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លៀប រដ្ឋា ខំហាត់ខ្លាំងពេញ១ខេ 
តេនៅញញើត ក្បាច់សម្លាប់របស់វ៉ាន់ វឿន

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

NBCកំពុងពិចារណា
ឈប់ទទួលយកក្រដាស
ប្រក់$១,$២,$៥
ពីគ្រះឹស្ថានធនាគារ

លោកហុ៊នស្រន
ថ្ល្រងសរប្ររព្ធខួប
លើកទី៧១ន្រទិវាកុ-
មារអន្តរជាតិ១មិថុនា

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ-
សរវីរុសកូរ៉ណូានៅ
អាម្ររកិកើនឡើង
ដល់ជាង១ស្រននាក់

ម៉ៃ គុណ មករា

ភ្នំពៃញ ៈ ធនាគារ ជាតិ  នៃ  
កម្ពជុា (NBC)កពំងុ ពចិារ ណា 
ក្នងុ ការ ឈប ់ទទលួ  យក កៃដាស  
បៃក់ ដុល្លារ  អាមៃរិក  តម្លៃ១ 
ដលុ្លារ  ២ ដលុ្លារ  នងិ  ៥ ដលុ្លារ  ព ី 
គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ   និង មី កៃូ-
ហរិញ្ញ វត្ថ ុដោយ ពនិតិៃយ ឃើញ ថា 
ក្នងុ ឃ្លាងំ គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ នងិ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និង ធនាគារ ជាតិ នៃ 
កម្ពុជា មាន ការ គរ ជន់  និង មាន 
តមៃូវ ការ ទាប នៅ លើ ទី ផៃសារ ។ 

 អ្នក នៅ ក្នុង ឧសៃសា ហ កម្ម   និង 
អ្នក ជនំាញ អះ អាង ថា  ចណំាត-់ 
ការ នៃះ នឹង ...តទៅទំព័រ ៩ 

 នៀម   ឆៃង 

ភ្នពំៃញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី 
ហ៊នុ  សៃន  ចៃញ សរ  ៦  ចណំចុ 
សមៃប់   ឱកាស ខួប លើក ទី ៧១  
នៃ ទិវា កុមារ អន្តរ ជាតិ ១ មិថុនា  
ខួប ទី ១៩  នៃ ទិវា ពិភព លោក 
បៃឆាំង នឹង ពល កម្ម កុមារ  ១២  
មិថុ នា   និង ទិវា កុមារ កម្ពុជា  ឆា្នាំ  
២០ ២០  ក្នងុ បរិ បទ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

  ក្នុង សរ លិខិត ដៃល ចុះ កាល - 
បរិ ច្ឆៃទ ថ្ងៃ ទី ២៦  ខៃ ឧសភា  ឆា្នាំ  
២០២ ០ នៃះ  លោក  ហ៊ុន   សៃន  
បាន ថ្លៃង ថា  កម្ពជុា តៃង តៃ បៃរព្ធ 
ទិវា សំខាន់ៗ ៣  សមៃប់ កុមា រ 
រួម មាន  ទិវា កុមារ អន្តរ ជាតិ ១ 
មិថុនា  ទិវា ពិភព លោក បៃឆំាង 
នឹង ពល កម្ម កុមារ ១២ មិថុនា  
និង ទិវា កុមារ កម្ពុជា។  ប៉ុន្តៃ  
ដោយ សរ តៃ ស្ថាន ភាពការរាត- 
តៃបាតនៃ ជងំ ឺកវូដី១៩ ដៃល កពំងុ 
កើត មាន នៅ លើ ពិភព លោក   
និង នៅ កម្ពុជា ផង នោះ  ទិវា នៃះ 
តៃូវ អាក់ ខាន មិន បាន បៃរព្ធ ធ្វើ- 
ឡើង ទៃ   ប៉ ុន្តៃ នៅ តៃ តៃវូ បាន រឭំក 
ដូច រាល់ ឆា្នាំ ។ 

  នៅ ក្នងុ សរ របស់  លោក   ហ៊ុន   
សៃន  បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ថា  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  បាន ឆក់ យក ជីវិត 
មនុសៃស រួម មាន ...តទៅទំ ព័រ ៦

កៃុង វ៉ាសុីន តោនៈ តៃ ឹមតៃ   
រយ ៈពៃល  ២-៣  ខៃ  ប៉ុណ្ណោះ  
ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ដោយ សរ វ ីរសុ- 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ 
ចម្លៃក នៅអាមៃ រិក    កាលពីថ្ងៃ - 
ពុធ     បាន កើន ឡើងរហូតដល់ 
ជាង ១ សៃននាក់   ខណៈ វីរុស -   
រាតតៃបាត  នៃះ បាន  រាល ដាល  - 
កាន់ តៃ ខា្លាងំ ឡើង  នៅ អាមៃ រិក-  
ឡា ទីន ។

 ដោយ សហ ភាព អឺរ៉ុប បាន 
បង្ហាញ គមៃងស ្តារ  បៃ ទៃស 
ឡើង  វិញ  ទៃង់ ទៃយ ធំ ចៃញ ពី 
វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ តួ លៃខ 
របស់ អាមៃ រិក ...តទៅទំព័រ  ១១

ប្រធានWHOសរសើរការប្រងឹប្រង
របស់កម្ពជុាក្នងុការប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ខន សា វិ 
 
ភ្នពំៃញ ៈ បៃធាន អង្គការ សុខ - 

ភាព ពិភព លោក  (WHO) លោក 
តៃ ្រដូស អាដហា ណូម ហ្គបីៃ៊យីៃ - 
សុ៊ សបាន ផ្ញើ លិខិត មួ យមក លោ ក 
ហ៊ុន សៃន ដើមៃបី អរ គុ ណ ដៃល 

បាន អនុវត្តតាម ការណៃនំារ ប ស់  
WHO និង កោត សរសើរ កិច្ច - 
បៃងឹ បៃង របស ់កម្ព ុជា ក្នងុការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំាង នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

ការផ្ញើ លខិតិ នៃះ សៃបពៃល  
ដៃល កម្ពជុា កំពុង ពៃយា យាម ទប់ - 
ស្កាត់ កុំឱៃយ មាន រលក ទី ២ នៃ ការ- 

ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ។   លខិតិ របស ់
បៃធាន  WHO ដៃល កៃសួង 
ការ  បរទៃស យក មក ផៃសព្វ ផៃសាយ 
នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ មៃសិលមិញបា ន  
បញ្ជាកថ់ា លោក តៃ ្រដសូ អាដ- 
ហា ណូម ហ្គបីៃ៊យីៃ សុ៊ ស បា ន 
ថ្លៃងអំណរគុណ ចំពោះ ការ បង្ហា ញ 

សមាន ចិត្ត ការ គាំទៃ និង ការ- 
ប្ដៃ ជា្ញា ចិត្ត របស់លោកហុ៊ន សៃ ន 
កាលពី ថ្ងៃទី ២០   ខៃ មៃស ក្នុង 
ការបន្ត អនវុត្តតាម ការអពំាវ នាវ 
របស់  WHO ដើមៃបី ចូលរួម ក្នុង  
កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង ជាស កល 
កា ត់បន្ថយ...តទៅទំព័រ  ៧ 

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំៃញៈ រាជរដា្ឋាភិ បាល ជបុ៉ ន 
នឹង ផ្ដល់ ជំនួយ ជា ឧបក រណ៍ សមា្ភារ 
និង បរិកា្ខា រពៃទៃយ ដៃល គិត ជាទឹក- 
បៃក ់ សរបុ បៃមាណ ១៨លន 
ដុល្លារ អាមៃ រិក ដល់ កៃសួង 

សុខាភិបាល កម្ពជុាសមៃប់ កា រ-   
បៃយទុ្ធ បៃឆាងំ ការរកី រាល ដាល  
នៃ ជំងឺកូវី ដ១៩ និងជំនួយ ហិរ ញ្ញ  - 
បៃប ទាន  ឥត សំណងជិត ២ ៣  
ល ន ដុល្លារ  បន្ថៃម  ទៀត សមៃ ប់ 
គំាទៃ ដល់ វិស័យ អប់រំ  និងសុខា  - 
ភិបាល នៅ កម្ពជុា។ នៃះ បើយោ ង 

តាម សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង របស់ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ 
ដៃល ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន 
កាល ពីមៃសិល មិញ។

សៃចក្ដី ជូន ដំណឹងនៃះ បាន 
ដក  សៃង់ បៃសសន៍ របស់ លោ ក 
MIKAMI Masahiro ឯក អគ្គ - 

រាជ ទូត ជប៉ុន  បៃចាំនៅ កម្ពុជា 
ក្នុង ជំនួប ពិភាកៃសា ការ ងរ មួយ 
ចំនួន ជា មួយ លោក អូន ព័ន្ធ- 
មុនីរ័ត្ន ឧប នាយករដ្ឋ មន្តៃី  និង 
ជារដ្ឋម ន្តៃ ីកៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ 
ហិរ ញ្ញវត្ថុ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ 
ឧសភា ឆា្នា២ំ០ ២០ថា រាជ រដា្ឋា - 

ភ ិបាល ជប៉នុ  នងឹ ផ្ដល ់ជនំយួ ជា 
ឧបក រណ៍ សមា្ភារ និងបរិកា្ខា រពៃ ទៃយ 
ដៃល គិត ជាទឹក បៃក់ សរុប 
បៃមាណ ១៨លន ដុល្លារ ដល់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល សមៃប់ កា រ - 
បៃយទុ្ធ បៃឆាងំ ការ រកី  រាលដាល  
នៃ ជំងឺ  កូវីដ ១៩។...តទៅទំព័រ ៤

ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយជាឧបករណ៍សមា្ភារព្រទ្រយគិតជាប្រក់ប្រមាណ$១៨លានដើម្របីប្រឆំាងជំងឺកូវីដ

រៀបចំចកបាយទាសមៃប់ចំណីសត្វ
បុរសមា្នាក់នៃះ កំពុង រៀបចំចៃក ចកបាយ ទា  ដាក់ចូលក្នុងការុង សមៃប់ទុកជាចំណីសត្វ ដៃល គាត់ បៃមៃបៃមូល នៅ ក្នុង បឹងទំពុន 

ស្ថិត នៅ ក្នុង  ខណ្ឌមាន ជ័យ  រាជធានីភ្នំពៃញ កាល ពីសបា្ដាហ៍មុន។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



«ការឈប់ជក់បារី អំឡុង-
ពេលជំងឺកូវីដ១៩ជាឱកាសនេ
ការសមេចចតិ្តដ៏តេមឹតេវូរបស់
អ្នក!»នេះគឺសារ១ចំណោម
សារសំខាន់ៗសមេប់ទិវាពិភព-
លោកគ្មានថ្នាំជក់ថ្ងេទី៣១ខេ
ឧសភាឆ្នាំ២០២០ថ្មីៗនេះ
ដោយអង្គការសុខភាពពិភព-
លោក(www.who.int/cov-
id-19/smoking)។រីឯរង្វាន់
ទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់
ឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំកេយក៏គួរតេ
បានទៅលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊ុនសេនដេលធ្លាប់បាន
បេកាសជាសាធរណៈតាំង-
ពមីនុឆ្នាំ២០១៥ជាពេលដេល
ចេបាបស់្តពីីការតេតួពនិតិេយផលតិ-
ផលថ្នាំជក់តេូវបានអនុម័ត
ដោយរដ្ឋសភាជាតិ។លោកថ
លោកបានឈប់ជក់បារីទំាង-
សេុងហើយដោយហេតុថ
ចៅៗរបស់លោកធុំក្លិនស្អុយ
បារីនៅមាត់តាពេលលោកលើក
ចៅពនិងថើបចៅម្ដងៗ។ជាង
នេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសេន
ក៏តេងតេបង្ហោះរូបភាពលើ
ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់លោក
ពីសកម្មការធ្វើលំហាត់បេណ
ការជិះកង់ ឬក៏លេងវាយកូន-
ហ្គោលដើមេបីថេទាំសុខភាពជា
គំរូដល់សាធរណជនទៅវិញ។
រហតូមកទល់ពេលនេះមនិ-

ទាន់មាននរណាមា្នាក់តេូវបាន
គេផាកដោយសារតេជក់បារី
បង្ហុយលើគេឯងនៅឡើយទេ
តេអ្នកជក់ខ្លះធ្លាប់តេូវបាន
អ្នកអង្គុយកេបេរដេញចេញឬក៏
ស្នើឲេយជក់នៅឆ្ងាយឬក៏អ្នកជតិ-
ខាងនោះសមេចចិត្តដើរចេញ
ពីអ្នកជក់នោះនៅពេលគេជក់
ក្នុងបន្ទប់បិទជិតឬបន្ទប់មាន
មា៉ាសុនីតេជាក់ជាដើមថ្វបីើមាន
អនុកេឹតេយស្តីពីការហាមជក់បារី
នៅទីសាធរណៈតាំងពីឆ្នាំ
២០១៦មកក៏ដោយ។ចំពោះ
នៅតាមអគរធ្វើការសាធ-
រណៈដូចជាសាលារៀនមន្ទីរ-
ពេទេយមណ្ឌលសុខភាពបណា្តា
កេសួងមន្ទីរនានាទីវត្តអារាម
រួមទំាងកន្លេងកងកមា្លាំងបេដាប់-
អាវុធឃើញថបានបេសើរឡើង
ចេើនដោយសារតេមានចេបាប់
ហាមឃាត់ រឹតបន្តឹងឬក៏ខា្លាច
បេធនសា្ថាប័នស្តីបនោ្ទោស។តេ
នៅភោជនីយដា្ឋានបិទជិតខ្លះ
នៅមានអ្នកជក់នៅឡើយទេ
រីឯក្លបិកមេសាន្តនិងខារា៉ាអូខេមយួ
ណាក៏មានអ្នកជក់ក្នុងមា៉ាសុីន
តេជាក់ស្អុយពេញបន្ទប់ដេរ

ហើយគ្មានមា្ចាស់ក្លិបឬក៏ខារា៉ា-
អូខេណាអាចហាមបានឡើយ
ដោយសារខា្លាចចិត្តភ្ញៀវឬក៏ខា្លាច
ដាច់ម៉ូយ។ចំណេកអាជា្ញាធរក៏
មិនហា៊ានហាមដេរពេះមា្ចាស់
ក្លបិភាគចេើនមានសេសេឡាយ
អ្នកធឬំក៏របស់កនូអ្នកធំតេម្តង
ដេលប៉ះមនិបានទេបើទោះជា
ភ្ញៀវខ្លះត្អញូត្អេរពកី្លនិស្អុយបារី
និងមជេឈមណ្ឌលជាតិលើក-
កម្ពស់សខុភាពនេកេសងួសុខា-

ភិបាលបានផលតិសារអបរ់ំទៅ
តាមចេបាប់គេប់រូបភាពស្តីពី
ផលប៉ះពាល់ក៏ដោយ។
យ៉ាងណាក្ដីបើងកមកមើល

ឥរិយបថរបស់អ្នកជក់ទូទៅ
ហាក់បីដូចជា មានការខា្មាស-
អៀនជាងមុនឬក៏ជក់របៀប-
លួចលាក់ ជាពិសេសយុវជន
ដូចជាខា្លាចមិត្តសេីឈប់សេ-
ឡាញ់ឬក៏មានអ្នករិះគន់តាម
បណា្តាញសង្គមចេើន។តេអ្វី
ដេលនៅសេសសល់ចមេបងនិង
ពិបាកកេបេឥរិយបថនោះគឺ
មនសុេសចាស់ពេះសងេឃអាចារេយ
ឬក៏គេូទសេសន៍ទាយស្តោះផ្លុំ
ដេលសទុ្ធតេកមុ៉្មង់មា៉ាកបារីគត់
ចូលចិត្តឲេយជក់ហើយនេះក៏ជា
មលូហេតធុ្វើឲេយទនិ្នន័យនេអ្នក-
ជក់បារីឬបេើបេស់ថ្នាំជក់ធ្លាក់-
ចុះយឺតៗពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំផង
ដេរ។មេយ៉ាងទៀតការរឹតបន្តឹង-
ចេបាប់ដេលកំណត់ឲេយមានសារ-
ពេមានពីគេះថ្នាក់នៅលើ
កញ្ចប់បារីមានទំហំ៥៥ភាគ-

រយនិងការដំឡើងពន្ធបន្ថេម
លើតម្លេ(VAT)១៥ភាគរយ
ចំពោះបារីក៏តម្លេបារីនៅសេុក
ខ្មេរហាក់នៅថោកនៅឡើយ
ដោយមា៉ាកល្អៗជាមធេយមមាន
តម្លេតេឹមតេ៦០០០រៀលឬបេ-
មាណជា១,៥ដុលា្លារហើយបើ
ធៀបជាមួយនឹងបារីនៅបេទេស
នវូេលសេឡង់១កញ្ចបថ់្លេ២៩
ដុលា្លារ(ស្មើនឹង១៧ដុលា្លារ-
អាមេរិក)។អ៊ីចឹងតម្លេបារីនៅ

កម្ពជុាបើធៀបនឹងបេក់ចំណូល
មិនជាថ្លេសមេប់អ្នកជក់ទេ
ឯការកាត់បន្ថយអ្នកជក់កប៏ាន
តិចតួចដេរខណៈអ្នកជក់ទាំង
ខ្មេរទាំងបរទេស ជាពិសេស
ជនជាតិចិនគឺជក់ខា្លាំងហើយ
ថេមទំាងមិនគោរពតាមបមេម-
ហាមជក់បារីទៀតផង។
ផ្ទុយទៅវិញការជក់បារីនេះ

បានធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋ-
កិច្ចសរបុ៣ភាគរយនេផលតិ-
ផលក្នុងសេុកសរុប(GDP)
កាលពីឆ្នាំ២០១៧និងមានអ្នក-
សា្លាប់ដល់ទៅ១៥០០០នាក។់
នេះបើតាមរបាយការណ៍ករណី
សមេប់ការវនិិយោគការអនវុត្ត
របស់WHO-FCTCនៅបេទេស-
កម្ពុជាធ្វើឡើងដោយMOH/
WHO/RTI/UNDPឆ្នាំ២០១៩។
រឯីអតេបេវា៉ាឡង់មានការថយ
ចុះពី៣៩ភាគរយមក៣៣ភាគ-
រយក្នុងចំណោមអ្នកជក់សរុប
បេមាណជាង២លាននាក់ដេល
រស់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤NAT

SC,2014)។ប៉នុេ្តនេះមនិទាន់
គិតដល់បេពន្ធ និងកូនដេល
រងផលប៉ះពាល់ពីការជក់របស់
ឪពុកឬសា្វាមីនៅក្នុងផ្ទះជា-
មួយគ្នាផងទេ។តេបើតាម
របាយការណ៍របស់អង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកឆ្នាំ២០២០
នេះបានបា៉ាន់បេមាណថ
មានមនុសេសសា្លាប់ជាង៨លាន
នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងនោះ
មានអ្នករងផលប៉ះពាល់ពី
ផេសេងបារីមានបេមាណជា១,២
លាននាក់ផងដេរ។
យ៉ាងណាមញិការប្តរូឥរយិ-

បថឲេយឈប់ជក់បារីគឺមានការ-
លំបាកនិងយឺតយ៉ាវណាស់
ជាពិសេសអ្នកមានលុយនិង
អ្នកមានអំណាចមិនថនៅ
កន្លេងធ្វើការឬក៏នៅផ្ទះទេ គឺ
នយិយមនិសា្តោប់គ្នាឡើយលុះ-
តេតេគត់ធ្លាក់ខ្លនួឈឺសតួក្អក
រហូតគេូពេទេយផ្តល់ឱវាទបន្ថេម
ផ្គួបផេសំនឹងការទទួលសារពេ-
មានខ្លះៗពីកេសួងសុខាភិបាល
ឬពីអាជា្ញាធរតាមរយៈទីកេុង
គ្មានផេសេងដើមេបីលើកកម្ពស់
ទំាងសុខភាពទំាងបរិសា្ថានពេម-
ទាងំទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផង
ទើបពួកគត់ចាប់ផ្តើមជេបខ្លះ
ហើយសូមេបីពូៗសុីក្លូក៏លេង
ជក់បារីដេរតេថេមទំាងបង្កើត
បានជាសមាគមមយួដកឹភ្ញៀវ-
ទេសចរគ្មានផេសេងនៅរាជធន-ី
ភ្នំពេញទៀតផង។មេយ៉ាងបើ
យើងកេឡេកមើលជារួមតាម-
រយៈការអនុវត្តចេបាប់បារីក្តីនិង
តាមរយៈការផា្លាស់ប្តូរទមា្លាប់
ឈប់ហុចបារីឲេយភ្ញៀវជក់ក្នុង
ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្ដី គឺ
លេងមានតេម្តងលើកលេង
តេពេលសំពះផ្ទឹមពេលពេឹក។
ដោយឡេកការបេកួតបាល់-
ទាត់វលិជុំនៅកម្ពជុាកាលពីនៅ
ឆ្នាំ១៩៩៥គឺមានការឧបត្ថម្ភ

ដោយកេុមហ៊ុនបារីMalborro
តេឥឡវូគ្មានទេសមូេបីតេសា្លាក-
យីហក៏គ្មានដេរ គឺមានតេ
សា្លាកសារហាមជក់បារីនៅពហុ-
កឡីដា្ឋានជាតិអឡូាពំកិតេម្តង។
រីឯនៅក្នងុកញ្ចប់សាដកសមេប់
បេគេនពេះសងេឃឥឡូវក៏លេង
មានបារី១កញ្ចប់ដូចទមា្លាប់កាល-
ពីមុនទៀតដេរតេសមេប់ទេ-
នឹបគេូទាយ គេូស្តោះផ្លុំដេល
ធ្លាប់ជក់បារីហាក់ដូចនៅមាន
នៅឡើយដោយសារគេបូង្គោប់
និងពិបាកបញេឈប់ភា្លាមៗ។
ហេតុដូច្នេះចំណុចដេលតេូវ

ធ្វើបន្តដើមេបីកាត់បន្ថយការបេើ-
បេស់ថ្នាំជក់ឲេយបានចេើនជាង
នេះគឺរាជរដា្ឋាភបិាលគួរតេដាក់
កំហិតការអនុវត្តចេបាប់បារីហ្នឹង
ឲេយបានតឹងរុឹងដើមេបីចៀសវាង
ផលប៉ះពាល់ធ្ងនធ់្ងរចពំោះអ្នក-
ជក់ផា្ទោល់និងអ្នកទទួលរងពី
ផេសេងបារីពីអ្នកជក់នោះនៅ
តាមក្លបិកមេសាន្តនងិភោជនយី-
ដា្ឋានជាដើម។ល។ រីឯចំណុច
សំខាន់មួយទៀត រដ្ឋគួរតេ
ដំឡើងពន្ធឲេយដល់១០០ភាគ-
រយនេថ្លេដើមក្នុងបារី១កញ្ចប់
ហើយបើមានអ្នកជក់កេបេរផ្ទះ
អ្នកជតិខាងក៏តេវូតេបេប់គត់
ឬក៏ប្តងឹផ្ដល់ដេរពេះធ្វើឲេយប៉ះ-
ពាល់សុខភាពអ្នកជិតខាងដេល
រងផេសេងបារីផា្ទោល់។ជាពិសេស
ក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩មានផលប៉ះពាល់
ខា្លាងំចពំោះអ្នកជក់បារីពេះវា
ប៉ះពាល់ផ្លវូដង្ហើមនងិជងំឺសតួ
ដូចគ្នានិយយរួមគឺពិបាកពេយ-
បាលឬងយសា្លាប់ជាងអ្នកអត់
ជក់បារីហើយបើអាចផា្តោច់បាន
គឺគួរតេចាប់ផ្តើមឈប់ជក់បារី
នៅក្នងុអឡំងុពេលពភិពលោក
មានជំងឺកូវីដ១៩នេះតេម្តង
ទើបបេសើរពេះការជកប់ារកី៏
ជាការបេឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ
ផ្លូវដង្ហើមបេភេទថ្មីនេះដេរ។
ដូចបេសាសន៍របស់លោក-

តាRobertNorrisដេលជាតារា
ផេសព្វផេសាយឲេយបារីMarlborro
អស់ពេល១៤ឆ្នាំ គឺថ្វីបើគត់
មិនមេនជាអ្នកជក់បារីដូចរូប
ផេសព្វផេសាយក្ដី ប៉ុន្តេនៅមុនគត់
ទទលួមរណភាពពីឆ្នាំ២០១៩
លោកតាបានចេករំលេកបទ-
ពសិធថគត់មានវបិេបដសិារី
នូវអ្វីដេលគត់បានផេសព្វផេសាយ
ឲេយកេុមហ៊ុនបារីនេះដេលជា
ការផ្ដល់គំរូអាកេក់មួយដល់
ក្មេងៗជំនាន់កេយពីកាយវិការ
ជក់បារីក្នុងរូបនោះ(NYT,09
Nov.2019)៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-

រយៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com

TsSn³

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ
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ការសម្រាចចិត្តឈប់ជក់បារីខណៈមានកូវីដ១៩ជាការត្រាមឹត្រាវូ

រូបភាពនិងសារព្រមាននៅលើកញ្ចប់បារីដ្រលបង្ហាញអ្នកជក់ពីគ្រះថ្នាក់ផ្រស្រងៗ។រូបថតហុងមិនា

អាជា្ញាធរខ្រាត្តកម្ពជុា
បង្ហាញក្ដីបារម្ភបន្ទាប់
ពីទាហានវៀតណាម
បោះជំរំមកជិតព្រាំដ្រាន
សុទ្ធគឹមសឿន

តាក្រវ/កណ្ដាល:អាជា្ញាធរ-
ខេត្តនៅជាប់ពេំដេនកម្ពុជា-
វៀតណាមបានបង្ហោញការពេយួ-
បារម្ភពីភាពមិនបេកេតី កេយ
ពីសង្កេតឃើញអាជា្ញាធរវៀត-
ណាម បានពងេយកមា្លាំង
ទាហានបោះជំរំ ចំនួន ១១៤
ទីតាំងដេលស្ថិតនៅចមា្ងាយបេ-
មាណ៣០ម៉េតេពីពេំដេននេ
បេទេសទាំង២។
លោកអ៊ូចភាអភិបាលខេត្ត

តាកេវបានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្ដិ៍នៅ
ថ្ងេទី២៨ខេឧសភាថទាហាន
វៀតណាមបានសាងសង់ជំរំ
ចំនួន៨៣ទីតំាងនៅតាមខេសេបនា្ទោត់
ពេំដេនខេត្តតាកេវនៅក្នុងទឹកដី
ភាគីវៀតណាមដេលស្ថិតនៅ
ចមា្ងាយបេមាណ៣០ម៉េតេពី
បង្គោលពេដំេនដោយភាគីវៀត-
ណាមអះអាងថវាគេន់តេជា
វធិនការរតឹបន្តងឹការចេញ-ចលូ
តាមចេកពេំដេនដើមេបីទប់សា្កាត់
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ប៉ុណោ្ណោះ។
លោក ភាថ្លេងថ៖ «រហូត

មកទល់ពេលនេះអាជា្ញាធរខេត្ត
ជាប់ពេដំេនយើងបាននងិកពំងុ
តាមដានលើបញ្ហោនេះ ដើមេបីកុំ
ឲេយភាគីវៀតណាមរកិំលតង់ណា
មួយចូលមកទឹកដីកម្ពុជា។ខ្ញុំ
មិនទាន់អាចនិយយអ្វីចេើនជាង
នេះទេខ្ញុំជាប់រវល់បេជុំសិន»។
លោកភា បានអះអាងថ៖

«ការបោះតង់យោធរបស់វៀត-
ណាមនៅចំណុចនេះស្ថិតនៅ
ក្នុងទឹកដីវៀតណាមប៉ុណោ្ណោះ
មិនបានចូលមកដីកម្ពុជាទេ
ហើយពេំដេននៅចំណុចនេះ
ក៏មានការឯកភាពគ្នារួចហើយ
ដេរ។គោលដៅសំខាន់នេការ-
បោះតង់យោធរបស់វៀតណាម
នេះ ដើមេបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងដេន
ខុសចេបាប់»។
ករណីដូចគ្នានេះក៏បានកើត-

ឡើងនៅខេត្តកណា្តាលដេរដេល
បញ្ហោនេះលោកគង់សភ័ណ្ឌ
អភិបាលខេត្តកណា្តាលបានអះ-
អាងកាលពីមេសិលមិញក្នងុសន្និ-
សទីកាសេតនៅទីស្ដីការគណៈ-
រដ្ឋមន្តេីថវៀតណាមបានបោះ-
ជំរ៣ំ១ទីតាងំនៅតាមបណោ្តាយ
ពេំដេនបុ៉ន្តេទើបបានរីចេញទៅវិញ
ចំនួន៩ទីតំាងបុ៉ណោ្ណោះកេយពី
មានការស្នើសំុពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជា។
លោកបានឲេយ...តទៅទំព័រ៦

ត្រអ្វីដ្រលនៅស្រសសល់ចម្របងនិងពិបាកក្រ-
ប្រឥរិយាបថនោះគឺមនុស្រសចាស់ព្រះសង្រឃអាចារ្រយឬក៏
គ្រូទស្រសន៍ទាយស្ដោះផ្លុំដ្រលសុទ្ធត្រកុម្ម៉ង់បារីគាត់ចូល-
ចិត្តឲ្រយជក់ហើយន្រះក៏ជាមូលហ្រតុធ្វើឲ្រយទិន្នន័យ...
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លោក សុ៊ ន ចាន់ថុល ជំរុញឲ្យម្ចាស់យានយន្ត 
ទៅបន្ដសុពលភាពបណ្ណបើកបរនិងឆៀក

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ សា- 
ធារណកា រ និង ដឹក ជញ្ជនូ លោក 
ស៊ុន ចាន់ថុល  បាន អំពាវ នាវ 
ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល មាន យាន យន្ត 
ហើយ ផុត សុពល ភាព បណ្ណ- 
បើក បរ  និង ឆៀក តៃូវ នាំ គ្នា ទៅ 
បន្ត សុព លភា ព ដើមៃបី កុំ ឲៃយ មាន 
ការ ផាក ពិន័យ  និង ចៀស វាង 
បញ្ហាគៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍  ខណៈ 
បច្ចុបៃបន្ន មាន បណ្ណ បើក ប រខ្លះ 
ហួស កំណត់ រហូត ដល់ ៨ឆ្នាំ 
មិន ទាន់ បាន បន្ត ។ 

លោក  ស៊ុន ចាន់ថុល បាន 
លើក ឡើង បៃប នៃះ  ក្នុង ពៃល 
លោក ដឹក នាំ មនៃ្ដី ជំនាញ ចុះ- 
តៃួត ពិនិតៃយ ការ ដ្ឋានសា ងស ង់ 
ផ្លូវជាតិ លៃខ ៥  ភាគ ខាង ជើង 
(បាត់ ដំបង-សិរី សោ ភ័ណ)
និង ភាគ ខាង តៃបូង  កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៧ ឧសភា ។ លោក  បាន ថ្លៃង 
ថ ពល រដ្ឋ ដៃល ហួស សុពល ភាព 
បណ្ណ បើក បរ  និង ឆៀក រថយ ន្ត- 
មិន គៃន់តៃ បៃឈម នឹង ការ- 
ផាក ពិន័យ ទៃ  តៃក៏ អាច បង្ក 

គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍ ផង ដៃរ ។ 
លោក ថ្លៃង ថ ៖«សព្វ ថ្ងៃ នៃះ 

