
ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៦៩១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

លោក ប៉ែន ផាត ជាប់គាំង នៅ ថែ 
ទោះ កុងតែបង្ហាត់បាល់ផុតកំណត់

សូមអានទំព័រ 

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

លោកនេតសាវឿនបញ្ជាឲេយស្នងការគេប់រាជធានី-ខេត្តដកបារា៉ាស់ចេញឲេយអស់ពីតាមផ្លវូ
ខន សា វិ 
 
ភ្នពំៃញ ៈ  អគ្គស្នងការ នគរបាល ជាត ិ 

លោក នេ ត សាវឿន បាន ពេមាន ទៅ 
ស្នងការ នគរបាល គេប់ រាជធានី - ខេត្ត 
ឱេយ ដក បា រា៉ា ស់ទាំង អស់  ចេញពី តាម 
ដងផ្លវូ វិញ ខណៈដេល  លោកលើក ឡើ ង 

ថា មាន មន្តេីនគរបាល ចរាចរ ណ៍ នៅ 
ក្នុង ខេត្ត មួយចំនួន បាន រឹតបន្តឹង ការ- 
អនុវត្ត  ចេបាប់ ចរាចរណ៍ ខុស ទៅនឹង 
គោលការណ៍ ណេនាំ របស់ ថា្នាក់លើ ។ 

 សារ ជា  សឡំេង បេក ធា្លាយ   ដេល តេវូ 
បាន គេ ចេក ចាយ តៗគ្នា  តាម បណ្តាញ 
សង្គម   កាលពី ថ្ងេ មេសិលមិញ លោក នេ ត 

សាវឿន បាន ពេមាន   ថា ស្នងការ គេប់ 
រាជធានី - ខេត្ត ទំាងអស់ នឹង ទទួល ខុ ស - 
តេូវ ចំពោះមុខ ចេបាប់ បេសិន បើក្នុង 
ខេត្ត របសខ់្លនួ  នៅតេ ដាក ់បា រា៉ា ស ់ នងិ 
ហៅ យានយន្ត របស់ ពលរដ្ឋ មក តេួត   - 
ពិនិតេយ ទាំង ដេល  អ្នក បើកបរ មិនបាន 
ល្មើស នឹង ចេបាប់ ចរាចរណ៍ ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ស្នងការ រាជ ធានី  - 
ខេត្ត និយាយ គ្នា ឡើងវិញ ចុងកេយ 
ទី ១  ឈប់ ដាក់ បា រា៉ា ស់ តាមផ្លូវ ទី ២  
បាន និយាយ ចេបាស់ ជាមួយគ្នា ហើយ 
ថា ទាល់តេ ល្មើ សបាន យើង ហៅ គេ 
ពិនិតេយ ។ ឥឡូវ ហ្នងឹ បង ប្អនូគេ រាយ ការ ណ៍ 
មក ថា នៅតាម ផ្លូវ ពិសេស នៅ ខេត្ត 

កំពង់ ចាម តេបូងឃ្មុំ មណ្ឌល គិ រី ឡាន 
គេ  អត់ ល្មើស ក៏ ហៅ គេ ចូល ចេក បា រា៉ា ស់ 
ដេរ  ហើយ បាន ឱេយទៅ ។ ឥឡូវ ម៉ោង ហ្ន ឹង 
ពេឹក ហ្នឹង(២៦ ឧសភា) ដក បា រា៉ា ស់ 
ចេញ ឱេយអស់  គេប់ ផ្លូវជាតិ ទាំងអស់ 
និង  គេប់ ខេត្ត ។ ស្នងការ លោក ឯង ដើរ 
មើ ល ហើយ ខេត្ត ណ ...តទៅទំព័រ  ៤

រដ្ឋបាលរាជធានី
ភ្នពំេញពេមានចាត់
វិធានរដ្ឋបាលលើអ្នក
មិនបង់ថ្លេសេវាសំរាម

WHOផ្អាកពិសោធ
ថ្នាំHydroxych-
loroquineជាការ-
ពេយាបាលវីរុសកូរូ៉ណា

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញៈ  រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពេញ បាន ធ្វើ សេចក្ដី ជូន ដំ ណឹង 
ដោយ ពេមាន ដល់មា្ចាស់ អាជីវ- 
កម្ម  សេវាកម្ម  សា្ថា ប័ន ឯក ជ ន  នងិ 
បេ ជាពល រដ្ឋ  ដេល មិន បាន 
គោរព នូវ កាតព្វ កិច្ច បង់ ថ្លេ សេវា 
បេ មូល សំ រាម  និង សំ ណល់ រឹង  
អាច បេ ឈម នឹង វិធាន រដ្ឋ បាល 
ដោយ បិទ អាជី វកម្ម  ឬ សេវា កម្ម 
ជា បណ្តាះ អា សន្ន រួម ទាំង - 
ការបញ្ចេញ បញ្ជី ឈ្មោះ អ្នក-  
ជំ ពាក់ បំ ណុល ជា សាធា រណៈ តាម 
បណ្តាញ សង្គម  ឬ តាម បេព័ន្ធ- 
ផេសព្វ ផេសាយ នា នា ។ 

 សេច ក្ដ ីជូន ដំណឹង រប ស់ រដ្ឋបាល 
រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ  ចុះ ថ្ងេទី ២៥   ខេ  
ឧសភា  បាន ឲេយ ដងឹ ថា៖«កេយ 
ពី បាន ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត ទទួល ការ- 
បង់ ថ្លេ សេវា បេ មូល សំ រាម  និ ង  
សំ ណល់ រឹង  នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ  
ក្នុង ដំណក់ កាល អន្តរ កាល   
តាម បេព័ន្ធ អេ ឡិច តេូ និ ក រហូត 
មក ទល់ ពេល នេះ  រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពេញ  សង្កេត ឃើញ ថា  
មាន បង ប្អូន បេជា ពលរដ្ឋ ភាគ- 
ចេើន  បាន ប ង់ ថ្លេ សេវា បេមូល- 
សំរាម  និង សំ ណល់ រឹង រួច ហើយ។  
ប៉ុន្ដេ នៅ មាន...តទៅទំ ព័រ ៦

កៃងុហៃសណឺៃវៈ  អង្គការ សខុ- 
ភាព ពភិព លោក (WHO) បាន 
ថ្លេង កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ថា  ខ្លួន បាន 
ផ្អាក ការ ពសិោធ ថា្នា ំHydroxy-
chloroquine  សមេប់ ពេយា- 
បាល វីរុសកូរ៉ូណ  ជា បណ្តាះ- 
អាសន្ន ។ 

 លោក បេធាន អង្គការ WHO 
តេ្រដូស    អាដ ហា ណូម  ហ្គឺ - 
បេ៊ីយេ ស៊ុស  បាន ថ្លេង បេប់ 
សន្និសីទ កា សេត ជាក់ ស្តេង 
មួយ ថា កា រ សមេ ច នោះ បាន 
កើតឡើង កេយ ពីការ សិកេសា 
មួយ  តេវូ បាន...តទៅទំព័រ ១២

រដ្ឋាភិបាលសមេចដក់ចេញវិធានការជំុទី៤
ដើមេបីសេចសេង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពីការរីករាលដលនេកូវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ រាជ រដា្ឋា ភបិាល បាន 
សមេច ដាក់ ចេញ នូវ វិធាន ការ  
ជុំ ទី ៤  ក្នុង គោល បំណង ដើមេបី 
ធានា នូវ លំនឹង សេដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម ក្នុង អំឡុង ពេល ការ រីក- 

រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដេល 
កពំងុ ធ្វើ ឲេយ ប៉ះពាល ់ដល ់សេដ្ឋ-
កិច្ច  ពិភពលោក និង ក្នុង តំបន់  
ពេម ទាំង កម្ពុជា  ផង ដេរ។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន របស ់  
រដា្ឋា ភិបាល ដេល  ចេញ ផេសាយ 
កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ   បាន ឲេយ ដឹង ថា 

វធិាន ការ នេះ នងឹ ជយួ  រកេសា លនំងឹ  
អាជីវកម្ម របស់កេុមហ៊ុន រោង - 
ចកេ  និង សហ គេស ឲេយអាចបន្ត  
អាជីវកម្ម ឆ្លង ផុត ពីវិបត្តិ នេ ជំងឺ- 
កូវីដ  ១៩  និង ដើមេបី កាត់ បន្ថយ 
ផល ប៉ះពាល ់ដេល ពកួគេ កពំងុ  
បេឈម  ពេម ទាងំ ជា ការចលូរមួ  

ចំណេក បន្ធូរ បន្ទុក នេការ រស់ - 
នៅរបស ់បេជា ពល រដ្ឋ  ដេល មាន 
ជីវភាព កេីកេ តាម រយៈ កម្ម វិធី 
ជនំយួ សង្គម(Social Assist-
ance) ផងដេរ។ វិធានការ ជុំ ទី 
៤ នេះ  ក៏ បាន ផ្តោត លើ ការ ជួយ 
សា្តោរ  និង ជំរុញ លទ្ធភាព អាជីវ-

កម្ម នងិ ធរុកចិ្ច  ឲេយ ងើប ឡើង វញិ  
ដើមេបី ចូល រួម ជំរុញ កំណើន 
សេដ្ឋ កិច្ច   ក្នុង បរិការណ៍ កេយ 
វិបត្តិ នេ ជំងឺនេះ។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ា ន  បាន 
បន្ត  ថា រដា្ឋា ភិបាល សមេច ធ្វើ 
ការ បន្ធូរ បន្ថយ ...តទៅ ទំព័រ ៩

សម្អាតការុង សីុម៉ងត៍សមៃប់បៃើបៃស់ឡើងវិញ 
បេជាពលរដ្ឋ មា្នាក់នេះ សមា្អាតការុង សុីម៉ងត៍ សមេប់ បេើបេស់ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង ខណ្ឌសេន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។ 

ការបេើបេស់ឡើងវិញ នូវ   របស់ របរ ដេលធ្វើពី បា្លាស្ទិក ជាការ ចូលរួម ចំណេក ក្នុង ការជួយ រកេសាបរិសា្ថាន ។  រូបថត ហា៊ាន រងេសី



សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះវិហារៈ អភិបាលរង ខេត្ត 
ពេះវហិារ  លោកគោ ស៊ុ ំប៊នុ សឿត 
ព ីមេសលិមញិ លើកឡើង ថា  សកម្ម- 
ភាព  បទល្មើស ពេឈើ នៅ ក្នុង 
ខេត្ត ពេះវិហារ មានការ ថយចុះ 
បេមាណ ជិត ៩០ភាគរយ  បើ 
បេៀបធៀប នឹង ឆ្នាំ កន្លង ទៅ។ 
មន្តេី សង្គម សុីវិល ជំរុញ ឲេយ មា ន 
ការ យកចិត្ត ទុកដាក់ បន្ថេម ទៀត  
ដើមេបី ឲេយ ការទប់ស្កាត់ បទល្មើស 
ពេ ឈើមាន បេសិទ្ធភាព ក្នុង 
រយៈពេល វេង។

ក្នងុ សន្នសិទី សរពត័ម៌ាន មយួ 
ស្ដពី ីវឌេឍនភាពនងិ ទសិដៅ ការ ងារ   
បន្ដ រដ្ឋបាល ខេត្ត ពេះវិហារ ពី 
មេសិលមិញ នា ទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋ- 
មន្តេី  លោក គោ ស៊ុំ ប៊ុន សឿត  
ថ្លេង ថា  បញ្ហា បទល្មើស ពេឈើ 
នៅក្នុង ខេត្ត ពេះវិហារ  មានការ- 
ថមថយ  បើ បេៀបធៀប ទៅ ឆ្នាំ 
កន្លងទៅ។  រាជរដា្ឋាភ ិបាល បេគល ់  
តួនាទី បង្កេប បទល្មើស ពេឈើ 
ឲេយ ទៅ លោកសៅ សុខា  អគ្គ មេ- 
បញ្ជាការ រង កង យោធពល ខេមរ- 
ភមូនិ្ទ  នងិ ជា  មេ បញ្ជា ការកងរាជ- 
អាវុធហត្ថ លើ ផ្ទេ បេទេស ធ្វើជា 
បេធាន គ ណៈ កម្ម ការ ទប់ស្កាត់ 
និង បង្កេប បទល្មើស ធន ធាន- 
ធម្ម ជាតដិេល លោក បានដាក ់បទ-
បញ្ជា ឲេយ មន្តេី ជំនាញ ចុះ បង្កេប 
និង ទ ប់ ស្កា ត់ ជា ហូរហេ ។

លោក ថ្លេងថា ៖«ជារមួ គ ឺនៅ ខ្វះ- 
ចន្លោះ តចិតចួ ខ្ញុ ំមនិអាច ធានាថា 
ល្អ១០០ ភាគរយ ទេ។ ប៉ុន្ដេ បទ- 
ល្មើស ពេឈើ គឺ ថយ ចេើន បេ- 
ហេលជា ជិត ៩០ភាគរយ ហើយ 

បើ យើង បេៀបធៀប ទៅ ឆ្នា ំកន្លង- 
ទៅ ដោយសរ នៅ ឆ្នាំនេះ យើង 
បេើបេស់ វិធាន ការ ក្ដៅ របស់ 
ឯកឧត្តម សៅ សុខា។ ប៉ុន្ដេ ខ្ញុំ មិន 
ចាំ ចំនួន តួលេខ នេ ការបង្កេប 
បទល្មើស ជាក់លាក់ ទេគឺ វា ថយ- 
ចុះ  ចេើន មេន»។

លោក ថា  បទល្មើស ពេឈើ 
នៅមាន សេសសល់ តិចតួច  
ដោយ សរ ពលរដ្ឋ សហគមន៍ 
កាប់ ឈើ ដឹក តាម ម៉ូតូ  ដើមេបី យក 
ធ្វើ ផ្ទះ  ឬ ធ្វើ កេលគោ កេបី របស់ 
អ្នកភូមិ។ ប៉ុន្ដេ ចំពោះ ការកាប់ 
ឈើ ជា លក្ខណៈ ទេង់ទេយ ធំ ដឹក 
តាម រថយន្ត  ឬ គោ យន្ត គឺ គ្មាន 
សកម្មភាព បន្តទៀត ទេ។

លោក ពីង ទេី ដា  បេធាន មន្ទីរ 
កសិកម្ម  រកុា្ខាបេមាញ់  និង នេសទ 
ខេត្ត ពេះវហិារ ថ្លេង ព ីមេសិលមញិ ថា  
មន្តេី ឧទេយានុ រកេស នេ មន្ទីរ កសិកម្ម  
រុកា្ខាបេមាញ់  និង នេសទ ខេត្ត 
ពេះវិហារ ទាំងអស់  បាន បង្កើន 
សកម្មភាព របស់ខ្លួន ទ្វេ ដង ក្នុង 
ការចុះ លេបាត  នងិ ការបង្កេប បទ- 
ល្មើស ពេឈើ នៅតាម ផ្លវូ  នងិ ក្នងុ 
តំបន់ ពេ ឈើ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ករណីនេះ  
យើង ចុះ លេបាត ជាបេចា ំ ឥឡវូនេះ 
គ្មាន បទល្មើស ពេឈើ ទេ  យើង 
បង្កេប អស ់ហើយ។ វា នៅ សេស- 
សល់ តិចតួច ដេរ  ពលរដ្ឋ សហ- 
គមន ៍យើង គត ់[កាបយ់ក] ទៅ ធ្វើ 
ផ្ទះ ឬ គត់ កាប់ ទៅ ជួសជុល ផ្ទះ 
គត់  ហើយ រឿង អ្នក កាប់ ឈើ ជា 
លក្ខណៈ ទេង់ទេយ ធំ  គឺ គ្មានទេ  
យើង ចាប់ អស់ ហើយ»។

លោក បន្ដថា  ការថយចុះ បទ- 
ល្មើស ពេឈើ ...តទៅទំព័រ ៤ 

 វ៉ន  ដា រ៉ា 
 
ភ្នំ ព្រញៈ  កេ សួង មុខ ងារ 

សធារ ណៈ កា ល ពី ថ្ងេ ទី ២៥ 
ឧសភា  បាន សមេច ឲេយ បេ ធាន 
មន្ទី រមុខ ងារ សធារ ណៈ តាម 
រាជ ធានី ខេត្ត  ផ្អា ក ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន នូវ ការ បើក បេក់ កមេ 
ម៉ោ ង បន្ថេម របស់ គេូ ដេល តេូវ 
បាន ចាត់ តំាង ឲេយ ទៅ បងេៀន  
ដចូ ជា ការ បងេៀន  ២ ថា្នាក ់២វេន  
ការ បងេៀន គបួ គេប ់កមេតិ   នងិ 
ការ បងេៀន ម៉ោង បន្ថេម ។ 

 យោង តាម លិខិត កាល ពី ថ្ងេ 
ទ ី២៥  ខេ ឧសភា  ដេល បាន ចុះ 
ហត្ថ លេខា ដោយ លោក  ពេុំ  
សុខា  រដ្ឋ មនេ្ដី កេសួង មុខ ងារ 
សធារ ណៈបាន ឲេយ ដងឹ ថា  ការ- 
ផ្អាក ការ ផ្ដល់ ទិដា្ឋា ការ ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន សមេប់ ការ ផ្ដល់ បេក់ 
កមេ គេូ បងេៀន  ដេល បាន 
ដាក់ ទៅ បេ ធាន មន្ទីរ មុខ ងារ 
សធារ ណៈ រាជ ធាន ី ខេត្ដ  នះ 
ធ្វើ ឡើង សេប តាម ស្ថាន ភាព 
ដេល គេឹះ ស្ថាន សិកេសា គេប់- 
កមេិត នេ កេសួង អប់រំ  យុវ ជន 
នងិ កឡីា  តេវូ បាន ផ្អាក ដណំើរ- 
ការ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ចាប់ ពី 
ថ្ងេ ទី ១៦ ខេ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០ 
ដោយ សរ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក  សុខា  បាន អះ អាង  
ថា៖  « ការ ផ្អាក នេះ ក៏ ធ្វើ ឡើង 
ដើមេបី គេប់ គេង ការ បើក ផ្ដល់ 
បេក់ កមេ គេូ បងេៀន ២ថា្នាក់ 
២វេន  គេូ បងេៀន ថា្នាក់ គួប គេប់ 
កមេិត  និង គេូ បងេៀន របប 
ម៉ោង បន្ថេម  សម សេប តាម 
វិធាន ការ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  
ស្ដពី ីការ ធ្វើ វចិារណ កម្ម  នងិ ការ- 

ពងេងឹ បេ សិទ្ធ ភាព ចំណាយ»  ។
យោង តាម សេចក្ដី នៅ ក្នុង 

លិខិត ដដេល នះ  លោក  សខុា  
បាន ណេ នាំ ដល់ បេធាន មន្ទីរ 
មុខ ងារ សធារ ណៈ  រាជ ធានី  
ខេត្ដ  ទាំង អស់  ១ - ផ្អាក ការ- 
ផ្ដល់ ទិដា្ឋា ការ បេក់ កមេ បេចាំ 
ខេ គេូ បងេៀន ពី ថា្នា ក់ ២ វេន      
គេូ បងេៀន ថា្នាក់ គួប គេប់ កមេិត  
នងិ គេ ូបងេៀន របប ម៉ោង បន្ថេម  
ចាប់ ពី ពេល នេះ តទៅ រហូត 
មាន ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី ។  ២- 
ក្នុង ករណី ដេល មាន ការ បើក 
ផ្ដល់ បេក់ កមេ ជូន គេូ បងេៀន 
ខាង លើ នា ពេល កន្លង មក កេសងួ 
មខុ ងារ សធារ ណៈ នងឹ ពភិាកេសា 
ជា មយួ កេសងួ   ស្ថាបន័ ពាក ់ពន័្ធ  
ដើមេប ីរក ដ ំណះ សេយ ក្នងុ ការ- 
ទូទាត់ ថវិកា នេះ វិញ ។    

 លោក  ឈឿន  ប៊ុណា្ណា  រ័ត្ន  អ្នក- 
នំា ពាកេយ កេសួង មុខ ងារ សធារ ណៈ  
បាន ថ្លេង កាល ពីមេសិល មិញ ថា 
កា រ ផ្អាក ការ ផ្តល ់ទដិា្ឋា ការ នេះ គ ឺ
មាន នយ័ ថា  មន្ទរី មខុ ងារ សធា រណៈ 

រាជ ធាន ី ខេត្ដ តេវូ ផ្អាក ផ្តល ់ការ- 
ឯក ភាព ចំពោះ សំណុំ ឯក សរ 
ស្នើ សុំ បើក បេក់ កមេ (ម៉ោង 
បន្ថេម)  បេ ចាំ ខេ ។ 

 លោក ថ្លេង ថា ៖«ប ច្ចបុេបន្ន កេសួង 
មុខ ងារ សធា រណៈ បាន ផ្អាក 
ទិដា្ឋា ការ តេ គេូ បងេៀន ទាំង  ៣  
បេភេទ នេះ ទេ  (គេូ បងេៀន ២ 
ថា្នាក ់២វេន គេ ូបងេៀន ថា្នាក ់គបួ 
គេប ់កមេតិ  នងិ គេ ូបងេៀន របប 
ម៉ោង បន្ថេម) ។  ឯ បេក់ បៀ វតេស រ៍  
បេ ចា ំខេ  (គេ ូបងេៀន )  នៅ បន្ត 
បើក ផ្តល់ តាម ធម្ម តា» ។ 

 អ្នក សេី  អ៊ុក  ឆយ៉ោ វី  បេធាន 
សមា គម គេូ បងេៀន ឯក រាជេយ 
កម្ពជុា  (CITA) បាន ថ្លេង  កាល 
ព មីេសិល មិញ ថា  ការ ផ្អាក បណ្ដោះ- 
អាសន្ន នូវ ការ ផ្ដល់ បេក់ កមេ 
ដល់ គេូ បងេៀន ទាំង  ៣  កមេិត 
ជាការ មិន សម រមេយ ពេះ គេបូ ងេៀន 
មនិ មេន ជា អ្នកមាន ចេត នា ក្នងុ 
ការ ផ្អាក ការ បងេៀន នះទេ  
ប៉នុ្ដេ ជាវធិាន  រាជ រដា្ឋា ភបិាល ក្នងុ 
ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

 អ្នក សេី ថ្លេង ថា ៖ « ធម្មតា  
គេូៗ  ជាអ្នក បងេៀន ដោយ ផ្ទាល ់ 
ដូច្នេះ អ្វី ដេល ជា ពល កម្ម របស់ 
គេូ គួរ តេ ទទួល បាន កមេ ឲេយ 
សក័្ត ិសម។  ប៉នុ្ដេ នេះ ដោយ សរ 
តេ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ មិន មេន ជា 
ចេតនា របស ់គេ ូបងេៀន ក្នងុ ការ 
ឈប ់បងេៀន  នះ ទេ  គ ឺកេសងួ  
កដ៏ចូ ជា រាជ រដា្ឋាភ ិបាល ជា អ្នក- 
ចេញ ការ ណេ នាំ  ឲេយ ពួក គត់ 
ឈប់ បងេៀន បេប នេះ  » ។ 

  លោក  រស់  សុវា ចា  អ្នក នាំ- 
ពាកេយ កេសួង  អប់រំ  យុវជន  និង 
កឡីា បាន ថ្លេង ថា ការ ផ្អាក ផ្ដល់ 
ទិដា្ឋា ការ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន  គឺ 
ជា ការ ផ្អាក ជា បណ្ដោះ អាសន្ន 
នេ ការ ផ្ដល ់បេក ់កមេ  ( បេក-់ 
ឧបត្ថម្ភ បន្ថេម) គេូប ងេៀន  ២ 
ថា្នាក់ ២ វេន  គេូ បងេៀន ថា្នាក់ គួប 
គេប ់កមេតិ  នងិ គេ ូបងេៀន របប 
ម៉ោង បន្ថេម  ប៉ុន្តេ ចំពោះ បេក់- 
ខេ អចិនេ្តយ៍  នៅ តេ បន្ត បើក  
ជូន គេូ បងេៀន កេប ខ័ណ្ឌ ទាំង- 
អស់  ក្នុង និនា្នា ការ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក  សុវាចា បាន ថ្លេង ឲេយ 
ដឹង ថា ៖ «ចំពោះ ការ ផ្អាក នេះ គឺ 
សេប ពេល ដេល កេសួង អប់រំ 
យុវ ជន  និង កីឡា បាន បេ កាស 
វិសេស ម កាល តូច  និង ការ ឈប់ 
សមេក មុន ពេល កំណត់  និង 
ការ បេកាស ពនេយារ ពេល ចូល រៀន 
ឡើង វិញ ។  សមេប ់ចន្លោះ ពេល 
នេះ  គេូ បងេៀន ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់ នះ  ក៏ ពុំ មាន ថា្នាក់ បន្ថេម 
ដេរ ។ កតា្តា នេះ ជា ការឆ្លើយ តប 
សម សេប តាម វិធាន ការ របស់ 
រាជ រដា្ឋា ភិបាល ស្ត ីពី ការ ធ្វើ វិចារ-  
ណ កម្ម  និង ការ ពងេឹង បេ សិទ្ធ- 
ភាព ចំណាយ » ៕ 
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 គឹម  សារុំ 

ភ្នំព្រញៈ  ជន ជាប់ ចោទ មា្នាក់  
ក្នុង ចំណម២នាក់  កាល ពី 
មេសិល មិញ បាន ស្នើសុំ ចៅកេម 
សលា ឧទ្ធរណ៍  ឲេយបន្ធូ របន្ថយ 
ទោស    ពាក់ព័ន្ធ   រឿង ឃាតកម្ម 
សមា្លោប់ មិត្តភក្ត ិមា្នាក់   ប្លន់ យក មូ៉ តូ 
កាលព ីឆ្នា ំ ២០១ ៥  នៅ ភមូ ិខ្នប ់
ដរំ ីឃុ ំដ ំរលិ សេកុ អរូ រាងំ ឪ ខេត្ត 
តេបូងឃ្មុំ ។

តាម កំណត់ហេតុ របស់ ស លា  
ឧទ្ធរណ៍  កាល ពី ថ្ងេ ទី ១ ខេ មិថុ នា  
ឆ្នាំ២០១៥ ជនសងេស័យ ឈ្មាះ  
សុិ ន ប៊ិ ន  និង  អេម សេស់  បាន 
បេើ លេបចិ លេបងួ ហៅ ជន រង គេះ 
ឈ្មាះ សួន ហុីង ឲេយយកម៉ូតូ 
ឌុបពួក គេ ទៅ ផឹកសេ បៀរ  នៅ 
ហាងមួយ  ក្នុង សេុក  តេបូងឃ្មុំ ។   

បនា្ទាប់ ពី ផឹក  ជនជាប់ចោទ និង 
បក្ខពកួ បាន បបលួ ជនរង គេះ 
ទៅ ចេៀង ខារា៉ាអូខេ  នៅ អ្នក លឿ ង  
ជិត ទីរួម ខេត្ត ពេវេង និងផឹក 
អស់ សេ បៀរ ២ កេស ទៀត។

កណំតហ់េត ុបន្ត ថា  បនា្ទាប ់ព ី
កេមុជនសងេស័យ និង ជនរង គេ ះ  
ផឹកសេ ដល់ ម៉ោង បេហេល ១ ១  
យប់ ថ្ងេ ខេ ឆ្នា ំដដេល  និង ដោ យ  
ឃើញ  ជន រង គេះ  មានសភាព 
សេវងឹ សេ ខា្លោងំ ហើយនះ កេ ុម 
ជន សងេស័យ បាន   លេបួង  ជនរង- 
គេះ ចេញ ពី អ្នកលឿង  មក 
ផឹកសុី នៅ កំពង់ចាម ម្តង វិញ ។ 
ប៉ុន្តេ ពេល ជិះម៉ូតូ ទៅ ដល់ តេង់ 
ម្តុំ ស្ពាន មាត់ ឃ្មង់ ក្នុងឃុំ ជី រោទ៍ 
ទ ី ២ សេកុតេបងូ ឃ្មុ ំជនរងគេះ 
បាន ឈប់ម៉ូតូ ជុះ នម ខណៈ 
នះ  សេប់ តេ   អេម សេ ស់   និ ង  

សុិ  ន  ប៊ិ ន បានយក ពេនង់ ឈើ 
វាយ កេបាល ជនរងគេះ បេហេ ល  
៥ ទៅ ៦ ពេនង់ បណា្ដោ ល ឲេយ បេកា ច់ 
ស្លោប់ តេ ម្តង  ។   ដោយដឹង ថា  
ជនរងគេះ ស្លោប់ ហើយ នះ  
អេម សេស់  និង  សុិន ប៊ិន បាន 
នា ំគ្នា អសូ ជនរងគេះ ពី ចិញ្ចើម 
ផ្លវូ ចូល ក្ន ុង ពេ  បេហេល ២៥ ម៉េ តេ  
ហើយ ពួកគេ ដោះយក ខេសេក មា ស 
ទម្ង ន់ ៥ ជី  និង ចិញ្ចៀន មាស ១ 
វង់ រួច យក មូ៉តូ របស់ ជន រង គេះ 
មា៉ោក ហងុដា ្រឌីម ធុនសេ  ១២៥ 
ស៊េរី ឆ្នាំ ២០១៣  ជិះមក សេុក 
អូររាំង ឪវិញ។  

បនា្ទាប់ ពី  មានគេ  បេទះ ឃើ ញ  
សកសព ជន រង គេះ   សមត្ថ - 
កិច្ច បាន  សេវជេវ រយៈពេល ១ ៥  
ថ្ងេ  ទើប ចាប់ បាន ឈ្មាះ  សុិ   ន   
ប៊ិ  ន និង កេយ មក   សមត្ថ កិច្ច 

បាន ទៅ  តាម ចាប់  អេម សេស់  
ដល់ ផ្ទះ  ប៉ុន្តេ ជន នេះ បាន រត់ 
គេច ខ្លួ ន  បាត់ នៅ សល់ តេ ម៉ូតូ 
របស់ ជន រង គេះ ។ 

សំណំុរឿងនេះតេវូ បាន ស លា  
ដបំងូ ខេត្ត កពំងច់ាម  កាល ព ី ថ្ងេ 
ទី២ ៩ វិច្ឆិ កា ឆ្នាំ ២០១៥   ផ្តនា្ទា - 
ទោស  សិុន  បិ៊ន  និង   អេម សេ ស់  
ឲេយ ជាប ់ពន្ធនាគរ មា្នាក ៗ់ ២០ឆ្នា ំ 
កេម ការ ចោទ បេកាន់ ពី  បទ 
លួច មាន ស្ថានទម្ងន់ ទោស ដោ យ - 
សរ មរណភាព ជនរង គេះ  
និង បងា្គាប់ ឲេយ សមត្ថ កិច្ច តាម 
ចាប់ ខ្លួន ជន  អេម  សេស់ ។

សិុ   ន   បិ៊  ន បាន ឆ្លើយ បេប់ ចៅ - 
កេម  នៅក្នុង បន្ទប់ សវនាការ  ពី 
មេសិលមិញ ថា  រូបគេ ពិតជា បា ន 
បបួល  ជនរងគេះ ទៅផឹក សុី 
មេន តេរូបគេ  ...តទៅទំព័រ  ៧

ជនសម្លាប់មិត្តភក្តិប្លន់យកមូ៉តូស្នើសំុឲ្យតុលាការបន្ធូរបន្ថយទោស

ការបើកប្ក់កម្បន្ថម្ម៉ោងគូ្តូ្វបានផ្អាកសិន

អ្នក គ្រកំូ ពុង បង្រៀន សិស្រស ក្នងុ ថ្នាក់ រៀន ។ រូបថត សហការី 

មន្ត្ីថាបទល្មើសព្ឈើនៅខ្ត្តព្ះវិ-
ហារមនការថយចុះច្ើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា 
ភ្នពំេញៈ  នាយក ដ្ឋាន បៃ យទុ្ធ 

