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បេឡារុស បន្តការ បេកួតបាល់ទាត់
ហាក់មិន ខ្វល់ពីវីរុស កូរ៉ូណា

ព័ត៌មានកីឡា

២៣សូមអានទំព័រ 

វិស័យឯកជន    
រង់ចំាមើលវិធី
អនុវត្តសារាចរ
ធនាគារជាតិ

ចំនួនអ្នកសា្លាប់ពីវីរុស
កូរូ៉ណានៅអឺរុ៉បឡើង
ជាង២មឺុននាក់ចំណែក
លោកតែបំែឆំាងនឹង
ការបិទទីកែងុញូវយ៉ក

លោកហុ៊នសែន
បញ្ជាឲែយអាជា្ញាធរចុះ  
រឹបអូសឧបករណ៍
តែស្តរកវីរុសកូរូ៉ណា

ហ៊ឹនពិសី

ភ្នពំញ្ៈបត្បិត្តកិរអាជវីកម្ម
ក្នងុវសិយ័ឯកជនបានស្វាគមន៍
ចំណាត់ការធនាគារជាតិន្
កម្ពជុា(NBC)ដល្ទើបចញ្
សរាចរណ្នាំដល់គ្ឹះស្ថាន
ធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុទាងំអស់
នៅកម្ពជុាឲយ្រៀបចំ«ឥណទាន- 
ឡើងវិញ»ដ្លគ្ជឿថាគឺជា
ផ្ន្កមួយនឹងជួយសម្ល
បន្ទុកទៅដល់អ្នកខ្ចីប្ក់ដ្ល
កពំងុបឈ្មនងឹការធា្លាក់ចុះឬ
បាតប់ង់បក្់ចណំលូនាអឡំងុ
ព្លន្ះ។...តទៅទំព័រ១១

ក្៊ងរ៉ូមៈ ចំនួនអ្នកស្លាប់
សរុបដោយសរវីរុសកូរ៉ូណា
បានកើនឡើងដល់ជាង២មឺុន
នាក់នៅអឺរ៉ុបកាលពីថ្ង្សៅរ៍
ដោយប្ទ្សអុីតាលី និង
អ្ស្បា៉ាញប្ទ្សនីមួយៗ 
បានរាយការណ៍ថា មានអ្នក-
ស្លាប់ជាង៨០០នាក់ក្នុង១ថ្ង្
ខណៈប្ធានាធិបតីអាម្រិក
លោកដូណាល់ត្ំបាន
ប្ឆាំងនឹងការដាក់តំបន់ទី-
ក្ងុញវូយក៉ដល្រងការវាយ-
ប្ហារដោយសរវីរុសយ៉ាង-
ខ្លាំងឲ្យស្ថិតនៅក្មការដាក់
ឲ្យនៅដាច់...តទៅ ទំព័រ ១៥ 

នៀមឆ្ង

ភ្នំព្ញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហ៊ុនស្នបានបញ្ជាឲ្យអាជា្ញាធរចុះ
របឹអសូយកត្ម្តងនវូឧបករណ៍តស្្ត
រកវីរុសកូរ៉ូណាដ្លកំពុងត្ូវបាន
គ្ចក្ចាយដោយខសុចប្ាប់ខណៈ
ដ្លកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការ
រឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលក្នុង
ប្ទ្សរបស់ជនបរទ្សចាប់ពី
យប់ថ្ង្ចន្ទន្ះតទៅ។
តាមសរជាសឡំង្ដល្ត្វូបាន

គ្ចក្ចាយតៗគា្នាកាលពមីស្លិមញិ
លោកហុ៊នស្នបានមានប្សសន៍
ថា៖«យើងអត់មានជម្ើសទ្ឥឡវូ
សុំឲ្យឯកឧត្តមម៉មប៊ុនហ្ងក្នុង
ឋានៈជាអ្នកដ្លដឹងស្គាល់បញ្ហា
ន្ះធ្វើការជាមួយនឹងនគរបាល
មលូដា្ឋានដើមបី្នងឹចុះចាប់យកហ្មង
(ឧបករណ៍ត្ស្តរកវីរុសកូរ៉ូណា)កុំ
ឲ្យយកទៅណាទៀត។និយយរួម
ចុះចាប់យកហ្មង របស់ដ្លយើង
មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកចុះចាប់យក
ត្ម្ដង»។លោកបញ្ជាឲ្យអាជា្ញាធរ
ពាក់ព័ន្ធដោយមានការសម្ប-
សម្លួពីព្ះរាជអាជា្ញាចុះចាប់យក
ឧបករណ៍តស្្តរកវរីសុករូ៉ណូាដោយ
មិនចំាបាច់យកវិធានការអប់រំជាមួយ
អ្នករកសុីទាំងនោះទៀតទ្។
លោកឲ្យអាជា្ញាធរអនុវត្តបនា្ទាន់។

លោកក៏ឲ្យលោក...តទៅទំព័រ៩

រដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតផ្ដល់សែចក្ដ-ី
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ទុកចិត្តនៅថ្ងែនែះលើការកែសមែលួសមាសភាពរដ្ឋមន្តែីនិងតែងតំាងទែសរដ្ឋមន្តែី
នៀមឆ្ង
 
ភ្នំព្ញៈ រដ្ឋសភានឹងបោះ-

ឆ្នាតនៅព្ឹកថ្ង្ចន្ទន្ះ ដើម្បី
ផ្ដល់ស្ចក្ដីទុកចិត្តលើការ-
ត្ងតំាង និងក្សមួ្លស-
មាសភាពរដ្ឋមន្ត្ីចំនួន៥រូប

នងិតង្តាងំទស្រដ្ឋមន្ត្ីចនំនួ
៥រូបតាមសណំើរបស់លោក-
នាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្ន។
ន្ះបើតាមការបញ្ជាក់របស់
លោកឡ្ងប៉្ងឡុងអ្នកនាំ-
ពាក្យរដ្ឋសភានិងតាមស្ចក្ដី- 
ប្កាសព័ត៌មានរបស់អគ្គ-

ល្ខធិការដា្ឋានន្រដ្ឋសភា
ដ្លបានច្ញផ្សាយកាលពី
ថ្ង្សុក្។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុន

ស្នកាលពីថ្ង្ទី២៧ខ្មនីា
បានផ្ញើលិខិតមួយជូនទៅ
លោកហ្ងសំរិនប្ធានរដ្ឋ-

សភាស្នើសុំលោកហង្សរំនិ
រៀបចំការបោះឆ្នាតផ្ដល់ស្ចក្ដី- 
ទុកចិត្តរបស់រដ្ឋសភាលើការ-
ត្ងតំាងនិងក្សមួ្លសមាស- 
ភាពន្រាជរដា្ឋាភិបាលដោយ
មានការត្ងតាំងទ្សរដ្ឋមន្ត្ី
ចំនួន៥រូប...តទៅទំព័រ៤

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំព្ញៈទន្ទឹមនឹងការព្ួយបារម្ភអំពី
ជងំឺកវូដី១៩កម្ពជុាកម៏និអាចមើលរលំង
អំពីមហន្តរាយន្គ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍
បានដ្រដោយលោកសខ្ងសូមឲ្យ

ប្ជាពលរដ្ឋមានការយល់យោគចំពោះ
វិធានការច្បាប់ដ៏តឹងរុឹងចំពោះអ្នកល្មើស
ច្បាប់ចរាចរណ៍ខណៈដ្លអនុក្ឹត្យថ្មី
តូ្វបង្កើនការផាកពិន័យលើសពីអនុកឹ្ត្យ
ចាស់រហូតដល់ពី៣ទៅ៥ដង។
នៅក្នងុព្លធ្វើជាអធិបតីក្នងុពិធីផ្សព្វ-

ផស្ាយអនុក្តឹយ្លខ្៣៩អនក.្បកចុះ
ថ្ង្ទី១៧ខ្មីនា ឆា្នាំ២០២០ស្ដីពីការក្-
សម្លួអនុក្តឹយ្លខ្៤៤អនក.្បកចុះ
ថ្ង្ទី២១ ខ្មីនាឆា្នាំ២០១៧ស្ដីពីការ-
ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹង
ច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទីស្ដីការ

ក្សួងមហាផ្ទ្កាលពីថ្ង្ទី២៧ខ្មីនា
ឆា្នា២ំ០២០លោកសខង្រដ្ឋមន្្ដីកស្ងួ
មហាផ្ទ្ ថ្ល្ងថា៖«ទន្ទឹមនឹងការព្ួយ-
បារម្ភអំពីជំងឺកូវីដ១៩យើងក៏មិនអាច
មើលរំលងមហន្តរាយន្គ្ះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍បានដ្រ»។...តទៅទំព័រ៦



 
តើជំងឺរាតត្បាតCOVID-19

តូ្វបានចាត់ទុកថាជាពឹ្ត្តិការ-
ណ៍ប្ធានស័ក្ដិដ្រឬទ្?
អង្គការសខុភាពពភិពលោក

បានប្រកាសការផ្ទុះឡើងនូវ
Novel Coronavirus 
(“Covid-19”)ជាជងំឺរាតត្របាត
នៅថ្ង្រទី១១ខ្រមីនា។ក្រយ
ពីការប្រកាសន្រះក្រសួងសុខា-
ភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងផ្រស្រងៗ
បានចាត់វធិានការរដ្ឋបាលនងិ
ផ្លូវច្របាប់ជាច្រើនដើម្របីការពារ
ការរីករាលដាលលឿនឬការ-
នាំចលូCovid-19ក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជា។
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុារួមមាន

ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួង-
អបរ់ំយវុជននងិកឡីាក្រសងួ-
ទ្រសចរណ៍ ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
បានណ្រនាំឲ្រយសាលារៀនរដ្ឋ
និងឯកជនអាជីវកម្មឯកជន
មួយចំនួនដូចជា ហាងខារា៉ា-
អខូ្របៀរហា្គាដនិនងិក្លបិកម្រសាន្ត
នានាបិទ។
សា្ថាបន័ផ្រស្រងៗត្រវូបានណ្រ- 

នាំឲ្រយរៀបចំបុគ្គលិករបស់ខ្លួន
ឲ្រយធ្វើការពីផ្ទះជាដើម។រាជរដា្ឋា-
ភិបាលបានលើកទឹកចិត្តឲ្រយ
មានការរក្រសាគមា្លាតសង្គមរវាង
មនសុ្រសដោយជរំញុឲ្រយប្រជាជន
នៅផ្ទះហើយច្រញក្រផ្ទះនៅ
ព្រលចាំបាច់។
ជាលទ្ធផលអាជីវកម្មដ្រល

ត្រូវបានណ្រនាំឲ្រយបិទបានបិទ
ជាសា្ថាពរ។ប៉នុ្ត្រអាជវីកម្មមយួ-
ចំនួនដ្រលមិនស្ថិតក្នុងបទ-
បញ្ជាឲ្រយបិទដោយផ្ទាល់ប្រ- 
ហ្រលជានឹងបិទក្នងុព្រលឆាប់ៗ

ដ្ររដោយសារមូលហ្រតុផ្រស្រង។ 
មូលហ្រតុរួមមានការផ្គត់ផ្គង់-
វត្ថុធាតុដើមមិនបានគ្រប់គ្រន់
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់
ខ្លនួមនិមានតម្រវូការក្នងុទផី្រសារ
មនិអាចជញួដរូបានដោយសារ 
ត្រការបិទព្រំដ្រនការហាម-
ឃាត់ការហោះហើរច្រញចូល
និងការបទិប្រទ្រសមយួផ្ន្រកឬ
ទាំងមូលនិងផ្រស្រងៗទៀត។
មកទល់ព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ

រោងចក្រកាត់ដ្ររច្រើនជាង៥០
ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្រយផ្អាកប្រតិ-
បត្តិការ។សណ្ឋាគារផ្ទះសំ- 
ណក់និងភោជនីយដា្ឋានមួយ-
ចំនួនបានបិទទា្វារផងដ្ររនៅ
ព្រលសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជន
ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្រយមាន
ការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ជំនួសការរៀនតាមថ្នាក់រៀន
ដូចពីមុន។
ការណ្រនាំផ្ន្រករដ្ឋបាលនិង

ផ្ន្រកច្របាប់របស់រដា្ឋាភិបាលខាង
លើនិងហានិភ័យន្រការឆ្លង
Covid-19អាចបង្កឲ្រយអលទ្ធ-
ភាពក្នងុការអនុវត្តកិច្ចសន្រយាមយួ
ផ្ន្រកឬទាំងមូល។
ជាផលវិបាកវានងឹមានការ-

ខូចខាតដល់ភាគីន្រកិច្ចសន្រយា។
ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះអាចស្ថិតក្នុង
និយមន័យច្របាប់របស់ប្រធាន-
ស័ក្តិ ដូចនឹងពន្រយល់បន្ថ្រមនៅ
ខាងក្រម។
អ្វីទៅគឺជាពឹ្ត្តកិារណ៍ប្ធាន-

ស័ក្តិក្មច្បាប់កម្ពុជា?
ជាទទូៅប្រធានសក័្ដតិ្រវូបាន

ឲ្រយនិយមន័យថជាព្រឹតិ្តការណ៍
ដ្រលកើតឡើងក្រឆន្ទៈរបស់
ភាគីហើយវាមនិអាចជម្នះនងិ

មិនអាចបា៉ាន់សា្មានជាមុនបាន។ 
វាអាចត្រូវបានបណ្តាលមក

ពីសកម្មភាពរបស់មនុស្រសធម្ម- 
ជាតិចំណត់ការរបស់រដា្ឋាភិ-
បាលនិងព្រឹត្តិការណ៍ក្រខ្លួន
ផ្រស្រងៗទៀត។
ក្នុងករណីណមួយព្រឹត្តិ-

ការណ៍ដ្រលអាចអះអាងថ
ជាប្រធានស័ក្ដិត្រូវត្រលើសពី
សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសមរម្រយ
របស់ភាគីដ្រលរងឥទ្ធិពល
សមត្ថភាពរបស់ភាគីក្នុងការ-
បន្តអនុវត្តកិច្ចសន្រយាត្រូវបាន
ហាមឃាត់ រារាំងឬបង្អាក់
ហើយភាគីបានចាត់វិធានការ-
ដ្រលសមរម្រយទាំងអស់ដើម្របី
កាត់បន្ថយឬចៀសវាងព្រឹត្តិ-
ការណ៍ន្រះឬផលវិបាករបស់វា

ប៉ុន្ត្រនៅត្រមិនអាចជម្នះព្រឹត្តិ-
ការណ៍ន្រះបាន។
ច្របាប់កម្ពុជាមិនមានច្រងពី

និយមន័យរបស់ប្រធានស័ក្ដិ 
ឲ្រយបានលម្អិតទ្រ។ ជាធម្មតា
និយមន័យប្របន្រះអាចត្រូវ-
បានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្រយា។
ព្រឹត្តកិារណ៍ប្រធានសក័្តិអាច

ជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ 
ឬមនិពាក់ពន័្ធនយោបាយការ- 
ផ្លាស់ប្តូរនូវបរិយាកាសផ្ន្រក- 
ច្របាប់និងលិខិតបទដា្ឋានគតិយុត្ត
ដ្រលមនិបានបា៉ាន់សា្មានទកុជា
មនុឬគ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិ
ដ្រលធ្វើឲ្រយការអនុវត្កកចិ្ចសន្រយា
មិនអាចធ្វើទៅបាន។
ក្នងុករណីដ្រលមនិមានភាព

ច្របាស់លាស់តុលាការអាចបក-

ស្រយអត្ថន័យរបស់ប្រធាន-
ស័ក្ដិដោយពិចារណលើលក្ខណៈ  
និងផលប៉ះពាល់របស់ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ដោយផ្អ្រកលើទំនៀម-
ទមា្លាប់និងការអនុវត្តផ្ន្រកជំនួញ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
វាគរួត្រវូបានកត់សមា្គាល់ដ្ររ

ថកម្ពុជាបានអនុម័តយក
ប្រពន័្ធច្របាប់សុវីលិដចូន្រះការ-
អនុវត្តប្រធានស័ក្តិធ្វើជាមូល-
ហ្រតុន្រការបំពានកិច្ចសន្រយា
ប្រហ្រលជាមិនដូចនឹងការ-
អនុវត្តគោលគំនិតន្រះក្រម
ច្របាប់អង់គ្ល្រសនិងយុតា្តាធិការ
CommonLawដទ្រទៀតទ្រ។ 
   តើប្ធានស័ក្ដិត្ូវបានយក
មកអនុវត្តនៅព្លណានិង
ដោយរបៀបណា?
គូភាគីន្រកិច្ចសន្រយាដ្រលមាន

សុពលភាពមួយត្រូវអនុវត្ត 
តាមកាតព្វកចិ្ចរៀងៗ ខ្លនួស្រប-
តាមលក្ខខណ្ឌន្រកិច្ចសន្រយា។
ប៉ុន្ត្រមា្ចាស់បំណុលន្រកាតព្វ-
កិច្ចមិនអាចទាមទារឲ្រយកូនបំ- 
ណុលន្រកាតព្វកិច្ចអនុវត្តកា- 
តព្វកិច្ចប្រសិនបើការអនុវត្ត 
កាតព្វកិច្ចប្រជាមិនអាចអនុ- 
វត្តបានដោយមិនម្រនជាកំហុស
របស់កូនបំណុល។នៅព្រល
កើតមានប្រធានស័ក្ដិការអនវុត្ត
កាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្រយាអាច
កា្លាយជាធ្វើមនិបានមយួផ្ន្រកឬ
ទាំងស្រុង។
ប្រការស្តពីីប្រធានសក័្ដិគជឺា

ប្រការដ្រលត្រងត្រមានក្នងុកិច្ច-
សន្រយាដ្រលអាចធ្វើឲ្រយគូភាគី
រួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ ឬ
កាតព្វកិច្ចនៅព្រលដ្រលព្រឹត្តិ- 
ការណ៍វិសាមញ្ញឬហ្រតុការណ៍
ដ្រលលើសពីសមត្ថភាពគ្រប់-
គ្រងរបស់គូភាគីដូចជាសង្គ្រម
កូដកម្ម កុបកម្ម បទល្មើស 
ជំងឺរាតត្របាតទឹកជំនន់រញ្ជយួ-
ដីគ្រះធម្មជាតិជាដើម។ 
  ជាការអនុវត្តខ្លឹមសារន្រ
ប្រការស្តីពីប្រធានស័ក្ដិអាច
សង្ខ្របខ្លី ឬពិពណ៌នាបន្តិច-
បន្តួច។កិច្ចសន្រយាមួយចំនួន
បញ្ចូលប្រការស្តីពីប្រធានស័ក្ដិ
ប៉នុ្ត្រកចិ្ចសន្រយាខ្លះមនិមានទ្រ។
ក្នុងករណីន្រះ ភាគីដ្រលរង-
ផលប៉ះពាល់អាចពឹងលើបញ្ញត្តិ- 
ច្របាប់ដ្រលគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្រយា
របស់ភាគីដើម្របីអះអាងពីប្រ- 
ធានស័ក្ដិ។
ទាក់ទងនឹងនីតិវិធីវិញប្រ- 

សិនបើភាគីណមួយយល់ថ
ខ្លួនបានរងឥទ្ធិពលពីប្រធាន-
ស័ក្ដិហើយចង់អនុវត្តប្រការ
ន្រះ ភាគីនោះត្រូវជូនដំណឹង
ទៅភាគីមា្ខាងទៀតភា្លាមៗពី
ព្រឹត្តិការណ៍នោះ។
ក្នុងស្រចក្តីជូនដំណឹងនោះ

ភាគីត្រូវផ្តល់ភ័ស្តុតាងដើម្របី
បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ និងផលវិបាកដ្រល
រំពឹងទុកនិងរយៈព្រលដ្រល
ព្រឹត្តិការណ៍អាចកើតឡើង។
ភាគីត្រូវពិនិត្រយមើលប្រការ-

ក្នុងកិច្ចសន្រយាឲ្រយបានហ្មត់ចត់
ដោយសារត្រកចិ្ចសន្រយាមយួច-ំ
នួនអាចតម្រូវឲ្រយជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខណ៍អក្រសរឬព្រលខ្លះ
ការជនូដណំងឹដោយផ្ទាល់មាត់
គឺគ្រប់គ្រន់ហើយ។
តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកគតិ-

យុត្តសម្ប់ការអះអាងលើ
ប្ធានស័ក្ដិ?
ជាគោលការណ៍ទូទៅ នៅ 

ព្រលដ្រលភាគីន្រកិច្ចសន្រយា
អះអាងថមានព្រឹតិ្តការណ៍
ប្រធានស័ក្ដិកើតឡើងកិច្ចសន្រយា
អាចត្រវូបានផ្អាកសម្រប់អំឡុង
ព្រលន្រព្រតឹ្តិការណ៍ឬកិច្ចសន្រយា
អាចត្រូវបានរំលាយ។
ឧទាហរណ៍ក្នងុករណីន្រកិច្ច-

សន្រយាការងរច្របាប់ការងរ
អនញុ្ញាតឲ្រយគូភាគីរលំាយកចិ្ច- 
សន្រយាឬផ្អាកកចិ្ចសន្រយាការងរ
ដោយសារត្រការកើតមាន
ប្រធានស័ក្ដិ។
ប្រសនិបើភាគីដ្រលរងផល-

ប៉ះពាល់អាចបញ្ជាក់ពីព្រឹត្តិ-
ការណ៍ប្រធានស័ក្ដិដូចបានពន្រយល់
ខាងលើន្រះភាគីដ្រលរងផល-
ប៉ះពាល់អាចត្រវូបានលើកល្រង
ពីការទទួលខុសត្រវូលើការខូច-
ខាតរបស់ភាគីមា្ខាងទៀត។
ទោះយា៉ាងណការកំណត់ 

ពីលក្ខខណ្ឌន្រការបំពានកិច្ច-
សន្រយានងិវធិីសង្គ្រះក្នងុករណី
ប្រធានស័ក្ដិប្រហ្រលជាអាច
មានច្រងក្នុងកិច្ចសន្រយា។
កិច្ចសន្រយាអាចកំណត់ពីការ-

ពន្រយារព្រលអនុវត្តកាតព្វកិច្ច
ការពន្លឿនព្រលមកដល់ន្រការ-
អនុវត្តកាតព្វកិច្ច ឬសា្ថានភាព
កាត់បន្ថយការខូចខាតវិធាន-
ការសហការការពារឬសង្គ្រះ 
ផ្រស្រងទៀតដ្រលធ្វើបានដោយ
ភាគីមា្ខាងទៀត។
មិនម្រនគ្រប់ករណីន្រព្រឹត្តិ-

ការណ៍ប្រធានស័ក្ដិការបំព្រញ-
កាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្រយាទាំង-
អស់កា្លាយជាអលទ្ធភាពឬ
ឈប់នោះទ្រ។ឧទាហរណ៍
ក្នុងកិច្ចសន្រយាខ្ចីបរិភោគអ្នកខ្ចី
មិនអាចត្រូវបានលើកល្រងពី
ការសងប្រក់ដើម និងការ- 
ប្រក់ទ្រក្នុងអំឡុងព្រលន្រ 
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រធានស័ក្ដិ។
ប៉ុន្ត្រអ្នកខ្ចីអាចនឹងមិនត្រូវ

មានកាតព្វកិច្ចក្នងុការសងការ-
ខូចខាតឬការពិន័យសម្រប់
ការសងប្រក់យឺតយា៉ាវទ្រ។
ក្នុងករណីកិច្ច...តទៅទំព័រ៣
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WIKI TV ជាទូរទស្សន៍អប់រំដំបូងគេនៅកម្ពុជាដេលបេើបចេ្ចកវិទ្យាទំនើប 
ឥឡូវនេះមានវត្តមាននៅលើ SINGMENG TV និង Splus ហើយ

 WIKI TV ជា ទូរទសៃសន៍ អប់រំ ដំបូង 
គៃ នៅ កម្ពុជា ដៃលមាន គោលដៅ 
ផៃសព្វផៃសាយ កម្មវិធី អប់រំ ដោយ បៃើ 
បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើប ដៃល បង្កើតឡើង 
ដោយ កៃុមហ៊ុន ផុស្ការ (POSCAR 
Cambodia) ដោយ បាន ទទួល លខិតិ 
អនុញ្ញាតពី កៃសួង ព័ត៌មាន  លៃខ 
៣៧៣ ព ម បៃក. ចុះ  ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ 
កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ និង បាន ចុះ កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង ស្តីពី គមៃង ពៃសព្វ ផៃសាយ 
ផលិត និង បៃើបៃស់ មាតិកា អប់រំរវាង 
នាយកដា្ឋាន បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌មាននៃ 
កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡាកាលពី 
ថ្ងៃទី ២០ ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

 ដើមៃប ីចលូរមួ លើកស្ទយួ ទៅលើ ការ- 
សិកៃសា របស់ សិសៃសានុសិសៃស នៅក្នុង 
អំឡុងពៃល នៃ ការផ្អាក គៃឹះស្ថាន 
សកិៃសា បណ្តោះអាសន្ន ដោយសរ ការ 
រីក រាលដាល នៃ មៃរោគ  Covid-19 
កៃុមហ៊ុន ខៃ ម បូ ឌា ន សុី ង មុឹង ធៃ លី 
មី ឌា ដៃលជាកៃុមហ៊ុន ឈានមុខ គៃ 
ក្នុងការ ផ្គត់ផ្គង ់សៃវាកម្ម អុីន ធឺណិ ត 
ទូរទសៃសន៍ ទូរស័ព្ទ និង មាន សៃវាកម្ម 
ជាចៃើន ទៀត បាន សហការ ជាមួយ 
WIKI TV ក្នងុការ បន្ថៃម ប៉សុ្តិ៍ WIKI- 

TV ទៅលើ បៃអប់ ទូរទសៃសន៍ សុី ង មុឹង 
SINGMENG TV និង កម្មវិធី ទូរ-
ទសៃសន៍ តាមរយៈ ទូរស័ព្ទដៃ Splus 
ដៃល មាន រូបភាព ចៃបាស់ កមៃិត HD 
និង អាច ទសៃសនា ស ឡើងវិញ បាន 
ក្នុង រយៈពៃល ៧ ថ្ងៃ ដៃលមាន តៃ១ 
គត់ នៅក្នងុ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា ។

 ក្នុងនោះ កម្ម វី ធី ទូរទសៃសន៍ WIKI- 
TV មាន នៅលើ ទូរទសៃសន៍ សុី ង មុឹង 
SINGMENG TV លៃខ រៀង ប៉ុស្តិ៍ 
លៃខ ១១៩ និង នៅលើ កម្មវិធី 

ទរូទសៃសន ៍តាមរយៈ ទរូសព័្ទដៃ Splus 
ដៃល សិសៃសានុសិសៃស អាច ទាញយក 
( ដោ ន ឡូដ ) កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ បាន 
លើ ទូរស័ព្ទ ស្មា ត ហ្វូ ន iOS និង An-
droid តាម តំណ ភា្ជាប់ នៃះ  http://- 
hyperurl.co/SplusMobileTV ឬ 
គៃន់តៃ វាយ ពាកៃយ Splus ហើយ 
ស្វៃងរក នៅក្នុង App Store និង 
Play Store ជាការ សៃច ។ 

 កម្មវធិសីកិៃសា នងឹ ផៃសាយ ជា រៀង រាល ់
ថ្ងៃ ជាមួយនឹង លោកគៃូ អ្នកគៃូ ដៃល 

មាន បទពិសោធ ប ងៃៀ ន យូរ ឆ្នាំ 
ដៃលមាន មៃរៀន ដូចជា ៖ គណិត-
វិទៃយា រូបវិទៃយា គីមីវិទៃយា ជីវវិទៃយា និង 
អកៃសរសស្តៃ ខ្មៃរ ជាដើម ដៃល សៃប 
ទៅនឹង កម្មវិធីសិកៃសា របស់ កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា ។ 

សិសៃស ថ្នាក់ ទី ៩ និង ថ្នាក់ ទី ១២ 
អាច មើល វីដៃអូ មៃរៀន បៃចាំថ្ងៃ 
ដោយ ថ្នាក់ ទី ៩ មាន ម៉ោង សិកៃសា 
ចាប់ពី ម៉ោង ៧ ដល់ ម៉ោង ៩ ពៃឹក និង 
ថ្នាក ់ទ ី១២ ចាប់ពី ម៉ោង ១ ដល ់ម៉ោង ៣ 

រសៀល ហើយ បើ ខកខាន មើល សសិៃស 
អាច មើល ការចាក់ផៃសាយ ឡើងវិញ នៅ 
ម៉ោង ៤ រសៀលដល់ ម៉ោង ៧ យប់ 
សមៃប់ សសិៃស ថ្នាក់ ទី ៩ ចាប់ពីម៉ោង ៧ 
ដល់ ម៉ោង ១០ យប់ សមៃប់ សិសៃស 
ថ្នាក់ ទី ១២ ។ 

 លោក ង ន់ ម័ រ សហ ស្ថាបនិក 
WIKI TV បាន លើកឡើងថ  WIKI- 
TV បានផ្តល់ ភាពងាយសៃួល ដល់ 
សិសៃសានុសិសៃស អាច សិកៃសា ជាមួយ 
សស្តៃចារៃយ លៃបីៗ  ជាចៃើន គៃប ់ពៃល 
វៃលា និង គៃប់ ទីកន្លៃង ។ WIKI TV 
គឺជា វៃទិកា សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ ដៃលមាន ភាពងាយសៃួល 
និង បៃកបដោយ គំនិត ច្នៃបៃឌិត ថ្មី 
បំផុតនៅ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

លោក បាន បន្ថៃមទៀតថ ៖« នៃះ 
គឺជា ឱកាស ដ៏ ល្អ ដើមៃបី ទទួលយក 
បទពិសោធថ្មី នៃ ការសិកៃសា តាម បៃប 
ឌីជីថល » ។   សូមបញ្ជាក់ថ WIKI 
TV កម្មវិធី ទូរទសៃសន៍ បងៃៀន តាម  
អន ឡាញ នឹង ចាក់ ផៃសាយ ជា ផ្លូវការ 
លើ ទរូទសៃសន ៍SINGMENG TV នងិ 
Splus ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០២០   តទៅ៕ 

អំពាវនាវឲ្យអាជីវកររក្សាតម្លទំ្និញលើ
ទីផ្សារបើមិនដូច្នោះនឹងចាត់វិធានការច្បាប់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  អពំាវ នាវ   
ដល ់មា្ចាស ់ហាង លក ់ទនំញិ  អាជវីករ  នងិ 
អ្នកលក់ដូរ ទំនិញ តាម បៃព័ន្ធ Online  
មួយចំនួន  ចួល រួមរកៃសា តម្លៃ ទំនិញ លើ 
ទីផៃសារ  ហើយ ក៏ពៃមាន ចាត់វិធានការ 
ផ្លូវចៃបាប់ ផងដៃរ លើ ជនខិលខូច ដៃល 
ឆ្លៀតឱកាស លក់ ទំនិញ ឡើង ថ្លៃ  ខណៈ 
ដៃល បៃទៃស ជាតិ កំពុង បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩។

សៃចក្ត ីអពំាវនាវ របស ់កៃសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម  ចុះ ថ្ងៃទ២ី៧  មនីា បាន ឲៃយ ដងឹថ  ក្នងុ   
កាលៈទៃសៈ ដៃល បៃទៃស ជាតិ កំពុង  
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺរាតតៃបាត កវូដី១៩  
ក៏បាន សង្កៃត ឃើញ មាន មា្ចាស់ ហាង 
លក់ ទំនិញ  អាជីវករ  និង អ្នកលក់ដូរ 
ទំនិញ តាម បៃព័ន្ធ អីុន ធឺណិត មួយ ចំនួន  
បាន ឆ្លៀតឱកាស លក់ ដំឡើងថ្លៃ ទំនិញ  
ដូចជា  មា៉ោស់ ការពារ មុខ  អាល់កុល លាង- 
ដៃ  ចាហួយ ជាតិ អាល់កុល លាងដៃ  ឧប- 
ករណ៍ ស្ទង់ កម្ត  និង គៃឿង ឧបភោគ-  
បរិភោគ ចាំបាច់ សមៃប់ បៃើបៃស់ 
បៃចាំថ្ងៃ លើ ទីផៃសារ ទូទាំង បៃទៃស។

កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្មចាតទ់កុសកម្ម ភាព  
ទាំងនៃះ អាច បង្ក ឲៃយ មាន ផល ប៉ះពាល់ 
ដល់  សន្តិសុខ សង្គម ធ្ងន់ ធ្ងរ។ កៃសួង 
ទាមទារ ឲៃយ មានការ ដាក់ចៃញ នូវ វិធាន- 
ការ ចំនួន ៣ចំណុច  ដៃលមាន ដូចជា  
សូម សធារណជន មៃតា្ត រកៃសា នូវ ភាព- 
នឹង នរ  កុំ ជៃួល ចៃបល់ ហួសហៃតុ  នាំ ឲៃយ 
ជន ឱកាស នយិម អាច ឆ្លៀត យក ចណំៃញ  

តាមរយៈ ការលក ់ដឡំើង ថ្លៃ ទនំញិ ដោយ 
មិន សម ហៃតុ ផល។

កៃសួង  បន្ត អពំាវនាវ ដល់ មា្ចាស់ ហាង- 
ទំនិញ  និង អាជីវកម្ម ទាំងអស់  តៃូវ បិទ 
ស្លាក តម្លៃ ជាបៃក់ រៀល លើ មុខ ទំនិញ  
ដៃល ចរាចរ លើ ទផីៃសារ  សដំៅ ធានាបាន នវូ    
យន្តការ សៃដ្ឋកចិ្ច ទផីៃសារ សៃរ ី ការ បៃ កតួ- 
បៃជៃង ដោយ សមធម៌...តទៅទំព័រ ៦

អាជីវករលក់ទំនិញក្នងុតូប១នៅផេសារអូឡំាពិក  ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

តពទីពំរ័ ២...សនៃយា ជលួ អច ិនៃ្តយ ៍
លើ អច លន វត្ថុ  អ្នក ជួល អាច រំលាយ- 
កិច្ច សនៃយា ជួល បាន  បៃសិន បើ គាត់ មនិ 
អាចទទួល បាន បៃក់ ចំណៃញ ពី ការ- 
ជួល សមៃប់ រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ ដោយ- 
សរ តៃ ការ កើត ឡើង នៃ បៃធាន ស័ក្ដ ិ។ 

ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ បៃធា ន សក័្ដ ិ ការ- 
បង់ បៃក់ ឈ្នួល ថ្លៃ ជួល អាច តៃូវ បាន 
ផ្អាក ឬ កា រកាត់ បន្ថ យ ថ្លៃ ឈ្នួល អាច 
តៃវូបាន ទាម ទារ បៃសិន បើ បៃក់ ចំ ណូល  
ឬ ផល កើត ចៃញពី  ការ បៃើ បៃ ស់  ដី- 
ជួល មិន មាន ។  

តើ ភាគី នេ កិច្ច សនេយា ជា ពិសេស 
ភាគី ដេល រង ផល ប៉ះ  ពាល់ អា ចធ្វើ អ្វី 
បាន ក្នុង ហេតុកា រ ណ៍ ជំងឺ រាតតេបា ត   
C ovid-19?

គូ ភាគី តៃូវ បាន ផ្តល់យោ បល់ ឲៃយ 
ពិចារ ណា ក្នុង ការ ចាត់ វិធាន ការ ការ- 
ពារ ដូច ខាង កៃម ៖

ពិនិតៃយ មើល កិច្ច សនៃយា ឲៃយ បាន ហ្ម ត់- 
ចត់ ជា ពិសៃ ស លើ និយម ន័យ នៃ 
បៃធាន ស័ក្ដិ ដៃល បាន ចៃង ក្នុង កិច្ច- 
សនៃយា ដើមៃបី ទទួល បាន ការ យល់ ដឹង 
ចៃបាស ់លាស ់លើ លក្ខ ខណ្ឌ នងិ វធិាន- 
ការ ដៃល តៃវូ ចាត ់ចៃង ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការ ណ ៍
បៃប នៃះបៃសិន បើ មិន ចៃបាស់ លាស់ 
ស្វៃង រក ការ បៃឹកៃសា ផ្នៃក ចៃបាប់ ពី មៃធា វី 
មាន នយ័ ថ  សមា ជកិ នៃ គណៈ មៃធាវ ី

នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជាដៃល មាន 
គុណ វុ ឌៃឍិ ក្នុង ការ ពនៃយល់ បន្ថៃម ឆ្លើយ- 
តប និង ផ្តល់ បៃឹកៃសា លើ សំ ណួរ របស់ 
លោក អ្នក។

រកៃសា ទុក កំណត់ ហៃតុ ឯក សរ  និង 
ភ័ស្តុ តាង នៃ ការ ប៉ះពាល់ និង ការ ខូច- 
ខាត ដៃល បណា្តោល មក ពី ពៃឹ ត្ត ិការណ៍ 
បៃធាន ស័ក្តិ ឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ទាក់ទង- 
នងឹ ការព ិភាកៃសា ជាម ួយ ដៃគ ូកចិ្ច សនៃយា 
ដៃគ ូពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ អាជា្ញា ធរ ពាក ់ពន័្ធ 
ដើមៃបី បងា្ហាញ ពី ក្តី បារ ម្ភ ពនៃយល់ បន្ថៃម 
លើ ការ ស្នើសុ ំការ ណៃនា ំ ផ្នៃក រ ដ្ឋបាល 
និង ផ្លូវ ចៃបាប់  ចាត់ វិធាន ការ ដៃល ចាំ 
បាច ់ដើមៃប ីការពារ  នងិ កាត ់បន្ថយ ហាន ិ
ភ័យ ការ ខូច ខាត និង ផល វិបាក អ - 
ចៃត នាផៃសៃ ងៗ ទៀត ដៃល បណា្តោល 
មក ព ីការ បៃបៃលួ សៃចក្ត ីបងា្គាប ់ផ្នៃក- 
ចៃបាប ់ នងិ រដ្ឋ បាល របស ់អា ជា្ញា ធរមាន- 
សមត្ថ កិច្ច ៕

ដោយ  លោក មេធាវ ីល ី តេ សេង  នាយក- 
បេតិ បត្តិកេុម ហ៊ុន មេ ធាវី អេ ច ប៊ី អេស 
និង មន្ទីរ សារ ការី អេ ច ប៊ី អេស

អីុមេល  : tayseng@hbslaw.asia 
(កំណត់ស មា្គាល់ របស់ អ្នក និពន្ធ ៈ 

ទសៃស នៈ ខាង លើ គឺជា របស់ អ្នក និពន្ធ 
ហើយ សមៃប់ ជា ព័ត៌ មាន ទូទៅ តៃ- 
ប៉ុណ្ណោះ។ ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍ នឹង មិន ទទួល- 
ខុស តៃូវ លើ ការ ខូច ខាត ណា មួយ 
ដោយ សរ តៃ ទសៃសនៈ ដៃល មាន ក្នុង 
អត្ថ បទ នៃះ ទៃ )

ជំងឺរាតត្បាត...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អង្គការ យូ នី សៃ ហ្វ 
ពងៃីក ការគាំទៃ ដល់ បៃទៃស 
ចនំ ួ ន១៤៥រមួទាងំ កម្ព ុជាដើ មៃប ី
ជួយ កុមារ ឲៃយ បន្ត ការ រៀនសូតៃ 
បនា្ទាបព់ ីសាលា រៀន នៅ ទទូាងំ- 
សកលលោក តៃូវបាន បិទទា្វារ 
ដោយសារ ការ រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ ខណៈ អង្គការ KOI C A 
បៃចាំ កម្ពុជា បានផ្ដល់ មូលនិធិ 
គាទំៃ ការបង្កើត កម្មវធិ ីKhmer 
e-learning platform ដៃល ឲៃយ  
សិសៃសា នុ សិសៃស ចាប់ពី ថ្នាក់ ទី៧ 
ដល់ ថ្នាក់ ទី១២បាន រៀន  តាម 
អន ឡាញ ដោយ មិន គិត ថ្លៃ។

សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន ពី 
ទកីៃងុ ញវូយក៉ ចុះ ថ្ងៃទ២ី៦ ខៃ 
មនីា បាន ឲៃយ ដងឹថ  ខណៈដៃល 

ការបិទ សាលារៀន ទូទំាង បៃ ទៃ ស 
បាន បង្ក ការរំខាន ដល់ កា រ អប់រំ 
សិសៃស ជាង ៨០ភាគរយ  នៅ 
ទទូាងំ សកលលោកយ ូន ីសៃ ហ្វ 
បានបៃកាស ពងៃីក ការ គាំ ទៃ 
បន្ថៃមទៀត នៅ គៃប់ បៃទៃស ទំា ង - 
អសដ់ើមៃប ីជយួ កមុារ ឲៃយ បាន បន្ត  
ការសិកៃសាហើយក៏ ជួយ ឱៃយ សា លា 
រៀន នៅតៃ ជា កន្លៃង ដៃល មាន 
សុវត្ថិ ភាព។

លោក រ៉ូបឺត ជិន ឃី នស៍  
(Ro bert Jenkins) បៃធាន 
ផ្នៃក អប់រំ សកល របស់ យូ នី សៃ ហ្វ  
បានលើកឡើង ថ៖ «សា លា- 
រៀន ក្នងុ បៃទៃស ភាគចៃើន បា ន 
បិទទា្វារ។ នៃះ គឺជា សា្ថានភាព ដៃ ល 
ពុំ ធា្លាប់មាន កន្លងមក ហើយ 
បៃសិនបើ យើង មិន ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព រួមគា្នា នៅពៃលនៃះ ដើមៃបី 
ការពារ ការអប់រំ រប ស់ កុមារ 
នោះ ទៃ សង្គម និង សៃដ្ឋកិច្ច 
បៃ  កដជា ទទួលរង បន្ទុក ក្នុង 
រយៈ ពៃល វៃងកៃយ ពៃល ដៃ ល 
យើង យកឈ្នះ មៃរោគ ក ូវដី១៩ 
នៃះជាមិនខាន។ ក្នងុ សហ គ ម ន៍ 
ដៃល ងាយ រងគៃះ ជាង គៃផ ល - 
ប៉ះពាល់ នឹង បន្តទៅ រាប់ ជំនាន់ 
កៃយ ទៀត»។

