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ភោជនីយដ្ឋានបាយ័នដឹកជញ្ជនូ
ម្ហបូឆ្ងាញ់ៗនិងអាហារក្រៀម
ដល់ផ្ទះអតិថិជន...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត

លោកសខ្រងប្រ-
គល់ឡាន៥០គ្រឿង
ថ្រមដល់ស្នងការខ្រត្ត
សម្រប់ប្រឆំាងកូវីដ

ណ្រនំាឲ្រយគ្រះឹស្ថាន-
សិក្រសាឯកជនរៀបចំ
ប្រឡងតាមអនឡាញ
ដើម្របីបង្ការការឆ្លងកូវីដ

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរុសកូរ៉ូណា
ទូទំាងសកលលោកយ៉ាងតិចជាង១១មុឺននាក់

ប្រសក់កា្លាយជាបុត្រសម្ពន័្ធ
របស់ធនាគារធំកូរ៉្រខាងត្របូងKB

ទ្រង់ទ្រយធំនិងមានស្លាប់ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩បើពលរដ្ឋមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រដា្ឋាភិបាល

 ឡុង   គីម ម៉ា រី តា 

ភ្នំ ពៃញៈ លោកសខេងរដ្ឋ-
មន្តេីកេសួងមហាផ្ទេកាលពី
មេសិលមិញបានបេគល់រថយន្តចំ-
នួន៥០គេឿងដល់ស្នងការនគរ-
បាលខេត្តចំនួន១៧ខេត្តដើមេបី
បេើបេស់ជាមធេយោបាយសមេប់
ដកឹជញ្ជនូបរកិា្ខារពេទេយបមេើដល់
តមេូវការក្នុងការបេយុទ្ធបេឆាំង
ជងំឺកវូដី១៩ដេលកំពងុកា្លាយជា
ក្ដីបារម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដេលនឹងអាចផ្ទុះឡើងនៅក្នុង
សហគមន៍។លោក សខេង
បានបន្តថា រហូតមកដល់ពេល
នេះ កេសួងបានផ្ដល់រថយន្ត
ចំនួន៩៥គេឿង...តទៅ ទំ ព័រ ៧

វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្តេីកេសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡាពីមេសិលមិញ
បានណេនាំនងិលើកទកឹចតិ្ដដល់
គេឹះស្ថានសកិេសាឯកជនឱេយធ្វើការ- 
បងេៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬតាម
បេព័ន្ធអេឡិចតេូនិកដើមេបីផ្ដល់
ឱកាសឱេយសិសេសបានសិកេសាបន្ត
រឯីសសិេសដេលតេវូបេឡងសញ្ញា- 
បតេមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ និង
ទតុិយភមូិកេសួងបានអនុញ្ញាត
ឱេយបេឡងតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូ-
និកផងដេរដើមេបី...តទៅទំព័រ ៤

កៃុង ប៉ារីសៈ បេទេសចិន
បានកត់តេចនំនួសរបុជារៀង-
រាល់ថ្ងេខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននេ
ករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាពីកេ
បេទេសដោយអះអាងអពីំការ-
ឆ្លងថ្មីមនចំនួន៩៧នាក់។
យោងតាមចំនួនសរុបរបស់

កាសេតAFPកាលពីថ្ងេអាទតិេយ
បានផ្អេកទៅលើបេភពផ្លូវការ
ជាចេើនបានឲេយដឹងថាមនុសេស

យ៉ាងតិច១១២៥១០នាក់
បានស្លាប់នៅទូទាំងពិភព-
លោកដោយសរឆ្លងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមករូ៉ណូាបេភេទថ្មីនៅក្នងុ
បេទេសជាង១៩០។
មនសុេសចនំនួ១៨២៤៩៥០

នាក់បានរាយការណ៍ថាបាន
ឆ្លងចាប់តាំងពីវីរុសផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុង
បេទេសចិន...តទៅទំព័រ១១

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញៈខេប៊ីគូកមីន(KB-
KookminBank)ជាធនាគារ
ឈានមុខគេនៅបេទេសកូរ៉េ-
ខាងតេបងូបានបញ្ចប់ការទទូាត់
ដេលមនតម្លេ៦០៣លាន
ដុលា្លារលើភាគហ៊ុន៧០ភាគ-
រយរបស់គេឹះស្ថានមកីេូហរិញ្ញវត្ថ ុ
បេសក់និងការកំណត់ទិស-

ដៅទិញភាគហ៊ុនដេលនៅ
សល់ដើមេបីបេកា្លាយបេសក់
ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម
ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។
យោងតាមសេចក្ដីបេកាស

បានពីបេសក់កាលពីថ្ងេទី
១៣ខេមេស ធនាគារខេប៊ី-
គកូមនីបានទញិភាគហ៊នុ៧០
ភាគរយបេកបដោយជោគជយ័
របស់មីកេូ...តទៅ ទំព័រ ៩

ខន សាវិ
 
ភ្នពំៃញៈ កេសងួសខុាភបិាល

បានពេមនថាការដេលពលរដ្ឋ
មិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់
រដ្ឋាភិបាល និងសេចក្ដីណេនាំ
នានារបស់កេសួងសុខាភិបាល

អាចនឹងធ្វើឲេយកម្ពុជាមនការ-
ឆ្លងរាលដលនៅក្នងុសហគមន៍
ដេលអាចនឹងមនអ្នកស្លាប់
ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈ
ដេលកម្ពុជាកំពុងតេស្ថិតក្នុង
ស្ថានភាព«ផយុសេយួ»នេការ-
រីករាលដលជំងឺនេះ។

លោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្តេី
កេសងួសខុាភបិាលថ្លេងនៅក្នងុ
សន្នសិទីកាសេតពីថ្ងេមេសលិមញិ
ថាពលរដ្ឋមនផ្លូវ២ដេលតេូវ
ដើរគឺផ្លវូឆ្ពោះទៅរកការឆ្លងរាល-
ដលទេង់ទេយធំដេលនាំឱេយ
មនអ្នកស្លាប់ដេលធ្វើឲេយមន

សេចក្ដីសោកសៅនិងផ្លូវមួយ
ទៀតគអឺាចជយួការពារគេសួរ
គេចផុតពីជំងឺកូវីដ១៩និងបន្ត
មនសុភមង្គល។
លោកបន្តថា៖«យើងមនផ្លូវ

ដើរ២ដេលសំខាន់គឺទី១ តេូវ
អនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងការណេ-

នាំរបស់សម្ដេចហ៊នុសេននងិ
ការណេនាំរបស់កេសួងសុខា-
ភិបាលដើមេបីបង្ការទប់ស្កាត់ការ- 
រីករាលដលនេជំងឺកូវីដ១៩។
បើយើងធ្វើបានដូច្នោះបានសេចក្ដី
ថាយើងរកេសាបានសុភមង្គល
ក្នុងគេួសរ...តទៅទំព័រ ៤

សួស្ដឆី្នាថំ្ម ីឆ្នាជូំត!
ស្លាកសួស្ដីឆា្នោំថ្មីឆា្នោំជូតតេូវបានតុបតេងតាំងលម្អនៅមុខពេះបរមរាជវាំង។រូបថតហុងមិនា
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សារៈសំខាន់និងភាពចំាបាច់នៃចៃបាប់ស្ដពីីការគៃប់គៃងបៃទៃសជាតិស្ថតិក្នងុភាពអាសន្ននៅកម្ពជុា
នៅក្នងុ អំឡុង ពៃល ដៃល ពិភព- 

លោក កំពុង ជួប បៃទះ នូវ ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺCOVID-19 
បៃទៃស ជា ចៃើន ក៏ មាន ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ កាន់ តៃ ខ្លាំង ឡើង 
អំពី គៃះ ថ្នាក់ ដៃល អាច កើត- 
មាន ដល់ បៃទៃស ជាតិ  និង សង្គម 
របស់ ពួកគៃ ដៃល ជា មូល ហៃតុ 
ចាំ បាច់ តមៃូវ ឲៃយចាត់វិធាន ការ 
ជាប ន្ទាន់។ មាន រដា្ឋាភិ បាល ជា - 
ចៃើន បាន បៃកា សដាក់ បៃទៃស- 
ជាតិ ខ្លួន ក្នុង សា្ថាន ភាព អា សន្ន 
រួច ទៅ ហើយ សៃប តាម សា្ថាន- 
ភាព  តមៃវូ ការ  និង បទ ដា្ឋាន ចៃបាប ់
នៃ បៃទៃស នីមួយៗ ។

ដោយ ឡៃក រាជ រដា្ឋាភិ បាល- 
កម្ពជុា  ក៏បាន កោះ បៃជំុ កៃមុ អ្នក -  
ជំនញ ចៃបាប់  និង គណៈ កមា្មា ធិ- 
ការ អចិ នៃ្តយ៍ នៃ ទីស្ត ីការ គណៈ- 
រដ្ឋ មន្តៃី កៃម ការ ដឹក នំ របស់ 
លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន  សៃន 
ដើមៃប ីធ្វើ សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់ស្តពី ី
ការ គៃប់ គៃង បៃទៃស ជាតិ ស្ថិត 
ក្នុង ភាព អាសន្ន (“ចៃបាប់ ស្តីពី 
ភាព អាសន្ន”) ។

សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់មយួ  ដៃល 
មាន  ៥ជំពូក  និង ១២ មាតៃ តៃវូ- 
បាន រដ្ឋ សភា អនុ ម័ត នៅ ថ្ងៃទី 
១០  ខៃមៃសា  ហើយ វា តៃវូ បាន 
គៃ រពំងឹថ នងឹ តៃវូ អន ុមត័ ដោយ 
ពៃឹទ្ធ សភា ដោយ គ្មាន ការ កៃ- 
ស មៃលួ ចៃើន ទៃ  បន្ទាប់ មក នឹង 
តៃវូ  បៃកាស ឱៃយបៃើ ជា បន្ត បន្ទាប ់
ដោយ បៃមុខ រដ្ឋ ក្នុង អំឡុង ខៃ 
តៃមួយ ផង ដៃរ  កៃយពី មាន 
ការ ពិគៃះ យោ បល់ ជា មួយ 
កៃុម បៃឹកៃសា ធម្ម នុញ្ញ។

ចៃបាប ់នៃះ  មាន ចៃង អពំ ីបៃប- 
បទ នី តិវិធី និង លក្ខ ខណ្ឌ នៃ 
ការ បៃកាស ដាក់ បៃទៃសជាតិ 
ក្នុង ភាព អាសន្ន  វិធាន ការ មួយ 
ចំនួន ដៃល តៃវូអនុវត្ត ដោយ រាជ- 
រដា្ឋាភិបា ល  របប រា យ ការណ៍ របស់ 
រាជរ ដា្ឋា ភ ិបាល ជនូ រដ្ឋសភា  នងិ 
ពៃទឹ្ធ សភា  និង ទោស បៃបញ្ញត្តិ 
ចំពោះ បទល្មើស រារំាង ដល់ បៃតិ- 
បត្ត ិការ  និង បទ មិន គោរព វិធាន- 
ការ របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល។

ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ ចៃបាប់ របស់ 
កម្ពជុា  រដ្ឋធម្ម នញុ្ញ បច្ចបុៃបន្ន មាន 
ចៃង អំពី សញ្ញាណ នៃ ភាព អា- 
សន្ន  បុ៉ន្តៃ វា មិន បាន ផ្តល់ និយម- 
នយ័ ចៃបាស ់លាស ់អពំ ីសញ្ញាណ 
នៃះ ទៃ។មាតៃ២២-ថ្មី នៃ រដ្ឋ- 
ធម្មនុញ្ញ ចៃង ថ“នៅ ពៃល បៃជា- 
ជាតិ បៃឈម នឹង គៃះ ថ្នាក់  
ពៃះ មហា កៃសតៃ ទៃង់ បៃកាស បៃ- 
ទាន ដណំងឹ ជា សា ធារ ណៈ ដាក ់
បៃទៃស ជាតិ នៅ ក្នងុ ភាព អាស ន្ន 
កៃយពី ទទួល បាន មតិ ឯក ភាព 
ពី នយក រដ្ឋ មន្តៃ ីបៃធាន រដ្ឋ សភា  
និង បៃធាន ពៃឹទ្ធស ភា”។

មាតៃ ២២-ថ្មី នៃះ  មិន បាន 
ចៃង អពំ ីនតី ិវធិ ីបន្ទាប ់ កៃយ ព ី
ពៃះម ហាកៃសតៃ បៃកាស អំពី ភាព- 
អាសន្ន នោះ ទៃ  ជា ពិសៃស ទាក់- 
ទង នឹង តួនទី  និង ការទទួល ខុស- 
តៃវូ របស ់រាជ រដា្ឋាភ ិបាល ហើយ 
ពាកៃយ“សា្ថាន ភាព អា សន្ន” ក៏ មិន 
មាន កំណត់ នៅ ក្នុង ចៃបាប់ ណា 
មយួ របស ់បៃទៃស កម្ពជុា ឡើយ ។ 
   ទោះ ជា យ៉ាង ណាក៏ ដោយ  
សា្ថាន ភាព អា សន្ន  អាច តៃវូបាន 
គៃ យល់ ថ  ជា សា្ថាន ភាព មួយ 
ដៃល រា ជរដា្ឋាភិ បាល តៃូវ បាន 
ផ្តល់ អំណាច ឱៃយ អនុវត្ត សកម្ម ភាព 
ឬ ដាក់ ចៃញ នូវ គោល នយោ បាយ 
ដៃល ក្នុងសា្ថានភាព ធម្មតា មិន 
តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ អនុ វត្ត 
ឡើយ ។

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  មិន ចៃង ផ្តល់ ការ- 
ណៃ នំ ណា មួយ លើ ភាព ខុសគ្នា   
រវាង សា្ថាន ភាព ធម្មតា  នងិ ភាព- 
អាសន្ន ពៃម ទាងំ វសិាល ភាព នៃ 
សកម្ម ភាព របស ់រាជរ ដា្ឋា ភ ិបាល 
ដៃល អាច ធ្វើ បាន ក្នុង ការ ចាត់ 
វិធាន ការ ណា មួយ ដៃល អាច រឹត- 
តៃបិត សិទ្ធិ  និង សៃរី ភាព របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ នោះ ឡើយ ។

មាតៃ ៣១  នៃ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ 
ចៃង ថ“ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ព ុជា 
ទ ទួល សា្គាល់  និង គោរព សិទ្ធិ- 
មនុសៃស ដូច មាន ចៃង ក្នងុ ធម្មនុញ្ញ  
នៃ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ សៃច- 
ក្តី ថ្លៃងការណ៍ជាស កល ស្តីពី 
សិទ្ធិ មនុសៃស  និង កតិកា សញ្ញា 
ពៃម ទាំង អនុ សញ្ញា ទាំង ឡាយ 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង សិទ្ធិ មនុសៃស ។

រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ ការ ពារ សិទ្ធិ  និង 
សៃរ ីភាព របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ហើយ មធៃយោ បាយ តៃ មួយ គត់ 
ដៃល អាច រឹត តៃបិត សិទ្ធ ិ និង សៃរី- 
ភាព របស់ ពលរដ្ឋ បាន  គឺ តាម- 
រយៈ ចៃបាប់ ដៃល តៃូវ អនុ ម័ត 
ដោយ សភា ។

មាតៃ ៣១ នៃ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ- 
កថ ខ ណ្ឌ  ៣  ចៃង ថ“ ការបៃើ 
សិទ្ធិ សៃរី ភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ 
បុគ្គល មា្នាក់ៗ មិន តៃូវឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ សិទ្ធ ិសៃរី ភាព អ្នក ដទៃ 
ឡើយ។ ការ បៃើ សិទ្ធិ សៃរី ភាព 
នៃះ តៃូវ បៃពៃឹត្ត តាម លក្ខ ខណ្ឌ 
កំណត់ ក្នុង ចៃបាប់ ។

ដូច្នៃះ បៃសិន បើ គ្មាន ចៃបាប់- 
អនញុ្ញាតឱៃយ  រាជ រដា្ឋាភ ិបាល ដាក ់
ចៃញ នូវ វិធាន ការ ដៃល រឹត តៃបិត 
លើ សិទ្ធ ិ និង សៃរី ភាព របស់ បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋ ទៃ នោះ រាជរ ដា្ឋាភិ បាល 
មិន អាច ធ្វើ បាន ឡើយ។ 

បើ មិន ដូច្នាះ ទៃ  វិធាន ការ 
របស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល អាច តៃូវ- 
បាន លបុ ចល ដោយ តលុា ការ 
មាន សមត្ថ កិច្ច ដោយ សាររំលោភ  
ទៅ លើ សិទ្ធិ អំណាច ដៃល រដ្ឋ- 

ធម្ម នុញ្ញ បាន កំណត់ ឲៃយ ហើយ 
រាជ រដា្ឋាភិ បាល ក៏ អាច តៃូវ បាន 
ចទ សួរ ដោយ សភា ផង ដៃរ ។

តាម ចៃបាប់ អន្តរ ជាតិ ការ រឹត- 
តៃបិត សិទ្ធិ  និង សៃរី ភាព របស់ 
មនសុៃស ក ៏អាច អនញុ្ញាត បានដៃរ 
ក្នុង ករណី មាន អា សន្ន សមៃប់ 
ការ ការ ពារ សីល ធម៌ សណា្តាប់- 
ធា្នាប់ សា ធារ ណៈ  និង សុខុ មាល- 
ភាព ទូទៅ ។

មាតៃ ២៩  នៃ សៃចក្ត ីថ្លៃងការ- 
ណ៍ ជាស កល ស្តពីី សិទ្ធ ិមនុសៃស  
ចៃង ថ “២.ក្នងុ ការ បៃើ បៃស់ សិទ្ធ ិ
និង សៃរី ភាព របស់ ខ្លួន មនុសៃស 
គៃប់រូប តៃូវ ស្ថិត នៅ តៃឹម កមៃិត 
ដៃលចៃបាប់ បាន កំណត់ តៃ បុ៉ណ្ណោះ  
ក្នុង គោល បំណង ធាន ការ- 
ទទួល សា្គាល់  និង ការ គោរព សទិ្ធ ិ
នងិ សៃរ ីភាព របស ់អ្នក ដទៃ  នងិ 
ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូ វការ យ៉ាង 
តៃមឹតៃវូ ខង សីល ធម៌ សណា្តាប់- 
ធា្នាប់ សាធា រណៈ និង សុខុ មាល- 
ភា ព ទូទៅ នៅក្នុ ង សង្គម បៃជា-
ធិ  បតៃយៃយ”។

មាតៃ ៤ កថខណ្ឌ ទី១ នៃ 
កតិ កាស ញ្ញា អន្តរ ជាតិ ស្តីអំពី 
សិទ្ធ ិពល រដ្ឋ  និង សិទ្ធ ិនយោ បាយ 
ចៃង ថ“១. ក្នងុ ករណី មាន ភាព- 
អា សន្ន សា ធារ ណៈ ពិសៃស  ដៃល 
គរំាម កហំៃង ដល ់អត្ថ ិភាព ជាត ិ
និង ដៃល តៃូវ បាន បៃកាស ជា 
ផ្លូវការ  រដ្ឋ ភាគី នៃ កតិកា សញ្ញា 
នៃះ អាច ចាត ់វធិា នការ ប ដ ិបៃបញ្ញត្ត ិ
នងឹ កាតព្វ កចិ្ច ដៃល មាន ចៃង ក្នងុ  

កតិកា សញ្ញា នៃះ ក្នងុ កមៃតិ ដៃល 
សា្ថាន ភាព តមៃវូ តៃ បុ៉ណ្ណោះ  
កុំ ឱៃយតៃ វិធាន ការ ទាំង នៃះ  មាន 
វិសមិត ភាព ទៅ នឹង កាត ព្វ កិច្ច 
ដទៃ ទៀត ដៃល ចៃបាប់ អន្ត រជាតិ 
តមៃូវ ហើយ មិន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ រសី អើង ដៃល ផ្អៃក លើ ពជូ- 
សាស ន៍ ពណ៌ សមៃបុរ  ភៃទ  ភាសា  
សា សនឬដើម កណំើត សង្គម”។ 
  ខ្ញុំ មិន យល់ សៃប ទៅ នឹង 
ទសៃសនៈ មយួ ចនំនួ ដៃល សម្តៃង 
ដោយ អ្នក តស៊ូ មតិ ផ្នៃក សិទ្ធិ- 
មនុសៃស ដៃល អះ អាង ថ“អំណាច   
ក្នុង ភាព អា សន្ន ដៃល បាន ស្នើ 
[ក្នងុ ចៃបាប]់នងិការរតឹ តៃបតិ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស”ឬ“ចៃបាប់ ស្តពីី ភាព អាសន្ន 
នោះ បង្ក ការ គំរាម កំហៃង ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា” ។

អ្នក ខ្លះ ទៀត  បាន អះ អាង ថ 
“អំណាច ដៃល មិន ធា្លាប់ មាន 
ពមីនុ នៃះ មនិ សមា មាតៃ ហើយ 
បាន គំរាមកាត់ បន្ថយ ជា អចិ- 
នៃ្តយ៍ នូវ សិទ្ធ ិរបស់ ព លរដ្ឋ កម្ពជុា 
គៃប ់របូ”ហើយ“ចៃបាប ់នៃះ គរួ តៃ 
តៃូ វបាន គៃ មើល ឃើញ ថជា 
ការ កោ្តោប កា្តោប់ យក អំ ណា ច  
សៃស់ៗដោយ ឆ្លៀត ឱកាស កៃង-   
ចណំៃញ លើ សា្ថាន ភាព Covid-
19ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ង រ 
នូវ សិទ្ធ ិមនុសៃស គៃប់ រូប នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ក ម្ពុជា។

ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ ថ  ការ រិះគន ់
ខង លើ ហាក់ ដូច ជា  មានបំណង  
វាយ បៃហារ បៃប នយោ បាយ 

ទៅ លើ វិធានកា រ ឬ គោលនយោ- 
បាយ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  ជា- 
ពិ សៃស ពួក គៃ ផ្តោត ការ រិះគន់ 
ទៅលើ លោក នយក រ ដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊នុ  សៃន។ កា ររិះគន ់បៃប នៃះ 
មនិ តៃមឹ តៃវូ ទៃ។ វា ហាក ់ដចូ ជា  
ពួកគៃ សន្មត ថ ទារ កមួយ  នឹង 
កា្លាយ ជា កុមារ ដៃលមា ន ចិត្ត 
ឃោរ ឃៅ តាំងតៃ  វា មិន ទាន់ 
បៃសូត ពី ពោះ មា្តោយ មក ម្លៃ៉ះ។ 

កៃុម អ្នក រិះគន់  គួរតៃ ពិនិតៃយ 
ឡើ ងវិញ  ពី ចៃបាប់ ស្តីអំពី  សា្ថាន- 
ភាព អា សន្ន នៃះ ពី ទសៃសនៈជាក់- 
ស្តៃង ដោយ ឥត លម្អៀង ជា ជាង 
គៃន ់តៃ ជាការ សៃមើ សៃមៃ អពំ ី
សា្ថាន ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស របស់ ពួក - 
គៃ។ចៃបាប់ នៃះ មាន បំណង ការ- 
ពារ បង្ការ ទប ់សា្កាត ់បៃទៃស ជាត ិ
មិន ឲៃយ ធា្លាក់ ចូល ក្នុង គៃះ ថ្នាក់ 
បើ បៃទៃស ជាតិ មាន គៃះ អា- 
សន្ន ដោយ សារ សង្គៃម ជំងឺ រាត- 
តៃបាត ឬ មូល ហៃតុ ធ្ងន់ធ្ង រផៃសៃង 
ទៀត បៃជា ពលរដ្ឋ ទៅ វិញ ទៃ ដៃល 
តៃូវមា ន កាត ព្វ កិច្ច ចូល រួម ជា- 
មួយ រដា្ឋាភិ បាល ក្នុង ការ ការ ពារ 
ទប់ ទល់ នឹង គៃះ ថ្នាក់ នោះ ។

ដូច ដៃល បាន រៀប រាប់ បញ្ជាក់ 
ខង លើ រួច ហើយ ទាំង ចៃបាប់  
ជាត ិ នងិ ចៃបាប ់អន្ត រជាត ិសទុ្ធតៃ 
អនុ ញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ រឹត តៃបិត 
សិទ្ធិ សៃរី ភាព  ក្នុង ករណី ដៃល 
មាន មូល ហៃតុ ជាក់ លាក់។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថ  ចៃបាប់ 
ស្តីពី ភាព អាស ន្ន  មិន តៃឹម តៃ 
អនុវត្ត ចំពោះ ករណី ជំងឺ រាត- 
តៃបាត  Covid-19 ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  
ប៉ុន្តៃ ក៏ អាច តៃូវ បាន បៃើ ក្នុង 
សា្ថាន ភាព អា សន្ន ណា មួយ ដៃល 
បាន កំណត់ កៃម មាតៃ ៤នៃ 
ចៃបាប់  ឬ មាតៃ ៤ នៃ កតិ កា- 
ស ញ្ញា អន្តរ ជាតិ ស្ត ីពី សិទ្ធ ិព លរដ្ឋ 
និង សិទ្ធិ នយោ បាយ ផង ដៃរ ។

សំណួរ សួរថ  ហៃតុអ្វ ីបាន ជា 
រាជ រដា្ឋាភិ បាល តៃវូ ចំាបាច់ រំលោភ 
លើ សិទ្ធិ សៃរីភាព របស់ ពល រដ្ឋ 
ខ្លួន ក្នុង ករណី បៃទៃស  ធា្លាក់ ក្នុង 
ភាព អាស ន្ន?

ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថ  បៃសិន បើ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល ចង់ រំលោភ សិទ្ធិ- 
សៃរីភាព រប ស់ ពលរដ្ឋ ខ្លួន រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល អាច ធ្វើ បាន បៃសើរ 
ជាង បៃសិន បើ គ្មាន ចៃបាប់ ស្តអំីពី 
សា្ថាន ភាព អា សន្ន នោះ ទៃ  ពៃះ 
ថ ចៃបាប់ នៃះ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ 
នីតិ វិធី  និង លក្ខខ ណ្ឌ ចាំ បាច់ 
តមៃវូ ឲៃយ រាជ រដា្ឋា ភ ិបាល តៃវូ អន-ុ 
វ ត្តតាម ។

តាម ការ សង្កៃត ពី ការអ នុវត្ត 
ជាក ់ស្តៃង នៅ កម្ពជុា  បៃសនិ បើ 
មិន មាន ចៃបាប់ ទៃ  រាជរ ដា្ឋាភិ បាល 
អាចដា ក ់ចៃញ នវូ វធិា នការ តាម 
តៃ អណំាច របស ់ខ្លនួ ។វា ជា រឿង 

កមៃ ណាស់  ឬ ទៅតា ម ការ យល ់
ដឹងរ បស់ ខ្ញុំ ដៃល តុលា ការ មាន 
សមត្ថ កិច្ច អាច លុប ចល  ឬ 
ចាត់ ទុក ជា មោ ឃៈ នូវ សៃចក្តី 
សមៃច ណា មយួ របស ់រា ជរដា្ឋា- 
ភ ិបាល។នយិយ មៃយោ៉ាង ទៀត ថ 
បៃ សិន បើ គ្មាន ចៃបាប់ ដៃល អនុ- 
មត័ ដោយ រដ្ឋ សភា នោះ ទៃ  រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល គឺជា អ្នក ដៃល មានសិទ្ធ ិ 
និង សៃរី ភាព គ្មាន ដៃន កំណត់ ក្នងុ 
ការចាត់ ចៃង កិច្ច ការ ជា មួយ 
ពល រដ្ឋ រប ស់ខ្លួន ទៅវិញទៃ។

ខ្ញុ ំក៏ យល់ សៃប ជា មួយ នយ ក- 
 រ ដ្ឋមន្តៃ ីផង ដៃរ ថ  វា ជា ការ បៃសើរ 
ដៃល តៃូវធ្វើ ចៃបាប់ ឲៃយ ហើយ។ 
ទោះ បីជា គត់ មិ នមាន ភាព ចំា- 
បាច់ ក្នងុ ការ បៃើ ចៃបាប់ នៃះ ក្នងុ ពៃល 
ឥឡូវ នៃះ ក៏ដោយ ក៏ ចៃបាប់ នៃះ 
អាច តៃវូ បាន បៃើ នៅពៃល ចំាបាច់ 
ណា មួយ  ក្នុង ពៃ ល បៃទៃស- 
ជាតិ មាន តមៃូវ ការ ។

តាម ការ សង្កៃត ឃើញថ  
ទោះ បីជា ចៃបាប់ នៃះ  តៃូវ បាន 
រៀបចំ តាក់តៃង យ៉ាង បៃញាប់- 
បៃញា ល់ ក៏ដោយ  ក៏ កៃមុ ការងរ 
របស់ រា ជ រដា្ឋា ភិបា ល បាន តាក់- 
តៃង ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ 
និ ង តៃឹ មតៃូវ បំផុ ត។ ចៃបាប់ នៃះ 
មានចៃ ង នូវ លក្ខ ខណ្ឌ ចាំ បាច់ 
ដៃល អាចតៃវូបា ន ចាត់ ទុក ថ ជា 
ចៃបាប់ ដៃលមានលក្ខណៈ ល្អ មួយ 
ហើយ វា ក៏ ឆ្លះុបញ្ចាងំ ពី តមៃ ូវការ 
របស់ រាជរ ដា្ឋាភិ បាល  និង រដ្ឋ- 
សភា ផ ងដៃរ។

ខ្ញុ ំបាន ពិនិតៃយ ចៃបាប់មួយ ចំនួន 
ទាក់ទង នងឹ ភាព អាសន្ន នៅក្នងុ 
បៃទៃ ស បៃជាធិប តៃយៃយ ផៃសៃង- 
ទៀត  ហើយ ខ្ញុ ំជឿជាក ់ថ  ចៃបាប ់
ស្តីពី ភាព អាស ន្ន របស់ កម្ពុជា 
មាន លក្ខណៈ សម សៃប អាច 
ទទួល យក បាន ។

ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ដោយ  ខ្ញុ ំយល់ 
ថ  មាន បទ បៃបញ្ញត្ត ិមួយចំ នួន  
នៅ ក្នុង ចៃបាប់ ស្តីពី ភាព អាសន្ន 
នៃះនៅមានចណំចុខ្វះខត អាច  
គួរ តៃូវ បាន កៃ សមៃួល ដើមៃបី ធ្វើ 
ឱៃយ កាន់ តៃ មាន ភាពបៃ សើរ 
ឡើង មួយ កមៃិត ថៃម ទៀត ។

ឧទាហ រណ៍ ចៃបាប់ នៃះ  គួរ តៃ 
មាន ចៃង ពី សៃចក្តី តមៃូវ ជាក់- 
លាក់ មួយ ចំនួន សមៃប់ រាជ រដា្ឋា- 
ភបិាល ដចូ ជា  ការ តៃៀមរៀបច ំ
វិធាន ការ ផៃន ការ សកម្មភាព 
នងិ យទុ្ធ សាស្តៃ សម សៃប ដើមៃប ី
ឆ្លើយ តប នងឹ គៃះ ថ្នាក ់ឬ សា្ថាន- 
ភាព បន្ទាន់ មុន ពៃល ស្នើសុំ  
ពៃះម ហាកៃសតៃ   បៃធាន រដ្ឋ សភា 
និង ពៃទឹ្ធ សភា ពិភា កៃសា និង ឈាន 
ដល់ ការ ពៃម ពៃៀង បៃកាស  ដាក់  
បៃទៃស ជាតិ ក្នុង ភាព អាសន្ន  
នោះ។ លក្ខ ខណ្ឌ នៃះ អាច តៃវូ- 
បាន បន្ថៃម ទៅ ...តទៅទំព័រ ៣ 

លោក មេធាវី លី តេសេង  ។ រូប អៃចប៊ីអៃស និង មន្ទីរសារការី អៃចប៊ីអៃស 

OPINION



តពទីពំរ័ ២...ក្នងុមាត្រា៣ឬ៤
ន្រាច្រាបាប់...ដ្រាលជាបុរ្រាលក្ខខណ្ឌ
ន្រាការប្រាកាសភាពអាសន្ន។
ច្រាបាប់ស្តពីីភាពអាសន្នន្រាះក៏

គួរមានច្រាងលក្ខខណ្ឌតម្រាវូមួយ
ចំនួនទៀតលើសិទ្ធិអំណាចរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលក្នងុការគ្រាប់គ្រាង
ភាពអាសន្ន។ក្នងុន្រាះវិធានការ
ដ្រាលដក់ច្រាញដោយរដ្ឋាភិ-
បាលត្រាូវបំព្រាញនូវលក្ខខណ្ឌ
ដចូជាមានភាពបន្ទាន់បង្ខំភាព-
ចំាបាច់ភាពសមាមាត្រាទៅនឹង
ការរតឹត្រាបិតឬស្ថានការណ៍ដ្រាល
តម្រាូវមូលហ្រាតុសមស្រាបជា
វិធានការបណ្តោះអាសន្នដោយ
មិនមានការរើសអើង។ល។
មាត្រា៥ន្រាច្រាបាប់ស្តីពីភាព-

អាសន្នមានរមួបញ្ចលូនវូបញ្ជ-ី
វិធានការដ្រាលរដ្ឋាភិបាលអាច
ហាមឃាត់ឬរឹតត្រាបិតសិទ្ធិស្រារើ-
ភាពរបស់ពលរដ្ឋ។ប៉ុន្ត្រាមាត្រា
ន្រាះមិនច្រាងអំពីលក្ខខណ្ឌកំណត់
ទំហំឬជាបា៉ារា៉ាម្រាត៉្រាដ្រាលអនុ-
ញ្ញាតឱ្រាយរាជរដ្ឋាភិបាលផ្អាកជា-
បណ្តោះអាសន្ននូវនូវសិទ្ធិស្រារើ-
ភាពរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋខ្លួនក្នុង
ព្រាលមានអាសន្ននោះទ្រា។
ការខ្វះខាតមួយចំនួនន្រាះ

អាចបណា្តោលឱ្រាយមានការចោទ
ជាសណំរួយ៉ាងច្រាើនអពំីលទ្ធ-
ភាពដ្រាលអាចរំលោភបំពាន
ភាពមិនច្រាបាស់លាស់និងការ
លំបាកក្នុងការអនុវត្តច្រាបាប់-
ន្រាះដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ជា-
ពិស្រាសមានសំណួរសួរថាតើ
រាជរដ្ឋាភបិាលអាចបង្ហាញអពំី
ហ្រាតុផលត្រាមឹត្រាវូន្រាជម្រាើស
ក្នងុការចាត់វិធានការរបស់ខ្លនួ
យ៉ាងដូចម្ត្រាចចំពោះការអនុវត្ត
វិធានការដ្រាលមានសម្រាប់
ក្រាមច្រាបាប់ដ្រាលមាននៅក្នងុ
ស្ថានភាពធម្មតានិងវិធានការ
ត្រាូវដក់ច្រាញតាមច្រាបាប់ស្តពីី
ភាពអាសន្នក្នងុករណីមានភាព-
អាសន្ន?តើការជ្រាើសរើសនោះ
ផ្អ្រាកលើកម្រាិតធ្ងន់ធ្ងរចាំបាច់
ឬមានមូលហ្រាតុយ៉ាងណា?
ចំណុចរសើបមួយទៀតនៅ

ក្នុងមាត្រា៥គឺការអនុញ្ញាតឱ្រាយ
រាជរដ្ឋាភិបាល“ចាត់វិធានការ
សមស្រាបនងិចាបំាច់ណាមួយ
ដើម្រាបីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពអា-
សន្ន។ការច្រាងប្រាបន្រាះវាបាន
ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្រាយរាជរដ្ឋាភិបាល
មានភាពបត់ប្រានក្នងុការចាត-់
វិធានការរបស់ខ្លួន។ក៏ប៉ុន្ត្រាបើ

និយយម្រាយ៉ាងទៀតវាក៏បាន
ផ្តល់ឲ្រាយរាជរដ្ឋាភិបាលនូវសិទ្ធិ-
អំណាចគ្មានដ្រានកំណត់។ ពី-
ព្រាះថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល
នឹងពិបាកត្រាូវបានសួរដ្រាញ-
ដោលដោយរដ្ឋសភាទបស់្កាត់
ឬលុបចោលដោយតុលាការ-
ដ្រាលមានសមត្ថកិច្ចណាស់
ដោយសរអវត្តមាននូវលក្ខ-
ខណ្ឌច្រាបាស់លាស់សម្រាប់កំ-
ណត់ពីភាពសមស្រាបនិងភាព-
ចំាបាច់ន្រាវិធានការនោះ។រាជ-
រដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រាចតាមឆន្ទា-
នសុទិ្ធិយ៉ាងទូលំទលូាយរបសខ់្លួន។
  ជាចុងក្រាយខ្ញុំអាចសន្និ-
ដ្ឋានថាកម្ពុជាគួរឲ្រាយមានច្រាបាប់
ស្តីពីភាពអាសន្នន្រាះហើយ
ខ្ញុំសង្រាឃមឹថាភាពខ្វះខាតបន្តចិ-
បន្តចួដ្រាលខ្ញុំបានលើកឡើងខាង
ដើមនងឹអាចត្រាវូបានក្រាមុការងរ
តាក់ត្រាងច្រាបាប់យកទៅពិនិត្រាយ
និងធ្វើការក្រាប្រាឲ្រាយប្រាសើរនៅ
ព្រាលណាមួយសមស្រាប៕

ដោយ មេធា វី លី  តេ សេង 
សា សេ្តាចា រេយ នតី ិសាស្តេ នងិ 

នាយក បេតិ បត្តិ នេកេុមហ៊ុន 
មេធាវី អេ ច ប៊ី អេស និង មន្ទីរ- 
សារការី អេ ច ប៊ី អេស

ថ្ង្រាអង្គារទី១៤ែខម្រាសឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកហុ៊នសែននឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់
នែជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុកិច្ចបែជំុកំពូលអាស៊ាន

រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ នៅក្នុងកិច្ចប្រាជុំ
កពំលូអាស៊ាននៅថ្ង្រាអង្គារន្រាះ
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រាីហុ៊នស្រាន
នឹងថ្ល្រាងពីផលប៉ះពាល់ន្រាជំងឺ
កូវើដ១៩ ទៅលើការអភិវឌ្រាឍ
ស្រាដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកំណើន
ស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងផល-
ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរន្រាជំងឺកូវើដ-
១៩ទៅលើសន្តសិខុស្រាដ្ឋកចិ្ច
ពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការសង្គម។
ន្រាះបើតាមស្រាចក្តីប្រាកាស
ព័ត៌មានក្រាសួងការបរទ្រាស
កាលពីថ្ង្រាទី១២ខ្រាម្រាស។
កិច្ចប្រាជំុកំពូលអាស៊ានពិស្រាស

និងកិច្ចប្រាជំុកំពូលអាស៊ានបូក៣
ពសិ្រាសដ្រាលធ្វើឡើងតាមរយៈ
ប្រាព័ន្ធវើដ្រាអូន្រាះគឺមានការចលូ-
រួមពីម្រាដឹកនំរបស់អាស៊ាននិង
អាស៊ានបូក៣រួមមានចិនជបុ៉ន
និងកូរ៉្រាដើម្រាបីឆ្លើយតបទៅនឹង
ការរាតត្រាបាតន្រាជំងឺកូវើដ១៩
ខណៈដ្រាលជំងឺន្រាះកំពុងរើក-
រាលដលនៅជំុវិញពិភពលោក។

លោកមម៉ប៊នុហ្រាងរដ្ឋមន្ត្រាី
ក្រាសួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រាង
ក្នងុសន្នសិទីសរពត័៌មានស្តពីី
បច្ចុប្រាបន្នភាពន្រាជំងឺកូវើដ១៩
កាលពីថ្ង្រាចន្ទថាការប្រាជុំអា-
ស៊ានន្រាះ គឺជាការផ្លាស់ប្តរូ
បទពិសោធគ្នាទៅវិញទៅមក
ចំពោះការសម្រាចខាងនយោ-
បាយថា្នាក់ដឹកនំជាន់ខ្ពស់ គឺ
កម្រាិតប្រាមុខរដ្ឋាភិបាល។ន្រាះ
គឺជាការផ្តលផ់លប្រាយោជន៍ឱ្រាយ
គ្នាទៅវញិទៅមកសម្រាប់ការ-
ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធខាងការ-
សម្រាចន្រានយោបាយរបស់
កម្ពជុាជាមយួប្រាទ្រាសក្នងុតបំន់
ក៏ដូចជាដ្រាគូ៣ទៀត។លោក
ថ្ល្រាងថា៖«ខ្ញុំយល់ថាប្រាមុខរដ្ឋា-
ភបិាលន្រាប្រាទ្រាសនៅក្នងុតបំន់
របស់យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរបទ-
ពិសោធអំពីបញ្ហាន្រាះអំពីការ-
ទប់ស្កាត់នូវជំងឺឆ្លងកូវើដ១៩
ក៏ដូចជាប្រាមុខន្រារដ្ឋាភិបាល
អាស៊ាននិងអាស៊ានបូក៣
កូរ៉្រាជប៉ុនចិនទៀត»។
បើតាមស្រាចក្តីប្រាកាសព័ត៌មាន

ក្រាសួងការបរទ្រាសផលប៉ះពាល់
ពីជំងឺកូវើដទាមទារនូវកិច្ចខិតខំ-
ប្រាឹងប្រាងរួមគ្នាជាអន្តរជាតិ
ប្រាកបដោយប្រាសិទ្ធភាពនិង
ទានព់្រាលវ្រាលាដើម្រាបីឆ្លើយតប
ទៅនឹងការគំរាមកំហ្រាងន្រា
ជងំកឺវូើដ១៩។ស្រាចក្តីប្រាកាស
ព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា៖«កិច្ចប្រាជុំ
កពំលូពសិ្រាសទាងំ២ន្រាះគឺជា
ព្រាតឹ្តកិារណ៍ដ៏សំខាន់បន្ថ្រាមទៀត
ដ្រាលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរួបរួម
របស់អាស៊ានតាមរយៈសកម្ម-
ភាពរួមន្រាការជួយគ្នាទៅវិញ-
ទៅមកការលើកកម្ពស់ការឆ្លើយ-
តបដោយធ្វើសកម្មភាពយ៉ាង-
ឆប់រហ័សនិងប្រាកបដោយ
ប្រាសិទ្ធភាពនៅក្នងុការគ្រាប់គ្រាង
ជំងឺនិងពង្រាឹងភាពរឹងមាំរបស់
តំបន់»។
លោកង្វៀនសួនហ្វកុនយក-

រដ្ឋមន្ត្រាីវៀតណាមដ្រាលជាប្រាធាន
អាស៊ានប្តូរវ្រាននៅឆ្នាំន្រាះនឹង
បើកកិច្ចប្រាជុំទាំង២ន្រាះដោយ
ត្រាវូធ្វើឡើងតាមយៈប្រាព័ន្ធវើដ្រាអូ
(VideoConference)៕

សរៈសំខាន់និងភាពចំាបាច់នែចែបាប់ស្ដពីី...



តពីទំព័រ១...និងគ្មានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-
១៩ក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺរាក-
រូសផ្ស្ងៗ»។លោកបន្តថា៖«ដោយ-
ឡក្ផ្លវូមយួដល្យើងត្វូទៅទៀតគឺ
ការមិនគោរពបទបញ្ជារបសរ់ដ្ឋាភិបាល
ឬស្ចក្ដីណ្នាំរបស់ក្សួងសុខាភិ-
បាលគឺយើងអាចឈានទៅរកហានភិយ័
ខ្ពស់គឺការបាត់បង់សុភមង្គលការរីករាល-
ដលន្ជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅក្នុង
គ្ួសារនិងសហគមន៍យើងហើយនៅ
ទបីញ្ចប់មានការរកីរាលដលច្ើននឹង
អាចមានហានភិយ័ខ្ពស់ថម្ទៀតគមឺាន
បងប្អូនយើងទទួលមរណភាព»។
រដ្ឋាភបិាលបានចញ្បញ្ជាបទិការធ្វើ-

ដណំើរឆ្លងកាត់ពីខត្្តមយួទៅខត្្តមយួ
រយៈព្ល៦ថ្ង្ដ្លបទបញ្ជាន្ះត្ូវ
ផុតកំណត់នៅយប់ម៉ោង១២ថ្ង្ទី១៦
ខ្ម្សាដើម្បីហាមឃាត់ពលរដ្ឋធ្វើ-
ដណំើរទៅស្កុកណំើតក្នងុអឡំងុបណុយ្
ចូលឆ្នាំដើម្បីទប់សា្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-
១៩តាមសហគមន៍។
លោកមម៉ប៊នុហង្បញ្ជាក់ថាបស្និ-

បើពលរដ្ឋមនិបានបត្បិត្តិតាមបទបញ្ជា
របស់រដ្ឋាភបិាលនងិសច្ក្ដណីន្ាំរបស់
ក្សួងសុខាភិបាលគឺកម្ពុជានឹងប្-
ឈមការឆ្លងរាលដលនៅក្នងុសហគមន៍
ទង្់ទយ្ធំដល្នងឹធ្វើឱយ្ជបួការខ្វះ-

ខាតខាងវជ្្ជសាស្ដ្ហើយនងឹឈានទៅ
ដល់វិនាសកម្មគឺស្ចក្ដីសា្លាប់។ លោក
បន្ថម្ថាកស្ងួបានត្ៀមចញ្សច្ក្ដ-ី
ណ្នាំរួចហើយប្សិនណាបើកម្ពុជាអាច
មានករណីសា្លាប់ដោយសារជងំឺកវូដី១៩
នាពល្ខាងមខុគឺសាកសពនងឹត្វូឱយ្
យកទៅកប់ឬបូជាភា្លាមៗដោយមិន
អនុញ្ញាតឱ្យសាច់ញាតិយកសពទៅ
តម្កល់ទុកសម្ប់ធ្វើបុណ្យឡើយ។
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្សួង

សខុាភបិាលចញ្ផស្ាយនៅថ្ង្មស្លិមញិ
អ្នកដ្លបានព្យាបាលជាសះស្បើយពី
ជំងឺកូវីដ១៩បានកើនដល់៧៧នាក់ក្នងុ
ចណំោមអ្នកឆ្លងជងំឺកូវីដ១៩សរុបទំាង-
អស់១២២នាក់ខណៈ៤៥នាក់កំពុង
សម្កព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរព្ទ្យ។
លោកប៊ុនហ្ងបញ្ជាក់ថាជនជាតិ
បារំាងមា្នាក់ដ្លឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩និង
មានអាយុលើស៨០ឆ្នាដ្ំលកំពុងសម្ក
ព្យាបាលនៅមន្ទរីព្ទ្យខ្មរ្-សូវៀតគឺកំពុង
ស្ថតិក្នងុសា្ថានភាពធ្ងនធ់្ងរ។លោកបន្តថា
កម្ពជុាបានយកសំណាកធ្វើត្ស្ដរក
កូវីដ១៩មានចនំនួ៨៩០៩សណំាកដ្ល
ប្ហ្លជា៩០ភាគរយគឺជាជនជាតិខ្មរ្។
លោកបន្ថម្ទៀតថាបនា្ទាបព់ីមានការ-

រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ជា-
បន្តបនា្ទាប់ ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មានថ្ង្ជាប់-
គ្នាន្ះនៅក្នងុទកី្ងុភ្នពំញ្គឺនងឹអាចធ្វើ
ឱ្យទីក្ុងភ្នំព្ញឈានចូលទៅដល់ការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍ទ្ង់-

ទយ្តចូ។លោកបន្តថាការឈានដល់
លក្ខណៈឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទង្់ទ្យ
តចូន្ះគឺបស្និណានាយកដ្ឋានបយ្ទុ្ធ
នឹងជំងឺឆ្លងមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី-
ភ្នំព្ញអង្គការសុខភាពពិភពលោក
និងមជ្ឈមណ្ឌលប្យុទ្ធជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋ-
អាម្រិកមិនអាចរកឃើញប្ភពន្ការ-
ចម្លងទាំងនោះបានច្បាស់លាស់។
ជាមួយគ្នាន្ះលោកស្ីឱវណ្ណឌីន

អ្នកនាំពាក្យក្សួងសុខាភិបាលបាន
លើកឡើងថាកម្ពជុាកពំងុស្ថតិក្នងុសា្ថាន-
ភាពផយុស្យួដល្ធា្លាក់ទៅក្នងុការឆ្លង
នៅក្នុងសហគមន៍ដោយសារបច្ចុប្បន្ន
ករណីនាចូំលជំងឺពីកប្ទ្ស្គឺបាន
ចម្លងមកដល់អ្នកនៅក្នុងស្ុកហើយ
ឥឡូវន្ះអ្នកនៅក្នុងស្ុកគឺបានចម្លង
បន្តទៅកាន់អ្នកក្នុងស្ុកបន្តទៀត។
លោកស្ីថា៖«អ៊ីចឹងកន្ល្ងន្ះគឺផុយ
ស្យួណាស់ហើយប្សិនបើការចម្លង
ន្ះច្ះត្រាតតប្ាតបន្តទៅហើយយើង
មិនមានលទ្ធភាពស្វជ្វរកប្ភព
ឱយ្បានចប្ាស់លាស់នោះគជឺាការចម្លង
នៅសហគមន៍ហើយ។អ៊ីចឹង!កន្ល្ង
ន្ះក្ុមការងារក្សួងសុខាភិបាល
កពំងុដតុដ្ដតុជើងក្នងុការសកិ្សានងិ
សវ្ជវ្ឱយ្បានហ្មតច់ត់ជាទីបផំតុនវូ
ករណីនានាដ្លយើងបានរកឃើញ
នាព្លថ្មីៗន្ះ»។
លោកលីសូវ៉ាន់បធ្ាននាយកដ្ឋាន

ប្យុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងន្ក្សួងសុខាភិ-

បាលក៏ថ្ល្ងដ្រថានៅព្លន្ះ មាន
មនសុស្ចនំនួ២៦៦នាក់ផស្ង្ទៀតដល្
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់នងិមនិផ្ទាល់ជាមយួអ្នក-
ជងំឺគឺកពំងុដក់ឱ្យនៅដចដ់ោយឡ្ក
ហើយក្នុងនោះ៨៦នាក់ដ្លប្ឈម
នងឹហានភិយ័ខ្ពសប់ផំតុគឺកពំងុស្ថតិក្នងុ
ការតាមដនដោយយកចិត្តទុកដក់បំផុត។
ចំណ្កលោកស្ី Li Ailanមន្ត្ី

តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
ប្ចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជំងឺកូវីដ-
១៩គឺជាប្ភ្ទជំងឺថ្មីនិងមានការឆ្លង
រាលដលលឿនដ្លកម្ពុជាត្ូវត្
ត្ៀមខ្លួននិងផ្នការជាមុនសម្ប់
ទប់ទលក់ារឆ្លងរាលដលនៅក្នងុសហ-
គមន៍នាព្លខាងមុខ។ លោកស្ីថា
ប្សិនកម្ពុជាកើតមានករណីឆ្លងរាល-
ដលច្ើននៅពល្ខាងមខុនោះនឹងមាន
តម្ូវការខ្ពស់នូវសមា្ភារវ្ជ្ជសាស្ដ្និង
បុគ្គលិកសុខាភិបាលខណៈដ្លប្ទ្ស
ជាច្ើននៅលើពភិពលោកគឺបានជបួ-
ប្ទះរួចហើយនូវការខ្វះគ្សម្ប់ព្យា-
បាលខ្វះឧបករណ៍សម្ប់ជំនួយដល់
ការដកដង្ហើមខ្វះមន្ទីរព្ទ្យព្យាបាល
នងិការខ្វះឧបករណ៍សមប្់ការពារខ្លនួ
របស់មនុស្សមា្នាក់ៗជាដើម។
លោកស្ីបញ្ជាក់ថា៖«អង្គការសុខ-

ភាពពភិពលោកកពំងុធ្វើការងារជាមយួ
ក្សួងសុខាភិបាលនិងវិស័យផ្ស្ង-
ទៀតដើមប្ីឲយ្ប្ដកថាយើងមានការ-
ត្ៀមខ្លួនដ៏ល្អប្សើរមួយ»៕

តពីទំព័រ១...ចូលរួមទប់សា្កាត់
ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
នៅកម្ពុជា។
ស្ចក្តីណ្នាំរបស់លោករដ្ឋ-

មន្្ដីក្សួងអប់រំលោកហង់
ជនួណារ៉នុសរសរ្ថាក្នងុអឡំងុ
ព្លន្ការរីករាលដលន្ជំងឺ
កូវីដ១៩ក្សួងអប់រំលើកទឹក-
ចិត្តឱ្យគ្ឹះសា្ថានសិក្សាឯកជន
លើកកម្ពស់ការបង្ៀននិងរៀន
តាមប្ព័ន្ធសិក្សាពីចមា្ងាយ ឬ
បព្ន័្ធអឡ្ចិតូ្និក។ការអនវុត្ត
ប្បន្ះ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យ
សិស្សានុសិស្ស អាចបន្តការ-
សិក្សានិងកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ដ្លសិស្សនិស្សិតអាចនឹង
បឈ្មមុខនៅពល្ដល្គ្ទៅ
ជួបជុំនៅកន្ល្ងដ្លមានហា-
និភ័យខ្ពស់។វិធានការន្ះក៏ក្នុង
គោលដៅចូលរមួចំណ្កជាមយួ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការ-
បងា្ការ និងទប់សា្កាត់ការឆ្លងនិង
រីករាលដលន្ជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នងុសា្មារតីធានាបស្ទិ្ធភាពន្

វិធានការន្ះក្សួងសូមធ្វើការ-
ណ្នាំថា៖ «គ្ឹះសា្ថានសិក្សា
ដល្កពំងុដណំើរការការបង្ៀន
និងរៀនតាមប្ព័ន្ធសិក្សាពី
ចមា្ងាយឬប្ពន័្ធអឡ្ចិត្ូនិកតូ្វ
រៀបចំរៀងៗខ្លួននូវយន្តការ និង

បត្ិទនិន្ការបង្ៀនរៀននងិ
ការវយតម្ល្តាមបព្ន័្ធសកិស្ាពី
ចមា្ងាយឬប្ពន័្ធអ្ឡចិត្នូកិឱយ្
បានត្មឹត្វូដើមប្ីធានាគណុភាព
និងប្សិទ្ធភាពន្ការបង្ៀន
រៀននិងការវយតម្ល្»។
សច្ក្តីណន្ាំបន្តថា៖«ចពំោះ

សិស្សដ្លត្ូវប្ឡងសញ្ញា-
បត្មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និង
សញ្ញាបត្មធយ្មសិកស្ាទតុយិភមិូ
កស្ងួនងឹអនញុ្ញាតឱយ្រៀបចំការ-
បឡ្ងតាមបព័្ន្ធសិក្សាពីចមា្ងាយ
ឬប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកទៅតាម-
បត្ិទនិគ្ឹះសា្ថានសកិស្ារៀងៗខ្លនួ
ដោយធានានូវស្តង់ដគុណភាព
ដ្លអាចទទួលយកបាន។ក្នុង
ករណីចំាបាច់កសួ្ងអបរ់ំយវុជន
និងកីឡានឹងចូលរួមសហការជា-
មួយគ្ឹះសា្ថានសិក្សាដើម្បីធានា
នូវស្តង់ដគុណភាពន្ះ»។
លោករដ្ឋមន្្ដីបញ្ជាក់ថាគ្ឹះ-

សា្ថានសិក្សាដ្លអនុវត្តតាមការ-
ណ្នាំរបស់កស្ងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡា អាចច្ញសញ្ញាបត្
មធយ្មសកិស្ាបឋមភមូិនងិសញ្ញា-
បត្មធយ្មសិកស្ាទតុិយភមូិដោយ
មានការទទួលសា្គាល់ពីក្សួង
អបរ់ំយវុជននងិកឡីាប៉នុ្ត្សាមី
គ្ឹះសា្ថានសកិស្ាត្វូចុះហត្ថលខ្ា
ដោយខ្លួនឯង។ក្សួងនឹងចុះ-

