ្ល្រេងថា៖«ការសម្រេលួ

ន្រេះជារឿងល្អកាលពីមុនមន្ត្រេី
នៅកំពង់ផ្រេមិនអាចមានសិទ្ធិ
បើកកុងតឺន័ររើទំនិញភ្លាមៗទ្រេ
ទាល់ត្រេមានលខិតិអនញុ្ញាតពី
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនងិរដ្ឋាករ

កម្ពជុាប៉នុ្ត្រេសព្វថ្ង្រេន្រេះពកួគាត់
អាចធ្វើការបើកទកូងុតនឺរ័ដើម្រេបី
បញ្ច្រេញទំនិញជាបនា្ទាន់បាន»។
លោកលមឹហ្រេងអនបុ្រេធាន

សភពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាន
ឲ្រេយដងឹថាការក្រេសម្រេលួនតីវិធិី
ន្រេការគ្រេប់គ្រេងទំនិញក្នងុកុង-
តឺន័រដ្រេលមានច្រេើនមា្ចាស់នៅ
ព្រេលន្រេះនឹងជួយកាត់បន្ថយ
ព្រេលវ្រេលានិងការចំណាយ
របស់វិស័យឯកជនបានមួយ
ផ្ន្រេក។លោកថ្ល្រេងថា៖«យើង
ជាវិស័យឯកជនគាំទ្រេចំពោះ

វិធានការន្រេះការក្រេសម្រេួល
ន្រេះជួយដល់ការងារនាំច្រេញ
ទំនិញពីកុងតឺន័របានកាន់ត្រេ
លឿនរហ័ស»។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រេល

មិនទាន់ធ្វើសវនកម្មរបស់កំពង់-
ផ្រេស្វយត័ក្រេងុភ្នពំ្រេញ(PPAP)
ផ្ញើទៅCSXកាលពីខ្រេមុន
បងា្ហាញថាក្នងុត្រេីមាសទ១ីន្រេះ
កំពង់ផ្រេរកបានប្រេក់ចំណូល
៧,៦១លានដុលា្លារកើនឡើង
២៩,៦៤ភគរយបើធៀបនឹង
រយៈព្រេលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន

ចំនួន៥,៨៧លានដុលា្លារ។
តួល្រេខលម្អិតន្រេលទ្ធផល

អាជីវកម្មនិងស្រេវាកម្មនៅត្រេី-
មាសទី១ របស់កំពង់ផ្រេន្រេះគឺ
បានមកពកីារដកឹជញ្ជនូទនំញិ
និងឧស្ម័នប្រេងឥន្ធនៈកើន៣
ភគរយការដឹកទំនិញកើន-
ឡើង១៤ភគរយកុងតឺន័រកើន-
ឡើង២៦ភគរយ។ប៉នុ្ត្រេចនំនួ
អ្នកដំណើរតាមរយៈកំពង់ផ្រេ
បានធា្លាក់ចុះ២២ភគរយនិង
ចំនួនទូកដឹកអ្នកដំណើរក៏បាន
ធា្លាក់៧ភគរយដ្រេរ៕LA

តពី ទំព័រ ១...១ទសវត្រេសរ៍កន្លងមក។
ន្រេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់
សហព័ន្ធស្រេូវអង្ករកម្ពុជា(CRF)។
របាយការណ៍សង្ខ្រេបការនាំច្រេញអង្ករ

កម្ពុជាបងា្ហាញថាក្នុងរយៈព្រេល៤ខ្រេ
ឆ្នាំ២០២០ការនាំច្រេញអង្ករសម្រេច
បាន៣០០២៥២តោនកើន៤០,៤៦
ភគរយធៀបនឹងរយៈព្រេលដូចគា្នាកាល-
ពឆី្នាំ២០១៩ដ្រេលមាន២១៣៧៦៣
តោន។«ន្រេះជាការនាំច្រេញដ្រេលមាន
បរមិាណខ្ពស់បផំតុមនិធា្លាប់មាននៅក្នងុ
រយៈព្រេល១០ឆ្នាំចុងក្រេយ។ចំណ្រេក
ប្រេក់ដ្រេលទទលួបានពីការនាំច្រេញក្នងុ
រយៈព្រេលន្រេះគឺ២១០លានដុលា្លារ។
របាយការណ៍ឲ្រេយដឹងទៀតថាការនាំ-

ច្រេញទៅកាន់ប្រេទ្រេសចនិមានបរមិាណ
៤១ភគរយទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិង
អង់គ្ល្រេសមាន៣២ភគរយទៅបណា្តា
ប្រេទ្រេសក្នុងតំបន់អាសា៊ានមាន១៣
ភគរយនងិបណា្តាប្រេទ្រេសផ្រេស្រេងៗទៀត
មានចំនួន១៤ភគរយ។
លោកលន់យ៉្រេងអគ្គល្រេខាធិការ

សហពន័្ធស្រេវូអង្ករកម្ពជុា(CRF)បាន
ប្រេប់ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រេអាទិត្រេយថា
ការនាំច្រេញអង្ករក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រេះនងឹ
មានបរិមាណខ្ពស់បើធៀបឆ្នាំ២០១៩
ព្រេះគ្រេន់ត្រេក្នងុរយៈព្រេល៤ខ្រេការនំា-
ច្រេញសម្រេចបាន៤៨,៤១ភគរយន្រេ
ការនាំច្រេញសរបុកាលពីឆ្នាំ២០១៩រចួ
ទៅហើយ។លោកបន្តថាការរើករាល-
ដលកវូើដ១៩បានធ្វើឲ្រេយតម្រេវូការស្រេបៀង
នងិការស្តកុទកុកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់នៅ
គ្រេប់ប្រេទ្រេសលើសកលលោក។
លោកនយិយថា៖«វាជាមោទនភព

មួយសម្រេប់វិស័យស្រេូវអង្ករកម្ពុជា
ដ្រេលអាចសម្រេចបានកណំើននាំច្រេញ
ក្នុងបរិមាណខ្ពស់ប្រេបន្រេះ»។
ទាក់ទងនឹងការដក់ច្រេញវិធានការ

របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដើមខ្រេ
ម្រេសាដ្រេលហាមឃត់ការនាំច្រេញស្រេវូ
នងិអង្ករសទៅក្រេប្រេទ្រេសលោកលន់
យ៉្រេងបានប្រេប់ថាមិនបានចូលរួមចំ-
ណ្រេកជាដុំកំភួនសម្រេប់ការនាំច្រេញ
អង្ករកម្ពុជាទៅទីផ្រេសារអន្តរជាតិក្នុង

អំឡុងព្រេលន្រេះទ្រេព្រេះបើគិតត្រេក្នុង
ខ្រេម្រេសាគឺការនំាច្រេញស្ទើរ១០០ភគ-
រយជាប្រេភ្រេទក្រេអូប។លោកអះអាង
ថា៖ «វាមិនបានចូលរួមចំណ្រេកច្រេើន
ក្នុងនាំច្រេញប៉ុន្ត្រេវាមានសារៈសំខាន់
ខា្លាំងណាស់ក្នុងការរក្រេសាស្ថិរភពសន្តិ-
សខុស្រេបៀងសម្រេប់បម្រេើស្រេចក្តីត្រេវូការ
របស់ប្រេជាជនក្នុងស្រេុកដ្រេលនិយម
ទទួលទានអង្ករស»។
ការសា្តារនងិពង្រេកីប្រេពន័្ធធារាសាស្រេ្ត

ថ្មីៗក្នុងព្រេលន្រេះនឹងជួយជំរុញការ-
ដំដុះនិងការប្រេមូលផលក្នុងឆ្នាំន្រេះ
មានបរិមាណខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន។ន្រេះបើ
តាមលោកលន់យ៉្រេង។
លោកចាន់សុខឃំងប្រេធានក្រេុម-

ហ៊ុនSignatureofAsiaCo.,Ltd
ដ្រេលជាក្រេុមហ៊ុននាំច្រេញអង្ករទៅកាន់
ទីផ្រេសារអន្តរជាតិបានប្រេប់ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍
ថាក្តីបារម្ភពីការរើករាលដលរបស់កវូើដ
១៩បានធ្វើឲ្រេយតម្រេូវការស្តុកទុកអង្ករ
នៅលើពភិពលោកកពំងុកើនឡើងដ្រេល
ន្រេះជាឱកាសសម្រេប់ទីផ្រេសារនាំច្រេញ
អង្ករកម្ពុជាប៉ុន្ត្រេទោះយ៉ាងណាអ្វីៗក៏
អាស្រេយ័ទៅលើគណុភពនងិទនិ្នផល
ស្រេូវដ្រេលកសិករយើងផលិតបានដ្រេរ។

លោកថ្ល្រេងថា៖«យើងមានជំនឿថា
ការនាំច្រេញក្នងុឆ្នាំន្រេះនងឹមានកណំើន
ខ្ពស់ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ត្រេយ៉ាងណា
អ្វីៗក៏ត្រេូវពឹងលើអាកាសធាតុនិងទឹក-
ភ្លៀងផងដ្រេរ»។
លោកបន្តថាកំណើនតម្រេូវការបាន

ធ្វើឲ្រេយតម្ល្រេអង្ករលើទីផ្រេសារអន្តរជាតិនៅ
ព្រេលន្រេះកើនឡើងប្រេហ្រេល៣០ភគ-
រយបើធៀបនងឹឆ្នាំមនុ។លោកអះអាង
ថា៖«តម្ល្រេអង្ករនៅលើទីផ្រេសារអន្តរជាតិ
កើនឡើងត្រេសម្រេប់ក្នងុប្រេទ្រេសកម្ពជុា
គឺមិនកើនឡើងទ្រេ»។
លោកសុងសារ៉នប្រេធានសហព័ន្ធ

ស្រេវូអង្ករកម្ពជុាបានប្រេប់សារពត័ម៌ាន
ក្នងុស្រេកុកាលពីថ្ង្រេសៅរ៍ថាកណំើនការ-
នាំច្រេញនងិប្រេក់ចណំលូក្នងុរយៈព្រេល
ខាងលើគឺដោយសារត្រេការងើបឡើង-
វិញន្រេតម្រេូវការនៅទីផ្រេសារសហគមន៍
អឺរ៉ុបនិងប្រេទ្រេសមួយចំនួនទៀត។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជានាំច្រេញ

អង្ករ៦២០១០៦តោនធា្លាក់ចុះ០,៩៧
ភគរយធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៨ដ្រេលមាន
៦២៦២២៥តោន។ចំណ្រេកតម្ល្រេមាន
៥០១លានដុលា្លារ ធា្លាក់៤,៣ភគរយ
ធៀបឆ្នាំ២០១៨៕LA

ទិដ្ឋភាព នេ ម៉ាសី៊ន ស្ទចូក៊ងតឺន័រ ដាក់លើ រថយន្ត នៅ  កំព៊ង ផេ ស្វយ័ត កេង៊ ពេះសីហន៊ ។ រូបថតហុឹនពិសី

ការ នំា ច្រញ អង្ករ   ៤ ខ្រឆ្នានំ្រះ ...

ទីផ្រសារ ម្រច GI 
បាន ត្រវូ ជាប់ គំាង 
ដោយ សារ    ជំងឺកូវីដ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈការរាតត្រេបាតន្រេជំងឺ
កវូើដ១៩ជាសកលលោកកពំងុ
ធ្វើឲ្រេយការនាំច្រេញផលិតផល
ម្រេចGIរបស់កម្ពុជាទៅកាន់
ទីផ្រេសារអន្តរជាតិត្រេូវជាប់គាំង
ទាំងស្រេុង។ន្រេះបើយោងតាម
ប្រេធានសមាគមលើកកម្ពស់
ម្រេចកំពត។
លោក ងួនឡាយប្រេធាន

សមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកំ-
ពត ប្រេប់ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្រេអាទតិ្រេយថាខណៈម្រេចកពំត
កំពុងប្រេឈមនឹងកង្វះទីផ្រេសារ
ស្រេប់ហើយនោះការរើករាល-
ដលជំងឺកូវើដ១៩បានធ្វើឲ្រេយ
ការនាំច្រេញម្រេចGIកពំតត្រេវូ
ខកខានទាំងស្រេុងមកដល់-
ព្រេលន្រេះ។លោកបានបន្តថា
កសិករទាំងអស់បានបង្ខំចិត្ត
ប្រេមូលផលម្រេចស្តុកទុកក្នុង
ឃ្លាំងដោយសង្រេឃមឹថានងឹមាន
ការបញ្ជាទញិឡើងវញិពីទផី្រេសារ
នៅអឺរ៉ុបនិងអាម្រេរិកដ្រេលជា
ទីផ្រេសារធំសម្រេប់កម្ពុជា។
លោកថ្ល្រេងថា៖«ឆ្នាំន្រេះយើង

មិនទាន់បានលក់ច្រេញម្រេច
បាន១គ្រេប់ទ្រេយើងពឹងត្រេ
ទផី្រេសារនាចំ្រេញទៅអរឺ៉បុនងិអា-
ម្រេរិកសព្វថ្ង្រេន្រេះពួកគ្រេកំពុង
ផ្ទុះជងំឺកវូើដអាជវីកម្មនៅទនីោះ
ត្រេវូបទិទា្វារដចូ្ន្រេះគា្មានការបញ្ជា
ទញិនោះទ្រេ»។លោកបានបន្ត
ថា៖«សូម្រេបីទីផ្រេសារម្រេចកំពត
ប្រេមាណ៣០ភគរយសម្រេប់
បម្រេើក្នងុវសិយ័ទ្រេសចរណក៍្នងុ
ស្រេកុក៏លក់មនិច្រេញដ្រេរ។ទោះ-
បយី៉ាងណាយើងនៅត្រេសង្រេឃមឹ
ថានងឹមានទផី្រេសារឡើងវញិនៅ
ព្រេលសា្ថានភពវើរុសន្រេះធូរ-
ស្រេលឡើងវិញ»។
លោកបន្ថ្រេមថាការប្រេមូល

ទនិ្នផលម្រេចGIឆ្នាំន្រេះទទលួ-
បានប្រេហ្រេល១០០តោនបើ
ធៀបឆ្នាំមុនទិន្នផលន្រេះថយ-
ចុះតិចតួច។
បើយោងតាមលោកងួន

ឡាយការនាំច្រេញម្រេចកំពត
របស់កម្ពុជាសម្រេចបានចំនួន
៧៨តោនន្រេទិន្នផលសរុប
១២០តោនកាលពីឆ្នាំ២០១៩
កន្លងមក៕LA
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Smart ការបញ្ចេញ  េ្រហ្វកង់ បន្ថេម នឹង ជំរុញ ការ អភិវឌេឍ បេព័ន្ធ  5G
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្នុង កិច្ច ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ដើមៃបី បង្កើន ការ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល ក្នងុ រយៈពៃល 
២-៣ឆ្នា ំខាង មខុ  កៃសងួ បៃស-
ណីយ ៍ នងិ  ទរូ គមនាគមន ៍ កាល 
ព ីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ តៃវូ បាន  កៃសងួ 
ព័ត៌មាន សមៃច ថា នឹង ផ្តល់ 
ជនូ  នវូ  េ្រហ្វកង ់បៃមាណ  ៧០០ 
MHz សមៃប់ យក ទៅ អភិវឌៃឍ 
បន្ថៃម នូវ បៃព័ន្ធ 5G   ដៃល នៃះ  
ជា វិធានការ មួយ ក្នងុ ការ លោត- 
ផ្លោះ ទៅ រក ការ បៃ កា្លោយ កម្ពជុា 
ទៅ ជា  សៃដ្ឋ កចិ្ច ឌជីថីល សមៃប ់ 
កំណើន ថ្មី របស់ ខ្លួន ។ 

លោក Thomas Hundt 
អគ្គ នាយក កៃុមហ៊ុន Smart 
Axiata  ដៃល ជា បៃតិ បត្តិករ 
ទូរសព័្ទ ចលត័ ឈាន មខុ គៃ មយួ 
នៅ  ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  បាន 
ផ្តល់  បទ  សមា្ភាស ឲៃយ  លោក   ម៉ៃ 
គុណ មករា ការី និពន្ធ ព័ត៌ មាន 
សៃដ្ឋ កិច្ច កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
អំពី ផៃនការ វិនិយោគ របស់ 
កៃុមហ៊ុន នៃះ សមៃប់ ការ ផ្ដល់  
សៃវា បណ្ដាញ 5G  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

តើ រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ 
ការ អភិវឌៃឍ លើ បណ្ដាញ 5G 
របស ់ កៃមុ ហ៊នុ  Smart Axiata 
ឈាន  ដល់ ណ ហើយ ?

