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កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
គុនខ្មែរនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយ
មន្តែីបច្ចែកទែសប៉ុន្តែនឹងមិន
កាត់លុយនោះទែ...ទំព័រ ១៥

អង្គការសិប្បកម្មនៅសៀមរាប
ជែមជែងអ្នកមានពិការភាពឲ្យគិត
ថាពួកគែមិនឯកោទែ...ទំព័រ ១៣

WHOប្រចំាតំបន់
ប៉ាសី៊ហ្វកិអំពាវនាវ
ឲ្រយមានការប្រយ័ត្ន-
ប្រយ្រងចំពោះការដក
វិធានការបិទប្រទ្រស

មន្ត្រ៖ីច្របាប់គ្រប់គ្រង
ប្រទ្រសក្នងុភាពអា-
សន្នធ្វើឡើងដើម្របី
ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋ

បង្កើតគណៈកមា្មា-
ធិការមរតកមន៊ស្រស
រស់ដើម្របីស្វ្រងរកអ្នក
មានទ្រពកោសល្រយ

កៃុងម៉ានីលៈ ប្រធានប្រចាំ- 
តំបន់ ទទួល បន្ទុក  កិច្ច ការ ប៉ា- 
ស៊ីហ្វិក ភាគ ខាង លិច ន្រ អង្គ- 
ការ ស៊ខ ភាព ពិភពលោក - 
(WHO)  កាល ព ីថ្ង្រ អង្គារ  បន 
ជំរ៊ញ ឲ្រយ ប្រទ្រស ជា ច្រើន  ប ្រ- 
យ័ត្នប្រយ្រង    ក្នុង ការ ដក ការ - 
បិទ ប្រទ្រស ដោយ សារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ដោយ បន ព្រមាន ពី 
ការ ឆ្លង ឡើង វញិ  ប្រសនិ បើ ការ 
រឹត បន្តឹង នៅព្រល ប ច្ចុប្របន្ន ត្រូវ 
បន បន្ធូរបន្ថយ ឆាប់ ព្រក នោះ ។ 

លោក តា ក្រស៊ីកាស្រ  ប្រធាន 
ប្រចាំតំបន ់... តទ ទំ ព័រ  ១១

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ អ្នក នា ំពាក្រយ ក្រសងួ 
យ៊ត្តិធម៌ លោក  ជិន មា៉ាលីន 
ថ្ល្រង ថា ច្របាប ់ស្ដ ីព ីការគ្រប ់គ្រង 
ប្រទ្រសជាតិស្ថិត  ក្នុង ភាព អា- 
ស  ន្ន ធ្វើ ឡើង ដើម្របី ការពារ  សិទ្ធិ 
រស់ រាន មានជីវិត របស់ ពលរដ្ឋ 
មិន ម្រន ដើម្របី រឹត ត្របិត សិទ្ធ ិស្ររី - 
ភាព របស់ ពលរដ្ឋ  ដូច ការ ចោទ- 
ប្រកាន់នោះ ទ្រ ហើយ បើស្ថិត 
ក្នងុ សា្ថានភាព ធម្មតា ដូច បច្ច ុប្រប ន្ន  
កម្ពុជា ទំនង ជា មិន ប្រើ ប្រស់  
ច្របាប់ ន្រះឡើយ ។

លោក ជនិ មា៉ាលនី បន ថ្ល្រង 
ដូច្ន្រះ កាល ពី ...តទទំព័រ ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញ: រាជរដ្ឋា ភបិល  បន 
ច្រញ អន៊ក្រឹត្រយ  បង្កើត និង ត្រង- 
តំាង សមាសភាព ន្រ គណៈ កមា្មា - 
ធិកា រ មរតកម ន៊ស្រស រស់  ដើម្របី 
ស្វ្រងរក បគ៊្គល មាន ចណំ្រះដងឹ  
មាន ទ្រព កោសល្រយ លើសពី មន៊ ស្រស 
ធម្មតា  កដ៏ចូជា ការលើកទកឹចតិ្ត 
បគ៊្គល ដ្រលមាន ទ្រ ពកោសល្រយ 
នងិ សា្នាដ្រ ចពំោះ មនស៊្រស ជាត។ិ

តាម អន៊ក្រឹត្រយ របស់ រាជរដ្ឋា - 
ភិបល ស្ដពីី ការត្រងតំាង សមា ស - 
ភាព ន្រ ...តទទំព័រ ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ លោក ស ខ្រង រដ្ឋ - 
មន្រ្ដី ក្រសួង មហាផ្ទ្រ កាល ពី ថ្ង្រ 
ព៊ធ ម្រសិល មិញ បន ដឹក នាំ កិច្ច - 
ប្រជ៊ំ ពិ គ្រះ យោបល់ ដើម្របី 
ពិនិត្រយ លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ ឆ្លើយ- 
តប ទៅនឹង តម្រូវ ការ រយៈព្រល 
ខ្លី មធ្រយម និង វ្រង របស់ ពល ករ 

ចំណាក ស្រ៊កដ្រល ទើប វិល- 
ត្រឡប់ មក ស្រ៊ក  វិញ ប្រមាណ 
ជាង ៨៥ ០០០នាក់ ក្នងុ  សា្ថាន- 
ភាព ការ រីក រាល ដលន្រ   ជំងឺ       
កូវី ដ ១៩ នា ព្រល បច្ចុប្របន្ន ។ 

លោកស ខ្រង ថ្ល្រង ក្នងុ ព្រ ល 

បើក កិច្ច ប្រជ៊ំ ដ្រល ធ្វើ ឡើង នៅ 
ទសី្ដកីារ ក្រសងួ មហាផ្ទ្រ ថា ការ- 
ប្រជំ៊ ថ្ង្រ ន្រះ  គឺ ផ្អ្រក តាម ការ ប្រគ ល់ 
ភារកិច្ច របស់ លោក នាយករដ្ឋ- 
មន្រ្ដី  ហ៊៊ន ស្រន  ដើម្របី ពិភាក្រសា 
ស្វ្រ ង រក ចំណុច គន្លះឹ ដោះ ស្រ យ 

បញ្ហា ក្នុង សា្ថាន ភាពមាន  វិបត្ដិ 
កូវីដ ១៩ និង ផល ប៉ះពាល់ 
នានា  ក្នុងការ    រក្រសា ស្ថិរភាព 
សវ៊ត្ថភិាព សង្គម ក្នងុ រយៈព្រល 
ខ្ល ីមធ្រយម និង វ្រង ទៅ ម៊ខទៀត ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា ៖«ជាពិស្រស 

កិច្ច ប្រជ៊ំ ន្រះ  គឺ ទាក់ទង ដល់ 
ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ មាន ពលករ 
ដ្រលបន វិល ត្រ ឡប់ មក ពី បណា្ដា  
ប្រទ្រស នានា ជា ពិស្រ ស គឺ 
ប្រទ្រស ថ្រ ចូល មក កម្ពុជា វិញ  
គិត មក ដល់ព្រលន្រះ គឺ មាន 
ចំនួនជាង៨៥ ០០០នាក់ហើ យ   
ដ្រល  នៅ រាយ  ប៉ាយ តាម បណា្ដា 
ខ្រត្ដ។ ពល ករ...តទទំព័រ ២

លោកសខ្រងដឹកនំាប្រជំ៊ដើម្របីពិនិត្រយលទ្ធភាព
ឆ្លើយតបពលករចំណាកស្រក៊ទើបវិលត្រឡប់ជាង៨៥០០០នាក់

របរលក់មន់អំាង!

ប៊រសជាអាជីវករ កំព៊ងមមាញឹក ប្រកបរបរអាំងមាន់លក់ នៅ ម៊ខ ផ្រសារស្ទឹង មាន ជ័យ រាជធានីភ្នំព្រញ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

កម្ពជុានឹងបង្កើតថ្នាលទូរទស្រសន៍ឌីជីថលជាតិឆាប់ៗន្រះ
ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញ : រដ្ឋាភិបល កម្ពុជា គ្រង នឹង 
វិនិយោគ  ក្នុង ការ បង្កើត ថា្នាល ទូរទស្រសន៍ 
ឌីជីថល ជាតិ  ដើម្របី រំដោះ ប្រកង់ ប្រ-
មាណ ជា ៧០០ Mhz ទៅ ឲ្រយ ក្រសួង 
ប្រស ណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ក្នុង - 

ការ អភិវឌ្រឍ បណា្ដាញ 5G ប្រព័ន្ធ ស្រវា 
អី៊នធឺណិត ក្នុង ការ រួម ចំណ្រក សម្រច 
ឲ្រយ បន  នូវ ការ ប្រ កា្លាយ ប្រទ្រស កម្ពុជា 
ទៅ ជា  ស្រដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថល នៅ ក្នុង ព្រល ដ៏ 
ខ្លី ខាង ម៊ខ ។

លោក ជា វា៉ាន់ដ្រត រដ្ឋ មន្រ្តី ក្រសួង 
ប្រសណីយ៍ និង ទូរ គមនាគមន៍  ដ្រល 

ទើប ត្រង តាងំ ថ្ម ីនងិ លោក ខៀវ កាញារទី្ធ 
រដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រសងួ ពត័ម៌ាន បន ជបួ ប្រជ៊ ំកាល-  
ពី ថ្ង្រ អង្គារ  នៅ ទីស្តីការ ក្រសួង ព័ត៌មាន 
ស្តីពី ការ ត្រៀម ប្រគល់ ប្រកង់ ៧០០ 
Mhz ដ្រល កំព៊ង ប្រើ  ប្រស់ ដោយ ប៉៊ស្តិ៍ 
ទូរទស្រសន៍ ក្នងុ ស្រក៊  ទៅ ឲ្រយ ក្រសួង ប្រស-
ណីយ៍ ដើម្របី  យក ទៅ អភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធ  5G 

និង ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល។
លោក ផ៊ស ស៊វណ្ណ អគ្គ នាយក ព័ត៌ - 

មាន នងិ សោតទស្រសន ៍ បនប្របភ់្នពំ្រញ-  
ប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ព៊ធ ថា ក្រសួង ព័ត៌មាន 
បន យល់ ព្រម ប្រគល់ ៧០០ Mhz 
ដ្រល កំព៊ង ត្រូវ បន ប្រើ ដោយ សា្ថានីយ 
ទូរទស្រសន៍ ក្នុង ស្រ៊ក ...ត ទ ទំព័រ ៨



តពទីពំរ័១...ទាងំនោះ មយួ- 
ចំនួន ពុំ មាន លទ្ធភាព ក្នុង ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់ជីវភាព រយៈពេល វេង 
នោះទេ» ។ បើ តាម  លោក  ស 
ខេង ជាទូទៅ ពលករ ទាំង នោះ  
តេង តេ រំពឹង ចង់ វិល តេឡប់ ទៅ 
ធ្វើការ នៅ បេទេស គេ វិញ  ដើមេបី  
បាន បេក់ ចំណូល សមេប់ 
សមេល បន្ទុក គេួសារ ។ នៅ 
ក្នងុ សា្ថាន ភាព បច្ចបុេបន្ន  រដ្ឋា ភិបា ល  
មិន អាច អនុញ្ញាត ឱេយ ពួកគាត់ 
ចេញ ចូលឆ្លង កាត់ ពេំដេន បាន 
ឡើយ  ពេះ  ថា  បេទេស  ថេ  

ក៏បាន បិទ ពេដំេនហើយ ការ រាត- 
តេបាត នេ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅថេ 
ក៏មា នបញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅឡើយ ។ 
«ជារួម  ថេ បាន  ដក់ បេទេស 
ស្ថិត ក្នុង គេ អាសន្ន។ ដូច្នេះ  
ផ្នេក ជាចេើន តេូវ បាន បិទ ។ 
អ៊ីចឹង ហើយកម្មករ  គឺមិន អាច 
វិល តេឡប់ ទៅ វិញ» ។ 

លោក  លើក ឡើង ថា កចិ្ច បេជុ ំ 
ពិភាកេសា គា្នា ជំុវិញ បញ្ហា នេះ ក៏មា ន 
ការ ចូលរួម  ពី  មនេ្ដី នេ អង្គការ 
សហបេជាជាតដិោយ បាន គសូ- 
បញ្ជាក់ អំពី ការ គាំទេ  និង ចូល - 

រួម ជាមួយ រាជ រដ្ឋា  ភិបាល  ក្នុង 
ការ  ដោះ សេយ បញ្ហា នេះ ។ 
កេពនីេះ  កចិ្ច បេ ជុ ំ កម៏និ មេន- 
តេ សមេប់ តេពល ករទេសន្ត - 
បេវេសន៍ នោះទេ  គឺ សមេប់ 
សង្គ  ម របស់ កម្ពុជារួម ផងដេរ ។

លោក ស ខេង  បញ្ជាក់ថា ៖ 
«កន្លង ទៅ រាជ រដ្ឋាភិបាល ដឹក- 
នាំដោយ សម្ដេច តេជោ គឺ បាន 
ដក់ចេញ នូវគោល ការណ៍  
វិធាន ការ  នានាជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ហើយ កេសួង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 
នានាក៏បាន ដក់ចេញ នូវ  គោ ល - 
ការណ ៍វធិាន ការណ ៍ជាក ់ស្ដេង 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ផង ដេរ ។ កេសួង 
សុខា ភិបាល  ក៏បាន នាំ មុខ ក្នុង 
ការ ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩នេះ 
ដោយ មាន ការ ពេយាបាល ជំងឺ 
នេះ   » ។ ចំណេក  កេសួង សេដ្ឋ - 
កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បាន ចេញ 
នវូ សេច ក្ដ ីសមេច ជា បន្ត បនា្ទាប ់
ដើមេបី ដោះ សេយ ទាក់ ទង ទៅ - 
នឹងបញ្ហា សេដ្ឋ កិច្ច  សង្គម។ 
«យើង ឃើញ ថា យន្តការ នានា  
តេវូ បាន រៀបចំឡើង  ហើយ ក៏បា ន 
ដំណើរ ការ បើទោះ បី ថា កន្លេង ខ្លះ 
មិន ទាន់ បាន ដំណើរ ការ បា ន   ល្អ 
បុ៉ន្ដេ ជា ទូទៅគឺ បាន ដំណើរ កា រ  »។

បើ តាម របាយការណ ៍ កេសងួ 
មហាផ្ទេ  កិច្ច បេជុំ នេះ  ក៏  ដើ មេបី 
ពិនិតេយ លទ្ធ ភាព  ក្នុង ការ ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង តមេូវ ការ រយៈ ពេល 
ខ្លី  មធេយម  និង វេង របស់ ពល ករ 
ចំណាក សេកុ ក្នងុ សា្ថាន ភាព រីក- 
រាល ដល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ការងារ អន្តរ កេសួង  និង 
គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ បេ យុទ្ធ - 
បេឆាំង  អំពើ ជួញ ដូរ មនុសេស  
(គ.ជ.ប.ជ) ។ កេ សួង បញ្ជាក់ 
ថា ៖« កិច្ច បេជុំ នេះ មាន គោល- 
បំណង ដោយ ផ្តោត លើ បញ្ហា 
បេឈម ជាក់ លាក់ ក្នងុ ការ គេប់ - 
គេង ហា និ ភ័យ ចំពោះ  បេ ជា- 
ពល រដ្ឋ ដេល ងាយ រង គេះ  ជា 
ពិសេស ពល ករ ចំណាក សេុក  
ដេល ទើប វិល តេឡប់ មក វិញ  
ទៅ កាន ់គេសួារ  នងិ សហ គមន ៍
របស់ ពួក គេ ។  កិច្ច បេជុំ នេះ ក៏ 
ជួយ ឱេយ យើង រៀប ចំ វិធាន ការ  
ក្នងុ ការ ទប់ សា្កាត់  ការ ផ្ទះុ រាត តេបា ត 
នេ ជំងឺ  កូវីដ ១៩  ទេង់ ទេយ ធំ  
នៅ ក្នុង សហ គមន៍  ជា ពិសេស 
ផ្តោត លើ បេជា ពល រដ្ឋ ដេល 
ងាយ រង គេះ »។

លោក សេ ីជូ បុ៊នអេង រដ្ឋលេ - 
ខា  ធិការ  កេសួង មហាផ្ទេ និង 
ជា អនុ បេធាន អចិនេ្តយ៍  នេ 
គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ បេយុទ្ធ - 
បេឆាងំ ការ ជញួដរូ មនសុេស  បាន 

លើក ឡើងក្នុង កិច្ច បេជុំ នេះ ដេរ 
ថា ពល រដ្ឋ ដេល ទើប តេឡប់ 
មក ពី ចំណាក សេុក វិញ   ក៏ បាន 
កា្លាយ ជា បន្ទុក គេួសារ ក្នុង សេុក  
នងិ មនិ  អាច តេឡប ់ទៅ បេទេ ស  
គោល ដៅ វិញ បាន ឆាប់ ៗ   នោះ  
ទេ។  ពោល គឺ តេូវ រង់ ចាំ ដល់ 
បញ្ហា កូវីដ ១៩ នេះ ចប់ ជា - 
សា្ថាពរ ។ លោក សេ ី បន្តថា  ៖« អា - 
សេ័យ ហេតុ នេះ  ដោយ សា្ថាន- 
ភាព សេដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម មាន 
ការ បេ បេលួ នឹង អាច ជះ ឥទ្ធ ិព ល 
ក្នងុ រយៈ ពេល វេង បេប នេះ   គ.ជ 
.ប.ជ  និង គេសួារ  អង្គ ការស ហ - 
បេជា ជាតិ ផ្នេក ការ ងារ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង សុវត្ថិ ភាព ពល ករ  រិះ រក 
វិធាន ការ  ដេល តេូវ ឆ្លើយ តប 
បនា្ទាន ់  និង បា៉ាន់ បេមាណ ក្នុង 
រយៈ  ពេល មធេយម  នងិ រយៈ ពេល 
វេង  ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 
ផល ប៉ះ ពាល់ នេ វិ បត្តិ កូវីដ ១៩ 
នេះ  ដេល អាច កា្លាយ ទៅ ជា 
អសន្តិ សុខ សង្គម »។ 

លោកសេ ីប៉លូនី តាមេសុសី 
(Pauline Tamesis) 
អ្នកសមេបសមេួល អង្គការ 
សហបេជាជាតិ បេចំា កម្ពជុា បា ន 
ថ្លេង ក្នុង កិច្ច បេជុំ នេះ ដេរ ថា  
WH O គឺ បាន ផ្តល់ នូវទិស ដៅ 
ជាយុទ្ធសាសេ្ដ ការ បន្ត បា៉ាន់ - 
បេមាណ ដបំនូា្មាន  បច្ចេកទេស 

និង កិច្ច គាំ ទេ ផ្នេក បេតិ បត្ដិ ការ  
ដល់ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា តាម- 
 រយៈ  កេសួង សុខាភិបាល ដើមេបី 
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នេះ ។ 

លោក សេី ថ្លេង ថា ៖«យើង  
រកី រាយ ចពំោះ រដ្ឋាភបិាល  ដេល 
បាន ផ្ដល់ ការ ពេយាបាល ទៅដល់ 
អ្នកជំងឺ កូវីដ ១៩ ទំាង អស់ ដោ យ 
មិន យក កមេ  ។ ចំណុចនេះ កា ន់  - 
តេ អាច ធានា បាន ថា  បេទេស 
កម្ពជុាពល រដ្ឋ ដេល ឆ្លង ជងំ ឺនេះ  
អាច ទទួល បាន នូវ ការ ថេទាំ។ 
មាន ន័យថា  គឺ យើង តេូវ រក វិធី 
បេកប ដោ យនវានុវត្ដន៍ ដើមេបី 
បេយុទ្ធបេឆំាង នឹង បញ្ហា ការ រីក- 
រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩នេះ» ។ 

លោក សេ ីបន្ត ថា ៖«យើង នងឹ 
បន្ដ ធ្វើ សកម្មភាព រួម គា្នា ដោយ 
សាមគ្គភីាព ដើមេប ីឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង ការ ទប់ សា្កាត់ ករណី ការ- 
រកី រាល ដល កវូដី ១៩នេះ  ។ រមួ 
កមា្លាំង គា្នា គឺ យើង អាច  ឈ្នះ នូវ 
ការ រាត តេបាត ជាសកល នេ ជំងឺ 
នេះ ។ ការ ឆ្លង រាត តេបាត ជា សក ល 
នេ ជងំ ឺនេះ បាន បងេៀន យើង នវូ 
មេរៀន មួយ គឺ វិនិយោគទៅលើ 
សខុភាព នងិ ការ តេៀម ទប ់ទ ល ់ 
ទៅនឹង ការឆ្លង  រីក រាល ដលវា ជា - 
ការ វនិយិោគទៅលើ ការ អភវិឌេឍ 
សង្គម  និង សន្ដសុិខ មនុសេស »៕
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ប្រទ្រសជបុ៉នបន្តជួយដល់វិស័យច្របាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តធិម៌កម្ពជុា
រីសុចាន់

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ មន្តេី   យុត្តិ ធម៌  និង តំ-
ណាង បេទេស ជប៉ុន បេចាំ កម្ពុជា បាន 
ឯក ភាព បន្ត ពងេឹង កិច្ច សហ បេតិប ត្តិ-
ការលើ វសិយ័ ចេបាប ់ នងិ បេពន័្ធ  យតុ្ត ិធម ៌ 
ហើយ បេ ទេស ជប៉ុន ក៏នឹង បន្ត ជួយ 
អភិវឌេឍ ធន ធាន មនុសេស ផង ដេ រ ដើមេបី 
ជំរុញ បេព័ន្ធ យុត្តិ ធម៌ កម្ពុជា ឱេយ កាន់ តេ 
មាន បេសិទ្ធ ភាព។ នេះ បើ តាម គេហ- 
ទំព័រ របស់ កេសួង យុត្តិ ធម៌ កាល ពីថ្ងេ 
២១ មេសា ។

ការ ឯក ភាព រវាង ភាគី ទាំង ២ នេះ ធ្វើ 
ឡើង នៅ ក្នងុ ជនំបួ រវាង លោក  កើត  រទិ្ធ  
រដ្ឋ  មន្តេី កេសួង យុតិ្តធម៌  និង លោក  
Mikami Masahiro ឯក អគ្គរា ជ ទូត 
ជប៉នុ បេចា ំនៅ កម្ពជុា កាល ព ីថ្ងេទ ី២១  
ខេមេ សា  នៅ ទីស្ត ីកា រកេសួង យុត្ត ិធម៌។ 

កេសួង យុត្តិ ធម៌ បាន បញ្ជាក់ ក្នុង 
គេហ ទំព័រ របស់ ខ្លួន ថា៖  «ភាគី ទាំង 
២បា នឯកភាព អពំ ីសារៈ សខំាន ់នេការ- 
បន្ត ព ងេងឹ  និ ង ព ងេកី កិច្ច សហ បេ តិ បត្ត-ិ 
កា  រលើវិស័ យ ចេបាប ់និ ងយុ ត្តធិម៌កា រ បន្ត 
ជួយ គាំ ទេ  និងប ណ្តុះប ណា្តា ល ធ ន - 
ធាន  ម នុ សេសដ ល់ភា គី ក ម្ពជុា សំដៅ ចូ ល- 
 រួ មចំណេកដ ល់កា រ  ជំរុញនូវ កំ ណេ ទមេ ង់ 
ចេបាប់  និងបេព័ន្ធ យុតិ្ត ធម៌នៅ កម្ពុជា 
ឲេយកាន់ តេមា នបេសិទ្ធ ភាព  ខ្ពស់ » ។

បន្ថេម ព ីនេះ លោក ជនិ  មា៉ា លនី  អ្នក-
នាំ ពាកេយ កេសួង យុត្តិ ធម៌ បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ព ីមេសលិ មញិ ថា ក្នងុ 
ជនំបួ នេះ ភាគ ីទាងំ២  ជជេក គា្នា ព ីការ- 
បន្ត កិច្ច សហ បេតិ បត្តិ ការ  ដេល មាន 
តាំង ពី មុន មក  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ រៀបចំ 
តាក់ តេង ចេបាប់  ជា ពិសេស គឺ កេម រដ្ឋ - 
បេប វេណ ី នងិ កេមនតី ិវធិ ីរដ្ឋ បេបវេ ណ ីនងិ 
ការ ផេសព្វ ផេសាយ ចេបាប់ នេះ ។

លោក  មា៉ាលីន  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ភាគី ជប៉ុន បាន ឯក ភាព បន្ត នូវ កិច្ច- 
សហ  បេតិ បត្តិ ការ ដេល មាន ពី មុន មក  
និង ពិចា រណា ដើមេបី រៀបចំ នូវ កម្មវិធី 

ដើមេប ីពងេងឹ ធន ធាន មនសុេស ក្នងុ វសិយ័ 
យុត្តិ ធម៌ បន្ថេម ទៀត តាម ការ ស្នើ សុំ ពី 
រដ្ឋ មន្តេី កេសួង យុត្តិ ធម៌ »។

លោក  មា៉ា លីន  បន្ត ថា  លោក  កើត 
រិទ្ធ  ក ៏បាន បងា្ហាញ ដល ់លោក Mikami 
Masahiro នូវ ការ វិវឌេឍ និង ការ ងារអាទិ- 
ភាព មួយ ចំនួន  កន្លង មក ផង ដេរ  កេយ  
ពីលោកឡើង កាន់ តំណេង ជា រដ្ឋ មន្តេី 
យុត្តិ ធម៌ ថ្មី។ ក្នុង នោះ មាន ការ រៀបចំ 
សេចក្តី ពេង ចេបាប់ ស្តី ពី ការ គេប់ គេង 
បេ ទេស ស្ថតិ ក្នងុ ភាព អា សន្ន ជា ដើម ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « ឯក ឧត្តម រដ្ឋ មន្តេី 
បាន  ពនេយល់ លម្អិត នូវ គោល ការណ៍ 

គេឹះ ខ្លឹម សារ សំខាន់ៗ ដេល មាន ក្នុង 
ចេបាប់ ហ្នឹង។ ឯក ឧត្តម ឯក អគ្គ រាជ ទូត 
ជប៉ុន មាន ការ កោត សរ សើរ  និង អប- 
អរ សាទរ កម្ពុជា  ហើយ គាត់ យល់ ថា  
ជា ការ ចាំបាច់ ដេលកម្ពុជា តេូវ មាន 
ចេបាប់ ហ្នឹង ផ្អេក ទៅ លើ គោល ការណ៍ 
នីតិ រដ្ឋ »។

សា្ថាន ទូត ជប៉ុន  មិន អាច ទាក់ ទង  
ដើមេបី  សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថេម បាន ទេ  
កាល  ពី ថ្ងេ ពុធ មេសិល មិញ។

លោក  សន  ជ័យ  នាយក បេតិ បត្តិ- 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នេយេយភាព សង្គម 
កម្ព ុជា បាន ថ្លេង ព ីមេសិល មញិ ថា ក្នងុ ការ- 
ដោះសេយ បញ្ហា យតុ្ត ិធម ៌ក្នងុ បេទេស 
មួយ គឺតេូវគិត ចាប់ផ្តើម  ពីការ ផ្តល់ ឱ- 
កាស ឲេយអ្នក  មាន សមត្ថ ភាព និង មន្តេី 
បំពេញ ការងារ  បមេើ សេវា យុត្តិ ធម៌។ 
ក្នុង នោះ ក៏មាន កា របញ្ចូលកេ បខ័ ណ្ឌ 
មន្តេី ផងដេរ ដោយលោក ចង់ ឃើញ 
ភាព សា្អាតស្អំ មានតាំង ពី ពេល តេៀម 
ខ្លួន ចូល ធ្វើ ជា មន្តេី ពេញ សិទ្ធិ របស់ 
សា្ថាប័ន យុត្តិ ធម៌ ។

លោក ថា៖ «ខ្ញុំ ឧទាហរ ណ៍ ថា  បេ-
សិន បើ គេ (មន្តេី) បេឡង ចូល ដោយ 
ឆ្លង  កាត ់ភាព មនិ ចេបាស ់លាស ់ ភាព មនិ 
តេឹម តេូវ នេ ដំណើរ ការ បេឡង ឬ ក៏មាន 
ការសូ កបា៉ាន់  ឬក៏ មានការ វិនិ យោគជា 
លុយកាក់ ដើមេបីបាន តំណេង  អ៊ីចឹង 

ពេល  ពួក គេបា ន តំណេង  ពួក គេ មាន 
ការ សមេច ចតិ្ត  ពេល នោះ ការ សមេច 
ចិត្ត របស់ គេ ទំនង ជា នឹង អាច យក ទៅ 
សេង់ ដើម» ។ 

លោក ស ន ជ័ យ  បន្ត ថា៖ «អ៊ីចឹ ង 
កាល ណា សេង ់ដើម  ផ្នេ ក យតុ្ត ិធ ម ៌នេះ  
គឺធ្វើ ឱេយ អ្ន ក ដេ លអ ត់លុ យ ហ្នឹ ង សេ ក 
រ កយុត្តិ ធ ម៌ តេម្តង។ បានន័យ ថា ធ្វើ 
ឱេយមានការ សមេចច ិត្តល ម្អៀ ងហើយ 
ប៉ះ ពា ល់ទៅដ ល់ អ្ន ក ទន់  ខេសាយនៅ 
ក្នុងសង្គម »។

 យ៉ាង ណា ក្ដីលោក  កើត រិទ្ធ ធា្លាប់ 
បាន  ប្តេជា្ញា ចិ ត្តក្នុង ពិធី បេកា ស ចូល 
កាន់  តំណេង ជា  រដ្ឋមន្តេី កេសួង យុត្តិ- 
ធម៌ ថ្មី កាល ពី ដើម ខេ មេសា ថា   នឹង 
ពងេឹង កំណេ ទមេង់ វិស័ យ យុត្តិ ធម៌  
ថេម ទៀត ដើមេប ី បេយោ ជន ៍សង្គម ជាត ិ 
ក្នងុ នោះក៏ មាន កា រពងេងឹ បេព័ន្ធ អភិ- 
បាល កិច្ច ល្អ ដេល ជា ស្នូល ក្នុង ការ- 
ដឹក នាំ វិស័យ យុត្តិ ធម៌ ផង ដេរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«(ខ្ញុំ សូម ធ្វើ- 
ការ   ប្តេជា្ញា ចតិ្ត)ពងេងឹ សចុរតិ ភាព  នងិ 
ភាព តេឹម តេូវ នេ ការ អនុវត្ត ការ ងារ 
របស់ មន្តេី តុលា ការ តាម រយៈ ការ- 
ពងេឹង វិន័យ  និង សីលធ ម៌វិ ជា្ជាជីវៈ ក្នុង 
វសិយ័ នេះ សដំៅ លើក កម្ពស ់កតិ្ត ិយស  
និង សេចក្តី ថ្លេថ្នូរ នេ អង្គ តុលា ការ 
បន្ថេម ទៀត »៕

ជំនួបរវាងលោកកើតរិទ្ធនិងមន្តេទូីតជបុ៉នកាលពីថ្ងេទី២១មេសា។រូបថត កេសួងយុត្តិធម៌

លោក ស ខ្រង ដឹក នំា ប្រជំុ ដើម្របីពិនិត្រយ...

