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ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ១ខ្រមកន្រះមាន
អ្នកឆ្លងកូវីដ១១៦២នាក់ក្នងុនោះមានទារកនិងកុមារជាង២០នាក់និងស្លាប់៣នាក់

មុំ គនា្ធា

ភ្នំពៃញៈ គិត រហូត មក ដល់ 
ពេល នេះ ករណីឆ្លង ក្នុង ពេឹត្តិ - 
ការ ណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ  មា ន  
រយៈ ពេល ១ខេហើយ  ដោយ  ពេ ឹត្ត ិ- 
ការណ៍ នេះ  បាន ធ្វើ ឱេយ មនុ សេស 
ចំនួ  ន  ១ ១៦២នាក់  បាន ឆ្លង 
វីរុស កូវីដ១៩  ក្នុង នោះ  ក៏ មាន 
ឆ្លង ដល់ ទារក អាយុ ២ខេ  និង 
កមុារ  តចូៗ រហតូ ដល ់ជាង ២០ 

នាក់  និង ស្លាប់ ៣នាក់ ផង ដេរ ។
លោក ហេង សរួ អ្នកនាពំាកេយ 

កេសួង ការងារ និង បណ្តះុប ណ្តា  ល- 
វិជា្ជាជីវៈនិង ជា អ នុ បេធាន គណ ៈ  - 
កម្មការ ចំពោះ កិច្ច នេ ការ ចាក់ - 
វ៉ាក់សំង កូវីដ១៩ បាន ឱេយ ដឹង  
កាល ពី ថ្ងេសៅរ៍ ទី២០ ខេមីនា 
ឆ្នា ំ២០២១ថា មក ដល់ពេល នេះ  
មា ន  កុមារា  កុមារី និង ទារក យ៉ាង  - 
តិ ច ២៤ នាក់កំពុង ស្នាក់ នៅនិង 
ពេយា  បាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ជាមួយ 

មា្តាយ ឪពុក របស់ ពួក គេ។ 
លោក បាន សរសេរ លើ បណ  ្តា ញ 

សង្គម របស់ លោក ដោយ បា ន 
ភ្ជាប់នូវ រូបថត របស់ ក្មេង បេុស 
អាយុ ៦ឆ្នាមំា្នាក់ និង ក្មេង សេ ីអា យុ 
៤ ឆ្នា ំមា្នាក ់ដេល គេពូេទេយ បាន ចុះ  
ទៅ យក ពួក គាត់ មក ពេយាបាល 
នៅ  មន្ទរី ពេទេយ បនា្ទាប ់ព ីរក ឃើញ  
វជិ្ជមាន កវូដី១៩។ លោក ហេង 
សរួ ថា៖ «តាម ការ ណេនា ំរបស ់
បង បេុស ហ៊ុន មា៉ាណេត និង 

បង សេ ីពេជ ច័ន្ទ មុន្ន ីហុ៊ន មា៉ាណេ ត 
កេមុ ការ ងារ បាន រៀប ចំ ម្ហបូ ដោ យ  - 
ឡេក សមេប ់បង ប្អនូ មសូ្លមីន ិង  
ក្មយួៗ  សូម ឱេយ ក្មយួ ឆប់ ជា សះ- 
សេបើយ »។ លោក បន្តថា កង- 
កមា្លាងំ បេចំា គោល ដៅ បាន អុជ - 
ធូប បន់ សេន់ បួង សួងដល់ វត្ថុ - 
ស័ក្តិ សិទ្ធិ ក្នុង លោក ទាំង អស់ 
សមូ ជយួ បេះ ពេបំ ីបាច ់ថេ រកេសា 
អ្នក ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ គេប ់មន្ទរី- 
ពេទេយ ទាំង អស់...តទៅទំព័រ  ២ 

ក្រសួងអប់រំផ្អាកដំណើរ-
ការគ្រះឹស្ថានសិក្រសារដ្ឋ
និងឯកជនគ្រប់កម្រិត
នៅទូទំាងប្រទ្រស

មន្ត្រីមន្ទរីសុខាភិបាល
ប៉្រលិនត្រវូបានបណ្ដ្រញ
ច្រញក្រយបង្ហោះសរ
បញ្ហោកន្ល្រងចត្តាឡីស័ក

កម្ពជុាកំពុងរៀបចំ
យុទ្ធសស្រ្តជំរុញ
អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន

អាជា្ញាធរឱ្រយបញ្រឈប់ការ-
ប្រើប្រស់និងការធ្វើ-
អាជីវកម្មអ្រចឈ៍ធីភី
និងបារីអ្រឡិចត្រនិូក

វ៉ ន  ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  កេសួង អប់ រំ យុ វ ជ ន 
និង កី ឡា បាន បេកាស ផ្អាក- 
ដំណើ រការ  គេះឹ ស្ថាន សិកេសា រដ្ឋ នងិ 
ឯក ជនគេប់ កមេិត នៅ ទូ ទាំង - 
បេទេ ស   ខ ណៈ កេ សួ ង ការ  ងារ  
ផ្អា កគេះឹ ស្ថាន អប់រំ បណ្តះុ បណ្តាល 
បច្ចេក ទេស និ ង វិជា្ជា ជីវៈ  ហើយ 
កេសួង វបេបធម៌ផ្អាក ដំណើ រកា រ 
រោង ភព យន្ត  រោង សម្តេង សិលេបៈ 
និង សរ មន្ទរី   ដើមេបី  បងា្ការ កំុ ឱេយ ការ- 
ចម្លង កូវីដ ១៩ ...តទៅទំព័រ ៤

 ឡាយ   សា មាន   

 ប៉ៃលិនៈ មន្តេ ីមន្ទ ីរ សុខា ភិបាល 
នេ រដ្ឋបាល ខេត្ត ប៉េ លិន មា្នាក់ តេូវ 
បាន បណ្ដេញ ចេញ ពី កេប ខ័ណ្ឌ 
មន្តេី សុខា ភិបាល ជាន់ ខ្ពស់  
កេយ ព ីបាន បង្ហោះ សរ នៅ លើ 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វេស បុ៊ក ពាកព់ន័្ធ 
បញ្ហោ កូ វីដ ១៩  នៅ មណ្ឌល ច តា្តា- 
ឡី ស័ក  ដេល តេូវ បាន ចោទ- 
បេកាន់ ថា ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលកពំងុ  
រៀបចំ យុទ្ធ សសេ្ត ស្តីពី ការ ជំ-
រុញ អាជីវ កម្ម បរិយប័ន្ន កម្ពុជា 
(Inclusive  Business  En-
abling  Environment  for  
Cambodia -IbeeC)ដេល 
គេង នឹង អនុម័ត ជា ផ្លូវការ នៅ 
ពេល ឆប់ៗ   ដោយ គេ រំពឹង ថា  
គរំ ូអាជវីកម្ម បរយិបន័្ន នងឹ អាច 
ឆ្លើយ តប នឹង...ត ទៅ ទំព័រ ១០

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈអាជា្ញាធរ ជាតិ បេយុទ្ធ - 
បេឆំង   គេឿង ញៀន   ណេនំា ដ ល់  
គេប ់កេសងួ  ស្ថាបន័ពាក ់ពន័្ធ  ឱេយ 
ចាត់ វិធានការ បនា្ទាន់ ក្នុង ការ- 
បញេឈប់ កា របេើ បេស់ និង ការ- 
ធ្វើ អា ជីវកម្ម ផលិត ផល អេច ឈ៍- 
ធ ីភ ី(HTPs) នងិ បារ ីអេឡចិ- 
តេនិូកខណៈ ដេល ស្ថាប័ន បេឆំ  ង 
គេឿង ញៀន  មួយ នេះ ទទួល បា ន 
ព័ត៌មាន ថា...តទៅទំព័រ  ៤

សង្វៀនបាយ័នផ្អាកការប្រកួតភ្លាមៗ
ទោះគ្រប់យ៉ាងបានរៀបចំរួចរាល់

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ពលរដ្ឋ ធ្វើ ដំណើរតាម មុខ សាលារៀន មួយ ក្នងុ រជធានី ភ្នពំៃញ។ កៃសួង បៃកាសបិទសាលារៀន ទូទំាងបៃទៃស ដើមៃបីទប់សា្កាត់ ការឆ្លងកូវីដ។ រូប មិនា

ភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជា
៣ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់
ឆ្នើមពីEssenceof
Asia...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
កម្មករកាត់ដ្ររមីយ៉ាន់មា៉ា
ទទូចដល់ក្រុមហ៊ុនយីហោ
ធំៗលើពិភពលោកថ្កោល-
ទោសរបបយោធា...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍-
កម្ពុជាអនុម័តគម្រង
៨តម្ល្រជិត៧០លាន
ដុលា្លារ...ទំព័រ១០

ស្រដ្ឋកិច្ច
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តពីទំព័រ ១...សូម ឱៃយបា ន 
ជាសះ សៃបើយ គៃប់ៗ គ្នា។

លោក សៃី  ឱ វណ្ណឌីន អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល  
បាន  ឱៃយ ដឹងផង ដៃរ ថា វីរុ ស កូវី ដ - 
១៩  កំពុង តៃ វាយ លុកហើយ  
សូមៃបី តៃ កុមារ អាយុ  ៦ ឆ្នាំ ក៏វា 
មិន លើក លៃង ឱៃយ ដៃរ។ លោក- 
សៃ ី  ថ្លៃង ថា៖«ពៃល នៃះ  ជា ស្ថា ន - 
ភាព  អាសន្ន មយួ ។ យើង  គៃប់ៗ  
គ្នា តៃវូ តៃ អនុ វត្តវិធាន ការ ការ  - 
ពារ ជាចា ំបាច ់ ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ 
ហា និភ័យ  នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  និង ដើមៃបី កាត់ ផ្តាច់ ខៃសៃ ចម្ល ង 
ជំងឺ នៃះ ឱៃយ បាន កាន់ តៃ ឆប់ រហ័ ស  
តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន»។ 
ជោគ ជ័យ ឬ បរា ជ័យ ក្នុង ការ- 
បៃយទុ្ធ ជាមយួ នងឹ ជងំកឺវូដី ១៩ 
អា សៃ័យ លើ ទាំង អស់ គ្នា ។

ចណំៃក លោក មម៉ ប៊នុ ហៃង 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង សុខា ភិបាល 
បាន លើក ឡើង ដៃរ ថា ស្ថាន- 
ភាព ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា 
សព្វ  ថ្ងៃ នៃះ  នៅ តៃ មាន លក្ខ ណៈ  
ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ អ្វី ដៃល  កៃសួង 
កំពុង ធ្វើ នៅ ពៃល នៃះ នឹង កំណ ត់ 
នូវ ទិសដៅ  ដៃល ការ រាតតៃបាត 
ជំងឺកូវីដ ១៩ នៃះ តមៃង់ទៅ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«យើង ទំា ង - 
អស់គ្នា តៃូវ តៃ បង្កើន លៃបឿ ន នៃ 
កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ យើ ង 
ដើមៃបី បញៃឈប់  ការ ឆ្លង រាល ដាល 
នៃ ជងំកឺវូដី ១៩  នៅ អឡំងុ ពៃល 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃឬសបា្តាហ៍ ខាងមុខ 
នៃះ ។ ជីវិត របស់ យើង ទំាង អ ស់គ្នា 
គឺ អាសៃ័យ លើ កិច្ច ខិតខំ បៃឹង- 
បៃង ដើមៃបី បិទ បញ្ចប់ ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍ 
នៃះ»។ លោក ម៉ម ប៊ុន ហៃង  
បាន បញ្ជាកថ់ា កាល ព ីថ្ងៃទ២ី ០ 
ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ករណី វិជ្ជ មា ន 
វីរុស កូវីដ១៩ ដៃល ឆ្លង បន្ត នៅ 
ក្នុង បៃទៃស ចំនួន ៣២ ករណី 
តៃូវ បាន រាយការណ៍ នៅ រាជ- 
ធានី  ភ្នំ ពៃញ កៃយ ពៃល មាន 
ហៃតុ ការណ៍ បំពាន វិធាន ចតា្តា - 
ឡី   ស័ក មួយ បាន កើត ឡើង ។

យោង តាម របាយ ការណ៍ រប ស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល  ពីមៃសិល មិ ញ 
បាន ឱៃយ ដឹងថា មនុសៃស ចំនួន  ៤ ៨ 
នាក់ ទៀត  តៃវូ បាន រក ឃើញ វិជ្ជ - 
មាន វរីសុកវូដី១៩  ក្នងុ នោះ អ្នក 
ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិការណ៍ 
សហគ មន ៍២០ កមុ្ភៈ  មាន រហតូ 
ដល់ ៤៧នាក់ ខណៈ អ្នកដៃល 
បាន ពៃយា បាល ជាសះ សៃបើយ  
មាន ចំនួន ១៥ នាក់ ។ 

ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ   មាន អ្នក ឆ្លង សរុប  រហូត 
ទៅ  ដល ់១ ១៦២ នាក ់ក្នងុ នោះ 
អ្នក តៃូវបាន ពៃយាបាល ជាសះ - 
សៃបើយ  មាន ចំនួ ៤៤៦ នាក់  
ប៉ុន្តៃ បាន បណ្ដាល ឱៃយ មនុសៃស 
ស្លាប់ រហូត ដល់ ៣ នាក់។

អ្នក ជំងឺចំនួន ១៥ នាក់  ដៃល 
ជាអ្នក ឆ្លង ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ សហ - 
គមន៍ ២០កុម្ភៈតៃវូ បាន ពៃយាបា ល  
ជាសះសៃបើយ  និងតៃវូ បាន អនុ - 
ញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពី មន្ទរី ពៃទៃយ បនា្ទា ប់ ពី 
ពួក គត់  មាន តៃស្ត អវិជ្ជ មាន 
កវូដី ១៩ ចនំនួ ២ ដង។ គតិ តៃមឹ 
ពៃឹក ថ្ងៃទី ២១ ខៃមីនា កម្ពុជា 
មាន អ្នក ឆ្លង  វរីសុកវូដី ១៩ សរបុ 
ចនំនួ ១ ៦៨០នាក ់ អ្នកជា សះ- 
សៃបើយ ចំនួន  ៩៥០នាក់  អ្នក 
កំពុង សមៃកពៃយាបាល ចំនួន  
៧២៥នាក់ និង មាន អ្នក ស្លាប់ 
ចំនួន  ៣នាក់។

លោក សៃ ីលី អៃ ឡាន តំណ ង  
អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក 
បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា ក៏ បាន ឱៃយ 
ដឹង ផង ដៃរ ថា សោកនាដ កម្ម 
នៃ ការ បាត់ បង់ ជីវិត ជាលើក- 
ដំបូង ដោយ សរ ជំងឺកូវីដ១៩  
ជាសរ កៃើន រំឭក ទាំង អស់ គ្នា 
អំពី ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ នៃ ជំងឺនៃះ។

លោក សៃ ីថា៖« ជងំ ឺនៃះ អា ច  
វា យ បៃហារ យើង គៃប់ គ្នានៅ 
គៃប់ ពៃល វៃលា។ កម្ពុជា កំពុង 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដំណក់ កាល សំខា ន់ - 
ណស់ ក្នុង ការ រួម គ្នា  បៃយុទ្ធ - 
បៃឆងំ នងឹ ជងំកឺវូដី១៩។ ប៉នុ្តៃ 
យើង នៅ មាន ឱកាស ដើមៃបី 
បញៃឈ ប់ ការ ឆ្លង រាល ដាល នៃ 
វីរុសនៃះ បៃសិន បើ យើង ទាំង- 
អស់ គ្នា  សហ ការ បញៃឈប់ វា ទំាង - 
អស់ គ្នា ដោយ សមគ្គី ភាព »។

ទោះ យ៉ាង ណ លោកសៃ ីដងឹ  
ថា ការ បៃយុទ្ធ ជាមួយ នឹង ការ - 
រាតតៃបាត នៃជំងឺ ឆ្លង ជាសកល 
នៃះគឺ មាន ការ ហត់ នឿយ ខា្លាងំ  
ណស់ បុ៉ន្តៃ តៃវូ តៃចូល រួម ស ម គ្គី 
គ្នាជា ធ្លុង មួយ  ដើមៃបី យក ឈ្នះ 
លើវីរុស កូវីដ ១៩ នៃះ ឱៃយ បាន។

ខណៈ ដៃល វា៉ាក់សំង អាច 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ សមៃក ពៃយា - 
បាល នៅមន្ទីរ ពៃទៃយ និង កាត់- 
បន្ថយ មិន ឱៃយ ឈឺ ធ្ងន់ធ្ងរ វា៉ាក់ សំ ង 
តៃ ១ មុខ នឹង មិន អា ច បញ្ចប់ 
ការ រាតតៃបាតនៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន ទៃ 
ហើយ វា៉ាក់ សំង  នឹង មិន អាច 
បញ្ចប ់ការ ផ្ទុះ រាល ដាល ជងំនឺៅ 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ បាន ទៃ។

ទាក់ ទង នឹង បញ្ហានៃះដៃរ 
លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន  សៃ ន 
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ បាន 
រំឭក ទៅដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ទំាង- 
អស់  ឱៃយធ្វើ ការ ការពារ  ខ្លួន ពី 
វីរុ សកូវីដ១៩ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  
បើទោះបជីា បាន ចាកវ់ា៉ាក ់សងំ 
កូវីដ ១៩  បាន ២ដង ហើយ ក៏-
ដោ យ ពៃះ វា៉ាក ់សងំ មនិអាច 
ការពារ ពី មៃរោគ នៃះ បាន 
ទាំង សៃុង នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក ក៏   បាន សំណូមពរដល់  
បៃជា  ពលរដ្ឋទាំង អស់  តៃូវ បន្ត 
អនុវត្តវិធាន ការ«៣កុំ ៣ការ- 
ពារ» ជានិច្ច ទាំង អ្នក ដៃល បាន 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង  ទាំង អ្នក មិន ទាន់ 
បាន ចាក់ វា៉ាក់ សំង ហើយក្ត ី។ លោ ក  
ហុ៊ន សៃន មាន បៃស សន៍ ថា៖ 
«ខ្ញុំ សុំស្នើ ឱៃយ អ្នក ទាំង  អស់ គ្នា 
អនុវត្ត ន៍ នូវ វិធាន ការ ៣ កុំ និង ៣ 
ការពារ ។ បើ ទោះ បី ជា អ្នក ធា្លាប់ 
ចាក ់វា៉ាកសំ់ង ទំាង  ២  ដសូ កម៏និ 
តៃវូ ធ្វៃស បៃហៃស ដៃរ។ វា៉ាកស់ងំ 
មិន អាចការពារ បាន ទំាង សៃុង 
នោះ ឡើយ។ វា៉ាក់ សំង គៃន់ តៃ 
ជួយកា ត់ បន្ថយ មិន ឱៃយមាន ការ- 
ឆ្លង តៃ ប៉ុណ្ណោះ» ។

ជាមួយ គ្នានៃះ លោក ហ៊ុន 
សៃន ក៏បញ្ជា ឱៃយ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល រៀបចំ ធ្វើ យុទ្ធនាការ 
ចាក ់វា៉ាក ់សំង AstraZeneca 
រយៈ ពៃល១៥ថ្ងៃសមៃប់ មនុ សៃស 
ចាស ់អាយចុាប ់ព ី៦០ឆ្នាឡំើង 
ទៅ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ខណៈ 
លោក អំពាវ នាវ ដល់ ពលរដ្ឋ 
ដៃល មិន ទាន់ ដល់ អាយុ ៦០ 
ឆ្នា ំ កុទំៅ ដណ្តើម ចាក ់ក្នងុ យទុ្ធ- 
នាការ នៃះ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ 
«តៃូវ ធ្វើយុទ្ធ នាការ ១៥ថ្ងៃ នៅ 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ហើយ ដៃល 
មណ្ឌល ចាក់ វា៉ាក់ សំង ទំាង នោះ 
តៃូវ តៃ ធ្វើ នៅ តាម ខណ្ឌ ដៃល 
ងាយ សៃួល ឱៃយ បង ប្អូន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ យើងមក ទទួល វា៉ាក់ សំង 
និង ហាម ឃាត់ ការ មក ដណ្តើម 
វា៉ាក់ សំង ពី មនុសៃស ចាស់ពី សំណ ក់ 
បង ប្អូន កូន ក្មួយ ដៃល ជា កៃុម 
យុវ ជន មិន ទាន់ ដល់ អាយុ »។

លោកហុ៊ន សៃន ក៏ បាន បង្ហើ ប 
ឱៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថា វា៉ាក់ សំង បៃភៃទ 
Sinovac ចំនួន ១,៥ លាន ដូ ស 
របស ់សធារណ រដ្ឋ បៃជា មានតិ 
ចិន នឹង មក ដល់ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ 
ទី ២៦ ខៃមីនាខា ងមុខ នៃះ បើ - 
គ្មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៃ។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ បើ តាម 
កៃសួង សុខា ភិបាល  គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី២០ ខៃមីនា កៃសួង បាន 
ចាក់វា៉ាក់ សំង កូវីដ១៩ សុីណូ - 
ហា្វាម ដល ់ជន សុវីលិ បាន ចនំនួ 
១៤៥ ៥៣៣នាក់  និង វា៉ាក់ - 
សំង កូវីសៃល របស់ កៃុម ហ៊ុន  
AstraZeneca ចំនួន ៦៥ 
៩០១នាក់  ចំណៃក  កៃសួង ការ - 
ពារ ជាតិ បាន ចាក់វា៉ាក់ សំង 
សុីណូ ហា្វាម ដល់ កង កមា្លាំង 
បាន ចំនួន១១០ ៥៨៧នាក់ ។

កាល ពី រសៀល ថ្ងៃទី ២០ ខៃ 
មីនា រដ្ឋ បាល ខៃត្ត សៀម រាប  
បាន ផ្អាក បណ្ដាះ អាសន្ន នូវ 
ការ ចរាចរចៃញ-ចូល ចំពោះ  
បៃជាព លរដ្ឋរស ់នៅ ក្នងុ សងា្កាត ់
គោក ចក កៃុង សៀម រាប ខៃត្ត 
សៀម រាប បនា្ទាប់ ពី បាន រក ឃើ ញ 
វជិ្ជមាន កវូដី១៩ លើបរុ ស អាយ ុ
៣៥ ឆ្នា ំមា្នាក។់ បរុស របូ នៃះ មា ន  
អាសយ ដា្ឋាន ស្នាក់ នៅ ភូមិ គោ ក-   
ត្នាត សងា្កាត់ គោក ចក កៃងុ 
សៀម រាបដៃល បាន បៃក ប មុខ- 
របរ ជា កម្មករ បើក រថ យន្ត ដឹកដី 
នៅ ភូមិ ដីឥដ្ឋ ឃំុ ដីឥដ្ឋ សៃ ុក កៀ ន  - 
ស្វាយ ខៃត្ត កណ្ដា លដោយ បាន 
វិល តៃឡប់ ទៅ ខៃត្ត សៀម រាប 
កាល ពីថ្ងៃទី ៧ មីនា ឆ្នា ំ២០២១ ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ រដ្ឋបាល 
ខៃត្ត ក ៏បាន សមៃច ផ្អាក ដណំើរ- 
ការ កន្លៃង ពៃយា បាល ជំងឺ ចំនួន 
៤កន្លៃង ផង ដៃរ ដោយ សរ អ្នក- 
ជំងឺ រូប នៃះ   បាន ទៅ ទទួល ការ- 
ពៃយាបាល នៅ កន្លៃង ទាំង នៃះ។ 
កន្លៃង សមៃក ពៃយាបាល ជំងឺ 
ទាងំ  ៤ ទតីាងំ  មាន  មន្ទរី សមៃក 
ពៃយាបាល «៧៧៧», មន្ទរី ពហ-ុ 
ពៃយាបាល សុខ ភាព,បន្ទប់ ពិគៃះ  
ពៃយាបាល ជំងឺ «ទូច កូ» និង បន្ទ ប់ 
ថៃទាំ វៃជ្ជ សស្តៃ«ចាវ ចាន់ » 
ស្ថិត ក្នុង កៃុង សៀម រាប ៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ អាជវីកម្ម អុនីធណឺតិ 
កាហ្វៃ នៅ ភ្នពំៃញ ទំាង អស់ ដៃ ល  
ល្មើស សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង ស្ដី ពី 
ការ ផ្អាក បណ្ដាះ អាសន្ន អាជីវ - 
កម្ម នៃះ ក្នុង ពៃល រីក រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ នឹង បៃឈមការ- 
ដក អាជា្ញាបណ័្ណ នងិ បៃឈម នងឹ 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់  និង អនុកៃតឹៃយ ស្ដ ីពី 
កូវីដ ១៩។ នៃះ បើ តាម អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ សលា រាជធានី ភ្នំពៃញ 
លោក  មៃ៉ត មាសភក្ដី។

សលា រាជ ធានី ភ្នពំៃញ កាល- 
ពី ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មីនា បាន ចៃញ 
សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង   ដល់ មា្ចាស់ 
អាជីវកម្ម សៃវាអុីនធឺណិត វិស័  យ 
ព័ត៌មាន ឬ ដៃល គៃ ស្គាល់ ស - 
មញ្ញ ថា អីុនធឺណិត កាហ្វៃ នៅ 
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ឱៃយ  ផ្អាក សៃវាក ម្ម 
នៃះ ជា បណ្ដាះ អាសន្ន  រហូត ដ ល់ 
មាន ការ ជនូ ដណំងឹ ជាថ្ម។ី ការ- 
ផ្អាក នៃះ ធ្វើឡើង ខណៈ ពៃល ដៃ ល 
ស្ថាន ភាព ជំងឺ កូវីដ១៩ក្នងុ ពៃ ឹត្ត ិ- 
ការណ៍ ឆ្លង សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ មិន ទាន់ មាន ភាព ធូរ សៃ ល  
នៅ ឡើយ តៃ ផ្ទុយ ទៅ វិញ កាន់ - 
តៃ ធំ ទៅៗ  ហើយ ក៏ មាន ករណី 
ឆ្លង ជងំ ឺនៃះ ចៃញ ព ីទតីាងំ សៃវា 
អុីនធឺណិត ផង ដៃរ។ 

សៃចក្ដី ណៃ នាំ បាន ចៃង ថា៖ 
« ទទលួ បាន សៃចក្ដ ីណៃ នា ំនៃះ  
សមូ មា្ចាស ់អាជវីកម្ម អុនី ធណឺតិ 
វិស័យ ព័ត៌មានទំាង អស់នៅ ក្ន ុង 
ភូមិ សស្តៃ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ គណ ៈ-  
បញ្ជា ការ ឯកភាព រដ្ឋបាល ខណ្ឌ 
ទំាង ១៤  តៃវូ អនុវត្ត សៃចក្ដ ីណៃ - 

នំា នៃះ ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធភាព ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ជូន ដំណឹង នៃះតទៅ។ ក្នុង 
ករណី មិន អនុវត្ត តាម សៃចក្ដី - 
ជនូ ដណំងឹ នៃះ គណៈ បញ្ជា ការ 
ឯកភាព រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ទាងំ ១៤ 
តៃូវ ចាត់ វិធានការ រដ្ឋបាល  និង 
វិធានការ  ចៃបាប់ ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព»។

បនា្ទាប់ ពី ការចៃញ សៃចក្ដ ីជូន-  
ដំណឹង នៃះ អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថ - 
កចិ្ច ខណ្ឌ ដនូ ពៃញ  កាល ព ីយប ់
ថ្ងៃ ទី ២០ មីនា បាន ចុះ ណៃ នាំ 
ដល ់មា្ចាស ់ទតីាងំ អាជវីកម្ម អុនី- 
ធឺណិតកាហ្វៃ   ចំនួន ៣៦ ទីតំា ង   
ក្នងុសងា្កាត់ ទំាង ១១នៃ ខណ្ឌ នៃះ 
ឱៃយ   ផ្អាក សៃវាកម្ម នៃះ ជា បណ្ដាះ- 
អាសន្ន។ អាជា្ញាធរ កំពុង បន្ត ធ្វើ 
កំណត់ ហៃតុ  និង បិទ ទីតំាង ដៃ ល 
នៅ សៃស សល់ ផៃសៃង ទៀត។ នៃះ 
បើ តាម រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ដូន ពៃញ ។

រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ដូនពៃញ បញ្ជា ក់   
ដូច្នៃះ ថា៖ «ក្នុងករណី មា្ចាស់ 
ទីតាំ ង មិន សហការ   ហើយ នៅ 
បន្ត បៃកប អាជីវ កម្ម  ដោយ រឹង- 
រូស មិន ចូល រួម អនុវត្ត ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ  នោះ   អាជា្ញាធរ ខណ្ឌ  
នឹង ចាត់ វិធាន ការ ចៃបាប់ កសង 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ សលា - 
ដំបូង រាជធានី ភ្នពំៃញ ដើមៃបី ផ្តនា្ទា - 
ទោស តាម ចៃបាប់ ដោយ មិន -  
លើក លៃង ឡើយ»។

លោក មៃ៉ត មាស ភក្ដី អ្នក- 
នាពំាកៃយ សលា រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
បានថ្លៃង ថា គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ អាទតិៃយ 
មៃសិលមិញលោក មិន ទាន់ ទទួ ល- 
បាន តួលៃខ សរុប នៃ អាជីវកម្ម 
អុីនធឺណិត ...តទៅទំព័រ  ៥ 

អាជីវកម្មអីុនធឺណិតកាហ្វេដេលល្មើសនឹង
បមេមបេឈមការអនុវត្តចេបាប់ស្តីពីកូវីដ

ពេតឹ្តកិារណ៍...

