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នគរបាលចរាចរណ៍នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត

ក្នងុពេលជាង១ខេ
សមត្ថកិច្ចរឹបអូស
ទឹកអាល់កុលក្លេង-
ក្លាយជាង៨០តោន

រដ្ឋមន្តេី៖គ្មានបេទេស
ណាមួយដាក់បេទេស
ក្នងុគេអាសន្នមិនប៉ះ-
ពាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនោះទេ

រៀបចំឥណទាន
ឡើងវិញសមេប់
អតិថិជនរងផលប៉ះ-
ពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩

មីយ៉ាន់ម៉ាគេងដោះ-
លេងអ្នកទោស២មុឺន
៥ពាន់នាក់សេបពេល
ពេយួបារម្ភវីរុសកូរូ៉ណា

អនុកេតឹេយថ្មីពីថ្ងេ១ឧសភាដោយបេក់ពិន័យកើន៣ឬ៥ដងចំពោះអ្នកបើកបរល្មើសចេបាប់

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈ ក្នុងរយៈពេលជាង
១ខេកន្លងមកនេះសមត្ថកិច្ច
ចមេុះនេអគ្គនាយកដ្ឋានការពារ
អ្នកបេើបេស់កិច្ចការបេកួតបេជេង 
និងបង្កេបការក្លេងបន្លំនេកេសួង
ពាណិជ្ជកម្មបានរកឃើញនិង
បង្កេបចាប់រឹបអូសទឹកអាល់-
កុលក្លេងកា្លាយជាង៨០តោនពី
តាមទីផេសារនៅទូទាំងបេទេស។
យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង

របស់កេសងួពាណជិ្ជកម្មចុះថ្ងេទី
១៧ខេមេសាឆ្នា២ំ០២០ដេល
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទទួលបានកាលពី
មេសិលមិញ...តទៅទំព័រ  ៤ 

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្តេីថ្មីនេកេសួង
យតុ្តធិម៌លោកកើតរទិ្ធបានថ្លេង
ការពារសេចក្ដីពេងចេបាប់ស្ដីពី
ការគេប់គេងបេទេសជាតិស្ថិត-
ក្នងុភាពអាសន្នដោយបញ្ជាក់ថា
គ្មានបេទេសណាមួយ ដេល
បេកាសដក់បេទេសក្នុងភាព-
អាសន្នហើយមិនប៉ះពាល់ដល់
សិទ្ធិពលរដ្ឋនោះទេ។
ពេទឹ្ធសភាកាលពីថ្ងេសុកេបាន

ពិនិតេយ និងឯកភាពទាំងសេុង
ដោយគ្មានការ...តទៅទំព័រ  ២

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ សមាគមមីកេូហិ-
រញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CMA)បានប្ដេជ្ញា- 
ចិត្តជាមួយសមាជិករបស់ខ្លួន
ក្នុងការរៀបចំឥណទានឡើង-
វញិសមេប់អតថិជិនដេលបាត-់
បង់បេក់ចណំលូបេចាំថ្ងេរបស់
ពួកគេដេលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារតេការរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩។
យោងតាមសេចក្ដីបេកាស

ព័ត៌មានរួមរបស់CMAកាល-
ពីថ្ងេទី១៧...តទៅ ទំព័រ ៧

កៃុងយា៉ាំង ហ្គោនៈ ការិយា-
ល័យបេធានាធិបតីបាន-
បេកាសកាលពីថ្ងេសុកេថា
ជាង១ភាគ៤នេចំនួនអ្នកជា ប់
ពន្ធនាគរសរុបនៅមីយា៉ាន់មា៉ា 
នឹងតេូវដោះលេងខណៈការ-
អំពាវនាវកាន់តេកើនឡើង
ដើមេបីកាតប់ន្ថយសមា្ពាធទៅលើ
គុកជាចេើនដេលមានមនុសេស
ចេើនជេលុដោយសារមានការ-
ភ័យខ្លាចឆ្លង...តទៅទំ ព័រ ១០

ខន   សា វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ នគរបាលចរាចរណ៍
នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមអនុ-
កេឹតេយថ្មីដេលបានកំណត់អំពីការ- 
ផាកពនិយ័កើនដល់៣ដងឬទៅ
ដល់៥ដងនេអនុកេឹតេយចាស់ចំ-
ពោះអ្នកបើកបរល្មើសចេបាប់
ចាប់ពីថ្ងេទី១ខេឧសភាខងមខុ
នេះ។ មន្តេីរំពឹងថាការបន្ថេម
បេក់ផាកពិន័យចំពោះបទល្មើស
ចរាចរណ៍នេះ នឹងជួយកាត់-
បន្ថយគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍។
លោកសខេងរដ្ឋមន្តេីកេសងួ

មហាផ្ទេ និងជាបេធានគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរា-
ចរណ៍ផ្លូវគោកបានចេញសេច-
ក្ដីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងេទី១៧
មេសាថាចាប់ពីថ្ងេទី១ឧសភា
កងកមា្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍
នឹងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យអន្តរ-
ការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹង
ចេបាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ដេលបានដឡំើងកមេតិទកឹបេក់
ពិន័យក្នុងចំនួនពី៣ទៅ៥ដង។
សេចក្ដីជូនដំណឹងបានឲេយដឹង

ថា៖«គណៈកមា្មាធិការជាតិសុ- 
វត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សូម

អំពាវនាវដល់បេជាពលរដ្ឋ
បេើបេស់ផ្លូវតេូវចូលរួមគោរព
ចេបាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដើមេបី
ការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងអ្នក-
ដទេបេកបដោយឆន្ទៈភា្ញាក់រឭក
ខ្ពស់សដំៅលើកស្ទយួកតិ្តិយស
សេចក្ដីថ្លេថ្នូរ និងសណា្ដាប់ធា្នាប់
សង្គមនៅពេះរាជាណាចកេ-
កម្ពុជា»។
យោងតាមអនុកេតឹេយថ្មីការបើក-

បរមនិពាក់មកួសវុត្ថិភាពឬពាក់
មួកមិនបានតេឹមតេូវ តេូវពិន័យ
ទឹកបេក់កើនដល់៦មឺុនរៀល។
ចំពោះការបើកបរស្ថិតក្នុង

សា្ថានភាពសេវឹង ដេលមាន
អតេជាតិអាល់កុលចាប់ពី
០,៤០មិល្លីកេមក្នុង១លីតេ
ខេយល់ ឬពី០,៨០កេមក្នុង១
លីតេឈាមឡើងទៅ នឹងតេូវ
ពិន័យចំនួន១លានរៀលសមេប់
អ្នកបើកបរទោចកេយានយន្ត
និងតេីចកេយានយន្ត។ពិន័យ
ចំនួន២លានសមេប់អ្នកបើក-
បររថយន្តធុនសេល និង៤
លានរៀលសមេប់អ្នកបើកបរ
រថយន្តធុនធ្ងន់។
បេសិនបើក្នុងរយៈពេល៦ខេ

អ្នកបើកបរ...តទៅ ទំ ព័រ ៣
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តពទីពំរ័១...កែបែលើសែចក្ដ-ី
ពែងចែបាប់ស្ដីពីការគែប់គែងបែ-
ទែសជាតិស្ថតិក្នងុភាពអាសន្ន
ដោយសឡំែងយល់ពែមចនំនួ
៥៤សំឡែងនែសមាជិកពែទឹ្ធសភា
ដែលមានវត្តមានទាំងអស់។
ចែបាប់នែះមាន៥ជពំកូនងិ១២
មាតែតាក់តែងឡើងក្នងុគោល-
បំណងកំណត់បែបបទនីតិវិធី
និងលក្ខខណ្ឌនែការបែកាសដាក់
បែទែសជាតិស្ថតិក្នងុភាពអាសន្ននៅ
ពែលបែទែសជាតិបែឈមមុខ
នឹងគែះថា្នក់ពែមទំាងការគែប់-
គែងបែទែសជាតិស្ថតិក្នងុភាព-
អាសន្នដើមែបីការពារសន្តសិខុ-
ជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នប់សាធរណៈ
ការការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាព
របស់ពលរដ្ឋពែមទំាងការពារទែពែយ-
សមែបត្តិនិងបរិសា្ថាន។នែះបើតាម
សែចក្ដីបែកាសព័ត៌មានពែទឹ្ធសភា។
លោកកើតរិទ្ធដែលឡើងការ-

ពារសែចក្ដីពែងចែបាប់នែះនៅក្នុង
ពែទឹ្ធសភាថ្លែងថាចែបាប់នែះមាន
ភាពចាំបាច់បំផុតដើមែបីអនុវត្ត
មាតែ២២នែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។លោក
ពនែយល់ថារហតូមកដល់ពែល-
នែះគ្មានចែបាប់ណមយួអាចតែវូ
បានយកមកបែើបែស់បានទែ
សមែប់គែបគ់ែងបែទែសបែសិន

បើពែះមហាកែសតែបែកាសដាក់
បែទែសក្នងុភាពអាសន្ន។លោក
ថ្លែងថា៖ «ចែបាប់នែះ មិនមែន
ធ្វើក្នងុគោលបណំងដើមែបីរតឹតែបិត
សទិ្ធសិែរភីាពរបស់បែជាពលរដ្ឋ
ទែប៉ុន្តែចែបាប់នែះធ្វើដើមែបីជួយ
ដល់បែទែសជាតិនៅក្នងុគែមាន-
អាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ»។
លោកថាបន្ទាប់ពីចែបាប់នែះ

តែូវបានបែកាសឲែយបែើជាធរ-
មានកម្ពុជានឹងមានចែបាប់មួយ
ដូចបែទែសផែសែងទៀតនៅលើ
ពិភពលោក។វាមិនមែនជាករណី
ដោយឡែកនោះទែហើយបែទែស
ជាចែើនបានបែកាសដាក់បែទែស
ជាតិក្នងុគែអាសន្នរួចហើយដើមែបី
ចាត់វធិការទប់សា្កាត់កវូីដ១៩។
លោកថាចែបាប់នែះមនិមែនយក
ទៅបែើសមែប់កាលៈទែសៈធម្មតា
ដចូការយល់ឃើញរបស់មនសុែស
នៅកែបែទែសមយួចនំនួទែ។
លោកពនែយល់ថាពែះមហាកែសតែ
អាចបែកាសដាក់បែទែសក្នុង
ភាពអាសន្នកែយមានការឯក-
ភាពពីបែធនសា្ថាប័ន៣គឺនយក-
រដ្ឋមន្តែីបែធនរដ្ឋសភានិង
បែធនពែទឹ្ធសភាដែលការអនុវត្ត
បែបនែះវាខុសពីបែទែសមួយចំនួន
ដែលនយករដ្ឋមន្តែីឬបែធន-
ធបិតីមានអណំចបែកាសដាក់
បែទែសក្នងុភាពអាសន្នដោយ

មនិចាំបាច់មានការយល់ពែមពី
រដ្ឋសភានិងពែឹទ្ធសភា។
លោកថាមនុសែសនៅខាងកែ

ដែលតែងរិះគន់កម្ពុជានិងមិន-
មែនជាមិត្តរបស់កម្ពុជាតែង
អះអាងថាចែបាប់នែះគឺជាការ-
រតឹតែបិតលើសែរភីាពរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋ។លោកចោទជាសណំរួ
ថាតើចែបាប់នែះរតឹតែបតិសទិ្ធិសែរ-ី
ភាពពលរដ្ឋយ៉ាងដចូម្តែចខណៈ
ដែលចែបាប់នែះមនិទាន់បានយក
ទៅបែើផងនោះ។លោកថ្លែង
ថា៖«តើចែបាប់បែទែសណដែល
បែកាសដាក់បែទែសស្ថិតក្នុង
ភាពអាសន្នហើយមនិមានការ-
រតឹតែបតិនងិការហាមឃាត់សទិ្ធិ
សែរីភាព?បទពិសោធកូវីដ
នែះគឺបង្ហាញចែបាស់ជាភស័្តតុាង

នៅនងឹភ្នែក។បែទែសមយួចនំនួ
គែបែើពាកែយlockdownដាក់
បែជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង សូមែបីតែ
ចែញពីផ្ទះក៏មនិបានផង។នោះ
ហើយជាការហាមឃាត់នែការ-
ធ្វើដំណើរ។បែទែសខ្លះហាម
ឃាត់ការជួបជុំលើសពី៥នក់
នោះហើយជាការហាមឃាត់
សែរីភាពក្នុងការជួបជុំ»។
លោកបន្តថា៖«តើសិទ្ធិបែមូល

ផ្ដុំគ្នធ្វើបាតកុម្មរាប់មុនឺនក់អាច
ធ្វើបានទែនៅម៉ាងនែះនៅបែ-
ទែសបារាំង?មិនអាចធ្វើបាន
ទែនែះជាកតា្តាសតែយានុម័ត»។
លោកកើត រិទ្ធ បញ្ជាក់ថា

ក្នងុពែលដែលបែទែសតែវូបាន
បែកាសដាក់ក្នុងភាពអាសន្ន
ចែបាប់នែះតមែវូឲែយរដ្ឋសភានងិ

ពែឹទ្ធសភាមិនអាចវា៉ាកងបាន
ទែគឺតែវូបែជុំរាល់ថ្ងែ។ការបែជុំ
នែះគឺដើមែបីតែួតពិនិតែយលើ
វិធនការដែលដាក់ចែញក្នុង
ពែលនោះថាតើវាតែឹមតែូវឬទែ?
ហើយរដា្ឋាភិបាលតែូវរាយ-
ការណ៍ជូនរដ្ឋសភា និងពែឹទ្ធ-
សភាជារៀងរាល់ថ្ងែ។
លោកម៉មបុ៊ននងអ្នកនំពាកែយ

ពែទឹ្ធសភាថ្លែងពីថ្ងែមែសិលមិញថា
សែចក្ដីពែងចែបាប់នែះបានទៅ
ដល់ដែកែមុបែកឹែសាធម្មនញុ្ញកាល-
ពីល្ងាចថ្ងែសុកែហើយនឹងអាច
ដល់ពែះមហាកែសតែនៅចុងសបា្ដាហ៍
នែះ។លោកថ្លែងថា៖«អ៊ីចឹង
កែុមបែឹកែសាធម្មនុញ្ញចាប់ពីថ្ងែ
ចន្ទឬអង្គារនងិធ្វើការពនិតិែយថា
តើចែបាប់នែះមានធម្មនុញ្ញភាព
ឬអត?់ឬសែបតាមរដ្ឋធម្មនញុ្ញ
នែពែះរាជាណចកែកម្ពុជា។
កែយពែលពិនិតែយឃើញថា
សែបហើយកែមុបែកឹែសាធម្មនញុ្ញ
នងឹធ្វើរបាយការណ៍ថា្វាយពែះ-
មហាកែសតែ។អ៊ចីងឹបែហែលនៅ
ចងុសបា្ដាហឬ៍ដើមសបា្ដាហ៍មយួ
ទៀតនងឹទៅដលព់ែះមហាកែសតែ
ទៅដល់ពែះបរមរាជវាំង»។
កាលពីថ្ងែសុកែលោកសែី

រ៉ូណស្មុីតអ្នករាយការណ៍
ពិសែសស្ដីពីសា្ថានភាពសិទ្ធិ-
មនុសែសអង្គការសហបែជាជាតិ

បែចាំកម្ពជុាថ្លែងថាចែបាប់ដែល
រដា្ឋាភិបាលរៀបចំឡើងដើមែបី
ឆ្លើយតបនឹងហានិភ័យដោយ
ការរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ១៩គឺ
រលំោភសទិ្ធិឯកជនរតឹតែបិតការ-
បញ្ចែញមតិនងិដាក់បទពែហ្ម-
ទណ្ឌចំពោះការជួបជុំដោយ
សន្តិវិធី។លោកសែីលើកឡើង
ថា៖«វិធនការននដែលដាក់
ចែញក្នងុសា្ថានភាពមានអាសន្ន
តែវូតែជាការចាំបាច់នងិសមា-
មាតែទៅនងឹវបិត្តិននដែលតែវូ
ស្វែងរកដំណះសែយ»។
លោកសែីបន្តថាពាកែយដែល

មាននយ័ទលូំទូលយក្នងុចែបាប់
អាចតែូវបានយកទៅបែើដើមែបី
រលំោភលើសទិ្ធិឯកជនរតឹតែបតិ
សទិ្ធិសែរភីាពនែការបញ្ចែញមតិ
សទិ្ធិសែរភីាពខាងសមាគមនងិ
ការជួបជុំដោយសន្តិវិធី។
លោកសែីថ្លែងយ៉ាងដចូ្នែះថា៖

«សា្ថានភាពអាសន្នគួរតែតែូវ
បានណែនំដោយគោលការណ៍
សទិ្ធិមនសុែសហើយទោះជាស្ថតិ
ក្នុងកាលៈទែសៈណក៏ដោយ
មនិគរួយកធ្វើជាលែសឬជាការ-
ដោះសាណមួយចំពោះការ-
បង្កែបកែមុអ្នកមានមតិបែឆាងំ
ឬផលប៉ះពាល់មិនសមាមាតែ
នងិអវជិ្ជមានដល់កែមុណមយួ
ផែសែងទៀតឡើយ»៕
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ព្រទឹ្ធសភាព្រលបោះឆ្នោតអនុម័តស្រចក្តីព្រងច្របាប់ពីថ្ង្រសុក្រ។រូបថតពែឹទ្ធសភា

ចុះបញ្ជដីីន្រដ្រនជម្រកសត្វព្រពាមក្រសោបនិងភ្នពំ្រចដើម្របីការពារដីរដ្ឋ
សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំព្រញៈកែសួងបរិសា្ថាននិង
កែសងួរៀបចំដែនដីនគរបូនីយកម្ម
និងសំណង់បានចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនែ
ដែនជមែកសត្វពែពាមកែសោប
ខែត្តកោះកងុនងិដែនជមែកសត្វ-
ពែភ្នំពែចខែត្តមណ្ឌលគរិីដើមែបី
លុបបំបាត់បទល្មើសការទន្ទែន
យកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជន។
នតីវិធិីនែះមានការគទំែពីពលរដ្ឋ
សហគមន៍ដោយពួកគែរំពឹងថា
បទល្មើសពែឈើនឹងថយចុះ។
សែចក្ដីជនូដណំងឹរបស់កែសងួ

បរសិា្ថានចុះថ្ងែទ១ី៦មែសាដែល
ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ទទួលបានពីមែសិល-
មិញឲែយដឹងថាកែសួងបរិសា្ថាន
បាននិងកំពុងអនុវត្តការចុះបញ្ជី
ដីរដ្ឋនៅក្នងុតបំន់ការពារធម្មជាតិ
ចំនួន២គឺ«ដែនជមែកសត្វពែ
ពាមកែសោបស្ថតិក្នងុភមូិសាស្តែ
ខែត្តកោះកងុនងិដែនជមែកសត្វ-
ពែភ្នំពែច ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្តែ
ខែត្តមណ្ឌលគរីិ»។ការអនវុត្តនែះ
អនុលោមតាមចែបាប់ និងលិខិត
បទដា្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ ជាពិ-
សែសចែបាប់ស្តីពីតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិឆា្នំ២០០៨ និងចែបាប់
ភូមិបាលឆា្នំ២០០១។
លខិតិបន្តថានតីវិធិីនងិដណំើរ-

ការនែការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនៅក្នុង
តំបន់ការពារធម្មជាតិនែះគឺដើមែបី
កំណត់និងបែងចែកតំបន់គែប់-
គែងតបំន់ការពារធម្មជាតិដូចជា
តំបន់ស្នូល តំបន់អភិរកែស តំបន់
បែើបែស់ដោយចរីភាពនងិតបំន់
សហគមន៍សមែប់តំបន់ការពារ
ធម្មជាតិនីមួយៗ។លើសពីនែះ
ដើមែបីរៀបចំឲែយមានវិញ្ញាបនបតែ
សមា្គាល់មា្ចាស់អចលនវត្ថុចែបាស់-
លស់សមែប់ដែនជមែកសត្វពែ
ទាងំ២សដំៅកាតប់ន្ថយនងិលបុ-
បំបាត់ករណីបទល្មើសកាប់រុក-
រានទន្ទែនយកដីរដ្ឋធ្វើជាកម្មសទិ្ធិ
ឯកជនតាមរយៈការរឹតបន្តឹង
វិធនការចែបាប់។
លិខិតបន្ថែមថា សកម្មភាព

អនុវត្តគមែងចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនែះ
តែូវបានចាប់ផ្តើមតាំងពីដើមឆា្នំ
២០១៨ហើយមកដល់ពែលនែះ
សមែចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗ
ដចូជាទ១ី-កែមុការងរបានបញ្ចប់
នីតិវិធី និងដំណើរការចុះបញ្ជីដី
រដ្ឋសមែប់តំបន់ស្នូលនិងតំបន់
អភិរកែសនែដែនជមែកសត្វពែ
ទាងំ២នងិទ២ី-កែសងួរៀបចំដែន-
ដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បានចែញវិញ្ញាបនបតែសមា្គាល់
អចលនវត្ថុជូនកែសួងបរិសា្ថាន
ចំនួន១៨បណ្ណ។ ក្នុងនោះ១០

បណ្ណសមែប់សមា្គាល់កម្មសទិ្ធិដី
រដ្ឋក្នងុតបំន់ស្នលូនងិតបំន់អភិរកែស
នែដែនជមែកសត្វពែពាមកែសោប
ខែត្តកោះកងុដែលគែបដណ្តប់លើ
ផ្ទែដីសរបុ៤៦៧២,៦១ហកិតា។
រឯី៨បណ្ណទៀតសមែប់សមា្គាល់
កម្មសិទ្ធិដីរដ្ឋក្នុងតំបន់ស្នូលនែ
ដែនជមែកសត្វពែភ្នំពែច ខែត្ត
មណ្ឌលគិរី គែបដណ្តប់លើផ្ទែដី
សរុប៤៥៥១៩,២៦ហិកតា។
លោកនែតែភក្តែអ្នកនពំាកែយ

និងជារដ្ឋលែខាធិការកែសួង
បរិសា្ថានថ្លែងពីមែសិលមិញថា
សកម្មភាពនែះគឺជាលទ្ធផល
បែវត្តសិាស្តែសមែប់កម្ពជុាដែល
រាជរដា្ឋាភបិាលបានគទំែ។រដា្ឋាភ-ិ
បាលជំរុញឲែយមានការចុះបញ្ជីដី
រដ្ឋក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិជា
លើកដំបូង ហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំង
អពំីការយកចតិ្តទកុដាក់នងិការ-
ប្តែជា្ញាចតិ្តខ្ពស់របស់រាជរដា្ឋាភិបាល
លើការងរការពារ និងអភិរកែស
ធនធនធម្មជាតិនៅកម្ពុជា។
លោកនែតែភក្តែបញ្ជាក់ថា៖

«នៅថ្ងែខាងមុខទៀត គឺគោល-
ដៅរបស់យើងនឹងបន្តចុះបញ្ជីដី
រដ្ឋនូវរាល់តំបន់ការពារធម្មជាតិ
ទាំងអស់ដែលស្ថិតកែមការ-
គែប់គែងកែសួងបរិសា្ថាន»។
លោកបន្ថែមថា៖«ជាពិសែស

គមែងនៅថ្ងែខាងមខុនែះយើង
កពំងុរៀបចំចុះបញ្ជីដីឧទែយានជាតិ
គរិីរមែយហើយបន្ទាបម់កទៀតយើង
កពំងុសកិែសាជាមយួដែគូអភិវឌែឍន៍
ននចុះបញ្ជីដពីែឡង់បន្ថែមទៀត
ហើយកែពនីែះយើងនងឹធ្វើបន្ត-
បន្ទាប់នៅតំបន់ផែសែងៗទៀត»។
លោកសៀកសាបណុតណំង

សហគមន៍ពាមកែសោប ខែត្ត
កោះកងុគទំែចពំោះការចុះបញ្ជី
តំបន់អភិរកែសពាមកែសោបជាដី
រដ្ឋ ដោយថាតំបន់នោះកំពុងរង
ការគំរាមកំហែងដោយការកាប់
ទន្ទែនដីពែធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯក-
ជន។តបំន់ពាមកែសោបនែះធ្លាប់
តែូវបានគែទន្ទែនជាចែើនលើក
មកហើយ ប៉ុន្ដែបែជាសហគមន៍
ចុះទៅហាមឃាត់ទាន់ពែល។
លោកឲែយដឹងថា៖«នៅតំបន់

ពាមកែសោបសព្វថ្ងែនែះមាន
បែជាពលរដ្ឋបែមាណជាង៣០០
គែួសារកំពុងអាសែ័យផលដូច-
ជានែសាទមឹកបង្គាចាប់កា្ដាម
និងមួយចំនួនទៀតលក់ដូរនៅ
មាត់សមុទែ។ពួកខ្ញុំសងែឃឹមថា
នៅពែលចុះបញ្ជីដីនែះរួច នឹង
មិនមានអ្នកមកកាប់ទន្ទែន
យកដីនែះទៀតទែហើយពួកខ្ញុំ
នៅតែមានឱកាសអាសែយ័ផល
ពីតំបន់នែះ»។...តទៅទំព័រ៦



ខនសាវិ

ភ្នំពេញៈ  ការ បិទ ការ ធ្វើ ដំ- 
ណើរ ឆ្លង កាត់ ខេត្ត ក្នុង អំឡុង 
ពេល ចូល ឆ្នាំ ថ្មី  ដេល ជា បទ- 
បញ្ជា ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ការ រីក- 
រាល ដាលនេ ការ ចម្លង ជំ ងឺ កូវីដ- 
១៩  កាល ពី សប្ដាហ៍ មុន  ក៏បន  
ចូលរួម ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ 
អតេ នេ ការ ស្លាប់  និង របួស  
ដេល បណ្ដាល មក ពី គេះ ថ្នាក់- 
ចរាចរ ណ៍ ផង ដេរ ។ 

  លោក   ថេ  វិសល  អនុ បេធាន 
នាយក ដា្ឋាន នគរ បល ចរា- 
ចរណ៍ និង សណ្ដាប់ ធា្នាប់ សធា រណៈ 
បន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី 
ចុង សប្ដាហ៍ មុន  ថ  ចំនួន គេះ- 
ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ ដេល បន កើត- 
ឡើង ចាប ់ព ីថ្ងេ ទ ី១២  ដល ់ថ្ងេ ទ ី
១៦  មេស  គ ឺបន ធ្វើ ឱេយ  មនសុេស 
ស្លាប់  ចំនួន ២០ នាក់  និង របួស 
ចំនួន ១២០ នាក់ បើ ធៀប នឹង  
រយៈ ពេល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
ដេល ពល រដ្ឋ មាន សេរី ភាព ក្នុង 
ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ដោយ គ្មាន ការ- 
ហាម ឃាត់ នោះ  បន បណ្ដាល 
ឲេយ មាន មនុសេស  ស្លាប់ ៥៩ នាក់  
និង របួស ធ្ងន់ សេល ចំនួន 
២៣៨ នាក់ ។ 

