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ក្រុមនៅអាល្លឺម៉ង់ ចាប់ផ្ដើម 
ផ្ដាច់ខ្លួន  មុនរដូវកាលបើកវិញ

សូមអានទំព័រ 

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

រដ្ឋ និង ឯកជន 
ជួប ពិភាក្សា គ្នា 
ពី ការ បញ្ចះុ ថ្ល-្ 
ដើម ផលិត អង្ករ

UNរៀប ចំ   ពិភាក្សា
ពីគោល នយោបាយ 
សង្កត់ធ្ងន់លើដំណោះ-
ស្យ ពហុភាគី ដើម្បី 
បន្ធរូ បន្ថយការ ឆ្លង កូវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាលនិង
វសិយ័ឯកជនកពំងុសកិស្ារមួគ្នា
ពីលទ្ធភាពបញ្ចះុថ្ល្ដើមផលិត-
កម្មស្ូវ និងការនាំច្ញអង្ករ
កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បី
បង្កើនភាពប្កួតប្ជ្ងក្នុង
ទីផ្សារនាំច្ញអង្កររបស់ខ្លួន
ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក។
លោកសុខសុភ័ក្ត្រដ្ឋល្ខា-

ធិការក្សួងពាណិជ្ជកម្មបាន
ថ្ល្ងក្នុងកិច្ចប្ជុំស្តីពីរបាយ-
ការណ៍សកិស្ាថ្ល្ដើមផលិតកម្ម
និងនាំច្ញអង្ករកម្ពុជា(Rice
ExportCostStudy)ជាមយួ
នឹងតំណាង...តទៅ ទំព័រ ៨

បុរី ញូវ យ៉កៈ អង្គការសហ-
ប្ជាតិកាលពីថ្ង្ចន្ទបាន
រៀបចំកិច្ចពិភាក្សានយោបាយ
ទូលំទូលាយមួយដ្លបាន
សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើដំណោះ-
ស្យពហុភាគីដើម្បីបន្ធូរ-
បន្ថយការឆ្លងរាលដលន្ជំងឺ
កូវីដ១៩និងវិលត្ឡប់ទៅរក
ផ្លវូដើមប្ីសម្ចគោលបណំង
អភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយចីរភាព
(SDGs)។
លោកស្ីម៉ូណាចូអ៊ុលជា

បធ្ានន្ក្មុប្កឹស្ាសង្គមនងិ
ស្ដ្ឋកិច្ច ...តទៅទំព័រ  ១១

លោកស  ខ្ង ព្មានមន្ត្ ីនគរបាល 
ខ្ត្តកំពង់ធំ៥នាក់ឲ្យ ក្ខ្លនួ  ករណីធ្វស្ប្ហ្សក្នងុការអនុវត្តភារកិច្ច

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

កំពង់ធំៈ រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងមហា-
ផ្ទ្ លោកសខ្ង ច្ញលិខិត
ព្មានជាលើកទី១ ទៅដល់
ស្នងការស្នងការរងនិងមន្ត្ីន្
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្ត្ត

កពំង់ធំចនំនួ៥របូបនា្ទាបព់ីបាន-
បព្្តឹ្តកហំសុដោយខ្វះការដកឹ-
នាំនងិការធ្វស្បហ្ស្អនវុត្ត
ភារកចិ្ចរបស់ខ្លនួហើយក្នងុករណី 
នៅត្បព្្តឹ្តផ្ទយុនងឹការណន្ាំ
ទៀតនោះនឹងទទួលទណ្ឌកម្ម
ធ្ងន់ជាងន្ះ។

លិខិតចំនួន៥ច្បាប់ផ្ស្ងគ្នា
ចុះហត្ថល្ខាដោយលោកឧប-
នាយករដ្ឋមន្ត្ីសខ្ង និងជា
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងមហាផ្ទ្ ចុះថ្ង្ទី
២៦មនីាដល្ទើបត្វូបានផស្ព្វ- 
ផស្ាយជាសាធារណៈពីមសិ្លមញិ
ឲ្យដឹងថាក្សួងមហាផ្ទ្បាន-

សម្ចអនវុត្តវនិយ័កម្របូភាព   
ព្មានលើកទី១ចំពោះលោក
អ៊កុកសុលស្នងការន្ស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខត្្តកពំងធ់ំដោយ
មលូហត្ខុ្វះការយកចតិ្តទកុដក់ 
លើការគ្ប់គ្ងនិងដឹកនាំ។
លិខិតទាំង...តទៅទំព័រ ៤

រៀបចំផៃនការមៃលើវិស័យទៃសចរណ៍ខៃត្តមណ្ឌលគិរី
ភ្ញៀវទ្សចរមា្នាក់ន្ះកំពុងថតរូបទ្សភាពទឹកជ្ះប៊ូស្ស្ថិតនៅក្នុងខ្ត្តមណ្ឌលគិរី។រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងទ្សចរណ៍បានប្កាស  

សុពលភាពគណៈកម្មការអន្តរក្សួងសម្ប់រៀបចំផ្នការម្លើវិស័យទ្សចរណ៍...(ព័ត៌មន ពិស្ដារ ទំព័រ ៥)។ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍

លោកកើត រិទ្ធ បង្កើត គណៈ កម្មការដោះ ស្យការ កក ស្ទះ សំណំុ រឿង នៅ តុលាការ 
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋ-
មន្្តីក្សួងយុត្ដិធម៌នៅថ្ង្ចន្ទ
ទី១១ខ្ឧសភាបានសមច្
បង្កើតគណៈកម្មការអនុវត្តយុទ្ធ-

នាការដោះស្យការកកស្ទះ
សំណំុរឿងនៅតាមសាលាដំបូង
រាជធានី-ខ្ត្ត (គ.យ.ក.ស)
ដោយមានក្ុមការងារចនំនួ៤
ក្ុម ដ្លយុទ្ធនាការន្ះនឹង
ឈានទៅដោះស្យភាពចង្អៀត-  

ណ្ននៅតាមពន្ធនាគរ។
គ.យ.ក.សមានលោកកើត

រិទ្ធជាប្ធានលោកស្ីចាន់
សុទា្ធាវីនិងលោកព្ហ្មសិទ្ធ-
ត្រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងយុត្ដិ- 
ធម៌ជាអនុប្ធានរួមនឹងសមា-

ជិកចំនួន៥រូបទៀតដ្លសុទ្ធត្
រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងយុត្ដិធម៌។
ស្ចក្ដីសម្ចបានឲ្យដឹង

ថា៖«គ.យ.ក.សមានភារកិច្ច
ដឹកនំានិងសម្បសមួ្លការ-
ងាររមួលើការអនវុត្តយទុ្ធនាការ

ដោះស្យបញ្ហាកកស្ទះសំណំុ-
រឿងនៅតាមសាលាដំបូងនិង
អយយ្ការអមសាលាដបំងូរាជ-
ធានី-ខ្ត្ត។ ដក់ច្ញនូវគោល-
ការណ៍ណ្នាំវិធាននានានិង
ផ្នការ...តទៅទំព័រ  ៤

លោក ហុ៊ន ស្ន ស្នើ ឲ្យ  
ពល រដ្ឋ បន្ត ស្តាប់ តា ម  
ការ ណ្ នំា ដើ ម្បី ចៀ ស - 
ផុត ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩

 ខន ស វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហុ៊នស្នបានអំពាវនាវទៅដល់
ប្ជាពលរដ្ឋឱ្យបន្តសា្ដាប់តាម
ការណ្នាំរបស់ក្សួងសុខា-
ភិបាលដើម្បីចៀសផុតពីការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ដ្លការអំពាវ- 
នាវន្ះធ្វើឡើងស្បព្លដ្ល
ក្សួងសុខាភិបាលប្កាសថា
អ្នកជងំឺកវូដី១៩ដល្នៅសល់
២នាក់គឺត្ូវបានព្យាបាលជា-
សះស្បើយមា្នាក់ទៀត។
កស្ងួសខុាភបិាលបក្ាស

