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ចំនួនអ្នកគ្រោះ- 
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ 
ថយចុុះ ខ ណៈ 
មានការរឹតបន្តងឹ

ពី បទ រំលោភ បំពាន   បម្រោមគោចរ  ទប់ ស្កាត់ ការរាល ដាលជំងឺ កូវីដ ១៩
ស្រោលីង្កា ចា ប់ ខ្លនួ មនុស្រោស  ជាង៤មឺុននាក់

ខន សា វិ 

ភ្នពំៃញៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ដោយ- 
សរ គ្រោះ ថ្នាក់ ចរា ចរ ណ៍ បាន 
ថយ ចុះ ខណៈ មាន ការ រឹត បន្តឹង 
ច្រោបាប់ ចរា ចរណ៍  ដោយ បង្កើន 
ប្រោក ់ផាក ពនិយ័ តាម អន ុក្រោតឹ្រោយ ថ្ម។ី 
តួ ល្រោខ របស់ សមត្ថ កិច្ច បាន 
បង្ហាញ ថ រ យៈព្រោ ល ៤ ថ្ង្រោ ដើម 
ខ្រោ ឧសភា ន្រោះ   គ្រោះ ថ្នាក់ ចរា- 
ចរណ ៍កើត ឡើង ចនំនួ  ២២ លើក 
បណ្ដាល ឱ្រោយ ស្លាប់ ១១ នាក់ និង 
រង របួស ២៨ នាក់ ។ 

គ្រោហទំ ព័រ អគ្គស្ន ងការ ដ្ឋាន- 
នគរ បាល ជាតិ បាន ច្រោញ ផ្រោសាយ 
ម្រោសិល មិញ ថ នៅ ថ្ង្រោទី ៤  ខ្រោ 
ឧសភា  នៅ ទូទាំង ប្រោទ្រោស មាន 
ករណី គ្រោះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ កើត 
ឡើង ចំនួន ២ លើក  ដោយ សរ 
ការ បើក បរ លើស ល្រោបឿន កំណត់ 
និង បត់ មិន ប្រោយ័ត្ន ។ ក៏ ប៉ុន្ត្រោ 
គ្រោះ ថ្នាក់ ទាំង ន្រោះ  មិន បាន 
បណ្ដាលឱ្រោយ មនុស្រោស ស្លាប់ ទ្រោ  ត្រោ 
មាន អ្នក របួស ធ្ងន់ ៣ នាក់  និង 
ស្រោល មា្នាក់ ។ 

ចំណ្រោក ទី ថ្ង្រោទី ៣  ឧសភា 
មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាច រណ៍ កើត 
ឡើង ៧ លើក  បណ្ដាល ឱ្រោយ ស្លាប់ 
២ របួស ចំនួន ៩ នាក់ ។ នៅ ថ្ង្រោទី 
២ ឧសភា  មាន គ្រោះ ថ្នាក់ កើត 
ឡើង ចំនួន ៦ លើក  បណ្ដាល ឱ្រោយ 
មនុស្រោស ស្លាប់ មា្នាក់  និង រង របួស 
ចំនួន ១២។ ប៉ុន្ត្រោ នៅ ថ្ង្រោទី ១ 
ឧសភា មាន ...តទៅទំព័រ ៤

GMAC សូម ឲ្រោយ អ្នក បញ្ជា ទិញ គោរព តាម លក្ខខណ្ឌទូទាត់ ប្រោក់ ខណៈរោង ចក្រោ ១៨០បា នព្រោយួរ ប្រោតិបត្តកិារ 
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញ ៈ សមាគម រោងចក្រោ កាត់ដ្រោរ 
នៅ កម្ពុជា (GMAC) អំពាវនាវ ដល់ 
អ្នកបញ្ជា ទិញ ទាំងអស់ ឲ្រោយគោរព តាម 
លក្ខខណ្ឌ ទូទាត់ ប្រោក់ សម្រោប់ ទំនិញ 
ដ្រោល បានទទួល រួចហើយ ឬ  កំពុង ដឹក 
ទៅ  ឲ្រោយ អ្នកបញ្ជា ទិញ ស្រោបព្រោលវិស័យ 
កាត ់ដ្រោរ  កពំងុត្រោ  ប្រោឈម នងឹ វបិត្ត ិធ្ងន ់ធ្ងរ  
ខណៈ មាន រោង ចក្រោ ១៨០ ហើយ បាន 

ព្រោយួរ ប្រោតិ បត្តិការ រីឯ៦០ រោងចក្រោ ទៀត 
នឹង ព្រោយួរកា រ ងរ កម្មករ  រាប់ មុឺន នាក់ ក្នុង 
ព្រោល ឆាប់ៗ ។ 

លខិតិ អពំាវ នាវ ដល ់អ្នក បញ្ជា ទញិ ចុះ 
ថ្ង្រោទ ី០៤ ខ្រោឧស ភា របស ់GMAC បាន 
ឲ្រោយ ដងឹថ ចាបត់ាងំ ព ីការអពំាវ នាវ របស ់
ខ្លួន ទៅ កាន់ អ្នក បញ្ជា ទិញ កាលពីដើម 
ខ្រោម្រោស GMAC ទទួលបាន ការ ប្ត្រោ ជា្ញា - 
ចិត្ត ពី អ្នកបញ្ជាទិញ មួយចំនួន បុ៉ន្ត្រោ ស្ថា ន - 
ភាព ចាប់ តាំងពី ព្រោល នោះ មក កាន់ ត្រោ 

អាក្រោក់ ជាស កល និង ជាពិស្រោស ក្នុង 
ប្រោទ្រោស កម្ពជុា។ GMAC បន្តថ ៖«យើង 
យល់ អំពី ភាព លំបាក ដ្រោល អ្នក បញ្ជា - 
ទញិ កពំងុ ប្រោឈម មខុ ប៉នុ្ត្រោ យើង ពតិជា 
អំពាវ នាវ យ៉ាងខ្លាំង ទៅ អ្នក បញ្ជាទិញ 
ទាំងអស់ ម្រោតា្តា គោរព តាម លក្ខខណ្ឌ 
ទូទាត់ ប្រោក់ សម្រោប់ ទំនិញ ដ្រោល បាន 
ទទួល រួចហើយ និង/ឬ ដ្រោល កំពុង ដឹក 
ទៅ  ឲ្រោយ អ្នក បញ្ជា ទិញ។ រោងចក្រោ នៅ 
កម្ពជុា កំពុង រងគ្រោះ រួច ហើយពី ការ លុប - 

ចោល ការបញ្ជាទិញ ជាច្រោើន  និង ការ- 
គ្មាន ការ បញ្ជា ទិញ ថ្មីៗ ហើយ មិន អាច 
ទ្រោទំ្រោ នឹង ការ មិន ទូទាត់ ប្រោក់ នោះ ទ្រោ» ។

គតិ ត្រោមឹ ថ្ង្រោ អង្គារ ម្រោសលិ មញិ មាន រោង- 
ចក្រោ ចំនួន ១៨០ ហើយ បាន ព្រោយួរ ប្រោតិ -  
ប ត្តិការ ហើយ រោងចក្រោ ចំនួន៦០បន្ថ្រោ ម-  
ទៀត នឹង ឈាន ទៅរក ការ ព្រោយួរ ការងរ 
ផង ដ្រោរ ដ្រោល បាន ប៉ះពាល់ ដល់ក ម្មករ 
ជាង១៥មឺុន នាក់ ខណៈ ភាពមិន ច្រោបា ស់ -  
លាស់ ន្រោ ការបន្ត ព្រោយួ រ...តទៅទំព័រ  ២

កៃុង កូ ឡុំ បូៈ  ប៉ូលិស ស្រោី - 
លង្កា  បាន ថ្ល្រោង កាល ពី ថ្ង្រោ ចន្ទ 
ថ  មនសុ្រោស ជាង ៤៦ ០០០ នាក ់ 
ត្រោូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ ទូ ទាំង- 
ប្រោទ្រោស ជុ ំវញិ ការ រលំោ ភ បពំាន 
បម្រោម គោចរ  នៅ ក្នុង ស្រោុក 
មួយ ចំនួន  ដ្រោល បាន ចូល ធរ- 
មាន ចាប់ តាំង ពី ថ្ង្រោ ទី ២០  ខ្រោ -     
មី នា  ឆា្នាំ ២០២០ ។ 

 នៅ ក្នុង ស្រោចក្តី ថ្ល្រោង ការណ៍ 

មួយ  ប៉ូលិស  បាន ថ្ល្រោង ថ  
មនុស្រោស ចំនួន  ៤៦ ២៨៤ នាក់  
ត្រោូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ពី បទ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ នៅ តាម ដង ផ្លូវ  ការ- 
ប្រោមូល ផ្តុំ  និង ការ ប្រោើ ប្រោស់ 
ទកឹអាល ់កលុ  នៅ កន្ល្រោង ទ ីស- 
ធារណៈ  ការ ធ្វើ ដំណើរ ដោយ    
រថ យន្ត នៅ តាម ដង ផ្លវូ  ការ បើក 
ភោជនីយ ដ្ឋាន  ការ ប្រោព្រោឹត្ត អា- 
កប្រោប ករិយិ មនិ សម រម្រោយ នៅ តាម 

ដង ផ្លូវ  នៅ អំឡុង ព្រោល ស្រោវឹង 
ស្រោ  នងិ ទាក ់ទង ទៅ នងឹ ការ ធ្វើ 
អាជ ីវ កម្ម  ការ ផ្គើន ច្រោបាប ់បម្រោម 
គោ ចរ ។ 

 រថយន្ត ជាង ១២ ០០០ គ្រោឿង  
ត្រោូវ បាន រឹប អូស  ចាប់ តាំង ពី 
ថ្ង្រោទី ២០  ខ្រោ មីនា  ហើយ អ្នក- 
ទាំង អស់  ដ្រោល ត្រោូវ បាន ចាប់- 
ខ្លួន  ឬ នឹង ត្រោូវ កសង សំណុំ- 
រឿង ទៅ កាន ់តលុា ការក្នងុ តបំ ន ់  

នៅ ក្នុង រយៈ ព្រោល ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រោ   
ខង មុខ ន្រោះ ។ 

ប្រោទ្រោស  ស្រោី លង្កា  បាន  ដក់ 
បម្រោម គោ ចរ  ទូ ទាំង ប្រោទ្រោស  
កាល ពី ថ្ង្រោ ទី ២០ ខ្រោ មីនា  ដ្រោល 
ត្រោូវ បាន ដក ច្រោញ វិញ នៅ ក្នុង 
ស្រោុកខ្លះ   ដោយ សរ មាន ការ- 
គំរាម កំហ្រោង តិចត ួច  ន្រោ ការ-   
ឆ្លង រាល ដលន្រោ  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម  
កូ រ៉ូ ណ ។ ...តទៅទំព័រ  ១១

ផ្លវូ ជាប់ មាត់ សមុទ្រោ
៧ គី ឡូម៉្រោត្រោ  ក្នងុ
ខ្រោត្ត ក្រោបនឹងត្រោវូ
បញ្ចប់ក្នងុ ឆ្នានំ្រោះ 

ប្រោសក់ទទួល 
បានទុនជិត៣២ 
លានដុលា្លារពី 
ផ្រោសារភាគហុ៊ន

ឡុង   គីម ម៉ារី តា 

កៃបៈ  អាជា្ញា ធរ ខ្រោត្ត ក្រោប   បាន 
អះអាង ថ   គម្រោង កសង ផ្លូវ 
ជាប់ មាត់ សមុទ្រោ  ៧គីឡូ ម៉្រោត្រោ   
ក្នុង ខ្រោត្ត ន្រោះ  នឹង ត្រោូវ បញ្ចប់ ក្នុង 
ឆា្នាំ ២០ ២០ ន្រោះ ហើយ ការ - 
អភិ វឌ្រោឍន្រោះ   នឹង ជួយ ទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវ ទ្រោស ចរបន្ថ្រោម ទៀត   ខណៈ 
ខ្រោត្ត ន្រោះ  មាន គម្រោង ពង្រោីក  
ឆ្ន្រោរ សមុ ទ្រោ   ឲ្រោយ បាន ច្រោើន   កន្ល្រោង   
ដើ ម្រោបី ប ង្វ្រោរ ការ មក ល្រោង កម្រោសាន្ត 
កន្ល្រោង ត្រោ មួយ ។ 

 លោក   ក្រោន   សតា្ថា   អភិ បាល- 
ខ្រោត្ត ក្រោប   បាន ថ្ល្រោង នៅទី ស្ត ីកា រ- 
គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រោ ី...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ ទោះ ប ីជា តម្ល្រោ  ផ្រោសារ ហ៊នុ 
ព ិភព លោក  នងិ តបំន ់បាន ធា្លាក ់ចុះ 
រង  ឥទ្ធិពល   ដោយ សរ ការរីក រាល- 
ដល កូវីដ ១៩ ក្ដី  ត្រោប្រោសក់  ជា  
គ្រោឹះ ស្ថាន មីក្រោូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឈា ន- 
មខុគ្រោ នៅ   កម្ពជុា ដ្រោលបានចុះ បញ្ជ ី
ជា ផ្លវូការ   នវូ សញ្ញា បណ្ណ  សជវី កម្ម  
របស ់ខ្លនួ ដោយ ជោគ ជយ័ លើ  ក្រោមុ- 
ហ៊នុ  ផ្រោសារ មលូ បត្រោ  កម្ពជុា   (CSX) 
ដ្រោលធ្វើ ឲ្រោយ  ផ្រោសារ ហ៊ុន មួយន្រោះ មាន  
ក្រោុម ហ៊ុន ចុះ បញ្ជី កើន ឡើង ដល់ 
១១  ក្រោុម ហ៊ុន ។...តទៅទំព័រ ៩

ទិដ្ឋភាព ឆ្នៃរសមុទៃ  នៅ ខៃត្ត កៃប កាលពីដើមឆ្នានំៃះ ។ គមៃង កសាងផ្លវូជាប់មត់សមុទៃ ៧ គីឡូម៉ៃតៃក្នងុខៃត្តនៃះ នឹងតៃវូ បញ្ចប់ក្នងុឆ្នា២ំ០២០នៃះ។ មិនា
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GMAC សូម ឲ្យ អ្នក បញ្ជា ទិញ គោរព តាម ...
តពីទំព័រ  ១...កា រងារ នៃះ 

នឹងធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ក ម្មករ 
ជិត ២០មុឺន នាក់ បន្ថៃម ទៀត 
ក្នុង ពៃលឆប់ៗ នៃះ។ នៃះ បើ - 
តាម  GMAC ដៃល អះ អាង ថា 
មនិ តៃមឹ តៃ ប៉ះពាល ់ដលក់ ម្មករ 
នោះ ទៃ សូមៃបីតៃ គៃួសារ របស់ 
កម្មករ បៃមាណ ២លាន នាក់  
ដៃ ល ពឹង ផ្អៃក លើ ពួកគៃក៏ នឹង 
រង ផលប៉ះពាល់ ផង ដៃរ។

GMAC  បន្ថៃម ថា៖«ខណៈ 
ផលិត ផល កំពុង តៃូវ បាន ធ្វើ - 
ការនាំ ចៃញ រោង ចកៃតៃូវតៃ 
ទទលួ បាន ការ ទទូាត ់នវូ អ្វដីៃល 
តៃូវ បាន ជំពាក់ ហើយ ការផ្តល់ 
អ្វី តិច ជាង នៃះ គឺ មិន តៃឹម តៃូវ 
នោះទៃ។ លក្ខខណ្ឌ ទូទាត់ បៃ ក់ 
អាច  ពភិាកៃសា បាន  ប៉នុ្តៃ ការមនិ- 
ទូទាត់ គឺ មិនអាច ទទួល យក បា ន  
ទៃ។ ហៃតុ ដូច្នៃះយើង សូម អំ ពា     វ - 
នាវ ដល់ អ្នក បញ្ជា ទិញ ទំាង អ ស់  
គ្នា ទូទាត់ បំណុល របស់ ខ្លួ ន   »។

លោកហៃង សរួ អ្នក នា ំពា កៃយ 
កៃសួង ការងារ  និង បណ្តុះ- 
បណ្តា ល វជិា្ជាជវីៈ  បាន បដសិៃធ 
ធ្វើ  អតា្ថា ធិបៃបាយ  ដោយ បង្វៃរ  
សំណួរ  ទៅកាន់ GMAC។ 
លោកថ្លៃង ថា៖«GMAC អ្នក- 
និយាយ ទាល់តៃ សួរ GMAC 
បាន ដឹង ថា យា៉ាង ម៉ៃច»។

លោក ខៃន លូ  អគ្គលៃខា- 
ធកិារ GMAC មនិអាច ទាក ់ទង 

សុំ ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ បានទៃ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ដោយ សារ 
ទូរស័ព្ទ របស់ លោក មិន មាន   
អ្នកទទួល។

លោកអាត់ ធន់ បៃធាន សហ - 
ភាព ការងារ កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិញ ថា វិស័យ កាត់ដៃរ 
អាច នឹង បៃឈម វិ ប ត្តិ ធ្ងន់ធ្ងរ  
សៃប ពៃល ដៃលគ្មាន ការ បញ្ជា  
ទិញ ហើយ រោង ចកៃ តៃូវ បន្ត 
ទូទាត់  បៃក់ ដល់ កម្មករ ជា រៀ ង - 
រាល់ខៃ។ លោក បន្តថា បញ្ហា 
នៃះ ក៏នឹង ជះឥទ្ធិ ពល អាកៃក់ 

ទៅដល់ កម្មករ ផង ដៃរ ដៃល 
ទាមទារ ឲៃយ មាននូវ ដំណោះ - 
សៃយ មួយ ដ៏ សមសៃប។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «បើ មាន 
វិធាន ការជួយ នោះ មិន មៃន 
ជួយ តៃ រោងចកៃ ទៃ ក៏ ជួយ 
កម្មករ ផង ដៃរ ពៃះ ថា បើ 
មិនបាន ៧០ភាគ រយ យា៉ាង- 
ហោច ណស់ កម្មករក៏ទទួល- 
បាន ៧០ដុលា្លា រហ្នឹង  តៃូវតៃ 
បើក ឲៃយ កម្មករ ទំាង អស់។ ចំពោ ះ  
កៃមុហុ៊ន មិនគួរ ឲៃយ បិទ ទៃ យា៉ាង- 
ហោច ណស់ ពៃយួរកា រងារ សិន 

គ ឺល្អ ពៃះ បើ បញ្ហា (កវូដី)មនិ 
បញ្ចប់ គឺ គត់ អាច មាន បៃក់ 
ទាំង នៃះ »។ 

លោក  បន្ថៃម ថា៖« ចំពោះ 
កាតព្វ កិច្ច មួយ ចំនួន  រដ្ឋា ភិបា ល 
តៃូវ លើក លៃង ដៃរ  ដល់ រោង- 
ចកៃ ពៃះ វា អាចជួយ ដល់ 
ក ម្មករ ។ នៃះ ជាការ ពិត រោង - 
ចកៃ មនិ មៃន ដចូ កម្មករ នោះ ទៃ 
និយោជក គត់ មាន បៃក់ចំ ណៃ ញ 
នៅ ពៃល មាន បញ្ហា គៃន់ តៃ 
មិនមាន ការ បញ្ជា ទិញ ប៉ុន្តៃ 
កម្មករ អត់ មាន ការងារ ធ្វើ អត់ 

មាន បៃក់ ខៃ ដៃរ ហើយ គត់ 
អាច មាន បញ្ហា ដល់ អាយុ ជីវិត» ។ 

បើតាម លោក អាត ់ធន ់មក- 
ដល់ ពៃល នៃះ លោក នៅ មិន 
ទាន់ ដឹងថា រោងចកៃ ទំាង ១៨ ០ 
ដៃល ពៃយួរ ការងារ កម្មករបា ន 
អនវុត្តបាន តៃមឹ តៃវូ តាម គោល- 
ការ ណរ៍បស ់កៃសងួ ការងារ ក្នងុ 
ដំណក់ កាលទី២នៃ ការផ្តល់ 
បៃក់ ឧ បត្ថម្ភ  ៣០ដុលា្លា រដល់ 
ក ម្មករ យា៉ា  ងណ នោះ ទៃ ខណៈ 
ការ អនុវត្ត របស់ រោង ចកៃ ក្នងុ 
ដំណ ក់  កាល ទី១ កន្លង ទៅ  
ក្នុងការ ផ្តល់បៃក់ ឧ បត្ថម្ភ ៤០ 
ភាគ រយ នៃ ៧០ភាគ រយ គឺ 
អនុវត្តបាន តៃឹម តៃូវ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖« ក្នុង 
ដំណក់ កាល ទី២នៃះ គឺ ឲៃយ 
កៃមុហ៊នុចៃញ តៃ៣០ដលុា្លា រ ទៃ 
ពៃះ ក្នងុ វសិយ័ កាត ់ដៃរ កម្មករ 
នងឹ បើក បៃក ់ខៃ នៅក្នងុ អឡំងុ 
សបា្តាហ៍ នៃះ ដៃល យើង មិន- 
ទាន់ ដឹងថា កម្មករបាន បើ ក 
បៃក់ ឧ ប ត្ថម្ភ  ទាំង នៃះ ហើយ ឬ 
នៅ? ហើយ រោងចកៃ អាច បន្ត 
បើក ជូន កម្មករ ដល់ពៃល ណ 
វា អាសៃយ័ទៅលើ ជងំ ឺក ូវដី ចប ់
ពៃលណ? បើសិន ជា ចប់ លឿ ន 
យើង អាច សា្តា រឡើង វិញ បាន 
សខំាន ់លើ អ្នកទញិ បើ អ្នក ទញិ 
មិន ទិញ តើ យើង ទៅ លក់ ឲៃយ 
អ្នកណ?»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ បាន ជូន ដំណឹង ដល់ 
ពលរដ្ឋ ដៃល កពំងុ លក ់ដរូ នងិ អា- 
សៃ័យ ផល នៅ លើ ដី ឆ្នៃរ លម្ហៃ- 
កាយមាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ ភូមិ ១  
សងា្កាត់ លៃខ ៣  កៃុង- ខៃត្ដ ពៃះ- 
សីហនុ  ឲៃយ រុះ រី តូប  ស្តង់  រោង  
ចៃញ ព ីលើ ដ ីចណំ ីឆ្នៃរ ដោយ ទកុ 
រយៈ ពៃល ១៥ ថ្ងៃ  គតិ ចាប ់ពថី្ងៃ ទ ី
៥ ដល់ ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ ឧសភា នៃះ 
ជា កំហិត ។ នៃះ បើ យោង តាម 
សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ របស ់រដ្ឋ បាល- 
ខៃត្ដ កាលពី ថ្ងៃ ទី៤ ឧសភា។

សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង របស់ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ដៃល 
ចុះ ហត្ថលៃខា  ដោយ អភិបាល 
ខៃត្តពៃះសីហនុ  លោក គួច 
ចំរីន  កាលពី ថ្ងៃទី៤  ឧសភា  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល 
កន្លង មក  នៃះ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  
ពៃះ សី ហនុ  បាន សង្កៃត ឃើញ 
ថា  មាន បង ប្អូន បៃជា ពល រដ្ឋ 
មយួ ចំនួន បាន និងកំពុង លក ់ដរូ 

និង អាសៃ័យ ផល នៅ តាម ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ។  ពួកគៃ បាន សង់ តូប  
ស្ដង ់ រោង  ធ្វើ ឲៃយ បាត ់បង ់សណ្តាប-់    
ធា្នាប់ របៀប រៀប រយ ដោយគ្មាន 
សោភណ  ភាព នងិ ប៉ះពាល ់ដល ់
អនាមយ័ បរសិា្ថាន  នៅ តបំន ់ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ  ដៃល ជា កន្លៃង លម្ហៃ 
កមៃសាន្ត សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ- 
ជាតិ  និង អន្ត រ ជាតិ។ 

រដ្ឋបាល ខៃត្ដ បានបញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ដូច្នៃះ  ដើមៃបីរៀបចំ  កៃ លម្អ  និង 

អភិ វឌៃឍ តំបន់ ឆ្នៃរ ខៃសាច់ កមៃសាន្ត 
ក្នុង កៃុង ពៃះ សីហនុ  ដើមៃបី ធានា 
បាន នូវ ការ គៃប់ គៃង  និង រកៃសា  
បរិសា្ថាន បៃកប ដោយ និរន្ត រភាព  
សៃប តាម ខ្លឹម សារ នៃ សារាចរ 
ណៃនាំ លៃខ ០១  សរណន  ចុះ 
ថ្ងៃទី ៣  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១២  ស្ដី 
ព ីការ អភ ិវឌៃឍ តបំន ់ឆ្នៃរ សមទុៃ នៃ 
ពៃះរាជា ណចកៃ កម្ពជុា  រដ្ឋបាល 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  សូម ឲៃយ បង ប្អូន 
រុះ រី តូប  ស្ដង់  រោង  ទាំងនោះ 

ចៃញ ព ីលើ ដ ីចណំ ីឆ្នៃរ លម្ហៃ កាយ  
ដោយ ទកុ រយៈ ពៃល១៥ ថ្ងៃ  ចាប ់
ព ី ថ្ងៃទ ី៥  ខៃ ឧសភា ដល ់ថ្ងៃ ទ២ី០  
ខៃ ឧសភាឆ្នាំ ២០២០ជា កំហិត» ។

រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ថា ៖«ក្នុង ករណី 
បង ប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ មនិ រុះ រ ីតាម- 
សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង នៃះ  រដ្ឋបាល   
ខៃត្ដ   នងឹ អន ុវត្ដ វធិាន ការ  រដ្ឋ បាល 
ដោយ មិន ទទួលខុស តៃូវ ចំពោះ 
ការ ខូច ខាត សមា្ភារ ឬបាត់ បង់ ទៃពៃយ-    
សមៃបត្ដិ របស់ បង ប្អូន ឡើយ»  ។

លោក ឃាង  ភារមៃយ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល សាលា ខៃត្ដ ពៃះ- 
សហីន ុ បានថ្លៃង ព ីមៃសិល មញិ ថា  
ការជូន ដំណឹង ឲៃយ ពល រដ្ឋ រុះ រី 
តូប នៃះ គឺ ដើមៃបី រៀប ចំ អភិ វឌៃឍ 
តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ ជា កន្លៃង លម្ហៃ 
កមៃសាន្ត សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ- 
ជាតិ និង អន្តរ  ជាតិ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«តូប លក់ ដូរ 
នៅ ឆ្នៃរ លម្ហៃ កាយ មាន ជាង១០ 
តូប។  ឆ្នៃរនៃះ នឹង តៃូវ បាន រៀប ចំ 
ជា ឆ្នៃរ កមៃសាន្ត សាធា រណៈ។  
ដោយ  ឡៃក [វិធានការ នៃះ]  ជា 
វិធាន ការ មាន ចៃង ក្នុង លិខិត 

ស.ជ.ណ. របស់ ខៃត្ត»។
លោក សុខ សុខុម  បៃធាន 

អង្គការ  សៃវជៃវ ជាតិ កម្ពុជា 
(CNRO)លើក ឡើង ព ីមៃសលិ មញិ 
ថាបច្ច ុបៃបន្ន ការ អភវិឌៃឍ ហៃដ្ឋា រចនា-   
សម្ពន័្ធ នានា  ក្នងុ ខៃត្ដ- កៃងុ ពៃះស-ី 
ហន ុ បាន ចៃញ ផ្លៃផ្កា មយួ ចនំនួ ធ ំ
ហើយ ។  ចំពោះ ការអភិវឌៃឍ តំបន់ 
ឆ្នៃរ  រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ ក៏ 
កំពុង អនុវត្ដ តាម ស្ដង់ ដតៃ មួយ 
ដោយ កៃបៃ ឆ្នៃរ សមទុៃ ឲៃយ ទៅ ជា 
ឆ្នៃរ លម្ហៃ កមៃសាន្ត សមៃប់ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ  ជាតិ  និង អន្តរជាតិ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ការ ឲៃយ រុះ រី 
តូប នៅ ឆ្នៃរ លម្ហៃកាយ ស្ថិត នៅ 
ភូមិ ១សងា្កាត់ លៃខ៣ នៃះ  គឺ ជា 
ផៃន ការ  អភិវឌៃឍន៍ របស់ ខៃត្ដ  
ដៃល គៃ ធ្វើតាម ស្ដង ់ដ តៃមយួ ។ 
ការ អនុវត្ដ វិធាន ការ នៃះ  គឺ ដូច 
ទៅនឹង វិធានការ កន្លង មក ដៃល 
ធា្លាប ់បាន ធ្វើ នៅ ឆ្នៃរ អរូឈើទាល 
ដៃរ។ គ ឺតមៃវូ ឲៃយ អ្នក លកដ់រូ គ្មាន 
សណ្តាប់ធា្នាប់ រុះរី សំណង់ ចៃញ 
ដើមៃបី រដ្ឋបាល ខៃត្ដ គៃ អភិវឌៃឍ កៃ- 
លម្អ ជាឆ្នៃរ ស្ដង់ដ»៕

កម្មករ ច្រញ ពី ធ្វើ ការ នៅ រោង ចក្រ មួយ តាម  ផ្លវូ ជាតិ ល្រខ ៥ ក្ន ុង ខណ្ឌ ព្រក ព្នៅ  ពីម្រសិ ល មិញ   ។ រូបថត ហុង មិនា 

អាជ្ញាធរទុកព្ល១៥ថ្ងឲ្្យអាជីវករលក់ដូរលើដីឆ្នរ្លម្ហក្ាយ រុះរើតូបច្ញពីដីចំណីឆ្នរ្

យុវជន ម្នាក់ តូ្វ 
បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ  
ករណី ជួញ ដូរ អា - 
វុធ ពី ប្ទ្ស ថ្ 

គឹម  សារុំ 

សៀម របៈ នគរបា ល ខៃត្ត 
សៀមរា ប បាន   បញ្ជនូ ជន សងៃស័ យ 
មា្នាក ់ទៅ សាលា ដបំងូ ខៃត្ត កាល-  
ពីរសៀល មៃសិល មិញ  បនា្ទាប់ពី 
ចាប់ខ្លនួ កាលពីថ្ងៃទី៤  ខៃ  ឧស ភា  
នៅ ភូមិ - សងា្កាត់ សា្វាយ ដង្គ ំ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ករណី ជួញ ដូរ អាវុធ ខ្លី ពី 
បៃទៃស ថៃ ។ 

លោក  ហតួ  សធុ ី  ស្នងការរង 
ទទួល បន្ទុក  ផៃន សន្តិសុខនៃ 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត  
សៀ មរាបឲៃយ ដឹង  ថា  ជន សងៃស័ យ  
ឈ្មាះ  អ៊ុ   ពៃជៃ រស្មី ឧត្ត ម   ភៃទ 
បៃុស  អាយុ ២០ឆ្នាំ  រស់ នៅ ភូមិ  
សា្វាយដង្គ ំតៃវូសមត្ថកិច្ច   បញ្ជូន  
ទៅសា លា ដបំ ូង  ខៃត្តសៀមរាប  
ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ អំពើ ជួញ ដូរ អាវុធ  ។  

