
ការបន្តអូសបន្លាយពេលនេ
ការរីករាលដាលកូវីដ១៩បាន
ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ
ធ្លាក់ជាង៧៦%.....ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

អតីតមន្តេីសន្ដិសុខអុីនធឺណិតជាន់-
ខ្ពស់អាមេរិកចោទរុស្ស៊ីចិនអុីរ៉ង់
និងកូរ៉េខាងជើងកំពុងលួចកម្មសិទ្ធិ-
បញ្ញាវ៉ាក់សាំងកូវីដ.....ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

បទថ្ម«ីជំនូន»របស់កញ្ញាស៊ូសុីរីកា
ដេលផលិតកម្មថោននិងGMM
សហការគ្នាទទួលបានទាំងការ-
សរសើរនិងបង្អាប់...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៨០៣ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោក  គិត  ម៉េង 
បេធាន  កេុមហ៊ុន   រ៉ូយ៉ាល់ គេុប  
បាន ឱេយ ដឹងថា  ការ អភិវឌេឍ  ផ្លូវ 
បេតងុ បេ វេង ៧០ គឡី ូម៉េតេ នៅ 
លើកោះ រ៉ុង ដ៏លេបីលេបាញ របស់ 
បេទេសកម្ពុជា  រហូត មក ដល់ 
ពេល នេះ សមេច បាន ៣០ ភាគរយ  
ហើយ  បន្ទាប់ ពី  កេុមហ៊ុន នេះ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម  ការ សាងសង់  ពី  
ពាក់ កណ្ដាល ខេ កក្កដា  ហើយ 
នឹង តេូវ បញ្ចប់ តាម ផេនការ ។  

 កេុមហ៊ុន  អភិ...តទៅទំព័រ ៩ 

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ បើ ទោះ បី ជា ចំនួន 
អ្នក សា្លាប ់ដោយ សារ គេះ ថា្នាក-់ 
ចរាចរណ៍ បាន ថយ ចុះ ចំនួន ១ ៧  
ភាគ រយក៏ ដោយក៏ លោកស ខេង 
រដ្ឋមនេ្តី កេសួង មហាផ្ទេ និង ជា 
បេធាន គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
សុវ ត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក  
បាន  ធ្វើការណេន ំទៅ ដលម់នេ្ត ី
នគរបាល ចរាចរណ៍ រាជ ធានី-
ខេត្ត ទំាង អស់ តេវូ បង្កើន ការ រឹត- 
បន្តងឹ ការ អនវុត្តចេបាប ់ចរាចរណ ៍
និង តេូវ តាម...តទៅទំព័រ  ៦ 

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ អាជា្ញា ធរ ជាតិ បេយុ ទ្ធ  - 
បេឆំាង ជំងឺ អេដស៍ កំពុ ង  សហ ការ 
ជា មួយ កេសួង ផេន ការ  ដើមេបី 
ដាក់ បញ្ចលូ អ្នក ផ្ទកុ មេរោគ អេ ដ  ស៍ 
ក្នុង បេព័ន្ធ គាំពារ សង្គម  ខណៈ 

បច្ចុបេបន្ន អ្នក ផ្ទុក មេរោគ អេដស៍ 
ចំនួន ១ ៩២៨ គេួសារ  ស្មើ នឹង 
២០% នេ អ្នក ផ្ទកុ មេរោគ អេដ ស៍  
ចំនួន ៩ ៦៤០គេសួារបាន ទទួ ល 
បណ្ណ សមធម៌ គំាពារ សង្គម នេះ ។

លោក ហោ ប៊ុនឡេង  អនុ - 
បេធា ន ...តទៅទំព័រ ៥

បៃក់ សាយ

កាលពីថ្ងេអាទិតេយ បេជាជន 
បារាំង បានឡើង ទៅតាម ដង- 
ផ្លូ វ នន  ដើមេបី តវ៉ា បេឆាំង នឹង 
ចេបាប់ សន្តិសុខ ដេល តេូវ បាន 
ស្នើឡើង ដោយ លោក បេធាន- 

ធិបតី  អេម៉ានុយ អេល ម៉ា កេុង។ 
ការ តវ៉ាបាន កើត ឡើង ជា- 

បន្តបន្ទាប់ នៅ ទូទាំង បេទេស 
នេះ ដេល បេជាជន បានឡើង 
ទៅ តាម ដងផ្លូវ ជាចេើន ដើមេបី 
បាន ធ្វើ បាតុកម្ម ទេង់ទេយ ធំ 
និង ការជួបជុំ ...តទៅទំព័រ១២

ផ្លវូតម្លៃជិត$៤០លាន
លើកោះរ៉ុងដ៏លៃបីលៃបាញ
ស្ថាបនាសមៃចបាន
៣០%មកដល់ពៃលនៃះ

លោកសខៃងណៃនំា
ឱៃយនគរបាលតាមចាប់
ជនល្មើសចរាចរណ៍ដៃល
រត់គៃចមកផ្តនា្ទាទោស

អាជ្ញាធរអៃដស៍សហការជមួយកៃសួងបញ្ចលូ
អ្នកផ្ទកុមៃរោគអៃដស៍ក្នងុបៃព័ន្ធគំាពារសង្គម

បូ៉លិសបារំាងចាប់បាតុករតវ៉ាបៃឆំាង
ចៃបាប់សន្តសុិខជតិចំនួន៩៥នាក់

សកម្មភាព សាង សង់ ផ្លវូ បៃវៃង ៧០គីឡូម៉ៃតៃនៅ លើ កោះ រុ៉ង របស់ កៃមុ ហុ៊ន  រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ។ រូបថត Neak Oknha Kith Meng page

មនុសៃសជង១មឺុននាក់រួមទំាងមន្តៃីកៃសួង
មហាផ្ទៃទំាងអស់បានធ្វើតៃស្តរកកូវីដពីមៃសិលមិញនិងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃនៃះ

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កេសងួ សខុាភបិាល  
បាន រកឃើញ អ្នក មន  វិជ្ជមន 
កូវីដ ១៩ចំនួន ២នក់ បន្ថេម ទៀ ត  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ង ពេតឹ្ត ិការណ៍ សហ - 
គម ន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  ដេល ធ្វើ ឱេយ ចនំនួ 
សរុបនេអ្នក កើតជំងឺកូវីដ ក្នុង 
ពេឹត្តិការណ៍នេះ កើន  ដល់ ៣២ 
ន ក់ខណៈ  មនុសេស  ជាង ១មឺុន ន ក់ 
ក្នងុ នោះ មន  មន្តេ ីទាងំ អស ់នៅ 
កេម ឱ វទ កេសួង មហា ផ្ទេ  បា ន 
ធ្វើ  តេស្ត  ពមីេសលិ មញិ  ន ិង  តេៀម 
ធ្វើ តេស្ត នៅ ថ្ងេ នេះ ទៀត ។

ករណី វិជ្ជមន ២នក់ ទៀត នេះ 
មន លោក អុី តារា អាយុ ២១ 

ឆា្នា ំសា្នាកន់ៅ ជតិ វត្ត សនេសកំសុល 
សង្កាត់ បឹង ទំពុន ខណ្ឌ មន ជ័ យ 
ដេល ធា្លាប ់បាន សា្នាក ់នៅ ជាមយួ 
នឹងអ្នក ជំងឺ ឈ្មាះ ញិល សុខ- 
កូឡា ជាបុគ្គលិក នៅ Pedro។

ឯអ្នក ជំងឺ ម្នាក់ ទៀត គឺ អ្នកន ង 
ជី ពេជេ ឆារា៉ា អាយុ ២៩ ឆា្នាំ  
សា្នាក់ នៅ សង្កាត់ ចាក់ អងេ លើ 
ខណ្ឌ មន ជ័យជាមនេ្ត ីរាជ ការ នៅ  
កេសួង មហាផ្ទេ ដេល បាន ចូល 
ក្នងុ ហាង  Zendo បងឹ កេង កង 
នៅ ថ្ងេទី ២៧  ខេវិច្ឆិកា  ដោយ- 
មិន បាន ការពារ តេឹម តេូវ។

របាយ ការណ៍ កេសួង សុខា - 
ភិបា ល  ពី មេសិល មិញ ឱេយ ដឹង ថា 
គតិ  តេមឹ ថ្ងេទ ី២៩ ខេវចិ្ឆកិា ដល ់

ថ្ងេទី ៦ ខេធ្ន ូ ឆា្នា ំ២០២០ កេសួ ង 
បាន ធ្វើ តេស្ត អ្នក ប៉ះពាល ់សរបុ 
ចំនួន ១១ ៣០៥ សំណកហើ យ 
ជាមួយ គា្នានេះ កេសួង ក៏ បាន 
បេកាស ឱេយ អ្នក ដេល បាន ប៉ះពា ល់  
ទៅនឹង  «ពេតឹ្តកិារណ៍ សហ គម ន៍ 
២៨ វិច្ឆកិា » ទំាងអស់ ទៅ ធ្វើតេ ស្ត   
លើក ទី២ នៅ ថ្ងេ ទី៧ ខេធ្ន ូដេ ល 
កេសងួ សខុាភបិាល  បាន រៀប ច ំ
ទីតំាង នៅ បរិវេណ កេសួង មហា - 
ផ្ទេ សមេប់ បុគ្គលិក មនេ្តី រាជ- 
ការ សុីវិល និងនៅ ថ្ងេទី ៨  នេះ 
នៅ បរិវេណ ពហុ កីឡ ដា្ឋាន ជាតិ 
អឡូា ំពកិ សមេប ់បេជា ពលរដ្ឋ  
ដេល ជាអ្នក ប៉ះពាល់  និង នៅ តា ម 
មន្ទរី សុខាភិបាល រាជ ធានី-ខេត្ត ។

លោក ស ខេង រដ្ឋមនេ្តកីេសងួ 
មហាផ្ទេ បាន អពំាវ នវ ទៅ ដល ់
រដ្ឋលេខា ធិការ អនុរដ្ឋ លេខា - 
ធិការ និង អគ្គនយក ទាំង អស់ 
តេូវ ផ្តល់ ព័ត៌មន បន្ត ទៅដល់ 
បុគ្គ  លិក-មនេ្តទំីាង អស់ ដេល បា  ន 
យក សំណក កាល ពី ចុង ខេវិច្ឆ ិកា 
តេូវ ទៅ ធ្វើ តេស្ត ជា លើក ទី២ 
ហើ យ លោក ក៏ បាន ស្នើ ឱេយ អ្នក- 
ដេល  មិន ទាន់ បាន យក សំណ ក  
ធ្វើតេស្ត កាល ព ីលើក ទ១ីក ៏តេវូ 
តេ មក ធ្វើតេស្ត ជាមួយ គា្នានេះ 
ដេរ ។ លោ ក  ថ្លេងពី មេសិល មិញ  
ថា ៖ «ដើមេប ីឱេយ អសក់ារ សងេសយ័  
កេសួង សុខាភិបាល តេូវ យក 
សំណក...តទៅទំព័រ  ៤ 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiTsSn³ www.postkhmer.com២

ឥរិយាបថផ្លវូភេទរបស់យុវវ័យផ្ទកុមេរោគអេដស៍នៅអាចចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅដេគូបាន?

ថ្មីៗ នៃះ  រាជ រដ្ឋាភិបាល  បាន 
បងា្ហាញ សមិទ្ធផល ដៃល បាន 
សមៃចនិង រំពឹង ទុក ថា  នឹង  ទទួល- 
បាន ជោគ ជ័យ ៥ ឆ្នា ំមុន ការ កំណ ត់ 
គោល ដៅនៅ ឆ្នាំ ២០៣០  របស់ 
អង្គការ សហ បៃជាតិ  ក្នងុ ការ  ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង ការ លុប បំបាត់ ការ រីក - 
រាល ដល នៃ ការ ចម្លង មៃរោគ- 
អៃដស៍  នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  ដៃល 
អតៃ បៃ វ៉ាឡង់ ក្នងុ ចំណោម មនុ សៃស 
ពៃញ វ័យ អាយុ ពី ១៥  ដល់ ៤៩ ឆ្នាំ  
មក តៃមឹ០,៥ភាគ រយ នៅឆ្នា ំ២០ - 
១៩ (NAA, 2019)។ 

តៃ ទោះយ៉ាង ណា នៅ ក្នងុ របា យ - 
ការណ៍ របស់ អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ អៃដស៍ (NAA) 
ដៃល សារព័ត៌ មាន ភ្នំពៃ ញ ប៉ុស្តិ៍ 
ទើប តៃ ទទួល បាន នោះនៅ មាន 
ចំណុច ដៃល បៃឈម នៅ ឡើយ  
នោះ គឺមាន ភាគ រយ នៃ អ្នក បៃើថា្នាំ 
បៃឆំង នងឹ មៃរោគ អៃដស ៍នងិ ការ- 
ពៃយា បាល (ART) បាន តៃ៨៤ ភាគ- 
រយ  ក្នុង ចំណោម អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ- 
អៃដស៍ ចំនួន សរុប ទូទាំង បៃទៃស  
៧៣០០ ០ នាក់ហើយ មាន តៃ ៩ ៦ 
ភាគ រយ ទៃ ដៃល មាន បៃសិទ្ធ ភាព ។ 

ចំណុច ចនោ្លោះ បៃហោង នៃះ ហើ យ  
ដៃល ជា បញ្ហា បៃឈម ជា ពសិៃស 
ចំពោះ កុមារ ដៃល ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដ ស៍ 
ដៃល បាន ឆ្លង ពីមា្តាយឬ ពី សមា ជិ ក 
គៃសួារឬ កត៏ាម រយៈ ការ បៃើ បៃ ស ់
ថា្នាំ ញៀន ដោយ ចាក់ ឬ ក៏ការ ឆ្លង 
ដោយ បៃការ ណាមយួ  ដោយ មាន 
ការ ធ្វៃស បៃហៃស របស់ គៃូពៃទៃយ - 
ភូមិ នោះ ។  ពួក គៃដៃល បៃើថា្នាំ 

បៃឆំ ង នឹង មៃរោគ អៃស៍ ដៃល  
មាន តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៤ មក ម្លៃ៉ះ  
ដោយ កុមារ មួយ ចំនួន អាយុ បាន 
ពៃញ វ័យ បន្ត ពូជ  ហើយ មក ទល់ 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ និង តៃូវ បាន គៃូពៃទៃយ 
ចាត់ ចូល ទៅក្នងុ កៃមុ មនុសៃស ពៃញ  - 
វ័យផង ដៃរ លៃង ជាកុមារ ភាព 
ទៀត ហើយ ។ បញ្ហា នៃះ តៃូវ បាន 
មន្តៃ ីបច្ចៃក ទៃស ជនំាញ ខាង បងា្ការ 
នងិ ការ ពៃយាបាល ជងំ ឺអៃដស ៍ទាងំ- 
រដ្ឋ ទាំង អង្គការ កៃ រដ្ឋាភិបាល 
ដៃល ចលូ រួម ចណំៃក ការ ទប ់សា្កាត ់
នៃការ ឆ្លង ជងំ ឺអៃដស ៍នៃះ  នៅ តាម 
សហគមន៍ មួយ ចំនួ ន  ដៃល កំពុង 
ធ្វើការ ផ្ទាល់ បាន ចៃក រំលៃក នូវ បទ- 
ពិសោធជា មួយ ការពៃួយ បារម្ភ 
នៃះ ផង ដៃរ ។

មន្តៃ ីបច្ចៃក ទៃស ទាងំ នោះ បាន 
អះអាង មាន លក្ខណៈ បៃហាក់ - 
បៃហៃល គ្នា ម ក ភ្នពំៃ ញ បុ៉ស្តិ៍ ថា កា ល  
ពីពួក គៃនៅ តូច ជា កុមារ ផ្ទកុ មៃរោ គ  - 
អៃដស៍  គឺ ងាយ សៃួល ក្នុង ការ បៃើ 
ថា្នាំ បៃឆំង នឹង មៃរោគ អៃដស៍  និង 
ផ្តល់ បៃឹកៃសា តៃនៅ ពៃល ពួក គៃ 
ដល ់អាយ ុចាបព់ ី ១៤ ឆ្នា ំឡើង ទៅ 
គៃ ចាត់ចូល ទៅក្នុង កៃុម មនុសៃស 
វ័យ ជំទង់  គឺ ចាប់ ផ្តើម មាន ការ- 
លបំាក ក្នងុ ការ ពៃយា បាល ដោយ បៃើ 
ឱសថ បៃឆំង នឹង មៃរោគ អៃដស៍  
មាន ករណី បោះប ង់ ផង បៃើ ផង 
តៃ ខ្លះ ទៀត គឺ បោះបង់ ចោល លៃង- 
បៃើតៃ ម្តង ។ កិច្ច ខិត ខំ របស់ មន្តៃី 
បច្ចៃក ទៃសនិង មន្តៃនីៅ តាម សហ- 
គមន៍ ក្នុង កា រ អនុវត្ត ទៅ តាម ទៃឹស្តី 
និង គោល គំនិត នៃការ ពៃយាបាល 
ដោយ ឱសថ បៃឆំង នឹង មៃរោគ 
អៃដស៍ ដៃល មធៃយា បាយ បងា្ការ ការ- 
ចម្លង មៃរោគ អៃដស ៍ដៃល ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ យុទ្ធ វិធីលុ ប បំបាត់ ការ ឆ្លង 

ថ្មីនៃ មៃរោគ អៃដស៍ នៅ បៃទៃស 
ក ម្ពុជា(NCHADS,   2012)។ 

ដោយ ផ្អៃក នៅ លើ របក គហំើញ  
នៃ ការ សកិៃសា ទៅ លើជវី សាស្តៃ  នងិ 
វិទៃយា សាស្តៃ ដៃល បាន បោះ ពុម្ភ 
នងិ  ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅលើ  The New 
England journal of medi-
cine ឆ្នា ំ២០១១  បងា្ហាញ ថា  មិន- 
ឆ្លង មៃរោគ អៃដស៍ រហូត ដល់ ទៅ 
៩៦ ភាគ រយ ទៅ ដៃគូរ បស់ គត់ 
នៅ ពៃល ដៃល ពួកគៃ  ពៃយាបាល 
ដោយ បៃើថា្នាំ បៃឆំង នឹង មៃរោគ 
អៃដស៍ បាន តៃឹម តៃូវ ។ 

ទោះ បីជា  មិន  មាន ទិន្ន ន័យជាក់ - 
លាក់  ចំពោះ ករណី បៃើបៃស់ ថា្នាំ 
បៃឆំង នឹង មៃរោគ អៃដស៍ ទៀង- 
ទាត់ នៃះ  ក៏ដោយ ក៏មាន ផល ប៉ះ ពា ល់ 
ទៅ លើការ ធ្វើ តៃស្ត ឈាម  ចំពោះ 
អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍(Viral 
load test) ឃើញ មាន តៃ ៨៥ 
ភាគ រយ ទៃ  ដៃល បញ្ជាក់ ថា  មៃរោ គ 
អៃដស៍ មាន តិចតួ ច (undetec-
ted) មិន អាច ឆ្លង ទៅអ្នក ដទៃ បា ន 
លទ្ធផល តៃស្ត កាល ពឆី្នា ំ២០១ ៧  
(UNAID, 2019)។  មាន ន័យ ថា  

មាន ១៥ ភាគ រយ ទៀត  ដៃល មៃរោ គ 
អៃដស៍ មាន បរិមាណ ចៃើន  អាច 
ឆ្លង ទៅដៃ គូបាន ។  

ចំពោះ យុវវ័យ  ដៃល ពួក គៃ ធំ - 
ឡើង ពី កុមារហើយ បៃើបៃស់ ថា្នាំ 
បៃឆំ ង   មៃរោគ អៃដស៍ មិន ទៀង- 
ទាត ់ ដៃល យវុត ីមា្នាក ់អាយ ុ១៩ ឆ្នា ំ 
កំពុង សិកៃសា នៅខៃត្ត បាត់ដំបង 
បាន ផ្តល់ បទ សមា្ភាសឱៃយ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីចុង សបា្តាហ៍ មុន ។

ប្អូនសៃី បាន រៀប រាប់ ថា ៖«ខ្ញុំ 
បាន បៃើ ថា្នាំ បៃឆំង មៃរោគ អៃដស៍ 
តាំង ពីតូច មក តៃមក ដល់ ធំឡើង 
ខ្ញុំកាន់ តៃមាន ការ លំបាក ខា្លោំង ធ្វើ 
ឱៃយ ខ្ញុ ំតូច ចិត្ត ចង់ តៃសមា្លោប់ ខ្លនួ ម្តង ៗ   
ទៃ បើទោះបី ជាមាន យុវជន មា្នាក់ 
គត់ សៃឡាញ់ លើក ទឹក ចិត្ត ខ្ញុំ 
ក៏ដោ យ។  ជួន កាល ខ្ញុធំា្លោប់ បោះ ប ង់ 
រយៈ៦ ខៃ គឺខ្ញុទុំក ថា្នា ំចោល ខ្ញុ ំកុហ ក 
គៃពូៃទៃយ នងិ គៃសួារ ថា  បាន លៃប- 
ថា្នាំ រួច ហើយ  ហើយ ថ្មីៗ នៃះ  ក៏ខ្ញុំ 
ធា្លោប់ បោះបង់ ម្តង ទៀតតៃមិត្ត បៃ ុស  
របស ់ខ្ញុ ំដៃល តាម សៃឡាញ ់ខ្ញុ ំ នៅ 
តៃពៃយា យម លើក ទកឹ ចតិ្ត ខ្ញុ ំឱៃយបន្ត 
បៃើថា្នា ំបន្ត ទៅ ទៀត ពៃះ មាន គត ់

ជាអ្នក សៃឡាញ់ ខ្ញុំ ដៃរ គត់ មិន- 
រីស អើង ខ្ញុំ ទៃ បើទោះបី ជាគត់ 
ដឹង ថា  ខ្ញុំ មាន ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ 
ក៏ដោយ តៃ យើង មិន ទាន់ ឈាន 
ដល់ ការ រួម ភៃទ នៅឡើយ ទៃ។ គៃ ូ- 
ពៃទៃយ ក៏តៃង តៃពនៃយល់ ខ្ញុំ អំពី បញ្ហា 
សុខ ភាព ដូចរា ល់ ដង »។

ប្អនូ សៃបីាន បន្ត ទៀត ថា៖ «ខ្ញុ ំបា ន 
ដឹង ថាអ្នក នៅក្នងុ សហ គមន៍ ដៃ ល 
ក៏ជាមិត្ត ភក្តិ ខ្ញុំ ដៃរ អាយុ បៃហាក់ - 
បៃហៃល ខ្ញុំមាន ផ្ទុក មៃរោគ ដូច ខ្ញុំ 
ដៃរ តៃគត់ បៃើ បៃស់ ថា្នាំ បៃើ - 
ឈប់ៗ   ដចូ ខ្ញុដំៃរ។  ឥឡវូ គត ់មាន 
កូន ១ ហើយ រួច បាន រៀប ការ 
ជាមួយ មិត្ត បៃុស គត់ ហ្នឹង ហើយ  
កៃយមក ខ្ញុំមិន បាន ទាក់ ទង 
គត់ ទៀត ទៃ។ រីឯ បៃុសៗ ២ នាក់ 
អាយុ សៃបាលៗ ខ្ញុំ គឺ បោះបង់  ការ 
បៃើបៃស់ ថា្នាំ ចោល ហើយ ចាក- 
ចៃញ ពីភូមិ តៃម្តង »។ 

ករ ណី របស់ យុវតី ផ្ទកុ មៃរោគ- 
អៃដស៍  រូប នៃះនិង ការ រៀប រាប់ ពី 
ឥរិយបថរបស់ យុវ វ័យ ផៃសៃង ទៀត 
ចំពោះ ការពៃយាបា លដោយ បៃើ  
ឱស  ថ បៃឆំង នឹង មៃរោគ អៃដស៍ 
នៃះ  មិន ទៀង ទាត់ និ ង តៃមឹតៃវូ 
បៃប នៃះ ធ្វើឱៃយ ពួក គៃមាន ហានី - 
ភ័ យ ក្នុង ការ ឆ្លង មៃរោគ អៃដស៍ 
ខ្ពស់  ទៅដៃ គូរបស់ ពួក គត់ បៃ- 
សិ ន បើ ពួក គៃមិន បាន បៃើ បៃស់ 
សៃមអនា ម័យ។ 

សរុបម ក វិញបើទោះ បី ជា កម្ព ុជា  
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ គួរ ឱៃយ កត់ - 
សមា្គល់ ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក- 
រាល ដលនៃ ជំងឺ អៃដស៍ សូមៃបី តៃ 
បៃទៃស មួយ ចំនួ ន  ក៏យក ករណី 
សិកៃសា បទ ពិសោធល្អៗ ក្នុង ការ- 
គៃប់ គៃង នៃការ រីក រាល ដលជំងឺ 
អៃដស៍ របស់ កម្ពជុា យក ទៅ អនុវ ត្ត 

នៅ បៃទៃស របស់ ពួក គៃ ដៃរ និង 
ករណី នៃះ ក៏បាន តៃវូ ចូល រួម បង្កើ ត  
ទៃឹស្តី ចូល រួម ការ យក សំណាក 
ក៏ដូ ច ជា ការ ធ្វើ អនា្តា គមន៍ តាម 
រយៈកា រ សិកៃសា សៃវ ជៃវ ។ តៃអ្វី 
ដៃល ជាបញ្ហានៅ ចនោ្លោះ បៃហោង 
នោះ មៃរោគ អៃដស៍ អាច ឆ្លង ពី 
មនុសៃស មា្នាក់ ទៅ មនុសៃស មា្នាក់ ទៀត 
នោះ  គ ឺបៃបៃលួ ឥរយិ បថ ផ្លវូ ភៃទ 
ពកីមុារ ភាព ន ិង យវុវយ័ នៅ ពៃល 
ពួក គៃ កំពុង តៃផ្ទុក មៃរោគ អៃដ ស៍ 
នោះ មាន ន័យ  ថា ពួក គៃកំពុង បៃើ - 
ថា្នាំ  ART មិន តៃឹម តៃូវ និង ជាប់ - 
លាប់ ហើយ គត់ ទៅរួម ភៃទ ជាមួ យ   
ដៃគូរ បស់ ខ្លនួ ដោយ មិន បាន បៃើ - 
សៃម អនា ម័យ ។ 

ហៃតុ ដូច្នៃះ ហើយ អ្វី ដៃល ធ្វើ 
បាន នោះ គឺ តៃវូ ធ្វើការ សិកៃសា សៃវ- 
ជៃវ ជាក ់លាក ់បៃប ជវី សាស្តៃ នងិ 
វទិៃយា សាស្តៃ អពំកីារ ធ្វើតៃស្ត ឈាម 
ទំនាក់ ទំនង គ្នា រវងយុវវ័យ ផ្ទុក- 
មៃរោគ អៃដស៍ បៃើថា្នាំ  ART មិ ន - 
ទៀង ទាត់ និងការ ឆ្ល ងមៃរោគ អៃដ ស៍ 
ទៅ ដៃគូរ បស់ គត់ តាម រយៈ ការ-  
រួម  ភៃទ។ ជាង នៃះទៅ ទៀត សមៃ ប់  
របាយ ការណ៍ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ សា្ថា - 
ប័ន ដៃល ធ្វើការ ជាមួយ នឹង ជំងឺ 
អៃដស៍ គួរ តៃរាយ ការណ៍ ឱៃយបាន 
ជាក់ លាក់ នូវ បញ្ហា បៃឈម  ដៃល 
បា ន ជួប បៃទះ ដើមៃបី រៀប ចំឧប ករ ណ៍ 
ទំនើបៗ  បង្កើត សារថ្មីៗ  ដើមៃបី ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ទាក់ ទាញ យុវវ័យ ចំពោះ 
ការ  ចូល រួម និង ការ អនុវត្ត ការ 
បៃើថា្នាំ  ART  ឱៃយបាន តៃឹម តៃូវ ជា- 
ជាង សរ សៃរ របាយ ការណ ៍បងា្ហាញ  
តៃចំ ណុចល្អៗ នោះ ៕

ចលូ រ ួម ផ្តល ់យោ បល ់តាម រយៈ   
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ពេញៈ អាជា្ញា ធរ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 

សៃន ជ័យ  សមៃច ប ញ្ចូ ន វិវទ 
រវង កៃមុ ហុ៊នផៃសា រសិុន ជូរី និង កម្ម- 
ករ   ទៅ សាលា រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
ដើមៃបី ដោះ សៃយ បន្ត  កៃយ ពី 
មាន ការ សមៃប សមៃួលរក ដំ- 
ណោះ សៃយ មនិ ចុះ សមៃងុ គ្នា ជា 
ចៃើន លើក ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  ធ្ន ូ ឆ្នា ំ ២០២០  កម្មករ  
និង មៃការ សំណង់ បៃមាណ  ២០  
នាក់  តំណាង ឱៃយ កម្មករ ជាង  
១០០នាក ់ បាន បៃមលូ ផ្តុគំ្នា លើក 
បដ  នៅ ការដ្ឋាន សំណង់ ស្ថិត 
តាម បណោ្ដោយ ផ្លូវ  សហព័ន្ធ រុសៃសុី  
សងា្កាត់ កា កាប ១ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី 
ទាម ទារ ឱៃយ មៃការ ជា ជន ជាតិ ចិន  

បើក បៃក់ ឈ្នួល ឱៃយ ពួកគៃ  ដៃល 
មិន បាន ទទួល អស់ ជា ចៃើន ខៃ។ 

កម្មករ មា្នាក់ ដៃល សុំនិយយ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ អ្នក កាសៃត ក្នុង ពៃល កំ ពុង 
តវ៉ា ថា   មៃការ ធំ ជា ជន ជាតិ ចិន  
មិន ពៃម បើក បៃក់ ខៃ ឱៃយ កម្មករ 
អស ់ជា ចៃើន ខៃ  ដោយ យក លៃស 
ថា  កៃមុ ហ៊នុ ចនិ  ដៃល ទទលួ បាន 
ការ សាង សង់ អគរ នៃះ  មិន 
ទមា្លោក់ លុយ មក បើក ជូន កម្មករ ។ 

  អ្នក សៃី  និយយ ថា ៖  « ខ្ញុំ ជា 
កម្មករ  ហើយ ប្តី ខ្ញុំ  ក៏ ជា មៃការ ចិន 
ដៃល ទទួល បាន ការសាង សង់ 
នៃះ  តៃ អត់ ទទួល បាន លុយ ពី ១ 
ខៃ ទៅ ១ ខៃ។  យើង ពៃយា យម ឱៃយ 
កៃុម ហ៊ុន  ទមា្លោក់ លុយ យូរ ហើយ  
ពកួ គត ់ចៃះ តៃ ពនៃយា រ ពៃល ព ី១ ថ្ងៃ 
ទៅ ១ ថ្ងៃ ថា  អត់ ទាន់ មាន លុយ 

ទមា្លោក់ ពី ចិន មក ទៃ  ហើយ យើង 
ចៃះ តៃ ធ្វើ ការ ទៅ » ។ 

  លោក  បា៉ាង  លដី  អភ ិបាល រង 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី ៧  ធ្នូ ថា  
កៃយ ការ តវ៉ា ភា្លោមៗ អាជា្ញា ធរ 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  ក៏ បាន កោះ- 
ហៅ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ដៃល ជា ថៅកៃ 
ចនិ  នងិ មៃការ ធ ំដៃល ទទលួ បាន 
ការ សាង សង់    អគរ  នៃះ  ម ក ជួប 
ចរចា ជាមួយ មៃការ សំណង់  និង 
តំណាង កម្មករ។  ប៉ុន្តៃ ភាគី ខាង 
មៃការ ចិន  ដៃល  តៃូ វ បាន កម្មករ 
ចោទ បៃកាន់  ហាក់ មិន ចូល រួម- 
សហ ការ  និង ផ្តល់ ដំណោះ- 
សៃយ ជូន កម្មករ នោះទៃ  ដោយ 
ពៃយាយម រុញ ដក់ គ្នា ទៅវិញ ទៅ មក ។ 

 លោ ក  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  « តាម 
គោល ការណ៍ របស់ ចៅហា្វាយ- 

កៃុង  គៃ នឹង អ ញ្ជើញ ពួកគត់ ទៅ  
សាលា កៃុង ដោះ សៃយ  ពៃះ 
ខាង ខណ្ឌ យើង  ដោះ សៃយ មិន 
បាន»។  លោកបន្ត ថា   ការដ្ឋាន 
សាង សង់ នៃះ  តៃូវ បាន បៃកាស 
ផ្អាក ដំណើរ ការ រយៈ ពៃល  ៤ខៃ  
មក ហើយៗ គមៃង សាង សង់ 
នៃះ  អាច រង វិបត្តិ ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ។   
បើ ទោះ ជា ដូច្នៃះ  មា្ចាស់ ផៃសារ សិុន ជូ រី 
នៃះ  គ ឺតៃ ូវ តៃ ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ 
ម ុខ ចៃបាប ់ ពៃះ គមៃង នៃះ  មា្ចាស ់
ផៃសារ សិុន ជូ រី  បាន ចុះ កុង តៃ ជាមួ យ 
សា លា រាជ ធានី ។  លោ ក  ម៉ៃ ត  
មាស ភក្តី  អ្នក នាំពាកៃយ សាលា រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  កាល ពី ថ្ងៃទី៧  ធ្នូ  
បាន បដិសៃធ  ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ 
ដោយ ហៃតុ តៃូវ រង ់ចាំ សៃវ ជៃវ  
ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ អំ ពី ករណី 
ជម្លោះ នៃះ ជា មុន សិន ៕ 

អ្នក ភូមិ មន ផ្ទកុ មេរោគ អេដស៍ក្នងុ ឃំុ រកា ខេត្ត បាត់ ដំបង   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