  លោក  វិសល  បន  ថ្លេង 
 ថ ៖ « បើ បេៀប ធៀប ពី ឆ្នាំ នេះ 

ទៅ ឆ្នា ំមុន  គឺ មាន គេះ ថ្នាក់ - 
ចរា ចរណ៍ កើត ឡើង ចំនួន ៥៥ 
លើក លើ ១៣៤ លើក   គឺ ថយ- 
ចុះ ៧៤ លើក  ស្មើនឹង ៥៩ % ។  
ស្លាប់ មាន ចំនួន ២០ នាក់ លើ 
៥៩នា ក់  គឺ ថយ ចុះ ៣៩ នាក់  
ស្មើ នឹង ៦៦ % ។  ចំណេក  របួស 
គឺ មាន ចំនួន ១០២ នាក់ លើ 
២៣៨ នាក់  គឺ ថយ ចុះ ១៣៦ 
នាក់  ស្មើ នឹង ៥៧ % » ។ 

 លោក  វិសល  បន ឲេយ ដឹង 
ទៀត  ថ  មលូ ហេត ុធ ៗំ  ចនំនួ ៣ 
ដេល បណ្ដាល ឱេយ មាន គេះ- 
ថ្នាក ់ចរា ចរណ ៍ គ ឺបើក បរ ល្មើស 

លេបឿន កណំត ់ចនំនួ ២៥ %  ការ- 
បើក បរ មិន បេកាន់ ស្ដាំ ចំនួន 
២៤ %  និង ការ បើក បរ មិន គោ- 
រព សិទ្ធិ អាទិ ភាព  ចំនួន ១៨ % ។     

  ការ ថយ ចុះ ករណី គេះ ថ្នាក់ 
ចរា ចរណ៍ នេះ  ដោយ សរ រដា្ឋា - 
ភ ិបល បន បេកាស ផ្អាក រៀប ច ំ
ពិធី បុណេយ ចូល ឆ្នាំ  និង បន 
ចេញ បទ បញ្ជា ហាម ឃាត ់ការ- 
ធ្វើ ដំណើ រឆ្ល ង កាត់ ពី ខេត្ត ១ ទៅ 
ខេត្ត មយួ  ដើមេប ីរារាងំ ពល រដ្ឋ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ សេុក កំណើត   ក្នុង 
គោល បំណង ទប់ ស្កាត់ កុំឱេយ 
មាន ករណ ីឆ្លង រាល ដាល នេ ជងំ ឺ

កូ វីដ ១៩ នៅ តាម សហ គមន៍  
ខណៈ ជំងឺ នេះ កំពុង រាតតេបាត 
ខ្លាំង នៅ ក្នុង ពិភព លោក ។ 

  លោក  ហុឹម   យ៉ាន  អគ្គ ស្នង- 
ការ រង នងិ ជា អគ្គ លេខធ ិការ នេ 
គណៈ កមា្មា ធ ិការ ជាត ិសវុត្ថ ិភាព 
ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក បន ឲេយ ដឹង 
ផង ដេរ  ថ  មនិ ទាន ់អាច បញ្ជាក ់
បន្ថេម ជុំវិញ គេះ ថ្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ ទាំង នោះ ប ន ទេ ។ 

  លោក   ចាន់   ធា រី  បេធាន 
នាយក ដា្ឋាន នគរ បល ច រា- 
ចរណ ៍ផ្ល ួវ គោក មនិ អាច ទាក ់ទង 
សុំ អតា្ថា ធិបេបាយ បន ទេ។  

     លោក  គង់  រតនៈ   នាយក- 
វិទេយា ស្ថាន សុវត្ថិ ភាព ចរាច រ ណ៍ 
ផ្លូវ គោ ក បន ឲេយ ដឹង ផង ដេរ  ថ  
ការ ដាក ់បទ បញ្ជា មនិ ធ្វើ ដណំើរ 
ឆ្លង កាត់ ពី ខេត្ត ទៅ ខេត្ត  ការ- 
ដាក់ កមា្លាំង នគរ បល ពងេយ 
នៅតាម  ពេំ បេ ទប់ រវាង ខេត្ត និង 
ខេត្ត   និង ការ បន្ថេម ផក ពិន័យ 
លើ អ្នក បើក ល្មើស ចេបាប់ ចរា- 
ចរណ៍  គឺ បន ធ្វើ ឱេយ គេះ ថ្នាក់ 
ចរា ចរណ ៍ថយ ចុះ ចេើន ក្នងុ ពធិ ី
បុណេយ ចូល ឆ្នាំ នេះ ។   

  លោក  រតនៈ  បន ឲេយ ដឹង 
ទៀត ថ  វិទេយា ស្ថាន  នៅតេ  បន្ត 
អំពាវ នាវ ឱេយ កង កមា្លាំង ពងេឹង 
ការ អនុវត្ត ចេបាប់   បេសិន បើ 
ឃើញ មាន កងក មា្លាំ ង នគរ បល  
តេូវ បន ដាក់ ពងេយ ដើមេបី 
ពងេឹង ការ អនុវត្ត ចេបាប់  នៅ តាម 
ដង ផ្លូវ   នាំ ឲេយ ពល រដ្ឋ  គោរព 
ចេបាប់ បន ល្អ បេ សើរ ។   

   លោក  រតនៈ  ថ្លេង ថ ៖« (ខ្ញុ)ំ 
សំណូម ពរ ទៅ ដល់ សមត្ថ កិច្ច   

ជា ពិសេស អ្នក រឹត បន្តឹង ចេបាប់ 
ហ្នឹង សូម បន្ត ឱេយ មាន ការ អប ់រំ 
ផេសព្វ ផេសាយ  ដើមេបី រឹត បន្តឹង ចេបាប់ 
ឱេយ បន ជាប់ លាប់  ពេះ ការ- 
សកិេសា កន្លង មក បង្ហា ញ ថ  ពល- 
រដ្ឋ គោរព ចេបាប់  គឺ ដោយ សរ 
ឃើញ សមត្ថ កិច្ច ឈរ នៅ ចាំ 
ពងេឹង នៅ ហ្នឹង  ហើយ បេសិន- 
បើ គ្មាន សមត្ថ កិច្ច នៅ ចាំ ពងេឹង 
នៅ ហ្នឹង  គឺ ឥរិយ បថ របស់ 
ពលរ ដ្ឋ មិន ចង់ គោរព ចេបាប់  ឬ 
គត់ ពេយា យម រំលោភ ចេបាប់  
ឧទា ហ រណ៍   ដូច ជា ការ គោរព 
ភ្លើង ស្ដុ ប ជា ដើម » ។   លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តេ ី ហុ៊ន   សេន  ក៏ បន 
អំពាវ នាវ  ឱេយ ព ល រដ្ឋ តេូវ បើក បរ 
ដោយ មាន ការ បេងុ បេ យត័្ន ខ្ពស ់
បំផុត   ដោយ សរ ពល រដ្ឋ អាច 
ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ដំ ណើរ ចេើន នៅ 
តាម ដង ផ្លវូ ឡើង វញិ  ។   ថ្ងេទ ី ១៥ 
អាច មា ន អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ចេើន 
តាម ដង ផ្លូវ   ដូច្នេះ សូមបង ប្អូន 
បេ ជា ពល រដ្ឋ  ពសិេស អ្នកបើក- 
តាកស់ុ ីនងិ ឡាន ដកឹ ទ ំនញិ  តេវូ  
បេុង បេយ័ត្ន ខ្ពស់  និង គោរព 
ចេបាប ់ចរា ចរណ ៍ ដើមេប ីសវុត្ថ ិភាព 
ទាំង អស់ គ្នា ៕
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គេះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរឺុម៉កកង់បីនិងមូ៉តូកន្លងមកលើផ្លវូជាតិលេខ២ចាក់អងេកេម។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី

អត្រាស្លាប់និងរបួសដោយគ្រាះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះក្នងុព្រាលចូលឆ្នាំ

នគរបាលចរាចរណ៍នឹងចាប់ផ្ដើម...
តពីទំព័រ១...បន បេពេឹត្ត 

ល្មើស ដោយ បើក បរ ស្ថិត ក្នុង 
ស្ថាន ភាព សេវងឹ ចនំនួ ២ ដង   នងឹ 
តេូវ ផ្ដនា្ទា ទោស តាម ចេបាប់   ដោយ 
មន្តេី នគរ បល ច រា ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក នឹ ង ធ្វើ កំណត់ ហេតុ បញ្ជូន 
ទៅ តុលា ការ  ដើមេបី ចាត់ ការ តាម 
ផ្លូវ ចេបាប់ ។ 

 រដា្ឋាភិ បល បន កំណត់ យក 
ឆ្នាំ ២០ ២០  ជា ឆ្នាំ ដើមេបី កាត់- 
បន្ថយ គេះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ ជា 
អតិ បរមា   បនា្ទាប់ ពី បន កើន- 
ឡើង យ៉ាង គំហុក កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩  ដេល មាន អ្នក ស្លាប់ 
កើន ឡើង ២២០ នាក់   ស្មើ នឹង 
១២%  និង អ្នក របួស កើន ឡើង 
១៣៧១ នាក ់  ស្មើ នងឹ ២៩%  បើ 
បេៀប ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នា ំ២០ ១៨ ។

លោក   ស   ខេង   រដ្ឋ មន្តេ ីកេ សងួ 
មហា ផ្ទេ  បន ថ្លេង  នៅ ក្នងុ សេច- 
ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ ថ  នៅ ក្នងុ តេមីាស 
ទី ១ នេ ឆ្នា ំ២០ ២០ នេះ  គេះ ថ្នា ក់ 
ចរា ចរណ៍ នៅ ទូទាំង បេ ទេស   
បន ថយ ចុះ ១៥០ លើក   ស្មើ ន ឹង 
១៤%  គ ឺចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ថយ ចុះ 
២២០នាក់ ស្មើនឹង  ៤%  និង 

របួស ថយ ចុះ ២៧៧ នាក់   ស្មើ- 
នឹង ១៧%  បើ បេៀប ធៀប នឹង 
រយៈ ពេល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ  
២០១៩  កន្លង មក នេះ។   

  លោក  ស ខេង  ថ្លេង ថ ៖ 
« អតេ ធា្លាក់ ចុះ ទាំង ចំនួន គេះ- 
ថ្នាក់  អ្នក ស្លាប់  និង របួស នេះ គឺ 
ជា លទ្ធ ផល កើត ឡើង ក្នងុ បរ ិបទ   
ដេល គណៈ កមា្មាធិ ការ ជាតិ សុវត្ថិ- 
ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក បន 
ជំរុញ ការ រឹត បន្តឹង ការ អនុ វត្ត 
ចេបាប់ យ៉ាង សកម្ម នៅ ទូទំា ង បេ- 
ទេស   ដើមេបី កាត់ បន្ថយ គេះ- 
ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ ដេល មាន កំណើន 
យ៉ាង គំ ហុក កាល ពី ឆ្នា ំ២០ ១៩ » ។  

   លោក   គង ់  រតនៈ   បេ ធាន វទិេយា- 
ស្ថាន សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក បន ថ្លេង ដោយ បង្ហាញ ការ -  
គំ ទេ ចំពោះ ការ ដំឡើង បេក់ ផក 
ពិន័យ តាម អនុ កេឹតេយ ថ្មី នេះ ប៉ុន្តេ  
មិន ដឹង ថ  ការ អនុវត្ត តាម អនុ- 
កេឹតេយ នេះ នឹង មាន បេសិទ្ធ ភាព ឬ 
យ៉ាង ណ ពី ពេះ  ការ បេ កាស 
ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត តាម អនុ កេឹតេយ 
នៅ ថ្ងេ ទី ១  ឧសភា  គឺ ធ្វើ ឡើ ង 
ហាក់ លឿន ពេក ដោយ មិន ទា ន់ 

មាន ការ ផេសព្វ ផេសាយ ឱេយ ប ន ទូលំ- 
ទូលាយ ទៅ ដល់ បេជា ពល រដ្ឋ 
នៅ ឡើយ ។  

 លោក   រតនៈ   ថ្លេង ថ ៖« រយៈ- 
ពេល ដេល បេកាស ថ  ដំឡើង 
ហ្នឹង  គឺ មាន ពេល បេ ហេល មិន 
ដល់ ៣ ខេ ផង ។  អ៊ី ចឹង !  ការ ផេសព្វ- 
ផេសាយ មនិ ទាន ់បន ទលូាយ  នងឹ 
ធ្វើ ឱេយ ពល រដ្ឋ មាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ។  
សមេប់ ខ្ញុំ ចង់ ឱេយ ផេសព្វ ផេសាយ អនុ- 
កេឹតេយ ថ្មី ហ្នឹង  ចង់ ធ្វើ ឡើង ឱេយ បន 
ទូលាយ  ហើយ បើ ពនេយា រពេល  
អនុ វត្ត បន្តិច ក៏ ល្អ ដេរ » ។

  លោក   ហឹុម   យ៉ាន  អគ្គ លេខ ធិការ 
នេ គណៈ កមា្មា ធិ ការ ជាតិ សុវ ត្ថិ- 
ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  កាល ពី 
មេសិល មិញ មិន អាច ទាក់ ទង បន 
តាម ទូរ ស័ព្ទ   ដើមេបី សំុ អតា្ថា ធបិេបាយ 
បន្ថេម បន ទេ  លើ ការ អនុ វត្ត  
អនុ កេឹតេយ ថ្មី នោះ។ 

 ខណៈ  លោក   ចាន់  ធា រី  បេធាន 
នាយក ដា្ឋាន នគរ បល ច រា ចរណ ៍
ផ្លូវ គោក  បន ជំរុញ ឱេយ ទាក់ ទង 
ទៅ លោក   ថេ  វិសល  ជា អនុ- 
បេធាន នាយក ដា្ឋា ន វញិ  ប៉នុ្តេ លោ ក 
មិន បន លើក ទូរ ស័ព្ទ ៕ 
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ក្នងុពេល...
តពីទំព័រ  ១...ទឹក អាល់ កុល 

សមៃប់ លាង ដៃ ដៃល ផៃសំ ឡើង 
ពសីារ ធាត ុមៃតាណលុ ដៃល តៃវូ 
បាន ហាម ឃាត់  ដោយ អង្គការ 
សខុភាព ពភិព លោក ចនំនួ ជាង  
៨០ តោនតៃវូ បាន សមត្ថ កិច្ច ជំនា ញ 
នៃ កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម សហ ការ 
ជា មយួ សា្ថាប័ន ពាក ់ពន័្ធរក ឃើ ញ 
និង បង្កៃប ចាប់ រឹប អូសពីតាម ទីផៃសារ 
និង នៅតាម ទីកន្លៃង ផៃសៃងៗ ទៀ ត  
នៅ ទទូាងំ បៃទៃស ។ សៃចក្ដ ីជនូ- 
ដំណឹង បន្ត ថា ៖«មៃតា ណុលគឺ ជា  
បៃភៃទ អាល ់កលុ ពលុគ្មាន ព ណ ៌
គ្មាន ក្លិន និង មាន លក្ខណៈ ថា្លា 
សៃដៀង គ្នា ខ្លាងំ ទៅនឹង អាល់ កុ ល 
ធម្មតា  (អៃទីល អាល់ កុល) ដៃ ល 
ភាគ ចៃើន តៃូវ បាន បៃើ បៃ ស់ ជា 
សារធាតុ រំលាយ »។ 

យោង តាម សៃចក្ត ីណៃ នំា រប ស់ 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
សារធាតុ មៃតាណុល មិន តៃូវ 
បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ បៃើ បៃស់ ជា 
សារ ធាតុ ផៃសំ សកម្ម នៅ ក្នុង ការ - 
ផលិត សារ ធាតុ លាង សមា្អាត 
ដៃឡើយ ពៃះ វា ធ្វើឲៃយ ប៉ះពាល់ 
ខ្លាងំ ដល ់សខុភាព របស ់អ្នក បៃើ- 
បៃស់ ។ ក្នុង នោះ ផល ប៉ះពាល់ 
សមៃប់ រយៈ ពៃល ខ្លី គឺវា នឹង ធ្វើ 
ឲៃយអ្នក បៃើបៃស់  «រលាក សៃបៃក 
រលាក ភ្នៃក ឈឺ កៃបាល  វិល មុខ 
ងងុយ ដៃក ចៃបូល ចៃបល់ បាត់ 

សា្មារ ត ីក្អតួ រខំន ដល ់ការ រលំា យ 
អាហារ  និង ធ្វើ ឱៃយសៃ វាំង ភ្នៃក»។

សមៃប់ ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង វិញ 
«បៃសិន បើ មាន ការ ដាក់ លាយ 
ជាមួយ សៃ ឬ ជា មួយ ភៃសជ្ជៈ 
ផៃសៃងៗ នោះ វា នងឹ ធ្វើ ឲៃយ ពលុ ដល ់
បៃព័ន្ធ រាង កាយ ខូច ដល់ បៃព័ន្ធ 
ខួរ កៃបាល ការ មើល ឃើញ ចុះ- 
ខៃសាយ ឬសៃ វាងំ  នងិ អាច ងងតឹ- 
ភ្នៃក ទាំង សៃុង »។

លោក សា៊ាង ថៃ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម នៅ ថ្ងៃ មៃសិល- 
មញិ បាន អពំាវ នាវ ដល ់អាជវីករ 
ពាណិជ្ជ ករ កៃុម ហ៊ុន សហ- 
គៃស នងិ បគុ្គល ដៃល ធ្វើ អាជវី- 
កម្ម លើផ លិត ផល  ដៃល បៃើ- 
បៃស់ សារ ធាតុមៃ តាណុ ល ឲៃយ 
បញៃឈប់ ការដាក់ លក់ និង ចៃក- 
ចាយ ផលិត ផល ទាំង នោះនៅ 
ក្នងុ ទផីៃសារ ដើមៃបី ជា បៃយោជន ៍រមួ 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ទាំង មូល។

លោក ពៃមាន ថា៖ « ក្នុង ករណី 
កៃសួង ពិនិតៃយ ឃើញ អាជីវក រ 
ពាណជិ្ជ ករកៃ ុម ហ៊នុសហ គៃ ស 
នងិ បគុ្គល ណា មយួ  នៅតៃ ឆ្លៀត-  
ឱកាស លក់  និង ចៃក ចាយ ទឹក- 
អាល់ កុល ធ្វើ ពីមៃតា ណុល ក្នុង 
អំឡុង ពៃល កម្ពុជា កំពុង ជួ ប- 
បៃទះនងឹ ការ រាត តៃបាត ជា សកល 
នៃជំងឺ កូវីដ១៩ កៃសួង ពាណិជ្ជ - 
កម្ម នឹង ចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លូវ - 
ចៃបាប់ ជាធរ មាន »។

បើតាម លោក សា៊ាង ថៃ ក្នុង 

ករណី មិន អនុវត្ត តាម សៃចក្ដី- 
អំពាវ នាវ របស់ កៃសួង ជន បៃ ពៃ ឹត្ត 
បទ ល្មើស នងឹរង ការ ផាក ពនិយ័  
ឬនឹង តៃូវ រឹប អូស អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
[បញ្ចប់ មុខរបរ អាជី វកម្ម] និង 
កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការដើមៃបី ផ្តនា្ទា ទោស ទៅ 
តាម ចៃបាប ់ អាសៃយ័ លើបរមិាណ 
នៃ ផលិត ផល ដៃល ជាវត្ថុ តាង 
តៃូវ បាន រឹប អូស ។ 

ទន្ទមឹ ជា មយួ គ្នានៃះ ដៃរ លោក 
ផាន អូន អគ្គនា យក នៃ អគ្គ - 
នាយក ដា្ឋាន ការពារ អ្នក បៃើ បៃ ស់ 
នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិញ ថា នៅ ពៃល នៃះកៃសួ ង  
កំពុង ចំណាត់ ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ 
បៃឆំង ទៅនឹង ជន បរទៃស ២ នា ក់ 
ដៃល  បាន លួច នាំចូល ដោយ 
ខុស  ចៃបាប់ នូវ ផលិត ផល ទឹក- 
អាល ់កលុ សមៃប ់លាង ដៃដៃ ល 
ផៃសំ ឡើង ពីសារ ធាតុ  មៃតាណុល 
មក ក្នុង ទីផៃសារ កម្ពុជា។ 

លោក ផាន អូន បាន  បញ្ជាក់ 
ថា៖«សមៃប់ ករណី ទឹក អាល់ - 
កុល ក្លៃង កា្លាយ នៃះ គឺផល ប៉ះ- 
ពាល់ របស់ វា  មិន តៃឹម តៃ ទៅ លើ 
ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ អ្នក បៃើ បៃ ស់ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ វា ថៃម ទាំង លើ ផ្នៃក 
សុខ ភាព យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ថៃម ទៀត 
ដូច្នៃះ យើង ចាំ បាច់ តៃូវកសាង 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ 
ដើមៃបី ចណំាត ់ការ ទៅតាម នតីវិធិ ី
ចៃបាប់ »៕

ដាក់វិធានការឲេយកម្មករដេលឈប់សមេកពេលចូលឆ្នាំនៅដាច់ដោយឡេក១៤ថ្ងេ
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការងារ  និង 
បណ្ដុះ បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ដាក់- 
ចៃញ  វធិានការ សមៃប់ ការ ដាក ់ឲៃយ  
នៅ ដោយ ឡៃក រយៈពៃល១៤ ថ្ងៃ  
ដៃល អនុ វត្ត លើ កម្មករ- កម្ម កា រិនី  
ដៃល បាន ឈប់ សមៃក ក្នុង ពិធី- 
បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ។ កម្មករ ដៃល មិន 
គោរព វិធានការ ទាំង នោះ អាច 
នឹង តៃូវ បញៃឈប់ ពី ការ ងារ ដោយ 
មនិ មាន ការ ទទូាត ់អត្ថ បៃយោជន ៍
ពី និយោជក ឡើយ។

វិធានការ នៃះធ្វើ ឡើង យោង 
លើ សៃចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ នានា របស ់
កៃសួង ដៃល បាន ដាក់ ចៃញ 
កាល ពី មុន ចូល ឆ្នាំ ដើមៃបី បងា្ការ 
ទប់ សា្កាត់ ការ រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩  នៅ តាម រោង ចកៃ 
សហគៃស  គៃឹះសា្ថាន នានា  និង 
យោង លើ ការ ស្នើ សុ ំរបស ់កៃសងួ 
សុខភិ បាល ក្នុង ការ តមៃូវ ឲៃយ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក  ចំពោះ កម្មករ -កម្ម- 
ការិនី  ដៃល បាន ឈប់ ពី ការងារ 
ដើមៃបី ទៅ លៃង សៃុក។ វិធានការ 
របស់ កៃសួង មាន សមៃប់ ភាគី 
និយោជក  និង កម្មករ -កម្មការិនី 
នៅ ភ្នំពៃញ និង តាម បណា្ដា ខៃត្ត។

ចពំោះ មា្ចាស ់ឬ នាយក រោង ចកៃ  
នៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ  កៃសងួ ការ ងារ   
តមៃូវ ឲៃយ រៀប ចំ បន្ទប់ ចុះ វត្តមាន 
កម្មករ និយោជិត ដៃល វិល មក ធ្វើ- 
ការ បនា្ទាប់ ពី បាន ឈប់សមៃក  
និង រៀបចំ បញ្ជ ីឈ្មាះ កម្មករ ទំាង- 
នោះ បញ្ជូន ទៅ អធិការ ការងារ 
រៀង  រាល់ ថ្ងៃ នៅ ម៉ាង ២ រសៀល ។

រោង ចកៃ តៃូវ បញ្ជូន កម្មករ- 
កម្មការិនី ដៃល មាន រោគ សញ្ញា 
សងៃស័យ  ទៅ មណ្ឌល ចតា្តាឡសីក័ 
កមៃិត២  ចំណៃក អ្នក ដៃល គ្មាន 
រោគ សញ្ញា សងៃស័យ  តៃូវ ដាក់ ឲៃយ 
នៅដាច់ ដោយ ឡៃក នៅ កន្លៃង 
សា្នាក់ នៅ របស់ ខ្លួន ចំនួន ១៤ថ្ងៃ  
តាម វិធានការ ចតា្តាឡីស័ក នៅ 
តាម  ផ្ទះ  ដូច ដៃល កៃសួង សុខ- 
ភិបាល  បាន ដាក់ ចៃញ។ ពួក គៃ 
តៃូវ រាយការណ៍ តាម ទូរស័ព្ទ អំពី 
សា្ថានភាព សុខភិបាល ទៅ រដ្ឋ- 
បាល រោង ចកៃ រៀង រាល់ ថ្ងៃ។

ចំពោះ កម្មករ ដៃល គ្មាន កន្លៃង 
សា្នាក ់នៅ  ដោយ សារ តៃ សណំមូ ពរ   
ពី មា្ចាស់ ផ្ទះ ឬ អ្នក សា្នាក់ នៅ បន្ទប់ 
ជាមយួ តៃវូ ជនូ ដណំងឹ ទៅ កៃសួង 
ដើមៃបី ឲៃយ កៃសងួ រៀបច ំកន្លៃង ចតា្តា- 
ឡីស័ក កមៃិត ១ ណាមួយ។ 

កៃសួង   បានបញ្ជាក់ថា  ភាគី 

និយោជក  មិន មាន កាតព្វកិច្ច 
ផ្ដល់ បៃក់ ឈ្នួល សមៃប់ កម្មករ 
ដៃល បាន ឈប់ សមៃក ដោយ 
ខ្លួន ឯងនោះ ទៃ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ចតា្តាឡីស័ក។ 

ប៉ុន្តៃ និយោជក តៃូវ ផ្ដល់ បៃក់- 
ឈ្នួល សមៃប់ រយៈ ពៃល ៧ថ្ងៃ  
ក្នុង ករណី កម្មករ- កម្មការិនី បាន 
ឈប ់សមៃក  ដោយ មាន ការអន-ុ 
ញ្ញាត។ ចំណៃក អ្នក ដៃល បាន 
ឈប់ ដោយ មាន ការ អនុញ្ញាត  
ដោយ មាន ធុរៈ  ពិសៃស ដូច ជា 
សមៃល កនូឬ សាច ់ញាត ិជតិ ស្នទិ្ធ  
ទទួល មរណភាព  និយោជក តៃូវ 