យាន យន្ត ៤៦ ភាគ រយ  បាន 
ហួស សុពល ភាព ឆៀក  មិនទាន់  
បាន មកធ្វើ ឆៀក ទៃ ។សមូ ជមៃប  
ថ  ក្នងុ ចណំោម ឡាន ជាង ៧០ 
មុឺនគៃឿង  មាន ឡាន ជាង ៣០ 
មឺុន គៃឿង  មិន ទាន់ បាន មក ធ្វើ 
ឆៀក ទៃ...  ។ ខ្ញុំ សូម អំពាវ នាវ 
ទៅ មា្ចាស់ យាន យន្ត ទំាង អស់ សូម 
មៃត្តា យក ឡាន នោះ ទៅ ឆៀ ក 
ឲៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ បើ មនិ ដចូ្នាះ វា 
អាច បង្ក គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍» ។ 
    លោកប ន្តថ៖ «ចំពោះ បណ្ណ- 
បើក បរ ជាង ១លាន បណ្ណ ក្នុង 
នោះ  មាន  ជាង ៤៤ មុឺន បណ្ណ  
ស្មើនងឹ ៤៦ ភាគរយ  ផតុ សពុល- 
ភាព ហើយ  ។ ដូច្នៃះ សូម អញ្ជើញ 
ទៅ ពនៃយា របន្ត បណ្ណ បើក បរនៃះ ។ 
អ្នក ខ្លះ ហួស សុព ល ភាព ៧-៨ឆ្នា ំ 
មិន ទាន់ បាន ទៅ បន្ត សុព លភាព »។ 
    លោក ស៊នុ  ចាន ់ថលុ  បានឲៃយ 
ដឹង ថ បច្ចុបៃបន្ន កៃសួង សាធា- 
រណកា របាន រៀប ចំ បៃព័ន្ធសមៃប់  
ជូន ដំណឹង ទៅ ពលរដ្ឋ រួចហើយ។  
ក្នុង នោះគឺ  រយៈពៃ ល ១ខៃ មុន 

បណ្ណ បើក បរ ហួស សុ ពល ភាព 
បៃពន័្ធ  នងឹ ផ្ញើ សារ ទៅ បៃប ់ដល ់
មា្ចាស់  យាន យន្ត  តៃ ម្ដង ។លោក 
ថ  រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  គឺ 
មាន សារ ជាង ៩ ពាន់ ហើយ 
តៃវូបាន ផ្ញើ ទៅ មា្ចាស ់បណ្ណ បើក- 
បរ ដៃល ផុត សុពល ភាព ។ 

លោករដ្ឋ មនៃ្ដ ី ថ្លៃង ថ ៖ «ខ្ញុំ 
សូម អំពាវ នាវ ដល់ អ្នក បៃើ បៃស់ 
ផ្លូវ ជាតិ ទាំង អស់សូម ចូល រួម 
ថៃរកៃសា ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ ជាតិ យើង 
ដៃល សម្ដៃច អគ្គ មហា សៃនា- 
បតី តៃជោ  ហ៊ុន សៃន ខិត ខំ 
បៃងឹ បៃង រក ថវិកា ទំាង បៃក់ កម្ច ី
នងិ បៃក ់ជនំយួ ឥត សណំង មក 
កសាង ហៃដ្ឋា  រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា  ។ដចូ្នៃះ យើង តៃវូ 
តៃ នាំគ្នា ចូលរួម ថៃរកៃសា កុំ ដឹក 
ទំនិញ លើ ស ទម្ងន់ កំណត់ ដោយ  
ចៃបាប់ ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ ផ្លូវ ជាតិ របស់ 
យើង ឆប់ ខូច និង ឆប់ រៃច រឹល»។ 
  ជា មួយ នៃះ ដៃ រលោក បាន 
អំពា វនាវ ឲៃយ អ្នក បើក បរ គោរ  ព 
ចៃបាប់ ចរាចរ ណ៍ដើ មៃបី ចូល រួម 
កាត់ បន្ថយ គៃះ ថ្នាក់  ខណៈ 
បច្ចុបៃបន្ន គិតជា មធៃយម កម្ពុជា  

មាន  មនសុៃស សា្លាប ់ដោយ គៃះ- 
ថ្នាក ់ច រា ចរណ ៍ ៥នាក ់ នងិ របសួ  
១៥នាក់ក្នុង ១ថ្ងៃ ដៃលនាំ ឲៃយ 
ខាត បង់ ទំាង អាយុ ជីវិត មនុសៃស  
ទៃពៃយ សមៃបត្ដិ ជាតិ  និង ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ដ ិឯក ជន បៃហៃល ៣៥០ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង  ១ឆ្នាំ ។ 

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី  បញ្ជាក់ ថ ៖ 
«បើ ជិះ ម៉ូតូ សូម ពាក់មួក សុវត្ថិ- 
ភាព បើជិះ ឡាន ពាក់ ខៃសៃ កៃវាត់ 
សុវត្ថិ ភាព។ កុំបើក ឡាន  ផង 
និយាយ ទូរស័ព្ទ ផង វាខុស ចៃបាប់។ កំុ 
បើក បរ ដោយ បៃើ គៃឿងសៃវឹង   
គៃឿង ញៀន កំុ វា៉ាជៃង ដោយ គ្មាន 
ការ បៃុង បៃយ័ត្ន និង កុំ បើក បរ 
លើស លៃបឿន កណំត ់ដោយ ចៃបាប់។ 

ទំាង នៃះ សុទ្ធ ជា រឿង សំខាន់ ណាស់ 
ក្នុង ការ គោរព ចៃបាប់ចរាច រណ៍ »។ 

បើ តម លោក ស៊នុ ចាន ់ថលុ 
បច្ចុបៃប ន្ន កៃសួង  សាធារ ណ ការ  
កំពុង សហ ការ ជា មួយ អង្គ ការ 
J I CAដើមៃបី រក កា មៃរា៉ា ដក់ នៅ 
តម ផ្លវូ (ផ្លវូ ជាតិ នានា)ដើមៃបី ថត- 
លៃបឿន ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ដ ិ ហើ យ 
បើ រកឃើ ញអ្ន ក ល្មើសគឺ  កៃមុ ការ- 
ងារ កៃសួង  នឹង ចៃញ វិក្កយ បតៃ 
ផាក ពិន័យ ដល់ ផ្ទះ តៃ ម្ដង ។

លោក  គឹម បញ្ញា  នាយក- 
បៃចាំ បៃ ទៃស កម្ពុជានៃ AIP  
Foundation បាន ថ្លៃង ថ  ការ- 
ឆៀក យាន យន្ត គឺ ជារឿង សំខាន់ 
ពៃះ វា តៃូវ មាន ការ តៃួត ពិនិតៃយ 

លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ឲៃយ បាន 
ទៀង ទាត់ ដៃល បន្ថៃម ទៅ លើ 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ បៃចាំ ថ្ងៃដើ មៃបី 
ចៀស វាង គៃះ ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ ។  
    លោក បញ្ជាក់ ថ៖«ការ តៃួត- 
ពិនិ តៃយល ក្ខ ណៈបច្ចៃក ទៃស  
ទៀ ងទាត់  និង មាន បណ្ណ បើក- 
ប របងា្ហា ញ ថ យា នយន្ត រប ស់ 
គត់ មានសុ វ ត្ថិភា ព   និង អ្នក- 
បើ កបរ មាន ការ ទទួល សា្គាល់  
តៃឹ ម តៃូវ [តម ផ្លូវចៃបា ប់]និងយ ល់ - 
ដឹងពី សុវ ត្ថភិា ព។ខ្ញុ ំគំទៃ ចំពោះ 
[កា រ អំ ពាវ នា វ ] និង វា ជារឿ ង 
បៃសើរ នៅ ពៃល ដៃល   យើង ទ ុក 
ពៃ លវៃ លា ស ម សៃ បឲៃយ ព លរដ្ឋ 
យើង អ៊ីចឹង» ៕ 

សកម្មភាព ពលរដ្ ពេល មក ធ្វើ បណ្ណ បើកបរ  យាន យន្ត កាលពី កន្លង មក។ រូបថត ហៃង  ជីវ័ន

ធនាគារឯកទេសវីងនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មចូលរួម
គំាទេសហគេសធុនតូចនិងមធ្យមនិងកសិពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពជុា
 ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 

លីមីត ធី ត និង ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ 
ជនបទ និង កសិកម្ម កាលពី ថ្ងៃទី 
២៧ ខៃ ឧសភា កន្លងទៅ បាន ចាប់ 
ដៃគូ ដើមៃបី ផ្តល់ ភាពងាយសៃួល ក្នុង 
ការ ទទួលបាន សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដល់ សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម 
និង កសិពាណិជ្ជកម្ម នៅ កម្ពុជា ។ ។ 

 តមរយៈ ភាពជា ដៃគ ូនៃះ អតថិជិន 
របស់ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ និង 
កសិកម្ម នឹង អាចធ្វើ ការទូទាត់ ការ- 
សង បៃក់កម្ចី  តមរយៈ ភា្នាក់ងារ វី ង 
ជាង ៧៥០០ កន្លៃង នៅ ទូទាំងបៃ-
ទៃស កម្ពុជា ។ ទន្ទឹមនឹងនៃះ ផងដៃរ 
ពួកគៃ អាច ជៃើសរីស ការផ្ទៃរ បៃក់ 
ភា្លាមៗ ព ីគណន ីវ ីងរ បស ់ពកួគៃ ឬ បៃើ 
លៃខ កូដ USSD Code *989# 
តមរយៈ ទូរស័ព្ទ ចល័ត បាន គៃប់-
ពៃលវៃលា ។ 

 ឯកឧត្តម កៅ ថច អគ្គនាយក 
ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ និង កសកិម្ម 
បាន មានបៃសាសន៍ថ ៖ « ភាពជា 
ដៃគូ នៅថ្ងៃនៃះ គឺជា ការបងា្ហាញ នូវ 
ការប្តៃជា្ញាចតិ្ត របស ់យើង ក្នងុការ គទំៃ 
សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម និង 

កសិពាណិជ្ជកម្ម នៅ កម្ពុជា ដើមៃបី 
ផ្តល់នូវ លទ្ធភាព ទទួល បាន សៃវា 
ហិរញ្ញវត្ថុ បៃកបដោយ ភាព ងាយ- 
សៃួល ។ បច្ចុបៃបន្ននៃះ ទោះបីជា 
លោកអ្នក នៅតម បណា្តា ខៃត្ត ដច់ 
សៃយាល ក្តី លោកអ្នក ក៏ នៅតៃ អាច 
ទទលួបាន ការគទំៃ ព ីយើង តមរយៈ 
បៃព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ វី ង ផងដៃរ » ។  

 ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ និង កសិ- 
កម្ម តៃូវបាន បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៨ ក្នុង គោលបំណង បំពៃញ 

កង្វះ ខាត រវាង តមៃវូការ  នងិ ការផ្គតផ់្គង ់
សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ នៅតម តំបន់ ជន-
បទ និង ដើមៃបី រួមចំណៃក កាត់បន្ថយ 
ភាពកៃីកៃ របស់ បៃជាជន កម្ពុជា ។ 
បៃតិបត្តិការ របស់ ធ នាគរ នៃះ គឺ ស្ថិត 
នៅកៃម អាណាពៃយាបាល បច្ចៃក- 
ទៃស និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ កៃសួង សៃដ្ឋ-
កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ស្ថិតនៅកៃម 
ការតៃួតពិនិតៃយ របស់ ធនាគរជាតិ នៃ 
កម្ពុជា។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 

ធនាគរ ឯកទៃស វី ង បាន មាន បៃ-
សាសនថ៍ ៖ « យើង ជឿជាកថ់  ភាព- 
ជា ដៃគូ របស់ យើង នៅថ្ងៃនៃះ នឹង 
អនុញ្ញាតឱៃយ យើង បមៃើសៃវា ផ្ទៃរ-
បៃក់ ចមៃុះ  និងការសង បៃក់កម្ចី 
របស់ សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម 
និង កសិពាណិជ្ជកម្ម នៅ កម្ពុជាបៃ- 
កបដោយ សុវត្ថិភាព មានការ ធានា 
នងិ ឆបរ់ហស័ ។ វា នងឹ ជយួ ឱៃយ ពកួគៃ 
ផ្តាត ការយកចិត្តទុកដក់ បន្ថៃម  
ទៀត ទៅលើ ការពងៃីក បៃតិបត្តិការ- 
អាជវីកម្មរ បស ់ពកួគៃ នងិ រមួចណំៃក 
ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា » ។ 

 បៃទៃស កម្ពជុា ជា បៃទៃស ដៃល មាន 
សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម បៃមាណ 
ជាង ៥០០ ០០០ ដៃល រួមចំណៃក 
ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច តមរយៈ ការ- 
បង្កើត ការងារ បង្កើត បៃក់ចំណូល 
សមៃប់ បៃជាជន ដៃលមាន បៃក់- 
ចណំលូ ទាប ជរំញុ ស្ថរិភាព សង្គម នងិ 
ការរីកចមៃើន នៃ វសិយ័ ឯកជន ឲៃយ កាន់- 
តៃមាន ភាពរឹងមាំ ។ 

 ទាងំ ធនាគរ ឯកទៃស វ ីង នងិ ធនា-
គរ អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ និង កសិកម្ម 

បាន ចៃករំលៃក នូវ ចក្ខុវិស័យ ស្តីពី 
ការផ្តល់ ភាពងាយសៃួល ក្នុងការ- 
ទទួលបាន សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ 
សហគមន៍ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ជីវភាព របស់ 
នៅ របស់ បៃជាជន កម្ពុជា កាន់តៃ 
បៃសើរ ។ 

 វី ង បាន បង្កើត មា៉ាក យីហោ របស់ 
ខ្លួន ក្នុងនាម ជា ធនាគរ ដៃល ផ្តល់ 
សៃវាកម្ម ផ្ទៃរបៃក់ បៃកបដោយ 
សុវត្ថិភាព មានការ ធានា និង ឆប់- 
រហ័ស តមរយៈ កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង  
ដ៏ ទំនើប និង បណា្តាញ ភា្នាក់ងារ វី ង 
បៃកបដោយ ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស ។ 

 ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ និង 
កសកិម្ម តៃវូបាន ទទលួសា្គាល ់ចពំោះ 
ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ខ្លួន ក្នុងការ រួម- 
ចំណៃក កាត់បន្ថយ ភាពកៃីកៃ និង 
លើកកម្ពស់ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ 
បៃជាជន កម្ពុជាតម ជនបទ តម- 
រយៈ ការ ផ្តល់ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ 
សហគៃស សហគៃស ធនុ តចូ  នងិ 
មធៃយម  និង អង្គការ កសិកម្មដើមៃបី 
ចូលរួមចំណៃក ដល់ កំណើន សៃដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជា ៕     

 លោក ម៉ានូ រ៉ាចាន់ (រូបឆ្វេង) និងឯកឧត្តម កៅ ថាច។   
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សំណំុរឿងជនជាប់ចោទប្រសុ-ស្រ២ីនាក់ករណីគ្រឿងញៀន
ត្រវូបានជម្រះឡើងវិញតាមបង្គាប់របស់តុលាការកំពូល

ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយជាឧប-
ករណ៍សម្ភារព្រទ្រយ...

 គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ សាលា ឧទ្ធរណ៍ ពី 
មៃសលិ មញិ  បានជនំុ ំជមៃះ ឡើងវញិ  
តាម ការបង្គាប់  របស់ តុលាការ 
កំពូល  លើ សំណុំរឿង ជន ជាប់- 
ចោទ បៃុស -សៃី២នាក់  ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ បទល្មើស ជញួដរូ គៃឿងញៀន 
មៃត ំហ្វៃតាមនី ១៣៥កៃម  ដៃល 
ពកួគៃ តៃវូបាន ឧទ្ធរណ ៍ផ្តនា្ទា ទោស  
ម្នាក់ៗ  ព ី៨ ដល ់១៤ ឆ្នា ំបៃពៃតឹ្ត ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  
ដៃល តុលាការ កំពូល  ថា  កាត់ក្តី 
មិនមន មូលហៃតុ គៃប់ គៃន់។ 

តាម កំណត់ហៃតុ របស់ តុលា- 
ការ កំពូល  ដៃលតៃូវបាន បង្ហាញ  
ដោយ សាលា ឧទ្ធរណ ៍បានឲៃយ ដងឹ 
ថា  តលុាការ កពំលូ  បាន ជនំុជំមៃះ 
សំណុំរឿង របស់ ជនជាប់ចោទ 
ឈ្មោះ អ៊និ  អារយី៉ា  នងិ ឈ្មោះ ទចូ  
ឆយ  ហើយ ពិចារណា ឃើញថា  
សំណុំរឿង នៃះ  ហាក់ មិនទាន់ 
មន មូលហៃតុ គៃប់គៃន់ ដៃល 
បង្ហាញថា  ជនជាប់ចោទ ឈ្មោះ 
អ៊និ  អារយី៉ា  ភៃទសៃ ី អាយ ុ៣០ ឆ្នាំ  
នងិ ជន ជាប ់ចោទ ឈ្មោះទ ូច  ឆ យ  
ភៃទ បៃសុ  អាយ ុ៣៨ឆ្នា ំជាប ់ពាក-់ 

ពន័្ធ នងឹ បទល្មើស គៃឿងញៀន នៅ 
ឡើយទៃ ។ ចំពោះ ទី កន្លៃង  ដៃល  
សមត្ថកចិ្ច ឃាតខ់្លនួ  នងិ រកឃើញ 
គៃឿង ញៀន វិញ  សុទ្ធតៃ មិន មៃន 
ជា កន្លៃង សា្នាក់ នៅ ពិត បៃកដ 
របស់ ជន ជាប់ ចោទ ទៀត ។ 

កណំតហ់ៃត ុបញ្ជាក ់ថា ៖«គ្មោន 
មលូហៃត ុណា មយួ បង្ហាញថា  ជន  
ទាំង២នាក់ មន ទំនាក់ទំនង នឹង 
បទ ល្មើស គៃឿងញៀន នៃះ ទៃ» ។

ជន ជាប់ចោទ ឈ្មោះទូ ច  ឆយ   
បៃប ់ចៅ កៃម ក្នងុ បន្ទប ់សវនាការ 
ពីមៃសិលមិញ ថា  កាលពីថ្ងៃ ទី ១៨ 
ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៥ មុន ពៃល 
សមត្ថកិច្ច  ចាប់ខ្លួនគត់  បុរស ជា 
មតិ្ត ភក្ត ិរបស ់គត ់ឈ្មោះ សន  វ៉ាន ់ឌ ី 
ទូរស័ព្ទ បៃប់ ឲៃយគត់ បើក រថយន្ត 
ម៉ាក ឡិចសុីស របស់ គត់ ទៅ ផ្ទះ 
សៃ្ត ីឈ្មោះ ចៃនៅ ម្តុ ំវត្ត សនៃសំ កសុល  
ក្នុង សង្កាត់ បឹង ទំពុន ដើមៃបី ហូប 
អាហារ ។  បនា្ទាប ់មក សៃ្ត ីឈ្មោះ ចៃ 
និង សៃ្តី ម្នាក់ ទៀត បាន សុំ គត់ ជិះ 
រថយន្ត មក ខារា៉ាអខូៃ យហីោ ឈ្មោះ   
ឌបូៃ  ហើយ សៃ្ត ី២នាកន់ោះ បាន ដើរ 
ចូល បន្ទប់់ ខារា៉ាអូខៃ នោះ បាត់ ។ 
ខណៈ នោះ ឈ្មោះ សន  វ៉ាន់ ឌី  
ដៃល ជាមិត្តភក្តិ របស់ គត់ បាន- 

ទរូសព័្ទ បៃប ់ឲៃយ ទៅ ជជៃកគ្នា លៃង 
នៅ ផ្ទះ សងៃសារ  របស់ គៃ (សន 
វ៉ាន់ឌី) នៅ ម្តុំសំណង់១២ ហើយ 
គត់ បាន ទៅ តាម ការណាត់។  

 ទូច  ឆយ និយយថា  ពៃល 
ទៅដល់ ទីនោះ សៃ្តីម្នាក់ ដៃល ជា 
សងៃសារ របស់ ឈ្មោះ សន វ៉ាន់ឌី 
បាន ចៃញ មក បើក ទា្វារ ផ្ទះ ឲៃយគត់ 
និង ហៅ អង្គុយ លៃងលើ សាឡុង  
ដោយ សៃ្តនីោះ បៃប ់គតថ់ា  សន  
វ៉ាន់ឌី  ចៃញ ទៅ ទិញ អាហារ ញ៉ាំ 
ហើយ មួយ សន្ទុះ កៃយ មក ទើប 
ឈ្មោះ សន  វ៉ាន់ ឌីតៃឡប់ មក វិញ ។ 

ជន ជាប់ចោទ ទូច  ឆយ  បន្តថា 
គត់ អង្គុយ លៃង ជា មួយ ឈ្មោះ 
សន  វ៉ាន់ឌី  រហូត ដល់ ម៉ាង ជាង 
៦ លា្ងាច សៃប់តៃ សមត្ថកិច្ច នគរ- 
បាល ចូល ទៅ ផ្ទះ សៃ្តី នោះ  ហើយ 
ចាប ់គត ់ដាក ់ខ្នាះ នងិ បាន ឆៃក ឆៃរ   
ក្នងុ ផ្ទះនោះហើយ បៃបថ់ា  គៃ បាន 
រកឃើញ គៃឿង ញៀន មួយ ចំនួន  
ដៃល មន ទម្ងន់ ជាង ៣២ កៃម។ 

ជន ជាបច់ោទ នយិយថា ៖« ពៃល 
នោះ ឈ្មោះ សន  វ៉ាន់ ឌី និង សៃ្តី  ជា 
សងៃសារ តៃូវ សមត្ថកិច្ច ដោះ លៃង   
វិញ រីឯ ខ្ញុំ ចាប់ ខ្លួន។ ខ្ញុំមិន បាន  បៃ-
ពៃឹត្ត  រឿង ជួញដូរ គៃឿង ញៀន  ទៃ 

សូម តុលាការ ដោះលៃង ខ្ញុំ វិញ»។ 
ដោយឡៃក ឈ្មោះ  អ៊និ  អារយី៉ា   

ឆ្លើយ បៃប់ ចៅ កៃម ដៃរ ថា  គត់ 
បាន សា្គាល់ សៃ្តី ម្នាក់ ឈ្មោះ ចៃ  
ហើយ សៃ្តីនោះ បាន ជួល គត់ ឲៃយ 
បោកខអាវ សម្អាត កៃបន្ទប់   
របស់ នាង ក្នុង ១ អាទិតៃយ២ដង។  
ប៉ុន្តៃ សៃ្តីឈ្មោះ ចៃ នោះ មិនដៃល 
ឲៃយ គត ់ចលូ សម្អាត ក្នងុ បន្ទប ់របស ់  
នាង ទៃ ។ នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ 
កក្កដា ឆ្នា ំ២០១៥ ខណៈ គត ់កពំងុ    
បោកអាវ សៃបត់ៃ សមត្ថកចិ្ច   នគរ- 
បាល បាន ចលូ ទៅ ក្នងុ បរវិៃណ ផ្ទះ 
ហើយ បាន គស់ សោ ទា្វារ បន្ទប់ 
របស់សៃ្តី ឈ្មោះ ចៃ  ឆៃក ឃើញ 
គៃឿងញៀន មៃតំហ្វៃតាមីន ៥ 
កញ្ចប់ ស្មើ ទម្ងន់ ១៣៥ កៃម  
ហើយ សមត្ថកិច្ច ហៅ គត់ មើល 
ដោយ បៃប់ ថាជាគៃឿងញៀន  ។  
សៃ្តី ជាប់ចោទ បៃប់ ចៅកៃម ថា ៖« ខ្ញុំ 
គៃន ់តៃ ជាអ្នក បោក ខអាវ ឲៃយ គៃ 
ទៃ  សូម តុលាការ រក យុត្តិធម៌ ឲៃយ 
ខ្ញុំផង  ពៃះ ខ្ញុំ មន ម្តាយ ចាស់ 
អាយ ុ៧០ឆ្នា ំហើយ។   ខ្ញុ ំក ៏មន កនូ 
ម្នាក់ គ្មោន អ្នក ណា ចិញ្ចឹម ទៃ»។

ចៅកៃម  ងនួ  រតនា  ថានងឹ បៃកាស 
សាលដីកា ថ្ងៃ ទី ១២ មិថុនា៕

តពីទំព័រ ១...លោក  Masa-
hiro មន បៃសាសន៍ ថា ៖«ជំនួ យ  
ជា ឧបក រណ ៍សម្ភារ  នងិបរិកា្ខារ 
ពៃទៃយ ទាងំ នោះ នងឹ ម ក ដល ់ ក្នងុ 
បៃទៃ ស កម្ពុជា នា ពៃល ឆប់ៗ 
ខាង មខុ  »។ លោក Masahiro  
បន្តថា  ការផ្ដល់ ជំនួយ ឧប ករ ណ៍ 
សម្ភារ និង បរិកា្ខា រពៃទៃយដ ល់ កៃសួ ង 
សុខា ភិបាល កម្ពុ ជា សមៃ ប់ 
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ រីក  រាល - 
ដាល  នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ គឺ 
ផ្អៃក តាម សា្មោរតី  នៃកិច្ច បៃជុំ 
កំពូល អាសា៊ានបូក ៣ ស្ដីពីជំ ងឺ 
កូវីដ ១៩ កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៤ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល ជប៉ុន បាន បង្ហាញ 
ជំហរ ជួយ ដល់ បណា្ដា បៃទៃស 
ក្នងុ តំបន់ អាសា៊ាន    ក្នងុ ការ បៃយុ ទ្ធ   - 
បៃឆំង ការ រីក  រាល ដាល នៃ ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ ដៃល ក្នុង នោះ ក៏មន 
កម្ពុជា ផង ដៃរ។ ជា មួយ គ្នានៃះ  
រាជរ ដា្ឋា ភិបាល ជប៉ុន នឹង បន្ត 
ផ្តល់  ជំនួយ បច្ចៃក ទៃសហិរញ្ញ - 
បៃបទាន ឥត សំណងជា ពិសៃស 
បៃក់ កម្ចីឥណ ទាន សមៃប ទាន 
ផង ដៃរ សមៃប ់ជយួ គទំៃ ដល ់ 
រាជរដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ- 

បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវី ដ១៩ 
និងការ  សា្ដារ សមៃបទា សៃ ដ្ឋ កិច្ច 
កម្ពុជា ឡើង វិញ បនា្ទា ប់  ពីរង- 
ផល ប៉ះពាល់ ដោយ សារ ជំងឺ 
កូ    វីដ១៩ ។ 

លោក Masahiro  បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា ៖«ក្នងុ ពៃល ឆប់ៗ  ខាង 
មុខ នៃះ រាជរដា្ឋាភិបាល ជប៉ុន 
គៃង នឹង បន្ត ផ្ដល់ នូវហិរញ្ញ - 
បៃបទាន  ឥត សំណង សមៃប់ 
គមៃង ចនំនួ ២ ដៃល មន ទកឹ- 
បៃក់ សរុប ២២,៧៣ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក  សមៃប់ គំទៃ 
ដល់ វិស័យ អប់រំ  និងសុខា ភិបា ល 
កម្ពុជា »។

លោក អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន បាន 
សម្ដៃង ការ សាទរ  ចំពោះការ- 
ផ្តល ់ជនំយួ នៃះ ដោយ បាន ថ្លៃង 
អំណរ គុណ យ៉ាង ជៃល ជៃ 
ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត   របស់ រាជ រដា្ឋា - 
ភិបា  ល  និង បៃជា ពលរដ្ឋ ជប៉ុន 
ដៃល ជា និច្ច កាល បានគំទៃ 
ដល់ កិច្ចខិតខំ បៃឹង បៃង របស់ 
រាជ  រដា្ឋាភិ បាល  និងបៃជា ពល- 
រដ្ឋ កម្ពជុា ក្នងុ ការអភវិឌៃឍ បៃទៃស- 
ជាតិ និង ការ រកៃសាបាន នូវ សុខ- 
សន្តិភាព ក្នុង សង្គម ៕ 

Comfrelថាសកម្មភាពរដ្ឋសភាក្នងុឆ្នាទីំ១អាណត្តនិ្រះធ្លាក់ចុះត្រអ្នកនំាពាក្រយថាអត់មនចុះថយអីទ្រ
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ គណៈ កម្មការ ដើមៃបី 
ការបោះឆ្នាត ដោយ សៃរី និង 
យតុ្តធិម ៌ នៅ  កម្ពជុា  (Comfrel) 
បាន លើកឡើងថា  រដ្ឋសភា 
ដៃលមន បកៃស តៃ១ មន សកម្ម- 
ភាព ធា្លាក់ ចុះ ប៉ុន្តៃ មន្តៃី នាំពាកៃយ 
រដ្ឋសភា ថា អតម់ន ចុះ ថយអទីៃ  
ដោយ ក្នុង អាណត្តិ ទី៦នៃះ  
តំណាងរាស្តៃ បានចុះ មូលដា្ឋាន 
ជាចៃើន ដង  សូមៃបី តៃ ពៃល 
បើកសមយ័ បៃជុ ំ កច៏ុះ មលូ ដា្ឋាន 
ដៃរ  ដើមៃបី បមៃើ បៃជាជន គៃប់- 
វិស័យ ដូចជា វិស័យ សុខាភិ- 
បាល  សង្គមកិច្ច  ជាដើម។  

លោក ឡៃង ប៉ៃងឡងុ  អគ្គលៃ- 
ខាធិការ  និង ជាអ្នក នាំពាកៃយ 
រដ្ឋសភា កម្ពុជា  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញថា  តំណាង- 
រាស្តៃ បាន ចុះ មលូដា្ឋាន បាន ចៃើន   
ដង ណាស់  សូមៃបី តៃ ពៃល បើក- 
សម័យ បៃជុំ  ក៏ ចុះ មូលដា្ឋាន ដៃរ  
ដើមៃបី បមៃើ បៃជាជន គៃប់ វិស័យ  
ដចូ ជា វសិយ័ សខុាភបិាល  សង្គម- 
កចិ្ច  ជាដើម។  លោក ថា  បៃសនិ បើ   
មន បៃជាជន ជួប គៃះ ភ័យ 
ផៃសៃងៗ  ដូចជា បាក់ អគរ  ខៃយល់- 
ពៃយុះ ធ្វើ ឱៃយ ខចូខាត ផ្ទះ  នងិ គៃះ- 

ថា្នាក់ ផៃសៃងៗ  តំណាង រាស្តៃ ចុះ- 
ទៅ ដល់ កន្លៃង តៃម្តង  និង បាន- 
ដោះសៃយ បញ្ហា ជូន បៃជា ជន។

លោក ប៉ៃង ឡុង បានថ្លៃងថា ៖  
«បើ យើង បៃៀបធៀប កាល 
សម័យ មន គណបកៃស បៃឆំង  
អត់ មន ចុះ ថយ សកម្មភាព អី 
ទៃ។ ទោះបី គណបកៃស បៃឆំង 
នៅ ពៃល នោះ ក ៏គត ់ចុះ  ចុះ ជបួ 
តៃ អ្នកដៃល បោះ ឆ្នាត ឱៃយ គត់ 
ហ្នងឹ ឯង។ គត ់អត ់មន ចុះ ជបួ 
អ្នក ផៃសៃង ទៃ។ តៃ ឥឡូវ នៃះ  គឺ 
ថា  តណំាង រាស្តៃ គត ់ចុះ ទៅ  គ ឺ
ចុះ ទៅ ទាំង អស់»។

គណៈ កម្មការ ដើមៃបី ការបោះ- 

ឆ្នាត ដោយ សៃរ ីនងិ យតុ្តធិម ៌ នៅ  
កម្ពជុា ហៅ កាត ់ថា (Comfrel) 
លើក ឡើង ថា  បៃសទិ្ធ ភាព សភា 
ដៃល មន គណបកៃស តៃ ១ ក្នុង 
ឆ្នាំទី១  អាណត្តិ ទី៦ នៃះ  បាន- 
ធា្លាក់ចុះ  បើ ធៀប នឹង រដ្ឋសភា  
ដៃល ធា្លាប់ មន ពហុបកៃស  ពៃះ 
មិន ឃើញ មន តំណាង រាស្តៃ 
នយិយ ព ីភាព អសកម្ម  ក្នងុ ការ- 
ដោះសៃយ បញ្ហា ជូន ពល រដ្ឋ  
ក៏ដូច ជា  ការសួរ ដៃញដោល 
លើការ អនុវត្ត ចៃបាប់។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន  របស ់
Comfrel ស្តីពី របាយ ការណ៍ 
សង្ខៃប នៃ ការ សង្កៃត រដ្ឋសភា  នងិ 