ក្មេង បេសុ-សេ ី២ នាក់ ក្នងុ ចំណោម ក្មេង ជាង ២០ នាក់  ដេល វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក



ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ឃុ ត  សុភ ចរិ យា

កោះកុងៈ  អាជ្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល- 
មិញថា  អ្នក សៃ ី លាង  ហីុម បាន 
ចាប់ ផ្ដើម បៃើ គៃឿង ចកៃ  កាយ 
ដីដៃល គាត់ បាន ចាក់ រំលោភ លើ 
ដី ចំណី ពៃក  និងគៃប លើ ពៃ 
កោងកា ង ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ ពាម កៃ សោប  សៃុក 
មណ្ឌល សមីា វញិ ហើយ  បនា្ទាប-់ 
ព ីទទលួ បាន លខិតិ ពនិយ័ ផ្នៃក 
រដ្ឋ បាល ពី រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កោះ កុ ង ។

អ្នក សៃី  គឹម  សុ ភៃ ម  មៃ ឃុំ 
ទួល គគីរ  សៃុក មណ្ឌល សីមា  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩  ខៃមីនា  
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត កោះ កុង បាន ចៃញ 
លិខិត ១ចៃបាប់ ដោយ តមៃូវ ឱៃយ 
អ្នក សៃ ី លាង  ហីុម  កាយ អាចម-៍ 
ដី ចៃញ ពី មាត់ ពៃក ឱៃយ អស់ ក្នុង 

រយៈ ពៃល ១ សបា្ដាហ៍  ចាប់ ពី ថ្ងៃ 
ជនូ ដណំងឹ នោះ។ជ មយួ នៃះ ក ៏
បាន តមៃូវ ឱៃយ ដំ ដើម កោង កាង 
ស្ដារ ឡើង វិញ លើ ផ្ទៃដី ទំហំ  
៣ ៣០២ម៉ៃតៃ កា រ៉ៃ ដៃល គាត់ 
បាន ចាក់ អា ចម៍ ដី រំលោភ ពី លើ 
កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ផង ដៃរ ។

អ្នក សៃី  សុ ភៃ ម បាន បញ្ជា ក់ 
ថា៖« ពៃល នៃះ  អ្នក សៃី  លាង 
ហុីម បាន ឱៃយ កៃុម ការ ងារ របស់ 
គាត់  ជីក កាយ អាចម៍ ដី នោះ ចៃញ 
វញិ ហើយ ដោយ បៃើ គៃឿង ចកៃ 
អៃស្កា វ៉ា ទ័រ ចំនួន ១ គៃឿង និង  
រ ថយន្ត ដឹក ដី ចំនួន ៣គៃឿ ង»។

បើ តាម  អ្នក សៃ ីស ុភៃ ម អ្នក- 
សៃី  លាង  ហុីម  បាន ទិញ ដី ពី 
ពលរដ្ឋ ក្នងុ ភមូ ិទលួ គគរី  កៃម 
សរុប១២ ហិកតា  ប៉ុន្តៃ ដោយ- 
សរ គាត ់មនិ បាន បោះ បង្គោល 
កំណត់ ពៃំបៃទល់ ទីតាំង ដី ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់  ទើប ឱៃយ គៃ ចាក់ 

ដី លយ ចូល លើដី ចំណី ពៃក 
និងដី ពៃ កោង កាង នៃ តំបន់ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ពាម កៃ- 
សោប នោះ។  

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ពលរដ្ឋ 
បាន លើក ឡើង ថា  ចណំាត ់ការ 
របស់ ខៃត្ត កោះកុ ង ហាក់  នៅ 
សៃល  ខណៈ ជន បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត  បាន 

លួច ធ្វើ សកម្ម ភាព ចាក់ដី លុប 
ចំណី ពៃក  និង ឆ្ការ ពៃកោ ងកា ង 
ពៃ មទាំង ជីវ ចមៃុះ ផៃសៃង ទៀត 
ក្នងុ តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ដើមៃបី 
យក ដី សធា រណៈ របស់ រដ្ឋ មក 
ធ្វើជ កម្ម សិទ្ធិ ឯ កជ ន។

លោក  ពៃជៃ  ខៀវ  អាយុ ៥៦ឆ្នា ំ 
មាន លំនៅ ក្នងុ ភូមិ ទួល គគីរកៃម 
ឃំុ ទួល គគីរ ...តទៅទំព័រ ៨

  គឹម   សា រុំ 

ភ្ន ំពេញៈ មន្តៃ ីអភរិកៃសបរសិ្ថាន 
និង អង្គ ការ សង្គម សុីវិល បាន 
អះ អាង ថា  ដើម ឈើ ធំៗ ដៃល 
មាន អាយ ុកាល រាបរ់យ ឆ្នា ំដៃល 
មាន នៅ តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ កៃវ  សីមា  ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  
កំពុង តៃូវ បាន ការពារ យ៉ាង 
យក ចិត្ត ទុក ដក់។

លោក   ពៃ ំ វបិលុ រតនៈ   បៃធាន 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មញិ ថា     បច្ច ុបៃបន្ន នៅ តបំន ់ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវសីមា  ក្នុង 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី មាន ដើម ឈើ 
ដៃល មាន អាយ ុកាល រាបរ់យ ឆ្នា ំ
ដូច ជ ដើម តៃច ដើម ឈើ ទាល   
ដើម គគី  មាន ដើម ស្ពងុ ជដើម ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ដើម ឈើ 
ធំៗ ទាំង នោះ យើង ដើរ លៃបាត 
ឃើញ រាល់ថ្ងៃ  មិនមៃន ទើប តៃ 
រក ឃើញ ទៃ ។  វ ជ បៃភៃទ ដើម- 
ឈើ ស្ថតិ នៅ ក្នងុពៃ ចាស ់ដៃល 
មន្តៃី យើង ដើរលៃបាត រាល់ថ្ងៃ 
ហើយ តំបន់ នោះ មិនមៃន ជ 
តំបន់ សធារ ណៈ តៃ ជ តំបន់ 
អភិ រកៃស ដៃល ក្នុង ចៃបាប់ ចំពោះ 
បៃជ ពលរដ្ឋ ឬ អ្នក ដៃល គា្មាន 
ការ អនុ ញ្ញ ត កៃពី មន្តៃ ីឧទៃយានុ - 
រកៃស  គឺ មិនអាច ចូល ទៅ បាន ទៃ 
ដៃល ការងារ នៃះ មន្តៃ ីយើង បាន 
លៃបាត រាល់ ថ្ងៃ  រាល់ ម៉ាង » ។  

  លោក  វិបុល រតនៈ  បៃប់ ថា 

ចំពោះ ដើម ឈើ ១ដើម ដៃល 
បាន បង្ហោះ នៅក្នុង បណា្តាញ- 
សង្គម ហ្វៃ ស បុក៊ នោះ គជឺ ដើម 
ស្ពុង  ហើយ ដើម ស្ពុង  ១ ដើម 
នៃះ  កល៏ោក មនិអាច បា៉ាន ់ស្មាន 
ឱៃយ បៃកដថា  មាន អាយុកាល 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ដៃរ  តៃ អាយុកាល 
របស់ វ រាប់ ពី ១ ០០ឆ្នាំ ឡើង 
ហើយ ។  ចណំៃកឯ កម្ពស ់របស ់
វ វិញ  គឺអាច បៃហៃលជ មិន 
កៃម ៤០ ម៉ៃតៃ ទៃ ពៃះ បើ 
មើល ពីកៃម ទៅ  វ មាន លក្ខណៈ 
ខ្ពស ់សន្លមឹ ដោយ ការបា៉ាន ់ស្មាន 
នៃះ គឺ ដោយ សរ លោក មើល ពី 
សណំុំ ស្លកឹ របស់ ដើម ស្ពងុ នោះ 
ផងដៃរ ។  ឯថា ដើម ឈើ ធំៗ 
ទាំងនោះ មាន មុខ កាត់ ប៉ុនា្មាន 
យ៉ាង ណា នោះ ទាល់តៃ ផ្នៃក 
ជំនាញ ចុះ សិកៃសា ទើប ដឹង ។ 

 លោក បញ្ជាក់ បៃប់ថា  បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ បទល្មើស ដឹក ជញ្ជូន ឈើ 
ទៃង់ទៃយ ធំ  គឺ គា្មាន ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
អាចមាន នៅសល់ បទល្មើស 
តូចៗ ខ្លះៗ ដៃល បៃជ ពលរដ្ឋ 
ដឹក តាម ម៉ូតូ  តៃ មន្តៃី ខំបៃឹង 
ទប់ស្កាត់   និង តៃងតៃ បង្កៃប ។ 
សកម្ម ភាព បទល្មើស កើត មាន 
ទៅ តាម ខៃ  តៃ ខៃ ខ្លះ បៃជ ពលរដ្ឋ 
រវល ់ធ្វើ ចមា្ការ ក ៏មនិ សវូ កើតមាន 
បទល្មើស ដៃរ ។  រាល ់បទល្មើស 
កើតឡើ ង គ ឺភាគ ចៃើន បង្ក ឡើង 
ដោយ បងប្អនូ ជនជត ិភាគ តចិ 
ពៃះ ពួក គាត់ រស់នៅ តំបន់ ពៃ 
កៃបៃរៗ នោះ ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« បទល្មើស 
មាន ខ្លះ ដៃរ  តៃ យើង ខំបៃឹង ទប់ 
ជ អតិបរមា ។  នៅ តំបន់ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា  នោះ 

យើង មាន ដក់ ស្លាក សញ្ញា 
តាំងពី ផ្លូវ ចូល ។ ដោយ យើង 
មាន ការ បៃង ចៃក ជ តំបន់ 
គៃប់គៃង  អភិរកៃស  តំបន់ ស្នូល  
និង តំបន់ ការពារ ធម្មជតិ » ។ 

 លោក   ពៃំ   វិបុល រតនៈ  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  នៅ តបំន ់ដៃន ជមៃក 
សត្វពៃ កៃវសមីា មនិទាន ់បាន 
សិកៃសា សៃវជៃវ ពី ធម្មជតិ ទៃ  
តៃ បាន សកិៃសា សៃវជៃវ ទៅលើ 
សត្វពៃ ។  ប៉ុន្តៃ បើ រុក្ខជតិ អ្វី 
ប្លៃកៗ គឺ លោក រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
បរិស្ថាន មានការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
ដូច ជ ដើម ឈើ មាន ផ្កា ឬក៏ 
រុក្ខជតិ អី ដៃល ដុះ ប្លៃកៗ  ច- 
ម្លៃកៗ ទាក ់ទាញ សោ ភ ណភាព 
នោះ គឺ លោក ឱៃយ ការពារ តាម-  
ឃ្លាំ មើល ការពារ យ៉ាង ហ្មត់ ចត់ 
បំផុត ។ 

 លោក  នៃ ត  ភក្តៃ  អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង បរិស្ថានមិន អាច ទាកទ់ង 
សុំ អតា្ថាធិបៃបាយ បាន ទៃកាល ពី 
មៃសិល មិញ។

  លោក  កៃវ   សុជតិ  មន្តៃី 
សមៃប សមៃលួ នៃ អង្គការ សនៃសំ 
ម្លប់ ពៃ  ថ្លៃង ថា  ដើម ឈើ 
រាបព់ាន ់ឆ្នាមំាន នៅ សៃស សល ់
តិច តួច ទៃ  ដូច ជដើម កកោះ  
គគីរ  បៃង  ធ្នង់   ជ ដើម ។  អង្គការ 
ធ្វើការ រួម សហកា រ ជ មួយ កៃសងួ 
បរសិ្ថាន  ឈរ ជើង នៅ តបំន ់ណា 
សមៃបូរ ទៅដោយ ពៃឈើ កៃស់ៗ   
មាន នៅ ដូច ជ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី 
ខៃត្ត  រតន គិរី ជដើម៕ 

ឡាយ សាមាន

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ បរសិ្ថាន  ស្ថា បន័  
ពាក់ព័ន្ធ  និង សមាគម បណា្តាញ- 
យវុជន កម្ពជុ(CYN)  បានរៀបច ំ
យុទ្ធនាការ ការពារ ពៃ ឈើ នៅ 
កម្ពជុ តាម បៃពន័្ធ អនឡាញ  ដើមៃបី 
អបអរសទរ ទវិ ពៃឈើ អន្តរ ជត ិ 
២១ មនីា  កៃម បៃធានបទ «ស្តារ   
ពៃ ឈើ ឡើង វញិ»ដើមៃប ីបងា្ហោញ សរ   
ដល ់សធារណជន ព ីសរ ៈសខំាន ់
នៃ ពៃឈើ ចំពោះ មនុសៃស ជតិ។ 

រដ្ឋលៃខាធិការ  និង ជ អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសងួ បរសិ្ថាន  លោក នៃតៃ 
ភកៃ្តា  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិល មញិ  
ថា  ដោយសរ បញ្ហោ កវូដី១៩  នៅ 
មនិទាន ់ធរូសៃល  កៃសងួ មនិអាច   
រៀបចំ កម្មវិធី ធំដុំ  ឬ ជួបជុំ ដើមៃបី 
បៃរព្ធទិវ ពៃឈើ បាន នៅ ឡើយ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ បង្វៃរ ទៅ ធ្វើ យុទ្ធនាការ 
តាមរយៈ ហ្វៃសប៊ុក ផ្លូវការ របស់ 
កៃសួង បរិស្ថាន វិញ។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ  ថ្លៃងថា ៖ 
« ប៉នុា្មាន ថ្ងៃមក នៃះ  យើង បានផសូ្ត 
ព័ត៌មាន ផៃសៃងៗ ទាក់ទង ពៃឈើ 
ក្នុង គោលបំណង បញ្ជាៃប ឱៃយ 
បៃជ  ពល រដ្ឋ បានដឹង  បានយល់  
និង ឱៃយ ពួកគាត់ ចូលរួម ការពារ  
អភិរកៃស  ហើយ អ្វី ដៃល យើង 
ផៃសព្វផៃសាយ  គឺ មាន ទាំង ធនធាន- 
ធម្មជតិ  និង ពៃឈើ  ដៃល យើង 
ការពារ  និង សត្វពៃ  ដៃលមាន 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ»។  

លោក លើកឡើងថា  ដោយសរ 
កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹបៃង ក្នងុ ការគៃប ់គៃង  
និង អភិរកៃស តំបន់ ការពារ ធម្មជតិ 
បាន ល្អ បៃសើរ  ធនធាន ពៃឈើ 
នៅក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្មជតិ 
តៃូវបាន ការពារ  និង អភិរកៃស បាន 
យ៉ាង ល្អ  ទោះបីជ មាន ការ បៃ- 
ឈម ខ្លះ  នងិ បទល្មើស ទៃងទ់ៃយ 
តូចៗ នៅ បន្ត កើត មាន ក្តី។ 

មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ បន្តថា ៖ 
« រយៈ ពៃល ១០ឆ្នាំ ចុងកៃយ នៃះ  
ស្ថានភាព ការពារ  នងិ អភរិកៃស ធន- 
ធាន ធម្មជតិ  យើង ឃើញ មាន 
ភាព  បៃសើរ។ ទ១ី បទល្មើស ទៃង-់ 
ទៃយ ធំ  លៃង មានទៀត ហើយ  
មាន ន័យ ថា  ដក់ មា៉ាសុីន អារឈើ 
កណា្តាល ពៃ  ទៅ ដៃក កាប ់កណា្តាល-   
ពៃ។ កប៏៉នុ្តៃ  វ នៅ មានទៃងទ់ៃយ 
តូច  ដៃល ធ្វើឡើង ដោយ គោយន្ត  
ដោយ ម៉ូតូ  និង សកម្មភាព ផៃសៃងៗ 
ទៀត  ដោយ បញ្ហោ នៃះ  គឺជ បញ្ហោ 
នៅ កើតមាន ឡើង នៅ ឡើយ ក្នុង 
តំបន់ ការពារ ធម្មជតិ»។ 

«យើង អត់ ដៃល បដិសៃធ ថា  អត់   
មាន បទល្មើស កើតឡើង ក្នងុ តបំន ់
ការពារ ធម្មជត ិទៃ។ ប៉នុ្តៃ មានកើត- 
ឡើង ក្នុង កមៃិត ទៃង់ទៃយ តូច  
ការទនៃ្ទាន កាន់កាប់ ដីពៃ  ដោយ 
ខសុចៃបាប ់ ព ីសណំាក ់ឈ្មញួ មយួ- 

ចំនួន  ដៃល បៃើ បៃស់ បៃជ ពល- 
រដ្ឋ  កៃីកៃ  ទៅ ទន្ទៃន កាន់កាប់ 
ហើយ  លក់ ឱៃយខ្លួន»។ នៃះ ជ 
ការបញ្ជាក់ របស់ លោក ភកៃ្តា។

ជមួយ គា្នានៃះ  អាជ្ញាធរ ជតិ- 
អបៃស រា  ពី ថ្ងៃទី១៩  មីនា  បានដំ-  
ដើមឈើ ចំនួន ១៥០ដើម  ដើមៃបី 
បង្កើត គមៃប បៃតង ដល់ បរិស្ថាន 
នៅក្នងុ តបំន ់អង្គរ   អភរិកៃស បៃសទ  
និង បង្កើន ជមៃក សត្វពៃ ផង ដៃរ។ 

លោក ហៃង គឹមហុង  បៃធាន 
ផ្នៃកកម្មវធិ ីសៃវជៃវ  នងិ តស៊ ូមត ិ នៃ 
CYN ថ្លៃង ថា  យទុ្ធនាការ តស៊ ូមត ិ
ពាកព់ន័្ធ ពៃឈើ  នងឹ ធ្វើ រយៈពៃល  
៣ ខៃ   ចាបផ់្ដើម ព ីថ្ងៃទ១ី៥  ខៃមនីា  
ដោយ ធ្វើ សកម្មភាព មួយចំនួន  
ដចូជ ការផៃសព្វផៃសាយ  នងិ ការតស៊ ូ
មតិ តាម អន ឡាញ។ 

បើ តាម លោក ហៃង គឹមហុង  
កៃុមការងារ  ចាប់ ផ្តើម យុទ្ធនា ការ   
តាម ហ្វៃសប៊ុក តាំង ពី ថ្ងៃទី១៥  
មីនា  មក ម្ល៉ះ  ដើមៃបី បងា្ហោញ សរ នៃ 
ការទទួល ស្គោល់ ពី សរៈសំខាន់ 
របស់ ពៃឈើ ចំពោះ មនុសៃស ទាំង- 
អស់ នៅ លើ ពិភព លោក ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«មកដល ់បច្ចបុៃបន្ន  
យើង មាន អ្នក ចូលរួម យុទ្ធនាការ 
ទាំង ការដូរ បៃូហា្វាល  ការចូលរួម 
ផសូ្តនៅលើ បណា្តាញ សង្គម ហ្វៃស- 
ប៊កុ  កៃម ពាកៃយ សោ្លាក«សមូ ឃត ់
អ្នកកាប ់ កុ ំចាប ់អ្នកការពារ»  មាន 
ជង ១ ១០០នាក់ ហើយ»។  

លោក គឹមហុង  ឱៃយដឹងថា  នៅ 
ពៃល ស្ថានភាព កវូដី១៩មាន ភាព-  
ធរូសៃល  លោក នងឹ ដកញ់ត្ត ិទៅ 
កៃសងួ បរសិ្ថាន  នងិ កៃសងួ មហា- 
ផ្ទៃ  ស្នើសុំ ជជៃក ពិភាកៃសា ជមួយ 
គា្នា លើ បញ្ហោ ពៃឈើ នៅ កម្ពុជ។ 
ការធ្វើ ដចូ្នៃះ  បនា្ទាបព់ ីលោក មើល- 
ឃើញ ថា  ៣ខៃ  ដើមឆ្នា២ំ០២១  មាន   
ការរឹតតៃបិត សៃរីភាពរបស់ ពលរដ្ឋ  
យវុជន នងិ សកម្ម ជន សៃឡាញ ់ពៃ-  
ឈើ មិនឱៃយ ចូល ទៅ តំបន់ការពារ  
ដើមៃបី ចូលរួម ការពារ ពៃ ឈើ  និង 
ការឃត់ សកម្មជន ការពារ ពៃ- 
ឈើ នៅ ខៃត្ត កៃចៃះ ជដើម។

ពាកព់ន័្ធ ករណ ីនៃះ  លោក នៃតៃ 
ភកៃ្តា  បញ្ជាក់ថា  កៃសួង បរិស្ថាន  
រកី រាយ ជនចិ្ចក្នងុ ការចលូរមួ ការ ពារ  
និង អភិរកៃស ធនធាន ធម្មជតិ និង 
ជីវចមៃុះ ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្មជតិ   
សមៃប់ ដៃគូ ទាំងឡាយ  ដៃល 
មាន ការគោរព តាម ការណៃ នា ំ នងិ 
នីតិវិធី ចៃបាប់  និង លិខិត បទដ្ឋាន 
គតិ យុត្តតៃឹម តៃូវ។ លោក ថា ៖ 
« សមៃប ់កៃសងួ បរសិ្ថាន យើង អត-់  
មាន ផលបៃយោជន ៍អ្វ ីទៅ បៃឆងំ 
ជមួយ អ្នក សៃឡាញ់  និងអ្នក- 
ដៃល ចូល រួម ក្នុង ការការពារ ធន- 
ធាន ធម្មជត ិទៃ  ប៉នុ្តៃ អ្វ ីដៃល យើង 
តមៃូវ ឱៃយធ្វើ ទាំងអស់ គា្នា  គឺ ការ- 
គោរព ចៃបាប់ ជធរមាន»៕

ម្ចាស់កំពុងកាយដីចេញពីពេកោងកាងវិញ កេយអាជ្ញាធរដាក់កំហិត

កេសួងបរិស្ថាន និងCYNរៀបចំយុទ្ធនាការការ- 
ពារពេឈើកេមបេធានបទស្តារពេឈើឡើ ងវិញ

មន្តេ ីអភិរកេស បរិស្ថាន  និង អង្គ ការ សនេសំ ម្លប់ ពេ សហការ
ការ ពារដើម ឈើធំៗបាន ល្អក្នងុ ដេន ជមេក កេវ សីម

មន្តេ ីអភិរកេស បង្ហាញ គល់ឈើដេល មាន អាយុ រយឆ្នា។ំ រូបថត បរិស្ថាន

អាជ្ញាធរពេលចុះពិនិតេយកន្លេងចាក់ដី  លុបពេកោងកាងពីថ្ងេ១៥មីនា។ រូប រដ្ឋបាលខៃត្ត
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តពីទំព័រ ១...មាន ការ បៃើ - 
បៃស់ និង ការ  លួច ធ្វើ អាជីវកម្ម 
លើ ផលិត ផល នៃះ នៅ កម្ពុជា។

សៃចក្ដ ីណៃនា ំចុះ ថ្ងៃ ទ១ី៨ ខៃ 
មនីា បាន ឱៃយ ដងឹ ថា អាជា្ញាធរជាត ិ
បៃយុទ្ធ នឹង គៃឿង ញៀន បាន 
ទទួល ព័ត៌មាន ថាមាន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  
ខ្លះជា ពិសៃស យុវជន មួយ ចំនួ ន 
បាន បៃើ បៃស ់បារ ីអៃឡចិ តៃនូកិ 
ឡើង វិញ ក្នុង នោះ រួម មាន ទាំង 
ផលិត ផល ថ្មបីៃភៃទ  អៃច ឈ៍ ភី ធី 
ផង ដៃរ។ ការ បៃើ បៃស់ នៃះ ជា - 
ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ជន ខិល ខូច  
នំាចលូ ផលិត ផល នៃះ នៅ ពៃល  
ដៃល  កម្ពុជា  កំពុង ដោះ  សៃយ 
ការ ឆ្លង រាល ដាល នៃជំងឺ វីដ១៩ 
និង  មមា ញឹក ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ទឹក ជំនន់ កាល ពីឆ្នាំ២០២០។

បើ តាម អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន បៃទៃស កម្ព ុជា  
បាន ចៃញ សៃចក្ដី ណៃ នាំ   ស្ដី ពី 
ការ ចាត់ វិធានការបង្ការ បញៃឈប់ 
ការ បៃើ បៃស់  ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម  
និង ការ នំា ចូល ផលិត ផល សីុហៃសា 
និង បារី អៃឡិច តៃូនិក តាំង ពី ខៃ 
កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៤ ប៉នុ្តៃការ ណៃ នា ំ
នោះ  មនិ បាន បញ្ចលូ ផលតិ ផល 
ថ្មី  អៃចឈ៍ ធី ភី នោះទៃ។

  អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន ស្នើ ដល ់  គៃប ់កៃស ួង  

ស្ថាប័ន សមាជិក អាជា្ញាធរ ជាតិ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀនគណៈ -  
កមា្មាធិការ តៃតួ ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀ ន  
រាជ ធានី  និង ខៃត្ត និង អាជា្ញាធរ 
មាន សមត្ថកិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ គៃប់ - 
លំដា ប់ ថា្នាក់ តៃូវ ចាត់  វិធានការ 
បនា្ទាន់ដើមៃបី បញៃឈប់ ការ បៃើ បៃ ស់ 
ការ ធ្វើ អាជវីកម្ម នងិ តៃវូ ដក ហតូ 
ផលិត ផល នៃះ មក រកៃសា ទុក។ 

ប៉ុន្តៃ ការ រឹប អូស ផលិត ផល នៃះ 
មិន តៃវូ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អាជីវ - 
កម្ម សៃប ចៃបាប់ផៃសៃង ទៀត ទៃ។

សៃចក្ដ ីណៃនា ំចៃង ថា៖ «តៃវូ- 
បញៃឈប់  និង ឃាត់ ទុក នូវ រាល់   
ការ ចរាចរ ការ ជួញ ដូរ និង ការ នាំ - 
ចូល ផលិត ផល អៃចឈ៍ ធី ភី 
តាម គៃប ់របូ ភាព នងិ តៃវូ ធ្វើ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយពី ការ ហាម ឃាត់ 
មនិឱៃយ មាន ការ នំា ចលូ ចពំោះ អ្នក 
ធ្វើ អាជីវកម្ម  និង បៃជាជន ទូទៅ 
ឱៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ»។

គៃប់ ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  តៃវូ អនុ វត្ត  
តាម ការ ណៃ នាំ នៃះ ឱៃយ បាន មុឺង - 
មា៉ាត ់នងិ តៃវូ ធ្វើ របាយការណ ៍អពំ ី
លទ្ធផល នៃ ការ អនុវត្ត  ការ ណៃ - 
នំា នៃះ  មក   អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុ ទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន  ដើមៃបី ធ្វើ 
របាយការណ៍ សរុប  និង រាយ-    
ការ ណ៍ ជូន រាជ រដា្ឋាភិបាល។

បើ តាម អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន បាន យោង 
ទៅ លើ ការ រក ឃើញ របស់ អង្គកា រ   

សុខភាព ពិភព លោក ដៃល ថា 
កា របៃើ បៃស់ បារី អៃឡិច តៃូនិក 
ដូច ជា សុីហៃសា  និង អៃចឈ៍ ធី ភី 
ជា ដើម ធ្វើ ឱៃយ មនុសៃស ញៀន នឹង 
បារី បៃភៃទនៃះកើត ជំងឺ សួត ធ្ងន់ ធ្ងរ 
រហូត ដល់ ស្លាប់។ ការ បៃើ បៃ ស់ 
ផលិត  ផល ទាំង នៃះ ក៏ ជា កតា្តា 
ជរំញុ ឱៃយ អ្នក បៃើ បៃស ់ឈាន ទៅ 
បៃើ បៃស ់គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ 
ផៃសៃងៗ ទៀត ផង ដៃរ ។

លោក មាស វិរិទ្ធ អគ្គ លៃខា- 
ធិការ អាជា្ញា ធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំ ង  

គៃឿង ញៀន  បដិសៃធ អតា្ថា - 
ធិបៃបាយ ដោយ លោក ថ្លៃងយ៉ាង 
ខ្ល ី ថា សៃចក្ដ ីណៃ នំា នៃះ  មាន ខ្លមឹ - 
សរ ចៃបាស់ លាស់ ហើយ។

លោក ម៉ក់ ជីតូ អគ្គ ស្នង ការ- 
រង នគរ បាល ជាតិ ទទួល បន្ទកុ ផ្នៃ ក 
បៃឆ ំង គៃឿង ញៀន បាន ថ្លៃង ថា 
កន្លង ទៅ សមត្ថកិច្ចដក ហតូ បាន 
ផលិត ផល បៃប នៃះ ជា ចៃើន។ 
ទោះ បី ជា បៃទៃស ផៃសៃង គៃ ចាត់ - 
ទកុ ថា  ការ បៃើ បៃស ់ផលតិ ផល 
នៃះ  សៃប ចៃបាប់ ក៏ ដោយ ប៉ុន្តៃ 
កម្ពុជា មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន ការ- 
បៃើ បៃស់ ទៃពៃះ វា ប៉ះ ពាល់ ដ ល់ 
សខុភាពនងិ ជា ឧបករណ ៍សមៃ ប ់
អ្នក បន្ល ំបៃើ គៃឿង ញៀន។ លោក 
មាន បៃសសន ៍ថា៖ «នៅសៃកុ- 
គៃ  គៃ បៃើ តៃ សៃុក យើង វា មាន 
ការ បន្ល ំចៃើន ពៃក ដចូ ជា ដាក ់ថា្នា ំ
ញៀន អី ជា ដើម។ កន្លង មក យើ ង 
ឃាត់ បានតៃ ជា ទោស បៃបញ្ញត្តិ  
យើង មិន ទាន់ មានតៃ យើង បមៃ ម 
ណៃ នាំ មិន ឱៃយ បៃើ ហើយ យើង 
ចាប ់ដក ហតូ អ៊ចីងឹ ទៅ។ អ្វ ីដៃល 
អាជា្ញាធរ ជាតបិៃយទុ្ធ បៃឆងំ គៃឿង 
ញៀនចៃញ សៃចក្ដ ីណៃ នា ំនៃះ គ ឺ
ដើមៃបី ឱៃយ សធារណ ជន លោ ក 
ជៃប ពី ផល ប៉ះ ពាល់  ពី ផល- 
អាកៃក ់ ដចូ ជា ប៉ះ ពាល ់ដល ់សតួ  
សរសៃ បៃសទ ជា ដើម។ នៅ 
កម្ពុជា ជន ខិល ខូច វា បន្លំ ដាក់ 
មៃតំហ្វៃតាមីន ឬ កញ្ឆា»៕

តពីទំព័រ១...កាន់ តៃ មាន ទៃង់- 
ទៃយ ធំ  សៃប ពៃល ដៃលឥទ្ធិ- 
ពល នៃ ពៃឹត្តិ ការ ណ៍«សហ គមន៍ 
២០ កមុ្ភៈ » កពំងុ បន្ត រកី រាល ដាល 
នៅ កម្ពុជា ។

តាម សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង របស់ 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
កាល ពីថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ មីនា  បាន 
តមៃូវ ឱៃយ ផ្អាក ដំណើរ ការ គៃឹះ- 
ស្ថាន សិកៃសា សធា រណៈ និង ឯក- 
ជន គៃប់ កមៃិត ជា បណ្តោះ អា- 
សន្ន នៅ ទូទាំង បៃទៃស  ដើមៃបី  
ជា វិធាន ការ បង្ការ កុំ ឱៃយ មាន ការ - 
ចម្ល ង កូវីដ ១៩  ចូល ក្នុង សហ- 
គមន៍ ទៃង់ ទៃយ កាន់ តៃធំ  និង 
យោង តាម អនុ សសន៍  របស់ 
លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន  សៃន។ 
   សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង បញ្ជាក់ ថា  
« កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
សមៃច ផ្អាក ដំណើរ ការ គៃឹះ- 
ស្ថាន សិកៃសា ស ធា រណៈ  និង ឯក- 
ជន គៃប់ កមៃតិ ជា បណ្តោះ អាសន្ន  
នៅ ទូទំាង បៃទៃស  ចាប់ ពីថ្ងៃ ជូន- 
ដំណឹង នៃះ តទៅ ។  គៃឹះ ស្ថាន- 
សិកៃសា ទាំង អស់ តៃូវ បន្ត ដំណើរ- 
ការ បងៃៀន  និង រៀន តាម បៃពន័្ធ- 
អៃ ឡិច តៃូនិក »។

រឯីកៃ សងួ ការង រ នងិ បណ្តុះ- 
បណ្តោល វិជា្ជា ជីវៈ  នៅ ថ្ងៃទី ២០  

ខៃ មីនា  ដៃរនោះ  បាន សមៃច 
ផ្អាក ការ បណ្តះុ បណ្តោល នៅ គៃះឹ- 
ស្ថាន អប់រំ បណ្តះុ បណ្តោល បច្ចៃក- 
ទៃស  និង វិជា្ជា ជីវៈ នៅ ទូទាំង បៃ- 
ទៃស ជា បណ្តោះ អា សន្ន  ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ជនូ ដណំងឹ នៃះ រហតូ ដល ់មាន 
ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី ។

កៃសួង បាន បញ្ជាក់ ថា  ការ- 
សមៃច ផ្អាក នៃះ  គ ឺដើមៃបី ចលូ រមួ 
ចណំៃក បង្ការ នងិ ទប ់ស្កាត់ ការ- 
រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដៃល កំពុង ផ្ទុះ ឡើង ក្នុង សហ- 
គមន៍ គួរ ឱៃយ បារម្ភ ។ ជា មួយ គ្នា 
នៃះ កៃសួង ការ ងរ បាន ណៃនាំ 
ឱៃយ គៃប់ គៃះឹ ស្ថាន ទំាង អស់ ដំណើរ - 
ការ បណ្តុះ បណ្តោល តាម បៃ ព័ន្ធ- 
បណ្តុះ បណ្តោ ល ព ីចមា្ងាយ  ឬ តាម  
Online ។

ចំណៃក កៃសួង វបៃប ធម៌  និង 
វិចិតៃ សិលៃបៈ កាលពីមៃសិលមិញ 
ក៏បាន បៃកាស ផ្អាក ដំណើរ ការ- 
ជា បណ្តោះ អាសន្ន ចំពោះរោង- 
ភាព យន្ត  រោង សម្តៃង សិលៃបៈ  
និង សរ មន្ទីរ ទូទាំង បៃទៃស ផង 
ដៃរ ។ ការ សមៃច នៃះ ក៏ ដើមៃបី 
ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ ការ រាត តៃបាត 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ផង ដៃ រ  ខណៈ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍« សហ គមន៍  ២០កុម្ភៈ »  
កំពុង រីក រាលដាល នៅកម្ពុជា ។

លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង 
កឡីា បាន ថ្លៃង កាល ព ីមៃសិល មញិ 
ថា  អង្គ ភាពកៃម ឱវាទ កៃ សួង 
អប់រំ  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍សហ គមន ៍២០ កមុ្ភៈ  បាន 
ចាត់ ចៃង អនុវត្ត វិធាន ការ  តាម 
ការ ណៃ នំា របស់ កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជួន ។  សលា- 
រៀន រដ្ឋ  និង ឯក ជន បាន ផ្អាក- 
ដំណើរ ការ សិកៃសា ក្នុង ថា្នាក់ ជា- 
បណ្តោះ អាសន្ន  និង តៃូវ បន្ត  
ការ សិកៃសា តាម អន ឡាញ ។

លោ កបាន ថ្លៃង ថា ៖« ក្នងុ បរិ-
បទកូវីដ ១៩ គោល បំណង ធំ ២ 
សមៃប់ ការ សិកៃសា គឺ ឱៃយ មាន កា រ- 
រៀន សូតៃ ជា បន្ត និង ចូល រួម ជា-  
មួយ រាជ រដា្ឋាភិ បាល ក្នុង ការ គៃប់- 
គៃង ទប់ ស្កាត់និង បង្ការ ការ រីក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ ។ កៃ- 
សួង អប់រំ បាន បង្វៃ របញ្ហា បៃ- 
ឈម ដោយ សរ កូវីដ ១៩  ឱៃយ 
កា្លាយ ជា ឱកាស ពងៃឹង ការ អប់រំ 
បៃប ឌីជី ថល ដៃល ស្ថិត ក្នុង  
ផៃន ការ យុទ្ធ សសៃ្ត វិស័យ អប់រំ 
ឆ្នាំ២០១៩ -២០២៣ »។

លោក  សុវាចា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ជា ទូទៅ មាតាបិតា  សិសៃសា- 
នុសិសៃស  និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ មាន 

ការ ស្វាគមន៍  និង គំ ទៃ សៃវា សិកៃសា 
ពី ចមា្ងាយ របស់ កៃសួង អប់រំ  ជា- 
ពិសៃស ជា មួយ នឹង ការ ផៃសាយ 
តាម រយៈទរូទសៃសនប៍៉សុ្ដិ៍  ទទក ២  
Appគំទៃ ដោយ កៃសួង បៃ- 
សណីយ៍  និង ទូរគមនា គមន៍ ។ 
Appផលិត ដោយ សហ ភាព 
សហពន័្ធ យវុ ជន កម្ពជុា  នងិ App  
វិស័យ ឯក ជន  ដៃល អាច បន្ត ឱៃយ 
មាន ការ រៀន  និង បងៃៀន នៅទូ- 
ទាំង ២៥ ខៃត្ត  រាជ ធានី ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  សិសៃស 
ថា្នាក់ ទី ១២  ក៏អាច រៀន សូតៃ 
តាម បណ្តោញ ផៃសព្វ ផៃសាយ ផ្លូវ ការ 
របស ់កៃសងួ អបរ់ ំនវូ មាត ិកាអប់រំ 
ជាវដីៃ អ ូមាន ចំននួ ១ ០០០ វដីៃ- 
អូ   លើ ៩ មុខ វិជា្ជា  រួម មាន  គណិត- 

វិទៃយា  អកៃសរ សស្តៃ  ខ្មៃរ  រូប វិទៃយា  
គីមី វិទៃយា  ជីវវិទៃយា  ភូមិវិទៃយា បៃ វត្ត-ិ 
វទិៃយា  សលី ធម ៌ ពល រដ្ឋវជិា្ជា  ផៃន- 
ដីវិទៃយា  ដៃលដក សៃង់ ចៃញពី  
សៀវ ភៅសិកៃសា គោល ថា្នាក់ ទី១២។ 
   លោក  បុិច  បូឡៃន   បៃធាន 
កៃមុ បៃកឹៃសា ភិបាល សហព័ន្ធ សៃវា 
អប់រំ នៅ កម្ពជុា ថ្លៃង កាល ពីមៃសិល- 
មិញថា  សមៃប់ គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា- 
ឯកជន គឺ តៃង តៃ អនុវត្ដ តាម ការ- 
ណៃនាំ របស់ កៃសួង អប់រំ  និង 
កៃសួង សុខាភិ បាល ចំពោះ កា រ- 
រៀននិង ការ បងៃៀន  ជាពិសៃស 
ធ្វើការ ណៃ នាំ ដល់ បុគ្គ លិក  និង 
សិសៃសា នុ សិសៃស ឱៃយ អនុវត្ដ វិធាន- 
ការ ណៃ នំារ បស់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖ «តាមរ យៈបទ- 

ពិសោធ ដៃល បាន អនុវត្ដ ចំពោះ 
ការ រៀន  និង ការ បងៃៀន តាម 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ  ក្នុង រយៈពៃល 
ជាង ១ឆ្នាំ កន្លង មក  បនា្ទាប់ពី 
កម្ពុជា មាន ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩   សមៃប ់គៃឹះស្ថាន- 
សកិៃសា ឯកជន  ការ រៀបច ំការ រៀន 
និង ការ បងៃៀន តាម អន ឡាញ 
ដល់ សិសៃស មិន មៃន ជា បញ្ហា   
ទៀ ត ទៃ »។

បើ តាម លោក  បូឡៃន ក្នុង 
ពៃល នៃការ រីក រាល ដាល ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  ក្នុង សហគមន៍ នៃះ 
គៃឹះ ស្ថាន សិកៃសា ឯក ជនរបស់ 
លោក បាន បញ្ចុះ ថ្លៃ សិកៃសា ដល់ 
សិសៃស ចាប់ពី ២០ ភាគ រ យទៅ 
៣០ ភាគ រយ ផង ដៃរ ៕

អាជ្ញាធរឱ្យបញ្ឈប់...