លោកសខេងនៅក្នងុកិច្ចបេជំុមេសិលមិញ។រូបថត កេសួងមហាផ្ទេ 



សុទ្ធ គឹម សឿន

កពំងឆ់្នាងំ/ឧត្តរមានជយ័ៈ មន្ត្រីរដ្ឋបាល
ព្រឈើខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចុះបង្ក្រប
រោងក្រច្ន្រឈើខុសច្របាប់ចំនួន៤កន្ល្រង
ដោយរបឹអសូឈើជតិ៥ម៉្រត្រគបុនៅឃុំ
ទួលខ្ពស់ស្រុកទឹកផុសខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង
ប៉ុន្ដ្រម្ចាស់ទីតាំងក្រច្ន្រឈើបានរត់គ្រច-
ខ្លួនខណៈមន្ត្រីជំនាញខ្រត្តឧត្តរមន-
ជ័យក៏បានចាប់បញ្ជូនខ្លួនម្ចាស់ទីតាំង
ក្រច្ន្រឈើម្នាក់ទៅតុលាការនិងរឹបអូស
ឈើជាង១៤ម៉្រត្រគុបនៅឃុំ-ស្រុក
ត្រពាំងប្រសាទ។
លោកថោងវ៉ាន់វីរ៉ាវុឌ្រឍី នាយខណ្ឌ-

រដ្ឋបាលព្រឈើខ្រត្តកពំងឆ់្នាងំបានថ្ល្រង
កាលពីថ្ង្រទ២ី១ខ្រម្រសាថារោងក្រច្ន្រ
ឈើធ្វើគ្រឿងសង្ហារមិគ្មានច្របាប់អនញុ្ញាត
ចំនួន៤កន្ល្រង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះ-
បង្ក្របជាបន្តបនា្ទាប់នៅថ្ង្រទ២ី១ម្រសា
ដោយរបឹអសូឈើប្រមណជតិ៥ម៉្រត្រគបុ
[ឈើចម្រុះ]។លោកថាឈើទាងំអស់នោះ
ត្រវូបានដកឹជញ្ជនូយកមករក្រសាទកុនៅទី
សា្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រឈើខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។
លោកបន្តថាក្រពីទតីាងំ៤កន្ល្រងន្រះ

លោកគ្រងដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅបង្ក្រប
ទតីាងំក្រច្ន្រឈើចនំនួ៦កន្ល្រងទៀតដ្រល
កំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការ-
ក្រច្ន្រឈើធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារមិដោយគ្មាន

ការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមច្របាប់ ប៉ុន្ដ្រ
មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទីតាំងបានទ្រ។
លោកវ៉ាន់វីរ៉ាវុឌ្រឍី បញ្ជាក់ថា៖«ម្ចាស់-

ទីតាំងក្រច្ន្រឈើទាំងនោះបានរត់គ្រច-
ខ្លួនបាត់អស់ហើយ ដោយបន្រសល់ទុក
ឈើនិងគ្រឿងម៉ាសុីនក្រច្ន្រឈើនៅនឹង
កន្ល្រង។ឥឡវូន្រះយើងបានប្រមលូទាងំ
ឈើនងិគ្រឿងម៉ាសុនីក្រច្ន្រឈើហ្នងឹមក
រក្រសាទុកនៅសា្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រឈើ
ខ្រត្តហើយ អ៊ីចឹងម្ចាស់ទាំងអស់គួរត្រ
ចូលខ្លួនមកដោះស្រយតាមច្របាប់»។
លោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម

រុកា្ខាប្រមញ់និងន្រសាទខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង

ថ្ល្រងកាលពថី្ង្រទ២ី១ម្រសាថាក្រមុមន្ត្រី
ជំនាញន្ររដ្ឋបាលព្រឈើបានចុះទៅ
បង្ក្របទតីាងំក្រច្ន្រឈើមយួចនំនួហើយ។
ជនដ្រលប្រព្រតឹ្តបទល្មើសត្រវូត្រទទលួ
ការពិន័យឬត្រូវផ្ដនា្ទាទោសតាមច្របាប់។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំអត់ទាន់បានរបាយ-

ការណ៍លម្អិតទ្រព្រះមន្ត្រីយើងកំពុងធ្វើ-
ការអ៊ីចឹងគត់មិនទាន់ធ្វើរបាយការណ៍
រួចរល់ទ្រ។ក្រពីបង្ក្របប៉ុនា្មានកន្ល្រង
ន្រះយើងនៅត្របន្តចុះសុើបអង្ក្រតនិង
បង្ក្របបន្ថ្រមទៀត យើងមិនម្រនធ្វើ
ត្រឹមន្រះទ្រ។ឈើដ្រលក្រុមឈ្មួញកំពុង
ក្រច្ន្រន្រះភាគច្រើននាំចូលមកពីខ្រត្ត

ពោធិ៍សាត់នងិកពំងស់្ពឺរឯីនៅខ្រត្តកពំង-់
ឆ្នាំងមិនមនឈើសម្រប់ក្រច្ន្រទ្រ»។
តាមសារព័ត៌មនANNបានដកស្រង់

សម្តីម្ចាស់ទីតាំងសិប្របកម្មម្នាក់ឈ្មាះ
យយភឿននិងកូនប្រុសឈ្មាះវណ្ណា
បានឲ្រយដងឹពីម្រសិលមញិថារោងសបិ្របកម្ម
របស់ពួកគត់ទើបត្របើកធ្វើបានរយៈ-
ព្រល២ឆ្នាំ និងមនលិខិតអនុញ្ញាតពី
ផ្ន្រករដ្ឋបាលព្រឈើរមស។
ម្ចាស់សិប្របកម្មឈ្មាះវណ្ណាបានអះ-

អាងថា កន្លងទៅថ្មីៗន្រះមនអ្នកមក
យកលុយពីគត់ចំនួន៦០មុឺនរៀល
ដោយឲ្រយគត់ទៅបង់នៅប៉ុស្ដិ៍នគរបាល
រដ្ឋបាលទួលខ្ពស់។បនា្ទាប់ពីគត់យក-
លុយទៅបង់រួចស្រប់ត្រព្រលន្រះមន
សមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះមកបង្ក្របទៅវិញ។
ករណីស្រដៀងគ្នាន្រះមន្ត្រីន្រមន្ទីរ

បរិសា្ថានខ្រត្តឧត្តរមនជ័យពីម្រសិលមិញ
បានបញ្ជូនខ្លួនម្ចាស់អាជីវកម្មក្រច្ន្រឈើ
ម្នាកឈ់្មាះយ៉ុតវ៉ាន់ស៊នុភ្រទប្រសុអាយុ
៣៩ឆ្នាំ ទៅតុលាការបនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួន
បុរសជាម្ចាស់ទីតាំងក្រច្ន្រឈើនៅភូមិ
ថ្នល់ក្រងឃុ-ំស្រកុត្រពាងំប្រសាទខ្រត្ត
ឧត្តរមនជយ័នៅថ្ង្រទ២ី១ម្រសាដោយ
បានរឹបអូសឈើជាង១៤ម៉្រត្រគុប។
លោកភងួលណីប្រធានមន្ទរីបរិសា្ថាន

ខ្រត្តឧត្តរមនជ័យបញ្ជាក់ថា៖«មន្ត្រី
ជំនាញខ្ញុំបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្រស័យទៅ

តុលាការខ្រត្តនៅថ្ង្រទី២២ខ្រម្រសាន្រះ
ប៉ុន្ដ្រខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងពីនីតិវិធីរបស់
តុលាការទ្រ។ឈើទាំងអស់ដ្រលយើង
បានរឹបអូសនោះមន្ត្រីយើងបានដឹក
យកមករក្រសាទុកនៅសា្នាក់ការបរិសា្ថាន
ខ្រត្តរួចរល់ហើយ»។
របាយការណ៍របស់កងរជអាវុធហត្ថ

លើផ្ទ្រប្រទ្រស បង្ហាញលើគ្រហទំព័រ
របស់ខ្លួន(GRKNews)កាលពីថ្ង្រទី
២១ម្រសាឲ្រយដងឹថាកម្លាងំមលូដ្ឋានកង-
រជអាវធុហត្ថស្រកុត្រពាងំប្រសាទដកឹនំា
ដោយលោកម៉ាអូដ្រ ម្របញ្ជាការរង
មូលដ្ឋានន្រះ សហការជាមួយកម្លាំង
ចម្រុះដឹកនាំដោយលោកប៉្រងម៉្រងគ័ង
ព្រះរជអាជា្ញារងអមសាលាដំបូងខ្រត្ត
ឧត្តរមនជ័យ បានចុះបង្ក្របទីតាំង
សន្និធិផលអនុផលព្រឈើគ្មានច្របាប់
អនញុ្ញាតរបស់ម្ចាស់ឈ្មាះយ៉ុតវ៉ាន់ស៊នុ
ភ្រទប្រសុអាយុ៣៩ឆ្នាំនៅភមូិថ្នល់ក្រង
ឃុំ-ស្រុកត្រពាំងប្រសាទខ្រត្តឧត្តរ-
មនជ័យនៅថ្ង្រទី២១ខ្រម្រសា។
របាយការណ៍បន្តថាមន្ត្រីជនំាញបាន-

ដកហូតឈើល្រខ១(ស្រឡៅ)ចំនួន
៣១៦សន្លកឹស្មើនងឹ១៤,០៦ម៉្រត្រគបុ។
ឈើដ្រលរឹបអូសបានយកមករក្រសាទុក
នៅសា្នាកក់ារបរសិា្ថានគូល្រនព្រហ្មទ្រព។
រឯីម្ចាស់ឈើត្រវូបានបញ្ជនូទៅសាកសរួ
នៅមន្ទីរបរិសា្ថានខ្រត្តឧត្តរមនជ័យ៕

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២៣ែខម្រសាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

កណ្តាលៈរោងចក្រកាត់ដ្ររ១
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដ្ររធំជាង-
គ្រនៅក្រុងតាខ្មា ខ្រត្តកណ្តាល
នងិមនកម្មករប្រមណ៣០០០
នាក់ប្រកាសបិទភា្លាមៗកាលពី
ថ្ង្រទី២១ម្រសាដោយគ្មានការ-
ជូនដំណឹងកម្មករជាមុននោះទ្រ
ហើយលើកហ្រតុផលថា ការ-
សម្រចបិទរោងចក្រន្រះព្រះ
គ្មានការបញ្ជាទិញ ខណៈកម្មករ
បង្ហាញក្តីបារម្ភពីបញ្ហាជីវភាព
ដោយសារគ្មានការងរធ្វើ។
អ្នកស្រីសាម៉ាឌី កម្មករម្នាក់

ក្នុងចំណោមកម្មករជាច្រើនទៀត
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថា
កាលពីថ្ង្រទ២ី១ម្រសាអ្នកគ្រប-់
គ្រងរោងចក្រកាតដ់្ររប្រឹភីសសី-
ខ្រមបូឌាហ្គាមិនអិលធីឌី បាន-
ប្រកាសប្រប់កម្មករពីការបិទ
រោងចក្រមិនដល់២ម៉ាងផង
អំឡុងព្រលដ្រលកម្មករកំពុង
ធ្វើការ។អ្នកស្រីថា ការប្រកាស
បទិរោងចក្រន្រះគឺគ្រន់ត្រប្រប់
ថា គ្មានអ្នកបញ្ជាទិញហើយ
រោងចក្រមិនមនលទ្ធភាព ព្រយួរ
ការងរកម្មករនោះទ្រ។
អ្នកស្រីបន្តថា៖«ក្នងុព្រលនោះ

កពំងុធ្វើការសខុៗក្រយហបូបាយ
ថ្ង្រត្រង់ហើយ រោងចក្រក៏បាន-

ប្រកាសឲ្រយយើងឈប់ធ្វើការនិង
ឲ្រយទៅផ្ទះហើយប្រប់ថាចាំមក
បើកលុយនៅថ្ង្រទី៣០ ម្រសា
ដ្រលជាប្រក់ខ្រចុងក្រយ។ខ្ញុំ
មនិដងឹថាគ្រទទូាត់របៀបម៉្រចឲ្រយ
យើងទ្រ។រឿងន្រះកម្មករយើង
ពបិាកទទលួយកណសប់្រកាស
ភា្លាមៗឲ្រយយើងឈប់ភា្លាម»។
ចណំ្រកកម្មករម្នាកទ់ៀតដ្រល

ប្រប់ត្រឹមឈ្មាះម៉ាក់ផានុន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ដ្ររថា កម្មករ
ជាច្រើនមនភាពជ្រួលច្របល់
ជាខ្លាំង។ប៉ុន្ត្រមិនបានប្រមូលផ្តុំ
តវ៉ានោះទ្រដោយរងច់ាំការបើក-
ប្រក់ខ្រចុងក្រយនៅចុងខ្រ
ខងមុខ។អ្នកស្រីបន្តថាបើក្នុង
ករណីដ្រលការទទូាត់ប្រក់សណំង
មិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្របាប់នោះ
កម្មករនឹងពិចារណជាថ្មីទៀត
ថាសម្រចតវ៉ាឬយ៉ាងណខណៈ
ន្រះអ្នកស្រីបារម្ភពីបញ្ហាជីវភាព។
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«គ្រអត់

មននិយយអីទ្រ រឿងសំណង
ជំងឺចិត្តហ្នឹងគឺគ្រន់ត្រថាគ្រនឹង
គុណលុយឲ្រយយើង នឹងប្រក់ខ្រ
ចុងក្រយហ្នឹងហើយព្រលបើក
ហ្នងឹខ្ញុំខ្លាចត្របាត់លយុប្រកខ់្រ
ខ្ញុំផង។ត្រមិនដឹងធ្វើម៉្រចទ្របើ
ពកួខ្ញុជំាកម្មករអ៊ចីឹងយើងនៅក្រម
គ្រគ្រថាម៉្រចមនត្រអ៊ីចឹងហ្មង
គ្របើកបានប៉ុនា្មានយកប៉ុណ្ណឹង

ហើយបង»។បើតាមអ្នកស្រីម៉ាក់
ផានុនឲ្រយដងឹថាពមីនុរោងចក្រន្រះ
មនកម្មកររហូតដល់៧០០០-
៨០០០នាក់ប៉ុន្ត្រមួយរយៈចុង-
ក្រយន្រះដោយសារជួបបញ្ហា
ន្រការធា្លាក់ចុះការបញ្ជាទិញនិង
កង្វះផលិតភាពឬវត្ថុធាតុដើម
បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩ផង
នោះបានធ្វើឲ្រយរោងចក្រន្រះ
កាត់បន្ថយកម្មករមកសល់ត្រឹម
ប្រមណ៣០០០នាក់វិញ។
អ្នកស្រីគួចដវីប្រធានផ្ន្រក

រដ្ឋបាលរោងចក្រប្រឹភីសសីខ្រម-
បូឌាហ្គាមិនអិលធីឌី បដិស្រធ
ធ្វើអតា្ថាធិប្របាយដោយគ្រន់ត្រ
បញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាក្រមុហ៊នុកពំងុ
បន្តដោះស្រយបញ្ហាន្រះ។
លោកហ្រងសួរ អ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងការងរបណ្តុះបណ្តាល-
វិជា្ជាជីវៈ ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា បើ
រោងចក្រន្រះទូទាត់សំណងជូន
កម្មករមនិបានត្រមឹត្រវូតាមច្របាប់
ការងរកម្មករអាចប្តងឹមកក្រសងួ
ដើម្របីរកដំណោះស្រយជូនបាន។
លោកអាត់ធន់ប្រធានសហ-

ភាពការងរកម្ពុជាថ្ល្រងថា៖«បើ
ក្នុងករណីបិទហើយ ការទូទាត់
សណំងត្រវូឲ្រយបានត្រមឹត្រវូតាម-
ច្របាប់ មិនគួរក្រងចំណ្រញលើ
គត់ទ្រព្រះព្រលន្រះគត់ជួប
បញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ចហើយ»៕

រោងចក្រ១ ប្រកាសបិទទ្វារ ដោយលើកហ្រតុ ផលថាគ្មាន ការបញ្ជាទិញ 
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តពីទំព័រ១...គណៈកម្មាធិការ
មរតកមនសុស្រស់ចុះថ្ងទ្ី២១
ខ្ម្សាដ្លភ្នព្ំញបុ៉ស្ដិ៍ទទួល
បានពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថា
សម្ចត្ងតាំងសមសភាព
ន្គណៈកម្មាធិការមរតកមនុស្ស
រស់ដោយលោកស្ីភឿង
សកុណារដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួវបប្ធម៌
និងវិចិត្សិល្បៈធ្វើជាប្ធាន
លោកអុិន វីរជាតិ រដ្ឋល្ខា-
ធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី
និងលោកងីតាយីរដ្ឋល្ខា-
ធិការក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថុជាអនបុធ្ាននងិសមជកិ
ចំនួន១៤រូបផ្ស្ងទៀតដ្ល
មនសមសភាពពីអង្គភាព
ផ្ស្ងៗគ្នា។
អនុក្ឹត្យបញ្ជាក់ថា រដ្ឋមន្ត្ី

ទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋ-
មន្ត្ីរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិង
ហរិញ្ញវត្ថរុដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួវបប្ធម៌
និងវិចិត្សិល្បៈ រដ្ឋមន្ត្ីគ្ប់-
កស្ងួនងិបធ្ានគប្់សា្ថាបន័
ដល្ពាកព់ន័្ធនងិសាមខី្លនួត្វូ
ទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្ឹត្យ
ន្ះតាមភារកចិ្ចរៀងៗខ្លនួចាប-់
ពីថ្ង្ចុះហត្ថល្ខាតទៅ។
លោកសី្ភឿងសកុណាបាន

ថ្លង្ពីម្សិលមិញថាមរតកមនុស្ស
រស់សដំៅទៅលើបគុ្គលឬក្មុ
មនុស្សដ្លមនចំណ្ះដឹង
ទ្ពកោសល្យជំនាញនិង
បច្ច្កទ្សកម្ិតខ្ពស់បំផុត
ដ្លចាំបាច់ដល់ការបង្កើត
សម្តិសម្ងំន្ទដិ្ឋភាពជវីតិ
វប្បធម៌របស់ប្ជាជននិងអត្ថិ-
ភាពបន្តនូវប្តិកភណ្ឌវប្បធម៌
អរូបីរបស់ជាតិ។
លោកស្ីបន្តថាគណៈកម្មា-

ធកិារន្ះមនតនួាទីសវ្ជវ្
កត់សម្គាល់នងិស្វង្រកបគុ្គល
ទំាងឡាយណាដ្លមនចំណ្ះ-
ដឹងទ្ពកោសលយ្ជនំាញនងិ
បច្ច្កទ្សលើសពីមនុស្ស
ធម្មតាឬជាមនុស្សដ្លមន
ការកោតសរសើរពីមហាជន
ដើម្បីលើកទកឹចតិ្តកដ៏ចូជាជយួ
ឧបត្ថម្ភពួកគត់ដោយស្នើឲ្យ
ពួកគត់ជួយបង្ហាត់បង្ហាញ
ទ្ពកោសល្យបណ្ដុះបណា្ដាល
ក្ម្ងៗជំនាន់ក្យនិងចង-
ក្ងជាឯកសារសម្ប់ទុកជា

ប្យោជន៍ដល់មនុស្សជាតិ។
លោកស្ីសកុណាបញ្ជាក់

ថា៖«រហូតមកដល់ព្លន្ះ
យើងបានរកឃើញបគុ្គលដល្
ជាមត៌កមនុស្សរស់ចំនួនប្-
មណជាង១០របូហើយប៉នុ្ដ្
ក្នុងចំណោមពួកគត់ន្ះមន
អ្នកទទួលមរណភាពខ្លះហើយ
ដូចជាលោកតាប្ជ្ញឈួន,
សម្ត្ចព្ះរៀមព្ះករុណា
នរោត្តមបុបា្ផាទ្វី,លោកពឹ្ទា្ធា-
ចារ្យឆ្ងផុន,លោកតាវណ្ណ
មលូវីណ្ណនងិបគុ្គលឆ្នើមផស្ង្ៗ 
ទៀត»។
លោកធុយចាន់ធួនអនុ-

ប្ធានវិទ្យាសា្ថានវប្បធម៌ និង
វិចិត្សិល្បៈន្រាជបណ្ឌតិយ្សភា
កម្ពជុានិងជាអនុប្ធានសម-
គមអ្នកប្វត្តសិាស្ត្កម្ពជុាបាន
ថ្លង្ពីម្សិលមិញថាមរតកមនុស្ស
រស់ន្ះពិតជាមនសារៈសំខាន់
ខា្លាងំណាស់ដល្ត្វូត្ធ្វើការ
អភិរក្សនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកមន
សា្នាដ្ព្ះពួកគត់ជាបុគ្គល
សំខាន់ ក្នុងការកសាងនិង
បណ្ដុះបណា្ដាលមនុស្សជំនាន់
ក្យនៅក្នុងសង្គមជាតិ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អ្វីដ្ល

ជាការតបស្នងសងគុណទៅ
ពួកគត់វិញគឺយើងគួរលើកទឹក-
ចិត្តពួកគត់ជួយទំនុកបម្ុង
ពកួគត់។ជាកស់្ដង្ដចូលោក
តាវណ្ណមលូវីណ្ណជាដើមដល្
គត់បានបន្សល់ទុកនូវសា្នាដ្
ជាច្ើនឲយ្ក្មង្ៗជនំាន់កយ្
បានសា្គាល់ហើយនៅមនបុគ្គល
មយួចនំនួទៀតដល្កពំងុមន
ជីវិតគឺយើងត្ូវត្យកចិត្ត-
ទុកដាក់ចំពោះពួកគត់»។
លោកចាន់ធួន បានថ្ល្ង

បន្ថ្មថាបុគ្គលដ្លគ្ចាត់-
ចូលក្នុងមត៌កមនុស្សរស់ន្ះ
មិនសំដៅទៅលើផ្ន្កសិល្បៈ
ឬផ្ន្កណាមួយនោះទ្គឺសំដៅ
បុគ្គលដ្លមនជំនាញឬ
បច្ច្កទ្សធ្វើអ្វីមួយឆ្នើមដាច់
គ្ពកូ្បផំុតមនទ្ពកោសល្យ
លើសពីមនុស្សធម្មតា។ក្នងុនាម
ជាកូនចៅជំនាន់ក្យត្ូវ-
ត្ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនពួកគត់
នៅពល្ដល្ពួកគត់កំពុងនៅ
មនជីវិត៕

តពីទំព័រ១...ម្សិលមិញក្នុង
សន្និសីទស្ដីពីការបង្កើតច្បាប់
ស្ដីពីការគ្ប់គ្ងប្ទ្សជាតិ
ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដ្លរង
ការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញ
ផ្ន្កសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ
សហប្ជាជាតិរួមទំាងលោក-
ស្ីរ៉ណូាស្មុតីអ្នករាយការណ៍
ពិស្សស្ដីពីសា្ថានការណ៍សិទ្ធិ-
មនុស្សនៅកម្ពុជា។
លោកបានថ្ល្ងយ៉ាងដូច្ន្ះ

ថា៖«កាលៈទ្សៈគ្អាសន្ន
គឺជាកាលៈទ្សៈគំរាមកំហ្ង
ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្ជាពល-
រដ្ឋ។អ៊ីចឹងការរៀបចំច្បាប់ន្ះ
គឺមនភាពចំាបាច់ដើម្បីសង្គះ្
អាយុជីវិតរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ
ដ្លធានាបាននូវសិទ្ធិមូលដា្ឋាន
សទិ្ធិចមប្ងហើយសទិ្ធិដាច់ខាត
របស់ប្ជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិរស់-
រានមនជីវិត»។ស្ចក្ដីព្ង
ចប្ាប់ន្ះមន៥ជពំកូនងិ១២
មត្តាក់ត្ងឡើងក្នងុគោល-
បំណងកំណត់ប្បបទនីតិវិធី
និងលក្ខខណ្ឌន្ការប្កាស
ដាក់ប្ទ្សជាតិស្ថតិក្នងុភាព-
អាសន្ននៅព្លប្ទ្សជាតិ
ប្ឈមមុខនឹងគ្ះថា្នាក់ព្ម-

ទាំងការគ្ប់គ្ងប្ទ្សជាតិ
ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីការ-
ពារសន្តសុិខជាតិនិងសណា្ដាប់-
ធា្នាប់សាធារណៈការការពារអាយុ
ជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្ជា-
ពលរដ្ឋពម្ទាងំការពារទព្យ្-
សម្បត្តិនិងបរិសា្ថាន។ច្បាប់ន្ះ
កំណត់ដាក់ទោសអ្នករារាំង
ការអនុវត្តរហូតដល់១០ឆ្នាំ។
លោកម៉ាលនីថ្លង្ថាចប្ាប់

ប្បន្ះកំពុងតូ្វបានប្ើប្ស់
នៅក្នងុបទ្ស្ជាង៧០ហើយ
ក្នុងព្លបច្ចុប្បន្នន្ះដើម្បីជា
វធិានការទប់សា្កាត់ការរាតតប្ាត
ជំងឺកូវីដ១៩។នៅតំបន់អាសា៊ាន
មនប្មណ៥ប្ទ្សបាន
អនុវត្តច្បាប់ន្ះរួចហើយ។
ទោះយ៉ាងណាលោកថាស្ថិត
ក្នងុសា្ថានភាពដល្កម្ពជុាអាច
គប្់គង្បានល្អបប្ន្ះចប្ាប់
ន្ះទំនងជាមិនត្ូវបានប្ើទ្
សមប្់សា្ថានការណ៍បច្ចបុប្ន្ន។
ប៉នុ្ត្វាមនភាពចាំបាច់សម្ប់
គ្ះថា្នាក់ន្ប្ទ្សជាតិផ្ស្ងៗ 
ទៅថ្ង្អនាគត។លោកថា៖«ក្នងុ
សា្ថានភាពព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ
កម្ពុជាគ្ប់គ្ងសភាពការណ៍
បានល្អជាងបណា្ដាប្ទ្សមួយ
ចំនួននៅលើពិភពលោកឆ្ងាយ
ណាស់។អ៊ីចឹងបើសា្ថានភាព
ប្សើរដូចព្លន្ះខ្ញុំគិត