លោក ជិន ឃី នសៃស បាន បន្ត  
ថ ផ្អៃក តាម មៃរៀន ទទលួបាន 
ជាមួយនឹង ក រ ណី បិទ សា លា រៀន 
ដៃលជា ការឆ្លើយតប ចំពោះ 
ករណី ជំងឺ អៃ បូ ឡា កន្លងមក 
នៅពៃល កុមារ នៅ ឆ្ងាយ ពី សា - 
លា រៀន កាន់ តៃ យូរពួកគៃ កា ន់ - 

តៃ មិន ទំនងជា តៃឡប់ ទៅ រៀន 
វិញ ឡើយ។ លោក ថ ការ ផ្ដល់ - 
ឱៃយ កុមារ នូវ វិធីសាស្តៃ ជា ជមៃើ ស 
ផៃសៃងៗ ដើមៃបឱីៃយ ពកួគៃ អាច បន្ត 
ការរៀនសូតៃ និង ការ កសាង 
ទមា្លាប់ បៃប នៃះ  គឺជា ផ្នៃក មួយ 
ដ៏ សំខាន់ នៃ ការ ឆ្លើយ តប។

ដើមៃបី ជួយ ទប់ ទល់នឹង ការ រំខា ន 
ដល់ ការអប់រំ របស់ កុមារ និង 
ជួយ ឱៃយ កុមារ បន្ត រៀនសូតៃ បៃក ប - 
ដោយ សុវត្ថភិាពយូ នី សៃ ហ្វ បា ន 
វិភាជន៍ ថវិកា បន្ថៃម បៃមា ណ  
១ ៤ ៥បៃទៃស ក្នងុ កមៃតិ ថវកិា 
វភិាជន ៍សកល ចនំនួ១៣លា ន  
ដុលា្លារ ដោយ ក្នុង នោះ ជិត ៩ 
លាន ដុលា្លារបាន ពី ការផ្ដល់ វិភា   គ - 
ទាន ពី ភាពជា ដៃគូ សកល សមៃប់ 
ការអបរ់ ំ(GPE) ដៃល នងឹតៃវូ 
បៃើ បៃសគ់ាទំៃ ដល ់រដ្ឋាភបិា ល  

នៅ ថ្នាក់ជាតិនិង ដៃគូ អប់រំ នា នា  
ក្នងុបៃទៃសនមីយួៗ ក្នងុ ការ ធ្វើ 
ផៃនការ ដើ មៃប ីអាចធ្វើ ការ ឆ្លើយ- 
តប ទូទាំង បៃព័ន្ធ ទាំង មូ លឱៃយ - 
បា ន កាន់ តៃ ឆប់ រហ័ស ។

សមៃប់ បៃទៃស កម្ពជុា យូ នី - 
សៃ ហ្វ  កំពុង គាំទៃ ដល់ កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា ដើមៃបី 
ផ្ដល់ឱកាស សិកៃសា ជា ជមៃើស 
ផៃសៃងៗដល់ សិសៃសា នុសិសៃស ដូច - 
ជា«ថ្នាក់ រៀន តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច-
តៃូ និក (e-learning)» លើ 
មុខវិជា្ជា សំខាន់ៗ។ យូ នី សៃ ហ្វ 
បញ្ជាក់ ថ៖«កម្មវិធី នៃះ  អាច 
គៃបដណ្ដប់ និង ផ្ដល់ បៃយោជ ន៍ 
ដល់ សិសៃស ថ្នាក់ ទី៩ និង ទី១២ 
បៃមាណ ២៥០ ០០០នាក ់នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃសដៃល តៃវូ បៃឡ ង   
នៅ ឆ្នានំៃះ។ ថ្នាករ់ៀន តាម អន- 
ទៃបា ញនងឹ ជយួ គាទំៃ ដល ់ស ិសៃស 
ជាចៃើន  ឲៃយ បាន រៀន សូតៃ   អំ ទៃបុ ង 
ពៃល សាលា បទិ ដោយ សារ ការ-   
រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩»។ 

ជា មួយ គា្នា នៃះ កៃសួង អប់រំ 
បាន ឲៃយ ដឹង នៅលើ ទំព័រ ហ្វៃ ស - 
ប៊ុក  របស់កៃសួង  កាលពី ថ្ងៃ 
សៅរ ៍ថ អង្គការ KOICA បៃចា ំ
នៅ កម្ពុជា បានផ្ដល់ មូល និធិ 
គាទំៃ ការ បង្កើត កម្មវធិ ីKhmer 
e-learning platform ដៃល 
មាន ឈ្មោះ ថ «Khmer Aca- 
d emy» ដៃល អាចឱៃយ សិសៃស ពី 
ថ្នាក់ ទី៧ ដល់ទី១២ អាច ចូល 
បៃើបៃស់ សៃវជៃវ រក មៃរៀន 
តាម អន ឡាញដោយ  មិន គិត ថ្លៃ។

លោក រស់ សុ វាចា អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសងួ អបរ់ ំ កាលពមីៃសលិ- 
មិញមិន បាន បញ្ជាក់ លម្អតិ នោះ 
ទៃ ជំុវិញគមៃង គំាទៃ នៃះ ដោ យ 
គៃន់តៃ ណៃនំា ដល់ បុគ្គលិក អ ប់រំ 
គៃប់លំដប់ ថ្នាក់និង សិសៃសា នុ សិ សៃស  
គៃប់ កមៃ ិត សិកៃសា អនុវត្ត ទៅតា ម  
ការណៃនាំ របស់ កៃសួង អប់រំ 
កៃសួង សុខាភិបាល និង អង្គកា រ  
សុខភាព ពិភពលោក ស្តពីី វិធា ន - 
ការ ទប់សា្កាត់ ការ រាលដល នៃ 
ជំងឺកូវីដ ១៩។

បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ - 
មា ន របស់ យូ នី សៃ ហ្វ អង្គការ នៃះ  
កំពុង សហការ ជាមួយនឹង កៃសួ  ង 
អប់រំដោយមាន ការ គំា ទៃ ដោយ 
រដ្ឋាភិ បាល ជប៉ុន ដើមៃបី ពងៃីក 
កម្មវិធី របស់ខ្លួន ដៃល កំពុង 
អនុវត្តសមៃប់ ផ្ដល់ សៃវា រៀន - 
សូតៃ ជា ជមៃើស ដល់ សិ សៃស នៅ 
កមៃតិ អប់រំ ថ្នាក់ មូល ដ្ឋាន ចាប់ ពី 
កមៃិត អប់រំ កុមារ តូច និង បឋម 
សិកៃសារហូត ដល់ មធៃយមសិកៃសា ។

យូ នី សៃ ហ្វបញ្ជាក់ ថ៖ «ជា  មួ យ 
នឹង ការគំាទៃ ដៃល ឧបត្ថម ដោ យ 
រាជរដ្ឋាភិបាល ជបុ៉ន នៃះ មៃរៀ ន 
និង កម្ម វិធីជា ទមៃង់ e-learn-
ing ជាចៃើន តៃវូបាន បង្កើត ទៃបើ ង 
និង ផៃសព្វ ផៃសាយ តាមរយៈ វៃ ប សា យ 
និង ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ ករ បស់ កៃសួ ង  
អប់រំ យុវជន និង កី ទៃបា»។

អង្គការ  KOICA កាលពី មៃសិ ល   - 
មិ ញមិន អាច សុំ ការអតា្ថា ធិ- 
បៃបា យ  បន្ថៃម បានទៃ  ដោយ សារ  
ទូរស័ព្ទ ចូល  តៃ មិនមាន អ្នក- 
ទទួល៕

យូនីសេហ្វនិងKOICAបន្តជួយសិសេសា-
នុសិសេសឲេយរៀនតាមអនឡាញមិនគិតថ្លេ

រដ្ឋសភា...
តព ីទ ំពរ័ ១...ដៃល ជា អតតី- 

រដ្ឋ មន្តៃី  និង កៃ សមៃួល  និង 
តៃង តាងំ សមាស ភាព រដ្ឋ មន្តៃ ីថ្ម ី  
៥ រូប  ដៃល តៃូវ ជំ នួស អតីត រដ្ឋ-  
មន្តៃី មុន ។ 

 ក្នងុ លិខិត របស់ លោកដដៃល 
នោះលោក ហ៊ុន   សៃន  បានតៃង-  
តាំង លោក  ចម  បៃសិទ្ធ  ជា រដ្ឋ - 
មន្តៃី កៃសួង ឧសៃសា ហកម្ម វិទៃយា- 
សាស្តៃ  បច្ចៃក វិទៃយា  និង ន វានុវ ត្តន៍  
គឺ លោក បន្ត នៅ ក្នងុ កៃសួង 
ដដៃល  ដៃល ទើប ប្ដូរ ឈ្មោះ ពី 
កៃសងួ ឧសៃសា ហកម្ម   នងិ សបិៃប- 
កម្ម និង  ជា ទៃស រដ្ឋ មន្តៃី។ 

លោក   បាន ស្នើ តៃង តាំង   
លោក  កើត  រិទ្ធ  រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌  ជា រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌  ជំនួស លោក  
អង្គ  វងៃស  វឌៃឍ នា ។   លោក ជា  វា៉ាន់ ដៃត   
តំ ណាង រាស្តៃ  ខៃត្ត តាកៃវ  និង 
ជា បៃធាន គណៈ កម្មការ ផៃន- 
ការ  វិ និ យោគ  កសិ កម្ម  អភិ- 
វឌៃឍន៍ ជន បទ  បរិសា្ថាន   និង ធន-  
ធាន ទឹក   ( គណៈ កម្ម ការ ទី៣)  
នៃ រដ្ឋ សភា   តៃូវ បាន តៃ ង តាំង  
ជា រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង បៃ ស ណីយ៍  
និង ទូរ គម នាគ មន៍   ជំ នួស 
លោក   តៃំ   អីុវ តឹក ។   

 លោក   ឈិត  សុខុ ន រដ្ឋ- 
លៃខា ធិការ នៃ ទីស្ដី ការ គណៈ- 
រដ្ឋ មន្តៃី  និង ជា អតីត អភិ បាល- 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  តៃូវ បាន តៃង- 
តាំង ជា រដ្ឋ មន្តៃី កៃ សួង ធម្ម ការ 
និង សាស នា  ជំនួសលោក  
ហុឹម  ឆៃម។   ចំ ណៃក លោក   ពៃុំ  
សុខា  រដ្ឋ លៃខា ធិការ កៃសួង 
មុខ ងារ សាធារ ណៈ  និង ជា 
អតីត រដ្ឋ លៃខា ធិការ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  តៃូវ បាន តៃង តាំង ជា 

រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង មុខ ងារ សាធារ ណៈ  
ជំនួស លោក  ពៃជៃ ប៊ុន ធិន ។ 

  ច ំណៃក អតតី រដ្ឋ មន្តៃ ី ទាងំ   ៤  
រូប  រួម មាន លោក   ហុឹម  ឆៃម  
លោក  អង្គ  វងៃស វ ឌៃឍនា  លោក  
តៃំ  អីុវ តឹក   និង លោក  ពៃជៃ 
ប៊ុន ធិន   តៃូវ បាន តៃង តាំងជា  
ទៃស រដ្ឋ មន្តៃ ី ទទលួ បន្ទកុ បៃស- 
ក កម្ម ពិ សៃស ។ 

  លោក   ផៃ  សុី ផាន  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ  រាជ រដ្ឋាភិ បាល  កាល ពី 
មៃសិល មិញ  មិន បាន បដិ សៃធ  
លើ លិខិត ដៃល មាន ការ ចៃក- 
ចាយ លើ បណា្ដាញ សង្គម ទៃ  
ប៉ុន្តៃ លោក ថ  ជា ធម្មតា  មាន 
តៃ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី មា្នាក់ 
គត់ ដៃល ដឹង ពី ការ តៃង តាំង  
និង កៃ សមៃួល នៃះ  ហើយ រដ្ឋ- 
សភា អាច ដឹង ពៃល ទទួល 
លិខិត របស់ លោក។   លោក 
យល់ ថ  លិខិត នៃះ បៃហៃល 
តៃូវ បាន បៃក ធា្លាយ ។ 

ទោះ  យ៉ាង ណា លោក ពនៃយល ់
ថ  ការ រុះ រី រដ្ឋ មន្តៃី  កៃ សួង ទាំង  
៤ នៃះ ជា ផៃន ការ របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន 
ដៃល តៃៀម   ជា យូរ  មក ហើយ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថ ៖   « សម្ដៃច នៅ 
ពៃល ចាប់ ផ្ដើម អាណត្តិ នៃះ  
លោក បាន ថ  លោក នឹង មាន 
ការ ដោះ ដូរ ខ្លះនៅ ពៃល ពាក់- 
កណា្ដាល ទី។  លោក ធ្វើ ឲៃយ សមា- 
ជិក រាជ រដ្ឋាភិ បាល ដៃល រាប់ 
តាំង ពី រដ្ឋ មន្តៃី ឡើង ទៅ មាន 
ភាព ឆ្លើយ តប  មាន ភាព រស់- 
រវីក  ឲៃយ មាន ភាព ឆ្លើយ តប នឹង 
ការ ងារ  ហើយ លោក បង្វិល ចុះ 
បង្វិល ឡើង   អា នោះ ជា ការ- 
រៀប ចំ របស់ នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
ដៃល ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ មខុ 
រដ្ឋ សភា » ។ 

 លោក បន្ត ថ  កា រ ផា្លាស់ ប្ដូរ 
នៃះ  មិន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សា្ថាន ភាព 
បៃទៃស  និង ពិភព លោក បច្ចបុៃបន្ន  
ដៃល កំពុង មមា ញឹក លើ ការ- 
 បៃ ឈម មុខ ជា មួយ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នោះ ទៃ។   លោក ថ  ជំងឺ 
នៃះ គឺ  មាន គណៈ ក ម្មការ 
សមៃប់ ដោះ សៃយ រួច ហើយ  
ដោយ មាន លោក នាយ ក រដ្ឋ- 
មន្តៃី ជា បៃ ធាន   ហើយ មាន 
លោក   ស  ខៃង  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  និង លោក  ម៉ម  ប៊ុ ន- 
ហៃង  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល ជា អនុ បៃ ធាន ។   

  លោក ថ្លៃង ថ ៖   « យើ ង មើល- 
ឃើញ ថ  ការ រៀប ចំ សមៃួល 
សមាស ភាព របស់ គណៈ រដ្ឋ- 
មន្តៃី ហ្នឹង  ប៉ះ ពាល់ តៃឹម កៃសួង  
គ ឺកៃសងួ ជ ំនាញ   ដើមៃប ីបៃសទិ្ធ- 
ភាព ការ ងារ  ដៃល នៃះ ជា ការ- 
យល់ ឃើញ របស់ នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី។   ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ចាត់ ទុក សារ 
នៃះ ថ ជា សារ ដៃល បាន បៃក- 
ធា្លាយ   ព ិបាក នងឹ យក មក ពចិារ- 
ណា » ។ 

   ទោះ ជា យ៉ាង ណាក៏ ដោយ 
យោង តាម ចៃបាប ់ស្ដ ីព ីការ រៀប ច ំ 
និង ការ បៃពៃឹត្ត ទៅ នៃ គណៈ- 
 រដ្ឋ មន្តៃី  មាតៃ  ២១   ចៃង ថ៖    
« នាយក រដ្ឋ មន្តៃី លើក សំណើ 
ផា្លាស់ ប្ដូរ  និង ជំនួស សមា ជិក រាជ 
រដ្ឋាភិ បាល ជូន រដ្ឋ សភា  ដើមៃបី  
បោះ ឆ្នាត ទុក ចិត្ត។   កៃ យ ពី រដ្ឋ- 
សភា បាន បោះ ឆ្នាត ទុក ចិត្ត 
ហើយ សមា ជិក រាជ រដ្ឋាភិបាល 
នោះ តៃូវ តៃង តាំង ដោយ ពៃះ- 
មហា កៃសតៃ » ។ ...តទៅទំព័រ ៦

សមជិក រដ្ឋ សភាពេល បោះ ឆ្នោត ក្នងុរដ្ឋ សភាកន្លងមក   ។ រូប ហ្វៃសប៊ុករដ្ឋសភា

ក្មេង បេសុ ម្នោក់ កំពុង រៀន នៅ ផ្ទះ ខណៈ សាលា រៀន បិទ  ទ្វារ ។ រូបថត សហ ការី

...នេះ គឺ ជា សា្ថាន ភាព ដេល ពុំ ធ្លាប់ មន កន្លង មក  
ហើយ បេសិន បើ យើង មិន ធ្វើ សកម្មភាព រួម គ្នោ នៅ ពេល 
នេះ  ដើមេបីការ ពារ ការ អប់ រំ របស់ កុមរនោះទេ  សង្គម ...
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រសីរស្ររលិខិតឆ្លើយតបសមាជិកសភាអាម្ររិកលោកថ្រដយូ៉ហូ
រី សុចាន់  

ភ្នំពេញៈ នាយក រដ្ឋមន្តៃី កម្ពុជា  
លោកហ៊ុន សៃន  បាន ឆ្លើយ តប 
ទៅសមា ជកិ សភា អាមៃរកិ  លោក  ថៃដ 
យ៉ហូ ូ ដៃល ធ្លាប ់ធ្វើ ចៃបាប ់ដាក ់ទណ្ឌកម្ម 
មកលើរដា្ឋាភិបាល កៃមការ ដឹកនាំ 
របស់ លោកនោះថា  លោកបាន តៃៀម 
ជាសៃច ដើមៃបី ផ្លាសប់្តរូ ទពំរ័ ថ្ម ីនៃ ទនំាក-់ 
ទនំង រវាង កម្ពជុា -អាមៃរកិ  ហើយ ក ៏មនិ 
តៃូវយក បញ្ហា ដៃល ធ្លាប់ ខ្វៃង គំនិត គ្នា 
មកធ្វើ ជា ឧបសគ្គ សមៃប់ កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ នៃ បៃទៃស ទាំង ២ នោះ ទៃ ។

លោក ហ៊នុ សៃន  បាន សរសៃរ លខិតិ 
ឆ្លើយ តប ទៅ លោក ថៃដ យ៉ហូ ូ បនា្ទាប ់ពី  
សមាជិក សភារូប នៃះ បានសរសៃរ 
លិខិត ថ្លៃង អំណរ គុណដល់ រូប លោក  
ដៃល បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ នាវា ទៃសចរណ ៍ 
Westerdam  ដៃល បានដឹកអ្នក- 
ដំណើរ ចៃើនជាត ិសាសន ៍បៃមាណ ជាង 
២ ០០០ នាក ់ ចលូ ចត នៅ កពំងផ់ៃ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  កៃយពី នាវា នៃះ តៃូវ បាន 
បដសិៃធ  ការ ចលូចត  នៅ បៃទៃស មួយ- 
ចំនួន  ដោយ សារ ពៃួយបារម្ភ ពី ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ក្នងុ លខិតិ ចុះ ថ្ងៃ ទ ី២៥  ខៃមនីា  លោក  
ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ថា ៖«និយាយ ដល់ 
កិច្ចសហ បៃតិបតិ្តការ  និង មិត្តភាព រវាង 

កម្ពជុា  នងិ អាមៃរកិ  ខ្ញុ ំយល ់ថា  មាន ការ- 
ងារ មយួ ចនំនួ ដៃល យើង អាច ឯកភាព គ្នា 
ហើយ ក ៏មាន បញ្ហា មួយ ចនំនួ ទៀត ដៃល 
មនិ ឯកភាព គ្នា ។ ប៉នុ្តៃ យើង មនិ តៃវូ យក 
បញ្ហា ទាំង នោះ មក ធ្វើ ជា ឧបសគ្គ ក្នុង 
ទំនាក់ទំនង សហ បៃតិបត្តិការ  និង 
មតិ្តភាព របស ់បៃទៃស យើង ទាងំ២ នោះ 
ទៃ។ ក្នងុ នយ័ នៃះ ខ្ញុតំៃៀម ជា សៃច ដើមៃបី 
ធ្វើ កា រផ្លាស់ប្តូរ ទំព័រ ថ្មី នៃ ទំនាក់ទំនង 
របស់ បៃទៃស យើង ទាំង២»។

ក្នុង លិខិត នោះ  លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី  
បាន ថ្លៃង អំណរគុណ ដល់ លោក ថៃដ 
យ៉ូហូ  ចំពោះការ លើកឡើង នូវ ពាកៃយ- 
ពៃចន៍ ល្អៗ  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ងកិច្ចការ 
មនសុៃសធម ៌ដៃល កម្ពជុា បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ 
នាវា  Westerdam ដៃល មាន ផ្ទកុ ពល- 
រដ្ឋ អាមៃរិក បៃមាណ ៦០០នាក់  ដៃល  
ស្ថិត ក្នុង គៃះ អាសន្ន បាន ចូល ចត ។

លោក ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ ក្នុង លិខិត 
ថា ៖«ជា បៃទៃស តចូ ប៉នុ្តៃ មាន ចតិ្ត ទលូាយ    
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា កៃម ការ ដឹកនាំ 
របស់ ខ្ញុំ ឱៃយ តម្លៃ ខ្ពស់ ទៅ លើ បៃព័ន្ធ ពហុ- 
និយម  រួម ទាំងការ សាមគ្គី ភាព ជា អន្តរ- 
ជាត ិដោយ គ្មានការ រសីអើង។ ជាពសិៃស   
នៅ ពៃល បៃឈម នឹ ងការដោះ សៃយ 
បញ្ហា តំបន់  ឬ អន្តរជាតិ ផៃសៃងៗ។ ផ្អៃក- 
លើ គោល ជហំរ នៃះខ្ញុ ំបាន ធ្វើ ការ សមៃច-  
ចិត្ត ដោយ មិន សា្ទាក់ស្ទើរ ក្នុង ការ ជួយ- 

សង្គៃះ ជវិីត អ្នកដណំើរ  នងិនាវិក នៅ លើ 
នាវា Westerdam»។

ក្នុង លិខិត ថ្លៃង អំណរគុណ ទៅកាន់ 
លោក  ហ៊ុន សៃន  លោក ថៃដ យ៉ូហូ  
បញ្ជាក់ថា  បដិសណា្ឋារកិច្ច របស់ លោក 
ហ៊ុន សៃន  ដៃល បាន ផ្តល់ កន្លៃង មាន- 
សវុត្ថភិាព ដល ់នាវា នៃះ  នងិ អនញុ្ញាត ឱៃយ 
បុគ្គលិក សា្ថានទូត អាមៃរិក បៃចាំ កម្ពុជា 
នាំ ជនជាតិ អាមៃរិក ជាង ៦០០នាក់ ទៅ 
កាន់ កន្លៃង មាន សុវត្ថិភាព គឺ ជា គំរូដ៏ 
បៃពៃ មួយនៃ សាមគ្គីភាព អន្តរជាតិ។ 

លោក ថៃដ យ៉ូហូ  បញ្ជាក់ក្នុង លិខិត 
នោះ  ដោយបាន ថ្លៃង អណំរគណុ ចពំោះ 
ទំនុក ចិត្ត របស់ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន  ទៅ លើ មន្តៃី របស់ សា្ថានទូត 
អាមៃរិក  ក្នុង ការ ជួយ ដោះសៃយ បញ្ហា 
របស់ ពលរដ្ឋ អាមៃរិក។ លោក យ៉ូហូ  
សម្តៃង នូវ ក្តីសងៃឃឹម ថា  សុច្ឆន្ទៈ នៃះ អាច 
កា្លាយ ជា កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារ  នងិ មតិ្ត ភាព   
នាពៃល អនាគត។ ទោះប ីជា ភាគ ីទំាង២ 
អាច មាន ការ ខ្វៃង គំនិត គ្នា ទៅលើ កិច្ច- 
ការ  សខំាន ់ក្ត ី លោក រកីរាយ ដៃល បៃទៃស   

ទាំង២ នៅ តៃ អាច សមៃប សមៃួល  
និងធ្វើ កិច្ច សហការ បៃតិបត្តិការ ជាមួយ 
គ្នា  នៅ ពៃល មាន បញ្ហា សំខាន់ បំផុត។

លោក ផៃ សុីផន  អ្នក នាំពាកៃយ រដា្ឋាភិ- 
បាល   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ ថា  
នៃះ គ ឺជា សារ មយួ ដៃល សា្វាគមន ៍ចពំោះ 
ការ ថ្លៃង អំណរ គុណ របស់ លោកថៃដ 
យ៉ហូ ូ មក កាន ់កម្ពជុា ។ សារ របស ់លោក  
ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ពី កម្ពុជា ជា បៃទៃស 
តូច  តៃ កម្ពុជា មាន ចិត្ត ទូលំ ទូលាយ។  
គំនិត មិន តៃូវ គ្នា មួយ ចំនួន កន្លង មក មិន- 
មៃន ជា ឧបសគ្គ នៃ កិច្ច ទំនាក់ទំនង  ភាព- 
ជា ដៃគូ  និង សហបៃតិបត្តិការ  រវាង 
កម្ពុជា  និង អាមៃរិក នោះ ទៃ។

ក្នុង ពិធី សំណៃះ សំណាល  ជាមួយ 
គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃចិត្ត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥  
លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង 
ថា  លោក ថៃដ យ៉ហូ ូ ដៃល ធ្លាប ់ធ្វើចៃបាប ់
គប សង្កត់ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា បាន 
សរសៃរ លិខិត ថ្លៃង អំណរគុណ រដា្ឋា- 
ភិបាល នៃះ ចំពោះ ការ ធ្វើកិច្ចការ មនុសៃស- 
ធម៌ ក្នុង ការ អនុញ្ញាត  ឱៃយ នាវា  Wester-
dam ចលូ ចត ។ លោក ហ៊នុ សៃន  ថ្លៃង 
ថា  លោក  Brad Adams  នាយក បៃចា ំ
តំបន់ អាសុីនៃ អង្គការ  ឃ្លាំ មើល  សិទ្ធិ- 
មនុសៃស (HRW) ដៃល តៃងតៃ  រិះគន់ 
ការដឹកនាំ របស់ លោក មិន បាន មើល-   
ឃើញ ពី កិច្ចការ មនុសៃសធម៌ នៃះទៃ៕

លោកហុ៊ន សេន ក្នងុពិធីជួបជាមួយគេពូេទេយស័្មគេចិត្ត នាវិមានសន្តភិាពថ្ងេទី២៥មីនា។ រូបថត SPM

ពលរដ្ឋគ្រងប្ដងឹមន្ត្រយីោធារឿងទន្ទ្រនយកដី
  ខន សា វិ 

 មណ្ឌលគិរីៈ  ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគ តចិ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី
កំពុង តៃៀម ដាក់ ពាកៃយ បណ្ដឹង 
ទៅ តុលា ការ ដើមៃបី ប្ដងឹ មន្តៃ ីយោ- 
ធ មា្នា ក់នៅ មូល ដា្ឋាន កងទ័ព  
« គ ១»ក្នងុ ឃំុ ដាក់ ដំា  សៃកុ អូរ រាងំ 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី ករណ ីទន្ទៃន 
ដីពៃ យក ជា កម្មសិទ្ធិ នៅ ចៃក- 
របៀង ដៃនជមៃកសត្វពៃ ភ្នំ- 
ណា ម លៀរ ប៉នុ្តៃ  មន្តៃ ីយោ ធ នៃ 
អង្គ ភាព នៃះ បាន បដ ិសៃធ ការ- 
ចោទ នៃះ  និង បាន អះ អាង ថា 
អ្នក ទន្ទៃន គឺ ជា ពល រដ្ឋ ។ 

 លោក  គៃើ ង តុលា  សកម្ម ជន 
ការពារ ពៃ ឈើ នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី បាន ថ្លៃង កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ 
មុន ថា  លោក នឹង ពិភាកៃសា ជាមួ យ 

មៃធវី ដើមៃបី រៀបចំ ដាក់ ពាកៃយ- 
បណ្ដឹង ប្ដឹង មន្តៃី យោធ មា្នាក់ 
ដៃល លោក មនិ ទាន ់ចង ់បងា្ហាញ 
ឈ្មាះ ទៅ កាន់ តុលា ការ ខៃត្ត 
នៅ ពៃល ខាង មុខ។ 

លោក បាន អះ អាង ថា មន្តៃី 
យោធ រូប នៃះ គឺជា អ្នក  កាប់- 
ទន្ទៃន ពៃ យ កដ ីអស ់បៃមាណ 
១០ ហិក តា ក្នុង ចំណោម ផ្ទៃ ដី 
ដៃល បៃុង នឹង កាប់ ទន្ទៃន យក 
ជា កម្ម សិទ្ធិ ទាំង អស់ បៃ ហៃល 
១០០ ហិកតា  ក្នុងភូមិ ពូ តៃង 
ឃុំ ដាក់ ដាំ  សៃុក អូរ រាំង ។ 

 លោក ថា ៖« យើង បាន ទៅមើល   
ហើយ ឃើញ គត់ កាប់ ពៃ ហ្នងឹ 
អស់ ជិត ១០  ឬ ១០ ហិក តា តិច- 
តួច បុ៉ ន្តៃ ឃើញ មាន បាញ់ ថា្នា ំនៅ 
តាម ដើមឈើ បៃងុ កាប់ បន្ត គឺ មាន 
ទំហំ បៃហៃល ជិត១០០ ហិក តា  

អា ហ្នងឹ តាម ខ្ញុ ំសា្មាន ។តាមព័ត៌- 
មាន  បញ្ជាក់ ថា  អ្នក កាប់ ហ្នងឹ គឺជា 
យោធ មា្នាក់ នៅ មូល ដា្ឋាន យោ ធ  
« គ ១» ។ដោយ សារ ខ្ញុ ំកំពុង រៀបចំ 
ពាកៃយបណ្ដងឹ អី៊ចឹង !ខ្ញុ ំមិន ទាន់ ចង់ 
បៃប់ ឈ្មាះ គត់  ខ្ញុំ គៃន់ តៃ 
បញ្ជាក់ បុ៉ ណ្ណងឹ ថា ជា ទា ហាន  « គ 
១» តៃ នៅ ពៃល ខ្ញុ ំដាក់ ពាកៃយ ប្ដងឹ 
ទៅ តុលា ការ គឺ នឹង ដាក់ ឈ្មាះ ឱៃយ 
ចំ តៃ ម្ដង »  ។ 

 លោក តុលា  បញ្ជាក់ ថា  កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥  មីនា ថ្មីៗ នៃះ  
លោក រួម ជា មួយ បៃជា សហគ ម ន ៍
៥ នាក ់ទៀតមក ព ីឃុ ំប៊ ូសៃ  នងិ 
ឃុំ ដាក់ ដាំ  បាន ចុះ ទៅពិ និតៃយ 
ដល់ កន្លៃងកាប់ រានដីពៃ នោះ- 
ផ្ទាល់  និង បាន រក ឃើញ ដើម ឈើ 
ដៃល កាប់ ផ្ដួល រំលំ ខ្លះ  គឺខ្លះ មាន 
មុខកា ត់  ដល់ ជាង ១ ម៉ៃតៃ ។ 

 លោក បា ន បន្ថៃម ថា  ដី ពៃ នៃះ 
គឺ ដំបូង ឡើយ  ជា ដីពៃ សហ- 
គមន៍ ភូមិ ពូ តៃង  ដៃល គៃប់- 
គៃង ដោយ កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា-  
បៃមាញ់  និង នៃ សាទ។  ប៉ុន្តៃ  
ថ្មីៗ នៃះ  ដី សហគ មន៍ នៃះ តៃូវ- 
បាន បញ្ចលូ ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ 
ពៃ ភ្នំ ណា ម លៀរ និងឱៃយ គៃប់- 
គៃង ដោយ កៃសួង បរិ សា្ថាន វិញ ។ 
    លោក ថា ៖ « ចៃបាប់ ស្ដីពី ការ- 
ផ្ដល់ ដីស មៃបទា ន...តទៅទំព័រ ៨ទីតំាងពេដេលគេបេទះឃើញកាប់ថ្មីៗ នៅឃំុដាក់ដំា។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ៣...និងលើកស្ទួយដល់
ចរាចរណ៍រូបិយវត្ថុក្នុងស្រុក។
ក្រសួងបញ្ជាក់ថា៖«ចំពោះមុខទំនិញជា

ម៉ាស់ការពារមខុអាលក់លុលាងដ្រចាហយួ
ជាតិអាល់កុលលាងដ្រ និងឧបករណ៍ស្ទង់
កម្តៅអ្នកលក់ត្រវូលើកស្លាកថ្ល្រជាប្រករ់ៀល
ដ្រលមនទហំំធំអាចឲ្រយសធារណជនមើល
ឃើញច្របាស់ពីចម្ងាយ»។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក៏បានបង្ហាញការ-

ជឿជាក់ថាសធារណជនម្ចាស់ហាងទនំញិ
អាជវីករទាងំអស់ទាងំតាមប្រពន័្ធអីនុធណឺតិ
ចលូរមួអនវុត្តតាមការណ្រនាំន្រះដើម្របីអន-ុ
វត្តច្របាបជ់ាធរមននងិបង្ហាញពីស្មារតសី-
មគ្គីជាតិខ្ម្ររក្រមដបំលូសន្តភិាពទាងំអស់
គ្នា។ ក្នុងករណីបំពាន ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

នងឹចាត់មន្ត្រីជនំាញចលូរមួសហការជាមយួ
ស្ថាបន័មនសមត្ថកចិ្ចពាកព់ន័្ធចុះស្រវជ្រវ
ត្រួតពិនិត្រយគុណភាព សុវត្ថិភាព និងតម្ល្រ
ទំនិញ ព្រមទាំងអនុវត្តនូវវិធានការតាម
ផ្លវូច្របាប់ក្នងុករណីរកឃើញជនខលិខចូដ្រល
ឆ្លៀតឱកាសលក់ទំនិញឡើងថ្ល្រក្រង
ចំណ្រញហួសហ្រតុ។
អ្នកលក់ម៉ាស់តាមអនឡាញម្នាក់ដ្រលសុំ

មនិបញ្ច្រញឈ្មាះប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពមី្រសលិ-
មិញថាដំបូងឡើយការលក់ម៉ាស់ក្នងុប្រទ្រស
គឺមនតម្ល្រធូរថ្ល្រ។ប៉ុន្ត្រក្រយពីជំងឺន្រះ
ផ្ទុះឡើង បានធ្វើឲ្រយប្រទ្រសដ្រលផ្គត់ផ្គង់
ម៉ាស់ឡើងថ្ល្រ។លោកបន្តថាការដ្រលផលិត-
ផលលក់ច្រញដូចជាម៉ាស់ការពារមុខជា-
ដើមមនតម្ល្រថ្ល្រ ព្រះការនាំចូលផលិត-

ផលទាំងនោះមនតម្ល្រហក់ឡើងដូចគ្នា។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងក៏មនិចង់លក់ថ្ល្រ

ដ្ររប៉នុ្ត្រនាចំលូថ្ល្រដចូគ្នាហើយខ្ញុំបានឈប់
លក់ម៉ាស់ន្រះហើយព្រះត្រថ្ល្រព្រក។ពលរដ្ឋ
ខ្ម្ររមួយចំនួនគត់មិនមនលទ្ធភាពទិញ
នោះទ្រព្រះតម្ល្រម៉ាស់អាស្រ័យទៅលើ
ផលិតផល។ព្រលខ្លះយើងកុម្ម៉ង់ចូលមន
តម្ល្រចាប់ពី១៦ដុលា្លារ ដល់២០ដុលា្លារអី
ជាដើមដ្រលយើងយកចំណ្រញត្រប៉ុនា្មាន
កាក់ប៉ុណ្ណោះព្រះខ្ញុំទិញមកពីគ្រលក់បន្ត
ដ្ររ»។
ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ពីតម្ល្រលក់

មនការឡើងថ្ល្រន្រះអ្នកលក់ម៉ាស់តាមអន-
ឡាញរបូន្រះចង់ឲ្រយប្រទ្រសកម្ពជុាមនរោង-
ចក្រផលតិម៉ាស់ដោយខ្លនួឯងដើម្របីចលូរមួ
ជួយរក្រសាតម្ល្រម៉ាស់ដ្រលនាំចូលមនតម្ល្រ
ថ្ល្រ។ទោះយ៉ាងណាលោកគទំ្រចពំោះការ-
ចាត់វិធានការក្នុងការរក្រសាតម្ល្រទំនិញលើ

ទីផ្រសារផងដ្ររ។
អ្នកស្រីមួយគង ពលរដ្ឋម្នាក់ រស់នៅ

ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ លើកឡើងថា ទំនិញ
នៅលើទីផ្រសារ ជាពិស្រសផលិតផលដ្រល
ចាំបាច់ប្រើប្រស់ ដើម្របីការពារពីជំងឺកូវីដ
ន្រះឡើងថ្ល្រខ្ពស់ខ្លាំងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់
ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋដ្រល
មនជីវភាពក្រីក្រ។ពួកគ្រគ្មានលទ្ធភាព
ទញិប្រើប្រស់ខណៈចណំលូរកបានប្រចាថំ្ង្រ
បានធា្លាក់ចុះនិងរកមិនសូវបានជាដើម។
អ្នកស្រីបន្តថា៖«វធិានការច្រះត្រមនត្រ

ការអនុវត្តបានអត់នោះ ត្រូវត្រតាមដាន
ព្រះជនឱកាសនិយមនៅត្រមនអ៊ីចឹង។
បើសិនជាអាចឲ្រយប៉ូលិសចុះទៅបង្ក្រប
[អ្នកលក់ឆ្លៀតឱកាសដំឡើងតម្ល្រ] ជាក់-
ស្ត្រង ដោយយើងបង្ក្រប១ព្រមន១០
អ៊ចីងឹ។ព្រះយើងមនិបង្ក្របទ្រគ្រច្រះត្រ
បានដ្រគ្មានការចុះសោះ»៕

តពីទំព័រ ១...លោកថ្ល្រងថា
អាស្រ័យដោយប្រទ្រសជាតិមន
សុខសន្តភិាព និងការអភិវឌ្រឍរីក-
ចម្រើនគ្រប់វិស័យប្រជាពលរដ្ឋ
កាន់ត្រច្រើនបានប្រើប្រស់យន-
យន្តគ្រប់ប្រភ្រទកើនឡើងជារៀង-
រាល់ឆ្នា។ំជាមួយគ្នាន្រះរាជរដា្ឋា-
ភិបាល ក៏បានខិតខំប្រឹងប្រង
អភិវឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ-
ថ្នល់ និងខិតខំអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយ
ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្រយបានដឹងពីការ-
អនុវត្តច្របាប់ និងគ្រះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍។ប៉ុន្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយ
សណា្ដាប់ធា្នាប់ចរាចរណ៍នៅត្រ
ជាបញ្ហាស្មុគស្មាញ ពិស្រស
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍បានបន្តកើន-
ឡើងពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ បណា្ដាល
ឱ្រយពលរដ្ឋរងរបួសស្លាប់និងខូច-
ខតទ្រព្រយសម្របត្តិទំាងរដ្ឋ និងឯក-
ជនជាច្រើន។
លោកសខ្រងលើកឡើងថា

ជាក់ស្ដ្រងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៨គឺនៅឆ្នាំ២០១៩កន្លង
ទៅគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍បានកើន-
ឡើង៨៥៤លើកស្មើនឹង២៦
ភាគរយក្នុងនោះមនអ្នកស្លាប់
២២០នាក់ស្មើនឹង១២ភាគរយ
និងអ្នករងរបួស១៣៧១នាក់
ស្មើនងឹ២៩ភាគរយ។លោកបន្ត
ថា៖«ដចូ្ន្រះឆ្លើយតបនងឹកណំើន
ន្រះគណៈកម្មាធកិារជាតិសវុត្ថិ-
ភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បាន
សម្រចប្រកាសរឹតបន្តងឹការអនុ-
វត្តច្របាប់ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០។
ដោយផ្អ្រកលើការសិក្រសាលើ
ឥរិយបថន្រការគោរពច្របាប់នងិ
បទពិសោធពីក្រប្រទ្រសរាជ-
រដា្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើវិសោធន-
កម្មអនុក្រតឹ្រយស្ដីពីការពិន័យអន្តរ-
កាណ៍ដោយបង្កើនប្រក់ពិន័យ
ពី៣ទៅ៥ដងដើម្របីជំរុញការ-
គោរពនិងអនុវត្ត»។
លោកសខ្រងបានអំពាវនាវ

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្រយមនការ-
យល់យោគ ចំពោះវិធានការ
ច្របាប់ដ៏តឹងរុឹងន្រះហើយដើម្របី
ចៀសផុតពីការប្រឈមមុខនឹង
ច្របាប់ សូមប្រជាពលរដ្ឋ គោរព
ច្របាប់ឱ្រយបានខ្ជាប់ខ្ជនួហើយក្រសួង
ពាក់ពន័្ធអាជា្ញាធរកងកម្លាងំមន
សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថា្នាក់អង្គ-
ការជាតិនងិអន្តរជាតិនងិប្រពន័្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយនានាត្រូវបន្តចូលរួម
គំទ្រការផ្រសព្វផ្រសាយច្របាប់ និង
កម្រតិទោសពិន័យអន្តរការណ៍ន្រ
អំពើល្មើសនឹងច្របាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកឱ្រយបានទូលំទូលាយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ថា្នាក់ដកឹនាំ

នងិមន្ត្រីនគរបាលទទូាងំប្រទ្រស
ត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្របាប់ស្ដីពី
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រកបដោយ
ភាពមឺុងម៉ាត់ដាច់ខតមិនយោគ-
យល់នងិត្រវូអនវុត្តឱ្រយបានត្រមឹ-
ត្រូវតាមនីតិវិធីច្របាប់ តម្លាភាព
ស្មើភាពនងិមនិរសីអើងហើយ
ត្រវូសហការស្រវជ្រវតាមចាប-់

ខ្លួនជនបង្កគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកដ្រលគ្រចខ្លួនយកមក
ផ្ដនា្ទាទោសតាមច្របាប់ឱ្រយបានជា-
ដាច់ខត»។ លោក ស ខ្រងក៏
បានបញ្ជាក់ផងដ្ររថាថា្នាក់ដឹក-
នាំនគរបាលចរាចរណ៍ទាងំអស់
ត្រូវរៀបចំផ្រនការសកម្មភាព
និងរៀបចំកម្លាំងតាមដានត្រួត-
ពិនិត្រយ និងគំទ្រប្រតិបត្តិការអនុ-
វត្តច្របាប់របស់មន្ត្រីនគរបាល
ចរាចរណ៍ក្រមឱវាទដើម្របីធានា
ឲ្រយបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ។ភាព-
ត្រឹមត្រូវន្រះលោកសខ្រងចង់
សដំៅដល់ការប្រកាន់ខ្ជាប់នវូការ-
បន្តពង្រឹងក្រមសីលធម៌ វិន័យ
របស់មន្ត្រីក្រមឱវាទទាំងអស់
ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្រយស័ក្ដិសមជា
មន្ត្រីអនុវត្តច្របាប់ប្រកបដោយ
គុណធម៌និងមនមនសិការវិជា្ជា-
ជីវៈ។ ជាមួយគ្នាន្រះថា្នាក់ដឹកនាំ
ក៏ត្រូវផ្ដល់រង្វាន់តាមការកំណត់
របស់រដ្ឋ និងការលើកសរសើរ
ចំពោះអង្គភាព និងមន្ត្រីមន

ស្នាដ្រនងិកត៏្រវូត្រដាក់ពនិយ័ឱ្រយ
បានមុងឺម៉ាតច់ពំោះមន្ត្រីអសកម្ម
ឬមន្ត្រីទំាងឡាយណាដ្រលប្រព្រឹត្ត
ផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ។
លើសពីន្រះលោកស ខ្រង

បានណ្រនាំឱ្រយចាប់ផ្ដើមរៀបចវំគ្គ
បណ្ដះុបណា្ដាលដល់មន្ត្រនីគរបាល
ចរាចរណ៍ដោយត្រវូល្រលកទៅ
តាមបរិបទជំងឺកូវីដគឺត្រូវបង្កើន
ការអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយគ្រប់រូបភាព
រាប់ទាំងការត្រងបទចម្រៀង
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្រយបានដឹង
ជ្រតួជ្របអំពីកម្រតិធ្ងន់ធ្ងរន្រការ
ផាកពិន័យជាទឹកប្រក់ប្រសិន
បើពួកគត់ បំពានច្របាប់ចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោក។
លោកន្រតសវឿនអគ្គស្នង-

ការនគរបាលជាតិ បានថ្ល្រងថា
កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍បាន
ខិតខំបំព្រញភារកិច្ចយ៉ាងសស្រក-
សស្រំ ក្នុងការសម្រួលការធ្វើ
ចរាចរនិងការកាត់បន្ថយគ្រះ
ថា្នាក់ចរាចរណ៍។ ប៉ុន្ត្រនៅឆ្នាំ

២០១៩គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
នៅត្រមនកំណើនជាងឆ្នាំ២០
១៨គួរឱ្រយព្រួយបារម្ភ។ លោក
បញ្ជាក់ថា៖«យ៉ាងណាក៏ដោយ
កម្លាងំនគរបាលចរាចរណ៍ក៏បាន
ប្រងឹប្រងបពំ្រញភារកចិ្ចមនិខ្លាច
នឿយហត់ហើយភាពអសកម្ម
និងចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនក៏ត្រូវ
បានកាត់បន្ថយជាបន្តបនា្ទាប់»។
លោក គឹម បញ្ញានាយក-

អង្គការមលូនធិិបង្ការរបសួអាសុី
ប្រចាំកម្ពុជាបានគំទ្រ ចំពោះការ-
បង្កើនការផាកពិន័យទៅលើអំពើ
ល្មើសនឹងច្របាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកន្រះ។ប៉ុន្ត្រលោកបានសូម
ឱ្រយមនការផ្រសព្វផ្រសាយអំពីអនុ-
ក្រឹត្រយថ្មីន្រះឱ្រយបានទូលំទូលាយ
តាមគ្រប់មធ្រយោបាយនិងក្នុង
រយៈព្រលសមស្របជាមុនសិន
អាចពី១ខ្រទៅ៣ខ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«សុំឱ្រយពង្រឹង

វិន័យនិងការប្រតិបត្តិក្នងុចំណម
មន្រ្តីទទលួបន្ទកុការអនវុត្តច្របាប់
ចរាចរណ៍ចៀសវាងអនុវត្តការ-
ពិន័យដ្រលមិនមនតម្លាភាព
មិនស្មើភាពនិងមនឥរិយបថ
មិនសមរម្រយចំពោះពលរដ្ឋ។ការ-
ពិន័យគួរផ្តៅតលើកតា្តៅហានិភ័យ
ដ្រលបង្កឱ្រយមនគ្រះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍ឬការស្លាប់និងរបួស»។
លោកបញ្ញាក៏ស្នើឲ្រយផ្រសារភា្ជាប់

ការអប់រំបន្ថ្រមដល់អ្នកប្រព្រឹត្ត
បទល្មើសចរាចរណ៍នៅព្រល
អនុវត្តច្របាប់ផងដ្ររនិងបានស្នើ
ឱ្រយធ្វើការអនុវត្តច្របាប់ឱ្រយបានមឺុង-
ម៉ាត់ជាប់លាប់ទាំងថ្ង្រទាំងយប់
និងទូលំទូលាយគ្រប់ខ្រត្ត-រាជ-
ធានីនិងកំុរាថយនិងពិនិត្រយលទ្ធ-
ភាពប្រងច្រកប្រក់ដ្រលទទលួ-
បានពីការផាកពិន័យក្នុងកម្រិត
ណាមួយសម្រប់យកមកប្រើ-
ប្រស់លើការងរសុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍វិញ៕
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លោកសខេង៖ទន្ទមឹមានការបារម្ភពីជំងឺកូវីដ...