នឹង ជំងឺ ឆ្លង CDC នៃ កៃសួង- 
សុខាភិ បាល ចៃញវីដៃអូខ្ល ីបង្ហាញ 
ពី ផលប៉ះពាល់ នៃ ការជក់បារី 
ដៃល អាច បៃឈម ខា្លាំង  នឹង 
ការឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ខណៈ 
អង្គការ ចលនា  ដើមៃបី សុខភាព 
កម្ពុជា ពៃមាន ពី ការបៃើបៃស់ 
បារី អៃឡិចតៃូនិក(Vape)ក៏ 
បៃ ឈម នឹង ការឆ្លង នូវ ជំងឺ នៃះ 
ផងដៃរ ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ មាន 
វិធាន ការ ជាក់ លាក់ ។

តាម រយៈ វដីៃ អ ូអបរ់ ំខ្ល ី បង្ហាះ 
នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក របស់ 
នាយក ដ្ឋាន បៃយទុ្ធ នងឹ ជងំឆឺ្លង 
CDCកាល ពីចុ ងស បា្តាហ៍មុ ន 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ ជក់ ថា្នាំ  ជក់- 
បារី បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់  និង បំផ្លាញ 
សួត  និង ផ្នៃក ផៃសៃងៗ ទៀត  នៃ 
រាង កាយ របស់ យើង។  បន្ថៃម 
ពីនៃះ ការ ជក់ ថា្នា ំជក់ បារីក៏ បង្កើន 
ការ បៃ ឈម ទៅ នងឹ ជងំ ឺឆ្លងជងំ-ឺ 
កូវីដ១៩ ធ្ងន់ ធ្ងរ ផង ដៃរ។  

ស្ថាប័ន នៃះ  បាន អះ អាង ថា 
មា នតៃ ការផ្តាច់ បារី នោះ ទៃ 
ដៃល ជួយ ឲៃយ អ្នក  និង កៃមុ គៃសួរ 
ចៀស ផុស ពី ជំងឺ ឆ្លង ផៃសៃងៗ  

បាន ខណៈ អ្នក ជក ់បារ ីបៃ ឈម 
ការ ឆ្លង ខា្លាំង ជាង អ្នក មិន ជក់ ។ 
CDC បញ្ជាក់ ថាៈ«វា គឺជា ការ- 
តៃមឹ តៃវូបើ អ្នក សមៃច ចិត្ត ដើមៃបី 
ឈប ់ជក ប់ារ ីព ីពៃល នៃះ តទៅ។ 
ឈប់ ជក់ បារី ធ្វើ ឲៃយ សុខ ភាព 
សតួ កើន ឡើង ៣០ ភាគ រយក្នងុ  
រយៈ ពៃល បៃមាណ ២ទៅ  ៣ 
សបា្តាហ៍ បនា្ទាប់ ពី ឈប់ ជក់» ។

លោក លី សូ វា៉ាន់ បៃធាន- 
នាយក ដ្ឋាន បៃ យ ុទ្ធនងឹ ជងំ ឺឆ្លង 
នៃ កៃសួង សុខាភិ បាល  មិន 
អាច សុំ ការអ តា្ថាធិបៃបា យ  បន្ថៃម 
ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ កាលពី 
មៃសិល មិញ ដោយ សរ ទូរ ស័ព្ទ 
របស់ លោ កមិន មាន អ្នក ទទួល ។

អង្គការ ចល នា  ដើមៃបី សុខ- 
ភាព កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន 
លើក ឡើង ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
ព័ត៌មាន ស្តីពី សិសៃស ស លា បៃ- 
ឈម នឹង ការ ឆ្លង កូ វីដ១៩  និង 
ជំងឺ ផៃសៃងៗ ដោយ សរ ការ ជក់- 
បារី អៃឡិច តៃូនិក(Vape)ថា 
មាន ការ បៃើ បៃស់ បារី អៃ ឡិច- 
តៃូ និក (Vape)ជា ចៃើន ក្នុង 
ចំណោម យុវ ជន វ័យ ក្មៃង  ជា- 
ពិសៃស សិសៃស សលា  ហើយ 
ការ បៃើ បៃស ់បារ ីអៃឡចិ តៃនូ ិក 

នៃះ ពួក គៃ តៃង តៃ ធ្វើ ជា កៃុម ។ 
អង្គការ ចល នា ដើមៃបី សុខ- 

ភាព កម្ពុជា  បាន សង្កៃត ឃើញ 
ថា កា របៃើ បៃស ់ឧបក រណ ៍ជក ់
រមួគ្នា បៃប នៃះ បៃ ឈម ខា្លាងំ នងឹ 
ការ ឆ្លង ក ូវដី១៩  ព ីមនសុៃស មា្នាក ់
ទៅ មា្នាក់ ទៀត  ពៃម ទាំង អាច 
លើកទកឹ ចតិ្ត  នងិ ងយ ជរំញុ ឲៃយ 
ពួក គៃ ឈាន ទៅ បៃើ គៃឿង ញៀន 
ផៃសៃងៗ ទៀត។

អង្គការ នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ដោយ សរ តៃ ការ បៃើ បៃស់ 
បារ ីអៃឡចិតៃ ូនកិ(Vape)បង្ក 
ឲៃយ គៃះថា្នាក់  ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សួត 

បៃសិន បើ អ្នក បៃើបៃ ស់ បារី - 
អៃ ឡិច តៃូនិក ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩  
គត ់នងឹ បៃឈម នងឹ គៃះថា្នា ក ់
កានត់ៃ  ខ្ពស។់ កៃម ហៃតផុល 
នៃះ  អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិច្ច គួរ- 
តៃ រតឹ បន្តងឹ វធិាន ការ ហាម ឃាត ់
ការល ក ់នងិ ការ បៃើបៃ ស ់បារ-ី 
អៃឡិចតៃូ និក  ឲៃយបាន ហ្មត់ ចត់ 
ដើមៃប ីទបស់្កា ត ់ ការរកី រាលដ ល 
កូ វីដ១៩ និង ជំងឺផៃសៃ ងៗ ជា - 
ពិ សៃស ក្នុង ចំណោ ម សិសៃស-
ស លា  វ័យ ក្មៃង »។ 

បារ ី អៃឡចិ តៃនូ ិក នងិS isha  
តៃូវបាន អាជា្ញាធ រ ជាតិ បៃយុទ្ធ- 

បៃឆ ំង គៃឿងញៀ ន  ហាមល ក ់
និង មិន ឲៃយ មាន ការ បៃើបៃ ស់ 
ឡើយ  ក៏ប៉ុ ន្តៃអង្គ ការ ច លនា 
ដើមៃបី សុខ ភាព កម្ពុជា បាន 
លើកឡើ ងថា  ទោះជា មានបមៃម  
បៃបនៃះ  ក្តី ក៏ នៅតៃ មានការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់បា រី អៃឡិច តៃូ- 
នកិ(Vape)នៅ លើប ណ្ដាញ- 
សង្គម ជាចៃើន  ដោយ បៃើ ឈ្មោះ 
ថា  មា៉ាសុីន ផ្ដាច់ បារី។ 

តាម សៃចក្ត ីណៃនំា  របស់ រដ្ឋា- 
ភិ បា ល  ក្នុងការ ចា ត់វិធា នកា រ- 
 បង្ការ និង បញៃឈប់ ការ បៃើបៃ ស់ 
ការ ធ្វើ អាជី វក ម្ម និង នាំ ចូល  
ផ លិ តផល សុី ហៃសា និ ង បារី អៃ- 
ឡិច តៃ ូនិ ក បាន ឲៃយ ដឹង ថា ផ លិត- 
 ផល ទំាងនៃះ  មិ នមាន ផ្ទកុ ធាតុ- 
ញៀន ដៃល តៃវូ បាន ហាម ដោយ  
ចៃបាប់ កម្ពជុា ទៃ បុ៉ន្តៃ វា មាន ផ្ទុក 
នូវ សរធាតុ នីកូ ទីន សំយោគ 
កមៃិត ខ្ពស់ ដៃល  បង្ក ផល ប៉ះ-
ពា ល ់ដលស់ខុភា ព ធ្ងន ់ធ្ងរ ជាង 
បារី។ ដូ ច្នៃះសៃចក្តី ណៃនាំ នៃះ 
បានផ្តល់ សិទ្ធិ ឲៃយ សមត្ថកិ ច្ច 
បញៃឈប់ ការ បៃើបៃ ស់ និង ធ្វើ 
អាជីវ កម្ម គៃប់ រូប ភាព  ប៉ុន្តៃ មិន 
មាន បញ្ញ ត្តិ ពី ការ ដក់ ទោស 
កៃតៃ ពី ការ ដក ហូត  និង ហាម- 

ឃាត់ នូវ សរ ធាតុ ទាំង នោះ 
នោះ ទៃ។

លោក មាស វ ិរ ិទ្ធ អគ្គ លៃខា- 
ធិការ អាជា្ញា ធ រ ជាតិ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆងំ គៃឿង ញៀន  បា ន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី មៃសិល មិ ញ 
ថា  បៃភៃទ បារី អៃ ឡិច តៃូ និ ក 
មិន មាន ការអ នុ ញ្ញាត ឲៃយ នាំ- 
ចូល មក កម្ពុជា ទៃ ប៉ុន្តៃលោក 
ថា ការ មាន ចរាច រណ៍  និងបៃើ- 
បៃស់ បៃបនៃះ  គឺធ្វើឡើង  តា ម 
រូ បភាព លួចលា ក់ និ ង ខុស ចៃបាប ់ 
ខណៈ សមត្ថកិ ច្ច ពាក់ ព័ន្ធ តៃង 
រួម គ្នា ចាត់ វិធា នកា រ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ការ លើក 
ឡើង ទាំងនៃះ គឺ ក្តី ពៃួយ បារម្ភ 
មួយ សម ហៃតុ សម ផលដៃល 
ការបៃើ បៃស់  នូវ ថា្នាជំក់  ទំាងនៃះ  
វា ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ ដល ់សខុ- 
ភាព។ យើង បាន ដក់ចៃញ នូវ 
ការទប់ស្កាត់ រួចហើយ នូវ ការ- 
ចរាចរណ៍ ការជួញដូរ នូវបារី - 
អៃឡិច តៃូ និ កនៃះ ហើយ ជា 
លទ្ធ ផល  ថា្នាំជក់ គៃប់ បៃភៃទ 
រួមទាំង បារី ក៏ ទទួលបា ន ការ- 
អនុ ញ្ញាតក្នុ ងការ សហ ការគ្នា  
រឹត តៃបិត  ការចៃក ចាយ ផៃស ព្វផៃសា យ 
និង ការ ជក់»៕

សកម្មភាពជក់បារី។ រូបថត ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺឆ្លងច្រញវីដ្រអូពីការប្រើប្រស់បារីអ្រឡិចត្រនិូកប្រឈមការឆ្លងកូវីដ១៩

ចាប់ប្រមូលពន្ធយានយន្តដើមខ្រក្រយដល់ចុងខ្រវិច្ឆកិានិងពិន័យមិនបានបង់ឆា្នាចំាស់
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
នឹងចាប់ ផ្តើម បៃមូលពន្ធ លើ 
យានយន្ត នៅ ឆ្នាំ នៃះ ចាប់ ពី 
ដើម ខៃ កៃយ រហតូ ដល ់ចងុ ខៃ 
វិច្ឆិកា  ហើយក៏ នឹង ផក ពិន័យ 
ចំពោះ មា្ចាស់យានយន្ត ទាំង- 
ឡាយ ណ  ដៃល មនិ ទាន ់បាន- 
បងព់ន្ធ ឆ្នាំ ចាស ់ដៃល កន្លង ផតុ 
នោះ ទៅ តាម ចៃបាប់។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន នៃ កៃសងួ សៃដ្ឋ កិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ  កាល ពី ថ្ងៃទី២៥  
ឧសភា  បញ្ជាកថ់ា ៖«ការ បៃមូល 
ពន្ធ លើ មធៃយោ បាយ ដឹក ជញ្ជូន 
និង យានជំនិះ គៃប់បៃភៃទ 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០  នឹងតៃូវ 
ដក់ឱៃយ អនុវត្ត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ 
មិថុនា  រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ»។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង  បានបន្ត 
ថា ៖« សមៃប់ ការ បង់ពន្ធ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ  មា្ចាស់ យានយន្ត 
គៃប់បៃភៃទ តៃូវ ដក់ លិខិត 
បៃកាស  និង បង់ពន្ធ នៅ សខា 
ពន្ធដរ ខៃត្ត  ខណ្ឌ  ឬ នៅ ធនាគរ 
កាណឌយីា៉ា  ក.អ.  ឬ នៅ ធនា គរ   
អៃសុីលីដ  ភីអិលសុី  ឬ នៅ 
ធនាគរ វឌៃឍនៈ  ឬ នៅ ធនាគរ 

កម្ពុជា សធារណៈ  ភីអិលសុី  ឬ 
នៅ តាម ធនាគរ  ដៃល បាន ចុះ- 
អនុសៃសរណៈ នៃការ យោគយល់ 
គ្នា ជាមួយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ»។

កៃសួង ហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ជាក់ ក្នុង 
សៃច ក្ត ីជនូ ដណំងឹ ទៀតថា  ចពំោះ  
កៃសងួ  ស្ថាប័ន  ឬ អង្គភាព  ដៃល 
មា្ចាស ់កម្មសទិ្ធ ិនៃ យានយន្ត តៃវូ- 
បាន លើក លៃង ពន្ធ តៃូវ ស្នើសុំ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ ដើមៃបី 

ទទួល បាន លតាបតៃ (ពន្ធ ជា 
បន្ទុក របស់ រដ្ឋ) និង ភា្ជាប់ មក 
ជាមួយ នូវ បញ្ជី សរពើភណ្ឌ 
យានយន្ត របស់ ខ្លួន។

បើតាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹថា ៖ 
«ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី១  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១  តទៅ  អគ្គនាយកដ្ឋាន 
ពន្ធដរ [នឹង ]សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថកិច្ច ដើមៃបី 
ចុះ តៃួតពិនិតៃយ ការ បៃកាស 
បង់ពន្ធ  និង ផក ពិន័យ ចំពោះ 

មា្ចាស ់យានយន្ត ទាងំឡាយ ណ  
ដៃល មិន ទាន់បាន បៃកាស បង់ 
ពន្ធ ក្នុងឆ្នាំ កន្លង មក  តាម ចៃបាប់ 
ស្តីពី សរពើពន្ធ ជា ធរមាន»។

លោក គង់ វិបុល  បៃតិភូ រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល ទទួល បន្ទុក ជា អគ្គ- 
នាយក នៃ អគ្គនា យក ដ្ឋាន ពន្ធ- 
ដរ នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច មិន អាច 
ទាក់ ទង ដើមៃបី សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ។ 

ក៏ ប៉ុន្តៃ លោក គង់ វិបុល  តៃូវ- 

បាន ដកសៃង ់សម្តនីៅ ក្នងុ សៃច- 
ក្តីបៃកាស ព័ត៌មាន របស់ អគ្គនា- 
យក ដ្ឋាន ពន្ធដរ ក្នុង កិច្ចបៃជុំ បូក- 
សរុប លទ្ធផល បៃមូល ចំណូល 
ពន្ធ បៃចាំខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២០  
ពៃមទាងំ ទិសដៅ សមៃប់ អនុវត្ត 
បន្ត របស ់អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ  
កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ ថា  នៅ ឆ្នាំនៃះ  
ដើមៃបី ធានា បៃសិទ្ធភាព ការ- 
បៃមូល  ចំណូល ពន្ធឱៃយ បានគៃប់ 
តាម ផៃនការ ចំនួន បៃមាណ  
២ ៨៨៥ លាន ដលុា្លារ  អគ្គនា យក- 
ដ្ឋាន ពន្ធដរ នឹង បន្ត អនុវត្ត យា៉ាង  
មុងឺមា៉ាត ់ នងិ បៃកប ដោយ បៃសទិ្ធ- 
ភាព ខ្ពស់ ថៃមទៀត នូវ គោល- 
នយោ បាយ កៃ ទមៃង់ សុីជមៃ 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល  ពៃមទាំង 
ដក់ ចៃញ វិធានការ មួយ ចំនួន។ 

លោក បានថ្លៃងថា  អគ្គ នា- 
យក  ដ្ឋាន ពន្ធដរ បន្ត រៀបចំ 
យន្តការ តៃួតពិនិតៃយ  និង តាម- 
ដន ការ គៃចវៃះ ពន្ធ ចំពោះ 
បៃភៃទ ទំនិញ  ដៃល មាន ហា និ- 
ភ័យ ដល់ ចំណូលពន្ធ មួយ ចំនួន  
ជាអាទិ៍  សមា្ភារ សណំង ់ សុមីង៉ត ៍ 
បៃតុង  និង បៃង ឥន្ធនៈ។ អគ្គ- 
នា យកដ្ឋាន ពន្ធដរ  នឹង បន្ត 
ពងៃឹង យន្តការ ពិនិតៃយ  និង 
តាមដន ការ អនុវត្តការ បិទ 
តៃមបៃិ៍អាករ លើ ផលតិ ផល សៃ- 

បៀរ ដើមៃបី ឱៃយ ការ បង់ពន្ធ មាន 
តមា្លា ភាព  និង ធានា ការបៃកួត- 
បៃជៃង ដោយ ស្មើភាព។

លោក គង់ វិបុល  បាន ថ្លៃង 
ក្នុង កិច្ចបៃជុំ មួយ ទៀត កាល ពី 
ខៃ មករា ថា  ចំណូល ពន្ធ- អាករ  
ដៃល អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ 
បៃមូល បាន (តាម បៃព័ន្ធ គៃប់- 
គៃង ទនិ្ននយ័ ចណំលូ អន ឡាញ ) 
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩  មាន ចំនួន 
បៃមាណ ២ ៨១៩ លាន ដលុា្លារ  
លើស ផៃនការ ២៣ ភាគរយ 
(បៃមាណ ៥៣០លាន ដុលា្លារ) ។

លោក សន  ជ័យ  នាយក- 
បៃតិបត្តិ អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ- 
នៃយៃយភាព សង្គម កម្ពុ ជា  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ អង្គារថា នី តិវិធី 
នៃ ការ បៃមូល ពន្ធ លើ យានយន្ត 
គៃប់បៃភៃទ ចុង កៃយ ឃើញ ថា 
ល្អ  ដៃល មា្ចាស់ យានយន្ត អាច ទៅ 
បង ់ពន្ធ នៅ តាម ធនាគរ  នងិ ស- 
ខា ពន្ធដរ។

លោកជយ័ បាន បន្តថា ៖«ប៉នុ្តៃ  
យើង នៅ មាន ឃើញ នីតិវិធី 
ហាក់បី ដូចជា យឺតយា៉ាវ នៅ ឯ 
ធនាគរ។ អ៊ីចឹង  ខ្ញុំ គិត ថា  រក 
មធៃយោបាយ ដើមៃប ីពន្លឿន នវូ ការ- 
បង់ពន្ធ ហ្នឹង នៅ តាម ធនាគរ។ 
វា ជា រឿង មួយ ល្អ ដើមៃបី ជួយ ទៅ 
ដល់អ្នក បង់ ពន្ធ»៕

ទិដ្ឋភាពយានយន្តធ្វើដំណើរយា៉ាងមមញឹកលើស្ពានចេបារអំពៅ រាជធានីភ្នពំេញ   ថ្ងេទី១១ឧសភា។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី



តពទីពំរ័២...នេះគឺសមត្ថកចិ្ច
ពាកព់ន័្ធបានចុះផេសព្វផេសាយអបរ់ំ
បេជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននិង
ពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់យ៉ាង-
តងឹរុងឹរបស់អាជា្ញាធរថ្នាកក់េម-
ជាតិនិងគណៈកម្មការទប់ស្កាត់
និងបង្កេបបទល្មើសធនធាន
ធម្មជាតិ។ដូច្នេះវាជាជោគជ័យ
ថ្មីមួយសមេប់ការទប់ស្កាត់និង
បង្កេបបទល្មើសពេឈើនៅក្នងុ
ខេត្តពេះវិហារ។
លោកឡោចាន់មន្តេីផ្នេក-

សទិ្ធមិនសុេសនេសមាគមអាដហកុ
បេចាខំេត្តពេះវហិារថ្លេងពីមេសិល-
មិញថបទល្មើសពេឈើនៅ
ខេត្តពេះវិហារពិតជាមានការ-
ថមថយមេនប៉នុ្ដេបេហេលតេមឹតេ
រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ។លោក
ជរំញុឲេយមន្តេីជនំាញនងិអាជា្ញាធរ
ពាក់ព័ន្ធបង្កើនការយកចិត្តទុក-
ដក់បន្ថេមទៀត ដើមេបីការពារកុំ
ឲេយបទល្មើសពេឈើមានសកម្ម-
ភាពឡើងវិញ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ខ្ញុំបាន-

សកសួរទៅពលរដ្ឋសហគមន៍
និងចុះសង្កេតតាមមូលដ្ឋាន
មួយចំនួនដេរគឺមានការថមថយ
មេន ប៉ុន្ដេអាជា្ញាធរមិនគួរផ្អាក
សកម្មភាពអនុវត្តចេបាប់តេឹមនេះ

ទេ។យើងតេូវតេបង្កើនការអប់រំ
ការបង្កេបហ្នឹងបន្ថេមទៀត។
ឥឡវូនេះវាមានបទល្មើសដេរតេ
វាតិចតួចទេគឺវាមិនសូវដឹកឈើ
គគេឹកគគេងដូចមុន»។
អ្នកសេីភោគហុងសមាជិក

បណ្ដាញសហគមន៍ពេឡង់បេចាំ
ខេត្តពេះវិហារថ្លេងពីមេសិលមិញ
ថ អ្នកសេី និងពលរដ្ឋសហ-
គមន៍ ពេមទាំងមន្តេីបរិស្ថាន
បេមាណជាង២០នាក់បានចុះ-
លេបាតក្នុងតំបន់ពេឡង់ចាប់ពី
ថ្ងេទ១ី៦-១៩ឧសភាបានជបួបទ-
ល្មើស៣ករណីតូចៗប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកសេីអះអាងថ បទល្មើស
ពេឈើមានការថយចុះគួរឲេយ
កត់សមា្គាល់។
អ្នកសេីនិយយថ៖«ពួកខ្ញុំ

បានចុះលេបាតជាមួយមន្តេីបរិ-
ស្ថានរយៈពេល៣ឬ៤ថ្ងេមនុនេះ
បានជួបអ្នកបាញ់សត្វពេនិង
កាប់រានដីពេដេរ ប៉ុន្ដេពួកគាត់
មិនទាន់បានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេ
ហើយមន្តេីយើងក៏គាត់ឲេយធ្វើ
កិច្ចសនេយាដេរ។បើបានវាថម-
ថយបទល្មើសអ៊ចីងឹទៅពេឈើ
យើងបេហេលជានៅគង់វងេស។
ប៉ុន្ដេខ្ញុំមិនដឹងថវាស្ងាត់រយៈ-
ពេលប៉ុនា្មានថ្ងេទេចាំមើលយើង
សង្កេតមើល និងបន្តចុះលេបាត
បន្ថេមទៀត»៕

តពទីពំរ័១...នៅមានទៀតគឺ
តេូវទទួលខុសតេូវចំពោះមុខ-
ចេបាប់»។
កាលពីថ្ងេមេសិលមិញលោក

ឆាយគឹមខឿនអ្នកនាំពាកេយ
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាន
សម្តេងការមនិពេញចតិ្តចពំោះ
អ្នកដេលបានធ្វើឱេយបេកធា្លាយ
សំឡេងលោកនេតសវឿន
ដោយលោកបញ្ជាក់ថសឡំេង
នោះគឺជាបទបញ្ជាផ្ទេក្នុង។
ប៉ុន្តេលោកបញ្ជាក់ថការ-

បញ្ជារបសល់ោកនេតសវឿន
នេះគឺដោយសរនគរបាលចរា-
ចរណ៍បានអនុវត្តយុទ្ធនាការ
រឹតបន្តឹងចរាចរណ៍ខុសទៅនឹង
គោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ដេលបានកណំត់ឱេយពនិយ័អ្នក-
បើកបរម៉តូូល្មើសចេបាប់ចនំនួ៧
ចំណុចនិងអ្នកបើកបររថយន្ត
លើ្មសចេបាប់ចំនួន៩ចំណុចបុ៉ណ្ណោះ
ដោយមិនបានចេញគោលការណ៍
ឱេយឃាត់តេួតពិនិតេយតាមបេប
រដ្ឋបាលដចូជាការដក់បារា៉ាស់
នៅតាមដងផ្លូវនោះទេ។
លោកថ្លេងថ៖«អី៊ចឹងបងប្អូន

(នគរបាល)បានដក់បារា៉ាស់
បានធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍

របស់បេជាពលរដ្ឋ។បើគេអត់
ល្មើសទេគឺឱេយគាត់ធ្វើចរាចរណ៍
ចុះប៉ុន្តេបើគាត់បើកឡានបេើ
ទូរស័ព្ទនិងអត់ដក់ខេសេកេវាត់ឬ
ជេរញ៉េញ៉េដេលគំរាមកំហេង
សុវត្ថភិាពនៅតាមដងផ្លវូអាហ្នឹង
បាននគរបាលចរាចរណ៍ហៅតេតួ-
ពិនិតេយនិងផកពិន័យរួមទាំង
មានសទិ្ធិតេតួពនិតិេយមើលបណ្ណ
ឬលិខិតឆៀកអីផេសេងទៀត»។
ទោះជាយ៉ាងណលោកឆាយ

គឹមខឿនអះអាងថថ្វីដេបិតមាន-
ការបញ្ជាឱេយដកបារា៉ាស់ទំាងអស់
ចេញពីតាមផ្លូវក្ដី ប៉ុន្តេប៉ូលិស
នៅតេតេវូបានដក់ពងេយដូច-
ដើមនៅតាមដងផ្លូវដើមេបីតាម
ឃា្លាមំើលការបើកបរដេលល្មើស
ទៅនឹងចេបាប់ចរាចរណ៍។
កាលពកីន្លងមកលោកហុមឹ

យ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរបាល
ជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការ
គណៈកមា្មាធកិារជាតិសវុត្ថភិាព
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកថ្លេងថនគរ-
បាលចរាចរណ៍គឺបានកំណត់
បទល្មើសចរាចរណ៍ជាអាទិភាព
ចំនួន៧សមេប់អ្នកបើកបរ
ម៉ូតូនិង៩ចំណុចសមេប់អ្នក-
បើកបររថយន្តដេលតេវូរឹត-

បន្តងឹដចូជាអ្នកបើកបរម៉តូូមនិ
ពាក់មួកសុវត្ថិភាពសេវឹងមិន
គោរពភ្លើងសញ្ញានិងស្លាកសញ្ញា
ល្មើសការបត់ និងវា៉ាជេងដឹក
លើសចំណុះគា្មានស្លាកលេខ
បេើបេស់ទូរស័ព្ទដោយគា្មាន
កាសគា្មានបណ្ណបើកបរមិន
ពាក់ខេសេកេវាត់។
លោកឡោសុខាស្នងការ

នគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាន
ថ្លេងថលោកបានបញ្ជាឱេយដក
បារា៉ាស់ចេញពីតាមដងផ្លវូទំាង-
អស់ចាបព់ីថ្ងេទី២៦ខេឧសភា
តទៅបនា្ទាបព់ីទទលួបានបញ្ជា
ពីលោកនេតសវឿន។ប៉ុន្តេ
លោកបន្តថកងកមា្លាងំគឺនៅតេ
ដក់ពងេយតាមផ្លូវដើមេបីចាំ
ឃាត់ក្នងុករណីមានអ្នកបើកបរ
ល្មើសចេបាប់ចរាចរណ៍នងិដើមេបី
បង្កេបបទល្មើសធនធានធម្ម-
ជាតិនិងបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ
ផេសេងៗទៀត។លោកថ៖«ខ្ញុំជា
មន្តេនីគរបាលនៅក្នុងខេត្តគឺ
តេវូតេអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់
ថ្នាក់លើ។ពីមុនមកមានដក់
បារា៉ាស់ប៉នុ្តេចាប់ពីម៉ាងនេះទៅ
គឺអត់មានទេ។កាលពីមុនយើង
ដក់បារា៉ាស់ហ្នឹងក៏ដើមេបីឆេក

និងដើមេបីបាញ់វាស់កម្ដៅពលរដ្ឋ
ដេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាម
ខេត្តខ្ញុំដើមេបីរកកូវីដ»។
រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមអនុ-

វត្តការរឹតបន្តឹងចេបាប់ចរាចរណ៍
តាមអនុកេឹតេយថ្មីចាប់ពីថ្ងេទី១
ខេឧសភាដើមេបីផកពិន័យអ្នក-
បើកបរល្មើសចេបាប់ចរាចរណ៍
ដោយការផកពិន័យបានកើន-
ឡើងទៅដល់ពី៣ទៅ៥ដងនេ
អនុកេតឹេយចាស់ដើមេបីធ្វើយ៉ាងណ
កាត់បន្ថយគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ស្លាប់នងិរបសួជាអតបិរមាក្នងុ
ឆា្នាំ២០២០បនា្ទាប់ពីបានកើនឡើង
យ៉ាងគំហុកក្នុងឆា្នាំ២០១៩។
តួលេខរបស់គណៈកមា្មាធិការ

ជាតិសុវត្ថភិាពចរាចរណ៍ផ្លវូគោក
បានបង្ហាញថចាប់ពីថ្ងេទី១ដល់
ថ្ងេទី២៤ខេឧសភាគេះថ្នាក-់
ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន
១៦៤លើកបណ្ដាលឱេយមនុសេស
ស្លាប់ចំនួន៩០នាក់និងរបួស
ធ្ងន់ធ្ងរចំនួន២៣០នាក់។
កាលពីថ្ងេទី១៥ឧសភាលោក

សខេងរដ្ឋមន្តេីកេសងួមហាផ្ទេ
ថ្លេងថចាប់តំាងពីមានការរឹត-
បន្តងឹចេបាប់រយៈពេល២សបា្ដៅហ៍
ក្នងុខេឧសភានេះគឺបានធ្វើឱេយ
គេះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲេយ
ស្លាប់និងរបួសមានការថយចុះ
គួរឱេយកត់សមា្គាល់៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពុធទី២៧ែខឧសភាឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

មន្ត្រថីាបទល្មើស...លោកន្រតសាវឿនបញ្ជាឲ្រយ...
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អង្គការ២ចោទក្រមុហុ៊នធំ១របស់វៀតណាមឈូសឆាយដីជនជាតិដើមភាគតិច
ឃុត សុភចរិយា

រតនគរិីៈ កៃមុហ៊នុ កសពិា ណជិ្ជ- 
កម្ម ខ្នាត យកៃស មួយ របស់ វៀត- 
ណាម  បានឈសូឆយ បផំ្លាញ ដ ី
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច នៅ ខៃត្ត 
រតនគិរី។ នៃះ បើ យោង តាម- 
សៃចក្ដី បៃកាស រួម របស់ អង្គការ 
សមធម៌ កម្ពុជា  និង អង្គការ  In-
clusive Development In-
ternational ដៃល បាន ចៃញ- 
ផៃសាយ នៅថ្ងៃ ទី២៥  ឧសភា។