ថាមិនមនភាពចាំបាច់ណា
ក្នងុការដាក់ឲយ្អនវុត្តចប្ាប់ស្ដីពី
ការគ្ប់គ្ងប្ទ្សស្ថិតក្នុង
ភាពអាសន្ននោះទ្។ព្ល
ដ្លយើងធ្វើច្បាប់ន្ះគឺក្នុង
ពល្ដល្កម្ពជុាកពំងុបឈ្ម
គ្ះថា្នាក់ម្នទ្នគឺការរីក-
រាលដាលន្កូវីដ១៩ន្ះ។ក៏
បុ៉ន្ត្មកដល់ព្លន្ះគឺថាសា្ថាន-
ការណ៍ធូរស្បើយ»។
លោកជនិម៉ាលនីពនយ្ល់ថា

នៅព្លអនុវត្តច្បាប់ន្ះមន
ការកម្ិតសិទ្ធិស្រីភាពខ្លះ
ប៉ុន្ត្វាគ្ន់ត្ជាវិធានការចាំ-
បាច់ដើម្បីការពារប្យោជន៍
សាធារណៈប៉ុណោ្ណោះ។ មត្
៤ន្កតិការសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិ
ពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ
(ICCPR)ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យ
រដ្ឋមនការរឹតត្បិតមួយចំនួន
ក្នុងគោលដៅបម្ើប្យោជន៍
សាធារណៈរួមមនការពារអាយុ
ជវីតិនងិសខុភាពរបស់ពលរដ្ឋ
ការពារសន្តសុិខជាតិសណា្ដាប់-
ធា្នាប់សាធារណៈការពារទ្ព្យ-
សម្បត្តិនិងបរិសា្ថានរបស់ជាតិ
ផងដ្រ។ក្នុងការប្កាសដាក់
ប្ទ្សក្នងុភាពអាសន្នរដ្ឋអាច
ប្ើប្ស់កងកម្លាងំប្ដាប់អាវុធ
ដើមប្ីអនវុត្តចប្ាប់តាមបប្ការ
គ្ប់គ្ងប្ទ្សតាមរបប

អាជា្ញាសឹកប៉ុន្ត្កម្ពុជាមិនមន
ច្បាប់អាជា្ញាសឹកទ្។លោកពន្យល់
ថា៖ «ការគ្ប់គ្ងដោយរបប
អាជា្ញាសឹកនះ្ គឺការគ្ប់គ្ង
ដោយកម្លាំងយោធាក៏ប៉ុន្ត្
រដា្ឋាភិបាលជារដា្ឋាភបិាលសុវីលិ
ដដ្លទ្ក៏ប៉ុន្ត្ប្ើប្ស់
កម្លាំងយោធាក្នុងការអនុវត្ត
វិធានការគ្ប់គ្ងប្ទ្ស»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនលោក-

ស្ីរ៉ណូាស្មុតីអ្នករាយការណ៍
ពសិស្អង្គការសហបជ្ាជាតិ
ស្ដីពីសា្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅ
កម្ពជុាបានព្មនថាច្បាប់ស្តីពី
ការគ្ប់គ្ងប្ទ្សជាតិស្ថិត
ក្នងុភាពអាសន្នរបស់រដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាក្នងុការឆ្លើយតបទៅនងឹ
ហានិភ័យដោយការរាតត្បាត
ន្ជំងឺកូវីដ១៩គឺរំលោភសិទ្ធិ
ឯកជន រឹតត្បិតការបញ្ច្ញ-
មតិដោយស្រីនិងដាក់ជាបទ
ព្ហ្មទណ្ឌចំពោះការជួបប្ជុំ
ដោយសន្តិវិធី។
ទោះយ៉ាងណាលោកជិន

ម៉ាលនីថ្លង្ពីមស្លិមញិថាបើ
រាជរដា្ឋាភិបាលចង់រំលោភសិទ្ធិ-
មនសុស្ឬរតឹតប្តិសទិ្ធិសរ្ភីាព
របស់ប្ជាពលរដ្ឋដូចការចោទ-
ប្កាន់មួយចំនួន រដា្ឋាភិបាល
មិនចំាបាច់ធ្វើច្បាប់ន្ះទ្ព្ះ
នៅពល្គ្មានចប្ាប់រដា្ឋាភបិាល
អាចធ្វើអ្វីៗ បានគ្ប់យ៉ាងទំាង-
អស់។ផ្ទុយទៅវិញការរៀបចំ
ច្បាប់ន្ះគឺដើម្បីកំណត់នូវ
សិទ្ធិអំណាចរបស់រដា្ឋាភិបាល
និងកំណត់យន្តការត្ួតពិនិត្យ
នូវវិធានការរបស់រដា្ឋាភិបាល។
លោកថាការរិះគន់កម្ពុជា

លើការបង្កើតច្បាប់ន្ះគឺជា
រឿងអយតុ្តធិមន៌ងិលម្អៀងនិង
ធ្វើឡើងក្នងុលក្ខណៈ២យ៉ាងគឺ
ការរិះគន់ដោយមិនបានយល់
ច្បាស់ពីខ្លមឹសារច្បាប់និងដោយ-
សារមនការព្ួយបារម្ភជ្ុល
និងការរិះគន់ ដោយមិនយក
ភ្នក្មើលច្បាប់ន្ះធ្វើឡើងដើម្បី
ក្ងចំណ្ញនយោបាយ។
លោកថ្លង្បញ្ជាក់ថាកស្ងួ

យតុ្តធិម៌រកីរាយនងឹជបួជាមយួ
លោកស្ីរ៉ណូាស្មុតីនៅពល្
លោកស្ីមកធ្វើទសស្នកចិ្ចនៅ
កម្ពុជាដើម្បីជជ្កទល់មុខគ្នា
និងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពី
គោលបំណងន្ច្បាប់ន្ះ។
លោកតាំង រតនាអ្នកនាំ-

ពាក្យក្ុមប្ឹក្សាធម្មនុញ្ញបាន
ថ្លង្ពីមស្លិមញិថាក្មុប្កឹស្ា
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កំពុងពិនិត្យមើល
លើស្ចក្ដីព្ងច្បាប់ន្ះដ្ល
តូ្វបានអនុម័តដោយពឹ្ទ្ធសភា
កាលពីថ្ង្សុក្សបា្ដាហ៍មុន។
លោករតនាមិនទាន់ច្បាស់ពី
កាលបរិច្ឆទ្ន្ការប្ជំុសម្ច
ទ្ប៉ុន្ត្លោកជិនម៉ាលីនថ្ល្ង
ថា ក្ុមប្ឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹង
ប្ជំុសម្ចនៅថ្ង្សុក្៕
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បង្កើតគណៈកម្មាធិការ...មន្ត្រី...
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ប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបង្ក្របបទល្មើសជលផលទ្រង់ទ្រយធំក្នងុរដូវបិទន្រសាទឆ្នានំ្រះ
ឃុត សុភចរិយា

ស្ទឹងត្រែងៈ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ជលផល 
ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  បៃកាស បើក យុទ្ធនាការ 
តៃួត ពិនិតៃយ  សៃវជៃវ  និង បង្កៃប 
បទល្មើស ជលផល ជា ទៃង់ទៃយ ធំ  
សមៃប ់រដវូកាល បទិ នៃសាទ ឆ្នា២ំ០២០  
ដៃលនឹង ចូលមក ដល់ នាថ្ងៃ ទី១  ខៃ 
ឧសភា  ដើមៃបី ធានាឲៃយ បាន នូវ និរន្តរភាព 
ធនធាន ជលផល ទឹកសាប នៅ កម្ពុជា។  

លោក ទុំ  នីរ៉ូ  បៃធាន ខណ្ឌ រដ្ឋបាល 
ជលផល ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ២ី១  មៃសា  ថា  ជាទទូៅ រដវូ 
បិទ នៃសាទ  ចាប់ ផ្ដើម ពី ដើម ខៃមិថុនា  
ដល់ ដំណាច់ ខៃកញ្ញា  ឬ ពី ដើម ខៃកក្កដា  
ដល់ ដំណាច់ ខៃ តុលា។ លើក លៃង ខៃត្ត 
ស្ទឹង តៃង តៃមួយ គត់  ដៃលតៃូវ បាន 
កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ  
សមៃច អនុម័ត ឲៃយបៃកាស បិទ នៃសាទ  
ចាប់ពី ដើម ខៃ ឧសភា ដល់ ដំណាច់ ខៃ 
កញ្ញា  ដោយសារតៃ ពិនិតៃយ ឃើញថា  តៃី 
មៃ ពូជ មួយចំនួន ក្នុង ទន្លៃ មៃគង្គ នៃ ខៃត្ត 
នៃះ បាន ចាប់ ផ្ដើម ពង កូន ជាបណ្ដើរៗ  
នៅតាម តំបន់ ដៃលមាន អន្លង ់ទកឹ ជៃ។

លោក នីរ៉ូ  និយាយថា  នៅក្នុង រដូវ បិទ- 
នៃសាទនៃះ  កៃពី ឧបករណ៍ នៃសាទ 
ខុស ចៃបាប់  ដូចជា គៃឿង ផ្ទុះ  ឧបករណ៍- 
ឆក់តៃី  ថា្នាំ បំពុល  លប កន្ទុយ កណ្ដុរ  
ណរ៉ាវ  សមៃស់  ឧបករណ៍ នៃសាទ 
មួយចំនួន ទៀត  ដៃលរួមមាន  មង  អួន  
អញ្ចង  និងសន្ទូច រនង  ក៏ តៃូវបាន- 
ហាមឃាត ់ធ្វើការ បៃើបៃស់ ក្នងុ ការចាប់ 
តៃី ជាលក្ខណៈ គៃួសារ ផង ដៃរ។

លោក ទុំ នីរ៉ូ  បញ្ជាក់ ថា ៖«រដូវ បិទ- 
នៃសាទ ឆ្នានំៃះ  សមត្ថកចិ្ច ខណ្ឌ រដ្ឋបាល- 
ជលផល ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង យើង  នឹង បើក- 
យុទ្ធនាការ ចុះ តៃួតពិនិតៃយ សៃវជៃវ  និង 
បង្កៃប បទល្មើស ធនធាន ជលផល 
ជាលក្ខណៈ ទៃង់ទៃយ ធំ ដូចកាល ពីឆ្នាំ 
មុន  ដោយមាន ការ ចូល រួម ពី អាជា្ញាធរ 
ពាក ់ពន័្ធ  រមួទាងំ សហគមន ៍នៃសាទ តាម 
មូលដា្ឋាន ផង ដៃរ»។ 

បើ តាម លោក នីរ៉ូ  កាលពី រដូវ បិទ- 
នៃសាទ ឆ្នាមំនុ  (ឆ្នា២ំ០១៩)  សមត្ថកចិ្ច 
ជលផល ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  បានបង្កៃប 
ចាប់  និងដុត កម្ទៃច ចោល នៅនឹង កន្លៃង 
នូវ ឧបករណ៍ នៃសាទ ខុស ចៃបាប់  រួមមាន  
អួន  មង  ណរ៉ាវ  សរុប  ៤១៣ តៃបូង  ដៃល 
មាន បៃវៃង សរុប ១០៣២៥០ម៉ៃតៃ  ឬ 
ជាង  ១០៣ គីឡូ ម៉ៃតៃ។ រឹប អូស ទុក ជា 

សមៃបត្តិ រដ្ឋ នូវ វត្ថុតាង មួយចំនួន រួមមាន  
កាណូត សា្មាច់ ៧គៃឿង  ឧបករណ៍ ឆក់  
បៃភៃទ អាំង ឌុចទ័រ  ១០គៃឿង  អាគុយ  ៦ 
គៃឿង។ មិន តៃប៉ុណ្ណោះ បាន ចាប់  និង 
កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន ជន បៃពៃឹត្ត 
បទល្មើស ៧នាក់ ទៅ តុលាការ  ដោយ 
ចោទ បៃកាន ់ ព ីបទ នៃសាទ តៃ ី ដោយ បៃើ 
ឧបករណ៍ ឆក់។ រីឯ ២១៤នាក់ ទៀត  
តៃូវបាន ពៃមាន ដោយការ ចាប់ ផាក- 
ពនិយ័ អន្តរកាល  នងិ បង្ខឲំៃយ ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា 
បញៃឈប់ ការនៃសាទ តៃី បៃប ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្នុង រដូវ ហាម ឃាត់ ។

លោក នរី៉ ូ កប៏ាន ចៃករលំៃក នវូ ក្ដកីង្វល ់
របស ់គាត ់អពំ ីការ ធា្លាក ់ចុះ យា៉ាងគហំកុ នវូ 
បរមិាណ ផល តៃ ី ដោយ សារ តៃ សកម្មភាព   
នៃ សាទ ខុស ចៃបាប់ នៅ តាម ចំណុច អន្លង់ 
ទឹកជៃ នៃ ប៉ៃក ខាងលើ នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ 

ក្នុង រដូវ បៃំង។ លោក ថ្លៃងថា ៖«អន្លង់ 
ទកឹ ជៃៗ  នៅក្នងុ ទន្លៃ  គ ឺជា កន្លៃង តៃ ីពង 
និង ភា្ញាស់ កូន  រួម ទាំង តៃី ផៃសោត ផង ដៃរ  
ដៃលចាំបាច់ តៃូវមាន ការចូល រួម ការពារ 
និង អភិរកៃស ទាំង អស់ គា្នា»។

ជាមយួគា្នានៃះលោក អំពាវ នាវ ឲៃយបៃជា- 
ជន ក្នងុ សហគមន៍ ទាងំ អស់ សហការ គា្នា 
ឲៃ យ បាន ល្អ ក្នងុ ការ ខតិ ខ ំការ ពារ តៃ ីជតិ ផតុ- 
ពជូ  នងិ តបំន ់តៃពីង បើ មនិ ដចូោ្នាះ បរ ិមាណ 
តៃីនៃះ នឹង បន្ត ធា្លាក់ ចុះ ជា មិន ខាន ។ 

យោង តាម របាយការណ៍ អង្កៃត របស់ 
កៃមុ អ្នកសៃវជៃវ នៃ នាយកដា្ឋាន កចិ្ចការ- 
ជលផល  ដៃលបាន ចៃញ ផៃសោយ កាលពី 
ខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២០  គសូ បញ្ជាក ់ថា  តាម- 
រយៈការ គាំទៃ រឹង មាំ ពី សំណាក់ អាជា្ញាធរ  
ខៃត្ត  ឬ មូលដា្ឋាន  និង ពីសំណាក់ សហ- 
គមន៍ បៃជា នៃសាទ ផា្ទាល់  សកម្មភាព 
នៃសាទ ខុស ចៃបាប់ ក្នុង ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង នា 
ឆ្នា២ំ០១៩  តៃវូ បាន កាត ់បន្ថយ បាន ជតិ 
៣០ ភាគរយ ។ បាន សង្គៃះ ជីវិត តៃី 
មៃពូជ សំខាន់ៗ គៃប់ បៃភៃទ  ដៃលជិត 
ផុត ពូជ  សរុប ជាង ៣០០០តោន  ដៃល 
អាច បង្ក កំណើត ពង កូន បាន រប់ លាន 
កៃបាល  ក្នងុ ទន្លៃ  នងិ បងឹ ធម្មជាត ិបន្ត ទៀត 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។  

លោក ម៉មុ សារឿន  អភបិាល ខៃត្ត ស្ទងឹ- 
តៃង  កាលព ីថ្ងៃទ១ី៧  មៃសា  បាន ណៃ នា ំ 
បៃជា នៃសាទ ទាំងអស់ ក្នុង ដៃន សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ លោក  តាម រយៈ ចៃញ សៃចក្ដី- 
ជូន ដំណឹង  ស្ដីពី រដូវ បិទ នៃសាទ ឆ្នាំ  នៃះ 
ថា  ដើមៃបី ចូលរួម អនុវត្ត នូវ វិធានការ 
ការពារ តៃ ីមៃ ពូជ  នៅ រដូវ ពងកូន សមៃប់ 
តបំន ់ទន្លៃ មៃគង្គ ក្នងុភមូ ិសាស្តៃ ខៃត្ត ស្ទងឹ- 

តៃង  នៅក្នុង រដូវ បិទ នៃសាទ  ដៃលនឹង 
បៃពៃឹត្ត  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១  ឧសភា  ដល់ ថ្ងៃ ទី 
៣០  កញ្ញា  ការនៃ សាទ នឹងតៃូវ ហាម- 
ឃាត ់ទាងំ សៃងុ  លើកលៃងតៃ ការនៃ សាទ   
បៃប លក្ខណៈ គៃួសារ ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោក សារឿន  បញ្ជាកថ់ា ៖«ការនៃ សាទ   
ជាលក្ខណៈ គៃួសារ នៃះ ទៀតសោត  គឺ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ បៃើបៃស់ តៃសន្ទូច ផ្លៃ ១  
លប  សណំាញ ់ អងៃតុ  តមុ  ទៃ ូ នងិ កញ្ចៃង  
បុ៉ណ្ណោះ  កៃពី នោះ ឧបករណ៍ នៃសាទ 
ផៃសៃង ទៀត មិនតៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឡើយ» ។ 

តាម បៃតិទិន របស់ រដ្ឋបាល ជល ផល  
ជារៀងរល ់ឆ្នា ំរដវូ បទិ នៃសាទ  ចាប ់ព ីថ្ងៃ 
ទី១  មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣០  កញ្ញា  ចំពោះ  
ដៃន  នៃសាទ ទកឹសាប ដៃលនៅប៉ៃក ខាង 
ជើង ខៃសៃ សៃប ទន្លៃ ចតុមុខ  រួមមាន  ខៃត្ត 
ទាំងអស់ ជុំវិញ បឹងទន្លៃ សាប  និង បណា្តា 
ខៃត្ត មួយចំនួន ទៀត  រមួមាន ខៃត្ត កំពង់ ចាម  
តៃបូង ឃ្មុ ំ កៃចៃះ  រតនគរិ ី មណ្ឌល គរិ ី ពៃះ- 
វិហារ   ប៉ៃលិន  ឧត្តរមានជ័យ។  ផ្នៃកខ្លះ 
នៃ រជធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ ខៃត្ត កណា្តាល  ដៃល   
នៅ ផ្នៃក ខាងជើង ខៃសៃសៃប ទន្លៃ ចត ុមខុ។ 
បណា្តា ខៃត្ត មយួចនំនួ ទៀត  ស្ថតិ នៅ ផ្នៃក 
ខាងតៃបូង ខៃសៃ សៃប ទន្លៃ ចតុមុខ រួមមាន 
ខៃត្ត ពៃវៃង  សា្វាយរៀង  តាកៃវ  កំពង់ ស្ពឺ។

ផ្នៃក ខ្លះ នៃ រជធានី ភ្នំពៃញ  និងខៃត្ត 
កណា្តាល ស្ថតិ នៅផ្នៃក ខាងតៃបងូ នៃ ខៃសៃ សៃប   
ទន្លៃ ចតមុខុ  រដវូ បទិ នៃសាទ  នងឹ ចាប ់ផ្ដើម   
ព ីថ្ងៃទ១ី  ខៃកក្កដា  ដល ់ទ ី៣១  ខៃ តលុា ។ 
ប៉នុ្តៃ សមៃប ់ខៃត្ត ស្ទងឹតៃង រដវូ បទិនៃ សាទ  
ចាបផ់្ដើម ព ីថ្ងៃទ១ី ឧសភា  ពៃះ តៃ ីមៃពជូ   
មយួចនំនួបានចាប ់ផ្ដើម បង្កាត ់ពជូនងិ ពង  
កូន ជាបណ្ដើរៗ នៅតាម អន្លង់ ទឹក ជៃ៕

ឃុត សុភចរិយា

កំពង់ ឆ្នាំង ៈ ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល 
ជល ផល ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ កាល-  
ពី មៃសិល មិញ បាន ធ្វើ លិខិត ស្នើ- 
សំុ ទៅ តុលាការ ឲៃយ បៃគ ល់    តៃកទ់រ័ 
២ គៃឿង ដៃល តៃូវ បាន កមា្លាំង 
យោធា សកឹ រង សៃកុ ជលគរិ ីចាប់ 
រឹបអូស ពីអ្នក ភូមិ  ខណៈ កំពុង ភ្ជួរ- 
រស ់ដ ីសៃ របស់ ពួក គៃ កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៩  ខៃមៃ សា  ឆ្នា ំ២០២០ដោយ 
សងៃស័យ ថា ជា ដី   ពៃលិច ទឹក 
ដៃល តៃវូ  បានហាម ឃាត់ ។

លោក លី ឡា នាយខណ្ឌ រដ្ឋ- 
បាល ជលផល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ 
ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ថា សំណើ សុំឲៃយ  
បៃគល់    តៃក់ទ័រ ទៅ ឲៃយ អ្នក ភូមិ 
វិញ នោះ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 
យោង លើលទ្ធ ផល នៃការចុះ 
អនុវត្ត យន្តការ តៃួត ពិនិតៃយ  នៅ 
លើ ទីតាំង ដី កើត ហៃតុ ដោយ 
ផា្ទាល ់របស ់គណៈកម្មការ ចមៃុះ 
នៃ គណៈ បញ្ជាការ ឯកភាព 
សៃុក ជល គិរី កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ដៃល រក ឃើញ ថា ដីសៃ នោះ 
គ ឺពតិជា ដ ីសៃដៃល ពល រដ្ឋ ធា្លាប ់

អាសៃ័យ ផល ជាង ២០ ឆ្នាំមក 
ហើយ មិន មៃន ជា ដីសៃ ដៃល 
ទើប លួច រុក រន ថ្ម ីក្នងុ រយៈពៃល 
១ ឆ្នា ំឬ ២-៣ឆ្នា ំមុន នោះ ទៃ។ 

លោក ឡា បញ្ជាក់ ថា ៖« ឥឡូវ 
គណៈកម្មការ ចមៃុះ បាន ចុះ 
ពិនិតៃយ សៃវ ជៃវ ដល់ ទី តំាង ដី 
សៃកើត ហៃតុ នោះ  ហើ យ រក 
ឃើញ ថា វាពិត ជា ដីសៃ ចាស់ 
បៃក ដ  មៃន ដចូ្នៃះ យើង ចាបំាច ់
តៃូវ បៃគល់ តៃក់ ទ័រ ទាំង នោះ  
ទៅឲៃយ ពួក គាត់ វិញ ប៉ុន្តៃ តៃូវ រង់- 
ចំា ការ សមៃច ពីតុលាការ ផង ដៃរ 
ពៃះ សំណំុ រឿង នៃះ បាន បញ្ជ ូន 
ទៅ ដល់ ដៃ អយៃយការ ហើយ »។ 

ចំណៃក លោក លី ផល្លីន 
អភបិាល រង សៃកុ ជល គរិ ីដៃល 
បាន ដឹក នាំ កៃុម គណៈ កម្មការ- 
ចមៃះុ ចុះសៃវ ជៃវ ពីបៃ វ ត្ត ិដី 
និងតៃួត ពិនិតៃយ ដោយ ផា្ទាល់ នៅ 
លើ ទីតាំង ដីសៃ កើត ហៃតុ 
បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា កៃយ  
ពី ពិនិតៃយ អង្កៃត និងសាក សួរ 
អំពី បៃវត្តិ ដី និងសំអាងហៃតុ 
របស់ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ភូមិ ឃុំ 
ក៏ដូច ជា មន្តៃី ជំនាញ ដីសៃ 

នោះ គឺពិត ជាដី សៃ ដៃល បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បាន និង កំពុង បន្ត អា - 
សៃ័យ ផល តាំង ពីឆ្នាំ១៩ 
៩៤មក ម្លៃ៉ះ។ លោក ផល្លីន 
ថ្លៃង ថា ៖« កៃយ រ ក ឃើញ ការ- 
ពិតក្នងុ នាម យើង ជាអាជា្ញា ធរ 
ពិត ជា មាន ការ អៀន ខា្មាស ខា្លាំង 
ណាស់ដៃល បាន ឃាត់  និង រឹប- 
អសូ  តៃក ់ទរ័ របស ់ពកួ គាត ់ មនិ 
ឲៃយ ភ្ជួរ រស់ ខណៈ ការ បង្ក បង្កើន 
ផល សៃូវ ដើ ម រដូវ វសៃសោ កំពុង 
មក ដល់។ ដូច្នៃះ យើង តៃវូ  
បៃញាប់ ធ្វើ លិខិត បញ្ជាក់ ទៅ 

តុលា ការដើមៃបី ស្នើសុំ យក 
តៃក់ ទ័រ ទាំង នោះ បៃគល់ ឲៃយ 
ពួក គាត់ វិញ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

នៅថ្ងៃ ទី ១៩  ខៃ មៃសាកៃមុ 
នគរ បា ល  និង យោធា សឹក រង 
សៃ ុក   ជលគិរី បាន សហការ គា្នា 
ចុះលៃបាត ការពារ សន្ត ិសុ ខ នៅ 
តាម មូល ដា្ឋាន ក្នងុ ភូមិ សាស្តៃ ឃំុ 
ពា ម  ឆ្កាក ហើយ ក៏បាន បៃ ទះ- 
ឃើញ បៃជា ពលរដ្ឋ មួយ កៃុម 
កំពុង  ភ្ជួររស់ ដីសៃ មួយ កន្លៃង 
ដៃល សមត្ថ កិច្ច សងៃស័យ ថា  
ជាដីពៃ លិច ទឹក  ។ នៅ ពៃល 

នោះ  កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច បាន 
ស្នើសំុ គោល ការ ណ៍ពីពៃះ រជ- 
អាជា្ញារ ង លោក ឡុង សីុថា 
ដើមៃបី ឃាត់ ទុក ជា បណ្តាះ- 
អាសន្ន នូវ តៃក់ ទ័រ ទំាង ២ គៃឿ ង 
នោះ ប៉ុន្តៃមិ នបាន ឃាត់ខ្លួន 
ពលរដ្ឋ ទាំង  នោះទៃ  ដោយ រង់-
ចាំការ សៃវ ជៃវ ជាបន្ត ទៀត។ 
នៃះ បើ តាម  លោក អា៊ាន វណ្ណី 
មៃបញ្ជា ការ សឹក រង សៃកុ ជលគិរី 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កៃយ ការ- 
ឃាត់ ទុក ជា បណ្តាះ អាសន្ន នូវ 
តៃក់ ទ័រ យើ ង  បាន ណៃនំាបៃប់ 
ពួក គាត់ ថា សំណំុ រឿ ង នៃះ យើង 
នងឹ បញ្ជនូ ទៅ សមត្ថ កចិ្ច ជំនាញ 
រដ្ឋ បាល ជល ផលហើយ ឲៃយ ពួ ក-   
គាត់ ចាំចូល ទៅ ដោះ សៃយ 
ជាមួយ សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ ចុះ» ។

លោកថា ការ ពិត ឥឡូវ នៃះ 
សំណំុរឿង នោះ បាន ផុត ពី ដៃ ខ្ញុំ 
ហើយ ។ ដូច្នៃះបើសិន ជា គណៈ  - 
កម្ម ការ  ចមៃះុរក ឃើញ ថា ជាដី 
សៃ ចា ស់  របស់ ពល រដ្ឋ នោះ ហើ យ  
បើតុលាការ សមៃច ថា  តៃូវ 
បៃគល់ តៃក់ ទ័រ ឲៃយ ពួកគាត់ វិញ 

ពៃល ណា យើ ង នឹង បៃគ  ល់ ឲៃយ ពួក- 
គាត់ វិញ នៅពៃល នោះ ភា្លាម »។

លោក ឡុង សីុថា អ្នក នំា ពាកៃយ 
អយៃយការ អម សាលា ដំបូងខៃត្ត 
កំពង់ ឆ្នាងំថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា មក 
ទល់ ពៃល នៃះ លោក  នៅ មិន ទាន់ 
ទទួល បាន ដំណឹង  ឬ ឯក សារ 
បញ្ជាក់ ពីខាង សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ 
និង អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ស្ដពីីការ ស្នើ- 
សំុ បៃគល់ វត្ថតុាង តៃក់ ទ័រ ទំាង ២ 
គៃឿង នោះ ទៅ អ្នក ភូមិ វិញ នៅ 
ឡើយ ទៃ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«សមៃប់ ករណីនៃះ ខាង សមត្ថ- 
កិច្ច តុលា ការ យើង កំពុង បន្ត នីតិវិធី 
ទៅ តាម ផ្លវូ ចៃបាប់ ពៃះ ក្នងុ ពៃល 
បង្កៃប  អ្នក បើក តៃក់ ទ័រ បានរត់- 
គៃច ខ្លនួ »។ លោក បន្ត ថា ទោះ 
យា៉ាង ណា ក្ដ ីបើសិន គណៈ កម្មការ 
ជំនា ញ  និង អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន អះអាង 
ថា  ដីនោះជាដី សៃ ចាស់ របស់ អ្នក-
ភូមិ មៃន ហើយ ដាក់ សំណើ មក 
តុលា ការ ដើមៃបី សំុនំា យក វត្ថ ុតាង 
តៃក់ ទ័រ ទំាង ២ គៃឿង នោះ ទៅ 
បៃគល់ ឲៃយ អ្នក ភូមិ វិញ នោះ តុលា- 
ការ នឹង ពិចា រណា ដោយ ផ្អៃក ទៅ 
លើ គោល ការណ៍ ចៃបាប់ ៕

