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Dalglish សរសើរពេទ្យ  
កេយតេស្ដវិជ្ជមាន ជំងឺកូវីដ១៩

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ 

ពន្លឺព្រះអាទិត្រយចំនួន៦០ម្រហ្គាវ៉ាត់បន្ថ្រមទៀត
កម្ពជុាទទួលបានថាមពលអគ្គសិនីពី

ផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រ-ួ
សារខ្វះខាតទូទំាង-
ប្រទ្រសអំឡុងជំងឺ
កូវីដ១៩កំពុងរាតត្របាត

ព្រទឹ្ធសភានឹងពិនិត្រយ
ស្រចក្តពី្រងច្របាប់ស្តពីី
ការគ្រប់គ្រងប្រទ្រស
ក្នងុគ្រអាសន្ននៅព្រកឹន្រះ

ចំនួនអ្នកសា្លាប់ដោយសារ
វីរុសកូរូ៉ណានៅអាម្ររិក
កើនឡើងជាង២មុឺននាក់
និងឆ្លងជាង៥០មុឺននាក់

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ ជំនួយ សង្គម  សម្រាប់   
គ្រាួសារ ខ្វះ ខាត ត្រាូវបាន ផ្ដល់ ជូន 
ដល់ពលរដ្ឋ ទូទាំង ប្រាទ្រាស  ក្នុង 
អំឡុងព្រាល ជំងឺ កូ វីដ១៩  កំពុង 
រាត ត្រាបាត ដ្រាល ជំនួយ សង្គម ន្រាះ  
ត្រាូវបាន ផ្តួចផ្តើម ឡើង ដោយ 
មន្ត្រាីរាជការ នៅតាម ថ្នាក់ក្រាម- 
ជាត ិ នងិ ថ្នាកជ់ាត ិ ក្នងុ គោលដៅ 
ចូល រួម ចំណ្រាក សម្រាល ប ន្ទុ ក 
ដល់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង យុទ្ធនា ការ 
ជួយ ជន ក្រាីក្រា។

អំណោយ ដ្រាល រួមមាន  អង្ករ 
ចនំនួ  ១២តោន  ទកឹត្រា ី៦០០យរួ  
មី ៣០០ក្រាស...តទៅទំព័រ ៦

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ សា្ថានយី ផលតិថម- 
ពល អគ្គសិនី ដើរ ដោយ ពន្ល ឺព្រាះ-  
អាទតិ្រាយ ដ្រាល មាន អានភុាព៦០  
ម្រាហ្គាវ៉ាត ់របស ់ក្រាមុហ៊នុ Sch-
neitec Renewable Co., 
Ltd ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្រាុក ទឹកផុស 
ខ្រាត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ត្រាូវ បាន តភា្ជាប់ 
ចូល  ក្នុង បណ្តាញ ជាតិ ហើយ 
កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន ដ្រាល 
ធ្វើ ឲ្រាយ ថម ពល អគ្គិសនី ដ្រាល 
ផលតិ ព ី ស ូឡា កើន ដល ់ ១៥០ 

ម្រាហ្គាវ៉ាត់។ ន្រាះ បើ  តាម អ្នក នំា- 
ពាក្រាយ ក្រាសួង រ៉្រា និង ថម ពល ។ 

រហតូ មក ដល ់ព្រាល ន្រាះ  មាន 
សា្ថានីយ ផលិត អគ្គិសនី ពី ពន្លឺ- 
ព្រាះ  អាទតិ្រាយ ចនំនួ  ៣ កន្ល្រាងដ្រាល  
ត្រាូវ បាន ដក់ ឲ្រាយ ដំណើរ ការ   រួម- 
មាន សា្ថានីយ  នៅ បាវិត (ខ្រាត្ត 
សា្វាយ រៀង) អានភុាព  ១០ម្រា-
ហ្គាវ៉ាត់ នៅ កំពង់ស្ពឺ អានុភាព  
៨០ ម្រាហ្គាវ៉ាត់ និង នៅ កំពង់ - 
ឆ្នាំង អានុភាព ៦០ ម្រាហ្គាវ៉ាត់។ 

លោក វិចទ័រ ហ្រាសូនា អ្នក នាំ- 
ពាក្រាយ ក្រាសួង រ៉្រា និង ថម ពល  

បាន ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ង្រា  អាទិត្រាយ ថ ន្រាះ ជា ដំណើរ 
វិវឌ្រាឍន៍ ថ្មី មួយ ទៀត របស់ វិស័យ 
អគ្គិសនី កម្ពុជា   ក្នុង ការ បង្កើន 
សមត្ថភាព ផលិត  ដើម្រាបី ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង កំណើន តម្រាូវ ការ 
ប្រាើ ប្រាស ់ក្នងុ ស្រាកុ នងិ គោល- 
នយោបាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល  
ក្នុង ការ បនា្ទាប តម្ល្រា អគ្គិសនី ទៅ 
ដល ់អ្នក ប្រាើ ប្រាស។់ លោក បន្ត 
ថ ការ ដក ់ដណំើរ ការ សា្ថានយី 
នៅ ខ្រាត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  បាន ធ្វើ ឲ្រាយ 
ថម ពល អគ្គិសនី ដ្រាល កម្ពុជា 

ផលតិ បាន ព ីថមពល ពន្ល ឺព្រាះ-
អាទតិ្រាយ  កើន ដល ់ ១៥០ ម្រាហ្គា-
វ៉ាត់   នៅ ក្នុង ចំណោម គម្រាង 
វិនិយោគ លើ ថមពល អគ្គិសនី 
ពី ពន្លឺ ព្រាះអាទិត្រាយ សរុប  ៤១០ 
ម្រាហ្គាវ៉ាត ់ដ្រាល ទទលួ បាន ការ- 
អនុញ្ញាត ពី  រដ្ឋាភិបាល ។ 

លោក បាន  ថ្ល្រាង ថ៖ « ន្រាះ ជា 
ប្រាភព  អគ្គិសនី ប្រាតង ដ្រាល ជា 
ការ ខិត ខំ របស់ រដ្ឋាភិបាល និង 
អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ ដើម្រាបី ឲ្រាយ យើង 
ធានា បាន ទាងំ ស្រាងុ ចពំោះ ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់ ...តទៅ ទំព័រ ៩

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញ ៈ គណៈ កម្មការ អច ិន្រា្ត យ ៍ 
ន្រា ព្រាទឹ្ធសភា នងឹបើកកចិ្ច ប្រាជុ ំនៅ 
ព្រាឹក ន្រាះ ដើម្រាបី ពិនិត្រាយ លើ ស្រាច ក្ដី-  
ព្រាង ច្រាបាប់ ស្ដី ពី ការ គ្រាប់ គ្រាង 
ប្រាទ្រាស ជាត ិក្នងុ ភាព អាសន្ន  មនុ 
ព្រាល សមយ័ ប្រាជុ ំព្រាញ អង្គ វសិា- 
ម ញ្ញ  ដ្រាលនឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ង្រា- 
ទី១៧  ម្រាសា  ដើម្រាបី ពិនិត្រាយនិង 
អនុម័ត ស្រាចក្ដី ព្រាង ច្រាបាប់ ន្រាះ។ 
ន្រាះ បើ តាម អ្នក នាំ ពាក្រាយ ព្រាឹទ្ធ- 
សភា  លោក ម៉ម ប៊ុននាង។

លោក ម៉ម ប៊ុននាង  ថ្ល្រាង ថ ៖ 
« ច្រាបាប់ ដក់ ប្រាទ្រាស ជាតិ ក្នុង គ្រា- 
អាសន្ន គឺ ចូល មក ដល ់ព្រាឹទ្ធសភា 
ហើយ។ ព្រាទឹ្ធសភា ពភិាក្រាសា ដក-់ 
ចូល ក្នុង គណៈ កម្មការ អចិន្រា្តយ៍ 
នៅ ថ្ង្រា ទី ១៣ ម៉ោង ៨ព្រាឹក ទុក 
ព្រាល ឲ្រាយ គណៈ កម្មការ ជំនាញ 
ពិនិត្រាយ ទាំង ទម្រាង់ និង គតិ ច្រាបាប់។ 
ក្រាយ ព្រាល ពនិតិ្រាយ ហើយ  ថ្ង្រា ១៦ 
យើង ប្រាជុំ អចិន្រា្តយ៍ លើ ក ទី ២ 
ហើយ ថ្ង្រា ១៧ យើង នឹង ប្រាជុំ 
ព្រាញ អង្គដើម្រាបី អនុម័ត ទៅ លើ 
ស្រាចក្ដី ព្រាង ច្រាបាប់ ន្រាះ»។

កាល ព ីថ្ង្រា សុ្រក  រដ្ឋ សភា បាន- 
បើក សម័យ ប្រាជុំ លើក ទី ៤ ក្នុង 
អាណត្តិ ទី ៦ ដោយ បាន អនុម័ត 
ជា  ឯក ច្ឆន្ទ លើ ស្រាចក្ដី ព្រាង ច្រាបាប់ 
ន្រាះ ដោយ មាន សំឡ្រាង យល់- 
ព្រាម  ១១៥ លើ  ១១៥។ ស្រាចក្ដ-ី 
ព្រាង ច្រាបាប ់ន្រាះ មាន  ៥ ជពំកូ នងិ 
១២  មាត្រា។  ន្រាះ បើ តាម ស្រាចក្ដ-ី 
ប្រាកាស ព័ត៌មាន របស់ រដ្ឋសភា។

ទំព័រ ហ្វ្រាសប៊ុក របស់ លោក 
ហ្រាង សរំនិ  បាន សរស្រារ កាល ព ី
ថ្ង្រា សុក្រា  បនា្ទាប់ ពី កិច្ច ប្រាជុំ ព្រាញ- 
អង្គ រដ្ឋសភា ថ  ស្រាចក្តី ព្រាង 
ច្រាបាប់ ស្តី ពី ការ គ្រាប់ គ្រាង ប្រាទ្រាស 
ជាតិ ស្ថិត ក្នុង ភាព អាសន្ន ន្រាះ  
បាន តាក់ ត្រាង ...តទៅទំព័រ ៦

កៃ៊ង ញូវ យ៉កៈ  អាម្រារិក  បាន 
ដក ់ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់ ដោយ សារ 
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ ្របភ្រាទ ថ្មី  
កាល ពថី្ង្រាសៅរ ៍ បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ជាង  ២ មឺុន នាក់  ខណៈ    
ដ្រាល ប្រាទ្រាសជាច្រាើនលើ សកល- 
លោក   បាន ប្រារព្ធ ព ិធ ីសា សនា- 
គ្រាសិ្ត នៅ ថ្ង្រា ចងុ សបា្តាហ ៍នៅ  ក្នងុ 
ផ្ទះ រៀង ៗ  ខ្លួន ។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប បាន 
ធ្វើ ឡើង ដោយ សាកល វិទ្រាយា - 
ល័យ Johns-Hopkins  មាន 
មូល ដ្ឋាន នៅ ក្នុង ទីក្រាុង បាល់ - 
ទីម័រ  បាន ឲ្រាយ ដឹង ថ  ការ ផ្ទុះ - 
ជងំកឺ ូវដី ១៩  បច្ចបុ្រាបន្នន្រាះ   បាន  
បណ្តា ល  ឲ្រាយ មនុស្រាស យ៉ោង តិច- 
២០ ៥០៦ ...តទៅទំព័ រ ១១

ផ្ទាងំ កញ្ចក់ សូឡាដៃល តៃវូ បាន ដំឡើង នៅ ក្នងុ ខៃត្ត កំពត  នាពៃល កន្លង មក   ។ រូបថត ហ្រាង ជីវ័ន
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ផាកពិន័យម្ចាស់ឃ្លាងំស្ដកុឈើនៅសៀម- 
រាប ឯនៅព្រះវិហារបិទសិប្របកម្មច្ន្រឈើ

សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀម រាប/ព្រះ វិហារ: មន្តៃី នៃ មន្ទីរ- 
កសិ កម្ម រុក្ខា បៃមាញ់ និង នៃ សាទ ខៃត្ត- 
សៀម រាប  ផាក ពនិយ័ មា្ចាស ់ឃ្លាងំ ស្តកុ 
ឈើ ១ កន្លៃង  និង រឹប អូស ឈើ ខុស- 
ចៃបាប់ ជាង ២០ ម៉ៃតៃ គុប  បន្ទាប់ពី  ចុះ 
ឆៃក  ឃើញ កលថ្ងៃទី ៩  ខៃ មៃសា   នៅ 
កៃុង សៀម រាប  ប៉ុន្ដៃ មន្តៃី មិន   បញ្ជាក់ 
ពចីនំនួ ទកឹបៃក ់ ផាកព ិនយ័ ទៃ ខណៈ 
អា ជា្ញា ធរខៃ ត្តពៃះវិហា របិទ ទីតំាងច្នៃឈើ 
ចំនួន ៣ កន្លៃង។

លោក ទា  គឹម សុទ្ធ  បៃធាន មន្ទរី កសិ- 
កម្ម រុក្ខា បៃ មាញ់ និង នៃ សាទ ខៃត្ត 
សៀម រាប បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  មា្ចាស់ 
ឃ្លាំ ង ស្តុក ឈើ ឈ្មោះ សំបូរ មា៉ាន់ ណា 
ភៃទ សៃី អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ រស់នៅ ភូមិ 
តៃពំាង តៃង សង្កាត់ សា លា កំរើក កៃងុ 
សៀ ម រាប តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ជនំញ 
របស់ លោក ផាក ពិន័យ អន្តរ ករណ៍ តាម 
ចៃបាប់ ពៃ ឈើកល ពី ថ្ងៃ១០ មៃសា  ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «យើង បាន ផាក- 
ពិន័យ មា្ចាស់ ឃ្លាំង លួចលាក់ ស្ដុក ឈើ 
ខុស ចៃបាប់ ហ្នងឹ ហើយ  បុ៉ន្ដៃ ខ្ញុ ំអត់ ដឹង ពី ចំ - 
នួ ន ទឹក បៃក ់ដៃល សមត្ថ កចិ្ច យើង ផាក- 
ពិន័យ ទៃ។ រើឯ ឈើ ទាំង អស់ ជាង ២០ 
ម៉ៃតៃ គុប តៃូវ បាន រឹប អូស ផ ង  ដៃរ » ។

លោក ម៉ក់ ធារា៉ា ស្នង កររង នគរ- 
បាល ខៃត្ត សៀម រាប បាន បៃប ់កល ព ី
មៃសិល មិញ ថា មា្ចាស់ ទីតំាង ឃ្លាងំ ស្ដកុ ឈើ 
នៃះ មិន បា ន រត់ គៃច ខ្លនួ ទៃ តៃ គាត់ បាន 
សហ ករ ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច។ មា្ចាស់ ឈើ 
ឈ្មោះ សំបូរ មា៉ាន់ ណា  បាន ទិញ ឈើ ទំាង  
នៃះ ព ីដៃប៉ ូលក ់ឈើ ផៃសៃងៗ ខាងកៃព ី
ខៃត្ត សៀម រាប ដើមៃបី ស្ដុ ក ទុក ធ្វើ ផ្ទះ 
ប៉ុន្ដៃ គាត់ មិន មាន បំណង ជួញ ដូរ ទៃ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ឈើ ទំាង នៃះ ជា- 
បៃភៃទ ឈើ លៃខ ១ រមួ មាន សុ កៃ ំនងិ 
គគីរ ដៃល មាន សរុប៨៧៩ដុំ  ស្មើ នឹង 
២០,៩០៥ ម៉ៃតៃ គុប។ យើង បាន រឹប អូស 
នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ យក ឈើ ដៃល គាត ់ទញិ 
គា្មោន ចៃបា ប់ នៃះ ទៅ រកៃសា ទុក នៅ ផ្នៃក រដ្ឋ- 

បាល ពៃ ឈើ នៅ សៃកុ បន្ទាយ សៃ ីរួច- 
ហើយ  ហើយ មា្ចាស់ ឈើ ក៏បាន ចូល ខ្លនួ 
ទៅ បង់ ពិន័ យ  អន្ត រក រណ៍ អនុ លោម- 
តាម ចៃបាប់ ស្ដីពី ពៃ ឈើ ដៃរ ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ អត់ 
ដឹង ថា គាត់ បង់ បៃក់ ចំនួន បុ៉ន្មោន ទៃ» ។ 
    លោក បន្ដ ថា បៃតិ បត្ត ិករ នៃះសមត្ថ- 
កិច្ច នគរ បាល សៃដ្ឋ កិច្ច លោក បាន ចូល-  
រួម សហ ករ ជា មួយ រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
និង មន្តៃី អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន ដើមៃបី តៃួត- 
ពិនិតៃយ  និង បង្កៃប បទ ល្មើស ពៃឈើ 
នៅ ទីតាំង ឃ្លាំង ស្តុក ឈើ នៃះគឺ មន្តៃី 
បាន ពិនិតៃយ ឃើញ មាន ឈើ ចៃើន បៃ- 
ភៃទ តៃ បៃភៃទ លៃ ខ១សុ កៃំនិង គគី រ 
មាន ចៃើន ជា ងគៃ ។

លោក  មុ៉ង បុ៊ន លីម នយ ខណ្ឌ រដ្ឋ- 
បាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត សៀមរា ប មិន អាច 
ទា ក់ទង សំុ ករ បញ្ជាក់ ប ន្ថៃ ម ជំុវិញ ករណី 
នៃះ បាន ទៃ កល ពី មៃសិលមិ ញ ដោ យ 
ទូ រស័ព្ទ លោក គា្មោន អ្នក ទទួល ។

ប៉ុន្ដៃ លោក ធា្លាប់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ កល ពី ថ្ងៃទី ៩ ខៃ មៃសា ថា  សមត្ថ- 

កិ ច្ច ចមៃុះ បាន បង្កៃប ទី តាំ ងស្ដុក ឈើ  
បៃ ភៃ ទ លៃខ ១ សុ កៃំ និង ឈើ លៃខ ២ 
ខាងលើ ដោយ បាន រើ ឈើ ទាំង នោះ 
ចៃ ញពី ឃ្លាងំ ដើមៃបី វា ស់វៃង និង តៃតួ- 
ពិនិតៃយ អនុ វត្ត តាម ចៃបាប់ ស្ដីពី ពៃ ឈើ។ 

លោក បន្ត ថា ទីតាំង លួច លាក់ ស្ដុក 
ឈើ នៃះ មាន លក្ខណៈ ជាឃ្លាងំ ផ្ទកុ ទំនិញ  
ប៉នុ្ដៃ មនិ មៃ នជា កន្លៃង កៃច្នៃ ឈើ ធ្វើជា 
គៃឿង សង្ហា រិម ទៃ។ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ចុះ តៃតួ ពនិតិៃយ នោះ សមត្ថ កចិ្ច បាន ជបួ 
ជា មួយ មៃករ ដៃល  មើល ករ ខុស តៃូ វ  
នៅ ឃ្លាងំ នៃះ ប៉នុ្ដៃ មា្ចាស ់ឃ្លាងំ មនិ បាន 
នៅ កន្លៃង នោះ ទៃ។ 

ករណី សៃ ដៀងគា្នា នៃះ  ហ្វៃស បុ៊ក កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃសបាន ឲៃយ 
ដឹង ពីថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ មៃ សាថា  កមា្លាងំ កង- 
រាជ អាវុ ធ ហត្ថ ខៃត្ត ពៃះ វិហារ កល ពី- 
ថ្ងៃទ ី៩ខៃ មៃសា  សហ ករ ជា ម ួយ  ផ្នៃក 
រដ្ឋ បា លពៃ ឈើ សៃុក តៃបៃងមាន ជ័យ 
បាន ចុះបង្កៃប ទតីាងំ ស ិបៃបកម្មកៃ ច្នៃ- 
ឈើគា្មោ នចៃបាប់ ចំ នួន ៣ក ន្លៃងផៃសៃងៗ 
គា្នា  នៅ សង្កាត់ បា៉ាល ហាល  កៃុង ពៃះ- 
វិ ហារ។ បច្ចបុៃបន្ន សម ត្ថកិច្ច ជំនញ បាន 
តមៃវូ ឲៃយ មា្ចាស ់ទតីា ំង ធ្វើ  ក ិច្ច ស នៃយា  នងិ 
តៃូវ តៃ រុះ រើ កន្លៃង ធ្វើសិ បៃបក ម្មនោះ  
ដោ យខ្លួន ឯ ង ផា្ទា ល់ ៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំព្រញៈ  អនុលោមតាម ករ ណៃនំ 
របស់ អគ្គលៃខា ធិករ អង្គករ សហ- 
បៃជា ជាតិ ក្នុង ករ ចូល រួម ទប់ សា្កាត់   
និង បៃយុទ្ធ បៃឆំង ករឆ្លង រើក រាល ដ ល 
នៃ ជំងឺ កូវើដ១៩  ជា លក្ខណៈ សកល 
មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ រកៃសា សន្តភិាព នៃ កង - 
កមា្លាំង មួក ខៀវ កម្ពុជា បាន បៃកស 

ផា្អាក ករ ផា្លាស់ ប្តរូ កង កមា្លាងំ ជា លក្ខណៈ 
ប្តរូ វៃន ជា បណ្ដោះ អាសន្ន រហូត ដល់ 
មាន បទ បញ្ជា ថ្មពីី អង្គករ សហ បៃជា- 
ជា តិ នៅ ចុង ខៃ មិថុន ។ 

លោក សៃី កុសល មា៉ាលីន ដ អគ្គ - 
ន យក រង និង ជា អ្នក នំ ពាកៃយ  មជៃឈ - 
មណ្ឌល ជាត ិរកៃសា សន្តភិាព   កម្ពជុាបា ន 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា 
ដណំើរករ ផា្លាស ់ប្ដរូ វៃន កង កមា្លាងំ រកៃសា 

សន្តភិាព តៃវូ បាន ធ្វើឡើង ជាបៃចំា  តា ម 
ផៃន ករ សមៃច របស់ អង្គករ សហ- 
បៃជា ជាតិ ជារៀង រាល់ ១ឆ្នាំ ម្តង។ បុ៉ន្តៃ 
សមៃប់ ឆ្នា ំនៃះ  អាណត្ត ិនៃ ករ ផា្លា ស់  ប្ដរូ វៃន 
កង កមា្លាងំ រកៃសា សន្តភិាពតៃវូ បា ន  ផា្អាក 
ជា បណ្ដោះ អាសន្នដើមៃបី កត់ បន្ថ យ  ករ- 
ឆ្លង រើក រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវើដ ១៩ ។     

លោក សៃ ី បញ្ជាក់ ថា៖« ទន្ទមឹ នឹង នៃះ 
កង ទ័ព មួក ខៀវ កម្ពុជា ដៃល កំពុង- 

បំពៃញ បៃសកកម្ម  នៅ កៃ បៃទៃស 
ក៏តៃូវ បាន ណៃ នំ ឲៃយ បង្ការ និង ករពារ 
ពី ករ ឆ្លង នៃ ជំងឺ កូវើដ  ១៩ ផង ដៃរ»។

បើតាម លោក សៃ ីមា៉ាលីន ដ បច្ចបុៃប ន្ន  
កង ទ័ព មួក ខៀវ កម្ពជុា  ដៃលកំពុង បំពៃ ញ- 
បៃសកកម្ម កៃម ឆតៃ របស់អង្គ ករ 
សហ បៃជា ជាត ិមាន ចនំនួ៧៨៧ នក ់
ក្នងុ នោះ រមួ មាន  ស្តៃ ី ៧៦ នក ់នងិ បាន 
បៃង ចៃក ជា ៥ កង នៃ តំបន់ បៃសកកម្ម   

ដៃ   ល រួម មាន  សាធា រណរដ្ឋ សូ៊ដង់ ខាង- 
តៃបូង ចំនួន ១កង, លីបង់ ចំនួន ១កង, 
អា្រហ្វិក កណា្ដោល ចំនួន ១ កង  និង នៅ 
បៃទៃស មា៉ាល ីចនំនួ  ២ កង(កង វសិ្វ ក ម្ម 
១ កង  និង កង កម្ទៃច គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
មិន ទាន់ ផ្ទះុ ១ កង) ។ លោក សៃ ីបញ្ជា ក់ 
ទៀត ថា ៖«ដោយ សារក ង ទព័ មកួ ខៀវ 
កម្ពុជា យើង មាន វិន័យ ល្អ និង បាន 
អនុវត្ត នូវគោល...តទៅទំព័រ  ៦

ទីតំាងស្ដកុឈើនៅសៀមរាបដ្រលសមត្ថកិច្ចរកឃើញថ្មីៗ ន្រះ។ រូបថត ប៉ូលិស

កម្ពជុា ផា្អាក ការ ផា្លាស់ ប្តរូ កង កម្លាងំ មួក ខៀវ  តាម ការ ជូន ដំណឹង របស់  UN ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩
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បុរសម្នាក់ត្រវូបានចាប់ខ្លនួបញ្ជនូ
ទៅតុលាការរឿងអំពើឃាតកម្ម

គឹម   សា រុំ  

បាត់ ដំ បងៈ  បុរស ជា ជន សងៃសយ័ 
ក្នងុ អំ ពើ ឃាត កម្ម សម្លាប់ បៃ ពន្ធ 
របស់ ខ្លួន តៃូវ បាន បញ្ជូន  ទៅ 
សាលា ដំ បូង ខៃត្ត បាត់ ដំ បង 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃ មៃសា   
កៃយ ពី នគរបាល  ចាប់ ខ្លនួ បាន ។ 

 លោក ជៃត  វណ្ណន ីស្នង ការ រង 
នគរ បាល ខៃត្ត បាត ់ដ ំបង  ទទលួ 
ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ  បា ន ឲៃយ ដឹង 
កាល  ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃសយ័ 
មន ឈ្មោះ សោម  គង់   អាយុ  
៤១ ឆ្នា ំ បៃពៃតឹ្ត  បទ  ល្មើស សម្លាប ់
បៃពន្ធ ខ្លនួ ហើយ បាន គៃច ចៃញ 
ពី សៃកុ បុ៉ន្តៃ តៃវូបាន ចាប់ ខ្លួននៅ 
សៃុក សំ ឡូត  កៃយ ពី ការ- 
សៃវ ជៃវ របស់ កម្លាងំ នគរបាល 
ជំ នាញ។

   លោក   វណ្ណន ី ថ្លៃង ថា៖ « ជន- 
សងៃស័យ បាន បង្ក បទ ល្មើស ជាក់-  
ស្តៃង នងិ សារ ភាព ព ីកហំសុ  ផង 
ហើយ ក្នុង របាយ ការណ៍  សំ- 
យោគ ដៃល ដាក់ ជូន ទៅ ពៃះរាជ-  
អាជា្ញា គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ឃាត កម្ម » ។  

 លោក  សន  និល  អធិ ការ 
នគរ បាល  សៃុក រតន មណ្ឌល  
រំឭក ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា  
សៃ្ត ីរង គៃះ ជា បៃពន្ធ ឈ្មោះ  វី    
ឆក   អា យ ុ២៨ ឆ្នា ំ មន កនូ បៃសុ 
ម្នាក់ អាយុ ១០ ឆ្នាំ ពួក គៃ រស់- 
នៅ ភូមិ អូរ ល្មូន  ឃុំ ផ្លូវ មស  
សៃុក រតន មណ្ឌល ។ 

 លោក បន្ត សម្តី សាកៃសី ថា  នៅ  
ថ្ងៃ កើត ហៃតុ មុន ជន សងៃស័យ  
បង្ក  បទ ល្មើស សម្លាប់ បៃពន្ធ 
នោះ គ ឺជន សងៃសយ័  បាន ចៃញ ព ី
ផ្ទះ ទៅ ផឹក សៃ ជា មួយ អ្នក ភូមិ  

