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កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
អាជីពជាអ្នកនាំកីឡាករបរ-
ទេសមកបេកួតបានធ្លាក់ដល់
ចំណុចសូន្យ...ទំព័រ ១៥

កសិកម្មឈ្លាសវេកម្ពុជា(Agri-
SmartCambodia)ច្នេរបាំង-
ការពារមុខធ្វើពីឫស្សុី...ទំព័រ១៣

សភាអាមេរិកចាប់ផ្តើមបើក   
ការស៊ើបអង្កេតលើការ
សមេចចិត្តរបស់តេំ
ឈប់ផ្តល់ជំនួយឲេយWHO

សបេបុរសជននិង
ៃដគូអន្តរជាតិបរិចា្ចាគ
ថវិកាជាង៦០លាន
ដ៊លា្លារបេឆំាងកូវីដ១៩

ស្នើពលរដ្ឋចូលរួមចេក- 
រំលេកក្នងុស្មារតីមន៊សេស-
ធម៌បើមិនដូច្នោះការ-
ងារនឹងមិនជោគជ័យ

កៃុង វ៉ា សុីនតោនៈ ប្រធាន 
គណៈ កម្មា ធកិារ  លោក  អ្រល-ី 
អតូ  អ្រន ហ្គ្រល  បាន ថ្ល្រង កាល- 
ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  គណៈ កម្មាធិ ការ 
ទទួល បន្ទុក កិច្ចការ  បរទ្រស 
សភា អាម្ររិក  បាន ចាប់ផ្តើម - 
បើក ការ ស៊ើប អង្ក្រត លើ ការ - 
សម្រច ចិត្ត ...តទៅ ទំព័រ ១១

 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ  ថវិកា ដ្រល ទទួល 

បាន ពី សប្របុ រស ជន   និង តាម 
រយៈ ការ បរិចា្ចាគ របស់ មន្ត្រី រាជ- 
ការ សម្រប់ កិច្ច ការ ប្រយ៊ទ្ធ - 
ប្រ ឆាំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩  មន 
សរប៊ ប្រមណ២៣លាន ដ៊លា្លារ 
ខណៈ ដ្រល ជំនួយ ពី ដ្រ គូ  អន្តរ- 
ជាតិ ...តទៅ ទំ ព័រ ២

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ក្រ៊ម ហ៊៊ន ផលិត 
ថាម ពល កកើត ឡើង វិញ ចំនួន 
២ របស ់  ជប៉ន៊ គកឺ្រម៊ ហ៊ន៊ Aura 
Green Energy Co នងិ ក្រម៊- 
ហ៊៊ន WWB Corp បាន រួម គ្នា 

ដើម្រប ីសាង សង ់រោងចក្រ ផលតិ 
ថាម ពល កូន កាត់ ដ្រល រួម មន 
ជីវម៉ាស់ និង ថាមពល សូឡា 
នៅ    កម្ពុជា  ក្នុង ឆា្នាំ ២០២១ ។

ទីភា្នាក់ងារ  ព័ត៌ មន ជប៉៊ន  
NNA បាន ឲ្រយ ដងឹ  កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា ស្ដ្រី អ្នក នាំពាក្រយ  ក្រ៊ម ហ៊៊ន 

Aura Green Energy បាន  
ប្រប ់ ថា ក្រម៊ ហ៊ន៊ Aura Green 
Energy និង  ក្រ៊ម ហ៊៊ន ផ្គត់ផ្គង់  
ប្រពន័្ធ បន្ទះសឡូា  WWB Corp 
វិនិ យោគ  រួម ដើម្របី សាងសង់ 
រោង ចក្រ ផលតិ ថាមពល   ដ្រល 
ប្រើប្រស ់ អងា្កាម  ជា ប្រង  ឥន្ធនៈ  

នៅ ក្នុង រោង ចក្រ កិន ស្រូវ  នៅ 
ជិត  រាជធានី ភ្នំព្រញ  រួមជា មួយ 
បន្ទះ សូឡា ។

កាស្រត ន្រះ បាន ឲ្រយ ដងឹទៀត 
ថា គម្រង ន្រះ មន តម្ល្រ ៤០០ 
លាន យ៉្រន (៣,៧ លានដល៊ា្លារ)  
ជាមួយ នឹង ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

នៀម ឆៃង

 ភ្នំពៃញៈ អ្នក នាំពាក្រយ ក្រសួង 
សង្គមកិច្ច  អតីត យ៊ទ្ធជន  និង 
យវ៊នតី ិសម្របទា  លោក តចូ ចាននី់  
ស្នើ ឲ្រយ ពលរដ្ឋ ចូលរួម ច្រក រំល្រក 
ក្នុង សា្មារតី មន៊ស្រស ធម៌  ដោយ មិន 
ចាំ បាច់ មន ការអំពាវ នាវ របស់ 
ថា្នាក ់ដកឹនា ំ បើ មនិដចូ្នាះ កចិ្ចការ 
ទាំងអស់ របស់ រដ្ឋាភិបាល មិន 
ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ ទ្រ។ ក្រសងួ   
ក ៏ចង ់បង្កើន បគ៊្គលកិ ដើម្រប ីឆ្លើយ តប 
នឹង តម្រូវ ការ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ។ 

ថ្ល្រង ក្នងុ សន្នសិទី សារពត័ម៌ន  
នៅ ទីស្ដីការ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី  ពី 
ម្រសិល មិញ  លោក ថ្ល្រងថា ៖«ខ្ញុំ 
សង្ក្រត ឃើញថា  កន្លង មកយើង 
មនការ ចលូរមួ  ហើយ យើង ទទលួ-   
បាន ជោគ ជ័យ ល្អ  ឧទា ហរណ៍ 
កន្លង មក មន អាជីវកម្ម  សិប្របករ  
នងិ អ្នក មន ធន ធាន ខ្លះ គត ់ប្រ មលូ   
ធន ធានគត់ ទៅ ជួយ អ្នកធាក់- 
ស៊ីក្លូ  ជួយ ជន អនាថា នៅ តាម 
ចិញ្ចើម ថ្នល់ ខ្រ រងា គត់ យក អាវ 
រងា ទៅ ច្រក ជូន។ ន្រះ ជា ចំណុច 
ដ៏ ល្អ ក្នុង សង្គម របស់ យើង» ។

អ្នក នាំពាក្រយ...តទៅទំព័រ ៤

កេសួងចាត់មន្តេជំីនាញឲេយធ្វើទិន្នន័យគេសួរកេកីេ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង ផ្រនការ  បាន ចាត់ 
មន្ត្រ ីជនំាញ  នងិ មន្ត្រ ីតាម មន្ទរី ខ្រត្ត /ក្រង៊  
ឲ្រយធ្វើ អត្តសញ្ញាណ កម្ម ទិន្នន័យ គ្រួសារ 
ក្រកី្រ ដ្រល ងាយ រង ការប៉ះពាល ់នៅតាម 
ជនបទ ឲ្រយ បាន ចប ់សព្វគ្រប ់មន៊ ដណំាច-់ 

ខ្រឧសភា  និង តាម តំបន់ ទីប្រជ៊ំជន ឲ្រយ 
បាន ម៊ន ដំណាច់ ខ្រ មិថ៊នា  ឆា្នាំ២០២០  
ដើម្របី រដ្ឋាភិបាល ជួយ សម្រួល ជីវភាព 
និង កាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ ក្នុង អំឡុង 
ព្រល រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ន្រះ។

លោកឆាយ ថន  រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ ផ្រន ការ   
ថ្ល្រង ក្នុង កិច្ចប្រជ៊ំ បនា្ទាន់ មួយ តាមរយៈ 

វីដ្រអ ូ Conference  ជាមយួ ថា្នាក ់ដកឹ នំា  
មន្ត្រី ជំនាញ ទាំង ២៥ខ្រត្ត /ក្រ៊ង  កាលពី 
ថ្ង្រទ២ី៧ ម្រសា  ថា  រាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  
កំព៊ង ពិនិត្រយ ផ្តល់ អន្តរាគមន៍ បនា្ទាន់ ដល់ 
ប្រជា ជន កម្ពុជា ទាំងអស់ ដ្រល រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩។ រដ្ឋាភិ បាល 
ប្រើ ប្រស់ ទិន្នន័យ គ្រួសារ ក្រីក្រ របស់ ក្រ- 

សួង ផ្រនការ  ជាពសិ្រស គ្រសួារ ក្រកី្រ  នងិ   
គ្រួសារ ទទួលរង ប៉ះពាល់ ខ្លាំង ជាង គ្រ ។

លោក ដក់ វិធានការ បនា្ទាន់ មួយចំនួន 
ដល់ គ្រប់ មន្ទីរ ផ្រនការ  អង្គភាព ជំនាញ 
ទាំងអស់  ត្រូវ រៀបចំ ធ្វើ បច្ចុប្របន្នភាព 
ទិន្នន័យ គ្រួសារ ក្រីក្រ តាម តំបន់ ជនបទ 
ឲ្រយ បាន ចប ់សព្វគ្រប ់មន៊ ដណំាច ់ខ្រឧសភា  

និង តំបន់ ទីប្រជំ៊ជន ឲ្រយ បាន ម៊ន ដំ ណាច់- 
ខ្រមិថ៊នា  ឆា្នាំ ២០២០។ ក្រសួង ប្រើ 
យន្តការ កំណត់ អត្តសញ្ញាណកម្ម គ្រសួារ 
ក្រីក្រ  តាម ការស្នើស៊ំ  និង ត្រូវមន ការ- 
ពិគ្រះ យោបល់ ជាមួយ ភូមិ  និង ឃ៊ំ  
ករណី មនការ ដកច្រញ ចំនួន គ្រួសារ 
ណា ដ្រលមនជីវភាព...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ដេលងាយរងការប៉ះពាល់អំឡុងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ដើមេបីរដា្ឋាភិបលជួយសមេលួជីវភាព

នៃសាទតៃ!ី
ប្រជាន្រសាទ កំព៊ងន្រសាទត្រី  នៅ ទន្ល្រចត៊ម៊ខ កាលពីសបា្ដាហ៍ ម៊ន។ រូបថត ហា៊ន រង្រសី

កេម៊ហ៊៊នជប៊៉ន២វិនិយោគលើថាមពលកកើតឡើងវិញ



តពីទំពរ័១...មានចនំនួ៤០
លានដុលា្លារ និងបន្តកើនឡើង
ថែមទៀត។ គិតតែឹមថ្ងែទី២៧
មែសាមន្តែីរាជការជាង ៦មឺុន៤
ពាន់នាក់ ពីកែសួងសា្ថាប័នរដ្ឋ
ចំនួន៤១បានស្មគ័ែចិត្តបរិច្ចាគ
ថវកិាដែលជាបែក់ខែរបស់ខ្លនួ
សរុបបែមាណជាង៩លាន
ដុលា្លារសហរដ្ឋអាមែរិកសមែប់
យុទ្ធនាការបែយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ
១៩។កែពីថវិកានែះ រាជ-
រដ្ឋាភិបាលក៏មានថវិកាពីសបែបុរស-
ជននានា ដែលមានទឹកបែក់
សរុបជិត១៤លានដុលា្លារសមែប់
កចិ្ចការនែះ។បើបកូសរបុថវកិា
ទាំង២បែភពនែះ ថវិកាសរុប
ដែលទទលួបានពីសបែបុរសជន
និងមន្តែីរាជការមានបែមាណ
២៣លានដុលា្លារ។នែះបើតាម
តួលែខនៅលើទំព័រហ្វែសប៊ុក
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្តែី
ហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះ
កាលពីថ្ងែសៅរ៍និងតាមតារាង
ស្ដីពីការបរិច្ចាគបែក់បៀវតែសរ៍
របស់មន្តែីរាជការដែលផែសាយ
នៅលើសារព័ត៌មានេ្រហ្វសញូវ។
កែពីថវិកាពីសបែបុរសជន

និងមន្តែីរាជការដែគូអភិវឌែឍន៍
និងបែទែសមួយចំនួនក៏បាន
សនែយាជាផ្លូវការផ្ដល់នូវថវិកា
ចនំនួ៤០លានដលុា្លារសមែប់
អនុវត្តផែនការបែយុទ្ធបែឆាំង
នឹងកូវីដ១៩ និងការទប់ទល់
នឹងផលប៉ះពាល់លើសែដ្ឋកិច្ច
សង្គមបន្ថែមលើថវិកាជាតិ
ដែលបានតែៀមទុកសមែប់
កិច្ចការនែះ ចំនួន៦០លាន
ដលុា្លារ។នែះបើតាមការបញ្ជាក់
របស់លោកមាសសុខសែន-
សានអ្នកនំាពាកែយកែសងួសែដ្ឋ-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកថ្លែងថា៖«យើងនឹង

ពិនិតែយមើលថាមានអីទៀត
ប៉ុន្តែជាការប្ដែជា្ញារបស់ដែគូ
មាន៤០លានដុលា្លារ។គែន់-
តែថា ថវិកាដែលចូលមកនែះ
អាចមានក្នុងរូបភាពជាសមា្ភារ
បរិកា្ខារជំនួយបច្ចែកទែសដែល
បូកសរុបទាំងថវិកាខ្ទង់៤០
លានដលុា្លារ។តែជាសាច់បែក់
ដែលយើងទទួលបានក៏អត់
ទាន់បានភា្លាមដែរដោយគាត់
ផ្ទែរមកបណ្ដើរៗ រួមមានដែគូ
សហគមន៍អរឺ៉បុគាត់មានប្ដែជា្ញា
ខ្ពស់ថែមទៀតដើមែបីបង្វែរថវកិា
មួយចំនួនទៀត៦០លានដុលា្លារ
បន្ថែមទៀតសមែប់បែយុទ្ធនឹង
កូវីដ១៩»។
លោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏

មានថវិកាចំនួន ៣៥០លាន
ដុលា្លារទៀតសមែប់ធ្វើអន្តរាគមន៍
រកែសាលំនឹងជីវភាពរបស់បែជា-
ជនកែីកែ ងាយរងគែះ និង
សមែប់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនៅ
ពែលដែលរោងចកែពែយួរអាជីវកម្ម។
លោកថាចំនួនថវិកានែះអាច
មិនគែប់គែន់ក្នុងករណីសា្ថាន-
ភាពជំងឺកូវីដ១៩អូសបនា្លាយ
យូរ ឬមានការរីករាលដល
ខ្លាំង។ អ្នកនាំពាកែយរូបនែះបន្ត
ថាថវិកា៤០លានដុលា្លារនិង
ថវិកាជាតិ៦០លានដុលា្លារតែូវ
ដកបែើបែស់ខ្លះជាបណ្ដើរៗ
ហើយ សមែប់ទិញសមា្ភារ
បរិកា្ខារដែលចំបាច់។
កាលពីមែសិលមិញសា្ថានទូត

អូស្តែលីបានចែញសែចក្ដី
បែកាសព័ត៌មានមួយថា បែ-
ទែសអូស្តែលីនឹងផ្ដល់ការ-
គាំទែថវិកាចំណែះដឹងបច្ចែក-
ទែសនិងការកសាងសមត្ថភាព
ដើមែបីធ្វើឲែយពលរដ្ឋកម្ពុជាអាច

ឆ្លើយតបបែកបដោយបែសិទ្ធ-
ភាពទៅនងឹបញ្ហោបែឈមដែល
បានគិតដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩។
លោក PabloKang ឯក-

អគ្គរដ្ឋទូតអូស្តែលីបែចំ
កម្ពជុាបានថ្លែងតាមរយៈសែច-
ក្ដីបែកាសព័ត៌មានថាវិធីសាស្តែ
ដែលបែទែសអូស្តែលីធ្វើ គឺ
ពងែឹងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាល
វសិយ័ឯកជននងិសង្គមសុវីលិ
ក្នុងការអនុវត្ថវិធានការរួម
ដើមែបីជាបែយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋ
កម្ពុជាទាំងអស់។
លោកបន្តថា៖«ក្នុងបរិបទ

ជំងឺកូវីដ១៩វាមិនគួរជាបែទែស
ផ្ដល់ជំនួយដូចជាអូស្តែលីទែ
ដែលដឹកនាំកិច្ចបែឹងបែងនែះ
ហើយទាមទារយកការសរសើរ
នែះ។ ជំនួយផ្នែកសុខភាព
របស់យើងគឺជួយកម្ពុជាក្នុង
ការអនុវត្តផែនការមែរបស់ខ្លួន
លើកូវីដ១៩។ ក្នុងវិធីបែបនែះ
កិច្ចសហបែតិបត្តិការរបស់
យើងគឺទនំងជាដកឹនាំវធិានការ
នានាដែលសមសែបបំផុត
សមែប់កម្ពុជា ហើយនៅទី-
បំផុតទទួលបាននូវលទ្ធផល
ដែលមានសនិរន្តរភាព»។
សា្ថានទូតអូស្តែលីបន្តថា

អូស្តែលីបានជួយកម្ពុជាក្នុង
ការធ្វើទំនើបកម្មសែវាសុខភិ-
បាលក្នុងទឹកបែក់បែមាណជិត
១០០លានដុលា្លារ ក្នុងរយៈ-
ពែល១០ឆា្នាំចុងកែយ។អសូែ្តាលី
ក៏ចលូរមួក្នងុកម្មវធិីពងែងឹគណុ-
ភាព និងលើកកម្ពស់សមធម៌
សែវាសុខភិបាល (H-EQIP)
ដោយបានផ្ដល់ជំនួយ ២៦
លានដុលា្លារនិងបន្តផ្ដល់៦.៥
លានដុលា្លារក្នងុរយៈពែល២ឆា្នាំ
ទៅមុខនែះ។សា្ថានទូតបន្តថា
នៅដើមខែមែសានែះ ថវិកា
ជាង៩លានដលុា្លារក្នងុកម្មវធិី
H-EQIPតែូវបានលែលក
សមែប់បែើបែស់ទញិរថយន្ត-
សង្គែះបនា្ទាន់ចំនួន ២០គែឿង
សមា្ភារសុខភិបាលនិងបង្កើត
មន្ទីរពិសោធន៍កម្ពុជាសមែប់
ឆ្លើយតបនឹងកូវីដ១៩។
លោកគិនភាបែធានវិទែយា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនែ
រាជបណ្ឌតិែយសភាកម្ពជុាបានឲែយ
ដឹងថាការបរិច្ចាគថវិការបស់
សបែបុរសជនមន្តែីរាជការនិង
វិនិយោគិនពែះមានការទកុចតិ្ត
លើរាជរដ្ឋាភិបាលក្នងុការឆ្លើយ-
តបនឹងជំងឺកូវីដ១៩។លោក
ថា៖«យើងឃើញមានជនំយួពី
បណ្ដាបែទែសផែសែងៗនិងអង្គការ
តំបន់ ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប
អាមែរិកអាល្លឺម៉ង់ ចិន វាក៏
បងា្ហោញទំនាក់ទំនងល្អរវាង
កម្ពុជា និងបណ្ដាបែទែសក្នុង
តំបន់ក្នុងការបងា្ការនិងទប់សា្កាត់
ការរាលដលនែជំងឺ»៕

រីសុចាន់

ភ្នំពេញៈលោកនាយករដ្ឋ-
មន្តែីហ៊ុនសែនបានសមែច
បង្កើតកែុមការងារបច្ចែកទែស
សមែប់ធ្វើសុខដុមនីយកម្ម
បែព័ន្ធចុះបញ្ជី និងគែប់គែងទិន្ន-
ន័យគាំពារសង្គមដើមែបីសិកែសា
លើទិដ្ឋភាពទូទៅនិងបញ្ហោ
បែឈមនែបែព័ន្ធចុះបញ្ជីនិង
បែព័ន្ធព័ត៌មានវិទែយាពាក់ព័ន្ធនឹង
ការងារគាពំារសង្គមដែលបាន
និងកំពុងដំណើរការ។
សែចក្តីសមែចចុះថ្ងែទី១៧

ខែមែសាដែលចុះហត្ថលែខ
ដោយលោកហុ៊នសែនបញ្ជាក់
ថាកែុមការងារនែះមានតួនាទី
រៀបចំយទុ្ធសាស្តែនងិផែនការ
សកម្មភាពលើលទ្ធភាពនែការ-
តភា្ជាប់ ឬធ្វើសមាហរណកម្ម
បែពន័្ធចុះបញ្ជីឬបែពន័្ធពត័ម៌ាន
វិទែយាពាក់ព័ន្ធនឹងបែព័ន្ធគាំពារ
សង្គមដែលមានសែប់ក្នងុកមែិត
មិនប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានឯកជន-
ភាពបុគ្គល។សែចក្តីសមែច
នែះបន្តថាកែុមការងារនែះក៏
មានតួនាទី៖«ផ្តល់យោបល់ជូន
គណៈកមា្មាធិការបែតិបត្តិនែ
កែុមបែឹកែសាជាតិគាំពារសង្គម
និងសមែបសមែលួជាមួយសា្ថា-
ប័នពាក់ព័ន្ធទាំងសា្ថាប័នរដ្ឋ
ដែគូអភិវឌែឍន៍និងសា្ថាប័នឯក-
ជនលើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
រៀបចំដំឡើងកែសមែលួបែព័ន្ធ
ចុះបញ្ជីនងិបែពន័្ធពត័ម៌ានវទិែយា
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបែព័ន្ធគាំពារ
សង្គមដើមែបីឲែយអាចធ្វើអន្តរ-
បែតិបត្តិការជាមួយគា្នាបាន។
កែមុការងារនែះតែវូរាយការណ៍

ជាបែចំជូនគណៈកមា្មាធិការ-
បែតិបត្តិ និងកែុមបែឹកែសាជាតិ

គាំពារសង្គមស្ដីពីវឌែឍនភាព
ការអភិវឌែឍបែព័ន្ធចុះបញ្ជី និង
បែព័ន្ធព័ត៌មានវិទែយាដែលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការងារគាំពារសង្គម។នែះ
បើតាមសែចក្តីសមែចនែះ។
លោកតូចចន់នី អ្នកនាំ-

ពាកែយកែសួងសង្គមកិច្ចអតីត-
យុទ្ធជននិងយុវនីតិសមែបទា
មិនអាចទាក់ទងបានដើមែបីសុំ
ការបញ្ជាក់បន្ថែមបានទែកាល-
ពីថ្ងែអងា្គារ។កប៏៉នុ្តែលោកបាន
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត
នៅឯទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្តែីកាល-
ពីថ្ងែអងា្គារថាកែសងួសង្គមកចិ្ច
បានដក់ឱែយអនុវត្តនូវសែវាសា-
ធារណៈពាកព់ន័្ធនងឹកចិ្ចគាពំារ
សង្គមចំនួន២២ដែលក្នុង
នោះក៏មានសែវាចុះបញ្ជិកាលើ
ការអនវុត្តចែបាប់ស្តីពកីចិ្ចការពារ
និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
ផងដែរ។កែសួងសង្គមកិច្ច
បានចងកែងផ្ញើជូនកែសួងមុខ-
ងារសាធារណៈដើមែបីដក់ចលូ
ក្នងុបញ្ជីសែវារួមសមែប់បែកាស
ផែសព្វផែសាយទូលំទូលាយ។
លោកថ្លែងថា៖«អ៊ចីងឹសែវា

ទាំងនែះយើងបានចងកែងជា
សៀវភៅជាឯកសាររួមមួយ
ផ្ញើទៅកែសួងមុខងារសាធារណៈ
ដើមែបីឱែយលោកដក់ផែសាយជា
សាធារណៈដើមែបីឱែយពលរដ្ឋ
ដែលគាត់តែូវការសែវាដែល
យើងបានរៀបរាប់ហ្នងឹគាត់នឹង
មករកសែវារបស់យើង។នែះ
ជាចណំចុដែលកែសងួបាននងិ
កពំងុគតិគរូសមែប់មខុសញ្ញា
ជនរងគែះនងិងាយរងគែះ
របស់យើង»។
លោកសនជ័យនាយកបែតិ-

បត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនែយែយ-
ភាពសង្គមកម្ពុជាបានបែប់

ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងែអងា្គារថា
ការរៀបចំបែព័ន្ធទិន្នន័យមួយ
ដើមែបីឆ្លើយតបទៅនងឹអ្នកដែល
តែូវការការគាំពារផ្នែកសង្គម
ជាពិសែសអ្នកកែីកែ គឺគួរតែ
ចប់ផ្តើមពីការធ្វើការបា៉ាន់បែមាណ
ពីតមែវូការ។លោកសង្កែតឃើញ
មានចែើនចពំោះអ្នកដែលតែវូ-
ការការគាំពារសង្គមនែះដែល
មានអ្នករកសុីក្នុងសែដ្ឋកិច្ចកែ-
បែពន័្ធដចូជាអ្នករតរ់ុមឺក៉ទែស-
ចរណ៍អ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នក-
លក់លៀសហាលអ្នកលក់អំពៅ-
សាងអ្នកលក់ពុទែអ្នកដែល
ធ្វើការងារនៅតាមកន្លែងសប់-
កង់ឡានជាងម៉ូតូ អ្នកដែលរស់-
នៅជាមួយគែហើយបែកបមុខ-
របរជាមួយគែនិងអ្នកផែសែងៗ 
ទៀតដែលលោកហៅថា«កែុម
អ្នកដែលរក១ថ្ងែរស់១ថ្ងែ»។
លោកថ្លែងថា៖«អ៊ីចឹងការ-

លើកទឹកចិត្តដល់ពួកគែនៅ
ក្នុងការរស់នៅបែចំថ្ងែគឺជា
រឿងមួយដែលយើងចង់ឃើញ
វាកើតមានហើយវាក៏ជាការ-
ជួយទៅដល់កោសិកាសង្គម
ជាកែុមដែលងាយរងគែះ។
ការបែកបមខុរបរបែចំថ្ងែរបស់
ពួកគាត់នែះ យើងមើលទៅ
ទហំំនែចណំលូរបស់គាត់តចូ។
បែសិនបើគាត់តែូវរា៉ាប់រងសែវា
មួយចំនួនទៀតដូចជាគាត់តែូវ
ទៅមន្ទីរពែទែយដើមែបីពែយាបាល
ជងំឺហ្នងឹខ្ញុំគតិថាគាត់ទនំងជា
មានបញ្ហោលបំាកធ្ងនធ់្ងរនៅក្នងុ
ការពែយាបាលខ្លួនឯង។«បែសិនបើ
ពកួគាត់មានកាតគាពំារសង្គម
ហើយធ្វើម៉ែចដើមែបីធានាថាគាត់
រស់នៅដោយមិនមានការភិត-
ភយ័ខណៈដែលមា្នាក់ៗ ភយ័តែ
ខ្លាចឈឺហើយខ្លាចសា្លាប់»៕
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សប្បុរស... លោកហុ៊នស្នបង្កើតកុ្មការងារ
បច្ចក្ទ្សសម្ប់ធ្វើសុខដុមនីយកម្ម
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងទិន្នន័យគំាពារសង្គម
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លោក ហេង សួរ៖ មានរោងចកេកាត់ដេរជាង១៣០បានពេយួរការងារ
 ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញៈ  អ្នកនា ំពាកៃយ កៃសងួ 
ការ ងារ និង បណ្ដុះ បណ្ដាល - 
វិជ្ជាជីវៈ  លោក  ហៃង សួរ បា ន 
លើក ឡើង ថា រ ហូតមក ទល់ 
ពៃល នៃះ មាន រោង ច កៃ  កាត ់ដៃរ 
សម្លៀក បំពាក់  និង សៃបៃក ជើង 
ជង ១៣០  បាន ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ- 
សុ ំ ពៃយរួ កា រងារ ដៃល ការ សមៃច 
នៃះ  គឺ ជ ការ ប្ដូរ ជំហរ ពី ការ ចង់ 
បិទ ទាំង សៃុងមកតៃឹមពៃយួរវិញ 
បនា្ទាប់ ពី មាន ការ សមៃួល ពី  
រដា្ឋា ភិ បាល។ 

 នៅ ក្នុង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌- 
មាន កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ លោក  
ហៃង សួរ បាន បញ្ជាក់ ថា តាម 
ពិត រោង ចកៃ ទាំងនោះ មិន ចង់ 
ពៃយួរ ការ ងារ ឡើយ  គឺ ពួកគៃ ចង់ 
បទិរោង ចកៃ តៃ ម្ដង  ដោយ សារ 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ការ រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ បុ៉ន្តៃ 
ដោយ សារ មាន ការ សមៃលួ ពី 
រដា្ឋាភិ បាល តាម រយៈ ការ លើក- 
លៃង បង ់ពន្ធ  ការផ្អាក បង ់ភាគ- 
ទាន ដល់ ប . ស . ស និង ការ សមៃលួ 
ផៃសៃង ទៀត ទើប ពួកគៃ សមៃច 
ចិត្ត តៃឹម ពៃយួ រកា រងារ សិន។ 

 លោក ថា ៖ « រដា្ឋាភិ បាល បាន 
ចៃញ វិធាន ការ ជ បន្ត បនា្ទាប់ 
ដើមៃប ីធ្វើ ម៉ៃច រកៃសា នវូ ការ ងារ នងិ 
រកៃសា នូវ ចំណូល ខ្លះ  ទៅ ដល់ បង- 