កាលពីម្សិលមិញថាអ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩ដ្លទើបតូ្វបានព្យា-
បាលជាសះស្បើយមា្នាក់ទៀត
ន្ះគឺជាបុរសអាយុ៧៥ឆ្នាំ
ដ្លតូ្វបានអនុញ្ញាតឱ្យច្ញពី
មន្ទរីពទ្យ្បនា្ទាបព់ីការធ្វើតស្្ដ
ចំនួន២លើកមានលទ្ធផល
អវិជ្ជមានជាមួយកូវីដ១៩។

 តាមរយៈទំព័រហ្វ្សបុ៊កកាល-
ពីថ្ង្អងា្គារទី១២ឧសភាលោក
ហ៊ុនស្នបានលើកឡើងថា
ពិភពលោកនៅត្មានការពួ្យ-
បារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ដោយសារត្ឹមត្មួយប៉បិ្ច-
ភ្នក្ចនំនួអ្នកឆ្លងជងំឺកូវដី១៩
នៅក្នងុពិភពលោកបានកើនជាង 
៤លាននាក់។...តទៅទំព័រ ២



តពីទំព័រ១...លោកបន្តថាថ្វី-
ដ្បិតកម្ពុជាមិនកើតមានករណី
ឆ្លងថ្មី ក្នុងរយៈព្លជិត១ខ្
មកន្ះក្ដី ប៉ុន្ត្ពលរដ្ឋត្ូវត្

យកចិត្តដាក់ខ្ពស់ដើម្បីអនុវត្ត-
តាមការណ្នំានានារបស់ក្សួង
សខុាភបិាលបន្តទៀត។លោក
ថា៖«ចំពោះនៅប្ទ្សយើង

វិញទោះបីចំនួនអ្នកដ្លបាន
ព្យាបាលជាសះស្បើយបានច្ើន
ហើយពុមំានអ្នកឆ្លងថ្មីកដ៏ោយ
គឺសមូបងប្អនូបជ្ាពលរដ្ឋបន្ត
យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះ
អនាម័យសុខភាពជាប្ចំាដូចជា
ត្ូវឧស្សាហ៍ដុសលាងសមា្អាត
ដ្នងឹសាប៊ូឬទកឹអាលក់លុឬ
ជ្លសមា្លាប់ម្រោគនឹងតូ្វ
ពាក់មា៉ាស់ឬក្មាកុំឲ្យឆ្លងរោគ
ពីយើងទៅគ្និងពីគ្មក
យើងព្ះជំងឺដ៏កាចសាហាវ
ន្ះងាយឆ្លងលឿនណាស់»។
បើតាមក្សួងសុខាភិបាល

បុរសអាយុ៧៥ឆ្នាំនៅខ្ត្តកំពង់-
ឆ្នាងំដ្លទើបជាសះស្បើយនិង
ស្ដ្ីអ្នកជំងឺកូវីដ១៩នៅខ្ត្ត
បនា្ទាយមានជ័យ ដ្លកំពុង
បន្តសមក្ពយ្ាបាលគឺត្វូបាន
បញ្ជូនច្ញពីមន្ទីរព្ទ្យខ្ត្ត
មកកាន់មន្ទរីព្ទ្យមិត្តភាពខ្មរ្-
សូវៀតនៅភ្នំព្ញនៅថ្ង្ទី៨
ខឧ្សភាកយ្ពីពកួគ្បាន
ចំណាយព្លសម្កព្យាបាល
យូរជាងអ្នកជំងឺដទ្ទៀតក្នុង
ចំណោមអ្នកជំងឺសរុប១២២នាក់។
លោកសី្ឱវណ្ណឌីនអ្នកនំាពាក្យ

ក្សួងសុខាភិបាលបានថ្លង្បនា្ទាប់
ពីកិច្ចប្ជំុរបស់គណៈកម្មការអន្តរ-
ក្សួងប្យុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញថាកិច្ចប្ជំុ
បានសម្ចឯកភាពគ្នាដើម្បីរៀបចំ
នូវជម្ើសវិធានការមួយចំនួន
ក្នងុការក្តមូ្វដើម្បីស្នើសំុទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី ហុ៊នស្ន
ពិនិត្យនិងសម្ចមុននឹងតូ្វ
ប្កាសឱ្យអនុវត្ត។
លោកសី្បានថ្លង្ថាកិច្ចប្ជំុ

អន្តរក្សួងន្ះ គឺបានឯកភាពនូវ
គំនិតរួមគឺការបន្តបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់
និងតូ្វការពារឱ្យបានដើម្បីកំុឱ្យមាន
រលកទី២ន្ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩និង
ពិភាក្សាគ្នាលើចំណុចន្ការរិះរកនិង
ក្តមូ្វវិធានការដ្លកំពុងដាក់ឱ្យ
អនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺកូ-
វីដ១៩នៅក្នងុបរិបទន្ការរស់នៅ
របស់ពលរដ្ឋនៅក្នងុគន្លងថ្មី និង
ដើម្បីសម្លផលប៉ះពាល់ទៅដល់
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សជាតិដ្ល
បង្កឡើងពីជំងឺកូវីដ១៩។
លោកសី្បញ្ជាក់ថាវិធានការខ្លះ

ដ្លតូ្វជ្ើសរីសក្តមូ្វនោះគឺ
តូ្វត្ឆ្លងកាត់ការសិក្សាវាយតម្ល្
ឱ្យបានហ្មត់ចត់ជាមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាង-
ណាការពារកំុឲ្យកើតមានរលកទី២
ន្ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅ
កម្ពជុា។ លោកសី្ថា៖«ជម្ើស
នោះគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាចជម្បជូន
បានទ្ព្ះកុ្មការងារគត់នៅ
តូ្វការជាបន្តទៀត។ បុ៉ន្ត្យើងនឹង

រៀបចំជាជម្ើសហើយមានការ-
កំណត់ជាព្លវ្លាថាតើស្វា
ណាដ្លយើងគួរអនុញ្ញាតហើយ
អនុញ្ញាតតឹ្មណាហើយស្វា
ផ្ស្ងទៀតតូ្វគិតយ៉ាងម្ចនិងតូ្វ
ដាក់អីថ្មអី»។ ទោះជាយ៉ាងណា
លោកសី្បានបញ្ជាក់ថាក្សួង
សុខាភិបាលនៅត្អំពាវនាវឱ្យ
ពលរដ្ឋតូ្វបន្តអនុវត្តឱ្យបានជាប់ជា
ប្ចំានូវ៣ចំណុចជាចំាបាច់ គឺ
ការសមា្អាតដ្ការពាក់មា៉ាស់ និង
ការរក្សាគមា្លាតសុវត្ថភិាពបុគ្គលនិង
សង្គម។
នៅក្នងុសន្និសីទកាស្តកាល

ពីថ្ង្ចន្ទលោកស្ី Li Ailan
បធ្ានអង្គការសខុភាពពភិព-
លោកប្ចាំកម្ពុជាព្មានថា
ការបើកដំណើរការស្ដ្ឋកិច្ច
លឿនព្កដោយមិនធ្វើតាម
ដំណាក់កាលនិងការខ្វះការបុ្ង-
ប្យ័ត្នព្ករបស់ពលរដ្ឋ នឹង
អាចធ្វើឱ្យកម្ពជុាកើតមានការឆ្លង
រាលដាលទ្ង់ទ្យធំបំផុតនៅ
ក្នងុសហគមន៍នាព្លខាងមុខ។
ក្នងុសន្នសិទីនោះលោកស្ី

ឱវណ្ណឌីនក៏បញ្ជាក់ដ្រថាកម្ពុជា
មនិទាន់ចាកផតុពីជងំឺកូវដី១៩
នៅឡើយទ្ថ្វីបើមានការវលិ-
តឡ្ប់មកសា្ថានភាពធម្មតាវញិ
ក្ដី។លោកស្ីបញ្ជាក់ថាបទ-

បញ្ជានិងវិធានការណ្នំានានា
របស់កស្ងួសខុាភបិាលគឺនៅ
ត្មានសុពលភាពនៅឡើយ
នងិមនិទាន់មានការបក្ាសឱយ្
បន្ធូរបន្ថយនៅឡើយទ្។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញសា្ថានទូត