តណំាង រាស្តៃ ឆ្នា ំទ១ី  នងិ នតីកិាល  
ទ៦ី  កាល ព ីថ្ងៃ ទ២ី៧  ខៃឧសភា  
បញ្ជាក់ថា  សកម្មភាព ចុះ មូល- 
ដា្ឋាន របស ់អ្នក តណំាង រាសៃ្ត  ក្នងុ 
គោលបំណង ដើមៃបី សំណៃះ- 
សំណាល ជាមួយ បៃជា ពលរដ្ឋ  
ពងៃឹង ផ្ទៃ ក្នុង របស់ គណបកៃស  
អម  ដំណើរ ថា្នាក់ ដឹកនា ំគឺ ផុស ផលុ 
លើក លៃង តៃ សកម្មភាព ក្នុង 
គោល បណំង ចុះ ជយួ អន្តរាគមន៍   
ដោះសៃយ បញ្ហា ។ ជា ពសិៃស  
ទនំាស ់ដ ីធ្ល ីជនូ បៃជា ពលរដ្ឋ  មនិ 
តៃូវ បាន សង្កៃត ឃើញ មន តំ- 
ណាង រាស្តៃ ខ្នះខ្នៃងឬយក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ជួយ ដោះសៃយ នោះ ទៃ»។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន បន្ត 
ថា ៖«ក្នុង សម័យ បៃជុំ  តំណាង- 
រាស្តៃ បាន ឡើង បញ្ចៃញ មតិ ក្នុង 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ នានា។ ភាគ- 
ចៃើន បផំតុ ក្នងុ សមយ័ បៃជុ ំទាងំ- 
នោះ  មនិ សវូមន  ឃើញ តណំាង- 
រាស្តៃ ណា ម្នាក់ ជំទាស់  រិះគន់  ឬ 
សួរដៃញ ដោល ដោយ សុីជមៃ 
ឡើយ។ ផ្ទុយ មក វិញ  គឺ មន តៃ 
កា រកោត សរសើរ  នងិ គំទៃ ដល ់
ការ ដឹកនាំ របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ»។

Comfrel បញ្ជាក់ ក្នុង សៃច ក្តី- 
បៃកាស ថា  ក្នងុ សមយ័ បៃជុ ំរបស ់ 

រដ្ឋសភា ឆ្នាំ ទី១ នៃះ  តំណាង-  
រាស្តៃ ចនំនួ ១២ របូឡើង បញ្ចៃញ- 
មតិ ចំនួន ៣៨ ដង  គិត ជា ថៃរ- 
វៃលា មន រយៈ ពៃល ២០៩ នាទ ី។ 
បើ គតិ ព ីចនំនួ អ្នក តណំាង រាស្តៃ  
និង រយៈ ពៃល គឺ តិច ជាង  បើ 
បៃៀប ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ ទី ១ ដូច- 
គ្នា  នៃ អាណត្តិ ទី ៥។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន បន្ត 
ថា  ក្នុង ចំណម តំណាង រាស្តៃ 
ទំាង ១២៥រូប  គឺ មន តៃ ៥៥រូប 
(៤៤%) ប៉ុណ្ណោះ មន សកម្ម- 
ភាព ចុះ មូលដា្ឋាន  ដៃល មន 
ចំនួន ១០៤១ លើក។  ចំនួន នៃះ 
គិត ជា មធៃយម  គឺ ១៩ លើក ក្នុង 
អ្នកតណំាង រាស្តៃ ម្នាកដ់ៃល បាន- 
ចុះ បៃសក កម្ម។ 

Comfrel បញ្ជាក់ថា ៖«អ្នក- 
តំណាង រាស្តៃ ដៃល បាន ចុះ- 
បៃសកកម្ម នៃះ បើ គិត ជា ភាគ រយ    
នៃ ចំនួន អ្នក តំណាង រាសៃ្តក្នុង 
បកៃស របស់ ខ្លួន ឃើញ ថា  មន 
ចនំនួ  បៃសកកម្ម តចិ ជាង ឆ្នា ំទ១ី 
នៃ អាណត្ត ិទ៥ី (៥០របូ ស្មើ នងឹ 
៧៤ ភាគរយ)»។ 

លោក កន សាវងៃស  អ្នក- 
សមៃបសមៃលួ ផ្នៃក អង្កៃត  នងិ 
តស៊ូ មតិ  នៃ អង្គការ  Comfrel 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 

មិញថា  តំណាង រាសៃ្តនៅក្នុង 
អាណត្តិ  ទី ៦  ឆ្នាំទី ១នៃះ គឺ មិន 
ដចូ ត ំណាង  រាស្តៃ កាល ព ីសមយ័  
មនុ ៗ  នោះ ទៃ  ពៃះ កាល ព ីមនុ 
មន គណ បកៃស ចមៃុះ នៅ ក្នុង 
រដា្ឋាភបិាល ។ ដោយឡៃក សមៃប ់ 
អា ណត្តិ ទី ៦ នៃះ  គឺមន គណ- 
បកៃស តៃ ១  ពោលគឺទាំង នីតិ- 
បៃតិបត្តិ  និង នីតិ បៃបញ្ញត្តិ  ដៃល 
ទាំង ២ អំ ណាច នៃះ គឺ គៃប់ គៃង 
ដោយ គណបកៃស តៃ ១។

លោក សាវងៃស បានថ្លៃងថា ៖ 
«បៃសិន ជា នៅ ក្នុង សភា  មន 
គណបកៃស ចមៃុះ  វ ជា ចំណុច 
មួយ ដៃល ល្អដៃរ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
គត ់ហ្នងឹ (តណំាង រាស្តៃ) អាច 
ឆ្លុះ បញ្ចាំ ងគ្នា ។ មន ន័យ ថា 
គត់ អាច រិះគន់  គត់ អាច 
ធ្វើការ វៃកញៃក  គត់ អាច 
បង្ហាញ ថា  នៃ!  ខាង សា្ថាប័ន 
នីតិ បៃតិបត្តិ គត់ អនុវត្ត មន 
បញ្ហា ខ្វះចនោ្លាះ តៃង ់នៃះ  ឬមយួ 
ក ៏ការ ស្នើ សុ ំចៃបាប ់សមៃប ់ឱៃយ អង្គ- 
នីតិ បៃតិបត្តិ អនុវត្ត ហ្នឹង វមន 
ចនោ្លាះ បៃហោង  អ៊ីចៃះៗៗៗ។ 
អាហ្នងឹ ជា ការ ដៃញ ដោល  ទោះ- 
ប ីថា  ការ សមៃច ហ្នងឹ  ទៅដល ់
កមៃតិ ណា ក ៏ដោយ  ប៉នុ្តៃ វ មន 
ការ ដៃញដោល គ្នា»៕

ទិដ្ឋភាពរដ្ឋសភាពេល ពិភាកេសាគ្នាកាលពីថ្ងេទី១០មេសា។ រូបថត រដ្ឋសភា
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អង្គការផ្នែកសុខភាពជំរុញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹុងលើកែមុហុ៊នថ្នាជំក់បំពានចែបាប់
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ អង្គការ ចលនា ដើមៃបី 
សុខភាព កម្ពុជា(CMH)កាលពី 
ថ្ងៃទី២៧  ឧសភា  បាន ជំរុញ ឲៃយ 
រដ្ឋាភិបាល ចាត់វិធានការ យ៉ាង តឹងរុឹង  
និង អនុវត្ត ចៃបាប់ ស្តីពី ការតៃួត ពិនិតៃយ 
ផលិតផល ថ្នាំជក់ លើ នីតិ បុគ្គល ដៃល 
ធ្វើ ខុស  ខណៈ ដៃលកៃុម ហ៊ុន ថ្នាំជក់ 
មួយចំនួន នៅ តៃ បន្ត បំពាន ចៃបាប់ នៃះ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន របស ់អង្គការ 
CMH ចុះ ថ្ងៃទ២ី៧  ខៃឧសភា  ឲៃយ ដងឹថ  
កលលៃបិច របស់ ឧសៃសាហកម្ម ថ្នាំជក់ ជា 
ទង្វើ ល្មើស ចៃបាប់។ ដូច្នៃះ  រដ្ឋាភិបាល 
គួរតៃ ចាត់វិធានការ យ៉ាង តឹងរុឹង  និង 
អនវុត្ត ចៃបាប ់ស្តពី ីការតៃតួពនិតិៃយ ផលតិ- 
ផល ថ្នាជំក ់ ដោយ ធ្វើការ ផាកពនិយ័ លើ 
នតី ិបគុ្គល ដៃលបៃពៃតឹ្ត បទល្មើស  ដៃល ធ្វើ  
ខុស  ដូចជា កៃុមហ៊ុន ថ្នាំជក់ មួយ ចំនួន  
នៅតៃ បន្ត បពំាន នងឹ ចៃបាប ់ស្ដពី ីការ តៃតួ- 
ពិនិតៃយ ផលិតផល ថ្នាំជក់ ជាដើម។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន បន្តថ  ក្នុង 
ទវិា ពភិពលោក គ្មាន ថ្នាជំក ់ ៣១ ឧសភា  
ឆ្នា២ំ០២០នៃះ  អង្គការ សខុភាព ពភិព- 
លោក បានចៃញ ផៃសាយ អត្ថបទ មួយ 
ស្ដីពី«ការការពារ យុវជន ពី កល លៃបិច 
របស់ ឧសៃសាហកម្ម ថ្នាំជក់  និង បង្ការ 

យវុជន កុ ំឲៃយ បៃើ បៃ ស ់ថ្នាជំក ់ នងិ សារ- 
ធាតុ  នីកូទីន»។ អង្គការ WHO បាន- 
ពនៃយល ់ព ីកលលៃបចិ ឧសៃសាហកម្ម ថ្នាជំក ់
មានដចូជា ការបៃើបៃស ់រស ជាត ិដើមៃប ី 
ទាកទ់ាញ យវុជន  ដោយ ផៃសព្វផៃសាយ ថ 
ផលិតផល ថ្នាំជក់ របស់ខ្លួន ជា ផលិត- 
ផល«កាត់បន្ថយ គៃះថ្នាក់ »ឬ «មាន 
អនា ម័យ ជាង»បារី ធម្មតា ដោយ គ្មាន 
ការ បញ្ចាក់ លក្ខណៈ វិទៃយាសាស្តៃ  និង 
ឧបត្ថម្ភ ដល ់តារា/ជន មាន ឥទ្ធពិល  នងិ 
ការឧបត្ថម្ភ កម្មវធិ ីបៃកួត មា៉ាក ផលិត ផល   

ដៃល ផៃសព្វផៃសាយ ផលតិផល ថ្នាជំក ់នងិ 
ផលិតផល នីកូទីន។

សៃចក្ដបីៃកាស ពត័ម៌ាន បញ្ជាកថ់ ៖ 
«កលលៃបិច ឧសៃសាហកម្ម ថ្នាំជក់ ធ្វើជា 
លក់ បារី រាយ ក្នុង ១ដើមៗ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
បារី មាន តម្លៃ ទាប  និង ងយសៃួល 
សមៃប ់សិសៃសានសិុសៃស ទញិ ផលិត ផល  
ថ្នាំជក់  និង ផលិតផល នីកូទីន បាន  
និង ស្វៃងរក ទីផៃសារ ផលិត ផល ថ្នាំជក់ 
ដោយ បៃយោល តាមរយៈ ខៃសៃ ភាព យន្ត  
កម្មវិធី ទូរទសៃសន៍  កម្មវិធី ផៃសាយ ផា្ទាល់ 

តាម អុីន ធឺណិត ។ល»។
លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត មុំ គង់  នាយក- 

បៃតបិត្ត ិអង្គការ ចលនា ដើមៃប ីសខុភាព 
កម្ពុជា(CMH) ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃពុធ ថ  
កៃព ីការ ពនៃយល ់ របស ់អង្គការ WHO 
ជុវំញិ ការជញួដរូ បារ ីនៃះ  លោក កប៏ាន- 
ដកសៃង់ ការសិកៃសា ពី ការអង្កៃត មួយ 
ស្ដ ីព ីការអនវុត្ត ចៃបាប ់តៃតួ ពនិតិៃយ ផលតិ ផល  
ថ្នាំជក ់របស់ សាកល វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទ-   
ភ្នពំៃញ កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩។  ការសកិៃសា 
បាន បង្ហាញ ថមាន បារ ីបៃមាណ   ៣០ 
ភាគរយ ដៃល ដកត់ាងំ លក ់លើ ទផីៃសារ 
ពុំមាន បោះ ពុ ម្ពសារ ពៃមាន សុខភាព 
ជា ភាសា ខ្មៃរ និង រូប ភាព។

លោក គង់ បន្តថ  បារី៥៨ ភាគ រយ 
ដៃល លក ់លើ ទផីៃសារ ពុមំាន តៃមបៃិ៍ ពន្ធ 
នោះ ទៃ។ ការសកិៃសា នៃះ កប៏ាន បញ្ជាក ់
ថ  មានការ ផៃសា យ ពាណិជ្ជកម្ម បារី 
បៃមាណ ២០ ភាគរយ  និង ការផ្ដល់ 
សមា្ភារ ផៃសាយ ពាណជិ្ជកម្ម  អាច នងឹ ផ្ដល ់  
ផលបៃយោជន ៍ព ីកៃមុហ៊នុ លក ់បារ ីទៅ 
ឲៃយ អ្នកលក់ បារីរាយៗ ជាចៃើន ទៀត។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«ខ្ញុំ នៅតៃ ជំរុញ ឲៃយ 
រាជរដ្ឋាភបិាលនងិ មន្តៃ ីពាកព់ន័្ធ បន្ត ពងៃងឹ   
ការអនវុត្ត ចៃបាប ់ឲៃយ តងឹរុងឹ បន្ថៃម ទៀត ទៅ 
លើ ការលក់ ដូរ បារី នៅលើ ទី ផៃសារ  និង 
ការផៃសព្វផៃសាយ តាម ទី សាធារ ណៈ។  ខ្ញុំ 

សង្កៃត ឃើញថ  ការលកដ់រូ បារ ីនៅតាម- 
ទី សាធារណៈ នៅតៃមាន ជា ហូរហៃ។ 
ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ស្នើ ឲៃយ មានការ ចូលរួម ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពី ផលប៉ះពាល់ ពី ការជក់ បារី»។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  រដ្ឋលៃខាធិការ  
និង ជា អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល  
មនិទាន ់អាចទាកទ់ង សុ ំការ បញ្ជាក ់ជុវំញិ 
សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន នៃះ បានទៃ។

ទោះយ៉ាង ណា  អង្គការ CMH បាន- 
ដកសៃង់ លទ្ធផល នៃ ការសិកៃសា សៃវ- 
ជៃវ  ពី ការវិនិយោគ លើ ការតៃួតពិនិតៃយ 
ថ្នាំជក់ នៅ កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំ២០១៩ 
របស់ កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ   អង្គការ សខុភាព ពិភពលោក  
និង លៃខាធិការដ្ឋាន នៃ អនុសញ្ញា ស្ដីពី 
ការតៃួតពិនិតៃយ ផលិតផល ថ្នាំជក់ បាន- 
ឲៃយ ដឹងថ  ការបៃើបៃស់ ផលិតផល 
ថ្នាំជក់ ធ្វើ ឲៃយ បៃជាជន កម្ពុជា ចំនួន  
១៥ ០០០នាក ់សា្លាប ់ ជា រៀងរាល ់ឆ្នា ំ។ 
៣៣ ភាគរយ  នៃ អ្នកសា្លាប់ ទាំងអស់ 
កើតឡើង ចំពោះ បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល 
មាន បៃក់ ចំណូល ទាប បំផុត។ មិនតៃ 
ប៉ុណ្ណោះ ការបៃើបៃស់ ថ្នាំជក់ បណា្តាល 
ឲៃយ ខាតបង ់ទកឹបៃក ់ចនំនួ  ៦៤៩លាន 
ដលុា្លារ អាមៃរកិ  ដៃល ស្មើនងឹ ៣ភាគរយ 
នៃ ផលិតផល ក្នុងសៃុក សរុប(GDP)
របស់ កម្ពុជា៕

បុរសម្នាក់ជក់បារីក្នងុផ្ទះរ បស់គាត់នៅខណ្ឌបឹងកេងកង ពីមេសិលមិញ ។ រូបថត ហុង មិនា

ខ្មែរដែលជាប់នៅម៉ាឡែសីុបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូត
នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  នៅ 
បៃទៃស មា៉ាឡៃសុ ីដៃល ខក ខា ន 
មិន អាច តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ 
ទទួល បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ខ្លះ ពី  
សា្ថាន ទូត ខ្មៃរ បៃចាំនៅបៃទៃស 
មា៉ាឡៃសុី ប៉ុន្តៃ នៅ តៃ ទន្ទឹង រង់- 
ចំា លទ្ធភាព វិល តៃឡប់ មក កម្ព ុជា  
វិញខណៈពួក គៃ បាត់ បង់ ការង រ  
ដោយ សារ តៃ វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ១៩ ។

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ឈ្មាះហំា សា លី 
មក ពី ខៃត្ត កំពង់ ចាម ថ្លៃង ពី មៃសិ ល - 
មិ ញ ថ លោក បាន ចំណាយ ថវិ កា 
ជាង ១ពាន់ រីងហ្គីត ឬ បៃមាណ 
៣០០ដុលា្លារ ដើមៃបី ទិញ សំបុ តៃ- 
យន្ត ហោះ តៃឡប់ ទៅកម្ពជុា វិញ 
បនា្ទាប់ ពី ជួប វិបត្តិ អត់ ការងរ ធ្វើ  
នៅ បៃទៃស មា៉ាឡៃសុី នៅ ពៃល 
មាន ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 
ប៉នុ្តៃ ជើង ហោះ ហើរ របស ់លោក  
តៃូវ បាន លុបចោល។ លោក ក៏ 
បាន តៃឡប ់ទៅ រដ្ឋ កាឡាន ់តាន ់
វិញ  ជាមួយ នឹង មិត្ត ភក្ត ិ៥ នាក់ 
ផៃសៃង ទៀត។ ពៃល នៃះ លោក 
កំពុង ជួប ការ លំបាក បនា្ទាប់ ពី បា  ត់ - 
បង់ ការងរ ជា កម្មករ សំណ ង់ ។  
ពៃល នៃះ លោក កំពុង ស្វៃង រក 
ការងរ បណ្តាះ អាសន្ន  ដើមៃបី 
ទៃ ទៃង់ ជីវិត។ លោក ថ៖«ខ្ញុំ 
ចង់ តៃឡប់ ទៅ វិញ ដៃរ គៃន់ តៃ 

ឥឡវូ គៃ អត ់ឲៃយ ទៅ។ ដោយ សារ 
គៃ អត់ ឲៃយ ទៅ អ៊ីចឹង  ហើយ អត់ - 
មាន ការ ងរ ធ្វើ អ៊ីចឹង ចៃះ តៃ រក 
ការងរ ធ្វើ បណ្ដើរៗ សិន ទៅ។  
ដល់ពៃល ណា គៃ ឲៃយ ទៅ  យើង 
រៀបចំ បៃដប់ បៃដ លៃ លក ទៅ»  ។ 
បនា្ទាប់ ពី ខក ខាន មិន អាច តៃឡ ប់   
ទៅ កម្ពជុា វិញលោក ធា្លាប់ ទទួ ល- 
បាន ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ពី សា្ថាន ទូ ត 
ខ្មៃរ នៅ មា៉ាឡៃ សុ ី ជា ថវកិា ៤០០ 
រីងហ្គីត ឬ បៃមាណ ជាង  ៩០ 
ដុលា្លារ។ កៃ ពី នៃះលោក ក៏ 
ទទួល បាន ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ ខ្លះ 
ពី ពលរដ្ឋខ្មៃរ ដូច គ្នា ដៃល មាន 
ជីវភាព គៃន់ បើ ជាង។

លោក បាន រឭំក ថ កាល ព ីខៃ 
មៃសា មាន មនុសៃស ជា ចៃើន  បា ន 
ទៅ ពៃលាន យន្ត ហោះ អន្តរ ជា តិ  
គូឡាឡំាពួ បុ៉ន្តៃ កៃយ ពៃល ជើ ង 
ហោះ ហើរ តៃូវ បាន លុប ចោល 
លោក បាន តៃឡប់ ទៅ រដ្ឋ កាឡា ន់- 
តាន់ វិញ ហើយ ពលករ ខ្មៃរ ខ្លះ 
ទៀត  ក ៏បាន តៃឡប ់ទៅ រដ្ឋ ដៃល 
គៃ រស់ នៅ និង ធ្វើ ការ ចំណៃក 
អ្នក ដៃល មក ពីរដ្ឋ ឆ្ងាយៗ តៃូវ 
បាន សា្ថានទូត ជួយសមៃួល។ 

ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ មា្នាក់ ទៀត ឈ្មាះ 
ទលូោះស មា៉ានស់តូ មក ព ីខៃត្ត 
កពំង ់ចាម  ដចូ គ្នា បាន ទៅ  ធ្វើ ការ 
នៅបៃទៃស មា៉ាឡៃសុី ៣ ឆ្នាំ មក 
ហើយ។ លោក ធា្លាប ់ធ្វើ ការ យក 

បៃក់ ខៃ ប៉ុន្តៃ កៃយ មក បាន 
ងក មកចាប់ មុខ របរ ជា អ្នក ល ក់  - 
ទឹក នៅ តាម កន្លៃង សំណង់ ។ បុ៉ន្តៃ 
លោក បាត់ បង់ ការ ងរ  ៤ ខៃ 
មក ហើយ ដោយសារ តៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩។ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ លោ ក 
ទទួល បាន ការ ជួយ គំទៃ ខ្លះ  ពី 
សា្ថាន ទតូ ខ្មៃរ ដៃល រមួមាន អង្ករ 
១០ គឡីកូៃម មនីងិ តៃ ីខ ដៃ ល 
អាច ហូប បាន បៃមាណ ១ អាទិ តៃយ ។

សា្ថាន ទូត ខ្មៃរ នៅ បៃទៃស មា៉ា - 
ឡៃសុី មិន  អាច សុំ ការ បញ្ជា ក់  
បន្ថៃម បានទៃ   ព ីមៃសលិ មញិ អពំ ី
កិច្ចការ ជួយ សមៃលួ ដល់ ពល រដ្ឋ  
ខ្មៃរ ដៃល ខក ខាន វិល តៃឡប់ ម ក 
កម្ព ុ ជា វិញនិង ចំនួន ពលរដ្ឋ ដៃ ល 
កំពុង ជាប់ គំង នៅ ទី នោះ ។

ប៉នុ្តៃ  កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ សា្ថានទតូ 
បា ន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ - 
មាន មយួ ចៃន ចោល ការ លើក- 
ឡើង របស ់ពលករ ខ្លះ ដៃល ថ្លៃ ង 
បៃប ់សារពត័ម៌ាន ថ សា្ថានទតូ 
មិន បាន ជួយ សមៃលួដល់ ពួក គៃ  
បនា្ទាប ់ព ីខក ខាន វលិ មក កម្ពជុា 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ មៃសា។

សា្ថាន ទតូ បញ្ជាកថ់ ខ្លនួ បាន 
ធ្វើ កំណត់ ទូត  សុំ ទៅកៃុមហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍  មា៉ាឡៃសុី ដើមៃបី 
ដឹក ពលករ កម្ពុជា មក សៃុក វិញ 
ប៉នុ្តៃ  មនិ បាន ទទលួ ចម្លើយ តប 
ពី កៃុមហ៊ុន នៅ ឡើយ ៕ 
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លោក ហុ៊ន សែន...
តពីទំ ព័រ ១...ទាំង ស្តៃី  និង 

កមុារ  ប៉នុ្តៃ នៅ កម្ពជុា ពុ ំមាន អ្នក- 
ណា មា្នាក ់បាត ់បង ់ជវី ិតទៃ ។ ទោះ 
យ៉ាង ណា ជំងឺ នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ  
ប៉ះ ពាល់ ដល់ កុមារ គៃប់ រូប ជា- 
ពិសៃស កុមារ នៅ ក្នុង គៃួ សារ 
កៃីកៃ  ខ្វះ មធៃយោ បាយ ទំនាក់- 
ទំនង ដៃល មិន អាច ទទួល បាន 
សៃវា អប់រំ  និង ខ្វះ ទំនាក់ ទំនង 
ជាមួយ មិត្ត ភក្ត ិជា ដើម ។ 

  ដើមៃប ីចលូ រមួ ចណំៃក គាទំៃ ខបួ 
នៃ ទិវា សំខាន់ៗ ទាំង ៣ សមៃប់ 
កុមារ  លោក ហ៊ុន សៃន  បាន 
ចៃញ សៃច ក្ដ ីអពំាវ នាវ  ៦ ចណំចុ  
រួម មាន ស្នើ ឲៃយ កៃសួង សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ អនុវត្ត ឲៃយ បាន មុឺង មា៉ាត់ 
វិធាន ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ចម្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ដល់ កុមា រនៅ គៃប់ ទី- 
កន្លៃង  ជា ពិសៃស កុមារ មាន 
ពិការ ភាព  កុមារ រស់ នៅ ក្នុង គៃួ- 
សារ កៃីកៃ  កុមារ នៅ កន្លៃង ថៃ ទំា 
ជំនួស  និង  នៅ តាម កន្លៃង ឃំុ ឃំាង ។ 

  លោក បាន បន្ត ថា  កៃសងួ ពាក់- 
ព័ន្ធ តៃវូ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង រក លទ្ធភាព 
ឲៃយ កុមារ គៃប់ កន្លៃង ទាំង អស់ 
ទទួល បាន សៃវា អប់រំ  អនាម័យ  
និង ទឹក សា្អាត ស្មើ ៗ  គា្នា  ក្នុ ង ពៃល 
មាន ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៃះ ។ 

  លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « រាល់ វិធា ន- 
ការ ដៃល បាន ដាក់ ចៃញ ដោយ 
កៃសួង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី 
បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ  តៃូវ គិត 
ទៅ ដល់ ឧត្តម បៃយោ ជន៍  របស់ 
កុមារ គៃប់ រូប ជា ចមៃបង  ជា ពិ- 

សៃស កុមារ រស់ នៅ ក្នុង កន្លៃង  
ថៃ ទា ំជនំសួ  នងិ កមុារ កពុំង រស់- 
នៅ ក្នុង កន្លៃង ឃុំ ឃំាង ទាំង- 
អស់។  តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ 
ការ គាំទៃ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត  និង  
ផ្លវូ កាយ របស់ កុមារ   ដៃល ទទួល- 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ 
បៃយោល ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង តៃ ូវ- 
បាន  អនុញ្ញាត ឲៃយ កុមារ ចូល រួម 
ក្នុង សៃចក្ដី សមៃច ចិត្ត ទាំង- 
ឡាយ ដៃល  ប៉ះ ពាល់ ដល់ កុមារ » ។  
លោក   បាន  ឲៃយ អាជា្ញា ធរ ចូល រួម 
អនុវត្ត គោល នយោបាយ ភូមិ ឃុំ 
មាន សុវត្ថិ ភាព   ចាត់ វិធាន ការ 
ការពារ កុមារ ពី អំពើ ហិងៃសា គៃប់ 
របូភាព  អបរ់ ំកមុារ ឲៃយ ចៃះ ការពារ 
ខ្លនួ បៃឆងំ នងឹ ការ រលំោភ បពំាន  
និង ការ បៀត បៀន ផ្លូវ ភៃទ  ការ 
សម្លុត គំរាម កំហៃង គៃប់ បៃប- 
យ៉ាង  ឲៃយ ពកួ គៃ នៅ ឆ្ងាយ ព ីគៃឿង-  
ញៀន  និង ឲៃយ កុមារ ចៃះ រាយការ ណ៍ 
ពី ការ រំលោភ បំពាន នានា ដល់ 
មនុសៃស ពៃញ វ័យ  និង អាជា្ញា ធរ 
មាន សមត្ថ កិច្ច ។ 

  លោក ឲៃយ សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
អនវុត្ត អន ុសញ្ញា ស្នលូ នៃ អង្គការ 
អន្តរ ជាតិ ដើមៃបី លុប បំបាត់ ពល- 
កម្ម កមុារ គៃប ់ទមៃង ់ លើក កម្ពស ់
ការ យល់ ដឹង  បណ្ដុះ បណា្ដាល  
និង ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី ការ ទប់ សា្កាត់ 
ពល កម្ម កុមារ ក្នុង គៃប់ សកម្ម- 
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច។  លើ សពី នៃះ 
អាជា្ញា ធរ តៃូវ  ពងៃឹង វិធាន ការ 
អធិការ កិច្ច ពល កម្ម កុមារ  កៀរគរ 
ធនធាន   នងិ ចលនា សាធារ ណ- 

ជន ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ កុមារ ។ 
  លោក  ហ៊ុន   សៃន   ក៏ អំពាវ នាវ 

ឲៃយ គៃប់ សា្ថានីយទូរ ទសៃសន៍  វិ ទៃយុ  
ទាំង រដ្ឋ  និង ឯក ជន  និង បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ សង្គម ឲៃយ ចូល រមួ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ អំពី កិច្ច ការ ពារ កុមារ ពី 
អំពើ ហិងៃសា ពល កម្ម កុមារ  និង 
កម្ម វិធី នានា សមៃប់ កុមារ ដើមៃបី 
បង្ការ  និង ទប់ សា្កាត់ កុំ ឲៃយ កុមារ 
កា្លាយ ជា ជន រង គៃះ។ 

  លោក  អំ សំ អាត   នាយក រង  
ទទួល បន្ទុក  ផ្នៃក  ឃា្លាំ មើល  សិទ្ធិ- 
មនុសៃស  នៃ  អង្គការ  លីកា ដូ   បាន 
ថ្លៃង  ដោយ យល់ឃើញ  ថា  បៃ- 
ទៃស កម្ពុជា បាន ធ្វើ កិច្ច ការ ជា- 
ចៃើន ដើមៃបី លើកក ម្ពស់ សិទ្ធិ- 
កុមារ និង កិច្ច ការ ពារ កុមារ។   
ទោះ យ៉ាង ណា  លោក ថា  បញ្ហានៅ 
តៃ កើត មាន ឡើង សមៃប់ កុមារ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖   « ទោះ យ៉ាង- 
ណា យើង ពិនិតៃយ លើ សា្ថាន ភាព 
ជាក ់ស្ដៃង  ទោះ ប ីរាជ រដា្ឋាភ ិបាល 

ខិត ខំ បៃឹង បៃង យ៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ  ក៏ ទាក់ ទងនឹង ពលកម្ម- 
កុមារ  ការ ជួញ ដូរកុមារ ក៏ ដូច ជា 
អំពើ ហិងៃសា លើ កកុមារ  ទាំង ផ្លូវ- 
កាយ  និង ផ្លូវ ភៃទ  គឺ នៅតៃ  កើត- 
ឡើង គួរ ឲៃយ បារម្ភ ដដៃល   ជា- 
ពិសៃស ទាក់ ទង នឹង អំពើ ហិងៃសា 
ផ្លូវ កាយ  និង ការ រំលោភ ផ្លូវ ភៃទ 
លើ កុមារ នៅ តៃ បញ្ហា ចោទ នៅ 
ឡើយ » ។ 

  លោក  បាន ថ្លៃង  ដោយ ស្នើ ឲៃយ 
កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ បង្កើន កិច្ច ការពារ  
ឬ យុទ្ធនា ការ ណា មួយ ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត់ រាល់ ការ បំពាន សិទ្ធិ កុមារ  
ព ល កម្ម កុមារ  និង ផ្លូវ កាយ  និង 
ផ្លូវ ចិត្ត របស់ កុមារ។   លោក ថា  
ក្នងុ បរបិទ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៃះ  រដា្ឋា- 
ភិ បាល គួរ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲៃយ កុមារ 
គៃប់ រូប ទទួល បាន ការ អប់រំ ដូច- 
គា្នា  ជា ពិសៃស កុមារ ដៃល នៅទី 
ជន បទ  ដៃល ពិបាក ទទួល បាន 
ការ អប់រំ តាម អន ឡាញ៕ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក ស ខៃង ឧបនាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីនងិ ជា រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ 
នឹង ធ្វើ ជា អធិបតី នៅ ក្នងុ ពិធី ផ្ទៃរ តំណៃ ង  
អភិបាល ខៃត្ត កៃប នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ  
ពី លោក កៃន ស តា្ថា ដៃល បាន ផុត អា - 
ណ ត្ត ិជំនួស ដោយ លោក សោម ពិសិ ដ្ឋ  
អភិបាលរង ខៃត្ត កៃប ហើយ លោក 
កៃន ស តា្ថាតៃវូ បាន ពៃះ មហាកៃសតៃ តៃង-  
តាំង តំណៃង ថ្មី ជារដ្ឋ លៃខា ធិការ  នៃ 
ទី ស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្តៃី។