ផ្ដល់ បៃក់ ឈ្នួល ពៃញ ១៤ ថ្ងៃ នៃ 
ការ នៅ ដាច់ ដោយឡៃក។  រោង- 
ចកៃ តៃូវ ផ្ដល់ មា៉ាស់  ហើយ កម្មករ 
តៃូវ តៃ ពាក់ មា៉ាស់ ជា ដាច់ ខត។

ចពំោះ ក ម្មករ -កម្មការនិ ី ដៃល 
បាន ឈប ់សមៃក កៃសងួ ដាក-់ 
ចៃញ វធិានការ ៧ ចណំចុ រមួ មាន  
ការ តមៃូវ ឲៃយ ពួក គៃ បងា្ហាញ ខ្លួន 
នៅ តាម រោង ចកៃ ដើមៃបី ចុះ វត្ត មាន  
ការ អនវុត្ត វធិាន ចតា្តា ឡ ីសក័  ការ- 
ទៅ  ពិនិតៃយ សុខភាព តាម ការ- 
ណៃនាំ និង  តៃូវ នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃនៅ តាម 
កន្លៃង របស់ ពួកគៃ តាម ការ- 

កណំត ់របស់ គៃពូៃទៃយ  នងិ អាជា្ញា- 
ធរ មាន សមត្ថកិច្ច។

លើស ពី នៃះ  ពួក គៃ តៃូវ រាយ- 
ការណ៍ ជូន រដ្ឋបាល រោង ចកៃ 
អំពីសា្ថាន ភាព សុខភាព ផង រាល់ 
ម៉ាង ៨ពៃឹក  ហើយ នៅ ពៃល 
បញ្ចប ់វធិានការ ចតា្តាឡសីក័  ពកួ- 
គ ៃ នឹង ទទួល បាន លិខិត បញ្ជាក់ 
មួយ  ដៃល តៃូវ យក ទៅ បងា្ហាញ 
ដល់ រដ្ឋបាល រោង ចកៃ។ នៅ 
ពៃល ចូល ធ្វើ ការ វិញ បនា្ទាប់ ពី 
បញ្ចប់ វិធានការ ចតា្តាឡីស័ក នៃះ  
ពួក គៃ តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់ នៅ កន្លៃង ធ្វើ- 
ការងារ ជា ដាច់ ខត។

កៃសងួ បញ្ជាក ់ថា ៖«ក្នងុ ករណ ី  
កម្មករ និយោជិត មា្នាក់ មិន អនុវត្ត 
តាម កាតព្វកិច្ច ទាំង ៧ ចំណុច 
ខង  លើ  កម្មករ និយោជិត  នោះ 
អាច តៃូវ បញៃឈប់ ពី ការ ងារ ដោយ 
មនិ មានការ ទទូាត ់អត្ថ បៃ យោជន ៍  
ពី និយោជក ឡើយ» ។

ដោយ ឡៃក ចំពោះ រោង ចកៃ 
សហគៃស នៅ តាម ខៃត្ត  កៃសួង 
ក៏ បាន ចៃញ វិធានការ ចតា្តាឡី ស័ក    
បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា នឹង អ្នក នៅ  
ភ្នពំៃញ ដៃរ  ដោយ កៃសងួ បញ្ជាក ់
ថា ៖«កម្មករ និយោជិត ណា មា្នាក់  
ដៃល មិន សហការ អនុវត្ត វិធាន- 

ការ ចតា្តាឡសីក័  ឬ បពំាន វធិានការ 
ខង លើ  ហើយ បង្ក ការ ភ័យ ខ្លាច 
ដល់ កម្មករ និយោជិត ដទៃ ផៃសៃង 
ទៀត  អាច តៃូវ បង្ខំ ឲៃយ ឈប់ ពី ការ- 
ងារ ដោយ មិន ទទួល បាន ការ ទូ- 
ទាត់ បៃក់ អត្ថ បៃយោជន៍ អ្វី ទាំង- 
អស់ ពី និយោជក»។

កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន អាជា្ញាធរ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  កម្មករ -កម្មការិនី 
នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ដៃល បាន- 
ឈប់ សមៃក ក្នុង ពៃល បុណៃយ 
ចូល ឆ្នាំ ថ្មី មាន ចំនួន ជាង ១មុឺន 
៥ពាន់ នាក់។

លោក មា៉ាន ់សៃងហាក ់ បៃធាន 
សហព័ន្ធ សហជីព សៃរីកម្មករ នៃ 
ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពុជា  FTU-
WKC ថ្លៃងថា  ការ តមៃវូ ឲៃយ កម្មករ 
នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក ១៤ថ្ងៃ   បៃៀប- 
បី ដូច ជា ការ ពិន័យ លើ ពួក គៃ។ 
លោក ថា  តាម គនំតិ លោក កម្មករ 
ដៃល បាន ឈប ់សមៃក ក្នងុ ពៃល 
ចលូ ឆ្នា ំ គរួ តៃ តៃវូ បាន ពនិតិៃយ សខុ- 
ភាព  ដូច ជា វាស់ កម្ដា ហើយ អនុ- 
ញ្ញាត ឲៃយ ចូល ធ្វើការ ធម្មតា ក្នុង 
ករណី ពួក គៃ មិន មាន រោគ សញ្ញា 
សងៃស័យ។ មាន តៃ អ្នក ដៃល មាន 
ការ សងៃស័យ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល គួរ តៃូវ 
ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ៕
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 រកឃើញគ្រះឹកំព្រងបុរាណនៅប្រសាទលល្រ
ឡុង គីមម៉ារីតា

សៀម រាបៈ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា 
រក ឃើញ គៃឹះ កពំៃង បរុាណ  នៅ 
ជុវំញិ បៃសាទ លលៃ ដៃល កប ់
ក្នងុ ដីជង ១០០ ឆ្នា ំកៃម សំណ ង់ 
សាស នា សម័យ កៃ យ ៗ បនា្ទា ប់ - 
ពី បើក ការ ដ្ឋាន កំណាយ ជង១ ខៃ 
ដៃល អ្នក ជំនាញសងៃស័យ ថា គៃះឹ  
កំពៃង ១កន្លៃងអាច ជ បណា្ណា-  
ល័យ សិកៃសា នា សម័យ នោះ ។

បៃសាទ លលៃ  ស្ថិត នៅ ភូមិ 
លលៃ ឃំុបា គង សៃកុ បៃសាទ- 
បាគង ដៃល ជកោះ ដ៏ពិសិដ្ឋ  
ស្ថិត នៅ ចំកណា្តាល បារាយណ៍ 
ឥន្ទៃ ត ដក (បារាយ ណ៍ល លៃ ) 
នាប ុរាណ កាលហើយ បៃសា ទ  
នៃះតៃវូ បាន កៃមុ ជំនាញ នៃអា - 
ជ្ញាធរ  អបៃសរាបើក ការ ដ្ឋាន កំណា យ  
តាំង ពី ពាក់ កណា្តាល ខៃ មីនា 
ដោ  យ គៃង នឹង បញ្ចប់ នៅ ក្នុង 
អំឡុង ខៃមិថុនា ខាង មុខ ដើមៃបី 
ឈាន  ចូល គមៃង ជួស ជុល ។

តាម ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក  អាជ្ញាធរ 
អបៃសរា  ថា បរុាណវទិ ូនៃអាជ្ញាធរ 
អបៃសរាបាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើការ សៃ  វ - 
ជៃវនិង បៃទះ ឃើញ អាថ៌កំ បំា ង  
ដ៏អសា្ចារៃយ នៃរ ចនា សម្ពន័្ធ សំណ ង់  
បុរាណ ជ ចៃើន ដូច ជ ខ្លោង ទ្វារ - 
ចូល កមៃល ឥដ្ឋកុលាល ភាជ ន៍ 

នងិ ជញ្ជាងំ កពំៃងដៃល បាន ក ប ់ 
ក្នុង ដីកៃម សំណង់ សាសនា 
តំា ង ពី សម័យ អា ណា និគម បា - 
រាំ ង មក។ អាជ្ញាធរ ជ តិ អបៃសរា 
បញ្ជាក់ ថា ៖ «ការ បៃទះ ឃើញ 
រចនា សម្ពន័្ធ ដស៏មៃបើម នៃះ គជឺ 
ការ ផ្តល់នូ វទិន្ន ន័យ ថ្មីៗ  សមៃ ប់ 
កិច្ច ការ សៃវ ជៃវ បុរាណ វិទៃយា- 
បៃវត្តិ សាស្តៃ សា្ថាបតៃយ កម្ម និង 
កិច្ច ការ អភិរកៃស  អភិវឌៃឍន៍  និង 
លើក តម្លៃ បៃ សាទល លៃឱៃយ 
កាន់ តៃ ល្អ បៃសើរ ជង មុន »។

បើ តាម អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា 
ការ បៃបៃួល បន្តិច ម្តងៗ នៃ 
បៃសាទ ល លៃ បនា្ទាប់ ពី មាន 
ការរៀប ចំថ្មី និង មាន  សំ ណង់ 
សាសនា មួយ ចំនួនតាម សម័ យ  
កាល ជ បន្ត បនា្ទាប់។ ប៉ុន្តៃ នៅ 
ចុង ឆ្នា ំ២០១៩សំណង់ សា ស នា  
ទំង នោះ  តៃូវ បាន ពៃះគៃូ ចៅ- 
អធិ  ការ វត្ត លលៃ អាចារៃយ  និង 
គណៈ កម្មការ គៃប់ គៃង វត្ត ល លៃ 
សមៃច រកំលិ ពៃះ វហិារ ចុះ មក 
កៃម ដើមៃបី ទុក លទ្ធ ភាព ឱៃយ អា - 
ជ្ញាធរ ជត ិអបៃសរា ធ្វើការ អភរិកៃស 
និង សៃវ ជៃវ បុរា ណ វិទៃយា។

លោក ថូ ថុន បុរាណ វិទូ នៃ 
នាយក ដ្ឋាន អភិរកៃស បៃសាទ 
ក្នុង ឧទៃយាន អង្គរ និង ជបៃធាន 
កៃមុកំណាយ សៃវជៃវ នៅ បៃ - 

សា ទ លលៃ បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កា ល ពីថ្ងៃ អាទិ តៃយ ថា កៃុម ការ- 
ងារ បាន បើក រណ្តា កំណាយ បា ន  
ចំនួន១០ រណ្តា នៅ កៃ ម  អតី ត 
សំណង់ សាសនា នៅ ផ្នៃក ខាង 
កើត ខាង ជើង និង ខាង លិច។ 
លោក  ថា ការបើក រណ្តា នៃះ បា ន 
បៃទះ ឃើញ រចនា  សម្ពន័្ធ សំណ ង់  
ខ្លោង ទ្វារ ចូលទំង ៣ ទិសកំពៃ ង 
៣ ជន់ ព័ទ្ធ ជុំ វិញ តួប៉ម ទំង ៤ 
នៃ បៃសាទ  រចនា សម្ពន័្ធ កពំៃង 
បៃ សាទ ក្នងុ កៃ កមៃល ថ្ម បា យ  - 
កៃៀម កមៃល ឥដ្ឋ ជ ចៃើនទី តំា ង 
ចមា្លោក់ ដៃល មាន កៃបាច់ លម្អ រួ ម 
នឹងភាព ខុស គ្នា នៃ ខឿន បៃ សា ទ 
តៃង់ ពៃះ វិហារ។ ចំពោះ រណ្តា 
កណំាយ ១កន្លៃង លោក ថ ូថនុ  
ឲៃយដឹង ថា កៃុម ជំនាញកំពុ ង  
សិកៃសា បន្ថៃម ទៀតពៃះ តៃ សងៃស័ យ 
ថា គៃះឹ កំពៃង នោះ គឺជ បណា្ណា - 
ល័យ នៃបៃ សា ទល លៃ ដៃល 
មនុសៃស ក្នុង សម័ យ នោះ បាន 
សនៃសល់ ទុក ខណៈ កំណាយ ទំ ង 
អស់   នៃ រណ្តា កំពុ ងបន្ត ការ- 
សៃ វ ជៃវ។  «យើង ឈាន ទៅ 
សា្តារដី ដៃល កប់ តួប៉ម ហ្នឹង ពី 
២០ ទៅ ៤០សង់ ទីម៉ៃតៃ អី 
អ៊ី ចឹង ឲៃយឃើ ញ ពីគៃឹះ កំពៃង- 
បៃសាទ បុរាណ ពៃះ ការកប់ 
នៃះ មិន ជៃ ទៃ...»៕

ក្រសួងព័ត៌មាននិងយូណ្រស្កូអំពាវនាវឲ្រយកុមារតូចៗ ចូលរួមប្រកួតសា្នាដ្រគូររូប
រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ពត័ម៌ាន បាន ចលូ- 
រួម អំពាវនាវ ដល់ មាតាបិតាឬ អាណា ពៃយា  - 
បាល   សូម អនុញ្ញាត  ឲៃយកុមារ តូចៗ ចូ ល - 
រួម បៃកួត បៃជៃង គូររូប សា្នាដៃ សិលៃបៈ 
អំពី តំបន់ បៃតិក ភណ្ឌ ពិភពលោក ដៃ ល  
ជ គំនិត ផ្តចួផ្តើម   របស់ អង្គការ យូណៃ ស្ក ូ
(UNE SC O ) ដើមៃបី បងា្ហាញពី  គំនិត ច្នៃ - 
បៃឌតិ  ខណៈ ដៃល ពកួគៃ   កពំងុ តៃ បន្ត 
ការ សិកៃសា រៀន សូតៃ  នៅ តៃ តាម ផ្ទះ 
ដោយ  សារ    ការ រីករាល ដល   នៃជំងឺ 
កូវីដ ១៩។

តាមសៃចក្ត ីជូន ដំណឹងរបស់ កៃសងួ- 
ពត័ ៌មាន  ដៃល ចៃញ កាល ព ីថ្ងៃ  ទ ី១៦ ខៃ 
មៃ សា បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ការិយា ល័ យ  
យូណៃស្កូ បៃចាំកម្ពុជ បាន បង្កើត 
កម្មវិធី ពិព័រណ៍សា្នាដៃ សិលៃបករ វ័យ- 
ក្មៃង  របស់ អង្គការ យូណៃស្កូ  ដើមៃបី ឱៃយ 
កុមារ តូចៗ ដៃល មាន អាយុ ចាប់ ពី  ៦ 
ឆ្នា ំដល់ ១២ ឆ្នា ំ បាន ចូលរួម ការ បៃកួត- 
បៃជៃង គូររូប សា្នាដៃ សិលៃបៈ  អំពី តំបន់ 
បៃតិកភណ្ឌពិភព លោក នានា ដៃល 
កុមារ តូចៗ ធា្លោប់ បាន ទៅទសៃសនា កមៃសាន្ត  
ដោយ ផ្ទាល់  ឬ បាន ឃើញ នៅ ក្នុង 
សៀវភៅ នៅ ក្នងុ ភាព យន្ត ឬ ក្នងុ កម្មវធិ ី
ទូរ ទសៃសន៍ ផៃសៃងៗ »។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង កៃសួង ព័ត៌មាន 
បាន បន្ត ទៀត ថា កុមារ តូចៗ   ក៏ អាច 
ចលូបើក មើល បញ្ជបីៃតកិភណ្ឌ ពភិព- 
លោក (World Heritage List) 
ដៃល មាន នៅ លើ គៃហ ទំព័រ របស់ 
អង្គការ យូណៃស្កូ  បាន ផង ដៃរ ហើយ 
ការ បៃកួត នៃះ  តៃូវ មាន ការ យល់ ពៃម 
ពី មាតា បិតា ឬ អាណា ពៃយា បាល របស់ 
កុមារ តូចៗ។ 

លោក មាស សុភ័ណ្ឌ អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង ព័ត៌មាន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 

ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៦ ខៃ មៃសាថា ការ 
បៃកួត បៃជៃង  នៃះ  ជ កម្មវិធី បៃចាំ ឆ្នាំ  
របស់ អង្គការ យូណៃស្កូ ។ 

លោក សុភ័ណ្ឌ បន្ត ថា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
នៃះ  ដោយសារ កៃសួង ព័ត៌មាន និង 
អង្គ ការ យូណៃស្កូ  មាន ទំនាក់ ទំនង និង 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិ ការ រវាង គ្នា កៃសួង 
ព័ត៌មាន ក៏ បានជួយ ផៃសព្វផៃសាយ កា រ - 
បៃកួតបៃជៃង នៃះ  ឱៃយ កាន់ តៃ ទូលំ- 
ទូលាយ ថៃមទៀត  ដើមៃបី ឱៃយ ព័ត៌មាន 
នៃះ  គៃបដណ្តប់ ទៅ ដល់ សិសៃសា- 

នុសិសៃស ឱៃយ បាន ចៃើន ដើមៃបី ចូល  រួម  
បៃកួត បៃជៃង។

លោក  សភុណ័្ឌ ថ្លៃង ថា៖ «នៃះ គ ឺជ 
ការ បផំសុ សា្មារត ី ដល ់សសិៃសាន ុសសិៃស  
ដៃល ជ យវុជន ជនំាន ់កៃយ ហ្នងឹ  ឲៃយ 
ពួក គត់ យល់អំពី វបៃបធម៌ អរិយធម៌ 
របស់ ពៃះរាជ ណាចកៃ កម្ពុជ  តាម- 
រយៈ  គត ់បញ្ចៃញនវូ  គនំតិ  បញ្ចៃញ នវូ 
បញ្ញា ញាណ របស់ គត់ ដើមៃបីគូររូប ឬក៏ 
ចូលរួម បៃកួត បៃជៃង ហ្នឹង  ដើមៃបី ឱៃយ 
គត ់ពញ្ញាក ់សា្មារត ីបន្ថៃម ទៀត  ឱៃយ គត ់
យលក់ាន ់តៃ ចៃបាស ់អពំ ីវបៃបធម ៌អរយិ- 
ធម៌ របស់ ពៃះរា ជ ណា ចកៃកម្ពុជ »។

អង្គការ យូណៃស្កូ  បាន បញ្ជាក់ នៅ 
ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស   នៅ លើ គៃហទំព័រ  
កាល ពីថ្ងៃ ទី១៣ ខៃ មៃសា ថា ជំងឺ  
រាតតៃបាត កូវីដ ១៩  បាន បង្កើត ឲៃយ មាន 
បញ្ហា បៃឈម ថ្មីៗ ជចៃើន  សមៃប់ 
មាតា បិតា  និង អា ណា ពៃយាបាល របស់ 
កុមារ។ កុមារ បាន ខក ខាន មិន បាន 
ទៅ  សាលា រៀន អស់ មួយ រយៈ ពៃល 
កន្លង មក ហើយ។ 

យណូៃស្ក ូបាន បញ្ជាក ់ថា៖«ប៉ ុន្តៃការ 
ស្ថិត នៅ តៃ ក្នុង ផ្ទះ បៃប នៃះ   ក៏ អាច ជ 
ឱកាស ថ្មី មួយ ទៀត  សមៃប់  ការរៀន - 
សូតៃ ការច្នៃ បៃឌិត និងរបកគំ ហើញ 
ថ្មីៗ ផង ដៃរ ។ ដើមៃបី លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 

ការងារ ច្នៃបៃឌិតទំង នៃះ  អង្គ ការ 
យូណៃស្កូ  សូម អញ្ជើញ កុមារ ទូ ទំង  
ព ិភព លោក  ដៃល មាន អាយពុ ី៦ ដល ់
១២ ឆ្នាំ  ឲៃយ ចូល រួម គូររូបអំ ពី បៃតិក- 
ភណ្ឌ ពិភព លោក  របស់អង្គ ការ យូណៃ - 
ស្កូ  ដៃល មាន សារៈ សំខាន់ សមៃប់ 
ពួក គៃ»។

 យណូៃស្ក ូបាន បញ្ជាក ់ដោយ សងៃឃមឹ 
ថា តាម រយៈ គំនិត ផ្តួច ផ្តើម នៃះ កុមារ 
ទូ ទំង ពិភព លោក  នឹងអាច បងា្ហាញ ពី 
គំនិត ច្នៃ បៃឌិត របស់ ពួកគៃ ក្នុង គៃដ៏  
លំបាក នៃះ  ហើយ អាច ស្វៃង យល់ 
បន្ថៃម អំពី បៃតិក ភណ្ឌ  វបៃប ធម៌ ដ៏ អសា្ចា រៃយ 
របស់ ពិភព លោក ។ 

សៃច ក្តី បៃកាស របស់ អង្គការ យូ - 
ណៃស្កូ  បាន បញ្ជាក់ ថា អ្នក គៃូ លោក- 
គៃ ូរួម ទំង សមាជិក ទំង អស់ នៃ បណា្តា ញ 
UNESCO Associated Schools- 
Network  នងឹចលូ រមួ គ ំទៃ  នងិ ចៃក- 
រំលៃក នូវ គំនិត ផ្តួច ផ្តើម នៃះ  នៅ ក្នុង 
បណា្តាញ របស់ ខ្លួន ។

អង្គ ការ យូណៃស្កូ នឹងធ្វើ ការ ដក់  - 
តាំង បងា្ហាញនូវ សា្នា ដៃ គំនូរមួយ ចំ នួន  
ដៃល បាន ជប់ ជមៃើស ខាង ផ្នៃក សោ - 
ភណ ភាព សិលៃបៈប្លៃក ជង គៃនិង បៃក ប  - 
ដោយ ភាព ចមៃុះ គ្នា នៅលើ គៃហ ទំព័រ 
របស់ អង្គ ការ យូណៃស្កូ៕

សិសេស សាលា វត្ត បូណ៌  នៅ កុ្នងុ ខេត្ត សៀម រាប  កំពុង រៀន ពី ខេ កុម្ភៈ  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



តពីទំព័រ ២...លោកប្រុង
ណចតំណាងសហគមន៍ជន-
ជាតិដើមភាគតិចព្នងដ្រល
ត្រងត្រចុះល្របាតនៅតំបន់ដ្រន-
ជម្រកសត្វព្រភ្នំព្រចនិយាយ
ពីថ្ង្រម្រសិលមិញថា លោកគាំទ្រ
ការចុះបញ្ជីដីនៅតំបន់ភ្នំព្រច
ន្រះ។ប៉ុន្ដ្រលោកថាមិនទាន់
ជឿជាក់លើសមត្ថកិច្ចអាច
លុបបំបាត់បទល្មើសព្រឈើ
បាននោះទ្របើទោះជាមានការ-
ចុះបញ្ជីក៏ដោយ។ប្រសិនមន្ត្រី
ដ្រលទទួលខុសត្រវូនៅតំបន់មិន
បង្ក្របទ្របទល្មើសព្រឈើក៏
នឹងមិនអាចថមថយបានដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ព្រះ

បទល្មើសព្រឈើភាគច្រើន

កើតឡើងដោយសារមន្ត្រីអង្គយុ
ចាំប្រមលូលយុពបីទល្មើសព្រ-
ឈើ។ប៉ុន្មានថ្ង្រមុនន្រះពួកខ្ញុំ
ចុះល្របាត ហើយបានជួបបទ-
ល្មើសដោយជនល្មើសបាន-
អះអាងថាគាត់បានបង់លុយ
ឲ្រយមន្ត្រីក្នុង១គោយន្ត១០មុឺន
រៀលរចួរាល់ហើយអ៊ចីងឹខ្ញុំគា្មាន
ជំនឿលើមន្ត្រីហ្នឹងទ្រ»។
គួររំឭកថាបច្ចុប្របន្នប្រទ្រស

កម្ពុជា មានតំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិចនំនួ៥៧កន្ល្រងនងិរបៀង
អភិរក្រសជីវចម្រុះចំនួន៣តំបន់
ដ្រលគ្របដណ្តប់លើផ្ទ្រដីសរបុ
ប្រមាណជាង៧,២លានហកិ-
តា។ការចុះបញ្ជីន្រះក៏ដូចជាការ-
រួមចំណ្រកដល់ការពង្រងឹប្រសិទ្ធ-
ភាពន្រការគ្របគ់្រងប្រពន័្ធតបំន់
ការពារធម្មជាតិទាំងអស់៕

គឹម សារំុ

ទំនស់ដីធ្លីនៅត្រជាបញ្ហាដ្រល
ករណីខ្លះអ្នករស់នៅនិងអាស្រយ័
ផលលើដីនោះត្រវូបានអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋានដឹងឮ និងខ្លះត្រវូបាន
ហាមឃាត់ មិនឲ្រយរស់នៅលើដី
នោះដោយសំអាងថាគា្មានប្លង់
ត្រមឹត្រវូ។ចំណ្រកខ្លះទៀតត្រវូ-
បានគ្រជួលឲ្រយភ្ជរួរាស់លើដីនោះ
ត្រត្រវូសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួ បុ៉ន្ត្រ
អ្នកជួលមិនត្រវូបានឃាត់ខ្លនួដ្ររ
ទ្រ។ជំុវិញមូលហ្រតុន្រការឃាត់-
ខ្លនួអ្នកសីុឈ្នួលន្រះភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍បានសមា្ភាសជាមួយលោក
ផុនធារិនជាម្រធាវីន្រក្រមុហុ៊ន
ម្រធាវីលីហ្គលសៀលមានការិ-
យាល័យផ្ទះល្រខ១០ផ្លវូ១០៥
ភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្ក្រ
១ខណ្ឌឫស្រសីក្រវរាជធានីភ្ន-ំ
ព្រញដូចខាងក្រម៖

ឧបមា ថា  មាន ពល រដ្ឋ បាន 
ជួល លោក (ក) ឲ្យភ្ជរួ ដី ដំា ដំ- 

ណំា  បុ៉ន្ត ្ព្ល កំពុង ភ្ជ ួរ  ស្ប់- 
ត្ នគរ បាល ទៅ ឃាត់ ខ្លនួ គាត់ 
(អ្នក សីុ ឈ្នលួ ភ្ជរួ ) ដោយ ចោទ 
ថា  ភ្ជរួលើ ដី របស់ រដ្ឋ ។ ចំណ្ក 
អ្នក ជួល មិន តូ្វ បាន ឃាត់ ខ្លនួ ទ្  
តើហ្ តុអ្វ?ី បុ៉ន្ត ្មុន ឃាត់ ខ្លនួ 
នោះ សមត្ថ កិច្ច ថា  បាន ជូនដំ- 
ណឹង ទៅ តុលា ការ ហើយ។  រីឯ  
ម្ភូ មិ អះអា ង ថា  ដី នោះ ពល- 