លោក បន្តថា  មុន មាន ការ - 
ចាប់ ខ្លនួ យុវជន ខាងលើ គឺ សម ត្ថ-
កិច្ច បានសៃវជៃវ  ដឹងថា  ជន- 
សងៃស័យ  បានលួច ទិញ អាវុធ ខ្លី  
ពី បៃទៃស ថៃ ចូល មក កម្ពុជា ។ 
កៃយ ពី សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ ធ្វើ -  
ការ  សុើប អង្កៃត ចៃបាស់ លាស់ 
និង កំណត់ គោល ដៅ បាន ហើ យ  
សមត្ថ កិច្ច បាន សុំ ការ សមៃប - 
សមៃួល ផ្នៃក  ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី អយៃយ - 
ការ អម សាលាដំបូង  ខៃត្ត សៀម-  
រាប  ហើយ បនា្ទាប់ ពី មាន ការ- 
អនុញ្ញាតពី ពៃះរាជអាជា្ញា  និង 
ដោយ មាន ការបញ្ជា  ពី លោក 
ស្នងការ ខៃត្ត សៀមរាប  ហើយ 
នោះ  លោក បានដឹកនាំកមា្លាំង  
ចុះប  ង្កៃ ប កាល ពី វៃលាម៉ាង  ៤  
កន្លះ រសៀល  ថ្ងៃទ៤ី ខៃឧស ភា  
នៅ ចំណុចភូមិ សា្វាយដង្គំ ។

សម ត្ថកិច្ច  បាន ចូល  ឆៃក ឆៃរ 
ក្នងុ ផ្ទះ  ជន សងៃសយ័  ដោយ ឃាត់ 
ជនសងៃស័យ រួម នឹង ដក ហូត វត្ថ ុតា ង 
រួម មាន   ទី ១ - កំាភ្លើងមា៉ាក  Gloc k 
19  ពណ៌ ខ្មាជាបៃភៃទ  បៃើ ហ្គា ស  
គៃប ់ជរ័  គៃបដ់ៃក (គៃបក់ង)់  
១ ដើម  និង បង់ ចំនួន ១។ ទី២- 
កាំភ្លើង មា៉ាក  Combat mas-
ter ពណ៌ខ្មា  ជា បៃភៃទ បៃើហ្គា ស  
គៃប់ ជ័រ  គៃ ប់ ដៃ ក ១ដើម រួម- 
នឹង បង់ ចំ នួន ២ ។ ទី ៣  កាំ  ភ្លើ ង 
មា៉ាក  Combat master  ពណ ៌
ខ្មា    ជាបៃភៃទ  បៃើហ្គាស  គៃប់-
ជ័រ  គៃប់ ដៃក ១ ដើម មា ន  បង់ ២ 
និង សមា្ភារ មួយ ចំនួន ទៀត  ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា  កំាភ្លើង នោះ     
អា ច  បាញ់ បាន ទាំង គៃប់ដៃក  
និ  ង គៃប់  ជ័រ    ហើយ បើបាញ់ គៃ ប់ 
ដៃក តៃូវ ភ្នៃក គឺ នឹង បៃក គៃប់ 
ភ្នៃក ខ្ទៃច  តៃ ម្តង ៕

អាជា្ញាធរបញ្ជាគ្រឿងចក្រឲ្រយរុះរើតូបលើឆ្ន្ររ  កន្លងមកនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ។ រូប សហ ការី
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តម្រង់ទិសមន្ត្រកីម្មវិធីអំពីការផលិតវីដ្រអូនិងការប្រើវ្រទិកាអបរំ់ជួយអ្នកបោះបង់ការសិក្រសា
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ តមៃង់ 
ទិសដល់ មន្តៃី កម្មវិធី សមមូល- 
អប់រំ កមៃិត មូលដ្ឋាន (Basic- 
Education Equivalency- 
Program, BEEP) អំពី ការ- 
ផលិត  វីដៃអូ  និង ការ បៃើបៃស់  
វៃទិកា អប់រំ តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូ- 
និក  ដើមៃបី ផ្តល់ ការអប់រំ ដល់ អ្នក- 
បោះបង ់ការ សកិៃសា  ឲៃយបាន បញ្ចប់ 
ការសិកៃសា កមៃិត មូលដ្ឋាន។ 
កម្មវិធី នៃះ ស្ថិត កៃម ការ ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ ពី អង្គការ យូណៃស្កូ។ 

ហ្វៃសប៊ុក កៃសួង អប់រំ កាល ពី 
ថ្ងៃទ៤ី  ខៃឧសភា  បាន បញ្ជាកថ់ា  
សកិា្ខាសាលា តមៃង ់ទសិ នៃះ បាន- 
ផ្ដោត ទៅ ការ ផលិត មាតិកា អប់រំ 
ដើមៃបី ឱៃយ យុវជន នៅ កៃ សាលា  
និង អ្នក ដៃល បោះបង់ ការ សិកៃសា  
ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅ នងឹ បរបិទ សង្គម  
ក្នុង ការ បញ្ចប់ ការ អប់រំ កមៃិត 
មូល ដ្ឋាន  ការអប់រំ មធៃយម សិកៃសា 
បឋម ភូមិដៃល ស្មើ នឹង ថា្នាក់ ទី៩។ 

 កៃសួង អប់រំ បញ្ជាក់ថា  កម្មវិធី 
នៃះ នងឹ ជយួ ឲៃយ ពួក គាត់  រក ការ ងារ  
បាន បៃសើរ ជាង មុន ឬ អាច 

ទទួល  បាន ការ អប់រំ បន្ត ទៀត 
ដើមៃបី  ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ ផលតិ- 
ភាព ការងារ និង បំណិន ជីវិត។

កៃសងួ អបរ់ ំបញ្ជាកថ់ា ៖«ដើមៃប ី
ពងៃីក សៃវា ការ អប់រំ មូលដ្ឋាន 
សមៃប ់យវុជន កម្ពជុា  នងិ ដោះ- 
សៃយ នវូ បញ្ហា បោះបង ់ការ សកិៃសា 
ខ្ពស ់នៅ កមៃតិ មធៃយម សកិៃសា បឋម- 
ភមូ ិ ដោយ សារ កតា្តា ជវីភាព  ការ- 
ផ្លាស់ប្ដូរ  ទី កន្លៃង សា្នាក់  និង 
ចណំាក  សៃកុ  កម្មវធិ ីនៃះ នងឹ ជយួ 
ឲៃយ យុវជន កម្ពុជា បញ្ចប់ ការ អប់រំ 
កមៃិត មូលដ្ឋាន  តាម រយៈ ការ- 
រៀន ដោយ ខ្លួន ឯង  រៀន តាម- 
បៃព័ន្ធ ២ បញ្ចូល គា្នា ដៃល មាន 
ភាព បត់បៃន និង ទន់ភ្លន់»។

បើ តាម កៃសួង អប់រំ  BEEP 
ដៃល មាន  គ ឺជា កម្មវធិ ីដៃល តៃវូ 
បាន ផ្ដួចផ្ដើម រវាង  UNESCO 
កៃសងួ អបរ់ ំ នងិ កៃសងួ ការងារ  
ដើមៃប ីពងៃកី សៃវា អបរ់ ំមលូដ្ឋាន 
សមៃប់ យុវជន កម្ពុជា និង 
ដោះសៃយ នូវ បញ្ហា បោះបង់ 
ការ សិកៃសា។ 

លោក រស ់សវុាចា  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញថា  ចាប់តាំង ពី 

ដក ់ដណំើរការ ក្នងុ ខៃកមុ្ភ:  ឆ្នា ំមនុ  
កៃសួង អប់រំ  កៃសួង ការងារ  និង 
UNESCO បាន សហការ អនវុត្ត 
កម្មវធិ ី BEEP បាន ១៣ មណ្ឌល- 
សិកៃសា  គឺខៃត្ត សៀម រាប ចំនួន ៥ 
មណ្ឌល សិកៃសា  រាជធានី ភ្នំពៃញ  
៦មណ្ឌល សិកៃសា  ខៃត្ត កណា្តាល  
១មណ្ឌល សិកៃសា  និង ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង បាន  ១ មណ្ឌល សិកៃសា។ 

លោក សវុាចា  ថ្លៃងថា ៖«កាល 
នៅ ផៃនការ  គ ឺមាន នៅ សៀមរាប 

៦មណ្ឌល សកិៃសា  ប៉នុ្តៃ នៅ ក្នងុការ- 
អនវុត្ត ជាកស់្តៃង គ ឺនៅ ខៃត្ត សៀម- 
រាប មាន ៥មណ្ឌល សិកៃសា»។

លោក បាន បន្តថា ៖«សិសៃស  
ដៃល ពួកគាត់ នៅកៃ សាលា  ឬ 
សិសៃស បោះបង់ ការសិកៃសា  ដៃល 
ពួកគាត់ មិនទាន់ បាន រៀន ចប់ 
កមៃិត សិកៃសា មូលដ្ឋាន ថា្នាក់ ទី ៩  
ពួកគាត់ បាន នាំគា្នា មក ចុះឈ្មោះ 
សិកៃសា ដើមៃបី យក សញ្ញាបតៃ នៃះ 
ទៅ ចូលរៀន ក្នុង បៃព័ន្ធ បណ្ដុះ- 

បណា្តាល បច្ចៃកទៃស វិជា្ជាជីវៈ 
Technical Vocational- 
Education and Training 
(TVET) របស់ កៃសួង ការងារ  
ឬ ចូល រៀន បន្ត នៅ កមៃិត វិទៃយា- 
ល័យ បច្ចៃកទៃស របស់ កៃសួង 
អប់រំ ក៏បាន  ដោយ ពួកគាត់ អាច 
ចូលរៀន ជំនាញ បន្ត ទាំងនៃះ 
ដោយ មិន គិតថ្លៃ ឡើយ»។

ក្នងុ ពធិ ីបៃកាស ដក ់ឲៃយ ដណំើរ- 
ការ មណ្ឌល សិកៃសាទ១ី  សមៃប ់
គមៃង នៃះ តាម អុីន ធឺណិត  
នៅ វិទៃយា សា្ថាន បច្ចៃក វិទៃយា កម្ពុជា 
កាលពី ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ មុន  លោក 
ហង ់ជនួណារ៉នុ  រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ 
អបរ់ ំបញ្ជាក ថ់ា  គោលដៅ នៃ ការ- 
បើក មណ្ឌល នៃះ  គឺមិន មៃន 
សមៃប់ សិសៃស ដៃល នៅ ក្នុង 
សាលាទៃ  ប៉ុន្ដៃ សមៃប់ សិសៃស 
ដៃល មនិ មាន លទ្ធភាព រៀន បន្ដ 
ទៀត។ កម្មវិធី នៃះ នឹង បង្ក ភាព 
ងាយ សៃួល ដល់ សិសៃស ដៃល 
មនិ មាន លទ្ធភាព សកិៃសា ឬ កពំងុ 
ធ្វើ ការ អាច បន្ដ រៀន  ទៀត បាន 
តាមរយៈ អន ឡាញ។

លោក រដ្ឋមនៃ្ដី ថ្លៃង ថា ៖«យើង 
ចង  ់ជួយ ឲៃយយវុជន នៅ កៃ សាលា   

បាន ចូលរៀន ដៃរ ។  មូលហៃតុ អី 
បាន ចា ំបាច់ ទៅ រៀន ឬ បញ្ចប់ ការ- 
សិកៃសា?  គ ឺដោយ សារ តៃ  បើសិន 
អត់ បាន រៀន ចប់ទៃ  ពៃល ធ្វើ ការ 
បាន តៃមឹ តៃ ការ ងារ មនិ សវូ ទទលួ-  
បាន បៃក ់កមៃ ខ្ពស ់ ហើយ ជនំាញ   
ក៏ជា ជំនាញ បៃប សាមញ្ញ ធម្មតា 
ដៃរ។ បើ យើង ចង ់បាន បៃក ់កមៃ   
ខ្ពស់  តៃូវ រៀន ឲៃយ បាន ចប់»។

សា្ថាបន័ ទាងំ៣ នៃះ  បន្ដ សហ- 
ការ គា្នា លើ គមៃង នៃះ  រយៈពៃល 
៤ឆ្នាំ (២០២០-២០២៣)ក្នុង 
១៥ ខៃត្ដ  បនា្ទាប់ ពី ទទួលបាន- 
លទ្ធផល ក្នងុ ជហំាន ដបំងូ កាល ព ី  
ឆ្នាមំនុ  ដៃល មាន សសិៃស បោះ បង ់ 
ការសិកៃសា បាន ចុះឈ្មោះ ចូល- 
រៀន ជាង  ២ ០០០នាក់  ដៃល មាន  
សិសៃស សៃី ជិត ៣០ភាគ រយ ។

បើ តាម កៃសួង អប់រំ យុវជន 
នងិកឡីា  អតៃ សសិៃស  ដៃល បោះ- 
បង់ ការសិកៃសា ក្នុង ឆ្នាំ សិកៃសា 
២០១៨-២០១៩ នៅ ថា្នាក ់បឋម- 
សិកៃសា មាន ជាង ៤ ភាគ រយ  នៅ 
កមៃិត មធៃយមសិកៃសា បឋមភូមិ 
មាន ជាង ១៥ ភាគរយ  និង នៅ 
កមៃិត មធៃយមសិកៃសា ទុតិយ ភូមិ 
មាន ជាង ១៦ ភាគរយ៕ 

លោកហង់ជួន ណារុ៉ន រដ្ឋមន្តេកីេសួងអប់រំ។ រូបថត ហុង មិនា

ក្ម្រងប្រសុ-ស្រី២នាក់ដ្រលកំពុងដ្រក
លក់ក្នងុផ្ទះត្រវូបានអគ្គភ័ិយឆ្រះស្លាប់

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

រតនគិរីៈ  ក្មៃង បៃុស - សៃី  ២ 
នាក់  ដៃល កំ ពុង ដៃក លក់ នៅ 
ក្នុង ផ្ទះ  បាន សា្លាប់  ខណៈ ពៃល 
ដៃល ភ្លើង កំ ពុង ឆៃះ ផ្ទះ ពៃល 
 រ ំលង អ្រធាតៃ   ស្ថតិ នៅ  ភមូ ិអរូ ជុ ំ  
ឃុំ- សៃុក អូរ ជុំ   ខៃត្ត រតន គិរី   
កាល ពី  ថ្ងៃ ទី ០៥  ខៃ ឧសភា   ឆ្នាំ 
២ ០ ២០ ។ 

 លោក   ងៃន   សំ   នាយ រង នគរ-  
បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ អូរ ជុំ  បាន បៃប់  
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី  ថ្ងៃ អងា្គារ ថា  
កុមា រី  ប៊ី  ឡៃន   អាយុ ៥ ឆ្នាំ  និង 
កមុា រា   សឿន   វណ្ណៈ  អាយ ុ៣ ឆ្នា ំ 
ដៃល តៃូវ ជា កូន របស់ ស្តៃី មា្ចា ស់ 
ផ្ទះ រង គៃះ ឈ្មោះ  ជនី  សជុាត ិ 
អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំ បាន ឆៃះ សា្លា ប ់នៅ 
ក្នុង ភ្នក់ ភ្លើង   បនា្ទាប់ ពី ស្តៃី ជា 
មា្ដោយ បាន ចាក់ ផ្ទៃរ សំាង ពី ប៊ី- 
ដុង ចំណុះ ៣០ លីតៃ  ចូល ទៅ 
ក្នុង ដប  ដោយ ខ្វះ កា រ បៃុង- 
បៃយត័្ន បណា្តាល ឲៃយ ហៀរ ក ំពបុ 
ទៅ ប៉ះ នងឹ ភ្លើង ទៀន   ដៃល គាត ់
បាន អុជ បំភ្លឺ នៅ កៃបៃរ នោះ  បង្ក 
ឲៃយ ឆប ឆៃះ ជា អគ្គ ិភ័យ កើ ត ឡើង។

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « កៃយ ឆប-  

ឆៃះ ជា អគ្គិ ភ័យ   ស្តៃី ជា មា្ដោយ 
បាន ភយ័ តក ់ស្លតុ ខ្លាងំ ពៃក   មនិ 
បាន ស្ទុះ ទៅ យក កូន ដៃល 
កំពុង ដៃក លង់  លក់ នៅ លើ គៃ 
ក្នងុ មងុ នោះ ទៃ     គ ឺ  គាត ់គតិ តៃ ព ី
សៃក យំ  និ ង រ ត់ ឆ្លៃឆ្លា ហៅ អ្ន ក 
ជិត ខង មក ជួយ » ។ 

 លោក បាន បន្ថៃ ម ថា ៖ « ទមៃ ំ
អ្នក ជិត ខង និង សមត្ថ កិច្ច មក 
ដល់  កូន បៃុស - សៃី របស់ គាត់ 
ទាំង ២នាក់  បាន ឆៃះ សា្លាប់ នៅ 
ក្នងុ ភ្នក ់  ភ្លើង   ន ិង កា្លាយ ជា ដុ ំធៃយងូ 
បាត់ ទៅ ហើយ » ។ 

 លោក   រ៉ុង   សារិ ទ្ធ   នាយ ផ្នៃក 

សណា្តាប់ ធា្នាប់   និង   អគ្គិ ភ័យ   
សៃកុ អូរ ជំុ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  កៃយ 
ពី ទទួល បាន សៃច ក្ដ ីរាយ ការណ ៍
ពី អាជា្ញា ធរ ភូមិ ឃុំ  កមា្លាំង ជួយ 
អន្ត រាគមន៍ ភា្លាមៗ ផង ដៃរ  ប៉ុន្តៃ 
កំសួល ភ្លើង  ឆប ឆៃះ សនោ្ធោ- 
សនៅ្ធោ ឡើង យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ។ 

 លោក  ថា ៖ « យើង ទៅ ដល់   
ភ្លើង បាន ឆៃះ ឡើង ពៃញ បន្ទុក 
ទៅ ហើយ  ជា ហៃតុ ដៃល  នាំ ឲៃយ 
មន្តៃ ីយើង មនិ អាច ចលូ ទៅ ជយួ  
កុមារ រង គៃះ ទាំ ង ២ បាន។ 
យើង ពិត ជា មាន ការ សោក- 
សា្ដោយ ខ្លាំង ណាស់»៕

កេុម នគរបាល រក ឃើញ សពក្មេង ដេល ឆេះ ស្លាប់។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ១...គ្រោះថ្នាក់ចរា-
ចរណ៍កើតឡើងចំនួន៧លើក
បណ្ដាលឱ្រោយមនសុ្រោសស្លាប់៨នាក់
និងរបួសចំនួន៣នាក់។
គ្រោហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាន

បានបញ្ជាក់ថករណីគ្រោះថ្នាក់
នៅថ្ង្រោទី១គឺបណ្ដាលមកពីការ
បើកបរលើសល្រោបឿនកំណត់
ចំនួន២លើកមិនគោរពសិទ្ធិ១
លើកប្រោជ្រោង២លើកនិងបត់
មិនប្រោយ័ត្នចំនួន២លើក។
ការស្លាប់ដោយសរគ្រោះ-

ថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះប្រោបន្រោះ
បានកើតឡើងស្រោបព្រោលដ្រោល
រដ្ឋាភិបាលបានដក់កងកម្លាំង
ជាង៣ពាន់នាក់នៅទូទាំង-
ប្រោទ្រោសតាំងពីថ្ង្រោទី១ឧសភា
មកដើម្រោបីរឹតបន្តឹងច្រោបាប់ចរា-
ចរណ៍ដោយមនការបង្កើន
ប្រោក់ផាកពិន័យទៅដល់៣ដង
ឬ៥ដងតាមអនុក្រោឹត្រោយថ្មី ក្នុង
គោលបំណងកាត់បន្ថយគ្រោះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ និងរបួស
ជាអតិបរមនៅក្នុងឆ្នាំន្រោះ។
ការអនុវត្តច្រោបាប់តាមអនុក្រោតឹ្រោយ

ថ្មីន្រោះកម្លាងំសមត្ថកចិ្ចបានផាក
ពិន័យយានយន្តរាប់ពាន់គ្រោឿង
នៅទូទាំងប្រោទ្រោស។

លោកឈួន វ៉ន់ អ្នកនាំពាក្រោយ
គណៈកម្មាធកិារជាតិសវុត្ថិភាព-
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានប្រោប់
ភ្នពំ្រោញប៉សុ្ដិ៍ម្រោសិលមញិថគតិមក
ទល់ព្រោលន្រោះមិនទាន់មនការ-
វាយតម្ល្រោអំពីចំនួនគ្រោះថ្នាក់
ចរាចរណ៍នៅឡើយទ្រោ ចាប់-
តាំងពីមនការរឹតបន្តឹងច្រោបាប់-
ចរាចរណ៍កាលពីថ្ង្រោទី១ឧសភា
មក។ប៉ុន្ត្រោលោកចាត់ទុកការ-
ថយចុះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ-
សរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ន្រោះ
ថជាមោទនភាពមួយហើយ
គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកអាចនងឹមន
ការប្រោជុំក្នងុ១សបា្ដាហ៍ម្ដងដើម្រោបី
វាយតម្ល្រោអំពីការគ្រោះថ្នាក់ចរា-
ចរណ៍ន្រោះ។
លោកថ៖ «អ្វីដ្រោលខ្ញុំបាន

ឃើញជាក់ស្ដ្រោងគឺបងប្អូនបាន
ចូលរួមគោរពច្រោបាប់។ដូចជានៅ
កន្ល្រោងឆៀកឡាននិងកន្ល្រោង
ប្រោឡងយកបណ្ណបើកបរឬប្ដូរ
បណ្ណបើកបរជាដើមគឺពលរដ្ឋ
បានមកទទួលយកស្រោវាន្រោះ
ច្រោើន។អ៊ីចឹង!ខ្ញុំជឿថបងប្អូន
ប្រោជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រោើនក្នុង
ការគោរពច្រោបាប់ និងការអនុវត្ត-

ច្រោបាប់ ដ្រោលមួយរយៈន្រោះយើង
ឃើញមនការធ្លាក់ចុះ»។
លោកគង់រតនៈប្រោធនវទិ្រោយា-

ស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកបានសទរចំពោះការ-
ថយចុះន្រោចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ-
សរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈ-
ព្រោលប៉ុនា្មានថ្ង្រោចុងក្រោយន្រោះ។
ប៉ុន្ត្រោលោកមិនទាន់ហ៊ានអះ-
អាងថលទ្ធផលជោគជ័យប្រោប
ន្រោះនឹងបន្តកើតមនក្នុងរយៈ-
ព្រោលយរូទៀតឬយា៉ាងណឡើយ
ពីព្រោះការក្រោប្រោឥរិយាបថ
របស់ពលរដ្ឋដ្រោលងាកមកគោ-
រពច្រោបាប់នាព្រោលន្រោះគឺអាស្រោ័យ
លើការដក់ពង្រោយកម្លាងំត្រោតួ-
ពិនិត្រោយនៅតាមដងផ្លូវ។
លោកបន្តថ៖«យើងមនិអាច

កំណត់ថវាបានប៉ុនណនិង
បន្តអ៊ីចឹងរហូតទ្រោព្រោះយើង
អត់ដឹងថការអនុវត្តច្រោបាប់ហ្នឹង
នងឹធ្វើឡើងក្នងុរយៈព្រោលប៉នុា្មាន
ទៅទៀតទ្រោហើយប្រោសិនបើគាត់
ធ្វើជាប់លាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថលទ្ធ-
ផលហ្នឹងនឹងរក្រោសា។យើងលើក
ទឹកចិត្តថការអនុវត្តច្រោបាប់ត្រោវូត្រោ
មនដើម្រោបីជរំញុឱ្រោយពលរដ្ឋក្រោប្រោ
ឥរិយាបថនៅតាមដងផ្លូវ»។

ទោះជាយា៉ាងណលោកគង់
រតនៈបន្តស្នើសុំឱ្រោយអាជា្ញាធរគួរ-
ត្រោកុំផាកពនិយ័ធ្ងនធ់្ងរព្រោកដើម្រោបី
ចៀសវាងកុឱំ្រោយត្អញូត្អ្រោរពីពលរដ្ឋ
ថការរឹតបន្តឹងច្រោបាប់ប្រោបន្រោះ
ជាការដក់បន្ទកុបន្ថ្រោមទៀតទៅ
លើពួកគាត់ដ្រោលកំពុងត្រោប្រោ-
ឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពដោយ-
សរជងឺំកូវីដ១៩។លោកបន្តថ
រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋគួរត្រោធ្វើ
សុខដុមនីយកម្មជាមួយគា្នាដើម្រោបី
ស្ដាប់គា្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការ-
ក្រោប្រោចំណុចមួយចំនួននៅក្នុង

ព្រោលរឹតបន្តឹងច្រោបាប់ន្រោះ។
ភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍ មិនអាចសុំការ-

បញ្ជាក់ពីលោកឆយគឹមខឿន
អ្នកនាំពាក្រោយអគ្គស្នងការដ្ឋាន-
នគរបាលជាតិនិងលោកហុឹម
យា៉ានអគ្គល្រោខាធិការគណៈ-
កម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោកបានទ្រោកាលពី
ម្រោសិលមិញ។
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាន្រោះដ្រោរ

កាលពីថ្ង្រោម្រោសិលមិញអគ្គស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលជាតិ និង
ក្រោសងួប្រោសណីយ៍នងិទរូគម-

នាគមន៍បានរៀបចំកិច្ចប្រោជុំរួម-
គា្នាស្ដីពីការបង្កើតក្រោុមការងារ
ប្រោពន័្ធពត័៌មនទាន់ហ្រោតុការណ៍
១១៧(Hotline)ដើម្រោបីឆ្លើយ-
តបព័ត៌មនពីប្រោជាពលរដ្ឋ
ពាក់ព័ន្ធ និងការរឹតបន្តឹងច្រោបាប់
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។
ក្រោមុការងារព័ត៌មនទាន់ហ្រោតុ-

ការណ៍ន្រោះក៏មនភារកិច្ចតាម-
ដនឆ្លើយតបសណំរួរបស់ពល-
រដ្ឋតាមប្រោព័ន្ធព័ត៌មនសង្គម
Facebook វិទ្រោយុ ទូរទស្រោសន៍ និង
សរព័ត៌មនផ្រោស្រោងៗទៀត៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោពុធទី៦ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ទំ ក់ទំនង ៈ  ០១៧ ៦៦៦ ១៨១ //  អីុែម៉លៈ rithy.thenh@phnompenhpost.com  

 ន់ទី ៧ រ THE ELEMENTS CONDOMINIUM, ម វថីស េមច ហ៊ុន ែសន (ផវ៦០ែម ៉ ត),  ភូម ិែ ពក ង, ស ត់ ក់អ ែ ង េ ម,
 ភំេពញ, ទូរស័ពៈ +៨៥៥(០)២៣ ៨៨៨  ១៦១ -១៦២ / ០៧៨  ៥៥៥ ១៦៦ / ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩

1 េខតកំពង់ ម ក់ រលក់ ែសត អក សី សុ ប់របងតុ ខតកំពង់ ម 012 928 819

2 េខត េស ៀម ប រ ល័យ  េខត    េស ៀម ប អ សី សុ រទ ផះេលខ ៦២៩ ផវ៦ ស ត់ យដងំ  កុង  េស ៀម ប 092 752 801

3 េខត ត់ដំបង ក់ រលក់ ែសត អក សី សុីេថត ងមុខផ រ ត់ េខត ត់ដំបង 012 599 967

4 េខតក ល ក់ រលក់ ែសត អក សី នី ជិតផ រ េ ស់ 016 45 41 14

5 េខត ពះសីហនុ ក់ រលក់ ែសត េ ក េអង េគ ៀងហ៊ុយ កុង ពះសីហនុ 016 941 438

6 េខតកំពត ក់ រលក់ ែសត េ ក  ែអម ងមុខផ រ មគី 097  9733 992

7 េខត ែកប ក់ រលក់ ែសត េ ក ក់ឌី ជិតកំពង់ ែផ េ ះទន យ 096 37 22 702

8 េខត ែកវ ផះសំ ក់ បឹង ែកវ អក សី ផវ ត់ទ េន ភូមិ៣ កុង ែកវ 070 865 558

9 េខតកំពង់សឺ ក់ រលក់ ែសត េ ក ង  ង ចមុះ ជក ែរកទឹក េ ត 010 256 432

10 េខតកំពង់ ំង ក់ រលក់ ែសត អក សី ែរន ជិតផ រ  េល ី កំពង់ ំង 093 358 706

11 េខត  េ ធ ត់ ក់ រលក់ ែសត អក សី ជិត ន២០ម កុង េ ធិ ត់ 088 883 88 40

12 េខត េ ះកុង ក់ រលក់ ែសត អក សី វង់ េហ ៀង ងមុខផ រដងទុង 016 528 431

13 េខត ក េចះ ក់ រលក់ ែសត អ ក សី ចន ទល់មុខកំពង់ ែផ េ ះ ទង់ 017 252 573

14 េខតសឹង ែ តង ក់ រលក់ ែសត េ ក រុន កុងសឹង ែ តង 097 991 96 94

15 េខតមណលគិរ ង  រ  អក សី រ ទល់មុខរងង់មូល េ ៃ ព 071 402 12 12

16 េខតរតនគីរ ប រ ែសន សុ អក សី ែសន សុ ទល់មុខវទ ល័យស េមចឪ េខតរតនគីរ 097 730 72 73

17 េខត ពះវ រ ង  ហួត  រ េ ក វន័ ភូមិក ល កុង ពះវ រ 097 973 18 31

18 េខត យ េរ ៀង ក់ រលក់ ែសត េ ក េ  សី ងមុខផ រ លយន កុង យ េរ ៀង 086 33 73 44

19 េខត ៃ ព ែវ ង ប រ ប ំង អក សី េស ៀ េខង ទល់មុខផ រ ៃ ព ែវ ង 012 558 295

20 េខតប យ នជ័យ ប រ អប អក សី សុខ លី ង លិច េបន ន ស់ មុខ ផ រ េសរ េ  ភ័ណ 012  853  284

21 កុង េ យ ែប៉ត ប រ លីលី អក សី សុីវ ហុង កុ ង េ យ ែប៉ត 011 92 92 66

22 េខត ៃប៉លិន ប រ រុង េ ឿង េ ក  ប៊ុន ទល់មុខផ រ ហុី 016 888 355

ចំនួនអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះ...