លោក អុឹង វុទ្ធ ីនាយក រដ្ឋបាល សា - 
លា ខៃត្ត កៃប បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ី
មៃសិលមិញ ថា លោកកៃន សតា្ថា តៃវូ បា ន 
បញ្ចប់ មុ ខតំណៃង ដោយ យោង តាម 
លិខិត មួយ ចៃបាប់ ចុះថ្ងៃ ទី២៧ ខៃ ឧស ភា 
របស់ អគ្គនាយក ដា្ឋាន រដ្ឋបាលនៃ កៃសួ ង 
មហា ផ្ទៃ ។ លោក បន្ត ថា ពិធី បៃកាស 
ឲៃយ ចូលកាន់ តំណៃង អភិបាល ខៃត្ត ថ្មី  
នៃះ នឹង តៃវូ ធ្វើឡើង  កៃម អធិបតី ភា ព 
លោក ស ខៃង ឧបនា យក រដ្ឋមន្តៃ ីនងិ 
ជា រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃដោយ មាន- 

ការចូលរួមពី ថា្នាក់ ដឹក នំា ខៃត្ត មន្ទរី អង្គ - 
ភាព  និង កង កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ  នៅ 
សាល បៃជំុ សាលា ខៃត្ត កៃប។ «ខ្ញុ ំកំពុ ង  
មមា ញឹក រៀបចំ ពិធី បៃកាស ចូលកាន់ 
តំណៃង ថ្មី នៃះ។ ដូច្នៃះ  ខ្ញុំ មិន ទាន់ អាច 
ជមៃប ជូន បាន បន្ថៃម ទៀត ទៃ»។

លោកកៃន ស តា្ថា អភិបាល ខៃត្ត កៃប 
ដៃល នឹងតៃវូ បញ្ចប់ តួនាទី  បៃប់ ភ្នពំៃ ញ 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៃះ 
ក៏ ពៃះតៃ លោក បាន ផុត  អាណត្ត ិដៃ ល  
មាន ចៃង ក្នុង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ គៃប់ គៃ ង  
រាជធាន ី-ខៃត្ត ដៃល  តមៃវូ ឲៃយ អភបិាល- 
ខៃត្ត មាន សិទ្ធ ិកាន់ មុខ តំណៃង អភិបា ល - 
ខៃត្ត ចំនួន ២អាណត្ត ិបុ៉ណ្ណោះ ហើយ 
មួយ អាណ ត្ត ិមាន រយៈ ពៃល  ៤ឆ្នាំ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «ហើយ ដូច ជា ខ្ញុំ អី 
អស់(អាណត្តិ) ហើយដៃល ខ្ញុំ បាន 
ចូល កាន់ តំណៃង តាមរ យៈ ពៃះរាជ កៃ ឹតៃយ 
ហ្នឹង តាំងពី ខៃសីហា  ឆ្នាំ២០១២ ។ វា 
អត ់មាន អ្វ ីច ម្លៃ ក ទៃ បើកាល ណា យើង 
អស ់អាណត្ត ិអភ ិបាល ខៃត្ត ថ្ម ីគៃ ឡើង 
គៃ   នឹង ធ្វើការងរ របស់ យើង បន្ត ហើយ »។ 

លោក ស តា្ថា បាន លើក ឡើង ព ី ការ- 

ពៃញ ចិត្ត ក្នងុការ បំពៃញ តួនាទី ជា អភិ - 
បា លខៃត្ត កៃប ដៃល នំា ឲៃយ ខៃត្ត នៃះ មា ន 
ការ រីកចមៃើន ស្ទើ រគៃប់ វិស័យ ហើយ លោ ក 
រំពឹងថា អភិ បាល ខៃត្ត ថ្មី នឹង បំពៃញ 
ការងរ របស់ ខ្លួន បាន ល្អ បន្ត ទៀត ។

លោក  កៃន ស តា្ថា បាន រៀបរាប់ ពី 
សម ទិ្ធផល ជាចៃើន ដៃល ខៃត្ត  សមៃច 
បាន កៃម ការដឹក នំា របស់ លោក ដូច - 
ជា ទទួល បាន ហៃ ដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ល្អ 
ពលរដ្ឋ ទទលួ បាន ភ្លើង បៃើបៃស ់ជាង 
៧៦ភាគរយ ការបមៃើ សៃវា សាធារ ណៈ 
ជូន ពលរដ្ឋ បាន ទាន់ ពៃល វៃលា និង  
កា រ ទទួល បាន ទឹក សាប បៃើ បៃស់ ស្ទើ រ 
ទំា ង គៃប់ សៃុក  ខណ្ឌ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« ខៃត្ត កៃប របស់ 
យើង មានការ បៃ បៃ ួល ផ្លាស់ ប្តរូរីក ចមៃើ  ន 
ចៃើន  អាចនិយយ បាន ក្នុង វិស័យ 
សន្តិ សុខ សណា្ដាប់ ធា្នាប់ ទៅ កាន់ ភ្ញៀវ 
ជាតអិន្តរ ជាត ិជា ពសិៃស បៃជា ពលរដ្ឋ 
របស់ យើងឲៃយ មាន សៃច ក្ត ីសុខសាន្ត  ដោ យ  
រស់នៅ មិន មាន ការ ភ័យ ពៃួយ »។

តាម ពៃះរាជ កៃឹតៃយ  របស់ ពៃះ ករុណា 
ពៃះបាទ សម្តៃចពៃះ បរម នាថ នរោត្ត ម 

សីហមុនី កាល ពីថ្ងៃ ទី២៧ ខៃឧស ភា 
ដៃល តៃវូ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ជាសា ធារ ណៈ  
កាល ពីមៃសិល មិញ បាន សមៃច តៃស់ - 
បង្គាប់ តៃង តាំង លោក កៃន សតា្ថា ជា 
រដ្ឋលៃខា ធិការ នៃ ទីស្តកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី។ 
តាម ពៃះរាជ កៃឹតៃយ ដដៃលការ សមៃ ច 
នៃះ យោង តាម សំណើ ទូល ថា្វាយ ពី 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ  យោង តាម លិខិត 
ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក ស 

ខៃង កាល ពីថ្ងៃ ទី២៥ ខៃ ឧសភា ក៏ 
បាន សមៃច ផ្ទៃរ ភា រកចិ្ច នងិ តៃងតាងំ 
មុខ តំណៃ ង លោក សមៃបត្តិ  សុធារដ្ឋ 
ពីស្នង ការ រងទទួល ផៃន អត្ត សញ្ញា  ណ- 
កម្មនៃស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត- 
កំពត ទៅ ជា ស្នង ការ នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន- 
នគរ បាល ខៃត្ត កៃប ជនំសួ លោក បៃន 
តារា ដៃល តៃូវ បាន តៃង តាំង ជា អនុ - 
បៃធាន នាយក ដា្ឋាន កណា្ដាល  នគ រ - 
បាល ពៃំដៃន  ផង ដៃរ ៕

លោក ហុ៊ន សេន ពេលនៅការិយាល័យធ្វើការថ្ងេ២៧ ឧសភា។ រូបថត SPM

លោក កេន សតា្ថា អភិបាល ខេត្ត កេប ដេល ផុត អាណត្ត ិ។ រូបថត ហុង មិនា 

លោក ស ខែងនឹង ធ្វើ ជា អធិបតី ក្នងុ ពិធី ផ្ទែរ តំណែង អភិបាល ខែត្ត កែប នៅ ពែកឹ នែះ

អាជា្ញាធរខែត្តកម្ពជុា បង្ហាញ ក្ដ-ី 
បារម្ភបន្ទាប់ពីទាហាន ...

តពីទំ ព័រ ២...ដឹង ថា  ទាហាន វៀត- 
ណាម បាន បោះ តង់ កៅ សូ៊ ដោយ 
បៃើ សសរ ឈើ  ឫសៃសីធំៗ   នងិ ចង 
តង់ នោះ  ដៃល មាន ទំហំ តូច ល្មម 
បៃហៃល៣  ទៅ៤ ម៉ៃតៃ កា រ៉ៃ  
ពៃម ទាំង ដាក់ គៃ ១ សមៃប់  
ឲៃយ ទាហាន  ២ ឬ ៣នាក ់អង្គយុ  ឬ  
ដៃក នៅ ក្នុង នោះ។  ការ បោះ ជំរំ 
នៃះ  គឺ ធ្វើ ចាប់ តាំង ពី ពៃំ បៃទល់ 
ក្អម សំណ  រហូត ដល់ ពៃបំៃទល់- 
ខៃត្ត តា កៃវ  ដៃល មាន សរុប ចំនួន  
៣១ ទី តាំង ។ 

 លោក    សោ ភ័ណ្ឌ  ថ្លៃង ថា ៖  
« អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត អាន យ៉ាង របស់ 
ភាគ ីវៀត ណាម បាន ឆ្លើយ តប ថា  
ពួក គៃ យល់ ពៃម រុះរី ចៃញ  ប៉ុន្ដៃ 
ស្នើ សំុ ឲៃយ ផុត រដូវ កាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
សនិ ។   យើង នៅ តៃ បន្ត តាម ដាន 
មើល សកម្ម ភាព ទាហាន វៀត- 
ណាម ដៃល កំពុង បោះ តង់ តាម 
ពៃំដៃន នៃះ  យើង មិន អាច ពៃ- 
ងើយ កន្តើយ បាន ទៃ  ដោយ ថា្នាក់- 
ខៃត្ត យើង បាន រាយ ការណ៍ មក 
កៃសួង ការ បរទៃស  កៃ សួ ង  
ម ហា ផ្ទៃ  ក៏ ដូច ជា  គណៈ កម្មការ 
កិ ច្ច ការ ពៃំដៃន រួ ច ហើយ  យើង 
នឹង ធ្វើ កិច្ចការ បច្ចៃក ទៃស បន្ត- 
បនា្ទាប់ ទៀត ជាមួយ វៀត ណា ម » ។   

 លោក បន្ត ថា អា ជា្ញា ធរ ខៃត្ត- 
កណា្ដាល បាន តមៃវូ ឲៃយ ភាគ ីវៀត- 
ណាម រុះរី ចៃញ បនា្ទាន់  ទោះ មុន 
រដូវ កាល កូ វីដ ឬ កៃយ កូ វីដ ក៏ 
ដោយ  គឺ តៃវូតៃ រុះ រី ចៃញ បនា្ទាន់  

មិន អាច ទុក ឲៃយ មាន តង់ នៅ តំបន់ 
នោះ ទៀត ទៃ ពៃះ ភាគី ទាំង ២ 
មិន បាន និយយ ពី កិច្ច ការ នៅ 
ក្នងុ តបំន ់នោះ  ហើយ វៀត ណាម  
ក៏ មិន គួរ មក បោះតង់ នៅ តំបន់ 
នោះ ដៃរ ។ 

 លោក សុខ  ទូច  បៃធាន រាជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា ថ្លៃង មៃសិល- 
មិញ យ៉ាង ខ្លី ថា  ពលរដ្ឋ បៃទៃស 
កម្ពុជា  មិន បាន ឆ្លង ទៅ បៃ ទៃ ស  
វៀត ណាម ទៃ  គឺ មាន តៃ ភាគី វៀត- 
ណាម ឆ្លង ចលូ មក ទកឹ ដ ីបៃទៃស 
កម្ពុជា  ប៉ុន្ដៃ អ្វី ដៃល គាត់ ពៃួយ- 
បារម្ភ នោះ  គឺ វៀត ណាម ខ្លួន ឯង 
ទៅ វិញ ទៃ ។  

 លោ កបានថ្លៃង   ដោយ បង្ហាញ 
ការ យល់ ឃើ ញ ផ្ទាល់ ខ្លួនថា   អ្វី 
ដៃល វៀត ណាម ធ្វើ នៃះ  គឺ ជា 
លក្ខណៈ ផ្គើន  ឃើញ កម្ព ុជា មាន 
ទំនាក់ ទំនង គៃប់ ជៃុង ជៃយ 
 ជា មួយ ចិន  ហើយ ចិន កំពុង  
មាន បញ្ហា សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូង  
កោះ ស្ពៃ ត លី និង បា៉ា រា៉ា សៃ ល 
ដូច្នៃះ វៀត ណាម ចង់ បញៃឈឺ កន្លៃង 
ហ្នងឹ។

យោ ង តាម លខិិត របស ់លោក  
ង្វៀន  ថា ញ់  ប៊ិន  បៃធាន គណៈ- 
កមា្មាធិ ការ បៃជា ជន ខៃត្ត អាន- 
យ៉ាង បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការបោះ តង់ 
នោះ ធ្វើ ឡើងជា បណ្ដាះ អាសន្ន  
ហើយ ក ៏បាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់កង 
ក មា្លាំ ង  កា រពារ ពៃំ ដៃន ជា មួយ 
ខៃត្ត កណា្ដាល ហើយ ដៃរ ៕
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អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ ស� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉្រ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ 
ប្រ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណ្រម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆ្រង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

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

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណ ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

� រីរូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 

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

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម 
ជ្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

ក្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យ� �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

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

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

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

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា ឡុង
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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គជបជ បារម្ភ ពី រលក ថ្ម ីនៃ អំពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស ឆ្លង ដៃនអំឡុង កូវីដ រាត តៃបា ត
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោកស្រជូី បុ៊ន អ្រង 
អនុ ប្រធាន អចិន្រ្តយ៍  ន្រ គណៈ - 
កម្មាធិការ ជាតិ  ប្រយុទ្ធប្រឆាំង 
អពំើ ជញួ ដរូ មនសុ្រស (គជបជ) 
បាន សម្ត្រង ការ ព្រួយ បារម្ភ ពី 
រ ល កថ្មី ន្រ អំពើ ជួញដូរ មនុស្រស 
ឆ្លងដ្រន ខុសច្របាប់ ក្នងុ អំឡុង ព្រ ល 
និង ក្រយព្រល ន្រ ការរាតត្របា ត  
ជងំ ឺក ូវដី១៩ ខណៈ ដ្រល លោក 
ស ខ្រង រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ មហាផ្ទ្រ 
បាន បញ្ជាឲ្រយ តាម ចាប់ ម្រខ្រយល់ 
ដ្រល នាំ ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ លួច ឆ្លង-
ដ្រន ទៅ ថ្រ មក ផ្តនា្ទា ទោស ។

លោកស ខ្រង រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសួ ង 
មហាផ្ទ្រ បាន ថ្ល្រង  នៅ ក្នុង ពិធី 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ របាយ ការណ៍ ជាតិ 
ឆា្នាំ ២០១៩  និង លើក ទិសដៅ 
ឆា្នាំ   ២០២០របស់  គជបជ កា ល- 
ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  សូមឲ្រយ បណ្តា ខ្រត្ត 
ជាប់ ព្រដំ្រន ខិតខំ ប្រមូល កម្លា ំង  
ដើម្របី ជួយ ទប់ស្កាត់ ឲ្រយបាន  ចំពោ ះ  
ការ លចួ ឆ្លងកាត ់ព្រដំ្រន ត្រឡប ់
ទៅ ថ្រ វិញ។ លោក ថា  បើទោះ ជា 
ព្រំដ្រន កម្ពុជា ថ្រ ត្រូវ បាន បិទ 
ប៉ុន្ត្រ នៅតាម ច្រករបៀង ត្រង 
មន ម្រខ្លាងដ្រល លោក ចាត់ - 
ទុកថា ពួកគ្រ គឺជា អ្នក ជួញដូរ 
មនុ ស្រស ហើយ ត្រូវ ចាប់ខ្លួន ឲ្រយ 
បាន ដើម្របី យកមក ផ្តនា្ទា ទោស 
តាម ច្របាប់  ដោយ មិន  ត្រវូ បណ្ត្រ ត-  
បណ្តា យ នោះ ទ្រ។ លោក បញ្ជា ក់ 
ថា៖« អី៊ចឹង សូមឲ្រយ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ទាក់ទង នឹង បញ្ហា ន្រះ ព្រ ះ 

ទៅដល់ ហ្នុង  (ប្រទ្រស ថ្រ) វា 
ខសុច្របាប។់ ដចូ្ន្រះ អ្នក ឆ្លងដ្រន 
ក៏ ខុស ច្របាប់ អ្នក នាំទៅ ក៏ រឹតត្រ 
ខុសច្របាប់ ហើយ ឃុបឃិត ក្រមុ - 
ហ៊ុន ឯកជន នៅ ថ្រ។ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ 
សមូ ស្នើ ទៅ សមត្ថកចិ្ច នៅតាម 
ព្រំដ្រន ទាំង អស់  ជាពិស្រស 
រដ្ឋបាល ដ្រនដីកម្លាងំ កង យោ ធ-  
ពល ខ្រមរភមូនិ្ទ កងកម្លាងំ នគរ- 
បាល ជាតិ និង មន្ត្រី សមត្ថកិច្ច 
ពាក់ព័ន្ធ ផ្រស្រងទៀត សូម រួម 
សហការគ្នា ទប់ ស្កាត់ ប្រជា ពល  រដ្ឋ 
លួច ឆ្លងដ្រន ចូល ប្រទ្រស ថ្រ និ ង  
ចាប់ ម្រខ្រយល់ យក មក ផ្តនា្ទា ទោ ស »។

លោកស្រ ីជ ូប៊នុ អ្រង ក ៏បាន 
ថ្ល្រង នាឱកាស នោះ  ដ្ររ ថា ក្នុង 
អឡំងុ ព្រល ប្រទ្រស ថ្រត្រវូ បា ន 
ពន្រយារ ការបិទ ប្រទ្រស បណ្តាះ - 

អាសន្ន រហតូដល់ ចងុ ខ្រមថិនុា  
ដោយ សរ ជំងឺ កូ វីដ១៩ម្រខ្រយ ល់ 
និង បណ្តាញ ឃុបឃិត មួយ ចំនួ ន 
បាន នាំ ពលករ ខ្ម្ររ ឆ្លងដ្រន 
ត្រឡ ប់ ចូល ប្រទ្រស ថ្រ វិញ។

លោកស្របីញ្ជាក់ ថា៖«ម្រ ខ្រយ  ល់ 
និង បណ្តាញ ឃុប ឃិត  បាន នាំ 
ពលករ ឆ្លង ដ្រន ត្រឡប់ ចូល 
ប្រទ្រស ថ្រ វិញ ជា ហូរហ្រ និង 
ត្រវូបាន សមត្ថកិច្ច ថ្រ ចាប់ ប ញ្ជនូ 
ត្រឡបម់កវញិ ជា បន្តបនា្ទាប ់ធ្វើ 
ឲ្រយ ពលករ ជាច្រើនត្រវូ ខាត ប ង់ 
លយុ កាក ់ដ្រល ត្រវូ ឲ្រយ ម្រខ្រយល ់
និង អ្នក ឃុបឃិត ក្នងុម្នាក់ៗ រាប់ - 
ពាន់ បាត»។ លោក  ស្រ ីបន្ត ថា៖ 
« ក្រ ពី  ខាត  បង់ ព្រលវ្រលាក្ន ុង 
ការ គ្រចវ្រះពី សមត្ថ កិច្ចដោ យ  
ទៅ មិន ដល់ គោលដៅ ព្រះ 

ត្រូវបាន សមត្ថកិច្ច ថ្រ ឃាត់ ខ្លួន  
ចាប់ ប ញ្ជនូ ត្រឡប់មក វិញ ហើ យ 
ជន ទាងំ នោះ កត៏្រវូ បានដាក ់ឲ្រយ 
នៅក្នងុ ប្រពន័្ធ ច តា្ដាឡ ីសក័ ១៤ 
ថ្ង្រ ដ្រលមន ខ្លះទទួល រង គ្រះ- 
ថា្នាក់   នៅ តាម ផ្លូវ  ដ្រល គ្រច វ្រះ 
នោះ ថ្រម ទៀត»។

ក្នងុ នាម តំណង ឲ្រយ អគ្គល្រ ខា - 
ធកិារ គជបជ លោកស្រ ីជ ូ ប៊នុ 
អ្រង បាន អំពាវ នាវ ដល់ ក្រុម 
ការ ងារ ទាំង អស់ ជាពិស្រស 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់ក្រម ជាតិ គ ប្របី 
បង្កើន ការយកចតិ្តទកុដាក ់នងិ 
អនុវត្តតាម ការណ្រនាំរ បស់ 
រដា្ឋាភិបាលក្នងុ ការ ទប់ស្កាត់ អំពើ 
ជញួដរូ មនសុ្រស នងិ ការ លចួ ឆ្លង- 
ដ្រន ដោយ ខុសច្របាប់ដ្រល លោ ក- 
ស្រី បារម្ភ ថា ន្រះ ជា រលកថ្មី ន្រ 
អំពើ ជួញដូរ មនុស្រស ឆ្លង ដ្រន។

លោក ស្រ ីបញ្ជាក់ ប្រប់ ភ្ន ំព្រ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បន្ថ្រម ថា៖«នៅ អំឡុង ព្រ ល 
ដ្រល ពលរដ្ឋ កពំងុ ត្រ ខា្វាយ ខ្វល ់
នងឹ បញ្ហា ជវីភាព របស ់គត ់នៅ 
ព្រល នោះ នងឹ មន ការ ញុះញង ់
ឬក៏ ការ អូស ទាញ ពួកគត់(ឲ្រយ 
ឆ្លង ដ្រន ដោយ ខុស ច្របាប់)ដោ យ - 
សរ ម្រខ្រយល់ គត់ ត្រូវការ លុយ 
សម្រប់ ជា ផល ប្រយោជន៍ រប ស់ 
គត់។ ដូច្ន្រះម្រខ្រយល់នឹង រក គ្រ ប់ - 
ម ធ្រយា បាយហើយ ពលរដ្ឋ នឹ ង 
មន ការ  ថ្លឹង ថ្ល្រងថា ទៅណ 
ចំណ្រញ ព្រះ ម្រខ្រយល់ គត់ 
ពូក្រ។ អ៊ីចឹង យើង បារម្ភ ក្រង  
គត់ គិតថា ការ ឆ្លង ដ្រន ខុស- 
ច្របា ប់ ន្រះ គឺជា រឿង ដ្រល គត់ 

ត្រូវ ទៅ»។
តាម របាយ ការណ៍  គជបជ  

ដ្រល បាន ផ្រសព្វ ផ្រសាយ កាល ពី 
ម្រសិល មិញ បាន ឲ្រយ ដឹងថា ការ- 
បង្ក្រប អពំើ ជញួដរូ មនសុ្រស នងិ 
អំពើ ធ្វើ អាជីវ កម្ម ផ្លូវភ្រទ ក្នុង ឆា្នាំ 
២០១៩មន ចនំនួ១៦៩ លើក 
ដ្រល មន ការ កើន ឡើង ៣៥ 
ករ  ណីក្នុងនោះ ឃាត់ខ្លួន ជន- 
សង្រស ័យ ចនំនួ២២៩នាក ់ដ្រល  
មន ជន សង្រស័យ ជា អនីតិ ជន 
ចនំ ួន១១ នាក ់នងិ ជន បរទ្រ ស 
ចំនួន៤០នាក់មន៧ សញ្ជា តិ ។ 
របាយ ការណ៍ ដដ្រល បានធ្វើ 
ការ  វាយ តម្ល្រ ខ្ពស់ ចំពោះ លទ្ធផ ល 
ន្រ ការបង្ក្រប បទ ល្មើស ជញួដរូ 
មនុស្រស និង  អំពើ ធ្វើ អាជីវកម្ម ផ្លវូ - 
ភ្រ ទ ក្នងុ ឆា្នា២ំ០១៩ថា មន ភា ព 
ល្អ ប្រសើរ ជាង មនុ បើ ធៀប នងឹ 
រយៈព្រល ដូចគ្នា នៅក្នុង ឆា្នាំ 
២០ ១៨។ 

ប៉ុន្ត្រ របាយការណ៍ ដដ្រល 
ន្រះលើក ឡើង ថា ស្របព្រល 
មន វិបត្តិ ស្រដ្ឋកិច្ច និង ការ ផ្ទុះ- 
ឡើង ន្រ ជងំ ឺក ូវដី១៩បាន ធ្វើ  ឲ្រយ 
មន បម្របម្រួល ថ្មី  ន្រ របត់ 
ទ្រសន្ត ប្រវ្រសន ៍នៅ ក្នងុ អ ំឡងុ- 
ព្រល ដ្រល រោង ចក្រ សហ គ្រ ស 
នៅតាម បណ្តា ប្រទ្រស ផ្អាក 
ដំណើរ ការដ្រល ចំាបាច់ ត្រវូ តា ម - 
ដាន និង ដាក់ច្រញ នូវ  វិធាន កា រ 
ថ្មីៗ ដើម្របី បងា្ការ នូវ ហានិ ភ័យ 
ទាំងឡាយ ដ្រល កើត មន ក្នុង 
ការ ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស ន្រ ការ- 
ជួញ ដូរ មនុស្រស ៕

តពីទំព័រ ១...ទំហំ ន្រ ផលប៉ះ - 
ពាល់ និង ការបញ្រឈប់ ការ រាត ត្របា ត 
ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   លិខិត សរស្រ រ 
ថា ៖« ខ្ញុ ំមន ស្រចក្ដសីោមនស្រស 
រីក រាយ ដ្រល រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា  បាន ចាតវ់ធិានការ យ៉ាង 
មឺុងម៉ាត់ក្នងុការ ប្រតិបត្ត ិផ្រន ការ  
យុទ្ធសស្ដ្រ ប្រុងប្រៀប ទុក មុន 
និង ផ្រនការ ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ 
ក ូវីដ ១៩ ជា សកល របស ់អង្គការ 
សុខភាព ពិភពលោក ។ ខ្ញុំ  សូម 
ឆ្លៀត ឱកាស  ន្រះ ធ្វើការ កោត- 
សរសើរ  កិច្ចខិត ខំ របស់ រាជរ ដា្ឋា - 
ភ ិបាល កម្ពជុា ក្នងុការ ទបស់្កាត ់
ជំ  ងឺ រាតត្របាតជាពិស្រស កោត - 
សរសើរ ចំពោះ បុគ្គលិក សុខភា ព  
សធារណៈ នៅ ជួរមុខដ្រល កំពុ ង 
ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។ 

 លោក ត្រ ្រដសូ កប៏ាន បងា្ហាញ 
ការគំទ្រ  ចំពោះ ភាព ដឹកនំា 
នយោបាយការ ចូលរួម និង តួនា ទី 
របស់លោក ហ៊ុន ស្រន ដោយ 
បញ្ជាក់ ថា អង្គការ សុខ ភាព ពិភ ព- 

លោក  កម្រតិ សកល តបំន ់នងិ 
ជាតបិាន ត្រៀម ខ្លនួ  រចួជា ស្រច 
ដើម្របី បន្តការងារ ជាមួយ រដា្ឋា ភិបា  ល 
និង ដ្រគូ ធំៗ នានាក្នងុការ ប្រយុ ទ្ធ-
ប្រឆំាង នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   ប្រធា ន  
WHO  រូបន្រះ  បញ្ជាក់ ទៀត ថា 
ការចូលរួម  និង សមគ្គី គ្នា នឹង 
ទទួលបាន ជោគជ័យ លើ ជំងឺ 
រាត ត្របាត មួយ ន្រះ ។ 

 ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បាន ផ្ទុះឡើង  
លើកដំបូង នៅក្នុង ប្រទ្រស ចិន  
កាលពី ខ្រធ្នូ  ឆា្នាំ ២០១៩ និង 
បាន រាលដាល ដល ់ប្រទ្រស នៅ 
ទទូាងំ ពភិពលោក  ចនំនួ  ២១៧  
ប្រទ្រ សខណៈ កម្ពុជា បាន រក- 
ឃើ ញ ជងំ ឺន្រះ លើកដបំងូ កាល- 
ពី ខ្រកុម្ភៈ ។ គិត មក ដល់ ព្រល 
ន្រះ កម្ពុជា បាន រាយ ការណ៍ 
មន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ ន្រះ ចំនួន ១២ ៤  
នាក់ ក្នុងនោះ ១២២  នាក់ ត្រូវ 
បាន ព្រយាបាល ជាសះ ស្របើយ  ខណៈ 
នៅសល់ ២ នាក់ ទៀតគឺជា ករ ណី 
ថ្មី ដ្រល ទើប រក ឃើញ នៅ ថ្ង្រទី 

២១  និង ថ្ង្រទី ២២  ខ្រ ឧសភា ។ 
 ក្រសួង សុខាភិបាល កម្ពុជា   

បញ្ជាកថ់ា ថ្វ ីដ្របតិ មន ចនំនួ អ្នក- 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជាង ៩៨% 
ត្រវូបាន ព្រយាបាល ជាសះស្របើយ 
ឡើង វិញ និង ពុំមន អ្នកស្លាប់ 
ហើយ ករណី ភាគច្រើន លើស- 
ល ប់ គឺ បាន នំាចូល ពី ក្រ ប្រទ្រ ស 
បុ៉ន្ត្រ កម្ពជុា ត្រវូត្រ បន្ត ប្រកាន់ យ ក 
ការប្រងុ ប្រយ័ត្ន ជាប់ ជានិច្ច ចំពោះ 
ការ ប្រឈម នឹង រលក ទី ២  ន្រ 
ការ ចម្លងជា ពសិ្រស គ ឺការ ចម្ល ង  
នៅ ក្នុង សហគមន៍ ។ 

 កាលពី ថ្ង្រ ម្រសិល មិញទំព័រ ហ្វ្រ ស- 
បុ៊ កលោក ហុ៊ន ស្រន បាន លើ ក- 
ឡើង ថា ដើម្របី ចៀសវាង កើត- 
មន វិប្រប ដិសរី កម្ពុជា មិនត្រូវ 
ធ្វ្រស ប្រហ្រស  នងិ មើលស្រល 
ស្ថានភាព បច្ចុប្របន្ន  ដោយ សរ 
មន អ្នក ឆ្លង តិចតួច នៅក្នុង 
ប្រទ្រ ស ឡើយ ហើយ ត្រូវត្រ 
បង្កើន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ព ស់  
ក្នងុ ការ ត្រៀម ទប់ស្កាត់ គ្រប់ ព្រ ល- 
វ្រលា ចពំោះ ការកើត មន រលក 
ទី ២ ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។   លោក ហុ៊  ន 

ស្រនបន្ត អំពាវនាវ ឱ្រយ រួម គ្នា ទប់ - 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាត ត្របា  ត ជំងឺឆ្លង 
ន្រះ  នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស ដោយ 
ស្ដាប់ តាម ស្រចក្ដី ណ្រនាំ របស់ 
ក្រសួង សុខា ភិបាលហើយ ដើ ម្របី 
ការពារ មនុស្រស ជាទី ស្រ ឡា  ញ់ 
នៅក្នងុ គ្រសួរ គ ឺពលរដ្ឋ ម្នាក់ៗ  
ត្រវូត្រ រក្រសា អនាម័យ រៀងៗ ខ្លនួ ។ 

ទំព័រ  ហ្វ្រ ស បុ៊ កលោក នាយក - 
រដ្ឋ មន្ត្រី សរស្ររថា ៖« មក  ទល់ - 
ព្រ លន្រះមិន ទាន់ មន  ថា្នា ំព្រយា បា ល 
កូ វីដ ១៩ នៅឡើយ ទ្រ ។ ដូច្ន្រះ 
បងប្អនូ ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រវូត្រ ពាក ់
ម៉ាស់ហើយ ត្រវូ ដុសលាង សម្អា ត 
ដ្រ ជាប្រចា ំដោយ ទកឹ អាល ់ក ុល 
ឬ ជ្រ ល សម្លាប់ ម្ររោគ ។ ត្រូវ 
ខ្ទប់មត់ ជាមួយ ក្រ ម ឬ ម៉ាស់  
ឬ ខ្ទប ់ដោយ ដ្រ នៅព្រល ក្អក ឬ 
កណ្តាស់ ជាពិស្រស នៅក្នុង 
ចំណម ក្រុម មនុស្រស ច្រើន ឬ 
ទីប្រជុំ ជន នានា ដូចជា ទីផ្រសារ 
ភោជនី យដា្ឋាន និង ទីកន្ល្រង 
ធ្វើការ ជាដើម » ។ 

 ដើម្រប ីការពារ កុឱំ្រយ មន រលក ទី 
២ ន្រ ការឆ្លង ន្រះគឺ រដា្ឋា ភិបាល 

បានចាប់ផ្ដើម ឱ្រយ អ្នក ដំណើរ 
ទាំងអស់ ទាំង ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ  និង 
បរទ្រស ដ្រល ទើប វិល  ត្រឡប់ ពី 
ក្រ ប្រទ្រស ត្រវូ បញ្ជ ូន ទៅ 
មណ្ឌល រងច់ា ំបនា្ទា បព់ ីចុះ ព ីលើ 
យន្ត ហោះ ភា្លាម ដើម្របី យក 
សណំក ទៅធ្វើ ត្រស្ដ  នងិ រងច់ា ំ
លទ្ធ ផល ពី វិទ្រយា ស្ថាន បា៉ាស្ទ័រ ។ 

 ក្រសួង សុខា ភិបាល  បញ្ជាក់ ថា 
ក្នុងករណី រកឃើញ អ្នក ដំណើរ 
ណ ម្នាក់ ឆ្លង ជំងឺ ន្រះ គឺ អ្នក រួម- 
ដំណើរ  ជា មួយ  ផ្រស្រង ទៀត ត្រូវ 
បញ្ជនូ ទៅធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ តា ម 
ទីតាំង ដ្រល កំណត់ដោយ រដា្ឋា - 
ភិបាលហើយ ចំពោះ ជើងហោះ   - 
ហើរ ដ្រល រក មិនឃើញ មន អ្ន ក-  
ឆ្លង គ ឺអ្នកដណំើរ ទាងំអស ់ត្រវូ 
អនុញ្ញាត ឱ្រយធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ 
តាម  ផ្ទះ ។  ពី ថ្ង្រ ម្រសិល មិញភ្ន ំព្រ ញ- 
ប៉ុស្ដិ៍  មិនអាច សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថ្រ ម  ពី លោកស្រី ឱ វណ្ណឌី ន 
និង លោកស្រី យក់ សម្របត្តិ 
ដ្រល ជា អ្នកនាំ ពាក្រយ ក្រសួង 
សខុាភបិាល បាន ទ្រដោយ សរ  
ល្រខ ទូរស័ព្ទ ជាប់ រវល់ ៕

លោក សេ ីជូ បុ៊នអេង ក្នងុ កិច្ច បេជំុ នៅ កេសួង មហា ផ្ទេ  ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

បៃធាន WHO...