អធិការកចិ្ចតាមការចំាបាច់ដើមបី្
ធានានូវគុណភាពន្សញ្ញាបត្។
ក្សួងអប់រំយវុជននិងកឡីា

កប៏ានលើកទឹកចតិ្តដល់មាតាបតិា
អ្នកអាណាព្យាបាលគ្ប់រូបត្ូវ
ជំរុញ និងត្ួតពិនិត្យឱ្យកូនចៅ
ធ្វើការសកិស្ាតាមបព្ន័្ធអឡ្ចិ-
ត្ូនិក តាមប្តិទិនដ្លគ្ឹះ-
សា្ថានសិក្សាបានកំណត់និងត្ូវ
ជរំញុការធ្វើស្វយ័សកិស្ានៅតាមផ្ទះ
ដើមបី្កុឱំយ្កនូទៅកន្លង្មយួចនំនួ
ដ្លប្ឈមនឹងការឆ្លងខ្ពស់។
តាមរយៈសច្ក្ដីណន្ាំដដល្

លោករដ្ឋមន្្ដសីង្កត់ធ្ងន់ថា៖«គ្ឹះ-
សា្ថានសកិស្ាត្វូធានាស្តងដ់សខុ-
ភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់
បគុ្គលកិនងិសសិស្ានសុសិស្ដោយ
មិនត្ូវមានការចាប់បង្ខំនិងត្ូវ
រៀបចំកាលវិភាគការងារដ្ល
ជួយដល់បុគ្គលិកនិងសិស្សានុ-
សិស្ស ដ្លកំពុងស្ថិតនៅក្នុង
សា្ថានភាពដ្លមិនធម្មតាន្ះ»។
ក្សួងអប់រំក៏បានអំពាវនាវ

ដល់មា្ចាស់ទតីាងំដីដល្តូ្វបាន
ជលួសមប្់ដណំើរការគ្ឹះសា្ថាន-
សិក្សាមួយចំនួនឱ្យបញ្ចុះតម្ល្
ឈ្នួលតាមភាពជាក់ស្តង្ដើម្បី
ដោះបន្ទុកមួយចំនួនដ្លរង-
ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩
និងរកដំណោះស្យឈ្នះឈ្នះ

សម្ប់ទាំងអស់គ្នា។ក្សួង
អប់រំបន្តអំពាវនាវដល់ធនាគរ-
ជាតិន្កម្ពជុាធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមយួ
ធនាគរពាណិជ្ជ និងគ្ឹះសា្ថាន
ហរិញ្ញវត្ថុទាងំអស់ដល្បានផ្តល់
ប្ក់កម្ចីដល់គ្ឹះសា្ថានសិក្សា
មយួចនំនួសមូឱយ្ពចិារណាបញ្ចុះ
អត្ការប្ក់និងពន្យារការ-
ទូទាត់សំណងទៅតាមលទ្ធភាព
ដើម្បីដោះបន្ទុកមួយចំនួនដ្ល
រងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩។
លោករស់សវុចាអ្នកនំាពាកយ្

ក្សួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា
បញ្ជាក់ពីម្សិលមិញដ្រថា៖
«ស្ចក្ដីណ្នាំរបស់ក្សួងអប់រំ
ខាងលើន្ះគឺសំដៅទៅដល់ការ-
លើកកម្ពស់ការបង្ៀននងិរៀន
ពីចមា្ងាយដោយគ្ឹះសា្ថានសិក្សា
ឯកជនគ្ប់កម្ិតមិនរួមទាំង
សាលារដ្ឋនោះទ្»។

ក្សួងអប់រំនៅថ្ង្ទី៨ម្សា
បានប្កាសលើកព្លរៀបចំ
ការប្ឡងសញ្ញាបត្មធ្យម
សិក្សាបឋមភូមិ(ឌីប្លូម)និង
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប)
នៅឆ្នាំ២០២០ផងដ្រ ដោយ
ក្សួងនឹងដក់កាលបរិច្ឆ្ទ
បឡ្ងនៅពល្ក្យ។តាម
ការគ្ងទុកក្នុងឆ្នាំសិក្សា
២០១៩-២០២០កស្ងួអបរ់ំ
គ្ងរៀបចំការប្ឡង ឌីប្លូម
នឹងត្ូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ង្ទី៣
ដល់ទី១០ខ្សីហា។រីឯការ-
បឡ្ងបាក់ឌបុនឹងតូ្វធ្វើចាបពី់
ថ្ង្ទី១៧ខ្សីហាដល់ថ្ង្ទី៩
ខក្ញ្ញា។ប៉នុ្ដ្ដោយសារត្ការ-
រីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩ក្សួង
នឹងកំណត់និងជូនដំណឹងពីកាល-
បរិច្ឆទ្ន្សម័យប្ឡងទំាង២
ន្ះនៅព្លក្យវិញ៕
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ណែនំាឲែយគែះឹស្ថានសិកែសា...

សិស្សតម្ង់ជួរចូលប្ឡងប ក់ឌុបនៅវិទ្យាល័យទួលទំពូងភ្នព្ំញឆ្នាមុុំន។រូបហ្ងជីវ័ន

កែសួងសុខាភិបាល...

ភ្លៀង-ខែយល់ធ្វើ
ឲែយដើមឈើធំៗ 
៧ដើមនៅតំ-
បន់អង្គរដួលរលំ
ឃុតសុភចរិយា

សៀមរាប/បន្ទាយមានជ័យៈ
ភ្លៀងលាយឡំខយ្ល់កន្តក្់ក្នងុ
រយៈពល្២ថ្ង្ជាប់គ្នាមកន្ះ
បានធ្វើឲយ្បាក់រលំដើមឈើធំៗ 
៧ដើមនៅក្នងុបរវិ្ណប្សាទ
តាពហ្្មបស្ាទអង្គរនងិបាន
បង្កការខូចខាតផ្ទះប្ជាពលរដ្ឋ
សាលារៀននិងកុដិព្ះសង្ឃ
សរបុចនំនួ៨៩ខ្នងនៅក្នងុខត្្ត
ចនំនួ២ផស្ង្ទៀតរមួមានខត្្ត
ប៉្លិននិងខ្ត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យ។ន្ះបើតាមស្ចក្ដីរាយ-
ការណ៍ពីអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
កាលពីព្ឹកម្សិលមិញ។
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំ-

ពាក្យអាជា្ញាធរអប្សរា ប្ប់ភ្នំ-
ព្ញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្ចន្ទថាដើម
ស្ពង់នងិដើមបង្កវ្ដរំីក្នងុតបំន់
អង្គរចនំនួ៧ដើមបានបាក់រលំ
បនា្ទាប់ពីមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោក
ខា្លាំងកាលពីលា្ងាចថ្ង្ទី១២ខ្
ម្សា។លោកថ្ល្ងថា៖«ដើម
ឈើដ្លបាក់រលំមាន៤ដើម
ស្ថិតនៅក្នុងបរិវ្ណប្សាទ
តាព្ហ្មនិង១ដើមស្ថិតក្នុង
បរិវ្ណប្សាទអង្គរវត្តនិង
២ដើមទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិករ
របស់ប្ជាពលរដ្ឋដ្លមាន
ទីតាំងក្នុងតំបន់អភិរក្សអង្គរ។
ទោះយ៉ោងណាវមិនបង្កផល-
ប៉ះពាល់ដល់តួឬប្ង្គប្សាទ
នោះទ្»។
លោកយូពៅប្ធានមន្ទីរ

ពត័ម៌ានខត្្តប៉ល្និបានបប្់
ភ្នំពញ្ប៉សុ្តិ៍នៅថ្ងច្ន្ទថាភ្លៀង
នៅត្បន្តធា្លាក់ក្នងុកមិ្តពីមធ្យម
ទៅបង្គួរនិងមានលាយឡំជា-
មយួខយ្ល់កន្តក្់បក់បោកខា្លាងំ
នៅក្ុងប៉្លិនដ្លបង្កឲ្យ
ខូចខាតលំនៅឋានប្ជាពលរដ្ឋ
ចំនួន៥ខ្នងថ្មទៀតនៅភូមិ
បា៉ោហុីតបួ្ងនងិភមូិអរូតាពកុលើ
សងា្កាត់ប៉ល្និកាលពីរសៀល
ថ្ងទ្ី១២ខ្មស្ាខណៈកាល
ពីថ្ងច្ន្ទសបា្ដាហ៍មនុភ្លៀងខយ្ល់
និងផ្គររន្ទះបានសមា្លាប់ស្ត្ីជា
កម្មករសុីឈ្នលួដំដឡំងូមមីា្នាក់
នៅឃុអំរូអណ្ដងូស្កុសាលា-
ក្និងបានបង្កការខូចខាត
ផ្ទះប្ជាពលរដ្ឋជាង១០ខ្នង។
លោកពៅនិយយថា៖«ភ្លៀង
ខយ្ល់កាលពីរសៀលថ្ង្អាទតិយ្
បានធ្វើឲ្យផ្ទាំងបា៉ោណូផ្សាយ-
ពាណិជ្ជកម្ម...តទៅទំព័រ៦
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ក្រសួងច្រនចោលពីការលើកឡើងថាមានការកាប់ឈើនៅព្រឡង់កើនឡើង
រី  សុចាន់

ភ្នំពេញៈ សាកល វិទៃយា ល័យ 
Copenhagen នៃ បៃទៃស ដា - 
ណឺម៉ាកបាន  ចៃញ លិខិត ចំហ       
មួ យ ទៅ កាន ់អ្នក ពាក ់ពន័្ធ   ដោយ 
ជំរុញ ឲៃយ    ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ នឹង 
ការ រក ឃើញ  ថ្មីៗ  របស ់បណ្តាញ 
សហ គមន៍ ពៃ ឡង់  (PLCN)   
មជៃឈ មណ្ឌល សៃវ ជៃវ រមួ របស ់
អឺរុ៉ប និង អង្គការ ឃ្លា ំមើល ពៃ - 
ឈើសកល លោក ដៃល  បា ន 
បង្ហាញ ពី ការ កើន ឡើង នៃការ- 
កាប់ ឈើ ខុស ចៃបាប់ នៅ តំបន់ ពៃ   - 
ឡង់  ជា ការ លើក ឡើង  ដៃល មន្តៃ ី
កៃសួង បរិសា្ថាន បាន ចៃន ចោល  ។

សាកល វិទៃយា ល័យ Copen-
hagen នៃះ បានសរសៃរ  នៅ 
ក្នងុ លខិតិ ចហំមយួ ចៃបាប ់ចុះ ថ្ងៃ 
ទី ១១  ខៃមៃសា ថា  ផៃន ទីនៃ 
PLCN មន កំណត់ តៃនៃ សក ម្ម  -  
ភាព កាប ់ឈើខសុ ចៃបាប ់ហើយ 
បាន  បង្ហាញ  ពីសៃចក្ត ីណៃ នំា ពី ការ 
មើល ផៃ ន ទីនៃះ ។ លិខិត មន ខ្ល ឹ ម-  
សារ ថា ៖«ទិន្ន ន័យ នៃ PLCN  
ឆ្លើ  យ តបជា មយួ របូ ភាព ផ្កាយ- 
រណប  ដៃល ទទួល បាន ដោយ 
ឧបករណ៍ ឃ្លាំមើល ការ រំខាន 

ពៃ សៃង ( FCDM)។ ឧបក រណ៍ 
តៃវូ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ មជៃឈ - 
មណ្ឌល សៃវ ជៃវ រមួ នៃ គណៈ- 
កម្មការ អឺរុ៉ប »។ លិខិត បន្ថៃម  
ថា ៖« ឧបក រណ៍នៃ  FCDM 
គាទំៃ ឲៃយ មន ការ រក ឃើញ នូវ ការ 
រំខា ន ពៃ សៃង ដៃល ដឹង 
ពចីម្ងាយ តាម ផ្កាយ រណបហើយ 
ឧប ករ ណ៍ នៃះ អាច បង្ហាញ ពី 
ដំណើរ រៃចរឹល នៃ ពៃ ឈើ»។ 

លិខិត នៃះ បន្ត ថា ការ កាប់ ពៃ- 
ឈើ ក៏ តៃវូ បាន កត់ តៃជា ឯក សារ  
ដោយ ការ រក ឃើញ និង ការវិ ភា គ  
ដីសកល លោក(GLAD)គឺ 
សាក     ល វិទៃយា ល័យ នៃ ម៉ារីឡៃន 
ផង ដៃរ ។  ឯក សារ នៃះ  តៃវូ បាន 
គាំទៃ ពីអង្គការ ឃ្លាំង មើល ពៃ - 
ឈើ សកល លោក។ តាម ការ- 
វភិាគ  GLAD  ឲៃយ ដងឹ ផង ដៃរ ថា  
ការ បៃកាស អាសន្ន អំពីការ បា ត់  - 
បង់ ពៃ ឈើ  នៅ តំបន់ ពៃ ឡង់  
នៅ តៃបន្ត កើត មន ចាប់ តំាង ពី - 
ដើម ឆ្នា ំនៃះ  ហើយ សៃទាប ់ខសុ- 
គា្នា អាច តៃវូ បាន បន្ថៃម  ដើ មៃបី គំា ទៃ 
ការវិភា គ នៃះ ។ ការ កំណត់ 
ទិន្នន័យ  បាន បង្ហាញ ពី ការកើន-  
ឡើង នៃ ការ កាប់ ពៃ ឈើនៅ 
ប៉ៃក ខាង តៃបូង និងខាង ជើង  ពៃ - 

ឡង់  ។ ការ កើន ឡើង នៃះ សៃប 
ជាមួយ ទិន្នន័យ នៃ PLCN  និង 
ឧបក រណ៍ FCDM។ 

លិខិត  បន្ត ថា  ៖«គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
នៃះ(១១មៃសា) PLCN នៅ តៃ  
តៃវូ បាន ហាម ឃត ់ចលូ ទៅ ក្នងុ 
ពៃ ឡង ់។ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
សម ជិក  PLCN មិន អាច ដើរ 
លៃបាត ពៃ ឈើ ហើយ មិន អាច 
បៃមលូ ទនិ្ន នយ័  ស្តពី ីឧកៃដិ្ឋ កម្ម 
ពៃឈើ ជីវចមៃុះ និង ការ បៃ - 
ប ៃួល អាកាស ធាតុ »។

លិខិត លើក ឡើង ថា៖ «សម - 
ជិក PLCN តៃឹម តៃ អាច ឈរ 

មើល ប៉ណុ្ណោះ ខណៈ ដៃល អ្នក- 
កាប់ ឈើ ខុស ចៃបាប់  នៅ តៃ បន្ត កា ប់ - 
ឈើ  ហើយ កៃបនួ រថ យន្ត ដកឹ ឈើ 
ចៃញ ពីពៃ នោះ ដោយ សៃរី »។

បុ៉ន្តៃ លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នក - 
នំា ពាកៃយ កៃសួង ការ បរិសា្ថាន  បា ន 
បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ អា - 
ទតិៃយ ថា ការ ធ្វើយទុ្ធ នាការឬការ- 
បញ្ចៃញ លិខិត ចំហ ណ មួយ 
ជា  សិទ្ធិ របស់ បុគ្គល ឬ សា្ថាប័ន 
ណ មួយ ដៃល អនុវត្ត តាម 
របៀប វារៈ នយោ បាយ ដៃល គៃ 
បាន គៃង ទុក។ សមៃប់ រាជ- 
រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា ដើមៃប ីការពារ 

និង អភិរកៃស ធន ធាន ធម្មជាតិ រួម 
ទាំង តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ពៃឡង់ មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស នៃ 
កៃសងួ បរសិា្ថាន  ដៃល បាន ឈរ 
ជើង នៅ តាម តំបន់ ការពារ ធម្ម - 
ជា  តិ នានា  ដោយ បន្ត អនុវត្ត ចៃបា ប់ 
ស្ត ីពី តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិសហ - 
ការ ជា មួយ សហ គមន៍ តំបន់ 
ការ ពារ ធម្ម ជាតិ ដៃល ទទួល 
សា្គាល់ ដោយ កៃសួង បរិសា្ថាន ។ 
ពួក គៃ បាន បន្ត ចុះ លៃបាត ជា - 
បៃចំា ក្នងុ ការ ទប់ សា្កាត់និង បង្កៃ ប 
បទ ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាត ិការ- 
លចួ កាប ់ឈើខសុ ចៃបាប ់កដ៏ចូ- 
ជា សកម្មភាព នៃការ បរបាញ់ 
និង ដាក់ អនា្ទាក់ ចាប់ សត្វ ខុស- 
ចៃបាប់ និង ការ ទន្ទៃន កាន់ កាប់ 
ដី ខុស ចៃបាប់ ។ 

បើ តាម លោក ភក្តៃកា លពី ឆ្នា ំ 
មុន មន្តៃ ីឧទៃយានុ រកៃស ទំាង១២ ០ ០ 
នាក់ ដៃល ឈរ ជើង នៅ ក្នងុ តំប ន់ 
ការពារ ធម្មជាតិបាន បង្កៃប ប ទ - 
ល្មើស ធនធាន ធម្ម ជាតិ បាន 
ចនំ ួ ន ៤ ៧៤៦ ករណ ីនងិ បាន 
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តលុាការ ៤៨៧ករណ ីរបឹ អសូ 
រណរយន្ត បាន ២ ៥៣១ គៃឿង ។ 
បច្ចុបៃបន្ន មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស  និង 

សហគមន៍ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជា តិ 
បាន និង បន្ត សកម្មភាព ចុះ លៃបា ត 
និង បង្កៃប បទ ល្មើស ធនធាន- 
ធម្ម ជាតិ នៅ ក្នងុ តំបន់ របស់ ខ្លនួ ។ 

លោក ភក្តៃ បញ្ជាក់ ថា ៖«កៃ-  
សួង បរិសា្ថាន សូម គូស បញ្ជា ក់ ថា 
គា្មាន ជន ល្មើស ណ ម្នាក់ អា ច គៃច 
ពី សំណ ញ់  ចៃបាប់ បាន ឡើយ  ។ 
យើង ទទលួ សា្គាល ់ថា មន បទ- 
ល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិ ខា្នាត តូ ច  
នៅ កើត មន នៅ តាម តំបន់ ការ   - 
ពារ ធម្មជាត ិនានា ប៉នុ្តៃ មនិ មន 
បទ ល្មើស ខា្នាត ធំ ឡើយ» ។

លោក ថ្លៃង បន្តថា៖ «បទ ល្មើ ស 
ទាងំ នោះ បង្ក ឡើង ភាគ ចៃើន គ ឺ
បៃជា ពលរដ្ឋ រស ់នៅ ជុវំញិ តបំន ់
ការពារ ធម្ម ជាត ិដៃល មន មខុ- 
រប រចូល កាប់ ឈើ និង បរ បាញ់ 
សត្វ ជា បៃពៃ ណី។ បទ ល្មើស មួ យ 
ចំនួន ធំ តៃូវ បាន បង្កៃប ដោយ 
មន្តៃ ីឧទៃយា នុរកៃស ។ កៃសួង បិសា្ថា ន 
បាន និង កំពុង អនុវត្ត ផៃន ការ 
កាត់ ផ្តាច់ មុខ របរ ពួក គាត់ពី ការ- 
ពងឹ លើធន ធាន ធម្មជាត ិដោយ 
បង្កើត មខុ របរ ថ្ម ីបង្កើន ចណំលូ 
ជូន ពលរដ្ឋ តាម រយៈ ការ លើក- 
កម្ព ស់  ទៃស ចរណ៍ ធម្មជាតិ » ៕

បក បេ ដោយ ជិន ណាន

ឈើ តេវូ បាន គេ កាប់ ដឹក  ចេញ ពី តំបន់ ពេ ឡង់ កន្លង មក   ។ រូបថត សហ ការី
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� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំ រិទ� 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

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

ផា ក់ សា� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីត ,
សុទ�  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា� , 

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

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណ ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

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

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីត , ទឹម បូរិទ� 

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

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

កៃវ  ពុទ� ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ� ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យ� �េត

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង ត ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ�  ប្ល ៉នឌៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល �វ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កត �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល �វលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្វាព្រាមជាសត្វជិតផុតពូជជាង៣ពាន់ក្រាបាលមានវត្តមាននៅកម្ពជុា
 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ  ខណៈ ពិភព លោក 
កំពុង មាន ការ ថយ ចុះ នូវ ចំនួន 
សត្វ សា្វា ពៃម   (Silvered 
Langur)  បៃមាណ  ៥០  ភាគ រយ  
ដៃល  ជា បៃភៃទ សត្វ សា្វា ជតិ ផតុ 
ពូជ  ក៏ ប៉ុន្ដៃ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា 
ពៃះ តៃ កត្ដា អំ ណោយ ផលវត្ដ-  
មាន សា្វា នៃះ នៅ តៃ មាន ចំនួន 
ចៃើន  បង្គួរ បៃមាណ ជាង  ៣ 
ពាន ់កៃបាល  ដៃល វា កពំងុ  រស ់នៅ 
ភាគ ខាង កើត នៃ បៃ ទៃស កម្ពជុា  
នា ពៃល បច្ចុ បៃបន្ន  ។  

  លោក  កៃន  សិរី រដ្ឋា  បៃធាន 
អង្គ ការ សមា គម អភិ រកៃស សត្វ- 
ពៃ នៅ កម្ពុជា   (WCS)  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១២ ខៃ មៃសា ថា   វត្ដ មាន សា្វា- 
ពៃម នៃះ ភាគ ចៃើន មាន នៅ 
ភាគ ខាង កើត នៃ បៃទៃស កម្ពជុា  
ដូច ជា ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ- 
សី មា  លំ ផាត់  និង  សៃ ពក។   
ពកួ  វា ចលូ ចតិ្ដ រស ់នៅ តម តបំន ់
ទន្លៃ  និង ពៃក  ដូច ជា ទន្លៃ សៃ- 
កុង  និង សៃ ពក ជា ដើម ។    

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ចំនួន សត្វ- 
សា្វា នៃះ ជា សកល មាន ការ ថយ- 
ចុះ បៃមាណ  ៥០ ភាគ រយ  ក៏ 
ប៉ុន្ដៃ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា ទោះ បី 
ចំនួន មាន ការ ថយ ចុះ ដោយ- 
សារ កត្ដា គំរាម គំហៃង មួយ- 
ចនំនួ  ក ៏ប៉នុ្ដៃ ចនំនួ សា្វា ពៃម នៃះ 
វា មាន នៅ ចៃើន បង្គួរ។  វា ជា 
បៃភៃទ សត្វ ជិត ផុត ពូជ មៃន 
ក៏ប៉ុន្ដៃ នៅ កម្ពុជា យើង ដោយ- 
សារ តៃ មាន លក្ខ ខណ្ឌ អំ ណោយ- 
ផល ចៃើន  ចំនួន វា នៅ តៃ មាន 
ចំនួន ចៃើន ដៃរ។  ចៃើន ជាង  
៣ពាន់ កៃបាល  » ។ 

 លោក  សរិ ីរដ្ឋា  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
មុខ ងរ មួយ ក្នុង ចំណោម មុខ- 
ងរ ផៃសៃង ៗ  របស់ សា្វា ពៃម នៃះ  
គឺ វា ជា សត្វ សុី ផ្លៃ ឈើ  ស្លឹក- 
ឈើ។  ដូច្នៃះ  វា គឺ ជា ភា្នាក់ ងរ 
១ក្នងុ ការ នា ំគៃប ់ពជូ រកុ្ខ ជាត ិព ី

១ កន្លៃង ទៅ ១ កន្លៃង   ពតីបំន ់១ 
ទៅ តំ បន់ ១  ដើមៃបី អាច ឱៃយ 
រុក្ខ ជាតិ  ពៃ ឈើ  អាច បន្ត ដុះ 
លូត លាស់ បាន ។  

 លោក  ថ្លៃង ថា  ការ គំរាម- 
កំហៃង ចំពោះ សត្វ សា្វា ពៃម  គឺ 
មាន ការ គំរាម កំហៃង ធំ បណ្ដាល 
មក ព ីការ បាត ់បង ់ជមៃក របស ់ពកួ វា  
តម រយៈ ការ បៃ កា្លាយ តំបន់ 
នោះ ទៅ ជា តំបន់ កសិ កម្ម  និង 
កសិ - ឧសៃសា ហ កម្ម ជា ដើម ។  
កៃ ព ីនៃះ កត្ដា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ការ- 
បរ បាញ់ យក ទៅ បរិភោគ  និង  
យក ទៅ  ធ្វើ ជា ឱសថ បុរាណ ក៏ 
ជា ហៃតុ នាំ ឱៃយ មានការ  បាត់ បង ់
បៃភៃទ សា្វា ពៃម  នៃះ ផង ដៃរ ។   

 លោក  សរិ ីរដ្ឋា  បាន អពំាវ នាវ 
ដល ់កសកិរ  បៃ ជា ពល រដ្ឋ ទ ូទៅ 
ចលូ រមួ ទប ់សា្កាត ់ដើមៃប ីធ្វើ យ៉ាង- 
ណ កុ ំឱៃយ មាន ភ្លើង ឆៃះ ពៃ  ការ- 
ដក់ ថា្នាំបំពុល  ការ បរបាញ់  
សត្វ សា្វា ពៃម ដៃល ជា បៃ ភៃទ 
សត្វ ជិត ផុត ពូជ នៃះ  ដោយ បៃរ 
មក ចូល រួម អភិ រកៃស ទំាង អស់ គ្នា  ។  

 លោក  សិរី រដ្ឋា៖ «សរុប មក 
វិញ ខ្ញុំ ចង់ ជមៃប ថា  មិន មៃន 
មាន តៃឹម  ៣ពាន់ កៃបាល ទៃ  វា 
អាច មាន ចៃើន ជាង ៣ពាន់ ។  
ពៃះ គៃន ់តៃ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា មួយ  
ការ សិកៃសា របស់ យើង ឃើញ 

មាន ចាប់ពី  ១ពាន់  ទៅ ៣ពាន់ 
កៃបាល  ដោយ អាសៃយ័ ទៅ តម 
ទនិ្ននយ័ បៃចា ំឆ្នា ំ។  ដចូ្នៃះ បើ បកូ 
ជា មួយ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ពៃក ទាល ់ នងិ តបំន ់មយួ ចនំនួ 
ក្នុង ខៃត្ដ ពៃះ វិហារ ទៀត  វា អាច 
មាន ចំនួន លើ ស ពី  ៣ពាន់ 
កៃបាល » ។  

 អង្គ ការ  BirdLife Interna-
tional Cambodia Pro-
gramme  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  តៃឹម 
ដើម ខៃ មៃសា នៃះ កៃុម មនៃ្ដី 
ឧទៃយា នុរកៃស បាន កត់ តៃ ចំនួ ន 
សត្វ សា្វា ពៃម ដៃល ជា សត្វ ជិត 
ផុត ពូជ បាន ចំនួន  ៩០ កៃបាល 
ផង ដៃរ នៅ តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ លំ ផាត់ ។ 

 អង្គ ការ នៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា  ៖ 
« សា្វា ពៃ ម ជា បៃភៃទ ជិត ផុត ពូជ   
វា តៃូវ បាន បៃ ទៃះ ឃើញ នៅ ពៃ 
ពាក់ កណ្ដាល សៃង  ពៃ តម 
ដង  ទន្លៃជា ដើម ។   ក្នុង ដើម ខៃ 
មៃសា នៃះ សត្វ សា្វា  ពៃម បៃ- 
មាណ ជា  ៩០ កៃបាល  តៃូវ បាន 
កត់ តៃ ដោ យ ឧទៃយា នុរកៃស ក្នុង 
ដៃន ជមៃក  សត្វ ពៃ លផំាត ់ នងិ 
ដក ហូត  មង  និង អនា្ទាក់ បាន 
មួយ ចំ នួន » ។  អង្គ ការ នៃះ  អះ- 
អាង ថា  កត្តា គរំាម កហំៃង ដៃល  
កំ ពុង កើត មាន ដល់ ពួកវា  គឺ ការ -  
បាត់ បង់ ពៃ ជា ទី ជមៃក តម ដង- 