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លវូជាតិល្រោខ២ នៅចាក់អង្រោក្រោម កាលពីចុងខ្រោមុន។ រូបថតហ៊ានរង្រោសី
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HALO Trust Cambodia ជ្រើស រើស បុគ្គលិក ដោះ មីន បន្ថ្រម ១២០ នាក់ 
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ អង្គការ HALO 
Trust Cambodia បាន  ជៃើ ស - 
រើស បុគ្គលិកដោះ  មីន បន្ថៃម 
ចនំនួ១២០នាកន់ៅ ក្នងុ សហ- 
គ មន៍ ទីតាំង ផ្ទៃដី ដៃល មាន មី ន 
នៅ  តាម បណ្ដាខៃត្ដ  ភាគ ខាង ជើ ង 
និង ខាង លិច  ដើមៃបី ពងៃកី វិសា ល   - 
ភាព  បោស សមា្អាត មីន   ខណៈ 
តាំង ពីឆ្នាំ ១៩៩១ រហូត ដល់ 
បច្ចបុៃបន្ន  អង្គការ នៃះ  កម្ទៃច មនី 
បាន ៣០មុឺន គៃប់ ។  

លោក Lasha Lomidze 
នាយក បៃចា ំបៃទៃស នៃ អង្គការ 
HALO Trust Cambodia 
បាន  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ថា មីន 
តៃូវ បាន ដាក់ ពងៃយ ជាចៃើន 
នៅ អំឡុង សង្គៃម សុីវិលនៅ 
កម្ពុជា កាលពី ២០ឆ្នាំ មុន ។ 
លោក ថ្លៃង ថា  HALO Trust 
កាលពសីបា្ដាហម៍នុ  បាន ពងៃកី 
សកម្មភាព ការងារ របស់ខ្លួន 
ដោយ បាន ជៃើស រើស បុគ្គ លិក 
បោស សមា្អាត មនី ថ្ម ីបន្ថៃម ចនំនួ  
១២០នាក់។ បូក រួម ទាំង ចំនួ ន 
បុគ្គ លិក បោស សមា្អាត មីន ថ្មី 
បន្ថៃ  ម នៃះ HALO Trust មាន 
បុគ្គលិក សរុប  ១១៥០នាក់ 

ហើ  យ ដៃល កពំងុ ធ្វើ ការងារ នៅ 
កម្ពជុា ។ លោក ថា ៖«ការ ជៃើ ស- 
រើស បុគ្គលិក បន្ថៃម នៃះ  គឺ ធ្វើ - 
ឡើង សៃបតាម សមិទ្ធផល ដៃ ល  
អង្គការ សមៃច បាន  ក្នុង នោះ 
មាន ការ កម្ទៃច គៃប់ មីន បាន 
ដល់ ៣០មុឺន គៃប់ ផង ដៃរ» ។

បើ តាម លោក Lasha Lo-
midze បុគ្គលិក  ថ្មនីៃះ នឹង ចា ប់ - 
ផ្ដើម ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល  រយៈ ពៃ ល  
៣ សបា្ដាហ ៍ដោយ ចាបផ់្ដើម ពថី្ងៃ 
ទី៤ ខៃ ឧសភា ។ តាមរយៈវគ្គ  - 

បណ្ដុះ បណ្ដាល នៃះនងឹ ផ្ដល ់ឲៃយ 
បគុ្គលកិ បោស សមា្អាត មនីថ្មី  នវូ 
ចំណៃះ ដឹង និង ជំនាញ ដោយ 
មាន សវុត្ថភិាព នងិ បៃសទិ្ធភាព 
ក្នុង ការ បោស សមា្អាត មីននៅ 
តំប    ន់ ដៃល អង្គការ កំពុង បៃតិ  - 
បត្ដិ ការ ។  វគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាល 
នៃះនឹង បញ្ចប់ នៅចុង ខៃ ឧស ភា   
ហើយ  ពួក គៃ  នឹង ចូលរួមក្នុង  
សកម្មភាពដោះ មនី  ជាមួយ កៃមុ 
ការងារ របស់ អង្គ កា រ ដៃល  មាន 
សៃប់នៅ តាម តំបន់ នានា ក្នុង 

ខៃត្ដ  នៅភាគខាង ជើង និង ខាង 
លិច ។  HALO Trust  បាន  ទទួ ល  
មលូ និ ធិ សបៃបុរស ពី ចកៃ ភព អង់- 
គ្លៃ ស  សហ រដ្ឋ អាមៃរ ិក អៀរ ឡង ់
អាល្លឺ ម៉ង់ និង ស្វ៊ីស ។

លោក Lasha Lomidze 
បន្ថៃម ថា ចាប់ តំាង ពីឆ្នា ំ១៩ ៩ ១ 
HALO Trust បាន បោស សមា្អា ត  
មីន លើ ផ្ទៃដី ចំនួន៤៣៩៤កន្លៃ ង  
ដោយ រំដោះ ផ្ទៃ ដី បាន ចំនួន 
៣៣៩គីឡូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ។ ផ្ទៃ ដី 
បៃហៃល៧០ភាគរយ  នៃ ចមា្ការ  

មីន ដៃល អង្គការ នៃះ បាន បោ ស - 
សមា្អាត មីន ចៃញគឺ តៃវូ បាន បៃគ ល់ 
ទៅ ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ  បៃើ បៃស់  
វញិសមៃប ់ ធ្វើ ការ ដា ំដុះ ដ ំណ ំ
ដំឡូងមី សា្វាយ ចន្ទី និង សៃូវ  ។ 

កៃ ពីបោស សមា្អាត មីន 
HALO Trust ក៏បាន ដាក់ ពងៃ យ 
កៃុម ការងារ  ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប 
ចំពោះ តមៃូវ ការ របស់ បៃជា- 
សហគមន៍ ផង ដៃរ នៅពៃល ដៃ ល 
ពួកគាត់ បាន ឃើញ គៃប់ យុទ្ធ - 
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ។ រហូត មក- 
ដល់ បច្ចបុៃបន្ន HALO Trust បា ន 
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង ការ អំពាវ  នាវ 
របស់ សហគមន៍ បាន២៦ ៤៤ ៣ 
ករណី  និង  កម្ទៃច បាន  ៦៣ 
០០០គៃប់ មីន  និង សំណល់ 
ជាតិ ផ្ទះុបាន ចំនួន ១៦៣ ០០ ០ 
គៃបជ់ាបៃភៃទ គៃប ់រ៉កុ្កៃត នងិ 
គៃប់ បៃក ដៃ ។ លោក បន្ដថា៖ 
« យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ បៃភៃទ 
នៃះ នៅតៃ បណ្ដាល ឲៃយ ចំនួន 
គៃះ ថា្នាក់ កើត ឡើង ស្ថិត នៅ 
កមៃិត ខ្ពស់ នៅ ឡើយ ជារៀង- 
រាល់ឆ្នាំ ។ វា ពិត ជា មាន សារៈ - 
សំខាន់ ណស់ នៅ ពៃល ដៃល 
បៃជាជន បាន ឃើញ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
មិនទាន់ផ្ទុះ  ហើយ រាយ ការណ៍  
ទៅកាន់ សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ ឬក៏ 

អង្គ ការ ដូចជា HALO Trust 
Cambodia ជា ដើម »។

លោក លី ធុជ   ទៃសរដ្ឋ មន្តៃី  
ទទលួ បន្ទកុ បៃសកកម្ម ពសិៃស  
នងិ ជា អគ្គលៃខាធកិារ អាជា្ញាធរ 
មីនកម្ពុជា ថ្លៃង  ពី ថ្ងៃ ទី  ៤ មៃសា 
ថា សកម្មភាព បោស សមា្អាត 
គៃប់មីន និង គៃ ប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ  មិ ន - 
ទាន ់ផ្ទុះ កពំងុ ជបួ  បញ្ហា បៃឈម 
ដោ យ  កង្វះ ថវិកា និង ធនធាន 
មនុសៃស បើ ទោះ បី ជា  អាមៃរិក  
ទើ ប តៃ ផ្ដ ល់ ថវិកា ឲៃយ មជៃឈ មណ្ឌ ល 
សកម្ម ភា ព កំចា ត់មីន ក ម្ព ុជា 
(CM  AC) ចំនួ ន ២លាន  ដលុា្លារ  
សមៃប់ បមៃើ ក្នុង វិស័យ នៃះក៏ 
ដោយ ។ លោក ថ្លៃងថា សកម្ម - 
ភាព បោស សមា្អា ត មីន និង គៃប់ 
មិនទាន់ ផ្ទះុ តៃវូ បា  ន រដា្ឋាភិបាល 
ដាក់ចៃញ នូវ ផៃន ការ  ចៃបា ស់ លា ស់ 
រួចរាល់ អស់ ហើយបុ៉ន្ដៃ នៅមាន 
បញ្ហា បៃឈ ម មួយ ចំនួន  ដូចជា 
កង្វះ ថវិកា និង បញ្ហា ធន ធាន មនុ  សៃស 
ពៃះ  ធនធាន មនុសៃស ដៃល បៃើ - 
បៃ ស់ សព្វ ថ្ងៃ នៃះមន្តៃ ីអ្នក ដោះ-  
មីន  មាន ចំនួន  ២ ៥០ ០នាក់ 
ក្នុង នោះ មួយ ចំនួន ធំមាន វ័យ 
កាន់  តៃ ចាស់ និង ខ្លះ មាន ជំងឺ 
បៃចាំ    កាយ ដៃល មិន អាច បន្ត 
ការងារ នៃះ បាន ទៃ៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ កៃុម ហ៊ុន២ ដៃល នាំចូល 
សត្វ ជៃកូ រស ់ពី បៃទៃស ថៃតៃវូបាន កៃសងួ   
កសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់  និង នៃសាទ  ផ្អាក 
ការនាំចូល សត្វ ជៃូក រស់  បនា្ទាប់ពី កៃុម- 
ហ៊ុន បៃពៃឹត្ត ល្មើស នឹង កិច្ចសនៃយា  ដៃល 
ខ្លួន បាន ពៃម ពៃៀង ជាមួយ កៃសួង ម្ដង- 
ហើយ ម្ដង ទៀត ។ ជាមយួ គា្នានៃះ សមា គម   
ផ្គតផ់្គង ់ជៃកូ  កប៏ាន រកឃើញ កៃមុ ហ៊នុ ១ 
អនុវត្ត ខុសពី កិច្ច សនៃយា នៃះ ដៃរ  និង 
ស្នើឲៃយ កៃសួង ចាត់ការ ដូច គា្នា។

 លិខិត ចុះ ថ្ងៃទី៣០ មៃសា  របស់ លោក- 
សៃី វុឌៃឍី  អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង កសិ កម្ម  រុកា្ខា 
បៃមាញ់  និង នៃសាទ  ជមៃប ជូនទៅ 
សមាគម ផ្គត ់ផ្គង ់ជៃកូ កម្ពជុា  ដៃល ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ទទលួបាន ថ្ងៃ ទ៤ី  ឧសភា  ឲៃយ ដងឹថា 
កៃុមហ៊ុន ដៃលរង ការពិន័យ  ផ្អាកការ នាំ- 
ចូល ជៃូក រស់ ពីបៃទៃស ថៃ ជាបណ្ដាះ- 
អាសន្ន នោះ  គ ឺ កៃមុហ៊នុ ចានធ់ ូមានជយ័  
អីុមផត  អិចផត  និងកៃុមហ៊ុន  ៣-ធីអៃច  
អៃ្រហ្គីឌី វៃ ឡុប មុិន។ លោក  សៃី វុឌៃឍី  
បញ្ជាក់ ក្នុង លិខិត ថា ៖« កៃុមហ៊ុន ទាំង- 
២នៃះបានបៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស   ម្ដង ហើយ 
ម្ដងទៀត មិន ពៃម រាង ចាល  ទោះជា 
សមត្ថកិច្ច ជំនាញ បានចាប់ ផក ពិ ន័យ 
និង ធ្វើ កិច្ចសនៃយា យ៉ាងណ ក៏ ដោយ» ។

បទ ល្មើស ដៃល កៃុមហ៊ុន ទាំង២ បាន- 
បៃពៃឹត្ត  រួមមាន ការកាត់ ផ្ទៃរ សិទ្ធិ ឬ លក់ 

គោលការណ ៍នាចំលូ សត្វជៃកូ រស ់ទៅឲៃយ 
កៃមុ ហ៊នុ ផៃសៃង ទៀត ផ្ទយុ ព ីកចិ្ចពៃមពៃៀង  
នងិ សៃចក្ដ ីណៃនា ំរបស ់កៃសងួ  នងិ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន សត្វ លើស ពី បរិមាណ ដៃល 
បាន  ស្នើ សុំ ឬ អនុញ្ញាត ពី កៃសួង ជា ដើម ។ 

អពំើ ល្មើស របស ់កៃមុហ៊នុ ទាងំ២   បាន- 
ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ ពាណជិ្ជករ នៃ សមាគម ផ្គត ់ផ្គង ់
ជៃកូ កម្ពជុា មយួចនំនួពៃយួបារម្ភ អពំ ីការ-  
ឆ្លៀត  ឱកាស របស ់ពាណជិ្ជករ ទចុ្ចរតិ មយួ- 
ចនំនួ  បៃើបៃស ់មធៃយាបាយ នៃះ  ដណ្ដើម 
សទិ្ធ ិផ្ដាច ់មខុក្នងុ ការនាចំលូ ជៃកូ រស ់ព ីថៃ  
មក ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង ទីផៃសារ កម្ពុជា ។ កៃុម ពា- 
ណ ិជ្ជ ករកប៏ាន ដាក ់សណំើ មក កៃសងួជយួ  
អន្តរា គមន ៍«ចាត ់វធិាន ការ ទបស់ា្កាត ់ការ- 
ផ្ទៃរ សិទ្ធិ នាំចូល សត្វជៃូក រស់ ពី បៃទៃស 
ថៃ ក្នុង គោលដៅ ផ្ដាច់មុខ»នៃះ ជា បនា្ទាន់ ។  

លោក សាន ់ចានថ់ៃត  បៃធាន សមាគម   
ផ្គត់ ផ្គង់ ជៃូក កម្ពុជា  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  
បនា្ទាប ់ព ីសមាគម ទទលួបណ្ដងឹ ព ីសមា ជកិ  
អំពី បញ្ហា នៃះសមាគម បានចុះ អង្កៃត 
សៃវ  ជៃវហើយ រកឃើញ ថា  មាន កៃុម- 
ហ៊នុ   ២គកឺៃមុ ហ៊នុ អង្គរ សខុសៃន ជយ័  ឯ.ក 
និងកៃុមហ៊ុន ចាន់ធូមានជ័យ  អីុមផត  
អិចផត  បាន កាត់លក់ គោលការណ៍ នាំ - 
ចូល សត្វ ជៃូក រស់ ពី បៃទៃស ថៃ ទៅឲៃយ 
ពាណិជ្ជករ មា្នាក់ ដោយ ខុស ចៃបាប់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«នៅក្នុង គោលការណ៍ 
របស ់ កៃសងួ កៃមុហ៊នុ ដៃល ទទលួបាន- 
សិទ្ធិ នាំចូល ជៃូក រស់ ពី បៃទៃស ជិតខាង  

គឺ មិន អនុញ្ញាត ឲៃយ លក់ គោលការណ៍ បន្ត 
ទៅ កៃមុហ៊នុ ផៃសៃង ឡើយ។ ប៉នុ្តៃ កៃមុ ហ៊នុ 
អង្គរ សុខ សៃនជ័យ ឯ.ក  និង កៃុម ហ៊ុន  
ចាន់ ធូ  មានជ័យ  អីុមផត  អិចផត  ដៃល 
ទទួលបាន ការអនុញ្ញាត ពី កៃសួង ឲៃយ នាំ- 
ចលូ ជៃកូ រស ់ព ីបៃទៃស ថៃ ក្នងុ ១ថ្ងៃ ៩៦០ 
កៃបាល  ដូច គា្នា នោះ បានកាត់ លក់ គោល- 
ការណ៍ បន្ត ទៅឲៃយ ពាណិជ្ជករ មា្នាក់»។

លោក ថា ៖«ករណី នៃះ ធ្វើឲៃយ សមាជិក 
មួយចំនួន នៃ សមាគម យើង មានការ- 
ពៃយួ  បារម្ភ  ដោយគតិ ថា  ពាណិជ្ជករ នោះ 
កំពុង មានមហិច្ឆតា  នាំចូល ជៃូក រស់ ពី 
បៃទៃស ថៃ ដោយ ផ្ដាច់ មុខ»។ 

លោក ចាត់ថៃត បន្តថា  សមាគម គាទំៃ 
ចំពោះ ចំណត់ ការ របស់ កៃសួង ទៅលើ 
កៃមុហ៊នុ ចានធ់ ូមានជយ័  អីមុផត  អចិផត  
និងកៃុមហ៊ុន ៣- ធីអៃច  អៃ្រហ្គីឌីវៃឡុប- 
មុិន ប៉ុន្តៃ បានស្នើ បន្ត ទៅ កៃសួង ឲៃយមាន 
ចំណត់ ការ ទៅលើ កៃុមហ៊ុន អង្គរ សុខ- 
សៃន  ជ័យ  ឯ.ក  ដើមៃបី ឲៃយ ស្មើ ភាព គា្នា។

លោក ថា ៖«សមាគម យើង បាន  រក ឃើញ   
ភស័្ដតុាង  ដៃល កៃមុហ៊នុ  អង្គរ សខុសៃន- 
ជយ័ ឯ.ក  បានកាត ់លក ់គោល ការណ ៍នា ំ
សត្វជៃកូ រស ់ព ីបៃទៃស ថៃទៅឲៃយ ពាណជិ្ជ- 
ករ ឈ្មោះ លមឹ សផុល  ចនំនួ ២៥០កៃបាល 
ក្នងុ ១ថ្ងៃផ្ទយុ ព ីការណៃនា  ំរបស ់កៃសងួ។ 
ដចូ្នៃះ ដើមៃបី ឲៃយ មាន តមា្លាភាព  នងិ រចួ ផតុ ព ី
ការរិះគន់ ពី ពាណិជ្ជ ករ ក្នុង សៃុក  កៃសួង 
គបៃបី ចាត់ វិធានការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ទៅលើ 

កៃុមហ៊ុន នៃះ ផង ដៃរ»។
ពាណិជ្ជករ   លឹម សុផល  កាលពី 

ថ្ងៃទ៣ី  ឧសភា  បានចៃញ លខិតិ បភំ្ល ឺមយួ  
ដោយ ទទួល សា្គាល់ ថា  ក្នុង ១ថ្ងៃ  លោក 
នា ំចលូ ជៃកូ រស ់ព ីបៃទៃស ថៃ ចនំនួ ៥៥០ 
កៃបាល  ក្នងុនោះ ២៥០កៃបាល   ទទលួ បាន-  
សិទ្ធិ បន្ត ពី កៃុម ហ៊ុន អង្គរ សុខសៃន ជ័យ 
ឯ.ក  នងិ ៣០០ កៃបាល ទៀតទទលួបាន សទិ្ធ ិ  
បន្ត ពី កៃុមហ៊ុន ចាន់ធូ មានជ័យ  អីុមផត  
អិចផត។  ប៉ុន្តៃ លោក បដិសៃធ ថា គា្មោន 
បំណង ចង់បាន «សិទ្ធិ ផ្ដាច់ មុខ»នោះ ទៃ ។

ករណីនៃះលោក  សៃី  វុឌៃឍី  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« កៃសួង នឹង បន្ត តៃួត ពិនិតៃយ  និងចាត់- 
វិធានការ  តាម នីតិវិធី ចៃបាប់»។

បើ តាម លោកវុឌៃឍី  បច្ចុបៃបន្នមាន កៃុម- 

ហ៊នុ   ៧ដៃលទទលួ បានសទិ្ធ ិនាចំលូ សត្វ-
ជៃូក រស់ពី បៃទៃស ជិតខាង មកផ្គត់ ផ្គង់ 
ទផីៃសារ ក្នងុ សៃកុ។  កៃសងួ បាន ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន-   
ភាព នៃ តមៃូវការ ក្នុង សៃុក  និង បរិមាណ 
នៃ ការ នា ំចលូ  ហើយ ក ៏បាន សមៃច កាត-់ 
បន្ថយ ការ នាំ ចូល ជៃូក បៃមាណ ៧០%  
ពី គៃប់ កៃុមហ៊ុន សៃបចៃបាប់ ទាំងអស់ 
ស្មើៗ   គា្នា  ពៃមទាងំ ពងៃងឹ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់ 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ចលនា សត្វ ខុសចៃបាប់ 
ផង  ដៃរ ។ កៃសួង ណៃនាំ កៃុមហ៊ុន ដៃល 
ទទួល  បានការ អនុញ្ញាត ឲៃយ នាំ ចូល ជៃូក  
មនិ  ឲៃយ លក ់គោលការណ ៍បន្ត ទៅ ឲៃយ កៃមុ- 
ហ៊នុ ផៃសៃង ទៃ  ចៀសវាង ហានភិយ័ នៃ ជងំ ឺ
ឆ្លង ផៃសៃងៗ។ បើ នៅ បន្ត  កៃសងួ នងឹ ពនិតិៃយ  
និង ចាត់វិធានការ តាម នីតិវិធី ៕

បេក្ខ ជន ចូល រួម បេឡងការ ជេើស រើស បុគ្គលិក បោស សម្អាត មីន  នេ អង្គការ  HALO Trust C  ambodia។ រូបថត សហ ការើ

រថយន្តដឹកជេកូថ្ងេទី២ឧសភា រប ស់កេមុហុ៊នដេលតេវូបានផ្អាកមិនឲេយដឹកជេកូចូលពីថេ។ រូបថត សហ ការើ

ក្រសួងកសិកម្មផ្អាកក្រមុហុ៊ន២មិនឲ្រយនំាជ្រកូរស់ពីថ្រចូលកម្ពជុា ដោយសារប ្រព្រតឹ្តល្មើសលើកិច្ចសន្រយា



សុទ្ធ គឹម សឿន

កំពង់ធំ: មន្ត្រីជំនាញន្រមន្ទីរ
បរិស្ថានខ្រត្តកំពង់ធំបានរឹបអូស
គោយន្តដឹកឈើ៦គ្រឿង និង
របឹអសូឈើចម្រុះប្រមាណជាង
៣ម៉្រត្រគបុក្នងុអឡំងុព្រលចុះ
ល្របាតព្រមៗគ្នាតាមភមូិសស្ត្រ
ផ្រស្រងៗគ្នាបុ៉ន្ដ្រមិនមានចាប់ឃាត់-
ខ្លនួជនល្មើសណាមា្នាក់នោះទ្រ។
លោកតុបកក្កដាប្រធាន

មន្ទីរបរិស្ថានខ្រត្តកំពង់ធំបាន
ថ្ល្រងពីម្រសិលមញិថានៅថ្ង្រទី៤
ខ្រឧសភាមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសស្នាក់-
ការអរូងាវស្នាក់ការព្រះអាទតិ្រយ
ស្នាក់ការអូរផ្អាវ និងស្នាក់ការ
អូរដ្រជ្របានចុះល្របាតព្រមៗ
គ្នាតាមភូមិសស្ត្ររៀងៗខ្លួន
ហើយបានរឹបអូសគោយន្ត
សរុបចំនួន៦គ្រឿងនិងឈើ
ដ្រលជនល្មើសបានដកឹនៅលើ
គោយន្តសរបុជាង៣ម៉្រត្រគបុ។
លោកបន្តថាសមត្ថកចិ្ចជនំាញ
ត្រងត្រចុះល្របាតជាប្រចំាដោយ
សហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញ
ផ្រស្រងៗទៀតដើម្របីបង្ក្របបទ-
ល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើនិងការ-
កាប់បផំ្លាញព្រឈើ។បច្ចបុ្របន្ន
សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើមាន
សភាពស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនជាងមុន
ប៉ុន្ដ្រក៏នៅមានអ្នកបន្លំដឹកឈើ
តាមគោយន្តមួយចំនួនតូចដ្ររ។
លោកថា៖«យើងនៅត្របន្ត

ការងារចុះល្របាតជាប្រចំាបើទោះ-
បជីាបទល្មើសមានការថមថយ
ក៏ដោយព្រះវាជាការងារយើង

ដ្រលត្រូវត្រថ្ររក្រសាព្រឈើ
យើង។ជនល្មើសភាគច្រើន
ព្រលគត់ឃើញសមត្ថកិច្ច គឺ
គត់នំាគ្នារត់គ្រចខ្លនួអស់ហើយ
គឺគត់សុខចិត្តទុកឈើទុកគោ-
យន្តគត់ចោលដោយមិននៅ
ដោះស្រយជាមួយសមត្ថកិច្ចទ្រ
អី៊ចឹងយើងមានត្ររឹបអូសវត្ថុតាង
ទាងំអស់ហ្នងឹយកមករក្រសាទកុ
ដោះស្រយនៅព្រលក្រយ»។
លោកហឿងសុភាពតំណាង

សហគមន៍ការពារព្រឡង់ប្រចំា
ខ្រត្តកំពង់ធំ ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ថាមួយរយៈចុងក្រយន្រះ
លោកនិងប្រជាសហគមន៍នានា

នៅតំបន់ព្រឡង់មិនបានចុះ-
ល្របាតដចូកាលពមីនុទ្រដោយ
សរមន្ត្រីតម្រវូឲ្រយពកួលោកទៅ

ចុះបញ្ជីស្ដីពីអង្គការសមាគម
នៅមន្ទរីបរសិ្ថានខ្រត្តកពំងធ់ំឬ

នៅក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិន។
លោកបន្តថាទោះយ៉ាងណា

លោកបានទទួលព័ត៌មានពី

បណា្ដាញសហគមន៍ព្រឡង់ទំាង
៤ខ្រត្ត គឺខ្រត្តកំពង់ធំក្រច្រះ

ស្ទឹងត្រងនិងព្រះវិហារថា
សកម្មភាពកាប់បផំ្លាញនងិដកឹ
ឈើនៅត្រកើតមានឡើងជា
ហរូហ្រប៉នុ្ដ្រការដកឹជញ្ជនូមាន
ត្រតាមគោយន្តនិងរទ្រះគោ
ខណៈការដឹកតាមរថយន្តមិន-
សូវមានទ្រ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«រឿងផកពិន័យជាអន្តរ-
ការណ៍ន្រះដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធ-
ភាពទ្រពួកខ្ញុំស្នើឲ្រយក្រសួងពាក់-
ព័ន្ធ គួរត្រឈប់ប្រើច្របាប់ស្ដីពី
ការផកពិន័យអន្តរការណ៍ហើយ
គួរប្រើប្រស់ច្របាប់ណាដ្រល
ធ្ងន់ធ្ងរជាងន្រះព្រះយើងឃើញ
ហើយគឺផកពិន័យហើយក៏

នៅត្រប្រព្រឹត្តសកម្មភាពកាប់-
ឈើហើយអ្នកកាប់ឈើមុខ
ដដ្រលៗ»។
តាមរបាយការណ៍ក្រសួង

បរិស្ថានបងា្ហាញពីម្រសិលមិញថា
មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសស្នាក់ការច្រក
តោលស្នាក់ការអូរងាវ និង
ស្នាក់ការព្រះអាទិត្រយន្រដ្រន-
ជម្រកសត្វព្រ«ព្រឡង់»នៅ
ថ្ង្រទី៤ ខ្រឧសភាបានសហ-
ការចុះល្របាតដល់តំបន់អូរ-
ទឹកថា្លាឃាត់គោយន្តកន្រ្ត២
គ្រឿងមានដឹកឈើច្រៀកជា
កា្ដារសរបុចនំួន១,១០០ម៉្រត្រ-
គបុដោយវត្ថុតាងត្រវូបានយក
មករក្រសាទុកនៅស្នាក់ការព្រះ-
អាទិត្រយ។ របាយការណ៍បន្តថា
មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសស្នាកក់ារអរូផ្អាវ
បានចុះល្របាតព្រលយប់ដល់
តំបន់ទួលភូមិក្រំងឃាត់គោ-
យន្តកន្រ្ត៣គ្រឿងដឹកចំនៀរ
ឈើប្រភ្រទឈើទាលបង្កប់
សសរពីក្រមសរុបចំនួន
២,១៦០ម៉្រត្រគុបដោយវត្ថុ-
តាងត្រូវបានយកមករក្រសាទុក
នៅស្នាក់ការអូរផ្អាវ។ចំណ្រក
នៅរបៀងអភិរក្រសជីវចម្រុះឧត្តរ
មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសស្នាក់ការអូរ-
ដ្រជ្របានចុះល្របាតដល់តបំន់
អូរតោ្នាតនិងតំបន់អូរអាចម៍
ជ្រកូដោយឃាត់គោយន្តកន្រ្ត
១គ្រឿងបម្រុងដឹកឈើមូល
បង្កប់កូនឈើចន្ទល់(កំពុង
វាស់វ្រង)ដោយវត្ថុតាងត្រូវ
បានយកមករក្រសាទកុនៅស្នាក-់
ការអូរដ្រជ្រ៕

តពទី ំពរ័ ១...នៅក្នងុសន្និសទី
កាស្រតកាលពីថ្ង្រអងា្គារថា
គម្រងថា្នាក់ខ្រត្តដ្រលបានការ
អនុញ្ញាតពីរដា្ឋាភិបាល កំពុង
កសងផ្លូវជាប់មាត់សមុទ្រ១
ខ្រស្រដ្រលអាចតភា្ជាប់ជាមួយ
បណា្ដាខ្រត្តដទ្រទៀតនៅជាប់
មាត់សមទុ្រហើយផ្លវូន្រះក៏នងឹ
ភា្ជាប់ពីប្រទ្រសថ្រទៅកាន់ប្រទ្រស
វៀតណាមផងដ្ររ។
លោកសតា្ថាបានថ្ល្រងថារដ្ឋ-

បាលខ្រត្តក្របនឹងបញ្ចប់ការ-
សងសង់ផ្លវូប្រវ្រង៧គីឡូម៉្រត្រ
សិននៅតាមឆ្ន្ររសមុទ្រក្នុង
ខ្រត្តក្របនៅឆ្នា២ំ០២០ដោយ
ចំណាយថវកិារបស់រដា្ឋាភិបាល
ខណៈគម្រងន្រះសម្រចបាន
៤០ភាគរយហើយ។ ចំពោះ
គម្រងបន្ត ពីគម្រងសង-
សង់ផ្លវូ៧គឡីូម៉្រត្រន្រះលោក
រពំងឹថាធនាគរADBនងឹផ្តល់

ការគំទ្របន្ត ដើម្របីធ្វើឲ្រយការ-
សងសងផ់្លវូតាមបណា្ដាយមាត-់
សមុទ្រន្រះ អាចទទួលជោគ-
ជ័យក្នុងព្រលឆប់ៗ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ផ្លូវន្រះ

យើងចាក់ប្រតុងគ្រះឹវាសិនដ្រល
យើងអាចសម្រច១កំណាត់
សិនក្នងុឆ្នាំន្រះយើងអាចធ្វើបាន
៧គីឡូម៉្រត្រ ហើយបន្តពីន្រះ
ទៅ យើងបន្តសហការជាមួយ
ADBជាមួយក្រសួងសធារណ-
ការនឹងបន្តពីគម្រងការរបស់
ខ្រត្តន្រះអាចបន្តឆ្ពោះទៅព្រដំ្រន
កាត់តាមខ្រត្តកពំតតាមច្រកទា្វារ
អន្តរជាតិព្រកចាកន្រះ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ឥឡវូយើង

កំពុងត្រធ្វើផ្លូវ ដ្រលគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន ស្រនឲ្រយយើងធ្វើផ្លូវតាម
ប្របមាត់សមុទ្រ ដ្រលយើង
បានចាក់ជាផ្លវូប្រតងុទទងឹ១៨

ម៉្រត្រច្រញទៅឆ្ន្ររកោនត្រម្តង
ហើយច្រញពីឆ្ន្ររកោនន្រះបកុ
ទៅភា្ជាប់ជាមួយច្រកព្រំដ្រន-
ព្រកចាករបស់យើង ទៅដល់
ប្រទ្រសវៀតណាមត្រម្តង។
លោកអះអាងថាការអភិវឌ្រឍ

ផ្លូវជាប់មាត់សមុទ្រន្រះ គឺនឹង
អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរឲ្រយ
មកល្រងកម្រសាន្តក្នុងប្រទ្រស
កម្ពជុាកាន់ត្រច្រើនជាពសិ្រស
គឺខ្រត្តក្រប ដ្រលរដា្ឋាភិបាល
បានប្រសទិ្ធនាមឲ្រយថាជាតបំន់
ទ្រសចរណ៍ធម្មជាតិកម្រតិខ្ពស់
នៅក្នុងតំបន់។
លោកបានបន្តថា៖«ន្រះជា

យុទ្ធសស្ត្រសម្រប់ភ្ញៀវទ្រស-
ចរនៅតំបន់ឆ្ន្ររហើយផ្លូវន្រះ
ក៏មានភា្ជាប់ជាមយួខ្រត្តជាប់មាត់
សមុទ្រទាំងអស់រហូតដល់ព្រំ-
ដ្រនថ្រភាគខាងត្របូង។ យើង
មានផ្រនការមយួទៀតថាទ្រស-
ចរណ៍សមុទ្រន្រះទៅថ្ង្រខាងមុខ
ន្រះជាមួយវៀតណាមកម្ពុជា
ថ្រហើយថាទ្រសចរណ៍តាមផ្លវូ

ទឹកដ្រលយើងអាចភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងគ្នាដ្រលច្រញពីខ្រត្ត
ព្រះសីហនុទៅខ្រត្តកំពតនិង
ខ្រត្តក្រប»។
លោកម៉មទូចប្រធានមន្ទីរ

សធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ខ្រត្តក្របបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉សុ្តិ៍
ពមី្រសលិមញិថានៅក្នុងខ្រត្តក្រប
រដា្ឋាភិបាល មានគម្រងធ្វើផ្លូវ
ជាប់មាត់សមុទ្រប្រវ្រង ជាង
១៤គីឡូម៉្រត្រហើយក្នុងនោះ
ក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រសបានបុក-
គ្រឹះ និងចាក់ជាខឿននៅតាម
មាត់សមុទ្រ បានជិត៩គីឡូម៉្រត្រ
ដ្រលជាគម្រងសហការថា្នាក-់
ជាតិប៉ុន្ត្រគម្រងន្រះមនិទាន់
ច្រញជាផ្លវូអាចធ្វើដណំើរបាន
នោះទ្រ។លោកបន្តថាចណំ្រក
ផ្លូវដ្រលសងសង់ប្រវ្រង៧គីឡូ-
ម៉្រត្រដ្រលគ្រងនងឹបញ្ចប់ក្នងុ
ឆ្នាំន្រះ គឺជាគម្រងថា្នាក់ខ្រត្ត
ដ្រលអាចឲ្រយពលរដ្ឋធ្វើចរា-
ចរណ៍បាន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជាង១៤

គីឡូប៉នុ្ត្រយើងបានធ្វើគ្រឹះបកុ
ជាតថួ្មហ្នងឹ១២៥ម៉្រត្រពមីាត់
សមុទ្រធ្វើជាគ្រឹះជាតួផ្លូវសិន
ហើយឯកឧត្តមអភិបាលខ្រត្ត
មានប្រសសន៍ន្រះ គឺការងារ
ចាក់ប្រតុងធ្វើផ្លូវដ្រលជាកញ្ចប់
ថា្នាក់រដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិ។
វាជាផ្លវូជាប់មាត់សមុទ្រលើកទី១
ដ្រលមាននៅក្នងុខ្រត្តចាកច្រញ
ពីផ្រកោះទន្រសាយសសៀរប្របៗ

មាត់សមុទ្រ រហូតទៅដល់ឆ្ន្ររ
កោន»។
យ៉ាងណាលោកមម៉ទចូមនិ

បានបញ្ជាក់ទ្រថាគម្រងសង-
សង់ផ្លវូជាប់មាត់សមុទ្រប្រមាណ
១៤គីឡូម៉្រត្រន្រះចំណាយអស់
ទកឹប្រក់ប៉នុា្មានដោយគ្រន់ត្រ
បញ្ជាក់ថាទកឹប្រក់ន្រការសង-
សង់ន្រះមានមកពីប្រភព២គឺ
ថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់ក្រមជាតិ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី៦ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

លោក កែន សត្ថា ថ្លែង នៅក្នងុ សន្នសីទ មែសិលមិញ ។ រូបថតហុងមិនា

ផ្លវូជាប់មាត់សមុទ្រ...