ប្អូន កម្មក រ នៅ ក្នុង រោង ចកៃ 
ដៃល បាន ពៃយរួ ទាំង នោះ ។ធាតុ- 
ពិត រោង ចកៃ ដៃល បាន ដាក់ 
ពាកៃយ សុ ំពៃយរួ ទាងំ អស ់នោះ  តាម- 
សា្ថាន ភាព ជក់ ស្ដៃង  គឺ ចង់ បិទ 
ចៃើន ជង ចង់ ពៃយួរ ។ ប៉ុន្តៃ តាម 
រយៈ ការ ពិភាកៃសា គ្នា ដើមៃបី រក- 
ផល ចំណៃញ ខ្លះ  សមៃប់ 
បងប្អនូ នយិោ ជតិ  គ ឺរដា្ឋាភ ិបាល  
សុខ ចិត្ត លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ រោង- 
ចកៃ ទាំង អស់ នោះ មក តៃឹម ជ 
ការ ពៃយួរ វិញ ។ ដោយ សារ ក្នុង 
ពៃល ពៃយួរ នៃះ មិនទា ន់ កា្លាយ ជ 

អ្នក តៃវូ បញៃឈប់ ការ ងារ នៅ ឡើយ 
ទៃ ហើយ បើ រោង ចកៃ ហ្នឹង បិទ 
គត់ តៃូវ បាត់ បង់ ការ ងារ ហ្នឹង 
រហូត » ។ 

 លោក បន្តថា  រដា្ឋាភិ បាល បាន 
ឧបត្ថ ម្ភ បៃក់ ៤០ ដុល្លារ បន្ថៃម ពី 
លទ្ធ ភាព ដៃល ខាង រោង ចកៃ 
អាច ផ្ដល់ ទៅ ឲៃយ ខាង  កៃមុ កម្មករ ។

លោក បន្ថៃម ថា  ក្នុង តៃី មាស 
ទី ១ឆ្នាំ នៃះ ការ នាំ ចៃញ ផលិត- 
ផល វសិយ័ កាត ់ដៃរ របស ់កម្ពជុ 
បាន ថយ មក នៅ តៃមឹ ៨០ ភាគ- 
រយ នៃ ការ នំា ចៃញ ក្នងុ រយៈ ពៃល 

ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ ប៉ុន្តៃ តួ- 
លៃខ ថយ ចុះ នៃះ មិន ទាន់ ជ 
អាកៃក ់ពៃក ទៃដោយ សារ កាល- 
ពី ខៃ កុម្ភៈ ទីផៃសារ នៅ អឺរ៉ុប  ទើប 
ចាប់ ផ្ដើម មាន សញ្ញា រង ផល - 
ប៉ះ ពាល់ ពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩  និង 
រហតូ ទល ់ខៃមនីា  ទើប បទិ ការ- 
នាំ ចូល ។ 

 យ៉ាង ណ ក្ដ ីលោក បាន បញ្ជាក់ 
ថា ថ្វី ដៃបិត មាន ការ បិទ មិនឱៃយ  នាំ - 
ចូល ទៅ អឺរ៉ុប  និង តៃូវ ស្ដុក ទុក 
ផលិត ផល កាត់ ដៃរ ក្ដី ក៏ អ្នក- 
បញ្ជា ទិញ បាន គោរព តាម កិច្ច- 

សនៃយា ដោយ បង់ ថ្លៃ សមៃប់ 
ផលិត ផល កាត់ ដៃរ  ដៃល បាន 
ផលិត រួច ហើយ ទំាង នោះ ។  
ក ៏ប៉នុ្តៃ លោក ថា  នៅ ក្នងុ ខៃ ៤  នងិ 
ខៃ ៥ និង ខៃ ៦  កៃុម អ្នក បញ្ជា- 
ទិញ នៅ មិន ទាន់ បាន កំណត់ ពី 
ចំនួន តៃូវ បញ្ជា ទិញ ទៃ ។ 

 លោក បានបញ្ជាកថ់ា ៖« ការ- 
នាំ ចៃញ របស់ យើង ពិត  ជ មាន 
ផល ប៉ះពាល់  ជ ពិសៃស នៅ ក្នងុ 
តៃីមាស ទី ២ នៃះ តៃ ម្ដង  គឺ អាច 
ថយ ចុះ មក នៅ តៃឹម ៥០ ភាគ- 
រយ នៃ តួ លៃខ កាល ពី ឆ្នា ំមុន » ។ 

ទន្ទមឹ នឹង នៃះ លោក ហៃង  សរួ 
ក៏ បាន កោត សរ សើរ ដល់ កៃុម 
កម្មករ លើស ពី ៩៥ ភាគ រយ  ដៃល 
បន្ត ធ្វើ ការ នៅ ថ្ងៃ បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ 
ខណៈ កម្មករ មួយ ចំនួន បាន សា្ដាប់ 
តាម អ្នក បំផុស បំផុល ហើយ  
នៅ ធ្វើ ដំណើរ ទៅលៃង សៃកុ- 
កំណើត ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា  តាម ស្ថតិ ិគ ឺ
មាន កម្មករ ជង ១ មុនឺ នាក ់បាន 
អវ ត្តមាន ក្នុង អំឡុង ពិធី បុណៃយ- 
ចូល ឆ្នាំ  តៃ បាន តៃឡប់មក បំ- 
ពៃញ ការងា រ វិញ  ហើយ តៃូវ 
បាន ពនិតិៃយ សខុ ភាព  នងិ បញ្ជនូ 
ឱៃយទៅ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ 
មុន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចូល ធ្វើ កា រងារ 
វិញ ជង ៤ ពាន់ នាក់។

រីឯ ជង ៦ ពាន់ នាក់ ផៃសៃង  នៅ 
មិន ទាន់ បាន វិល មក បំពៃញ 

ការងា វញិ ទៃ  ដោយ សារ ពកួ គៃ 
បាន បៃ កាស បោះ បង់ ការ ងារ 
ខ្លនួ ឯង ហើយ ខ្លះ ទៀត  តៃវូបាន 
គៃួសារ ណៃនាំ  មិ នឱៃយ តៃឡប់ 
មក ធ្វើការ ងារ វញិ ខណៈ កម្មករ 
ខ្លះ បាន ប្ដូរ ទៅធ្វើ កសិ កម្ម  ។

 លោក បាន ថ្លៃង បន្ត ថា ៖ 
« តលួៃ ខ ដៃល លម្អៀង គ្នា នៃះគ ឺ 
ដោយ សារ វា មាន មូល ហៃតុ  
អ៊ីចឹ ង ហើយ សួរថា តើ យើង នឹង 
បន្ត តៃតួពិនិតៃយ សុខ ភាព ទៀត 
អត់?ប៉ុន្តៃ យើង ក៏ មិន ដឹង ថា  
តើ ពៃល ណ ពួ កគត់ មក ( ធ្វើ- 
ការ ) វិញ ដៃរ ហើយ យន្ត ការ  
របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល ក៏ គៃ 
មាន ដៃរ អ្នក ដៃលមា ន អាការ- 
គៃុន ក្ដា ក្អក  ហៀរសំ បោរ  
ពិបាក ដកដ ង្ហើម  គឺ គត់ អាច ទៅ 
ពិនិតៃយ សុខ ភាព នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
បង្អៃក សៃុក  ឬ មួយ ខ ល ទៅ 
លៃខ  ១១៥» ។ 

 លោក  ហៃង  សួរ  រំពឹង ថា 
វិស័យ ឧសៃសា ហ កម្ម កាត់ ដៃរ  
កម្ព ុជ នឹង រស់ ឡើង វិញ  បៃសិន- 
បើ សា្ថាន ភាព ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ 
អឺរ៉ុប ចាប់ ផ្ដើម ថម ថយ វិញ នៅ 
ក្នុង ខៃ មិថុនា ខាង មុខ នៃះ។  
ក៏ បុ៉ន្តៃ បៃសិន បើ នៅ បន្ត អូស- 
បនា្លាយ រដា្ឋាភិ បាល នឹង រៀប ចំ 
ការ បណ្ដុះបណ្ដាល ដល់ក ម្មករ 
ដើមៃបី ងាក ទៅរក ឧសៃសា ហ កម្ម 
ផៃសៃង វិញ ៕  

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន- 
អនោ្តាបៃវៃសន ៍នៃ កៃ សងួ មហា ផ្ទៃ 
បានបៃកាស ថា នឹង មិន ផ្តល់ ទិដា្ឋា- 
ការ បន្តឲៃយជន បរទៃស  សា្នាក់ នៅ 
បៃទៃស កម្ពជុ ទៃ  បៃសនិ បើ ពកួ- 
គៃ ពុំមាន ឈ្មោះ នៅ ក្នុង បៃ ព័ន្ធ 
គៃប់ គៃង វត្ត មាន ជន បរទៃស នៅ 
កម្ពុជ (FPCS)ដោយ នឹងតៃូវ 
អ នវុត្តចាប ់ព ីថ្ងៃទ ី១  ខៃ កក្កដា  ឆ្នា ំ
២០២០  តទៅ ។

ការ បៃកាស នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ លខិិត របស ់លោក  គៀត  
ច័ន្ទ ថារិទ្ធ  អគ្គ នា យក នៃ អគ្គ នាយ ក- 
ដា្ឋាន អនោ្តា បៃវៃសន៍ ស្ដី ពីការ- 
អនុវត្ដ វិធាន ការ មិន ផ្ដល់ ទិដា្ឋា ការ 
បន្ត រយៈ ពៃល សា្នាក់ នៅ ក្នុង ពៃះ- 
រាជ ណ ចកៃ កម្ពុជដៃលបាន 
ផ្ញើ ទៅស្នង ការ នគរ បាល រាជ ធានី- 
ខៃត្ត  កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខៃ មៃសា 
បនា្ទាប ់ពមីាន ការ  ឯក ភាព  ពលីោក 
ឧបនា យក រដ្ឋ មន្តៃី ស  ខៃង  រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី កៃ សួង មហា ផ្ទៃ កាល ពីថ្ងៃ  
ទី ១០ ខៃ មៃសា ។

លិខិតនោះ បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ក្នុង គោល ដៅ ជំរុញ អនុវត្ដ ឲៃយ 
មាន បៃ សិទ្ធ ភាពសៃច ក្ដី ណៃនាំ 
លៃខ០២៨  ស.ណ.ន  របស់ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃស្ដ ីពកីារ គៃប ់គៃង 
វត្ដ មាន ជន បរទៃស ក្នុង ពៃះ រាជ- 
ណ ចកៃ កម្ពជុ  អគ្គ នា យក ដា្ឋាន- 
អនោ្តា បៃវៃសន៍  នឹង អនុ វត្ដ វិធាន- 
ការ មិន ផ្ដល់ ទិដា្ឋា ការ បន្ត រយៈ- 
ពៃល សា្នាក់ នៅ ក្នុង ពៃះ រាជណ- 
ចកៃ កម្ពុជ ចំពោះ ជន បរទៃស 
ណ ដៃល គ្មោន ឈ្មោះ នៅក្នុង 
បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង វត្ដ មាន ជន បរ- 
ទៃស ក្នងុ ពៃះ រាជណ ចកៃ កម្ពជុ 
(FPCS) ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ១ី  ខៃ កក្កដា 
ឆ្នាំ ២០២០  តទៅ »។ 

ជ មយួ នៃះ ដៃរ អគ្គ នាយ កដា្ឋាន- 
អនោ្តា បៃវៃសន ៍បាន ស្នើ ដល ់ស្នង- 
ការ នគរ បាល រាជ ធានី -ខៃត្ដ ទំាង- 
អស់ ឲៃយ ផៃសព្វ ផៃសាយ គោល ការណ៍ 
ណៃនា ំនៃះ  ជូន ដល ់មា្ចាស ់ ឬ អ្នក- 
កាន់ កាប់ លំនៅ ឋាន គៃប់ បៃភៃទ 
ដើមៃបី ឲៃយ ធ្វើ សៃច ក្ដី រាយការណ៍ ពី 
វត្ដ មាន ជន បរទស ដៃល បាន សា្នាក់ 
ក្នុង លំនៅ ឋាន របស់ ខ្លួន ទៅ ក្នុង 

បៃពន័្ធ (FPCS)ដើមៃបី ទទលួ បាន 
ការ អនុ ញ្ញាត ឲៃយ បន្ត  សា្នាក់ នៅ ។

លោក  អាត់  បូនី  អ្នក នាំ ពាកៃយ- 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន អនោ្តា បៃ វៃស ន ៍បា ន  
បញ្ជាក់ បន្ថៃម កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា ជ គោល ការ ណ៍ ជន បរទស 
ដៃល សា្នាក់ នៅ កម្ពជុ  គឺ តៃវូ តៃ ចុះ- 

បញ្ជដីើមៃបី ងាយ សៃលួ  គៃប ់គៃង។ 
ដូច្នៃះ ដើមៃបី សមៃលួ ដល់ ការ ងារ 
នៃះ អគ្គនាយកដា្ឋាន អនោ្តា បៃវៃស ន៍ 
បាន បង្កើតបៃព័ន្ធ បច្ចៃក ទៃសឌី- 
ជីថល  អន ឡាញ មួយ ដើមៃបី ផ្ដល់ 
ភាព ងាយ សៃួល ក្នុង ការ ចុះ បញ្ជី 
ដល់ ជន បរ ទៃស ដៃល តៃូវ សា្នាក់- 

នៅ បៃទៃសកម្ពុជ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«មាន ន័យ ថា  

ទាងំ ផ្ទះ សណំក ់ទាងំ សណ្ឋា គរ 
នៅពៃល  មាន ភ្ញៀវ មក សា្នាក់ នៅ 
គឺតៃវូ តៃ ចុះ បញ្ជឈី្មោះ ជន បរទស 
នោះ នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង វត្ដ- 
មាន ជន បរទៃស ក្នងុ ពៃះ រាជ ណ- 

ចកៃ កម្ពុជ (FPCS)ដៃល មាន 
អ៊ៃប(App)ទំាង ក្នងុ បៃព័ន្ធ បៃតិ- 
បត្ដិ ការ Android និង  iOS។ 
បៃសិន បើជន បរទៃស មិន បាន 
ចុះ ឈ្មោះ ក្នងុ បៃពន័្ធ គៃបគ់ៃង នៃះ 
ទៃ មាន ន័យ  ថា  ជន នោះ គឺ លួច 
សា្នាក់ នៅ ខុស ចៃបាប់ ហើយ »។ 

លោក  អាត់  បូនី បាន បញ្ជាក់ 
ថា កន្លង មក សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ 
នងិ កមា្លាងំ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន អនោ្តា- 
បៃ វៃសន៍ បាន ចុះ ណៃ នំា  អប់រំ  ដល់ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ សំណក់ សណ្ឋា គរ 
កដ៏ចូ ជ  មា្ចាស ់លនំៅ ឋាន ទទូាងំ- 
បៃទៃស អំពី ការ ចុះ ឈ្មោះ ជន- 
បរទៃស នៃះ  រួចអស់ ហើយ។ 
ដូច្នៃះ បៃ សិន បើ មិន អនុវត្ដ ទៀត 
នងឹ ចាត ់វធិាន ការ តាម ចៃបាប ់របស ់
កម្ពុជ ដៃល មាន ជ ធរ មាន ។

ទោះ ជ យ៉ាង ណ លោក អាត់ 
បូនី មិន ទាន់ អាច បងា្ហាញ ទិន្ន ន័យ 
បច្ចុ បៃបន្ន ភាព របស់ ជន បរទៃស 
ដៃល កំពុង សា្នាក់ នៅ កម្ពុជ បាន 
ទៃ  ដោយ លោក បាន បញ្ជាក់ ថា 
កៃមុ ការ ងារ បច្ចៃក ទៃស កំពុង បូក- 
សរុប ទិន្ន ន័យ នៃះ ៕  

លោក ហេង សួរ នៅក្នងុសន្នសីិទកាសេតកាលពីថ្ងេទី ២៧ មេសា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សមត្ថកិច្ចបង្ហាញជនបរទេសពីការចុះឈ្មោះក្នងុបញ្ជនីៅសៀមរបថ្មីៗ នេះ។ រូបថត អគ្គនាយកដា្ឋានអនោ្តាបៃវៃសន៍

កេសួងបេកាសឈប់បន្តទិដ្ឋាការឲេយជនបរទេសដេលគ្មានឈ្មាះក្នងុបញ្ជី



តពីទំព័រ ១...រូបនេះបន្តថា
លោកចង់ឃើញពលរដ្ឋយក-
ចិត្តទុកដាក់ដល់ជនកេីកេ និង
មនុសេសចាស់ដូចជាការធ្វើបាយ
សម្លយកទៅជូនពួកគាត់នៅ
តាមមណ្ឌលនៅថ្ងេសៅរ៍អាទតិេយ
ដូចដេលពលរដ្ឋធ្វើបាយសម្ល
យកទៅវត្តអ៊ីចឹងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ក៏ប៉ុន្តេចម្លេក

អ៊ចីេះការអពំាវនាវខ្លះវាទាល់តេ
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្តេី[ហ៊នុសេន]
អពំាវនាវលឿនហ្មងមកម៉ាកភំ្លសូ
ភ្លាម។តេបើថាអពំាវនាវតេមឹអ្នក-
បច្ចេកទេសតេឹមថា្នាក់ល្មមៗទេ
អត់មនការចូលរួមទេ។នេះជា
ចណំចុដេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ។៍ខ្ញុំ
អពំាវនាវទទូាងំបេទេសឲេយលឿន
អ៊ីចឹង»។លោកបន្ថេមថាលោក
ចង់ឲេយពលរដ្ឋ១រូបកា្លាយជាមន្តេី
សង្គមកិច្ច១រូបដេលចេះជួយ
ដោះសេយការងារសង្គម។
បើតាមលោកចាន់នី កេសួង

សង្គមកិច្ច ក៏ចង់បង្កើនបុគ្គលិក
ឲេយបានចេើនជាងពេលបច្ចុបេបន្ន
ដេលមនមិនទាន់គេប់គេន់ដើមេបី
ឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរបស់
សង្គមជាតិនៅកេសួង។លោក
ថាមន្តេីរាជការកេបខណ័្ឌកេសងួ
មនចំនួន១១០៨នាក់ប៉ុណ្ណោះ

ខណៈដេលបគុ្គលកិជាប់កចិ្ចសនេយា
មនជាង៤០០នាក់។ប៉ុន្តេមន្តេី
ទាំងនេះតេូវបមេើពលរដ្ឋរហូត-
ដល់១៥លាននាក។់កេសងួបាន-
សុំគោលការណ៍រដា្ឋាភិបាល និង
កេសងួពាក់ពន័្ធដើមេបីឲេយគាត់យល់
ពីការងារសង្គមកិច្ច ហើយមន
ការគាំទេ និងចូលរួមក្នុងការងារ
សង្គមកិច្ចឲេយបានទូលំទូលាយ។
លោកថា៖«កេសួងសង្គមកិច្ច

ធ្វើការជាមយួមនសុេសតាងំពីក្មេង
រហតូដល់ចាស់ស្លាប់ហើយមនសុេស
នោះសុទ្ធតេអ្នកកេ មិនមេនធ្វើ
ជាមួយអ្នកមនទេ។អ៊ីចឹងបញ្ហា
លំបាកចេើនណាស់ ដេលយើង
តេូវគិតសមេប់ពេលខាងមុខ
ដេលយើងគួរថាបង្កើនបុគ្គលិក
សង្គមកិច្ចនេះឲេយបានចេើនថេម-
ទៀតដើមេបីដោះសេយបញ្ហា»។
លោកតូចចាន់នីថ្លេងថាក្នុង

ឆ្នាំ២០១៩កេសងួសមេចបាន-
សមទិ្ធផលជាចេើនក្នងុចណំម
នោះ ក៏រួមមន ការផ្ដល់ជំនួយ
សង្គេះបនា្ទាន់ជាសេបៀងសម្ភារ
ផេសេងៗដល់ជនរងគេះនិង
ងាយរងគេះ៣១៤២៨គេសួរ
ទទួលជនអនាថាមកពិគេះ-
យោបល់អប់រំបំណិនជីវិត និង
បញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍

វិញចំនួន១៧៥៨នាក់។
គតិពីឆ្នា២ំ០១៩ដល់ថ្ងេទ២ី៧

មេសកេសួងបានផ្ដល់សច់-
បេក់ជនូស្តេីមនផ្ទេពោះនងិកមុរ
ក្នងុគេសួរកេីកេអាយុកេម២ឆ្នាំ
៨៤៧៧៨នាក់ដោយចំណាយ
អស់ថវិកាសរុប១៨ពាន់លាន
រៀល។ក្នុង១ថ្ងេៗមនស្តេីនិង
កុមរសរុបបេមណ២០០នាក់
មកចុះឈ្មោះទទួលសេវានេះ។
មជេឈមណ្ឌលសចំតប៉ាយប៉េត

ដេលស្ថិតកេមការគេប់គេង
របស់កេសួង បានទទួលមនុសេស
រងគេះដោយការជញួដរូមនសុេស
នងិជនចណំាកសេកុ១៧៧៥២
នាក់ពីបេទេសថេ។
ចំណេកជនរងគេះដេលរង

ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទដេលធ្វើ-

មតុភូមិនិវត្តន៍ពីបេទេសនានា
មន២៩០នាក់។ដោយឡេក
ជនរងគេះនិងងាយរងគេះ
នេអាជីវកម្មផ្លូវភេទពីបេទេសថេ
មន១១៨៦នាក។់កេសងួក៏ទទលួ
ជនរងគេះដោយសរអាជីវកម្ម
ផ្លូវភេទក្នុងបេទេសមន៥៦៣
នាក់ផងដេរ។ជនរងគេះ៩៦៨
នាកប់ានទទលួការស្ដារនតីិសមេបទា
និង៤០៣នាក់តេូវបានធ្វើសម-
ហរណកម្មទៅក្នុងសង្គមវិញ។
កេសួងសង្គមកិច្ចក៏បានគេប់-

គេងនិងថេទំាកុមរកំពេសរុប
៦៥៩៧នាក់ នៅតាមមណ្ឌល
២២៣កន្លេងទូទាំងបេទេស
ដេលក្នុងនោះមនមណ្ឌលរបស់
រដ្ឋ២០កន្លេង។លើសពីនេះក៏មន
មណ្ឌលថេទាំបេបសហគមន៍

១២៨កន្លេង មនកុមរទទួល
សេវា២៨០០នាក់។ប៉ុន្តេជាង
១៣៩៣នាក់បានធ្វើសមហ-
រណកម្មទៅនៅជាមួយគេួសរ
និងសច់ញាតិរបស់ពួកគេ។
លោកថ្លេងថា៖«មណ្ឌលកុមរ
កពំេយើងចាប់ផ្ដើមពងេងឹគណុ-
ភព បើអ្នកឯងបើកមណ្ឌលមិន
មនស្តង់ដាតេឹមតេូវនិងមន
គុណភព យើងមិនអនុញ្ញាតឲេយ
ធ្វើទេ។ ជាគោលនយោបាយ
របស់កេសួងសង្គមកិច្ច អតីត-
យុទ្ធជន និងយុវនីតិសមេបទា នា
ពេលបច្ចបុេបន្ននេះយើងមនិជរំញុ
នងិលើកទកឹចតិ្តឲេយមនការបង្កើត
មណ្ឌលចេើនទេ ហើយក៏មិន
លើកទឹកចិត្តឲេយចិញ្ចឹមក្មេងក្នុង
មណ្ឌលដេរ»។លោកថាតាមការ-
សិកេសាការចិញ្ចឹមនៅមណ្ឌលមិន
មេនជារឿងល្អទេពេះវាជាការ-
កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគេួសរ។
លោកបន្តថា កេសួងបានចុះ-

ធ្វើបច្ចុបេបន្នភពអនីតិជនដេល
តេូវបានផ្ញើនៅតាមពន្ធនាគារ
ផ្នេកស្តេីដេលមនសរបុ១៨៧៧
នាក់។ផ្ដល់សេវាដល់ជនបេើ
គេឿងញៀនជាង៨ពាន់នាក់និង
ធ្វើសមហរណកម្មជាង៧នាក់។
ពាក់ពន័្ធនងឹជនពកិារលោកថា

មនជនពកិារ២៨៦០នាក់កពំងុ
បមេើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ៤០

ស្ថាបន័ខណៈដេលជាង៣៧០០
នាក់ផេសេងទៀតកំពុងបមេើការ
នៅតាមស្ថាប័នឯកជន។
លោកឡាំសជុាតិនាយកបេត-ិ

បត្តិវទិេយាស្ថានតស៊មូតិនងិគោល-
នយោបាយ(API)ថ្លេងថា នៅ
តាមកេសួងនីមួយៗតេងតេមន
ការខ្វះបុគ្គលិកប៉ុន្តេលោកយល់
ថាដើមេបីបង្កើនការផ្ដល់សេវាដល់
ពលរដ្ឋកេសងួមនិចាំបាច់បង្កើន
បុគ្គលិកទេ ប៉ុន្តេតេូវបេើយន្តការ
ដេលមនសេប់ គឺតាមរយៈ
រដ្ឋបាលឃុំនិងសេុក ពេមទាំង
យកថវិកាទៅបេើបេស់សមេប់
សេវាសង្គមកិច្ចវិញ។
លោកថ្លេងថា៖«សមេប់សង្គម-

សុីវិល យើងចង់ឃើញធនធាន
ដេលមនផ្ដល់ដោយរដា្ឋាភិបាល
គួរមនបេសិទ្ធភពខ្ពស់ដោយ
បេើមន្តេីតិចហើយយកលុយ
ដេលមនកណំត់ទៅអភវិឌេឍផ្នេក
សង្គមកចិ្ច។លយុផ្នេកសង្គមកចិ្ច
តិចណាស់ សមេប់បមេើផល-
បេយោជន៍បេជាជនដូចជាជន-
ពិការ។អ្នកពិការដេលនៅតេ
សេុកតេំកក់ ខេត្តតាកេវ មន
ជាង៥០០នាក់ ទាំងក្មេងទាំង
ចាស់ភគចេើនមិនសូវទទួល-
បានសេវាសង្គមចេើនទេ។គាត់
នៅផ្ទះហើយអត់មនមុខរបរ
ការងារនិងការរៀនសូតេ»៕

តពីទំព័រ  ១...លេចធ្លា។
លោកបន្ថេមថាការធ្វើអត្ត-

សញ្ញាណកម្មទនិ្ននយ័គេសួរកេកីេ
នេះ ដើមេបីជួយសមេួលជីវភព
បេជាជននងិកាតប់ន្ថយផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសរការរកីរាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩។ រាជរដា្ឋាភិបាល
បានសមេច ជួយឧបត្ថម្ភជា
សច់បេក់សុទ្ធជូនគេួសរកេីកេ
ដេលមនបណ្ណសមធម៌រចួហើយ
និងគេួសរកេីកេខ្លះដេលបាន-
អវត្តមនតាមជុំនេការបេមូល
ទិន្នន័យ។ រីឯគេួសរខ្លះទៀត
ទើបទទលួរងផលប៉ះពាល់បាត-់
បង់ចណំលូធា្លាកខ់្លនួកេកីេដោយ-
សរជំងឺកូវីដ១៩។
លោកឆយថនបានបញ្ជាក់

ថា៖«នាយកដា្ឋានអត្តសញ្ញាណ-
កម្មគេសួរកេកីេនេអគ្គនាយក-
ដា្ឋានផេនការនឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះ-
បណា្តាលនីតិវិធីកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណកម្មគេសួរកេកីេតាម
ការស្នើសុំក្នុងអំឡុងពេលការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ជូន
ដល់គេប់បណា្តាមន្ទីរផេនការ
ខេត្ត/កេុងទាំងអស់ក្នុងពេល
ឆប់ៗនេះ តាមការសមេច
របស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ»។
នាយករងខុទ្ទកាល័យផេន-

ការនេកេសួងផេនការលោក

ណបុកនណាវឌុេឍថ្លេងពីមេសិល-
មញិថានតីវិធិីធ្វើអត្តសញ្ញាណ-
កម្មគេួសរកេីកេនេះធ្វើឡើង
ក្នុងអំឡុងពេលនេការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩។ នីតិវិធី
ក្នងុការធ្វើគឺតមេវូឲេយបេជាពល-
រដ្ឋរងគេះផ្ទាល់ដាក់ពាកេយ
ស្នើសុំទៅអាជា្ញាធរភូមិ ឃុំតាម
មូលដា្ឋាន បេសិនបើពួកគាត់
ពិតជាពលរដ្ឋដេលកំពុង
រងគេះ បាត់បង់ចំណូលនិង
ធា្លាក់ចុះនេជីវភពគេួសរក្នុង
អំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩។
បនា្ទាប់ពីអាជា្ញាធរបានឯកភព
និងពិនិតេយឃើញថា ពួកគាត់
ពិតជាអ្នកងាយរងគេះពិត-
បេកដមេនមន្តេីជនំាញនេមន្ទរី
ផេនការនងឹចេញបណ្ណសមធម៌
ជូនពួកគាត់ហើយពួកគាត់
អាចទទួលជំនួយជាសចប់េក់
ពីរដា្ឋាភិបាលសមេប់ផ្គត់ផ្គង់
ជីវភពគេួសរ។
លោកបន្ថេមថា៖«នៅគេប់

មន្ទរីតាមរាជធានីខេត្តទាងំអស់
ចាប់ផ្ដើមធ្វើទិន្នន័យគេួសរ
កេីកេតាមការកំណត់របស់
កេសងួផេនការជាកហំតិដោយ
ចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លនួចាប-់
ពីខេឧសភតទៅរហូតដល់ថ្ងេ
កំណត់ ដើមេបីយើងដឹងពីចំនួន
គេសួរងាយរងគេះនងិកណំត់

ទហំំទកឹបេក់ដេលតេវូផ្ដលជ់នូ
ពួកគាត់។កន្លងមកនេះយើង
បានចេកបណ័្ណចនំនួ៤មុនឺបណ័្ណ
ជនូពលរដ្ឋកេកីេដើមេបីបេើបេស់
សេវាសធា រណៈមួយចំនួន»។
លោកសនជ័យនាយកបេតិ-

បត្តិនេអង្គការសម្ពន័្ធគណនេយេយ-
ភពសង្គមកម្ពុជា(ANSA)
គាំទេការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម
គេួសរកេីកេដេលងាយរង-
គេះនេះ។ប៉ុន្ដេលោកចង់ឲេយ
អាជា្ញាធរមលូដា្ឋាននងិមន្តេីថា្នាក់
ជាតិបងា្ហាញចំនួន ឬទិន្នន័យ
គេួសរកេីកេឲេយបានទូលំទូ-
លាយតម្លាភពដើមេបីឲេយរដា្ឋា-
ភិបាលរិះរកមធេយាបាយជួយ
ដោះសេយជីវភពពួកគាត់
ក្នងុអឡំងុពេលរកីរាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩នេះ។
លោកថា កន្លងមកមនការ-

សងេស័យថា អាជា្ញាធរលាក់បាំង
ពត័ម៌នទាកទ់ងនងឹអត្តសញ្ញាណ
គេួសរកេីកេក្នុងមូលដា្ឋានខ្លួន។
ពេះពួកគាត់ខា្លាចមនការស្ដី-
បនោ្ទាសពីមន្តេីថា្នាក់ជាតិ ឬរដា្ឋាភិ-
បាលដេលថាពួកគាត់មិនសូវ
យកចិត្តទុកដាក់លើកស្ទួយជីវ-
ភពពលរដ្ឋក្នុងមូលដា្ឋានខ្លួន។
លោកសនជយ័ថ្លេងថា៖«ភព

កេីកេមួយចំនួនមិនមេនមកពី
មនុសេសទេតេវាអាចមកពីកាលៈ-
ទេសៈ ឬកិច្ចការសធារណៈមិន
អាចជួយពួកគាត់បាន។អ៊ីចឹង
យើងគួរតេរកមធេយាបាយជួយ
អ្នកដេលងាយរងគេះជាងគេ
ហ្នងឹ។ដចូខ្ញុំបានលើកឡើងខាង
ដើមអ៊ចីងឹគឺបើមនការលាក់បាងំ
ពត័ម៌នពីគេសួរកេកីេគជឺាកហំសុ
មយួធំដេលមនិអាចជយួពលរដ្ឋ
កេីកេបានគេប់ជេុងជេយ»៕
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ស្នើពលរដ្ឋចូលរួមចែករំលែក...