បទល្មើសន្រែសាទក្នងុខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង នាព្រែលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

គ្រែឿង ចក្រែ ពលរដ្ឋ ពីរ គ្រែឿង ដ្រែល សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ឃាត់   ។ រូបថត េ្រហ្វសញូវ

រដ្ឋបាលជលផលខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំស្នើឲ្រយតុលាការប្រគល់ត្រក់ទ័រ២គ្រឿងជូនពលរដ្ឋម្ចាស់ដីវិញ



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

សូវិស ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផា ក់ស�ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
ម៉្រគុណមករា

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា�ន់រើយ

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់ស យ

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,រើសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,ឡុងគឹមមា៉ារើតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា�,

សួសយ៉ាមី,ធូវើរៈ,ខ្រងសុខគនា�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លោ,ស្រតកី� ,ជិនណ ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី

� រ�រូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរង្រសី
អ្ន កកេស�េ ួលអក� រ វិរុទ� 

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ � នផ្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រភីរៈ
ផ្ន េករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

ផ្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

ផ្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � នផ្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រជ្រសុជា តិ

ជំនួយ� រផ្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភា

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេយៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

� រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉នឌៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

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

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ក្រសួងបរិស្ថានអំពាវនាវឲ្រយពលរដ្ឋឈប់កាប់ដើមសំរងដើម្របីប្រះផ្ល្រ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ ក្រសួងបរិស្ថានបាន
អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយ
បញ្រឈប់កាប់ផ្តួលរំលំដើមសំរង
ដើម្របីប្រះផ្ល្រដ្រលជាទង្វើខសុ-
ច្របាប់នៅព្រលដ្រលខ្រប្រងំន្រះ
គឺជារដូវប្រមូលផលផ្ល្រសំរង
ខណៈដ្រលផ្ល្រឈើព្រប្រភ្រទ
ន្រះមានតម្ល្រខ្ពស់នៅលើទីផ្រសារ
គឺក្នុង១គីឡូក្រមមានតម្ល្រពី
៣៥០០០ទៅ៤៥០០០រៀល។
លោកន្រត្រភក្ត្ររដ្ឋល្រខា-

ធកិារនងិជាអ្នកនាពំាក្រយក្រសួង
បរិស្ថានបានថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រអង្គារថាសំរង
គឺជាប្រភ្រទរុក្ខជាតិដ្រលដុះក្នុង
ព្រពាក់កណ្ដាលព្រស្រង។
គ្រអាចប្រមូលផលផ្ល្រសំរង
បាននៅព្រលវាដុះបានអាយពុី
១២ទៅ១៥ឆ្នា។ំការប្រមូលផល
ផ្ល្រសំរងមានតាំងពីដូនតាមក
ដោយប្រើប្រស់ជាលក្ខណៈ
គ្រួសរប៉ុណ្ណោះដោយប្រមូល
តាមរបៀបរើសយកព្រលផ្ល្រ
សំរងទំុជ្រះុ។លុះមកដល់អំឡុង
ឆ្នាំ១៩៩៩ផ្ល្រសំរងចាប់ផ្តើម
មានតម្រូវការទីផ្រសារខ្ពស់ជា-
ហ្រតុធ្វើឱ្រយប្រជាជនបានកាប់
រំលដំើមដើម្របីប្រះផ្ល្របានច្រើន
ទាន់ចិត្តដោយមិនរង់ចាំវាជ្រុះ
បណ្ដាលឱ្រយដើមសំរងធំៗកាន់-
ត្រថយចុះពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការកាប់ផ្ដួល

ដើមសំរងដើម្របីប្រមូលផលគឺ
ជាការខុសនឹងច្របាប់។មន្រ្ដីឧទ្រយា-
នរុក្រសយើងនៅតាមតបំន់នានា

បានចុះអប់រំណ្រនាំក៏ដូចជាធ្វើ-
ការផាកពនិយ័ទៅលើអ្នកដ្រល
កាប់ផ្ដួលដើមសំរងដើម្របីរើស
គ្រប់សំរងន្រះ។យើងបានធ្វើ-
ការផ្រសព្វផ្រសាយជាបន្តបនា្ទាប់ទៅ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហាមឃាត់មិន
ឱ្រយមានការកាប់ផ្ដួលដើមសំរង
ទ្រដើម្របីរក្រសាទកុក្នងុការប្រមលូ
ផលនៅឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់ទៀត»។
លោកភក្ត្របានឱ្រយដឹងដោយ-

ផ្អ្រកតាមការផ្តល់ព័ត៌មានពី
គណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់
ការពារធម្មជាតិអូរទុងក្នុងខ្រត្ដ
រតនគរិើថាទផី្រសារផ្ល្រសរំងមាន
លក្ខណៈងយស្រលួបំផុតពោល
គឺដល់រដូវប្រមូលផលមានឈ្មួញ
ក្នុងស្រុកមកចាំប្រមូលទិញ
នៅក្នងុសហគមន៍ត្រម្តងដ្រល
មានតម្ល្រចន្លោះពី៣៥០០០
រៀលទៅ៤៥០០០រៀលក្នុង
១គឡីូក្រមអាស្រយ័ទៅតាម
គុណភាពន្រផ្ល្រសំរង។

តាមការបញ្ជាក់ពីឈ្មញួតម្រូវ-
ការទីផ្រសារផ្ល្រសំរងបច្ចុប្របន្នន្រះ
៩០ភាគរយនំាច្រញទៅប្រទ្រស
វៀតណម គឺមានត្រប្រមាណ
១០ភាគរយបុ៉ណ្ណោះដ្រលប្រើ-
ប្រស់ក្នងុស្រកុដោយហ្រតុថា
ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានយល-់
ដឹងទូលំទូលាយពីសរៈសំខាន់ន្រ
ការប្រើប្រស់ផ្ល្រសំរងនៅឡើយ។
លោកភក្ត្រថ្ល្រង៖«ក្រសួង

បរិស្ថានក៏សូមអំពាវនាវទៅ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាងំអស់ជា-
ពិស្រសគឺប្រជាសហគមន៍ដ្រល
រស់នៅក្នងុតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ដ្រលទទួលផលពីអនុផលព្រ-
ឈើពសិ្រសជាអ្នកប្រមលូផល
ផ្ល្រសំរងន្រះសូមកុំកាប់ដើម
ឱ្រយត្រកាប់ដើមផ្ដួលរំលំដើម្របី
រើសគ្រប់សំរងគឺប្រៀបបាន
ទៅនឹងការបំផា្លោញប្រភពធន-
ធានរបស់ខ្លួនឯង។ដូច្ន្រះបើ
រក្រសាដើមសំរងឱ្រយនៅឈរនះ

សំរងនឹងបន្តផ្ដល់ផលប្រយោជន៍
ដល់យើងរហូត។ប៉ុន្ដ្របើកាប់
ផ្ដួលរំលំហើយរើសគ្រប់សំរង
នះជាទង្វើខុសច្របាប់»។
បើតាមលោកភត្រ្តាសំរង

មានវត្ដមានច្រើននៅក្នុងខ្រត្ត
ភាគឦសនន្រប្រទ្រសកម្ពុជា
ពិស្រសមាននៅក្នុងខ្រត្ដរតន-
គរិើកោះកងុស្ទងឹត្រងនងិខ្រត្ដ
ព្រះវិហារ។ពលរដ្ឋអាចរកប្រក់
ពកីារប្រមលូផលផ្ល្រសរំងដ្រល
ជាមុខរបរប្រចំារដូវន្រះបានចន្លោះ
ពី៤ទៅ១០លានរៀលក្នុង
១ឆ្នាំៗ ។លោកបន្តថាក្រសួង
បរិស្ថានតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋាន
សហគមន៍មូលដ្ឋានក៏បានរៀបចំ
ចងក្រងជាសមាគមដោយបាន
ជំរុញឱ្រយសហគមន៍ចូលរួមក្នុង
ការថ្ររក្រសាដើមសំរងឱ្រយបាន
គង់វង្រសដើម្របីអាចប្រមូលផល
ជាបន្តបនា្ទាប់ទៅទៀតចៀសវាង
ការកាប់បំផា្លោញ។
កាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រម្រស

គណនីហ្វ្រសប៊ុកមួយឈ្មោះ
ថា«កូននាគ» បានសរស្ររ
បង្ហោះថាសំរងជាផ្ល្រឈើព្រ
ដ្រលមានតម្ល្រស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។
នៅស្រកុសៀមបា៉ាងខ្រត្តស្ទងឹ-
ត្រងនៅព្រលដល់រដវូប្រមលូ
ផលរៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងស្រុកចាកច្រញពីផ្ទះស្ទើរ-
ត្រគ្រប់គ្រសួររហតូដល់ស្ងាត់
ភូមិសម្រកុចូលព្រដើម្របីប្រមូល
ផលសំរង ធ្វើឱ្រយទិដ្ឋភាពព្រ
ទំាងមូលមានសភាពអូ៊អរហាក់
ដូចជាមជ្រឈមណ្ឌលស្រដ្ឋកិច្ច
ពិស្រសមួយកន្ល្រងដ្រលមមា-

ញឹកទំាងយប់ទំាងថ្ង្រពិបាកនឹង
ពណ៌នា។គណនីហ្វ្រសប៊ុក
ន្រះថា៖«តាមការបា៉ាន់ប្រមាណ
ក្នងុកម្រតិទាបគតិត្រក្នងុស្រកុ
សៀមបា៉ាងប៉ុណ្ណោះផលដ្រល
ទទួលបានពីការលក់ផ្ល្រសំរង
របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុក
ទាំងមូលក្នុង១រដូវគឺមិនតិច
ជាង២ពាន់លានរៀលឡើយ
រៀងរាល់ឆ្នា។ំដូចន្រះដើមសំរង
គឺប្រៀបដូចជាធនាគារមួយយ៉ាង
ធំរបស់បងប្អនូប្រជាពលរដ្ឋបើ
បងប្អូនមិនច្រះថ្ររក្រសាការពារ
ធនាគារន្រះឱ្រយគង់វង្រសទ្រ មិន
យូរមិនឆប់បងប្អូននិងខាត-
បង់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសរការគតិខ្លី
របស់បងប្អូន(ការកាប់ផ្ដួល
ដើមសំរងដើម្របីប្រះផ្ល្រ)»។
លោកម៉្រនគងុអ្នកនាពំាក្រយ

សលាខ្រត្តស្ទឹងត្រងបានឱ្រយ
ដឹងកាលពីម្រសិលមិញថារឿង
ន្រះរដ្ឋបាលខ្រត្ដស្ទឹងត្រង
បានចុះណ្រនាំដល់ពលរដ្ឋនៅ
តាមស្រុកភូមិឃុំដើម្របីកុំឱ្រយ
ពួកគាត់យកវិធីកាប់ផ្ដួលដើម
ក្នុងការប្រមូលផលផ្ល្រសំរង
ន្រះដ្ររ។
លោកថា៖«យើងក៏បានសហ-

ការជាមយួខាងមន្រ្ដីបរសិ្ថាននងិ
កងកមា្លោងំយោធាការពារព្រដំ្រន
ដើម្របីចូលរួមសហការគា្នាណ្រនាំ
អប់រំពលរដ្ឋដោយផា្ទាល់នៅ
ព្រលពួកគាត់ទៅប្រមូលផលផ្ល្រ
សំរងន្រះ។ដើមសរំងភាគច្រើន
នៅក្នុងខ្រត្ដយើង គឺមាននៅ
តាមបណ្ដាយព្រំដ្រនស្ថិតក្នុង
ស្រុកសៀមបា៉ាង»៕

គឹម   សារុំ 

កណ្ដាល/តាកេវៈ បុរស២នាក់ត្រវូបាន
សមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រកុស្អាងដោះល្រង
ពីថ្ង្រទី២១ម្រសបនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លនួបាន
បុ៉នា្មោនម៉ាងករណីលួចដំកញ្ជាជាង១០០
ដើមនៅភូមិពោធិ៍ឃុំត្រើយស្លោស្រុក
ស្អាងខ្រត្តកណ្ដាលស្របព្រលកញ្ជា
ជាង៤ពាន់ដើមនៅខ្រត្តតាក្រវទើបត្រវូ-
បានកាប់ដុតចោលពីថ្ង្រ១៨ម្រស។
លោក រស់ ចនា្ថា អធិការនគរបាល

ស្រុកស្អាងឲ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថាបុរស
ឈ្មោះហ្រងហុកស្រងអាយុ៦០ឆ្នាំ
និងឈ្មោះឌឿឡ្រងអាយុ៥៤ឆ្នាំរស់-
នៅក្នុងភូមិពោធិ៍ក្រមឃុំត្រើយស្លោ
ស្រកុស្អាងដ្រលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួរឿង
ដំកញ្ឆានះត្រវូបានដោះល្រងវិញហើយ
ដោយសរពកួគាត់ទើបដំលើកដបំងូ។
លោកថា៖«បញ្ហោន្រះខាងថា្នាក់លើ
របស់ខ្ញុំបញ្ជាមកខ្ញុំឲ្រយដោះល្រងពកួគាត់
វិញព្រះពួកគាត់ប្រព្រតឹ្តលើកទី១ប៉នុ្ត្រ

យើងអប់រំពួកគាត់ឲ្រយឈប់ប្រព្រឹត្ត»។
លោកនៅ បុ៊នណអធិការរងស្រកុ

ទទួលផ្រនប្រឆំងគ្រឿងញៀនបាន
ប្រប់កាលពីម្រសិលមិញថាដំណំកញ្ជា
ដ្រលសមត្ថកិច្ចរបស់លោកចុះទៅកាប់
បំផា្លោញចោលនះមាន១១៥ដើមដ្រល
បុរសទាងំ២នាក់លចួបន្លដំំនៅចន្លោះ
ដើមត្រវ។
លោកបានបន្តថាមនុឃាត់ខ្លនួបរុស

ទាងំ២នាក់នះគឺកាលពីវ្រលាថ្ង្រត្រង់
ថ្ង្រទី២១ម្រសមានពលរដ្ឋបានមក
រាយការណ៍ពីករណីន្រះឲ្រយនគរបាលបុ៉ស្ដិ៍
ឃំុត្រើយស្លោបានដឹង។ភា្លោមៗនះនគរ-
បាលបុ៉ស្តិ៍បានរាយការណ៍បន្តមកលោក
ទើបមានការចុះទៅពិនិត្រយក៏ឃើញដូច
អ្វីពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ម្រន។
លោកប៊ុនណបន្តថា ព្រលឃើញ

ដំដើមកញ្ជាជាក់ស្ត្រងសមត្ថកិច្ចលោក
បានចាត់កមា្លោងំ៥ទៅ៦នាក់ឲ្រយទៅកាប់
ដើមកញ្ឆានះដ្រលមានសរុប១១៥ដើម
និងបានឃាត់ខ្លួនបុរស២នាក់ខាងលើ

ខណៈពកួគាត់កពំងុនៅក្នងុចមា្ការដណំំ
ត្រវហើយបាននាំយកមកអធិការដ្ឋាន
នគរបាលស្រុកដើម្របីសកសួរ។
លោកថានៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចបុរស

ទំាង២នាក់បានសរភាពថាពតិជាបាន
លចួដំកញ្ជាន្រះម្រនប៉នុ្ត្រពកួគាត់បាន
សន្រយាថាឈប់់ប្រព្រតឹ្តទៀតហើយ។បើ-
តាមលោកប៊នុណក្នងុមលូដ្ឋានស្រកុ
ស្អាងកន្លងមកមនិធា្លោប់មានករណីលចួ
ដកំញ្ឆាប្របន្រះទ្រហើយន្រះគឺជាលើកទី
១ហើយដ្រលមានអ្នកលួចបន្លំដំ។
ករណីដោយឡ្រកមួយទៀត កាលពី

ថ្ង្រ១៧-១៨ម្រសសមត្ថកិច្ចនគរបាល
ខ្រត្តតាក្រវក៏បានកាប់ និងដុតបំផា្លោញ
ដើមកញ្ឆាជាង៤០០០ដើមផងដ្ររ
នៅក្នងុមូលដ្ឋានឃំុព្រអំពកនិងឃំុព្រះបាទ
ជាន់ជុំស្រុកគិរើវង់។ន្រះបើតាមលោក
វង់សុខជានាយការិយល័យស្ដទីីប្រឆំង
បទល្មើសគ្រឿងញៀនន្រស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលខ្រត្តន្រះ។
លោកវង់សខុជាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-

ប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្រ១៩ម្រសថាប្រតិបត្តិការ២
ថ្ង្រនះមានការសហការពីនគរបាល
មូលដ្ឋានឃុំព្រអំពកនិងឃុំព្រះបាទ
ជាន់ជុំស្រុកគិរើវង់ដោយបានរកឃើញ
និងកាប់ដុតចោលដើមកញ្ឆា៤២៨៥
ដើមនៅនឹងកន្ល្រង។ជាមួយន្រះបានបំផា្លោញ
អាងស្ដកុទកឹធ្វើពីកៅស៊តូង់ចនំនួ៨នៅ
ក្នុងភូមិសស្ត្រន្រឃុំទាំង២ខាងលើ។
តាមរបាយការណ៍របស់ការិយល័យ

ប្រឆំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនន្រស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តតាក្រវដ្រល
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ទទលួបានឲ្រយដងឹថាចាបព់ី
ដើមខ្រមករាឆ្នាំ២០២០មកទល់ថ្ង្រទី
១៨ខ្រម្រសមានជនសង្រស័យ២០នាក់
ពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូររក្រសាទុកនិងដំ
កញ្ឆាត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការ។ក៏
ប៉ុន្ត្របើតាមលោកវង់សុខជាករណី
លួចដំដំណំកញ្ឆាន្រះនៅត្រមានក្នុង
ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ និងឃុំព្រអំពកន្រ
ស្រកុគិរើវង់ពិស្រសនៅជាប់មាត់បឹងនិង
តាមភ្នំតូចៗជិតព្រំដ្រនវៀតណម៕

មន្តេ ីបរិសា្ថាន តេតួ ពិនិតេយ ពល រដ្ឋ ដឹក ផ្លេ សំរង ចេញ ពី ក្នងុ   ពេ។ រូបថតសហការើ
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ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : សមាគម អ្នក ផលតិ 
ចណំ ីអាហារ កម្ពជុា  (CFMA) 
បាន ស្នើ សុំ ឲ្យ រដ្ឋា ភិបាល តាម 
រយៈក្សួង ស្ដ្ឋ កិច្ច និង  ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ  ជួយ ពន្យា រការ បង់ ពន្ធ 
គប្ ់ បភ្ទ្  នងិ ពនយ្ា រព្ល ការ-  
បង ់បក្ ់បណំលុ នៅ គ្ឹះ ស្ថាន 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ដល ់សហ គស្ ផលតិ  
ចណំ ីអាហារ  កស ិឧសស្ាហ  កម្ម  
និង កសិកម្មដ្ល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ សរ កូវីដ ១៩។ 

 យោង តាម លិខិត ចំហរ បស់  
សមាគម   អ្នក ផលិត ចំណី អា-
ហារ កម្ពុជា  ដ្ល ច្ញ ផ្សាយ 
កាលពី ថ្ង្ អង្គារ  បាន ឲ្យ ដឹង ថា   
ការ រាត ត្បាត  ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ជា 
សកល  កំពុង   ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ 
យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ អាជីវកម្ម ផ្ន្ក 
ផលិត  និង ក្ ច្ន្ ចំណី អាហារ 
នៅ កម្ពុជា ។  

CFMA បាន ឲយ្ ដងឹថា សហ- 
គស្ មយួ  ចនំនួ បាន កាត ់បន្ថយ 
បគុ្គលកិ ព ី ៥០  ទៅ  ៧០   ភាគ រយ 
ហើយ សហ គ្ស  មួយចំនួន 
ទៀត បាន សមច្  ផ្អាក ដណំើរ- 
ការ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម បណ្តោះ- 
អាសន្ន  ព្ះ គ្មាន អ្នក បញ្ជា- 
ទិញ  ពី ផ្សារ ទំនើប  មា៉ាត  និងពុំ 
មាន ការ នាចំញ្ ជា ដើម។ ការ-
ណ៍ន្ះ  បាន ធ្វើ ឲ្យ សហគ្ស 
ទាងំនោះ  បាត់ បង់ បក់្ ចំណលូ  
យ៉ាង គំហុក និង គ្មាន លទ្ធ ភាព 
បង់ ថ្ល្  លើ ការ ចំណាយផ្ស្ងៗ 

ពិស្ស គ្មាន លទ្ធភាព បង្វិល 
បក្ ់សង បណំលុ  ទៅ គ្ឹះ ស្ថាន  
ធនាគរ  និង មីក្ូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

CFMA  បានបញ្ជាកថ់ា៖«ក្នងុ 
ន័យ  ន្ះសមាគម សង្ឃឹម ថា  
សហគ្ស ដ្ល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ទាំង អស់  នឹង  ទទួល បាន 
ការ លើ ក ទឹក ចិត្ត ផ្ស្ង ៗ  ពី រដ្ឋា - 
ភិបាល »។ 

CFMA បានដក់ លិខិត ទៅ 
ក្សួង ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  
ដោយ ស្នើ សុ ំចនំនួ  ៧ ចណំចុ រមួ 
មាន ពន្យា រការ បង់ ពន្ធ គ្ប់ ប្-
ភ្ទ ចំពោះ សហគ្ស ផលិត 
ចណំ ីអាហារ  កស ិឧសស្ាហកម្ម  
និង កសិកម្ម  កាត់ បន្ថយ តម្ល្ 
អគ្គិ  សនី មក  ត្ឹម  ២៥ ភាគ រយ 
ន ្តម្ល ្បច្ចបុប្ន្ន  ដើមប្ ីជយួ កាត ់
បន្ថយ ថ្ល ្ដើម ផលតិ  នងិបន្ត ឲយ្ 
មាន ចរន្ត ផលិត កម្ម  និង ស្នើ សុំ 
បង្កើត ប្ព័ន្ធ លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក- 
ទិញ  ផលិត ផល ខ្ម្រ។ 

CFMA ក ៏បាន ស្នើ ឲយ្ កស្ងួ 
ជយួ សម្លួ  នងិ ពន្លឿន នតីវិធិ ី
ក្នងុការ បោះទនុ វនិយិោគ ជាមយួ  
សហគស្ ខ្នាតតចូ នងិ មធយ្ម  
ឬ បោះ ទនុ ឲយ្ គ្ឹះស្ថាន ធនាគរ 
នានា ក្នុង ការ ផ្តល់ កម្ចី ទៅ ដល់  
SMEs ក្នងុ អតក្ារ បក្ ់ទាប 
ដោយ មាន ការ សម្ួល នីតិវិធី  
នងិ មនិ តម្វូ ឲយ្   មាន ទព្យ្ បញ្ចា ំ 
នងិ ជយួ សមប្ សម្លួ លើ ការ- 
បង់ ប្ក់ សងធនាគរ ដោយ 
ពន្យារ ឬបង់ ត្ ការ ប្ក់ ក្នុង 
រយៈ ព្ល ៦ខ្ យ៉ាង តិច ។  

ទន្ទមឹនងឹ ន្ះ CFMA ក ៏បាន 
ស្នើ  សុ ំ រដ្ឋា ភបិាល បញ្ចញ្ បក្ ់
ឧបត្ថម ្ភធន លើ បក្ ់បៀ វតស្រ ៍ បគុ្គ- 
លិក  ៥០ ភាគ រយ ន្ ប្ក់ ខ្ 
គោលរបស់ កម្មករ  និយោជិត  ។ 

អ្នក  ស្ី ក្វ មុំ  អគ្គ នាយិកា  
ក្ុមហ៊ុន  LYLY Food In-
dustry Co ដ្ល ជា រោង ចក្ 
ផលតិ ន ំស្យួ  លលី ីបានបប្ ់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្ ពុធថា  
ការ ស្នើសុនំ្ះនងឹអាច  សមល្  
បន្ទកុ បាន មយួ ផ្ន្ក ដល់ វសិ័យ 
ឯក ជន  ប្សិន បើ រដ្ឋា ភិបា ល 
ទទួល យក សំណើ ន្ះ។ 

អ្នកស្ ី   បាន បន្តថា ក្មុហ៊នុ 
ន ំស្យួ  ល ីល ីក ៏កពំងុ បឈ្ម 
នឹង ការ បាត់ បង់ ប្ក់ ចំណូល 
យ៉ាង  ច្ើន     ដោយ សរ  តម្វូ ការ 

ទីផ្សារ  ធ្លាក់ ចុះដ្ល បណា្តោ ល 
មក  ពី វីរុស ន្ះ។   

អ្នកស្ីថ្ល្ងថា៖ « ប្សិន បើ 
រដ្ឋាភិបាល ជួយ សម្ួល ដល់ 
វសិយ័ ឯក ជន នៅពល្ ន្ះ ពកួ- 
គ្ នឹង រក្សា និរន្ត រភាព  អាជីវ កម្ម  
និង ចង្វាក់ ផលិតកម្ម  ហើយ 
កម្មករ ក ៏នងឹ មនិ បាត ់បង ់ការងរ  
និង ប្ក់ចំណូល   ដ្រ»។ 

 ទន្ទមឹ នងឹន្ះ ដោយសរ ការ 
រកីរាល ដលកវូដី ១៩ ក្មុហ៊នុ  
Kirirom Food Product Co., 
Ltd ដ្ល ជា រោង  ចក្ ក្ ច្ន្ 
ផលិត ផល ពី ផ្ល្ ស្វាយ  ក៏  កំពុង 
បឈ្ម នងឹ កង្វះ ទនុ បង្វលិ ប-្ 
មាណ  ៥០ មុនឺ ដលុ្លារ  ក្នងុ  អឡំងុ 
ន្ការ រាត ត្បាត កូ វីដ ១៩   ដ្រ។ 

អ្នក ស្ី ម៉ា សុធ អ្នក គ្ប់- 

គ្ងផ្ន្ក លក់ របស់ ក្ុមហ៊ុន 
ន្ះ  បាន និយយ   ថា កង្វះ ទុន 
បង្វិល នៅព្ល ន្ះ ដោយ សរ 
ការ នាំ ច្ញ  និង ការ លក់ រាយ 
ក្នងុស្កុ បាន ធ្លាកច់ុះ។   អ្នកស្ ី
ថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំ យល់ ថា  សព្វ ថ្ង្ 
វសិយ័ ឯកជន  ចង ់បាន  ការ គ ំទ ្
ផ្នក្ ហរិញ្ញ វត្ថ ុព ីរដ្ឋា ភបិា ល ជា- 
ពសិស្  ការ លើក លង្ ពន្ធ  នងិ 
ការ ផ្តល ់បក្ឧ់បត្ថមធន  ដល្ 
វិធន ការ ទាំងន្ះ នឹង ជួយ ឲ្យ 
អាជីវកម្ម របស់ ពួក យើង បន្ត 
ដំណើរ ទៅ មុខ ទៀត  »។ 

ដើម្បី ដោះ ស្យ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ស្ដ្ឋកិច្ច  ដោយ សរ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  
បាន គង្ ថវិកា បម្ាណ ៤៥០ 
លន ដុល្លារ ៕
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ភ្នពំេញៈ សហគ្ស ធុន តូច និង មធ្យម  
ចំនួន  ៧ បាន ដក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ កម្ចីពី 
ធនាគរ អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ  និង កសិកម្ម 
(ARDB) ចាប់ តាំង ពី ធនាគរ  ដ្ល  
គ្ប់   គ្ង ដោយ រដ្ឋ ន្ះ បញ្ច្ញ មូល និធិ  
៥០ លន ដលុ្លារ  ជា ផ្លវូការ សម្ប ់ ផ្តល ់
កម្ចី ដល់ សហគ្ស នៅ ក្នុង វិស័យ  
កសិ ឧស្សា ហកម្ម ។  

លោក កៅ  ថាច់ អគ្គ នាយក  ARDB 
បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្ ពុធថា 
ARDB កំពុងធ្វើ ការ ពិនិត្យ មើល លើ 
ពាកយ្ ស្នើ សុ ំរបស ់សហគ ្ស ធនុ តចូ  នងិ 
មធ្យម ទាំង នោះ ។ លោក បន្តថា  SME 
ទាំង នោះ បាន ដក់ ពាក្យ ស្នើសុំ កម្ចី ក្នុង 
ទំហំ  ២០០ ០០០ ដុល្លារ  ដូចៗគ្នា ។ 