ចាប ់តាងំ ព ីការ ដាក ់បង្ហាញឲៃយ   
សាក លៃបង  ផៃសាយ ផ្ទាល់ បៃព័ន្ធ   
5G   ជា លើក ដំបូង កាល ពីខៃ 

កក្កដា  ឆ្នា ំ២០១៩  បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
កៃមុ ហ៊នុ Smart Axiata  កពំងុ 
ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ត ការ សាក លៃបង 
បណ្ដាញ  5G នៅ តាម ទីតាំង 
មយួ ចនំនួ នៅ ក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ  
ដោយ  បៃើបៃស់ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
សាក  លៃបង ដៃល  ចៃញ ដោយ 

និយតករ ទូរ គមនាគមន៍ របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។

យើង បាន រៀបច ំដើមៃប ីសមៃច  
បាន នូវ  លៃបឿន នៃ ជីហ្គាបៃ និង 
latencies ដ៏ល្អ ខណៈ   ការ- 
ស្វៃង  រក ការ សាក លៃបង ថ្ម ីនៃ ការ 
បៃើ បៃស់  ដៃល រួម មាន គំនិត 
ផ្ដួច  ផ្ដើម កាល ពី   ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ 
ជាមួយ នឹង កៃុមហ៊ុន Huawei 
ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន ដៃគូ របស់  
យើង  នៃ ការ ដាក់ ពងៃយ នូវ 
មជៃឈ  មណ្ឌល តៃតួ ពនិតិៃយ សមៃប ់ 
សមៃប សមៃួល កូវីដ ១៩  តាម 
ទី តាំង បណ្ដាះ អាសន្ន   របស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល  ដៃលធ្វើ 
ការ   ត ភា្ជាប ់ ជាមយួ មន្ទរី ពៃទៃយ មតិ្ត- 
ភាព ខ្មៃរ -សូវៀត   និង មណ្ឌល 
សុខភាព ចាក់ អងៃ តាម រយៈ 
ការ ធ្វើ សន្និសីទ វីដៃអូ ដោយ  
បៃើ បៃស់  េ្រហ្វកង់ សាក លៃបង 
នៃ បណ្ដាញ  5G ។

យើង មាន បំណ ង  បន្ត ការ- 
សាក  លៃបង នៃះ  ក្នុង រយៈ ពៃល  
២- ៣ខៃ ទៀត  រហូត ដល់ រដា្ឋា-
ភិបាល ផ្ដល់ ភាព ចៃបាស់ លាស់ 
បន្ថៃម  ទៀត  លើ  ការ ផ្ដល់ អាជា្ញា-
ប័ណ្ណ បណ្ដាញ 5G និង កៃប- 
ខ័ណ្ឌ គោល  នយោបាយ ដៃល 
អាច ផ្ដល់  ដល់ បៃតិបត្តិ ករ  ដូច- 
ជា  កៃុម  ហ៊ុន Smart Axiata 
នវូ ឱកាស នៅ  ក្នងុការ ផ្ដល ់ សៃវា 
បណ្ដាញ  5G ជាលក្ខណៈ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម  ដល់ សាធារណ  ជន។  

តើ លោក មាន ទសៃសនៈ បៃប 
ណ    អំពី ផៃន ការ របស់ រដ្ឋា ភិ- 
បាល ក្នុង ការ ពងៃីក  េ្រហ្វកង់  
៧០០ MHz សមៃប ់ការ អភ-ិ
វឌៃឍ បៃព័ន្ធ  5G?

ចំពោះ េ្រហ្វកង់ ៧០០ MHz 
( ឬ  តៃវូ បាន គៃ សា្គាល់ យ៉ាង ទូលំ- 
ទូលាយ ថា ជា APT700  នៅ 

ក្នងុ  តបំន ់របស ់យើង ) គ ឺ ជា អីនុ- 
ធឺណិត ល្អ បំផុត សមៃប់ ទី ជន- 
បទ ដោយ សារ  វា មាន លក្ខណៈ 
នៃ ការ ផៃសាយ ល្អ បំផុត  នៃះ ក៏ 
មាន  ន័យ ថា វា នឹង កាន់ តៃ មាន 
ភាព  សនៃសំ សំចៃ សមៃប់ បៃតិ-
បត្តិករ ទូរស័ព្ទ ចល័ត  ក្នុង ការ- 
ដោះ សៃយ សៃវា ទរូសព័្ទ ចលត័ 
កាន់ តៃ លឿន  ជាមួយ នឹង APT 
700  នៃះ ។

យើង ពិត ជា តៃូវ បាន លើក ទឹក - 
ចតិ្ត ដោយ សៃចក្ដ ីបៃកាស  របស ់ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ដៃី កាល  ពី 
ដើម ឆ្នាំ នៃះ និង ការ អភិវឌៃឍ នៅ 
ពៃល ថ្មីៗ របស់ កៃសួង បៃស-
ណីយ៍ និង ទូរ គមនាគមន៍  កៃ-
សួង ព័ត៌មាន  ពៃម ទាំង កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្ដីពី 
បៃធាន បទ នៃ ការ ផ្លោស់ ប្តូរ ឌីជី-
ថល ថា្នាក ់ជាត ិ ដៃល នងឹ អាច ឲៃយ 
មាន ការ ដាក់ ចៃញ  APT700  
សមៃប់ សៃវា ទូរស័ព្ទ ចល័ត។

យើង តៃូវ  ដឹងថា  បណ្ដា បៃ-
ទៃស  ជា ចៃើន នៅ ក្នងុ តបំន ់បាន  
ដាក ់ចៃញ ឬ កពំងុ ដាក ់ចៃញ នវូ 
អីុនធឺណិត នៃះ ជា បន្ត បនា្ទាប់  
ដើមៃបី ភា្ជាប់  គមា្លោត នៃ ការ អភិវឌៃឍ 
បៃពន័្ធ ឌជីថីល នៃះ  ខណៈ ដៃល 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត ជា ចៃើន អាច បៃើ 
អីុនធឺ ណិត  នៃះ រួច ហើយ។

ខណៈ  មាន បណ្ដា បៃទៃស ជា 
ចៃើន ផ្ដល់ បណ្ដាញ APT700  
សមៃប ់បៃពន័្ធ   5G វា មាន សារៈ- 
សខំាន ់ណស ់សមៃប ់បៃទៃស 
កម្ពុជា ក្នុង ការ ធានា ថា អីុនធឺ-
ណិត  APT700 តៃូវ បាន ផ្ដល់ 
ដោយ វា មិន គៃន់ តៃ សមៃប់ 
ការ  អភវិឌៃឍ បៃពន័្ធ 5G ប៉ណុ្ណោះ 
ទៃ ប៉នុ្តៃ ថៃម ទាងំ ភាព អពៃយាកៃតឹ  
ផ្នៃក បច្ចៃក វិទៃយា  បៃតិបត្តិ ករ 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត គួរ តៃូវ បាន អនុ-
ញ្ញាត ឲៃយ បៃើ បៃស់ APT700  
ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ ភាព 
អាច រក បាន បណ្ដាញ អីុនធឺ-
ណតិ 4G LTE ដៃល នៅតៃមាន  
ការ ជាប់  ពាក់ ព័ន្ធ យ៉ាង ខា្លោំង នៅ 
ក្នុង បៃទៃស នៃះ  (ជា ពិសៃស 
នៅ តាម តំបន់ ជនបទ )  និង  
បច្ចៃក វទិៃយា ផៃសៃង ទៀត នៅ ពៃល 
អនាគត   ខណៈ  ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
ដៃល អាច បៃើ បៃស់ បាន  បាន 
កើន ឡើង កាន់ តៃ ចៃើន ។

តើ បៃទៃស កម្ពុជា តៃៀម ខ្លួន 
រួច ហើយ  ឬ នៅ ក្នុង ការ ទទួល 
យក បច្ចៃកវទិៃយា ទនំើប នៃះ  ជា- 
ពសិៃស ទាកទ់ង ន ឹង ហៃដ្ឋា រចនា-  
សម្ព័ន្ធ គាំទៃ ? តើ កៃុមហ៊ុន 
របស ់លោក កពំងុ វនិយិោគ លើ 
ហៃដ្ឋា  រចនា សម្ពន័្ធ ដៃល ជា ឆ្នងឹ-  
ខ្នង ដើមៃបី បមៃើ ការ ដក់  ឲៃយ បៃើ-  
បៃស ់ បណ្ដាញ 5G យ៉ាង ណ 
ហើយ?

កៃុម ហ៊ុន Smart Axiata   
វិនិយោគ ចន្លោះ ពី៧០ ទៅ ៨០ 
លាន ដុលា្លោរ  ក្នុង ១ ឆ្នាំ ជា- 
ពិសៃស សមៃប់ ការ ពងៃីក 
បណ្ដាញ គៃប ដណ្តប់  ។ ការ- 
ប្ដៃជា្ញា ចតិ្ត នៃះ នៅ តៃ រកៃសា ដដៃល 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ ទោះ បី ជា 
យើង បាន បង្កើន ការ វិនិ យោគ  
(CAPEX) ដើមៃបី  គាំទៃ និនា្នា-
ការ  នៃ ការ បៃើបៃស់ ខ្ពស់  និង 
ការ រំពឹង ទុក ក្នុង អំឡុង ពៃល 
សា្ថានការ ណក៍វូដី១៩ ដៃល  មនិ 
ធា្លោប់  មាន នៃះ ក៏ ដោយ។

ទាក់ ទង  ទៅ នឹង ហៃដា្ឋារចនា- 
សម្ព័ន្ធ ដើមៃបី គាំទៃ បៃព័ន្ធ 5G 
យើង  មើលឃើញថា  កម្ពជុា នងឹ 
ទទួល យក ជា លើក ដំបូង  នូវ  
សា្ថាបតៃយ កម្ម មិន មៃន មាន  តៃ 
បៃព័ន្ធ  5G នៃះ  ទៃ ។  សមៃប់ 
បៃព័ន្ធ នៃះ យើង ពិត ជា  បាន 
តៃៀម  ខ្លួន ជា សៃច  យើង បាន 
ធ្វើ  ឲៃយ បៃសើរ ឡើង ចណំចុ ស្នលូ 
របស ់យើង  ដើមៃប ីអាច បៃើបៃស ់
បណ្ដាញ  5G បាន ចាប់ តាំង ពី 
ឆ្នាំ  មុន ហើយ កំពុង បន្ត  ការ- 
សាក  លៃបង  ទៅ លើ ទិដ្ឋភាព ជា 
ចៃើន  ។  នៅ ពៃល យើង ទទួល 
បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ និង ការ យល់- 
ពៃម សមៃប់  ការបៃើបៃស់  
វិសាល គម បណ្ដាញ 5G យើង 
នឹង អាច  ធ្វើ ឲៃយ បណ្ដាញ  5G 
កា្លោយ ជា ការ ពតិ  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា ក្នងុ រយៈ ពៃល តៃ ២-៣ខៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ។

បៃសិន បើ យើង ចង់ កា្លោយ ជា 
បៃទៃស ដំបូង គៃ នៅ ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ាន ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំ អស ់
ចា ំបាច ់តៃវូ ធ្វើ ការងរ ជា មយួ  គា្នា  
បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ យើង នឹង ចៃញ 
ដំណើរ មិន ទាន់ គៃ ទៃ ខណៈ  
បណ្ដា បៃទៃស ជាចៃើន ផៃសៃង- 
ទៀត កំពុង រៀបចំ ផៃន ការ ដាក់ 
ឲៃយ ដណំើរ ការ បណ្ដាញ  5Gតៃមឹ   
តៃីមាស ទី៤ ឆ្នាំ ២០២០។ នៅ  
ក្នុង ពៃល វៃលា ដ៏ពិសៃស នៃះ 
យើង ក៏ នឹង  ចង់ ចង្អុល បង្ហាញ 
ថា បណ្ដាញ  5G តៃូវ បាន រំពឹង 
ថា នឹង មាន ការ ចំណយ ទុន  
(CAPEX) ខ្ពស់  អាសៃ័យ 
ហៃតុ  នៃះ  វា មាន សារៈ សំខាន់  
ណស់  ដៃល រដា្ឋាភិបាល ធ្វើ ឲៃយ 
មាន វិសាល គម បណ្ដាញ 5G  
គៃបគ់ៃន ់នៅ ពៃល អនាគត នៅ 
ក្នុង តម្លៃ សម រមៃយ។

បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ និរន្តរ ភាព នៃ 
ឧសៃសាហកម្ម ទរូសព័្ទចលត័ អាច  
មាន ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់ នៅ 
ពៃល អនាគត  ដចូ្នៃះ ការ ការ ពារ 
សកា្ដានពុល របស ់បណ្ដាញ 5G 
និង ឧបករណ៍ ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
ផៃសៃង ទៀត តៃូវ បាន បៃើ បៃស់ 
យ៉ាង ពៃញ លៃញ ៕  LA 

លោក Thomas Hundt ពនៃយល់ ពី យុទ្ធ សាសៃ្ត ទីផៃសារ របស់ កៃមុហុ៊ន Smart នាពៃល កន្លង មក ។ ហៃង ជីវ័ន
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 យើង ភាគចៃើន សុទ្ធតៃ បានដឹង 
បានឮ អំពី ទីផៃសារ មូល ប តៃ ប៉ុន្តៃ 
មនិមៃន គៃបគ់្នា សទុ្ធតៃ យល ់ព ីតនួាទ ី
នងិ មខុងារ របស ់វា នោះទៃ ។  នៅ ជុវំញិ 
ពិភពលោក ទីផៃសារ មូល ប តៃ ដៃល តៃូវ 
បាន គៃ ស្គាល់ ផងដៃរ ថា ជា ផៃសារ ភាគ-
ហ៊នុ នោះបាន ដើរតនួាទ ីយ៉ាង សខំាន ់
នៅក្នុង កិច្ច ជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ 
 កា រប ង្កៃ ី ន ចរន្ត មូលធន ។ 

 យោងតាម ធនាគរពិភពលោក 
បាន ឲៃយ ដឹងថា គៃន់តៃ នៅក្នុង ទីផៃសារ 
ភាគហ៊ុន អាមៃរិក តៃមួយមានតម្លៃ 
ជាង ៣០ ទៃ ីលាន ដលុា្លារ  ដៃល នៃះ មនិ 
រាប់បញ្ចូល ឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ដទៃ 
ទៀត នៅក្នុង ទីផៃសារ មូល ប តៃ ដូចជា 
មលូ ប តៃ បណំលុ នងិ ឧបករណ៍ និ សៃស- 
ន្ទ នោះទៃ ។  ទោះយ៉ាងណា ក្តី ការ - 
អនុវត្ត នៃះ នៅតៃមាន ការភាន់ ចៃ ឡំ  
យ៉ាងចៃើន ក្នុងចំណោម ស ធារ ណ- 
ជន ជាពិសៃស នៅក្នុង បៃទៃស កំពុង  
អភិវឌៃឍន៍ ដូចជា បៃទៃស កម្ពុជា ។ 
តើទីផ្សារមូលបត្គឺជាអ្វី?