អំពាវនាវឲេយអាជីវកររកេសាតម្លេ...

លោកសខេងរដ្ឋមន្តេីកេសួងមហាផ្ទេ។រូបថតSarKhengpage

តពីទំព័រ៤...លោកគិនភា
ប្រធានវិទ្រយោស្ថានទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌិត្រយសភា-
កម្ពុជាថ្ល្រងថាក្រសួងទាំង៤
ដ្រលមនការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រី
ន្រះ មិនម្រនជាក្រសួងដ្រល
ពាក់ព័ន្ធខ្លាងំទៅលើជីវភាពប្រ-
ចំាថ្ង្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទ្រជា-
ពិស្រសក្រសួងមុខងរសធារណៈ
និងធម្មការនិងសសនាគឺជា
ក្រសួងដ្រលប្រជាពលរដ្ឋមិន
សវូចាប់អារម្មណ។៍ប៉នុ្ត្រប្រជា-
ពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើ
ក្រសងួដ្រលធ្វើការពាក់ពន័្ធនងឹ
ការធ្វើស្រចម្ការ ទឹក ការលក់
ស្រវូអង្ករការផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។
លោកថ្ល្រងថា៖«មនក្រសងួ

២ ក្នុងចំណម៤នោះ មន
ក្រសងួយតុ្តធិម៌ដ្រលមនការ-
ត្អូញត្អ្ររច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលគួរត្រមនការក្រសម្រួល
ហើយហើយក្រសួងប្រសណយី៍
នងិទរូគមនាគមន៍ហ្នងឹក៏យើង
ឃើញថា ការគ្រប់គ្រងលើ
ស្រវាទូរគមនាគមន៍ក៏មន
បញ្ហាដ្ររ តាំងពីប្រសិទ្ធភាព
តាំងពីភាពសោ្មាះត្រង់ន្រក្រុម-
ហ៊ុនទូរស័ព្ទដ្រឯកជនទៅលើ
អតថិិជនទាងំអស់ន្រះដ្រលរដ្ឋ
ត្រូវធ្វើនិយតកម្ម ត្រូវធ្វើអន្តរា-
គមន៍ដើម្របីធានាការគោរពសទិ្ធិ
ដល់អតថិិជន។យើងឃើញថា
សកម្មភាពរបស់ក្រសួងន្រះ
នៅមនតិចតួចណាស់គ្មានអ្វី
ដ្រលគួរឲ្រយទទួលយកបានពី
សំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទ្រ»។
លោកថាក្រសួងដ្រលគួរត្រ

ពង្រឹងគុណភាពស្រវាកម្ម
សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រសងួ
ដ្រលពាក់ពន័្ធនងឹជវីភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋជាក់ស្ដ្រងប្រចាំថ្ង្រដចូ-
ជាក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួង
ធនធានទឹកដ្រលធ្វើការហាក់-
ដូចជាត្រួតសុីគ្នា ប៉ុន្ត្រប្រជា-
ពលរដ្ឋធ្វើស្រត្រ១រដូវ ស្ទើរ-
ត្ររកទឹកធ្វើស្រមិនបាន។
បញ្ហាសន្តិសុខសណា្ដាប់ធា្នាប់
សធារណៈក៏គួរត្រត្រូវបាន
ពង្រងឹផងដ្ររដ្រលក្នងុក្រសងួ
ន្រះមនបញ្ហាសមញ្ញមួយ
ចំនួនដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រ-
នុកូលដា្ឋាន សៀវភៅគ្រួសរថ្មី
ត្រវូធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅថ្ម។ីរដ្ឋា-
ភិបាលបានប្ដូរខណ្ឌសង្កាត់អី
ចុះឡើង កាត់ពីន្រះទៅនោះ
ដូច្ន្រះប្រជាពលរដ្ឋគត់អស់-
លយុហើយហើយការផ្ទ្ររសទិ្ធិ
ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋត្អញូត្អ្រររហតូ
ក្នុងមួយឆ្នាំអី មិនទាន់កាត់
ឈ្មាះបានផងហើយអស់លុយ
ទៀត។លោកអ៊ូច័ន្ទរ័ត្នអតីត
សមជិកសភាន្រអតីតបក្រស
ប្រឆំងមិនអាចទាក់ទងសំុ
អតា្ថាធិប្របាយបានទ្រ៕

រដ្ឋសភា...
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នគរបាលអំពាវនាវឲ្យឈប់ប្ើកុមារធ្វើការដ្លងាយបង្កអគ្គភ័ិយ
ឃុ ត សុភ ចរិយា 

ភ្នពំេញៈមន្តៃ ីនគរ បាល ពន្លត ់
អគ្គិ ភ័យ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បាន 
អំពាវ នាវ ដល់ ឪពុក ម្ដាយ  និង 
អាណា ពៃយា បាល ឲៃយ បញៃឈប ់ការ- 
បៃើ កមុ រដៃលមន អាយ ុកៃម 
១៣ ឆ្នា ំឲៃយ ធ្វើ ការ ណាដៃល អាច 
បង្ក ឲៃយ មន គៃះ អគ្គ ិភ័យ បនា្ទាប់ - 
ពី មន ករណី គៃះ អគ្គិ ភ័យ 
មួយបាន កើត ឡើង កាល ពី- 
សបា្ដាហ៍ មុន នៅ ក្នុងរាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ ដៃល បានបង្ក ឲៃយ ក្មៃង- 
ចាស់បៃុស- សៃីចំនួន ៦ នាក់  
បាន ស្លាប់  និង រងរ បួស ។ 

លោក  ពៃំ  យ៉ ន  បៃធាន ការិ- 
យា ល័យ បង្ការ ទប់ ស្កាត់  និង 
ពន្លត់ អគ្គិភ័ យ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន ថ្លៃង កាល ពីចុង សបា្ដាហ៍ 
មុន ថា៖«ការបៃើ កូន-ចៅ  កៃម 
អាយុ ១៣ ឆ្នាំ  ឲៃយ ជួយ ដាំ ស្ល  ឬ 
ចា ក់ ផ្ទៃរ សំង ពី ធុង ចូល ដបឬ 
ពី ដប ចូល ទៅ ក្នុង គៃឿង ចកៃ អ្វី 
មួយ  អាច បង្ក ឲៃយ មន គៃះ អគ្គ-ិ 
ភ័យ កើត ឡើង ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ខូច- 
ខាត ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
និង អាយុជី វិត មនុសៃស ទាំង ក្នុង 
គៃួសរ  និង សហ គមន៍»។ 

លោក បាន បន្តថា ករណី 
គៃះ អ គិ្គ ភ័យ កាលពីសបា្ដាហ៍ 
មុននៅ កៃបៃរ ផៃសារ ដៃបូ៉ក្នងុ សង្កាត់ 
ផៃសារ ដៃប៉ូ ទី២ខណ្ឌទួលគោក 
រាជធានី ភ្នំពៃញបាន បង្ក ឲៃយ ស្តៃី 
ម្នាក់ ឈ្មោះ យ ន សៃុីប  អាយុ 

៧១ ឆ្នាំស្លាប់ និង សម ជិក គៃួ- 
សរ គាត់  ៥ នាក់ ទៀត  រួមម ន 
ឈ្មោះ  ប៊ុន សោ រ៉ ន អាយុ ៤១  
តៃូវជា កូន បៃុស បង្កើត  និង 
ឈ្មោះ ស៊ូ  សុីថា  អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ 
តៃូវជា កូន បៃស សៃី,  កុមរី  
ភឿន  លី ដា  អាយុ ១២ឆ្នាំ  និង 
កុមរី ភឿន  លីកា  អាយុ ៨ ឆ្នាំ 
ដៃល ជា ចៅសៃី  របស់ គាត់  និង 
ឈ្មោះ  គៀត  ឡាង  អាយុ ៦៥ 
ឆ្នាំ តៃូវ ជា ដន្លង សៃី របស់ គាត់ 
បាន រង របួស ធ្ងន់ ។  ចំណៃក 
ទំនិញ  និង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ មួយ- 
ចំ នួន ទៀត តៃូវ បាន ឆៃះ ខូច- 
ខាត  ស្ទើរ ទាំង សៃុង ។

លោក  យ ៉ន បាន បញ្ជាក ់ថា៖  
«គៃះ អគ្គ ិភ័យ នោះ គឺ បណា្ដាល 
មក ព ីកមុរ ីកៃម អាយ ុ១៣ ឆ្នា ំ
ម្នាក់ ឈង យក ដប សំង មួយ 
ដប ទៅ ចាក់ ម៉ូតូ  ហើយ បាន 
រអិល ជើង ដួល កំពប់  សំងទៅ 
លើដី ហើយបានខា្ទាត ទៅ ប៉ះ 
នឹង ចំហៃះ នៃ ម៉ាសុីន ម៉ូតូ បង្ក  
ឲៃយ មន វិនាស កម្ម ភ្លើង ឆៃះ ផ្ទះ 
ស្លាប ់ស្តៃ ីអាយ ុ៧១ ម្នាក ់ នងិ រង 
របួស មនុ សៃស ៥ នាក់ ដៃលក្នុង 
នោះ រមួ ទាងំ ក្មៃង សៃ ីអាយ ុ៨ ឆ្នា ំ
ម្នាក់ ផង»។

ករណ ី គៃះ អគ្គ ិភយ័ ខាង លើ 
នៃះ  បាន ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន ជន រង- 

គៃះ ដៃល បាន ស្លាប់  ដោយ- 
សរគៃះ អគ្គិ ភ័យ  គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០ 
 មនការកើនឡើង ដល់  ៦ នាក់  
ខណៈដៃល អ្នក រង របួស បាន 
កើន ដល ់ចនំនួ៣១ នាក។់ នៃះ 
យោងបើ តាម ទិន្ន ន័យ  ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន ពីនា- 
យក ដា្ឋាន បង្ក ទប់ ស្កាត់  និង 
ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ នៃ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដា្ឋា នគ របាល ជាតិ កាល ពី ចុង 
សបា្ដាហ៍ មុន ។

របាយ ការ ណ៍ ដដៃលនៃះ 
បាន បង្ហាញ ថា  នៅ ក្នងុរាជធានី- 
ភ្នំពៃញ  មន ជនរងគៃះ ស្លាប់ 

និង របួស ដោយ សរគៃះ- 
អគ្គភិយ័ ចៃើ នជាង គៃគសឺ្លាប ់២ 
នាកន់ងិរបសួ៨នាក ់បនា្ទាបម់ក 
ខៃត្ត ប៉ៃលិន សៀមរាប ពៃ វៃង 
និង ខៃត្ត កំពង់ ចាម។ ចំ ណៃក 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង នៅ តៃជា ខៃត្ត 
«គំរូ»ដដៃល ដៃល គា្មោន ករណី 
ភ្លើង ឆៃះ កើត ឡើង នៅ ដើម 
ឆ្នានំៃះគតិ តៃមឹ ថ្ងៃ២៦  ខៃមនីា។ 
មូល ហៃតុ ដៃល បង្ក ឲៃយ មន 
គៃះ អគ្គិភ័យ  បណា្ដាល មកពី 
ទូសៃសៃ ចរន្ត អគ្គិ សនី មន  ៤១ 
ភាគរយ  បណា្ដាល មកពី ការ- 
បៃើបៃ ស់ ភ្លើង ៣ ៩ភាគរយ 
និង ២០ភាគរយទៀត  គឺ នៅ 
មិនទាន់ ដឹង ពី មូល ហៃតុ។

របាយ ការណ៍ ដដៃល នោះបាន  
បញ្ជាក់ ថា៖  «ស្ថា នីយ បៃង 
ឥន្ធនៈ  នងិ ឧស្មន័ នៅ ទទូា ំងបៃ- 
ទៃស ចនំនួ ៨ ៥៩២ ទតីាងំ  គ ឺជា 
គោល ដៅ ដៃលងយ រង គៃះ  
ពី អគ្គិ ភ័យ ជាង គៃ បំផុត ក្នុង 
នោះ  នៅ   កៃងុភ្នពំៃញ មន ចនំនួ 
៥៩៥ ទី តាំង»។

ទាក ់ទនិ នងឹ បញ្ហា នៃះ  លោក  
យ ៉ន  បាន អពំាវ នា វដល ់ពលរដ្ឋ 
ជា មតា បិតា  និង អា ណា ពៃយា- 
បាល នៅក្នងុ គៃសួ រនមីយួៗឲៃយ 
បញៃឈប់ ការបៃើ កូន ចៅ តូចៗ 
អាយុ កៃម ១៣ ឆ្នា ំឲៃយ ជួយ ធ្វើ- 
 ការណាដៃល ងយ បង្ក ឲៃយ មន 
គៃះ អគ្គិ ភ័យ  និង ស្នើ ឲៃយបៃុង- 
បៃយ័ត្ន ចំពោះ គៃះ អគ្គិ ភ័យ 
បន្ថៃម ទៀត ដោយ តៃូវ ពន្លត់- 

ភ្លើង ចង្កៃន  ទៀន  ធូប  និង បិទ- 
ផ្ដាច់ ចរន្ត អគ្គ ិសនី ឲៃយ អស់  មុន- 
ពៃល ចាកចៃញ ពី ផ្ទះ។

ជុវំញិ ករណ ីនៃះ  អ្នក សៃ ីខៀវ 
សុីថា អាយុ ៥៣ឆ្នាំ ជា កសិករ 
ម្នាក់ រស់នៅ ឃុំ-សៃុក តំបៃរ  
ខៃ ត្ត តៃបងូ ឃ្មុ ំបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា  កាលពី ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំមុន 
គៃួ ស រអ្នក សៃី ធា្លាប់ បាន ជួប- 
បៃទះករណ ីភ្លើង ឆៃះ ផ្ទះ  កាល- 
ពីក្នុងខៃ មិថុ នា ឆ្នាំ២០១៨  
ដៃ ល ពៃលនោះ ស្ទើរតៃ បាតប់ង ់
អស់ កូន ៣ នាក់។ 

អ្នកសៃី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«នៅពៃ ល រសៀល ថ្ងៃ នោះខ្ញុំ  
និង ប្ដី បាន ទៅ ធ្វើ ចម្ការ ដោយ 
ទុក កូន ៣ នាក់ អាយុ ពី៨ ឆ្នាំ  
ដល់ ១២ ឆ្នាំ ឲៃយ នៅ ចាំ ផ្ទះ។ 
មនុ ចាក ចៃញ  ខ្ញុ ំបាន បៃប ់កនូ- 
សៃី ចៃបង ឲៃយ ជួយ ដាំបាយ ទុក ជា 
មុន។ បុ៉ន្តៃ ពៃល នាង បង្កាត់ ភ្លើង 
ដាំ បាយ ក៏ កំព ប់ បៃង កាត ពី 
ដប បណា្ដាល ឲៃយ ឆប ឆៃះ ផ្ទះ- 
បាយ រាល ដល់ផ្ទះ ធំ តៃម្ដង។ 
សំណា ង ដៃល នាង បាន នំាប្អនូៗ  
រត់ ចៃញ ពី ផ្ទះទា ន់ពៃ ល»។

អ្នក សៃ ីសីុ ថា បា ន បន្ថៃម ថា៖ 
«វា មិន បៃសើរ ឡើយ  ដៃល 
យើង ជា ឪពុក ម្ដាយ បៃើកូនតូ ចៗ 
ឲៃយ ជួយ ដាំ ស្លបៃ បនៃះ ។ បទ ពិ- 
សោ ធ គៃសួរ ខ្ញុគឺំ គៃប់ គៃន់សមៃប់  
ពលរ ដ្ឋ ទាងំ អស ់យក ពចិារ ណា 
និង បញៃឈប់ បៃើកូ ន តូចៗឲៃយ ធ្វើ- 
កិច្ចការ ទាំង នៃះ»៕ 

សុទ្ធ គឹមសឿន

ភ្នពំេញៈ កុមរ ចំនួន ៧១នាក់ ទទួល 
បាន ការវះកាត់ បៃះដូង និង ភ្ជតិ បៃហោង 
បៃះដូង តាមសរសៃ ឈាម នៅមន្ទរី ពៃទៃយ 
គន្ធបុបា្ផា សៀម រាប  និង ភ្ន ំពៃញ ដោយ 
ជោគជ័យ។  រីឯ កុមរ ចំនួន ១៦៥នាក់  
ដៃលមន ជំងឺ គៃនុឈាម បានសមៃក  
ពៃយា បាល នៅ មន្ទរីពៃទៃយ ទំាង ២ ទីតំាង  

ខណៈ កុមរ ចំនួន ១ ៨៨៩នាក់  តៃវូបាន 
ទទួល ការវះកាត់ ទូទៅ ពី មន្ទរីពៃទៃយ  
ខាងលើ នៅក្នងុ ខៃ មីនានៃះ ។ នៃះ បើ តាម 
របាយ ការណ៍ បៃចំា ខៃ មីនា។

តាម របាយ ការណ៍ បៃចាំ ខៃ មីនា របស់ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា ឲៃយដឹង នៅថ្ងៃ ទី២៥ 
មីនា   ថា  មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា  បានទទួល 
កុមរ កម្ពុជា  រួមទាំង ស្តៃី ជា មតា  ដៃល 
មក រក សៃវា ពិនិតៃយ ពៃយា បាល និង សៃវា 

ផ្នៃក  សម្ភព របស ់មន្ទរី ពៃទៃយ គន្ធបបុា្ផា ទាងំ- 
អស់ចំនួន៨២ ៧៧៦ នាក់ នៅ ទូទំាង- 
បៃទៃស  ក្នុង ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ។

របាយ ការណ៍ បានឲៃយ ដឹងថា  កុមរ ឈឺ 
ចំនួន ៥៧ ០៩៧ នាក់  តៃវូបាន ពិនិតៃយ 
ពៃយាបាល នៅក្នងុ ផ្នៃក ពិគៃះ ជំងឺ កៃ។  
កុមរ មន ជំងឺ ធ្ងន់ៗ ចំនួន ១០ ៥៨៩ 
នាក់ តៃវូបាន ដាក់ឲៃយ សមៃក ពៃយាបាល 
នៅក្នងុ មន្ទរីពៃទៃយ។ រីឯ កុមរ ចំនួន ១៦៥ 
នាក់ មន ជំងឺ គៃនុ ឈាម ធ្ងន់ធ្ង រតៃវូបាន 
ដាក់ឲៃយ សមៃក ពៃយាបាល ក្នងុ មន្ទរី ពៃទៃយ ។ 
កុមរ ចំនួន ១ ៨៨៩នាក់  តៃវូ បាន-  
ទទួល  ការវះកាត់  ខណៈ កុមរ ៧១នាក់ 
ទទួលបាន ការវះកាត់ បៃះ ដូង និង ភ្ជតិ 
បៃហោង បៃះដូង តាម សរសៃ ឈាម។

របាយ ការណ៍ បន្តថា  សមៃប់ នៅ 
ផ្នៃក សម្ភព នៃ មន្ទីរពៃទៃយ ជ័យវរ្ម័ន ទី៧ 
(គន្ធបុបា្ផា ទី៣) ស្តៃី មន ផ្ទៃពោះ ចំនួន 
១១ ១៨៣  នាក់ បាន មក ពិនិតៃយ តាម- 
ដាន  ផ្ទៃពោះ  នងិ ពៃយាបាល នៅក្នងុ ផ្នៃក 
ពិគៃះ  ជំងឺ កៃ នៃ មន្ទីរ សម្ភព  ហើយ 
ស្តៃីដៃល បាន សមៃល កូន មន ចំនួន 
១ ៧៨២ នាក់ ផង ដៃរ។

មនៃ្តី នៃ មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា  បដិសៃធ 
ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ បន្ថៃម ជុំវិញ របាយ- 
ការណ ៍ប៉នុ្ដៃ ខ្លមឹសរ ក្នងុ របាយការណ ៍នៃះ   
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា រាល ់ការពៃយាបាល ទាងំ អស់   
គឺ ឥតគិត ថ្លៃ សមៃប់ គៃប់ គា្នា។ របាយ- 
ការណ ៍កប៏ាន បង្ហាញ នវូ អណំរ គណុ  ដល ់  
បគុ្គលកិ កម្ពជុា ទាងំ ២ ៥០០ នាក ់ ដៃល 
បាន ខិតខំ បំពៃញ ការងរ យា៉ាង លំបាក  
ទាំង យប់ ទាំងថ្ងៃ បៃកប ដោយ វិជា្ជាជីវៈ។

របាយ ការណ៍ បន្ថៃមថា  សៃបគា្នា នៃ 
ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  នៅ 
កម្ពុជា មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធបុបា្ជា បាន អំពាវ- 
នាវ ឲៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ចូលរួម ការពារ 
កនូចៅ ព ីការចម្លង ជងំ ឺកវូដី១៩  ដោយ 
អនុវត្ត ឲៃយបាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន នូវ វិធានការ 
អនាម័ យ  និង គោរព តាម កា រណៃ នាំ 
របស់ សមត្ថកិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ។

អ្នកសៃី  បា៉ាក សុខឃីម  អាយុ ៣៧ឆ្នាំ 
មកពី ខៃត្ត តាកៃវ បានថ្លៃងថា អ្នកសៃី 
បានយក កូនបៃុស អាយុ ៤ឆ្នាំ  ទៅពៃយា- 
បាល ជំងឺ គៃុន ឈាម នៅ មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធ- 
បុបា្ជា កាលពី ដើមខៃ មីនានៃះ  ដោយ កៃុម-    
គៃូពៃទៃយ បាន យកចិត្ត ទុកដាក់ ក្នុង ការ- 

ពៃយាបាលនិង បៃើ ថា្នាំពៃទៃយ ល្អៗ ផង ដៃរ ។
អ្នកសៃី បន្តថា  កូនបៃុស អ្នកសៃី 

បានជា សះសៃបើយ ពី ជំងឺ គៃុនឈាម 
ហើយ ដោយសរ ការយកចតិ្ត ទកុដាក ់
របស់ គៃូ ពៃទៃយ ហើយ អ្នកសៃី អនុវត្ត 
តាម ការណៃនា ំរបស ់គៃ ូពៃទៃយ។ ដចូ្នៃះ 
អ្នកសៃី អរគុណ ដល់ កៃុម គៃូពៃទៃយ នៃ 
មន្ទីរពៃទៃយ នៃះ ដៃលបាន ជួយ សង្គៃះ  
ជីវិត កូនបៃុស អ្នកសៃី ក៏ ដូចជា កុមរ 
ជាចៃើន នាក់ ទៀត។

អ្នកសៃី  សុខឃីម  បញ្ជាក់ថា ៖«ពៃល 
ខ្ញុ ំយក កនូ ទៅ ដល ់មន្ទរីពៃទៃយ  គ ឺយើង តៃវូ 
ចាប ់លៃខរៀង តមៃងជ់រួ ឈរ ចាតំាម លៃខ-   
រៀង។ ពៃល ដល់ លៃខរៀង ខ្ញុំ  គឺ គៃូពៃទៃយ 
បាន សួរនាំ និង ពិគៃះ យោបល់  ជួយ 
មើលថៃ ហើយ យកចតិ្ត ទកុដាក។់ ពៃល 
ហ្នងឹ ខ្ញុ ំបារម្ភ ព ីកនូខា្លាងំ ណាស ់ ពៃះ កនូ 
ខ្ញុំ  ក្ដា ខ្លួន ខា្លាំង ហើយ ដង្ហក់។ តៃ គៃូពៃទៃយ 
បៃប ់ថា កុឲំៃយ ខ្ញុ ំភយ័ ហើយ ឲៃយ ខ្ញុ ំចៃញ ទៅ 
ខាងកៃ បន្ទប ់កៃយ មក គៃ ូពៃទៃយ ចៃញ- 
មក វញិ បៃបថ់ា កនូ ខ្ញុ ំអតអ់ ីទៃ ខ្ញុ ំសបៃបាយ   
ចតិ្ត ខា្លាងំ ណាស ់កុ ំតៃ បាន មន្ទរីពៃទៃយ គន្ធ- 
បុបា្ផា  កូន ខ្ញុំ មិនដឹង យា៉ាង ណា ទៃ»៕

ទិដ្ឋភាពលំនៅឋាននៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នពំេញដេលតេវូអគ្គភ័ិយឆេះពីសប្ដាហ៍មុន។ រូបថត Fresh News

បុរសនិងស្តេមី្នាក់បីកូនដើរចេញពីមន្ទរីពេទេយគន្ធបុប្ផា នៅភ្នពំេញ ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

កុមារជាង៧០នាក់ទទួលបានការវះកាត់ប្ះដូងនិងជិត២ពាន់នាក់ទទួលបានការវះកាត់ទូទៅក្នងុពីខ្មីនា



គឹមសារុំ

កាលពីថ្ងៃចន្ទសប្ដាហ៍មុន
ភ្នពំៃញបុ៉ស្ដិ៍បនចុះផៃសាយមួយ-
វគ្គរួចហើយទាក់ទងនឹងភាព-
តៃមឹតៃវូ ឬមិនតៃមឹតៃវូក្នងុការ-
បង្ហាញមុខជនសងៃស័យជាសា-
ធារណៈមុនពៃលមានសាលកៃម
ពីតុលាការតាមរយៈការបក-
សៃយពីលោកមៃធាវីលីកុសល
ដៃលមានការិយាល័យផ្ទះលៃខ
៤៥Eoផ្លវូលៃខ៩កៃមុ៥ភមូិ
តៃពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅ
ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជយ័រាជធាន-ី
ភ្នពំៃញដោយលោកអះអាងថា
ករណីបិទមុខឬមិនបិទមុខជន-
សងៃសយ័គចឺៃបាប់មនិបនកណំត់
ឲៃយជាក់លាក់ទៃតៃអាសៃ័យ
លើកៃមសីលធម៌របស់អ្នកផៃសព្វ-
ផៃសាយវៀរលៃងតៃតាមមាតៃ
២៣ចៃបាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនី-
តិជនដៃលតៃវូមានការពិគៃះ-
យោបល់ជាមួយមៃធាវីអ្នក-
តំណាងដៃលចៃបាប់បនកណំត់
សិន។ប៉ុន្តៃនៅវគ្គនៃះ លោក
មៃធាវីបនពនៃយល់ពីសទិ្ធិរបស់
អ្នកជាប់ឃុំ និងអ្នកមិនទាន់
ជាប់ឃុំវិញម្ដងដៃលមានខ្លឹម-
សារដូចខាងកៃម៖
តើច្បាប់មានការច្ងអំពីការ-

ផ្តល់សិទ្ធិដល់ជនដ្លជាប់ឃំុនិង
ជនដ្លមិនទាន់ជាប់ឃំុ(ជនទើប
នគរបាលឃាត់ខ្លួន)អ្វីខ្លះ?
ដំបូងយើងតៃូវស្វៃងយល់ពី

ដំណាក់កាលនៃការឃាត់ខ្លួន
និងឃុំខ្លួនក្នុងដំណាក់កាល
មន្តៃីនគរបលយតុ្តិធម៌និងក្នងុ
ដំណាក់កាលតុលាការ។
នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង

នៃនីតិវិធីនៅពៃលដៃលជន
មា្នាក់តៃូវបនឃាត់ខ្លួនដោយ-
មនៃ្តីនគរបលយុត្តិធម៌គៃបៃើ-
ពាកៃយជនសងៃស័យឬជនជាប់-
សងៃស័យ ដៃលពួកគាត់មាន
សិទ្ធិដូចជា៖
១.សិទ្ធិដឹងពីមូលហៃតុចាប់

ឬឃាត់ខ្លនួ៖នៅពៃលឃាត់ខ្លនួ
បុគ្គលណាមា្នាក់មន្តៃីនគរបល
យតុ្ដិធម៌តៃវូឱៃយដណំងឹជាបន្ទាន់
ចំពោះសៃចក្ដីសមៃចរបស់
ខ្លួនបៃប់ឱៃយដឹងពីមូលហៃតុនៃ
សៃចក្ដីសមៃចឃាត់ខ្លួនសិទ្ធិ
មានជំនួយមៃធាវីនិងសិទ្ធិមាន
អ្នកបកបៃជាអាទិ៍។
២.សិទ្ធិមានជំនួយមៃធាវី៖

កៃយពៃលចាប់ខ្លួនឬឃាត់-
ខ្លនួរយៈពៃល២៤ម៉ោងកន្លង

ផុតទៅគិតចាប់ពីពៃលផ្ដើម
ចាប់ខ្លនួឬឃាត់ខ្លនួជនសងៃស័យ
មានសិទ្ធិជួបសន្ទនជាមួយ
មៃធាវីឬជនណាមា្នាក់ដៃលខ្លនួ
ជៃើសរីស កុំឱៃយតៃជននោះ
មានពាក់ពន័្ធនងឹរឿងជាមយួ។
ក្នងុករណីនៃះមៃធាវីឬជនដៃល
បនចលូជបួសន្ទននោះអាច
ទទួលបនការជូនដំណឹងតាម
គៃប់មធៃយោបយនិងជាបន្ទាន់
ហើយមានសិទ្ធិចូលនៅកាន់ទី-
កន្លៃងឃាត់ខ្លួនដើមៃបីទាក់ទង
សន្ទនជាមួយបុគ្គលសាមីខ្លួន
បន៣០នទីក្នុងលក្ខខណ្ឌ
ធានការសមា្ងាត់នៃការសន្ទន។
៣.សទិ្ធិមនិតៃវូបនឃាត់ខ្លនួ
ហួសរយៈពៃលកំណត់៖ជន
ណាមា្នាក់មិនតៃូវបនឃាត់ខ្លួន
ហួសរយៈពៃលដៃលបនកំណត់
ដោយចៃបាប់ដោយគា្មានចំណាត់-
ការនីតិវិធីចោទបៃកាន់ណា
មួយឡើយដោយនៅក្នុងនោះ
ចំពោះនីតិជន(ជនដៃលមាន
អាយុ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ)មិនអាច
តៃវូបនឃាត់ខ្លនួលើសពី៤៨
ម៉ោងអាចពនៃយោរបន២៤ម៉ោង។
ចំពោះអនីតិជនដៃលមានអាយុ
១៤ទៅ១៦ឆ្នាំ ចំពោះបទ-
ឧកៃិដ្ឋមិនតៃូវហួសរយៈពៃល
៣៦ម៉ោងចំពោះបទមជៃឈិមមិន-
តៃូវលើស២៤ម៉ោង រីឯអនីតិ-
ជនដៃលមានអាយុ១៦ឆ្នាំ
ដល់កៃម១៨ឆ្នាំវិញនៅក្នុង
ករណីបទឧកៃិដ្ឋមិនឱៃយលើស
៤៨ម៉ោង និងករណីបទមជៃឈិម
មនិឱៃយលើសពី៣៦ម៉ោងឡើយ។
៤.សទិ្ធិមានជនំយួពីគៃូពៃទៃយ៖
ពៃះរាជអាជា្ញាឬមន្តៃីនគរបល
យតុ្ដិធម៌មានសទិ្ធិសុឱំៃយគៃូពៃទៃយ
មកពិនិតៃយជនដៃលតៃូវបន
ឃាត់ខ្លនួបនគៃប់ពៃលវៃលា។
គៃូពៃទៃយផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើ

សា្ថានភាពសុខភាពរបស់ជន
ដៃលតៃូវបនឃាត់ខ្លួននោះ
សមសៃបនឹងការឃាត់ខ្លួនដៃរ
ឬទៃ។បៃសនិបើគៃូពៃទៃយពនិតិៃយ
ឃើញថាសា្ថានភាពសុខភាព
របស់បុគ្គលនោះពំុសមសៃបនឹង
ការឃាត់ខ្លួននោះទៃមនៃ្ដីនគរ-
បលយុត្ដិធម៌តៃូវជូនដំណឹងជា-
បន្ទាន់ដល់ពៃះរាជអាជា្ញាហើយ
ពៃះរាជអាជា្ញាអាចចុះមកទីកន្លៃង
នោះដោយផ្ទាល់ដើមៃបីតៃតួពនិតិៃយ
ពីលក្ខខណ្ឌនៃការឃាត់ខ្លួន។
៥.អនីតិជនដៃលតៃូវបន

ឃាត់ខ្លួន៖កាលណាជនដៃល
តៃូវបនឃាត់ខ្លួនជាអនីតិជន
មន្តៃីនគរបលយតុ្ដធិម៌តៃវូជនូ
ដំណឹងគៃប់មធៃយោបយ ដល់
ឪពុកមា្ដាយ ដល់អ្នកតំណាង
សៃបចៃបាប់ឬដល់អ្នកទទលួភារ-
កិច្ចលើអនីតិជននោះ។
៦.សទិ្ធរិកៃសាភាពស្ងៀមសា្ងាត៖់

ជនដៃលតៃវូបនឃាត់ខ្លនួមាន
សិទ្ធិរកៃសាភាពស្ងៀមសា្ងាត់មិន
ឆ្លើយនូវសំណួររបស់មន្តៃី-
នគរបលយុត្ដិធម៌បន រហូត
ចំាដល់មានជំនួយពីមៃធាវីហើយ
គា្មាននរណាមា្នាក់អាចបង្ខំឱៃយ
ឆ្លើយបនឡើយ។
៧.សិទ្ធិមិនឆ្លើយសារភាព៖

ជនដៃលតៃូវបនចាប់ខ្លួនឬ
ឃាត់ខ្លួនមិនតៃូវឆ្លើយអ្វីដៃល
ខ្លួនមិនបនបៃពៃឹត្ដនោះទៃ ឬ
អាចឆ្លើយឬមិនឆ្លើយសារភាព
រហូតដល់មានមៃធាវីការពារ
សិទ្ធិដោយគា្មាននរណាមា្នាក់
អាចបង្ខំឱៃយសារភាពថាបន
បៃពៃឹត្ដបទល្មើសណាមួយ
ដោយការគរំាមកហំៃងការវាយ-
ដំធ្វើទារុណកម្មណាមួយនោះ
ឡើយ។រាលក់ារសារភាពដៃល
កើតចៃញពីការបង្ខំតាមផ្លូវ-
កាយក្ដី ផ្លូវចិត្ដក្ដីការគំរាម-

កំហៃងការវាយដំធ្វើទារុណ-
កម្ម មិនតៃូវចាត់ទុកជាភ័ស្ដុ-
តាងនៃពិរុទ្ធភាពទៃ។
៨.សិទ្ធិតៃូវបននំខ្លួនទៅ

តុលាការ៖កៃយការឃាត់-
ខ្លួនជនល្មើសនិងជនសងៃស័យ
តៃូវតៃមានការចោទបៃកាន់ឬ
ទទួលបនការបញ្ជនូទៅតុលា-
ការឆប់រហ័សតាមដៃលអាច
ធ្វើទៅបនហើយតលុាការតៃវូ
ធ្វើការពិនិតៃយពីនិយតភាពនៃ
នីតិវិធីរបស់មនៃ្ដីនគរបល
យុត្ដិធម៌ក្នុងការចាប់ខ្លួនឬ
ឃាត់ខ្លនួនោះបនធ្វើឡើងតៃមឹ-
តៃូវតាមចៃបាប់ដៃរឬទៃ?និង
សមៃចចំណាត់ការនីតិវិធីឱៃយ
បនឆប់រហ័យនិងធានដល់
សទិ្ធិទទលួបនការជនំុំជមៃះក្ដី
ដោយយតុ្ដិធម៌ចពំោះជនជាប-់
ចោទនោះផងដៃរ។
៩.សិទ្ធិប្ដឹងនឹងការបដិសៃធ

ផៃសៃងៗ របស់មនៃ្ដីនគរបល
យុត្ដិធម៌៖បៃសិនបើសិទ្ធិណា
មួយដៃលចៃបាប់បនធានចំពោះ
ជនល្មើសឬជនសងៃស័យនៅ
ពៃលឃាត់ខ្លនួតៃវូបនបំពាន
ឬបដិសៃធ ដោយមនៃ្ដីនគរ-
បលយតុ្ដិធម៌ជននោះអាចប្ដងឹ
អំពីការបំពានឬតវា៉ានឹងការ-
បដិសៃធនោះដោយផ្ទាល់ឬ
តាមរយៈមៃធាវីរបស់ខ្លួនទៅ
ដល់សា្ថាប័នអយៃយការឬចៅកៃម
សុើបសួរឬក៏តុលាការដៃល
មានសមត្ថកិច្ចបន។
*ដោយឡៃកសទិ្ធិដៃលមាន