អាជ្ញាធរបញ្ជនូវិវាទការងារក្នងុកេមុហុ៊នផេសារសិុនជូរីឱេយកេងុដោះសេយ

វិភាគសង្គម
តុងសុបេជ្ញ
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UN និង រដ្ឋាភិបាលនឹង ប្រារព្ធ ទិវា សិទ្ធមិនុស្រាស ១០ធ្ន ូ តាម អនឡាញ  ខណៈ កូវីដ កំពុង រាតត្រាបាត ក្នងុ សហគមន៍
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ អង្គការ សហបៃជាជាតិ 
(UN)បៃចាំ កម្ពុជា ស្ថាប័ន សិទ្ធិ- 
មនុសៃស របស់ រដ្ឋាភិបាលនឹងបៃរព្ធ ទិវា-  
សិទ្ធិ មនុសៃស ១០ ធ្នូ  តាម អន ឡាញ រីឯ  
អង្គការ ក្នុង សៃុក  នឹង បៃរព្ធ ទិវា នៃះ 
នៅ តាម ទីតាំង រៀងៗ ខ្លួន  ខណៈដៃល 
កម្ពុជា កំពុង ជួប នូវ ការ រាល ដល ក្នុង 
សហ គមន៍ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩។

បើ តាម លោក សៃី Pauline Tame-
sis អ្នក សមៃប សមៃលួ  នៃ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា   ថ្លៃង តាមអុីមៃល  
កាលព ីសបា្តាហម៍នុ ថា  កៃមុ ការងារ  របស ់ 
UN  បៃចាំ កម្ពុជា  នឹង រៀប ចំ បៃរព្ធ ទិវា- 
សទិ្ធ ិមនសុៃស ១០ ធ្ន ូ តាម អន ឡាញ  កៃម   
បៃធាន បទ «សិទ្ធិ ក្នុង ការបង្កើត»  និង 
ពិភពលោក ល្អ បៃសើរ ជាង មុន បន្ទាប់ ពី 
កវូដី១៩  ដៃល បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុៃស តៃវូបាន 
គៃ ចាត់ ទុក ជា បៃះ ដូង នៃ ការ ស្ដារ ឡើង- 
វញិ។ បៃធាន បទ នៃះ ក៏ តៃវូ បាន ជៃើស រសី   
ដើមៃបី ធាន ថា  ក្មៃង  ស្តៃី  និង បុរស  គៃប់ គ ្នា  
អាច ទទួល បាន សិទ្ធិ  និង សៃរី ភាព ដៃល 
មាន ចៃង ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស ជា សកល 
ស្ដី ពី សិទ្ធិ មនុសៃស កាល ពី  ៧២ឆ្នាំ មុន។ 

លោ កសៃី ថាពៃឹត្តិការណ៍ តាម អន ឡាញ   
នន នងឹ តៃវូ បាន រៀបច ំឡើង ក្នងុ ភាព ជា 
ដៃគូ ជាមួយ បៃតិភូ សហភាព អឺរ៉ុប បៃចាំ 
កម្ពុជា  និង ស្ថានទូត បៃទៃស ស៊ុយអ៊ៃត ។ 

លោក សៃី ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖«យុទ្ធនការ 
តាម បណ្ដាញ ឌីជីថល  ដើមៃបី បៃរព្ធ ទិវា- 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ កម្ពជុា  នងឹ តៃវូ បាន ដក-់ 
ចៃញ ជា បន្ត បន្ទាប់ ពៃញ ១ ខៃ ធ្នូ នៃះ  
ហើយ  យុទ្ធនការ នៃះ នឹង បងា្ហាញ ការងារ 
របស ់សលិៃបករ  តន្តៃកីរ  តារា សម្ដៃង  អ្នក- 

របាំ នន  ដៃល មាន ទៃព កោសលៃយ ខ្ពស់  
ដោយ ផ្អៃក លើ ដណំើរការ តាម បៃប ចលូ រមួ   
របស ់ផលតិកម្ម សលិៃបៈ ទៅ ជា ការ បងា្ហាញ 
ដៃល មាន តន្តៃី បូក នឹង រូបភាព»។

បើ តាម លោក សៃី Tamesis  ការ- 
បៃរព្ធទិវា សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កមៃិត សកល  
ដៃល ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ពៃល មានការ រាត តៃបាត  
នៃ កូវីដ ១៩  នឹង ផ្ដាត ទៅ លើ «ការស្ដារ- 
ឡើង វិញ ឱៃយ បៃសើរ ជាង មុន»ដោយ ការ-  
ធាន ថា សិទ្ធិ មនុសៃស គឺ ជា ស្នូលនៃ កិច្ច- 
បៃងឹ  បៃង ស្ដារ ឡើង វិញ។ បៃធានបទ នៃះ 
ចង់ បងា្ហាញ ពី ភាព ចាំ បាច់ នៃ សិទ្ធិ មនុសៃស 
ក្នងុ ការ កសង ពភិពលោក ឡើង វញិ  នងិ 
បងា្ហាញ ថា  ពិភព លោក តៃូវ ការ សម គ្គី- 
ភាព សកល ទំនក់ ទំនង គ្នា ទៅវិញ ទៅ- 
មក និង ភាព ជា មនុសៃស។

សៃដៀង គ្នា នៃះ  គណៈ កមា្មាធកិារ សទិ្ធ-ិ 
មនសុៃស កម្ពជុាដៃល ជា ស្ថាបន័ សទិ្ធ ិមនសុៃស   
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក៏ នឹង បៃរព្ធ ពិធី អប អរ- 
សទរ ទវិា សទិ្ធ ិមនសុៃស ១០ ធ្ន ូ តាម អន ឡាញ   
ដៃរ  ដើមៃបី បញ្ចៀស ហានិភ័យ កូវីដ១៩។

លោក ជនិ មា៉ាលនី  អ្នក ន ំពាកៃយ គណៈ- 
កមា្មាធកិារ សទិ្ធ ិមនសុៃស កម្ពជុា  ថ្លៃង កាល ព ី  
ថ្ងៃ ទ ី៦ ធ្ន ូ ថា ៖«កាល ព ីមនុ យើង ជបួ ជុ ំគ្នា   
និង ចៃញ សរ ក្នុង ទមៃង់ ជា វីដៃអូ ឃ្លីប 
ដើមៃបី អប់រំ ដល់ សធារណជន អំពី សិទ្ធិ- 
មនសុៃស។ ប៉នុ្តៃ ដោយ សរ ស្ថានភាព កវូដី ១៩ 
ឆ្នាំ នៃះ យើង នឹង មិន ធ្វើ ការ ជួបជុំ គ្នា ទៃ។ 
យើង នឹង ចៃញ សៃប៉តវីដៃអូ អប់រំ អំពី សិទ្ធិ- 
មនសុៃស  នងិ មាន សរ របស ់បៃធាន គណៈ- 
កមា្មាធិការ សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា អំពី ស្ថាន- 
ការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា»។

កាល ពី សបា្ដាហ៍មុន  សលា រាជធានី 
ភ្នំពៃញ បាន សុំ ឱៃយកៃុម អង្គការ សង្គម- 
សុវីលិ ក្នងុ សៃកុ ពនៃយារ ការ បៃរព្ធ ទវិា សទិ្ធ-ិ 

មនុសៃស នៅទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ ក្នុង រាជ-   
ធាន ីភ្នពំៃញ ដៃល មាន អ្នក ចលូរមួ បៃមាណ   
១៥០០ នក ់ ក្នងុ ពៃល ដៃល មាន ការ ឆ្លង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង សហគមន៍។

លោក  រស់ សុដ្ឋា  ទីបៃឹកៃសា ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ ភាព ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស- 
កម្ពុជា  និង ជា តំណង អង្គការ សង្គម- 
សុវីលិ ដៃល ស្នើ សុ ំបៃរព្ធ ទវិាសទិ្ធ ិមនសុៃស 
១០ ធ្ន ូ ឱៃយ ដងឹ ព ីថ្ងៃ ទ ី៦ ធ្ន ូ ថា  កៃមុ អង្គការ 
សង្គម សុីវិល យល់ សៃប តាម សលា- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ក្នងុ ការពនៃយារ ពៃល ជបួ ជុ ំ។ 
ការជួប ជុំ នឹង ធ្វើ ឡើង ក្នុង ទៃង់ ទៃយ តូច 
នៅ តាម អង្គការ នន ដោយ គោរព តាម- 
វិធាន សុខាភិ បាល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កូវីដ ១៩ ។

ទោះ យ៉ាង ណ លោក ថា  កៃុម អង្គការ 
នៅ តៃ រកៃសា ផៃនការ ជបួ ជុ ំគ្នា ចៃើន នៃះ នៅ 
ទីលាន បៃជាធិបតៃយៃយ ដោយ មាន អ្នក- 
ចូលរួម១៥០០ នក់ ដដៃល។ កៃុម- 
អង្គការ នឹង ជួប ជាមួយ សលា រាជធានី 

នៅ ថ្ងៃ ទ ី១៥ ធ្ន ូ ម្ដង ទៀត ដើមៃបី ជនូ ដណំងឹ 
អំពី គមៃង ជួប ជុំ នៅ ថ្ងៃ ទី ២០ ធ្នូ  មាន គ្នា 
១៥០០ នក់ នៅទី លាន បៃជាធិប តៃយៃយ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង មិន ចង់ បំភ្លៃច 
ទិវា ដ៏ សំខាន់ នៃះ ទៃ  ពីពៃះ សិទ្ធិ មនុសៃស 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជីវិត ហើយ វា ក៏ ជា មូលដ្ឋាន 
នៃ ការ អភិវឌៃឍ បៃទៃស ដៃរ។ កម្ពុជា យើង 
មាន  បទ ពសិោធសោក នដកម្ម សទិ្ធ ិមនសុៃស  
ជា យរូ មក ហើយ គ ឺ៣ ទសវតៃសរ ៍មក ហើយ ។ 
ដូច្នៃះ យើង តៃូវ តៃ ចង ចាំ ទិវា នៃះ»។

 ជាមួយ គ្នា នៃះ  ស្ថានទូត សហរដ្ឋ- 
អាមៃរកិ បៃចា ំកម្ពជុាកណំត ់យក ខៃ ធ្ន ូនៃះ 
ដើមៃបី ធ្វើ សកម្មភាពនន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
លទ្ធ ិបៃជា ធបិ តៃយៃយ  នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស  ក្នងុ 
ខួប ៧០ ឆ្នាំ នៃ ទំនក់ ទំនង រវាង សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក  និង កម្ពុជា។ បៃធាន បទ នៃះ ក៏ 
តៃូវ បាន ជៃើស រីស សៃប តាម ទិវា សិទ្ធិ- 
មនសុៃស ផង ដៃរ។ នៃះ បើ តាម អ្នក ន ំពាកៃយ 
ស្ថានទូត សហរដ្ឋ អាមៃរិក  លោក Chad 

Roedemeier។
ប៉ុន្តៃ លោក ជិន មា៉ាលីន  យល់ថា  ការ- 

កណំត ់យក ខៃ ធ្ន ូសមៃប ់បៃធានបទ លទ្ធ-ិ 
បៃជាធិបតៃយៃយ  និង សិទ្ធិ មនុសៃស  មិន 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ស្ថានភាព បច្ចុបៃបន្ន នៅ 
កម្ពុជា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា កូវីដ១៩នោះ 
ទៃ ។ ប៉នុ្តៃ  លោក  Roedemeier ថ្លៃង ថា  
ចាប់ តាំង ពី មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ កូវីដ១៩  
សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ឧប ត្ថម្ភ 
ជាង១១ លាន ដុលា្លារ ដល់ កម្ពុជា ហើយ 
ជាបៃទៃស ផ្ដល់ ជំនួយ ចៃើន ជាង គៃ ដល់ 
កម្ពុជា លើ បញ្ហា នៃះ។

លោក  Roedemeier បន្ត ថា  មជៃឈ- 
មណ្ឌល គៃប់ គៃង  ទប់ ស្កាត់  និងកមា្ចាត់ 
ជំងឺរបស់ អាមៃរិក  ក៏ ដូច ជា ទី ភា្នាក់ ងារ 
សខុភាព ផៃសៃង ទៀត របស ់សហរដ្ឋ អាមៃរកិ 
បាន ធ្វើការ ជា ដៃ គ ូជាមយួ កៃសងួ សខុាភ-ិ 
បាល កម្ពុជា អស់ រយៈ ពៃល ជា យូរ មក- 
ហើយ  ដោយ រួម មានទាំង កម្ម វិធី កសង 
សមត្ថភាព ផ្នៃក ឃ្លាំ មើល  និង ការ តាម រក 
អ្នក ប៉ះ ពាល់ អ្នក មានជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ភាព ជា ដៃ គូ របស់ 
យើង ជាមយួ បៃជាជន កម្ពជុា គ ឺមាន ចៃើន 
ផ្នៃក។ តាម ពិត ទៅ សូមៃបីតៃ ក្នុង ពៃល 
មាន  ការ រាត តៃបាត ជំងឺ នៃះ សហរដ្ឋ អា- 
មៃរិក បាន ចូលរួម ឧបត្ថម្ភ មាន ទឹក បៃក់ 
៧០ មុនឺ ដលុា្លារ ដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ តមៃវូ ការ   
បន្ទាន់ នៅ តាម សហ គមន៍ ដៃល រង ការ- 
ប៉ះពាល់ ដោយ ទឹក ជំនន់»។

ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៩២  សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក  បាន វិនិយោគ ជាង ១ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ នៅ កម្ពជុា លើ កម្មវធិ ីលើក- 
កម្ពស់ សុខភាព  អប់រំ  ពងៃឹង កសិកម្ម  
ការពារ បរសិ្ថាន  នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស។ នៃះ 
បើ តាម លោក Roedemeier៕

នៅ សុីវុត្ថា

កំពត ៈ បទ ល្មើស នៃសទ ខុស ចៃបាប់ 
នៅ តាម បណ្ដា ខៃត្ត ជាប់ មាត់ សមុទៃ មាន - 
ការ ធា្លាក់ ចុះគួរ ឱៃយ កត់ សមា្គល់ នៅក្នុង 
ឆ្នានំៃះ  ដោយ មន្តៃ ីជនំញ បាន ពនៃយល ់ថា 
គឺ ដោយ សរ ពលរដ្ឋ មាន ការ យល់ ដឹង 
និង មាន ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ យ៉ាង ទូលំទូលា យ  
ពី មន្តៃី តាម មូល ដ្ឋាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ចៃបាប់ ។ 

លោក ថឺង បូរិន បៃធាន មន្ទីរ កសិកម្ម 

រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសទខៃត្ត កៃប   បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ត ិ ពថី្ងៃទ ី៦ ខៃ ធ្ន ូថា  បទ ល្មើស 
ជល ផល នៅ ក្នុង ខៃត្ត កៃប  ដៃល តៃូវ បាន 
បង្កៃប ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ មាន ចំនួន២ ១ 
ករណរីមួ មាន បទ ល្មើស នៃសទ មជុ ខៃយ ល ់
ខសុ ចៃបាប ់នៃសទ ដោយ ឈបឹ រញុ ដៃល 
មាន ភា្ជាប់ ឧបករ ណ៍ឆក់ បៃើល បកណ្ដុរ 
ក្នងុ ដៃន សហគមន៍ នៃ សទ និង បៃើបៃ ស់  
ទូក អួន អូស ខុស ចៃបាប់ ដោយ បៃើមួង 
ជាដើម ។ បើធៀប ជាមយួ នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ 

ប ទ ល្មើសនៃសទ ខុស ចៃបាប់ មាន ការ- 
ថយ  ចុះ បៃមាណ២០% ដោយ សរ 
អាជា្ញាធរ គៃប់ លំដប់ ថា្នាក់ ធ្វើការ ផៃសព្វ ផៃសា យ 
និង ណៃនំ ជាបៃចាំ  ដល់ ពលរដ្ឋ នៅក្នុង 
ខៃត្ត  និង ការចុះ លៃបាត ជាបៃចាំ នៅ តាម 
ភូមិ សស្តៃនន ក្នុង ដៃន សមុទៃ ។

លោក បន្ត ថា ៖ «ក្នុង ចំណោម ករណី 
ទំាង ២១ ករណី តៃវូ បាន ធ្វើការ អប់រំ ណៃ - 
នំ និង ចុះកិច្ច សនៃយា ទៅ ដល់ ជន ល្មើស 
ដោ យ មិន មាន បញ្ជូន ទៅ តុលាការ នោះ- 
ទៃ »។ អាជា្ញាធរ មិន ចង់ ឱៃយ មាន បទ ល្មើស 
នៃសទខុ ស ចៃបាប់នៃះ ទៃ ពៃះ នៅ ពៃល 
ដៃល បៃើបៃស ់ឧបករណ៍ នៃសទ ដោយ 
ការ ឆក់ និង ឧបករណ៍ ខុស ចៃបាប់ ផៃសៃង ទៀ ត 
នឹង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ធនធាន ធម្មជាតិនិ  ង 
បៃភៃទ សត្វ តៃី សមុទៃមាន ការ ថយ ចុះ។  

លោក អីុ ម៉ៃង លាង បៃធាន មន្ទីរ 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសទ ខៃត្ត 
កោះ កុង  ក៏ បាន ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា  បទ ល្មើស 
នៃសទ ក្នងុ នៃះនៅក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០  ក៏មា ន  
ការ ថយ ចុះ ដៃរ  បុ៉ន្តៃលោក មិនបាន បញ្ជា ក់ 
ពីចំនួន បុ៉ន្មាន នោះ ទៃ ។ លោក ថា  បទ ល្មើ ស 
ខ្លះ មាន ស្ថាន ភាព តូច តាច ហើយ សមត្ថ - 
កចិ្ច របស ់មន្ទរី កម៏ាន ការ យល ់យោគ ខ្លះៗ 

ដៃរ  ទៅ តាម ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង និង 
ដោះសៃយ ទៅតាម ស្ថាន ភាព ជាក ់ស្តៃង 
ដោយ ធ្វើ ការ ពិន័យ អន្តរ កាល និង ធ្វើការ - 
ណៃ នំ។ «អាបទ ល្មើស នៃ ស ទ  ហ្នងឹ យើង 
បងៃ្កាបញឹក ញយ ណ ស់ បុ៉ន្តៃវា នៅ តៃ មាន 
តិច តួច ដៃរ វាមិន ចៃះ  បា ត់  ទៃ ដោ យហាម 
១កន្លៃង ទៅ១ កន្លៃង ទៀត »។ 

ចំណៃក លោក ស សូរិន នយ ខណ្ឌ- 
ជល ផល នៃ មន្ទរី កសកិ ម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ 
នៃសទ ខៃត្ត កំពត  ក៏  ឱៃយ ដឹង ដៃរថា បទ- 
ល្មើ ស នៃសទ ខុស ចៃបាប់ ដៃល តៃូវ បាន 
បង្កៃប នៅ ក្នងុ ខៃត្ត កពំត  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
មាន ចនំនួ  ៦៨ ករណ ីបើធៀប ទៅ នងឹ ឆ្នា ំ
កន្លង មក មាន ការ ថយ ចុះ បៃមាណ ២០ 
ភាគ រយ។ លោក បន្ត ថា នៅក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
មន្ទរី កស ិកម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសទ ខៃត្ត 
កំពត សហការ ជា មួយ អង្គការ សង្គម សីុវិ ល  
បាន ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល់ បៃជា សហគមន៍ 
នៃសទ បាន ចំនួន ៥០លើក  ដៃល មាន 
អ្នកចលូ រួម បៃមាណ៥០០នក ់។ លោក 
ថ្លៃង ថា៖ «បទ ល្មើស ខុស ចៃបាប់ ដៃល 
យើង បងៃ្កាប បាន មាន ដចូជា ល បកន្ទយុ- 
កណ្ដុរ និង ឈឹ បរុញ ដៃ ភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង 
ឧបករណ៍ ឆក់ ពី បៃជានៃ សទ »។ សមត្ថ - 

កចិ្ច មនិ មាន ការ ចាប ់ជន ល្មើសបញ្ជនូ ទៅ  
តុលាការ នោះ ទៃ ពៃះ នៅ ពៃល ដៃល 
សមត្ថ កិច្ច ចុះ បងៃ្កាប អ្នក នៃសទ ខុស- 
ចៃបាប់ បាន រត់ចោល សមា្ភារ ហើយ សមត្ថ - 
កិច្ច ក៏បាន បៃមូល យក សមា្ភារ ទាំង នោះ 
ដុត បំផ្លាញ ចោល ។   

ចំណៃក  លោក នៃន ចំរីន បៃធាន មន្ទ ីរ 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃស ទ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ មិន អាច ទាក់ ទងសុំធ្វើ ការ- 
អតា្ថា ធិបៃបា យ ជុំវិ ញ បញ្ហា នៃះ បាន ទៃ 
ដោយ ទូរ ស័ព្ទ លោក ពុំ មាន អ្នក ទទួល ។

លោក នក់ សៃន តំណង បៃជា នៃស ទ 
សហគមន៍ តៃើយ កោះ នៃខៃត្ត កំពតឱៃយដឹង  
ដៃរ ថា បទ ល្មើស នៃសទ នៅ ក្នងុ ដៃន  សមុទៃ  
នៅ តៃមាន ជាពសិៃស នៅ ខៃត្ត កពំ ត  នៅ 
តៃ មាន ជាបៃកៃត ីបើទោះ ប ីអាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
បាន ចុះ ទៅបងៃ្កាប ជា ញឹក ញាប់ ក៏ដោយ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖ «បទ ល្មើស នៃសទ នៅ 
តៃ មាន ហើយ ភាគ ចៃើន ពល រដ្ឋ បៃើបៃស់ 
ឧបក រណ៍ឆ ក់ និង អូស គូរ»។ លោក បន្ត 
ថា  សហ គមន ៍នៃសទ កធ៏ា្លាប ់ហៅ សមត្ថ 
កចិ្ច របស ់ខៃត្ត ទៅចលូ រមួ បង្កៃប ដៃរ ប៉នុ្តៃ 
សម ត្ថ កិច្ច ហាក់ ដូច ជា មិន សូវ សហការ 
ជាមួយ សហគមន៍ ទៃ ៕

តំណាងអង្គការនានាបេរព្ធទិវាសិទ្ធមិនុសេស១០ធ្ន ូ ពីឆ្នាមុំន នៅទីលានបេជាធិបតេយេយ ភ្នពំេញ។ រូប ហា៊ាន រងៃសី

អាជា្ញា ធរ ខេត្ត កេបដុតបំផ្លាញ ឧបករណ៍ នេសាទ ខុស ចេបាប់ ចោល   ។ រូបថត រដ្ឋបាល ខៃត្ត កៃប

បទល្មើស ន្រាសាទនៅ តាម បណ្តាខ្រាត្ត ជាប់ មាត់ សមុទ្រា មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំន្រាះ 



តពីទំព័រ១...ទំាងអស់របស់
អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងកែសួង
មហាផ្ទែ»។
នៅថ្ងែមែសិលមញិនែះដែរលោក

សខែងក៏បានចែញបទបញ្ជា
ដោយផ្អាកការចែញ-ចូលមក
បំពែញការងារជាបណ្តោះអាសន្ន
ក្នងុបរិវែណទីស្តកីារកែសួងមហា-
ផ្ទែចពំោះមនែ្តីរាជការស៊វីលិមនែ្តី
នគរបាលជាតិនិងមនែ្តីពន្ធនាគារ
នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គ-
ភាពនានាក្នងុកែសងួនែះចាប់ពី
ថ្ងែទី៧ខែធ្នូរហូតដល់មានការ-
ជនូដណំងឹជាថ្ម។ីលោកបញ្ជាក់
ថាក្នុងអំឡុងពែលនែការផ្អាក
នែះថា្នាកដ់កឹនាំនងិមនែ្ត-ីបគ៊្គលកិ
ទំាងអស់តែវូធ្វើចតា្តាឡីស័ករយៈ-
ពែល១៤ថ្ងែឱែយបានតែមឹតែវូនងិ
ហ្មតច់ត់តាមគោលការណ៍របស់
កែសងួសខ៊ាភបិាលហើយដើមែបី
ធានានូវនិរន្តរភាពការងាររបស់
កែសួងមនែ្តីរបស់កែសួងទំាងអស់
តែវូបពំែញការងារពីចមា្ងាយតាម-
រយៈអនឡាញ។
ដោយឡែកយោងតាមចំណារ

ឯកភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋ-
មនែ្តីហ៊ន៊សែននៅថ្ងែមែសលិមញិ
លោកម៉មប៊៊នហែង រដ្ឋមនែ្តី
កែសួងស៊ខាភិបាលបានបន្តធ្វើ-
ការបិទអគារកាណាឌីយ៉ាទាំង-
មលូរហតូដល់ថ្ងែទី១៧ខែធ្នូឆ្នាំ

២០២០។លោកម៉មប៊៊នហែង
បានជមែបទៅលោកព៊ងឃាវសែ
បែធានកែម៊បែកឹែសាភិបាលធនាគារ
កាណាឌីយ៉ាថាដោយសារ
ប៊គ្គលិកនៅធនាគារចិនមា្នាក់
មានវិជ្ជមានវីរ៊សកូវីដ១៩ហើយ
បានបែើបែស់ជណ្តើរយន្តរួមគា្នា
នៅអគារកាណាឌីយ៉ាដូច្នែះតែូវ
បិទអគារកាណាឌីយ៉ាទំាងមូល
បន្តទៀតរយៈពែល១៤ថ្ងែ គិត-
ចាប់ពីថ្ងែទី៣ខែធ្នូ រហូតដល់
ថ្ងែទី១៧ខែធ្ន។ូលោកបញ្ជាកថ់ា
ប៊គ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះ
ទាំងអស់តែូវធ្វើតែស្តជាលើកទី
២នៅថ្ងែទី១៣ខែធ្នូនិងលើកទី
៣នៅថ្ងែទី១៧ខែធ្នូ។
លោកសែីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំា-

ពាកែយកែសងួសខ៊ាភបិាលក៏បាន
ឱែយដឹងផងដែរថាការចម្លងវីរ៊ស
កូរ៉ូណាតាមការកាន់កែដស-
បែក់ដែលមានបែឡាក់ទកឹរអំលិ
ផ្លូវដង្ហើមអ្នកមានវីរ៊សកូវីដ១៩
ដចូជាសបំោរឬស្លែស្មទ៍កឹមាត់ឬ
យកដែខ្ទប់មាត់ពែលក្អកកណា្តោស់
ហើយមនិបានលាងដែនងឹសាប៊ូ
ឬអាល់កល៊ឬទកឹជែលសមែប់
លាងដែភា្លាមៗទែនោះរួចយក
ដែនោះមកកាន់កែដសបែក់
គឺវីរ៊សនែះនឹងតោងលើកែដស-
បែក់នោះ។លោកសែីបញ្ជាក់ថា៖
«វីរ៊សកូវីដ១៩អាចរស់នៅលើ

កែដសបែក់កញ្ចក់និងផ្ទែផែសែងៗ 
រហូត២៨ថ្ងែបើបែៀបទៅនឹងវីរ៊ស
ផ្តាសាយធម្មតាមានបែហែលជា
១៧ថ្ងែ។នែះបើតាមការបញ្ជាក់
របស់អ្នកសិកែសាវិទែយាសាស្តែបែទែស
អសូ្តាែលីដែលបានច៊ះផែសាយនៅ
ថ្ងែទី១២ខែត៊លាឆ្នាំ២០២០»។
ជាមួយគា្នានែះកាលពីយប់ថ្ងែ

ទី៦ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមនែ្តី
ហ៊៊នសែនបានធ្វើការបញ្ជាក់ជា-
ថ្មីលើបណា្តោញសង្គមរបស់លោក
ថាមានការបំផ្លើសនានាបាន
កើតឡើងថានឹងមានការបិទ
បែទែសឬបិទរាជធានីភ្នំពែញ
ក្នុងពែលប៉៊នា្មានថ្ងែខាងម៊ខនែះ
ហើយបំផ៊សឱែយមន៊សែសទិញ
ទំនិញតែៀមទ៊ក។លោកលើក-
ឡើងថា៖«ចំពោះម៊ខពាកែយភូត-
ក៊ហកបែបនែះក្នុងឋានៈខ្ញុំជា
បែម៊ខនែរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូម
បញ្ជាក់ជូនថា នឹងមិនមានការ-
ស្នើស៊ំដក់បែទែសក្នុងគែមាន

អាសន្នទាងំមលូឬមយួផ្នែកណា
នោះឡើយហើយក៏នឹងមិនមាន
ការចែញបទបញ្ជាឱែយបិទរាជ-
ធានីភ្នំពែញដូចការឃោសនា
ភូតក៊ហករបស់ជនអាកែក់នោះ
ដែរ»។លោកហ៊៊នសែនបាន
អំពាវនាវដល់បែជាពលរដ្ឋឱែយ
ស្ងប់សា្ងាត់ក៊ំភ័យស្លន់ស្លានិង
សូមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលក្នុងការបែយ៊ទ្ធបែឆំង
ជាមយួកវូដី១៩តាមការណែនំា
របស់កែសួងស៊ខាភិបាល។
បើតាមកែសួងស៊ខាភិបាល

គតិតែមឹថ្ងែមែសិលមញិកម្ពជុាមាន
អ្នកវិជ្ជមានវីរ៊សកូរ៉ូណាចំនួន
៣៤៨នាក់ (សែ្តី៨១នាក់)
ក្នុងនោះអ្នកពែយាបាលជាសះ-
សែបើយមានចំនួនសរ៊ប៣០៦
នាក់និងអ្នកកំព៊ងពែយាបាលនៅ
មន្ទីរពែទែយមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
និងមណ្ឌលស៊ខភាពចាក់អងែ
មានចំនួន៤២នាក់៕
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ពលរដ្ឋខ្មែរជាង២០០នាក់តែវូបានអាជា្ញាធរថែបញ្ជនូតែឡបម់កបែទែសវិញដោយការឆ្លងដែនខុសចែបាប់
សុទ្ធគឹមសឿន

បន្ទាយមានជ័យៈអាជា្ញាធរ
បែទែសថែបានបញ្ជូនពលរដ្ឋ
ខ្មែរចំនួន២៣៤នាក់ឱែយតែឡប់-
មកកម្ពជុាវញិនៅថ្ងែទ៥ីនងិទ៦ី
ខែធ្នូតាមចែកអូរបីជាន់សែ៊ក-
អូរជែ ខែត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ខណៈរយៈពែល៩ខែឆ្នាំនែះថែ
បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ៥៥៦១១
នាក់ឱែយតែឡប់មកវិញ បនា្ទាប់ពី
ពួកគែលួចឆ្លងដែន និងចាញ់-
បោកមែខែយល់ទៅរកការងារ
ដោយខ៊សចែបាប់។នែះបើតាម
របាយការណ៍ពីមែសិលមិញ។
តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋ-

បាលសែ៊កអូរជែបានឱែយដឹងពី
មែសិលមិញថាក្នុងចំណមពល-
រដ្ឋខ្មែរចំនួន២៣៤នាក់នោះ គឺ
មានសែីចំនួន១២០នាក់។ពួក-
គែមយួចនំនួចាញ់បោកមែខែយល់
នាំទៅរកការងារធ្វើដោយខ៊ស-
ចែបាប់ និងមួយចំនួនទៀតលួច-
ឆ្លងដែនដោយខ៊សចែបាប់ទៅរក
ការងារនៅក្នុងបែទែសថែ។
របាយការណ៍បន្តថា រយៈពែល
៩ខែក្នងុឆ្នានំែះដោយគតិចាបព់ី
ដើមខែមែសា រហូតដល់ថ្ងែទី៤

ខែធ្នូឆ្នា២ំ០២០អាជា្ញាធរបែទែស
ថែបានចាប់បែជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចំនួន៥៥៦១១នាក់(សែី២៥
១៥១នាក់)បញ្ជូនតែឡប់មក
បែទែសកម្ពុជាវិញតាមចែកអូរបី-
ជាន់សែ៊កអូរជែខែត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ។
លោកលីស៊វណ្ណរិទ្ធអភិបាល

សែ៊កអូរជែឱែយដឹងពីមែសិលមិញ
ថា ពលករខ្មែរចំណាកសែ៊ក
ដែលភាគីថែចាប់បញ្ជូនមកវិញ
តាមចែកអូរបីជាន់នែះតែូវបាន-
មន្តែីជំនាញរង់ចាំទទួលឱែយធ្វើ-
ចតា្តាឡីស័ក ដោយមានកែ៊ម-

គែូពែទែយសហការជាមួយកមា្លាំង
នគរបាលយោធាកងរាជអាវ៊ធ-
ហត្ថនងិកមា្លាងំនគរបាលការពារ
ពែំដែនគោកធ្វើការពិនិតែយដោយ
វាស់កម្តានិងសាកសួរព័ត៌មាន
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។
បើតាមលោកអភបិាលសែក៊

បែសិនបើមានកម្តាខ្ពស់ តែូវ
បញ្ជនូទៅមន្ទរីពែទែយបង្អែកកែង៊
បោ៉ាយប៉ែតបនា្ទាន់។ចំណែក
អ្នកដែលមិនមានបញ្ហាស៊ខ-
ភាព តែូវធ្វើការអប់រំណែនាំឱែយ
បញែឈប់សកម្មភាពលចួឆ្លងដែន
ដោយខស៊ចែបាប់ពែះបែឈម

នឹងគែះថា្នាក់ខ្ពស់ ដោយ
មិនតែូវសា្ដាប់តាមការញុះញង់
របស់មែខែយល់ទៀតទែ។
លោកស៊វណ្ណរិទ្ធបញ្ជាក់ថា៖

«យើងបានណែនាំពួកគាត់ឱែយ
ដោះសម្លៀកបំពាក់បោកគក់
ឱែយបានសា្អាតនងិធ្វើចតា្តាឡីសក័
រយៈពែល១៤ថ្ងែដោយមិនឱែយ
កែ៊មគែួសារមកជិតស្និទ្ធសា្នាល
ឬអ្នកដទែទែមន៊ពែលអនញ៊្ញាត
ឱែយពួកគាត់តែឡប់ទៅសែ៊ក-
កំណើតវិញ»។
លោកបានបន្ថែមថា៖«ជា-