ទន្លៃ  ការ ដក់ មង  ដើ មៃបី ចាប់  
ពួក វា ជា ដើម ។  

 លោក  ប៊ ូ វរ សកៃស  នាយ កកម្ម- 
វិធី បៃ ចាំ កម្ពុជា នៃ អង្គ ការ ជីវិត 
សត្វ សា្លាប អន្តរ ជាត ិ  (BirdLife 
International Cambodia 
Programme)  ថ្លៃង ថា  កន្លង 
មក កៃុម ការងរ របស់ លោក  
តៃង តៃ បាន ឃើញ សត្វ សា្វា- 
ពៃម នៃះ នៅ តម ដង ទន្លៃ 
សៃកុង  ទន្លៃ សៃ ពក  និង នៅ 
តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ លំ- 
ផាត់ ជា ដើម ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« អង្គ ការ 
របស់ យើង គឺ បាន យក ការ- 
អភិរកៃស សត្វ សា្លាប ជា គោល  
ប៉ុន្ដៃ ក្នុង នោះ យើង ក៏ ធ្វើ ទៅលើ 
ការ អភិ រកៃស ទំាង សត្វ ពៃ ផៃសៃងៗ 
និង  ពៃ ឈើ នៅ ក្នុង តំបន់ ដៃល 
យើង អភិរកៃស នោះ ផង ដៃរ ។  
ដោយ អង្គ ការ យើង ធ្វើ ការ នៅ 
២ទតីងំ  គ ឺនៅ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ លំផាត់  និង សៀម បា៉ាង  
ហើយ យើង តៃ ងតៃ ឃើញ មាន 
វត្ដ មាន របស់ សត្វ សា្វា ពៃម នៃះ ។  
ពួ ក វា ចូល ចិត្ដ រស់ នៅ តម ពៃ 
តម ដង ទន្លៃ  ដូចជា ទន្លៃ  សៃកងុ  
និង  សៃ ពក » ។

លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ  និង ជា អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសងួ 
បរិសា្ថាន បាន ឱៃយ ដឹង ថា  សត្វ សា្វា -  
ពៃម ជា ស ត្វ ជតិ ផតុ ពជូ នៅ លើ 
ពិភព លោក ។  កត្តា គំរាម កំ- 
ហៃង របស់ វា  គឺ ការ បាត់ បង់ ទី- 
ជមៃក  ការ បរ បាញ់ ខុស ចៃបាប់ 
ដើមៃបី ធ្វើ អា ជីវ កម្ម សាច់  ការ- 
យក ទៅ ធ្វើ ឱស ថ បុរាណ  ឬ 
ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ដៃល បណ្ដាល ឱៃយ  
ពួ ក សា្វា នៃះ សា្លាប់ ។     

 លោក ថ្លៃង ថា  ជមៃក ដៃល វា 
ចូល ចិត្ត រស់ នៅ  គឺ ក្នុង ពៃ- 
សៃង  ពៃ ពាក់ កណ្ដាល 
សៃង  ពៃ ជៃុះ ស្លឹក  និ ង ពៃ 
លិច ទឹក ។  ទី កន្លៃង ដៃល វា ចូល-  
ចិត្ត រស់ នៅ  គឺ នៅ តម អូរ  ពៃក  
បឹង ទន្លៃ ដៃល មាន ទឹក  មាន រុក្ខ- 

ជាតិ លាស់។  ចំណី របស់ វា គឺ 
ស្លឹក តៃួយ ខ្ចី និង ដំណំ រុក្ខ ជាតិ 
ខ្លីៗ  ហើយ និង ផ្លៃ ឈើ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «  វត្ត មាន 
សា្វា ពៃម មាន នៅ បៃទៃស ថៃ  
ភូមា  និង ឥណ្ឌូ ចិន  និងនៅ 
កម្ពុជា ។  វត្តមា ន សា្វា ពៃម នៃះ 
មាន ចៃើន ជាង គៃ នៅ កម្ពុជា ។  
តម ការ សិកៃសា ឆ្នាំ២០១៨  រ ប ស ់  
អង្គការ  WCS  និង កៃ សួង បរិ សា្ថាន  
នៅ តំបន់ ពៃក ទាល់  មាន វត្ត- 
មាន សា្វា ពៃម ចនោ្លាះ ពី  ៣៥០  
ទៅ  ៤៥០ កៃបាល ក្នុង ផ្ទៃ ដី អ ភិ- 
រកៃស បៃមាណ ជាង  ២ មឺុន ហិក ត  
និង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃកៃវ- 
សីមា  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី មាន 
ចនោ្លាះ  ១០០០  ទៅ  ៣០០០ 
កៃបាល  និង មាន ឃើញ វត្ត មាន 
នៅ ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ វិហារ ផង ដៃរ  
និង នៅ តំបន់ ផៃសៃងៗ ទៀត »។  
លោក បន្ត ថា  តម ការ សង្កៃត  
ចនំនួ នៃ ស ត្វ សា្វា ពៃម មាន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ បៃមាណ  ៥០ ភាគ រយ  
ដោយ សារ តៃ សកម្ម ភាព ខុស- 
ចៃបាប់ របស់ មនុសៃស ។ 

 លោក  ភកៃ្តា  ថ្លៃង ថា  កៃសងួ 
បរិ សា្ថាន  បាន និង កំ ពុង សហ ការ 
ជា មួយ អង្គ ការ កៃ រដ្ឋា ភិបាល 
នា នា ដើមៃបី ការ ពារ  និង អភិ រកៃស 
សត្វ កមៃ ជិត ផុត ពូជ នៃះ ឱៃយ  
បាន គង ់វងៃស ដោយ ការពារ ដៃន - 
ជមៃក របស់ សត្វ ទាំង នោះ  និង 
ការ បន្ត ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ 
ទប់ សា្កាត់ មិន ឱៃយ មាន ការ បរ- 
បាញ់ ដោយ ខុស ចៃបាប់  ការ អប់ រំ  
ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ 
ពីភាព ខុស ចៃបាប់ នៃ ការ លក់ ដូរ 
សាច់ សត្វ  និង ការ ខិត  ខំ របស់ 
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស ក្នុង ការ ដោះ- 
អនា្ទាក់  នៅ តម តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាតិ នានា កៃម ការ គៃប់- 
គៃង របស ់កៃសងួ បរ ិសា្ថាន ។ នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៩  មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស 
បាន ដោះ អនា្ទាក់ បាន ១៧  ១៧៥  
អនា្ទាក់ ។   ជា មួយ ការ អភិ រកៃស និង 
ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ ដ៏ តឹង រឹុង៕  

តពីទំព័រ  ៤...ជាចៃើន ផា្ទាំង បាក់ រលំ 
សង្កត់ លើ ម៉ូតូ បណ្ដាល ឲៃយ ខូច ខាត អស់ 
៣ គៃឿង បុើង របើក ដំបូល ផ្ទះ អាជីវករ 
លក ់ ទរូ សព័្ទដៃ នៅ ផៃសារ បា៉ាហុ ីអស ់៥ខ្នង 
និង ខូច ខាត សមា្ភារ និង ទូរស័ព្ទ ដៃជា ចៃើ ន  
គៃឿងដៃល សរុប ជាទឹក បៃក់ ជាង  
៣៥ ០០០ ដុលា្លារ »។

ដោយ ឡៃក នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
ភ្លៀង ខៃយល់ ក្នុង រយៈពៃល ២ថ្ងៃ ជាប់ គ្នា 
នៃះ បាន បង្ក ការ ខូចខាត ផ្ទះ បៃជា ពល រដ្ឋ 
សរុប ៨៤ ខ្នង ក្នុង នោះ នៅ សៃុកថ្ម ពួក 

ប៉ះពា ល់ ផ្ទះ ៥៣ ខ្នង  និង ៣១ ខ្នង ទៀត 
នៅ កៃុង  ប៉ាយ ប៉ៃត។ 

លោក គត ហុ៊ល អភិបាល កៃងុ ប៉ា យ- 
ប៉ៃត បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ភ្លៀង 
លាយឡ ំខៃយល ់កន្តៃក ់កាល ពលីា្ងាច ថ្ងៃ ទ ី
១២   ខៃ មៃសា  បាន បង្កការ ខូចខាត ផ្ទះ 
និង បន្ទប់ ជួល សរុប ចំនួន ៣១ ខ្នង នៅ 
ក្នងុ សង្កាត់ ផៃសារ កណ្ដាល និងសង្កាត់ និមិ ត្ត 
ពៃម ទាងំ បាក ់រល ំបង្គាល  អគ្គ ិសន ីចនំនួ 
១ ដើម។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ខណៈ នៃះ 
ខ្ញុំ និង កៃុមការ ងរ គណៈ បញ្ជាការ ឯក- 

ភាព កៃងុ ប៉ាយ ប៉ៃត កពំងុ នាគំ្នា ចុះ ជយួ 
អន្តរា គមន៍ ជួស ជុល ផ្ទះជូន បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
រង គៃះ ឡើង វិញ និងចៃក ជូន នូវ សៃបៀ ង-  
អាហារ ពៃម ទាំង សមា្ភារបង្ការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ ឆ្លង មៃរោគ កូរ៉ូណ មួយ ចំនួន ទៀត 
ដល់ ពួក គត់»។

ចំណៃក លោក ឌៀប ឈួន អភិបាល 
សៃកុ ថ្មពួកថ្លៃង ថា កាលពី លា្ងាច ថ្ងៃ ទី ១ ១ 
ខៃ មៃសា មាន ភ្លៀង ខៃយល ់បក ់បក ខា្លាងំ 
ដោយ បាន បង្កផល ប៉ះ ពាល ់លនំៅ ឋាន 
បៃជា ពលរដ្ឋ សរុប  ៥៣ ខ្នង និង បុើង- 
របើក ដបំលូ អគរ សាលា រៀន ១ ខ្នង នងិ 
កុដិ លោក ១ ខ្នង នៅក្នុង ឃុំគោក រមៀត 
នងិ ឃុ ំបនា្ទាយ ឆ្មារ។   លោក បញ្ជាក ់ថា៖ 
« ផ្ទះ ចំនួន ១១ ខ្នងក្នងុ ចំណោម ផ្ទះ ៥៣ 

ខ្ន ង ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ខៃយល់- 
កន្តៃ ក់ នោះ បាន ដលួ រល ំ នងិ បាក ់បៃក 
ខូច ខាត អស់ ទាំង សៃុង »។

បើ  តម តួលៃខ ពី អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន 
និង គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហន្ត រាយ  គិត តៃឹម ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៣ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២០ បាតុ ភូត ភ្លៀង ខៃយល់ 
នងិរន្ទះ បាន បង្កឲៃយ មនសុៃស ៦ នាក ់សា្លាប ់ 
និង ៧ នាក់រង របួស ងប់ គោ  ២ កៃបាល 
និងខូច ខាត ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ សរុ ប  ជាង 
២០០០ ខ្នង ពៃម ទំាង អគរ សាធា  រណៈ 
របស់ រដ្ឋ មួយ ចំនួន ទៀត ។ ក្នងុ នោះ ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង រងការ ខូច ខាត ចៃើន ជា ង  -  
គៃបនា្ទាប់ មក  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
សៀម   រាប និងខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ ៕

ស្វាពេម ជា សត្វ ជិត ផុត ពូជ មាន នៅ កម្ពជុា ។ រូបថត Birdlife

ភ្លៀង-ខ្រាយល់ធ្វើឲ្រាយដើមឈើ...
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លោក ស ខេង...
តពី ទំ ព័រ ១... ហើយ នៅ ទូ ទំាង បៃ ទៃស ។ 
 លោក   ស  ខៃង  ថ្លៃង ថា ៖ « ថវិកា 

យាន យន្ត នៃះ  មៃន ទៃន ទៅ  ទទួល- 
បាន ព ីការ កា ត ់ទកុ ចណំលូ  ២ ០  ភាគ- 
រយ ពទី ិដ្ឋា កា រ  ដៃល កៃ សងួ សនៃសំ បាន   
ដើមៃប ីទញិ យាន យន្ត ទាងំ នៃះ  សមៃប ់
ផ្តល់ ជូន មន្តៃី មូល ដ្ឋាន   បៃើ បៃស់ ជា 
បៃ យោជន៍ សាធា រ ណៈ ។  កន្លង ទៅ 
យើង បៃើ បៃស់ ថវិកា ជំ នាញ   ប៉ុន្តៃ បើ 
យើង ចាំ ថវិកា រដ្ឋ   វា យូរ » ។ 

លោ ក   ស  ខៃង   ក៏ បាន កៃើន  រំឭក ផង-  
ដៃរ  ដល់ មន្តៃី កៃម ឱ វាទ គៃប់ ជាន់- 
ថា្នាក់   កុំ ឲៃយ មើល សៃល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
បើ ទោះ ជា ក្នងុ ដំណាក់ កាល នៃះ   កម្ពជុា   
មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ នៃះ តិច តួច  ហើយ 
អតៃ អ្នកជា សះ សៃបើយ មាន ជាង ៦០   
ភាគ រយ ក ៏ដោយ ។   នៅ ក្នងុ ពធិ ីបៃគល ់
រថយន្ត ជូន ស្នង កា រ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត  
នងិ សមា្ភារ ការពារ ជងំកឺ ូវដី ១៩   កាល- 
ព ី ពៃកឹ ថ្ងៃ ទ ី១៣   ខៃ មៃសា  ឆ្នា ំ២០ ២០  
នា ទីស្ដី ការ កៃ សួង មហា ផ្ទៃ    លោក    
ស  ខៃង   បាន លើក ឡើង ថា   មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  ជំងឺ កូ វី ដ ១៩   នៅ លើ សកល-  
លោក   មិន ទាន់ សៃក សៃន្ត នោះ ទៃ 
ដោយ ពី ១ថ្ងៃ ទៅ ១ថ្ងៃ   មាន ការ កើន- 
ឡើង យា៉ាង ចៃើន ករណ ីឆ្លង មៃរោគ ក្នងុ 
រង្វង ់ព ី  ៧ មុនឺ ទៅ  ៨ មុនឺ ហើយ មាន ថ្ងៃ 
ខ្លះ លោត ដល ់  ៩ មុនឺ នាក ់  ខណៈ  អតៃ 
អ្នក សា្លាប់ ក៏ មាន ការ កើនឡើង 
ផង ដៃរ ។   

 លោក បន្ថៃម ថា   ដោយ ឡៃក សមៃប ់
កម្ពុជា   មក ទល់ ពៃល នៃះ  គឺ មាន 

១២២នាក់ ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ អតៃ នៃ 
អ្នក ជា សះ សៃបើយ មាន ចនំនួ ដល ់ ៧៧  
នាក់ និង នៅ សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ   ៤៥នាក ់ ប៉នុ្តៃ មនិ មាន អ្នក សា្លាប ់
នោះ ទៃ។   ដោយ លោក ចាត់ ទុក ថា  
កត្តា នៃះ   ដោយ សារ ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក់ របស់ មន្តៃ ីពាក់ ព័ន្ធ   ក៏ ដូច ជា  បៃជា- 
ពល រដ្ឋ គៃប ់របូ   បាន ធ្វើ ឲៃយ ជងំ ឺនៃះ  មនិ 
អាច យក ឈ្នះ លើ កម្ពុ ជា បាន ។   

 លោក   ស   ខៃង  ថ្លៃង ថា ៖ « យើង យក 
ឈ្នះ ជងំ ឺហ្នងឹ មាន បៃមាណ៦៣  ភាគ-  
រយ   បាន ជា ( សះ សៃបើយ )  ហើយ នៅ 
សល ់បៃមាណ   ៣១  ភាគ រយ ប៉ណុ្ណោះ   
នៅ ក្នុង មន្ទី រពៃទៃយ។   ដៃល សងៃឃឹម ថា  
ពៃល អនា គត នៃះ   យើង នឹង ទទួល- 
បាន លទ្ធ ផល ល្អ   ក្នងុ ករណ ីដៃល យើង 
បាន បៃឹង បៃង ទាំង អស់ ។  និ យាយ 
យា៉ាង ដូច្នៃះ   មិន បាន សៃច ក្តី ថា   យើង 

ធ្វៃស បៃហៃស មើល សៃល  បាន ទៃ ។   
តៃវូ ចាប ់អារម្មណ ៍  ហើយ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដក់  ដើមៃបី ចាត់ វិធាន ការ គៃប់ បៃប- 
យា៉ាង   ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន   ដើមៃបីការ-  
ពារ បៃ យុទ្ធ ជំ ងឺនៃះ » ។ 

 លោក   ស   ខៃង   ក៏ បាន សម្តៃង ការ- 
កោត សរ សើរ ចំ ពោះ មន្តៃី គៃប់ ជាន់- 
ថា្នាក់   និង តម បណា្តា ខៃត្ត  ដៃល បាន 
អនុ វត្ត វិធាន ការ បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង យា៉ាង- 
តឹង រឹុង   និង បាន ល្អ បំផុត ក្នុង ការ ទប់- 
សា្កាត់ កា រ រីក រាល ដល ជំ ងឺ កូ វីដ ១៩   
តម រយៈ កា ររៀ ប ច ំឲៃយ  បៃ ជា ពល រដ្ឋ នៅ 
ដច់ ដោយ ឡៃក រយៈ ពៃល   ១៤ ថ្ងៃ ។ 

 លោ ក  ថ្លៃង បន្ត ទៀត ថា ៖ « ក៏ តៃូ វតៃ 
រឭំក ណៃនា ំដល ់មន្តៃ ីរបស ់យើង ទាងំ- 
អស់ ដៃរ ថា   ឧប ករណ៍   សមា្ភាររបស់ 
យើង ប៉ុណ្ណឹង   កុំ អាល វ៉ៃ ត ម្លៃ ថា  វា ការ- 
ពារ កូ វីដ ហ្នឹង បាន។   នៃះ គៃ ន់ តៃ ជា 

ផ្នៃក មួយ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ  ប៉ុន្តៃ វា នៅ មាន 
មធៃយា បាយ វិធា ន ការ ផៃសៃងៗ ទៀត ។   
យើង មិន តៃូវ ទុក ចិត្ត ទៅ លើ មា៉ាស់   ទៅ 
លើ អាល់ កុល ទៅ លើ បៃ ដប់ វាស់- 
កម្តា  សា ប៊ូ  ប៉ុនា្មាន មុខ ហ្នឹង ទៃ។   ប៉ុន្តៃ 
គៃ ឲៃយ យើង  តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដក់ បៃើ- 
បៃ ស់ តម ការ ចាំ បាច់   និង លាង ដៃ  
រកៃសា អនា មយ័ អ ីឲៃយ បាន ជា បៃ ចា ំទៅ  ក ៏
ប៉ុន្តៃ ក៏ មិន តៃូវ ធ្វៃស បៃ ហៃស ដៃ រ » ។ 

 លោក   អ៊ុច   សុខុន   ស្នង ការ នគរ- 
បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា   មួយ រយៈ ពៃល 
កន្លង មក នៃះ  ដៃល កម្ពុ ជា  អនុវត្ត នូវ 
វធិាន ការ ទប ់សា្កាត ់កា រកី រាល ដល ជងំ ឺ
កូ វី ដ ១៩   ឃើញ ថា   មន្តៃី រាជ ការ  និង  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ ភាគ ចៃើន   បាន អនុ វត្ត 
យា៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន ។   

 លោក បន្ត ថា   បើ ទោះ ជា មុន ដំបូង   
មាន បៃជា ព ល រដ្ឋ ចំណាក សៃុក មួយ 
ចំនួន មិនមាន  ការ សហ ការ   ប៉ុន្តៃ មក 
ដល់ បច្ច ុបៃបន្ន   តម រយៈ ការ ចុះ អប់ រំ  និង 
ផៃស ព្វ  ផៃសាយ   ឃើញ ថា   ពល រដ្ឋ ហាក់ 
មាន ការ យល ់ដងឹ   នងិ អន ុវត្ត បាន ស្ទើរ- 
តៃ ១០០ ភាគ រយ។   លោក   សុខុន   
បន្ថៃម ថា  ចំពោះ ការ កៃើ ន រំឭក បន្ថៃម 
របស់ ថា្នាក់ ដឹក នំា នៃះ   ក៏ ជា កត្តា ជួយ 
ជំរុញ បន្ថៃម ទៀត  ឲៃយ មន្តៃី រាជ ការ  និង 
ពល រដ្ឋ  គៃប់ រូប   កុំ ឲៃយ មាន ការ ភ្លៃច ខ្លួន   
បើ ទោះ ជា កន្លង មក   បាន អនុវត្ត បាន 
ល្អ ក៏ ដោយ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ពល រដ្ឋ យើង 
មួយ ចំនួ ន ធំ ហើយ  ដៃល បាន អនុវត្ត 
តម ការ ណៃ នំារ បស់ កៃ សួង សុខ ភិ បាល   
គឺ ពួក គាត់ មាន ការ ចូល រួម  និង ភ័យ- 
ខ្លាច នងឹ ជងំ ឺនៃះ  ខ្លនួ គាត ់តៃ ម្តង   ដៃល 

មិន បង្ក ឲៃយ មាន ការ លំបាក ខ្លាំង  ដល់ 
សម ត្ថ កចិ្ច យើង នោះ ទៃ។    ហើយ យើង 
ជា អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិច្ច  នឹង នៅ តៃ 
បន្ត ជំហរ   ក្នងុ ការ អនុ វត្ត ឲៃយ បាន ខ្លាងំ កា្លា 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ រី ក រាល ដល នៃះ » ។ 

 លោក   ហៃ ន  ភារៈ   វៃជ្ជ បណ្ឌិត  ផ្នៃក 
ផ្លូវ ដង្ហើម   ដៃល មាន បទ ពិសោធ ជាង  
២០  ឆ្នា ំ  បាន សរ សៃរ នៅ លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក 
របស់ លោក   កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  នៅ 
បៃ ទៃស កម្ពជុា ក្នងុ ពៃល នៃះ   បើ ក្នងុ ករ ណី 
ដៃល មាន ការ ធ្វៃស  បៃ ហៃស ណា មយួ   
កើត ឡើង នោះ   ជា ពិ សៃស បំ ផុត នោះ  
គឺ ក្នងុ ឱ កាស ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នា ំថ្ម ីបៃពៃ ណី 
ជាតខិ្មៃរ នោះ   ការ ផ្ទុះ ឡើង ដ ៏អាកៃក ់នៃ ជងំ ឺ
កូ វីដ១៩ អាច នឹង កើត មាន ឡើង ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « តៃ បៃហៃស 
ពៃល ចលូ ឆ្នា ំ អាច ឆ្លង ចលូ សហ គមន ៍
គ ឺផ្ទុះ ហើយ។   កុ ំផកឹ សុ ីឆ្វៃ ច  ឆ្វាច  ពៃះ 
បើ ឆ្លង ពី កៃ  បន្ត ឆ្ល ង ទៅ អ្នក រស់ នៅ 
ក្នុង សៃុក   ហើយ អ្ន ក រ ស់ នៅ ក្នុង សៃុក  
ឆ្លង ប ន្ត ទៅ អ្នក សៃកុ បន្ត ទៀត  បៃយត័្ន 
ឆ្លង ចូល សហ គម ន៍ » ។ 

 បន្ថៃម ព ីនៃះ   លោក   ហៃ ន  ភារៈ  ធា្លាប ់
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ឲៃយ ដឹង នា ពៃល 
កន្ល ង ទៅ  ថា ក្នុង ករណី ដៃល បៃ ទៃស 
កម្ព ុជា   អាច ទប ់សា្កាត ់កា ររកី រាល ដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ក្នុង ឱកាស ពិធី- 
បណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំខ្មៃរ   ហើយ ប នុ្ត ការពារ ឲៃយ 
បាន រហតូ រយៈ ពៃ ល   ២ ខៃ ទៅ មខុ ទៀត   
នោះ ហានិ ភ័យ នានា ដៃល បង្ក ឡើង 
ដោយ ជំងឺ កូ វីដ១៩  អាច នឹង តៃូវ 
បញ្ចប។់   ប៉នុ្តៃ លោក  នៅ តៃ បារម្ភ ថា   បើ 
កម្ព ុជា  មនិ អាច ទប ់សា្កាត ់បាន ទៃ នោះ 
គៃះ ថា្នាក់   អាច នឹង កើត មាន ឡើង 
គៃប់ ពៃល ៕ 

ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញៈ អ្នកបើកបរ រុមឺក៉ កង ់៣ចនំនួ 
៥ ពាន ់នាក ់ដៃល បាន ភា្ជាប ់កម្មវ ិធ ីហៅ- 
យាន ជំនិះ ឬ ហៅថា(ride-hailing 
apps)បាន ទទួល កញ្ចប់ អំណ យ  
សមា្ភារ សមៃប់ បង្កា រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ពី កៃមុ- 
ហ៊ុនGrab  កៃុម ហ៊ុន ភៃស ជ្ជៈ កម្ពុជា 
( កូ កា -កូ ឡា ) និង កៃមុ អ្នក អភិ រកៃស ពៃ- 
ឈើ បៃ តង វ៉ រៀ រស៍(Baitong War-
riors)កាល ពី ចុងសបា្ដាហ៍ មុន  ។ 

 ការ ផ្ដល់ កញ្ចប់ សមា្ភារ ថៃរកៃសា អនា- 
ម័យ ដល់ អ្នក បើក បរ រុឺម៉ក កង់ ៣ នៃះ គឺ 
ធ្វើ ឡើង កៃម ទសៃសន ទាន « បៃ ទៃស 
តៃ ១ សហ គមន៍ តៃ ១»ដើមៃបី ជួយ ឲៃយ 
ពួក គាត់ អាច ចូល រួម បាន កាន់តៃ បៃសើរ 
ក្នងុ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩។ 
នៃះ បើតម ការ ចៃញ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន 
មួយ ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល បាន កាល - 
ពី ថ្ងៃ អា ទិតៃយ។ 

 សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន បន្ត ថា កញ្ចប់ 
អំណយ  ទំាង នោះ  មាន ដូច ជា  មា៉ាស់- 
ការ ពារ  ទកឹ អនា មយ័ លាង ដៃ  ភៃសជ្ជៈ 
Coca-Cola Energy ខិត្ត ប័ណ្ណ អប់រំ 
ស្តីពី កូ វីដ ១៩ និង ស្ទិក ឃើ រជា ចៃើន 
សមៃប់ បិទ លើ កង់ ៣  ដៃល ពិធី ផ្ដល់ 

ជូន នៃះ បា នធ្វើ ឡើង នៅ កោះ ពៃជៃ  និង 
នៅ មុខ ការិ យាល័ យ កៃមុ ហុ៊ន Grab ។ 

 លោក Hashim Alkaff នា យក- 
កៃុម ហ៊ុន Grab នៅ កម្ពុជា បាន ថ្លៃង 
ថា អ ំណយ ទាងំ នៃះគ ឺជាការ បង្ហាញ 
ពី ការ ទទួល សា្គាល់ របស់ កៃមុ ហុ៊ន Grab 
ចំពោះ តួនាទី ដ៏ សំខន់ របស់ អ្នក បើក បរ 
ដៃល ភា្ជាប់ កម្មវិធី ហៅ យា នជំនិះ ផៃសៃងៗ 
គា្នា ក្នងុ ការ បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង នឹង កូ វីដ ១៩ ។ 
    លោក ថា ៖« ដើមៃបី ថៃរកៃសា សុខ ភាព 
របស ់ពកួ គាត ់ផ្ទាល ់ នងិ សខុ ភាព អ្នក- 
ដណំើរ របស ់ពកួ គាត ់ វា ពតិជា សខំន ់
ណាស់ ដៃល អ្នក បើក បរតៃូវ ធ្វើ តម 
សៃច ក្តីណៃ នាំ ចុង កៃយ ស្ដី អំពី ការ- 
ការពារ សខុ ភាព នងិ សវុត្ថ ិភាព  តម- 
រយៈ កា របៃើ បៃស់ មា៉ាស់ ការ ពារ និង 
ទឹក អនា ម័យ លាង ដៃ  ដើមៃបី ជួយ ឲៃយ ពួក- 
គាត់ រកៃសា បាន នូវ អនា ម័យ ជានិច្ច ក្នុង 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ ឆ្លង របស់ ជំងឺ នៃះ »។  
     លោក រស់  សោភា  នាយក ផ្នៃក- 
ចៃបាប់  និង កិច្ចការ សា ធារណៈ បៃចាំ 
បៃទៃស នៃ កៃុម ហ៊ុន ភៃសជ្ជៈ កម្ពុជា 
( កូ កា - កូ ឡា )បាន ថ្លៃង ដៃរ ថា កៃមុ ហ៊នុ 
លោក បាន កា្លាយ ជា ផ្នៃក មយួ នៃ សង្គម 
កម្ពុជា ជិត ៣០ ឆ្នាំ មក ហើយ  ដៃល 
ឥរិយា បថ មូល ដ្ឋាន របស់ កៃុម ហ៊ុន គឺ 