មន្ត្រីបរិស្ថានខ្រត្តកំពង់ធំរឹបអូសគោយន្តដឹកឈើ៦គ្រឿងនិងឈើជាង៣ម៉្រត្រគុប

គោយន្ត ដឹក ឈើ ដែល សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ឃាត់  ក្នងុ ពែល ចុះ បងែ្កាប បទល្មើស ពែ ឈើ   ។ រូបថតក្រសួងបរិស្ថាន

យើង នៅ តែ បន្ត ការ ងារ ចុះ លែបាត ជា បែចាំ  បើ - 
ទោះ បីជា  បទល្មើស មានការ ថម ថយ ក៏ ដោយ  ពែះ 
វា ជាការ ងារ យើង ដែល តែូវ តែ ថែរកែសា ពែ ឈើ យើង។ 
ជន ល្មើស ភាគ ចែើន ពែល គាត់ ឃើញ សមត្ថ កិច្ច  គឺ 
គាត់ នាំគា្នា រត់ គែច ខ្លួន អស់ ហើយ  គឺ គាត់ សុខ ចិត្ត ទុក 
ឈើ  ទុក គោយន្ត គាត់ ចោល  ដោយ មិន នៅ ...



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

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�្ � ន� ្ ប់�្ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្ � ន �្ ប់�្ ង � រីនិពន�  

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

ផ ក់ សា� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករ 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្ដ�  កិច្ច  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា� ន់ សុីម� ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា� ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមម� រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រ៉ា , 

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

 ប៊ុន  ផលា្លោ  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណ ន
ខឿន ឌី�� , សយ រ៉ា សុី

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

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

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករច� ទំព័រ

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

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

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

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

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

�្ � ន�្ន ក្រដ� � ល និង ធន� នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ក្រដ�� ល  និងធន� នមនុស្ស
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្ � នគណ�្យ្�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្យា  និងរច� �្ហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�� , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូជនសង្ស័យដ្លវាយឪពុកម្ដាយទៅតុលាការ
 គឹម  សារុំ 

កណ្ដាលៈ  សមត្ថ កិច្ច នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កណ្តាល 
កាល ពី មៃសិល មិញ បាន កសាង 
សំណុំរឿង  បញ្ជូន យុវ ជន ម្នាក់ 
ទៅ សា លា ដំបូង ខៃត្ត  បន្ទាប់ ពី 
នគ របាល សៃុក ចាប់ ខ្លួន តាម 
បណ្ដងឹ សាច ់ញាត ិ ពាក ់ពន័្ធនងឹ 
ករណី យក  ដុំ ឥដ្ឋ  វាយ កៃបាល 
ឪពកុ   នងិ ម្តាយ បង្កើត បណ្តាល 
ឲៃយ រងរបួស ធ្ងន់  បៃពៃឹត្តកាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ៣   ខៃ ឧសភា  នៅ ភូមិ បៃ- 
ឡាយ  ឃុំ បឹង ខៃយា ង  សៃុក- 
កណ្តាល ស្ទឹង  ។

លោក  រឿន  ណរ៉ា  ស្នង ការ- 
រង ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីមៃសិលមិ ញ 
ថា  ជន ល្មើស នោះ  ឈ្មោះ   រណុ   
ដ រ៉ា  អាយុ ២១ ឆ្នា។ំ ផ្នៃក ជំនញ 
គៃន់ តៃ ពិនិតៃយ កំណត់ ហៃតុ 
របស់ សមត្ថ កិ ច្ច សៃុក  ហើយ  បើ 
តៃូវ បំពៃញ បន្ថៃម គឺ តៃូវ បំពៃញ 
បន្ថៃម ចំណុច ខ្វះ ចនោ្លោះ បុ៉ណ្ណោះ។ 
ជានី តិវីធី  បើ បញ្ជូន មក ដល់ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន ន គរបាល ខៃត្ត គឺ  
តៃូវតៃ ចាត់ បញ្ជូន ជន នោះ បន្ត 
ទៅ សា លា ដំបូង ខៃត្ត ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «យុវជ នម្នាក់ 
នោះ កំពុងនៅ ស្នង ការ ដ្ឋាននគរ- 
បា ល ខៃត្ត  ហើយ  បន្ទាប ់ពសីមត្ថ- 
កិច្ច សាក សួរ  ហើយ គៃ បញ្ជូន 
គាត់ ទៅ តុលា ការ ហើយ » ។

 លោក  ម៉ៃន  ច័ន្ទរិទ្ធ  អធិការ- 
នគរបាល សៃុក កណ្តាល ស្ទឹង 
ឲៃយ ដឹង ថា   យុវជន សងៃស័យ នោះ 
ឈ្មោះរុណ   ដ រ៉ា  អាយុ ២១ ឆ្នា ំ។ 
រីឯ ជន រង គៃះ ជាម្ដាយ  ឈ្មោះ  
សុឹ ម  ចិន្តា  អាយុ ៥១ ឆ្នាំ  និង 
ឪពកុ ឈ្មោះ  បៃ ុក  សា រ ិន  អាយ ុ
៥២ ឆ្នា ំ រស ់នៅ  ក្នងុ ភមូ ិ -ឃុ ំកើត 
ហៃតុ ខាង លើ ។

លោក បានបញ្ជាក់ថា៖  « មន 
តៃ ធ្វើ តាម ចៃបាបទ់ៃ  ដើមៃប ីឲៃយ គាត ់ 
រង ចាល  តៃ បើឪពុក ម្តាយ មិន 
ដច់ ចិត្ត សុំ យក ទៅវិញ  គឺ ជន 
នៃះ  មិន រង ចាល ទៃ » ។ 

លោក  ពៃីង  រដ្ឋា  នយ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំបឹង ខៃយាង   បាន 
ឲៃយដឹង ថា  តាម ការ សាក សួរ 
សាច់ ញាតិ ជន សងៃស័យ  និង  
សាកៃសី នៅ ជិត ផ្ទះ កើត ហៃតុ  បាន 
បៃប ់សមត្ថកចិ្ចថា  ជន សងៃសយ័  
បាន ឈប ់ រៀន យរូឆ្នា ំ មកហើយ 
ហើយ ក៏គា្មោន មុខ របរឬការងារ 
អ្វីឲៃយពិត បៃ កដ ដៃរ   ។ 

លោក បានបន្តថា  បើ តាម 
សា កៃសី រៀង រលថ់្ងៃ ជន សងៃសយ័ 
រូបនៃះតៃ ងតៃផឹក សៃ  ហើយ 
នៅពៃល ផឹកសៃវឹង ម្តងៗ  គឺគៃ 
តៃង បង្ក ជម្លោះ  ជា មួយ នឹង 
សម ជិក ក្នុងគៃួសារ មិនដៃល 
ខានឡើយ ហើយ មនពៃល ខ្លះ 
គៃបានទាំងវាយ បំផ្លោញ  ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិទៀត ផង។  កប៏៉នុ្តៃ កន្លង 
មក ឪពកុ ម្តាយ មនិ ដៃល ជៃរស្ត ី

ឬ បៃើសម្ត ីធតំ ូច  ដក ់ ជននៃះទៃ 
ដោយសារ តៃខា្លោច ជន សងៃស័យ 
បំផ្លោញ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ។ 

លោក បន្ត ថា  លុះ ដល់  រសៀល 
ថ្ងៃ ទី៣  ខៃឧសភា  ជន សងៃស័យ 
បាន ផកឹ សៃ សៃវងឹ  ហើយ បាន 
មក ផ្ទះ សុំ លុយ បង ប្អូន  ប៉ុន្តៃគៃ 
មនិ ឲៃយ ។  ពៃល នោះ ជន សងៃសយ័  
ក៏ បាន ស្ទុះ ទៅ យក  ដុំ ឥដ្ឋ វាយ 
កៃបាល ឪពុក ពី កៃយ  ខណៈ 

គាត់ កំពុង សមៃន្ត បណ្តាលឲៃយ 
បៃក ហរូ ឈាម  នងិ ស្ទុះ ទៅ វាយ  
ម្តាយ តៃវូ ចមំខុ  នងិ កៃបាល ទៀត  
បន្ទាប់ មក ម្ដាយ ក៏ រត់ទៅ ពួន  
នៅ ផ្ទះ អ្នក ជិត ខាង ។ 

លោក បន្ត ថា  ពៃល ម្តាយ រ ត់ 
ទៅ ពួន ផ្ទះ អ្នក ជិត ខាង  ជន- 
ស ងៃសយ័ បាន រត ់ទៅ តាម  ដោយ 
មនកាន ់ពថូៅ ទៅ ជា មយួ ផង ។ 
បន្ទាប់ពីទៅ ដល់  ជន សងៃស័យ 
កប៏ាន ធាក ់ទា្វា រដៃក ផ្ទះ បាយគៃ 
បណ្តា ល ឲៃយ ដច់ តៃចៀក ទា្វា រ 
របើក តៃូវ ចំ មុខ ម្ចាស់ ផ្ទះ ឈ្មោះ 
ក ឹម  វ ណ្ណ ី ភៃទ សៃ ី អាយ ុ៦០ ឆ្នា ំ 
រងរបួស បៃក មុខ  និង ដួល ផ្ងារ 
កៃយ បៃក កៃបាល  ហូរ ឈាម 
ទៀត ផង។

លោក ថ្លៃង ថា៖  «កូន ហ្នឹង បើ 
តាម បង ប្អូន គាត់ បៃប់ ខ្ញុំ   ឲៃយ តៃ 
ផឹក សៃ សៃវឹង  តៃងតៃ បៃ- 
ពៃឹត្តអ៊ីចឹង » ។ 

ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក បាន បៃប់ ថា  
កៃយ ពមីន ករណ ីនៃះ  សាច-់ 
ញាតិ ក៏ បាន ប្ដឹង មក ឲៃយ សមត្ថ- 
កិច្ច លោក ទើបមនការឃាត់- 
ខ្លួនតៃ ម្ដង។ រីឯ វត្ថុ តាង ដៃ ល  
ស ម ត្ថកិ ច្ច ដក ហូត បាន  មន  
ពូ ថៅ ដៃ ចំនួន ១ ៕

 រី  សុ ចាន់ 

 កពំងុ ធំៈ  មន្តៃ ីឧទៃយា នរុកៃស ខៃត្ត 
កំពង់ ធំបាន ឃាត់ ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ 
២នក ់  ខណៈ ដៃល ពកួគៃ កពំងុ 
ធ្វើ សកម្ម ភាព កាប ់រលំ ំដើម ឈើ  
ហើយ បមៃងុ នងឹ រន យក ដ ីទហំ ំ
បៃ ហៃល ៥ហិក តា នៅ  ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ ឡង ់  កាល ព ី
ថ្ងៃ ទ២ី   ខៃ ឧសភា។  យោង តាម 
កៃសួង បរិសា្ថាន បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
មន្ទីរ បរិ សា្ថាន ខៃត្ត កំពុង សាក- 
សួរពួក គៃ។ 

 ហ្វៃស បុ៊ក កៃសួង បរិ សា្ថាន បាន 
បញ្ជាក់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី៣   ខៃ 
ឧសភា   ថា ៖   « នៅ របៀង អភ ិរកៃស 
ជីវចមៃុះ ឧត្ត  ម នៃ្តី ឧទៃយា នុរកៃស 
នៃ សា្នាក់ ការ អូរ ដៃ ជៃ សហ ការ 
ជា មយួ សា្នាក ់ការ ៤៤  សា្នាក ់ការអរូ- 
តា ពៃហ្ម ចុះ លៃបាត ដល់ តំបន់ អូរ- 
អនៃ្ទក   ជួប បៃ ទះ ឃើញ ជន- 
សងៃស័យ មន គា្នា ២ នក់  កំ ពុង 
កាប ់រ ំល ំដើម ឈើ ដោយ រណរ- 
យន្ត   ហើយ បមៃងុ នងឹ ដតុ វៀល 
យក ដី ទំហំ បៃ ហៃល ៥ ហិក តា ។  
ភា្លោម នោះ កៃុម ការ ងា រក៏ បាន 
ឃាត់ ជន សងៃស័យ បញ្ជូន មក 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត     ដើមៃបី សួរ នំ 
តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ និង កសាង 

សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ សាលា - 
ដំ បូង ខៃត្ត » ។ 

 លោក   តុប   កក្កដ   បៃ ធាន 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កំពង់ ធំ  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
ដោយ ខ្លី ថា   ជន សងៃស័យ ទាំង ២ 
នក់ នៃះ បាន ចូល ទៅ ទន្ទៃន 
កាន់ កាប់ ឆ្កា រ ពៃ ខុស ចៃបាប់ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖   « គៃ កំពុង តៃ 
មន ការ សួរនំ មិន ទាន់ ចប់ 
ឯណ។  មន្តៃ ីខ្ញុ ំកំពុង តៃ សួរ នំ» ។  

 កៃ សួង បរិសា្ថាន បញ្ជាក់ ថា   
នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃឡង ់
ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ដៃរ  មន្តៃី ឧទៃយា នុ- 

រកៃស បាន បៃទះ ឃើញ គំនរ ឈើ 
មួយ កន្លៃង   ដៃល ជន ល្មើស 
លាក់ ទុក។   ឈើ នៃះ  ជា បៃភៃទ 
ឈើ ឃា្នាប ឈើ ទាល។   វត្ថុ តាង 
តៃូវ បាន យក  មក រកៃសា ទុក នៅ 
សា្នាក់ កា រ អូរ ងាវ ។ 

 ករណ ីលៃបាត ដោយ ឡៃក ក្នុង 
ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  ដោយ យោង - 
តាម ហ្វៃស ប៊ុក កៃសួង បរិសា្ថាន 
បាន បញ្ជាក់ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា   
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស  បាន ដក ហូត 
រណ រយន្ត១ គៃឿង   នៅ ចណំចុ 
តៃពាំង ខា្នា តា ផ្លុង   ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ភូមិ សៃ យង់   ឃុំ សៃយង់   សៃុក 
គូលៃន   ខៃត្ត ពៃះវិហារ  ក្នុង 

បៃតិបត្តិ  ការ  ចុះ លៃបាត នៅ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ ឡង់ ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ទ ី៣០   ខៃ មៃសា  ដល ់ថ្ងៃ ទ៣ី  
ខៃ ឧសភា។   ទន្ទឹ ម នៃះ មន្តៃី 
ឧទៃយា នុរកៃស បាន  ជួប បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ នំ យក រណ រយ ន្ត ចូល ក្នុង 
តំបន់ ការពា រ ធម្ម ជាតិ ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ភូមិ អូរ ពោធិ៍   ឃុំ រមណីយ៍   
សៃុក រវៀង  ហើយ វត្ថុ តាង តៃូវ 
បាន ដក ហូត មក រកៃសា ទុក ។ 

 ហ្វៃស ប៊ុក  កៃសួង បរិសា្ថាន 
បញ្ជាក់ ទៀត ថា   កាល ពី ថ្ងៃទី ១   
ខៃ ឧសភា   មន្តៃ ីដៃន ជមៃក សត្វ-  
ពៃ គូ លៃន ពៃហ្ម ទៃព  ចំនួន 
៤នក់   បាន បៃទះ ឃើញ បៃ ជា-  
ពល រដ្ឋ មក ពីភូមិ តា្មោត បុើយ  ឃុំ 
ពៃងី ធ ំសៃកុ ជា ំកៃសាន្ត   ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ   ដំ បង្គោល ធ្វើ របង ដើមៃបី 
យក ដីធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ។   មន្តៃី ចុះ 
លៃបាត ទាងំ នៃះ បាន អបរ់ ំណៃ ន ំ
ពួក គាត់ ពី ចៃបាប់ ស្តី ពី តំបន់ ការ- 
ពារ ធម្ម ជាតិ   និង តមៃូវ ឲៃយ ឈប់ 
បោះ បង្គោល រប ង ពទ័្ធ យក ដ ីធ្វើ 
ជា កម្ម សិទ្ធ ខុិស ចៃបាប់ ត ទៅ ទៀត ។ 

  បើ តាម កៃសងួ បរិសា្ថាន  កាល- 
ព ីថ្ងៃ ទ២ី   ខៃ ឧសភា   មន្តៃ ីឧទៃយា- 
នុរកៃស បាន អប់រំ និង ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា បញៃឈប់ សកម្ម ភាព ជន- 
សងៃស័យ ៥នក់   ដៃល បមៃុង 

ចូល ទៅ សុី ឈ្នួល លី ឈើ ក្នុង 
តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ ពៃះ មុនី វងៃស 
បកូ គោ  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិចង្ហោន  ឃុ ំ
ពៃក ត្នាត   សៃុក ទឹក ឈូ  ខៃត្ត 
កំពត  ដៃល ពួកគៃ បាន លួច- 
កាប់ ។    ក្នុង តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ 
ពៃះ មុនី វងៃស បូក គោ នៃះ  ក្នុង ភូមិ 
ទទងឹ ថ្ងៃ   ឃុ ំបងឹ ទកូ   មន្តៃ ីឧទៃយា- 
នុរកៃស បៃទះ ជន សងៃស័យ ១ នក់   
បមៃងុ យក បង្គោល សុមីង៉ត ៍ទៅ 
បោះ លើ ទីតាំង ដី១ កន្លៃង។   
ជន ល្មើស   បាន សារ ភាព ថា   ខ្លនួ 
ជា អ្នក សុី ឈ្នួល បោះ បង្គោល 
ឲៃយ គៃ  ហើយ មន្តៃី  ឧទៃយា នុរកៃស ក៏  
បាន អប់រំ  និង ធ្វើកិ ច្ច សនៃយា ឲៃយ 
បញៃឈប់ សកម្ម ភាព នៃះ ត ទៅ 
ទៀត ។   លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ  អ្នក- 
ន ំពាកៃយ កៃសងួ បរសិា្ថានបាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា  បច្ចបុៃបន្ន  កៃសងួ បរសិា្ថាន 
គៃប ់គៃង   នងិ អភ ិរកៃស តបំន ់ការ- 
ពារ ធម្ម ជាតិ ចំនួន   ៦០  កន្លៃង  
លើ  ផ្ទៃ ដី ជាង ៧,២ លាន ហិក តា។   
កៃ សួង បរសិា្ថាន មន មន្តៃី ឧទៃយា- 
នុរកៃស ចំនួន   ១២ ៦០ នក់ ។   
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស ទាំង អស់ គឺ ជា 
មន្តៃី នគរ បាល យុត្តិ ធម៌  ដៃល 
ជា ទ ីភា្នាក ់ងារ អនវុត្ត ចៃបាប ់  របស ់
កៃ សួង បរិសា្ថាន នៅ ក្នុង តំបន់ 
ការពារ ធម្ម ជាតិ ៕ 

ជនសង្ស័យក្យព្លសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួ  ។ រូបថត ប៉ូលិស

មន្ត្ ីឧទ្យានុរក្ស ថតស្លហ្វ៊ព្ីល កំ ពុង ល្បាត ព្។ រូបថត សហ ការី

មន្ត្ីឧទ្យានុរក្សល្បាតតំបន់ការពារធម្មជាតិឃាត់ខ្លនួមនុស្ស២នាក់
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វិស័យទេសចរណ៍រងឥទ្ធពិលខ្លាងំពីវីរុសកូវីដ១៩
ហ៊ឺន ពិសី 

ភ្នំពេញៈ ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរ- 
ជាតិ បេមាណ  ១,១៥ លាន នាក់ 
បាន ធ្វើ ដណំើរ មក កម្ពជុា  កាល ព ី
តេីមាស ទី ១  ឆ្នាំ ២០២០  ដេល 
ចនំនួ នេះ គ ឺបាន   ធ្លាក ់ចុះ ជតិ  ៤០ 
ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល 
ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ 
ខេ មីនា គឺ ជា ពេល ដេល ចំនួន 
ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស ធ្លាក់ ចុះ 
ខ្លាំង បំផុត   ។ នេះ បើ យោង តាម   
កេសួង ទេសចរណ៍ ។

ទិន្នន័យ ពី កេសួង ទេសចរណ៍  
ដេល ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ទើប  ទទលួ បាន  
បង្ហាញ ថា នៅក្នុង រយៈ ពេល   
៣ ខេ ដំបូង ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា 
ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស  
សរបុ ១១៥៥ ២២៦ នាក ់ ធ្លាក-់  
ចុះ ៣៨,៥ ភាគ រយ ធៀប នឹង 
 រយៈ ពេល ដូច គ្នា   ឆ្នាំ ២០១៩  
ដេល មានចំនួន ១ ៨៧៧ ៨៥៣ 
នាក់។ ក្នុង នោះ ភ្ញៀវ ធ្វើ ដំណើរ 
តាម ផ្លវូ អាកាស មាន ចនំនួ៦៦៣- 
៦៤១ នាក ់ធ្លាក ់ចុះ  ៤៨,៩ ភាគ- 
រយ   ចំណេក ភ្ញៀវ ធ្វើ ដំណើរ     
តាម  ផ្លូវ គោក និង ទឹក មាន ចំនួន  
៤៩១ ៥៨៥ នាក់ ធ្លាក់  ចុះ  
១៥,១ ភាគ រយ ។ 

ទិន្នន័យ បាន ឲេយ ដឹង ទៀត ថា   
ភ្ញៀវ   ជន ជាតិ ចិន មាន  ចំនួន 
២៥៩ ៧៣២ នាក ់ ធ្លាក ់ចុះ ៦២ 
ភាគ រយ ភ្ញៀវ វៀត ណាម មាន  
១៧៩ ៤៥០ នាក់  ធ្លាក់ចុះ  ៤ 
ភាគ រយ ភ្ញៀវ ជន ជាតិ ថេមាន 

១៥២ ៦៥៤ នាក់ កើន ឡើង  
៥៥ ,៩ ភាគ រយ ភ្ញៀវ អាមេរិក 
មាន ចនំនួ ៥២ ៩៧៩នាកធ់្លាក-់ 
ចុះ ៣៣ ភាគ រយ និង  ភ្ញៀវ កូរ៉េ  
មាន  ចំនួន៥១ ៦៥១ នាក់ 
ធ្លាក់ចុះ ៤៦ ភាគ រយ។

សមេប់ ខេ  មីនា  ទិន្នន័យ 
បង្ហាញ  ថា ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បរទេស មាន ចនំនួ  ២២៣ ៤០០ 
នាក ់ ធ្លាក ់ចុះ ៦៤,៧ ភាគ រយ បើ 
ធៀប នងឹ ខេ មនីា ឆ្នា ំ២០១៩  មាន 
ចំនួន ៦៣៣ ១៦៤ នាក់ ។ 

លោក តុ ប សុភ័ក អ្នកនាំពាកេយ 
កេសួងទេសចរណ៍ បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ថា  
មូល ហេតុ តេ មួយ គត់ ដេល ធ្វើ ឲេយ  

ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស មក 
ទសេសនា កម្ពុជា ធ្លាក់ ចុះ  គឺ ដោយ- 
សារ ការ រីក រាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ 
១៩  ពេះ ការ ផ្ទុះ ឡើង  នេ ជំងឺ នេះ 
បាន ធ្វើ ឲេយ មនសុេស មាន ការ ភយ័ ខ្លាច  
ហើយ អាជា្ញាធរ របស់ បេទេស 
នីមួយៗ ក៏ បាន រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ 
ដំណើរ  ដើមេបី បង្ការ ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «នេះ ជា វិបត្តិ 
សកល ដេល កើត ឡើង នៅ គេប់ 
បេទេស លើ ពភិព លោក ហេត ុនេះ 
ខ្ញុំ មិន ទាន់ ហ៊ាន សន្និដា្ឋាន ថា  
វិស័យ ទេសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា ក្នុង 
តេីមាស ទី ២ នេះ នឹង មាន សា្ថាន- 
ភាព   បេប ណា នោះ ទេ  ដោយ យើង 

តេូវ រង់ ចាំ មើល ការ វិវឌេឍ របស់  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ជា មុន សិន »។   

ទោះ យ៉ាង ណា លោក  សុភ័ក  
បាន អះអាង ថា  ក្នងុ អឡំងុ នេ ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នេះ 
កេសួង ទេសចរណ៍ ក៏ បាន ខិត ខំ 
រៀប ចំ នូវ យុទ្ធ សាសេ្ត  និង ធ្វើ - 
ការ ផេសព្វ ផេសា យ គោល ដៅ ទេស- 
ចរណ៍ ថ្មីៗ  ទៅ កាន់ ពិភព លោក 
ឲេយ បាន សា្គាល់ កាន់ តេ ចេើន ពី 
កម្ពុជា   ផង ដេរ ។  

អ្នកសេ ីឆយ សុវី លនី បេធន 
សមាគម ទីភា្នាក់ងរ ទេសចរណ៍ 
កម្ពុជា បាន និយយ ឲេយ ដឹង ថា  
ការ ផ្ទុះ ឡើង នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
ធ្វើ ឲេយ វសិយ័ ទេសចរណ ៍នៅ កម្ពជុា 

ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង ជា ពិសេស  
ចាប់ តាំង ពី ដើម ខេ មីនា  ឆ្នាំ ២០- 
២០  មក ដោយ មិន មាន ភ្ញៀវ កក់  
ដំណើរ ទេសចរណ៍   សោះ តេ ម្តង  
ហើយ ភ្ញៀវ ដេល  កក់ រួច   ក៏ បាន 
លុប ចោល ដំណើរ កមេសាន្ត របស់ 
ពួក គេ ដេរ ។  

អ្នក សេី បន្ថេម ថា៖ « វិស័យ 
ទេសចរណ៍ នៅ  ពេល នេះ គឺ 
សា្លាប់ ទាំង សេុង  ហើយ ក៏ កំពុង 
បង្ខំ ឲេយ អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ 
ងក ទៅ ចាប់ យក មុខ របរ ថ្មី  » ។

អ្នក សេី លើក ឡើង ថា ការ ងក 
ចេញ របស ់អ្ន ក ជនំាញ ទេសចរណ ៍
នៅ ពេល នេះ  អាច នងឹ ធ្វើ ឲេយ វសិយ័ 
នេះ ជបួ ការ លបំាក  នៅ ពេល ដេល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ តេូវ បាន បញ្ចប់។  
អ្នក សេី បាន និយយ ថា៖ « បញ្ហា 
បេឈម នឹង កង្វះ អ្នក ជំនាញ ក្នុង 
វិស័យ នេះ អាច នឹង កើន ឡើង  នៅ 
ពេល វិស័យ ទេសចរណ៍ មាន    
ភាព ល្អ បេសើរ ឡើង វិញ » ។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  កម្ពុជា 
ទទួល បាន បេក់ ចំណូល  ពី វិស័យ 
ទេស ចរណ ៍អន្តរ ជាត ិ ៤,៩១ លាន 
ដុលា្លារ  កើន ឡើង  ១២,៤  ភាគ រយ 
បើ ធៀប នងឹឆ្នាំ ២០១៨  ដេល មាន 
ចំនួន  ៤,៣៧ លាន ដុលា្លារ ។   
កាល ពីឆ្នាំ ២០១៨  ចំណូល ពី 
វិស័យ ទេសចរណ៍ អន្តរ ជាតិ មាន 
កំណើន ២០ ,៣  ភាគ រយ បើ ធៀប 
នងឹ ឆ្នា ំ២០១៧ ។  ចណំលូ ព ីវសិយ័ 
ទេសចរណ៍ បាន រួម ចំណេក 
បេមាណ ១២,១ ភាគ រយ នៅ ក្នុង 
ផលិត ផល ក្នុង សេុក ៕

ធូ វិរ: 