លោក ថ្ល្ង ថា៖«ពួកគត់ ភាគ ច្ើន 

បាន ដក ់ស្នើសុ ំកម្ច ីបក្ ់ពធីនាគរ យើង  
តាម រយៈ សមាជិក របស់ ពួកគ្ ខណៈ 
សព្វ ថ្ង ្យើង កពំងុ ពនិតិយ្ លើ សណំើ ទាងំ-  
ន្ះ ដោយ យ៉ាង យូរ ២ សបា្តាហ៍ ទៀត  
ពួក គ្ អាច ទទួល បាន កម្ចី ហើយ បើ - 
សិន   មាន  ឯក សរគ្ប់ គ្ន់។ ពួកគ្ ខ្ចី 
ប្ក់ ពី យើង ដើម្បី ធ្វើ ការ ពង្ីក ចង្វាក់ 
ផលិត កម្ម របស់ ពួក គ្ » ។ 

មា្ចាស ់សហគស្ SME អាច ខ្ច ីបក្ ់
បាន រហូត ដល់  ៣០០ ០០០ ដុល្លារ  
ជា មួយ នឹង អត្ ការ ប្ក់  ៦ ភាគ រយ  
សម្ប់ ទុន បង្វិល និង អត្ ការ ប្ក់ 
៦,៥  ភាគ រយ សម្ប់ ទុន វិនិយោគ ក្នុង 
១ ឆ្នា ំដចូ គ្នា ។  ដោយ ឡក្ សមប្ធ់នា- 
គរ សហគ្ស ធនុ តចូ  នងិ មធយ្ម (SME 
Bank)  មា្ចាស់ សហគ្ស SME អាច 
ខ្ចី ប្ក់ ពី ធនាគរ ន្ះ  ២០០ ០០០ដុ-
ល្លារ សមប្ ់ទនុ បង្វលិ នងិ  ៣០០ ០០០ 

ដុល្លារ សម្ប់ ទុន វិនិយោគ  ជាមួយ 
អត្ការ ប្ក់ ៧ ភាគ រយ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ 

ការ បង្កើ ត ធនាគរ SME Bank ន្ះ  
គឺ ដើម្បី គំ ទ្ហិរញ្ញ ប្បទាន ដល់ សហ - 
គស្ធនុ តចូ  នងិ មធយ្មនៅ កម្ពជុា ដ្ល  
មាន ជាង ៥០០ ០០០ ដោយ រដ្ឋា-  
ភបិាល បាន បញ្ចញ្ សហ ហរិញ្ញបប្ ទាន 
១០០ លន ដុល្លារ  និង បាន ដក់ ឲ្យ ដំ-
ណើរ ការ កាល ពី  ដើម ខ្ ម្សន្ះ ។ 

របាយការណ៍ សជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរ- 
ជាតិ (IFC) ដ្ល ច្ញ ផ្សាយ កាលពី 
ខ្សីហា  ឆ្នាំ ២០១៩ បាន ឲ្យ ដឹង ថា 
សហគ្ិន ស្ដ្ី របស់ ប្ទ្ស កម្ពុជា បន្ត 
ជួប ការពិបាក ដោយសរ ត្ លទ្ធភាព 
ទទួលបាន ហិរញ្ញវត្ថុ នៅមាន កម្ិត 
សម្ប់ ការ ពង្ីក អាជីវកម្ម ។ មានត្  
៣  ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ មានលទ្ធភាព បាន 
ទទួល  ឥណទាន ពី គ្ឹះស្ថាន មីក្ូ ហិ-

រញ្ញវត្ថុ និង ធនាគរ ។
របាយការណ៍ ន្ះ បា៉ាន់ប្មាណ ថា 

តម្ូវ ការ ឥណទាន ពី សហគ្ិន ស្ដ្ី 
បច្ចុប្បន្ន មាន ចំនួន  ៤,២  ពាន់ លន 
ដុល្លារ  ស្មើនឹង ជិត  ៦៣  ភាគរយ  ន្ 
ថវិកាជាតិ សម្ប់ ឆ្នាំ  ២០១៩ ដ្ល 
មាន  ចនំនួ ៦,៧  ពាន ់លន ដលុ្លារ  របស ់ 
ប្ទ្ស  កម្ពុជា ។

ការ អង្ក្ត មួយ ដោយ ក្សួង ឧស្សា-
ហកម្ម  វិទ្យា សស្្ត  បច្ច្ក វិទ្យា និង 
នវានវុត្តន ៍ក្នងុ ចណំម សហគស្៧១ 
នៅ កម្ពុជា បាន រក ឃើញ ថា ពួកគ្ ត្ូវ 
ការ  ជនំយួ ផ្នក្ សវ្ជវ្ ទផីស្ារ ការអភ-ិ
វឌ្ឍ ស្វា ការ វ្ច ខ្ចប់ ការ ទទួល យក 
បច្ច្ក វិទ្យា ធនធន មនុស្ស ការ ទទួល 
បាន កមា្លាំង ពលកម្ម ការ ទទួល បាន ហិ-
រញ្ញ វត្ថ ុការ ចុះ បញ្ជ ីអាជីវ កម្ម ការ បង់ ពន្ធ 
និង ការ ក្ លម្អ ស្ដង់ដ អនាម័យ៕

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្រាយមចំនួន ៧ បានដាក់ពាក្រាយស្នើសំុកម្ចពីី ARDB

អាកាសចរ  ណ៍ជបុ៉ន  
ANA  ខាតបង់ ប្រាក់ 
ចំណ្រាញ ៧១%

 ទីកេុង តូ កេយូ ៈ ទីភា្នាក់ងរ ព័ត៌ - 
មា ន    AFP បាន ឲ្យ ដឹងថា 
ក្ុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ANA 
Holdings    របស់ ជប៉ុន    បាន 
បន្ថយ នូវ ការ ព្យាករប្ ក់ ចំ ណ្ញ  
សទុ្ធ  បច្ា ំឆ្នា ំរប ស  ់ខ្លនួ ត្មឹ ៧១ 
ភាគរយ ជុំវិ ញ  ការ ធ្លាក់ ចុះ  ដ៏- 
សម្បើម ន្ តម្ូវការ និង ការ  លុប- 
ចោល ជ ើង   ហោះ ហើរ  សំខន់ ៗ  
បណា្តោ ល  មក  ពី ការ រីក រាល ដល 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា ។ 

សម្ប់ ឆ្នាំសរ ពើ ពន្ធ ដល់ 
ខ្ មីនា ក្ុម ហ៊ុន បាន  ដឹងថា  
ព្ល ន្ះ ខ្លួន រំពឹងថា ប្ក់ចំ- 
ណ្ញ សុទ្ធ  មានត្ឹមត្  ២៧ 
ពាន់ លន យ៉្ន (១៩៤  លន 
ដុល្លារ)ធ្លាក់ ពី ការ ព្យាករ  ដំបូង 
ដ្ល មាន ចំនួនដល់  ៩៤ ពាន់ 
លន យ៉្ន។ 

ប្ក់ ចំណ្ញ ប្តិបត្តិការ 
នាព្លន្ះ ត្ូវបាន គ្ ឃើញ 
មាន ចនំនួ ៦០ ពាន ់លន យ៉ន្ 
ដ្ល  ធៀប ជាមួយ ការ រំ ពឹង 
កាល ពី ដំបូង ចំនួន ១៤០ ពាន់ 
លន យ៉្ន ។ ព្ល ន្ះ ការ- 
លក់ ត្ូវ បាន គ្ ព្យាករ ធ្លាក់ចុះ 
ចំនួន ១៩៧០ពាន់ លន យ៉្ន  
ធៀប ជាមួយ ២ ០៩០ ពាន ់ 
លន យ៉្ន ។

ការ ធ្លាក ់ចុះ    កើតមាន បណា្តោ ល   
មកពី ការ រឹត ត្បិត ការ ហោះ ហើរ 
ទៅ កាន ់ បទ្ស្   ជា ច្ើន ហើយ  
ការ ធ ្វើដ ំណើរ  ក្នងុស្កុ  ក ៏  បឈ្ ម   
បម្មបណា្តោល មកពី ការ  រាល  - 
ដ  ល  ន្ វីរុស កូ រ៉ូ ណា ដ្ល កើត - 
ឡើង ត្ីមាស ទី៤ឆ្នាំ ២០ ១ ៩  ។ 

ក្ុមហ៊ុន ន្ះ រំពឹងលើ ការ- 
លក  ់   ដ ៏ខ្លាងំ ប៉នុ្ត ្ត្វូ ចាយ ច្ើន 
ទៅ វញិ ដរ្ ពល្ដល្ ខ្លនួ រៀប ច ំ
ដើម្បី ពង្ីក ស្វាកម្ម ក្នុង មហា - 
តបំន ់ត ូកយ្ ូមនុ ការមកដល   ់កឡីា  
អូឡាំពិក ២០ ២០ ។  

ប៉ុន្ត្ ការរីក រាលដល បាន 
បង្ខំ  ឲ្យ ប្ទ្សជប៉ុន ពន្យារ 
ព្ឹត្តិការណ៍  កីឡា  អូឡាំពិក  
អន្តរជាតិ    រយៈ ព្ល ១ឆ្នាំ។ ការ - 
លុបចោលព្ឹត្តិការណ៍នោះ 
បណា្តោល ឲ្យ ប៉ះពាល់ វិស័យ 
ទ្សចរណ៍ ជប៉ុន យ៉ាងដំណំ 
ដោយ សរ បទ្ស្ ជាច្ើន បាន  
លុបចោល  ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ 
កាន ់បទ្ស្ជប៉នុ ដើមប្ ី ចលូ រមួ  
ព្ឹត្តិការណ៍ នោះ ៕ RR

CFMA ស្នើ រដា្ឋាភិបាល ឲ្រាយ ជួយ សម្រាលួ បន្ទកុ ចំណាយ ដោយសារ  កូវីដ ១៩ 

សកម្ម ភាពរបស់កម្មករ នៅ ក្នងុ រោងចកេ ផលិត នំ សេយួ លីលី។ រូបថត ហឹុន ពិសី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨

កម្ពជុានឹងបង្កើតថ្នាលទូរទស្សន៍ឌីជីថលជាតិ...
តពី ទំព័រ ១... ផ្ទៃរ ទៅ កៃសួង 

បៃសណយី ៍នងិ ទរូ គមនាគមន ៍
នៅ ពៃល ដៃល កៃសួង អាច 
រំដោះ បានរួច រាល់ ។

លោក សុវណ្ណ បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«អ្វ ីដៃល យើង គៃង នងឹ បង្កើត 
នោះ  គឺ ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ ជាតិ 
ឌីជីថល ជាតិ ដើមៃបី អភិវឌៃឍ 
ទូរទសៃសន៍ ក្នុង សៃុក ទៅ ជា ឌីជី-
ថល ដូច្នៃះ យើង អាច បញ្ជនូបៃ-  
កង ់ចនំនួ 700 MHz ទៅ កៃសងួ  
បៃសណយី ៍បាន។ យើង ក ៏ទទ ួល  
បាន ការ សមៃច ជា គោល ការ - 
ណ៍ ពី សមៃ្តច នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន រួច ហើយ ដោយ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ  បង្កើត កៃុម ការងារ 
អន្តរ កៃសួង សមៃប់ ថា្នាល ទូរ-
ទសៃសន៍ ឌីជីថល នៃះ» ។

លោក បាន   បន្ថៃម   ថា៖  «ឥឡវូ 
នៃះ យើង បាន ស្នើ ថវិកា វិនិ-
យោគ សមៃប់ គមៃង នៃះ ទៅ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
រួច ហើយ។ យើង សងៃឃឹម ថា 
ការងារ រៀបចំ ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ 
ឌីជីថល នៃះ នឹង ចាប់ ផ្តើម ក្នុង 
ឆ្នាំ នៃះ  ហើយ នឹង ដំណើរ ការ 
ពៃញ លៃញ នៅ ឆ្នាំ ២០២៣»។

យោង តាម សារាចរ ណៃនាំ 

ដៃល  ចុះហត្ថលៃខា ដោយ លោក  
នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន 
កាល ពី ថ្ងៃទី២០ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
២០២០ ការ បង្កើត កៃមុ ការងារ 
រួម គ្នា ទៅ លើ ថា្នាល ទូរទសៃសន៍ 
ឌីជី ថល ជាតិ គឺ ដើមៃបី រៀបចំ 
ផៃនការ វិនិយោគ លើ កម្ម វិធី 
ទូរទសៃសន៍  ឌីជីថល ជាតិ ដោយ 
សិកៃសា លម្អិត អំពី ការ ចំណាយ 
សមៃប ់ការ វនិយិោគ រយៈពៃល 
៣ឆ្នា ំដំបូង (២០២១-២០២៣) 
នងិ រៀបច ំលើក សណំើ ចណំាយ  
សមៃប់ វិនិយោគ លើ ហៃដ្ឋា - 
រចនា សម្ព័ន្ធ គំទៃ ផៃសៃងៗ ។

កាល ព ីខៃមៃសា ឆ្នា២ំ០១៩ 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា បាន ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា ជាមួយ កៃុមហ៊ុន Hua-
wei Technologies របសច់និ  
ក្នុង ការ ជួយ អភិវឌៃឍបណា្តាញ 
ចៃក ចាយ 5G ។

កៃុម ហ៊ុន Smart Axiata 
កាល ពី ខៃកក្កដ ឆ្នាំ មុន  ក៏ បាន 
ចាប់ ផ្តើម សាកលៃបង ដំណើរការ 
បៃព័ន្ធ 5G ដំបូង បង្អស់ នៅ 
កម្ពុជា ។ កៃុមហ៊ុន Smart 
បាន វិនិយោគ បៃមាណ ពី ៧០ 
ទៅ  ៨០ លាន ដលុា្លារ ជា រៀងរាល ់ 
ឆ្នាំ ទៅ លើ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 

ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ នូវ បណា្តាញ 
អីុនធឺណិត តាម ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ កៃុមហ៊ុន 
Royal Group  ដៃល បៃតបិត្ត-ិ 
ការ កៃុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
Cellcard បាន ចុះ ហត្ថលៃខា 
លើ  អនុសៃសរណៈ នៃ ការ យោគ- 
យល់ ជាមួយ កៃសួង បៃស-
ណយី ៍កាល ព ីខៃ ឧសភា ឆ្នាមំនុ  
ស្តពី ីការ សហការ គ្នា នងិ រៀបច ំ
ផៃនការ សមៃប ់ដណំើរ ការ 5G 
និង ការ ធ្វើ ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា។ 
កាលពី ខៃ វិច្ឆិកា កៃុម ហ៊ុនសៃល  - 
កាត ក៏ បាន សាក លៃបង បណា្តាញ 
5G ថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ ផង ដៃរ។ កៃយ  
មក កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២០ 
កៃុម ហ៊ុន បាន បងា្ហាញ ពី ការ រីក- 
ចមៃើន ដ៏ ល្អ នៃ ការ ដក់ បញ្ចូល 
បណា្តាញ5G នៅ ក្នុង ពៃះរាជា- 
ណាចកៃ កម្ពុជា។

កាល ព ីឆ្នា ំមនុ បៃទៃស កម្ពជុា 
មាន អ្នក បៃើ អីុនធឺណិត តាម 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត ចំនួន ១៦,៧ 
លាន  នាក ់នងិ២១៥០០០នាក ់
តភា្ជាប ់អីនុ ធណឺតិ លៃបឿន លឿន។ 
នៃះ បើ  តាម កៃសងួ បៃសណយី ៍
និង ទូរ គមនាគមន៍៕

ទិដ្ឋភាព នៃ កិច្ច បៃជំុ រវាង ថ្នាក់ ដឹក នំា កៃសួង ព័ត៌មាន ជា មួយ កៃសួង  បៃស-
ណីយ៍  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។ រូបថត សហការី

Facebookទិញហុ៊ន១០%តម្ល្
$៥,៧ពាន់លានពីកុ្មហុ៊នឥណ្ឌា

ទីកៃុង ម៉ុម បៃៈ កៃុមហ៊ុន 
Facebook  បាន ទិញ ភាគ- 
ហ៊ុន   មាន តម្លៃ ៥,៧   ពាន់  លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង អា ជីវ កម ្ម បច្ចៃក វិទៃយា 
ឌីជី ថល របស់ Jio  របស់ អ្នក - 
មាន បផំតុ របស ់ ឥណា្ឌា  គ ឺ លោក 
Mukesh Ambani ដោយ 
ភាគី ទាំង២ហៅថា  នៃះ  ជាការ- 
វិនិ  យោគ បរទៃស ដ៏ ធំ បំផុត   ក្នុង 
បៃ ទៃស ឥណា្ឌា  ។ 

កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ នឹង ធ្វើ ឲៃយ 
កៃុម ហ៊ុន បណា្តាញ សង្គម ដ៏ ធំ 
របស់ អាមៃរិក គៃប់ គៃង   ហ៊ុន 
១០   ភាគ រយ របស់  កម្ម វិធី«Jio  
Platforms»ដៃល ជា ផ្នៃក មយួ  
នៃ      ឧសៃសា ហ កម្ម «Reliance » 
របស់លោក Ambani។

តាម រយៈ   កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នោះ  
កៃមុហ៊នុ ហ្វៃ ស ប៊ ុក បាន  ឲៃ យដងឹ    
ថា  ខ្លនួ ចង ់ភា្ជាប ់«អ ំណាច របស ់
កម្មវិធី Whats App    ជា ផ្នៃក ១ 
នៃ ការ ផ្ញើ សារ   ជា មយួ  កម្មវ ិធ ីរប ស ់
Jio ដៃលរីក  លូត  លាស់ លឿ ន   
បំផុត នៃ   បច ្ចៃក   វិទៃយា អន ឡាញ  
ដើមៃបី បង្កើន     អាជីវ កម្ម   ឌីជី ថល ។ 

  ហ្វៃ ស ប៊ ុក មាន អ្នក បៃើបៃស ់
៤០០  លាន នាក់ នៅឥណា្ឌា ។ 

 ហ្វៃ ស ប៊ ុក ឲៃយ ដងឹ ថា ៖ «ឥណា្ឌា  
នៅ ចំណុ ចក ណា្តា ល  នៃ  បណា្តា ញ 
សង្គម ដ ៏មាន ឥទ្ធ ិពល បផំតុ  នងិ  
ការ បៃ កា្លាយ សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល 
ពភិព លោក ធ្លាប ់បាន ដងឹ   ដៃល 
រុញ ចៃន ដោយ ការ ទទួល យក 
បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជី ថល នៃះ » ។ 

រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ លោក  Am-
bani បាន បៃកា្លាយ កៃុម ហ៊ុន  
ទូរគម នាគមន៍Jioរបស់ លោក    
ជា  បៃតិបត្តិ ករ ទូរ ស័ព្ទដៃ ចល័ ត   
ដ៏  ធំ បំផុត របស់  ឥណា្ឌា ដោយ   មាន   
អ្នក ចុះ ឈ្មោះ បៃើបៃស់ សៃវា   
រហតូ  ដល ់ទៅ ៣៨៨ លាន នាក ់។ 
កៃមុ ហ៊នុ នៃះ បាន បបំាក ់គ ូ  បៃជៃង  
ដោយ កំណត់ តម្លៃ ទាប ខា្លាំង ។ 

កម្មវិធី«Jio  Platforms» នៃ 
កៃុមហ៊ុន  Reliance ដៃល 
ផ្តល់សៃវាអុីនធឺណិត និង   
ពាណិ ជ្ជ កម្ម តាម អនឡាញ  
(E-Commerce) អះ អាងថា  
ខ្លួន ចង់ បង្កើន បៃក់ ចំណូល 
សមៃប់ កសិក រ  ពាណិ ជ្ជ ករ   
និង អាជីវ កម្ម ខា្នាត តូច ផៃសៃង- 
ទៀត ដៃល ជា មូល ដ្ឋានគៃឹះ នៃ 
សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ បៃជាជ ន ១,៣ 
ពាន់ លាន នាក់ ៕ AFP/RR
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

WBៈ វិស័យ សំណង់ ត្រូវ ព្រយាករថា នឹង ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង ឆ្នាំ ន្រះ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ វិស័យ សំណង់ នៅ 
កម្ពុជា តៃូវ បាន ពៃយាករថា  នឹង 
តៃវូ ធ្លាក ់ចុះ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  
ខណៈ ការ រីករាល ដាល នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ កំពុង ជះ ឥទ្ធិពល អវិជ្ជ- 
មាន ដល់ ការ រីក ចមៃើន នៃ សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច។ នៃះ បើ តាម ធនាគារពភិព-  
លោក (WB)។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់
WB កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ បាន 
ឲៃយ  ដងឹ ថា សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់កម្ពជុា 
បាន  រង ការ ប៉ះ ទង្គចិ យ៉ាង ដណំ ំ
ព ី ការផ្ទុះ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ដៃល   រញុ 
ឲៃយ មា៉ាសុនី កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច ធំៗ  
របស ់កម្ពជុា  ដចូ ជា ឧសៃសាហកម្ម  
ទៃសចរណ៍ និង សំណង់ ធ្លាក់- 
ចុះ ខៃសាយ យ៉ាង ខ្លាំង នៅក្នុង 
តៃមីាស  ទ១ី ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ ។ 
ជាក់ ស្តៃង ការ នាំ ចូល ដៃក ថៃប  
ក្នុង ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២០ បាន 
ថយ ចុះ យ៉ាង គំហុក ៤១,៣ 
ភាគ  រយ បើ ធៀប ទៅ នឹង រយៈ- 
ពៃល ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។

តាម WB  សៃណារយីោ បនា្ទាត ់ 
គោល កំណើន ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ 
តៃវូបាន ពៃយាករទកុ ថា  នងឹ ថយ- 
លៃបឿន មក នៅ តៃឹម២,៥ ភាគ- 
រយ ខណៈ កាល ពីឆ្នាំ ២០ ១៩ 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច មាន រហូត  
ដល់  ៧,១ ភាគ រយ។

យោង តាម WB «បៃសនិ បើ 
ផល  ប៉ះ ទង្គចិ នៃះ ហៀរ ទៅ ដល ់
វសិយ័ សណំង ់នងិ អចលនទៃ-
ពៃយ ដៃល ជា ផ្នៃក សខំន់ៗ  នា ំមក 
នវូ កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់កម្ពជុា 

ក្នងុ ខណៈ ដៃល ទផីៃសារ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
មាន ចលាចល វា អាច នឹង ជះ- 
ឥទ្ធិពល អាកៃក់ មៃន ទៃន  ដល់ 
កំណើន របស់ កម្ពុជា»។

WB បាន បង្ហាញ ក្តី បារម្ភ នៃ 
ការ បៃ បៃួល សា្ថាន ភាពទីផៃសារ 
អចលនទៃពៃយ  បនា្ទាប់ ពី ការ រីកដុះ - 
ដាល ផ្នៃក សំណង់ និង ការ ជួញ- 
ដូរ ដីធ្លី ពុះ កញ្ជៃោល អស់ រយៈ- 
ពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ ។ 
កំណើន ក្នុង ការ ផ្តល់ ឥណទាន 
ដល់ វិស័យ សំណង់ /អចលន- 
ទៃពៃយ/ការ ទញិ ដោយ បង ់រលំស ់
(នៅ ពៃល ដៃល វសិយ័ ទាងំ នៃះ 

ពឹង ផ្អៃក យ៉ាង ខ្លាំង លើ ការ វិនិ-
យោគ ពី បៃទៃស ចិន) និង កម្ចី 
ដៃល មិន ទាន់ បាន ទូទាត់ នៅ 
ក្នុង  កមៃិត ខ្ពស់ នៅ ឡើយ។

លោក ជវី សុវី ផៃង  អ្នកគៃប-់
គៃង ទូទៅ នៃ សមាគម អ្នក សាង- 
សង់ កម្ពុជា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ថា លោកមនិ  
ទាន ់ហ៊ាន វាយ តម្លៃ ព ី សា្ថាន ភាព  
នៃ វសិយ័ សណំង ់នៅ កម្ពជុា ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០  ទៃ តៃ លោក ទទលួ 
សា្គាល់ ថា សកម្ម ភាព នៃ ការ- 
សាងសង់ និង នាំ ចូល សមា្ភារ 
សំណង ់នា ដើម ឆ្នាំ នៃះ អាច  នៅ 

ទៃឹង  ឬ ធ្លាក់ ចុះ បន្តិច បន្តួច ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖ « ឧបសគ្គ នៃ 

ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  ឆ្លង បៃទៃស 
អាច ជា មលូ ហៃត ុសខំន ់ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ ការ នា ំចលូ សមា្ភារ សណំង ់ 
នា ដើម ឆ្នាំ នៃះ  ធ្លាក់ ចុះ»។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង 
រៀប ចំ ដៃនដី នគរូបនីយ កម្ម 
និង សំណង់ បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ទនុ វនិ ិយោគ 
វិស័យ សំណង់ នៅ កម្ពុជា មាន 
តម្លៃ  សរបុ  ១១,៤៣ ពានល់ាន  
ដលុា្លារ កើន ឡើង ជាង ៩៨,៧៤ 
ភាគរយ ធៀប  នឹង ឆ្នាំ២០១៨ 

ដៃល មាន បៃមាណ ៥,៣១ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន អចលន- 
ទៃពៃយ KW សៃន សុខ និង ជា 
បៃធន កៃុមហ៊ុន Sam SN 
Realty លោក សំ សុខនឿន 
កាល  ពីថ្ងៃ ពុធ  បាន បៃប់  ថា 
ការ រាត តៃបាត ជងំ ឺកវូដី ១៩កពំងុ  
ធ្វើ ឲៃយ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម នៅ ក្នុង 
វសិយ័ សណំង ់នងិ អចលនទៃពៃយ   
កម្ពុជា  ធ្លាក់ លៃបឿន មួយ កមៃិត 
តៃ មិន ជាប់ គាំង ទៃ ។ ក្តី បារម្ភ ពី 
ជំងឺ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ ការ ផលិត 
ការ ដឹក ជញ្ជូន និង ការ ចៃក- 

ចាយ  ទំនិញគៃប់ បៃភៃទ   តៃូវ 
បន្ថយ លៃបឿន នៅ គៃប់ បៃទៃស 
លើ  ពិភព លោក ។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖   « វិស័យ  
សំណង់  និង អចលន ទៃពៃយ  នៅ 
កម្ពុជា ពិត ជា កំពុង រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ពី ការ រីក រាល ដាល នៃ  
កូវីដ ១៩ តៃ មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៃ » ។ 

លោក បៃប ់ទៀត ថា ការធ្លាក-់ 
លៃបឿន នៃការសាងសង់ ពៃល នៃះ 
ក៏ ដោយ សារ តៃ ចំនួន កម្មករ   
ក្នងុ វសិយ័ នៃះ   ធ្លាក ់ចុះ  ដៃរ ពៃះ 
ក្តី បារម្ភ ពី ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ។ 

លោក ហ៊ុយ វណា្ណា អគ្គលៃខ- 
ធិការ នៃ សមាគម អ្នក អភិវឌៃឍន៍ 
លនំៅ ឋាន កម្ពជុា កាល ព ីពៃល- 
ថ្ម ីនៃះបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   ថា  
ការ សាងសង់ សំណង់ លំនៅ - 
ឋាន  លក្ខណៈ បុរី និង ផ្ទះ ល្វៃង  
ដៃល មាន អតិថិជន ជា អ្នក នៅ 
ក្នុង សៃុក គឺ មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ តិច- 
តួច ប៉ុន្តៃ សមៃប់ សំណង់ ធំៗ  
ដៃល មាន មា្ចាស់ ឬអតិថិជន ជា 
ជន បរទៃស  គឺ  មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ចៃើន  នា ដើម ឆ្នាំ  នៃះ។

លោក និយយ ថា៖ «  ក្តី បារម្ភ 
ទាក ់ទង នងឹ ការ រកី រាល ដាល នៃ 
ជងំ ីកវូដី ១៩  បាន ធ្វើ ឲៃយ គមៃង 
ធំៗ មួយ ចំនួន សមៃច  ផ្អាក  ឬ 
បន្ថយ លៃបឿន  សាងសង់» ។ 

យោង តាម  WB  ការ ស្ទុះងើប  
ឡើង វញិ នៃ សកម្មភាព សៃដ្ឋកចិ្ច 
នៅ បៃទៃស  ចិន និង នៅ ទីផៃសារ 
ធំៗ ផៃសៃង ទៀត  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ 
នឹង ធ្វើ ឲៃយ ចក្ខុ វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ កម្ពុជា មាន ភាព បៃសើរ 
ឡើង វិញ  នៅ ឆ្នាំ កៃយ៕

សងិ្ហបរុីៈ  ការ កមៃតិ ដជ៏ាកល់ាក ់មយួ 
ចំនួន សមៃប់ ការព នៃយា រពៃល ការ ទូទាត់  
លើ កម្ច ីទញិ ផ្ទះ  នងិ កម្ច ីបៃើបៃសផ់្ទាល ់
ខ្លួ ន  នឹង តៃូវ បាន លើក លៃង  ដើ មៃបី ជួយ 
អ្នក ខ្ច ីបៃក ់ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ការ ធ្លាក ់ចុះ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ។  