សៃចក្ដ ីបៃកាស រមួនៃះ  សរសៃរ 
ថា  ពលរដ្ឋ ជនជាតិ ដើម ភាគតិច 
ចៃើន ភូមិ នៅខៃត្ត រតនគិរី  នៃ 
បៃទៃស កម្ពជុា បានរង ់ចា ំជា ចៃើន 
ឆ្នាំ មក ហើយ ដើមៃបីឲៃយ កៃុមហ៊ុន 
កៅស៊ូ វៀតណាម  ហ័ង អាញ់ 
យ៉ាឡាយ (Hoang Anh Gia 
Lai) បៃគល ់ដ ីដ ៏ពសិដិ្ឋ របស់ ពួក- 
គៃ មក វិញ តាម ការសនៃយា របស់ 
កៃុមហ៊ុន ដៃលបាន ពៃមពៃៀង 
សមៃុះ សមៃួល ពី ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 
ផ្ទុយ ទៅវិញ នៅក្នុង ខៃមីនា កៃុម- 
ហ៊នុនៃះ  បានយក គៃឿង ចកៃ មក 
ឈូសឆយ ដី  ដៃលបាន កំណត់ 
ថា  តៃូវ បៃគល់ ឲៃយ សហគមន៍ វិញ  
តាមរយៈ ដំណើរការ វាស់វៃង 
កណំត ់ពៃដំៃន ដៃល ដកឹនា ំដោយ 
រដ្ឋាភិបាល។ ភាគចៃើន នៃ ដីនៃះ 
តៃូវបាន កៃុមហ៊ុន ឈូស ឆយ  
ខណៈ សហគមន៍ ជន ជាតិ ដើម 
ភាគតិច កំពុង ស្ថិត នៅក្នុង ភូមិ 
មិនចៃញ ទៅ ណា  ដើមៃបី ការពារ 
បៃឆំង នឹង ការរីករាល ដល នៃ 

ជំងឺ កូវីដ១៩។
សៃចក្ដី បៃកាស របស់ អង្គការ 

ដក សៃង ់សម្ដ ីរបស ់លោក  David 
Pred នាយក បៃតិបត្តិ នៃ អង្គការ  
Inclusive Development 
International មក បញ្ជាក់ថា ៖ 
«ការបំផ្លាញ ទីសកា្ការៈ បូជា របស់ 
ជនជាតិ ដើម ភាគតិច  ដៃលជា 
ទង្វើ របស់ កៃុមហ៊ុន ហ័ង អាញ់ 
យ៉ាឡាយ នៃះ គឺជា រឿង គួរឲៃយ 
សោកស្តាយ បផំតុ  ហើយ ការពតិ 
ដៃលថា  កៃុមហ៊ុន នៃះ បានបៃើ- 
បៃស ់ឱកាស នៃ ការរកី រាល ដល 
ជំងឺ រាតតៃបាត ជាសកល  ដើមៃបី 
ឈសូ ឆយ ដ ីជនជាត ិដើម ភាគ តចិ   
ដោយ ខសុចៃបាប ់ថៃម ទៀត នៃះ  គ ឺ
ជារឿង អាកៃក់ គួរ ឲៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល» ។

សៃចក្ដី បៃកាស បន្តថា  កាលពី 
ខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២០  មនុ ការបផំ្លាញ 
ដី របស់ ពួកគៃ  តំណាង ភូមិ ម៉ុយ  
ភមូ ិអីនុ  ភមូ ិម៉ាស ់ នងិ ភមូ ិកាក ់ រមួ- 
ជាមយួ សហគមន ៍ចនំនួ ៨ ផៃសៃង- 
ទៀត បានចលូ រមួ ការបៃជុ ំសមៃប- 
សមៃួល ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ហ័ង- 
អាញ់  យ៉ាឡៃ  កៃម ដំណើរ ការ 
ដោះសៃយ វវិាទ ថ្ម ីដៃល កៃមុហ៊នុ 
បានស្នើ សុំCAOដើមៃបី កោះ បៃជុំ ។

លោក សៃវ សឿន  តំណាង 
សហ គមន៍ មកពី ភូមិ កាក់  ឃុំ 
តាឡាវ  សៃុក អណ្ដូង មស  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ខណៈ 
សហ គមន ៍កពំងុ រងច់ា ំការ សមៃច   
ជាផ្លូវការ ក្នុង ការបៃគល់ ដី នៃះ 
ដោយ កៃសងួ កសកិម្ម  ដៃលតៃវូ- 
បាន ពនៃយារ ពៃល ដោយ សរ ជំងឺ 

ឆ្លង កវូដី១៩  កៃមុហ៊នុ បាន ឈសូ- 
ឆយ ដី ភ្នំ អារកៃស ចំនួន២ កន្លៃង  
និង ឈូសឆយ ដីពៃ មួយចំនួន 
ទៀត នៅក្នុង តំបន់ ដី សើម  តំបន់ 
បរបាញ ់តាម បៃពៃណ ី នងិ កន្លៃង 
បញ្ចុះ សព។ ការឈសូ ឆយ នៃះ  
បាន បំផ្លាញ ពៃ  និង បណា្តាល ឲៃយ 
មន ការខូច ខត មិន អាចស្ដារ- 
ឡើងវញិ បាន នវូ ដដីៃល មនតម្លៃ 
ខង ជំនឿ  មិនអាច កាត់ថ្លៃ បាន 
ចំពោះ សហ គមន៍។

លោក ថ្លៃងថា ៖«វត្ត អារាម  គជឺា 
កន្លៃង គោរព បជូា សសនា សមៃប ់  
បៃជាជន ខ្មៃរ ។ ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ជន- 
ជាត ិដើម ភាគតចិ កាចក ់យើង ខ្ញុ ំជឿ   
លើ អារកៃស ដៃលមន នៅ តាមពៃ ភ្ន ំ
កៃំ ថ្ម។ ឥឡូវ នៃះ កៃុមហ៊ុន បាន- 
ឈូស ឆយ ភ្នំ អារកៃស របស់ យើង  
ដចូ្នៃះ យើង គ្មាន កន្លៃង គោរព បជូា 
ទៀត ទៃ  ហើយ អារកៃស នងឹ ខងឹ អ្នក- 
ភូមិ របស់ យើង គៃប់ គ្នា ដៃល 

បណ្តាយ ឲៃយ រឿង នៃះ កើត ឡើង» ។
បើ តាម លោក សឿន  តំបន់ 

ដៃល កៃុមហ៊ុន ហ័ងអាញ់  យ៉ា- 
ឡាយ  បានឈូស ឆយ កាល ព ីខៃ 
មនីា ស្ថតិ ក្នងុ ចណំម តបំន ់ដៃល 
តៃូវ បាន កំណត់ សមៃប់ បៃគល់ 
តៃឡប ់ទៅឲៃយ ពលរដ្ឋ ក្នងុ ភមូ ិម៉យុ  
ភូមិ អ៊ីន  ភូមិ ម៉ាស  និងភូមិ កាក់ ។

លោក អៀង វទុ្ធ ី នាយក បៃតបិត្ត ិ  
នៃ អង្គការ សមធម ៌កម្ពជុា  បៃប ់ថា  
កៃមុហ៊នុ ហង័អាញ ់  យ៉ាឡាយ  ដងឹ   
ចៃបាស ់ហើយ ថា  ដដីៃល កៃមុ ហ៊នុ 
បាន ឈសូឆយ ពៃល ថ្មីៗ  ទៀតនៃះ  
គជឺា ដ ីក្នងុ តបំន ់ដៃលបាន កណំត ់
សមៃប ់បៃគល ់ទៅ ឲៃយ សហគមន ៍
ទាំង ៤នោះ វិញ។ ការឈូសឆយ 
នៃះជាសកម្មភាព ចុង កៃយ   ក្នុង 
ចណំម សកម្មភាព ដោយ ចៃតនា 
ជាចៃើន ទៀត របស់ កៃុមហ៊ុន នៃះ ។

លោក បន្តថា  ការបផំ្លាញ  ដៃល 
កៃុម ហ៊ុន បានបង្ក ឡើង ទៅលើ 

សហគមន៍ ទាំង៤ នៃះ  បានធ្វើ ឲៃយ 
មន ផលប៉ះពាល់ កាន់ តៃធ្ងន់ ធ្ងរ 
ថៃម ទៀត  ហើយ នាំឲៃយ មនការ- 
សងៃស័យ ថា  តើ កៃមុហ៊នុ នៃះពតិ ជា  
បានតាងំ ចតិ្ត ដោះសៃយ ទនំាស ់
ដៃល បាន អសូ បនា្លាយ ជាយរូ មក- 
ហើយ នៃះ ឬ យ៉ាង ណា។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«កៃមុហ៊នុ ហង័- 
អាញ់  យ៉ាឡាយ តៃូវតៃ បញៃឈប់  
សកម្មភាព ឈូសឆយ ដី សហ- 
គមន ៍ជាបនា្ទាន ់  ហើយ តៃវូ បៃគល ់
ដ ីជនូ សហគមន ៍វញិ  នងិ តៃវូផ្ដល ់
សណំង សមៃប ់ការខចូខត ទាងំ- 
អសដ់ៃល កៃមុហ៊នុ បានបង្ក ចពំោះ    
សហគមន៍ ជនជាតិ ដើម ភាគតិច 
នៅ ខៃត្ត រតនគិរី»។

លោក វទុ្ធឲីៃយ ដងឹ ទៀត ថា  កាល ពី  
ខៃមនីា កន្លង ទៅថ្មីៗ  នៃះ  អភបិាល   
ខៃត្ត រតនគិរី  បានស្នើ សុំ ជាផ្លូវការ 
ទៅ កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមញ់ 
និង នៃសទ  ឲៃយ បៃគល់ ដី ចំនួន 
៦៤  ទតីាងំឬ ស្មើនងឹ ៧២២ ហកិតា  
ដៃលជា ដ ីបៃពៃណ ីជនជាត ិដើម- 
ភាគតិច។  ដីទំាង នៃះ តៃូវបាន- 
ដក់ បញ្ចូល ដោយ មិន តៃឹម តៃូវ 
ទៅក្នងុ ដ ីសមៃបទាន កសកិម្ម របស ់
កៃុមហ៊ុន ហ័ងអាញ់  យ៉ាឡាយ  
ដល់ សហគមន៍ ជនជាតិ ដើមភាគ- 
តចិ ចនំនួ ១២ សហគមន ៍វញិ  ដើមៃបី  
ឲៃយ ជន ជាតិ ដើម ភាគតិច  បៃតិបត្តិ 
តាម ជំនឿ បៃពៃ ណី  វបៃបធម៌ របស់ 
ពួក គៃ  និង ដើមៃបី គំទៃ ដល់ ជីវភាព 
រស់នៅ របស់ ពួក គៃ។ 

លោក សៃី វុឌៃឍី  អ្នក នំាពាកៃយ 
កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមញ់  និង 

នៃសទ  បៃប់ កាលពី ថ្ងៃចន្ទ ថា  
សំណើ នោះ កៃសួង បានទទួល 
ហើយ។ ប៉ុន្តៃ យោង លិខិត របស់ 
ការិយល័យ ទីបៃឹកៃសា ដោះសៃយ 
វិវាទ ករណី កៃុមហ៊ុន ហ័ង អាញ់ 
យ៉ាឡាយ  ឈូស ឆយ ដី ភ្នំ អារកៃស  
ចៃប់  ចៃប  និង ដី កប់សព នៅ ឃុំ 
តាឡាវ  ឃុំញ៉ាង  ឃុំប៉ូយក្នុង សៃុក 
អូជុំ  និង សៃុក អណ្ដូង មស  ខៃត្ត 
រតនគិរី  ដៃល កៃសួង ទទួលបាន 
កាលពី ថ្ងៃទី១១ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ គឺ នៅ មន ចំណុច មិន 
ឯកភាព គ្នា ទៅ លើ ទំហំ ផ្ទៃ ដី។

លោក ថា ៖«ទំហំ តួលៃខ ផ្ទៃដី 
ដៃល ស្នើ សុំ កាត់ នៅ មិនទាន់ មន 
ឯកភាព គ្នា នៅ ឡើយ  ពៃះ ខៃត្ត 
ស្នើសុំ កាត់ ចៃញ ពី ដី សមៃបទាន  
៧៤២,២៦ហិកតា  ផ្ទៃដី ឯកភាព- 
គ្នា មន ៥៧២,៣២ ហិកតា   ផ្ទៃដី 
មិនទាន់ បាន ឯកភាព គ្នា ចំនួន 
១៦៩,៩៥ហកិតា។ ដោយ ត ួលៃខ   
មិន ឯកភាព គ្នា  កៃសួង សូមឲៃយ 
សហគមន៍ បៃជាពលរដ្ឋ  កៃុមហ៊ុន  
កៃុម ការងារ ខៃត្ត  កៃុម ការ ងារ CAO  
និង អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ពិនិតៃយ ឡើង- 
វិញ ពី ទំហំ ផ្ទៃដី ដៃលតៃូវ កាត់ ចៃញ 
ពី ដីសមៃបទាន សៃដ្ឋកិច្ច ឲៃយមន ឯក-  
ភាព គ្នា។  បនា្ទាប់ពី បានឯក ភាពគ្នា  
កៃមុ ការងារ កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា- 
បៃមញ ់ នងិ នៃសទ  នងិ អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ត នឹង ចុះទៅ ពិនិតៃយ ជាក់ ស្តៃង 
ដល់ ទីតាំង ដើមៃបី ពិនិតៃយ បន្ថៃម។

 អាជា្ញាធរ ខៃត្ត រតនគរិ ីនងិ កៃមុ ហ៊នុ  
ហង័ អាញ ់  យ៉ាឡាយមិន អាច  ទាក់-  
ទង សុំបំភ្លឺ បាន ទៃ មៃសិល មិញ៕

រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ សៀវភៅ ដៃល មន  
ចំណង ជើង ថា «សម្តៃច ហ៊ុន 
សៃន វីរបុរស សងា្ហា ដើរ បញៃ្ចាស- 
ទិស បៃឆំង កូវីដ ១៩»  នឹង តៃូវ  
បោះពមុ្ព  ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ  ដើមៃបី 
បងា្ហាញ ពី ចំណាត់ការ ក្នងុ ការ ទ ប់-
ស្កាត ់ជងំកឺវូដី ១៩ បាន ល្អ រប ស ់
រដ្ឋាភិបាល  និងដើមៃបី ទុក ជា ឯក-  
សរ   ឱៃយ ក្មៃងៗ ជំនាន់ កៃ យ    បាន 
ស្វៃង យល់ ពី ពៃតឹ្ត ិការណ៍ ជំងឺ នៃះ  ។ 

លោកពៅ សខុទបីៃកឹៃសា ផ្ទា ល ់
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី និង ជា 
ហៃរញ្ញកិ  នៅ សមគម អ្នក នពិន្ធ- 
ខ្មៃរដៃល ជា អ្នក ចង កៃង សៀវ ភៅ 
នៃះ បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កា ល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ការ ចងកៃង សៀវ ភៅ 
នៃះ  គ ឺដើមៃប ីទកុ ជា បៃវត្ត ិសស្តៃ 
ដើមៃបី ឱៃយ ក្មៃងៗ ជំនាន់ កៃយ  
បា  ន យល់ ដឹងពី   ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដៃ ល ជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ ពិភព លោ ក 
មនិ មៃន កើត ឡើង នៅតៃ   កម្ពជុា 

នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ននោះ ទៃ ហើយ  
រដ្ឋាភបិាល ធ្វើការ ទបស់្កាត ់បាន 
ល្អ។ លោកថ្លៃងថា៖«កម្ពុជា 
យើងរដ្ឋាភិបាល គត់  មន វិធា ន-  
ការ បាន ល្អ យើង មិនមន គៃះ - 
ថា្នាក ់ដល ់ជវីតិ ទៃ។ យើង គៃន-់ 
តៃ មន ការ ឆ្លង បុ៉ន្តៃ យើង ពៃយា បា ល 
ជាទំាងអស់។ សំខន់ គឺ យើង ទ ប់  -  
ស្កាត់ បាន ល្អ។ យើង ចង់ បងា្ហា ញ  
តៃ ប៉ណុ្ណងឹ ទៃ។ ដចូ សម្តៃច មន 
បៃសសន៍ អី៊ចឹង យើង ជា បៃទៃ ស  
តចូប៉នុ្តៃយើង បៃះ ដងូ ធ។ំ យើ ង 
ជួយ  បៃជា ពលរដ្ឋ មក ពី៤១ បៃទៃ ស 
អី ហ្នឹងយើង ជួយ គៃ បានហើ យ 
ក្នងុ នោះ ក៏ មន ជន ជាតិ អា មៃរិ ក 
ជាង ៦០០ នាក់ ដៃរ»។

លោក បន្តថា៖«អាហ្នឹង ក្នុង 
ទឹកចិត្ត មនុសៃស ធម៌។ យើង បៃទៃ ស 
តូច ដៃល គៃតៃង បៃម ថ  ប៉ុន្តៃ 
យើ ងធ្វើ បាន ល្អទាំង ក្នុង តំបន់ 
ទំាង កៃ តំបន់ ។ បោះពុម្ព សៀវ - 
ភៅ ហ្នងឹ យើង លើក ទឹក ចិត្តអី៊ ចឹង   
ដើមៃប ីកុឱំៃយយើង  ចៃះ តៃ រិះ គន ់គ្នា  

តៃ យើង អត់ ជួយ រកវិធី ក្នុ ងការ- 
ការពារ គ្នា ឯង។ យើង អត់ ពៃម 
ឱៃយ យោបល ់ដៃល ល្អ ៗ  សមៃប ់
យើង ដោះសៃយ វិបត្តិ»។

លោកពៅ សុខ ថ្លៃងថា សៀវ-  
ភៅ នៃះ  រៀបរាប់ ពីការ លើក ឡើ ង  
មួយ ចំនួន របស់ លោកហុ៊ន សៃ  ន 
ដចូជា ក្នងុ  មលូហៃត ុមយួ  ដៃល   
លោក  មិន ទាន់ បៃតិកម្ម ទៅ លើ 
ជំងឺ នៃះ ពៃះ លោក យល់ ថា 
បៃជា ជន កម្ពជុា ឆប់ ភ័យ ស្លន់ - 
សោ្លា។ លោក បន្ត ថា សៀវភៅ 
នៃះ  ក៏ រៀបរាប់ ពី ជំហាន ទី១ 
ដៃល លោក  ហ៊ុន សៃន ចុះ ទៅ 
កាន់ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បនា្ទាប់ ពី 
អនុញ្ញាត ឱៃយ នាវា Westerda m 
ដៃល ផ្ទកុ អ្នក ដំណើរ ជាង ២០ ០ ០ 
នាក់ ចូល  ចត នៅ កំពង់ផៃ កៃុង 
ពៃះ  សីហនុ បនា្ទាប់ ពី នាវា នៃះ  
តៃូវ បាន បដិសៃធ  ឲៃយ ចូល  ចត  
ដោយ  បៃទៃស មួយ ចំនួន។ 
លោក ថា នៅ ខណៈ នោះ លោក 
ហ៊នុ សៃនបាន ធ្វើ យ៉ាងណា   ឱៃយ  

បៃជាជន បាន យល់ ដចូ អ្វី ដៃល 
លោក បាន លើក ឡើង ថា ជំងឺ 
ដៃល គួរ ឲៃយ ខ្លាច ពិត បៃកដ រប ស់ 
កម្ពជុា  គ ឺជងំ ឺភយ័ខ្លាច មនិ មៃន 
ជំងឺកូវីដ១៩ទៃ។ 

លោក សខុ  ថ្លៃង ថា៖ «អ៊ចីងឹ 
អាហ្នងឹ ហើយ ដៃល គត់ [ពនៃយ ល់ ] 
ដើមៃបី លើក ទឹកចិត្ត យើង  កុំឱៃយ 
យើង ឆប់ ភ័យ ស្លន់សោ្លា ខ្លាច 
យើង ពៃយួ បារម្ភខ្លាងំ។ អាហ្នងឹ 
ធ្វើ ឱៃយ យើង ទប់ អារម្មណ៍លៃង- 
បាន។ ដូចយើង មន ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍ 
អី មួយ អ៊ីចឹង បើ សិន ជា យើង 
ភ័យស្លន់សោ្លាខ្លាំង  យើង អត់- 
អា ច ដោះសៃយ បាន ទៃ។ យើ ង 
ចៃបូកចៃបល់។ អី៊ចឹង តៃវូ ថា្នាក់ - 
ដឹក នាំ គត់ មន អា ហ្នឹង»។

លោក បន្តថា  សៀវភៅ នៃះ  
រៀបរាប់ ពី ជំហាន ទី២ របស់ លោ ក 
ហ៊ុន សៃន ដៃល ចាប់ ផ្តើម បៃើ 
វិធានការ  ផៃសៃងៗ ដូចជា ការ បៃើ 
ម៉ា ស ់កៃម ការ លាង ដៃ ការឱៃយ 
អាជា្ញាធរ រៀបចំ កន្លៃង ពៃយាបាល 

អ្នក ជំងឺ។ បើ តាម លោក សុខ 
សៀវភៅ នៃះ បៃហៃល នឹង អាច  
បោះ ពុម្ព    នៅ ខៃ កៃយក្នងុ ជំហា ន 
ដំបូង   បៃហៃល ២៥០០ ចៃបាប់ ។

លោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយា - 
ស្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ  នៃ 
រា ជប ណិ្ឌតៃយ សភា កម្ពុជា បាន  
ថ្លៃងថា វា មិន ទាស់ខុស អ្វី នោះ 
ទៃ ក្នងុ ការ សរសៃរ ព ីសកម្មភាព  
ឬ ជីវបៃវត្ត ិរបស់ ថា្នាក់ ដឹកនំា បៃទៃ ស  
ដើមៃប ីទកុ ជា ឯកសរ សមៃប ់ឱៃយ 
កនូ ចៅ ជនំាន ់កៃយ បាន រៀន- 

សូតៃ  ពៃះ សៀវភៅ នៃះគឺជា - 
ការ ចងកៃងនូវអ្វី ដៃល ថា្នាក់ ដឹក- 
នាំ បាន ធ្វើ  បាន គិត  និងបាន 
និយយ ។ ប៉ុន្តៃ  នៅ សៃុក ខ្មៃរ 
បញ្ហា គឺ អត់ សូវ មន អ្នក អាន 
សៀវ ភៅ ។ លោក បន្ត ថា ការ - 
សរសៃរ សៀវភៅ ក៏ តៃូវ គិត ពី 
គុណភាពដៃរ។ បៃសិន បើ 
សៀវភៅ សរសៃរ លើក សរ សើ  រ  
លើស ព ីតថ ភាព ជាកស់្តៃង ពៃក 
សៀវ ភៅ  នោះ ក៏ បាត់ បង់ តម្លៃ 
នៅ ពៃល ណា មួយ ដៃរ៕

សហគមន៍១នៅរតនគិរីតវ៉ានឹងការឈូសឆាយដី  ពេពួកគេ។ រូប equitable Cambodia

កេប សៀវ ភៅ ដេល នឹង តេវូ បោះ ពុម្ព ផេសាយ ក្នងុ ពេល ឆាប់ ៗ ។ រូបថត AKP

សៀវភៅដ្រលសរស្ររពីលោកហុ៊នស្រនដើរបញ្ច្រសទិសប្រឆំាងកូវីដ១៩នឹងត្រវូបោះពុម្ពឆាប់ៗ



តពីទំព័រ១...បងប្អូនប្រជា-
ពលរដ្ឋមយួចនំនួទៀតមិនទាន់
បានបំព្រញកាតព្វកិច្ចបង់ថ្ល្រ
ស្រវាប្រមលូសរំាមនងិសណំល់
រឹងន្រះនៅឡើយ»។
កាលពីខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៩

រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រច
បង្វ្ររថ្ល្រស្រវាប្រមូលសំរាមនិង
សំណល់រឹងនៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំព្រញពីក្រុមហ៊ុនសុិនទ្រីមក
ជូនរដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រង
សំរាមនិងសំណង់រឹងរាជធានី
ភ្នំព្រញធ្វើការគ្រប់គ្រងបណ្តោះ-
អាសន្នវិញ មុននឹងរកក្រុមហ៊ុន
ថ្មីមកជំនួសបានព្រះត្រក្រុម-
ហ៊ុនសុិនទ្រីមិនមានសមត្ថភាព
បន្តក្នុងការប្រមូលសំរាម។
លោក នួន សំណាវុធអភិ-

បាលរដ្ឋាករស្វយ័តគ្រប់គ្រង
សំរាមសំណល់រឹងរាជធានី
ភ្នំព្រញបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
តាមប្រព័ន្ធត្រឡ្រក្រមកាលពី
ថ្ង្រអង្គារថាស្រចក្តីជូនដំណឹង
ន្រះគឺជាការរំឭកជាមុនទៅដល់

ប្រជាពលរដ្ឋនិងមា្ចាស់អាជីវកម្ម
ទាំងអស់ដ្រលមិនបានបង់ថ្ល្រ
ស្រវាប្រមូលសំរាម។លោកបន្ត
ថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំ្រញមាន
ចនំនួប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមនិទាន់
បង់ថ្ល្រស្រវាប្រមូលសំរាមនៅ
ក្នុងដ្រហើយក្នុងករណីដ្រល
ដល់ព្រលកំណត់នឹងមានវិធាន-
ការដូចបានដំណត់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុស្រច-

ក្តីជូនដំណឹងន្រះ យើងបាន
ជម្របអស់ហើយ ដោយយើង

មិនទាន់បង្ហាញជាក់លាក់នូវ
ចនំនួនងិឈ្មោះអតថិិជនដ្រល
មនិបានបង់ទ្រ។យើងរឭំកគាត់
សនិបាននយ័ថាអ្វីៗ យើងមាន
នៅក្នុងដ្រអស់ហើយនៅព្រល
ដ្រលយើងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត គឺ
យើងនឹងបញ្ច្រញ(ឈ្មោះ)ត្រ
ម្តង»។
លោកនួនសំណាវុធក៏បាន

ឲ្រយដងឹដ្ររថាចពំោះការគ្របគ់្រង
ការប្រមលូសរំាមនងិសណំល-់
រងឹនៅក្នងុរាជធានីភ្នំព្រញវញិគឺ

នៅត្រស្ថិតក្នុងការដឹកនាំរបស់
សាលារាជធានីបណ្តោះអាសន្ន
ដដ្រលព្រះត្រការដក់ដ្រញ-
ថ្ល្រជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនថ្មីចំនួន
៣មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់។
លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដ្ររថា
យ៉ាងយូរនៅចុងឆ្នាំ២០២០
ខាងមុខនីតិវធីិន្រការដក់ដ្រញ-
ថ្ល្រដំណាក់កាលទី២ នឹងចាប់-
ផ្តើមអនុវត្តហើយក្រុមហ៊ុន
ដ្រលទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងការ-
ប្រមលូសរំាមក្នងុតបំន់ចំននួ៣
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញក៏នឹងអាច
អនុវត្តការងររបស់ពួកគ្របាន
ក្នុងព្រលនោះផងដ្ររ។
លោកបានឲ្រយដឹងថា៖«យើង

កពំងុស្ថតិក្នងុដណំាក់កាលទី២
ដ្រលជាការដក់ដ្រញថ្ល្រហើយ
យើងកំពុងត្រធ្វើការងរន្រះ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការដ្រលយើង
រៀបចំដក់ដ្រញថ្ល្រន្រះប្រហ្រល
ជាចងុឆ្នាំព្រះព្រលដ្រលយើង
ដ្រញថ្ល្រចប់ហើយចុះកចិ្ចសន្រយា
នោះយើងនងឹអនុញ្ញាតឲ្រយក្រមុ-
ហ៊ុននាំសមា្ភារ និងចុះបញ្ជី
ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុននាំ

សមា្ភារចលូដើម្របីអាចដំណើរការ
បាន»។
លោក សំណាវុធបានថ្ល្រង

ថា ដោយសារត្រនីតិវិធីន្រការ-
ដក់ដ្រញថ្ល្រន្រះគឺជាការសមា្ងាត់
មិនអាចឲ្រយដឹងពីចំនួនក្រុមហ៊ុន
ប៉ុនា្មោនចូលរួមដ្រញថ្ល្រនៅក្នុង
ដំណាក់កាលនីមួយៗនោះទ្រ
ត្រដំណាក់ចុងក្រយក្នុងការ-
ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចំនួន៣
សម្រប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងការ-
ប្រមូលសំរាម។តាមរបាយការ-
ណ៍របស់ក្រសួងបរិសា្ថាន កាលពី
ចុងឆ្នាំមុនបានឲ្រយដឹងថាសំរាម
ដ្រលបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពជុា
ក្នងុ១ថ្ង្រៗ មានជាង១មុនឺតោន
សរបុគឺស្មើនឹងជតិ៤លានតោន
ក្នងុ១ឆ្នាំ។សរំាមទាងំនោះមាន
៦៥ភាគរយជាសំណល់សរើរាង្គ
២០ភាគរយជាសណំល់ថង់បា្លា-
ស្ទិកនិងនៅស្រសសល់គឺជា
សំណល់រឹង និងសំណល់
ផ្រស្រងទៀត។ សម្រប់ទី-
ក្រុងភ្នំព្រញសំរាមត្រូវបាន
បង្កើតឡើងប្រមាណ៣ពាន់
តោនក្នុង១ថ្ង្រ៕

ភាគីជម្លោះសន្យាចំពោះមុខមន្ត្ីថា
ប្គល់ដីទៅឲ្យពលរដ្ឋជាង៣០គួ្សារវិញ
ខនសាវិ

កំពង់ស្ពឺៈអ្នកស្រី នួនច័ន្ទ
មករាភាគីដ្រលមានជម្លាះដធី្លី
ជាមយួប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈ-
ព្រល៥ឆ្នាំមកហើយបានសន្រយា
នៅចំពោះមុខអាជា្ញាធរខ្រត្តកំពង់-
ស្ពឺនងិជនំយួការលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនថានឹងប្រគល់
ដីទៅឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋដ្រលជាអ្នក-
ទិញដីចំនួនជាង៣០គ្រួសារ
វិញ។ន្រះបើតាមលោកវុើសំណាង
អភិបាលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
លោកវុើសណំាងបានប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍នៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រ
ឧសភាថាអ្នកស្រីច័ន្ទមករាបាន
ប្រកាសនៅចំពោះមុខមន្ត្រីជាច្រើន
រូបនៅក្នងុសន្និសីទកាស្រតមួយ
នៅថ្ង្រទី២៥ខ្រឧសភាថាអ្នក-
ស្រីនឹងរង់ចំាដោះស្រយប្រគល់
ដីជូនក្រមុពលរដ្ឋដ្រលបានទិញ
ដីរបស់អ្នកស្រីទំហំ១១០០
ហិកតា កាលពីឆ្នាំ២០១៦
ស្ថតិនៅក្នងុភូមិទឹកល្អក់ឃំុដំបូក-
រូងស្រុកភ្នំស្រួច។ លោកថា៖
«គាត់បានសន្រយានៅនឹងមុខក្រមុ-
ការងរដ្រលមានឯកឧត្តមដងួ
តារាជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដ្រច
ត្រជោហើយខ្ញុំនៅហ្នងឹរមួទាងំ
ក្រមុការងរជាច្រើនទៀតគឺគាត់
ប្រកាសជាឱឡារកិថាគាត់នងឹ
ឈរដោះស្រយវិវាទជាមួយ
បងប្អនូដ្រលបានទិញដីតាមរយៈ

គាត់ហ្នងឹជាលុយក៏បានជាដី-
វញិកប៏ាន។អ្នកត្រវូការដីគាត់
ឱ្រយដីអ្នកត្រូវការលុយគាត់ឱ្រយ
លយុហើយគាត់មនិរត់ទៅណា
ទ្រគឺឈរដោះស្រយឱ្រយ»។
កាលពីថ្ង្រទី២១ ខ្រឧសភា

លោកដងួតារាជនំយួការផ្ទាល់
លោកហ៊ុនស្រនបានបង្ហាះ
នៅលើទំព័រហ្វ្រសបុ៊កថាអ្នក-
ស្រី នួនច័ន្ទមករាដ្រលមាន
ជម្លាះដធី្លីជាង១១០០ហកិតា
អស់រយៈព្រល៥ឆ្នាំនៅតុលាការ
ជាមួយប្ដីដ្រលមិនបានចុះលិខិត
អាពាហ៍ពិពាហ៍ឈ្មោះRainer
MariaWollnyជាជនជាតិ
អាល្លម៉ឺង់គឺភាគីទំាង២បានសម្រច
បញ្ចប់រឿងនៅតុលាការដើម្របី
ទទួលដំណះស្រយឈ្នះៗ
របស់លោកហុ៊នស្រនដោយឯក-
ភាពគា្នាទទួលយកដីន្រះចំនួន
៥០ភាគរយមា្នាក់។
បុ៉ន្ត្រកាលពីថ្ង្រទី២២ខ្រឧសភា