ចិនប្ចំាកម្ពជុាបានប្កាសថា
សមា្ភារទប់សា្កាត់នឹងជំងឺកូវីដ១៩
ដ្លជាជំនួយថ្មីមួយទៀតរបស់
ចនិជនូកម្ពជុាបានមកដល់មនុ
ការគ្ងទុកគឺនៅយប់ថ្ង្ទី
១១និង១៣ខ្ឧសភា។សមា្ភារ
ទំាងនោះរួមមានសារធាតុត្ស្ត
រកជំងឺវីរុស៥០០១៦សម្ប់
សម្លៀកបំពាក់ការពារ១៨០០០
កំប្ល្វ៉ន្តាការពារ៣០០០០
និងប្ដាប់វាស់កម្ដៅចំនួន២០០
គ្ឿង។ប្ទ្សចិននឹងបន្តផ្តល់-
ជនំយួជាសម្លៀកបពំាក់ការពារ
មា៉ាស់ និងសមា្ភារផ្ស្ងទៀតជា
បន្តបនា្ទាប់ក្នងុការគំទ្កិច្ចបឹ្ង-
ប្ងទប់សា្កាត់វីរុសមួយន្ះ។
បើតាមលោកស្ីឱវណ្ណឌីន

ស្ដ្ីអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដ្លជាករណី
ចុងក្យកំពុងសម្កព្យាបាល
នៅមន្ទរីព្ទ្យមិត្តភាពខ្មរ្-សូវៀត
គឺតូ្វការព្លវ្លាយូរដើម្បី
ព្យាបាលដោយសារត្ស្ដ្ីរូប
ន្ះកើតមានបញ្ហាផ្លវូចិត្តហើយ
មិនទទួលទានដំណ្ក៕

សុទ្ធគឹមសឿន

សៀមរាបៈក្ុមអ្នកជំនាញ
នាយកដា្ឋានអភិរក្សប្សាទ
ក្ឧទ្យានអង្គរន្អាជា្ញាធរ
ជាតិអប្សរាជួសជុលប្សាទ
ក្ហមសម្ចបានប្មាណ
ជាង៨០ភាគរយហើយនឹង
គ្ងបន្តជួសជុលដំបូល
បស្ាទក្នងុដណំាកក់ាលទ២ី
ទៀតដោយអ្នកជនំាញអះអាង
ថា ប្សាទក្ហមន្ះត្ូវ
បានកសាងក្នុងស.វ.ទី៩ ក្នុង
រាជព្ះបាទជ័យវរ្ម័នទី២នៅ
លើភ្នំគូល្នខ្ត្តសៀមរាប។
លោកឈាន រដា្ឋា ប្ធាន

នាយកដា្ឋានអភិរក្សប្សាទ
ក្ឧទ្យានអង្គរន្អាជា្ញាធរ
ជាតិអបស្រាថ្លង្ពីមស្លិមញិថា
ប្សាទក្ហម កសាងក្នុង
ស.វ.ទ៩ីក្នងុរាជយ្ព្ះបាទជយ័-
វរ្ម័នទី២នៅលើភ្នំគូល្នបាន
បញ្ចប់ការជួសជុលប្មាណ
ជាង៨០ភាគរយឲ្យផុតពីហា-
និភ័យជាលើកដំបូង។ការជួស-
ជុលន្ះធ្វើឡើងដោយក្ុម-
អ្នកជនំាញនាយកដា្ឋានអភរិកស្
ប្សាទក្ឧទ្យានអង្គរន្
អាជា្ញាធរជាតិអប្សរា។
លោកថាសម្ប់ការជួស-

ជលុក្មុការងារបានកណំាយ

បកដីដ្លចាក់បង្គរ ស្វ្ងរក
វត្ថុរូបចមា្លាក់សិល្បៈ និងរៀប
ទុកដាក់ឥដ្ឋឲ្យមានសណា្តាប់-
ធា្នាប់ និងធ្វើជម្លរំដោះទឹក
សមា្អាតរុក្ខជាតិ ដើមឈើដ្ល
ដុះនៅលើជញ្ជាំង និងដំបូល
ប្សាទ។បនា្ទាបម់ករៀបឥដ្ឋ
ភ្ជិតជញ្ជាំងប្ះនិងជួសជុល
ពង្ឹងជញ្ជាំងដ្លពុកផុយ
កន្លងមក។ក្យមកជួស-
ជុលពង្ឹងដំបូលដ្លបម្ុង

ជ្ុះធា្លាក់ជួសជុល និងដំឡើង
ខ្លាងទា្វារខាងកើតឡើងវិញ។
កិច្ចការជួសជុលប្សាទក្-
ហម១នៅដំណាក់កាលទី១
ន្ះមិនទាន់គ្ប់គ្ន់ទ្ដោយ
លោកគង្ស្នើសុំបន្តគមង្
ដំណាក់កាលទី២ទៀត។
បើតាមមន្ត្ីរូបន្ះគម្ង

ទី២ គឺជួសជុលផ្ន្កដំបូល
ប្សាទ ពង្ឹងរចនាសម្ព័ន្ធ
គ្ឹះឥដ្ឋសម្ប់ទ្លិង្គ និង

យោនីជសួជលុវត្ថុកប្ាច់ចមា្លាក់
សិល្បៈបន្ថ្មដ្លបានរក
ឃើញនៅជុវំញិប្សាទដើមប្ី
ឲ្យប្សាទនៅរឹងមាំ គង់វង្ស
យូរអង្វ្ង និងកំណាយស្វ-
ជវ្ដើមប្ីដងឹពត័ម៌ានបន្ថម្ពី
ប្សាទន្ះ។
លោករដា្ឋាបញ្ជាក់ថា៖«ប្-

សាទកហ្មន្ះមានការទ្ឌុ-
ទ្មខា្លាំង ដោយក្ុមការងារ
បានបោសសមា្អាតខាងក្នងុនងិ

ខាងក្បរវិណ្បស្ាទដក
រុក្ខជាតិកាប់ដើមឈើប៉ះពាល់
ប្សាទរួចរាល់ ហើយយើង
ចាប់ផ្ដើមជួសជុលគ្ឹះប្-
សាទ។បនា្ទាប់មកជួសជុល
ជញ្ជាំងនិងជួសជុលរូបចមា្លាក់
ក្បាច់នានានៅក្នុងប្សាទ
ជារួមគឺយើងសមច្បានជាង
៨០ភាគរយហើយ។បនា្ទាប់ពី
បញ្ចប់គម្ងជួសជុលប្-
សាទក្ហមន្ះគឺយើងនឹងបន្ត
ជួសជុលប្សាទមួយចំនួន
ទៀតនៅលើភ្នំគូល្នន្ះ»។
លោកឮចាន់ណូរា៉ា មន្ត្ី

បច្ច្កទ្សជួសជុលប្សាទ
ក្ហមន្នាយកដា្ឋានអភិរក្ស
ប្សាទក្ឧទ្យានអង្គរបាន
ឲយ្ដងឹពីមសិ្លមញិថាបស្ាទ
ក្ហមជាប្សាទឥដ្ឋលាយ
ថ្មភក់កសាងក្នុងរាជ្យព្ះបាទ
ជ័យវរ្ម័នទី២នាស.វ.ទី៩
ឧទ្ទិសដល់ព្ះឥសូរ ស្ថិតនៅ
លើភ្នំគូល្នកម្ពស់៣៧០-
ម៉្ត្ពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្និង១៤
គីឡូម៉្ត្ពីព្ះអង្គធំ។ប្-
សាទន្ះមានចំនួន២គឺឈ្មោះ
ប្សាទក្ហម១និងប្-
សាទក្ហម២។
លោកបន្តថា មុនការជួស-