ជួយឧ បត្ថម្ភ គំាទៃ ដល់ សហ គមន៍ ទូទៅ 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ដ៏ ចាំ បាច់  ត មរយៈ 
ការផ្តល់ អំណយ បៃប នៃះ ។ 

 លោក ថា ៖« ការ ផ្ដល់ លទ្ធ ភាព ឲៃយ អ្នក-  
បើក បរ ទំាង អស់ អាច បន្ដ បៃកប អាជី វ- 
កម្ម បាន បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព តម- 
រយៈ ការ បៃើ បៃស់ មា៉ាស់ ការ ពារ  និង 
ទឹក អនា ម័យ លាង ដៃ មាន ន័យ ថា  ពួក- 
គាត់ អាច បន្ត ការរក បៃក់ ដើមៃបី ផ្គត់- 
ផ្គង់ ដល់ កៃុម គៃួសារ  និង សហ គមន៍ 
របស់ ពួក គាត់ ។ យើង ក៏ ចូល រួម ប្តៃជា្ញា 
អនុវត្ត តម យុទ្ធ នាការ« ពិភព លោក 
មួយ ដៃល គា្មាន សំរាម »តមរ យៈ ការ- 
លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក បើក បរ  ទាំង នោះ ឲៃយ 
យក ដប ដៃល អាច បៃើ បៃស់ វិញ បាន 
ដើមៃបី ចៃក ទឹក អនា ម័យ លាង ដៃ » ។ 

 កាល ពី ថ្មីៗ នៃះ កៃុម ហ៊ុន( កូកា -  
កូ ឡា )បាន បៃកាសបង្វៃរ ថវិកា ២០ 
មឺុន ដុលា្លារ ពី កញ្ចប់ ថវិកា ផៃសាយ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម របសខ់្ល ួន សមៃប ់ ចលូ រមួ ជយួ ដល ់
កម្ពុជា ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន ។ 

 ដោយ ឡៃក លោក  តន់ គឹម សួគ៌  
តំ ណាង ឲៃយ កៃុម អ្នក អភិរកៃស ពៃឈើ 
បៃតង វ៉រ រៀ រស៍  ដៃល ចូលរួម ផ្តល់ ទឹក- 
អនា ម័យ លាងដៃ ៤២០ លីតៃក្នុង 

កម្មវិធី នៃះ ដៃ រនោះ បាន ថ្លៃងថា កៃមុ- 
លោក យកចិត្ត ទុក ដក់ រៀបចំ ទឹក អនា- 
ម័យ លាង ដៃ បៃប សា មញ្ញ  ប៉ុន្តៃ មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព សមៃប់ ចៃក ជូន  ពលរដ្ឋ 
ទទូៅដើមៃបី ឱៃយ មាន លទ្ធ ភាព រកៃសា សុវត្ថ ិភាព  
និង សុខភាព ល្អ តម រយៈ ការ រកៃសា ដៃ របស ់
ពួក គាត់ ឲៃយ មាន អនា ម័យ ជា និច្ច ។ 

 លោក នួន ផ រ័ត្ន អភិ បាលរងសាលា- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ថ្លៃងថា ការចលូរមួ  នៃះ 
គឺ បាន ផ្តល់ សុវត្ថ ិភាព និង សុខុមាល- 
 ភាព របស់ អ្នកបើក រុឺម៉ក កង់ ៣ ដៃល 
កំពុងស្ថិតនៅទីតំង ជួរ មុខ  ក្នុងការ- 

បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំងនឹង វីរុស កូ រ៉ូ ណា នៃះ ។ 
 លោក ថា ៖« ការ លើក ទកឹចតិ្ត ឲៃយ អ្នក- 

បើក បរ ទំាង អស់អនុវត្ត វិធី ថៃរកៃសា អនា- 
ម័យ ល្អនឹង ផ្តល់ ឲៃយអ្នកដំ ណើរ និង កៃុម- 
គៃសួារ របស ់ពកួ គាត ់ដៃល នៅ ផ្ទះ មាន 
អារម្មណ៍ ស្ងប់ ចិត្ត ដោយ សារ អ្នក បើក- 
បរ កំពុង ការ ពារ សមា ជិកគៃួសារ និង 
សហ គមន៍ របស់ ពួក គាត់ » ។ 

 កៃុ មហ៊ុន Grab និង កូ កា - កូ ឡា 
បញ្ជាក់ ថា  ពួក គៃ នឹង រៀបចំ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ បៃបនៃះ បន្ថៃម ទៀត នៅក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ  ខងមុខនៃះ ៕

បេ ភេទរថ យន្ត ដេល បេ គល់ទៅ ឲេយ ស្នង ការ ខេត្ត ។ រូបថត កៃសួង មហាផ្ទៃ

អ្នកបើកបរកង់៣ពេលទទួលសម្ភារការពារការឆ្លងកូវីដ១៩។ រូបថត Grab

អ្នកបើកបរកង់៣ចំនួន៥ពាន់នាក់ទទួលបានអំណោយដើមេបីការពារកូវីដ១៩
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រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវដល់អ្នកបញ្ជាទិញគោរពតាមកិច្ចសន្យា
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  (MoC) 
កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ បាន អពំាវ នាវ ឲ្រយក្រមុ ហ៊នុ 
បញ្ជា ទិញ សម្លៀក បំពាក់ ស្រប្រក ជើង 
នងិ ក្រមុ ហ៊នុ បញ្ជា ទញិ ទនំញិ ធ្វើ ដណំើរ 
ដ្រល មាន ប្រភព ពី ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវ 
រក្រសា ការ ប្ដ្រជា្ញា ចិត្ត តាម រយៈ ការ ទទួល- 
យក រាល់ ផលិត ផល ដ្រល បាន ផលិត 
រួច ហើយ ដ្រល មាន ក្នុង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ។ 

ស្រចក្ដ ីប្រកាស របស់  MoC ដ្រល ចុះ 
ហត្ថ ល្រខា ដោយ លោក បា៉ាន សូរស័កិ្ត  
រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា កម្ពុជា គឺ ជា ប្រទ្រស ដំ បូង គ្រ នៅ លើ 
ពិភព លោក ដ្រល តភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ជាមួយ ស្ដង់ដាការងារ ។ 
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០១  ប្រទ្រស កម្ពុជា 
បាន  ធ្វើ ជា ដ្រគូ ជា មយួ អង្គ ការ អន្តរជាត ិ
ខាង ការងារ   (ILO) លើ គម្រង រោង-
ចក្រ កាន់ ត្រ ប្រសើរ នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា 
ដ្រល តម្រវូ ឲ្រយ រោងចក្រ កាតដ់្ររ នា ំច្រញ 
ទាំង អស់ នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវ ស្ថិត  
ក្រម ការ ត្រួត ពិនិត្រយ ដោយ  ILO ដើម្របី 
ធានា ការគោរ  ព តាម ច្របាប់ ជាតិ និង ស្ដង់- 
ដាការងារ អន្តរជាតិ។  កូវីដ១៩  បាន 
បណ្ដាល ឲ្រយ មាន ការ រខំាន សខំាន់ៗ  ដល ់  
ជវីតិ របស ់យើង  ព្រម ទាងំ អាជវីកម្មរបស ់  
អ្នក និងចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ពិភព  លោក ។

ក្រសួង បាន ឲ្រយ ដឹងថា ៖ « យើង មាន 
មោទន ភព ចំពោះ  គំនិត ផ្តួចផ្ដើម ន្រះ 
ហើយ នងឹ បន្ត ធានា ថា  សទិ្ធ ិការងារ នងិ  

សិទ្ធិ សង្គម របស់ កម្មករ របស់ យើង  ត្រូវ 
បាន គាទំ្រ  ខណៈ យើង  បាន បង្កើត ចងា្វាក ់
ផ្គត់ ផ្គង់ ប្រកប ដោយស្ថិរភព។ ខ្ញុំ សូម 
អពំាវនាវ ដល ់ដ្រគ ូរបស ់យើង  ក្រមុ ហ៊នុ 
បញ្ជា ទិញ សម្លៀក បំពាក់  ស្រប្រកជើង 
នងិ  ទនំញិ ធ្វើ ដណំើរ  ដ្រល មាន ប្រភព ព ី
ប្រទ្រស កម្ពុជា ត្រូវ រក្រសា ការ ប្ដ្រជា្ញា ចិត្ត  
ចំពោះ ប្រទ្រស កម្ពុជា និង ជា ពិស្រស 
ចំពោះ  កម្មករ របស់ យើង។ យើង ចង់ ឲ្រយ 
អ្នក គោរព តាម កិច្ចព្រម ព្រៀង របស់ អ្នក  
និង មិន ត្រូវ លុបចោល ការ បញ្ជា ទិញ 
ដ្រល  ត្រូវ បាន  ដាក់រួច ហើយ  និង ទំនិញ  
ត្រូវ បាន ផលិត រួចហើយ  ឬ កំពុង ផលិត 
នៅ ព្រល បច្ចុប្របន្ន »។  

ក្រសួង   បន្ត ថា ៖ « អ្នក បាន រួម ចំណ្រក 

ដល់ ការអភិវឌ្រឍ សង្គម របស់ ប្រជាជន 
កម្ពុជា រាប់ លាន នាក់ ដ្រល កំពុង ពឹង- 
ផ្អ្រក   លើ វិស័យ ទាំងន្រះ ក្នុង ជីវភព  
រស់ នៅ របស់ ពួកគ្រ »។  

សមាគម រោងចក្រ កាត់ដ្ររ  កម្ពុជា  
(GMAC) កាល ពី ថ្ង្រទី១០  ខ្រម្រសា 
រួម  ជា មួយ សមាគម វាយន ភណ្ឌ និង 
អាជវីកម្ម កាតដ់្ររ ទាងំ ៩ ន្រ បណ្ដាញប្រ-
កប ដោយ ចរីភព ន្រ តបំនអ់ាសុ ី(STAR)  
ព ីបណ្ដា ប្រទ្រស ផលតិ  នងិ នា ំច្រញទាងំ  
៦ ក៏ បាន ធ្វើ ការ អំពាវ នាវ ឲ្រយ ក្រុម ហ៊ុន 
យីហោ ពិភព លោក   ក្រុម ហ៊ុន លក់រាយ  
និង ពាណិជ្ជ ករ ត្រូវ ទទួល ខុសត្រូវ លើ 
ការ អនុវត្ត ការ ទិញ  និង ការ បញ្ជា ទិញ 
ដ្រល បាន ដាក់ រួច ហើយ  ព្រម  ទាំង ត្រូវ 

ទទួល យក ទំនិញ ដ្រល បាន ផ្ដល់ ជូន 
រួច ហើយ  ហើយ ពួកគ្រ មិន  គួរ ចរចា ជាថ្មលីើ  
តម្ល្រ  ឬ លក្ខខណ្ឌ ការ ទូទាត់ នោះ ទ្រ។

លោក ខ្រន លូ អគ្គ ល្រខា ធិការ 
GMAC បាន ឲ្រយ ដឹងថា នៅ ក្នុង អំឡុង - 
ព្រលវ្រលា ដ៏ពិបាក ន្រះ គឺ ទាម ទារ ដល់ 
ភគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ចងា្វាក់  
ផ្គត់ ផ្គង់ សម្លៀក បំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ 
ពិភព លោក  ត្រូវ រួមគា្នា  និង ជួយ គា្នា ទៅ- 
វិញ ទៅ មក  ជា ពិស្រស ដើម្របីធានា ថា 
កម្មករ   ក្រុម ហ៊ុន និង ឧស្រសាហ កម្ម បន្ត 
រស ់បាន ។  លោក បន្តថា ក្រមុ ហ៊នុ បញ្ជា  
ទិញ មួយ ចំនួន  បាន  យល់ ព្រម ក្នុង  ការ-  
ផ្ដល់ ជូន នោះ ប៉ុន្ត្រ ស្នើ សុំ ពន្រយា រព្រល 
លក្ខខណ្ឌ ទូទាត់  ដូចជា រយៈព្រល  ៩០   
ឬ ១២០ ថ្ង្រ  បនា្ទាប់ ពី ការ ផ្ដល់ ជូន។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « យើង សុំ ការ សហ- 
ការ របស់ អ្នក  ដើម្របី យើង អាច លើក- 
តម្កើង កិត្តិយស  ការ ប្ដ្រជា្ញា ចិត្ត របស់ 
យើង   ដើម្រប ីសទិ្ធ ិ ការងារ  ការ ទទលួ ខសុ- 
ត្រវូ  សង្គម  នងិ ដើម្រប ីបង្កើត ចងា្វាក ់ ផ្គតផ់្គង ់
ប្រកប ដោយ ស្ថរិ  ភព ។ សមូ គោរព តាម 
លក្ខ ខណ្ឌ លើ  កិច្ចព្រម ព្រៀង  ការ ទិញ  
ត្រូវ  បាន ដាក់ រួច ហើយ»។

លោក  បាន ថ្ល្រង   ថា ៖ « ខ្ញុ ំជឿ ថា   បើ យើង 
សហ ការ គា្នា និង ធ្វើ ការ ងារ  រួមគា្នា យើង 
នឹង បន្ត រស់  និង កាន់ ត្រ  រឹង មាំ។  សំខាន់ 
ជាង  ន្រះ ទៅ ទៀត កម្មករ របស់ យើង ក៏ 
នងឹ  អាច  បន្តរ ស ់នៅ  នងិ រមួ គា្នា យើង អាច  
បន្ត ដំណើរ ជីវិត របស់ យើង ក្រុម ហ៊ុន 
យើង និង ឧស្រសាហ កម្មន្រះ  »៕  LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំ ពៃញ :  ប្រទ្រស កម្ពុជា  បាន 
បន្ត អនុម័ត គម្រង វិនិយោគ ថ្មី 
ចំនួន ១៥ បន្ថ្រម ទៀត  ដ្រល 
មាន ទឹក ប្រក់ សរុប  ២២៥,៥ 
លាន ដុលា្លារ  និង បង្កើត ការងារ 
បាន ចំនួន  ៧ ៦២០ កន្ល្រង។ 

យោង តាម ក្រុម ប្រឹក្រសា អភិ-
វឌ្រឍន ៍កម្ពជុា  (CDC)   ក្រមុហ៊នុ  
ទាងំ  ១៥ នោះ រមួ មាន  គម្រង 
វិនិយោគ រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ រោង-  
ចក្រ ផលិត ស្របាង បា្លាស្ទកិ  រោង-   
ចក្រ ក្រ ច្ន្រ ដ្រក  រោង ចក្រ ផលតិ 
ម្រសៅ មី និង ក្រ ច្ន្រដំឡូង  មី រោង- 
ចក្រ ផលតិ បន្ទះ សឡូា  គម្រង 
សាង សង់  សណ្ឋា គារ  គម្រង 
បង្កើត កសិដា្ឋាន  ដាំ ដំណំ ច្រក  
និង សាង សង់ មន្ទីរ ព្រទ្រយ ពហុ-
ព្រយា បាល ។ 

CDC បាន ឲ្រយ ដឹងថា នៅ ក្នុង 
ចណំោម គម្រង វិនយិោគទាងំ- 
ន្រះ ក្រុមហ៊ុន ដ្រល   បោះ  ទុន  
វិនិយោគ ធំៗ  រួម មាន  ក្រុម ហ៊ុន  
Sing-Specialists Medical 
Centre Co., Ltd ដ្រល វិនិ-
យោគលើ   មន្ទីរព្រទ្រយ ពហុ ព្រយា - 
បាល ជំងឺ ដោយ មាន ៥០ គ្រ 
ស្ថតិ ក្នងុ ខណ្ឌ ដនូ ព្រញ រាជធាន ី
ភ្នំព្រញ មាន ទុន វិនិយោគ  
៩៦,១  លាន ដុលា្លារ ។ 

គម្រង សាងសង់ សណ្ឋា- 
គារ  ផ្កាយ ៣  ដ្រល មាន  ៧១០ 
បន្ទប ់របស ់ក្រមុហ៊នុ  Xigang- 
yihao International In-
vestment Co., Ltd   ស្ថតិនៅ 
ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ  មាន ទុន វិនិ-
យោគ ៥៩,២ លាន ដលុា្លារ  នងិ 
គម្រង បង្កើត រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ 
ដ្រក គ្រប ់ប្រភ្រទ របស ់ក្រមុហ៊នុ 

Hong De Sheng (Cam-
bodia) Steel Co., Ltd. 
ស្ថតិ នៅ ស្រកុ ឧដងុ្គ ខ្រត្ត កពំង-់
ស្ពឺ  មាន ទុន វិនិយោគ  ១៦,៧ 
លាន ដុលា្លារ។ 

ចំណ្រក គម្រងផ្រស្រង ទៀ ត 
រមួ មាន គម្រង បង្កើតកសដិា្ឋាន 
ដាំ ដំណំ ច្រករបស់ ក្រុមហ៊ុន  
Yql (Cambodia) Invest-
ment Co.,  Ltd.  ស្ថតិ នៅ ខ្រត្ត 
កំពង់ ចាម  មាន ទុន វិនិយោគ 
១២,៣លាន ដុលា្លារ  គម្រង 
បង្កើត រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ ដំឡូង មី 
របស ់ក្រមុហ៊នុ  Shine Hanu-
man Trading Co., Ltd. នៅ 
ស្រុក មា៉ាឡ្រ ខ្រត្ត បនា្ទាយ  មាន- 
ជយ័  មាន ទនុ វនិយិោគ  ១០,៤ 
លាន ដលុា្លារ  នងិ គម្រង បង្កើត 
រោង ចក្រ ផលតិ  នងិ ដឡំើងបន្ទះ  
សូឡា របស់ ក្រុម ហ៊ុន Jintek 

Cells Technology Co., 
Ltd ស្ថិត នៅ រាជ ធានីភ្នំព្រញ ។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក ស្រវ- 
ជ្រវ ស្រដ្ឋ កិច្ច ន្រ រាជ បណ្ឌិត្រយ- 
សភ កម្ពជុា  កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ បាន 
ឲ្រយ ដងឹថា កម្ពជុា នៅត្រ ជា  គោល- 
ដៅ ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន បរ-
ទ្រស បើ ទោះ បជីា  វរីសុ ករូ៉ណូ 
កំពុង រាត ត្របាត ក៏ដោយ  ។  លោក  
បន្ត ថា លោក  សង្ក្រត ឃើញ ថា 
ការធ្វើ  កំណ្រទម្រង់ សុី ជម្រ 
របស ់រដា្ឋា ភបិាលនា ព្រល កន្លង- 
មក ពាក់ព័ន្ធ នឹង កិច្ច   សម្រួល 
ពាណជិ្ជ កម្ម ការ ក្រ លម្អ ហ្រដា្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ នានា កំពុង ទាក់- 
ទាញ វនិយិោ គនិ ព ីបរទ្រស  ចលូ 
មក កម្ពជុា គរួ ឲ្រយ កត ់សមា្គាល ់នៅ 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ។

លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖ «ខ្ញុ ំមើល 
ឃើញ ថា  ការ សម្រលួ ដល ់ការ- 

ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម របស ់រដា្ឋា ភបិាល 
កាន់ ត្រ ល្អ ប្រសើរ ឡើង  ជា ពិ-
ស្រស ការ ក្រលម្អ ហ្រដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ  ថាម ពល អគ្គិសនី និង 
ច្របាប់ ជា ដើម»។

CDC បាន ផ្តល ់អាជា្ញា បណ័្ណឲ្រយ  
ក្រុមហ៊ុ ន ធ្វើ ការ វិនិយោគ ចំនួន 
៤០គម្រង  ក្នុង រយៈ ព្រល ៣ 
ខ្រ ដំបូង ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ដ្រល 
មាន ទុន វិនិយោគ សរុប ជាង 
៩០០ លាន ដុលា្លារ ។ គម្រង 
វិន ិយោគ ទំាង នោះ រួម មាន ការ- 
សាងសង់រោងចក្រ កាត់ ដ្ររ 
សម្លៀក បំពាក់ ស្រប្រក ជើង និ ង 
ផលតិផល ធ្វើ ដណំើរ  រោងចក្រ 
ដំឡើង គ្រឿង សងា្ហា រិម សមា្ភារ 
ផ្ទះ បាយ  គ្រឿង ផ្គុំ អគ្គិសនី  
សណ្ឋាគារ  និង ផ្រសារ ទំនើប  
ជាដើម។  ន្រះ បើ តាម ទភី្នាក ់ងារ 
សារព័ត៌មាន AKP៕ LA

កម្មការិនី កំពុង ភ្ជាប់  ដៃ អាវ នៅ រោង ចកៃ មួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ។ រូបថត ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
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អាកាសចរណ៍
Lufthansan
១ម៉ោងខាត-
អស់១លានអឺរូ៉

កៃុង  ែ្រហ្វងហ្វឺតៈ នាយកប្រ - 
តិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍  
អា ល្លមឺ ៉ង ់លោក Carsten Sp- 
o hr បាន និយាយ ថា  ក្រុមហ៊ុន  
អាកាសចរណ៍  Lufthansa 
បាន  ខាតបង ់១ លាន  អរឺ៉ ូ(១,១ 
ដុលា្លារ)ក្នុង ១ មោ៉ាង  ព្រល ការ- 
រកី  រាល ដាល វរីសុ ក ូរ៉ ូណ បងា្អាក ់
ការ  ធ្វើ ដណំើរ ដោយ បាន   ឲ្រយ ដងឹ 
ថា ក្រុមហ៊ុន អាកា ស     ចរណ៍ 
យក្រស  របស់ អាល្លឺ ម៉ង  ់ ត្រូវ ការ  
ជំនួយ  រដ្ឋ ដើម្របី រស់រាន  ។ 

នៅក្នងុ សារ ជា វដី្រអ ូទៅកាន ់
បុគ្គលិក  លោក  Spohr  ឲ្រយដឹង 
ថា   ក្រុម ហ៊នុ Lufthan sa គ្របុ  
ប្រឈម «ការ  លបំាក ដ ៏   ខា្លាងំ  ក្នងុ 
ប្រវត្តិ សាស្ត្រ  ៦៥ ឆ្នាំ »។

វិធានការ ប ងា្ខាំង ទុក ធ្វើ ឡើង 
ជុំវិញ ពិភព លោក  ដើម្របី បន្ថយ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង បាន បង្ខំ ប្រជា ជន 
រាប់ លាន អ្នក បោះ បង់ ផ្រន ការ 
ធ្វើដំ ណើរ  ហើយសា្នាក់នៅ ផ្ទះ 
បណ្ដាល ឲ្រយ ឧស្រសា ហកម្ម 
អាកាស  ចរណ៍ ដួល រលំ ។

លោក Spohr  បាន និយាយ 
ថា ក្រមុហ៊នុ Lufthansa ដ្រល 
រួម មាន ក្រុម ហ៊ុន បុត្រសម្ព័ន្ធ 
Eurowings, SWISS, 
Brussels និង អាកាសចរណ៍  
Austrian កពំងុ ដកឹ អ្នក ដណំើរ 
តចិ ជាង  ៣០០០ នាក ់ប្រចា ំថ្ង្រ 
ធៀប មធ្រយម  ភ គ ៣៥ ០ ០០ ០    
នាក់ ក្នុង ១ ថ្ង្រ មុន កើត វិបត្តិ ។ 

លោកថ្ល្រង  ថា៖«យើង បាត់-   
បង ់ប្រហ្រល ១ លាន អរឺ៉ ូក្នងុ ទនុ 
បម្រុង សន្ទ នីយ ភព ក្នុង ១ 
មោ៉ាង »។ លោកបន្ត  ថា ការ ពិ - 
ភក្រសា ពី ការ សង្គ្រះ បាន  ធ្វើ ឡើង  
រចួ ហើយ ជា មយួ   រដា្ឋា ភបិាល ក្នងុ 
ប្រទ្រស ដ្រល ក្រុម ហ៊ុន អាកាស - 
ចរណ៍ ន្រះ ប្រតិ បត្តិការ ។ 

ក្រមុហ៊នុ របស ់ម្រ Lufthan-
sa  Group បាន ផ្តល់ ការងារ 
ជាង  ៨៧  ០០០ នាក់   ដោយ 
ជាង  ៦០ ភគ រយ ន្រ កមា្លាងំ ការ- 
ងារ  ទាំង នោះ  ស្ថិត លើ គម្រង 
ធ្វើ ការ ងារ រយៈ ព្រល ខ្លី  ដ្រល 
ស្ថិត ក្រម ការ ឧប ត្ថម្ភ ធន ពី  
រដា្ឋាភិបាល និងភគ ច្រើន  ស្ថិត 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស  អាល្លឺម៉ង់    ផ្ទាល់ 
ត្រ ម្តង ៕ AFP/RR
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តពី ទំព័រ ១...ហិរញ្ញវត្ថុ បៃសាក់ 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី១០  ខៃមៃសា ឆ្នា ំ២០២០។  
វា អាច ធ្វើ ឲៃយ បៃសាក់ កា្លាយ ជា កៃុម - 
ហ៊នុ  បតុៃ សម្ពន័្ធ របស ់ KB Financial 
Group។ KB Financial Group ក៏ 
គៃង នងឹ ដាក ់បញ្ចលូ  កៃមុហ៊នុ នៃះ ជា 
កៃុម ហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ គៃប់ គៃង ទាំង- 
សៃុង  នៅ ពៃល ដៃល ខ្លួន បាន ទិញ  
ភាគ ហ៊នុ   ៣០ ភាគ រយ ដៃល នៅ សល ់
នៅ ពៃល អនាគត ។  

កាល ពី ខៃ ធ្នូ ធនាគារ ខៃប៊ីគូក មីន 
បាន សមៃច ចតិ្ត ក្នងុ ការ ទញិ ភាគ ហ៊នុ  
៧០ ភាគរយ នៅ ក្នុង គៃឹះសា្ថាន ដៃល 
ទទួល បៃក់ បញ្ញើ សនៃសំ មីកៃូ  ហិរញ្ញ វត្ថុ  
(MDI)   ដៃល ខ្លួន នឹង ទិញ ពី LOLC 
Holdings Plc  ដៃល មាន មូលដា្ឋាន 
នៅ បៃទៃស សៃលីង្កា ក្នងុ តម្លៃ ៦០៣,- 
៤ លាន ដុលា្លារ ។  

បៃសាក់ បាន ទទួល ការ យល់ ពៃម 
ព ីធនាគារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា (NBC) ក្នងុ 
ការ លក់ ភាគ ហ៊ុន  ៧០ ភាគ រយ ឲៃយ 
ធនាគារ ខៃប៊ីគកូមនី (KB) ដៃល មាន 
ការិយា ល័យ កណ្ដាល នៅ ក្នុង ទី កៃុង 
សៃអ៊ូល កាល ពីថ្ងៃទី ២៩ ខៃ មករា ។

លោក សុមឹ សៃនាជាត ិ បៃធាននា-
យក បៃតិបត្តិ របស់ បៃសាក់ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា ការ វិនិយោគ របស់  KB លើ 
បៃសាក់ បង្ហាញ ពី សញ្ញា វិជ្ជ  មាន  និង 