  ភ្នំពេញៈ រដា្ឋា ភិបាលនឹង បង្កើត 
គណៈកម្មការ ជាតិ ការពារ អ្នក បេើ បេស់  
ដើមេបី អនុវត្ត ចេបាប់ស្តីពី កិច្ចការពា រអ្នក - 
បេើ បេស់ ដេល ចេបាប់នេះបង្កើត  ឡើង ក្នុង  
គោល បំណង ធនា ឲេយ មាន កិច្ច ការ ពារ  
អ្នក បេើ បេស់  និង  លើក កម្ពស់ ការ បេកួត- 
បេជេង ដោយ សុចរិត។

លោក ផាន អូន អគ្គ នាយក នេអគ្គ- 
នាយក ដា្ឋានការពារអ្នក បេើ បេស់ កិច្ច ការ 
បេកួត បេជេង  និង បង្កេប ការ ក្លេង បន្លំនេ 
កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ពី 
ថ្ងេអង្គារថា  កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម គេងនឹង 
ពិភាកេសា លើ សេចក្តី ពេ ងអនុកេឹតេយ ស្តីពីការ 
រៀប ចំ  និង បេពេឹត្តទៅ នេ គណៈកម្មការ ជាតិ 

ការពារ អ្នក បេើ បេស់ក្នុង សបា្តាហ៍នេះ។  
លោក ថ្លេងថា៖«អគ្គ នាយកដា្ឋាន បាន ធ្វើ 

សេចក្តីពេង  អនុកេឹតេយ នេះ រួច រាល់ហើយ 
យើង នឹង លើក យក ពិភាកេសា ក្នុង កេប ខ័ណ្ឌ 
កេសួង  និង ជាមួយ មា្ចាស់ ជំនួយ នៅ ថ្ងេ សុកេ 
ខង មុខនេះ  បនា្ទាប់ ពីពិភាកេសារួច   យើង 
បញ្ជនូ សេចក្ត ីពេង អនកុេតឹេយ នេះទៅ ទសី្តកីារ 
គណៈរដ្ឋមន្តេីពិនិតេយ  និង សមេច»។

ចេបាប់ ស្តីពី កិច្ចការពា រអ្នក បេើ បេស់ តេូវ 
បាន បេកាស ឲេយ បេើ បេស់ កាល ពីថ្ងេ ទី២ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  ដេល មាន ១១ ជំពូក 
និង  ៥១ មាតេ ។   ចេបាបន់េះមាន គោល ដៅ 
កំណត់ វិធន ការ និង យន្តការ  ដើមេបី ចូល- 
រួម ចំណេក បង្កើត បរិយកា ស  នេ ការ ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម  រួម មាន សិទ្ធិ  និង ផល- 
បេយោជន៍ របស់ អ្នក បេើ បេស់  តេូវ បាន 

ការពារ  ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម នោះ មាន ការ- 
បេកួត បេជេង ដោយ សុចរិត និង អ្នក បេើ- 
បេស់  និងពាណិជ្ជករ ធ្វើ សកម្ម ភាព 
ជាមួយ គ្នា ដោយ មាន ទំនុក ចិត្ត។

លោកសេី កេវ មុំ  អគ្គ នាយិកា 
កេុមហ៊ុន LYLY Food Industry Co 
ដេលជា រោងចកេ ផលតិ នា ំសេយួ  លលី ី
បេប ់ភ្នពំេញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា ចេបាប ់នេះ នងឹ ជយួ 
ទប់ សា្កាត់ ការនាំចូល ផលិត ផល ចំណី 
អាហរ ក្លេង កា្លាយ និង ការពារ សុខភាព  
សុវត្ថិភាព ចំណី អាហរ របស់  អ្នក បេើ- 
បេស់ ។ លោក សេី បន្តថា ចេបាប់ នេះ ក៏ 
នឹង ជួយ ជំរុញ ឲេយ កេុមហ៊ុន ក្នុង សេុក 
ពងេឹកគុណភាព ស្តង់ ដាអនាម័យ ។

លោកសេីថ្លេងថា៖ «យើង ឃើញ ថា 
ការនាំ ចូល ផលិតផល សមេច មួយ- 

ចំនួន ទាក់ ទងនឹង ផលិតផល ចំណី 
អាហរ គ្មាន គុណ ភាពបាន ធ្វើ ឲេយ ប៉ះ- 
ពាល ់សខុភាព អ្នក បេើ បេសយ់៉ាង ខ្លាងំ  
ដូច្នេះ  កេុមហ៊ុនខ្ញុំផលិតនំ  ផ្តាត លើ 
សុវត្ថិភាព គុណ ភាព  ចំណីអាហរ 
ជាចមេបង»។  

លោកសេី បានឲេយ ដឹង ថា ការ នាំ ចូល 
ផលិតផលនំ ចំណីក្លេង កា្លាយ  និង 
គ្មានគុណ ភាព នឹង ធ្វើ ឲេយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ទផីេសារ ក្នងុសេកុ។  លោក សេបីញ្ជាកថ់ា៖ 
«ការ តេួតពិនិតេយ របស់ យើង នៅ មាន 
កមេិតនៅឡើយ  ដេ ល អាច ធ្វើ ឲេយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ជីវភាព របស់បេជាពលរដ្ឋ 
ដចូ្នេះ កេសងួ តេវូ ធ្វើការ រតឹបន្តងឹ ការ នា-ំ 
ចូល  នំចំណី គ្មាន គុណ ភាពទៅ តាម 
ពេំដេនបន្ថេម ទៀត»៕

ភ្ញៀវ ទេសចរ  ចូល ទសេសនា បេសាទ អង្គរ វត្ត  ដេលតេង ទាក់ ទាញ បាន ភ្ញៀវ  ជា ចេើន រៀង រាល់ ឆ្នា ំ។ ហុង មិនា

គណ:កម្មការជាតិការពារអ្នកបេើបេស់នឹងបង្កើតឡើងឆាប់ៗ

ការនំាចូលជីនិង
ថ្នាំកសិកម្មកើន
ជាង៩ភាគរយ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន នាំ ចូល 
ជ ី នងិ ថា្នា ំកសកិម្ម ក្នងុ បរមិាណ   
ជាង  ១,២ លាន តោន កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩ កើន  ជាង  ៩  ភាគ - 
រយ  បើ ធៀប  ទៅ នឹង ឆ្នាំ  ២០១៨   
ដេលមាន    ចនំនួជាង  ១,១ លាន 
តោន ។  នេះ បើ  តាម របាយ ការ-
ណ៍ របស់ កេសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បេមាញ់  និង នេសាទ ។ 

របាយ ការណ៍ បាន ឲេយ ដឹង ថា  
ក្នងុ ចណំោម នោះ ការ នាំ ចលូ  ជ ី
កសិកម្ម  មាន បរិមាណ ជាង   
១, ១៤លាន តោន  នងិ  ថា្នា ំកសកិម្ម  
មាន ចំនួន ៨១ ០៩៧  តោន ។

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
កម្ពជុា បាន  ធ្វើ ការ នាចំលូ ជ ី នងិ 
ថា្នាំ កសិកម្ម ពី កេ បេទេស ជា 
មធេយម ជាង  ៩  មុឺន តោន  ក្នុង  ១ 
ខេ  ដើមេបី បមេើ សេចក្តី តេូវ ការ 
ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម  ។   ជី  និង ថា្នាំ 
កស ិកម្ម បេមាណ   ២ ៦០០បេ-
ភេទ  តេូវ  នាំ ចូល មក កម្ពុជា ។ 

លោក  ជីវ  ប៉ា ហ័រ  បេធន 
កេុម ហ៊ុន  ជីវ ប៉ាហ័រ អុិចផត 
អុិម  ផត ដេល កេុមហ៊ុន នាំ ចូល 
ជី  បេូតេអុីន  សញ្ញា ខ្ទីង មាស 
(CPH) ពី បេទេស ថេ បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេ 
អង្គារ ថា  កេុម ហ៊ុន  របស់ លោក 
បាន ដាក់ ពាកេយ ស្នើ សុំ នាំ  ចូល ជី 
ពី កេសួង ចំនួន  ៦ ០០០  តោន 
ក្នុង  ១  ឆ្នាំ  ប៉ុន្តេ ជាក់ ស្តេង កេុម - 
ហ៊ុន  បាន ធ្វើ ការ  នាំ ចូល   តេ   ជាង  
៣ ០០០ តោន  ប៉ណុោ្ណោះ កាលព ី
ឆ្នាំ  ២០១៩ ។ 

លោក បាន  ថ្លេងថា៖ «ជ ីដេល 
កេុមហ៊ុន ខ្ញុំ  នាំ ចូល គឺ លក់ ដាច់ 
ចេើន  ចាប ់ ខេ ឧសភា ដលស់ហី  
ដេល ជា រដូវ បង្ក បង្កើន ផល     »។

ជា មួយ គ្នា នេះ   កេុមហ៊ុ ន នាំ- 
ចលូ ជ ីធម្មជាត ិជប៉នុ មយួ ដេល 
សុំ មិន បញ្ចេញ ឈ្មាះ បាន ឲេយ 
ដឹង ថា កេុម ហ៊ុន  លោក បាន  នាំ  
ចូល ជី  ជា មធេយម  ២០ ០០០ 
តោន  ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដើមេបី  ចេក ចាយ  
ដល់ បេជាកសិក រ នៅ កម្ពុជា ។ 
លោក បេប់ ទៀត ថា ទន្ទឹម នឹង 
ការ  នា ំចលូ ដ ៏ចេើន នេះ បច្ចបុេបន្ន 
នៅ   ទីផេសារ កម្ពុជា ក៏   កំពុង មាន  
ការ ចរាចរ ជ ី បន្ល ំគណុ ភាព ចេើន 
ផង ដេរ  ។ ...តទៅ ទំព័រ ៩
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ប្រាសាក់ទទួលបានទុនជិត៣២លានដុលា្លារ...
តពីទំព័រ ១...បៃសាក់ បាន បៃមូល មូល- 

និធិ  ជាង ៣១, ៨ លានដុលា្លារ បៃកប ដោយ 
ជោគជ័យ ពី សញ្ញា បណ្ណ សាជីវ កម្ម  ជាមួយ 
នឹង ភាគ ហុ៊នចំនួន  ១ ២៧២ ០០០  និង 
អតៃការ បៃក់ ខ្ពស់ របស់ សញ្ញា បណ្ណ សា-  
ជីវ កម្ម គឺ ៧, ៥ ភាគរ យ ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ ដោយ មាន 
រយៈពៃល ៣ ឆ្នា ំ ( ការ ទូទាត់ ពាក់កណ្ដាល 
ឆ្នា ំ)។

លោក  សឹុម  សៃនា ជាតិ  បៃធាន នាយក-   
បៃតិបត្ត ិបៃសាក់  បាន ឲៃយដឹង ក្នងុ អំឡុង ពិធី 
ចុះ បញ្ជ ីនៃះ នៅ CSX ថា  គៃះឹ សា្ថាន របស់ 
លោក បាន ទទួល ការ យល់ ពៃម ការ ចុះ បញ្ជ ី
ពី គណៈ កម្មការ មូល បតៃ កម្ពជុា  (SECC)  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ មៃសា។   សញ្ញា បណ្ណនៃះ 
តៃវូ បាន ធានា យ៉ាង ពៃញ លៃញ ដោយ មូល- 
និធិ បរធន ពី  ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ អាសីុ  និង 
កៃមុហុ៊ន  Credit Guarantee and In-
vestment Facility (CGIF)។

លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ពិត ណស់  ការ បោះ 
ផៃសាយ សញ្ញា បណ្ណ សាជីវ កម្ម បៃសាក់  នៅ 
ផៃសារ មូល បតៃ កម្ពជុា  មិន តៃមឹ តៃ អនុញ្ញាត 
ឱៃយ បៃ សាក់ ទទួល បាន នូវ បៃភព ទុន មាន 
រយៈ  ពៃល វៃង  និង មាន បៃភព ទុន ថ្មី មួយ 
ទៀត  បុ៉ណ្ណោះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ ថៃម ទំាង ផ្តល់ ជូន គុណ 
វុឌៃឍ យ៉ាង ពៃញ លៃញ ដល់ បៃសាក់ ក្នងុ នាម 
ជា គៃះឹ សា្ថាន ដៃល មាន ស្ថរិ ភាពហិរញ្ញ  វត្ថ ុដ៏ 
រឹង មំា មាន តមា្លា ភាព ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិង អនុវត្ត បាន 
ពៃញ លៃញ តាម បទ បៃបញ្ញត្ត ិនា នា ។

លោក បាន ថ្លៃង បន្ត ទៀត ថា ៖ « បន្ថៃម លើ 
នៃះ  យើង ខ្ញុ ំជឿជាក់ ថា  ការ បោះ ផៃសាយ មូល- 
បតៃ បំណុល នៃះ ក៏ នឹង ចូល រួម ចំណៃក គំា ទៃ 
ដល់ គោល នយោ បាយ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ បៃើ បៃស់ បៃក់ 
រៀល  ការ អភិវឌៃឍ ផៃសារ មូល បតៃ នៅ កម្ពជុា  និង 
ពងៃកី  បរិយ ប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុឱៃយ  កាន់ តៃ ទូ លំ- 
ទូលាយ នៅ កម្ពជុា បន្ថៃ មទៀត ។ 

 លោក  ហុង  សុហួរ អគ្គ នាយក  CSX  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បៃសាក់ កា្លាយ ជា  កៃមុ ហុ៊ន 
ចុះ បញ្ជ ីទី ១១  នៅលើ  ផៃសារ ហុ៊ន នៃះ  និង ជា 

កៃុម ហុ៊នទី៦ ដៃល ចុះ បញ្ជី សញ្ញា បណ្ណ 
សាជីវកម្ម ។  

 លោក ថ្លៃង ថា  ៖ «  មូល និធិ ដៃល បានបៃ-
មូល ពី ផៃសារ ហុ៊ន នៃះ  នឹង កា្លាយ ជា បៃភពមូល-  
និធិ   ថ្ម ីមួយ សមៃប់ បៃសាក់ ។  វា ជា កិច្ចខិត-  
ខំ បៃងឹ បៃង មួយ របស់ គៃះឹសា្ថាន  ក្នងុ ការ ធ្វើ 
ពិ ពិធ កម្ម   បៃមូល មូល និធិ  សមៃប់ ការ ពងៃកី 
អាជីវ កម្ម ។  ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថា  បៃសាក់  នឹង  បន្ត 
បៃមូល មូល និធិ កាន់ តៃ  ចៃើន  ពី ផៃសារ មូល បតៃ 
មួយនៃះ សមៃប់ ជមៃើស  មូល និធិ»។  

 លោក បន្ត ថា ៖« ខ្ញុសំ្នើ  ឲៃយ បៃសាក់ តៃវូ ពិចារ- 
ណ ការ ចុះ បញ្ជ ីមូល បតៃ កម្ម សិទិ្ធ  ដើមៃបី អាច ឲៃយ 
សាធារណ ជន អាច កាន់ កាប់  ភាគ ហុ៊ន របស់ ខ្លនួ 
ផង ដៃរ  ។ ផៃសារ មូល បតៃ កម្ពជុារីករាយ  ក្នងុ ការ-  
ជួយ សមៃលួ  និង ឲៃយ មាន ភាព កាន់ តៃ ងាយ សៃលួ  
លើ នីតិ វិធី ចុះ បញ្ជ ី និង លក្ខ ខណ្ឌ តមៃវូ   ជា ពិសៃស 
ដូច ជា បៃសាក់  ខណៈ ដៃល ជា សា្ថាប័ន ដៃល មាន 
លក្ខណសមៃបត្តិ គៃប់ គៃន់ រួច ហើយ សមៃប់      
ការ ចុះ បញ្ជ ីមូល បតៃ កម្ម សិទ្ធ ិ»។  

លោក  សូ៊  សុ ជាតិ  អគ្គ នាយក  នៃ គណៈ - 
កម្ម ការ មូល បតៃ កម្ពជុា  (SECC)  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  CSX បាន  កា្លាយ ជា  កន្លៃង វិនិយោគ មួយ 
សមៃប់  កៃុម វិនិយោ គិន  សាធារណៈ  ដើមៃបី 
វិនិយោគ លើ ផៃសារ ហុ៊ន នៃះ  និង ជា បៃភព ទុន ថ្មី 

មួយ របស់ កៃមុ ហុ៊ន  ឯក ជន ។   
 លោក បន្ថៃមថា ៖ «  បៃសាក់  បាន បៃមូល  

មូល និធិ បៃហៃល ៣២ លានដុលា្លារ  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល វៃលា ដ៏ លំបាក នៃះ  ដៃល មាន 
ន័យ ថា  កៃមុ វិនិយោ គិន  មាន ទំនុក ចិត្ត  លើ 
គៃះឹ សា្ថាន នៃះ និង ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃទៃស នៃះ ។  ថ្ម ីៗ  នៃះ   SECC  បាន ចៃញ 
បទ បៃបញ្ញត្ត ិថ្មមួីយ  ស្ដ ីពី សញ្ញា បណ្ណ សាជីវ- 
កម្ម សមៃប់ កៃុមវិនិយោគិន ដៃល មាន     
គុណ វុឌៃឍ គៃប់ គៃន់ ដៃល មាន សៃប់   »។  

លោក  ហុង  សុ ហួរ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  គិត 
តៃមឹ ថ្ងៃ ទី ៥  ខៃ ឧសភា   កម្ពជុា  មាន កៃមុ ហុ៊ន 
ចុះ បញ្ជ ីចំនួន ១១ ក្នងុ ចំណម នោះ កៃមុ- 
ហុ៊ន ៥ ចុះ បញ្ជ ីមូល បតៃ  និង កៃមុ ហុ៊ន  ៦  ចុះ 
បញ្ជ ីសញ្ញា បណ្ណ សាជីវ កម្ម  និង មូល ធន រួម 
ចំនួន ២២៣ លាន ដុលា្លារ ។  

គិត តៃឹម   ខៃ មីនា  បៃសាក់ សមៃច បាន 
ទៃពៃយ  សកម្ម សរុប តម្លៃ ៣,២៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
មាន ផល បតៃ កម្ច ី២, ៧២ ពាន់ លាន  ដុលា្លារ  
ដោយ មាន អ្នក ខ្ចី ជាង  ៤២១ ៣៧៤ នាក់ 
ចំណៃក  អតៃ កម្ច ីមិន ដំណើរ ការ ចំនួន  ០,៤៧ 
ពិន្ទ ុភាគរយ  ទាប ជាង កមៃតិ ទីផៃសារ  និង បៃក់ 
បញ្ញើ ១, ៨១ ពាន់ លាន ដុលា្លារជាមួយ នឹង 
គណនី ជាង  ៦១៦ ៣៧២៕   LA

គណៈប្រតិភូដ្រលបានចូលរួមកម្មវិធីចុះបញ្ជលីក់សញ្ញាបណ្ណប្រក់ជាផ្លវូការនៅCSX 
កាលពីម្រសិលមិញ។  រូបថត សហការី

កំណើនស្រាដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូន្រាសីុធ្លាក់ចុះទាបបំផុតរយៈព្រាលជិត២ទសវត្រាសរ៍
ក្រុ ងហ្រសា ការ តាៈ  សៃដ្ឋ កិច្ច 

បៃទៃស ឥណ្ឌ ូនៃ សុ ី មាន កណំើន 
ទាប បំផុត សមៃប់ តៃី មាស ទី ១ 
ឆ្នាំ នៃះ ដៃល ជា អតៃ ទាប បំ ផុត 
ស្ទើរតៃ រយៈ ពៃល ជតិ ២ ទស វតៃសរ ៍ 
ហើយ អ្នក សៃដ្ឋ កិច្ច បាន ពៃ មាន 
កាល ពី ថ្ងៃអ ងា្គា រថា  វិបត្តិ វីរុស 
ករូ៉ណូ  ទនំង បណ្ដា ល ឲៃយ ធា្លាក ់ចុះ 
ចៃើន ជាង នៃះ ក្នុង តៃី មាស បនា្ទាប់ ។ 

ពត័ ៌មាន ព ីការ ធា្លាក ់ចុះ នៃះ បាន 
កើត មាន ឡើង  ពៃល រដ្ឋា ភិបាល 
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក  ពៃយា យម 
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ ដ៏ ផ្តាច់ ផ្តិល នៃះ  
ដៃល  មាន លទ្ធ ផល  បិទ ចរន្ត 
សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក  ដៃល តៃូវ 
គៃ រំពឹង ថា ធា្លាក់ ចុះ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ  ។ 

 បៃទៃ ស ដៃលមានសៃដ្ឋកិច្ច    
ធ ំបផំ ុត របស ់អាសុ ីអាគ្នៃ យ ៍ មាន 
កណំើន តៃមឹ ២,៩៧ ភាគ រយ ក្នងុ 
ខៃ មករា  និង ខៃ កុម្ភៈ ដៃល ជា 

អត ៃ អន់ បំ ផុត  ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០ ១  និងទាប ជាង ៥,០៧ 
ភាគ រយ ក្នុងរ យៈ ពៃល ដូច គា្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។  វា ក៏ បាន ខក- 
ខាន  ការ ពៃយាករ កំណើន  ៤ភាគ- 
រយ សៃប ពៃល ដៃល មាន ការ- 
ធា្លាក់  ចុះ  ២,៤១  ភាគ រយ ពី តៃី- 
មាស  មុន ។

បៃធាន ទីភា្នាក់ ងារ ស្ថិតិ  លោក  
Suhariyanto ដៃល ផ្តល់ តៃ 
ឈ្មោះ ផ្ទាល់ ខ្លួន   បាន និយយ 
នៅ ក្នងុ សន្នសិទីសារពត័ម៌ាន ថា៖  
«គា្មោន  បៃទៃស ណ ដៃល មាន 
ភាព  សំុា នងឹ បៃពន័្ធ  កវូដី ១៩  នោះ 
ទៃ។ ទោះ  បី បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ ឬ 
កំពុង អភិវឌៃឍន៍ ក៏ ដោយ  ពួក គៃ 
តៃវូ  បាន រង ការ វាយ បៃហារ ដោយ 
វរីសុ ហើយ ឥណ្ឌ ូនៃសុ ីក ៏មនិ មាន 
ករណី លើក លៃង ដៃរ »។

ទី ភា្នាក់ ងារ ស្ថិតិ បាន  បងា្ហា  ញ ពី 

ការ ប៉ះ ទង្គិច  ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ វិស័ យ  
ទៃស ចរណ៍ ដោយ និយយ ថា 
មាន តៃ ភ្ញៀវ ចនំនួ ២, ៦ លាន នាក ់
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល បាន ទៅ បៃទៃស 
ឥណ្ឌូ នៃ សុី ក្នុង រយៈ ពៃល  ៣ ខៃ  
ដោយ ធា្លាក ់ចុះ ១ ភាគ ៣ធៀបនងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គា្នា នឹងឆ្នាំ  មុន ។

កៃុម អ្នក វិភាគ បាន ពៃមាន អំព ី
លទ្ធភាព  នៃ  ការ  ឈឺ ចាប់ កាន់ តៃ 
ខា្លាំង នៅ ពៃល ខាង មុខ ។

Capital Economics បាន 
កត ់សមា្គាល ់ថា៖« ក ំណើន ផលតិ- 
ផល ក្នងុសៃកុ សរបុ នៅ   ឥណ្ឌ ូនៃ សុ ី
មាន សម្ទុះ ល្អ បៃសើរ ជាង កន្លៃង 
ផៃសៃង ទៀត នៅ ក្នុង តៃី មាស ទី១  
យ៉ាង ហោច  ណស់   យោង  តាម  តួ- 
លៃ ខ ផ្លូវ ការ  ប៉ុន្តៃ យើង សងៃស័យ 
ថា  ភាព ធន់ នៃះ នឹង ស្ថិត ស្ថៃរ » ។

 អ្នក សៃដ្ឋ កិច្ច កត់ សមា្គាល់ ថា៖ 
«បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃសុី យឺត ជាង 

បៃទៃស ដទៃ ទៀត ក្នុង ការ  បិទ  
សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ ខ្លួន មាន ន័យ ថា 
ផល ប៉ះ ពាល់ កាន់ តៃ ចៃើន នឹង 
ធា្លាក់ ចុះ នៅ ក្នុង តៃី មាស ទី ២ »  
ដោយ បន្ថៃម ថា ខ្លួន រំពឹងថានឹង 
មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ដ៏ ចៃើន នៅ ខៃ 
មៃសា  ដល់ ខៃ  មិថុនា  ។

កៃុម មនៃ្តី បាន កាត់ បន្ថយ ការ- 
ពៃយាករ កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច ផ្លវូ ការ  មក  
នៅ តៃមឹ ២,៣ ភាគ រយ សមៃប ់ឆ្នា ំ
នៃះ ពី ការ បា៉ាន់ សា្មោន   កន្លង  មក 
មាន ៥, ៣ ភាគ  រយ ហើយ បាន 
និយយ ថា  វា អាច ទទួល រង នូវ 
ការ  ធា្លាក់ ចុះ កៃម សៃ ណ រីយោ 
ដ៏ អាកៃក់ បំផុត មួយ ។

បៃទៃស ឥណ្ឌូ នៃ សុី បាន ហាម 
ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម រថ ភ្លើង 
ក្នុង សៃុក ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ 
អាកាស និង តាម សមុទៃ រហូត 
ដល់ ថ្ងៃទី ១ ខៃ មិថុនា  ក្នុង កិច្ច- 

បៃឹង បៃង ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រកីរាល ដលនៃមៃរោគ ដៃល បាន 
ឆ្លង ដល់ មនុសៃស ជាង ១១ ០០០ 
នា ក   ់នងិ បាន សមា្លាប ់មនសុៃស    ៨៦ ៤   
នាក ន់ៅ ក្នងុ បៃ ទៃស  ។ ទោះ យ៉ាង- 
ណ ចនំនួ អ្នក ឆ្លង តៃវូ បាន គៃ ជឿ 
ថា  ខ្ពស់ ជាង មុន  ពៃះ វា មាន 
អតៃ ធ្វើ តៃស្ត ទាប បផំតុ មយួ នៅ 

លើ ពិភព លោក ។
ការ ហាម ឃាត់ ការធ្វើ ដំណើរ 

តាម សមុទៃ អាច រារាំ ង ចលនា 
រាប់ លាន នៅ ក្នុង បៃទៃស មួយ  
ដៃល មាន  កោះ ចនំនួ  ១៧ ០០០  
ដៃល ជា កន្លៃង សាឡង់ ដឹក អ្នក- 
ដំណើរ   ជា មធៃយា បាយ ដឹក ជញ្ជូន 
ដ៏សំខាន់  ៕ AFP/RR

ទិដ្ឋភាពលំនៅឋាន  ក្នុងតំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងទីក្រុងហ្រសាការតា។ AFP

ការនំាចូលជីនិងថ្នាំកសិកម្ម
បានកើនឡើងជាង៩...

តព ីទពំរ័ ៨... លោក ថ្លៃងថា៖ 
« ការ លក់ ដូរ របស់ កៃុមហ៊ុនខ្ញុំ 
កំពុង តៃ ពិ បាក ពៃះ ផលិត- 
ផល   ក្លៃង កា្លាយចៃើន ពៃក ហើយ 
ផលិត  ផល ក្លៃងកា្លាយ  គៃ លក់ 
ក្នុង  តម្លៃ ថោក  ដៃល នាំ ឲៃយ   បៃ-
ជាកសកិរ   មយួ ចនំនួ ជៃើស រសី  
ជី    តម្លៃ ទាប ទៅ បៃើ  បៃស់ »។

កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ ់
និង នៃសាទ  បាន ផ្តល់ វិញ្ញា- 
បន បតៃ បញ្ជាក់ បញ្ជិកា ថា្នាំ  និង 
ជី កសិកម្ម ចំនួន ២៣៥  កៃុម- 
ហ៊នុ នៅ ទ ូទាងំ បៃទៃស  កាលព ី
ឆ្នាំ ២០១៩  ។

មាន   កៃុម ហ៊ុនសរុប  ២២៦ 
តៃូវ បាន កៃសួង កសិកម្ម ចៃញ 
លិខិត អនុញ្ញាត ឲៃយ នាំ ចូល  ជី 
និង ថា្នាំ កសិកម្ម កាលពី ឆ្នាំ មុន  

ក្នុងនោះ កៃុម ហ៊ុន នាំ ចូល ជី 
កស ិកម្ម  មាន ចនំនួ ១០៧ នងិ 
កៃុមហ៊ុន នាំ ចូល ថា្នាំ ចំនួន ៦១ 
ពៃម  ទាំង កៃុមហ៊ុន នាំចូល ទាំង 
ជី និង ថា្នាំ កសិកម្មចំនួន ៥៨។

យោង តាម កៃសួង កសិកម្ម 
ការ បង្ក បង្កើន ផលសៃវូ រដវូ វសៃសា  
របស់ កសិករ សមៃច បាន ជាង 
២,៧ លាន ហិកតានៃ ផៃន ការ  
នៅទូទាំង បៃទៃស កាលពី ឆ្នាំ 
មុន ខណៈការ បង្ក បង្កើន ផល 
សៃូវបៃំង សមៃច  ចំនួនជាង 
៥២ មុឺន ហិកតា។  

ទន្ទឹមនឹងនៃះ  ការ ដំដុះ ដំ-
ណំ រួម ផៃសំ និង ដំណំ ឧសៃសា-
ហកម្ម ចំនួន សរុប  ៧៣ ១៦៨ 
ហិក តាកាល ពី ឆ្នាំមុន ។  នៃះ បើ 
តាម   កៃសួង កសិកម្ម ៕ LA 

ជីកសិកម្ម  ជា ទូទៅ ត្រវូ បាន ប្រជាកសិករ ប្រើ ប្រស់ ដើម្របី បង្កើន     
គុណ ភាព  និង បរិមាណ ផលិត ផល  ។  រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 



ទីក្រុងហុងកុងៈ ហុង កុង 
ទទលួរង នវូ ការ ធ្លាក ់ចុះ សេដ្ឋ កចិ្ច 
បេចាំ តេី មាស ដ៏ អា កេក់ បំ ផុត  
ចាប ់ តាងំ ព ីការ កត ់តេ ក្នងុ សម ័យ  
ទំ នើប  បាន ចាប់ ផ្តើម មក  ពេល 
ដេល ការផ្ទុះ ឡើង វី រុស កូ រ៉ូ ណា 
ធ្វើ ឲេយ សេដ្ឋ កិច្ចរ ងគេះ  ម្តង- 
ហើយ ម្តង ទៀត  កេយ ពី រាំង- 
ស្ទះ  ពី ការ ចលា ចល នយោ បាយ  
និង សង្គេម ពាណិ ជ្ជ កម្ម ។ 

ហងុកងុ ដេល ជា មជេឈ មណ្ឌ ល   
ហិរញ្ញ វត្ថ ុនា ពេល នេះ បាន ពើប- 
បេទះ នូវ កំ ណើន អវិជ្ជ មាន ៣- 

តេី មាស ជាប់ ៗ  គ្នា  ជា ការ ថយ - 
ចុះ ហិរញ្ញ វត្ថុ រយៈ ពេល យូរ 
បផំតុ របស ់ខ្លនួ ចាប ់តាងំ ព ីការ- 
ប៉ះ ទង្គិច វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ សក ល 
ឆ្នាំ ២០០៩ ។ 