 ទីផៃសារ មូល ប តៃ គឺជា ទីផៃសារ មួយ 
ដៃល តៃូវបាន បង្កើតឡើង សមៃប់ 
ជួញដូរ មូល ប តៃ នានា ដូចជា ភាគ - 
ហ៊ុន   និង សញ្ញា បណ្ណ ។ ទីផៃសារ មូល-    
ប តៃ ដើរតួនាទី យ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុង 
សៃដ្ឋកចិ្ចជាត ិដោយ អនញុ្ញាតឱៃយ កៃមុ- 
ហ៊ុន សហគៃស រដ្ឋ  និង រដ្ឋាភិបាល 
កៀរគរ មលូធន ដោយផ្ទាល ់ព ីស ធារ-
ណជន ដើមៃបី ផ្តល់ ជា ហិរញ្ញបៃបទាន 
ដល ់ការពងៃកី អាជវីកម្ម ឬ ការអភវិឌៃឍ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ។ 

 នៅពៃលដៃល សច់បៃក់់  « ហូរ »    
ពី អ្នក នៅសល់  ទៅ អ្នកមាន តមៃូវការ 
បៃកបដោយ បៃសទិ្ធភាព  នោះ សកម្ម-
ភាព  សៃដ្ឋកិច្ច ដូចជា ផលិតកម្ម  និង 
ពាណជិ្ជកម្ម នងឹ រកីលតូលាស ់ទៅតាម 
នោះដៃរ ដៃល បង្កើត ជាការ ងារ  និង 
ទៃពៃយសមៃបត្ត ិសមៃប់ បៃជាជន ទូទៅ ។ 
 តើផលិតផលអ្វីខ្លះដ្លមាននៅក្នុង
ទីផ្សារមូលបត្?

 មូល ប តៃ តៃូវបាន បៃងចៃក ជា ២ 
បៃភៃទ ធំៗ  គឺមូល ប តៃ កម្មសិទ្ធិ និង 
មូល ប តៃ បំណុល ។  មូល ប តៃ ទាំង២ 
មាន ទមៃង់ មូលដ្ឋាន សំខាន់ៗ ដូច 
ខាង កៃម ៖ 
   ភាគហ៊ុន  គឺជា បៃភៃទ នៃ មូល- 

 ប តៃ   កម្មសិទ្ធិ ដៃល តំណាងឱៃយ ភាពជា 
មា្ចាស ់នងិ សទិ្ធ កិ្នងុការ ទាមទារ ចណំៃក 
នៃ ទៃពៃយសមៃបត្តិ និង បៃក់ច ំ ណៃញ  
របស់ កៃុមហ៊ុន ផ្អៃកលើ សមា មាតៃ នៃ 

ភាគហ៊នុ ដៃល បគុ្គល មា្នាក់ៗ  កានក់ាប ់។  
ឧទាហរណ៍ , បៃសិនបើ អ្នកកាន់កាប់ 
ភាគហ៊ុន របស់ កៃុមហ៊ុន «ក » មាន 
ន័យថា  អ្នកមាន ចំណៃក ជា មា្ចាស់ 
របស ់  កៃុមហ៊ុន នោះ ។  នៅពៃល កៃុម- 
ហ៊ុន  រកបាន បៃក់ចំណៃញ នោះ អ្នក- 
មាន សិទ្ធិ ទទួលបាន បៃក់ចំណៃញ 
ក្នុង ទមៃង់ ជា ភាគលាភ ។  
   សញ្ញា បណ្ណ  គឺជា បៃភៃទ មូល ប តៃ 

បំណុល ដៃល តំណាងឱៃយ ចំនួន ទឹក 
បៃក់ ដៃល វិនិយោគិន ឲៃយទៅ អ្នក- 
បោះផៃសាយ ខ្ចី ដៃល អ្នក បោះផៃសាយ 
នោះ អាចជា កៃុមហ៊ុន ( ដូចជា កៃុម-
ហ៊ុន  ធានារា៉ាប់រង ) សហគៃស រដ្ឋ ឬ 
រដ្ឋាភិបាល ។  វិនិយោគិន នឹង ទទួល 
បាន ព ីអ្នក បោះផៃសាយ នវូ ការបៃក ់នៅ 
ពៃល ជាក់លាក់ ណាមួយ ជាបៃចំា 
 ពៃម ទំាង  បៃក់ ដើម តៃឡប់មកវិញ នៅ  
ចុង គៃ ។ 
ទីផ្សារដំបូងនិងទីផ្សារបន្ទាប់

 បៃសិនបើ យើង ស្វៃងយល់ ឱៃយ សី ុ- 

ជមៃ បន្តិច ទីផៃសារ មូល ប តៃ តៃូវបាន 
បៃងចៃក ជា ២ គឺ ទីផៃសារ ដំបូង  និង 
ទីផៃសារ បនា្ទាប់ ។  ទីផៃសារ ដំបូង គឺ នៅ 
ពៃលដៃល មលូ ប តៃ តៃវូបាន ទញិ  នងិ 
លក់ ជា លើកដំបូង ។  និយយ ឱៃយ 
សមញ្ញ  នៅពៃល កៃុមហ៊ុន ចង់ 
បៃមលូ  ទនុ ព ីសធារណជន កៃមុហ៊នុ 
នោះ អាច បោះផៃសាយ មលូ ប តៃ ដចូជា 
ភាគហ៊ុន ឬ សញ្ញាបណ្ណ ហើយ លក់ 
ទៅឱៃយ សធារណជន ។  ទីផៃសារ ដំបូង 
អនញុ្ញាតឱៃយ សធារណជន ទញិ មលូ- 
ប តៃ ដោយផ្ទាល់ ពី កៃុមហ៊ុន ។  វិនិ-
យោគិន ដៃល ទិញ មូល ប តៃ ពី ទីផៃសារ 
ដបំងូ អាច លក ់នៅ ទផីៃសារ បនា្ទាបដ់ៃល 
ជា កន្លៃង ដៃល មូល ប តៃ មាន សៃប់  
តៃូវបាន ជួញដូរ រវាង វិនិយោគិន ។  
តអួង្គសខំាន់ៗ ក្នងុទផី្សារន្ះនៅកម្ពជុា

 គណៈកម្មការ មូល ប តៃ កម្ពុជា ( គ .- 
ម . ក .) គជឺា ស្ថាបន័ ដៃល ធ្វើ នយិតកម្ម 
ទៅលើ វសិយ័ មលូ ប តៃ នៅក្នងុ ពៃះរា-
ជាណាចកៃ កម្ពុជា ។  គ . ម . ក . បង្កើត 

បទបៃបញ្ញត្តិ និង ឃ្លាំមើល ការអនុវត្ត 
នានា ក្នុង វិស័យ មូល ប តៃ ដើមៃបី ធានា 
នូវ ទំនុកចិត្ត  និង តមា្លាភាព នៅក្នុង 
ទីផៃសារ ។ 

 កៃុមហ៊ុន ផៃសារ មូល ប តៃ កម្ពុជា ( ផ . - 
ម . ក .) គឺជា បៃតិបត្តិ ករ ទីផៃសារ មូល -  
ប តៃ នៅ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា ។      
ផ . ម . ក . គឺជា កន្លៃង ដៃល មូល ប តៃ 
ដូចជា ភាគហ៊ុន និង សញ្ញា បណ្ណ តៃូវ 
បាន ជួញដូរ ។  ផ . ម . ក . ក៏ ជា បៃតិបត្តិ 
ករ រកៃសាទុក មូល ប តៃ និងជា បៃតិបត្តិ 
ករ ផត់ទាត់ និង ទូទាត់ ពោល គឺជា 
កន្លៃង ដៃល មលូ ប តៃ តៃវូបាន រកៃសាទកុ 
ផត់ទាត់ និង ទូទាត់ ។ 
ក្ុមហ៊ុនមូលបត្ៈ មាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
ផៃសៃងៗ គ្នា ។  មួយ ក្នុងចំណោម នោះ គឺ 
ជា ឈ្មួញ ជើងស ដៃលមាន មុខងារ 
ជយួ វនិយិោគនិ ដក ់បញ្ជា ទញិ ឬ លក ់
មកកាន់ ផ . ម . ក . ។  វិនិយោគិន ដៃល 
មាន បំណង វិនិយោគ ក្នុង ទីផៃសារ មូល- 
បត ៃ   ក្នុង ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា  

ចាបំាច ់តៃវូមាន គណន ីជញួដរូ ជាមយួ 
ឈ្មញួ ជើងស ដៃលមាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ។ 
ក្ុមហ៊ុនចុះបញ្ជីៈ គឺជា កៃុមហ៊ុន ដៃល 
បាន ចុះបញ្ជី មូល ប តៃ របស់ខ្លួន នៅ 
ផៃសា រមលូ ប តៃ កម្ពជុា ។  កៃមុហ៊នុ ដៃល 
បាន ចុះបញ្ជ ីទាងំនោះ បាន បៃមលូ ទនុ 
ពី សធារណជន តាមរយៈ ការបោះ- 
ផៃសាយ មូល ប តៃ ។  
ប៉សុ្តិ៍មលូបត ្ៈ ចណំៃះដងឹ មលូដ្ឋាន ជា 
កមៃង អត្ថបទ អប់រំ ដៃល ផ្តោតលើ 
ការលើកកម្ពស់ ការយល់ ដឹង ឲៃយ កាន់ 
តៃ ទូលំទូលាយ អំពី ដំណៃ ី រការ នៃ ទី-
ផៃសារ មូល ប តៃ នៅ កម្ពុជា ។ កមៃង 
អត្ថបទ នៃះ នឹង ចៃញផៃសាយ ជា ស៊ៃរី 
ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ វិនិយោគិន ស្វៃង-
យល់ និង ទទួល ចំណៃះដឹង បាន ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ។ អត្ថបទ នឹង ចៃញ ផៃសាយ   
នៅ រៀងរាលថ់្ងៃ ចន្ទ នៃ ដើមខៃ នមីយួៗ 
ដោយ ផ្តោតលើ ផ្នៃក ផៃសៃងៗ នៃ ទីផៃសារ 
មលូ ប តៃ រាប ់ចាបព់ ីចណំៃះ ដងឹ មលូ-
ដ្ឋានគៃឹះ  រហូតដល់ បៃធានបទ ជាក់-
លាក់ ផៃសៃងៗ ។ 
រៀបរៀងដោយៈ  កៃុមហ៊ុន ផៃសារ មូល-  
ប តៃ កម្ពុជា 
 នាយកដ្ឋាន បៃតិបត្តិការ ទីផៃសារ 
 អីុមៃល : market@csx.com.kh
 ទូរ សព្ទ លៃខ : 023 95 88 88/  
023 95 88 85

ស្ចក្តីប្កាស ៈ អត្ថបទ នៃះ តៃូវបាន 
ចងកៃង ក្នុង គោលបំណង ផ្តល់ព័ត៌- 
មាន និង ការអប់រំ ប៉ុណោ្ណោះ ដោយ មិន 
ផ្តល់ អនុសសន៍ ណាមួយ ទាក់ទង 
នឹង ការវិនិយោគ ទៃ ។  កៃុមហ៊ុន ផៃសារ - 
មូល ប តៃ កម្ពុជា មិន ទទួលខុសតៃូវ 
ចំពោះ ការបាត់បង់ ឬ ខូចខាត ដៃល 
បណា្តាល មកពី ការបៃើបៃស់ អត្ថបទ 
នៃះឡើយ ៕

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រៈ ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន
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ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចចូលរួមក្នុងពិធីបើកផ្សារមូលបត្ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ 

ការចុះបញ្ជរីបស់ធនាគារអ្សីុលីដានៅ ផ.ម.ក ជាដំណើរមួយដ៏ល្អនៅក្នងុផ្សារហុ៊ន។   លោក ហុង សុហួរ អគ្គនាយកក្ុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្កម្ពុជា។ 

ចំណ្ះដឹងសំខាន់ៗដ្លលោកអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីទីផ្សារមូលបត្

រូបថត ហ្ង ជីវ័ន 
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តពទីពំរ័១...១៧៥៤៨នាក់
នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
មានអ្នកស្លាប់មា្នាក់ត្រូវបាន

គ្ររាយការណ៍ដោយបាន
នាំឲ្រយចនំនួអ្នកស្លាប់ដោយសរ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅទីន្រះកើន-
ឡើងរហូតដល់ ១៧នាក់។
ក្រសួងសុខាភិបាលបាន

ថ្ល្រងនៅក្នងុស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍
មួយកាលពីយប់ថ្ង្រសៅរ៍ថា
បុរសសិង្ហបុរីមា្នាក់មានវ័យ៧៦
ឆ្នាំមា្នាក់បានស្លាប់ដោយសរ
ជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ង្រសុក្រ។
ក្រសួងន្រះ បានថ្ល្រងថា

បុរសមា្នាក់នោះ មានផ្ទុកជំងឺ
មហារីកប្រចាំកាយហើយត្រូវ
បានគ្រអះអាងថាបានឆ្លងជងំឺ
កូវីដ១៩កាលពីថ្ង្រទី៦ ខ្រម្រ-
សដោយបានបន្ថ្រមថា៖
«មន្ទីរព្រទ្រយChangiបានទំ-
នាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសរ
របស់លោកហើយកំពុងបន្ត
ជួយដល់ពួកគ្រ»។
បុរសជនជាតិបង់កា្លាដ្រស

មា្នាក់មានវយ័៤៧ឆ្នាំបានស្លាប់

កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រឧសភាក្រ-
សួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រងថា
គាត់ត្រវូគ្រអះអាងថាបានឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ក្រយពីគាត់
បានស្លាប់ហើយការសុើប-
អង្ក្រតកំពុងបន្តធ្វើឡើងដើម្របី
បង្ហាញការពិតអំពីមូលហ្រតុ
សុខភាពរបស់គាត់។
អពំីករណីឆ្លងថ្មីចនំនួ៤៣១