ក្សួងអប់រំផ្អាកដំណើរការគឹ្ះស្ថាន...

ទិដ្ឋភាពសាលាបឋមសិក្សាជ្យចង្វារ ដ្លកំពុងផ្អាកដំណើរការកាលពីម្សិលមិញ។ រូបថត ហុង មិនា

នៅ ស្ុក គ្ គ្ប្ើត្ ស្ុក យើង វាមាន- 
ការ បន្ល ំច្ើន ព្ក  ដូច ជា ដាក់ ថ្នា ំញៀន អី ជា ដើម។ 
កន្លង មក យើង ឃាត់ បាន  ត្ជា ទោស ប្បញ្ញត្តិ  
យើង មិន ទាន់ មាន  ត្ យើង  បម្ម ណ្នាំ មិន ឱ្យ 
ប្ើ  ហើយ យើង ចាប់ ដក ហូត អ៊ី ចឹង ទៅ ។...
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រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យឈប់ចូលឆ្នា ំត្តូ្វចូលរួមទប់ស្កាត់កូវីដ
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ  រាជ រដ្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា បាន 
សមៃច អនុញ្ញាត ឱៃយ មន្តៃី បុគ្គ លិក នៃ 
ស្ថា ប័ន រដ្ឋនិ ងបុ គ្គ លិក   ក ម្ម ក រ-និ យោ - 
ជិ តនៃ វិ ស័ យ ឯ កជ ន  ឈប់ សមៃក 
រ យៈពៃ ល  ៣ ថ្ងៃ  ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ 
ខ្មៃរ បៃ ពៃ ណជីា ត ិព ីថ្ងៃទ ី១៤  ដល ់ថ្ងៃទ ី
១៦  ខៃ មៃស  ឆ្នាំ ២០ ២១  ខា ង មុខ 
នៃះ  តៃ តមៃូវ ឱៃយ គោរ ព វិធាន ការ ប ង្ការ 
និ ង ទប់ ស្កា ត់ ការ រា តតៃបាត នៃ ជំងឺ កូវី ដ- 
១៩  ឱៃយ បាន ខា្ជាប់ខ្ជួ ន ផង ដៃរ។

យោង តាម សរាចរ ណៃនាំ ពី ការ- 
ឈប់ សមៃក ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ 
ខ្មៃរ   ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃ ខាដោ យ លោក 
នាយ ក រដ្ឋមនៃ្ត ីហុ៊ន សៃន  កាល ពមីៃសលិ- 
មិញ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
បាន អនុញ្ញាតឱៃយ  ទាំងបុ គ្គលិក រដ្ឋ និង 
ក្នុង វិស័យ ឯក ជន បាន ឈប់ សមៃក 
ក្នុង ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ បៃពៃ ណី ខ្មៃរ 
ដៃល សៃប តាម បៃត ិទនិ ឈប ់សមៃក 
ការ ងរ របស ់មន្តៃី រាជ ការ  និយោ ជិត - 
កម្មករ  បៃចាំ ឆ្នាំ ២០ ២១ ។

លោក  ហ៊ុន សៃន  បាន បញ្ជា ក់ក្នុង 

ស រាចរ ណៃនាំ នៃះ ថា ៖« ក្នុង គោល- 
បំណង ធា នា ការពារ អាយុជី វិត របស់ 
បៃជា ព លរដ្ឋ  សុ ខភា ពស ធា រណៈ  និង 
សណ្តាប់ ធា្នាប់ សធារ ណៈ  ពៃម ទំាង 
កាត់ បន្ថយ ឱៃយបាន ជា អតិ បរមា នូវផ ល- 
ប៉ះពា ល់ នៃ ការ ឆ្លង រាល ដល ជំងឺ នៃះ 
ចពំោះ វ ិសយ័ សង្គម  នងិ សៃដ្ឋ កចិ្ច នៅ- 
ក្នងុ ពៃះ រាជា  ណច កៃ កម្ពជុា រាជ រដ្ឋា ភិ- 
បាល បាន ដក់ ចៃញនូ  វវិធាន ការ មួយ 
ចំនួន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឈប់ សមៃក ក្នងុ 
ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ នៃះ ផង ដៃរ »។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ  រាជ រដ្ឋាភ ិបាលក ៏បាន 
អំពាវ នាវ ដល់ កៃុម ហ៊ុន  និង អាជី វករ 
ដឹកជ ញ្ជនូ អ្នក ដំណើរ  គៃប់ បៃភៃទ មិនតៃវូ 
ដំឡើង ថ្លៃ សៃវា ដឹកជ ញ្ជូន អ្នក ដំណើរ 
ឡើយ។ កៃ ពីនោះ  តៃូវ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក ់អនវុត្ត វធិាន ការ សខុា ភ ិបាល ក្នងុការ-  
បង្ការ និងទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដល 
នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដោយ ហ្មត ់ចត ់ចពំោះ 
អ្នក ដំណើរ នៅ លើ យាន យន្ត របស់ខ្ល ួន  ។  
  បន្ថៃ មពី នៃះ លោក នា យករ ដ្ឋមនៃ្តី  ក៏ 
តមៃូវ ឱៃយ កៃសួង  ស្ថា ប័ន  មា នសមត្ថ- 
 កិ ច្ចពា ក់ព័ ន្ធ និង អាជា្ញា ធរដៃន ដី គៃប់- 
លំដប់ ថា្នាក់ តៃូវ ចាត់ វិធា នការ ចាំ បាច់ 

នា នា  សំ ដៅ គៃប់ គៃង និ ងធានា សន្ត ិសុខ  
សុវ ត្ថិភាព ឱៃយ បា ន ល្អបៃ សើរ ។ 

លោក ថា៖«តៃវូ ធានា នូវកា រគោរពនិង  
អនុវត្ត វិធាន កា រសុខាភិ បាល បង្កា រ នងិ 
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ដោយ ហ្មត់ ចត់និង ខា្ជាប់ ខ្ជួន  នៅ តា ម 
ទីតាំង ស ធារ ណៈ នានា  ពិសៃស នៅ 
តាម វត្ត  អា រាម  រម ណីយ ដ្ឋាន  និង ទីតំាង 
ផៃសៃង ទៀ ត ដៃល អាច មា នស ភាព អ៊ ូអរ  
និង មា ន មនុសៃស ជួប ជុំគ្នាក្នុង ចំនួន ចៃើន »។ 

ជា មួយ គ្នានៃះ ដៃរ  រាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏ 
បាន អំពាវ នាវ ដល់ ពលរដ្ឋ គៃប់ រូបចូ ល- 
រួម អនុវ ត្តនូវវិ ធាន ការ ចំាបាច់ មួយ ចំនួន 
ដោយ តៃូវ ចៀស វា ង នូវ កា រធ្វើដំ ណើរ 
មិន ចំា បាច់ ទៅ កា ន់ឬចៃ ញ-ចូល  តំបន់ 
ឬទី កន្លៃង  ដៃល មា នហា និ ភ័យ ខ្ពស់ 
នៃការ ឆ្លង រាល ដលជំ ងឺកូវី ដ ១៩  ដៃល 
កំណត់ ដោយ កៃ សួង សុ ខា  ភិបា ល  
និង អា ជា្ញា ធរ មាន សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ ។

លោក ថា  ចៀស វាង នូ វការរៀប ចំពិធី 
ផៃសៃង ៗ   រួម ទាំង ពិធី ស សនា ផង  ឬ  
ការជួប ជុំគ្នាទាំ ង ឡាយ ណ ដៃល 
មា នស ភាព អ៊អូរ ន ិង មាន មនសុៃស ចលូ- 
រ ួមចៃើ ន  អន ុវត្ត វធិាន ការ «៣  កា រពារ» 

នងិ«៣កុ»ំ ពៃម ជាម ួយន ឹងវធិាន ការ- 
សុខា ភិបាល ចាំ បាច់   ផៃសៃង ទៀត ឱៃយ 
បា ន ខា្ជាប់ ខ្ជួន  និង គៃប់ៗ គ្នា ។ 

យោង តាម ការ បញ្ជាក់ ក្នងុ ស រាច រ- 
ណៃ នាំ នៃះ លោក នាយ ករដ្ឋ មន្តៃី ក៏ 
បាន លើក ឡើង ដៃរ ថា សមៃប ់កម្មករ- 
និ យោជិត   ដៃល  តៃូ វបាន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ 
ឈប់ សមៃក  ពួក គត់ អាច ធ្វើ ឡើង 
តាមជ មៃើ សចំ នួន ២យា៉ា ង អាសៃ ័យ 
ទៅ តាម ការ សៃុះសៃ ួ លគ្នារវា ងន ិយោ- 
ជ ក  ន ិងបុ គ្គ លិក កម្ម ករ -នយិោ ជតិ  នៃ 
រោងច កៃ  សហ គៃ សនី មួយៗ   ដោយ 
ឈប់ សមៃក តាម បៃតិ ទិន ។

 ជមៃើស ទ២ី  អាច បន្ត ធ្វើកា រជា ធម្ម- 
តា  ហើយ លើក ការ ឈប់ ស មៃករ យៈ- 
ពៃល៣ ថ្ងៃនៃះ ទៅអ នុវត្តរួ មជា មួយ 
ការ ឈប់ សមៃ កក្នុ ងពិធី បុណៃយភ្ជុំ - 
បិណ្ឌ  ឬថ្ងៃ ឈប់ សមៃក ណ មួយ 
នាពៃ ល ខាង មុ ខវិញ  តាម ការ ពៃម- 
ពៃៀង គ្នាសៃ បទៅតា មចៃបាប់ ស្តី ពី 
កា រងរ ។ កៃសួ ង ការងរ  និង បណ្តុះ- 
ប ណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ តៃ ូវចៃញ សៃ ចក្តណីៃ- 
នំា បន្ថៃម លើការ អនុវត្ត នៃះសៃប ទៅ 
តាម ចៃបា ប់ស្តីពី ការ ងរ ៕

 នៀម   ឆេង 

ភ្នំពេញៈ  សកម្ម ភាព អប់រំ កៃ- 
បៃពន័្ធ នៅ ឆ្នា២ំ០២០  មាន ការ ធា្លាក ់ចុះ 
បើ បៃៀប ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  
ដៃល ការ ធា្លាក់ ចុះ នៃះ បណ្តាល មក ពី 
បញ្ហា នៃ ការ រី ក រាល ដល ជំ ងឺ កូវីដ- 
១៩នៅ ក្នុង សហ គមន៍។  នៃះ បើ តាម 
របាយ ការណ ៍ស្ដ ីព ីការ អបរ់ ំកៃ បៃពន័្ធ  
ដៃល កៃសួង អប់រំ បាន ចៃញ ផៃសាយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨   ខៃ មីនា។ 

  របាយ ការណ ៍បៃចា ំឆ្នា ំរបស ់នាយក- 
ដ្ឋាន អប់រំ កៃ បៃព័ន្ធ  មាន កមៃស់ 
១១៩ ទំព័រ   បាន រៀប រាប់ លម្អិត អំពី 
សកម្ម ភាព សមិទ្ធ ផល   និង បញ្ហា 
បៃឈម នានា ដៃល កើត មាន ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០។   បើ តាម កៃសួង អប់រំ  ការ 
អប់ រំ កៃ បៃព័ន្ធ  ជា បៃព័ន្ធ អប់ រំ មួយ 
ដៃល ផ្តល់ នូវ ឱកាស រៀន សូតៃ ដល់ 
កុមារ  និង យុវ ជន កៃ សលា  សិសៃស 
បោះ បង ់ការ សកិៃសា  នងិ អនក្ខរ ជន គៃប ់
វ័យ  គៃប់ ភៃទ  ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ ពួក គៃ 
ទទលួ បាន ចណំៃះ ដងឹ  ចណំៃះ ធ្វើ  ក្នងុ 
ការ កៃ លម្អ គុណ ភាព ជីវភាព រស់ នៅ 
ឱៃយ បៃសើរ ឡើង ។ 

  ការ អប់រំ បៃភៃទ នៃះ រួម មាន  កម្ម វិធី 
អក្ខរ កម្ម វិជា្ជា ជីវៈ  កម្ម វិធី កៃយ អក្ខរ- 
កម្ម  កម្ម វធិ ីបពំៃញ វជិា្ជា  កម្មវធិ ីសម មលូ  
កម្មវិធី ចូល រៀន ឡើង វិញ   និង កម្ម វិធី 
បង្កើត បៃក់ ចំណូល ។   

របាយការណ៍   កៃសួ ង អប់រំ បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា  នៅ ឆ្នាំ ២០២០  អតៃ អក្ខរ ជន   
ឬ ជន ចៃះ អកៃសរ  ពៃញ វយ័ ចាប ់ព ី១៥ឆ្នា ំ 
ឡើង ទៅ មានចំ នួនសរុប   ៨៧,៧  ភាគ- 

រយ   ក្នុង នោះ ភៃទ បៃុស  ៩០, ៩ ភាគ- 
រយ   នងិ ស្តៃ ី ៨៤,៨ ភាគ រយ។  ចណំៃក  
អនក្ខ រជន  ឬ ជន មិន ចៃះ អកៃសរ  ពៃញ- 
វ័យ មាន ចំនួន  ៩៤៩   ៥១៦ នាក់  
ដៃល   ជាង ៥១ ភាគ រយ ជា ស្តៃី។  

ខៃត្ត  ពៃ វៃង ជា ខៃត្ត  មាន  អនក្ខ រជន 
ជា ស្តៃ ីចៃើន រហូត ដល់  ៥៧, ៣៦ ភាគ រយ   
ខណៈ ដៃល ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ មាន 
ទាប ជាង គៃ  តៃមឹ  ៤៤, ៦០  ភាគ បុ៉ ណ្ណោះ។   

  ក្នុង ឆ្នាំ  ២០២០  ថា្នាក់ អក្ខរ កម្ម វិជា្ជា- 
ជីវៈ  ឬ ការ រៀន អកៃសរ ភា្ជាប់ ជា មួយ នឹង 
ជំនាញ  តៃូវ បាន មន្ទីរ អប់រំ អនុវត្ត បាន 
ចំនួន  ៨៩៤  ថា្នាក់  មាន សិសៃស សរុប 
១៧ ៦៩៤ នាក់។   ក្នុង ចំណម ចំនួន 
ថា្នាក់ រៀន ទាំង នៃះ  មន្ទីរ អប់រំ យុវជន 
និង កីឡា បាន អនុវត្ត  ៨៧៨ ថា្នាក់  និង 
អង្គ ការ ដៃ គ ូអភ ិវឌៃឍន ៍អនវុត្ត បាន ចនំនួ  
១៦ ថា្នាក់។   ទាំង ចំនួន ថា្នាក់ រៀន  ចំនួន 
អ្នក ចូលរៀន អក្ខរកម្ម  និង ចំនួន គៃូ 
បាន ថយ ចុះ ពៃមៗ គ្នាបើ បៃៀប ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 ថា្នាក ់អក្ខរ កម្ម នៃះ  តៃវូ បាន អនវុត្ត នៅ 
ក្នុង ភូមិ ចំនួន  ៨ ៣០  ក្នុង ឃុំ សង្កាត់ 
ចនំនួ  ៥៥១  ក្នងុ  ១៨៦  សៃុក នៃ ខៃត្ត 
កៃុង ទាំង ២៥។  

ថា្នាក់ អក្ខរ កម្ម ក៏ មាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
មណ្ឌល អបរ់ ំកៃបៃ នងិ ពន្ធ នាគរ  នងិ 
នៅ តាម រោង ចកៃ សហ គៃស ផង 
ដៃរ។  នៅ ឆ្នាំ  ២០២០ ថា្នាក់ រៀន អក្ខរ- 
កម្ម  ចនំនួ  ៧  បាន ធ្វើ ឡើង នៅ មណ្ឌល 
អបរ់ ំកៃបៃ មាន សសិៃស ចលូរៀន   ១៦០ 
នាក់  នៅ ពន្ធនា គរ ចំនួន  ៣៣ ថា្នាក់   
មាន សិសៃស ចូល រៀន  ៧៤៥ នាក់ ។ 

 ដោយ ឡៃក   កម្ម វិធី ចូល រៀន ឡើង 

វញិ  ដៃល ជា ការ បបំន៉ ដល ់សសិៃស ដៃល 
បោះ បង់ ការ សិកៃសា នៅ បឋម សិកៃសា  
បាន រង ផល ប៉ះ ពាល ់ស្ទើរ តៃ ទាងំ សៃងុ 
នៅ ឆ្នាំ  ២០២០  ដោយ មាន តៃ ខៃត្ត 
ចំនួន  ៣  ប៉ុណ្ណោះ ដៃល បាន អនុវត្ត 
កម្មវិ ធី នៃះ  រួម មាន ខៃត្ត កណ្តាល   
ពៃះវិហារ   និង តាកៃវ។   

ក្នុង ខៃត្ត ទាំង ៣ នៃះ  មាន ថា្នាក់ រៀន 
ចំនួន  ៩១ ថា្នាក់ បាន ដំណើរ ការ  ដៃល 
ចនំនួ នៃះ ថយ ចុះ ៥៧០ ថា្នាក ់ នងិ មាន  
សិសៃស សរុ ប   ១៧ ៤២ នាក់   ថយ ចុះ 
១០ ០ ៦៩ នា ក់ ធៀប នឹង ឆ្នា ំ២០១៩ ។ 

 កម្ម វធិ ីបង្កើត បៃក ់ចណំលូ  ដៃល ជា 
កម្មវិធី  បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ  គួប ផៃសំ 
និង ការ ផ្ដល់ ឥណ ទាន  ដូច ជា ការ 
បង្កើត កៃុម ជួយ គ្នា ធនា គរ សៃូវ  និង 
សហ គមន៍ នានា។   នៅ ឆ្នាំ  ២០២០   

មាន ថា្នាក់ រៀន ចំនួន ៥៨៤ ថា្នាក់ បាន 
ដំណើរ ការ   មាន សិសៃស ចូល រៀន 
៨៦២២ នាក់។  កម្ម វិធី នៃះ បងៃៀន  
ជនំាញ ផៃសៃងៗ ចនំនួ   ៤០ មខុ  រាប ់ចាប ់
ពី កាត់ ដៃរ  បៃើ បៃស់ កុំពៃយូទ័រ  រហូត 
ដល់ ផលិត កម្ម ធ្វើ លប តៃី ។ 

 កម្ម វិធី សិកៃសា កៃ បៃព័ន្ធ   ក៏ រួម 
បញ្ចលូ មជៃឈ មណ្ឌល សកិៃសា សហ គមន ៍
ផង ដៃរ  ដៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មាន ចំនួន  
៣៤៩  កន្លៃង  ប៉ុន្តៃ មាន តៃ ៣២១ 
កន្លៃង ប៉ុណ្ណោះ ដៃល ដំណើរ ការ។   
មណ្ឌល ដៃល មនិ ដណំើរ ការ បណ្តាល 
មក ពី កតា្តា មួយ ចំនួន ដូច ជា  កម្មវិធី 
សិកៃសា មិន ទាន់ ចៃបាស់ លាស់  មិន ទាន់  
មាន គៃូ  ការ គំ ទៃ មាន ការ យឺត យា៉ាវ  
ជា ដើម ។   

  នៅ ស្ទើរ តៃ គៃប់ បៃភៃទ នៃ  កម្មវិធី 

អបរ់ ំកៃ បៃពន័្ធ  ការ ធា្លាក ់ចុះ ទាងំ ចនំនួ 
ថា្នាក់ រៀន  ចំនួន សិសៃស  និង ចំនួន គៃូ 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បញ្ហា ការ ឆ្លង រាល ដល នវូ 
ជំ ងឺ  កូវីដ ១៩ចូល ទៅ ក្នងុ សហគមន៍ ។ 

 លោក   ហង់ ជួន  ណរ៉ុន   រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  បាន 
ថ្លៃង ក្នុង បុព្វក ថា នៃ របាយ ការណ៍ ថា៖   
« នៅ ឆ្នា ំ២០២០  សកម្ម ភាព អបរ់ ំ កៃ- 
បៃព័ន្ធ មួយ ចំនួន ពុំ អាច ដំណើរ ការ 
បាន  មយួ ចំននួ ទៀត បាន ពនៃយារ ពៃល  
និង ផ្លាស់ ប្តូរ រូបភាព រៀន សូតៃ ផៃសៃងៗ 
គ្នា  ដោយ សរ ការ រកី រាល ដល នៃ ជងំ ឺ
កូវីដ ១ ៩ ។   

  លោក បន្ត ថា៖   « កៃសួង អប់រំ  យុវជន   
និង កីឡា បាន រិះ រក គៃប់ មធៃយា បាយ 
ដើមៃបី ផ្តល់ ចំណៃះ ដឹង ដល់ អ្នក សិកៃសា 
ទាងំ អស ់ តាម រយៈ ការ រៀន សតូៃ តាម 
បៃប វិធី ស សៃ្ត ចមៃុះ  រៀន នៅ តាម ផ្ទះ  
តាម បណ្តុំ តូចៗ   តាម ការ សិកៃសា ពី 
ចមា្ងាយ  និង ការ សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ 
អៃឡចិ តៃនូកិ  ដោយ បាន ផលតិ វដីៃអ ូ
បងៃៀន សមៃប់ កម្ម វិធី សម មូល អប់ រំ 
កមៃិត មូល ដ្ឋាន តាម អីុន ធឺ ណិត  កម្ម- 
វិធី អក្ខរ កម្ម   និង កម្ម វិធី សម មូល បឋម 
សិកៃសា» ។ 

  លោក  រស់  សុវាចា   អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសងួ អបរ់ ំ បាន ថ្លៃង ថា  ការ អបរ់ ំកៃ- 
បៃពន័្ធ ផ្ដោត សខំាន ់ទៅ លើ  បៃជា ពល- 
រដ្ឋ កៃី កៃ ងយ រង គៃះ  កុមារ  និង 
យវុជន  ធ្វើពល ក ម្ម  នងិ នៅ កៃ សលា  
កមុារ  នងិ យវុជន  ជន ជាត ិ នងិ មនសុៃស 
ពៃញ វ័យ។   ក្នុង  ចំណម មុខ សញ្ញា 
ទាំង នៃះ  ការ  យក ចិត្ត ទុក ដក់ ជា- 
ពិសៃស  គឺ ទៅ លើ  កុមារ   និង សៃ្តី ៕   

ក្សួង អប់រំ ៈ សកម្ម ភាព អប់ រំ ក្ ប្ព័ន្ធឆ្នា២ំ០២០ធ្លាក់ចុះ ដោយ ផលប៉ះពាល់កូវីដ១៩

សកម្ម ភាព កុមារ មក ទទួល ការ អប់រំ កេ បេ ព័ន្ធ ។ រូបថត Sipar Cambodia

អាជីវកម្ម ...
តពីទំព័រ ២...កាហ្វៃ ដៃល តៃូវ បាន 

បិទទៃ។ បុ៉ន្តៃ លោ កបញ្ជាក់យា៉ាង ចៃបា ស់  
ថា ទីតំាង ដៃល មិន អនុវត្ត តាមសៃចក្ដ ី- 
ណៃ នំា នៃះ នឹង តៃវូ ដក អាជា្ញាប័ណ្ណ ហើ យ 
បញ្ជូន សំណុំ រឿង ទៅ តុលាការ ។

លោកបាន  ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «មុន ដំបូ ង 
យើង អនុវត្ត វិធានការ រដ្ឋបាល សិន គឺ 
យើង បិទ ទីតំាង នោះ។ ដូច សៃចក្ដ ីជូន- 
ដំណឹង បញ្ជាក់ថា ឱៃយ បិទ ទីតាំង នោះ 
បណ្តាះ អាសន្ន ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ កូវីដ។ 
បុ៉ន្តៃ បើ នៅ មាន អ្នក លួច លាក់ បន្ត បើក- 
ទៀត  គឺ យើង អនវុត្ត វិធានការ រដ្ឋបាល  
គឺ យើង បិទ តៃ ម្ដង  លៃង ឱៃយ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ។ 
សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង នៃះ គឺ ឱៃយ បណ្តាះ- 
អាសន្ន ពៃល ស្ថានភាព ល្អ បៃសើរ វញិ 
ពួក គត់ អាច បៃកប អាជីវកម្ម វិញ 
ធម្មតាតាម អាជា្ញាប័ណ្ណ»។ 

លោក បន្ត ថា៖«តៃ បើ នៅ ល្មើស ក្នុង 
ដំណក់ កាល ដៃល យើង កំពុង ហាម- 
ឃាត់ នៃះ យើង បិទ  ទីតាំង នោះ ទាំង- 
សៃុង តៃ ម្ដង ហើយ ពៃល អនុវត្ត វិធាន - 
ការ ផ្លវូ ចៃបាប់ យើង ចាត់ ចៃង តាម ចៃបាប់ ថ្មី 
របស់ យើង គឺ ចៃបាប់ កូវីដ១៩ បៃឈម 
នឹង ទោស ទណ្ឌ អី ឬ ពិន័យ ផៃសៃង ៗ  
អាសៃ័យ លើ តុលាការ»៕



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

មន្ត្រីមន្ទរីសុខាភិបាលប៉្រលិន...
តពី ទំ ព័រ ១...មាន ចៃត នា 

ញុះញង់   និង បំបៃក បំបាក់ 
សាមគ្គី ភាព ផ្ទៃ ក្នុង អង្គ ភាព ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ដី សមៃច 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩   ខៃ មីនា  ឆ្នា ំ២ ០២១  
របស់ លោក សៃ ី បាន  សៃ ីមំុ អភិ - 
បាល ខៃត្ត ប៉ៃ លិន បាន ឱៃយ ដឹង  
ថា ៖   « តៃូវ បាន បណ្ដៃញ ចៃញ ពី 
កៃបខ័ណ្ឌ មន្តៃ ីសុខាភិ បាល ជាន់ -  
ខ្ពស់  ចំ ពោះលោ ក ខឹម   មុនី- 
កសុល  ប ច្ច បុៃបន្ន បមៃើ ការងារ ជា 
មន្តៃី នៅ ការិយា ល័យ បងា្ការ  និង 
គៃប់គៃង ជំងឺ មន្ទីរ សុខាភិ បាល  
នៃ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ប៉ៃ លិន   ដោយ 
មូល ហៃតុ បៃពៃឹត្តកំហុស   និង 
ការ ឆ្គាំ ឆ្គង ក្នុង វិជា្ជា ជីវៈ » ។   

លោក   ខឹម   មុនី កុសល   បាន 
បង្ហោះ សារ  និង រូបភាព ជា ចៃើន 
ទាក់ ទង មណ្ឌល ច តា្តា ឡ ីសក័ នងិ 
លើក ចុង កៃយ   បាន បង្ហោះ ថា 
« បញ្ហោ ដៃល ពៃទៃយ បៃចាំ ការ នៅ 
មន្ទរី បកៃស ខៃត្ត ប៉ៃលិន មិនគួរ នឹង 
ទទួល  មន្តៃ ីពៃទៃយ ជា បុគ្គលិក សៃ ី តៃវូ 
បាន បង ប្អូន យើង ដៃល កំពុង ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក យក កញ្ចប់ បាយ  
គប់ មុខ ។ ពៃទៃយ បៃចាំ ការ តាម 
មណ្ឌល  ច តា្តា ឡី ស័ក ធ្វើការ សឹង 
តៃ មួយរយ ជំពូក ហើយនៅ តៃ 
ទទួល បាន  ការ បៃមាថ បៃប នៃះ 
ទៀត » ។  ការចៃក បាយ ក៏ មិន- 
គួរតៃ ពៃទៃយ ជា អ្នក រា៉ប់ រង តៃ ឯង- 
ដៃរ   មន្តៃ ីមក ព ីមន្ទរី ពាក ់ពន័្ធ គរួតៃ 

រួម ចំណៃក ជួយ   មិន មៃន មក 
អង្គុយ លៃង   Facebook  ក្នុង 
តង់  និង ថត រូប បង្អួត គៃ ទៃ ។  

  អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
ប៉ៃលិន  បាន ចៃញ សៃច ក្តី បំភ្លឺ  
កាល ពី  ថ្ងៃទី ២០  ខៃ មីនា បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា  លោ ក   ខឹម   មុនី កុសល   
អតីត ជា អនុ បៃធាន មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក ខៃត្ត ប៉ៃលិន  ក្នុង តួនាទី 
គាត់ មិន ដៃល មក បំពៃញ ការងារ 
ក្នុង អង្គភាព  គាត់ តៃងតៃ ពៃយា - 
យាម បង្ក ការ ញុះ ញង់  បំបៃក - 
បំបាក់ សាម គ្គី ភាព ផ្ទៃ ក្នុង របស់ 
អង្គ ភាព   មន្ទរី សុខាភិ បាល ខៃត្ត ។ 

 រដ្ឋបាល ខៃត្ត បញ្ជាក ់ថា ៖  « ក្នងុ 
គោល បណំង បង្ក ភាព វកឹ វរ  កាល 
ពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២១   
គាត់ បាន សុំចូល រួម ជា មួយ កៃុម 
គៃូពៃទៃយ ជួរ មុខ ចូល មក មណ្ឌល 
ច តា្តា ឡ ីសក័   ហើយ គាត ់ក ៏ឆ្លៀត- 
ឱ កាស ថត បង្ហោះ  ក្នុង បណ្តាញ 
ព័ត៌ មាន សង្គម   ដើមៃបី បំប៉ោង ព័ត៌ - 
មាន ក្លៃង កា្លាយ ធ្វើ ឱៃយ ចលា ចល 
ក្នុង សន្តិ សុខ សង្គម  ប៉ះពាល់   
ដល់ កិត្តិ យស មន្តៃី រដ្ឋបាល ខៃត្ត   
នងិ មន្តៃ ីសខុាភ ិបាល ជរួ មខុ ពតិ- 
បៃកដ  ដៃល កំពុង បំពៃញ ភារ- 
កិច្ច យា៉ោង  សកម្ម មិន គិត ពី ការ- 
នឿយ ហត់ » ។  

 កៃយ បញ្ចប់ មុខ តំណៃង  
លោក  ខឹម  មុនី កុសល  បាន 
បង្ហោះ សារ នៅ ផៃ ច ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 

ផ្លូវការ របស់ លោក ថា៖  « ខ្ញុំ មិន- 
ដៃល ទទួល ការ ពៃមាន អំពី 
ទោស កំហសុ   ជា ផ្ទាល ់មា ត់  និង 
តាម លិខិត ទៃ ពីមុន មក  បើ ខ្ញុំ 
មិនមៃន ជា កៃុម ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
ខាង សៃង ់សណំក ទៃ   តើ ខ្ញុ ំអាច 
ចូល ទៅ មណ្ឌ ល ច តា្តា ឡី ស័ក 
បាន ទៃ ?» ។   

  លោក  កុសល  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសលិ មញិ  ដោយ សម្តៃង- 
ការ សោក សា្តាយ ចំពោះ ចំណត់ - 
កា ររបស ់ថា្នាក់ ដឹក នា ំខៃត្ត   ខណៈ 
លោក កំពុង ជួយ បំពៃញ ការងារ 
ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ កូ វីដ ១៩ ។  

 អ្នក នំាពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ប៉ៃលិន   
បាន ឱៃយ ដឹង ថា     លោក  ខឹម  មុនី- 
កសុល  អតតីជាអន ុបៃ ធាន មន្ទរី 
ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត ប៉ៃ លិន  ដោយ- 
សារ លោក មាន កំហុសឆ្គង ជា 
បន្តបនា្ទាប់   ថា្នាក់ ដឹក នាំ មន្ទីរ 
សុខាភិ បាល ខៃត្ត   បាន សមៃច   
ស្នើសុ ំ បញ្ចប ់ភារកចិ្ច កាល ព ីថ្ងៃទ ី
២៥  ខៃ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០១៨  ឱៃយមក    
បមៃើ ការងារ នៅមន្តៃ ី ការិយា ល័យ 
បងា្ការ  និង គៃបគ់ៃង ជងំ ឺមន្ទរី សខុា-
ភិ បាល នៃ ខៃត្ត ដដៃល   ដើមៃបី ទុក 
ឱកាស ឱៃយ មន្តៃី រូបនៃះ កៃខ្លួន 
ឡើង វិញ ។  ការ បញ្ចប់ ភារកិច្ច 
ពៃល នោះ  គ ឺដើមៃបី ទកុ ឱកាស ឱៃយ 
មន្តៃី រូបនៃះ កៃ ខ្លួន ឡើង វិញ   ប៉ុន្តៃ 
ផ្ទុយ ទៅ វិញ  មន្តៃី រូបនៃះ  នៅ តៃ 
បន្ត ការ អកុ ឡកុ  ញុះញង ់ បបំៃក- 
បំបាក់  សាម គ្គី ភាព ផ្ទៃក្នុង អង្គ- 
ភាព ដដៃល ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ គណៈ មៃធាវ ីនៃ ពៃះរា- 
ជា ណ ចកៃ កម្ពជុា   ចុះ អនសុៃស រណៈ   
ជាមួយ កៃុម បៃឹកៃសា ជា តិ កម្ពុជា 
ដើមៃបី  សៃ្ត ី ស្ត ីព ី«កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត-ិ  
ការ ផ្តល់ សៃវា ការពារ ក្តី ដល់ ស្តៃី 
និង ក្មៃង សៃី កៃីកៃ ដៃល រង គៃះ 
ដោយ អំពើ ហិងៃសា និង ការ អប់រំ 
ចៃបាប់ »ដើមៃបី ផ្តល់ សៃវា ការ ពារ ក្តី 
តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ដល ់ពកួ គៃ នងិ បណ្តុះ-   
បណ្តាល ចំណៃះ ដឹង លើ វិស័យ- 
ចៃបាប់ ដល់ មន្តៃី អនុវត្ដ ចៃបាប់។

បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
ស្តពី ីការចុះ ហត្ថ លៃខា លើ អន ុសៃស-  
រណៈ នៃការ យោគ យល់ រវាង សា្ថា- 
ប័ន ទាំង២ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧   ខៃ 
មីនា អនុសៃស រណៈ នៃះ  មាន រយៈ - 
ពៃល  ៣ឆ្នា ំ គតិ ចាប ់ព ីខៃមករា  ឆ្នា ំ
២០២១  ដល់ ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២៣។

សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន  ឱៃយដឹង 
ថា ៖«ការ ចុះ អនុសៃស រណៈ នៃះ ធ្វើ- 
ឡើង ក្នងុ គោល បណំង ពងៃងឹ  នងិ 
ពងៃកី កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ អន ុវត្ត   
គមៃង ផ្តល់ សៃវា ការពារ ក្តី តាម- 
ផ្លូវ ចៃបាប់ សមៃប់ ស្តៃី  និង ក្មៃង សៃី 
កៃីកៃ  ដៃល រង គៃះ ដោយ អំពើ - 
ហងិៃសា នងិ បណ្តុះ បណ្តាល ចណំៃះ-  
ដឹង លើ វិស័យ ចៃបាប់ ដល់ មន្តៃី អគ្គ- 
លៃខា ធិការ ដា្ឋាន អចិ នៃ្តយ៍ នៃ កៃុម-  
បៃឹកៃសា ជាតិ កម្ពុជា  ដើមៃបីស្តៃី  និង 
មន្តៃ ីភា្នាក ់ងារ នគរ បាល យតុ្ត ិធម ៌នៃ 

កៃសួង កិច្ច ការ នារី  និង មន្ទីរ កិច្ច- 
ការនារី រាជ ធានី -ខៃត្ត»។

ក្នុង អនុ សៃសរណៈ  គណៈ មៃធាវី  
មាន កាតព្វ កចិ្ច ផ្តល ់សៃវា ការពារ ក្ត ី
ដល់ ស្តៃី និង ក្មៃង សៃី កៃីកៃ ដៃល រង- 
គៃះ ដោយ អពំើ ហងិៃសា ក្នងុ គៃសួារ 
រង គៃះ ក្នុង ករណី រំលោភ បំពាន 
ផ្លូវ ភៃទ។  រង គៃះ ក្នុង ករណី ធ្វើ- 
អា ជីវ កម្ម ផ្លូវ ភៃទ  និង រង គៃះ ក្នុង 
ករណ ី ពាក ់ពន័្ធ ការ បពំាន សទិ្ធ ិ កតិ្ត-ិ 
យសនិង សៃចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ របស់  ស្តៃី។  

 សៃច ក្ដី បៃកាស ដដៃល  ឱៃយដឹង 
ថា គណៈ មៃធាវី អាច ចូល រួម បណ្តុះ-  
បណ្តាល ចំណៃះ ដឹង លើ វិស័យ- 
ចៃបាប់ដល់ មន្តៃី អនុ វត្ត ចៃបាប់ របស់ 
អគ្គ លៃខា ធិការ ដា្ឋាន កៃុម បៃឹកៃសា- 
ជាតិ កម្ពុជា ដើមៃបី សៃ្តី របស់ កៃសួង 
កិច្ចការនារី  និង របស់ មន្ទីរ កិច្ច ការ 
នារី រាជ ធានី ខៃត្ត ។  ដោយ ឡៃក 
កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ កម្ពុជា ដើមៃបី សៃ្តី  
មាន កាតព្វ កចិ្ច ផ្តល ់ការគា ំទៃ ផ្នៃក- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ចំនួន ១ ២០០ ០០០- 
រៀល ក្នុង ១ សំណុំ រឿង ដល់ មៃធាវី 
ដៃល បាន ការពារ ក្តី ។

គណៈ មៃធាវ ីចៃញ គោល នយោ- 
បាយ លៃខ ០៩៨  ចុះ ថ្ងៃ ទី៥  កុម្ភៈ  
ឆ្នាំ២០២១ស្តីពី ការពិ គៃះ យោ- 
បលន់ងិ ការការ ពារ ក្ត ីជនូ ជន កៃកីៃ 
ដោយ ឥត គិត កមៃ។  ដូច្នៃះ អនុ- 
សៃស រណៈ នៃការ យោគ យល់ នៃះ  
គឺជា ធាតុ សំខាន់ មួយ នៃ គោល- 
នយោ បាយ ខាង លើ ។  គណៈ មៃ ធាវ ី  

បន្ត ខិត ខំពងៃីក ការ ផ្តល់ ជំនួយ 
ផ្នៃក ចៃបាប ់ដល ់ជន កៃកីៃ  ជា ពសិៃស  
កុមារ  និង កម្មករ- និយោជិត  ក្នុង 
គោល ដៅ ពងៃងឹ សមធមន៌ងិ យតុ្ត-ិ 
ធម ៌  សង្គម នងិ លើក ស្ទយួឧត្តម ភាព   
និង កិតៃយា នុភាព នៃ វិជា្ជា ជីវៈ មៃធាវី ។

បើ តាម កៃុម មៃធាវី ស្ម័គៃ ចិត្ត នៃ 
គណៈមៃធាវី  តៃឹម ថ្ងៃ ទី១៩   កុម្ភៈ  
ឆ្នា ំនៃះបាន ជយួ ការពារ ក្ដ ីដល ់ជន-  
កៃកីៃ ចនំនួ ២ ១៦៧ ករណ ី ក្នងុ នោះ   
មាន កនូ ក្ដ ី ៣ ៦៥៨ នាក ់  នៅ តាម- 
សាលា ដបំងូ រាជធាន ី-ខៃត្ត  ទទូាងំ 
បៃទៃស ក្នុង រយៈ ពៃល ១០០  ថ្ងៃ  ។

បៃធានគណៈមៃធាវី កម្ពុជា 
លោក  លី ច័ន្ទតុលា  មិន អាច 
ទាក់ទង បានទៃ  ពី មៃសិលមិញ។ 

លោកសៃ ីមា៉ោន ចនិា្តា  អ្នកនា ំពាកៃយ  
កៃសួង កិច្ច ការនារី  បានចុច បិទ 
ទូរស័ព្ទ ពីមៃសិលមិញ។

លោក សុងឹ សៃនករណុ អ្នកនា-ំ 
ពាកៃយសមាគម ការពារ សទិ្ធ ិមនសុៃស 
អាដហកុ  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ  
ថា  បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជា យើង មិន ទាន់ 
មាន មៃធាវី ស្ម័គៃចិត្ដ គៃប់ គៃន់ 
សមៃប ់ជយួ ការពារ ក្ដ ីជនូ ដល ់ជន- 
កៃី កៃទៃ។ កន្លង មកសៃ្ដី  កុមារនិង 
បៃជាជន កៃកីៃបាន ទទលួ ការការ- 
ពារ   ក្ដី ពី មៃធាវី ស្ម័គៃចិត្ដ របស់ រាជ- 
រដា្ឋា ភបិាលប៉នុ្ដៃ យើង ពនិតិៃយមើល ទៅ   
ការ ទទួល ខុស តៃូវ របស់ មៃធាវី 
ស្ម័គៃចិត្ដ ដូចជា មិន ទាន់ ផ្ដល់ ភាព- 
កក់ ក្ដៅ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ»៕

គណៈម្រធាវីនិងក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិរួមគ្នាការពារក្តឱី្រយស្ត្រនិីងក្ម្រងស្រកី្រកី្រ

មុំ គ ន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន ដៃល ជា បៃធាន សា្ថា - 
បនិក កិត្តិយសនៃ កៃុម បៃឹកៃសា 
វបៃបធម៌ អាសីុបាន ផ្ញើលិខិត អប - 
អរ សាទ រ កិច្ចបៃជុំ កៃុមបៃឹកៃសា 
វបៃបធម៌ អាសុី ACC លើក ទី២  
កាលពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០ - 
២១ ដោយ លោក លើក ឡើង ថា  
ការបៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ រាត - 
តៃបាត សកល  ទាមទារ ឱៃយ មាន  
សាមគ្គី ភាព និង ភាពជា ដៃគូ 
អន្តរ ជាតិ។ 

កៃមុបៃកឹៃសា វបៃបធម៌ អាសីុ (AC - 
C  ) និង សន្និ សីទ អន្តរជាតិ នៃ 
បណ្តា  គណបកៃស នយោបាយ នៅ 
អាសុី(ICAPP)បានរៀបចំ 
កចិ្ចបៃជុ ំកៃមុបៃកឹៃសា វបៃបធម ៌អាសុ ី
លើក ទ២ីតាម បៃពន័្ធ អីនុ ធ ឺណ ិត 
កៃម បៃធានបទ ស្តពីី«ការ លើ ក - 
កម្ពស់ វបៃបធម៌ និង នវា នុវត្តន៍ 
សមៃប់ វិបុលភាព រួម ក្នុង អំឡុង 
ពៃល និង កៃយ កូ វីដ១៩»។

លោក ហ៊ុន សៃន  បាន លើក- 
ឡើ  ង  តាមរយៈ សារលិខិត ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំសមូ ថ្លៃងអណំរគណុ  ចពំោះ 

គណៈបៃតិភូ ទាំងអស់ សមៃប់ 
ការចូលរួម កិច្ច បៃជុំ លើក ទី២ 
របស់ កៃុមបៃឹកៃសា វបៃបធម៌ អាសុី 
(ACC)ហើយ ការជៃើសរីស 
យក បៃធានបទ នៃះ គឺ ពិតជា 
បៃធានបទ ដ៏ ល្អ និង មាន ទំនាក់ - 
ទនំង ខា្លាងំណស ់ ជាមយួ សា្ថាន- 
ភាព បច្ចបុៃបន្ន របស់ ពិភព លោក » ។

អស់ រយៈពៃល ២ឆ្នាំ ហើយ 
ដៃល ACC តៃូវបាន បង្កើត  និង 
បៃកាស នៅ ខៃត្តសៀមរាប  ក្នងុ- 
គោលបំណង លើកកម្ពស់ ការ- 
តភា្ជាប់រ វាង វបៃបធម៌ និង សន្តិភាព 
ការ អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព  
ទំនាក់ ទំនង រវាង មនុសៃស ជាតិ 
និង  នវា នុវត្តន៍។ 

លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី បញ្ជាក់ 
ថា៖«ការប្តៃជា្ញាចិត្ត ផ្នៃក នយោ - 
បាយ របស់ ពួកយើង គឺ ចៃបាស់ លា ស់ 
យើង ធ្វើការ រួមគា្នា ដើមៃបី ជំរុញ កិច្ច - 
សន្ទនា  និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ - 
ការ  ជា អន្តរជាតិ លើ ការអភិវឌៃឍ 
នងិ នវានវុត្តន ៍ដោយមាន វបៃបធម ៌
ជា ចលករ ដើមៃប ីសមៃច ឱៃយបាន 
គោលដៅ អភវិឌៃឍ នប៍ៃកប ដោយ 
ចីរភាព»។ លោក ថា ការផៃសារ- 
ភា្ជាប ់រវាង មនសុៃស ចណំៃះ ដងឹ ន ិង  

សកម្មភាពសុទ្ធតៃជា យុទ្ធ សា ស្តៃ 
អន្តរា គមន៍ សំខាន់ដើមៃបី នាំមក- 
នូវ លទ្ធផល ជាក់ស្តៃង ជូន បៃជា - 
ជន។ ផៃសារ ភា្ជាប់ ជាមួយគា្នានៃះ 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ   អភិវឌៃឍន៍ 
ដោយ យក បៃជាជន ជា ស្នូល គឺ - 
ជា វិធី សាស្តៃ សំខាន់។ 

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ថ្លៃង ថា 
៖ «យើង មាន គោលបំណង រួម 
ក្នងុការគំាទៃ ACC ឱៃយ កា្លាយជា 
សា្ថាប័ន មួយ ដ៏ សំខាន់  នៅ អាស ុី 

ក្នុងការ លើក កម្ពស់ សន្តភិាពបរិ - 
យា ប័ន្ន ចីរ ភា  ព នងិ ភាព ធន ់របស ់
សង្គម។ ការ  បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង 
ជំងឺ រាត តៃបាត សកល ទាមទារ 
ឱៃយមាន សាម គ្គី ភាព និង ភាពជា 
ដៃគូអន្តរ ជាតិ ។ គា្មាន បៃទៃស ឬ 
សង្គម ណមួយ មាន សុវត្ថភិាព 
ទៃ បើ យើង ទំាង  អស់គា្នា មិន មាន 
សុវត្ថ ិភាព នោះ» ។

កិច្ចបៃជំុ នៃះ បាន បៃរព្ធ ធ្វើ ឡើ ង  
កៃម អធិបតីភាព របស់លោក 

ចូ ហៃសៃ ដឺ វៃ ណៃ សៃសា (Hon. 
Jose de Venecia) បៃធាន 
សា្ថាបនិក អង្គការ ICAPP និង 
ជា សហបៃធាន សា្ថាបនិក ACC 
និង លោកសៃ ីឃួន សុ ដា រី អនុ - 
បៃធាន ទី២នៃ រដ្ឋសភា និង ជា 
អនុបៃធាន ICAPP ថៃម ទំាង ក៏ -  
ជា បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា វបៃបធម៌ 
អាសុី ដោយ មាន ការចូលរួម ពី 
គណៈបៃតិភូ ជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុង 
ទ្វបីអាសុ ីនងិ តណំង គណបកៃស 
នយោបាយ សំខាន់ៗ ក្នុង កៃប- 
ខ័ណ្ឌ ICAPP រួមជា មួយ អ្នក - 
សង្កៃត ការណ៍ មកពី ការិយា - 
ល័យ អង្គការ សហ បៃជាជាតិ  
សមៃប់ សៃវា គមៃង (UN-
OPS) វិទៃយា សា្ថាន ចក្ខុវិស័យ 
អាសុី (AVI)និង សា្ថាប័ន ដទៃ -  
ទៀត ផងដៃរ។

យោងតាម សៃចក្តីបៃកាស- 
ព័ត៌មាន ពី លទ្ធផល លើ កិច្ចបៃជុំ 
កៃមុបៃកឹៃសា វបៃបធម ៌លើក ទ២ីនៃះ 
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍ ទីកៃងុ ភ្នពំៃ ញ 
តៃូវបាន អនុម័ត ដោយ ផ្តាតលើ 
ចំណុច សំខាន់៣គឺ ការប្តៃជា្ញា 
របស់ កៃុមបៃឹកៃសា វបៃបធម៌ អាសុី  
ក្នុងការ កៀរគរ ធនធាន ដើមៃបី 

បង្កើន ភាពសមៃបូរ បៃប  នៃ វបៃបធម ៌
ធ្វើជា ចលករ ដើមៃបី កសាង សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ឡើងវិញ ឱៃយ កាន់តៃ រឹងមាំ 
កៃយ ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ  
កូ វដី១។ ចំណចុ ទី២គឺ ការ ទទួល 
សា្គាល ់នវូ ភាពចាបំាច ់ដើមៃបី ជរំ ុញ 
ការវនិយិោគ បន្ថៃមទៀត  ទៅលើ 
ការច្នៃបៃឌិត និង ការ អភិវឌៃឍ 
ដៃល ជរំញុ ដោយ វបៃបធម ៌រមួទាងំ 
កិច្ចសហការ អន្តរជាតិ ដើមៃបី 
ជំរុញ វិស័យ ច្នៃបៃឌិត វបៃបធម៌ 
ដើមៃបី ភាពរុងរឿង រួមគា្នា។ 

ចំណៃក ចំណុច ទី៣ គឺ កិច្ច - 
សហបៃតបិត្តកិារ  ក្នងុការ បៃរព្ធ 
ពៃឹត្តិការណ៍ វបៃបធម៌ ជា សាធា - 
រណៈតាមរយៈ បៃពន័្ធ អីនុ ធ ឺណតិ  
ឬ ការជួបគា្នា ដោយផ្ទាល់ ដោយ 
ផ្តាតលើ គំនិត ផ្តួចផ្តើម វបៃបធម៌ 
រួមមាន ការរត់ មា៉ោ រា៉ តុង វបៃបធម៌ 
គំនិត ផ្តចួផ្តើម ផ្លវូ មួយ ខៃសៃកៃវាត់ - 
មួយ គមៃង  ផ្លូវ សូតៃ របស់ 
អង្គការ យូណៃស្កូ និង គមៃង 
ដទៃទៀត  ក្នុងចំណោម បៃទៃស 
ជា សមាជិក ដើមៃបី លើកកម្ពស់ 
សន្តិភាព យូរអង្វៃង ភាព សុខ - 
ដុម និង កិច្ច សហបៃតិ បត្តិការ 
អន្តរជាតិ៕

ការប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺរាតត្របាតទាមទារឱ្រយមានសាមគ្គីភាពនិងភាពជាដ្រគូអន្តរជាតិ

អ្នក ជំនញ បាញ់ ថ្នា ំសម្លាប់មេរោគ នៅ មន្ទរី ពេទេយ កាល់ម៉េតពី ថ្ងេ ១មីន ។ រូប មិនា
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វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋា ភិបាល ជប៉ុន បាន ផ្តល់ 
ថវិកា បៃមាណ  ៣ ០៩០ ៩០៩ដុល្លារ 
អាមៃរកិ  ដល ់អង្គការ យនូ ីសៃហ្វ  សមៃប ់
អនវុត្ដ គមៃង «ការ ទប ់ស្កាត ់នងិ ឆ្លើយ តប   
ចពំោះ អ ំពើហងិៃសា លើ កមុារ នៅ កម្ពជុា  ក្នងុ   
អឡំងុ ពៃល នៃ ការរាត តៃបាត ជា សកល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩  និង ការ ស្តារ ឡើង វិញ»។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន រួម ស្ដពីីការ ផ្ដល់ - 
ថវិកា   នាថ្ងៃទី ១៩  មីនា  ឲៃយ ដឹង ថា  ទោះ  បី  - 
ជា កុមារ បៃឈមនឹ ង ហា និ ភ័យ សុខ ភាព 
ពីជំ ងឺ កូវីដ ១៩ តិច ជាង មនុសៃស ពៃញ វ័យ 
កដ៏ោយ  កម៏ាន របាយ ការណ ៍សកល មយួ- 
ចំនួន  បាន បង្ហាញ ថា  កុមារ អាច  នឹង មាន 
ហា និភ័យ ខ្ពស់ ក្នុង ការ ទទួល រង នូវ  អំពើ- 
ហិងៃសា  បណ្ដាល មក ពីជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ ។

បើ តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស   ការរតឹតៃបិត លើ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ការ បាត់ បង់ បៃក់ចំណូល  
ភាព ឯកោ  កន្លៃង រស់ នៅ ចង្អៀត និង កមៃតិ   
ខ្ពស ់នៃ ភាព តាន តងឹ  ន ិង ជងំថឺប ់បារម្ភ  ធ្វើ ឲៃយ   
មាន ការ កើន ឡើង នវូ លទ្ធ ភាព ដៃល កមុារ 
អាច ជួប បៃទះ  និង ទទួល រង ការ រំលោភ- 
បំពាន លើ រាង កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត នៅ ផ្ទះ។

សៃច ក្ដី បៃកាស បញ្ជាក់ ថា ៖«ជាការ- 
ឆ្លើយ តប  រដ្ឋា ភបិាល ជប៉នុ  នងិ យនូ ីសៃហ្វ  
កំពុង ចាប់ ផ្តើម គមៃង ថ្មីមួយ ឈ្មោះ ថា  
ការ ទប់ ស្កាត់  និង ឆ្លើយ តប ចំពោះ អំ ពើ- 
ហិងៃសា លើ កុមារ នៅ កម្ពុជា  ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល នៃ ការ រាត តៃបាត ជា សកល នៃ ជំងឺ- 

កូវីដ ១៩  និង ការ ស្តារ ឡើង វិញ។  រដ្ឋា ភិ- 
បាល ជប៉ុន បាន ផ្តល់ ថវិកា ចំនួន  ៣៤០- 
០០០ ០០០ យៃន (បៃមាណ ជា  ៣ ០៩០- 
៩០៩ដុល្លារ អាមៃរិក) ដល់ យូនីសៃហ្វ 
សមៃប់ គមៃង នៃះ»។

លោក សៃ ីហ្វរ័ហូ្គ ហ្វយហូៃសិថ  នាយកិា 
យនូ ីសៃហ្វ បៃចា ំកម្ពជុា ថ្លៃង ថា រាលទ់ មៃង ់  
នៃ អំពើហិងៃសា ដៃល កុមារ បាន ជួប បៃទះ 
អាច បណ្ដាល ឲៃយ មាន ផល វបិាក ធ្ងន ់ធ្ងរ  នងិ   
ពៃញ ១ ជីវិត។   អង្គការ យូនីសៃហ្វ មាន 
ការ ពៃួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង  ពៃះ កុមារ 
អាច មាន ហាន ិភយ័ ខ្ពស ់ក្នងុ ការ ទទលួ រង 
នូវ អំពើ ហិងៃសា  និង ការរំលោភ បំពាន ក្នុង 
អំឡុង ពៃល  ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ ១៩។

លោកសៃី បាន ថ្លៃង ថា៖ « យើង សូម 
ថ្លៃង អំណរគុណ ចំពោះ រដ្ឋា ភិបាល ជប៉ុន 
ដៃល បាន ចូល រួម ចំណៃក យ៉ាង សំខន់  
និង ទាន់ ពៃល វៃល។  គមៃង នៃះ  មាន 
គោល បណំង ពងៃងឹ បៃព័ន្ធ  និង សៃវា កម្ម 
កិច្ច ការពារ កុមារ  និង ចូល រួម ចំណៃក 
សមៃច ឲៃយ បាន នូវ សិទ្ធិ លូត លស់ របស់ 
កមុារ កម្ព ុជា នៅ ក្នងុ បរសិ្ថាន បៃកប ដោយ 
សុវត្ថិ ភាព  និង កិច្ច ការពារ»។

លោក  មិកាមិ  មា៉ាសហុីរ៉ូ  ឯក អគ្គ រាជ- 
ទូត វិស មញ្ញ  និង ពៃញ សមត្ថ ភាព ជប៉ុន 
បៃចាំ កម្ពុជា  ថ្លៃង ថា  អំពើ ហិងៃសា ក្នុង វ័យ 
កុមារ  ភាព  អាច បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ជា ចៃើន 
ដល់ កុមារ  និង ពៃញ ១ជីវិត របស់ ពួក- 
គៃ។  ការ ទទលួ រង គៃះ នវូ អពំើ ហងិៃសា នៅ 
វយ័ កមុារ ភាព  ជា រឿយៗ នា ំឲៃយ មាន ផល- 

អវិជ្ជ មាន ខង អាកបៃប កិរិយ ផ្លូវ ចិត្ត  និង 
រាង កាយ នៅ ក្នុង វ័យ ជំទង់  និង ពៃញ វ័យ 
ដៃល ជាប ញ្ហា បៃ ឈម សមៃប់ ការ អភិ- 
វឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច ផង ដៃរ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យនូ ីសៃហ្វ មាន សកម្ម-  
ភាព នៅ កម្ពុជា  តាំង ពីឆ្នាំ ១៩៥២  និង 
មាន បទ ពិសោធ លៃច ធ្លាក្នុង ការធ្វើការ  
ដើមៃបី បញ្ចប ់អពំើ ហងិៃសា លើ កមុារ។ នៃះ ជា 
មលូ ហៃត ុដៃល រដ្ឋា ភបិាល ជប៉នុ ចាត ់ទកុ 
យូនីសៃហ្វ ជា ដៃ គូ ដៃល គួរ ឲៃយ ទុក  ចិ ត្ត 
បំផុត ដើមៃបី សមៃច គោល ដៅ នៃះ»។

លោក  បន្តថា ៖«រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន  និង 
យនូសីៃហ្វ ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត យ៉ាង មតុមា ំក្នងុ ការ- 
ធ្វើការជា មយួ រាជ រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  ដើមៃបី 
បញ្ចប់ អពំើ ហងិៃសា លើ កុមារ  ហើយ នឹង បន្ត 

រហូត ដល់ យើង បាន ជួយ បង្កើត ពិភព- 
លោក មួយ  ដៃល គ្មោន កុមារ ណ មា្នាក់ តៃូវ- 
បាន ទុក ចោល។ យើង នឹង បន្ត សហការ 
ជា មួយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  ដើមៃបី ជួយ 
ស្តារ បៃទៃស ឡើង វិញ ពីជំងឺ កូវីដ ១៩»។

បើ តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  គោល- 
បំណង គមៃង នៃះ  គឺដើមៃបី ធានា ថា  
កុមារា និ ងកុមារី នៅ កម្ពុជា ទទួល បាន 
ការ ការពារ ព ីអពំើ ហងិៃសា  ការ កៃង បៃវញ័្ច។  
ការ រំលោភ បំពាន ក្នុងអំ ឡុង ពៃល រាត- 
តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវី ដ ១៩ និង ការ ស្តារ ឡើង- 
វិញ  ដើមៃបី ព ងៃឹង សន្តិ សុខ មនុសៃស ជាតិ ។ 
គមៃង នៃះ នឹងបង្កើត នូវ យុទ្ធ សសៃ្ត  
និង ការ អន្ត រាគមន ៍ដៃល មាន សៃប ់ដើមៃប ី
ពងៃឹង សៃវា កម្ម កិច្ច ការពារ កុមារ ដៃល 

ងយ រង គៃះ ខ្លាងំ  នងិ កៃមុ គៃសួរ របស ់
ពកួ គៃ នៅ ទទូាងំ បៃទៃស កម្ពជុា។ គមៃង  
នៃះ ក ៏គ ំទៃ រាជ រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  ក្នងុ ការ-  
បង្កើត  និង អនុវ ត្ត កៃបខ័ណ្ឌ ស្ថាប័ន  និង 
កៃបខ័ណ្ឌ គតិ យុត្ត  ដើមៃបី លើក ឡើង ពី 
កតា្តា ហា និភ័យ នានា ដៃល អាច កើត មាន 
ឡើង ដោយ សរ ជងំកឺ ូវដី ១៩ ទៅ លើកចិ្ច- 
ការ ពារ កុមារ។

អ្វី ដៃល សំខន់ បំផុត   គឺ គមៃង នៃះ  
នឹង ធានាថា  កុមារងយ រង គៃះ  អាច 
ទទលួ បាន សៃវា កម្ម ការពារ បៃកប ដោយ 
គុណ ភាព  រួម មាន  ការ គៃប់ គៃង ករណី 
ការគំ ទៃសុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  និង ការគំ ទៃ 
ផ្នៃក ចិត្ត សស្តៃ  និង សង្គម  ជំនួយ ផ្នៃក ចៃបាប់  
និង សៃវា សុខ ភាព ។  ខៃសៃ បណ្ដាញ ជំនួយ  
និង លៃខ ទំនាក់ ទំនង ទាន់ ហៃតុការណ៍  នឹង   
តៃវូ បាន បង្កើន ឡើង ដើមៃបី ផ្តល់ នូវ បណ្ដាញ - 
 សុវត្ថិ ភាព ដៃល មាន ភាព ងយ សៃួល 
ទាក ់ទង សមៃប ់កមុារ  នងិ មនសុៃស ពៃញ-  
វ័យ  ដើមៃបី រាយ ការណ៍ អំពី អំពើ ហិងៃសា រួម- 
ទំាង ការកៃង បៃវ័ញ្ច ផ្លវូ ភៃទ  និង ការ រលំោភ- 
បំពាន ។  នៃះ បើតាម សៃច ក្ដី បៃកាស។

សៃច ក្ដី បៃកាស បញ្ជាក់ថា  គោល ដៅ 
ចុង កៃយ   គឺការ គំទៃ រាជ រដ្ឋា ភិបាល- 
កម្ពជុា  ក្នងុ ការ បង្កើត បៃពន័្ធ ការពារ កមុារ 
ដៃល មាន ការសមៃប សមៃួល សម សៃប  
នងិ បៃកប ដោយ ចរី ភាព ដើមៃបី ឆ្លើយ តប នងឹ   
បញ្ហា  ដៃល បង្ក ឡើង កាន ់តៃ ខ្លាងំ ដោយ សរ   
ជងំ ឺកវូដី១៩  កៃម កចិ្ច សហការ ជាមយួ 
អង្គការ សង្គម សីុវិល  និង ដៃគូ ពាក់ ព័ន្ធ៕ 

ជបុ៉នផ្តល់ថវិកាជាង$៣លានដល់យូនីសេហ្វដើមេបីទប់ស្កាត់អំពើហិងេសាលើកុមារពេលកូវីដរាតតេបាត

រូបតំណាងនេការបេើអំពើហិងេសាទៅលើកុមារ។ រូបថត  UNICEF Cambodia
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ប្រ ធា នគ ្រ ប់គ្រ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ ធា ន គ្រ ប់គ្រ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុប្រ ធា ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   គ្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,� យ សា មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា៉ា , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ ួលអក� រា វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត

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

ប្រ ធា ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ ធា នគណន្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្រ�  និងរច� គ្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិយ ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយ ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALK

តពីទំព័រ ៣...សៃកុមណ្ឌល-  
សមីា  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
កន្លង មក  មាន ពល រដ្ឋ កៃកីៃ មយួ- 
ច ំននួ តៃវូបាន សមត្ថ កចិឃាត-់ 
ខ្លនួ និង កសាង សំណំុរឿងបញ្ជនូ  
ទៅតុលាកា រ ផ្ដនា្ទា ទោស ជាប់ 
ពន្ធ នាគា រ ដោ យសា រ ពួក គាត់ 
ចូលកាប់ ដើម កោង កាង ធ្វើធៃយូង 
លក់ដោះ សៃយ ជីវ ភាព  ។ 

លោក  ថា៖«ខ្ញុ ំយល ់ថា ករណ ី
អ្នក សៃី  លាង  ហុីម  គួរតៃ តៃូវ- 

បាន សមត្ថ កិច្ចកសាងសំណុំ- 
រឿង ឡើង តុលា ការ ដើមៃបី ចាត់- 
ការ បន្ត តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ពៃះ  គាត ់
បាន ចាក់ដី លុប  និង កាប់ ទន្ទៃន 
ដី ពៃកោ ងកាង ក្នុង តំបន់ ដៃ ន- 
ជមៃ កស ត្វពៃ ពាម កៃ សោប 
ខសុ ចៃបាប ់ក្នងុ ចៃត នា យក ធ្វើ ជា 
កម្ម សិទ្ធិ ឯក ជន ផ្ទាល់ ខ្លួ ន » ។

អ្នក សៃី  លាង  ហុីម  មិន អាច 
ទាក់ ទង សុំ អតា្ថាធិបៃបា យ ជុំវិញ 
ករណី នៃះ បាន ទៃ កា លពី 
មៃសិលមិ ញ។យ៉ាងណាក្ដ ី អ្នកនំា- 
ពាកៃយ  រដ្ឋ បា លខៃត្ត កោះ កុង  លោក  
សុខ  សុ ទ្ធី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 

បុ៉ស្តិ៍ ថា អ្ន ក សៃ ីលាង ហីុម  បាន 
បំភ្ល ឺបៃប់ អាជា្ញា ធរ  សៃកុ មណ្ឌល- 
សីមា ថា  គាត់ គា្មាន ចៃត នាចា ក់- 
ដី រំលោភ យក ដី ពៃកោ ងកា ង 
ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃ កសត្វ ពៃ 
ពាម កៃសោប នោះទៃ។  គាត់  
បាន យល់ ពៃម កាយ អាចម៍ ដី 
ទំាង នោះ ចៃញ និ ង ដំា ដើម 
កោង កាង សា្ដារ ឡើង វ ិញ ទៅតាម  
ការណៃនាំ  របស់រ ដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
និង មន្ទីរ ជំ នាញ ពាក់ ព័ន្ធ ។

 លោក  ថ្លៃង ថា៖ «ពៃល នៃះ  
គាត ់បាន ចាបផ់្ដើម កាយ អាច ម ៍
ដី ចៃញ ហើយ។  នៅ ជំ ហាន 

បនា្ទាប់  គឺ គាត់ តៃូវ ដាំ កូន កោង- 
កាង សា្ដារ ឡើងវិ ញ នៅ លើ ផ្ទៃដី 
៣ ៣០២ ម៉ៃតៃកា រ៉ៃ ដៃល រង- 
ការ បផំ្លាញ ដោយ សារ គាត ់ចាក ់
ដី លុប»។លោក បាន បន្ថៃម ថា  
ចំ ណៃក  វិធាន ការ ចៃបាប់ ផៃសៃង- 
ទៀត គឺជា  តួនា ទី របស់ ពៃះ រាជ- 
អាជា្ញា ដៃល តៃូវ សៃវជៃ វ និ ង 
ចាត់ វិធា នការ បន្ត តាម នីតិ វិធី- 
ចៃបាប់ «ប៉ុន្តៃ ចំណាត់ ការ បៃប- 
ណា នោះ  ខ្ញុំ មិន ដឹង ទៃ »។ 

កាល ពី មៃសិល មិញ  លោក  ហុ៊ន 
មា៉ា រា៉ា ឌី បៃធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន 
ខៃត្តកោះ កងុ  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 

បុ៉ស្តិ៍ ថា កៃ ុមការងា រ របស់ លោក 
នឹងចុះ តៃួត ពិនិតៃយ ណៃនាំ ពី 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ដាំ ដើម 
កោង កាងដល់ អ្នក សៃី  លាង-  
ហុីម  កៃយពៃ ល គាត់ កាយ 
អាចម៍ ដី ចៃញពី  តំបន់ នោះ រួ ច។ 

លោ ក បានបញ្ជាក់ ថា៖ «នៅ 
កៃយពី ការដាំ សា្ដារឡើង វិ ញ  
នៃះ គឺគាត់ តៃូវមាន កាតព្វ កិ ច្ច 
មើល ថៃ ទា ំវា រហតូ ដល ់ធ ំកា្លាយ 
ជា  ពៃកោ ងកាង  ទើប គាត ់អាច 
ផតុ ការ កាតព្វ ក ិច្ចនៃ ការ ទទ ួល- 
ខុ សតៃូ វ  ពៃះ គាត់ បា នធ្វើ  ឱៃយ  
វា ខាតបង់ » ៕

គឹម  សារុំ

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ សបា្ដាហ៍ មុន  ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ១ វគ្គ រួច ហើយ  អំពី 
ភាព ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ  ឬ មិនពា ក់ព័ ន្ធ រវាងជន- 
ល្មើសប្លន ់ ន ិងឪពកុមា្ដាយ  ឬ អ្នក រស ់នៅ 
ជា មួយ ដៃល តា មកា រព នៃយ ល់ពីលោ ក 
មៃធាវ ី កយុ  ដលុា្លា  សមា ជកិ កៃមុ មៃធាវ-ី 
ធម្ម សាស្តៃ  គឺ ករណី នៃះ វា ទាក់ ទង នឹង 
ភ័ស្ដុ តាង ចៃបាស់ លាស់ ។ចំពោះករណី 
ចូ ល រួ មចា យ លុយដៃ លបា ន ពីប ទ ល្មើ ស 
នោះ  លោក មៃ ធាវី បា នព នៃយ ល់តា ម 
 រ យៈសំណួ រ ដូច ខា ង កៃម ៖

ចុះ ប្រសិន បើ ឪពុក ម្តាយ  ឬ សម ជិក  
គ្រសួារ  បាន ចាយ លយុ នោះ ដ្ររ  ត្រ មនិ 
បាន ដឹងថា  ជាលុយ បាន ពី ការ លួច ប្លន់ 
ទ្រ  ចំពោះ ករណី ប្រប ន្រះ តើ យ៉ាង ម៉្រច 
ទៅវិ ញ?

ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំណួរ នៃះ  ដូច អ្វីដៃល 
ខ្ញុំបាទ បាន បញ្ជាក់ ជូន ក្នុង សំណួរ ទី១ 
រួច ហើយ។  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំបាទ សូម បញ្ជាក់ជូន 
បន្ថៃមថា  ក្នងុ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដើមៃប ីបង្កើត 
ទៅជា បទល្មើស បាន ទាល ់តៃមាន ធាត-ុ 
ផៃសំ នៃ បទ ល្មើស ចំនួន ៣ សំខាន់។ទី១-
ធាត ុនតីៃយាន ុកលូ ភាព មាន នយ័ ថា  ចៃបាប ់
កំណត់ អំពើ ណា មួយ ជា បទ ល្មើស ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ,ទ២ី-  ធាត ុផៃស ំសតៃយា ន ុមត័  អា ចជា 
អំពើ សកម្ម ឬ អំពើ អកម្ម  និង ទី៣-ធាតុ 
អត្ត នោម័ត មាន ន័យថា   អំពើ របស់ អ្នក- 
ណា មា្នាក់ ឬ ចៃើន នាក់ដៃល ធ្វើ ទៃបើង ដោយ 
ចៃតនា ឬ អ ចៃតនា។  អ៊ីចឹង តៃ ទៃប ប់ មក 
សំណួរ យើង វិញ! បៃសិន បើ ឪពុក មា្តាយ 
ឬ សមា ជិក ក្នុង គៃួសារ ទាំង អស់ បាន 
ចាយ លុយ ដៃល បាន ពីបទ ល្មើស នោះ 
ដៃរ  តៃ ពកួ គៃ មនិ បាន ដងឹ ថា  លយុ នោះ 
បាន មក ពី អំពើ លួច មាន សា្ថាន ទម្ងន់- 
ទោស  តើ ករណី នៃះ ចៃបាប់ ដោះ សៃយ 
យ៉ាង ដូច ម្តៃច? តាម ការ ពិនិតៃយ ទៅ លើ 
ធាតុ ផៃសំ នៃ បទ ល្មើស ខាង លើ  ឃើញ ថា 
ធាតុ អត្ត នោ ម័ត មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ ខា្លាំង 
ទៅ នឹង សំណួរ ដៃល បាន ចោទ ទៃបើង 
ខាង លើ នៃះ។ ហៃត ុដចូ្នៃះ គបៃប ីពនិតិៃយ ទៅ 

លើ ផ្លូវ ចៃបាប់ ដៃល ចៃង អំពី ធាតុ អត្ត នោ- 
ម័ត នៃះ និង បទ ល្មើស ដៃល អា ចនឹង  
បៃ ឈម ក្នុង ការ ទទួល ខុស តៃូវ ក្នុង អង្គ- 
ហៃតុ នៃះ ។

យោង តាម មាតៃ ៤ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
(ចៃត នា បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស)ចៃង ថា 
“ពុំមាន បទ ល្មើស ទៃ  បៃសិន បើ គា្មាន 
ចៃតនា បៃ ពៃឹត្ត។ ប៉ុន្តៃ ក្នុង ករណី ដៃល 
ចៃបាប់ បាន ចៃង ទុក មុន បទ ល្មើស មួយ អាច 
កើត ចៃញ ពី ការ មិន បៃុង បៃយ័ត្ន  ការ- 
ខ្ជខីា្ជា ការ ធ្វៃស បៃហៃស  ឬ ការ មនិ គោរព 
កាតព្វ កិច្ច ដោយ ទៃបៃ ក ណាមួ យ។ 

យោ ងតាម មាតៃ ៣៩៩  កថា ខណ្ឌ ១ 
នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ចៃងថា “អំពើ ទទួល 
ផល ចោរ កម្ម  គឺជា អំពើ ទទួល  លាក់ បំ- 
បំា ង រកៃសា ទុក  ឬ បញ្ជនូ វត្ថ ុអ្វ ីមួយ  ដោយ 
ដឹង ថា  វត្ថុ នោះ បាន មក ពី បទ ឧកៃិដ្ឋ  ឬ 
ប ទម ជៃឈិ ម ។

ផ្អៃក តាម ខ្លឹម សារ នៃ មាតៃ ខាង លើ 
ឃើញ ថា  ចៃបាប់ បាន ចង រួច ហើយ ថា បទ- 
ល្មើស ទាម ទារ នូវ ចៃត នា នៅ ក្នងុ ការ បៃ- 
ពៃឹត្ត បទ ល្មើស នោះ ដូច ជា ដឹង ថា  វត្ថុ 
(លយុ)បាន មក ព ីបទ ល្មើស ហើយ នៅ 
តៃ ទទួល យក មក រកៃសា ទុក  ឬ បៃើ ការ- 
ទៀត។  ប៉នុ្តៃ ផ្អៃក តាម អង្គ ហៃត ុខាង លើ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ឪពុក មា្តាយ ឬ សមា ជិក 

ក្នុង គៃួសារ ទាំង អស់ បាន ចាយ លុយ 
ដៃល បាន ពបីទ ល្មើស នោះ ដៃរ តៃ ពកួ គៃ 
មិន បាន ដឹងថា លុយ នោះ បាន ពី អំពើ លួច 
មាន សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស ទៃ។ ហៃតុ ដូច្នៃះ  
ឪពុក មា្តាយ ឬ សមា ជិក ក្នងុ គៃសួារ លោក 
(ក) ពុំ មាន ការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស 
លួច មាន សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស  ឬ ទទួល ផល 
ចោ រកម្ម នោះ ទៃ ។

ចំពោះ ករណី ន្រះ ដ្ររ  ឧបម ថា  លោក 
(ក)ប្លន់ គ្រ  ហើយ ត្រូវ នគរ បាល ដ្រញ 
តាម លោក (ក) ដល់ ផ្ទះ  ព្រះ គាត់ រត់ 
ចូល ផ្ទះ  ត្រ ត្រូវ ឪពុក ម្តាយ រារាំង មិន ឱ្រយ 
សមត្ថ កិច្ច ចូលចាប់ លោក (ក)។  តើ  
អ្នក រា រាំង សមត្ថ កិច្ច ប្រប ន្រះ  ត្រូវមន 
ទោស ដ្ររ ឬ ទ្រ? 

ជា ទទូៅ នៅ ពៃល មាន បទ ល្មើស កើត- 
ទៃបើង  ហើយ មាន ការ តាម ទាន់ ដោយ 
សមត្ថ កចិ្ច  ឬ សា ធារ ណជ ន  ជន សងៃសយ័ 
តៃង តៃ ពៃយា យម គៃច ខ្លួន  ដើមៃបី រួច ផុត  
ពី សំណាញ់  ចៃបាប់។ ជា ពិសៃស រត់ គៃច 
ចូល ទៅក្នុ ង ផ្ទះ របស់ កៃុម គៃួសារ របស់ 
គាត ់ ប៉នុ្តៃ ពៃល ខ្លះ ឪពកុ មា្តាយ របស ់គាត ់
រា រាំង មិនឱៃយ  សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ជន សងៃស័យ 
នោះ ទៃ  ពៃះ មនោ សញ្ចៃត នា រវាង 
ឪពុក មា្តាយ  និង កូន គឺ ឪពុក មា្តាយ តៃង 
តៃ សៃ ទៃបា ញ់ កូន ទោះ បី ស្ថតិ នៅ ក្នងុ កាលៈ- 

ទៃសៈ ណាក៏ដោ យ។អ៊ីចឹង!សួរថា  បៃ- 
សិន បើ ឪពុក មា្តាយ រារាំង មិន ឱៃយ សមត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ លោក (ក) តើ ពួក គាត់ អាច  
បៃ ឈម នងឹ ទោស ទណ្ឌ ដៃរ ឬទៃ? ដើមៃប ី
មាន ភាព ចៃបាស់ លាស់  យើង សាក លៃបង 
ពិនិតៃយ បញ្ញត្តិ ចៃបាប់ ថា  តើ មាន បទ ល្មើស 
បៃឆំង នឹង អ្នក រា ជការ សា ធា រណៈ ដៃរ  
ឬ ទៃ ? 

យោង តាម មាតៃ ៥០៣ នៃ កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  "ការ បៃឆំង នឹង អ្នក រាជ ការ សា- 
ធារ ណៈ គជឺា អពំើ បៃឆងំ ដោយ បៃើការ- 
ត ទល់ ដោយ ហិងៃសា នឹង អ្នក រាជ ការ សា- 
ធា រណៈ ដៃល ធ្វើ សកម្ម ភាព  ដើមៃបី អនុវ ត្ត 
ចៃបាប់ បញ្ជា របស់ អា ជា្ញា ធរ សា ធារ ណៈ  
ឬ សៃចក្តី សមៃច របស់ តុលា ការ។ បទ- 
បៃឆំង នឹង អ្នក រាជ ការ សា ធា រណៈ តៃូវ 
ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធ នា គារ ពី១ (មួយ) 
ខៃទៅ ៣(បី)ខៃ និង ពិន័យ ជា បៃក់ ពី 
១០០ ០០០(មួយ សៃន)រៀល ទៅ 
៥០០  ០០០ (បៃំ សៃន) រៀល " ។

ផ្អៃក តាម អង្គ ហៃតុ ខាង លើ ឃើញ ថា 
មាន ការ រារំាង សមត្ថ កិច្ច មិន ឱៃយ ចាប់ លោក 
(ក) បៃកដ មៃន ។ ប៉ុន្តៃ ការ រារាំង នៃះ 
គៃន់ តៃ ជា បៃតិ កម្ម ធម្មតា ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង 
នាម ឪពុក មា្តាយ ពុំមៃន ជា ការ រារាំង 
ដោយ ការ បៃើ មធៃយា បាយ ហងិៃសា ទៅ លើ 
សមត្ថ កិច្ច នោះ ទៃ ឬ និយយ មៃយា៉ាង ទៀត 
ថា  ពកួ គាត ់ ពុ ំទាន ់ដើរ ហសួ បនា្ទាត ់ដៃល 
កមៃិត ថា  ជា អំពើ ល្មើស នោះ ទៃ។        
អវ ត្តមាន នៃ ការ តទល់ ដោយ ហិងៃសា 
ទៅលើ សមត្ថ កិច្ច បៃប នៃះ នាំ ឱៃយ ខ្វះ នូវ 
ធាតុ ផៃសំ នៃ បទ ល្មើស ដូច មាន ចៃង ក្នុង 
មាតៃ ខាង លើ។ ហៃតុ ដូច្នៃះ អង្គ ហៃតុ 
នៃះ មនិ ទាន ់មាន ធាត ុផៃស ំបទ ល្មើស គៃប ់
គៃន់ នៅ ទៃបើ យ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ សូម បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ពីលើ នៃះ បន្តិច ថា  កាល ណា     
ការ រារាំង នៃះ ភា្ជាប់ មក ជា មួយ នូវ ការ បៃ 
មាថ ដោយ វាចា  ឬ កាយ វិការ  ដៃល ប៉ះ - 
ពាល់ សៃចក្តីថ្លៃ ថ្នូរ របស់ សម ត្ថ កិច្ច គឺ 
អាច បៃឈម នឹង បទ បៃ មាថ ចំពោះ អ្នក - 
រាជ ការ សា ធា រណៈ ដូច មាន ចៃង ក្នុង 
មាតៃ ៥០២  នៃ កៃម ពៃហ្មទ ណ្ឌ៕ 

ម្ចាស់កំពុង...

តើឪពុកម្ដាយត្រវូពាក់ព័ន្ធឬទ្របើជនល្មើសនៅក្នងុគ្រសួារត្រមួយ?(តចប់)

លោក កុយ ដុល្លា សមជិកក្រមុម្រធាវីធម្មសាស្ត្រ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,720 16,700 16,760 16,700

2 GTI 4,300 3,950 4,300 3,950

3 PAS 13,040 13,120 13,140 12,940

4 PEPC 3,000 2,990 3,010 2,910

5 PPAP 12,600 12,200 12,600 12,200

6 PPSP 1,780 1,760 1,780 1,750

7 PWSA 6,380 6,360 6,380 6,320

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៩ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ ប្មូល  ចំណូល ពន្ធ ពី វិស័យ កាសី៊ណូ ធ្លាក់ ច៊ះ ជាង ៥០ ភាគ រយ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ការ បេមូល ចំណូល ពន្ធ ពី 
វសិយ័ កាស៊ណី ូនៅ កម្ពជុា  បានធ្លាកច់៊ះ 
យ៉ាង គហំក៊ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ដោយសារ  
តេ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ប៉ះ- 
ពាល ់យ៉ាង ខ្លាងំ ទៅ ដល ់ការ ធ្វើ ដណំើរ 
របស់ ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស  មក កាន់ 
បេទេស កម្ពជុា ។ នេះ បើ តាម មន្តេ ី ជាន់ - 
ខ្ពស ់នេ កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉៊ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ។ 

លោក រស់ ភិរ៊ណ អគ្គ នាយក រង នេ 
អគ្គ នាយកដា្ឋាន ឧសេសាហកម្មនេកេសងួ  
សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  បាន ថ្លេង ថា 
ការ បេមលូ ចណំលូ ពន្ធ ព ី វសិយ័ កាស៊-ី
ណ ូក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ សមេច បាន ថវកិា 
៤០ លាន ដល៊ា្លារ  ថយ  ច៊ះ ជាង ៥០ ភាគ-  
រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈពេល ដូច គ្នា  ឆ្នាំ 
២០១៩ ដេល កាល នោះ សមេច បាន 
រហតូ ដល ់៨៥ លាន ដល៊ា្លារ ដោយ សារ 
តេ  ការ ផ្ទុះ ឡើង  ជងំ ឺកវូដី ១៩ ជា សកល 
ដេល បង្ក ផល ប៉ះពាល ់លើ វសិយ័ នានា 
ក្នងុ នោះ បាន ប៉ះពាល ់ដល ់បេតបិត្ត ិការ  
របស់ វិស័យ កាស៊ីណូ ផងដេរ។

លោក ថ្លេង ថា ៖ « ដូច យើង ទំាង អស់ - 
គ្នា ជេប ហើយ ថា ការ រកី រាលដាលជងំ ឺ
ក ូវដី ១៩  ដេល  ចាប ់ផ្តើម តាងំ ព ីចង៊ ឆ្នា ំ
២០១៩ នងិ បន្ត រហតូ មកដលប់ច្ចបុេបន្ន  
នេះ  គឺ បាន ប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ 

វិស័យ នានា ដេល ក្នុង នោះ ឧសេសាហ - 
កម្ម កាស៊ណី ូក ៏រង ផល ប៉ះពាល ់ខ្លាងំ ដេរ 
គ ឺបេតបិត្តកិារ កាស៊ណី ូ ស្ទើរ  ទាងំ  សេង៊ 
តេវូ បាន បទិ កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០  ដោយ   
មាន តេ កាស៊ីណូ បេមាណ ជា ៧ ទៅ ៨ 
ប៉៊ណ្ណោះ ដេល តេដាប តេដួស ដំណើរ- 
ការ អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន ។ ការណ៍ នេះ 
ហើយ ទើប ធ្វើ ឱេយ ការ បេមូល ចំណូល 
របស់ យើង ធ្លាក់ ច៊ះ ខ្លាំង មេនទេន » ។ 

កាល ព ីខេសហីា ឆ្នា ំ២០១៩ លោក 
នាយ ករដ្ឋមន្តេ ី ហ៊ន៊ សេន  បាន ដាកច់េញ   
បទ បញ្ជា មយួ ក្នងុ ការ ហាម រាល ់សកម្ម-  
ភាព លេបេង តាម អន ឡាញ គេប ់បេភេទ 
ដោយ   តេូវ បិទ បញ្ចប់ ពី កម្ពុជា នៅ តេឹម 
ដំណាច់ ច៊ង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ បមេម នេះ 
ធ្វើ ឱេយ ដណំើការ អាជវីកម្ម ក្នងុ ឧសេសាហ-  
កម្ម លេបេង និង កាសី៊ណូ នៅ កម្ពជុា ធ្លាក់ - 
ច៊ះ យ៉ាង គំហ៊ក  ពិសេស នៅ  ក្នុងខេត្ត 
ពេះសីហន៊ ដេល មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម និង 
អ្នកលេង ភាគចេើន ជា ជន ជាតិចិន ។ 

លោកបន្ថេម ថា  ការ បិទ សកម្ម ភាព 
លេបេង តាម អន ឡាញ ក៏    រួម ចំណេក  ធ្វើ 
ឱេយ ការ បេមូល ពន្ធ   ធ្លាក់ ច៊ះ ផង ដេរ សេប-  
ពេលនងឹ ការ ផ្ទុះ រកី រាលដាល   ក ូវដី ១៩  
ជា  សកល ។ ជាមួយគ្នា នេះ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០   រដា្ឋាភបិាល ក ៏បាន សមេចផ្អាក  
បេតិបត្ត ិការ ក្នងុ   វិស័យ កាសី៊ណូ ដោយ-  
សារ បញ្ហា  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ ការ ផ្អាក ដំ - 
ណើរ ការ នេះ សមេច នៅ ដើម ខេ មេសា 

ឆ្នា ំ២០២០ ហើយ ក្នងុ អឡំងុ ខេសហីា 
នងិ ខេ កញ្ញា តេវូ នងឹ តេមីា ស ទ ី៤ មាន 
កាស៊ីណូ មួយ ចំនួនតូច បាន ដំណើរ- 
ការ ឡើង វិញ។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖« តាម ពិត ទៅ យើង 
មាន ក្ត ីរពំងឹ ថា ការ បេមលូ ពន្ធ ពឧីសេសា-
ហកម្ម កាស៊ីណូ របស់ យើង នឹង មាន 
ភាព ល្អ បេសើរ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១  នេះ 
ដោយសារ តេ យើង អន៊វត្តតាមចេបាប់ 
ស្ដីពី ការ គេប់ គេង លេបេង ពាណិជ្ជ កម្ម 
ដេល ទើប ទទួល បាន ការ អន៊ម័ត ដាក់ -  
ឱេយ បេើបេសក់ាល ព ី ថ្ងេទ ី១៤ ខេវចិ្ឆកិា 

ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ រពំងឹថា  នងឹ មាន ការ- 
កើន ឡើង ទ្វេ ដង ។ យើង នឹង បេមូល 
បេកប ដោយ តមា្លា ភាព តេ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ 
នេះ នៅតេ បន្ត រកី រាលដាល ដេល ធ្វើ ឱេយ 
ប៉ះពាល ់ដល ់ការ មក ដល ់នេ ភ្ញៀវទេស-
ចរ ដូច្នេះ យើង មិន ហា៊ាន ធ្វើការ ពេយាករ 
ថា  ចំណូល ពី វិស័យ នេះ នឹង ទៅជា 
យ៉ាងណា នោះទេ » ។ 

កាល ពី ថ្ងេទី ១៥ ខេ មីនា កេ៊មហ៊៊ន 
NagaCorp  ដេល ជា កេម៊ហ៊ន៊មេរបស ់
កេម៊ ហ៊ន៊ កាស៊ណី ូNagaWorld មាន  
មលូដា្ឋាន នៅរាជធន ី   ភ្នពំេញ  បានបេ- 

កាស ថា  នឹង បេង ចេក ១០០ ភាគរយ 
នេ បេក ់ចណំេញ សទ៊្ធ ដេល រក បាន   នៅ 
ឆមាស ទ២ី  ឆ្នា ំ២០២០។  ការបេងចេក 
ភាគ លាភ សមេប់ ភាគ ទ៊និក  គឺមាន 
ចំនួន ១,៨៨ សេន ដ៊លា្លារ  ក្នងុ ១ភាគ- 
ហ៊៊ន ដេល តំណាង ឱេយ អន៊បាត ការ បេង- 
ចេក  ១០០ ភាគរយ  ដោយ ពងឹផ្អេកលើ 
បេក់ ចំណេញ ស៊ទ្ធ ដេល រក បាន ក្នុង 
អំឡុង ឆមាស ទី២  ឆ្នាំ ២០២០ ។

កេម៊ហ៊ន៊ នេះ ឱេយ ដងឹ   ថា ៖ «ក្នងុ អឡំងុ- 
ពេល រៀងរាល ់ ៦ ខេ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំខងមខ៊  
កេម៊ ហ៊ន៊ នងឹ តេតួ ពនិតិេយ  វាយ តម្លេ  នងិ 
ពេលវេលា ដ៏ សមរមេយ  កេ តមេូវ គោល- 
នយោបាយ ភាគ លាភ របស ់ខ្លនួ  សេប 
ជា មួយ បេក់ ចំណូល របស់ កេ៊ម ហ៊៊ន 
សេដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក  សា្ថាន ភាព ជំងឺ 
កវូដី ១៩  នងិ កតា្តា ផេសេង ទៀត ។  ការណ ៍
នេះ បង្ហាញ ពី កំណត់ តេ តាម ដាន ការ -  
បេងចេក ភាគលាភ បេចាំឆ្នាំ  ជាមួយ 
នងឹ ការបេង ចេក ភាគ លាភ សរប៊ លើស  
ពី  ១, ៥ ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ អាមេរិក  ចាប់ - 
តាំង ពី ការ បោះផេសាយ IPO របស់ ខ្លួន 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៦»។ 

បើ យោង តាម លោក រស ់ភរិណ៊ គតិ 
តេឹម ខេមីនា  ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មាន 
កេ៊មហ៊៊ន កាស៊ីណូ ចំនួន ១០១ បាន 
ដាក ់ពាកេយ បន្ត អាជា្ញា បណ័្ណក្នងុ ចណំម 
កាស៊ីណូ សរ៊ប ចំនួន ១៩៣  នៅ តេឹម 
ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០ ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កពំងផ់េ ស្វយត័ ភ្នពំេញ  
(ក.ស.ភ)ដេល ជា កេ៊មហ៊៊ន- 
រដ្ឋច៊ះ បញ្ជ ីបោះផេសាយ មលូ បតេ 
កម្មសិទ្ធិ    នឹង រៀប ចំកេលម្អ ប្លង់ 
ចត ទកូង៊តនឺរ័ នៅ លើ ទលីាន នេ 
ចំណត ផេក៊ង តឺន័រ  LM១៧ 
ដើមេប ីដោះ សេយ បញ្ហា កកស្ទះ 
ការ លើក  ដាក ់ទ ំនញិ   ចេញ-ចលូ 
នាវា  ដោយ តមេូវ ឱេយ កេ៊មហ៊៊ន 
ដឹកជញ្ជូន ក៊ង តឺន័រ តេូវ បញ្ជាក់ 
ឈ្មោះ កពំងផ់េ តេវូ ឆ្លងកាត ់ នងិ 

ឈ្មោះ កេម៊ ហ៊ន៊ នាវា តេវូ ដកឹ នៅ  
ក្នុង បេព័ន្ធ TOS របស់  ក.ស.ភ។ 

លោក ហ៊ឺ បាវី អគ្គនាយក  
ក.ស.ភ  ផ្ញើ ជូនទៅ កេ៊មហ៊៊ន 
ដឹកជញ្ជូន  បាន ឱេយ ដឹងថា  ការ- 
រៀប   ចំ ប្លង់ ស្តុក ទ៊ក ក៊ងតឺន័រ នៅ 
លើ ទលីាន នេ ចណំត ផេកង៊ តនឺរ័  
LM១៧ នៅ ព៊ ំទាន ់មាន បេសទិ្ធភាព  
ខ្ពស ់ នងិ បង្ក លក្ខណៈ  ងយ សេលួ  
ដល់ ការ លើក ដាក់ ក៊ង តឺន័រ ច៊ះ 
នាវា នៅ ឡើយ ។ 

សេចក្តី ជូន ដំណឹង បាន បន្ត 
ថា កតា្តានេះបានធ្វើ  ឱេយ  ក.ស.ភ  

តេង តេ ជួប បេទះ បញ្ហា  កក ស្ទះ 
នៅ  លើ ទលីាន  នងិការ ចណំាយ 
ខ្ពស់ ដេល បណា្តាល មក ពី បេតិ- 
បត្តិការ លើក ដាក់ ក៊ង តឺន័រ នៅ 
លើ ទីលាន ចេើន ដង។

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បញ្ជាក ់ថា ៖ 
«[...] ក.ស.ភ ស្នើ ស៊ំ ការ-  
សហការ ពីកេ៊មហ៊៊ន ដឹក ជញ្ជូន 
(Shipping Lines) នងិ កេម៊ហ៊ន៊ 
នាវា ផ្តល ់ពត័ម៌ាន បន្ថេម អពំ ីឈ្មោះ  
កពំង ់ផេ ឆ្លង កាត ់ដោយ តេវូ បញ្ជាក ់
ឈ្មោះ ចំណត នៅ កំពង់ ផេ នេ បេ- 
ទេស វៀត ណាម  នងិ ឈ្មោះកេម៊- 

ហ៊៊ន នាវានៅ ក្នុង  Booking 
Confirmation ឬ  Booking 
Acknowledgement ដេល 
អ្នក បើក បរ តេូវ បេគល់ ឯកសារ 
នេះ ដល ់បគ៊្គលកិ របស ់ ក.ស.ភ 
នៅ ពេល ដេល រថ យន្ត ដកឹ ជញ្ជនូ  
កង៊ តនឺរ័ ទៅ ដល ់ចេក ទា្វា រនេ ចណំត  
ផេ ក៊ង តឺន័រ  LM១៧»។ 

លោក ជា  ចាន់ ដារា៉ា  បេធន 
សមាគម ពាណិជ្ជករ ដឹក ជញ្ជូន 
ទនំញិ (LOBA)  កេ៊មហ៊៊ន ដកឹ- 
ជញ្ជនូ ម ួយ ចនំនួ នា ពេល កន្លង មក 
មនិ បាន បពំេញ គេប ់ លក្ខខណ្ឌ 

តមេវូ របស ់ក.ស.ភ មន៊ នងឹ ដកឹ 
ទំនិ ញ ចូល កំពង់ ផេ នោះទេ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«បេសិន បើ  
មានការ សហការគ្នា ល្អ បន្ថេម  
ទៀត គេ នឹង ងយ សេួល ក្នុង 
ការ  បេង ចេ ក ទកូង៊ តនឺ័រ័ ដាក ់នៅ 
ទីលាន កំពង់ ផេ ហើយ វា នឹង 
ជយួកាត ់បន្ថយ ការ កកស្ទះ នៅ 
ខង កេ កំពង់ ផេ ផងដេរ»។ 

សេចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ 
ក.ស.ភ បានឱេយដឹង ទៀតថា  
ដោយ បេព័ន្ធ  TOS របស់  
ក.ស.ភ បាន និង កំព៊ង កេ- 

សមេលួ ទមេង ់ Booking  Truck  
Callថ្មី  ដូចនេះ ជំហាន ដំបូង  
ក.ស.ភ ស្នើស៊ំ កេ៊មហ៊៊ន ជើង- 
សា គយ  ឬ កេ៊មហ៊៊ន ដឹក ជញ្ជូន  
ចូល រួម សហការ ការ បញ្ជូន 
ឈ្មោះ  កំពង់ ផេ ឆ្លង កាត់ នៅ 
បេទេស វៀតណាម ។ 

ក.ស.ភ បាន ចាបផ់្តើម  អនវ៊ត្ត 
វិធនការ ថ្មី នេះ  ចាប់ ពី ថ្ងេទី១៥  
មនីា  ឆ្នា២ំ០២១  ពេម ទាងំ ពេមាន   
គិត ថ្លេ  Marshalling Fee ពី 
កេ៊ម ហ៊៊ន  ទាំង ឡាយ ណា ដេល 
មិនសហការ  ៕  LA

ទិដ្ឋភាព នៅ ពីមុខ កាសីុណូ NagaWorld កាលពី ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ។ រូបថត ហ៊ង មិនា

ក.ស.ភ រៀបចំក្លម្អ ប្ព័ន្ធ បញ្ជនូ   និង ចំណត ក៊ងតឺន័រ                 ដើម្បី ប្សិទ្ធភាព លើក ដាក់ 
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រយៈពៃល បុ៉នា្មាន សប្តាហ៍ ចុងកៃយ 
នៃះ  តម្លៃ គូ រូបិយ ប័ណ្ណ ដុល្លារ  និង ស្វ៊សី 
្រហ្វង់(USD/CHF) មានការ ឡើង ពី 
០.៨៧៩៩ រហូតដល់ ០.៩៣៣០ ក្នងុ 
១ ដុល្លារ ។ ផ្អៃកទៅលើ កត្តា ព័ត៌មាន និង 
កត្តា បច្ចៃកទៃស តម្លៃ គូ រូបិយ ប័ណ្ណ ដុល្លារ  
និង ស្វ៊សី   ្រហ្វង់ នៅតៃមាន សុទិដ្ឋនិិយ ម 
ខ្ពស់ ថា នឹង បន្ត កើនឡើងនៅ ក្នងុ សប្តាហ៍   
កៃយ ទៀត ។ 

 ចំពោះ កត្តា ព័ត៌មាន ការអនុម័ត           
« គមៃង សង្គៃះ សហរដ្ឋអាមៃរិក » ឬ 
American Rescue Plan ចំនួន ១,៩ 
ពាន់ ពាន់ លន ដុល្លារ របស់ សហរដ្ឋអា-
មៃរិក គឺជា ចំណុច ដ៏ សំខាន់ ដៃល ធ្វើឱៃយ 

ដំណើរ សៃដ្ឋកិច្ច និង ទីផៃសារ ទំាងមូល 
របស់ ស ហ រដ្ឋ អាមៃរិក មានដំណើ រ ការ 
ល្អបៃសើរ ឡើងវិញ ដៃលជា សញ្ញា វិជ្ជ-
មាន ទៅលើ តម្លៃ តមៃវូការ បៃក់ ដុល្លារ 
អាមៃរិក ។  បើ យោងតម សៃចក្តរីាយ- 
ការណ៍ របស់ ទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន AP 
បនឱៃយដឹងថា បៃក់ ជំនួយ ១ ៤០០ 
ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមៃរិក   តមរយៈ              
« គមៃង សង្គៃះ សហរដ្ឋអាមៃរិក នឹង 
ចូល  ក្នងុ គណនៃយៃយ ធនាគារ របស់ ពល-
រដ្ឋ អាមៃរិកំាង ភគ ចៃើន នៅ ចុង សប្តាហ៍ 
នៃះ ។ កៃពីនៃះ គមៃង សង្គៃះ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក រួមមាន កញ្ចប់ បៃក់ 
សមៃប់ ការ ចៃកចាយ វ៉ាក់សំាង បងា្ការ ជំងឺ 

កូ វីដ ១៩ ជំនួយ ដល់ មា្ចាស់ គៃហដ្ឋាន  និង 
អ្នក ជួល ផ្ទះ ជំនួយ សមៃប់ ការបើក 
ដំណើរការ សាលរៀន ឡើងវិញ ការផ្តល់ 
ជំនួយ ដល់ រដ្ឋ  និង រដ្ឋាភិបល ថា្នាក់-
មូលដ្ឋាន។ យន្ដការ ទំាងអស់នៃះ គឺជា 
ផ្នៃក យ៉ាងសំខាន់ នឹង ជួយ ឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច 
អាមៃរិក កាន់ តៃមាន ភព ល្អបៃសើរ ។ 

 តំងពីដើម ខៃមីនា នៃះ បើ យោងតម 
គៃហទំព័រ សារព័ត៌មាន forexfactory.
com យើង អាច សង្កៃតឃើញ ពី កំណើន 
និង សម្ទះុ សៃដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជា  កំណើ ន 
ការងារ នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក មាន លទ្ធ-
ផល ល្អ លើសពី ការរំពឹងទុក ។ ជាក់ស្ដៃង 
លទ្ធផល  អតៃ អ្នកមាន ការងារ សមៃប់ 