ពលរដ្ឋចនំនួ៣៨គ្រសួារដ្រល
អះអាងថាបានទិញដីជាង៧៧៩
ហកិតាក្នងុតម្ល្រជាង១លាន១
ស្រនដលុា្លារនៅភមូិទកឹល្អក់ពី
អ្នកស្រីននួចន័្ទមករាបានដក់
ញត្តិសំុកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅលោក
ហ៊ុនស្រនបនា្ទាប់ពីពួកគាត់
ដងឹថាលោកស្រីចន័្ទមករានងិ
ប្ដីបានព្រមព្រៀងគា្នាច្រកដីគា្នា
៥០%មា្នាក់ហើយមិនបានដោះ-
ស្រយដីជាមួយពួកគាត់។

ក្នងុញតិ្តនោះពលរដ្ឋបានបន្ត
ថាដីជាង៧រយហកិតានោះគឺ
បានទិញដោយមានម្រភូមិ-ម្រឃំុ
នងិស្រកុទទលួសា្គាល់នងិបាន
កាន់កាប់អស់រយៈព្រល៤ឆ្នាំ
ដោយបានធ្វើផ្លូវក្រួសក្រហម
ភ្ជួររាស់ជីកប្រឡាយជីកស្រះ
និងដំដំណាំផ្រស្រងៗដ្រលគិត
ជាទឹកប្រក់អស់ប្រមាណ៦
លាន២ស្រនដុលា្លារថ្រមទៀត។
ពលរដ្ឋទាំងន្រះបន្តថាប៉ុន្ត្រ

នៅខ្រម្រសាឆ្នាំ២០១៩លោក
RainerMariaWollny
ប្រធានក្រុមហ៊ុនDeltaW
TradingCo.Ltdបានប្ដងឹពួក-
គាត់សំុទាមទារយកដីទំាងនោះ
វញិនងិថ្រមទាងំបានប្ដងឹប្រពន្ធ
របស់ខ្លួនថាបានក្ល្រងឯកសារ
ដើម្របីលួចលក់ដីទាំងនោះ។
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍មិនអាចសុំការ-

បញ្ជាក់បន្ថ្រមពីអ្នកស្រីច័ន្ទមករា
បានទ្រដោយអ្នកស្រីថ្ល្រងថា
ជាប់រវល់ធ្វើដំណើរ។
ចំណ្រកលោកផុនធារិន

ម្រធាវើលោកRainerMaria
Wollnyបានបញ្ជាក់ថាដោយ-
សារក្ដីស្រឡាញ់ប្រទ្រសកម្ពជុា
កូនក្ដីរបស់លោកបានធ្វើដំណើរ
មករស់នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ
២០០៤ហើយបានបើកក្រុមហ៊ុន
មួយ ដើម្របីវិនិយោគលើវិស័យ
កសកិម្មដោយបានទញិដីជាង
១១០០ហិកតានៅក្នងុខ្រត្ត

កំពង់ស្ពឺ។លោកថាអ្នកស្រីច័ន្ទ-
មករាគឺបានបម្រើការងរជាអ្នក-
គ្រប់គ្រងទូទៅនិងទទួលបន្ទុកខាង
ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នងុក្រមុហ៊ុន
DeltaWTradingCo.Ltdព្រមទំាង
បានស្រឡាញ់ និងរស់នៅជាមួយ
លោកRainerMariaWollny។
លោកបន្ថ្រមថាប្ដីប្រពន្ធដ្រល

មិនបានចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍
ន្រះបានកើតមានវវិាទរឿងដធី្លី
ជាមួយគា្នាបនា្ទាប់ពីមានករណី
លួចឯកសាររបស់ក្រមុហុ៊នទំាង-
អស់រួមទំាងឯកសារបណ្ណកម្ម-
សិទ្ធិដីផងកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៥
ហើយក្រយមកខាងភាគីប្រពន្ធ
បានក្ល្រងឯកសារថាក្រមុហ៊នុ
បានប្រគល់សិទ្ធិឱ្រយខ្លនួឈរឈ្មោះ
លក់ដីទាំងនោះ។
លោកម្រធាវើបញ្ជាក់ថា មូល-

ហ្រតុដ្រលកូនក្ដីរបស់លោក
ព្រមទទួលយកដំណះស្រយ
យកដីត្រ៥០%មកវិញគឺដោយ-
សារលោកRainerMaria

Wollnyមានវយ័កានត់្រចាស់
និងចង់ប្រើប្រស់ព្រលវ្រលា
ចុងក្រយន្រជីវិតដើម្របីផ្ដោត
ទៅលើការវិនិយោគវិស័យកសិ-
កម្មដ្រលលោកស្រឡាញ់។
លោកថា៖«ខាងខ្ញុដំោយសារ

យកគោលការណ៍សុខដុមប-
នីយកម្ម គឺបានឯកភាពដើម្របី
បញ្ចប់រឿងដោយសារគាត់
មានអាយុ៧៤ឆ្នាំហើយ។គាត់
គិតថាគាត់ចង់ប្រើប្រស់ព្រល-
វ្រលាឬជីវិតចុងក្រយទៅលើ
រឿងក្ដីកា្ដោំនៅតុលាការទៀតទ្រ
ដោយសុខចិត្តត្រឡប់មកចូល-
រួមអភិវឌ្រឍរួមចំណ្រកជាមួយ
ប្រទ្រសកម្ពុជាវិញជាពិស្រស
លើវិស័យកសិកម្ម»។
លោក វុើសំណាងបញ្ជាក់

ទៀតថាខាងខ្រត្តនឹងរង់ចំាជួយ-
ដោះស្រយបន្តទៀតនៅព្រល
មានសំណើពីពលរដ្ឋជាង៣០
គ្រសួារដ្រលកពំងុទាមទារដីពី
អ្នកស្រីច័ន្ទមករាមកវិញ៕

ពលរដ្ឋដែលមានជម្លោះដីធ្លីតវ៉ាកាលពីថ្ងែទី២៤ឧសភ ។រូបថតសហការើ

� ង��ងនិងអគ��យក
លី�្រស្រង
និពន��យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
បែ� ន�ែប់�ែងកា រ�និពន�

សំរិទ្ធ
អនុបែ� ន�ែប់�ែងកា រ�និពន�

សូវិសា ល
អនុបែ� ន�ែុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រ�និពន�រងព័ត៌មា ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�ព័ត៌មា ន�ែដ្ឋកិច�
ម៉្រគុណមករា

កា រ�និពន�រងព័ត៌មា ន�ែដ្ឋកិច�
រា�ន់រើយ

កា រ�និពន�ព័ត៌មា នអន្តរ� តិ
ប្រក់សា យ

កា រ�និពន�ជីវិតកមែ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�រងជីវិតកមែ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�រង/អ្នកបក�ែព័ត៌មា នកី� 
ណ្រមវណ្ណៈ

កា រ�និពន��ែហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌មា ន� ន់ខ្ពស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រើសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ារើតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា�,

សួសយ៉ាមី,ធូវើរៈ,ខ្រងសុខគនា�
អ្នកបក�ែ

ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី

កា រ�រូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

��នរង្រសី
អ្នក�ែស�ែ�លអក�រាវិរុទ�

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
បែ� ន�្នែកផលិតកម្មនិង� ះពុម្ព

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្នែករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នែករច��ែហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នែកផែ�យ� ណិជ�កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
បែ� ន�ែក�យកា�ែតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បែ� ន�ែក�យកា�ែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បែ� ន�្នែករដ្ឋ�លនិងធន� នមនុសែ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នែករដ្ឋ�លនិងធន� នមនុសែ�
�ុិល� ភា

�យិកាហិរ��វត��ៈ��ងតា ំងម៉្រង
បែ� នគណ�ែយែ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទែ�និងរច��ែហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�ែត្ត�ៀមរាប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�ែ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សង�ត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរាប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង�ត់សា�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

រដ្ឋបាលរាជធានី...

កម្មករកំពុងបែមូលសំរាមតាមដងផ្លវូនៅភ្នំពែញ។រូបថតហ្រងជីវ័ន

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធទី២៧ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦



តពទីពំរ័២...មនិបានសម្លាប់
ជនរងគ្រោះទ្រោគឺអ្រោមស្រោស់
ជាអ្នកសម្លាប់។ជនជាប់ចោទ
ថា៖«ខ្ញុំឃើញឈ្មោះអ្រោមស្រោស់
វាយជនរងគ្រោះហើយខ្ញុំបាន
ឃាត់ដ្រោរត្រោអ្រោមស្រោស់ឆ្លើយ
ថាកំុច្រោះ។ខ្ញុសំ្នើសំុដល់តុលាការ
ជួយបន្ថយទោសដល់ខ្ញុំផង»។
ទោះយ៉ាងណាលោកស្រោីទវី

គឹមកល្រោយាណតំណាងមហា-
អយ្រោយការបានសួរទៅជនជាប់-
ចោទថាលោកបានឃើញសកម្ម-
ភាពឈ្មោះអ្រោមស្រោស់ វាយ-
សម្លាប់ជនរងគ្រោះហ្រោតុអ្វី
បានជាលោកមិនឃាត់ដើម្រោបី
បង្អាក់សកម្មភាពនោះ?ករណី
ន្រោះបើលោកមិនម្រោនជាបក្ខពួក
អ្រោមស្រោស់ទ្រោនោះប្រោហ្រោល
អ្រោមស្រោស់សម្លាប់លោកចោល
ដ្រោរហើយ។លោកស្រោីថា៖«ធម្ម-
តាគ្រោមិនទុកសាក្រោសីដ្រោលបាន
ឃើញហ្រោតកុារណ៍ទ្រោបើទកុគ្រោ
ខ្លាចសាក្រោសីនោះប្រោប់នគរបាល»។
លោកម្រោធាវីការពារសិទ្ធិឲ្រោយ

ជនជាបច់ោទបានសន្នដិ្ឋានថា
កនូក្តីរបស់លោកបានសារភាព

អស់ហើយដចូ្ន្រោះសមូតលុាការ
បន្ធូរបន្ថយទោសដល់គាត់ផង។
បុ៉ន្ត្រោលោកស្រោីទីវគឹមកល្រោយាណ

សន្និដ្ឋានថាបើពិនិត្រោយលើអង្គ-
ហ្រោតុបង្ហាញថាជនសុិនប៊ិន
ពិតជាបានចូលរួមសម្លាប់ជនរង-
គ្រោះម្រោន។ដូច្ន្រោះលោកស្រោី
សូមរក្រោសាសាលក្រោមរបស់សាលា
ដំបូងខ្រោត្តកំពង់ចាមនៅដដ្រោល។
ក្រោយជនំុជំម្រោះលោកសុនិ

វិសាលប្រោធានក្រោុមប្រោឹក្រោសាជំនុំ-
ជម្រោះថ្ល្រោងថាសាលដីកាន្រោះ
ប្រោកាសថ្ង្រោទី៨មិថុនា៕
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តំណាង៣នាក់ប្រកាសដកខ្លនួពីគម្រងធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្រយបើកច្រកព្រំដ្រនប៉ោយប៉្រត
វ៉នដារ៉ា

បន្ទាយមានជយ័ៈលោកឌនិ
ពុទ្ធីប្រោធានសមគមពង្រោងឹស្រោដ្ឋ-
កិច្ចក្រោប្រោព័ន្ធ និងតំណាង
ពលរដ្ឋ២នាក់ទៀតបានប្រោកាស
ដកខ្លនួច្រោញពីគម្រោងធ្វើបាតុ-
កម្មទាមទារឲ្រោយបើកច្រោកទា្វារព្រោំ-
ដ្រោនអន្តរជាតិប៉ាយប៉្រោតឡើង-
វិញបនា្ទាប់ពីលោកអំុ៊រាត្រោីអភិបាល
ខ្រោត្ដបនា្ទាយមនជ័យមិនអនុញ្ញាត
ឲ្រោយធ្វើបាតុកម្មទៅតាមសំណើ
ចាប់ពីថ្ង្រោទី១ដល់ថ្ង្រោទី៧ខ្រោ
មថិនុាដ្រោលថានងឹមនពលរដ្ឋ
ប្រោមណ១៥០០នាក់ចូលរួម។
នៅថ្ង្រោទី២៥ខ្រោឧសភាលោក

ឌិនពុទ្ធីបានដក់លិខិតទៅអភិ-
បាលខ្រោត្ដបនា្ទាយមនជ័យដើម្រោបី
ស្នើសុំធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី។
ក្នុងលិខិតសរស្រោរថាពលរដ្ឋ
ខ្ម្រោរដ្រោលជាអាជីវករអ្នកលក់-
ដូរទំនិញនៅក្នងុផ្រោសាររុងក្លឿស្រោុក
អារញ្ញខ្រោត្ដស្រោះក្រោវប្រោទ្រោសថ្រោ
កម្មករអសូរទ្រោះអ្នករតម់៉តូឌូបុ
អ្នករត់តាក់សុីអ្នករត់ម៉ូតូកង់បី
និងអ្នកប្រោកបរបរស្រោដ្ឋកិច្ចក្រោ-
ប្រោពន័្ធទាងំអស់រស់នៅក្នងុក្រោងុ
ប៉ាយប៉្រោតបានឯកភាពគា្នាជា-
ឯកច្ឆន្ទនឹងចូលរួមធ្វើបាតុកម្ម
ដ្រោលមនមនុស្រោសចូលរួមចំនួន
១៥០០នាករ់ទ្រោះ១០០គ្រោឿង
និងឧគ្រោឃោសនស័ព្ទចំនួន១គ្រោឿង។
លោកពុទ្ធីបន្តថាបាតុកម្មន្រោះ

នងឹធ្វើឡើងនៅចណំចុច្រោកទា្វារ
អន្តរជាតិប៉ាយប៉្រោតដោយ
ចាប់ផ្ដើមពីថ្ង្រោទី១ដល់ថ្ង្រោទី៧
ខ្រោមិថុនាឆ្នាំ២០២០ចាប់ពីម៉ាង
៦ព្រោកឹដល់ម៉ាង៦លា្ងាចជារៀង-
រាលថ់្ង្រោ។លោកថ្ល្រោងថា៖«ការ-
ធ្វើបាតុកម្មន្រោះពលរដ្ឋមន
គោលបំណងទាមទារស្នើសំុការ-
អនញុ្ញាតការធ្វើដណំើរថ្មើរជើង
រទ្រោះទោចក្រោយនយន្តនិង
រថយន្តអាចឆ្លងកាត់តាមច្រោក-
ទា្វារព្រោំដ្រោនអន្តរជាតិប៉ាយប៉្រោត-
ខ្លងលកឹដើម្រោបីបានចលូទៅលក់
ដូរនៅក្នងុស្រោកុអារញ្ញខ្រោត្ដស្រោះ-
ក្រោវវញិនៅថ្ង្រោទី១ខ្រោមថិនុាឆ្នាំ
២០២០ជាកំហិត»។
លោកបន្ថ្រោមថាក្នងុករណីភាគី

ថ្រោនៅត្រោមនិព្រោមបើកច្រោកទា្វារ
ព្រោំដ្រោនអន្តរជាតិខ្លងលឹក-ប៉ាយ-
ប៉្រោតវិញនោះទ្រោ ពួកយើងខ្ញុំទំាង-
អស់គា្នាស្នើសំុឯកឧត្ដមអភិបាល
ន្រោគណៈអភបិាលខ្រោត្ដបនា្ទាយ-
មនជ័យម្រោតា្តាបិទច្រោកទា្វារព្រោំ-
ដ្រោនអន្តរជាតិប៉ាយប៉្រោតកុំឲ្រោយ
មនរថយន្តរបស់ថ្រោអាចបើកបរ
ចូលមកទឹកដីន្រោព្រោះរាជាណា-
ចក្រោកម្ពជុាបានជាបន្តទៅទៀត។
ឆ្លើយតបនងឹសណំើខងលើ

ន្រោះលោកអ៊ុំរាត្រោីបានប្រោប់
ទៅលោកឌនិពទុ្ធីថារដ្ឋបាល
ខ្រោត្ដមនិអនុញ្ញាតឲ្រោយធ្វើបាតុកម្ម
នោះទ្រោពីព្រោះបច្ចុប្រោបន្នន្រោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងមនវិធាន-

ការទប់សា្កាត់ការរីករាលដលន្រោ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទំាងប្រោទ្រោស
ដ្រោលជងំឺន្រោះបាននងិកពំងុរកី-
រាលដលជាសកលឥតឈប់-
ឈរស្ទើរគ្រោប់ប្រោទ្រោសនៅលើ
សកលលោក។លោកថាជាក់-
ស្ដ្រោងរាជរដ្ឋាភបិាលដ្រោលមន
ក្រោសួងសុខភិបាលជាស្រោនា-
ធិការបានជំរុញការអប់រំសុខភាព
ដល់ប្រោជាពលរដ្ឋនិងពង្រោងឹការ-
ងរតាមដនការអនុវត្ដវិធានការ
ការពាររលកទី២ន្រោការចម្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ដោយបន្តការហាម-
ឃាត់មិនឲ្រោយមនការជួបជំុឬរៀប-
ចំពិធីណាមួយដ្រោលមនអ្នក-
ចូលរួមច្រោើនកុះករព្រោករហូត-
ដល់ខ្រោកញ្ញាឆ្នាំ២០២០។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«កន្លងមក

រដ្ឋបាលខ្រោត្ដបនា្ទាយមនជ័យ
ធា្លាប់បានអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋបាល
ខ្រោត្ដស្រោះក្រោវព្រោះរាជាណាចក្រោ
ថ្រោដើម្រោបីសុំឲ្រោយជយួសម្រោលួមនិ-
យកកម្រោឈ្នួលតូបពីបងប្អូន
អាជវីករនងិសុំសម្រោលួឲ្រោយបង-
ប្អនូអាជីវករកម្ពជុាទំាងអស់ក្នុង
ផ្រោសាររុងក្លឿបានច្រោញចូលទៅ
មើលតបូរបស់ខ្លនួក្នងុ១លើក
២០នាក់ រហូតដល់សា្ថានភាព
វិលមកជាប្រោក្រោតីវិញ»។
សំណើន្រោះត្រោូវបានភាគីថ្រោ

ឆ្លើយតបថានឹងជួយសម្រោួល
មិនយកកម្រោឈ្នលួតូបពីអាជីវករ
កម្ពុជាប៉ុន្ដ្រោចំពោះសំណើសុំ
សម្រោួលឲ្រោយអាជីវករកម្ពជុាទំាង-
អស់ក្នុងផ្រោសាររុងក្លឿបានច្រោញ-
ចូលទៅមើលតូបរបស់ខ្លួនក្នុង

១លើក២០នាក់ភាគីថ្រោមិន
ឯកភាពនោះទ្រោ។ជាមួយគា្នាន្រោះ
លោកអំុ៊រាត្រោបីានប្រោប់ទៅលោក
ឌនិពទុ្ធថីាត្រោវូធ្វើសកម្មភាពឲ្រោយ
ស្រោបតាមច្រោបាប់ស្ដីពីសមគម
នងិអង្គការមនិម្រោនរដ្ឋាភបិាល
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដនានា
ជាធរមននិងលក្ខន្តិកៈរបស់
ខ្លនួដូចបានតម្គល់ទុកនៅក្រោសួង
មហាផ្ទ្រោ។
លោកឌិនពុទ្ធី ថ្ល្រោងប្រោប់

ភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រោសិលមិញ
ថាក្រោយទទួលបានលិខិត
ឆ្លើយតបរបស់អភិបាលខ្រោត្ដ
បនា្ទាយមនជ័យ សមគម
លោកនឹងដកខ្លួនច្រោញដោយ
មិនដឹកនំាពលរដ្ឋចំនួន១៥០០
នាក់ដើម្រោបីធ្វើបាតុកម្មទៀតឡើយ។
ប៉ុន្ដ្រោលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋ
អាជីវករដ្រោលមនតូបលក់ដូរ
នៅផ្រោសាររុងក្លឿ នឹងនៅត្រោបន្ត
ធ្វើបាតុកម្មតាមព្រោលកំណត់
ដដ្រោលមិនព្រោមបញ្រោឈប់នោះទ្រោ។
លោកថ្ល្រោងថា៖«រដ្ឋបាលខ្រោត្ដ
បនា្ទាយមនជ័យបានសម្រោច
មិនអនុញ្ញាតឲ្រោយថា្នាក់ដឹកនាំ
សមគមចូលរួមសម្រោបសម្រោួល
ក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនៅចំណុច
ច្រោកទា្វារព្រោំដ្រោនអន្តរជាតិប៉ាយ-
ប៉្រោតនាថ្ង្រោទ១ីដលថ់្ង្រោទី២០ខ្រោ
មិថុនាឆ្នាំ២០២០នោះទ្រោ»។
លោកបញ្ជាក់ថាដូច្ន្រោះរូប-

លោកនិងលោកហិុនស្រោងអឿន

ព្រោមទំាងលោកសីុមវណ្ណៈដ្រោល-
ជាតំណាងឲ្រោយប្រោជាពលរដ្ឋសូម
ប្រោកាសមិនចូលរួមក្នុងការធ្វើ
បាតុកម្មពីថ្ង្រោទី១ដល់ថ្ង្រោទី៧
ខ្រោមិថុនាខងមុខន្រោះឡើយ
ហើយការបន្តធ្វើឬមិនធ្វើគឺជា
សទិ្ធិរបស់ប្រោជាពលរដ្ឋនៅក្រោងុ
ប៉ាយប៉្រោត។
លោកធនតឿអាជីវករខ្ម្រោរ

ម្នាក់មនតូបលក់ដូរនៅផ្រោសារ
រុងក្លឿប្រោប់ភ្នពំ្រោញបុ៉ស្ដិ៍ពីម្រោសិល-
ម្រោសិញថាជវីភាពរបស់ពកួលោក
មនការធា្លាក់ចុះដោយសារត្រោ
មិនមនមុខរបររកសីុនិងការងរ
ធ្វើនោះទ្រោព្រោះមនត្រោរបរលក់-
ដរូនៅផ្រោសាររងុក្លឿប៉ណុ្ណោះដើម្រោបី
ផ្គត់ផ្គង់ជវីភាព។លោកថ្ល្រោងថា៖
«ពួកខ្ញុំនឹងនៅត្រោធ្វើបាតុកម្ម
តាមថ្ង្រោកំណត់ដដ្រោលបើទោះបី
សមគមមិនចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំ
ក៏ដោយព្រោះបើមិនធ្វើទ្រោ គឺ
ងប់ទំាងអស់ជាពិស្រោសពលរដ្ឋ
ជាកម្មករត្រោម្ដងដូចជាកម្មករ
អសូរទ្រោះក្នងុ១ថ្ង្រោរកកម្រោត្រោ១
មុនឺរៀលមនិបានផង។បើរដ្ឋា-
ភិបាលមិនគិតគូររឿងន្រោះទ្រោ
នងឹកើតចោរព្រោញប្រោទ្រោសមិន-
ខនព្រោះអ្នកក្រោគា្មោនអ្វីផ្គត់ផ្គង់
ក្រោពះ។និយយហើយត្រោូវត្រោ
ធ្វើព្រោះបើនៅត្រោមិនបើកទា្វារ
ព្រោំដ្រោនឲ្រោយពួកខ្ញុំចូលទៅរកសុីទ្រោ
ពួកខ្ញុំគា្មោនមុខរបរអ្វីដើម្រោបីផ្គត់-
ផ្គង់ជីវភាពបានទ្រោ»៕

ផ្លវូនៅច្រកព្រំដ្រនប៉ោយប៉្រតដ្រលគ្រគ្រងធ្វើបាតុកម្ម។រូបថតសហការី

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រវជ្រវ
រកមុខសញ្ញាប្លន់សម្លាប់
ឃុតសុភចរិយា

ភ្នពំ្រញៈនគរខណ្ឌពោធិ៍ស្រោន-
ជ័យកំពុងបន្តស្រោវជ្រោវរកអត្ត-
សញ្ញាណជនសង្រោស័យករណីប្លន់
សម្លាប់ស្ដ្រោីម្នាក់នៅបន្ទប់ជួល
មួយក្នងុភូមិចាក់ជ្រោកូសង្កាត់-
សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍ស្រោន-
ជ័យរាជធានីភ្នំព្រោញកាលពី
ព្រោលប់ថ្ង្រោទី២៥ខ្រោឧសភាឆ្នាំ
២០២០។
លោកជាសុវណ្ណអធិការ-

រងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍ស្រោន-
ជ័យបានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ពី
ម្រោសិលមិញថាស្រោ្តីរងគ្រោះនោះ
ឈ្មោះអ៊ុចយ៉្រោនអាយុ៤៦ឆ្នាំ
មុខរបរលក់ចាប់ហួយសា្នាក់នៅ
ផ្ទះជលួក្នងុភមូិកើតហ្រោតុខង-
លើជាមួយប្អូនស្រោីបង្កើតម្នាក់
ឈ្មោះអ៊ចុសារន៉ជាកម្មការនិី
រោងចក្រោកាត់ដ្រោរនៅរាជធានី-
ភ្នំព្រោញ។
លោកថ្ល្រោងថាបើតាមការ-

រៀបរាប់របស់នារីជាប្អូនបង្កើត
ជនរងគ្រោះថានៅថ្ង្រោកើតហ្រោតុ
ព្រោលនាងត្រោឡប់ពីធ្វើការវិញ
ឃើញបន្ទប់ជលួដ្រោលនាងនិង
បងស្រោីសា្នាក់នៅត្រោូវបានចាក់-
សោជាប់ពីខងក្រោ។ភា្លាមៗនោះ
នាងមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វទី្រោដោយ
នឹកសា្មោនថាបងស្រោីរងគ្រោះ
នោះច្រោញទៅទិញទំនិញដើម្រោបី
ទុកលក់ដូរដូចសព្វមួយដង។
លោកសុវណ្ណបានដកស្រោង់

សម្ដីរបស់កញ្ញាអ៊ុចសារ៉ន
មកបញ្ជាក់ថា៖«បនា្ទាប់មកខ្ញុបំាន
ពិនិត្រោយឃើញធុងទឹកកកដ្រោល
បងស្រោីខ្ញុំដក់កា្លាស្រោស្រោភ្រោសជ្ជៈ
នៅមុខបន្ទប់បើកចំហខុសប្រោ-
ក្រោតី ខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទទៅរកគាត់
ត្រោទរូសព័្ទមិនចលូ។បនា្ទាប់មក
ទៀតខ្ញុំក៏ទរូសព័្ទហៅប្អនូប្រោសុ-
ជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំដ្រោលជាកូន
ម្ចាស់ផ្ទះជលួឲ្រោយមកជយួពិនតិ្រោយ
ហើយព្រោលវាយដោះសោទា្វារ
បន្ទបក់៏ឃើញបងស្រោីសា្លាប់នងិ

ឃើញរបស់របរមួយចំនួននៅ
រាយបា៉ាយព្រោញបន្ទប់ព្រោមទាំង
មនការបាត់បង់ម៉ូតូHonda
Dream-125មួយគ្រោឿងពាក់
សា្លាកល្រោខភ្នំព្រោញDC7457»។
លោកសុវណ្ណបានបន្តថា

តាមការបំភ្លឺពីសាច់ញាតិជន-
រងគ្រោះនិងវត្ថុតាងនៅកន្ល្រោង
កើតហ្រោតុ រួមទាំងលទ្ធផលន្រោ
ការធ្វើកោសល្រោយវិច័យវិទ្រោយា-
សាស្ត្រោលើសពជនរងគ្រោះ
សមត្ថកិច្ចជំនាញបានសន្នដិ្ឋាន
ថាករណីន្រោះ«ជាអពំើឃាតកម្ម
ប្លន់សម្លាប់យកទ្រោព្រោយ»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

កន្ល្រោងកើតហ្រោតុសមត្ថកិច្ច
យើងបានរកឃើញស្រោប្រោកជើង
ផ្ទាត់១គូសង្រោស័យជារបស់ជន-

ល្មើស។យើងបានពិនិត្រោយឃើញ
សពជនរងគ្រោះមនសា្នាមជំា
ផ្ន្រោកបំពង់ក និងគល់ថា្គាមផ្ន្រោក
ខងសា្ដាំដ្រោលអាចសន្មតថា
ជនរងគ្រោះសា្លាប់ដោយសារ
ជនមិនសា្គាល់មុខវាយនឹងកណា្ដាប់
ដ្រោឬដោយច្រោបាច់ក»។
បើតាមលោកសុវណ្ណសមត្ថ-

កចិ្ចនគរបាលជនំាញបានស្ក្រោន
សា្នាមក្រោយៅជើងនៅលើស្រោប្រោក-
ជើងផ្ទាត់មួយគូនោះព្រោមទាំង
សា្នាមក្រោយៅដ្រោដ្រោលជាប់នៅ
លើផ្ន្រោកករបស់ជនរងគ្រោះ
យកទៅពិសោធដើម្រោបីស្រោវ-
ជ្រោវបន្តស្វ្រោងរកមុខសញ្ញាជន-
សង្រោស័យដើម្រោបីចាប់ខ្លួនបញ្ជូន
ឲ្រោយតុលាការផ្ដនា្ទាទោសទៅតាម
ផ្លូវច្រោបាប់៕

សពស្ត្រីរងគ្រះដ្រលសង្រស័យជាករណីប្លន់។រូបថតសហការី

ជនជាប់ចោទត្រូវនគរបាលនំ
ច្រញពីសវនការសាលាឧទ្ធរណ៍
ពីម្រសិលមិញ។រូបថតគឹមសារុំ

ជនសម្លាប់...