លោកតូច ចាន់នី នៅ ក្នងុ សន្នសីិទកាសែត  ពីមែសិល មិញ ។ រូបហុងមិនា

កែសួងចាត់មន្តែជំីនាញឲែយធ្វើ...

លោកឆាយ ថន ប ែជំុស្តពីីការរៀបចំ  ទិន្នន័យគែសួារកែកីែថ្ងែទី២៧ មែសា។ កេសួងផេនការ



ស្រ្តីម្នាក់ស្លាប់និង
មនុស្រស៣នាក់ទៀត
របួសធ្ងន់និងស្រល
ក្រយផ្ទះុគ្រប់ប្រ
ឃុតសុភចរិយា

បន្ទាយមានជ័យៈ  សមត្ថ កិច្ច 
មូល ដ្ឋាន បាន ឲ្យ ដឹង ថា ស្ត្ី ម្នាក់ 
បាន ស្លាប ់  នងិ មនសុស្  ក្មង្ ចាស ់ 
ប្ុស -ស្ី ៣នាក់ ទៀត បាន រង- 
របួស ធ្ងន់ និង ស្ល   ក្យ ពី 
គ្ប់ ប្៤០មួយ គ្ប់បាន  ផ្ទុះ 
កាល ពី  ព្ឹក ថ្ង្ ទី ២៧  ខ្ ម្ស 
ឆ្នា ំ២០២០   នៅ ចណំចុ ល ូធ ំខាង 
ជើង  កង្ ផ្លវូ វសិ្វ កម្ម  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិ
កណ្តាល  ឃុំ សិង្ហ  ស្ុក អូរ ជ្ 
ខ្ត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ ។  

 លោក   ចន   ម៉ាប់   អធិ ការ រង 
ស្ុក អូរ ជ្ ទទួល បន្ទុក ផ្ន 
សន្ត ិសខុ   បាន បប្ ់ភ្ន ំពញ្  ប៉សុ្តិ៍ 
នៅ ថ្ង ្អង្គារ ថា   ជន រង គ្ះ ទាងំ 
៤នាក់   គឺ ជា ប  ង ប្អូន កូន ក្មួយ នឹង 
គ្នា  ធ្វើ ការ ងរ សុ ីឈ្នលួ ដក ដ ំឡងូ 
មី នៅ ក្នុង ភូមិ កណ្តាល   ឃុំ សិង្ហ  
ស្ុក អូរ ជ្ ។ 

 លោក ម៉ាប់ បាន ថ្ល្ង ដោយ 
យោង តាម សម្ដី ជន រង គ្ះ ថា 
មុន ព្ល កើត ហ្តុ   ក្ម្ង ម្នាក់ 
ក្នុង ចំ ណោម ជនរង គ្ះបាន 
រើស គ្ប់ ប្៤០ នៅ លើ ដំ បូក 
ដ្ល សល់ ពី សង្គ្ម មក កាន់ 
លង្  ហើយ គប្ ់បាន ផ្ទុះ  ខណៈ 
ព្ល ដ្ល ក្ម្ង នោះព្យាយាម 
គ្វ្ង វាចោល។

លោក   ម៉ាប់   ថ្ល្ង ថា   ក្យ 
កើត ហ្តុ   ជន រង គ្ះ ត្ូ វ បាន 
បញ្ជូន ទៅ កាន់ មន្ទី រព្ទ្យ ខ្ត្ត 
បនា្ទាយ មន ជ័យ   ដើម្បី  ព្យាបាល 
របួស   ចំ ណ្ក សព ស្ត្ី រ ង គ្ះ  
ត្ូវ បាន ប្គល់ ទៅ ឲ្យ សច់- 
ញាតិ នាំ យក ទៅ ធ្វើ បុណ្យ នៅ ឯ 
ស្ុក កំ ណើត ។ 

 ជា មួយ គ្នា ន្ះ  លោក បាន 
អពំាវ នាវ ដល ់ប ្ជា ពល រ ដ្ឋ  ដល្ 
ប្ទះ ឃើញ គ្ប់ យុទ្ធ ភណ្ឌមិ  ន 
ទាន់ ផ្ទុះ  ទោះ ជា ប្ ភ្ទ អ្វី ក៏- 
ដោយ   ថ្មី   ឬ ចាស់   មិន ត្ូវ ប៉ះ- 
ពាល់   ឬ ព្យា យាម យ ក វា ច្ញ ពី 
ក  ន្ល្ ង ដ្ល បាន ប្ ទះ ឃើ ញ 
នោះ ឡើយ  ប៉នុ្ត ្ត្វូ បញ្ាប ់រាយ- 
ការណ៍ ប្ប់ សមត្ថ កិច្ច ដើម្បី ទា ក់ -  
ទង មន្ត្ី ជំ នាញ   ចុះ ទៅ ពិនិត្យ   
នងិ   យក វា ទៅ រកស្ា ទកុ នៅ កន្លង្ 
មន សុវត្ថិ ភាព ឬ  ដុត កម្ទ្ច- 
ចោល  នៅ នឹង កន្ល្ង តាម បទ- 
ដ្ឋាន បច្ច្ក ទ្ស ។  ជន រងគ្ះ 
ឈ្មោះ ជា  ស្ី មួយ   ថ្ល្ង ថា    ក្ុម 
គ្ូ ព្ទ្យ ជំ នាញ ខ្ត្ត បនា្ទាយ មន- 
ជ័យ បាន វះ  កាត់ យក កម្ទ្ច អំ- 
ប្ង គ្ប់ ច្ញ ពី មុខ របួស ជន-
រងគ្ះ ទាំង អស់៕

ថ្ង្ពុធ ទី២៩ ែខម្ស ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ព្របកុល៖កម្ពជុារីកចម្រើនខ្លះលើការប្រឆំាង
អំពើពុករលួយត្រមនការងារច្រើនទៀតត្រវូធ្វើ
នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈអតីត នាយក ប្តិ ប ត្ត ិ 
អង្គការ តម្លា ភាព កម្ពុជា លោក 
ព្ប កុលបាន និយាយ ថា កម្ព ុជា 
មន ការ រើក ចម្ើន ខ្លះ  លើ ការ- 
ប្យុទ្ធ ប្ឆំង អំពើ ពុក រលួយ 
បុ៉ន្ត ្នៅ មន កិច្ច ការ ជា ច្ើន ទៀ  ត   
ត្ូវ ធ្វើ ក្នុង ការ ប្យុទ្ធ ប្ឆំ ង 
អំពើ ពុក រលួយ ជា ពិស្ស គឺ  
ត្ូវ មន ឆន្ទៈ នយោបាយ។

នៅ ព្ល ចាក ច្ញ ពី តំណ្ ង  
នាយក ប្តិបត្តិ អង្គការ តម្លា - 
ភាព កម្ពុជា  ហៅ កាត់ ថា TI 
Cambodia កាល ពី ព្ល ថ្មីៗ 
ន្ះ លោក  ព្ប កុល បាន ថ្ល ្ង 
សរ តាម ហ្វ្សប៊ុក រយៈ ព្ល 
១៧ នាទី បង្ហាញ ពី ការ យល់ - 
ឃើញ របស់ លោក  អំពី ការ- 
ប្យុទ្ធ ប្ឆំង អំពើ ពុក រលួយ 
នៅ កម្ពជុា។ លោក ថា ក្នងុ ពល្ 
លោក បានបង្កើត និង ដឹក នាំ 
អង្គការ ន្ះ លោក បាន ចូលរួម 
ក្នងុ ការ កសង ភាព កា្លាហាន  ឲយ្ 
មនុស្ស ហា៊ាន និយាយ ពី អំពើ  
ពុក រលួយ លើក កម្ពស់  ការ- 
យល់ ដឹង អំពី អំពើ ពុក រលួយ 
ជំរុញ យុវជន ឲ្យ ចូលរួម ប្ឆំង 
អំពើ ពុក រលួយ និង ជំរុញ 
រដ្ឋាភិបាល  ឲ្យ យក អាទិភាព 
លើ វិស័យ នានា ក្នងុ ការ ប្យុទ្ធ- 
ប្ឆំង អំពើ ពុក រលួយ។

លោក បាន កត់ សម្គាល់ ឃើ ញ  
នវូ ភាព បស្ើ រឡើង  លើ កណំ-្ 
ទម្ង់ ពន្ធដរ ដ្ល បាន ធ្វើ ឲ្យ 
លទ្ធផល គួរ ឲ្យ សរសើរ នោះ គឺ 
ធ្វើ ឲ្យ កើន ឡើង នូវ ប្ក់ ចំណូ ល  
ព ី១៨ទៅ ២០ ភាគ រយ ក្នងុ រយៈ- 
ព្ល ៣ ឆ្នាំ ចុង ក្យ។ លោក 
ក៏ សង្កត្ ឃើញ មន ភាព ប្សើ រ   - 
ឡើង  លើ គុណភាព ន្ ការ អប់រំ 
នៅ កម្ិត វិទ្យាល័យ បនា្ទាប់ ពី 
មន  ការ ប្ឹង ប្ង ក្នុង ការ - 
ឃ្លាំ មើល ការ ប្ឡង។

លោក ព្ប កុល ក៏ កោត- 
សរសើ រលើ កំណ្ ទម្ង់ ការ ទទួ ល  
បក្ ់ខ ្របស ់មន្ត្ ីរាជការ តាម 
រយៈ គណនី ធនាគរ ដ្ល ធ្វើ 
ប្ប ន្ះ  អាច កាត់ បន្ថយ ការ- 
កាត់ ប្ក់ ខ្ ដ្ល ធ្លាប់ កើត 
មន កាល ពី  ព្ល កន្លង មក។

លោក ថ្ល្ង ថា៖ «យោង តាម 
ឧបករណ៍ វាស់ ស្ទង់ អំពើ ពុក រលួ យ 
សកល ឆ្នាំ២០១៦ អត្ ន្ 
ការ សូកបា៉ាន់ ឬ ការ ចំណយ កម្  
មិន ផ្លវូ ការ  ដើម្បី ទទួល បាន ស្ វា 
សំខាន់ៗ ដូច ជា អត្ត សញ្ញា ណ - 
ប័ណ្ណ អត្ នុកូលដ្ឋាន លិខិ ត  
ផ្ស្ងៗ និង សុខភាព ជា ដើម 

បាន ធ្លាក់ ចុះ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ 
ទៅ នៅ ក្ម ៥០ភាគរយ។ 
អត្ សូក បា៉ាន់  ធ្លាប់ មន រហូត 
ដល់  ៨០ភាគ រយ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១១។ ន្ះ គឺ ជា ការ រើក- 
ចម្ើន គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់»។

ទោះ យា៉ាង ណលោក បញ្ជា ក ់ 
ថា ការ វវិត្ត វជិ្ជមន  ទាងំ លើ ផ្នក្  
នយោបាយ ប្ជា ធិបត្យ្យ និ ង  
សទិ្ធ ិសរ្ើភាព បាន បញឈ្ប ់ត្មឹ 
ការ បោះ ឆ្នាត ឃុំ -សង្កាត់ ឆ្នាំ 
២០១៧។ លោក ថា កម្ពជុា ព្ ល 
ន្ះ ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ប្ទ្ស  
២០ ដ្ល ពុករលួយ ជាង គ្ 
ហើយ ជា ប្ទ្ស ពុក រលួយ ជា ង 
គ្ នៅ អាស៊ាន។ លោក ថ្ល្ង 
ដូច្ន្ះ ថា៖ «ន្ះ ដោយ សរ ត្ 
មន ភាព ខ្វះខាត ការ រើក ចម្ើន 
ផ្ន្ក រចនា សម្ព័ន្ធ និង ផ្ន្ក ខ្លះ 
ទៀត  ដ្ល សំខាន់  ដូច ជា ប្ព័ ន្ធ 
តុលាការ នីតិរដ្ឋ ប្ព័ន្ធ គណ ន្ យ្យ-
ភាព នយោបាយ ឬ បព្ន័្ធ ត្តួ- 
ពិនិត្យ គ្នា »។ លោក បន្ត ថា៖«និ-  
យាយ ជា រួម  ខ្ញុំ ពុំ  សូវ ព្ញ ចិត្ត  
នឹង លទ្ធផល ន្ ការ ប្ឆំង នឹង 
អំពើ ពុក រលួយ  ដ្ល កម្ពជុា សម្ ច 
បាន ក្នងុ រយៈ ព្ល កន្លង ទៅ ន្ ះ  
ទ្។ ពំុ សូវ ព្ញ ចិត្ត ព្ះ ខ្ញុ ំធ្លា ប់ 
រំពឹង ចង់ បាន លទ្ធផល ល្អ ប្សើ   រ  
ជាង ន្ះ។ ប៉ុន្ត្ ទោះ ជា យា៉ាង- 
ន្ះ ក្ដ ីខ្ញុ ំបាន ពយ្ាយាម ធ្វើ អស ់ព ី
លទ្ធភាព កម្លាងំ កាយ  និង កម្លា ំង 
ចតិ្ត របស ់ខ្ញុ ំ ក្នងុ នាម មខុងរ នងិ 
សិទ្ធ ិក្នងុនាម ជា មន្ត្ ីសង្គម សីុវិ ល  
និង ក្នុង នាម ជា ពលរដ្ឋ ម្នាក់»។

លោក បន្ត ថា កំណ្ ទម្ង់ 
គ្ឹះ នងិ រចនា សម្ពន័្ធ  មន ភាព- 
ចា ំបាច ់ណសន់ៅ កម្ពជុាហើ យ  
វា អាច កើត មន ឡើង  ទៅ បាន 
នៅ ព្ល មន ឆន្ទៈ នយោបាយ 

ពតិ បក្ដ នៅ កម្តិ កពំលូ ន ្
រចនា សម្ព័ន្ធរបស់ គណបក្ស 
កាន់ អំណច  ក្នុង ការ ប្យុទ្ធ- 
ប្ឆំង អំពើ ពុក រលួយ។

លោក ចង់ ឃើញ មន កំណ្ - 
ទម្ង់ ពិត ប្កដ ដើម្បី ធនា 
នូវ ឯករាជភាព ប្ព័ន្ធ តុលាការ 
អង្គភាព ប្ឆំង អំពើ ពកុ រលយួ 
និង អាជា្ញាធរ សវនកម្ម ជាតិ។ 
កម្ពុជា ត្ូវ ត្ ធ្វើ វិសោធនកម្ម  
លើ ចប្ាប ់បឆ្ងំ អពំើ ពកុ រលយួ 
ដើម្បី ឲ្យ សធរណៈ អាច ដឹង ពី 
ការ ប្កាស ទ្ព្យសម្បត្តិ របស់ 
មន្ត្ ីហើយត្វូ បញ្ចលូ សម ជ ិក 
គ្សួរ  ន ្មន្ត្ ីក្នងុ កម្តិ ជាក-់ 
លាក់ មួយ ទៅ ក្នុង បញ្ជី ប្កាស 
ទ្ព្យ សម្បត្តិ។

លោក ពប្ កលុ ក ៏ជរំញុ ឲយ្ 
ពន្លឿន ការ អនុម័ត ច្បាប់ ស្ដី ពី 
សិទ្ធ ិទទួល បាន ព័ត៌មននិង ច្បា  ប់  
ការពារ អ្នក បញ្ច្ញ ព័ត៌ម ន 
សម្ងា ត់ ក្នុង ចំណោម ច្បាប់ ជា - 
ច្ើន ទៀត។ កម្ពជុា ត្វូ ត ្ធនា 
ឲ្យ មន ស្រើភាព ន្ ការ បញ្ចញ្ 
មតិសម្ប់ អង្គការ សង្គ ម សីុវិល  
បព្ន័្ធផស្ព្វផស្ាយ សហជីព ជា- 
ពិស្ស បង្កើត ឡើ ង  វិញ នូវ យន្ត-
កា រ តម្លាភាព នយោ បាយ ឬ 
យន្តការ ត្ួត ពិនិត្យ គ្នា  ជា- 
ពិស្ស ដើម្បី ធនា វត្តមន 
គណបក្ស ប្ឆ ំង ដ្ល អាច 
ដំណើរការ បាន និង គួរ ឲ្យ ជឿ ជា ក់ 
បាន។ លោក  ថា៖«ខ្ញុ ំគិត ថា រដ្ឋា-
ភិបាល  បាន ព្យាយា ម ក្នងុ ការ- 
ប្យុទ្ធ នឹង អំពើ ពុក រលួ យ ដោយ 
កិច្ច ប្ឹង ប្ង ខ្លះ ផ្ដោត លើ កិច្ច ការ 
ជាក់ លាក់   ឬ និយា យ   ម្យា៉ាង ទៀត  
ជ្ើសរើស   យក  ត្ ចំណុច ខ្លះ 
ជាជាង ធ្វើ វា ទំាង សុ្ ង ។ ន្ះត្ូវ 
បាន គ្ មើល ឃើញ ថា ជា យុទ្ធ-

សស្ត ្នយោបាយ ក្នងុ ការ បយ្ទុ្ធ  
ប្ឆំង អំ ពើ ពុករលួយ»។

លោក  អះអាង ថា៖ «យុទ្ធ ស ស្ត ្
ដ្ល បាន សរស្រ ដោយ រដ្ឋា - 
ភិបា ល ក្នុងការ ប្យុទ្ធ នឹង អំពើ 
ពុក រលួយ ដ្ល រួម មន លើ 
ប្ព័ ន្ធ អប់រំ ការ ទប់ ស្កាត់ និង 
ការ អនុវត្ត ច្បាប់ ស្ដោប់ ទៅ ល្អ 
ណស់។ ប៉ុន្ត្ ការ អនុវត្ត ជាក់- 
ស្ដ្ង ន្ យុទ្ធសស្ត្ ទាំងនោះ 
ហាក ់ដចូ ជា  ផ្ដោត ទៅ លើ ត ្ការ 
អបរ់ ំនងិ ការ ទប ់ស្កាត ់ចណំក្ 
ការ អនុវត្ត ជាក់ ស្ដ្ង មន តិច- 
តួច ណស់»។

អ្នក នាំ ពាក្យ រាជ រដ្ឋាភិបាល 
លោក ផ្ សុីផាន បានថ្ល្ង ថា 
កម្ពុជា មន យន្តការ  ៣ កម្ិត 
ក្នងុ ការ លុប បំបាត់ អំពើ ពុក រលួ យ 
ដ្ល រួម មន  ការ លើក កម្ពស់ 
ការ យល់ ដឹង អំពី អំពើ ពុក រលួ យ  
ក្នុង ចំណោម សធ រណជន 
ការ  ប្ើ ច្បាប់ ប្ឆំង អំពើ ពុក- 
រលួយ និង ក្ុម ជន បង្គាល 
ដ្ល អង្គភាព ប្ឆំង អំពើ ពុក- 
រលួយ ដក់ នៅតាម ក្សួង 
ស្ថាប័ន ដើម្បី ឃ្លាំមើល។

លោកថ្ល្ង យា៉ាង ដូច្ន្ះ ថា៖ 
«ឥឡូវ ន្ះ អង្គភាព ប្ឆំង 
អំពើ ពុក រលួយ ដក់ មន្ត្ី ជ្ 
ទៅ ដល់ ថា្នាក់ តំបន់។ ដូច្នះ្យើ ង  
ចាប់ផ្ដើម ជាមួយ នឹង ការ អប់រំ 
ដ្ល ជាយន្ត ការ រយៈ ព្ល វ្ង ។ 
ទី២ យើង មន យន្តការ ឃ្លា ំមើ ល  
នៅ តាម ក្សួង។ ទី៣ យើង 
មន យន្តការ លុប បំបាត់ អំពើ- 
ពុក រលួយ មិន ត្ឹម ត្ ការ ពារ 
ទ្»។ លោក បន្ត ថា៖ «យើង 
បាន ធ្វើ រួច ហើយ ហើយ យើង 
មន ឆន្ទៈ នងឹ ធ្វើ តទៅទៀត។ អ្វ ី
ដ្ល លោកព្ប កុល និយា យ  

យើង អរគុណ គត់ ហើយ ដ្ល 
ចាប់ អារម្មណ៍ លើ ការ ប្យុទ្ធ - 
បឆ្ងំ អពំើ ពកុ រលយួ។ តក្ចិ្ច-  
ការ ន្ះ  មិន ម្ន លោក ធ្វើ ត្ 
ឯង ទ្ នៅ កម្ពជុា។ ពលរដ្ឋគ្ប់ - 
គ្នា សូម្បី កូន ក្ម្ង ក៏ និយាយ ថា 
ប្ឆំង អំពើ ពុក រលួយ ដ្រ។ 
ការ  បារម្ភ របស់ គត់  ជា សិទ្ធិ 
របស ់ គត ់ពពី្ះ គត ់ជាអ្នក- 
មើល និង អ្នក ថា ត្ យើង ជា 
អ្នក ធ្វើ យើង បានធ្វើ កិច្ច ការ ៣ 
ខាង លើ»។ លោក បញ្ជាក់ថា៖ 
«ដូច្ន្ះ  ការ ប្យុទ្ធ ប្ឆំង នឹង 
អំពើ ពុក រលួយ មិន ម្ន ធ្វើ ត្ 
អង្គការ សង្គម សុីវិល ត្ ឯង ទ្ 
យើង ធ្វើ ទំាង អស់ គ្នា បន្តចិ ម្ដង ៗ  »។

លោក អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីត តំណ   ង-  
រាស្ត ្ខ្ត្ត តាក្វ ន្អតីត គណ - 
បកស្ បឆ្ងំ នយិាយ ថា សង្គម 
សុវីលិបាន ចលូរមួ ច្ើន ណ ស ់ 
ក្នុង ការ ប្ឆំង អំពើ ពុក រលួយ  
ប៉ុន្ត្ អ្វី គ្ប់ យា៉ាង  ស្ថិត នៅ លើ 
ឆន្ទៈ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល។

លោក ថ្លង្ ដចូ្ន្ះ ថា៖ «យើង 
ឃើញ ថា អំពើ ពុក រលួយ ក្នុង 
រយៈ ព្ល២០ឆ្នា ំចុង ក្យ ន្ ះ  
មិន មនអ្វី ថយ ចុះ គួរ ឲ្យ កត់ - 
សម្គាល់ ទ្ វា នៅ ត្ បន្ដ ដូច 
យើង គ្ប់ គ្នា បាន ដឹង។ ប្ព័ន្ធ 
តុលាការ គឺ ជា កន្ល្ង ដ្ល គ្ 
មើល ឃើញ ថា មន អំពើ ពុក- 
រលួយ ច្ើន ជាង គ្។ ទី២ គឺ 
នៅ ក្នងុ ក្សួង មហា ផ្ទ ្និង ស្ថា - 
ប័ន ផ្ស្ង ទៀត។ ភាព ប្សើរ- 
ឡើង  យើង ឃើញ មន តិច តួច 
គឺ យើង មិន ឃើញ ការ ប្ព្ឹត្ត 
អំពើ ពុក រលួយ ដោយ ចំហ»។

លោក បន្ត ថា អំពើ ពុក រលួយ 
នឹ ង បន្ត កើត មន ដរាប ណ អ្នក  - 
ដឹក នាំ ស្ថាប័ន នៅ ត្ បន្ត គ្ប់- 
គ្ង ស្ថាប័ន ដដ្ល រយៈ ព្ល យូរ 
ហើយដំណោះស្យ បញ្ហា 
ពុក រលួយ  គឺ កម្ពុជា ត្ូវ អនុវត្ត 
គោ ល ការណ៍ ប្ជា ធិប ត្យ្យ 
ដោយ ផ្ដល ់អណំច ដល ់ព លរដ្ឋ 
ក្នងុ ការ ជ្ើស រើស អ្នក ដឹកនំា តាម 
រយៈការ បោះ ឆ្នាត ត្ឹម  ត្ូវ។ 

លោក គិន ភា អគ្គនាយក- 
វិទ្យាស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជា តិ 
ន្ រាជ បណ្ឌត្ិយ សភា កម្ពជុា បា ន  
ថ្លង្ ថា កម្ពជុា នៅមន អពំើ ពកុ- 
រលួយ  ហ្តុដូច្ន្ះ ហើយ ទើប 
មន អង្គភាព ប្ឆំង អំពើ ពុក- 
រលយួ។ ទោះ យា៉ាង ណ  លោក 
ថា អំពើ ពុក រលួយ ក្នុង រយៈ- 
ព្ល ១០ ឆ្នាំ ចុង ក្យ  បាន 
ថយ ចុះ ប៉ុន្ត្ ថយ ក្នុង កម្ិត 
ណ នោះ មិន មន សូចនាករ 
មក វាស់ វ្ង បាន ទ្៕

លោកពេបកុលអតីតបេធានអង្គការតមា្លាភាពកម្ពជុា។ រូបថត ហុង មិនា 
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សកម្មជនថាកម្មករ២០០នាក់កំពុងកាប់ឈើក្នងុព្រៃឡង់ត្រៃអាជ្ញាធរបដិស្រៃធ
ខន សា វិ 
 
ក្រច្រះ ៈ សកម្មជន ការពារ ពៃឈើ  

បាន  ចុះ សៃវជៃវ បទ ល្មើ ស ពៃ ឈើ 
រយៈ ពៃល ១០ ថ្ងៃ នៅក្នងុ តំបន់ ពៃ ឡ ង់ 
ហើយ  អះ អាង ថា បាន  បៃទះ ឃើញ 
កៃមុ កម្មករ ជាង ២ ០០ នាក់កំពុង បោះ - 
ជរំកំាបប់ផំ្លាញ ពៃឈើ ចនំនួ  ៥  ទតីាងំ 
ផៃសៃង គ្នា  ដោយ ទើប កាប ់ផ្តលួ រលំ ំដើម- 
ឈើ បៃមាណ  ២០០០ ដើម បុ៉ន្តៃ អាជា្ញា ធរ 
បាន បដិសៃធ ចំពោះ ការ អះ អាង នៃះ  ។ 

 លោកហៃង សៃស់ សកម្ម ជន ការ ពារ  
ពៃ ឈើ  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មៃសិលមញិ ថា 
កៃុមយុវជន របស់លោក ចំនួន  ៤ នាក់ 
បាននាគំ្នា ចុះ សៃវជៃវ  អពំ ីបទល្មើស 
ពៃឈើ  ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់ ចាប់ពី ថ្ងៃទី  
១៧  ដល់ ថ្ងៃទី ២៧  ខៃមៃសា  ហើយ 
បាន បៃទះឃើញ អ្នក កាប ់ឈើ ចនំនួ  ៥ 
កៃុម ដៃល ១កៃុម  មាន គ្នា ចាប់ពី  ៥០  
ទៅ ៦០ នាក់បាន បោះជំរំធ្វើ សក ម្ម ភាព 
កាប់ ផ្ដួលរំលំ ដើមឈើ រួចហើយ ដឹក 
តាម គោយន្ត យក ទៅ លក់ ឱៃយ កៃមុ ហ៊ុន 
សុ ីង បាយ អ ូថៃ ក (Think BIOTECH 
CAMBODIA)កៃមុហ៊នុ អង្គរ បា្លាយ វដូ 
(Angkor Plywood) ។  