ទនំកុ ចតិ្ត របស ់វនិយិោគនិ បរទៃស មក 
លើ បៃទៃស កម្ពុជា និង បៃសាក់។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ថា្នាក់  គៃប់ គៃង  និង 
បគុ្គលកិ បៃសាក ់សមូ សា្វាគមន ៍ភាគ- 
ទនុកិ ថ្ម ីរបស ់យើង  គ ឺធនាគារ ខៃប៊ ីគកូ 
មីន ដៃល នឹង ជៃម ជៃង បៃសាក់  
ក្នងុ  ការ បន្ត បៃសទិ្ធភាព នងិ សក័្ដ សិទិ្ធ-ិ 
ភាព  ដើមៃបី ពងៃីក បរិយាប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថ ុ
នៅ កម្ពុជា »។ 

លោក បន្ថៃម ថា បៃសាក ់តៃង តៃ នា ំ
មុខ គៃ លើ ទីផៃសារ  ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ មាន 
បណ្ដាញ បៃតិបត្តិ ការ ធំ ជាង គៃ ក្នុង 
ចំណោម MDI លទ្ធភាព រក បៃក់ ចំ-
ណៃញ ខ្ពស់  និង ធានា បាន នូវ កណំើន 
បៃកប ដោយ និរន្តរភាព លើ សមា្ពាធ 
ឥណទាន   និង តុលៃយភាព បៃក់ បញ្ញើ 
សនៃសំ។  លោក បន្តថា  ក្នុង រយៈពៃល 
២៥ ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះ  គៃឹះសា្ថាន របស ់
លោក សមៃច បាន លទ្ធផ ល សខំាន់ៗ  
ជា ចៃើន កាល  ពីឆ្នាំ ២០១៩  ដូច ជា 
ទី១ សមៃច បាន ទៃពៃយសកម្ម សរុប 
ចំនួន  ៣,១១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ទី២  
សមតលុៃយ ឥណទាន សរបុ  ២, ៥០ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ ជាមួយ នឹង អតិថិជន 
សៃវា  ឥណ ទាន សរុប  ៤១៧ ០០០ 
នាក់ ទី៣ អនុបាត ឥណទាន មិន- 
ដំណើរ ការ មាន តៃឹម តៃ ០, ៤ ភាគ រយ 
ទាប ជាង អតៃ ទីផៃសារ ទី៤ សមតុលៃយ  

បៃក់ បញ្ញើ សនៃសំ សរុប  មាន ចំនួន  ១, ៧៨  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ និង មាន គណនី  
បញ្ញើ សនៃសំ ចំនួន ៧៤២ ០០០។

លោក លើក ឡើងថា ៖ «  លទ្ធផល 
ដៃល  បៃសាក់ សមៃច បាន មក នៃះ  
ដោយ សារ តៃ មាន ការគាទំៃ យា៉ាង ខា្លាងំ 
ពី អតិថិជន  និយតករ  អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន 
ពៃមទំាង ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ថា្នាក់  
គៃ ប់គៃង  និង បុគ្គលិក បៃសាក់  ក្នុង 
ការ អនុវត្ត  យុទ្ធសាស្ដៃ របស់ យើង  ការ- 
ធ្វើ ពិពិធកម្ម សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការ- 
បណ្ដុះ វបៃបធម៌ បុគ្គលិក នាំ មក នូវ ការ- 
រីក ចមៃើន ជាមួយ គា្នា និង ការ ទាញ យក 
អត្ថ បៃយោជន៍ ពី បមៃ បមៃលួ ទីផៃសារ » ។

លោក លើក ឡើង ថា ៖« ដោយ មាន 
ការ វិនិយោគ ពី ខៃប៊ី  បៃសាក់ នឹង នាំ 
មកនូវ ផលិត ផល  និង សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទនំើប ៗ  រមួ មាន   សៃវា  ហរិញ្ញវត្ថ ុឌជីថីល  
និង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង នូវបទ ពិសោធ  
ធនាគារ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប តាម តមៃូវ ការ 
របស់ ទីផៃសារ ជូន ដល់ អតិថិជន ចាស់  
និង អតិថិជនថ្មី  ជា ពិសៃស គឺ សហ-
គៃស ខា្នាត តូច និង មធៃយម »។  

លោក Hur Yin បៃធាន នាយក- 
បៃតិបត្តិ របស់ធនាគារ ខៃប៊ី គូកមីន 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖ « ការ ទិញ យក បៃ-
សាក់នៃះ នឹង ដើរ តួនាទី យា៉ាង សំខាន់  
សមៃប់ ការពងៃីក បណ្ដាញ ធនាគារ 

សមៃប់  សាធារណ ជន ទូទៅ របស់ 
ធនាគារ  ខៃប៊ី គូកមីន នៅ ទ្វីប អាសុី 
ដៃល  ជា ផ្នៃក មួយ នៃ យុទ្ធ សាស្ដៃ 
សកល របស់ខៃ ប៊ី»។  

លោក បាន បន្ត ថា៖ « ជាមួយ នឹង 
ផៃន ការ រយៈពៃល វៃង ក្នុង ការ បៃ- 
កា្លាយ បៃសាក ់ទៅជា ធនាគារ  ពាណជិ្ជ  
យើង សងៃឃឹមថា នឹង អភិវឌៃឍបៃសាក់ 
ឲៃយ កា្លាយ ជា ធនាគារ ឈាន មខុ គៃ  តាម 
រយៈ ការ ផ្ទៃរ សមត្ថ ភាព ផ្នៃក ធនាគារ  
ដ៏រឹងមាំ របស់ ខៃ ប៊ី និងការ ធ្វើ ឲៃយ បៃ-
សាក់ កា្លាយ  ទៅ ជា គៃឹះ ក្នុងការ ធ្វើ អា- 
ជីវ កម្ម  នៅ បណ្ដា បៃទៃស  ក្នុង តំបន់ 
អាសុី អា គ្នៃយ៍  »៕ LA 

ប្រាសាក់ក្លាយជា...

បុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់កំពុងរាប់លុយដ្រាលទទួលពីអតិថិជន។ រូបថត ហុង មិនា
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Impact Hub ជា សហគៃស 
សង្គម សមៃប់ សហគៃិន វ័យក្មៃង និង 
អ្នក ដៃលមាន គំនិត ច្នៃបៃឌិត បាន 
រៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍ hackathon  
ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំណោះសៃយ ក្នុង 
រយៈពៃល ខ្លី ៤៨ម៉ោង ផ្អៃកលើ 
បច្ចៃកវិទៃយា ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ក្នុងការ បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ        
កូ វីដ ១៩ ។ 

 ពៃឹត្តិការណ៍ ដៃលមាន ឈ្មោះថា 
«HacKH the Crisis» មាន អ្នក- 
ចូលរួម ជាង ២០០ នាក់ដៃល បាន 
ចូលរួម ផ្តល់នូវ ដំណោះសៃយ ជាង 
៣៥ ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា ទាក់ទង 
ទៅនឹង សុខុមាលភាព កសិកម្ម ការ- 
គាំទៃ សហគៃស ខ្នាតតូច  និង មធៃយម 
ការថៃទាំ សុខភាព ការទទួលបាន 
ការអប់រំ និង ការគាំទៃ សៃវា សុខភាព 
សហគមន៍ ជាដើម ។  

 លោក Olivia Hough នាយក- 
គៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន Impact Hub 
Phnom Penh បាន ពណ៌នា ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ នៃះ ថា « គៃន់ តៃ ជាការ ចាប់-
ផ្តើម ប៉ុណោ្ណោះ » ។   

 លោក Hough បញ្ជាក់ថា ៖« យើង 
បាន បៃើ ទមៃង់ hackathon នៃះ 
ដើមៃប ីជ ួយស មៃលួ ដល ់កចិ្ចសហបៃត-ិ
បត្តិការ ការតភា្ជាប់  និង ការជំរុញ 
ទឹកចិត្ត  ដើមៃបី កសាង នូវ អ្វីៗ។ ប៉ុន្តៃ 
ជាការ ពតិណាស ់មនសុៃស ជាចៃើន បាន 
ចាប់ ផ្តើម រួច ហើយ » ។

 លោក Pisethneat Pich បៃធាន 
កៃុមហ៊ុន Slash Foundy ថ្លៃងថា 
បច្ចុបៃបន្ន បៃទៃស កម្ពុជា តៃូវបាន ចាត់- 
ទុកថា ជាទី ផៃសារ រីកចមៃើន ខង ទៃព-
កោសលៃយ បច្ចៃកវិទៃយា ហើយ ទោះបី វា 
ជាទ ីផៃសារ តចូក្តកី ៏សហគៃនិ បច្ចៃកវទិៃយា 
ក្នុងសៃុក ជាចៃើន កំពុងមាន ភាព-
លៃចធ្លោ នងិ កពំងុ រមួចណំៃក យ៉ោង ល្អ 

ដល់ បៃព័ន្ធ អៃកូ ពី របៀប ដៃល យើង 
រស់នៅ រាប់ ចាប់ពី សៃវា ដឹកជញ្ជូន 
ម្ហូបអាហារ រហូតដល់ ការបង់បៃក់ 
ដោយ មិន បៃើ បៃស់សាច់បៃក់ ។  

 ក្នុងចំណោម កម្មវិធី បំផុស គំនិត 
ជាចៃើន ដៃល តៃូវ អភិវឌៃឍ គឺ តៃូវបាន 
បង្កើតឡើង ដោយ កៃុមហ៊ុន Happj  
ដៃលមាន សមាជិក ៤ នាក់ ហើយ 
អ្នកសរសៃរ កម្មវិធី មានតៃ ២ នាក់ 
ប៉ុណោ្ណោះ ។ 

 លោក Henry Nguyen បៃធាន 
គមៃង កៃុមហ៊ុន Happj បាន លើក 
ឡើង ថា  គាត់ តៃូវបាន បំផុស គំនិត ឱៃយ 
បង្កើត កម្មវិធី Happj Farm App 
ដោយសារតៃ ការលំបាក របស់ កៃុម 
គៃួសារ គាត់ ក្នុងអំឡុងពៃល មាន      
ការ ផ្ទុះឡើងនៃ វីរុស នៃះ ។ 

 គៃួសារ របស់គាត់ ដៃលមាន ដើម- 
កំណើត នៅ កម្ពុជា កៃម បៃកប របរ  
ដាំ ផ្លៃ ប៊័រ កា កាវ និង ចៃក នៅ ខងកៃ 
ទីកៃុង ហូជីមិញ ។ ចាប់តាំងពី មាន  
ការ ផ្ទុះឡើង ជំងឺ នៃះ មក កៃុមគៃួសារ 
របស់លោក តៃូវ បង្ខំ កាត់បន្ថយ តម្លៃ 

ផលិតផល ដំណាំ របស់ ពួកគៃ យ៉ោង- 
ចៃើន ។  

 ការបង្កើត កម្ម វិធី របស់ កៃុមហ៊ុន  
Happj ក្នុង គោលបំណង ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា នោះ ។ កម្មវធីិ នៃះ អនុញ្ញា- 
តឱៃយ កសិករ អាច ផៃសព្វផៃសាយ ផលដណំា ំ
របស ់ពកួគៃ នងិ តម្លៃ ដៃល អនញុ្ញាតឱៃយ 
អតិថិជន អា ចរក ទិញ ពី កសិដា្ឋាន នៅ 
ជតិៗ ដោយ បៃើ Google Maps ដើមៃប ី
ទិញ ទំនិញ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃងបៃប ់កាសៃត ភ្នពំៃញ-  
ប៉ុស្តិ៍ ពី ខៃត្ត Soc Trang បៃទៃស 
វៀតណាម ថា ៖« ខ្ញុ ំចលូចតិ្ត សរសៃរ កដូ 
ពីពៃះ វា ជួយ ខ្ញុំ ធ្វើឱៃយមាន ឥទ្ធិពល នៅ 
លើ ពិភពលោក ហើយ ពៃឹត្តិការណ៍  
Hackathons ជយួ ខ្ញុ ំឱៃយ សមៃច តាម 
ចំណង់ ចំណូលចិត្ត របស់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ មកពី 
បៃទៃស វៀតណាម ដូច្នៃះ វា ល្អ ណាស់ 
ដៃល មាន បៃជាជន កម្ពុជា ចូលរួម 
ជាមួយ កៃុម ខ្ញុំ ដូច្នៃះ យើង អាច បៃើ-
បៃស់ នៅ ទីនោះ » ។ 

 កម្មវិធី មួយទៀត គឺ កម្មវិធី Meet-
Doctor Cambodia តៃវូ បាន បង្កើត 

ឡើង ដោយ កៃុមហ៊ុន Khmer 
Health។ វា អនញុ្ញាតឱៃយ អ្នកជងំ ឺអាច 
ធ្វើ ការពិគៃះ យោបល់ជាមួយ វៃជ្ជ-
បណ្ឌិត តាមរយៈ សា្មោ ត ហ្វូ ន បាន ។ 

 កម្មវិធី MeetDoctor Cambodia 
អនុញ្ញាតឱៃយ អ្នកបៃើបៃស់ ជៃើសរីស 
វៃជ្ជបណ្ឌិត តាមរយៈ ការមើល បៃវត្តិរូប 
របស់ ពួកគៃ តាម អន ឡាញ បនា្ទាប់មក 
បៃប់ ពី រោគសញ្ញា របស់ខ្លួន ដល់ គៃូ-
ពៃទៃយ។ បនា្ទាប់ពី ការពិគៃះ យោបល ់រចួ 
កម្មវិធី នៃះ នឹង អនុញ្ញាតឱៃយ វៃជ្ជបណ្ឌិត 
យលប់ាន ពី សា្ថានភាព របស ់អ្នកជំងឺ និង 
ធ្វើ ការណៃនាំ សមៃប់ ការពៃយាបាល ។ 

 លោក Buontongi Nit ដៃលជា 
បៃធាន កម្មវិធី នៃះ បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ដងឹថា  កៃមុ របសល់ោក មាន សមាជកិ 
៦ នាក់ ដោយ ក្នុងនោះ មាន ៣ នាក់ ជា 
និសៃសិត ពៃទៃយ ដោយ បង្កើត កម្មវិធី នៃះ 
មួយ ផ្នៃក ដើមៃបី ដោះសៃយ ភាព ខុស- 
គា្នា រវាង សខុភាព បៃជាជន នៅ ជនបទ-
និង ទីកៃុង ។ 

 លោក Nit លើកឡើងថា ៖« កម្មវិធី 
Telehealth  នងឹ ផ្តល ់អត្ថបៃយោជន ៍

ដល់ ទាំង បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្តៃ និង 
បៃជាជន ទូទៅ ក្នុងអំឡុងពៃល ផ្ទុះ 
ឡើង ជំងឺ ខូ វីដ ១៩ នៃះ ពីពៃះ វា ជួយ 
គៃូពៃទៃយ ពី ការឆ្លង មៃរោគ នៃះដោយ- 
សា រតៃ ពួកគាត់ មិនចាំបាច់ ទៅ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ ។ វា ក៏ ជួយ សនៃសំ សមា្ភារ ការពារ 
ខ្លួន (PPE) ក្នុងកំឡុងពៃល នៃះ 
ពីពៃះ យើង ដឹងថា  សមា្ភារ PPE 
កំពុង ខ្វះខត នៅក្នុង ពិភពលោក 
សមៃប់ បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្តៃ ។ 

 លោក Pich ថ្លៃងថា  ទោះ មាន ឬ 
គា្មោន ជងំ ឺខ ូវដី ១៩ សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់យើង 
កំពុងដំណើរការ តាមបៃប ឌីជីថល 
ដោយ ការគាំទៃ របស់ រដា្ឋាភិបាល តាម 
រយៈ គោលនយោបាយ  និង ការ លើក 
ទឹកចិត្ត ដៃលជា កំណើន មួយទៀត ។ 

 លោក Pich លើកឡើងថា  លោក 
រំពឹងថា  សៃដ្ឋកិច្ច កៃយ ការផ្ទុះ ឡើង 
ជំងឺ នៃះ នឹង កា្លោយជា សៃដ្ឋកិច្ច «Low 
Touch Economy» ដៃល គៃ នឹង 
មើលឃើញ អតិថិជន ផ្លោស់ប្តូរ ទមា្លោប់ 
របស់ ពួកគៃ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយមាន ការ ប៉ះ-
ពាល់ កាន់តៃ តិច ៕ 

ព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលមានរយៈព្រល២ថ្ង្របានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមមកពីជុំវិញពិភពលោក ហើយជាលទ្ធផលទទួលបានដំណោះស្រយចំនួន៣៥។ 



WORLD

www.postkhmer.com

បណ្តាប្រទ្រសអាស៊ានសហការ
គ្នាប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
ក្រុងហាណូយៈ  សមា គម 

នៃបៃជា ជាតិ អាស៊ី អាគ្នៃយ៍ 
(ASEAN) បាន ឈរ បៃកៀក 
ស្មា គ្នា  ជា មួយ បៃទៃស មួយ 
ផៃសៃង ទៀត ដូ ច ជា  ចិន  ដើមៃបី ទប់- 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ដោយ បានបង្ហាញ អំពី ការ-
បៃ្តជា្ញាចិត្ត យ៉ាង ម៊ឺង មា៉ាត់ របស់ 
ពួក គៃ  និង ការ សនៃយា នយោ-
បាយ ក្នុង ការ បៃយ៊ទ្ធ បៃឆាំង 
ជាមយួ នងឹការ ឆ្លង រកី រាល ដាល 
សកលនៃះ  ។ 

 ចាប ់តាងំ ព ីដើម ឆា្នា ំនៃះបណ្តា 
បៃទៃស អាស៊ាន  បាន កំព៊ង 
រៀប ចំ កិច្ច បៃជ៊ំ មួយ ចំនួន  ទាំង 
កិច្ច បៃជ៊ំ ផ្ទាល់  និង តាម អន-
ឡាញ  ដោយ មាន ការ ចូល រួម  
ពី មន្តៃី កំពូល ជា ចៃើន  នៅ ក្នុង 
នោះ មាន មន្តៃី មួយ ចំនួន  និង 

បៃម៊ខ រដ្ឋ ឬ រដា្ឋាភិ បាល  ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា វិធាន ការ គំទៃ ការ- 
សមៃប សមៃួល  និង កិច្ច សហ-
បៃតិបត្តិ ការ នៅ ក្នុង ប្លុក  និង 
ជាមួយ កៃ៊ម ដៃ គូ របស់ ខ្លួន  
ជាពសិៃស បៃទៃស ចនិ ស្ត ីព ីការ- 
បៃយ៊ទ្ធ បៃឆាំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 អន៊ រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស វៀត-
ណម លោកង្វៀន  ហ្គុក ដ៊ង  
បាន ថ្លៃង បៃប់ សន្និ សីទ សរ-
ព័ត៌ មាន តាម អន ឡាញ   កាល-
ពីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៅ ក្នុង ទី កៃ៊ង-
ហា ណូយ ថា  ជំនួប កំពូល 
អាស៊ាន ពិ សៃស  និង ជំនួប 
កំពូល អាស៊ាន ពិសៃស  ដូច ជា  
បៃទៃស ចិន  ជប៉៊ន  និង កូ រ៉ៃ-
ខាងតៃបូង (បៃទៃស អាស៊ាន បូក  
បៃទៃស ចនំនួ ៣ ឬ ១០ +៣ ) ស្ត ី
ពី ការ ឆ្លើយ តប ជំងឺ កូ វីដ១ ៩  

គៃង រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង  នៅ ថ្ងៃ ទី 
១៤ ខៃមៃស  តាម វី ដៃ អូ ខន- 
ហ្វើរិន  ជាមួយ នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
វៀត ណម លោក ង្វៀន សនួភក៊ 
(Nguyen Xuan Phuc) 
នៅ ក្នុង តួនា ទី របស់ លោក ជា 
បៃធាន អាស៊ាន ឆា្នាំ២០២០ ។  

 លោក ង្វៀន  ហ្គុក ដ៊ង  បាន 
ថ្លៃង បញ្ជាក់ ថា  បៃម៊ខ រដ្ឋ ឬ 
រដា្ឋាភបិាល របស ់រដ្ឋ ជា សមា ជកិ 
អាស៊ាន ទាំង ១០  ពោល គឺ 
បៃទៃស ប៊ៃ៊យ ណៃ   កម្ពុជា  
ឥណ្ឌូនៃ ស៊ី  ឡាវ  មា៉ាឡៃ ស៊ី  
មីយ៉ាន់ មា៉ា  ហ្វី លី ពីន  សិង្ហ ប៊រី   
ថៃ  និង បៃទៃស វៀត ណម  និង 
កៃ៊ម បៃទៃស ៣ ផៃសៃង ទៀត  
ដូចជា  បៃទៃស ចិន  ជប៉៊ន  និង 
បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខាង តៃបូង  តៃូវ បាន 
គៃ រំពឹង ថា  នឹង យល់ ពៃម ធ្វើ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ រួម ដាច់- 
ដោយ ឡៃក ពី គ្នា ចំនួន ២  ស្តី ពី 
ការ ឆ្លើយ តប ជំងឺ កូ វីដ១ ៩  
ដៃល បាន អះ អាង ម្តង ហើយ 
ម្តងទៀត  អពំ ីការ ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត ខ្ពស ់
របស់ ពួក គៃ  និង ការ សនៃយា នៅ 
ក្នុង ការ ល៊ប បំបាត់ គៃះ ថា្នាក់ 
ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល វី រ៊ស កូ-

រ៉ណូ  ដៃល បាន គរំាម យក ជ ីវតិ 
មន៊សៃស  និង ស្ថិរ ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច-
សង្គម របស ់កៃម៊ បៃទៃស បៃជា-
ជាតិ អា ស៊ី ។ 

 លោក ង្វៀន   ហ្គុក ដ៊ង  បាន 
ថ្លៃង ថា  កាល ពី ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  
កៃ៊ម បៃឹកៃសា សមៃបសមៃួល 
អាស៊ាន (ACC)  បាន រៀប ចំ   

កិច្ច បៃជ៊ំ លើក ទី ២៥ របស់ ខ្លួន  
ដៃល រដ្ឋ មន្តៃី ការបរទៃស របស់ 
កៃ៊ម បៃទៃស អាស៊ាន  បាន     
ឯក ភាព គ្នា ដាក់សំណើ ជូន  
កៃ៊ម បៃម៊ខ រដ្ឋ ឬ រដា្ឋាភិ បាល  
ដើមៃបី ស៊ំ អន៊សសន៍ ទា ក់ទង  
កា រ  ឆ្លើយតប  ជំងឺ កូវីដ១៩៕

Xinhua/SK 

តពទីពំរ័១...កាលព ីខៃ ធ្ន ូ  ឆា្នា ំ
២០១៩ កន្លង ទៅ នៃះ ។ 

 អាមៃរកិ មាន អ្នក ស្លាប ់ចនំនួ-
២១ ៤៨៩ នាក់  ដោយ បាន ធ្វើ 
ឲៃយ បៃទៃស មួយ នៃះ បាន រង- 
ផល ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ ជាង គៃបផំត៊  
ហើយ បៃទៃស នៃះ មាន ចំនួន 
អ្នក ឆ្លង ខ្ពស់ ជាង គៃ បំផ៊ត  គឺ  
៥៤៦ ៨៧៤ នាក់ ។ 

 ដោយ  អ្នក ស្លាប់ ចំនួន ៧៧- 
១២៩ នាក់ក្នុង ចំណោម  អ្នក -   
ឆ្លង  ចំនួន ៩៣ ២ ២០២នាក់  

អឺរ៉៊ប គឺ ជា ទ្វីប ដៃល រង ប៉ះពាល ់ 
ខា្លាងំ ជាងគៃបផំត៊ មាន បៃទៃស 
អ៊ីតាលី មាន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន 
១៩ ៨៩៩ នាក់  បៃទៃស អៃ- 
សៃប៉ាញ មាន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន    
១៦  ៩៧២ នាក ់ បៃទៃស បារាងំ 
មាន អ្នក ស្លាប ់ចនំនួ ១៤ ៣៩៣ 
នាក ់ នងិ បៃទៃស អង ់គ្លៃស មាន 
អ្នក ស្លាប់  ១០  ៦១២ នាក់ ។ 

 ធនាគរ ពិភព លោក បាន 
ពៃមាន ថា  បៃទៃស អាស៊ី ខាង-
តៃបងូ  គ ឺជា កន្លៃង ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋ កចិ្ច 

ធា្លាក់ ច៊ះ យ៉ាង អាកៃក់ បំផ៊ត 
របស ់ខ្លនួ  នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល ៤០ 
ឆា្នាំ ខាង ម៊ខ ទៀត  ដោយ មាន 
ការ រកី ចមៃើនជា ចៃើន ទសវតៃសរ ៍ 
នៅ ក្នុង ការ បៃយ៊ទ្ធ បៃឆាំង ហា- 
និ ភ័យនៃ ភាព កៃី កៃ ។ 

ធ នាគរ នៃះ  បាន កាត ់បន្ថយ 
ការ ពៃយាករ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច 
របស់ខ្លួន  នៅ ក្នុង តំបន់ នៅ ឆា្នាំ 
នៃះ  ពី ១,៨ទៅ  ២,៨ ភាគ រយ  
ចាប់ ពី គមៃង ចំនួន ៦,៣ 
ភាគរយ  នៅ មន៊ ផ្ទុះ វ ីរស៊ ក ូរ៉ ូណ 

ដោយ យ៉ាង ហោច ណស់ មាន 
បៃទៃស ពាក ់កណ្តាល  បាន ធា្លាក ់
ក្នុង «វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច យ៉ាង ជៃ » ។ 

សម្តៃច បា៉ាប  ្រហ្វង់ ស៊ីស  បាន 
ថ្លៃង ពីថ្ងៃអាទិតៃយ   ទៅ កាន់ កៃ៊ម អ្នក  
កាន់ សសនា កាតូលិក ១,៣ 
ពាន់ លាន នាក់ ឲៃយ រួមបៃយ៊ទ្ធ- 
បៃឆាំង កូវីដ១៩។ 

ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ដោយ សរ 
វីរ៊ស  កូរ៉ណ នៅ អាមៃរិក   កើន- 
ឡើង ជាង ២ម៊នឺ នាក ់ កាលពថី្ងៃ 
ច៊ង សបា្ដាហ៍៕ AFP/SK 

ក្រុងយុាំងហ្គោនៈ   កៃសួង 
បាន និយយ ថា  អ្នក ស្លាប់ ថ្មី 
មា្នាក់  គឺ ប៊រស វ័យ  ៨៥ ឆា្នាំ  ដៃល 
រស ់នៅ ក្នងុ ទ ីបៃជ៊ ំជន បា៉ាបៃដាន 
នៃ កៃ៊ង យ ុំ ង ហោ្គោន។  គត់ តៃូវ 
បាន បញ្ជូន ទៅ ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ទូទៅ នៅ កៃ៊ង យុំ ង - 
ហោ្គោន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃ មៃស 
ដោយ សរ គៃ៊ន ក្តៅ  និង ក្អក ។ 

គត់  គ្មាន បៃវត្តិ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កៃ បៃទៃស នៅ ក្នុង អំឡុង 
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ។ គ ត់  មាន ជំងឺ 

ទឹក នោម ផ្អៃម  និង ជំងឺ បៃះ ដូង ។ 
អ្នកជំងឺ នៃះ  អស់ កមា្លាំង នៅ 

ពៃល ដៃល តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ  ហើយ បាន ឈឺ ចាប់ 
ដោយ សរ កមៃិត អ៊កស៊ីហៃសៃ ៊ ន 
ថយ ច៊ះ ខា្លាំង  និង តៃូវ ការ ពៃយា- 
បាល ផ្នៃក វៃជ្ជ សស្តៃ ជា បនា្ទាន់  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១២  ខៃ មៃស ។ 

គត់ គឺ ជា អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩     
ទី ៨  ដៃល តៃូវ បាន រាយ ការណ៍ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ  កាល ពី    
ថ្ងៃ ទ១ី២  ខៃ មៃស ជា ការ កើន- 

ឡើង ខ្ពស់ បំផ៊ត ១ ថ្ងៃ  ចាប់ តាំង 
ពី ២ ករណី ដំបូង  តៃូវ បាន រាយ- 
ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៣  ខៃ - 
មីនា ឆា្នាំ ២០២០។  

កាលពី  ថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃ មៃស  
កៃសងួ សខ៊ា ភបិាល  បាន រាយ- 
ការណ៍ ថា  មន៊សៃស  ២ នាក់ ថ្មី  
បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ។  មា្នាក់   ក្នុង 
ចណំោម ជន រង គៃះ ទាងំ នោះ 
( ករណី ទី ៤០ ) គឺ ស្តៃី មា្នាក់ មាន 
វយ័ ៦៨ ឆា្នា ំ ជា សច ់ញាត ិរបស ់
អ្នក ជំងឺកូវី ដ១ ៩ ចំនួន២នាក់ ។ 

អ្នក ជំងឺ ថ្មី នៃះ តៃូវ បាន ដាក់  
ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក នៅ ផ្ទះ  
តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ២៨  ខៃ មីនា  ខណៈ 
គត់ នៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក ដៃល 
មាន ទំនាក់ ទំនង ផ្ទាល់ ជា មគ្គុ - 
ទៃ្ទសក៍ទៃ ស ចរណ៍ សៃី  វ័យ ៦០ 
ឆា្នាំ ដៃល  ឆ្លង ជំងឺ នៃះ ពី ខៃ ម៊ន ។ 

យោង តាម មន្ទរីពសិោធន ៍សខ៊- 
ភាព ជាតិ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  សំ- 
ណក របស ់គត ់ តៃវូ បាន តៃស្ត 
ឃើញ ថា អវជិ្ជ មា ន កាល ព ីថ្ងៃទ៩ី  
ខៃ មៃស ៕ My.Times/PSA

លោកសីុនហ្រសូអាប្រ(ឆ្វ្រងទី២)ពាក់ម៉ាស់ថ្ល្រងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុការងារប្រឆំាងការផ្ទះុជំងឺកូវីដ១៩។AFP

គ្រូព្រទ្រយស្មគ័្រចិត្តចិនបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ម្ររោគនៅក្នងុបរិវ្រណសាលារៀន។AFP

បរុសម្នាក់ពាក់ម៉ាស់ជ ផ្ន្រកន្រកិច្ចប្រឹងប្រងបញ្រឈប់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។AFP

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរុសកូរូ៉ណនៅទូទំាងសកលលោកយ៉ាងតិចជាង១១មឺុន...