មួយនែះយើងឱែយគាត់តែូវពាក់-
មា៉ាស់លាងដែដោយអាល់ក៊ល
សាប៊ូឱែយបានសា្អាតគែប់ពែល
ដោយអន៊វត្តតាមការណែនាំ
របស់កែសងួសខ៊ាភបិាលដែល
កាតព្វកិច្ចនែះជាការបងា្ការ និង
ទប់សា្កាត់កូវីដ១៩»។
ដោយឡែកខែត្តឧត្តរមានជយ័

មានចែកទា្វារពែំដែនអន្តរជាតិ៣
ជាមួយបែទែសថែរួមមានចែក-
ទា្វារពែំដែនអន្តរជាតិជប់គគីរ
ចែកទា្វារពែដំែនអន្តរជាតិអរូសា្មាច់
នងិចែកទា្វារពែដំែនអន្តរជាតិជំា។
បើតាមលោកប៉ែនក៊សលែយ
អភិបាលខែត្តឧត្តរមានជ័យគឺ

បែជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនតែងតែ
ឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅបែ-
ទែសថែប៉ន៊្ដែពលរដ្ឋខ្មែរមយួចនំនួ
ឆ្លងដែនដោយខ៊សចែបាប់។
លោកអភិបាលខែត្តថ្លែងថា៖

«ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួន
ដែលពែយាយមឆ្លងដែនទៅថែ
ទាងំខ៊សចែបាប់គឺអាជា្ញាធរថែគែ
ចាប់បញ្ជូនមកវិញតាមចែក-
អន្តរជាតិទាំង៣នែះ ប៉៊ន្ដែខ្ញុំ
មិនទាន់មានរបាយការណ៍បែ-
ចាខំែលម្អតិទែ។បើគតិជាមធែយម
គឺក្នងុ១ថ្ងែៗ ទាងំថែបញ្ជនូមក-
វញិនងិគតិទាងំពកួគាត់តែឡប-់
មកវិញខ្លួនឯងគឺបែមាណ
២០០នាក់ ហើយអាជា្ញាធរនៅ-
ចាំទទួលតាមចែកហ្នឹង ដោយ
បានអប់រំណែនាំពួកគាត់ក៊ំឱែយ
ឆ្លងដែនខ៊សចែបាប់ ជាពិសែស
តែូវតែការពារ ទប់សា្កាត់ជំងឺ-
កូវីដ១៩»។
លោកអំសំអាត នាយករង

អង្គការសិទ្ធិមន៊សែស(LICAD-
HO)ថ្លែងពីមែសិលមិញថាតាម-
លោកកត់សមា្គល់ឃើញមាន
ពលរដ្ឋខ្មែរមយួចនំនួធ្វើចំណាក-
សែ៊កទៅធ្វើការងារនៅបែទែស
ថែប៉ន៊្ដែក្នងុអឡំងុពែលរកីរាល-

ដលជំងឺកូវីដ១៩ ពួកគាត់ខ្លះ
បានតែឡប់មកសែ៊កកំណើត
វិញដោយសារការភ័យខា្លាច
ឆ្លងជំងឺនិងសែបពែលថែដក់-
បែទែសក្នុងគែមានអាសន្ន។
ពួកគាត់តែូវការបែក់ តែូវការ
ការងារធ្វើ ដើមែបីរកចំណូលមក
ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគែួសារ។ដូច្នែះ
មយួចនំនួបានសមែចចតិ្តឆ្លង-
ដែនទៅបែទែសថែវិញ ដោយ
មនិគតិពីការឆ្លងដែនខ៊សចែបាប់
ឬមនិខា្លាចពីការឆ្លងជងំឺកូវដី១៩
នោះទែដោយសារកតា្តាជីវភាព
គែួសារ។
លោកសំអាតបញ្ជាក់ថា៖

«យើងឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភ-ិ
បាលបានចែកជូនថវិកាមួយ-
ចំនួនឱែយបែជាពលរដ្ឋងាយរង-
គែះឬកែីកែ ប៉៊ន្ដែនៅមិនទាន់
ឆ្លើយតបទៅនងឹអ្វីដែលជាការ-
លបំាករបស់ពកួគាត់ទែ។អ៊ចីងឹ
គរួតែពចិារណាផ្ដល់ថវកិាបន្ថែម-
ទៀតឬយ៉ាងណា?។ខ្ញុំគិតថា
កែពីផ្ដល់ជាសាច់បែក់ជូន
គាត់មន្តែីជំនាញពាក់ព័ន្ធគួរតែ
ជួយស្វែងរកការងារក្នុងសែ៊ក
ជូនពួកគាត់បន្ថែមទៀតតាម-
ដែលអាចធ្វើបាន»៕

ពលករខ្មែរតែូវថែចាប់បញ្ជូនមកវិញ។រូបថតអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបែវែសន៍

រដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភទឹកបែក់៨៧បី៊លាន-
រៀលដល់ស្តែសីមែលកូនជាង២១មឺុននាក់
នៅសុីវុត្ថា

ភ្នំពែញៈរាជរដ្ឋាភិបាលតាម-
រយៈបែឡាជាតិសន្តិស៊ខសង្គម
(បសស)បានផ្តល់កញ្ចប់ថវិកា
ជាង៨៧ប៊លីានរៀលដើមែបីឧបត្ថម្ភ
ដល់សែ្តីសមែលកនូជាង២១ម៊នឺ-
នាក់នៅទូទាំងបែទែសក្នុងរយៈ-
ពែលជិត៣ឆ្នាំកន្លងមកនែះ។
លោកហែងស៊ផន់ណារិទ្ធ

បែធានការយិលយ័គោលនយោ-
បាយនែប.ស.ស.បែប់ភ្នពំែញ-
ប៉៊ស្តិ៍ពីមែសិលមិញថាចាប់តាំងពី
ថ្ងែដែលបែម៊ខនែរាជរដ្ឋាភិបាល
បានបែកាសផ្តល់បែក់បន្ថែម
ដល់សែ្តីសមែលកនូជាកម្មការនិី
ទាំងក្នុងបែព័ន្ធ និងកែបែព័ន្ធ
មកនោះ រហូតមកដល់បច្ចុបែបន្ន
ស្តែីសមែលកនូដែលទទលួបាន
បែក់ឧបត្ថម្ភនែះ មានបែហែល
២១ម៊ឺននាក់។
លោកបន្ថែមថា បើគិតជា

ទឹកបែក់ចំនួន៨៧ប៊ីលានរៀល
ដែលប.ស.ស.បានផ្តល់ជនូស្តែ-ី
សមែលកនូទាងំនោះគឺមនិបកូ-
បញ្ចូលជាមួយនឹងស្តែីជាមន្តែី-
រាជការនោះទែ។សមែប់ការផ្តល់
សែវានានារបស់ ប.ស.ស.ដល់
សែ្តីសមែលកូនទាំងអស់រហូត-
មកដល់បច្ចុបែបន្ននែះ មិនមានអ្វី

ជាបញ្ហានោះទែបើទោះបីកម្ពុជា
កំព៊ងបែឈមទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ
កូវីដ១៩ យ៉ាងណាក្តី។មែយា៉ាង-
វិញទៀត សែ្តីដែលសមែលកូន
ទាំងអស់បានយល់ដឹងចែបាស់ពី
ដំណើរការ និងសារៈសំខាន់នែ
ការបែើបែស់សែវាមួយនែះ។
លោកថ្លែងថា៖«កាលពីម៊ន

ពួកគាត់[សែ្តីសមែលកូន]មាន
ការរអ៊រូទាំចែើនដោយសារមនិទាន់
យល់ពីនីតិវិធី នែការបែើបែស់
សែវា។ប៉ន៊្តែបច្ចបុែបន្ននែះគាត់បាន-
យល់ពីនតីវិធិីនែការបែើបែស់សែវា
គាត់មិនមានការរអ៊ូរទាំទៀតទែ»។
បើតាមមន្តែីរបូនែះគែនត់ែក្នងុ

រយៈពែល១ខែ គឺចាប់ពីថ្ងែទី១
ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងែទី៣០ ខែ
វចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០ប.ស.ស.បាន-
ផ្តល់ជូនគោលរបបបែក់ឧបត្ថម្ភ
បន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
នូវថវិកាសរ៊បបែមាណជាង
២,៨ពាន់លានរៀល ជូនសែ្តី-
សមែលកនូចនំនួ៧០១៤នាក់។
បើធៀបនឹងខែតល៊ា ឆ្នាំ២០២០
នែះ មានការថយច៊ះបន្តិចបន្តួច
បែមាណ១០០នាក់ប៉៊ណ្ណោះ។
អ្នកសែីម៉៊ចចាន់ណារីជាប៊គ្គ-

លកិកែម៊ហ៊ន៊១ក្នងុទកីែង៊ភ្នពំែញ
ដែលទើបសមែលកូនបានជាង
៣ខែហើយបាន...តទៅទំព័រ៦

មនុសែសជាង១មឺុននាក់...

អ្នកតមែង់ជួររង់ចំាធ្វើតែស្តរកកូវីដនៅកែសួងមហាផ្ទែមែសិលមិញ។រូបហ្វែសប៊៊ក
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កម្ពជុា និង ដៃគូអភិវឌៃឍន៍បង្កើត គមៃង ជំ រុញកិច្ចសន្ទនាដោយ បរិយាប័ន្ន
 នៀម   ឆេង 
 
ភ្ន ំពេញៈ  រាជ រដ្ឋាភ ិបាល ជបុ៉ន  

អង្គការ យូអិន ឌី ភី  កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
និង    អង្គការ សម្ព័ន្ធ ភាព ការពារ 
សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា  ចាប់ ផ្ដើម 
អនុវត្ត គមៃង មួយ ឈ្មោះ ថា   
« ការ កសាង សមត្ថ ភាព សមៃប់  
ការ ចូល រួម របស់ ពលរដ្ឋ  ការ ក សាង 
សន្តភិាព  និង កិច្ច សន្ទនា បៃកប-  
ដោយ បរិយា ប័ន្ន ៖   ដំណើ រឆ្ពោះ 
ទៅ កាន់ អភិបាល កិច្ច បៃកប- 
ដោយ បរិយា ប័ន្ន   និង ការ ចូល រួម » ។    

គមៃង នៃះ តៃវូ បាន ផ្ដចួ ផ្ដើម 
ឡើង កាល ពី ខៃ មីនា  ប៉ុន្តៃ តៃូវ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ ជា ផ្លវូ- 
ការ នៅ ថ្ងៃទ ី៣ ធ្ន ូ ដៃល នងឹ មាន 
រយៈ ពៃល អនុវត្ត  សរុប ៤ ឆ្នាំ។  
គមៃង នៃះ បង្កើត ឡើង ក្នុង 
គោល បំណង ជំរុញ ឱៃយ មាន 
បរិកាស មួយ ដៃល ផ្ដល់ លទ្ធភាព 
ឱៃយ កិច្ច សន្ទនា បៃកប ដោយ 
បរិយា ប័ន្ន   និង មាន ភាព ជា ដៃ គូ រវាង 
រាជរដ្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា  និង 
អង្គការ សង្គម សុីវិល។  យោង - 
តាម សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣ធ្នូ ។ 

  បើ  តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
ដដៃល  រដ្ឋាភិ បាល ជប៉ុន បាន 
ផ្ដល់ មូល និធិ ចំនួន  ២,១៦  លាន 
ដុលា្លារ សមៃប់ ដំណើរ ការ គមៃង 
នៃះ។  កៃសួង មហា ផ្ទៃ  និង 
តំណាង អង្គការ សង្គម សុីវិល 
គាំទៃ ការ អនុវត្ត គមៃង នៃះ  
និង ប្ដៃជា្ញា ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ចូល រួម 
និង កិច្ច សន្ទនា របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ  
តាម រយៈ ការ ធ្វើ ឱៃយ ការ ចូលរួម  
នងិ កចិ្ច សន្ទនា បៃកប ដោយ ការ- 
ចូលរួម   និង មាន មតិ ចមៃុះ ។ 

  សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
សរសៃរ ថា៖  « ដើមៃបី សា្ដារ ឡើង 
វញិ ឱៃយ ល្អ ជាង មុន  វា តៃវូ ការ កចិ្ច- 
សនៃយា សង្គម ថ្មី មួយ ដៃល ទាញ 
យក បៃ យោជន៍ ពី មតិ យោ បល់ 
ផៃសៃងៗ គា្នា  និង មាន គំនិត របស់ 
ស្តៃ ី បរុស  យវុជន  កៃមុ ភាគ តចិ  
ជា ពសិៃស អ្នក ដៃល តៃវូ បាន  គៃ 
ទុក ចោល » ។ 

 នៅ ឆ្នាំ២០២១  គមៃង នៃះ 
នឹង សមៃប សមៃួល ការ សន្ទនា 
សំខាន់ៗ ជា ចៃើន នៅ ថា្នាក់ ជាតិ  
និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  រវាង សា្ថាបន័ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល   ជា មួយ 
នឹង អង្គការ សង្គម សីុវិល ទូទំាង-  
បៃទៃស។   ជា ពិសៃស គមៃង 
នៃះ នឹង រៀប ចំ វៃទិកា រវាង រដ្ឋា- 
ភិ បាល  និង សង្គម សុីវិល នៅ 
ភ្នពំៃញ   ខៃត្ត កំពង់ ចាម   សៀមរាប   
រតន គិរី   និង កំពត ។ 

 សៃ ច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
បញ្ជាក់ ថា៖   « ការ សមៃប សមៃលួ  
នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំណង 
ឱៃយ សា្ថាប័ន រដ្ឋាភិ បាល  និង 
សង្គម សុីវិល មាន ទំនាក់ ទំនង 
ជា មួយ គា្នា បៃកប ដោយ អត្ថនយ័   
ដោយ មាន ការ យល ់ពៃមគា្នា លើ 
រចនា សម្ពន័្ធ  គោល នយោ បាយ 
ដំណើរ ការ   ដើមៃបី បង្កើត បាន ជា 
ផៃន ការ សកម្ម ភាព  ការ អនុវត្ត   
និង ការ តៃួត ពិនតៃយ  ជាក់ លាក់  
ផ្អៃក លើ តមៃូវ ការ ដៃល បាន 
កំណត់»។ 

 លោក   បុ៊ន  ហុន  រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  បាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន ថា ៖   
« ភាព ជា ដៃ គូ គឺ ជា តមៃវូ ការ មួយ 
ក្នងុ ការ ចូលរួម អភិ វឌៃឍ កម្ពជុា 
ដើមៃបី ឱៃយ មាន ការ រីក ចមៃើន បៃកប- 

ដោយ និរន្តរភាព។   រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពជុា តៃង តៃ ធ្វើ ការ ក្នងុ 
ភាព ជា ដៃ គូ ជា មួយ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
ផៃសៃងៗ   ដើមៃបី សមៃច បាន ផៃន- 
ការ យុទ្ធ សាស្តៃ  និង គោល ដៅ 
អភិ វឌៃឍន៍ » ។  

 លោក  មិកាមិ មា៉ាសាហីុ រូ៉ 
(Mikami Masahiro)  ឯក- 
អគ្គ រាជ ទូត ជបុ៉ន បៃចំា កម្ពជុា  
បាន ថ្លៃង ថា  រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស 
ជបុ៉ន លោក  មូ៉ តិគិ តូសីុមិសុ 
(Motegi Toshimitsu)  បាន 
ធ្វើទសៃសន កិច្ច នៅ កម្ពជុា កាល ពី 
ខៃ សីហា  ដោយ ពៃល នោះ 
លោក បាន ថ្លៃង ថា  ជបុ៉ន នឹង បន្ត 
គំាទៃ ការ អភិ វឌៃឍ លទ្ធ ិបៃជា ធិប- 
តៃយៃយ នៅ កម្ពជុា ។ 

  លោ ក  មិកាមិ បាន ថ្លៃង 
ដូច្នៃះ ថា៖   « នៃះ សបញ្ជាក់ ពី 
ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ ជប៉ុន  ក្នុង 
ការ ធ្វើ ឱៃយ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ 
ជា មួយ ដៃ គូ នានា  លើ វិស័យ 
នៃះ កាន ់តៃ សុ ីជមៃ ជាង មនុ។   
យើង តៃង តៃ សងៃឃឹម ថា  បៃជា- 
ជន កម្ពុជា ទាំង អស់ មាន ការ- 

របួរមួ គា្នា ដើមៃប ីអភវិឌៃឍ ជាត ិ តាម- 
រយៈ ដំណើរ ការ តាម បៃប បៃជា 
ធិប- តៃយៃយ  និង ជឿ ថា វា មាន សារៈ- 
សំខាន់ ណាស់ ដើមៃបី ជួយ ជំរុញ 
ដល់ កិច្ច បៃងឹ បៃង របស់ កម្ពជុា » ។ 

 លោក  និក បៃរៃសហ៉្វត ( Nick 
Beresford)  តំណាង បៃចាំ 
បៃទៃស  នៃ អង្គការ យូអិន ឌីភី  
បាន ថ្លៃង ថា  បៃទៃស នៃះ តៃូវ-
ការ សា្ដារ ឡើង វិញ ឱៃយ កាន់ តៃ 
បៃសើរ ជាង  មុន បនា្ទាប់ ពី ជំងឺ 
កូវីដ១ ៩ ។   ការ ចូល រួម របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ បៃកប ដោយ 
បរិយា ប័ន្ន ដៃល ទាញ យក 
បៃយោជន ៍ព ីសង្គម សុវីលិ នានា 
នៅ កម្ពុជា កាន់ តៃ  មាន សារៈ- 
សំខាន់ ជាង មុន។  យូអិន ឌីភី  
គាំ ទៃ ដល់ ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ 
រដ្ឋាភិ បាល និង សង្គម សុីវិល 
ក្នងុ ការ រៀប ចំ ឱៃយ មាន កិច្ច សន្ទនា 
បៃកប ដោយ អត្ថន័យ   ដោយ 
ផ្ដាត ការយក ចិត្ត ទុកដក់ លើ 
ពលរដ្ឋ ដៃល សឡំៃង របស ់ពកួ- 
គាត់ មិន តៃូវ បាន គៃ ឮ នា ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន ។ 

  លោក  រស់  សុដ្ឋា  ទីបៃឹកៃសា 
ជាន ់ខ្ពស់ នៃ អង្គការ សម្ពន័្ធ ភាព 
ការពារ សទិ្ធ ិមនសុៃស កម្ពជុា  បាន 
ថ្លៃង កាល ពី  ថ្ងៃ ទី ៦ ធ្ន ូថា  សឡំៃង 
សង្គម សុីវិល នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ ខៃសាយ ខា្លាំង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល មិន សូវ យក ទៅ 
ពិចារណា។   មូល ហៃតុ គឺ - 
ដោយ សារ តៃ មិន មាន យន្តការ 
មួយ ដៃល ធានា ថា   សំឡៃង 
របស់ សង្គម សុីវិល  និង បៃជា- 
ពលរដ្ឋ តៃូវ បាន រដ្ឋា ភិបាល 
ទទួល យក។  

លោក រស់ សុដ្ឋា បាន ថ្លៃង 
ឱៃយ ដឹង ទៀត  ថា  គមៃង នៃះ  
គឺ នឹង មក បំពៃញ ចនោ្លាះ បៃ- 
ហោង នៃះ។ 

 ទោះ យា៉ា ង ណា  អ្ន ក វិភាគ 
នយោ បាយ  លោក   ឡៅ  មុ៉ង ហៃ 
បានថ្លៃង ថា  គមៃង អភបិាល- 
កិច្ច ល្អ បៃហាក់ បៃហៃល គា្នា  
ដៃល មាន ពី មុន ហាក់ ដូច ជា 
មិន បាន ជោគ ជ័យ ប៉ុនា្មោន ទៃ។  
វា  ក ៏ជា ចម្ងល ់ថា តើ គមៃង នៃះ 
នឹង មាន ភាព ជោគ ជ័យ ប៉ុនណា។ 

លោក ឡៅ ម៉ុង ហៃ  បាន  
ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖   « គោល បំណង 
នៃះ  អាច នឹង តៃូវ សមៃច បាន 
បៃសិន បើ មា្ចាស់ ជំនួយ ផ្ដល់ 
ជំនួយ ដល់ គមៃង  នានា ដៃល 
កសាង សា្ថាប័ន នានា ឱៃយ កា្លាយ 
ជា សា្ថាបន័ មនិ  ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
នយោបាយ  ផ្ដល់ សៃវា សង្គម 
បៃកប ដោយ ផ្លៃ ផ្កា  និង ស្មោះតៃង ់
ធ្វើ ឱៃយ មាន លទ្ធិ បៃជា ធិប តៃយៃយ 
នៅ រដ្ឋសភា  និង មាន នីតិរដ្ឋ  រួម- 
ទាំង ធ្វើ ឱៃយ សា្ថា ប័ន តុលាការ ជា 
សា្ថាប័ន  ឯករាជៃយ  មិន ជាប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង នយោ បាយ » ៕ 

តពីទំព័រ ១...អាជា្ញាធរ ជាតិ 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដស៍ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  ពីមៃសិលមិញ ថា រាជ- 
រដ្ឋា ភបិាល  តាម រយៈ លខិិត លៃខ 
២១៣  សជណ.សស  ចុះ ថ្ងៃទី 
២១  ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៩  របស់ ទីស្ត-ី 
ការ គណៈ  រដ្ឋ មនៃ្ត ីលើ វធិាន ការ ទ២ី  
បាន កំណត់  និង ចាត់ ទុក អ្នក ផ្ទុក 
មៃ រោគ អៃដស ៍ គ ឺជា កៃមុ  ជន ងាយ 
រង គៃះ ដៃល តៃវូ ទទួល បាន បណ្ណ- 
ស មធ ម៌ ដើមៃបី ធានា ដល់ ការ ទទួល - 
បាន សៃវា ថៃ ទាំ សុខ ភាព  និង ការ- 
គាំពារ សង្គម ។ លោកថា ៖« មក- 
ទល់ នឹង ពៃល នៃះ  គឺមាន គៃួសារ 
អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍  បៃមាណ 
២០%(១៩២៨គៃួសារ)ដៃ ល  
បាន ទទួល បណ្ណ សមធម៌ និង មាន 
ផៃន កា រ បញ្ចប ់ការងារ បញ្ចលូ នៃះ 

ឱៃយ ចប ់សព្វ គៃ ប ់នៅ ឆ្នា ំ២០២៣ »។ 
បើ តាម លោកបុ៊ន ឡៃង ពល រដ្ឋ 
ចំនួន ១៩២៨គៃួសារ ស្មើ នឹង 
២០% នៃ គៃួសារ  អ្នក  ផ្ទុក មៃរោគ 
អៃដស៍ សរុប ៩៦៤០គៃសួារដៃ ល 
អាជា្ញាធរ កំពុង បន្ត ធ្វើ ការ ដក់ បញ្ជ ូល  
ក្នងុ បៃពន័្ធ គាពំារ សង្គម ។ អ្វដីៃល 
រដ្ឋា ភបិាល ចង ់បាន គ ឺគៃសួារ អ្នក- 
ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ ទាំង អស់ បាន 
ទទួលបណ្ណស មធម៌។  អាជា្ញាធរ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹងផ្ដល់ បណ្ណ សមធម៌ 
ដល់ គៃសួារ មាន ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដ ស៍ 
ឱៃយ បាន  ៨០%  នៅ ឆ្នាំ ២០២១   
ហើយ នងឹ បញ្ចប ់ឱៃយ អស ់យា៉ាង យរូ   
នៅ ឆ្នាំ ២០២៣ ។ « សារ បៃ-
យោជន៍ នៃ ការ ទទួល បាន បណ្ណ-   
សមធម ៌នៃះ គ ឺពកួ គាត ់នងឹ ទទលួ- 
បាន នូវ សៃវា ថៃទាំ និង ពៃយា បាល 
ដោយ មិន បង់ បៃក់  និង សៃវា គំា ទៃ  
សង្គម ថៃម ទៀត  របស់ កៃសួ ង 
សង្គ  ម កិច្ច ។ ឧទា ហ រណ៍ ថ្មីៗ នៃះ 

ពួក គាត់ បាន ទទួល បៃក់ ឧបត្ថម្ភ 
ក្នងុ អំឡុ ង  កូវីដ ១៩ ជា ដើម »។

លោក  កៃវ អ៊លូ ី បៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម គៃួសារ 
កៃីកៃ នៃ កៃសួងផៃន ការ ថ្លៃង  ពី 
មៃសិល មិញ ថា  បច្ចបុៃបន្ន  គៃសួារ កៃ ី- 
កៃដៃល មាន ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ 
ជាង ២ពាន ់គៃួសារ  ទទួល បាន 
ការ ឧបត្ថម្ភ  តាមរយៈ បណ្ណ សម-  
ធម៌ គំាពារ សង្គម របស់ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល ។ លោក ថ្លៃង ថា កៃសួង 
ផៃន ការ  មាន កា រលបំាក ក្នងុ ការ- 
សៃង់ ស្ថិតិ គៃួសារ កៃីកៃ  មាន ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស៍ ពៃះ ពួកគាត់  ភា គ- 
ចៃើន  បាន  លាក់ អត្ត សញ្ញា ណ ។ 

បើ តាមលោក អូ៊លី  ស មៃប់ ឆ្នាំ 
២០២ ០ នៃះ  អាជា្ញាធរ ជាត ិបៃយទុ្ធ 
នងឹ ជងំ ឺអៃដស ៍ បាន បញ្ជនូ គៃសួារ 
កៃី កៃ មាន ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ មក 
ពីខៃត្ដ ចំនួន ៨ គឺខៃត្ដ កំពង់ស្ពឺ  
ពៃះ សីហនុ  កំពត  កៃប  កៃចៃះ  

កោះ កុង  សា្វាយ រៀង  ពៃវៃង  និង 
ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី មាន  ជាង ១០០០ 
គៃួសារ  ដើមៃបី ដក់ បញ្ចូល បន្ថៃម 
នៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ គាពំារ សង្គម  ។  ប៉នុ្ដៃ 
បើ សរុប ទូទាំង បៃទៃស គៃួសារ កៃី - 
កៃ មាន ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ ដៃល 
បាន បញ្ចលូ ក្នងុ បៃព័ន្ធ គំាពារ សង្គ ម 
មាន ជាង២ពាន់ គៃួសារ  ។ 

បើ តាម លោក  បុ៊នឡៃង  រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល បាន បៃើបៃស់ ថវិកាជាតិ 
ចំនួន ១១ លាន ដុលា្លារ  សមៃប់ 
ទញិ ឱសថ បៃ ឆងំ មៃរោគ អៃដស ៍
ក្នុង រយៈពៃល  ៣ឆ្នាំ (២០២១ 
ដល់ ២០២៣) ដើមៃបី បៃើបៃស់ 
ក្នុង ការពៃយាបាល អ្នក ផ្ទុកមៃរោគ 
អៃដស៍ និង  អ្នក ជំងឺអៃដស៍  និង 
បងា្ការ ក្នងុ ចំណោម អ្នក ដៃល បៃឈ ម 
ខ្ពស់  ខណៈ អ្នក ទទួល បាន ការ- 
ពៃយាបាល ដោយ ឱសថ នៃះ មាន 
ចំនួន ៦១ ១៩៣នាក់ ។

បើ តាម អាជា្ញាធរ អៃដស៍ សា្ថាន- 

ភា ព មៃរោគ អៃដស៍ និង ជំងឺ អៃដ ស៍ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជាមាន អ្នក- 
ផ្ទុកមៃរោគ អៃដស៍  បៃមាណ ជា 
៧៣ ០០០ នាក ់អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីបៃមា ណ  
៧៨០ នា ក់  និង មាន អ្នកសា្លាប់ 
ដោយសារ ជងំ ឺអៃដស ៍ បៃមាណ ១ 
៣០០នាក់ ។ អតៃ ផ្ទុកមៃរោគ- 
អៃដស ៍ក្នងុ ចណំោម មនសុៃស ពៃញ- 
វ័យ ដៃល មាន អាយុ ពី ១៥-៤៩  
ឆ្នា ំបាន ធា្លាកច់ុះ ព ី ១,៦% នៅក្នងុ 
ឆ្នា ំ១៩ ៩៨ មក នៅតៃមឹ តៃ ០,៥% 
នៅ ឆ្នាំ២០២០។ ប៉ុន្ដៃ លោក 
ប៊ុនឡៃង ថា អ្វី ដៃលជា  ការ ពៃួយ- 
បារ ម្ភ គឺ អតៃ ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ 
ក្នងុ ចណំោម កៃមុ បរុស រមួ ភៃទ ជា- 
មួយ បុរស  (៤% ឆ្នាំ២០១៩)  
និង កៃុម ចាក់ គៃឿង ញៀន តាម 
សរ សៃឈាម(១៥,២%ឆ្នា២ំ០១៩)  
ដៃល មាន សញ្ញា បៃ បៃួល គួរ ឱៃយ 
ពៃួយ បា រម្ភ គឺហាក់ ដូច  ជា មាន 
និនា្នា ការ កើន ឡើង បន្តិ ច ៕

កិច្ច បេ ជំុ ដេ គូ អភិវឌេឍ ន៍របស់រាជ រដ្ឋាភិបាល ជបុ៉ន-UNDP  ។ រូបថត UNDP

អាជា្ញាធរអៃដស៍...