ហើយ ពៃល តៃឡប់ មក ផ្ទះ វិញ 
ជន សងៃស័យ  មន សភាព សៃវឹង 
ខ្លាំង និង បាន ជៃរ សៃ្តី រង គៃះ  
ដៃល ជា បៃពន្ធ ផង ។ ចំ ណៃក  ឯ 
សៃ្ត ីរង គៃះ ក៏ បាន ឈ្លាះ ជជៃក 
តប  ទៅ វិញ បង្ក ជា ទំនាស់  ពាកៃយ- 
សម្តី កាន់ តៃ ខ្លាំង ។  គៃ នោះ 
បៃហៃល ជា ជាតិ សៃ ចូល ក្នុង 
ខ្លួន បាត់ បង់ សា្មោរតី  ផង ទើប   
ជន សងៃស័យ ស្ទុះ ទៅ ទាញ យក 
កាំបិត  ក  កុក  ដៃល នៅ កៃបៃរ ខ្លួន 
កាប់ ទៅ  លើ សៃ្តី រង គៃះ មួយ 
ទំហឹង មិន ដក ដៃ បណ្តាល ឲៃយ 
សៃ្តី រ ង គៃះ   ដួល សា្លាប់ នៅ 
កន្លៃង កើត ហៃត ុ។   កៃយ បង្ក- 
ហៃតុ ជន សងៃស័យ បាន រត់ គៃច- 
ខ្លួន បាត់ ហើយ បៃជា ពល រដ្ឋ 
បាន រាយ ការណ៍ ទៅ នគរ បាល 
ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ ផ្លូវ មស និង បាន ចុះ 
ដល ់កន្លៃង កើត ហៃត ុពនិតិៃយ លើ 
សាក សព  សៃ្តីរង គៃះ ឃើញ 
មន សា្នាម កាប់  តៃូវ កៃបាល  ដង- 
ខ្លួន  កញ្ចឹង ក ។ 

  លោក  លន  សំណង  អធកិារ 
សៃកុ  សឡំតូ  បៃប ់ព ីមៃសលិ មញិ 
ថា  ករណី នៃះ  លោក បាន សុំ 
កិច្ច សហ ការពី អធិការ ដា្ឋាន 
នគរ បាល សៃុក រតន  មណ្ឌល 
ពៃះ សមត្ថ កិច្ច សៃុក  រតន- 
មណ្ឌល  សៃវ ជៃវ ដឹង ថា  ជន- 
សងៃស័យ រត់ គៃច  មក លាក់ ខ្លួន 
នៅ ក្នងុ ដៃន ដ ីសៃកុសឡំតូ ទើប   
សមត្ថ កិច្ច  របស់ លោក សៃវ-
ជៃវ ចាប់ ជន សងៃស័យ តាម ភិន- 
ភាគ ដៃល ខង សមត្ថ កិច្ច សៃកុ  
រតន មណ្ឌល  បង្ហាញ  ទើប ចាប់    
ជន សងៃយ័យ បញ្ជនូ ទៅ ទឹក ដី ដៃល 
គៃ បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស៕

ថ្រអនុញ្ញាតឲ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្រលជាប់គំាងក្នងុប្រ-
ទ្រសខ្លនួបន្តស្នាក់នៅដោយគា្មានការផាកពិន័យ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ សា្ថានទតូ កម្ពជុា បៃចា ំ
បៃទៃស ថៃ ឲៃយ ដឹងថា  ភាគី ថៃ  
អនុញ្ញាត ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល 
កំពុង ជាប់គាំង  ក្នុង បៃទៃស ខ្លួន  
ដោយ សារ ការរតឹ តៃបតិ ក្នងុ ការធ្វើ- 
ដំណើរ  អាច បន្ត សា្នាក់នៅ ក្នុង 
បៃទៃស នៃះ  ដោយ គា្មោន ការផាក- 
ពិន័យ  រហូតដល់ សា្ថានភាព នៃ 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ មន ភាពស្ងប ់សា្ងាត។់

សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ របស ់សា្ថាន- 
ទតូ កម្ពជុា បៃចា ំបៃទៃស ថៃ  ចុះ ថ្ងៃ 
ទ៩ី  មៃសា  ឲៃយ ដងឹថា  ដើមៃបី សមៃលួ   
ដល ់បងប្អនូ ដៃល ជាប ់នៅ បៃទៃស   
ថៃ  ដោយសារ ការ រឹត តៃបិ ត ការធ្វើ- 
ដ ំណើរ ទាងំ ផ្លវូគោក  ផ្លវូទកឹ  រមួទាងំ   
ផ្លវូអាកាស  ក្នងុការ ទបស់ា្កាត ់ការ- 
រកី  រាល ដាល នៃ ជំង ឺក ូវដី១៩  រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល ថៃ  បានផ្តល់ ការអនុ- 
គៃះ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បន្ត សា្នាកន់ៅ 
បណ្តាះអាសន្ន  ដោយ ស្វ័យ- 
បៃវត្ត ិ ដោយ មនិចាបំាច ់ធ្វើដណំើរ 
ទៅ ស្នើសុ ំនៅ ការយិាលយ័ អនោ្តោ- 
បៃវៃសន៍ ថៃ នោះ ទៃ។

សា្ថានទូត កម្ពុជា បញ្ជាក់ថា ៖ 
« សមៃប់ បងប្អូន ដៃល បៃើបៃស់ 
ទដិា្ឋាការ បៃភៃទ ទៃសចរ ណ ៍១៤ថ្ងៃ  
និង ទិដា្ឋាការ ផៃសៃងៗ  ហើយ បាន- 
ផុត សុពលភាព ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៥  
ខៃមីនា  ឆ្នាំ២០២០  តៃូវបាន- 
អនុញ្ញាត ឲៃយ បន្ត សា្នាក់នៅ ដោយ 
ស្វ័យបៃវត្តិ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០  
ខៃមៃសា  ឆ្នាំ២០២០  ដោយ 
មិនមន ការផាក ពិន័យ»។

សមៃប ់បងប្អនូ ដៃល បៃើបៃស ់

បណ្ណ ពៃំដៃន ចូលក្នុង បៃទៃស ថៃ  
សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ រប ស ់សា្ថានទតូ   
បន្តថា  គ ឺតៃវូបាន អនញុ្ញាត ឲៃយ  បន្ត 
សា្នាក់នៅ រហូតដល់ ពៃល ពៃំ ដៃន 
បើក វិញ។  បនា្ទាប់មក  ភាគី ថៃ  
តមៃវូ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  តៃវូ ចាក ចៃញ 
យា៉ាង យូរ ក្នុង រយៈពៃល ៧ថ្ងៃ។ 
ដោយឡៃក  ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល បៃើ- 
បៃស់ ទដិា្ឋាការ សា្នាកន់ៅ រយៈ ពៃល   
វៃង  អាជា្ញាធរ ថៃ  តមៃវូ ឲៃយ ទៅ ដាក់- 
ពាកៃយ ស្នើ បន្ត សពុលភាព  សមៃប ់
ការ សា្នាក់នៅ  នៅ ការិយាល័យ 
អនោ្តោ បៃ វៃ សន៍ ថៃ ដដៃល។

លោក ឌី ថៃ ហូ យា៉ា  មន្តៃី កម្មវិធី 
ផ្នៃក សទិ្ធ ិពលករ ចណំកសៃកុ នៃ 
មជៃឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធភាព ការងរ 
កម្ពុជា (សង់ តៃ ល់)លើក ឡើង 
ថា  វធិានការ នៃះ  ក ៏ជា វធិាន ការល្អ   
ដើមៃបី អាច ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល 
កំពុង ជាប់ នៅ បៃទៃស ថៃ  អាច  
សា្នាក់ នៅ ទីនោះមួយរយៈ សិន ។

លោក ថា  ការគិត គូរ ពី សុខទុក្ខ 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល កំពុង ជាប់គាំង  

ដចូជា ការជយួ  ការហបូចកុ បៃចំា 
ថ្ងៃ នោះ  ក៏ ជា រឿង មួយ  ដៃល រដា្ឋាភិ- 
បាល  គួរ តៃ  គិតគូរ ផងដៃរ។ ពៃះ 
ពៃលនៃះ  មន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល 
មិន អាច តៃឡប់ មកវិញ ជាចៃើន  
កំពុង បៃឈម នឹង ការខ្វះ ខត។

លោក ថា ៖«ចំពោះ ចំណុច ដៃល  
សំខន់ ដៃល ពួកគាត់ បៃឈម  គឺ 
បៃឈម អត់ មន ការងរ ធ្វើ អត់ 
បៃក់ចំណលូ  ដៃល គាត់ មិនអាច 
រស់ បាន។ ពៃះ បើ សមៃួល តៃ 
ឯកសារ  គោលការណ៍ នៃះ  គឺ 
ការជួយ បណ្តាះអាសន្ន  ដៃល 
ពួកគាត់  នៅតៃ បៃឈម លើ 
សៃបៀង អាហារ  និង ការរស់នៅ 
បៃចាំថ្ងៃ ដៃរ។ ដូច្នៃះ តៃូវ មើល ទៅ 
លើ បញ្ហា បៃឈម របស់ ពួក គាត់  
ធ្វើ យា៉ាង ម៉ៃច សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញា ធរ ថៃ ឲៃយ បាន  និង អនុវត្ត ឲៃយ 
មន បៃ ស ិទ្ធភាព  បើសនិជា មៃរោគ   
កូ វីដ នៃះ  បន្ត អូស បនា្លាយ»។

កញ្ញា ជា បូរា៉ា  ពលករ ចំណក-   
សៃុក ម្នាក់  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ តាម 

ហ្វៃ សប៊ុក  ពីមៃសិលមិញថា  កញ្ញា  
មិន អាច វិល តៃឡប់ ទៅផ្ទះ  នៅ 
បៃទៃស កម្ពជុា បានទៃ  ពៃះ ការ- 
ដើរ ហើរ  ក្នុង បៃទៃស នៃះ បាន បិទ  
មៃយ៉ាង ពៃះតៃ ខ្លាច ជំងឺ រាត តៃបាត ។ 
កញ្ញា ថា  ការសមៃច មិន តៃឡប់   
ទៅវិញ នៃះ  ក៏ ពៃះតៃ មិន ចង់ 
នាំទុក្ខ ដល់ កៃុម គៃួសារ។ មៃយ៉ាង- 
ទៀត បើ ទៅដល់ ផ្ទះ  ក៏តៃូវ សា្នាក់- 
នៅ  ម្នាក់ឯង  រយៈពៃល ១៤ថ្ងៃ 
ដដៃល  ដូច្នៃះ មិន ទៅ ល្អ ជាង។

កញ្ញា បរូា៉ា នយិាយថា ៖«ឆ្នានំៃះ 
វា លំបាក រឿង ជំងឺ ហ្នឹង  ហើយ បើ 
ទៅ  តៃឡប់មក គៃ ឲៃយ សមៃក ១៤ 
ថ ្ងៃ ។អ៊ីចឹ ង ខ្ញុំ ក៏ អត់ បាន ទៅ  ទៅ។ 
គៃន ់ ខ្ញុ ំនៅ ថៃ នៃះ  គ ឺធ្វើការ ធម្មតា 
ទៃ។ តៃ សៃដ្ឋកិច្ច ថៃ ធា្លាក់ ខ្លាំង ដៃរ  
ដូច្នៃះ មន ពលរដ្ឋ  ខ្មៃរ ខ្លះ  គាត់ ក៏ 
លំបាក ដៃរ»។

បើតាម កញ្ញាបូរា៉ា  រដា្ឋាភិបាល ថៃ  
បៃកាស ដាក់ បៃទៃស ក្នុងភាពអា- 
សន្ន  ក្នងុ ពៃលនៃះពល រដ្ឋ  ទាងំ អស ់ 
មិនអាច ដើរចៃញ កៃ  ក្នុង អំឡុង 
ម៉ាង ១០យប ់ ដល ់ម៉ាង ៤ជតិ ភ្ល។ឺ  
ក្នងុ នោះមន   ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ មយួ ចនំនួ  
តៃូវ ធ្វើការ វៃន យប់  ក៏តៃូវ បាត់បង់ 
ការងរ ផងដៃរ។  តាម  កញ្ញា ដឹង  
អ្នកដៃល អាចធ្វើ ការ បាន  ធម្មតា   គ ឺ
មនតៃ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល កំពុង 
ធ្វើការ ផ្នៃក ម្ហូប អាហារ ប៉ុណ្ណោះ។

តាម លោកពៃជៃ វណ្ណោ បៃធាន 
ការិយាល័យ ទំនាក់ ទំនង  ពៃំដៃន 
កម្ពុជា- ថៃ   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃ ទី 
៨  មៃសា  ថា  គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ ទ ី៦មៃសា 
មន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរបៃមណ ជាង៦មុនឺ   
នាក់វិលតៃឡប់ ចូល កម្ពុជា៕

ពលរដ្ឋខ្មេរចេញពីបេទេសថេនៅចេកប៉ាយប ៉េត   ថ្ងេទី២៣ មីនា។ រូបថត ប ៉ូលិស
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ICRC ប្រចំាកម្ពជុាផ្ដល់សម្ភារ២០តោនសម្រប់បង្ការការឆ្លងកូវីដ១៩ក្នងុពន្ធនាគារ
 ខន   សា វិ  
   
 ភ្នំ ពេញ ៈ  គណៈ កម្មា ធិ ការ 

អន្តរ ជាតិ នៃ កាក បាទ កៃ ហម   
(ICRC)បាន ផ្ដល ់ជនំយួ សម្ភារ 
និង បរិកា្ខារ ចំនួន ២០ តោន  ដល់ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ព ន្ធ នាគារ  ដើមៃបី  
បៃើ បៃស់ សមៃប់ ក្នុង ការងារ 
បងា្ការ កុំ ឱៃយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ឆ្លង រាល- 
ដល នៅ គៃប់ ពន្ធ នា គារ ។  

 កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០ មៃសា  លោក   
ចាន់  គីម សៃង  អគ្គ នាយក នៃ 
អគ្គ នាយ ដ្ឋាន ពន្ធ នា គារ បាន 
ចុះ ហត្ថ លៃខា ជា មួយ លោក  រូ៉ ម៉ាន៍  
បា៉ា រា៉ា ម៉ូ ណូ វ  បៃធាន បៃស ក កម្ម 
ICRC បៃចា ំកម្ព ុជា  នៅ ក្នងុ កម្ម- 
វិធី បៃ គល់ សម្ភារអនា ម័យ 
ចំនួន ២០ តោន ។   សម្ភារ ទាំង- 
នោះ មន  ដូច ជា   មៃសៅ កាល់- 
សៃយូម  អីុប៉ូ ក្ល រ៉ៃ ចំណុះ ៥០ គីឡូ- 
កៃម ចំនួន ២២១ ធុង  អាវ 
សមៃប ់ការពារ ការ បៃឡាក ់ទកឹ  
សៃបៃក ជើង ជ័រ កវៃង   សៃម ដៃ 
សមៃប ់ការពារ ការ បៃឡាក ់ទកឹ   
វៃ ន៉ តា ការពារ ភ្នៃក ធងុ ទកឹ   ធងុ- 
បាញ់ ទឹក  ទឹក លាង ដៃ សម្លាប់ 
មៃរោគ  វៃ ៉ន តា វៃជ្ជ សាស្តៃ 
សៃម ដៃ វៃជ្ជ សាស្តៃ  នងិ ម៉ាស ់
វៃជ្ជ សាស្តៃ ។  

   លោក   ចាន់   គីម សៃង   បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  ការ ផ្ដល់ ជំ នួយ ទាំង- 
នៃះ  គឺ ផ្ដល់ ចំ  ចំ ណុច សំខាន់ 

ចនំនួ ២  គ ឺទ ី១ ធ្វើ ឡើង ចពំៃល- 
វៃលា ដៃល ខាង ពន្ធនា គារ កពំងុ 
តៃូវ ការ ខា្លាំង   និង ទី ២ ជា សម្ភារ 
បរិកា្ខារ ដៃល ចំា បាច់ បំផុត សមៃប ់
បៃើ បៃស់ បៃ យុទ្ធ បៃឆំ ង នឹង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

 លោក បន្ត ថា   មៃសៅ កាល ់សៃយមូ 
អីុប៉ូ ក្ល រ៉ៃ   ជាង ១០ តោន   គឺ អាច 
បៃើបៃស់ គៃប់ គៃង ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៣ ខៃ  សមៃប់ ជួយ ផ្នៃក 
អនា មយ័ ដើមៃប ីបាញ ់សម្អាត នងិ 
សម្លាប់ មៃ រោគ នៅ តាម ពន្ធ នា- 
គារ ទំាង អស់ នៅ ទូទំាង បៃ ទៃស ។ 

 លោក  គីម សៃង  ថ្លៃងថា ៖ 

« ជ ំនយួ ពៃល នៃះ គ ឺសខំាន ់ គ ឺច ំ 
ពៃល  និង ចំ របស់ ដៃល យើង 
តៃូវ ការ »។   

លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  វគ្គ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល មួយ នឹង ធ្វើ 
ឡើង នៅ ពៃល ខាង មុខ ដ៏ ខ្លី នៃះ  
ដើ មៃបី បងា្ហាត់ បងា្ហាញ ពី របៀប 
 បៃើ បៃស ់ឧប ករណ ៍ នងិ សម្ភារ 
បរិកា្ខារ ទាំង នោះ។  

 លោក   គមី សៃង  បាន បញ្ជាក ់
ថា  ដើ មៃបី គំា ទៃ  ដល់ ផ្នៃក អនា ម័ យ 
នៅ ក្នុ ង ពន្ធ នាគា រ   គឺ ខាង ពន្ធ- 
នា គារ តៃូវ ការ ជំនួយ ជា សាប៊ូ 
បៃហៃល ៨ តោន ទៀត   ខណៈ 

ពៃល ដៃល ខាង ICRC មន គមៃង 
ផ្ដល់ សាប៊ូ ជិត ៧០ តោន ។  

  លោក  រ៉ូ ម៉ាន៍   បា៉ា រា៉ា ម៉ូ ណូ វ  
បាន លើក ឡើង ថា  អ្នក កំពុង 
ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធ នា គារ  គឺ កំពុង 
បៃ ឈម នឹង កង្វះ ខៃយល់  អនា ម័យ  
និង ភាព ចង្អៀត ណៃន ។  

 លោក ថា ៖ «  អាទិ ភាព ចមៃបង 
នៃ បៃស ក កម្ម របស់ យើង នៅពៃល 
នៃះ  គឺ ការ ជួយ ឧប ត្ថម្ភ គាំទៃ  
ដល់ ការ ខិតខំ បៃឹ ង បៃង រប ស់ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ ក្នុង 
ការ ការ ពារ ដល ់ជន ជាប ់ឃុ ំទាងំ 
៣៨  ០០០ នាក់  និង មន្តៃ ីពន្ធ នា - 

គា រ ចំនួន ៤ ០០០ នាក់ ក្នុង ការ- 
ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល ដល នៃ 
វីរុស កូ វីដ ១៩ នៅ ពន្ធ នា គារ   
នងិ វធិាន ការ ឆ្លើយ តប នៅ ពៃល 
ដៃល មន ករណី កើត ឡើង ។  
ពួក យើង បាន ផ្ដល់ នូវ តមៃូវ ការ 
ដៃល ចំា បាច់ ជា ពិសៃស   សម្ភារ 
ការ ពារ អនា ម័យ ខ្លួន បៃណ ក៏  
ដូ ច ជា វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល  និង 
ជំនួយ បច្ចៃក ទៃស ផៃសៃងៗ » ។   

  លោក បន្ត ថា   ខាង ICRC បាន 
តៃៀម ថវកិា ចនំនួ ២ សៃន ៣ មុនឺ 
ដុលា្លារ ដើមៃបី ផ្គ ត ់ផ្គង់ សម្ភារ និង 
ឧប ករណ៍ ដៃល ចាំ បាច់  និ ង 
ផ្ដល ់វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល បច្ចៃក- 
ទៃស ដល់ អាជា្ញា ធរ ក្នុង ពន្ធនា- 
គារ  ហើយ សងៃឃឹម ថា ជន ជាប់- 
ឃុំ ទាំង អស់  នឹង នៅ តៃ អាច 
មន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ គៃួ- 
សារ ដដៃល   ខណៈ ខាង ពន្ធនា- 
គារ បាន សមៃច ផ្អាក មិន ឱៃយ  
ចូល សួរ សុខ ទុក្ខ ដើ មៃបី បងា្ការ  
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

លោក   នុត   សវ  នា  អ្នក នំា ពា កៃយ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នា គា រ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មៃសិល មិញ ថា  
វិធាន ការ ដៃល កំពុង អនុ វត្ត នៅ 
ក្នុង ពន្ធ នា គារ ដើមៃបី បងា្ការ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩  រួម មន ផ្អាក ការ ចូល 
សួរ សុខ ទុក្ខ   ការ ដក់ ម៉ាសុី ន 
បាញ់ ថា្នាំ និង វាស់ កម្តៅ នៅ ចៃក 
ចៃញ ចូល  ការ ឱៃយ អ្នក ជាប់ ឃុំ 

អន ុវត្ត តាម សៃច ក្ដ ីណៃ នា ំរបស ់
កៃសងួ សខុា ភ ិបាល ដើមៃប ីលាង 
ដៃ នឹង សាប៊ូ ជា បៃ ចាំ   មិន យក 
ដៃ ប៉ះ មុខ  និង ការ ពាក់ ម៉ាស់ ជា 
ដើម ។     ប៉នុ្តៃ នៅ ក្នងុ ពន្ធ នា គារ  គ ឺ
កពំងុ បៃឈម ចពំោះ កា រ ឱៃយ អ្នក 
ជាប ់ឃុ ំរ កៃសាគ ម្លាត ព ីគា្នា   ដោយ- 
សារ តៃ ពន្ធនា គារ មន ភាព - 
ចង្អៀត ណៃន ។  

   លោក  សវនា ថ្លៃង ថា ៖ «  ជា 
មធៃយម នៅ តាម ពន្ធ នា គារ នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស  គ ឺតៃវូ បាន វាយ- 
តម្លៃ ថា   កន្លៃង ដៃក (  របស់    
អ្នក ជាប់ ឃុំ ម្នាក់ )   គឺ មន ១ 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដៃរ » ។  

 លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា   មក 
ដល់ ពៃល នៃះ  មិន ទាន់ មន 
ករណី ឆ្លង កូ វីដ ១៩ នៅ ក្នុង 
ពន្ធនា គារ នៅ ឡើយ   បនា្ទាប់ ពី 
មន អ្នក ជាប់ ឃុំ ៤ ទៅ ៥ នាក់ 
មន កម្ដៅ ខ្លួន កើន ឡើង ខុស- 
ធម្ម តា  ហើយ តៃូវ បាន យក 
សំណក ទៅ ធ្វើ តៃស្ដ  និង មន 
ផល អវជិ្ជ មន ។  បច្ចបុៃបន្ន ពកួ គៃ 
មន អាកា រដូច ដើម វិញ អស់ ហើយ ។  

  លោក   ថា   បច្ច ុបៃបន្ន  អ្នក ជាប-់ 
ឃុ ំទាងំ អស ់  គ ឺអាច ខ ល ទរូ សព័្ទ 
ទាក់ ទង ជា មួយ គៃួសារ   ខណៈ 
មន អង្គ ការ មួយ ទើប បាន 
សនៃយា ថា  នងឹ ជយួ បពំាក ់បៃពន័្ធ 
ខ ល សួរ សុខ ទុក្ខ តាម វីដៃ អូ នៅ 
ពន្ធ នា គារនាពៃល ខាងមុខ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  តៃមឹ តៃ ីមស ទី ១ឆ្នា ំ២០២ ០  
កៃសួង ព័ត៌មន  បាន ផ្ដល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
លើ ការ បៃកប អាជីវកម្ម ខាង វិស័យ 
ព័ត៌មន និង សោត ទសៃសន៍ រួម មន សារ - 
ព័ត៌ មន  ផៃសាយ តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃ ូនិ ក 
(គៃហទពំរ័)ចនំនួ៥៣៦អង្គ ភាពន ិង  
សារព័ត៌ មន បោះ ពុម្ព ផៃសាយ កាសៃត 
ចំនួន ៤៥១អង្គភាព និង ទសៃសនាវ ដ្ដី  
ចំនួន ១៩៦ អង្គភាពខណៈ កៃសួង  នឹ ង 
រៀប ចំវគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល អ្នក សារ ព័ ត៌ ម ន 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ សមត្ថ ភាព របស់ ពួក-  
គៃ ។ នៃះ បើតាម មន្តៃ ីកៃសួង ព័ត៌មន ។

 លោក  មស  សភុណ័្ឌ  អនរុដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង ព័ត៌ មន  ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សន្ន ិ- 
សទី សារ ពត័ ៌មន ស្ដពី ី«វឌៃឍន ភាព  នងិ 
ទិស ដៅ ការងារ បន្ដ របស់កៃ សួង ព័ត៌ - 
ម  ន » ដៃល រៀប ចំ ដោយ អង្គ ភាព អ្នក- 
នាពំាកៃយ រាជ រដ្ឋា ភបិាល  កាល ព ីថ្ងៃ  ទ៩ី 
ខៃមៃសា  ថា  តៃមឹ តៃ ីម ស ទី១ឆ្នា ំ២០ ២ ០ 
នៃះកៃសួង ព័ត៌មន  បាន ផ្ដល់ អាជា្ញា ប័ ណ្ណ 
លើ ការ បៃកប អាជីវកម្ម ខាង វិស័យ ព័ត៌ -  
មន នងិ សោត ទសៃសន ៍រមួ មនសា្ថាន ីយ 
ទូរទសៃសន៍ អាណ ឡូក ១៩ សា្ថានយី  

ទូរ ទសៃសន៍ ឌីជីថល ៨ សា្ថានីយ  ទរូ ទសៃសន ៍
ខៃសៃ កាប ២១២ (២ នៅ  ភ្នពំៃញ ២១០ 
នៅ តាម បណ្ដា ខៃត្ដ )ទូរ   ទសៃសន៍  តាម 
បៃព័ន្ធ  (Over the Top) OTT  ៧  និ ង   
ទូរ ទសៃសន៍ ផ្កាយ រណ ប   ២  (DTV, Sky 
One TV)។ ដោយ ឡៃក សា្ថានីយវិទៃយុ 
FM ២២០ សា្ថានីយ (៨៣នៅ ភ្ន ំពៃញ 
១៣ ៧ នៅ តាម បណ្ដា ខៃត្ដ ) សា្ថានីយ 
វិទៃយុ AM ១សា្ថានីយ។ ចំណៃក សារព័ត៌- 
ម ន   ផៃសាយ តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃនិូក(គៃ ហ- 
ទំព័រ)៥៣៦ អង្គភាព(ចាង ហ្វា  ង ខ្មៃរ 
៥១៨ និង ចាង ហ្វាង បរទៃស ១៨ អង្គ - 
ភា ព  )។ រីឯ សារព័ត៌មន បោះ ពុម្ព ផៃសា យ 
កាសៃត ៤៥១អង្គ ភា ព (ចាង ហ្វា ង ខ្មៃរ 
៤២៤ និង ចាង ហ្វាង បរទៃស ២៧) ។ 
ទសៃសនាវ ដ្ដ ី១៩៦អង្គ  ភាព(ចាង ហ្វាង 
ខ្មៃរ១៦៤និង ចា ង ហ្វា  ង បរទៃស៦   )។

លោកថា ៖«តាម រយៈ នៃការ ពងៃកី  
និង ការ រីក ចមៃើន នៃ វិស័ យ ពត័ម៌នទាងំ  
វិសាលភាពនិង មធៃយា  បា យ នៃ ការ ផៃសព្វ  - 
ផៃសាយនៃះ យើង ឃើ ញ ថា វិស័យ ព័ត៌ ម ន 
កម្ពុជាកំពុង តៃ ដើរ តួយ៉ាង សំខាន់នៅ 
ក្នងុ ការ ពំានំា ព័ត៌ ម ន ពិត ពី រាជ រដ្ឋា ភិបា ល 
កម្ពជុា ទៅ កាន់ បៃជា ជន។ សម្ដៃច តៃ ជោ 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី លោក តៃ ងតៃ ចាត់ ទុក 