ជុលប្សាទក្ហម១បាន
ប្ឈមនឹងការបំផ្លាញពីដើម-

ឈើ និងឫសឈើចាក់ចូល
ទៅក្នងុតួបស្ាទជញ្ជាងំនងិ
ដំបូលធ្វើឲ្យប្សាទន្ះមាន
សភាពទ្ុឌទ្មយ៉ាងខា្លាំង។
ម្យា៉ាងទៀតឥដ្ឋមួយចំនួនពុក-
ផយុដោយសារអាយកុាលនងិ
អាកាសធាតុ បង្កឲ្យរុក្ខជាតិ
ចាក់ចូលទៅបំផ្លាញរចនា-
សម្ព័ន្ធប្សាទ។កាលពី
សម័យ មុនមានការលួចជីក
កកាយរកវត្ថុបុរាណនៅផ្ន្ក
កណា្តាលប្សាទធ្វើឲ្យខូច
គ្ឹះឥដ្ឋសម្ប់ទ្លិង្គ និង
យោនី ដ្លធ្វើឲ្យធា្លាក់រាយ-
បា៉ាយលើដីព្មទាំងមានការ-
បំផ្លាញពីសត្វកណ្តៀរ និង
ម្ម ដ្លធ្វើសម្បុកក្នុង
ជញ្ជាំងឥដ្ឋ និងខឿនប្សាទ
ជាដើម។
លោក ឮចាន់ណូរា៉ា បាន

បញ្ជាកថ់ា៖«កតា្តាទាងំន្ះទើប
តម្ូវឲ្យជួសជុលជាបនា្ទាន់
ដើមប្ីសង្គ្ះបស្ាទឲយ្បាន-
ទាន់ពល្វល្ាសមប្់វសិយ័
ទ្សចរណ៍និងលើកតម្ល្ក្រ-
ដណំល្ដនូតា។នៅដណំាក-់
កាលទី១ន្ះ យើងបានប្ើ-
ប្ស់ព្លវ្លាចាប់ពីថ្ង្ទី
២០ ខ្មករា រហូតដល់ថ្ង្ទី
២០ ខ្ម្សាពោលគឺ រយៈ-
ព្ល៣ខ្ហើយ»៕
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លោកហុ៊នសែនស្នើឲែយ...
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សហជីពស្នើក្រមុហុ៊នទទួលយកបុគ្គលិកដ្រលខ្លនួបញ្រឈបចូ់លធ្វើការវិញ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ សហព័ន្ធ សហជីព កម្ពុជា 
(CATU) ចៃញ សៃចក្តី ថៃ្លងការណ៍ មួយ 
ស្នើឲៃយ កៃមុហ៊នុ រសូុងី  ហ្គាម៉ៃន  ទទលួយក 
មន្តៃី សហជីព មូលដ្ឋាន ៣រូប  ដៃលតៃូវ 
បាន កៃុមហ៊ុន បញៃឈប់ នោះ ឲៃយចូល ធ្វើ 
ការងារ វិញ  ដើមៃបី ពួកគៃ អាច បន្ត ទៃទៃង់ 
ជីវភាព  ដោយចាត់ ទុកការ បញៃឈប់ មន្តៃី 
ខាង លើនៃះ  មិនមាន ភ័ស្តុតាង តៃឹមតៃូវ  
ដៃលធ្វើ ឡើង ដោយ អយុត្តិធម៌។

កាលពី ថ្ងៃទី៧  ឧសភា  លោក ជៃុន ថៃ- 
រ៉ាវងៃស  បៃធាន នាយកដ្ឋាន វិវាទ ការងារ  
បានសមៃច តាម ការស្នើសុ ំរបស ់កៃមុហ៊នុ  
រូសុីង  ហ្គា ម៉ៃន  ដៃលធ្វើ ការបញៃឈប់ លោក 
កន សុច  ជា បៃតិភូ ជំនួយ បៃចាំ រោងចកៃ  
លោក ឯក សារុន  ជា អនុបៃធាន សហ ជីព 
កម្ពុជា  និង លោក សុខ គង់  លៃខាធិការ 
សហជីព មូលដ្ឋាន បៃចាំ រោងចកៃ។ ការ- 
បញៃឈប់នៃះ  កៃុមហ៊ុន លើក មូល ហៃតុ ថា  
បាន បៃពៃឹត្ត កំហុស ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល មានចៃង 
ក្នុង មាតៃ ៨៣ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការងារ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការ ណ៍របស់ CATU  ចុះ ថ្ងៃ 
ទ ី១១  ឧសភា  បា នឲៃយ ដងឹថា  កាលព ីពាក-់ 
កណ្តាល   ខៃ មៃសា  រោងចកៃ កាតដ់ៃរ  រ ូសុងី 
ហ្គា ម៉ៃន  ខូ អិល ធី ឌី  បាន ចោទបៃកាន់ 
មកលើ សមាជិក  CATU  ចំនួន ៣នាក់ ថា 
បាន ជួបគ្នា រៀប ចំ ផៃន ការ ឈប់ ធ្វើការ 
ទាំងអស់ គ្នា នៅ ថ្ងៃទី៩  មៃសា  ដើមៃបី ឲៃយ 
រោងចកៃ អនញុ្ញាត កម្មករ នយិោជតិ ទៅផ្ទះ 
ពៃល ចូលឆ្នាំ បៃពៃ ណី ជាតិ ។ ក្នុង អំឡុង- 
ពៃលនោះ  ក៏មាន កម្មករ និយោ ជិត   មួយ- 
ចនំនួ  បាន ឈប ់ធ្វើការ រយៈពៃល បៃហៃល 

ជិត ២ម៉ោង មៃន។
CATU  បន្តថា  ចំពោះ ករណី នៃ ការឈប ់

របស់ កម្មករ នៃះ  គ ឺមនិ ពាកព់ន័្ធ នងឹ សមា ជកិ  
ណ មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម សហ ជីព មូលដ្ឋាន 
ទាំង ៣នាក់ ខាងលើ នោះ ទៃ។ ពៃះ 
សហជីព  គ្មាន សមាជិក ណ មា្នាក់ នៅក្នុង 
ផ្នៃក ដៃល កម្មករ បាន ឈបស់មៃក នោះ ទៃ  
ហើយ ការឈប ់សមៃកនៃះ  ក ៏មនិ ពាកព់ន័្ធ 
នឹង សហជីព មូលដ្ឋាន ទាំង ៣ផង ដៃរ។   
CATU បន្ថៃមថា  កៃយ មក បើទោះ ជា 
កម្មករ និយោជិត  បាន ពៃយាយាម ជួប ចរចា 
ជាមួយ រោងចកៃ ជុំវិញ ករណីនៃះ  ក៏ ភាគី 
រោងចកៃ  មនិជបួ ចរចា នោះ ទៃ  ដោយបាន- 
បងា្ហាញ ឆន្ទៈ  ក្នុងការ គៃចវៃះ ទៀត ផង។  

CATU  បញ្ចាក់ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ 
ថា ៖«ការបញៃឈប់ ពី ការ ងារនៃះ នឹងមាន 
ការប៉ះពាល់ យា៉ោងធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ កម្មករ 

នយិោ ជតិ ៣របូនោះ  ដោយ បច្ចបុៃបន្ន  សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច ជាត ិកពំងុ បៃឈម ការធា្លាកច់ុះ ដោយ សារ   
ជំងឺ កូ វីដ១៩  ដៃល នឹង បណ្តាល ឲៃយ ពួក គ ៃ 
ពិបាក រក ការងារ ធ្វើ នៅ កន្លៃង ផៃសៃង។ ក្នុង 
ចណំោម កម្មករ នយិោជតិ ៣នាក ់នៃះ  មាន 
កម្មករ នយិោជតិ ២នាក ់ ដៃល មាន កនូតចូ 
ក្នុង បន្ទុក ដៃល តៃូវការ ទឹកដោះ គោ  និង 
ការថៃទាំ សុខភាព  និង ពៃយាបាល»។

លោក សៃី យា៉ោង សុភ័ណ្ឌ  បៃធាន  CATU 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិលមញិ ថា  ករណ ីនៃះ  
គឺ ជារឿង ហួស ចិត្ត  ដៃល បៃធាន នាយក - 
ដ្ឋាន វិវាទ ការងារ នៃ កៃសួង ការងារ  និង 
បណ្ដុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  បើកផ្លូវ ឲៃយនាយក 
កៃុមហ៊ុន  រូ សុីង  ហ្គា ម៉ៃន  បញៃឈប់ តំណង 
សហជីព ៣នាក់ ពី ការងារទាំង អយុត្តិធម៌ ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ  លោក សៃ ី កប៏ាន បញ្ចាក ់
ដៃរ ថា  CATU នឹង ដក់ ពាកៃយបណ្តឹង ទៅ 