រដ្ឋ ធ្វើ ស្  ជាង ២០ ឆ្នា ំមកហើយ ។ 
 សួរ ថា  អាជា្ញាធ រ តំណាង ឲ្យ រដ្ឋ  
ដូច្នះ្  ហ្តុ អ្វ ីក៏សមត្ថ កិច្ច មិន ជឿ  
ប្រ ជា ជឿ តុលា ការ ទៅ វិញ ? 
មានរឿងជាច្រើនក្នងុសង្គម

បច្ចបុ្របន្នដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ
ដីធ្លីន្រះ។ករណីខ្លះទំនស់ដីធ្លី
កើតច្រញពីភាពមិនច្របាស់លាស់
របស់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបាន

ជូនដំណឹងអំពីស្រចក្តីណ្រនំ
អនុក្រតឹ្រយបទដ្ឋានគតិយុត្តនន
ឬការអន្តរាគមន៍ទប់សា្កាត់ឲ្រយទាន់
ព្រលវ្រលាចំពោះការចូលកាន់-
កាប់ដីខុសច្របាប់របស់ពលរដ្ឋ
ឬឈ្មញួជាដើម។ម្រយ៉ាងទៀត
វិវាទក៏អាចកើតច្រញពីការឃុប-
ឃិតរបស់ជនឱកាសនិយមដោយ
ទាញយកប្រយោជន៍តាមរយៈ
ការកាប់ឆ្ការដីរបស់ពលរដ្ឋដ្រល
ពួកគ្របានចំណាយព្រលវ្រលា
ថវិកាកមា្លាងំញើសឈាមដើម្របី
សមា្អាត និងដំដុះដំណំាលើដី
ទំាងនោះហើយពួកឆ្លៀតឱកាស
ទំាងនោះ ក៏ប្រើវិធីគាបសង្កត់
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយចាកច្រញពីទីតំាង
ដីនោះក្រមហ្រតុផលថាជាដី
រដ្ឋឬដីជម្រកព្រឈើ។ល។
យើងងកមកសំណួរខាងលើ

ន្រះវិញចំណុចសំខាន់ន្រសំណួរ
ន្រះថាតើការកាន់កាប់ដីរបស់
ពលរដ្ឋដ្រលម្រភូមិបានអះអាង
នោះគាត់បានកាន់កាប់និងអា-
ស្រយ័ផលលើភោគៈន្រះ តំាង
ពីព្រលណាមកហើយពួកគាត់
មានអ្វមីកបញ្ជាក់លើការកាន់-
កាប់របស់ពួកគាត់។រីឯការឃាត់
ខ្លនួលោក(ក)ត្រវូបង្ហាញភ័ស្ត-ុ
តាងទៅសមត្ថកិច្ចឬតុលាការ
ថាខ្លនួមិនម្រនជាអ្នកកាន់កាប់
ដី និងអាស័្រយផលទ្រខ្លនួ
គ្រន់ត្រជាអ្នកសីុឈ្នលួភ្ជរួដី
បុ៉ណ្ណោះ។ក្នងុករណីលោក(ក)
បង្ហាញថាខ្លនួជាមនុស្រសសុចរិត
មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការកាន់កាប់
ដីរដ្ឋនោះទ្រឬទំនស់ន្រះលោក
(ក)ចំាបាច់ត្រវូដោះល្រងឲ្រយ

មានស្ររីភាពវិញ។ដោយឡ្រក
ការឃាត់ខ្លនួលោក(ក)ប្រហ្រល
កើតច្រញពីបណ្តងឹរបស់សាមី
អង្គភាពឬចំណាត់ការរបស់មន្ត្រ-ី
នគរបាលយុត្តធិម៌ចំពោះការ-
ប្រព្រតឹ្តបទល្មើសជាក់ស្ត្រងដ្រល
សង្រស័យថាលោក(ក)ជាអ្នក-
ប្រព្រតឹ្ត។ចំពោះលោក(ក)ត្រវូ
បានឃាត់ខ្លនួដោយមន្ត្រីនគរ-
បាលយុត្តធិម៌បានស្នើសំុគោល-
ការណ៍ឃាត់ខ្លនួពីព្រះរាជអាជា្ញា
ជាមុនជាការអនុវត្តត្រមឹត្រវូ
តាមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។
ការចោទជាសំណួរថា៖អាជា្ញា-

ធរមូលដ្ឋានតំណាងឲ្រយរដ្ឋដូច្ន្រះ
ហ្រតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចមិនជឿ
ប្ររជាទៅជឿតុលាការដ្រល
មិនម្រនអាជា្ញាធរដ្រនដីទៅវិញ?
យើងត្រវូដឹងអំពីភារកិច្ច និង
តួនទីរបស់មន្រ្តនីគរបាលយុត្ត-ិ
ធម៌ ដ្រលអនុវត្តទៅតាមក្រម-
នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពជុាបុ៉ណ្ណោះ។ក្នងុ
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តុលាការវិនិច្ឆ័យ
ផ្អ្រកលើភ័ស្តុតាងអង្គហ្រតុនិង
អង្គច្របាប់។ក្នងុករណីន្រះប្រ-
ជាពលរដ្ឋនិងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
(ម្រភូមិ)ត្រូវតវា៉ាចំពោះមុខ
តុលាការ និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ដោយបញ្ជាក់អង្គហ្រតុនិងភ័ស្ត-ុ
តាងដើម្របីឲ្រយតុលាការ និង
សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទំាងនោះសម្រច
ផ្តល់សិទ្ធិកាន់កាប់និងអាស្រយ័-
ផលជូនប្រជាពលរដ្ឋ។

(សូមរង់ចំាអានវគ្គប ន្តនៅ 
សបា្ដាហ៍ក្យ)
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ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន�  

សូវិសា ល
អនុ�្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

� ក់សា�ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
វង្រសសុ�្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្ដ្ឋ  កិច្ច  
�៉្រគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ាន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
�្រក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �្ហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,�្រងសុខគន�
អ្ន កបក� ្ 

ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណា ន
�ឿនឌីយា៉ា,សយរា៉ាសុី

កា រីរូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិន ,

ហា�នរង្រសី
អ្ន ក�្ស�្ �លអក� � វិរុទ� 

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្ ធា ន�្ន ្កផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន ្ករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្ករច� �្  ហ្វ ិក
េទព�ឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
�្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�្ ធា ន�្កចា យកា �្តស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្ ធា ន�្កចា យកា �្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

�្ ធា ន�្ន ក្រដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុស្�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុស្�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�្ ធា នគណ�្យ្យៈេស៊្រនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្�  និងរច� �្ហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យ�្ត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា�យដង្គុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តើអ្នកសី៊ឈ្នលួភ្ជរួដីខ៊សច្បាប់ប្ឈមនឹងទោសដ្រឬទ្?

លោក ម្ធាវី ផុន ធារិន   កាលពីព្លកន្លងមក។ រូបថតសហការី

ច៊ះបញ្ជដីី...
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កម្ពជុាអាចនឹងនំាអង្ករទៅទីម័រខាងកើតក្នងុខែកែយ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា គ្រោង នងឹ ធ្វើ 
ការ នា ំច្រោញ អង្ករ ទៅ កាន ់ទផី្រោសារ 
ប្រោទ្រោស ទីម័រ ខាង កើត  ក្នុង ខ្រោ 
ឧសភា ខាងមខុ  ដ្រោល ជា ទផី្រោសារ 
ថ្មី  របស់ កម្ពុជា ដើម្រោបី បំព្រោញ នូវ 
តម្រោវូ ការ ទីផ្រោសារ ដ្រោល កំពុង កើន- 
ឡើងក្នុង ប្រោទ្រោស ន្រោះ ចំព្រោល 
មាន ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ។   ន្រោះ បើ យោង តាម សហ- 
ព័ន្ធ ស្រោូវ អង្ករកម្ពុជា ។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ ប្រោធាន 
ក្រោមុ  ប្រោកឹ្រោសា ភបិាល សហពន័្ធ ស្រោវូ 
អង្ករកម្ពុជា  (CRF)   ប្រោប់ ភ្នំ-
ព្រោញ ប៉ុស្តិ៍កាល ពី ថ្ង្រោ អាទិត្រោយ ថា 
ប្រោទ្រោស ទីម័រ ខាង កើត បាន ស្នើ 
សុំ ទិញ អង្ករ ពី កម្ពុជា  ដើម្រោបី ទប់- 
ស្កាត ់ការ ខ្វះខាត ស្រោបៀង ដោយ- 
សរ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ លោក បន្ត 
ថា ការស្នើ សុំ ទិញ ន្រោះ ត្រោូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ កចិ្ច ប្រោជុ ំមយួ  កាល- 
ព ី ថ្ង្រោ សកុ្រោ រវាង  ភាគ ីកម្ពជុាដ្រោល  
មាន ក្រោមុហ៊នុ  ្រហ្គនី ត្រោដន្រោក្រោ-
សងួ ពាណជិ្ជកម្ម សហពន័្ធ ស្រោវូ 
អង្ករ កម្ពុជា  ជាមួយ  នឹងលោក 
Ermenegildo Kupa Lopes  
អគ្គ រដ្ឋ ទូត សធារណ រដ្ឋ ទីម័រ 
ខាង កើត  ប្រោចាំ នៅ កម្ពុជា។

លោក ហ៊ុន  ឡាក់ បានបន្ត 
ថា ភាគី  ទីម័រ ខាង កើត មិន ទាន់ 

បាន បញ្ជាក់ ពី បរិមាណ អង្ករ 
ដ្រោល ត្រោូវ នាំច្រោញពី កម្ពុជា នៅ 
ឡើយទ្រោ  ក៏ ប៉ុន្ត្រោ ភាគី ទីម័រ នឹង 
ផ្ញើ លិខិត ផ្លូវ ការ មួយ មក កម្ពុជា  
ដើម្រោប ីបញ្ជាក ់ព្រោល វ្រោលា បរមិាណ 
និង ប្រោភ្រោ ទ អង្ករ ។ 

លោក ថ្ល្រោងថា៖ «យើង  អាច 
ធ្វើ  ការ នាំ ច្រោញ អង្ករ ទៅ កាន់ 
ទផី្រោសារ ទមីរ័ ខាង កើត  ក្នងុ អឡំងុ 
ខ្រោ ឧសភា ខាង មុខ ន្រោះ ។ ខ្ញុំ គិត 
ថា  ក្នងុ   ជហំាន ដបំងូ  យើង អាច 
នាំ  ច្រោញ អង្ករ ទៅ ទី ម័រ  ក្នុង តម្ល្រោ  
ប្រោ ហ្រោល ១០  លាន ដុលា្លារ»។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ « ឆ្លើយ តប  

នឹង សំណើ របស់ ប្រោទ្រោស ទីម័រ 
ខាង កើត ន្រោះ កម្ពជុា បាន ស្នើ សុ ំ
ឲ្រោយ ភាគី ទីម័រ បញ្ជនូ លិខិត ជា ផ្លវូ-  
ការ តាម រយៈ  ក្រោសងួ ការ បរទ្រោស  
កម្ពុជា  ដោយ បញ្ជាក់ ពី បរិ-
មាណ  រយៈ ព្រោលន្រោ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ 
និង លក្ខខណ្ឌ ផ្រោស្រោងទៀត រួម- 
មាន  ការ វ្រោច ខ្ចប ់ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  
និង ប្រោភ្រោទ អង្ករ  ជាដើម »។

លោក បន្ថ្រោម ថា រដា្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជា ព្រោម ទាំង សហព័ន្ធ ស្រោូវ 
អង្ករកម្ពុជា  កំពុង ខិត ខំ ប្រោឹង- 
ប្រោង ស្វ្រោង រក ទីផ្រោសារ ថ្មី បន្ថ្រោម  - 
ទៀត ខណៈ ការ នាំ ច្រោញ អង្ករ 

របស់ កម្ពុជា ទៅកាន់ ទីផ្រោសារ ប្រោ-
ទ្រោស ចនិ អរឺ៉បុ មា៉ាឡ្រោសុ ីសងិ្ហបរុ ី
នងិ  ហងុ កងុ  មានការ កើន ឡើង 
គួរ ឲ្រោយ កត់ សមា្គាល់ ក្នុង  ត្រោី មាស 
ទី១  ឆ្នាំ  ២០២០  ន្រោះ ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «យើង 
សង្រោឃឹម ថា ការ នាំច្រោញ អង្ករ ឆ្នាំ 
ន្រោះ  នងឹ មាន   បរមិាណ កើន ឡើង 
ជាង  ឆ្នាមំនុ  ខណៈ    អង្ករ នា ំច្រោញ 
មាន តម្ល្រោ ល្អ ជាង ឆ្នាំ មុន ៗ  រីឯ  
តម្ល្រោ ស្រោូវ ទិញ ពី កសិករ ក៏ មាន 
តម្ល្រោ ខ្ពស់សម រម្រោយ  ផង ដ្រោរ»។

បើ តាម  លោក ហ៊ុន ឡាក់ 
ប្រោទ្រោស ទីម័រខាង កើត មិន ធា្លាប់ 

ទិញ អង្ករ ពី កម្ពុជា  ទ្រោនា ព្រោល 
កន្លង មក  ។ លោក និយាយថា 
ការ បញ្ជា ទញិអង្ករ ព ីកម្ពជុា  ន្រោះ 
ដោយ សរ ប្រោទ្រោស វៀត ណាម 
ដ្រោល  ជា ប្រោទ្រោស នាំ ច្រោញ ច្រោើន 
ទៅ  ប្រោទ្រោស ន្រោះ បានកាត ់បន្ថយ  
ការ នំា ច្រោញ អង្ករ   ដើម្រោប ីទប់ ស្កាត់   
បញ្ហា កង្វះ ខាត ស្រោបៀង  ខណៈ 
ការ រាត ត្រោបាតជំងឺ កូវីដ ១៩។

របាយការណ៍ ក្រោសួង កសិ-
កម្ម  រុកា្ខា ប្រោមាញ់ និ ង ន្រោសទ 
បង្ហាញ ថា  ការ នាំច្រោញ អង្ករ ពី 
កម្ពុជា សម្រោច បាន  ២៣០- 
៩៤៨ តោន ដ្រោល  មាន តម្ល្រោ  
១៦១ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង រយៈ- 
ព្រោល  ៣  ខ្រោ ដំបូង ឆ្នាំ ២០២០ 
កើន ៣៥,២០ ភាគ រយ  បើធៀប 
នឹង រយៈ ព្រោល ដូច គ្នា កាល  ពី ឆ្នាំ 
មុន ។  ក្នុង នោះ ការ នាំ ច្រោញ ទៅ 
ប្រោទ្រោស ចនិ  មាន ចនំនួ ១០១- 
៣៤៥ តោន ទៅ តបំន ់អរឺ៉បុ ៧០- 
០៤០ តោន ខណៈកា រ នា ំច្រោញ 
ទៅ ប្រោទ្រោស ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន 
មាន ២៨ ៧៩៩ តោន  និង ទិស- 
ដៅ នាំ ច្រោញ ផ្រោស្រោង ទៀត មាន  
៣០ ៧៦៤ តោន។ 

ការ នា ំច្រោញ អង្ករ របស ់កម្ពជុា  
បាន ចំនួន ៦២០ ១០៦ តោន  
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ធា្លាក់ ចុះ  
០,៩៧ ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨៕ LA

តពី ទំព័រ ១...ខ្រោ ម្រោស សមាជិក ទំាង-   
អស ់នងឹ ខតិខ ំប្រោងឹ ប្រោង ឲ្រោយ អស ់ព ីលទ្ធ- 
ភាព  ដើម្រោបី ឆ្លើយ តប និង គំទ្រោ អតិថិជន 
របស ់ខ្លនួ  ដ្រោល កពំងុ  ប្រោឈម នងឹ ការព-ិ 
បាក នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រោល វ្រោលា ដ៏ ពិបាក  
ដើម្រោបី ធានា និរន្តរភាព របស់ វិស័យ ន្រោះ។  
សមាជិក របស់ សមាគម  កំពុង អនុវត្ត 
នងិ  ដោះ ស្រោយ បញ្ហា ដោយ ពងឹ ផ្អ្រោក លើ 
គោលការណ ៍ផ្ទ្រោ ក្នងុ  របស ់ពកួ គ្រោ ស្រោប- 
ទៅ នឹង ប្រោភ្រោទ អតិថិជន  ទំហំ ន្រោ ផល- 
ប៉ះពាល ់ នងិ ស្ថាន ភាព ជាក ់ស្ដ្រោង របស ់
អថិតិជន មា្នាក់ៗ ហើយ ដំណោះ ស្រោយ 
ទាំង នោះ ត្រោូវ អនុ លោម តាម ស្រោចក្ដី- 
ណ្រោនាំ របស់ ធនាគរ  ជាតិ ន្រោ កម្ពុជា។

ស្រោចក្ដី ប្រោកាស ព័ត៌ មាន បាន បន្ត ថា ៖ 
« ដើម្រោបី ទទួល បាន ការ គំទ្រោ  និង ដំណោះ- 
ស្រោយ ជា ពសិ្រោស ការ រៀបច ំឥណ ទាន  
ឡើង វិញ  អតិថិជនត្រោូវ ទំនាក់ ទំនង ទៅ 
គ្រោឹះស្ថាន ដ្រោល ខ្លួន បាន ខ្ចី ប្រោក់  ដើម្រោបី 
ពិភាក្រោសា អំពី ស្ថាន ភាព និង លទ្ធភាព 

ដោះ ស្រោយ នានាជា មួយ នឹង បុគ្គលិក 
គ្រោឹះស្ថាន។ អតិថិ ជន ត្រោូវ ផ្តល់ ព័ត៌មាន 
ឲ្រោយ បាន គ្រោប់ ជ្រោុង ជ្រោយ ដើម្រោបី ទទួល 
បាន ដណំោះ ស្រោយ សម ស្រោប នងិ ឈ្នះ- 
ឈ្នះ ទាំង អស់ គ្នា ដើម្រោបី បន្ត និរន្តរភាព 
វិស័យ  ហិរញ្ញវត្ថុ  និងស្រោដ្ឋ កិច្ចជាតិ »។

ចពំោះ អត ិថជិន ដ្រោល រង ផល ប៉ះពាល ់
តិច តួច ឬ មិន   រង ផល ប៉ះពាល់  ហើយ 
មាន  លទ្ធភាព សង ត្រោឡប ់វញិ  សមាគម 
សូម ធ្វើ ការ លើកទឹក ចិត្ត ដល់ អតិថិជន  
ឲ្រោយ បន្ត បង ់សង ត្រោឡប ់ តាម ធម្មតា ដោយ 
ទកុ លទ្ធ ភាព ឲ្រោយ គ្រោឹះស្ថាន ន ីមយួៗ យក 
លទ្ធភាព ដ្រោល ខ្លួន មាន ទៅ ជួយ ដល់ 
អតិថិជន  រង ផល ប៉ះពាល់  ធ្ងន់ធ្ងរ »។

លោក ប៊ុន មុន្នី អគ្គ នាយក មីក្រោូ ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ  វិថី បាន ឲ្រោយ ដឹង ថា រហូត មក ដល់ 
ព្រោលន្រោះ  គ្រោឹះស្ថាន របស ់លោក មនិ ទាន ់
បាន រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ ទ្រោ ដោយ- 
សរ ត្រោ មិន មាន អតិថិជន រាយការណ៍ ពី 
ផល ប៉ះពាល់ របស់ ពួក គ្រោ។  លោក បន្ត 

ថា  ៖ « ប្រោសិន បើ យើង មាន អតិថិជន 
ណា មយួ ដ្រោល រង ផល ប៉ះពាល ់ទាកទ់ង 
មកយើង  យើង នឹង បញ្ជូន បុគ្គ លិក  ទៅ 
ជបួ នងិ សកិ្រោសា លើ ពកួ គ្រោ  ដើម្រោប ីយើង នងឹ 
រៀបចំ ឥណទាន ឡើងវិញ »។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ទោះ បីយា៉ាង ណា  
ប្រោ សិន បើ យើង ដឹង ថា ភាគ ច្រោើន ន្រោ អតិ- 
ថិជន របស់ យើង ត្រោូវ រង ផល ប៉ះពាល់  
យើង  រៀបចំ ផ្រោន ការ  ក្នុងការចាប់ ផ្ដើម  
ការ  រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ  ចាប់ ផ្ដើម 
ពី  ខ្រោ ន្រោះ ដោយ អនុលោម តាម គោល- 
ការណ៍ ណ្រោនំា ពី  និយតករ របស់ យើង   
(ធនាគរ ជាតិ ន្រោ កម្ពុជា ) »។

លោក សយ សូនី នាយក ប្រោតិបត្តិ  
ប្រោសក់ បាន ប្រោប់ ភ្នំព្រោញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល 
ពីថ្ង្រោអាទិត្រោយ ថា  ស្ថាប័ន  លោក រាយការ- 
ណ៍ ថា មាន  អតិថិជន ២-៣នាក់  ស្នើ សុំ ការ - 
រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ  ដោយ សរ  
ពកួគ្រោ  មនិ មាន ប្រោក ់ចណំលូ ព ីអាជវីកម្ម 
ក្នងុ អឡំងុ ព្រោលន្រោះ ។ លោក លើក ឡើង 
ថា ៖ «  មាន អតិថិជន  មួយចំនួន ដ្រោល 
មាន ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ផ្ទាល់ ដោយ- 
សរ ត្រោ កវូដី១៩ នងិ មយួ ចនំនួ រង ផល-  

ប៉ះ ពាល់ ដោយ ប្រោយោល។ ប៉ុន្ត្រោ ភាគ- 
ច្រោើន ន្រោ អតថិជិន របស ់យើង  នៅ ត្រោគោ-
រព តាម  កាតព្វកិច្ច សង ត្រោឡប់ កម្ចី របស់ 
ពួកគ្រោ  និង ធ្វើ ការ សង ត្រោឡប់ ប្រោក់ កម្ចី 
តាម  ព្រោលវ្រោលា សង ត្រោឡប់។ ដើម្រោបី 
ឆ្លើយតប នឹង ការ ស្នើ សុំ របស់ អតិថិជន  
យើង វាយ តម្ល្រោ ស្ថាន ការ ណ៍របស់ 
អតិថិជន  និងពិ ភាក្រោសា ជាមួយ អតិថិជន 
ដើម្រោបី ស្វ្រោងរ ក  ដណំោះ ស្រោយ សម ស្រោប  
និង ទទួលយក  សម្រោប់ ភាគី ទាំង ២»។

ធនាគរ ជាតិ ន្រោ កម្ពុជា កាល ពីថ្ង្រោទី 
២៧  ខ្រោ មីនា  បានច្រោញ សរាចរណ្រោនាំ  
មួយ ដល់  គ្រោឹះ ស្ថាន  ហិរញ្ញ វត្ថុ ទាំងអស់    
ស្ដីពី ការ រៀបចំ ឥណទាន ឡើងវិញ 
សម្រោប ់កម្ច ីនៅ ក្នងុវសិយ័ អាទ ិភាពទាងំ 
៤ ក្នុង គោល  បំណង រក្រោសា ស្ថិរភាព ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុ គទំ្រោ សកម្ម ភាព ស្រោដ្ឋ កចិ្ច នងិ បន្ធរូ- 
បន្ថយ បន្ទុក   លើ អ្នក ជាប់ បំណុល   ដ្រោល 
ប្រោឈម នឹង ការ ធា្លាក់ ចុះ ប្រោក់ ចំណូល  
ក្នុងអំឡុង ការ រីករាល ដាល កូវីដ១៩ 
កាន់ ត្រោ ខា្លាំង ន្រោះ។ វិស័យ អាទិ ភាព ទាំង 
៤ គ ឺវសិយ័ ទ្រោសចរណ ៍កាតដ់្រោរ  សណំង ់
ដឹក ជញ្ជូន  និង ឡូជីស្ទិក ៕ LA

អ្នក ជំនាញ ពិនិតេយ មើល គុណភាព អង្ករ  កិន រួច មុន នឹង  ចេក ចូល ការុង សមេប់ នំា ចេញ ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន 

រៀបចំឥណទានឡើងវិញ...