នាក់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងរ

ផ្ន្រកកន្ល្រងស្នាក់នៅរបស់ក្រុម
កម្មករបរទ្រសនងិមនសុ្រស១០
នាក់ផ្រស្រងទៀតគឺជាអ្នកគ្រប់-
គ្រងការងរផ្ន្រកកន្ល្រងស្នាក់-
នៅខាងក្រក្រុមហ៊ុន។
ក្រសួងបានថ្ល្រងថាតួល្រខ

ន្រះ បានថយចុះពីករណីឆ្លង
មធ្រយម២៥នាក់ក្នងុ១ថ្ង្រកាលពី
សបា្តាហ៍មុនមកត្រឹម១៤នាក់
ក្នុង១ថ្ង្រ៕StraitsTimes/SK
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តូ្វតួ្តពិនិត្យដោយបុគ្គលិកនៅមុនព្លចូលទៅក្នងុបរិវ្ណផ្សារ។AFP

ក្ងុបាហស្ារៈក្រមុម្រដកឹនាំ
សហគមន៍រ៉ូហុីងយ៉ាបានថ្ល្រង
ថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហុីងយ៉ា
រាបស់បិនាក់ត្រវូបានគ្រជឿថា
បានច្រញពីទូក២គ្រឿងដ្រល
បានជាប់ត្រលតោលនៅក្នុង
សមុទ្រអស់រយៈព្រលជាច្រើន
សបា្តាហ៍ខណៈពួកគ្រ បាន

ព្រយាយមចូលទៅប្រទ្រសមា៉ា-
ឡ្រសុីដ្រលបានចតនៅលើ
ទឹកដីឆ្ន្ររសមុទ្របង់កា្លាដ្រស
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍កន្លងទៅ។
ប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រសបាន

បដិស្រធមិនអនុញ្ញាតឲ្រយទូក
២គ្រឿងដ្រលបានដឹកមនុស្រស
ប្រហ្រល៥០០នាក់ចូលចត

នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទ្រ
ទោះបីជាអង្គការសហប្រជា-
ជាតិបានអពំាវនាវអនញុ្ញាតឲ្រយ
ពួកគ្រ ចូលចតនៅក្នុងតំបន់
នោះក្តី។
មន្ត្រីសន្តិសុខបានថ្ល្រងថា

ទូកតូច១គ្រឿងបានដឹក
មនុស្រសប្រហ្រល៤០នាក់នៅ
ក្នងុនោះមានស្ត្រីនងិក្ម្រង«អត់
អាហារ»មួយចំនួន បាននាំគា្នា
ឡើងគោក។
មន្ត្រីប៉ូលិសនិងសន្តិសុខ

បានថ្ល្រងថាមនសុ្រសប្រចាំតបំន់
បានប្រប់ឆ្មាំការពារសមុទ្រ
បនា្ទាប់មកមនសុ្រស២៩នាក់ត្រវូ
បានចាប់ខ្លួន ហើយមនុស្រស
ប្រហ្រល១០នាក់ផ្រស្រងទៀត
បានរត់ភៀសខ្លួន។
មន្ត្រីបង់កា្លាដ្រសមិនបាន

អះអាងបញ្ជាក់អំពីជនរ៉ូហុីង-
យ៉ាច្រញពីទូកទាំង២គ្រឿង
ដ្រលជាប់ត្រលតោលនៅក្នុង
សមុទ្រនោះទ្រ៕AFP/SK

បុគ្គលិកសន្តសុិខបង់ក្លាដ្សសាកសួរជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ាដ្លមកដល់
តាមទូកនៅទន្ល្តិកណាហ្វកលពីថ្ងទី្១៦ខ្ម្សាឆ្នាំ២០២០។AFP

ជនភៀសខ្លនួរូ៉ហី៊ងយ៉ារាប់សិបន ក់ជាប់
តែលតោលនៅក្នុងសម៊ទែបង់ក្លាដែស

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅសិង្ហប៊រីកើនឡើង...

លោកតែំសម្តែងក្តរីីករាយកែយពីលោកគីមជ៊ង-
អ៊៊នបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈមានស៊ខភាពល្អ
ក្ុងវ៉ាសុីនតោនៈលោក

ប្រធានាធបិតីអាម្ររកិដណូាល់
ត្រំ បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រសៅរ៍
ថាលោកមានក្តីរកីរាយណាស់
ចំពោះការបង្ហាញមុខសធា-
រណៈរបស់លោកគីមជុងអ៊ុន
ហើយថាម្រដឹកនាំកូរ៉្រខាង-
ជើងពិតជាមានសុខភាពល្អ។
លោកត្រំ បានថ្ល្រងនៅលើ

គ្រហទំព័រធ្វីធើរថា៖«ខ្ញុំមានក្តី
រីករាយណាស់ដោយបាន
ឃើញលោកគីមជុងអ៊ុនវិល-
ត្រឡប់មកវិញហើយលោក
មានសុខភាពល្អ»បនា្ទាប់ពី
លោកមិនបានបង្ហាញវត្តមាន
ជាសធារណៈនៅក្នុងរយៈ-
ព្រលជិត៣សបា្តាហ៍និងមាន
ការបា៉ាន់ស្មានថាលោកឈឺ

ធ្ងន់ឬអាចស្លាប់នោះ។
ទូរទស្រសន៍រដ្ឋកូរ៉្រខាងជើង

បានបង្ហាញថាលោកគីមជុង
អ៊ុនដើរញញឹមពព្រយនិង
ជក់បារី នៅកន្ល្រងអ្វីដ្រលកូរ៉្រ-
ខាងជើងនិយយថាគឺជាការ-
សម្ពោធបើករោងចក្រជីមួយ
កាលពីថ្ង្រសុក្រនៅក្នុងក្រុង-
សន់ចូនភាគខាងជើងក្រុង-
ព្រយុងយ៉ាង។
ពាក្រយចចាមអារា៉ាមអំពីសុខ-

ភាពរបស់លោក គីមជុងអ៊ុន
បានកើតឡើងយ៉ាងវក់វីចាប់-
តាំងពីលោកមិនមានវត្តមាន
នៅពិធីប្ររព្ធខួបកំណើតជីតា
របស់លោកដ្រលជាស្ថាបនិក
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងកាលពី
ថ្ង្រទី១៥ខ្រម្រសជាថ្ង្រសខំាន់
បំផុតនៅក្នុងប្រតិទិននយោ-
បាយរបស់ប្រទ្រសន្រះ។
អវត្តមានរបស់លោក បាន

បង្កឲ្រយមានពាក្រយចចាមអារា៉ាម
ជាច្រើននិងរបាយការណ៍

គា្មានការបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាព
សុខភាពរបស់លោក។
ការបាត់ខ្លួនរបស់លោកពី

ភ្ន្រកសធារណជនបានកើត-
ឡើងខណៈការចរចារបស់ក្រងុ

ព្រយុងយ៉ាងជាមយួក្រងុវ៉ាសុនីតោន
ជុំវិញបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយ-
ក្ល្រអ៊្ររនៅត្រជាប់គាំង ថ្វីបើ
មានជំនួប៣លើករវងលោក
គីមជុងអ៊ុន និងលោកដូ-

ណាល់ត្រំរួចហើយក្តី។
បើសិនជាលោក បាត់បង់

សមត្ថភាពឬស្លាប់វនងឹបង្កើន
ភាពមិនប្រកដប្រជាជុំវិញ-
ដំណើរការន្រះ៕AFP/PSA

លោកដូណាល់តំ្(ឆ្វ្ង)និងលោកគីមជុងអុ៊នឈរនៅលើទឹកដីកូរ្៉ខាងជើងកលពីថ្ងទី្៣០ខ្មិថុនា២០១៩។AFP

ប្ជាជនមើលទូរទស្សន៍អំពីលោកគីមជុងអុ៊នបើកសម្ពោធរោងចក្ជី។AFP
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អំពើកុបកម្មនៅក្នងុពន្ធនាគារវ៉េណេសុ៊យ-
អេឡាបង្កឲេយអ្នកទោសចំនួន៤៧នា ក់ស្លាប់

ក្រុង ការ៉ា កាសៈ  កៃុម សិទ្ធិ-
មនុសៃស របស់ អ្នក នយោ បាយ 
បកៃស បៃឆងំ  នងិ កៃមុ អ្នក ទោស 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា  
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ដោយ សរ ធ្វើ 
កូដ កម្ម នៅ ក្នុង ពន្ធនា គារ មួយ-
កន្លៃង  នៅ បៃទៃស វ៉ៃណៃ ស៊យុ-
អៃ ឡា ភាគ ខាង លិច  បាន 
កើនឡើង រហូត ដល់ យ៉ាង តិច 
៤៧ នាក់  និង ៧៥ នាក់  ផៃសៃង-
ទៀត រង របួស ។ 

 អនុ បៃធាន ពន្ធនា គារ លោក- 
សៃី  ម៉ារៀ  ប៊ិត ទៃីស  ម៉ារ ទីនីស  
បាន ជៃើស រើស ចៃញ ពី រដ្ឋ ប៉ូរ-
ទុយ ហ្គី ស  ជា ទី កន្លៃង ពន្ធនា-
គារ ឡូស  ឡា ណូស  បាន ស្ថិត 
នៅ ទី នោះ  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
កាសៃតAFP ថា ៖« នៅ ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  យើង អាច អះ អាង 
បាន ថា  មន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន 
៤៧ នាក់  និង មនុសៃស ៧៥ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  រង របួស » ។ 

 កៃុមឃ្លាំមើល  សិទ្ធិ មនុសៃស 
ពន្ធនា គារ វ៉ៃណៃ ស៊ុយ អៃឡា - 
(OVP)  ក៏ បាន ផ្តល់ ចំនួន 
អ្នកស្លាប់ សរុប ដូច គា្នា  ដោយ 
បាន ហៅ អំពើ ហិងៃសា នោះ ថា 
«ជា ការ សម្លាប់ រង្គាល » មួយ  

ហើយ ទាងំ ពន្ធនា គារ  នងិ កៃមុ- 
ឃ្លា ំមើល សទិ្ធ ិមនសុៃស  បានអះ-  
អាង ថា  អ្នក ស្លាប់ ទាំង អស់ 
នោះ  គឺ ជា កៃុម អ្នក ទោស ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ 
យោធា មួយ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  
បាន ឃើញ ដោយ កាសៃត  AFP 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការំ ខាន  បាន 
ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  នៅ-
ពៃល កៃុម អ្នក ទោស នៅក្នុង  
ពន្ធនា គារ  មន ទី តាំង ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ទី កៃុង ហ្គា ណា រើ  បាន ចាប់-
ផ្តើម បំផ្លិច បំផ្លាញ« របង សន្តិ-

សុខ  នៅ ជុំ វិញ បរិវៃណ គុក 
នោះ» នៅ ក្នុង« ការ ពៃយា យម 
រត់ គៃច ខ្លួន ទៃង់ ទៃយ ធំ » ។

របាយការណ៍ នោះ  បាន 
និយយ  ថា  បៃធាន ពន្ធ នា គារ  
ក៏ បាន រង របួស ផង ដៃរ ។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
ក៏ លោក សៃី ម៉ារៀ  ប៊ិត ទៃីស-
ម៉ារទ ីនសី  បាន បដសិៃធ មនិ ធ្វើ 
អតា្ថាធិបៃបាយ  ដោយ បាន-
បញ្ជាក ់ថា ការបះបោរនោះ   តៃវូ 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ អ្នក ទោស 
១កៃុម ៕ AFP/SK

សមាជិក   កងការ ពារ  ជាតិ បូ៊លី វី  កំពុង ដាក់ ពង្រយ  នៅ ខាង ក្រ ពន្ធនាគារ។ AFP

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយស រជំងឺកូវីដ១៩នៅ អង់គ្លេសកើនឡើងជាង២៨០០០នាក់
ក្រុង ឡុងដ៍ៈ  រដ្ឋ មន្តៃី សហ-

គមន៍ លោក រូប៊ឺត  ចៃន រិក  បាន 
ថ្លៃង កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ថា  អ្នក ជងំ ឺ
កូ វើដ ១៩  ចំនួន ៦២១នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត  បាន ស្លាប់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អង់ គ្លៃស  ដៃល នាំ ឲៃយ 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ សរុប  ដោយ- 
សរ វើ រុស ផ្លូវ ដង្ហើម  កូ រ៉ូ ណា នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស  នៃះ  បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ២៨ ១៣១ នាក់ ។ 

តួ លៃខ នោះ  រួម មន អ្នក- 
ស្លាប់ នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ មួយ 
ចំនួន  ដូច ជា  ការ ពៃយា បាល នៅ 
តាម ផ្ទះ  និង សហគមន៍ ធំៗ ។ 

 ដោយ   ធ្វើ ជា បៃធាន នៅ ក្នុង 
សន្និ សីទ សរ ព័ត៌ មន  នៅ 
វិមន  Downing  Street  
កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍  លោក រូប៊ឺត-
ចៃន រិក  បាន ថ្លៃង ថា  មនុសៃស 
ចនំនួ ១៨២ ២៦០ នាក ់ បាន ធ្វើ 
តៃស្ត រក ឃើញ មន ផ្ទុក វើ រុស - 
ផ្លូវដង្ហើមកូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 
ចម្លៃក  នៅ អង់ គ្លៃស ។ 

 លោក របូ៊តឺ  ចៃន រកិ  បាន ថ្លៃង 
ថា  ចណំៃក ការ ធ្វើ តៃស្ត  ទៅ លើ 
មនសុៃស ចនំនួ ១០៥៩៣៧ នាក ់
ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង 

កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ។  រដ្ឋ មន្តៃី 
សុខាភិ បាល អង់ គ្លៃស លោក-
ម៉ាត់ត៍  ហន ឃុក  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា  បៃទៃស 
អង់គ្លៃស  បាន ធ្វើ តៃស្ត ទៅ លើ 
គោល ដៅ  មនសុៃស ចនំនួ ១សៃន 

នាក់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ។ 
 រដ្ឋ មន្តៃី សហគមន៍  ក៏ បាន 

បៃកាស  អពំ ីកញ្ចប ់ថវកិា ចនំនួ-
៧៦ លាន ផោន  ដើមៃបី គាំទៃ 
«ដល់ អ្នក ដៃល ឈឺ ចាប់ បំផុត 
ដោយ សរ ជំងឺ កូដ ១៩ » នៅ 

ក្នុង សង្គម មួយ នៃះ ។ 
លោក  ចៃន រិក  បាន ថ្លៃង ថា  

មូល និធិ នោះ  នឹង ផ្តល់ ទៅ ឲៃយ 
អង្គការ សបៃបុរស ធម៌  ដើមៃបី 
ដោះសៃយ បញ្ហា នា នា  ដូច ជា  
ការ រំលោភ សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ ក្នុង 

បៃទៃស  ក្មៃង   រង ការ ឈឺ ចាប់  
និង ទាសករ សម័យ ទំនើប ។ 

 លោក សៃី ចៃននី  ហររើ  ជា 
អនុ បៃធាន មន្តៃី វៃជ្ជ សស្តៃ - 
របស់ អង់ គ្លៃស  បាន អះ អាង 
ថា៖« ការ ដាក់ សម្ពាធ ទៅ លើ 