អ្នក សារ ព័ត៌មនគឺ ជា ដៃគូ មិន អាច ខ្វះ- 
បាន  ក្នងុ ការ ផ្ដល់ ព័ត៌មន ពីរដ្ឋទៅ បៃជា  - 
ជន ក៏ដូច ជាពី បៃជាជន   មក រដ្ឋ វិញ ផង ដៃរ »   ។

លោក ថា  ទន្ទឹម នឹង នោះ បច្ចបុៃបន្ន 
កៃសួង បាន ផ្ដល់ អាជា្ញា ប័ ណ្ណ  ដល់  សម គម 
អ្នក សារពត័ ៌មន ចនំនួ៤ ៥គ ឺ កើន ឡើង  
បើ ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នា ំ២០១៨ដៃល កាល 
នោះ  មន  សមគម អ្នក សារព័ត៌មន តៃ 
ចំនួ ន ៣៨ អង្គភាព បុ៉ណ្ណោះ ។

បើ តាម លោកសុភ័ ណ្ឌ  កម្ពជុា  កម៏ន 
ទីភា្នាក់ងារ សារ ព័ត៌មន ជាតិ និង បរទៃ ស 
ចនំនួ ២២ អង្គភាព ដៃល កពំងុ តៃ មន  
ការិ យល័យ អចិនៃ្តយ៍នៅ កម្ពជុា ផង ដៃរ ។ 
ក្នុង ចំណម ទីភា្នាក់ ងារ ព័ត៌មន ទាំង  
២២នៃះ មន ការិយល័យ តំណ ង 
ទីភា្នាក់ងារ របស់ កាសៃត បរទៃស១៤ 
ដៃល កំពុង តៃ បៃតិ បត្ដិ ការ វិជា្ជាជីវ ៈ។ 

កៃសួង ព័ត៌មន ក៏បាន ចៃញ  បណ្ណ- 
ព័ត៌មន  ជូន អ្នក សារព័ត៌មន ជាតិ ចំនួ ន 
៣៥៤៩បណ្ណ រហតូ  ដល ់ពៃល បច្ច ុបៃប ន្ន 
និង ចៃញ បណ្ណ ជូន ដល់ អ្នក   សារព័ត៌ - 
មន អន្តរជាតិ ចំនួន៦២បណ្ណ ។ «ទាងំ- 
អស ់នៃះ គ ឺជាវឌៃឍនភាព ការ ងារ ទៅលើ 
ការ ផៃសព្វ  ផៃសាយ នៃ បៃពន័្ធផៃសព្វ ផៃសាយ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពុជា យើងដៃល មន ទាំង 

សា្ថាប័ន រដ្ឋ និ ង ឯកជន កំពុង តៃ ដើរ តួ នា ទី 
សខំាន ់នៅ ក្នងុ ការ ផ្ដល់ ព័ត៌មន នៅ ក្នងុ 
ពៃះ រា ជា ណចកៃ កម្ពជុា របស់ យើង ក៏ ដូ ច ជា  
ទៅ កាន់ តំបន់ និង ពិភព លោក ផង ដៃរ » ។ 

លោក ផុស  សុវណ្ណ  បៃតិ ភូរាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល  ទទួល បន្ទកុ អគ្គ នាយក ព័ត៌ ម ន  
និង សោត ទសៃសន៍ នៃ  កៃសួង ព័ត៌ មន  
បញ្ជាក់ ថា  កៃសួង ក៏ នឹង រៀប ចំ  វគ្គ បណ្ដះុ  - 
បណ្ដាល អ្នក សារ ពត័ ៌មន  លើ ជនំាញ 
ផ្លវូ ចៃបាប ់រដ្ឋ បាល  នងិ ជនំាញ គៃប ់គៃង 

ជាដើម ដើមៃបី លើ កកម្ពស់ សមត្ថ ភាព រប ស់  
ពួក គៃ ឱៃយ កាន់ តៃ មន ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈ 
ពិត បៃដក បន្ថៃម ទៀត   នាពៃល ខាង- 
មខុ ។ លោកថា៖« ការ បង្កើ  ន ការ ពងៃងឹ 
កៃមសីល ធម៌ វិជា្ជា ជីវៈ របស់ អ្នក សារ - 
ព័ត៌ មន នៃះ ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក សារព័ត៌ ម ន 
ចៀសវាង បាន នូវ ការ បំពាន សិទ្ធ ិអ្ន ក  ដទៃ 
និង បំភ្លៃ ការ ពិត ។  ជា ពិសៃស ចូ ល  រួម 
លុប បំបាត់ ព័ត៌ មន ក្លៃង កា្លាយដៃ ល 
បង្ក ឱៃយ មន ការ បំពុល សង្គម »៕

អ្នក ទោស នៅ ក្នងុ ពន្ធនាគារ ពេ ស ក្នងុ ពិធីទិវាអន្តរជាតិ កុមារ នាពេល កន្លង មក។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

លោកមាស សុភ័ណ្ណ  នៅ ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត កាល ពី ថ្ងេ ទី ៩  ខេ មេសា ។ រូបថត ហុង មិនា

 ត្រមឹត្រមីសទី១ឆ្នាំ២០២០ក្រសួងព័ត៌មនបានផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណព័ត៌មនជាង១ពាន់អង្គភាព
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តពីទំព័រ ១...ឡើងស្របតាមរដ្ឋ-
ធម្មនញុ្ញមាត្រ២២ដ្រលបានច្រង
ថានៅព្រលប្រជាជាតិប្រឈម-
មខុនងឹគ្រះថា្នាក់ព្រះមហាក្រសត្រ
ទ្រង់ប្រកាសប្រទានដំណឹងជា
សាធារណៈដាក់ប្រទ្រសជាតិ
ស្ថតិនៅក្នងុភាពអាសន្នក្រយពី
បានមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីប្រធានរដ្ឋសភានងិប្រធាន
ព្រឹទ្ធសភា។
ហ្វ្រសបុ៊ករបស់លោកបន្តថា៖

«ការសម្រចដាក់ប្រទ្រសជាតិ
ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នគឺត្រូវធ្វើ-
ឡើងនៅព្រលដ្រលប្រជាជាតិ
ប្រឈមមុខនឹងគ្រះថា្នាក់ដ្រល
បណ្តាលមកពីជាអាទិ៍គ្រះ-
ថា្នាក់ដ្រលបង្កឡើងដោយសង្រ្គាម
ឬការឈ្លានពានពីកមា្លាងំបរទ្រស
គ្រះអាសន្នបនា្ទាន់ចពំោះសខុ-
ភាពសាធារណៈបណ្តាលមកពី
ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺភាព-
វឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិ
និងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ
ព្រមទាងំគ្រះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ
ដ្រលគំរាមកំហ្រងឬអាចបង្ក
គ្រះថា្នាក់រីករាលដាលដល់
កម្រិតទូទាំងប្រទ្រស»។
យោងតាមស្រចក្ដីព្រង-

ច្របាប់ដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ទទួល-
បានការប្រកាសដាក់ប្រទ្រស
ក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើង
មិនលើសពីរយៈព្រល៣ខ្រ
ប៉នុ្ត្ររយៈព្រលន្រះអាចបន្តក្នងុ
លក្ខខណ្ឌដដ្រល។មាត្រ៥
ន្រស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះផ្ដល់
សិទ្ធិអំណចដល់រដា្ឋាភិបាល
ចំនួន១២ចំណុច រួមមានការ-
កម្រិតសិទ្ធិស្ររីភាពន្រការ-
ដើរហើរ ការជួបជុំការប្រកប-
ការងារនិងមុខរបរការមិនឲ្រយ
ច្រញពីលំនៅឋាន វិធានការ
ចតា្តាឡីស័កក្នុងករណីមាន
ជងំឆឺ្លងរាលដាលនងិវធិានការ
កំណ្រននិងជម្លៀសពលរដ្ឋ។
លើសពីន្រះស្រចក្ដពី្រងច្របាប់

ន្រះនឹងអនុញ្ញាតឲ្រយរដា្ឋាភិបាល
ច្រញវិធានការកំណ្រនដកហូត
នងិចាត់ច្រងទ្រព្រយរបូវន្តបុគ្គលឬ
នីតិបុគ្គលដ្រលចាំបាច់ក្នុងការ-
ឆ្លើយតបនឹងភាពអាសន្ន។
រដា្ឋាភិបាលក៏នឹងកំណត់តម្ល្រ
ទំនិញបិទទីតាំងសាធារណៈឬ
ឯកជនច្រញវិធានការឃ្លាំមើល
និងតាមដានគ្រប់មធ្រយោបាយន្រ
ប្រពន័្ធទនំាក់ទនំងទរូគមនាគមន៍
គ្រប់រូបភាព។លើសពីន្រះទៀត

រដា្ឋាភិបាលក៏មានសិទ្ធិក្នុងការ-
ហាមឃត់ឬកម្រិតការច្រក-
ចាយឬផ្រសព្វផ្រសាយពត័ម៌ានដ្រល
បង្កការភ័យខ្លាចចលាចលនិង
អសន្តិសុខជាតិនិងវិធានការ
ផ្រស្រងទៀត។
ស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ន្រះនឹង

ផ្ដនា្ទាទោសអ្នករារាំងការអនុវត្ត
ច្របាប់ន្រះពី១ឆ្នាំទៅ១០ឆ្នាំ
តាមកម្រិតន្របទល្មើស និង
ពិន័យប្រក់ពី២លានរៀល
ដល១់០លានរៀល។ប៉នុ្ត្រអ្នក
ដ្រលមិនគោរពវិធានការដ្រល
រាជរដា្ឋាភិបាលដាក់ច្រញនឹង
ប្រឈមផ្ដនា្ទាទោសពី១ខ្រទៅ
១ឆ្នាំនងិពនិយ័ប្រក់ព១ីស្រន
ទៅ២លានរៀល។ប៉នុ្ត្របើការ-
មនិគោរពន្រះបង្កឲ្រយមានចលនា
ជាសាធារណៈវិញនោះទោស
នឹងកើនទៅចនោ្លាះពី១ឆ្នាំទៅ
៥ឆ្នាំហើយការពិន័យនឹងមាន
ពី២លានទៅ១០លានរៀល។
ចំណ្រកនីតិបុគ្គលដ្រលមិន
គោរពវធិានការនងឹប្រឈមការ-
ផាកពិន័យ១០០លានរៀល
ទៅ១ប៊ីលានរៀល។
មាត្រ១០ច្រងថា៖«មន្ត្រី

មានសមត្ថកចិ្ចដ្រលប្រើប្រស់
សិទ្ធិអំណចតាមទំនើងចិត្ត
ដោយរំលោភបំពានខុសពី
គោលបំណងន្រច្របាប់ន្រះ

ហើយបង្កការប៉ះពាល់ដល់រាង-
កាយឬការខចូខតដល់ទ្រព្រយ-
សម្របត្តិរបស់បុគ្គលដទ្រត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើ
ដ្រលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត ស្រប-
តាមច្របាប់ន្រព្រះរាជាណចក្រ
កម្ពុជា»។ចំណ្រកមាត្រ១២
ចុងក្រយច្រងថាច្របាប់ន្រះ
ត្រូវបានប្រកាសជាការប្រញាប់។
លោកអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីតតំ-

ណងរាស្ត្រខ្រត្តតាក្រវន្រអតតី
គណបក្រសសង្គ្រះជាតិបាន-
ថ្ល្រងថាលោកមិនយល់ទាស់
នឹងច្របាប់ន្រះទ្រព្រះវាអាច
ជយួការពារការរកីរាលដាលន្រ
ជំងឺ។ប៉ុន្ត្រលោកថាមិនបាន-
ដឹងពីការវាយតម្ល្រលើការរាត-
ត្របាតន្រជងំនឺ្រះថាតើវាឈន-
ដល់កម្រិតមួយដ្រលតម្រូវឲ្រយ
មានការដាក់ប្រទ្រសក្នុងភាព-
អាសន្នឬទ្រ?។លោកថាមក
ដល់ថ្ង្រន្រះការឆ្លងនៅមាន
កម្រិតនៅឡើយ។
លោកច័ន្ធរ័ត្នបា នថ្ល្រងបន្ត

ថា៖«ខ្ញុំមិនរំពឹងថារដា្ឋាភិបាល
ឆ្លៀតយកឱកាសន្រះយក
ច្របាប់ដើម្របីគាបសង្កត់លើសទិ្ធ-ិ
ស្ររីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទ្រ
ប៉ុន្ត្រខ្ញុំសា្វាគមន៍ក្នុងការចាត់-
វិធានការដើម្របីទប់សា្កាត់ការ-
រាតត្របាតនោះ»៕
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ផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រសួារ...
តពទីពំរ័ ១...អបំលិ៥០០គឡី-ូ
ក្រមប៊ចី្រង១០០០កញ្ចប់ត្រខី
២០ក្រសជ្រលលាងដ្រ១៥០០
ដបនិងមា៉ាស់៤០០០ត្រូវបាន-
ច្រកជូនដល់មូលដា្ឋានរបស់
ពលរដ្ឋដ្រលស្ថតិក្នងុឃុំព្រពោន
ស្រុកកំពង់ត្រប្រក ខ្រត្តព្រវ្រង
កាលពីថ្ង្រទី១០ខ្រម្រសា។
លោកហាស់សារ៉្រត ប្រធាន

ក្រុមការងាររាជរដា្ឋាភិបាលចុះ-
មូលដា្ឋានស្រុកកំពង់ត្រប្រក
ដ្រលបាននាយំកគ្រឿងឧបភោគ-
បរិភោគទាំងន្រះ ច្រកជូនដល់
ពលរដ្ឋប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពីម្រសលិ-
មិញថា ការចុះជួយរបស់ក្រុម-
ការងារក្នងុព្រលន្រះគជឺាការងារ
ស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការរួមចំណ្រក
របស់រដា្ឋាភិបាល ក្នុងការជួយ
ដល់ពលរដ្ឋដ្រលបានជួបប្រទះ
នូវការខ្វះខត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងមាន

ក្រុមការងាររួមមួយ ដ្រលមាន
ប្រធានអនបុ្រធាននងិសមាជកិ
អ៊ីចឹងទៅហើយក៏បានប្រងច្រក
ការទទួលខុសត្រូវ ទៅតាមឃុំ
ដ្រលទាងំអស់ហ្នងឹគឺស្រុះស្រលួ
មតិគា្នារួមគា្នាតាមសទា្ធាជ្រះថា្លា
របស់សមាជិកមា្នាក់ៗនិងសប្របុ-
រសជនដោយបានជាថវិកានិង
សមា្ភារហើយយើងមើលថាគ្រួសារ

ដ្រលជបួទកុ្ខលបំាកខ្លាងំជាងគ្រ
យើងក៏ជួយ»។
លោកសារ៉្រតបន្តថាក្នងុព្រល

ដ្រលរដា្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើន
យុទ្ធនាការជួយដល់ពលរដ្ឋរង-
គ្រះនងិខ្វះខតពីជងំឺកូវដី១៩
តាមរយៈការបង្កើតជាមូលនិធិ
ផ្រស្រងក្រមុការងាររាជរដា្ឋាភបិាល
ដ្រលមានពីថា្នាក់ជាតិរហូតដល់
ថា្នាក់មលូដា្ឋានកម៏ានគនិំតរួមគា្នា
ក្នុងការបង្កើតមូលនិធិន្រះឡើង
ដោយអាស្រ័យទៅតាមថវិកា
របស់ខ្លួនដ្រលបានប្រមូលបាន។
លោកយ៉ាវសានិនអភិបាល

ស្រុកកពំងត់្រប្រកលើកឡើងថា
ការជួយន្រះស្របតាមអនសុាសន៍
របស់ថា្នាក់ដកឹនាំដ្រលបានណ្រ-
នាំដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថា្នាក់ ឲ្រយ
ចលូរមួជយួដល់ពលរដ្ឋដ្រលខ្វះ-
ខត។លោកថាបើទោះជាជំនួយ
មានលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចក្តីប៉ុន្ត្រ
វាបានចូលរួមចំណ្រកសម្រល
ក្តីលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលត្រូវការជាចាំបាច់។
លោកបន្តថា៖«យើងមាន

ករណី២ទី១គឺការដោះស្រយ
របស់ក្រុមការងារយើង ដ្រល
បានរកនកឹតាងំពីដើមមកពាក-់
ព័ន្ធអ្នកដ្រលខ្វះខត ហើយ
បញ្ហាមួយទៀតគឺបនា្ទាប់ពីការ-

ប្រកាសរបស់ប្រមុខរដា្ឋាភិបាល
ដើម្របីទបស់ា្កាត់ប្រឆងំកូវដីហ្នងឹ។
ក្នងុដណំកក់ាលន្រះដ្រលគាត់
ខ្វះខតនិងជួបប្រទះខ្លាំង»។
មិនខុសគា្នានឹងឃុំ១ក្នុងខ្រត្ត

ព្រវ្រងន្រះដ្ររ ងាកមកមើលឃុំ
ឫស្រសីជ្រយ ស្ថិតក្នុងស្រុក
មខុកពំលូខ្រត្តកណ្តាលវញិចាប-់
តាំងពីពាក់កណ្តាលខ្រមីនាមក
អាជា្ញាធរថា្នាក់ជាតិនងិថា្នាកក់្រម
ជាតិ ក៏បានប្រមូលថវិកាផា្ទាល់-
ខ្លនួរបស់សមាជកិនមីយួៗដ្រល
រួមមានអង្ករ ត្រីខនិងគ្រឿង-
ឧបភោគ-បរិភោគជាច្រើនទៀត
សម្រប់ផ្តលជ់នូពលរដ្ឋដ្រលខ្វះ-
ខតក្នុងភូមិចំនួន៧មានជាង
១០០០គ្រួសារ។
លោកអ៊ុំឈុនស្រងម្រឃុំ

ឫស្រសីជ្រយ ស្រុកមុខកំពូល
លើកឡើងថាការងារន្រះ គឺ
អាស្រយ័ទៅតាមថា្នាកដ់កឹនាំភមូិ
ឃុំ និងថា្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងថា្នាក់-
ជាតិអនុវត្តដ្រលពួកគ្រគិតថា
អាចជួយអ្វីបានក្នុងព្រលន្រះ
ដើម្របីជួយដល់ពលរដ្ឋដ្រលខ្វះ-
ខតក្នុងន័យសម្រលបន្ទុក
របស់រដា្ឋាភិបាល។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ថវកិាដ្រល

ធ្វើសប្របុរសធម៌ក្នុងព្រលន្រះ គឺ
បានមកពីការប្រមលូដោយស្មគ័្រចតិ្ត
ពីមន្ត្រីគ្រប់ជានថ់ា្នាក់នងិពលរដ្ឋ
ដ្រលមានចតិ្តសប្របរុសធម៌បាន-
ផ្តល់មករមួគា្នាបានប៉នុា្មានយើង

ច្រកជូនដល់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹង។
បនា្ទាប់ពីច្រកជូនពលរដ្ឋជាបន្ត-
បនា្ទាប់ន្រះ យើងក៏មានថវិកា
បម្រុង ដ្រលមានសម្រប់ជួយ
បន្តទៀតជាង២០លានរៀល
យើងមនិប្រកដថាគ្របគ់្រន់ទ្រ
ប៉ុន្ត្រយើងបងា្ការនៅព្រលសា្ថាន-
ភាពន្រះអូសបន្តទៀត»។
លោកគង់សោភណ័្ឌអភបិាល

ខ្រត្តកណ្តាលប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ថា ជំនួយជាគ្រឿងឧបភោគ-
បរភិោគទាងំន្រះកត៏្រវូបានច្រក-
ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលខ្វះខត
ទូទាំងប្រទ្រសផងដ្ររ ដោយ
អាស្រយ័ទៅលើក្រមុការងារថា្នាក-់

ខ្រត្ត ថា្នាក់ឃុំដ្រលបានរៀបចំ។
លោកបន្តថាពលរដ្ឋដ្រលទទលួ-
បានការជយួឧបត្ថម្ភន្រះបើទោះជា
គា្មានបណ្ណក្រកី្រឬមានបណ្ណក្រីក្រ
ក៏ទទួលបានការជួយដូចគា្នា។
លោកសោភណ័្ឌបានបញ្ជាក់

ថា៖«គឺយើងជួយន្រះគឺក្នុង
កម្រិតកុំឲ្រយគាត់ទទួលបាន
ការរីសអើង កុំឲ្រយភ័យខ្លាច
និងមានអារម្មណ៍ថា ពួកយើង
មន្ត្រីរាជការសប្របុរសជនអ្នក-
មានលទ្ធភាពជីវភាពធូរធារ
រីសអើង មិនយកចិត្តទុកដាក់
ដោយទកុគាត់ចោល។ការជយួ
ន្រះគឺបញ្ហាពីការស្រឡាញ់

ជាតិសាសន៍ត្រមួយ មិន
ប្រកាន់ពជូសាសន៍នងិជវីភាព
គ្រួសារនោះទ្រ»។
ជាមួយគា្នាន្រះ លោកគង់

សោភ័ណ្ឌ ក៏បានជំរុញដល់
សប្របុរសជន និងថា្នាក់ដឹកនាំ
ដទ្រទៀតបន្តសកម្មភាព
សប្របុរសធម៌ទាំងន្រះ ដើម្របី
ចូលរួមចំណ្រកជាមួយរាជ-
រដា្ឋាភិបាល ជាពិស្រសជួយ
ដល់ពលរដ្ឋដ្រលកំពុងត្រូវការ
ស្របៀងទាងំន្រះជាចាបំាច់ក្នងុ
អំឡុងព្រលជំងឺកំពុងរាតត្របាត
ដ្រលនាំឲ្រយពលរដ្ឋមួយចំនួន
បាត់បង់មុខរបរ៕
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ព្រទឹ្ធសភានឹងពិនិត្រយ... កម្ពជុាផ្អាកការផ្លាស់ប្តរូកងកម្លាងំ
មួកខៀវតាមការជូនដំណឹង...

តពីទំព័រ ២...ការអនាម័យ
សុខភាពបានល្អជាប្រចំាស្រប-
តាមការណ្រនាំរបស់អង្គការ
សខុភាពពភិពលោករហតូមក
ដល់ព្រលន្រះគា្មានកងទព័មកួ-
ខៀវកម្ពុជាណមា្នាក់ត្រូវបាន
គ្ររាយការណ៍ថាមានករណី
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នោះទ្រ»។
កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រមីនាឆ្នាំ

២០២០ប្រមុខអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិលោកAntonio
Guterresបានជូនដំណឹង
ដល់បណ្តាប្រទ្រសជាសមាជកិ
ដ្រលកពំងុចលូរមួចណំ្រកកង-
ទ័ពដើម្របីគ្រប់គ្រងការវិលជុំ
ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រងមួយដើម្របី
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលន្រ
វីរុសកូរ៉ូណ។
លោកអគ្គល្រខធិការបាន

ថ្ល្រងថាដោយសារត្រការផា្លាស់-
ប្តូរវ្រនកងទ័ពនៅក្នុងនិងក្រ
ប្រទ្រសក្នុងអំឡុងព្រលមាន
ជំងឺរាតត្របាតពិភពលោក គឺ
«ជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាងំ»ដចូ្ន្រះ
អង្គការសហប្រជាជាតិបាន
សម្រចពន្រយោរព្រលការ-
វិលជុំឬផា្លាស់ប្ដូរវ្រនន្រះជា-

បណ្តាះអាសន្ន។
លោកAntonioGuterres

ពន្រយល់ថា៖«លក្ខណវិនិច្ឆ័យ
កពំងុត្រវូបានបង្កើតឡើងដើម្របី
កំណត់ថាតើក្នុងកាលៈទ្រសៈ
បច្ចុប្របន្នន្រះការផា្លាស់ប្ដូរវ្រន
នងឹត្រវូធ្វើឡើងនៅព្រលណ។
យើងកំពុងពិភាក្រសាយ៉ាងជិត-
ស្នទិ្ធជាមួយនឹងប្រទ្រសមា្ចាស់-
ផ្ទះនិងប្រទ្រសដ្រលចូលរួម
វិភាគទានកងទ័ពនិងប្រទ្រស
ដ្រលចូលរួមវិភាគទានកង-
កមា្លាំងនគរបាលដើម្របីចូលរួម
ជម្នះរាលក់ារលបំាកដ្រលមាន
សព្វថ្ង្រន្រះ»។
ទោះបីជាកងកមា្លាំងថ្ររក្រសា

សន្តិភាពរបស់អង្គការសហ-
ប្រជាជាតិសម្របខ្លួនទៅនឹង
បញ្ហាប្រឈមដ្រលបង្កឡើង
ដោយវីរុសកូរ៉ូណក៏ដោយក៏
ពកួគ្រនៅត្របន្តបពំ្រញភារកចិ្ច
ថ្ររក្រសាការពារសន្តិភាពនិង
សន្តសិខុសខំន់ៗ របស់ពកួគ្រ
ដ្រលក្នុងខណៈព្រលន្រះពួក-
គ្រជួយទប់សា្កាត់ការរីករាល-
ដាលន្រជងំឺរាតត្របាតកវូដី១៩
ថ្រមទៀត៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
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 សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
ប៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
ប៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, �ៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�្រ  

 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន
�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ ួលអក� � វ�រុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួន  សា � �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 ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
�ៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្រ ធា ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា ន�្រក� យកា �្រត

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

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

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រស
 �ុិល � ភ 

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភ 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
សង�  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 រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើមូលហេតុអ្វបីានជាមិនឃាត់ខ្លនួអនីតិជនបេពេតឹ្តល្មើស(តចប់)
គឹម សារុំ

កាល ពី សប្ដាហ៍ មុន ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ 
បន ចុះ ផៃសាយ ១ វគ្គ រួច មក 
ហើយ ពីករណី ដៃល សមត្ថ កិច្ច មិន 
អាច ឃាត់ខ្លនួ ក្មៃង អាយុ កៃម  
១៤ ឆ្នាំ ដៃល បៃពៃឹត្ត ល្មើស លើ 
សាច ់ញាត ិឬ អ្នក ដទៃ  តាម ការ- 
បក សៃយ ព ីលោក មៃធាវ ី កយុ  
ដុល្លា អត្ត លៃខ ១៩៧៨ T  ជា 
សមា ជិក នៃកៃមុ មៃ ធាវី ធម្ម សាសៃ្ត  
ដោយ ផ្អៃក តាម មាតៃ ១៤ កថា- 
ខណ្ឌ ១ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី យុត្តិ ធម៌ 
អនីតិ ជន។ប៉ុន្តៃ បើអ្នក បៃពៃតឹ្ត 
អាយុ លើ ពី ១ ៤ឆ្នាលំោក  មៃធាវី  
បន បក សៃយ ដចូខាងកៃម៖ 
   ប្រសិន បើ មនុស្រស ព្រញ វ័យ 
ល្រង កំា ភ្លើង ហើយ  ផ្ទះុ ត្រវូ ចំ  ម្ដាយ  
ឬ សម ជិក គ្រសួា រសា្លាប់ តើ   គាត់ 
អាចត្រូវ ឃាត់ ខ្លួន ដ្ររ ឬ ទ្រ? 