MizuhoBank
ផ្តល់ហិរញ្ញបែបទាន
ដំបូងទៅលើវិស័យ
អគ្គសិនីនៅកម្ពជុា

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ធនាគរ Mizuho 
Bank របស់  ប្រោទ្រោសជប៉ុន កាល- 
ពី  សបា្តាហ៍ មុន បាន ឲ្រោយ ដឹង  ថា 
ខ្លួន បាន រៀបចំ កិច្ច ព្រោម ព្រោៀង 
គម្រោង ហិរញ្ញប្រោប ទាន ជា លើក 
ដបំងូ នៅ កម្ពជុា  ដោយ នងឹ ផ្ដល ់
ហិរញ្ញ ប្រោប ទាន  ទៅ ដល់ គម្រោង 
បណា្តាញ បញ្ជូន អគ្គិ សនី របស់ 
ក្រោមុហ៊នុ  Cambodian Tran-
smission Limited (CTL)។

ស្រោចក្ដ ីប្រោកាស ពត័ ៌មាន ច្រោញ  
ផ្រោសាយ កាល ព ីថ្ង្រោ ពធុ   បាន ឲ្រោយ ដងឹ 
ថា ធនាគរ Mizuho Bank 
បាន សហការ ជាមួយ ធនាគរ  
ING Bank NV ផ្ដល ់កម្ច ី ចនំនួ  
៥៥ លាន ដុលា្លារ សម្រោប់ គម្រោង  
បញ្ជនូ ថាម ពល នៅ កម្ពជុាដើម្រោបី  
ឆ្លើយតប នឹង តម្រោូវការ អគ្គិសនី 
ដ្រោល កំពុង កើន ឡើង ។

ស្រោច ក្ដី ប្រោកាស ព័ត៌ មាន ន្រោះ 
បន្តថា គម្រោង ន្រោះ តភា្ជាប ់អន-ុ
ស្ថានយី ២ ដ្រោល មាន ទតីាងំ នៅ 
ភាគ ខាង ជើង ទី  ក្រោុង ភ្នំព្រោញ 
និង ខ្រោត្ត  កំពង់ចាម ជាមួយ នឹង 
ខ្រោស្រោ ថាមពល សរបុ  ២៣០ គឡី-ូ
វ៉ុល ដ្រោល មាន  ប្រោហ្រោលសរុប 
ជា  ង ១០០ គីឡូម៉្រោត្រោ ។ 

« ការ អភិវឌ្រោឍ ស្រោដ្ឋកិច្ច របស់ 
ប្រោទ្រោស កម្ពុជា  បាន ជំរុញ ឲ្រោយ 
មាន  កំណើន តម្រោូវការ ការផ្គត់- 
ផ្គង់  ថាមពល ប្រោកប ដោយ ស្ថិរ- 
ភាព។   វិស័យ ថាម ពល នៅ ព្រោល 
ន្រោះ   គឺ ជា វិស័យ ដ៏ សំខាន់ នៅ 
ក្នុង  គោល នយោបាយ ស្រោដ្ឋ - 
កិច្ច»។ ន្រោះ បើ  តាម  ស្រោចក្ដី  ប្រោ-
កាស ព័ត៌ មាន ។  

ធនាគរ ទាំង២បានចុះ កិច្ច- 
ព្រោម ព្រោៀង កាល ពីថ្ង្រោទី១២  ខ្រោ 
មីនា លើ កម្ចី រយៈព្រោល ១០ឆ្នាំ 
ទៅ ឲ្រោយ ក្រោុម ហ៊ុន   CTL ។

ខ្រោស្រោ បញ្ជនូ ថាមពល នៅ កម្ពជុា   
គ្រោប់ គ្រោង ទាំង មូល ដោយ ក្រោុម - 
ហ៊នុ បតុ្រោសម្ពន័្ធ  HNG Capital 
Sdn Bhd ដ្រោល បាន ចាប ់ផ្ដើម 
គម្រោង បញ្ជូន ថាម ពល ទៅ 
តំបន់ជាយ ទី ក្រោុង ភ្នំព្រោញ ស្ថិត 
នៅ ក្រោម កិច្ច ព្រោម ព្រោៀង រយៈ- 
ព្រោល  ២៥ ឆ្នា ំ ដ្រោល  ខ្លនួ បាន ចុះ 
ហត្ថល្រោខា ជាមយួ  នងឹ អគ្គសិន ី
កម្ពុជា ដ្រោល...តទៅ ទំព័រ  ៨



ទីក្រុងរីយ៉ាដៈក្រុមហ៊ុនប្រងAra-
mcoដ្រលជាក្រុមហ៊ុនប្រងរដ្ឋដ៏ធំ
របស់ប្រទ្រសអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតបានឲ្រយ
ដឹងកាលពីថ្ង្រសុក្រកន្លងទៅថាក្រុម-
ហ៊ុនន្រះនឹងបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រងទៅ
កាន់ទីផ្រសារ៨,៥លានបារ៉្រលក្នងុ១ថ្ង្រ
ចាប់ពីខ្រឧសភាអនុលោមតាមកិច្ចព្រម
ព្រៀងរបស់ប្រទ្រសផលិតប្រងឆៅដើម្របី
រឹតបន្តងឹការផ្គត់ផ្គង់និងលើកកម្ពស់តម្ល្រ
ដ្រលដំាក្របាលចុះកន្លងមក។
កិច្ចព្រមព្រៀងកើតមានឡើងក្រយ

ពីសង្គ្រមតម្ល្រប្រងរវាងប្រទ្រសអារ៉ាបី៊-
សាអ៊ូឌីតនងិប្រទ្រសរសុ្រសុីដ្រលបណ្តាល

ឲ្រយព្រះរជាណចក្រក្នងុតបំន់អារ៉ាប់ន្រះ
បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ដល់ចំនួនកំណត់ត្រ
លើស១៨លានបារ៉្រលក្នងុ១ថ្ង្រកាលពី
ដើមខ្រន្រះ។
ក្នងុស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ខ្លីមួយបង្ហោះតាម

គ្រហទំព័រក្រមុហុ៊នមូលបត្រសាអូ៊ឌីតក្រមុ-
ហុ៊នន្រះបានឲ្រយដឹងថាខ្លនួនឹងផ្គត់ផ្គង់ចំនួន
៨,៥លានបារ៉្រលក្នងុ១ថ្ង្រដោយគ្មានការ-
បញ្ជាក់ថាតើវិធីណដ្រលចំនួនន្រះ
ត្រវូបានគ្រប្រងច្រករវាងការនំាច្រញ និង
ការផ្គត់ផ្គង់ក្នងុស្រកុនោះទ្រ។
តម្ល្រប្រងសកលបានធ្លាក់ដុនដាប

ចំព្រលភាពជ្រលួច្របល់ដោយសារការ

រីករលដាលវីរុសកូរ៉ូណស្របព្រលន្រ
ការកើតមានអតិរ្រកន្រការផ្គត់ផ្គង់ និង
សង្គ្រមតម្ល្ររវាងសាអ៊ូឌីតនិងរុស្រសុី។
ប៉ុន្ត្រប្រទ្រសផលិតប្រងក្នុងសម្ព័ន្ធ-

មតិ្តក្រអង្គការOPECឈ្មាះOPEC+
ដ្រលដឹកនាំដោយទីក្រុងរីយ៉ាដនិង
ទីក្រុងមូ៉ស្គូ បានយល់ស្របកាលពីថ្ង្រ
អាទតិ្រយដើម្របីកាត់បន្ថយផលតិកម្មប្រចាំ
ថ្ង្រត្រឹម៩,៧លានបារ៉្រលក្នុង១ថ្ង្រនៅ
២ខ្រខាងមុខនោះ។
តាមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទ្រសអារ៉ាប៊ី

សាអ៊ូឌីតនិង រុស្រសុី នឹងកាត់បន្ថយ
ការផលិតមា្នាក់២,៥លានបារ៉្រលក្នុង១
ថ្ង្រពីកម្រិតផលិតកម្មដ្រលមានតាំងពី
ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៨ចំនួន១១លាន
បារ៉្រលក្នុង១ថ្ង្រ។
រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលសាអ៊ូឌីតព្រះអង្គ-

មា្ចាស់AbdulazizbinSalmanត្រវូ-
បានស្រង់សម្តីដោយសារព័ត៌មានក្នុង
ស្រុកកាលពីសបា្តាហ៍មុនថាប្រទ្រស
ផលិតប្រងន្រក្រុមប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចG20ដ្រលមិនម្រនជាសមា-
ជិករបស់OPEC+បានសន្រយាកាត់-
បន្ថយ៣,៧លានបារ៉្រលក្នុង១ថ្ង្រ។
ព្រះអង្គមា្ចាស់ និយយថាអនុវត្តតាម

ការសន្រយារបស់OPEC+ និង ការទិញ
បម្រងុយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនន្រះគួរកាត់បន្ថយ
ការផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដល់ចំនួន១៩,៥
លានបារ៉្រលក្នងុ១ថ្ង្រ៕AFP/RR
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គម្រោងវិនិយោគមានទឹកប្រោក់ជិត៦០០លានដុលា្លារត្រោវូបានអនុម័ត
ហុឹនពិសី

ភ្នំព្រញៈគម្រងចំនួន២៦
ដ្រលមានតម្ល្រសរបុជាង៥៨៤
លានដលុា្លារត្រវូបានក្រមុប្រកឹ្រសា
អភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា(CDC)ផ្តល់
ការអនញុ្ញាតក្នងុរយៈព្រល១៩
ថ្ង្រដំបូងន្រខ្រម្រសាន្រះទោះ-
បីជំងឺកូវីដ១៩កំពុងបន្តការ
រីករលដាលក៏ដោយ។
ការបន្ថ្រមគម្រងចំនួន៥

ដ្រលមានទុនវិនិយោគ២៤,១
លានដលុា្លារនៅក្នងុសបា្តាហ៍មនុ
បានធ្វើឲ្រយចំនួនគម្រងដ្រល
CDCយល់ព្រមអនុម័តចាប់ពី
ដើមខ្រម្រសាដល់ថ្ង្រទី១៩ខ្រ
ម្រសាកើនដល់២៦គម្រងក្រម-
ទុនវិនិយោគសរុប៥៨៤,៣
លានដុលា្លារនិងអាចបង្កើត
ការងារថ្មី១៧១៦៦កន្ល្រង។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានរបស់

CDCបានឲ្រយដឹងថាក្នុងរយៈ-
ព្រល៥ថ្ង្រគិតចាប់ពីថ្ង្រទី១៣
ដល់១៧ខ្រម្រសាឆ្នាំ២០២០
ដ្រលជាអំឡុងព្រលពិធីបុណ្រយ
ចលូឆ្នាំថ្មីខ្ម្ររCDCបានសម្រច
ចុះបញ្ជីដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៥
ដ្រលមានតម្ល្រសរុប២៤,១
លានដលុា្លារ។គម្រងទាងំនោះ

រួមមានគម្រងបង្កើតរោងចក្រ-
កាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់របស់
ក្រុមហ៊ុនBoeeyGarment-
Co.,Ltd.នៅខណ្ឌពោធិ៍ស្រន-
ជ័យរជធនីភ្នពំ្រញមានទុន-
វិនិយោគ៥,៦លានដុលា្លារ
បង្កើតការងារបាន១៦៤៨
នាក់គម្រងបង្កើតរោងចក្រ
ផលតិថងយ់រួគ្រប់ប្រភ្រទរបស់
ក្រុមហ៊ុនMultiwinTextile-
(Cambodia)Co.,Ltd.ក្នងុ
ស្រុកត្រំកក់ខ្រត្តតាក្រវមាន
ទនុវនិយិោគ៤,១លានដលុា្លារ
និងអាចបង្កើតការងារបាន
១០១៣នាក់។
ចំណ្រកគម្រងផ្រស្រងទៀត

រួមមានគម្រងបង្កើតរោងចក្រ-
កាត់ដ្ររសម្លៀកបំពាក់របស់
ក្រមុហុ៊នCambodianWuxi-
JinMaoGarmentCo.,Ltd.
ស្ថតិនៅស្រកុទ្រងំខ្រត្តតាក្រវ
មានទុនវិនិយោគ៥,៨លាន
ដលុា្លារបង្កើតការងារបានចនំនួ
២៩៧៤នាក់,គម្រងបង្កើត
រោងចក្រផលិតកាបូបនិង
ថងយ់រួគ្រប់ប្រភ្រទ(ក្រណត់)
របស់ក្រមុហ៊នុCambodian-
Fg-XnPackagingIndus-
trialCo.,Ltd.ស្ថិតនៅស្រុក

គងពសិីខ្រត្តកពំងស់្ពឺមានទនុ
វិនិយោគ៤,៧លានដុលា្លារ
ដោយបង្កើតការងារបាន៥១៦
កន្ល្រងព្រមទាងំគម្រងបង្កើត
រោងចក្រផលិតក្រសកាតុង
របស់ក្រុមហ៊ុនNamperPa-
ckaging(Cambodia)
Co.,Ltd.ស្ថិតនៅស្រុកទ្រំង
ខ្រត្តតាក្រវមានទុនវិនិយោគ
៣,៩លានដុលា្លារនិងបង្កើត
ការងារបាន២២២កន្ល្រង។
លោកគីសិរីវឌ្រឍអ្នកស្រវ-

ជ្រវស្រដ្ឋកិច្ចន្ររជបណ្ឌិត្រយ-
សភាកម្ពជុាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាការ
អនមុត័គម្រងថ្មីៗ របស់CDC
ជាការបងា្ហោញថាសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនបានធ្លាក់
ចុះខ្រសាយគួរឲ្រយព្រួយបារម្ភទ្រ
ព្រះទន្ទឹមនឹងការរលដាល
ន្រជំងឺកូវីដ១៩ រដា្ឋាភិបាលក៏
សម្រចឲ្រយប្រជាជននៅធ្វើការ-
ងារជាធម្មតានៅក្នុងអំឡុងពិធី
បុណ្រយចូលឆ្នាំថ្មីដើម្របីធនាថា

កមា្លាំងផលិតកម្មនៅត្រមាន
និរន្តរភាព។លោកបនុ្តថាន្រះ
ជាការបងា្ហោញពីសុទិដ្ឋិនិយម
សម្រប់ដំណើរការស្រដ្ឋកិច្ច
និងដើម្របីលុបបំបាត់ការព្រយួ-
បារម្ភព្រះនៅព្រលសង្គមនិង
ប្រជាពលរដ្ឋមានការបារម្ភវា
នឹងធ្វើឲ្រយចរន្តន្រការប្រើប្រស់
ថវិកាធ្លាក់ចុះដ្រលនឹងនាំទៅ
ដល់កមា្លាំងស្រដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ។
លោកបន្តថា៖«ន្រះជាយទុ្ធ-

សាស្រ្តផ្លវូចតិ្តដ្រលគ្រប់ប្រទ្រស

នៅលើពិភពលោកត្រងត្រធ្វើ
ក្នងុគោលនយោបាយស្រដ្ឋកចិ្ច
របស់ខ្លួនដើម្របីលើកទឹកចិត្ត
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយមានដណំើរការ
ស្រដ្ឋកចិ្ចតាមរយៈភាពសទុដិ្ឋ-ិ
និយមក្នុងសង្គម»។
នៅក្នុងទស្រសនៈប្របវិជ្ជមាន

លោកសរិវីឌ្រឍបាននិយយថា
ចំនួនគម្រងដ្រលចូលមក
បណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជានឹងមាន
កំណើនបន្តទៀតនៅព្រលខាង-
មខុព្រះបច្ចបុ្របន្នមានក្រមុហ៊នុ
អាម្ររិកជាច្រើនកំពុងដកការ
វិនិយោគរបស់ខ្លួនច្រញពីប្រ-
ទ្រសចនិដោយសម្លងឹមកតបំន់
អាសុីអាគ្ន្រយ៍។លោកបន្តថា
ជាមួយគ្នាន្រះធនធនមនុស្រស
នៅកម្ពជុាក៏ត្រវូបានរដា្ឋាភបិាល
ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
ផងដ្ររនាអំឡុងព្រលការរីក-
រលដាលជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទន្ទមឹនងឹ

ការកើនឡើងផលិតភាពរបស់
ក្រមុកម្មកររដា្ឋាភបិាលក៏ត្រវូធ្វើ
ការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀតដើម្របី
រៀបចំគោលនយោបាលលើក-
ទឹកចិត្តការវិនិយោគឆ្លើយតប
ទៅតាមការចង់បានរបស់ពួក-
អ្នកវិនិយោគថ្មីៗ »៕LA

សកម្មភាពកម្មករនិងអ្នកជំនាញកំពុងពិនិត្រយដំណើរការក្នងុរោងចក្រមួយក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រញ។ហុងមិនា

តពីទពំរ័៧...ជាក្រមុហ៊នុថាមពល
អគ្គសិនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកាលពីខ្រ
សីហាឆ្នាំ២០១៣។
ស្រចក្ដីប្រកាសពត័៌មានន្រះបន្តថា៖

«ហិរញ្ញប្របទានកម្ចីថ្មីរបស់យើងដល់
គម្រងន្រះគឺសហការផ្ដល់ហរិញ្ញប្រប-
ទានជាមយួធនាគរINGBankN.V
និងត្រូវបានគំទ្រការធនាហានិភ័យ
នយោបាយរយៈព្រល១០ឆ្នាំពីទី-
ភា្នាក់ងារធនាការវិនិយោគពហុភាគី
(MIGA) របស់ធនាគរពិភពលោក
បន្ថ្រមលើការធនាពីរដា្ឋាភបិាលកម្ពជុា
លើរយៈព្រលន្រគម្រងន្រះ»។
ស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថ្រមថា

ន្រះក៏ជាការធនាលើកដំបូងរបស់
MIGAនៅកម្ពុជា។

លោកវចិទរ័ហ្រសូនាអ្នកនាពំាក្រយក្រ-
សងួរ៉្រនងិថាមពលបានឲ្រយដងឹកាល
ពីលើកមុនថាតម្រូវការអគ្គិសនីនឹង
កើនឡើងជាមធ្រយមពី១៦ទៅ១៨ភាគ-
រយប្រចាំឆ្នាំទោះបជីាវាបានកើនឡើង
២៥ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុនធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៨ក៏ដោយ។លោកបន្តថា
ប្រទ្រសកម្ពជុានៅព្រលបច្ចបុ្របន្នអាច
ផលតិថាមពលអគ្គសិនីបានប្រហ្រល
ពី៧០-៨០ភាគរយន្រការប្រើប្រស់
ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងស្រុកសរុប។
កម្ពុជាផលិតអគ្គិសនី១១២៦១

គឡីវូា៉ាតម់៉ាងកាលពឆី្នាំមនុកើនឡើង
២១ភាគរយបើធៀបនឹង៩ ៤២៧
គីឡូវា៉ាត់ម៉ាងកាលពីឆ្នាំ២០១៨។
ន្រះបើយោងតាមក្រសួងរ៉្រ៕LA

សាអូ៊ឌីតនឹងបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រោង៨,៥លានបារ៉្រោល

លោកAminNasserនាយកក្រុមហ៊ុនប្រងAramco។AFP

MizuhoBankផ្តល់ហិរញ្ញប្រោប...

ទិដ្ឋភាពន្របណ្តាញច្រកចាយអគ្គិសនីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។រូបថតហ្រងជីវ័ន
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ធនាគារ ព្រ ីនស៍ ចូលរួម ក្នងុ គម្រោង សហ ហិរញ្ញប្បទាន ដល់ សហគ្រាស ធុន តូច និង មធ្យម  ឆ្នាំ ២០២០
 ធនាគារ ពៃ ីនស៍ បាន ចូលរួម យ៉ាងសកម្ម ជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា ក្នងុការ ផ្តល់ កម្ច ីដល់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៅ កម្ពជុា តាមរយៈ ការសហការ យ៉ាង ជិតស្នតិ ជាមួយ ធនាគារ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 

កម្ពជុា ដៃល ទើបតៃ បាន បង្កើតឡើង សមៃប់ គមៃង សហ ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម ឆ្នា ំ២០២០ ។   គមៃង សហ ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម ឆ្នា ំ២០២០ នឹងធ្វើ ការផ្តល់ នូ វ 
ក ម្ច ីដល់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម ដៃល តៃវូការ ទុន បន្ថៃម សំរាប់ បង្កើន ទៃពៃយសកម្ម ឬ បៃក់ បង្វលិ ដៃលមាន អតៃ ការបៃក់ ពិសៃស ទាប បំផុត ៧% ក្នងុ មួយឆ្នា ំនិង បាន រយៈពៃល កម្ច ីរហូត ដល់ ៤ ឆ្នា ំផងដៃរ ។   សមៃប់ 
សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម ដៃល មិនមាន លក្ខណៈ សមៃបត្ត ិគៃប់គៃន់ ក្នងុការ ស្នើសំុ កម្ច ីតាមរយៈ គមៃង ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៃះ លោកអ្នក នៅតៃ អាចដក់ ពាកៃយស្នើសំុ ឥណទាន អាជីវកម្ម 
ពី ធនាគារ ពៃ ីនស៍ បានដៃរ ។   សមៃប់ ព័ត៌មាន បន្ថៃម សូម អញ្ជើញ មកកាន់ ទីតំាង សាខា ធនាគារ ពៃ ីនស៍ ណាមួយ ដៃល នៅ ជិត លោកអ្នក បំផុត ឬ ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ លៃខ ១៨០០ ២០ ៨៨៨៨ ៕ 
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ការិយា ល័យ ប្រធា- 
នាធិបតី បាន ឲ្រយ ដឹង ថា លោក ប្រធា- 
នាធិបតី កូរ៉្រ ខាង ត្របូង មូន  ជ្រ អុីន  និង 
សម ភាគ ីអាម្ររកិ លោក ដណូាល ់ ត្រ ំ 
បាន ឯក ភាព គ្នា កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ ដើម្រប ី
បន្ត កចិ្ច សហ ប្រតបិត្ត ិការ ក្នងុ ការ ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង វីរុស កូរូ៉ណា  និង បាន បញ្ជាក់ 
ជា ថ្មី ពី ការ ជំរុញ ឲ្រយ មាន ជំនួយ មនុស្រស - 
ធម៌ សម្រប់ ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ជើង 
ទាក់ទង នឹង ជំងឺ រាត ត្របាត ន្រះ។   

បើ យោង តាម អ្នក នំា ពាក្រយ ការិយា - 
ល័យ ប្រធានាធិ បតី  លោក  កាង  ម ីង - 
សកឹបាន ឲ្រយ ដងឹ ថា នៅ ក្នងុ ការ ពភិាក្រសា 
តាម ទូរស័ព្ទ  ដ្រល មាន រយៈ ព្រល កន្លះ- 
ម៉ោង លោក ត្រំ  បាន ហៅ ការ ដោះ - 

ស្រយ  និង គ្រប់ គ្រង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
របស ់ករូ៉្រ ខាង ត្របងូ ថាជា «គរំ ូល្អ បផំតុ » 
ដោយ បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា  
ប្រទ្រស ន្រះ  បាន រៀប ចំ ការ បោះ - 
ឆ្នាតជាត ិកាល ព ីដើម សបា្តាហ ៍មនុ ន្រះ 
ប្រកប ដោយ ជោគ ជ័យ ។  បនា្ទាប់ មក 
លោក  ក ៏បា  ន សរសើរ លោក មនូ ចពំោះ 
ជយ័ ជម្នះ ភ្លកូ ទកឹ ភ្លកូ ដ ីរបស ់គណ បក្រស 
លោក នៅ ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត សភា។  

ស្រត វិមាន  បាន ថ្ល្រង ក្នុង ស្រចក្តី - 
ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ថា  លោក ត្រំ បាន 
អបអរ សាទរ លោក មូន ចំពោះ ជ័យ- 
ជម្នះ យា៉ោង ខា្លាំង កា្លា របស់ គណ បក្រស 
លោក នៅ ក្នុង អំឡុង ការ បោះ ឆ្នាត ។ 

យោង តាម លោក កាង បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា 

លោក មូន ជ្រ អុីន  បាន ឆ្លើយ តប ថា   
ការ កាត់ បន្ថយ ការ ឆ្លង ថ្មី នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ន្រះ បាន ជួយ ដល់ ជ័យ ជម្នះ 
ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត ន្រះ ។ 

លោក មូន  បាន បន្ថ្រម ថា  ថ្វី បើ មាន 
ការ រីក ចម្រើន ក្នុង សា្ថាន ភាព ជំងឺ រាត- 
ត្របាត ន្រះ ក្ត ី ក ៏រដ្ឋា ភបិាល  នៅ ត្រ ពចិារ-
ណា ថា  តើ គួរ ត្រ បន្ធូរ បន្ថយ វិធាន ការ 
ឲ្រយ នៅ ឲ្រយ ឆ្ងាយ ពី គ្នា នៅ ក្នងុ សង្គម ប្រប- 
ណា ?

លោក  ដូ ណាល់ ត្រំ  បាន អរគុណ 
ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង ចំពោះ ការ ផ្តល់- 
សមា្ភារផ្គត ់ផ្គង ់សម្រប ់ធ្វើ ត្រស្ត នៅ ក្នងុ 
សា្មារ តី សម្ព័ន្ធ ភាព ក្រុង ស្រ អ៊ូល  និង 
ក្រុង វ៉ាសុីន តោន ៕ Yonhap/PSA

បូ៉លិសច្រញល្របាតនៅតាមដងផ្លវូស្របព្រលមានការរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។AFP

ម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊ន(កណ្ដាល)ជួបក្រមុម្រដឹកនំាយោធា។AFP

លោកប្រធានា ធិបតីមូនជ្រអីុន(ឆ្វ្រង)កំពុងពិភាក្រសាតាមទូរស័ព្ទអំពីការឆ្លើយតបវីរុសកូរូ៉ណជាមួយលោកត្រំ ។  Yonhap

តពទីពំរ័១... វរីសុ ករូ៉ណូា កពំងុរបួរតិ 
ប្រទ្រស ន្រះ ។

ប្រទ្រស អាសុី អាគ្ន្រយ៍មួយ  ន្រះ  
បាន ផ្តល់ ការ លើក ល្រង ទោស ប្រចាំ- 
ឆ្នាំ ដល់ អ្នក ទោស រាប់ ពាន់ នាក់  ដើម្របី 
ឲ្រយ ប្ររព្ធ ពធិ ីបណុ្រយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ី ប៉នុ្ត ្រន្រះ 
គឺ ជា ចំនួនច្រើន បំផុត មិន ធា្លាប់ មាន      
ពី មុន មក ទ្រ ។ 

ការ លើក ល្រង ទោស ន្រះ  បាន កើត -  
ឡើង ខណៈ រដ្ឋា ភិបាល នៅ ជំុវិញ ពិភព-  
លោក នៅ ក្នុង នោះ មាន អាម្រ រិក  និង 
ផ្ន្រក ជាច្រើន ន្រ ទ្វីប អឺរ៉ុប  និង កូឡុំ ប៊ី  
ដ្រល ពន្ធ នាគរ  របស ់ពកួ គ្រ ពោរ ព្រញ 

ដោយសារ មាន ការ ភ័យ ខា្លា ចផ្ទុះ  វីរុស 
ឆ្លង នៅ ក្នុង ពន្ធនា គរ របស់ ពួក គ្រ ។ 

រហូត មក ទល់ ព្រល ន្រះ  ប្រទ្រស 
មីយា៉ោន់មា៉ោ  បាន អះអាង ជា ផ្លូវ ការ ថា  
មាន ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  ចនំនួ ៨៥ 
នាក ់ នៅ ក្នងុនោះ  មាន អ្នក សា្លាប ់៤ នាក ់
ប៉ុន្ត្រ ក្រុម អ្នក ជំនាញ  បាន ព្រួយ- 
បារម្ភថា  ចនំនួ ពតិ ប្រកដ  គ ឺច្រើន ជាង 
ន្រះ ដោយ សារ មនុស្រស ចំនួន តិច តួច  
ត្រូវ បានគ្រ  ធ្វើ ត្រស្តនោះ។ 

ប្រទ្រស ន្រះ  ត្រូវ បាន បិទ ទាំង មូល 
និង មាន សមា្ពាធ កាន់ ត្រ កើន ឡើង 
ដើម្រប ីឲ្រយ ដោះ ល្រង អ្នក ទោស ព ីអ្វ ីដ្រល 

ក្រុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុស្រស (HRW) 
ហៅ ថា ពន្ធនា គរ មាន មនុស្រស ណ្រន 
តាន់ តាប់ ព្រក  និង គ្មាន អនា ម័យ ។ 

ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ច្រញពី 
ការយិា លយ័ ប្រធានា ធបិត ីបាន ឲ្រយ ដងឹ 
ថា ៖ « ដើម្របី ប្ររព្ធ ពិធី បុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី 
នៅ មីយា៉ោន់មា៉ោ   ដោយ ការ គោ រ ពតាម 
ហ្រតុ ផល មនុ ស្រសធម៌  និង សន្តិ ភាព 
ក្នងុ ចតិ្ត  របស ់ប្រជាជន  លោក ប្រធានា- 
ធិបតី  បាន លើក ល្រង ទោស ឲ្រយ អ្នក- 
ទោស  ២៤  ៨៩៦ នាក់ ឲ្រយ  ច្រញ ពីពន្ធ - 
នាគរ  ដោយនៅក្នុង នោះ មាន ជន - 
បរទ្រស៨៧នាក់៕  My.Times/PSA

មីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងដោះល្រោងអ្នកទោស២មឺ៉ន៥ពាន់នាក់ស្រោបព្រោល...