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៩ ែខឧសភា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧



ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ: ក្រសួង ប្រ សណីយ៍  និង ទូរ- 
គមនា គមន៍ បាន ជំរុញ ឲ្រយ ប្រតិ បត្ត ិករ ទូរ គម-  
នា គមន៍ ក្នុង ស្រុក ចាក់ បញ្ចូ ល សាច់ ប្រក់ 
សម្រប់ បង្កើន ការវិនិ យោគ លើ ហ្រដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ  ដើម្របី ពង្រឹង គុណភាព ស្រវា 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត  និង អីុន ធឺ ណិ ត ដ្រល កំពុង 
មាន តម្រូវការ ប្រើប្រស់ កើន ឡើង យ៉ាង- 
គំហុក  ក្នុង អំឡុង ព្រល មាន ការរីក រាល- 
ដល ជំ ងឺកូ វីដ១៩។

ស្រចក្តីជូនដំណឹង របស់ ក្រសួង ច្រញ- 
ផ្រសាយ   ថ្មីៗ ន្រះ បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ក្រយព ីមាន 
ភាព រអាក់ រអួល ស្រវា ទូរ ស័ព្ទ ចល័ត នៅ 
តាម  តំបន់ មួយ ចំនួន  ក្រសួង បាន ចាត់  ក្រុម 
ការងារ    របស ់នយិតករ ទរូ គមនា គមន ៍កម្ពជុា 
(TRC) ចុះ ពិនិត្រយ គុណភាព ស្រវា ទូរស័ព្ទ 
ឡើង វិញ ដើម្របី ជំរុញ  ឲ្រយ ប្រតិ បត្តិករ ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត  ទាងំអស ់ពង្រងឹ គណុ ភាព  ស្រវា របស់ 
ខ្លនួ ឲ្រយ បាន ល្អ តាម រយៈ បពំាក  ់ឧបករណ៍ នងិ 
ការ សាង សង់ បង្គោល អង់ ត្រន បន្ថ្រម។ 

ក្រសួង អះអាង ថា៖ «ប្រតិ បត្តិ  ករ ទូរ គមនា- 
គមន៍  ចល័ត ទាំង អស់ ត្រូវ ពង្រឹង គុណ ភាព 
ស្រវា ទរូ ស័ព្ទ របស ់ខ្លនួ នៅ គ្រប ់ទ ីកន្ល្រង ជា- 
ពិស្រស នៅ តាម តំបន់ តាម ទី ប្រជុំជន  និង 
តំបន់ អភិវឌ្រឍន៍ ថ្មី  ដោយ បំពាក់ ឧបករណ៍ 
ផ្តល់ ស្រវា ឬ សាង សង់ បង្គោល អង់ត្រន 
បន្ថ្រម ទៀត ជា កំហិត »។

ក្រសួ ង  អះអាងថា រាល់ ការ ផ្តល់ ស្រវា 
ទរូសព័្ទ ចលត័ ដ្រល មនិ មាន គណុ ភាព គជឺា 
អំពើ មិន សុចរិត ដូច មាន ច្រង ក្នុង ច្របាប់ 
ស្តីពី កិច្ច ការពារ អ្នក ប្រើប្រស់ ។

លោក អុឹម  វុតា្ថា  អ្នក នំា ពាក្រយ និយតករ ទូរ-  
គមនាគមន៍ ក ម្ពុ ជា(TRC)ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ថា  ការ ប្រើប្រស ់
អីុន ធឺ ណិ ត សម្រប់ ទាញយក (down-

load)កម្មវិធី ផ្រស្រងៗ មានការ កើន ឡើង 
រហូត ដល់១០៤ភាគ រយ ក្នុង ត្រីមាស- 
ទី១ឆ្នាំ  ២០២០   ធៀប   រយៈ ព្រល ដូចគ្នា 
កាលពី ឆ្នាំ មុន ខណៈ  ការ  upload កើន- 
ឡើង៩២ ភាគ រយ ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖«បញ្ហា ជងំ ឺក ូវដី ១៩ បាន ធ្វើ 
ឲ្រយ មនុស្រស ធ្វើ ការងារ   តាម អន ឡាញ ច្រើន  
ជា ពសិ្រស   សសិ្រសា នសុសិ្រស រៀ ន តាម អន ឡាញ  
ហើយ ការប្រកប របរ រកសុី របស់ ប្រជាជន 
ជាច្រើន បាន ងាក មក រក សុី តាម អន ឡាញ 
ក៏ ច្រើន ដ្ររ ដ្រល នាំ ឲ្រយ ការ ប្រើប្រស់ អីុន - 
ធឺ ណិ ត កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង»។

លោក Thomas Hundt អគ្គនាយក 
ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បាន ឲ្រយ ដឹងថា 
ក្រុម ហ៊ុន Smart បាន វិនិយោគ ចន្លាះ 
ព៧ី០ ទៅ ៨០ លាន ដលុា្លារ ជា រៀង  រាល ់ឆ្នា ំ
ទៅ លើ ការ ចំណាយ  មូលធន(CAPEX)  
ដ្រលជា ចម្របង សម្រប់ ការ ពង្រីក បណា្តាញ  
និង បច្ច្រក វិទ្រយា ចល័ត ទំនើប ។

លោក បន្តថា នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០១៩  ក្រុមហ៊ុន 
Smartបាន វនិយិោគ ដើមទនុ នងិ ចណំាយ 

ប្រតបិត្ត ិការ សរបុ១,៦៦  ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ដើម្រប ីពង្រងឹ ភាពជា អ្នកដកឹនំា ទនិ្ននយ័  ចលត័  
ជា ពិស ្រស ពង្រីក  បណា្តាញ   4.5G ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង ក៏បាន ប្ត្រជា្ញាចិត្ត 
ចំណាយ ២ ភាគ រយ ន្រ ចំណូល ប្រចាំ ឆ្នាំ  
សម្រប់ ពង្រកី ស្រវាកម្ម ទៅ កាន់ តំបន់ ដច់-  
ស្រយល របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា »។ 

បើ យោងតាមលោក វុតា្ថា បច្ចុប្របន្ន ស្រវា 
ទរូ សព័្ទ ចលត័ នងិ អីនុ ធ ឺណ ិត បណា្តាញ 4G 
របស ់កម្ពជុា បាន គ្របដណ្តប ់លើ ផ្ទ្រ ប្រទ្រស  
ចំនួន៥៣ភាគរយន្រ អ្នក ប្រើប្រស់ អីុន ធឺ- 
ណ ិត ជាង១៥លាន នាក ់ខណៈ កម្ព ុជាមាន 
បណា្តាញ ខ្រស្រ កា បអុប ទិ កម្រ ប្រវ្រង សរុប 
ជាង ៤៤ ២៥១ គឡីមូ៉្រត្រ ដ្រល វនិយិោគ 
ដោយ ក្រុមហ៊ុន CFOCN ក្រុមហ៊ុន Tel-
ecom Cambodia នងិ ក្រមុហ៊នុ Viettel 
(Cambodia)។

លោក ឲ្រយ ដងឹថា៖«ស្រវា គ្របដណ្តប ់ន្រះ 
ភាគច្រើន ប្រតិបត្តិ ករ ទូរ គមនា គមន៍ 
វិនិយោគ ត្រ នៅក្នុង តំបន់ ពាណិជ្ជ កម្ម ធំ ៗ  
ត្រ ប៉ុណ្ណោះ»៕  LA
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ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : ក្រសួង កសិកម្ម បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
គិត ត្រឹម ខ្រ ឧសភា ន្រះ ការ  ផ្គង់ ផ្គង់ សាច់ 
សត ្វ ដល់ទីផ្រសារក្នុងស្រុក មាន  ចំនួន ជាង 
៤៣ លាន ក្របាល       ដ្រលចញិ្ចមឹ តាមកសដិ្ឋាន  
នានា   និង   ជាសញ្ញា បងា្ហាញ ឲ្រយ ឃើញ ពី ការ 
កើន  ឡើងន្រ មុខ របរ ចិញ្ចឹម សត្វ  ក្នុង ស្រុក 
កាត់បន្ថយ ការ  នាំចូល ។ 

លោក  វ្រង  សាខុន  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
កសកិម្ម  រកុា្ខា ប្រមាញន់ងិ ន្រសាទ  បានអះអាង 
ថា  ក្នុង រយៈ ព្រល ន្រះ ប្រទ្រស កម្ពុជា  
អាច មាន លទ្ធភាព ផ្គត ់ផ្គង ់សាច ់ ចនំនួ ជាង  
៤៣ ៨៣០ ៦៨៨   ក្របាល  ស្មើ នឹង  ២៤៥- 
៦៥៣ តោន ក្នុង នះ សត្វ គោ  និង ក្របី  
មាន  ចនំនួ៩០ ៧១៦ តោន ស្មើ នងឹ ៨២៤- 

៦៨៨ ក្របាលដ្រល ចិញ្ចឹម ក្នុង ក  សិដ្ឋាន  
៣៧ កន្ល្រង។

លោកបន្តថា ការ  ផ្គត់ ផ្គង់ ជ្រូក  ចំនួន  
១០៥ ៨៧០តោន  ស្មើ នឹង  ២ ១១៧ ០ ០ ០  
ក្របាល  ដ្រល ចិញ្ចឹម ក្នុង កសិដ្ឋាន ចំនួន  
៥៣០  កន្ល្រង  និង  ការ ចិញ្ចឹម   លក្ខណៈ  
គ្រួសារ ចំនួន  ១ ០៣០ ៤៩៤ ក្របាល  
ខណៈ  សាច ់បក្រសី អាច មាន លទ្ធ ភាព ផ្គត ់ផ្គង ់
ក្នុង ស្រុក ចំនួន  ៤៩ ០៦៧ តោន  ស្មើ នឹង 
៤០ ៨៨៩ ០០០  ក្របាល  ដ្រល ចិញ្ចឹម ក្នុង 
កសដិ្ឋាន  ៨២៤  កន្ល្រង  នងិ  កសកិរ ចញិ្ចមឹ 
ចំនួន  ២៧ ៧៦៣ ៤៧៩ ក្របាល ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ «ទោះប ីជា  កសកិរ កម្ពជុា 
កំពុង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង ចិញ្ចឹម សត្វ ក៏ដោយ  
ក្រសងួ នៅ ត្រ ពនិតិ្រយ ឃើញ ថា  នៅ មាន ជន- 
ខិល ខូច មួយ ចំនួន នៅ ត្រ បន្ត លួច នាំ ចូល 

សត្វ ខុស ច្របាប់ ជា បន្ត បនា្ទាប់ »។
លោក   ស្រ៊ុន   ពៅ  ប្រ ធាន សមា គមអ្នក- 

ចញិ្ចមឹ សត្វ  កម្ពជុា  បាន ឲ្រយ ដងឹថា   ការ ចញិ្ចមឹ 
សត ្វ ក្នុងស្រុក កើន ឡើងច្រើន ដោយសារ 
ទីផ្រសារ ល្អ ប៉ុន្ត្រ  វា បានធា្លាក់ចុះ តម្រូវ  ការ វិញ 
ដោយសារ  ការរីករាល ដលកូវីដ ១៩ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖«ក្នងុ អំឡុង ព្រល ការរីក- 
រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩   តម្រវូ ការ  សាច ់នៅ 
ក្នុង ស្រុក កំពុង មាន ការ  ថយ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង  
ដោយសារ កម្ម វធិ ីរៀប អាពាហព៍ពិាហ ៍ នងិ 
កម្ម វិធី បុណ្រយ ធំៗអត់ មាន  កតា្តាន្រះ ហើយ 
វា ធ្វើ ឲ្រយ ថយចុះ  ប៉ុន្ត្រ មាន ត្រ សាច់ ជ្រូក 
ប៉ុណ្ណោះ ដ្រល យើង នៅ ខ្វះ ខត ដោយ 
ត្រវូការ នា ំចលូ រាប ់រយ ក្របាល   ក្នងុ១ថ្ង្រ  យើង 
កំពុង ជំរុញ កិច្ចការ ន្រះ ឲ្រយ កសិករ  ក្នុងស្រុក 
ផលិត បង្គ្រប់ ទីផ្រសារ ន្រះ វិញ» ៕ LA

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញៈ តម្ល្រ សន្ទស្រសន៍ 
ក្រុមហ៊ុន ផ្រសារ មូល បត្រ កម្ពុជា 
(CSX) បាន កើន ឡើង គួរ ឲ្រយ 
កត ់ សមា្គោល ់ក្នងុ រយៈព្រល ប៉នុា្មាន  
ថ្ង្រ ចុង ក្រយ ន្រះ បនា្ទាប់ ពី ការ - 
ចុះ បញ្ជ ីរបស ់ធនាគរ អ្រសុលីដី 
Acleda Bank (ABC) នៅ 
ផ្រសារ ហ៊ុន ន្រះ  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ។  

យោង តាម ការ បិទ ការ ជួញ- 
ដូរ   ប្រចាំថ្ង្រ  របស់  CSX តម្ល្រ 
សន្ទស្រសន ៍បាន កើនឡើង ៧, ២ ៥ 
ភាគរយ មាន ចនំនួ  ៧៩៣, ៥៩  
ពិន្ទុ កាល ពីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  ជា- 
មួយ ទំហំ ជួញ ដូរ ចំនួន  ២៨០- 
៧៩១ និង តម្ល្រ ជួញដូរ ជាង   
១, ២៩ លាន ដុលា្លារ ។ 

 លោក Jong Weon Ha 
អនុ ប្រធាន   CSX បាន ទទួល 
សា្គោល់ ថា  ការជួញ ដូរ ជាង១, ២ ៧   
លាន ដលុា្លារ អាម្ររកិ  កាល ព ថី្ង្រ 
ពុធ គឺជា តួល្រខ ដ៏ខ្ពស់ បំផុត  
មួយរ ហូត មក ដល់ ព្រល ន្រះ ។ 
ការ  ជួញ ដូរជាង  ៩០ ភាគរយ 
កាល ពី ថ្ង្រពុធនះ  គឺ ជា ការ- 
ជញួ ដរូ  របសធ់នាគរ អ្រសុលីដី 
ដ្រល  បងា្ហាញថា ការ ចុះបញ្ជី 
របស ់អ្រសុីលីដ បានទាក់ទាញ 
ការ  ចាប ់អារម្មណ៍ ខ្លាំងបំ ផុត ពី 
សា ធារណជននិង ប្រតិបត្តិ ការ  
ជួញដូរ   ស្ទើរ ត្រ រៀង រាល ់នាទ ី ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖« ក្នងុ រយៈ ព្រល    
២-៣ថ្ង្រ ដំបូង  បនា្ទាប់ ពី ការ ចុះ-  
បញ្ជី របស់  អ្រសុីលី ដ មាន ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ ធំមួយ នៅ ក្នុង  ទី ផ្រសារ 
របស់យើង ។ យើង    មើល ឃើញ 
ការ កើន ឡើង ចនំនួ   ការ បញ្ជា ទញិ  
ចូល ក្នុង ទីផ្រសារ ន្រះ ជា ពិ ស្រស 
សម្រប់ ភាគ ហ៊នុ  អ្រ សុលីីដ។ 

តម្ល្រ របស់ធនាគរ អ្រសុីលី ដ 
បាន កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាងំ  ចាប-់ 
តាំងពី ថ្ង្រ ជួញ ដូរ ដំបូង ដ្រល 
បាន កើន ឡើង  ៣៣ ភាគរយ  
ធៀប នឹង តម្ល្រ IPO»។  

 លោក  ឲ្រយ ដឹង ថា  មាន ចំណាប់- 
អារម្មណ ៍ កាន ់ត្រ ខ្លាងំ ឡើង ៗ   ព ី
សាធារ ណជន លើ ទ ីផ្រសារ  ហើយ  
តម្ល្រ សន្ទស្រសន ៍ CSX ក ៏ មាន ការ- 
កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង ផង ដ្ររ  
ក្នុង អំឡុង ព្រល ២-៣ថ្ង្រ ន្រះ  
ដោយសារ ត្រ សមាមាត្រ មូល-
ធននី យកម្ម  ទី ផ្រសារ   អ្រសុីលីដ 
នៅ ក្នុង សន្ទស្រសន៍ ន្រះ។  

 លោក លើក ឡើងថា៖« ធនាគរ  
អ្រសុលីដី រមួ ចណំ្រក  ជតិ ១, ៨ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ ដល ់មលូ ធន-
នយីកម្ម  ទ ីផ្រសាររ បស ់CSX ដ្រល 
ធ្វើ ឲ្រយ វា កា្លាយជា ក្រុម ហ៊ុន ចុះ 
បញ្ជី ឈាន មុខ គ្រ ដោយ មូល-
ធនន ីយកម្ម  ទ ីផ្រសារ ។  យើង រពំងឹ 
ថា នឹង មាន ការជួញ ដូរ កាន់ត្រ 
ច្រើន ឡើង ៗ  ។  ដូច ដ្រល ខ្ញុំ 
ត្រងត្រ លើក មក និយយ អ៊ីចឹង  
គ្រឹះសា្ថាន  ហិរញ្ញវ ត្ថុ  ត្រូវបាន 
ចាត់ ទុក ជា ប្រក្ខជន ដ៏ សមរម្រយ 
បំផុត ក្នុងការ ឡើង ផ្រសារ ហ៊ុន   
ជាមយួ សម្ទុះ ថ្មនី្រះ   យើង ជឿជាក ់ 
យ៉ាង ខ្លាំងថា  វានឹង ទាក់ទាញ  
ក្រមុ ហ៊នុ មាន សកា្ដា នពុល  កានត់្រ  
ច្រើន  ពិចារណា ការចុះ  បញ្ជី  
នៅលើ ផ្រសារ ហ៊ុន របស់ យើង  »។  

 យោងតាម ព្រតឹ្ត ិបត្រ ស្ថតិ ិជញួ- 
ដរូ មលូបត្រ  របស ់គណៈ កម្មការ 
មូល បត្រ កម្ពុជា(SECC)  តម្ល្រ 
សន្ទស្រសន ៍CSXបាន ធា្លាក ់ចុះ  ២២  
ភាគរយ នៅ ត្រមីាស  ទ១ី  ឆ្នានំ្រះ  
មក នៅ ត្រមឹ ៥៩០, ៦៣ ពនិ្ទ ុធៀប- 
នឹង ៧៦១,៧៣  ពិន្ទុ កាល  ពីចុង- 
ត្រីមាស ទី៤ឆ្នាំ មុន៕ LA                                                                                  

គណៈអធិបតី កេឡេក មើល សន្ទសេសន៍  ផេសារហុ៊ន ពេល បញ្ចលូ ACLEDA។ រូបថត acleda

ការចិញ្ចមឹសត្វផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារសាច់ក្នងុសុ្កកើនឡើង

វត្តមានធនាគារអ្សីុលីដា
កំពុងធ្វើឲ្យផ្សារមូលបត្កាន់- 
ត្មានប្ជាបិ្យភាពខ្លាងំ

 កេមុយុវ ជន  កំពុង  តាមដាន ព័ត៌មាននិង កម្មវិធី ផេសេងតាមទូរស័ព្ទ ។ រូបថត  ហុង មិនា 

កុ្មហុ៊នទូរស័ព្ទតូ្វបង្កើនវិនិយោគពងឹ្ងគុណភាពស្វា



esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩ថ្ងៃសុកៃ ទី២៩ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

NBC កំពុងពិចារណា...
តពីទំព័រ១...ជួយ ពងៃឹង ការ- 
អនុ វត ្ត គោល នយោ បាយរូបិយ-  
វត្ថុ ដើមៃបី ជំរុញ ការ បៃើ បៃស់ 
រូបិយ វត្ថុ ក្នុង សៃុក ។

កាល ពី មៃសិល មិញ ធនា គារ 
ជាតិ នៃ កម្ពុជា បាន កោះ បៃជុំ   
បណ្តា គៃឹះ ស្ថាន ធនា គារ និង មី- 
កៃូហិ រញ្ញ វត្ថុ ក្នុង ការ សិកៃសា  និង 
ទទលួ យក ធាត ុចលូ នា នា ក្នងុការ 
ឈាន ទៅ រក ការ ឈប ់ទទលួ យក  
កៃដាស បៃក់ ដុល្លារ ទាំង នោះ។  

យោង តាម សៃច ក្តី បៃកាស 
ព័ត៌ មាន ពី ធនាគារ ជាតិ បាន 
ឲៃយដងឹ ថា ៖ « ដោយ ពនិតិៃយ ឃើញ 
ថា ទាំង នៅក្នុង ឃ្លាំង គៃឹះ ស្ថាន 
ធនា គារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង    
ធនា គារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា មាន ការ- 
គរ ជន់ កៃដាស បៃក់ ដុល្លារ 
អាមៃរិក បៃភៃទ $១  $ ២ និង  
$៥ ដៃល នៃះ ស បញ្ជាក់ ថា 
តមៃវូ  ការ នៃ កៃដាស បៃក ់ទាងំ- 
នៃះ មាន កមៃិត ទាប ក្នុង ទីផៃសារ 
អង្គ បៃជុ ំបាន ឯក ភាព ដាក ់ចៃញ 
នូវ វិធាន ការ មួយ ចំនួន ដូច ជា៖ 
ធនាគារ ជាតិ នឹង ផ្តល់ ពៃល- 
វៃល ចំនួន ៣ ខៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១  
ខៃ មថិនុា  ឆ្នា ំ២០២០  ដល ់ថ្ងៃ ទ ី
៣១ ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ 

គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
ដើមៃប ីនា ំយក  កៃដាស បៃក ់ដលុ្លារ  
អាមៃរិក បៃភៃទ$  ១ $២ និង$ ៥  
មក ធនាគារ ជាត ិ ដើមៃបី ដកឹ ជញ្ជនូ  
ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស ដោយ 
ឥត គិត កមៃ សៃវា ។  បនា្ទាប់ ពី 
ថ្ងៃ ទ ី៣១  ខៃ សហីា  ឆ្នា ំ២០២០ 
ធនាគារ ជាត ិ នងឹ ផ្ទៃរ ការ ចណំយ  
ដកឹ ជញ្ជនូ ចៃញ ទៅ កៃ បៃទៃស  
លើ កៃដាស បៃក់ ដុល្លារ    បៃភៃទ 
ទាំង នៃះ ឱៃយ គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ 
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា អ្នក រ៉ាប់ រង   ។  
ចពំោះ ការ ទទលួ កៃដាស បៃក ់
ដលុ្លារ អាមៃរកិ បៃភៃទ $ ១០ឡើង  
ទៅ គឺ មិន មាន កមៃ សៃវា ទៃ ។

សៃចក្តី បៃកាស បញ្ជាក់ថា៖  
« ធនាគារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា នងឹ បន្ត 
ពភិាកៃសា ជាមយួ គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ  
និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដើមៃបី ឈាន ទៅ 
កំណត់ ពៃល វៃល ណ មួយ សម- 
សៃប  ដើមៃបី ផ្អាក ការ ទទលួ កៃដាស  
បៃក ់ដលុ្លារ អាមៃរកិ បៃភៃទ តចូ 
ទាំង សៃុង ពី គៃឹះ ស្ថាន ធនាគារ 
និង មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ   ។ ធនាគារ- 
ជាតិ នៃ កម្ពុជា ក៏ សូម បញ្ជាក់ 
ផង ដៃរ ថា  ការ អនុវត្ត វិធាន ការ 
ខាង លើ មនិ មាន នយ័ ថា  ជា ការ- 
ហាម ឃត់ ចរ ចរណ៍ កៃដាស 

បៃក់ ដុល្លារ  បៃភៃទ តូច ៗ  ទាំង- 
នៃះ  នៅ លើ ទីផៃសារ នោះ ទៃ » ។

 លោក Shin Chang Moo  
បៃធាន ធនាគារ PPCBank 
ដៃល បាន ចូល រួម នៅ ក្នុង កិច្ច- 
បៃជុំ មួយ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
ស្វាគមន៍ ចំពោះ វិធាន ការ នៃះ  
ដៃល វា កំពុង រួម ចំណៃក ដល់ 
ការ លើក កម្ពស់ ការ បៃើ បៃស់ 
រូបិយ ប័ណ្ណ  ក្នុង សៃុក កាន់ តៃ 
ចៃើន ផង ដៃរ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុំ រំពឹង ថា 
នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង  ការ បៃើ- 
បៃស ់បៃក ់រៀល  នងឹ កើន ឡើង 
ដល់ កមៃិត ខ្ពស់ បំ ផុត។  យើង 
កំពុង អង្កៃត រួច ហើយ  កៃដាស 

បៃក់ រៀល  មាន តម្លៃ  ស្មើ និង 
ជំនួស យ៉ាង រហ័ស  លើ កៃដាស 
បៃក់ ដុល្លារ  ១ ដុល្លារ  និង ៥ 
ដលុ្លារ ដៃល វា ចាស ៗ់   នងិ ងាយ 
រហៃក។  ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា   គោល- 
ការណ៍ ណៃ នាំ ថ្មី របស់   NBC  
នឹង បង្កើន លៃបឿន ដំណើរ ការ 
ការ ធ្វើ បដិ ដុល្លារ នីយ កម្ម »។  

លោក Stephen Higgins 
ដៃ គូ គៃប់ គៃង កៃុម ហ៊ុន  Me-
kong Strategic Partners  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ទិស ដៅ នៃ កិច្ច- 
បៃជុំ នៃះ គឺ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង សៃុក  និង ជា 
ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ   ដើមៃបី 
ជំរុញ ឲៃយ បៃជា ជន បៃើបៃស់ 

រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង សៃុក ។  
 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « នៃះ ជា វធិាន ការ  

ដ៏ ល្អ របស់ NBC  ដើមៃបី គាំទៃ 
ទសិ ដៅ  របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់  បៃក់រៀល»។

 លោក បាន បន្ត ថា ៖  «  នៃះ មនិ 
មាន ន័យ ថា  យើង បញៃឈប់ ឲៃយ  
ធនាគារ  និង   អាជីវ កម្ម មិន ឲៃយ 
ទទួល យក កៃដាស បៃក់ ទាំង 
នោះ  រចួ បង្វៃរ វា ទៅ ឲៃយ អតថិជិន 
នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ វា នងឹ ជរំញុ  ឲៃយ ពកួ- 
គៃ ចង់ បាន កៃដាស បៃក់ រៀល  
ថ្ម ៗី  ។ យើង តៃវូ ដងឹ ថា  កៃដាស 
បៃក ់ដលុ្លារ អាមៃរកិ គ ឺជា របូយិ- 
ប័ណ្ណ សៃប ចៃបាប់ នៅ អាមៃរិក  
ចៃបាស់ ណស់  គឺ មិន មាន លក្ខ - 
ខណ្ឌ តមៃវូ  តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ណ មយួ 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា  តៃូវ តៃ 
ចាត់ ទុក ថា  ការ ចរចរឬមិន 
ចរចរ  វា ខុស នោះ ទៃ ដូច្នៃះ  
NBC  មាន សទិ្ធ ិពៃញ លៃញ  ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ដូច្នៃះ »។  

 លោក  ចាន ់ សផុល  នាយកមជៃឈ- 
ម ណ្ឌល សិកៃសា គោល នយោបាយ   
(CPS)  ក៏ យល់ សៃប ដៃរ ថា  
វធិានការ ព ីNBC គ ឺជា ផ្នៃក មយួ 
នៃ ទសិ ដៅ បដ ិដលុ្លារ បូនយីកម្ម  
ដោយ ពនៃយល់ ថា  ការ ធ្វើ ដុល្លា - 
រូប នីយ កម្ម  ផ្ដល់ អត្ថ បៃយោជន៍ 
មួយ ផ្នៃក ដើមៃបី ពងៃឹង គោល- 
នយោបាយ រូបិយ វត្ថុ ហើយ វា 

មនិ ចា ំបាច ់បៃើ បៃស ់បៃក ់ដលុ្លារ  
ចៃើន នៅ ពៃល មាន វបិត្ត ិដចូ នៅ 
ពៃល នៃះ ទៃ ។  

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ខណៈ 
ដៃល សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា កាន់ តៃ ធំ  
ការ បាត ់បង ់នៃ ការ ចណំៃញ  នងិ  
ឧបករណ ៍របូយិវត្ថមុាន ឥទ្ធ ិពល 
ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច ។ ការ ធ្វើ ដុល្លា រូប- 
នយី កម្ម  មនិ គរួ តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង  
ក្នុង រយៈ ពៃល ខ្លី នោះ ទៃ»។

របាយ ការណ ៍ឆ្នា ំ២០១៩  របស ់
NBC  ឲៃយ ដឹង ថា  ចំណៃក បៃក់ 
រៀល ក្នងុ ទីផៃសារ  កម្ពជុា  បាន កើន-  
ឡើង បៃហៃល ៣៣ ភាគ រយ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ធៀប នឹង 
២០១៨  ចំណៃកឯ បៃក់ បញ្ញើ  
ជា បៃក់ រៀល បាន កើន ឡើង 
៣៧ ភាគ រយ ។ ចពំោះ តមៃវូ ការ  
រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង សៃុក  ជាមួយ 
អនបុាត ដលុ្លា របូនយី កម្ម  បៃក ់
បញ្ញើ បាន ធា្លាក់ ចុះ មក នៅ តៃឹម 
៨២,  ៩ ភាគ រយ កាល ពី ឆ្នាំ មុន  
ធៀប នឹង ៨៤, ៨ ភាគរយ កាល 
ពី ឆ្នាំ ២០១៨។ 