 លោក បន្តថា ការបោះ ជំរំដើមៃបី កាប់ - 
ឈើ ទាំង  ៥ ទីតាំង នៃះ គឺ  ស្ថិត  នៅក្នុង 

សៃ ុ ក សបំរូ  ខៃត្ត កៃចៃះ ដៃល ដើមឈើ 
តៃូវបាន កាប់ ផ្ដួលរំលំ រួចហើយ  មិន 
កៃម ពី ចំនួន ២ ពាន់ ដើមឡើយ និង 
មាន មខុកាត ់ចាបព់ ីកន្លះ ម៉ៃតៃ ទៅដល ់
៣ ម៉ៃតៃ ដោយ បៃើ គោយន្ត ជតិ  ២០០ 
គៃឿងសមៃប់ ដឹក ជ ញ្ជនូ ឈើ ទំាង នោះ  
ចូល ទៅក្នុង កៃុមហ៊ុន ។   លោក ថា ៖ 
« យើង មាន ភ័ស្ដុតាង រួមទាំង រូបភាព 
ហើយ ដឹងថា មាន មៃការ កៃមុហុ៊នកំពុ ង  
សមៃុក ទៅយក ដើមឈើ ១ ដើម  ដៃល 
មាន មុខកាត់  ៣ ម៉ៃតៃ  ក្នងុ នោះ រួម-       

ទាំង ដើម ជ័រ ចៃបោះ ដៃល សហ គមន៍ 
អាសៃ័យ ផល ក៏តៃូវ  គៃ កាប់ ផ្ដួលរំលំ 
អស់ហើយ » ។   « យើ ង ទៅដល ់គ ឺយើង 
បាន ជួប កម្មករ ដៃល កំពុង តៃ កាប់ ឈើ 
ហ្នងឹ តៃម្ដងហើយ យើ  ង សមា្ភាស យើង 
សរួនា ំគត ់ ។ ពកួគត ់បាន បៃប ់យើង 
តៃង់ៗ » ។  បើ តាម លោកសៃស់សកម្ម  - 
ភា ព  កា ប់  ឈើ ដ៏ កកៃើក នៃះ កើត ឡើង  
សៃប ពៃលដៃល មាន  មន្តៃ ីចមៃះុ រួមទំា ង  
មន្តៃ ីបរសិា្ថាន ផង បាន ពៃយាយាម បទិផ្លវូ 
ចៃញចូល នៅ ជំុវិញ តំបន់ ពៃ ឡង់ ចា ប់ព ី

ថ្ងៃទី ២០  ខៃមៃ សា ដើមៃបី រារាំង មិនឱៃយ 
កៃមុ សកម្មជន  និង ពលរដ្ឋ ចូលទៅ កាន់ 
តំបន់ ពៃ ឡង់ ដៃ ល មើលទៅ ហាក់ ដូច - 
ជា ការ បិទផ្លូវ  ដើមៃបី បើកដៃ ឱៃយ កៃមុហុ៊ន 
កាប់  ឈើ ជា លក្ខណ ៈ ទៃង់ ទៃយ ធំ ។ 

 លោកថា កៃុម យុវជន របស់លោក 
ទំាង ៤ នាក់បានលួច ចូល ទៅ សៃវជៃវ 
ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់ ដោយ មិន បានឱៃយ 
អាជា្ញាធរ ដឹង ឡើយ ។ « ខ្ញុំ គិតថា កៃសួង 
បរិសា្ថាន និង សា្ថាប័ន ពា ក់ ព័ន្ធ ទំាងអស់គួរ 
សិកៃសា ជាថ្មមិីន គួរ បិ ទ ផ្លូវមិន ឲៃយ សកម្ម - 
ជ ន ចូល  តៃ  បើកដៃ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន កាប់- 
បំផ្លា  ញ ពៃឈើ សមៃបត្តិ ជាតិ ខ្លួន អ៊ីចឹង 
ទៃ ...» ។   លោកសៃស ់បាន ចោទ កៃមុ- 
អាជា្ញាធរ  ថា ក្នងុនាម ជា អ្នកអនុវត្ត ចៃបោ ប់ 
ប៉នុ្តៃ បាន បៃើបៃស ់ចៃបោប ់ដើមៃប ីការពារ 
អ្នក បំផ្លាញ ពៃឈើហើយ បៃរជា មិ ន 
បាន បៃើ ចៃបោប់  ដើមៃបី ការពារ អ្នក សៃឡា ញ់ 
និង ការ ពារ សមៃបត្តិ ធម្មជាតិ ទៅវិញ ។ 

 បុ៉ន្តៃ លោក ដួង ឆយ សាវុធ បៃធា ន  
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ បដិសៃធ ថា 
មនិ មាន ការ បទិ ចៃក ចៃញ ចលូ ទៅក្នងុ 
តំបន់ ពៃ ឡង់ ឡើយ ហើយ លោក ថា 
ការ លើក ឡើង របស់ លោកសៃស់ ថា 
មាន មនុសៃស ៥ កៃមុ កំពុង បោះជំរំកាប់ ឈើ 
គឺជាការ  និយាយ មិន ពិត ។   លោក ថា ៖ 
« អ្វដីៃល គត ់លើកឡើង នៃះ គ ឺជាការ- 

បំភ្លៃ ពៃះ ខ្ញុំ បាន ចុះ ទៅដល់ គោល - 
ដៅ នៃះ អសហ់ើយ  នយិា យឱៃយច ំយក 
រូប ចាស់ៗ មក ផៃសាយ » ។ 

 កាលពីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ កៃសួង បរិសា្ថា ន  
បានពៃមាន ចាត់វិធានការ ផ្លវូចៃបោប់ ចំពោះ 
អង្គការ  នងិ សមាគម មយួចនំនួ  ដោយ 
មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ដោយ លើក ហៃតុ - 
ផ ល ថា អង្គការ  សមា គម ទំាង នៃះកំពុ ង 
ធ្វើ សកម្មភាព ខុសចៃបោប់នៅក្នងុ តំប ន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ និង ចាត់ ទុកថា ជា កៃ ុម  
មិន សៃប ចៃបោប់  ដោយ សារ មិន ទាន់ ចុះ - 
បញ្ជ ីនៅ កៃសួង មហាផ្ទៃឬ មា ន  កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ជាមួយ កៃសួងបរិសា្ថាន នៅ ឡើ យ  ។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខា ធិការ 
និងជា អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន ថ្លៃង  
ថា លោក មិន ឆ្លើយ តប ចំពោះ ការ លើ ក  - 
ឡើង ដៃល គ្មោន របាយ ការណ៍ជាក់ លា ក់  - 
នោះ ទៃ។ «តើ ឱៃយ ខ្ញុំវាយ តម្លៃ និង ជឿ - 
ជាក់ ទៅ លើ របាយ ការណ៍ នោះ ថា មា ន  
ភាព ពិត កមៃិត ណា? ដូច្នៃះ  ខ្ញុំ មិន 
ផ្តល់ អតា្ថាធិបៃបោយ ណា មួយលើ របា  យ-  
ការណ៍ លើប បូរមាត់ ទៃ។ មៃយា៉ាង ទៀត  
កៃសួង បរិសា្ថាន សូម ជំរុញ ឱៃយ កៃមុ បគុ្គល 
ដៃល តាំង ខ្លួន ជា សកម្ម ជន បរិសា្ថានឬ 
អង្គការ មិន មៃន រដ្ឋាភិបា ល ឬស មាគម  
តៃូវ សិកៃសា យល់ ដឹងពី របៀ ប ធ្វើ ការ       
និង គោរ ព  តាម ចៃបោប់ជា ធរមាន » ៕

សកម្ម ជន និង ដើម ឈើ ដ្រល ត្រវូ បាន គ្រ កាប់ ផ្តលួ នៅ ក្នងុ ព្រឡង់   ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក  ហៃង សៃស់ 



ក្រសួងសាធារណការដាក់ផ្រនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក  សុ៊ន  ចាន់ ថុល  រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង សាធា រណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជនូ 
សហ ការ ជា មយួ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ បាន ដាក ់
ច្រញ ផ្រន ការ សកម្ម ភាព គ្រប់ គ្រង ប្រ- 
ព័ន្ធ ទឹក កខ្វក់  ដើម្របី ធានា ឱ្រយ ការ អនុវត្ត 
គម្រង នានា ទាក់ ទង នឹង ការ គ្រប់ គ្រង 
ប្រពន័្ធ ចម្រះ ឲ្រយរក្រសា បាន នវូ សោ ភណ- 
ភាព ទកី្រងុ  នងិ សខុ ុមាល ភាព របសប់្រ- 
ជាពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង ប្រ ទ្រស កម្ពុជា ។

ការ ដាក ់ច្រញ ផ្រន ការ សកម្ម ភាព ន្រះ 
ឡើង ក្នងុ ព្រល លោក   សុ៊ន  ចាន់ ថុល  ដឹកនា ំ
កិច្ច ប្រជុំ ពិភា ក្រសា ការ ងារ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
គម្រង នានា  របស់ អគ្គ នា យក ដា្ឋាន ប្រព័ន្ធ 
ចម្រះ ទឹក កខ្វក់ ដ្រល មាន ការ ចូល រួម 
ពី ថ្នាក់ ដឹក នាំ និង មន្ត្រី ជំនាញ ពាក់ ព័ន្ធ  
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៧  ខ្រ ម្រសា  នៅ ទីស្ដី ការ 
ក្រ សួង សាធារ ណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន ។

យោង តាម ហ្វ្រស ប៊កុ ផ្លវូកា ររបស ់ក្រ- 
សួង សាធា រណ ការ បាន ឲ្រយ ដឹង  ថ  កិច្ច- 
ប្រជំុ ន្រះ ធ្វើ ឡើង ដើម្របីពិនិត្រយ លើគម្រង  
នានា ដ្រល កពំងុ  អន ុវត្តនា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន 
និង ព្រល អនា គត  ព្រម ទំាង រៀបចំ រចនា- 
សម្ព័ន្ធ មន្ត្រី គ្រប់ គ្រង  និង មន្ត្រី អនុវត្ត 
គម្រង ឲ្រយ មាន ប្រ សិទ្ធ ភាពក្នងុ ការ គ្រប់- 
គ្រង ប្រព័ន្ធ ចម្រះ ទឹក កខ្វក់ នៅ កម្ពុជា 
ឲ្រយ ប្រ ព្រតឹ្ត ទៅ ដោយ រលនូ  មាន ប្រសទិ្ធ- 
ភាព និង ប្រ សិទ្ធ ផល ខ្ពស់ ។

លោក  សុ៊ន ចាន់ថុល  បាន បញ្ជាក់ នៅ  
ក្នុង សម្រង់ ប្រសាសន៍ ក្នុង ហ្វ្រស ប៊ុក 

នោះ ថ ៖« ផ្រន ការ សកម្ម ភាព គ្រប ់គ្រ ង 
ប្រព័ន្ធ ទឹក កខ្វក់ គឺជា ការងារ មួយ ដ៏ ធំ  នងិ 
សំ ខាន់ បំផុត ដ្រល យើង ត្រូវ ត្រ យក ចិត្ត 
ទកុ ដាក ់អន ុវត្ត ឲ្រយ មាន ប្រសទិ្ធ ភាព ដើម្របី 
រក្រសា បាន នូវ សោ ភណ ភាព  សុខុ មាល ភាព  
និង កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច ជាតិ »។

លោក បាន បន្ត ថ  បច្ចបុ្របន្ន ក្រសួង មាន 
គម្រង ជា ច្រើន ជា មួយ ធនា គារ អភិ- 
វឌ្រឍន៍ អាសីុ  និង ធនា គារ ពិភព លោក ដ្រល 
ត្រវូ ព ន្លឿន ការ អន ុវត្ត ឲ្រយ ស្រប តាម ផ្រន- 
ការ សកម្ម ភាព របស់ ក្រសួង  និង ផ្រន ការ 
អភ ិវឌ្រឍន ៍ជាត ិរបស ់រាជ រដា្ឋា ភបិាល ដើម្រប ី
សម្រច ឲ្រយ បាន នូវ សោ ភណ ភាព ទី ក្រងុ 
( ទី ក្រុង ប្រ តង )  និង ភាព ទាក់ ទាញ ។

លោក រដ្ឋ មន្ត្រ ីបាន ថ្ល្រង ថ ៖« ផ្រន ការ- 

ម្រ គ្រប់ គ្រង ប្រព័ន្ធ ទឹក កខ្វក់ នៅ ខ្រត្ត ព្រះ- 
សីហនុ  ត្រូវ បាន រៀប ចំ រួច ហើយ ហើយ 
សា្ថានយី បមូ ទកឹ កខ្វក ់ទាងំ ៣  ដ្រល បាន 
សិក្រសា រួច  រួម ទាំង ការសា្ដារ អូរ ប្រឡាយ 
នានា ត្រវូ ព ន្លឿ ន ការ សាង សង ់ នងិ សា្ដារ 
ឲ្រយ បាន លឿន បផំតុ ដើម្រប ីរក្រសា នវូ កណំើន 
ទ្រស ចរ ថ្រម ទៀត ចូល ទៅ ទស្រស នា នៅ 
ខ្រត្ត ជាប់ សមុទ្រ មួយ ន្រះ »។

ជា មួយ គា្នាន្រះ លោ ក ស៊ុន  ចាន់ថុ ល  
បាន ណ្រនំា ឲ្រយ ថ្នាក់ ដឹក នំា  និង មន្ត្រី - 
ជំនាញ ន្រអគ្គ នាយក ដា្ឋាន ប្រព័ន្ធ- 
ចម្រះ ទឹក កខ្វក់ ថ្មីន្រះ  ជួប ពិ ភាក្រសា គា្នា 
ឲ្រយ បាន ញកឹ ញាប ់  ដើម្រប ីសកិ្រសា ស្រវ ជ្រវ 
ពី បច្ច្រក ទ្រស ថ្មីៗ   បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្ត ពាក់- 
ព័ន្ធ  រៀប ចំ ក្រុម ការងារ គ្រប់ គ្រង  ក្រុម 

ការងារ អនុ វត្ត ផ្ទាល់  និង សហ ការ គា្នា អនុ- 
វត្ត ឲ្រយ មាន ប្រ សិទ្ធ ភាព ខ្ពស់  ដើម្របី រក្រសា 
សោ ភណ ភាព  សខុ ុមាល ភាព  នងិ ការ- 
អភិ វឌ្រឍ ប្រកប ដោយ ចីរភាព នៅ កម្ពជុា ។

លោក គង ់វមិាន  អ្នក នា ំពាក្រយ ក្រសងួ 
សាធា រណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជនូ បានបញ្ជាក់ 
បន្ថ្រម កាលពី ថ្ង្រ អងា្គារ ម្រសិល មិញ ថ 
លោក រដ្ឋ មន្រ្ដ ីបាន ណ្រនំា ឲ្រយ អគ្គ នាយក- 
ដា្ឋាន ប្រពន័្ធ ចម្រះ ទកឹ កខ្វក ់ថ្ម ីន្រះ រៀប- 
ចំ ចង ក្រង លិខិត បទដា្ឋាន ច្របាប់ និង 
ការងារ ផ្រស្រង ៗ  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រព័ន្ធ ចម្រះ 
ទឹក កខ្វក់  ដើម្របី បន្ត អនុវត្ដ ការងារ លើ 
គ្រប់ គ្រង ប្រព័ន្ធ ទឹក កខ្វក់ នៅ កម្ពុជា ឲ្រយ 
មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ។ 

លោក ថ ៖ «គម្រង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
គ្រប់ គ្រង ប្រព័ន្ធ ទឹក កខ្វក់ មួយ ចំនួន 
ដ្រល ពីមុន ស្ថិត នៅ ក្រម ការ គ្រប់ គ្រង 
របស់ ក្រ សួង  សា ធារ ណ ការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  ផ្ទាល់  នឹង ត្រូវ  បង្វ្រ រគម្រង នោះ 
មក ឲ្រយ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន គ្រប់ គ្រង ប្រព័ន្ធ- 
ទឹក កខ្វក់ បន្ត អនុវត្ដ វិញ  »។ 

លោក វិមាន បាន បន្ថ្រម ថ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ គ្រប់ គ្រង ប្រព័ន្ធ ទឹក កខ្វក់ នៅ 
កម្ពុជា ន្រះ  ក្រសួង សា ធារណ ការ  និង 
ដឹក ជញ្ជូន កំពុង ផ្ដាត អ នុវត្ដ ការងារ ទៅ 
លើ បណ្ដា រាជ ធានី-ខ្រត្ដ ធំៗ និង ខ្រត្ដ 
មួយ ចំនួន ទៀត នៅ ជំុវិញ បឹង ទន្ល្រ សាប ។ 
ដោយ ឡ្រក ចំពោះ ការ កសាង ប្រព័ន្ធ  
ប្រឡាយ រំដោះ ទឹក កខ្វក់ នៅ ក្នងុ ខ្រត្ដ ព្រះ- 
សី ហនុ កំពុង អនុវត្ដ ដោយ រលូន និង  
សម្រច បាន ជិត  ៧០ ភាគ រយ  ហើយ ៕ 

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្ន ំពេញៈ  រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្ន ំព្រញ បាន   
ដា ំកនូ ឈើ ធ្នង ់ជតិ  ១ ពាន ់ដើម  អម សង ់
ខាង ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ  ៦A  ចាប់ ពី រង្វង់ មូល 
ព្រហ្ម មុខ ៤  រហូត ដល់ វត្ត វារិន្ទ  ក្នុង 
សងា្កាត់ ព្រក លៀប  ខណ្ឌ ជ្រយ ចងា្វារ  
ដើម្របី ចូលរួម អប អរ ខួប លើក ទី ៧០ ន្រ 
ទំនាក់ ទំនង រវាង កម្ពុជា  និង សហ រដ្ឋ- 
អាម្រ រិក  និង  លើក កម្ពស់ កិច្ច គាំ ពារ បរិ- 
សា្ថាន ។ ការ ដាំ កូន ឈើន្រះ ធ្វើ ឡើង 

ក្រម អធិ បតី  លោក  នួន  ផរ័ត្ន  អភិ បាល- 
រង រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  និង លោក  ម៉្រ ឃើល  
យូ បៀល  តំណង  ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ន្រ 
សា្ថាន ទូត អាម្ររិក ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា។   
ខណៈ ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ  គ ឺជា ឆ្នាំ ខបួ លើក 
ទ ី៧០  ន្រ ការ បង្កើត ទនំាក ់ ទនំង ការ ទតូ 
រ វាង កម្ពុជា  និង អាម្ររិក  ហើយ ដើម្របី 
បងា្ហាញ ពីការ រួម ចំណ្រក  រ បស់ សហ រដ្ឋ 
អាម្ររិ ក ចំពោះ  ការ អភិ វឌ្រឍន្រ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  ក៏ ដូច ជា ភាព ជា ដ្រគូជា ច្រើន 
ដ្រល ជយួ គាទំ្រ ដល ់ទនំាក ់ទនំង ទ្វ្រភា គ ី

ន្រះ  សា្ថាន ប្រស ក កម្ម របស់ សហ រដ្ឋ អា- 
ម្ររិក  គ្រង ធ្វើ ការ អប អរ ដ្រល មាន 
រយៈ ព្រល ១ ឆ្នាំ ផង ដ្ររ ។ 

 សា្ថាន ទូត សហ រដ្ឋ អា ម្ររិក ប្រចាំ នៅ 
កម្ពុ ជា កាល ពី ថ្ង្រទី៨  ខ្រ មករា  ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រះ បាន ប្រកាស ថ  ដើម្របី 
បងា្ហាញ ពីការ រួម ចំណ្រក  រ បស់ សហ រដ្ឋ 
អាម្ររិ ក ចំពោះ  ការ អភិ វឌ្រឍន្រ  ប្រទ្រស 
កម្ពុជា   ក៏ ដូច ជា ភាព ជា ដ្រគូ ជា ច្រើន 
ដ្រល ជយួ គា ំទ្រដ ល ់ទនំាក ់ទនំង ទ្វ្រភា គ ី
ន្រះ  សា្ថាន ប្រស ក កម្ម របស់ សហ រដ្ឋ អា- 
ម្ររិក  គ្រង ធ្វើ ការ អប អរ ដ្រល មាន 
រយៈ ព្រល ១ ឆ្នាំ ផង ដ្ររ ។ 

 សា្ថាន ទូត សហរដ្ឋ អាម្ររិក ប្រចាំ នៅ 
កម្ពជុា ឲ្រយ ដងឹ ថ៖ « នៅ ក្នងុ ខ្រន ីមយួៗ ន្រ 
ឆ្នាំ ២០២០  សា្ថាន ទូត នឹង ផ្តោត លើ 
វិស័យ ជា ប្រធាន បទ ដ្រល មាន ការងារ  
និង ការ រួម ចំណ្រក របស់ យើង  ដោយ ប្រើ- 
ប្រស់ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ សង្គម  សកម្ម- 
ភាព ជា មួយ សាធា រណ ជន  ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរគា្នា  ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ ចុះ មើល  
ទី កន្ល្រង នានា  និង កម្ម វិធី ផ្រស្រង ទៀត ។  
ស្រប នឹង  ចំណង ទាក់ ទង ផ្ន្រក ការ ទូត 
រវាង សហ រដ្ឋ អាម្ររកិ  នងិ ប្រទ្រស កម្ពជុា 
សម្រប់ ខ្រ ម្រសា ន្រះ  គឺ ផ្ដាត លើ 
ប្រធាន បទ ផ្ន្រក បរិ សា្ថាន » ។ 

 លោក  នួន ផ  រ័ត្ន បាន ឲ្រយ ដឹង ថ ៖ « ការ - 
ដាំ ដើម ឈើ នៅ ព្រល ន្រះ  គឺ ដើម្របី ពង្រីក 
នូវ គម្រប ពណ៌ ប្រតង នៅ រាជ ធានី 
ភ្នំព្រញ   ដ្រល ជាផ្រន ការ មួយ ក្នុង 
ចំណោម ផ្រន ការ ជា ច្រើន។  ក្នុង នោះ  
មានផ្រន ការ  ទី ក្រុង វ្រ ឆ្លាត ដ្រល រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធានី ភ្ន ំព្រញ  កំពុង រៀប ចំ ប្លង់ ម្រ    
រួម មាន  ការ ពង្រីក គម្រប ពណ៌ ប្រ តង ។  
សកម្ម ភាព ន្រះ ក៏ ដើម្របី ពង្រឹង ទំនាក់- 
ទំនង រវាង ប្រទ្រស  កម្ពុជា  និង សហ រដ្ឋ 
អាម្រ រិក ផង ដ្ររ  ព្រះ ឆ្នាំ ន្រះ ជា ខួប ទី 
៧០  ន្រ ការ បង្កើត ទំនាក់  ទំនង ការ ទូត  
រវាង កម្ពុជា  និង អាម្រ រិក ផង ដ្ររ » ។ 

 លោក ថ្ល្រង ថ  ការ ដាំ ដើម ឈើ នៅ 
ព្រល ន្រះ ជា ជំហាន តូចៗ  នៅ ក្នុង ជំ- 
ហាន ដ៏ វ្រង ឆ្ងាយ  សម្រប់ អភិ វឌ្រឍន៍ រា ជ -  
ធានី ភ្នំ ព្រញ  គម្រប ប្រតង  ដ្រល នឹង ធ្វើ- 
ការ ពង្រកី  និង ចូល រួម លើក នូវសោភ ណ- 
ភា ព  កាត់ បន្ថយ នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ការ -  
ផ្លាស់ ប្តូរ អា កាស ធាតុ ផង ដ្ររ ។   លោក 
ម៉្រ ឃើល  យូបៀល បាន ថ្ល្រង ដោយ  ចាត់- 
ទកុ  ការ ដា ំដើម ឈើ នៅ ព្រ ល ន្រះ គ ឺដើម្រប ី
អប អរ ខួប លើក ទី ៧០  ន្រ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង កម្ពុជា  និង អាម្រ រិក  ស្រប ព្រល  
ប្រធាន បទ នៅ ក្នុង ខ្រ ន្រះ  ទាក់ ទង ទៅ 
នឹង ប្រធាន បទ បរិ សា្ថាន ៕ 

កិច្ចបេជំុរវាងរដ្ឋមន្តេ ីនិងមន្តេកីេសួងសាធារណការកាលពីថ្ងេ២៧ មេសា  ។ រូប ក្រសួងសាធារណការ 

កម្ពជុា-អាម្ររិកដំាកូនឈើអបអរទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីខួប៧០ឆ្នាំ

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

ចូសហូ ពូរ�ូសុតម្រន                           
បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
ម៉្រ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
ប្រ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា� ន់ សុីមា� ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា� ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិ� , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា� រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

សួស  �� មី, ធូ វីរៈ, ខ្រង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  �្រត កីឡា , ជិន ណ ន
ខឿន ឌី�� , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 

�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណ្រត, 017 578 768
ប្រ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ ធា ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េក� យកា �េត

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

បេ ធា ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្រង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊្រ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�� , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន �្រន(ផ្ល វូ៦០�៉្រត្រ ) ភូមិព្រ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ង្រពុធ ទី២៩ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

មន្តេ ីតំណាង អាមេរិក-កម្ពជុា ដំាកូន ឈើ តាម បណ្ដោយ ផ្លវូ ជាតិ ៦A។ រូបថត សហ ការី
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CMAៈការលើកឡើងរបស់លីកាដូមិនឆ្លះុបញ្ចាងំការពិត
ធូ វីរៈ

ភ្នពំេញ : សហគមមីក្រូហិរញ្ញ-
វត្ថុកម្ពុជា(CMA)បានច្រន-
ចោលចំពោះស្រចក្តីថ្ល្រងការ-
ណ៍របស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្ម្ររជំ-
រឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្រស
លកីាដូដ្រលអះអាងថាប្រជា-
ពលរដ្ឋកម្ពជុារាប់លាននាក់រង-
គ្រះពីវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចន្រការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩បាន
នងិកពំងុរងគ្រះបន្ថ្រមទៀតពី
វិបត្តិជំពាក់បំណុលច្រើនលើស-
លប់ន្រកម្ចីឥណទានជាង១០
ពាន់លានដុលា្លារពីគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។
ការច្រនចោលន្រះធ្វើឡើង

បនា្ទាប់ពីអង្គការលីកាដូច្រញ
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមដ្រល
មានអង្គការសង្គមសុីវលិចនំនួ
១៣៥ស្តីពី«បំណុលមីក្រូហិ-
រញ្ញវត្ថុគួរត្រូវបានព្រយួរ និង
ប្រគល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្រយ
មា្ចាស់ទ្រព្រយវិញនាអំឡុងការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩»
កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រម្រស។
ទន្ទឹមនឹងន្រះអង្គការសង្គម

សុីវិលន្រះក៏បានទទូចឲ្រយគ្រឹះ-
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការប្រ-
គល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដ្រលជា
ទ្រព្រយបញ្ចាំឲ្រយទៅអ្នកខ្ចីវញិនងិ
ធ្វើការផ្អាកការសងប្រក់កម្ចី
និងការប្រក់ទំាងអស់ក្នងុរយៈ-
ព្រលយ៉ាងតចិ៣ខ្រដើម្របីធានា
ថាប្រជាពលរដ្ឋនងឹគ្មានហាន-ិ
ភ័យចំពោះសុខភាពបំណុល
ការជួញដូរមនុស្រស និងការ-

រំលោភសិទ្ធិមនុស្រសក្នុងអំឡុង
ព្រលន្រះ។ន្រះបើតាមស្រចក្ត-ី
ថ្ល្រងការណ៍។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បានឲ្រយ

ដឹងថា៖«យើងខ្ញុំសូមសំណូម-
ពរដោយទទូចឲ្រយរាជរដា្ឋាភិបាល
នងិគ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុត្រវូ
ផ្ដល់អាទិភាពដល់សុខភាព
និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដ្រលជាអ្នកខ្ចី
ប្រក់ដោយផ្អាកការសងប្រក់
កម្ចីមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុនងិការប្រក់
សម្រប់រយៈព្រលយ៉ាងតិច៣
ខ្រក៏ដូចជាប្រគល់បណ្ណកម្ម-
សិទ្ធិដីធ្លីជូនមា្ចាស់ទ្រព្រយដ្រល
មានសិទ្ធិព្រញល្រញវិញ»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បានបន្ត

ថាបច្ចបុ្របន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុា
ច្រើនជាង២,៥លាននាក់ដ្រល

បានជាប់បំណុលខ្នាតតូចនៅ
ក្នុងអត្រប្រក់កម្ចីជាមធ្រយម
៣៨០០ដុលា្លារដ្រលជាចំនួន
ច្រើនជាងគ្រលើពិភពលោក។
ការណ៍ន្រះធ្វើឲ្រយជវីភាពរស់នៅ
សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពកម្ម-
សិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជារាប់លាននាក់ប្រឈម
នឹងហានិភ័យ។
លោកប៊ុនមុនី អនុប្រធាន

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រសមាគម
មកី្រូហរិញ្ញវត្ថុកម្ពជុាបានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រអង្គារថា
ទោះបីអ្នកខ្ចីប្រក់ពីគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅ
កម្ពុជាមានចំនួនជាង២លាន
នាក់ប៉នុ្ត្រគ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញ-
វត្ថុបានសម្រចយកទ្រព្រយបញ្ចាំ
ពីអតិថិជនប្រមាណ១លាន

នាក់ប៉ុណ្ណោះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងមិន-

ម្រនយកទ្រព្រយបញ្ចាំមករបឹអសូ
របស់គ្រដើម្របីទកុប្រើប្រស់ជា
របស់យើងទ្រគឺពួកគ្រនៅត្រ
ប្រើប្រសវ់ាដដ្រលគឺបើគ្រដាក់
ប្លង់ផ្ទះពកួគ្រនៅត្ររស់នៅលើ
ផ្ទះបើគត់ដាក់ប្លង់ដីគត់នៅ
ត្ររស់នៅលើដីនោះ»។
លោកបានបន្តថា៖«ចំពោះ