មន្តៃ ីយោធាម្នាក់តៃវូ
បាន ចាប់ខ្លនួបញ្ជនូ
ទៅ តុលាការរឿង
លួច សម្ភាររោងចកៃ

គឹម  សារុំ  

 ភ្នពំេញៈ នគរ បាល បាន បញ្ជនូ  
មន្តៃី យោ ធាមា្នាក់ ទៅ សាលាដំ- 
បងូ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញកាល ព ីមៃសិល- 
មិញ  កៃយ ពី មាន ការ សុើប- 
អង្កៃត  និង ចាប់ ខ្លួន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
សកម្ម ភាព លួច គាស់ ឃ្លាំង យក 
សមា្ភារក្នុង រោង ចកៃកាត់ ដៃរ 
សម្លៀក បំ ពាក់ មួយ កន្លៃង នៅ 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ រាជ ធានី  
ភ្នំ ពៃញ ។  យោង តាម   លោក   ជា  
សុវណ្ណ  អធិ ការរង ទទួល ផៃន- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ អធិការ នគរ បាល 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ។

  លោក  សុវណ្ណ  បាន ថ្លៃង ឱៃយ 
ដឹង កាល  ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ  អ៊ៃល  វបិលុ  ភៃទ 
បៃុស  អាយុ  ៤២ឆ្នាំ  ជា មនៃ្តី 
យោធា នៅ សៃុក ពាមជរ  ខៃត្ត 
ពៃវៃង ។

 លោក  សុវណ្ណ   ថ្លៃង ថា ៖  
« សំណុំ រឿ ង របស់ ជន សងៃស័យ 
របូ នៃះ នងឹ  តៃវូ តលុាការ សុើបសរួ 
បន្ត ទៀត ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស  
ដៃល ជន នៃះបាន បៃ ពៃឹត្ត »   ។   

មន្តៃី នគរ បាល មួយ  រូប បាន 
ថ្លៃង ក្នុង លក្ខខណ្ឌ សុំ មិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ  បាន ឱៃយ ដឹង  ថា  នៅថ្ងៃ ទី 
២៧ វិច្ឆិកា  បុរស មា្នាក់ ជា មា្ចាស់ 
រោងចកៃ ដៃល ជា ថៅកៃជនជាតិ  
ចិន បាន មក ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹង 
នៅ ប៉សុ្តិ៍ន គរបាល សងា្កាត់ ់កា កា ប ២ 
ហើយ ជន រងគៃះ  ថា   សមា្ភារ 
ដៃល បមៃើ ការដល ់រោង ចកៃ តៃវូ   
បាត់ប ង់ គិត ជា ទឹកបៃក់ មាន ចំនួន  
ជាង ៣០មឺុន  ដុលា្លា រអាមៃរិក  ។

  មន្តៃី រូប នៃះ ថា  ជន សងៃស័យ 
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ៥ធ្នូ  
នៅ សៃុក ពាម ជរ  ខៃត្ត ពៃ វៃង  
កៃយ ព ីមាន ការ សហការ សុើប-  
អង្កៃត របស់ កមា្លាំង នគរ បាល។

 លោក  ពៅ  ជីវី  ស្នង ការរង 
ទទួល ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ ខៃត្ត ពៃវៃង  
បាន បញ្ជាក់ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ដៃរ ថា  តាម ចម្លើយ របស់ ជន- 
សងៃស័យ   បា ន ឆ្លើយ បៃប ់សមត្ថ- 
កិច្ច ថា   រូបគៃ   បមៃើការ ជា យោធា 
នៅ សៃុក ពាម ជរ  ខៃត្ត ពៃវៃង។  
វត្ថុ តាង រឹប អូស ពី ជន សងៃស័យ 
មាន  រថយន្ត មា៉ាក  ហាយ ឡៃន ឌ័រ  
ពណ៌ស     ចំនួន ១ គៃឿង  និង 
កាំភ្លើង ខ្លី ១ ដើម  មា៉ាក  K54  បង់  
ចំនួន ២បង់  គៃប់ ១៦គៃប់ ។  
ជន សងៃស័យ តៃូវ បាន បៃគល់ ទៅ 
អធិការ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ 
ហើយ ពៃះ ជន សងៃស័យ បៃពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស នៅ ភ្នំពៃញ៕
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តពីទំព័រ ១...ចាប់ ខ្លួន ជន បង្ក 
គៃះ ថ្នាក ់ហើយ រតគ់ៃច ខ្លនួ យក- 
មក ផ្តន្ទា ទៃស ។

ការ ណៃនំ នៃះធ្វើ ឡើង បន្ទា ប់ពី 
លោក  នៅ តៃ ពិនិតៃយ ឃើញ ថ 
គៃះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក នៅ 
តៃ បង្ក ហានិភ័យ ខ្ពស់ ធៀប នឹង 
គៃះ ថ្នាក់ សង្គមននដៃ ល  បណ្តា ល   
ឱៃយ បាត់ បង់ ជីវិត  រងរបួ ស  ខូចខាត 
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ និង ប៉ះ ពា ល់ ដល់ 
ជីវភាព នៃ គៃួសារ ជន រង គៃះ 
ជាចៃើន ទៀត ផង។

លោក ស ខៃង បាន លើក ឡើង 
ក្នុង សៃចក្តីណៃនំ ស្តី ពី វិធាន ការ 
បងា្ការ និង ទប់សា្កាត់ កំណើន គៃះ - 
ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក  ដៃល ភ្នំ - 
ពៃញ បុ៉ស្តិ៍ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃ មៃសិល-  
មិញ ថ អនុវត្ត តាម ទិស ដៅ ការ - 
ងារ សុវត្ថិភាព ចរាចរ ណ៍ ដៃល  
គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ សុវត្ថិភាព 
ចរាចរណ ៍ផ្លវូគោក (គ.ស.ច.គ) 
បាន កណំត ់យក ឆ្នា ំ២០២០ ដើមៃបី 
ធ្វើការរឹត បន្តឹង ការ  អនុវត្ត ចៃបាប់   
ស្តី ពី ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក ហើយ  
ក្នុង រយៈ ពៃល ១០ ខៃកន្លង មក 
ការរឹតបន្តឹង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ស្តី ពី 
ចរាចរ ណ៍ផ្លូវ គោក ទទួលបាន 
លទ្ធផល ល្អ បៃសើរ គួរជា ទី-
មោទនៈ ដោយ សារ ក្នុង រយៈ - 

ពៃល នៃះ ចំនួន ករណី គៃះ ថ្នាក់- 
ចរាចណ៍ រួម ទាំង ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
និង អ្នក រងរបួសមន ការ ថយ ចុះ ។

លោកស ខៃង ថ្លៃង ថ៖ «សុំ 
កោតសរសើរ ចំពោះ អ្នក បៃើ បៃ ស់  
ផ្លូវ ដ៏ចៃើន លើស លប់ ដៃល បាន 
ចលូរមួ គោរព ចៃបាប ់ស្ត ីព ីចរាចរណ ៍
ផ្លូវ គោក  បៃកាន់ ខា្ជាប់ នូវ សា្មារតី 
បៃុង  បៃយ័ត្ន បើកបរ បៃកប ដោយ 
សុជីវធម៌ និង ការយោគ យល់ គៃប់ - 
កាលៈទៃសៈ »។  បើទោះ បីជា 
សា្ថាន ភាព ចរាចរណ៍ មន ភាព- 
បៃសើរ ឡើង ជាង មុន ក្តី ក៏ ប៉ុន្តៃ 
គណៈកម្មាធិការ ជាតិ សុវត្ថិភាព 
ចរា ចរណ ៍ផ្លវូគោក ពនិតិៃយ ឃើញ ថ  
គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក  នៅ 
តៃ បន្តបង្ក ហាន ិភយ័ខ្ពស ់បើ  ធៀប 
ទៅនឹង គៃះ ថ្នាក់ សង្គម នន។

ជាមយួ គ្នា នៃះ ដៃរលោក រដ្ឋម នៃ្ត ី  
បាន ជំរុញឱៃយ អនុ  គ.ស.ច.គ  រាជ - 
ធានី-ខៃត្ត ទំាងអស់ តៃវូ បង្កើន ការ-  
រឹតបន្តងឹ  ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាចរ ណ៍ 
និង តៃូវ ផ្តោត លើ មុខ សញ្ញា បង្ក 
គៃះ  ថ្នាក់មូលហៃតុ នំឱៃយ មន គៃ ះ - 
ថ្នាក ់ពៃលវៃលា នងិ ទកី ន្លៃង ដៃ ល 
កើតឡើង នូវ ហៃតុ ការណ៍ គៃះ- 
ថ្នា ក់ ដើមៃបី ដាក់ ចៃញ វិធាន ការ ឱៃយ 
បាន សមសៃប និង មន បៃសិទ្ធ - 
ភាពខ្ពស់។ លោកបញ្ជាក់ថ៖ 

«ជាមួយនៃះ តៃូវ  សៃវជៃវ តាម- 
ចាប់  ឱៃយ បាននូវ ជន បង្ក គៃះ ថ្នាក់ 
ចរាចរណ៍ដៃល រត់ គៃច ខ្លួន  ដើមៃបី 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ ផ្តន្ទា ទោស 
តាម ចៃបាប់  និង តៃូវ ចៃក រំលៃក 
ពត័ម៌ន សាវតារជាត ិរបសជ់ន បង្ក  
ដៃល រត់ គៃចខ្លួន នោះ ជូន ដល់ 
គៃប ់កៃមុ ហ៊នុ  សហ គៃស ទាងំរដ្ឋ  
និង ឯក ជន ដៃល ពាក់ ព័ន្ធឱៃយ បាន 
ជៃ ប និង ចូល រួម សហការ»។

លោក  ក៏ បាន ជំរុញ ឱៃយ គៃប់ កៃសួ ង 
សា្ថាប័នរដ្ឋ និង សហគៃស សាធា - 
រណៈ តៃូវ យកចិត្តទុក ដាក់ អនុវត្ត 
សៃចក្ត ីណៃនំ របស់ គ.ស.ច.គ 
ក្នងុ  ការ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយលើក កម្ព ស់ 
សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ ដល់ មនៃ្ត ីរាជ - 
ការនយិោ ជកិកៃម ឱវាទ កៃស ួង 
សា្ថាប័ន  នៅ ថ្នាក់ ជាតិ និង ថ្នាក់ - 
កៃ មជាតិ ឱៃយ មន សា្មារតី គំរូ ក្នុង- 
ការ គោរព អនវុត្ត ចៃបាប ់ស្ត ីព ីចរាច- 
រណ៍ ផ្លូវ គោក ។

បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់  
គ.ស.ច.គ ក្នុង រយៈ ពៃល ១០ ខៃ  
ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ករណី គៃះ ថ្នាក់ 
ចរាច រណ៍ មន ចំនួន ២ ៦៧៤ 
លើក ដៃល មន ការថយ ចុះ ចនំនួ 
៧៧៨ លើក ស្មើនឹង ២៣% បើធៀ ប 
នឹង រយៈ ពៃលដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ដៃល មន ករណី កើត- 
ឡើង ចំនួន  ៣ ៤៥៣ លើក ។

ចំណៃក ចំនួន អ្នក ដៃល សា្លាប់ 
ដោយ គៃះថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍ មន 

ការ ថយ ចុះ ចំនួន  ២៨៨នក់  ស្មើ 
នឹង ១៧% (១៣៦ ៨/ ១ ៦៥៦ 
នក់) និង អ្នក រងរបួស ក៏ មន   
ការ ថយ ចុះ រហូត ដល់ ១២០៧ 
នក់ ស្មើ នឹង ២៣%  (៤ ០០៧ / 
៥ ២១៤នក់)៕

លោក គង់ សុវណ្ណ ទីបៃឹកៃសា 
សុវត្ថិ ភាព ចរាចរណ៍ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសលិ មញិ ថ ចនំនួ 
គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ អ្នក សា្លាប់ 
និង អ្នក រងរបួស មន ការថយចុះ  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ១០ ខៃកន្លងមក នៃះ 
គ ឺជារឿង មយួ ល្អ។ ប៉នុ្តៃ ទោះប ីជា 
យ៉ាង ណ ការ សា្លាប-់របសួ ដោយ- 
សារ គៃះថ្នាក់ ចរាច រណ៍ នៃះ  បើ- 
ធៀប នឹង ហានិ ភ័យ ផៃសៃងៗ គឺនៅ 
តៃ មន កមៃិត ខ្ពស់ នៅ ឡើយ។ 

លោក បាន ថ្លៃងថ ៖«ទោះប ីជា 
យើង សមៃច បាន នូវ លទ្ធផល 
ជោគ ជ័យ ប៉ុណ្ណៃះ ក៏ដោយដៃល 
មន ចំនួន អ្នក សា្លាប់ និង អ្នក រងរបួ ស 
មន ការថយ ចុះ  ប៉ុន្តៃទាម ទារ សុំ 
ឱៃយនៅ  បន្ត ធ្វើ យ៉ាង ណ ឱៃយ បាន ល្អ 
ជាងនៃះ ទៀត ជាពិសៃស ពីដៃ គូ 
អភិវឌៃឍន៍ និង រាជ រដា្ឋាភិបាល ក៏ដូច - 
ជា សង្គម សុវី ិល នងិ វសិយ័ ឯក ជន 
រួម នឹង បៃជា ពលរដ្ឋ នៅទូទាំង- 
បៃទៃស  »។ លោកសុវណ្ណ   ចង់ ឱៃយ  
គៃប់គ្នាតៃវូ រួម គ្នា  បន្តទប់ សា្កាត់ គៃះ- 
ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ដោយ មិន  បន្ធូរ  ដៃ 
បើមិន ដូច្នៃះ ទៃ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ និ ង  
របួស នឹង អាច កើន ឡើង វិញ៕

តពទីពំរ័ ៤...ទទលួ បៃក ់ឧបត្ថម្ភ  
ពី  ប.ស.ស  ឱៃយដឹង ថ ការបៃើ បៃស ់  
បណ្ណ  ប.ស.ស  សមៃល កូន  គឺ 
មន  សារៈសំខាន់  ពៃះ វា អាច 
ជួយ  កាត់បន្ថយ ការចំណយ 
ផៃសៃងៗ បាន យ៉ាង ចៃើន ពៃល 
ដៃល  កំពុង សមៃល។

អ្នកសៃី និយយថ ៖«នៅ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល សមៃល កូន  ខ្ញុំ 
បៃើបៃស់ បណ្ណ  ប.ស.ស  ខ្ញុំ 
ទទលួបានការ មើល ថៃទា ំដចូ អ្នក- 
ដៃលមនិ បៃើ ដៃរ   ហើយ ខ្ញុ ំទទលួ- 
បាន ថវិកា ៤០មុឺន រៀល  និង បៃក់ 
៧០ %   ដោយ ដាក់ពាកៃយ ស្នើសុំ 
នៅ ទីសា្នាក់ការ ប.ស.ស។ 

តាម ការរៀបរាប់ របស់ អ្នកសៃី  
បន្ទាប់ពី ដាក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ បៃក់ 
៧០%នៃះ  គឺ  រយៈពៃល តៃ ២ 
សបា្តោហ ៍ ឬ លើស ពនីៃះ បន្តចិ បន្តចួ  
អ្នកសៃី នឹង ទទួល បានសារ  ឬ 
ខល តាម ទូរស័ព្ទ ដៃ បៃប់ ពី ការ- 
ទទួល  បាន បៃក់ ពី  ប.ស.ស។

អ្នកសៃ ីថ ៖«យើង ទៅ បើក បៃក ់   
នៅ ធនគរ ជាដៃគ ូឬទៅ ទទលួ យក   
សៃក ពី  ប.ប.ស។ និយយ ជារួម  
យើង មន ការកាត់ បន្ថយ នៃការ- 
ចំណយ ចៃើន  នៅពៃល ដៃល 
បៃើបៃស់ បណ្ណ  ប.ស.ស នៃះ»។

អគ្គលៃខា ធិការង នៃ សហជីព 
សៃរី កម្មករ កម្ពុជា  អ្នក សៃី យ៉ុង 

លាភ  ឱៃយ ដងឹ ដៃរ  ការឧបត្ថម្ភ បៃក ់ 
៤០មុនឺ រៀល  ក្នងុ កនូ ម្នាក ់ នងិ កនូ 
២នក ់៨០មុនឺ រៀល របស ់រាជរដា្ឋា- 
ភិ  បាល ដល់ កម្មការិនី  សមៃល-  
កូនពៃល នៃះ អាច ជួយ សមៃល  
បន្ទុក ដល់ ពួក គៃ។ 

អ្នកសៃី ថ្លៃងថ ៖«របប ថៃទាំ 
សខុ ភាព សមៃប ់ស្តៃ ីមន ផ្ទៃ ពោះ  
គត់ ទទួលបាន ៤០មុឺន រៀល ក្នុង 
កូន១  និង កូន២ ទទួលបាន ៨០ 
មុឺន រៀល ដៃល ផ្តល ់ ឱៃយ ដោយ 
រដា្ឋាភិបាល  គឺជា ការល្អ»។ 

អ្នកសៃ ីថ ៖«ដោយ ឡៃក  សមៃប ់  
អ្នក  ដៃល បងប់ៃក ់លម្ហៃ មតភុាព  
រយៈពៃល ចាប់ពី ៩ខៃ ឡើង ទៅ  
កម្មការិនី រូបនោះ អាចទទួល បាន 
បៃក់ លម្ហៃ មតុ ភាព ចំនួន ៧០ 
ភាគរយ  ពី  ប.ស.ស  បន្ទាប់ពី 
សមៃល កូន រួច រាល់»។

បៃមុខ នៃ រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា   លោក ហ៊ុន សៃន  បាន- 
សមៃច ផ្តល់ ការឧបត្ថម្ភ សាច់- 
បៃក ់ដល ់កម្មការនិ ីទាងំ នៅក្នងុ 
បៃពន័្ធ  នងិ កៃ បៃពន័្ធ  នៅ ពៃល 
សមៃល កនូ ចាបត់ាងំ ព ីដើម ឆ្នា ំ
២០១៨។ ក្នុង នោះ កម្មការិនី 
សមៃល បាន កនូ១  តៃវូទទលួ- 
បាន បៃក ់ឧបត្ថម្ភ ៤០ មុនឺ រៀល  
កូនភ្លាះ ២  ទទួល បាន ៨០  មុឺន 
រៀល  និង កូនភ្លាះ ៣  ទទួល- 
បាន បៃក ់ឧបត្ថម្ភ ចនំនួ ១លាន  
២សៃន រៀល៕

លោកសខេងណេនំា... រដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភ...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូស៊ត�ៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស ស៊�ៃង, ពៃ ៊ំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គ៊ណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ ស៊ីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស ស៊ខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃ៊ត ស៊ភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រ៊ំ, ហឹ៊ន ពិស,ី  នៅ  ស៊ីវ៊តា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ស៊ទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊៊នធឿន 
�ៃង ស៊ខគនា�  , ម៊ំ គនា�  , រ័ត្ន  ស៊ជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊៊ន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� ស៊ី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហ៊ង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, ម៊ី ស៊ម៊នី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម ស៊កៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊៊ន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   ម៊ន្ន ីរៈ, 015 239 293
កៃវ  ព៊ទ្ធ ី, 012 966 605

ផន ស៊ខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី ស៊ីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហ៊៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ង៊សៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: មន្តៃជីាន ់ខ្ពស ់កៃស ួង 
បរិស្ថាន និង មន្តៃី  អង្គការ សង្គម- 
ស៊វីលិបាន សម្តៃង ការ ពៃយួ បា  រម្ភ 
ពី ការគំរាមកំហៃង ដល់  អាយ៊ ជីវិ ត  
សត្វពៃ  តាមរយៈ ការ ដា ក់ ថ្នា ំបំព៊ ល  
នៅតាម  វាលសៃ បឹងបួ និង 
តៃពាងំ នានា ទ ីដៃល សត្វ ពៃ តៃវូ 
ទៅ រក  ចំណី   ខណៈ ដៃល ការ បៃើ  
ថ្នាំ បំព៊ល វា ក៏ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ស៊ខ ភាព របស់ មន៊សៃស ផង ដៃរ ។

លោក កៃន សិរី រដា្ឋា បៃធាន 
អង្គការ សមាគម អភរិកៃស សត្វពៃ 
នៅ កម្ពុជា(WCS)បាន ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃ ទ ី៦  ខៃ ធ្ន ូថ សត្វពៃ នៅ ភាគ- 
ខា ងជើង នៃ បៃទៃស កម្ពុជា បាន  
ទទួល ការគំរាម កំហៃង ខា្លាងំ ខណៈ   
ជន ខិល ខូច  កំព៊ង ដើរ បំព៊ល ដោ យ 
ដាក ់ថ្នា ំសមា្លាប ់សត្វល្អតិ នៅតាម 
រដូវ កា លនីមួយៗ ។ ខណៈ  រដូវ - 
នៃះ ចូល ដល់ រដូវ ទឹក សៃក ឬ 
រដូវបៃងំ  ដៃល សត្វពៃតៃវូបាន    
គំរា ម កំហៃង តាម រយៈការ ដាក់ ថ្នាំ 
បំព៊ ល  នៅតាម មាត់ទឹក ដូច ជាបឹង 
តៃពំា  ង សៃះ បៃឡាយ មាត់ទន្លៃ 
និង ទីតាំ ង មួយ ចំនួន ទៀត   ទី  
ដៃល សត្វ ពៃ ទៅ រក ចំណី  ។ 

លោក បញ្ជាកថ់៖«យើង សមូ- 
ស្នើឱៃយ អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន  ជួយ អប់ រំ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ នងិ អន្តរាគមន ៍ចពំោះ 
ជន ល្មើស កំ៊ ឱៃយ ដាក់ ថ្នា ំបំ ព៊ ល 
សត្វពៃ បៃបនៃះ គឺ ធ្វើយ៉ាងណា 
ទប់ស្កាត់ ការដាក់ ថ្នា ំបំព៊ល ឬ បៃើ - 
បៃស់ ធាត៊គីមីផៃសៃងៗទៀត ក្នុង 
គោល បំណង ចា ប់ យ ក  សត្វពៃ 
ទៅធ្វើជា អាហារ ឬ យកទៅលក់ 
នៅ ទីផៃសារ គឺ តៃូវតៃ បង្កៃប ដើមៃបី 

ចូលរួម ថៃរកៃសា ធនធាន ធម្មជាតិ 
យើង ជាពសិៃស សត្វ  ស្លាប  ទាងំ- 
អស់ នៃះ»។

លោកនៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខា - 
ធិការកៃសួងបរិស្ថាន បាន ថ្លៃង 
នៅ ថ្ងៃ ទី ៦ ខៃ ធ្ន ូ ថ កៃសួង បរិស្ថា ន  
អ្នក អភិរកៃស ធនធា ន ធម្មជាតិ   
នងិ សត្វពៃ កដ៏ចូជា ស្ថាបន័ មាន 
សម ត្ថកិច្ច មានការ ពៃួយបារម្ភ 
ចំពោះ ការ គំរាម កំហៃង ដល់ អា យ៊ 
ជីវិត  សត្វ ពៃ ពីពៃះ កៃពី អនា្ទា ក់ 
កាំភ្លើង កៃច្នៃ ស៊នខ បៃមាញ់  គឺ 
ការបៃើ បៃស់ ថ្នាព៊ំល ទំាង ចៃត នា 
និង អ ចៃតនា  ក្នងុ ការបំព៊ល សត្វ - 
ពៃ ដៃល ដាក់ នៅតាម មាត់ ទឹក 
បងឹ នងិ តៃពាងំ នានា។ កន្លងទៅ 
មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន៊ រកៃស  រួមនឹង អ្នកពាក់ ព័ន្ធ 
បាន ផៃសព្វផៃសាយអបរ់ ំបៃជា ពល រដ្ឋ   

ដៃល រស់នៅក្នុង តំបន់ ការ ពារ 
ធម្មជាតិ នានាកំ៊  ឱៃយ បៃើបៃស់ ថ្នា ំ- 
ព៊ល បំព៊ល សត្វ ពៃ  ឬ បៃើបៃស់ 
ថ្នា ំបំព៊ល សត្វ ល្អតិ ដាក់ ដំណំា រប ស់ 
ខ្លនួ ពៃះ វា អាច សមា្លាប ់សត្វ ពៃ 
និង ប៉ះពាល់ ស៊ខភាព ពួក គាត់ 
និង អ្នក ដទៃទៀត។ ថ្នាំព៊ល មិន - 
មៃន តៃឹម តៃ  បំផ្លាញ ជីវិត សត្វពៃ 
ប៉៊ណ្ណោះ ទៃ  តៃ  វា ក៏ បំផ្លាញ ជីវិត 
និង ស៊ ខ ភា ព មន៊សៃស ដៃរ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «កៃសួង 
បរិស្ថាន  សូម អំពាវនាវ ដល់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ បញៃឈប់ ការ បៃើ ថ្នាព៊ំល ដើមៃបី 
ចាប់ សត្វ ពៃ ពៃះ វា បង្ក ភាព ហិន- 
ហោច ដល់ សត្វ ពៃ និង គៃះថ្នាក់ 
ដល់ ជីវិត មន៊សៃស។ កន្ល  ងទៅ បៃភៃទ 
សត្វ មួយ ចំនួន  ដៃល រងគៃះ 
ដូចជា សត្វ តៃយងយ កៃស និង សត្វ 

តា្មាត ជាដើម បាន ថយច៊ះ ដោយ- 
សរ តៃ មួយផ្នៃក ស្លា ប់ ដោយ កើត 
ចៃញពី ការ បំព៊ល »។

យោង តាម ឯកសរ សៃវជៃវ 
កមៃស់ ៧១ទំព័រ  របស់ អង្គការ 
WCS និង អ្នកសៃវ ជៃវ នៃ ស - 
ក លវទិៃយាលយ័ អៃ ឌ ីន ប៊គឺ(Edin 
burgh) សហការ ជាមួយ កៃសួ ង 
បរិស្ថាន  បានឱៃយ ដឹង ថ ពួកគៃ 
បានធ្វើ បទ សមា្ភាសជាមួយ អា  -   
ជា្ញា ធរ មូលដា្ឋាន បៃ ជា សហ គមន៍ 
និង អ្នក ដៃល ធា្លាប់បាន ដើរ ដាក់ 
ថ្នាំ បំព៊ល សត្វ ពៃ។ ក្នុងនោះ 
សមា្ភា ស សហគមន៍ ចំនួន ១០ 
ក្នុង  តំបន់ ការ ពារ ចំនួន ២ក្នុង 
គោល បំណង ដើមៃបី ផ្ដល់នូវ ការ - 
វាយ តម្លៃ ជា ជំ ហាន ដំបូង។ 

ឯកសរ សៃវជៃវ បន្តថ ថ្នាំ - 

សមា្លាប់   សត្វ ស្លាប ភាគ ចៃើន តៃវូ - 
បាន គៃ បៃើបៃស់ បៃភៃទ ថ្នា ំកណ្ដៀរ 
(Carbamates) ដៃលមាន  
ក មា្លាំ ង ខា្លាំងតៃូវបាន ដាក់ ដោយ 
ចៃត នា នៅតាម តៃពំាងដើមៃប ីចា ប ់
សត្វពៃ សមៃប់ ការបៃើ បៃ ស់ 
តាម តមៃូវ ការខ្លួន។ វិធី នៃះ តៃូវ 
បាន គៃ យល់ ថ ជា វិធី ដៃល បៃើ 
កមា្លាំង តិច ហើយ ទទួល បាន 
បៃសិ ទ្ធភាព ខ្ពស់ រឯី ការយល់ដងឹ 
អំពី ហា នី ភ័យ ស៊ខភាព មាន ល ក្ខ - 
ណៈ ទាប និង យល់ខ៊សៗ គា្នា។ 
ឯកសរ សៃវជៃវ បន្ថៃមថ អ្នក- 
ដៃល បៃើបៃស ់វធិ ីនៃះ ភាគចៃើន 
ជា ប៊រស និង ក៊មារ ប៉៊ន្ដៃ វា មិន- 
ទាន់ ចៃបាស់ ទៃ ថ តើ ការអន៊វត្ត 
នៃះ   មាន ទនំាក ់ទនំង ទៅនងឹ កតា្តា 
អសន្ដ ិស៊ខ សៃបៀងអាហារឬ យ៉ា    ង -  
ណា? បៃភៃទ សត្វពៃ ដៃល ងា យ - 
រង ការគំរាមកំហៃង ខា្លាំង រួមមាន 
បៃ ភៃ ទ សត្វ តៃយង យកៃស ពពួក 
សត្វ តា្មាត និង ពពួក សត្វ ស្លាប 
មួយ ចំនួន ទៀត។ ការ ដាក់ ថ្នា ំបំព៊ ល 
នឹង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ខា្លាំង ចំពោះ 
សត្វ  ពៃ ស៊ខ ភាព មន៊សៃស និង 
បរិស្ថាន ។

បើតាម លោក នៃតៃ ភក្តៃ ការ - 
សិកៃសា ពី ឥរិយបថ នានា  នៃ ការ - 
បំព៊ល សត្វពៃ នៃះនឹង ផ្តល់ ព័ត៌    - 
មាន  សមៃប ់កៃសួង បរសិ្ថាន នងិ 
អ្នក ជំនាញ ដើមៃបី អាចដាក់  ចៃញ  
នូវ វិធានការ ម៊ឺង មា៉ាត់និង បៃកប - 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព  ក្នងុការ ទប់ ស្កា ត់ 
សកម្ម ភាព បំព៊ល សត្វ ពៃដៃល 
ជា  ផ្នៃក មួយ នៃ កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង 
ក្នងុ កា រ  ការពារ និង អភិ  រកៃស សត្វពៃ 
ក៏ដូច  ជា បងា្ការ ផល ប៉ះ ពា ល់  ដល់ 
ស៊ខ ម៊ាល ភាព របស់  ពលរ ដ្ឋ ៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា  បាន 
ចៃញ ផៃសាយ នូវ ទសៃសនា វ ដ្តី  «ពៃះ នគរ »  
ជា លើក ដំបូង  ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ នូវ 
ពត័ម៌ាន សខំាន់ៗ  ដៃល  កើត ចៃញ ព ីការ 
សៃវ សៃវ នៅក្នុង តំបន់ ឧទៃយាន អង្គរ  
ខណៈ មន្តៃី នៃ ស្ថាប័ន នៃះ  បាន អះអាង 
ថ   ទសៃសនា វ ដ្ត ីនៃះ នងឹ កា្លាយ ជា បៃភព នៃ 
ចំណៃះ ដឹង ថ្មីៗ បន្ថៃម  ទៀត ដល់ កូន ខ្មៃរ 
គៃប់ រូប ដៃលចង់ សិកៃសា ពី អង្គរ ។ 

 លោក  ឡុង  ក៊សល  អ្នក នាំ ពាកៃយ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី ៦  ខៃ ធ្នូ  ថ   នៃះ  គឺ ជា 
លើក ទី ១  ក្នងុ ការ ចៃញ ផៃសាយ ទសៃសនា វ ដ្តី  
ដៃល មាន ឈ្មាះ ថ  ពៃះ នគរ  បនា្ទាប់ ពី 
បាន ចង កៃង ចប់ កាល ពី ឆ្នាំ ២០ ១៩ ។ 

 លោក  បញ្ជាក់ ថ ៖ « អត្ថបទ ដៃល 
យើង បោះ ព៊ ម្ពក្នុង ទសៃសនា វ ដ្តី នៃះ  គឺ 
មិនមៃន ជា អត្ថបទ ដៃល បរិយយ ជា 

លក្ខណៈ បៃប ពិ ពណ៌នា នោះ ទៃ  គឺ ជា 
អត្ថប ទ ដៃល មាន លក្ខណៈ បៃប សៃវជៃវ  
ហើយ មាន លក្ខណៈ បៃប វិទៃយា សស្តៃ។  
ទាំង នៃះ  គឺ មាន អំណះ អំ ណា ង ដៃល 
យើង អាច យ ក មក ធ្វើ ជា សម្មតិ កម្ម ក្នុង 
កចិ្ច ការងារ សន្ន ិដា្ឋាន អ្វ ីមយួ ផៃសៃងៗ ទៀត 
បាន » ។ 

 លោក  ឡុង  ក៊សល  បាន ឱៃយ ដឹង ថ  
បនា្ទាប់ ពី ចៃញ ផៃសាយ ទសៃសនា វ ដ្តី នៃះ  
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា  បាន យក ទសៃសនា - 
វ ដ្តី នៃះ ទៅ តម្កល់ ទ៊ក កន្លៃង សំ ខាន់ៗ 
មួយ ចំនួន  ដូច ជា តាម សរ មន្ទីរ ជាតិ  
កន្លៃង សៃវជៃវ មយួ ចនំនួ ទៀត  រ ួម ទាងំ 
សលារៀន និង បាន ផ្តល់ ជូន អ្នក- 
សៃវជៃវ មយួ ចនំនួ ផង ដៃរ  ខណៈ ដៃល 
វា នឹង វិវត្ត ខ្លួន ទៅជា ទសៃសនា វ ដ្តី អៃ ឡិច- 
តៃូ និ កក្នុង ពៃល ឆប់ៗ  ដៃល អាច ឱៃយ 
សធារណ ជន  ងាយ សៃួល ស្វៃង រក 
បាន នៅ លើ គៃហ ទំព័រ របស់ អាជា្ញាធ រ- 
ជាតិ អបៃសរា ។ 

 លោក  ហង់  ពៅ  អគ្គ នា យក អាជា្ញា ធរ 
ជាតិ អបៃសរា បាន និយយ ក្នុង ប៊ព្វបទ 
សំណៃរ របស់ លោក ថ  ទសៃសនា វដ្ដី    
« ពៃះ នគរ»ផ្ដោត សខំាន ់ទៅ លើ បរ៊ាណ- 
វត្ថ ុដៃល បាន រក ឃើញ ថ្មីៗ  នៅ អង្គរ  ការ- 
អភិរកៃស ជួស ជ៊ល ប៉ម ឥដ្ឋ លៃខ ៨ នៅ 
បៃសទ បាគង  ពិធី ឡើង អ្នក តា ខៃ 
ពិសខ នៅ វត្ត អធា្វា  និង បៃព័ន្ធ ធារា- 
សស្តៃ នៃ ឧទៃយាន អង្គរ  ពៃម ទាំង បៃព័ន្ធ 
ធារា សស្តៃ នៃ បៃ សទ ពៃះ វិហារ ផង ដៃរ ។ 

 លោក  បាន បញ្ជាក់ ថ ៖  « ខ្លឹម សរ នៃ 
អត្ថបទ ទាំង អស់  ព៊ំ ស្ថិត នៅ ក្នុ ង បៃភៃទ 
សំណៃរ ឃោស នា ឡើយ។  គោល- 
បំណង ធំ  គឺ ព៊ំមៃន និយយ ពី អាជា្ញាធរ 
ជាតិ អបៃសរា ខ្លួន ឯង  តៃ និយយ ពី អតីត 
រាជ ធានី យ សោធរ  ពោល គឺ ពៃះ នគរ 
របស់ ខ្មៃរ ។ ទសៃសនា វ ដ្តី នៃះ នឹង កា្លាយ ជា 
បៃភព នៃ ចំណៃះ ដឹ ង ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត 
ដល់ កូន ខ្មៃរ គៃប់រូប ដៃលចង់ សិកៃសា ពី 
អង្គរ»។  តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊៊ក អាជា្ញា ធរ 

ជាតិ អបៃសរា  អត្ថបទ ទាំង អស់ ក្នុង 
ទសៃសនា វ ដ្តី នៃះ  គឺ សរសៃរ ដោយ អ្នក- 
សៃវជៃវ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ។   ទសៃសនា វ ដ្តី 
នៃះ  ក ៏មាន អត្ថបទ បច្ចៃក ទៃស ដៃរ  ដៃល 
ទាក់ ទង នឹង ការថៃ ទាំ  ពៃម ទាំង ការ ជួស- 
ជ៊ល ដូច ជា  កា រថៃ ទាំ ចមា្លាក់ ថ្មភក់  និង 
ចមា្លាក់ បាយ អរ កំ៊ ឱៃយ រៃច រឹល តាម រយៈ បទ- 
ពិសោធន៍ ជា ចៃើន ឆ្នាំ នៅ អង្គរ  រួ ម នឹង 
ការ ជួស ជ៊ល សំណង់ ធ្វើ ពី ឥដ្ឋ។ ចំពោះ 
អ ត្ថ បទ ខ្លះ ទៀត ក ៏បងា្ហាញ អពំ ីវត្ថ ុបរ៊ាណ 
ចៃើន បៃភៃទ  ដៃល បាន បៃទះ ឃើញ 
នៅទ ីនា នា  យក មក រៀប ច ំទក៊ ដាក ់កត-់ 
តៃ ច៊ះ បញ្ជ ីសរ ពើ ភណ្ឌ។  ទសៃសនាវដ្ដនីៃះក ៏
មាន អត្ថ បទ ក្នងុ ពពកួ នរវទិៃយា ដោយ មាន 
និយយ អំពី ប៊ណៃយ ទាក់ ទង នឹង សៃូវ 
ដៃល អ្នក សៃ៊ក បៃរព្ធ នៅក្នុ ង ប៊រាណ 
ស្ថាន ជាទី សកា្ការៈ របស់ ពួក គាត់។  ឯ ក្នងុ 
វិស័យ ធារា សស្តៃ វញិ មាន ការ សកិៃសា ស្ត ី
អំពី តំបន់ អង្គរ  និង ទាក់ ទង នឹង បៃស ទ 
ពៃះ វិហារ ៕

មន្ត្រីបារម្ភពីការគំរាមកំហ្រងជីវិតសត្វព្រតាមរយៈការដាក់ថ្នាំបំពុល

អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាបង្កើតទស្រសនាវដ្ដីផ្រសព្វផ្រសាយពីការស្រវជ្រវតំបន់អង្គរវត្ត