បុគ្គ លិក សុខាភិ បាល ជាតិ 
(NHS)បច្ចុបៃបន្ន  កំពុង ធា្លាក់ ចុះ 
ថា ជា ចនំនួ ឆ្លើយ សរ ភាព របស ់
មន្ទីរ ពៃទៃយ  បាន កំពុង ថយចុះ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស  នៃះ »។ 

 លោក សៃ ីបាន ថ្លៃង ថា  ចនំនួ 
មនុសៃស នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ ខ្លះ  
បាន ធា្លាក ់ចុះ នៅ តៃមឹ ១៣ ភាគ-
រយ កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ។ 

 លោក សៃី បាន ថ្លៃង ថា  អតៃ  
អ្នក ស្លាប់ បៃចាំ ថ្ងៃ  «កំពុង 
ចាប់ផ្តើម ថយ ចុះ ជា បន្ត បនា្ទាប់  
បន្តិច ម្តង ៗ   វា គឺ មន សរៈ-
សំខាន់ យ៉ាង ខា្លាំង  ដៃល យើង 
បាន បន្ត អនុវត្ត  ដាក់ មនុសៃស ឲៃយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គា្នា » ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្តៃី អង់ គ្លៃស 
លោក ប ូរើស  ចន សនុ  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា  បៃ-
ទៃស អង់ គ្លៃស   គឺ បាន ផ្ទុះ ជំងឺ-
កូវើដ ១៩« ខ្ពស់ បំផុត កាល ពី 
ពៃល មុន  » ហើយ ផៃន ការ «ទូ-
លំទូ លាយ »មួយ  នឹង តៃូវ បាន 
ចៃញ ផៃសាយ នៅ សបា្តាហ ៍កៃយ 
« ថា តើ យើង អាច បន្ត ទប់ ស្កាត់ 
ជងំ ឺក ូវើ ដ១៩  នៃះ  ដោយ របៀប- 
ណា នោះ៕ Xinhua/SK 

រដ្ឋមន្ត្រ ី រដា្ឋាភិបាល   ប្រចំា តំបន់ លោក  រូ បឺ៊ត ច្រនរិក   កំពុង  ធ្វើ សន្នសីិ ទ  សារព័ត៌មាន  ពី ចមា្ងាយ   ដើម្របី ធ្វើ បច្ចបុ្របន្ន ភាព អំពី ការ ឆ្លង រីក រលដាល ជំងឺកូ វីដ១៩ ។ AFP 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ កុំ ចាំ  បាច់ ទាល់ តែ 
មាន កែបាល  ដ ីទនំែរ  ធ ំ ទលូាយ  ឬ  
ដ ី   ចមា្ការ   រាប់ សិប   ម៉ែតែ    នោះ  ឲែយ- 
តែ   មាន  កន្លែ ង សល ់ ទនំែរ   ចនោ្លោះ  
តែមឹ  តែ  ២-៣   ម៉ែតែ ក ៏អាច បែ- 
ក្លោយជា កសិដ្ឋាន ដំ បន្លែ បង្កា រ 
 គែប  ់បែភែទ    មាន ទដិ្ឋ     ភាព បែ    ត ង  
នៅឯ មុខ  ផ្ទះ ករិយាល័យ- 
អាហារ ដ្ឋា ន និង ហាង   ក ហ្វែ  
បាន ហើយ  ជាមួយ   ធុង ដំ បន្លែ  
ពី   កែុម  ហ៊ុន ផលិត ជី សរី រាង្គ-  
TWIN Agri Tech Co.Ltd 
ដោយ រីក រាយ ។ 

 TWIN Agri Tech Co.Ltd 
គ ឺ   ជា អ្នក ជំនាញ ខាង ផលិត ជី- 
សរីរាង្គ ធំមួយ  ទាំង ជី   អាចម៍ - 
ជន្លែន និង  ជី កំបុ៉ស ដែល   ចាប់- 
ផ្តើម      នៅ  ឆ្នា២ំ០១៣  ខ ណៈ ករ- 
ច ្នែ   ធងុ ដ ំបន្លែ ទើប មាន នៅ ក្នងុ      
រយៈ  ពែល   ប៉ុនា្មាន   ឆ្នាំ  ចុង កែយ    
នែះ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ  សារ មាន- 
ទំនោរ នែ ករ    ដំ បន្លែ  នានា រួម- 
មាន    ដូចជា ស្ពែ ចង្កឹះ ស្ពែតឿ 
ស្ពែ ខ្មា ស្ពែ ក្តោប សាលាដ  
ខាត់ ណា ប៉ែង ប៉ោះ ឬ  ដំណាំ  
បែភែទ វល្ល ិ នានា មាន ទដិ្ឋ ភាព-  
បែ   តង  សមែប ់ជា ករ ល ម្អ  នងិ 
ចម្អនិធ្វើ  ម្ហបូ អាហារ ជា លក្ខណៈ- 
គែួសារ បាន ទៀត ផង    ។ 

លោក គីម នីណូ នាយក- 
បែត ិបត្ត ិកែមុ ហ៊នុ  TWIN Agri 
Tech Co.Ltd  បាន  បង្ហើប-  
បែប  ់ភ្នពំែញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា៖  « កល   ព ី 

ដំបូង   កែុម ហ៊ុន  យើង    គែន់ តែ  
បា ន   ផលិត ជី លក់ តែប៉ុ ណ្ណោះ 
ដែល  ក៏ជា ករ ងរ បាន     ចូល    រួម  
មួយ  ចំណែក ក្នុងករ  ជួយ រកែសា   
បរិ   សា្ថា ន  គឺ មិន ទាន់  ច្នែ ធុង  ដំ  - 
បន្លែ   ឡើយ  ទែ ។ តែ     ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ 
ចុង កែយ នែះ សង្កែត  ឃើញ 
បង  ប្អូន ខ្មែរ យើងហាក់ មាននូវ  
ទំនោរ  ចូលចិត្ត  ដំ បន្លែបង្កា  របែប 
សរី រាង្គ ធម្ម ជាតិ   ឬ រុ ក្ខ ជាតិ វល្លិ 
នានា  ដើមែប ីជា ករ ដក ់លម្អ  នៅ 
តាម   ផ្ទះ ក្ត ី នៅ ទ ីក ន្លែង   ធ្វើ ករ  ឬ 
ករយិា លយ័ នែ   កែមុ ហ៊នុក្ត ីនងិ    
លម្អ តាម អាហា រ   ដ្ឋាន   ក៏ ដូច ហាង- 
 កហ្វែ  ជា ដើម  នោះ យើង  ក៏  ច្នែ   
ធុង ដំ បន្លែ នែះ  ឆ្លើយ តប តាម 
សែច ក្តី  តែូវ ករ  »។ 

នាយក បែតិ បត្តិ រូប នែះ បន្ត 
ថា ៖ «ធុង ដំ បន្លែ នោះ  យើង-  
មាន ២បែភែទ  គឺ ធុង ដំ បន្លែ 
ទី១ អាច ដំ បន្លែ  ចនោ្លោះពី   ៥៥ 
ទៅ  ៦០គុម្ព ហើយ     អាច ផ្ទុក ជី  
ចំណុះ    ជិត ២០០គីឡូកែម និង  
បែភែទ ទ២ី អាចដ ំ បន្លែ   ចនោ្លោះ  
២៥ ទៅ ៣០គុម្ព ដែល  អាច  
ផ្ទកុជី ចំណុះ  ជិត ៩០គីឡូ កែម។ 
ចំពោះ តម្លែ ធុងដំ បន ្លែ ទី ១ លក់ 
ក្នងុតម្លែ ១២០ដុលា្លោរ សមែប់ 
១កញ្ចប់ ដែលមាន ធុង    ដំ បន្លែ 
១កំប្លែ មាន ជ  ីចំណុះ ជិត ២០០- 
គីឡូ កែម និង អាច ជែើសបែភែទ 
ពូជ  ដំណាំ ឬ បន្លែ ដែលចង់ដំ 
ជា មុន គឺ កែុម ហ៊ុន  នឹង ជួយ 
បណ្តុះ  ដ ំ  ជនូ រចួជាសែច ទើប 
ដឹកជូន ដល ់ ទីកន្លែង ទៅ តាម 

សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តែង រីឯធុង  
ទ ី២ តម្លែ ៩០ដលុា្លោរ ។ សមែប ់  
កែុង ភ្នំពែញ  យើង  មាន សែវា  
កម្ម  ដឹក  ជូន  ឥត  គិត ថ្លែ ឡើយ។    
បច្ចុបែបន្ន នែះ អ្នក  ជាវ  និយម 
កុម្ម៉ង់ធុង បែភែទ ទី១ជាង   ទី ២ 
ដោយ សារ  អា ច ដំ  បន្លែ បាន 
ចែើន គ ុម្ព   ខណៈ  ១ ខែ  កែមុ ហ៊នុ 
អាច  លក ់បាន ចនោ្លោះ   ១០-២០ 
ធុង  ប៉ុណ្ណោះ ដោយ      ស មែបូរ   គែ 
ជាវ ជី  ចែើន  គឺ ក្នុងរយៈពែល 

១ខែ  អាច លក់ បានជី រាប់រយ 
តោន ឯណះ» ។ 

TWIN Agri Tech Co.Ltd 
ជា   កែមុហុ៊នធំ   ជំនាញ  ផលិត ជី- 
សររីាង្គ   ដែល ប ច្ច ុ បែបន្ន  កែមុ ហ៊នុ   
ចែក    ចាយ   លក ់ជ ីទាងំ២ បែភែទ 
នែះ  ទទូាងំ បែ ទែស ដោយ  តម្លែ 
ជ ី អាចម៍ ជន្លែន ១តោ ន ត ម្លែ 
១៥៥ដុលា្លោរ និ ង   ជី កំប៉ុស ១- 
តោ ន ត  ម្លែ ១២៥ដុលា្លោរ សមែប់  
លក់  ដំុ ខណៈតម្លែ លក់រា យ  

១ បែ(ទម្ងន់  ៥០គីឡូ កែម)  
ត  ម្លែ  ១០ដុលា្លោរ។ 

ចំពោះ បែភព  កក សំណល់ 
ដែល  ផលិតជា ជី កំប៉ុស និង ជី - 
អាចម៍ ជន្លែន លោក គី ម នីណូ 
ឲែយ  ដងឹថា៖«យើង មាន  កែមុ ករ- 
ងរ បែមូល  កក សំណល់ ពីទី  
តំបន ់ ផែសារ និង ភោជនីយ ដ្ឋាន 
នានា  ក្នុង កែុង ភ្នំពែញ ដែល 
សមែបូរ  កកសំណល់ ចែើន  នោះ 
គឺ  ផែសារ ដើមគ។ ចំណែក ឯ - 

ប ច្ចែក ទែស ធ្វើជ ី នែះ យើង បាន 
ស ហករ ជា មួយ    អ្នក ជំនាញ  
ធ្វើ ជី សរីរាង្គ មក ពី បែទែស  
សិង្ហបុរី»។  

បែសិន បើចង់  បាន ជី គុណ- 
ភាព ខ្ពស់   តម្លែ សមរមែយ  និង 
ចង់ជា វ ធុង ដំបន្លែ នោះ អាច - 
ទាក់ទង   តាម រយៈគែហទំព័រ - 
ហ្វែសប៊ុក   www.facebook.
com/twinagri     និង តាម ទូរ  - 
ស័ព្ទ  016 494 016៕ 
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កសិកម្ម លក្ខណៈគេសួារ  ដេល បេើ ធុងដំា បន្លេ  និង ជី ពី កេមុ ហុ៊ន TWIN Agri-Tech   ។ រូបថត សហ ករី កាកសំណល់រុក្ខជាតិ  នានា  ដេល កេមុ ហុ៊ន TWIN Agri-Tech  បន យក មក ច្នេធ្វើជាជី កំបុ៉ស    ។ រូបថត សហ ករី

ធុង បន្លេ របស់  កេមុ ហុ៊ន  TWIN Agri-Tech  ដេល ច្នេដំា ល្ពៅ  ឬ បន្លេ ផេសេងៗ សមេប់ លម្អ និងអាច ធ្វើជាម្ហបូ បេចំា គេសួារ។ រូបថត សហ ករី

TWIN Agri Tech ច្នៃ   ធុ ង ដំា   បន្លៃ  បៃើ  ជីកំបុ៉ស ដៃល  
ច្នៃ   ពីកាក សំណល់  បន្លៃ  ចូលរួមជួយរកៃសាអនាម័យ  បរិស្ថាន
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កូនសេះWhizzចូលរួមអបអរសាទរកេមុគេពូេទេយជួរមុខ
ក្រុង ឡុងដ៍ : សួន កៃល សៃះ 

Park Lane Stables បាន ផ្ដល ់ការ- 
កមៃសាន្ដ ដល់ មាត់ ទ្វារ ផ្ទះ បៃជាជន 
អំឡុង ពៃល បិទ បៃទៃស ដោយសារ 
ការ រា ត តៃបាត វីរុស កូរ៉ូណា កៃម គំនិត 
ផ្ដួច ផ្ដើម ដៃល ហៅថា «  សៃះ ផូនី តូច 
នៅ កៃបៃរ បង្អួច ផ្ទះ »។

ខណៈ មនុសៃស ជា ចៃើន នៅ ទូទំង 
បៃទៃសអបអរ សាទរ គោះ ប៉ោត និង 
ផ្លុំ ខ្លុយ បំណង គាំទៃ ដល់ កៃុមការងារ 
ជួរ មុខ ចំពោះ ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល 
ដាល  សៃះ ផនូ ី១ កៃបាល បណ្ដើរ  Daisy 
Cinque បាន ផ្ដល់ ភាព រីករាយ ដល់ 
អ្នក សំងំនៅតាម ផ្ទះ ។ 

ក្លិប ផូនី និង ការ ជិះ សៃះ សមៃប់ 
មជៃឈ មណ្ឌល សមាគមជនពិការ 
(RDA) Park Lane Stables ក្នុង 
តំបន់ Teddington ជាយ កៃុង ឡុងដ៍ 
បាន បងា្ហាញ ការ គាំទៃ របស់ ខ្លួន ដោយ 

ការ កាត់ រោមតៃឹម  និង លាប ពណ៌ លើ   
សៃះ ផូនី  អាយុ១៥ឆ្នាំ Annie's 
Whizz បៃប ប្លៃក  ។ 

មា្ចាស ់មណ្ឌល Natalie O'Rourke 
បាន បៃប ់H&H ថា កនូសៃះ តៃវូបាន 

លាប ពណ ៌ លើ ខ្លនួ វា  ដៃល ងាយ  លាង 
ជៃះ។   ការ   លាប អកៃសរ NHS តំណាង 
ឲៃយ សៃវា សុខភាព ជាតិ អង់គ្លៃស  តៃូវ 
បាន អនញុ្ញាត   ឲៃយលាប តៃមឹ តៃ ចហំៀង 
ខាង ឆ្វៃង  របស់ សត្វ  ។ 

អ្នកសៃី និយាយ ថា៖ « យើង ចង់ ឲៃយ 
មាន ការ  ផៃសារ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ចៃើន 
ជាមួយ ការ សាទរ ចំពោះ គៃូ ពៃទៃយ ជួរ 
មុខ  ។ ដូច្នៃះ យើងកាត់ រោម ជា អកៃសរ 
NHS  នៅចហំៀង មា្ខាង   នងិ លៃង ពណ ៌ 