អ្នក បញ្ជាទិញ អន្តរជាតិ  ដើមៃបី ឲៃយ ជួយ- 
អន្តរគមន ៍ ហើយ ក្នងុនោះ  ក ៏នងឹ បន្ត ដក-់ 
ពាកៃយបណ្តឹង ទៅ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ការងារ  
និង បណ្ដុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  ដើមៃបី ពិនិតៃយ- 
មើល ករណីនៃះ ឡើងវិញ ផង ដៃរ។

លោក សៃី បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ នឹង បៃើបៃស់ 
សទិ្ធ ិក្នងុ ការប្តងឹ ឧបាសៃយ័ នៃះ។ ប៉នុ្តៃ សៃប-   
ពៃល នងឹ ប្តងឹ នៃះខ្ញុ ំមើលឃើញ នាយក ដ្ឋាន  
បៃើបៃស់ សិទ្ធិ មួយ ក្នុងការ សមៃច ករណី 
នៃះ  គឺ ខុស មិន តៃឹម តៃូវ។ ពៃះ ករណីនៃះ 
រោងចកៃ  គៃ គៃន់តៃ ស្នើ ពៃយួរ ការងារ តៃ- 
ប៉ុណោ្ណោះ។ លិខិត ដៃល ខ្ញុំ ទទួលបាន ១ 
ហ្នឹង  មិន ទាក់ទង នឹង ការស្នើសុំ បញៃឈប់ 
ទៃ។ តៃ កៃយមក យើង មនិ ដងឹថា  គៃ បាន- 
យោបល់  ឬ ស្នើ អ្វី បន្ត ទៀត  គឺ ខ្ញុំ អត់ ដឹង។ 
សៃប់តៃ ជា ចៃញ លិខិត មក អនុញ្ញាត ឲៃយ 
កៃុមហ៊ុន បញៃឈប់ ទៅ វិញ»។

លោក ហៃង សួរ  អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
ការងារ បណ្ដុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  បៃប់ ពី 
មៃសិល មិញ ថា  សំណុំរឿងនៃះ  គឺ មន្តៃី នៃ 
កៃសួង  ការងារ  បាន អនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់ 
តៃឹម តៃូវ ។  ពួកគៃបាន ញុះញង់ កម្មករ ឲៃយ 
បៃពៃឹត្ត កំហុស ធ្ងន់ធ្ងរ  ដៃល តៃូវ ឲៃយ មាន ការ- 
អនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់ ការងារ។ លោក ថា  
ក្នុងករណី សហ ជីព ដៃល តៃូវបាន បញៃឈប់ 
នៃះ  មិន ពៃញ ចិត្តនឹង សៃចក្តសីមៃច នោះ  
គមឺាន ពៃល២ខៃ ដើមៃបី ធ្វើការតវា៉ា ទៅ រដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសួង ទទួល បន្ទុក វិស័យ ការងារ។ ពៃះ 
រដ្ឋ មន្តៃី  មាន សិទ្ធិ លុប ចោល  ឬ កៃសមៃួល 
សៃចក្តី សមៃច នៃះ។ លោកបន្តថា ៖« មន្តៃី  
បាន អនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់  និង លិខិត បទ- 
ដ្ឋាន។ ការទទលួ ឬ មនិ ទទលួ   គ ឺភាគ ីនមីយួៗ   
មាន នីតិវិធី ប្តឹង ឧបាសៃ័យ  បន្ត»៕

វ៉ន ដារ៉ា

សៀមរបៈ  អាជា្ញា ធរ ជាតិ- 
អបៃសរ កាល ពី មៃសិល មិញបាន 
បើក ទីតាំង ទទួល ពាកៃយ  និង 
ផ្ដល់ សៃវា ដល់ ពលរដ្ឋ ចំនួន ៣ 
បន្ថៃម ទៀតដើមៃបី ជួយ សមៃួល 
ដល់ ការ ស្នើ សុំ សៃវា  និង ការ- 
សាងសង់ សំណង់ ផៃសៃងៗ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ឧទៃយាន អង្គរ ឲៃយរឹត តៃ 
បៃសើ រជា ងមុន។

លោក ឡុង កុសល  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរ បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពីថ្ងៃមៃសិ ល មិញ ថា 
កន្លង មក អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរ 
មាន ទីតំាង សមៃប់ ផ្ដល់ សៃវាផៃសៃង ៗ   
ចំនួន ៣ កន្លៃង រួចមក ហើយ។ 
បុ៉ន្ដៃ ដើមៃបី ផ្ដល់ ភាពងាយ សៃួល 
ដល់ ពលរដ្ឋ ទើប បើក ៣ កន្លៃង 
បន្ថៃម ទៀត ។  ទតីាងំ បន្ថៃមទាងំ 
៣នោះ គឺ ទី ១ នៅ មជៃឈ មណ្ឌល 
សៃវា កម្ម អតីតបញ្ជរ លក់ បណ្ណ 
ចូល ទសៃស នារមណីយ ដ្ឋាន អង្គរ  
ទី២ ចៃក ចៃញ ចលូ តៃ មយួ របស ់
រដ្ឋ បាល សៃកុ អង្គរ ធំ និង ទី ៣ នៅ 

សៃកុ បនា្ទាយ សៃ។ី 
លោក ថ្លៃង ថា៖ «គោលដៅ- 

សំខាន់ នៃ ការ បង្កើត ទីតាំង 
បន្ថៃម  នៃះគ ឺដើមៃប ីផ្ដល ់សៃវា កម្ម 
សាធារណៈ របស ់អាជា្ញាធរ អបៃស- 
រ ឲៃយ កាន់ តៃ ជិតបង ប្អូន បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ ដោយធ្វើ យា៉ោងណ ដើមៃបី 
ទទួល រល់ សំណូម ពររបស់  
បៃជា ពល រដ្ឋ គៃប់ យា៉ោង  ក្នងុ នោះ 
រួម ទាំង តមៃូវ ការ នៃ ការ ស្នើ-  
សុំជួស ជុល  សាង សង់ ផ្ទះ ជា- 

ដើម »។
បើ តាម អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរ 

ក្នុងរយៈ ពៃល ១ សបា្តាហ៍ ដើម- 
ខៃ ឧសភា នៃះ អាជា្ញា ធរ អបៃស រ 
បាន ទទួល ពាកៃយ ស្នើ សុំ សាង- 
សង់ ថ្មី  និង ជួស ជុល សំណង់ 
ចំនួន ៥២ ករណី  ហើយ កៃុម  
ការ ងារ ជំនាញ នៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ 
អបៃសរ បាន ចុះ ពិនិតៃយ ទីតំាងសំ- 
ណើ  សុ ំសាង សង ់ទាងំ នៃះ បាន 
ចំនួន  ២៤ករណី  ជួយ សមៃួល 

នងិ រៀប ចគំនំសូ ប្លង ់ជនូ  ពល រដ្ឋ 
បាន  ៦ ករណីផ ង ដៃរ ។

លោក ឡុង កុសល  បញ្ជាក់ 
ថា អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរ តៃង 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ពិនិតៃយ  និង 
ពងៃឹង ការងារ របស់ ខ្លួន បន្ថៃម 
តាំង ពី ដំណក់ កាល ទទួល 
សណំើ រហតូ ដល ់ដណំក ់កាល 
ឆ្លើយ តប ទៅ កាន់ ពល រដ្ឋ វិញ 
ពោល គឺធ្វើ យា៉ោង ណ ឲៃយ សៃវា- 
កម្ម មិន គិត បៃក់ នៃះ  កាន់ តៃ 
ខិត ជិត ពល រដ្ឋ ។ 

អាជា្ញា ធរ ជាត ិអបៃសរ ឲៃយ ដងឹ ថា 
ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ ខៃ ឆ្នាំនៃះ  បាន 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ពលរដ្ឋ ជួស ជុល 
ផ្ទះ  នងិ សាង សង ់សណំង ់តចូ- 
តាច ចំនួន ១  ១១០  គៃ ួសារ  ក្នងុ 
សណំើ ចនំនួ ១ ៥២៣  គៃសួារ 
និង បាន ទប់សា្កាត់ និង រុះរី សំ- 
ណង់ បំពាន ចៃបាប់ ចំនួន ៧២៩  
ករណី ផង ដៃរ ។