រយៈ ពេល ជាចេើន ខេ នេ ការ ត វ៉ា  
តាម ដង ផ្លវូ ដេល កពំងុ ធ្វើ ឲេយ ចុះ- 
ខេសោយ  និង ការ បេយុទ្ធ តតាំង 
រឿង ដំឡើង ពន្ធ លើ ទំនិញ រវង 
កេុង វ៉ាសុីន តោន  និង ទីកេុង ប៉េ- 
កាំង បាន ធ្វើឱេយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សេដ្ឋ កិច្ច ក្នុង តំបន់ អស់ រយៈ- 
ពេល ជាចេើន ខេ  មុន ពេល  ជំងឺ 

រាត តេបាត បាន  ជួយ  រុញចេន  ឱេយ 
ទ ីកេងុ នេះ ធ្លាក ់ចលូ កាន ់តេ ជេ 
ទៅ ក្នុង  ការថមថយ សេដ្ឋ កិច្ច។

ទនិ្ននយ័ ពេយាករ មនុ ដេល បាន 
ផេសព្វ ផេសោយ កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ  បាន 
បង្ហាញ ថា  ការ ធ្លាក់ ចុះ ៨,៩ 
ភាគ រយ ក្នងុ តេ ីមាស ដបំងូ ធៀប 
រយៈ ពេល ដូច គ្នា  ដេលជា ការ - 
ធ្លាក ់ចុះ ដ ៏អាកេក ់បផំតុ ចាប ់តាងំ  
ពី រដ្ឋា ភិ បាល បាន ចាប់ ផ្តើម  កត់- 
តេ  និង បេ មូល ចង កេង ទិន្ន ន័យ  
នៅ ឆ្នាំ ១៩៧៤ ។ 

លទ្ធ ផល នេះ ជា ការ ធ្លាក់ចុះ 

ធំ ជាង ៨,៣ ភាគរ យ ដេល តេូវ 
បាន កតត់េ  អឡំងុ វបិត្ត ិហរិ ញ្ញ  វត្ថ ុ
អាសុ ី ឆ្នា១ំ៩៩ ៨ នងិ ចនំនួ ៧,៨  
ភាគរ យ  ដេល ជបួ បេទះ ក្នងុ ដើម-  
ឆ្នាំ ២០០៩  ពេល   វិបត្តិ ហិរ ញ្ញវត្ថុ 
សកល បាន ផ្ទុះ ឡើង ។ 

លោក Qian Wan អ្នក តាម- 
ដន សេដ្ឋ កចិ្ច នេ  Bloomberg 
បាន  លើក ឡើង ក្នុង កំណត់- 
ហេតុ ដល់ អតិ ថិ ជន មុន ការ- 
ចេញ   លទ្ធ ផល នេះ ថា៖ « បេឈ ម  
ការ  កេឡាប ់ចកេ ច ំពោះ តមេវូ ការ  
សកល  ទី កេុង ហុង កុង ដ៏ តូច  

និង មាន សេដ្ឋ កិច្ច បើក ចំហ 
កំពុង ទទួល រង  ការ វយ បេ ហារ 
យ៉ាង ដំណំ » ។ 

តួលេខ អា កេក់ ជាង ការ ពេយា ករ  
លើក មនុៗ   សមូេប ី ទកីេងុ ហងុ កងុ  
បាន  រៀប ចំ មធេយា បាយ ឆ្លើយ- 
តប ចំពោះ ការផ្ទុះ ឡើង វីរុស  
កូ រ៉ូ ណា ដ៏ បេសើរ ក៏ដោយ ។ 

ទោះ បជីា ភាព បេហាក ់បេ ហ េល 
និង ការ ភា្ជាប់ របស់ ខ្លួន ជាមួ យ 
ចិន ដី គោក  ករណី ឆ្លង ជំងឺ តេូវ 
បាន រកេសោ ជុំ វិញ១០០០ ករ ណី 
ដោយ មាន អ្នក បាត់ បង់ ជីវិត ៦ 

នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ។ 
រដ្ឋបាល ទកីេងុហងុកងុ  បាន 

គេប់ គេង ដើមេបី បញ្ចប់ ការ ឆ្លង 
ជំង ឺ ដល់ បេជា ជន ក្នុង តំបន់ 
ដោយ  ករ ណី ថ្មី ស្ទើរ ទាំង អស់ 
កើត ពី បេជា ជន តេឡប់   ពី កេ 
បេទេស  ដេល តេូវ បាន ធ្វើ ច តា្តា- 
ឡី ស័ក យ៉ាង រហ័ស បំផុត ។ 

មន្តេី ហុង កុង កំពុង ចាប់ ផ្តើម 
បន្ធូរ បន្ថយ វិធន ការ គមា្លាត 
សង្គម  ដេល ជា ផ្នេក មួយ នឹង 
ជួយ ជំរុញ សេដ្ឋ កិច្ច ក្នុង  ទីកេុង   
នេះ ឡើង វិញ៕  AFP/RR
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ទីក្រុងរីយ៉ាដៈ បើទោះបីជា គោល- 
បណំង នេ ការជយួ បេ ទេស កេកីេ បផំតុ 
ក្នុង អំឡុង ពេល ការរីក រាល ដល វីរុស 
កូ រ៉ូ ណា សមា គម ធនា គរ អន្តរ ជាតិ  
បាន លើក ឡើង ពី ក្តី ពេួយ បារម្ភ អំពី 
លទ ្ធ ភាព របស ់បេទេសកេកីេ   ដើមេប ីរមួ គ្នា 
ក្នុង គមេង ពនេយារ ការ សង បំណុល ។ 

កេមុ រដ្ឋា ភបិាល នេ បេ ទេស សេដ្ឋ កចិ្ច 
ជឿន លឿន ទាងំ ២០  (G20) កាល ព ី
ខេ មេសា កន្លង ទៅ នេះ បាន យល ់ពេម 
ចំពោះ ការ បញេឈប់ ការ សង បំណុល 
រយៈ ពេល ១ ឆ្នា ំ ដេល មលូ នធិ ិរបូយិ វត្ថ ុ
អន្តរ ជាត ិIMF  នងិធនាគរ ពភិព លោក  
បាន ជរំញុ ដើមេបី ជយួ សេដ្ឋ កចិ្ច បេ ទេស 
ងយ រ ងគេះ  បផំតុ ចនំនួ ៧៦ បេទេស  

និង បាន អំពាវ នាវ ឲេយ អ្នក ផ្តល់ កម្ចី ឯក- 
ជន  ផេសេងៗទៀត ចូល រួម ផង ដេរ ។

ក្នងុ លខិតិ ផ្ញើ ទៅ កាន ់IMF ធនាគរ 
ពិភព លោក  និង កេុម រដ្ឋា ភិបាល ផ្តល់ 
កម្ចី (Paris Club ) បាន ផេសព្វ ផេសោយ 
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ   លោក Tim Adams 
បេធន វិទេយា សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ 
(IIF)   បាន សរ សើរ ការ សមេច ចិត្ត 
នោះ  ប៉ុន្តេ បាន កំណត់ បង្ហាញ នូវ ភាព 
បេឈម   ដេល អាច កើតមាន  ។ 

លោក Adams  បាន ឲេយ ដឹង ក្នុង 
លិខិត  ចុះ ថ្ងេ ទី ១  ខេ ឧស ភា ថា  មាន ក្តី - 
បារម្ភ ដេល ថា ការ បញេឈប ់ សង បណំ ុល 
អាច  បណា្តា ល ឲេយ ភា្នាក់ ងរ កមេិត  ចំ ណាត់- 
ថា្នាក់ បំណុល ទមា្លាក់ ចំណាត់ ថា្នាក់ នេ 

បេទេស ដេល ចូល រួម ក្នុង គមេង នេះ  
ឬ ក ៏ថា វ អាច ប៉ះ ពាល ់ដល ់សមត្ថ ភាព 
ខ្ច ីបេក ់ដោយ បេទេស ដេល បាន ចលូ- 
រួម    ក្នុងគមេង នោះ នៅពេលកេយ    ។ 

មាន ការ កោត សរ សើរ ដ៏ ជេល ជេ 
ច ំពោះ ភាព បេឈម  ដេល បេទេ ស ង យ   
រងគេះ បំផុតទាំងនេះកំពុងបេឈម  
ហើយ  មាន ចណំាបអ់ារម្មណ ៍ខ្លាងំ   ក្នងុ 
ការ  ស្វេងរក មធេយា បាយ ជយួ គទំេ ដល ់
ពួក គេ  រួម  ទាំង ផេន ការ ពនេយា រនេះ  ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណា  លោក A dams 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា   អ្នក ផ្តល ់កម្ច ីឯក ជន   មាន 
ចេើន បេភេទ  ហើយ « ភាគ ចេើន នឹង 
មាន កាតព្វ កចិ្ច ផ្លវូ ចេបាប ់ចពំោះ អត ិថ ិ ជន 
ផ្ទាល់ ខ្លួន គេ  និងកាតព្វ កិច្ច ក្នុង កិច្ច- 

សនេយា    ថេមទៀតផង  »។
ដូច គ្នា នេះ  តួនា ទី នេ ភាគី អ្នក ខ្ចី 

នីមួយ ៗ  គឺ សំខន់ ណាស់ ។
លោក Adams បាន ឲេយ ដងឹថា៖«វធិ-ី 

សាស្តេ មាន បេសទិ្ធ ភាព ណា មយួ ចពំោះ  
ការ ចូល រួម របស់ អ្នក ផ្តល់ កម ្ចីដល់ អ្នក  
ងយរ ងគេះ តេវូ តេ គិត គូរពិចារ ណា ។ 
ភាព អវត្ត មាន នេ ឧប ករណ ៍ទទលួ យក 
បាន ដ៏ ទូលំ ទូលាយ  ដើមេបី សមេច ការ-  
ពនេយារ សេវ បំណុល  កិច្ច សនេយា រយៈ- 
ពេល វេង ដោយ វិធី កេ សមេួល កិច្ច- 
សនេយា បេហេល តមេូវ ចាំ បាច់ »។ 

យោង ទិន្ន ន័យ IIF បេ ទេស ចំនួន 
៧៦ ដេល មាន សទិ្ធ ិទទលួ បាន សមេប់  
ការ ផ្តចួ ផ្តើម ដបំងូ នេះ  បេ ឈម ការ សង  

បំណុល ដេល មាន ទឹក បេក់ ៣០ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ នៅ ឆ្នា ំនេះ រមួ ទាងំ ១៣ ពាន ់ 
លាន ដុលា្លារ ដល់ អ្នក ផ្តល់ កម្ចី ឯក ជន  ។ 

កេុម បេទេសG20 បាន ពេយាករ ថា 
ការ ផ្តួច ផ្តើម ឲេយ មាន ការ ពនេយា រសេវ 
សង បណំលុ នងឹ ផ្តល ់នវូ សន្ទ នយី ភាព 
បេហេល ២០ លាន ដុលា្លារ អាមេរិក  
សមេប ់បេទេស ដេល ទទលួ បាន អត្ថ- 
បេយោជន៍ ។ 

លោក  Adams  បាន ឲេយដងឹថា៖ «វ 
ពិតជា សំ ខន់ ណាស់ ដេល បេ ទេស ខ្ចី 
បេក់ តេូវ បាន ជូន ដំ ណឹង អំពី ផល- 
លំបាក ជាក់ ស្តេង សមេប់ ការចូល 
ទៅកាន់ ទីផេសោរ ពេល ស្នើ សំុ ពនេយា រសេវ 
សង បំណុល នោះ »៕ AFP/RR

ផែនការពនែយារការសងបំណុលដល់បែទែសកែកីែបំផុតទំាង៧៦មិនទាន់ចែបាស់លាស់

សែដ្ឋកិច្ចហុងកុងធ្លាក់ចុះដល់កំណត់តែទាបបំផុត៨,៩%ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៤

សិង្ហបុរីៈ តម្លេ បេង ឆៅ    បន្ត 
ហក់   ឡើង វិញ ក្នុង ទីផេសោរ អាសុី 
កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  ដេល បង្ហាញ 
ឲេយ ឃើញ ពី តមេូវការ បេសើរ 
ជាង មនុ  ពេល ដេលសកម្មភាព  
សេដ្ឋ កិច្ច សំខន់ ៗ  ដេល បាន 
រងគេះ ដោយ វីរុស កូ រ៉ូ ណា នា 
ពេល  កន្លងមក  ចាប់ ផ្តើម បន្ធូរ- 
បន្ថយ បមេ មដ៏ តឹង រុឹង និង ពេ ល  
ដេល បេទេស ផលិត បេង ធំ ៗ  
បាន កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម ។ 

បេង ឆៅ បេភេទ West 
Texas Intermediate 
(WTI)ដេល  ពេញ និយម នៅ 
អាមេរិក  សមេប់ ការ លក់ ចេញ 
ក្នងុ ខេ មថិនុា បាន កើន    ឡើង  ៧, 
២   ៦   ភាគ រយ  មាន តម្លេ ២១,៨ ៧ 
ដុលា្លារ ១បា រ៉េល  ក្នុង ការ ជួញ ដូរ 
កាល ពី វេលា ពេឹក  ថ្ងេ អង្គារ   ។  

បេង ឆៅ អន្តរ ជាតិ បេភេទ  
Brent  សមេប់ ការ លក់ ក្នុង ខេ 
កក្កដ បាន បេ បេួល តម្លេ ដល់ 
២៨,២៥ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បា រ៉េល   
មាន កំណើន ៣,៨៦ ភាគ រយ ។ 

លោក Stephen Innes 

អ្នក យុទ្ធ សាស្តេ ទីផេសោរ សកល 
នេ កេុម ហ៊ុន AxiCorp  បាន 
នយិយ ថា៖«ទ ីបផំតុ  មលូ ដ្ឋាន  
តម្លេ បេង ឆៅ កំពុង បង្ហាញ 
សញ្ញា ណ បេសើរ ឡើង វិញ  
ហើយ តម្លេ នេះ  បង្ហាញ ឲេយ 

ឃើញ   ពីភាព  វិជ្ជមាន »។ 
លោកបន្ត ថា៖ «ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 

បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង- 
រហស័  ដោយ មាន សញ្ញាណ នេ 
តមេូវការ បេសើរ ឡើង  ជាងមុន   
សូមេបី សកម្ម ភាព សេដ្ឋ កិច្ច ធំ ៗ  

ក៏ស្ថិត នៅ លើ ចំណុច ចាប់ ផ្តើម 
ជា ថ្មី ដេរ »។ 

ទផីេសោរ តម្លេ បេង ឆៅ  បាន ជ ួប 
កល យុគ រយៈ ពេល ជា ចេើន 
សបា្តា  ហ ៍ ពេល វរីសុ របួ រតឹ តមេវូ- 
ការ ដោយ សារ ការ បទិ  អា ជវី ក ម្ម  

និង ការ រឹត តេបិត ការ ធ្វើ ដំណើ រ 
ដោយ បេង ឆៅ អាមេ រិក  បាន 
ធ្លាក់ ដល់ កេម បនា្ទាត់    តម្លេ 
ផលិត កម្ម    ជា  លើក ដំបូង  ។ 

តម្លេ បេង បាន ហក់ ឡើង វិញ 
យ៉ាង ខ្លាងំ កាល ព ីសបា្តាហ ៍កន្លង  
ទៅ នេះ  ដោយ បេង ឆៅ បេភេទ  
WTI  បាន កើន ឡើង ២៥ ភាគ រយ  
តេឹម រយៈ ពេល ២ថ្ងេ ជាប់ គ្នា  
ពេល ដេល បេទេស ផលិត ធំ ៗ   
ចាប់ ផ្តើម កាត់ បន្ថយ ផល ិត  កម្ម 
សេប ទៅ នឹង កិច្ច ពេម ពេៀង  
ដេល បានធ្វើ ឡើង  កាល ពី ដើម 
ខេមេសា ហើយ  មាន សញ្ញាណ 
នេ តមេូវការ បេសើរ ឡើង វិញ ។ 

សកម្ម ភាព សេដ្ឋ កចិ្ច ព ីបេទ េស  
ក្នុង តំបន់ អាសុី ដល់ បេទេស 
នានា ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប បាន ចាប់- 
ផ្តើម បន្ថយ ការ រឹត តេបិត ពេល 
ដេល វិបត្តិ វីរុស បាន ឆ្លង ផុត 
ដំណាក់ កាល អតេ ខ្ពស់ បំផុត  
ដេល ជយួ បង្កើន តមេវូ ការ បេង 
ឆៅ ឡើង វិញ  ផង  ។

ទន្ទមឹ នងឹ មាន កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ក្នងុ ចណំម បេទេស ផលតិ ធ ៗំ   

ដើមេប ីកាត ់បន្ថយ ផលតិ កម្ម តេមឹ 
បរមិាណ ស្ទើរ តេ ១០ លាន បារ៉េ ល  
ក្នុង ១ ថ្ងេ  បាន ចូល ជា ធរ មាន 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន នេះ ។

ធនាគរ  ANZ បាន ឲេយ ដងឹ ថា 
ទីផេសោរ តេូវ បាន ធូរ សេល វិញ  
ដោយក្តី   សងេឃឹមថា សា្ថាន ភាព 
អាកេក់    បំផុតបានឆ្លង ផុតនៅ 
កេយ   កមេិត ខូច ខត នេ ការ- 
បំផ្លាញ ដោយ   ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ។ 

កេមុហ៊នុ  Genscape  ដេល 
ជា អ្នក ផ្តល់ ទិន្ន ន័យ ថាម ពល  
បាន ឲេយ ដងឹ ថា  ឃ្លាងំ សន្នធិ ិបេង 
ដ៏ សំខន់ នៅ ទីកេុង Cushing 
រដ្ឋ Oklahoma សហ រដ្ឋ- 
អាមេរកិ  បាន កើន ឡើង តេមឹតេ 
១,៨ លាន បា រ៉េល ក្នុង សបា្តា ហ ៍ 
មុន កេយ ពី ការ បង្កើន សន្និធិ 
ជា ចេើន សបា្តា ហ៍ ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ធនា គរ 
ANZ បាន លើក ឡើង ដោយ 
បេុង បេយ័ត្ន  ៖ «ទីផេសោរ នៅ តេ 
តេដប តេដួស ដ ដេល ដើមេបី ធ្វើ 
ឲេយ មាន តលុេយការ ជុវំញិ តមេវូការ 
ដ៏ ខេសោយ នេះ»៕ AFP/RR

ឃ្លាងំសន្នធិិប្រង១កន្ល្រងក្នងុប្រទ្រសសិង្ហបុរីសម្រប់ច្រកចាយដល់ប្រទ្រសមួយចំនួនមានកម្ពជុាជាដើម។AFP

តម្លែបែងហក់ឡើង២ថ្ងែជាប់គ្នាក្នងុការជួញដូរនៅទីផែសារអាសីុ
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ក្រងុកងប់្ររ៉ាៈ  រដ្ឋាភបិាល អសូ្ត្រាល ី
បាន សន្រាយា ផ្តល ់ទកឹ ប្រាក ់៣៥២ លាន 
ដុលា្លារ អូស្ត្រាលី  (ប្រាហ្រាល ២២៦ 
លាន ដុលា្លារ អាម្រារិក) ដល់ កិច្ច ប្រាឹង- 
ប្រាង សកល  ដើម្រាប ីប្រាយទុ្ធ ប្រាឆាងំ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  និង ស្វ្រាង រក វ៉ាក់ សាំង។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រាី  ស្កុត  ម៉ូ រី សុន  
បាន សន្រាយា ផ្តល់ ជំនួយ  ន្រាះ  នៅ ក្នុង 
សារ តាម វីដ្រាអូ ទៅ កាន់ ព្រាឹត្តិ ការណ៍  
ផ្តល់ ជំនួយ អន្តរ ជាតិ ឆ្លើយ តប វីរុស - 
កូរ៉ូណា ជា សកល កាល ពី រាត្រាី ថ្ង្រា ចន្ទ។ 

លោក  ម៉ូ រីសុន បាន ថ្ល្រាង នៅ ក្នុង 
សារ នោះ ថា ៖ « យើង មាន ក្តី សោម- 
នស្រាស ណាស់  ដោយ បាន ចូល រួម ជា 
ផ្ន្រាក ន្រា  ព្រាឹតិ្ត ការណ៍ នៅ ថ្ង្រា ន្រាះ  ហើយ 

ខ្ញុំ សូម អរគុណ ដល់ គណៈ កមា្មាធិការ 
អឺរ៉ុប ចំពោះ ការ នាំ យើង ទាំង អស់ គ្នា 
សហការ គ្នា សម្រាប់ គោល បំណង       
ដ៏ ល្អ ន្រាះ »។    

លោក បាន ថ្ល្រាង ថា៖ «ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កំពុង នាំ ឲ្រាយ យើង ចូល រួម ធ្វើ ត្រាស្ត ន្រាះ  
ហើយ វ គ ឺជា ត្រាស្ត មយួ ដ្រាល ទាងំ អស ់
គ្នា កពំងុ ធ្វើ ។  ន្រាះ  គ ឺជា គម្រាង រមួ មយួ 
ដ៏ អសា្ចារ្រាយ របស ់ប្រាជាជន ទ ូទំាង សកល- 
លោក ជា មួយ គោលប ំណង ច្រាបាស់  គឺ 
ស្វ្រាង រក វ៉ា ក់សាំង  ដើម្រាបី ប្រាឆាំង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ជា វ៉ាក់សំាង មាន សុវត្ថិ ភាព  
អាច ប្រាើ ប្រាស់ បាន ទាំង អស់ គ្នា  និង 
អាច ល្រា លក បាន ទាំង អស់ គ្នា »។

ការ  សន្រាយា របស់លោក ម៉ូរីសុន  បាន 

បញ្ចូល មូល និធិ មួយ  ដ្រាល បាន 
ប្រាកាស រួច ហើយ សម្រាប់ វិទ្រាយាសា្ថាន 
ជា ច្រាើន របស ់អសូ្ត្រាល ី ដ្រាល កពំងុ ធ្វើ 
ការ ជា មួយ ក្រាុម ចម្រាុះ សម្រាប់ ការ - 
រៀប ចំ ត្រាៀម ប្រាឆាំង រោគ រាត ត្រាបាត         
( CEPI)  នៅ ក្នុង នោះមាន អង្គការ 
ស្រាវ ជ្រាវ ឧស្រាសាហកម្ម នងិ វទិ្រាយាសាស្ត្រា 
សហគមន៍ (CSIRO)ផង ដ្រារ ។ 

មូលនិធិ ថ្មី ន្រាះ មាន ទឹក ប្រាក់ ២៥  
លាន ដុលា្លារ អូស្ត្រាលី (៩,៦ លាន 
ដុលា្លារ អាម្រារិក ) សម្រាប់ CEPI  និង 
មូល និធិ សម្រាប់ ការធ្វើ ឲ្រាយ  រោគ - 
វិនិច្ឆ័យ ថ្មី (FIND) ល្អប្រាសើរដើម្រាបី 
ជួយ បង្កើត វ៉ាក់ សំាង ប្រាឆាំង កូវីដ ១៩  
និង ពិគ្រាះ ពិនិត្រាយ ៕ Xinhua/PSA 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាហីុនដារ៉ាចាប៉ាកសាធ្វើជាអធិបតីជំនួប១នៅក្រងុកូឡំុបូ។AFP

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាម្ររិកលោកម៉ាកអ្រស្ពរឺកំពុងថ្ល្រងទៅកាន់ក្រមុអ្នកកាស្រត។Yonhap

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រអូីស្ត្រលីស្កតុមូ៉រីសុនថ្ល្រងពា ក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរលដាលន្រជំងឺរតត្របាតកូវីដ១៩នៅក្នងុក្រងុកង់ប្ររ៉ា។រូបAFP

តពីទំព័រ១... នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី កូ ឡុំ បូ  
ទ ីក្រាងុ ហ្គាម បា៉ា ហ  នងិ ក្រាងុ កា ឡ ូតា រា៉ា  
នៅ តាម ជាយ ក្រាុង មួយ ចំនួន ផ្រាស្រាង 
ទៀត   និង នៅ កណា្តាល តំបន់ មាន ភ្នំ- 
ខ្ពស់ ៗ  ន្រា ទី ក្រាុង កាន់ ឌី  បម្រាម គោ ចរ 
ត្រាូវ បាន ដក់  ដោយ គ្មាន កំណត់  ចាប់ 
តាំង ពី ថ្ង្រា ទី ២៤  ខ្រា មី នា  ខណៈ តំបន់ 
ទាងំ ន្រាះ  ត្រាវូ បាន ប្រាកាស ថា  ជា តបំន ់
«ដ៏ គ្រាះ ថា្នាក់ បំផុត »  ដោយ សារ       
ការ ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដ ង្ហើម  ន្រាះ ។ 

 ប្រាទ្រាស ស្រាី លង្កា  រហូត មក ដល់ 
ព្រាល ន្រាះ  បាន រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង ជំងឺ     
ក ូវដី ១៩ ជាង ៧០០ នាក ់ ដ្រាល នៅ ក្នងុ 

នោះ អ្នក ជំងឺ ជាង ១៥០ នាក់  បាន ជា 
សះ ស្រាបើយ  ហើយ បាន ត្រាឡប់ ទៅ ផ្ទះ 
វិញ ។  មនុស្រាស ជាង ៥០០ នាក់  គឺ ស្ថិត 
នៅ ក្រាម ការ ត្រាតួ ពនិតិ្រាយ  នៅ ក្នងុ មន្ទរី- 
ព្រាទ្រាយ យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដក់  ខណៈ 
មនុស្រាស ៧ នាក់ ផ្រាស្រាង ទៀត  ត្រាូវ បាន គ្រា 
រាយ ការណ៍ ថា   បាន សា្លាប់ ដោយ -    
សារ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

មនសុ្រាស រាប ់ពាន ់នាក ់បាន ដក ់ឲ្រាយ នៅ 
ក្នុង ផ្ទះ ដច់ ដោយ ឡ្រាក ពី គ្រា  និង នៅ 
ក្នុង មណ្ឌល ដច់ ដោយ ឡ្រាក ពី មួយ 
ចំនួន ទៀត ។ 

ចំណ្រាក នៅឯ ប្រាទ្រាស ថ្រា វិញ  មាន 

ការ កើន ឡើង ចំនួន ប្រាជាជន ដ្រាល 
រំលោភ បំពាន បម្រាម គោចរ  ដោយ    
ផឹក គ្រាឿង ស្រាវឹង  នៅ ចនោ្លាះ យប់ ថ្ង្រា 
អាទិត្រាយ   និង ព្រាឹក ថ្ង្រា ចន្ទ  បាន ជំរុញ      
ឲ្រាយ មាន ការ ព្រាមាន ថា  រដ្ឋា ភបិាល អាច 
ត្រាូវ បន្ត ដក់ បម្រាម លក់ គ្រាឿង ស្រាវឹង 
ត ទៅ ទៀត។    

ម នុស្រាស  សរុប ៦៩០ នាក់  បាន ផ្គើន 
នងឹ បម្រាម គោចរ  ដោយ  មាន  ការ កើន 
ឡើង ៦០ ភាគ រយ  នៅ យប់ ថ្ង្រា សៅរ៍  
នៅ ព្រាល ដ្រាល បម្រាម លក់ដូរ   គ្រាឿង- 
ស្រាវឹងនៅក្នុង ប្រាទ្រា សន្រាះ នៅ ជា ធរ - 
មាន នោះ ៕ Xinhua/SK

ស្រលីង្កាចាប់ខ្លនួមនុស្រសជាង៤មឺុននាក់ពីបទរំលោភបំពានបម្រមគោចរ...