ឥន្ទធនូ នៅ ចំហៀង មា្ខាង ទៀត  »។ 
អ្នកសៃី បន្ដថា ៖ « យើង នាំ សៃះ ផូនី 

ដើរ ចៃញ កៃ អំឡុង ពៃលរៀបចំពិធី  
សាទរ   ហើយ មនុសៃស នៅតាម ផ្លូវ បាន   
សា្វាគមន៍ វា ណាស់ »៕ AFP/HR 

កូនស្រះ ដើរ តាម ផ្លូវ ត្រូវបាន ក្រុមគ្រួសារ ជា ច្រើនរីករាយសា្វាគមន៍។ រូបថត AFPកូនស្រះ Whizz ជាមួយ អក្រសរ   NHS តំណាង ឲ្រយស្រវាសុខភាពជាតិ ។ រូបថត AFP

ក្រមុហុ៊ន RMA ចុះបញ្ជ ីលក់ មូល ប ត្រ បំណុល ជា ផ្លវូការ
 កៃមុហុ៊ន  អ  អិ ម  អៃ ( ខៃ ម បូ ឌា ) ម . ក  បាន ចុះបញ្ជ ីលក់ មូល ប តៃ បំណុល របស់ខ្លនួ នៅ ផៃសា រមូល ប តៃ 

កម្ពជុា ផ្លវូការ ចំនួនបៃមាណ ២០លាន ដុលា្លារ កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន  ។  ក្នងុចំណោម ឥសៃសរជន 
ដៃលមាន វត្តមាន នៅក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ នោះ ក៏មាន វត្តមាន របស់ ឯក ឧ ត្ត ម សូ៊ សុជាតិ អគ្គនាយក នៃ 
គណៈកម្មការ មូល ប តៃ កម្ពជុា  លោក ហុង សុ ហួរ អគ្គនាយក កៃមុហុ៊ន ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពជុា ផងដៃរ ។  លោក 
ហុង សុ ហួរ  ថ្លៃង នៅក្នងុ ពិធី នោះ ថា ៖« ទោះបី ទីផៃសារ មាន សា្ថាន ភាពមិន នឹងនរ ក៏ដោយ យើង នៅតៃ សមៃច 
ចុះបញ្ជ ីលក់ មូល ប តៃ បំណុល របស់ កៃមុហុ៊ន អ អិ ម អៃ  នៅ ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពជុា បាន ដោយ រលូន ។ 
ក្នងុសា្ថានភាព បៃបនៃះ  វា ជា សញ្ញា តសូ៊ និង បងា្ហាញ ពី សញ្ញា វិជ្ជមាន ដល់ វិនិយោគិន នានា ៕ 
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រថយន្ត ស៊្ររី ថ្ម ីដ៏ទំនើប និងទាន់សម័យ  Audi Q3 
និង Audi Q7  ចូល វាយលុក ក្នុងទីផ្សារ កម្ពុជា

 កៃមុហុ៊ន Automotive Asia (Cambodia) Limited  ដៃលជាកៃមុហុ៊ននំាចូល និងទទួលសិទ្ធិ 
លក់រថយន្តមា៉ោក Audi នៅកម្ពជុា បាន សម្ពោធ រថយន្ត សៃរី៊ ថ្ម ីចំនួន ២ មូ៉ ដៃល នៅឯ សាល តំាង បងា្ហាញ 
របស់ខ្លនួ ដៃលមាន ទីតំាង ស្ថតិនៅតាម បណោ្តោយ មហាវិថី ពៃះមុនីវងៃស កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ កន្លងទៅ ។  មូ៉ ដៃ ល 
ថ្ម ីទំង២ នោះ គឺ រថយន្ត Audi Q3 ជា រថយន្ត បៃភៃទ SUV ជា លក្ខណៈ គៃសួារ ដ៏ ទន់សម័យ និង រថយន្ត 
Audi Q7 55 រថយន្ត បៃភៃទ SUV ដ៏ បៃណីត ។ ការសម្ពោធ រថយន្ត ស៊ៃរី ថ្ម ីដ៏ ទំនើប ទន់ សម័យនៃះ មិន 
តៃវូបាន ធ្វើឡើង អធិកអធម ពៃក នោះទៃ ដោយសារតៃ វិបត្តជំិងឺ កូ វីដ ១៩៕
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ថ្ងៃ  ១៣កើត ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ 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  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

សុខ   ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹក     ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ  គួរអា ន 
សៀវភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាផៃសៃងបានចៃើន ។ ការ - 
និយាយ  ស្ត ីគបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ 
លាភសកា្ការៈ ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

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

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

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម  ៌  ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា       គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសមីធៃយម ។ ការ នយិាយ ស្ត ី តៃវូ- 
បាន  គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ 
លោក  អ្នក មាន ទំនោរខង ផ្នៃ ក - 
បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ផៃសៃងៗបានល្អ។  

ថ្ងៃ នៃះ  អ្នកមាន សមត ្ថ ភាព ខង  ទំនាក់ ទំនង ល្អ-  
បៃសើរ ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មតិ្ត។    
រឯី      ប  ញ្ហា ស្នៃហា វញិ  គរួមានអធៃយាសៃយ័គ្នា  នងិ 
អត      ់    ធ្មត់ច ំពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    ថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួប-  
បញ  ្ហា       ស្មុគ សា្មាញ   ចៃើន បន្តិចនៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

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

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

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

ទៅ  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការ ៈ  វិញ  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   
តាម   ទឹកចិត្ត  សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

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

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

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

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

រាស ី សៃតុចុះ។ សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណ្តាល 
ឲៃយ    ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចពំោះ  សៃចក្ត ីពៃយាយាម  

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

ដោយសារពុំ មន តមៃូវការ  កសិក រ ដាំ ផ្កា ជា ចៃើនគៃួសារ តៃូវ បង្ខំ ចិត្ត បោះបង់ ចោល របរ នៃះ។ រូបថត AFP

កសិករដំាផ្កានៅហ្គាហ្សាបង្ខំចិត្ដ
យកបុប្ផាស្ស់ឲ្យសត្វសីុផ្អម្មាត់

កៃុង រា៉ាហ្វា : បៃជាកសិករ 
ធ្លាប់  ហៃល ឆ្លង ទុក្ខលំបាករាប់ 
រយ ជំពូក ក្នុង ឧសៃសោហកម្ម ផ្កា 
កំពុង តៃ ដុន ដាប នៅ តំបន់ 
ហា្គាហៃសោ  បាន បង្ខ ំចតិ្ដ ឈរ មើល 
ផ្លៃ ផ្កា កសិផល របស់ ខ្លួន រលត់ 
រលាយ ចំពោះ មុខ ។ 

សា្ថានភាព កាន់តៃ លំបាក ខ្លាងំ 
កៃយ ពៃល អាជា្ញាធរ អុីសៃ-
អៃល   ហាម ឃាត់ ការ នាំ ចៃញ 
ផ្កា កាលពី ៨ឆ្នាំ មុន តៃ ការ រឹត- 
បន្ដឹង តៃូវ បាន ដាក់ ដោយសារ 
ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី (កូវីដ  ១៩) 
បាន កាត់ បន្ថយ វិសាល ភាព 
ជំនួញ  ស្ទើរ ដល់ បាត ដាល ។ 

នៅពៃល បុបា្ផា ចៃញ ផ្កា  ដូច 
រាល ់ ដង ពៃល នៃះ បៃជាកសកិរ 
កំពុង តៃ មមាញឹក ក្នុង ការ វៃច- 
ខ្ចប់  ផ្កា កុលាប  និង បុបា្ផា ចៃើន 
បៃភៃទ ទៀត សមៃប់ ឱកាស 
អាពាហ៍ ពិពាហ៍  វិសៃសមកាល 
និង  ពិធី បុណៃយ ជាតិ ផៃសៃង ៗ  ក្នុង 
តំបន់ ហា្គាហៃសោ ។ 

បុ៉ន្ដៃ ការ ផ្ទះុ ជំងឺ កូវីដ  ១៩ បាន  
ធ្វើ ឲៃយ បៃជា កសកិរ ជា ចៃើន អស ់
ជមៃើស កៃ ពីយក បុបា្ផា ដ៏ សៃស់ 
សា្អាត ទាំង នៃះ ឲៃយ សត្វ ជា ចំណី 
ឬ ទុកគ  រឲៃយរលួយ ចោល ។ 

លោក លូបបាដ ហៃចាហៃសុី 
ជា កសិករ អាយុ ២០ឆ្នាំ បាន 
និយាយ ថា ៖ « អំឡុង ពៃល 
កូវីដ១៩ នៃះ ផ្កា របស់ យើង 
បាន កា្លាយ ជា ចំណី សត្វ ចៀម 
និង សត្វ ពាហនៈ ដទៃ ទៀត ។ 
អ្នក ដាំ ផ្កា ជា ចៃើន នៅ ហា្គាហៃសោ 
បាន ខត បង់ ធ្ងន់ ក »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « យើង រង់ ចាំ 
និទាឃ រដូវ និង រដូវ ក្ដៅ  នៅ 
ពៃល បុបា្ផា ចៃញ ផ្កា ពៃម ទាំង 
ផលិតផល និង ការ លក់ កាក់- 
កប  ខ្លាំង នៅ ទី ផៃសោរ ។ ប៉ុន្ដៃ ឥឡូវ 

លៃង មាន តមៃូវ ការ ផ្កា ទៀត 
ហើយ។ មានការ ដាំយា៉ាងតិច- 
តចួ ហើយ តម្លៃ ថោក  ដៃល មនិ 
សម នងឹ តម្លៃ ដើម ។ ដចូ្នៃះ បបុា្ផា 
សៃស់ សា្អាត ទំាង នៃះ  អស់សមៃស់  
នៅ ក្នុង មាត់ សត្វ  និង នៅតាម 
គំនរ សំរាម »។ 

សា្ថានភាព កូវីដ ១៩ បានបង្ក 
វិបត្ដិ សៃដ្ឋកិច្ច ដុន ដាប  ដៃល  
មិន   តៃឹម តៃ  ប៉ះពាល់ អ្នក ដាំ ផ្កា 
ប៉ណុ្ណោះ  ទៃ ប៉នុ្ដៃ ជនជាតបិា៉ាឡៃ-
ស្ទីន ២លាន នាក់  សមៃុក  មក 
កាន់ ឆ្នៃរ  គៃប ដណ្ដប់ លើ ផ្ទៃ ដី  
៣៦០គីឡូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។ 

ក្នុង បំណង ដៃល ថា ការ រឹត- 
បន្តឹង នឹង តៃូវ បាន បន្ធូរ បន្ថយ 

លោក ហៃចាហៃសុី ចាប់ ផ្ដើម 
បណ្ដុះ គៃប់ ពូជ ផ្កា  និង បំផ្លាញ 
ដើម ចាស ់ចោល ក្នងុបណំង ឲៃយ 
ចៃញ  ផ្កា ម្ដង  ទៀត នៅ ប៉ុនា្មាន 
សបា្ដៅហ៍ កៃយ ។ 

លោក ហៃចាហៃសីុ ដៃល  មាន 
សមាជកិ គៃសួារ  ២៥នាក ់មាន  
ដី  ១ហិកតា  បានត្អញូ ថា  ពិតជា  
ពិបាក  ក្នុង ការ បន្ដ  មុខរបរ កៃរ- 
ដំណៃល ឪពុក ។ ការ ហ៊ុមព័ទ្ធ 
ដោយ ទាហាន អីុសៃអៃលបមៃម  
ឈ្មញួ នំា ចៃញ ទៅបរទៃស  គួប- 
ផៃសំនឹង ការ បញ្ចប់ ការ ទៃទៃង់- 
ហិរញ្ញវត្ថុ ពី ហូឡង់  បាន បង្ខំ ឲៃយ 
កសិករ ដាំ ផ្កា  ជា ចៃើន   បញៃឈប់ 
របរ ដូន តា នៃះ ៕ AFP/HR 

ចៀម សុីផ្កា  ដៃល កសិករ នាំ   យក មក ពីកសិដា្ឋាន។ រូបថត AFP

ជាជាង បោះចោល អ្នកដាំ ផ្កា បៃមូលផល យក ឲៃយ សត្វ សុី។ រូបថត AFP
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ក្លបិប្រដាល់រិះគន់ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជំនួយរបស់សហព័ន្ធ
   យឺន ពន្លក

 ភ្នពំេញៈ តណំាង ក្លបិ បៃដាល ់
កៃ ីកៃជាង គៃមយួ ចនំនួ  បាន ធ្វើ 
ការ រិះ គន់ និង សើចចំអក 
ហើយ បាន ចាត់ទុក ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ របស់ មនៃ្តីជាន់ ខ្ពស់ នៃ  
សហព័ន្ធ កីឡា  បៃដាល់គុនខ្មៃរ 
ទៅ ដល់ ក្លិប ចំនួន ៣ កាល ពី 
ពៃល ថ្មីៗនៃះថា  បាន ធ្វើ ឡើង 
ខុសពី  ការពិត ឬតាម បក្ខពួក 
ពៃះ ក្លិប ទាំង ៣ ដៃល ទើប 
ទទួល បាន ជំនួយ នៃះ មិនមៃន 
ជា ក្លបិ ជបួ ការ លបំាក  នងិ កៃ ីកៃ 
ពិត បៃកដ នោះ ឡើយ។ 

ក្លិប អាណាចកៃ គុនខ្មៃរ  ក្លិប 
ថ្មគោល ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យ  
និង ក្លិប ឃ្លាំងមឿង កីឡា  ដៃល 
ទើប ទទលួបាន ជនំយួ ជា គៃឿង 
ឧបភោគ បរិភោគ   សម្ភារហ្វឹក- 
ហាត់  និង ថវិកា មួយ ចំនួនពី 
សហព័ន្ធ ប ៃដាល់ នៃះ តៃូវ បាន 
គៃ ទម្លាយ  ថា ជា ក្លិប  មន ធន- 
ធាន បៃ សើរ ជាង គៃ ផង  គឺ មិន- 
មៃន កៃលបំាក ពតិ បៃកដ នោះ 
ទៃ   ពៃះ មន ក្លិប មួយ ចំនួន 
ទៀត  ជួប ការ  លំបាក ខ្លាំងជាង 
នៃះ  ប៉ុន្តៃ  សហព័ន្ធ មើល មិន- 
ទាន់ ឃើញគឺ សូមៃបី តៃ ចាប់ គូ បៃ- 
កួត  មិន ទទួល ការ យោគ យល់  