កៃយពៃលបញ្ជូនទៅពន្ធ-
នគារហើយ(ឃុំខ្លួន)នោះ
មានចៃងក្នុងចៃបាប់ស្តីពីពន្ធន-
គារមាននៅតៃង់មាតៃ២០និង
តៃង់ជំពូក៥ស្តពីីសិទ្ធិនិងលក្ខ-
ខណ្ឌរស់នៅរបស់ជនជាប់ឃុំ
ផងដៃរ៕
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� ង��ងនិងអគ��យក
លី�ៃសៃង
និពន្ធ�យក

ចូសហូពូរ�ូសុតមៃន
�្ធា ន�្ប់�្ងកា រីនិពន្ធ

សំរិទ្ធ
អនុ�្ធា ន�្ប់�្ងកា រីនិពន្ធ

សូវិសា ល
អនុ�្ធា ន�្ុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

ផ ក់សា�ងលី
កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នជា តិ
វងៃសសុខៃង,ពៃុំភ័កៃ្ត

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា ន�្ដ�កិច�
�៉ៃគុណមករា

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា ន�្ដ�កិច�
ស៊នសា រា៉ាត,គុណគួរចៃតន 
កា រីនិពន្ធព័ត៌មា នអន្តរជា តិ 

បៃក់សា យ
កា រីនិពន្ធជីវ�តកម្�ន្ត
ប៉ោន់សុីមា៉ោ�

កា រីនិពន្ធរងជីវ�តកម្�ន្ត
ប៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�្ព័ត៌មា នកី� 
បុិចសុីនួន

កា រីនិពន្ធ�្ហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆៃង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ោរីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,
សួសយា៉ោមី,ស៊ុងសុវណ្ណនី

អ្នកបក�្
� គសំភ័��ៃ,ប៊ុនផលា្លា,
សៃតកី� ,ជិនណា ន

កា រីរូបថត
ហៃងជីវ័ន,ហុងមិន ,

ហា�នរងៃសី
អ្នក�្ស�្�លអក��វ�រុទ្ធ

�ៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្ធា ន�្ន្កផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកៃភីរៈ
�្ន្ករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្ករច��្ហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នក្ផ្�យ� ណិជ�កម� 
�ៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�ៃត,017578768
បៃជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�ៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�្ធា នច្ក�យកា�្តស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្ធា នច្ក�យកា�្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

�្ធា ន�្នក្រដ�បាលនិងធនធា នមនុស្�
ពៃ�ៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្នក្រដ�បាលនិងធនធា នមនុស្�
�ុិល� ភា

�យិកាហិរ��វត��ៈហា�ងតា ំងម៉ៃង
�្ធា នគណ�្យ្�ៈេស៊ៃនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវ�ទ្�និងរច��្ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ោ,វង់អូន
កា រ�� ល័យ�្ត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
បុ៉ស្តិ៍ម្� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហុ៊នសៃន(ផ្លវូ៦០�៉ៃតៃ)ភូមិ�ៃកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ៃកៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តើការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យមុនសាលក្មខុសច្បាប់ឬទ្?(តចប់)

លោកម្ធាវីលីកុសលកាលពីព្លកន្លងមក។រូបថតសហការី

ពលរដ្ឋ...
តពីទំព័រ៥...ឬដីសមៃបទាន

សង្គមកិច្ច ចាប់ពី១០ហិកតា
ឡើងទៅតៃវូតៃមានការធ្វើអន-ុ
បៃបយោគពីរដ្ឋាភិបលជាដចខ់ាត
បៃសនិបើគា្មានធ្វើអនុបៃបយោគទៃ
ទោះបីដីនោះមានប្លង់រឹងក៏ដោយ
គឺនៅតៃជាដីខុសចៃបាប់»។
ប៉នុ្តៃលោកវុធសារុំបៃធាន-

ដៃនជមៃកសត្វពៃភ្នំណាម-
លៀរនៃកៃសួងបរិសា្ថានបន
ថ្លៃងថាដីពៃនៃះគឺមិនទាន់
បញ្ចលូទៅក្នងុដៃនជមៃកសត្វ-
ពៃភ្នំណាមលៀរជាផ្លវូការទៃ។
លោកថា៖«ដីហ្នងឹគឺជាដីខាង

សហគមន៍ការពាររបស់រដ្ឋ-
បលពៃឈើហើយសហគមន៍
ហ្នឹងកំពុងស្នើសុំផ្ទៃរមកជា
សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
របស់កៃសួងបរិសា្ថានវិញ តៃលិ-
ខិតផ្លូវការមិនទាន់មានទៃ»។
ក៏ប៉ុន្តៃលោកអ៊ុំវណ្ណសុភ័គ

បៃធានរដ្ឋបលពៃឈើខៃត្ត-
មណ្ឌលគិរីបនបញ្ជាក់ថាដីនៃះ
គឺលៃងស្ថតិកៃមការគៃប់គៃង
ដោយកៃសួងកសិកម្មហើយ។
ដោយឡៃកលោកចាស់ណា

មៃឃុំដក់ដំបនថ្លៃងថាលោក
នឹងចុះទៅពិនិតៃយដីពៃនៃះនៅ
ពៃលទទួលបនសៃចក្ដីរាយ-
ការណ៍ពីបៃធានសហគមន៍។
បៃសនិបើមានការទន្ទៃនដពីៃ
ខុសចៃបាប់ លោកនឹងការពារដី
នោះដើមៃបីទុកឲៃយស្ថិតកៃមការ-
គៃប់គៃងដោយរដ្ឋវិញ។
លោកថា៖«យើងនឹងមាន

វធិានការទប់សា្កាត់កុំឱៃយមានការ-
ទន្ទៃនដីពៃខុសចៃបាប់ទៀត»។
ទាក់ទិននឹងករណីនៃះលោក

គង់ដំមៃបញ្ជាការមូលដ្ឋាន
កងទ័ព«គ១»បនថ្លៃងថាលោក
បនសួរនំមនៃ្តីយោធាកៃម
ឱវាទលោកមា្នាក់ដៃលជាជន-
ជាតិដើមភាគតិចអំពីការចោទ-
បៃកាន់របស់ពលរដ្ឋថាមានការ-
កាប់ទន្ទៃនដពីៃនៃះប៉នុ្តៃមន្តៃី
ទាហានរបូនោះបនឆ្លើយថាដី
ទាងំនោះគឺបៃជាពលរដ្ឋជាអ្នក-
កាប់ទន្ទៃន។
លោកថា៖«កូនចៅខ្ញុំគាត់

គៃន់តៃទៅមើលកន្លៃងដៃល
មានការកាប់ហ្នឹង ហើយកាប់
យូរហើយបៃជាពលរដ្ឋគាត់ជា
អ្នកកាប់មានទាហានឯណាទៅ
កាប់។និយាយរួមទៅពួកសហ-
គមន៍ហ្នងឹគាត់ចៃកគា្នាធ្វើហើយ
កាប់ខ្លួនឯងហើយពៃលពួក-
គាត់ខា្លាចទាហានពួកខ្ញុំទៅយក
ដីហ្នងឹគាត់ទៅប្ដងឹឯណាឯណី
ថាពួកខ្ញុំជាអ្នកកាប់»៕



តពីទំព័រ១...ឃួងស្រេងធ្វើកិច្ច-
ការន្រេះខណៈដ្រេលរាជធានីភ្នំព្រេញ
មានការលក់ច្រេកចាយច្រេើនជាង
គ្រេ។នៅតាមខ្រេត្តក៏ត្រេូវធ្វើដូចគ្នា
ដ្រេរ។ «អាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់គ្នាយ៉ាង-
ច្រេបាស់ៗដើម្រេបីផលប្រេយោជន៍ប្រេជា-
ពលរដ្ឋរបស់យើងកុំឲ្រេយប្រេជាពលរដ្ឋ
របស់យើងរងគ្រេះដោយសារអា
ជំងឺរាតត្រេបាតន្រេះហើយរងគ្រេះ
ដោយសារត្រេមនុស្រេសដ្រេលវាប្រេព្រេតឹ្ត។
អី៊ចឹងខ្ញុំច្រេញបញ្ជាឲ្រេយកមា្លាងំទំាងអស់
ច្រេញប្រេតិបត្តិការកន្ល្រេងណាដ្រេល
មានហើយនយិយរមួរាជធាន-ីខ្រេត្ត
ត្រេូវត្រេមើលខ្លួនឯងអំពីបញ្ហាន្រេះ
ព្រេះប្រេតិបត្តិការឆាប់រហ័សដើម្រេបី
បញ្ជូនកមា្លាំងចុះទៅធ្វើត្រេម្ដង»។
ជាមយួគ្នាន្រេះក្រេសងួការបរទ្រេស

និងសហប្រេតិបត្តិការអន្តរជាតិបាន
ប្រេកាសកាលពីថ្ង្រេសុក្រេថាការ-
សម្រេចធ្វើការរតឹបន្តងឹការធ្វើដណំើរ
របស់ជនបរទ្រេសធ្វើឡើងតាមវិធាន-
ការនានាដ្រេលប្រេទ្រេសក្នុងតំបន់
អាសា៊ានបានធ្វើហើយគឺជាវធិានការ
បន្ថ្រេមលើអ្វីដ្រេលកម្ពុជាបានដាក់-
ច្រេញកាលពីកន្លងទៅ។ការរតឹបន្តងឹ
ន្រេះ រួមមានការផ្អាកគោលការណ៍
លើកល្រេងទិដា្ឋាការទ្រេសចរណ៍
ទិដា្ឋាការតាមប្រេព័ន្ធអ្រេឡិចត្រេូនិក
និងទិដា្ឋាការព្រេលមកដល់សម្រេប់
ជនបរទ្រេសទំាងអស់រយៈព្រេល១ខ្រេ។

ជនបរទ្រេសដ្រេលមានបំណងធ្វើ
ដំណើរមកកម្ពុជាត្រេូវត្រេស្នើសុំ
ទិដា្ឋាការជាមុនហើយត្រេូវប្រេគល់នូវ
វញិ្ញបនបត្រេបញ្ជាក់សុខភាពត្រេមឹត្រេវូ
មានសុពលភាពមិនលើស៧២ម៉ាង
មុនព្រេលធ្វើដំណើរដ្រេលបញ្ជាក់ថា
បុគ្គលនោះមិនមានវីរុសកូរ៉ូណា។
លើសពីន្រេះទៀតត្រេវូមានឯកសារ

ធានារា៉ាប់រងសុខភាពក្នុងទឹកប្រេក់
យ៉ាងតិច៥មុឺនដុល្លារ។ទោះយ៉ាង-
ណាតម្រេូវការវិញ្ញបនបត្រេនិង
ឯកសារធានារា៉ាប់រងសុខភាពមិន
ត្រេូវអនុវត្តចំពោះជនបរទ្រេសដ្រេល
កាន់ទដិា្ឋាការការទតូនងិផ្លវូការនោះ-
ទ្រេ។រាល់ជនបរទ្រេសនឹងត្រេូវត្រេួត-
ពិនិត្រេយហានិភ័យសុខភាពដោយ
មន្ត្រេីរដា្ឋាភិបាលដ្រេលមានសមត្ថកិច្ច។
ក្រេសងួការបរទ្រេសថ្ល្រេងថា៖«ជន

បរទ្រេសនោះនងឹត្រេវូដាក់ឲ្រេយនៅដាច់
ដោយឡ្រេកស្រេបតាមវិធានការចតា្តា-
ឡីស័កឬវិធានការនានាដ្រេលបាន
កំណត់ដោយក្រេសួងសុខាភិបាល
កម្ពុជាដើម្រេបីបង្ការនងិទប់សា្កាត់វរីសុ
ន្រេះ»។
លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្រេយ

ក្រេសងួការបរទ្រេសថ្ល្រេងយ៉ាងខ្លីកាល
ពីថ្ង្រេអាទិត្រេយថា វិធានការន្រេះជាវិធាន-
ការបន្ថ្រេមដ្រេលកម្ពជុាបានដាក់ច្រេញ
នោះគឺការហាមឃាត់ជនបរទ្រេស
មកពីប្រេទ្រេសចំនួន៦មិនឲ្រេយចូល

កម្ពុជា រួមមានអុីតាលីអ្រេស្រេបា៉ាញ
បារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាម្រេរិក
និងអុីរ៉ង់។
គិតត្រេឹមថ្ង្រេម្រេសិលមិញកម្ពុជារក-

ឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
១០៣នាក់ដោយអ្នកឆ្លងចងុក្រេយ
មានចនំនួមា្នាក់គឺជាស្ត្រេីអាយុ៣៦ឆា្នាំ
នៅក្រេងុប៉ាយប៉្រេតខ្រេត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យ។ស្ត្រេីរូបន្រេះកំពុងទទួលការ-
ព្រេយាបាលនៅមន្ទីរព្រេទ្រេយខ្រេត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ។ន្រេះបើតាមក្រេសួងសុខា-
ភិបាល។កាលពីថ្ង្រេសៅរ៍ក្រេសួង
សុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមានករណី
វិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន៤ករណីលើ
ពលដ្ឋខ្ម្រេរនៅទីក្រេុងភ្នំព្រេញ។អ្នក-
ទាំង៤គឺជាគ្រេួសារមួយដ្រេលមាន
ឪពុកអាយុ៦២ឆា្នាំមា្ដាយអាយុ៦១
ឆា្នាំ កូនប្រេុសអាយុ៣៩ឆា្នាំ និងកូន
ស្រេីអាយុ៣៧ឆា្នា។ំអ្នកទាងំ៤បាន
ត្រេឡប់មកពីប្រេទ្រេសបារាំងដោយ
កូនប្រេុសត្រេឡប់មកមុនគឺកាលពីថ្ង្រេ
ទី១៥មីនាហើយមានរោគសញ្ញ
បន្តិចបន្តួចចំណ្រេក៣នាក់ទៀត
ត្រេឡប់មកនៅថ្ង្រេទី២៤ខ្រេមីនា
ដោយមានរោគសញ្ញបន្តចិបន្តចួដចូ
គ្នា។បច្ចបុ្រេបន្នអ្នកទំាង៤កំពុងសម្រេក
ព្រេយាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់-
អង្រេក្រេម។
ក្រេសួងក៏បានបញ្ជាក់ដ្រេរថាមាន

ជនជាតិចនិចនំនួ១៧៤នាក់បានធ្វើ

ដំណើរពីប្រេទ្រេសហ្វីលីពីនចូលមក-
កម្ពជុាដើម្រេបីបន្តដំណើរទៅប្រេទ្រេស
ចិនដោយបានសា្នាក់នៅសណា្ឋាគរ
មួយនៅខ្រេត្តសា្វាយរៀង។ប៉ុន្ត្រេក្នុង
ចនំនួន្រេះមាន២នាក់មានអាការក្ដា
ខ្លួនហើយត្រេូវបានមន្ទីរព្រេទ្រេយបង្អ្រេក
ខ្រេត្តសា្វាយរៀងយកសំណាករបស់
ពួកគ្រេទៅធ្វើត្រេស្តនៅវិទ្រេយាសា្ថាន
បា៉ាស្ទ័រដោយមានលទ្ធផលអវិជ្ជ-
មាន។អ្នកទំាង២ក៏ត្រេវូបានអនុ-
ញ្ញតឲ្រេយច្រេញពីមន្ទីរព្រេទ្រេយវិញ។
នៅថ្ង្រេអាទិត្រេយម្រេសិលមិញក្រេសួង

បានបញ្ជាក់ថាអ្នកមានផ្ទកុកវូដី១៩
សរុប២១នាក់បានជាសះស្រេបើយ។
អ្នកទាំងនោះរួមមានជនជាតិចិន
មា្នាក់ដ្រេលរកឃើញមុនគ្រេជនជាតិ
អងគ់្ល្រេស៣នាក់ជនជាតិបារាងំមា្នាក់
និងជនជាតិខ្ម្រេរ១៦នាក់។ក្រេសួង
បញ្ជាក់ថា៖«អ្នកដ្រេលសម្រេកព្រេយា-
បាលសរុប៨២នាក់(ស្រេី២៦នាក់
និងបុរស៥៦នាក់)នៅតាមមន្ទីរ
ព្រេទ្រេយរដ្ឋនៅថា្នាក់ជាតិនងិថា្នាក់ខ្រេត្ត។
អ្នកមានវីរុសកូរ៉ូណាដ្រេលបានរក
ឃើញនៅទូទាំងប្រេទ្រេសសរុបចំនួន
១០៣នាក់(ស្រេី២៨នាក់បរុស៧៥
នាក់)»។ជាមួយគ្នាន្រេះក្រេសួង
សុខាភិបាលបានព្រេមានថាបុគ្គល
និងក្រេុមហ៊ុនដ្រេលលក់ឧបករណ៍
ត្រេស្តរកវីរុសកូរ៉ូណាន្រេះនឹងត្រេូវ
ប្រេឈមមុខច្រេបាប់ជាធរមានព្រេះ
ឧបករណ៍ទាំងន្រេះមិនទាន់មានការ-
បញ្ជាក់ពីអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកនៅឡើយទ្រេហើយលទ្ធផល

មនិអាចទកុចតិ្តបាន។ក្រេសងួក៏បាន
ប្រេប់ពលរដ្ឋកុំឲ្រេយជឿលើឧបករណ៍
ទាំងន្រេះក្រេពីលទ្ធផលដ្រេលច្រេញ
ដោយវិទ្រេយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រ។
ក្រេសងួបានសរស្រេរថា៖«ក្រេសងួ

សុខាភិបាលសូមអំពាវនាវសូមបង
ប្អូនប្រេជាពលរដ្ឋកុំប្រេើឧបករណ៍ធ្វើ
ត្រេស្តរហ័សរកវីរុសកូវីដ១៩ដោយ
ខ្លួនឯងតាមការឃោសនាពីបុគ្គល
ឬការផ្រេសព្វផ្រេសាយខសុច្រេបាប់មយួចនំនួ
ប្រេបអនាធិបត្រេយ្រេយ»។
ទន្ទឹមនឹងន្រេះដ្រេរភ្ញៀវទ្រេសចរ

ប្រេមាណជិត២០០នាក់ដ្រេលភាគ-
ច្រេើនជាពលរដ្ឋន្រេចក្រេភពអង់គ្ល្រេស
បានជាប់នៅក្នុងប្រេទ្រេសកម្ពុជា
ដោយសារត្រេក្រេុមហ៊ុនហោះហើរ
បានលុបចោលជើងហោះហើរ។
ន្រេះបើតាមក្រេុមអ្នកដ្រេលបានជាប់

នៅកម្ពុជាដ្រេលបានបង្កើតក្រេុម
ហ្វ្រេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា«Strand-
edinCambodiaUK»។លើសពី
ន្រេះក៏មានការធ្វើញត្តិតាមអនឡាញ
ដើម្រេបីស្នើឲ្រេយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រេី
អងគ់្ល្រេសBorisJohnsonនងិមន្ត្រេី
ពាក់ព័ន្ធធ្វើអន្តរាគមន៍។ត្រេឹមថ្ង្រេ
អាទិត្រេយមានមនុស្រេសជាង១មុឺននាក់
បានចូលរួមចុះឈ្មោះលើញត្តិនោះ។
ញត្តិនោះសរស្រេរថា៖«យើងពិត

ជាត្រេូវការជំនួយរបស់លោកដើម្រេបី
ទៅផ្ទះវញិ។មានជនជាតិពីចក្រេភព
អងគ់្ល្រេសដ្រេលជាប់នៅកម្ពជុាដោយ
គ្មោនមធ្រេយាបាយទៅផ្ទះវិញ»។ញត្តិ
នោះបន្តថា៖«វាហាក់ដូចជាគ្មោន
ជម្រេើសអ្វីផ្រេស្រេងដើម្រេបីទៅផ្ទះទ្រេក្រេ
ពីជំនួយពីរដា្ឋាភិបាលចក្រេភពអង់គ្ល្រេស
ក្នងុការរៀបចំយន្តហោះឯកជន»៕
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ឃាត់ខ្លនួបុរស៣នាក់ករណីលួចចាប់កូនសត្វរនាលពណ៌១២៣ក្បាល
សុទ្ធគឹមសឿន

បាត់ដំបង/ពោធិ៍សាត់:មន្ត្រេី
បរិសា្ថានខ្រេត្តបាត់ដំបងពីម្រេសលិ-
មញិបានឃាត់ខ្លនួបរុស៣នាក់
ក្នុងចំណោម៨នាក់បនា្ទាប់ពី
ពកួគ្រេលចួចាប់កនូសត្វរនាល
ពណ៌១២៣ក្រេបាល ក្នុងតំបន់
អភិរក្រេសរា៉ាមសារព្រេកទាល់ក្នុង
ស្រេុកឯកភ្នំ រួចគ្រេចខ្លួនខណៈ
មា្ចាស់ហាងមា្នាក់នៅស្រេុកក្រេគរ
ខ្រេត្តពោធិ៍សាត់ត្រេូវបានអប់រំ
និងពិន័យប្រេក់ជាង៤លនរៀល
រឿងលក់សាច់សត្វព្រេ។

លោកកតបូរា៉ាន់ប្រេធានមន្ទីរ-
បរិសា្ថានខ្រេត្តបាត់ដំបងថ្ល្រេងពី
ម្រេសលិមញិថាបរុស៣នាក់នោះ
ត្រេូវបានមន្ត្រេីឧទ្រេយានុរក្រេសតំបន់
រា៉ាមសារព្រេកទាល់ឃាត់ខ្លួន
នៅថ្ង្រេទី២៩ខ្រេមីនាបនា្ទាប់ពី
ពួកគ្រេលួចឆក់និងចាប់កូនសត្វ
រនាលពណ៌ចនំនួ១២៣ក្រេបាល
កាលពីថ្ង្រេទី២៥ខ្រេមីនានៅ
តំបន់រា៉ាមសារព្រេកទាល់ឃុំ
កោះជីវាងំក្នងុស្រេកុឯកភ្នំប៉នុ្ដ្រេ
សមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសមកវិញ
ទំាងអស់ក្រេយពីពួកគ្រេទមា្លាក់
វត្ថុតាងនោះចោលហើយរត់

គ្រេចខ្លួនបាត់។
លោកបន្តថាក្រេមុជនសង្រេស័យ

មានគ្នា៨នាក់បានប្រេើឧបករណ៍
ឆក់កូនសត្វរនាលពណ៌ដ្រេល
ទើបត្រេដុះសា្លាបតិចៗ ដើម្រេបី
យកទៅធ្វើម្ហូបលក់នៅក្នុងភូមិ
ស្រេកុពកួគ្រេនងិមយួចនំនួទៀត
យកទៅលក់នៅខ្រេត្តសៀមរាប។
ជនល្មើសជាពលរដ្ឋក្នងុមូលដា្ឋាន
តំបន់អភិរក្រេសរា៉ាមសារព្រេកទាល់
ត្រេម្ដងដ្រេលត្រេងប្រេព្រេឹត្តល្មើស
ជាហរូហ្រេនងិត្រេងត្រេរត់គ្រេចពី
សមត្ថកិច្ចរួចខ្លួនរហូត។
លោកបូរា៉ាន់បញ្ជាក់ថា៖«ជន-

ល្មើស៣នាក់ន្រេះខ្ញុំអត់ចាំ
ឈ្មោះគត់ទ្រេត្រេពួកគត់មាន
អាយុ២៧ឆា្នាំមា្នាក់អាយុ១៥
ឆា្នានំងិអាយ២ុ៣ឆា្នាំមា្នាក់ហើយ
យើងកំពុងរៀបចំសំណុំរឿង
បញ្ជូនទៅតុលការខ្រេត្តបាត់-
ដំបងនៅថ្ង្រេទី៣០ខ្រេមីនាន្រេះ។
រីឯជនល្មើសជាបក្ខពួក៥នាក់
ផ្រេស្រេងទៀតយើងបានកំណត់
អត្តសញ្ញណរួចរាល់ហើយ
កំពុងតាមឃាត់ខ្លនួបន្តទៀត»។
លោកបន្ថ្រេមថា៖«ករណី

លើកន្រេះខ្ញុំមិនឲ្រេយជនល្មើស
រចួខ្លនួទ្រេហើយត្រេវូត្រេឃាត់ខ្លួន

បញ្ជូនទៅតុលការទាំងអស់
គ្មោនការលើកល្រេងឬអប់រំអ្វី
បន្តទៀតទ្រេព្រេះយើងបាន
ណ្រេនាំអបរ់ំច្រេើនឆា្នាំមកហើយ
ត្រេជនល្មើសមុខដដ្រេលៗ»។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រេសួង

បរិសា្ថានថាកាលពីថ្ង្រេទី២៥ខ្រេ
មនីាឆា្នាំ២០២០មន្ត្រេីឧទ្រេយានុរក្រេស
និងមន្ត្រេីស្ម័គ្រេចិត្តសហគមន៍
ចំនួន១២នាក់បានចុះល្រេបាត
នៅតំបន់រា៉ាមសារព្រេកទាល់។
លុះដល់ម៉ាង២រំលងអ្រធាត្រេ
ឈានចូលថ្ង្រេទី២៦ខ្រេមីនា
ក្រេមុការងរបានសា្ទាក់ចាប់បទ-
ល្មើសលួចចាប់កូនសត្វរនាល
ពណ៌ចំនួន១២៣ក្រេបាលដ្រេល
ក្រេុមជនល្មើសចូលលួចពីក្នុង
បនា្ទាយសត្វយកមកទមា្លាក់ចោល
រួចរត់គ្រេចខ្លួនបាត់អស់។
ករណីស្រេដៀងគ្នាន្រេះកងរាជ-

អាវុធហត្ថស្រេុកក្រេគរសហការ
ជាមួយអង្គការសម្ពន័្ធមិត្តសត្វ-
ព្រេ(WildlifeAlliance)បាន
ចុះបង្ក្រេបទីតំាងលក់សាច់សត្វ-
ព្រេ១កន្ល្រេងនៅភូមិផ្រេសារឃំុអន្លង់-
ត្នាតស្រេកុក្រេគរខ្រេត្តពោធិ៍សាត់
ដោយសមត្ថកិច្ចបានអប់រំនិង
ពិន័យប្រេក់ជាង៤លនរៀល

ពីមា្ចាស់ឈ្មោះយ៉ាងសុដាលី
ភ្រេទស្រេីអាយុ៣៥ឆា្នាំ រស់នៅ
ភូមិ/ឃំុខាងលើបនា្ទាប់ពីរកឃើញ
លក់សាច់សត្វ៤៦,៣គីឡូក្រេម។
លោកនៅសុជាតិម្រេបញ្ជាការ

កងរាជអាវុធហត្ថស្រេុកក្រេគរ
ប្រេប់ភ្នំព្រេញប៉ុស្ដិ៍ពីម្រេសិលមិញ
ថាការបង្រេបន្រេះធ្វើឡើងកាល
ពីថ្ង្រេទី២៦ខ្រេមីនាដោយបាន
សហការជាមួយអង្គការ(Wil-
dlifeAlliance)។លោកបាន
បញ្ជាក់ថា៖«មន្ត្រេីជំនាញខាង
អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រេគត់
បានស្នើកមា្លាងំពីពួកខ្ញុំដើម្រេបីជួយ
ចុះបង្ក្រេបទីតំាងជួញដូរសត្វព្រេ
ន្រេះប៉ុន្ដ្រេរបាយការណ៍គឺពួកខ្ញុំ
មនិបានរៀបចំទ្រេគឺខាងអង្គការ
ជាអ្នករៀបច។ំដូច្ន្រេះខ្ញុំអត់មាន
ចនំនួវត្ថតុាងទ្រេគឺយើងគ្រេន់ត្រេ
ចូលរួមសហការប៉ុន្ដ្រេមិនកាន់
របាយការណ៍ផ្ទាល់ទ្រេ»។
លោកបន្ថ្រេមថាក្រេយពីចុះ-

បង្ក្រេបសមត្ថកិច្ចយកមកដុត-
ចោលនៅក្រេប្រេរបញ្ជាការដា្ឋាន
កងរាជអាវុធហត្ថស្រេុកក្រេគរ។
រីឯមា្ចាស់ទីតំាងគឺតម្រេវូឲ្រេយធ្វើកិច្ច-
សន្រេយានិងផកពិន័យជាទឹក
ប្រេក់បុ៉ន្ដ្រេមិនដឹងពីចំនួនទឹកប្រេក់

ដ្រេលផកពិន័យនោះទ្រេ។
ក៏បុ៉ន្ត្រេតាមគ្រេហទំព័រហ្វ្រេស-

ប៊ុកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រេ-
ប្រេទ្រេសបានឲ្រេយដឹងនៅថ្ង្រេទី២៨
ខ្រេមីនាថាវត្ថតុាងដ្រេលដកហូត
បានរមួមានសាច់សត្វកាំប្រេមា
២៤,៥០គឡី,ូសាច់ឈ្លសូ១៨
គីឡូ,សាច់ជ្រេូកព្រេ២គីឡូ,
ក្រេពះប្រេមា២បន្ទះនិងស្រេប្រេក
ក្រេះក្រេៀម១,៨០គីឡូ។បច្ចុប្រេបន្ន
វត្ថុតាងន្រេះត្រេវូបានដតុបំផ្លាញ
ចោលរីឯមា្ចាស់ទីតំាងសមត្ថកិច្ច
បានអប់រំនងិពនិយ័ប្រេក់៤,៥
លនរៀល។
ដោយឡ្រេកគ្រេហទំព័រហ្វ្រេស-

ប៊ុករបសអ់ង្គការ(WildlifeAl-
liance)កាលពីថ្ង្រេទី២៨ ខ្រេ
មីនាក៏បានបង្ហាញពីការចូលរមួ
ឆ្មក់ចូលទីតាំងហាង១កន្ល្រេង
ន្រេះដ្រេរហើយចាត់ទុកកិច្ចស-
ហការន្រេះថាជាផ្ន្រេកមួយន្រេ
ការប្រេយុទ្ធប្រេឆំាងនឹងការជួញដរូ
សត្វព្រេខុសច្រេបាប់នៅកម្ពុជា។
ជាមួយន្រេះអង្គការន្រេះបាន
អពំាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្រេយបញ្រេឈប់
ការបរភិោគសាច់សត្វព្រេដ្រេល
កពំងុស្ថតិក្នងុសា្ថានភាពគ្រេះ-
ថា្នាក់៕សាច់សត្វព្រៃដ្រៃលសមត្ថកិច្ចខ្រៃត្តពោធិ៍សាត់ចុះចាប់។រូបថតកងរាជអាវុធហត្ថ

លោកម៉មបុ៊នហ្រៃងរដ្ឋមន្ត្រៃីក្រៃសួងសុខាភិបាល។រូបថតហុងមិនា

លោកហុ៊នស្នបញ្ជាឲ្យ...
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អគ្គសិនីតង់ស្យុងខ្ពសនឹ់ងសង់ចូលតំបន់រ្៉ម៉ាស
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: ក្រុមហ៊ុន Pestech Inter-
national Bhd របស់ ម៉ាឡ្រសុី បាន 
សម្រច កចិ្ចសន្រយា ត បណ្តាញ អគ្គសិន ី
តងស់្រយងុ ខ្ពស ់២៣០គឡីវូ៉លុ ចលូទៅ 
កាន់ តំបន់ រុករក រ៉្រ  ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន 
Renaissance Minerals (Cam-
bodia) Ltd ដ្រលជា ក្រុមហ៊ុន បាន 
ទទលួ  សទិ្ធ ិរកុ រ៉្រ នៅ តបំន ់អ ូរខ្វាវ ស្រកុ 
មណ្ឌលសមី ខ្រត្តមណ្ឌលគរិ ីនៅ ភាគ 
ខង ឦ សានប្រទ្រស កម្ពុជា។ ន្រះ បើ 
យោងតាម ការចុះផ្រសាយ រប ស់ The 
Edge Market។

ស្រចក្តរីាយការណ ៍បន្តថា ក្រមុហ៊នុ 
Emerald Resources NL ចុះបញ្ជី 
នៅ ប្រទ្រស អូស្ដ្រលី ជា ក្រុមហ៊ុនម្រ 
របស ់ក្រមុហ៊នុ Renaissance Min-
erals (Cambodia) Ltd ដ្រល រពំងឹ 
ថា នឹង ទ ញយក រ៉្រ មស ពី គម្រង រ៉្រ 
មស អូរ ខ្វាវ នៅ ក្នុង ត្រីមស ទី២ ឆ្នាំ 
២០ ២០ ន្រះ ។ 

កិច្ចសន្រយា ត ភា្ជាប់ អគ្គិសនី  មន តម្ល្រ 
៧, ៣៤ លាន ដលុា្លារ ក្រយ Pestech 
(Cambodia) PLC (PCL) បាន 
ចុះ ហត្ថល្រខ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន បុត្រ- 
សម្ព័ន្ធ ដ្រល បាន ចុះបញ្ជី នៅ ផ្រសារ 
ក្នុងប្រទ្រស អូស្ត្រលី គឺ ក្រុមហ៊ុន 
Emerald Resources NL កាលពី 
ថ្ង្រទី១៤ ខ្រមីនា  ឆ្នាំ២០២០។ ន្រះ 
បាន តាម ការចុះ ផ្រសាយ  របស ់ទភីា្នាកង់ារ 
ព័ត៌មន ម៉ាឡ្រសុី The Edge Mar-
ket ដ្រល បាន រាយការណ៍ កាលពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍។ 

ក្រុមហ៊ុន Pestech បាន ប្រប់ ទី-
ភា្នាកង់ារ ពត័ម៌ន The Edge Market 
ថា គម្រង ន្រះ គឺជា ទ្រព្រយសកម្ម ក្នុង 
ការ  សាងសង់ អនុ សា្ថានីយបញ្ជូន 
អគ្គិសនី ទៅកាន់ តំបន់ រ៉្រ មស លើក 
ដំបូង ដ្រល ត្រវូបាន អនុវត្ត ដោយ ក្រមុ- 
ហ៊ុន Pestech (Cambodia) Plc 
ជា  ក្រុមហ៊ុន បុត្រ សម្ព័ន្ធ របស់ខ្លួន និង 
បានចាប់ផ្ដើម ដំណើរការ កាលពី ថ្ង្រ ទី 
១ ខ្រមីនា ហើយនឹង ត្រូវ បញ្ចប់ ក្នុង 
រយៈព្រល១២ខ្រ បនា្ទាប់ពី ចាប់ ផ្ដើម។ 

ក្រុមហ៊ុន  ឲ្រយ ដឹងថា៖ «គម្រង ន្រះ 

នឹង រួមចំណ្រក ជា វិជ្ជមន ដល់ ប្រក់- 
ចំណូល និង ប្រក់ ចំណ្រញ  របស់ ក្រមុ- 
ហ៊នុ Pestech ទៅតាម ដណំក ់កាល  
ន្រ ការរីកចម្រើន។  គ ម្រ ង ន្រះ ត្រូវ 
ទទលួសា្គាល ់នៅ ឆ្នា ំហរិញ្ញវត្ថ ុដ្រលគតិ   
ត្រមឹ ថ្ង្រទ៣ី០ ខ្រមថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០ ដល ់ 
ថ្ង្រ ទី៣០ ខ្រមិថុនា  ឆ្នាំ ២០២១»។

ក្រុមហ៊ុន Pestech បាន បន្ថ្រមថា 
ខ្លួន បន្ត បម្រើ តម្រូវការ សម្រប់ អគ្គិ-
សនី  ដ្រល អាច ទុក ចិត្ត បាន  នៅក្នុង 
តំបន់ ន្រះ ដ្រលមន សារៈសំខន់ ជា- 
ពសិ្រស ចពំ្រល ការរកី រាលដាល ក ូវដី 

១៩  នៅ ព្រល  បច្ចុប្របន្ន។
កាលព ីសបា្តហ ៍មនុ ក្រមុហ៊នុ Em-

erald Resources NL ក៏បាន ចុះ- 
កចិ្ចសន្រយា ក្នងុតម្ល្រ ២៣០ លាន ដលុា្លារ 
ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Mining and Civil 
Australia (Maca)លើ គម្រង  រ៉្រ- 
មស  អូរ ខ្វាវ នៅ កម្ពុជា។

ក្រមុហ៊នុ ន្រះ បាន ចុះកចិ្ចសន្រយា មន 
រយៈ ព្រល ជាង ៧ឆ្នាំ រួមមន ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់  ឧ បករ ណ៍ ធ្វើ រ៉្រ និង ស្រវាកម្ម លើ 
គម្រង រ៉្រ មស នៅ កម្ពុជា។ វិសាល- 
ភាព  ការងារ ន្រកចិ្ច សន្រយា ន្រះ នងឹ គ្រប- 

ដណ្តប់ លើ ស្រវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន ការ- 
ទញ យក រ៉្រ ខួង និង ការ បំផ្ទុះ។

ក្រុមហ៊ុន បាន ឲ្រយ ដឹងថា ការរៀបចំ 
ឧ បករ ណ៍ គម្រង អូរ ខ្វាវ ត្រូវ រំពឹងថា 
នឹង ចាប់ផ្តើម នៅ ខ្រសីហា ហើយ 
គ្រង នឹង ប្រតិបត្តិការ នៅ ខ្រតុលា។

ក្រុមហ៊ុន ន្រះ បានច្រញ ផ្រសាយ ការ- 
សកិ្រសា លទ្ធភាព ច្របាសល់ាស ់របស ់ខ្លនួ 
កាលពី ខ្រឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ដ្រល 
បងា្ហាញថា គម្រង រ៉្រ មស អរូ ខ្វាវ  អាច 
ផលតិ បាន មស ១០៦ ០០០អោនស ៍
ក្នុង១ឆ្នាំ ជា មធ្រយម។

ក្រុមហ៊ុន បាន បា៉ាន់ប្រមណ ថា ការ - 
ទញយក រ៉្រ ដំបូង នឹងមន សកម្មភាព 
រយៈព្រល ៧ឆ្នាំ ជា មួយ នឹង ទុន វិនិ- 
យោគ ៩៨លាន ដុលា្លារ អូស្ត្រលី។

លោក យស មនុ ីរា៉ាត ់អគ្គនាយក ន្រ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន ធនធាន រ៉្រ បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ខ្រ មុន ថា រដា្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា បានផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ រុក- 
រក  រ៉្រ ឲ្រយ ក្រមុហ៊នុ ន្រះ កាលព ីខ្រ កក្កដា 
ឆ្នា ំ២០១៨ ដ្រល គ្របដណ្តប ់លើ ផ្ទ្រដ ី
១១,៥ គីឡូម៉្រត្រ ការ៉្រ លើ គម្រង 
រ៉្រ មស អូរ ខ្វាវ ក្នុងស្រុក មណ្ឌល សី ម 
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី។

លោក បន្តថា អាជា្ញាប័ណ្ណ ន្រះ នឹង 
មន  រយៈព្រល ១៥ឆ្នា ំហើយ អាច នងឹ 
បន្ត ជាថ្មី បាន ២ដង ទៀត ដ្រល មន  
រយៈព្រល១០ឆ្នាំ ម្តង។ 

បច្ចបុ្របន្ន ក្រសងួ បានផ្តល ់អាជា្ញា បណ័្ណ 
ដល់ ក្រុមហ៊ុន ប្រមណ៣៧ កំពុង រុក- 
រក នៅ ខ្រត្តសំខន់ៗចំនួន៤ រួមមន 
ខ្រត្ត មណ្ឌលគិរី រតនគិរី ក្រច្រះ និង 
ខ្រត្ត ស្ទឹងត្រង ៕ LA

អនុស្ថានីយ អគ្គសិនី តង់សេយុង ខ្ពស់ ជាយ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត ហុង មិនា

ធូ វិរៈ

ភ្ន ំពេញ : រដា្ឋា ភបិាល នងឹ ផ្តល ់
អាជា្ញា បណ័្ណ ឲ្រយ  ក្រមុហ៊នុ  ចនំនួ ៣   
បន្ថ្រម ទៀត ក្នុង ចំណោម ក្រុម-
ហ៊ុន ចំនួន៥  ដ្រល បាន ដាក់ 
ពាក្រយ ស្នើ សុំ អាជា្ញាប័ណ្ណ សិក្រសា 
ស្វ្រង រក រ៉្រ លោហធាតុ  នៅ 
កម្ពជុា ។ ន្រះ បើ  តាម ស្រចក្តបី្រ-
កាស ព័ត៌មន របស់ ក្រសួងរ៉្រ  
និង ថាមពល  កាលពី ថ្ង្រ សុក្រ។ 

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ន បាន 
ឲ្រយ ដឹង ថា ក្រមហ៊ុន  Conti-
nental Copper (Cambo-
dia) Co., Ltd ក្រុមហ៊ុន 
Renaissance Minerals 
(Cambodia) Limited និង 

ក្រុមហ៊ុន  Late Cheng Min-
ing Development Co., Ltd  
ត្រវូ បានជ្រើស  រសី ជា ក្រមុហ៊នុ 
មន លក្ខណ សម្របត្តិ គ្រប់គ្រន់ 
ដើម្របីបន្តអនុវត្ត នីតិវិធ ីក្នុង ការ- 
ទទួល បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ស្វ្រងរក 
ធនធាន  រ៉្រ នៅ កម្ពុជា ។

ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មន បន្ត 
ថា ប្រសនិ បើ ក្រមុហ៊នុ Conti-
nental Copper ទទួល បាន 
អាជា្ញា ប័ណ្ណនឹង ធ្វើ ការ សិក្រសា 
ស្វ្រង  រក រ៉្រ  នៅតបំន ់អរូ ខ្វាវ ខង 
លចិ ស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំខ្វាវ ឃុ ំតាសៀម  
នងិ ឃុ ំសា្វាយ លើ  ខ្រត្ត សៀម រាប 
ដ្រល មន ទហំ ំ ២០០គឡីមូ៉្រត្រ 
ក្រឡា  និង   ២០០គីឡូ ម៉្រត្រ- 
ក្រឡា  ទៀតនៅ ក្នុង ឃុំ ខ្វាវ  ខ្រត្ត 