         ដចូ ខ្ញុ ំបន បញ្ជាក ់ខាង ដើម 
រួច មក ហើយ ថា  ការ ឃាត់ ខ្លួន 
តៃវូបន ហាម តៃអនីតិ ជន   អាយុ  
កៃម ១៤ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ- 
ទៃបៃក  អនី តិជន ដៃល មាន អាយុ 
ចាប ់ព ី១៤ឆ្នា ំទៃបើង ទៅ  នងិ នតី-ិ 
ជ ន អាចនឹ ង  តៃូវបន  ឃាត់ ខ្លួន 
បៃសិន  បើ រក ឃើញ ថា បន បៃ- 
ពៃតឹ្ត បទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង ដូច មាន 
ចៃង ក្នុង មាតៃ ៨៦  និង មាតៃ 
៨៨ នៃកៃម នីតិវិ ធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ  
ពោលគ ឺមនៃ្ត ីនគរ បល យតុ្ត ិធម ៌
អាច ចាត់ នីតិវិ ធី ឃាត់ ខ្លួន បន 
ភ្លាម ៗ  តៃ ម្តង ។ 

ដចូ្នៃះ តៃង ់ចណំចុ នៃះ មនសុៃស 
ពៃញ វយ័ ក្នងុ គៃ ួសារ ដៃល លៃង 
កំា ភ្លើង ហើយ ផ្ទះុចំ ស្ដៃ ីឬ សាច់- 
ញាតិ សា្លាប់ នឹង តៃវូ ឃាត់ ខ្លនួ  និង   
អាច បៃឈម   នឹង បទ ល្មើស ឃាត- 
កម្ម  បៃសនិ បើ   គាត ់មាន  ចៃត នា   
បញ ់តាម មាតៃ ១៩៩  នៃ កៃម- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  និង បទ ល្មើស មនុសៃស-  
ឃាត ដោយ អ ចៃត នា តាម មាតៃ 
២០៧  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ    បៃ- 
សិនបើ គាត់ គា្មាន  ចៃតនាសមា្លាប់   
ជនរងគៃះ ទៃ តៃ គាត់  មាន ការ- 
ធ្វៃស បៃហៃស   មនិ បៃងុ បៃយត័្ន    ឬ  
មាន ការខ្ជីខា្ជា    ដៃល  បណ្តា ល ឲៃយ 
មានមនុសៃសសា្លាប់  ( ឧ.គាត់ គៃន់ 
តៃ លលៃង ខ្វះការ បៃុង បៃយ័ត្ន  
រៀលកៃ   កាំ ភ្លើង បញ់ ចំ សមា- 
ជកិ គៃសួារ ធ្វើឲៃយ សា្លាប ់ជាដើម  )
ពោលគមឺនៃ្ត ីនគរបល យតុ្ត ិធម ៌
មាន សទិ្ធ ិ អណំច  ឃាត ់ខ្លនួ ជន 
នោះ បន ដោយ ហៃត ុថា ជនសងៃសយ័  
មិន មៃន ជា អនីតិ ជន អាយុ កៃម 
១៤ ឆ្នា ំនោះ ទៃ ហើយ តាម ចៃបាប់ 
បច្ចុបៃបន្ន ក៏ពុំ  មាន  អភ័យ ឯក- 

សិទ្ធិ គៃួសារ នោះ ដៃរ ។ប៉ុន្តៃ ថិរ-
វៃ ល  នៃការ ឃាត់ ខ្លនួ ចំពោះ អនី- 
តិ ជន  នងិ នតី ិជន មាន លក្ខណៈ 
ខុស  គា្នា  អាសៃយ័ តាម អាយុ  និង  
បៃភៃទ បទល្មើស (បទ  ឧកៃដិ្ឋ ឬ  
បទ មជៃឈិម)។ អ៊ី ចឹង សួរ  ថា តើ 
ការ ឃាត ់ខ្លនួ  មាន ថរិវៃ ល យ៉ាង 
ដូច ម្តៃច?

ជា គោល ការណ៍ ចៃបាប់  ការ- 
ឃាត ់ខ្លនួ  មាន  ថរិវៃល៤៨ ម៉ាង។ 
ថិរវៃល  នៃះ តៃូវ  គិត  ពីម៉ាង  ដៃល 
សាមី ខ្លនួ  មក ដល់ អង្គភព  នគរ- 
បល  ឬ កង  រាជ អាវុធ ហត្ថ។ ចំ- 
ពោះ  បទឧ កៃដិ្ឋ   មនៃ្ត ីនគរ បល- 
យតុ្ត ិធម ៌ អាច ពនៃយា  រថរិវៃល ឃាត ់
ខ្លួន    នៃះបន   បៃសិន បើ មាន   ភព- 
ចា ំបច ់ សមៃប ់ ការ  សុើបអង្កៃត   
ដោយ  ស្នើសុកំា រ ពនៃយារ ថរិវៃល 
នៃះ  ទៅ ពៃះ រាជ អាជា្ញា     ហើយ 
ពៃះ រាជ អាជា្ញា   តៃូវ   ផ្ទៀង ផ្ទាត់ លើ 
មលូក ភព  ថា តើ    កា រស្នើសុ ំ ពនៃយារ- 
ថិរ វៃលឃា ត់ខ្លនួ របស់មនៃ្ត ីនគរ- 
បល យុត្តធិម៌ នោះ មាន  លក្ខណៈ 
សម សៃប ដៃរ ឬ ទៃ?។ ទោះ បជីា 
យ៉ាង ណក្ដ ី  ការ ពនៃយារ ថរិ វៃលនៃះ  
មិនអាច   លើស ពី២៤ ម៉ាង បន 
ទៃបើយ ។ ចំពោះ អនី តិជ ន វិញ    
ការ ពនៃយារ ថរិ វៃល  ឃាត ់ខ្លនួ មនិ 
អាចធ្វើ បនទៃបើយ។

 ចំពោះ  បទ ឧកៃដិ្ឋ  អនីតិ ជន   ដៃល 
មាន អាយ ុ ព១ី៤ឆ្នា ំដល ់  កៃម 
១៦ ឆ្នា ំមិន អាច តៃវូ គៃ ឃាត់ ខ្លនួ  
លើសពី ៣៦ ម៉ាង ទៃបើយ ។

ចំពោះ  បទមជៃឈិម  អនីតិ ជន   
ដៃល មាន  អាយ ុព១ី៤ឆ្នាដំល ់ កៃម 
១៦ ឆ្នាំ  មិន អាចតៃូវគៃឃាត់- 
ខ្លួន  លើស ពី ២៤ ម៉ាង ទៃបើយ ។

ចំពោះ បទ ឧកៃិដ្ឋ អនីតិ ជន 
ដៃល មាន អាយុ ពី១៦ ឆ្នាំ ដល់ 
កៃម ១៨ ឆ្នាំ  មិន អាច តៃូវ គៃ- 
ឃា តខ់្ល ួន  លើស ព ី៤៨ម៉ាងទៃបើយ។ 
 ចពំោះ បទ មជៃឈិម    អនតី ិជន  ដៃល 
មាន អាយុ ពី ១៦ឆ្នាំដល់ កៃម 
១៨ ឆ្នា ំមនិ អាច តៃវូ គៃ ឃាតខ់្លនួ 
លើស ពី ៣៦  ម៉ាង ទៃបើយ ។

អនីតិ ជន ដៃល មាន អាយុ 
កៃម ១៤ ឆ្នាំ  ពុំ អាច តៃូវ គៃ 
ឃាត់ ខ្លួន ទៃបើយ ។

ខ្ញុបំទ សូម បញ្ជាក់ ជូន ផង ដៃរ 
ថា  ថិរវៃល នៃ ការ ឃាត់ ខ្លនួ ខាង 
លើ នៃះ មាន ចៃង ក្នងុ មាតៃ៩៦ 
នៃ កៃម នីតិវិ ធី ពៃហ្មទណ្ឌ។  

ឧបម ថា  ក្រមុ គ្រសួារ   ជនរង- 
គ្រះមិន ប្តងឹ  តើ  មន្រ្ត ីនគរ បាល 
យុត្តិ ធម៌  អាច  ឃាត់ខ្លួ ន អ្នក ប្រ- 
ព្រឹត្ត នោះ បានដ្ររឬទ្រ? 

នៅ ពៃល បុគ្គល ណ មា្នាក់  បន  
បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស  គ ឺ  បគុ្គល នោះ 
តៃូវ ទទួល ខុស តៃូវ  ពៃហ្មទណ្ឌ ចំ- 
ពោះ អពំើ របសខ់្លនួ ។ កាល ណ 
មាន បទ ល្មើស  ពៃហ្ម ទណ្ឌ កើតទៃបើង  
ជាទូទៅ អាច មាន បណ្តឹង ២គឺ ៖ 
បណ្តឹង អាជា្ញា ឬបណ្តឹង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  នងិ បណ្តងឹ  រដ្ឋបៃបវៃណ ីនៅ 
ក្នុងដំណើរ ការនី តិវិធី នៃ រឿងក្តី  
ពៃហ្ម ទណ្ឌ។  សួរ ថា  តើ បណ្តឹង 
អាជា្ញា  និង បណ្តឹង រដ្ឋបៃបវៃណី  
ខុស គា្នា យ៉ាង ដូច ម្តៃច?

យោង តាម មាតៃ២នៃ កៃម- 
នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ បន ចៃង ថា 
“ បណ្តងឹ អាជា្ញា   និង បណ្តងឹ រដ្ឋបៃប-
វៃ ណី  គឺ ជា បណ្តឹង ២ផៃសៃងគា្នា ។ 
បណ្តងឹ  អាជា្ញា មាន គោលប ំណង 
ពិនិតៃយ អត្ថិភព  នៃ បទ ល្មើស 

បង្ហាញ  ឲៃយ ឃើញ ពរិទុ្ធ ភពរ បស ់
ជន ល្មើស   និង ផ្តនា្ទាទោស  ជន 
នោះ  តាម ចៃបាប ់កណំត ់។បណ្តងឹ 
រដ្ឋបៃបវៃណី  មាន គោល បំណង   
ធ្វើ ឲៃយទ ទួល បន នូវការ ជួស ជុល 
ការខចូ ខាត ដៃល បណ្តាល  មកព ី
អំពើ ល្មើស លើ  ភគី  រងគៃះ ពោល 
គឺឲៃយ  ភគី រងគៃះ  ទទួល បន សំ- 
ណង ជំងឺ ចិត្ត ធួន ល្មម នឹង  ពៃយសន- 
កម្ម  ដៃល ខ្លួន បន ទទួល រង   ”។

 តាម ការពិនិតៃយ អង្គហៃតុ ខាង- 
លើ បើ ទោះ បីជា  កៃមុ គៃសួារ  របស់ 
ស្តៃ ីរង គៃះ មនិដាកប់ណ្តងឹទល ់ 
នឹង  បទល្មើស នៃះ ក៏ដោយ  ឬក៏ 
ភគ ីរងគៃះ ពុ ំបន តាងំ ខ្លនួ ជា 
ដើម បណ្តឹង រដ្ឋ បៃបវៃណី ដើមៃបី 
ទាម ទារ សំ ណង ក៏ដោយ   ក៏នីតិ- 
វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៅតៃ បន្តដ ដៃល  
ព ីពៃះ ការ  លះបង ់សទិ្ធ ិប្តងឹ  ឬ ដក- 
ពាកៃយ បណ្តងឹ  របស ់ភគ ីរង គៃះ 
(កៃុម គៃួសារ ជនរ ង គៃះ) 
មិនអាច  បញៃឈប់  ឬ ពៃយួរ ការ អនុ- 
វត្ត បណ្តឹង អាជា្ញា  បន ទៃ  ហើយ 
ចំណុច នៃះ  មាន ចៃង យ៉ាង ចៃបាស់ 
ក្នុង មាតៃ២៥  នៃ កៃមនីតិវិធី 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  មាន នយ័ ថា  បណ្តងឹ 
អាជា្ញា មិន អាច រលត់  ដោយ ការ 
មិនប្តឹង ឬ ការ ដក ពាកៃយបណ្តឹង- 
ពីភគី រងគៃះ ទៃបើយ  លើក- 
លៃង តៃ ចៃបាប់  ចៃង ជា មុនថា  
ការដក ពាកៃយ បណ្តងឹ នំា ឲៃយ បណ្តងឹ- 
អាជា្ញា រលត់ ប៉ុណ្ណោះ (ឧ.ក្នុង- 
ករណី  បទបរិហារ កៃរ្តិ៍ ជាសា- 
ធារណៈ  បៃសិន បើ មាន ការ ដក- 
ពាកៃយ បណ្តងឹ   នោះ  បណ្តងឹ អាជា្ញា  
នឹង  រលត់  នៃះ គឺដោយ សារតៃ 
មានចៃបាប់ ចៃង យ៉ា ង  ចៃបាស់ ជា-  
មុន សូម មើល មាតៃ ៣០៩ នៃ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ) ។

 យើង អាច សាក លៃបង  ពិចារ- 
ណ  លើករណី នៃះ  បៃសិន បើ 
មាន  បទ ល្មើស  ពៃហ្ម ទណ្ឌ ខាងលើ  
កើត ទៃបើង  តៃ ភគ ីរង គៃះ បន 
ដក ពាកៃយ បណ្តងឹ ឬ មិន ដាក់ ពាកៃយ 
បណ្ត ឹងទល ់នងឹ អពំើ នោះ ហើយ  
នំា ឲៃយ បណ្តងឹ អាជា្ញា  រលត់  ទៅ តាម 
ដៃរ នោះ គ ឺអាច មាន ករណ ី ផៃសៃង 
ទៀត  យក គំរូតាម   ហើយ ភគី 
ជន សងៃស័យ នឹងមិន  ខា្លាច  រអា    ក្នងុ 
ការ បៃពៃឹត្ត  បទល្មើស ទៃបើយ ។ 
ហៃតុដូច្នៃះហើយទើប  ចៃបាប់ ចៃង 
ថា  ទោះ បីជា មាន ការ ដក ពាកៃយ - 
បណ្តងឹ ឬ កភ៏គ ីរងគៃះ មនិប្តងឹ 
ក៏ ដោយ  ក៏ បណ្តឹងអាជា្ញា     នៅ  
ដណំើរ   ការ ដដៃល  ហើយ មនៃ្តី- 
នគរបល យុត្តិធម៌  នៅ តៃ មាន 
សិទ្ធ ិឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃសយ័  បន  
ដើមៃបី បញ្ជូន  ទៅ  សា្ថាប័ន អយៃយ - 

ការ  ពៃះ មាន តៃ អយៃយការ 
(ពៃះរា ជអាជា្ញា) ទៃ ទើប  មាន 
សិទ្ធិ  ធ្វើ បណ្តឹង អាជា្ញា (មាតៃ 
១៣១ថ្មី នៃ រដ្ឋ ធម្មនុ ញ្ញ នៃ ពៃះ- 
រាជា ណ ចកៃ កម្ពជុា) ដើមៃបីទាម - 
ទារ ឲៃយ យតុា្តាធកិារ សុើប សរួ  នងិ 
យតុា្តា ធកិារ ជនំុ ំជ មៃះ អនវុត្ត ទៅ 
តាម ចៃបាប់ ។

ករណី ស្រដៀង  គា្នា ន្រះ ដ្ររ 
ឪពុក  បង្កើត បាន  កាប់  កូន ខ្លួន- 
ឯង សា្លាប់    តើ  គាត់ ត្រវូ មន ទោស 
ដ្ររ ឬទ្រ  ព្រះ គាត់ ជា សាច់- 
ញាត ិ ក្នងុ គ្រសួារ   នងិជា  មនសុ្រស 
ព្រញ វ័យ ទៀត ។  ក្នុង រឿងន្រះ   
តើ មន្រ្ត ីនគរ បាល យតុ្ត ិធម ៌    ត្រវូ- 
ត្រ ឃាត់ ខ្លួន គាត់ ដ្ររ ឬ ទ្រ?

ដូច បន បញ្ជាក់  ខាង លើ ហើយ 
ថា  ចំពោះ ករណី នៃះ ចៃបាប់ ពុំ 
បន  ផ្តល ់ អភយ័ ឯក សទិ្ធ ិគៃសួារ   
ទៃបើយ  ហើយ កា រអនវុត្ត បណ្តងឹ- 
អាជា្ញា   គ ឺអនវុត្ត ទៅ លើ ទាងំ របូវន្ត 
បុគ្គល ទាំង នីតិ បុគ្គល ដោយ ឥ ត - 
បៃកាន់  ពូជ សាសន៍   ពណ៌ សមៃបុរ  
ភៃទ  ភសា  ជំនឿ សាសនា និនា្នា - 
ការ នយោ បយ ដើម កំណើត  
ឋានៈ  ក្នុង សង្គម  ធន ធាន  ឬ 
សា្ថាន ភព  ផៃសៃង ទៀត ទៃបើយ 
(ដូចមាន ចៃង ក្នុង មាតៃ ៣នៃ 
កៃម នីតិវិធី ពៃហ្មទណ្ឌ )។តៃង់ 
ចំណុច នៃះ ស្តៃង ឲៃយ ឃើញ ថា 
ការ អនុវត្ត   បណ្តឹង អាជា្ញា  មាន 
លក្ខណៈ    ទូទៅ  និង មិនចំពោះ 
មាន ន័យ ថា  ទោះ   បីជា ជន សងៃស័យ 
នោះ  ជាបុព្វ ញាតិ ឬ បចា្ឆា ញាតិ  
អ្នក ធំ  អ្នក តូច អ្នក មាន  អ្នក កៃ  
ឬ មាន ជាតិ សា សន៍ អ្វី ក៏ ដោយ   
ឲៃយ តៃ បៃពៃឹត្ត បទល្មើស  ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  គឺ    តៃូវ ទទួល ទោស តាម 
ចៃបាប់  ពៃហ្មទណ្ឌ   លើកលៃង  តៃ 
ចៃបាប់  ផ្តល់  អភ័យ ឯក សិទ្ធិ គៃួ- 
សារ ប៉ណុ្ណោះ  ឧទាហ រណ ៍  អពំើ 
លួ ចទៃពៃយ សមៃបត្តិ របស់  បុព្វ- 
ញាតិ  ឬបចា្ឆាញាតិ  ឬ អំពើ លួច  
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិរបស ់សហ ពទ័្ធ (ប្ត ី 
ឬ បៃពន្ធ)គ ឺមាន អភយ័ ឯក សទិ្ធ ិ
គៃសួារ  ដៃល  មិន អាច ផ្តនា្ទា ទោស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ បន ទៃ  នៃះ បើ យោង 
តាម មាតៃ ៣៥៥ នៃ កៃម- 
ពៃហ្មទណ្ឌ។

ក៏ ប៉ុន្តៃ   ផ្អៃក តាម អង្គ ហៃតុ 
ខាង លើ នៃះ  ចៃបាប់  ពុំ បន ចៃង 
អពំ ីអភយ័ ឯក សទិ្ធ ិគៃសួារ នោះ 
ទៃ ហៃតុ ដូច្នៃះ ជន សងៃស័យ ជា 
ឪពុក  បន កាប់ កូន ខ្លនួ ឯង បណ្តាល  
ឲៃយ  សា្លាប ់នោះ   គ ឺតៃវូ ទទួល ខុស- 
តៃវូ ពៃហ្មទ ណ្ឌ   ហើយ មនៃ្ត ីនគរ បល 
យុត្តិ ធម៌  អាច ធ្វើ ការ ឃាត់ ខ្លួន 
ជន នោះ បន ៕

លោក កុយ ដុល្លា   សមជិកក្រមុម្រធាវីធម្មសាស្រ្ត។ រូបថត សហ ការី
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ពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុា-ជបុ៉នមានតម្លៃជាង$៣៦០លាន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ :  ការ នាំ ចេញ សរុប 
របស់   កម្ពុជា ទៅ បេទេស  ជប៉ុន 
បាន បន្ត កើន ឡើង នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ពេល ២ខេ ដបំងូឆ្នា ំ២០២០ នេះ  
ធៀប ទៅ នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា 
កាលពី ឆ្នាំ មុន  បើ ទោះ  ការ រីក- 
រីល ដាល នេ វីរុស កូរ៉ូណា កំពុង 
បង្ក ឲេយ  មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សេដ្ឋ កចិ្ច នៅ ទ ូទាងំ ពភិព លោក  
និង ក្នងុ តំបន់ ក្ត ី។  នេះ បើ យោង- 
តាម ទនិ្ន នយ័ ចងុ កេយ បាន ព ី
អង្គ ការ ពាណជិ្ជ កម្ម កេ បេទេស  
របស់ ជប៉ុន (JETRO)។ 

ការ កើន ឡើង នេះ សេប ពេល 
ដេល បេទេស ទាំង ២បាន ប្ដេជ្ញា- 
ចិត្ត ថា  នឹង បង្កើន ពាណិជ្ជ កម្ម 
ទ្វេ  ភាគី ឲេយ កើន ឡើង ដល់ ជាង  
២  ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំនេះ  
ទោះ បី ជា ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ក៏ដោយ ។ 

ទិន្ន ន័យ  JETRO  បង្ហាញ ថា  
កម្ពជុា បាន នា ំចេញ ទនំញិ មាន 
តម្លេ  ៣៦៦  លាន ដុលា្លារ ទៅ 
បេទេស ជប៉ុន  ចាប់ ពី ខេ មករា  
ដល់ ខេ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២០  កើន- 
ឡើង    តេឹម ចំនួន  ២,៤ ភាគ រយ  
ខណៈ  កម្ពុជា   នាំ ចូល ពី បេទេស 
ជប៉នុ មាន តម្លេ  ៧០ លានដលុា្លារ  
កើន ឡើង ១០,៨ ភាគ រយ ។ 

លោក  លឹម  ហេង  អនុ បេ-
ធាន សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា 
បាន កត ់សមា្គាល ់ថា   ការ នាចំេញ  

ទៅ បេទេស  ជប៉នុ បាន កើន ឡើង  
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ដេល ឆ្លុះ បញ្ចាំង 
លំហូរ ចូល ការ វិនិយោគ ពី បេ-
ទេស នេះ មក កម្ពុជា ។ 

លោក និយាយ  ថា ៖ « ការ កើន- 
ឡើង ការ នាំ ចេញ របស់ កម្ពុជា 
ទៅ បេទេស ជប៉ុន  កំពុង បង្ហាញ 
សញ្ញា វជិ្ជ មាន យា៉ាង ខ្លាងំ  ដោយ 
ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ថា  ក្នងុ រយៈ ពេល 
២-៣ឆ្នាំ ចុង កេយ នេះ  យើង 
បាន ទទួល ការ វិនិយោគ ជា ចេើន  
ពី បេទេស ជប៉ុន  និង កើន ឡើង 
ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ១ ឆ្នាំ ។  ការនាំ ចេញ 
របស់ យើង ក៏ គួរ តេ មាន ការ ធ្វើ  
ពិពិធ កម្ម និង នាំ យក បច្ចេក- 
វិទេយា ថ្មីៗ នាំ ចេញ  និង ជំនាញ  

ផង ដេរ »។  
លោក បន្ថេម ថា  ទី ផេសារ ជប៉ុន 

ពិត ជា មាន សកា្ដានុ ពល ខ្លាំង 
សមេប់  កម្ពុជា  ខណៈ   វិស័យ 
 កេ ច្នេ នឹង ជា ការ ទាក់ ទាញ មួយ 
ផេសេង  ទៀត សមេប់ បេទេស 
ជប៉នុ ក្នងុ ការ វនិយិោគ  នងិ ការ- 
នាំ ចេញ បន្ត ។ 

លោក លើក ឡើង ថា ៖  « ខ្ញុ ំពតិ 
មើល ឃើញ ជា មនុ ថា យើង នងឹ 
ទទលួ បាន ការ វនិយិោគ កាន ់តេ 
ចេើន មក កម្ពជុា   នៅ កេយកវូដី  
១៩  ខណៈ ដេល រដា្ឋា ភិបាល 
របស់ ជប៉ុន សនេយា រួច ហើយ ថា  
នឹង ជំរុញ កេុម វិនិយោ គិន ជប៉ុន 
កាន់ តេ ចេើន មក កម្ពុជា »។ 

នៅ ក្នុង កិច្ច បេជុំ កមេិត មន្ដេី 
ជាន ់ខ្ពស ់លើក ទ ី៣  រវាង  កម្ពជុា  
និង ជប៉ុន  ដេល  បាន រៀប ចំ នៅ 
ក្នុង  កម្ពុជា កាល ពី ចុង ខេ មីនា  
ភាគ ី ទាងំ ២បាន បង្ហាញ សទុដិ្ឋ-ិ  
និយម ថា  និនា្នាការ ដ៏ ល្អ នៅ ក្នុង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគី ដេល   កើន 
ដល់ ជាង  ២ពាន់ លាន  ដុលា្លារ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩   នងឹ បន្ត ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០  ទោះ បី   មាន ការ    រីក-  
រា លដាល កូវីដ ១៩  ក៏ ដោយ ។ 

កេសងួ ការ បរទេស  នងិ សហ- 
បេតិបត្តិ ការ អន្តរជាតិ កម្ពុជា  
លោកសេី   ជា  គីម ថា  បាន ឲេយ 
ដឹង  នៅ ក្នុង អំឡុង កិច្ច បេជុំ នេះ 
ថា  ភាគី ជប៉ុន បាន បង្ហាញ ការ- 

ប្ដេជា្ញា ចតិ្ត  ក្នងុ ការ បង្កើន ពាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម  និង ការ វិនិយោគ រវាង 
បេទេស ទាំង ២។ 

លោក សេី ថ្លេង ថា ៖  « ជប៉ុន ក៏ 
បាន យល ់ពេម នៅ ក្នងុ ការ ជរំញុ 
ទនំាក ់ទនំង ដេល ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ 
ធ្វើ ការងរ ជា មួយ គ្នា យា៉ាង ជិត- 
ស្នទិ្ធ ក្នងុ ការ កេ លម្អ បរយិាកាស 
វនិយិោគ នៅ ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា  
ដើមេប ីទាក ់ទាញ កេមុ វនិយិោ គនិ 
ជប៉ុន កាន់ តេ ចេើន »។ 

 កម្ពុជា បាន នាំ ចេញ ផលិត - 
ផល  មាន តម្លេ ជាង ១, ៧ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ទៅ ទី ផេសារ  ជប៉ុន  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ឡើង  
៧,៧ ភាគរយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨ ។ នេះ បើ យោង តាម 
ទិន្ន ន័យ បាន ពី  JETRO ។ 

ទិន្ន ន័យ នេះ បង្ហាញ  ទៀត ថា  
កម្ពុជា   បាន នាំ ចូល ផលិត ផល 
មាន តម្លេ  ជាង  ៥៦៣ លាន 
ដុលា្លារ កើន   ៣៣, ៤ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ។

នៅ ចន្លាះ ឆ្នា ំ១៩៩៥ ដលខ់េ    
កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៨ មាន គមេង  
វិនិយោគ  ជប៉ុន  ១៤១ គមេង 
ស្មើនឹង  ទុន វិនិយោគ  ២, ៥ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ ។  នេះ បើ  តាម ទិន្ន-
នយ័ បាន ព ីកេមុ បេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍
កម្ពុជា ។  ក្នុង ចំណោម នេះ  ៦៦ 
គមេង នៅ ក្នុង តំបន់ សេដ្ឋ កិច្ច 
ពិសេស ជា មួយ នឹង ទុន វិនិ-
យោគ ដេល បា៉ាន ់បេមាណ ចនំនួ 
៣៤០ លាន ដុលា្លារ ៕  LA

ធូ វិរៈ

ភ្ន ំពៃញ :  គណៈកមា្មា ធកិារមលូបតេ កម្ព-ុ 
ជា  (SECC)  បាន ចុះ អនសុេសរណៈ យោគ- 
យលគ់្នា  (MoU) ជាមយួ កេមុ ហ៊នុ  ចនំនួ 
៣ ដើមេបី ជួយ ផ្តល់ បេឹកេសា យោ បល់  និង 
ផ្គត់ ផ្គង់ បច្ចេកវិទេយា  ទំនើបដល់ ស្ថាប័ន 
នេះ ក្នុង ការ   ជំរុញ បច្ចេក វិទេយា ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ខ្លួន ។  នេះ បើ  តាម សេច ក្តី បេកាស 
ព័ត៌មាន  SECC  កាល ពី ថ្ងេសុកេ ។

សេច ក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន ឲេយ ដងឹ ថា 
លោក  ស៊ូ  សុជាតិ  អគ្គ នាយក នេ អគ្គ- 
នាយក គណៈ កមា្មា ធកិារ មលូ បតេ កម្ពជុា 
បាន ចុះ ហត្ថ លេខ លើ អនុសេសរណៈ- 
យោគ យល ់គ្នា ស្ត ីព ីការ ផ្តល ់បេកឹេសា យោ-
បល់ លើ បេព័ន្ធ បច្ចេក វិទេយា ព័ត៌ មាន ជា- 
មួយ កេុម ហ៊ុន  Mobile C&C (Cam-

bodia) Co., Ltd  កេុមហ៊ុន Path-
mazing Inc.  និង កេុម ហ៊ុន  We Al-
liance Co., Ltd។