សត្វ ស្លាប ១ កេបាល  ពុល ងាប់ នៅ កេម ដើម ឈើ ងាប់ ១ ដើម កាលពីពេល ថ្មីៗ នេះ។ រូបថត WCS   
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ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរយៈពេល១០ខេធ្លាក់ជាង៧៦%
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការបន្តអសូបន្លាយ
ពេលនេការឆ្លងរាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩បានធ្វើឱេយចំនួនភ្ញៀវ-
ទេសចរបរទេសដេលធ្វើដណំើរ
មកកម្ពជុាក្នងុរយៈពេល១០ខេ
ដើមឆ្នាំ២០២០មានចនំនួសរបុ
ជាង១,២លាននក់ធ្លាក់ចុះ
ជាង៧៦ភាគរយបើធៀបទៅ
នងឹរយៈពេលដចូគ្នាឆ្នាំ២០១៩
ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិ
ចិនបានបន្តនំមុខគេ។នេះបើ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់
កេសួងទេសចរណ៍។
របាយការណ៍ចេញផេសាយ

កាលពីចងុសបា្តាហ៍មនុបង្ហាញ
ថាចាប់ពីខេមករាដល់ខេតលុា
កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ
បរទេស១២៦៧៨៩០នក់
ធ្លាក់ចុះ៧៦,១ភាគរយបើ
ធៀបនឹងរយៈពេល១០ខេឆ្នាំ
២០១៩ដេលមានចំនួន៥-
២៩៦០៨៨នក់។ក្នុងនោះ
ភ្ញៀវទេសចរមកដល់កម្ពុជា
តាមរយៈអាកាសយានដា្ឋាន
អន្តរជាតិទាំង៣មានចំនួន
៧៣៤៣០៩នក់ធ្លាក់៨០,២
ភាគរយភ្ញៀវតាមផ្លូវគោកនិង
ផ្លវូទកឹចនំនួ៥៣៣៥៨១នក់
ធ្លាក់ចុះ៦៦,៣ភាគរយ។
ភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចនិបាន

បន្តនំមុខគេជាមួយនឹងចំនួន
សរុប៣១៤២៩១នក់ធ្លាក់

ចុះ៨៤,៥ភាគរយថេ១៩៤-
៧៧៤នក់ធ្លាក់៤១,៥ភាគ-
រយវៀតណាម១៨១៣២៨
នក់ធ្លាក់ចុះ៧៤,៨ភាគរយ
អាមេរិកមាន៥៥១៧០នក់
ធ្លាក់៧១,៦ភាគរយកេពនីោះ
ភ្ញៀវមកពីបេទេសផេសេងៗសុទ្ធ-
តេធ្លាក់ចុះដូចៗ គ្នា។
អ្នកនំពាកេយកេសងួទេសចរ-

ណ៍លោកតុបសភុក័បានបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេទី៧ខេ
ធ្នូនេះថា វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
ដេលតមេូវឱេយមានការរឹតបន្តឹង
ការធ្វើដណំើរឆ្លងបេទេសបាន
ធ្វើឱេយចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរ-

ជាតិ ធ្លាក់ចុះនៅគេប់ទីកន្លេង
លើពភិពលោកចាប់តាងំពីដើម
ឆ្នាំ២០២០មក។ប៉នុ្តេសមេប់
កម្ពុជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរ-
ទេសបានចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចាប់-
តាំងពីអំឡុងខេមីនរហូតមក
ដល់ពេលនេះ។លោកបន្ថេម
ថា៖«គេប់គ្នាសុទ្ធតេដងឹថាការ-
ធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរបរទេស
នៅពេលនេះគឺជាបញ្ហាសកល
ហើយភ្ញៀវដេលយើងទទួល
បានពេលនេះមានភាគចេើនគឺ
ជាវិនិយោគិនតេប៉ុណ្ណោះ»។
ខណៈនពេលថ្មីៗ នេះកម្ពជុា

បានសមេចឱេយអ្នកធ្វើដំណើរ

ចលូមកកម្ពជុាទាងំអស់តេូវធ្វើ
ចតា្តាឡីស័ករយៈពេល១៤ថ្ងេ
ពេញចាប់ពីថ្ងេទី១២ខេធ្នូនេះ
តទៅបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើង
នូវពេឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨
វិច្ឆិកាលោកសុភ័កបានបេប់
ថាផលប៉ះពាល់វិស័យទេស-
ចរណ៍បេកដជាមានប៉ុន្តេនៅ
ក្នុងដំណាក់កាលនេះការគិត-
គរូពីអាយជុវីតិរបស់បេជាជនគឺ
ជារឿងចាំបាច់ដេលតេូវតេធ្វើ
ឱេយបានលឿនដើមេបីបញ្ចៀស
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ។
អ្នកសេីឆយសុវីលនីបេធន

សមាគមទភីា្នាកង់រទេសចរណ៍

កម្ពជុាបាននយិាយថាការធ្លាក់
ចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេស
ក្នងុរយៈពេលជតិ១ឆ្នាំមកនេះ
បានធ្វើឱេយកេុមហ៊ុនក្នុងវិស័យ
ទេសចរណ៍ជបួនងឹបញ្ហាជាចេើន
ដោយមានកេមុហ៊នុខ្លះបទិទា្វារ
និងមួយចំនួនទៀតកំពុងតេដរ
ឈរតាមរយៈការបញ្ចេញនូវ
ធនធនហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លនួមក
ទេទេង់បេតិបត្តិការដេលមាន
តិចតួចឬគ្មានសោះតេម្តង។
លោកសេីបន្តថាបន្ថេមពីលើ
នេះការកំណត់របស់កេសួង
សខុាភិបាលដេលតមេវូឱេយភ្ញៀវ
ធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាទាំង-
អស់តេូវដាក់ឱេយធ្វើចតា្តាឡីស័ក
រយៈពេល១៤ថ្ងេក្នងុន័យទប់-
ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជងំឺកវូដី-
១៩ក៏នឹងរឹតតេធ្វើឱេយចំនួនភ្ញៀវ-
ទេសចរបរទេសធ្វើដំណើរមក
កម្ពុជាធ្លាក់ចុះបន្ថេមទៀត។
លោកសេថី្លេងថា៖«សមេប់

រយៈពេលដេលនៅសល់ក្នងុឆ្នាំ
២០២០នេះខ្ញុំគតិថាចនំនួភ្ញៀវ-
ទេសចរបរទេសមកកម្ពុជានឹង
ធ្លាក់ចុះបន្ថេមទៀត»។
យោងតាមលោកសេីសុវីលនី

នៅមុនពេលមានការផ្ទុះពេឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា
វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា
ចាប់ផ្តើមកមេើកឡើងវញិខ្លះៗ
ហើយប៉ុន្តេពេលនេះអ្វីៗតេូវ
បានបញ្ចប់។
ក្នុងនមសមាគមទីភា្នាក់ងរ

ទេសចរណ៍កម្ពុជាលោកសេី
សុវីលនីនយិាយថាក្នងុបរបិទ
ដ៏លំបាកនេះសូមឱេយរដា្ឋាភិបាល
គិតគូរអំពីការលើកលេងពន្ធ
លើការផកពិន័យសមេប់ឆ្នាំ
ចាស់។លោកសេីបានថ្លេងថា៖
«សូមស្នើឱេយរដា្ឋាភិបាលជួយ
លើកលេងបំណុលពន្ធដេល
បានផកពិន័យនពេលកន្លង
មកពេះបច្ចបុេបន្នកេមុហ៊នុនៅ
ក្នងុវសិយ័ទេសចរណ៍ទាងំអស់
សុទ្ធតេកំពុងទទួលរងផលប៉ះ-
ពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិកូវីដ-
១៩ដេលបានអូសបន្លាយរយៈ-
ពេលជិត១ឆ្នាំមកនេះ»។
លោកសេីបន្ថេមថាការលើក-

លេងពន្ធលើការផកពិន័យឆ្នាំ
ចាស់ក៏នឹងជួយឱេយកេុមហ៊ុន
ទេសចរណ៍នីមួយៗមានលទ្ធ-
ភាពក្នងុការរកេសាទកុនវូបគុ្គលកិ
ជំនញរបស់ខ្លួនផងដេរ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កម្ពុជា

ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរ-
ជាតិសរុបចំនួន៦,៦១លាន
នក់កើនឡើង៦,៦ភាគរយពី
ចំនួន៦,២លាននក់ក្នុងឆ្នាំ
២០១៨។ចណំេកបេកច់ណំលូ
ពីវិស័យទេសចរណ៍អន្តរជាតិ
មានចនំនួ៤,៩១លានដលុា្លារ
កើនឡើង១២,៤ភាគរយបើ
ធៀបនងឹឆ្នាំ២០១៨ដេលមាន
ចំនួន៤,៣៧លានដុលា្លារ។
នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពី
កេសួងទេសចរណ៍៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ:កេុមហ៊ុនផលិតសេបៀរ

និងភេសជ្ជៈថ្មីមយួទៀតរបស់កេមុហ៊នុ
អិុនធើមា៉ាទេីតបេវីរីច(ខេមបូឌា)
ឯ.ក [Inter-MattridBeverage
(Cambodia)Co.,Ltd]ដេលមាន
ទនុវនិិយោគ៧៨លានដលុា្លារតេវូបាន
កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា (CDC)
សមេចចេញវញិ្ញាបនបតេចុះបញ្ជីជា
ផ្លូវការកាលពីថ្ងេទី៤ខេធ្នូ។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានCDCបាន

ឱេយដងឹថាគមេងបង្កើតរោងចកេនេះ
មានទតីាំងនៅសេុកកៀនស្វាយខេត្ត
កណា្តាលដោយបង្កើតឱកាសការងរ
ដល់បេជាជនបាន៥៥០កន្លេង។
បគុ្គលិកផ្នេកលក់កេុមហ៊នុអិនុធើ-

មា៉ាទេីតបេវីរីច(ខេមបូឌា)ឯ.កសុំ
មនិបញ្ចេញឈ្មាះបានឱេយដងឹថាកេមុ-
ហ៊នុលោកកពំងុដណំើរការសងសង់
រោងចកេប៉នុ្តេលោកពុំដងឹថានងឹសង-
សង់រួចរាល់នៅពេលណាទេ។លោក
បន្តថាសព្វថ្ងេបគុ្គលកិទាងំអស់កពំងុ
ទទួលការបណ្តុះបណា្តាលពីកេុមហ៊ុន
ដើមេបីតេៀមចលូបមេើការងរ។លោក
នយិាយថា៖«សេបៀរគេពេញនយិម
ខា្លាងំនៅសេកុយើងគេចលូចតិ្តផកឹមនិ
ថាកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយតេូវតេមានសេ-
បៀរពិសេសកម្មវិធីជប់លៀងធំៗ»។
កាលពីខេមេសនិងខេកក្កដាឆ្នាំ

នេះCDCបានអនមុត័គមេងបង្កើត
រោងចកេស្របៀរនងិភេសជ្ជៈថ្មីចនំនួ
២គឺកេមុហ៊ុនហនុមានប៊េវរជីសីឯ.ក
(HanumanBeveragesCo.,

Ltd)មានតម្លេវិនិយោគ១៦០,៦
លានដុលា្លារស្ថិតនៅសេុកអង្គស្នួល
ខេត្តកណា្តាលនងិរោងចកេរបស់កេមុ-
ហ៊ុន វឌេឍនៈបេូវីរីឯ.ក(Vattanac
BreweryCo.,Ltd)ដេលមានតម្លេ
វនិយិោគ៨៧លានដលុា្លារស្ថតិនៅក្នងុ
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធនីភ្នំពេញ។
លោកហេងនឿនបុគ្គលិកផ្នេក

គណនេយេយនេកេុមហ៊ុនភ្នំពេញបៀរ
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការបង្កើតកេុម-
ហ៊ុនថ្មីបន្ថេមទៀតនឹងផ្តល់ជមេើស
កាន់តេចេើនដល់អ្នកបេើបេស់នៅ
ក្នុងទីផេសារកំពុងតេរួមតូចមួយនេះ។
លោកថ្លេងថា៖«វសិយ័នេះវានៅតេ

អាចមានចំណេកទីផេសារខ្លះសមេប់
អ្នកចូលថ្មីពេះតាមនិន្នាការគេហូប
សេបៀរអាសេ័យលើការផ្តល់រង្វាន់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផេសព្វផេសាយខា្លាំង
ហើយសមេប់រសជាតិគេមិនផ្តាត
ប៉ុន្មានទេ ដូច្នេះកេុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីៗ
នៅតេអាចទាញយកចំណេកទីផេសារ
ខ្លះនៅក្នុងសេុក»។
លោកនឿនបានឱេយដឹងថាសព្វថ្ងេ

សេបៀរមា៉ាកភ្នំពេញនិងស្ពេសេយ៉ាល់
មានលក់នៅលើទផីេសារតចិតចួប៉ណុ្ណោះ
ដោយកេុមហ៊ុនផ្តាតលើការនំចេញ
ទៅបេទេសថេនិងមីយា៉ាន់មា៉ា។
លោកបេប់ថា៖«ការនំចេញរបស់

យើងប៉ះពាល់ខា្លាងំ។ការនំចេញធ្លាក់
ចុះដោយសរការបិទចេកពេំដេនក្នុង
អំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩»។
អ្នកនំពាកេយកេសួងឧសេសាហកម្ម

វទិេយសស្តេបច្ចេកវទិេយនងិនវានវុត្តន៍
លោក ហេង សុខគង់បានបេប់ភ្នំ-

ពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីខេកក្កដាថាការ-
បង្កើតរោងចកេថ្មីៗនេះរដ្ឋនឹងទទួល
បានចំណូលពន្ធរាប់សិបលានដុលា្លារ
ក្នុង១ឆ្នាំៗពីឧសេសាហកម្មសេបៀរ។
លោកថ្លេងថា៖«រោងចកេថ្មីនេះនងឹ

ចូលរួមចំណេកយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការ-
ជួយពងេឹងសមត្ថភាពផលិតកម្មក្នុង
សេុកក៏ដូចជាជួយបង្កើតការងរថ្មីៗ
ការបេើបេស់វត្ថុធតុដើមក្នុងសេុក
និងបេក់ចំណូលពន្ធយា៉ាងចេើន
សមេប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ»។
របាយការណ៍ពីកេសងួឧសេសាហកម្ម

វទិេយសស្តេបច្ចេកវទិេយនងិនវានវុត្តន៍
ដេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទទួលបានកាលពី
ខេមេសបង្ហាញថានៅកម្ពុជាមាន
កេមុហ៊នុផលតិសេបៀរនងិភេសជ្ជៈ
ចុះបញ្ជីនៅកេសួងចំនួន១០៕LA

ការរីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឱេយ ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស ទៅ ទសេសនា បេសាទ អង្គរ ធ្លាក់ ច៊ះ យ៉ាង ចេើន ។ ពិសី

រោងចកេសេបៀរតម្លេ៧៨លានដុលា្លារកំពុងសាងសង់នៅខេត្តកណ្តាល



តពីទំព័រ១...វឌ្ឍន៍កោះរ៉ុង
រ៉ូយ៉ាល់គ្ុប(RoyalGroup
KohRongDevelopment
Company)និងក្ុមហ៊ុន
SinohydroCorporation
Limitedកាលពីពាក់កណ្ដាល
ខ្កក្កដាឆ្នាំ២០២០សមច្-
បានកិច្ចព្មព្ៀងមួយមាន
តម្ល្៣៥លានដុលា្លារក្នុងការ
សាងសង់ផ្លវូបវ្ង្៧០គឡីូម៉ត្្
នៅកោះរ៉ុង។ផ្លូវន្ះមានទទឹង
ប្វ្ង៨ម៉្ត្ហើយត្ូវរំពឹង
ថានងឹត្វូការរយៈពល្១៦ខ្
ដើមបី្បញ្ចប់ការសាងសង់ន្ះ។
ន្ះបើយោងតាមផន្ការដល្
បានអនុម័តដោយគណៈកមា្មា-
ធិការអន្តរក្សងួរបស់កុ្មបឹ្កស្ា
អភវិឌឍ្ន៍កម្ពជុា(CDC)កាល-
ពីថ្ង្ទី៩ខ្តុលាឆ្នាំ២០១០។
លោកគតិម៉ង្បានសរសរ្

នៅលើទពំរ័ហ្វស្ប៊កុរបស់លោក
កាលពីថ្ង្អាទតិយ្ថាការសាងសង់
ផ្លូវប្តុងប្វ្ង៧០គីឡូម៉្ត្
នៅកោះរ៉ងុបន្តដណំើរការទៅមខុ
ដោយរលនូហើយនៅពល្ន្ះ
បញ្ចប់បាន៣០ភាគរយ។
លោកគតិម៉ង្បានសរសរ្

ថា៖«យើងរពំងឹថាគមង្ន្ះ
នងឹបញ្ចប់ដោយជោគជយ័តាម

ការគង្ទកុក្នងុរយៈពល្១៦
ខ្ និងទន្ទឹងរង់ចាំការអភិវឌ្ឍ
កោះន្ះបន្ថម្ទៀតឱយ្កា្លាយជា
កន្ល្ងទាក់ទាញដ៏ស្ស់សា្អាត»។
លោកគួចចំរើនអភិបាល

ខ្ត្តព្ះសីហនុដ្លធ្វើជា
អធិបតីក្នុងពិធីនះ្កាលពីខ្
កក្កដាបានឱ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍ
ថ្មីដោយក្ុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គ្ុប
អនុវត្តតាមផ្នការរបស់រដា្ឋា-
ភិបាល បន្ទាប់ពីក្ុមហ៊ុនន្ះ
សម្ចបាននូវកិច្ចព្មព្ៀង
ជាមួយរដា្ឋាភិបាល។
លោកបន្តថាតាមផ្នការ

ក្ុមហ៊ុនន្ះ នឹងបន្តក្នុងការ-
សាងសង់ហ្ដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
ចាបំាច់ននផស្ង្ៗទៀតដចូជា
ប្ព័ន្ធលូការផលិតថាមពល
អគ្គិសនីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាត
និងព្លានយន្តហោះ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំជឿជាក់ថា

មានតម្ូវការជាច្ើនសម្ប់
ការអភវិឌឍ្នៅកោះរ៉ងុជាពសិស្
បព្ន័្ធទកឹសា្អាតរោងចក្កច្្ន្
សំរាម និងរោងចក្ផលិតថាម-
ពលអគ្គសិនីមានសារៈសខំាន់
បផំតុដើមប្ីរកស្ាភាពសស្ស់ា្អាត
របស់កោះន្ះ»។
ក្ុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្ុបបាន

ចុះកិច្ចព្មព្ៀងជួលកោះរ៉ុង
មានទតីាងំនៅខត្្តព្ះសហីនុ
ជាមួយCDCដ្លតំណងឱ្យ
រដា្ឋាភបិាលកាលពថី្ង្ទី២៨ខ្
កុម្ភៈឆ្នាំ២០០៨ដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម
នងិរមណយីដា្ឋានទស្ចរណ៍។
ន្ះបើយោងតាមពត័៌មានបាន
ពីក្ុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្ុប។
កាលពីឆ្នាំ២០១៨រមណយី-

ដា្ឋានផ្កាយ៥(FiveStars
Resort)របស់RoyalSands
KohRongនៅខ្ត្តព្ះសហីនុ
ត្ូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជា-
ផ្លវូការ។រមណយីដា្ឋានន្ះគជឺា
ការវិនិយោគរួមរវាងក្ុមហ៊ុន
ពហុផលិតផលក្នងុសុ្ករូ៉យ៉ាល់-
គ្ុបនិងលោកLuziMatzig
អគ្គនយកក្មុហ៊នុទស្ចរណ៍
Asian Trailsដ្លបានវិនិ-
យោគបហ្ល្៤០លានដលុា្លារ
នៅដំណក់កាលដំបូងន្ការ-
វិនិយោគលើកោះន្ះ។
កោះរ៉ុងមានទំហំ៧៨គីឡូ-

ម៉ត្្ការ៉្ដល្ជាកោះធំជាងគ្
ក្នងុចណំោមកោះជាច្ើនរបស់
កម្ពុជា។កោះរ៉ុងមានប្វ្ង
បហ្ល្២២គឡីមូ៉ត្្ស្ថតិនៅ
ភាគពាយពយ្ន្ក្ងុព្ះសហីនុ
នងិប្ើពល្បហ្ល្៤៥នទី
តាមកាណូត។កោះន្ះមាន
ឆ្ន្រចំនួន២៨៕LA
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វៀតណាមនំាចេញបង្គាមានតម្លេ$៣,៧ពាន់លានឆ្នាំនេះ
ទកី្រងុ ហាណូយៈការនច្ំញ

បង្គារបស់វៀតណមទៅកាន់
ទផីស្ារតបំន់អរឺ៉បុនងិបទ្ស្លោក
ខាងលចិបានស្ទុះងើបយ៉ាងខា្លាងំ
ចាប់តាំងពីដើមតី្មាសទី៣ន្
ឆ្នាំន្ះដោយសារផលវិជ្ជមាន
ន្កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្រើអឺរ៉ុប-វៀតណម។ន្ះបើ
យោងតាមសមាគមអ្នកនច្ំញ
នងិផលតិអាហារសមទុ្របស់
វៀតណម(VASEP)។
ការនំច្ញបង្គាទៅកាន់ទផីស្ារ

សហភាពអរឺ៉បុក្នងុខ្តលុាបាន
ឈានដល់កណំើនខ្ពស់បផំតុចាប់
ពីដើមឆ្នាំន្ះមកជាមួយអត្
កណំើនរហតូដល់ទៅ៤២ភាគរយ
ដល្មានទកឹបក្់៦៥,៤លាន
ដលុា្លារធៀបនងឹរយៈពល្ដចូគ្នា
ក្នងុឆ្នាំមនុ។ក្នងុចណំោមបរមិាណ
នោះទផីស្ារធបំផំតុក្នងុតបំន់ន្ះ
ដចូជាបទ្ស្ហឡូង់អាល្លមឺង៉់
ប្លហ្សុិកមានកំណើនខា្លាំង។
តម្ល្នំច្ញបង្គាវៀតណម

បានកើនឡើង៣២ភាគរយទៅ
កាន់ទផីស្ារហឡូង់៥៣ភាគរយ
ទៅកាន់ទផីស្ារបទ្ល្អាល្លមឺង៉់
នងិ៤៨ភាគរយទៅកាន់ទផីស្ារ
បទ្ស្បល្ហស្ុកិក្នងុរយៈពល្
ដូចគ្នាក្នុង២០១៩។

ទផីស្ារសហភាពអរឺ៉បុជាទផីស្ារ
នំចញ្ធបំផំតុទ៤ីសមប់្បង្គា
វៀតណមក្នុងខ្តុលាដ្ល
មាន១៤ភាគរយន្តម្ល្សរុប
បន្ទាប់ពីអាម្រិកជប៉ុននិងចិន។
ក្នុងរយៈព្ល១០ខ្ឆ្នាំន្ះ

ការនច្ំញបង្គារបស់វៀតណម
ទៅកាន់ទផីស្ារន្ះសមច្បាន
តម្ល្ប្ហ្ល៤៣៦,៧លាន
ដុលា្លារកើនឡើង៦,៧ភាគរយ
ពីរយៈព្លដូចគ្នាន្ឆ្នាំមុន។
ក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបភោជនីយ-

ដា្ឋាននងិហាងម្ហបូអាហារកពំងុ
បើកឡើងវិញជាបណ្តើរៗ។
ទន្ទឹមនឹងន្ះការលក់រាយ

និងលក់អនឡាញបន្តកើន-
ឡើងនងិតម្វូការសមប្់បង្គា
ក្នុងទីផ្សារលក់រាយត្ូវគ្រំពឹង
ថានឹងកើនឡើងក្នុងដំណើរ
រៀបចំសម្ប់ការឈប់សម្ក
ចុងឆ្នាំ។យោងតាមVASEP។
VASEPបន្តថាន្ះជាទផីស្ារ

ដល្មានផលចណំញ្ល្អដល្
សហគស្ក្នងុស្កុជាច្ើននងឹ
លើកស្ទយួការនំចញ្ទៅទផីស្ារ
ន្ះក្នុងខ្ចុងក្យឆ្នាំន្ះ។
ជាមយួការលើកទកឹចតិ្តផ្នក្

ពន្ធសម្ប់បង្គាកា្លាស្ស្ក្នងុកិច្ច-
ពម្ព្ៀងពាណជិ្ជកម្មស្រើអរឺ៉បុ

វៀតណម ដ្លបានចូលជា
ធរមានចាប់ពីខ្សីហាមក
នោះការនំច្ញបង្គារបស់
វៀតណមទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប
ពីពល្ន្ះរហតូដល់ដណំច-់
ឆ្នាំន្ះត្ូវបានគ្រំពឹងថានឹង
បន្តកើនឡើង។ ការនំច្ញ
បង្គាសរុបសម្ប់ព្ញ១ឆ្នាំ
ន្ះតូ្វបានគ្ព្យាករថានឹង
កើនចំនួន៩,៨ភាគរយធៀប
ឆ្នាំមុនដល់តម្ល្៣,៧ពាន់
លានដុលា្លារ។
សមាគមបានឱយ្ដងឹថាអាមរ្កិ

ជាទីផ្សារនំមុខសម្ប់ការ-
នំច្ញបង្គាវៀតណមដ្ល
មានចណំក្២៣,៥ភាគរយន្
តម្ល្នចំញ្សរបុសមប្់បង្គា
វៀតណម ទោះជាយ៉ាងណ
អាម្រិកបានកា្លាយជាកន្លង្រើក-
រាលដាលន្កូវើដ១៩ក្នងុពិភព-
លោកការនំច្ញបង្គារបស់
វៀតណមទៅកាន់ទីផ្សារន្ះ
នៅត្កើនឡើងក្នុងរយៈព្ល
១០ខ្ន្ឆ្នានំ្ះ។តម្ល្នំចញ្
ទៅកាន់ទីផ្សារអាម្រិកអំឡុង
ព្លន្ះកើនដល់៣៩ភាគ-
រយធៀបរយៈព្លដូចគ្នាក្នុង
ឆ្នាំមនុដលត់ម្ល្៧៣៣,៤លាន
ដុលា្លារ៕VNS_ANN/RR

ផ្លវូតម្លេជិត$៤០លាន...

ដាវ៉ាន់ប្តេជ្ញាពងេងឹគុណភាពនិងសុវត្ថិ-
ភាពលើម្ហបូអាហារពីកេមុកសិករផលិត

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈក្ុមហ៊ុនដាវា៉ាន់(Dav-
anePlc)ដ្លជាក្ុមហ៊ុនឯកជន
ក្នងុស្កុឯកទស្ខាងខស្្ចង្វាក់តម្ល្
កសកិម្មនងិទផីស្ារសមប្់សវុត្ថភិាព
ចណីំអាហារនងិអង្គការជនំយួអភវិឌឍ្ន៍
អាត់វ្នទីស្ទកម្ពុជា(អា្រដាកម្ពុជា)
ជាអង្គការមិនស្វង្រកប្ក់ចំណ្ញ
បានចុះហត្ថល្ខាលើអនុស្សរណៈ-
យោគយល់គ្នាសមប្់កចិ្ចសហបត្-ិ
បត្តិការរយៈព្ល៣ឆ្នាំដើម្បីកសាង
នូវទម្ង់ទំនក់ទំនងដ្លមានរចន-
សម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់រវាងអ្នកទិញនិង
កសិករប្កបដោយប្សិទ្ធភាព។
ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានន្ះបាន

កត់សមា្គាល់ថាគម្ងប្ូមា៉ាឃីត
ដ្លផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុគំទ្សកម្មភាព
ខាងលើបានផ្តល់ថវិកាគំទ្ដោយ
រដា្ឋាភបិាលបទ្ស្នវូល្ស្ឡង់តាម
រយៈកស្ងួការបរទ្សនងិពាណជិ្ជ-
កម្មន្ប្ទ្សនូវ្លស្ឡង់។អនុ-
ស្សរណៈយោគយល់គ្នាដ្លបានចុះ
ហត្ថល្ខាកាលពីថ្ង្ចន្ទម្សិលមិញ
នឹងមានប្សិទ្ធភាពរហូតដល់ថ្ង្ទី

៣១ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២៣។
សច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ានបានឱយ្ដងឹ

ថាបច្ចុប្បន្នន្ះអង្គការអា្រដាកម្ពុជា
ដោយមានការគំទ្បច្្ចកទ្សពី
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្ិនអន្តរជាតិ
(អាយឌីអុី)កំពុងគំទ្កសិករនៅ
ស្កុចនំនួ៥ក្នងុខត្្តពោធិ៍សាត់កម្
គម្ង៖«លើកកម្ពស់ខ្ស្ចង្វាក់
ផលិតកម្មទីផ្សារតាមរយៈនិរន្តរភាព
ផលិតកម្ម»(ប្ូមា៉ាឃីត)ដ្លមាន
រយៈព្ល៥ឆ្នាំ គឺរហូតដល់ខ្ធ្នូឆ្នាំ
២០២៣។
គម្ងន្ះនឹងរួមចំណ្កលើក-

កម្ពស់ខ្ស្ចង្វាក់តម្ល្ផលិតផលបន្ល្
នងិផ្លឈ្ើតាមរយៈការធ្វើការជាមយួ
កសកិរខា្នាតតចូនៅខត្្តពោធិ៍សាត់ក្នងុ
គោលបណំងរមួចណំក្ដល់កណំើន
ស្ដ្ឋកិច្ចជនបទប្កបដោយនិរន្តរ-
ភាពនិងកសាងភាពធន់ន្ស្ដ្ឋកិច្ច
គ្សួារជនបទន្ខត្្តពោធិ៍សាត់តាម
រយៈការលើកកម្ពស់ខ្ស្ចង្វាក់តម្ល្
ផលិតផលន្ះ។
គម្ងន្ះស្វ្ងរកការគំទ្ដល់

ក្មុផលតិដល្ជាបណ្ដុំកសកិរដើមប្ី
ផលិតផលិតផលស្បតាមតម្ូវការ

ទីផ្សារតាមរយៈកិច្ចសន្យាកសិកម្ម។
លោកMarkSchwisowប្ធាន

អង្គការអា្រដាកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា
អង្គការអា្រដាកម្ពុជាមានស្ចក្ដី-
សោមនសស្រើករាយដល្កសកិរចញ្
ពីក្ុមផលិតន្ខ្ត្តពោធិ៍សាត់មាន
ឱកាសក្នុងការប្ើប្ស់ជំនញនិង
ចំណ្ះដឹងថ្មីៗរបស់ពួកគ្ឆ្លើយតប
ចំពោះតមូ្វការទីផ្សារតាមរយៈការ-
សហការនិងកិច្ចសន្យាជាមួយក្ុម-
ហ៊ុនដាវា៉ាន់។
លោកMarkSchwisowថ្លង្ថា៖

«អង្គការអា្រដាកម្ពុជានឹងប្ឹងប្ង
ឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជំរុញទនំក់-
ទនំងរវាងដាវា៉ាន់នងិក្មុផលតិដល្
បានជ្ើសរើសនងិបណ្ដាញការផ្គត-់
ផ្គង់ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងគុណភាព
ព្លវ្លានិងសុវត្ថិភាពផលិតផល
សម្ប់លក់ទៅហាងរបស់ដាវា៉ាន់
តាមស្ដង់ដាសុវត្ថិភាពដ្លបានកំ-
ណត់និងព្មព្ៀងគ្នា»។
ដាវា៉ាន់ជាក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុកថ្មីមួយ

ដ្លមានការប្ដ្ជា្ញាចិត្តចំពោះគោល-
ការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារតាម-
រយៈការបង្កើតឱយ្មានសកម្មភាពនងិ

ប្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដើម្បី
ផ្គត់ផ្គង់អាហារសុវត្ថិភាពពិតប្កដ
ដល់គប់្គួ្សារនិងការពារអ្នកទទួល
ទាននិងអតិថិជនពីអាហារបង្កជំងឺ
ជាពិស្សអ្នកជំនន់ក្យ។
លោកឆ្ងមករានយកប្តិបត្តិ

ក្មុហ៊នុដាវា៉ាន់បាននយិយថាអន-ុ
ស្សរណៈយោគយល់គ្នានះ្បាន
អនញុាតឱយ្ដាវា៉ាន់ធ្វើការជាមយួក្មុ
កសិករផលិតរបស់គម្ងដើម្បី
ឆ្លើយតបនងឹតម្វូការសវុត្ថិភាពចណំី
អាហារកម្ការគទំ្ពអីង្គការអា្រដា
ដើម្បីនំយកអាហារសុវត្ថិភាពដល់
អតិថិជនដ្លជាអ្នកចង់បានឃើញ
និងចង់ទិញផលិតផលក្នុងស្ុក។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ការសហការន្ះ

ពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិជា្ជា

របស់ដាវា៉ាន់ រួមមានទី១គុណភាព
សវុត្ថភិាពចណំអីាហារសមប្់អតថិ-ិ
ជនទី២គំទ្កសិករដ្លមានការ
ទទួលខសុត្ូវលើការផលិតនងិទី៣
បរសិា្ថានល្អ។យើងសងឃ្មឹថានងឹមាន
ដ្គូជាច្ើនទៀតដូចអង្គការអា្រដា
កម្ពជុាក្នងុការលើកកម្ពស់ផលតិផល
ក្នុងស្ុកនិងធ្វើឱ្យចំណីអាហារសុវត្ថិ-
ភាពមានតម្ល្សមរម្យ»។
ក្ុមហ៊ុនដាវា៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមមុខ-