ឬ ចាប់ គូ បាន បៃ កួត តិច តួច 
បំផុត  ធ្វើ ឲៃយ លំបាក វៃទនា ។ 

លោក  ម៉ៃ  សភុា  គៃ ូបង្វកឹ  នងិ 
ជា បៃធាន ក្លិប វាលសៃបូវ ចៃបារ- 
អំពៅ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  
ថា ៖« ខង សហព័ន្ធ  មើល មិន 
ឃើញ ក្លិប ដៃល កៃី កៃ ពិត- 
បៃកដ  នោះទៃ  គ ឺគៃ ជយួ តៃ ក្លបិ 
ជា បក្ខពួក និង មន ខៃសៃ រយៈ 
ប៉ុណ្ណោះ  ចំណៃក ក្លិប កៃ មៃន- 
ទៃន  ដូច ក្លិប របស់ ខ្ញុំ   ក្លិប កង- 
ចកៃ រាជ សីហ៍  របស់ លោកគៃូ  
ជួន  សំណាង  ក្លិប បៃដាល់ រស្មី 
កមុរកពំៃ របស ់លោក គៃ ូ មស  
យ៉ាម  និង ក្លិប តាឯក ដំបង ដៃក 
របស់ លោក គៃូ  បៃក់  យ៉ា  ជា- 
ដើម  គឺ រក តៃ អង្ករ ចៃក ឆ្នាំង មិន 
ចង់ បាន ផង  គឺ រក កល នឹង 
រលាយ  ប៉ុន្តៃ សហព័ន្ធ លោក 
នៅ តៃ មើល មិន ទាន់ ឃើញ »។ 

លោក បាន បន្ត ថា៖«ក្លិប 
អាណាចកៃគុនខ្មៃរគៃប់ គៃង 
ដោយ លោក គៃូ  ធី  ណា រិទ្ធ  ជា 
ជំនួយ ការ ផ្គូ ផ្គង បៃចាំ សង្វៀន 
បាយ័ន ទាំង មូល   ចៃះ តៃ ថា  កៃ 
ទៅ កើត  រីឯ ក្លិប ថ្មគោល- 
ខណ្ឌពោធិ៍ សៃនជ័យ  ដៃល ជា 
មរតក ពីលោក គៃូ  ឯម  ច័ន្ទ - 
សុផល និង មន ឯម  វុតា្ថា  
ជាអ្នក គៃប់ គៃង   ជា ក្លិប មួយ  

ស្នទិ្ធ ជាមយួនងឹ    សង្វៀន បាយន័ 
ដូច គ្នា  ចាប់ គូ បៃ កួត បាន រាល់ 
សបា្តាហ៍  ហៃតុ អី បាន គៃ ថា  កៃ 
ជាង គៃ ? ចំណៃក  ក្លិប ឃ្លាំង- 
មឿង កីឡា  ដៃល លោក សៃី  
សុខ  ទទួល មរតក ពី  លោក  
សុខ  វិជ័យ  មន កីឡាករ ល្អ ៗ   
និង មន ទំនាក់ ទំនង ជួយ ពី 
សង្វៀន  CNC  ថ្មីៗ  នៃះ  ហៃត ុអ ី
គៃ ថា កៃ ជាង គៃ នោះ ?» ។ 

លោក  ម៉ៃ  សភុា   បាន បញ្ជាក ់

ថា ៖ « មន ក្លិប កៃី កៃ ជាង នៃះ 
ចៃើន ណាស់  ដៃល សហព័ន្ធ 
មើល មិន ឃើញ  ហើយ កន្លង- 
មក ក្លបិ របស ់ខ្ញុ ំ មនិ ដៃល ទទលួ 
បាន អ្វ ីឡើយ  ។  ហៃត ុនៃះខ្ញុ ំបាន 
ស្នើ សុំ ឲៃយ លោក បៃធាន សហ- 
ព័ន្ធ  មៃតា្តា កុំ ជឿ លើ របាយ- 
ការណ៍   ឬ មន្តៃី ថា្នាក់ កៃម ពៃក  
ពៃះ ការ ពិត មន ក្លិប កៃ ចៃើន 
ណាស់  ដៃល លំបាក តោក- 
យ៉ាក នោះ »។ 

គរួ បញ្ជាកថ់ា កាល ព ីរសៀល 
ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២០ 
កន្លង មក នៃះ  លោក  ហៃង  
សុឃន  អនុ បៃធានសហព័ន្ធ  
និង លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ ទោ  
និន  ភិរមៃយ   តំណាងឲៃយ  បៃធាន 
សហព័ន្ធ កីឡាបៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  
លោក តៃម មុឺន បាន ធ្វើ ពិធី 
ផ្ដល់ នូវ ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់ 
តំណាង ក្លិប ចំនួន ៣ខង លើ  
នៅទី ស្នាក់ការ សហព័ន្ធ  ក្នុង 

ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ ។
ជុំវិញ ការ រិះ គន់ នៃះ លោក  

តៃម  មុឺន   បាន ថ្លៃងថា ៖« អ្វី 
ដៃល សហពន័្ធ ជយួ បាន  គ ឺតាម 
លទ្ធភាព  មិន អាច បាន តាម 
សំណូម ពរ ទៃ   ពៃះ អ្វីៗ ទាំង- 
នៃះ  បាន មក ពី ទឹក ចិត្ត របស់ 
សបៃបរុស ជន ជា លក្ខណៈ បគុ្គល 
ឯកជន ទៃ  មិន មៃន របប  បាន ពី 
កៃ សួង នោះ ឡើយ  ក្នុង នោះ  
លោក  ហៃង  សុឃន   តៃង តៃ 
យក ថវិកា ផ្ទាល់ ខ្លួន  ដើមៃបី ជួយ 
ទៅ តាម លទ្ធភាព  ហើយ ក៏ មិន 
ទាន ់បាន តាម ការ ខ្វះ ខត របស ់
ក្លិប ដៃរ។ ហៃតុនៃះ  សូម មៃតា្តា 
យោគ យល់ ផង »។ 

លោក  បាន បន្ថៃម ថា ៖« ទោះ- 
ជា យ៉ាង ណា  សហព័ន្ធនៅ តៃ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ស្វៃង រក 
សបៃបុរស ជន  ដើមៃបី ជួយ ក្លិប  
ដៃល ខ្វះ ខត ខ្លាងំ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ទៅ តាម ជាក ់ស្តៃង  ហើយ ក ៏មនិ 
ពៃងើយ កន្តើយ ដៃរ ។  តាម ពិត 
សហពន័្ធ មន តនួាទ ីទទលួ រា៉ាប-់ 
រង គៃប ់គៃង តៃ មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស 
និង កីឡាករ ទៃ  មិន មៃន ជា 
ស្ថាបន័ រក លយុ។  ដើមៃប ីផ្គត ់ផ្គង ់
ក្លិប នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល ជួយ 
បានគឺ នៅ តៃ បៃឹង បៃង ជា ចិត្ត - 
សបៃបុរស តាម លទ្ធភាព » ៕ 

លោក និន ភិរមេយ (ឆ្វេង) និង លោក ហេង សុឃន ពេល ជួប តំណាង ក្លបិ បេដាល់ ទំាង ៣។ រូបថត សហ ការី

Cologneនៅត្រហាត់ទោះសមាជិកមានកូវីដ១៩

កេមុ FC Colgne ហ្វកឹហាត់ តេៀម បេកួត នៅអឺរុ៉បនាពេលកន្លង  ។ AFP

Martinezនឹងបន្តតំណ្រង
ដល់World Cup ឆ្នា២ំ០២២

កេងុ ប៊េចុសេល: គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ 
ជមៃើស ជាត ិបៃលហៃសុកិ បច្ចបុៃបន្ន 
លោក Roberto Martinez 
នងឹ បន្ត កងុ តៃ  ជា មយួ កៃមុ រហតូ 
ដល់ ពៃឹត្តិការណ៍  World Cup 
ឆ្នាំ ២០២២ នៅ បៃទៃស កាតា  
ដៃល ការ ធ្វើ បៃប នៃះ បាន បញ្ចប ់
នូវ ពាកៃយ រហិច រហៀង  ជា ចៃើន 
សបា្ដាហ៍ ពាក់ព័ន្ធ នឹង កិច្ច សនៃយា 
ថ្ម ីនៃះ បើតាម សៃចក្ដ ីរាយ ការណ ៍
របស ់សរ ពត័ម៌ន  នៅ បៃលហៃសុកិ 
ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ។

មនិ ទាន់ មន ការ អះអាង ផ្លូវ- 
ការ ពី សមគម បាល់ ទាត់ របស់ 
បៃលហៃសុកិ នៅ ឡើយ ទៃ  តៃ សរ 
ព័ត៌មន ទាំង នោះ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា លោក Martinez នឹង បន្ត 
តណំៃង រហតូ ដល ់ World Cup 
នា ពៃល ខង មុខ  កៃយ  មន 
ការ ច ចារ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ថ្ម ីរយៈ- 
ពៃល ២ ឆ្នាំ ។  

កងុ តៃ ចាស ់របស ់លោក នងឹ 
តៃូវ បញ្ចប់ កៃយ កម្មវិធី ជើង- 
ឯក អឺរ៉ុប ឆ្នាំ នៃះ ដៃលពៃល នៃះ 

តៃវូ ពនៃយារ ពៃល ១ ឆ្នា ំដោយសរ 
វិបត្តិ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

លោក Martinez  វ័យ ៤៦ 
ឆ្នាំ បាន និយយ កាល ពី ជាង 
១សបា្ដាហ៍ មុន ថា  មិន ទាន់ ចង់ 
ចាក ចៃញ ឡើយ  ពៃះ មន 
បំណង ដឹក នាំ បៃលហៃសុិក ធ្វើ 
យុទ្ធនាការ បៃកួត ដណ្ដើម ពាន 
កម្មវធិ ី Euro 2021  ខណៈ កៃមុ 
របស ់លោក តៃវូ បៃឈម ជាមយួ 
ដាណឺម៉ាក ហា្វាំងឡង់ និងរុសៃសុី 
នៅ ពូល B ។

កៃម ការ ដកឹ នា ំរបស ់លោក  
បច្ចបុៃបន្ន កៃមុជមៃើសជាត ិបៃល- 
ហៃសុកិ កពំងុ តៃ ឈរ នៅលដំាបទ់ ី
១ ក្នងុ តារាង ចណំាត ់ថា្នាក ់របស ់
សហពន័ ្ធ បាល ់ទាត ់ពភិពលោក 
(FIFA World Rankings) 
ហើយ អ្វី  ដៃល សំខន់ នោះ 
សមៃប់   វគ្គ ជមៃុះ កៃុម ធ្វើ បាន 
ល្អ មៃន ទៃន  ដោយ១០ បៃកួត 
ឈ្នះ ទាងំ អសក់្នងុ នោះ ស៊តុ បាន 
ដល់ ទៅ៤០ គៃប់ ហើយ របូត 
គៃប់ បាល់ វិញ តៃ ៣ គៃប់ 
ប៉ុណ្ណោះ ៕  AFP/VN

កេងុ ប៊េរឡំាង: ខៃសៃ បមៃើ របស់ 
កៃុម Cologne គឺ កីឡាករ 
Birger Verstraet បាន និយយ  
ថា  ចម្លៃក ណាស់ ដៃល ក្លិប នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Bundesliga មួយ 
នៃះ នៅ តៃ  ហ្វកឹ ហាត ់  ទោះ ប ីជា 
មនសមជិក  ៣ នាក់ ធ្វើ តៃស្ត 
វិជ្ជមន វីរុស កូរ៉ូណា ក៏ ដោយ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ   Cologne 
បាន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាសពី 
មនុសៃស ៣នាក់របស់ ក្លិប ក្នុង 
លក្ខខណ្ឌអត ់បញ្ចៃញ ឈ្មោះ   ថា 
មន ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដៃល ជា វរីសុ  
ធ្វើ ឲៃយ  Bundesliga  នងិ វសិយ័ 
កឡីា នានា តៃវូ ឈប ់ទៃងឹ  ទទូាងំ 
សកល លោក ។  

អ្នក ទាងំ ៣ ដៃល តៃវូ គៃ រាយ- 
ការណ ៍ថា  មន ២ នាក ់ជាកឡីាករ 
និង ម្នាក់ ទៀត ជា គៃូ បង្ហាត់ ផ្នៃក 
កាយ សមៃបទានោះ តៃូវ បានគៃ 
បៃប់ ឲៃយ អនុវត្ត តាម នីតិវិធី នៅ 
ដាច ់ដោយ ឡៃក ព ីអ្នក ដទៃ រយៈ- 
ពៃល  ១៤ ថ្ងៃ ។ 

ទោះ ប ីជា មន សមជកិ របស ់
ក្លិប កើត មន ជំងឺ នៃះ ក្ដី ក៏ កៃុម  
Cologne មិន បាន ផ្អាក កម្មវិធី 
ហ្វកឹ ហាត ់របស ់ខ្លនួ ឡើយ   ពោល 

គឺ នៅ បន្ត ដដៃល ដើមៃបី តៃៀម 
ខ្លនួ សមៃប ់ការ ចាប ់ផ្ដើម Bun-
desliga  ឡើង វញិ  នាពៃល ខង 
មខុ ដៃល គៃង នងឹ ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទ ី
៦ ខៃ ឧសភា ។ 

តៃ កីឡាករ អន្តរជាតិ បៃល- 
ហៃសុិក Verstraete  បាន បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ VTM ថា ៖ « អ្វី ដៃល 
ក្លបិ បៃកាស បៃប ់ថា គ្មោននរណា 
ម្នាក់ មន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ 
កឡីាករ ទាងំ នៃះ   ក្នងុ នយ័ តៃង ់
គ ឺអ៊ ីចងឹមៃន តៃ អ្នក ពៃយាបាលខង 

កាយ សមៃបទា គឺជា អ្នក ដៃល 
ពៃយាបាល ឲៃយ ខ្ញុ ំនងិ កឡីាករ ដទៃ 
ទៀត ជាចៃើន សបា្ដាហ៍  ហើយ 
ខ្ញុំ ហាត់ បៃណ ជាមួយ កីឡាករ 
ទាំង ២ នាក់ នៅ កន្លៃង ហាត់ 
បៃណ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍។  ម្នាក់ 
ក្នុង ចំណម ហ្នឹង  ស្ថិត ក្នុង ការ 
សងៃស័យ។ ដូច្នៃះ  ការ និយយ 
ថា យើង មិន មន ការ ប៉ះ ពាល់ 
ជាមួយ អ្នក ទាំង អស់ ហ្នឹង មិន 
តៃឹម តៃូវ ទាំងសៃុង  នោះ ទៃ » ។ 

កឡីាករ វយ័ ២៦ ឆ្នា ំបាន បន្ត 

ទៀត ថា ៖«ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថា  វរីសុ នងឹ 
មន តៃ លើ អ្នកទាងំ ៣ នាក ់នោះ 
ហើយ មនិ រាល ដាល  ។ តៃ ចម្លៃក 
បន្តិចតៃង់ ថា  ពួក យើង មិន តៃូវ 
ដាក់ នៅ ដាច់ ពី គ្នា » ។

ខៃសៃ បមៃើ រូបនៃះបាន បន្ថៃម 
ចងុកៃយ ថា ៖ « សមៃប ់ពៃល 
នៃះ បាល ់ទាត ់មនិមៃន ជា កន្លៃង 
សខំន ់បផំតុ សមៃប ់ខ្ញុ ំនោះ ទៃ 
ដោយសរ ឥឡវូ នៃះវាកពំងុ តៃ 
មក កៀក យើង មៃនទៃន ហើយ។ 
កាល ព ីមនុ ខ្ញុ ំបាន ឃើញ  របូ ភាព  
នៃះតៃពីចម្ងាយ តៃ ពៃល នៃះ 
ហាក់ ដូច ជា វីរុស នៃះកំពុង តៃ 
មក កៃបៃរ ពកួ យើង ហើយ។ ដចូ្នៃះ  
ដូច ជា ចម្លៃក បន្តិច ដៃល គៃប់- 
យ៉ាង នៅ តៃ បន្ត » ។     