លោក  សជុាត ិបាន ឲេយ ដងឹ  ក្នងុ សេចក្ត-ី 
បេកាស ព័ត៌មាន ថា MoU នេះ មាន បំ-
ណង ផ្តល ់ការ បេកឹេសា យោ បល់  និង ផ្គត់ផ្គង់  
បច្ចេក វិទេយា ទំនើប សមេប់ សេវា កម្ម ហិ-
រញ្ញ វត្ថ ុ បច្ចេក វិទេយា ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង បេព័ន្ធ 
ហេដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ សង្គម ដេល មាន មលូ- 
ដា្ឋាន ផ្អេក លើ  បច្ចេក វិទេយា ។ 

សេច ក្តី បេកាស ព័ត៌មាន   បានឲេយ ដឹង 
ថា  កេមុ ហ៊នុ ទាងំ៣នងឹ រមួ គ្នា ក្នងុ ការ ផ្តល ់
បេឹកេសា យោបល់ ផ្នេក បច្ចេក វិទេយា  ចំណេះ - 
ដងឹ   ជនំាញ វជិា្ជា ជវីៈ  ពេម ទាងំ ផ្តល ់ជនំយួ 
បច្ចេក ទេស ដល់ គណៈ កមា្មា ធិការ មូល បតេ -  
កម្ពុជា  ដើមេបី កំណត់ តមេូវ ការ បេព័ន្ធ  
បច្ចេក  វិទេយា  ក្នុង កេប ខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត។ 

សេច ក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បន្ត   ថា ៖ «ការ- 
តេតួ ពនិតិេយ បេពន័្ធ បច្ចេក វទិេយា របស ់កេមុ- 
ហ៊ុន ដេល ទទួល បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ  និងការ  - 
អនញុ្ញាត  ឬ ការអភវិឌេឍ ឌជីថីល សមេប ់
ផ្តល់ របាយការណ៍ របស់ កេុម ហ៊ុន ចុះ- 
បញ្ជ ីលក ់មលូ បតេ  នងិ កេមុ ហ៊នុ ទទលួ- 
បាន អាជា្ញា បណ័្ណ  ពេម ទាងំ ជយួ បេ កា្លាយ 
គណៈ កមា្មាធកិារ មលូ បតេ ទៅ ជា ស្ថាបន័ 
ឌីជី ថល»។

គណៈ កមា្មា ធកិារ មលូ បតេ កពំងុ ខតិ ខ ំ
បេងឹ បេង កចិ្ច ការ របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ការ ទាក-់ 
ទាញ  វនិយិោគនិ  មក  ធ្វើ ការ វនិយិោគ  លើ 
ផលិ ត ផល ជួញ ដូរ ឧបករណ៍ និសេសន្ទ  
ខណៈ ទំហំ ជួញ ដូរ ឧបករណ៍ និសេស ន្ទ 
បាន   កើន ឡើង ព ី៨៤ លាន ដលុា្លារ កាល- 
ពី ឆ្នាំ  ២០១៨ ដល់  ១២០ លាន ដុលា្លារ  
កាល ព ីឆ្នា ំ ២០១៩។  នេះ បើ យោង តាម 

ទិន្នន័យ  ពី  SECC។ 
គតិ តេមឹ ឆ្នា ំ២០១៩ មាន ការ កើន ឡើង  

យា៉ាង ចេើន   នេ អ្នក ចូល រួម ក្នុង ទីផេសារ នេះ  
រួម មាន សមភាគី កណា្តាល  ៥កេុម ហ៊ុន 
សមេប់ ទីផេសារ ឧបករណ៍ និសេសន្ទ  កេុម - 
ហ៊ុន ជើង សឧបករណ៍ និសេសន្ទ  ២៧ 
កេមុហ៊នុ  កេមុហ៊នុ គេប ់គេង មលូ នធិ ិ ៥ 
ដេល បាន ទទួល អាជា្ញា ប័ណ្ណ នៅ ឆ្នាំនេះ  
នងិ កេមុហ៊នុ ធានា ទកុ ទេពេយ ៥  ដេល ផ្តល ់ 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ រួច ហើយ  ដោយ  SECC។

កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៩ មូល ធន នីយកម្ម 
ទីផេសារ កើន ឡើង  ១៥៧ ភាគ រយ ដល់ 
ជាង ៨០០ លាន ដលុា្លារ ។  មាន គេឹះ ស្ថាន 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ នងិ កេមុហ៊នុ ៧  កពំងុ ដណំើរ-  
ការ រៀប ចំដើមេបី ចេញ មូល បតេ ភាគ- 
ហ៊នុ  នងិ បណ្ណ បណំលុ ដេល រពំងឹ ថា  នងឹ 
បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នាំ២០២០នេះ ៕ 

ទិដ្ឋភាព នៅ កន្លៃង លើក ដាក់ កុងតឺន័រ នៅ កំពង់ ផៃ ស្វយ័ត កៃងុ ភ្នពំៃញ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

SECCចុះMoUដើមៃបីបៃក្លាយខ្លនួជាស្ថាប័នឌីជីថល

កិច្ចចរចាពាណិ-
ជ្ជកម្មសៃរីជាមួយ
ចិនគៃងនឹងតៃវូ
បញ្ចប់ចុងឆ្នាំនៃះ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ បេទេ ស កម្ពុជា  និង 
ចិន  បានបញ្ចប់ កិច្ចពេម ពេៀង  
ពា ណជិ្ជកម្ម  សេរទី្វេ ភាគ ីក្នងុ ជុ ំទ ី
២ ដើមេប ីឈាន ទៅ សមេច  បាន 
កចិ្ច ពេមពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ី
ក្នុង  ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ។  នេះ បើ 
តាម សេចក្តី បេ កាសព័ត៌មាន 
របស់  កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។  

សេច ក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឲេយ  ដងឹថា ការ ចរចា កចិ្ច ពេមពេៀង  
សេរ ីកម្ពជុា  នងិ ចនិ  បាន បញ្ចប ់
ការ ចរចាក្នុង  ជុំ ទី២  កាលពី ថ្ងេ 
ទី៩ ខេមេស ដេល ការ ចរចា 
នេះ  បាន ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ  វដីេ អ ូ
អន ឡាញ  ដោយ ភាគី កម្ពុជា 
មាន  លោក សខុ សភុក័េ្ត រដ្ឋលេ-  
ខ ធិកា រ កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
កម្ពុជា និង ភាគី ចិន  តំណាង 
ដោយ  លោក Yang Zheng-
wei អគ្គនាយ ក រង កេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម របស់ បេទេស ចិន។ 

ការ ចរចា ជុ ំទ២ី នេះ គ ឺជា ការ- 
ចរចាបន្ត ពី ជុំ ទី១ ដេល បាន ធ្វើ 
ឡើង កាលព ីថ្ងេទ២ី០   ដល២់១ 
ខេ មករា កន្លង មក  នៅ ក្នងុទកីេងុ 
ប៉េកាងំ  បេទេស ចនិ ដើមេប ីពនិតិេយ 
មើលពី   វឌេឍនភាព ការងរ តាម 
កេមុ  តចូ ៗ របស់ ភាគ ីទំាង ២ នងិ  
ដោះ សេយ បញ្ហា សេស សល់ 
មួយ ចំនួន ។

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន 
បាន  បញ្ជាក់ថា កិច្ចពេម ពេៀង 
សេរី  បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំ-
ណង ពងេីក ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
វិនិយោគ  សេវា កម្ម  និង កិច្ច- 
សហ បេតបិត្តកិា រ កាន ់សុ ីជមេ 
សមេប់ ជា ឧត្តម បេយោជន៍ នេ 
បេជាជន ទាំង២។

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
បន្តថា ក្នុង ការ ចរចា ជុំ ទី២ នេះ  
ភាគី ទាំង ២បាន វាយ តម្លេ ខ្ពស់ 
ចំពោះ លទ្ធផលសមេច បាន 
ដោយ  កេមុ ការងរ ចរចា ទំាង ១០  
កេុម   នា ពេល កន្លង មក ។  ការ - 
ចរចា នេះ ក៏  បាន ផ្លាស់ ប្តូរ យោ-
បល ់ នងិ ចរចា យា៉ាង សកម្ម តាម  
មធេយា បាយ អន ឡាញ បើ ទោះ- 
ប ី បេទេស ទាងំ២កពំងុ បេយទុ្ធ- 
បេឆំ ង នឹង ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូ វីដ 
១៩  ក៏ដោយ ។...តទៅ ទំព័រ ៩
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កម្ពជុាទទួលបានថាមពល៦០មេហ្គាវ៉ាត់...
តពី ទំព័រ ១...ថាម ពល អគ្គិ-

សនី ដល់  អ្នក បៃើ បៃស់ ទាំង- 
អស់ ដោយ មិន មាន ការ កាត់- 
ផ្តាច់ តាម តំបន់  និង តាម ពៃល   
ក្នុង រដូវ បៃំង ដូច កាល ពី ឆ្នាំ  
២០ ១៩ ទៀត ទៃ » ។ 

បើ តាម លោក ហៃសូនា នៅ ថ្ងៃ 
ធ្វើ ការធម្មតា(ចន្ទ-សុកៃ) តមៃវូ-  
ការ ថាម ពល អគ្គសិន ីបៃើ បៃស ់
មាន ក្នងុ រង្វង ់១  ៨០០ មៃហ្គាវ៉ាត ់
ខណៈ ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក មាន 
ចន្លោះ ពី  ១ ៣០០ -១ ៤០០ 
មៃហ្គាវ៉ាត់ ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។ 

បច្ចុបៃបន្ននៃះ  Schneitec- 
Renewable Co., Ltd មាន 
គមៃង វិនិយោគ លើ សា្ថានីយ 
ផលិត ថាម ពល អគ្គិសនី ពី ពន្លឺ 
ពៃះ អាទតិៃយ ចនំនួ ៣ កន្លៃង នៅ 
កម្ពុជា ក្នុង នះ  ២ កន្លៃង កំពុង 
ដណំើរ ការ គ ឺសា្ថានយី អានភុាព  
៨០ មៃហ្គាវ៉ាត ់នៅ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ
និង អានុភាព ៦០ មៃហ្គាវ៉ាត់ 
នៅ  ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ ចណំៃក  ៦០  
មៃហ្គាវ៉ាត់ នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍សាត់ 
កំពុង សាងសង់ ។  នៃះ បើ តាម 
លោក ហៃសូនា។

លោក កៃវ រតនៈ អគ្គ នាយក 
អគ្គសិន ីកម្ពជុា(EDC)មនិ អាច  

ទាក់ ទង បាន ទៃ កាល ពី  ថ្ងៃ មៃសិល- 
មញិ  ប៉នុ្តៃ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរល៍ោក  
បាន បៃប ់សារ ពត័ម៌ាន ក្នងុ សៃកុ  
ថា សា្ថានីយ ផលិត ថាម  ពល 
អគ្គសិនី ពី ពន្ល ឺពៃះអាទិតៃយ អានុ-
ភាព ៦០ មៃហ្គាវ៉ាត ់នៃះ បាន ត 
ភា្ជាប់ ចូល បណ្តាញ ជាតិ រួច រាល់ 
ហើយ កាល  ព ីថ្ងៃ ទ១ី០ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២០។ការ ដាក់ ចូល  ក្នុង 
បណ្តាញ ជាតិ នៅ ពៃល នៃះ គឺ 
ជា ការ រមួ ចណំៃក ក្នងុ ការ បង្កើន 

បៃភព ផ្គត់ ផ្គង់ និង ដើមៃបី ជួយ 
បង្កើន សមាមាតៃ របស់ ថាម - 
ពល  កកើត ឡើង វិញ ទៅ ក្នុង 
បណ្តាញ ជាតិ។ លោក បន្ត ថា 
នៃះ ជា ថាមពល កកើត ឡើង វញិ 
ហើយ  ជា ថាមពល សា្អាត  ដៃល 
មិន មាន  ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ បរិ-
សា្ថាន និង សៃប ជា មួយ  គោល- 
នយោបាយ របស់ រដា្ឋាភិ បាល 
ក្នុង  ការ បង្កើន សមាមាតៃ ថាម-
ពល កកើត ឡើង វញិ គៃប់ របូ ភាព 

និង រាប់ ទាំង ថាម ពល ពន្លឺ ពៃះ-
អាទិតៃយ នៃះ ឲៃយ កាន់ តៃ ចៃើន  ក្នុង 
បណ្តាញ អគ្គិសនី ជាតិ។

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
របស់ កៃសួង រ៉ៃ និង ថាមព ល  
កម្ពុជា ផលិត ថាមពល បាន ចំ- 
នួន   ១១ ២៦១ លាន គីឡូ វ៉ាត់- 
ម៉ោង  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  កើនឡើង   
២១ ភាគ រយ  បើ ធៀប  នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨ ដៃល មាន  ៩ ៤២៧ 
លាន គីឡូ វ៉ាត់ ម៉ោង៕  LA

ផ្ទាងំ កញ្ចក់ សូឡា ដែល ដាក់ ដំឡើង នៅ ក្នងុ ខែត្ត កំពត ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

G20ប្តេជា្ញាធានាស្ថរិភាពទីផេសារបេងទោះតម្លេធា្លាក់ចុះ
ទកីែងុ រ ីយ៉ា ដៈ កៃមុ រដ្ឋ មន្តៃ ីថាមពលបៃ-  

ទៃស អភវិឌៃឍន ៍សៃដ្ឋ កចិ្ច (G20) ប្តៃជា្ញា ធ្វើ 
ការ ងារ រួមគ្នា ដើមៃបី ធានា ស្ថិរភាព ទីផៃសារ 
បៃង។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បនា្ទាប់ពី កិច្ច បៃជុំ កំពូល 
ដៃល រៀប ចំ ឡើង ដោយ បៃទៃស អា រា៉ាប៊ី- 
សា អ៊ូ ឌី ត ដោយ  មិន បាន បរិយាយ ពី ការ 
កាត់ ផលិត កម្ម បៃង  នះ ទៃ ។ 

កចិ្ច បៃ ជុ ំកពំលូ បាន រៀប ច ំឡើង បនា្ទាប ់ព ី
កិច្ច ពៃម ពៃៀង កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម រវង 
បៃទៃស ក្នងុ អង្គការ  OPEC  នងិ  សម្ពន័្ធ មតិ្ត 
របស់ ខ្លួន ដើមៃបី ដំឡើង   ថ្លៃ បៃង ឆៅ ដៃល 
ជាប ់គងំ ដោយ បៃទៃស មុកិសកិ  បដសិៃធ 
ចំពោះ ការ កាត់ បន្ថយ ដៃល ស្នើនះ។ 

ភាព ជាប ់គងំ នា ំឲៃយ មាន ការ សងៃស័យ ទៅ 
លើ  កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង ដើមៃបី បង្កើន តម្លៃ 
បៃង ដៃល ធា្លោក់ចុះ ទាប ក្នុង រយៈ ពៃល ជិត 
២ ទស វតៃសរ ៍ ដោយ ការរកី រាល ដាល វរីសុក-ូ
រ៉ូណ បំផ្លោញ តមៃូវ ការ ទីផៃសារ  និង  សង្គៃម 
តម្លៃ បៃង រវង បៃទៃស អារា៉ាប៊សីា អ៊ ូឌ ីត នងិ 
រុសៃសុី ដៃល បណ្តាល ឲៃយ ទីផៃសារ ចុះ ខៃសាយ ។ 

ការ បៃជុំ ពិភា កៃសា នៃ កៃុម បៃទៃស  G20  
ជា បន្ត បនា្ទាប់  តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ដើមៃបី យល់- 
ពៃម កាន់តៃ ទូលំ ទូលាយ  ជាមួយ បៃទៃស 
មិន មៃន ជា សមា ជិក របស់    OPEC  ដៃលរួម- 
ទាំង បៃទៃស មុិកសុិក   អាមៃរិក  កាណដា  
ប៉ុន្តៃ មិន បរិយាយ អំពី ការកាត់ បន្ថយ ផលិត- 
កម្ម នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថៃ្ល ង ការ ណ៍ ចុង កៃយ 
របស់ កៃុម នៃះ ទៃ។

សៃចក្តី ថៃ្ល ង ការណ៍  នះបាន ឲៃយដឹង  ថា៖ 

«យើង ប្តៃជា្ញា ធានា ថា  វិស័យ ថាម ពល បន្ត 
ចូលរួម ពៃញ លៃញ និង បៃសិទ្ធ ភាព ជម្នះ 
ជំងឺ  កូ វីដ ១៩  និង ធ្វើ ឲៃយ ការ ងើប ឡើង វិញ 
របស់ ពិភព លោក ជា បន្ត បនា្ទាប់ »។ 

សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ នះ បន្តថា៖ «យើង 
ប្តៃជា្ញា ធ្វើ ការងារ រួមគ្នា ក្នុង សា្មារតី សាមគ្គី- 
ភាព ទៅ លើ សកម្ម ភាព បនា្ទាន់  និង ចៃបាស់- 
លាស់ ជាក់ ស្តៃង  ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ទាំង នៃះ ក្នុង ពៃល វៃលា នៃ ភាព អាសន្ន អន្តរ- 
ជាតិ ដៃល មិន  ធា្លោប់ មាន នៃះ។ យើង ប្តៃជា្ញា 
ចាត់ វិធាន ការ ចាំ បាច់  និង បនា្ទាន់  ដើមៃបី 
ធានា ស្ថិរភាព ទីផៃសារ ថាម ពល » ។  

បៃទៃស មុកិសិកុ បាន   បន្ត រតឹបន្ត ឹង ចពំោះ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ពហ ុភាគី ដឹក នា ំ ដោយ OPEC  
ដើមៃបី បន្ថយ ផលិត កម្ម ក្នុង ខៃ ឧសភា  និង  
មិថុនា  ចំនួន ១០ លាន បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ។ 
ការ កាត់ បន្ថយ ជា បន្ត បនា្ទា ប់   តៃូវ បាន 
បន្ថយ រហូត ដល់ ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ២០២២   
តាម កិច្ច ពៃម ពៃៀង ។ 

តាម កិច្ចពៃម ពៃៀង នះ បៃទៃស  
មុកិសិកុ  តៃវូ បាន រពំងឹ កាត ់បន្ថយផលតិកម្ម 
តៃឹម ៤០០ ០០០ បារ៉ៃល ក្នុង ១ថ្ងៃ  ប៉ុន្តៃ 
បៃទៃស នៃះ នៅតៃ ចចៃស អឡំងុ ពៃល បៃជុ ំ
កន្លង ទៅ នៃះ ៕ AFP/RR 

កិច្ច បែជំុ បែទែស G20 តាម វីដែអូ រៀប ចំ ដោយ បែទែស អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត កាល ពី ថ្ងែ សុកែ។ AFP

កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយ...
តព ីទពំរ័ ៨...សៃចក្ត ីបៃកាស 

ព័ត៌មាន បន្តថា៖«កៃុម ការងារ 
ចរចា នៃ បៃទៃស ទាំង ២បាន 
ឯក    ភាព គ្នា លើ ជពំកូ មយួ ចនំនួ 
នៅ  ក្នងុ ការ ចរចា ជុ ំទ២ីនៃះ  រមួ- 
មាន ជពំកូ ទាក ់ទង នងឹ កចិ្ច សហ- 
បៃតបិត្តកិារ វនិយិោគ  កចិ្ច សហ- 
បៃតបិត្តកិារ សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិបច្ចៃក- 
ទៃស ពៃម ទាំង កិច្ច សហ បៃតិ-
បត្ត ិការ គនំតិផ្តចួ ផ្តើម ខៃសៃ កៃវត ់
នងិ  ផ្លវូ  នងិ ពាណជិ្ជកម្មតាមបៃ-
ព័ន្ធ អៃឡិច តៃូ និក»។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន សរ-
សៃរថា៖ «កៃុម ចរចា ទាំង  ១០ 
កៃមុ តចូរវង កម្ពជុា នងិ ចនិ  នងឹ 
បន្ត ពិភាកៃសា លើ បញ្ហា មិនទាន់ 
ដោះ សៃយ មួយ ចំនួន ហើយ 
រាយការណ ៍ទៅ បៃធាន កៃមុចរ-
ចា មនិ ឲៃយ លើស ពពីាក ់កណ្តាល 
ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២០ ដើមៃប ីឲៃយ 
បៃ ធាន កៃុម ចរចា ភាគី ទាំង ២  
យក ទៅ ពិភាកៃសា ផ្ទៃ ក្នុង រៀង ៗ  
ខ្លួន សំដៅ ឈាន ដល់ ការ ឯក- 
ភាព គ្នា ទាងំ សៃងុ  នងិបញ្ចបក់ារ   
ចរចា កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ នៅ ខៃ 
មិថុនា តាម ការ គៃង ទុក »។

លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គ លៃ ខា-  
ធិការ សហព័ន្ធសៃូវ អង្ករ កម្ពុជា 
(CRF) បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 

ថា កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ នឹង ជួយ 
សមៃួលដល់ ការពងៃីក ការនាំ 
ចៃញអង្ករ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ   ចិន ។ 

លោក  ថ្លៃងថា៖«បៃ សិន បើ 
យើង មាន កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណ-ិ 
ជ្ជកម្ម សៃរ ីជាមយួ ចនិ  វ នងឹ ជយួ 
សមៃួល ការនាំ ចៃញ អង្កររបស់ 
កម្ពជុា បន្ថៃម ទៀត ខណៈ ការនា-ំ 
ចៃញ អង្ករ កម្ពជុា ទៅ កានទ់ផីៃសារ 
ចនិ  បៃមាណ  ៨០ ភាគ រយ  តាម 
រយៈ កូតា នាំ ចៃញ របស់ ចិន »។

លោក សា៊ាង ថៃ អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃសុកៃ ថា  
កៃ ពី បៃទៃស ចិន រដា្ឋា ភិបាល 
កំពុង ធ្វើ ការចរចា ពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរី ជាមួយ  កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង និង 
រសុៃសុ ី ខណៈ កម្ពជុា ក ៏កពំងុសកិៃសា  
ពីកិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា មួយ  ឥណ្ឌា 
អង់ គ្លៃស និង ជប៉ុន  ។  

 របាយការណ៍ វឌៃឍ ន ភាព មា៉ោ-
កៃ ូសៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ វសិយ័ ធនាគរ  
ឆ្នាំ ២០១៩ និង ទសៃស ន វិស័យ 
ឆ្នា ំ២០២០ របស ់ធនាគរ ជាត-ិ 
នៃ កម្ពជុា   បងា្ហាញ ថា លហំរូវនិ-ិ
យោគ ផ្ទាល ់ព ីបរទៃស មក កម្ពជុា  
មាន តម្លៃ  ៣ ៥៨៨ ពាន ់ដលុា្លោរ  
កើន ឡើង ជតិ  ១២ ភាគ រយ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨   ៕

សភាកាណាដាអនុម័តេចេបាប់បន្ថេម
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់បេព័ន្ធការងារ

ទីកែងុ មុ៉ង តែ អាល់ៈ រដ្ឋ សភា   
ជាន ់ ទាប បៃទៃស កាណដាបាន   
អនុ ម ័ត កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ ធន បៃក់ 
ខៃ  កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ កន្លង ទៅ  
ដៃល  ជា សញ្ញា  ណនៃ វិធាន ការ  
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ ធំ ក្នុង បៃទ ៃស  ចាប់ 
តាងំ ព ីសង្គៃម លោក លើក ទ ី២  
ដើមៃប ីជយួ អាជវីកម្ម នងិ បគុ្គ លកិ 
ឆ្លង កាត់ វិបត្តិ បណ្តាល មក ពី 
វីរុស កូ រ៉ូ ណ ។ 

កចិ្ចបៃ ជុ ំសភា តាម ទមា្លោប ់តៃវូ 
បាន  គៃ ផ្អាក ប៉នុ្តៃ បានរៀបច ំបៃ 
ជុ ំពសិៃស ក្នងុ ពាក ់កណ្តាល ពធិ ី
បណុៃយ  Easter នៅ ចងុ សបា្តាហ ៍ 
ដើមៃបី អនុម័ត កម្មវិធី ដៃលមាន 
ទកឹបៃក ់៥២ពាន ់លាន ដលុា្លោរ 
ដៃលមាន បណំង ចណំយ ដល ់
កៃមុហ៊នុ ចនំនួ  ៧៥ ភាគ រយ នៃ 
បៃក់ខៃ បុគ្គល ិក  និយោ ជិត  
ដើមៃប ី ចៀស វង ការ កាត ់រសំាយ 
ដ៏សមៃបើម។ 

លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី  Jus-
tin Trudeau បាន ចលូរមួ កចិ្ច 
បៃជុំ នះ។ ប៉ុន្តៃលោក  នៅ ដាច់ 
ឆ្ងាយ ដោយសា្នាក ់ ផ្ទះ របស ់លោក  
រយៈ ពៃល ១ ខៃ  បនា្ទាប់ ពី បៃពន្ធ 
របស់ លោក មាន វីរុស នៃះ។ 

ចៃបាប ់នះ ក ៏នៅតៃ តៃវូ អនុ ម័ ត   
ដោយ ពៃឹទ្ធសភា ក្នុងការ បោះ- 

ឆ្នាត  ដៃល រំពឹង ថា ធ្វើឡើង នៅ 
ថ្ងៃ សៅរ៍ កៃយ ផង ដៃរ ។ 

លោក Trudeau បានយោង   
ទៅលើ ការបូជា របស់ បៃទៃស 
កាណដា ក្នុង សង្គៃម លោក  
ទាំង២លើក ដោយ សង្ក ត់ ធ្ងន់ 
ថា   ការបៃ យុទ្ធ បៃឆំ ង    វីរុស «មនិ  
មៃន សង្គៃម ទៃ» ប៉ុន្តៃ ថា មិន   
ធ្វើសង្គៃម ចំពោះ ការ បំផ្លោញ  
តិចតួច ទៃ។ 

«ផ្នៃក ជួរមុខ គៃប់កន្លៃង នៅ 
ក្នងុ   ផ្ទះ ក្នងុ មន្ទរីពៃទៃយ នងិមជៃឈ-  
មណ្ឌល ថៃទា ំក្នងុ ហង ភៃស ជ្ជៈ 
 នងិ ឱសថសា្ថាន នៅ ចណំតរថ-
យន្ត និង សា្ថានីយ បៃង »។

នៃះ ជា ចៃបាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ 
លើក ទ២ីដៃល ស្នើ ដោយ រដា្ឋាភ-ិ
បាល លោក Trudeau ចាបត់ាងំ  
ពីរ ការចាប់ ផ្តើម នៃ វិបត្តិ មក។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី បាន ឲៃយ- 
ដឹង    ថា គោលបំណង នៃ ជំនួយ 
គឺ «ធ្វើ ឲៃយ បៃជាជន កាណដា 
រកៃសា ការងារ របស់ ពួកគៃ  និង 
ទទួលបាន បៃក់ខៃ»។

លោក Trudeau បាន   បន្ថៃ ម  
ថា  វ ជា«គោល នយោបាយ 
សៃដ្ឋ កចិ្ច កាណ ដា ធ ំបផំតុ ចាប ់
តាងំព ីសង្គៃម លោក លើក ទ ី២ 
មក »៕ AFP/RR
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ក្រងុវៀងចន្ទន៍ៈ  ប្រទ្រ សឡាវ  
បា ន ធ្វើ ត្រស្ត អ្នក  សង្រស័យ ៦២  
នាក់ បន្ថ្រម ទៀត  ដ្រល ២ នាក់ 
ក្នងុ ចណំោម ពកួ គ្រ   ត្រវូ បាន រក 
ឃើញ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  កាល ព ី
ថ្ង្រ សៅរ ៍ ដោយ បាន នា ំឲ្រយ ចនំនួ 
អ្នក ឆ្លង សរុប នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ន្រះ  ឡើង ដល់  ១៨ នាក់។ 