គ្រ[អង្គការលីកាដូ]នយិយថា
យើងត្រូវឲ្រយបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី
ទៅពកួគ្រវញិទៅដើម្របីគ្រអាច
មានមធ្រយោបាយប្រកបរបររក-
សុីវាមិនត្រឹមត្រូវទ្រការពិតគ្រ
នៅត្រប្រើប្រស់ដីធ្លីផ្ទះសបំ្រង
របស់ពួកគ្រជាធម្មតាគ្រន់ត្រ
យើងយកបណ្ណកម្មសទិ្ធិមករក្រសា
ទុក។ខ្ញុំគិតថាអង្គការលីកាដូ

មនិមានចណំ្រះដងឹផ្ន្រកស្រដ្ឋ-
កិច្ចនោះទ្រ»។
លោកប្រប់ទៀតថាសមាគម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
បាននិងកំពុងអនុវត្តវិធានការ
ទន់ភ្លន់ក្នុងការដោះស្រយបំ-
ណុលជាមួយអតិថិជន តាម
ការអំពាវនាវរបស់លោកនា-
យករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន និង
ធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា។
លោកឲ្រយដឹងថា៖«យើងនឹង

ធ្វើការព្រយរួការសងបណំលុតាម
ការស្នើសុំរបស់អតិថិជនដ្រល
បានស្នើសុំមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូ-
ហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងមិនបង្ខំឲ្រយគ្រ
លក់ដីធ្លីផ្ទះទ្រក្នងុកាលៈទ្រសៈ
ន្រះ ព្រះយើងដឹងថាពួកគ្រ
កំពុងមានបញ្ហាលំបាកហើយ
យើងក៏មិនទារបង់ប្រក់ពិន័យ
ពីគត់ដ្ររបើគត់យឺតយ៉ាវ
តាមដណំើរទៅយើងអនុញ្ញាត
ឲ្រយគត់យឺតយ៉ាវដ្ររ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជោគជយ័

ពតិប្រកដរបស់អតថិិជនគឺជា
ជោគជយ័របស់គ្រឹះស្ថានមកី្រ-ូ
ហរិញ្ញវត្ថុហើយគ្រឹះស្ថានមកី្រ-ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ មិនអាចជោគជ័យ
លើការបរាជ័យរបស់អតិថិជន
ខ្លួននោះទ្រ»។
លោកសុខវឿននាយកប្រតិ-

បត្តិមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិល-
សុីបានឲ្រយដងឹថាគ្រឹះស្ថានរបស់
លោកកំពុងគោរពតាមការណ្រ-
នាំរបស់NBC ក្នុងការដោះ-
ស្រយបំណុលជាមួយអតិថិ-
ជនក្នុងអំឡុងព្រលន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ចំពោះពួក-

គត់សុំដកយកបណ្ណកម្មសិទ្ធិ
វិញតើយកទៅធ្វើអ្វី?វាគ្មានហា-
និភ័យអ្វីត្រូវបាត់បង់នោះទ្រ
យើងកំពុងធ្វើការដោះស្រយ
ដោយសន្តិវិធីជាមួយគ្នា។ ខ្ញុំ
ឆ្ងល់ថាតើគត់យកបណ្ណកម្ម-
សិទ្ធិទៅណា?គត់យកទៅខ្ចី
គ្រទៀតយើងអត់យល់?»។
ទោះយ៉ាងណាអង្គការលីកា-

ដូបានទទលួស្គាល់ពីវធិានការ
ដ្រលដាក់ច្រញដោយធនាគរ
ជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងការលើក-
ទឹកចិត្តឲ្រយគ្រះឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ-
វត្ថុ រៀបចំឥណទានឡើងវិញ
និងការពន្រយោរព្រលសងប្រក់
ដោយផ្អ្រកតាមករណីជាក់-
ស្ដ្រងនីមួយៗ ។ន្រះបើតាម
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍បន្តថា៖

«យើងខ្ញុំសង្រឃឹមថាធនាគរជាតិ
ន្រកម្ពុជានិងរាជរដា្ឋាភិបាល
ម្រតា្តាពិចារណាច្រញបទបញ្ជា
ចំពោះវិស័យន្រះដើម្របីបង្គាប់
ឱ្រយគ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុជយួ
សម្រលបន្ទកុរបស់អ្នកខ្ចីប្រក់
ឲ្រយបានឆាប់»។
គិតត្រឹមចុងឆា្នាំ២០១៩ នៅ

កម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ-
រញ្ញវត្ថុ៨២ប្រតិបត្តកិរឥណទាន
ជនបទ២៤៨ ក្រុមហ៊ុនភតិ-
សន្រយោ១៥និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់
ស្រវាទទូាត់២០។ខណៈប្រក់
កម្ចីនៅគ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញវត្ថុ
មានចំនួន៧,២ពាន់លាន
ដុលា្លារនិងប្រក់បញ្ញើមាន៣,៩
ពាន់លានដុលា្លារ។ន្រះបើតាម
ធនាគរជាតិ៕

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញ:ក្រុមហ៊ុនParksonCa-
mbodia ដ្រលស្ថិតនៅក្រមក្រុម-
ហ៊ុនParksonRetailAsiaLtd's
(PRA)ជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅផ្រសារ
មូលបត្រប្រទ្រសសិង្ហបុរីត្រូវតម្រូវឲ្រយ
បង់ប្រក់១៤៤,៥០លានដុលា្លារទៅ
លើការខូចខតដល់ក្រុមហ៊ុនHas-
san(Cambodia)Development
Co.,Ltdជាតម្ល្រជលួនៅអឡំងុព្រល
ន្រការជួលស្ថិតក្រមកិច្ចព្រមព្រៀង។
ការតម្រវូឲ្រយបង់ន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់-

ពីតុលាការក្រុងភ្នំព្រញពីថ្ង្រទី២២ខ្រ

ម្រស បានផ្ដល់ការវិនិច្ឆ័យប្រឆាំង
នងឹក្រមុហ៊នុParksonCambodia
និងបានបញ្ជាឲ្រយផកពិន័យនិងការ-
ទទូាត់ការខចូខត។ន្រះបើយោងតាម
TheStarកាលពីថ្ង្រចន្ទ។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្រយដឹងថា

ប្រកត់ម្កលរ់បស់ក្រមុហ៊នុParkson
(Cambodia)Co. Ltdនិងការទូ-
ទាត់ការជួលទំាងអស់បានបង់ឲ្រយក្រមុ-
ហ៊ុនHassan(Cambodia)មាន
ចំនួន៤,៤៨លានដុលា្លារក៏នឹងត្រូវ
បានពិន័យដកហូតផងដ្ររ។
កាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍បានទាក់ទង

ក្រុមហ៊ុនHassan(Cambodia)

Developmentកាលពថី្ង្រអង្គារប៉នុ្ត្រ
បគុ្គលកិរបស់ក្រមុហ៊នុន្រះបានប្រប់
ថាពួកគ្រនឹងទាក់ទងព្រលក្រយ។
យោងតាម TheStarក្រុមហ៊ុន

PRAកាលពីខ្រវចិ្ឆកិាឆា្នាំ២០១៨នងិ
ខ្រតុលាឆា្នាំ២០១៩បានប្រកាសថា
ខ្លួនបានច្រញស្រចក្ដីជូនដំណឹងមួយ
អពំីមជ្រឈត្តកិារទៅក្រមុហ៊នុHassan
(Cambodia)ស្ថិតនៅក្រមមជ្រឈ-
មណ្ឌលមជ្រឈត្តិការអន្តរជាតិសិង្ហបុរី
(SIAC)ជុំវិញការជួលន្រះ។
ក្រុមហ៊ុនPRAកាលពីមុនបាន

ប្រកាសក្នុងស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមិនទាន់ធ្វើសវនកម្ម

របស់ខ្លនួសម្រប់ត្រីមាសទី៤និងរយៈ-
ព្រល១២ខ្រគតិត្រមឹថ្ង្រ៣០ខ្រមថិនុា
ឆា្នាំ២០១៩ដ្រលច្រញផ្រសាយកាលពី
ថ្ង្រទី២៧ខ្រសីហាឆា្នាំ២០១៩ អំពី
ជម្លាះដ្រលកពំងុរងច់ាំមជ្រឈត្តកិារស្ថតិ
ក្រមSIAC។ក្រុមហ៊ុនHassan
(Cambodia)កាលពថី្ង្រទី១២ខ្រធ្នូ
បានដាក់ញត្តិទៅសលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំព្រញ។ន្រះបើតាមTheStar។
ក្រុមហ៊ុន PRAត្រូវបានដកស្រង់

សម្តីដោយលើកឡើងថា៖«មុនព្រល
ការវិនិច្ឆ័យន្រះParksonCambo-
diaបានដាក់ញត្តិប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅ
សលាឧទ្ធរណ៍កម្ពជុាដើម្របីផ្ទ្ររយុតា្តា-

ធិការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំព្រញក្នុង
ការបើកសវនាការរឿងក្ដីល្រខ២៥៧៧
ទៅយតុា្តាធកិារមជ្រឈត្តកិារSIAC។ញត្តិ
បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ន្រះបច្ចុប្របន្នកំពុងរង់-
ចាំនៅសលាឧទ្ធរណ៍កម្ពុជា»។
ក្រុមហ៊ុនParksonCambodia

បច្ចបុ្របន្នកពំងុស្វ្រងរកការប្រកឹ្រសាយោ-
បល់ពីក្រុមម្រធាវីកម្ពុជារបស់ខ្លួនថា
តើត្រូវដាក់ញត្តិទុកការវិនិច្ឆ័យន្រះ
មយួឡ្រកដើម្របីប្ដងឹឧទ្ធរណ៍ទៅសលា
ឧទ្ធរណ៍កម្ពុជាឬយ៉ាងណាឬថាតើ
ប្របបទបណ្ដឹងសើរីផ្រស្រងទៀតអាច
ធ្វើទៅបានដ្ររឬយ៉ាងណា?ន្រះបើ
យោងតាមTheStar៕LA

កម្មករ-កម្មការិនី កំពុងបំពេញការងារ នៅក្នងុរោងចកេមួយ  ក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ នាពេល កន្លងមក ។ ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍

Parksonតម្រវូឲ្រយបង់ប្រក់ជាង១៤៤លានដុលា្លារដល់ម្ចាស់គម្រងនៅកម្ពជុា
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ការនំាចេញផលនេសាទមានកំណើនតិចតួចបំផុត
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ  ផល- 
នៃសាទ ចនំនួ ៣ ៤៧៥តោ ន  ទៅ កាន ់
ទីផៃសារ អន្តរជាតិ   ក្នុង តៃីមាស ទី ១ ឆ្នាំ 
២០២០ កើន ឡើង តចិ តចួ បើ ធៀបនងឹ 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម របាយការណ ៍របស ់កៃសងួ 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ។

របាយការណ ៍  បង្ហាញ ថា  ក្នងុ  តៃមីាស 
ទី១ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ 
ផល  នៃសាទ  ចំនួន ៣ ៤៧៥តោន 
កើន ឡើង  ០,៧២ ភាគ រយ  ធៀប នឹង  
រយៈ  ពៃល ដចូ គ្នា ក្នងុ   ឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល 
មាន ចំនួន ៣ ៤៥០ តោន ។ ក្នុង នោះ  
ផល នៃសាទ សៃស ់ មាន   ២ ៤៦៥ តោន 
កើន ឡើង ពីចំនួន ២ ៤៥០ តោន និង 
ផល នៃសាទ កៃច្នៃ មាន  ១ ០១០ 
តោន កើន ពី ចំនួន ១០០០ តោន 
កាល  ពី តៃីមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ទិន្នន័យ   ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា សមៃប់ 
ផល   នៃសាទ ទឹក សាប   ក្នុង តៃីមាស ទី 
១ សមៃចបាន (ដាយ តៃី លក្ខណៈ 
គៃួសារ និង តាម វាល សៃ)សរុប  ៨៨ 
៣៦០ តោន ធ្លាក ់ ៣,៧១ ភាគ រយ បើ  
ធៀប នឹងរយៈ ពៃល ដូច គ្នា  ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃល មាន ចំនួន ៩១ ៧៧០  តោន ។  
ចំណៃក ផល នៃសាទ សមុទៃ អនុវត្ត 
បាន ចំនួន ២៥ ៧៨០  តោន ធ្លាក់ ចុះ  

០,២ ភាគ រយ ។ 
តាម របាយការណ ៍ខាង លើ ទនិ្នផល 

ផ្នៃក វារី វបៃបកម្ម (ការ ចិញ្ចឹម តៃី និង 
បង្គា) មាន  ៥១ ៨៦៦ តោន កើន- 
ឡើង ១៩,៩ ភាគ រយ ។  ចណំៃក ចណូំល  
ពី សៃវា ផៃសៃងៗ ក្នុង ផ្នៃក ជល   ផលមាន  
បៃមាណ ២២ ៨០០ ដុល្លារ។

លោក សៃី វុ ឌៃឍី អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃសាទ 

បាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ 
ថា បើ ទោះ បី ជា ផល នៃសាទ ធម្មជាតិ 
របស ់កម្ពជុា  មនិ សវូ មាន កណំើន ខ្ពស ់
ប៉នុ្តៃ បច្ចបុៃបន្ន កៃសងួ កសកិម្ម  កពំងុ ខតិ ខ ំ 
យ៉ាង ខា្លាំង  ក្នុង ការ ពងៃីក ការ ចិញ្ចឹម 
បៃប វារីវបៃបកម្ម ជា ចៃើន ដើមៃបី   អាច  ផ្គត់- 
ផ្គង់ តមៃូវ ការ ក្នុង សៃុក គៃប់ គៃន់ និង 
អាច ឈាន ទៅ ការ នាំ ចៃញ  ទៅ  ទីផៃសារ 
អន្តរជាតិ ក្នុង ទៃង់ ទៃយ ធំ នៅ ពៃល 

អនាគត។  លោក បន្ត ថា កៃសងួ កពំងុ 
លើក ទឹក ចិត្ត និង ជំរុញ ឲៃយ មាន ការ ចិ-
ញ្ចមឹ លក្ខណៈ គៃសួារ នងិ ការ វនិយិោគ 
វារី វបៃបកម្ម ធំៗ ជា មួយ នឹង ការ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ពូជ ដៃល មាន រយៈ ពៃល 
ចិញ្ចឹម  ខ្លី តៃ ផ្តល់ ទិន្នផល ខ្ពស់។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ « ជា មួយ នឹង 
ការ ខតិ ខ ំ នៅ ពៃល នៃះ ខ្ញុ ំរពំងឹ ថា ការ- 
នាំ ចៃញ ផល នៃសាទ របស់ កម្ពុជា នៅ 

ពៃល ខាង មុខ នឹង មាន កំណើន  »។
តាម លោក វុឌៃឍី គោល នយោបាយ 

របស់ កៃសួង កសិកម្ម គឺ បង្កើន ការ- 
ចិញ្ចឹម តាម បៃប វារីវបៃបកម្ម ឲៃយ បាន  ពី 
២០ -២៥ ភាគ រយ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។

លោក អៃង ជាសាន បៃធន រដ្ឋ-
បាល ជលផល មិន អាច ទាក់ ទង បាន 
ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ប៉ុន្តៃ កន្លង មក  
លោក ធ្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ផលនៃសាទ កម្ពជុា ភាគចៃើន តៃវូ បាន 
នាំចៃញ ទៅកាន់ បៃទៃសវៀតណាម  
និង ថៃ ។ ផលនៃសាទ នៅ កម្ពុជា  នឹង 
មាន កំណើនខ្ពស់   ក្នុង រយៈ ពៃល ២-៣ 
ឆ្នាំ ខាង មុខ ខណៈ ការធ្វើ វារីវបៃបកម្ម 
កំពុង កើនឡើង នៅ ស្ទើរ គៃប់ តំបន់ 
ពិសៃស  មាត់សមុទៃ និង ទន្លៃសាប ។

រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា កាល ពី ដើម  ខៃ 
មៃសា នៃះ បាន បៃកាស  ដាក់ចៃញ នូវ 
វិធនការ ហាម ឃាត់ ការ នាំ ចៃញ តៃី 
ទៅ កៃ បៃទៃស ក្នុង ន័យ ដើមៃបី បង្កើន 
ស្តកុ  ក្នងុ សៃកុ បង្ការ ការ  ខ្វះ ខាត សៃបៀង- 
អាហារ ក្នុង ដំណាក់ កាល នៃ ការ រីក- 
រាល  ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

យោងតាម កៃសួង កសិកម្ម កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា បាន នាំ ចៃញ ផល - 
នៃសាទ ទៅ កាន ់ទផីៃសារ អន្តរជាត ិសរបុ 
១៤ ១០០ តោន ធ្លាក់ ចុះ ២,២៥ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដៃល មាន 
ចំនួន ១៤ ៥០០ តោន៕ LA

វារី វបេបកម្ម នឹង ក្លាយ ជា ផ្នេក   ដ៏ សំខាន់ ក្នងុ ករ  បង្កើន បរិមាណ ផ្គត់ ផ្គង់ ផល នេសាទ ក្នងុ សេកុ និង ករ នំា ចេញ  ។ រូបថត សហ ការី

អាជីវកម្មរបស់អាមេរិកនឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ទកីេងុវា៉ាសុនីតោន: កៃមុហ៊នុ 

របស ់អាមៃរកិ  ដៃល បាន រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ដោយ សារ វរីសុ ករូ៉ណូា 
កពំងុធ្លាក ់ចុះ  ការ លក ់ នងិ ការ- 
វិនិយោគ  ជា លើក ដំបូង   ចាប់- 
តាំង  ពី  វិបត្តិ  ហិរញ្ញវត្ថុ ពិភព-
លោក  កាល ព ីឆ្នា ំ២០០៨ ។  នៃះ 
បើ យោង តាម  ការស្ទង់ មតិ មួយ 
ដៃល បាន ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី 
ថ្ងៃចន្ទ  កន្លង មក ។  

សមាគម ជាតិ សមៃប់ សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច ពា ណជិ្ជ កម្ម (NABE)  បាន   
រក ឃើញ នៅ ក្នុង ការ ស្ទង់ មតិ 
បៃចា ំតៃមីាស របស ់ខ្លនួ ថា   វា មនិ  
ចៃបាស់ លស់ ថា  តើ សា្ថាន ភាព 
នងឹ ល្អ  បៃសើរ  ឡើង នៅ ពៃល  ណា  
ជា មួយ នឹង អ្នក ឆ្លើយ សំណួរ   
បៃហៃល ៣០ ភាគរយ  លើក ឡើង 
ថា   នងឹ មាន រយៈ ពៃល យូរ ព ី៣ ខៃ 
ទៅ ៦ ខៃ  ខណៈ ដៃល  អ្នក ផៃសៃង 
ទៀត រពំងឹ ថា នងឹ ល្អ បៃសើរ  ឡើង 
ក្នុង រយៈ  ពៃល  ៥ ទៅ  ៨ សបា្ដាហ៍។ 

 លោក សៃ ី  Megan Greene      
ដឹក នាំ ការ ស្ទង់ មតិ នៃះ បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « អ្នក ឆ្លើយ សណំរួ  រាយការណ ៍
ថា  តៃី មាស មុន គឺ ជា តៃី មាស អា-
កៃក  ់ប ំផតុ ចាប ់តាងំ ព ីវបិត្ត ិ ហរិញ្ញ-  
វត្ថុ ពិ ភព លោក  »។  

របាយការណ៍នៃះ គឺ ជា សូច- 
នាករ ចុង កៃយ បំ ផុត   នៃ ឧប- 
សគ្គ  ដធ៏ ំ ចពំោះ សៃដ្ឋ កចិ្ច អាមៃរិក   
ដៃល បាន  កើត ឡើង ដោយ 
ការរីករាល ដាល  នៃះ  ប៉ះពាល់ 
ដ ល់  ឧសៃសាហ  កម្ម សំខាន់ៗ  ការ- 
ប៉ះពាល់ ដល់ កំណើន  សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង បណា្ដាល  ឲៃយ  បៃជាជន  បៃ- 
ហៃល ២៦ លន នាក់  ដាក់ ពាកៃយ 
ទាមទារ ថ្ម ីសមៃប ់អត្ថ បៃ យោ ជ ន ៍ 
គ្មាន ការ ងរធ្វើ   ចាប់ តាំង ពី ពាក់- 
កណា្ដាល ខៃ មីនា។  

យោងតាម NABE  ក្នុង 
ចំណោម  សៃដ្ឋ វិទូ ពាណិជ្ជ កម្ម  

១០៧ នាក់  មក ពី គៃប់ វិស័យ 
ឧសៃសាហ កម្ម  បាន បង្ហាញ ថា  
៨៦ ភាគរយ នៃ អ្នក ឆ្លើយ សំ- 
ណួរ  រំពឹង ថា កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច 
នឹង ធ្លាក់ ចុះ នៅ ឆ្នាំ នៃះ  ខណៈ 
ដៃល  ៣ ភាគ ៤ បាន ឲៃយ ដឹង  ថា  
ចក្ខុ វិស័យ រយៈ ពៃល ខ្លី របស់  
ពួក គៃ នៅ ខៃ នៃះ អាកៃក់ ខា្លាំង 
ជាង កាល ពី ខៃ មីនា ។  

នៃះជា លើក ដំបូង ចាប់ តំាង ពី 
វបិត្តិ ហរិញ្ញ វត្ថុ ពភិព លោក  កាល- 
ពី ដើម ឆ្នាំ ២០០៧  ការ ស្ទង់ មតិ 
នៃះ បាន បង្ហាញថា   ភាគ ចៃើន នៃ  
កៃុម ហ៊ុន ទាំង នោះ មើល ឃើញ  

ការ លក់ ធ្លាក់ ចុះ ជា ជាង ការ កើន- 
ឡើង  ក្នងុរ យៈ ពៃល ៣ ខៃ មុន  ។   តួ-  
លៃខ សៃដៀង គ្នា មួយ រំពឹង ថា នឹង 
មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង ការ  រំពឹង ទុក 
ការ ចំណាយ  មូល ធន ។    ខណៈ ១ 
ភាគ ៣ ក្នុង ចំណោម អ្នក ឆ្លើយ 
សំណួរ នៅ ក្នុង ការ ស្ទង់  មតិ  ដៃល 
បាន ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៣ 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៦  ខៃ មៃសា  បាន  ឲៃយ 
ដឹង ថា  កៃុម ហ៊ុន របស់ ពួក គៃ តៃូវ 
បាន រង ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ   
ដោយ   ការ បិទ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍  
ដោយ សារតៃ  វីរុស នៃះ  ទោះ បី ជា 
មាន តៃ ២ ភាគ រយ បាន បញៃឈប់ 
បៃតិ បត្តិការ ទាំង សៃុង ក៏ ដោយ។  
នៃះ បើ យោង តាម  NABE។ 

សភា អាមៃរិក  បាន អនុម័ត 
វិធន ការ  ថវិកា  ជំនួយ បៃហៃល ៣ 
ពាន់ ពាន់ លន ដុល្លារ  ដើមៃបី  
កណំើន   សៃដ្ឋ  កចិ្ច បៃឆងំ នងឹ ការ- 
រីក រាល ដាល   និង ការ បិទ ការ ធ្វើ 
ចរា ចរណ៍  ដៃល  តៃូវ បាន ដាក់ 
ដើមៃបី បញៃឈប ់ ការរកី រាល ដាល វរីសុ 
នៃះ  ដៃល រមួ ទាងំ ការ ផ្ដល ់ កម្ច ី នងិ 
ជំនួយ ឥត សំណង  រាប់ រយ ពាន់ 
លន ដុល្លារ ដល់ កៃុម ហ៊ុន  ដៃល 
កពំងុ ជម្នះ ដើមៃប ីដណំើ រការ អាជវី- 
កម្ម  របស់  ពួក គៃ ៕  AFP/LA 

ហាង លក់ ទំនិញ ជា ចេើន នៅ អាមេរិកបាន បិទ ទ្វារ ដោយ សារ  ក្តី បារម្ភ 
ទក់ ទង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា។ រូបថត AFP

កេមុហុ៊នជបុ៉ន២វិនិយោគលើ...
តពីទំព័រ ១...សមត្ថភាព ទិន្ន -  

ផល សរុប  ១ ៥០០ គីឡូ វា៉ាត់។  
កាសៃត បន្ត ថា រោងចកៃ នៃះ 
នឹង ផ្គត់ ផ្គង់ ថាមពល ទៅ រោង- 
មា៉ាសុីន កិន សៃូវ របស់ កៃុម ហ៊ុន 
Angkor Kasekam Roon-
groeung ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន 
ផលិត អង្ករ  ក្នុង សៃុក ដ៏ សំខាន់ 
មួយ  នៅ ក្នុង  ខៃត្ត កណា្ដាល ជា - 
មួយនឹង ផៃន  ការ  លក់  ផលិត- 
ផល លើស ពី តមៃូវ  ការ ទៅ ឲៃយ   
កៃុម ហ៊ុន  ថាម ពល   ក្នុងសៃុក ។  

លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គ លៃខា- 
ធិការ សហព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា 
បាន ឲៃយដឹងកាលពី ថ្ងៃអង្គារ ថា 
ស្ថរិ ភាព អគ្គសិនី  មាន តួនាទី ដ៏- 
សំខាន់ នៅ ក្នុង វិស័យ សៃូវ អង្ករ  
ក្នុង គោល បំណង បង្កើន  ចង្វាក់ 
ផលិត  និង កាត់បន្ថយ ការ ចំ-
ណាយ របស់ ពួក គៃ។  

ទោះ យ៉ាង ណា  លោក បញ្ជាក ់
ថា ការ វិនិយោគ លើ ថាមពល 
សូឡា ដៃល  មិន តភា្ជាប់ ទៅនឹង  
បណា្ដាញ អគ្គិសនី ជាតិ មិន តៃូវ 
បាន រដា្ឋា ភិបាល កម្ពជុា   លើក ទឹក-  
ចតិ្ត ទៃ ពៃះ   តម្លៃ ដើម ខ្ពសជ់ាង  
ការ ទិញ អគ្គិ សនី ពីរដ្ឋ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« បើ រោងចកៃ 
ថាមពល សឡូា  មាន សមត្ថភាព  

ផលិត អគ្គិសនី គៃប់ គៃន់ ពួក- 
គៃ  បៃើ សមៃប់ រោង មា៉ាសុីន  កិន 
សៃូវ របស់ គៃ វានឹង ល្អ បំផុត»។

លោក វិចទ័រ ហៃសូនា អគ្គ នា-
យក នៃ អគ្គនាយក ដា្ឋាន ថាម ពល  
កៃសងួ  រ៉ៃ នងិ ថាម ពល  បាន ឲៃយ 
ដឹង   ថា វិស័យ ឯកជន គួរ តៃ បៃើ 
ថាម ពលដៃល ទិញ ពី អគ្គិ   សនី 
កម្ពុជា(EDC)   ដៃល មាន ការ - 
តភា្ជាប់ បណា្ដាញ ជាតិ តៃឹម តៃូវ  
នងិ មាន តម្លៃ ទាប។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖ « បើ មាន ការ ផ្គត់ផ្គង់ តៃឹម- 
តៃូវ  និង មាន  អគ្គិសនី បៃកប- 
ដោយ ស្ថិរ ភាព  បៃើ បៃស់ វា ទៅ  
គឺ មិន ចាំ បាច់ វិនិយោគ ទៃ»។

ស្ដៃី អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃុមហ៊ុន 
Auraថា  កៃមុ ហ៊នុ WWB នងឹ 
ផ្គត ់ផ្គង ់ បន្ទះ សឡូា  ដៃល ផលតិ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស វៀតណាម 
សមៃប់ រោងចកៃ នៅ កម្ពុជា។

កាសៃត NNA បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា  គមៃង នៃះ មួយ ផ្នៃក 
តៃូវ បាន ឧបត្ថម្ភ ធន ដោយ រដា្ឋា- 
ភិបាល ជប៉ុន បៃហៃល  ១១០ 
លន យ៉ៃន ស្ថតិ កៃម យន្តការ 
ឥណទាន រួម  ដៃលជា ផៃនការ  
កាត់ បន្ថយ  ឧស្ម័ន ផ្ទះ  កញ្ចក់ 
នងិ    កាត ់បន្ថយ ការ បភំាយ ឧស្មន័  
កាបូន ឌី អុកសុីត ៕ LA



ក្រងុដាក្កាៈ  មន្ត្រ ីកពំលូ របស ់
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  បាន 
ស្នើ ឲ្រយ ប្រទ្រស បង់កា្លា ដ្រស  
អនុញ្ញាត ឲ្រយ ទូក  ដ្រល បាន ដឹក 
ជន មសូ្លមី រ៉ ូហុងី យ៉ា អត ់អាហារ 
២ គ្រឿង ដ្រល  ជាប់  ត្រលតោល   
នៅក្នងុ សមទុ្រ  ស្រប ព្រល មាន 

ការ ព្រួយ បារម្ភ កាន់ ត្រ ខ្លាំង 
ឡើង  ជុំ វិញ ជោគវាសនា របស់ 
ជន ភៀស ខ្លួន ទាំងនោះ ។ 