សៀម រាប  ដ្រល ជាប ់ព្រ ំប្រទល ់
នងឹ  ឃុ ំស្រ យ៉ាង ស្រកុ រណសរិ្រស  
ខ្រត្ត ព្រះ វិហារ ។

ក្រុមហ៊ុន Renaissance 
Minerals (Cambodia) 
Limited នឹង ធ្វើ ការ សិក្រសា ស្វ្រង- 
រក រ៉្រ លោហធាតុ នៅ តំបន់ ចំនួន  
២  គឺ ក្នុង តំបន់  អូរ ខ្ទង់ លើ ផ្ទ្រ ដី  
១៩៥,២គីឡូម៉្រត្រ ក្រឡា  និង 
១៩៥,៨ នៅ   ព្រក ខ្លុង ស្រុក 
ក្រវ សីម  ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី។

ចំណ្រក  ក្រុមហ៊ុន  Late 
Cheng Mining Develop-
ment Co., Ltd នឹង ធ្វើ ការ 
សិក្រសា ស្វ្រងរក រ៉្រ លោហៈ នៅ 
តបំន ់ឃុ ំសចុតិ្រ ស្រកុ សណ្តាន ់ 
ខ្រត្ត កំពង់ ធំ ដ្រល មន ទំហំ 

១៥១គីឡូ ម៉្រត្រ ក្រឡា។
លោក យស មនុ ីរា៉ាត ់ អគ្គនា-  

យក ន្រ អគ្គ នាយក ដា្ឋានធន ធាន  
រ៉្រ  បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  កាល- 
ពី  ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  ក្រុម ហ៊ុន  ទំង- 
ន្រះ  ទទលួ បាន ជយលាភ ី ដើម្រប ី
បន្ត នីតិវិធី ស្នើ សុំអាជា្ញាប័ណ្ណ 
សិក្រសា ស្វ្រង រក រ៉្រលោហធាតុ  
រួម  មន រ៉្រ ទង់ ដ្រង  រ៉្រ មស រ៉្រ 
ដ្រក ជាដើម។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «យើង បាន 
កំណត់ គោល ដៅបើក ឲ្រយ មន 
ការ សិក្រសា ធន ធាន រ៉្រ សម្រប់ 
តបំន ់ដ្រល មន រចនាសម្ពន័្ធ ភមូ-ិ 
សាស្ត្រ ល្អ នងិ មន សកា្តនពុល 
ធន ធានរ៉្រ »។

កាល ព ីដើម ខ្រ មនីា   ក្រសងួ  រ៉្រ 

ន ិង ថាម ពល  ក ៏បាន ប្រកាស ថា 
ក្រុមហ៊ុន   H.T Kuang Ye 
Cambodia Development 
Co., Ltd នងិ  ក្រមុហ៊នុ Cam-
bodia K88 Industry Co., 
Ltd  ត្រូវ បាន ជ្រើ ស រីស ជា 
ក្រុមហ៊ុន  ដ្រល ម ន លក្ខណ- 
សម្របត្ត ិគ្រប ់គ្រន ់ នងិ មនសទិ្ធ ិ 
អាទិ ភាព  ដើម្របី បន្ត អនុវត្ត  
នីតិវិធី ក្នងុ ការ ទទួល បាន អាជា្ញា-  
ប័ណ្ណ ស្វ្រង រក ធន ធាន រ៉្រ នៅ 
កម្ពុជា ផងដ្ររ ។ 

បើ យោង តាម  លោក មនុរីា៉ាត ់
បច្ចបុ្របន្ន ក្រសងួបានផ្តលអ់ាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ សិក្រសា ស្វ្រងរក រ៉្រ លោហៈ 
ចំនួន  ៣៩ នៅ ទូទំង ប្រទ្រស។

កាល ព ីសបា្តហ ៍មនុ ក្រសងួ រ៉្រ 

នងិ ថាម ពល  បាន ប្រកាស បើក 
តបំន ់សម្រប ទន រកុ រក រ៉្រ ថ្ម ីបន្ថ្រម 
ទៀត  សម្រប់ ក្រុម ហ៊ុន  ដាក់ 
ពាក្រយ ស្នើ សុំ អាជា្ញា ប័ ណ្ណដ្រល 
មន ទំហំ សរុប ៧៩៤គីឡូ- 
ម៉្រត្រ ក្រឡា នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ឧត្ត រ- 
មន ជ័យ ខ្រត្ត ព្រះ វិហារ  និង  
មណ្ឌល គិរី ។ 

បច្ចបុ្របន្ន ក្រមុហ៊នុ Emerald 
Resources NL ដ្រល ជា 
ក្រុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី នៅ ផ្រសារ ហ៊ុន 
ប្រទ្រស អូស្ត្រលី កំពុង ធ្វើ ការ 
អភិវឌ្រឍ  គម្រង រ៉្រ មស នៅ អូ រ- 
ខ្វាវ  ក្នងុ ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី ។ ក្រមុ- 
ហ៊នុ ន្រះ រពំងឹ ថា  នងឹ ទញ យក 
ទនិ្នផល មស លើក ដបំងូ នៅ ឆ្នា ំ
២០២០ ន្រះ ៕  

កុ្មហុ៊នចំនួន៣បន្ថម្ទៀតតូ្វបានក្សួងជ្ើសរើសឲ្យបន្តនីតិវិធី



តពីទំព័រ១...ធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជា(NBC)កាលពីថ្ងៃ
ទី២៧ខៃមីនាឆ្នាំ២០២០
បានចៃញនូវសារាចរណៃនាំ
មយួដល់សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុស្តពីី
«ឥណទានរៀបចំឡើងវិញ»
ដៃលជាចណំាត់ការតៃវូបានគៃ
ទន្ទឹងរង់ចាំមើលយ៉ាងអន្ទះសា
កៃយវិបត្តិវីរុសកូរ៉ូណាដៃល
បៃតិបត្តិករអាជីវកម្មយល់ថា
«នឹងរួមចំណៃកបន្ថយបន្ទុក»
ក្នុងកាលៈទៃសៈដ៏លំបាកនៃះ។
NBCបានស្នើឲៃយរៀបចំឥណ-

ទានឡើងវិញដោយផ្តោតលើ
វសិយ័អាទភិាពចនំនួ៤រមួមាន
វសិយ័ទៃសចរណ៍(សណា្ឋាគារ
ផ្ទះសណំាក់នងិភោជនយីដ្ឋាន
ដោយរាប់បញ្ចលូទាងំចណំអីា-
ហារភៃសជ្ជនងិសៃវាកម្មគាទំៃ
ផៃសៃងៗ)វិស័យកាត់ដៃរ(រាប់
បញ្ចលូទាងំនយិោជតិ)វសិយ័
សំណង់(ចំពោះតៃឥណទាន
សាងសង់ផ្ទះ/ហាងដំបូងនិង
ឥណទានទិញផ្ទះដំបូង)និង
វិស័យដឹកជញ្ជូន(ជាពិសៃស
អ្នកបើកបរតាក់សុី និងរុឺម៉ក
កង់៣)និងឡូជីស្ទិក។
អ្នកសៃីឆយសុវីលនីបៃធាន

សមាគមទភីា្នាកង់ារទៃសចរណ៍
កម្ពុជាបានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយថាខណៈ
វិស័យទៃសចរណ៍នៅកម្ពុជា
កំពុងជាប់គាំងខ្លាំងដៃលធ្វើឲៃយ
លំហូរសាច់បៃក់អ្នកនៅក្នុង
វសិយ័នៃះតៃវូជបួបញ្ហាគៃប់គា្នា
នោះសារាចររបស់ធនាគារជាតិ
នឹងកា្លាយជាដំណោះសៃយដ៏
សំខន់មួយរយៈសមៃប់ពួក-
គៃ។អ្នកសៃីបន្តថាការរីករាល-
ដលនៃជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឲៃយ
កៃមុហ៊នុទៃសចរណ៍ស្ទើរទាងំ-
អស់បាត់ចំណូលទាំងសៃុង
និងមានមួយចំនួនចាប់ផ្តើម
បទិទា្វារអាជវីកម្មពៃះមនិមាន
ថវិកាទៃទៃង់បៃតិបត្តិការ។
អ្នកសៃីថ្លៃងថា៖«សារាចរ

ណៃនាំស្តីពី«ឥណទានរៀបចំ
ឡើងវិញ»នឹងចូលរួមចំណៃក
ចៃើនដល់វិស័យទៃសចរណ៍
តាមរយៈការរកៃសានិរន្តរភាព
វិស័យសៃវាកម្មទៃសចរណ៍ក៏
ដូចជាជួយដោះសៃយដល់
អ្នកបមៃើការងារក្នងុវសិយ័នៃះ
ឲៃយមានលទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់
ជាមយួគៃឹះសា្ថានហរិញ្ញវត្ថរុហតូ
ដល់អ្វីៗមានភាពល្អបៃសើរ
ឡើងវិញ»។
ទនិ្ននយ័ពីកៃសងួទៃសចរណ៍

បងា្ហាញថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩
កម្ពជុាទទលួបានបៃក់ចណំលូ
ពីវិស័យទៃសចរណ៍អន្តរជាតិ
៤,៩១លានដុលា្លារ និងវិស័យ

ទៃសចរណ៍ក្នុងសៃុកមានតម្លៃ
បៃមាណ៥០០លានដុលា្លារ
ប៉ុន្តៃអាជីវកម្មនៃះរងផលប៉ះ-
ពាល់ដ៏ខ្លាំងកា្លាមិនតៃឹមតៃ

កម្ពជុានោះទៃបុ៉ន្តៃទូទំាងពិភព-
លោកដោយសារការរីករាល-
ដលវីរុសកូរ៉ូណាចាប់តាំងពី
ចុងឆ្នាំ២០១៩។
លោកសុិនចន្ធីបៃធាន

សមាគមភា្នាកង់ារបញ្ជនូទនំញិ
កម្ពជុាបាននយិយថាសារាចរ
របស់ធនាគារជាតិគឺជាដណំងឹ
ល្អសមៃប់អ្នកនៅក្នុងវិស័យ
ដកឹជញ្ជនូដៃលជាវសិយ័ទទលួ-
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំចាប-់
តំាងពីការផ្ទះុឡើងនិងរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩មក។ពៃល
ដំបូងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅ
កម្ពុជារងផលប៉ះពាល់តៃពីការ-
ដឹកជញ្ជូនទំនិញជាមួយបៃ-
ទៃសចិនប៉ុណោ្ណោះតៃពៃលនៃះ
គឺគៃប់គោលដៅទាំងអស់។
លោកបន្តថាទោះយ៉ាងណា
លោកមិនទាន់ដឹងថាសារាចរ
នៃះអាចជួយដល់អ្នកពឹងផ្អៃក
លើចំណូលពីក្នុងវិស័យដឹក-
ជញ្ជូនបានកមៃិតប៉ុនណា
នោះទៃ។
លោកអះអាងថា៖ «ខ្ញុំសា្វា-

គមន៍ចណំាត់ការរបស់ធនាគារ-
ជាតិតៃយើងគៃប់គា្នាតៃវូធ្វើការ
ជាមួយធនាគារឯកជនហៃតុ-
នៃះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាគៃនឹងអនុ-

វត្តបន្តទៅបៃបណានោះទៃ»។
លោកង៉ៃតជូទបីៃកឹៃសាជាន-់

ខ្ពស់នៅកៃុមហ៊ុនEmerging
MarketsConsultingបាន
សរសៃរនៅលើបៃព័ន្ធសង្គម
របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា
លោកសូមគាំទៃចំពោះសារាចរ
របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ក្នងុការតមៃវូឲៃយគៃឹះសា្ថានធនា-
គារនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ធូរបន្ថយ
លក្ខខណ្ឌកម្ចីនិងការសងតៃ-
ឡប់នៃះទោះបីជាសារាចរនៃះ
មិនទាន់មានលក្ខណៈបរិយ-
បន័្ន(Inclusive)គៃបដណ្តប់
គៃប់វិស័យក៏ដោយ។
លោកថ្លៃងថា៖«ធនាគារ-

ជាតិនៃកម្ពុជាគបៃបីពងៃីកវិសាល-
ភាពនៃសារាចរនៃះឲៃយគៃប-
ដណ្តប់វសិយ័ដទៃទៀតដៃបតិអី
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺឆ្លងកូវីដ
១៩នៃះមានផលអវជិ្ជមានស្ទើរ
គៃប់វិស័យទាំងអស់»។
លោកលើកឡើងថានៅក្នុង

កាលៈទៃសៈនៃះផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺកូវីដ១៩គឺមានលើគៃប់

វិស័យទាំងអស់។លោកបាន
ថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំជឿជាក់ថាបៃសនិ
បើសា្ថានភាពរីករាលដលនៃ
កវូដី១៩នៅតៃបន្តរដ្ឋាភបិាល
បៃហៃលជាតៃូវលូកដៃឲៃយជៃ
ជាងពៃលនៃះ»។
លោកShinChangMoo

នាយកធនាគារPPCBank
បានឲៃយដឹងថាធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាកំពុងធ្វើការយ៉ាងមាន
បៃសិទ្ធភាពនិងមានបៃសិទ្ធ-
ភាពក្នុងការការពារឧសៃសាហ-
កម្មដៃលរងការខូចខតនិង
វសិយ័ធនាគារក្នងុពៃលតៃមយួ
ពៃះវសិយ័ធនាគារគឺជាមធៃយោ-
បាយចុងកៃយក្នុងការគាំទៃ
ដល់សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំបៃកដ

ណាស់ថាធនាគារទំាងអស់
កំពុងបៃឹងបៃងអស់ពីសមត្ថ-
ភាពដើមៃបីជយួអាជវីកម្មឲៃយបាន
ចៃើនតាមដៃលអាចធ្វើទៅបាន
នៅក្នុងវិស័យផៃសៃងៗអាសៃ័យ
លើសមត្ថភាពរបស់ពួកគៃ»។
យោងតាមNBC«ឥណទាន

រៀបចំឡើងវញិ»គជឺាឥណទាន
ដៃលលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសនៃយោ
ដើមតៃូវបានកៃបៃដោយផ្តល់
ការអនុគៃះដល់អតិថិជន
ដៃលជបួសា្ថានភាពលបំាកផ្នៃក
ហរិញ្ញវត្ថុជាក់ស្តៃងនងិបណោ្តោះ-
អាសន្ន។
នៅក្នុងសារាចរនៃះក៏បាន

ណៃនាំថាការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវញិនៃះគៃឹះសា្ថានធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុ តៃូវកំណត់ឲៃយ

ចៃបាស់ថា អតិថិជនកំពុងជួប
ការលំបាកផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ មុន
ពៃលការអនុគៃះតៃូវបាន
ផ្តល់ជនូ។ចពំោះឥណទានមនិ
ដណំើរការនងឹតៃវូរកៃសាចណំាត់-
ថា្នាក់នៅដដៃលទោះបីឥណ-
ទានទាំងនៃះតៃូវបានរៀបចំ
ឡើងវិញក៏ដោយ។
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធា្លាប់

បានបៃកាសពីការលើកលៃង
ពន្ធដល់អាជីវកម្មសណា្ឋាគារ
នងិផ្ទះសណំាក់ក្នងុខៃត្តសៀម-

រាបចំនួន៤ខៃចាប់ពីខៃកុម្ភៈ
រហូតដល់ខៃឧសភា។
កាលពីសបា្តោហ៍មុនកៃសួង

សៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបាន
ចៃញបៃកាសលើកលៃងពន្ធ
លើបៃក់ចំណៃញរយៈពៃល៦
ខៃដល់អ្នកបៃកបអាជវីកម្មក្នងុ
វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដៃរនៅ
កម្ពុជាដៃលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារការដកបៃព័ន្ធអនុ-
គៃះពន្ធ EBA ពីសហភាព
អឺរ៉ុប៕LA

វិស័យឯកជនសាទរសារាចរតែរង់ចំាមើលការ...

សកម្មភាពរាប់លុយរបស់អតិថិជនប្រើប្រស់កម្ចខី្នាតតូចនាព្រលកន្លងមក។រូបថតហៃងជីវ័ន
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សហភាពអឺរុ៉បនឹងស្នើកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះស្រោដ្ឋកិច្ច
ប្រ៊ុចស្រលៈ ប្រធាន គណៈ- 

កម្មការ អរឺ៉បុ លោកស្រ ីUrsula 
von der Leyen បាន នយិាយ 
ថា គណៈ កម្មការ អរឺ៉បុ នងឹស្នើនវូ 
កញ្ចប ់សង្គ្រះ ស្រដ្ឋកចិ្ច ថ្ម ីដើម្រប ី
ជួយ តំបន់ អឺរុ៉ប   ឲ្រយ ងើប ពី ការ ខូច-  
ខាត  ស្រដ្ឋកិច្ច បណ្តាល មក ពី 
ការ រីក រាលដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណ ។

លោកស្រ ីUrsula von der 
Leyen បាន ឲ្រយ ដងឹ ក្នងុ ស្រចក្ត-ី 
ប្រកាស ពត័ម៌ាន ថា ៖ « ដើម្របធីា- 
នា ដល់ ការ ងើប ឡើង វិញផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋកិច្ច  គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប 
នឹង ស្នើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ក្នុង សំណើ 
ក្របខណ័្ឌ ហរិញ្ញវត្ថ ុសម្រប ់រយៈ- 
ព្រល ច្រើន  ឆ្នា ំ(MFF) ដ្រល នងឹ  
អនញុ្ញាត ឲ្រយ ដោះ ស្រយ កញ្ចប ់
ថវិកា សង្គ្រះ វិបត្តិ  កូ រ៉ូ ណ»។

MFF គជឺា ក្របខណ្ឌ ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុច្រើន ឆ្នា ំគ ឺជា ថវកិា រយៈព្រល 
វ្រង របស់ សហភាព អឺរ៉ុប។ 

លោកស្រី   បាន និយាយ    ថា៖ 
« កញ្ចប ់ថវកិាសង្គ្រះ នោះ នងឹ 
រួម បញ្ចូល  នូវ កញ្ចប់ ជំរុញ ផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋកចិ្ច ដ្រល នងឹ ធានា សង្គត-ិ 
ភាព ក្នងុ សហភាព អរឺ៉បុ ដ្រល ត្រវូ  
បាន រក្រសា តាម រយៈ សាមគ្គីភាព  

និង ការ ទទួល ខុស ត្រូវ»។
លោក ស្រី បន្ថ្រម ថា៖  « ក្នុង 

ដំណក់ កាល ន្រះ  ប្រធាន គណៈ -  
កម្មការ មិន ច្រន ចោល គំនិត 
ណ  មួយ ក្នុង ដ្រន កំណត់ ន្រ អនុ- 
សញ្ញា នោះ ទ្រ»។

កាល ពី ខ្រ មុន ថា្នាក់  ដឹក នាំ 
សហ ភាព អឺរ៉បុ បាន បរាជយ័ រចួ 
មក ហើយ នវូ  កចិ្ច ព្រម ព្រៀង លើ 
ការ ពង្រីក គម្រង ថវិកា រយៈ- 
ព្រល ៧ ឆ្នាំ ខាង មុខ រាប់ ចាប់ពី 
ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ឆ្នាំ ២០២៧។ 
ពួក គ្រ អាច មិន យល់ ព្រម លើ 
ទំហំ ទឹកប្រក់ ដ្រល វិស័យ នី-
មួយ ៗ  គួរ ទទួល បាន។

ទោះ បី ជា ការ ជជ្រក បាន បន្ត 
ចាប់ តាំង ពី ព្រល នោះ មក ការ- 
រីក រាលដាល ន្រ វីរុស ឆ្លង បាន  
រកី រាលដាល កាន ់ត្រ ច្រើន ពាស- 
ព្រញ តបំន ់អរឺ៉បុ ដោយ មក ដល ់
ព្រល ន្រះ  អ្នក ឆ្លង  នៅ អឺរ៉ុប មាន  
២/៣ ន្រ  ចនំនួ អ្នក ឆ្លង  នៅ  ទទូាងំ 
សកល   លោក នងិ   អ្នក សា្លាប ់មាន 
ចនំនួ ២១ ៣៣៤នាក ់ន្រ ចនំនួ 
អ្នក សា្លាប់  ៣០ ០០៣ នាក់។ 

ការ រាល ដាល ជំងឺ  កូ វីដ១៩ 
បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ទស្រសន វិស័យ ន្រ 

អ្នក ដឹកនាំ នយោបាយ ជាច្រើន 
ដោយ តំបន់ អឺរ៉ុប ទាំង មូល ប្រ-
ឈម ការ មើល ឃើញ ន្រ ការ- 
រអិល ធា្លាក់ ចុះ ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច នៅ 
ចុង ឆ្នាំ ន្រះ។

ប៉នុ្ត្រ អ្នក ដកឹនា ំសហភាព អរឺ៉បុ  

ទាងំ ២៧ ប្រទ្រស មនិ  បាន យល ់
ស្រប  ចពំោះ ការ ឆ្លើយ តប ស្រដ្ឋ- 
កចិ្ច ល្អ បផំតុ ទៅ នងឹ   ការ ខចូ ខាត 
បណ្តាល មក ព ីការរកី រាលដាល  
ន្រ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្នងុ អឡំងុ ព្រល 
ប្រជុំ Video-conference 

កាលពី ថ្ង្រ  ព្រហស្របតិ៍  ឡើយ ។
ពកួ គ្រ បាន សុ ំឲ្រយ ប្រទ្រស ក្នងុ 

តំបន់ ចាយ ប្រក់ អឺរ៉ូ នាំ មក នូវ 
សំណើ នៅ ខ្រក្រយ។ 

លោក ស្រី von der Leyen 
បាន បន្ត  ថា៖  «គណៈ កម្មការ   

អរឺ៉បុ នងឹ ចលូ រមួ ក្នងុ ការ ពភិាក្រសា 
ទាំង ន្រះ ហើយ ត្រៀម ខ្លួន រួច- 
រាល ់ដើម្រប ីជយួ ប្រសនិ បើ ទទលួ 
បាន ការ គាទំ្រ ដោយ ក្រមុ ប្រទ្រស  
ចាយប្រក់ អឺរ៉ូ»។ 

លោកស្រ ីបញ្ជាក៖់ « ស្រប គា្នា 
ន្រះ គណៈ កម្មការ កពំងុ ធ្វើការ- 
ងារ លើ គម្រង សម្រប ់ដណំក-់  
កាល ងើប ឡើង វិញ នៅ ក្នុង អនុ-
សញ្ញា ដ្រលមាន ស្រប់»។

អីតុាល ីអ្រ ស្រប៉ា ញ នងិ  បារាងំ 
ដ្រលជា ប្រទ្រស  ទទួល រង ខា្លាំង 
បផំតុ រហតូ មក ដល ់ព្រល ន្រះ។ 
ការ រីក រាលដាល ឆប់ រហ័ស ន្រ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ ជរំញុ សហ- 
ភាព អរឺ៉បុ ឲ្រយ ស្វ្រងរក មធ្រយោបាយ  
ដើម្រប ីច្រករលំ្រក បន្ទកុ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
កាន់ត្រ ប្រសើរ ជាង ន្រះ។

ប៉ុន្ត្រ ប្រទ្រស ហូឡង់  និង ប្រ-
ទ្រស អាល្លឺម៉ង់  មិន  បាន អើ ពើ 
នោះ ឡើយ ដោយ ភ័យខា្លាច ថា 
អ្នក ជតិខាង របសខ់្លនួ នៅ ភាគ- 
ខាង ត្របូង ដ្រល ចាយ ធំ នឹង ធ្វើ 
អាជីវ កម្មពី វិបត្តិ ន្រះ ដើម្របី ជំរុញ 
ឲ្រយ មានការ ដាក ់បញ្ចលូ បណំលុ 
រដា្ឋាភបិាល តបំន់ ចាយ  ប្រក ់អឺរ៉ ូ
បន្ថ្រម ទៀត ៕ AFP/RR

ក្រុងហាកៈ  ក្រសួង សុខា ភិ-
បាល បាន ឲ្រយ ដងឹ កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍
ថា  ក្រមុ មន្ដ្រ ីប្រទ្រស ហឡូងប់ាន  
ប្រមលូ យក មកវញិ នវូ មា៉ាស ់រាប ់
មុឺន  ដ្រល បាននាំចូល មក ពី ប្រ-
ទ្រស ចិនដ្រល ត្រវូ  បាន គ្រ  ច្រក- 
ចាយ ដល់ មន្ទីរព្រទ្រយ ជាច្រើន 
ដោយ សារ  មា៉ាស់ ទាំង នោះ មិន  
ឆ្លើយ តប តាម ស្ដងដ់ាគណុ ភាព 
ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំងនឹង  ការ- 
រីក រាល ដាល វីរុស កូរ៉ូណ  ។ 

ក្រសួង ន្រះ បាន ឲ្រយ ដឹង នៅ 
ក្នុង  ស្រច ក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មាន 
មួយ  ផ្ញើទៅ ទី ភា្នាក់ងារ ព័ត៌ មាន 
AFP  ថា  មន្ទីរ ព្រទ្រយ ទាំង នោះ  
ទទលួ បាន ការ ច្រក ចាយ មា៉ាស់  
ព ី ក្រមុ ហ៊នុ ផលតិ របស ់ប្រទ្រស 
ចិន កាល ពីថ្ង្រទី ២១  ខ្រ មីនា។

ពួក គ្រ ទទួល បាន ការ ចង្អុល 
បងា្ហាញ ជា លើក ដំបូង ថា មា៉ាស់ 
ទាងំ នោះ  មនិ បាន ឆ្លើយ តប ទៅ 
តាម ស្ដង់ដារ បស់ ពួក គ្រ នោះ 

ទ្រ នៅ ព្រល មា៉ាស ់ទាងំ នោះ ត្រវូ 
បាន ត្រួត ពិនិត្រយ។ 

ស្រចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មាន ន្រះ 
បាន បន្ត ថា ផ្ន្រក មយួន្រ ការ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ត្រូវ បាន ច្រក ចាយ ដល់ 
ក្រុម អ្នក ជំនាញ សុខា ភិបាល 
រចួ  ហើយ ចណំ្រក  ផ្ន្រក នៅសល ់
ពីការ ដឹក ជញ្ជូន ន្រះ   ភា្លាមៗ ត្រូវ 
បាន ផ្អាក និង មិន ត្រវូ បាន ច្រក- 
ចាយ នោះ ទ្រ ។ 

ស្រចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មាន ន្រះ 

ឲ្រយ  ដឹង ថា៖ « ការ ធ្វើ ត្រស្ដ លើក 
ទ២ី  ក ៏បាន បងា្ហាញ ថា មា៉ាសទ់ាងំ- 
ន្រះ  មិន បាន ឆ្លើយ តប តាម បទ- 
ដា្ឋាន គុណ ភាព  ទ្រ ។ នៅ ព្រល 
ន្រះ ប្រទ្រសហូឡង់ ត្រូវបាន 
សម្រច ចតិ្ត  មនិ ប្រើប្រស ់ការ- 
ដឹកជ ញ្ជូន ណ មួយ  នោះ ទ្រ  »។ 

ស្រចក្ដ ីប្រកាស ពត័ ៌មាន បាន 
បន្ថ្រម ថា ការ ដឹក ជញ្ជូន នៅ 
ព្រល អនាគត  នងឹ អនវុត្ត ការ ធ្វើ 
ត្រស្ដ បន្ថ្រមទៀត ។  

 ទូរទស្រសន៍  NOS បាន រាយ- 
ការណ៍ ថា ការ ប្រមូល យក មក 
វិញ ន្រះ ជាប់ពាក់ ព័ន្ធ ជិតពាក់- 
កណ្តាល ន្រ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ មា៉ាស ់
ចនំនួ  ១,៣ លាន  ដ្រល គ្រ សា្គាល ់  
ថា ជា FFP2 ។

បណ្តាញ ទូរទស្រសន៍ ន្រះ បាន 
បន្ថ្រម  ថា បញ្ហា ជាមួយ មា៉ាស់ 
ន្រះ គថឺា មា៉ាស ់ទាងំ ន្រះ មនិ បទិ 
ផ្ទ្រ មខុ ត្រមឹ ត្រវូ ទ្រ ឬ មាន តម្រង 
ច្រះ មិន ត្រឹម ត្រូវ ។ 

លោក Olivier Veran  រដ្ឋ- 
មន្ដ្រ ីក្រសងួ សខុាភបិាល   បារាងំ 
បាន ប្រកាស ថា លោក បាន បញ្ជា  
ទិញ មា៉ាស់ ជាង ១ពាន់ លាន  
ភាគ  ច្រើន មក ពី ប្រទ្រស ចិន 
ដើម្របី ជួយ ប្រទ្រស ន្រះ ប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆំង នឹង ការ រីករាល ដាល 
វីរុស កូរ៉ូណ ៕  AFP/LA

គណៈកម្មការអឺរុ៉បនឹងស្នើប្រក់រាប់លានអឺរូ៉ដើម្របីស្រចស្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរុ៉ប។រូបថត AFP

ផ្ទាងំផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មពីការលក់ម៉ាស់ប្រភ្រទFFP2ដ្រលគ្រប្រើប្រឆំាងនឹងវីរុសកូរូ៉ណា។រូបថត AFP

ហូឡង់ប្រោមូលម៉ាសទិ់ញពីប្រោទ្រោសចិនរាប់មឺុនមកវិញ
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កាណាដាបញ្ចលូសាច់ប្រាក់២០០ពាន់លានដុលា្លារសា្តារស្រាដ្ឋកិច្ច
ក្រងុអតូាវ៉ាៈ  នាយក រដ្ឋមន្តៃបីៃទៃស 

កាណាដា  លោក Justin Trudeau  
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ បាន បៃកាស នូវ ស៊ៃរី 
វិធា នការ (Series of Measures) 
ដើមៃប ីបង្កើន ការ សៃច សៃង ់សៃដ្ឋកចិ្ច 
ជាតិ កាណា ដា ដៃល  ជា ចំនួន ស្ទើរ ទ្វៃ -  
ដង នៃ ចំនួន  ដៃល បាន សនៃយា ក្នុង រយៈ -  
ពៃល ២ថ្ងៃ មនុ  ដោយ មាន  បៃក ់ ដល ់ទៅ   
២០០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ កាណាដា ។

វិធានការ  នោះ  មាន រួម បញ្ចូល ទាំង 
ការ ឧបត្ថម្ភ ធន លើ បៃក់ ខៃ ចនំនួ  ៧៥ 
ភាគរយ ដល ់បគុ្គលកិ សហគៃស ខ្នាត 
តូច និង មធៃយម ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ សារ វិបត្តិ វីរុស កូរ៉ូណា និង ការ- 
ផ្តល់  ជូន ចៃើន ទៀត  ដូច ជា ការ ពនៃយា រ- 
ការ   បង់  ពន្ធ  ការ បង់ ឥណទាន  និង ការ- 
ផ្តល់ កម្ចី ក្នុង អតៃ ការ បៃក់ ទាប  ដល់ 
អាជីវកម្ម  ក្នុង បៃទៃស កាណាដា  ជា ដើម ។ 

ធនាគារ កាណា ដា  កពំងុ ទមា្លាក ់ការ- 
បៃក់  គោល នៅ តៃឹម ០,២៥  ភាគរយ 
ដៃល  ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ  បន្ថយ ផល- 
ប៉ះ ពាល់ នៃ  ការ រាល ដាល វីរុស  កូរ៉ូណា  
ចំពោះ សៃដ្ឋកិច្ច ។

កញ្ចប់ ជំនួយ តៃូវ បាន បៃកាស ដាក់ 
ជា  របាយ ការណ៍ ដាក់ ជូន ទៅ រដ្ឋ សភា 
កាល  ពី ថ្ងៃសុកៃ ដោយ របាយ ការណ៍ 
នោះ បាន  ពៃយាករ ថា   សៃដ្ឋកិច្ច កា-

ណាដា នងឹ ធា្លាក ់ចុះ ៥,១ ភាគរយ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ជា ការ ធា្លាក់ ចុះ ដ៏ 
អាកៃក់ បំផុត  ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៦២។

របាយការណ ៍សង្ខៃប ផ្ញើ ទៅ រដ្ឋសភា 
បាន សរសៃរ  ថា៖« បច្ចបុៃបន្ន  នៃះ ទសៃសន-  
វិស័យ  សៃដ្ឋកិច្ច និង សារពើពន្ធ មិន 
ចៃបាសល់ាស ់ទាល ់តៃ សោះ។  សៃណា-
រីយោមួយ ចំនួន កំពុង ពិចារណា  ប៉ុន្តៃ 
គា្មាន  សៃណារីយោណា មួយ អាច 
សមៃច  បាន  នោះ ទៃ»។

របាយការណ ៍ បាន សន្នដិា្ឋាន ថា  វធិាន-  
ការ គមា្លាត សង្គម នងិ ការ នៅ ដាចឆ់្ងាយ   

បណា្តាល មក ពីកូវីដ  ១៩  នា ពៃល   នៃះ  
«នឹង រកៃសា រហូត ដល់ខៃ សីហា ដៃល 
មាន  រយៈ ពៃល   ៦ខៃ ពៃញ»។

របាយការណ ៍ក ៏បាន សន្នដិា្ឋាន ដៃរ ថា  
តម្លៃ បៃង នឹង នៅ តៃ ធា្លាក់ចុះ ទាប ដូច 
តម្លៃ បច្ចុបៃបន្ន។

ក្នងុ សៃណារយីោនៃះ  ឱនភាព ថវកិា 
របស់  រដ្ឋ សហព័ន្ធ សមៃប់  ឆ្នាំ សារពើ 
ពន្ធ  ឆ្នាំ នៃះ ដោយ ចាប់ផ្តើម  ពីថ្ងៃទី ១  
ខៃ មៃសា  មាន ចំនួន  ១១២,៧ ពាន់ 
លាន  ដលុា្លារ កាណាដា  លើស ការពៃយាករ   
ឆ្នា ំ២០១៩-២០២០ ចនំនួ៥ដងដៃល  

សម  មូល  នឹង៥,២ ភាគរយ  នៃ ផលិត- 
ផល ក្នុងសៃុក សរុប របស់ កាណាដា។ 

កាណាដា ដៃល ជា បៃទៃស ផលិត 
បៃង ធ ំបផំតុ ទ ី៤ ក្នងុ  ពភិពលោ ក  តៃវូ 
បាន បំផ្លាញ ដោយ តម្លៃ បៃង ឆៅ ធា្លាក់ 
ចុះ  ទាបដៃល បណា្តាល ឲៃយ  សៃដ្ឋកិច្ច 
ជាប់ គំាង   ពៃះ តៃ ការ រីករាល ដាល 
វីរុស កូរ៉ូណា  ពៃម ទាំង សង្គៃម តម្លៃ  
បៃង រវាង រុសៃសុី និងអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ។

ការយិាលយ័ នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីបាន ឲៃយ 
ដឹង ថា ការ ឧបត្ថម្ភ ធន បៃក់ ខៃ៧៥ 
ភាគ រយ សមៃប់ អាជីវកម្ម ដៃល មាន 
លក្ខណ សមៃបត្តិ ទទួល បាន  ដោយ  
កើន  ព ី ១០ ភាគរយ ដៃល បាន បៃកាស 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  គឺ មាន រយៈពៃល 
៣ ខៃ  ដើមៃបី ដំណើរ ការ ឡើង វិញ រហូត 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ មីនា ។

លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី  Trudeau  
នយិាយ ថា៖« អាជវីកម្ម ខ្នាត តចូ ជា ឆ្អងឹ 
ខ្នង នៃ សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់យើង  ហើយ ពកួ- 
គៃ កំពុង បៃឈម ការ លំបាក  និង ភាព 
មិន  ចៃបាស់ លាស់ ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង អំ-
ឡុង ការ រីក រាល ដាល កូវីដ ១៩ »។

លោក បន្ថៃម ថា ៖« នៃះ ជា ហៃតផុល 
ដៃល យើង កំពុង ចាត់ វិធានការបន្ថៃម    
ដើមៃបី ជួយ ពួកគៃ  ទទួល បាន  ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ដៃល  តៃវូ ការ ដើមៃប ីថៃរកៃសា បគុ្គលកិ នងិ 

ទូ ទាត់ ការ ចំណាយ »។
បៃជាជន  កាណាដា  ជាង  ១ លាននាក ់ 

បាន បាត់ បង់ ការងារ របស់ ពួកគៃ  ចាប់ 
តាងំ ព ីសបា្តាហ ៍មនុ   ដោយសារ ការធា្លាក ់ 
ចុះ សៃដ្ឋកចិ្ច ដ ៏មហា អាកៃក ់បង្ក ដោយ 
ជំងឺ រាតតៃបាត ទូទាំង សកល លោក ។

ធនាគារ កាណាដា  បាន ឲៃយ ដឹង ក្នុង 
សៃចក្ត ីបៃកាស របស ់ខ្លនួ កាល ព ីលើក- 
មុន  ដោយ ពនៃយល់ ថា ការ សមៃ ច ចិត្ត 
លើ អតៃ ការ បៃក់ មិន ទាន់ កំណត់- 
ពៃល នោះ ទៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃះ មាន 
ផល លំបាក  យា៉ាងខ្លាំង សមៃប់ បៃជា- 
ជន កាណាដា  និង  វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច តៃ 
ម្តង  ដូច ជា តម្លៃ បៃង ក្នុង ពិភព លោក 
បាន ធា្លាក ់ចុះ  ដោយ   ធនាគារ កាណាដា 
បាន នយិាយ ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស របស ់
ខ្លួន កាល ពី លើក មុន  ថា ការ សមៃច- 
ចតិ្ត  លើ អតៃ ការ បៃក ់មនិ ទាន ់កណំត ់
ពៃល នោះ ទៃ។

ធនាគារ កាណាដា បាន ឲៃយ ដឹង  ថា៖ 
«គោល បំណង នៃ ការ កាត់ អតៃ ការ- 
បៃក ់ គ ឺដើមៃបី គាទំៃ ដល ់បៃពន័្ធ ហរិ ញ្ញ- 
វត្ថុ ក្នុង  តួនាទី កណា្តាល របស់ ខ្លួន នៃ ការ- 
ផ្តល់ ឥណទាន ក្នុង សៃដ្ឋកិច្ច ហើយ 
ដាកច់ៃញ នវូ មលូដា្ឋាន គៃឹះ សមៃប ់ការ-  
វលិ តៃឡប ់របស ់វសិយ័ សៃដ្ឋ កចិ្ច ទៅ រក 
បៃកៃតី ភាព ឡើង វិញ »៕ AFP/RR

លោក Justin Trudeau ប្រកាស វិធានការថ្ម ីដើម្របី ស្រច ស្រង់ ស្រដ្ឋកិច្ច។ AFP



ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបាញ់មីសី៊លបាលីស្ទកិ
ចម្ងាយជិត ២គ្រប់ចូលទៅក្នងុសម៊ទ្រខាងកើត
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  នាយ សេនា-

ធិការ យោ ធា ចមេុះ នេបេទេស 
កូ រ៉េ ខាង តេបូង (JCS)  បាន ថ្លេង 
ថា  ក ូរ៉េ ខាង ជើង  បាន បាញ ់ទៅ 
នឹង អ្វី ដេល បាន បង្ហាញ ឲេយ 
ឃើញ ថា  គឺ ទំនង ជា មី សុីល-
បាលី ស្ទិក ចម្ងាយ   ជិត ចំនួន ២  
គេប ់ឆ្ពោះ ទៅ សមទុេខាង កើត 
កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ  ជា ការ បាញ់ 
សាក លេបងជាបន្តបនា្ទាប់  ថ្មី   
បំផុត ទោះ បី ជា បេទេស នេះ   
កំពុង  ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ បេកាស 
អាសន្ន ក្នុង កមេិតខ្ពស់  បេឆាំង  
វី រុស កូ រ៉ូណា  ក្តី ។ 

 នាយ សេនា ធិការ យោ ធា-
ចមេុះ របស់ បេទេស កូ រ៉េ ខាង- 
តេបូង  បាន ថ្លេង ថា  មី សុីល ២ 

គេប ់ តេវូ បាន គេ បាញ ់ឆ្ពោះ ទៅ 
ទិស ភាគ ឦ សាន  ចេញ ពី 
ទកីេងុ ឆ្នេរ សមទុេ វ៉នុ សាន ភាគ- 
ខាង កើត  នៅ ម៉ោង ៦ និង ១០-
នាទី ពេឹក  ហើយមី សុីល  ទាំង- 
នោះ  ហោះ បាន ចម្ងាយ បេហេល 
២៣០ គ ីឡមូ៉េតេ  ស្ថតិ ក្នងុ រយៈ- 
ក ម្ពស់  បេហេល ៣០ គី ឡូ ម៉េតេ  
ដោយ បាន បន្ថេម ថា  អាជា្ញា ធរ 
ចារកម្ម កូ រ៉េខាង តេបូង និង អា- 
មេរិក  កំពុង វិភាគការ បាញ់ 
សាក លេបង មីសុីល ឲេយ បាន 
ចេបាស់ លាស់  ថេម  ទៀត ។ 

 JCS បាន ថ្លេង ថា៖« នៅ ក្នុង 
សា្ថាន ការណ៍ មួយ ដេល ពិភព - 
លោក ទាងំ មលូ  កពំងុ ជបួ បេទះ 
ផល វិបាក ជា ចេើន  ដោយ សារ 

ជំងឺ កូវីដ ១៩  សកម្ម ភាព យោ-
ធា បេប នេះ របស់ បេទេស កូ រ៉េ-
ខាង ជើង  គ ឺជា ទង្វើ មនិ តេមឹ តេវូ 
យ៉ោង ខា្លាំង  ហើយ យើង អំពាវ-
នាវ ឲេយ បញេឈប់ ជា បនា្ទាន់ » ។ 