អាជា្ញាធរ របូយិ វត្ថ ុ របស ់បៃទៃស សងិ្ហ- 
បរុ ី(MAS)  បាន បញ្ជាក ់កាលនៅដើម 
ខៃ មៃសា  ថា  អន ុបាត សៃវា កម្ម បណំលុ 
សរបុ (TDSR)  នងឹ មនិ អន ុវត្ត ចពំោះ 
ការ ពនៃយា រពៃល ការ សង កម្ចី ទិញ ផ្ទះ 
សមៃប់ អចល នទៃពៃយ  ពាណិជ្ជ កម្ម  ឬ  
ឧសៃសាហ កម្ម  ការ ផ្ដល ់ហរិញ្ញ បៃបទានជា  
ថ្មី នៃ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ 
មា្ចាស់  និង ការ ជួយ សមៃួល ឥណ ទាន 
ដៃល គា្មាន   សវុត្ថ ិភាព ដចូ ជា កាត ឥណ- 
ទាន  និង កម្ចី បៃើបៃស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន  ទៃ  ។

ការ សមៃច ចិត្ត ខ្ចី បៃក់ ធៀប នឹង 

តម្លៃ  ផ្ទះ ពិត បៃកដ  (MWL) ក៏ នឹង 
មិន  តៃូវ ស្ថិត កៃម  អនុ បាត សៃវា កម្ម 
បណំលុ សរបុ  (TDSR)  ទៃ  បៃសនិ បើ   
អន ុបាត កម្ច ីធៀប នងឹ តម្លៃ   (LTV)  មនិ 
លើស ពី ៥០ ភាគរ យ។

TDSR  កមៃិត ចំនួន អ្នក ទិញ អាច ខ្ចី 
សមៃប់ កម្ចី អចលន ទៃពៃយ។

ជា ធម្មតា  ការ សង បៃចា ំខៃ របស ់អ្នក 
ខ្ចី   សមៃប់ បំណុល ទាំង សង មិន តៃូវ 
លើស  ព ី ៦០ ភាគ រយ នៃ បៃក ់ចណំលូ 
បៃចាំ ខៃ របស់ ពួក គៃ   ទៃ ។ នៃះ រួម មាន 
កម្ចី ទិញ ផ្ទះ  កាត ឥណ ទាន  កម្ចី ទិញ 
រថយន្ត  និង កម្ចី បៃើ បៃស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន។

អនុបាត កម្ចី ធៀប នឹង តម្លៃ (LTV)  
សដំៅ ដល ់ចនំនួ កម្ច ីជា ភាគ រយ នៃ តម្លៃ  
របស់ អច លន ទៃពៃយ នោះ ។

MAS  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  អ្នក ខ្ចី នឹង តៃូវ 
លើក លៃង ពី ការ កមៃិត  TDSR  នៅ 

ពៃល ពួក គៃ ដាក់ ពាកៃយ សុំ  ពនៃយារពៃល 
ការ ទ ូទាត ់បៃក ់ដើម របស ់ពកួ គៃ  ឬ ការ- 
ទូទាត់ ទាំង បៃក់ ដើម  និង អតៃ ការ- 
បៃក់ សមៃប់ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ របស់ គៃ ។

ជនំយួ នៃះ អនវុត្ត ចពំោះ កម្ច ីទញិ ផ្ទះ  
និង  កម្ចី ដក ធៀប តម្លៃ ផ្ទះ (MWL)  
ដៃល  រួម មាន អ្នក ដៃល ស្ថតិ កៃម ផៃន- 
ការ  កាត់ បន្ថយ កម្ចី  និង ពនៃយា រពៃល 
ចំពោះ ទាំង ការ កាន់ កាប់ ដោយ មា្ចាស់ 
(កៃុម បៃឹកៃសា លំនៅ ឋាន  និង ឯក ជន) 
និង អចលន ទៃពៃយ វិនិ យោគ ។

វិធនការ ពនៃយា រការ សង បៃក់ កម្ចី  
តៃវូ  បាន បៃកាស ដោយ  MAS កាល ព ី
សបា្ដា ហ៍ មុន  ជា ផ្នៃក មួយ នៃ កញ្ចប់ 
ឧសៃសា ហ កម្ម ដ៏ ធំ ក្នងុ គោល បំ ណង ការ- 
ពារ បទ ល្មើស  នងិ ការ កៃស័យ ធន ចពំៃល 
ការ ធ្លាក់ ចុះ សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល បណា្ដាល 
មក ពី វីរុស កូរ៉ូ ណា ។

MAS បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ការ បញ្ជាក ់នៃះ 
ជា ការ ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ ពី សាធរ- 
ណ ជន  នងិ បៃពន័្ធ ពត័ ៌មាន អពំ ីគោល- 
ការណ៍ ណៃ នាំ របស់ ខ្លួន សមៃប់ ការ- 
ពនៃយា រពៃល ការ ទូទាត់ កម្ចី ដៃល មាន 
សុវត្ថិ ភាព  និង ការ ទូ ទាត់ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ 
ដៃលនឹង  ជួយ បុគ្គល /  កៃុម ហ៊ុន ស្វៃង- 
រក  ជមៃើស  ក្នុង ការ  បំពៃញ តាម តមៃូវ- 
ការ លំហូរ សាច់ បៃក់  របស់ ពួក គៃ ។

កៃុម អ្នក ពិគៃះ យោបល់ អចលន- 
ទៃពៃយ ជឿ ជាក់ ថា  សៃចក្ដី បៃកាសព័ត៌- 
មានថ្មីៗរបស់  MAS បានជួយ លុប- 
ចោល ភាព សងៃស័យ  អំពី កញ្ចប់ ជំនួយ 
ដៃល   បៃ កាស កាល ពី សបា្ដា ហ៍ មុន ។

លោក Desmond Sim បៃធន 
ផ្នៃក  សៃវ ជៃវ អា សីុ អា គ្នៃយ៍ នៅ កៃមុ- 
ហ៊នុ  CBRE បាន ថ្លៃង ថា ៖  «   MAS នងិ 
ធនាគារ ជា ចៃើន កពំងុ ផ្ដល ់ជនំយួ ដល ់

អ្នក ដៃល អាច យល ់ថា   ព ិបាក ក្នងុ ការ- 
សង បៃក ់បណំលុ របស ់ពកួ គៃ  នៅ ក្នងុ 
ពៃល ដ៏ពិ បាក ទាំង នៃះ »។

អ្នក ខ្ចី បៃក់  តៃូវ ដាក់ ពាកៃយ សុំ ការ បន្ធូរ- 
បន្ថយ លើ បៃក់ កម្ចី នៃះ  ហើយ វា មិន 
ផ្លាស់ ប្តូរ កៃប ខ័ណ្ឌ ជារួម ដៃល ធនា  
ចំពោះ ការ ផ្ដល់ បៃក់ កម្ចី ដោយ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន និង ការខ្ចី បៃក់នៅក្នុង ផៃសារ  
អចល ន ទៃពៃយ  ឡើយ ។  នៃះ បើ យោង- 
តាម  លោក Sim  ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« រដា្ឋា ភិបាល  និង 
MAS  កំពុង ផ្ដល់ ការ គាំទៃ នៅ ក្នុង ទៃង់- 
ទៃយ កាន់ តៃ ទូលំ ទូលាយ » ។

 ក្នុង សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ 
ខ្លួន  MAS  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ ពនៃយារ- 
ពៃល  ទទូាត ់ ដល ់កម្ច ីបគុ្គល ជាមយួពា-
ណិជ្ជ កម្ម  ឬកម្ចី អចលន ទៃពៃយ ឧសៃសា ហ - 
កម្ម  មិន ស្ថិត កៃម TDSR  ទៃ ៕ LA

បន្ទាប់ ពី មាន កំណើន   យ៉ាងខ្ពស់   កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៩ វិស័យ សំណង់ តេវូ បាន  WB ពេយាករថា នឹង ធ្លាក់ ចុះ មក វិញ   នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ នេះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សិង្ហ បុរី បន្ធរូបន្ថយ ដល់ កម្ច ីទិញ ផ្ទះ និង  ពន្រយា រការ សង ប្រក់ កម្ច ីនានា
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ក្រុងយុាំងហ្គោនៈ អង្គ ការ សហ - 
ប្រជា ជាតិ  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
ថា  អ្នក ធ្វើ ការ ផ្ន្រក សុខ ភាព ម្នាក់ ន្រ 
រដ្ឋា ភិ បាល មីយ៉ាន់ម៉ា  បាន រង របួស 
និង អ្នក បើក រថ យន្ត របស់ លោកបាន 
ស្លាប់  នៅ ព្រល រថយន្ត អង្គ ការ សហ - 
ប្រជា ជាត ិ ត្រវូ គ្រ ពនួ ស្ទាក ់វាយ ប្រហារ 
ខណៈ ពួក គ្រ  បាន នំា យក សំណា ក 
ត្រស្ត ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង រដ្ឋ រ៉ាក់ ឃីន  
ដ្រល ញាំ ញី ដោយ ជម្លាះ នោះ ។ 

ភាគ ពា យព្រយ ន្រ ប្រទ្រស ន្រះ  ត្រូវ 
ហ៊ុម ព័ទ្ធ ដោយ  សង្គ្រម សុីវិល យ៉ាង- 
សហាវ ឃោរឃៅ កាន់ ត្រ កើន ឡើង   
រវា ង យោធា មយី៉ាន ់ម៉ា  នងិ ក្រមុ ឧទ្ទាម 
កង ទ័ព អាកា រ៉ាន  ដ្រល បាន ទម ទរ 
ឲ្រយ មន ស្វយ័ ភាព បន្ថ្រម ទៀត សម្រប ់
ជន ភាគ តិច នៅ ក្នុង រដ្ឋ រ៉ាក់ ឃីន ។  

តបំន ់ន្រះ  ត្រវូបទិ យ៉ាង តងឹ រឹងុ រយៈ- 
ព្រល ជា ច្រើន ខ្រ  ដោយ ធ្វើ ឲ្រយ របាយ - 
ការណ៍ ឯក រជ្រយ មន ការ លំបាក ។ 

ទំង យោធា  និង ក្រុម អ្នក បះ បោរ 
បាន ស្តី បនោ្ទាស គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក 
ចំពោះ កា រវាយ ប្រហារ  ដ្រល បាន កើត- 
ឡើង កាល ពី ល្ងាច ថ្ង្រ ចន្ទ  នៅ ឯ ស្ពាន 
មួយ នៅ ក្រប្ររ ទី ប្រជុំ ជន មីន ប្រយា។  

អង្គការ ន្រះ  បាន ថ្ល្រង ថា ពួក គ្រ ទំង- 

២ នាក់  ជិះ ក្នុង រថ យន្ត អង្គ ការ សហ - 
ប្រជា ជាតិ  ដ្រល ដឹក សំណាក តាម - 
ដន ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដោយ បាន បន្ថ្រម ថា  
វា គ ឺគរួ ឲ្រយ សោ កសៅ ណាស ់ ដ្រល បាន 
អះ អាង ការ ស្លាប់ អ្នក បើក បរ ឈ្មោះ  
ភអី្រ   សណូ្រ  វនី មងួ  ដ្រល  ធ្វើ ការ ឲ្រយ អង្គ ការ 

សុខ ភាព ពិភព លោក ( WHO)។ 
 ឪពុក ឈ្មោះ  តាយ  វីន មួង  បាន 

នយិយ ថា  អ្នក បើក បរ របូ ន្រះ  មនុន្រះ  
បាន សន្រយា ថា នឹង ទូរ ស័ព្ទ មក ឪពុក- 
ម្តាយ របស់ គ្រ ។ 

អ្នក នាំ ពាក្រយ របស់ លោក  បាន ថ្ល្រង 

នៅ ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ថា 
លោក អគ្គល្រខា ធិ ការ អង្គ ការ សហ - 
ប្រជា ជាតិ លោក  អង់ តូនីញ៉ូ ហ្គុ យតឺ - 
រ្រស  បាន ថ្កោល ទោស យ៉ាង ដច់- 
អហង្កោរ ចំពោះ ការ វាយ ប្រហារ ន្រះ។  
លោក បាន អពំាវ នាវ ឲ្រយ មន ការ សុើប- 

អង្ក្រត ឲ្រយព្រញ ល្រញ  នងិ ច្របាស ់លស ់
និង នាំ ជន ដ្រ ដល់ ឡើង តុល ការ។  

អ្នក នាំ ពាក្រយ យោធា  លោក ឧត្តម - 
ស្រនីយ៍ ត្រី  ហ្រសាវ  មីន ទុន  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ AFPថា  បុគ្គលិក សុខា ភិបាល 
ឈ្មោះ អ៊ុង  ម្រយូអូ  ត្រូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ នៅ ក្រុង សុីតវ៉្រ ។ 

មនុស្រស រប់ សិប នាក់បាន ស្លាប់  
រប់រយ នាក់  រង របួស និង រប់ មឺុន នាក់ 
ផ្រស្រង ទៀត  រត់ ភៀស ខ្លួន  ចាប់ តាំងពី 
ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា  បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល ពី 
ដើម ឆ្នាំ ទៅ ដោយ ភាគី ទំង ២ ចោទ- 
ប្រកាន់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ជុំវិញ ការ - 
ប្រព្រឹត្តដោយ រំលោភ បំពាន។

ការ ប្រយុទ្ធ គ្នាជា ច្រើ នលើក  បាន 
កើត ឡើង ប៉ុនា្មោន សបា្តាហ៍ ថ្មីៗ  ចាប់ - 
តាំង ពី រដ្ឋាភិបាល  បាន ចាត់ ទុក ក្រុម - 
អ្នក បះ បោ រជា«ក្រុម ភ្ររវករ »ដ្រល 
មន នយ័ ថា  ក្រមុ អ្នក កាស្រត មនិ អាច 
ទក់ ទង ក្រុម ន្រះ  ដោយ គ្មោន ការ - 
រំលោភ បំពាន ច្របាប់ ប្រឆំង ភ្ររវ កម្ម 
របស់ ប្រទ្រស ន្រះ បាន ទ្រ ។ 

ការ អំពា នាវ ឲ្រយ មន បទ ឈប់ បាញ់ 
មិន ត្រូវ បាន គ្រ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ទ្រ 
ខណៈ ការ ភយ័ ខា្លាច វរីសុ ករូ៉ណូា  កពំងុ 
រួប រឹត ប្រទ្រស ន្រះ៕ AFP/PSA 

សមាជិកអង្គការកាកបាទក្រហមមីយ៉ាន់មា៉ាស្រងសាកសពរបស់អ្នកបើកបរច្រញពីទូក១គ្រឿងនៅក្រងុសីុតវ៉្រន្ររដ្ឋរ៉ាក់ឃីន។AFP

ការវាយប្រហារលើរថយន្តUNនៅរដ្ឋរ៉ាក់ឃីនន្រប្រទ្រសមីយ៉ាន់-
ម៉ាបណ្តាលឲ្រយបុគ្គលិកសុខាភិបាលរងរបួសនិងអ្នកបើកបរស្លាប់

តពទីពំរ័១...បា៉ាសុហី្វកិ ភាគ- 
ខាង លិច ន្រ WHO  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ សន្និ សីទ ប្រព័ន្ធផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ តាម អន ឡាញ ថា  វធិាន- 
ការ បិទ ប្រទ្រស មន ប្រសិទ្ធ- 
ភាព នៅ ក្នងុ ការ បន្ថយ ល្របឿន  
និង ការ កាត់បន្ថយ ការ ចម្លង  
ជំងឺ ឆ្លង  ខណៈ ដ្រលសម្រល 
បន្ទុក ប្រព័ន្ធ សុខា ភិបាល ដ្រល 
កំពុងត្រ លំបាក ន្រះ  ។ 

លោក កាស្រ  បាន ថ្ល្រង នៅ 
ក្នុងសន្និ សីទ តាម ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ អំពី វីរុស កូរ៉ូណា តាម 
អនឡាញ ថា ៖ «ស្ថាន ការណ៍ 
ន្រះ  នងឹ ល្អ ប្រសើរ ឡើង ។  ព្រល 
ន្រះ  មិន ម្រន ជា ព្រលដ្រល ត្រូវ 
បន្ធូរ បន្ថយ ទ្រ »។ 

ជំនួស មក វិញ  លោក បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ភាព ចំាបាច់ ត្រូវ 
ត្រៀម សម្រប ់មធ្រយាបាយ ថ្ម ីន្រ 
ការ រស់ នៅ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ មន 
តុល្រយ ភាព ត្រឹម ត្រូវ រវាង វិធាន- 

ការ ក្នុង ការ បន្ត ត្រួត ពិនិត្រយ  និង 
ធ្វើ ឲ្រយ ផ្ន្រក ផ្រស្រងៗ ន្រ ស្រដ្ឋ កិច្ច 
និង សង្គម ដំណើរការ បា ន ល្អ។ 

លោក កាស្រ  បាន ជំរុញ ឲ្រយ 

ប្រជាជន ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ខ្លួន 
ពកួ គ្រ  គ្រ ួសរ  របស ់ពកួ គ្រ  នងិ 
សហ គមន៍ របស់ ពួកគ្រ  ដោយ 
នៅ ឲ្រយ ឆ្ងាយ ពី គ្នា  សម្អាត ដ្រ ឲ្រយ 

បាន ញឹក ញាប់  ដោយខ្ទប់ មត់ 
នៅព្រល ក្អក  និង កណា្តាស់  
ដោយ នៅ ឲ្រយ ឆ្ងាយ ពី គ្នា ជា 
ពិស្រស  នៅ ព្រល ឈឺ ។

លោក ក៏ បានជំ រុញ ឲ្រយ វិស័យ 
ឯកជន សម្រប តាម មធ្រយាបាយ 
ថ្មី ន្រ ការ ធ្វើ ការ ងរ  ដូច ជា  ការ - 
អនុញ្ញាត ឲ្រយ បុគ្គលិក ធ្វើ ការ មក 
ពី ផ្ទះ  ជា ទី ដ្រល លទ្ធ ភាព  និង 
វិធាន ការ ដទ្រ ទៀត  ដើម្របី កាត់- 
បន្ថយ គ្រះ ពី ការ ឆ្លង វីរុស នៅ 
កន្ល្រង ធ្វើ ការ ងរ ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖« ចំពោះ 
រដ្ឋា ភបិាល  ន្រះ មន នយ័ ថា  ជា 
ការ ត្រៀម សម្រប់ ស្ថាន ភាព 
អាក្រ ក់បំផុត  មន ប្រព័ន្ធ មួយ  
ដ្រល ធ្វើ ការ គ្រប ់ច្រក ល្ហក ទងំ- 
អស ់ន្រ ប្រទ្រស  ដើម្រប ីតាម ដន 
និងផ្តាត ការ  យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
ដល់ ប្រជាជន  នៅក្នុង  ករណី 
ដ្រល មន ការ ឆ្លង ជំងឺន្រះនៅ 
ក្នុង សហគមន៍ ធំៗនោះ »។

លោក កាស្រ  បាន ថ្ល្រង ថា  ជំងឺ 
កវូដី ១៩  បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់
ជីវិត មនុស្រស រប់ លន នាក់  និង 
បាន បណា្តាល ឲ្រយ មន ផល ប៉ះ - 

ពាល់ ទៅ លើ ស្រដ្ឋ កិច្ច នៅ លើ 
ពិភព លោក ។  

ក្រមុ រដ្ឋា ភបិាល នៅ ក្នងុ តបំន ់ 
កំពុង ធ្វើ ការ សម្រច ចិត្ត យ៉ាង- 
ស្មុគ ស្មោញ អំពី ការ ណ្រនាំ  ឬ  
ការ ធ្វើ ឲ្រយ ល្អ ប្រសើរ  ឬ បន្ធូរ- 
បន្ថយ  ឬ  ដក ការ បិទ ប្រទ្រស 
និង វិធាន ការ នៅ ឲ្រយ ឆ្ងាយ ពី គ្នា 
នៅក្នុង សង្គម ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង  ថា៖  «ខណៈ 
ដ្រល ឆ្លង កាត់ ព្រល វ្រល ដ៏ 
លំបាក ទំង ន្រះ  ជីវិត របស់ 
ប្រព័ន្ធសុខ ភាពរ បស់ យើង   
និង វិធាន ការ ឈាន ទៅ រក       
ការ បញ្រឈប់ ការ ឆ្លងត្រូវ ត្រ បន្ត 
សម្រប  និង ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ តាម    
ជំងឺ រត ត្របាត ន្រះ»។

លោក បានថ្ល្រង ថា   លុះត្រ - 
ត្រ  ថា្នា ំវា៉ាក ់សងំ  ត្រវូ គ្រ  រក ឃើញ  
ទើប ដំណើរ ការ ន្រ ការ សម្រប - 
តាម ជំងឺ រត ត្របាត ន្រះកា្លាយ  ជា 
ធម្មតា វិញ៕ Xinhua/PSA

WHOប្រចំាតំបន់បា៉ាសីុហ្វកិអំពាវនាវឲ្រយមនការប្រយ័ត្នប្រយ្រង...

លោកតាក្រសីុកាៃស(ឆ្វ្រង)ប្រធានប្រចំាតំបន់ទទួលបន្ទកុកិច្ចការបា៉ាសីុហ្វកិភាគខាងលិចន្រអង្គការWHO។AFP
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អីុ ស្រាអ្រាល វាយប្រាហា រាផ្ាូាវាអាកាស បង្ក-
ឲ្រាយ យុទ្ធជន  គា ំទ្រា ារបប សីុរ ី៩នា ក់ ស្លាប់

ក្រុង ប្ររូតៈ  កៃុម ឃ្លាំ មើល 
សិទ្ធិ មនុសៃស  បាន ថ្លៃង កាល-
ពីថ្ងៃ អង្គារ ថា យោ ធា អុីសៃ- 
អៃល បាន វាយ បៃហារ ផ្លូវ-
អាកាស ជា ចៃើន លើក  កាល- 
ពីល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ  នៅ ក្នុង តំបន់ 
កណ្តាល ទី កៃុង បា៉ាល់ មី រ៉ា នៅ 
សុីរី  បាន បង្ក ឲៃយ  យុទ្ធ ជន ស្មោះ- 
តៃង់ជា មួយ របប កៃុងដាម៉ាស    
ដៃ ល គាំទៃ ដោយ បៃទៃស អុីរ៉ង់ 
៩ នាក់ សា្លាប់ ។ 

កៃុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុសៃស 
សុរី ី មន មលូ ដា្ឋាន នៅ អង ់គ្លៃស 
បាន ថ្លៃង ថា  កៃមុ អ្នក ដៃល បាន 

សា្លាប់  នៅ ក្នុង ការ វាយ បៃហារ 
មីសុីល  នៅ ក្នុង នោះ មន ជន-
ជាត ិសុ ីរ ី៣ នាក ់ នងិ ជន បរទៃស 
៦ នាក់  ដៃល គៃ មិន សា្គាល់-
សញ្ជាតិ ។ 

 ចាប់ តាំង ពី បាន ចាប់ ផ្តើម  
ផ្ទុះ សង្គៃម សុី វិល  កាល ពី ឆ្នាំ-
២០១១   អុសីៃ អៃល  បាន បើក 
ការ វាយ បៃហាររប់ រយ លើក 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស សុ ីរ ី ដោយ បាន 
កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ កង-
កម្លាំង រដា្ឋាភិ បាល  និង សម្ព័ន្ធ-
មតិ្ត កង កម្លាងំ អុរីង៉ ់ នងិ យទុ្ធ ជន 
មក ពី កៃុម ហៃស បូ ឡាហ៍ ស- 

កម្មបៃយុទ្ធ លី បង់ ។ 
បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ រដ្ឋ សុ ីរ ី បាន 

និយាយ ថា  ទ័ព អាកាស សុី រី 
កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន បាញ់ 
ទម្លាក់ មី សុីល អុីសៃអៃល ជា 
ចៃើន គៃប់  នៅ ពី លើ ទី កៃុង 
បា៉ាល់ មី រ៉ា  នៅ កណ្តាល ខៃត្ត - 
ហូម ស៍  នៅ មុន គៃប់ មី សុីល 
ទាងំ នោះ  បាន តមៃង ់ទៅ គោល- 
ដៅ របស់ វា ។ 

 ដោយ បាន ទាក់ ទង ដោយ 
អ្នក កាសៃត AFP  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  អ្នក នាំ ពាកៃយ យោធា អុីសៃ - 
អៃល  បាន បដិសៃធ សុំ មិន ធ្វើ - 
អតា្ថាធិបៃបាយ  ជុំ វិញ ការ វាយ- 
បៃហារ ផ្លូវ អាកាស នោះ ទៃ ។ 

 អុីសៃអៃល  បាន ប្តៃជា្ញា ចិត្ត 
ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត ថា  នងឹ ទប-់
សា្កាត់ ការ បំពាន ណ មួយ របស់ 
អុីរ៉ង់  នៅ  សុី រី ហៃក ហួរ ដោយ 
សង្គៃម  នៅ តាមតំបន់  ពៃំ ដៃន 
បៃទៃស របស់ ខ្លួន ។ 

ការ វាយ បៃហារ កាល ពី ថ្ងៃ-
ចន្ទ  បាន ធ្វើ ឡើង ប៉ុនា្មោន ម៉ាង  
កៃយ ពី រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស 
អុរីង៉ ់ ម៉ ូហា ម៉ាដ  ចាវា៉ាដ  ហៃសារហី្វ  
បាន ជួប ជា មួយ លោក បាសារ-
អាល់ -អាសាដ៕ AFP/SK ក្រមុ សកម្ម ប្រយុទ្ធ  ជី ហាដ អិ៊ស្លាម  នំាគ្នាស្រង មឈូស សព មិត្ត រួម ក្រមុ ។ AFP

ត្រាំថាា យើង ាមិន ដឹងាអំពី ស្ថានភាពសុខភាព របស់ ម្រាដឹកនំាកូ រ៉្រាខាងាជើងា  ទ្រា
ក្រុង វ៉ាសុីន តោនៈ  បៃធា នា ធិប តី 

អាមៃរកិ លោក ដ ូណល ់ តៃ ំ បាន ថ្លៃង 
កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ ថា  លោក  មនិ បាន ដងឹ 
អពំ ីសា្ថាន ភាព សខុ ភាព របស ់មៃដកឹ នា ំ
កូ រ៉ៃ ខាង ជើង លោក  គីម  ជុង អ៊ុន 
នោះទៃ  ប៉ុន្តៃ សងៃឃឹម ថា  លោក គីម 
កំពុង មន  សុខភាព  ល្អ  សៃប ពៃល 
របាយ ការណ៍  មិន បាន អះ អាង ថា  
មៃដឹក នាំ វ័យ ក្មៃង រូប នៃះ  អាច នឹង  
ធា្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់ នោះ  ទៃ ។ 

លោក ដូ ណល់  តៃំ  បាន ថ្លៃង នៅ  
ឯ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មន  ស្តី ពី វី រុស -   
ក ូរ៉ ូណ នៅ សៃត វមិន ថា ៖ «បញ្ហា ទាងំ 
នៃះ  គ ឺជា របាយ ការណ ៍ ដៃល បាន ផៃសព្វ 
ផៃសាយ ឲៃយ ដងឹ  ហើយ យើង មនិ ដងឹ នោះ 
ទៃ  យើង មិន ដឹង ទៃ»។  «ខ្ញុំ គៃន់ តៃ 
អាច នយិាយ បាន ដចូ ្នៃះ   ខ្ញុំ សូមជូន ពរ  
ឲៃយ លោក គីម ជុងអ៊ុន បាន ជា សះ- 
សៃបើយ  ដោយ សារ លោក គឺ ស្ថិត នៅ 
ក្នុង បៃភៃទ នៃ សា្ថានភាព ដៃល របាយ- 
ការណ៍ ជា ចៃើនបាន និយាយ លើក 
ឡើង អំពី លោក ដៃល ព័ត៌ មន ទាំង- 
នោះ  កំពុង និយាយ ថា  នោះគឺ ជា  
សា្ថាន ភាព យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុតមួយ  ដូច 
ដៃល អ្នក ទាំង អស់ គា្នា បាន ដឹង សៃប់ 
ហើយ  ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំសមូ ជនូពរ ឲៃយ លោក គមី  
ជុង អ៊ុន  មនសុខភាព ល្អ » ។ 

 ទោះ បីយា៉ាងណ លោក ដូ ណល់  
តៃំ  បាន ថ្លៃង ថា  លោក មិន បាន         
« ជឿ ទាងំ សៃងុ »នៅ ក្នងុ របាយ ការណ ៍
ណ មួយ  ដៃល បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ដោយ 
ទូរទសៃសន៍ CNN  ទៃ  ។ កៃ ពី មន្តៃី អា-
មៃ រិក  ដៃល មិន បាន បញ្ជាក់ អះ អាង 