 ឧត្តម ស្នង  ការទទលួ បន្ទកុ សទិ្ធ-ិ
មនុស្រសអ ង្គការ  សហប្រជា ជាតិ   
គ ឺលោកស្រ ី ម ី ឆ្រល ល ីបាឆ្រល  
លីត  បាន ព្រមាន អំពី «សោក- 

នាដ កម្ម សមា មាត្រ សទិ្ធ ិមនសុ្រស 
យ៉ាង អាក្រក់ »  មួយ លុះ ត្រ ត្រ 
ប្រទ្រស ន្រះ ចាត់ វធិាន ការ ជយួ 
សង្គ្រះ ជនរ៉ូ ហុីង យ៉ា នោះ ។ 

ការ អំពាវ នាវ   ត្រូវ បាន ធ្វើ-
ឡើង  ទៅ កាន់ រដ្ឋាភិ បាល 
ប្រទ្រសបង់ កា្លា ដ្រស  ក្រយ ពី 
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរ ទ្រស  លោក-
អាកា  អាប់ ឌុល  មូ មីន  បាន 
ថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស អាសុ ីខង ត្របូង  
នឹង មិន ទទួល យក ទូក ទាំង ២ 
នោះ ជា ដច់ ខត ។ 

 ការ ប្រកាស របស់ លោក 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  បានធ្វើ  ឲ្រយ 
មាន ការ ប្រកាស អាសន្ន  ដ្រល 
មានរយៈព្រល  ត្រ ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ 
ប៉ុណ្ណោះ ក្រយ ពី ក្រុម ជនរ៉ូ - 
ហុីង យ៉ា រាប់ សិប នាក់  បាន 
ស្លាប់  នៅ លើ ទូក មួយ ដ្រល 
បាន រង ់ចា ំនៅ  សមទុ្រ អសរ់យៈ- 
ព្រល ២ ខ្រ  នៅ មុន ទូក នោះ 
អាច ចូល ចត ៕AFP/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ចំនួន 
ករណ ីឆ្លង វរីសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា 
ប្រភ្រទ ថ្ម ីនៅ ទ ូទាងំ ពភិព លោក  
បាន កើន ឡើង រហូត ដល់ ជាង 
៣លាននាក់ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  
ខណៈ ប្រទ្រសខ្លះ  នៅ អឺរ៉ុប   និង 
រដ្ឋ មួយ ចំនួន នៅ អាម្រ រិក  បាន 
ចាប់ ផ្តើម    បើក ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ពួក គ្រ ឡើង វិញ ។ 

 ប៉ុន្ត្រ ខណៈ ស លា រៀន  និង 
ហាង មយួ ចនំនួ បាន បើក ឡើង 
វិញ  នៅ ក្នុង ផ្ន្រក ខ្លះ ន្រ ប្រទ្រស 
អឺរ៉ុប  នាយក រដ្ឋមន្ត្រី អង់ គ្ល្រស 
លោក បូ រីស  ចន សុន  បាន គ្រច- 
ផុត ពី គ្រះ ថា្នាក់  ក្រយ ពី 
លោក បាន ឆ្លង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម      
កូ រ៉ូ ណា  ដ្រល បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ 
មាន ការ អត់ ធ្មត់ នៅ ក្នងុ ចក្រ ភព-  
អង់ គ្ល្រស   ដោយបាន  ថ្ល្រង ថា      
វាមានរយៈព្រល   លឿ ន  ព្រក ក្នងុ 
ការ   អនុវត្តប្របន្រះ។ 

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
កា ស្រត AFP បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
នៅ ជុំ វិញ ពិភពលោក  ការ ឆ្លង 

រីក រាល ដលន្រ វ ីរុស កូរ៉ូណា   
បាន បណា្តាល ឲ្រយ  មនុស្រស ជាង 
២០៩ ០០០ នាក ់ ស្លាប់   ហើយ 
បាន ឆ្លង ទៅ  មនុស្រស ផ្រស្រង ទៀត 
ជាង ៣ លាននាក់  ដោយ  ចំនួន 
ស្លាប ់ខ្ពស ់បផំតុ ជាង ៥៥ ០០០ 

នាក់ នៅ អាម្រ រិក ។ 
 ទន្ទឹមនឹងន្រះ មនុស្រស ជាង 

ពាក់ កណា្តាល  ន្រ   អ្នក ស្លាប់ 
ទាងំអស  ់    នៅ  អរឺ៉បុ     គមឺាន ចនំនួ  
សរបុ  ១២៦ ២៣៣នាក់  កាល- 
ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។ 

 ដោយ មាន ប្រទ្រស ខ្លះ នៅ 
ក្នុង ចំណម  ប្រទ្រស    ដ្រល   
រងប៉ះ ពាល់ខ្លាំង បំផុត    នៅ  អឺរ៉ុ ប      
បាន រាយ ការណ៍ ថា  ចំនួន អ្នក- 
ស្លាប់  ប្រចាំ ថ្ង្រ  បាន  ថយ  ចុះ   
រដ្ឋាភិ បាល នៅ ទូ ទាំង ពិភព - 

លោក កំពុង ស្វ្រង រក វិធី ដើម្របី 
ត្រូវ បន្ធូរ បន្ថយ បទបញ្ជា ឲ្រយ   
ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លួន ស្នាក់នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ  ដ្រលកំពុង ធ្វើ ឲ្រយ   ប៉ះពាល់  
ស្រដ្ឋ កិច្ច ផ្ទាល់   និង វិបត្តិ ផ្លូវ ចិត្ត 
របស់ ពួក គ្រ នោះ។ 

 អុីតាលី  ជា ប្រទ្រស អឺរ៉ុប 
ដំបូង  ដ្រល បាន បិទ មិន ឲ្រយ ធ្វើ- 
ដំណើរ ច្រញ ចូល  រយៈ ព្រល ៧ 
សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ  បាន ចាប់- 
ផ្តើម អនញុ្ញាត ឲ្រយ កម្មករ សណំង ់
នងិ រោង ចក្រ  ត្រឡប ់ទៅ ធ្វើ ការ 
វិញ កាលពីថ្ង្រចន្ទ ។ 

 ដោយ បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី 
ថ្ង្រ ទី ៤  ខ្រ ឧសភា  ប្រជា ជន 
អុតីាល ី នងឹ អាច ច្រញ ទៅ ហា ត់- 
ប្រណ នៅ ខង ក្រ  និង ទៅ 
សរួ សខុ ទកុ្ខ បង ប្អនូ  ប៉នុ្ត្រ ពកួ គ្រ 
ត្រូវ គោរព ច្របាប់ ដក់ ឲ្រយ នៅ 
ឆ្ងាយ ពី គ្នា  និង ពាក់ មា៉ាស់ការ - 
ពារ ខ្លួនឲ្រយ បានត្រឹ ម ត្រូវ  ។ 

 ភោជ នីយ ដ្ឋាន មួយ ចំនួន 
អាច បើក ឲ្រយ ដំណើរ ការ ឡើង- 
វិញ  និង ហាងលក់ដំុ  អាច ចាប-់ 

ផ្តើម បន្ត ធ្វើ អាជី វកម្ម នៅ ក្នុង     
ថ្ង្រ ត្រ មួយ  ដោយ ហាង លក់-
ទំនិញ ផ្រស្រង ទៀត  នឹង បើក- 
ដំណើរ ការ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៨  ខ្រ 
ឧសភា   រួមជា មួយ សរ មន្ទីរ  
និង បណា្ណោ ល័យ ផងដ្ររ ។ 

 នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អ្រស្របា៉ាញ 
វញិ   ដ្រល ជាប្រទ្រស មយួ  បាន 
ចាប់ ផ្តើម បន្ធូរបន្ថយ ការ រឹត- 
បន្តឹងបិទ ប្រទ្រស យ៉ាង តឹង រុឹង 
បំផុត   ដោយ សរ ការ ឆ្លង  វី រុស 
កូរ៉ូណា  នៅ ក្នុង ពិភព លោក 
កាល ពីថ្ង្រអាទិត្រយ  ប្រជា ជ ន     
នឹង ត្រូវ បាន គ្រ អនុញ្ញាត ឲ្រយ ទៅ 
ហាត់ប្រណ នៅ ខងក្រ  និង 
ដើរ ល្រង កម្រសាន្ត ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី២ 
ខ្រ ឧសភា  ខង មុខ ន្រះ ។ 

ប្រទ្រស អ្រស្របា៉ាញ  នងិ បារាងំ 
គ្រង ប្រកាស ផ្រន ការ លម្អិត 
បន្ថ្រម ទៀត  កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ។ 

ការ បិទ នៅ  បារាំង  បាន ចាប-់ 
ផ្តើម កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១៧  ខ្រ មីនា  
ហើយនឹង ចាប់ ផ្តើម ដក វិញ នៅ 
ថ្ង្រ ទី ១១  ខ្រ ឧសភា ៕ AFP/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ក្រសួង ការ-
បរទ្រស បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រ សិត 
ពសិ្រស នយុ ក្ល្រ អ៊្ររ កពំលូ របស ់
ក ូរ៉្រ ខង ត្របងូ  នងិ អាម្រ រកិ  បាន 
ផ្លាស់ ប្តរូ ការ វាយ តម្ល្រ របស់ ពួក- 
គ្រ ទៅ វិញ ទៅ មក  អំពី ស្ថាន-
ការណ៍ នៅ ឧបទ្វីប កូ រ៉្រ  តាម 
ទូរស័ព្ទ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ស្រប-
ព្រល ការ បា៉ាន់ ស្មាន អំពី សុខ-
ភាព  របស់ ម្រដឹក នាំ កូ រ៉្រ ខង-
ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន ។ 

 ការ ពិភាក្រសា តាម ទូរ ស័ព្ទ  
រវាង លោក លី  ឌូ -ហ៊ុន  និង 
សមភាគី អាម្រ រិក របស់ លោក  
គឺ លោក ស្ត្រប ហ្រន  ប៊ីហា្គាន់  
បាន ធ្វើ ឡើង ខណៈ ប្រពន័្ធ ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ បាន រាយ ការណ៍  អំពី 
អវត្ត មាន អស ់ជា ច្រើន សបា្តាហ ៍
របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  ពី 
ក្រស្រ ភ្ន្រក សធារ ណ ជន  បាន 
បង្កើត ពាក្រយ ចចាម អារា៉ាម អំពី 
ស្ថាន ភាព សខុ ភាព របស ់លោក  

ទោះ បី ជា ការ វាយ តម្ល្រ របស់ 
ក្រុង ស្រអ៊ូល ថា « គ្មាន អ្វី ខុស- 
ធម្មតា » នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កមុ្មយុ-
នីស្ត នោះ ទ្រ ។ 

ក្រសងួ ការ បរទ្រស  បាន ថ្ល្រង  
នៅ ក្នុង សន្និ សីទ សរ ព័ត៌ មាន 
មួយ ថា ៖« ភាគី ទាំង ២  បាន 
ច្រករំល្រក ការ វាយ តម្ល្រ នានា  

អំពី ការ វិវត្ត ថ្មី នៅ ឧបទ្វីប កូ រ៉្រ  
ហើយ បាន ផ្លាស ់ប្តរូ យោ បល ់គ្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក  ស្តី ពី មធ្រយោ- 
បាយ ជាច្រើន  ដើម្របី សហ ការ 
គ្នា  រវាង ប្រទ្រស ទាងំ ២  នៅ ក្នងុ 
ការ បង្កើត ឲ្រយ មាន ការ រកី ចម្រើន 
យ៉ាង សំខន់ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រឹង-
ប្រងនោះ ៕ Yonhap/SK
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អង្គការសហប្ជាជាតិស្ើឲ្យបង់កា្លាដ្ស
ទទួលយកទូកជនរ៉ ូហ៊ីងយ៉ាដ្លជា ប់នៅសម៊ទ្

ប្សិតពិស្សន៊យក្ល្អ្៊រកំពូលកូរ្៉ខាង-
ត្បូងនិងUSវាយតម្ល្ស្ថានកា រណ៍ឧបទ្វីបកូរ្៉

ចំនួនអ្កឆ្លងវីរ៊សកូរូ៉ណ នៅទូទំាងពិភពលោកកើនឡើងដល់ជាង
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ក្រុងដាម៉ាសៈ  ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ រដ្ឋ 
បាន និយាយ ថា  ការ វាយ ប្រហារ ផ្លូវ-
អាកាស ជា ច្រើន លើករបស់  អុីស្រ-
អ្រល  ទៅ លើ រដ្ឋ ធានី សុី រី កាល ពី ព្រឹក 
ថ្ង្រ ចន្ទ  បាន បណ្តាល ឲ្រយ ជន សុី វិល 
៣នាក់  ស្លាប់ ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងារ ព័ត៌ មាន ផ្លូវ ការ សណ  
បាន និយាយ ថា ៖« ជន សុី វិល ៣ នាក់  
បាន ស្លាប់  និង ៤ នាក់ ផ្រស្រងទៀត         
រង របួស  នៅ ក្នុង នោះ មាន ក្ម្រង មា្នាក់ 
ដោយ សរ កម្ទ្រច គ្រប ់ប្រក ផ្ទុះ  ច្រញ ព ី
មី សុីល អុីស្រ អ្រល  បាន ធា្លាក់ ទៅ លើ 
ផ្ទះ របស់ ពួក គ្រ » ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងារ ព័ត៌ មាន ផ្លូវ ការ សណ  
បាន និយាយ នៅ ក្នុង របាយការណ៍ 
មួយ  កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ ថា  ទ័ព 

អាកាស សុី រី  បាន បាញ់ ទមា្លាក់ មីសុីល 
អុីស្រ អ្រល « អស់ ជា ច្រើន គ្រប់ »  
បាន បាញ់ ច្រញ ពី ដ្រន អាកាស របស់ 
ប្រទ្រស លី បង់  រយៈ ព្រល ដ៏ ខ្លី នៅ មុន 
ព្រល ព្រឹក ព្រលឹម ។ 

 រូប ភព វី ដ្រអូ ជា ច្រើន  បាន ច្រញ - 
ផ្រសាយ  នៅ លើ វ្រប សយ របស ់ទ ីភ្នាក-់
ងារ សរ ព័ត៌ មាន ផ្លូវ ការ ស ណ  បាន 
អះ អាង ថា  នឹង បងា្ហាញ ក្របាល គ្រប់ 
មីសុីល អុីស្រ អ្រល  ដ្រល បាន ផ្ទុះ នៅ 
លើ អាកាស ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ អុីស្រ អ្រល  បាន បដិ-
ស្រធ មិន ធ្វើ អត្ថា ធិប្របាយ នោះ ទ្រ ។ 

ក្រុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុស្រស សុី រី មាន 
មូល ដ្ឋាន នៅ អង់ គ្ល្រស  បាន ថ្ល្រង ថា  
ការ វាយ ប្រហារ នោះ  បាន វាយ ចំ 

ទីតំង របស់  កង កមា្លាំង អុីរ៉ង់  និង 
យុទ្ធជន ច្រញ ពី ក្រុម សកម្ម ប្រយុទ្ធ 
លបីង ់ហ្រសប ូឡាហ ៍ នៅ ក្រងុ ដមា៉ាស 
ភគ ខាង ត្របូង ។ 

ក្រមុ ឃ្លា ំមើល សទិ្ធ ិមនសុ្រស  បាន ថ្ល្រង 
ថា  ក្រមុ យទុ្ធ ជន ទាងំ ៤ នាក ់បាន ស្លាប ់ 
នៅ ក្នងុ ការ វាយ ប្រហារ ផ្លវូ អាកាស ។ 

 ចាប់ តំង ពី បាន ចាប់ ផ្តើម មាន ជម្លាះ 
សុី រី កាល ពី ឆ្នាំ ២០១១   ប្រទ្រស - 
អុសី្រអ្រល  បាន បើក ការ វាយ ប្រហារ 
រាប់ រយ លើក  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស សុីរី  
ដោយ បាន កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ 
កង កមា្លាំង រដ្ឋាភិ បាល  និង ក្រុម ក ង- 
កមា្លាំង សម្ព័ន្ធ មិត្ត អុីរ៉ង់  និង ក្រុម យុទ្ធ - 
ជន ហ្រសបូ ឡាហ៍   ដ្រល ជា សត្រូវ 
របស់ អុីស្រ អ្រល ៕AFP/SK
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តពីទំព័រ១...របស់ រដ្ឋការ      
ល ក ត្រំ  ឈប់ ផ្តល់ ជំនួយ ឲ្រយ  
អង្គ ការ សុខ ភព ពិភព លក ។  

នៅ ក្នុង លិខិត ១ ច្របាប់ ផ្ញើ ជូន 
លក រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស ម៉្រក៍  
ប៉ុម ប៉្រអូ  សមា ជិក សភ បក្រស 
ប្រជា ធិប ត្រយ្រយបាន ចាត់ទុក 
ការ ឈប់ ផ្តល់ មូល និធិ ន្រះ ថា 
ជា ការ  រារាំង ផ្ន្រក នយោបាយ ពី 
ការ ឆ្លើយ តប របស់ រដ្ឋ កា រន្រះ 
ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង បាន 
ទាម ទារ ថា  ក្រសងួ ការ បរទ្រស 
គរួ ត្រ ធ្វើ របាយ ការណ ៍ នងិ មាន 
ព័ត៌មាន ទាក់ ទងទៅ  នឹង ការ - 
សម្រច ចិត្ត ន្រះ ។

លក អ្រន ហ្គ្រល  បាន សរ - 
ស្ររ នៅ ក្នុង លិខិត នោះ ថា៖        
« ការ សម្រច ចិត្ត របស់ លក 
ប្រធានា ធិបតី ដូណល់ ត្រំ 
ឈប ់ផ្តល់ មលូ នធិិ ដល់ អង្គ ការ 
សុខ ភព ពិភព លក  ស្រប - 
ព្រល មាន ជំងឺ រាល ដល ជា-    
ស កល  ធ្វើ ឲ្រយ ខូច ប្រយោជន៍ 

នងិ ដក ់ឲ្រយ ជវីតិ មនសុ្រស ជា ច្រើន 
ប្រឈម នឹង គ្រះ ថា្នាក់់ »។ 

លក អ្រន ហ្គ្រល  បាន ថ្ល្រង 
ថា  ទោះ ជា  WHO  មិ នល្អ ឥត- 
ខ្ចោះ ក្ត ី ក ៏អង្គការ ន្រះ ដើរ ត ួនាទ ី

យា៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ សម្រប- 
សម្រួល ក្នុង ចំណោម រដ្ឋាភិ- 
បាល នៅ ជុំវិញ ពិភពលក   
ហើយ  បាន ប្រញាប់ ប្រញាល់ 
ប្រកាស ពី អាសន្ន សុខភព     

ន្រ ការ រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩  
និង ជំងឺ រាត ត្របាត នានា។ 

សមាជិក សភ ជាន់ ខ្ពស់ 
រូបន្រះ  បាន បញ្ជាក់ ថា  WHO  
បាន ខតិ ខ ំប្រងឹ ប្រង ដ ៏មាន តម្ល្រ 

ដ្រល មនិ អាច កាត ់ថ្ល្របាន ដើម្រប ី
បន្ថយ ល្របឿន រាល ដល និង ធ្វើ 
ឲ្រយ ខ្រស្រកោង ន្រ ជងំ ឺរាត ត្របាត ន្រះ 
ធា្លាក់ ចុះ នៅ ទាប ។  

លក អ្រន ហ្គ្រល  បាន ថ្ល្រង 
ថា៖ «ការ រិះ គន់ WHO ប្រសើរ 
ជាង ការ ផ្ទុះ ជងំ ឺកវូដី ១៩  នងឹ ធ្វើ 
ឲ្រយ ស្ថានភព គ្រ អាសន្ន ស្រ ប់ 
ន្រះ កាន់ ត្រ អាក្រក់ ទៅ  ដោយ 
ធ្វើ ឲ្រយខចូ ឧបករណ ៍ក្នងុ ចណំោម 
ឧបករណ៍ សំខាន់ៗ របស់ យើង 
ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ជំងឺ 
ដ្រល កំពុង រាល ដល ន្រះ »។    

លក ប្រធាន គណៈ កមា្មា - 
ធិការ ន្រះ  បាន កំណត់ ឱសន- 
វាទ  នៅ ថ្ង្រ ទី ៤  ែខ ឧសភ  
សម្រប់ ក្រសួង ការបរទ្រស 
ប្រគល់ ឯកសរ ទាក់ ទង ការ - 
សម្រច ចិត្ត ដក មូលនិធិ ពី 
អង្គការ សុខភព ពិភព លក ។ 

ខណៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ដោយ- 
សរ ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង កើន- 
ឡើង នៅ ទទូាងំ អាម្រ រកិ  ស្រត- 

វិមាន  បាន ខិត ខំបញ្ចៀស ការ- 
រិះគន ់អពំ ីការ ស្ត ីបនោ្ទោស គ្នា ទៅ 
វិញ ទៅ មក កាល ដំបូង នោះ ។  

ដោយ បា  ន អះអា ង ថា  WHO 
ខក ខានមនិច្រ ករលំ្រក ពត័ម៌ាន       
ឲ្រយបានទាន់ព្រលវ្រលា  និង 
ច្របាស់លាស់នោះ លកប្រ - 
ធា  នាធបិត ីដណូល ់ត្រ ំ  កាល 
ពដីើម ខ្រ ន្រះ    បាន សម្រចចតិ្ត 
ឈប់  ផ្តល់ ជំនួ យ របស់ ប្រ ទ្រស 
លក   ដល់ ទីភ្នាក់ ងា រន្រះ   ជា   
វិធាន កា រ មួយ នាំ ឲ្រយ មាន ការ- 
ប្រឆងំ   នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស   នងិ  នៅ 
ក្រ ប្រទ្រស ។ 

យោង តម មជ្រឈមណ្ឌល 
សម្រប់ ប្រព័ន្ធ វិទ្រយាសស្ត្រ និង 
វិស្វកម្ម នៅ សកល វិទ្រយាល័យ  
Johns Hopkins  បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា  គិត ត្រឹម រសៀល ថ្ង្រ ចន្ទ  អាម្រ - 
រិកបាន រាយការណ៍ ថា  មាន អ្នក- 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន ៩៨មឺុន   
នាក់  និង ស្លាប់ ជាង  ៥៥ ០០០  
នាក់៕ Xinhua/PSA

ការវយប្រហារផ្លូវអកាសរបស់អីុស្រអ្រលន ក្រប្រររដ្ឋធានីសីុរីបង្ឲ្រយជនសីុវិលស្លាប់

សភាអម្ររិកចាប់ផ្តើមបើកការសុើបអង្្រតលើការសម្រចចិត្ត...
លោករដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសលោកម៉្រក៍បុ៉មប៉្រអូចលូរួមជំនួបនៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទ្រស។AFP លោកប្រធានាធិបតអីាម្ររិកដូណ ល់ត្រំថ្ល្រងនៅក្នងុអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មនអំពីវិរុសកូរូ៉ណ។ AFP

លោកប្រធានអង្គការWHOលោកត្រ្រដូសអ្រដហាណូមហ្គឺប្រយី្រស៊សុចូលរួមសន្នសីិទអំពីវិរុសកូរូ៉ណ។AFP



www.postkhmer.com

ក្រងុេ្រហ្វងហ្វើត:គ្រសួារជនជាតិ
អីុរ៉ាក់ដ្រលកំពុងរស់នៅអាល្លឺម៉ង់
រំភើបជាខ្លាំងនៅព្រលដ្រលពួកគ្រ
ប្រទះឃើញម៉ាសុីនដ្ររ២គ្រឿងត្រូវ
គ្របោះចោលនៅតាមផ្លវូខណៈកពំងុ
ត្រត្រវូការវាដើម្របីដ្ររម៉ាស់ពាក់ការពារ
ខ្លួនពីវីរុសកូរ៉ូណា។
ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលគួរឲ្រយភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត

នោះគឺ នៅក្នុងម៉ាសុីនដ្ររចាស់១
គ្រឿងម្ចាស់ដើមបានលាក់លុយ
១០០០អឺរ៉ូ (ប្រមណ១០៨៥
ដុលា្លារអាម្ររិក)នៅក្នុងនោះ។
លោកSherzadAhmedអាយុ

២១ឆ្នាំដ្រលរសីបានម៉ាសុនីដ្ររបាន

និយាយថា៖«ភ្លាមៗនោះយើង
ទរូស័ព្ទរកប៉លូិសដើម្របីស្វ្រងរកម្ចាស់
ម៉ាសុនីដ្ររហើយគាត់ពតិជាសប្របាយ-
ចិត្តណាស់ដ្រលបានលុយវិញ»។
រឿងរ៉ាវដ៏រីករយន្រះបានកើតឡើង

នៅក្រុងMorsbachតូចមួយនៅ
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ង្រពុធ
សបា្ដាហ៍កន្លងទៅថ្មីៗ ។ន្រះបើយោង-
តាមរបាយការណ៍ប៉ូលិស។
បុរសជាម្ចាស់ដើមម៉ាសុីនដ្ររនោះ

មនអាយុ៥៦ឆ្នាំ។លោកភ្ល្រចថា
ខ្លនួបានទកុលយុ១០០០អរឺ៉ូកាលពី
រដូវបុណ្រយគ្រិស្តសា្មាស់ឆ្នាំមុនហើយ
លោកពតិជារកីរយដ្រលសខុៗទ្រព្រយ

វិលមករកខ្លួនឯងវិញ។
លោកSherzadAhmedបាន

មកដល់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ជាមួយ
ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនស្រី២នាក់
កាលពី៤ឆ្នាំមុន។
លោកបានអះអាងថាលោកគា្មាន

ច្រតនាទុកលុយដ្រលរីសបានក្នុង
ម៉ាសុីនដ្ររនោះទាល់ត្រសោះត្រ
លោកត្រូវបានម្ចាស់ម៉ាសុីនដ្ររផ្ដល់
ប្រក់រង្វាន់២០០អឺរ៉ូ។
ម៉ាសុីនដ្ររដ្រលរីសបាន២គ្រឿង

នោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារលោក
ប្រើប្រស់ដ្ររម៉ាសពាក់នងិច្រកចាយ
គ្រឯងជាហូរហ្រ៕AFPកំពុងត្រវូការដ្ររម៉ាស់ពាក់គ្រសួារអុីរ៉ាក់ប្រទះឃើញលុយក្នងុម៉ាសីុនដ្ររ។រូបថតAFP

គ្រសួារអុីរ៉ាក់រើសបានម៉ាសីុនដ្ររបង្កប់លុយ១ពាន់អឺរូ៉ស្រតូរកបូ៉លិសអាល្លម៉ឺង់

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ ខណៈឥទ្ធិពលរីករល-
ដាលជងំឺឆ្លងថ្មីកវូដី១៩កពំងុត្រធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកចិ្ចគ្រសួារពលរដ្ឋនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាព្រះត្រមិនអាច
ច្រញក្រប្រកបការងរដូចប្រក្រតី-
នោះគ្រឃើញតារកបំ្ល្រងនងិចម្រៀង
អាយ៉្រអ្នកស្រីនួនសារីហៅយាយ
យ៉យឆ្លៀតប្រកបរបរប្រឡាក់ងៀត
សាច់គោ-ក្របីលក់តាមអនឡាញ-
ដើម្របីរកប្រក់បន្ថ្រមជយួទប់ទល់ដល់
ជីវភ ពគ្រួសារ។
តារកំប្ល្រងស្រីពូក្រសម្តីចាក់ទឹក-

មនិលចិក្នងុក្រមុកបំ្ល្រងនាយក្រមឹនងិ
ជាដ្រគូចម្រៀងប្រព្រណីអាយ៉្រឆ្លើយ-
ឆ្លងជិត៣០ឆ្នាំជាមួយលោកព្រហ្ម
ម៉ាញអ្នកស្រី នួនសារីហៅយាយ
យ៉យបង្ហើបប្រប់ពីហ្រតុផលន្រការ-
ប្រកបរបរធ្វើងៀតគោនិងក្របីលក់
តាមអនឡាញន្រះថា៖ «ដោយសារ
ការងរសិល្របៈ ក្នុងកាលៈទ្រសៈន្រះ
ពិបាកហើយនៅផ្ទះទំន្ររមិនដឹងធ្វើ
អ្វីនោះក៏នឹកឃើញប្រឡាក់សាច់គោ
លក់តាមអនឡាញក្រយពីសាក-
ល្របងប្រឡាក់ឲ្រយបងប្អូនសាច់ញាតិ-
និងអ្នកសា្គាល់ពិសារួចគ្រក៏សរសើរថា
ឆ្ងាញ់នោះ។រហូតមកដល់ព្រលន្រះ-
ជិត២ខ្រហើយសម្រប់ការបើករបរ
ប្រឡាក់សាច់គោនិងក្របីលក់»។
តារកំប្ល្រងនិងចម្រៀងអាយ៉្រជើង-

ចាស់យាយយ៉យបានបន្តឲ្រយដឹងពី
បរិមណន្រការលក់សាច់ងៀតគោ-
និងក្របីជាសា្នាដ្រប្រឡាក់ដោយរូប-

មន្តខ្លួនផ្ទាល់ដ្រលអាចរកបានប្រក់
ទប់ទល់ការចាយវាយប្រចាំថ្ង្រក្នុង-
គ្រួសារក្នុងគ្រដ្រលមនវិបត្តិស្រដ្ឋ-
កិច្ចគ្រួសារ ដោយកូវីដ១៩ប្រហារ
ទីផ្រសារសលិ្របៈនោះថា៖«នារយៈព្រល-
ជិត២ខ្រដ្រលមីងបានលក់មកន្រះ
លក់តចិបផំតុអាចបានចនោ្លាះពីចនំនួ
៧-១០គីឡូក្រមហើយច្រើនអាច-
លក់បាន២០គឡីូក្រមក្នងុ១ថ្ង្រនៅ
ព្រលមនការផ្រសាយផ្ទាល់តាមហ្វ្រស-
ប៊ុកនោះ»។
យា៉ាងណាតម្ល្រងៀតគោនិងក្របី