ក្រោសួងរតនាគារអាម្រោរិកអន៉-
ញ្ញាតឲ្រោយNGOsផ្តល់ជំនួយ
មន៉ស្រោសធម៌ដល់កូរ៉្រោខាងជើង
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ក្រសួង  រតនាគរ  

អាម្ររកិ  បាន នយិាយ ថា  ខ្លនួ អនញុ្ញាត 
ឲ្រយ អង្គការ ក្រ រដ្ឋា ភិបាល ផ្តល់ ជំ នួយ 
មនុស្រស ធម៌ ទាក់ ទង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា 
ដល់ ប្រទ្រស កូរ៉្រខាង ជើង  ក្នុង នោះ 
មានឧបករណ៍ ធ្វើ ត្រស្ត  និង សមា្ភារ 
ជំនួយ ដល់ ការ ដក ដង្ហើម។ 

ការិ យាល័យ គ្រប់គ្រង ទ្រព្រយ សម្របត្តិ 
បរទ្រស (OFAC) ន្រ ក្រសួង រតនា - 
គរ  បាន បង្ហាញ នៅ លើ វ្រប សាយ 
របស់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍  នូវ 
សមា្ភារ ដ្រល ទទលួ បាន ការ លើក ល្រង 
ទណ្ឌកម្ម  ដើម្របី ផ្តល់ ឲ្រយ ប្រទ្រស ជា 
ច្រើន ដចូ ជាករូ៉្រ ខាងជើង  នងិ អុរីង៉ ់ ក្នងុ 
ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង វីរុស កូរ៉ូណា  ។ 

ក្រសួង បាន ថ្ល្រង ឲ្រយដឹង ថា  ខ្លួន រឹត - 
ត្របិត ប្រទ្រស កូរ៉្រខាង ជើង មិន ឲ្រយ មាន 
លទ្ធភាព ទទួល បាន  ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ- 
អន្តរជាតិ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ អនុញ្ញាត ឲ្រយ អង្គការ 

ក្រ រដ្ឋាភបិាល  ធ្វើ សកម្មភាព មនសុ្រស- 
ធម៌ ជាក់ លាក់ សម្រប់ ប្រទ្រស ន្រះ។   

ក្រសងួ ដដ្រល បាន ឲ្រយ ដងឹ ទៀត ថា ៖ 
«សកម្មភាព មនុស្រស ធម៌ រួម មាន ការផ្តល់  
សមា្ភារ ទាក់ទង វីរុស កូរ៉ូណា ទៅ ឲ្រយ  ប្រ-
ជា ជន កូរ៉្រខាងជើង ដូច ជាឧបករណ៍  ធ្វើ 
ត្រស្ត  សមា្ភារជួយដល់  ការ ដក ដង្ហើមឧប- 
ករណ៍ ការពារ ផ្ទាល់ ខ្លនួ និងថា្នាពំ្រទ្រយដ្រល  
ត្រវូ ប្រើប្រស ់នៅ ក្នងុ ការ បង្ការ ធ្វើរោគ- 
វិនិច្ឆ័យ  និង ព្រយាបាល ជំងឺកូវីដ ១៩» ។ 

OFAC ក ៏បា នថ្ល្រង ថា ខ្លនួ អនញុ្ញាត 
ឲ្រយ ផ្តល់ ស្រវ សុខា ភិបាល គ្រ អាសន្ន 
ដល ់ករូ៉្រ ខាង ជើង  នងិ ផ្តល ់ប្រក ់បញ្ញើ 
មិន ម្រន ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រម  ៥ ០០០ 
ដុលា្លារអាម្ររិក  ក្នុង ១ឆ្នាំ។

 ក្រសួង  រតនាគរ  បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ 
NGOs នា ំច្រញ សមា្ភារ ផ្គត ់ ផ្គង ់សម្រប ់
គោលបំណង មនុស្រស ធម៌ ទៅ កូរ៉្រ ខាង 
ជើង៕  Yonhap/PSA

ប្រោធានាធិបតីកូរ៉្រោខាងត្រោបូងនិងត្រោឯំក-
ភាពគា្នាសហការឆ្លើយតបវីរ៉សកូរូ៉ណា



WORLDwww.postkhmer.com ១១ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

អីុ ស្រាអ្រាល  នឹងដ ក់ពាក្រាយ បណ្តឹង ទៅ ក្រាុមប្រាឹក្រាសា-  
សន្តិសុខ UNជំុ វិញ  ការខូច ខាតព្រាដំ្រានជ មួយលីបង់

ក្រុង ហ្រស្រ៊ រុយ សាឡិមៈ  រដ្ឋ-
មន្តៃី ការ បរទៃស អុីសៃ អៃល 
លោក  អុីសៃ អៃល  កាតហ៍  
បាន បៃកាស កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ថា  
បៃទៃស អុីសៃ អៃល  នឹង ដាក់ 
ពាកៃយ បណ្តឹង  ទៅ កាន់ កៃុម- 
បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ អង្គការ សហ-
បៃជា ជាតិ  បន្ទាប់ ពី មាន ឧបៃបត្តិ-
ហៃតុ មួយ  នៅ តាម ពៃំ ដៃន 
របស់ ខ្លួន  ជា មួយ បៃទៃស-
លីបង់ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ។ 

 លោក អុីសៃ អៃល  កាតហ៍ 
បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុងសៃចក្តី  ថ្លៃង-
ការណ ៍មយួ ថា  បៃទៃស អុសីៃ-
អៃល បាន ថ្កោល ទោស យ៉ាង- 
ខ្លាងំ ចពំោះ ការ ប៉នុ បង៉ទាងំ នៃះ  
ដៃល បាន កម្ទៃច របង ពៃំដៃន  
ហើយ បាន រំពឹង ថា  រដា្ឋាភិ បាល 
លី បង់ តៃូវ បំពៃញ ការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ទប់- 
សា្កោត់ ចំពោះ ការគំរាមកំហៃង 
ទាំង នៃះ  បៃឆំង សន្តិ សុខ  និង 
តំបន់ ទាំង មូល របស់ បៃទៃស 
អុីសៃ អៃល » ។ 

យោង តាម កង កមា្លាងំ ការ ពារ 
ជាតិ របស់ អុីសៃអៃល (IDF)  
ទីតាំង ខុស គ្នា ៣ នៅ តាម របង 
សន្តិ សុខ  ដៃល បាន គៃប់ គៃង 

នៅ តាម ពៃំ ដៃន អុីសៃ អៃល  
ជាមួយ បៃទៃស លី បង់ តៃូវ ខូច-
ខត ។  យោ ធា អុសីៃ អៃល បាន 
ថ្លៃង ថា  គ្មាន នរណាមា្នាក់ បាន  
ឆ្លង កាត់ ចូល ទៅ ក្នុង បៃទៃស-
អុីសៃ អៃល នោះ ទៃ ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍មយួ  បាន 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ 
សុកៃ ថា៖ «កង កមា្លាំង ការ ពារ-
ជាតិ របស់ អុី សៃ អៃល IDF  
បាន ឲៃយ រដា្ឋាភិ បាល បៃទៃស-
លីបង់ ទទួល ខុស តៃូវ » ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  បាន ឲៃយ 

ដឹង ថា ៖«ការ ខូច ខត របង 
ពៃដំៃន  គ ឺជា ពៃតឹ្ត ិការណ ៍យ៉ាង-
អាកៃក ់មយួ » ដោយ បាន បន្ថៃម 
ថា  មន្តៃ ីការ ពារ ជាត ិអុសីៃអៃល 
ជឿ ជាក់ ថា  អង្គការ សកម្ម-
បៃយុទ្ធ ហៃបូ ឡាហ៍  គឺ នៅ 
ពីកៃយ នៃ ការ ប៉ុន ប៉ងនោះ ។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៦  អុី សៃ-
អៃល  និង កៃុម ហៃបូឡាហ៍  
បាន ធ្វើ សង្គៃម បៃយទុ្ធ គ្នា រយៈ- 
ពៃល ១ ខៃ  ដៃល ភាគី ទាំង ២  
បានខត បង ់យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ នៅ ក្នងុ 
សង្គៃម នោះ ៕ Xinhua/SK

ទាហាន អីុស្រអ្រល  ត្រ ូវគ្រ  មើល ឃើញ   ជិត ព្រដំ្រន  អីុ ស្រអ្រល -លីបង់។Yonhap

អ្ កស្លាប់ នៅអឺរុ៉ប កើនឡើង ជង១០មុឺនន ក់  ខណៈកា រ  តវ៉ា ផ្ ះុឡើងនៅ  អម្រារិក
ក្រងុ វ៉ាសុនី តោនៈ  ចនំនួ អ្នក- 

សា្លាប់ ដោយ សារ វី រុស កូ រ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្ម ីចម្លៃក  បាន កើន ឡើង 
រហតូ ដល ់ជាង ១សៃន នក ់ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស អឺរ៉ុប  បាន រង ការ -  
ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង កាលពីថ្ងៃ 
សៅរ៍  ខណៈ ដៃល ជន ជាតិ 
អាមៃរិក រាប់ រយ នក់ដៃល 
មនិពៃញ ចតិ្ត នងឹ ការ ចៃញ បញ្ជា 
ឲៃយ បទិ បៃទៃសមនិ ឲៃយ ធ្វើ ដណំើរ 
ចៃញ ចូល ដោយ បៃធាន ធិប តី 
អាមៃរិក លោក ដូ ណាល់  តៃំ  
បាន ផ្ទុះ  ការ  តវ៉ា នៅ ក្នុង ទី កៃុង 

មួយ ចំនួន របស់ អាមៃ រិក ។ 
 ខណៈ មាន ទិន្នន័យ គួរ ឲៃយ 

រន្ធត់ ចុង កៃយ បំផុត  បាន 
ផ្ទុះឡើង  កៃមុ អ្នក សដំៃង សលិៃប: 
ជា ចៃើន មក ព ីជុ ំវញិ ពភិព លោក  
បាន ចាប់ ផ្តើម បៃគំ តន្តៃី បន្ត- 
ផ្ទាល់ តាម អន ឡាញ អស់ ជា-
ចៃើន ម៉ាង  ដោយ មាន គោល-
បំណង គំទៃ ដល់ កៃុម បុគ្គលិក 
ថៃ ទាំ សុខ ភាព  និង ការ បណ្តុះ 
សា្មារត ីរបស ់សហគមន ៍ នៅ ក្នងុ 
ពៃល មាន វិបត្តិ នៃះ ។ 

 ពៃឹត្តិការណ៍ រយៈ ពៃល ៦- 

ម៉ាង  ដៃល នៅ ក្នុង នោះ មាន 
ការរៀប ចំ ចុះ បញ្ជី កៃុម អ្នក- 
បៃគំតន្តៃី ចៃញ ពី  អ្នក តន្តៃី  Yo-
Yo-Ma  ដៃល ជា អ្នក ចមៃៀង 
វយ័ក្មៃង ទទលួ បាន ពាន រង្វាន ់គ ឺ
កញ្ញា ប៊ីល លី  អុីលីស  បៃចាំ 
កៃុម តន្តៃី រ៉ូល លីង  ស្តូន  តៃូវ 
បាន រួម បញ្ចូល គ្នា ដោយ កៃុម 
គទំៃ  Global  Citizen  ជា មយួ 
អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក ។ 

 នៅ លើ ពិភពលោក មនុសៃស 
ជាង ២២៨៩៥០០ នក់  បាន 
ធ្វើ តៃស្ត រក ឃើញ មាន ផ្ទកុ វ ីរសុ-
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
AFP បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ចំនួន - 
អ្នកសា្លាប់ នៅ អឺរ៉ុប សរុប មាន 
១០០៥១០ នក ់ ជតិ ២ ភាគ ៣ 
នៃ អ្នក សា្លាប ់ចនំនួ ១៥៧៥៣៩ 
នក់  នៅ ទូទាំង ពិភព លោក  
ខណៈ អ្នក សា្លាបប់ៃមាណ ជតិ ៤ ភាគ   
បាន កើត ឡើង នៅ អាមៃ រិក ។ 

 អាមៃរិក មាន ករណី ឆ្លង ខ្ពស់ 
ជា ងគៃ បំផុត  ដោយ មាន  អ្នក - 
ឆ្លង ជាង ៧៣៤ ០០០នក់   
ហើយ គិត តៃឹម ថ្ងៃ សៅរ៍  មាន 
អ្នក បាត់បង់ ជី វិត ៣៨ ៦៦៤-

នក់  ដោយ សារ ការ ឆ្លង វី រុស      
ផ្លូវ  ដង្ហើម នៃះ ។ 

 ការ រីក ចមៃើន  តៃូវ បាន គៃ 
កតស់មា្គាល ់នៅ ក្នងុ កន្លៃង មយួ-
ចំនួន  ដោយ មាន រដ្ឋ ញូវ យ៉ក 
បាន រាយ ការណ៍ ថា  ចំនួន 
អ្នកសា្លាប់  បាន ធា្លាក់ ចុះ ទាប 
បំផុត នៅ ក្នុង ប៉ុន្មាន សបា្តាហ៍ 
មក នៃះ  ដៃល អភិបាល កៃុង 
លោក  អាន  ្រដូ  កូ ម៉ូ  បាន ដាក់ 

កំហិត ឲៃយ មនុសៃស រស់ នៅ ឲៃយ-
ឆ្ងាយ ពី គ្នា ។ 

 ប៉ុន្តៃ ខណៈ ជន ជាតិ អាមៃរិក  
និង ពលរ ដ្ឋ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
មយួចនំនួ ផៃសៃង ទៀត នៅ ទ ូទាងំ 
ពិភព លោក  បាន ខឹង សមៃបា 
កៃយ ពី ប៉ុន្មាន សបា្តាហ៍ មក 
នៃះ  បាន ស្ថិត នៅ កៃម បញ្ជា 
ឲៃយ សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  មនិ ឲៃយ ចៃញ 
ទៅ ខង កៃ  ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ 

មាន ការ ផ្ទុះ កំហឹង នៅ ក្នុង-
សបា្តាហ៍ នៃះ ។ 

ការ ធ្វើ បាតុ កម្ម កាល ពី ថ្ងៃ-
សៅរ៍  នៅ តាម រដ្ឋ ធំ មួយ ចំនួន  
នៅ ក្នុង នោះ មាន  រដ្ឋ តិចសាស់  
មា៉ារី ឡៃន  ញូវ ហាម សៀ  និង រដ្ឋ 
អូ ហាយ អូ  បាន នំគ្នា ចូល រួម 
ធ្វើបាត ុកម្ម  ដៃលភាគចៃើ ន ក្នងុ 
ចំណោមពួក   គៃកាន់  និង គៃវី 
ទង់ជា តិ អាមៃ រិក៕ AFP/SK

ក្រមុ មនុស្រស  ម្នា  ឈររង់ ចំា ទទួល  ម៉ាស់ដ្រលច្រក ឲ្រយ ដោយ ឥតគិត ថ្ល្រ  នៅ   ព្រះ   វិហារ កាតូលិកចិន  Evangelical។ AFP

ជនអនាថាម្នាក់   ពាក់ ម៉ាស ការ  ពារ  កំពុង ដ្រកនៅ តាម  ចិញ្ចើម  ផ្ល ូវ នៅ  មជ្រឈមណ្ឌលមួយ  
កណ្តាល ទី ក្រងុ រូ៉ម    នៅ  ព្រល    បិទ   ប្រទ្រស   ដើម្របី ទប់ សា្កាត់ជំងឺ  កូ វីដ១៩ ។ AFP
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ក្រងុឡងុដ៍: ការ គប ់ព្រញួ នងឹ កា្លាយ 
ជា សកម្មភាព កីឡា ប្រកួត ប្រជ្រង  ទោះ- 
ស្ថតិ ក្នងុ អឡំងុ ព្រល រាត ត្របាត ន្រ វរីសុ- 
ករូ៉ណូា  ដោយ កឡីាករទាងំ អស ់នងឹ ធ្វើ 
ការ ប្រកួត ពី ផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លួន ។ ន្រះ បើ- 
តាម ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់អគ្គនាយក 
សហប្រតិបត្ដិការ កីឡា គប់ ព្រួញ- 
អាជីព  លោក បារី ហុើន ។ 

ចាប់ ពីថ្ង្រ សុក្រ  កីឡាករ  ៤រូប នឹង 
ធ្វើការ ប្រកួត គ្នា នៅក្រម ពាន រង្វាន់ 
«Home Tour» ពី បន្ទប់ ទទួល ភ្ញៀវ 
ក្នុង ផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លួន លើ រយៈ ព្រល ៣២ 
ថ្ង្រ ជាប់ គ្នា ។ 

ក្រុម អ្នក រៀបចំ ព្រឹត្ដិការណ៍ បាន ឲ្រយ 
ដឹងក្នុង ស្រចក្ដីថ្ល្រង ការណ៍ មួយ លើ 

វ្រប សាយ របស់ ខ្លួន ថា ៖ « កីឡាករ 
ត្រៀម បង្កើត ប្រវត្ដិ សាស្ដ្រ ថ្មី ក្នុង នាម 
ជា ការប្រកតួ ន្រ ប្រតិ្ដការណ ៍ដោយ ប្រើ 
វ្រទិកា តាម ផ្ទះដទ្រ »។ 

ទម្រង់ន្រ ការប្រកួត នឹង បង្ហាញ ពី 
កឡីាករ ៤របូ  ប្រឈម មខុ ដាក ់គ្នា ក្នងុ 
ជំនួប ៩ជើង  ដោយ ជ្រើស រីស យក 
អ្នក ឈ្នះ ម្នាក់។ 

ម្ចាស់ ជយ លាភី ទាំង ៣២ក្រុម  នឹង 
ធ្វើ ការ ប្រកតួ គ្នា នៅ ជើង ទ ី២ បន្ដ ទៀត 
ដើម្របី សម្រំង រក ជើងឯក ។ 

លោក បារី ហុើន បាន និយាយ ថា ៖ 
« ដំបូង ខ្ញុំ ចង់ អរគុណ ដល់ បុគ្គលិក 
សុខាភិបាល ជាតិ ទាំង អស់  ដ្រល បន្ដ 
កិច្ចការ សង្គ្រះ ជីវិត មនុស្រស ដ៏ ថ្ល្រ ថា្លា 

ក្នងុ សា្ថានភាព អាក្រក ់បផំតុ ន្រះ ។ វា ធ្វើ 
ឲ្រយ ខ្ញុំ មន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ដ្រលយើង 
អាច ធ្វើ ការ ប្រកួត គប់ ព្រួញ ន្រះ ដើម្របី 
ឲ្រយ ក្រុម អ្នក គំទ្រ បាន កម្រសាន្ដ ចិត្ដ ក្នុង 
គ្រ ដ៏ អផ្រសុក ន្រះ »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « យើង បាន ចណំាយ 
ព្រល ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ មុន ន្រះ  រៀបចំ 
គម្រង នងិ ស្វ្រង រក លទ្ធភាព ន្រការ- 
ប្រកួត  ហើយ ខ្ញុំ មន ការ រីករាយ ដ្រល 
អាច បង្កើត កម្មវិធី ប្រកួតន្រះ ឡើង »។ 

លោក ហុើន បាន បន្ថ្រម ថា ក្រមុ អ្នក 
គំទ្រ នឹង អាចរីករាយ ជាមួយនឹង ការ- 
ប្រកួត  តាម រយៈ ការ ផ្រសាយ ផ្ទាល់ PD-
CTV បើ ពួកគ្រ ចង់ ប្រើ ប្រស់ កម្មវិធី 
នៅ លើ វ្រប សាយ ៕ AFP/HR ការប្រកួតគប់ព្រញួតាមផ្ទះក្នងុ១ថ្ង្រមានកីឡាករ៤រូបចូលរួម។រូបថត AFP

ព្រតឹ្ដកិារណ៍ប្រកួតគប់ព្រញួ៣២ថ្ង្រជាប់គ្នារៀបចំនៅតាមផ្ទះកីឡាកររៀងៗខ្លនួ

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈ ក្រយ   ពកីារ បញ្ចាងំ 
ភាព  យន្តឯក សារ   ១០ រឿង 
ដ្រល អាច ឲ្រយ ទស្រសនា តាម  អន - 
ឡាញ បាន   ចប់ មក     កាល   ពី 
លា្ងាច      ថ្ង្រសៅរ៍ ទី ១៨ ខ្រ ម្រសា 
ឆ្នាំ ២០២០  នៅមជ្រឈ មណ្ឌល-   
បុបា្ផាណា បាន សាក ល្របង ប្រើ- 
ប្រស   ់ កម្ម វធិ ីបច្ច្រក វទិ្រយា ទនំាក-់ 
ទំនង  បណា្តាញ   សង្គម   មួយ-       
ឈ្មាះ   Zoom  ដ្រល  អាច ឲ្រយ 
ទស្រសនិក ជន   និង ផលិត ករ  

អាចពិភាក្រសាគ្នា  ឬ សំណ្រះ - 
សំណាល   ចោ ទ  ជា សំណួរ និង 
ចម្លើយ  បានពី ចម្ងាយ  ឬ ព ី ផ្ទះ  
នៅ ក ្នុង កាលៈ ទ្រសៈ  ទាំង អស់ 
គ្នា  សំង ំ  នៅក្នុង   ផ្ទះ  មិន  អាច-  
ច្រញ       ក្រ ជួប ជុំ គ្នា  បាន ដូច   ជា 
កាល  ពី  មុ ន  ដ្រល មិន ទាន់ ម ន 
វិបត្តិ កូវីដ   ១ ៩   នោះ។   

ន្រះ គឺ ជា ការ ត្រឡប់មកសា- 
ជាថ្មីម្ដងទៀត  សម្រប់ ចុង - 
សបា្ដាហ៍ ដោយ មន នាំ យក  នូវ 
ចំណ ី   ចក្ខុ ថ្មី  ក ម្រង  ភាព យន្ត ឯក- 
សារ ខ្លីៗ ចំនួន ១០   ដ្រលបាន  

រលំ្រច ពបីញ្ហា  ដ្រល យើងកពំងុ 
ជួប  ប្រទះមន ដូចជា  ប្រវតិ្ត- 
សាស្ត្រ ប្រតិក ភណ្ឌ  សិល្របៈ 
នងិ    បរសិា្ថាន ផលតិ ដោយ  ក្រមុ- 
ផលិត   ករ វ័យ ក្ម្រង ន្រ  គម្រង  -  
ឈ្មាះ «មួយ ដុលា្លារ»  របស់ 
មជ្រឈ  មណ្ឌល  បុបា្ផាណា។  

លោក ជា សុភាព ដ្រល  ជា 
នាយក ប្រតបិត្ត ិន្រ មជ្រឈមណ្ឌល 
បបុា ្ផាណា ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ៖ 
«  ភាព យន្ត      ឯក  សារ   ចំនួន ១០ 
រឿង  ដ្រល   បាន  ចាក ់បញ្ចាងំ   ជនូ  
ទស្រសនា  នោះ យើង ក៏  សាក-  
ល្របង   ប្រើ កម្ម វិធី  Zoom    ដើម្របី 
ផ្តល់  ការ ជជ្រក គ្នា រវាង ទស្រស នកិ- 
ជន និង  ផលិត ករ   ឲ្រយចូលរួម  
ជា ម ួយ   ពកួ យើង ។ ន្រះ ជា លើក-  
ដំបូង ន្រ   កិច្ច ពិភាក្រសា គ្នា រវាង-  
ទស្រស និកជន និង ផលិត  ករ   
អាចឃើញ គ្នា   ពី ចម្ងាយ    តាម-  
បណា្តាញ ទំនាក ់  ទំនង  ន្រះ ។ 
ដោយ យើង មនការ  ចូល រួម ពី 
ផលតិ ករ ខ្លះ  មនិ បាន   គ្រប ់ចនំនួ  
១០រូប   នោះ ឡើយ ។  កម្ម  វិធី 
ន្រះ  គឺ អាច ភា្ជាប់ ទំនាក់  ទំនងន្រ  
ការ  ចោ ទ ជា សណំរួ  ទៅ កាន ់ពកួ- 
គ  ត់    បាន  តាម រយៈ ការ   ផ្រសាយ- 
ផ្ទាល ់  ន្រ  កម្ម វិធី   ត្រ ម្តង ខណៈ - 
រយ ៈ     ព្រល ប្រើ មន  ត្រឹម ៤៥- 
នា ទី   ត្រ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ សារ 
យើង   ស្ថិត នៅ ក្នុង  កាលៈ  ទ្រសៈ  
សាក  ល្របង  ប្រើ ឥត គិត ថ្ល្រ»  ។

នាយក ប្រតិបត្តិ ន្រ មជ្រឈ - 
មណ្ឌល   បុបា្ផាណា លោក  ជា 

សុភាព  ក៏ លើក ឡើង ពី ផល - 
លបំាក ន្រ ចង្វាក ់ផលតិ កម្ម នងិ 
គម្រង នានា របស់ ខ្លួន  ផ ង ដ្រ រ  
ក្នងុគ្រ មន វិបត្ត ិដោយសារ ការ- 
រីក  រាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩  
ន្រះ   ថា៖  «ដោយសារ យើង  
មិន  អាច ជួបជុំ គ្នា ដូចជា កាល  
ពី   មុន បាន ហើយរឹង  រឹត ត្រ មិន 
អាច  ច្រញ ក្រ ដើម្របី ទៅ ថត - 
យក    សកម្ម ភាព នានា   តាមសាច-់ 
រឿង ដ្រល ផលិត កុន ឯក សារ  
របស់ ផលិត ករ យើង នោះ  ទើប  