លោក ឃឹម  ហ្វីណង់ អភិ- 
បាល សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ី បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិលមិ ញថា ការ បង្កើត ទី- 
តាំង ផ្ដល់ សៃវា របស់ អា ជា្ញា ធរ - 

ជាតិ  អបៃសរ បៃប នៃះ គឺ ជា ការ- 
បង្ខិត នូវ សៃវា របស់ អាជា្ញា ធរ 
អបៃសរឲៃយទៅ  ជិត ដល់ ពល រដ្ឋ  
ខណៈ កាល ពីមុន  ពល រដ្ឋ តៃវូ 
ចំណយពៃ លចៃើន ក្នងុ ការ ស្នើ- 
សុំ សៃវា ផៃសៃង ៗ  ។

លោក បានបញ្ជាកថ់ា ៖«ការ- 
បង្កើត ទីតាំង ផ្ដល់ សៃវា បន្ថៃម 
នៃះ គឺ រឹត តៃ ផ្ដល់ ភាព ងាយ- 
សៃលួ ដល ់ពល រដ្ឋ  ពៃះ កាល- 
ពី មុន ពល  រដ្ឋ តៃូវ ឡើង ទៅ ដល់ 
ទតីាងំ ផ្ទាល ់របស ់អាជា្ញា ធរ ជាត ិ
អបៃសរ ។ ករណី បៃប នៃះគឺ បាន 
ជយួ បន្ថយ បន្ទកុ ចពំោះ ពល រដ្ឋ 
ដូច ជា  ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ចំ- 
ណៃញ ពៃលវៃលា របស ់ពលរដ្ឋ 
ផង ដៃរ ។ ខ្ញុំ គៃង ពិភាកៃសា ជា- 
មួយ អា ជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរ ដើមៃបី 
បើក ដំណើរ ការ ចៃក  ចៃញ ចូល 
តៃ ១  សមៃប់ សៃុក បនា្ទាយសៃី 
តៃ ម្ដង ដើមៃបី រឹត តៃ ផ្ដល់ ភាព- 
ងាយ សៃួល ដល់ ពលរដ្ឋ គឺ បើ 
ពួកគត់ មាន តមៃូវ ការ សៃវា អ្វី 
មយួ  គ ឺមក រក នៅ កន្លៃង ចៃក តៃ 
១ តៃ ម្ដង  »៕

មន្តេសីហជីពដេលតេវូបានកេមុហ៊ុនប  ញេឈប់ពីការងារ(ពីឆ្វេង ឯក សារុន សុខ គង់ និងកន សុច)។ រូប សហ ការី

អាជ្ញាធរជតិអប្រសរាបើកទីតំាងផ្ដល់ស្រវាដល់ពលរដ្ឋ៣កន្ល្រងបន្ថ្រម

រដ្ឋមន្ត្រីផ្រនការស្នើឲ្រយ
អភិបាលខ្រត្តតាមដាន
ការកំណត់អត្តសញ្ញណ
គ្រសួារពលរដ្ឋក្រីក្រ

រី សុចាន់
កេបៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ ផៃន ការ 

លោក ឆយ ថន  ស្នើដ ល់ អភិ - 
បាល រជ ធានី-ខៃត្ត ឱៃយ ចូល រួម 
សហការ និង តាម ដន ឱៃយ បា ន 
ជាប់ ក្នងុ ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញា ណ  
គៃួ សារព ល រដ្ឋ កៃីកៃ   តាម ការ- 
ស្នើសំុក្នងុ  អំឡុង បៃយុទ្ធ នឹ ង ជំងឺ 
កូវី ដ១៩ ដើ មៃបី  ធ្វើ ឱៃយ មាន ភាព- 
ចៃបា ស់ លាស់ក្ន ុង ការ ឧប ត្ថ ម្ភ បៃ ក់  
ជូន គៃួសារ កៃីកៃ ទាំង នោះ ។ 

ការ ស្នើ នៃះ ធ្វើ ឡើង  ខណៈ 
លោ ក ចូលរួម  ពិធី បើកវគ្គ បណ្ដះុ - 
បណ្តាលនីតិវិធី អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្ម គៃសួារកៃកីៃ តាមការ ស្នើសុ ំ
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ ឧស ភា 
នៅ សាលា ខៃត្ត កៃប។ កៃសួង 
ផៃនការ បាន  សៃង់ សម្ដី  លោក 
ឆយ ថន បង្ហាះ ក្នងុ ហ្វៃសប៊កុ  
ថា៖«ខ្ញុ ំសមូស្នើឯក ឧត្តម មៃតា្តា   
សហការ នងិ តាម ដន ដណំើរ- 
ការ ការ ងារ នៃះឱៃយ បាន ជាប់ ជា - 
បៃចំាដើមៃបី ចៀស វាង ឱៃយ បាន បៃតិ  - 
កម្មពី បៃជា  ជន នៅ ពៃ ល   រជ- 
រដ្ឋាភបិាល ចាប ់ផ្តើម អនវុត្តការ- 
ផ្តល់ អន្តរ គមន៍»។ លោក ថា៖ 
« បើ យើង ទទួល បាន លទ្ធ ផល ល្អ 
នងិមនិ មាន បៃតកិម្ម ជា ពសិៃ ស 
អន្តរ គមន៍ ដៃល បាន ផ្តល់ ដល់ 
អ្នក ដៃល កំពុង អត់ ពិ ត  បៃកដ 
នោះ គឺបៃជាជន នឹង ផ្ត ល់  កិត្ត ិយ ស 
និងការ កោត សរ សើរ  ដល់ អាជា្ញា ធរ 
មូល ដ្ឋាន និងខៃត្ត ដៃល អនុវត្ត 
ការ ងារ បៃកប ដោយ តមា្លា ភាព » ។

កៃសួង ផៃន ការ បាន និង កំពុ ង 
រៀបចំ ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភាព ទិន្នន័យ 
គៃួសារ កៃីកៃ នៅ តំបន់ ជន បទ 
ឱៃយ បាន ចប់ មុន ដំណ ច់ ខៃ ឧស ភា 
និងនៅ តំបន់ ទី បៃជុំ ជន ឱៃយបាន 
មុន ដំណច់ ខៃ មិថុ នា ឆ្នាំ នៃះ។

លោក ណុប កនណវុឌៃឍ អ្នក-  
នាំពាកៃយ កៃសួង ផៃនការ ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃ អងា្គារថា ការងារ នៃះ គ ឺតៃវូ តៃ 
ធ្វើ ដច់ខាតពៃះ នៃះ ជា គោ ល - 
ការណ៍ របស់ រជរដ្ឋា ភិបាលដៃ ល 
បាន  ដក់ចៃញ មក«ដើមៃបី យើ ង  
អន្តរគមន៍ បនា្ទាន់ »ដល់ គៃសួារ 
ពល រដ្ឋ កៃកីៃ អំឡុង កូវី ដ ១ ៩ ។

លោក សន  ជ័យ  នាយក បៃតិ - 
បត្តិ អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នៃ យៃយ - 
ភា ព សង្គម កម្ព ុជាថ្លៃង ថា លោ ក 
មាន ការ បារម្ភ ខា្លាច អាជា្ញាធរ មូ ល  - 
ដ្ឋាន លាកព់ត័ម៌ាន នងិ មនិ មា ន  
តមា្លាភាពក្នងុ ការ ផ្តល់ បណ្ណ  កៃ ី   កៃ 
ដល់ ពល រដ្ឋ កៃី កៃ ពិត បៃកដ។ 
«បើ បងា្ហាញ បញ្ហា ចៃបាស់ លាស់ 
ចំគោល ដៅ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ដោ  ះ -  
សៃយ ហ្នងឹ ក៏ចំ គោ ល ដៅ ដៃ រ  »៕