ដ្រលតារកំប្ល្រងនិងចម្រៀងអាយ៉្រ

ជើងចាស់ស្រីរបូន្រះបានលក់នោះគឺ
១គីឡូ១២មុឺនរៀលបើប្រៀប-
ធៀបនឹងតម្ល្រលើទីផ្រសារនានាវិញ
ហាក់ដូចជាថ្ល្រជាងគ្របន្តចិត្រអ្នក-
ស្រីនួនសារីក៏បញ្ជាក់រៀបរប់-
លម្អិតថា៖«វាថ្ល្របន្តិចម្រន!ត្រ
មីងជ្រើសយកសុទ្ធត្រសាច់ល្អៗ
ពីខ្រត្តតាក្រវមកប្រឡាក់ហើយ
សាច់ស្រស់នោះក៏ថ្ល្ររួចទៅ-
ហើយដ្ររ។ម្រយ៉ាងទៀតមីងក៏
បានជួលកន្ល្រងគ្រដើម្របីយកទី-
តាងំប្រឡាក់នងិហាលដ្ររជាពសិ្រស
យើងក៏មិនគិតថ្ល្រស្រវាដឹកជញ្ជូន-

ទៀតផង»។
មើលទៅរបរប្រឡាក់ងៀតគោនិង

ក្របី របស់តារកំប្ល្រងស្រីល្របីឈ្មាះ
យាយយ៉យជាដ្រគូចម្រៀងអាយ៉្រដ៏
ស័ក្តិសមបំផុតជាមួយលោកព្រហ្ម
ម៉ាញហាក់មិនចង់បោះបង់ចោល-
ឡើយទៅថ្ង្រមុខទោះបីជាសា្ថានភព
ជំងឺកូវីដ១៩បានប្រប្រួលប្រសើរ
ឆប់ៗឬមិនទាន់មនព្រលកំណត់
យា៉ាងណានោះក៏អ្នកស្រី នឹងចាប់
យកអាជីវកម្មក្រសិល្របៈន្រះដដ្រល
ហើយចង់ពង្រីកឲ្រយធំទៀតផង។
យាយយយ៉ព្រលយថា៖«ប្រសនិ

បើសា្ថានភពបង្កដោយជំងឺកូវីដ១៩
ន្រះវាឆប់វលិមករកភពប្រក្រតីនោះ
មងីក៏មនិបញ្រឈប់អាជវីកម្មលក់ងៀត
គោនងិក្របីន្រះទ្រគឺមងីនងឹបន្តវា
រហូតទោះបីមីងប្រគល់ការងរ
លក់ដូរទៅកូនក្មួយក្តី ក៏មីងបាន
បង្ហាត់បង្រៀន និងប្រប់រូបមន្ត
ដល់ពួកគ្របណ្តើរៗហើយដ្ររ។
ហើយក៏មនបំណងពង្រីកការ-
លក់នូវមុខម្ហូបប្ល្រកៗទៀតដ្ររ
ដូចជានៅក្នុងព្រលន្រះបន្ថ្រម
ប្រហុកចិញ្ចា្រំ និងប្រហុកខ្ទិះ-
ហើយអនាគតនៅព្រលដល់រដវូ
ធ្លាក់ភ្លៀងមីងក៏ចង់ធ្វើកង្ក្រប-
បោកលក់ដ្ររ»។
សម្រប់ប្រិយមិត្តដ្រលចាប់-

អារម្មណ៍ចង់កុម្ម៉ង់ទិញងៀតគោ
និងក្របីជារូបមន្តផ្រសំគ្រឿង-
ដោយយាយយ៉យ នោះអាច

ទនំាក់ទនំងតាមទរូសព័្ទ012914
704/011999347៕

តារកំប្ល្រងនិងចម្រៀងអាយ៉្រឆ្លើយឆ្លងអ្នកស្រីនួនសារីហៅយាយយ៉យឆ្លៀតបើក
របរប្រឡាក់ងៀតគោ-ក្របីលក់ផ្អើលព្រញបណ្តាញសង្គម។រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារកំប្ល្រងនិងចម្រៀងអាយ៉្រយាយយ៉យឆ្លៀតបើករបរលក់ងៀតគោ
រកប្រក់ទប់ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រសួារគ្រជំងឺកូវើដ១៩វាយប្រហារទីផ្រសារសិល្របៈ



ខេង សុខគន្ធា 

ភ្នំពេញ : ដោយសម្លឹងឃើញ
ពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងភាព-
ខ្វះខាតនូវឧបករណ៍ការពារខ្លួន
(PPE) នៅព្រលកំពុងប្រយុទ្ធ-
ប្រឆាំងនឹងម្ររោគរាតត្របាតបច្ចុប្របន្ន
កសិកម្មឈ្លាសវ្រកម្ពុជា (Agri -
SmartCambodia)បានច្ន្ររបាំង
ការពារផ្ទ្រមុខដើម្របីត្រៀមខ្លួនផ្គត់ផ្គង់
ឧបករណ៍ការពារខ្លួនន្រះទៅដល់
ប្រជាជននិងក្រុមគ្រូព្រទ្រយកម្ពុជា។
ខណៈប្រជាជនត្រូវបានណ្រនាំឲ្រយ

ថ្ររក្រសាសុខភាព អនាម័យខា្ជាប់ខ្ជួន
និងរក្រសាគម្លាតពីគ្នាឲ្រយលើស១,៥
ម៉្រត្រ របាំងការពារផ្ទ្រមុខគឺជា
ជម្រើសមួយក្នុងចំណោមសម្ភារ-
ការពារខ្លួនដទ្រទៀតដ្រលត្រូវបាន
ប្រើប្រស់ដោយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យ
សុខាភិបាលកម្មករកម្មការិនីរោង-
ចក្រនិងព្រទ្រយធ្ម្រញក្នុងការកាត់-
បន្ថយការចម្លងម្ររោគ។
ជាសហគ្រសមួយជ្រកក្រម

ដំបូលអង្គការBrooklynBridgeto
Cambodia(BB2C)កសិកម្ម
ឈ្លាសវ្រកម្ពុជា បានបង្កើតរបាំង
ការពារផ្ទ្រមុខធ្វើពីឫស្រសី និងកំណ្រ
បា្លាស្ទិកជាផលិតផលកម្ពុជាផ្ទាល់។
លោក IbrahimFitzgibbon

វិស្វករម្រកានិចជនជាតិអង់គ្ល្រស
របស់កសិកម្មឈ្លាសវ្របានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ ឲ្រយដឹងថា៖«យើងក្រច្ន្រ
និងផលិតសម្ភារកសិកម្មតាំងពីធុង
សម្រប់បាញ់ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ម៉ាសុីនដកស្មៅឬជម្រះស្មៅនិង
ម៉ាសុីនស្ទូងស្រូវសម្រប់កសិករ-
កម្ពុជាក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសកសិ- 
កម្មរបស់យើងក៏មនបើកវគ្គបណ្តុះ- 
បណ្តាលលើការអនវុត្តកសកិម្មទនំើប
ប្របវិទ្រយាសាស្ត្រផងដ្ររ»។
យ៉ាងណមិញ វិស្វករម្រកានិច

ជនជាតិអងគ់្ល្រសរបូន្រះបានប្របថ់ា
នៅព្រលពិភពលោកកំពុងរងគ្រះ

អពំីការរកីរាលដាលន្រជងំឺលោកនងិ
ក្រុមការងារទាំងអស់ត្រឡប់មកមន
គំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការច្ន្រប្រឌិតឧប-
ករណ៍ការពារផ្ទ្រមុខន្រះឡើង។
លោកបន្ថ្រមថាអង្គការព្រយាយម

ផលិតឧបករណ៍ការពារខ្លួនដើម្របី
ពង្រឹងការការពារនៅតំបន់ផ្ទ្រមុខ
របស់មនុស្រសគ្រប់គ្នា។
ជាមួយគំនិតគិតគូរបរិសា្ថានដោយ

ប្រើប្រស់ឫស្រសីនងិកណំ្របា្លាស្ទិកមក
ផលតិយ៉ាងសម្រតិសម្រងំរបាងំមខុ
ន្រះត្រវូបានវ្រចខ្ចប់ទុកដាក់យ៉ាងប្រងុ-
ប្រយត័្នដើម្របីរក្រសាអនាមយ័នងិបង្កើន
គុណភាពឲ្រយអ្នកប្រើប្រស់បានយូរ។
លោកIbrahimបានឲ្រយដឹងទៀត

ថា៖ «យើងចំណយព្រល៤ថ្ង្រក្នុង
ផលិតកម្មយើងអាចផលិតរបាំង-
ការពារផ្ទ្រមុខបានប្រហ្រលជិត៥០០-
របាំងពួកយើងកំពុងត្រៀមបញ្ច្រញ
ផលិតផលន្រះនៅលើទីផ្រសារក្នុង
សបា្តាហ៍ន្រះ។ស្របព្រលការស្រវ- 
ជ្រវផ្រស្រងៗមនការគំទ្រឲ្រយមនុស្រស

គ្របគ់្នាពាកម់៉ាស់នងិរបាងំការពារមខុ
ដើម្របីធានានងិទទលួបានប្រសទិ្ធភាព
ក្នុងការទប់សា្កាត់វីរុសឆ្លងចូលរាង- 
កាយយើងសង្រឃឹមថា របាំងការពារ 
មុខន្រះនឹងដើរតួជារនាំងការពារ
បន្ថ្រមដើម្របីឈ្នះការឆ្លងម្ររោគ-
រាតត្របាតន្រះ។
លោកឲ្រយដឹងបន្តថាមនុស្រសគ្រប់រូប

អាចប្រើរបាងំការពារផ្ទ្រមខុន្រះដើម្របី
ការពារពួកគ្រនិងអ្នកដទ្រ។ ផ្ទាំង
ខាងមុខគ្របជិតព្រញមួយផ្ទ្រមុខ
អាចការពារការខា្ទាតសារធាតរុាវពីការ
ក្អកនិងកណ្តាស់។
របាងំមខុកជ៏យួរក្រសាអនាមយ័ចណំី

អាហារ ការពារអ្នកដំណើរនិងអ្នក
បើកបរយនជំនិះគ្រប់ប្រភ្រទផង-

ដ្ររ។វាក៏ជាជម្រើសល្អសម្រប់
បគុ្គលកិសន្តសិខុអ្នកលកដ់រូនងិអ្នក
រត់រុឺម៉កជាដើម។អ្នកប្រើប្រស់អាច
ចាប់យកជម្រើសពាក់របាំងការពារ
ផ្ទ្រមុខដោយពួកគ្រយល់ឃើញថា
វាងាយស្រួលពាក់ និងមិនធ្វើឲ្រយថប់-
ដង្ហើមព្រមទាំងមនតម្ល្រសមរម្រយ។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររលោកសាន

បុនិកានាយកគ្រប់គ្រងកសិកម្ម-
ឈ្លាសវ្រកម្ពជុាបានឲ្រយដងឹថាសហ-
គ្រសរបស់លោកកំពុងស្វ្រងរកការ-
សហការជាមួយខាងមន្ទីរព្រទ្រយនៅ
ក្នុងស្រុកដើម្របីឲ្រយផលិតកម្មអាច
ផ្គត់ផ្គង់របាំងការពារផ្ទ្រមុខដល់ក្រុម
គ្រូព្រទ្រយកម្ពុជាផងដ្ររ។
លោកបានបញ្ជាក់ប្រប់ភ្នំព្រញ-

ប៉សុ្ដិ៍ថា៖«ការសហការន្រះនងឹធ្វើឲ្រយ
ក្រុមគ្រូព្រទ្រយដ្រលកំពុងធ្វើការយ៉ាង-
សស្រកសស្រំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
ជំងឺកូវីដមិនមនការព្រួយបារម្ភ រឿង
ខ្វះខាតឧបករណ៍ប្រើប្រស់ដើម្របីការពារ
ផ្ទ្រមុខរបស់ពួកគ្រ»។
តម្ល្របោះដុំរបស់របាំងការពារផ្ទ្រ

មុខន្រះគឺ៦០០០រៀល។តម្ល្ររាយ
មិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទ្រ។
ក្រពទីទចូឲ្រយមនសុ្រសគ្របគ់្នាអនវុត្ត

តាមការណ្រនាំរបស់អ្នកជំនាញ
ដោយនៅផ្ទះលាងដ្រជាមួយសាប៊ូ
បិទបាំងផ្ទ្រមុខមត់ច្រមុះនិងចៀស-
វាងការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ វិស្វករ
Ibrahim បានបងា្ហាញចំណប់-
អារម្មណ៍ថា៖ «ខ្ញុំចង់ឃើញកសិករ
ទាំងអស់រស់នៅប្រកបដោយសុខ-
ភាពល្អ រស់នៅយ៉ាងមនសុភមង្គល
ជាមួយនឹងបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប»។
កសិកម្មឈ្លាសវ្រស្ថិតនៅសងា្កាត់

ចាក់អង្រក្រមខណ្ឌមនជ័យ
រាជធានីភ្នពំ្រញ។ពត័ម៌នបន្ថ្រមសមូ
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វ្រសប៊ុក@Agri-
SmartCambodia -កសិកម្ម
ឈ្លាសវ្រឬទាក់ទងតាមទរូសព័្ទល្រខ
០១២៨៥៧៥២៧និង០១១
៤៤៧៧២៥៕
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កសិកម្មឈ្លាស វេ អាច ផលិត របាំង ការពារ ផ្ទេមុខ បាន បេមណ ៥០០របាំង ក្នុងរយៈពេល  ៤ថ្ងេ    ។ រូបថតសហការី

របាំង ការពារ ផ្ទេមុខ ក៏ រួម ចំណេក ដល់ សុវត្ថិភាព និង អនម័យចំណីអាហារ ផង ដេរ។ រូបថតសហការី

កសិកម្មឈ្លាសវៃកម្ពជុាច្នៃរបំាងការពារមុខធ្វើពីឫសៃសី

របាំង ការពារផ្ទេមុខ អាច តេូវបានបេើបេស់ ដោយ បុគ្គលិក សន្តិសុខ  ។ រូបថតសហការី
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ ើ ងខ្ព ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អក ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ  អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដោយសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ    មិ ន ឲៃយ មាន ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ការ     - 
 បៃកប  របរ រកទទួល ទាន នានាបាន  ផល ចំណៃញ 
ជា        ធម្មត  ។ រី ឯ បញ្ហា ស  ្នៃហ    វិញ   គូ ស្នៃហ៍  នឹង មាន   
ភាព  អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យ៉ាង ល្អ បៃសើរខ្លាំង  ។   

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។  ដំណើរតៃច់ចរ របស់ 
លោក  អ្នក នឹងបៃទះ ឧប សគ្គ ខ្លះៗ 
សៃច ក្តីស្នៃហ គូស្នៃហ៍ ហក់ មាន   
ភាព ពៃងើយ កន្តើយ ចំពោះគ្នា  គបៃបី  

ផ្តល   ់ភាព កកក់្តៅឲៃយគ្នាបានចៃើន។ រឯីការ បៃកប- 
របរ រក  ទទលួ  ទានផៃសៃងៗគសឺមូកុសំន្នដិ្ឋានអ្វណីា 
មយួ  ដោយ ខ្វះបៃភព ពត័ម៌ាន ជាក ់លាក ់ឲៃយ   សោះ។ 
ចំពោ ះ លាភសកា្ការៈ វិញ  នឹង ទទួល បាន នូវ ភោគ - 
ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ មិន លើសលប់នោះឡើយ។   

រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ដោយ        
ឆន្ទៈ  ខ្ពស់     ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ    ទៅ   គោល  - 
ដៅ របស់ខ្លនួ។ រីឯ ការ    បំពៃញការ ង រ 
ផៃសៃងៗវិញ   តៃវូ     បៃឈ ម    នឹង ឧបសគ្គ     

ជា ចៃើន។  លោក  អ្នក គួរតៃ   ស្វៃង  រក         ជំនួយ  ឬ ការ   - 
ជៃម ជៃង ពី អ្នក ដទៃ ទ ើប ជា ការ ល្អ     បៃសើរ ។    
ចំពោះ      សៃចក្តសី្នៃហ     លោកអ្នក   នឹង    ម និ    មាន អ ្វ ីជា 
ក្ត ី បារម្ភ ខ្លាងំ ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សកា្ការៈ   វ ញិ  នោះ នឹង 
ទទួល   បាននូវ  ភាគ ផល តៃមឹល្អ បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូ   កាយ  និងផ្លវូ   ចិត្ត ល្អ  ខណៈ ការ- 
និយយ   ស្តីវិញ បៃកបដោយ ឧត្តម- 
គតិ ។ចំណៃកការ បៃកប របរ  រកទទួល   - 

ទាន  នានា     បាន ផល ចំណៃញ លើស ពីធម្មត ។ រីឯ  កា រ     - 
ង  រ ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត  គឺ ការកត ់   - 
ត ៃ      នវូបញ្ជ ីសា្នាម  នានា។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហ   ដៃគ ូ
របស់ អ្នក            តៃវូ ការ ការ ថ្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដក ់    
បន្ថៃម      គឺ  កាន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហ អ្នក ។

រា សី ឡ   ើង ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា ន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ       ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ   ភា ព ដោ   ះ សៃ យ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ      ្ត     ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏  មា ន    ការ យ   ល ់ ចិត្ត  គ ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕     

រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ     ងរ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប ស្នង   គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី- 

បៃកប  ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
សភាព  ល្អ  ពោលគឺ   ទឹកចិត្ត បៃកប ដោយ    ក្ត ីមៃត្តៅ នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត  គ្នា   ធម្មត មិន បង្កើត ក្តី ខ្វល់ ខ្វាយអ្វី ឡើយ។

រាសីល ្អ បង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទី ជិត  ឆ ្ងាយ  មាន សុវត្ថភិាព   ឯកា រនិ-
យយស្ត ីប ៃកបដោយ ហៃតុផល គួរ- 
ឲៃយ  គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ រក  - 

ទទួ ល ទាន  នានា  អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន        បទ  ពិ សោ ធយ ៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ លោក 
អ្នក       មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់ក្នងុ ការសមៃច នូវរាល់កិច្ចការ  
ផៃសៃងៗ  ។ ចំ ពោះ  បញ្ហា ស្នៃហ វិញគឺ  ដៃគូរបស់ អ្នក  
មាន  ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។   

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នឹង បៃឈម ទាក់ ទង- 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ ការ- 
ងរ  ផៃសៃង។ ចំពោះ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  

ម និ      ថ ទាក ទ់ង នងឹ ការងរ ឬ មខុ ជនំញួ  ក្ត ីសងៃឃមឹ 
ជោគ      ជ័យ មាន តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ-    
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នងឹបានដោយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង   ខ្ពស់ និងមាន ក្ត ីហត់ នឿយចៃើន។ ចំណៃក  
ឯ ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីឡើ ង ខ ្ព ស់ត  ៃ ដៃត  ។ការ និយយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នងឹ 

មាន  ការ ហស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ 
ពោរ  ពៃញ  ដោយ   ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នងឹ គ្នា ។  ការ បៃក ប របរ រក ទទ ួល ទាន នានា 
បាន    ផល ចំ  ណៃ    ញ  គួរ ជា  ទី គប់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  - 

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

ធ   ្វើ   ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ      ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដក    ់          ច ំ ពោះ ចំណង ស្នៃហរបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សកា្ការ ៈ    វិញ   គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ 
ការ          ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹកចិត្ត អ្នក 
បៃកប      ដោយ         ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នងុ 
ការបំពៃញ         កិច្ច ការងរ  ឬ ការ បៃកប   
របរ   រក   ទទួល ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក       

ការ      ដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានា មាន គៃ រាក់ ទាក   ់   គ រួ ជា         
ទ   ី     ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃចក្តសី្នៃហ  វិញ   គូស្នៃហ  ៍   ហក់ 
ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ     ដូច្នៃះ         លោក 
អ្នក           គួរ    តៃ ចៃះ ផ្តល    ់    ភាព កក់ក្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ   គូស្នៃហ៍ 
ទើប  ជាការ       ល្អ បៃព ៃសមៃប់ សម្ពន័្ធ ស្នៃហ៍ខ្លនួ ។ 

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

បៃកប    រ  បរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហ 
គួរ            ផ្តល់  ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ ដោយ - 
 ឡៃក  គៃះ របស់ លោកអ្នក   គឺនៅ  ឯ ទិសបស្ចិម  
ដូច្នៃះ       តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នឲៃយបាន ខ្ពស់។

លោក Muhammad Urabil Alias គៃង ឈុត ខ្មោច ដើរ តាម ដង វិថីនៅ បៃទៃសម៉ាឡៃសីុ ។ រូបថត AFP

យុវជនម៉ាឡេសីុធ្វើខ្មោចចេញ
លងបន្លាចអ្នកដើរហើរពេលរាតេី

កៃុង គូឡាឡំាពួ : តួ អង្គ- 
បិសាច លៃង ម៉ូដ សក់  និង ពុក- 
មាត់ កន្ទៃើង   កំពុង ចៃញ លង 
ក្នុង  សហគមន៍ មា៉ាឡៃសុី តូច 
មួយ  ដើមៃបី បង្កៃប អ្នក មាន 
ជំនឿ លើ វិញ្ញាណ ពៃលឹង  ឲៃយ 
សំងំនៅ តៃ ក្នុង ផ្ទះ  អំឡុង ពៃល 
បទិ  បៃទៃស  ដោយសារ តៃ  ការ- 
រីករាលដលនៃ វីរុស  កូរ៉ូណា  ។ 

វា មនិ មៃន ពៃលងឹ ខ្មាច មៃន- 
ទៃន នោះទៃ តៃ បុរស នៅ ក្នុង 
ភូមិ មា្នាក់ ឈ្មាះ មូហមៃដ 
យូរា៉ាប៊ីល អាលៀស  (Mu-
hammad Urabil Alias) 
ដៃល  គៃង ឈតុ រ៉បូ ពណ ៌ស  នងិ 
មា៉ាស ់ចៃញ ដើរ លង បនា្លាច 
មនុសៃស  រៀង រាល់ រាតៃី ។ 

អំឡុង ពៃល ចៃញ លង ក្នុង 
ភូមិ ខៃមា៉ាមា៉ាន ភាគ ឦសាន 
បៃទៃស មា៉ាឡៃសុ ីក្មៃង ៗ  សៃក 
ក្នងុ សភាព ភយ័ ខ្លាច  នងិ រត ់ទៅ 
ផ្ទះ វិញ ទាំងបាត ជើង សពៃត  
ខណៈ ពួកគៃ ឃើញ ខ្មាច ដើរ 
លង   តម ដង ផ្លូវ នានា ។ 

មិន ខុស ពី បណា្ដា បៃទៃស 
ដទៃ  ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ការ រកី រាល ដល នៃ វរីសុ ករូ៉ណូា 
នោះទៃ មា៉ាឡៃសុី បាន បញ្ជា 
ពលរដ្ឋ ឲៃយ នៅ តៃ ក្នុង ផ្ទះ  ពៃម- 
ទាំង  បិទ សាលា និង ជំនួញ មិន 
សំខន់ ជា ចៃើន ទៀត ។ 

បុរស នៅ ពី កៃយ របាំង មុខ 
ខ្មាចស កៃបុស  លោក យូរា៉ាប៊ីល 
បាន និយយ  ថ លោក បាន 
សមៃច ចិត្ដ ធ្វើ ជា ខ្មាច កៃយ 
ពី ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន 
កើន ឡើង  រាប់ ពាន់ ករណី នៅ 
បៃទៃស  មា៉ាឡៃសុី ។ 

បុរស អាយុ ៣៨ឆ្នាំរូបនៃះ 
បាន បៃប់ទីភា្នាក់ងរ AFPថ ៖ 
« ខ្ញុំ កំពុង មើល ព័ត៌មាន  ហើយ 

ខ្ញុំ មើល ឃើញ មនុសៃស ជា ចៃើន 
សា្លាប់ ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សមៃច ចិត្ដ 
បនា្លាច ពកួគៃ កុ ំឲៃយ ចៃញ កៃ ផ្ទះ 
ផ្តៃសផ្ដាស»។ 

វិធី សាសៃ្តច្នៃ បៃឌិត ដើមៃបី ឲៃយ 
មនុសៃស គោរព បមៃម ហក់ ដូច 
ជា មាន បៃសទិ្ធភាព ក្នងុ បៃទៃស 
ដៃល បៃជាជន ជឿ លើ អបិយ- 
ជំនឿ ស៊ប់  ជាពិសៃស អ្នក នៅ 
តំបន់ ជន បទ ។ 

លោក មូហមៃដ អាប់ឌុល-
ឡា បាន និយយ ថ នៅពៃល 
ណា ក្មៃង ៗ  ក្នងុ កៃងុ ឃើញ លោក 
ដើរ  ពកួគៃ រត ់បាត ជើង សពៃត 
សដំៅទៅ ផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លនួ ។ ពៃល 
នៃះ មនុ ពៃល សមៃច ចតិ្ដ ចៃញ 

កៃ ផ្ទះ ពួកគៃ តៃូវ កៃឡៃក 
មើល ឆ្វៃង សា្ដា ំថ តើ មាន ខ្មាច- 
លង នៅ ម្ដុំ នៃះ ឬ ទៃ »។ 

ពៃល លោក យរូា៉ាប៊លី បង្ហាះ 
រូប ខ្លួន ឯង គៃង ឈុត ខ្មាច លើ 
បណា្ដាញ សង្គម វា ទទួល បាន 
ការ  ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង  និង 
អន្ទង បូ៉លិសឲៃយ មក ដល់ ផ្ទះ របស់ 
លោក ថៃម ទៀត ។

លោក បាន នយិយ ថ  លោក 
មាន ការ បារម្ភ ថ អាច តៃូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួន  តៃ ផ្ទុយ ទៅវិញ  មន្ដៃី- 
ប៉ូលិស  បាន អរគុណ លោក 
ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង  និង 
បាន ថត រូប ជាមួយ លោក ផង 
ដៃរ ៕ AFP/HR

អ្នក ស្មគ័ៃ ចិត្ត តៃង ធ្វើខ្មោច ដើមៃបីការពារ ពលរដ្ឋ របស់ ខ្លនួ  ។ រូបថត AFP

បុរស តៃង ខ្លនួធ្វើខ្មោច  បនា្លាច មនុសៃស កំុ ឲៃយចៃញ ពី ផ្ទះ ។ រូបថត AFP



ក្រុងឡុងដ៍: ក្លិប មួយ ចំនួន  
ដែល មាន ដូច ជា កាំភ្លើង ធំ Ar-
senal, ញញួរធំ West Ham 
United និង កែុម បកែសី សមុទែ 
Brighton & Hove Albion 
បាន អនុញ្ញាត ឲែយ កីឡាករ របស់ 
ខ្លនួ វលិ មក កាន ់ទ ីលាន ហ្វកឹ ហាត ់
វិញ ហើយ កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ ទី ២៧ 
ខែ មែសា ខណៈកែមុ នៅ កែប ខណ័្ឌ 
Premier League  ទាំង នែះ 
កំពុង ចាប់ ផ្ដើម តែៀម សមែប់ 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ការ បែកតួ ឡើង វញិ 
នាពែល ខាង មុខ ។ 

មាន សែចក្ដ ីរាយការណ៍ ថា ក្លបិ 
នៅ លីក កំពូល របស់ បែទែស អង់- 
គ្លែស កំពុង ពិចារណា ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ឡើង វិញ រដូវ កាល របស់ ខ្លនួ 
នៅ ថ្ងែ ទី ៨ ខែ មិថុនា ជាមួយ នឹង 
ការ បែកួតអត់ មាន អ្នក គំាទែ ចូល- 
រួម  ដោយសារ ការ រាត តែបាត វីរុស 
កូរូ៉ណា  ហើយ គមែងចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ នែះ អាច ឲែយ ក្លបិ ទំាង ២០ 
នៅ  Premier League ចាប់ ផ្ដើម 
ធ្វើ ការ ហ្វកឹ ហាត់ យ៉ាង ពែញ លែញ 
តែមឹ ថ្ងែ ទី ១៨ ខែ ឧសភា ពោល 
គឺ ទុក ពែល ឲែយ កីឡាករ កម្ដៅ 
សាច់ ដំុ៣សបា្ដៅហ៍ ។     

បែធាន  Premier League 
ដែល មាន គមែង ជួប បែជំុ ជាមួយ 
ក្លបិ ទំាង អស់ នៅ ថ្ងែ សុកែ បាន 
ប្ដែជា្ញា បញ្ចប់ រដូវ កាល នែះ ឲែយ បាន 
ខណៈ កែមុ ហងែសកែហម Liver-
pool ខិត កាន់ តែ កៀក នឹង ការ ឈ្នះ 
ពាន លីក កំពូល អង់គ្លែស ជាលើក 
ដំបូង រយៈ ពែល ៣០ ឆ្នា ំ។  

ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ ពែម  បើក ទា្វារ 
ទីលាន ហ្វឹក ហាត់ ឡើង វិញ នែះ 
អ្នក នំា ពាកែយ របស់ កែមុ Arsenal 
បាន បញ្ជាក់ កាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍ ថា 
កីឡាករ ទំាង អស់   នឹង តែវូ បាន 

អនុញ្ញាត ឲែយ តែឡប់ មក ហ្វកឹ ហាត់ 
វិញ សបា្ដៅហ៍ នែះ តែការ ចូល មក 
កាន់ ទីលាន វិញ នែះ នឹង តែវូ ធ្វើ 
ឡើង ដោយ បែងុបែយ័ត្នបំផុត ។  

ជាមួយ គា្នា នែះ គែ ក៏ មិន ទាន់ 
ចែបាស់ ដែរ ថា តើ គែបូង្វកឹ របស់កែមុ 
កំាភ្លើង ធំ លោក Mikel Arteta 
ដែល ធ្វើ តែស្ត វិជ្ជមាន កាល ពី ខែ 
មុន តែ ពែយាបាល ជា សះ សែបើយ 
នោះ នឹង មាន វត្តមាន ជាមួយ កូន-  
កែមុ ពែល ហ្វកឹហាត់នែះ ឬ អត់ ?   