សាក ល្របង ប្រើ កម្ម វធិណីា    អាច  
មនសកម្ម  ភាព ខ្លះ  ពាក់- ព័ន្ធ 
ទៅនឹង គម្រង     យើ ង ន្រះ។     
ភាព   យន្ត   ទាំង  ១០រឿង  ន្រះ   
 ជា សម ិ ទ ្ធ  ផល ន្រ គម្រង ទី   ១    
របស់   បុបា្ផាណា មនឈ្មាះ ថា 
«មួយ ដុលា្លារ»  ដ្រល    បណ្តុះ- 
បណា្តាល  យវុជននៅ  តាម  សហ- 
គមន៍ ឲ្រយច្រះ ថត ភាព យន្ត  ឯក- 
សារ    ផ្ទាល់  ខ្លួន បង្ហាញ ឲ្រយ ទស្រស- 
និក ជន   បាន  ទស្រសនា និង យល់- 
ដឹង  ហើយ  ក៏ជា ទុន សម្រប់ ការ- 

ប្រកា្លាយ  ខ្លួ ន ជា ផលិត ករ  នា 
ព្រល  អនាគតដ្ររ  ហើយ គម្រង 
«មួយ   ដុលា្លារ»  ន្រះ យើង បាន 
កំណត់ ឲ្រ យ យុវជន ថត ពី សកម្ម- 
ភាព  រស់ នៅ  របស់ ពល រដ្ឋខ្ម្ររ  
នៅ ក្នុង   រយៈ ព្រល   ១ថ្ង្រ ថា  តើ 
ពួក គត់មន ការ  រស់រាន   ប្រប- 
ណា  ឬ ប្រកប របរ  ចិញ្ចឹម ជីវិត 
ខ្លួន ប្រ ប  ណា ខណៈ ន្រះ   គឺ ជា  
ឱកាស ឲ្រយ ផលិត ករ   ច្រះ   តាម- 
ដាន   មើលអំពី  បញ្ហា សង្គម ពី 
ចំណុច  តូចៗ ទៅ »៕ 

បុប្ផាណានឹងប្រើកម្មវិធីZoomដើម្របីជជ្រកគ្នារវាងផលិតករនិងទស្រសនិកជនជំនួសការជួបជំុផ្ទាល់។រូបថត សហការី  

ភាពយន្តឯកសារ១០រឿងដ្រលចាក់តាមអនឡាញ។រូបថត សហ ការី

បុប្ផាណាសាកល្របងប្រើកម្មវិធីZoomក្នងុកិច្ចពិភាក្រសារវាងផលិតករនិង
ទស្រសនិកជនក្រយពីមើលកុនចប់នាគ្រកើតវិបត្តដិោយសារត្រកូវីដ១៩
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ក្រុង ណុនថាបុរី : ពុទ្ធ បរិស័ទ វត្ដ 
និយម នៅ ថៃ   នាំ គ្នា សៃច ទឹក  លាង 
ពៃះហស្ត  ពៃះ សងៃឃ តាមរយៈបំពង់ ឫសៃសី 
តុប   តៃង ផ្លៃ សា្វាយ និង ចៃក  ដៃល ជា 
កៃបាច់ កៃបូរ ថ្មី  សៃបតាមគោល ការណ៍ 
រកៃសា គម្លាត  ខណៈ បៃរឰ ពិធី បុណៃយ 
ចូល  ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃណី ជាតិ ។ 

វិសៃសមកាល  ៣ថ្ងៃ សង្កៃន្ត ធ្លាប់ តៃ 
លៃបី លៃបាញ ចំពោះ ការ លៃង លៃបៃង ជះ- 
ទកឹ ដាក ់គ្នា ពាស ពៃញ បៃទៃស ។ ប៉នុ្ដៃ 
ឆ្នាំ នៃះ រដា្ឋាភិបាល ថៃ បាន ហាម បៃម 
រាល់  វិថី ទាំងអស់ ចំពោះ ការ បៃរឰ ពិធី 
ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល ដាល នៃ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ដោយ ធ្វើ ឲៃយ គៃប់ ទី កន្លៃង 
មន សភាព សា្ងាត់    ខណៈ ពិធី បុណៃយ 
បៃចាំ ឆ្នាំ បាន កន្លង ផុត ទៅ ។ 

ប៉ុន្ដៃ ពលរដ្ឋ ថៃ នៅតៃ អាច ចូល វត្ដ- 
អារាម ពៃល សង្កៃន្ត ដើមៃបី  រៀបចំ ពិធី 
បៃពៃណី មួយ ចំនួន បាន ។ នៅ អារាម 
សួន  កៃវ ភាគ ខាង ជើង កៃុង បាងកក 

ពុទ្ធ បរិស័ទ ជា ចៃើន នាក់ រង់ ចាំ សៃច 
ទឹកលើ ពៃះហស្តពៃះ សងៃឃ   ជា ទង្វើ តៃវូ បា 
ន ជឿ  ថា  កម្ចាត់ អស់ ឧបទៃព ចងៃ ។ 

ពៃះ សងៃឃ បៃយុម គុលឡាយ៉ាណូ 
បាន រកៃសា គម្លាត ចម្ងាយ ២ម៉ៃតៃ ដោយ 
ការ បៃើ បពំង ់ឫសៃសី ជា ទ បង្ហរូ ទកឹ  ដៃល 

ជា ការ រចនា បៃប ថ្មី ពី អារាម ផ្ទាល់ ។ 
ពៃះ តៃជពៃះគុណ  ក៏ បាន ដំឡើង ទា្វារ 
សម្លាប់ មៃរោគ នៅ ចៃក ចូល អារាមសួន - 
កៃវ  និង បរិវៃណ អារាម រួម  ពៃមទាំង មន 
កៃមុ ស្មគ័ៃ  ចិត្តផលិត ម៉ាស់ថៃម ទៀត ។ 

ពៃះ តៃជពៃះគុណ  មន សងៃឃ ដីកា 

ថា៖ «សមៃប់ អ្នក   មន អារម្មណ៍ ឯកា- 
ព ីការរស ់ នៅ ដាច ់ឆ្ងាយ ព ីគ្នា នៃះ វា នងឹ 
នា ំមក នវូ ភាព រកីរាយ  ពៃល ពកួគៃ បាន 
ឃើញ នូវ បរិសា្ថាន អារាម បៃប នៃះ »។ 

លោក ឈើតឆៃ អាងតុង អាយុ 
៦៣ ឆ្នា ំ ថា ៖ « វា គៃន ់តៃ ជាង អត ់បាន 

ធ្វើ អ្វី សោះ ។ បើ យើង នៅ បៃណិប័តន៍ 
បៃពៃណី ដូន តា   តាម កន្លៃង មនុសៃស ជុំ- 
គ្នា អ៊ូអរ  ហានិភ័យ បៃកដ ជា   ខ្ពស់ »។ 

អារាម  ផៃសៃងៗ នៅ កៃងុ បាងកក មន 
វិធន ការ រកៃសា គម្លាត ខុស ៗ  គ្នា  ដូចជា 
ការ ដំឡើង របំាង បា្លាស្ទកិ    ៕ AFP/

 បំពង់ឫស្រសីត្រវូបាន ប្រើ ជា ទបង្ហរូទឹក  លម្អដោយ ផ្ល្រ ស្វាយ និង ច្រក ។ រូបថត AFP  ព្រះសង្រឃ ថ្រ លាង ព្រះ ហត្តដ្រល ស្រច ស្រពដោយ ពុទ្ធបរិស័ទ ។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋថៃនឹកឃើញគំនិតថ្មីៗ បញ្ចៀសហានិភ័យក្នងុពិធីបុណៃយសង្កៃន្តឆ្នាថំ្មី

ក្រុង ស្រអ៊ូល : ឆ្មា បៃផៃះ ១កៃបាល 
ឈរ កៃបៃរ សសរ  រចនា ប័ទ្ម  ហ្គូឌី នៅ 
ហាង កាហ្វៃ ២ ទទៃ សា្អាត  ក្នុង កៃុង 
សៃអូ៊ល  ជាមួយ កៅអី ផ្ងា រជើង ជិត តុ  ជា  
កន្លៃង ដៃលធ្លាប ់មន  មនសុៃស ម្នា  អង្គយុ 
បៃឡៃង លៃង ជាមួយ ពួក វា តាំងពី មុន 
ការ ផ្ទុះ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ជាមួយ រសជាតិ កាហ្វៃ ហាងកា ហ្វៃ 
សត្វ ក្នុង កៃុង សៃអ៊ូល ផ្ដល់ ឱកាស ឲៃយ 
ភ្ញៀវ នៃបនិតៃយ គូ កន រោម ទន់ ល្មើយ  
ដចូជា ឆ្កៃ ឬ ឆ្មា សមៃប ់អតថិជិន ដៃល 
មិន អាច ចិញ្ចឹម ពួក វា បាន ។ 

មុខ ជំនួញ តៃវូ បាន បំផ្លាញ ដោយ ការ- 

ផ្ទុះ វរីសុ ករូ៉ណូា ដោយ ពលរដ្ឋ ករូ៉ៃ ខាង 
តៃបូង សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ កៃម គោល- 
ការណ៍ ណៃនំា រកៃសា គម្លាត និង ការ ដំា- 
កៃបាល ចុះ នៃ វិស័យ ទៃសចរណ៍ ។ 

ប៉ុន្ដៃ មិន ដូចជា នៅកៃុមហ៊ុន នានា 
កាហ្វៃ សត្វ ទាំង នោះ មិន អាច ជមៃុះ 
បគុ្គលកិ បាន ឡើយ ដោយសារ ពកួគៃ 
តៃូវ នៅថៃទាំ សត្វ ។ ពួកគៃ មន ភារៈ- 
មើល ថៃ សត្វ ចញិ្ចមឹ អមៃបរូ កមៃ ជា ចៃើន 
កៃបាល ។ សត្វ កំបៃុក ដី និង រៃកឃូន 
មន បៃជា បៃិយភាព ជាង គៃ  ដោយ 
ពកួ វា ទាងំ ២មន អាបៃបករិយិ ទាក ់ភ្នៃក  
មនុសៃស  ទោះបី ជា ជំនួញ ទាក់ ទង នឹង 

សត្វ ទាំង ២បៃភៃទ នៃះ  រង ការ រិះ គន់ 
ខា្លាំង ពី កៃុម   សៃឡាញ់សត្វ ក៏ដោយ ។ 

បៃភៃទ សត្វ កង់គូរូ តូច២មួយ គៃសួារ 
ឈ្មាះ អាល់គង់ និង ដាល់ គុង មន 
ន័យ ថា « Lovely» និង «Dovey» 
មន លក្ខណៈ សៃដៀង នឹង សត្វ ចៀម 
នៅ ពៃល តៃវូ បាន តាម ទាន ់ពៃល ពកួវា 
លួច សុី ចៃក នៅ ហាង កាហ្វៃ Eden 

Meerkat Friends នៅក្នុង ខណ្ឌ 
ទៃសចរណ៍ Myeongdong នៃ កៃុង 
សៃអ៊ូល បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ។ 

ជា បុគ្គលិក ម្នាក់  គីម មីនជី បាន 
និយយ ថា អតិថិជន យ៉ាង ហោចណាស់  
មក ម្ដង ឬ ២ដង  ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ 

កញ្ញា នយិយ ថា ៖ « អតថិជិន យើង  
៩០ភាគរយ  គឺជា ជន បរទៃស ដៃល 

ភាគ ចៃើន ជា ជន ជាតិចិន តៃ ពួកគៃ 
ឈប់ មក តាំងពី ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
រីឯអតិថិជន កូរ៉ៃ  ក៏ លៃង មក ដៃរ »។ 

លោក ជី យូយឿន ជា ម្ចាស់ ហាង 
កាហ្វៃសត្វ Raccoon Cafe Table 
A ដៃល មន សត្វ អណ្ដើក និង ជីងចក់  
ក ៏ដចូជា  កបំៃកុ ដ ីបាន នយិយ ថា អ្នក 
ខ្លះ អត ់ហា៊ាន មក ទ ីនៃះទៃ កៃយ ឮ ថា 
វីរុស ឆ្លង ដំបូង កើត ឡើង ពី សត្វ ពៃ ។ 

អតិថិជន តិច តួច  បាន និយយ ថា 
សត្វ ជយួ ពកួគៃ បន្ធរូ អារម្មណ ៍តាន តងឹ 
អឡំងុ ពៃល តប ់បៃមល ់នងឹ ភាព អផៃសុក 
ក្នុងគៃ នៃះ ។ 

លោក ហងុ ចាន ់វនូ នងិ មតិ្ដ សៃ ីគជឺា 
អតថិជិន តៃ មយួ គ ូគត ់នៅ ហាងកាហ្វៃ 
Eden Meerkat Friends Cafe នា 
រសៀល នៃការ ធ្វើ ការ មួយ ហើយ 
លោក បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « កៃយ 
ចំណាយ ពៃល ដៃក ផ្ទះ  និង រមៃងមន 
អារម្មណ៍ ធុញ ថប់  ខ្ញុំ ហាក់ បាន ធូរ 
សៃបើយ ចិត្ដ នៅពៃល បាន ជួប សត្វ គួរ- 
ឲៃយ  កា្នាញ់  ទាំង នៃះ »៕ AFP/HR 

លោក ហុង ចាន់វូន និង សង្រសារ ម កល្រង ហាងកាហ្វ្រសត្វ Eden Meerkat Friends ក្នងុក្រងុ ស្រអូ៊ល ។ រូបថត AFP

 គ្រសួរ កង់គូរូ អម្របូរ តូច ៗ  នៅ ហាង កាហ្វ្រ  Eden Meerkat Friends  ។ រូបថត AFP ឆ្មា សម្របុរស ឃ្រយូត ៗ  ធ្លាប់ ត្រ ទទួល បាន ការ ថា្នាក់ ថ្នម ពី ភ្ញៀវ ទទួល ទាន កាហ្វ្រ។ រូបថត AFP

អ្នកធ្លាប់តៃនៃបនិតៃយសត្វ
លៃងហា៊ានមកបៀតហាង
កាហ្វៃសត្វនៅកៃងុសៃអូ៊ល
ដោយបារម្ភឆ្លងកូវីដ១៩
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រាសីឡើងខ្ពស់    តៃដៃត។ ការ  ធ្វើ - 
ដំណើរ    ជិត ឆ្ងាយ    ពោរពៃញ  ដោយ 
ភាព    សបៃបាយរីករាយ និងបាន    
ជួប     លាភ  សកា្ការៈ។ សុខភាព រាង-  

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

 ថ្ងៃ  ១៣រោច ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី២០ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២០

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

ហោរាសាស្តៃបៃចាំថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គរួ  ។ សុភមង្គលនៅ ក្នងុ - 
គៃសួា រ       នឹង មាន លក្ខណៈ ល្អបៃសើរ  
ខណៈ  សុខ    ភាព ផ្លវូ កាយ ក្ត ី និង   ចិត្ត- 
ក្ត ី  មាន អំ ណោ យ ផល  បៃកៃតី  តៃ ពំុ 

គួរ     គបៃបី យាត   ៃ ទៅកាន់ទីឆ្ងាយ តៃ មា្នាក់ឯង នោះ- 
ឡើយ   ។ ការ   បៃកប  របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង 
បាន  ផល         បង្គរួ  តៃ បុ៉ណោ្ណោះ ។  ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ 
នឹង បាន     ផល  ពី ការ ផ្តល់ឲៃយ ពី  អ្នកដទៃ ជពិសៃស ។ 
រីឯ    បញ្ហា ស្នៃហា វិញ មាន សភាព ល្អ ដូចធម្មតា។ 

រាសឡីើងខ្ពស ់ ។   ការ បៃកប  របរ    រក 
ទទួល  ទាន នានា  នឹង ទទួលបា ន    
នូវ ផល   ចំណៃញជទី   គាប់ចិត្ត ។  
ចណំៃក    បញ្ហា ស្នៃហា វញិ      គ ូស្ន ៃ ហ ៍ 

 មាន កា រ    យលច់តិ្ត គា្នា ទៅ វញិ ទៅ មក បាន    ល្អ  ។ រឯី  
ការ និយាយស្តី  ចៃើន តៃធ្វើ ឲៃយ  អ្នកដទៃ គោរព - 
សៃឡាញ់។ ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត ទៅ កាន់ឯ  ទ  ី   - 
នានាវញិ     មាន សខុ សវុតិ្ថ ភាព ល្អ ។ ចពំោះលាភ-  
សកា្ការៈ វិញនឹង ទទួល បានផលជទី គាប់ចិ ត្ត។ 

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

បៃកប           ទៅ   ដោយ ការ បៃុង  បៃយ័ត្ន  និងបៃឹង បៃ ង 
អ ស   ់   ព  ី សមត្ថភាព។  រ ីឯ ការ   នយិាយ ស្ត ី អាច មាន 
ភាព         លើ ស   លស់ ឬ ខ្វះ ខាត  ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា - 
ស្នៃហា        គូស្នៃហ ៍  មាន  ការ យល់ ចិត្ត   គា្នា  ធម្មតា ។ 
ចំពោះ       លាភ  សកា្ការៈ   បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោក អ្នក  
មាន ទឹក ចិត្ត បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា - 
ករុណា   គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក ។   បញ្ហា  
ស្នៃ ហា  គសូ្នៃហ ៍ ចៃះ យក ចតិ្ត ទកុ- 

ដក ់   ចំ ពោះ គា្នា បាន យា៉ា ង ល្អ ។ រីឯ ការ បៃ កប របរ - 
រក       ទទួល ទា ន ផៃសៃង ៗ   បាន ផល  លើស ពី សព្វ ដង  
ដោយ   សារ តៃ ការ ពោល វាចា ទន ់ភ្លន ់ទៅ កាន ់អ្នក- 
ផង      ធ្វើឲៃយគៃ សៃឡាញ ់ចលូ ចតិ្ត ។   រឯី ការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ     កា ន់ ទី ផៃសៃង ៗ  តៃង បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ៕      

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

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

រាសលី្អបង្គរួ ។ លោកអ្នកមាន ស្វយ័- 
ភាព  គៃប់ គៃន់ ក្នុងការ សមៃច ចិត្ត 
ផៃសៃងៗ  ។  រឯី ការបៃកប របរ រក ទទលួ- 
ទាន ផៃសៃងៗ ហា៊ាន បៃឈម      ហា និ ភ័យ 

ខ្ពស ់ ហៃតនុៃះគបៃប ីមាន ការថ្លងឹ      ថ្លៃង    ព  ីហា នភិយ័-   
និង  ភាព ជោគជ័យ ឲៃយ បាន ចៃបាស   ់   លាស់ ពៃម ទំាង 
មាន   យុទ្ធសាស្តៃ កាត់ បន្ថយ   ហា   និភ័យនោះ  ផង - 
ដៃរ   ទើប ជ ការបៃសើរ ។ ចពំោះ  លាភ      សកា្ការៈ វញិ  
នោះ ក៏   នឹងទទួល  បាននូវ  ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។     

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

ដើមៃបី  ពិភាកៃសា   ឬ ដោះ សៃយ បញ្ហា ផៃសៃងៗ រមៃ ង   
ទទួល    បាន       ជ័យ ជម្នះ។  ដោយ ឡៃ ក ចំ ពោះ  បញ្ហា  
ស្នៃហា     គូស្នៃហ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត គា្នា   សីុ ជមៃ  
ធ្វើ ឲៃយ    ចំណង   ស្នៃហា ដៃល  បង្កើត ឡើង គឺ មាន-   
លក្ខណៈ   កាន ់ តៃ ស្អិត ល្មួត ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត។ 

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

រក       ទទួល ទាន នានា  បានផល បង្គរួ  ការ ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ        កាន់ ទ  ី  ជិត ឆ្ងាយ មាន ឧបសគ្គ ខ្លះៗ។ រីឯការ - 
និយាយ ស្ត ី មាន  ការ រអាក់រអួល ។  ចំពោះ បញ្ហា 
ស្នៃហា  គូស្នៃហ  ៍  មាន   ការ អនុគៃះ  និង ចៃះ   អធៃយា- 
សៃ័យ       គា្នា   ដោយមានការ យក ចិត្ត ទុក    ដក់ផង   ដៃរ ។  

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

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

រាសីសៃុត ចុះ ។ កតា្តា ទឹកចិត្ត ចៃើន 
ត ៃ  បៃក បទៅ     ដោយសៃច ក្តី មោហៈ 
ពោល គឺបៃើ ជំនឿ  ជ ជង ការ ព ិចារ -  
ណា ។   រីឯ ការ បៃកប  របរ រក ទទួល-

ទាន  ផៃសៃងៗនងឹ តៃវូ មាន ការពចិារណា ពី ហានិភ័យ 
បាន    ល្អិត ល្អន់  មុននឹង ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃមពៃៀង- 
ផៃសៃងៗ ។ ចណំៃក  ឯ សៃចក្តសី្នៃហា តៃវូ បៃងុ  បៃយត័្ន 
មាន  ទំនាស់ ដោយ សារ តៃ មាន ជំនឿ ដៃល    ខ្វះ ការ- 
ពិចារណាគៃប់ ជៃុងជៃយ នោះឡើយថ្ងៃនៃះ ។   

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

ចៃើន    ត ៃតមៃវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខា្វាយពីទឹក-  
ចិត ្ត    អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាននោះ ឡើយ ។ មៃយា៉ាង វិញ ទៀត 
ការ     បៃកប របរ រក ទទួល ទានផៃសៃងៗគួ រ មាន ការ- 
ពិចារណា  និងពិភាកៃសាគា្នា  ឲៃយបានចៃើន មុននឹង 
ឈាន    ដល ់ការសមៃចចិត្តអ្វី មួយ យា៉ាង  ចៃបាស់។
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ក្រុង ឡុង ដ៍: បៃធាន ក្លិប 
Brighton and Hove Albion 
លោក Tony Bloom បាន 
និយាយ ទាំង មាន ជំនឿ ចិត្តថា  
កៃុម ហងៃស កៃហម Liverpool 
សក័្ដសិម ជាមា្ចាស ់ជើង ឯក ពាន- 
រង្វាន់ កៃប ខ័ណ្ឌ   Premier 
League របស់ បៃទៃស អង់- 
គ្លៃស តៃ លោក ថា  គួរ តៃ គ្មាន 
កៃុម ធា្លាក់ បើ រដូវ កាល នៃះ មិន 
អាច បញ្ចប ់ការ បៃកតួ   របស់ ខ្លនួ  
ដោយ បរិបូរ ទៃនោះ ។ 

យុទ្ធនាការ បៃកួត បៃជៃង 
នៅលីកដៃល លៃបី ជាង គៃ លើ 
លោក  តៃូវ បាន ផ្អាកកាល- 
ពីខៃមុន ដោយសារ ការ រាត - 
តៃបាត ព ីវរីសុ ករូ៉ណូា ហើយ វា នៅ 
តៃ មាន  ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់ 
ចំពោះ កាលកំណត់ ថា តើ 
សកម្មភាព គៃប់ យា៉ាង នឹង 
កើតនៅ ពៃល ណា  បើ ចាប ់ផ្ដើម 
ឡើង វិញ ។

មុន នឹង អ្វី គៃប់ យា៉ាង តៃូវ បាន 
គំង ដំណើរ  កៃុម Liverpool 
កពំងុ នាំ មុខ កៃុម លៃខ ២ Man 
City ដាច់ ២៥ ពិន្ទុ ខណៈ 
Bournemouth, Aston 

Villa ដៃលនៅ សល ់បៃកតួ ក្នងុ 
ដៃ ពៃម ទាំង Norwich City 
ស្ថិត នៅ បាត តារាង។

លោក Bloom ដៃល កៃុម  
Brighton របស់ខ្លួន មាន ពិន្ទុ 
លើ កៃុម  ដៃល តៃូវ កាត់ ចោល 
ចំនួន ២ពិន្ទុ បាន និយាយ ថា  
គៃប់ បាល់  ក្នុង បៃកួត នីមួយ ៗ  
គួរ តៃ យក មក បៃើ  កាត់ សៃចក្ដី 
សមៃប  ់កៃមុ ដៃល គៃង ជើង ឯក 
ឬ កៃុម ដៃល តៃូវ បាន ទៅ លៃង 
វគ្គ ជមៃុះ កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប ប៉ុន្តៃ 
មិន មៃន សមៃប់ កៃុម ដៃល តៃូវ 
ធា្លាក់ ឡើយ ។  

នយិាយ ទៅ កាន ់បៃពន័្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  នៅ ចកៃភព អង់គ្លៃស 
លោក Bloom បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«បៃសិន បើ រដូវ កាល នៃះ មិន 
តៃូវ បាន ធ្វើ ការ បៃកួត ឲៃយ បាន 
ចប់ ចុង ចប់ ដើម ទាំង សៃុង ខ្ញុំ 
មនិ បាន បៃមើល មើល សា្ថាន ការណ ៍
ទុក មុន នោះ ទៃ ដៃល កៃុម តៃូវ 
កាត់ ចៃញ នឹង តៃូវ កំណត់ លើ 
មូលដា្ឋានចំនួន គៃប់ បាល់ 
ក្នុងបៃកួត មួយ ៗ  » ។ 

បុរស សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស វ័យ 
៥០ ឆ្នាំ បាន និយាយ ទៀត ថា ៖ 

«ខ្ញុំគៃន់ តៃ គិត ថា វា ជារឿង 
ពិបាក យល់  ដៃល កៃុម មួយ 
មិន បាន លៃង ចប់ រដូវ  កាល 
អាច មាន ឱកាសនៃ ការ បាត់ 
ពនិ្ទ ុ០,២  ដោយ ផ្អៃក លើ បៃពន័្ធ 
នៃះ ហើយ វា ក៏ មិន គួ រ យក មក 
ពិចារណាផងដៃរ ចំពោះ ភាព- 

ខ្លាំង នៃ កៃុម ដៃល មិន បាន 
បៃកួត » ។  

មា្ចាស់ ក្លិប រូបនៃះ បាន  បន្ថៃម 
ថា ៖ « អ្នក អាច អនុវត្ត វិធី នៃះ 
ចំពោះ កៃុមជើង ឯក  ជាក់ ស្ដៃង 
សមតៃ ជាកៃុម  Liverpool ។ 
អ្នក អាច បៃើ លក្ខខណ្ឌ នោះ 

សមៃប់ កៃុម ដៃល តៃូវ បាន ទៅ 
លៃង វគ្គ ជមៃុះនៅ តបំន ់អរឺ៉បុ តៃ 
ខ្ញុំ មិនដឹង ថា  គៃប់ គ្នា នឹង ធ្វើ ការ 
បោះ ឆ្នាត សមៃប ់វធិ ីនៃះ យា៉ាង 
ម៉ៃច នោះ ទៃ ដោយ គៃ តៃូវ- 
ការភាគ រយ ពិត បៃកដ មួយ គឺ 
៧០ ភាគ រយ សមៃប់ ធ្វើ ការ 