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ទំហំជួញដូររបស់
ក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ
១៧ភាគរយនៅត្រីមាសទី១
ឆ្នាំន្រះដោយការជួញដូរសរុប
មានចំនួន៥៦០៤៧៩ធៀប
នឹងចំនួន៦៧៨០០៨ភាគ-
ហ៊ុនកាលពីត្រីមាសទី៤ឆ្នាំ
២០១៩។
បើយោងតាមព្រឹត្តិបត្រព័ត៌-

មានស្ថតិិជញួដរូមលូបត្ររបស់
គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
(SECC)សម្រប់ទហំំជញួដរូ
សរុបន្រះគឺមានតម្ល្រប្រហ្រល
៩៧៤ពាន់ដលុ្លារធ្លាក់ចុះ៣៣
ភាគរយធៀបនឹងត្រីមាសទី៤
ឆ្នាំមុនខណៈការជួញដូរប្រចាំ
ថ្ង្រជាមធ្រយមមានចនំនួ៩០៤០
ភាគហ៊ុនស្មើនឹងតម្ល្រ១៥,៧
ពាន់ដុល្លារ។
ជាមយួគ្នាន្រះដ្ររសន្ទស្រសន៍

របស់CSXក៏បានធ្លាក់ចុះ២២
ភាគរយពី៧៦១,៧៣ពិន្ទុនៅ
ចុងត្រីមាសទី៤មកនៅត្រឹម
៥៩០,៦៣ពនិ្ទុកាលពីត្រមីាស
ទី១ឆ្នាំន្រះផងដ្ររ។
លោកហុងសុខហួរអគ្គ-

នាយកCSXបានយល់ស្រប
ចំពោះការធ្លាក់ចុះន្រះដោយ
លើកឡើងអពំីការរកីរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលបានចាប់-
ផ្ដើមចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់ការជួញដូរ និង
តម្ល្រភាគហ៊ុន។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ការប៉ះ-

ពាល់បន្តិចបន្តួចដោយសារការ- 
រកីរាលដាលជងំឺកវូដី១៩បាន
ធ្វើឲ្រយការជញួដរូនងិតម្ល្រភាគ-
ហ៊ុនធ្លាក់ចុះ។ទោះយ៉ាងណា
អ្វីដ្រលយើងអាចធ្វើបាននៅ
ព្រលន្រះគឺត្រូវប្រកា្លាយផល-
ប៉ះពាល់ដោយសារការរីករាល- 
ដាលជំងឺន្រះទៅជាឱកាស
តាមរយៈការស្វ្រងរកមធ្រយោ-
បាយនានាដើម្របីក្រលម្អសកម្ម-
ភាពអាជីវកម្មឡើងវិញ»។
លោកបន្តថា៖«យើងមើល

ឃើញប្រតបិត្តិការជញួដរូកពំងុ
កើនឡើងចាប់ពីដើមខ្រម្រសា
ហើយខ្ញុំសង្រឃឹមថាជាមួយនឹង
ការចូលរួម...តទៅ ទំព័រ ៩
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ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ ធនាគរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទនិង  
កសិកម្ម (ARDB) អាចនឹងបញ្ច្រញ
ឥណទានពសិ្រសចនំនួ២០លនដលុ្លារ  
ជាលើកដបំងូចាប់តាំងពីធនាគរគ្រប-់
គ្រងដោយរដ្ឋន្រះបានប្រកាសបញ្ច្រញ
មូលនិធិ៥០លនដុល្លារសម្រប់ផ្តល់
កម្ចីដល់សហគ្រសខ្នាតតចូនងិមធ្រយម
ក្នុងវិស័យកសិ-ឧស្រសាហកម្ម។
លោកកៅថាចអគ្គនាយកARDB

បានឲ្រយដឹងថាបច្ចុប្របន្នARDBទទួល
បានពាក្រយស្នើសុំកម្ចីពីសហគ្រសខ្នាត-
តូចនិងមធ្រយមចំនួន១៥៣ក្នុងរង្វង់ទឹក-
ប្រក់ប្រមាណ២០លនដុល្លារដ្រល
ក្នុងចំណោមនោះARDBបានអនុម័ត
រួចរាល់ប្រមាណ៥០មុឺនដុល្លារហើយ
សល់ពីនោះអនុម័តជាបន្តទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគិតថាឥណទាន

ន្រះនងឹជយួបានច្រើនដល់វសិយ័កស-ិ
កម្មនងិបងប្អនូប្រជាកសកិរ។យើងនងឹ
បន្តចុះផ្រសព្វផ្រសាយនៅតាមមូលដា្ឋាន
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីឲ្រយគត់ដឹងនិងទទួល
បានឥណទា នន្រះ»។
ARDBបានបញ្ច្រញមូលនិធិ៥០

លនដុល្លារជាផ្លូវការកាលពីខ្រមីនា
សម្រប់ផ្តល់កម្ចីដល់សហគ្រសនៅ
ក្នុងវិស័យកសិ-ឧស្រសាហកម្មក្នុងអត្រ
ការប្រក់ទាបដ្រលសហគ្រិនអាចខ្ចី

ប្រក់់ចាប់ពី១មុឺនដុល្លារទៅ៣០មុឺន
ដុល្លារដើម្របីយកទៅពង្រីកអាជីវកម្ម។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

របស់រដា្ឋាភបិាលដ្រលច្រញផ្រសាយកាល
ពីថ្ង្រអង្គារបានឲ្រយដងឹថារាជរដា្ឋាភបិាល
បានសម្រចធ្វើការបញ្ចុះអត្រការប្រក់
ព៦ីភាគរយមកត្រមឹ៥ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំ
សម្រប់ទុនបង្វិលនិងពី៦,៥ភាគរយ 
មក៥,៥ភាគរយសម្រប់ទុនវិនិយោគ
ដោយមិនគិតកម្រស្រវាផ្រស្រងៗ។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្តថា

រដា្ឋាភិបាលក៏សម្រចក្រសម្រួលរយៈ-

ព្រលឥណទានអតិបរមាពី៥ឆ្នាំទៅ៧
ឆ្នាំសម្រប់ទនុវនិិយោគខណៈរក្រសាទកុ
រយៈព្រលខ្លីអតិបរមា២ឆ្នាំសម្រប់ទុន
បង្វិល។ទន្ទឹមនឹងន្រះ រដ្ឋក៏សម្រច
បន្តមិនអនុញ្ញាតឲ្រយអតិថិជនដ្រល 
ទទួលបានកម្ចីពីកម្មវធិីមលូនធិិពសិ្រស
យកកម្ចីទៅប្រើប្រស់ធ្វើបុនហិរញ្ញ-
ប្របទាន(Refinancing)។
ជាមួយគ្នាន្រះសហគ្រសខ្នាតតូច

និងមធ្រយមដ្រលមិនទាន់ចុះបញ្ជីផ្លូវការ
ក៏អាចដាក់ពាក្រយស្នើសុំឥណទានបាន
ដ្ររដោយតម្រវូឲ្រយបពំ្រញលក្ខខណ្ឌចុះ

បញ្ជីតាមក្រយក្នុងរយៈព្រល១ខ្រ
បនា្ទាប់ពីទទួលបានឥណទានខណៈ
រដា្ឋាភិបាលបានពង្រីកវិសាលភាពន្រ
ការផ្តល់ឥណទានដល់បណ្តុំសហគ្រស 
ខ្នាតតូចនិងមធ្រយម(SMECluster)
ដោយលើកទឹកចិត្តពួកគ្រឲ្រយប្រើប្រស់
ស្រវាបច្ច្រកទ្រសរបស់មជ្រឈមណ្ឌល
សហគ្រិនខ្ម្ររ (KhmerEntrepre-
neur)ដើម្របីសម្រួលដល់ការទទួល
បានឥណទានន្រះ។
របាយការណ៍សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

អន្តរជាត(ិIFC)ដ្រលច្រញផ្រសាយកាល
ពីខ្រសីហាឆ្នាំមុនបានឲ្រយដឹងថា
សហគ្រិនស្ដ្រីនៅកម្ពុជាបន្តជួបការ-
ពិបាកដោយសារត្រលទ្ធភាពទទួល
បានហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិតសម្រប់
ការពង្រកីអាជវីកម្ម។មានត្រ៣ភាគរយ
ប៉ណុោ្ណោះមានលទ្ធភាពទទួលបានឥណ-
ទានពីគ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។
ការអង្ក្រតមយួដោយក្រសងួឧស្រសាហ-  

កម្មវទិ្រយោសាស្រ្តបច្ច្រកវទិ្រយោនងិនវានវុត្តន៍
ក្នងុចណំោមសហគ្រស៧១នៅកម្ពជុា  
បានរកឃើញថាពួកគ្រត្រូវការជំនួយ
ផ្ន្រកស្រវជ្រវទីផ្រសារការអភិវឌ្រឍស្រវា
ការវ្រចខ្ចប់ការទទួលយកបច្ច្រកវិទ្រយោ
ធនធនមនុស្រសការទទួលបានកមា្លាំង
ពលកម្មការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុការ-
ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មការបង់ពន្ធ និងក្រ-
លម្អស្ដង់ដាអនាម័យ៕LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុានងឹផ្អាកការ-
នំាចូលអំបិលពីបរទ្រសមកផ្គត់-
ផ្គង់ទីផ្រសារក្នុងស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំ
ន្រះដោយសារការប្រមលូផល
អំបិលសម្រចបានប្រមាណពី
៧-៨មុនឺតោនរចួមកហើយគតិ
រហូតមកទល់ព្រលន្រះ។ន្រះ
បើយោងតាមអ្នកនៅក្នងុវសិយ័
ផលិតអំបិលកម្ពុជា។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩បើទោះបី

ប្រទ្រសកម្ពជុាទទលួរងឥទ្ធពិល  
បាតុភូតអាកាសធតុកៅ្តៅខ្លាំង
ElNinoប៉នុ្ត្រការផលតិអបំលិ
សម្រចបានប្រមាណជាង៣
មុនឺតោនប៉ណុោ្ណោះដោយសារត្រ
តំបន់ផលិតអំបិលប្ររជាមាន
ភ្លៀងច្រើនទៅវិញ។តាមការ
សកិ្រសាជាមធ្រយមក្នងុ១ឆ្នាំកម្ពជុា
ត្រូវការអំបិលសម្រប់បរិភោគ
ចនោ្លាះពី៨-១០មុឺនតោន។

លោកប៊ុនបារាំងសហប្រ-
ធនសហគមន៍អ្នកផលតិអបំលិ 
ខ្រត្តកពំត-ក្របដ្រលជាកន្ល្រង
ផលិតអំបិលត្រមួយគត់នៅ
កម្ពុជាបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាអបំលិដ្រល
ផលិតបានក្នុងឆ្នាំន្រះអាចនឹង
បំព្រញបានតាមតម្រូវការក្នុង-
ស្រុកខណៈអាកាសធតុនៅ
តំបន់ផលិតនៅត្រល្អប្រសើរ
មកដល់ព្រលន្រះ។លោកបន្ត
ថាការផលិតនិងប្រមូលផល
អាចមានរយៈព្រលយូរថ្ង្រទៅ
មុខទៀតក្នុងឆ្នាំន្រះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«អបំលិ

សម្រប់បរភិោគឆ្នាំន្រះនងឹមនិ
មាននាំចលូដចូឆ្នាំមនុឡើយ»។  
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំគិតថាមក-
ដល់ព្រលន្រះទិន្នផលអំបិល
ដ្រលផលិតបានអាចស្ថិតក្នុង
រង្វង់៨មុឺនតោន»។
លោកប្រប់ទៀតថាអំបិល

ក្នុងឆ្នាំន្រះមានតម្ល្រប្រហាក់-
ប្រហ្រលនឹងឆ្នាំមុនដោយអំ-
បលិល្រខ១មានតម្ល្រប្រមាណ
១៥០០០រៀលក្នុង១ការុង
៥០គីឡូក្រមនិងអំបិលល្រខ
២មានតម្ល្រ១២០០០រៀល។ 
លោកប៊ុនណារិនដ្រលជា

អ្នកផលតិអបំលិក្នងុខ្រត្តកពំត
បាននយិយថាបើទោះបីតបំន់
ខ្លះចាប់ផ្តើមមានភ្លៀងធ្លាក់
ប៉ុន្ត្រការប្រមូលផលអំបិលក្នុង
ខ្រត្តកពំតនៅព្រលន្រះមនិទាន់
ចប់នៅឡើយទ្រគ្រន់ត្រវាមិន
បានច្រើនដចូក្នងុអឡំងុខ្រមនីា
និងម្រសា។ផលប្រមូលបាន
ក្នុងឆ្នាំន្រះកើនលើសឆ្នាំមុន
ច្រើនគរួសម។លោកប្រប់ថា៖
«ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំន្រះអំបិល(ធម្ម-
ជាត)ិសម្រប់បរភិោគនងឹមនិ
ខ្វះទ្រត្របើអាចមានការនាំ-
ចូលខ្លះគឺសម្រប់ត្រអំបិល
ឧស្រសាហកម្មប៉ុណោ្ណោះ»។

អំបិលឧស្រសាហកម្មសំដៅ
ដល់អំបិលដ្រលគ្រប្រើប្រស់
សម្រប់ការបោកគក់សម្លៀក-
បពំាក់នងិសម្រប់ប្រើសម្រប់
ការផលតិទកឹកកជាដើម។ន្រះ 
បើតាមលោកណារិន។
លោកបន្ថ្រមថាតាមទនិ្ននយ័

ដ្រលមន្ត្រីជំនាញទើបចុះមក
ប្រមូលកាលពីព្រលថ្មីៗន្រះគឺ
អំបិលដ្រលប្រមូលបានមក
ដល់ព្រលន្រះគឺមានជាង៧
មុឺនតោនរួចមកហើយ។
លោកបន្តថាទោះយ៉ាងណា

វិស័យផលិតអំបិលនៅត្រជួប
នឹងបញ្ហាច្រើនទាក់ទងទៅនឹង
កង្វះកមា្លាំងពលកម្ម។
របាយការណ៍កន្លងមកបាន

បង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានផ្ទ្រដី
ផលតិអបំលិប្រមាណ៤៥០០
ហិកតាគ្របដណ្តប់ក្នុងខ្រត្ត
កំពត-ក្រប។បើអាកាសធតុ
ល្អក្នងុ១ហកិតាគ្រអាចផលតិ

អបំលិបានប្រហ្រល២០តោន
ក្នុង១ឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីខ្រ
មករាដល់ខ្រឧសភា។
ឆ្នាំ២០១៤,២០១៥នងិឆ្នាំ

២០១៦គឺជាព្រលដ្រលកម្ពជុា
ប្រមូលផលអំបិលបានច្រើន
ដោយក្នងុ១ឆ្នាំៗ បានជាង១០
មុនឺតោន។ទោះយ៉ាងណាទនិ្ន-
ផលន្រះបានធ្លាក់ចុះចំនួន៣
ឆ្នាំជាប់គ្នាវញិដោយកាលពីឆ្នាំ
២០១៨ កម្ពុជានាំចូលអំបិល
ពីចិនជាង១មុឺនតោននិងឆ្នាំ
២០១៩នាំចលូអបំលិពីឥណា្ឌា
ជាង៥០០០តោន។ន្រះបើ
តាមលោកប៊ុនបារាំង។
មិនមានតួល្រខពីចំនួនទឹក-

ប្រក់ន្រការនាំចលូអបំលិកាល
ពីឆ្នាំ២០១៩ទ្រប៉នុ្ត្រកាលពឆី្នាំ
២០០៩កម្ពុជាបាននាំចូល
អំបិល២មុឺនតោនពីប្រទ្រស
ចនិដោយចណំាយប្រក់២,២
លនដុល្លារ៕LA

ទិន្នផលអំបិលឆ្នាំនេះអាចគេប់គេន់សមេប់តមេវូការក្នងុសេកុ

ទំហំនិងតម្លេជួញ-
ដូរនៅCSXធ្លាក់-
ចុះក្នងុតេមីាសទី១

ARDBអាចនឹងបញ្ចេញបេក់កម្ចីចំនួន$២០លាន

កម្មករ      លីអង្ករ     ចុះ ពីរថយន្ត  ទើបដឹក ពីរោងម៉ាសីុន ដើមៃបី ដាក់លក់រាយ នៅ    រាជ   ធានីភ្នពំៃញ ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី



តពីទំព័រ១...បោះផ្សាយពី
ធនាគារអ្ស៊ីលីដាយើងនឹង
បង្កើនការទាក់ទាញក្៊មវិនិ-
យោគិនកាន់ត្ច្ើនមកផ្សារ-
ហ៊៊ន។ខ្ញុំគិតថាបើយើងមិន
មានវបិត្តិសខ៊ភាពន្ះទ្យើង
នងឹមើលឃើញក្ម៊វនិយិោគនិ
កាន់ត្ច្ើនឡើងៗ  វិនិយោគ
លើផស្ារហ៊ន៊ន្ះដោយសារត្
វត្តមានរបស់ធនាគារអ្ស៊ី-
លីដាផងដ្រ»។
ទោះបីជាយ៉ាងណាលោក

ស៊ខហួរនៅត្មានស៊ទិដ្ឋិ-
និយមថាសកម្មភាពជួញដូរ
នឹងកើនឡើងជាមួយនឹងវត្ត-
មានរបស់ក្៊មហ៊៊នច៊ះបញ្ជី
កាន់ត្ច្ើនខណៈមានក្៊ម-
ហ៊៊ន២-៣បន្ថ្មទៀតកំព៊ង
រៀបចំផ្នការច៊ះបញ្ជី។
លោកលើកឡើងថា៖«ទោះបី-

ជាភាពមិនច្បាស់លាស់លើ
ពិភពលោកនៅឆ្នាំន្ះក៏ដោយ
ក៏យើងសងឃ្មឹថាផស្ារភាគហ៊ន៊
មយួន្ះនងឹកា្លាយជាឧបករណ៍

វិនិយោគដ៏មានសកា្ដាន៊ពល
សម្ប់ក្៊មវិនិយោគិនដូច
បណា្ដាបទ្ស្ជតិខាងដោយ-
សារវាជាទផីស្ារមយួជយួបម្លូ
មូលនិធិសម្ប់កំណើនរបស់
ក្៊មហ៊៊នក្នុងស្៊កនិងបង្កើន
បក្់ចណំលូសមប្់បជ្ាជន
និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច»។
គិតត្ឹមថ្ង្ទី២៥ខ្ឧសភា

CSXមានក្ម៊ហ៊ន៊ច៊ះបញ្ជី១២
ក្នុងចំណោមនោះក្៊មហ៊៊ន៦
ច៊ះបញ្ជីភាគហ៊ន៊នងិក្ម៊ហ៊ន៊

៦ផ្ស្ងទៀតច៊ះបញ្ជីសញ្ញា-
បណ្ណសាជវីកម្ម។ក្ម៊ហ៊ន៊ទាងំ
១២ន្ះប្មូលមូលនិធិបាន
ប្ហ្ល២៤០លានដ៊លា្លារ
និងសន្ទស្សន៍ភាគហ៊៊នបាន
កើនឡើងជាង៥៧ភាគរយ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៨។ មានវិនិយោគិន
លក្ខណៈប៊គ្គលនិងក្៊មហ៊៊ន
បហ្ល្២៥០០០បានបើក
គណនីជួញដូរនៅផ្សារហ៊៊ន
កម្ពុជាCSX៕LA

លោកChanChunSing(ឆ្វេង)រដ្ឋមន្តេីពាណិជ្ជកម្មនិងនាយករដ្ឋមន្តេីសិង្ហបុរី។AFP

ទំហំ និង តម្លៃ  ជួញ  ដូរ   នៅ   CSX ធ្លាក់ ចុះ...

សៃដ្ឋកិច្ច សិង្ហបុរីនឹ ងធ្លាក់ រហូត 
ដល់ ៧ %   ខណៈ ទីផៃសារ ធំ ៗ  
ស្ថតិ ក្នងុ ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់ 
សងិ្ហបរុីៈរដា្ឋាភបិាលឲយ្ដងឹថា

សដ្្ឋកចិ្ចសងិ្ហបរ៊ីដល្ពងឹផ្អក្
ខា្លាំងចំពោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរ-
ជាតិអាចធ្លាក់ច៊ះច្ើនរហូត
ដល់ទៅ៧ភាគរយក្នុងឆ្នាំន្ះ
ដោយសារការរីករាលដាលវីរស៊
កូរ៉ូណារាំងស្ទះដល់តម្ូវការ។
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មសិង្ហប៊រី

បានទមា្លាក់នូវការព្យាកររបស់
ខ្លួនព្លដ្លទិន្នន័យផ្លូវការ
បានបង្ហាញផលតិផលក្នងុស្ក៊
សរប៊ធ្លាក់ច៊ះត្មឹ០,៧ភាគរយ
ក្នងុតី្មាសដំបូងធៀបនឹងរយៈ-
ពល្ដចូគា្នាកាលឆ្នាំមន៊នងិធ្លាក់
ច៊ះ៤,៧ភាគរយក្នុងត្ីមាសន្ះ
ធៀបត្ីមាសម៊ន។
ដចូបណា្ដាបទ្ស្ជាច្ើនទៀត

សិង្ហប៊រីបានបញ្ជាឲ្យបិទអាជីវ-
កម្មភាគច្ើននិងណ្នំាប្ជា-
ជនឲយ្សា្នាក់នៅផ្ទះនងិហាមបម្
ការជួបជ៊ំកម្មវិធីធំៗ។
មន្ត្ីនយិយថាពកួគ្បហ្ល្

ចាប់ផ្តើមបន្ធរូបន្ថយនវូលក្ខខណ្ឌ
ចាបព់ីដើមខ្មថិន៊ាខាងមខ៊ប៉ន៊្ត្
ការរឹតត្បិតជាច្ើននៅត្បន្ត។
ការហាមធ្វើចរាចរណ៍ដើម្បី

ទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដាលន្វរីស៊
ក្នុងបណា្ដាទីផ្សារធំៗដូចជា
សហរដ្ឋអាម្រិកអឺរ៉៊បនិងចិន
បានធ្វើឲ្យជាប់គាំងតម្ូវការ
នាំច្ញហើយរារាំងដល់ការធ្វើ-
ដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដ្ល
នាំឲយ្ប៉ះពាល់ដល់វសិយ័ទស្-
ចរណ៍ដ៏សំខាន់របស់សិង្ហប៊រី។
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យ

ដងឹក្នងុសច្ក្តីថ្លង្ការណថ៍ា៖
«នៅត្មានភាពមិនប្កដ-
ប្ជាក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចសកល-
លោកនៅឡើយ»។

ស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍នោះឲ្យ
ដឹងទៀតថា៖«ទី១គឺមានហា-
និភ័យដ្លមានរលកន្ការ-
ឆ្លងថ្មីជាបន្តបនា្ទាប់ក្នុងប្ទ្ស
ស្ដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ  ដូចជា
អាម្រិកនិងតំបន់អឺរ៉៊បដ្ល
ប្ហ្លជាមានការរំខានដល់
ស្ដ្ឋកិច្ចបន្ថ្មទៀត»។
ភាពមិនប្កដប្ជាទី២គឺ

និនា្នាការកើនឡើងន្គមា្លាត
គោលនយោបាយសារពើពន្ធ
និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុដ្លត្ូវ
បានចន្ចោលក្នងុទផីស្ារសដ្្ឋ-
កចិ្ចធំៗ អាចធ្វើឲយ្ប៉ះពាល់ទនំក៊-
ចិត្តចំពោះសមត្ថភាពអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចដើម្បីឆ្លើយតប
ចំពោះភាពភ័យខា្លាចនោះ។
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យ

ដងឹដ្រថាសដ្្ឋកចិ្ចនាពល្ន្ះ
ត្វូបានគ្រពំងឹថាធ្លាក់ច៊ះរហតូ
ដល់៧ភាគរយជនំសួដោយ៤
ភាគរយដ្លតូ្វបានព្យាករ
កាលពីខ្មីនាក្នុងទិដ្ឋភាពន្
ការធ្លាក់ដ៊នដាបក្នុងទស្សន-
វិស័យតមូ្វការខាងក្ហើយ
ការបិទចរាចរណ៍ត្ូវបានដាក់
ឲ្យអន៊វត្តក្នុងប្ទ្សន្ះ។
ដោយមនិផ្អក្តាមការទមា្លាក់

ការពយ្ាករនោះនៅត្បន្តកើត-
មានចំពោះកមិ្តន្ភាពមិន
ចប្ាស់លាស់ជ៊វំញិរយៈពល្នងិ
ភាពធ្ងន់ធ្ងរន្ការផ្ទុះឡើងកូវីដ
១៩ពម្ជាមយួមធយ្ាបាយន្
ការងើបឡើងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។
ធនាគារកណា្ដាលសងិ្ហបរ៊ីក្នងុ

ខ្មីនាបានបន្ធរូបន្ថយនូវគោល-
នយោបាយរបូយិវត្ថុដើមប្ីគាទំ្
ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លវាយប្ហារ
ដោយវីរ៊ស៕AFP/RR

តពីទំព័រ១...ការអន៊វត្តពន្ធកាត់ទ៊កលើ
ការប្ក់សម្ប់អ្នកផ្តល់កម្ចីក្នុងស្៊ក
និងក្ស្៊ក (Withholding Tax)។
សម្ប់កម្ចីថ្មី រដា្ឋាភិបាលសម្ចទមា្លាក់
អត្ពន្ធកាត់ទ៊កលើកម្ចីរបស់ធនាគារ
នងិសា្ថាបន័មកី្ូហរិញ្ញវត្ថុទាងំពីបភ្ពខាង
ក្និងខាងក្នុងស្៊កមកនៅត្ឹម៥%
(ទាំងការខ្ចីពីប្ទ្សដ្លមានកិច្ចព្ម-
ព្ៀងស្តីពីការលប៊បបំាតក់ារយកពន្ធត្តួ
គា្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើបក្់ចំណូលនិង
ការបង្ការការគច្វ្ះពន្ធនងិការចៀសវាង
ពន្ធ(DTA)នងិការខ្ចីពីបទ្ស្ដល្មនិ
មានDTA)សម្ប់ឆ្នាំ២០២០។
ទមា្លាក់អត្ពន្ធកាត់ទ៊កលើកម្ចីរបស់

ធនាគារនិងសា្ថាប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុទាំងពី
បភ្ពខាងក្នងិខាងក្នងុស្ក៊មកនៅ
ត្ឹម១០%(ទាំងការខ្ចីពីប្ទ្សដ្ល
មានDTAនិងការខ្ចីពីប្ទ្សដ្លមិន-
មានDTA)សម្ប់ឆ្នាំ២០២១និងក្-
តម្ូវអត្ពន្ធកាត់ទ៊កលើកម្ចីរបស់ធនា-
គារនងិសា្ថាបន័មកី្ហូរិញ្ញវត្ថុទាងំពីបភ្ព
ខាងក្និងខាងក្នុងស្៊កឲ្យឡើងដល់
កម្តិធម្មតាសប្តាមចប្ាប់នងិបទបប្ញ្ញត្តិ
ជាធរមានវិញនៅឆ្នាំ២០២២។
សម្ប់កម្ចីចាស់ រដា្ឋាភិបាលសម្ច

ទមា្លាក់អត្ពន្ធកាត់ទក៊លើកម្ចីរបស់ធនា-
គារនងិសា្ថាបន័មកី្ូហរិញ្ញវត្ថុទាងំពីបភ្ព
ខាងក្និងខាងក្នុងស្៊កមកនៅត្ឹម
១០%(ទាំងការខ្ចីពីប្ទ្សដ្លមាន
DTAនិងការខ្ចីពីប្ទ្សដ្លមិនមាន
DTA)សមប្់ឆ្នាំ២០២០។ក្តម្វូអត្
ពន្ធកាត់ទក៊លើកម្ចីរបស់ធនាគារនងិសា្ថា-
ប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីប្ភពខាងក្
នងិខាងក្នងុស្ក៊ឲយ្ឡើងដល់កម្តិធម្មតា
ស្បតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន
វិញនៅឆ្នាំ២០២១។
ចំពោះប្ភពហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ទ៊ន

បង្វិលក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹង
រៀបចំបង្កើត «មូលនិធិធនាឥណទាន»
ជាមយួថវកិា២០០លានដល៊ា្លារ។មលូនធិិ
ន្ះអាចធនាឥណទានកម្ចីតាមរយៈធនា-
គារនិងមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុដោយប្ើគោល-
ការណ៍ទីផ្សារដើម្បីជួយសមល្សមា្ពាធ
លំហូរសាច់ប្ក់និងទ៊នបង្វិលរបស់អា-
ជីវកម្ម-ធ៊រកិច្ចក្នុងគ្ប់វិស័យបានយ៉ាង
តិចចំនួន២០០០លានដ៊លា្លារអាម្រិក។

ទន្ទឹមនឹងន្ះក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិ-
រញ្ញវត្ថុក៏នឹងត្ៀមថវិកាសម្ប់ហិរញ្ញប្ប-
ទានបន្ថ្មចំនួន៣០០លានដ៊លា្លារដើម្បី
គាទំ្នងិដើរតួជាកាតាលកីរជរំញ៊កណំើន
តាមវិស័យសំខាន់ៗក្នុងអំឡុងព្លវិបត្តិ
នងិកយ្ពល្វបិត្ត។ិលើសពនី្ះរដា្ឋាភ-ិ
បាលសមច្ពងី្កវសិាលភាពគ្បដណ្តប់
នងិទហំំថវកិាសមប្់«កម្មវធិីសាច់បក្់
ពលកម្ម»(Cashforwork)នៅក្នុងឆ្នាំ
២០២០ឲ្យឡើងដល់១០០លានដ៊លា្លារ
ដើមប្ីស្បូយកកមា្លាងំពលកម្មដល្បាត-់
បង់ការងរពីរោងចក្សហគ្ស និង
ដ្លបានវិលត្ឡប់មកពីបរទ្សមក
ស្៊កកំណើតវិញផងព្មទាំងដើម្បីជួយ
ទ្ទ្ង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ
នៅតាមមូលដា្ឋានជាទូទៅផងនិងដើម្បី
បង្កើតនវូសមទិ្ធផលសង្គម-សដ្្ឋកចិ្ចតាម-
រយៈការអន៊វត្តគម្ងកសាងហ្ដា្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធរបូវន្តតចូៗនៅតាមមលូដា្ឋានសដំៅ
លើកស្ទួយកសិកម្មនិងស្ដ្ឋកិច្ចផងដ្រ។
លោកអូនព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្ីក្សួង

ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្ល្ងក្នុងកម្ម-
វិធីច៊ះបញ្ជីផ្លូវការភាគហ៊៊នរបស់ធនាគារ
អ្ស៊ីលីដាកាលពីថ្ង្ចន្ទថាទន្ទឹមនឹង
បង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យសខ៊ាភិ-
បាលរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាក៏បានដាកច់ញ្នវូ
កញ្ចប់វធិនការបន្តបនា្ទាប់ដើមប្ីរកស្ាលនំងឹ
អាជវីកម្មដល្រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនងិ
ជយួសមល្ជវីភាពកម្មករនយិោជតិនងិ
ប្ជាពលរដ្ឋទូទៅផងដ្រ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ជាក់ស្ត្ងយើងបាន

ដាក់វធិនការ៣ជ៊ំរចួមកហើយដើមប្ីជយួ
សច្សង្វ់សិយ័ឯកជនពសិស្វសិយ័
សំខាន់ៗ ដូចជាទ្សចរណ៍អាកាសចរ-
ណ៍និងវិស័យកាត់ដ្រវាយនភណ្ឌព្ម-
ទាំងរក្សាលំនឹងជីវភាពកម្មករ-និយោជិត
ដ្លបម្ើការក្នុងវិស័យទាំងន្ះដ្ល
ទទួលរងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការលើក-
ទឹកចិត្ត និងការអន៊គ្ះផ្ន្កសារពើពន្ធ
ការអន៊ញ្ញាតមិនឲ្យបង់ប្ក់វិភាគទាន
ហានិភ័យការងរនិងថ្ទាំស៊ខភាពនិង
លើកល្ងអន៊គ្ះឥណទានជាដើម»។
លោកបន្តថាជាមយួគា្នាន្ះរដា្ឋាភបិាល

គ្ងនឹងដាក់ច្ញកម្មវិធីជំនួយសង្គម
ដើម្បីជួយសម្លការលំបាកនិងរក្សា
លំនឹងជីវភាពប្ជាពលរដ្ឋតាមរយៈការ-

អន៊វត្តផ្ទរ្សាច់បក្់សម្ប់ក្៊មគ្ួសារ
ក្កី្កម្មវធិីសាច់បក្់ពលកម្មការបណ្តុះ-
បណា្ដាលជនំាញវជិា្ជាជវីៈរយៈព្លខ្លីដើម្បី
បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី
និងឈានទៅចាប់យកការងរអាជីវកម្មថ្មី
ន្ហិរញ្ញប្បទានសម្ប់ទ៊នបង្វិលដើម្បី
បំព្ញតម្ូវការរោងចក្សហគ្ស។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ក្នុងសា្មារតីប៊រ្សកម្ម

ក្នុងទិសដៅសា្តារស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើង-
វិញបនា្ទាប់ពីជំងឺកូវីដ១៩ រដា្ឋាភិបាលក៏
បានត្ៀមកញ្ចប់ថវកិាដោយផ្តាតលើការ-
ពង្ឹងភាពប្កួតប្ជ្ងស្ដ្ឋកិច្ច និង
បង្កើនល្បឿនពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច»។
លោកហ៊ងវណ្ណៈអ្នកសិក្សាស្វជ្វ