ដូច គា្នា ដែរ អ្នក នំា ពាកែយ របស់កែមុ 
West Ham បាន បែប់ ថា៖ «ការ- 

អនុញ្ញាត ឲែយ ចូល កន្លែង ហ្វកឹ ហាត់ 
នឹង តែវូ កំណត់    សមែប់ កីឡាករ 
មា្នាក់ ហើយ គែប់ ការ អនុវត្ត 
ទំាងអស់ នឹង តែវូ ធ្វើ ឡើង សែប 
តាម គោលការណ៍ ណែនំា របស់ 
រដ្ឋភិបាល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គមា្លាត 
សង្គម » ។

ចណំែក  កែមុ  Brighton បាន 
ឲែយ ដងឹ ក្នងុ សែចក្ដ ីបែកាស របស ់
ខ្លនួ ថា ក្លបិ អនញុ្ញាត ឲែយ អ្នក មាន 
សិទ្ធិ ចូល ទៅ ទីលាន ហ្វឹក ហាត់ 
សមែប ់តែកឡីាករ កែមុ ឈតុ ធ ំ
នងិកឡីាករ ហ្វកឹ ហាត ់លក្ខណៈ 
បគុ្គល ដែល តែវូ បាន ជែើ ស រសី 
ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ដោយ ឡែក  មាន សែចក្ដ ីរាយ- 
ការណ៍ ថា  កែុម Tottenham 
Hotspur បាន បែកាស ថា ពួកគែ 
នឹង ចាប់ ផ្ដើម បើក កន្លែង ហ្វកឹ ហាត់  
ចាប់ ពី ថ្ងែ អង្គារមែសិល មិញ  តទៅ តែ 
កំណត់ ចំនួន ទីលានទៅ តាម ផ្នែក 
ដែល តែវូ ឲែយ កីឡាករ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ 
ក្នុង លក្ខណៈ បុគ្គល ដោយ ក្លិប 
បាន បែប់ ថា ៖ « ចំនួន កីឡាករ  
តែវូ បាន អនុញ្ញាត ឲែយ ចូល កន្លែង  
ហ្វកឹ ហាត់ទៅ តាម ផ្នែក នីមួយៗ 
រៀង រាល់ ថ្ងែ » ៕ AFP/VN

ថ្ងែពុធ ទី២៩ ែខមែសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Harry Kane ព្រល ហ្វកឹ ហាត់ ជាមួយមិត្ត រួមក្រមុ  ។ រូប AFP

ក្រមុនៅលីកកំពូលអង់គ្ល្រសចាប់ហាត់វិញបណ្ដើរៗFIFAចង់ឲ្រយដូរបាន៥នាក់
ព្រលប្រកតួចាប់ផ្ដើមវញិ

ក្រងុ Lausanne: សហពន័្ធ 
បាល ់ទាត ់ពភិពលោក (FIFA)  
បាននិយយ ថា សា្ថាប័ន កំពុង 
ស្នើ ឲែយ មាន ការ  ប្ដូរ កីឡាករ បាន 
៥ រូប ពែល ការ បែកួត ចាប់ ផ្ដើម  
វិញ ដើមែបី ជួយ សមែួល ដល់ 
កីឡាករអាច ទែំ ទែ នឹង ចំនួន 
បែកួត ដ៏ចែើន  កៀក ៗ  គា្នា ។ 

អ្នក នាំ ពាកែយ  FIFA បាន ឲែយ 
ដងឹថា សា្ថាបន័ បាន បញ្ជនូ សណំើ 
នែះទៅ កាន ់កែមុ បែកឹែសា អន្តរ ជាត ិ
(IFAB) កែមុ អ្នក ការពារ ចែបាប ់
ការ បែកតួ ដើមែបី  អនមុត័ មនុ នងឹ 
អាច យក ទៅ អនុវត្ត ដោយ លីក 
ថា្នាក់ ជាតិ ទាំងឡាយ។ 

អ្នក នា ំពាកែយ របូនោះ បាន ថ្លែង 
ថា ៖ « ពែល ការ បែកតួ ចាប ់ផ្ដើម 
វិញ តារាង ពែល វែលា នែ ការ- 
បែកួត នឹងធ្វើ ឡើង កៀក ៗ  គា្នា 
ខុស ពី ធម្មតា » ។    

លោក បាន នយិយ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « សុវត្ថិភាព របស់ កីឡាករ  
គឺ ជាអាទិភាព ចមែបងមួយ របស់ 
FIFA ។ កង្វល ់មយួ ក្នងុ ចណំម 
ការ បារម្ភ ជាចែើន គ ឺថា ការ បែកតួ  

កៀក គា្នា បែបនែះ អាច បង្កើត 
ហានិភយ័ កាន់ តែ ខា្លាំងសមែប់ 
កីឡាករ រង របួស » ។

ការ ស្នើ នែះ នឹងតែូវ ធ្វើ ការ 
សកិែសា ភា្លាម ដោយ  IFAB ខណៈ 
ដែល លីក ខ្លះ កំពុង គែង មាន 
សកម្មភាព ឡើង វិញ កែយ ពី 
បាន ផ្អាក ដោយសារ ការ រីក- 
រាលដាល ព ីវរីសុ ករូ៉ណូា កាល- 
ពី ដើម ខែ ឧសភា ។

ចំណាត់ ការ នែះ អាច នៅ តែ 
មានបែសិទ្ធភាព សមែប់ រដូវ- 
កាល ២០២០ -២០២១ ហើយ 
ក៏ តែូវ បាន យក ទៅ អនុវត្ត ជា គំរូ 
ផងដែរ អំឡុង បែកួត កម្មវិធី 
ជើង ឯក អឺរ៉ុប  នារដូវ ក្ដៅ ឆ្នាំ 
កែយ នែះ បើ យោង តាម បែភព 
ដែល ស្និទ្ធ នឹង   FIFA ។

ចងុ កែយ អ្នក នា ំពាកែយ FIFA 
បាន បែប់ ថា ៖ « បែសនិ បើ វិធាន- 
ការ នែះ តែវូបាន កែមុ បែកឹែសា យល់- 
ពែម លីក និង សា្ថាប័ននីមួយ ៗ  
នឹង អាច ធ្វើ ការ សមែច ថា តើ 
ខ្លួន អនុវត្ត ឬក៏អត់ ជាជមែើស 
របស់ ពួកគែ » ៕ AFP/VN    

អាជីពនំាកីឡាករបរទ្រសមកប្រកួតធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្រយ
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំ្រញៈ  បែធាន សមាគម កីឡា 
បែដាល់ ខែត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ 
លោក  ថែ  អូ៊    ថា   អាជីព ជា បែតិភូ 
នំា កីឡាករ បរទែស  ពិសែស  ថែ  
ដើមែបី ផ្គត់ ផ្គង់ ការ បែ កួត ក្នងុ បែ ទែស 
កម្ពជុា បានធា្លាក់ ដល់ចំណុច សូនែយ  
ក្នងុ សា្ថាន ភាព ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ នែះ  
ពែះ កែសួង សុខាភិបាល  ក៏ដូចជា 
សហព័ន្ធ កីឡា បែដាល់ គុន ខ្មែរ  
បាន បែកាស ឲែយ ផ្អាក និង ពនែយារ 
ពែល ការ នំា ចូល កីឡាករ បរទែស 
ដោយ គា្មាន កាល កំណត់   ដែល ធ្វើ 
ឲែយ  សែវា នំា កីឡាករ បរទែស មក  
បែកួត  ក្នងុ រយៈ ពែល ១ ខែ កន្លង 
មក នែះ  គឺ គា្មាន ទាល់ តែ សោះ ។

បុរស  មាន សែកុ កំណើត  នៅ ភូមិ 
បឹង ខា្នាយ  ឃំុ សំបូរមាស  សែកុ 
កំពង់ សៀម  ខែត្ត កំពង់ ចាម លោក 
ថែ អូ៊  មាន អាយុ ៦០ ឆ្នា ំ ហើយ   
បាន មក រស់ នៅ ជា អចិ នែ្តយ៍នៅ 
កែុង ប៉ាយ ប៉ែត ។  លោក  បាន 
ចាប់ចូល បែ ឡូក ក្នងុ វិស័យ បែដាល់ 
គុនខ្មែរ  ពែញ លែញ  តំាង ពី  ឆ្នាំ 
២០០៧  ដោយ បង្កើត ក្លបិ បែដាល់ 
មួយ ឈ្មាះថា « បែ ដាល់ ឃំុ ប៉ាយ- 
ប៉ែត» បុ៉ន្តែ  បនា្ទាប់ មក បាន ប្ត ូឈ្មាះ 
មក ជា«ក្លបិ  កែងុ ប៉ាយ ប៉ែត»  មក 
ដល់ បច្ចបុែបន្ន ។  

កែ ពី មាន ក្លបិ ផ្ទាល់ ខ្លនួ  លោក  
ថែ  អូ៊ បាន បែប់ ថា ៖« ចូល ដល់ 
ឆ្នា ំ២០១៣  ខ្ញុ ំបន្ថែម ការ ងរ មួយ 
ថ្ម ី គឺ នំា កីឡាករ ថែ មក ហ្វកឹ ហាត់  
និង បញ្ជនូ មក រក ទី ផែសារ បែ កួត ជា- 
មួយ សង្វៀន បែដាល់ អាសីុ អាគ្នែយ៍  
បនា្ទាប់ មក ជា មួយ សង្វៀន  PNN  
និង សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លែខ ៥ »។

អាជីព ជា បែ តិភូ នំា កីឡា ករ 
បរទែស មក បែ កួត នែះ លោក ថែ 
អូ៊ បាន បង្ហើប ថា  បាន រីក ធំ ធាត់ 
ខា្លាងំ  ជា មួយ សង្វៀន អាសីុ អាគ្នែយ៍  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤  ដោយ ក្នុង ១ 

សបា្តាហ៍ មាន ការ បែកួត ចំនួន ៦ 
លើក  មាន សុកែ  សៅរ៍  និង អាទិតែយ  
ដោយ តែូវ ការ កីឡាករ បរទែស 
ចំនួន ១២ នាក់ ខណៈ សង្វៀន  
PNN  តែវូ ការ ២ នាក់  និង សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍ លែខ ៥  តែូវ ការ តែ ១នាក់ 
អី៊ចឹង ក្នងុ  ១សបា្តាហ៍ លោក តែវូ  
តែៀម កីឡាករ រហូត ដល់  ១៥ នាក់ 
ឯណះ។

 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក្នងុពែល 
ដែល បែទែស កម្ពជុា ធា្លាក់ ក្នងុ វិបត្ត ិ
ជំងឺ កូវីដ១៩ គឺ អាជីព នំា កីឡាករ 
បរទែស មក  បែកួត របស់ លោក ថែ 

អូ៊ បាន ធា្លាក់ ចុះ រហូត មានការ ខាត- 
បង់ បែក់រាប់ ពាន់ ដុលា្លារ។ លោក 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖  « នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០នែះ  ពិសែស រយៈ ពែល 
៣ថ្ងែ  នា ថ្ងែ បុណែយ ចូលឆ្នា ំបែពែណី 
ខ្មែរ គឺ  គមែង  បែ កួត ៤ សង្វៀន  
ក្នងុ ១ សង្វៀន មាន១០ គូ  ពី ថ្ងែ ទី 
១៤ ដល់ ទី ១៦  ខែ មែសា  ដែល 
សហការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ខែត្ត  និង 
កែុង ប៉ាយប៉ែត   តែូវ បាន លុប 
ចោល ទំាង សែងុ   ធ្វើ ឲែយ  ការ  តែៀម 
អ្វីៗ  គែប់ យ៉ាង របស់ ខ្ញុ ំតែវូ  ខាត បង់ 
រាប់ ពាន់ ដុលា្លារ»  ។ 

នៅ ក្នងុ ការ លំបាក ជា អន្តរកាល 
នែះ  លោក  ថែ អូ៊ បាន វិល ទៅ បើក 
ហាង លក់ គុយ ទាវ  និង កាហ្វែ វិញ  
បុ៉ន្តែ សុទ្ធ តែ ចូល ដើម ទំាង អស់  
គា្មាន ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ នោះ 
ឡើយ  បុ៉ន្តែ លោក បាន ទមា្លាយ ថា 
អាជីព ជា បែតិភូ នំា កីឡាករ បរទែស 
មក បែកួត ក៏ មិនមែន ជា រឿង ងយ - 
សែលួ នោះ ដែរ។

លោក  ថែ អូ៊ បាន និយយថា៖ 
« ក្នងុ អាជីព ជា បែតិភូ នំា កីឡាករ 
បរទែស  មក បែ កួត ក្នងុ បែទែស 
កម្ពជុា  មិន មែន ជា រឿង ងយ សែលួ 
ទែ  គឺ តែូវ សា្គាល់ ពី សមត្ថភាព 
កីឡាករ  មាន កតា្តា សំខាន់ ៤ ចំណុច   
ទី ១ សា្គាល់ ពី កមែតិ កែបាច់ គុន របស់ 
កីឡាករ នីមួយ ៗ  កមែតិ ណា?  ទី 
២  មាន បែភែទ ទម្ងន់ ណា ខ្លះ  ដែល 
សង្វៀន នៅ កម្ពជុា តែវូ ការ ចំា បាច់   
ទី ៣  មាន ទំនាក់ ទំនង ល្អ ជា មួយ 
ក្លបិ កែ បែទែស ជាដែ គូ  ក្នងុ ការ- 
ផ្លាស់ប្តរូ គូ ភា្លាមៗ  និង ទី ៤  តែវូ មាន 
ទុន វិនិយោគ ធំ  ក្នុង ការ ផ្តល់ ឲែយ 
កីឡាករ បរទែស បែ មូល ផ្តុ ំ ហ្វកឹ- 
ហាត់  ហូប ចុក តែៀម ឲែយ បាន គែប់- 
គែន់  ដើមែបី បែ កួត បាន  ល្អ  ក្នងុ 
កម្ម វិធី របស់ គែ ។

 លោក  បានសង្កត់ ធ្ងន់ថា៖ 
«ចំពោះ បែក់ ចំណូលបាន  មក វិញ   
គឺ ទទួល បាន ផល ចំណែញ  តិច តួច 

ណាស់  ហើយ  បែឈម ទៅ នឹង ការ- 
ខាត់ បង់ ចែើន  ដូច ជា ផ្លាស់ ប្ត ូរគូ 
ដោយ សារ សុខភាព  ប្តរូ គូ ដោយ 
រកែសា ទម្ងន់ មិន បាន  និង ប្តរូ គូ ដោយ 
កីឡាករ របួស មិន ទាន់ ជា សះ- 
សែបើយ  ជា ដើម  បុ៉ន្តែ វា ជា អ្វ ីដែល 
ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ខា្លាំង ក្នុង ការ ងរ នែះ 
ហើយ ខ្ញុ ំមាន កូន បែសុ២ នាក់ បាន 
ចូល រួម ជួយ ការងរនែះ គឺ មា្នាក់ នៅ 
បែចំា ការ បែទែស ថែ ញឹក ញាប់  
និង មា្នាក់ ទៀត នំា កីឡាករ មក ក្នងុ 
បែទែស  ដើមែបី បែ កួត ចំណែក   ខ្ញុំ  
ជា អ្នក  គែប់ គែង  និង សមែច រួម 
លើ កិច្ច ការ នែះ»។

លោក ថែ អូ៊ បាន បញ្ជាក់ បន្ថែម 
ថា៖ «បន្ថែម លើ នែះ បែពន្ធ  និង 
កូន សែ ី របស់ ខ្ញុ ំគែប់ គែង លើ មុខ- 
របរ ម៉ា ការ ម្ហូប  ក្នុង ពិធី បុណែយ  
ឬពិធី ការ ផែសែងៗ   នៅ កែងុ ប៉ាយ- 
ប៉ែត  ដើមែបី យក ថវិកា ជួយ ផ្នែក 
សកម្មភាព កីឡា នែះ ផង ដែរ ។  បុ៉ន្តែ 
គិត មក ដល់ ពែល នែះ  ការ បើក ឲែយ 
មាន កម្ម វិធី នំា កីឡាករ បរទែស មក 
បែ កួត វិញ  នៅ  មិន ទាន់ ឮ ដំណឹង 
អ្វ ីនៅ ឡើយទែ  ហើយ បែ សិន បើក 
វិញ  ខ្ញុ ំនឹង បន្ត ការ ទំនាក់ ទំនង ឡើង 
វិញ ទៀត  ដើមែបី សា្តារ ការងរ នែះ  
មក វិញ  ខណៈ ដែល ពែល នែះ  បាន 
ធា្លាក់ ដល់ ចំណុច សូនែយ  គា្មាន សកម្ម- 
ភាព អ្វ ីបន្តចិ សោះ  ឡើយ»  ៕ 

លោក ថ្រ អូ៊ (អាវស) ថតជាមួយ គ្រ ូបង្វកឹ និង កីឡាករ ថ្រ ដ្រល លោក បាននំា មក ប្រកួត នៅ សង្វៀន SEATV។ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំព េញៈ  ថ្មីៗនេះបង្កើតភាពភា្ញាក់ផ្អើលទាំង
មហាជនគាំទេ និងសង្គមអ្នកសិលេបៈ ខណៈ
សេប់តេឃើញកំពូលតារាចមេៀងសេីនៅទេនំ
ថោនកញ្ញាមាសសុខសោភាបណ្តើរមា្ចាស់ចិត្ត
នៅទីអារាមមយួនៅបេទេសថេហើយថតរូបពាក់
មា៉ាស់ពណ៌សេបង់ចីវរ(ពណ៌ទឹកកេូច)មានចារ
យន័្តដេលនាងទនំងជាមានជនំឿងថាអាចការ
ពារជំងឺកូវីដ១៩បាន ក៏បង្ហោះរូបនៅតាម
បណ្តាញសង្គមអីុនស្តាកេម។
រំពេចនោះក៏ឃើញតារាចមេៀងមាសសុខ-

សោភាបង្ហោះសរខ្លីបេប់ពីដណំងឹគសូ្នេហ៍ខ្លនួ
ដេលមានជំងឺនោះថា៖ «ជូនអ្នកជំងឺមកសេូប-
យកខេយល់អាកាស សូមឲេយបងមានសុខភាព
បេសើរឡើង!» និងកេយមកក៏មានសរវេង-
មួយទៀតថា៖«សម័យកូវីដគា្មានអ្វីកេពីយក
ពេះពុទ្ធពេះធម៌ពេះសងេឃមកបិទបាំងជាប់ខ្លួន
យើងទេពេះជីវិតមនុសេសយើងមានតេ៣ថ្ងេតេ
ប៉ណុ្ណោះ(មេសិលមញិថ្ងេនេះថ្ងេស្អេក)។មេសិល-
មិញយើងបានបេើវាអស់ហើយហើយយើង
កពំងុបេើពេលវេលាសមេប់ថ្ងេនេះតេយើងមនិ
បេកដថាថ្ងេស្អេកយើងនងឹអាចបេើពេលវេលា
នេះបានទៀតឬយ៉ាងណទេ។សមូបងប្អនូទាងំ-
អសគ់ា្នាបន្តការពាកម់ា៉ាស់នងិលាងដេគេប់ពេល
វេលាសុថំេរកេសាសខុភាពដើមេបីខ្លនួឯងនងិមនសុេស
ជាទីសេឡាញ់ជំុវិញខ្លនួយើងផងដេរជូនពរសុខ-
ភាពល្អនិងមានសំណងល្អគេប់ៗគា្នា»។
ឃើញដចូ្នេះអ្នកគាទំេក៏បានចលូទៅចចុLike

យ៉ាងចេើននិងCommentសួរនំាភា្លាមៗដេរថា៖
«តើគាត់ឈឺអីដេរបង?តើការពាក់មា៉ាស់មាន
យន័្តដចូ្នេះអាចការពារកវូដី១៩បានមេនឬ?ហើយ
បងកពំងុតេនៅវត្តឯណហ្នងឹបង?»។កញ្ញាមាស
សុខសោភាក៏មិន
បញ្ជាក់ថាមា្ចាស់ចតិ្ត
នាងមានជំងឺអ្វី
ឡើយប៉នុ្ដេនាងបា ន
នាំលោកអុឹត រា៉ាដា
ដេលនាងបញ្ជាក់ថា
កំពុងឈឺបាននាំទៅ
សមាធិនិងសេូបយក
ខេយល់អាកាសនៅវត្ត
មួយនៅថេហើយ នាង
ហាក់មានជំនឿចិត្តយ៉ាងខ្លាងំ
ទៅលើអបិយជនំឿតេម្ដងពេះ
បានពាក់មា៉ាស់ចារយន័្តដើមេបីការពារ
ជំងឺកូវីដ១៩នោះក៏ធ្វើឲេយកេមុអ្នកគំា-
ទេរបស់នាងលាន់មាត់ទៀតថា៖
«ចារយ័ន្តប៉ុណ្ណឹងហើយតើឲេយ
កវូដី១៩ឯណមកហា៊ានចូល
ជិតទៅ?»។
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏មិន

ទទួលបានការបក-
សេយលម្អិតពីដំណឹងជូន

គសូ្នេហជ៍ាអាណកិជនខ្មេរ-កាណដាដេលបាន
បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាង១០ឆ្នាំ ទៅលំហេកេ-
សេកុរបស់តារាចមេៀងសេីចាស់វសេសាជេកទេនំ
ថោនកញ្ញាមាសសុខសោភានោះទេដោយសរ
បេព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់នាងតេចូលចេើនលើកតេគា្មាន
អ្នកលើក។ខណៈកញ្ញាមាសសុខសោភាគេន់តេ
បានផ្ញើសរតបវិញថា៖«អរគុណគេប់យ៉ាងសមេប់
ការសេឡាញ់បារម្ភដល់យើងទាំងអស់គា្នាចេក
បុណេយ ដលម់នសុេសរមួលោកទាំងអស់!ភាពតិជា

បានបណុេយចេើនៗសមូជនូពរឲេយ
ភានិងកេមុគេសួរជួបតេសំ-
ណងល្អនងិចៀសផតុរឿង
មិនល្អទាំងឡាយ!»៕

មាស សុខសោភា នំា  មា្ចាស់ ចិត្ត  ចារ- 
យ័ន្ត  លើ មា៉ាស់ ពាក់ ការពារ កូវីដ១៩ 
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តារា ចមេៀងសេី 
ចាស់ វសេសានៅ 

ទេន  ំថោន មាស 
សុខ សោភា   ។ 

រូបថតហុងមិនា

មាស សុខសោភា នំា មា្ចាស់ចិត្ត  ចារយ័ន្ត លើមា៉ាស   ព់ាក់   
ការពារ កូវីដ១៩ នៅ ថេ។ អុីនស្តាកេម

បេធាន UEFA លោក AleksanderCeferinពេលបេគល់ពានដល់កេុមU21អេសេប៉ាញ។ រូបAFP

UEFA បញ្ចេញ បេក់ ជួយដល់  
សហព័ន្ធ  ជួប វិបត្ត ិដោយកូវីដ១៩

កេុង  Lausanne:សហ-
ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់សហភាព
អរឺ៉បុហៅកាត់ថាUEFAកាល
ពថី្ងេចន្ទបានបញ្ចេញទកឹបេក់
២៣៦,៥លានអឺរ៉ូ (២៥៦
លានដលុា្លារ)ដើមេបីបេងចេកឲេយ
សហព័ន្ធជាសមាជិកទាំង-
៥៥របស់ខ្លួនដេលជាជំនួយ
ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដល់សហព័ន្ធ
រងគេះធ្ងនធ់្ងរដោយសរការ-
រាតតេបតពីវីរុសកូរ៉ូណ។
ក្នងុសេចក្ដីថ្លេងការណរ៍បស់

UEFAបានឲេយដងឹថាសហពន័្ធ
ជាតិនីមួយៗនឹងទទួលបាន
ទឹកបេក់ចំនួន៤,៣លានអឺរ៉ូ
(ជិត៥លានដុលា្លារ)ដេល
អាចយកទៅបេើបេស់ពាក់ពន័្ធ
នឹងអាទិភាពចមេបងរបស់ខ្លួន
ដោយសរការប៉ះពាល់អវិជ្ជ-
មានពីវីរុសកូរ៉ូណចំពោះ
វិស័យបាល់ទាត់នៅគេប់-
កមេិតទាំងអស់។
UEFA  និយយថា មូល-

និធិនេះកើតចេញពីកម្មវិធី
សង្គេះHatTrick របស់
UEFAដេលតេូវបានបង្កើត
ឡើងក្នងុឆ្នាំ២០០៤ដើមេបីជយួ
គាំទេផេនការអភវិឌេឍន៍សមេប់
សហព័ន្ធជាសមាជិកមួយៗ 
ហើយកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការ
ផ្ដល់ទឹកបេក់ចំនួន២,៦ពាន់
លានអឺរ៉ូ (ជិត៣ពាន់លាន
ដុលា្លារ)តេឹមឆ្នាំ២០២៤។
បេធានUEFAលោកAle-

ksanderCeferinបានថ្លេង
ឲេយដឹងថា៖ «វិស័យកីឡារបស់
យើងកពំងុបេឈមជាមយួនងឹ
បញ្ហោនឹកស្មានមិនដល់ដេល
បង្កឡើងដោយវបិត្តិកវូដី១៩។
UEFAមានបណំងជយួសមា-
ជិករបស់ខ្លួនដើមេបីឆ្លើយតប
ជាមួយនឹងមធេយោបាយសម-
សេបចំពោះស្ថានការចាំបាច់
របស់ពួកគេនេះ»។
លោកបេធានបានថ្លេងបន្ត

ថា៖ «ជាលទ្ធផលយើងបាន
ពេមពេៀងថាសហព័ន្ធមួយៗ 
ទទួលបានទឹកបេក់ដល់ទៅ
៤,៣លានអឺរ៉ូ ដេលជាបេក់
ជំនួយសមេប់ទាំងរដូវកាល
នេះនិងរដូវកេយពេមទាំង
ជាចំណេកមួយផងដេរនេជំ-
នួយវិនិយោគដេលអាចយក
ទៅបេើបា្រស់ពេលសមាជិក
យើងឃើញពីភាពអំណយ
ផលក្នុងការសងសហគមន៍
បាល់ទាត់ឡើងវិញ»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនស្ថាប័ន

គេប់គេងបាល់ទាត់បេចាំទ្វីប
អឺរ៉ុបមួយនេះបានបេកាសនូវ
ទឹកបេក់បេមាណ៧០លាន
អឺរ៉ូ  (ជិត៧៦លានដុលា្លារ)
ដើមេបីទូទាត់បេក់បំណច់ឲេយ
ទៅក្លិបដេលកំពុងតស៊ូផ្នេក
ហរិញ្ញវត្ថុអឡំងុពេលមានវបិត្តិ
សុខភាពនេះ។
ទឹកបេក់នេះដំបូងឡើយ

បេងចេកសមេប់ផ្ដល់ដល់ក្លិប

ដេលអនុញ្ញាតឲេយកីឡាករទៅ
បេកួតជមេើសជាតិកេយ
បញ្ចប់ការបេកួតវគ្គចាញ់ធា្លាក់
(play-offs)សមេប់ពេឹត្តិ-
ការណ៍ជើងឯកអឺរ៉ុប។
ដោយឡេកស្ថាបន័គេប់គេង

កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក
(FIFA)កាលពីថ្ងេសុកេ
សបា្ដាហ៍មុនបានបេកាសពី
ចំនួនទឹកបេក់១៥០លាន
ដុលា្លារដេលខ្លួននឹងបញ្ចេញ
ជួយដល់សមាជិករបស់ខ្លួន
ទាងំ២១១សហពន័្ធហើយវាក៏
ជាជហំានដបំងូនេគមេងមលូ
និធិជួយសង្គេះផងដេរដេល
គេងនឹងធ្វើការបេគល់ឲេយ
ក្នុងខេកក្កដាខងមុខប៉ុន្តេ
FIFAនងឹធ្វើការទទូាត់ឲេយបាន
មុនដើមេបីជួយធានាសុវត្ថិភាព
វិស័យបាល់ទាត់ទូទាំងសមា-
គមសមាជិកទាំងអស់។
តាមសេចក្ដីបេកាសរបស់

FIFAបានឲេយដឹងថាសមាគម
សមាជិកនីមួយៗ នឹងទទួល
បានទឹកបេក់៥០០០០០
ដុលា្លារ រួមជាមួយនឹងជំនួយ
ដទេផេសេងទៀតដេលពួកគេ
នឹងទទួលបានហើយមូលនិធិ
ជួយសង្គេះទាំងនោះមាន
ដើមកំណើតពីកម្មវិធី For-
ward2.0ដេលចាប់ផ្តើមឆ្នាំ
២០១៦ហើយនឹងធ្វើការ-
ឧបត្ថម្ភបេក់សរុប១,៧៤៦-
ពាន់លានដុលា្លារ៕AFP/VN
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