ទីតំាងផ្ដល់សេវារបស់អាជ្ញាធរជតិអបេសរបច្ចបុេបន្ន។ រូបថត អាជា្ញាធរជាតិអបៃសរ



តពីទំព័រ១...សកម្មភាពចំា-
បាច់ដើមប្ីអនុវត្តយទុ្ធនាការឲយ្
មានបស្ទិ្ធភាព»។យទុ្ធនាការ
ន្ះសំដៅរួមចំណ្កលើក-
កម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាបន័ក្នងុ
ការបម្ើសវ្ាយតុ្តិធម៌ឲយ្បាន
ល្អប្សើរក៏ដូចជារួមចំណក្
កាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណ្ន
នៅក្នងុពន្ធនាគារ។គ.យ.ក.ស
ក៏នឹងដាក់ច្ញនូវដំណោះស្យ
បញ្ហាបឈ្មនានាដល្កើត-
ច្ញពីការអនុវត្តយុទ្ធនាការនិង
តាមដានតួ្តពិនិត្យនិងវាយតម្ល្
ការអនុវត្តយុទ្ធនាការន្ះផងដ្រ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំាពាក្យ

ក្សួងយុត្ដធិម៌និងជាសមាជិក
គ.យ.ក.ស ថ្ល្ងពីថ្ង្អង្គារថា
ការបង្កើតគ.យ.ក.សគឺដើម្បី
ដឹកនំាយុទ្ធនាការ ដោះស្យ
ការកកស្ទះសណំុំរឿងនៅតាម
សលាដបំងូរាជធានី-ខត្្តនងិ
ភាពចង្អៀតណ្ននៅតាមពន្ធ-
នាគារ។លោកថ្លង្ថា៖«ផន្-
ការលម្អតិន្យុទ្ធនាការន្ះនឹង
ប្កាសនៅថ្ង្ចន្ទសបា្ដាហ៍ក្យ
ព្លនោះនឹងបង្ហាញនូវផ្នការ
លម្អតិន្យទុ្ធនាការពវីធិានការ
ក៏ដូចជាកម្មវិធីយន្តការតួអង្គ
អនុវត្ដលទ្ធផលរំពឹងទុកនិងរយៈ-
ព្លន្ការអនុវត្ដ»។លោកបន្ត

ថា៖«ដូច្ន្ះការបង្កើតគណៈ-
កម្មការន្ះ គឺដើម្បីដឹកនំាយុទ្ធ-
នាការន្ះហើយគោលដៅយុទ្ធ-
នាការគដឺោះសយ្សំណុរំឿង
កកស្ទះនៅតាមតុលាការនិងភាព
ចង្អៀតណ្នក្នងុពន្ធនាគារ»។
លោកកើតរិទ្ធបានបញ្ជាក់

តាមរយៈស្ចក្ដីសម្ចន្ះ
ថាគ.យ.ក.សត្ូវដំណើរការ
កិច្ចប្ជំុរបស់ខ្លនួតាមការអញ្ជើញ
និងក្មការដឹកនំារបស់ប្ធាន។
ប្ធានគ.យ.ក.សអាចប្គល់
សិទ្ធិជូនអនុប្ធានក្នងុការដឹក-
នាំកិច្ចប្ជុំក្នុងករណីចាំបាច់។
គ.យ.ក.ស.អាចប្ើប្ស់

ត្និងកញ្ចប់ថវិការបស់ក្សួង
យតុ្ដធិម៌ក្នងុការបពំញ្មខុងរ
របស់ខ្លួន។ស្ចក្ដីសម្ច
ដដ្លឲ្យដឹងថាគ.យ.ក.ស
មានក្ុមការងរចំនួន៤ជា
ស្នាធិការដឹកនាំការអនុវត្ដ
យុទ្ធនាការនៅតាមសលាដំបូង
និងមានល្ខាធិការដា្ឋានមួយ
ជាស្នាធិការគំាទ្ផ្នក្បច្ចក្-
ទ្សរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្ុមការងរទាំង៤ដ្លជា

ស្នាធិការដឹកនំាអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការរបស់គ.យ.ក.សមាន
ការប្ងច្កតំបន់ទទួលខុស-
ត្ូវនៅតាមសលាដំបូងក្នុង
នោះមានក្ុមទី១មានលោក
គឹមសន្តិភាព រដ្ឋល្ខាធិការ

ក្សួងយុត្តិធម៌ជាប្ធានរួម
នឹងអនុប្ធាននិងសមាជិក
ចនំួន២១របូទៀតទទលួបន្ទកុ
ការអនុវត្ដយុទ្ធនាការនៅស-
លាដបំងូរាជធានីភ្នពំញ្ខត្្ដ
កណ្ដាលព្វ្ងនិងខ្ត្ដស្វាយ-
រៀង។កុ្មទី២មានលោកឡុង
ឆរិន្ទរដ្ឋល្ខាធិការក្សួងយុត្ដិ-
ធម៌ជាប្ធានរួមនឹងអនុប្ធាន
នងិសមាជកិចនំនួ១៤របូទៀត
ទទួលបន្ទកុការអនុវត្ដយុទ្ធនាការ
នៅសលាដំបូងខ្ត្តកំពង់ធំ
កំពង់ចាមរតនគិរីមណ្ឌលគិរី
ក្ច្ះស្ទឹងត្ងត្បូងឃ្មុំនិង
ខ្ត្ដព្ះវិហារ។
កុ្មទី៣មានលោកជីវសុង

ហាក់ រដ្ឋល្ខាធិការក្សួង
យុត្ដិធម៌ជាប្ធានរួមនឹងអនុ-
បធ្ាននងិសមាជកិចនំនួ១២
រូបទៀតទទួលបន្ទុកការអនុវត្ដ
យុទ្ធនាការនៅសលាដំបូងខ្ត្ដ
កំពង់ឆ្នាងំបនា្ទាយមានជ័យសៀម-
រាបប្៉លិនបាត់ដំបងឧត្ដរមាន-
ជ័យនិងខ្ត្ដពោធិ៍សត់និងកុ្ម
ទី៤មានលោកជិនមា៉ាលីនរដ្ឋ-
ល្ខាធិការក្សួងយុត្ដិធម៌ជា
ប្ធាន រួមនឹងសមាជិកចំនួន
១១រូបទៀតទទួលបន្ទុកការ
អនុវត្ដយុទ្ធនាការនៅសលា-
ដំបូងខ្ត្ដកំពង់ស្ពឺតាក្វព្ះ-
សីហនុកំពតនិងខ្ត្ដកោះកុង។
ស្ចក្ដីសម្ចបានបញ្ជាក់

ថាកុ្មការងរទំាង៤មានតួនាទី
នងិភារកចិ្ចអនវុត្ដគោលការណ៍
ណន្ាផំន្ការសកម្មភាពនិង
សច្ក្ដីសមច្នានាដល្បាន
ដាក់ចញ្ដោយគ.យ.ក.ស។
សម្បសម្ួលនិងចុះបំព្ញ
ការងរនៅតាមសលាដំបូង
និងអយ្យការអមសលាដំបូង
រាជធានី-ខ្ត្ដដើម្បីពិនិត្យប្មូល
ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានចាំបាច់
នានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណត់ការ
សំណុំរឿងរបស់សលាដំបូង
រាជធានី-ខ្ត្ដ។កំណត់អាទិភាព
ន្ការដោះស្យការកកស្ទះ
សំណំុរឿងនៅតាមសលាដំបូង
រាជធានី-ខត្្ដ។តាមដានជរំុញ
នងិដោះសយ្ការកកស្ទះនវូ
បញ្ហាប្ឈមជាក់ស្ដ្ងពាក់-
ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ដយុទ្ធនាការនៅ
តាមសលាដបំងូនងិអយយ្ការ

អមសលាដបំងូរាជធានី-ខត្្ដ
ដ្លស្ថតិក្នងុតំបន់ទទួលខុស-
ត្វូរបស់ខ្លនួ។ជរំញុការអនវុត្ដ
យុទ្ធនាការឲ្យបានមឺុងមា៉ាត់និងឲ្យ
បានតឹ្មតូ្វតាមច្បាប់។ចាត់-
វិធានការទប់ស្កាត់ភាពមិនប្ក្តី
នានាដ្លអាចកើតមានក្នងុព្ល
យុទ្ធនាការព្មទំាងកសងសំណំុ
ឯកសរន្ភាពមិនប្ក្តីនានា
រាយការណ៍ជូនគ.យ.ក.ស
និងអនុវត្ដភារកិច្ចផ្ស្ងទៀត
តាមការប្គល់ភារកិច្ចរបស់
ប្ធានគ.យ.ក.ស។
តាមស្ចក្ដីសម្ចដដ្ល