ម៉ាកអ្រស្ពឺរថ លោ កជឿជាក់ទៅលើការ-
ត្រៀមលក្ខណៈរបស់កងកម្លាងំUSន កូរ៉្រខាងត្របូង
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  រដ្ឋ មន្ត្រាី ការ ពារ- 

ជាត ិអាម្រារកិ  លោក  មា៉ាក  អ្រាស្ពរឺ បាន 
ថ្ល្រាង កាល ព ីថ្ង្រា ចន្ទ ថា  លោក បាន ជឿ-
ជាក់ ទៅ លើ ការ ត្រាៀម លក្ខណៈ រួច ជា-  
ស្រាច  របស់ កង កមា្លាំង អាម្រា រិក  នៅ 
ក្នងុ ប្រាទ្រាស ក ូរ៉្រា ខាង ត្រាបូង  បនា្ទាប ់ព ីការ- 
ផ្ទុះ ឆ្លង រីក រាល ដលន្រាវី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម 
កូរ៉ូណា ប្រាភ្រាទ ថ្មី ដ៏ ចម្ល្រាក ន្រាះ ។ 

 ដោយ បាន ថ្ល្រាង នៅ ឯ វិទ្រាយា សា្ថាន  
Brookings  លោក មា៉ាក  អ្រាស្ពឺរ បាន 
ជឿ ជាក ់លើ ឧត្តម ស្រានយី ៍ម្រា បញ្ជា ការ 
កង កមា្លាំង អាម្រា រិក កូ រ៉្រា  គឺ លោក រូ ប៊ឺត-
អាប្រាម  ដោយ មាន ការ ការ ពារ ក្នុង 
កម្រាិត ត្រាៀម លក្ខណៈ ប្រាុង ជើង ការ 
រួចជា ស្រាច ។ 

 លោក មា៉ាក  អ្រាស្ពឺរ បាន ថ្ល្រាង ថា ៖ 
«ដចូ្ន្រាះ  ខ្ញុ ំអាច នយិយ ដោយ ជឿ ទកុ-
ចិត្ត បាន ថា  យើង កំពុង ការ ពារ ត្រាៀម 
លក្ខណៈ ប្រាុង ជើង ការ « ប្រាយុទ្ធ នៅ 
ព្រាល យប់ »  ដ្រាល យើង ត្រាូវ ការ ឈរ-
ជើង នៅ ឧប ទ្វីប កូ រ៉្រា  ជា មួយ ក្រាុម-
សម្ព័ន្ធមិត្ត ROK របស់ យើង » ដោយ 
បាន នយិយ សដំៅ ទៅ លើ  ឈ្មាះផ្លវូ-  

ការ របស់ កូ រ៉្រា ខាង ត្រាបូង  គឺ សាធារ-
ណរដ្ឋកូ រ៉្រា ។ 

 លោក  បាន ថ្ល្រាង ថា ៖« វ ជា ការ ការ-
ពារ អាកប្រាប កិរិយ ដ៏ អាក្រាក់ ទាំង អស់ 
នោះ  ហើយ យើង មាន សមត្ថ ភាព ធ្វើ 
បាន  និង ការ ពារ ត្រាៀម លក្ខណៈ រួច-
ជាស្រាច  ដើម្រាបី បង្ហាញ ជា លទ្ធ ផល 
មួយ »  ដោយ បាន និយយ សំដៅ 
ទៅលើការ បាញ់ សាក ល្រាបង មី សុីល   
និង ការ បង្ក ហ្រាតុ ប្រាប ន្រាះ ផ្រាស្រាង ទៀត  
របស់ កូ រ៉្រា ខាង ជើង ។ 

 លោកអ្រាស្រាបឺរ  ក៏ បាន ថ្ល្រាង ថា  កង-
កមា្លាំង អាម្រារិក  បាន បន្ថ្រាម ជា មួយ 
 ធន ធាន ជា ច្រាើន   នៅ ឧប ទ្វីប កូ រ៉្រា  ដូច- 
ជា  យន្ត ហោះ ទមា្លាក់ គ្រាប់ ប្រាក យុទ្ធ - 
សាស្ត្រា  យន្ត ហោះ ចម្រាបាំង  និង កង- 
កមា្លាំង នា វ ជា ច្រាើន គ្រាឿង  ផង ដ្រារ ។ 

លោក បាន ថ្ល្រាង ថា ៖« កង កមា្លាំង 
អាម្រារិក  គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ ត្រាៀម-
លក្ខណៈ បាន យ៉ាង ល្អ បំផុត » ដោយ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ជា មូល ដ្ឋាន  លោក 
បាន និយយ ជា មួយ លោក អាប្រាម 
រៀង រាល់ សបា្តហ៍ ៕Yonhap/SK

អូស្ត្រលីផ្តល់២២៦លានដុលា្លារសម្រប់
ការស្រវជ្រវរកវ៉ាក់សំាងប្រឆ ងំកូវីដ១៩



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

WHOថាគ្មាន ភ័ស្តុតាងពីUSដែលបញ្ជាក់ វីរុសកូរូ៉-
ណាមានដើមកំណើតនៅទពិីសោធន៍កែងុវូហាន

ក្រងុ ហ្រស ឺណ្រវៈ  អង្គការ សខុ-
ភាព ពិភព លោក  បាន ថ្លៃង 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  កៃុង វ៉ា សុីន-
តោន  មិន បាន ផ្តល់ ភ័ស្តុតាង  
ដើមៃប ីគាទំៃ ការ អះ អាង « មនិ ពតិ 
បៃកដ» របស់ បៃធា នា ធិប តី 
អាមៃ រិក លោក ដូ ណាល់  តៃ ំ ថា  
ការ ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ចម្លៃក  មាន ដើម-     
ក ំណើត    នៅ ក្នុង ទីពិសោធន៍ 
មួយ នៅបៃទៃស ចិន។ 

  បៃ ធាន គៃ អាសន្ន របស់ 
អង្គការ សខុ ភាព ពភិព លោក  គ ឺ
លោក  មី ឆៃល  រី អា  ន  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន 
មួយ ថា ៖« យើង មិន បាន ទទួល 
ទិន្ន ន័យ  ឬ ភ័ស្តុតាង ជាក់ លាក់ 
ណា មយួ  ព ីរដ្ឋាភ ិបាល អាមៃ រកិ 

ទាក ់ទង ទៅ នឹង បៃភព វី រុសផ្លូ វ - 
ដង្ហើម  ដៃលគៃ  បាន អះ អាង 
នោះទៃ ដូច្នៃះ    តាម  ទសៃសន - 
វសិយ័ របស ់យើង  បញ្ហា នៃះ នៅ 
តៃ មិន ចៃបាស់ នៅ ឡើយ » ។ 

កៃមុ អ្នក វទិៃយា សាស្តៃ  បាន ជឿ 
ថា   វ ីរសុ ជាឃាតករ ចៃញ ព ីសត្វ 
ទៅ មនសុៃស  ដោយ បាន ផ្ទុះ ឡើង 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ចិន កាល ពី ចុង 
ឆ្នា ំ២០១៩  តាម លទ្ធ ភាព អាច 
កើត ចៃញ ពី ផៃសារ មួយ កន្លៃង  
នៅ ក្នងុ ទ ីកៃងុ វហូាន  ដៃល បាន 
លក់ សាច់ សត្វ នំាចូល  ពី បរ - 
ទៃសសមៃប់ ទទួល ទាន ។ 

 អ្នក សិកៃសា រោគ រាត តៃបាត 
ជាន់ខ្ពស ់ អាមៃ រិក  គឺ លោក  
អានថូ  នី  ហ្វូ សុី  បាន អះ អាង 
ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត  នៅ ក្នុង 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  របស់ 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក  
នៅ ក្នុង បទ សមា្ភាស មួយ  បាន 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ព ីលា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ  
ដោយ ទសៃសនា វដ្តី National-
Geographicនោះ  ។ 

 លោក អាន ថូ  នី  ហ្វូ សុី  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ទសៃសនា វដ្តី នោះ 
ថា៖« បៃសនិ បើ អ្នក សម្លងឹ មើល  
ការ វិវត្តរបស់ វី រុស នោះ  នៅ ក្នុង 
ខ្លួន សត្វ បៃចៀវ  និង អ្វី ដៃល 
ចម្លៃក នៅ ខាង កៃ ខ្លួន វ (ជា 
ភ័ស្តុតាង តាម បៃប វិទៃយា សាស្តៃ 
នោះ )គឺ វ ចម្លៃក យ៉ាង ខា្លាំង  
ហើយ បញ្ហា នៃះ  មិន អាច ជា 
សិបៃប និម្មិត ឬ បាន សមៃប- 
សមៃួល ដោយ បំណង ល្អ » ។ 

 លោក អានថ ូ  នី  ហ្វូ សុី  បាន 

ថ្លៃង ថា៖ « អ្វី ៗ  គៃប់ យ៉ាង អំពី 
ការ វិវត្តជា បន្ត បនា្ទាប់  អំពី ពៃល 
វៃលា បង្ហាញ យ៉ាង ចៃបាស់ ថា (វី 
រុស នៃះ ) បាន វិវត្តន៍ នៅ ក្នុង ធម្ម 
ជាតិ  ហើយ បនា្ទាប់ មក បាន ឆ្លង 
ពី សត្វ ទៅ  មនុសៃស យ៉ាងពិត- 
បៃកដ » ។ 

បៃធា នា ធបិ ត ីអាមៃ រកិ លោក 
ដូ ណាល់  តៃំ  បាន រិះ គន់ អំពី 
ការ គៃប់ គៃង នៃ ការ ផ្ទុះ  មៃ រោគ 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា របស់ ចិន  
កានត់ៃ ខា្លាងំ ឡើង  ហើយ លោក 
តៃំ បាន អះ អាង ថា  នឹង ផ្តល់- 
ភ័ស្តុតាង  ដៃល ខ្លួន បាន ចាប់-

ផ្តើមរក ឃើញ   នៅ ក្នុង មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ ១នៅ កៃុង វូ ហាន ។ 

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស  US   
ម៉ៃក៍ ប៉ុម ប៉ៃ អូ  កាល ពី ថ្ងៃ អា-
ទិតៃយ  បាន ថ្លៃង ថា ៖«មានភ័ស្តុ-
តាង ជា ចៃើន ដៃល  គាំទៃ ដល់ 
ការ អះអាងនោះ » ៕ AFP/SK

បុរី ញូវ យ៉កៈ  កៃុម បៃឹកៃសា - 
សន្តិសុខ អង្គការ សហ បៃជា - 
ជាតិ  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន 
សម្តៃង ការ ពៃួយ បារម្ភ ជុំ វិញ 
ឧបៃបត្តិ ហៃតុ ថ្មីៗ នៅ តាម ពៃំដៃន 
បៃទៃស អុសីៃ អៃល  នងិ ល ីបង ់ 
ដៃល កំពុងតៃូវ បាន  ឃា្លាំ មើល 
ដោយ កង កមា្លាំង បណ្តោះ អា- 
សន្ន របស់UN នៅ ក្នុង បៃទៃស 
លី បង់នៅ តំបន់(UNIFIL) ។ 

 នៅ ក្នុង «សន្និ សីទ សារ ព័ត៌-
មាន » ដៃល បាន ចៃញ ផៃសាយ  

កៃយ ពី កិច្ច ពិភាកៃសា បិទ ទា្វារ  
សមា ជិក របស់ កៃុម បៃឹកៃសា- 
សន្តិសុខ  បាន សម្តៃង ការ-
ពៃួយបារម្ភ របស់ ពួក គៃ យ៉ាង-
ខា្លាំង  បនា្ទាប់ ពី ឧបៃបត្តិ ហៃតុ ថ្មី ៗ   
ដៃល បាន កើតឡើង នៅ ទូ ទាំង 
តបំនប់៊្ល ូឡាញ នងិ នៅ ក្នងុ តបំន ់
បៃតិបត្តិ ការ UNIFIL  និង ការ- 
បំពាន  សៃចក្តី សមៃច លៃខ  
១ ៧០១ របស់កៃុម បៃឹកៃសា - 
សន្តិសុខ នៅ ក្នុង នោះ រួមមាន  
ការ បំពាន  ពៃំដៃន គោក  និង 

ដៃន អាកាស ផង ដៃរ ។ 
 ប៊្លូ ឡាញ  គឺ ជា តំបន់  កំណត់- 

ពៃដំៃន មយួ រវង បៃទៃស លបីង ់
និង អុីសៃ អៃលដៃល តៃូវ  បាន 
ចៃញ ផៃសាយ ដោយ អង្គការ- 
សហបៃជា ជាតិ កាល ពី ឆ្នាំ 
២ ០០០។  សៃចក្តី សមៃច - 
លៃខ  ១ ៧០១  ដៃល តៃូវ បាន 
អនុម័ត កាល ពី ខៃ សី ហា  ឆ្នាំ 
២០០៦    អំពី ការ ឲៃយ បញៃឈប់ បង្ក 
អរិភាពរវង កៃុម ហៃ បូ ឡាហ៍ 
និង បៃទៃស អុីសៃ អៃល ។ 

 សមា ជិក ទាំងអស់  របស់ កៃុម- 
បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ  បាន អំពាវ- 
នាវថា   គៃប់ ភាគី ទាំង អស់ គួរ 
បង្កើត កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹ បៃង  គៃប-់ 
បៃ បយ៉ាង   ដើមៃបី ធា នា ថា  ការ- 
បញៃឈប់ បង្ក អរិភាព  តៃូវ បាន 
អនុវត្ត   រកៃសា   ភាព ស្ងៀម សា ្ងាត់   
អតិបរ មា  និង  អត់ធ្មត់  និង          
ចៀសវ ង    សកម្ម ភាព  ឬវោ- 
ហារសាស្តៃ  ដៃល   អា ច  នាំ ឲៃយ    
មាន អារភិាព កើតឡើង  ឬ ធ្វើ  ឲៃយ 
តំបន់ អស្ថិរភាព៕ Xinhua/SK

លោក   ដូណាល់ ត្រ ំកំពុង ថ្ល្រង  សុន្ទរកថា  អំ  ពី ការ   ការ  ពារ មន្ត្រ ី ជាន់ ខ្ពស់ អាម្ររិក  មិនឲ្រយ ឆ្លងជំងឺ កូ វីដ១៩ ។ AFP

កែុមបែឹកែសាសន្តិសុខUNសម្តែង ការ ពែួយ បារម្ភអំពី ភាព តានតឹងនៅ តាមពែំដែនអីុសែអែល និងលីបង់

ទាហាន អីុ ស្រអ្រល  កំពុង ឃ្លា ំមើល សកម្មភាព  ទាហាននិង បូ៉លិសលីបង់ ។ AFP 
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ញ៉ាំអាហារលើកស្ទយួអាជីវកម្មក្នងុស្រកុផ្គបួការបរិច្ចាគម្ហបូ
ជូនក្រមុគ្រពូ្រទ្រយនិងសហគមន៍ខ្វះខាតជាមួយEat2Donate

ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ : ជាការចូលរួមចំណែក
លើកទឹកចិត្តកែុមគែូពែទែយ និងជួយ
សហគមន៍កពំងុតែវូការម្ហបូអាហារជា
ចាំបាច់សកម្មភាពសបែបុរសធម៌ថ្មី
មួយតែូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបំណង
ចែករលំែកអាហារទៅដល់អ្នកខ្វះខាត
និងជួយគាំទែភោជនីយដ្ឋានក្នុង
សែុកឲែយបន្តដំណើរការសែវាកម្មរបស់
ខ្លួន ខណៈការចែញទៅញ៉ាំអាហារ
ខាងកែមានការថយចុះ។
Eat2donateគជឺាកម្មវធិសីបែបរុស-

ធម៌ទមែង់ថ្មីដែលបង្កើតនិងផ្តួច-
ផ្តើមឡើងដោយជនបរទែស២រូប
ដែលមានទឹកចិត្តសែឡាញ់និងមាន
ឆន្ទៈជួយបមែើកិច្ចការងារសង្គម។
ជាជនបរទែសរសន់ៅទកឹដីអច្ឆរយិៈ

ចែើនឆ្នាំមកហើយនោះ អ្នកសែី
SandyKotanនិងGaleoChua
ស្ថាបនកិEat2Donateមានបណំង
តបស្នងទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាន
ចំពោះបែទែសនិងបែជាជនដែល
បានស្វាគមន៍ពួកគែយ៉ាងកក់ក្តៅ។
អ្នកទាំង២ជាសហគែិនសសែក-

សសែំនងឹការងារសបែបរុសដើមែបីជយួ
បរិស្ថានការថែទាំសុខភាពការអប់រំ
និងសុខុមាលភាពសង្គម។
អ្នកទាំង២នាក់មានជំនឿថាកើត

មកជាមនសុែសគរួតែមានភាពទទលួខសុ-
តែូវក្នុងការជួយគា្នាទៅវិញទៅមក
ជាពសិែសសមែប់អ្នកងាយរងគែះ
ពែះថាអាហារជាតមែវូការមលូដ្ឋាន
សំខាន់បំផុតសមែប់ជីវិត។

អ្នកសែី Sandyដែលមានឈ្មោះ
ខ្មែរម៉នូកីាបានឲែយដងឹថា៖«ពកួយើង
ពិតជាសងែឃឹមថាកំណើតថ្មីនែកម្មវិធី
Eat2Donateនឹងកា្លាយជាស្ពាន
សមែប់ជយួបគុ្គលដែលកពំងុខ្វះខាត
អាហារបរិភោគនិងពុំមានទីពឹងពាក់
ហើយកម្មវធិីនែះទៀតសោតនងឹជយួ
មា្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអតិថិជន
ចែករំលែកអាហារសុខភាពអាហារ
សែស់ៗទៅកាន់ជនដទែទៀតដែល
កំពុងតែូវការអាហារបំពែញកែពះ»។
សហការផ្តួចផ្តើមឡើងដោយThe

Idea/Slaprea,OnlyOnePlanet,
AmchamនិងBritchamCam-
bodiaកម្មវិធី Eat2Donateតែូវ
បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងែទី១៣ខែ
មែសជាមួយភោជនីយដ្ឋានដែគូ
ចំនួនតែឹមតែ៣ប៉ុណ្ណោះ។
មា្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយអាចផែសារ-

ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយEat2Do-
nateក្នុងការសមែួលដល់ខែសែចងា្វាក់
ផលិតកម្មរបស់គែឲែយបន្តដំណើរការ
ខណៈអតថិជិននៅតែមានភាពងាយ-
សែួលក្នុងការកុម៉្មង់ម្ហូបអាហារថែម-
ទាំងអាចផ្គួបនឹងការបរិចា្ចាគអាហារ
ទៅកាន់អ្នកដទែបានទៀត។
បែតិបត្តិការមានលក្ខណៈងាយ-

សែួលមិនស៊ាំញ៉ាំបានធ្វើឲែយEat2-
Donateសព្វថ្ងែនែះមានភោជនយី-
ដ្ឋានចំនួន១១ជាដែគូសហការ
ដូចជាហាងJavaCreativeCafe
ហាងLot369ហាងMiamBox
ហាងPelicanFoodCompany,
បងបន្លែ(BongBonlaiVegetar-

ianRestaurant)ហាងPenh
278ហាងTrattoriaBello,ហាង
ភហីែសាBrooklynPizzaDelivery,
CarolinaBBQហាងម្អម(MaOm
FreshJuice)និងBotanico។
ដោយគែន់តែចូលទៅកាន់គែហទំព័រ

របស់ «ស្លាបពែឬ Slaprea» រួច
កុម៉្មង់ម្ហូបអាហារដោយផ្ទាល់ពីហាង
និងគែន់តែបែប់ថា អ្នកតែូវការទិញ
អាហារសមែប់បរិចា្ចាគ កែុមការងារ
Eat2Donateនឹងដឹកជញ្ជូនអាហារ
នោះទៅដល់ដែកែុមគែូពែទែយ និង
អង្គការមិត្តសមា្លាញ់ដើមែបីចែកចាយ
បន្តទៅកាន់សហគមន៍នានា។
អ្នកសែីម៉ូនីកាបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នែះ

ថា៖«ម្ហូបអាហារទាំងឡាយនឹងតែូវ
បញ្ជូនទៅមន្ទីរពែទែយមិត្តភាពខ្មែរ
សវូៀតដើមែបីជយួផ្តល់កមា្លាងំចតិ្តដល់

កែុមការងាររបស់មន្ទីរពែទែយ និងទៅ
កាន់អង្គការមតិ្តសមា្លាញ់ពែះអង្គការ
នែះក៏កំពុងធ្វើការងារផ្តល់អាហារ
សមែប់សហគមន៍ផងដែរ»។
លោកអ្នកក៏អាចបរិចា្ចាគអាហារ

ទាំងនោះទៅកាន់អ្នកផែសែងទៀត
ដូចជាបែជាជនដែលគា្មោនការងារធ្វើ
អ្នកមានបែក់ចំណូលទាបនិងអ្នក-
តែូវការជំនួយបនា្ទាន់ នៅក្នុងសហ-
គមន៍ មិនថាជនជាតិខ្មែរ ឬបរទែស
ដែលកពំងុជបួវបិត្តិតាមរយៈVolun-
teerNationឬ The Ideaទំព័រ
ហ្វែសប៊ុក@TheIdea។
ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនិង

ភែសជ្ជៈ របស់សបែបុរសជនតែូវបាន
ធ្វើឡើងជារៀងរាល់២ដងក្នុង១
សបា្តៅហ៍ហើយស្ថាបនិកសងែឃឹមថា
ចំនួនបរិចា្ចាគនឹងមានការកើនឡើង

បន្ថែមទៀតក្នុងខែបនា្ទាប់ៗ។
ភោជនយីដ្ឋានដែគូរបស់Eat2Do-

nateកម៏ានអនវុត្តតាមកចិ្ចពែមពែៀង
នែការរកែសាអនាមយ័ក្នងុការចម្អនិម្ហបូ-
អាហារការវែចខ្ចប់នងិការរកែសាគមា្លាត
សង្គមដើមែបីរកែសាអនាម័យជូនអ្នក-
ពិសអាហារផងដែរ។
គែប់បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនតែូវបាន

បងែៀននិងណែនាំឲែយរកែសាគោល-
ការណ៍អនាម័យ លាងដែនឹងសប៊ូ
សមា្អាតដែជាមួយទឹកលាងដែនិង
ពាក់មា៉ាស់ការពារយ៉ាងតែឹមតែូវ។
អ្នកសែី ម៉ូនីកាបានបន្តទៀតថា៖

«ទើបតែចាបផ់្តើមដណំើរការបែហែល
២សបា្តៅហ៍ជាងបនា្ទាប់ពថី្ងែដណំើរការ
មកនែះយើងទទួលបានការបរិចា្ចាគ
ម្ហូបអាហារបាន៧១៩ឈុតដែល
ក្នងុនោះ៦៥ភាគរយជាការបរចិា្ចាគពី
សធារណៈ។ពួកយើងពិតជាមាន
ជំនឿចិត្តថានែះជាចំនួនល្អនិងរំពឹង
ថាចនំនួបរចិា្ចាគនងឹមានការកើនឡើង
រហតូដល់៥០០ឈតុក្នងុ១សបា្តៅហ៍
សមែប់ខែបនា្ទាប។់នែះជាពែលវែលា
ដ៏សខំាន់ដែលយើងតែវូធ្វើសកម្មភាព
ទាងំឡាយដើមែបីជយួបែជាជនសហ-
គមន៍ដោយទឹកចិត្តសបែបុរសនិង
ជរំញុការយោគយល់ជយួគា្នាទៅវញិ-
ទៅមក»។
ភោជនីយដ្ឋានដែលចាប់អារម្មណ៍

ធ្វើជាដែគូ Eat2Donateសូមចូល
ទៅកាន់គែហទំព័រwww.slaprea.
com/eat2donateឬទំនាក់ទំនង
លែខទូរស័ព្ទ០៩៧៨៥២៦១៥១
សមែប់ព័ត៌មានលម្អិត៕

អ្នកសេី Sandy ឈ្មោះ ខ្មេ រ ម៉ូនីកា      សហស្ថាបនិក Eat2Donate។ រូបថតហែងជីវ័ន

អាហារ តេូវបាន ផ្ដល់លើកទឹកចិត្ត កេុមគេូពេទេយ និង ចេកចាយ ជូន បេជាជន ខ្វះខាត    ។ រូបថតសហការី ចាប់តាំង ពី ផ្ដើមដំណើរការ Eat2Donate បាន ទទួលការ បរិចា្ចាគអាហារ ៧១៩ឈុត   ។ រូបថតសហការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១៥កើត ខៃពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី៦ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ផ្តល   ់ភាព កកក់្តៅឲៃយគ្នាបានចៃើន។ រឯីការ បៃកប- 
របរ រក  ទទួល  ទានផៃសៃងៗ សូមកុំសន្និដ្ឋានអ្វីណា 
មយួ  ដោយ ខ្វះបៃភព ពត័ម៌ាន ជាក ់លាក ់ឲៃយ   សោះ។ 
ចំពោ ះ លាភសកា្ការៈ វិញ  នឹង ទទួល បាន នូវ ភោគ - 
ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ មិន លើសលប់នោះឡើយ។   

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

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

រាសីមធៃយម ។ កត្តៅ ចមៃបង គួរតៃ  យក ចិត្ត 
ទុក ដក់ ទៅ  លើ សុខ ភាព ទំាង ផ្លវូកាយ 
និង ផ្លវូ ចិត្ត  បៃសិន បើ ពំុ នោះ ទៃ នឹង 
បណា្តាល ឲៃយ មាន  ហៃតុ ការណ៍ អាកៃក់ 

កើត  ឡើង ដល់ លោក អ្នក ។ ថ្ងៃនៃះ ការ ពោល ពាកៃយ សម្ត ី
មិន  ពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង  និង មិន មាន សមត្ថភាព 
បំ ពៃញ ការ ងរ បាន ល្អ ធ្វើ ឲៃយ មុខ របរ តៃវូ ខត បង់  ខ្វះ ការ- 
ជួយ  ជៃម ជៃង ពី មនុសៃស ជំុ វិញ។  ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហ 
វិញ  គូស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ដូច សភាព ធម្មត ។    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 រាសីមធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់ សា្តៅប ់
មាន  សមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងរ  បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

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

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹកចិត្ត អ្នក 
បៃកប      ដោយ         ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នងុ 
ការបំពៃញ         កិច្ច ការងរ  ឬ ការ បៃកប  - 
របរ   រក   ទទួល ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក       

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

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

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

ស្លឹកត្នាត  តៃូវបាន បៃើសមៃប់តៃបាញ ជា រាង ផ្លៃទទឹម ខ្ចប់នំកាតំបៃពៃណី ដូន តា ខ្មៃរ ។ រូបថត VNS

សិល្បៈធ្វើនំកាតំប្ព្ណីដូន-
តាស្នាដ្ខ្មរ្នៅវៀតណាម

កៃុងឡុងស៊ូយ៉ៃន : កាតំ ជា 
បៃភៃទ នំ អង្ករ លាយ សណ្ដៃក 
វៃច ខ្ចប់ ក្នុង ស្លឹក ត្នាត  ដៃល 
សៃដៀង នងឹ ផ្លៃ ទទមឹ ។ រសជាត ិ
ដ៏ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ បាន បង្ហាញ ពី 
ភោគទៃពៃយ នងិ វបិលុ សខុ ដៃល 
តៃងតៃ វៃច ខ្ចប់ អំឡុង ពៃល 
បណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំបៃពៃណ ីជាត ិខ្មៃរ 
សមៃប់ បៃជាជន រស់ នៅ ភាគ- 
ខង តៃបូង ខៃត្ដ អានយ៉ាង។ 

នំ កាតំបច្ចុបៃបន្ន កំពុង ពៃញ - 
នយិម តៃ នៅ ឃុ ំអឡូាម នៃសៃកុ 
ទៃីតុន  ក្នុង ខៃត្ដ អាន យ៉ាង ។ 

ការ វៃច ខ្ចប ់ន ំតៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
យ៉ាង ណៃន ល្អ ដោយ ការ បៃើ 
ស្លកឹ ត្នាត ខ្ច ី។ ចពំោះ សលិៃបៈ នៃ 
ការ ចាក់ តៃបាញ ស្លកឹ ត្នាត ដ៏ ស្មគុ- 
សា្មាញ  និង បុិន បៃសប់ ធ្វើ ជា 
សៃម  ន ំកាត ំ មាន អ្នក ភមូ ិតចិ- 
តួច ណាស់ដៃល ចៃះ  ធ្វើ នំ នៃះ។ 

អ្នកសៃី នាង  ភួង ដៃល ជា 
ពលរដ្ឋ រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ ភួកឡុក 
គឺជា បុគ្គលិក តៃ មា្នាក់ ដៃល វៃច - 
នំ កាតំ បៃចាំ តំបន់ ទាំង មូល ។ 
បងៃៀន  ដោយ មា្ដាយ របស់ អ្នក-
សៃ ីនៅពៃល អ្នកសៃ ីអាយ ុ១៦ 
ឆ្នាំ អ្នកសៃី  ភួង បាន បន្ដ កៃរ- 
ដំណៃល នៃះ  ៤០ឆ្នាំ ។ 

នំ កាតំ របស់ អ្នកសៃ ីបាន ឈ្នះ- 
មៃដយ មាស នៅ ពិធី បុណៃយ នំ 
បៃពៃណ ីឯភាគ ខង តៃបងូ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៦ ។ ផលិតផល របស់ 
អ្នកសៃី ក៏ បាន ទទួល ពាន ក្នុង 
សៀវភៅ កណំត ់តៃ វៀតណាម 
ដោយសារ តៃ សា្នាដៃ វៃចខ្ចប់ 
ដៃល  បៃើ ស្លឹក ត្នាត តូច ៗ  ។ 

ស្លឹក ខ្ចី តៃូវ បាន ជៃើស រីស 
មក បៃើ ដោយសារ វា ទន់ សៃួល 
បត់ វៃច ជាង ស្លឹក  ចាស់ ។ កៃ 
ពីនៃះ ស្លឹក ពណ៌ បៃតង ខ្ចី ខ្ចប់ នំ 
កាតំ កាន់តៃ សៃស់ សា្អាត ។ 

ស្លឹក ត្នាត តៃូវបាន តៃបាញ ជា 
សណា្ឋាន  ប៉ុន  ទទឹម ដោយ មាន 
ផ្កា  នៅ ខងលើ ។ វា តៃវូ បៃើ ពៃល 
ពី ១៥ ទៅ ៣០ នាទី សមៃប់ 
អ្នក  វៃច ក្នុង ការ តៃបាញ កាតំ ។ 

អង្ករ ដំណើប  ដៃល ជា កសិ-
ផល ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដំ ៦ ខៃ  និង  
ជា  ពូជ សៃូវ ពិសៃស ។  អង្ករ 
ដំណើប តៃូវ បាន តៃំ ទឹក មួយ 
យប់  មុន លាយ ជាមួយ សណ្ដៃក- 
សៀង  ខ្ទិះ ដូង ដូង កោស  
អំបិល   និង ស្ក រស   ។ លៃបាយ នំ 
តៃូវបាន ញាត់ ចូល ក្នុ ងរន្ធ កាតំ 
តូច  រួច ចង ភ្ជិត រន្ធ។ 

កៃយ ពី សោ្ងារ  នំ កាតំ  តៃូវ- 
បាន ដក ់ទកុ ឲៃយ តៃជាក។់ ដចូ្នៃះ 

សាច់  នំ មិន ស្អិត ជាប់ នឹង កាតំ 
ឡើយ ។ វិធី សាស្ដៃ នៃះ ក៏ ជួយ 
បន្ថៃម ក្លនិ ឈ្ង ុយ ពដិោរ នៃ សាច ់
នំ ផង ដៃរ ។ នំ កាតំ តៃូវបាន  
សោ្ងារ ចនោ្លាះ ព៤ី៥ទៅ៦០នាទ។ី 
អ្នក ជំនាញ នំ កាតំ ដូច ជា  អ្នក 
សៃ ីភួង តៃវូ ការ ពៃល ១ថ្ងៃ ដើមៃបី 
វៃច ខ្ចប់ នំ កាតំ ១០០គៃប់ ។ 

នំ កាតំ ឆ្អិន ល្អ  នឹង មាន ពណ ៌
លឿង ថា្លា ។ ចង្កាម នីមួយ ៗ  
មាន នំ តូច ចំនួន ១០ គៃប់ ។ 
ខង ក្នងុ មាន សាច់ នំ ទន់  ឈ្ងយុ 
ដូង  និង ស្លឹក ត្នាត ។ អ្នកសៃី 
បាន ផ្ទៃរ ជនំាញ ដនូត នៃះ ដល ់
កូន ចៅ  និង អ្នក ភូមិដៃល ចង់ 
រៀន បន្ត៕ VNS/HR

អ្នកជំនាញនំ កាតំបងៃៀន  អ្នក ដៃល ចង់ ចៃះ  ធ្វើ   នំ ខ្មៃរនៃះ។ រូបថត VNS

កាតំដៃល ខ្ចប់រួច តៃូវ  ការ ពៃល ស្ងោរ ពី៤៥ ទៅ ៦០នាទី ។ រូបថត VNS



ក្រុងឡុងដ៍: កីឡាករ វាយ 
កូនបាល់ (តេន្នីស) អាជីព 
សញ្ជាតិ អេហេស៊ីប   Youssef 
Hossam តេូវ បាន  ពិន័យ 
មិនឲេយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កីឡា នេះ 
អស់ ១ ជីវិត ពី បទ រៀបចំ 
លទ្ធផល ទុក មុន ដេល ការ- 
ពិន័យ នេះ កើត ឡើង តេ ២ឆ្នាំ 
កេយ   បង បេសុ របស ់គេ  ដេល 
តេូវ បាន ដក ចេញ ពី កីឡា នេះ 
ជា អចិនេ្តយ៍ដូច គ្នា  ដោយ 
ចោទ បេកាន់ រឿង  ពុក រលួយ ។ 

ក្នង៊ សេចក្ដ ីថ្លេង ការណ ៍របស ់
អង្គភាព សុចរិត ភាព កីឡា 
តេន្នីស (TIU) ដេល ចេញ 
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ បាន ឲេយ ដឹង ថា 
កីឡាករ Youssef Hassam 
វ័យ២១ ឆ្នាំ ដេល តេូវពិន័យ 
បណ្ដោះ អាសន្ន កាល ពី ខេ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ នោះ 
ឥឡូវនេះ តេូវហាមឃាត់ អស់ 
១ជីវិត បន្ទាប់ ពីមាន ការ កាត់ 
ក្ដីជា ចេើន ករណី ពាក់ ព័ន្ធនឹង 
គិត លទ្ធផល ទុក មុន និង 
បណ្ដឹង  ពុក រលួយ ។ 

យោង តាម សេចក្ដី បេកាស 
នេះ ការ សុើប អង្កេត មួយ របស់ 
TIU បាន បង្ហាញ ថា  រយៈ ពេល 

៤ ឆ្នាំ  ពី  ២០១៥ ដល់ ២០១៩   
Hossam បាន ឃុប ឃិត 
ជាមួយ ភាគី ផេសេង ៗ  ដើមេបី 
ដណំើរការ  ឲេយ បាន ទលូ ំទលូាយ 
នូវ អំពើពុក រលួយពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ ភា្នាល់    នៅ ឯ ការ បេកួត 
តេនី្នស អាជីព កមេិត ទាប ។