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅប្រទ្រសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងដល់៤១នាក់និងស្លាប់៤នាក់
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ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ : សម្រាប់អ្នកនៅផ្ទះនឹក
រសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ៗ ភោជនយីដ្ឋាន
បាយ័នដ្រាលមានឈ្មោះល្រាបីល្រាបាញ
ជាង១ទសវត្រាសរ៍បានដណំើរការស្រាវា-
កម្មដកឹជញ្ជនូដល់ផ្ទះដោយផ្ដោតលើ
អនាម័យសុខភាពទាំងនៅក្នុងផ្ទះ-
បាយនិងដំណើរការដឹកជញ្ជូន។
ស្ថិតនៅចមា្ងាយប្រាហ្រាល២គីឡូ-

ម៉្រាត្រាពីស្ពានច្រាបារអពំៅតាមបណ្តោយ
ផ្លវូជាតិល្រាខ១ភោជនយីដ្ឋានបាយន័
បានបន្ថ្រាមនូវអាហារក្រាៀមវ្រាចខ្ចប់
ជាច្រាើនមុខដើម្រាបីបំព្រាញតម្រាូវការ
អតិថិជនដ្រាលនៅផ្ទះរយៈព្រាលយូរ
និងកាត់បន្ថយការដើរផ្រាសារ។
មា្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានរូបស្រាស់អ្នក-

នាងថ្រាដឡ្រានបានលើកឡើងថា៖
«ភោជនីយដ្ឋានបាយ័នបានបើក-
ដណំើរការអស់ជាង១០ឆ្នាំមកហើយ
ពោលគឺតាំងពីឆ្នាំ២០១០មកម្ល្រា៉ះ
ហើយមូលហ្រាតុដ្រាលធ្វើឲ្រាយបាយ័ន
ឈរជើងនៅលើទផី្រាសារផ្ន្រាកម្ហបូអាហារ
រហូតមកដល់សព្វថ្ង្រាន្រាះដោយសរ
ត្រាចំណុចពិស្រាសទាំង៣គឺរសជាតិ
ម្ហូបឆ្ងាញ់ស្រាវាកម្មប្រាណីតនិងតម្ល្រា
សមរម្រាយ»។
មុខម្ហបូប្រាបខ្ម្រារនិងចិនដ្រាលព្រាញ-

និយមជាងគ្រាប្រាចាំភោជនីយដ្ឋាន
មានគុយទាវសច់ចិញ្ចា្រាំពិស្រាស
មីគាវពិស្រាសនំបញ្ចុកសម្លការី និង
បាយមាន់ហ្រាណាំសម្រាប់អាហារ
ព្រាលព្រាឹក។ចំពោះអាហារថ្ង្រាត្រាង់
មានដចូជាមាន់ដតុសៀងខមាុំពោះ-
តាន់កាពិបុកពិស្រាសកាពិផាវ
ប្រាហុកខ្ទិះនិងអាម៉ុកត្រាី។
ខណៈប្រាជាជនភាគច្រាើនស្នាក់នៅ

ក្នុងផ្ទះនិងចៀសវាងការធ្វើដំណើរ
មិនចាំបាច់ភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន
បានធ្វើម្ហូបក្រាៀមប្រាកបដោយអនា-
ម័យដើម្រាបីឲ្រាយអតិថិជនមានជម្រាើស
ច្រាើនជាងមុននិងងាយស្រាួលក្នុងការ-
យកទៅរក្រាសាទុកបរិភោគបានយូរ។
អ្នកនាងដឡ្រានបន្តទៀតថា៖

«ដោយឃើញសរាចរណ្រានាំរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺ

កូវីដ១៩និងដើម្រាបីឆ្លើយតបទៅតាម
តម្រាូវការអតិថិជនក៏ដូចជាដើម្រាបី
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រាឆំង
ម្រារោគន្រាះបាយន័បានបន្ថ្រាមមខុម្ហបូ
ថ្មីប្រាបអាហារក្រាៀមពិស្រាសវ្រាចខ្ចប់
ប្រាកបដោយអនាម័យនិងស្តង់ដ
ត្រាឹមត្រាូវពីចុងភៅប្រាចាំហាង មានការ-
បណ្តុះបណា្តោលត្រាឹមត្រាូវ និងមាន
វិជា្ជាជីវៈចុងភៅច្រាបាស់លាស់»។
ជាមួយបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនពាក់

មា៉ាស់និងមានភា្ជាប់នូវទឹកអាល់កុល
តាមខ្លួនដើម្រាបីរក្រាសាអនាម័យ មា្ចាស់
ហាងរួសរាយរាក់ទាក់រូបន្រាះបន្តថា៖
«ក្រាុមការងារភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន
យើងខ្ញុំប្រាកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវការ-
ចម្អិនអាហារដ្រាលឆ្ងាញ់ប្រាកបដោយ
សុវត្ថិភាពខ្ពស់ជូនអតិថិជន»។
ស្រាវាកម្មដឹកជញ្ជូនម្ហូបកុម៉្មង់ និង

អាហារក្រាៀមទៅកាន់ផ្ទះអតិថិជន
មិនត្រាូវបានឥតគិតថ្ល្រាទ្រា។
សហគ្រានិរបូន្រាះបញ្ជាក់ថា៖«ម្ហបូ-

អាហារក្រាៀមវ្រាចខ្ចប់រួចជាស្រាច
សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទះអតិថិ-
ជនក្នុងនោះរួមមានសច់ក្រាកជ្រាូក
ត្រាីក្រាប្រាឡាក់យីហុឺសរស្រាងៀតត្រាី-
អណ្ត្រាងត្រាីឆ្អើរអត់ឆ្អងឹត្រាីងៀតត្រាីឆ្អើរ
សច់ផាត់សច់ក្រាកគោគ្រាប់តូច
សច់ក្រាកគោគ្រាប់ធំដ្រាលមានតម្ល្រា
សមរម្រាយចាប់ពី៣៥,០០០៛ រហូត
ដល់១២០,០០០៛ក្នុង១គីឡូ»។
អាជីវករលក់អនឡាញឬអ្នកចង់

មានប្រាក់ចំណូលបន្ថ្រាមអំឡុងព្រាល

ស្នាក់នៅផ្ទះបាយ័នបានច្រាករំល្រាក
ឱកាសរកលយុដោយគ្រាន់ត្រាលោក-
អ្នកបង្ហោះលក់អាហារគ្រាប់មុខពី
បាយ័ននឹងទទួលបានកម្រាជើងស
១០ភាគរយដោយពុំចាំបាច់ច្រាញពី
ផ្ទះមិនចាំបាច់ចំណាយដើមទុន។
អ្នកនាងបានបងា្ហោញនូវគោលដៅ

ថា៖ «ដើម្រាបីបំព្រាញតម្រាូវការរបស់
អតថិជិននងិទកឹចតិ្តដ្រាលចង់ផ្តល់ឲ្រាយ
អតថិជិននវូអាហារដ្រាលមានឱជារស
ឆ្ងាញ់អាហារប្រាកបដោយអនាម័យ
និងសុវត្ថិភាពភោជនីយដ្ឋានមាន
ទិសដៅពង្រាងឹគុណភាពនិងស្រាវាកម្ម
ឲ្រាយកាន់ត្រាប្រាសើរបង្កើតមខុម្ហបូថ្មីនងិ

ពង្រាីកសខខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំ»។
ពត័ម៌ានបន្ថ្រាមពីការកមុ្មង៉់ម្ហបូក្រាៀម

ឬអាហារចម្អិនភា្លាមៗសូមចូលទៅ
កាន់ហ្វ្រាសប៊ុក (ភោជនីយដ្ឋាន
បាយ័ន-BayonRestaurant)ឬ
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទសខបឹងស្នា
ល្រាខ០១៧៩៧៩៧៦៧៕

អាហារថ្ងេតេង់ដ៏ពេញនិយម មាន មាន់ដុតសៀង ខមា៉ាំពោះតាន់ កាពិបុកពិសេស កាពិផាវ បេហុកខ្ទិះ និងអាម៉ុកតេី។ រូបថតសហការី

ចុងភៅ ភោជនីយដ្ឋាន បាយ័ន បេកាន់ខ្ជាប់ នូវ អនម័យ ក្នុងការ រៀបចំ អាហារ និង ការ វេចខ្ចប់ ។ រូបថតសហការី

បាយ័ន បន្ថេម  អាហារ កេៀម ដេល មានការ វេចខ្ចប់ មានអនម័យ។ រូបថតសហការី ការ ដឹក ជញ្ជនូ មានអនម័យ និង ដឹក ដល់ផ្ទះ អតិថិជន ឥត គិត ថ្លេ   ។ រូបថតសហការី

ភោជនីយដ្ឋានបាយ័ន
ដឹកជញ្ជូនម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ
និងអាហារក្រៀមដល់
ផ្ទះអតិថិជនឥតគិតថ្ល្រ
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អូស្ត្រាលីប្រាើយន្តហោះដឹកភីហ្រាសាទៅតំបន់ដាច់ស្រាយាល

ក្រុង សុីដនី  : ភីហៃសា និង 
សៃបៀរ  តៃវូបាន បៃើយន្តហោះ 
ដឹក ទៅ កាន់ តំបន់ Outback 
ដាច់ សៃយាល  ខៃសត់ មនុសៃស    
រស់នៅ នៃ បៃទៃស អូស្តៃលី 
ក្នងុ បណំង ផ្ដល ់ «ក្ដ ីសខុ តចិៗ» 
ដល់   ពលរដ្ឋ  ដៃល រស់នៅ    ឯកា  
ខណៈ មាន ការ  រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ-
ដំណើរ ដោយសារ តៃ ការ រីករាល- 
ដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា។

សណា្ឋាគារ  Dunmarra 
Wayside Inn ដៃល ជា ទូទៅ 
ធ្លាបត់ៃ  មមាញកឹ   នងឹ   ភ្ញៀវកុះករ  
មក ទទួលទានអាហារ  នៅ 
តំបន់  ភាគ  ខាង ជើង អូស្តៃលី 
បាន បៃើបៃស ់យន្ត ហោះ ខា្នាត- 
តូច  សាកលៃបង ដោយ សងៃឃឹម 
ថា  នឹង បន្ត ហោះហើរ រៀង រាល់ 
សបា្ដាហ ៍សមៃប ់ចៃកចាយ ការ- 
កុម្ម៉ង់ អាហារ និង ភៃសជ្ជៈ នៅ  

ទី ដាច់សៃយាល។
លោក Ben Anderson 

អ្នក  គៃបគ់ៃង សណា្ឋាគារ នងិ ជា 
ចុងភៅ ចម្អិនភីហៃសា បាន បៃប់ 
AFP ថា៖ «សា្ថានយីដៃល យើង 
នឹង  បញ្ជូន ម្ហូបអាហារ ទៅ នោះ 
ពួកគៃ ពិត ជាពៃញ ចិត្ត ពៃញ- 
ថ្លើម នឹង សៃវា កម្ម នៃះ ណាស់ 
ហើយ ពួកគៃ  ញ៉ាំ  ទាំង ពៃល- 
ល្ងាច នងិ ទកុ ស្អៃក សមៃបញ់៉ា ំ

ពៃល ពៃឹក ទៀត»។
លោក  បាន ពៃយាយាម លក់- 

បាំង សៃវាកម្ម  ដឹក ជញ្ជូន តាម 
យន្តហោះនៃះរហូត ដល់ មាន  
កាល វិភាគ ជាក់លក់។

លោក  អៃនឌើរសនិ បាន បន្ត 
ទៀត ថា៖ «យើង បាន ដាក់ ឡ 
ដុត ភីហៃសា ខា្នាត ធំ ដៃល យើង ខំ 
រកៃសា វា ជា អាថ៌ កំបាំង»។

ប៉ុន្តៃ  ព័ត៌មាន នៃះ លក់ មិន 

ជិត ដោយសារ តៃ មាន អ្នក-
សារព័ត៌មានជា ចៃើន បាន 
លៃចឮ ពី ការ បៃើបៃស់យន្ត-
ហោះ  ខា្នាត តូច ដឹក ភីហៃសា និង 
សៃបៀរ  ទៅ ឲៃយ បៃជាជន នៅ 
តំបន់ outback (តំបន់ ដាច់- 
សៃយាល  ខៃសត់មនុសៃស រស់នៅ 
ឯ បៃទៃស អូស្តៃលី)។

លោក បន្ត ថា៖ «សា្ថានីយវិទៃយុ 
មួយ បាន ទូរស័ព្ទ មក ស្នើ សុំ ឲៃយ 

យើង ដឹក  អាហា  រកាន់ ស្ទូឌីយោ  
នៅ  ទីកៃុងភើត ដៃល មាន 
ចមា្ងាយ  ដល ់ទៅ ៣០០០ គឡី-ូ
ម៉ៃតៃ ពី ហា ង របស់យើង»។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «វា លើស 
សមត្ថភាព ហើយ ពៃល នៃះ 
យើង   តៃឹម តៃ អាច ដាក់គមៃង 
ហោះហើរ ទៅ កាន់ គោល ដៅ 
ចមា្ងាយ  ក្នុង រង្វង់ ១០០  គីឡូ-
ម៉ៃតៃ ប៉ុណ្ណោះ»៕ AFP

រូបតំណាង : ភីហ្រសា និង ស្របៀរ   ត្រវូ បាន ប្រើយន្តហោះ ដឹកទៅ តំបន់ Outback អូស្ត្រលី។ រូបថត AFP រូបតំណាង : Dunmarra Wayside Inn មាន ស្រវា ដឹកជញ្ជនូ ភីហ្រសា តាម យន្តហោះ ខ្នាត តូច  ។ រូបថត AFP
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ីស  ៃុត  ច ុះ។ ការបៃកបរបរ រក- 
ទទលួ   ទាន នានា  មាន  អណំោយ- 
ផល   មិន ល្អ ប៉ុនា្មាន ឡើយ ។ រីឯ- 
លាភ  សកា្ការៈ  ផៃសៃងៗ  ទទួល បាន  

ដោយ   សារ ត ៃ បណុៃយ ។ចណំៃក  ទកឹចតិ្ត  លោក អ្នក  
មាន   ទ ំនោ រ   រក   ការ  ប  ំពៃញ បណុៃយ កសុល នងិ ចលូ-  
ចតិ្ត  នវូ ភា ព ស្ងប ស់ា្ងាត ់។ ចណំៃក  ឯ សៃច ក្ត ីស្នៃហា 
វញិ     ចៃើន មា ន  ភា    ព  ស ះ អ ង្គើយ  ដាក់ គ្នា  និង ខ្វ ះ- 
ភាព  កក ់ក្តៅឲៃយគ្នា ទៅវិញទៅមក ផងដៃរ ។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ដោយ   
ឆន្ទៈ  ខ្ពស់   ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ   ទៅ   គោល- 
ដៅ របស់ខ្លួន។ រីឯ ការ   បំពៃញ ការ - 
ង រ  ផៃសៃងៗ តៃវូ    បៃឈ ម     នឹងឧប  សគ្គ  

ជា ចៃើន។ លោក  អ្នក គួរតៃ   ស្វៃងរក នូវ       ជំនួយ ឬ ការ- 
 ជៃម  ជៃង ពី អ្នក ដទៃទ ើប ជា ការ ល្អ    បៃសើរ ។    
ចំពោះ     សៃចក្តីស្នៃហា   វិញ   គឺ ថា   លោក អ្នក   នឹង-   
ម ិន        មាន អ ្វី ជា ក្តីបារម្ភ ខ្លាំង ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សកា្ការៈ 
វ ិញ    នឹង  ទទួលបាននូវ  ផល ល្អ បង្គួរ តៃប៉ុណោ្ណោះ។  

រាសីល្អបង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទ  ី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព ហើយ   កា រ- 
និយាយ   ស្ត ី  បៃកបដោយ ហៃតុផល  
គួរ ឲៃយ    គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ- 

រក   ទទួ ល     ទាន នានា   អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន         បទ ពិសធយា៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ  លោក- 
អ្នក          មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់ក្នងុ ការសមៃច កិច្ចការផៃសៃងៗ។ 
ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ  គឺ  ដៃគូរបស់ លោកអ្នក    
មាន        ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។   

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូកាយ  និង  ចិត្ត ល្អ ខណៈ ការនិ- 
យាយ  ស្តី បៃកបដោយ ឧត្តមគតិ ។ 
ចំណៃកឯ ការ បៃកប របរ  ទទួលទាន 

នានា    បាន ផល ចំណៃញ លើស ពី ធម្មត ។ រីឯ ការ - 
ង រ   ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត គឺ ការ កត ់- 
ត ៃ បញ្ជ ីសា្នាម  ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា  ដៃគ ូរបស់ អ្នក     
តៃវូ  ការ ការ ថា្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដាក ់   បន្ថៃម   
គ ឺ     កាន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហាលោក  អ្នក ។    

រា សីឡ    ើ ង  ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ  តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត   ្ថ     ភាព ដោ   ះ   ស ៃយ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ  ្ត          ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ  សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏   មាន    ការ  យ   ល  ់ ចិត្ត   គ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ កា រធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕    

រាសីសៃុតចុះ។ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល  ទា ននានា  មិន បាន ទទួល ផល- 
ចំ ណៃញ សះ ឡើយ ។ សុខ ភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មាន ជំងឺបៀត បៀន  ទឹក ចិត្ត - 
ពោរ ពៃញ  ដោយ អកុសល   ហាក់ពុំ 

សបៃបា យ  រីករាយ ហៃតុនៃះតៃូវតៃអាន សៀវ ភៅ 
ដៃល   ទាក់ ទង ទៅ នឹ ង ពៃះ ធម៌ ផៃសៃង ៗ  ។  រីឯ  បញ្ហា 
ស្នៃហា     គូស្នៃហ៍ ខ្វះ ការ យល់ ចិត្ត គ្នា អាច មាន ការ - 
ឈ្លាះ ទាស់ ទៃង គ្នា បណ្តាល មក ពី រឿង តូចតច។   

រាសីសៃ ុ ត  ចុះ  ។ ជើង លៃខ លោក    អ្នក 
ស្ថតិ    នៅ   លើ កម្ម  ខណៈ ទឹក ចិត្ត នឹង  
កើត      មា ន  ការ ថា្នាងំ ថា្នាក់ខ្លះៗចំពោះ   - 
ខ្លនួ   ឯង ហើយ ចៃើនតៃ ពឹង  ផ្អៃក  លើ 

ពៃង   វាសនា  ជាជាង ភា  ព ជឿ  ជាក   ់ទៅ លើ សមត្ថ - 
ភាព    របស់  ខ្លនួ ។   ច  ំពោ ះ របរ រក ទទួល  ទាន   នានា វិញ  
ពំុ សូវ  ជា  មាន ផល  កាក់កប ល្អ បុ៉នា្មាន    នោះឡើយ  ។ 
ចំណៃក      ឯ  សៃ ចក ្ត ីស្នៃ ហា វិញ   គឺ  គូស្នៃហ៍ ចៃើន   តៃ-  
មាន   ការ រំអុករំអៃ  រក រឿង គ្នាឥត  សៃកសៃន្ត  ។    

រាសីឡើងខ ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព 
ផ្លវូកាយ  អាច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ 
តៃ ដោយសារ  អំ ណច នៃ កមា្លាំងចតិ្ត  

មាន     សភាព ខ្លាំងកា្លា  និង សមត្ថភាព ការពារ    សុខ   - 
 ភា ព ផ្លវូ កាយ មិន ធ្លាក់ ក្នងុ សភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើយ ។ការ     - 
 បៃកប របរ រកទទួល ទាន នានា  នឹងបាន ផល - 
ចំណៃញ  ជា    ធម្មត ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហា   គូ ស្នៃហ៍ នងឹ 
មាន   អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

រាសីឡើងខ ្ពស  ់តៃ ដៃត  ។ ការ និយាយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់ ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ- 
មក   តៃូវ  វិ ភាគ ចៃបាស់លាស់ មុន នឹង  

មាន  ការ ហាស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។ សៃចក្តី ស្នៃហា 
ពោរ  ពៃញ  ដោ  យ  ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អិន    នឹង គ្នា ។ ការ បៃកប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន     ផល ចំ ណ  ៃ  ញ   គ ួរ  ជា ទី គប់ ចិត្ត   ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

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

ធ  ្វើ   ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ     គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់    ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សកា្ការៈ    វិញ   គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 
ការ       ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ       ឆន្ទៈដ៏មោះមុត នៅ ក្នងុ ការ- 
បំពៃញ        កិច្ច ការងរ ឬការបៃកប  - 
របរ  ទទួល ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។ ចំណៃក   ឯ- 

ការដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានាគឺ  មាន គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     - 
ទ  ី   ពៃញ   ចិត្ត ។ ចំពោះ សៃចក្តសី្នៃហា  វិញ   គឺ គសូ្នៃហ ៍
ហាក    ់ ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ  ដៃល        
អ្នក       គរួ   តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កកក់្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ គសូ្នៃហ៍ 
ទើប    បាន  ល្អ បៃព ៃខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍។    

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

បៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហា 
គួរ         ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ 
ដោយ        ឡៃក គៃះ របស់ លោកអ្នក  គឺនៅ  ឯ ទិស-  
បស្ចិម   ដូច្នៃះ តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នខ្ពស់។



ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុ ប៉ារសី : ដោយសារ កីឡ- 
ដ្ឋាន សា្ងាត់ ឈឹង ឯក សណ្ឋាន  
បៃកួត  នៅ តៃ ក្នងុ ទូ ហើយ  កីឡាករ 
តៃវូ នៅ ក្នងុ ផ្ទះ អ្នក ឧបត្ថម្ភ វិស័យ 
បាល់ ទាត់  បាន ចាប់ ផ្ដើម បាត់ 
បង់  លំនឹង របស់ ខ្លនួ បន្តចិ ម្ដង ៗ  
ហើយ ការ ជៃួល ចៃល់ ក្នុង ចិត្ត 
កំពុង កើន ឡើង ខ្លាងំ ទៅ ៗ  ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ ការ ពៃយួ បារម្ភ របស់ 
ដៃ គូ ឧបត្ថម្ភ នៃះ បៃធាន ទី ផៃសារ 
របស់ ក្លិប មួយ នៅ អឺរុ៉ប បាន 
និយាយ បៃប់ AFP ថា ៖ «ពួក- 
យើង កំពុង ពៃយាយាម ធ្វើ ការ រួម គ្នា 
ជាមួយ កីឡាករ គៃប់ សកម្មភាព 
ទំាង អស់ ដើមៃបី អ្នក ឧបត្ថម្ភ របស់ 
យើង ដៃល កំពុង ទាម ទារ កាន់-  
តៃ ចៃើន  ឡើង ៗ ចាប់ តំាង ពី ការ - 
បិទ ទា្វារ។ តៃ វា ពិត ជាស្មគុ សា្មាញ 
ណស់ ពៃះ វិបត្ត ិសុខភាព » ។   

ជាមួយ គ្នា នៃះ កីឡាករ លៃបី ៗ  
ដៃល ជា ចំណូល ចមៃបង របស់ ម្ចាស់ 
ឧបត្ថម្ភ កម្មវិធី កំពុង សា្នាក់ នៅ តៃ 
ក្នងុ ផ្ទះ ហើយ ភាគ ចៃើ ន តៃឡប់ 
ទៅ សៃកុ កំណើត ។ រឿងកាន់ តៃ 
អាកៃក់ ទៀត នោះ គ្មាន ការ បៃកួត 
សមៃប់ ពួកគៃ  គ្មាន ការ បៃកួត 
នានា  តាម កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍  ពៃម 
ទំាង ការ បង្ហាញ ម៉ាក យីហោនៅ 
លើ ឯក សណ្ឋាន របស់ កៃមុ ឬ នៅ  

ជំុ វិញ ទីលាន  ទៅ ដល់ អ្នក មើល 
រាប់ លាន នាក់ ។

នៅ កៃមុ  West Ham ម្ចាស់ 
ឧបត្ថម្ភ មួយ ក្នងុ ចំណោម ម្ចាស់ 
ឧបត្ថម្ភ កម្មវិធី ជា ចៃើន គឺ កៃុម 
ហុ៊ន មន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ខង 
ហិរញ្ញវត្ថុ Basset & Gold  
ហើយការទើប  កៃស័យ ធន ដោយ 
សារ វិបត្ត ិកូរូ៉ ណនៃះ តៃវូ បាន  ក្លបិ 
បញ្ជាក់  ថា មិន មន ពាក់ ព័ន្ធ 
ជាមួយ ម្ចាស់ ក្លបិ  លោក     David 
Gold នោះទៃ។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ 
កម្មវិធី ជា ចៃើន ក្នងុ វិស័យបាល់ 
ទាត់  នៃះ កំពុង ជួប បៃទះ ការ 
លំបាក យា៉ាង ខ្លាងំ មន ដូច ជា 
កៃុមហុ៊ន អាកាសចរណ៍ ពៃម 
ទំាង កៃុម ហុ៊ន ខង សណ្ឋាគរ 
និង ភោជនីយដ្ឋាន ជា ដើម  ខណៈ 
អ្នក ឧបត្ថម្ភ ខ្លះ ៗ  កំពុង ចាប់ ផ្ដើម 
លុប ចោល ការ បង់ បៃក់ របស់ ខ្លនួ  
ខណៈ គៃប់យា៉ាង តៃវូ បាន ផ្អាក។

ថៅកៃ ភោជនីយ ដ្ឋាន  Bistro 
Regent ដៃល ជា អ្នកឧបត្ថម្ភ ឯក 
សណ្ឋាន របស់ កៃមុ Bordeaux 
លោក Marc Vanhove បាន 
និយាយ បៃប់   AFP ថា ៖ «វា 
ចៃបាស់ ណស់ ថា  មិន មន ការ 
បៃកួត អ្វ ីទៀត ទៃ! គៃប់ យា៉ាង តៃវូ 

ផ្អាក ទំាង អស់ វា ជា រឿង សម ហៃតុ 
ផល សមៃប់ ខ្ញុ ំពៃះ វា ជា កតា្តា 
បៃធាន ស័ក្ត ិ» ។  