លោក  អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី សុខា - 
ភិបាល ឡាវ   ភូ ថូន  មៀង បា៉ាក  
បាន ថ្ល្រង ប្រប់ សន្និ សីទ កា- 
ស្រត មួយ នៅ  ក្រុង វៀ ង ចន្ទ ន៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ថា  ករណីថ្មី ២ 
 គឺ ស្ត្រី ម្នាក់ មន វ័យ  ៣២ ឆ្នាំ 
ដ្រល រស់ នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី វៀង - 
ចន្ទន៍ ន្រ ប្រទ្រស ឡាវ  ពួក គ្រ គឺ 
ជា មិត្ត ភក្តិ រស់ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ជា- 
មួយ គ្នា ។  ពួក គ្រ ទាំង ២ នាក់  
មន ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ជិត - 
ស្និទ្ធ  ដោយ ករណី ឆ្លង   ទី ១៦  
ត្រូវ បាន ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រ - 
ព្រហ ស្របតិ៍។    

អ្នក ជំ ងឺ ត្រូវ បាន គ្រ ព្រយា បាល 
នៅ មន្ទីរ ព្រទ្រយ មិត្ត ភាព  ហើយ 
ពកួ គ្រ ទាងំអ ស ់មនិ មន ស្ថាន- 
ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ទ្រ ។    

គិត ត្រឹម ថ្ង្រ សៅរ៍  ប្រទ្រស - 

ឡាវ  បាន ធ្វើ ត្រស្ត ករណី ដ្រល 
សង្រស័យ  ១ ០៩៤ នាក់  ដោយ 
១៨ នាក់  ត្រូវ រក ឃើញ ថា បាន 
ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ១៩ ។ 

មនុស្រស ១៥ នាក់  ត្រូវ បាន គ្រ  
ព្រយា បាល នៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ មតិ្ត ភាព 
(មន្ទីរព្រទ្រយ ១៥០) និង ៣  នាក់ 
ផ្រស្រង ទៀត  ត្រវូ បាន គ្រ ព្រយាបាល 
នៅ ក្នុង  មន្ទីរ ព្រទ្រយ ខ្រត្ត  នៅ ក្នុង 
ខ្រត្ត ហ្លូង ប្រ បាង។ 

មន្ត្រី ឡាវ  បាន និយយ  ថា  

ករណី ទី ១១  គឺ  បុរ សវ័យ ៥៥  
ឆ្នាមំ ក ពី បា៉ាពូអាសីុនូវ្រល  ហ្គណី្រ  
បច្ចុប្របន្ន កំពុង នៅ  ផ្ន្រក ថ្រ ទាំ  
ព្រយាបាល យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
បំផុត នៅ មន្ទី រព្រទ្រយ មិត្ត ភាព  
ខណៈ ១៧ នាក់   ទៀត  មិន មន 
ស្ថានភាព ធ្ង ន់ធ្ង រ ទ្រ ។

ប្រទ្រស ឡាវ  បាន រក ឃើញ 
ករណ ីឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  ចនំនួ ២ 
នាក់ ដំបូង  នៅ ថ្ង្រ ទី ២៤ ខ្រ  
មីនា ៕ Xinhua/PSA  

លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រសុីខាភិបាលឡាវភូថូនមៀងបា៉ាកប្រកាសករណីថ្មី២នាក់
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍នំាឲ្រយចំនួនសរុបឡើងដល់១៨នាក់។VietieneTimes

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ រដ្ឋ  បាន រាយ ការណ៍ 
កាលពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  ប្រទ្រស-
កូរ៉្រ ខាង ជើង  បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ 
ចាត ់វធិាន ការ កាន ់ត្រ ខា្លាងំ ឡើង  
បន្ថ្រមទៀត ប្រឆំង ការ ឆ្លង 
រីករាល ដាល វី រុសផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ - 
ណា  ប្រភ្រទ ថ្មី យ៉ាង ឆប់រហ័ស  
នៅ ឯ កិច្ច ប្រជុំ មួយ  ក្រម អធិប- 
 តី  ភាព របស់ ម្រ ដឹក នាំ កូរ៉្រ ខាង- 

ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន  ដោយ 
គ្មាន ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ថា តើ  
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង ន្រះ  បាន 
រាយ ការណ៍ ចំពោះ ការ ឆ្លង ណា 
មួយ ហើយ ឬ នៅ ?  

 ការ ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ - 
ឡ្រក រ ួចរាល ់ ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង- 
ជើង ប្រដាប់ ដោយ អាវុធ នុយ-
ក្ល្រអ៊្ររ  បាន បទិ ព្រ ំដ្រន របសខ់្លនួ 
ភា្លាម ៗ   ក្រយ ពី វី រុស មួយ ន្រះ 

បាន ឆ្លង ដបំងូ  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស-
ចិន ក្រប្ររ ខាង កាល ពី ខ្រ មករា 
កន្លង ទៅ  បាន ចាត់ វិធាន រឹត-
បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

មន្ត្រី នៅ ក្នងុ ទ ីក្រងុ ព្រយងុ យ៉ាង 
និង ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ រដ្ឋ របស់-
ខ្លួន  បាន អះ អាង ដដ្រល ថា កូ-
រ៉្រខាង ជើង  នៅ ត្រ មិន មន 
ករណី ឆ្លង វី រុស កូ រ៉ូ ណា ន្រះ ទ្រ  
ប៉ុន្ត្រ របាយ ការណ៍ កាល ពី-
ថ្ង្រអាទិត្រយ  មិន បាន ធ្វើ ស្រចក្តី-
ថ្ល្រង ការណ៍ ឲ្រយ ដឹង នោះ ទ្រ ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងារ សរ ព័ត៌ មន-
មជ្រឈិម កូ រ៉្រ (KCNA)  បាន រាយ-
ការណ៍ ថា  កន្ល្រង ផ្ទុះ ម្រ រោគ - 
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា  ប្រភ្រទ ថ្មី  
ដ្រល បាន ឆ្លងរីក រាល ដាល  ទៅ 
កាន់ មនុស្រស ជាង ១,៧ លាន 
នាក់  នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  
បាន កា្លាយ ទៅ ជា « គ្រះ មហន្ត- 
រាយ យ៉ាង ធ ំ ដ្រល  គរំាម កហំ្រង  
ដល់ មនុស្រស ជាតិ ទាំង មូល  
ដោយ មិនគិត ពី ព្រំ ដ្រន  និង 
ទ្វីបនានា ឡើយ » ៕AFP/SK

លោកគីមជុងអុ៊នថ្ល្រងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុការិយាល័យនយោបាយន្រគណៈ-
កម្មាធិការមជ្រឈិមបក្រសពលករកូរ៉្រនៅក្នងុទីក្រងុព្រយុងយា៉ាង។រូបថតAFP

ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងអំពាវនាវឲ្រយច ត់វិធនក រ
ទប់ស្កាត់វីរុសកូរូ៉ណាឲ្រយបនខា្លាងំក្លាបន្ថ្រមទៀត

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងកូឺវដី១៩នៅឡាវឡើងដល់១៨នាក់

ចិនត្រៀមបន្តជួយប្រទ្រសមិុកសិុកប្រយុទ្ធប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
ក្រុងប៉្រកាំងៈ   ប្រធានាធិប តី 

ចនិលោក  សុ ី ជនី ភងី  បាន ថ្ល្រង 
កាល ព ីថ្ង្រ សកុ្រ ថា  ប្រទ្រស ចនិ 
ត្រៀម បន្ត ការ គំទ្រ តាម លទ្ធ - 
ភាព របស ់ខ្លនួ  ដើម្របី ជយួ ប្រទ្រ ស 
មុិក សុិក ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង នោះ  ជួយ 
ប្រទ្រសអាម្រ រិក ឡាទីន  ទិញ 
សម្ភារ ផ្គត់ ផ្គង់ ប្រឆំង  រោគ រាត - 

ត្របាត នៅ ក្នុង ប្រ ទ្រស ចិន ។ 
លោក សុី  បាន សន្ទនា តាម 

ទូរ ស័ព្ទ ជា មួយ សម ភាគី មុិក - 
សុិក លោក  អាន  េ្រដស  ម៉ា - 
ណូអ្រល  ឡូប៉្រស  អូប្រ ឌ័រ។  

ដោយ បាន កត់ សម្គាល់ ថា  
វរីសុ ករូ៉ណូា  បាន រាល ដាល នៅ  
ប្រទ្រស មុិ ក សុិក  និង ប្រទ្រស 
ជា ច្រើន ទៀត  នៅ អាម្ររិក - 

ឡាទនី  នងិ តបំន ់ការបី៊នី  លោក 
សុី  ជីនភីង  បាន សម្ត្រង ក្តី 
អាណិត អាសូរ  និង ការ គំទ្រ 
យ៉ាង រឹង មំ ចំពោះ រដា្ឋា ភិបាល - 
មិុក សុិក  និង ប្រជាជន ក្នុង នាម 
ជា សម ភាគី ចិន របស់ ពួក គ្រ ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថា  នៅ ក្រម 
ការ ដកឹ នា ំរបស ់លោក ឡ ូប៉្រស  
អូប្រ ឌ័រ  ប្រទ្រស មុិក សុិក  នឹង 
អា ច កម្ចាត់ រោគ រា ត ត្របាតន្រះ   
នៅ ព្រល  ឆប់ៗ ន្រះ។ 

ដោយ បាន សន្រយា ផ្តល ់ជនំយួ 
ថ្រម ទៀត នោះ  លោក សុី  ក៏ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ប្រទ្រស ទាំង ២ 
ន្រះ  បន្ត ផ្លាស ់ប្តរូ បទ ពសិោធ ៍គ្នា 
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់  និង គ្រប់ - 
គ្រង ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង ការ ធ្វើ 
រោគ វិនិច្ឆ័យ  និង ព្រយាបាល  
តាមមធ្រយា បាយ ជា ច្រើន  ដូច- 
ជា ការ ធ្វើ វីដ្រអូ ខុនហ្វើរិន របស់ 
ក្រុម អ្នក ជំនាញ ជា ដើម ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  ការ- 
ប្រកាន់ ខា្ជាប់ ទស្រសនៈ ន្រ ការ - 
កសង សហគមន៍ មួយ ដ្រល 

មន អនា គត រមួ សម្រប ់មនសុ្រស 
ជាតិ  ជា និច្ច កាល បាន អនុវត្ត 
កចិ្ច សហ ប្រត ិបត្តិ ការ អន្តរ ជាត ិ
ប្រឆងំ រោគ រាត ត្របាត  នងិ គទំ្រ 
ដល់ អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព - 
លោក យ៉ាង ព្រញ ទំហឹង។ 

ដោយ បាន រំឭក ដល់ ជំនួប 
កំពូល ន្រ ក្រុម ប្រទ្រស មហា- 
អំណាច ស្រដ្ឋ កិច្ច (G20)   
ដ្រល លោក បាន ដាក់ សំណើ 
ចំនួន ៤ ស្តី ពី កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ 
អន្តរជាតិ ប្រឆំង រោគ រាត ត្របាត 

និង ធ្វើ ឲ្រយ ស្រដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក 
មន ស្ថរិ ភាព  លោកសុ ី ជនី ភងី  
បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស ចិន មន 
ឆន្ទៈ ក្នុង ការពង្រឹង ទំនាក់ ទំនង 
និង កិច្ច សហ ប្រតិ បត្ត ិការ ជា មួយ  
មុិក សុិក៕Xinhua/PSA

សមជិកន្របុគ្គលិកមិុកសិុកដាក់ជំនួយផ្គត់ផ្គង់ផ្ន្រកសុខាភិបាលពីចិននៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រងុមិុកសីុកូ។Xinhua

ជំនួយផ្គត់ផ្គង់ផ្ន្រកសុខាភិបាលលើកដំបូងរបស់ចិនមកដល់ព្រលានយន្ត-
ហោះអន្តរជា តិនៅក្នងុក្រងុមិុកសីុកូកាលពីថ្ង្រទី៧ខ្រម្រសា។Xinhua



ក្រុងទ្រីប៉ូលីៈ  អ្នក សម្រប-
សម្រួល មនុស្រស ធម៌ អង្គការ 
សហ ប្រជា ជាតិ  ប្រចាំ នៅ ប្រ- 
ទ្រស លី បី៊  បាន ថ្ល្រង ថា  ទឹក ត្រវូ- 
បានគ្រ  កាត់ ផ្តាច់ មិន ឲ្រយ មនុស្រស  
ជា ច្រើន លាន នាក់  ដ្រល កំពុង 
រស់ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ប្រើ ប្រស់  
និង នៅ ទូ ទាំង រដ្ឋធានី ទ្រី ប៉ូលី   
ដោយ បាន ថ្កោលទោស ចពំោះ 
ការ ប្រើ ប្រស់ របស់ ខ្លួន ថា ជា  
« អាវុធសង្គ្រម» មួយ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស លី ប៊ី ។ 

 លោក យ៉ា កូប  អុីល  ហុីល ឡូ 
បាន លើកឡើងក្នងុ ស្រចក្ត ីថ្ល្រង- 

ការណ៍មួយ ដ្រលបាន ច្រញ ផ្រសាយ 
កាលពីថ្ង្រ សុក្រ ថា ៖« មនុស្រសជាង  
២ លាន នាក ់ ក្នងុ នោះ មាន ក្ម្រង 
៦ ស្រន នាក់  ដ្រល រស់នៅ ក្នុង  
ទី ក្រុង ទ្រី ប៉ូលី  និង នៅ ជុំវិញ 
សង្កោត់  និង ទី ក្រុង មួយចំនួន 
ទៀត  កពំងុ រង ទកុ្ខ វ្រទ នា ព ីការ- 
កាត់ ផ្តាច់ ទឹក  មិន ឲ្រយ ប្រើប្រស់ 
ជិត ១ សបា្តាហ៍ ហើយ » ។ 

លោក យ៉ា កូប  អុីល  ហុីល ឡូ 
បាន ថ្ល្រង ថា  ខណៈ ប្រទ្រស - 
លីប៊ី ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង  ដើម្របី ទប់- 
ស្កោត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល វីរុស 
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  ប្រភ្រទ ថ្មី  

ដោយ បាន កត់ ត្រ ជា ផ្លូវ ការ ថា  
មាន មនុស្រស មា្នាក់  បាន ស្លាប់  និង  
ករណី ២៤ នាក ់ផ្រស្រង ទៀត បាន 
ឆ្លង ជ ំង ឺក ូវដី១ ៩  « ដើម្រប ីឲ្រយ បើក 
ទឹក  និង អគ្គិ សនី ឲ្រយ  ប្រើប្រស់ 
ឡើង វិញ  គឺ ត្រវូ ការ ជួយសង្គ្រះ- 
ជី វិត មនុស្រស ជា ច្រើន លាន នាក់ 
នៅ   លី ប៊ី » ។ 

«ទង្វើ ឯក ជន ប្រប ន្រះ  ដើម្របី 
នាំ គ្នា ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម មនុស្រស 
ស្លូតត្រង់ ជា ច្រើន លាន នាក់  គឺ 
ជា ទង្វើ គួរ ឲ្រយ ស្អប់ ខ្ពើម  ហើយ 
ត្រូវ ត្រ បញ្រឈប់ សកម្ម ភាព ប្រប-
ន្រះ ជា បនា្ទាន់ » ។ 

ទី ក្រុង មួយ ចំនួន នៅ តាម 
ឆ្ន្ររសមុទ្រ របស់ ប្រទ្រស លី ប៊ី  
ត្រូវ បាន ផ្គត់ ផ្គង់ តាម រយៈ ទន្ល្រ 
ក្រត ម្រន ម្រដ  ជា គម្រង ខ្នាត 
យក្រស ១  បាន សង សង់ ដោយ 
អតីត ជន ផ្តាច់ ការ  មួអាមា៉ា- 
កាដា ហ្វី  ដើម្របី នាំ ទឹក ច្រញ ពី 
ក្រម ដី  នៅ តំបន់ វាល ខ្រសាច់ 
ប្រទ្រស លីប៊ី ភាគ ខង ត្របូង ។ 

បណា្តាញ ទឹក នោះ ត្រូវ បាន 
កាត់ ផ្តាច់ ដោយ សមា ជិក ក្រុម 
ប្រដាប់ អាវុធ   នៅ  តំបន់ សវី-
រីហ្វ  ចមា្ងាយ ៣៥០ គី ឡូ ម៉្រត្រពី 
ក្រុង ទ្រី ប៉ូលី ៕ AFP/SK

តពទីពំរ័១... នាកស់្លាប ់ នៅ អាម្ររកិ  
ដ្រល មាន អ្នក ស្លាប់ ឈានមុខគ្រ  នៅ 
លើ ពិភព លោក  និង ចំនួន  អ្នក ឆ្លង  ជំងឺ 
ន្រះ ឡើងដល់  ៥២៧ ១១១ នាក់ ។ 

ប្រទ្រស អុីតាលី  ជា ប្រទ្រស មួយ 
បាន រង ការ វាយ ប្រហារ ខ្លាំង ជាង គ្រ-
បផំតុ នៅ អរឺ៉បុ  ដ្រល មាន ប្រជា ជន ស្មើ 
អាម្ររកិ ៥ ភាគ  បាន កត ់ត្រ មាន ចនំនួ 
១៩  ៤៦៨ នាក ់ ត្រវូ បាន គ្រ អះ អាង ថា  
បាន ស្លាប់  ដោយ សរ ឆ្លង វី រុស  ន្រះ ។ 

 ប៉ុន្ត្រ គ្រ សង្រឃឹម ថា  បាន ចាប់ ផ្តើម 
កើន ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អឺរ៉ុប ភាគ-
ខង លចិ  នងិ  ផ្ន្រក មយួ ចនំនួ  បាន ឆ្លង 
យ៉ាង ច្រើន នៅ អាម្ររកិ  ដ្រល ការ ឆ្លង-
រីក រាល ដាល នោះ  កំពុង កើន ឡើង  
ដោយ មាន មនសុ្រស ជា ច្រើន  បាន សម្លងឹ 
មើល ក្រងុ វ ូហាន របស ់ប្រទ្រស ចនិ  ជា 
តំបន់ ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ជា ទី ដ្រល មន្ត្រី 
បាន  នងិកពំងុ ដាក ់ការ រតឹ ត្របតិ ឲ្រយស្នាក ់
នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ហើយ ជី វិត របស់ ពួកគ្រ បាន 
ចាប់ ផ្តើម វិល ត្រឡប់  ទៅ រក សភាព- 
ធម្មតា ឡើង វិញ ។ 

ព្រះ វហិារ ជា ច្រើន កន្ល្រង  ត្រវូ បាន គ្រ 
រំពឹង ថា  នឹង គ្មាន មនុស្រស ចូល រួម នៅ 
ថ្ង្រស សនាគ្រិស្ត  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
ជា ព្រតឹ្តកិារណ ៍ថ្ង្រ បណុ្រយ ប្រចា ំសបា្តាហ ៍
ដ៏ ពិសិដ្ឋ  សម្រប់ ក្រុម អ្នក កាន់-

សសនា គ្រិស្ត  ចំនួន ជាង ២ ពាន់-
លាននាក់  នៅ លើ ពិភព លោក  ដោយ 
បាន បិទ មិន ឲ្រយ មាន ការ ប្រមូល ផ្តុំ គ្នា  
ហើយ ឲ្រយ ពកួ គ្រ ស្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ដើម្រប ី
ទប់ ស្កោត់ ការ រីក រាល ដាល  ដ្រល បាន 
ឆ្លង ទៅ កាន់ មនុស្រស ចំនួន ១,៧ លាន-

នាក់  ហើយ បាន បង្ក ឲ្រយ មនុស្រស ជាង 
១០៧ ០០០ នាក់ ស្លាប់  នៅ លើ-
ពិភពលោក ។ 

 ពិធី បុណ្រយ តាម ប្របសសនា របស់ 
សម្ត្រច បា៉ាប  ្រហ្វង់សុីស  តាម វី ដ្រអូ - 
ខនុហ្វើរនិ របស ់ព្រះ អង្គ  ច្រញ ព ីមហា- 

វហិារ ដ្រល ស្ទើរ ត្រ គ្មាន មនសុ្រស ចលូ រមួ 
នៅ ទី នោះ ។

 សម្ត្រច បា៉ាប  ្រហ្វង់សុីស  បាន មាន 
ព្រះ បន្ទូល ថា៖ « ភាព ខ្មា ងងឹត  និង 
ស្រចក្តី ស្លាប់  មិន ម្រន ជា ទី អវសន 
របស់ ពិភព លោក នោះ ទ្រ » ។ 

អស់ រយៈ ព្រល  ជាង   ប៉ុនា្មាន  សបា្តាហ៍   
មក ន្រះ  យើង  បាន     និយយ  ដដ្រល  ៗ   
ថា ៖« អ្វី   ៗ  ទាំង អស់   នឹង   បាន  ល្អ ប្រសើរ 
ឡើង  វិញ »   ដោយទាក់ ទង ទៅ នឹង     
សម្រស់មនុស្រស  ជាតិរបស់ យើង       និង    
ការ  អនញុ្ញាត    ឲ្រយ    មាន  ពាក្រយ សម្ត ីន្រ ការ- 
លើក ទឹក ចិត្ត  ច្រញ ពី ប្រះ ដូង របស់ 
យើង ទាំង អស់ គ្នា  ប៉ុន្ត្រ ខណៈ ការ - 
ទប់ស្កោត់  និង ការ ព្រួយ បារម្ភ កាន់ ត្រ-
ខ្លាំង ឡើង  អស់ រយៈ ព្រល ជា ច្រើន ថ្ង្រ  
ហើយ សូម្របី ត្រ ក្តី សង្រឃឹម យ៉ាង ច្រើន 
របស់  យើង  ទាំង អស់គ្នា  អាច ត្រូវ បាន 
រលាយ បាត់ អស់ ផងដ្ររ ។ 

សម្ត្រច បា៉ាប  ្រហ្វង់សុីស  បាន មាន- 
ព្រះ បន្ទូល ថា ៖« ចូរ យើង ទាំងអស់  គ្នា 
មនិ ត្រវូ អស ់សង្រឃឹម ជា ដាច ់ខត  យើង 
អាច ធ្វើ បាន  ហើយ យើង ត្រូវ ត្រ មាន- 
សង្រឃឹម ជា និច្ច » ។ 

 សម្ត្រច បា៉ាប  ត្រូវ បាន គោរព ដោយ 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អុី តាលី គឺលោក  ហ្គូ- 
សុីប ប៉្រ  កុន ទី  សម្រប់ «កាយ វិការ 
ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ ព្រះអង្គ  » ដើម្របី   
ប្ររព្ធ ពិ ធី បុណ្រយលក្ខណៈ ឯក ជន ។ 

លោកខុនទី  បាន ថ្ល្រង ថា៖«ថ្វី បើ- 
មាន ការ ថ្ល្រង ព ីទលីាន Saint Peterក្ត ី 
ក៏ បន្ទូលរបស់ ព្រះ អង្គ  បាន ឮ ដល់ 
មនុស្រស គ្រប់ គ្នា ដ្ររ៕ AFP/SK
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បុគ្គលិកសុខាភិបាលរុញរទ្រះអ្នកជំងឺទៅដាក់លើរថយន្តសាមុយនៅសង្កាតប់្រកូគ្លនីក្នងុទីក្រងុញូវយ៉កកាលពីថ្ង្រ១១ខ្រម្រសា។AFP

កងកម្លាងំសន្តសុិខបញ្រឈប់រថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនៅកន្ល្រងត្រួតពិនិត្រយ
លើផ្លូវហាយវ៉្រនៅតាមបណ្តោយទន្ល្រNahral-Kalb។AFP

UNបេកសមិនគទំេចំពោះករផ្តាច់ទឹកមិនឲេយមនុសេស
ជាចេើនលាននាក់បេើបេស់នៅ ក្ុងទីកេុងទេីបូ៉លី
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ក្រុងតូក្រយូ:តារាកំប្លែងជប៉ុនដែល
បានធ្វើឲែយកកែើកបណ្ដាញសង្គម
ជាមួយបទ'Pineapple-pen'សឹង
តែអត់មានអត្ថនយ័អបីន្តចិសោះនោះ
បានចែញចមែៀងបែបថ្មីជាមយួសារ-
២-៣មា៉ាត់យ៉ាងខ្លីថា«លាងដែ!»។
តារាកំប្លែងPikotaroបានគែង-

ពានរង្វាន់ហ្គីនណែសពិភពលោកឆ្នាំ
២០១៦ជាមួយបទចមែៀង៤៥
វិនាទីមានចំណងជើងថាPen-
Pineapple-Apple-PenឬPPAP
ជាបែភែទបទដ៏ខ្លីបំផុតដែលជែៀត-
ចូលតារាងBillboardHot100។
តារាជប៉ុនដែលធ្លាប់សម្ដែងឲែយ

បែធនាធបិតីអាមែរកិលោកដណូល់

តែំរបូនែះបានលែចមខុជាថ្មីជាមយួ
ស្ទីលបទចមែៀងខ្លីប្លែកដើមែបីលើក-
កម្ពស់អនាម័យនិងការលាងដែ
ការពារវីរុសកូរ៉ូណជាសកល។
គែងឈុតពណ៌មាសកែឡារោម

សត្វបែចាំតែកូលតារាកំប្លែងPiko-
taroដែលមានពុកមាត់២ឆ្នូតបាន
ចែៀងថា៖«Ihaveahand.Ihave
asoap.Wash!Wash!Wash!
Wash!ខ្ញុំមានដែខ្ញុំមានសាប៊ូលាង
លាងលាងលាង)»។
ចមែៀងរបស់លោកបានបញ្ចប់

ដោយពាកែយថា«Cleanhand,
cleanhand(ដែសា្អាតដែសា្អាត)»
ហើយលោកបានលើកបង្ហាញដែមនុ

នឹងផ្គុំសំពះបួងសួងឲែយមនុសែស និង
ដល់សន្ដិភាព»។
តែឹមរយៈពែល៥ថ្ងែ វីដែអូរបស់

លោកមានអ្នកទសែសនាដល់ទៅជាង
៥លាននាក់ហើយនៅក្នុងបណ្ដាញ
Twitterវដីែអូកនូក្មែងលាងដែហើយ
សើចកក្អឹកតាមបទចមែៀងរបស់
លោកតែូវបានបង្ហាះភ្លូកទឹកភ្លូកដី។
គួររំឭកដែរថា វីដែអូ Pikotaro's

PPAPកាលពីឆ្នាំ២០១៦ក៏សាយ-
ភាយឥទ្ធិពលពែញពិភពលោកដែរ
ដោយមានកូនក្មែងជាចែើនធ្វើតែប់
តាមកាយវិការរបស់លោក រួមទាំង
ចៅៗរបស់លោកបែធនាធិបតី
ដូណល់តែំផងដែរ៕AFP តារាកំប្ល្រងជប៉ុនលោកPikotaroច្រញបទPPAPថ្មីពីការលាងដ្រ។រូបថតAFP

តារាកំប្លែងជបុ៉នចែញបទPPAPស៊ែរី២០២០ចែៀងជំរុញការលាងដែ

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈថ្មីៗនែះតារាចមែៀងនិង
សម្តែងសែីសែស់ពែជែសូលីកានិង
សា្វាមីមិនទាន់រៀបការ បានតែឹមតែ-
ភា្ជាប់ពា កែយកាលពីថ្ងែទី២៥ខែតុលា
ឆ្នាំ២០១៩ ពែះតែបច្ចុបែបន្នពោះ
នាងកាន់តែធំជតិសមែលបតុែដបំងូ
ហើយក៏សមែចលុបចោលពិធីមង្គល-
ការ កំពុងតែសកម្មទង្វើសបែបុរសធម៌-
ដោយការវែចខ្ចប់បាយម្ហបូដាកប់ែអប់
យកទៅចែកជូនដល់បុគ្គលិកដឹក-
ជញ្ជនូអីវ៉ាន់និងកែមុគែពូែទែយនៅកែងុ-
ភ្នំពែញជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរ

កែយពីស្ងប់រឿងពិបាកនៅក្នុងចិត្ត
សឹងតែកើតជំងឺសែ្តសមកនោះ។
តារាសម្តែងនិងចមែៀងអ្នកនាង-

ពែជែសលូកីាដែលអាចបញ្ចបអ់ាជពី
មួយនែះនាពែលខាងមុខតាមរយៈ
ការកសាងគែួសារមួយនៅលើទឹកដី-
អូស្តែលីហើយនឹងសមែលកូនទី១
នៅខែកក្កដាឆ្នា២ំ០២០ខាងមខុនែះ
ហើយមើលទៅនោះខណៈមហាជនក៏
និយយដែរថាពែជែសូលីកាទំនង-
ជានឹងដើរតាមគន្លងនែអតីតតារាសែី
មួយចំនួនមានប្តីទៅរស់នៅអូស្តែលី
ដែរមានដូចជាអ្នកនាងដាញ់ម៉លូកីា
អ្នកនាងអឿនដាលីសនិងអ្នកនាង

សុខច័ន្ទណនូជាដើម។
គួររំឭកផងដែរថាអ្នកនាងពែជែ-

សូលីកាបានភា្ជាប់ពាកែយជាមួយអតីត-
សងែសាររបសអ់្នកនាងថែនារីសុជាតា
គឺលោកគឹមហានទាំងមានភាព-
ចមែងូចមែសហើយពែលនែះនាងក៏
បានពពោះកូនដំបូងជាង៥ខែទៅ
ហើយនោះដោយបានលុបចោលនូវ
គមែងចូលរោងការនៅឆ្នាំ២០២០
នែះពែះតែពោះកាន់តែរីកធំហើយ
មា្តយបង្កើតជាប់គុកទៀតផងនោះ។
ប៉ុន្តែទង្វើល្អៗ របស់តារាសែី កំពុង

មានពោះពុងនែះក៏តែូវគែឃើញផង
ដែរ ខណៈពែលបែទែសមានវិបត្តិ
ជាមួយជំងឺឆ្លងកូវី១៩ដែលបង្កឡើង
ដោយវីរុសកូរូ៉ណហើយក៏ប៉ះពាល់
ដល់ជីវភាពសែដ្ឋកិច្ចគែួសារបងប្អូន-
ខ្មែរផងដែរនោះទើបប្តីបែពន្ធ១គូនែះ
បែកាសចែកជនូបាយម្ហបូដលប់ងប្អនូ

ខ្មែរជាពិសែសអ្នកមានមុខរបរជា
អ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ
ចំនួន១៥០កញ្ចប់និងកែុមគែូពែទែយ
ចនំនួ២០០កញ្ចប់នៅមន្ទរីពែទែយខ្មែរ-
សូវៀតដោយជូនក្នុងមា្នាក់ៗបាយ១
បែអប់ទកឹសទុ្ធ២ដបពែមទាងំចែក-
ជូនជាថវិកាចំនួន១០ដុលា្លារទៀត
ផងពីហាងអាហារខ្លួនដែលមាន
ឈ្មោះថា «BaiSra»។
អ្នកនាងពែជែសូលីកាបាន-

បែកាសតាមហ្វែសប៊ុកចែកបាយម្ហូប
បែអប់ចំនួន១៥០កាលពីថ្ងែទី១១
ខែមែសាឆ្នាំ២០២០ជាមួយសារដ៏
វែងអនា្លាយនោះថា៖«នាងខ្ញុំសូមជមែប
សួរដល់ពុកម៉ែ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ថ្ងែនែះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងៗ
ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់នៅក្នុងរាជ-
ធនីភ្នំពែញមិនថាអ្នកមានឯក-
សណ្ឋានបែចាំកែុមហ៊ុនឬមិនមាន

ឯកសណ្ឋាននៅកែមុហ៊នុណក្ដីនាង
ខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់ពួកគត់ទាំង-
អស់គ្នាឲែយជែបថានាងខ្ញុំ និងកែុម-
គែសួារបានធ្វើបាយម្ហបូចនំនួ១៥០
បែអប់ពែមទាំងភែសជ្ជៈ ក្នុងនោះក៏
មានជែលលាងដែ សមា្លាប់មែរោគ
ជនូពកួគត់ផងដែរក្នងុគោលបណំង-
លើកទឹកចិត្តពួកគត់»។
សារនោះក៏បន្តថា៖ «ដោយចំនួន

មានកំណត់ តែឹមតែ១៥០នាក់ តែ
ប៉ុណ្ណោះពួកយើងធ្វើតាមលទ្ធភាព
អាចធ្វើបានឆ្លៀតឱកាសនែះនាងខ្ញុំ
នងិកែមុគែសួារសមូជនូពរក្នងុឱកាស
បណុែយចលូឆ្នាំបែពែណីខ្មែរនែះសមូឲែយ
បងប្អនូបែជាជនខ្មែរទាងំអស់ទាងំនៅ
ក្នុងសែុកនិងនៅកែសែុកសូមឲែយ
ជួបបែទះសែចក្ដីសុខជាពិសែសសមូ
ឲែយចៀសផុតពីជំងឺរាតតែបាតផែសែងៗ
និងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា»៕

ព្រជ្រសូលីកានិងស្វាមីវ្រចខ្ចប់បយប្រអប់ជូនលោកគ្រពូ្រទ្រយព្រលមានវិបត្តកូិវីដ១៩។រូបថតហ្វែសប៊ុក

ប្តីប្រពន្ធព្រជ្រសូលីកានំាយកបយ២០០ប្រអប់ជូនគ្រូព្រទ្រយ។រូបថតហ្វែសប៊ុក

ពែជែសូលីកានិងស្វាមី
ផុសផុលនឹងទង្វើសបែបុ-
រសមុនសមែលបុតែ
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ក្រុងបាងកក :    ឆ្កៃ ខ្លះ នៅ ក្នុង 
ទៃុងខ្លះ ទៀត ដៃក បៃជៃៀត គ្នា 
នៅ ឥដ្ឋ។ ឆ្កៃ ខ្លះ  សម្ញៃង ចង្កមូ ខា ំ
គ្នា ឯខ្លះ ទៀត សៃក ឃ្លាន ចាំ 
ម្ចាស់ ដាក់ ចំណី នៅ  ទីជមៃក ដ៏ 
ចមៃូង ចមៃស ដៃល ម្ចាស់ វា 
សុខ ចិត្ត ឱប កៃសោប ឆ្កៃ    រាប់- 
សបិកៃបាល ហើយ បន្ទោស ការ- 
បរិចា្ចាគ ទាន ធ្លាក់ចុះ  ពៃះតៃ 

វីរុស កូរ៉ូណា។
បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០១៣ 

ជមៃក ឆ្កៃ អនាថា អ្នក មីង ជូ 
(Aunt Ju's Shelter for 
Stray Dogs) អាសៃ័យលើ  
អណំោយ ព ីសបៃបរុសធម ៌ដើមៃប ី
ចិញ្ចឹម ឆ្កៃ ជាង ២ ០០០កៃបាល 
និង  ឆ្មាជាង ៣០០កៃបាល។

ប៉នុ្តៃ  ២-៣ខៃ ចងុកៃយ នៃះ 

ចំនួន អ្នក បរិចា្ចាគ បាន ធ្លាក់ចុះ 
យ៉ាង គហំកុ ហើយ ម្ចាស ់ជមៃក 
ឆ្កៃ អនាថា ខំ  បៃឹង បង្ហោះ រូបថត 
សត្វ ឆ្កៃ  យ៉ាងណៃនណាន ់តាន-់
តាប់  នៅកន្លៃង ខ្លនួ តាម បណា្ដាញ - 
សង្គម ហ្វៃសប៊កុ ដោយរពំងឹ ថា 
នឹង មន អ្នក ស្នៃហា សត្វ  ផ្ដល់ 
ថវិកា ទៃទៃង់បន្ថៃម។

អ្នក មើលថៃ សត្វ យុទីម៉ា- 
ពៃីឆ ស៊ូឆត បាន បៃប់  AFP 
នៅទតីាងំ ជមៃក ឆ្កៃ អនាថា មយួ 
នៅខៃត្ត ផាធុំថានី ចម្ងាយ 
បៃមណ ជា ៥០គឡីមូ៉ៃតៃ ពទី-ី 
កៃងុ បាងកក ថា៖ «នៃះ ដោយ-
សារ តៃ ការ ផ្ទះុជំងឺ កូវីដ១៩ ហើយ  
ទើប ធ្វើ មនសុៃស បរចិា្ចាគ  ជយួ សត្វ 
កាន់តៃ តិច»។

ឆ្កៃ រាប់រយ កៃបាល  ដៃក  រដូក- 
រណៃល នៅ បន្ទប់ ដ៏ហប់ ដៃល 
ហ៊មុពទ័្ធ ដោយ របង ចៃះ ចាប។់ 
សមៃក  ឆ្កៃ ពៃូស គៃហឹម និង 

ខាគំ្នា តៃង លានឡ់ើង ជា រឿយៗ 
ខណៈ ពៃលបុគ្គលិក ថៃទាំ សត្វ  
កំពុង  បៃើទុយោ បាញ់ លាង 
សម្អាត កមៃលឥដ្ឋ ការ៉ូ។

ឆ្កៃ ខ្លះ មនរបួស តៃូវ បាន 
ដាក ់ ក្នុង ទៃុង ជា កន្លៃង ដៃល 
បុគ្គលិក រុំ លាង របួស ឲៃយ ពួកវា។

យោង តាម  អ្នក មើលថៃសត្វ 
យុទីម៉ា ពួកវា តៃូវ ការ អាហារ  
ជាង ៦០បាវ ក្នងុ១ថ្ងៃ ដៃល ស្មើ  
នឹង ការ ចំណាយ ២ ទៅ ៣មុឺន 
បាត  (បៃមណ ៦០០ ទៅ 
៩១០ដុលា្លារ)។ ប៉ុន្តៃ សា្ថាន-

ភាព សព្វ ថ្ងៃ សត្វ ទទួល បាន  
ចំណីតៃឹម តៃ ៣០បាវ ប៉ុណោ្ណោះ 
ក្នុង ១សបា្ដាហ៍។

អ្នក នាង យទុមី៉ា បាន ការពារ 
គោលការណ៍ ជមៃក ឆ្កៃ អនាថា 
ដោយ  បដសិៃធ ការ សុ ំសត្វ យក 
ទៅ ចិញ្ចឹម ដោយ លើក ឡើង   
ថា៖ «យើង មិន ចៃបាស់ទៃ ថា  បើ 
ឲៃយ   ឆ្កៃ ទៅគៃ ចិញ្ចឹម ម្ចាស់ ឆ្កៃ 
នះ  នឹង សៃឡាញ់ពួកវា ដូច 
យើង   នះទៃ»។

ទោះជាយ៉ាងណា ជមៃក ឆ្កៃ  
អ្នក មីង ជូ តៃូវ បាន គៃ រិះគន់ថា   

«ពិត ជា ចង្អៀត  ជៃុល ហួស 
ហើយ» ហើយ  សរួ ថា តើ ទនីះ 
អាច រកៃសា  អនាម័យ យ៉ាង ដូច- 
ម្ដៃច បើ មន  ឆ្កៃ បៃជៃៀត គ្នា រស់- 
នៅ ទី តាំង  ដ៏តូច ដូច្នាះ?

នាយក បៃតិបត្ត ិមូលនិធិ Soi- 
Dog លោក Sam McElroy 
បាន  ឲៃយដងឹ ថា៖ «បើ អ្នក មនិជឿ 
លើ កម្មវធិ ី ឲៃយ អ្នក សៃឡាញ ់សត្វ 
ស្មុំ  សត្វ យក ទៅ ចិញ្ចឹម នះ ទៃ 
វា  បៃៀប បីដូច ជា ការ បៃមូល 
សត្វ អនាថា មក ទកុ  យ៉ាង អតា្មា-
និយម»៕ AFP

ឆ្ក្រ    ត្រូវ ការ អាហារ  ជាង ៦០បាវ ក្នុង១ថ្ង្រ ដ្រល ស្មើ នឹង ការ ចំណាយ ២ ទៅ ៣មុឺន បាត។ រូបថត AFP

ឆ្ក្រ ខំា គ្នា កើត ឡើង ជារឿយៗ  ដោយសារ  ជម្រក ចង្អៀត ព្រក ។ រូបថត AFP

ជម្រកឆ្ក្រអនាថាជាង២០០០
ក្របាលជិតដាច់បាយត្រម្ចាស់
នៅថ្របដិស្រធច្រកគ្រចិញ្ចមឹ

កៃុមហ៊ុន Colgate-Palmolive 
Thailand នងិ កៃមុហ៊នុ សុ ីភ ី& អៃ 
តៃ ឌី ង អិុន ធើ ណៃ សិ នណល 
កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃទី ១០ ខៃមៃសា ឆ្នាំ 
២០២០  បាន ឧបត្ថម្ភ សាប៊ូដុំ បៃូ ថិ ក 
ជាង ១ លាន ដុំ ជូន កៃសួងសុខា-
ភិបាល ដើមៃបី ចៃកជូន ដល់ បៃជាជន 
កម្ពុជា ដៃលមន ឈ្មាះថា «១ លាន 
បៃ ូថ ិក ១ លាន ការពារ » ដើមៃប ីចលូរមួ 

ការពារ  និង ទប់សា្កាត់ ការរីក រាលដាល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក ឧកញ៉ា ជៀម ផៃន អគ្គនា-
យក កៃុមហ៊ុន សុី  ភី & អៃ តៃ ឌី ង 
អុិន ធើ ណៃ សិ នណល បាន មន 
បៃសាសន៍ថា ដើមៃបី ចូលរួម ការពារ 
ទប់សា្កាត់  និង កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
នៃ ការឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ កៃុមហ៊ុន 
Colgate-Palmolive Thailand 

និង កៃុមហ៊ុន សុី  ភី & អៃ តៃ ឌី ង 
អុិន ធើ ណៃ សិ នណល បាន ឧបត្ថម្ភ 
សាប៊ូដុំ បៃូ ថិ ក ដៃល អាច កម្ចាត់ 
បាក់តៃរី បាន រហូតដល់ 99.9% 
ចំនួន ១ លាន ៨ ដុំ ស្មើនឹង ទឹកបៃក់ 
សរុប ចំនួន USD 512,699 តាម 
រយៈ កៃសួងសុខាភិបាល ដើមៃបី 
ចៃកជូន ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា បៃើ-
បៃស់ ក្នុង ការលាង សម្អាត ដៃ និង 

ខ្លួនបៃណ ។ 
 ទន្ទឹមនឹងនះ ឯកឧត្តម សាស្តៃ-

ចារៃយ ម៉ម ប៊ុនហៃង រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង-
សខុាភបិាល បាន សម្តៃង អណំរគណុ 
យ៉ាង ជៃលជៃ ចំពោះ ជំនួយ មនុសៃស- 
ធម៌ ដ៏ ថ្លៃថា្លា របស់ កៃុមហ៊ុន ដៃលជា 
កាយវិការ តៃូវបាន ចងចាំ ទុក នៅក្នុង 
បៃវត្តិសាស្តៃ សាមគ្គីភាព របស់ ជាតិ 
យើង ។ 

 តាមរយៈ យុទ្ធនាការ បរិចា្ចាគ «១ 
លាន បៃូ ថិ ក ១ លាន ការពារ » ដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា នៃះ កៃុមហ៊ុន សាប៊ូ 
បៃូ ថិ ក សងៃឃឹមថា បៃជាជន កម្ពុជា 
របស ់យើង នងឹចលូរមួ លាង សម្អាត 
ដៃ នងិ ខ្លនួបៃណ ទាងំអសគ់្នា ដើមៃប ី
រកៃសា អនាម័យ សមៃប់ បៃឆំង ជំងឺ- 
កវូដី ១៩  នៅក្នងុបៃទៃស កម្ពជុា យើង 
ទាំងមូល ៕ 

Colgate-Palmolive Thailand និង ស៊ី ភី & អេ តេ ឌី ង អិ៊ន ធើ ណេ សិ នណល ឧបត្ថម្ភ 
សាប៊ូ ដ៊ំ បេូ ថិ កជាង ១ លាន ដ៊ំ  ជូន ដល់កេសួងស៊ខាភិបាលដើម្បីចូលរួមទប់សា្កាត់កូវីដ១៩
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រាសីឡើងខ្ពស់    តៃដៃត។ ការ  ធ្វើ - 
ដំណើរ    ជិត ឆ្ងាយ    ពោរពៃញ  ដោយ 
ភាព    សបៃបាយរីករាយ និងបាន    
ជួប     លាភ  សកា្ការៈ។ សុខភាព រាង-  

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

 ថ្ងៃ  ១៤កើត ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី១៣ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២០

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

ហោរាសាស្តៃបៃចាំថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។   ការ បៃកប- 
 របរ   រកទទួល ទាន នានា នឹង ទទួល- 
បាន  ផល  ចំណៃញ  យ៉ាង គាប់ចិត្ត ។  
ចំណៃក ឯ បញ្ហាស្នៃហាវិញ   គឺ គូ ស្ន ៃហ ៍     

មានការ    យល់ចិត្ត គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក បានយ៉ាង  ល្អ  ។  
រីឯ  ការ  និយយស្ត ីចៃើន តៃធ្វើ ឲៃយ  អ្នកដទៃ គោរព-           
សៃឡាញ់។ ចំណៃកការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត ទៅ កាន់  
ទ   ី   នានា   មាន សុខ សុវតិ្ថ ភាព ។ ចំពោះលាភ សកា្ការៈ 
វិញ    ទទួល បានផល គួរ ជទី ពៃញ ចិត្ត ផងដៃរ។ 

រាសីសៃុត ចុះ ។ កត្តា ទឹកចិត្ត ចៃើន 
ត ៃ បៃក បទៅ     ដោយសៃច ក្ត ីមោហៈ 
ពោល គឺបៃើ ជំនឿ  ជ ជង ការ ព ិចារ - 
ណា ។   រឯី ការ បៃកប  របរ រក ទទលួ- 

 ទាន  ផៃសៃងៗ តៃូវ មាន ការពិចារណា ពី ហានិភ័យ 
បាន   ល្អតិ ល្អន ់ មនុនងឹ ឈាន ដល ់កចិ្ច ពៃមពៃៀង 
ផៃសៃងៗ ។ ចណំៃក  សៃចក្តសី្នៃហា តៃវូ បៃងុ  បៃយត័្ន 
មាន  ទំនាស់ ដោយ សារ មាន ជំនឿ ដៃល    ខ្វះ ការ- 
ពិចារណាឲៃយ គៃប់ ជៃុងជៃយ នោះតៃម្តង ។   

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

បៃកប         ទៅ   ដោយ ការ បៃុង  បៃយ័ត្ន  និងបៃឹង បៃ ង 
អ ស ់   ព ី  សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ   និយយ ស្តី អាច មាន 
ភាព       លើ ស   លស់ ឬ ខ្វះ ខាត  ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា - 
ស្នៃហា        គូស្នៃហ ៍  គឺ មាន  ការ យល់ ចិត្ត   គា្នា  ធម្មត ។ 
ចំពោះ      លាភ  សកា្ការៈ   បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ។

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោក អ្នក  
មាន ទឹក ចិត្ត បៃកប ដោយ ក្តីមៃត្តា - 
ករុណា   គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក ។   បញ្ហា  
ស្នៃ ហា  គូស្នៃហ៍ ចៃះ យក ចិត្ត ទុក- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

រាសីល្អបង្គួរ  ។ សុភមង្គលនៅ ក្នុង - 
គៃសួា រ     នងឹ មាន លក្ខណៈ ល្អបៃសើរ  
ខណៈ សុខ    ភាព ផ្លូវ កាយ ក្តី  និង   ចិត្ត 
ក្តី  មាន អំ ណ យ ផល  បៃកៃតី  តៃ ពុំ 

គួរ   គបៃបី យត   ៃ ទៅកាន់ទីឆ្ងាយ តៃ មា្នាក់ឯង នោះ- 
ឡើយ  ។ ការ   បៃកប  របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន 
ផល         បង្គរួ  តៃ ប៉ណុ្ណោះ ។  ចពំោះ លាភ សកា្ការៈ វញិ នងឹ 
បាន     ផល  ដោយ ការ ផ្តលឲ់ៃយ ព ី អ្នកដទៃ ជពិសៃស ។ 
រីឯ    បញ្ហា ស្នៃហា វិញ មាន សភាព ល្អ ដូចធម្មត។ 

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

ចៃើន   ត ៃតមៃវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខា្វាយពីទឹក-  
ចិត្ត    អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាននោះ ឡើយ ។ មៃយា៉ាង វិញ ទៀត 
ការ    បៃកប របរ រក ទទួល ទានផៃសៃងៗគួ រ មាន ការ- 
ពិចារណា  និងពិភាកៃសាគា្នា  ឲៃយបានចៃើន  មនុឈាន   
ដល់ការសមៃចចិត្តនូវ  អ្វី មួយ យ៉ាង  ចៃបាស់។



ក្រុងឡុងដ៍: អតីត វី បុរស ក្រមុ 
Liverpool លោក Kenny 
Dalglish បាន ចាក  ច្រញ ពី មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ  កាល ពីថ្ង្រ សៅរ៍ ក្រយ ពី 
ធ្វើ ត្រស្ត វិជ្ជមាន វីរុស កូរូ៉ណា ហើយ 
បានធ្វើ ការ សរសើរ បុគ្គលិក ព្រទ្រយ 
ថា ប្រព្រ ណាស់ ។ 

បុរស ស្កុតឡ្រន វ័យ៦៩ ឆ្នាំ 
Dalglish ត្រវូបាន គ្រ រក ឃើញ 
ថា  គាត់ បាន ឆ្លង វីរុស ក្រយ មក 
ក៏ ត្រវូ បញ្ជនូ ទៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ ដើម្របី 
ធ្វើ ការ ព្រយាបាល កាល ពីថ្ង្រ  ពុធ  
សបា្ដាហ៍ មុន ជាមួយ នឹង ការ ដាក់ 
ឲ្រយ នៅ បន្ទប់  ដោយ ឡ្រកមួយ ដ្រល 
តម្រវូ ចាក់ ថា្នា ំ អង់ ទី បី៊យូ៉ ទិក (an-
tibiotics) តាម សរស្រ ឈាម ។    

ក្រយ ចាក ច្រញ ពី មន្ទរី ព្រទ្រយ  
លោក Dalglish បាន និយាយ 
ទៅ កាន់កាស្រត Sunday Post 
ថា ៖ «ពួកគាត់  (បុគ្គលិក ព្រទ្រយ) 
ពិតជា ល្អ ខ្លាងំ ណាស់ ។ ក្នងុ 
នាម ជាតិ  មួយ យើង ទំាង អស់ គា្នា 
សំណាង ណាស់  ដ្រល មាន ពួក-
គាត់  ហើយ ខ្ញុ ំសូម ជូន ពរ ឲ្រយ ពួក-
គាត់  មាន សំណាង  ល្អ  ព្រល ធ្វើ-  
ការ ដោយ ឥត ហត់ នឿយ ដើម្របី 
ជួយ ដល់ ប្រទ្រស ជាតិ អំឡុង ការ- 
រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ ដ៏សហាវ ន្រះ » ។  

អតី ត កំពូល អ្នកសុ៊ត បញ្ចលូ ទី 

របស់ ក្រុម ហង្រស ក្រហម រូបន្រះ 
បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ « មនុស្រស ទំាង- 
អស់ ប្រហ្រល គិត ថា  មាន ត្រ ខ្ញុំ 
ទ្រ ដ្រល ទទួល បាន យក ចិត្ត- 
ទុកដាក់បំផុត  បុ៉ន្ត្រ ផ្ទយុ ទៅ វិញ  
គឺអ្នក ជំងឺ ទំាងអស់  នៅ កន្ល្រង 
ស្រវា សុខភាព ជាតិ សុទ្ធ ត្រ បាន 
ទទួល ការ ថ្រ ទំាយា៉ាង ល្អ បំផុត ដូច 
គា្នា » ។

កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ សបា្ដាហ៍ កន្លង 
ទៅ ក្រុម គ្រួ សារ របស់ លោក 
Dalglish បាន និយាយ ថា  គាត់ 
ពិនិត្រយ ទៅ ឃើញ មាន ជំងឺ  កូវីដ ១៩ 
បើ ទោះ ជា គា្មាន បង្ហាញ  រោគ សញ្ញា 
អ្វ ីឡើយ មុន ន្រះ  ហើយ ថ្ង្រ សៅ រ៍ 
បនា្ទាប់  កូន ប្រសុ របស់ អតីត ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ ជម្រើស ជាតិ ស្កុតឡ្រន 
រូបន្រះ បាន ធ្វើ ការ អរគុណ ដល់ 
អ្នក ក្នងុ វិស័យ បាល់ទាត់ សម្រប់ 
សារ លើក ទឹក ចិត្ត  ដ៏ សុភាព រាប- 
សាពី អ្នក  ទំាង អស់  នោះ។   

លោក Paul Dalglish ដ្រល 
ជា អតីត កីឡាករ មួយរូប ដ្ររ នោះ 
បាន សរស្ររ  នៅលើគណនី  Twit-
ter របស់ ខ្លនួថា ៖ « វា គា្មាន អ្វ ីត្រវូ 
និយាយ ពី ឪពុក របស់ ខ្ញុ ំនោះទ្រ 
គ្រន់ ត្រ ចង់ ប្រប់ ថា  គាត់ បាន 
ប្រព្រតឹ្ត ខ្លនួ យា៉ាង ល្អ ក្នងុព្រល វ្រលា 
ន្រះ។ អរគុណ ដល់ សារ ដ៏ រាបសា 

ទំាង ឡាយ ពី សំណាក់ អ្នក គំា ទ្រ 
ន្រ ក្លបិ ទំាង អស់ » ។ 

ជាមួយ គា្នា ន្រះ លោក  Paul 
Dalglish ក៏ បាន ឲ្រយ គ្រប់ គា្នាជួយ 
គំា ទ្រ លើក កមា្លាងំ ចិត្ត ចំពោះ  បុគ្គ- 
លិក  ព្រទ្រយ និង កំុ ភ្ល្រច ថ្រ រក្រសា 
សុខភាព ទំាង អស់ គា្នា ផង ដ្ររ 
ខណៈ បង ស្រី របស់ លោក គឺ 
Kelly Cates ដ្រល បច្ចបុ្របន្ន ជា 
អ្នក រាយការណ៍ ឲ្រយ ទូរទស្រសន៍  Sky 

Sports ក៏ បាន ធ្វើ ការ ស៊្ររ នូវ សារ 
ជូនពរ ពី សំណាក់ អ្នក គំាទ្រ ទំាង- 
អស់នោះ ដ្ររ តាម បណា្ដាញ សង្គម 
Twitter របស់ ខ្លនួ  ហើយ នាង ក៏ 
ធ្វើ ការ សំុ ទោស  ដ្រល មិន អាច 
ឆ្លើយ តប ចំពោះ សារ ដ៏ គួរ ឲ្រយ 
ស្រឡាញ់ ទំាង នោះ ។     

ក្រយ អតីត កីឡាករ និង អតីត 
គ្របូង្វកឹ  ឆ្នើម របស់ ក្លបិ ឆ្លង ជំងឺ  
អ្នក ចំា ទី ដ្រ ទី ១ របស់ ក្រមុ បច្ចបុ្របន្ន 

គឺ កីឡាករ  Alisson Becker 
បាន បង្ហាះ សារ នៅ លើ គណនី 
Twitter របស់ ខ្លនួ ថា ៖ « ដោយ ក្ដ-ី 
ស្រឡាញ់ យា៉ាង ជ្រល ជ្រពី ក្រមុ- 
គ្រ ួសារ របស់ Becker ចំពោះ  
លោក Kenny Dalglish » ។  