JCS បាន បន្ថេម ថា  យោ ធា 
កូរ៉េ ខាង តេបូង  កំពុង តេួត ពិនិតេយ 
មើលសា្ថាន ការណ៍ នោះ  យ៉ោង- 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុត  ខណៈ 
ដេល យោ ធា របស់ ខ្លួន  បាន 
តេៀម លក្ខណៈបេុង ជើង ការ   
រួច ជា សេច ។ 

បេទេស កូ រ៉េ ខាង ជើង  បាន 
ធ្វើសម យុទ្ធ បាញ់ សាក លេបង 
អាវុធ  និង កាំ ភ្លើង ធំ ជា បន្ត-
បនា្ទាប ់នៅ ឆា្នា ំនេះ  លើក លេង តេ 
ការ ធ្វើ សម យុទ្ធ បាញ់ កាំភ្លើង ធំ 

ទេង ់ទេយ តចូ  ការ បាញ ់កាល-
ពី ថ្ងេ អាទិតេយ  តេូវ បាន គេ ជឿ ថា  
ទនំង ជា តេស្ត អាវធុ ទេង ់ទេយ-
ធំ លើក ទី ៤  របស់ កូ រ៉េ ខាង ជើង 
នៅ ឆា្នាំ នេះ ។ 

ការ សាក លេបង ចុង កេយ 
បេប នេះ  បាន ធ្វើ ឡើង កាល ពី-
ថ្ងេ ទី ២១  ខេ មីនា  នៅ ពេល កូ-
រ៉េខាង ជើង  បាន បាញ់ មី សុីល-
បាលី ស្ទិក ចម្ងាយ ជិត  ២ គេប់  
តេូវ បាន គេ ជឿ ថា  ទំនង ជា 
អាវុធ បេភេទ ថ្មី របស់ ខ្លួន  នេ 
បេពន័្ធ មសីុលី យទុ្ធ សាស្តេ យោ- 
ធា របស់ អា មេរិក (ATACMS)   
ចេញ ព ីបេទេស លោក ខាង លចិ  
នេ តំបន់ ស៊ុន ចុន នៅ  ក្នុង ខេត្ត-
ពេយុង ហ្គាន៕Yonhap/SK
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ក្រុងបាងកកៈ  រដា្ឋាភិ បាល  
បាន ពេមន កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍ ថា  
បេជា ជន ថេ  មិន បាន  អនុវត្ត          
វិធា ន ការ នៅ ឲេយ ឆា្ងាយ ពី គ្នា នោះ  
នាំឲេយ   ឆ្លង រីក រាល ដាល ជំងឺ កូ -     
វ ីដ ១៩  ដេល គតិ មក តេមឹ កាល- 
ព ីថ្ងេ សៅរ ៍ បាន កើន ឡើង ចនំនួ 
អ្នក ឆ្លង សរបុ ដល ់១២៤៥ នាក ់ 
និង ៦ នាក់ ផេសេង ទៀត  បាន 
សា្លាប ់ដោយ សារ មេ រោគ ក ូរ៉ ូណា 
បេភេទ ថ្មី នេះ ។ 

 អ្នក នាំ ពាកេយ មជេឈ មណ្ឌល 

គេប់ គេង ជំ ងឺ កូ វីដ ១៩  លោក 
តាវី សុីន  វី សា ណុ យូ ធីន  បាន - 
ថ្លេង ថា  ទោះ បី ជា មន ការ- 
បេកាស ពេះ រាជ កេឹតេយ ឲេយ ដាក់ 
បេទេស ក្នុង គេ អាសន្ន ក្តី  ក៏ 
បេជា ជន ថេ  មិន បាន អនុវត្ត  
ជា មយួ វធិាន ការ ដើមេបី ទប ់សា្កាត ់
ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល វី រុស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម បេភេទ ថ្មី នោះ ទេ  ខណៈ 
ចនំនួ ករណ ីឆ្លង ថ្ម ីបាន បន្ត កើន- 
ឡើង នៅ ក្នុង បេទេស នេះ ។ 

 លោក តាវី សុីន  វី សា ណុ យូ - 

ធីន  បាន ធ្វើ សុន្ទរក ថា កាល ពី 
ថ្ងេ សៅរ៍  កេយ ពី កិច្ច បេជុំ ១ 
កេម អធិប តី ភាព របស់ លោក 
នា យក រដ្ឋ មន្តេី បេ យុធ ។ 

 លោក បាន ថ្លេង ថា  ខ្លួន បាន 
ឯក ភាព ឲេយ មន ការ គេប់ គេង 
ជំងឺ ទៅ តាម សមត្ថ ភាព  តេូវ- 
បាន ចាត់ វិធាន ការ តាម រយៈ   
ការ កាត់ បន្ថយ មិន ឲេយ មន ការ- 
ឆ្លង រីក រាល ដាល តទៅ ទៀត ។ 

 លោក តាវ ីសុនី  បាន ថ្លេង ថា៖ 
« ប៉នុ្តេ ការ កើន ឡើង តលួេខ បាន 

បង្ហាញ ថា  បេជា ជន ថេ នៅ តេ 
មិន សហ ការ ឲេយ បាន គេប់ គេន់  ។ 

ដោយ បាន លើក ឡើង ពី តួ- 
លេខ ទាងំ នោះ  លោក បាន ថ្លេង 
ថា  បេជាជន ៧០ ភាគ រយ  បាន 
សហ ការ  ករណ ីថ្ម ី នងឹ បន្ត កើន- 
ឡើង ។   បើ មនបេជាជន  ៨០ 
ភាគ រយ សហ ការ តួ លេខ នឹង 
ថយ ចុះ ជា បណ្តើរៗ  ហើយ បើ 
បេជាជន ៩០ ភាគ រយសហ ការ 
វញិ នោះ  តលួេ ខនេះ នងឹ កាន ់តេ 
ធា្លាក់ ចុះថេមទៀត ៕BKP/SK  សមាជិកន្រស្រវាការងារគ្រអាសន្នបាញ់ថ្នាសំមា្លាប់ម្ររោគ។BKP

សន្តសុិខត្រតួពិនិត្រយព្រះវិហារដ្រលរងការវាយប្រហារនៅក្រងុកាបុ៊ល។AFP

រដ្ឋភិបាលថ្រថប្រជាជនមិនអន៊វត្តវិធានការនៅឲ្រយឆ្ងាយពីគ្ននំាឲ្រយឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

តាលីបង់បដិស្រធមិនចរចាជា-
មួយក្រម៊អ្នកចរចារបស់រដ្ឋភិបាល
ក្រុងកាប៊ុលៈ  កេុម តាលី បង់ 

កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍  បាន បដិ សេធ 
មិន ពេម ចរ ចា ជា មួយ កេុម រដា្ឋា- 
ភិ បាល អាហ្វ ហ្គានី សា្ថាន  ដេល 
បាន រៀប ចំ កិច្ចពិភាកេសា ជា មួយ 
កេុម បះ បោរ  នៅ ក្នុង កិច្ចបេឹ ង- 
បេង  ដើមេប ីបញ្ចប ់ជម្លាះ ដេល 
មន រយៈ ពេល ១៨ ឆា្នាំ នៅ ក្នុង 
បេទេស ន េះ ។ 

  កេយ ពី មន ការ ពនេយារ - 
ពេល ការ ចរចា អស់ រយៈ ពេល 
ជា ចេើន ខេ  រដា្ឋាភិ បាល អាហ្វ - 
ហ្គានី សា្ថាន កាល ពី ថ្ងេ សុកេ 
បាន បេកាស អពំ ីកេមុ សម ជកិ 
មន ចំនួន ២១ រូប  នៅ ក្នុង នោះ 
មន ស្តេី ៥ រូប  ដើមេបី ចូល រួម នៅ 
ក្នងុ កចិ្ច ពភិា កេសា  នៅ ពេល ខាង- 
មខុ នេះ  ជា ជហំន សខំាន ់មយួ 
នៅ ក្នងុ ការ នា ំកេមុ ភា គ ីសង្គេម 
ទៅ រក ត ុចរចា  នងិ ធ្វើឲេយ  ដណំើរ- 
ការ សន្តិភាព  ដឹកនាំ ដោយ អា- 
មេរិកតេឡប់ទៅរក  ភាពល្អ 
បេសើរ  ឡើងវិញ។ 

ប៉ុន្តេ កេុម តាលី បង់  បាន ថ្លេង 
នៅ ក្នងុ សេចក្ត ីថ្លេង ការណ ៍មយួ 

ថា  រដា្ឋាភ ិបាល អាហ្វ ហ្គាន ីសា្ថាន 
ខក ខាន មិន បាន ជំរុញ ឲេយ មន 
«ការ ដាក់ បញ្ចូល » កេុម មួយ 
នៅ ក្នុង ការ ចរចា នោះ ។ 

 នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លេង ការណ៍   
កេុមនោះ បាន ថ្លេង ថា៖  « យើង 
មន តេ អង្គុយ ជជេក ជាមួយ 
កេុម ចរចា ដោយ  អនុ លោម ទៅ 
តាម កិច្ច ពេម ពេៀង របស់ យើង  
ហើយ តេូវ ធ្វើឲេយ សេប ទៅ តាម 
គោល ការណ៍  » ។ 

 សេចក្តី ថ្លេង ការណ៍  បាន ឲេយ 
ដឹង ថា ៖« ដើមេបី ឈាន ទៅ រក 
បទឈប់ បាញ់  និង សន្តិ ភាព 
យូរ អង្វេង  កេុម ដេល គេលើក- 
ឡើង  ដូច ខាង លើនោះ  តេូវ តេ  
ពេមពេៀង  ដោយ គេប់ ភាគី 
អាហ្វ ហ្គានី សា្ថាន ទាំង អស់  
យ៉ោង មន បេសទិ្ធភាព»  ដោយ 
បាន បន្ថេម ថា  សំឡេង ភាគ - 
ចេើន របស ់កេមុ ដេល ជាប ់ពាក-់ 
ព័ន្ធ  នៅ ក្នុង កិច្ច ពិភា កេសា «នៅ  
ក្នុង បេ ទេស អាហ្វ ហ្គា នី សា្ថាន »   
តេូវតេ  មន កា រ  បញ្ជាក់    ឲេយ បាន 
ចេបាស់ លាស  ់៕ AFP/SK

រូបភាពវីដ្រអូដ្រលបងា្ហាញម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊នកំពុងត្រតួពិនិត្រយមើលការបាញ់មីសីុលបាលីស្ទកិចមា្ងាយជិតកាលពីថ្ង្រទី២៩មីនា។AFP



WORLDwww.postkhmer.com ១៥ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

ជន ចំណ ក ស្រកុរាប់មុឺននាក់នៅឥណ្ឌា   ឈរ តម្រង់ជួរដើម្របីជិះរថយន្តក្រងុ ទៅ ស្រកុ កំណើត
    ជនចំណាក សៃុក    និងគៃួសា រ  របស់ ពួកគៃ   បានឈរ តមៃង់ ជួរន ខាងកៃ   កន្លៃង រង ់ចាំរថយន្តកៃុង   ដើមៃបី ចៃញ ដំណើរ ទៅកាន់ភូមិ រប ស់ ពួកគៃ  នក្នុង អំឡុង  រ ដ្ឋាភិបាលបិទ ទូទ ំងបៃទៃស   ជាវិធានការ  
ទប់សា្កាត់ បៃ ឆំង កា ររាល ដ ល ជំងឺ  កូវីដ១៩ នក្នុងកៃុង   ញូវដៃលី    កាលពីថ្ងៃទី ២៨  ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២០។  ជន  ចំណាកសៃុក រាប់ មឺុន នាក់   និង កៃុមគៃួសាររបស់ពួកគៃ   កាលពី ថ្ងៃទី២៨  ខៃមីនា បាន 
ដណ្តើមគ្នា ឡើងជិះ រ ថយន្ត កៃុង  ដៃលរៀបចំដោយ  រដ្ឋមាន បៃជាជនចៃើន បំផុតរបស់ឥណា្ឌា  ដើមៃបីឲៃយពួកគៃទៅដល់ផ្ទះ សៃបពៃល វីរុស កូរ៉ូណារាលដលជុំវិញ ពិភពលោក៕ AFP

ក្រុងកូ វ៉្រ តៈ  ជំងឺ កូវី ដ ១៩ 
កំពុងធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់   ជីវ - 
ភាព រស់ ន ន ក្នុង បៃទៃស 
កូវ៉ៃត  ហើយ ជមៃើស ខ្លះបាន 
កើត មាន ឡើង។  

កម្មករ ជា ចៃើន ន ផ្នៃក ជាង 
ដៃក ជាង បំពង់ ទឹក  ឬ ឧស្ម័ន 
សំណង់ ដឹក ជញ្ជូន នឹង ផ្នៃក ជា- 
ចៃើន ទៀត បាន រង ប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដោយ សារ ការ បិទ 
ទំង អស់ ន ក្នុង បៃទៃស កូវ៉ៃត 
ជា ពសិៃស ចាប ់តាងំ ព ីចាប ់ផ្តើម 
ដក ់បមៃម គោចរ តាម ផ្នៃក នងិ 
ការ ផ្អាក ការ ដឹក ជញ្ជូន សា- 
ធារណៈ  និង តាក់ សុី។   

លោក អាលី ខាឡាហ្វ  ជា ជន- 
ជាតិ អៃហៃសុីប អាយុ ៤០ ឆ្នាំ មាន 
កនូ ២ នាក ់ អត ់កា រងារ ធ្វើ ចាប-់ 
តាំង ពី  រដ្ឋា ភិបាល កូវ៉ៃត  បាន 
បៃកាស បិទ ផៃសារ ២ សបា្តាហ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  ដោយ សារ 
រាល ដល វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

លោក ខា ឡាហ្វ   បាន នយិយ 
បៃប់សា រព័ត៌មាន សុីន ហួ ថា 

កៃយ ពីបិទផៃសារ     លោក  បាន ពិ- 
បាក  សមៃបក់ារបងថ់្លៃផ្ទះជលួ  
និង   លៃលកផ្តល់ អា ហារ  សម- 
រមៃយ ដល់ គៃួសារ របស់លោក ។ 

លោក  ត្អញូ ត្អៃរ ថា៖ « ចណំលូ 
របស់ ខ្ញុំ គៃប់ គៃន់ សមៃប់ បំ- 
ពៃញ តមៃូវ ការ គៃួសារ របស់ ខ្ញុំ 
ប៉ុន្តៃប ច្ចុបៃបន្ន នៃះ ខ្ញុំ មិន អាច រក 
ចំណូល បាន ដូច មុន ទៃ »។      

ហាង កាត់ សក់  ហាង កៃ- 
សម្ផសៃស  ក្លិប ហាត់ បៃណ  ក្លិប 
សុខភាព  ផៃសារលក់ ទំនិញ  
ភោជនីយ ដ្ឋាន  តៃូវ បាន រ ដ្ឋា - 
ភិបាល បិទ ដោយ សា រមាន ការ-  
ណៃ នាំ ពី កៃសួង សុខា ភិបាល 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ គៃះ ថា្នាក់ 
ដៃល ប ង្ក មក ពីវីរុស កូ រ៉ូ ណា ។ 

កាលៈ ទៃសៈ នៃះ ជំរុញ ឲៃយ  
អង្គ ការ មនុសៃស ធម៌ ចំនួន ៤១ 
ន កូវ៉ៃត  ចាប់ ផ្តើម យុទ្ធនា កា រ 
រៃអងា្គាស កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ ដើមៃបី 
ជួយ គៃួសារ ដៃល ខ្វះ ខាត និង 
កម្ម ករ ដៃល ប៉ះ ពាល ់ដោយ ជងំ ឺ
រាត តៃបាត នៃះ ៕ Xinhua/PSA

អង្គការមនុស្សធម៌កូវ្៉តចាប់ផ្តើម
យុទ្ធនាការដើមបី្ជួយជីវភាពប្ជា-
ជនប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ១៩

ចំនួនអ្នកសា្លាប់ពីវីរុសកូរូ៉ណានៅអឺរុ៉ប...
តព ីទំព័រ១... ដោយ ឡៃក ។  
 បៃ ជាជន រហតូ ដល ់១ ភាគ ៣ 

នៃ បៃជា ជន សរបុន លើ ពភិព- 
លោក  គឺ ស្ថិត ន កៃម ការ- 
  រឹត តៃបិត មិន ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ  ខណៈ 
វី រុស កូ រ៉ូ ណា  បាន បង្ក ការ ចម្លង 
រីក រាល ដល របស់ ខ្លួនស្ទើរ តៃ 
គៃប់ បៃទៃស ទៅ ហើយ នោះ  
ដោយ បាន ធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស រាប់- 
លាន នាក់ បាត់ បង់ ការ ងារ ធ្វើ       

វិ ស័យ សុខាភិ បាល ជាប់ គំង  
និង ធ្វើ ឲៃយ រតនា គរ ជាតិ មួយ 
ចនំនួធា្លាក ់ចលូ ទៅ ក្នងុ វបិត្ត ិគ្មាន 
បៃក ់ចណំលូ យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ  អស ់
រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំ ។ 

 ដោយ ន លើ ពិភព លោក  
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ បាន កើន ឡើង 
ជាង ៣ម ឺ ុន  នាក់  និង មន្តៃី ន 
ក្នុង បៃទៃស ខ្លះបាន ថ្លៃង ថា  
គៃះ ថា្នាក់ យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត 

ន តៃ បន្ត ឥត ឈប់ ឈរ ។ 
  ប៉ុន្តៃ ន ក្នុង ទី កៃុង វូ ហាន 

បៃទៃស ចិន  ជា ទី ដៃល វីរុស កូ - 
រ៉ូណា   បាន ផ្ទុះ ឡើង លើក ដំបូង  
មន្តៃី  បាន ចាត់ វិធាន ការ ជា- 
បណ្តោះ អាសន្ន  ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ 
សា្ថាន ការណ៍ វិល តៃឡប់ មក 
សភាព ដើម វិញ  ដោយ បាន 
បើក ផ្នៃក ខ្លះ ន ក្នុង ទី កៃុង           
វូ ហាន ឡើង វិញ  កៃយ ព ីបាន 

បទិ ទ ីកៃងុ នៃះ ឲៃយ ន ដច ់ដោយ 
ឡៃក ពី គៃរយៈ ពៃល ជាង ២ ខៃ  
សមៃប់ ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លួន ដៃល 
មាន ចំនួន ១១ លាន នាក់ ។ 

បៃធា នា ធបិ ត ីអាមៃរកិ លោក  
ដ ូណាល ់ តៃ ំ បាន សមៃច ចតិ្ត 
កាល ព ី លា្ងាច ថ្ងៃ សៅរ ៍ជាក ់ស្តៃង 
បៃឆំង ទៅ នឹង ការ បិទ ទី កៃុង 
ញូវ យ៉ក  និង សងា្កាត់ កៃបៃរ ខាង 
មួយ ចំនួន របស់ ខ្លួន  កៃយ ពី 
មាន ការ ជំ រុញ យ៉ាង ខា្លាំង មួយ  
ចៃញ ពី កៃុម មៃ ដឹក នាំ នយោ - 
បាយ ន ក្នុង តំបន់  និង ការ- 
ពៃមាន អពំ ីភាព ជៃលួ ចៃបល ់ថា  
វា អាច ឆ្លង រាល ដល កាន់ តៃ- 
ខា្លាំង ឡើង បន្ថៃម ទៀត ។ 

 លោក ដូ ណាល់  តៃំ  បាន 
ថ្លៃង ន លើ គៃ ហ ទំព័រធ្វីធើរថា 
«ការ ដក់ឲៃយ នដច់ ដោ យ- 
ឡៃកមនិ ចា ំបាច ់ទៃ  »    បៃហៃល 
៨ ម៉ាង  កៃយ ពី លោក បាន 
បិទ តំបន់ ទី កៃុង ញូវ យ៉ក  ដៃល 
ជា តំបន់ ផ្ទុះ វី រុស កូ រ៉ូ ណា ន      
អា មៃរិក  ដោ យ មាន  សំណើ ១  
ឲៃយ ដក់ ទី កៃុង នៃះន ដច់- 
ដោយ ឡៃក ព ីគៃ  ដើមៃបី ទប ់សា្កាត ់
មិន ឲៃយ ពល រដ្ឋ ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ 
របស់ ពួក គៃនោះ ៕ AFP/SKលោក ដូណ ល់ ត្រ  ំថ្ល្រ  ង      នៅក្នងុ  អំឡុងសន្នសីិទ ប្រចំាថ្ង្រ  អំ ពី   ការរាល ដាលន្រជំង កូឺវីដ១៩  នៅ ស្រតវិមាន។ AFP
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ក្រុង គ្ររៈ  ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង ២ 
សប្តាហ៍  និសៃសិត ជន ជាតិ អៃហៃសុីប គឺ 
កញ្ញា យុម ណា  ហាស់ សៃសាន  បន 
រៀបចំ ដើមៃបី  បន្ត ធ្វើ ឲៃយ ភាសា ចិន របស់ 
នាង បន ល្អ បៃសើរ ឡើង វិញ  ដោយ 
មិន ចាំ បច់ ចូល រៀន នៅ ក្នុង ថ្នាក់ 
ជាបៃចាំ  នៅ វិទៃយា សា្ថាន ខុង ជឺ នៃ 
សាកល វទិៃយា លយ័ សុសី កា ណាល ់ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត អុីស ម៉ៃ លៀ  នៅ បៃទៃស 
អៃហៃសុីប  ភាគ ឦសាន ។ 

 និសៃសិត អៃហៃសុីប ម្នាក់ នៃះ  បន 
នយិាយ ថ ៖« អ្វ ីគៃប ់យា៉ាង ដៃល នាង ខ្ញុ ំ
តៃូវ ការ  គឺ ទូរ ស័ព្ទ ដៃ សា្មាត ហ្វូន ១ 
គៃឿង  ឡៃប ថប់ ១គៃឿង  សៀវ ភៅ 

មៃ រៀន របស់ យើង  ប៊ិច១ ដើម  និង 
សៀវ ភៅ សរ សៃរ ១កៃបាល  ដើមៃបី 
ចលូ រមួ សកិៃសា នៅ វទិៃយា សា្ថាន ខងុ ជ ឺតាម 
អន ឡាញ  កៃយ ពី មន ការ ពនៃយារ-
ពៃល នៅ តាម សា លា ទាំង អស់  នៅ 
ទូទាំង បៃ ទៃស អៃ ហៃសុីប » ។ 

 ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
មៃរោគផ្លូវ ដ ង្ហើម  កូ រ៉ូ ណាបៃភៃទ ថ្មី 
ចម្លៃក មួយ នៃះ  រដា្ឋាភិ បល បៃទៃស-
អៃហៃសុីប  ជា បណ្តោះ អាសន្ន  បន 
ពនៃយារ ពៃល ឲៃយ បិទ សាលា រៀន  សា-
កល វិទៃយា ល័យ  និង គៃប់ សាលា ទាំង-
អស់  បន បិទ ជើង ហោះ ហើរ  និង 
សារមន្ទីរ  និង កន្លៃង បុរាណ វិទៃយា មួយ-

ចំនួន  នៅ ទូទាំង បៃទៃស នៃះ ។ 
បៃទៃស អៃហៃសុបី រហតូ មក ទល ់ពៃល 

នៃះ  បន រក ឃើញ ករណី អ្នក ឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង តំបន់  និង កៃុម 
ជន បរទៃស ចំនួន ៥៣៦ នាក់  នៅ ក្នុង 
នោះ មន មនុសៃស ៣០ នាក់  បន សា្លាប់  
និង ១១៦ នាក់  បន ជា សះ សៃបើយ ។ 

 គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី បៃទៃស អៃហៃសុីប 
កាលព ីពៃល ថ្ម ៗី នៃះ  បន ដាក ់បមៃម- 
គោចរ នៅ ផ្នៃក ខ្លះ រយៈ ពៃល ២ សប្តាហ ៍ 
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស អៃហៃសុីប  ចាប់ ពី 
ពៃល លា្ងាច រហតូ ដល ់ពៃល ពៃកឹ ថ  ជា 
ផ្នៃក សខំាន ់មយួ នៃ វធិាន ការ បង្ការ ទកុ 
ជា មុននៅ អៃហៃសុីប៕ Xinhua/SK 

ក្រុង រី យ៉ាដៈ  ទ័ព  អាកាស 
របស់ បៃទៃស អារា៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  
បន បញ ់ទម្លាក ់គៃប ់ម ីសុលី-
បលីស្ទិក  ទៅ លើ ទី កៃុង-
រយីា៉ាដ  នងិ ទ ីកៃងុ មយួ ទៀត  នៅ 
តាម ពៃំ ដៃន បៃទៃស យៃ ម៉ៃន 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ដោយ បន 
បណា្តោល ឲៃយ កៃុម ជន សុី វិល 
យា៉ាង តិច ២ នាក់  រង របួស នៅ 
ក្នុង រដ្ឋ ធានី បន បិទ ឲៃយ ដាក់ 
បមៃម គោ ចរ  ចំ ពៃល មន 
កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង  ដើមៃបី 
ទប់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល  
មៃ រោគ ក ូរ៉ ូណា ផ្លវូ ដង្ហើម បៃភៃទ 
ថ្មី មួយ នៃះ ។ 

 ការ បញ់ ទម្លាក់ មី សុីល ប-
លីស្ទិក ជា ចៃើន គៃប់  បន ធ្វើ 
ឲៃយ ទ ីកៃងុ រ ីយា៉ាដ ញរ័ កកៃើក  នៅ 
ក្នុងការ  វាយ បៃហារ  ដៃល កៃុម 
ចមៃុះ យោធា បន ដកឹ នា ំដោយ 
បៃទៃស អារា៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  បន 
ស្តី បនោ្ទោស ទៅ លើ កៃុម ឧទា្ទោម-
ហ៊ូ ធី  មន សម្ព័ន្ធ មិត្ត ជា មួយ 
បៃទៃស អុរីង៉ ់នៅ យៃ ម៉ៃន  ដៃល 
កាល ពី ពៃល កន្លង ទៅ  បន 
កណំត ់គោល ដៅ ទៅ លើ ទ ីកៃងុ 

មួយ ចំនួន  របស់ បៃទៃស អារា៉ា-
ប៊ីសាអ៊ូ ឌីត  ជា មួយ មី សុីល  
គៃប់ រ៉ុក្កៃត  និង យន្ត ហោះ ្រដូន 
ជា ចៃើន គៃឿង  នៅ ក្នុង ការ - 
វាយបៃហារ នោះ ។ 

នៃះ  គឺ ជា ការ វាយ បៃហារ 
ទៃង់ទៃយ ធំ លើក ដំបូង  ទៅ- 
លើ បៃទៃស អារា៉ាប៊ី  សា អ៊ូ ឌីត  
ចាប់តាំង ពី កៃុម ឧទា្ទោម ហ៊ូ ធី 
កាលពីចុង ខៃ កញ្ញា  បន ផ្តល់ 
ជូន ថ  នឹង ឈប់ វាយ បៃហារ     
នា នា  ទៅលើ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ  
នៃះ  កៃយ ពី ការ វាយ បៃហារ 
បំផ្លិចបំផ្លាញ ២ លើ ក ទៅ លើ 
រោង ចកៃ ផលិត បៃង របស់ 
បៃទៃស អារា៉ាប៊ី  សា អ៊ូ ឌីត ។ 

 ទ ីភា្នាក ់ងរ សារ ពត័ ៌មន អារា៉ា-
ប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត ផ្លូវ ការ បន រាយ-
ការណ៍ ថ ៖« មី សុីល បលី ស្ទិក 
២ គៃប់  តៃូវ បន បញ់ សំដៅ 
ទៅ លើ ទ ីកៃងុ រ ីយា៉ាដ  នងិ ទ ីកៃងុ 
ជ ីហៃសាន » ដោយ បន លើក ឡើង 
អំពី កៃុម ចមៃុះ យោ ធា អារា៉ាប៊ី-
សាអ៊ូ ឌីត  ដៃល បន វាយ បៃ-
ហារ ទៅ លើ កៃុម ឧទា្ទោម ហ៊ូ ធី ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ ការ ពារ ជន សុី- 

វិល  បន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្តី - 
ថ្លៃង ការណ៍ ដាច់ ដោយ ឡៃក-
ពីគ្នា មួយ  ដៃល បន ចៃញ 
ផៃសាយ ដោយ ទ ីភា្នាក ់ងរ SPA ថ  
ការ បញ់ ទម្លាក់ មី សុីល របស់ 
យោ ធា អារា៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  បន 
ធ្វើ ឲៃយ កម្ទៃច គៃប់ ធា្លាក់ ទៅ លើ 
សង្កាត់ លំ នៅ ឋាន មួយ ចំនួន 

នៅ កៃបៃរ ខាង  នៅ ក្នុង ទី កៃុង ខ្លះ 
នៅ ទី នោះ  ដោយ បន បង្ក ឲៃយ 
ជន សុីវិល ២ នាក់ រង របួស  នៅ 
ក្នុង ទី កៃុង រី យា៉ាដ ។ 

 មិន មន ការ ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ 
ភា្លាម ៗ   ចៃញ ពី កៃុម ឧ ទា្ទោម 
នៅឡើយ ទៃ ។ 

 យោង តាម កៃុម អ្នក កាសៃត 

AFP បន ឲៃយ ដងឹ ថ  ម ីសុលីប- 
លី ស្ទិក យា៉ាង តិច ៣ គៃប់  បន 
ផ្ទុះ នៅ ក្នុង ទី កៃុង រី យា៉ាដ  ស្ថិត 
នៅ កៃម ការ ដាក់ បមៃម-
គោចរ វី រុស កូ រ៉ូ ណា  រយៈ ពៃល 
១៥ ម៉ាង  នៅ មនុ ពាក ់កណា្តោល 
យប់ អ្រធាតៃ។  ទី កៃុង ជី ហៃសាន 
ក៏ ដូច ជា ទី កៃុង របស់ បៃទៃស 

អារា៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត ជា ចៃើន ផៃសៃង 
ទៀត ផង ដៃរ  បន បៃឈម មុខ 
ការ ដាក ់បមៃម គោ ចរ នៅ ពៃល 
យប់ រយៈ ពៃល ខ្លី ។ 

 ការ វាយ បៃហារ  បន កើត-
ឡើង  ទោះ ប ីជា មន ការ បង្ហាញ 
អំពី ការ គំទៃ មួយ កាល ពី ថ្ងៃ-
ពៃហសៃបតិ៍  របស់ កៃុម ភាគី 
សង្គៃម ទាងំ អស ់នៅ យៃ ម៉ៃន ក្ត ី 
ក៏ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  បន 
អពំាវ នាវ ឲៃយ មន បទ ឈប ់បញ ់
មួយ  ដើមៃបី ការ ពារ កៃុម ជន-
សុីវិល  មិន ឲៃយ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
វីរុស  ផ្លូវ ដ ង្ហើមកូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ 
ថ្មីមួយ នៃះ ។ 

បៃទៃស អារា៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  
រដា្ឋាភិ បល យៃម៉ៃន  និង កៃុម-
ឧទា្ទោម ហ៊ូ ធី  គៃប់ ភាគី ទាំង អស់ 
បន បង្ហាញ នូវ ការ សា្វាគមន៍ 
មួយ ចៃញ ពី អគ្គ លៃខា ធិការ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ លោក-
អង់ តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរៃស«ឲៃយ 
មន បទ ឈប ់បញ ់សកល ជា- 
បនា្ទោន់ » មួយ  ដើមៃបី ជួយ ទប់- 
សា្កាត់ គៃះ មហន្ត រាយ ដល់ 
មនុសៃសស្លូតតៃង់ ៕ AFP/SK

អ្នក  ស្រី  ហ្គ ូ លីង យូ ជាគ្រ ូបង្រៀន ភាសាចិនតាមអនឡាញ  ដល់ ក្រមុ និស្រសិត   អ្រហ្រសី៊ប ។ Xinhua

បុរ ស  យ្រម៉្រន     ស្រក បន្ទរពា  ក្រយស្លោក ខណៈ  ពួកគ្រ  លើក កំភ្លើង  Kalashikov ឡើង  លើ ក្នង៊អំឡ៊ង ជំនួបមួយ ។ AFP ក្រមុគំាទ្រចលនាហូ៊ធី   ចូលរួម  នៅក្នង៊   ករ ជួប ជំុ  ដើ  ម្របី រំឭក    ខួបទី ៥ ន្រ ក រកន់ ក ប់ ក្រងុ សាណា ដោយ ឧទ្ទា មហូ៊ធី។ AFP

 ផ្រ្រសងហុយ ទ្រលោមច្រញពីអគា រ ក្រយ  ក រវាយប្រហារ   ផ្ល ូវ  អាកស របស់ ក្រមុច ម្រះុដឹកនំាដោយ អា រ៉ាបី៊  សាអូ៊ឌីត។AFP

និស្សិតអ្ហ្សី៊បរៀនភាសាចិនតាមអនឡាញក្យពីបិទសា លាដោយសា រកូវីដ១៩

អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតបាញ់ទម្លាក់មីសី៊លរបស់ឧទ្មហូ៊ធីទៅទីក្ង៊រីយ៉ដ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ទើប តែ បាន រួម ចំណែក  បរិច្ចាគ  បែក់-   
មូល   និធិ  សបែបុរសធម៌  ដើមែបី ទប់ស្កាត់ វីរុស កូរ៉ូណា 
ចំនួន ១លា នរៀ ល  មុន នែះ សោះ   ក៏ សែប់ តែ  តារា  -  
ចមែៀង   បែុស  ឈរ លំដាប់ កំពូល  នៅ ផលិត កម្ម  
សនដ់ែ  លោក ឆាយ វរីៈ  យទុ្ធ  នងិ    ឧត្តម     ភរយិា បាន 
បែកាស ជួយ  សែបៀង  អាហារ  ចំ  បាច់ គឺអង្ករ មាន - 
ចំនួន   ស រុប ៧,៥តោន ជូន ដល់  អ្នក សហគមន៍  ខ្វះ-  
ខាត នៅ   ក្នុង  គែ មាន វិបត្តិ  ដែល បាន បង្ក ឡើង - 
ដោយ  មែរោគ កូវីដ១៩ ក្នុង បែទែស កម្ពុជា ។ 

តារា  ចមែៀង បែសុ  មាន  មាឌ  ល្អតិ សឡំែង កែអនួ  
តែ មាន ទកឹដម  សែបូ បាន បែជាបែយិភាព ខា្លាងំ   នៅ 
ទែន ំ ផល ិត  កម្ម   សនដ់ែ លោក ឆាយ វរីៈយទុ្ធ ក ៏តែវូ 
បាន   មហា ជន  លានម់ាត ់សរសើ រព ីភាព បុនិបែសប-់  
និង  ទែព  កោសលែយ    ឧត្តមភរិយា របស់ លោក  ដែល 
តែង តែ   ឆ្លៀត និពន្ធ ទំនុក ចែៀង ឲែយ ប្តី ជា រឿយៗ 
ហើយ  កាន់តែ ជួយ ឲែយ សមែបូរ    នូវ ការ គាំទែ ខា្លាំង- 
ឡើងៗ  មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ ក៏ មាន ទឹកចិត្ត  សបែបុរស នៅ 
ក្នុង  ការចូល រួម សកម្ម ភាព សង្គមផង ដែរ  ។

នាពែល ថ្មីៗ  នែះ  កពំលូ  តារាចមែៀង បែសុ បែច-ំ 
ផលិតកម្ម សន់ដែ ឆាយ វីរៈយុទ្ធ និង ភរិយា 
បែកាស ជួយ សែបៀង ចំ  បាច់  គឺ អង្ករ ដោយ  លោក 
និង   ភរិយា ក៏ មាន អាជីវ  កម្ម  លក់ អង្ករ មាន យីហោ-  
ថា «ស្តែចអង្ករ»  នោះ ជូន ទៅ ដល់ សហគមន៍  ខ្វះ-  
ខាត   ៣ផ្នែកសំខាន់ៗ នាគែ កំពុង តែ មាន វិបត្តិ  
ដែល   បង្ក ឡើង ដោយសរ តែ  មែរោគ ឆ្លង គរួ ឲែយ ភយ័-  
ខា្លាច កវូដី១៩ ខណៈ បើ គតិ មក តែមឹ ថ្ងែ ចងុ សបា្តាហ ៍
មុន  នែះ មាន ចំនួនសរុប ៧,៥តោន។ 

លោក ឆាយ វីរៈ យុទ្ធ បាន បញ្ជាក់ ឲែយ ដឹង ពី  ការ-   
ឧបត ្ថម ្ភ អង្ករ ទ ងំ  នោះ ថា៖ « ការ   ឧបត្ថម្ភ នែះ ចែកជា 
៣ចំណែក ធំៗ គឺអង្ករចំនួន   ៣តោន ជួយ ប ង  ប្អូន  
អ្នក  សិលែបៈខ្វះ ខាត ចំនួន ៣តោន ជួយ ដល់ បង- 
ប្អូន    ខ្មែរ  ទូទៅ ដែល ជួប   នូវ បញ្ហា ខ្វះ ខាត សែបៀង-  
ដោយ យើង   បាន  បែគល់ ជូន ឲែយ សមាគម សិលែបករ 
ខ្មែររបស ់ បង ហែង ឡុង មាន រយៈ  ពែល  ៣ខែ  ។ 

ដោយ   ឡែក  កាល ពី ថ្មីៗ នែះ យើង ក៏ បានជួយ អង្ករ 
ចំនួន ១,៥តោន បន្ថែម   ទៀត តាម រយៈ  ពែះសងែឃ 
ដែល   គង់ នៅ  ឯ វត្ត  ធម្មយុត្តិ  ស្ថិត ក្នុង កែុង កំពង់ឆា្នាំង   
ខែត្ត កំពង់ឆា្នាំង។ ដោយ ក្នុង នោះ យើង ក៏ បាន - 
បែគែន   ពែះអង្គ ចំនួន កន្លះ  តោន និងចំនួន  ១តោន 
ទៀត យើង ជួយ ទៅ ដល់ បង  ប្អូន ដែល  មាន ជីវ ភាព 
ខ្វះ ខាត នៅ  តំបន់ ក្នុង ខែត្ត  កំពង់ឆា្នាំង   »។  

កំពូល  តារាចមែៀង បែុស  បែចំ នៅផលិតកម្ម- 
សន់ដែ លោក ឆាយ វីរៈ យុទ្ធ ក៏   បាន បញ្ចាក់ ដែរ 
ថា  ៖ « ចពំោះ អង្ករចនំនួ   ៦តោន ដែល ខ្ញុ ំនងិ ភរយិា 
បាន     ជូ ន   តាម រយៈ សមាគមសិលែបៈ នោះ បង ប្អូន  
អាច  ទំនាក់ ទំនង ទៅ  ខាង  គាត់ បាន  ចប់ ពែ ល នែះ  
ទៅ រយៈ ពែល  ៣ខែ »។   

ដោយ ឡែ ក  ក្នុង   វិស័យ សិលែបៈ ចមែៀង វិញ តារា 
ចមែៀង បែសុ លោក ឆាយ វរីៈ យទុ្ធ ពតិជា សណំាង 
ណាស់ ដោយ លោក ក៏ មាន ភរិយា ជា ទី សែឡាញ់  

ចូល  ចិត្ត សិលែបៈ ចមែៀង ដូចជា លោក ហើយ ចែះ   
និពន្ធ   ទំនុក    ចែៀង សមែប់ លោ ក ចែៀង ជា-  
រឿយៗ  ។ 

លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ក៏ ធ្លាប់បាន  បង្ហើប ពី 
អារម្មណ៍  សបែបាយចិត្ត ចំពោះ កា រ យក  ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ពី   សំណាក់  ភរិយា លោក  ដែល   កើត ចែញ ពី 
សែច ក្តី សែឡាញ ់ ចូលចិត្ត  វិស័យ សិលែបៈ -  
ហើយ  ចែះ និពន្ធ ទំនុក  ចែៀង បើ  ទោះបី ជា 
មាន  តនួាទ ីភរយិា ផង មា្តាយផង នងិមាន ភាព-  
មមាញឹក ទៅ នឹង ការ បែកប របរ រកសុី គឺជា ថៅកែ 
ហាង លក់ អង្ករ     យី ហោ  ថា  « ស្តែច អង្ករ »-  
មែន ក្តី តែ នៅ តែ អាច ឆ្លៀត   
ពែល មក និពន្ធ ទំនុក ចែៀង 
ឲែយលោក ជា  ស្វាម ី   ផង  ដែរ ។  

គួរ បញ្ជាក់ ដែរថា លោក 
ឆាយ វីរៈ យុទ្ធ បាន រៀប- 
មង្គល ការ តាម គន្លង-  
បែព ែណី ខ្មែរ នឹង កូន- 
កែមុំ  ជា  កូនសែី ថៅ កែ  
រោង មា៉ាសុីន កិនសែូវ  
នៅ ខែត្ត កំពង់ ចម- 
កាល  ពី ឆា្នាំ ២០១៧ 
មាន ឈ្មោះ ថា សែ 
ចន់ឌី និង មួយ រយៈ 
កែយ មក  ក៏ បាន-  
បើក  អាជីវ កម្ម  ហាង   
លក់  អង្ករ  ខា្នាត ធំ មួយ 
ដែល មាន យីហោ ថា  
« ស្តែច អង្ករ » ដែល 
អ្នកទំង ២ បាន បែើ 
ដើមទុនរកសុី នោះ-  
មាន ចំនួន  ១សែន 
ដុលា្លារ ហើយនា ពែល  
បច្ចុបែបន្ន នែះ  អ្នកទំង ២ 
ក ៏ មាន កូនសែីជា ចំណង - 
ស្នែហ ៍  អាពាហ៍ ពិពាហ៍  ៕ 
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កេុងហេលសុិនគី : ខណៈ  កុមារ 
សិសែស សលា ហា្វាំងឡង់ ភាគ ចែើន 
កំពុង សិកែសា នៅតាម ផ្ទះ កែម ការ រឹត 
បន្តឹងកូរ៉ូណា សលា រៀន នៅតែ បន្ដ 
ផ្ដល់ អាហារ ឥតគិត ថ្លែ ដល់ សិសែស  ជា 
ការ អនុវត្ដ ដែល ធ្លាប់ បែណិប័តន៍ រាប់ 
ទសវតែសរ ៍ ជា វបែបធម ៌ចក ់ឫស គល ់ក្នងុ 
សង្គម ហា្វាំង ឡង់ ។ 