មុន ពៃល លីក  កំពូលទាំង ២ 
របស ់បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់តៃវូ បាន 
ផ្អាក បណ្ដោះ អាសន្ន កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ ី១៣ ខៃ មនីា  កៃមុ Cologne 
ឈរ នៅ ចណំាត ់ថា្នាក ់ទ ី១០ ក្នងុ 
តារាង ពនិ្ទកុៃប ខណ័្ឌ Bundes-
liga ដោយ តាម ៥ ពនិ្ទ ុព ីកៃយ 
កៃុម   Schalke 04 ដៃល នៅ 
តណំៃង មន សទិ្ធ ិទៅ លៃង តបំន ់
អឺរ៉ុប វគ្គ ជមៃុះ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ តារា ម៉ូដេល និង សម្តេង   សេី  
ពន្លក   ថ្មី វ័យ  ២៤ឆ្នាំ  ដេល អតីតជា  កញ្ញា ឯក  - 
លេខ   ៣  តណំា ង    កម្ពជុា ឆ្នា២ំ០១៦   កញ្ញា  ឆយ 
នីតា  បង្ហើប រឿង ខ្លួន សុខ ចិត្ត  ចោល  លាភ កើប - 
បេក់  ពី សិលេបៈ មក  សេវា គិត អំពី រឿង សុខ ភាព 
ជា ចមេបង វិញ ដើមេបី ចៀសផុត ពី ការ ឆ្លង មេរោគ   - 
កូវីដ១៩ ។  

ចាប ់ តា ំង ពកីើត មាន វបិត្ត ិដេល បង្កឡើង ដោយ 
ជងំ ឺឆ្លង  កវូដី១៩មក  ដល ់ មនិ ថា កេមុ អ្នក  សលិេបៈ  
ឬ  ពល រដ្ឋ សាមញ្ញ   នោះ   ទេ គឺ សុទ្ធតេ មាន ផល- 
ប៉ះពាល់ ផ្នេក  សេដ្ឋ កិច្ច   ផ្ទាល់ ខ្លួន  ខ្លាំងរហូត ដល់ 
មាន អ្នក  ត្អញូត្អេរ ព ីការ  បាត ់បង ់បេក ់ចណំលូជា- 
រឿយៗ ។ ខណៈ  តារា សម្តេង    សេី សេស់ ឆយ- 
នតីា វញិ   ហាក ់ឃើញ ថា  នាង មាន ភាព មមាញកឹ  
ក្នងុ     ការ  ចេញ ថតកនុមនិ ដាច ់ ប៉នុ្តេ ពេល ជតិ ដល ់ 
ចេញ ថត រឿង បនា្ទាប់  នាង ក៏ សមេច  ចោល មួយ 
អន្លើ សុំ ការពនេយារពេល ថត  សិន  មក គិត ពី សុខ-  
ភាព ជា ចមេបង ដោយ មាន មា្តាយ ជំទាស់  មិន  ឲេយ 
ចេញ  ថត កុន នោះ ផង ដេរ ។ 

តារា សេី ដេល     ផ្ទុះ នូវ  ការ គាំទេ   ខ្លាំង ក្នុង  កុន  ដុំ-  
ដំបូង     គឺ  រឿង  «កុ ំងាក កេយ »  របស់ ផលិត កម្ម 
ហា្គា ឡាក់សុី  ចាក់ បញ្ចាំង    ចុង  ឆ្នាំ២០១៩  កន្លង-    
មក  កញ្ញា ឆយ នីតា នា ពេល បច្ចុបេបន្ន បាន 
កំពុង  ថត កុន ភាគ រឿង «បេហុក  កេអូប» របស់ 
សា្ថានីយ ទូរទសេសន៍ សុីធីអិ ន ដេល នេះ  ជា ការងារ 
នៅ   សល់ តេ  ១ គត់ ក្នុង ដំណាក់ កាល  នេ ការ- 
គំរាម កំហេង របស ់ កូវីដ១៩។ បើ តាម ការ - 
បញ្ជាក ់  របស ់កញ្ញា នីតា  កុន ភាគ   នេះ គេង 
នឹង  បញ្ចប់ ការ  ថត ឆប់ ៗ   ដូច្នេះ   ហើយ ទើប   
សមេកុ  ថត បញ្ចប ់ ខណៈ នាង ក ៏មាន កនុ បនា្ទាប ់ 
ថត ដេរ ប៉នុ្តេ  មា្ដាយ នាង     បាន  ជទំាស ់ មនិ ចង ់ឲេយ 
កូន  សេី ដ៏ សេស់ សា្អាត    យក កាយ- 
ទៅ  បេថុយ  ជា  មួយ  
នងឹ   ឃាត  ករ  
លាក់  មុខគឺ-  
«កូវីដ ១៩» - 
នោះ ទេ ទើប កញ្ញា 
នីតា សុខ ចិត្ត ពនេយារ 
ពេល  ថត ហើ យ គេង 
នៅ  ផ្ទះ បងា្ខាំង ខ្លួន កុំ  ឲ េយ 
ឆ្លង មេរោគ ។ 

កញ្ញា នីតា បញ្ជាក់ 
បេប់ ថា៖ «មា ៉ាក់របស់ 
នាង   ខ្ញុំ គាត់ ជំទាស់ ខ្លាំង 
ណាស់ បង  ដោយ  គាត់ 
មិន  ចង់ ឲេយ ចេញ ទេ ពេះ  
ខ្លាច  ឆ្លងនូវ  ជំងឺ មួយ  ហ្នឹង! 
តាម   ពិត កេយ ពី ថត បញ្ចប់ រឿង 
«បេហកុ កេអបូ» នាងខ្ញុ ំ តេវូ ថត រឿង 
១   ទៀត ភា្លាម ៗ ដេរ  តេ  សុ ំលាកច់ណំង-  
ជើង សិន។ យ៉ាង ណា ដោយសារ តេ 

ការ គរំាម កហំេង ព ី កវូដី ១៩  កេមុ  ការ ងារ   ថត រឿង 
នោះ បាន សមេច លើក  ពេល ថត ទៅ ថ្ងេ- 
កេយវិញ  ហើយដេរ »។

ដោយសារ មាន  ចំណូល ចិត្ត  សេឡាញ់ សិលេបៈ  
ទើប ជំរុញ ឲេយ សេី សា្អាត  ឆយ នីតា សមេ ច   ចិត្ត  
បេកតួ បេជេង សមេស ់ក្នងុ កម្ម វធិ ីកញ្ញាឯក កម្ពជុា 
ឆ្នាំ  ២០១៦   ក៏ ទទួល បាន - 

ជយ   លាភី លេខ៣ 
ពេម   ទំាង បន្ត ការ- 
ងារ  សលិេបៈ ទៅ  ជា 
តារា   ម៉ដូេល នងិ    
បាន កា្លាយ  ជា - 
តារា សម្ត េង-  
កនុ  ពេញ  សប៊ ់
នៅ  ក្នុង ឆ ្នាំ - 
២០ ១៨ ៕ 
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ឆាយ នីតា គិតពី សុខភាព  មិន 
ស្រវាលាភ  គ្រ វិបត្តកូិវីដ១៩

តារា សេ ីស្អាត ឆាយ នីតា សុខចិត្ត ចោលលាភ  គិត ពី 
សុខភាពជាចមេបង    គេជួបវិបត្តកូិវីដ១៩។ ហ្វេសប៊ុក 

លោក Sepp Blatter តេូវ បន FIFA ស្នើ ឲេយមាន ការ សុើបអង្កេតជា ថ្មី ម្តង ទៀត។  រូបថត AFP

FIFA ស្នើ ឲ្រយ ស្វ៊ីស សុើប-  
អង្ក្រត រឿង  Blatter  បន្ត 

កេងុ ហេស ឺណេវ: សហព័ន្ធ បាល-់ 
ទាត ់ពភិពលោក (FIFA) បាន 
ស្នើ ទៅ ការយិលយ័ មេធាវ ីរបស ់ 
បេទេស ស្វ៊ីស (OAG) ឲេយ  ធ្វើ- 
ការ សុើប អង្កេត ចំពោះ រឿង ក្ដី 
អតីត បេធាន សហព័ន្ធ លោក 
Sepp Blatter បន្ត ទៀត ។ នេះ 
បើ តាម ការ អះអាង របស់ សា្ថា- 
បន័គេបគ់េង បាលទ់ាត ់អន្តរជាត ិ
មួយ នេះ កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍ ចុង- 
សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ។  

កាសេត នៅ បេទេស បារាំង  
Le Monde និង សារ ព័ត៌មាន 
បេចាំ ថ្ងេ របស់ អាល្លឺម៉ង់  Sud-
deutsche Zeitung  បាន 
បញ្ជាក ់ឲេយ ដងឹ នៅ ដើម ខេ នេះ ថា 
បរុស វយ័ ៨៤ ឆ្នា ំនងឹ មនិ តេវូ បាន  
កាត់ ទោស ពី បទ ចោទ  បេកាន់ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ លក ់សទិ្ធ ិឲេយ ទៅ 
សមាគម  បាល់ ទាត់ ការា៉ា បៀន  
(CFU) នោះ ឡើយ ។ ហើយ  
នោះ ជា  ករណ ីមយួ ក្នងុ ចណំោម 
បទ ចោទ បេកាន់ ពេហ្មទណ្ឌ  
ចំនួន២ ដេល តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ចំពោះ លោក  Blatter ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៥ ពបីទ សងេសយ័ គេប ់គេង 
ដោយទចុ្ចរតិ នងិ រលំោភ សេចក្ដ ី
ទុក ចិត្ត ។  

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ករណ ីនេះ FIFA 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា ៖ « យើង បាន ដាក ់
សណំើ ជាផ្លវូ ការ ដោយ មាន  ការ- 
តវា៉ា ខ្លាំងៗ ជាមួយ OAG ថា ការ- 
សុើប អង្កេត តេូវ តេ ធ្វើ បន្ត » ។

សេចក្ដី រាយការណ៍ ពី បេព័ន្ធ 
សារពត័ម៌ាន ទាងំ នោះ បានអះ- 

អាង  បន្ថេម ទៀត ថា ៖ « បេកដ 
ណាស់ FIFA នឹង ពិចារណា 
គេប់ ជមេើស ផ្លូវ ចេបាប់ ទាំងអស់ 
ដើមេបី ធានា ថា  គេប ់អ្នក ពាកព់ន័្ធ 
ទាំង ឡាយ តេូវ បាន យក មក 
កាត់ ក្ដី » ។  

កាល ពី ថ្ងេ ពុធ AFP ទទួល- 
បាន របាយការណ ៍ប៉ូលិស មួយ 
ដេល បងា្ហាញ នូវ ការ សងេស័យ ពី 
ភាព មិន បេកេតី បេឆំង នឹង 
លោក Blatter ជុ ំវញិ កចិ្ច សនេយា 
ដ៏ ចមេូង ចមេស មួយ ដោយ 
មើល ទៅរបាយការណ៍នោះ 
ហាក់ មានមូល ដា្ឋាន  ផ្នេក  ចេបាប់  
គេបគ់េន ់  ទោះ ជា  រដ្ឋ អាជា្ញា របស ់ 
ស្វ៊សី ទមា្លាក ់ចោល ករណី នេះ ក ៏
ដោយ ។

កិច្ច សនេយា ដ៏ ចមេូង ចមេស 
នោះ ផ្ដល ់សទិ្ធ ិផេសាយ ទរូ ទសេសន ៍
សមេប់ ពេឹត្តិការណ៍  World 
Cup ឆ្នា ំ២០១០ នងិ ឆ្នា ំ២០១៤ 
ឲេយ ទៅ CFU ដេល ពេល នោះ 
មាន បរុស សញ្ជាត ិទេ ីនដីាដ នងិ 
តូបាហ្គា វ័យ៧៧ ឆ្នាំ លោក 
Jack Warner ជាបេធាន 
ដោយ ការ ផ្ដល់ សិទ្ធិ នោះ មាន 
តម្លេ $៦០០០០០  ជា ចំនួន 
មួយ ទាប  ជាង តម្លេ ទីផេសារ »។ 

ចំណុច មួយ  ដេលមាន  ក្នុង 
ឯកសារ ស្នើ នោះ បានលើក ឡើង  
ថា៖ «អ្វី ដេល  លោក  Blatter 
បានធ្វើ គឺ  ផ្ដល់ បេយោជន៍ ឲេយ 
លោក    Warner ចេើន ជាងផ្ដល ់
ផល ចំណេញ ឲេយ  FIFA» ។

ចណំេក កេមុ អ្នក សុើប អង្កេត  

បាន ឲេយ ដឹង ថា ៖ « ដោយ សា រ 
FIFA មិន បាន ធ្វើ ការ អះ អាង 
របស ់ខ្លនួបេឆងំ  CFU នៅ ពេល 
ខ្លួន បាន រកឃើញ កំហុស នេះ 
ទោះ ជាពេល នោះ  Blatter 
ទទួល សា្គាល់ថា Warner នឹង 
ធ្វើមាន ធ្វើ បាន ដោយ យក FIFA 
ជាមធេយាបាយ ក៏ ដោយ » ។     

ជា លទ្ធផល ភាព អសកម្ម 
របស ់ បរុស សញ្ជាត ិស្វ៊សី បេឆងំ 
នឹង   CFU ឬ Warner ធ្វើ  ឲេយ 
FIFA ខត បង់ បេក់ បេមាណ 
៣, ៧៨ លាន ដុលា្លារ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា  លោក 
Blatter នងឹ បេឈម ជាមយួការ 
សុើប អង្កេតរឿង ក្ដី ពេហ្ម ទណ្ឌ 
ជាលើក ទ ី២ ជុវំញិ ការ ចណំាយ 
ទកឹ បេក ់បេមាណ ២លាន  ្រហ្វង ់
ស្វ៊ីស (បេមាណ ជា $២) ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១១ ឲេយ ទៅបរុស សញ្ជាត ិ
បារំាង លោក Michel Platini 
អតតី បេធាន សហពន័្ធ បាល ់ទាត ់
អឺរ៉ុប UEFA ។

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ រឿង ពកុរលយួនេះ 
ក្នងុខេ តលុា  ឆ្នា២ំ០១៥ លោក 
Blatter នងិ មនេ្ត ីកពំលូ ៗ  របស ់
FIFA តេូវ ពេយួរ ពី តួនាទី  ហើយ 
នៅ ខេ ធ្ន ូគណៈកមា្មាធកិារ កេម- 
សលី ធម ៌ឯករាជេយ  FIFA បានដក 
តណំេងលោក Blatter នងិ បាន 
ហាម ឃាត់ គាត់ មិន ឲេយ ចូល រួម 
គេប ់សកម្មភាព បាល ់ទាត ់ទាងំ- 
អសរ់យៈ ពេល ៨ឆ្នា ំតេ កេយ 
មក បាន កាត ់បន្ថយ មក តេមឹ ៦ 
ឆ្នាំ វិញ ៕ AFP/VN
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