ដូច គា្នា ដ្ររ អតីត ខ្រស្រ ការ ពារ 
Jamie Carragher បាន សរស្ររ 
តាម បណា្ដាញ សង្គម របស់ ខ្លនួ ថា៖ 
«ដោយ ក្ដ ីសង្រឃឹម ខ្ពស់  Kenny 

នឹង ឈ្នះ វីរុស យា៉ាង លឿន បំផុត »។ 
មិន ខុស ពី កីឡាក រ ក្ម្រង  ៗ  ដ្ររ  
លោក Ian Rush អតីត ដ្រ គូ 
ប្រយុទ្ធរបស់  Dalglish ព្រល 
ល្រង ជាមួយគា្នា  នៅ  Liverpool 
ក៏ បានបង្ហាះ  សារ ជូន ពរ មិត្ត រួម 
ក្រមុ  ចាស់ ឲ្រយ ឆប់ ជាសះ ស្របើយ  
ដោយ  បុរស សញ្ជាតិ វ្រល បាន 
សរស្ររ ថា ៖ « ជូន ពរ ឲ្រយ មាន 
សុខភាព ល្អ ឡើង វិញលឿន លោក 
Kenny Dalglish។ ជាសះ- 
ស្របើយ ឆប់ ៗ   ណា » ។   

កាល ពី អតីត  លោក Dalglish 
បាន ជួយ ឲ្រយ ក្រមុ  ដំបូង របស់ លោក 
គឺ Celtic ឈ្នះ ពាន លីក កំពូល 
ប្រទ្រស ស្កតុ ឡ្រន ៤ ដង អំឡុង- 
ព្រល  ល្រង រយៈព្រល៨ឆ្នា ំមុន 
នឹងចាក ច្រញ  ទៅ ទឹក ដី Anfield 
ដោយ នៅ ទី នោះ  លោក រួម ចំណ្រក 
យា៉ាង ធំធ្រង  ជួយ ឲ្រយ Liverpool 
លើក ពាន  លីក កំពូល  អង់គ្ល្រស  ៨ 
សម័យ កាល    ពាន  FA Cup ២ 
ដង ពាន League Cup ៥ដង 
ព្រម ទំាង ជួយឲ្រយ គ្រង ជើង ឯក ពាន- 
រង្វាន់របស់ ទ្វីប អឺរុ៉ប ៣លើក។ 
លទ្ធផលន្រះ គិត ទំាង ព្រល លោក 
ជា កីឡាករ  ពី ឆ្នា១ំ៩៩០ ដល់ ឆ្នា ំ 
១៩៩៧ និងព្រល ធ្វើជា  គ្របូង្វកឹ 
២ដង ដ្ររ ៕ AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទ ទី១៣ ែខម្រសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុឡុងដ៍:  កីឡាករ ដ៏ ឆ្នើម របស់ ក្រមុ 
បិសាច ក្រហម Manchester United គឺ 
ខ្រស្រ បម្រើ Paul Pogba បាន និយាយ ថា  ខ្លនួ 
ពិត ជា ចង់ វិល មក កាន់ ទីលាន ប្រកួត វិញ ណាស់ 
ព្រល ការ ប្រកួត បាល់ ទាត់ ចាប់ ផ្ដើម មាន 
សកម្មភាព ឡើង វិញ ក្រយ ការ រាត ត្របាត ន្រ 
វីរុស កូរូ៉ណា ស្ងប់ សា្ងាត់ ទៅ ។

កីឡាករ ដ្រលមាន ចំណ្រក ជួយ ឲ្រយ  ក្រុម 
បារំាង  ឈ្នះពាន World Cup 2018 រូបន្រះ 
បាន បង្ហាញ   ខ្លួន ជាមួយ Man United 
បានត្រ៨ ប្រកួត បុ៉ណ្ណោះ នា រដូវកាល ន្រះ 
ក្រយត្រវូ សម្រក នៅ ក្រ ទីលាន យា៉ាង យូរ 
ព្រះ ត្រ ត្រវូញំា ញីដោយ របួស ក ជើង ។ 

Pogba ដ្រល ខកខន ជួយ ក្លបិ តំាង ត្រ ពី 
ថ្ង្រ ទី ២៦ ខ្រ ធ្នមូក នោះ បាន និយាយ ទៅកាន់ 
United Podcast ថា ៖ « ខ្ញុបំាន និងកំពុង 
ចាប់ ផ្ដើម ហាត់ និងប៉ះ បាល់ តិចៗ ឡើងវិញ ។ 
ខ្ញុ ំអន្ទះសាយូរ មក ហើយ។ ឥឡូវន្រះ ខ្ញុ ំស្ទើរ- 
ត្រ ប្រសើរ ឡើង វិញ ១០០ ភាគ រយ ហើយ 
ដូច្ន្រះ ក្នងុ អារម្មណ៍ របស់ ខ្ញុ ំព្រលន្រះ  កំពុងនឹក 
ដល់ ការ  បាន ទៅ ជាន់ ទីលាន វិញ និង  ការ  ហ្វកឹ- 
ហាត់ ព្រញ ល្រញ ជាមួយ ក្រុម ព្រម ទំាង 
សកម្មភាព គ្រប់ យា៉ាង » ។       

កីឡាករ វ័យ២៧ ឆ្នា ំរូប ន្រះ បន្ត ថា ៖ « អ្នក 
អាច មិនយល់ ស្រប ចំពោះ រឿង ន្រះ ត្រ ក្នងុ 
អាជីព របស់ ខ្ញុ ំខ្ញុ ំមិន ដ្រល ជួប រឿង ប្រប ន្រះ 
ឡើយ ដូច្ន្រះខ្ញុ ំត្រង ត្រ ពិចារណាលើវិធី   ល្អ  
មួយ។ វាធ្វើ ឲ្រយ ខ្ញុ ំមាន ចំណង់ ខ្លាងំ ណាស់ ក្នងុ 

ការ ត្រឡប់ មក កាន់ ទីលាន និង ល្រង ឲ្រយ បាន 
ល្អ វិញ  ហើយ ប្រកដ ណាស់ វា កំពុង បង្ហាញ 
ដ្ររ ថា  ខ្ញុ ំស្រឡាញ់ បាល់ ទាត់ ខ្លាងំ បុ៉នណា » ។

យា៉ាង ណា មិញ  ភា្នាក់ងរ របស់ Pogba 
លោក   Mino Raiola បាន ផ្ដល់ មតិ យោបល់ 
ឲ្រយ Pogba គួ រ ត្រ ពិចារណា រឿង ចាក ច្រញ ពី 
ទឹក ដី Old Trafford នៅ បញ្ចប់ រដូវ ន្រះ  បើសិន 
រូប គ្រ មិនរីករាយ ក្នងុ ការបន្ត  ល្រង នៅ ទីន្រះ។  
ទោះ ជា យា៉ាងណា បច្ចបុ្របន្ន ការ ប្រកួតនៅ ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ  Premier League ត្រវូបាន ផ្អាក ដោយ 
គា្មាន ព្រល កំណត់ ដោយសារ  វីរុសដ៏គ្រះ ថា្នាក់ 
ដ្រល កំពុងរាលដាល ទៅកាន់ ប្រទ្រស នានា 

ទូទំាង សកល លោក ។ 
ជាមួយ គា្នា ន្រះខ្រស្រ បម្រើ ដ៏ ឆ្នើម Pogba 

ក៏បាន  និយាយ បន្ថ្រម  ថា ៖ « អ្នក ត្រវូ ត្រ អត់ ធ្មត់ 
ឲ្រយ ម្រន ទ្រន ជាពិស្រស ករណី របួស របស់ ខ្ញុំ 
ព្រះ  ខ្ញុ ំមិន ដឹង ថា  តើ គ្រប់ គា្នា ពិត ជាយល់ នូវ 
អ្វ ីដ្រល បាន កើត ឡើង នោះ ឬ អត់   ។ ដោយសារ 
ខ្ញុ ំ  របួស ជើង ដ្រល កើត មាន កាល ពី ប្រកួត 
ជាមួយ Southampton ។ វា កើត ឡើង   នៅ 
ដើម រដូវ កាល ហើយ ដោយសារ ខ្ញុ ំទ្រ ំបន្ត ហ្វកឹ- 
ហាត់ និង ល្រង  ទំាង មាន របួស ហ្នងឹ រយៈ ព្រល 
យូរ ដល់ ព្រល ខ្ញុ ំឈប់ ខ្ញុពិំនិ ត្រយ  ខ្ញុ ំមាន របួស 
ជើង ធ្ងន់ធ្ងរ » ៕ AFP/VN

ក្រុងប៉ារីស: អតីត មា្ចស់ ម្រ- 
ដាយ មាស អឡូាពំកិ លោក Jan 
Frodeno កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍កន្លង 
ទៅ បាន បញ្ចប់ ការ រត់ដ៏ ហត់- 
នឿយ  នៅ ប្រភ្រទ កឡីា ទ្រយីា៉ាត្លងុ 
សប្របរុសធម ៌ដោយ មនិ ចា ំបាច ់
ច្រញ ក្រ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន ។   

អត្ត ពលិកសញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ 
Frodeno ដ្រល ឈ្នះ ម្រដាយ 
មាស អ ូឡាពំកិ នៅ ក្រងុ ប៉្រកាងំ 
ឆ្នាំ ២០០៨ បាន បញ្ចប់ ការ រត់- 
ប្រណាំង ដើម្របី រ្រ អង្គាស ប្រក់ 
របស់ ខ្លួនន្រះ ជាមួយ ថិរវ្រលា 
៨ :៣៣:៣៩ ម៉ាង ។    

សកម្មភាព កីឡា ទ្រីយា៉ាត្លុង 
របសគ់ាត ់ គ ឺធ្វើនៅ ផ្ទះ របស ់គាត ់
ស្ថិត នៅក្រុង Girona ប្រទ្រស 
អ្រស្របា៉ាញ ដោយកំណត់យក 
អាង ហ្រល ទកឹ សម្រប ់វញិ្ញាសា 
ហ្រល ទឹក ចមា្ងាយ ៣, ៨គ.ម 
ហើយ វិញ្ញាសាជិះកង់ ១៨០ 
គ.ម គឺយក កង់មា៉ាសុីន ដ្រល 
គាត់ ត្រងហ្វឹក ហាត់រាល់ ថ្ង្រ រីឯ 
វញិ្ញា សារត ់ប្រណាងំ ចងុក្រយ 
ចមា្ងាយ៤២, ២គ.ម គឺ ធ្វើ លើ 
មា៉ាសុីន រត់ ហាត់ ប្រណ  ។  

ក្រយ បញ្ចប់ កីឡា មនុស្រស- 
ធម៌ ន្រះ អត្តពលិក វ័យ៣៨ ឆ្នាំ 
រូបន្រះ បាននិយាយ ថា ៖ « វា 
ពតិជា ប្ល្រក  នងិ សប្របាយ ខ្លាងំ ។ 
ខ្ញុំ ពិត ជា សប្របាយ ចិត្ត ដ្រល ធ្វើ 
ឲ្រយ វា កើត ឡើង បាន ។ ដោយ 
មើល ឃើញព ីសា្ថាន ការ ណ ៍ធ្ងន-់ 
ធ្ងរ បច្ចបុ្របន្ន ហើយ ឆ្លៀត ព្រល ខ្ញុ ំ
ហ្វឹក ហាត់ នៅ ត្រ ផ្ទះ និង ព្រល 
ឃើញ អ្វ ីដ្រល កើត ឡើង នៅ មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ ព្រម ទាងំឃើញ ពកីារ ប្រងឹ- 
ប្រង របស់ បុគ្គលិក ព្រទ្រយ ខ្ញុំក៏ 
ចាប់ ផ្ដើម ចង់រួម ចំណ្រក ជួយ 
ពកួគ្រ តាម លទ្ធភាព ដ្រល អាច 
ធ្វើ បាន ។ ពតិ ម្រន ត្រ តចិ តចួ ត្រ 
វា ច្រញ ពី ប្រះ ដូង ពិត ៗ  » ។    

លោក Frodeno បាន ប្រប ់
ថា  ទកឹ ប្រកដ់្រល រ្រ អង្គាស បាន 
២០០០០០ អរឺ៉ ូ(២ ១៨ ៧១០ 
ដុលា្លារ) មួយ ចំណ្រក ផ្ដល់ ទៅ 
ឲ្រយមូល និធិ Laureus Sport 
ក្នងុ ក្រងុ ដ្រល គាត ់រស ់នៅ  ហើយ 
មួយ ចំណ្រក ទៀត នឹង ជូន ទៅ 
មណ្ឌល សខុភាព មលូ ដា្ឋាន ដ្រល 
កំពុង ធ្វើ យុទ្ធនាការ ប្រឆំង នឹង 
វីរុស កូរ៉ូ ណា ៕    AFP/VN

អតីតវីរបុរសរបស់ក្រមុហង្រសក្រហមលោកKennyDalglishបនត្រស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។AFP

ខ្រស្របម្រើPogbaបនសម្លងឹមើលការហ្វកឹហាត់របស់មិត្តរួមក្រមុនាព្រលកន្លងមក។រូប AFP

Dalglish សរសើរពេទេយ កេយតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ

Pogbaអន្ទះអន្ទេងចង់តេឡប់មកកាន់ទីលានបេកួត Frodenoបញ្ចប់ការបេកួត  
កីឡាទេយី៉ាត្លងុមនុសេសធម៌



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ទើប  តែ      បាន ឈ្នះ ពា ន កម្ម វិធី  The 
Mask Singer នៅឯ  ប៉សុ្តិ៍ ទរូ ទសែសន ៍ហងែសមាស  
ថ្ម ី ថ្មោង សោះ ក ៏សែប ់តែ លែច   ឮ ថា តា  រា       ច មែៀង-      
សែី     ក ញ្ញា  ចំរើន សុភ័កែ  មាន មហិច្ឆតា ចង់ បាន 
ពាន     ផ្នែក    ស្មូតែ  មួយ ទៀតដែរ  បែសិន បើ   មាន ការ-  
បែកួត មែន នោះ នាង នឹង    ចូល រួម បែជែង។ 

ធ្លាប់ ជា បែក្ខ នារើ  ដែលបរាជ័យ  ក្នុង  ការ បែឡង 
ចមែៀង   លដំាប ់ពភិព លោក      The Voice Cam-
bodia រដូវ កាល ទី ១  និង   កា្លាយ   ជា តារា  ចមែៀង 
ដ៏ ពែញ  និយម   មួយ  រូប នៅ  We Production 
ដែល  ជា   បតុែ សម្ពន័្ធ ផលតិ      ក ម្ម   ហងែស      មា ស ហើយ    
កាល   ពី រាតែី      ថ្ងែ ទី ២៩ ខែ  មីនា ឆ្នាំ ២០ ២០  កន្លង  
មក  ថ្មី ៗ   កញ្ញា ចំរើន សុ ភ័កែ បាន    កា្លាយ ជា   មា្ចាស់ 
ជ យ  លាភី ពី កម្មវិធីបែឡង   ចមែៀង របាំង     មុខ ឬ  
The Mask Singer ដោយ ទទួល  បាន      បែក់- 
រង្វាន់  ចំនួន ១០០លានរៀល ។

 តា រា    ចមែៀង  សែី  ដែល   បច្ចុបែបន្ន   ជែក  នៅ  ទែនំ 
ផលិត   កម្ម  We Production   កញ្ញា ចំរើន 
សុភ័កែ ក៏  បញ្ជាក់   រឿង   លែច ឮ ថា    មាន          ចិ  ត្ត ច ង់ - 
បែកួត        ផ្នែក ស្មូតែ ន ែះ  ថា៖ «តាម ពិត ទៅ ដោយ- 
សារ     តែ នាង ខ្ញុំ  មាន ចំណូលចិត្ត  ផ្នែកស្មូតែ  នែះ   
ហើយ  ក៏ ចង់ បង្ហាញ  ស មត្ថ     ភា ព  ផង   ដែរ បែសិន 
ប ើ មា ន ការ បែកតួ។   យ៉ាង  ណា ក ៏មាន ចតិ្ត មយួ 
គិត  ថា បែហែល ជា មិន អាច ទៅ  រួច នោះ     ទែ-    
មើល   ទៅ !វា  គែន់ តែ ជា  អារ ម្មណ៍ មួយ  ដែល 
ចូល  ចិត្ត កែ ពី ចមែៀង សម័ យ  ។ តែ បច្ចុបែបន្ន  
មិន  មាន កម្ម វិធី បែកួត ពាន ផ្នែក ស្មូតែ នែះ  នៅ 
ឡើយ នោះ  ទែ ហើយ បែសិន បើ  មាន មែន ខ្ញុំ  ក៏ 
ចង់ សា ក លែបង ផង   ដែរ »។   

គួររំឭក ផងដែរ ថា កាល ពី   
ពែល   លើក ពាន នែ កម្ម  វិធី    
The Mask Singer- 
កញ្ញា ចំរើន សុភ័កែ ក ៏ 
មាន   សទ្ធា   បរិច្ចាគ-  
បែក់  ចំនួន ១ពាន់ 
ដុលា្លារ ផង ដែរ នៅ   
ក្នុង       មូល  និធិ     ដើមែបី 
ទប់  សា្កាត់     ជំងឺ  ឆ្លង-  
ដោយ សារ  មែរោគ  
កូវើដ  ១៩ កែយ 
ពី     ឃើ ញ មិត្ត   អ្នក- 
សិលែបៈ  ផុស ផុល   
ផ្តល ់បែក ់សបែបរុស-  
ធម៌   តាម សទ្ធា     ជែះ - 
ថា្លា  នោះភា្លាមៗ ដែរ ។ 

តារា ចមែៀង សែី - 
មាន   ទឹក  ដម សំឡែង ពី- 
រោះ រណ្ដំ កញ្ញា ចំរើន 
សុភ័កែ  ដែល អាច   បក- 
សែយ    ចមែៀង គ ែប់ ទមែង់    
ទំង  សិលែបៈ  បែពែ ណី  និង  

សម័យ  ហើយ ចែះ ស្មូតែ ទៀតផង  នោះ  ក៏  បង្ហើប 
បែប់  ពី ចិត្ត ទទូច ចូល រួម  បរិច្ចាគ ទៅ មូល និធិ 
សបែបុរសធម៌ ទប់   សា្កាត់ ជំងឺ ឆ្លង កូវើដ ១៩    ផង ដែរ 
ថា ៖ «តាម ពិត ទៅ  កែយ ពី បាន ឃើញ - 

បង  ប្អនូ  អ្នក សលិែបៈ ចលូ រមួ បរចិ្ចាគ 
បែក់ នោះ នាង ខ្ញុំ បាន   នឹក-   

ទទចូ  ក្នងុ ចតិ្ត ដែរថា  ចងម់ាន 
បែក់ សម រមែយ មួយ ចំនួន 
ដើមែប ីយក  ទៅ ចលូ រមួ ភា្លាម ។ 
តែ ដោយសារ  ខណៈ ពែល 
ថ្មីៗ នែះ នាង ខ្ញុំ ក៏ កំពុង តែ 

តែៀម   ខ្លួន ក្នុង ការ បែឡូង     
កម្ម វិធី    The Mask Singer  

ផង  ដែរ  នោះ»៕ 
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កញ្ញាចំរើនសុភ័ក្របង្ហើបរឿង
ក្នងុចិត្តចង់ឈ្នះពានផ្ន្រកស្មតូ្រ

ចំរើន សុភ័កេ  ក៏ ចង់ មាន ឱកាស លើក  ពាន ផ្នេក ស្មតូេ 
ដេរ បេសិន បើ មានការបេកួត  ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

កញ្ញា ចំរើន សុភ័កេ 
តារា ចមេៀងសេ ីទើប 
ឈ្នះ ពាន The Mask 

Singer។ រូបថត 

ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

សកម្មភាព  បេកួតអុកចតេង្គជេើស រើសជើង ឯក ថ្នាក់ ជាតិ ដេល បន ធ្វើនៅ ទី ស្នាក់ការ NOCC កន្លងមក។ ណន

គ្រប់ការប្រកួតនិងសកម្មភាព
ល្រងអុកត្រវូបានផ្អាកទំាងអស់
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  អកុ ចតែង្គ   ជាបែភែទ 
កីឡា ដ៏ ពែញ និយមបែប បែពែណី 
របស់ខ្មែរ  ដែល មាន ការ ជួប គ្នា 
លែង ជា  អចនិែ្តយទ៍ងំ នៅតាម 
គែហដា្ឋាន ទី បែជុំ ជន ហើយ ក៏ 
មាន ការ បែកួត ជា លក្ខណៈ តូច 
ធ ំរហតូ ដល ់ការ បែកតួ ថា្នាក ់ជាត ិ
និងជែើស រើសស្តែច អុក  ជា 
រៀងរាល់ ឆ្នាំ ផងដែរ ប៉ុន្តែ 
ពែឹត្តិការណ៍ ទំង នោះ តែូវ បាន 
ផ្អាក អស់ ទៅ ហើយ។

កុំ ថា ឡើយ ការ បែកួត កីឡា- 
អុក ជែើសរើសជើងឯក ថា្នាក់- 
ជាតិ និង ការ បែកួត អុក   មហា - 
សង្កែន  បុណែយ ចូល ឆ្នាំ បែពែ ណី- 
ជាតិ ខ្មែរ តែូវ បាន ផ្អាក គឺ សូមែបី 
តែ ទីតាំង លែង អុក ជា លក្ខណៈ 
កមែសាន្ត បែច ំថ្ងែ នៅតាម គែហ- 
ដា្ឋាន   និង នៅ តាម រោង កា ហ្វែ 
ពសិែស កាហ្វែ  សែ ីអនូ  ដែល ជា 
ទ ីតាងំ ជបួ  គ្នា  របស ់ កែមុ ជមែើស- 
ជាត ិក ៏តែវូ បាន ផ្អាកសកម្ម ភាព 
ដូច គ្នា។

លោក  គែួច  ចនា្ថារិទ្ធ  ហៅ 
តែន  ដែល ជាគែូ កីឡា អុក- 
ចតែង្គ ជមែើសជាតិ  ធ្លាប់ មាន 
បែ វត្តិ បែកួត លែបី លែបាញ  តាំង ពី 
ឆ្នា ំ១៩៨០ នោះ  បាន ឲែយ ភ្នពំែញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា   ដោយ មាន បមែម 
ព ីកែ សងួ សខុាភបិាល  នងិ ដើមែប ី
ការពារ សវុត្ថភិាព  ព ីការ ឆ្លង រាល- 
ដាល នែ ជងំកឺវូើដ ១៩ នោះ  កែមុ 
កឡីា អកុ ចតែង្គ កម្ពជុា  សមែច 

ផ្អាក ការ ជួប ជុំ ហ្វឹក ហាត់  និង 
លែង កមែសាន្ត  ផែសែងៗ  រាប់ ទំង 
ជា លក្ខណៈ ឯក ជន ទំង អស់ ។ 

លោក  គែួច  ចនា្ថារិទ្ធ បាន  
បន្ថែម ថា ៖ « គមែង ហ្វកឹ ហាត ់
សមែប់ បែ កួត ក្នុង ពែឹត្តិការណ៍ 
ធំៗ បែចំ ឆ្នាំ ចំនួន ៣  មាន ពាន 
រង្វាន់ សហព័ន្ធ  ការ បែកួត-  
ជមែើស  ជើង ឯក ជាត ិ នងិ ពាន- 
រង្វាន់  មហា ចង្កែន បុណែយ ចូល- 
ឆ្នាំ បែពែ ណី ជាតិ ខ្មែរ  តែូវ បាន 
ផ្អាក ជា បណ្តោះ អាសន្ន  ដូច  
បែ ភែទ កីឡា ផែសែងៗ ដែរ  ពែះ 
ការ ជបួ ជុ ំគ្នា នៅ  កន្លែង លែង អកុ 
នែះ  អាច មាន ផល ប៉ះ ពាល ់ចែើន    
នែ ការ ឆ្លង ជំងឺ នែះ»។

គែូ បង្វឹក ជមែើសជាតិ រូបនែះ 
បាន លម្អិត ថា៖  «  ទំង អ្នក- 
លែងអុក  ពែម ទំង  អ្នក ឈរ 
មើល  និង អង្គុយ  មើល  គឺ នៅ 
ជតិៗ គ្នា បផំតុ  ពសិែស ការ លែង 
អុក តែង  និយយ សែក ឡូឡា  
អ៊ីចឹង  បើមាន នរណា មា្នាក់   មាន 
ផ្ទុក វើរុស កូវើដ១៩   គឺ ងយ ឆ្លង 
ណាស់  ហែតុ នែះ  ទើប យើង  
សមែច បទិ តែ ម្តង  ដើមែប ីចលូរមួ 
ចំណែក ទប់សា្កាត់ ការ រើក រាល- 
ដាល នែ ជម្ងឺ កូវើដ ១៩  ពែះ  
យើង មើល ឃើញ ថា  ការ លែង 
អុក មាន ហានិភ័យ ឆ្លង ចែើន 
ជាង បែភែទ កីឡា ដទែ» ។

យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  លោក  គជុ  
គមឹ ឡងុ  បែធន សហពន័្ធ កឡីា 
កីឡា អុកចតែង្គកម្ពុជា បាន  ឲែយ 
ដឹង ថា   បែភែទ កីឡា អុក ចតែង្គ 

កម្ពជុា  តែវូ បាន គណៈ កមា្មោធកិារ 
ជាត ិអឡូា ំពកិ កម្ពជុា(NOCC)  
តែៀម បញ្ចូល ក្នុងការ  បែកួត 
សុីហ្គែម  លើ កទី ៣២   ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២៣  ដែល បែទែស កម្ពុជា 
ធ្វើ ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ ។

 លោក  គុជ  គឹម ឡុង បាន 
បែប ់ បន្ថែម ថា៖ «ជា មយួ គ្នា នែះ  
ជា គោល ការណ៍ របៀប នែ ការ- 
លែង  ឬ ចែបាប ់បែ កតួ  បាន គែង 
នឹង ដាក់ ជា ភាសា អង់ គ្លែស  
ដើមែបី បញ្ជូន  គែូ បង្វឹក  ទៅ ផែសព្វ- 
ផែសាយ ព ីកឡីាអកុចតែង្គ នែះ  នៅ 
តាម បណា្តោ បែទែស ក្នងុ អាសា៊ាន  
ប៉ុន្តែ បញ្ហា កូ វើដ ១៩  វា បាន ប៉ះ - 
ពាល់  អ៊ីចឹង  យើង នឹង អនុវត្ត 
តាម ការ ណែនំារបស់ កែ សួង 
ជំនាញ សិន »។

ជាមួយ គ្នា នែះ លោក  វា៉ាត់  
ចំរើន  អគ្គលែខា ធិ ការ  NOCC 
បាន ឲែយ ដឹង ដែរ ថា៖ « ពែល នែះ 
បែទែស មីយ៉ាន់មា៉ា  ឡាវ  វៀត- 
ណាម  និង បែទែស មួយ ចំនួន 
ទៀត នៅ ក្នុងតំបន់អាសា៊ាន  
កំពុង តែ គំទែ បែ ភែទ កីឡា អុក 
ចតែង្គ កម្ពុជា នែះ ជា បន្ត បនា្ទាប់  
ហើយ ក្នងុ ការ ដាក ់បញ្ចលូ កឡីា 
អុក ចតែង្គ  ទៅ ក្នុង ការ បែកួត 
កីឡា សុីហ្គែម  លើក ទី ៣២  ឆ្នាំ 
២០២៣  នៅ កម្ពុជា  ហើយ 
កម្ពុជា ដែល ជា មា្ចាស់ ដើម នែ 
បែភែទ កីឡានែះ  តែូវ តែ ចែញ 
ទៅ បងែៀន គែ  ពី នីតិ វិធី នែ 
ការ លែង ដែល ក្នងុ កឡីា ហៅ ថា  
ចែបាប់ លែបែង » ៕ 
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