សសិែស បែមាណ ២០០នាក ់ក្នងុ ១  ថ្ងែ 
នៅ ទីកែុង ហែលសុិនគី មិន អាច ប្ដូរ 
ពកីារ សកិែសា នៅ ផ្ទះ មក សលា រៀន វញិ 
ដើមែបី ទទួល បាន នូវ អាហារ ក្ដៅៗ ឥត 
គិត ថ្លែ ។ 

សលារៀន តែូវបាន បិទ ទ្វារ ចំពោះ 
សិសែស អាយុ ចប់ពី ១០ឆា្នាំ ឡើង  

ខណៈ ចែបាប់ បាន ចែង ថា សលា រៀន  
តែវូ បន្ដ ទទលួ សសិែស តចូ ៗ   ទោះ ពកួគែ 
តែវូ បាន ណែនា ំឲែយ នៅតែ ក្នងុ ផ្ទះ យា៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ ។ 

ការ រឹត បន្តឹង លើ គមា្លាត សង្គម នៅ 
ហា្វាំង ឡង់ បាន ប៉ះពាល់ ទៅលើ របប- 
អាហារ នៅតាម សលា រៀន ។ 

អ្នកសែី ហាន់ណា កែស តាល់ 
វែនសអារ ីមក ព ីនាយកដា្ឋនអបរ់ ំកែងុ 
ហែលសុិនគី បាន បែប់ AFP ថា ៖ 
«កុមារ  តែូវ រកែសា គមា្លាត យា៉ាង តិច  ១ 
ម៉ែតែ ពី គា្នា  ដោយ ពួកគែ តែូវ លាង ដែ 
កែម ការ តែួត ពិនិតែយ តែឹម តែូវ ហើយ  
កំហិត កុមារតែឹម  ១០នាក់ មក ញ៉ាំ 
បាយ ម្ដង »។ 

កែម ការ បែកាស អាសន្ន របស់ 
រដា្ឋភិបាល ដើមែបី ពែយាយាម ទប់ ស្កាត់ 
ការ រកី រាលដាល វរីសុ ករូ៉ណូា អាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋន អាចធ្វើ ការ  សមែច ចិត្ដ ថា 
តើ សលា រៀន នៅ តែ បន្ដ បើក ទ្វារ  ផ្ដល ់
អាហារ ដល់ សិសែស បែមាណ ៨៥មុឺន 
នាក់ ទូទំង បែទែស ឬ យា៉ាង ណា។ 

យា៉ាងណាមញិ គា្មោន ទនិ្ននយ័ ចែបាស-់ 
លាស់ តែូវបាន បែមូល ថា តើ មាន 
សលា រៀន ប៉ុនា្មោន បាន ចូលរួម នៅ 
ទូទំង  បែទែស នោះទែ តែ សមាគម 
រដា្ឋភិបាល មូលដា្ឋន បាន បែប់ AFP 
ថា ពួកគែ  មិន បាន ដឹងថា  តំបន់ ណា 
ខ្លះ មិន ជែើស យក គោល នយោបាយ 
នែះ ឡើយ ៕ AFP/HR កុមារ ជា សិសេសសាលា នៅហ្វាងំឡង់ ទទួល អា ហរ ឥតគិតថ្លេ   ។ រូបថត AFP

កុមារនៅហ្វាងំឡង់នៅតែទទួលរបបអាហរឥតគិតថ្លែទោះតែវូបានរឹតបន្តងឹ

វីរៈយុទ្ធនិងភរិយាជួយអង្ករអ្នកខ្វះសែបៀងក្នងុវិបត្តវីិរុសកូរូ៉ណា៧,៥តោន

លោក  ឆាយ វីរៈយុទ្ធ និងភរិយា បេកាសជួយ អង្ករ ដល់ អ្នក ខ្វះ ខាត 

សេបៀង    គេមាន វិបត្តមិេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៧,៥តោន ។ ហ្វែសប៊ុក 

កំពូល តារា ចមេៀង- 
បេសុ    មាឌល្អតិតេ 
សំឡេង   ពីរោះ  នៅ 
ទេនំ សាន់ ដេ  លោក  
ឆាយ វីរៈយុទ្ធ។ 

រូបថត ហុង មិនា
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ខេង សុខគន្ធា

ភ្នពំេញ : អំឡុងពៃល នៅ ផ្ទះ  ខកខាន 
ទម្លាប់    ចៃញ ទៅ ណា មក ណា ញឹក ញាប់    
មនុសៃស ម្នា  ចៃបាស់ជ  មន អារម្មណ៍ ថា  
អផៃសុក  តានតឹង  និង ស្តៃស ។

អ្នក ឯកទៃស ផ្នៃក ចិត្តសាស្តៃ  បាន 
ណៃនាំ  វិធីសាស្តៃ ស្វៃង រក សកម្មភាព 
កមៃសាន្ត  នៅផ្ទះដូចជ ការ ដាំ ដុះ បង្កើត 
ភាព សៃស់ បំពៃង ជុំ វិញ គៃហដា្ឋាន។

សមៃប់ការ  រៀបចំសួន បន្លៃ  នៅផ្ទះ   
អ្នក ជំនាញ ខាង ផ្នៃក កសិកម្ម  លោក  
ចាង  ប៉ៃងណាំ  បៃធាន អង្គការ អភិ-
វឌៃឍន៍  កសិកម្ម  ធម្មជតិ កម្ពុជ  បាន 
ណៃនាំ  វិធី ដាំ ដំណំា ងាយៗ  ដើមៃបី ជ 
ការ កមៃសាន្ត  នងិបបំាត ់អារម្មណ ៍អផៃសកុ 
នាពៃល សមៃក នៅផ្ទះ ។

 លោក  ឲៃយ ដឹងថា៖ «បងប្អូន បៃជ-
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  អាច  ដា ំដណំា ំ ឬបន្លៃ បងា្ការ 
គៃប់ បៃភៃទ តាម វិធី ងាយៗ  ដើមៃបី 
បង្កើន  សោភណ ភាព នៅ កន្លៃង រសន់ៅ  
កាត ់បន្ថយ ការ ចៃញ ទៅ ខាង កៃ ទញិ 
បន្លៃ  កាត ់បន្ថយ ការចណំាយ បៃចា ំថ្ងៃ  
និង បង្កើន បរិយា កាស រីករាយ ជមួយ 
កៃុម គៃួសារ នៅផ្ទះ  ហើយ ការដាំដុះ 
នៃះ ទៀត សោត  កជ៏យួ ផ្តល ់កមៃ មយួ 
ផ្នៃក ផ្គតផ់្គង ់ដល ់ជវីភាព គៃសួារ  ដៃល 
បងប្អូន  ខ្មៃរ  មិន គួរ មើល រំលង »។

  អ្នក ជនំាញ ខាង ផ្នៃក កសកិម្ម របូ នៃះ   
លើក ឧទាហរណ ៍ ការ  ដា ំសាលាដ  ក្នងុ 
ធងុ  កងឡ់ាន  ឬ ដបទកឹសទុ្ធ ក ៏  អាច  រក 
ចំណូល បាន  ពី  ១  ទៅ ២ដុលា្លារ ក្នុង 
បន្លៃ   ដៃល ដាំ ក្នុង ១ ដប  ទឹកសុទ្ធ។

សមៃប់អ្នក នៅ ផ្ទះ  មន អារម្មណ៍ 
តាន តងឹ  លោក  ចាង  ប៉ៃងណា ំណៃនា ំ
ឲៃយរីករាយ នឹង  ការ ដាំ ដំណាំ នៅ ផ្ទះ 
ដៃល ជួយ ឲៃយអារម្មណ៍ សៃស់សៃយ  
ដោយ លោកណៃនាថំា  ៖ «បៃភៃទ បន្លៃ 
ដៃល  ជៃើស រសី យក មក ដា ំ យើង អាច 
ជៃើសរសី បាន គៃប ់បៃភៃទ បន្លៃ ដៃល 
យើង ចលូចតិ្ត បរភិោគ  ងាយ សៃលួ ដា ំ 
ប៉ុន្តៃ គួរ ចៀសវាង បន្លៃ បៃភៃទ មើម  
ដូចជ ការ៉ុត  ដំឡូង  តៃវ  ជដើម  
ពៃះ ដំណាំ បៃភៃទ នៃះ ទាមទារ ឲៃយ 
មន ទហំ ំដ ីជៃ  នងិ ធ ំ វា នងឹ ផ្តល ់ផល- 
វិបាក សមៃប់ អ្នក មន ដី តូចៗ» ។

លោកបាន  បញ្ជាក់ថា៖ «ជ ការ ល្អ- 

បៃសើរ  លោកអ្នក គួរ ជៃើសរីស យក 
បៃភៃទ បន្លៃ ស្លកឹ  ដចូជ  ស្ពៃ  សាលាដ  
តៃកួន  ខាត់ណា  ប៉ៃងប៉ោះ  ជី រគៃប់- 
បៃភៃទ  មក ដាំវិញ »  ។

 លោក បាន  ផ្ដល់ជមៃើស  ងាយៗ ដូច- 
ជ ដាកដ់ា ំក្នងុ ដប ទកឹសទុ្ធ  ដោយ  កាត ់

ដប  ទកឹសទុ្ធ ជ២  យក ខាង កៃបាល សក៊  
ចូល ខ្លួន ហើយ ដាក់ សៃកី ដូង ក្នុង ដប  
ដាក់ លៃបាយ ដី មន ជី ចូល  ហើយ  ដាក់ 
គៃប់ ពូជ ដាំ ជ ការ សៃច ។ 

លោក បន្ត ថា៖ «យើង អាច យក កង់ 
ឡាន មក កាត់ ច្នៃ ជ ម៉ូត  សា្អាតៗ  ធុង-

សាងំ  ដប បៃងឆ  (  កាត ់ជ ២) សមូៃបី 
កបំ៉ងុ ទកឹដោះ គោ កនូក្មៃង ក ៏អាច យក 
មកច្នៃ ដើមៃបី ដាំ ដំណាំ បាន ផងដៃរ»។

ទោះជ ការ   យក របស់ របរ   បៃើ-
បៃស់ រួច  មក កៃច្នៃ ក្នុងការ ដាំ ដំណាំ 
បៃប  នៃះ អាច  កាត់បន្ថយ    សំរាម  ការ- 
ចំណាយ និង   ផល ប៉ះពាល់ដល់  
បរិសា្ថាន  ប៉ុន្តៃ លោក មិន លើក ទឹកចិត្ត 
ឲៃយ បៃើ  ធងុ សោ្នាមក ដា ំដណំា ំទៃ  ដោយ-
សារ កតា្តា ហានិភ័យ ដល់សុខភាព។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ការ បៃើបៃស់ 
ធុង សោ្នា មើល ទៅ មន សភាព ងាយ- 
សៃួល ក្នងុ ការ ដាំ  តៃ បន្លៃ ដៃល ចៃញ ព ី
ការ ដាំ ក្នុង ធុង សោ្នាអាច ធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស 
បរិភោគ យូរ ទៅ អាច កើត ជ ជម្ងឺ 
មហារីក  នៃះ បើ តាម ការ សៃវជៃវ 
របស់ អ្នក វិទៃយាសាសៃ្ត របស់ បៃទៃស 
អូសៃ្តលី បាន លើក ឡើង»។

លោក បាន រៀបរាប ់ព ីជហំាន ក្នងុ ការ- 
រៀប ចំ សួន បន្លៃ   ដោយ ផ្ដើម ពី  ចំណុច 
ទី១  គឺ ការ  បៃើឧបករណ៍តូច ៗ  ដាំ ឬ    
ការ រៀបចំ សួន បន្លៃ  លើ ដំបូល ផ្ទះ  

ចំហៀង ផ្ទះ  និង យ៉ មុខ ផ្ទះ ជដើម 
សមៃប់  អ្នក  រស់នៅទីកៃុង ភ្នំពៃញ  ឬ 
អ្នក  មន ដីតូច ។ បងប្អូន   មន បរិវៃណ 
ដី ផ្ទះ ធំ ទូលាយ  អាច រៀប ចំ សួន ទៅ 
តាម ការ ពៃញចិត្ត» ។

លោក  ប៉ៃងណាំ  ពនៃយល់ បន្ថៃម ថា ៖ 
«ចំណុច ទី២  បងប្អូន តៃូវ ចៃះ ជៃើស-
រីស ពូជ ដំណំា ណា ដៃល ល្អ  មន  
គុណភាព  ដើមៃបី យក មក ធ្វើការ ដាំដុះ  
យកល្អ គរួ ទញិ ពជូ ដណំា ំព ីកន្លៃង    មន 
ការ ផលិត  ឬ នាំចូល ចៃបាស់ លាស់» ។

ចំណុចទី៣ គឺ  ការ រៀបចំ ដី  ដោយ 
លាយ  លៃបាយ តាម កៃបួន  (៧-៣-៣)  
ដោយ    លាយ  ដ ី៧ ធងុ  ជ ីកបំ៉សុ  ៣ ធងុ  
និង  អងា្កាម ចំនួន  ៣ ធុង  រួច ហើយ យក 
ដី នោះ  ដាក់ តាម ដប ទឹកសុទ្ធ  ឬ កង់- 
ឡាន  សមៃប់ ដាំ បន្លៃ។

ចណំចុទ៤ី ផ្ដោត លើ ការ  សៃចទកឹ 
ដៃល លោក   ណៃនាំ ឲៃយ  ធ្វើឡើង   ៣ដង  
ក្នុង  មួយ ថ្ងៃ គឺ ចនោ្លាះ   ម៉ោង៧  ទៅ ៨ 
ពៃល ថ្ងៃ   ម៉ោង១១  ទៅ ១២ នងិ ម៉ោង  
៤  ទៅ  ៥ លា្ងាច ។

 ចំណុច ទី ៥  លោក ណៃនាំ ឲៃយ  បៃើ ជី- 
កំប៉ុស  ឬ   មៃ ជី  មៃ អ័រម៉ូន  មៃ ថា្នាំ 
បណ្តៃញ  សត្វ ល្អតិ  យក មក លាយ  ទកឹ  
ហើយ បាញ់ លើ ដំណាំ  ២ ដង  ក្នុង ១ 
សបា្តាហ ៍ ដើមៃប ីឲៃយ  ដណំា ំ លតូលាស ់ ល្អ 
ហើយ  មិន ប៉ះពាល់ ដល់សុខភាព។ 

ការ ដាំដំណាំ នឹង ធ្វើ ឲៃយ អ្នក នៅផ្ទះ  
លៃង  អផៃសុក  ដោយ នៅ ចំណុច ចុង- 
កៃយ  លោក អ្នក ជំនាញ ខាង ផ្នៃក 
កសកិម្ម  លោក  ចាង  ប៉ៃងណា ំ បញ្ជាក ់ 
ថា ៖ «ការ ថៃទា ំ តៃវូ ធ្វើ ជ បៃចា ំ ដចូជ 
ការ ដក ស្មៅ  និង ការ ជៃំគល់  ជដើម  
ទើប ដំណាំ  និង សួន របស់ យើង មន 
សោភណភាព សា្អាត»៕សមេបកកំបុ៉ង អាច បេើ ដំាដំណំា    តេ គួរចៀសវាង ធុង ស្នោ ។ រូបថត សហ ការី

លោកណេនំ ឲេយ ដំាដំណំា ក្នងុ របស់បេើ រួច ដើមេបី កាត់បន្ថយ សំរាម   ។ រូបថត សហ ការី

  អ្នក ជំនញ ខាង ផ្នេក កសិកម្ម  លោក  ចាង  ប៉េងណាំ  បេធាន អង្គការ អភិវឌេឍន៍ កសិកម្ម  ធម្មជាតិ កម្ពុជា  បាន ណេនំ វិធី ដាំ ដំណាំ ងាយៗ នៅផ្ទះ។ រូបថត សហ ការី

ការ ដំាដំណំា នៅផ្ទះ ក៏ អាច រួមចំណេកបង្កើន ចំណូល ផង ដេរ ។ រូបថត សហ ការី

អ្នកជំនាញកសិកម្ម ណែនំាវិធីរៀប ចំ សួនបន្លែនៅ ផ្ទះកែ អផែសុក
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ទីបំផុតស្មាតហ្វូនពេញនិយមអ្នកឯកទេសសេលហ្វ៊ី
សាហាវឆ្នាំ2020 Reno3 បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការ

 កៃមុហុ៊ន OPPO បានដាក់ សម្ពោធ ស្តៃច ទូរស័ព្ទ សៃល ហ្វ៊សីាហាវ OPPO Reno3 លើ អន- 
ឡាញ ដំបូង គៃ បង្អស់ នៅ កម្ពជុា កាលពី យប់ ថ្ងៃទី ២៤  មីនា២០២០ ជាមួយនឹង រចនាប័ទ្ម ថ្មបីច្ចៃកវិទៃយា 
ឈានមុខ និង កាមៃរ៉ា ថតរូប កមៃតិ អាជីព ។ កំពូល សា្មា ត ហ្វ ូន នៃះ បំពាក់ ដោយ កាមៃរ៉ា មុខ សមៃប់ 
ថតរូប វីដៃអូ សៃ ល ហ្វ៊សីាហាវ ទំាងថ្ងៃទំាងយប់ ទំហំ ធំ មហិមា រហូតដល់ ទៅ 44MP ជាមួយនឹង 
មុខងារ Ultra Night Selfie និង ស្គៃន មុខ ដោះ សោ រហ័ស  បុ៉ន្តៃ សុវត្ថភិាព បំផុត ។ ផ្នៃក ខាងកៃយ 
OPPO Reno3 បំពាក់ កាមៃរ៉ា កៃយ៤គៃប់ សមៃប់ ផ្តតិ យក រូបភាព បាន យ៉ាងចៃបាស់ សា្អាត គៃប់ 
បុ៉ស្តិ៍ គៃប់ពៃលវៃលា មិន ថា ពៃកឹ ថ្ងៃ ឬយប់ ។  អតិថិជន អាចធ្វើ ការ កក់ ទុក មុន បាន នូវ ស្តៃច ទូរស័ព្ទ សៃ លហ្វ៊ី 
សាហាវ OPPO Reno3 មាន ២ ពណ៌ គឺ ពណ៌ ខ្មា បៃក ខៀវ (Midnight Black) និងពណ៌ គជ់ ស 
(Sky White)  តាមរយៈ Link អន ឡាញ ដៃល មា្ចាស់ ហាង លក់ ទូរស័ព្ទ នានា ទូទំាងបៃទៃស ចាប ពី់ 
ថ្ងៃនៃះ  រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១ មៃសា ២០២០ ក្នងុតម្លៃ តៃមឹតៃ ៣៥៩ដុលា្លារបុ៉ណ្ណោះ ៕

ក្រុងលីម៉ា : អាជា្ញាធរ បាន 
អពំាវ នាវ ដល ់ពលរដ្ឋ ប៉ៃរ ូកពំងុ 
តៃ បារម្ភ ខា្លាំង ឲៃយ ឈប់ សមា្លាប់ 
បៃចៀវ  កៃយ ពី សង្គៃះ បាន 
២០០កៃបាល  ដៃល នងឹ តៃវូបាន 
ដតុ ចោល  ដោយ ជឿ ថា វា អាច 
បញៃឈប់ ការ រីក រល ដាល វីរុស ។ 

សៃវាកម្មជាតិ ដើមៃបី ពៃ ឈើ 
និង រុក្ខជាតិ ពៃ(SERFOR) បាន  
ឲៃយ ដឹង  ក្នុងសៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
កាលពី ថ្ងៃពុធ ថា ៖ « យើង មិន 
គួរ ជៃលួ ចៃបល់ ចំពោះ សា្ថានភាព  
បៃកាស អាសន្ន នៃះទៃ ។ បៃចៀវ 
មិន មៃន ជា សតៃូវ យើងទៃ »។ 

SERFOR បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ 
រកៃសា ភាព ស្ងប់ សា្ងាត់  កៃយ  
មា្ចាស់ កសិដា្ឋាន នៅ Culden ភាគ 
ខាង ជើង តំបន់  Cajamarca 
បាន ចាប់ ដុត បៃចៀវ សមា្លាប់ ។ 

ទីភា្នាក់ងារ  បាន ឲៃយ ដឹងថា ៖ 
«មនុសៃស នាំ គ្នា បៃមាញ់ បៃចៀវ 
ដោយសារ ពកួគៃ គតិ ថា បៃចៀវ 
ជា សត្វ ចម្លង រោគ »។ 

សត្វ បៃចៀវ តៃូវបាន សង្គៃះ 
ដោយបុគ្គលិក SERFOR និង 
លៃងឲៃយ ចូល លា្អាង  ឆ្ងាយ ពីភូមិ 

Culden ។  បៃចៀវ ក៏អាច  ផ្ដល់ 
បៃយោជន៍ ដល់ មនុសៃស  ខណៈ 
បៃចៀវ  ៧០ភាគរយ នៅ ក្នុង 
លោក ជួយ កមា្ចាត់ សត្វ ល្អតិ  ភាគ-  
ចៃើន ដៃលបង្ក គៃះថា្នាក់ ដល់ 
វិស័យ កសិកម្ម និង សុខភាព  
ដូចជា មូស  ដៃល ចម្លង រោគ 
គៃុន ឈាម និង ជំងឺ ផៃសៃង ៗ  ។ 

ចៃសុីកា ហា្គាល់វៃស ឌូរ៉ាល់ 
ដៃល ទទួល បន្ទុក បុបា្ផា ពៃ នៅ 
SERFOR   ថា មនសុៃស គរួ ចៀស- 
វាង  ទទួល ទាន សត្វ ពៃ  ហើយ 
ការ យក សាច ់សត្វ ពៃ មក ធ្វើ ជា 
ឱកាស ក៏ បៃថុយ គៃះ  ថា្នាក់ដៃរ។ 

នៅ  តំបន់ អាសុី ដូចជា ចិន  
ជាទដីៃល វរីសុ ករូ៉ណូា ចាប ់ផ្ដើម  
ផ្ទុះ ដំបូង សាច់ បៃចៀវ តៃូវបាន 
ចាត់ ទុក ជា អាហារ  ពិសៃស។ 
អ្នក ជំនាញ   ជឿ ថា សត្វបៃចៀវ 
ឆ្លង ទៅ សត្វ ពងៃូល  ដៃល តៃូវ 
បាន  មនុសៃស ទទួល ទាន   រួច ចម្លង 
រោគ កូរ៉ូណា ទៅ មនុសៃស ។ 

 អ្នក វិទៃយា សាស្ដៃ ជឿ ថា វីរុស 
មាន បៃភព  ព ីបៃចៀវ តៃ ឆ្លង ទៅ 
មនុសៃស តាម រយៈ សត្វ ផៃសៃង ទៀត 
ដៃល បៃហៃល ជា ពងៃលូ  ដោយ 
សាច់   វា តៃវូ បាន បៃើ ជា ឱសថ 
ជំនួយ សុខភាព៕ AFP/HR

អាជ្ញាធរប៉េរូសង្គេះបេចៀវពីការដុត
បំផ្លាញដោយបារម្ភជភ្នាក់ងារកូរូ៉ណា

ក្រុង ហ្រសាការតា  : បិទពៃំ ដៃន និង 
ផ្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង សង្គម ដើមៃបី  បន្ថយ 
ហានិភ័យ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា នៅ តៃ ជា 
យុទ្ធសាស្ដៃ បរជ័យ ក្នុង ការ បញៃឈប់ 
គូស្នៃហ៍ ឆ្លង ដៃន ឥណ្ឌូនៃសុី កាត់ផ្ដាច់  
ចណំង អាពាហព៍ពិាហ ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  
ទោះ មិន បាន សិទ្ធសា្នាល  ក្ដី។ 

អុីរ៉ា ឆរីណា អូថូរ៉ា និង ដៃគូ តួកគី 
យ៉ាវុស អូហៃសដៃមៀរ បាន រៀបចំ ពិធី- 
មង្គល ការ នៅ ពៃះវិហារ អ៊ិសា្លាម  អាល់ 
អាកបារ ក្នុង កៃុង ស៊ូរ៉ាបាយ៉ា ខណៈ 

មតិ្ដភក្ដ ិ នងិ កៃមុ គៃសួារ អង្គយុ គមា្លាត 
គ្នា២ម៉ៃតៃ  ជា សក្ខី ភាព ។ 

គូស្នៃហ៍ ឆ្លង វៃហាស៍ ទំាង២ បាន ពាក់  
មា៉ាស់ និង រកៃសា គមា្លាត  ពៃញ មួយ ចប់ ពិធី    
សៃប តាម គោល ការណ៍របស់ អាជា្ញាធរ 
ដៃល បាន ហាម បៃមការ ជួប ជំុ  រួមទំាង  
ពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍  តៃ អនុញ្ញាត លើ 
ករណខី្លះ សមៃប ់អាពាហព៍ពិាហ ៍កក ់
ទុក មុន ពៃល បៃកាស អាសន្ន ។ 

ការ ពៃមាន  វីរុស តៃូវបាន ដាក់ សញ្ញា  
បងា្ហាញ ដោយ ពៃឹត្ដិការណ៍ នោះ មិន 

មាន អ្នក ចូល រួម លើសពី ២៥នាក់  
រមួទាងំ មាន ការ វាស ់កម្ដា ខ្លនួ នៅ មាត ់
ចៃក ចូលពៃះវិហារ និង ការ លាង ដៃ 
សមា្លាប់ មៃរោគ ។ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ នៃះ 
ក៏ តៃូវបាន បៃរឰ ឡើង តៃឹម ៣០នាទី 
ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 ភាព ស្និទ្ធសា្នាល លើក ដំបូង បាន 
កើត   ឡើង នៅពៃល លោក អហូៃសដៃមៀរ 
ដៃល កញ្ញា អុរី៉ា ឆរណីា បាន ជបួ លើក 
ដំបូង តាម បណា្ដាញ សង្គម បាន ដោះ 
មា៉ាស ់ខ្លួន ឯង មួយ ភ្លៃត ដើមៃបី ឲៃយ កូន - 

កៃមុំ  បញ្ចុក នំ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ។ 
ពធិ ីជប ់លៀង មង្គលការ របស ់ពកួគៃ 

តៃវូ បាន លបុ ចោល  ដៃល គៃនត់ៃ មាន 
កម្មវិធី នៅពៃះវិហារ អ៊ិសា្លាម ប៉ុណ្ណោះ 
កាល ពី ថ្ងៃពុធ  ដើមៃបី ឲៃយ សៃប ទៅ តាម 
គមៃង អាពាហ៍ពិពាហ៍ កក់ ទុក មុន 
ប៉ុណ្ណោះ ។ 

អ្នក នាំពាកៃយ ពៃះវិហារ អាល់ អាក-
បារ លោក ហៃលមី អៃម ន័រ បាន 
បៃប់ AFP ថា ៖ « មនុសៃស ទាំង អស់ 
តៃូវ  ដើរ ឆ្លង កាត់ កន្លៃង បាញ់ សមា្លាប់ 

មៃរោគ  កៃយ ព ីបាន តៃតួ ពនិតិៃយ កម្ដា 
ខ្លួន »។ 

អ្នកសៃី អូថូរ៉ា ទើប រៀបការ ថ្មី ថ្មាង  
បាន នយិយ ថា អ្នកសៃ ីនៅ តៃ រកីរយ 
ចំពោះ អាពាហ៍ពិពាហ៍ នៃះ ទោះ ស្ថតិ 
ក្នងុ  ការ រឹតបន្តងឹយ៉ាង ណា ក៏ដោយ ។ 

អ្នកសៃី និយយ ថា ៖ « យើង បារម្ភ 
ថា បើ យើង ខក ខាន ក្នងុ ពធិ ីមង្គល ការ 
ថ្ងៃទី២៩ ខៃមិនា ទៀត  ហើយ យើង 
ក៏បៃហៃល ជា អស់ ឱកាស រៀប ការ 
ហើយ »៕ AFP/HR

មង្គលការឆ្លងដេននៅតេដំណើរការទោះមិនអាចស្នទិ្ធស្នាល
កូនកំលោះ និង កូន ក្រមំុ ត្រវូ រក្រសា គម្លាត ពី គ្នា ស្រប តាម គោលការណ៍ រឹតបន្តងឹ របស់ អាជ្ញាធរ ។ រូបថត AFP មង្គល ការរវាង កូន ក្រមំុ ឥណ្ឌនូ្រសីុ និង កូន កំលោះ តួកគី រៀបចំឡើង នៅព្រះវិហារ អិ៊ស្លាម ត្រ ៣០នាទី ។ AFP

 ប្រចៀវ  ២០០ក្របាល ត្រវូ បាន សង្គ្រះ នៅប៉្ររូ  ។ រូបថត AFP
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រាសីឡើងខ្ពស់    តៃដៃត។ ការ  ធ្វើ - 
ដំណើរ    ជិត ឆ្ងាយ    ពោរពៃញ  ដោយ 
ភាព   សបៃបាយរីករាយ និងបាន    
ជួប  លាភ  សកា្ការៈ។ សុខភាព រាង-  

កាយ   មាំ      ម ួន  រហ័ស រហួននាំ ឲៃយ មាន បៃជ្ញា វាង វៃ 
អាច          សមៃច ចតិ្ត បានល្អ បៃសើរ។  ការ បៃកបរបរ- 
រក  ទទួល  ទាននានា  នឹង បាន ផល ចំណៃញ គួរ    ជ ទី- 
ពៃញ   ចតិ្ត ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា     គសូ្នៃហ ៍ទាម     ទារ    
ការ    ថ្នាក់ ថ្នម  និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុក ដ ក់ ខ្ពស់ ។

 ថ្ងៃ  ៧កើត ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី៣០ ខៃមីនា  ឆ្នា២ំ០២០

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

ហោរាសាស្តៃបៃចាំថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។   ការ បៃកប- 
 របរ  រកទទួល ទាន នានា នឹង ទទួល- 
បាន ផល  ចំណៃញ  យ៉ាង គាប់ចិត្ត ។  
ចំណៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហាវិញ   គឺ គូ ស្ន ៃហ ៍     

ការ    យល់ចិត្ត គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក បានយ៉ាង  ល្អ  ។  
រីឯ ការ  និយយស្ត ីចៃើន ធ្វើ ឲៃយ  អ្នកដទៃ គោរព-           
សៃឡាញ់។ ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត ទៅ កាន់ 
ទ  ីនានា   មាន សុខ សុវតិ្ថ ភាព ។ លាភ សកា្ការៈវិញ 
នឹង   ទទួល បាននូវ  ផល គួរ ជទី ពៃញ ចិត្ត ផងដៃរ។ 

រាសីសៃុត ចុះ ។ កត្តា ទឹកចិត្ត ចៃើន 
តៃ បៃក បទៅ     ដោយសៃច ក្ត ីមោហៈ 
ពោល គឺបៃើ ជំនឿ  ជ ជង ការ ព ិចារ - 
ណា ។   រឯី ការ បៃកប  របរ រក ទទលួ- 

 ទាន  ផៃសៃងៗ តៃូវ មាន ការពិចារណា ពី ហានិភ័យ 
បាន ល្អិត ល្អន់ មុននឹង ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
ផៃសៃងៗ ។ ចណំៃក  សៃចក្តសី្នៃហា តៃវូ បៃងុ  បៃយត័្ន 
មាន  ទំនាស់ ដោយ សារ មាន ជំនឿ ដៃល    ខ្វះ ការ- 
ពិចារណាគៃប់ ជៃុងជៃយ នោះឡើយ។   

រាសីមធៃយម។  ការ បៃ កប របរ រក - 
ទទលួ  ទាន ផៃសៃង ៗ នងឹ  បាន ផលល្អ  
សម  សៃប  ជ មួយ ការ ចំ ណាយ។   
លោក  អ្នក  ខិត ខំ បំ ពៃញ ការងារ - 

បៃកប     ទៅ   ដោយ ការ បៃុង  បៃយ័ត្ន  និងបៃឹង បៃ ង 
អស ់  ព ី  សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ   និយយ ស្តី អាច មាន 
ភាព    លើ ស   លស់ ឬ ខ្វះ ខាត  ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា - 
ស្នៃហា       គូស្នៃហ ៍  គឺ មាន  ការ យល់ ចិត្ត   គា្នា  ធម្មត ។ 
ចំពោះ      លាភ  សកា្ការៈ   បាន ផល បង្គួរ ប៉ុណ្ណោះ។

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោក អ្នក  
មាន ទឹក ចិត្ត បៃកប ដោយ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា   គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក ។   បញ្ហា  
ស្នៃ ហា  គូស្នៃហ៍ ចៃះ យក ចិត្ត ទុក- 

ដក ់  ចំ ពោះ គា្នា បាន យ៉ា ង ល្អ ។ ការ បៃ កប របរ - 
រក   ទទួល ទា ន ផៃសៃង ៗ   បាន ផល  លើស ពី សព្វ ដង  
ដោយ សារ តៃ ការ ពោល វាចា ទន ់ភ្លន ់ទៅ កាន ់អ្នក- 
ផង   ធ្វើឲៃយគៃ សៃឡាញ់ ចូល ចិត្ត ។   ការ ធ្វើ ដំ ណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី ផៃសៃង ៗ  តៃង បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ៕      

រាសីឡើងខ្ពស់។ មាន សុខភាព ផ្លូវ- 
កាយ ល្អ ទឹក ចិត្ត មាន សៃច ក្ត ី មៃត្តា - 
ករណុា ដល ់មនសុៃស ទាងំ ឡាយ  ។ រឯី   
ការ និយយស្តី    ស ុភាព រាប សា និង     
ទន ់ភ្លន ់ មុងឺ មា៉ាត ់។ ថ្ងៃនៃះ  លោក អ្នក 

មាន  សមត្ថភាព   អាច បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗឬ     
រក      ស  ុ ីផៃសៃងៗ។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ    
មាន     សុវត្ថិភាពល្អ ។    រីឯ សៃចក្តី ស្នៃហា វិញគឺ ថ 
មិន      មា ន  អ្វី នាំ ឲៃយ លោក អ្នក ពៃួយ បារម្ភឡើយ។ 

រាសលី្អបង្គរួ ។ លោកអ្នកមាន ស្វយ័- 
ភាព  គៃប់ គៃន់ ក្នុងការ សមៃច ចិត្ត 
ផៃសៃងៗ  ។  រីឯ ការបៃកប របរ រក - 
ទទួលទាន ផៃសៃងៗ តៃង តៃ ហា៊ាន បៃ- 

ឈម   ហានិភ័យខ្ពស់  ហៃតុនៃះ គបៃបី មាន ការថ្លឹង     - 
 ថ្លៃង  ពីហានិភ័យ  និង ភាព ជោគជ័យ ឲៃយ បាន 
ចៃបាស   ់   លាស់ ពៃមទំាងមានយុទ្ធសាស្តៃ កាត់ បន្ថយ   
ហា   និភ័យ ផងដៃរ  ទើបជ ការបៃសើរ ។ ចំពោះ 
លាភ    សកា្ការៈ វិញ  ក៏នឹង បាន ផល បង្គួរ ផង ដៃរ ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ចំ ពោះ សុខ- 
ភាព  ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  មិន មាន  
ផល ប៉ះ ពាល់ អ្វី ឡើយ។   រី ឯ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ កា ន់ ទីជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 

ពិភាកៃសា   ឬ ដោះ សៃយ បញ្ហា ផៃសៃងៗ រមៃ ងទទួល  - 
បាន   នូវជ័យ ជម្នះ។  ដោយ ឡៃ ក ចំ ពោះ  បញ្ហា  
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គា្នា   សីុ ជមៃធ្វើ- 
ឲៃយ   ចំណង ស្នៃហា  ដៃល បាន បង្កើត ឡើង មាន  
លក្ខណៈ  កាន់ តៃ ស្អិត ល្មួត ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត។ 

រាសមីធៃយម។ សខុភាព  ផ្លវូ កាយ  មាន   
អំណយ  ផលល្អ   សុខ ភាព ផ្លវូចិត ្ត  
អាច មានអកុសល ខ្លះ ៗ ធ្វើ ឲៃយលោក  - 
អ្នក  មិន សបៃបាយ ចិត្ត  ការ បៃកប     របរ- 

រក      ទទួល ទាន នានា បានផល បង្គរួ  ការ ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ      កាន់ ទ  ី  ជិត ឆ្ងាយ មាន ឧបសគ្គ ខ្លះៗ។ រីឯការ - 
និយយ ស្ត ី មាន  ការ រអាក់រអួល ។  បញ្ហា ស្នៃហា    
គូស្នៃហ  ៍  មាន   ការ អនុគៃះ  និង ចៃះ   អធៃយា សៃ័យ     
គា្នា   បៃកប  ដោយ  ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ខ្ពស់  ផង   ។  

រាសមីធៃយម។ ការពោលពាកៃយសម្តធី្វើ 
ឲៃយអ្នក  ផងយកចិត្តទុកដក់សា្តាប់ 
មាន សមត ្ថភាព  បំពៃញ ការងារ បៃ- 
កប ទៅ   ដោយ   សា្មារត ីបៃុង បៃយ័ត្ន។ 

រីឯ    កា រ    បំពៃញ ការ ងារ ទទួល បាន ផល គួរជ ទី- 
ពៃញចិត្ត ប៉ុន្តៃគួរបៃុងបៃយ័ត្នលើ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ   កា ន ់ ទីជិតឆ្ងាយ និងគួរតៃ យក ចិត្ត ទុក ដក ់ 
នងឹ   ចណំង ស្នៃហារ បស អ់្នក ផងដៃរ។ ចណំៃកឯ-  
លាភសកា្ការៈ វិញ  នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ ដៃរ។ 

រាសីល្អបង្គួរ  ។ សុភមង្គលនៅ ក្នុង 
គៃសួា រ    នងឹ មាន លក្ខណៈ ល្អបៃសើរ  
ខណៈ សុខ    ភាព ផ្លូវ កាយ ក្តី  និង   ចិត្ត 
ក្តី មាន អំ ណ យ ផល  បៃកៃតី  តៃ ពុំ 

គួរ គបៃបី យត   ៃ ទៅកាន់ទីឆ្ងាយ តៃ មា្នាក់ឯង នោះ 
ឡើយ  ។ ការ   បៃកប  របរ រក ទទលួ ទាន នានា នឹង បាន 
ផល   បង្គរួ  តៃ ប៉ណុ្ណោះ ។  ចពំោះ លាភ សកា្ការៈ វញិ នងឹ 
បាន ផល  ដោយ ការ ផ្តល់ឲៃយ ព ី អ្នកដទៃ ជពិសៃស ។ 
រីឯ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ មាន សភាព ល្អ ដូចធម្មត។ 

រាសមីធៃយម។ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗ 
នឹង បានមកដោយក្តីនឿយហត់ 
ចៃើន  តៃ សៃចក្តីស្នៃហា  ខ្វ ះ ភា ព- 
កក់ ក្តា សមៃប់ គា្នា ។ លោក អ្នក  

ចៃើន  ត ៃតមៃវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខា្វាយពីទឹក-  
ចិត្ត   អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាននោះ ឡើយ ។ មៃយា៉ាង វិញ ទៀត 
ការ  បៃកប របរ រក ទទួល ទានផៃសៃងៗគួ រ មាន ការ- 
ពិចារណា  និងពិភាកៃសាគា្នា  ឲៃយបានចៃើន មនុឈាន 
ទៅ ដល់ការសមៃចចិត្ត អ្វី មួយ យ៉ាង  ចៃបាស់។



២១ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  socialite
www.postkhmer.com

អស្ចារ្យជាមួយវត្តមានរបស់ លោកអ្នក និងសម្ប់ការឧបត្ថម្ភក្នុងទំព័រ socialite
email: socialite@phnompenhpost.com 

ធនាគារ ព្រ ីនស៍ ទទួលបាន ពានរង្វាន់ និយោជក ឆ្នើម ជា បន្តបន្ទាប់ 
 កាលពីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ធនាគារ ពៃ ីនស៍ ទទួលបាន ពានរង្វាន់ ឈ្មោះ និយោជក ល្អ 

បំផុត លំដាប់ថ្នាក់ សកល លោក (Global Best Employer Brand Award) 
បៃចំាឆ្នា២ំ០២០ នៅ ទីកៃងុ បុ ម បៃ បៃទៃស ឥណ្ឌា កៃយពី ទទួលបាន ពានរង្វាន់ 
ឈ្មោះ និយោជក ល្អ បំផុត បៃចំា នៅ កម្ពុជា កាលពី ខៃមករា កន្លងទៅ នៅ ទីកៃុង 
បាងកក  បៃទៃស ថៃ ។ 

 កាលពី ឆ្នា ំ២០១៩ កន្លងទៅ ធនាគារ ពៃ ីនស៍ ក៏ ទទួលបាន ពានរង្វាន់ លើកទី១ 
របស់ខ្លួននៅបៃទៃស សិង្ហ បុរី ក្នុងនាម ជា ស្ថាប័ន ដៃល ឈ្នះ ពានរង្វាន់ឈ្មោះ 
និយោជក ល្អ បំផុត ទំាង១០០នៅ អាសីុ ។ គៃប់ ពានរង្វាន់ ដៃលមាន កិតៃយានុភាព 
ទំាងនៃះ តៃវូបាន ផ្តល់ជូន ដោយ ដោយ The Employer Branding Institute, 
World HRD Congress និង Stars of the Industry Group ។ 