កៃមុហុ៊ន  ដៃល មន ទី តំាង នៅ 
កៃងុ Bordeaux នៃះ បាន ផ្អាក 
កិច្ចសនៃយា ដៃល មន រហូត ដល់ 
ឆ្នា ំ២០២៣ ដោយ លោក ថៅ កៃ 
បៃប់ ថា ទាល់ តៃ មន កាល បរិច្ឆទ 
ថ្ម ី នៃ ការ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ។ 

សៃដៀង គ្នា នៃះ កៃុម ហុ៊ន 

សណ្ឋាគរ របស់ បារំាង Accor 
ដៃល ជា អ្នក ឧបត្ថម្ភ សំខន់  របស់ 
កៃមុ   Paris Saint-Germain 
បាន ចោទ ជា សំណួរ ដោយ បើក 
ចំហថា តើ ខ្លនួ គួរ តៃ ចំណយ នូវ 
ចំនួន ទឹក បៃក់ ពៃញ ដូច ក្នងុ កិច្ច 
សនៃយា (បៃហៃល ៥៤ លាន 
ដុលា្លារ ក្នងុ ១ ឆ្នា)ំ   ឬ យា៉ាង ណ? 
បុ៉ន្តៃ  ២ ថ្ងៃ កៃយ មក កៃមុ ហុ៊ន 
នៃះ សមៃចថា  ខ្លួន នឹង មិន 

ផ្លាស់អ្វ ីទំាង អស់ ។  
នាយក បៃតិបត្ត ិរបស់ កៃមុ ហុ៊ន  

Accor លោក Sebastien 
Bazin បាន ថ្លៃង បៃប់ វិទៃយុ នៅ 
បារំាង ថា ៖ « នៅ ពៃល អ្នក ជា 
ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ ម្នាក់ អ្នក ចង់ បាន 
ឱកាស ចំណៃញ បៃក់  បុ៉ន្តៃ នៅ 
ពៃល ជាមួយ គ្នា វា កំពុងស្ថតិ ក្នងុ 
សា្ថាន ភាព លំបាក ដៃល អ្នក តៃវូ 
តៃ ដឹង ថា  មិត្តរបស់ អ្នក និង 

មនុសៃស ជាចៃើន ទៀត កំពុងពៃយួ 
បារម្ភ ពី  អ្នក » ។    

ជាមួយ គ្នា នៃះ អ្នក សៃដ្ឋកិច្ច 
ផ្នៃក  កីឡា លោក  Jean-Pascal 
Gayant បាន បៃប់ AFP ថា ៖ 
« អ្នក ឧបត្ថម្ភ ទំាងអស់ អាច បៃប់ 
ភា្លាម ៗ  ថា  ពួក យើងនឹងបញ្ចប់   
គៃប់ យា៉ាង ពៃះ ពួក យើង កំពុង 
ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថា នការ ណ៍វឹក វរ ដៃល 
យើង តៃូវតៃ  ផ្អាក ការ ចំណយ 
លើស លប់   ។ ក្នងុ ពៃល មន វិបត្ត ិ
បញ្ហា ថវិកាទី១ ដៃល ពួកគៃ កាត់ 
គឺ តៃង តៃ មន ទំនាក់ ទំនង គ្នា ជា 
ធម្មតា » ។

ទោះបីជា យា៉ាង ណ  អ្នកជំនាញ 
ទី ផៃសារ ម្នាក់ ជំរុញ ឲៃយ កៃុម ហុ៊ន 
ហា៊ាន បៃថុយ  បៃថាន ក្នងុការ- 
ឧបត្ថម្ភដល់ ក្លបិ នៅ ពៃល មន 
វិបត្ត ិនៃះ  ពៃះ វា អាច ធ្វើ ឲៃយ ពួក- 
គៃ  មន  ឱកាស ចំណៃញ ពៃម- 
ទំាង បាន  ការ គោរព និងឲៃយ តម្លៃ 
ពី ក្លបិមក វិញ។ អ្នក ជំនាញ ទី- 
ផៃសាររូបនោះ បាន  និយាយ ដោយ 
សំុ  មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះថា៖ « អ្នក 
អាច ទៅ រក ពួក គៃ  ហើយ និយាយ 
ថា  អ្នក អាច ជួយ សង្គៃះ ពួក គៃ 
ដោយការ វិនិយោគ ក្នងុ វិស័យ 
កីឡា  ក្នងុ ពៃល ដ៏ លំបាក លំបិន 
នៃះ » ៕  AFP/VN

ក្រុង ក្លាសស្កូ: អនាគត នៃរដូវកាល បាល់ 
ទាត់  របស់ បៃទៃស ស្កតុ ឡៃន ដៃល នៅ កៃម 
លីក ទី ១ ហាក់តៃូវ ស្ថិត ក្នុង ដៃ របស់ កៃុម    
Dundee ចំពៃល មន ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់  
ជំុ វិញ សន្លកឹឆ្នាត របស់ ពួកគៃ ដៃល  បាន បោះ 
រួច ហើយ    ដើមៃបី គំ ទៃ ថា តើ តៃវូ  បញ្ចប់ ការ បៃកួត 
យា៉ាង ម៉ៃច អំឡុង វិបត្ត ិវីរុស កូរូ៉ ណ នៃះ ។

បើ យោង តាម  សហព័ន្ធ លីក អាជីព បៃទៃស 
ស្កតុ ឡៃន (SPFL) កៃមុដៃល លៃង នៅ លំដប់ 
ទី២ Championship បាន បៃប់ យា៉ាង ចៃបាស់ 
ថា  កំុ ឲៃយ រាប់  សំឡៃង ឆ្នាត របស់ ពួក គៃ ក្នងុ -    
ការ បោះ ឆ្នាត  ដៃល ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ។   
ភា្លាម ៗ  កៃយ បញ្ចប់ ការ បោះ ឆ្នាត  SPFL 
បាន បង្ហាញ លទ្ធផលលើ ដំណោះ សៃយ   ថា  
លីក កមៃតិ ទាបទំាង៣ នឹង បញ្ចប់ នៅ ចំណត់- 
ថា្នាក់ ដៃល ពួក គៃ ឈរ ពៃល ការ បៃកួត  បាន ផ្អាក 
ដោយ សារ ជំងឺកូវីដ១៩ កាលពី ខៃ មីនា ។  

ចំណៃក  ការ សមៃច លើ វាសនា សមៃប់  លីក 
លំដប់ កំពូល  នឹង តៃវូ អនុវត្ត នៅ ពៃល កៃយ  
បើ ការ ស្នើ លើក ដំបូង តៃវូ បាន អនុ ម័ត ។ លីក- 
លំដប់ កំពូល  Premiership និង ក្លបិនៅ 
លីកទី ១ និង ទី២ បាន គំ ទៃ ផៃន ការ ដៃល តៃវូ 
ការ សំឡៃង ភាគ ចៃើនតៃ៧៥ ភាគ រយ  បុ៉ន្តៃ 
កៃមុ នៅ លំដប់ ទី ២ Championship កំពុង 
តៃ ថ្លងឹ ថ្លៃង ចំណត់ ការ នៃះ ខណៈ ក្លបិ ចំនួន៧ 
បាន បោះ ឆ្នាត គំទៃ រី ឯ២ ទៀត ជំទាស់ ។  

នាយក បៃតិបត្ត ិកៃមុ Inverness លោក 
Scot Gardiner បាន និយាយ ឲៃយ ដឹងថា តំណង 

ម្នាក់ របស់ កៃុម Dundee ដៃល ជា អតីត 
កៃមុរបស់ គត់ បាន បៃប់ កៃមុ គូ បៃជៃង ជាចៃើន 
នៅ Championship ថា  ពួកគៃ បាន   ផ្ដល់ 
សំឡៃង មិនគំ ទៃ នៅ ៨នាទី មុនគៃ បិទ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង រឿង នៃះ បៃធាន SPFL លោក 
Murdoch MacLennan ក្នងុ សំបុតៃ មួយ 
ដៃល ផ្ញើ ទៅ ឲៃយ ក្លបិនានា កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ហើយដៃល  កៃយ មក តៃូវបាន  ចៃញ តាម 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌មន បាន អះ អាង ថា  
លោក តៃវូ បាន  ក្លបិ Dundee សំុ ឲៃយ បដិសៃធ 
ការ បោះ ឆ្នាត នៃះ ។

ដើមៃបី បញ្ជាក់ ពី ជំហរ របស់ ខ្លនួ កាល ពី ចុង- 
សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ  ក្លបិ បាន  ផ្ញើ លិខិតលាយ- 
លក្ខណ៍ អកៃសរ ទៅ កាន់  SPFL ដូច្នៃះ ថា ៖ « នៅ 
វៃលា ម៉ាង ៦ ពី  លា្ងាចថ្ងៃ សុកៃ ការ បោះ ឆ្នាត 
របស់ ក្លបិ មិនគួ រ យក ជា បាន ការនោះ ទៃ  » ។  

ភា្លាម ៗ  កៃយពី មន ការ ពនៃយល់ របស់  លោក 
Gardiner កៃមុ Rangers ដៃល ឈរ ទី ២ 
នៅ Premiership តាម ពីកៃយ កៃុម 
Celtic បាន ស្នើថា  នាយក បៃតិបត្ត ិSPFL 
លោក Neil Doncaster និង អ្នក បៃកឹៃសា ផ្នៃក 
ចៃបាប់ លោក   Rod McKenzie ទំាង ២នាក់  
តៃវូ តៃ ផ្អាក គមៃង នៃះ ៕  AFP/VN

ក្រងុ ឡសូអ្រនជលឺ្រស: អតតី 
អ្នក វាយ កនូ ហោ្គាលអាជពី លោក 
Doug Sanders ដៃល ខក ខន 
ឱកាស ឈ្នះពានរង្វាន់ ដ៏ គួរ ឲៃយ 
សោក សា្ដាយ ក្នងុកម្មវធិ ីBritish 
Open នោះ បាន លាចាក លោក 
នៃះ  ហើយ  ដោយ ចាស ់ជរា ក្នងុ 
អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ ។

បរុស សញ្ជាតអិាមៃរកិ Sand-
ers តៃវូ បាន គៃប់គ្នា  ដក់ រហសៃស-  
នាម ថា «Peacock of the 
Fairways» ពៃះ គត់ គឺ 
ជាមនសុៃស ម្នាក ់ ក្នងុចណំោមអ្នក 
វាយ កូន ហោ្គាល ដ៏  ជោគ ជ័យ 
បំផុត នៅ PGA Tour ដោយ 
គតធ់ា្លាប ់  ឈ្នះ ពាន ដល ់ទៅ២០ 
ដង ក្នុង នោះ មន ទាំង ពាន 
កម្មវធិ ីCanadian Open ដៃល 
នៅ បៃទៃស កាណដ នាឆ្នាំ 
១៩៥៦ ផង ដៃរ ។    

លោក   Doug Sanders 
ធា្លាប់ បញ្ចប់ នៅ ចំណត់ ថា្នាក់ 
លៃខ២ចំនួន៤ដង សមៃប់ 
បៃកួត ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ធំៗ ធ្វើ 
ឲៃយ ម្ចាស់ ជើង ឯកកម្មវិធី Open 
Championship ឆ្នាំ ១៩៧០ 

របូ នៃះ តៃវូ បាន អ្នក គទំៃ ចង ចា ំ
ក្នុង ចិត្ត គៃប់ ៗ  គ្នា ។ 

ក្នងុ បៃកតួ កាល ពឆី្នា ំ១៩៧០ 
ក្នងុ កម្មវធិ ីBritish Open លោក 
Sanders បាន និយាយ ទាំង 
សោក សា្ដាយ ថា ៖ « នៅ ឡូ ចុង- 
កៃយ ខ្ញុំ ខ្វះ តៃ ៣០ អិុញ 
(៧,២ ស.ម) ទៀត ទៃ ដៃល 
អាច ឈ្នះ ពាន  British Open 
ហើយ  ។ នៃះ ជាអ្វី ដៃល គ្មាន    
អ្នក ណ ចង់ រំឭក ឡើយ» ។ 

គតិ តាងំ ពឆី្នា ំ១៩៥៦ ជាពៃល 
ដៃល លោក ចាប់ បៃឡូក ក្នុង 
អាជីព ជាអ្នក វាយ កូន ហោ្គាល 
ដបំងូ រហតូ ដល ់លោកឈ្នះ ពាន 
ចុងកៃយ  ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៧២  
ឃើញ ថា  លោក Sanders 
បាន ចូល រួម បៃកួតក្នុង ពៃឹត្តិ - 
ការណ៍ ធំៗជាចៃើន រហូត ដល់ 
ទៅ២១៨កម្មវធី ីក្នងុ នោះ  បើរមួ 
ពាន ទាងំ កម្មវធិ ី  តចូ នងិ ធ ំមន 
ចំនួន ២៤ពាន   ហើយ គត់ ក៏  
ធា្លាប់ រៀប ចំកម្មវិធី បៃកួតផ្ទាល់ 
ខ្លួន ផងដៃរ ដោយ ដក់ ឈ្មាះ 
ថា Doug Sanders Celeb-
rity Classic ៕  AFP/VN

ស្លាក យីហោ ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ Accor ដ្រល  ត្រវូបន ដាក់បង្ហាញ នៅ ពហុកីឡដា្ឋាន Parc des Princes។ AFP

កីឡាករ Rae Gavin របស់ ក្រមុ Dundee FC បន សុ៊ត បល់ កត់ មុខ គូ ប្រកួត កន្លងមក។ AFP

អ្នកឧបត្ថម្ភបារម្ភថាពួកគេនឹងចំណាយបេក់ចោលទទេ

ជោគវាសនាលីកស្កតុឡេនស្ថតិលើកេមុDundee អតីតអ្នកវាយកូនហ្គោលអាជីព
បានស្លាប ់នៅក្នងុអាយុ៨៦ឆ្នាំ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំ ពេញៈក្រោយពីទទួលបានដំណឹងល្អថា
មានបតុ្រោដបំងូដើម្រោបីរតឹបន្តងឹចណំងស្ន្រោហ៍កាល-
ពីកមុ្ភៈឆ្នាំ២០២០មកនោះតារាចម្រោៀងសួស
វីសានងិសា្វាមីកាន់ត្រោបង្ហាញភាពនវូផ្អ្រោមល្ហ្រោម
លើសកាលពីនៅជាគូស្ន្រោហ៍នឹងគ្នាទៅទៀតធ្វើ
ឲ្រោយមហាជនកត់សមា្គាល់និងភា្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពី-
ទង្វើរបស់គូស្ន្រោហ៍អ្នកសិល្រោបៈទាំង២។
ជាក់ស្ត្រោងថ្មីៗន្រោះលោកប៊ុនថុលប៊ុនថង-

ហៅថមមីដ្រោលជាសា្វាមីសួសវីសាបានរៀប-
ចំខបួកណំើតឲ្រោយប្រោពន្ធបង្កើតនវូភាពភា្ញាក់ផ្អើល
មុនកំណត់រហូតដល់ទៅ១សបា្តាហ៍ឯណោះ
ដើម្រោបីជាការលួងលោមចតិ្តមា្តាយនងិកូនក្នុងផ្ទ្រោ
ឲ្រោយសប្រោបាយរីករាយនារដូវកាលបុណ្រោយចូលឆ្នាំថ្មី
ឆ្នាំជូតន្រោះផងដ្រោរ។
អារម្មណ៍សប្រោបាយចតិ្តលាយឡំនងឹភាពភា្ញាក-់

ផ្អើលរបស់តារាចម្រោៀងស្រោីទ្រោនំហង្រោស-
មាសសួសវីសាបង្ហើបតាមហ្រោ្វសប៊ុក
ថា៖«អត់ទាន់ដលថ់្ង្រោទ្រោត្រោគ្រោសួារខ្ញុំ
គឺត្រោងត្រោប្រោបន្រោះគដឺងឹត្រោនំcake
មកហូរហ្រោ រហូតទាល់ត្រោដល់ថ្ង្រោ
ពតិប្រោកដ!ជនួកាលលើសថ្ង្រោខបួ
ហើយក៏នៅត្រោមានcakeមក
ដ្រោរ។ថ្ង្រោខួបខ្ញុំគឺ 20.04.
2020ត្រោឆ្នាំន្រោះក្រោពី
មនសុ្រោសក្នងុផ្ទះខ្ញុំគឺសមូ
មិត្តភក្តិ បងប្អូនមិន-
បាច់មកSurprise-
ផ្ទាល់ដូចរាល់
ដងទ្រោណា-
គ្រោន់ត្រោ-
ជូនពរ-
តាមរយៈឆត
ឬខលមកជូន-
ពរខ្ញុំអរគុណហើយ!
ធ្វើន្រោះគឺដើម្រោបីសុវត្ថិ-
ភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចៀសវាងពជីងំឺcovid19!
លក្ខណៈគ្រោសួារសាមញ្ៗញ 
ត្រោរីករាយចុងក្រោយសូមអរ-
គុណដល់មនុស្រោសពិស្រោសគឺប្តី-
សមា្លាញ់TommyRealឆ្នាំន្រោះ
មិនដូចឆ្នាំមុនទ្រោឆ្នាំន្រោះអូន-
ប៉ោង!។
ក្រោយពីយកនំខួបកំណើតទៅ

ជូនប្រោពន្ធធ្វើឲ្រោយសប្រោបាយចិត្តហើយ
លោកថមមីក៏សរស្រោរថា៖«រីករាយ
ជាមួយរាត្រោីន្រោការសុើប្រោយមុនថ្ង្រោខួប-
កំណើតមា៉ោក់ៗMommyសួសវីសា
SousVisaហ្រោតុត្រោប្តីចង់ឃើញ
ប្រោពន្ធបងសប្រោបាយចិត្តឲ្រោយច្រោើនកុំឲ្រោយ-
ចាញ់តទៀតបងក៏ខំលួចធ្វើខួបជូន

អូនឲ្រោយសប្រោបាយចិត្តចង់ប្រោប់អូនថា
ប្តីស្រោឡាញ់អូននិងកូនខ្លាំង
ណាស់បងអាចធ្វើគ្រោប់យ៉ោង
បានសម្រោប់គ្រោួសារយើង ជា-
ពិស្រោសនោះបងចង់ឲ្រោយអូន
មានសា្នាមញញឹមប្រោបន្រោះជា-
រៀងរហូតដូចដ្រោលបងសន្រោយា
កាលពីព្រោលយើងទាំង២
ស្រោឡាញ់គ្នាដំបូងបងមិន
ចង់បានពាក្រោយថាស្រោឡាញ់
បានត្រោដំបូងទ្រោត្រោបង
នឹងធ្វើវាជារៀងរហូតត-

ទៅ I LoveYou
Mommy #Sous-
visa #Tommy#
Family»។
លើសពីន្រោះអ្នកនាង

សួសវីសាក៏ច្រោញសារ
បង្ហើបពីរឿងប្តីប្រោពន្ធ-
ច្រោញចម្រោៀងច្រោៀងជា-
មួយគ្នាដើម្រោបីត្រោៀម-
ឱកាសថ្ង្រោបណុ្រោយចលូឆ្នាំ
ថ្មីឆ្នាំជូតន្រោះដ្រោរដោយ-
បានបង្ហើរថា៖«អបអរ
បុណ្រោយចូលឆ្នាំថ្មីសុំប្តូរ
Coverថ្មីលាភជ័យ
ហ្រោងៗជាមយួនងឹបទ
មានចំណងជើងថា-
«រាំអ្រោបកៀន»៕

LIFESTYLE

សួស វីសា សា្វមី កាន់ តែ   យក - 
ចិត្ត  ខ្លាងំនា   គែ  មានបុតែ ដំ បូង

www.postkhmer.com

ស្វាមី  តារាចមេៀង ស េ ី សួស វីស យកចិត្ត បេពន្ធ 
ខ្លាងំ  ធ្វើខួប ឲេយមុន ១សប្តាហ៍ ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

មុត ខ្លមឹខ្មៅ បនទត់ ទៅ លើ រឿង សរ័ត្ន នៅ ក្នងុការ បេកួត Mas Fight កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ។ រូបថតសហការី

ខ្លមឹ ខ្មៅ  ផ្តលួ សារ័ត្ន មិន បាន បុ៉ន្តែ 
រីករាយ  ពែលមាន បែក់  ដោះបំណុល
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ   មា្ចាស់ខ្រោស្រោក្រោវាត់៣
សា្ថាប័នមុតខ្លមឹខ្មៅមកពីក្លបិ
ប្រោដាល់មិត្តបូ៉លិសន្រោសមាគម
ប្រោដាល់ក្រោសួងមហាផ្ទ្រោបាន
បង្ហាញការសោកសា្តាយដ្រោល
មិនអាចផ្តលួរឿងសារ័ត្នឲ្រោយសន្លប់
ដើម្រោបីទទួលបានប្រោក់រង្វាន់បន្ថ្រោម
ចំនួន៤០០ដុលា្លារពីការប្រោកួត
MasFightCambodiaនៅ
សង្វៀនថោននោះបុ៉ន្ត្រោម៉នវណ្ណី
ទទួលបានប្រោក់រង្វាន់ជិត៦លាន
រៀលពីការឈ្នះជើងឯកប្រោក់-
លានរបស់ខ្លនួ។
កីឡាករមុតខ្លឹមខ្មៅដ្រោល

បានព្រោយាយមតាមវាយសម្រោកុ
យ៉ោងស្វតិសា្វាញក្នងុរយៈព្រោល
៩នាទីព្រោញនោះបាននិយយ
ប្រោប់ភ្នពំ្រោញបុ៉ស្តិ៍ក្រោយការ-
ប្រោកួតថា៖«ខ្ញុំមានគម្រោងវ៉្រោឲ្រោយ
រឿងសារ័ត្នសន្លប់ដើម្រោបីទទួល
ប្រោក់បន្ថ្រោមចំនួន៤០០ដុលា្លារ
បុ៉ន្ត្រោរឿងសារ័ត្នប្រោកួតដកថយ
ខ្លាងំព្រោកដ្រោលនំាឲ្រោយការប្រោកួត
ចំនួន៩នាទីត្រោវូទទួលបានលទ្ធ-
ផលស្មើគួរឲ្រោយសោកសា្តាយព្រោះ
គ្មៅនឱកាសផ្តលួដ្រោគូយកប្រោក់-
រង្វាន់ពីMasFightបាន»។
ក្នុងការប្រោកួត១ទឹកចំនួន៩

នាទីកាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយកន្លងមក
ន្រោះមុតខ្លមឹខ្មៅមានប្រោៀបទំាង-
ការវាយសម្រោុកនិងការវាយ
ចំគោលដៅបុ៉ន្ត្រោរូបគ្រោមិនអាច
បង្ខំឲ្រោយកីឡាករជាសិស្រោសប្អនូសន្លប់

បាននោះឡើយ។ការប្រោកួតដ្រោល
មានលក្ខណៈស្រោចួស្រោល់ចង់បាន
ប្រោក់រង្វាន់ចំនួន៤០០ដុលា្លារ
បន្ថ្រោមន្រោះមិនអាចសម្រោចគោល-
ដៅឡើយខណៈដ្រោលចប់ការ-
ប្រោកួតរយៈព្រោល៩នាទីតាមច្រោបាប់
ត្រោវូបានគណៈកម្មការប្រោកួត
ប្រោកាសឲ្រោយស្មើតាមច្រោបាប់Mas
FightCambodiaនោះគឺគ្មៅន
អ្វីដ្រោលត្រោវូតវា៉ានោះឡើយ។
យ៉ោងណាក៏ដោយមុតខ្លមឹខ្មៅ

បានបង្ហាញភាពរីករាយដ្រោល
បានឡើងប្រោកួតជាថ្មីដើម្រោបីបាន
ប្រោក់តម្ល្រោខ្លនួទៅដោះបំណុល
គ្រោ។ខ្លមឹខ្មៅបន្ថ្រោមថា៖«ទោះ-
ជាយ៉ោងន្រោះក្តី ខ្ញុំព្រោញចិត្តខ្លាងំ
ដ្រោលសង្វៀនថោនក៏ដូចជា
សហព័ន្ធកីឡាប្រោដាល់គុនខ្ម្រោរ
បានបើកឱកាសឲ្រោយខ្ញុំបានប្រោកួត
មានប្រោក់តម្ល្រោខ្លនួសម្រោប់
ទ្រោទ្រោង់ជីវភាពគ្រោួសារក្នងុរយៈ-
ព្រោលដ្រោលយើងកំពុងត្រោមានវិបត្តិ
ក្នងុការរីករាលដាលន្រោវីរុសឆ្លង
កូវីដ១៩ន្រោះ»។
«ខ្ញុំទទួលបានប្រោក់ពីការប្រោកួត

ចំនួន៧០មឺុនរៀលដ្រោលធ្វើឲ្រោយ
ខ្ញុអំាចដោះបំណុលឬការជំពាក់
គ្រោរយៈព្រោល៥សបា្តាហ៍មិនបាន
ប្រោកួតកន្លងមកន្រោះព្រោះក្នុង
រយៈព្រោលខកខនប្រោកួតន្រោះ
ខ្ញុបំានខ្ចីលុយគ្រោទិញអង្គរនិង
អាហារសម្រោប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព
ប្រោចំាថ្ង្រោឲ្រោយកូននិងប្រោពន្ធអស់
ចំនួន៣០មឺុនរៀលហើយ»។
មុតខ្លមឹខ្មៅបានបញ្ជាក់ថា៖

«ខ្ញុំសូមដឹងគុណយ៉ោងខ្លាងំចំពោះ
សហព័ន្ធក៏ដូចជាសម្ត្រោចហុ៊ន
ស្រោនដ្រោលបានអនុញ្ញាតឲ្រោយ
មានការប្រោកួតបិទទា្វារគ្មៅនអ្នក-
ទស្រោសនាផ្ទាល់ បុ៉ន្ត្រោបានផ្តល់
ឱកាសឲ្រោយកីឡាករបានប្រោកួតនិង
បានលុយសម្រោប់ទ្រោទ្រោង់ជីវភាព
ប្រោចំាថ្ង្រោបានព្រោះកីឡាករភាគ-
ច្រោើនគ្មៅនមុខរបរបន្ថ្រោមទ្រោ»។
កីឡាកររូបន្រោះបានបន្ថ្រោមថា៖

«ឆ្នាំ២០២០ន្រោះខ្ញុំទទួលបាន
ក្រោបខ័ណ្ឌជាមន្ត្រោីនគរបាលជាតិ
ដោយសារខ្ញុំមានសា្នាដ្រោជាច្រោើន
ហើយឯកឧត្តមជាបុ៊នហ្រោង
គត់ជួយជ្រោមជ្រោងខ្ញុំ អី៊ចឹងខ្ញុំ
នឹងទទួលបានប្រោក់ខ្រោជួយក្នងុ
ជីវភាពមួយកម្រោតិ។ទោះជាយ៉ោង-
ណាក្នងុចំណោមអ្នកប្រោដាល់ជើង-
ខ្លាងំរបស់កម្ពជុាដ្រោលប្រោកួតក្នងុ
រដូវកាលជំងឺកូវីដ១៩ន្រោះគឺរវាង
កីឡាករខ្ម្រោរនិងខ្ម្រោរមានអ្នកខ្លះ
ទទួលបានតម្ល្រោខ្លនួខ្ពស់ស្មើការ-
ប្រោកួតជាមួយបរទ្រោសហ្រោតុន្រោះ
ខ្ញុំចង់បានដូចគ្រោព្រោះការប្រោកួត
លក្ខណៈអន្តរជាតិកន្លងមកខ្ញុំ
ទទួលបាន៤០០ដុលា្លាររួចហើយ
ក្នងុមួយប្រោកួតហើយលើកន្រោះ
ខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានដូចគ្រោ»។
ចំណ្រោកម៉នវណ្ណីបានឈ្នះប្រោក់

សរុបចំនួន៥,៩លានរៀលបនា្ទាប់
ពីរូបគ្រោបានឈ្នះសឿនថ្រោសាន់
ក្នងុវគ្គជម្រោះុមា៉ោរា៉ាតុងរួចបន្តផ្តលួ
ជីឆយលីឲ្រោយសន្លប់ក្នងុរយៈព្រោល
៤នាទីដើម្រោបីកា្លាយជាមា្ចាស់ជើងឯក
ប្រោក់លាននោះ៕
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