TIU បាន ឲេយដឹង ក្ន៊ង សេចក្ដី 
បេកាស នោះទៀត ថា Hos-
sam ដេល បច្ច៊បេបន្ន ឈរ នៅ 
លេខ៨១០ ក្នង៊ តារាងចណំាត-់ 
ថា្នាក់ របស់  ATP តេូវ បាន ហាម - 
ឃាត់ មិន ឲេយ ចូលរួម បេកួត 
កឡីានេះ គេប ់សកម្មភាព ទាងំ- 
អស់ រៀង រហូត ។

ជាធម្មតា  ការ ពិន័យ ១ ជីវិត 
ក្ន៊ង វិស័យ កីឡាវាយ កូន បាល់  
កមេ ឃើញ មាន ណាស់ តេ ក្ន៊ង 
ឆ្នាំ ២០១៨ បង បេុស របស់  
Youssef គឺ Karim Hos-
sam ដេល ជាកីឡាករ តេន្នីស 
អាជីព មួយ រូប ដេរ ទទួល បាន 
ហាម ឃាត់ ដូច គ្នា នេះ កេយ 
រក ឃើញ ថា  មាន កហំសុ ព ីបទ- 
ពុក រលួយ ១៦ ករណី ដេល រួម 
មាន ការ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ផ្ទេ ក្ន៊ង 
និង ជួ យ សមេួល ដំណើរ ការ 
ភា្នាល់ ៕ AFP/VN

ប៊ុយដាប៉្រស: បាល់ ទាត់ លីក អាជីព 
នៅ បេទេស ហុង គេ ីនឹង វិល មក ធ្វើ ការ 
បេកួត ដោយ អត់មាន អ្នក គំ ទេ នៅ ចុង- 
ខេនេះ ដោយ ចាប់ ផ្ដើម ជាមួយ នឹង ការ- 
បេកួតពាន Hungarian Cup វគ្គ 
ពាក់ កណា្ដោល ផ្ដាច់ ពេត័េ។ នេះ បើ  តាម 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ហុងគេ ី(MLSZ) 
បេប់ ឲេយ ដឹង កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ  ។

ការ បេកួត វគ្គ ៤ កេមុ ចុង កេយនេ ពាន 
នេះ នឹង កើ ត មាន នៅថ្ងេ ទី ២៣ ខេ ឧសភា 
ខណៈ បេកួត នៅ លីក កំពូល ដេល តេវូ 
បាន ផ្អាក ចាប់ តំាង ពី ពាក់ កណា្ដោល ខេ 
មីនមក នោះ  ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ១ 
សបា្ដាហ៍ កេយ ។  ទោះ ជាយ៉ាង ណា  ក្នង៊ 
សេចក្ដ ីបេកាស នោះ  បានបញ្ជាក់  ថា ៖ 
«រដូវកាល បាល់ ទាត់ នឹង បន្តដំណើរ ទៅ 
ដោយ គោរព តាម យ៉ាងតឹង រឹុង ចំពោះ 
វិធាន ការ សុខ ភាព ។ កីឡាករ ទំាង អស់ 
និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់  នឹង តេវូ បាន ធ្វើ 
តេស្ត ២ ដង  ក្នង៊ ១សបា្ដាហ៍  ឬ នៅ មុន 
ការ បេកួត នី មួយៗ » ។ 

សមេប់ លីក កំពូល បេទេស ហុងគេី 
កេមុ ជើង ឯក ចាស់ Ferencvaros កំពុង 
ឈរ នៅ កំពូល តារាង ដោយនំ មុខ កេមុ 
លេខ ២   Fehervar ៣ ពិន្ទ ៊ខណៈ កេមុ 
ទំាង ១២ នៅ សល់ ការ បេកួត យ៉ាង ហោច 
ណាស់ ១០ សបា្ដាហ៍ ទៀត ។ 

ដោយ ឡេក បេទេស នៅ អឺ រុ៉ប ១ ទៀត 
គឺ កេកិ  ក៏ មានបំណង ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ 
ការ បេកួត លីក អាជីព របស់ ខ្លនួ ដេរ ដោយ 
អនុ រដ្ឋ មន្តេកីេសួង កីឡា  លោក Lefteris 
Avgenakis បាន ថ្លេង កាល ពី មេសិល មិញ 
ថា ការ បេកួត បាល់ ទាត់ នៅកេប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល Super League អាច ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញបាន ខណៈ កីឡាករ ទំាង អស់ 
តេៀម តេឡប់ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ ជា ថ្ម ី។   

បេទេស កេកិ  កំពុង បន្ធរូ បន្ថយ ការ រឹត- 
បន្តងឹ យឺត ៗ   កេយ បិទ ទា្វារ បេទេស ជិត២ 
ខេ ដោយសារ  វីរុស កូរូ៉ ណា  ហើយ លោក 
Avgenakis  បេប់ ថា ៖ «ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ នឹង តេវូ ធ្វើ ម្ដង ១ជំហាន ៗ   ពេះ 
ការ ដក ទំាង សេងុ នេ ចេបាប់ រឹត បន្តងឹ  មិន 
អាច  ឆ្លើយ តប បាន ទេ នៅ ពេល នេះ ។ យើង 
តេវូ គោរព តាម ការ ណេ នំ របស់ អ្នក ជំនញ 
ខាង សុខភាព ហើយ អាទិភាព ចមេបង  
របស់  យើង គឺ អាយុ ជី វិត  បេជាជន ទំាង - 
អស់ ។ បេសិន បើ  Super League 
តេវូបាន អនុញ្ញាតឲេយ ដំណើរការ ឡើង វិញ 
នឹង  បេពេតឹ្តទៅ ដោយ គ្មាន  អ្នក គំ ទេ » ។

ក្លបិ ទំាង ១៤ នៅ  Super League  
បាន ជំុ គ្នា ហាត់ វិញ  ពីថ្ងេ អង្គារ ដោយ ១ 
កេមុ មាន គ្នា ពី៦ ទៅ ៨ នក់ ហើយ ការ ជួប- 
ជំុ នេះ តេវូគោរព  គោល ការណ៍ អនម័យ 
និង ចេបាប់ គមា្លាត សង្គម ៕ AFP/VN

ថ្ងេពុធ ទី៦ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

FINA ពន្យារពឹ្ត្តកិារណ៍ ទៅឆ្នាំ២០២២
ក្រងុឡសូាន: សា្ថាប័នគេប់ គេង 

កីឡាហេល ទឹក អន្តរជាតិ FINA 
បាន កំណត់ កាល បរិច្ឆេទ ថ្មី  នេ 
កម្មវិធី បេកួត ជើង ឯក ហេល ទឹក   
ឆ្នា ំ២០២១ នៅ កេងុ Fukuoka 
ដោយ  លើក ទៅ ធ្វើ នៅ ខេ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២២ វិញ ហើយ ការ ធ្វើ 
ដូច្នេះ ដើមេបី កំុ ឲេយ ជាន់ គ្នា ជាមួយ 
ពេឹតិការណ៍កីឡា អូឡំាពិក   ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ កេងុ តូកេយូ ដេល ពេល 
នេះ តេវូ ពនេយារពេល១ ឆ្នា ំ។   

ការកំណត់ ថ្ងេ បេកួតថ្ម ី នៅទី- 
កេងុនេ បេទេស ជបុ៉ន នេះ គឺពី ថ្ងេ 
ទី ១៣ ដល់ ២៩ ខេ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២២ ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
លើក ពេល នេះ បេធាន របស់ 
FINA លោក Julio Maglione 
បាន ថ្លេង ថា ៖ « កេយ ពី បាន 
ទំនក់ ទំនង គេប់  ភាគី  ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង- 
អស់   និង កេយ ទទួល បាន ការ - 
ឆ្លើយ តប ពី អ្នក ទំាង នោះ  យើង 
មិន មាន ភាព សេពេច សេពិល អ្វី 
ឡើយ ដេល ការ សមេច នេះ នឹង 
ផ្ដល់  លក្ខខណ្ឌល្អ បំផុត សមេប់ 
អ្នក ចូល រួម បេកួត ទំាង ឡាយ » ។

លោកបន្ត  ថា ៖ « ស្ថតិ ក្នង៊ ពេល- 
វេលា មិន បេកដ  ដេល មិន ធា្លាប់ 
មាន ពី មុន មក នេះ FINA សងេឃឹម 
ថា  សេចក្ដ ីបេកាស ពី កាល បរិច្ឆេទ 
ថ្ម ីនេះ នឹងអាច ផ្ដល់ ភាព ចេបាស់- 

លាស់   ដល់ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់  
ក្នង៊ ការ រៀប ចំ គមេង ខ្លនួ» ។  

មូល ហេតុ នេ ការ ផ្លាស់ ប្ដរូរបស់  
FINA ដេល មាន មូល ដ្ឋាន នៅ 
កេុង ឡូសាន បេទេស ស្វ៊ីស  
សមេប់  ការ បេកួត ជើង ឯក នេះ 
ដោយសារឆ្នា ំ២០២១ ពី ថ្ងេ ទី ១៦ 
ខេ កក្កដ ដល់ ថ្ងេ ទី១ ខេ សីហា 
ជា ពេល ដេល  ការ បេកួត កីឡា 
អូឡំាពិក កេងុ តូ កេយូ   បេរព្ធកម្មវិធី 
របស់ខ្លនួ កេយ ស មេច ដូរ ពេល 
ពី ឆ្នា ំនេះ ទៅ ឆ្នា ំកេយ ដោយសារ 

ការ រាត តេបាត ពីជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 
ចៅហា្វាយកេុង  Fukuoka 

លោក Soichiro Takashima 
បាន ថ្លេងថា  នឹង មិន មាន បងេញួ 
ពេល វេលា នេ ការ បេកួត បេជេង 
ឡើយ ដោយ លោក  ថ្លេង ថា ៖ «ពិត 
ណាស់ ដោយសារនៅ  តេ មាន ការ- 
ភ័យ ខា្លាច  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នង៊កេងុ    
Fukuoka យើង នៅ តេ មិន អាច 
បន្ធរូ បន្ថយ ការ បេងុ បេយ័ត្ន របស់ 
យើង បាន ឡើយ » ។ 

លោក Takashima បាន 

បន្តដូច្នេះ  ថា ៖ «ទោះ ជាយ៉ាង ណា 
យើង នឹង បន្ត បេងឹ បេង ឲេយ អស់ពី  
លទ្ធភាព ដើមេបី កាត់ បន្ថយ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ឲេយ បាន ឆប់ បំផុត តាម 
ដេល អាច ក្នង៊ គោល បំណង ជួយ 
បំពេញ តាម ក្ដ ីសងេឃឹម របស់ អត្ត - 
ពលិក  និង អ្នក គំ ទេ កីឡា ទំាង- 
អស់ ដេល បេថា្នា ចង់ ឃើញ ការ - 
បេរព្ធ ការ បេកួត  ជើង ឯក របស់ 
យើង  និង ក្នង៊ គោល បំណង ធ្វើ ឲេយ 
ពេតឹ្តកិារណ៍ នេះ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ បំផុត » ៕ AFP/VN

លោកJulio Maglione (សា្តា)ំ ពេលពិភាកេសាជាមួយ បេធានអូឡំាពិកលោក Thomas Bach។រូបAFP

ក្លបិ២នៅអ្ស្ប៉ាញ ចង់ប្កួតដោយមានអ្នកគំាទ្
កេុង មា៉ា្រឌីដ: កេុម បាល់ ទាត់ នៅ 

បេទេស អេសេបា៉ាញ Athletic Bilbao 
នងិ Real Sociedad ចង ់ឲេយ ការបេកតួ 
ដេល ពនេយារពេល សមេប ់ពាន   Copa 
del Rey វគ្គ ផ្ដាច ់ពេត័េ តេវូបាន កណំត ់
ពេល វេលា ជាថ្ម ីម្ដង ទៀត នៅ ពេល វរីសុ 
កូរ៉ូណា លេង មាន ការ គំរាម កំហេង 
ដើមេប ីឲេយ ពកួអាច លេង ដោយ មាន អ្នក- 
គំទេ ចូល មើល ។ នេះ ជា អ្វី ដេល ក្លិប 
ទាំង ២  បាន លើក ឡើង ក្ន៊ង សេចក្ដី 
បេកាស រួម មួយ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ។   

ការ ជបួ គ្នា នៅ វគ្គ ផ្ដាចព់េត័េ  ជាលើក 
ដំបូង រវាង កេុម នៅ តំបន់ Basque ដ៏ 
គរួឲេយ ចាប ់អារម្មណ ៍ទាងំ ២ បេងុ នងឹ ធ្វើ 
នៅកេងុ Seville ន  ថ្ងេ ទ ី១៨ ខេ មេសា 
កន្លង ទៅ លុះទាល ់តេការ បេកតួ  បាល-់ 
ទាត ់ដេល គេង ទកុ ទាងំ អស ់តេវូ បាន 
បេកាស ផ្អាក បណ្ដោះ អាសន្ន  ក្ន៊ង ខេ 
មីន  ពេល ជំងឺ កូវីដ ១៩ កើត មាន នៅ 
អេសេបា៉ាញកាន់ តេ ខា្លាំង ទៅ ៗ  ។     

សមេប់ អ្នក វិនិយោគ ទាំងអស់ នៅ 
តេ មាន ទំនុក ចិត្ត ថា  រដូវកាល លីក 
អាជីព របស់ បេទេស អេសេបា៉ាញ អាច 
ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ ម្ដង ទៀត នៅ ពាក-់  
កណា្ដោល ខេ មិថុន ដោយ  បិទទា្វារ 
កឡីដ្ឋាន គ្មាន  អ្នក ទសេសន  ហើយ បន្ថេម 
ពី លើ ហ្នឹង  អ្នក គំ ទេ មិន រំពឹង ថា  អាច 
តេឡប់ ទៅ ជាន់ ទីលាន បេកួត រហូត 

ដល់ ឆ្នាំ ២០២១ ។
ប៉ុន្តេ គូ បេជេង ពាន Copa មិន ចង់ 

ឃើញ ការ បេកតួ ដ ៏គរួ ឲេយ ទាក ់ទាញ នេះ 
កើត មាន ឡើង ក្នង៊ កឡីដ្ឋាន ទទេសា្អាត 
នោះ ទេ ហើយ មាន ចេតន រង ់ចា ំរហតូ 
ដល់ មាន ការ ធាន បាន ថា  អ្នក គំ ទេ 
របស ់ខ្លនួ អាច ចលូរមួ មើល ការ បេកតួ 
នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពេ័តេ នេះ បាន ។   

ក្នង៊ សេចក្ដ ីថ្លេង ការណរ៍មួ នោះ បាន 
ឲេយ ដឹង ថា ៖ « បេធាន ក្លិប   Athletic 
Bilbao និង Real Sociedad កេុម 
ដេល តេូវ បេជេង គ្នា យក ពាន Copa 
del Rey កេយ ព ីបាន ជបួ បេជុ ំជាមយួ 

បេធាន សមាគម បាល ់ទាត ់អេសេបា៉ាញ 
បានពេម ពេៀង គ្នា ស្នើ ថា  ការ បេកួត 
វគ្គ ផ្ដាច ់ពេត័េ នេះ តេវូ លេង ដោយ មាន 
អ្នក គំ ទេ ក្ន៊ង ពេល វេលា កំណត់មួយ 
ដេល តេូវ បាន យល់ ពេម  ដោយ ភាគី 
ទាំង ៣ » ។  

ក្ន៊ង សេចក្ដី ថ្លេង ការណ៍ នោះ បាន 
បន្ត ទៀត ថា ៖ « ក្លបិ ទាងំ ២  តេង តេ ចង ់
ឲេយ អ្នក គំ ទេ របស់ យើង អាច ចូល រួម 
មើល ការ បេកតួ ។ អ្វ ីដេល យើង ចង ់បាន 
ជាង គេ បង្អស់ គឺ បេកួត ពាន វគ្គ ផ្ដាច់- 
ពេ័ត ដោយ មាន អ្នក គំ ទេ លើក ទឹក- 
ចិត្ត» ៕ AFP/VN

ការប្រកួតរវាងក្រុមReal Sociedad(ស) និង Villarreal កន្លងមក។AFP

អ្នកវាយកូនបាល់Hossam 
របស់អ្ហ្សី៊ប តូ្វពិន័យ១ជីវិត

ហុងគ្ីត្ៀមប្កួតចុងខ្ឧសភា
រីឯក្ិកចាប់ផ្តើមឲ្យកីឡាករហាត់



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ អ្នក សិល្បៈច្ើន គូ  ដ្ល  
រៀបការ មិន ទាន់បាន  ១ ឆ្នាំ ផង  ក៏ ស្ូត មាន 
បុត្ដំបូង   ដើម្បី រឹត បន្តងឹ ចំណង ស្នហ៍្ អាពា ហ៍-  
ពពិាហ ៍ ត ្ សមប្ ់ ប្ត ីបព្ន្ធ អ្នក សលិប្ៈ ១  គ ូ បាន  
រៀប  ការ ជាង  ១ឆ្នាំ  ហើយ គឺ តា រា សម្ដ្ង  សិច សុី 
អ្នក   នាង កុល ដាវី និង    តារា ច ម្ៀង   លោក សុខ 
រក្សា ហាក់ ដូចជា    មិន   ទាន់ ល្ច ឮ  ដំណឹង  ល្អ ន្ះ   
នៅ   ឡើយដ្រទ្    ក្ម ហ្តុ  ផល  រវល់ ការ ងារ 
សិល្បៈ    រៀង ៗ  ខ្លួន    ខ្លាំង ព្ក ។ 

មហាជន មាន ការ  ក តស់មា្គាល់ ចាប ់តំាង ព ី ដើម-  
ឆ្នាំ  ន្ះ   មក ថា អ្នកនាង កុល ដាវី អាច នឹង - 
ពពោះកូ ន   ដំបូង  ហើយ ទំនងជា  សម្ល នៅ ចុង- 
ឆ្នាំ ២០២០ ឬ ក៏ អាច  ថត រឿង ចប់ឲ្យ ប៉ុស ្ដិ៍ភ ីអិន- 
អនិ ក្នងុ រយៈ ពល្ ដខ៏្លខីងមខុ  ក ៏អា ច ថា  បានដរ្ 
មើល  ទៅ ។ យ៉ាង ណា អ្នកនាង កលុ ដាវ ី ពតិជា-  
មនិ ទាន  ់មានបតុ ្ជាមយួ  នងឹ ស្វាម ីដល្ជាអតតី  
តារា ចម្ៀង នៅ ទ្នំផលិត កម្ម  ហង្ស - 
មាស   ពិត ម្ន បើ  ទោះបី   ជា នា - 
ព្លខ្លះ  គ្ សង្ក្ត ឃើញ ថា  - 
នាង   មាន អាការដូចជា កំពុង ត ្ 
ចាញ ់កូន នោះ ក្ដី។

តារា ស្ី ល្បី ឈ្មោះ ដោយ សរ   
មាន ភាព សចិសុ ីជា លម្អ មយួ ផ្នក្  
អ្នកនាង កុល ដាវី បានបង្ហើប  
ប្ប ់ ដោយ មិន បាន លាក់  - 
លៀមថា៖  «ខ្ញុំអ ត់ ទាន់ 
មាន  កូននៅ ឡើយ នោះ 
ទ ្បង ហើយមិន ទា ន់ 
ព ពោះដ្រ។ ប៉ុន្ត្ ខ្ញុំ 
អាច  យក កូន  នា ព្ល 
ឆ  ប ៗ់      ន្ះដ្រ ហើយ-        
អាច នៅ ចុង ឆ្នាំ ហ្នឹង  
(ឆ ្នាំ២០២០) ឬ-   
ក្យ   ព្ល ដ្ល ខ្ញុំ 
ថត  រឿង១ចប់ នៅ 
ប៉ុស ្តិ៍  PNN ហ្នឹង ក៏  ថា      
បានដ្រ។ ពួក  យើង   
ចង់  បាន    កូន  ណា ស់  ត្ 
ចង ់ បាន តាម គម្ង  
ព្ះថា  បើដូច ឥ  ឡូវន ្ះ  
ខ្ញុំជាប់ ថត រឿ ង អ៊ីចឹង ក៏ - 
មិន  អាច ពពោះ    បាន   ដ្រ 
ទាល  ់ ត្ ធ្វើ ការ ឲ្ យ  គ្ ចប់ 
អស ់សិន»។ អ្នក នាង 
កុល ដាវី បាន បន្ត ថា៖  
« នាង ខ្ញុំ ទើបបាន ថត ចប់ 
ភាពយន្ដ មួយ ឲ្យ ហង្ស-   
មាស និងកំពុង ត្ ថត រឿង 
« សង្្គាមមរតក» ឲ្យប៉ុស្តិ៍ 
PNN ដល្ នងឹចប ់នៅខ ្ន្ះ 
ហើយ » ។ 

ចាប ់ តា  ំង ពរីៀបការ មាន ស្វាម ីជា តារា 
ចម្ៀង  ប្សុ លោក សខុ រកស្ា មកនោះ 
អ្នក   នាង កុល ដាវី ក៏ ទទួល ថត សម្ដ្ង 
ត  រ្ ឿងណា  ដល្ នាង អាចឆ្លៀត បាន-  
ត្   ប៉ុណ្ណោះ មិនថ តជាទូទៅ ដូចកា  ល 
នៅ  លីវនោ ះទ្ ព្ ះនាង ជាប់រវល់ រក-  
ស ុ ី ក  ្សិល្បៈផង ដ្រ អី៊ចឹង    តូ្វត្ ប្ង- 

ច្ក ព្ល វ្លាឲ្យ បាន ច្បាស់- 
លាស់ ខណៈ  ស្វាមីរ បស់ 
អ្នកនា ងគឺ  លោកសុខ 
រក្សា ក៏មាន ភាព រវល់ 
ដូច  នាង ផង  ដ្រ។ គួរ- 
បញ្ជាក ់ដរ្ ថា អ្នកនាង 
កលុ ដាវ ីបានរៀបកា រ 
ជា     ម ួយ លោក សុ ខ  
រក្សា កាល ពីថ្ង ្  ទី៨ 
ខ្ មីនា  ឆ្នាំ ២០១៩ 
កយ្ ព ី  បាន  ស្វង្- 
យល់   ចិត្ត ថ្លើម  គ្នា ជាង  

 ៥ឆ្នាំ ហើយ  បនា្ទា ប់  ពី 
រៀប ការ  ជាង ១ ឆ្នាំ 

ន្ះ តារា   ស្ី សច់ ស ខ្ចី 
រូប ន្ះ   ហាក់    ប្ដូរ  ស្ទីល ន្ 
ការ ស្លៀក  ពាក ់ខុសពីមុន 
គឺ មិន  សូវ  បញ្ច្ញ  ភាព-   
សិច    សុី ខ្លាំងទៀតទ្    ។ 
ម្យ៉ាង   ទៀត  គូស្ន្ហ ៍ តារា  
ដូច   គ្នា ១ គូន ្ះ ចា ប់- 
តាំង ពីចា ប ់ដ ្  គ ្នា ជា ប្ដី-  
ប្ពន ្ធ មក  ពួក  គ្ រក សុី ធូរ  - 
ធ រ ដោយ មាន ផ្ទះដ ល ់ទៅ 
២ល្វ្ង និង ជិះ រថ យន្ដ 
ទំនើបៗ  ហើយក៏   មាន ដីធ្លី 
មួយចំនួនទៀតផង ៕ 

ប្តីប្រពន្ធសុខរក្រសានិងកុលដាវី
ពំុទាន់មានបុត្ររឹតចំណងស្ន្រហ៍
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លោក សុខ រកេសា និងអ្នកនាង  កុល ដាវី រៀប ការ ជាង ១ឆ្នាំ 

តេ ពំុ ទន់ ចង់  បនបុតេ ពងេងឹ ចំណងស្នេហ៍  ។ រូប ហ្វ្សប៊ុក

ខេសេបេយុទ្ធ Cristiano Ronaldo (ស្ដា)ំ ពេយាយាម បណ្ដើរបល់គេចពីកីឡាករ Inter ក្នងុបេកួតកន្លងមក   ។ AFP

Ronaldoត្រឡប់ទៅកាន់
ទីក្រងុTurinវិញហើយ

កេុង មីឡាន: កីឡាករ របស់ 
ក្ុម ស្ះ បង្កង់ Juventus គឺ 
ខ្ស្ ប្យុទ្ធ Cristiano Ron-
aldo បាន ហោះ ត្ឡប់ ទៅ 
កាន់ ប្ទ្ស អីុតាលី វិញ ហើយ 
កាល ព ីថ្ង ្ចន្ទ កយ្ព ីរស ់នៅ 
ត្ ក្នុង ផ្ទះ  ជិត២ ខ្ ដោយសរ 
ត្ ការ រាត ត្បាត ពី វីរុស កូរ៉ូណា 
នៅ  ឯ ពរ័ទយុហា្គាល ់ ជាបទ្ស្ 
កំណើត របស់ ខ្លួន  ។   

តាម ស្ចក្ដី រាយការណ៍ 
របស់  ប្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ នៅ 
អីុតាលី បាន ឲ្យ ដឹង ថា   Ron-
aldo និង គ្ួសរ របស់ គ្ បាន 
ចុះចត នៅ ព្លាន យន្ដហោះ 
នាក្ុង Turin វ្លា ម៉ាង 
១០:២០នាទីយប់ (ម៉ាង ក្នុង 
ប្ទ្ស អីុតាលី) ។    

ជាមួយ គ្នា ន្ះ សរព័ត៌មាន 
ទាំង នោះ ឲ្យ ដឹង ទៀត ថា  មា្ចាស់ 
ពាន  Ballon d'Or ៥ សម័យ- 
កាលរូប ន្ះ ធ្វើ ដំណើរ ពី កោះ   
Madeira របស់ ព័រទុយហា្គាល់ 
ដោយ យន្តហោះ ផ្ទាល់ ខ្លួន 
ហើយ មកដល់ទី ន្ះ នឹង ត្ូវ 
ដាក់ ឲ្យ នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្ក 
រយៈ ព្ល ២ សបា្ដាហ៍ ។   

កីឡាករ វ័យ៣៥ ឆ្នាំ រូប ន្ះ 
បាន បងា្ហាញ វត្ត មាននៅ  ក្នងុ ការ- 
បក្តួ ចងុ កយ្  ក្នងុ   Serie A 
ព្ល Juventus ឈ្នះ Inter 
Milan ២-០ ដោយ ល្ង បិទ 
ទា្វារកីឡដា្ឋាន Allianz Stadi-
um នៅ ថ្ង្ ទី ៨ ខ្ មីនា មុន 
ពល្  រដវូ កាល បាល ់ទាត ់អាជពី 

អីតុាល ីត្វូ ផ្អាក  ពល្ មាន ការ- 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ្ល 
បាន សមា្លាប់ មនុស្ស ជាង ២៩- 
០០០ នាក់ ក្នុង ប្ទ្ស ន្ះ ។   

ដោយសរ សកម្មភាព បាល់ - 
ទាត់ ត្ូវ ឈប់ ទ្ឹង Ronaldo 
បាន ត្ឡប ់ទៅ កាន ់កោះ  Ma-
deira វិញ ក្យ ប្កួត 
ជាមយួក្មុ Inter Milan ន្ះ 
ដើម្បី បាន ទៅនៅ ក្ប្រមា្ដាយ 
របស់ ខ្លួន គឺ អ្នក ស្ី    Maria 
Dolores ដ្ល មាន ជំងឺ ដាច់ 
សរស្ ឈាម ខួរ ក្បាល ។

 ក្ុម ស្ះ បង្កង់  បាន ធ្វើ ការ 
កោះ ហៅ កីឡាករ ក្ ប្ទ្ស 
ចនំនួ១០ នាក ់ខណៈ ក្លបិ លង្ 
នៅកប្ ខណ័្ឌ Serie A ទទលួ- 
បាន ការ អនញុ្ញាត ឲយ្ តឡ្ប ់ទៅ 
ហ្វឹក ហាត់ ក្នុង លក្ខណៈ ឯកត្ត- 
ជន កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ។

ដោយមានការ ស្វាគមន៍ ពីរដ្ឋ-  
មន្ត្ី ក្សួង មហា ផ្ទ្ អីុតាលី 
ចំពោះ កីឡាករ  ដ្ល ត្ឡប់ 
ទៅ កន្ល្ង ហ្វឹក ហាត់ របស់ ក្លិប 
វិញ នៅ ២សបា្ដាហ៍ មុន កំណត់ 
ន្ះ  ធ្វើឲ្យ  អ្នក គំ ទ្សង្ឃឹមថា  
រដូវ កាល ២០១៩ -២០២០ 
អាច ត្ូវ បាន សង្គ្ាះ ឲ្យ មាន 
ជីវិត ជីវ៉ា ឡើងវិញ ។  

Juventus គឺ ជាកុ្ម ឈរ 
កំពូល តារាង នៅ Serie A 
ដោយ នាំ មុខ ត្១ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
លើ  Lazio ខណៈ ក្ុម ដ្ល 
ដកឹ នា ំដោយ  លោក  Maurizio 
Sarri មួយ ន្ះ កំពុង ដាក់ 

គោល ដៅឈ្នះ ពាន  Scudetto  
ឲ្យ បាន ៩ រដូវ កាល ជាប់ ៗ  គ្នា ។

ត្ ទោះ ជាយ៉ាង ណា  ក្លិប 
មាន រហសស្នាម ថា  «The Old 
Lady » (ស្ត្ី វ័យ ចំណាស់) 
មនិ ទាន ់បាន បប្ ់ព ីពល្ វល្ា 
ផ្លូវ ការ សម្ប់ ការ ត្ឡប ់ទៅ 
ហ្វឹក ហាត់ វិញ នៅឡើយ ទ្ 
ខណៈ ក្លិប គ្ន់ ត្ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ 
ត្ស្ត កីឡាករ របស់ ខ្លួន នៅ  
មជ្ឈមណ្ឌល វ្ជ្ជសស្ត្ នា 
ក្ុង Turin កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ។  

កីឡាករ ដ្ល មក ដល់ ដំបូង 
គ្ នៅ កន្ល្ង ពិនិត្យ ន្ះ គឺ 
Federico Bernardeschi, 
Juan Cuadrado, Carlo 
Pinsoglio, Leonardo Bo-
nucci និង Aaron Ramsey  
ហើយ កីឡាករ ទាំង នោះ សុទ្ធ- 
ត្ មាន ពាក ់មា៉ាស់ នៅ មខុ ដចូ ៗ  
គ្នា ។ 

ជាមួយ គ្នា ន្ះ ដ្រ ក្លិប កំពុង 
រង់ ចាំ ការ ត្ឡប់ មក វិញ របស់ 
ខ្ស្ ការពារ កណា្ដាល សញ្ជាតិ 
ហឡូង ់Matthijs de Ligt នងិ  
Blaise Matuidi ខ្ស្ បម្ើ 
អន្តរជាតិបារាំង ដ្លបាន វិល 
ទៅ  ប្ទ្ស កំណើត ក្យ ជា 
សះ ស្បើយ ពី ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម 
បភ្ទ្ ថ្ម ីន្ះ ខណៈ ខស្្ បយ្ទុ្ធ 
Gonzalo Higuain មិនទាន់ 
ចាក ច្ញ ពី អាហ្សង់ ទីននៅ 
ឡើយ ទ ្ដោយសរ នៅ ជាមយួ 
មា្ដាយរបសខ់្លនួ ដល្ កពំងុមាន 
ជំងឺ ៕ AFP/VN

តារាសម្តេង សេ ីសច់សខ្ច ី ចូល ចិត្ត 
បង្ហាញ  ភាព សិចសីុ  អ្នកនាង កុល 

ដាវី។ រូបថត ហុង មិនា
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