ខៃ កុម្ភៈ  មាន ចំនួន ៣៧៩ ០០០ នាក់ 
លើស ព ី ខៃមករា  ដៃលមាន តៃឹមតៃ 
១៦៦ ០០០ នាក់ ។   ជាមួយ កត្ដា ព័ត៌មាន 
ខាង លើ តម្លៃ បៃក់ ដុល្លារ នឹងមាន ការ- 
កើន តម្លៃ ហើយ ក៏ ជា កត្ដា រុញឱៃយ តម្លៃ គូ 
រូបិយ ប័ណ្ណ ដុល្លារ និង ស្វ៊សី   ្រហ្វង់់ ស្ថតិ-
នៅក្នុង ទំនោរ កើន ឡើង ក្នុង សប្តាហ៍ 
ខាងមុខនៃះ ។ ដូច្នៃះ អ្នកជួញដូរ អាច 
ទិញ នៅ តម្លៃ ០,៩២៦០ ដោយ កំណត់ 
មុខងារ កាត់ យកបៃក់ ចំណៃញ ទី១  នៅ 
តម្លៃ ០,៩៣១០០  ឬ ទី ២  នៅ តម្លៃ 
០,៩៣៥០ និង កំណត់ មុខ  ងារ  បញៃឈប់ 
ហានិភ័យ នៅ ក្នងុតម្លៃ ០,៩២៣៣ ក្នងុ 
១ ដុល្លារ ៕ 

Ad
ve
rt
o
ri
Al

ឱកាសជួញដូរគូរូបិយប័ណ្ណUSD/CHFកើនឡើងស្របព្រលមានកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅអាម្ររិក

វិភាគ ដោយ លោក ជា ប្រា សិទ្ធ  ប្រាធាន ផ្ន្រាក 
ប្រាកឹ្រាសា យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុន្រា ក្រាមុហុ៊ន ហ្គោល 
ដ្រា ន អ្រា ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃ្រា ភី ថ ល  ។

កម្ពជុាកំពុងរៀបចំ...
ត ព ីទពំរ័ ១ ...តមៃូវ ការ របស ់

បៃជាជន កៃីកៃ និង អ្នក មាន 
ចំណូល ទាប ចំនួន  ១,៧ លន 
នាក់ តៃឹម ឆ្នាំ ២០ ២៣ ។ 

ការ លើក ឡើង នៃះ   ធ្វើ  ឡើង 
នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំ គណៈ កមា្មាធកិារ  
តមៃង ់ទសិ អាជវីកម្ម បរិយ បន័្ន 
លើក ទ១ី  នងិ កម្មវធិ ីបៃកាស ជា 
ផ្លវូ ការ របយការណ ៍ស្ត ីព ីសា្ថាន- 
ភព ទីផៃសារ អាជីវ កម្ម បរិយប័ន្ន 
កម្ពជុា កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៨  ខៃមនីា  
ឆ្នាំ នៃះ តម វីដៃអូ អនឡាញ។ 

កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ រៀប ច ំដោយកៃ-
សួង ឧសៃសាហកម្ម  វិទៃយាសាស្តៃ  
បច្ចៃកវទិៃយា  នងិ នវនវុត្តន ៍ដៃល 
មាន កា រចូល រួម ពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ជាន់ ខ្ពស់  អន្តរ កៃសួង សា្ថាប័ន  
វិស័យ ឯកជន  ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍  
សមាគម អាជីវ កម្ម  កៃុមហ៊ុន 
អាជវី កម្ម បរយិបន័្ន  វនិយិោគនិ  
អ្នក សមៃប សមៃួល និង ជំរុញ ធុរ- 
កិច្ច  ពិសៃស លៃខា ធិការ ដ្ឋាន 
អាសា៊ាន  ក្នុង គណៈ កមា្មាធិ ការ 
សមៃប សមៃួល អាសា៊ាន  ដើមៃបី 
អភវិឌៃឍ នស៍ហគៃស មកីៃ ូធនុ តចូ  
និង មធៃយម  (ACCMSME)។

លោក   ចម  បៃសិទ្ធ  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួ ឧសៃសាហកម្ម វទិៃយាសាស្តៃ  
បច្ចៃកវទិៃយា  នងិ នវនវុត្តន៍  បន 
នយិយ   ថា  អាជវីកម្ម បរយិបន័្ន  
(Inclusive  Business IB) 
គឺ ជា បណ្តាញ អាជីវកម្ម បៃកប- 
ដោយ លក្ខណ ពសិៃស  ឈ  រ លើ 
គោល ការណ៍ បៃប ពាណិជ្ជកម្ម  
ហើយ ពោរ ពៃញ ដោយភព-  
ច្នៃ បៃឌិត  នវនុវត្តន៍  និង មាន 
ចំណូល គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ ។ 

លោក បៃសទិ្ធ បន បន្ថៃម ថា 
អាជវី កម្ម បរយិបន័្ន បន ចលូ រមួ  
ចំណៃក យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ- 
ផ្តល ់ដណំោះ សៃយ លើ ការ ផ្តល ់
ចណំលូ នងិ លើក កម្ពសជ់វីភព 
របស ់បណ្តា បៃជាជន កៃកីៃ  នងិ 
អ្នកមាន ចណំលូ ទាប ដៃល មាន 
លក្ខណៈ បៃព័ន្ធ  និង  ចីរភព ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« មូល ហៃតុ 
នៃះ ហើយ  បន ជា យើង ចាបំច ់

តៃូវ ការ ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
បណ្តា កៃុមហ៊ុន បៃភៃទ អាជីវ - 
កម្ម បរយិបន័្ន  ដើមៃប ីរមួ ចណំៃក 
សមៃច បន ទសៃសនៈ រដ្ឋាភបិល  
ក្នុង ការ  បៃ កា្លាយ កម្ពុជា ជា បៃ - 
ទៃស  មាន ចណំលូ មធៃយម កមៃតិ 
ខ្ពស់ តៃឹម ឆ្នាំ ២០៣០ »។

លោក ឱៃយ ដងឹ  ថា គនំតិ ក្នងុ ការ- 
ជំរុញ អាជីវ កម្ម បរិ យប័ន្ន នៅ 
កម្ពជុា  ( IBeeC) បន ផ្តចួ ផ្តើម 
អភិវឌៃឍ នៅ ឆ្នាំ  ២០១៩ -២០ ។

លោក ហៃង  សុខគង់  រដ្ឋ- 
លៃខាធិ ការ កៃសួង ឧសៃសាហ - 
កម្ម  វទិៃយាសាស្តៃ  បច្ចៃកវទិៃយា នងិ  
នវនវុត្តន ៍ឱៃយ ដងឹ ថា យទុ្ធសាស្តៃ  
នៃះ ផ្តាត ជា សំខាន់ ចំនួន ៩ 
ចណំចុ រមួ មាន ការ គា ំទៃ សមៃប ់
សា្ថាប័ន ជំរុញ អាជីវកម្ម បរិយ-
ប័ន្ន ការ លើក កម្ពស់ ការ យល់- 
ដឹង ការ វយ តម្លៃ ទទួល សា្គាល់ 
អាជវី កម្ម បរយិបន័្ន  ការ ផ្តលក់ារ  
បណ្តុះ បណ្តាល ជំរុញ ទៅ ដល់ 
បណ្តា អាជវី កម្ម បរយិបន័្ន សកា្តា- 
នុពល  និង  មូល និធិ កាត់ បន្ថយ 
ហាន ិភយ័  ធានា ដលវ់និយិោគនិ  
ក្នុង ការ បណ្តាក់ ទុន លើ អាជីវ-
កម្ម បរិយប័ន្ន ។

លោកបន្ថៃម ថា យុទ្ធ សាស្តៃ 
នៃះ ក ៏ផ្តាតទៅលើ ការ ផ្តល ់ការ- 
លើក ទកឹ ចតិ្ត  ការ  ផ្តល ់អាទភិព 
ដល ់កៃមុហ៊នុ អាជវីកម្ម បរយិ- 
ប័ន្ន  និង សហគៃស សង្គម ក្នុង 
លទ្ធកម្ម សាធារណៈ ការ តម- 
ដន  តៃួត ពិនិតៃយ  និង រាយការ-
ណ ៍ព ីការ ជះ ឥទ្ធពិល សង្គម   កចិ្ច 
សហ បៃតបិត្ត ិការ ជាមយួ អាសា៊ាន  
ដើមៃប ីពងៃងឹ របៀប វរៈ អាជវីកម្ម 
បរិយប័ន្ន  នៅ ក្នុង តំបន់ ។

លោក នយិយថា៖ « អាជវីកម្ម  
បរិយប័ន្ន តៃូវ បន បញៃ្ជាប ទៅ 
ក្នុង សៃចក្តី ពៃង គោលនយោ - 
បយ សហគៃស ធុន តូច  និង 
មធៃយម  ហើយ បច្ចុបៃបន្ន យុទ្ធ - 
សាស្តៃ ស្តីពី ការ ជំរុញ អាជីវ កម្ម 
បរិយប័ន្ន កម្ពុជាកំពុងតៃូវ បន 
ពិនិតៃយ តៃៀម សមៃប់ ការ អនុ-
ម័ត ជា ផ្លូវការ »៕ LA

CDCអនុម័តគម្រោង៨តម្ល្រោជិត$៧០លាន
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំ្រាញៈ កៃមុបៃកឹៃសា   អភវិឌៃឍន ៍
កម្ពជុា (CDC)ក្នងុ រយៈ ពៃលតៃ  
៣ សប្តា ហ៍   ក្នុង ខៃ មីនា នៃះ បន 
អនុម័ត គមៃង វិនិយោគ ចំនួន 
៨ ដៃល មាន តម្លៃ  ជាង  ៦៩ លន   
ដុល្លារ និង មាន លទ្ធភ ពបង្កើត 
ការ ងារ ថ្ម ី ៥ ២៤៩    កន្លៃង  ។ នៃះ 
បើ  តម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
របស់ CDC។

គមៃង ទាំង ៨ នោះ រួម មាន  
គមៃង បង្កើត រោងចកៃ ផ្គុំ ដំ-
ឡើង សមា្ភារ អៃទៃបិច តៃូនិក និង 
គៃឿង បនា្លាស់ អៃឡិច តៃូនិក 
របស់ កៃុមហ៊ុន Yuan Shuo 
(Cambodia) Co., Ltd មាន 
ទនុ វនិយិោគ ២,២ លន ដលុ្លារ 
នៅ សៃុក តៃំកក់ ខៃត្ត តកៃវ, 
គមៃង បង្កើត រោងចកៃ ផ្គុំ ដំ-
ឡើង គៃឿង អគ្គសិន ីរបស ់កៃមុ- 
ហ៊ុន Schneitic Chint Co., 
Ltd នៅ សៃុក កៃគរ ខៃត្ត ពោធិ៍-
សាត ់មាន ទនុ ២,៥ លនដលុ្លារ 
គមៃង បង្កើត រោង ចកៃ កាតដ់ៃរ   
សម្លៀក បំពាក់ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Xin Wei Jie Co., Ltd. នៅ 
ខណ្ឌ សៃនសខុ រាជធានភី្នពំៃញ 
មាន ទនុ វនិយិោគ ២,៩លនដ-ុ  
ល្លារ នងិ គមៃង បង្កើត រោង ចកៃ  
ផលិត ថាមពល អគ្គិសនី ពី  ពន្លឺ 
ពៃះ អាទិតៃយ  អានុភព 20MW 
របស់ កៃុមហ៊ុន Green Sus-
tainable Ventures (Cam-
bodia) Co., Ltd. នៅ សៃុក 
សា្វាយទាប ខៃត្ត សា្វាយរៀងមាន 
ទុន  ១៧,៦ លន ដុល្លារ ។

ចំណៃក គមៃង ផៃសៃង ទៀត 
មាន គមៃង បង្កើត វរី វបៃបកម្ម 
របស ់កៃមុហ៊នុ First Aquatic 
Industrial Co., Ltd នៅសៃកុ  
កៀន សា្វាយ និង សៃកុ កណ្តាល- 
ស្ទងឹ ខៃត្ត កណ្តាល មាន ទុន វិនិ - 
យោគចនំនួ ២៥,២ លន ដលុ្លារ 
គមៃង បង្កើត រោង ចកៃ កាតដ់ៃរ  
សម្លៀក បំពាក់ វៃជ្ជ សាស្តៃ និង 
ផលិត សមា្ភារ បរិកា្ខា រវៃជ្ជ សាស្តៃ 

របស់  កៃុមហ៊ុន Innomed 
Healthcare Products 
(Cambodia) Co., Ltd នៅ 
តំបន់  សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ខៃម- 
បូឌាន ចៃជាង ហ្គរ័ជី ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ មាន ទុន វិនិយោគ ១០ 
លន ដលុ្លារ គមៃង បង្កើតរោង  
ចកៃ ផលិត គៃឿង បង្គុំទោចកៃ - 
យន និង គៃឿង បំណៃក ទោចកៃ  - 
យន   កៃមុហ៊នុ  Huiquanfeng 
Technology (Cambodia) 
Co., Ltd នៅ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពសិៃស តយសៃង បវតិ ខៃត្ត 
សា្វាយ  រៀង មាន ទុន វិនិយោគ 
៧  លន ដលុ្លារ   នងិ គមៃង វនិ-ិ
យោគ រោង ចកៃ កាតដ់ៃរ សម្លៀក   
បំពាក់  កៃុមហ៊ុន Jiang yao 
(Cambodia) Garments 
Co., Ltd នៅ សនួ ឧសៃសាហកម្ម 
ស៊ចូវូ ខៃមបឌូា ក្នងុ កៃុង តខ្មា 
ខៃត្ត កណ្តាល មាន ទនុ វនិយិោគ 
២,១ លន ដុល្លារ។

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន  
សភ ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បន 
បៃប់ ឱៃយ ដឹងថា ទោះ ក្នុង អំឡុង 
កវូដី១៩ កំពុង ឆ្លង រាល ដល ក៏ 
ការដក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ វិនិយោគ 
នៅ  CDC មិន បន ធា្លាក់ ចុះ ទៃ 
ហើយ គមៃង ដៃល អនុម័ត 
កន្លង មក  គឺ មាន គៃប់ វិស័យ 
ទាំង វយនភណ្ឌ  សំណង់ 
អគ្គសិនី និង ការ ផលិត គៃឿង- 
បង្គុំ អៃឡិច តៃូនិក ជា ដើម ។     
ការ ទទួល បនចំណប់   អារម្មណ៍ 
ពី បរទៃស ក្នុង ការ ចូល មក 
បណ្តាក់ ទុន នៅ កម្ពុជា  វ អាច 
មក ពី កត្តា សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន 
ដូច ជា ជម្លាះ ពាណិជ្ជកម្ម រវង 
បៃទៃស មហា អំណច ចិន 
អាមៃរិក ចៃបាប់ វិនិយោគ កម្ពុជា 
មានលក្ខណៈ អំណោយ ផល 
ការ អភិវឌៃឍបៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋារចនា - 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់ និង ការ បង្កើត 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម ជា - 
មួយ នឹង បៃទៃសចិន ជា ដើម ។ 

លោក ថ្លៃង   ថា៖ « គៃប ់ការ វនិ-ិ
យោគ នឹង ផ្តល់   កំណើន សៃដ្ឋ- 

កិច្ច មួយ កាន់ តៃ រឹង មាំ»។
បនា្ទាប់ ពី បន ចុះ ហត្ថលៃខា 

លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរ ី(FTA)ជា មយួ បៃទៃសចនិ 
បច្ចុបៃបន្ន ការ ចរចា ជា មួយ នឹង 
កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ក៏ បន បញ្ចប់ រួច- 
រាល ់ហើយ ដៃរ។  កៃ ព ីបៃទៃស 
កូរ៉ៃ កម្ពុជា ក៏ កំពុង ចរចា  បង្កើត 
FTA ជា មួយ បណ្តា បៃទៃស 
មយួ ចនំនួ ដ ូចជា រសុៃសុ ីអាមៃរកិ 
អង់គ្លៃស ជប៉ុន ម៉ុងហ្គាលី 
ឥណ្ឌា និង EAEU  (សហព័ន្ធ 
សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល មាន ៥ បៃទៃស 
រមួ មាន រសុៃសុ ីអាមៃន ីបៃឡារសុ 
កាហៃសាក់សា្ថាន និង កៀហៃសុីសុី-
សា្ថាន» ផង ដៃរ ។ 

អ្នក សៃវ ជៃវ សៃដ្ឋកចិ្ច អន្តរ-
ជាតិ នៃ វិទៃយា សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង 
អន្តរ ជាតិ នៃ កម្ពុជា (រាជ បណ្ឌិតៃយ  - 
សភ កម្ពជុា) លោក ហងុ វណ្ណៈ 
បន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី 
ថ្ងៃ  ទី ២១ ខៃ មីនា  ថា  នៃះ ជា 
សញ្ញា ល្អ ដៃល បងា្ហាញ ពី ការ- 
ងើប ឡើង វញិ ជា បណ្តើរ ៗ  របស ់
សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា ខណៈ កណំើន 
នៃះ នឹង មាន សម្ទុះ កាន់ តៃ ខា្លាំង 
នៅ ពៃល ការ ឆ្លង រាល ដល ជំងឺ 
កវូដី ១៩ តៃវូ បន បញ្ចប ់សៃប- 
ពៃល  រដ្ឋាភបិល កម្ពជុា បន នងិ 
កំពុង ផ្តាត ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់   
លើ យទុ្ធនាការ   ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ ឱៃយ 
បៃជាពល រដ្ឋ ។  លោក បន្ត ថា 
គមៃង ដៃល  CDC អនុម័ត 
ទំាង  នៃះ  គឺ មិន មៃន ទើប តៃ ដក់ - 
ពាកៃយ ស្នើសុ ំក្នងុ ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ទៃ 

ដោយ  អាច ដក ់ពាកៃយ តងំ ព ីមនុ 
ឆ្នាំ ២០២១ មក ម្លៃ៉ះ។

ទោះ យ៉ាង ណ លោក បញ្ជាក ់
ថា ៖ « នៃះ ជា ការ វិវត្ត ជា វិជ្ជមាន 
សមៃប ់កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា  
ខណៈ  សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក 
និង  វិស័យ ទៃសចរណ៍ ក៏   ចាប់ - 
ផ្តើម មាន ដំណើរការ  ឡើង វិញ 
ជា បណ្តើរៗ ហើយ។ ការ អនុ ម័ ត  
គមៃង វិនិយោគ របស់ CDC 
នឹង បង្កើត ការងារ ជា ចៃើន ដល់   
បៃជាជន ក្នុង សៃុក »។

ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក ក៏ ចាប់ - 
អាម្មណ៍ ថា នៅរយៈ ពៃល ចុង- 
កៃយ  នៃះ  ការ អនុម័ត របស់ 
CDC លើ គមៃង វិនិយោគ  
ថាម ពល អគ្គសិនី  ក៏ មាន  ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់ ផង ដៃរ។ លោក ពនៃយល ់
ថា កំណើន នៃ ការ វិនិយោគ លើ 
ថាម ពល អគ្គ ិសន ីនងិ គៃឿងបង្គុ ំ
អគ្គិសនី  បងា្ហាញ ថា  កម្ពុជា នឹង 
មាន សកា្តានុ ពល   ខា្លាំង សមៃប់ 
ការ ចូល មក បណ្តាក់ ទុន។ 

លោក និយយ ថា៖ « តម្លៃ 
អគ្គិសនី ថោក ចៃបាប់ វិនិយោគ 
ល្អ  និង  ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ល្អ 
នឹង កា្លាយ ជា សកា្តានុពល របស់ 
កម្ពជុា ក្នងុ ការ ទាក ់ទាញ ឱៃយ មាន 
ការ មក វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរ-
ទៃស នៅ  កម្ពុជា»។

កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ CDC បន 
អនុម័ត គមៃង វិនិយោគ  ចំនួន 
១៦ ដៃល មាន ទុន  ៧០២,៥ 
លន ដុល្លារ  និង បង្កើត  ការងារ  
១១ ៤១៤  កន្លៃង ៕ LA

ទីស្នាក់ ការ ន្រា ក្រាមុប្រាកឹ្រាសា អភិវឌ្រាឍន៍ កម្ពជុា (CDC)។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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កម្មករកាត់ដេរមីយ៉ាន់ម៉ាទទូចដល់កេមុហុ៊នយី-
ហោធំៗលើពិភពលោកថ្កោលទោសរបបយោធា

សៅ សម្ភស្ស 

កម្មករកាត់ដេរមយី៉ានម់៉ាជា-
ចេើននាក់ ដេលបានចូលរួម
ក្នងុចលនាមនិគោរពតាមចេបាប់
រដ្ឋ ឬCDMបានទទូចដល់
កេុមហ៊ុនយីហោធំៗលើពិភព-
លោកចូលរួមថ្កោលទោស
ដល់របបយោធានិងចាត់វធិាន- 
ការដើមេបីធានាមិនឱេយមន 
ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដល់កម្មករ
ដេលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មក៏
ដូចជាចលនានេះ។
បាតុកម្មបេឆំាងនឹងរបបយោ-

ធានៅមយី៉ានម់៉ាធ្វើឱេយប៉ះពាល់
យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧសេសាហកម្ម
កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និង
សេបេកជើងដេលធ្វើឱេយខតបង់
បេមណ៦ពាន់លានដុលា្លារពី
សេដ្ឋកិច្ចបេទេសនេះធ្វើឱេយ
បេជាជនជាចេើននាក់បាត់បង់

ការងារជាពិសេសក្នុងវិបត្តិ-
ជំងឺកូវីដ១៩។
រោងចកេកាត់ដេរសម្លៀក-

បពំាក់នងិសេបេកជើងនានាក្នងុ

សេុកតេូវផ្អាកដោយសារកម្ម-
ករបានទៅចូលរួមធ្វើបាតុកម្ម
និងកំពុងជំរុញឱេយកេុមហ៊ុន
អន្តរជាតិធំៗ ដចូជាH&Mនងិ

Mangoដេលមនរោងចកេ
នៅបេទេសនេះឱេយថ្កោល-
ទោសនងិដាក់សម្ពាធលើរបប
យោធាបន្ថេមទៀតដើមេបីជួយ

ការពារកម្មករចៀសវាងការ-
បញេឈប់ការងារឬធ្វើទុក្ខបុក-
ម្នេញឬតេវូចាបខ់្លនួនងិសម្លាប់
ដោយសារចូលរួមក្នុងការតវា៉ា
បាតុកម្មនេះ។
TinTinWeiដេលជាកម្ម- 

កររោងចកេកាត់ដេរបាននិ-
យយថា៖«បេសិនបើយើង
តេឡប់ទៅធ្វើការដើមេបីរបប
មយួនេះដដេលអនាគតរបស់
យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹត
ហើយយើងនឹងបាត់បង់សិទ្ធិ-
ការងារឬសូមេបីតេសិទ្ធិមនុសេស
របស់យើងក៏នឹងតេូវបាត់បង់
ដេរ»។
រហូតមកដល់ពេលនេះការ-

ឆ្លើយតបពីកេុមហ៊ុនយីហោ
អាសីុហាក់ដូចមនភាពចេបូក-
ចេបល់។មនកេុមហ៊ុនតិច
ណាស់បាននិយយថាពួកគេ
នឹងដាក់កាត់...តទៅទំព័រ ១២

ប្ក់ សាយ 

ការវាយបេហារដោយយន្តហោះ្រដនូ
១គេឿង បានបង្កឱេយឆេះរោងចកេ
ចមេញ់បេង១កន្លេងកាលពីថ្ងេសុកេ
ជាការវាយបេហារមួយ ដេលតេូវបាន
អះអាងដោយកេុមឧទ្ទាមហ៊ូធីនៅ
បេទេសយេម៉េន ខណៈដេលយុទ្ធជន
គាំទេដោយអុីរ៉ង់ បានធ្វើការ រុលចូល
ទៅទីកេុងម៉ារីប ដេលកំពុងហ៊ុមព័ទ្ធ
ដោយបញ្ហា។
ការវាយបេហារនៅពេលពេឹកពេលឹម

ទៅលើរោងចកេចមេញ់បេងនោះ
គឺជាការវាយបេហារទេង់ទេយធំលើក
ទី២ទៅលើទតីាងំថាមពលរបស់អារ៉ាប៊ី
សាអ៊ឌូតីដោយបានបងា្ហាញឱេយឃើញពី
ការកើនឡើងនេជម្លាះរយៈពេល៦ឆា្នាំ
នៅបេទេសយេម៉េន រវាងរដា្ឋាភិបាល
យេម៉េនគាំទេដោយអារ៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត
និងកេុមឧទ្ទាមហ៊ូធីដេលមនសម្ព័ន្ធ-
មិត្តជាមួយបេទេសអុីរ៉ង់។
កេសួងថាមពលអារ៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត

បាននយិយនៅក្នងុសេចក្តថី្លេងការណ៍
មួយថា៖«រោងចកេចមេញ់បេងនោះ
នៅទកីេងុរយី៉ាដតេវូរងការវាយបេហារ
ដោយយន្តហោះ្រដូនដោយបាន

បណា្តាលឱេយភ្លើងឆាបឆេះប៉ុន្តេតេូវ
គេប់គេងបានទំងសេុង»។
កេុមឧទ្ទាម កំពុងបង្កើនការវាយ-

បេហារឆ្លងពេដំេនទៅលើពេះរជាណា-
ចកេនេះ ថ្វីបើមនការជំរុញជាថ្មីពី
រដ្ឋការរបស់លោកបេធានាធិបតីអា-
មេរិកចូបេដិនឱេយសា្តារកិច្ចចរចា
សន្តិភាពដេលជាប់គាំងនោះក្តី។
ការវាយបេហារចុងកេយនេះបាន

កើតឡើងកេយពីបេទេសអារ៉ាប៊ី
សាអ៊ូឌីតកាលពីដើមខេនេះបាន
និយយថាខ្លួនបានររំងការវាយ-
បេហារមសីុលីនងិ្រដនូទៅលើកពំងផ់េ
Ras Tanura ជាកំពង់ផេមួយ
ក្នងុចណំោមកពំង់ផេធបំផំតុរបសព់ភិព-
លោកនិងរោងចកេAramcoនៅក្នុង
ទកីេងុDhahranនៅភាគខងកើតនេ-
ពេះរជាណាចកេនេះ។
ការវាយបេហារកាលពីថ្ងេសុកេបាន

កើតឡើង សេបពេលជាមួយនឹងកេុម-
ឧទ្ទាមហ៊ធូីរលុចលូទៅក្នងុទកីេងុម៉ារបី
កេយពីពួកគេ បានកាន់កាប់ភ្នំយុទ្ធ-
សាស្តេមួយនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចដេល
បានបណា្តាលឱេយមនុសេសរប់សិបនាក់
សា្លាប់ និងរបួសនៅលើភាគីទំង២។
នេះបើយោងតាមបេភពជាចេើនរបស់

រដា្ឋាភិបាលយេម៉េន។
ដោយថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ

«ការវាយបេហារដ៏កសំាកនេះ»កេសងួ
នេះបាននិយយទៀតថាការវាយបេហារ
នេះមនិតេមឹតេធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ពេះ-
រជាណាចកេនេះប៉ណុោ្ណោះទេប៉នុ្តេថេម-
ទងំប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកចិ្ចពភិពលោក
និងសន្តសុិខបេងជាសកលទៀតផង។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយកេុម

ឧទ្ទាមហ៊ូធីបានអះអាងថា បានយក
រោងចកេថាមពលAramco នៅក្នុង
ទកីេងុរយី៉ាដជាគោលដៅក្នងុការវាយ-

បេហារដោយ្រដូន៦គេឿងជាការ-
ឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់
កេុមចមេុះគាំទេដោយអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត
នៅក្នុងបេទេសយេម៉េន។
បេទេសអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតបានដឹកនាំ

កេុមចមេុះយោធាមួយដេលបានធ្វើ
អន្តរគមន៍នៅក្នុងបេទេសយេម៉េននៅ
ខេមីនាឆា្នាំ២០១៥ បេឆាំងកងកម្លាំង
ហ៊ូធីដេលបានបណ្តេញរដា្ឋាភិបាល
រដា្ឋាភិបាលយេម៉េនទទួលសា្គាល់ដោយ
អន្តរជាតិចេញពីអំណាចនៅទីកេុង-
សាណានៅចុងឆា្នាំ២០១៤៕

អ្នក តវ៉ាស្ង   បុរសម្នាក់ដ្លរងរបួស ក្នងុ អំឡុងការ បង្កប្របស់កងកម្លាងំសន្តសុិខទៅលើបាតុកម្មប្ឆំាងរដ្ឋប្ហារ  ។ AFP

ការវាយបេហារដោយ្រដូនបង្កឱេយឆេះរោងចកេចមេញ់បេង
នៅអារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតខណៈកេមុឧទ្ទាមហូ៊ធីរុលចូលទីកេងុម៉ារីប

បេទេសតួកគីបញេឈប់
សន្ធសិញ្ញាអឺរុ៉បស្តពីី
អំពើហិងេសាទៅលើស្តេី

សុខ  ស្ីលុច

កាលពីថ្ងេសៅរ៍ទី២០មីនានេះ
រដា្ឋាភបិាលតកួគីបានសមេចដក
ខ្លនួចេញពីកិច្ចពេមពេៀងអន្តរជាតិ
ដេលរៀបចំឡើងដើមេបីការពារស្តេ។ី
ការសមេចចិត្តរបស់លោក

Erdoganធ្វើឡើងបនា្ទាបព់ីលោក
បានបងា្ហាញពីការធ្វើកណំេទមេង់
បេព័ន្ធតុលាការនៅខេមីនា។
លោកបាននិយយថាកំណេ-
ទមេង់នេះធ្វើឡើងដោយធានា
សិទ្ធិ និងសេរីភាពហើយជួយ
បពំេញតាមបទដា្ឋានរបស់សហ-
ភាពអឺរ៉ុប។
អនុសញ្ញាទីកេុងអុីស្តង់ប៊ុល

លើកឡើងថាបុរសនងិស្តេីមន
សិទ្ធិស្មើគា្នានងិកាតព្វកិច្ចអាជា្ញា-
ធររដ្ឋ ដើមេបីចាត់វិធានការដើមេបី
ទប់សា្កោត់អំពើហិងេសាបេឆាំងនឹង
ភេទការពារសេ្តីជនរងគេះនងិ
កាត់ទោសជនល្មើស។
មន្តេីខ្លះមកពីគណបកេសរបស់

លោកErdoganបានធ្វើការតសូ៊-
មតិ ដើមេបីពិនិតេយមើលកិច្ចពេម-
ពេៀងនេះដោយលើកហេតុផល
ថាកចិ្ចពេមពេៀងនេះគឺមនិសម-
សេបនងឹតម្លេអភរិកេសរបស់បេទេស
តួកគី។
មនេ្តីនោះបានលើកឡើងថា

កចិ្ចពេមពេៀងនេះលើកទកឹចិត្តឱេយ
មនការលេងលះគា្នា និងធ្វើឱេយ
ខូចដល់បេពេណីគេួសារ។
អគ្គលេខធកិារកេមុបេកឹេសាអរឺ៉បុ

លោកសេីMarijaPejcinovic
Buricបានហៅការសមេចនេះ
ថាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ។
លោកសេីបាននិយយថា៖

«សកម្មភាពនេះគឺជាការបោះជំ-
ហានថយកេយចំពោះកិច្ចខិតខំ
បេងឹបេងកន្លងមកពពីេះវាអាច
ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ការការពារស្តេី
នៅក្នុងបេទេសតួកគីនៅទូទំង
ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងលើសពីនេះ»។
បន្ថេមពីនេះបេទេសអាល្លឺម៉ង់

ក៏បាននិយយថាការសមេច- 
ចិត្តរបស់តួកគីជាការដើរទៅផ្លូវ
មនិសមសេបមយួ។កេសងួការ-
បរទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយយ
ថា៖«ទងំវបេបធម៌សាសនានងិ
បេពេណីជាតផិេសេងទៀតមនិអាច
ធ្វើជាលេសសមេប់ការពេងើយ-
កន្តើយនងឹអពំើហងិេសាបេឆាងំនងឹ
ស្តេីនោះទេ»៕ជនភៀសខ្លនួយ្ម្៉នទទួលជំនួយពីអង្គការសប្បុរសធម៌គុយវ្៉ត កាលពីថ្ងទី្២០មីនា។ រូបថតAFP



សុខវេងឈាង

ទំនាក់ទំនងរបស់សហ-
រដ្ឋអាមេរកិជាមយួនងឹគបូេជេង
ភូមិសាស្តេនយោបាយដ៏ធំ
របស់ខ្លួនទាំង២ចិននិងរុសេស៊ីគឺ
កំពុងរងការសាកលេបងយ៉ាង-
ខ្លាំងខណៈពេលបេធានាធិបតី
អាមេរិកលោក JoeBiden
បានបង្ហាញជហំរតងឹរុងឹចពំោះ
បេទេសទាំង២នេះកាលពី
សបា្ដាហ៍មុន។
ជម្លាះជាសាធារណៈរបស់

អាមេរិកជាមួយចិននិងរុសេសី៊
បានផ្ទ៊ះឡើងកាលពីថ្ងេពុធទី
១៧មនីានៅពេលដេលលោក
Bidenបាននយិយលើកញ្ចក់-
ទូរទសេសន៍ថាលោកចាត់ទុក
បេធានាធបិតីរសុេសី៊លោកVlad-
imirPutinជា«ឃាតក»នងិ
ជាមនុសេសគ្មានពេលឹង ហើយ
ចោទបេកាន់រសុេស៊ថីាបានជេៀត-
ជេកក្ន៊ងការបោះឆ្នោតបេធា-
នាធិបតីអាមេរិកឆ្នោំ២០២០។
រដ្ឋបាលលោកBidenបាន
នយិយថាខ្លនួកពំងុរៀបចំការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបេឆំងនឹង
បេទេសរុសេសី៊ ជុំវិញការចោទ-
បេកាន់ពីវាយការបេហារតាម
អុីនធឺណិតនិងការជេៀត
ចូលក្ន៊ងការបោះឆ្នោត។
កេុងមូ៉ស្គូ បានឆ្លើយតបនឹង