 លោក ហ៊ ន់ សុ រចនា បៃធាន នាយក បៃតិបត្ត ិធនាគារ ពៃ ីនស៍ បាន លើកឡើង 
ថ ៖ « ពានរង្វាន់ ដៃល ទទួលបាន ក្នងុថ្ងៃនៃះ គឺជា ការឆ្លះុបញ្ចាងំ ពី បៃសិទ្ធភាព នៃ 
ការអនុវត្តរបស់ធនាគារ ពៃ ីនស៍  ក្នងុការ អភិវឌៃឍនិង រកៃសា នូវ ទៃពកោសលៃយ បុគ្គលិក ។ 
ការអភិវឌៃឍ ធនធានមនុសៃស ពិតជា មាន សរៈសំខាន់ ណស់ សមៃប់ ជោគជ័យ របស់ 
កៃមុហុ៊ន យើង ហើយ យើង បាន ខិតខំ បំពៃញ កិច្ចការងរ យ៉ាង សសៃកសសៃំ 
ដើមៃបី កសង មូលដា្ឋាន ដ៏ រឹងមំា សមៃប់ ការគៃប់គៃង ធនធានមនុសៃស និង ការអភិវឌៃឍ 
អាជីព ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ យុទ្ធសស្តៃ របស់ កៃមុហុ៊ន ដើមៃបី សមៃចបាន កំណើន 
និងលទ្ធផល ដៃល យើង គៃងទុក » ។ 

« ក្នុង រយៈពៃល មិន ដល់ ២ឆ្នាំ ផង បនា្ទាប់ពី បាន កមា្លា យ ខ្លួន ពី គៃះឹស្ថាន មីកៃូ- 
ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅជា ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារ ពៃី នស៍ បាន ផ្តោត ការខិតខំ សំដៅ 
ឆ្ពោះទៅ កាន់ការ កា្លាយខ្លនួជា«និយោជក ដៃលជា ជមៃើស ទី១ » ។ 

 លោក បៃធាន នាយក បៃតិបត្ត ិបាន មានបៃសសន៍ បន្ថៃមទៀត ថ ៖« យើង ចង់ 
បង្កើត បរិយកាស ការង រ មួយ ដៃលមាន នីតិវិធី សមៃបសមៃួល កិច្ចការ ធន- 
ធានមនុសៃស ចៃបាស់លាស់ ឱកាស គៃប់គៃន់ ឲៃយ បុគ្គលិក បានទទួល បានកា រ បណ្តះុ- 
បណ្តាល  និង អភិវឌៃឍ ខ្លួន វបៃបធម៌ បំពៃញការងរ ដៃល ផ្អៃកលើ គុណ តម្លៃ  និង  
ការទទួល ខុសតៃវូ ពៃមទំាង ការលើកទឹកចិត្ត សមៃប់ ទំនាក់ទំនង ដោយ ចំហ  និង 
បៃកប ដោយ ភាពស្មោះតៃង់ » ។ 

 រយៈពៃល ជិត ២ឆ្នា ំមកនៃះ ធនាគារ ពៃ ីនស៍ បាន បង្កើន ឡើង សឹង តៃ១ ទ្វៃ ជា ២ 
ដៃល ចំនួន បុគ្គលិកមាន រហូតដល់ ជាង ១ ០០០ នាក់ ៕ ទំព័
រឧ

បត
្ថម្ភ 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

ក្រុង មី ឡាន:  ក្លិប លំដាប់ កំពូល  
របស់ បៃទៃស អុីតាលី គឺ សៃះ បង្កង់ 
Juventus  បាន បៃកាស ឲៃយ ដឹង ថា 
ក្លិប បាន សមៃច កាត់ បន្ថយ បៃក់ ខៃ 
របស់ កីឡាករ ពៃម ទាំង គៃូ បង្វឹក  
លោក Maurizio Sarri ហើយ 
បនា្ទាប ់ព ីវសិយ័ កឡីា របស ់បៃទៃសនៃះ 
តៃូវ បាន ផ្អាក រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣ ខៃ 

មៃសា ដោយ សារ ការ រាត តៃបាត របស់ 
វីរុស កូរ៉ូណា។

នៅក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស នោះ ក្លិប 
Juventus បាន ឲៃយដឹង ថា ៖  « ដោយ 
ពចិារណា ព ីផល ប៉ះ ពាល ់ផ្អៃក ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុនងិ សៃដ្ឋកចិ្ច យើង បាន ឈាន ដល ់
ការ យោគ យល់ គ្នា  បៃកប ដោយ ផល 
វិជ្ជមាន ពោល គឺ ក្លិប ចំណៃញ បៃក់ 

បៃហៃល៩០ លាន អឺ រ៉ូ ( ១០០ , ៥ 
លាន ដលុា្លារ ) សមៃប ់ហរិញ្ញវត្ថ ុបៃចា ំ
រដូវ កាល ២០១៩ -២០២០ » ។

សៃប ពៃល ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង ឆ្លង 
រាល ដាល ទៅ បៃទៃស ជាចៃើន នៅ      
ទ ូទាងំ ពភិពលោក អុតីាល ីតៃវូ បាន គៃ 
រាយការណ៍ ថា  មាន ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
ចៃើន ជាង បៃទៃស ផៃសៃង ៗ    ពោល គឺ 

មាន ដល់ ទៅ ជាង ១០ ០០០ នាក់ ។ 
ដោយសា រ វិបត្តិ ដៃល កំពុង តៃ កើត 

មាន នៃះ Juventus ជា កៃុម ជើង ឯក 
កៃបខ័ណ្ឌ Serie A ដៃល កំពុង នាំ - 
មុខកៃុម លៃខ ២ Lazio  តៃឹម តៃ១ 
ពិន្ទុក្នុង តារាង ពិន្ទុ មុន ការ បៃកួត 
នៅសល់ តៃូវ បាន ពនៃយារ ពៃលនោះ 
បាន បៃប ់ថា  ខាង ក្លបិ បាន ពៃម ពៃៀង 
គ្នា កាត់ បៃក់ ខៃ នៃះ ចាប់  ពី ខៃ មីនា 
ដល់ ខៃ មិថុនា ។  ក្លិប សៃះ បង្កង់  បាន 
បន្ថៃម ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  បៃសិន បើ រដូវ- 
កាល នងឹ បញ្ចប ់នៅ ចងុ ឆ្នា ំនៃះ កឡីាករ 
ទាំង អស់ អាចទទួល បាន បៃក់ បន្ថៃម 
ក្នុង ខៃ ទាំង នោះ វិញ ។

សៃប ពៃល ជាមួយ គ្នា នៃះ   ក្លិបយកៃស  
ដៃល មាន ទីតាំង នៅ ទី កៃុង  Turin 
មួយ នៃះក៏ មិន ភ្លៃច អរគុណ ដល់ សមា - 
ជិក របស់ ក្លិបក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស នោះ 
ដៃរ កៃយ មាន ការ យោគ យល់ នៃះ 
ដោយ បន្ត ថា ៖ «   ក្លិប Juventus 
សូមថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់ បណា្ដា 
កីឡាករ និង កៃុម គៃូបង្វឹក ទាំង អស់  
ចំពោះ ការ ប្ដូរ ផ្ដាច់ របស់ ពួកគៃក្នុង 
ពៃល វៃលា ដ៏លំបាក សមៃប់ គៃប់ គ្នា 
នៃះ » ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា មនិ មៃន មានតៃ ក្លបិ 
Juventus ទៃ ដៃល កឡីាករ ពៃម កាត ់
បៃក់ ខៃ របស់ ខ្លួន គឺ នៅ មាន កីឡាករ 

ក្នងុ ក្លបិ ធ ៗំ  បៃចា ំទ្វបី អរឺ៉បុ   ដទៃ ទៀត ក ៏
បាន យល់ ពៃម បន្ថយ បៃក់ បៃចាំ ខៃ 
របស់ពួកគៃផងដៃរ ក្នុងនោះ មាន ដូច 
ជាកឡីាករ ក្នងុ ក្លបិ Bayern Munich 
និង     Borussia Dortmund នៅ 
បៃទៃស អាល្លឺ ម៉ង់ ជាដើម ។

គួរ បញ្ជាក់ថា តារា បាល់ ទាត់  ដៃល 
មាន បៃក់ខៃ  ខ្ពស់ ជាង គៃ នៅ ក្នុង កៃុម 
Juventus គឺ ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ 
សញ្ជាតិ  ព័រទុយហ្គាល់ Cristiano 
Ronaldo ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះ ពាន  Bal-
lon d'Or ចំនួន៥ ដង និង ខៃសៃ- 
បមៃើសញ្ជាត ិវៃលស ៍  Aaron Ram-
sey ដៃល ធ្វើ ដំណើរ មក អុីតាលី 
ដោយ ចាក ចៃញ ពី កៃុម កាំ ភ្លើង ធំ  Ar-
senal  ជាមយួ នងឹ លក្ខខណ្ឌ គ្មាន តម្លៃ 
ខ្លួន  កាល ពីឆ្នាំ មុន ។

ជាមួយ នឹង ភាព មិន បៃកដ បៃជា  
ដៃល កំពុង តៃ កើត មាន នៃះ កាល ពី 
ដើម សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ រដ្ឋ មន្តៃី ផ្នៃក 
កីឡា របស់ បៃទៃស អុីតាលី លោក 
Vincenzo Spadafora បាន 
និយយ ថា  លោក កំពុង តៃ សងៃស័យ 
ខា្លាំង មៃន ទៃន  ថាតើសកម្មភាព នៃ ការ - 
បៃកតួ បាល ់ទាត ់ ក្នងុកៃបខណ័្ឌ Serie 
A អាច នងឹ ចាប ់ផ្ដើម មាន ឡើង វញិ ដចូ 
ការ រំពុង ទុក នៅ ដើម ខៃ ឧសភា  
ឬយ៉ាង ណា ? AFP/VN

កីឡាករសេះបង្កង់យល់ពេមកាត់បន្ថយបេក់ខេ

ខ្រស្របម្រើប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ Cristiano Ronaldo កំពុងធ្វើ ការហ្វឹក ហត់ជាមួយមិត្តរួមក្រុម Juventus។  AFP

ម្ចាស់ម្រដាយ មស អូឡំាពិក របស់ រុស្រសី៊ ជាប់ចោទប្រើសារធាតុញៀន
   កៃុម អត្តពលិក របស់បៃទៃស រុសៃសុីចំនួន ៤នាក់ ក្នុង នោះ  មាន២នាក់ ជា  មា្ចាស់មៃដាយ មាស អូឡាំពិក តៃូវបាន ចោទ បៃកាន់ ពីបទ បៃើ បៃស់ សារធតុញៀន បនា្ទាប់ពី មានការ បង្ហាញ  ភ័ស្តុតាង ក៏ គួរ ឲៃយ 
ភា្ញាក់ផ្អើលពី ភា្នាក់ងរ McLaren។   អង្គភាព សុចរិតភាព អត្តពលិក  ហៅកាត់ថា IAU បាននិយយ កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍  ថា មា្ចាស់ មៃដាយ មាស អូឡាំពិក ឆ្នាំ ២០០៨ លើ វិញ្ញាសា លោត កម្ពស់ Andrey 
Silnov និង កីឡាការិនី ជា មា្ចាស់ មៃដាយ មាសអូឡាំពិក ឆ្នាំ ២០១២ លើ វិញ្ញាសា រត់លៃបឿន ឆ្លងកាត់ ឧបសគ្គ  ចមា្ងាយ ៤០០ម៉ៃតៃ  Natalia Antyukh នឹង តៃូវ បៃឈម មុខជាមួយ សៃចក្តី សមៃច របស់ 
តុលាការ អាជា្ញា កណា្ដាល កីឡា (CAS)៕ រូប ថត AFP



ទីក្រុងមីនស្ក៍: ខណៈ ពេល  ដេល 
បេទេស នៅ អរឺ៉បុ ដទេ ទៀត កពំងុ បទិទ្វារ 
ហាង ទំង អស់ ដើមេបី បេយុទ្ធ ត តាំង ក៏ 
ដូច ជា ទប់ ស្កាត់ ការ រាល ដាល វីរុស 
កូរ៉ូណានោះ បេទេស បេឡារុស  ហាក់ 
មនិ អើពើ នងឹ បញ្ហា វបិត្ត ិនេះ ឡើយ ពោល 
គឺ នៅ តេ ដំណើ រ ការ របរ រកសុី របស់ខ្លួន  
ដោយ ឥត ញញើត ដដេល ។ 

គេ ឃើញ ភោជនយី ដា្ឋាន ទងំឡាយ 
របសអ់តតី  បេទេសសធារណរដ្ឋ សវូៀត 
មយួ នេះ បន្ត សេវាកម្ម បមេើ ម្ហបូអាហារ 
របស ់ខ្លនួ ដដេល ហើយ ការ បេកតួ បាល-់ 
ទត់ សមេប់ លីក ក្នុង សេុក  មិន បាន 
ផ្អាក ដចូ បេទេស ផេសេង ៗ  ឡើយ   បើ ទោះ- 
បជីា  កពំងុស្ថតិ នៅ  មាត ់ទ្វារ នេ ការបេឈម 
នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ដ ៏គេះ ថ្នាក ់នៅ អ ឺរ៉បុ  
ក ៏ដោយ  ក ៏ដណំើរ ជីវិត នៅ ទ ីនេះ បេពេតឹ្ត 
ទៅ ជាធម្មតា ស្ទើរ តេដចូ ជាគ្មាន បញ្ហា 
អ្វី ទំងអស់ ។ 

បេធានា ធបិ តរីបស ់បេទេស បេឡារសុ 
លោក lexander Lukashenko 
បាន និយាយ បដិសេធវិបត្តិ សុខ ភាព  
សកល លោក ថ  «ជា ចតិ្ត រោគ»  ហើយ 
លោក មនិ ពេម ដើរ តាម បេទេល ជាចេើន 
ដទេ ទៀត  ដោយ ការ ឲេយ បេជាជន ខ្លួន 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ នោះ ឡើយ ។ 

ដោយ សរ តេ មាន មនុសេស តិច ជាង 
១០០ នាក ់បាន ឆ្លង ជងំ ឺនេះ ហើយ អត ់
មាន អ្នក បាតប់ង ់ជវីតិ  ក្នងុ បេទេស របស ់
លោក ទើប លោក Lukashenko 
បាន ថ្លេង កាល ព ីសបា្ដាហ ៍កន្លង ទៅ ថ  
គ្មាន អ្វ ីគរួ ឲេយ ខ្លាច  ចពំោះ  ជងំ ឺនេះ ឡើយ 
ហើយ លោក បាន ជរំញុ ឲេយ បេជាជនទងំ 

អស់ បន្ត កិច្ចការ ងារ ដាំ ដុះ លើ ដី របស់ 
ខ្លួន បន្ត ទៀត ។   លោក បេធានាធិបតី 
ដេល ជា អតតី បេធាន កសដិា្ឋាន សមហូ- 
ភាពដ៏ ស្មាះ តេង់  ហើយ  ចូល កាន់ 
អំណាច ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤  បាន ផ្ដល់ 
អនសុសន ៍ថ ៖  «នៅ ទ ីនោះ តេកទ់រ័  
នងឹ ពេយា បាល អ្នកទងំអសគ់្នា ។ ដ ីសេ 
នឹង ជួយ រកេសា សុខភាពរបស់ អ្នក គេប់ 
គ្នា  ឲេយ បាន បេសើរ » ។  

 នៅ ក្នុង កម្មវិធី បេកួត អាយហុកគី 
(ice hockey) កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍ 

សបា្ដាហ៍ មុន លោក Lukashenko 
ដេល បច្ចបុេបន្នមាន វយ័៦៥ ឆ្នា ំបានថ្លេង 
បន្ថេម ថ ៖  « ស្លាប់ ដោយ ភាព ថ្លេ ថ្នូ រ 
បេសើរ ជាង រស ់នៅ ដោយ ភយ័ ខ្លាច » ។   
ហេត ុនេះ ទើប ការ បេកតួ ជើង ឯក បេចា ំ
បេទេស បេឡារុស មិនខុស ពី តេក់ ទ័រ 
ភ្ជួរ ដី  ដោយ  នៅ តេ បន្ត ធ្វើ ដោយ ឥត 
បារម្ភ អ្វី ទំងអស់  គឺ ផ្ទុយ ទំង សេុង ពី 
លកី ផេសេង ៗ   ជា ចេើន នៅ ទ្វបី អ ឺរ៉បុ ដេល 
តេូវបាន ផ្អាក ឬពនេយារពេល។     

ជាក ់ស្ដេង  សមេប ់ការ បេកតួ  កាល- 

ពី ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ គឺ ពេល ដេល  
កេុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  Slavia Mozyr បាន 
យក ឈ្នះ កេុម ជើង ឯក ចាស់ BATE 
Borisov ២-១ នោះ គេ ឃើញ មាន 
អ្នក គ ំទេ រាប ់ពាន ់នាក ់ចលូ រមួ ទសេសនា 
ហើយ ថេម ទំង មាន  ផេសាយ បន្ត ផ្ទាល់ 
តាម កញ្ជាក់ ទូរទសេសន៍ របស់ បេទេស 
រុសេសុី ទៀត ផង ។  

អ្នក គំ ទេ មា្នាក់  ដេលមាន ឈ្មាះ ថ 
Igor វ័យ ៣៣ឆ្នាំ បាន បេប់ AFP 
ថ៖  « បើ ទោះបី ជា  យើង បាន មក ទី 

នេះពតិ មេន តេ យើង ពេយាយាម នៅ ឆ្ងាយ 
ព ីគ្នា យើង មក ដោយ ឡាន ហើយ យើង 
លាង ដេ របស់ យើង១០ ដង » ។     

 អ្នក គទំេ ដដេល ក ៏សម្ដេង ការ បារម្ភ 
ដេរ  ចំពោះ ការ បងា្ហាញ នូវ ភាព រីករាយ 
របស់ អ្នក គំ ទេ មួយ ចំនួន  ដោយ គេ 
នយិាយ ថ ៖ « មើល ទៅ ពកួគេ ហាក ់ដចូ 
មិន ដឹង អ្វី ទំង អស់ ពួកគេ ដើរ គេប់ 
កន្លេង ហើយ នាំ គ្នា សើច សបេបាយ » ។ 

តេទោះ ជា យា៉ាង ណា ក ៏ដោយ  បេទេស 
បេឡារុស   មិន បាន បេមាទ ទេ ចំពោះ 
វីរុស ថ្មី នេះ ដោយបាន មាន  វិធាន ការ 
ពសិេស ៗ   ជាចេើន  តេវូ បាន ដាក ់ចេញ 
រមួ ទងំ  ការដាក ់កាមេរា៉ា វាស ់កម្ដា អ្នក-  
គ ំទេ ពេលដើរ ចលូ ក្នងុ  កឡីដា្ឋាន ដេល 
តេូវ បាន គេ បាញ់ ថ្នាំ សមា្លាប់ មេរោគ ១ 
ថ្ងេ  ២ ដង ។     

ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នេះ អ្នក នាំ ពាកេយ 
ឲេយ សហពន័្ធ បាល ់ទត ់ បេទេស បេឡារសុ 
លោក  Alexsandr Aleinik បាន 
និយាយ បេប់ AFP ថ ៖  « យើង បាន 
ចាត ់គេប ់វធិានការ ដេល ណេនា ំដោយ 
រដ្ឋមនេ្តី កីឡា។ អ្នក ដេល មាន ទំនាក់- 
ទនំង ដោយផ្ទាល ់ជាមយួ អ្នក គទំេ តេវូ 
ពាក់សេម ដេ » ។ 

ក្នុង ជំនួប មួយ ជាមួយ អគ្គ រដ្ឋ ទូតនេ 
បេទេស ចិន លោក បេធានាធិបតី 
Lukashenko បាន ថ្លេង បញ្ជាក់ ថ  
បេទេស របស់ លោក  កំពុង គេប់គេង 
ស្ថានការ ណ៍នេះ យា៉ាង តឹង រុឹង បំផុត 
ហើយ  លោក ក៏ បេប់ ដេរ ថ  ការឲេយ 
បេជាជន នៅផ្ទះ  មិន មេន ជា ដំណោះ- 
សេយ នោះ ទេ ៕  AFP/VN 

ថ្ងេចន្ទ ទី៣០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

បេឡារុសបន្តការបេកួតបាល់ទាត់ហាក់មិនខ្វល់ពីវីរុសកូរ៉ណូា

ក្រុងប៉ារីស: សេប ពេលដេល 
ពិភពលោក កំពុង សសេក សសេំ  
តទល់  ក្នុងការ ទប់ ស្កាត់  ជំងឺផ្លូវ ដង្ហើម 
ថ្មី  កូវីដ ១៩  នោះ  តារា បាល់ ទត់ មួយ 
ចំនួន ធំ ក៏បាន រួម ចំណេក របស់ ខ្លួន  
ក្នុង យុទ្ធនាការ នេះ ដេរ តាម រយៈ ការ- 
បរចិា្ចាគ ថវកិាផ្ទាល ់ខ្លនួ  ឲេយ ទៅ មលូ នធិ ិ
នានា  ក្នុង បេទេស របស់ ពួកគេ  ដូចជា 

ពេល នេះ ខេសេ បេយុទ្ធ វ័យ ក្មេង ដ៏ ឆ្នើម   
Kylian Mbappe បាន សម្ដេង នវូ ទកឹ 
ចតិ្ត ដ ៏បេពេ  របស ់ខ្លនួ ដោយ ការ បេគល ់
នូវ  ទឹក បេក់ មួយ ចំនួន  ដល់ អង្គការ 
សបេបុរស Abbe Pierre Founda-
tion ដេល មាន មូល ដា្ឋាន នៅកេុង 
បា៉ារីស ដើមេបី ទុក សមេប់  ជាជំនួយ 
ដល់ កេុម គេូពេទេយ នៅ ក្នុង បេទេស 

បារាំង។    
កេបខណ័្ឌ Ligue 1 របស ់បារាងំ  រមួ 

ជាមួយ  ការបេកួតក្នុង វិស័យ  កីឡា 
លេបីៗ  ផេសេងៗ  ជាចេើន ទៀត តេូវ បាន 
ផ្អាក ជាបណោ្ដោះ អាសន្ន អំឡុង ពេល 
មាន វិបត្តិ នេ ការ ផ្ទុះ ជំងឺ ដ៏ សហាវនេះ 
ដេល មក ទល់ ពេល នេះ តេូវ បាន គេ 
អះអាង ថ មាន មនុសេសចំនួន ជាង  
២៧ ០០០ នាក់ បាន ស្លាប់ នៅ ទូទំង 
ពិភពលោក ។   

បេទេស បារាំង  ក៏ ជា បេទេស មួយ  
ដេល តេូវ វីរុស កូរ៉ូណា  វាយលុកដេរ  
ខណៈ ដេល  ពេល នេះ មនុសេសចំនួន 
៣២ ៩៦៤ នាក ់តេវូ បានគេ អះអាង ថ  
បាន  ឆ្លង ជំងឺ នេះ ហេតុ ដូច្នេះ  ដោយ 
សរតេ   ឃើញ បេទេស កំណើត ខ្លួន  
កពំងុស្ថតិ ក្នងុ ភាព វកឹវរ ក ៏ដចូ ជាចងរ់មួ 
ចណំេក គទំេ ដល ់កចិ្ច បេងឹ បេង របស ់
Abbe Pierre Foundation  
កីឡាករសញ្ជាតិ បារាំង វ័យ ២១ ឆ្នាំ 
ដេល បច្ចុបេបន្ន បេកប  អាជីព ជាមួយ 
កេុម អ្នក មាន Paris Saint-Ger-
main  បាន បរិចា្ចាគទឹក បេក់ មួយ 
ចំនួនធំ ដល់ អង្គការ នេះ   ។    

កេយ ទទួល បាន ការ បរិចា្ចាគ  
អង្គការ សបេបុរសនេះ ក៏ បាន ឲេយ ដឹង 
តាម រយៈ សេចក្ដី បេកាស របស់ ខ្លួន 
 ថ ៖  « មិន តេឹម តេ  បារម្ភ អំពីផល វិបាក 
នេ វិបត្តិ សុខភាព ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ  ដេល កើត 
មាន ចំពោះ បេទេស យើង ប៉ុណោ្ណោះ ទេ 
តេ ថេម ទងំ បារម្ភ ផង ដេរ  ចពំោះ ផល- 
លំបាក នានា  ដេល អាច នឹង កើត មាន 
ចំពោះ បេជាជន ងាយ រង គេះ ទំង 
ឡាយ ទើប កីឡាករឆ្នើម  Kylian 
Mbappe បាន បរចិា្ចាគ ភា្លាមៗ  នវូ ចនំនួ 
ទឹក បេក់ ដ៏ ចេើន  ដើមេបី ជា ការ  គំ ទេ 
ដល់ ការ ងារ របស់ អង្គការ Abbe 
Pierre Foundation » ។

នៅ ក្នងុ សេចក្ដ ីបេកាស នោះ បាន ឲេយ 
ដឹង បន្ត ទៀត ថ ៖ «ទឹក ចិត្ត ដ៏ ល្អ របស់ 
គត់ នឹងផ្ដល់ ឲេយ ជាពិសេស ក្នុង 
ការអនុវត្តនូវ សកម្មភាព ជំនួយ ដំបូង 
របស ់យើង  មាន ដចូជា ការ ផ្ដល ់ជនូនវូ 
ទឹក បេើ បេស់ និង អនាម័យ សមេប់ 
បេជាជន ក្នុង ស្ថានភាព ដ៏ មាន គេះ- 
ថ្នាក់ ខ្លាំង នេះ  ពេម ទំង ការ ផ្ដល់ ជូន  
ម្ហូប អាហារ និង ជមេក សមេប់អ្នក 
ដេល អត់ មាន ផ្ទះ សំបេង »។

ជាមួយ គ្នា នេះ អង្គការ សបេបុរស 
Abbe Pierre Foundation បាន 
បញ្ជាក់ថ៖ «មូលនិធិ សូម ផ្ញើ សរ 
ថ្លេង អំណរ គុណ យា៉ាង ស្មាះ ស្ម័គេ 
បផំតុ ចពំោះ Kylian Mbappe ដេល 
មាន  សនា្ដាន ចិត្ត ដ៏ បេពេ នេះ និង មាន 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  ទៅ  លើ មនុសេស 
ទងំឡាយ  ក្នងុ ពេល វេលា មនិ បេកដ 
បេ ជា ដ៏ធំ នេះ » ។  ទោះជាយា៉ាង ណា  
អង្គការ សបេបុរស ខង លើ មិន បាន 
បញ្ជាក ់ ព ីចនំនួ ទកឹ បេកដ់េល កឡីាករ 
Mbappe បរិចា្ចាគ នោះ ទេ ។    

ដោយ ឡេក  កាល ពីដើម សបា្ដាហ៍ 
កន្លង ទៅ សរ ព័ត៌មាន ជាចេើន បាន 
រាយ ការណ ៍ ឲេយដងឹ ថ  ខេសេ បមេើ បេយទុ្ធ   
Cristiano Ronaldo និង ភា្នាក់ ងារ 
របស់ គត់  លោក  Jorge Mendes 
បាន បរិចា្ចាគទឹក បេក់មួយចំនួន ធំ  
ទៅមន្ទរីពេទេយ នៅ បេទេសកណំើត ខ្លនួ  
គ ឺពរ័ទយុហា្គាល ់ ខណៈ ខេសេបេយទុ្ធ មាឌ 
ល្អតិដល៏េប ីឈ្មាះ Lionel Messi បាន  
ផ្ដល់ ថវិកា ដល់ មន្ទីរ ពេទេយ  នៅ ទី កេុង 
Barcelona ក្នុង បេទេស អេសេបា៉ាញ  
ផងដេរ៕  AFP/VN

សកម្មភាពប្រកួតបល់ទាត់លីកក្នងុស្រកុរបស់ប្រទ្រសប្រឡារុសដ្រលត្រវូបនធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រសៅរ៍កន្លងមកន្រះ។រូប AFP

Mbappeបរិច្ចាគថវិកាដ៏សមេបើមដើមេបីជួយទប់ទល់វិបត្តិកូវីដ

ខ្រស្រប្រយុទ្ធឆ្នើមMbappeបនបរិច្ចាគថវិកាជួយបំរំាងក្នងុការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រៅពីមានទឹកចិត្តល្អច្រៅញទៅជួយ
លើកទឹកចិត្តសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្ម្រៅរដ្រៅលមាន
សមាជកិគ្រៅសួារឆ្លងជងំឺករូ៉ណូាឬកវូដី១៩កន្លង
មកថ្មីៗនោះតារាចម្រៅៀងស្រៅីល្រៅបី និងឈរជើង
ទ្រៅនំថោនបានយូរកញ្ញាមាសសុខសោភាមាន
ទឹកចិត្តប្រៅព្រៅ មិនបានគិតប្រៅកាន់ជាតិសាសន៍
ដទ្រៅក៏បានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តតារាសម្ត្រៅងស្រៅី
ថ្រៅឈ្មោះលីឌីយ៉ាដ្រៅលឆ្លងកូវីដ១៩ពីសា្វាមី
ក្រៅយពីធ្វើត្រៅស្តរកម្រៅរោគនោះមក។
តាមរយៈសារតារាសម្ត្រៅងស្រៅីថ្រៅឈ្មោះ-

លីឌីយ៉ា (Lydia)ដ្រៅលបង្ហើរតាមបណា្តាញ
សង្គមអីុនសា្តាក្រៅមនាព្រៅលថ្មីៗនោះដ្រៅលប្រៅ
សម្រៅលួជា ខ្ម្រៅរថា៖«កវូដី!យើងត្រៅវូត្រៅរស!់ការ-
ព្រៅយាយមពង្រៅឹងខ្លួនយើង ព្រៅលខ្លះវាពិបាក។
ព្រៅលស្រៅកច្រៅញវាមានអារម្មណ៍ល្អ
ប្រៅសើរជាងមុន។ គ្រៅន់ត្រៅយល់-
ថាការយជំយួឲ្រៅយខ្ញុំមានអា រម្មណ៍
ធូរស្រៅបើយ។ការយំវាពិតជា
ធ្វើឲ្រៅយខ្ញុំស្ងប់ចិត្ត»។
ន្រៅះគឺជា សារចុងក្រៅយ

ដ្រៅលនាង Lydiaបាន-
បង្ហោះក្រៅយពីនាង
បានធ្វើត្រៅស្តឃើញ
ឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩
ពីសា្វាមីរបស់នាង
Matthewហើយ
ពួកគ្រៅត្រៅូវប្រៅកពី-
កូនៗនិងក៏ត្រៅូវ
បានដាក់ឲ្រៅយនៅ
ដាច់ដោយឡ្រៅក
ពីគ្នានៅក្នុងមន្ទីរ
ព្រៅទ្រៅយនោះ។
បនា្ទាប់ពីបាន

ឃើញនូវសារ-
នោះនងិដងឹពី
អារម្មណ៍ទុក្ខ-
លំបាករបស់
នា ង Lydia
តាមរយៈ-
សារន្រៅះក៏
ធ្វើឲ្រៅយអ្នក-
គំទ្រៅនិងមិត្ត
សិល្រៅបៈជាច្រៅើន
នាំគ្នាចូលComment-
លើកទឹកចិត្តដល់តារាស្រៅី
ខាងលើក្នុងនោះគ្រៅក៏ឃើញ-
មានតារាចម្រៅៀងស្រៅីខ្ម្រៅរចំនួន
២របូដ្រៅរគឺតារាចម្រៅៀងស្រៅីល្រៅបី
ឈ្មោះនៅថោនកញ្ញាមាស-
សុខសោភានិងអតីតចម្រៅៀង
ស្រៅីនៅផលតិកម្មភ្ល្រៅងរខីតកញ្ញា
សុខចិនា្តាហៅវា៉ាន់នីឡា។

យ៉ាងណាតារាចម្រៅៀងស្រៅីថោនកញ្ញា
មាសសុខសោភានិងតារាសស្រៅីថ្រៅ

នាងលីឌីយ៉ាមានទំនាក់ទំនង
គ្នាកម្រៅិតឬហ្រៅតុផលអ្វី-

បានតារាខ្ម្រៅរ២របូបាន
ផ្ញើសារលើកទឹក-
ចិត្តដល់តារាថ្រៅ
នោះក៏មិនត្រៅូវ
បានបកស្រៅយ

លម្អិតនោះឡើយ
ដោយសារត្រៅប្រៅពន័្ធទរូ-

សព័្ទមាសសខុសោភាបាន-
ត្រៅចូលត្រៅគ្មោនអ្នកលើក។

ការពិតទៅន្រៅះគឺជា
រឿងមួយគួរឲ្រៅយសរ-

សើរដ្រៅលអ្នក-
សិល្រៅបៈ-
មិនបាន

ប្រៅកាន់ថា
ជាតិសាសន៍

ណាឬប្រៅទ្រៅសណា
ក្រៅយពីបានឃើញថានាង

Lydiaបង្ហោញក្ដីទុក្ខសោកដូច្ន្រៅះ
ទោះបីជាមិនមានអ្វីច្រៅើនត្រៅតារា
ចម្រៅៀងខ្ម្រៅរនៅលើទ្រៅនំថោន-
កញ្ញាមាសសុខសោភា ក៏បាន
ចូលសរស្រៅរលើកទឹកចិត្តថា៖
«ស៊ូស៊ូ!»ចំណ្រៅកឯកញ្ញាវា៉ាន់-
នឡីាវញិបានសរស្រៅរថា៖«យើង
កពំងុរង់ចាំអ្នកទាងំ២នងឹត្រៅឡប់
មកវិញ»៕

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

 មាស សុខសោភា មិន ប្រកាន់ សាសន៍  
ឆ្លៀត ផ្ញើសារលើក ទឹកចិត្ត មិត្តសិល្របៈ ថ្រ

ការ ហ្វកឹ ហាត់ ទូក កាយ៉ាក់ របស់កីឡាករអាមេរិក Tyler Uthus តេៀម អូឡំាពិក ដេល តេវូ ពនេយារពេល។ AFP

តូ ក្រយូ សម្លងឹ យក ខ្រ កក្កដាឆ្នាកំ្រយ  
សម្រប់រៀបចំ  ការ ប្រកួត កីឡាអូឡាំពិក 
កេុង តូកេយូ :ក្រៅមុគណៈកមា្មោ-

ធិការរៀបចំកីឡាអូឡំាពិកនៅ
ទីក្រៅងុតូក្រៅយូរបស់ប្រៅទ្រៅសជបុ៉ន
កំពុងពិចារណាយកខ្រៅកក្កដា
ឆ្នាំ២០២១ជាថ្ង្រៅចាប់ផ្ដើម
សម្រៅប់ព្រៅតឹ្តកិារណ៍ដ្រៅលត្រៅវូ
បានប្រៅកាសឲ្រៅយផ្អាកន្រៅះ។ន្រៅះ
បើតាមការឲ្រៅយដឹងពីប្រៅព័ន្ធផ្រៅសព្វ
ផ្រៅសាយក្នងុប្រៅទ្រៅសជបុ៉នដ្រៅល
បានរាយការណ៍ឲ្រៅយដឹងកាលពី
ម្រៅសិលមិញក្រៅយពីមានការ-
សម្រៅចជាប្រៅវត្តសិាស្ត្រៅឲ្រៅយធ្វើ
ការពន្រៅយារព្រៅលដោយសារការ-
រាតត្រៅបាតវីរុសកូរូ៉ណា។
ដោយការរាលដាលន្រៅជំងឺនៅ

ត្រៅបន្តមានហើយនិងត្រៅវូការ
ព្រៅលត្រៅៀមផងគម្រៅងដ្រៅល
ទំនងកើតមានបំផុតសម្រៅប់ចាប់-
ផ្ដើមការប្រៅកួតប្រៅជ្រៅងកីឡាន្រៅះ
គឺនៅថ្ង្រៅទី២៣ខ្រៅកក្កដាឆ្នាំ
២០២១។ន្រៅះបើតាមការផ្រៅសាយ
ឲ្រៅយដឹងពីទូរទស្រៅសន៍របស់រដ្ឋNHK
ដោយយោងតាមប្រៅភពពីផ្ទ្រៅ-
ក្នងុរបស់ក្រៅមុអ្នករៀបចំ។
រឿងន្រៅះកើតមានក្រៅយពី

អភិបាលក្រៅងុតូក្រៅយូលោកស្រៅី
YurikoKoikeបានលើកជា
គំនិតឡើងកាលពីថ្ង្រៅសុក្រៅឲ្រៅយ
ផ្លាស់ព្រៅតឹ្តកិារណ៍ន្រៅះទៅព្រៅល
ដ្រៅលសីតុណ្ហោភាពប្រៅចំាឆ្នាំមិន
សូវក្ដៅនិងត្រៅជាក់បន្តចិ។
លោកស្រៅីអភិបាលក្រៅងុបាន

លើកហ្រៅតុផលថាការធ្វើប្រៅប
ន្រៅះនឹងធ្វើឲ្រៅយការប្រៅកួតលើ
វិញ្ញាសារត់មា៉ារា៉ាតុងនិងការប្រៅកួត

កីឡាផ្រៅស្រៅងៗ ទៀតងយស្រៅលួ
នឹងសម្រៅបខ្លនួបានពោលគឺមាន
ន័យថាពួកគ្រៅអាចរៀបចំក្នងុរាជ
ធានីត្រៅម្ដងជាជាងប្ដរូទៅធ្វើនៅ
ទីក្រៅងុSapporoដ្រៅលគណៈ-
កមា្មោធិការអូឡំាពិកអន្តរជាតិ
(IOC)បានសម្រៅចឲ្រៅយអត្ត-
ពលិកទៅប្រៅកួតទីនោះ។
យោងតាមកាស្រៅតAsahi

Shimbunបានឲ្រៅយដឹងថាក្រៅមុ
អ្នករៀបចំកីឡាអូឡំាពិកTokyo
2020ដ្រៅលដឹកនំាដោយលោក
YoshiroMoriបាននិងកំពុង
ពិភាក្រៅសាជាមួយIOCហើយ
សម្រៅប់ព្រៅលវ្រៅលាដ្រៅលអាចឲ្រៅយ
ព្រៅតឹ្តកិារណ៍ន្រៅះចាប់ផ្ដើមដំណើរ
ការ។កាលពីចុងសបា្ដៅហ៍មុន
លោកMoriបានថ្ល្រៅងទៅកាន់
សា្ថានីយទូរទស្រៅសន៍មួយរបស់
ជបុ៉នថា៖«ការសរុបផ្ន្រៅកខ្លះ
អាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរង្វង់មួយ
សបា្ដៅហ៍ទៀត»។
ដំបូងឡើយកីឡាអូឡំាពិក

គ្រៅងប្រៅរព្ធបើកជាផ្លវូការនៅ
ថ្ង្រៅទី២៤ខ្រៅកក្កដាឆ្នាំន្រៅះហើយ
បនា្ទាប់មកបា៉ារា៉ាឡំាពិកនៅថ្ង្រៅទី
២៥ខ្រៅសីហាប៉ុន្ត្រៅកាលពី
សបា្ដៅហ៍កន្លងទៅប្រៅទ្រៅសជបុ៉ន
ដ្រៅលដ្រៅញថ្ល្រៅបានសិទ្ធិរៀបចំ
ព្រៅតឹ្តកិារណ៍ដ៏ធំលើលោកដ្រៅល
ត្រៅងកើតមាន៤ឆ្នាំម្ដងន្រៅះបាន
ប្រៅកាសដោយមានការយល់-
ស្រៅបពីIOCថាផ្អាកជាបណ្តាះ-
អាសន្នសិនដ្រៅលន្រៅះជាការ-
សម្រៅចជាប្រៅវត្តិសាស្ត្រៅមិនធា្លាប់

មានពីមុនមកក្នងុព្រៅលវ្រៅលា
សន្តភិាពប្រៅបន្រៅះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រៅីShinzo

Abeបានថ្ល្រៅងថាព្រៅតឹ្តកិារណ៍
ន្រៅះនឹងត្រៅវូរៀបចំប្រៅហ្រៅល១ឆ្នាំ
ទៀតហើយព្រៅលកើតឡើង
ការប្រៅកួតកីឡាដ៏ធំន្រៅះនឹងកា្លាយ
ជាសក្ខភីាពសម្រៅប់ជ័យជម្នះ
របស់មនុស្រៅសជាតិលើជំងឺឆ្លង
ដ៏កាចសាហាវដ្រៅលកំពុងកើត
មានន្រៅះ។
ត្រៅជាមួយនឹងការសម្រៅច

ពន្រៅយារព្រៅលន្រៅះត្រៅវូបានគ្រៅមើល
ឃើញថាបានផ្ដល់ឱកាសយ៉ាង
ច្រៅើនដល់ទីក្រៅុងតូក្រៅយូដោយ
ប្រៅធានIOCលោកThomas
Bachបាននិយយថា៖«គ្រៅប់
ជម្រៅើសទំាងអស់ត្រៅវូបានយក
មកពិភាក្រៅសាហើយការកំណត់
ព្រៅលវ្រៅលាឡើងវិញមិនទាន់
ច្រៅបាស់១០០ភាគរយនោះទ្រៅ
គ្រៅន់ត្រៅព្រៅលន្រៅះខ្រៅក្ដៅឆ្នាំ
ក្រៅយជាជម្រៅើសទី១»។
ទន្ទមឹនឹងន្រៅះដ្រៅរទូរទស្រៅសន៍

NHKបានផ្រៅសាយថាភ្លើងគប់
អូឡំាពិកនឹងត្រៅវូដាក់តំាងបង្ហោញ
រយៈព្រៅល១ខ្រៅនៅឯមជ្រៅឈមណ្ឌល
កីឡានាទីក្រៅងុFukushima
ដ្រៅលទីនោះត្រៅវូបានប្រៅើជាកន្ល្រៅង
មូលដា្ឋានសម្រៅប់ក្រៅុមកម្មករ
ជំនួយរាប់ពាន់នាក់ដ្រៅលស្ថតិ
ក្នងុសម្លៀកបំពាក់ការពារការ-
សាយភាយវិទ្រៅយុសកម្មអំឡុង
គ្រៅះមហន្តរាយនុយក្ល្រៅអ៊្រៅកាល-
ពីឆ្នាំ២០១១៕AFP/VN

តារាចមេៀងសេនីៅ ថោន មាស សុខសោភា ផ ្ញើសារ លើក  ទឹក  ចិត្ត 

តារា សម្តេង សេ ីថេដេល ឆ្លង កីវីដ១៩   ។ រូបថត  អុីនសា្តាក្រៅម
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