របររបស់ខ្លនួចាប់តាងំពីពាក់កណ្ដាល
ឆ្នាំ២០១៩មកជាមួយការផលិត
អង្ករសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកពង្ីកទៅ
ដល់ផលិតផលកសិកម្មផ្ស្ងទៀត
រួមមានបន្ល្សាច់(មាន់សាច់ជ្ូក
សាច់គោជាដើម)អាហារសមុទ្
ផ្ល្ឈើនិងគ្ឿងទ្ស៕LA
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 នៅពៃល និយាយ អំពី នាឡិកាដៃ 
ពិតណាស់ គឺ មនុសៃស ភាគចៃើនតៃង 
គិត អំពី នាឡិកា របស់ បៃទៃស ស្វ៊ីស ដ៏ 
លៃបលីៃបាញ ។ ទោះយា៉ាងណា ក្ត ីការគតិ 
បៃបនៃះ អាច នឹង ផ្លាស់ប្តូរ នាពៃល- 
អនាគត ខណៈ សហគៃស កម្ពុជា 
ពៃល នះ កំពុង ផ្តោតលើ ការបង្កើត  
ម៉ាក យហីោ  ដៃលមន គណុភាព ខ្ពស ់
ដំបូង គៃ ទាំង សមៃប់ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក 
និង អន្តរជាតិ ។ 

 ដោយសារ ការសៃឡាញ់  និង ចូល-
ចិត្ត ពាក់ នាឡិកាដៃ តាំងតៃ ពី នៅ វ័យ 
ក្មៃង រមួផៃសំ មន បទពសិោធ  នងិ ចណំៃះ 
ផ្នៃក នាឡិកាដៃ  ក្នុងនាម ជា អ្នកលក់ 
នាឡិកា អស់ យៈ ពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ ផង 
នោះ បាន ជំរុញ ឱៃយ លោក ជុន សីហា 
មន ម ហ ិច្ឆតា បង្កើត កៃមុហ៊នុ នាឡកិា 
VarmanKH Co., Ltd ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៨ ដើមៃបី សមៃចបាន នូវ ចក្ខុវិ-
សយ័ របស ់ខ្លនួ ក្នងុការ អភវិឌៃឍ ឧសៃសា- 
ហកម្ម នាឡិកាដៃ បៃណីត ផ្ទាល់ខ្លួន 
នៅ កម្ពុជា ។ 

« ចណំាបអ់ារម្មណ ៍រមួផៃស ំនងឹ ទកឹចតិ្ត 
សៃឡាញ ់នាឡកិាដៃ ទបីផំតុ ខ្ញុ ំក ៏ចាប-់ 
ផ្តើម បង្កើត នាឡិកាដៃនៃះឡើងនៅ 
ពៃលដៃល បៃជាជន កម្ពជុា ពាក ់នាឡ-ិ
កា  នៃះ គឺ ពួកគាត់ មន មោទន ភាព  » ។ 

 លោក ជុន សីហា សា្ថាបនិក នាឡិ-
កាដៃ ម៉ាក Varman និង ជា បៃធាន 
នាយក បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន VAR-
MANKH Co., Ltd មនបៃសាសនថ៍ា៖ 
« កៃពី មើលឃើញ សកា្តោនុពល ដ៏ ធំ 
សមៃប ់ម៉ាក នាឡ ិកាដៃល មនគណុ- 
ភាព ខ្ពស ់នៅក្នងុ ទផីៃសារ វា គជឺា ទសៃសនៈ 
ដ៏ គួរឱៃយ ទាក់ទាញ ក្នុង ការចូលរួម ការ-
អភវិឌៃឍ បៃទៃសជាត ិរបស ់យើង តាម-
រយៈ ការបង្កើត ការងរ សមៃប ់បៃជា-
ជន ដៃល នៅ ទីបំផុត បានធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ 
សមៃច ក្ត ីស ុប ិនរបសខ់្ញុ ំដោយ បង្កើត 
នាឡិកា ម៉ាក វា៉ា មៃន នៃះ ឡើង » ។ 

 ក្នុង រយៈពៃល ជិត ២ ឆ្នាំ មកនៃះ នា-
ឡកិា វា៉ា មៃនមន ២ ម៉ ូដៃល  គ ឺBAME2 

នងិ BAME3 ដើមៃបី តមៃវូការ អតថិជិន 
គៃប់ វ័យ  ដៃលមន ចាប់ពី វ័យក្មៃង 
រហតូដល ់វយ័ កណា្តាល ទាងំ អតថិជិន 
ក្នុងសៃុក  និង ជនបរទៃស ហើយរ ហូ ត 
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន គឺ កៃុមហ៊ុន ទទួល បាន 
ការ  គាំទៃជាលំដាប់។    

  គា្មានអ្វ ីប្លៃក ទៃ  ដៃល ម៉ាក យហីោ នៃះ 
កំពុង ទទួលបាន ការគាំទៃ និង ពៃញ-
នយិម ជាពសិៃស ក្នងុចណំោម បៃជា- 
ជន  កម្ពុជា ខណៈ ពាកៃយ វា៉ា មៃន 
(Varman) ដៃល ក្នុង វចនានុកៃម 
ខ្មៃរ បកបៃ ថា « អាវ កៃះ » ដូច្នៃះ 
វា៉ាមៃន  គឺ ចង់ សំដៅទៅលើ ភាពរឹងមំ 
អង់អាច និងកា្លាហាន ។   

 លោក សីហា ថ្លៃង ថា ម៉ាក យីហោ 
របស់ កៃុមហ៊ុន តៃូវបាន ជៃើសរើស 
យា៉ាង យកចិត្តទុកដាក់  បនា្ទាប់ពី ការ-
គិត ពិចារណា ជាចៃើនលើក ។ តាម-
រយៈ ការសង្កៃត យើង បានដឹង អំពី 

មលូ ហៃតដុៃល នាឡកិា របស ់បៃទៃស 
ស្វ៊ីស កា្លាយជា នាឡិកា ដ៏ លៃបីលៃបាញ 
នៅលើ ទផីៃសារ គ ឺដោ យសារ តៃ គណុភាព 
ខ្ពស់ និង ការ រចនា ដ៏ អសា្ចារៃយ ដៃល 
កើតចៃញព ីការយកចតិ្តទកុដាក ់យា៉ាង 
ល្អិតល្អន់ បំផុត ។ នៃះ ជា អ្វីដៃល យើង 
ចង់បាន សមៃប់ ម៉ាក យីហោ របស់ 
យើង ដៃល ឆ្លុះបញ្ចាងំ អពំ ីរបៀប ដៃល 
នាឡិកា របស់ យើង តៃូវបាន ផលិត-
ឡើង » ។ 

 នាឡិកា វា៉ា មៃន បញ្ចូល គា្នា នូវ គុណ-
ភាព  និង ភាពទំនើប  សោភណភាព 
ដស៏ៃស់ សា្អាត ដើមៃប ីផ្តល់ ភាព ជឿជាក ់
គបួផៃសំ  នងិ ភាព ច្នៃបៃឌតិ សលិៃបៈ  នៃ ការ- 
រចនា របស់ កូន ខ្មៃរ ។ គៃឿងផ្គុំនាឡិកា 
វា៉ា មៃន គឺនាំចូលមកពី បៃទៃស ជប៉ុន 
និង បៃទៃសស្វ៊ីស ដៃលសុទ្ធតៃ មន  
គណុភាព ខ្ពស ់ ហើយនៅ ពៃល ផលតិ 
ធនធាន មនុសៃស ដៃល មន ចំណៃះដឹង 

ទាក់ទង នឹង នាឡិកា ចៃើន ហើយនោះ  
នឹង ដំឡើង នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  
ខណៈ នៅ ចងុឆ្នាំ នៃះ Varman ក ៏នងឹ 
ចៃញលក់ ៣ ម៉ូ ដៃ ល បន្ថៃមទៀត គឺ 
The Milkey Way, The Prestige 
និង The Elites ។ 

 នាឡកិា បៃណតី Varman មនការ 
រចនា លក្ខណ ពិសៃស សា្អាត ប្លៃក និង 
មន ភាព ទាកទ់ាញ  បៃប សលិៃបៈ ដរ៏ស-់ 
រវើក បើ និយាយ ពី គុណភាព វិញ គឺ 
វា៉ាមៃន  មនគុណ ភាពខ្ពស់  បៃើបៃស់ 
សម្ភារ  និង វត្ថុធាតុដើម សុទ្ធតៃ ល្អៗ គឺ 
ផលិត ពី លោហៈ ស្ទៃ ន លៃស ស្ទៀល 
១០០% ជា បៃភៃទ ដៃក មិនចៃះ ចៃះ 
ហើយ ចំពោះ តម្លៃ វិញ គឺមន ចាប់ពី 
១៥០ ដុល្លារ រហូតដល់ ១២៣០០ 
ដុល្លារ ដោយ នាឡិកា តម្លៃ ១២៣០០ 
ដុល្លារ គឺជា បៃភៃទ Limited Edition 
ដៃល ត ួរប សវ់ា មន ដា ំពៃជៃ នងិផលតិ 
ពី បា្លា ទីន តាន់ ទឹក ៧ ។ 

 លោក សហីា ថ្លៃងថា ៖«« ចណំៃកឯ 
កញ្ចក់ វិញ គឺជា បៃភៃទ កញ្ចក់ Sap-
phire Crystal ដៃល អាច ធន់ នឹង 
ភាព ឆ្កូត ក្នុង កមៃិត ខ្ពស់ ហើយ វា ក៏ 
អាច ការពារ ជមៃប ទកឹ ក្នងុ កមៃតិ ចាប-់ 
ព ី៥០ រហតូដល ់១០០ ម៉ៃតៃ  ផងដៃរ ។ 
ចំពោះ ម៉ាសុីន វិញ Varman ជៃើស-
រើស យកតៃ ម៉ាសុីន ណា ដៃល មន 
គុណភាព ខ្ពស់ មក បំពាក់ តៃប៉ុណោ្ណោះ 
សូមៃបីតៃ ផូស្វ័រ សមៃប់ មើល នៅ ទី- 
ងងឹត ក៏វា៉ាមៃនបៃើបៃស់ ផលិតផល 
របស់ បៃទៃស ស្វ៊ីស ដៃរ » ។ 

 បច្ចុបៃបន្នវា៉ាមៃនមន ២ សាខា គឺ 
សាខា ទី ១ នៅ ផ្លូវ កម្ពុជា កៃម នឹង 

ពងៃីក បៃតិបត្តិការ របស់ខ្លួន ប ន្ថៃ ម 
ទៀត គឺ សាខា ទី ២ នៅ ផ្លូវ ម៉ា សៃទុង 
ដៃល នឹង សមោ្ពោធ ក្នុងពៃល ឆប់ ៗ  
ខាងមុខ ។ កៃុមហ៊ុន មនផៃនការ បន្ត 
ពងៃីក ហាង របស់ខ្លួន ឱៃយ កាន់តៃ ទូលំ-
ទូលយ នៅ ទូទាំងបៃទៃស ដើមៃបី 
សមៃចបាន នូវ គោលដៅ របស់ខ្លួន 
ក្នងុការ ឈានដល ់ការលក ់បៃចាឆំ្នា ំឱៃយ 
ដល់ ២ មុឺន គៃឿង  ហើយVarman 
កម៏ន គមៃង ចៃកចាយ េ្រហ្វន ឆយ 
(Franchise) វា៉ា មៃន (Varman) 
នៅក្នុង ទីផៃសារ នាឡិកាដៃ កម្ពុជា នា-
ពៃលខាងមុខ ផងដៃរ ។    

« ជោគជ័យ ដៃល មិន នឹកសា្មាន ដល់ 
ដៃល យើង មន ក្នុង រយៈពៃល ដ៏ ខ្លី នៃះ 
គឺ បានបង្ហាញ យា៉ាងចៃបាស់ ថា  ការ-
យល់ ឃើញ  និង ផ្នត់គំនិត កំពុង ចាប់-
ផ្តើម ផ្លាស់ប្តូរ នៅពៃល អតិថិជន វ័យ 
ក្មៃង កពំងុ ចាបផ់្តើម គាទំៃ  នងិ ស្វៃងរក 
ផលិតផលម៉ាក ថី្មៗ» ។ 

 លោក សីហា  បន្ថៃមថា ៖« កៃពី 
លក់ ក្នុងសៃុក វា៉ា មៃន ក៏ ទទួលបាន 
ការបញ្ជាទិញ រួចមក ហើយពី ក ៃ-     
បៃ ទៃស ដូចជា បៃទៃស កូរ៉ៃ បៃទៃស 
វៀតណាម សហរដ្ឋអា មៃ រិក និង 
បៃទៃស បារាំង ជាដើម ។ សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២១ វា៉ា មៃន នងឹ ពងៃកី សកា្តោនពុល 
របស ់ខ្លនួ ទៅ កៃបៃទៃស ឱៃយ អន្តរជាត ិ
បាន សា្គាល់ តាមរយ: ការ សហការ 
ជាមួយ ដៃគូ ខាងកៃ ដើមៃបី អាច ឱៃយ 
អតិថិជន នៅ ទូទាំង ពិភពលោក អាច 
បញ្ជា ទិញ វា៉ា មៃន តាមរយៈវៃ ប សាយ 
លៃបីៗ ដូចជា Amazon និង Ebay 
ជាដើម ៕   

នាឡិកាដៃម៉ាកវ៉ាមៃនតៃូវបានរចនាឡើងយ៉ាងបៃណីត និងសៃស់ស្អាត។ កៃុមអ្នករចនាជនជាតិខ្មៃរដ៏ជំនាញកំពុងរចនាមូ៉ដនាឡិកាវ៉ាមៃនដ៏រស់រវើក។ 

លោក ជុន សីហា ស្ថាបនិកនាឡិកាដៃម៉ាកវ៉ាមៃន។  



សុខ  ស្រីលុច

អងគ់្លេសតេវូតេបញ្ចប់រាលក់ារ-
បូមយកបេងនិងឧស្មន័នៅសមុទេ
ខាងជើងជាបន្ទានដ់េលនោះគជឺា
ការពេមានពីសណំាក់កេមុអ្នកធ្វើ
យទុ្ធនការបេតងកាលពថី្ងេទ០ី៥
ខេធ្នូ។ការពេមាននេះធ្វើឡើង
បន្ទាប់ពីការសមេចចិត្តកាលពី
សប្តាហ៍មនុរបស់បេទេសដាណ-ឺ
មា៉ាកដើមេបីបញេឈប់ការរកុរកបេង
នងិឧស្មន័ធម្មជាតិដេលជាផ្នេក
មយួនេការប្តេជា្ញាចតិ្តរបស់ដាណ-ឺ
មា៉ាកក្នងុការកាត់បន្ថយការបំភាយ
ឧស្ម័នកាបូនិចនិងដោះសេយ
ការបេបេួលអាកាសធាតុ។
ចកេភពអង់គ្លេសមិនបនបេកាស

ផេនការបញ្ចប់ការរុករកឧស្មន័
និងបេងឬបញេឈប់ការទាញយក
រ៉េនៅសមទុេខាងជើងទេមនិថា
មានការឡើងកម្ដៅផេនដីនិងមាន
ការទាញយកនិងដុតឥន្ធនៈហ្វសីុូល
ក៏ដោយ។យ៉ាងណាមិញទោះបី
មិនមានផេនការចេបាស់លាស់ទាក់
ទងនងឹការបញ្ចប់ការរកុរកឧស្មន័
នងិបេងនយករដ្ឋមនេ្តីចកេភព
អង់គ្លេសលោកBorisJohnson
បនបេកាសកាលពីថ្ងេសុក្រទី៤
ធ្នូថាអង់គ្លេសមានគោលបំណង
កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្មន័កាបូនិច
យ៉ាងហោចណាស់៦៨%ក្នងុចនោ្លោះ

ឆ្នា១ំ៩៩០ដល់ចុងឆ្នា២ំ០៣០។
លោកKenPentonអ្នកធ្វើ

យទុ្ធនការអាកាសធាតុចកេភព-
អងគ់្លេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិ
GlobalWitnessបននយិយ
ថា៖«បេសនិបើចកេភពអងគ់្លេស
កា្លោយជាអ្នកដឹកនំទាក់ទងនឹងបមេ-
បមេលួអាកាសធាតុពភិពលោក
ចកេភពអង់គ្លេសតេូវតេអនុវត្ត
តាមការដឹកនំរបស់ដាណឺមា៉ាក
ដោយបញេឈប់ការចេញអាជា្ញាបណ័្ណ
រុករកបេងនិងឧស្ម័នថ្មី»។
តេផ្ទយុពីការសមេចចតិ្តរបស់

ដាណឺមា៉ាកលោកJohnson
កាលពីសប្តាហ៍មុនបនផ្តាតការ-
យកចតិ្តទកុដាក់របស់លោកទៅ
លើការចេញគោលដៅថ្ម។ីគោល-
ដៅថ្មនីោះទាកទ់ងនងឹកាត់បន្ថយ
ការបំភាយឧស្ម័នចេញដោយ
គណៈកមា្មាធិការបមេបមេួល
អាកាសធាតុចកេភពអងគ់្លេស។
គោលដៅថ្មីនងឹងាយសេលួដល់
គោលបណំងរបស់ចកេភពអង់-
គ្លេសក្នងុការកាត់បន្ថយការបំភាយ
ឧស្មន័ជាង៦៨%នៅឆ្នាំ២០៣០។
លោកJohnsonបននយិយ

ថាគោលដៅថ្មគីរួតេជរំញុឱកាស
របស់ចកេភពអង់គ្លេសក្នុងការ-
ឈានដល់គោលដៅរបស់ខ្លួន
គកឺារមនិបភំាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់
នៅឆ្នាំ២០៥០។ទន្ទឹមនឹងនេះ

ដេរលោកបនគូសបញ្ជាក់ពី
ការប្តេជា្ញាចិត្តក្នុងការបញេឈប់
មិនឱេយបេើរថយន្តមា៉ាស៊ូតនិង
បេងឥន្ធនៈជំរុញឱេយមានកសិ-
ដា្ឋាន ខេយល់នៅឯនយសមុទេ
វិនិយោគលើអុី្រដូហេសេ៊ននិង
បច្ចេកវិទេយាឥន្ធនៈ។ តេសមេប់
កេុមអ្នករិះគន់ បននិយយថា
ផេនការនេះខ្វះចំណុចលម្អិត
ខណៈមេដឹកនំអាជីវកម្មបន
ពេមានថាចាំបច់តេូវមានការ-
វិនិយោគជាចេើនដើមេបីសមេច
គោលដៅថ្មីទាំងអមេបាលមា៉ាន។
របយការណ៍របស់វទិេយាស្ថាន

សេវជេវគោលនយោបយស-
ធារណៈ(InstituteforPublic
PolicyResearch)បនរកឃើញ
ថាកិច្ចពេមពេៀងថ្មីមួយដេល
រកេសាបេងនិងឧស្ម័ននៅសមុទេ
ខាងជើងក្នុងពេលដេលការធ្វើ
វនិយិោគទនុឆ្ពោះទៅរកឧសេសាហ-
កម្មកាបនូទាបអាចធានបននវូ
វិស័យការងារនិងជួយចកេភព
អង់គ្លេសនំមុខក្នុងកិច្ចពិភាកេសា
វបិត្តិនៅGlasgowនៅឆ្នាំកេយ។
សមទុេខាងជើងតេវូបនរងគេះ
យ៉ាងខា្លោងំដោយសរការដលួរលំ
ទីផេសារបេងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥
ហើយម្តងទៀតនៅឆ្នាំ២០២០
នេះនៅពេលដេលតម្លេបេងបន
ធា្លោក់ចុះដោយសរមិនសូវមាន

តមេូវការបេងឥន្ធនៈសមេប់
ការដឹកជញ្ជូនអំឡុងពេលមាន
រោគរាតតេបាតកូវីដ១៩។
រដា្ឋាភិបលដាណឺមា៉ាក បន

បោះឆ្នាតកាលពីថ្ងេទី៤ខេធ្នូ
ដើមេបីលុបចោលការផ្តល់អាជា្ញា-
បណ័្ណបេងនងិឧស្មន័នៅសមទុេ
ខាងជើងរបស់បេទេសនេះក្នុង
រយៈពេល៨០ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបេ-
ទេសនេះបនចាបផ់្តើមធ្វើអាជវី-
កម្មអីុ្រដូកាបូន។លោកសេី-
HeleneHagelមកពីGreen-
peaceបេទេសដាណមឺា៉ាកបន
និយយថាការបោះឆ្នាតសភា
នងឹអនញុ្ញាតឱេយបេទេសនេះមាន
សំអាងថាខ្លួនជាអ្នកនំមុខក្នុង
ពិភពលោកនិងជំរុញបេទេស
ដទេទៀតឱេយបញ្ចប់ការពឹងផ្អេក
លើហ្វសូុលីឥន្ធនៈដេលកពំងុបង្ក
គេះថា្នាក់ដល់បរិយកាស។
បេទេសដាណមឺា៉ាកនងឹបញ្ចប់

រាល់ការរុករកបេងនិងឧស្ម័នថ្មី
នៅសមទុេខាងជើងដេលជាផ្នេក
១នេផេនការដើមេបីបញេឈប់ការទាញ
យកហ្វូសុីលឥន្ធនៈនៅឆ្នាំ២០៥០។
រដា្ឋាភបិលរបស់ដាណមឺា៉ាកក៏

បនយល់ពេមលបុចោលអាជា្ញា-
ប័ណ្ណចុងកេយបំផុតរបស់ខ្លួន
កាលពីថ្ងេទី៤ធ្នូ។បច្ចុបេបន្នបេ-
ទេសដាណឺមា៉ាកគឺជាអ្នកផលិត
បេងធំជាងគេនៅសហភាពអរឺ៉បុ

ទោះបីជាបេទេសនេះផលតិតិច
ជាងសមាជកិមនិមេនសហភាព
អឺរ៉ុបដូចជាបេទេសន័រវេសឬ
អងគ់្លេសកដ៏ោយ។បេទេសនេះ
បនបមូបេងចនំនួ១០៣០០០
បរ៉េលក្នុងមួយថ្ងេនៅក្នុងឆ្នាំ
២០១៩នេះបើយោងតាមការវិភាគ
របស់កេុមហ៊ុនបេងដ៏ធំរបស់
ចកេភពអង់គ្លេស។ដាណឺមា៉ាក
មានការដា្ឋានខងួបេងចនំនួ៥៥
នៅលើទកឹដីរបស់ខ្លនួនៅទទូាងំ
តំបន់បេងនិងឧស្ម័នចំនួន២០។
ការសមេចចិត្តបញ្ចប់ការរុករក

បេងនងិឧស្មន័នេះនងឹធ្វើឱេយដា-
ណមឺា៉ាកចណំាយបេហេល១,១
ពានល់ានផននេះបើយោងតាម
ការប៉ាន់ស្មានរបស់កេសងួថាម-
ពលដាណមឺា៉ាក។ដាណមឺា៉ាកនៅ-
តេបេកាន់គោលជំហរសមេចចិត្ដ
ធ្វើដូច្នេះមិនថាមានភាពមិនបេ-
កដបេជាយ៉ាងចេើនក៏ដោយ។
បេទេសនេះបនកំណត់ទីតាំង
របស់ខ្លនួថាតេវូជាអ្នកឈានមខុ
គេក្នងុការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងបមេ-
បមេលួអាកាសធាតុប៉នុ្តេផលតិ-
កម្មបេងរបស់ខ្លនួវញិហាក់បន
បងា្ហាញនូវភាពលំបក។
ចាបត់ាងំពីទសវតេសរឆ៍្នាំ១៩៧០

ដាណឺមា៉ាករកចំណូលបនរាប់
ពាន់លានដុលា្លោរពីបេងនៅ
សមុទេខាងជើងរបស់ខ្លួន។តេ

តម្លេបេងមានការធា្លោក់ចុះនងិថ្លេ
ដើមមានតម្លេខ្ពស់មិនសូវមាន
ការដេញថ្លេនៅប្លុកបេងទេក្នុង
ពេលចងុកេយនេះ។ទោះយ៉ាង
ណាការងារបេហេល៤ពាន់ក-
ន្លេងពងឹផ្អេកលើវសិយ័នេះដេល
ភាគចេើននៅឆ្នេរសមុទេភាគ
ខាងលិចរបស់ដាណឺមា៉ាក។ដាណឺ-
មា៉ាកមានគោលបំណងកាត់បន្ថយ
ការបភំាយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដល់
៧០%គិតពីកមេតិក្នងុឆ្នាំ១៩៩០
ដល់ឆ្នា២ំ០៣០នងិឈានដល់
មិនមានការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះ
កញ្ចក់នៅឆ្នាំ២០៥០ដេល
គោលដៅទាងំ២តេវូបនអនមុត័
ជាចេបាប់សមេប់អនុវត្ដតេម្ដង។
រដា្ឋាភិបលនៅជុំវិញពិភព-

លោកក៏បនប្តេជា្ញាធ្វើសកម្មភាព
បន្ថេមទៀតលើការបេបេួល
អាកាសធាតុដេលជាផ្នេកមួយ
នេផេនការកាន់តេទូលំទូលាយ
ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនងឹគោលដៅ
នេកចិ្ចពេមពេៀងទីកេងុប៉ារសី។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិទេយា
សស្តេបននយិយថាទោះបីជា
ចកេភពអងគ់្លេសនងិបេទេសដទេ
ទៀតរកេសាការសនេយារបស់ពកួគេលើ
ការកាត់បន្ថយការសយភាយក៏
ដោយក៏គ្មានការធានថាពិភពលោក
នឹងចៀសវាងការឡើងកម្តា
ផេនដីធ្ងន់ធ្ងរបននោះដេរ៕
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អតីតមន្ត្រសីន្តិសុខអីុនធឺណិតជាន់ខ្ពស់អាម្ររិកចោទរុស្រសី៊ចិន
អីុរ៉ង់និងកូរ៉្រខាងជើងកំពុងលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

សុខ  វ្រង ឈាង

កាលពីថ្ងេអាទិតេយ ទី៧ ធ្នូ
អតីតនយកទីភា្នាក់ងារសន្តិ-
សុខអុីនធឺណិតនិងហេដា្ឋា-
រចនសម្ព័ន្ធ (CISA)នេ
កេសងួសន្តសិខុមាតភុមូិ(DHS)
របស់អាមេរកិលោកChristo-
pherKrebsបននិយយថា
បេទេសជាគូបេជេងបនប៉ុន-
បង៉លចួកម្មសទិ្ធបិញ្ញាទាកទ់ង
នឹងវា៉ាក់សំងCovid-19។
«បេទេសធំទាងំ៤គរឺសុេសុីចនិ

អុីរ៉ង់ និងកូរ៉េខាងជើងដេល
យើងបនមើលឃើញដល់
កមេិតមួយថា បេទេសទាំង-
អស់នេះ បនធ្វើសកម្មភាព
ឃ្លោំមើលឬចារកម្មមួយចំនួន
ដើមេបីទាញយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ទាក់ទងនឹងវា៉ាក់សំងនោះ
[Covid-19]។»
លោកKrebsបននិយយ

បេបនេះក្នុងកម្មវិធីFacethe
Nationនេប៉សុ្តិ៍ទរូទសេសន៍CBS
ហើយបនបន្តទៀតថា៖ «អ្វី
ដេលយើងបនគិតក្នុង CISA
គឺមិនតេឹមតេកេុមហ៊ុនបង្កើត
វា៉ាក់សំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តេរួម
ទំាងខេសេចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំង-
មូលរបស់ពួកគេនិងពេយាយម
រកចំណុចខេសាយសំខាន់ៗ
ទាំងអស់នៅក្នុងនោះ»។
កាលពីសប្ដៅហម៍នុកេមុហ៊នុ

បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មានIBMបន
ធ្វើការបេកាសមុនថាពួកគេ
បនរកឃើញថាមានការក្លេង-
បន្លំអត្តសញ្ញាណដើមេបីធ្វើ
ចារកម្មក្នុងខេសេចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

របស់កម្មវធិីដកឹជញ្ជនូវា៉ាកស់ងំ
អន្តជាតិ «ColdChain»
ដេលមានគោលដៅវាយបេហារ
ជាស្ថាប័នសធារណៈ និង
ឯកជនជាចេើននៅអាល្លឺម៉ង់
អុីតាលីកូរ៉េខាងតេបូង ស-
ធារណរដ្ឋឆេកនិងតេវា៉ាន់។
CISAបនណេនំឱេយស្ថាប័ន
ណាដេលទាក់ទងនឹងកម្មវិធី
វា៉ាក់សំងអាមេរិកឱេយមើល
របយការណ៍របស់IBMដើមេបី
បេុងបេយ័ត្ន។
លោកKrebsបនបន្ថេមទៀត

ថា៖«ដូច្នេះយើងគិតមិនតេមឹតេ
កេមុហ៊នុModernaនងិកេមុ-
ហ៊នុបង្កើតវា៉ាកស់ងំផេសេងទៀត
ទេ គឺខេសេចងា្វាក់ទំាងមូលរបស់
ពួកគេ។គិតអំពីបណា្ដាញចេក-
ចាយនិងស្ថាប័នសុខភាព

សធារណៈ។ទំាងនោះហើយ
គឺជាបុគ្គលដេលយើងតេូវបន្ត
ចេកចាយជំនួយសន្តសុិខ អីុន-
ធឺណិតពីសហគមន៍សន្តសុិខ
ជាតិនិងពីវិស័យឯកជន»។
ការអតា្ថាធបិេបាយរបស់លោក

Krebsគឺសេដៀងនឹងការ-
បេកាសរបស់មជេឈមណ្ឌលជាតិ
សន្តិសុខអុីនធឺណិតចកេភព-
អងគ់្លេសដេលកាលពខីេវចិ្ឆកិា
ក៏បនចោទបេកាន់រុសេសុី ចិន
អុីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងថាបន
ប៉នុបង៉លចួកម្មសទិ្ធិបញ្ញាទាក-់
ទងនឹងវា៉ាក់សំង Covid-19
ដេលរួមមានលទ្ធផលសក-
លេបងដបំងូនងិពត័ម៌ានសមា្ងាត់
អំពីផលិតកម្មនេវា៉ាក់សំងក្នុង
ទេង់ទេយធំ។ កាលពីខេ
កក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបន

ចោទបេកាន់ចិននិងរុសេសុីថា
បនលួចទិន្នន័យសមា្ងាត់ពី
កេុមហ៊ុនផលិតឱសថ។
យ៉ាងណាមញិលោកChris-

topherKrebsគឺបនធ្វើជា
នយកCISA ពីឆ្នាំ២០១៨
ដល់២០២០ដេលក្នងុរយៈពេល
នោះលោកទទលួបន្ទកុការពារ
បេព័ន្ធអុីនធឺណិតនិងឌីជីថល
របស់អាមេរិកដេលរួមមាន
ការពារការបោះឆ្នាត២០២០។

លោកKrebsតេូវបន
បេធានធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកDonald Trump
បណ្ដេញចេញពីតណំេងបន្ទាប់
ពីលោកKrebs បនធានថា
ការបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០២០នេះ
មិនមានការក្លេងបន្លំសន្លកឹឆ្នាត
ណាមួយទេដេលផ្ទុយពីការ-
អះអាងដោយមិនមានភ័ស្តតុាង
របស់លោកTrump ថាមាន
ការក្លេងបន្លំទេង់ទេយធំ៕

លោក វ្រ ជ្ជបណ្ឌតិ  Daniel Griffinប្រ ធានផ្ន្រកជំងឺ 
ឆ្លងនិងជាអ្នកជំនាញផ្ន្រក គ្រប់គ្រ ង វ៉ាក់ សំាង អាម្ររិក។ AFP

អង់គ្ល្រសត្រវូបានជំរុញឱ្រយធ្វើតាមដាណឺម៉ាក់បញ្ចប់ការរុករកប្រងនឹងឧស្ម័ននៅសមុទ្រខាងជើង



តពទីពំរ័១...គ្នាដើមប្ីសម្តង្កង្វល់
របស់ពកួគ្បឆ្ាងំនងឹចប្ាប់សន្តសិខុ
ជាតិដ្លបានស្នើឡើងនោះ។
លោករដ្ឋមន្ត្ីមហាផ្ទ្ Gerard

Darmaninបានថ្ល្ងប្ប់អ្នកកា-
ស្តកាលពីថ្ង្អាទិត្យថាក្យពី
ការតវ៉ាព្ញ១ថ្ង្ប៉ូលិសបារាំងបាន
ចាបខ់្លនួមនសុស្៩៥នាក់នៅទទូាងំប-្
ទស្ន្ះ។ខណៈដល្ក្មុអ្នកតវ៉ាបាន
ចោទបក្ាន់ប៉លូសិពីបទហងិស្ាជ្លុ
ហួសហ្តុនោះបូ៉លិសបារំាងបានរាយ-
ការណ៍ថាមន្ត្ីរបស់ពួកគ្ចំនួន៦៧នាក់
បានរងរបួសនៅព្លដ្លព្យាយាមគ្ប់-
គ្ងការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវ។
លោករដ្ឋមន្ត្ីមហាផ្ទ្បាននិយាយ

នៅលើគ្ហទពំរ័ធ្វធីើរថានៅក្នងុក្ងុ
បា៉ារីសជាទីកន្ល្ងដ្លអំពើហិង្សា
អាក្ក់បានកើតឡើងនោះមន្ត្ីប៉ូ-

លសិ៤៨នាក់កងលប្ាតបានរងរបសួ
នៅក្នងុអឡំងុការប៉ះទង្គចិនៅតាមដង
ផ្លូវកាលពីថ្ង្សៅរ៍ទី៦វិច្ឆិកា។
បភ្ពប៉លូសិបាននយិាយថាអ្នក-

ពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់ក៏បានរងរបួសនៅ
ក្នងុរដ្ឋធាននីះ្កយ្ពីត្វូគ្វយនងឹ
វត្ថុអ្វីមួយនោះ។
ចំណ្កការិយាល័យរដ្ឋអាជា្ញាបាន

និយាយថាប៉ូលិសក្ុងបា៉ារីសបាន
ចាប់ខ្លនួមនសុស្២៥នាក់ក្នងុនោះមន
អនីតិជន២នាក់។
ទោះបជីាយា៉ាងកដ៏ោយន្ះគជឺាការ-