សម្ដីរបស់លោកBidenដោយ
កោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់
ខ្លួនបេចាំកេុងវា៉ាសុីនតោនឱេយ
តេឡប់មកវិញដើមេបីពិភាកេសា
អនាគតនេទំនាក់ទំនងរុសេសី៊-
អាមេរិក។នៅថ្ងេពេហសេបតិ៍
លោកPutinបានឆ្លើយតប
ដោយនិយយថា រដ្ឋរបស់
អាមេរកិទាងំអស់បានបេឈម
នឹង«ពេឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាម»
ហើយលោកបានបន្ថេមទៀត
ថាលោកBidenកំពុងចោទ-
បេកាន់មេដឹកនាំរុសេស៊ីពីអ្វីដេល
លោកបានបេពេឹត្តខ្លួនឯង។
លោកPutinក៏បានចង្អ៊ល-
បង្ហាញពីបេវត្តិសាស្តេទាស-
ភាពនៅអាមេរិកការសម្លាប់
រង្គាលជនជាតិដើមអាមេរកិនងិ
ការទម្លាក់គេប់បេកបរមណូ
នៅជប៉ុនក្ន៊ងសង្គេមលោក
លើកទី២ហើយនិយយថា
«តេូវការម្នោក់ដើមេបីសា្គាល់ម្នោក់
ទៀត»។
២៤ម៉ាងបនា្ទាប់ពីការអតា្ថា-

ធិបេបាយរបស់លោកBiden
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសអាមេរិក
លោកAnthonyBlinkenនងិ
ទីបេឹកេសាសន្តិសុខជាតិលោក
JakeSullivanបានធ្វើការ
រិះគន់សមភាគីចិនជុំវិញបញ្ហា
ជាចេើនក្ន៊ងកិច្ចបេជុំការទូត
ជាន់ខ្ពស់ចិន-អាមេរិកដំបូង

តាំងពីលោកចូលកាន់អំណាច។
លោកBlinkenបានបើក

កិច្ចបេជុំដោយនិយយថា៖
«យើងនងឹពភិាកេសាពីការពេយួ-
បារម្ភដ៏ជេលជេរបស់យើង
ជាមួយសកម្មភាពរបស់ចិន
ដេលរមួមនសុនីជាងំហងុកងុ
តេវា៉ាន់ការវាយបេហារតាម
អុនីធណឺតិលើសហរដ្ឋអាមេរកិ
នងិការបង្ខតិបង្ខំសេដ្ឋកចិ្ចរបស់
សម្ព័ន្ធមិត្តយើង»។លោកបាន
បន្តទៀតថា៖ «សកម្មភាព
នីមួយៗ ទាំងនេះគំរាមកំហេង
ដល់សណា្ដាប់ធា្នោប់ផ្អេកលើ
ចេបាប់ដេលរកេសាស្ថិរភាពពិ-
ភពលោក»។
ទីបេឹកេសារដ្ឋចិនលោកYang

Jiechiនងិរដ្ឋមន្តេីការបរទេស
ចិនលោកWangYiបាន
ឆ្លើយតបវិញដោយរិះគន់អា-
មេរកិថាថ្កោលសកម្មភាពរបស់
ចិនខណៈខ្លួនមិនអាចដោះ-
សេយបញ្ហាផ្ទេក្ន៊ងរបស់ខ្លួន
ដេលរមួមនអពំើហងិេសាបេឆងំ
នឹងជនជាតិអាមេរិកដើមកំ-
ណើតអាសុីឬជនជាតិភាគតិច
ផេសេងទៀតនងិភាពវកឹវរនយោ-
បាយបនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត
បេធានាធិបតីឆ្នោំ២០២០។
«សហរដ្ឋអាមេរិកបេើកម្លាំង

យោធានិងអនុត្តរភាពហិរញ្ញ-
វត្ថ៊របស់ខ្លួនដើមេបីអនុវត្តយតុា្តា-

ធកិារដេវេងនងិបង្កេបបេទេស
ដទេទៀត»លោកYang
Jiechiបាននិយយបេបនេះ
ហើយបន្តទៀតថា៖ «អាមេរិក
រំលោភលើអ្វីដេលគេហៅថា
សញ្ញាណសន្តិសុខជាតិដើមេបី
រារាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មតា
នងិញ៊ះញង់បេទេសមយួចនំនួ
ឱេយវាយបេហារបេទេសចិន»។
លោកBlinkenនិងលោក

Sullivanបាននយិយទៅវញិ
ថាអាមេរិកមិនល្អឥតខ្ចោះទេ
ប៉ុន្តេបានពេយាយមដោះសេយ
បញ្ហាបេបនេះដោយបើកចំហ
និងដោយស្មាះតេង់។លោក
Sullivanបាននយិយថាឆន្ទៈ
របស់ជនជាតិអាមេរិកក្ន៊ងការ-
បេឈមនឹងការខ្វះខតរបស់
ពួកគេគឺ«ទឹកជេលក់សម្ងាត់»
នេភាពជោគជ័យរបស់សហ-
រដ្ឋអាមេរិក។
លោកBlinkenដេលទើបតេ

បានបញ្ចប់ដំណើរទៅកាន់
បេទេសជប៉នុនងិករូ៉េខងតេបងូ
ជាមួយលោកLloydAustin
រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិ
អាមេរកិបានបេប់លោកWang
YiនិងលោកYangJiechi
ថា៖«ខ្ញ៊ំតេូវតេបេប់អ្នកថាអ្វី
ដេលខ្ញ៊ំឮគឺខុសគ្នោពីអ្វីដេល
អ្នកបានពពិណន៌ា។ខ្ញ៊ំឮការពេញ-
ចតិ្តយ៉ាងខ្លាងំដេលសហរដ្ឋអាមេ-

រិកវិលតេឡប់មកវិញហើយ
ដេលយើងបានភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត និង
ដេគូរបស់យើងឡើងវញិខ្ញ៊ំក៏ឮ
ការពេួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពី
សកម្មភាពមួយចំនួនដេល
រដា្ឋាភិបាលរបស់អ្នកបានធ្វើ»។
ភាគីទាំងសងខងមិនពេម

ដកថយហើយបេជេងគ្នោដើមេបី
និយយពាកេយចុងកេយចំពោះ
មុខកាមេរា៉ាអ្នកសារព័ត៌មន។
លោកYang Jiechiបាន
និយយថាមន្តេីអាមេរិកបាន
នយិយជាមយួភាគីចនិដោយ
របៀបនិយយមិនសមរមេយ។
លោកក៏បាននិយយទៀតថា
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងដើមេបីរុញ
អ្នកសារព័ត៌មនឱេយចេញទៅ
កេបន្ទបគ់ឺជាឧទាហរណ៍មយួ
ដេលបង្ហាញថាសហរដ្ឋអា-
មេរិកមិនគំទេលទ្ធិបេជាធិប-
តេយេយ។
កេយការបេជុំបានបញ្ចប់

មន្តេីជាន់ខ្ពស់អាមេរិក១រូប
បានចោទបេកាន់ភាគីចិនថា
បាន«រលំោភពធិសីារ»ដោយ
មនចេតនាមកកិច្ចបេជុំនេះ

បង្ហាញភាពលេចធ្លាចំពោះ
កាមេរា៉ា។
ការអតា្ថាធបិេបាយខ្លាងំៗ របស់

លោកBidenអំពីលោកPu-
tinបានឆ្ល៊ះបញ្ចោងំពីការផ្លាស-់
ប្ដូរគោលនយោបាយផេសះផេសាជា-
មយួរសុេសីរបស់លោកDonald
Trumpប៉នុ្តេការរិះគន់បេទេស
ចិនដោយលោកBlinkenនិង
លោកSullivanបង្ហាញពីភាព
ដូចគ្នោនេគោលនយោបាយចំ-
ពោះកេងុប៉េកាងំរបស់រដ្ឋបាល
បច្ច៊បេបន្ននិងរដ្ឋបាលមុន។
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានគិត

ថាការបេឈមមខុដាក់គ្នោបេប-
នេះអាចធ្វើឱេយទំនាក់ទំនងរបស់
សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិនធា្លាក់
ចុះដល់កមេតិទាបបផំតុតាងំពី
ពេលបេសកកម្មរបស់បេធានា-
ធិបតី RichardNixonក្ន៊ង
ការ«បើក»រដ្ឋកុម្ម៊យនីស្តដេល
នៅឯកោកាលពីទសវតេសរ៍ឆ្នោំ
១៩៧០ហើយចណំងទាកទ់ង
រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុសេសី៊
អាចធា្លាក់ដល់ចំណុចលំបាក
បំផុតតាំងពីការដួលរលំនេ
សហភាពសូវៀត៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេចន្ទទី២២ែខមីនាឆ្នោំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

តពីទំព័រ១១...បន្ថយបេតិ-
បត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
នៅក្ន៊ងបេទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។
ដោយឡេកអ្នកផេសេងទៀតភាគ-
ចេើនចេញសេចក្តថី្លេងការណ៍
ថានងឹថ្កោលទោសប៉នុ្តេពកួគេ
ចង់ជួយដល់កម្មករដោយផ្តល់
ការងរដល់ពួកគេដដេល។
នាយកបេតិបត្តិកេុមហ៊ុន

L.L.Bean លោក Steve
Smithបាននិយយថាកេុម-
ហុ៊នលោកមនផលិតកម្មបមេងុ
ទកុនៅកន្លេងផេសេងទៀតប៉នុ្តេវា
សំខន់ណាស់ដេលមិនតេូវ
បោះបង់ចោលបេទេសនេះ។
ដោយឡេកការឆ្លើយតប

កេុមហ៊ុនផេសេងទៀតហាក់ដូច
មនការដាក់សម្ពាធខ្លាងំឧទា-
ហរណ៍កេុមហ៊ុនHennes&
Mauritzនិងកេុមហ៊ុន The
BenettonGroupបានផ្អាក
រាល់ការបញ្ជាទិញថ្មីទាំងអស់
ពីរោងចកេនៅក្ន៊ងបេទេស

មីយ៉ាន់ម៉ា។
កេមុហុ៊នH&Mបាននិយយ

នៅក្នង៊សេចក្តីថ្លេងការណ៍មយួ
ថា៖«ទោះបីជាពួកយើងបដិ-
សេធមិនចាត់វិធានការភា្លាមៗ
ទាក់ទងនឹងវត្តមនរយៈពេល
វេងរបស់ពួកយើងនៅក្ន៊ងបេ-
ទេសនេះក៏ដោយក៏ពួកយើង
នៅតេផ្អាកការបញ្ជាទិញថ្មីជា-
មយួអ្នកផ្គតផ់្គង់នៅក្នង៊បេទេស
នេះដេរ»។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍បានបន្ត

ថា៖«នេះគឺដោយសារតេការ-
ពេួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់
បេជាជននិងសា្ថានភាពដេល
មិនអាចទាយទុកជាមុនដេល
រារាងំសកម្មភាពរបស់ពកួយើង
ក្នង៊បេតបិត្តកិារនៅក្នង៊បេទេស
នេះ»។
កេុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់យី-

ហោMangoរបស់អេសេបា៉ាញ
បាននិយយថាខ្លួននឹងធ្វើការ
ជាមួយដេគូពាណិជ្ជកម្ម និង

សហជីពរបស់ខ្លួននៅទូទាំង
ពិភពលោកនិងក្ន៊ងបេទេស
មីយ៉ាន់ម៉ាដើមេបីធានាថាគ្មាន
ការធ្វើទកុ្ខបកុម្នេញបេឆងំនងឹ
កម្មកររោងចកេឬមេដឹកនាំ
សហជីពដេលបានបេើសិទ្ធិ-
សុីវិលឬសហជីពរបស់ពួកគេ
ដើមេបីបាតុកម្មឡើយ។
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាច

នឹងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព
របស់កម្មកររោងចកេកាត់ដេរ
ជាង៦០០០០០នាក់ប៉ុន្តេ
មេដកឹនាំសហជពីខ្លះនយិយ
ថាពួកគេនឹងសុខចិត្តមើល-
ឃើញកម្មករបាត់បង់ការងរ
ជាជាងស៊ូទេំនឹងការគប-
សង្កត់របស់របបយោធានេះ។
យ៉ាងណាមិញលោកសេី

MoeSandarMyintបេធាន
សហព័ន្ធកម្មករកាត់ដេរនៅមី-
យ៉ានម់៉ាបាននយិយថាសកម្ម-
ភាពរបស់យីហោធំៗទាំងនេះ
នៅមិនទាន់មនបេសិទ្ធភាព
ជួយដល់កម្មករនៅឡើយទេ។
លោកសេីចង់ឃើញ«សកម្ម-

ភាពជាក់ស្តេង»។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាចលនា

មិនគោរពតាមចេបាប់រដ្ឋ ឬ
CDMគឺជាការឈប់បំពេញ
ការងរពាសពេញផ្ទេបេទេស
ដេលរមួមនកម្មករផ្លវូដេកអ្នក-
បើកបរឡានដឹកទំនិញមន្ទីរ-
ពេទេយបគុ្គលកិធនាគរនងិអ្នក
ផេសេងទៀតជាចេើនក្ន៊ងបំណង
ធ្វើឱេយរាំងស្ទះសេដ្ឋកិច្ច។
អ្នករៀបចំកម្មវិធីពលករចំ-

ណាកសេកុមីយ៉ាន់ម៉ាSein
Htayបាននិយយថា៖«គោល-
បំណងគឺចង់បង្ហាញអំពីកា រ-
មិនចូលរួមជាមួយរបបយោធា
ទាល់តេសះ។ហើយយើង
ជឿជាក់ថាចលនានេះនឹងមន
បេសទិ្ធភាព។នេះហើយគឺជាអ្វី
ដេលជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួក-
យើងឱេយតស៊ូទៅមុខទៀត»។
តាងំពីមនរដ្ឋបេហារកាលពី

ដើមខេកមុ្ភៈមកកណំើននេ
អ្នកចូលរួមបាតុកម្មកាន់តេ-
កើនឡើងជាពិសេសពីកេុម
សហជីពកម្មករនិងយុវជន

មីយ៉ាន់ម៉ាផេសេងៗ។សារព័ត៌-
មនមួយចំនួនបានរាយការណ៍
ថា កេុមបាតុករក៏បានវាយ-
បផំ្លាញរោងចកេនានាជាពសិេស
រោងចកេដេលមនម្ចោស់ជា
ថៅកេចិនដោយកេុមបាតុករ
យល់ថាបេទេសចនិជាអ្នកនៅ
ពីកេយរដ្ឋបេហារនេះ។តេ
កេុមបាតុករអះអាងថាពួកគេ
មិនមេនជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញ
លើរោងចកេទាំងនោះទេ។
បន្ថេមពីភាពមនិបេកេតទីាងំ-

នេះ រដា្ឋាភិបាលចិនបានលើក
ឡើងថាខ្លួននឹងរៀបចំធ្វើការ
ការពារឱេយបានបេសើរជាងមុន
លើការវនិយិោគអាជវីកម្មនានា
នៅបេទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដេល
រួមបញ្ចូលការវិនិយោគលេើ
រោងចកេកាត់ដេរ បំពង់បង្ហូរ
បេងនិងគមេងហេដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធនានាទៀត។
បើតាមការផេសាយរបស់ការ-

ផេសាយពតម៌នដោយទីភា្នោកង់រ
រដ្ឋGlobalTimesបានអះអាង
ថាកេមុបាតកុរដេល“តេវូបាន
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ផេសាយថា៖«ប៉ុន្តេបេទេសចិន
នឹងមិនអនុញ្ញាតឱេយគុណ-
បេយោជន៍របស់បេទេសចិន
រងផលប៉ះពាល់ទៅជាភាព-
ហងិេសាទៀតទេ។បេសនិបើអា-
ជា្ញាធរមនិអាចដោះសេយបាន
និងភាពចលាចលនេះនៅតេ
បន្តរីករាលដាលទៀត រដា្ឋាភិ-
បាលចនិនងឹបង្ខចំតិ្តចាត់វធិាន-
ការក្ដាដើមេបីការពារផល-
បេយោជន៍របស់ខ្លួន»៕

កម្មករកាត់ដេរមីយ៉ាន់ម៉ា...

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយចិននិងរុសេស៊ីធ្លាក់-
ចុះខណៈBidenបេកាន់យកជំហរតឹងរឹុង

លោកបេដិនថ្លេងខណៈធ្វើទសេសនកិច្ចមជេឈមណ្ឌលគេប់គេងនិងបង្ការជំងឺឆ្លង។AFP
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សៀមរាប : ភោជនីយដ្ឋាន ខ្មែរ១ 
នៅ រាជធានី ភ្នំពែញ និង ២ទៀត នៅ 
ទកឹដ ីខែត្ត សៀមរាប តែវូ បាន ដក ់ចលូ 
ក្នុង  ចំណាត់ថ្នាក់  ឆ្នើមនែ បញ្ជី ភោជ-
នីយដ្ឋាន បែចាំ អាស៊ី  Essence of 
Asia 50 best list។

ភោជនីយដ្ឋាន នែសាទ នៅភ្នំពែញ 
ភោជនយីដ្ឋាន  លអំង  ហ្វាមធថូែបល៊ 
និងដើមត្នាត  នៅ សៀមរាប  ស្ថិត ក្នុង 
ចំណោម ភោជនីយដ្ឋាន  មក ពី ៤៩ 
ទកីែង៊  នែ ២០ បែទែស  រាបច់ាបត់ាងំ ព ី 
បា៉ាគសីា្ថាន រហូត ដល់ ជប៉៊ន ដែល តែូវ- 
បាន រាប់បញ្ចូល ក្នុង បញ្ជីភោជនីយ-
ដ្ឋាន  ឆ្នើមទាំង៥០ បែចាំ អាស៊ី  Es-

sence of Asia នែះ។
ក្នុងសែចក្ដីបែកាស ក៏ បាន លើកពី 

ចលនា   បែើបែស់ គែឿង ផែសំ ពី សួន- 
ដំណាំ   បមែើភ្ញៀវ ដល់ ត៊ អាហរ ផ្ទាល់ 
ដែល បែកាន់ខ្ជាប់ដោយភោជនីយ-
ដ្ឋាន លអំង  នៅទកឹដសីៀមរាបអង្គរ។

ដោយបែើបែស់ បន្លែ  សរីរាង្គ កែបែរ រប ង  
ហង នងិ សហគមន ៍ផ្ទាល ់មែចង៊ ភៅ 
សែង ស៊ធា តែង រំលែច នូវ  ម្ហូបដ៏មាន 
ឱជារស   នងិ សោភណភាពសែសឆ់ើត 
លើ ចាន អាហរ  ដែល ធ្វើ ឲែយ ភ្ញៀវ មក 
ទទួលទាន  មិន រំលង នឹង ទាញ ទូរស័ព្ទ 
មក ថត  សមែប់ បង្អួត គែ ឯង នៅ តាម 
បណា្ដាញ សង្គម អី៊នសា្តាកែម។

ដើមែបគីាទំែ ដល ់ការ  ងើប ឡើងវញិ នែ 
វិស័យបដិសណា្ឋារកិច្ច  កែ៊មចំណាត់-
ថ្នាក់ភោជនីយដ្ឋាន ឆ្នើម បែចាំ នៅ 
អាស៊ី (Asia's 50 Best Restau-

rants) សហការជាមួយ កែ៊មហ៊៊ន 
S.Pellegrino & Acqua Pan-
na បង្កើត នូវ ចំណាត់ ថ្នាក់ ភោជនីយ-
ដ្ឋាន   មួយបែបទៀត មានឈ្មោះថ 
Essence of Asia ដោយ ផ្ដោតទៅ - 
លើ  បែភែទ ភោជនីយដ្ឋាន តំណាង ឲែយ 
រសនិយម នែ វិស័យ ម្ហូប អាស៊ី។

លោក វីលៀម  ្រឌូ នាយក មាតិកា 
នែ  កែ៊មចំណាត់ថ្នាក់ភោជនីយដ្ឋាន 
ឆ្នើម  បែចាំ នៅអាស៊ី បាន ថ្លែងនៅ ក្នុង 
សែចក្ដី  បែកាស  ថ៖ «យើង ពិត ជា 
មាន កិត្តិយស ក្នុងការ បង្ហាញ នូវ បណ្ដុំ    
ចំណាត់ថ្នាក់ មួយ ទៀត គឺ  Essence 
of Asia collection។ ក្នងុ អំឡុងពែល 
ដែល  បណា្ដា ភោជនីយដ្ឋាន នានា តែូវ 
ការ   ការ គាំទែ ពីយើង បណ្ដុំ ចំណាត់ - 
ថ្នាក់ នែះ  តំណាង ឲែយ រសនិយម របស់ 
អ្នក ធ្វើដំណើរ និង   ឱជារសអាហរ  
ដែល  ឆ្លះុ បញ្ចាងំ ពី មគ្គទុ្ទែសក៍  គ៊ណតម្លែ  
មិនអាច កាត់ ថ្លែ បាន នែ  បទ ពិសោធ 

ទទលួទាន  អាហរ រសជាត ិដើម  ពោរ-
ពែញ ដោយ ភាព  សមែបូរបែប។ ដោយ 
ឆ្លុះ បញ្ចាំង នូវ តថភាព វិស័យ ម្ហូប  នៅ 
អាស៊ី ក្នុង បណ្ដុំ ចំណាត់ ថ្នាក់ នែះ  បាន 
រាប់ បញ្ចូល នូវ   ហង អាហរ ចិញ្ចើម ផ្លូវ 
ភោជនីយដ្ឋាន ដែល ទទួល បាន  ការ- 
ស្ញប់ស្ញែង ជា យូរ អង្វែង អាជីវកម្ម 
ម្ហូបអាហរ  មាន គោលដៅរួមចំណែក 
ដល់ មន៊សែសធម៌ និង ហង អាហរ កែ - 
ច្នែបែឌិត  ដ៏ ថ្មី សនា្លាង»។

បណា្ដា  ភោជនីយដ្ឋានឆ្នើម   ជាប់ ក្នុង 
បញ្ជី  គឺ ជា អាជីវកម្ម  បមែើម្ហូបអាហរ 
ដែល  រួមចំណែក លើក ស្ទួយ  បែពែណី 
វបែបធម៌ ជនជាតិ ដើម ថែរកែសា នូវ រូបមន្ត 
ម្ហូប ប៊រាណ   អាយ៊ កាល រាប់ សតវតែសរ៍ 
របស់ជាតិសាសន៍ខ្លួន និង ដើរ តួនាទី 
សំខន់ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ផងដែរ។

 Essence of Asia នងឹ ចាក ់ផែសាយ 
ការ  បែកាស ជា ផ្លវូ ការ នៅថ្ងែទ ី២៥ ខែ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ខង ម៊ខ នែះ៕

ក្រុងហាណូយ : ចាប់ ពី ផ្លែ សា្វាយ ដ៏ 
ឆ្ងាញ់ ពិសា  និង កែចូ ឆ្មោ រសែស់ ៗ  រហតូ 
ដល ់ផ្លែ តែបែក  នងិ ផ្លែពែនូ  ផ្លែ ឈើ ក្នងុ 
កែ៊ង ហណូយ  កំព៊ង តែ ជោរ ជន់ តាម 
កន្ទុយ កង់  ដែល អាជីវករ បណ្ដើរ លក់ 
តាម ដង ផ្លូវ គែប់ ចែក ល្ហក នៅ ទីកែ៊ ងធំ 
របស់វៀតណាម នែះ ។ 

អ្នក លក់ ផ្លែ ឈើ  ដែល ភាគ ចែើន ជា 
ស្ដែ ីចាប ់ផ្ដើម អាជវីកម្ម របស ់ខ្លនួ តាងំ- 
ពី ម៉ាង  ៣ ទៀប ភ្លឺ និង ជិះ កង់ ចមា្ងាយ 
បែមាណ ១៥ គីឡូម៉ែតែ ពី ទីជន បទ 
មក កាន់ ទីកែ៊ង ដើមែបី លក់ ផ្លែ ឈើ បន្លែ 
និង ផ្កា ដល់ មាត់ ទា្វារ ផ្ទះ អតិថិជន ។ 

គែង មួកដួន ហៅថ « ណុងឡា» 
ដើមែប ី បាងំ កម្ដោ ថ្ងែ  ស្ដែ ីអាច រក ចណំលូ 
បាន  ៨ ដ៊ល្លារ ក្នុង ១ថ្ងែ  ខណៈ ពួកគែ 

លក់ ល៊ក ល៊យ តាម ចែក របៀង តូច ៗ  
រហូត ដល់ ពែ លល្ងាច ទើបពួកគែ  បន្ត 
ធាក់ ឈ្នាន់កង់  តែឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ។ 

ការងរ ដ៏ នឿយ ហត់ នែះ ពិត ជា មាន - 
តម្លែ ណាស ់សមែប ់អ្នក មាន ចណំលូ- 
ទាប  នៅតាម បណា្ដាទីកែ៊ង នានា នែ 
បែទែស វៀតណាម ដែល យ៉ាង ហោច-
ណាស់ អាច រក ចំណូល បាន ចែើន ទ្វែ - 
ដង លើស អ្នក ជនបទ នៅ ក្នុង បែទែស 
ដែល ធនាគារ ពភិពលោក បាន បង្ហាញ 
ថបែក់ ចំណូល បែ ចំា  ឆ្នា ំមាន បែមា ណ 
២ ៦០០ ដ៊ល្លារ ក្នុង  មា្នាក់ ៗ ។ 

ប៉៊ន្ដែ អាជីវករ ផ្លែ ឈើ បា នរង ប៉ះ-
ពាល់  ដោយ វិបត្ដិ កូវីដ សកល  ទោះបី-
ជា  វៀតណាម មាន ករណី ឆ្លង វីរ៊ស តិច-  
តួច យ៉ា ងណា ក៏ដោយ ។ 

វៀតណាម បាន កតត់ែ អ្នក ឆ្លង ជងំ-ឺ 
កូវីដ១៩ ចំនួនជាង ២ ៥០០ ករណី 
និង អ្នក សា្លាប់ ៣៥ នាក់  បើ គិត តែមឹ ច៊ង - 
សបា្ដោហ៍ កន្លង ទៅនែះ ។ 

មនស៊ែស មា្នា នៅតាម ដង ផ្លវូ មាន ចនំនួ 
តិចតួច ហើយ អាជីវករ មិន តែូវបាន 
អន៊ញ្ញាត ឱែយ ចែញ លក់ ដូរ មួយ រយៈ ខ្លី 
កែយ ពី វីរ៊ស វាយ បែហរ លើក ដំបូង។ 
កាលពី ខែ មែសា ឆ្នាំ ម៊ន រដ្ឋាភិបាល 
វៀតណាម បាន បែកាស ផ្ដល់ កញ្ចប់ 
ថវកិា  ២,៦ពាន ់លន ដល៊្លារ ជយួ ដល់ 
ពលរដ្ឋ កែកីែ និង អ្នក បែកប ម៊ខ របរ តូច - 
តាច  បែមាណ ២០ លន នាក់   ដែល រង 
ប៉ះពាល់ ដោយ វិបត្ដិ កូវីដ ។ ប៉៊ន្ដែ នៅ 
មាន  មន៊សែស ជា ចែើន មិន បានទទួល 
ជំនួយ នោះ៕ AFP/HR

ភោជនីយដ្ឋានកម្ពជុា៣
ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នើមពី
EssenceofAsia

ស្ដ្រធីាក់កង់លក់ដូរនៅក្រងុហាណូយបន្តដឹកជញ្ជនូបន្ល្រផ្ល្រឈើដល់មាត់ទ្វារផ្ទះ
លើសពី ឱជារស  ការ តុបត្រង  រចនា ម្ហូប នៅ ភោជនីយដ្ឋាន  លំអង  មិនអាច រំលង កាម្ររា៉ា របស់ភ្ញៀវ នោះទ្រ    ។ រូបថត សហ ការី

ស្ត្រី  ធាក់   កង់ លក់បន្ល្រ ផ្ល្រឈើ ត្រូវ ចាប់ផ្ដើម របរ លក់ ដូរ តាំងពី ម៉ោង ៣ភ្លឺ   ។ រូបថត AFP

ភោជនីយដ្ឋាន លំអង  នៅ   សៀមរាប ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ គោលការណ៍ បន្ល្រ សរីរាង្គ  ពី សួន បន្ល្រ ដល់ តុអាហារ ភ្ញៀវ ។ រូបថត សហ ការី



ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខមីនា ឆ្នា២ំ០២១  ភ្នេំពញ បុ៉ស្តិ៍  ១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com 
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 ឯកឧត្តម បៃក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃ ីរដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃស 
និង សហបៃតិបត្តកិារ អន្តរជាតិ កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ សប្តាហ៍ មុន 
បនទទួល មូល បៃប ទា នប តៃ ជា ទឹកបៃក់ ចំនួន ១០០ ០០០ 
ដុល្លារ អាមៃរិក ពី ឯកឧត្តម Panyarak Poolthup 
ឯកអគ្គរាជទូត នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ ថៃ  បៃចំា ពៃះរាជាណាចកៃ- 
កម្ពជុា ។ ជំនួយ នៃះ ធ្វើឡើង ក្នងុ គោលបំណង ចូលរួមចំណៃក 
ដោះសៃយ តមៃវូការ ចំាបច់ នានា ជូន បងប្អនូ ពលករ ខ្មៃរ ដៃល 
កំពុង ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក នៅ មជៃឈមណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ក កូ វីដ ១៩ 
នៅតម បណ្តោយ ពៃដំៃន កម្ពជុា - ថៃ ៕ 

ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយនៅតាមកមៃតិមូលដ្ឋានចំនួន៥ខៃត្ត

កៃមុហុ៊នហ្គោលវៃលបង្កើនការជំរុញការអប់រំផ្នៃកហិរញ្ញវត្ថុ

 រដ្ឋាភិបល ជបុ៉ន បន ឯកភាព ផ្តល់ ថវិកា ចំនួន ៤៨៣ ២០៤ ដុល្លារ អាមៃរិក ដល់ អង្គភាព ទទួល ជំនួយ 
ចំនួន ៥ កៃម គៃងការជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ឥត សំណង សមៃប់ គមៃង ទៃង់ទៃយ តូច សន្តសុិខ មនុសៃសជាតិ  
( ជំនួយ គូ សាណូ ណិ ) ។ គមៃង ទំាងនោះ រួ មមាន  គមៃង សមៃប់ ការ ដំឡើង ឧបករណ៍ កៃច្នៃ កំប្លាក ធ្វើជា 
ជីវ អៃតណុល  នៅ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ គមៃង សាងសង់ អគារ សម្ភព នៅក្នងុ មណ្ឌល សុខភាព ទួល ក្នងុ 
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី គមៃង សាងសង អ់គារ ផ្នៃក ជំងឺសមៃក ពៃទៃយ នៅក្នងុ មណ្ឌល សុខភាព ឆៃប  ក្នងុ 
ខៃត្តពៃះវិហារ គមៃង សមៃប់ ការផ្តល់ រថយន្ត គ្លនិីក ចល័ត  ជួយ លើ ការ សា្តារនីតិសមៃបទា តម សហគមន៍ 
មូលដ្ឋាន ក្នងុ ខៃត្តសៀមរាប និង គមៃង សមៃប់ ការបំពាក់ បរិកា្ខា រវៃជ្ជ សាស្តៃ នៅក្នងុ គិលនដ្ឋាន មិត្តភាព 
កម្ពជុា - វៀតណាម  ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ៕ 

 កៃមុហុ៊ន ហ្គោល វៃ ល ខា ភី ថ ល ដៃលជា កៃមុហុ៊ន ឈ្មញួ ជើងសា ឧបករណ៍ និ សៃស ន្ទ ឈានមុខ គៃ នៅ កម្ពជុា 
កាលពី ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០២១ បន ចុះហត្ថលៃខា លើ អនុសៃសរណៈ យោគយល់ គា្នា (MOU) ជាមួយ 
កៃមុហុ៊ន First Asia    Merchants Bullion Limited ( តៃវូបន គៃ សា្គោល់ ថា First Gold) ដៃលមាន 
មូលដ្ឋាន នៅ ទីកៃងុ ហុងកុង ។ កិច្ចសហបៃតិបត្ដកិារ អន្ដរជាតិ មួយ នៃះ គឺ ផ្ដោត សំខាន់ ទៅលើ ការលើកកម្ពស់ 
កមៃតិស្តង់ដ  សៃវាកម្ម និង ការអប់រំ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថ ុឱៃយ កាន់តៃ ល្អបៃសើរ ដើមៃបីឱៃយ វិនិយោគិន អ្នកជួញដូរ និង 
សាធារណជន ទទួលបន នូវ ជំនាញ និង ចំណៃះដឹង សំខាន់ៗ  អំពី ទីផៃសារ ហិរញ្ញវត្ថ ុក៏ដូចជា ទទួលបន នូវ 
ឱកាស វិនិយោគ កាន់តៃចៃើន  សមៃប់ ការធ្វើ ពិពិធ កម្ម ការវិនិយោគ និង ការបង្កើន ទៃពៃយ របស់ ពួកគាត់ ។ ពិធី- 
ចុះ MOU នៃះ តៃវូបន រៀបចំឡើង តម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ  និង បនទទួល ការផ្ដល់ កិ ត្ដ ិយស ចូលរួម ដោយ 
ឯកឧត្ដម សូ៊ សុជាតិ បៃតិភូ រាជរដ្ឋាភិបល ទទួលបន្ទកុ ជា អគ្គនាយក  នៃនិយត ករ មូល ប តៃ កម្ពជុា លោក 
បណ្ឌតិ Haywood Cheung បៃធាន សមាគម Chinese Gold and Silver Exchange (CGSE) 
ថា្នាក់ គៃប់គៃង ជាន់ខ្ពស់ នៃ កៃមុហុ៊ន សម ភាគី កណា្តោល ខៃ ម បូ ឌា ន ដៃ រី វៃ ទីវ អិ ច ឆៃង ពៃមទំាង អ្នកតំណាង 
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Man City ឡើង វគ្គ ៤ក្រមុ នៅ FA Cup 
ក្រុង ឡុងដ៍ : ការធ្វើ ដំណើរ 

ទៅ រក ការ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ដល់ 
ទៅ ៤ ដៃល មនិ ធ្លាប ់មាន ព ីមនុ 
មក របស ់កៃមុ មៃឃ ខៀវ Man-
chester City (City) នៅ តៃ 
មនិ ទាន ់បាត ់បង ់ដដៃល បនា្ទាប ់
ព ីទមា្លាក ់កៃមុ Everton ជាមយួ 
នឹង ជ័យជម្នះ  ២-០ ហើយ 
ឡើង ទៅ   ១/៤  ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ពាន 
FA Cup កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