ស្ដ្ឋកិច្ចន្រាជបណ្ឌិត្យសភាបានឲ្យដឹង
ថាវធិនការជ៊ំទ៤ីនងឹផ្តល់បយ្ោជនច៍្ើន
ដល់វិស័យឯកជនក្នុងការរក្សាលំនឹងអា-
ជវីកម្មក្នងុអឡំងុការរាតតប្ាតជងំឺកវូដី១៩
ន្ះ។លោកនិយយថា៖«រាល់វិធនការ
ទាំងអស់ត្ងត្ជួយដល់ប្ជាពលរដ្ឋ
ពិស្សវិស័យធ៊រកិច្ចព្ះធ៊រជនទាំង-
អស់កំព៊ងទន្ទឹងរង់ចាំការជួយជ្មជ្ង
ពីរដា្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងព្លន្ះប៉៊ន្ត្បើ
កវូដី១៩បន្តអសូបនា្លាយយរូរដា្ឋាភបិាលក៏
នឹងមានផលវិបាកក្នុងការជួយពួកគ្ដ្រ»។
ជាមយួនងឹការប្តជ្ា្ញាបន្តអនវ៊ត្តរាល់កម្ម-

វធីិគាំពារសង្គមទាងំឡាយដល្មានសប្់
រាជរដា្ឋាភិបាលនងឹរៀបចំដាក់ឲយ្អនវ៊ត្តនៅ
ក្នុងខ្មិថ៊នាឆ្នាំ២០២០ន្ះនូវកម្មវិធី
ជំនួយសង្គមសំដៅជួយសម្ួលជីវភាព
ប្ចំាថ្ង្នៅក្នងុអំឡុងព្លន្វិបត្តិដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩ន្ះជូនដល់គ្ួសារប្-
ជាពលរដ្ឋក្កី្នងិក្ម៊ជនងយរងគ្ះ
ដ្លមានបណ្ណសមធម៌ដោយយកចិត្ត-
ទក៊ដាក់បន្ថម្ដល់កម៊ារអាយ៊កម្៥ឆ្នាំ
ជនពកិារជនចាស់ជរាអាយ៊ចាប់ពី៦០ឆ្នាំ
និងអ្នកផ្ទុកម្រោគអ្ដស៍នៅក្នុងគ្ួសារ
ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ទាំងនោះផងដ្រ។
រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការជា

ជំហានទី១នូវថា្នាលច៊ះបញ្ជីតាមប្ព័ន្ធ
អឡ្ចិត្នូកិនៅដើមខ្មថិន៊ាឆ្នាំ២០២០
ន្ះដើម្បីសម្ួលនិងជំរ៊ញដល់ការច៊ះ-
បញ្ជីក្ម៊ហ៊ន៊ជាទទូៅនងិជាពសិស្ជយួ
សម្លួដល់ក្ម៊ហ៊ន៊ដល្មានបណំងច៊ះ
បញ្ជីដើម្បីទទួលបានកម្ចីពីកម្មវិធីហិរញ្ញប្ប-
ទានពិស្សរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល៕LA

រដ្ឋាភិបាល ដក់ចៃញវិធនការជំុទី៤ ដើមៃបី ...
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ប្រធាន Cata ទន្ទឹងរង់ចាំការងើបឡើងវិញន្រឧស្សាហកម្មទ្រសចរណ៍

  បន្ទាប់ពី ភាព រង្គោះរង្គើដែល បាន 
កើតឡើង នៅក្នងុ ឆ្នានំែះ ដោយសារតែ 
ការផ្ទុះ ឡើង នែ ជំងឺ រាតតែបាត កូ វីដ១៩ 
ទផីែសារ ទែសចរណ ៍រប ស ់បែទែស កម្ពជុា 
រំពឹងថា នឹង ងើប បែសើ រឡើងវិញ នៅ 
ដើមឆ្នាំ ២០២១ ។  

 សមាគម ទីភា្នាក់ងារ ទែសចរណ៍ 
កម្ពុជា (Cata) ពែយាករថា  វិស័យ 
ទែស ចរណ៍ កម្ពុជា នឹង ចាប់ផ្តើម ងើប 
ឡើង វិញ ជា ៣ដំណាក់កាល ដោយ 
ចាប់ផ្តើម ពី ភ្ញៀវទែសចរ ក្នុង សែុក ។  

 ចំនួន ភ្ញៀវទែសចរ អន្តរជាតិ មក 
ទសែសន ពែះរាជាណាចកែ កម្ពុជា បាន 
ធ្លាក់ចុះ យ៉ាងខ្លាំង ចាប់តាំងពី ការផ្ទុះ 
ឡើង ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ។ ចនំនួ ភ្ញៀវទែសចរ 
មកដល ់អាកាសយនដ្ឋាន ធំៗ  ទាងំ ៣ 
របស់ កម្ពុជា បាន ធ្លាក់ចុះ ជិត ពាក់- 
កណា្តាល  នៅ តែីមាស ទី ១ ក្នុងឆ្នាំនែះ 
ដែលមាន ចនំនួ តែមឹតែ ១២៩ ៩១២ 
នក់ តែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺ ចំនួន ភ្ញៀវ 
ទែសចរ អន្តរជាត ិធ្លាកច់ុះ ៤៨,៩ ភាគ-  
រយ  បើ ធៀប ទៅនឹង រយៈពែល ដូចគ្នា 
កាលពី ឆ្នាំមុន ។  

 សៀមរាប ជា ខែត្ត ដែល ទាក់ទាញ 
ភ្ញៀវទែសចរ មកពី ជុំវិញ ពិភពលោក 
ឲែយ មក ទសែសន បែសាទអង្គរវត្ត ដ៏ 
លែបីលែបាញ បាន ធ្លាក់ចុះ រហូតដល់ 
៥៨,៨ ភាគរយនែ ការមកដល់ របស់ 
ភ្ញៀវទែសចរ ក្នុង រយៈពែល ដូចគ្នា 
ពោលគឺ ធ្លាក់ចុះ ពី ចំនួន ១ ២៩៩- 
១២២ នក់ មក នៅតែឹម ៦៦៣- 
៦៤១ នក់ ប៉ុណ្ណោះ ។ នែះ បើ យោង 
តាម របាយការណ៍ ផ្លូវការ។ 

 ទន្ទមឹនងឹ នែះដែរ ឧទែយាន បរុាណវទិែយា 
អង្គរ បាន រាយការណ៍ ថា  មាន ភ្ញៀវ- 
ទែសចរ តែ ៦៥៤នក់ ប៉ុណ្ណោះ  ដែល 
បាន ទិញ សំបុតែ ចូល ទសែសន រម-
ណីយដ្ឋាន បែវត្តិសាស្តែ មួយ នែះ 
កាលពី ខែ មុន  ដែលជា ការធ្លាក់ចុះ 
ចំនួន ៩៩,៦៥ ភាគរយ ពោលគឺ 
ធ្លាក់ចុះ ពី ចំនួន ១៨៥ ៤០៤ នក់ 
កាលពី ខែមែសា  ឆ្នាំ ២០១៩ ។  

Cata កំពុង ខិតខំ កាត់បន្ថយ ការ - 
ខតបង់ នៅក្នុង អាជីវកម្ម ទាក់ទង នឹង 
ទែសចរណ៍ ដោយ ទាក់ទាញ ទែសចរ 
ក្នុងសែុក និង ទែសចរ ធ្វើ ដំណើរ  តាម 
ផ្លវូ អាកាស ឲែយ វលិតែឡប ់មករក កមែតិ 

ដចូ កាល មនុ ផ្ទុះ ជងំឺ កូ វីដវិញ ។ នែះ បើ 
យោងតាម បែធន Cata លោកជទំាវ 
ឆយ សុីវ លីន ។  

 លោកជំទាវឆយ  សុីវ លីន បាន ឲែយ 
កាសែត ភ្នំពែញ  ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖« យុទ្ធ-
សាស្តែ នែះ មាន បញ្ហា បែឈម មួយ 
ចំនួន សមែប់ ភា្នាក់ងារទែសចរណ៍ 
ខ្លួនឯង ។ បញ្ហា បែឈម ទាំងនោះ រួម 
មាន ការពិត ដែលថា  ភ្ញៀវទែសចរ ក្នុង 
សែុក អាច ទៅ ទសែសន គោលដៅ   
ទែសចរណ ៍នន ដោយ ខ្លនួឯង ដោយ 
មិន ចាំបាច់ មាន ភា្នាក់ងារទែសចរណ៍ 
ដែល តម្លែ សែវាកម្ម អាច តែូវ បន្ថែម ។ 

 លោក ជំទាវ បាន បន្ថែមថា  កែសួង-
ទែសចរណ ៍បាន តមែវូឱែយ បងអ់ាក រលើ 
តម្លែបន្ថែម ១០ ភាគរយ ក៏ ជា បញ្ហា 

បែឈម មួយ ផងដែរ នៅពែល ទាក់-
ទាញ ភ្ញៀវទែសចរ ក្នុងសែុក ខណៈ 
ពួកគែ អាច កក់ កន្លែង សា្នាក់នៅ  និង 
អាច ទៅ ទសែសន តបំន ់ទាកទ់ាញ នន 
ដោយ ខ្លួនឯងក្នុងតម្លែ ថោក ជាង ។   

Cata តែូវបាន បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៦ ក្នុង គោលបំណង ពងែឹង 
វិស័យ ទែសចរណ៍ ក្នុងសែុក ដែល 
តំណាងឱែយ ទីភា្នាក់ងារ ទែសចរណ៍ 
ចំនួន ២៥៥ នៅ ទូទាំងបែទែស ។ 

 យោងតាម តួលែខ ផ្លូវការ បាន ឲែយ 
ដងឹថា  ឧសែសាហកម្ម ទែសចរណរ៍ បស ់
បែទែស កម្ពជុា រកចណំលូបាន ៤,៩២ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ដែល 
ស្មើនឹង បែមាណ ១២,៥ ភាគរយ នែ 
ផលិតផល ក្នុងសែុក សរុប (GDP) ។  

 លោកជំទាវ សុីវ លីន លើកឡើងថា 
សមាគម នែះ កំពុង បែឈម នឹង ការ- 
ធ្លាកច់ុះ បែកច់ណំលូ ចនំនួ ៩៥ ភាគរយ 
គិត ចាប់តាំងពី ខែកុម្ភៈ មក ដែល ស្ទើរតែ 
ធ្វើឱែយ គំង ដល់ ឧសែសាហកម្ម ដែល 
ធ្លាប់តែ ជា បែភព ចំណូល ដ៏ សំខន់ 
សមែប់ បែទែសជាតិ មួយ នែះ ។ 

 បច្ចុបែបន្ន អ្នក នៅក្នុង ឧសែសាហ កម្ម 
នែះពែយាករ ថា  វា អាច ចំណាយពែល 
រហូតដល់ ទៅ ៤ ឆ្នាំ សមែប់ ឧសែសា-
ហកម្ម ទែសចរណ៍ ដើមែបី អាច ងើប 
ឡើង ទៅរក ភាព ដើម វិញ បាន ។ 

 លោកជំទាវ សុីវ លីន បន្ថែមថា ៖     
« យើង រំពឹងថា  ការ ងើប ឡើងវិញ នឹង 
ចាប់ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយសារ 
យើង រំពឹងថា  ភ្ញៀវទែសចរ មកពី បែ-

ទែសជិតខង មួយចំនួន នឹង ចាប់ផ្តើម 
ហូរ ចូល មកវិញ ។ ជំហាន បន្ទាប់ គឺ 
ការមកដល់ នែ ទែសចរ ចិន ដែលជា 
ការរពំងឹទកុ ធ ំបផំតុ របស ់យើង ដោយ- 
សារតែ ជាទី ផែសារ ដែលមាន ទំហំ ធំ ។ 
ទីផែសារ ចិន អាចជា ទីផែសារ មួយ ដែល 
ជួយ  ឱែយ យើង ងើបឡើង វិញ នូវ ឧសែសា-
ហកម្ម ទែសចរណ៍ បាន លឿន » ។ 

 ទែសចរ ចិន ឈរ នៅលើ គែ ក្នុង តា-
រាង ទែសចរ បរទែស ដែល មក ទសែសន 
បែទែស កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំមុន ដែល 
មាន ចំនួន ជិត ២៦៥ ០០០ នក់ 
បានធ្វើ ដំណើរ មក បែទែស កម្ពុជា ពី 
ចិនដីគោក ក្នុង តែីមាស ទី ១ កាលពី 
ឆ្នាំមុន ។  

 លោកជំទាវ សុីវ លីន មាន បែសា-
សនថ៍ា  វសិយ័នែះ សងែឃមឹ ថានងឹ ទទលួ 
បាន ជនំយួ ហរិញ្ញវត្ថ ុព ីរដ្ឋាភបិាល ដើមែប ី 
ជម្នះ ចំពោះបញ្ហា បែឈម នែះ ។  

 លោកជំទាវ បន្តថា ៖« នៅពែលនែះ 
សមាជិក របស់ យើង ទទួលរង ផល- 
ប៉ះពាល ់យ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ចណំចុ ទាប 
បំផុត ពីពែះ វា មិន ដូច ឧសែសាហកម្ម 
ម្ហូបអាហារ និង ភែសជ្ជៈ ដែល នៅតែ 
អាច រស់រាន បាន ឧសែសាហកម្ម ទែស-
ចរណ៍ បាន ធ្លា ក់មក ( ស្ទើរតែ ) ដល់ 
ចំណុចសូនែយ » ។  

« រដ្ឋាភិបាល បាន លើកទឹកចិត្ត ឱែយ 
មាន ការកាត់បន្ថយ អតែ ជួល ប៉ុន្តែ 
ទោះយ៉ាងណា មិនទាន់ មាន វិធន- 
ការជាក់លាក់ ណាមួយ តែូវបាន អនុវត្ត 
ដើមែបី ធនថា សែចក្តីណែនំ ទាំង នែះ 
តែូវបាន អនុវត្តតាម ពី មា្ចាស ់ អគរ និង 
អ្នក ដែល ជួល ទីធ្លា អគរ ឬ ការិយ-
ល័យ ទៅ អ្នកដទែ ទែ » ។ 

 លោកជំទាវបាន បន្ថែមថា ៖« ការធ្វើ 
សវនកម្ម កាលពី ឆ្នាំមុន របស់ អគ្គន-
យក ដ្ឋា ន ពន្ធដរ លើ កែុមហ៊ុន ទែស-
ចរណ៍ក៏ ជា បន្ទុក ដ៏ ធំ មួយ សមែប់ 
យើង ដែរ »៕ 

ការមកដល់នៃភ្ញៀវទៃសចរនៅអាកាសយានដ្ឋានធំៗទាំង៣របស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះស្ទើរតៃពាក់កណ្តាលក្នុងតៃីមាសទី១នៃឆ្នាំនៃះ។ 

  លោកជំទាវ ឆយ សុីវលីន បៃធនសមាគមទីភ្នាក់ងារទៃសចរណ៍កម្ពុជា(Cata)។  

យុទ្ធសាស្រ្តន្រការសា្តារឡើងវិញ 

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងែពុធ ទី២៧ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   

ឧសៃសាហកម្មទៃសចរណ៍កម្ពុជាទទួលចំណូល៤,៩២ពាន់លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៩។   

ប៉ុស្តិ៍កូវីដ១៩ 
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ក្រុងកាប៊ុលៈ  ប្រធា នា ធិប តី 
អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន លោក  ម៉ូ-
ហមម៉្រដ  អាស្រហ្វ  ហ្គា នី  
បាន ស្វាគមន៍ បទ ឈប់ បាញ់ 
រយៈ ព្រល ៣ ថ្ង្រ  បាន ប្រកាស 
ដោយ ក្រុម តាលី បង់ កាល ពី-
ថ្ង្រសៅរ ៍ ហើយ បាន ប្ត្រជ្ញា រៀបច ំ
ដោះ ល្រង  អ្នក ទោស តាលីបង់  
២ ០០០ នាក ់  ទៀត  ដើម្រប ី ធ្វើ ឲ្រយ  
ដំណើរ ការ សន្តិភាពនៅក្នុង 
ប្រទ្រស ន្រះ  រីក ចម្រើនបាន - 
ឆាប់ រហ័ស ។ 

 ម្រដឹក នាំ តាលី បង់ កាល-
ពីល្ងាច ថ្ង្រ សៅរ៍  ជ ថ្ង្រ បុណ្រយ  
Eid al-Fitr សសនា ម៉ូ ស្លីម  
បាន ប្រកាស ឲ្រយ មាន បទ ឈប់-
បាញ់ រយៈ ព្រល ៣ ថ្ង្រ  ដោយ 
បាន ច្រញ បញ្ជា ឲ្រយ ក្រមុ យទុ្ធ ជន 
របស់ ខ្លួន  ស្នាក់ នៅ ក្នុង បនា្ទាយ 
របស់ ពួក គ្រ  និង មិន ឲ្រយ ច្រញ 
ប្រយុទ្ធ ជ ដាច់ ខាត ។ 

ប្រជ ជន អាហ្វ ហ្គាន ីស្ថាន  ក ៏
ដូច ជ  ប្រទ្រស កាន់ សសនា-

ម៉សូ្លមី មយួ ចនំនួ ផ្រស្រង ទៀត ដ្ររ  
បាន ប្ររព្ធ ពិធី បុណ្រយ Eid al-
Fitr កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដើម្របី 
ស្រយ បសួ នៅ រដវូ បណុ្រយ រ៉ាមា៉ា-
ដន របស់ សសនា ម៉ូ ស្លីម ។ 

 នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា ខ្លី របស់ 
លោក  ក្រយ ព ីធ្វើ ការ បសួនៅ 
ថ្ង្រ បុណ្រយ Eid al-Fitr  កាល ពី-

ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ប្រធានា ធិបតី  ហ្គានី  
បាន ស្វាគមន ៍ការ ប្រកាស របស ់
ក្រមុ តាលី បង់  ឲ្រយ មាន បទ ឈប់- 
បាញ់  ថា  ជ កាយ វិការ ប្រកប-
ដោយ ចតិ្ត សប្របុរស  ឆ្ពោះ ទៅ រក 
សន្តិ ភាព  ហើយ បាន សន្រយា  - 
ដោះ ល្រង  អ្នក ទោស  ២០០០  
នាក់ ៕Xinhua/SK

អ្នកនយោបាយលោកអាប់ឌុលឡាហ៍(ឆ្វ្រង)ធ្វើកាយវិការខណៈថ្ល្រងនៅជិត
លោកអាស្រហ្វហ្គានីមុនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រងច្រកអំណាច។AFP

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ក្រសួង ការ-
ពារ ជតិ  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ-
អង្គារ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង 
និង អាម្រ រិក  កំពុង ធ្វើ ការ  ដើម្របី 
បង្កើត ឲ្រយ មាន កិច្ច ប្រជុំ តាម - 
វីដ្រអូ ខុន ហ្វើ រិន  រវាង រដ្ឋមន្ត្រី- 
ការ ពារ ជត ិប្រទ្រស ទាងំ ២ នៅ 
ខ្រ ក្រយ  ដើម្របី ពិភាក្រសា ការ-

ច្រក រំល្រក ថ្ល្រ ការ ពារ  ដូ ចជ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  និងការ-
រង់ចំា ដោះ ស្រយ បញ្ហា  ជ ច្រើន 
ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ។ 

 វិធាន ការ នោះ  បាន ធ្វើ ឡើង  
ខណៈ កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ឆា្នាំ មួយ  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី  របស់ 
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជតិ ប្រទ្រស 

ទាងំ ២ នៅ ក្នងុ តបំន ់ ត្រវូ បាន គ្រ 
ស្គាល់ គ្រប់ គ្នា ថា  ជ កិច្ច ពិភាក្រសា 
Shangri-La  ត្រវូ បាន ផ្អាក វញិ 
ដោយ សរ ការ ឆ្លង រល ដាល 
វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា ។  ប្រទ្រស 
ក ូរ៉្រ ខាង ត្របងូ  នងិ អាម្រ រកិ  តាម 
ធម្មតា  បាន រៀប ចំ កិច្ច ពិភាក្រសា 
ទល់ មុខ គ្នា  ស្តី ពី កិច្ច ប្រជុំ ក្រ-
សង្វៀន ។ 

 អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួង ការ ពារ- 
ជតិ កូ រ៉្រខាង ត្របូង  លោក ស្រី 
ចូហុី យុន -ស៊ូ  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ 
សន្ន ិសីទ សរ ពត័ ៌មាន ជ ប្រចា ំ
ថា ៖« ការ ពិភាក្រសា នា នា  គឺ ស្ថិត 
នៅ ក្រម មធ្រយា បាយ ដំណើរ - 
ការ  រវាង  កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  និង 
អាម្ររិក  ស្តី ពី ការ រៀប ចំ កិច្ច-
ប្រជុំ របស់ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជតិ  
ប្រទ្រស ទាងំ ២  តាម រយៈ វ ីដ្រអ-ូ 
ខុន ហ្វើ រិន » ។« កាល បរិច្ឆ្រទ ពិត- 
ប្រកដ  នងិ ប្រធានបទ  យ្រន ឌរ័  
មនិ ទាន ់ត្រ ូវបាន គ្រ កណំត ់ នៅ-
ឡើយ ទ្រ » ៕Yonhap/SK

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉្រខាងត្របូងលោកចុងគីយុង-ឌូ(ស្តា)ំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ
USម៉ាកអ្រស្ពរឺចូលរួមសន្នសីិទសរព័ត៌មននៅមន្ទីរបញ្ចកោណ។Yonhap

កូ រ៉េខាង តេបូង និងអាមេរិកស្នើឲេយមន កិច្ចបេជំុរវង រដ្ឋ- 
មន្តេី ការព រ ជ តិ តាមវី ដេអូខុនហ្វើរិនន ខេ កេយ 

បទ ឈប់ប ញ់អាហ្វហ្គានីស្ថាននជធរមនខណៈ
លោក ហ្គានីសនេយាដោះលេងអ្ន កទ ស  ២ ០០០នាក់ទៀត

រូ៉ ហីុ ងយ៉ា ១៥ ០០០នាក់ តេូវ ដាក់ឲេយនដាច់ដោយឡេកខណៈ ករណីឆ្លងឡើងដល់២៩នាក់
ក្រុងដាកា្កាៈ  មន្ត្រី បាន ថ្ល្រង កាល ពី-

ថ្ង្រចន្ទ ថា   ជន ភៀស ខ្លួន រ៉ូ ហុីង យ៉ា 
ប្រហ្រល  ១៥ ០០០ នាក់  បច្ចុប្របន្ន គឺ 
ស្ថិត នៅ ក្រម ការ ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដាច់-
ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ  ដោយ សរ វីរុស - 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី នៅ ក្នុង ជំរំ 
ធំ ល្វឹង ល្វើយ នៅ ប្រទ្រស បង់កា្លាដ្រស  
ខណៈ ចំនួន   ករណី ឆ្លង   វីរុស  នៅក្នុង ជំរំ 
ន្រះ កើនឡើង រហ ូ តដល់ ២៩នាក់ ។ 

 ក្រុម អ្នក ជំនាញ សុខ ភាព  បាន 
ព្រមាន តាំង ពី យូរ ហើយ ថា  វី រុស ផ្លូ វ- 
ដង្ហើម កូរ៉ូណា ន្រះ  អាច បង្ក ឧបសគ្គ  
ដល់ ការ តាំង លំនៅ ឋាន ក្នុង ជំរំ  ជ 
កន្ល្រង រស់ នៅ របស់ ជន ម៉ូ ស្លីម ជិត 
១លន នាក់  ដ្រល បាន រត់ ភៀស ខ្លួន 
ច្រញ ពី អំពើ ហិង្រសា  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស - 
មីយ៉ាន់ មា៉ា  ហើយ មន្ត្រី បង់ កា្លា ដ្រស 
បាន រឹត ត្របិត  មិន ឲ្រយ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ 
តំបន់ នោះ  កាល ពី ខ្រ ម្រ ស ។ 

ទោះ បី ជ បញ្ហា ន្រះ  ជ ករណី ឆ្លង ថ្មី 
ដំបូង នៅ ក្នុង ជំរំ ជ ច្រើន  ត្រូវ បាន រក- 
ឃើញ នៅ ពាក់ កណា្តាល ខ្រ ឧសភា ក្ដី 
ប៉ុន្ត្រលោក  តូ ហ  ប៊ូ អុីយ៉ាន់  ជ មន្ត្រី 
សុខាភិ បាល ជន់ ខ្ពស់ នៅ ជុំ វិញ តំបន់ 
បាហ្រសារ បាន ថ្ល្រង ប្រប ់AFP ថា ៖ «មនិ- 
មាន ការ ឆ្លង ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ ទ្រ  ភាគច្រើន 

បំផុត បាន បង្ហាញ ថា  មិន មាន រោគ- 
សញ្ញា ណា មួយ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទ្រ  យើង នៅ ត្រ 
នំា ពួក គ្រ  និង គ្រ ួសរ របស់ ពួកគ្រ ទៅនៅ 
មជ្រឈ មណ្ឌល ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ » ។ 

លោក  តូ ហ  ប៊ូ អុីយ៉ាន់  បាន ថ្ល្រង ថា  
ផ្លវូ តចូ ចង្អៀត ជ ច្រើន កន្ល្រង ទៅ កាន ់ជរំ ំ

នៅ ក្នុង ស្រុក ៣  ជ ទី ដ្រល មាន ការ ឆ្លង 
ភាគ ច្រើន  ត្រូវ បាន រក ឃើញ  និងបាន 
បិទ ដោយ អាជ្ញា ធរ នៅ ទី នោះ ។ 

លោក តូ ហ  ប៊ូ អុីយ៉ាន់  បាន ថ្ល្រង ថា  
ជន រូ៉ ហីុង យ៉ា ចំនួន ១៥ ០០០ នាក់  នៅ 
ក្នុង ជំរំ បិទ ទាំង ន្រះ  បាន ប្រឈម មុខ 

ការ រឹត ត្របិត បន្ថ្រម ទៀត  ទៅ លើ ការ-
ធ្វើដំណើរ របស់ ពួក គ្រ ។ 

 ការ ឆ្លង នោះ   បាន កើត ឡើង  ខណៈ 
ក្រមុ កា រងរ សប្របុរស ធម ៌ បាន បង្ហាញ 
ការ ព្រួយ បារម្ភ នា នា អំពី ការ ឆ្លង នៅ 
ក្នុង ជំរំ ទាំង នោះ  ដោយសរ ពួក គ្រ 

បាន ធ្វើការ  ដោយ គ្មាន ការ ការ ពារ ឲ្រយ 
ត្រឹម ត្រូវ នោះ ទ្រ។ 

 តំបន់ ២ នៅ ក្នុង ចំណោម តំបន់ ជ 
ច្រើនទៀត   បាន ស្ថិត នៅ ក្រម ការ-
ដាក ់ឲ្រយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡ្រក  នៅ ក្នងុ ជរំ ំ
កូ ទូ បា៉ា ឡុង  ជ កន្ល្រង សម្រប់ ជន-
រ៉ហូុងីយ៉ា រស ់នៅ  ប្រហ្រល ៦ស្រននាក ់
នៅ ទី នោះ ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖ « យើង កំពុង 
ព្រយាយម ធ្វើ ត្រស្ត ទ្រង ់ទ្រយ ធ ំឲ្រយ បាន 
កាន ់ត្រ ឆាបត់ាម ដ្រល អាច ធ្វើ ទៅ បាន  
ដើម្រប ីឲ្រយ ប្រកដ ថា  យើង អាច តាម ដាន 
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទាំង អស់  និង 
ទំនាក់ ទំនង របស់ ពួក គ្រ » ។ 

លោក បូ៊ អីុ យ៉ាន់  បាន ថ្ល្រង ថា  មជ្រឈ- 
មណ្ឌល ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក 
ចំនួន ៧ កន្ល្រង  ដ្រលមាន សមត្ថ ភាព 
អាច ដាក់ អ្នក ជំងឺ កូ វីដ១ ៩ ជង ៧០០ 
នាក់  ត្រវូ បាន គ្រ រៀប ចំ រួច ជ ស្រច ។ 

 លោក បាន បន្ថ្រម ថា  មន្ត្រី របស់ 
បងក់ា្លា ដ្រស សង្រឃមឹ ថា  នងឹ មាន មនសុ្រស 
ក្រម  ២ ០០០ នាក់  រួច ជ ស្រច នៅ 
ចុង ខ្រឧសភា ន្រះ ។

អា ជ្ញាធរ ស ង្រឃមឹ ថា   សបា្តាហ ន៍្រះ    ពកួ 
គ្រ  បង្កើន  ចំនួន ត្រស្តប្រ ចាំថ្ង្រ  ទ្វ្រ ដ ង   ពី 
១៨៨នាក់ ឡើង ទៅ៕ AFP/SK

ក្រមុជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ាប្រមូលផ្តុំនៅផ្រសារ១កន្ល្រងខណៈករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីដំបូងបានផ្ទះុឡើងនៅក្នងុតំបន់ក្នងុជំរំកូទូបា៉ាឡុង។ AFP



ក្រងុទ្រីប៉លូីៈ  ក្រមុ កង កម្លាងំ 
រ ប ស់ រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីទទួល - 
ស្គាល់ ដោយ អង្គការ សហ - 
ប្រជាជាតិ   បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ ថា  ទាហាន សុី ឈ្នួល រុស្រស៊ី 
រាប ់រយ នាក់ ដ្រល កំពុង ប្រយុទ្ធ 
ដើម្របី ម្រ បញ្ជា ការ យោ ធា គូ 
បដិបក្ខ  គឺ លោក ហា្គាលី ហា្វា  
ហាហ្វ តារ  ត្រូវ បាន ជម្លៀស 
ច្រញ ព ីតបំន ់ប្រយទុ្ធគ្នា នៅ  ភាគ 
ខាង ត្របូង ន្រ រដ្ឋ ធានី ទ្រី ប៉ូលី ។ 

 ការ អះ អាង នោះ  បាន ធ្វើ-
ឡើង  ក្រយ ព ីមន ឧបសគ្គ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ សម្រប់ ការ វាយ-
ប្រហារ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ អស់ រយៈ-
ព្រល ជា ច្រើន ឆ្នាំ របស់ លោក-
ហា្គាលី ហា្វា  ហាហ្វ តារ  ដើម្របី 
ដណ្តើម កាន់ កាប់ រដ្ឋ ធានី ពី 
រដ្ឋាភិ បាល បង្រួប បង្រួម ជាតិ 
ល ីប៊ ីដ ្រល  មន មលូ ដ្ឋាន នៅក្នង៊  
ទីក្រុង ទ្រី ប៉ូ លី ។ 

 កង កម្លាំង គំទ្រ រដ្ឋាភិ បាល 
បង្រួប បង្រួម ជាតិ (GNA)  បាន 
សរ ស្ររ នៅលើ  គ្រ ហ ទពំរ័ ធ្វ ីធើរ 
ថា ៖« យន្ត ហោះ ដឹក ទំនិញ 
យោធា  Antonov 32 មួយ- 
គ្រឿង  បាន ចុះ ចត នៅ ព្រលាន- 

យន្ត ហោះ បានី  វា៉ាលីដ ដើម្របី 
ចាប់ ផ្តើម បន្ត ធ្វើ ការជម្លៀស 
ទាហាន សុី ឈ្នួល រប ស់ ក្រុម - 
Wagner  ដ្រល បាន បណ្តុះ-
បណ្តាល នៅ ទី ក្រុង ទ្រី ប៉ូលី 
ភាគខាង ត្របូង  រហូត មក ទល់ 
ព្រល ន្រះ  មិន មន ការ បញ្ជាក់ 
អះ អាង អំពី គោល ដៅ ច្របាស់ - 
លាស់ នៅឡើយ  ទ្រ » ។ 

 មិន មន ការ ឆ្លើយ តប ភា្លាម ៗ   
ច្រញ ពី កង កម្លាំង របស់ លោក 
ហាហ្វតារទៅ នឹង ការ អះ អាង 
របស់ កង កម្លាំង GNA  កាល-