ឆ្នាំ ២០១៩ អតៃប្តូរ បៃក់ 
មាន  ស្ថរិភាពក្នងុ អតៃ ៤០៦៥ 
រៀល  ក្នុង ១ ដុល្លារ ធៀប នឹង 
៤០៥១ រៀល កាល ពឆី្នា ំ២០១៨ ។ 
តម្លៃ បៃក់ រៀល តៃងតៃ មាន  
ការ បៃបៃួល បន្តិច បន្តួច តាម 
រដូវ កាល ៕ LA 

 ប្រភ្រទក្រដាសប្រក់ដុល្លារ ដ្រល ធនាគារជាតិ កំពុងពិចារណាល្រង  ទទួល។ រូប មិនា

ចិន បើកភ្លើង ខៀវ ឲ្យ ប្ទ្ស ខ្លះ  នៅ អាសីុ និង អឺរុ៉ប ហោះហើរ  ឡើងវិញ 
ទីក្រុងប៉្រកាំងៈ អាជា្ញាធរ ចិន 

នឹង បន្ធូរ បន្ថយ ការ គៃប់ គៃង 
ការឆ្លង   ដៃន  ចូល បៃទៃសចិន  
សមៃប ់បៃទៃស ជា ចៃើន ទាងំ ក្នងុ 
តំបន់ អាសុី និង តំបន់ អឺរ៉ុប ដោយ  
អនុ ញ្ញាត ឲៃយ បៃជា ជន អាច ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី កៃុង ជា ចៃើន ។ 

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ របស់    ចិន 
បាន រយ ការណ៍ ថា រដ្ឋ បាល 
អាកាស ចរណ៍ សុីវិល បៃទៃស 
ចិន(CAAC)នឹង អនុញ្ញាត ឲៃយ 
កៃមុហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍ទាងំ ក្នងុ 
សៃុក និង បរទៃស ដាក់ ពាកៃយ សុំ 
ការហោះហើរ  តាមតមៃូវការ 
«green channels»  សមៃប់ 
ការ ហោះ ហើរ  លក្ខណៈ ជួល 
(chartered flights)ទៅ កាន់ 
អាកាស យនដា្ឋាន  បៃទៃស ចនិ។ 

បៃទៃស ដៃល ទទួល បាន ការ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ហោះហើរ  ទៅ កាន់ 
បៃទៃស ចនិ មាន បៃទៃស សងិ្ហ បរុ ី
ជប៉នុ  អងគ់្លៃស  អាល្លមឺង៉ ់ បារងំ  
អីតុាល ី នងិ  បៃទៃស ស្វ៊សី។ នៃះ 
បើ យោងតាម សៃចក្ត ីរយការ ណ ៍
របស់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ក្នុង សៃុក។

យោងតាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង 
របសC់AAC បៃត ិបត្តកិរ ហោះ ហើរ  
អាច ដាក ់ពាកៃយ ទៅ កាន ់បញ្ញត្ត ិករ 
ផ្លវូ អាកាស នៅ  ថា្នាក ់ខៃត្តដើមៃបី  ដកឹ 
អ្នក ដំណើរ តាម ការ   ជួល។ 

នៅ ពៃល បៃទៃស ចិន ប៉ុនប៉ង 
ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ខ្លួន  ដៃល រំងស្ទះ ដោយសរ ការ 
ផ្ទុះ ឡើង វរីសុ ក ូរ៉ ូណ បៃទៃស ចនិ 
តៃូវការ អ្នក ជំនាញ និង កម្មករ 
ជំនាញ ដូចជា នៅ ក្នុង កៃុមហ៊ុន 
បរទៃស ឬ កៃុម ហ៊ុន ចូល ទុន គា្នា 
ដើមៃបី បន្ត ការងារ ឡើង វិញ ។

បៃទៃស ករូ៉ៃខាង តៃបងូ ជា បៃទៃស  
ទី១ ដៃល បង្កើត«green chan-
nel»  ជាមយួ បៃទៃស ចនិ កាលព ី
ដើម ខៃ នៃះ ។ អ្នក ដំណើរ ធុរកិច្ច 
របស ់ករូ៉ៃ តៃវូបាន អនញុ្ញាត ឲៃយ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ កាន់ តំបន់ ចំនួន ១០ 
រមួ ទាងំ ទកីៃងុសៀងហៃ  Tianjin 
និង Chongqing បនា្ទាប់ ពី ឆ្លង 

កាត ់ការ តៃតួ ពនិតិៃយ សខុ ភាព បឋម  
និង ការធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក។

កម្មករ ជំនាញ កូរ៉ៃ ជាង ២០០ 
នាក  ់ជា កៃមុ ទ ី១ តៃឡប ់ទៅ កាន ់
ទីកៃុងTianjin កាលពី ថ្ងៃទី ១០ 
ខៃ ឧសភា ដើមៃបី បន្ត ការងារ នៅ 
កៃមុហ៊នុ បតុៃសម្ពន័្ធ របស ់Sam-
sung ដៃល ភាគ ចៃើន  ផលិត      
សមា្ភារ  អៃឡិច តៃូនិក ។ 

មន ្តៃី រដា្ឋា ភិបាល សិង្ហ បុរី បាន 
ជជៃក ជាមយួ សម ភាគ ីចនិ    ដើមៃប ី
ចាប់ផ្តើម បង្កើត ឡើង វិញ  ចំពោះ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ  ចាបំាច ់ នានា    ហើយ 
សៃចក្តី បៃកាស រំ ពឹង ចៃញ ឆប់។ 

បៃទៃស សិង្ហ បុរី ក៏បាន ជជៃក 
ជាមួយ  អូស្តាៃលី កាណដា 

នវូៃល សៃឡង ់នងិ ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ 
ដើមៃបី បង្កើត ឡើង វិញ នូវ ដំណើរ 
ឆ្លង ដៃន សំខាន់ ៗ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ លោក Li Jian 
នាយក រង CAAC បាន នយិយ ថា 
អាជា្ញាធរ នងឹ ពចិារណ បង្កើន ចនំនួ   
ជើង ហោះហើរ ដើមៃបី បំពៃញ  តមៃូវ- 
ការ ទីផៃសារ ។

ចិន បាន បិទ ពៃំដៃន របស់ ខ្លួន 
ដល ់ជន បរ ទៃសរមួទាងំ អ្នក ដៃល  
កាន ់លខិតិ អនញុ្ញាត ការងារ   មាន 
សុពល ភាព កាល ពី ចុងខៃ មីនា 
ក្នុង កិច្ច ខិត ខំ បៃឹងបៃង ដើមៃបី 
ទបស់្កាត ់ ការ នាវំរីសុ   ចលូ ទៅ ក្នងុ 
បៃទៃស  ។ 

ចនិ ក៏បាន កាត ់បន្ថយ ចនំនួ នៃ 
ការហោះហើរ ដៃល អនញុ្ញាត ឲៃយ 
កៃមុហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍នមីយួៗ 
ហោះ ហើរ តៃ១ លើក ចូល  និង 
ចៃញ បៃទៃស ចិន ក្នុង ១ សបា្តាហ៍។ 

ចាប់ តាំងពី ពៃលនោះ មក  
អាកាស ចរណ ៍សងិ្ហ បរុ ីដៃល ភា្ជាប ់
ការហោះ ហើរ  សំខាន់ ទៅកាន់ 
បៃទៃស  ចិន បាន បៃតិបត្តិ ការ 
ហោះហើរ តៃង់ បៃចាំ សបា្តាហ៍      
ពី សិង្ហ បុរី ទៅ ទីកៃុង ស៊ាង ហៃ 
ខណៈដៃល អាកាសចរណ៍ Silk 
Air ហោះហើរ ទៅ និង មក ទីកៃុង 
Chongqing ១ ជើង ក្នុង ១ 
សបា្តាហ៍ ។Straitstimes/RR
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ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង  សម្ពោធ ការិយាល័យ Premier Wealth  
ទី ៣ របស់ខ្លួន ដេលជា សញ្ញា បង្ហាញ ពី កំណើន ដ៏ រឹងមាំ
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 ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង បាន ពងេីក 
សេវា ធនាគារ រូបវន្ត បុគ្គល ជាន់ខ្ពស់ 
Maybank Premier  របស់ខ្លួន 
នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា ជាមួយនឹង 
ការសម្ពោធ ការិយាល័យ Premier 
Wealth  ទ ី៣ សមេប ់បមេើសេវា កម្ម 
ជូ ន អតិថិជន Maybank Premier 
នៅ ទីតាំង ថ្មី  នេ ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង 
សាខា ទួលគោក រាជធានី ភ្នពំេញ កាល- 
ពី ថ្ងេទី ២៥ ខេឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ 
កន្លងទៅ ។ 

 ដា តុ ម៉ូ ហា មាដ ហា នី វ ស៊ូ អា ឌី នា-
យក បេតិបត្តិ នេ ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង 
បាន មានបេសាសន៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរ 
ទតីាងំ របស ់ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង សាខា 
ទួលគោក ទៅកាន់ ទីតាំង ថ្មី គឺមាន 
ភាពចាំបាច់  ដោយសា រធនាគារ បន្ត 
ពងេីក សេវា ធនាគារ រូបវន្ត បុគ្គល 
ជាន់ខ្ពស់ Maybank Premier ក៏ 
ដូច ជា បង្កើន នូវ បទពិសោធន៍ ធនា- 
គារ ដ៏ ល្អបេសើរ សមេប់ អតិថិជន 
របស់ យើង ។ 

« ខណៈពេលដេល ពិភពលោក 
កំពុង បេយុទ្ធ បេឆំងនឹង ការរីក រាល- 
ដាល នេ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ពួកយើង នៅតេ 
បន្ត ប្តេជា្ញា ដើរតួនាទី ចូលរួម ជួយ ដល់ 
សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងបេទេស កម្ពុជា ។ សេវា 
ធនាគារ រូបវន្ត បុគ្គល ជាន់ខ្ពស់  May-
bankPremier គឺជា ផ្នេក ដ៏ សំខាន់ 
សមេប់ ធនាគារ ដូចដេល យើង បាន 
ឃើញថា ផ្នេក នេះ កំពុងតេ រីកចមេើន 
យា៉ាងខា្លាំង  ដោយ ទេពេយសកម្ម ដេល 
ស្ថិតក្នុង ការគេប់គេង (Asset Un-
der Management) នេ ផ្នេក ធនា-
គារ រូបវន្ត បុគ្គល ជាន់ខ្ពស់ នេះស្មើនឹង 
៤១% ទេពេយសកម្ម ដេល ស្ថិតក្នុង ការ 
គេបគ់េង សរបុ នេ ធនាគារ បើ ធៀប នងឹ 
កណំើន អតថិជិន តេមឹតេ ១៦% កាល- 
ពី ឆ្នាំមុន ហើយ យើង មានបំណង 
បង្កើន កំណើន នេះ ទ្វេដង នៅក្នុង  
ឆ្នាំនេះ ។ ដូច្នេះហើយ ការិយាល័យ 
Premier Wealth  ថ្ម ីនេះ នងឹមនិ តេមឹ- 
តេ អាច បមេើ សេវាកម្ម ជូន អតិថិជន ថ្មី 
បុ៉ណ្ណោះ ទេ ថេមទំាង ផ្តល់ ឲេយ ធនាគារ 
នូវ ភាពរហ័សរហួន ក្នុងការ ផ្តល់ជូន 
ផលតិផល នងិ សេវាកម្ម បេកបដោយ 
ភាព ច្នេបេឌិត ជូន ចំពោះ អតិថិជន 

យើងផងដេរ » ។ 
 ធនាគារ មាន ផេនការ បន្ត អាជីវកម្ម 

តេឹមតេូវ ដើមេបី ធានា ឲេយ បេតិបត្តិការ 
របស់ យើង មាន ភាពរលូន ទោះបី ក្នុង 
ករណី មានរឿង ទាំងនេះ កើតឡើង ក៏- 
ដោយ ។ ក្នុងន័យនេះ  វិធានការ បេងុ-
បេយ័ត្ន ផេសេងៗ នឹង នៅតេ បន្ត អនុវត្ត 
នៅ សាខា ទួលគោក ថ្មី ផងដេរ ។ 

 ដា តុ ម៉ូ ហា មាដ ហា នី វ ស៊ូ អា ឌី ក៏ 
មាន បេសាសនផ៍ងដេរ ថា ៖« ចាបត់ាងំ 
ពី មាន ការរីក រាលដាល នេ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ធនាគារ បាន ចាត់វិធានការ  ការ- 
ពារ និង រកេសា អនាម័យ នៅ គេប់ ទីតាំង 
បេតិបត្តិការ ទាំងអស់ រប ស់ ខ្លួន ដើមេបី 
កាតប់ន្ថយ ហានភិយ័ នានា ដេល អាច 
កើតមានឡើង ពី ការរីក រាលដាល នេ 
មេរោគ នេះ ។ 

 កេពី ការធ្វើ អនាម័យ នៅក្នុង ការិ-
យាល័យ របស់ យើង ជាបេចំា និយោ- 
ជិត ដេល បេឈមមុខ នឹង អតិថិជន 
ទាំងអស់ តេូវបាន ផ្តល់ជូន នូវ ឧបក-
រណ៍ ការពារ ផ្ទាល់ខ្លួន ផងដេរ ។ ទឹក 
អាលក់លុ សមា្លាប ់មេរោគ តេវូបានផ្តល ់
ជូន និយោជិត សមេប់ បេើបេស់ហើយ  
ការតេតួពនិតិេយ សតីណុ្ហភាព ក្នងុ ខ្លនួ ក ៏
តេូវបាន អនុវត្ត បេចាំថ្ងេ ក្នុង គោល- 
បំណង ដើមេបី ធានា ឲេយ បាន នូវ សុខុ- 
មាលភាព របស់ និយោជិត និង អតិថិ-
ជន របស់ យើង ។ ពួកយើង នឹង បន្ត 
អនវុត្ត វធិានការ ចាបំាច ់ដេល តមេវូ ឲេយ 

បេតបិត្ត ិតាម ពេះថា  ការរកេសា សវុត្ថ-ិ
ភាព សមេប់ អតិថិជន និង និយោជិត 
របស់ យើងគឺមាន សារៈសំខាន់ ខា្លាំង- 
ណាស់ » ។ 

 ដា តុ មូ៉ ហា មាដ ហា នី វ សូ៊ អា ឌី បន្ថេម 
ថា ៖« ក្នុងនាម ជា គេឹះ សា្ថ ន មួយ ដេល 
មាន បេសកកម្ម ផ្តលន់វូ សេវា ហរិញ្ញវត្ថ ុ
បេកបដោយ អរិយភាព យើង តេងតេ 
ធានាថា តនួាទ ីរបស ់យើង មនិ តេមឹតេ 
ជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច សមេប់ បេទេស 
និង តំបន់ បុ៉ណ្ណោះ ទេ បុ៉ន្តេ ថេមទំាង ធា- 
នា ដល់ សុខុមាលភាព សហគមន៍ របស់  
យើង គេប់ពេលវេលា ហើយ លើសពី 

នេះ   គឺ ក្នុងពេល មាន អាសន្ន ដូចជា 
សា្ថនភាព ជំងឺ កូ វីដ ១៩ បច្ចុបេបន្ន » ។ 

 ទន្ទឹមគា្នា នេះដេរ ធនាគា រ មេ យ ប៊េ ង 
ក៏ កំពុង ផ្តោត ការយកចិត្តទុកដាក់       
រ បស់ ខ្លួន ក្នុង ការជួយ បេជាជន ឲេយ រួច 
ផុតពី វិបត្ដិ នេះ ហើយក៏ បាន ជួយ 
បញ្ចៀស ការធា្លាកច់ុះ នេ សេដ្ឋកចិ្ច ដេល 
បណា្តាលមកពី ការរីក រាលដាល នេ 
ជងំឆឺ្លង នេះដេរ ។ ចាបត់ាងំព ីមាន ការ- 
រីក រាលដាល នេ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ មក 
ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង បានចាបផ់្តើម ផ្តល ់
សេវា បេឹកេសា ហិរញ្ញវត្ថុ សមេប់ អតិថិ- 
ជន របស់ខ្លួន  ដេល រង ផលប៉ះ ពាល់ 

ដោយ រោគរាតតេបាត នេះ បន្ថេម ពីលើ 
កញ្ចប់ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈ ការ- 
រៀបចំ ឥណទាន ឡើងវិញ  និង ការ - 
កំណត់ ពេលវេលា ឡើងវិញ សមេប់  
ការសង ឥណទាន ក៏ដូចជា ការផ្អាក 
ការសង បេក់កម្ច ីជាដើម ។ 

ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង កប៏ាន ចាប ់ដេគ ូ
ជាមួយ ធនាគារ សហគេស ធុន តូច 
និង មធេយម  តាម រយៈ គមេង សហ - 
ហរិញ្ញបេបទាន ដល ់សហគេស ធនុ តចូ 
និង មធេយម  ដើមេបី ជួយ សមេួល ដល់ 
ការផ្តល់ ឥណទាន ដល់ សហគេស 
ធុន តូច និង  មធេយម បេកបដោយ 
បេសទិ្ធភាព នងិ ចរីភាព កដ៏ចូជា គាទំេ 
ដល់ សហគេស ធុន តូច និង មធេយម 
ក្នុង គោលបំណង បង្កើន កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច និង ជួយ ជំរុញ សហគេស 
ធុន តូច និង មធេយម នៅ បេទេស កម្ពុជា 
ក្នុងពេល មាន បញ្ហ បេឈម នេះ ។ 

« យើង ក៏ កំពុង ជំរុញ ដល់ អតិថិជន 
របស់ យើង ឲេយ បេើបេស់ សេវាកម្ម 
ធនាគារ តាម អុីនធឺណិត ដោយ ផ្អេក 
លើ សា្ថនភាព បច្ចុបេបន្ន និង ផ្តោត ការ- 
យកចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ ក្នុងការ ថេរកេសា 
សុវត្ថិភាព ខ្លួន និង សហគមន៍ ដោយ 
ចៀសវាង កន្លេង អ៊ូអរ និង រកេសា គមា្លាត 
ក្នងុ ការ បេសេយ័ ទាក់ទង ក្នងុសង្គម  
ផង  ដេរ »ដា តុ ម៉ូ ហា មាដ ហា នី វ ស៊ូ អា ឌី 
បាន បន្ថេម ។ 

 បច្ចុបេបន្ន ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង មាន 
ផ្តល់ជូន សេវាកម្ម ធនាគារ តាម អីុនធឺ-
ណិត និង តាម ទូរស័ព្ទដេ Maybank 
2u ដើមេបី ជួយ សមេួល ដល់ បេតិបត្តិ 
ការ ធនាគារ កិច្ច បុគ្គល ផេសេង ៗ  ។ 

ថ្មីៗ នេះ សេវា ធនាគារ តាម ទូរ-
សព័្ទដេ Maybank2u កប៏ាន ធ្វើការ- 
ផ្លាសប់្តរូ របូរាង នងិ មាន បន្ថេម មខុងារ 
មួយចំនួន ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ បទពិសោធ 
របស់ អ្នកបេើបេស់ មាន ភាព កាន់តេ 
បេសើរឡើង ដេល ផ្តល់នូវ ភាពសា- 
មញ្ញ លឿន និង ងាយសេួល ក្នុង ការ- 
បេើបេស់ ។ 

សមេប់ បេតិបត្តិការ  អាជីវកម្ម 
ធនាគារ មេ យ ប៊េ ង  ក៏មាន ផ្តល់ ជូន 
នូវ បេព័ន្ធគេប់គេង សាច់បេក់  May-
bank2e ដេល ផ្តល់ជូន នូវដំណះ-  
សេយ លើ ការគេប់គេង សាច់បេក់ 
តាម អីុន ធឺណិត ដ៏ ទូលំទូលាយ ដូច- 
ជា ការគេប់គេង ព័ត៌មាន  ការគេប់- 
គេង  លើ សាច់បេក់ តេូវ ទូទាត់ និង គេប់- 
គេង សាច់បេក់ តេូវ ទទួលបាន ៕ 

ការិយាល័យ Premier Wealth ត្រូវបានសម្ពោធនៅធនាគារ ម្រយប៊្រង សាខាទួលគោក រាជធានីភ្នំព្រញ។ 

ធនាគារ ម្រយប៊្រង ផ្តល់បទពិសោធដ៏ល្អប្រសើរដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។  
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  រដ្ឋាភិ បាល- 
បាន រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ អន្តរ ទី - 
ភ្នាក់ ងារ មួយ  កាល ពី ថ្ង្រ ព្រ- 
ហស្របតិ៍  ដើម្របី ពិភ ក្រសា វិធាន- 
ការ ទប់ ទល់ ប្រឆាំង ភព តាន- 
តឹង ដ្រល កំពុង កើនឡើង  រវាង 
អាម្រ រិក  និង  ចិន  នៅ ចំព្រល 
មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ នានាថា   
កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង ស្ថ ិត នៅ ចំ កណ្តា ល  
ន្រ មហា អំណច ធំ ទំាង ២ េនះ 
ហើយ នឹង  ត្រូវ  រង សមា្ពាធ ពី  
ប្រទ្រស ទាំង ២  ។ 

 កិច្ច ប្រជុំ យុទ្ធ សាស្ត្រ ការ ទូត  
ក្រម អធិប តី របស់ អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី 
ការ បរទ្រស ទី ១  គឺ លោក ឈូ-
សុី -យុង  ត្រូវ បាន គ្រ រំពឹង ថា  
នឹង ផ្តោត ទៅ លើ អ្វី  ដ្រល កូ រ៉្រ - 
ខាង ត្របូងបាន ខិត ទៅ ជិត  គួរ-  
ត្រទាកទ់ង នងឹ  ការ ដោះ ស្រយ 
ការ ប្រឈមមុខ ដក់ គ្នា  រវាង 
ចិន-អា ម្រ រិក  ដ្រល បាន បង្ក ឲ្រយ 
មាន ភព តាន តឹង យ៉ាង ខា្លាំង  
ជុំវិញ ការ ឆ្លង រាល ដលន្រ វី រុស 
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  ហើយកិច្ច- 

ប្រ ឹង ប្រង តាមផ្លូវ  ច្របាប់  រ បស់  
ចនិ     បង្កើ ន ការ  រតឹបន្តងឹ គ្រប ់គ្រង 
ទៅ លើ ក្រុងហុង កុង ។ 

 យោង តាម ការិយ ល័យ 
របស់ លោក ស្រី  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស លោក ស្រី-
កាង  គ ីយងុ -វា៉ា  បាន  ចលូ រមួ នៅ 
ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ នោះ  ដ្ររ  រួម មាន 
មន្ត្រី មួយ ចំនួន មក ពី ក្រសួង - 
ពាក់ ព័ន្ធ ផ្រស្រង ទៀត  និង ក្រុម- 
ពិគ្រះយោបល់ ទា ក់ ទងរដ្ឋ ។ 

ក្រុង វា៉ាសុីន តោន  បាន កំពុង 

បង្កើន យុទ្ធ នា ការ របស់ ខ្លួន  
ប្រឆាំង  ប្រទ្រស ចិន  ដោយ         
បាន ធ្វើ ការ ទមា្លាក់ កំហុស ទៅ 
លើក្រុងប៉្រកាំង ជុំ វិញ ការ បង្ក   
ឲ្រយ មាន ការ ឆ្លង រាល ដល   ន្រ  
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  និង ធ្វើ ការ រិះ គន់ 
យ៉ាង ខា្លាំង ទៅ លើ សំណើ   សុំ ឲ្រយ 
អនុម័ត ច្របាប់ សន្តិ សុខ ជាតិ 
ដ៏ចម្រូង ចម្រស នៅ ទី ក្រុង 
ហុងកុង  ដើម្របី ផ្តនា្ទា ទោស ដល់  
សកម្ម ភពនានា    ដ្រលប្រឆាងំ- 
រដ្ឋាភិបា ល ៕Yonhap/SK

 តពីទំព័រ ១...គ ឺធ្វើ ឲ្រយ នឹក - 
ឃើញ ដល់ ការ   បំផ្លិច បំផ្លាញ     
យ៉ាងធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ជុំវិញ ពិភព- 
លោក  ដ្រល   បង្ក  ឡើង  ដោយ      
វីរុស ម ួយ    ដ្រល  បានកើ  តឡើង 
កាលពី   ចុង ឆា្នាំ ២០១៩។ 

យោង តាម ចំនួន សរុប  របស់ 
សាកល វិទ្រយា ល័យ Johns  
Hopkins  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ចនំនួ 
អ្នក សា្លាប់ នៅ អាម្រ រិក  បានកើន-  
ឡើង ដល់ ១០០៣៩៦ នាក់ 
កាល ពី ល្ងាច ថ្ង្រ ពុធ  ដោយ 

ចំនួន អ្នក ឆ្លង  កើនឡើង ជិត 
១,៧ លន នាក់ ។ 

ក្រយ ពី  ការ ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង- 
ខា្លាំង ៣ថ្ង ្រ ចំនួន អ្នក សា្លាប់  រយៈ- 
ព្រល ២៤ ម៉ាងនៅ អា ម្រ រិក  
ធា្លាក់ចុះ មក ត្រឹម  ១៤០១ នាក់  ។ 

 ទោះបី ជា យ៉ាង ណក៏ ដោយ  
ក៏  រដ្ឋ អាម្រ រិក ភគ ច្រើន  បាន  
បន្តបើក ភោជនី យ ដ្ឋាន  និង 
អាជី វកម្ម ឡើង វិញ   ដោយ មាន  
ការ  លើក ទឹក ចិត្ត ពី ប្រធានា - 
ធិប តី អាម្ររិក លោក ដូ ណល់  

ត្រំ  ដ្រល បាន មើល ឃើញ 
ស្រដ្ឋ កិច្ចរីបឡើង វិញ     ខណៈ  
លោក បាន ស្វះ ស្វ្រង ឲ្រយ មាន 
ការ បោះ ឆ្នាត ឡើង វិញ នោះ ។ 

 រដ្ឋ ធានី វា៉ាសុី នតោន អាម្រ រិក  
នឹង បន្ធូរ បន្ថយ ការ បិទ ប្រទ្រស 
របស់ ខ្លួន ចាប់ ពី ថ្ង្រ សុក្រន្រះ  ។ 

 ព័ត៌ មាន មិនល្អ  បាន កើត- 
ឡើង នៅ ទ ូទាងំ  អាម្រ រកិ  ខណៈ 
ប្រទ្រស ប្រ សុីល  បាន មើល- 
ឃើញ ថា  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ របស់ 
ខ្លួន  បាន កើន ឡើង រហ ូត ដល់  

ជា ង  ២៥០០០ នាក់ ។ 
្របធានា ធបិ ត ីលោក ច្ររ  ប៊លូ 

ស ូណរ ូ កពំងុ ប្រឈម ន ឹង  ការ- 
រិះ គន ់យ៉ាង ខា្លាងំ  ជុ ំវញិ ការ ឆ្លើយ- 
តប របស់ លោក ទៅ នឹង វិបត្តិ 
សុខ ភព ។ 

ម្រដ ឹកនាំសា្តោំនិយម  រូប ន្រះ  
បាន  និយ យសម្រល     ពី ផល- 
ប៉ះពាល ធ់្ង នធ់្ងរ    ន្រជងំ ឺរាតត្របាត 
ន្រះ  ហើយ បាន   រិះគ  ន ់វធិានការ 
ឲ្រយ   សា្នា ក់ នៅក្ន ុង   ផ្ទះដ្រល បង ្ក  ឲ្រយ 
ប៉ះពាល ់ស្រដ្ឋកិច្ច ៕ AFP/SK
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 កូរ៉េខាងតេបូង រៀបចំកិច្ច បេជំុ យុទ្ធសាស្តេ សេបពេលភពតានតឹងកើនឡើងរវាងចិន-អាមេរិក

ចំនួនអ្នកសា្លាប់ដោយសារវីរសុកូរូ៉ណានៅអាមេរិកកើនឡើងរហូតដល់...