កៃុម Man City នៅ ឆ្ងាយ 
ណាស់ពី ទមៃង់ លៃង ល្អ បំផុត 
របស ់ខ្លនួមនិ ដចូ ក្នងុ បៃកតួ កន្លង 
មកឡើយ អឡំងុការបៃកតួ នៅ 
កីឡដ្ឋាន Goodison Park 
នៃះ តៃ គៃប់បាល់នៅ ៦ នាទី 
ចុង កៃយ ពី ខៃសៃ បមៃើ ២រូប គឺ 
Ilkay Gundogan និង 
Kevin De Bruyne បាន ជយួ 
កក ់  កៅអ ីវគ្គ  ៤កៃមុ  ឱៃយ City ជា 
លើក ទី ៤ ក្នុងរយៈ  ពៃល  ៥ 
រដូវកាល ចុង កៃយ ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម មៃឃខៀវ 
លោក Pep Guardiola 
(Pep) បានពណ៌នា ថា នៃះ 
ជា ការ បៃកួត ដ៏តឹង តៃងមួយ 
ដៃល កៃមុ របស ់លោក  ធ្លាបប់ាន 
ជួប  គិត តាំង ពី ខៃ វិច្ឆិកា ខណៈ 
ពួក គៃធ្វើ បាន កំណត់ តៃឈ្នះ 
ជាលើក ទី២៥ ក្នុង ចំណោម  
២៦ លើក ក្នុង បៃកួតនៅ គៃប់ 
កម្មវិធី ទាំង អស់ ។ 

លោក Pep  បៃប ់ថា ៖ « វា ជា 
ហ្គៃម ដ៏ ស្វិត ស្វាញ គិត តាំង ពី 
ការ សមៃកជា  អន្តរ ជាតិ ចុង- 

កៃយ ដៃល យើង ធ្លាប់ ជួប ។ 
យើងមាន ចង្វាក់ ពៃល វៃលា ដ៏ 
អស្ចារៃយទាំង លទ្ធផល និង 
ទមៃង់ លៃង ។ តៃ យប់ នៃះ 
ពបិាក មៃន ទៃន ពកួ គៃ (Ever-
ton) មាន កឡីាករ ពៃញ ដោយ 
បទពសិោធ នៅព ីកៃយ បាល ់
ជាមួយ នឹង ដៃ គូ បៃយុទ្ធ ដ៏ ឆ្នើម 
២ របូ  នៅជរួមខុ។ វា ជា ការប្ដៃជា្ញា 
យ៉ាង មុត មាំ ពី កីឡាករ របស់ ខ្ញុំ 
ហើយ នៃះ គឺ ជា ជ័យជម្នះ ដ៏ 
អស្ចារៃយ មួយ» ។ 

កៃុម Man City ឈ្នះ ពាន 
ក្នុង សៃុកទាំង ៣ គឺ Premier 
League, FA Cup និង 
League Cup ជា លើក ដំបូង 
ក្នុង បៃវត្តិសស្តៃរបស់ បាល់- 

ទាត់ អង់គ្លៃស កាល ពី ២ រដូវ- 
កាល កន្លង ទៅ ហើយ ពៃល នៃះ 
កំពុង តៃូវបាន គៃ ចាត់ ទុក ថា 
នឹង អាច ដណ្ដើម បាន សមិទ្ធ- 
ផល បៃប ហ្នឹង ជា ថ្មីម្ដង ទៀត ។

ក្នុង តារាង ពិន្ទុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League កៃមុរបស ់ 
លោក Pep កពំងុ ឈរ ទកីពំលូ 
តារាងជាមួយ នឹង ការ នាំ មុខ 
ដច់ចំនួន១៤ពិន្ទុ ខណៈ តៃូវ 
បៃឈម  ជាមយួ  កៃមុ កពំងុ ធ្លាក ់
ជើង Tottenham Hotspur 
ក្នងុ វគ្គ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃពាន League 
Cup នា ខៃ កៃយ ហើយ ចាប-់ 
ឆ្នាត ប៉ះ កៃមុ អាល្លមឺង៉ ់Borus-
sia Dortmund ក្នងុ វគ្គ  ៨កៃមុ 
ចុងកៃយ នៅ Champions 

League កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ។
ការ បៃកួត ក្នុង វគ្គ ៨កៃុម នៃះ 

១គូ ទៀត ឃើញ ថា South-
ampton ក៏ បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
វគ្គ ពាក់ កណា្ដាល ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ដៃរ 
បនា្ទាប ់ព ីយក ឈ្នះ កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ 
Bournemouth ៣-០។ 

ជ័យ ជម្នះ នៃះ មិន តៃឹមតៃ 
ជយួ ឱៃយ  កៃមុ ដៃល ដកឹនា ំដោយ 
លោក Ralph Hasenhuttl 
បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គបន្តប៉ុណោ្ណោះ ទៃ 
តៃ ថៃម ទាំងជួយឱៃយ  ដក ដង្ហើម   
សៃួល បាន ខ្លះ បនា្ទាប់ ពី ចាញ់ 
ដល់ ទៅ ១០ ដង ក្នុង ចំណោម  
ការ  បៃកួត ១២ លើក  ចុង-  
កៃយនៅ Premier League 
ផងដៃរ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  តាម គមៃង កាល ពី ដើម 
សបា្តាហ៍ របស់  សង្វៀន បាយ័ន គឺ មាន 
ការ  បៃ កួត ចំនួន ៣ ថ្ងៃ  មាន ថ្ងៃ សុកៃ  
សៅរ៍  និង ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ប៉ុន្តៃ ជាក់ ស្តៃង 
ការ បៃ កួត បាន តៃ ថ្ងៃ សុកៃ  មួយ ទៃ   
ចំណៃក ថ្ងៃ សៅរ៍  និង អាទិតៃយ  តៃូវ បាន 

ផ្អាក ភ្លាមៗ តៃ ម្តង  ទោះ បី អ្វីៗ បាន 
តៃៀម រួច រាល់ អស់ ហើយ ក៏ដោយ ។  
ផ្ទុយ ពី នៃះ ចំពោះ សង្វៀន   CNC  មិន 
បាន ផ្អាក ការ បៃកួត នោះទៃ គឺ នៅ តៃ 
រៀប ចំ បៃ កួត  ទាំង៤  កម្ម វិធី កាល  ពី ថ្ងៃ 
សៅរ ៍ នងិថ្ងៃ  អាទតិៃយ   ដោយ មាន ផៃសាយ 
ផ្ទាល់  តាម កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍ យ៉ាង- 
រលូន ។ 

សង្វៀន បាយ័ន  ដៃល មាន ៥ កម្ម វិធី 
នោះ  គឺ បាន បៃ កួត រួច រាល់ តៃកម្ម- 
វធិគីបូតូា  កាល ព ី លា្ងាច ថ្ងៃ សកុៃ  ដោយ 
មាន កីឡាករ ចំនួន ៥ គូ  ប៉ុន្តៃកម្ម វិធី 
ចំនួន ៤ ទៀត  មាន កម្ម វិធី Chham-
pion កម្ម វធិ ីបៃដល ់ Super  Whisky  
កម្ម វិធី បៃដល់  Wurkz  និង  កម្ម វិធី 
បៃដល ់របស ់ Carabao ដៃលតៃវូ ធ្វើ 
នៅ ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិតៃយ  តៃូវ បាន 
ផ្អាក ទាំង សៃុងតៃ ម្តង ។ 

ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ លោក  តៃម  មុឺន  
បៃធន សហពន័្ធ កឡីា បៃ ដល ់គនុ ខ្មៃរ   
បាន ថ្លៃង  ថា ៖« សង្វៀន បៃដល់ នៅ 
បាយ័ន  បាន ផ្អាក ការ បៃ កួត ភ្លាមៗ  
ដើមៃប ីចលូ រមួ រកៃសា ការ ពារ បញ្ហា ចម្លង នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង ដើមៃបី សុវត្ថិភព ដល់ 
កីឡាករ  គៃូ បង្វឹក និង  គណៈកម្មការ  
បៃ កតួ ផងដៃរ ។   ចណំៃក សង្វៀន CNC  
នៅ បន្ត ការ បៃ កួត ចប់ ទាំង ៤ កម្ម វិធី  
ទាំង សៅរ៍  និងថ្ងៃ  អាទិតៃយ »។

 នៅ ពៃល សួរ  ថា  ចុះ ហៃតុ អ្វី សង្វៀន 
បៃដល់ ខ្លះ បិទ  សង្វៀន ខ្លះ នៅ បន្ត 
បៃកួត បាន?   ហើយ កីឡាករ  និង 

គណៈកម្មការ បៃ កួត  ជា មន្តៃី ក្នុង   
សហព័ន្ធ តៃ មួយ  ដោយ  អ្នក ខ្លះ ចល័ត 
ពី ប៉ុស្តិ៍ មួយ ទៅ មួយ ទៀត  ឬ កីឡាករ 
ខ្លះ បៃកតួ ប្តរូ សង្វៀន នោះ លោក  តៃម  
មុឺន បាន  ពនៃយល់ ថា ៖ « យើង កំពុង តៃ 
តៃួត ពិនិតៃយ តាម ការ ជាក់ ស្តៃង  ក្នុង 
នោះ យើង ចាប់ ផ្តើម ផ្អាក ការ បៃ កួត ជា 
បណោ្ដាះ អាសន្ន  ពី សង្វៀន មាន បញ្ហា  
និង ឈាន ទៅ ជា បន្ត បនា្ទាប់  ទៅ  តាម 
លក្ខណៈ ជាក់ ស្តៃង  តាម ការ ណៃនាំ 
របស ់កៃសងួ ជនំាញ   នងិ ភគ ីពាក ់ពន័្ធ  
ដចូ ជា ខាង អ្នក គៃប ់គៃង សង្វៀន ផ្ទាល ់
តៃ ម្តង »។

បៃធនសហព័ន្ធ  កីឡាបៃដល់ 
រូបនៃះ បាន បញ្ជាក់ ថា៖  « តៃ ទោះ ជា 
យ៉ាងណា ចពំោះ  បញ្ហា នៃះ  (ការ ផ្អាក 
ការ បៃកតួ នៅ សង្វៀន បាយន័) វា បាន 
កើត ឡើង ភ្លាមៗ  អ៊ីចឹង ជួន ពៃល ខ្លះ  
យើង ខិត ខំ ដោះ សៃយ តាម លទ្ធភព 
ជាក់ ស្តៃង  ហើយ សបា្តាហ៍ បន្ត បនា្ទាប់  
យើង ក៏ មិន អាច ទសៃសន៍ ទាយ មុន បាន 
ឡើយ ថា  វា យ៉ាង ណា?» ។ 

ចំណៃក លោក  ធន់  សុភ  គៃូ បង្វឹក 

បៃ ចាំ កៃ សួង ការពារ ជាតិ  និង ជា 
ជំនួយ ការ ផ្គូ ផ្គង បៃចាំ សង្វៀន បាយ័ន  
បាន នយិយ ថា  សង្វៀន  បាយន័  ផ្អាក 
ការ បៃ កតួ ចនំនួ ២ សបា្តាហ ៍ ដោយ មលូ- 
ហៃតុ រកៃសា ការពារ ជំងឺ  ឆ្លង កូ វីដ ១៩  
ដៃល មាន មនុសៃស ឆ្លង ចៃើន ។  លោក 
បន្ថៃម ថា ចណំៃក  កឡីាករ  ដៃល តៃៀម 
ខ្លនួ មក បៃ កតួ  ហើយ តៃវូ ខក ខាន នោះ  
គ្មាន បៃក់ តម្លៃ ខ្លួន ទៃ  ប៉ុន្តៃ អ្នក មក ពី 
ខៃត្ត មួយ ចំនួន តូច  ទទួល បាន សោ- 
ហ៊ុយ  ធ្វើ ដំណើរ ខ្លះ  ទៅ តាម អ្វី  ដៃល 
អនុវត្ត កន្លង មក ។ 

លោក គៃូ ពៃទៃយ មា្នាក់ បាន បៃប់ 
ដោយ សុ ំមនិ  បញ្ចៃញ ឈ្មាះ ថា ៖« ការ- 
បៃ កួត បៃដល់ នៃះ  គួរ តៃ ផ្អាក ជា 
បណោ្ដាះ អាសន្ន  ពៃះមានការ  ជួប ជុំ 
គ្នា ចៃើន  ហៃតុ នៃះ  បើ មាន កីឡាករ 
ណា មា្នាក ់ ផ្ទកុជងំ ឺកវូដី ១៩ គ ឺ ងយ នងឹ 
ឆ្លង ណាស់  ហើយ  ខ្ញុំ ឆ្ងល់ ថា  កីឡាករ 
បៃមូល ផ្តុំ ជមៃើស ជាតិ អាច  ផ្អាក បាន  
ចុះ ហៃតុ អ្វីការ បៃកួត  បៃដល់  ឯក ជន  
ជា លក្ខណៈ ផៃសាយ ពាណជិ្ជកម្ម  ហៃត-ុ 
អ្វី ផ្អាក មិន បាន? » ៕ 

 De Bruyne (ស្ដា)ំ សុ៊ត បញ្ចលូ ទី ១គ្រប់ ឱ្រយ  Man City នំាមុខ Everton ២-០ អំឡុងការ ប្រកួតពាន FA Cup។ AFP

 ការ ប្រកួត ប្រដាល់គូបូតា នៅ លើសង្វៀន បាយ័ន នាព្រល កន្លង មក។ រូបថត ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

សង្វៀន បាយ័ន ផ្អាក ការ ប្រកួត ភ្លាមៗ ទោះ គ្រប់ យ៉ាង  បានរៀបចំ រួចរាល់

Lewandowski ថានឹង អត់ ធ្មត់
ចំពោះ ការបុ៉នប៉ងបំប្រកកំណត់ ត្រ 

ប្ររ៊ឡំាង: Robert Lewand-
owski និយយ ថា រូបគៃនឹង  
បន្ត  អត់ ធ្មត់ចំពោះ ការ ប៉ុន ប៉ង 
បំបៃក កំណត់ តៃ របស់ អតីត- 
កីឡាករ លោក Gerd Mueller 
ដៃល ស៊តុ បាន  ៤០ គៃប ់ ក្នងុ  ១ 
រដូវកាល នៅ Bundesliga 
ដៃល  ការ និយយ នៃះ កើត មាន 
កៃយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ របស់ កៃុម- 
Bayern Munich រូប នៃះ ធ្វើ 
បាន ហ៊ៃតទៃកិ (ស៊តុ ៣គៃប)់ 
អំឡុងការ បៃកួត នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

បនា្ទាប់ ពី បំប៉ាង សំណាញ់ ៣ 
គៃប់  ដោយ បៃើ ពៃល តៃ ២១ 
នាទី ដៃល រួម ចំណៃក ជួយ ឱៃយ 
កៃុម ខ្លួន  បំបាក់  Stuttgart ក្នុង 
ផ្ទះ ខ្លនួឯង ៤-០  ឥឡវូនៃះ គៃប ់
បាល់នៅ លីគ របស់ Lewand-
owski ឡើង ដល់ ៣៥គៃប់ 
ដៃលជាចំនួន  កៀក នឹង កំណត់ 
តៃរបស់ លោក Mueller ដៃល 
ធ្វើបាន ឱៃយ  Bayern កាល ពី 
រដូវកាល ១៩៧១ -១៩៧២   ។

« វា ជា ការ តៃស្តលៃបង ដ៏ ធំ មួយ 
ដៃល តៃង តៃ មាន ក្នុង គំនិត និង  
មាន ចំណង់ជានិច្ច  ក្នុង ការ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី »។ នៃះ ជា សម្ដី របស់  
Lewandowski ដៃល ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី រួច ហើយ ៤២ គៃប់ 
ពី បៃកួត គៃប់ កម្មវិធីទាំងអស់ ។

ងក ទៅ ការ បៃកួតវញិ ៤ គៃប់  
នោះ កើត ឡើង កៃយ   ខៃសៃ - 
ការពារ ឆ្វៃង Alphonso Dav-
ies របស់ Bayern តៃូវ បាន 

បណ្ដៃញ ចៃញ នៅ  នាទីទ ី ១២ 
ដៃល មាន ន័យ ថា កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
ដណ្ដើម បាន ៣ពិន្ទុ  ដោយ ការ- 
លៃង ជាមួយ  សមាជិក តៃ ១០ 
នាក់ បៃមាណ  ៨០ នាទី ។  

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិប៉ូឡូញ 
សល់ ៨ បៃកួតទៀត នៅ  Bun-
desliga ដើមៃបី តាម ស្មើ កំណត់ 
តៃ របស់ លោក Mueller ដៃល 
ជា  ស្ថិតិមួយ តៃូវបាន មនុសៃស 
ជាចៃើន គិត ថា នឹង មិន មាន 
នរណា បំបៃក បាន ឡើយ ។ 

Lewandowski វយ័ ៣២ឆ្នា ំ
បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិតៃ ព ី១ហ្គៃម ទៅ  
១ហ្គៃមប៉ុណោ្ណោះ មិន មៃន គិត ថា 
តើ ខ្ញុំ តៃូវ ការ ប៉ុនា្មាន គៃប់ បន្ថៃម 
ទៀត នោះ ទៃ។ ខ្ញុ ំមនិ ចង ់គតិ ព ីវា 
(កំណត់ តៃ) ខា្លាំង ពៃក ទៃ » ។

ជាមួយ គ្នា ដៃរ  Lewand-
owski ជិត កា្លាយ ជា កីឡាករ 
ដៃល រក គៃប់ បាល់ បាន ចៃើន 
ជាង គៃ រសប់ កៃប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga រដូវកាល នៃះ ពោល គឺ 
៤ រដូវកាល បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា និង 
ជាលើក ទី ៦ ជារួម ។

Lewandowski បន្ថៃម ថា ៖ 
«ភព តាន តឹង នៅ តៃ ខ្ពស ់ពៃះ 
តៃូវ លៃង រាល់៣ ថ្ងៃ ម្ដង។ ពៃល- 
នៃះ  តៃវូ បំពៃញ កាតព្វ កិច្ចឱៃយកៃមុ 
ជមៃើស ជាតិ ហើយ បនា្ទាប់ មក 
យើង តៃូវ លៃង នៅ Champi-
ons League ផងដៃរ ។ នោះ គឺ 
រឿង សំខាន់  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ តៃូវ តៃបន្ត 
ការ អត់ ធ្មត់ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ នាពេល ថ្មីៗ  នេះ តារា សម្តេង សេ ីរាង- 
ខ្ពស់  កំពុង ទទួល    បាន  ផ្លេ ផ្កា  ល្អ    ក្នងុ អាជីព   សម្ដេង- 
កុន  ដេល បាន   ផ្តើម  អាជីព  ពី  តារា មូ៉ដេល និង   ពិធី - 
ការិនី   ទូរ ទសេសន៍រូប សេស់   កញ្ញា  រចនា រា៉ាវ៉ាឌី  
សេប ់ តេ  បង្ហើរ  សារ   បង្ហើប រឿងរា៉ាវ     ក្នងុ ចតិ្ត ពាក ់ពន័្ធ 
នឹងជីវិត គូ ជា ប្តី បេពន្ធ   បង្កើត  ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល   
ខណ ៈ ខ្លួន មិន ទាន់ រៀប ការ ផង នោះ ។ 
រពំេច  នោះ ក ៏មាន អ្នក ចលូ   ទៅ  Comment នងិ 

ចុច  Like យ៉ាង ចេើន ហើយ ក៏ មាន អ្នក លើក- 
ឡើង ថា៖  « អីយ៉ា! ទើប តេ បាន បង្ហើប ថា មាន 
មា្ចាស់ ចិត្ត នៅ ឯនាយ សមុទេសោះ ឥឡូវ នេះ 
សេប់ តេ  កញ្ញា រចនា រា៉ាវ៉ាឌី មក បរិយយ រឿង  
ជីវិត គូជា ប្តី បេពន្ធ បាត់ ទៅ ហើយ ពិតជា  
លឿនមេន ហើយ ហ៊ាន បង្ហាញ មុខ មាត់ 
ពិត ទៀតផង!»។ 
តាម ពិត   បុរស   រូប សង្ហា  ដេល កញ្ញា- 

រចនា រា៉ាវ៉ាឌី បាន លើកឡើងហក់ បី ដូច - 
ជា  គូស្នេហ៍ បាន រៀបការ រួច  នោះ គឺ ជា គូ - 
ជីវិត  នៅ ក្នងុ ខេសេ ភាព យន្តថ្ម ី ខ្លនួ  កំពុង - 
តេ ថត  ប៉ុណ្ណោះ  នៅ ក្នុង ផលិត-  
កម្ម សាសេ្តា ហ្វីម ។ 
នេះ បើ យោង តាម សារ មយួ  

ដេល កញ្ញា បាន  បញ្ជាក់ អម   
នងឹ ប ណ្តុ ំ  របូ     ភាព   កៀក  កើយ  
នោះ   ផង ដេរ ថា៖  «អត្ថ   - 
ន័យ «នេ ពាកេយ ថា ប្ដី - 
បេពន្ធ» ប្ដី  តំណាង  ឱេយ 
បុរស   ដេល មាន   ក្តី - 
សេឡាញ់  សោ្មោះ តេង់    
ចំពោះ  មនុសេស សេ ី តេ - 
មា្នាក់! ពេម ការពារ 
និង លះបង់  ពេម 
ធ្វើ អ្វីគេប់យ៉ាង  -  
ដើមេប ី  ឱេយ នាងមាន 
សេចក្តសីខុ! 
បេពន្ធ   គឺ - 
ជា  មនសុេស 
មា្នាក ់  ដេល   
ពេម កាន់  - 
ដេ  បុរស ជា - 
ប្ដី    មិន លេង   ទោះ  នៅ ក្នុង 
កាលៈទេសៈ  ណា ហើយ 
ជឿ ជាក់  ហើយចាំ នៅ ពី - 
កេយ សា្វាមី ជានិច្ច   # 
ហៅថា     ទឹ ក    ភ្នេក  sea-
son2»។ 
តារា  សម្តេង សេី ដេល 

បាន  អភិវឌេឍ ខ្លួន   ពី តារា 
បង្ហាញ ម៉ូដ  នៅ ចនោ្លោះ 
ឆ្នាំ  ២០១៥-២០១៦ 
និង  បាន  បេឡូក  ការ - 

សម្តេង កុន ដំបូង ជា តួ  រង    សេី  ក្នុង  រឿង  
« ភ្លើង  ស្នេហ៍     ភ្លើង ឫសេយា  » នៅ  ផលិត ក ម្ម 
នេ  ទូរទសេសន៍    បុ៉ស្តិ៍ លេខ ៥ខណៈ ពេ ល   

នេះកញ្ញា  រចនា រា៉ាវ៉ាឌី  ក៏    
កំពុង តេ    រវល់ ខ្លោងំ នឹង ការ  - 
ថត កុន ភាគ នៅ ប៉ុស្តិ៍ បា-
យ័ន  ក៏ ដូចជា   ការងរ 
បេក ប របរ រក សុី កេ - 
សិលេបៈគឺ បើកហងលក់ 
ផលិត   ផល  រកេសា   សមេស់  
នាំ  យក មក   ពី បេទេស 
ជប៉ុន។  កញ្ញា  រចនា 
រា៉ាវ៉ាឌី  ធ្លោប់ បញ្ជាក់ បេប  
លាក ់ លៀម   នងិ លាយ- 
ដោយ  សំណើច  តិចៗ 
ដេរ ពា  ក់ ព័ន្ធ នឹង រឿងគូ - 
គាប់  ថា៖  « បេហេល   ជា 
តេមឹ     ដចូ   គេ ថា  មេន  ទេ ដងឹ   
បង?  ចពំោះ រឿង ថា  មាន 
គូ គាប់ នោះ  ដូច ជា តេូវ ដេរ  

តេ ថា   នៅ ឯ នាយ  សមុទេ  នោះ 
សុំ ចិត្ត      មិន  ទាន់ បង្ហើប   បេប់ ទេ   
លាក់ ទុក ខ្លះ  សិន   ហើយ»។ 
កញ្ញា  រចនា រា៉ាវ៉ាឌី ដេល ជា 
កូន ពៅ ក្នុង គេួសារ ដោយ មាន 
បង ប្អូន បង្កើត ២នាក់ ដេល 
នាង ទើប តេ មាន វ័យ ២១ឆ្នាំ 
ដេល ជា តារា សម្តេង សេ ីរលក- 
កេយ តេ បាន ក្តោប ឱកាស 
ថត កនុ ចេើន  គ ឺមា នបេមាណ 
ជាង ១០រឿងហើយ ក្នុង 
រយៈពេល តេឹម តេ ៣-៤ ឆ្នាំ 
ចុង កេយ តេ ប៉ុណ្ណោះ៕
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កញ្ញា រចនា រ៉ាវ៉ាឌី បង្ហោះរូបជាមួយ បេសុ ស្អាត  និង 

បរិយាយពីរឿងប្តបីេពន្ធ ។ រូបថត អុីនសា្តោកេម 

តារ សម្តេង  និង ពិធី ការិនី រូប សេស់ រង ខ្ពស់សេឡះ 
កញ្ញា រចនា រ៉ាវ៉ាឌី។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

កេមុជមេើសជាតិ កីឡា ទេយីា៉ាត្លងុ កម្ពជុា (មាន ប្តរូសមាសភាពខ្លះ) ពេល ថតជំុ គ្នា នាពេល កន្លងមក។ សហ ការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ ខណៈ ការ បេមូល ផ្តុំ 
ហ្វកឹ ហត់ កេមុជមេើសជាតិ នៅ- 
តេ មិនអាច ធ្វើ ទៅ បាន ដោយសារ 
ការរីក រាលដាល នេជំងឺកូវីដ១៩ 
កាន់ តេផ្ទះុឡើង ខ្លោងំនៅ  កម្ពជុា 
នោះ សហព័ន្ធ កីឡា ទេយី៉ាត្លងុ- 
កម្ពជុា  បាន សមេច ដាក់ ចេញ នូវ 
គោល ការណ៍ ដោយតមេវូ ឱេយ កេមុ 
អត្តពលិក ជមេើស ជាតិ របស់ ខ្លនួ 
ផ្តោត ការ ហ្វកឹ ហត់នៅ តាម ផ្ទះ 
រួច ធ្វើ ការ តេតួ ពិនិតេយ តាម បេ ព័ន្ធ 
អន ឡាញ  ដើមេបី រកេសា កមា្លោងំ  និង 
កមេតិ បច្ចេក ទេស ឱេយ  នៅ ល្អ  មិន  
ធ្លោក់ ចុះ  ក្នងុ គោល បំណង ឈាន 
ទៅ រក ការ ដណ្តើម ឱេយ បាន មេដាយ 
ក្នងុការ បេកួត  សីុហ្គេម នៅ វៀត- 
ណាម ចុង ឆ្នា ំ២០២១  នេះ។
លោក  ងិន  សុខ បញ្ញា  ជា 

អគ្គលេខធិការ សហព័ន្ធ កីឡា  
ទេ ីយ៉ា ត្លងុ កម្ពជុា បាន បេប់ថា៖ 
«ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន ភាព  វិបត្ត ិជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  នេ ពេតឹ្តកិារណ៍ សហគមន៍  
២០ កុម្ភៈ  បាន បង្ក ផល ប៉ះពាល់ 
មិនអាច ឱេយ កីឡាករ  កីឡាការិនី  
បេមូលផ្តុ ំការ ហ្វកឹហត់ ជំុ គា្នា បាន 
នោះ  ទេ ដោយ អត្តពលិក តេវូ  រៀបចំ 
កម្មវិធី ហ្វឹកហត់  នៅ តាម ផ្ទះ 
រៀងៗ ខ្លនួ ដើមេបី ថេរកេសា ថាម ពល  
កមា្លោងំ និង គុណភាព បច្ចេកទេស 
កំុ ឱេយ  ធ្លោក់ ចុះ ខ្លោងំ ពេក  គឺ រកេសា បាន 
នៅ ដដេល  មាន ន័យ ថា  ល្អ បេ - 
សើរ ហើយ  ហេតុ នេះ  អត្តពលិក  
អាច ហត់ បេចំា ថ្ងេ  ទៅ តាម លទ្ធ- 
ភាព  មាន ជិះ កង់ , រត់  និង ហេល- 

ទឹក  នៅ ១កន្លេង  ឬ តាម វល 
សាធរណៈ  ទៅ តាម លទ្ធភាព 
ជាក់ ស្តេង  គេន់ តេ បង្ហាញ សកម្ម- 
ភាព ហត់នោះចូល  ទៅ ក្នងុ គេបុ 
តេតួ ពិនិតេយ របស់ គេ ូបង្វកឹ» ។ 
លោក បន្ថេម  ថា   នៅ ក្នងុ ពេតឹ្ត-ិ 

ការណ៍ សីុហ្គេម  លើក ទី ៣១  នៅ 
បេ ទេស វៀត ណា ម ចុង ឆ្នា ំ២០២១ 
នេះ    យើង នឹង បញ្ចូន កីឡាករ 
កីឡាការិនីសរុប ចំនួន ៨ នាក់  ទៅ 
ចូល រួម ហើយ បាន ដឹង វិញ្ញាសា 
បេកួត  ចេបាស់ លាស់ ហើយ   មាន 
៤ វិញ្ញាសា  គឺ វិញ្ញាសា ទេ ីយ៉ា ត្លងុ 
ស្តង់ដាអន្តរជាតិ ផ្នេក បុរស  និង 
ផ្នេក  នារី  ដេល តេវូ ហេល ទឹក ១- 
៥០០ ម៉េតេ   រួច  ជិះ កង់ ៤០ គីឡូ- 
ម៉េតេ  និង បន្ត រត់ ១០ គីឡូម៉េតេ  
ពេមទំាង វិញ្ញា សា ឌូ អា ត្លងុ ផ្នេក  
បុរស  និង ផ្នេក  នារី  ដេល  មាន រត់ 
១០ គីឡូម៉េតេ   រួច  ជិះ កង់ ៤០ 
គីឡូម៉េតេ និង រត់ ចុង កេយ ៥ 
គីឡូម៉េតេ ទៀត ។ 
អគ្គលេខធិការ រូបនេះ បាន 

បេប់ ទៀត ថា  កេមុ ជមេើសជាតិ 
ទេ ីយ៉ា ត្លងុ  មាន សរុប ចំនួន ១៤ 
នាក់  ក្នងុនោះ មាន កីឡាករ ៩ នាក់   
កីឡាការិនី ៥ នាក់ និង គេ ូបង្វកឹ ៤ 
នាក់  ក្នងុ នោះ មាន គេ ូបរទេស ថ្មី 
មា្នាក់  ជា ជនជាតិ នូ វេ ល សេ ឡង់ 
ដេល ទើប មកជួយ ក្នងុ ការ បង្វកឹ 
ដល់ កេមុ ជមេើស ជាតិ កម្ពជុា។ 
លោក  សុខ បញ្ញា  បានបញ្ជាក់ 
ថា៖  «យើង មាន គោលដៅ រំពឹង  
យក មេដាយ សំរឹទ្ធ ឱេយ  បាន ក្នងុការ- 
បេកួត  សីុ ហ្គេម  នៅ វៀត ណាម  
បុ៉ន្តេ បញ្ហា កូវីដ ១៩   គឺ បេទេស ក្នងុ 

អាសា៊ាន  ក៏ ដូច យើង ដេរ »។ 
លោក ងិន  សុខ បញ្ញា បានរំឭក 

និងបញ្ជាក់ទៀត ថា៖ «សមេប់ការ- 
បេកួត សីុហ្គេម កន្លងមក នេះ កេមុ 
កីឡាទេ ី យ៉ាត្លងុ កម្ពជុា  ធ្លោប់ បាន 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លេខ ៥ លើ វិញ្ញា សា 
បេកួត  ជា  កេមុ  ចំណេកការ បេកួត 
ឯក  ត្ត ជន  យើង ធ្លោប់ ឈ រ នៅ 
លំដាប់ លេខ ៦ ដេរ   បុ៉ន្តេ អ្វដីេល 
ចំាបាច់ ក្នងុ សា្ថាន ភាព  នេះ  គឺ គេ-ូ 
បង្វកឹ ជមេើស ជាតិ  បាន រៀប ចំ 
កម្មវិធី ហ្វឹកហត់ ចេបាស់លាស់ 
បេចំាថ្ងេ  នៅ តាម ផ្ទះ សិន  ដើមេបី 
ថេរកេសា កមា្លោងំ កំុ ឱេយ ធ្លោក់ចុះ ខ្លោងំ 
ពេក ហើយ ការ តេតួពិនិតេយ ការ- 
ហ្វកឹហត់ របស់ កីឡាករ កីឡា- 
ការិនី  ពី គេូបង្វឹក  ធ្វើឡើង តាម 
បេព័ន្ធ អន ឡាញ ជា បេ ចំា »។ 
 លោក បាន បេប់ បន្ថេម ទៀត 

ថា ការ ហ្វកឹហត់ នៅ តាម ផ្ទះ គឺតេវូ 
ធ្វើ  រហូត ដល់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថម ថយ  
ហើយ តាម គមេង  សហព័ន្ធ នឹង  
តេូវ រៀបចំ ការ បេ កួត ជើង ឯក 
ថា្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ ២០២១  នៅ ខេត្ត 
កេប  ក្នងុ ខេ តុលា  ដើមេបី ចមេញ់ 
យកអត្តពលិក មានសមត្ថ ភាព 
ឆ្នើមៗ ចំនួន  ៨  នាក់ សមេប់  ចូល- 
រួម ការ បេកួត  សីុ ហ្គេម  នៅ វៀត- 
ណាម ។ បន្ថេម ពី លើ នេះ   កេសួង 
អប់រំ  និង NOCC តេ ងតេ លើក- 
ទឹកចិត្ត   ជំរុញ ឱេយ  អត្តពលិក  ជមេើស 
ជាតិ នានា បង្កើន ការ ហត់ នៅតាម 
ផ្ទះ នេះ ឱេយ បាន ខ្លោងំ កា្លោ  ទៅតាម 
កម្មវិធី  ដើមេបី តេៀម សីុហ្គេម ចុងឆ្នា ំ 
នេះ   ពេះ ពេល វេលា  កាន់ តេ    
ខិត ជិត មកដល់  ហើយ ៕   

ទ្រយី៉ាត្លងុផ្តោតការហាត់តាមផ្ទះ
ដើម្របីអាចឈ្នះម្រដាយសី៊ហ្គ្រម

ស្ងាត់ៗកញ្ញារចនារ៉ាវ៉ាឌី
ព្រលយពីរឿងជីវិតប្តីប្រពន្ធ
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