នោះ  ទ ូរទសៃសន ៍CNN  ដបំងូ បាន រយ- 
ការណ៍ ថា  អាមៃរិក កំពុង សុើប យក- 
ការណ៍  ដៃល លោកគីម  ជុង អ៊ុន  គឺ 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ « សា្ថាន ភាព ដ ៏គៃះ ថា្នាក ់»  
កៃយ ពី ធ្វើ ការ វះ កាត់ មួយ   នៅ   បៃ-
ទៃស  របស់លោក ។ 

លោក ដូ ណល់  តៃំ  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«ពួក គៃ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មន  
ជាមួយ របាយ ការណ៍ វៃជ្ជសាស្តៃ 
បៃកប ដោយ គៃះ ថា្នាក់ យា៉ាង ខា្លាំង  
ហើយ គា្មោន នរណ ម្នាក់ បាន អះ អាង 
អំពី បញ្ហា នោះ ទៃ » ។ 

 ដោយ បាន សួរ អំពី លទ្ធ ភាព  កៃុម 
អ្នក ស្នង តណំៃង របស ់លោក គមី  ជងុ- 
អ៊ុន  នៅ ក្នុង របប តៃ កូល មួយ នៃះ  
លោក តៃំ  បាន បដិ សៃធ មិន ធ្វើ អតា្ថា-
ធិបៃបាយ នោះ ទៃ ។ 

លោក តៃំ  បាន ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុំ មិន ចង់ 
ឲៃយ សួរ អំពី លោក គីម  ជុង អ៊ុន  នោះ ទៃ  
ខ្ញុំ មិន សួរ អំពី បញ្ហា សុខ ភាព របស់ 
លោក គីម  នោះ ទៃ  វា មិន មៃន ជា 
គោលបំណង របស់ ខ្ញុំ ដៃល តៃូវ បៃប់ 
អ្នក អពំ ីភាព តៃមឹ តៃវូ ទាងំ អស ់នោះ ទៃ  
ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  លោក គីម  នឹងមន  
សុខ ភាព ល្អ »  ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  
លោក  មន «ទំនាក់ ទំនង យា៉ាង ល្អ 
បំផុត » ជា មួយ លោក គីម  ជុង អ៊ុន ។ 

 ដោយ បាន សួរ ថា តើ លោក មន 
គមៃង ទៅ ទទួល យក គីម   ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ សុខ ភាព របស់ លោក ឬ យា៉ាង-
ណ?  លោក តៃំ  បាន ថ្លៃង ថា  
ធ្វើទៅតាម លទ្ធ ភាព ។ 

លោក តៃ ំ បាន ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុ ំអាច នងឹ  
ប៉ុន្តៃ ចាំ មើល សិន  ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  លោក 
គីម  នឹង មន សុខ ភាព ល្អ »  « ខ្ញុំ ចង់ 
ឃើញ គាត់ មន សុខ ភាព ល្អ  ហើយ 
យើង នឹង បាន ជួប គា្នា ថា តើលោកនឹង 
ធ្វើ យា៉ាង ដចូ ម្តៃច  ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា  របាយ-
ការណ៍   ពិត នោះ ទៃ » ៕ Yonhap/SK

លោក  ដូណាល់ ត្រ ំថ្ល្រង  នៅ  ក្នងុ សន្នសីិទ  សរព័ត៌មាន   ស្ត ីពី វី រុស កូ រូ៉ ណា នៅ ស្រតវិមាន  កាល  ពី ថ្ង្រ ទី ២១ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០២០។ Yonhap
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អង្គការសិប្បកម្មនៅសៀមរាប
ជ្មជ្ងអ្នកមានពិការភាព
ឲ្យគិតថាពួកគ្មិនឯកោទ្

ហុង រស្មី

សៀមរាប : អ្នក ខ្លះ ប្រហ្រល 
ជា មាន អារម្មណ៍ ធុញ ថប់ ស្ដ្រស 
ឯកា ឬ ថ្រមទំាង ក្រវ ក្រធ ព្រល 
ពួកគ្រ ត្រូវ បាន បង្គាប់ ឲ្រយ ស្នាក់- 
នៅត្រ ក្នងុ ផ្ទះ ។ បុ៉ន្ដ្រ ចូរ ស្រម្រ 
ថា ព្រល ក្រក ពីដំណ្រក មក  
មិន  ដឹង ថា ថ្ង្រន្រះ ខ្លួន មិន មាន  
អ្វី ហូប នោះ ។ ន្រះ គឺជា រឿង ពិត 
ស ម ្រប់ មនុស្រស ជា ច្រើន នៅ 
ជុំវិញ ពិភព លោក  ជាពិស្រស 
អ្នក មាន ពិការភាព ដ្រលត្រូវ  
ផ្គត់ ផ្គង់ គ្រួសរ ។ 

អ្នក មាន ពិការភាព ដ្រ លរស់- 
នៅ   ក្នងុ ខ្រត្ដ សៀមរាបមួយ ចំនួន  
បាន ប្រកប របរ ផលតិ នវូ ផលតិ-
ផល សិប្របកម្ម ដើម្របី ចិញ្ចឹម ជីវិត  
ដោ យ ការ លក ់ផលតិ ផល ទាងំ-  
នោះ នៅ ហាង លក់ រាយ មួយ 
នៅ សៀមរាប ។ 

ដោយសរ ត្រ វិស័យ ទ្រស-
ចរណ៍ និង វាយ នភណ្ឌ ដ្រល ជា 
ឧស្រសាហកម្ម ធំ បំផុត នៅ កម្ពុជា 
បាន ទទួល រង នូវ វិបត្ដិ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី 
ការ រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មិន ខុស ពី ជំនួញ ទ្រសចរណ៍ ដទ្រ 
ក្នងុ លោក ហាង លក់ ផលិត ផល  
ជន ពិការ នៅ សៀមរាប ន្រះ ក៏ ត្រវូ  
បិទ ទា្វារ ដ្រល បន្រសល់ ទុកឲ្រយ 
ពួកគ្រ គ្មាន ចំណូល អ្វី សោះ ។ 

ហាង លក់ រាយ   ដំណើរ ការ 
ដោយ សហគ្រស តូច មួយ  របស់ 
អង្គការ សប្របុរសធម៌ ក្នុង ខ្រត្ដ 
សៀម រាប  Genevieve's Fair 
Trade Village (GFTV) 
កំពុង  ត្រ ខិតខំ ប្រងឹ យ៉ាង ត្រដាប- 
ត្រដួស  ក្នុង ការ ជួយ អ្នក មាន 
ពិការ ភាព  និង ក្រមុ គ្រសួរ របស់ 
ពួកគ្រ ដើរ ឆ្លង កាត់ព្រល វ្រលា 
 ដ៏ លំបាក ន្រះ ។ 

ប៉ុន្មាន សបា្ដាហ៍ មុន GFTV 
ចាប់ផ្ដើម ដំណើរ ការ កម្មវិធី 
Foodbank និង បង្កើត យុទ្ធ- 
នការ ប្រមូល មូលនិធិ «ចំាតិច! 
អ ្នក  មិន ឯកាទ្រ » ដើម្របី ទ្រ ទ្រង់ 
អ្នក មាន ពិការភាព នៅ សៀមរាប ។ 

អ្នកស្រី ជ្រននី ផាក ឃ័រ ជា  
អ្នក សម្រប សម្រួល ផ្ន្រក ទីផ្រសារ 
ស្ម័គ្រ ចិត្ដ របស់ GFTV បាន 

និយយ ថា ៖ « គោល ដៅ របស់ 
ពួកគ្រ គឺ ជួយ ទ្រ ទ្រង់ ក្រមុ គ្រសួរ 
អ្នក មាន ពិការភាព  រហូត ដល់ 
ពួកគ្រ អាច វិល ទៅប្រកបរបរ 
ដចូ មនុ វញិ  នងិ បន្ដ ប្រតបិត្ដកិារ 
ជា សហគ្រស សង្គម ។ ដូច្ន្រះ 
ក្រមុ  គ្រសួរ ទាងំ នោះ មាន ដើម- 
ទុន ខ្លះ ៗ  ព្រល អ្វី ៗ  បាន ប្រសើរ 
ឡើងវិញ »។ 

ធនគរ ស្របៀង  ឬ Foodbank 
បង្កើត ឡើង ដោយ អ្នកស្រ ីឆយូ 
ណារ៉្រត ជា នយកិា  GFTV នងិ 
ដឹក នំ ដោយ ស្ដ្រ ីមា្នាក់ ទៀត ឈ្មាះ 
ផលា្លា យ៉្រ ជាមយួ អ្នក ស្មគ័្រ ចតិ្ដ 
ជនជាតិ បរទ្រស ៤នក់ ទៀត ។ 
វាជា កម្ម វិធី បង្កើត ឡើង ដំបូង 
សម្រប ់ផ្ដល ់ស្របៀង ឲ្រយ សបិ្របករ  
និង ក្រុម គ្រួសរ ពួកគ្រ អំឡុង- 
ព្រល  គ្មាន ប្រក់ ចំណូល ពីការ- 
បិទ ទា្វារ ហាង ន្រះ ។ 

អ្នកស្រ ីជ្រនន ីផាក ឃរ័ បាន 
ប្រ ប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ៖ « ថ្មីៗ ន្រះ  
ក្រមុ ការងរ ធនគរ ស្របៀង  បាន 
ចុះ  ច្រក  កញ្ចប់ ស្របៀង ដល  ់ ២៨ 
គ្រ ួសរ ដ្រល ជា អ្នក មាន ពកិារ- 
ភាព  រស់ នៅ ជំុវិញ ខ្រត្ដ សៀមរាប  
ហើយ ពួក គ្រ ក៏បាន ច្រក ស៊ុត 
១៤  ០ ០គ្រប់ ដល់ អង្គការ 
ABC s and Rice ដល់  ៧០ 
គ្រួសរ ផង ដ្ររ »។ 

កញ្ចប់ ក្រមុ គ្រសួរ របស់ GFTV 
បាន ផ្ដល់ ស្របៀង អាហារ មូលដា្ឋាន  
ដល ់គ្រសួរ ដ្រលមាន សមាជកិ 

ពិការភាព យ៉ាង តិច មា្នាក់ ក្នុង 
១ខ្រ ។ 

គ្រួសរ ដ្រល ទទួល កញ្ចប់ 
ស្របៀង  ត្រវូមាន សមាជិក ពិការ-
ភាព យ៉ាងតិច មា្នាក់  ហើយ ពួក-   
គ្រ ជា សិប្របករ ពិការភាព  ដ្រល 
លក់ ផលិត ផល របស់ ខ្លួន នៅ 
ហាង  GFTV ក្រមុ គ្រសួរ ដ្រល 
រស់ នៅ កសិដា្ឋាន  Full Belly 
Farm នៅ ជាយ ក្រុង   និង ក្រុម 
អ្នក បើក  រឺុម៉ក ចំនួន ១០នក់ ។ 

អ្នកស្រី ជ្រននី បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា ៖ « ហាង របស់ យើង ក៏ ជួយ  
៦គ្រួសរ ក្រម គម្រង Full 
Belly Farm ដ្រល ពកួគ្រ ធ្លាប ់
ជា គ្រួសរ គ្មាន ជម្រក ហើយ 
យ៉ាង  តចិ មាន សមាជកិ មា្នាក ់ជា 
ជន ពិការ »។ 

ផលិតផល ជា ច្រើន ចាប់ ពី 
ស្នាដ្រ សិល្របៈ គ្រឿង តុបត្រង 
កាយ កាបូប និង កន្ដ្រក ខ្រស្រដ្រ 
ចមា្លាក់ សម្លៀកបំពាក់ ទុយោ បឺត 
អាហារ គ្រឿង អលង្ការ សមា ្ភារ 
ព ីក្រដាស នងិ តម្របាញ  ត្រវូបាន 
ដាក់ លក់ នៅ ហាង  GFTV។ 

ភ្ញៀវ ក ៏អាច ចលូរមួ សកិា្ខាស-
លា ដ្រល រៀន ពី សិប្របករ ក្នងុ  ស្រកុ 
ចំពោះ ការ ច្ន្រ ផលិត សមា្ភារ ក្រ-
ដា ស សៀវភៅសរស្ររ ឬ គ្រឿង 
អលង្ការ នន ។ 

អ្នកស្រី ជ្រននី បាន បន្ដថា ៖ 
« នៅ GFTV យើង បាន ដឹង ច្របាស់ 
អពំ ីផល ប៉ះពាល ់ដ្រល យើង ជា 

មនុស្រស ធ្វើ លើ បរិស្ថាន  ហើយ 
សមា្ភារ ជា ច្រើន ដ្រល ផលិត  ឡើង 
ដោយ សិប្របករ យើង គឺបាន មក 
ពី ការ ប្រើ ប្រស់ ឡើងវិញ »។ 

អ្នកស្រ ីលើក ឡើង ថា ៖ « បច្ច-ុ 
ប្របន្ន ន្រះ យើង មនិ ទាន ់ដណំើរ-
ការ ហាង អនឡាញ ដ្រល សម្រប់  
ដាក់ លក់ ផលិតផល សិប្របកម្ម 
របស់  អ្នក មាន ពិការភាព ឡើយ »។ 

ព្រលន្រះ GFTV កំពុង ដំ- 
ណ ើរ ការ រៀបចំ  និង បង្កើត ផ្រសារ  
អនឡាញ ដើម្របី ស្វ្រង រក ចំណូល  
ខ្លះ ៗ  ។ ប៉ុន្ដ្រ វា ត្រូវការ ថវិកា ក៏ 
ដចូជា ព្រលវ្រលា នងិ ការ ខតិ ខ ំ 
ស្រប ព្រល អង្គការ ជន ពិការ មួយ 
ន្រះ ត្រវូ ការ ជំនួយ  ជា ចាំ បាច់ ។ 

អ្នក សម្រប សម្រលួ ផ្ន្រកទីផ្រសារ 
ស្ម័គ្រ ចិត្ដ រូប ន្រះ បាន និយយ 
ថា ៖ « ពួកគ្រ ត្រូវការ មូលនិធិ 
ដើម្របី ជួយ ទ្រ ទ្រង់ ក្រុម គ្រួសរ 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង នឹង វីរុស កូរូ៉ណា ។ 
រួម គ្នា ក្នុង នម ជា សហគមន៍ 
សក ល លោក  យើង អាច ជួយ 
ពកួគ្រ រង ់ ចា ំ នងិ ប្រប ់ពកួគ្រ ថា 

ពួកគ្រ មិន ឯកោ ឡើយ »។ 
អ្នកស្រ ីជ្រនន ីបាន ឲ្រយ ដងឹថា 

ការ បរចិា្ចាគ តាម រយៈ យទុ្ធនការ 
GoFundMe នងិ ការ រ្រ អង្គាស 
ប្រក់ អនឡាញ ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ក្នងុ  
រយៈ ព្រល ខ្ល ីនងឹ ផ្ដាត លើ វសិយ័ 
ចំនួន  ៣ ។ 

អ្នកស្រអីះអាងថា ៖ « អាទិភាព  
ដំបូង គឺ ទ្រទ្រង់ អ្នក មាន ពិការភាព 
ដ្រល ត្រូវការ ជំនួយ ចាំបាច់ ។ 
មួយ វិញ ទៀត ពួកគ្រ ជួយ ដល់ 
ភាព រស់ រាន ន្រ អង្គការ GFTV 
ជា សហគ្រស សង្គម ។ ចុង- 
ក្រយ ពួកគ្រ ជួយ រា៉ាប់ រង ក្នងុការ- 
បង្កើត ហាង តាម អនឡាញ ។ 
ដូច ្ន្រះ សិប្របករ អាច បន្ដ លក់ 
ផលិតផលរបស់ ខ្លនួ នូវ រយៈ ព្រល 
ប៉ុន្មាន ខ្រ ខាង មុខ ទៀត »។ 

អ្នកស្រី និយយ ថា អង្គការ 
សុខភាព ពិភពលោក បាន រាយ- 
ការណ៍ ថា ផល ប៉ះពាល់  កូវីដ-
១៩ កាន់ត្រ ជះ ឥទ្ធិពល ខា្លាំង 
លើ  អ្នក មាន ពកិារភាព  ការ រស-់ 
រាន របស ់ជន មាន ពកិារភាព ពតិ 

ជា សំខាន់ ។ 
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ ថា ៖« ដើម្របី 

ធន ថា GFTV នៅ មាន ថវិកា 
សម្រប់ ទិញ ស្របៀង អាហារ 
និង សមា្ភារ ប្រើ ប្រស់ ចាំ បាច់ 
ផ្រស្រង ៗ  ទៀត តាម រយៈ ទកឹ ប្រក ់
មលូនធិ ិដ្រល នងឹ ត្រវូ វ្រ រទៅកាន ់
គណន្រយ្រយ  GFTV»។ 

អ្នកស្រី បន្ថ្រមថា ៖ « មិន ថា 
ជា ការ រមួចណំ្រក តចិ ក្ដ ីឬ ច្រើន 
ក្ដ ី ការ បរចិា្ចាគ របស ់អស ់លោក- 
អ្នក នឹងជួយ ឲ្រយ ប្រសើរ ឡើង ។ 
សម្រប់ ព័ត៌មាន លម្អិត ចំពោះ 
ការ បរិចា្ចាគ  សូម ចូល ទៅកាន់ 
វ្របសយ  www.gftv-sr.org/
covid-19»។ 

អង្គការ ស្ថតិ នៅ ផ្លវូ ស្រន សខុ 
Genevieve's Fair Trade 
Village (GFTV) ក្រងុ សៀម- 
រាប ព្រល ន្រះ បិទទា្វារ ដោយសរ  
ការ រាត ត្របាត ន្រ វរីសុ ។ សម្រប ់
ពត័ម៌ាន បន្ថ្រម សុ ំចលូ ទៅកាន ់
ហ្វ្រសប៊ុក ឬ ទាក់ទង  ០៧០ 
៤៩៩ ៧០៩៕

អ្នកស្រ ីឆូយ ណារ៉្រត (រូបខាងស្ដា)ំ នាយក   GFTV   ជួយ ជន មាន ពិការភាព  ផលិតសមា្ភារ សិប្របកម្ម ។ សហ ការី

 ចមា្លាក់ ស្នាដ្រ សិប្របករ មាន ពិការភាព លក់ នៅ ហាង  GFTV សៀមរាប។ រូបថត សហ ការី អ្នកស្រ ីណារ៉្រត ជាមួយ ភ្ញៀវ  មាន បំណងចង់រៀន ផលិត សមា្ភារ ប្រើ ប្រស់ ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ២កើត ខៃ ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៣ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន   ់ទ ី   ជតិ  ឆ្ងាយ នានា  នងឹ ទទលួ បាន ការ រាក-់ 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ធ្លាក់ចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក    ់ ជាពិសៃស ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់ - 
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូចតាច ។ រីឯ  

សុខ  ភាពផ្លវូ កាយ អាច  នឹងបៀតបៀនដោយ រោគ។  
ទឹក    ចិត្តពោ រពៃញទៅ ដោយ រឿងស្មគុសា្មាញ  គួរអា ន 
សៀវភៅធម៌ ឬទសៃសនវិជា្ជាផៃសៃងបានចៃើន ។ ការ - 
និយាយ  ស្ត ីគបៃបីកំុស្តរីោយរាយឥត បៃយោជន៍អី។ 
លាភសកា្ការៈ ពិបាក ទទួល បាន ផល ខ្លាងំណស់។  

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន     លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន់   ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល សា្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ  នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល់ ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម  ៌ ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ី  មនិ សវូ  ល្អ ប៉នុា្មាន នោះ ទៃ  ខណៈ បញ្ហា  
ស្នៃហា     គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសីមធៃយម ។ ការ និយាយ ស្តី  តៃូវ 
បាន  គៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ 
លោក  អ្នក មាន ទំនោរខង ផ្នៃ ក - 
បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ផៃសៃងៗបានល្អ។  

ថ្ងៃ នៃះ  អ្នកមាន សមត ្ថ ភាព ខង  ទំនាក់ ទំនង ល្អ-  
បៃសើរ ខណៈ លាភ នានាបានដោយ សារ មតិ្ត។    
រឯី   ប ញ្ហា ស្នៃហា វញិ គរួមានអធៃយាសៃយ័គ្នា  នងិ 
អត  ់ ធ្មត់ចំពោះ គ ្នាឲៃយ ចៃើន។    ថ្ងៃនៃះ អ្នក ជួប-  
បញ ្ហា    ស្មុគ សា្មាញ   ចៃើន បន្តិចក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត៕   

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ   ធម៌  ឬ សា្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ  ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ តោង 
យក  ការបៃងុ បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា 
គូស្នៃហ៍ របស់ អ្នក យល់ ពី ទឹក ចិត្តដូចសព្វដង ។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ  ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ  បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត ៃ ទទួល  បាន សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វិញ  នឹង បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចតិ្ត  ន ងិ គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ ទទលួ ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ   លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសមីធៃយម។   ផ្លវូកាយ មាន ការ នឿយ- 
ហត់ ចៃើន  ខណៈ លាភសកា្ការៈ នឹង - 
ទទួល  បាន ដោយ   ការខិត ខំ ខ្លួនឯង ។    
ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន សមត្ថភាព ខង  ការ - 

ទំនាក់  ទំនង  ពំុ សូវជា  ល្អ បុ៉នា្មាន ទៃ តៃ អាច  សា្តារ សា្ថាន-  
ភាព  បាន។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
បំពៃញ  ការ     ងារ ឬជំនួញជួញដូរ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល-  
បាន លទ្ធផល បង្គរួ។  ការនយិាយ ស្ត ីចៃើនតៃ ពោល   
តាម  ទឹកចិត្ត សៃចក្តី ស្នៃហា មាន ដំណើរបៃកៃតី  ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព        ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព      រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ     សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាស ីឡើង ខ្ពស ់។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្តី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ 
បញ ្ហា សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  
ដណំើរ ទៅ   កាន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  នងឹ មាន គៃ ចា ំទទលួ  
សា្វាគមន ៍  រាក ់ទាក ់ជាក ់ជា ពុ ំខន  ឡើយ។  ចណំៃក  
បញ្ហា   ស្នៃហា គ ូស្នៃហ ៍មាន ការ យល  ់ចតិ្ត គ្នា យា៉ាង-  
ល្អូក  ល្អិនបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធស្នៃហ៍បាន ល្អ   ។    

រាស ី សៃតុចុះ។ សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណ្តាល 
ឲៃយ    ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភាពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចពំោះ  សៃចក្ត ីពៃយាយាម  

ក   ៏   មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃច  ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល 
ទាន     នានា វញិ នងឹ អាចខត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា-   
ចៃើន     តៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៣ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក

 ភ្នំពេញៈ សៃបពៃល ដៃល 
សង្វៀន បៃដាលធ់ ៗំ ទាងំ ៦ នៅ 
តាមសា្ថានីយទូរទសៃសន៍ បាន 
បើកដំណើរ វិញ តៃឹម ៤ សង្វៀន 
ជា លក្ខណៈបទិទា្វារ ដើមៃបី បង្ការ 
និងទបស់ា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ 
សហព័ន្ធកីឡា បៃដាល់គុនខ្មៃរ 
ក៏  បានកាត់ បន្ថយ មនៃ្តី បច្ចៃក- 
ទៃស របស់ ខ្លួន ចំនួន ៥០ភាគ- 
រយ ផងដៃរ គឺ  ចៅ កៃម ផ្តល់ ពិន្ទុ  
ធ្លាប ់ដាក់  ៥ នាក់   តមៃវូ តៃ ៣ នាក ់
ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ តៃូវ បាន រៀប ចំ 
ឲៃយ អង្គុយ នៅ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី គ្នា  ។

ទោះ ជា យ៉ាង នៃះ ក្តី  ចៅ កៃម  
និង អាជា្ញា កណ្តាល  ពៃម ទាំង 
មន្តៃ ី បច្ចៃក ទៃស មយួ  ចនំនួ ទៀត 
ដៃល តៃូវ បាន កាត់ បន្ថយ  នៅ 
តៃ ទទួល បាន របប ឧបត្ថម្ភ ជា 
ថវិកា ពី កម្ម វិធី បៃ កួត ដូច ធម្មតា  
គ ឺលើក លៃង តៃ មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស  
នៅ សា្ថានយី ចនំនួ ២មាន  PNN  
និង ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥  ដៃល មិន ទាន់ 
ដំណើរ ការ បៃកួត ឡើង វិញ  គឺ 
ដាច់ របប ។ 

លោក  តៃម  មុឺន បៃធន 
សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ 

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា ៖« យើង 
បាន បើក ឲៃយ ដំណើរ ការ បៃ កួត 
ចំនួន ៤ សា្ថានីយ  មាន សង្វៀន 
បាយ័ន  CBS (CNC)  ថោន  
នងិ សង្វៀន អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍ ប៉នុ្តៃ 
គណៈ កម្មការ រៀប ចំ ការ បៃ កួត  
តៃវូ បាន កាត ់បន្ថយ  ឲៃយ មានចនំនួ  
តចិ បផំតុ  គ ឺសងឹ ៥០ ភាគ រយ ។  
ជា មយួ គ្នា នៃះ  យើង មាន ចណំត-់ 
ការ ឲៃយ ប្តូរ វៃន គ្នា   ដើមៃបី កុំ ឲៃយ មាន 
ចំនួន ជួប ជុំ គ្នា ចៃើន  ពៃម ទាំង 
បន្ថៃម នូវ ការ បៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់  
ផ្នៃក ការ ពារ  និង អនាម័យ ពី គៃូ- 
ពៃទៃយ បៃចា ំសង្វៀន ផ្ទាល ់ កដ៏ចូ- 
ជា ពនិតិៃយ កម្តៅ លាង ដៃ  នងិ មនិ 
ឲៃយ នៅ  ជិត គ្នា» ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖« បៃក់ -  
ចំណូល ឧបត្ថម្ភ  ដៃល ទទួល- 
បាន ពី តម្លៃ ពលកម្ម  ក្នុង ការ- 
បពំៃញ ការ ងរ របស ់មន្តៃ ីបច្ចៃក- 
ទៃស គៃប់ ផ្នៃក  គឺ នៅ តៃ ទទួល- 
បាន ជា ធម្មតា ដចូ មនុៗ  ទោះ ប ី
តៃូវ បងៃួម ចំនួន  ឬ កាត់ បន្ថយ 
៥០ ភាគ រយ ក ៏ដោយ  ហើយ នៃះ 
ជា កាយ វកិារ ល្អ  នងិ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដាក់ ពី អ្នក គៃប់ គៃង កម្ម វិធី បៃដាល់  
បៃចាំ សង្វៀន  ដៃល បាន បើក 
ចនំនួ ៤ សា្ថានីយ  នងិ ខាង មា្ចាស់ 

ឧបត្ថម្ភ គំ ទៃ កម្ម វិធី បៃ កួត។  ខ្ញុំ 
សមូ កោត សរសើរ ខា្លាងំ មៃន ទៃន 
ដៃល  អាច និយយ បាន ថា  ជា 
មនោ សញ្ចៃតនា យោគ យល់  
និង អាណិត អាសូរ  ដល់ កៃុម 
បច្ចៃកទៃស ទាំង មូល» ។ 

យ៉ាងណ ក៏ ដោយ នៅ មាន 
ចៅ កៃម អាជា្ញា កណ្តាល  ដៃល 
ធ្លាប ់បពំៃញ ការ ងរ នៅ សា្ថានយី- 

ទូរទសៃស ន៍  PNN  និង សង្វៀន 
ប៉សុ្តិ៍ លៃខ ៥   ពុ ំទទលួ បាន ថវកិា 
ឧបត្ថម្ភ ឡើយ  ពៃះ សង្វៀន 
ទាងំ ២ នៃះ មនិ ទាន ់បាន រៀប ច ំ 
បៃ កួត ឡើង វិញទៃ ។  

ទោះ ជា យ៉ាង នៃះ ក្តី   លោក  
តៃម  មុនឺ  បញ្ជាក ់ថា ៖  «ខ្ញុ ំទទលួ- 
សា្គាល់ ពី បញ្ហា លំបាក នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
មន្តៃី បច្ចៃក ទៃស នៅ ប៉ុស្តិ៍ PNN 

ក្ត ី នងិ សង្វៀន ប៉សុ្តិ៍ លៃខ ៥ ក្ត ី គ ឺ
មយួ ចនំនួ  ពកួ គត ់ បមៃើ  ការនៅ  
ប៉ុស្តិ៍ ផៃសៃង ទៀត ដៃរ ហៃតុ នៃះ 
គត ់នៅ តៃ ទទលួ បាន  តាម ការ- 
បំពៃញ ការ ងរ ជាក់ ស្តៃង នោះ 
ហើយ មន្តៃី ដៃលទទួល ការងរ 
តៃ១ ប៉ុស្តិ៍  តៃូវ បាត់ ចំណូល 
មួយ រយៈ សិន   ពៃះ យើង គ្មាន   
លទ្ធភាព ជួយ ភា្លាម ៗ  បាន ទៃ គឺ 