ក្រងុបាងកកៈ  រដ្ឋាភ ិបាល ថ្រ 
កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ  បាន ថ្ល្រង ការ ពារ 
គម្រង កម្ច ីប្រក ់របស ់ខ្លនួ  ប្រ-
ហ្រល ១ ពាន់ ពាន់ លន បាត  
ដើម្របី ជួយ ប្រជា ជន  ដ្រល  ប៉ះ - 
ពាល់  ដោយ សារ ការឆ្លង រីក - 
រាល ដល ន្រជំងឺ កូ វីដ ១៩  និង 
ក្រ លម្អ ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង 
សា្តោរសន្តិ សុខ ស្រដ្ឋ កិច្ច នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ថ្រ លោក-
ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា  បាន ថ្ល្រង 
ថា៖«ខ្ញុំ បាន ទាមទារ ឲ្រយ មាន 
គម្រង ប្រក ់កម្ច ីន្រះ  វា នងឹ មនិ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ បំណុល សាធា-
រណៈ របស់ ប្រទ្រស ទ្រ   និង   
រដ្ឋាភិបាល អន ុវត្ត តាម ច្របាប់ 
បណំលុ សាធារណ ៈ នងិ វនិយ័- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ   » ។ 

 លោក ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា  
បាន  ថ្ល្រង សុន្ទរក ថា នៅ ឯកិច្ច - 
ប្រជុំ សភ កាលពី ថ្ង្រ ពុធ  ដ្រល 
ជា ថ្ង្រដបំងូ ន្រ កចិ្ច ពភិក្រសា រយៈ- 
ព្រល ៣ ថ្ង្រ ស្តី ពី ក្រឹត្រយ  ៣ របស់ 
រដ្ឋាភិ បាល  បាន តម្រូវ ឲ្រយ គំទ្រ 
គម្រង យុវនិតិ សម្រប ទា ជំងឺ-
កូវីដ ១៩ របស់ ខ្លួន ។ 

 ពកួ គ្រ  បាន បញ្ចលូ ក្រតឹ្រយ មយួ  
ដើម្របី ផ្តល់ សិទ្ធិ ទៅ ឲ្រយ ក្រសួង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ខ្ចី ប្រក់ ប្រហ្រល - 
១ពាន់ ពាន់ លន បាត  ដើម្របី 
សា្តោរស្រដ្ឋ កិច្ច  និង  សង្គម  ដោ យ  -  
សា  រ ផល ប៉ះ ពាល់ ពី  ការ ឆ្លង - 
រាលដល ន្រជំងឺ កូ វីដ ១៩    
ហើយក្រឹត្រយ មួយអនុញ្ញាត ឲ្រយ 
រដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ ជំនួយ ហិរញ្ញ- 
ប្របទាន  ទៅ ឲ្រយ ក្រុមអ្នក  ប្រតិ- 
បត្តិការ អាជីវកម្មដ្រល  បាន រង 

ផល ប៉ះ ពាល ់ដោយ សារ ការ ផ្ទុះ 
វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ករូ៉ណូ  នងិ ក្រតឹ្រយ 
មួយ ទៀត  ធ្វើ ឲ្រយ ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញ - 
វត្ថុមាន ស្ថិរ ភព   និង សា្តោ រ  សន្តិ - 
សុខ ស្រដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ ។ 

 លោក ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា 
បាន ថ្ល្រង ថា  សូម្របី ត្រ នៅ ព្រល 
ដ្រល ការ រាប់ ចំនួន ប្រក់ កម្ចី ថ្មី 
ន្រះ  ប្រក់ កម្ចី សាធា រណ ៈ នឹង 
ឈាន ដល ់ចនំនួ ត្រមឹ ត្រ ៥៧,៦ 
ភគ រយ ត្រ ប៉ុណ្ណោះ ន្រ ផលិត-
ផល ក្នុង ស្រុក សរុប (GDP)  
ដ្រល នៅ ត្រ ស្ថិត នៅ ក្រម 
៦០ភគ រយ ។  លោក ប្រ យុធ-
ចាន- អូ ចា  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« រដ្ឋា-  
ភិបាល ពិត ណស់  នឹង អាច 
មាន សមត្ថ ភព រៀប ចំ  និង ស ង -   
បំណុល ទាំង ន្រះវិញ  ហើយ ជា - 
ថ្មី ម្តង ទៀត  ខ្ញុំ បាន ទាម ទារ ឲ្រយ 

ច្រញ ក្រឹត្រយ ទាំង ន្រះ  ជា បនា្ទាន់  
និង មិនអាចខា ន បាន » ។ 

 លោក ប្រយុធ  បាន ថ្ល្រង ថា  
គម្រង ប្រក់កម្ចី លម្អិត មួយ  
ត្រូវ បាន អនុម័ត  ដ្រល តម្រូវ ឲ្រយ 
មាន កិច្ច សន្រយា កម្ចី ទាំង អស់  
ត្រូវ បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា  ដោយ 
មនិ ឲ្រយ ហសួ ព ីថ្ង្រ ទ ី៣០  ខ្រ កញ្ញា 

ឆា្នាំ ក្រយ ន្រះ ។  គោល ការណ៍ 
ណ្រ នាំ ជា ច្រើន ស្តី ពី ការ ចំ-
ណយ ថវិកា នោះ  ត្រូវ បាន 
ព្រង  ដើម្រប ីធានា ឲ្រយ មាន វនិយ័- 
ល្អ  អនុវត្ត យ៉ាង ត្រឹមត្រូវ។ 

លោក ប្រយុធ  បាន ថ្ល្រង ថា  
រួម ជា មួយ   ប្រភព ជា ច្រើន ផ្រស្រង 
ទៀត   ន្រ  ថវិកា ន្រះ   ទឹក ប្រក់ 

ប្រហ្រល ៤៥ ពាន់ លន បាត  
នឹង ត្រូវ ផ្តល់ ទៅ ឲ្រយ មន្ទីរ ព្រទ្រយ 
និង ការ ងារ សុខាភិ បាល សា-
ធារណៈ   ទាក់ទង ការ ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩     និង  ៥៥៥ ពាន់ 
លន បាត  ត្រូវ  ផ្តល់  ជំនួយដល់ 
ក សិក រ  និង ក្រុម អ្នកប្រតិបត្តិ- 
ការ  អា ជីវកម្ម៕ BKP/SK

នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រលោកប្រយុធចាន-អូចាកំពុងថ្ល្រងសុន្ទរកថានៅក្នងុកិច្ចប្រជំុសភកាលពីថ្ង្រទី២៧ឧសភ។BKP

បេយុធការពារគមេងកម្ចីសមេប់ជួយ
បេជាជនប៉ះពាលដ់ោយសារជងឺំកូ វី ដ១៩



ក្រងុហ្រសឺណ្រវៈអង្គការសខុ-
ភាពពិភពលោក(WHO)កាល-
ពីថ្ងៃពធុបានបៃកាសចាបផ់្តើម
ដណំើរការមលូនធិិរបសខ់្លនួដៃល 
ជាស្ថាប័នរកជំនួយឯករាជៃយ
មួយដៃលនឹងគាំទៃដល់កិច្ច-
ខិតខំបៃឹងបៃងរបស់អង្គការ
សុខភាពនៃះដើមៃបីដោះ-
សៃយរាល់ឧបសគ្គសុខភាព
សកលជាបន្ទាន់បំផុតនៅ
ទូទាំងពិភពលោក។
លោកបៃធានអង្គការសុខ-

ភាពពិភពលោកតៃ្រដូស
អៃដហាណូមហ្គឺបៃីយៃស៊ុស
បានថ្លៃងនៅឯសន្និសីទសរ-
ពត័៌មានមយួពីទីកៃងុហៃសឺណៃវ
ថាគំនិតយោបល់ ដើមៃបីគាំទៃ
ដល់ការបង្កើតមលូនធិិអង្គការ
សខុភាពពភិពលោកដៃលតៃវូ
បានគៃបង្កើតឡើងកាលពីខៃ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅ
ហើយ«ថ្ងៃនៃះ យើងមានក្តី-
សោមនសៃសរីករាយណាស់
ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរការ
មូលនិធិនៃះជាផ្លូវការ»។
លោកតៃ្រដសូបានថ្លៃងថា៖

«ដើមៃបីឲៃយអង្គការWHOបពំៃញ
បៃសកកម្មនិងអាណត្តិរបស់-

ខ្លួនបានជោគជ័យនោះមាន
តមៃូវការយ៉ាងចៃបាស់លាស់
គឺពងៃីកមូលដ្ឋានជំនួយរបស់
យើងនិងធ្វើឲៃយល្អបៃសើរឡើង
ទាងំបរមិាណនងិគណុភាពនៃ
មូលនិធិដៃលយើងទទួល-
បានពីសបៃបុរសជន»។
យោងតាមអង្គការសខុភាព-

ពភិពលោកដៃលមានទីស្នាក-់
ការនៅក្នងុទីកៃងុហៃសឺណៃវបាន
ឲៃយដឹងថា មូលនិធិនោះនឹង
គាំទៃដល់តមៃូវការសុខភាព
សធារណៈសកលតាមរយៈ
ការផ្តល់មូលនិធិទៅឲៃយអង្គការ

WHOនិងកៃុមដៃគូអនុវត្ត
ដៃលមានការសោ្មោះតៃង់ ប៉ុន្តៃ
បានបៃងចៃកពីអង្គការWHO
ដោយសៃបចៃបាប់។
អ្នកនំពាកៃយអង្គការ WHO

បានថ្លៃងបៃប់កៃមុអ្នកកាសៃត
កាលពីថ្ងៃពធុនៅក្នងុសន្និសទី
សរព័ត៌មានមួយថានៅក្នុង
ទិដ្ឋភាពនៃការឆ្លងរាលដល-
ជំងឺកូវីដ១៩មូលនិធិWHO
នឹងផ្តោតដំបូងទៅលើគៃ-
អាសន្ននិងឆ្លើយតបការឆ្លង-
រាលដល និងរៃអង្គាសបៃក់
ពីសបៃបុរសជន៕Xinhua/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃសុកៃទី២៩ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

លោកត្រ្រដូសអ្រដហាណូមហ្គបឺ្រីយ្រសុ៊ស(ឆ្វ្រង)ក្នងុពិធីបង្កើតមូលនិធិ។AFP

WHOប្រកាសចាប់ផ្តើមដំណើរការមូលនិធិ
របស់ខ្លនួដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាសុខភាព

UNសោកស្តាយចំពោះការនៅបន្តបាញ់អំឡុងព្រលការរីករាលដាលវីរុសកូរូ៉ណា
បុរីញូវយ៉កៈលោកអគ្គលៃខាធិការ

អង្គការសហបៃជាជាតិអង់តូនីញ៉ូ
ហ្គុយតឺរៃសកាលពីថ្ងៃពុធ បាន
សម្តៃងការសោកស្តោយចំពោះការ-
ខកខានមនិបានយកចតិ្តទកុដក់ដល់
ការអំពាវនវរបស់លោកសុំឲៃយមាន
បទឈប់បាញ់ក្នុងជម្លោះនននៅ
ជុំវិញពិភពលោក ដើមៃបីជួយបៃយុទ្ធ-
បៃឆំងជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបានថ្លៃងថា៖«បទឈប់បាញ់

សកលមួយនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌជា-
ចៃើន ដើមៃបីឲៃយមានការឆ្លើយតបទៅ
នងឹជងំឺរាតតៃបាតនងិការបៃគល់ជនំយួ
មនុសៃសធម៌ទៅដល់មនុសៃស ដៃល
ងយរងការប៉ះពាល់បំផុត»។
«ខ្ញុំមានកមា្លោំងចិត្តដោយសរមាន

ការគំាទៃ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏
ការគាំទៃនៃះមិនទាន់បានបៃកា្លោយ
ទៅជាសកម្មភាពពិតនៅឡើយទៃ»។
«នៅក្នងុករណីខ្លះជងំឺរាតតៃបាតនៃះ

បៃហៃលជាអាចបង្កើតគៃឿងលើក-
ទឹកចិត្តជាចៃើនសមៃប់កៃុមភាគី
សង្គៃមទាងំអស់ដើមៃបីទាមទារផល-
បៃយោជន៍របស់ពួកគៃ ឬបៃឹងបៃង
វាយបៃហារខណៈការយកចិត្តទុក-
ដក់ពីអន្តរជាតិតៃូវបានផ្តោតទៅ
កន្លៃងផៃសៃងទៀត»។
ចាប់តាំងពីលោកបានអំពាវនវឲៃយ

មានបទឈប់បាញ់នៅក្នងុខៃមនីមក
សៃចក្តីបៃកាសជាចៃើនដៃលគាំទៃ
ដល់ការបញ្ចប់ការបៃយទុ្ធគា្នាតៃវូបាន
ធ្វើឡើងនៅក្នុងបៃទៃសននដូចជា
បៃទៃសអាហ្វហា្គានីស្ថាន ហ្វីលីពីន
និងកាមៃរូន។

ជម្លោះជាចៃើនបានបន្តអូស-
បន្លោយនៅក្នុងបៃទៃសលីប៊ី យៃម៉ៃន
និងនៅកន្លៃងផៃសៃងៗទៀត។
លោកភីធឺរមូរឺបៃធានគណៈកមា្មោ-

ធិការកាកបាទកៃហមអន្តរជាតិបាន
ថ្លៃងបៃប់កៃុមអ្នកកាសៃតកាលពីថ្ងៃ

ពុធថា៖«អាវុធថ្មីៗជាចៃើន បានទៅ
ដល់សមរភូមិបៃយុទ្ធ»។
លោក បានថ្លៃងថា៖«នៃះ គឺជា

និន្នាការមួយ ដៃលតៃូវបានគៃតាម-
ដន២-៣ឆ្នាំចុងកៃយនៃះ ដោយ
បានលើកឡើងពីការធា្លោក់ចុះតម្លៃ

អាវុធគៃប់បៃភៃទ»។
របាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសហ-

បៃជាជាតិស្តីពីចំនួនអ្នកស្លោប់ និង
របួសជនសុីវិលបានកត់តៃថា
មនុសៃសជាង២មឺុននក់ បានស្លោប់ ឬ
រងរបួសនៅក្នុងជម្លោះគឺនៅបៃទៃស
អាហ្វហា្គានីស្ថាន សធារណរដ្ឋ-
អា្រហ្វិកកណា្តាលអុីរា៉ាក់លីប៊ីនីហៃសៃ-
រីយ៉ាសូមា៉ាលី ស៊ូដង់ខាងតៃបូងសុីរី
អ៊ុយកៃននិងបៃទៃសយៃម៉ៃន។
លោកហ្គុយតឺរៃស បានថ្លៃងថា

តួលៃខដៃលបានរាប់បញ្ចូលចំនួន
ផ្ទៀងផ្ទាត់តៃឹមតៃូវ គឺជាចំណៃកនៃ
ចំនួនសរុបពិតបៃកដ។
ចំណៃកកៃុមផ្តល់ជំនួយជាន់ខ្ពស់

មួយបានថ្លៃងកាលពីថ្ងៃសុកៃថា
មនុសៃសជាង៦៦០០០០០នក់បាន
រត់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសំបៃងរបស់ពួកគៃ
នៅក្នុងតំបន់មានជម្លោះនៅជុំវិញ
ពិភពលោកចាប់តាំងពីខៃមីនមក
ទោះបីជាមានការអំពាវនវរបស់UN
សុំឲៃយមានបទឈប់បាញ់សកលនៅ
ក្នុងអំឡុងពៃលផ្ទុះនៃវីរុសកូរ៉ូណាក្តី។
កៃុមបៃឹកៃសាជនភៀសខ្លួនន័រវៃស

(NRC)បានថ្លៃងថាជម្លោះបៃដប-់
អាវុធនៅជុំវិញពិភពលោក បានបន្ត
កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពៃលមាន
ជំងឺរាតតៃបាត៕AFP/PSA

លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គយុតឺរ្រសថ្ល្រងអំពីការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអំពាវនាវសំុឲ្រយមានបទឈប់បាញ់ក្នងុអំឡុងព្រលវីរុសរាតត្របាត។AFP
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ក្រុងប៉្រកាំង :ស្ដ្រីខូចចិត្ដជនជាតិ
ចិនម្នាក់បានបញ្ជូនកាដូសងសឹកដ៏
ចម្ល្រកមយួទៅកាន់អតតីសង្រសារដ្រល
បានច្រកផ្លូវពីនាងដោយការចាក់
ស្រចខ្ទឹមបារាំង១ឡាននៅមត់ទ្វារ
ផ្ទះខាងប្រុសដើម្របីឲ្រយបុរសរូបន្រះ
សម្រក់ទឹកភ្ន្រកព្រះត្រក្លិនខ្ទឹម។
ស្ដ្រីមកពីខ្រត្ដសានដុងភាគខាង-

កើតប្រទ្រសបានទិញខ្ទឹមបារាំងរាប់
តោនតាមអនឡាញនិងដឹកជញ្ជូន
ទៅកាន់ផ្ទះអតីតសង្រសារដោយបោះ
សម្ដីថាដល់វ្រនគាត់យំម្ដងហើយ។
កាស្រតShandongNetដ្រល

មនទនំោរទៅខាងររដ្ឋបាលមលូដ្ឋាន

បានរាយការណ៍នៅថ្ង្រអាទតិ្រយថានាង
បានកុម្ម៉ង់អ្នកដឹកជញ្ជូនទៅចាក់បន្ល្រ
ស្រក់ទឹកភ្ន្រកន្រះនៅមត់ទ្វារផ្ទះ
អតតីសង្រសារនងិចាកច្រញដោយមនិ
បានចុចកណ្ដឹង។
ស្ដ្រីរបូន្រះបានសរស្ររដក់ក្រដស់

មួយសន្លឹកភា្ជាប់ជាមួយកាដូនោះថា៖
«ខ្ញុំយំ៣ថ្ង្រមកហើយហើយព្រល
ន្រះដល់វ្រនបងម្ដងហើយ»។
ស្ដ្រីក្នងុខ្រត្ដសានដងុឈ្មោះត្រកលូ

ហ្រសាវបានប្រប់ ShandongNet
ថានាងមនទំនាក់ទំនងស្ន្រហា
ជាមួយអតីតមិត្ដប្រុសជិត១ឆ្នាំមុន
ព្រលបុរសរូបនោះបានសម្រចចិត្ដ

ច្រកផ្លូវដោយឯកឯង។
នាងហ្រសាវពោលថា៖«ខ្ញុំឈឺចាប់-

ណាស់ត្រគាត់មិនខ្ចីយំសោះ»។
ភាគីខាងនារីបាននិយាយថានាង

បានសម្រចចតិ្ដបញ្ជនូកាដូ១ដ្រលធ្វើ
ឲ្រយភាគីខាងប្រុសយំវិញម្ដង។
នាងបន្ថ្រមថា៖ «ខ្ញុំមិនអាចជា

មនុស្រសត្រម្ខាងដ្រលត្រូវយំឡើយ»។
អតតីមតិ្ដប្រសុដ្រលសុំមនិបញ្ច្រញ

ឈ្មោះបាននិយាយថាប្រតិកម្មរបស់
កញ្ញាហ្រសាវពិតជាលើសហើយ។
ការច្រកផ្លវូគា្នាដ៏ក្រហលក់្រហាយភ្ន្រក
ន្រះបានបង្កជាក្លិនក្រពុលឆួលដល់
អ្នកជិតខាង៕AFP/HR រូបតំណាង:គំនរខ្ទមឹបារំាងអាចភាយក្លនិធ្វើឲ្រយអ្នកនៅក្រប្ររហូរទឹកភ្ន្រក។រូបថតAFP

ឈឺចាប់ពេកស្ដេីចិនម្នាក់ចាក់ខ្ទមឹបារំាង១ឡានមុខផ្ទះឲេយអតីតសងេសារយំដេរ

ខ្រងសុខគន្ធា

សៀមរាប:ស្ថិតនៅម្ដុំវត្តបូព៌ក្រុង
សៀមរាបផ្ទះសណំាក់ដ្រលជាបព់ាន
រង្វាន់Travellers'ChoiceAward
ពីគ្រហទំព័រទ្រសចរណ៍ដ៏ល្របីល្របាញ
TripAdvisorកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅន្រះ
ត្រវូបានណ្រនាំបន្តគា្នាជាពសិ្រសក្នងុ
ចំណោមអ្នកបរិសា្ថាននិយមនិងអ្នក-
មិនបរិភោគសាច់។
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៨ដោយ

លោកSimen Julnerនិងអ្នកស្រី
KatrineSolhaugជាភរិយាផ្ទះ
សំណាក់Babelត្រងត្រធ្វើឲ្រយភ្ញៀវ
ភា្ញាកផ់្អើលជាមយួការប្រើប្រស់សម្ភារ
គិតគូរបរិសា្ថាន វត្ថុច្ន្រប្រើប្រស់

ឡើងវិញ និងឧបករណ៍ប្របបុរាណ
ផលិតពីធម្មជាតិដោយសហគមន៍
សិប្របករក្នុងស្រុក។
ចានគោមតោ្នាតចានត្រឡោកសម

ចង្កឹះសា្លាបព្រឈើបំពង់បឺតពីឫស្រសី
តម្រងឆុងត្រពីកន្ត្រងត្របាញដោយដ្រ
សាប៊ូ និងគ្រឿងប្រើប្រស់ដទ្រទៀត
សុទ្ធសឹងត្រជាផលិតផលដ្រលវិល-
ត្រឡបទ់ៅកានស់មយ័កាលមនុព្រល
ដ្រលបា្លាស្ទិកមនគ្របច្រកល្ហក។
រឿងរា៉ាវនៅពីក្រយការបំបាត់

សរំាមបា្លាស្ទកិនៅផ្ទះសណំាក់Babel
ត្រូវបានអ្នកស្រីKatrineលើកឡើង
ថា៖«យើងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើន
ដើម្របីចូលរូមចំណ្រកកាត់បន្ថយការ-
ប្រើប្រស់បា្លាស្ទិកនិងគ្រប់គ្រងកាក-

សំណល់។យើងប្រើប្រស់បំពង់បឺត-
ឫស្រសី ក្នុងអាហារដ្ឋានយើងប្រើថង់
ច្រកសរំាមប្រភ្រទងយបបំ្រកឬអាច
កិនបានពីCleanbodiaជំនួសថង់
បា្លាស្ទិកនៅតាមបន្ទប់គ្រង»។
ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ជនជាតិន័រវ្រស

រូបន្រះបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ «យើង

មនិលកទ់កឹក្នងុដបជរ័ឬបា្លាស្ទកិទ្រត្រ
យើងមនទឺកសម្រប់ផ្ទ្ររបន្ថ្រម»។
សមូ្របីត្រសណំល់ពកីារចម្អនិក្នងុផ្ទះ

បាយក៏ត្រូវបានក្រច្ន្រជាថាមពល
ប្រើប្រស់ឡើងវិញដោយមិននឹក-
សា្មោនដល់ផងដ្ររ។
អ្នកស្រីKatrineបានប្រប់ទៀត

ថា៖ «ប្រងឆដ្រលប្រើសល់ពីចំអិន
ម្ហូបយើងប្រគល់ឲ្រយNagaEarth
ដើម្របីទញយកចំហ្រះហើយយើងនឹង
ទិញចំហ្រះនោះត្រឡប់មកវិញទុកប្រើ
ជាមួយម៉ាសុីនភ្លើងរបស់យើង»។
ដោយសកម្មនឹងគំរោងប្រយុទ្ធ-

ប្រឆំងការបំពុលបរិសា្ថានដោយសារ
បា្លាស្ទិក ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានខិតខំ
បង្កើនការទទលួខសុត្រវូន្រទ្រសចរណ៍
និងបដិសណា្ឋារកិច្ចចំពោះបរិសា្ថាន។
អ្នកស្រីបានទទូចថា៖ «ពួកយើង

ចង់ឲ្រយអ្នកទ្រសចរទងំឡាយងកមក
ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ន្រការប្រើប្រស់
បា្លាសិ្ទកមកអនុវត្តការប្រើប្រស់
ផលិតផលបរិសា្ថានជំនួសវិញព្រះ
វាមនជម្រើសច្រើនសម្រប់អ្នកក្នុង
ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រស់បា្លាស្ទិក
នៅព្រលធ្វើដំណើរនិងការប្រើប្រស់
ប្រចាំថ្ង្រ។អ្វីដ្រលយើងត្រវូធ្វើគឺចាប-់
ផ្តើមគិតខុសពីមុននិងចាប់ផ្តើមក្រ-
ទម្លាប់របស់យើង»៕

ផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានដ្រលហ៊ុមព័ទ្ធទៅដោយដើមឈើតូចធំនិងប្រើប្រស់សម្ភារប្របបុរាណ។រូបថតសហការី

ទាំងចានអាហារនិងស្លាបព្រសុទ្ធសឹងត្រជាផលិតផលក្នុងស្រុក។រូបថតសហការី បន្ទប់ស្នាក់រចនប័ទ្មរុក្ខជាតិប្រតងតម្រូវចិត្តភ្ញៀវដ្រលស្ន្រហាធម្មជាតិ។រូបសហការី

ផ្ទះសំណាក់គ្មានបា្លាស្ទកិ
នៅសៀមរាបទេសចរ
សរសើរមិនដាច់ពីមត់
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា -  
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន-  

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុន្មាន ទៃ  បញ្ហា   - 
ស្នៃហា      គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន  ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ      យល ់ ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ 
ស្នៃហ ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

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

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

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ    រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន - 
ផល  ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ   សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌  មាន សមត្ថ-  
ភាព     ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ    បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា     មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ ទីនន វិញ តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសសីៃតុចុះ ។ ទកឹចតិ្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព  សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ  ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ ចំពោះសៃចក្តីស្ន ៃ ហាវិញ  - 

គូស្នៃហ ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តិច   គបៃបី 
ផ្តល  ់ ភា ព កកក់្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ការបៃកបរបរ- 
រក   សុីផៃសៃងៗគួរកុំបណ្តាយឲៃយ បៃឈម ទៅ នឹង - 
ហានភិយ័  ខា្លាងំពៃក ទើបជាការបៃសើរ ។ ចណំៃក ឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ៕  

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

ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉ន្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ- 
បៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គូស្នៃហ៍-   
អ្នក  យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

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

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
 ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ 

ការ  នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន  នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ  តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ- 
មាន  ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

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

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

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក       ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ   ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ  
ស្តី     គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ-  
លាភ   សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង - 

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃច ក្តីស្នៃហាវិញ  តៃូវ មាន សៃចក្តីសន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា បាន ល្អជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

ការ ចាប់យក  របរ ផ្លូវភៃទ អនឡាញ មិនមៃនជារឿង ងាយសៃួល    សមៃប់  នារី មនកូន នៅផ្ទះ ។ រូបថត AFP

របរចម្អែតកែពះនារីរកសី៊ផ្លវូភែទ
កែង៊ឡុងដ៍កំព៊ងដ៊នដាបខ្លាងំ

កៃុង ឡុងដ៍ : កអី ទារុណ-
កម្ម និង រំពាត់ ដៃក រលោង 
សៃិល តៃូវបាន ទុក ចោល ដី 
កាន ់នៅ លើ វថិ ីដ ៏ស្ងាត ់ជៃង ំមយួ 
កៃបៃរ ទ ីបៃជុជំន  Shoreditch ដ ៏
ពៃញ និយម នៃ ទីកៃុង ឡុងដ៍ 
ហើយ មា៉ាដាម ខារា៉ាមៃល មិន- 
តៃូវបាន ស្វាគមន៍ ឡើយ ។ 

ការ រឹតបន្ដឹង ដោយសរ វីរុស 
រាត តៃបាត បាន ដាក់ ទណ្ឌកម្ម 
លើ នរី រក សុី ផ្លូវ ភៃទ កៃុង- 
ឡុងដ៍ ដៃល អាផាតមិន  Hox-
ton Dungeon Suite កំពុង 
ស្ថតិ ក្នងុ សភាព ស្ងាត ់ជៃង ំអស ់
ជា ចៃើន សបា្ដាហ៍ ។ 

នរី ដៃល ហៅ ខ្លួន ឯង ជា ស្ដៃី 
និយម លៃង សក់ កៃហម បាន 
នយិាយ ថា ៖ «ធៀប  ជាមយួ  គកុ 
ងងឹត វា ស្ងាត់  ឈឹង អត់ មាន អ្វី 
សោះ គ្មាន  ចំណូល ១ សៃន  
ហើយ ធៀប នឹង មា៉ាដាម ខារា៉ា-
មៃល ជា អ្នក បៃកប របរ ផ្លូវ ភៃទ 
ជនំញ  វា មនិ ខសុ គ្នា អ្វ ីឡើយ ។ 
សកម្មភាព រវាង មនុសៃស ២នក់ 

តៃូវ ចប់  គៃន់តៃ បន្ដ តាម របរ 
អនឡាញ តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ »។ 

យោងតាម របាយ ការណ៍ 
របស់  រដា្ឋាភិបាលបាន បងា្ហាញ 
ថា ចកៃ ភព អង់គ្លៃស មាន អ្នក- 
រក សុី ផ្លូវ បៃមាណ ៧២ ០០០ 
នក់  ដោយ នៅ ទីកៃុង ឡុងដ៍ 
មាន រហូត ដល់ ៣២ ០០០ 
នក់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦។ 

ពៃសៃយាកម្ម គឺជា របរ សៃប 
ចៃបាប់  នៅ ចកៃ ភព អង់គ្លៃស តៃ 
សកម្មភាព សៃដៀង គ្នា នៃះ ជា 
ចៃើន ទៀត  ដូចជា សកម្មភាព 
ហៅ ឬ ដាក់ ម៉ូយ សៃវាកម្ម       
ផ្លូវ ភៃទជា ទង្វើ ខុស ចៃបាប់ ។

ដូច្នៃះ មនុសៃស រាប់ ពាន់ នក់ 
កំពុង រក សុី លួច លាក់  និង ខ្វះ 
ការ គំទៃ  និង ការ ពារ ពី រដា្ឋា-
ភិបាល ។ 

នង បាន និយាយថា ៖ « បើ 
យើង មាន កូន ៣នក់ នៅ ផ្ទះ  
រត់ លៃង  វា ពិបាក ធ្វើ ការ តាម 
អនឡាញ ណស់ »។ 

កៃុម គំពារ ដូចជា ចលន 

តស៊ូ និង ឧបត្ថម្ភ អ្នក រក សុី ផ្លូវ 
ភៃទ (SWARM) បាន បង្កើត 
មូលនិធិ សង្គៃះ អ្នក រក សុី ផ្លូវ 
ភៃទ ក្នុង គៃ អាសន្ន នៃះ ។ 

នង  ឡូរា៉ា វា៉ាតសុន ដៃល 
ទទូច សុំ រដា្ឋាភិបាល បង្កើន 
លទ្ធភាព ជួយ សង្គៃះ បាន 
និយាយ ថា ៖ « វា មិន គួរ ពឹង 
អាសៃយ័ លើ ពកួ យើង  នងិ អ្នក- 
បៃកប របរ រក សុី ផ្លូវ ភៃទ ខា្លាំង- 
ពៃក  ឡើយ  ក្នងុ ការ តៃសួ តៃយ 
ផ្លូវ ដើរ ចៃញ ពី វិបត្ដិ នៃះ »។ 

ចំពោះ ងារ ជា មា៉ាដាម ខារា៉ា-
មៃល នង នឹង មិន ហា៊ានធ្វើ អ្វី  
បៃថុយ បៃថាន ឡើយ ។

នង បាន និយាយថា ៖ « ខ្ញុំ 
ពិត ជា តៃូវ រង់ ចាំ រហូត ដល់ ស្ទើរ 
តៃ អ្វី ៗ  គៃប់ យា៉ាង បើក ដំណើរ- 
ការ ឡើងវិញ  ពីពៃះ ខ្ញុំ ចង់ 
ការពារ ខ្លនួ ផង ដៃរ ។ ដោយសរ 
អ៊ីចៃះ  បើ នរណ មា្នាក់ ឆ្លង រោគ 
នៅ បន្ទប ់ងងតឹ ខ្ញុ ំតើ អស ់លោក 
ដឹងទៃ ថា ខ្ញុំ ក៏ មិន ធន ចំពោះ 
បញ្ហា នៃះ ដៃរ »៕ AFP/HR 

បន្ទប់ បមៃើផ្លូវភៃទ  នៅកៃុង ឡុងដ៍ ដៃល ឧបករណ៍ ទណ្ឌកម្ម តៃូវ បាន បញៃឈរចោល   ។ រូបថត AFP
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   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  សៃប ពៃល ដៃល 
មនុសៃសគៃប់ គ្នា មាន  ក្តី បារម្ភ 
និងមិនហ៊ាន ចាក ចៃញ ទៅ ណា 
ផ្តៃសផ្តាស ដោយ សារ ភយ័ ខ្លាច  
នឹង ការ រីក រាល ដាល ជំងឺកូវីដ 
១៩នោះ អ្នក  លៃងកណា្តាប់ដៃ 
លៀប រដា្ឋា បាន យកពៃលវៃលា 
នោះ ដើមៃប ី ពងៃងឹសមត្ថ ភាពខ្លនួ 
ឯង  តាម រយៈ ការបង្កើន ការ ហ្វកឹ- 
ហត ់យ៉ាង សកម្ម ប៉នុ្តៃ រដា្ឋា នៅ 
តៃ មិន បៃកដ ថា អ្វីដៃល រូបគៃ 
បានតៃៀម ទាំង នៃះ អាចនឹង  
យក ឈ្នះ លើ  វ៉ាន់ វឿន បាន។

អ្នក បៃដាល់ ជាយ ដៃន  មក 
ពីខៃត្ត បន្ទាយ មានជ័យ លៀប 
រដា្ឋា បានបៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ កាល 
ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា៖  «ខ្ញុំ បាន 
ហ្វកឹ ហត ់ចនំនួ ១ខៃ មក ហើយ 
ដើមៃបី តៃៀម ការ បៃកតួនៃះ ប៉នុ្តៃ 

ខ្ញុ ំរពំងឹ តៃមឹ ៥០ភាគ រយ ទៃ ពៃះ 
វ៉ាន់ វឿន មាន សមត្ថ ភាព ល្អ  
ហើយ ក៏ ធ្លាប់ ឈ្នះ   ខ្ញុំម្តងដៃរ »។

 តាម អ្វ ីដៃល លៀប រដា្ឋា បាន 
បៃប ់គ ឺរបូ គៃ ធ្លាប ់បាន ចាញព់និ្ទ ុ
វ៉ាន់ វឿន នៅ ក្នុងការ បៃកួត 
ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវត់ ខរា៉ាបាវ នៅ 
លើ សង្វៀន SEATV កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០១៨ ចណំៃក នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ លៀប រដា្ឋា នឹង 
តៃូវ បៃឈមជាមួយ វ៉ាន់ វឿន 
ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត ដោយ អ្នក ទាងំ ២ 
តៃូវ បៃកួត គ្នា ដណ្តើម យក ខៃសៃ- 
កៃវត់ បៃក់ អមជាមួយ បៃក់ 
រង្វាន ់ចនំនួ ៤ លាន រៀល ក្នងុកម្ម- 
វិធីអធិរាជគុនខ្មៃរ ISI Palm 
ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូកៃម នៅ លើ 
សង្វៀន PNN។

បន្ថៃម លើ នៃះ  អ្នក ឈ្នះ  ខៃសៃ 
កៃវត់ បៃក់ នឹង ទទួល បាន 
ឱកាសឡើង ទៅ បៃកួត វគ្គពាក់ 