ពីថ្ង្រ ចន្ទ នោះ ទ្រ ។ 
  ប្រទ្រស មួយ ចំនួន  នៅ ក្ន៊ង 

នោះ មន ប្រទ្រស រុស្រស៊ី  អារា៉ាប់ - 
រមួ  នងិ តកួ គ ី បាន រង ការ ចោទ- 
ប្រកាន់ ពី បទ ជាប់ទាក់ទិន នៅ 
ក្ន៊ង ការ ប្រយុទ្ធ រវាង ក្រុម កង - 
កម្លាំង GNA  និង កង កម្លាំង 
របស់ លោក ហាហ្វ តារ ។ 

ក្រមុ អ្នក ជនំាញ រ ប ស ់ អង្គការ 
សហប្រ  ជាជាត ិថា  ក្រមុ Wag-
ner Group គ ឺជា អង្គការ បា៉ារា៉ា- 
ស្រមោល របស់  រុស្រសី៊  ដ្រល សិ្នទ្ធ- 
នឹង លោក ពូទីន៕ AFP/SK

តពទីពំរ័១...បោះ ពមុ្ពផ្រសាយ   
នៅ ក្ន៊ង ទស្រសនា វដ្តី ព្រទ្រយ The- 
Lancet  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ថា្នាំ ន្រះ  អាច 
បង្កើន គ្រះ ថា្នាក់ ន្រ ការ ស្លាប់ 
បាត់ បង់ ជីវិត  នៅ ក្ន៊ង ចំណោម 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោកត្រ ្រដូស បាន ថ្ល្រង ថា 
ក្រុម ប្រតិ បត្តិ  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
ហៅ ថា Solidarity Trial  ដ្រល 
មន រាប់ រយ មន្ទីរ ព្រទ្រយ នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក  បាន ចុះ - 
ឈ្មោះ អ្នក ជំងឺ ជា ច្រើន នាក់ 
ដើម្រប ីធ្វើ ត្រស្ត លទ្ធ ភាព ការព្រយា- 
បាល វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណ - 
ប្រភ្រទ ថ្មី  បាន ផ្អាក ពិ សោធថា្នាំ 
នោះ  ជា ការវិធានការ  ប្រុង - 
ប្រយ័ត្ន ទុក មុន ។  

លោកត្រ ្រដសូ បាន ថ្ល្រង ថា៖ 
« ក្រុម ប្រតិបត្តិ ន្រះ  បាន អនុវត្ត 
ការ ផ្អាក  ពសិោធ  ថា្នា ំHydroxy-
chloroquine  នៅ ក្ន៊ង ក្រុម   
Solidarity Trial  ខណៈ ដ្រល 
ព័ត៌មន សុវត្ថិភាព  ត្រូវ បាន 
ត្រួត ពិនិត្រយ ឡើង វិញ  ដោយ- 
ក្រុម ប្រឹក្រសា តាម ដន ទិន្ន ន័យ - 
សុវត្ថិ ភាព »។ 

«សខា ខ្លះ របស ់ Solidarity 
Trialកំពុង បន្ត ការ ពិសោធ »។ 

ថា្នាំ Hydroxychloroquine 
តាម ធម្មតា ត្រូវ បានគ្រ  ប្រើ - 
ប្រស់  ដើម្របី ព្រយាបាល ជំងឺ - 
រលាក សនា្លាក់  ប៉ុន្ត្រ ឥស្រសរជន 
សធារណៈ ជា ច្រើន រូប នៅ ក្ន៊ង 
នោះ ក៏មន ប្រធានា ធិបតី អា- 

ម្ររកិ លោក  ដណូល ់ ត្រ ំ បាន 
គំទ្រ ថា្នាំ ន្រះ  ជា ថា្នាំ ព្រយាបាល 
វរីសុ   ដោយ ជរំញុ ឲ្រយ រដ្ឋា ភបិាល 
នានា ទិញ ឲ្រយ បាន ច្រើន ។  

លោក ត្រំ   បាន ថ្ល្រង កាល ពី 
សបា្តាហ ៍មនុ ថា  លោក បាន យក 
ថា្នាំ ន្រះ  ជា វិធានការ បង្ការ វីរុស - 
មួយ  ប៉ុន្ត្រ នៅ ក្ន៊ង បទ សម្ភាស 

មួយ ត្រូវ បាន គ្រ ចាក់ ផ្រសាយ នៅ 
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  Sinclair 
Broadcasting  កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ  លោក បាន ថ្ល្រង ថា 
លោក បាន បញ្ចប់ វគ្គសិក្រសា - 
របស់ លោក ហើយ ។ 

លោក ត្រំ  បាន ថ្ល្រង ថា៖        
« បញ្ចប់ ហើយ  ទើប ត្រ បញ្ចប់ 

ហើយ ម្រយា៉ាង វិញ ទៀត  ខ្ញ៊ំ នៅ ទី - 
ន្រះ។  ខ្ញ៊ំ ពិត ជា ដឹង ច្របាស់  ថា      
ខ្ញ៊ំ នៅ ទី ន្រះ »។ 

រដ្ឋ មន្ត្រី សុខាភិបាល ប្រ- 
សុីល កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  ក៏ 
បាន ផ្តល ់យោបល ់ឲ្រយ ប្រើប្រស ់
ថា្នាំ Hydroxychloroquine 
និង ថា្នាំ Anti-malarial chlo-
roquine  ដើម្រប ីព្រយាបាល ករណ ី
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ស្រលៗ ។ 

ការ សិក្រសា របស់ទស្រសនាវដ្តី  
The Lancet  បាន រក ឃើញ ថា  
ថា្នាំ ទាំង ២ ប្រភ្រទ ន្រះ  អាច បង្ក 
ឲ្រយ មន ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង     
ធ្ងន់ ធ្ងរ ជា សកា្តា នុពល ជា ពិ- 
ស្រស ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ ប្រះ ដូង ។ 

យោង តាម ការ សិក្រសា  ដ្រល 
មើល ឃើញ របាយ ការណ៍ ថា 
មន អ្នក ជងំ ឺ៩៦០០០ នាក ់នៅ 
តាម មន្ទីរ ព្រទ្រយ រាប់ រយ កន្ល្រង 
នោះ បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  គ្មោន ថា្នា ំណ 
មួយ  អាច ឲ្រយ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នោះ បាន  ជា សះ ស្របើយ ទ្រ។  

លោក ត្រ្រដូស  បាន ថ្ល្រង ថា 
ថា្នាំ ទាំង ២ ប្រភ្រទ ន្រះ  ជា ទូទៅ 
មន សុវត្ថិ ភាព ជា មួយនឹង  ជំងឺ 
ដ្រល មន ស្វយ័ ភាព សុា ំ  ឬ ជងំ-ឺ 

គ្រុន ចាញ់។
អ្នក វិទ្រយា សស្ត្រ ជាន់ ខ្ពស់ 

របស់  WHO  លោកស្រី Sou-
mya Swaminathan  បាន 
ថ្ល្រង ប្រប់ សន្និ សីទ កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ ថា  Solidarity Trial  បាន 
តាម ដន ត្រ ផល ប៉ះ ពាល់ ពី  
ថា្នាំHydroxychloroquine  
ហើយ មិន ម្រន តាម ផល ប៉ះ - 
ពាល់ ពី chloroquine ទ្រ ។ 

លោក ស្រី  បាន ថ្ល្រង ថា  ការ - 
សម្រច ចិត្ត ផ្អាក ការ ចុះ ឈ្មោះ 
សម្រប់ ពិសោធ ដោយ ប្រើ - 
ប្រស់ ថា្នាំ  Hydroxychloro-
quine គជឺា វធិាន ការ បណោ្តាះ- 
អាសន្ន ទ្រ ។ 

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
AFP ដោយ ផ្អ្រក លើ ប្រភព ផ្លូវ - 
ការ ជា ច្រើន នោះ  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  
ជំងឺ រាត ត្របាត កូវីដ ១៩  ដ្រល 
បាន ចាប់ ផ្តើម ផ្ទ៊ះ ឡើង  នៅ ក្ន៊ង 
ប្រទ្រស ចិន  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ - 
២០១៩  បាន បណ្តាល ឲ្រយ 
មនុស្រស ជិត ៣៥ មឺុន នាក់  ស្លាប់ 
នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  និង   
បាន ឆ្លង ទៅ មនុស្រស ជិត ៥,៥  
លាន នាក់ ៕ AFP/PSA 

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធ ទី២៧ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD១២

កងកម្លាងំGNAអបអរការរឹបអូសបានរថយន្តប្រព័ន្ធការពារអាកាសរុស្រសី៊។AFP

រដ្ឋាភិបាលលី ប៊ីថា ទាហាន សីុឈ្នលួ-
រុស្សី៊កំពុងជម្លៀសច្ញពីតំបន់ប្ យុទ្ធគ្នា

WHO ផ្អាកការពិសោធHydroxychloroquine...

លោកប្រធានWHOត្រ្រដូសអាដហាណូមហ្គបឺ្រយី្រសុ៊សចូលរួមជំនួបលើកទី១៤៧ន្រក្រមុប្រកឹ្រសាប្រតិបត្តិWHO។AFP
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អតីតនិស្សិតវិស្វកម្មកសិកម្ម
ច្ន្បន្ទប់ក្លាស្ស្កសិផលតប
កង្វល់បន្ល្ផ្លឈ្ើស្អយុរលួយ

ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ ៈដើម្បីកាត់បន្ថយការ-
ខ្ជះខ្ជាយបន្ល្ផ្លឈ្ើដល្សល់ពកីារ
លក់ឬការប្មូលផលអតីតនិស្សិត
មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្មន្
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
លោកហុងសុតបានចំណាយព្ល
ជាង១ឆ្នាំស្វជ្វនិងផលិត
ឧបករណ៍កា្លាស្ស្បន្ល្ផ្ល្ឈើ។
ជាមួយសីតុណ្ណភាពត្ជាក់ធ្វើឲ្យ

កសិផលទុកបានយូរបន្ទប់កា្លាស្្សធំ
ទូលាយអាចដោះស្យវិបត្តិរបស់
អាជីវករនិងកសិករពីការបង្ខចិំត្តបោះ-
ចោលបន្ល្ផ្ល្ឈើដោយអសារបង់
ពម្ទាងំរកស្ាសវុត្ថភិាពនងិគណុភាព
បន្ល្សម្ប់អ្នកបរិភោគថ្មទៀត។
លោកហុងសុតជាអតីតនិស្សិត

បញ្ចបក់ារសកិស្ាថ្នាក់បរញិ្ញាបត្ផ្នក្
បច្ច្កវិទ្យាគ្ប់គ្ងកសិកម្មបានឲ្យ
ដឹងថ៖ «ខ្ញុំចង់ជួយអាជីវករនិង
កសកិរដើមប្ីដោះសយ្បញ្ហាបន្ល្ផ្ល្
ឈើសល់ខូចពីការលក់មិនដាច់និង
បញ្ហាបន្ល្អន់គុណភាព បន្ទាប់ពី
ប្មូលផលព្ះខ្ញុំសម្លឹងឃើញថ
បញ្ហាន្ះនឹងបង្កឲ្យផលិតកម្មបន្ល្ផ្ល្
ឈើក្នុងស្ុកមានការថយចុះព្ះ
មិនមានបច្ច្កទ្សត្ឹមត្ូវក្នុងការ-
រក្សាកសិផល»។
ដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីហាង

លក់បន្ល្១កន្ល្ងនៅរាជធានីភ្នំព្ញ
លោកបានបញ្ច្ញកមា្លាំងពលកម្ម

និងបច្ច្កទ្សដំឡើងក្យពីធ្វើ
ការសិក្សាស្វជ្វរយៈព្លជាង១
ឆ្នាំជាងក្យ ទើបការពិសោធន្ះ
ទទួលបានជោគជ័យ។
បុរសវ័យ៣០ឆ្នាំរូបន្ះបានប្ប់

ថលោកចំណាយព្ល១០ថ្ង្
ជាមួយក្ុមការងារ៥នក់ដើម្បី
ដំឡើងបន្ទប់កា្លាស្្សមួយមានទទឹង
២,៥ម៉្ត្ បណា្តាយ៤ម៉្ត្ និង
កម្ពស់២ម៉្ត្។
ផលិតឡើងពីដ្កប្ព័ន្ធអីុសូឡង់

និងប្ព័ន្ធសោ្នាមានគុណភាពខ្ពស់
បន្ទប់កា្លាស្ស្ធំទូលាយមានបំពាក់
ឧបករណ៍បញ្ជាសីតុណ្ហាភាពស្វ័យ-
ប្វត្តិ។វាមានសមត្ថភាពអាចស្តុក
បន្ល្បានពី៦០០ទៅ១០០០
គីឡូក្មនិងផ្ល្ឈើពី៨ទៅ១២
តោនដោយរក្សាគុណឲ្យនៅស្ស់
បានរយៈព្លពី៥ទៅ៧ថ្ង្។
ការរក្សាបន្ល្ស្លឹកត្ូវការសីតុណ្ហា-

ភាពចាប់ពី ៥ទៅ៨អង្សាស្។
សតីណុ្ហាភាពន្ះអាចបង្កកកណំកទកឹ
សន្សើមដ្លមានលើបន្ល្ត្មិន
អាចធ្វើឲ្យបន្ល្ន្ះកករឹង។ រីឯការ-
កា្លាស្្សផ្ល្ឈើទាមទារសីតុណ្ហាភាព
ចន្លាះ៤ទៅ៥អង្សាស្។
លោកក៏បានបញ្ជាកផ់ងដរ្ថតាម

ការពសិោធបច្ចបុប្ន្នបន្ទប់កា្លាស្ស្ន្ះ
នៅមិនមានសមត្ថភាពកា្លាស្ស្សាច់
សត្វដល្ត្វូការសតីណុ្ហាភាពដក១
អង្សាស្(-1C)នះទ្។
សម្ប់ការប្ើប្ស់ថមពល

បន្ទប់កា្លាស្្សទំហំដូចខងលើមាន
តម្ល្៥៥០០ដុលា្លារន្ះប្ើថម-
ពល១២០០វា៉ាត់ក្នុង១ម៉ោង។
សព្វថ្ង្មានក្មុហ៊នុកសកិម្មហាង

លក់បន្ល្ផ្ល្ឈើនិងហាងលក់បន្ល្
សរីរាង្គបានទាក់ទងវិស្វករកសិកម្ម
រូបន្ះឲ្យទៅដំឡើងដល់ទីតាំង។
បន្ទប់កា្លាស្្សន្ះក៏អាចត្ូវបានច្ន្
ខ្នាតទំហំ តម្ូវទៅតាមកន្ល្ងដ្ល
ត្ូវដំឡើងវាផងដ្រ។
លោកហុងសុតបានបន្តថ៖«ជា

ធម្មតាបន្ទប់ន្ះអាចចាត់ទុកថជា
ឧបករណ៍សម្ប់ស្តុកបន្ល្ផ្ល្ឈើ
មួយប្ភ្ទបន្ទាប់ពីឧបករណ៍កា្លាស្្ស
ផ្ស្ងៗដ្លគ្និយមប្ើនព្ល
បច្ចប្ុបន្នខុសប្លក្ត្ង់ទូយើងអាចស្តកុ
កសិផលបានច្ើនបត់ប្នតាមតមូ្វ-
ការត្វាមិនអាចចល័តបានទ្»។
ចំពោះអត្ថប្យោជន៍វិញលោក

បានលើកឡើងថបន្ទប់កា្លាស្្សជួយ
ពន្យារអាយុរបស់បន្ល្ផ្ល្ឈើធ្វើឲ្យ
អ្នកលក់អាចលក់បានច្ើនថ្ង្ បន្ល្

ផ្លឈ្ើដ្លយកច្ញពីទូកា្លាស្ស្នៅ
មានគុណភាពល្អបរិភោគទៅមិន
ប៉ះពាល់សុខភាពជួយពន្លឿនខ្ស្-
ចងា្វាក់ផលិតកម្មក្នុងអាជីវកម្មសន្សំ-
សំច្ព្លវ្លានិងថវិកា។
លោកហុងសុតបានពន្យល់ថ៖

«ឧបមាថបស្និបើអ្នកទញិបន្ល្ម្តង
១តោនអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះ
តម្ល្ពិស្សត្ហាងរបស់អ្នកមាន
លទ្ធភាពលក់អស់ត្មឹមយួថ្ង្២០០
គឡីូបន្ល្ដល្សល់អ្នកអាចយកមក
រក្សាទុកក្នុងបន្ទប់កា្លាស្្សបានត្ម្តង
ចំណ្ញជាងការប្ើប្ស់ទូទឹកកក
ច្ើនគ្ឿងសម្ប់បន្ល្៨០០គីឡូ
ដ្លនៅសល់»។
ក្ពីជួយសម្ួលដល់អាជីវកម្ម

បន្ទប់កា្លាស្្សន្ះអាចជួយកសិករ
ដ្លកំពុងបឈ្មបញ្ហាបន្ល្រលួយ
ក្យព្លប្មូលផលផងដ្រ។
លោកសតុជាមន្ត្ីកស្ងួកសកិម្ម

និងគ្ូបង្ៀនមា្នាក់នៅមហាវិទ្យា-
ល័យដ្លខ្លួនធា្លាប់រៀន សំណូមពរ

ក្មុហ៊នុវនិយិោគវសិយ័កសកិម្មងាក
មកជួយកសិករកម្ពុជាដោះស្យ
បញ្ហាទៅលើការស្តុកទុកនិងរក្សា
គុណភាពបន្ល្ក្យព្លប្មូល
ផលវិញដ្បិតកសិករពុំទាន់មាន
លទ្ធភាពទិញឧបករណ៍ប្ភ្ទន្ះ
យកទៅប្ើប្ស់នៅឡើយ។
លោកបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថ៖

«បន្ទប់កា្លាស្្សន្ះអាចដំឡើងនិង
ប្ើប្ស់បានទាំងក្នុងកសិដា្ឋាននិង
សហគមន៍ដ្លមានការប្មូលផ្តុំ
បន្ល្ផ្ល្ឈើច្ើនពីកសិករ»។
លោកទទូចថ៖ «ក្ុមហ៊ុន ហាង

លក់បន្ល្ផ្លឈ្ើនងិសហគមន៍កស-ិ
កម្ម គួរមានប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងបន្ល្ផ្ល្-
ឈើឲ្យបានត្ឹមត្ូវព្ះប្សិនបើ
គ្មានបច្ច្កវិទ្យាក្នុងការស្តុកទុកបន្ល្
ឲយ្សមសប្ទ្បន្លផ្្លឈ្ើនងឹងាយ
ខូចស្អុយរលួយហើយកសិករនិង
អាជីវករនឹងខតបង់ដូចគ្នា»។
ព័ត៌មានបន្ថ្មសូមចូលទៅកាន់

ហ្វ្សប៊ុកKasekorChhlat៕

លោក ហុង សុត (ឆ្វេង) ចំណាយពេល ជាង ១ឆ្នាំ សិកេសា និង ច្នេ បន្ទប់ក្លាសេ េសបន្លេផ្លេឈើ ខ្នាត ធំ   ។ រូបថតសហការី

អ្នកជំនញសំណូមពរ ឲេយ កេមុហុ៊ន  ជួយ  កសិករ កម្ពជុា ដោះសេយបញ្ហា  ស្ដកុបន្លេ ផ្លេឈើ    ។ រូបថតភ្នព្ំញបុ៉ស្ដិ៍ បន្ទប់ក្លាសេ េសអាច រកេសាគុណភាព និង រកេសាបន្លេផ្លេឈើ ឲេយនៅសេស់ បាន ពី ៥ ទៅ ៧ ថ្ងេ   ។ រូបថតសហការី
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ថ្ងៃ៦កើត ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី២៧ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ ើ ង ខ ្ព  ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អ ក ៃ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 ភា ព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ការ     - 
 បៃកប   របរ រកទទលួ ទាន នានាបាន   ផល ចណំៃញ ជា        
ធម្មត  ។ រី ឯ បញ្ហា  ស  ្នៃ ហ    វិញ    គូ ស្នៃហ៍  នឹង មាន   ភាព  
អធៃយា   សៃ័ យ គ្នា បាន  ល្អ បៃសើរ និង សុខសាន្ត   ។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្តី មាន - 
អ្នក ខ្លះ យក  ចតិ្ត ទកុ ដាក ់សា្តាប ់ឯអ្នក-  
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃត ុនៃះ តៃវូ បៃយត័្ន  ការ នយិាយ   ស្ត ី 

បន្តិច ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់ មុន នឹង 
នយិាយ ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា នងឹ បាន ផល បង្គរួ   សខុភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ    ផ្លូវ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា 
ស្នៃហគូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃង 
ទទួល  បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី 

ជិត  ឆ្ងាយ  តៃង តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  មាន ទឹក- 
ចិត្ត បៃកប  ដោយ ក្ត ីសោមនសៃស រី ករាយ  និង ពោល - 
ពាកៃយ  សម្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ 
សៃឡាញ់  ចូល ចិត្ត ។ ទោះយា៉ាង ណា គួរ តៃ យកចិត្ត - 
ទុក ដាក  ់ ខ្លាងំ ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហ។    

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរតៃ  យក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់ 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 ងារ 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 យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

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

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

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

រាសីឡើ  ង ខ  ្ព ស់ត  ៃ ដៃត  ។ ការ និយាយ-   
ស្ត ីបៃកប   ដោ  យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្ត ីដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន   ការ ហស្ត ីចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្ត ីស ្នៃហ 
ពោរ   ពៃញ  ដោ  យ   ភ   ក្ត ីភា ព    និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នឹង គ្នា ។ រីឯការ បៃក ប របរ រក ទទួ 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 ។       

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នងឹ បៃឈម ទាក ់ទង 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ - 
ការ ងារ  ផៃសៃង។ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  ម និ      

ថា  ទាក ់ទង នឹង ការងារ ឬ មុខ ជំនួញ  ក្តី  សងៃឃឹម 
ជោគ        ជ័យ មាន តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នឹងបានដោយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង    ខ្ពស ់នងិមាន ក្ត ីហត ់នឿយចៃើន។ ចណំៃក   
ឯ  ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីមធៃយម  ។ ការ ពោល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងារ   បៃកប ដោយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ  ទី ជិត  ឆ្ងាយ   បា នសុខសបៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ 
បៃងុ បៃ យត័្ន ដៃរ  ។ រឯី លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប៉ុណ្ណោះ  ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោគយល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល  ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បៃកប របរ - 
រក ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណៃញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក ។ ចំពោះ ដំណឹង  ដៃល ទទួល បាន ធ្វើ ឲៃយ  
លោក     អ្នក មាន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃក 
ឯ   ការ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ កាន ់ទជីតិ ឆ្ងាយ វញិរមៃង មាន 
សុវត្ថិ ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្នផងដៃរ។  

 រាសីសៃតុចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
បុ៉នា្មាន ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  
ល្អតិល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពៃមពៃៀងអាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ  - 
បំពៃញ  ការងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ 
ចៃើន  ។ រីឯការ សមៃច ចិត្តនានា  គបៃបី រកអ្នក ណា 
ដៃល  គួរឲៃយ ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ - 
ល ្អ  បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយឡើយ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  រាល់ការ - 
បំពៃញនូវ ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង - 
ទទលួ   ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពៃញ- 
ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត - 

ឆ្ងាយ  បៃ កប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ។  ការ និយាយ  ស្តី 
បៃកប ទៅ   ដោយ ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន 
ស ភាព   ល្អ   ពោល  ចិត្ត បៃកប ដោយ  មៃត្តា  ករុណា 
ចពំោះ ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ នានា 
សុទ្ធ សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។    

ពៃះសងៃឃ ពុទ្ធសាសនា  នៅថៃ សូតៃធម៌គាថា និង បន្តក់បៃង ពិសិដ្ឋ លើ ចម្លាក់តុក្កតា មស   ។ រូបថត AFP

 កុមារមាសផ្សំពីដីឥដ្ឋនិងអិដ្ឋធាតុ  
ថ្មានជំនឿជួយនំាសំណាង

កៃងុ បាងកក : លាយ លៃបាយ 
ដឥីដ្ឋ ជាមយួ ផៃះ អដិ្ឋធាត ុសមៃប ់
ស្មូន ជា រូប ចមា្លាក់កុមារមាស  ពៃះ- 
សងៃឃ  ពៃះពទុ្ធ សាសនា នៅ ថៃ ១ 
អង្គ បាន សូតៃ មន្ដ អាគមគថា 
ដើមៃបី អញ្ជើញ ដួង វិញ្ញាណ នាំ 
លាភ នាំ ជ័យ មក សណ្ឋិត ក្នុង 
« កុមារ មាស »។ 

ថៃជា បៃទៃស បៃកាន់ នូវ លទ្ធ-ិ
ពៃះ ពុទ្ធ សាសនា  តៃមាន  ជំនឿ 
លើ  សត្វ និង អបិយ ជំនឿ ផៃសៃងៗ 
ជាពិសៃស ក្នុង ចំណម ពល-
រដ្ឋ  ចាស ៗ់  ដៃល មាន ការ គោរព 
ខ្លាំង លើ វៃទមន្ដ តុក្កត មាន 
បារមី    ផ្លូវ ងងឹត ។ 

ឆ្លាក ់ ជា របូ លើក ដៃ បៃណមៃយ របូ 
សនូ តចូ ៗ  ភ្នៃក ធ ៗំ  ទាងំ នៃះ តៃវូ 
បាន ផលិត ឡើង ពី លៃបាយ រវាង 
ដឥីដ្ឋ នងិ អដិ្ឋធាត ុសព មនសុៃស ។ 
នៅ អារាម សាម ងា៉ាម ក្នុង ខៃត្ដ 
ណាខន ផាថុម ភាគ ខង ជើង 
ទីកៃុង បាងកក ពៃះ តៃជគុណ 
សាណៃ ស៊មូ៉ៃថ ូនងិ សាមណៃរ  
បាន ចារ នៅ លើ ភ្នៃក តុក្កត  
បន្តក់  ទឹក បៃង ពិសិដ្ឋ លើ មុខ 
តុក្កត សៃដៀង កូន ក្មៃង និង 
ដាក់ អាគម លើ វា  មុន ពៃល 
បញ្ជូន ឲៃយ ទៅ កៃុម គៃួសារ ថ្មី ។ 

អ្នក មាន ជំនឿ និយាយ ថា 
កុមារ មាស  មាន វិញ្ញាណ កូន- 
ក្មៃង សណ្ឋិត ពិត បៃកដ  និង 
តៃូវ មាន ការ គោរព បៃណិប័តន៍ 
ខ្ជាប់ ខ្ជួន ។ រូប សូន ថ្មី មា ន តម្លៃ 
ចាប់ ពី ៥០០ ទៅ ២០០០ 
បាត (១៥ ទៅ ៦២ដុលា្លារ) 
តៃ  រូប ស្មូន ដ៏ ចាស់ បំផុត អាច 
មាន តម្លៃ   ដល់ រាប់ មុឺន ដុលា្លារ ។

អ្នក បៃមៃបៃមូលវត្ថុ ប្លៃក ៗ  
អ្នកសៃី  វា៉ាន់ឆៃ ផុង សុមផាត 
បាន រកៃសាទកុ   តកុ្កត នា ំសណំាង  
ជាង១មុនឺ របូពៃញ ១ ជវីតិ    ជា ថ្នរូ 

នឹង ជោគ ជតរាសី រុងរឿង។ 
អ្នក ផ្ដល់ ការ កមៃសាន្ដ នៅ លើ 

កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍ ដ៏ ពៃញនិយម  
បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « តំងពី 
ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម គោរព តុក្កត កុមារ 
មាស មក រឿង រា៉ាវ ល្អ ៗ  តៃងតៃ 
កើត  ឡើង ក្នុង ជីវិត ខ្ញុំ ជា និច្ច »។ 

អង្គយុ ក្នងុ បន្ទប ់ដាក ់ «កមុារ- 
មាស»  ជា ចៃើន   អ្នកសៃីបៃប់ 
មូល ហៃតុ  ថា ដៃល ខ្ញុំ មាន អ្វី ៗ  
គៃប ់យា៉ាង នា ពៃល នៃះ គ ឺដោយ- 
សារ រូប សូន តូច ៗ  ទាំង នៃះ »។ 

ផ្ទះ កម្ពស់  ២ ជាន់ របស់ អ្នក-
សៃី  នៅ ក្នុង ខៃត្ដ ណុនថាបុរី 
ភាគ ខង ជើង កៃុង បាងកក 
តំង  រូបសូន ពាស ពៃញ គៃប់ 

ទហំំ  គៃប ់ពណ ៌នងិ សណា្ឋាន ។ 
ទកឹ កៃចូ ស្ក រគៃប ់ធ ៗំ  នងិ យន្ដ- 
ហោះ ក្មៃង លៃង  តៃូវបាន ដាក់ 
សៃន ថា្វាយ កុមារ មាស ហើយ 
អ្នកសៃី វា៉ានឆ់ៃ ដៃល ពាក ់របាងំ 
មុខ ធ្វើ ការ សូតៃ ធម៌ ថា្វាយ 
ពួកគៃ  ជា បៃចាំ ។ 

អ្នកសៃី វា៉ាន់ឆៃ ជឿ ថា កុមារ 
មាស មាន អានុភាព ពិសៃស 
អំឡុង ពៃល មាន រោគ រាតតៃបាត 
កូរ៉ូណា សកល នៃះ ។

អ្នកសៃី អះអាង ថា ៖ « តុក្កត 
ទាំង នៃះ បៃប់ ខ្ញុំ កុំ ឲៃយ ចៃញ កៃ 
ផ្ទះ ។ ខ្ញុំ ជឿ ថា ពួកគៃ ថៃរកៃសា ខ្ញុំ 
និង កៃុម គៃួសារ ឲៃយ មាន សុវត្ថិ-
ភាព »៕ AFP/HR 

បន្ទប់ ពៃញ ដោយ ចម្លាក់ កុមរមស  នៅ ផ្ទ ះ អ្នកជឿ ស៊ប់។ រូបថត AFP

ចម្លាក់ កុមរមស កាន់តៃ ចាស់ កាន់តៃ មនតម្លៃ ខ្ពស់  ។ រូបថត AFP
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ ១៩ ជា 
លក្ខណៈ សកលលោកបាន    ធ្វើ ឲៃយ 
អតីត  កីឡាករ បាល់ទាត់ ដ៏ លៃបី 
លៃបាញ របស់ កម្ពជុា  លោក  ប៉ៃន  
ផាត  ជាប់ គំាង និង    បន្ត រស់ នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ត ឈុន បុរី បៃទៃស ថៃ ទំាង គា្មាន 
ជមៃើស បើ ទោះ បីជា  លោក បាន 
ផុត កុង តៃ ពី តួនាទី ជាអ្នក គៃប់- 
គៃង បច្ចៃកទៃស របស់ សាលា  
បាល់ ទាត់ ថ្នាល  TKS Academy  
នៅ ទី នោះ តំាង ពីខៃ មៃសា ហើយ 
មាន បំណង មកលៃង បៃទៃស 
កំណើត  មុន បន្តទៅ  បៃទៃស បារំាង 
ជា ផ្ទះ របស់ លោក  ក៏ ដោយ។

លោក  ប៉ៃន  ផាត  ដៃល បច្ចបុៃបន្ន 
មាន អាយុ ៧២ ឆ្នា ំទៅ ហើយនោះ   
បាន ក្លាយ  ជា គៃ ូបង្វកឹ បាល់ទាត់ 

ដ៏ ឆ្នើម ១ រូប ដ៏ មាន បទ ពិសោធ   
ខណៈ  ក្នងុ អំ ឡុង  ទសវតៃស រ៍៦០  និង 
៧០  លោក ជា កីឡាករ លៃង បាល់- 
ទាត់ ឲៃយ បៃទៃស ថៃ ហើយ  បនា្ទាប់- 
មក លោក បាន ទៅ រស់ នៅ  និង ធ្វើ 
ជា គៃ ូបង្វកឹ ឲៃយ សាលា បាល់ ទាត់ 
កមៃិតថ្នាលមួយ  នៅ បៃទៃស 
បារំាង   បុ៉ន្តៃ  លោក នៅ តៃ មាន 
ទំនាក់ ទំនង លើ វិស័យ បាល ទាត់ 
នៅ កម្ពជុា  ។ 