តវ៉ានៅចងុសបា្តាហ៍ទ២ីហើយកម្តាន្
ការធ្វើបាតកុម្មនោះកើនឡើងខ្ពស់ជាង
ចងុសបា្តាហ៍។នៅព្លដល្បជ្ាជន
ចុះទៅតាមដងផ្លូវនានាមនបដានៅ
ក្នងុដ្នងិពាកយ្ស្លោកប្ឆាងំនងឹរដា្ឋា-
ភបិាលគ្មាននរណាម្នាក់បានរពំងឹទកុថា
មនការប៉ះទង្គចិដោយហិង្សារវងប្ជា-
ជនក្នុងតំបន់និងមន្ត្ីប៉ូលិសឡើយ។

ចំណ្កក្សួងមហាផ្ទ្បានឱ្យដឹង
ថាចនំនួអ្នកដល្ចញ្មកធ្វើបាតកុម្ម
កាលពីថ្ងស្ៅរ៍ទ៦ីវចិ្ឆកិាបានថយចុះ
គួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយតួល្ខនៅ
ទូទំាងប្ទ្សគឺ៥២៣៥០នាក់បើធៀប
នងឹ១៣៣០០០នាក់កាលពថី្ង្សៅរ៍
សបា្តាហ៍មុនហើយមនុស្សប្ហ្ល៥ពាន់
នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នងុកុ្ងបា៉ារីស។
នៅព្លជាមួយគ្នានោះលោកប្-

ធានាធិបតីម៉ាក្ុងនិងរដ្ឋការរបស់
លោកបានសម្ចសរស្រស្ចក្តីព្ង
ច្បាប់សន្តិសុខថ្មី។យោងតាមមត្
២៤ដ៏ចម្ងូចមស្នោះគម្ងន្ះ
បានពចិារណាដល់ការច្ករលំក្របូ-
ភាពរបស់ប៉ូលិសដ្លមនគោលបំ-
ណងធ្វើឱ្យមនការប៉ះពាល់អាចមន
ទោសជាប់ពន្ធនាគររយៈព្ល១ឆា្នាំ
នងិពនិយ័ជាបក្់៥៤០០០ដលុ្លោរ។
ក្មុបាតកុរបានតវ៉ាថាការធ្វើបប្ន្ះគឺ
ជាការរំលោភសិទ្ធមិនុស្សយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ៕

ទាំងន្ះមននៅលើអាចម៍ផ្កាយន្ះ
ដ្រឬក៏យា៉ាងណា?»។
ក្មុការងារគម្ងHayabusa2

ជប៉ុននឹងចាប់ផ្តើមវិភាគលើសំណាក

អាចម៍ផ្កាយព្ះគ្ះRyuguផងដរ្។
ក្នុងរយៈព្លប្ហ្ល១ឆា្នាំសំណាក
មួយចំនួននឹងត្ូវបានច្ករំល្កជា-
មយួអ្នកវទិយ្ាសាស្ត្ដទទ្ៀតសមប្់
ការសកិ្សាបន្ថ្ម។លោកHaroldC.
ConnollyJr.សាស្្តាចារយ្ភគូព្ភសាស្ដ្
នៅសាកលវិទ្យាល័យRowan Uni-
versityក្នុងរដ្ឋNewJerseyនិងជា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្សំណាកសម្ប់គម្ង
OSIRIS-REXសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើ
ដំណើរទៅកាន់ប្ទ្សជប៉ុននៅរដូវ
ក្តាន្ះដើម្បីចូលរួមវិភាគសំណាក
អាចម៍ផ្កាយព្ះគ្ះRyuguន្ះ។
លោកMasakiFujimotoអគ្គនា-

យករងន្វទិយ្ាសា្ថានអវកាសនងិវទិយ្ា-
សាស្ត្អវកាស(ISAS)និងជាសម-
ជកិន្JAXAបាននយិាយថាពមីនុព-ិ
ភពតូចៗដូចជាRyuguមិនសូវជា
ទទលួការចាប់អារម្មណ៍ខ្លោងំចពំោះអ្នក-

វិទ្យាសាស្ត្ដ្លផ្តាតលើការសិក្សា
លើភពឡើយ។«ពភិពតចូៗ ហ្នងឹមន
អ្នកណាទៅខ្វល់?»។ប៉ុន្ត្លោកថា
ប្សិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពី
ការបង្កើតបព្ន័្ធភពន្ះពភិពតចូៗន្ះ
ពិតជាមនសារៈសំខន់ណាស់។
ជាទទូៅបស្កកម្មរបស់ជប៉នុដណំើរ-

ការលើថវិកានៅតូចនិងមនឧបករណ៍តិច
ជាងគម្ងNASAនៅឡើយ។ពោលគឺ
ការចណំាយរបស់Hayabusa2មន
តម្ល្តចិជាង៣០០លនដលុ្លោរខណៈ
ដល្តម្ល្របស់OSIRIS-REXអាមរ្កិ
មនតម្ល្ប្មណ១ពាន់លនដលុ្លោរ
ឯណោះ។នៅប៉ុនា្មានឆា្នាំខងមុខន្ះ
ប្ទ្សជប៉ុនក៏គ្ងនឹងនាំយកថ្មពី
Phoboដ្លជាព្ះចន្ទន្ភពព្ះអងា្គារ
ចូលរួមចំណ្កក្នុងកម្មវិធីArtemis
របស់NASAដើម្បីបញ្ជូនអវកាស-
យានិកទៅភពព្ះចន្ទផងដ្រ៕

សៅសម្ភស្ស

កាលពីថ្ង្អាទតិយ្ទភីា្នាកង់ារអវកាស
របស់ប្ទ្សជប៉ុនបាននិយាយថា
ក្មុរកុរករបស់ខ្លនួបានរកឃើញកប្ាល
កាំជ្ួច(space capsule)ផ្ទុកសំ-
ណាកផ្កាយព្ះគ្ះដ្លអាចជា
ភស័្ដតុាងក្នងុការសកិស្ាពដីើមកណំើត
ន្ជីវិតលើភពផ្នដីចុះចតនៅតំបន់
ដាច់ស្យាលមួយនៅភាគខងត្បូង
ប្ទ្សអូស្តា្លី ដូចដ្លអ្នកវិទ្យា-
សាស្ត្បានគ្ងទុក។
ក្នងុថ្ង្ដដល្ន្ះកប្ាលកាំជ្ចួបាន

ប្ទៅជាដុំភ្លើង១ដុំខណៈដ្លវ
កកិតជាមួយបរិយាកាសដ្លមន
ចម្ងាយ១២០គឡីូម៉ត្្ពីផន្ដ។ីនៅ
ចម្ងាយបម្ណ១០គឡីមូ៉ត្្ពលីើដី
ក្បាលកំាជ្ួចក៏បានបើកឆត្យោង
ដើម្បីបន្ថយល្បឿនរបស់វហើយក៏
បញ្ជូនសញ្ញាប្ប់ក្ុមអ្នកអវកាសពី
ទីតាំងរបស់វ។
ទីភា្នាក់ងាររុករកអវកាសជបុ៉ន(JAXA)

បាននិយាយថាយានអវកាសHaya
busa2បានផ្ដាចក់ប្ាលអាប៉ឡូូកាលពី
ថ្ងស្ៅរ៍ដោយជោគជយ័ហើយក៏បាន
បញ្ជនូវទៅផន្ដីដើមប្ីបញ្ជនូសណំាក
ពីអាចម៍ផ្កាយព្ះគ្ះហៅថាRyugu
(ចម្ងាយប្មណ៣០០លនគីឡូម្៉ត្
ពីភពផន្ដ)ី។អ្នកវទិយ្ាសាស្ត្ជឿជាក់
ថាផ្កាយព្ះគ្ះន្ះមនអាយុកាល
ប្មណ៤ពាន់លនឆា្នាំដ្លអាច
ផ្តល់ជាតម្ុយក្នុងការសិក្សាពីដើម
កណំើតន្បព្ន័្ធព្ះអាទតិយ្នងិជវីតិ
នៅលើភពផ្នដីផងដ្រ។
មន្ត្ីរបស់ក្មុអវកាសជប៉នុJAXA

លោកAkitakaKishiបាននយិាយថា
អ្នកអវកាសបានរកឃើញសញ្ញាឆត្-
យោងរបស់យានចុះចតដោយជោគជ័យ
នងិដោយសវុត្ថភិាពនៅក្នងុតបំន់ដាច-់
ស្យាលមួយនៅតំបន់Woomera

ប្ទ្សអូស្តា្លី។ប្ហ្ល២ម៉ាង
បនា្ទាប់ពីការចុះចតន្ះJAXAបានន-ិ
យាយថាក្មុស្វង្រកប្ើឧទ្ធម្ភាគចក្
របសខ់្លនួទៅរកឃើញយានន្ះនៅក្នងុ
ទីតំាងដូចដ្លបានគ្ងទុក។២ម៉ាង
ក្យមកប្សកកម្មន្ការចុះយកក្បាល
កាជំ្ចួដ្លមនរាងដចូខ្ទះមនទហំំ
ប្ហ្ល៤០សង់ទីម្៉ត្(១៥អិុញ
តូ្វបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។មន្ត្ី
JAXAបាននយិាយថាពកួគ្នឹងតួ្ត-
ពិនិត្យសុវតិ្ថភាពបឋមនៅមន្ទរីពិសធន៍
អសូ្តាល្ីសនិហើយសងឃឹ្មថានងឹយក
កប្ាលអវកាសន្ះតឡ្ប់ទៅកានប្់-
ទ្សជបុ៉នវិញនៅដើមសបា្តាហ៍ក្យ។
លោកYuichiTsudaអ្នកគប្គ់ង្

គម្ងHayabusa2កំពុងអបអរសាទរ
ការចតដោយជោគជយ័ន្ះនៅទតីាងំ
បញ្ជាយានសាកាមីហារា៉ាជិតទីកុ្ង
តូក្យូ។លោកបាននិយាយថា៖«វពិតជា
អសា្ចារ្យម្នទ្នវជាដំុភ្លើងដ៏សា្អាតមួយ
ខ្ញុព្ំញចិត្តខ្លោងំណាស់។ខ្ញុបំានរង់ចំាថ្ង្
ន្ះអស់រយៈព្លជាង៦ឆា្នាំហើយ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថាសំណាកជាច្ើន

តូ្វបានគ្ប្មូលក្នងុអំឡុងព្លចុះចត
២ដាច់ដោយឡក្ពីអាចមផ៍្កាយRyugu
កាលពីឆា្នាំទៅ។ក្នងុអឡំងុពល្ចុះចត
ដបំងូយានបានបម្លូធលូីនងិបផំ្ទុះរន្ធ
មួយនៅលើផ្ទ្អាចម៍ផ្កាយដើម្បីរក
សណំាកបន្ថម្ទៀត។ច្ើនខ្កយ្
មកយានបានវិលត្ឡប់ទៅរណ្ដៅ
ដ្លវបានបង្កើតនៅព្លវចុះចត
ដើម្បីប្មូលសំណាកបន្ថ្ម។
អ្នកជំនាញផ្ន្កអវកាសន្សាកល-

វិទ្យាល័យជាតិអូស្តា្លីTrevorIre-
landស្ថិតនៅក្នុងទីក្ុងWoomera
បាននិយាយថា៖«យើងនឹងពិនិត្យមើល
ថាតើសំណាកRyuguជាបភ្ពសកា្តា-
នពុលន្សារធាតុសររីាង្គនិងទឹកនៅ
លើផន្ដីនៅពល្ដល្បព្ន័្ធព្ះអា-
ទតិយ្កពំងុបង្កើតឡើងហើយថាតើវត្ថុ

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្អងា្គារទី៨ែខធ្នូឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

លោកYuchiTsuduប្ធានគម្ង
Hayabusa-2របស់ទីភ្នាក់ងារJAXA។AFP

ក្បាលកំាជួ្ចជបុ៉នទុកសណំាកអាចម៍ផ្កាយសម្ប់សិក្សាពីជីវិតលើផ្នដីតូ្វរកឃើញនៅអូស្តលី្

បូ៉លិសបារំាងចាប់...
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ  នាពេលថ្មីៗ នេះគេន់-
តេបទចមេៀងថ្មីមានចណំងជើង-
ថា«ជនំនូ»ដេលជាការបកសេយ
ដោយតារាចមេៀង នៅទេនំថោន
កញ្ញាស៊ូស៊ីរីកានិងលោកប៊ូអូប៊ី
ស្ថិតនៅក្នុងសមិទ្ធផលរួមគ្នារវាង
កិច្ចសហការផលិតកម្មថោននិង

GMMទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពី
មហាជនទាំងការសរសើរនិងបង្អាប់
កេយពីបានបេកាសពីកិច្ចពេមពេៀង

គ្នាមក។
គេន់តេតារាចមេៀងសេីសំឡេង-

ផ្អេមពីរោះកញ្ញាស៊ូស៊ីរីកាបង្ហោះបទ
«ជនំនូ»តាមហ្វេសប៊ក៊ខ្លនួដោយមាន
សារបញ្ជាក់ថា៖ «សូមសា្វាគមន៍បទ-
ចមេៀងដំបូងដេលជាកិច្ចសហការ
រវាងផលិតកម្ម TownProduction
នងិGMMGrammyបទ«ជនំនូ-The
Gifts»។សមេប់បងប្អូនមានចម្ងល់
រឿងបទថ្មីនាងខ្ញុំដេលសហការជាមយួ
ផលតិកម្មGMMរបស់បេទេសថេអាច
សួរបានរីករាយឆ្លើយ»។

 កេពីមានការចូលច៊ច Likes-
បង្ហោញពីការពេញចតិ្តយ៉ាងចេើនចពំោះ
បទ«ជនំនូ»ដេលជាទមេង់បទចមេៀង
មានការសហការគ្នារវាងផលិតកម្មនេ
បេទេស២ផេសេងគ្នានោះក៏មានការ-
បញ្ចេញជាមតិទាំងសរសើរផងនិង
បេបបង្អាប់ផងនៅតាមបណ្តាញសង្គម
ហ្វេសប៊៊ក។
ភាគចេើនគេឃើញមានមតិសរសើរ

នងិបង្ហោញពីទកឹចតិ្តគទំេសមេប់បទ-
ចមេៀងរបស់តារាផលិតកម្មថោន
ដោយមា នការលើកឡើងថា៖ «ពិតជា
ប្លេកមេន!ធ្លាបត់េឃើញបេបកមេសត់នងិ
សំឡេងបេបខ្ពស់ ម្តងនេះប្លេកពិតជា
ទាកទ់ាញពរីោះណស់អត្ថនយ័ជេល-
ជេសមេប់អ្នកមានប្ដីបេពន្ធ។ពីរោះ
ខ្លាងំណស់បងស៊រីកីាសេឡាញ់ពេញ
បេះដងូហើយកាយវកិារទាងំការស្លៀក-
ពាក់សក័្តសិមហើយស៊ីជាមយួនងឹបទ
(ជំនូន)ណស់ហើយនៅខងកេក៏
សា្អាតទៀត។ខ្ញុំសូមគំទេគេប់ទមេង់
សិលេបៈចមេៀង និងកេបាច់រាំដេល-
បង្ហោញពីវបេបធម៌របស់ជាតិយើង»។
យ៉ាងណក៏មានអ្នករិះគន់បេបបង្អាប់

ផងដេរ ចំពោះការចេញចមេៀងបទ
«ជំនូន»នេះដោយមានអ្នកលើកឡើង
ចំៗថា៖ «បើអត់មានសហការទេនោះ
បេហេលគ្មានបទចេញទៀតទេមើល-
ទៅtownហ្នងឹ។អ៊ចីងឹឥឡវូដលព់េល
យកmelodyគេមកចេៀងវិញហើយ
មេនបង?»។
តារាចមេៀងសេីនៅផលិតកម្មថោន

កញ្ញាស៊ូស៊ីរីកាក៏តបសារវិញផងដេរ

ចំពោះអ្នករិះគន់បេបបង្អាប់នោះថា៖
«អរគ៊ណសមេប់មតិអូនមានដេល-
ឃើញថោនចេញបទទេអនូសងឹរាល់ថ្ងេ
ស៊ទ្ធសឹងតេជាបទoriginalទាំងអស់
បើអូនទំនេរអាចឆ្លៀតពេលមើលបាន
ណអនូតាមOfficialTownProduc-
tion។នេះបញ្ជាក់ថាប្អនូនៅមិនទាន់-
បានមើលការផេសាយផ្ទាល់របស់ផលិត-
កម្មថោននៅឡើយទេនូវការសហការ
ដេលមានការច៊ះហត្ថលេខតេឹមតេូវ
ទទួលសា្គាល់សងខងមានផេនការជា-
មួយគ្នាសងខងណអូន!»។
ដោយសារតេភាពមិនអស់ចិត្តនោះ

ក៏មានអ្នកគំទេជួយតបសារទៅនឹងអ្នក-
រិះគន់មួយរំពេចដេរថា៖«តាមគេតាម-
ឯងខ្លះទៅក៊ំខ៊សគេតេឯងពេកបើគេ-
ធ្វើបានល្អហើយក៏ជួយសរសើរគេទៅ
ក៊ំចាំតេមើលបំណំចាំតេទើសពេក។
ជួយគំទេសិលេបៈចមេៀងក្នុងទមេង់
បេបនេះផងនិងសូមបន្តកិច្ចសហការ
ឱេយបានរងឹមាំយរូឣង្វេងរវាងផលតិកម្ម
GMMបេទេសថេជាមួយផលិតកម្ម
TOWNបេទេសខ្មេរ!»។
គរួបញ្ជាក់ដេរថាផលតិកម្មថោននងិ

ផលតិកម្មGRAMMYបានរមួគ្នាបង្កើត
នូវបណ្តាញសង្គមYouTubeថ្មីមួយ
ផងដេរមានឈ្មាះថា«TOWN x
GMM-GRAMMY»ដើមេបីការចូល-
ទសេសនាកមេសាន្តដោយសេរីសមេប់បទ-
ចមេៀងនានាជាសមិទ្ធផលរួមគ្នាក្នុង
កចិ្ចពេមពេៀងដើមេបធី្វើទនំើបកម្មពងេកី
ទីផេសារសិលេបៈរបស់ផលិតកម្មទាំង២
នាពេលអនាគត៕

បទ  «ជំនូន» ចមេៀង ដំបូងរបស់ សូ៊ សី៊រីកា សមេប់  ទំនើបកម្មនេ  ផលិត កម្ម  ២ 
រួម  គ្នា    កម្ពជុា និង ថេ ។ រូបថតហ្វេសប៊៊ក

តារា ចមេៀងសេ ីនៅ ទេនំ ថោន 

កញ្ញា   សូ៊ សី៊រីកា    កាលពី ថ្ងេ បេកាស 

កិច្ច ពេមពេៀង ផលិត កម្ម ថោន និង 

ផលិតកម្មGMM។ រូបថតហេងជីវ័ន

កេង៊រហី្គា :ប៉លូសិឡេតនូីបានចាប់
ខ្លួនប៊រស៣នាក់បទលួចមាន់តួកគី
១កេបាលពីសួនសត្វ រួចបង្អកសេ
វូ៉ដកាឱេយវាផឹកនៅលើឆ្នេរសម៊ទេដើមេបី
អបអរខួបកំណើត។
ឧបេបត្ដិហេត៊បានកើតឡើងកាលពី

ពេឹកពេលឹមថ្ងេព៊ធនៅក្នុងកេ៊ងរីហា្គា។
កាមេរា៉ាស៊វត្ថិភាពបានបង្ហោញរូបភាព
បរ៊ស៣នាក់ស្លៀកឈត៊ខ្មាលចួចលូ
សនួសត្វតចូនងិញាត់សត្វមាន់តកួគី
ចូលក្នុងសេបាងពណ៌ខ្មា។
បនា្ទាប់មកបរ៊សទាងំ៣នាក់អាយ៊

ចនោ្លាះពី៣០ទៅ៤០ឆ្នាំទាំងនោះ
នាំយកបកេសីតួកគីនោះទៅកាន់រីសត
ឆ្នេរសម៊ទេJurmala។

ពេលទៅដល់សា្ថានីយរថភ្លើងក្នុង
ទីកេ៊ង Jurmalaដេលមានឈ្មាះ
ប៊៊លឌូរីមានន័យថា«សម្ដីមាន់តួក-
គី»ពួកគេទាំង៣សំដៅទៅកាន់ឆ្នេរ-
សមទ៊េដើមេបីរៀបចំជប់លៀងហើយក៏
បង្អកមាន់តួកគីឱេយផឹកសេវូ៉ដកា។
ពិធីបង់កេបានបញ្ចប់នៅពេល

ប៉ូលិសបានកត់សមា្គាល់ឃើញប៊រស
ទាំងនោះនៅជាមួយសត្វមាន់តួកគី
រចួក៏បានចាប់ខ្លនួពកួគេពីបទចោរកម្ម
និងបំពានចេបាប់។
សត្វមាន់តួកគីតេូវបានបេគល់ទៅ

ឱេយសួនសត្វវិញហើយក៏តេូវបានច៊ះ-
ផេសាយតាមកញ្ចក់ទូរទសេសន៍ TV3
Latvijaនាដំណឹងពេលល្ងាចដោយ

បានលើកឡើងថាមាន់មានសវ៊ត្ថភិាព
តេសេវឹងជោគ។
ស្នងការប៉លូសិទទលួបន្ទកុឧកេដិ្ឋ-

កម្មIngaZonbergaនៅខណ្ឌរហីា្គា
ខងលិចបានបេប់បណ្តាញផេសព្វ-
ផេសាយក្នងុសេក៊ថា៖«ជនសងេសយ័មា្នាក់
មានខួបកំណើត៣៤ឆ្នាំហើយ២
នាក់ទៀតបានសមេចបេរឰពធិីខបួ-
កំណើតប្លេកៗ បេបនេះ»។
អ្នកសេីបានបន្ថេម៖«ឥឡូវពួកគេ

នឹងបេឈមបទចោទផ្នេកពេហ្មទណ្ឌ
ចពំោះទង្វើចោរកម្មនងិបពំានការជបួ-
ជ៊ំជាកេ៊ម។ពួកគេធ្លាប់តេូវបានផក-
ពិន័យពីបទបេពេឹត្ដអំពើលេលនិង
បំពានចេបាប់»៕AFP/HR  រូបតំណាង៖ សត្វមាន់តួកគី ១កេបាលតេវូបន ប៊រស លួច យកទៅបង្អកសេ។ រូបថតAFP

បុរសឡេតូនី៣នាក់តេវូចាប់ខ្លនួពីបទជំរិតមាន់តួកគីយកបង្អកសេឱេយសេវឹងជោគ

បទថ្មី«ជំនូន»របស់កញ្ញាសូ៊សីុរីកាដេលផលិតកម្មថោន
និងGMMសហការគ្នាទទួលបានទំាងការសរសើរនិងបង្អាប់



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប       ដ យ     ឆន្ទៈមោះមុតនៅ   ក្នងុ 
កា រ   បំពៃញ          ការ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ការដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន      គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្ត-ី   
ស្នៃហា       វិញ   គឺគូស្នៃហ៍មានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ខ្លាងំ   ។ 
ចំណៃ ក ឯ លាភសកា្ការៈ វិញ   ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទៃ។ 

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក  ចិត្ត  បៃក បដយ ក្ត-ី 
មៃត្តាចៃើន    ។ រី ឯ ការបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  

វិញ     ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ ថ្ងៃនៃះ សមៃប់ 
ទំនាក  ់    ទំនង ស្នៃហា  គួរ         ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តា ឱៃយគ្នា  ទៅ- 
  វិញ      ទៅមក  ។ដយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស - 
បស្ចមិ      ដូច្នៃះ តៃវូ តៃ  មានការបៃងុ បៃយ័ត្នខ្ពស់ផង។      
ចំពោះ    ការ ធ ្វើ ដំ ណើរ ទទួល បានសុខសុវត្ថិភាព។

 រា សី សៃុតចុះ ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទទួល   ទាន  នានា  បាន ទទួ ល ផល  
ជា   ធម្មត  ប៉នុ្តៃ តៃវូ ច ំណាយ កមា្លាងំ- 
កាយ   និង កមា្លាំង ចិត្ត យ៉ាង ចៃើន ។ 

ចំពោះ        ការ និយយ   ស្ត ីបៃកប ដយ ក្តគីោរព។រីឯ  
សៃច        ក្ត ីពៃយាយ ម  មានការ ធ្លាក ់ចុះ ការធ្វើ  ដណំើរ  
ទៅ     កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃូវតៃ មាន ការ បៃុង បៃយ័ត ្ន    
ឱៃយ   បានខ្ពស់ ផង ទើ ប ទទួល បា នសៃចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     សៃចក្តី ស្នៃហា មានការ យល់ចិត្ត គ្នា  ល្អ។    

រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្តី 
ចៃើន ពោលពាកៃយ ពិត ទៅ កាន់អ្នក- 
ផង គ្នា  ។ ការ បៃកប   មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន  នានា នឹង  មាន ផល - 

ចំណៃញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱៃយទឹកចិត្ត របស់ លោកអ្នក 
មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង នៅ ក្នងុ ការ  បំពៃញការងារ 
ផៃសៃង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ  
មាន     សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណៃកឯបញ្ហាស្នៃហាវិញ   
គូស្នៃហ  ៍ មាន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មត។        

 រាសីសៃុតចុះខ្លាំង ។ គៃះកាច 
អាច  នងឹកើត ដយសារតៃ ពាកៃយ- 
សម្តី ដូច្នៃះតៃូវ តៃ តោង   មាន ការ- 
ពិចារ ណាឱៃយបាន ចៃើនសិន  មុន 

នងឹ ចៃញ វាចា។ តៃ ចពំោះ សៃចក្តសី្នៃហា គសូ្នៃហ ៍
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តិច   គបៃបី 
ផ្តលភ់ាព កកក់្តាឱៃយគ្នា ឱៃយបានចៃើន។ ចពំោះ ការ- 
បៃកបរបររកទទួលទាន នានា អាច បៃឈម  នឹង  
ការ ខតបង់  និង សមៃបូររឿងរកាំរកូស ដៃរ ។    

រាសសីៃតុចុះ។ ការយត ៃទៅ កាន ់
ទី ជិត ឆ្ងាយ គបៃបីមាន ការ បៃយ័ត្ន - 
បៃយៃង   ឱៃយបានខ្ពស ់ លោកអ្នកអាច 
នងឹ  បាតប់ងល់ាភ ដយសារ   សម្ត ី។ 

បញ្ហាស្នៃហា តៃូវ មាន ការយល់ចិត្ត  និង អធៃយា- 
សៃ័យ  ចំពោះ គ្នា ឱៃយ បានចៃើន  និងចៀសវាង នូវ 
សៃច  ក្តីថ្នាំងថ្នាក់ផៃសៃងៗ។ ថ្ងៃនៃះ អ្នក មិនគួរ - 
បណា្តាក ់ ទនុណាមយួ នោះ ឡើយអាច នងឹ ជបួការ- 
ខត  បង់  ទៃពៃយធន និង ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ ។    

ថ្ងៃ៨រោច ខៃមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី៨ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ ើង ខ្ព ស ់ ។ ការ បៃកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណៃ ញ  យ៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មាន អារម្មណ៍ 

សៃស  ់  ថ្លាគួ រ ជាទី មៃតៃី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា ច  បង  ្កើត គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក  
វឌៃឍន  ភាព  នៃ អាជី វកម្មផៃសៃងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ គបៃបី ប ៃ យ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្នៃហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ៃប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
តៃ  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ មានគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សមៃច   ចតិ្តដ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ តៃ បង្កើន ភា ព មា   ្ចា  ស   ់ កា  រ បៃកបដយ ការ ទទលួ-  
ខសុ តៃវូ  ទើប ជា ការ  បៃសើរ ។ ចពំោះ   សៃចក្ត ីស្នៃហា 
គបៃបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ៃស វរ  ីយ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ពៃល  វៃលា សមៃប់ គៃួ សារឱៃយបាន គៃប់ គៃន់  ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ  អ្នក- 
ចូល ចិត្ត     ស ិកៃស  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   
សុខ ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មាន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  តៃ ដយ  អំ ណាច   កមា្លាំង - 
ចិត្ត មាន     ភាព ខ្លាំងកា្លា  ធ ្វើ ឱៃយ   សុ ខ        ភា ព   

ផ្លវូ  កាយ  មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទៃ ។ ការ          បៃកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណៃញ         
ធម្មត ។ រីឯបញ្ហា ស្នៃហា     វិញ  គូ ស្នៃហ៍ នឹ ង   មាន ការ- 
អធៃយា  សៃ័យ ឱៃយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អបៃពៃ។ 

រាសីឡើង   ខ ្ព ស់ តៃដៃត។ ការ បៃកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផៃសៃងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អបៃ សើរ។ ចំណៃកឯសៃចក្ត-ី 
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

បៃកប    ទៅ ដ យ សុភមង្គល ។ តៃចំពោះការបំពៃញ 
ការ ងារផ ៃសៃង  ៗ ក៏  តៃវូ  ត  ៃ បៃងុ បៃ យ័ត្ន   ពិសៃសបៃយ័ត្ន 
មាន  គៃះដយសារទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
បៃកប  ដយស ៃច   ក្ត ីកា្លាហា ន  និងធ្វើការសមៃច-  
ចិត ្តបៃកបដយការ  ទទួល ខុសតៃវូខ្ពស់តៃម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ការ - 
បំពៃញ   ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ រមៃង ទទួល- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  បៃ- 

កប  ដយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិយ ស្ត ីមាន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាពល្អ 
ពោល គមឺាន  ចតិ្ត  មៃត្តា  ករណុា ចពំោះ មនសុៃស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា   គសូ្នៃហ ៍យលច់តិ្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម កាន់តៃល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ចៃើន 
បៃកប      ទៅ ដ  យ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ    អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំពៃញ  កិច្ចការផៃសៃងៗ   ចៃើន តៃ  ធ្វើ    

ដ យ      ភាព  មុឺង មា៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មាន ការ   - 
ជៃម ជៃង    ពី អ្នក ដទៃ  ទើបជា ការបៃសើរ ។ 
ចណំៃក    ឯ  សៃច ក្ត ី  ស្នៃហាវញិ    ទាម    ទារ កា  រ យល-់ 
ចិត ្ត  គ្នា  និង ចៃះ អធៃយាសៃ័យ   គ្នា ឱៃយបាន  ចៃើន  ទើប 
ជា   ការល្អ  បៃពៃ សមៃប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្នៃហ៍។  

កៃុង វូហាន : ពៃល កូរ៉ូណា 
តៃវូបាន រក ឃើញ ដបំងូ ក្នងុ  កៃងុ 
វូហាន ហើយ ទីកៃុង ចិន មួយ 
នៃះ  បាន ធ្វើ ការ រឹត បន្តឹង   រយៈ-  
ពៃល ៧៦ ថ្ងៃ  លោក  វា៉ាង ហា្វាន  
យលច់ៃបាសព់វីៃលា   គរួ ឱៃយ អផៃសកុ  
ដយ ការ ផលិត សៃបៀរ  ថ្មីៗ ។ 

លោក វា៉ាង ជា អ្នកផលិត សៃ- 
បៀរ  លៃបី  មា្នាក់   ហើយ អ្នក សៃុក 
កៃុង វូហាន រូប នៃះ បាន បង្កើត 
រោង ចកៃ ផលិត សៃបៀរ ដំបូង 
បផំតុ មយួ របស ់ ចនិ  ដយ ដាក ់
ឈ្មាះ ថ No. 18 Brewery 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ។ 

ប៉ុន្ដៃ ជំនួញ  លោក  ដៃល រួម 
ទាំង  បារ៍ ចំនួន៤ និង រោង ចកៃ 
ផលិត សៃបៀរ ១ ក្នុង កៃុង 
វូហាន ស្ទើរ តៃ ដួល រលំ កៃយ 
ពី ពលរដ្ឋ ចំនួន ១១ លាន នាក់ 
នៅ ភាគ កណា្តាល បៃទៃស តៃូវ 
បាន  បង្ខំ ឱៃយ សម្ងំ នៅតៃ ក្នុង ផ្ទះ 
តងំព ីថ្ងៃទ២ី៣ ខៃ មករា  រហតូ 
ដល់ ដើម ខៃ មៃសា ។ 

ជវីតិ   ផ្ដើម វលិ មក កាន ់សភាព 
ដើម វិញ បន្ដចិ ម្ដង ៗ  សមៃប់  កៃងុ  
វូហាន ជា ទី ដៃល វីរុស កូរ៉ូណា 
តៃូវបាន រក ឃើញ មុន គៃ តំងពី 
១ឆ្នាំ កន្លង  តៃ មនុសៃស   ៤ ពាន់ 
នាក ់បាន សា្លាប ់ ក ៏ដចូ ជា នៅ បន្ដ 
លង បនា្លាច ពលរដ្ឋ ទៀត ។ 

 វៃលា ដ៏ មាន វិបត្ដិ តៃូវ បាន  
ពៃយាបាល ដយ សារ សៃបៀរ  
លោក វា៉ាង និង កៃុម ការងារ 
របស ់លោក ហៅ ថ «  Wuhan 
Jia Ha Zi You» ឬ « វូហាន 
នៅតៃ រឹង មាំ »។ 

លោក វា៉ាង អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ  
នយិយ ថ ដាក ់លក ់នៅ ក្នងុ  ខៃ 
មៃសា វា ជា វិធី  « ឱៃយ មនុសៃស មា្នា 
បាន សា្គល់ រឿង រា៉ាវ របស់ អ្នក- 
កៃងុ  វហូាន » នងិ អ្វ ីដៃល ពលរដ្ឋ 
ពុះ ពារ ឧបសគ្គ ។ 