សមៃច ជោគ វាសនា កៃុម 
ដៃល  តៃូវ ធា្លាក់ ។ សមៃប់ ខ្ញុំ  ខ្ញុំ 
ពតិ ជា មនិ អាច ទាយ ទកុ មនុ នវូ 
រឿង ហ្នឹង ទៃ » ។ 

កៃប ខ័ណ្ឌ បាល់ទាត់  Pre-
mier League រមួ ជាមយួ លកី 
អាជីព  ទូ ទាំង តំបន់ អឺរ៉ុប និង 
តំបន់ ផៃសៃង ៗ  ទៀត  តៃូវ បាន 
ផ្អាក សកម្មភាព របស់ ខ្លួន ដូច- 
គ្នា អស់ រយៈ ពៃល ជាង  ១ ខៃ 
មក ហើយ  ដោយសារ ការ ផ្ទុះ 
ឡើង នូវ វីរុស កូរ៉ូណា។   

តៃ ទោះជាយា៉ាង ណា  បៃធាន 
និង កៃុម អ្នក រៀប ចំ ចាត់ ចៃង 
សមៃប់ លីក ដ៏ពៃញ និយម 
របស ់អ្នក គ ំទៃ វសិយ័ បាល ់ទាត ់
មួយ នៃះ  កំពុង ពិភាកៃសា រក វិធី 
ដោះ សៃយ ថា តើ នឹង តៃូវ 
បញ្ចប់  រដូវ កាល  នៃះ យា៉ាង ដូច- 
ម្ដៃច ដោយ មាន ការ យល ់សៃប 
ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់ 
ខណៈ ការ បៃកួត  នៅ សល់ តៃ  
៩សបា្ដាហ ៍ទៀត ប៉ណុ្ណោះ ហើយ 
ពៃល នៃះ ភាគ ចៃើន  កំពុង 
ពិចារណា ថ្ងៃទី ៣០ ខៃ មិថុនា 
គឺជា ថ្ងៃ ដៃល គៃប់យា៉ាង តៃូវ ចប់ 
សព្វ គៃប់ ៕AFP/VN 

ក្រងុក្ររ៉:ូ ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ ជំុ ចុង កៃយ 
ដណ្ដើម ពានរង្វាន់  នៅ ទ្វបី អា្រហ្វកិ ក្នងុ កៃប - 
ខ័ណ្ឌ Champions League និង    African 
Confederation ដៃល គៃង ធ្វើ នៅ ខៃ ឧសភា 
តៃវូ បាន ផ្អាក បណ្ដោះ អាសន្ន  ដោយសារ ការ- 
រីក រាល ដាល វីរុស កូរូ៉ណា។ នៃះ បើ តាម ការ- 
បៃកាស ពី សំណាក់ មនៃ្ត ីរបស់ សហព័ន្ធ ។  

ក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ៍ មួយរបស់ សហព័ន្ធ 
បាល់ ទាត់ បៃចំាទ្វបី អា្រហ្វកិ (CAF) បាន 
សរសៃរ ថា ៖ « ការ បៃកួត ជំុ ចុង កៃយ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ  Confederation Cup និង Cham-
pions League បៃចំា រដូវ កាល ២០១៩- 
២០២០ តៃវូបាន ផ្អាក រហូត ដល់ពៃល មាន 
ការ បៃកាស ឲៃយដឹង  ជាថ្ម ីបន្ថៃម ទៀត » ។

ទី កៃងុ កំពង់ ផៃ  Douala របស់ បៃទៃស 
កាមៃរូន តៃវូ បាន ជៃើស រីស សមៃប់ បៃកួត 
វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League ដៃល គៃង ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃ សុកៃ ទី 
២៩ ខៃ ឧសភា នៅ ឯ ពហុ កីឡ ដា្ឋាន Japoma 
ដៃលទើប តៃ  សាង សង់ រួច  ថ្មីៗ  នៃះ ដោយមាន 
កៅ អី ដល់ ទៅ  ៥០០០០កន្លៃង ។

ចំណៃក ការ បៃកួត Confederation Cup 
វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ វិញ នឹង តៃវូ កើត ឡើង នៅពហុ- 
កីឡដា្ឋាន Prince Moulay Abdellah ក្នងុ 
កៃងុ នៃ បៃទៃស មា៉ារុ៉ក នា ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ ឧសភា។ 
CAF ដៃល បាន បញៃឈប់ រួច ហើយ សមៃប់ ការ- 
បៃកួត វគ្គ ពាក់ កណា្ដោល ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ បាន បន្ត ក្នងុ 
សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ ទៀត ថា ៖ « កាល បរិច្ឆៃទ 
ថ្ម ីនឹង តៃវូ បៃកាស ឲៃយ ដឹង ក្នងុ ពៃល ដ៏ សម គួរណា 
មួយ បនា្ទាប់ ពី មាន ការ ពិគៃះ យោ បល់ ជាមួយ 

ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ៗ រួ ច រាល់ ហើយ » ។
CAF  បាន បន្ថៃម ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖ « CAF 

កំពុង  តាម ដាន សា្ថាន ការ ណ៍យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ និង សហ ការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ 
ទំាង អស់  ជាពិសៃស អង្គការ សុខភាព ពិភព- 
លោក ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ជំងឺ នៃះ ចំពោះ តំបន់ 
អា្រហ្វកិ ហើយ យើង  នឹង ធ្វើ ការ ជូន ដំណឹង ពី  
ការ វិវឌៃឍថ្ម ៗី  ដល់ កៃមុ តៃវូ បៃកួត បៃជៃង ទំាង- 
អស់  ក្នងុ  ពៃល វៃលា ដ៏ សមរមៃយ ណា មួយ » ។  

ការ បៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃក្នងុ និង កៃ ទឹក ដី 
តៃវូ បាន លុប ចោល ដោយ CAF កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន កៃយ ពី បៃកួត ជើង ទី ២ ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ នា កៃងុ 
ទុយ នីស តៃវូ បាន ផ្អាក រួចរាល់ ហើយ នោះ ។  

កៃមុ ដៃល មាន ទី តំាង នៅ កៃងុ កៃរូ៉ ទំាង ២ គឺ 
Al Ahly និង Zamalek ពៃម ទំាង កៃមុរបស់ 
កៃងុ Casablanca គឺ  Raja និង Wydad 
សុទ្ធ តៃ បាន ឡើង ទៅ ដល់ វគ្គ ១/២ ផ្ដាច់ ពៃត័ៃ 
Champions League ដៃល នឹង បៃកួត គ្នា 
២ ជើង    នារដូវ កាល នៃះ  នឹង ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី ១ 
និងទី ២ ពៃមទំាង ថ្ងៃ  ទី ៨ និង ទី ៩ ខៃ ឧសភា ។ 

ចំណៃក  Confederation Cup ដៃល នឹង  
ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣ និង ទី ១០ ខៃ ឧសភា គឺ   កៃមុ 
Hassania Agadir និង Renaissance 
Berkane របស់ បៃទៃស មា៉ារុ៉ក តៃវូ ជួបគ្នា ឯ 
១ គូ ទៀត ជាជំនួប របស់  កៃមុ បៃទៃស ហ្គណីៃ 
Horoya និង  កៃមុ  Pyramids  របស់  បៃទៃស 
អៃហៃសីុប Pyramids ៕ AFP/VN

ក្រុង  Toluca: កៃប ខ័ណ្ឌ 
Liga MX បាន សមៃច ផ្អាក 
សមៃប ់កៃមុ តៃវូ ឡើង នងិ ធា្លាក ់
រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នា ំខង មខុ នៃះ បើ 
តាម បៃកាស ឲៃយ ដឹង ពី សំ ណាក់ 
លោក បៃធាន Enrique Bon-
illa ។  

ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ លីក 
លដំាប ់ទ ី១ Liga MX នងិ ទ ី២ 
Ascenso MX របស់ បៃទៃស 
មុកិសុកិ តៃវូបាន បញៃឈប ់កាល- 
ពី ខៃ មុន ដោយសារ ការ រាត - 
តៃបាតពី វីរុស កូរ៉ូណា ។

ការ បោះ ឆ្នាត មួយ តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ ការ បៃជុំ តាម 
វីដៃអូ រវាង មា្ចាស់ ក្លិប លៃង នៅ 
Liga MX ទាងំ ១៨ កាល ព ីថ្ងៃ 
សុកៃ ដោយ សមៃច ថា  ការ- 
ឡើង មក លីក កំពូល និង ការ- 
ធា្លាក ់ទៅ លកី ទាប តៃវូ បាន លបុ 
ចោល រយៈ ពៃល ៥ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ 
ហើយ កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ ក៏ 
មាន ការ រួម ចំណៃក យល់ ពៃម 
របស់ កៃុម ទាំង ១២ នៅ As-
censo MX ផង ដៃរ។

លោក Bonilla បាន បញ្ជាក់ 
ថា  ក្លិប ទាំង ១២ នៅ លីក ទី២ 
នឹង ទទួល បាន ទឹក បៃក់ បៃចាំ 

ឆ្នាំ ជិត ១លាន ដុលា្លារ ពី កៃប- 
ខ័ណ្ឌ កំពូល ក្នុង ពៃល ហ្នឹង 
ជាមួយ នឹង ការ ពៃម ឲៃយ  As-
censo MX អាច ដាក់ បញ្ចូល 
កឡីាករ ក្មៃង ៗ  សញ្ជាត ិមុកិ សុកិ 
ក្នុង កៃុម ផង ដៃរ ។   

សមៃប់ ការ បៃកួត បៃជៃង 
នៅ  Ascenso MX រដូវកាល  
នៃះ តៃូវបានលុប ចោល ហើយ 
ដោយមនិ មានជើងឯក ដោយ- 
សារ តៃ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។  

ព័ត៌មាន នៃ ការ បញ្ចប់ នា 
ពៃល អនាគត ចពំោះ ការ ដឡំើង 
និង ទមា្លាក់ សមៃប់ កៃុម បាល់- 
ទាត់ នៅ បៃទៃស មុិក សិុក នៃះ 
នឹង ធ្វើ ឲៃយ មានពាកៃយ ចចាម- 
អារា៉ាម ព ីការ ដាក ់បញ្ចលូ គ្នា រវាង 
កៃប ខ័ណ្ឌ Liga MX និង MLS 
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។  

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពាកៃយ ចចាម- 
អារា៉ាម នោះ មាន សៃចក្ដី រាយ- 
ការណ៍ ជា ចៃើន បាន ធ្វើ ការ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  ថា  កៃបខ័ណ្ឌ របស់ 
បៃទៃស អាមៃរិក ខង ជើង ទាំង 
២ នៃះ  អាច នឹង ចៃបាច់ ចូល គ្នា 
តៃ មយួ កៃយ ចប ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍
World Cup ឆ្នាំ ២០២៦ ៕ 
AFP/VN

អ្នក ចាត់ ការ   ក្រមុ Liverpool លោក Jurgen Klopp និង Andrew Robertsan ព្រលអបអរជ័យជម្នះ។ AFP

កីឡាករក្រមុ Al Ahly (ក្រហម) ព្រល ប្រកួត នឹង ជួប ក្រមុ Mamelodi Sundowns។ រូប AFP

Liverpool សមជាជើងឯកតែមិនគួរមានកែមុធ្លាក់

វគ្គផ្ដាច់ពែត័ែសមែប់ក្លបិនៅអា្រហ្វកិ តែវូពនែយារពែលLiga MXសមែចគ្មាន
កែុមឡើងនិងធ្លាក់៥ឆ្នាំ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ  ទោះប ីជាបាន  ប្រកា សមខុ គសូ្ន្រហ ៍ថ្ម ី 
បើក ចំហ  ដ្រល  ជា បុរស រូប  សង្ហា កូនកាត់ ៣ 
សាសន៍  អាសុី-អា ម្ររិក     នោះ ក៏  ពុំទាន់ ឃើញ  - 
បង្ហាញ  ព ីឆន្ទៈ   ច្របាស ់នៅក្នងុ ជវីតិ អាពាហ ៍ពពិា ហ ៍
របស់ ខ្លួន   និង លោក អ្រល្រន តាន់ ថា នឹង ត្រូវ 
ចូល   ក្រប ផ្ទឹម   រោង ជ័យ    នៅ ព្រល ណា  ទ្រ ព្រះ  
ល្រចឮ ថា  ពុំ  ទាន់ មាន គ្រង   រៀប   ការ     នៅឡើយ 
ដោយ តារាចម្រៀងស្រី អូរីជីណល   អ្រដា បន្ត - 
ពន្រយារ  ព្រល ទៅ មុខ ទៀត គឺ   រក្រសា  ត្រឹមជា គូស្ន្រហ៍ 
យល់ ចិត្តគ្នា សិន ចុះ  ។

 កាល ព ីទើប ត្រ បាន សា្គាល ់ចតិ្ត ថ្លើម គ្នា ប្រមាណ 
ជិត  ១ឆ្នាំ  នោះ ធ្លាប់ ឮ  ដំណឹង  ថា តារា ចម្រៀង 
ស្រី អូរីជីណល     រាសី ឡើង ក្រឺតៗ អ្នក នាង អ្រដា 
គ្រង នងឹ ដ ឹក ដ្រ មា្ចាស ់ប្រះដងូ ទ២ី អ្រល្រន តាន ់ 
ចូល រោង ជ័យ   នៅ ឆ្នាំ២០២០  ន្រះហើយ ត្រ- 
ឥឡូវ  ប្ររ ជា    ឮថា ពន្រយារ  ព្រល បន្ត ទៀត កាន់ ត្រ  
បង្កើតនូវភាព ងឿង  ឆ្ងល់ ដល់ មហាជន ។ 

តារាចម្រៀង ស្រី  ដ្រល    ទទួលបាន  ជោគ ជ័យ- 
ទាងំ  សលិ្របៈ នងិ រឿង ស្ន្រហា អ្រដា ក ៏  បក    ស្រយ  
ពត័ម៌ាន  រហចិ រហៀង ឆ្ងល ់រឿង មនិ ទាន  ់កណំត ់ថ្ង្រ  
ចូល រោង ជ័យ នោះ   ផង ដ្ររថា៖ «ចំពោះ រឿង ន្រះ 
ខ្ញុ ំ គតិ ថា  ដចូជា មនិ ទាន ់ គតិ គរូ នោះ ទ្រ គ ឺថា អាច 
នងឹ  ត្រវូ លើក  ព្រល បន្ត ទៀត  សនិហើយ ព្រះ 
ព្រល ន្រះ មា្នាក់ៗ សុទ្ធ ត្រ រវល់ នឹង  ការ ងរ  
ខ្លាងំ ។ សម្រប ់នាង ខ្ញុ ំវញិ នោះ គ ឺ កាន-់ 
ត ្រ រវល់ ច្រើន  មាន ការ ងរ សិល្របៈ ផង 
នងិ  ការ ងរ រកសុ ីក្រ សលិ្របៈ  ផង អ៊ចីងឹ  
ហើយ   សុ ំព្រល គតិ គរូ រឿង ទាងំ  ន្រះ សនិ  
ពុំ ទាន់ គិត ច្រើនពី  រឿង រៀប ការ»។ 

គួរ រំឭក ដ្ររ ថា  កាលពី 
ឆ្នាំ២០១៧ តារា - 
ចម្រៀង ស្រី អ្រ ដា 
បាន  រៀប  ចំ ធ្វើ ពិធី   
ខួប កំណើត  ខ្លួន 
ឈាន  ចូ ល វ័យ 
២៧ឆ្នាំ រួម ទាំង 
បាន សម្ពោធ - 
អាល ់ប៊ុម  បទ- 
ចម្រៀង ដ្រល  
និពន្ធ ខ្លួន ឯង 
ជា មួយ    នឹង-     
វត្ត មាន ចូល- 
រួម  លើក ទឹក- 
ចិត ្ត ពី ក្រុម មិត្ត  
សិល្របៈ ល្របី ៗ  - 
ច្រើន    កុះករ នៅ 
ភោជ នីយដា្ឋាន-   
លំដាប់ ខ្ពស់ មួយ   
ម្ដុ ំ  ប្រសណយី ៍ក្នងុ 
ទ ី ក្រុង     ភ្នំព្រញ និង បាន   
ឆ្លៀត  ប្រកាស ម ុខ មាត់ ពិត 

គ ូ ស្ន្រហ ៍ថ្ម ីគ ឺលោក អ្រល្រន តាន ់ផង ដ្ររ ខណៈ 
បច្ចុប្របន្នន្រះ  នាង  មាន វ័យ  ៣០ឆ្នាំហើយ ។

 នា មួយ រយៈព្រល ចុងក្រយ ន្រះ អ្រដា មាន 
រាសី ឡើង ខ្លាំង ខណៈ នាង ទើបត្រ កា្តាប់ តំណ្រង   
កា្លាយជា   គណៈកម្មការ ផ្តល ់ពនិ្ទ ុក្នងុ កម្មវធិ ី«The 
Melody» នៅ ប៉ុស្តិ៍ ទូរទស្រសន៍ បាយ័ន និង ជា 

តំណាង ទូត ស ុច្ឆន្ទៈ អង្គការ ស្ទ្រម របស់ 
មា្ចាស់ ចិត្ត លោក  អ្រល្រន តាន់ ជា - 

សា្ថាបនិក អង្គការ ស្ទ្រម ប្រចាំ កម្ពុជា   
បាន ទ ទលួ  លខិតិ សរសើរ ព ីក្រមុហ៊នុ 
Youtube  ជា ប្រភ្រទ Silver Crea-
tor Award ទៀត  ផង ៕ 
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អេដា បន្តពនេយាររឿង មង្គល ការ 
នឹង   គូស្នេហ៍ កូន កាត់ ៣សាសន៍  

តារាចមេៀង សេ ីអូរីជីណល អេដា និង គូស្នេហ៍ កូន  - 
កាត  ់៣សាសន៍លោក អេលេន តាន់   ។ រូប ហ្វ្រសប៊ុក

អេដា និង 
គូស្នេហ៍ អេលេន 

តាន់ ។ រូបថត  
ហុង មិនា 

សកម្ម ភាព ហ្វកឹ ហាត់ របស់ កីឡាករ គុនដាវ កម្ពជុា ដេល  បនធ្វើឡើងនា ពេល កន្លងមក។ រូបថត ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

កេមុ គុន ដាវ ខំ ហ្វកឹហាត់ តាម ផ្ទះ  
តេៀមការ បេកួត  នៅ វៀត ណាម 
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ បើ ទោះ បីជា ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ និងសកម្ម ភាព កីឡា 
នៅ លើ ពិភព លោក ត្រូវបាន 
ផ្អាកស្ទើរត្រ ទាំងស្រុង ដោយ- 
សារ ត្រ វបិត្ត ិន្រជងំ ឺឆ្លងកវូដី ១៩ 
ប៉នុ្ត្រ ក្រមុ អត្តពលកិគនុដាវ កម្ព ុជា 
ដ្រល ត្រវូ បាន ក្រសងួអបរ់ ំយវុ- 
ជន និង កីឡា ធ្វើការ រំសាយពី 
ការ ប្រមូល ផ្តុំ  ហើយឲ្រយ  វិល ទៅ 
សម្រក នៅ តាម គ្រហដា្ឋាន រៀងៗ 
ខ្លួន នោះ បាន និង កំពុងធ្វើ ការ 
ហ្វឹក ហាត់ នៅ តាម ផ្ទះរៀងៗ- 
ខ្លួន ដោយ រំពឹង ថា ពួកគ្រ អាច 
នងឹ មាន ឱកាស បាន ទៅ ចលូ រួម 
ការ ប្រកតួកឡីា គនុ ដាវ ជើង ឯក 
អាសា៊ាន (SEA  Fencing  
Championship) នៅ ប្រទ្រស 
វៀតណាម នា អំឡុង ខ្រ កញ្ញា 
ឆ្នាំ ២០២០។

   អគ្គ ល្រខធិការ សហព័ន្ធ 
កឡីាគនុ ដាវ កម្ពជុា លោក សខុ 
អាង  បាន ប្រប ់ថា ការ  ហ្វកឹហាត ់
ទៅ តាម កម្ម វធីិបាន ដាក ់ឲ្រយ  នៅ 
តាម ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន ន្រះ វាជា 
ជម្រើស ត្រ មួយគត់ ដ្រល អាច 
ជួយ ឲ្រយ អត្តពលិករក្រសា បាន នៅ 
គណុ ផល ល្អ នងិមាន លទ្ធភាព 
អាច ដណ្តើម បាន ម្រដាយ ជូន 
ជាតិ  នៅ ក្នុងការ ប្រកួត SEA  
Fencing  Championship 
នៅ ព្រល ណា  ការ រីក រាល ដាល 
ជងំកឺវូដី១៩  អាច នងឹ ស្ងប ់សា្ងាត ់
ទៅ វិញ នោះ។ 

លោក  សុខ  អាង  បាន  ប្រប់ 

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖ « អត្ត ពលិក  
គនុ ដាវ  បាន ហ្វកឹ ហាត ់តាម ផ្ទះ  
ជា លក្ខណៈ ឯក ជន ត្រៀម ខ្លួន 
ពង្រឹង នូវ សមត្ថភាព  ព្រម ទាំង 
រក្រសា ឲ្រយ បាននវូ  កម្រតិ បច្ច្រកទ្រស  
ព្រះ សា្ថាន ភាព ន្រ ជងំ ឺកវូដី១៩  
អាច នងឹ ធរូ ស្រល  ហើយ កម្មវធិ ី 
នងឹ បើក ការ ប្រកតួ ឡើង វញិ បាន  
អ៊ចីងឹ អត្តពលកិ របស ់យើង  មាន 
សមត្ថភាព គ្រប ់គ្រន ់ ដើម្រប ីចលូ-  
រួម ដោយ រំពឹង មាន លទ្ធភាព 
យក ម្រដាយ ជូន ជាតិ មាតុ ភូមិ 
បាន» ។

 លោក  សខុ  អាង  បន្ត ថា ៖ «អ្វ ី
ដ្រល សំខន់ នោះ  គឺ ការ ហ្វឹក- 
ហាត ់ទាងំ បច្ច្រកទ្រស នងិ កល- 
ល្របិច  ដ្រល ន្រះ ជា ផ្ន្រក ដ ៏សខំន ់
សម្រប ់កឡីា គ្រប ់ប្រភ្រទ ទាងំ- 
អស់  ហើយអ្វី ដ្រល សំខន់  នៅ 
ក្នុង  ការ ប្រកួត  កីឡាគុន ដាវ   គឺ 
កលល្របចិ ត្រ ម្ដង  ហ្រតនុ្រះ ទោះ- 
ប ីការ ប្រមលូ ផ្ដុ ំរបស ់ក្រសងួ អបរ់ ំ
យវុជន  នងិកឡីា  ប្រកាស ផ្អាក 
ប៉នុ្ត្រ  ភា្លាម នោះ  ខ្ញុ ំបាន ពភិាក្រសានងឹ 
គ្រូបង្វឹក  ដើម្របី រក្រសា គុណផល 
របស់ អត្តពលិក  ជម្រើស ជាតិ  
កុឲំ្រយ ធ្លាក ់ចុះព្រក  គ ឺរក្រសា សមត្ថ- 
ភាព ឲ្រយ នៅ ក្នុង កម្រិត មូលដា្ឋាន 
គ្រឹះ មួយ  បើ មិន រីក ចម្រើន ទៅ 
មុខ  ក៏ នៅ ដដ្រលដ្ររ» ។

 យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ លោក  សខុ 
អាង បានទទួល សា្គាល់ ថា ៖ 
«អ្វីៗ សទុ្ធ ត្រលបំាក  ព្រះ ការ- 
ហ្វកឹហាត ់នៅផ្ទះ ដោយ ខ្លនួឯង  
វា មិន ដូច ហាត់ ជាមួយ គ្រូ នោះ 
ទ្រ។  ត្រ បើ ពកួ គ្រ មានឆន្ទៈ ពតិ- 

ប្រកដ នោះ  ពកួ គ្រ មនិ ធ្លាក ់ចុះ 
ខ្លាងំ ឡើយ  ហើយ  ការ ហ្វកឹហាត ់
នោះ  សហព័ន្ធ  មិន សូវ បារម្ភ 
ឡើយ ដោយសារ   សហពន័្ធ  បាន 
ផ្ដល់ ឲ្រយ ពួកគត់ នូវ កម្មវិធី ជា 
មូលដា្ឋាន គ្រឹះមួយ ដ្រល អាច ថ្រ- 
រក្រសា កាយសម្របទា របស់ គត់ 
បាន យ៉ាងល្អ  នងិ ធ្វើ ឲ្រយ មាន ភាព-  
សាុាំ ក្នុង ចលនា ហ្វឹក ហាត់» ។ 

បន្ថ្រម ទៅ លើ  យុទ្ធ សាស្ត្រ 
ត្រៀម ការ ប្រកួត   SEA  Fenc-
ing  Championship  នៅ 
ប្រទ្រស វៀត ណាម  នា ខ្រ កញ្ញា  
ឆ្នាំ ២០២០  លោក សុខ អាង  
បាន បង្ហើប ថា បើ  ជំងឺ កូវីដ ១៩  
អាច នឹង ស្ងប់ សា្ងាត់  ឬ  គ្រប់ គ្រង 
បាន  ឬ អាច និយយ ថា  ធូរ- 
ស្រល នោះ  សហពន័្ធ នងឹបញ្ជនូ 
កីឡាករ -កីឡាការិនី ទាំង អស់  
ដើម្របី ត្រៀម ចូល រួមនៅ ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ នោះ។

 លោក បន្ថ្រម ថា៖  « បើសិន 
វៀត ណាម  ប្ររព្ធ  ធ្វើ នៅ ក្រុង 
ហាណូយ  យើង បញ្ជូន ត្រឹម ៣ 
នាក ់ប៉ណុ្ណោះ  ប៉នុ្ត្រ ការ ប្រ កតួន្រះ 
គ្រង  ធ្វើ នៅ ស្រ ហ្គាន (ព្រ 
នគរ)  អ៊ចីងឹ សហពន័្ធ  នងឹ បញ្ជនូ 
ចំនួន ជាង ១០ នាក់ ទៅ ចូល រួម  
ព្រះ ការ ចណំាយ សោហ៊យុ តចិ  
ដោយ សហពន័្ធ  នងឹ រា៉ាប ់រង ទាងំ- 
ស្រុង។   ត្រទោះ ជា យ៉ាង ណា  
សម្រប់  ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រកួត  
ASIAN  Varsity  Fencing  
Championship  នៅ ប្រទ្រស  
សងិ្ហ បរុ ី នា ខ្រ មថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០  
យើង មិន បាន ត្រៀម ទ្រ»៕
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