លោក  ប៉ៃន  ផាត   បានបៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  តាម ហ្វៃសបុ៊ក កល 
ពី ថ្ងៃចន្ទ  ថ ៖« សាលាបាល់ ទាត់ 
ថ្នាល TKS  Academy   នៅ ខៃត្ត 
ឈុ ន បុរី  បៃទៃស ថៃ  បាន ចុះ កិច្ច 
សនៃយា ជា មួយ ខ្ញុ ំ ដើមៃបី ធ្វើ គៃ ូបង្វកឹ 
ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស នៅ ទី នោះ  បាន 
រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នា ំមក ហើយ  ដៃល 
ក្នងុ នោះ  កិច្ចសនៃយា  ធ្វើ ក្នងុ រយៈ- 

ពៃល  ៦ ខៃ ម្ដង   បុ៉ន្តៃ  ពៃល នៃះ       
កិច្ច សនៃយា  តៃវូ បាន ចប់ ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន  សៃប ពៃល ដៃល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  មិន ទាន់ បាន បាត់ នំា ឲៃយ 
កិច្ចសនៃយា  មិន អាច បន្ត  ទៀត បាន 
ខណៈ សាលា នៃះ  ក៏ តៃវូ បាន  បិទ  
ផងដៃរ» ។ 

លោក បាន   បន្ត ថ ៖ «លំ នៅ ឋាន 
អចិ ៃន្តៃយ៍ របស់ ខ្ញុ ំនៅ  ឯ បៃទៃស 
បារំាង  ដោយ ខ្ញុ ំមាន សញ្ជាតិ បារំាង  
និង បៃទៃស កម្ពជុា   ជា ទី កំណើត 
របស់ ខ្ញុ ំ ដៃល ខ្ញុ ំនៅ តៃ ចាត់ ទុក ថ  
ជា ផ្ទះ របស់ ខ្ញុ ំដោយ  អាច ចៃញ ចូល 
បាន ។ បុ៉ន្តៃ  បញ្ហា ជំងឺ  កូ វីដ នៃះ  មិន 
ទាន់ អនុញ្ញាត ឲៃយ ខ្ញុ ំ មាន ឱ កស 
បាន ទៅ មាតុ បៃទៃស កម្ពជុា  ឬ ទៅ 
បៃ ទៃស បារំាង នោះ ឡើយ  គឺ នំា-  
ឲៃយ ខ្ញុំ គា្មាន ករងារ អ្វី ធ្វើ  នា ពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ »។

គួរ រំឭក  ថ   លោក  ប៉ៃន  ផាត   
បាន ទៅ រស់ នៅ បៃទៃស ថៃ  តំាង 
ពី ឆ្នាំ ១៩៧២  ក្នុងពៃល ដៃល 
កម្ពជុា មាន សងៃ្គាម។  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល នោះ លោក បាន  លៃង ឲៃយ 
កៃុម បាល់ ទាត់ ជមៃើស ជាតិ ថៃ  
ដៃល មាន រហ័សៃស នាម ថ  «ពស់- 
កៃង កង»  ហើយ  លោកជា  កីឡាករ 
ឆ្នើម របស់  កម្ពជុាតៃ មា្នាក់ គត់  ដៃល 
ធ្លាប់ លៃង បាល់ ជាមួយ ស្តៃច បាល់- 
ទាត់ បៃ សីុ ល  Pele ។

 អតីត កីឡាករ ដ៏ ឆ្នើម រូប នៃះ បាន 
បន្ត ទៀត ថ៖ «  ខ្ញុ ំចង់ វិល ទៅ  សៃកុ 
ខ្មៃរ  ដើមៃបី ជួប ជាមួយ មិត្ត ភក្ត ិចាស់ ៗ   
និង ហូប បាយ ជា មួយ គា្នា  រំឭក ពី 
អនុសៃសាវរីយ៍ កន្លង មក  ដៃល ធ្លាប់ 
ជា អ្នក កីឡា ដូច គា្នា  បនា្ទាប់ មក ខ្ញុំ 
ចង់ តៃឡប់ ទៅ កន់ បៃទៃស បារំាង 
វិញ  ដើមៃបី រង់ ចំា ទទួល កិច្ច សនៃយា 

ថ្មី  បុ៉ន្តៃ មិន ដឹង ថ  ពៃល ណា         
គៃ បើក វិញ ទៃ » ។

ទាក់ ទង នឹង ជីវភាព រស់នៅក្នងុ 
ពៃល   ជាប់ គំាង  នៅ បៃទៃស ថៃ នៃះ   
លោក  ប៉ៃន  ផាត បាន ឆ្លើយ តប 
ថ ៖« ពៃល កិច្ច សនៃយា   បញ្ចប់ ខ្ញុំ 
គា្មាន   បៃក់ ឈ្នលួ  ទៀត ទៃ  បុ៉ន្តៃ ក្នងុ 

មនោសញ្ចៃតនាគឺ ខាង សាលា 
TKS  Academy  បាន  ជួយ ខ្ញុ ំ តៃមឹ 
ហូប ចុក  សា្នាក់ នៅ  ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន   ដោយ រង់ ចំា ជំងឺ  ឆ្លង        
ស្ងប់ សា្ងាត់  គៃ បើក ផ្លវូ ហោះ ហើរ  
ចៃញ ចូល បាន សិន  ទើប ខ្ញុ ំមាន 
ឱកស ទៅ សៃកុ ខ្មៃរ» ៕ 

លោក ប៉េន ផាត ពេលជាប់កុង តេ ជាមួយ   TKS  Academy។ សហ ករី

លោកប៉ែនផាតជាប់គាំងនៅថែទោះកុងតែបង្ហាត់បាល់ផុតកំណត់

FAបញ្ចប់រដូវកាលបាល់ទាត់
Super Leagueរបស់នារី
ដោយសារវីរុសកូរូ៉ណាអត់ថយ

កេងុ ឡងុដ:៍ សហពន័្ធ បាល-់ 
ទាត់ បៃទៃសអង់គ្លៃស (FA) 
បាន បៃកស បញ្ចប់ រដូវកល 
បាល់ ទាត់ នារី កៃបខ័ណ្ឌ Su-
per League (WSL) ដៃល  
រំខាន ដោយ ករ រីករាល ដាល ពី 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដោយ ករ សមៃច 
នៃះ តៃូវបានធ្វើ ឡើង ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប នងឹ បៃតកិម្ម ដ ៏ សន្ធកឹ- 
សនា្ធាប់ ពី ក្លិប នានា ។ នៃះ បើ 
តាម ករ ឲៃយ ដឹង របស់ សហព័ន្ធ 
កល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។   

FA បាន ឲៃយ ដឹង ថ នៅ មិន 
ទាន់ មាន ករ សមៃច  ណា មួយ 
នៅ ឡើយ ទៃ ថ តើ មា្ចាស់ ជើង- 
ឯក លីក ឬ កៃុម ដៃលនឹងតៃូវ  
ធ្លាក ់ ទៅ លៃង នៅកៃប ខណ័្ឌ ទ២ី  
Championship ដៃល រដូវ- 
កល របស់ ពួក គៃ តៃូវ បាន 
បញ្ចប់ ផង ដៃរ នោះ នឹង តៃូវ 
កំណត់ យ៉ាង ណា? ឬ ក៏ ថ តើ 
កៃុម ដៃល តៃូវ ទៅលៃង  ពៃឹត្តិ- 
ករណ៍ អឺរ៉ុប  Champions 
League នារី រដូវកាល 
២០២០-២០២១ នឹង តៃូវ 
ជៃើស រីស  យ៉ាង ដូច ម្តៃច?

កៃយ មានករ សមៃច នៃះ 
FA បាន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកស 
ថ ៖ «កៃយ មាន បៃតិកម្ម 
យ៉ាង ចៃើនពី ក្លិប ទាំង អស់ ករ 
សមៃច ឲៃយ បញ្ចប់ រដូវកល 
២០១៩ -២០២០ តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើងជា បៃយោជន៍ ដល់ ករ- 
បៃកួត បៃជៃង របស់ ស្តៃី » ។  

សំណើ ចំពោះ ករ សរុប ចុង-

កៃយ ដៃល តៃឹម តៃូវ បំផុត 
រដូវកល ២០១៩-២០២០ 
នឹង តៃូវ ផ្ញើ ទៅ កន់ កៃុម បៃឹកៃសា 
របស់  FA ដៃល បានបងា្ហាញ ឲៃយ  
ដឹង  បន្ថៃម ពីករ គាំ ទៃ ចំពោះ 
សុខ ុមាលភាព របស់ ក្លិប និង 
កីឡាករ កីឡាករិនីទាំង អស់ 
នឹងនៅ តៃ ជា ករ បារម្ភ ចមៃបង 
តាម រយៈ ដំណើរ ករ នៃះ ។  

កៃុម  Manchester City 
ដៃល កំពុង ឈរ នៅ ទី កំពូល នៃ 
តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ WSL ដោយ 
មាន ១ពនិ្ទ ុនា ំមខុ កៃមុ លៃខ ២ 
Chelsea មនុពៃល ករ បៃកតួ- 
បៃជៃង តៃូវ បាន ផា្អាក  នៅ ពាក់- 
កណា្តោល ខៃ មីនា មក នោះបាន 
បៃប់ ថ ខាងក្លិប គាំទៃ ករ- 
សមៃច របស់ FA ហើយ រង់ ចាំ 
លទ្ធផល នៃ ករ ពិភាកៃសា អំពី 
ជំហរ ចុងកៃយ ។ 

កៃុម  Man City បាន ឲៃយ ដឹង 
តាមរយៈ សៃចក្ដី បៃកស របស់ 
ខ្លួន ថ ៖ « ខណៈ ពៃលខក ចិត្ត 
ដៃល យើង មិន អាច បញ្ចប់ រដូវ - 
កល បាន ទាងំសៃងុ តៃ  យើងក ៏
យល់ ពី ភាព ស្មុគ សា្មាញ នៃ 
សា្ថាន ភាព នៃះ។ ឥឡវូ នៃះ ពកួ-
យើង  នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មុខ 
ជាមួយ នឹង ករ រៀប ចំ សមៃប់ 
រដូវ កល កៃយ » ។ 

កៃមុ នៅ បាត តារាង  WSL គ ឺ
Liverpool ខណៈ Aston Villa 
នា ំមខុ៦ពនិ្ទ ុដាច ់ឈរ ទ ី១  កៃប- 
ខ័ណ្ឌ លំដាប់ ទី២ Champi-
onship៕ AFP/VN

Villas-Boasនឹងនៅជាមួយកែុម
Marseilleក្នងុនាមជាគែបូង្វកឹបន្តទៀត

កេុង ម៉ាកសីយ៍: លោក Andre Villas-
Boas នឹង ចាប់ ផ្ដើម  ធ្វើ ជាគៃូ បង្វឹក  កៃុម- 
Olympique de Marseille (OM) ជា 
ថ្មី ម្ដង ទៀត នៅ រដូវ កល កៃយ ។ នៃះ បើ 
តាម ករ បៃកស របស់ ក្លិប នៅ បារាំង មួយ 
នៃះ កល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ បើ ទោះ ជា មាន សៃចក្ដ-ី 
រាយករណ ៍យ៉ាង ចៃើន ព ីបរុស ពរ័ទយុហ្គាល ់
របូនៃះ បៃងុ នងឹ ចាក ចៃញ កៃយ ធ្វើ តនួាទ ី  
នៃះ បាន រយៈ ពៃល ១ឆ្នាំ ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នៃះ ក្លិប  Marseille 
បាន បៃប់  AFP ថ ៖ « កៃយ ពី មាន ករ- 
ជជៃក ពភិាកៃសា ប៉នុា្មាន ថ្ងៃ នៃះ ជាមយួ លោក 
Frank McCourt នងិ លោក Jacques-
Henri Eyraud រួច មក លោក Andre 
Villas-Boas អះអាង ថ  លោក បន្ត ករងារ 
ជាមួយ OM រដូវ កល កៃយ ទៀត » ។   

សបា្តាហ៍ មុន កៃុម Marseille បាន ស្នើ 
ឲៃយ លោក Villas-Boas បន្ត កុង តៃ រយៈ- 
ពៃល ២ឆ្នា ំទៀត លើ កចិ្ច សនៃយា របស ់លោក 
ដៃល មាន សៃប់ រហូត ដល់ ចុង រដូវ កល 
កៃយ នៅ ពៃល  មាន ភាព មនិ ចៃបាស ់លាស ់
កន់ តៃ ចៃើន ឡើង  ចំពោះ  អនាគត របស់ 
គាត ់ជាមយួ  ក្លបិ បនា្ទាប ់ព ីមាន ករ ចាក ចៃញ 
របស់ ជំនួយ ករ លោក  និង នាយក កីឡា  
លោក Andoni Zubizarreta។

បុរស មាន វ័យ ៤២ ឆ្នាំ លោក Villas-
Boas បាន ដកឹ នា ំកៃមុ អតតី មា្ចាស ់ជើង ឯក 
អឺរ៉ុប Marseille ឲៃយ ឈរ នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ 
ទ២ី ព ីកៃយកៃមុ Paris Saint-Germain 
ក្នុង តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ Ligue 1 ដៃល តៃូវ 
បាន បៃកស បញ្ចប ់នៅ មនុ នៃះ ដោយសារ 
កររាត តៃបាត ពី វីរុស កូរ៉ូ ណា ។ ដូច្នៃះ   Mar-
seille ដៃល មាន លោក មហ សៃដ្ឋ ីសញ្ជាត ិ
អាមៃរិក Frank McCourt ជា មា្ចាស់នោះ 
តៃូវ  រៀប ចំ តៃៀមលៃងនៅ កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល  

អឺរ៉ុប Champions League រដូវកល 
កៃយ ដៃល ជា លើក ដបំងូ  តាងំ ព ីរដវូកល 
២០១៣-២០១៤ មក ។    

 អតតី អ្នក ដកឹ នា ំកៃមុ Porto, Chelsea 
និង Tottenham Hotspur រូប នៃះ បាន 
បងា្ហាញ នូវ ករបារ ម្ភ អំពី លទ្ធភាព របស់ ក្លិប 
ក្នងុ ករ ហ៊ាន ទញិ កឡីាករ ថ្ម ីល្អ ៗ  រដវូ កល 
កៃយ ហើយ   ករ អះអាង ថ   លោក Villas-
Boas ដៃល ទទួល បាន បៃជាបៃិយ ភាព 
យ៉ាង  ខា្លាំង ពី សំណាក់ អ្នក គាំ ទៃ នឹង នៅ តៃ 
ធ្វើ តនួាទ ីរបស ់ខ្លនួ  កើត ឡើង តៃ ប៉នុា្មាន ម៉ាង 
ប៉ណុ្ណោះ កៃយ កៃមុ អ្នក គា ំទៃបាន ធ្វើ ករ- 
រិះ គន់ ចំពោះ កៃុម បៃឹកៃសា  ពី អ្វី ដៃល ពួក គៃ 
ហៅ ថ៖ « ឆ្នាំ គៃប់ គៃង ឥត បៃយោជន៍ » ។    

អ្នក គា ំទៃ  រិះគនច់ពំោះ វធិ ីសង តៃឡបទ់ៅ 
អ្នក ទិញ សំបុតៃ  ដៃល មិន មាន ករ បៃកួត 
មើល កៃយ រដវូ កល  តៃវូ  បញ្ចប ់មនុ ពៃល 
កណំត ់ហើយ ជមៃើស មយួ  ដៃល ក្លបិ លើក 

ឡើង គឺ សុំ  ឲៃយ មា្ចាស់ សំបុតៃ ទាំងអស់ ហ្នឹង 
កុំ យក សំណង អី  ដោយ ពៃម បរិចា្ចាគ លុយ 
ហ្នងឹ ដើមៃបី ជយួ សងៃ្គាះវបិត្ត ិហរិញ្ញ វត្ថ ុរបស ់
ក្លិប ជំនួស វិញ ។ 

អ្នក គា ំទៃ  សរសៃរ   ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ករណ ៍
រមួ មយួ ថ ៖ « វា ហក ់ដចូ ជា សម ហៃត ុផល 
សមៃប ់យើង ព ី១ ខៃ មនុ ក្នងុ ករ ផ្តល ់បៃក ់
នៃះ  ដើមៃបី ជយួ ក្លបិ ក្នងុ អឡំងុ  ពៃល ដ ៏លបំាក 
នៃះ ។ តៃ ទោះ យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  ក ៏របាយ- 
ករណ៍ តាំង ពីពៃល នោះ មក នាំ ឲៃយ មាន  
សំណួរ ចំពោះ បញ្ហា នៃះ ។  ចៃបាស់ ណាស់  
យើង កំពុង ជួប ករ លំបាក ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ពៃះករ គៃប់ គៃង មិនបានល្អចៃើនឆ្នាំ» ។ 

សៃចក្ដី ថ្លៃង ករណ៍រួម  នៃះ    បន្តថ៖  « ជា 
ករ ងាយ សៃលួ ដៃល  សុជំនំយួពអី្នកគាទំៃ 
ផ្នៃក ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ខណៈ  បៃធន គា្មាន លទ្ធភាព  
ពនិតិៃយមើលមនសុៃសក្នងុបន្ទប ់ សម្លៀក បពំាក ់ 
ដៃល  ទារ បៃក់ ខៃ ខ្ពស់ » ៕ AFP/VN

លោក Villas-Boas (កណ្ដាល) រីក រាយជាមួយកូនកេមុ កេយ ចប់ ការបេកួតនាពេលកន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ តារាសម្តែង ចមែៀង និង គែូ បងែៀន  
របាំ បុរាណ -សម័យ ដែល ក្តោប ទី ផែសារ កុន បាន 
សទុ្ធតែ តឯួក  ក្នងុ ការ ថត កនុ   ភាគ របស ់ផលតិ  កម្ម  
ប៉សុ្តិ៍  លែខ ៥ កញ្ញា ពែះកាយ ចន័្ទ បង្ហាញ របូភាព 
បង្ហាត់  បងែៀន របាំ  ទៅ ដល់  តារា ចមែៀង ពន្លក ថ្មី  
កពំងុ តែ រះ ល ើ វថិ ី ស ិលែបៈ  កមុារ ី  មាន សែ  សែឡាយ   
ពែះ  រាជវងែស  ពែះនាងតូច នរោត្តម ជែនណា 
បង្កើត     ភាព   ភា្ញាក់ ផ្អើលដល់ មហាជន  ។ 
បែយិ មតិ្ត ពតិជា  ចា ំបាន ថា កាល  ព ីឆ្នា ំ២០១៩   

កន្លង មក តារាសែី វ័យ ២៥   ឆ្នាំ ដែល កំពុងតែ  
ឡើង កដូ ខ្លាងំ ចាប ់បាន ឱកាស ថត   កនុ  ជា ហរូ ហែ 
ឬ   អាចនិយាយ បាន  ថា  នាង   ជា តួសែី ម៉ូយ របស់  
ផលិត  កម្ម  ប៉ុស្តិ៍ លែខ ៥ កញ្ញា ពែះ កាយ ច័ន្ទ 
បែកាស    បើក សាលាបងែៀន ជំនាញ  សិលែបៈ - 
ចមែុះ  សមែច  ក្តីបំណង កាលពី ក្មែង   ដែល មាន  
ថា្នាក់  របាំ បុរាណ ( ចាប់ពី វ័យ  ៤   ឆ្នាំ ឡើង ទៅ ) 
សម្តែង ដើរ ម៉ូដ រាំ សម័យ និង បែពែណី ដែល-  
ហាត់រៀន   នៅ ថ្ងែ  សៅរ៍ និ ង ថ្ងែ អាទិតែយ មាន 
ឈ្មោះ     «សាលា  ពែះកាយ ច័ន្ទ ក្លិប » ។
ថ្មីៗ នែះ  សែប់តែ តារា ចមែៀង និង 

សម្តែង សែី មាន រាង  ស្ល៊ីម   ដែល មាន-  
បែវត្ត ិ ផសុ ចែញ  ព ីសលិែបការនិ ីបរុាណ 
និង     មាន លោក ឪពុក      គឺ ជា អតី   ត សិលែប ករ   
ជើងចាស់ ផ្នែក លោ្ខន បាសា  ក ់ នោះ  
ហាក់ ដូចជា មាន ភាព ផុស ផុល   ខ្លាំង-  
ទៅ    នឹង ការ បង្ហាត់ បងែៀន របាំ   បុរាណ 
មួយ បែភែទ    ដល់ ពែះ  នាង - 
តូច ជែនណា ។
សែយ     ចម្ងល់ រឿង - 

បង្ហាត ់ របាំ ដល់ កុមារី  
ជាសែ សែឡាយនែ    
ពែះ រាជ  វងែស នរោត្តម- 
ជែន ណា  នោះ  តែូវ 
បាន  លោក ឪពុក-   
នងិ   ជា អ្នក នា ំ  ពាកែយ 
កញ្ញា ពែះកាយ-  
ចន័្ទ  បាន បញ្ជាកឲ់ែយ 
ដឹង   ថា៖  «តាម ពិត - 
ទៅ ការ បងែៀន របាំ ដល់ ពែះ- 
នាង  តូច ជែនណា នោះ គឺ- 
ដោយ សារ តែ ទែង់  ជា ទូត 
សុច្ឆន្ទៈ របស់ កែុម  ហ៊ុន  ទូរ  - 
សព្ទ   Cellcard ហើយ តែវូ 
តែៀម   ថត ការ សម្តែង របាំ 
មួយ  បែភែទ មាន ឈ្មោះ 
ថា  របាំ   «ដួងចន្ទ»-  
ខណៈ    ការ ហាត់ នែះ 
ចាប ់  ផ្តើម តាំង ពីនៅ  
មុន  ពែ ល កើត វិបត្តិ - 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ម្លែ៉ះ។ 
ដោយសារ ប៉នុា្មោន ខែ 

នែះ ជួប វិបត ្តិ ជំងឺ នោះ  ទើប បានអ្នកគែូ- 
[ពែះកាយ ចន័្ទ] មនិ បាន ចែញ បង្ហាត ់
ពែះ នាង តូច  ទើប តែ ពែល នែះ  បាន 
ចាប់  ផ្តើម ហាត់ ឡើង វិញ »។ 
កែយពី បែកាស បើក សាលា - 

បងែៀន    ជំនាញ សិលែបៈ  សមែច ក្តី 
បំណង  កាលពី ក្មែង មាន សិសែស ចូល - 
រៀន  ជា ហូរហែ ខណៈ បាន  បើក  រយៈ- 
ពែល  បែមាណជា ២ ខែ   មកនោះ- 

តារា សែី វ័យ ២៥  ឆ្នាំ  ដែល 
កំពុង ឡើង កូដ ខ្លាំង  ចាប់ 
បាន ឱកាស ថតកុន ជា 
ហូរហែ កា្លាយ ជា តួ  សែី 
ម៉ូយ ផលិតកម្ម ទូរ - 
ទសែសន ៍ប៉ុស្តិ៍ លែខ  ៥ 
កញ្ញា ពែះកាយ ច័ន្ទ  
មក   បន្ថែម  នវូ ជនំាញ 
រាំ   បែប  K-Pop កូរ៉ែ 
មួយ   ជំនាញ ទៀត   
នៅ   សាលា  នាង  ។
តារា ចមែៀង និង 

សម្តែងសែី  រាង ស្ល៊ីម 
ពែះកាយ ច័ន្ទ ធ្លាប់ 
បញ្ជាក់ថា ការ បើក  
បងែៀន   មាន  ថា្នាក់ របាំ 
បុរាណ ( ចាប់  ពី វ័យ 
៤ ឆ្នាំ  ឡើងទៅ ) ការ 
សម្តែង ដើរ ម៉ូដ រាំ - 
សមយ័ នងិ បែពែណ ី
ដែល   ហាត់រៀន  នៅ 
ថ្ងែ សៅរ៍  និង ថ្ងែ - 
អាទិតែយ ជាមួយ-  
សាលា  ពែះកាយ 
ច័ន ្ទ ក្លិប » ៕ 

 ព្រះកាយ ច័ន្ទ  ទទួល បង្រៀន   របំា  
«ដួង ចន្ទ » ព្រះនាងតូច  ជ្រនណា 
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ពេះ កាយ ច័ន្ទ ពេល បង្ហាត់ របំ  «ដួងចន្ទ» ពេះនាង 
តូច  នរោត្តម ជេនណា។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

លោក Yves Jean-Bart តែូវ បាន FIFA ពែយួរ ពី សកម្ម ភាព បាល់ ទាត់ រយៈ ពែល ៩០ ថ្ងែ។ សហ ការី

FIFA ព្រយួរ តំណ្រង ប្រធាន បាល់ ទាត់ 
ហ្រទីក្រយ មាន  រឿង  ក្ដ ីរំលោភក្ម្រង  

កេុង ព័រអូបេំង : សហព័ន្ធ- 
បាល់ ទាត់ អន្តរជាតិ  (FIFA) 
កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ បាន ពែយួរ តួនាទី 
បែធន សហព័ន្ធ កីឡា បាល់- 
ទាត់ បែទែស ហែ ទី លោក 
Yves Jean-Bart រយៈពែល 
៩០ ថ្ងែ ដោយ រង ់ចា ំសុើប អង្កែត 
ចពំោះ ការ ចោទ បែកាន ់ ថា គាត ់
បាន រលំោភ ផ្លវូ ភែទ ទៅ លើ ក្មែង 
សែ ីវយ័ ជទំង ់នៅ ឯ មជែឈ មណ្ឌល 
ហ្វឹក ហាត់ របស់  ជាតិ ។  
តែ ទោះ ជាយា៉ាង ណា ពាក ់ពន័្ធ 

នឹង ករណី នែះ លោក Yves- 
Jean-Bart ដែល មាន វ័យ 
៧៣ ឆ្នា ំបាន បដសិែធដាច ់ខត  
នូវ ការ ចោទ បែកាន់ ទាំង ឡាយ 
ដែលថា លោក   បាន រំលោភ 
បំពាន ផ្លូវ ភែទ   លើ កីឡាការិនី 
បាល ់ទាត ់វយ័ ក្មែង ជា ចែើន នាក ់
នៅ ឯ កន្លែង ហ្វកឹ ហាត ់មយួ នៅ 
ខង កែ ទី កែុង ព័រអូបែំង 
ក្នុងរយៈពែល ជាង ៥ឆ្នាំ  កន្លង 
មក នែះ ។
សហពន័្ធ បាល ់ទាត ់អន្តរជាត ិ

បាន ឲែយ ដឹង ក្នុង សែចក្តី ថ្លែង- 
ការណ ៍មយួ កាល ព ីថ្ងែ ចន្ទ  ថា៖ 
« យោង តាម មាតែ ៨៤ និង  
៨៥ នែចែបាប់  កែម សីល  ធម៌ 
របស់   FIFA ចៅ  កែម  សុើប- 
អង្កែត នែ គណៈ កមា្មោ ធិការ សីល- 
ធម៌ ឯក រាជែយ បាន សមែច ដាក់- 
បមែម ជា  បណ្តោះ  អាសន្ន ដល ់
លោក Yves  Jean-Bart 
បែធន សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 

ហែទី (FHF) មិន ឲែយ ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ សកម្ម ភាព កឡីា  បាល់ ទាត ់
ទាំង កមែិត ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ 
រយៈពែល ៩០ ថ្ងែ » ។
សែចក្ដី ថ្លែង ការណ៍ នោះ 

បាន បន្ត ទៀត ថា ៖  « ការ ដាក់ 
ទណ្ឌ កម្ម នែះ តែូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ ទាក់ ទង នឹង ការ សុើប- 
អង្កែត ដែល កំពុង ដំណើរ ការ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង លោក Jean-
Bart។ លោក Jean-Bart តែវូ- 
បាន ជនូ ដណំងឹ អពំ ីការ សមែច 
នែះ នៅ ថ្ងែ នែះ  ហើយ ការ ដាក់ 
ទណ្ឌ កម្ម បណ្តោះ អាសន្ន ចូល 
ជា ធរមាន ភា្លាម ៗ  » ។
ប៉ូលិ សបែទែស  ហែទី បាន 

បើក ការ សុើប អង្កែត លើ ការ- 
ចោទ បែកាន ់នែះ ដែល តែវូ បាន 
បង្ហាញ ឲែយ ដឹង ជា លើក ដំបូង 
កាល ពី ចុង ខែ មុន ខណៈ  ចៅ- 
កែម បាន កះ ហៅ បុគ្គលិក 
សហព័ន្ធ មួយ ចំនួន រួចហើយ 
ដើមែបី សួរ ចម្លើយ  ហើយ យោង 
ទៅ តាម នារី  វ័យ ក្មែងជាចែើន  
ដែល តែវូ បាន ដក សែង ់សម្ត ីនៅ 
ក្នុង អត្ថ បទ មួយ   ផែសាយ ដោយ 
កាសែត The Guardian 
កាល ពី ចុង ខែ មែសា បាន ឲែយ  
ដឹង ថា លោក Jean-Bart 
បាន  រលំោភ កឡីាការនិ ីមនិ ទាន ់
គែប់ អាយុ ជា ចែើន នាក់ អស់ 
រយៈ ពែល ជា ចែើន ឆ្នាំ ។
នារ ីទាងំ  នោះ បាន នយិាយ  ថា 

ពួក គែ តែូវ បាន  គមែម មិន  

ឲែយមាត់ ក ហើយ សែប ពែល  
ជាមួយ គា្នា នោះ ជន រង គែះ 
ដែល  បាន ចោទ បែកាន់ដោយ 
ឥតបង្ហាញ  ភស័្តតុាង  បាន បែប ់
កាសែត ក្នុង លក្ខខណ្ឌ មិន 
បញ្ចែញ ឈ្មោះ  ថា យា៉ាង ហោច- 
ណាស់ កីឡាការិនី ជា អនីតិជន  
២ នាក់ តែូវ តែ ធ្វើ ការ រម្លូត កូន 
បនា្ទាប់ពីលោក Jean-Bart 
បាន បំពាន ពួក គែ ។
អ្នក តំណាង ឲែយ មជែឈមណ្ឌល 

ការ ពារ សិទ្ធិមនុសែសនែ បែទែស 
ហែទី (RNDDH) បាន បែប់ 
ថា ៖ «យើង គិត ថា នែះ គឺ ជា ការ- 
សមែច ដ៏ ល្អ របស់  FIFA ពី 
ពែះ យើង បាន ដឹង ថា លោក 
Yves  Jean-Bart និង កែុម 
របស់ គាត់ អាច មាន ឥទ្ធិ ពល 
ចពំោះ ការ សុើប អង្កែត យតុ្តធិម ៌
ណា មួយ » ។ 
លោក Jean-Bart បាន ដឹក- 

នាំ សហព័ន្ធ បាល់ទាត់ របស់ 
បែទែស នែះ អស់ រយៈ ពែល ២ 
ទសវតែស  រ ៍មក ហើយ  ខណៈ ការ- 
ជាប់ ឆ្នាត សា ជា ថ្មី របស់ លោក 
នៅ ខែ កុម្ភៈ  សមែប់ អាណត្តិ ទី 
៦ គ ឺគែន ់តែ ធ្វើ ឡើង បង្គែប ់កចិ្ច    
ប៉ណុ្ណោះ ពែះ   មនិ មាន អ្នក  ឈរ 
ឈ្មោះ បែជែង ជាមួយ លោក 
នោះ ទែ ហើយ  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ- 
ចោទ បែកាន ់ខង លើ  នៅ ពែល 
AFP ទាក់ ទង ទៅដើមែប ីសុំ ការ- 
អធបិែបាយ លោក  មនិ បាន ឆ្លើយ 
តប  ឡើយ ៕ AFP/VN

តារា សម្តេង ចមេៀងសេ ី រាងស្លមី  និង 
គេ ូបងេៀន រប ំ បុរាណ-សម័យ  កញ្ញា 

ពេះកាយ ច័ន្ទ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក
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