រង ់ចា ំតៃ បន្តចិ ពៃះ  នៅ ដើម ខៃ  
ឧសភា នៃះ   សង្វៀន  PNN 
នងិប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ នងឹ បើក ការ- 
បៃ កួត បន្ត ឡើង វិញ» ។ 

លោក  សនួ  ប៊នុ សតូៃ  គៃ ូបង្វកឹ  
និង ជា មា្ចាស់ ក្លិប បកៃសី សា្លាប ដៃក 
បាន  នយិយ ថា ៖  «ខ្ញុ ំធ្វើ ជាចៅ- 
កៃម អាជា្ញា កណ្តាល  នៅ សង្វៀន 
PNN  ដៃល មនិ ទាន ់បើក វិញ  តៃ 
ខ្ញុំ ក៏ បាន  ធ្វើ ជា មន្តៃី បច្ចៃកទៃស  
នៅ សង្វៀន ថោន ១ ទៀត ដៃល 
ទទួល បាន របប ១លើក  ក្នុង ១ 
សបា្តៅហ៍ ដៃរ »។ 

លោកបន្ត ថា ៖« កៃយ មាន 
បញ្ហា មៃរោគ កវូដី ១៩ នៃះ  ហើយ 
សង្វៀន បើក ការ បៃ កតួ ឡើង វញិ  
ខ្ញុ ំមាន ជវីភាព ធម្មតា  ដៃល ភាគ- 
ចៃើន បាន មក ពី កូនៗ បង្កើត 
ចំនួន ទាំង ៤ នាក់  បាន ឡើង 
បៃ កួត  និង សិសៃស ចំនួន ២នាក់ 
ទៀត  បាន ឡើង បៃ កួត  ដោយ 
ទទួល បាន តម្លៃ ខ្លួន បៃ កួត ដូច 
មុនៗ  ជា ពិសៃស កូន ខ្ញុំ  សូតៃ  
ប៊ុន ធី   គឺទោះ បៃ កួត ជា មួយ 
កីឡាករ ខ្មៃរ គ្នា ឯង ក៏ នៅ តៃ 
ទទួល បាន តម្លៃ បៃ កួត ដូច វ៉ៃ 
ជា មយួ កឡីាករ បរទៃស  ដោយ  
១លើក ៤ ០០ ដុលា្លារ» ៕

ការ បំពេញការងារ របស់អាជ្ញាកណ្តាល ក្នងុការ បេកួតកន្លងមក  មុន ពេល មាន វិបត្តកូិវីដ១៩។ រូប ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

គុនខ្មែរកាត់បន្ថយមន្តែីបច្ចែកទែសតែមិនកាត់លុយ

កេងុ Hague: សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ហូឡង់ 
(KNVB)  មាន បំណង រំសាយ ចោល រដូវ កាល 
របស់ ខ្លួន តៃ តៃូវ ពិភាកៃសា ជាមួយសហព័ន្ធ 
កីឡាបាល់ ទាត់ សហភាព អឺរុ៉ប (UEFA) 
សិន កៃយ រដា្ឋា ភិបាល សមៃច  បន្ត បមៃម 
មិន ឲៃយ មាន ការ ជួប ជំុ ក្នងុ ទៃង់ ទៃយ ធំ រហូត 
ដល់ខៃ កញ្ញា ដោយសារ  ជំងឺកូវីដ១៩។   

ក្នងុសៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ៍ មួយ របស់ សហព័ន្ធ  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « គណៈកមា្មាធិការ បាល់ទាត់ 
អាជីព គ្មាន បំណង បន្ត ការ បៃកួត រដូវ កាល  
២០១៩ -២០២០ ទៀត ទៃ ។ KNVB នឹង 
ធ្វើការ ពិភាកៃសា ជាមួយ UEFA បនា្ទាប់ មក 
សៃចក្ដ ីសមៃច មួយ នឹង តៃវូ ធ្វើ ឡើង  ហៃតុ នៃះ  
KNVB មិន ទាន់ បាន បៃកាស លុប ចោល ការ-  
បៃកួត ទំាង សៃងុ  ដោយសារ ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុក្នងុឧសៃសាហកម្ម បាល់ ទាត់ ជំុ វិញ  នឹង 
វិបត្ត ិវីរុស កូរូ៉ណ  នៅ ឡើយ ទៃ» ។ 

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នៃះ ក្លបិ និង មា្ចាស់ ភាគ- 
ហុ៊ន ទំាងអស់ នឹង ជួប បៃជំុ គ្នានៅថ្ងៃ សុកៃ 
ដើមៃបី ជជៃក ពី ផល វិបាក នៃ ការ សមៃច នៃះ 
ខណៈ កៃបខ័ណ្ឌ កំពូល  Eredivisie របស់ 
ហូឡង់ នៅសល់ តៃ ៨សបា្ដាហ៍ ទៀត  នឹង បញ្ចប់ 
រដូវ កាល   ហើយ  ពៃល នៃះ កៃមុ ជើង ឯក ចាស់ 
Ajax កំពុង នំា មុខ  AZ Alkmaar  ដោយគៃប់- 
បាល់ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ចៃើន ជាង កៃយ   កៃមុទំាង 
២ មាន ៥៦ ពិន្ទ ុដូចគ្នា  រី ឯ ការ បៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់ពៃត័ៃ 
ពាន លំដាប់ ទី ២ Dutch Cup តៃវូ បាន គៃង 
ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃ មៃសា កន្លង មក ។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ KNVB ក៏ បាន លើក ឡើង 

ដៃរ ថា ការ បៃកួត  បិទទា្វារ នឹង មិន អាច ទៅ រួច 
ឡើយ ដោយ ពួក គៃ យល់ ថា  ពៃតឹ្តកិារណ៍ ហ្នងឹ 
តមៃវូ ឲៃយ មាន លិខិត អនុញ្ញាត និងបូ៉លិស យម- 
កាម ។ ដូច្នៃះ KNVB ក៏ បាន បន្ថៃម ក្នងុ  បៃកាស 
របស់ខ្លនួ ទៀត  ថា៖ « គ្មាន ការ បៃកួត អ្វ ីទំាងអស់ 
មុន ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ កញ្ញា »។ លីក ទី ១ និង ទី ២ របស់ 
បៃទៃស ហូឡង់ តៃវូ បាន ផ្អាក ចាប់ តំាង ពី ថ្ងៃ 
ទី ១២ ខៃមីនា មក ម្លៃះ៉។

កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃ អង្គារ UEFA បាន ធ្វើ ការ 
ប្ដៃជា្ញា យ៉ាង មឺុង  មា៉ាត់ ថា នឹង បញ្ចប់ រដូវកាល 
លីក ក្នងុ សៃកុ ឲៃយ បាន  កៃយ មាន ការ បៃជំុ 
តាម វីដៃអូជាមួយ បៃទៃស សមាជិក ទំាង ៥៥ 
របស់ ខ្លនួ ។ បុ៉ន្តៃ UEFA បន្ថៃម ថា ៖ « ករណី 

ពិសៃស មួយ ចំនួន នឹង តៃវូយក មក ពិចារណ 
ពៃល នីតិ វិធីពាក់ ព័ន្ធ  កៃមុ តៃវូ   ចូលរួម បៃកួត 
នៅ អឺ រុ៉ប  តៃវូ បាន បង្កើត ឡើង ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ 
ដៃល  លីក អាជីព មួយ តៃវូ រំលាយ ចោល » ។  

សមៃប់ បៃទៃស ហូឡង់ ការ ហាម ឃត់ មិន 
ឲៃយ មាន ការ បៃមូល ផ្ដុ ំជា ទៃង់ ទៃយ ធំ នៃះ មិន 
តៃមឹ តៃ ប៉ះ បាល់ ដល់ វិស័យ បាល់ ទាត់ ទៃ តៃ 
ក៏ រំខាន ដល់ ការ រៀប ចំការ  បៃកួត បៃណំង  ឡាន 
Formula One កម្មវិធី Dutch Grand Prix 
ដៃល គៃង ធ្វើ ឡើង វិញ  ជា លើក  ដំបូង ចាប់- 
តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៨៥ ពៃម ទំាង ការ  បៃណំង មូ៉តូ 
Moto GP នៅ កៃងុ Assen ដៃល កំណត់ ធ្វើ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ២៨ ខៃ មិថុនា ៕   AFP/VN

កេុង ប៉ារីស: សា្ថាប័នគៃប់- 
គៃង កីឡា តៃនី្នសអន្តរ ជាតិ 
(ITF) បាន នយិយ កាល ព ីថ្ងៃ 
អង្គារ ថា កម្ម វិធី ជួយសង្គៃាះ 
មួយ  នឹង តៃូវបាន បង្កើត ឡើង 
សមៃប់ផ្ដល់ ជា ជំនួយ ដល់ 
កីឡាករ ដៃល រង គៃះ ខា្លាំង 
បផំតុ ដោយសារ ការ រាល ដាល  
របស់ វីរុស កូរ៉ូណ ។

ការ បៃកតួ កឡីាតៃន្នសី នានា 
ទូទាំង សកល លោក  តៃូវ នៅ 
ទៃឹង តាំង ពី ដើម ខៃ មីនា  ហើយ 
នឹង មិន មាន ការ  ចាប់ ផ្ដើម ឡើង 
វិញ នោះ ទៃ  រហូត ដល់ ពាក់- 
កណ្តាល  ខៃ កក្ក ដា ឆប់ បំផុត 
កៃយ ពីមាន ការ ពនៃយារ ពៃល 
កម្មវីធី បៃកួត ដ៏ ធំបៃចាំឆ្នាំ Ro-
land Garros របស់បៃទៃស  
បារាំង និង បនា្ទាប់ ពី ការ លុប- 
ចោល   Wimbledon របស់ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស ។

ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម 
មួយ ពីសមាគម វាយ តៃនី្នស 
អាជីព (ATP), សមាគម 
តៃន្នសី នារ ី(WTA), ITF នងិ 
ពៃឹត្តិការ ណ៍ធំ ៗ  (Grand 
Slam) បៃចាំ ឆ្នាំ ទាំង ៤ បាន 

ឲៃយ ដឹង ថា ៖ «ដោយសារ ភាព- 
មិន បៃកដ បៃជា មាន ចៃើន 
ឡើង ៗ  ជុំ វិញ ពៃល វៃលា ដៃល 
នងឹ មាន សវុត្ថភិាព ក្នងុ ការ ចាប-់ 
ផ្ដើម រៀបចំ ឡើង វិញ នូវ កម្មវិធី 
បៃកួត វាយកូន បាល់ អាជីព 
ITF អាច អះ អាង ថា ពួក យើង 
កំពុង ពិភាកៃសា បង្កើត កម្មវិធី 
សង្គៃាះ កីឡាករ » ។    

សៃចក្ដី បៃកាស នោះ បាន 
បន្ថៃម ទៀត ថា ៖ « កម្មវិធី នៃះ 
នឹង ផ្ដល់ ជំនួយ ចាំ បាច់ ដល់ 
កីឡាករ  ដៃល រង គៃះ ខា្លាំង  
ក្នងុ អឡំងុ វបិត្ត ិកវូដី ១៩ នៃះ។ 
ចំនួន ទឹក បៃក់ មិន តៃូវ បាន 
បៃប់  ឲៃយ ដឹង នោះ ទៃ តៃ សៃចក្ដី 
លម្អិត ចុង កៃយ មួយ នឹង តៃូវ 
បៃកាស  ក្នុងពៃលវៃលា ដ៏ ខ្លី 
ខាង មុខ »។ 

ចុង កៃយ សៃចក្ដី បៃកាស 
រមួនោះ  បាន ឲៃយ ដងឹថា ៖ «ពៃល 
បាន ការ យល់ ពៃម ហើយ  ATP 
និង WTA នឹង ដំណើរ ការ 
កម្មវិធី ជួយ សង្គៃាះកីឡាករ 
នៃះ ហើយ មា្ចាស់ ភាគ ហ៊ុន ទាំង 
៧ នឹង ធ្វើការ រួម ចំណៃក យ៉ាង 
ធំ ធៃង » ៕ AFP/VN

លីកកំពូលហូឡង់អាចនឹងតែវូរំសាយចោល

ខេសេ បមេើ Martinez របស់ កេមុ Ajax បន សុ៊ត បល់ កាត់មុខកីឡាករ កេមុ AZ Alkmaar  ។ AFP

អ្នកគែប់គែងកីឡាតែន្នីសនឹង
បង្កើតមូលនិធិសង្គែះកីឡាករ



ខ្ស្ការពារNiklasSuele(ឆ្វង្)រារំាងខ្ស្ប្យុទ្ធVedadIbisevicព្លប្កួតលីកBundesliga។AFP

លីកកំពូលអាល្លឺម៉ង់គ្រោង
ប្រោកួតវិញត្រោមានការរិះគន់

ពីយ៉ាវ្រោកាកា្លាយជាតារាកិត្តិយស
នៅក្នងុកម្មវិធីCSFFឆ្នា២ំ០២០

ក្ងុប៊រ្ឡាងំ: អាជ្ញាធរ បាល ់
ទាត ់អាល្លមឺង៉ ់ត្រៀម ប្រកាស ព ី
ផ្រន ការ សម្រប់ ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វញិ នវូ ការ ប្រកតួក្រប ខណ័្ឌ 
នៅ ខ្រ ឧសភា ដោយ គ្មាន អ្នក 
គំ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ  ការ ត្រឡប់ នាព្រល 
ខាង មខុ ក្នងុ អឡំងុ ការ រកី រាល- 
ដាល ន្រ វីរុស កូរ៉ណា ប្របន្រះ 
កពំងុ មាន ការ ជទំាស ់មយួ ចនំនួ 
ផងដ្ររ ។ 

រដា្ឋាភិបាល របស់ អធិការ បតី 
Angela Merkel កំពុង បន្ធូរ- 
បន្ថយ ការ រតឹ បន្តងឹទទូាងំ ប្រទ្រស 
យតឺ ៗ  ហើយ ការ ចាប ់ផ្ដើម ឡើង 
វិញ របស់  Bundesliga ដ្រល 
បាន គំង ដំណើរ កាល ពី ថ្ង្រទី 
១៣ ខ្រ មីនា នឹង ជួយ ធ្វើ ឲ្រយ ផ្លូវ 
ចិត្ត កាន់ ត្រ ប្រសើរ  សម្រប់ 
ប្រជជន អាល្លមឺង៉ ់ ដ្រល ងប ់ នងឹ 
បាល់ ទាត់  ហើយ វា ក៏ នឹងធ្វើ ឲ្រយ  
Bundesliga កា្លាយ ជ លីក 
លំដាប់ កំពូល នៅ អឺរ៉ុប ដំបូង គ្រ 
ដ្រល ចាប ់ផ្ដើម មាន សមកម្ម ភាព 
ប្រកួត ឡើង វិញផងដ្ររ ។

ព្រឹត្តិការណ៍ សាធារណៈ  ធំ ៗ  
កពំងុ ត្រវូ បាន ហាម ឃាត ់មនិ ឲ្រយ 
រៀប ចំ  នៅ អាល្លឺម៉ង់ រហូត ដល់ 
ថ្ង្រ ទី ៣១ ខ្រ សីហា ដូច្ន្រះ ការ 
ប្រកតួ បាល់ ទាត់ អាច ចាប់ ផ្ដើម 
ដោយ មិន មាន អ្នក គំទ្រ ដ្រល 
អាច ឲ្រយ ឈ្មាះ ថា  ការ ប្រកតួ ខ្មាច 
«ghost games» នៅ អាល្លឺ- 
ម៉ង់។ ប្រទ្រស អាល្លឺ ម៉ង់ មាន 
ចំនួន អ្ន ក ធ្វើ ត្រស្ត ច្រើន ជង គ្រ 
នៅ អរឺ៉បុ ហើយ កឡីាករ អាចនងឹ 

ត្រវូ ទទលួ បាន ការពនិតិ្រយ យ៉ាង- 
ទៀង ទាត់បំផុត ។

យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  ក ៏ក្លបិទាងំ 
១៨ បាន ត្រឡប ់មក ហ្វកឹ ហាត ់
វិញបាន រយៈ ព្រល ៣សបា្ដាហ៍ 
ហើយ   បើ ទោះ ជការ ធ្វើ នោះ  
ក្នុង លក្ខណៈ ជក្រុម តូច ៗ  នៅ 
លើ ទីលាន ដោយ គោរព តាម 
គោល ការណ៍ គមា្លាត សង្គមក្ដី  ។ 

ក្រយ ទទួលបាន សញ្ញា វិជ្ជ- 
មាន ព ីអ្នក នយោបាយ សហពន័្ធ 
បាល់ ទាត់ អាល្លឺម៉ង់ (DFL) 
ត្រៀម បញ្ចប់ រឿង  លម្អិត សព្វ 
យ៉ាង នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ក្នងុ កចិ្ច 
ប្រជុំតាម វីដ្រអូជមួយ ក្លិប  ទាំង 
អស់ ។ សម្រប់ ការ អនុម័ត ចុង 
ក្រយ អាច នងឹ ត្រវូ ផ្ដល ់ដោយ 
លោកស្រ ី Merkel នងិ នាយក 
រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ រដ្ឋ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ 
មួយ នៅ ថ្ង្រ ទី ៣០ ខ្រ ម្រសា ។

ដោយសារ អ្នក គទំ្រ បាល ់ទាត ់
ទាងំ អស ់មនិ ថា ត្រ នៅ អរឺ៉បុ  នងិ 
ទទូាងំ ពភិពលោក អតម់ាន ការ 
ប្រកតួ មើល ដចូ្ន្រះ ការ ចាប ់ផ្ដើម 
ឡើង វិញរបស់ លីក អាជីព នៅ 
អាល្លឺម៉ង់ន្រះ នឹង  ទាក់ ទាញ 
ទស្រសនិក ជន ក្រស្រុក កាន់ 
ត្រច្រើន ជង មុន ជមិន ខាន ។   

ត្រ ពត័ម៌ាន ន្រះ មនិ ម្រន មាន 
ត្រ ការ គំទ្រ ប៉ុណ្ណឹង ទ្រ ប៉ុន្ត្រ វា ក៏ 
នាំ ឲ្រយ មាន ការ រិះ គន ់ព ីសណំាក់ 
ក្រមុ អ្នក គទំ្រ មយួ ចនំនួ ផងដ្ររ 
ដោយ ពួក គ្រ យល់ ថា  ការ ចាប់ 
ផ្ដើម ឡើង វិញ ចំព្រល មាន ការ 
រាល ដាល ន្រ ជំងឺ ប្រប ន្រះ នឹង  

កា្លាយ ជការ ល្រង សើច  ចំពោះ 
សង្គម ទាំង មូល។   

អ្នក គទំ្រ មយួ ក្រមុ មាន ឈ្មាះ 
Fanszenen Deutschlands 
បាន លើក ឡើង ថា ៖ « បាល ់ទាត ់
អាជពី ឈ ឺយរូ ហើយ នងិ គរួ ត្រ 
បន្ត នៅ ដាច់ ដោយឡ្រក ទៀត » ។ 
ដចូគ្នា ដ្ររ ក្រមុ អ្នក គ ំទ្រ ឈ្មាះ 
Unsere Kurve ក ៏បាន ធ្វើ ការ 
រិះគន ់ថា ៖ « បាល ់ទាត ់មនិ អាច 
មាន សកម្មភាព ព្រល សង្គម ស្ថតិ 
ក្នុង សា្ថានភាព ប្រប ន្រះឡើយ ។ 
បើ ការ ប្រកួតនៅ ត្រ បន្ត ពួក យើង 
មិនគំទ្រ ទ្រ » ។ 

មិនម្រន មាន ត្រ ក្រមុ អ្នក គ ំទ្រ  
ដ្រល មនិ យល ់ស្រប ច ំពោះ រឿង 
នោះ ទ្រ សូម្របី កីឡាករ ខ្លះ ក៏ 
សម្ដ្រង ការ មនិព្រញ ចតិ្ត ចពំោះ 
ការ ចង ់មាន ការ ប្រកតួ ឡើង វញិ  
ក្នងុ ព្រលន្រះ ដចូ គ្នា ។ ជក ់ស្ដ្រង  
ខ្រស្រ ការ ពារ របស់ ក្លបិ Bayern- 
Munich កីឡាករ Niklas 
Suele  និយយ ថា ៖ « ព្រល 
ន្រះ មាន បញ្ហា ជច្រើន ដ្រល 
សំខាន់ ជង បាល់ ទាត់ » ។  

ចណំ្រក ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធរបស ់ក្រមុ 
Union Berlin កីឡាករ Se-
bastian Polter បាន បង្ហាញ 
ការ យល់ ឃើញ របស់ ខ្លួន ថា ៖ 
«គ្មាន អ្នក ណា មា្នាក ់ចង ់បាន ការ 
ប្រកតួ ខ្មាច នោះ ទ្រ ពោល គ ឺអត ់
មាន កីឡាករ អត់ អ្នក គំ ទ្រ ។ 
បើទោះ បី ថា ន្រះជ ជម្រើស ត្រ 
មយួ គត ់ក្នងុ ការ បញ្ចប ់រដវូ កាល 
ក៏ ដោយ » ៕   AFP/VN

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំញ្ៈ ទើប ត្រ  ទទលួ បាន-   
ពាន   រង្វាន ់ពសិ្រស   នៅ  ប្រទ្រស  
ថ្រ  ជមយួ នងឹ   តារា ប្រសុ   ស្រ ីខ្ម្ររ  
ផ្រស្រងៗទៀត ក្ន ុង  កម្ម  វធិ ី ប្រចា ំឆ្នា ំ
២០ ២០  នា     ព្រល  កន្លង  មក ន្រះ 
តារា   ស្រីស្រស់ រាង  ស្រលូន-   
សា ច់  ខ្ចី   កញ្ញា ពីយ៉ា វ្រកា ក៏ ត្រូវ 
បាន     អ្នក      រៀបចំ  កម្ម វិធី    មហោ-  
ស្រព  ភាព យន្ត ខ្លី ចតុ មុខ  នៅឆ្នាំ 
២០ ២០ (CSFF)  ជ្រើស ជ-  
តារា      កតិ្ត ិយស ខាង  លើក ទកឹ ចតិ្ត     
សមិទ្ធ ករ ភាព យន្ត    ។ 

កាល ព ីថ្ង្រទ២ី៦ ខ្រ មក រា ឆ្នា ំ
២០២០ កញ្ញា ពីយ៉ា វ្រកា ព្រម-  
ទាងំ  ក្រមុ តារា ប្រសុស្រខី្ម្ររ មយួ 
ចំនួន   មាន កញ្ញា ដួង មា៉ានិច- 
កញ្ញា ម៉្រង ជីមមី លោក ខាត់  
វ៉្រ ហាំង  បាន  ចូល រួម ក្នុង ក ម្មវិធី 
ប្រគល  ់ រង្វានន់ៅ ទកី្រងុ បាងកក 
ហើយន្រះ ក៏     ជ  ម ទន ភាព - 
មួយ   សម្រប់កម្ពុជ ដ្ររ   ចំពោះ   
ឱកាស ពិស្រស  ក ្នុង ការ   ទទួល 
បាន    នូវ ពា ន រង្វាន់ Thailand- 
Digital Award 2020  ន្រះ។ 

តារា  ម៉ូ ដ ្រល   និង - 
សម ្ត្រ ង  ដ្រល ជ  ទ  ី 
ចាប ់អារម្ម ណ រ៍ បស ់
មហា ជ នកម្ពុជ-    
ចូលចិត្ត ល្រង  ស្ទីល 
បង្ហាញ  ភាព  សិចសុី 
នៅតាម  បណា្តាញ  - 
សង្គម      កញ្ញា ពីយ៉ា 
វ្រកា   ក ៏បាន  បង្ហើប 
រឿង កា្លាយ ជ  តារា 
កិត្តិយស ន្រ កម្ម - 
វិធី   មហោស្រព ភាព-  
យន្ត ខ្លី ចតុ មុខនៅ     ឆ្នាំ   
២០២០ (CSFF) -  
ដ្រល   គ្រង ន ឹង ប្រព្រឹត្ត 
ធ្វើ  នៅ ដើម ខ្រកញ្ញា ឆ្នាំ - 
២០ ២០   ដ្រល ការ ទទលួ   សា្នា ដ្រ 
រឿង ខ្លដីើម្រប ី  ប្រក តួប្រជ្រង  របស ់  
សមិទ្ធ ករ បន្ត  រហូ ត ដល ់ ចុង ខ្រ-    
ឧសភា ខាង មខុ      ដ្ររ  ថា៖ « នាង 
ខ្ញុំ  ធា្លាប់ បា ន  ចូល  រួម  កម្មវិធី ជំរំ 
ភាព  យន្ត របស់  ម ហោស្រព-  
ភាព    យន្ត ឆ្នា ំ២០ ១៦   ក្នងុនាម 
ជ     តួ សម្ត្រង  ស ម្រប់ សាច់ - 
រឿង ទា ក់ទង នឹងការជួញ ដូរ 
ផ្លវូ ភ្រទ ។ ដោយ ឡ្រកនៅ    ឆ្នា ំ
២០ ២០  ន្រះ  នាងខ្ញុ ំ ត្រឡប ់  

មក គំ ទ្រ  កម្ម      វិធី ម ហោ ស្រព 
ទាំងមូល   ក្នុងនាមជ អ្នក ផ្តល់ 
កមា្លាំង  ចិត្ត ដល់ ក្រុម  ការងរ  ន្រ 
យុវសមិទ្ធ ករ      ភាព យន្ត  ខ្លី យើង  
ក ៏ដចូ    ជ   ទ ស្រសនកិជន  ឲ្រយ ចលូរមួ 
លើក    ស្ទួយ  វិស័យ  ភា ព យន្ត-  
ទាំង  អស់- 

គ្នាព្រះថា  អនា គត  របស់ យុវ - 
សមិទ្ធ ករ យើង គឺ ចាប់ ផ្តើម  ពី 
ភាព   យន្ត  ខ្លីន្រះ» ។ 

នាមួយ  រយៈ ចុង   ក្រយ     ន្រះ 
ឧស្រសាហ ៍ឃើញតារា ស្រ ីម៉ដូ្រល 
និង   ថត ស្រប៉ត   ផ្រសាយ ផលិតផល  
ស្រីស្រ ស់ រាង ស្រលូន  សាច់ ខ្ចី 
ជ  បុបា្ផា រូបស្រស់   មាន ស្រុក-  
កំណើត នៅ ខ្រត្ត កំពង់ចាម  
ដ្រល  ហា ៊ាន បង្ហាញ  ភាពសិចសុ ី
មិន  សូវ ជ ចាញ់ តារាសម្ត្រង-  
សិចសុី  រៀ ម  ច្របង នានា   កញ្ញា 
ពីយ៉ា វ្រកា ត្រង   ឆ្លៀត ច្រញ ទៅ 
ហាត ់ប្រណ   ដើម្រប ី  រក្រសា  សម្រស ់

ឲ្រយ  កាន់ត្រ ផូរផង់ ខុសប្ល្រក 
ជង  មុន ក៏   បង្ក មន្ទិល- 
សង្រស័យ  ពី មហា ជន  ថា   
បាន ក្រ សម្ផស្រស  ។ 

តារា ម៉ូដ្រល ស្រី - 
ស្រស ់របូ រាង  ស្រលនូ   
វ ័ យ ២៥ ឆ្នាំ   ដ្រល 
ជកូនស្រី ពៅ ក្នុង - 
គ្រួសារ កញ្ញា  ពីយ៉ា 
វ្រកា ក៏ ធា្លាប់ បង្ហើប-   
ប្រប ់  ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ៖  
« អត ់ ទ្រ បង !  ត ើ ខ្ញុំ 
មាន  ព្រល ព ីណា ទៅ 
ក្រ  ស ម្ផស្រស នោះ-  
ប ើ ម្ង្រ៉ៗ  គឺ នាង ខ្ញុំ 
មមា ញឹក  ខា្លាំង  - 
នឹង ការងរ  ថត - 
ស្រប៉ត ផ្រសព្វ ផ្រ សា យ 
និង  ការង រ - 
ខាង  ដើរ ម៉ូដ្រល  
យ៉ាង ហ្នឹង - 
នោះ ! » ៕ 

កញ្ញាពីយ៉ាវ្កានាព្លចូលរួមមហោស្ពភាពយន្តខ្លីចតុមុខក្នងុ
នាមជាតារាសម្តង្កាលពីឆ្នា២ំ០១៦។រូបថត ហ្រ្វសប៊ុក 
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