សៃបៀរ កំប៉ុង តៃូវបាន បិទ 
ភា្ជាប់ កៃដាស បន្ថៃម ដៃល រៀប- 

រាប់ អំពី រឿង រា៉ាវ ដ៏ ជូរ ចត់ រយៈ- 
ពៃល ជា ចៃើន សបា្ដាហ៍  បន្ថៃម 
ដយ  រូបភាព ស ខ្មា ។ រូបភាព 
ជា ចៃើន សន្លកឹ រមួ ទាងំបគុ្គលកិ 
ពៃទៃយ ក្នុង ឈុត សម្លៀកបំពាក់ 
ឃ្លុំជិត តំងពី កៃបាល ដល់ ចុង- 
ជើង  បុគ្គលិក សហគម ន៍ពាក់ 
មា៉ាស់  និង សា្ពាន ដ៏ សា្ងាត់ ជៃងំ 
កាត់  ទន្លៃ  យ៉ាង ហៃសៃ ។ 

នៅមានសំណៃរ  កំណាពៃយ 
មយួ ខ្ចប ់ជុវំញិ សា្លាក យហីោ  ព ីកវ ី
លៃបី ឈ្មាះ  វា៉ាង សា៊ាវ បូ ។ វា បាន 
សរសៃរ ថ ៖ « បើ ខ្ញុ ំអាច បញ្ចៃញ 
ពន្ល ឺចូរ កំុ ខ្លាច ភាព ងងឹត ។ បើ ខ្ញុំ 
មាន សមៃស់ សៃស់  សា្អាត អ៊ចីងឹ 
មិនបាច់ហ្មង សៅ ពី អ្វី ឡើយ »។ 

« វូហាន រឹង មាំ » ជា សៃបៀរ 
សាគូរា៉ា តម រដូវ កាល ដ៏   ឆ្ងាញ់  
ពិសា ដយ យក លំនាំតម ផ្កា 
សាគូរា៉ា រីក    បញ្ចៃញ សមៃស់ 
សៃស់  សា្អាត មួយ ផ្នៃក នៃ កៃុង 
វូហាន នា និទាឃ រដូវ ។ 

លោក វា៉ាង    ថ នៅក្នុង  កៃុង 
វហូាន មាន បារ ៍សៃបៀរ  ផលតិ 
ថ្មី ៗ  បៃមាណ ៣០ កន្លៃង  និង 
មាន តមៃូវ ការ ជាប់ ជា បៃចាំ ។ 
សៃបៀរ  « វូហាន រឹង មាំ »  ១០ 
មុឺន កំប៉ុង បាន លក់ ដាច់ អស់ ។ 
វា  តៃូវ បាន លក់ តៃឹម តៃ ប៉ុនា្មាន 
នាទី កៃយ ចៃញ ពី រោង ចកៃ  
ដយ អតថិជិនចង ់គំទៃ ផលតិ- 
ផល វូហាន ៕ AFP/HR

 សៃបៀរ «វូហានរឹងមំ» លក់អស់  ១០ មឺុន កំបុ៉ង ។ រូបថត AFP

 បុគ្គលិក កាច់សៃបៀរ ថ្មីៗ នៅ  No. 18 Brewery។ រូបថត AFP

ស្រាបៀរវូហានរឹងមំារំល្រាចទំាងរូបភាពនិង
កំណាព្រាយលើកំបុ៉ងមានការព្រាញនិយមខ្លាងំ

លោក វ៉ាង ហា្វាន ម្ចាស  ់សៃបៀរ  « វូហាន រឹងមំ» បង្ហាញ រូបភាព និងកំណាពៃយ លើកំបុ៉ង  ។ រូបថត AFP



យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញ: កឡីា ទាញ ព្រត័្រ ជា ប្រភ្រទ 
កឡីា ដទ៏ាក ់ទាញ នងិ ប្រជា ប្រយិ មយួ 
ដ្រល ធ្វើ សកម្ម ភាព ល្រច ធ្លោ ខ្លោំង    
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយ ឆ្នាំ ២០១៨ 
ទើប ទទួល បាន ថវិកា ទ្រ ទ្រង់ ប្រចាំ ឆ្នាំ 
ពី ក្រសួង អប់ រំ  យុវ ជន និង កីឡា នូវ 
ទកឹ ប្រក ់៦០ លាន រៀលដើម្របី ប្រត ិបត្ត-ិ 

ការ ទៅ លើ ៣ ចំណុច គឺ រដ្ឋ បាល 
បណ្តុះ បណ្តាល និង រៀប ចំ ប្រ កួត 
ជើងឯក ថ្នាក់ ជាតិ ប្រចាំ ឆ្នាំ ។

ជា មួយ នឹង សកា្តា នុ ពល ល្អ និង 
សមត្ថ ភាព តាម រយៈ ការ ប្រកតួ ប្រជ្រង 
រយៈ ព្រល ៣ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ  ទាំង ថ្នាក់ 
ជាតិ និង អន្តរជាតិ កីឡា ទាញ ព្រ័ត្រ 
ស្ថិត ក្នុង ចំណត់ ថ្នាក់ ល្រខ ៤ ខណៈ  
ប្រទ្រស ថ្រ  ហ្វីលីពីន និង ម៉ាឡ្រ សុី 

នៅ នាំ មុខ កម្ពុជា ដដ្រល ។
 ទោះ បីជា យ៉ាង ណ ក្នុង ព្រឹត្តិកាណ៍ 

ប្រកួត កីឡា ដ៏ធំ ជា ប្រវត្តិ សាស្ត្រ គឺ 
សុីហ្គ្រម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដ្រល កម្ពុជា ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ នៅ មិន ទាន់ 
ប្រកដទ្រ  ថ កីឡា ប្រជាប្រិយមួយ 
ន្រះ នឹងមន វត្ត មន   ឬ អត់ ដោយ ចាំ  
មើលសុីហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២១ លើក ទី 
៣១ នៅប្រទ្រស វៀត ណម សិន។ 

អ្នក ស្រី ប្រក់ សម្ផស្រស អគ្គ ល្រខ- 
ធិការ ន្រ សហព័ន្ធ កីឡា ទាញ ព្រ័ត្រ 
កម្ពជុា មន ប្រសាសន ៍ថ៖« កឡីា ន្រះ 
ផ្ដើម ធ្វើ សកម្ម ភាព បណ្តើរៗ តាងំ ព ីឆ្នា ំ
២០១៥ ដោយ ដបំងូ ជា ប្រភ្រទ ល្រប្រង 
ល្រង លក្ខណៈ ប្រជា ប្រិយធម្មតា 
បនា្ទាប់ មក  កា្លោយ ទៅ ជា កីឡា ព្រញ- 
លក្ខណៈ  ព្រះ ឆ្នាំ ២០១៥ នោះ 
កីឡា ន្រះ ត្រូវ បាន បណ្តុះ បណ្តាល 
និង មន ជំនួយ ពី គ្រូ មក ពី ប្រទ្រស 
ជប៉ុន ហើយបាន ធ្វើ សកម្មភាព   ខ្លោំង 
ដចូ ជា មន ការ ប្រ កតួ ជើង ឯក  នៅតាម 
រោង ចក្រ សហ គ្រស កាត់ ដ្ររ ហើយ 
បនា្ទាប់ មក  មនបង្កើត ព្រឹត្តិការណ៍ 

ប្រកតួ ជើង ឯកតាម ភមូ ិភាគ បាន ចនំនួ  
៤ លើក  នៅឆ្នាំ ២០១៧ »  ។  

អ្នក ស្រ ីប្រក ់សម្ផស្រស បាន បន្ត ថ៖  
«ឆ្នាំ ២០១៨  យើង ទទួល បាន ការ គាំ- 
ទ្រ ព ីក្រសងួ អប ់រ ំ យវុជន នងិ កឡីា  នវូ 
គម្រង ជា កញ្ចប់ ចំណយ នូវ ថវិកា   
ទ្រ ទ្រង់ ប្រចាំ ឆ្នាំ  ៦០ លាន រៀល ដើម្របី 
ប្រតិ បត្តិ ការ ទៅ លើ ផ្ន្រក រដ្ឋបាល វគ្គ- 
បណ្តុះ បណ្តាល គ្រូ និង រៀប ចំ ប្រ កួត 
ជើង ឯក ថ្នាក់ ជាតិ ប្រចាំ ឆ្នាំ  ខណៈ 
វិសាល ភាព ន្រ ការ រីក ចម្រើន កីឡា 
ទាញ ព្រ័ត្រ  គិតទាំង ក្រសួង  រាជធានី  
ខ្រត្ត  សរុប មន២៨ ក្លិប  សមគម » ។ 

អ្នក ស្រ ីអគ្គ ល្រខ ធកិារបានបញ្ជាក ់
បន្ថ្រមថ៖ «បច្ចបុ្របន្ន ក្រម ការ ដកឹ នា ំ
របស់ លោក បណ្ឌិត មស សារិន 
កីឡា ន្រះ កំពុងស្នើ ដាក់ បញ្ចូល ទៅ 
ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា  សុី ហ្គ្រម លើក ទី 
៣១ ហើយ ប្រសនិ បើ មន ការ អនមុត័ 
យល ់ព្រមម្រន នោះឆ្នា ំ២០២៣ ដ្រល 
កម្ពុជា យើងធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ គឺ  ប្រកដ ជា 
មន ត្របើ នៅ ប្រទ្រស វៀត ណម មិន 
មន  គឺ មិន ប្រកដទ្រ  ថ ឆ្នាំ ២០២៣ 

មន  ឬអត់?» ។ 
កញ្ញាមស តឿ អគ្គ ល្រខ ធិការ ស្តី ទី 

កីឡា ទាញ ព្រ័ត្រ  ឱ្រយ ដឹង ថ៖ « កីឡា 
ទាញ ព្រ័ត្រ ដ្រល មន លោក ព្រឹទា្ធា- 
ចារ្រយ  បណ្ឌិត មស សារិន ជា ប្រធាន 
សហព័ន្ធ បាន ដឹក នាំ ក្នុង រយៈ ព្រល ខ្លី 
ក៏ ពិត ម្រន ត្រ  មន សម្ទុះ និង សកា្ដា-   
នុ ពល ល្អ អាច ច្រញ ប្រ កួត ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ាន មន សមត្ថ ភាព អាច ប្រ កួត 
ប្រជ្រង ក្នងុ កម្រតិ មធ្រយម នងឹ គ្រ ហើយ 
អនាគត អាច នងឹ ឈាន ទៅ រក ចណំត-់ 
ថ្នាក់ ល្អ ជាង ន្រះទៀត ផង »  ។

កន្លង មក កីឡា ទាញ ព្រ័ត្រ ធា្លោប់ 
ច្រញ ប្រកួត  ក្រ ប្រទ្រស ទទួល បាន 
លទ្ធ ផល ល្អ គួរ ឱ្រយកត់ សម្គាល់ ក្នុង 
លក្ខណៈ ដណ្តើមជើង ឯក ត្រ មនិ ទាន ់ 
បានប្រកួត ជា លក្ខណៈ ព្រឹត្តិ ការណ៍ 
SEA Games ឬ ASEAN Games 
នៅ ឡើយ ទ្រ ។ យ៉ាង ណ ក៏ដោយ 
សហព័ន្ធ  ព្រម ទាំង  ថ្នាក់ ដឹក នាំទាំង- 
អស់ នឹង ព្រយាយម ជំរុញឱ្រយ ប្រភ្រទ 
កីឡា មួយ ន្រះ ឈាន ចូល ប្រ កួត ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ សុី ហ្គ្រម ឱ្រយ បាន ៕

ថ្ង្រអងា្គារ ទី៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កេុង រ៉ូម : ក្រុម AC Milan 
បាន រក្រសា ការ នាំ មុខ ៥ពិន្ទុ  នៅ 
លើ ទ ីកពំលូ តារាង ន្រ ក្រប ខណ័្ឌ 
Serie A ដដ្រល ក្រយ ឈ្នះ 
Sampdoria ២-១   កាល ព ីថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ខណៈ Napoli បាន 
រំកិល ទៅ ដល់ ចំណត់ ថ្នាក់ 
ល្រខ ៣ បនា្ទាប់ ពីបានទៅ យក 
ជ័យ ជម្នះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ពី 
ក្រុម បាត តារាង Crotone។

គ្រប់ បាល់ ដ្រល បាន មក ពី 
ការ ស៊តុ បាល ់ពនិយ័ ១១ ម៉្រត្រ 
របស់ កីឡាករ Franck Kes-
sie នៅចុង ម៉ាង ន្រ វគ្គ ទី ១ 
និង ១ គ្រប់ របស់ Samu 
Castillejo នៅ នាទីទី ៧៧ គឺ 
គ្រប ់គ្រន ់ឱ្រយ ក្រមុ ម្ចាស ់ជើង ឯក 
អឺរ៉ុប ៧ សម័យ កាល បន្ត ឈរ  
ល្រខ១ ជាមួយ នឹង ២៦ពិន្ទុ 
និង រក្រសាគម្លោត ពី ក្រុមល្រខ ២ 
Inter Milan ក្នងុ ចម្ងាយ ឆ្ងាយ 
គួរ សម ។

គ្រូ បង្វឹក របស់ ក្រុម Milan  
លោក Stefano Pioli បាន 
សាទរ ចំពោះ ការ បងា្ហាញ នូវ 
ភាព រឹង មំ ដ៏ គួរ ឱ្រយ ស្ញប់ ស្ញ្រង 
ចំពោះ  ក្រុម ដ្រលអវត្តមន 
កឡីាករ ឆ្នើម ៗ  ដោយសាររបសួ  
ដូច ជា ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Zlatan Ib-
rahimovic ខ្រស្រ ការពារ Si-
mon Kjaer និង ខ្រស្រ បម្រើ 

Ismael Bennacer។
លោក Pioli បាន ប្រប់ 

ទូរទស្រសន៍ Sky Sport Italia 
ថ ៖ «ក្រុម មួយ ន្រះ ធ្វើ បាន ល្អ 
បំផុត នៅ គ្រប់ សា្ថាន ភាព សូម្របី 
ត្រ ក្នុង សា្ថាន ការណ៍ លំបាក 
បំផុត ដើម្របី បងា្ហាញ ពី អ្វីដ្រល 
ពកួ គ្រ អាច ធ្វើ បាន ។ ខ្ញុ ំមន ការ-  
ភា្ញាក ់ផ្អើល ម្រន ទ្រន ចពំោះ ភាព 
ចាស់ ទុំ របស់ កីឡាករ ទាំង អស់  
ពោល គ ឺពកួ គ្រ អត ់បាក ់ទកឹ ចតិ្ត 
ចំពោះ លទ្ធផល អាក្រក់ ឬ ក៏ 
បណ្តាយ ឱ្រយ លទ្ធផល ល្អ ណ- 

មយួ ស្ថតិ ក្នងុ គនំតិ របស ់ពកួ គ្រ 
នោះ ទ្រ » ។

ចណំ្រក ឯ  Napoli វញិ ឥឡវូ 
ន្រះ ឡើង ទៅ ឈរ ទី ៣ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ ន្រ លីគ កំពូល របស់ 
អុីតាលី ហើយ  ពោល គឺ មន ៦ 
ពិន្ទុ តាម ពី ក្រយក្រុម Milan 
បនា្ទាប់ ពី កីឡាករ ៤ រូប  គឺ 
Lorenzo Insigne, Hirving 
Lozano, Diego Demme 
និង Andrea Petagna ច្រក  
គា្នា  ស៊ុ ត បញ្ចូល ទី ម្នាក់ ១ គ្រប់ 
ដើម្រប ីបបំាក ់ Crotone នៅ ក្រ 

ផ្ទះ ៤-០ ។
ក្រយ ដណ្តើម បាន ៣ ពិន្ទុ 

ន្រះ  ក្រុម របស់ លោក Gen-
naro Gattuso មន  ២០ ពិន្ទុ 
ស្មើ ក្រមុ ជើង ឯក ចាស ់Juven-
tus ដ្រល ឈរ នៅ ល្រខ ៤ គិត 
ត្រឹម សបា្ដាហ៍ ទី ១០  ន្រះ ។

ត្រ សម្រប់ក្រុម Roma 
មនការខកចិត្ត យ៉ាង ខ្លោំង 
ដ្រល បណ្តាយ ឱ្រយបាត់ ២ពិន្ទុ 
ដោយសារ ប្រកួត  ស្មើ ជាមួយ 
ក្រុម Sassuolo ដោយ គា្មាន  
គ្រប់បាល់៕ AFP/VN

សកម្មភាព ការ បេកួត កីឡា ទាញពេ័តេផ្នេកនារីៗ នាពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

កីឡាទាញព្រត័្រមានសក្ដានុពលត្រមិនទាន់ប្រកដសម្រប់កីឡាសីុហ្គ្រម

Mayweatherនឹងឡើង
ប្រកួតកម្រសាន្តជាមួយ Paul

ឡូសអេនជឺលេស : Floyd 
Mayweather  ប្រកាសកាល ព ី
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថ គាត់ ត្រៀម រៀប ចំ   
ប្រកួត ប្រដាល ់លក្ខណៈ ពិព័រណ ៍
កម្រសាន្ត ទល់ នឹង ម្ចាស់ ឆណ្រល 
យូធូប (YouTube) ដ៏ ល្របី 
Logan Paul ដើម ឆ្នាំ ក្រយ។

មិន មន ព័ត៌ មន លម្អិត ណ 
មួយពី ការប្រកួត ប្រប កម្រសាន្ត  
របស់ អតីត អ្នក ប្រដាល់ ម្ចាស់- 
ជើង ឯក ពិភព លោករូបន្រះទ្រ 
គ្រន់ត្របាន បង្ហើប ថ អាច នឹង  
ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ង្រ ទី ២០ ខ្រកុម្ភៈ ។

កីឡាករ ចូល និវត្តន៍ May-
weather វ័យ៤៣ ឆ្នាំ រូប ន្រះ  
គា្មាន  ការ ប្រកួត សំខន់ ឡើយ 
តាំង ពី ប្រកួត ជាមួយ Andre 
Berto ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ ពោល គឺ  
ជា ឆ្នាំ ត្រ មួយ ដ្រល គាត់ បាន 
ប្រកួត ជាមួយ ម្ចាស់ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
ពិភព លោក សញ្ជាតិ ហ្វីលីពីន 
Manny Pacquiao ។

នៅ ឆ្នា ំ២០១៧ Mayweath-
er បាន ផ្ដួល  អ្នក ប្រដាល់ យុទ្ធ - 
គុន ចម្រុះ Conor McGregor 
ដ្រល មិន មន អាជីព ប្រដាល់  
សកល ពី មុន ។ ការ មន ប្រៀប  ត្រ 
ម្ខាង បាន ធ្វើ  ឱ្រយ Mayweather 
ឈ្នះ ងាយ ៗ  ដើម្របី បិទ កំណត់- 
ត្រ ប្រដាល់ សរុប របស់ខ្លួន គឺ 
ឈ្នះ ទាងំ   ៥០ប្រកតួ ព ីការ ឡើង 
សង្វៀន ទាំង ៥០លើក ។

១ ឆ្នាំ ក្រយ  Mayweather 

ធ្វើ ការ ប្រកួត លក្ខណៈ កម្រសាន្ត 
មួយ ជាមួយ នឹងអ្នកប្រដាល ់ស្ររ ី
Tenshin Nasukawa នៅមុន  
ថ្ង្រ ចូល ឆ្នាំ សកល ដ្រល តាម 
ស្រចក្ត ីរាយ ការណ ៍គាត ់ រកប្រក ់
បាន ៩លាន ដុលា្លោរ។

ការ ប្រកួត ប្រដាល់ ត្រ ម្ដង គត់  
របស់ Paul វ័យ ២៥ ឆ្នាំ គឺបាន  
ប្រឈម នឹងគូ ប្រជ្រង ឆណ្រល  
យូធូបរបស់ ខ្លួន KSI ដ្រល  
ត្រូវបាន  រៀប ចំ ឡើង កាល ពី ខ្រ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩  កន្លង ទៅ ។

Paul បាន បង្ក ឱ្រយ មន ការ រិះ - 
គន់ យ៉ាង ខ្លោំង ជាមួ យនឹង  ក្រុម  
YouTube របស់ ខ្លួន ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៧ នៅ ព្រល រូប គ្រ  បាន 
ផសូ្ត នវូ វដី្រអ ូ១ ដ្រល បងា្ហាញ ឱ្រយ 
នូវ សព របស់ ជន រង គ្រះ ដ្រល 
ធ្វើ អត្តឃាត ជាក់ ស្ដ្រង  នៅ 
ប្រទ្រស ជប៉ុន ។ វីដ្រអូ  ដ្រល ថត 
នៅ ក្នុង ព្រ Aokigahara នោះ 
បាន ធ្វើ ឱ្រយ YouTube កាត ់ កចិ្ច- 
សន្រយា ពាណិជ្ជកម្ម ខ្លះ ៗ  ជាមួយ 
រូបគ្រ។

កាល ពី ខ្រ មុន Mayweather 
បាន ធ្វើ ការ ច្រក រលំ្រក វដី្រអ ូមយួ 
តាម រយៈ បណ្តាញ សង្គម In-
stagram ដ្រល និយយ ពី ការ- 
ប្រកតួ  នាព្រលខង មខុ ប៉នុ្ត្រអត ់
ប្រប់ ពី ព័ត៌មន លម្អិត ណ មួយ 
ឡើយ ។ សំបុត្រ សម្រប់ មើល 
ការ ប្រកតួ ន្រះ តម្ល្រ ចនោ្លោះ ព ី២៥ 
ទៅ ៧០ ដុលា្លោរ ៕ AFP/VN

Milanរក្រសាគមា្លាត៥ពិន្ទុនៅទីកំពូល
ខណៈNapoliឡើងទៅលំដាប់ទី៣

Diaz (ស្ដា)ំ របស់ Milan ពេយាយាមគេប់គេងបាល់ អំឡុងការបេកួត នៅ Serie A កាលពីថ្ងេអាទិតេយ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ  ខណៈដណំងឹទ្រនំសលិ្របៈថ្មីហាក់នៅ
មិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ឱ្រយច្របាស់ផង-
ស្រប់ត្រព្រលថ្មីៗ ន្រះតារាចម្រៀងស្រីរ្រកណ្តងឹ
កញ្ញាមាសសខុសោភារងការរិះគន់ពីអ្នកគាទំ្រ
ថាជាតារាល្របីដ្រលមានភាពឆ្មើងឆ្ម្រធ្វើឱ្រយផ្អើល
ព្រញបណ្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊ុក។
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាមាស

សុខសោភា រងការរិះគន់នោះគឺមាននារីមា្នាក់
ឈ្មោះ ស្រីមុចបានធ្វើការបង្ហោះឃ្លីបវីដ្រអូខ្លី
មួយសម្ត្រងការហួសចិត្តនិងក្ដៅស្លឹកត្រចៀក-
ដោយបានរៀបរាប់ជាច្រតនាចង់ទមា្លាយពីអត្ត-
ចរិតរបស់តារាចម្រៀងល្របីកញ្ញាមាសសុខ-
សោភានាព្រលជួបផ្ទាល់នៅតំបន់ភ្នំគូល្រន។
ស្រ្តីរូបនោះបានអះអាងថាមាសសុខសោភា
ជាមនុស្រសគា្មោនភាពរាក់ទាក់មិន-
គរួឱ្រយគោរពនងិឱ្រយតម្ល្រដោយ
នារីខាងលើ [មាសសុខ-
សោភា]បានបន្ថ្រមដោយ
ពាក្រយសម្ដីបញ្ជាក់ច្របាស់ៗ
ថាបានជួបផ្ទាល់នៅភ្នំ-
គូល្រនឫកណស់
ឈ្លើយណស់រីស-
អើងណស់ស្គាល់
ច្របាស់ថាគឺជា-
មាសសខុសោភា
ថាមិនច្រឡំទ្រ-
រាក់ទាក់សុំគ្រថត
ជាមួយគ្រធ្វើឫកសោះ-
អង្គើយគ្រថា ថតមិន
បានទ្រ។
ដោយសរលើស

ពីភាពអំណត់នោះ
ទើបស្រប់ត្រគ្រ
ឃើញកញ្ញាមាស
សុខសោភាបាន-
ច្រញមុខតបសរ
បកស្រយវិញភា្លាមដ្ររ
នៅតាមបណ្តាញសង្គម
ហ្វ្រសប៊ុកថា៖ «នាងខ្ញុំ
សមូអរគណុទៅដលព់កុម៉្រ
បងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រ
នាងខ្ញុំ និងបងប្អូនមិត្ត-
សិល្របករទាំងអស់ទាំងក្នុង
និងក្រប្រទ្រសសម្រប់
ការផ្ញើសរបញ្ច្រញជា មតិ
ផ្ដល់ជាកមា្លាំងចិត្ត និង-
ស្រឡាញ់នូវអ្វីដ្រលនាងខ្ញុំ
មានហើយគាទំ្រនាងខ្ញុំតាងំ
ពីដើមរហូតមក។ ស្រប-
ព្រលមានបញ្ហោផ្ទុះការរិះ-
គន់មកលើនាងខ្ញុំកប៏ងប្អនូ-

និងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គា្នា
ជយួច្រញមខុការពារនាង
ខ្ញុ។ំនាងខ្ញុំពតិជាសប្របាយ
ចិត្ត និងត្រកអរយ៉ាងខា្លាំង
សម្រប់អ្នកគាំទ្រពិតប្រកដ
របស់នាងខ្ញុំហើយក៏យល់ពី
នាងខ្ញុំ និងយល់ពីតម្ល្រន្រ-
សលិ្របៈ។ជាចងុក្រយនាង
ខ្ញុំសូមអរគណុនិងសូមជូន
ពរដល់ពុកម៉្រ បងប្អូននិង
អ្នកគាទំ្ររបស់នាងខ្ញុំទាងំ-
អស់គា្នា ជួបត្រស្រចក្ដីសុខ
សភុមង្គលនងិចៀសឆ្ងាយ-

ពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គា្នា»។
ចំពោះការបញ្ជាក់បន្ថ្រមលើសពីន្រះ-

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ក៏មិនអាចសុំការបកស្រយ
ផ្ទាល់ពីតារាចម្រៀងស្រីដ្រលល្របីថានឹង
ត្រៀមខ្លួនចូលទ្រនំថ្មីឈ្មោះ«ផលិតកម្ម-
រាម»គឺថាមិនម្រនផលិតកម្មហង្រសមាស
ហើយក៏មនិម្រនជាផលតិកម្មហា្គាឡាកស់ុី
នោះឡើយ។
មើលទៅការមនិព្រមថតរូបជាមយួFan

ដ្រលរិះគនន់ោះក៏ព្រះត្រស្ថានភាពភយ័-
ខា្លាចឆ្លងកូវីដ១៩នោះឯង៕

LIFESTYLE
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ថ្មីៗ  តារា ចមេៀង សេ ី មាស សុខសោភា 
សេប់  តេ ចេញ សារតបរឿងគេរិះគន់ 

ខ្លនួ ថាជាតារាឆ្មើងឆ្មេ។ រូបហ្វ្រសប៊ុក

កញ្ញា មាស សុខសោភា អតីត តារា ចមេៀង ជួរ  
មុខ  ន   ទេនំ ផលិតកម្ម ថោន    ។ រូបថតហុងមិនា

Wijnaldum (ឆ្វេងទី២) សុ៊តបញ្ចលូទីឱេយ Liverpool នំា មុខ Wolves ២-០ អំឡុងការបេកួត កាលពីថ្ងេអាទិតេយ។ AFP

កេងុ ឡងុដ ៍:ក្រមុLiverpool
បានបង្កើតឱ្រយមានទម្រង់ល្រង
ដ៏គួរឱ្រយជក់ចិត្តមួយដើម្របី
ស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់
អ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
ដោយការបំបាក់ក្រុមWol-
verhamptonWanderers
(Wolves)៤-០ហើយចូល
រួមជាមួយក្រុម Tottenham
Hotspur(Spurs)ឡើងទៅ
កំពូលន្រតារាងពិន្ទុក្របខ័ណ្ឌ
PremierLeague។
កូនក្រុមរបស់លោកJur-

genKloppមិនធ្លាប់មាន
ឱកាសប្រកួតនៅចំពោះមុខ
អ្នកគាទំ្ររបស់ខ្លនួនៅឡើយទ្រ
តាងំពីបានបញ្ចប់ការរង់ចាំរយៈ-
ព្រល៣០ឆ្នាំដើម្របីឈ្នះពាន
លីគកំពូលអង់គ្ល្រសត្រឥឡូវ
ន្រះបានទាមទារនវូព្រលវ្រលា
ដ្រលបាត់បង់នោះមកវិញ។
បទចម្រៀង«You'llNever

WalkAlone»(អ្នកនឹងមិន
ធ្វើដំណើរត្រមា្នាក់ឯងឡើយ)
បានលាន់ឡើងក្នុងកីឡដ្ឋាន
Anfieldខណៈអ្នកគាទំ្រក្រមុ-
មា្ចាស់ផ្ទះ២០០០នាក់ដ្រល
ជាចំនួនអតិបរមាទទួលបាន
ការអនុញ្ញាតក្រមចំណត់-
ការទប់ស្កាត់វីរុសកូរ៉ូណបាន
មកធ្វើជាសក្រសីន្រការស៊ុត-
បញ្ចូលទីរបស់Mohamed
Salah,GeorginioWijnal-
dumនិងJoelMatipព្រម
ទាំងការធ្វើឱ្រយចូលទីខ្លួនឯងពី
កីឡាកររបស់ក្រុមភ្ញៀវ។

ទាំងក្រុម Liverpoolនិង
Wolvesសុទ្ធត្រមានគ្រះ-
ថា្នាក់ ក្នុងការវាយបកដូចគា្នា
សម្រប់ការប្រកួតនៅដើមតង់
នាទកឹដីAnfieldន្រះត្រមា្ចាស់
ផ្ទះបើកការនាំមុខដោយសរ
ខ្រស្រប្រយុទ្ធSalahឆ្លៀតទាញ
ផលពីកហំសុរបសប់្រធនក្រមុ
WolvesកីឡាករConor
Coadyនៅនាទីទី២៤។
Wijnaldumបន្ថ្រមការ-

នាំមុខ២-០ក្រយស៊ុតបាល់
កោងបញ្ចូលទីយ៉ាងស្អាត
នាទីទី៥៨ហើយខ្រស្រការពារ
Matipធ្វើឱ្រយក្រុមWolves
កាន់ត្រពិបាកតាមដោយការ-
ត្រតទម្លុះសំណញ់ទីនាទីទី
៦៧មុននឹងNelsonSe-
medoស្កាត់បាល់បា្លាតចូលទី
ខ្លួនឯងនាទីទី៧៨ដូច្ន្រះ
ចុងក្រយក្រុមហង្រសក្រហម
ឈ្នះក្រុមចចក៤-០។
គិតមកដល់ប្រកួតន្រះក្រុម

Liverpoolឈ្នះ៣១ដងក្នុង
ចំណោមការប្រកួត៣២លើក
ក្នុងលីគក្នុងនោះស៊ុតបញ្ចូល
ទីក្រមុគូបដបិក្ខបាន៩៣គ្រប់
ហើយរបូតគ្រប់បាល់វិញត្រឹម
ត្រ២៥គ្រប់ប៉ុណោ្ណោះ។
គ្រូបង្វឹករបស់ Liverpool

លោកKloppដ្រលពោរព្រញ
ដោយអារម្មណ៍រំជើបរំជួល
ប្រប់បណ្តាញសរព័ត៌មាន
BBCថា៖«ការប្រកួតបរិយ-
កាស ពិតជាគួរឱ្រយរីករាយ
ណស។់ខ្ញុំព្រឺព្រចួក្នងុចតិ្តម្រន

ទ្រន។ពួកគ្រចាប់ផ្ដើមច្រៀង
បទ «You'llNeverWalk
Alone»ឡើងវិញ។ពិតជា
រំភើបណស់។ខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹង
សោះថាវាអាចមានអារម្មណ៍
ល្អប្របន្រះ»។
គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់

លោកKloppបន្តថា៖«ទិដ្ឋ-
ភាពន្រះមានកាលពីខ្រកុម្ភៈ
ហើយយើងកំពុងរង់ចាំឱ្រយមាន
ភាពប្រក្រតីវិញ។ការត្រឡប់
ទៅដូចដើមវិញគឺប្រសើរ
ណស់ដោយខ្ញុំមិនយល់ថា
យើងបាននិងកំពុងនិយយ
សរសើររឿងន្រះជ្រុលព្រកទ្រ
ត្រវាពិតជារំជួលចិត្តម្រនៗ »។
យ៉ាងណមុនប្រកួតរវាង

LiverpoolនិងWolvesន្រះ
ឃើញថាក្រុមSpursបាន
ឡើងទៅនៅទីកំពូលតារាងរួច
ជាស្រចជាមួយនឹងជ័យជម្នះ
២-០លើ Arsenalខណៈ
គ្រប់បាល់ដ្រលធ្វើឱ្រយក្រុម
របស់លោកJoseMourinho
បាន៣ពិន្ទុន្រះធ្វើបាន
សម្រចដោយដ្រគូប្រយុទ្ធដ៏
ស្រនគ្រះថា្នាក់ទាំង២គឺ
Heung-minSonនិង
HarryKaneមា្នាក់១គ្រប់។
ក្រយបញ្ចប់ការប្រកួត

សបា្ដៅហ៍ទី១១ន្រះទាំងក្រុម
SpursនិងLiverpoolកំពុង
ឈរល្រខ១និងល្រខ២
ដោយមាន២៤ពិន្ទុស្មើគា្នា
គ្រន់ត្រខសុគា្នាត្រង់គ្រប់បាល់
ចំណ្រញ៕AFP/VN

ហង្សក្ហមស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្
ដោយការបំបាក់Wolves៤-០

មាសសុខសោភាបំភ្លឺរឿងគ្
រិះគន់ថាខ្លនួមានភាពឆ្មើងឆ្ម្


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