កណា្តាល ផ្តាច ់ពៃត័ៃ នងិ វគ្គ ផ្តាច ់
ពៃ័តៃ ដណ្តើម យកខៃសៃ កៃវត់ 
បៃក់មាស អម ជាមួយ បៃក់ 
រង្វាន ់ចនំនួ ១មុនឺ ដលុា្លារ ជាមយួ 
អ្នក ឈ្នះ បាន ខៃសៃ កៃវត់  បៃក់ 
ទាំង ៤ នក់ ហើយ គិតមកដល់  
ពៃល នៃះ អៃ ណារត័្ន, ប៊នុ សធុ 
នងិ អៃលតី ចរំនី បាន  ឈ្នះ ខៃសៃ 
កៃវត ់បៃក ់នៃះរចួ ហើយ គ ឺនៅ 
រងច់ា ំតៃ បៃក្ខភាព ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវត ់
បៃក ់ចងុ កៃយ រវង លៀប រដា្ឋា 
និង វ៉ាន់ វឿន នៃះ ឯង ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លៀប រដា្ឋា 
បាន បង្ហាញ ក្ត ីបារម្ភ ទៅ លើ កៃបាច ់
សមា្លាប ់របស ់វ៉ាន ់វឿន  ពសិៃស 
កៃបាច ់ទាត ់ដៃល របូគៃ ធ្លាប ់ចាញ ់
កន្លង មក។ រដា្ឋា បាន បញ្ជាក ់ថា៖  
«ខ្ញុ ំបារម្ភ ទៅ លើ ស្នៀត កៃង នងិ 
ការទាត់ ដោយ បៃយោល របស់ 
គៃ ចំណៃក កៃបាច់ ជង្គង់  ខ្ញុំ មិន 
ខ្លាច ឡើយ។ ខ្ញុ ំធ្លាប ់ចាញ ់កៃម 

ស្នៀត ទាត ់របស ់គៃ អ៊ចីងឹ លើក 
នៃះ ខ្ញុំ មាន តៃ តាំង ចិត្ត ឲៃយ បាន 
មា៉ាំ និងរកៃសាជំហរ ឲៃយ បាន រឹង តៃ 
ការ បៃកួតនៃះ  អាច នឹង លំបាក 
ខ្លាងំ ពៃះ គៃ ក ៏ខ្លាងំ ហើយ ខ្ញុ ំក ៏
តៃូវការ ឈ្នះ ដូច គ្នា គឺ មា្នាក់ៗ 
សុទ្ធតៃ មានសងៃឃឹម»។

ចំណៃក វ៉ាន់ វឿន ក៏ ហក់ 
បារម្ភ ទៅ លើ កណា្តាប់ ដៃ ដ៏ធ្ងន់ 
របស់ លៀប រដា្ឋា ផងដៃរ។ តាម 
រយៈ ការ សមា្ភាស ជា មួយ PNN 
វ៉ាន់ វឿន បាន និយយ ថា ៖  « ខ្ញុំ 
តៃៀម ខ្លនួ បានល្អ នងិ គៃប ់គៃន ់
ហើយ ប៉ុន្តៃ ពៃល នៃះ អារម្មណ៍ 
ខ្ញុំ រាង ក្ដុកក្ដួល  ភ័យ ផង និង អរ 
ផង ពៃះ ជនំបួ នៃះ វ ជា ឱកាស 
មយួ ទៀត ដៃល អាច បើក ផ្លវូ ឲៃយ 
ខ្ញុំ ឡើង ទៅ វគ្គ បន្ត  តៃ  បើ បៃកួត 
នៃះ ធ្វើ អត់ បាន ខ្ញុំ នឹង ធ្លាក់  
អ៊ីចឹង ខ្ញុំ នឹង ខំ ឲៃយ អស់ ពី សមត្ថ - 
ភាព ដៃបតិ អ ីខ្ញុ ំចង ់បាន ខៃសៃ កៃវត ់

នៃះ ខ្លាំង ណាស់»។
វ៉ាន វឿន បាន បន្ត ថា៖ «ខ្ញុ ំធ្លាប ់ 

ឈ្នះ គត ់ម្តង ទាងំ ពបិាក ពៃះ 
គត់ ដើរ ចូល រហូត និងមាន  
អាវុធវយ ចៃញ ធ្ងន់ៗ ហើយ ការ - 
ជួប គ្នា លើក នៃះ ខ្ញុំ នៅ តៃ បារម្ភ 
ទៅ លើ អាវុធ ធ្ងន់ៗ របស់ គត់។ 

ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ៥០ ភាគ រយ  នៅ ឡើយ 
ទៃ ពៃះ អត់ អាច សន្និដា្ឋាន មុន 
សំខន់ ជួប គ្នា នៅ លើ សង្វៀន 
ហើយ លទ្ធផល បៃប ណា យើង 
នងឹ ដងឹ ពៃះ ការ បៃកតួ អត ់ទៀង 
ទៃ គឺ បើ យើង បៃហៃស ឬ ភា្លាត់ 
យើង អាច នឹង សន្លប់»៕

លៀប រដ្ឋា ខំហាត់ ខ្លាងំពេញ ១ខេ តេ នៅ ញញើត កេបាច់ សម្លាប់ របស់ វ៉ាន់ វឿន

FIA ពេម ពេៀងកមេិតថវិកា 
ចំនួនតេមឹតេ ១៤៥លានដុលា្លារ 
សមេប់ចំណាយ នៅឆ្នា ំ២០២១ 

កេុង ប៉ារីស: ការ ចំណាយ 
របស់កៃុមបៃណាំង ឡាន For-
mula One (F1) នឹង តៃូវ 
កំណត់ តៃឹម $១៤៥ លាន  ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ ការ កមៃិត 
ជា បន្ទាប់ $១៣៥ លាន   ឆ្នាំ 
២០២៣ ដៃល បៃកាស នៃះធ្វើ 
ឡើង កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ខណៈ  អ្នក- 
គៃប ់គៃង កឡីានៃះ  មាន គោល- 
បំណង  ទប់ សា្កាត់ការ ខត បង់ 
បណា្តាល មក ពី ការ រាត តៃបាត  នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណា ។

កៃុម បៃឹកៃសា កីឡា បៃណាំង 
ឡាន ពិភព លោក របស់ សហ- 
ព័ន្ធ កីឡា យន យន្ត អន្តរ ជាតិ 
(FIA) បាន អនមុត័ លើ សៃចក្ដ ី
ពៃង ចៃបាប ់បទ បៃបញ្ញត្តរិបស ់  F1 
សមៃប់អនុវត្ត ក្នុង រដូវ កាល ១ 
ដៃល តៃូវ បាន រំខន ដោយ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ដោយ ក្នុង នោះ  ១០ 
ដណំាក ់ កាល ក្នងុ ចណំោម ការ 
បៃណាំង  ទាំង ២២ តៃូវ  ពនៃយារ 
ពៃល ឬ រំសាយ ចោល តៃ ម្ដង ។ 

 ពី ឆ្នាំ ២០២១ ការ ចំណាយ  
នឹង កមៃិតតៃឹម $១៤៥ លាន  
ខណៈ ឆ្នា ំ២០២២  តៃមឹ $១៤០ 
លាន  ហើយ  ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ 
ឆ្នាំ ២០២៥  បន្ថយ  ឲៃយនៅតៃ 
$១៣៥ លាន  ។ នៃះ បើ តាម 
សៃចក្ដី បៃកាស របស់  FIA ។  

មុន ការ រាត តៃបាតនៃ  ជំងឺ នៃះ 
ចំនួន  កំណត់  ដៃលគៃង គឺ   
$១៧៥ លាន  ដើមៃបី   បៃើ បៃស់ 
នៅ ឆ្នា ំកៃយ ក្នងុ ការ ជយួ  ការ-

បៃកួតឲៃយ  មាន ស្ថិរ ភាព ។ 
 សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ បាន ឲៃយ 

ដឹង ថា ៖ « កៃុម បៃឹកៃសា បៃណាំង 
រថយន្តអន្តរ ជាតិ  អនុម័ត យល់  
ពៃម លើ សៃចក្ដី ពៃង បន្ថៃម    
ទៀតនូវចៃបាប់ គៃប់ គៃង  ការ 
បៃណាំង ឡានជើង    ឯក ពិភព-
លោក     F1 ដោយសារ  តមៃវូ ការ 
ដៃល កពំងុ កើត មាន ដើមៃបី កាត-់  
បន្ថយ ការ ខតបង់ និង ការ ពារ 
វសិយ័ កឡីា នៃះ អឡំងុ វបិត្ត ិជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ នៃះ » ។   

កៃយ មាន  ការបៃកាស នៃះ  
នយក   បៃតបិត្ត ិកៃមុ  McLaren 
លោក  Zak Brown និយយ  
ថា ៖ « នៃះ ជាវធិន ការ ដ ៏សខំន ់
សមៃប់ កីឡារបស់ យើង ។ F1 
ពៃលខ្លះ ក៏អស្ថិរភាព  ហិរញ្ញ  វត្ថុ 
ដៃរ ហើយ ការ អត់ មាន សកម្ម- 
ភាព បៃណាំង បៃប នៃះ នឹងបង្ក 
ឲៃយ មាន ហនិភ័យកាន់តៃខ្លាំង  
ន ពៃល អន គត  សមៃប ់ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ F1 និង កៃុម ចូលរួម 
បៃកួត បៃជៃង » ។

ការ បៃណាំង ឡាន  F1 ឆ្នាំ 
២០២០ គៃង នឹងចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរ ការការ បៃណាំងរបស់ 
ខ្លួនឡើង វិញ នៅ បៃទៃស អូ- 
ទៃីស ឈ្មោះកម្មវិធី Austrian 
Grand Prix កៃយពី បាន  
ផ្អាក អស់ ចៃើន បៃទៃស ហើយ 
ការ បៃណាំង នៃះ នឹងបៃរព្វធ្វើ 
ចាប ់ព  ីថ្ងៃ ទ ី៥ ដលថ់្ងៃទ១ី៥ ខៃ 
កក្កដា ៕ AFP/VN

Nagelsmann និយាយទំាងមួម៉ៅថា 
កូន កេមុ  លេងបាល់ ដូច ក្មេងសិសេស សាលា

កេុង ប៊េរ ឡំាង: លោក Ju-
lian Nagelsman បនោ្ទាស 
កូន កៃុម  ដៃល  សល់ គ្នា  ១០ 
នក ់ថា ការ ពារ ដចូ កៃមុ សសិៃស- 
សាលា ក្នុងការ  បៃកួត នៅ យប់ 
ថ្ងៃ ពធុ ដៃល កៃមុ RB Leipzig 
របស ់លោក លៃង បាន តៃមឹ ស្មើ 
ជាមួយកៃុម Hertha Berlin 
២-២ នៅផ្ទះខ្លនួឯង ធ្វើ ឲៃយ បាត ់
ឱកាស ឡើង ទៅ ចណំាត ់ ថា្នាក ់ទ ី
២ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ នៃ  កៃប ខ័ណ្ឌ  
Bundesliga ។    

 កៃុម Hertha  តាមស្មើ  នៅ 
ចុង ម៉ាង នៃ តង់ ទី២ ដៃល ជា 
ការ ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ 
បាន សមៃច របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Krzysztof Piatek ហើយវ ក ៏
ជាគៃប ់បាល ់ ដៃល ជយួ បន្ថយ 
ភាព អាមា៉ាស ់ឲៃយ     អ្នក ចា ំទ ី Rune 
Jarstein ផងដៃរ ដៃល ចាប់ 
បាល ់មនិ ជាប ់ន ំឲៃយ កៃមុ Leip-
zig នំ មុខ  ២-១ ។   

ពៃះតៃ ទទលួ បាន លទ្ធផល 
មនិ ល្អ ជាពសិៃស ការបណោ្តាយ 
ឲៃយ គៃប់ បាល់កើត ឡើង បាន 
ទាំង  មិន គួរ ឲៃយ ជឿ  នៃះ លោក 
គៃូបង្វឹក Nagelsmann បាន 
សម្ដៃង អារម្មណ ៍ខងឹ សមៃបាកៃមុ 
Leipzig របស់ លោក     ដៃល 
ការពារបាល់  ចៃញ ពី ជៃុងមិន 
បានល្អ ពៃល ការ បៃកួត លៃង 
បាន តៃ ៩ នទ ី ដោយ   បណោ្តាយ 
ឲៃយ  ខៃសៃ បមៃើ  Marko Grujic 
មាន ឱកាស បបំ៉ាង សណំាញ ់ទ ី

បាន សមៃច ។ 
លោក Nagelsmann បាន 

និយយ   ដោយ  អារម្មណ ៍មួ ហ្មង 
ថា ៖ « យើង ចាប់ ផ្ដើម បាន ល្អ 
តៃ កៃយ មក ធ្លាក់ចុះ។  យើង 
ការ ពារ ដចូ កៃមុកនូ ក្មៃង សសិៃស-    
សាលា ។ ជាលើកទី ២ហើយ 
ដៃល     យើង លៃង ស្មើ បន្ត បន្ទាប់  
គ្នា នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ហើយយើង 
របូត គៃប់ បាល់  ទាំង មិន គួរ 
ឡើយ ។ យើង តៃូវ បនោ្ទាស  ខ្លួន 
ឯង។ យើង   រីក រាយ ដៃល  អាច 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទបីាន តៃ ពៃល  នៃះ 
ខ្ញុំ អត់សបៃបាយ ចិត្ត ទៃ» ។    

សមៃប ់ការ បៃកតួ  ដៃល បាន 
លៃង ដោយ បិទទា្វារ កីឡដា្ឋាន 

Red Bull Arena នៃះ កៃុម  
Leipzig  តាម ពី កៃយ កៃុម 
Hertha ១-០ រហូត ដល់ នំ- 
មុខ   ២-១ វិញ មុន នឹង ស្មើ គ្នា 
២-២ ហើយ គៃប់ បាល់ របស់ 
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ ធ្វើបាន ដោយ 
កីឡាករ Lukas Kloster-
mann និង Patrik Schick 
នទទី ី២៤ នងិ ៦៨ ខណៈ ខង 
កៃមុ ភ្ញៀវ រកបាន ដោយ កឡីាករ 
Grujic និង Piatek នទីទី ៩ 
និងទី ៨២ ។

 ការ បៃកួត នៃះ ក៏ មាន ពិន័យ 
កាត កៃហម  ចំពោះ កីឡាករ   
កៃុម  មា្ចាស់ ផ្ទះ ផងដៃរ គឺ ខៃសៃ 
បមៃើ  Marcel Halstenberg 

នៅ នទីទី ៦៣ បន្ទាប់ ពី រូប គៃ 
បៃពៃតឹ្តកហំសុ ទទលួ បាន កាត- 
លឿងជាលើក ទី២ (ស្មើ កាត 
កៃហម) ហើយ  លទ្ធផល តៃឹម 
តៃ១ ពិន្ទុ នៃះ ធ្វើឲៃយ Leipzig 
ឈរ នៅ លៃខ៣  ដដៃល ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ លីក កំពូល  ដោយ  
តាម  ពី កៃយ កៃុម ឈរលៃខ ២ 
Borussia Dortmund ចនំនួ 
២ពិន្ទុ និង កៃុម កំពូល តារាង  
Bayern Munich រហូតដល់ 
ទៅ  ៩ ពិន្ទុ ខណៈកៃប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga   រដូវ កាល 
២០១៩- ២០២០ នៅ សល ់តៃ 
៦  បៃកួត ទៀត  នឹង បញ្ចប  ់ ជា 
សា្ថាពរ ហើយ ៕ AFP/VN

លោក Nagelsman គេបូង្វកឹរបស់កេមុ RB Leipzig ធ្វើកាយវិការមិនពេញចិត្តនឹងកូនកេមុរបស់ខួ្ន។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នពំេញ: កាល ដើម ឆ្នា ំ២០១៩ អតតី  ស្រ ីស្អាត 
ឆ្នា ំ២០១០ ស្រ ីស្រស ់ឈ្មោះ  ពតិ  ថ្រ នារ ីសជុាតា 
ហៅ   ហ្វីយ៉ាតា   បង្ហើរ សរ និង រូប ភាព រំឭក   កាល 
គ្រ  ផ្តើម ស្ន្រហ៍ ជាមួយ  កំណាន់ ចិត្ត ថ្មី រាង  សង្ហា - 
មើល ទៅ មាន ត្រមុខ ដូចជា កូនកាត់ បង្កើត  ការ 
ចាប់អារម្មណ៍  ពី មហាជនសជាថ្មី  ។ 
ជាមយួ  របូ ឈរ កៀក កតិ   ទកឹ មខុ ស្រស ់ ស្រយ 

ក្រប្ររ មា្ចាស់ ចិត្ត នោះ  ហ្វីយ៉ាតា ក៏ បង្ហើរសរ វ្រង 
អនា្លាយ  មយួ ជា ភាស អងគ់្ល្រស  ដ្រល ប្រ សម្រលួ 
ថា៖ «តោះ !មក មើល បណ្តុ ំរបូ ភាព  នៅទ ីកន្ល្រង-   
ផ្តើម   ស្ន្រហ៍ ដំបូង របស់ ពួកយើង!ពួក យើង បាន 
វិល   មក  ទី ន្រះ ដើម ្របី ធ្វើ ខួប អនុស្រសាវរីយ៍ ន្រ ការ 
បង្កើត  ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម  ដំបូង នៅ កន្ល្រង ដដ្រល ។  
សូម    រង់ ចាំ  មើល  វី ដ្រអូ ខួប    ១  ឆ្នាំ  ន្រ ការ ផ្តើម  
ស្ន្រហ ៍   ពកួយើង  ផង នងឹ ច្រញ ឆប់ៗ  ហើយជយួ-  
ជាវ   តាម ប៉សុ្តិ៍ យ ូធបូ ផ្ទាល ់ខ្លនួ ឈ្មោះ  «Yata Fi» 
ផង! កុំ ភ្ល្រច  ណា!»។ 
មិន ត្រ ប៉ុណ្ណោះ    អតីតជា  ស្រី ស្អាត ឆ្នាំ 

២០១០ កញ្ញា ថ្រ នារី សុជាតា ហៅ  
ហ្វយី៉ាតា  ដ្រល  មហាជន ផ្ទះុ ការ ចាប់- 
អារម្មណ៍ នឹង វត្ត មាន នាង  ព្រល-  
ឈាន  ជើង ចូល ដល់ ផ្រសារ ទំនើប 
អីអុន មល៉ ក ៏ល្រច វត្តមាន នាង នៅ 
ក្នុង  កញ្ចក់ ទូរទស្រសន៍ ផ្រសព្វផ្រសាយ-  
ផលិតផល  ស្ទើរត្រនៅ គ្រប់ - 
ច្រក  ល្ហក  នា ព្រល កន្លង 
មក  នោះ    បន្ត សរ ទៀត   
ថា៖ «បនា្ទាប់ ពី យើង 
មាន    ទំនាក់ ទំនង គ្នា 
១ឆ្នាំ មក  រូប រាង 
អូន    នៅ ត  ្រ  ស្អាត 
ចំណ្រក ឯ បង  វិញ 
ហាក់ ឡើង គីឡូ 
ជាង  មុន ហើយ-   
សក់  វ្រង ជាង មុន 
ផង  ដ្ររ!»។ 
 ជាង ន្រះ ទៅ - 

ទៀត    គ្រ កឃ៏ើញ សរ   
ដ៏ ផ្អ្រម ល្ហ្រម   របស់   កញ្ញា 
ហ្វីយ៉ាតា   នា  ឱកាស បុណ្រយ-   
ចូល  ឆ្នាំ កន្លងមក  ថា ៖  « អូន 
ស្រឡាញ់ បង!គ្រប់ ព្រល- 
ដ្រល  ពួក យើង បាន ឆ្លង ជា- 
មួយ   គ្នា ខ្ញុំ ជឿថា ចំណង-  
ស្ន្រហ៍  កាន់ ត្រ    រឹង មាំ ! យើង 
មិន ដ្រល   បញ្រឈប់   ហើយ 
ត្រង ត្រ រក វិធីណា  ដ្រល    
មាន ភាព  ល្អ ប្រសើរ សម្រប់  
ឱកាស ពួកយើង មាន 
វត្តមាន   ជាមួយ គ្នា ។ អូ ន  
ស្រឡាញ់ រាល់ អ្វី ដ្រល  

បងមាន ជា  របស់ ខ្លួន  ឯង !»។ 
ចំណ្រកឯ   មហា  ជន ក៏ ធ្លាប់ លាន់- 
មាត ់  ប្រប ភា្ញាក់ ផ្អើលផង  ដ្ររ - 
ចំពោះ    វត្តមាន របស់ កញ្ញា ថ្រ 
នារសីជុាតា កាល  ព ីថ្មីៗ  ក្នងុការ 
ថត  ស្របត៉  នានា  ថា៖ «ស្រ ីស្អាត 
កូនស្រី   អតីត   រដ្ឋ ល្រខា   ធិការ    
ក្រសួង វប្របធម៌  និង វិចិត្រ   - 
សិល្របៈ  រូ បន្រះ ដូចជាបាន  
បាត ់  វត ្ត  មាន   ព ីឆក សលិ្របៈ   
ច្រើន   ឆ ្នាំ  មកហើយ នោះ   
ឥឡូវ ន្រះ  ស្រប់ ត្រល្រច- 
មុខ វិញ ! » ។
តារា ស្រ ីស្រសក់ញ្ញា ថ្រ 

នារី សុជា តា    ក៏  បាន ប្រប់   
អារម្មណ ៍   សប្របាយ     ចតិ្ត ថា៖ 

«  ការ ងរ   នាងខ្ញុំ  ទទួលមិន អស់ 
ទ្រ ព្រលន្រះ ច្រើន ណាស់។ 
ឆ្លង   ឆ្នាំ  ឆ្នាំ២០១៩ភា្លាម    នាង  
ខ្ញុំ តាំង ចិត្ត ថា នឹង កា្តាប់ 
ការងរ សិល្របៈ ភា្លាមៗ ន្រះ 
ក៏មាន គ្រ ហៅ ថត ទាំង 
ភាព យន្ត ថត MV ថត 
Show ផ្រស្រងៗ ច្រើន  
ម្រន ទ្រន។ ត្រ ការងរ 
ថត ភាពយន្ត ខ្ញុំ ក៏ - 
កំពុង  ត្រ ស្ថិត នៅ 
ក្នុងដំណាក់ - 
កាល  ពិចារណា 
ព្រះការ  ថត កនុ 
ប ្រើ ព្រល យរូ ខ្ញុ ំមនិ 

មាន ព្រល ថត ឲ្រយ ខា្លាច 
ប៉ះពាល់ ព្រលវ្រលា 
ឲ្រយ  ផលិតករ»៕ 

ស្រីស្អាតហ្វយី៉ាតារំឭកទីជំរំ
ផ្តើមស្ន្រហ៍នឹងម្ចាស់ប្រះដូងថ្មី

សេសី្អាត ហ្វយី៉ាតា បង្ហោះ រូប  និងសរ រំឭក ទី ជំរំ 
សងស្នេហ៍ ដំបូង នឹង ម្ចាស់ចិត្ត ថ្ម ី ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក
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ឃីម បូរ៉ា បន ធាក់ទៅ លើ ឈុតសេរី វ៉ាន់ថង ក្នងុការ បេកួតនៅ សង្វៀន CNC ពេល កន្លង មក។ រូប សហ ការី

ឃីមបូរ៉ាមនក្តីបារម្ភព្រលវ៉្រ
ដណ្តើមយកមូ៉តូជាមួយវ៉ាន់ថង
   ឈន  ណន

ភ្នពំេញៈ  គ្រ ូប្រដាល់នៅ ជាយ 
ដ្រន លោក ហ្រង បុ៊នឃីម ដ្រល 
ជា ឪពុក បង្កើត របស់កីឡាករ ឃីម 
បូរា៉ា   នៅ ត្រ មិនទាន់ អាច លាង 
ជម្រះ ពី ក្ត ីបារម្ភ ច្រញ ពី ក្នងុ ចិត្ត នៅ 
ព្រលកូន ប្រសុ របស់ លោក ត្រវូ 
ប្រកួតដណ្តើម យក មូ៉តូ និង ប្រក់ 
រង្វាន់ ក្នុងការ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ 
ជាមួយ ជើង ខា្លាងំ មក ពីខ្រត្ត បាត់ 
ដំបង ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង ក្នងុ កម្ម- 
វិធី «កម្ពជុា សង្វៀន គុនខ្ម្ររ» នៅ 
សង្វៀន CNC ព្រកឹ ថ្ង្រសៅរ៍ ។
នៅ ក្នងុការ ប្រកួត ដ៏ សំខាន់ន្រះ 

លោក ហ្រង បុ៊នឃីម គ្រង ជំរុញ 
ឲ្រយ ឃីម បូរា៉ា វ៉្រ ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង 
ឲ្រយ រាប់ ឬ វ៉្រ ឲ្រយ សន្លប់ ព្រះ លោក 
បារម្ភ ថា ការ ប្រកួត ប្រប ប្រដំ- 
ប្រសង ឬ មាន ប្រៀប បន្តចិ បន្តចួ 
គឺ បូរា៉ា អាច នឹង ត្រវូ បាន គ្រ កាត់ 
ស្រចក្ត ីឲ្រយ ចាញ់ ដូច កាល ជួប គ្នា 
កាល ពី ថ្ង្រទី ២ ខ្រឧសភា ខណៈ 
ការ ប្រកួត នោះ លោក មើល ឃើញ 
ថា ឃីម បូរា៉ា មាន ប្រៀប លើ 
វ៉ាន់ថង បន្តិច បន្តួច ឬ អាច ថា   
ប្រដំ ប្រសង គ្នា បុ៉ន្ត្រ ចៅ ក្រម ប្ររ 
ជា កាត់ ក្ត ីឲ្រយកូន របស់ លោក ចាញ់ 
ដាច់ ដោយ ឯកច្ឆន្ទ ទៅ វិញ។
 លោក ហ្រង បុ៊នឃីម បាន 

ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ម្រសិល 
មិញ ថា៖ «ខ្ញុ ំនៅ ត្រ បារម្ភ ទៅ លើ 
បញ្ហា ន្រះ ហើយខ្ញុ ំគិត ថា  បើ យើង  
វ៉្រ បាន ត្រឹម ប្រហាក់ ប្រហ្រល 
ឈ្នះគ្រ មិន ដាច់ ឬ មិន អាច វ៉្រ គ្រ 
ឲ្រយ រាប់ ឬ ក៏ ផ្តលួ គ្រ ឲ្រយ សន្លប់ ទ្រនោះ 
យើង អាច នឹងទទួល បាន លទ្ធ - 

ផល ប្រប ខកចិត្ត ដូច លើក មុន 
ម្តងទៀត បុ៉ន្ត្រ យើង ក៏ មិន ត្រូវ 
គិតច្រើន ព្រក នោះ ទ្រ គឺ មាន ត្រ 
ត្រវូ ប្រងឹប្រង  ឲ្រយ អស់ ពី សមត្ថភាព 
របស់ យើង ដោយ រំពឹង ថា យើង 
អាច នឹង មាន ភ័ព្វសំណាង»។
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក ហ្រង 

បុ៊នឃីម យល់ ថា របៀប វ៉្រ ប្រប 
រត់ គ្រច របស់ ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង 
មិន អាច នឹងផ្តល់ ឱកាស ឲ្រយ ឃីម 
បូរា៉ា វ៉្រ គ្រ ឲ្រយ រាប់ ឬ ឲ្រយ សន្លប់បាន 
នោះ ទ្រ។ ឪពុក រូបន្រះ  បាន និ- 
យយ ថា៖ «បើមើល ទៅ លើ កម្រតិ 
ប្រកួត របស់ អ្នក ទំាង២ ន្រះ ពិស្រស   
របៀប វ៉្រ រត់ៗ និងគ្រចរបស់ វ៉ានថង 
គឺយើង មិន សង្រឃឹម ថា អាច វ៉្រ គ្រ 
ឲ្រយ រាប់ ឬសន្លប់ បាន នោះ ទ្រ ព្រះ 
ការផ្តលួ គ្នា ឲ្រយ សន្លប់ លុះ ត្រ ហា៊ាន 
វ៉្រ ប្តរូដូច គ្នា។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ខ្ញុ ំបាន បង្វកឹ បច្ច្រក ទ្រសថ្មីៗ មួយ 
ចំនួន ទៀត ដល់ បូរា៉ា រួច អស់ ហើយ 
អី៊ចឹង លទ្ធផល ប្រប ណា នោះ  
គឺ វអាស្រយ័ ទៅ លើ ការ ប្រកួត 
ជាក់ស្ត្រង»។
ចំណ្រក លោក ឈុត ស្ររី ដ្រល 

ជា ឪពុក និងជា  គ្រូ បង្វឹក របស់ 
ឈុតស្ររី វ៉ាន់ថង ក៏ មិនហា៊ាន 
រំពឹង ខ្ពស់ដូច គ្នា។ លោក បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញបុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍   ថា៖  «យើង ត្រៀម បាន 
រួច រាល់ ហើយ បុ៉ន្ត្រ យើង មិន ហា៊ាន 
សង្រឃឹម ច្រើន ព្រក ទ្រ គឺ ត្រមឹ ត្រ ៥០  
ទៅ ៦០ ភាគ រយ បាន ហើយ ព្រះ 
គ្រក៏ ល្អ ដ្ររ»។
យ៉ាង ណា ក៏ដោយ លោក ស្ររី 

គិត ថា ករណី សន្លប់ អាច នឹង កើត 
មាន ឡើង បើ សិនជាមាន អ្នក ភា្លាត់ 

នៅ ក្នងុការ ប្រកួតន្រះ។ «អ្នក ទំាង 
២ ន្រះ មាន អាវុធ សមា្លាប់ រៀងៗ 
ខ្លនួ ដូច្ន្រះ អ្នក ណា ភា្លាត់ នឹង មាន 
គ្រះ ថា្នាក់។ ការ ប្រកួត ន្រះ នឹង 
មាន ភាព តានតឹង ខា្លាំង និងល្អ 
មើលជាង មុន ហើយ ករណី ភា្លាត់ 
ឬ សន្លប់ ក៏ វ អាច នឹង កើត មាន 
ផងដ្ររ ព្រះ ការ  ប្រកួត ដ្រល 
មាន ទំាង មូ៉តូ និង ប្រក់រង្វាន់ ច្រើន 
ប្រប ន្រះ គឺ មា្នាក់ៗ ច្របាស់ ជា ផ្តាត 
ខា្លាងំទៅ លើ ការ ប្រកួត»។ 
នៅ ក្នុងការ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ 

ប្រចំា ក្រមុ២ ន្រះ អ្នក ឈ្នះ នឹង 
ទទួល បាន ប្រក់រង្វាន់  ៥០០ 
ដុលា្លារ អមជាមួយ មូ៉តូ  Zoomer 
X មួយ គ្រឿង រីឯ អ្នកចាញ់  ល្រខ 
២  បានប្រក់    ២ ០០០ដុលា្លារ។ 
បន្ថ្រម លើ ន្រះ អ្នក ល្រខ ១ នឹង  
បាន ឡើង ទៅ ប្រកួតផ្តាច់ ព្រ័ត្រ  
ដណ្តើម ខ្រស្រ ក្រវត់  អម ជាមួយ 
ប្រក់ រង្វាន់  ៦ ០០០ដុលា្លារ និង 
៣ ០០០ដុលា្លារ ជាមួយ  តាញ់ 
មករា ដ្រល ទទួល បាន ល្រខ ១  
ប្រចំា ក្រមុ ១  ជា បន្ត ទៀត។ 
លោក ឈុត ស្ររី  បាន បន្ថ្រម 

ថា៖  «ដោយ សរ អ្នក ទំាង ២ ន្រះ 
ទើប ប្រកួត គ្នា អី៊ចឹង យើង ក៏ ឃើញ  
ចំណុច ខ្រសាយ របស់ គ្រ ហើយ គ្រ 
ក៏ មើល ឃើញ ចំណុច ខ្រសាយ និង 
ចំណុច ខា្លាំង របស់ យើង ដូច គ្នា 
ហ្រតុ ន្រះ ខ្ញុ ំបាន  ប្រប់ យុទ្ធ សស្រ្ត 
ថ្មីៗ  មួយ ចំនួន ទៀត ដល់ វ៉ាន់ ថង 
អី៊ចឹង ការ ប្រកួតន្រះ យើង នឹង មាន 
បច្ច្រក ទ្រស វ៉្រ ថ្ម ី ខុស ប្ល្រក ពី មុន 
ត្រ ខ្ញុ ំសូម លាក់ សិន គឺ នៅ ព្រល 
ឡើង ដល់ លើ សង្វៀន នឹង ឃើញ 
ច្របាស់ ទំាង អស់ គ្នាហើយ»៕
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