គ.យ.ក.ស.និងក្ុមការងរ
ទំាង៤ខាងលើមានល្ខាធិការ-
ដា្ឋានមួយជាស្នាធិការលើការ-
ងរបច្ច្កទ្ស រដ្ឋបាលនិង
ហិរញ្ញវត្ថុផងដ្រក្នុងនោះមាន
លោកក្ងសុមា៉ារិទ្ធរដ្ឋល្ខា-

ធិការក្សួងយុត្ដធិម៌ជាប្ធាន
រមួនងឹអនបុធ្ាននងិសមាជកិ
ចំនួន២៥រូបទៀត។
លោកសខ្ងរដ្ឋមន្ដ្ីក្សួង

មហាផ្ទក្ាលពីថ្ង្ទី៨ខ្ឧសភា
ក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្ជុំជាមួយ
ក្សួងយុត្ដិធម៌ស្ដីពីការដោះ-
ស្យការកកស្ទះសំណុំរឿង
និងភាពចង្អៀតណ្នក្នុងពន្ធ-
នាគារផងដ្រ។ចំណ្កលោក
នតុសវនាអ្នកនាពំាកយ្អគ្គនា-
យកដា្ឋានពន្ធនាគារន្ក្សួង
មហាផ្ទ្ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នទណ្ឌតិ
កំពុងជាប់ឃំុក្នងុពន្ធនាគារទូ-
ទំាងប្ទ្សមានជិត៤មឺុននាក់
ក្នងុនោះទណ្ឌតិភាគច្ើនជាប់
ឃំុក្នងុបទល្មើសគ្ឿងញៀន។
ដោយសរត្មានការចង្អៀត-

ណ្នក្នុងពន្ធនាគារនិងដើម្បី
បញ្ចៀសការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩កាលពីថ្ង្ទី១១ខ្
ឧសភាប្ធានពន្ធនាគារខ្ត្ត
ព្ះសហីនុលោកមុីឌឿនបាន
ឲ្យដឹងថាពន្ធនាគារខ្ត្ដព្ះ-
សីហនុបានសម្ចផ្ទ្រទណ្ឌិត
មួយចំនួនទៅដាក់នៅពន្ធនាគារ
តាមបណ្ដាខ្ត្តផ្ស្ងទៀតខណៈ
បច្ចុប្បន្នទណ្ឌិតកំពុងជាប់ឃុំ
ក្នងុពន្ធនាគារខ្ត្ដន្ះមានជាង
២ពាន់នាក់ក្នងុនោះទណ្ឌតិជាង
៥០ភាគរយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
បទល្មើសគ្ឿងញៀន៕
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លោក ស ខេង...
តពីទំព័រ១...នោះបន្តទៀតថា
ចពំោះលោកវា៉ាចាន់កសុលស្នង-
ការរងទទួលផ្នការងរនគរ-
បាលបឆ្ងំបទល្មើសសដ្្ឋកចិ្ច
លោកអឹុមសុគឿន ស្នងការរង
ទទួលផ្នការងរធនធានមនស្ុស
លោកទិតសំណងស្នងការរង
ទទួលផ្នការងរនគរបាល
ព្ហ្មទណ្ឌន្ស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខ្ត្តកំពងធំ និងលោករុំ
សុវិជា្ជា នាយការិយាល័យនគរ-
បាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកន្ស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលខ្ត្តកពំង់ធំក៏
ទទលួនវូការពម្ានជាលើកទ១ី
ន្ះ ដូចគា្នា ក្មហ្តុផល
ដោយការធ្វ្សប្ហ្សអនុវត្ត
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន។
លិខិតបញ្ជាក់ថា៖«សមីខ្លួន

ដល្មានឈ្មោះក្នងុបក្ារ១ត្វូ
កប្្នវូកហុំសឆ្គងឲយ្បានត្មឹ-
ត្ូវ។ក្នុងករណីនៅត្ប្ព្ឹត្ត
ផ្ទុយពីការណ្នាំទៀតនោះ នឹង
ចាត់វិធានការតាមវិន័យរបស់
កងកមា្លាំងនគរបាលជាតិ។អគ្គ-
ល្ខាធកិារន្អគ្គល្ខាធកិារដា្ឋាន
អគ្គស្នងការន្អគ្គស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលជាតិអភបិាលន្គណៈ-
អភិបាលខ្ត្តកំពង់ធំ ប្ធាន
នាយកដា្ឋានបុគ្គលិក ប្ធាន
នាយកដា្ឋាន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ

ស្នងការន្ស្នងការដា្ឋាននគរបាល
ខ្ត្តកំពង់ធំ និងសមីខ្លួនដ្ល
មានឈ្មោះក្នុងប្ការ១ ត្ូវ
អនវុត្តតាមបក្ាសន្ះចាប់ពថី្ង្
ចុះហត្ថល្ខាតទៅ»។
លោកប៉្ន វិបុល ប្ធាន

នាយកដា្ឋានបុគ្គលិកន្ក្សួង
មហាផ្ទ្ ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពី
ម្សិលមិញថាលិខិតន្ះពិតជា
ច្ញដោយនាយកដា្ឋានបុគ្គលិក
ក្យមានបទបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្ី
កស្ងួមហាផ្ទ្ពតិបក្ដមន្។
លោកថា៖«លិខិតន្ះគឺព្មាន
ចំពោះបុគ្គលចំនួន៥រូបខាងលើ
មានត្៥នាក់ហ្នឹងទ្បាទ។ខ្ញុំ
មិនអាចនិយាយបានច្ើនជាង
ន្ះទ្បើទោះលិខិតនះ្ខ្ញុំអ្នកធ្វើ
ក៏ដោយសូមទាក់ទងទៅអ្នកនាំ-
ពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
ព្ះជាសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់»។
លោកឆយគឹមខឿនអ្នកនាំ-

ពាកយ្អគ្គស្នងការដា្ឋាននគរបាល-
ជាតិ ប្ប់ពីម្សិលមិញថា មន្ត្ី
ទាំង៥រូបន្ះពិតជាមានកំហុស
ត្ូវបានរដ្ឋមន្ត្ីក្សួងមហាផ្ទ្
ធ្វើការពម្ានយា៉ាងដចូ្ន្ះ។លោក
បន្តថាការពម្ានជាលើកទ១ីន្ះ
គឺគ្ន់ត្ជាការព្មានឲ្យដឹង-
ខ្លួននិងត្ូវក្ខ្លួនឲ្យល្អឡើងវិញ
ចៀសវាងប្ព្ឹត្តកំហុសដដ្ល
ឬផ្ស្ងបន្ថ្មទៀតដ្លឈាន
ទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ន្ក

វិន័យណមួយក្នុងច្បាប់។បើកំ-
ហសុឈានដល់ធ្ងន់ធ្ងរដ្លមិន
អាចលើកលង្បានគឺអាចឈាន
ដល់ការដកតំណ្ងត្ម្តង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មន្ត្ីនគរ-

បាលជាតិបើអត់មានកំហុសគ្
អត់ព្មានទ្ ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លី។
ប៉នុ្ត្ខសុអីខ្លះគឺស្ថតិលើអ្នកសុើប-
អង្កត្ព្ះគ្ធ្វើការសុើបអង្កត្
របស់គ្រកមន្ត្ីមានកហំសុពបីទ-
បញ្ជារបស់នគរបាលជាតិហើយ
បានគ្ដាក់ពិន័យ»។
មន្ត្ីនគរបាលទាំង៥រូបដ្ល

ទទលួរងការពម្ានន្ះមសិ្លមញិ
មនិអាចទាកទ់ងសុកំារបភំ្លបឺានទ្
ឯខ្លះទៀតមិនអាចស្វ្ងរកប្ភព
ទាក់ទងបាន។
លោកសុខ លូ អភិបាលខ្ត្ត

កពំងធ់ំបប្់មស្លិមញិថាករណី
ឈានដល់ការពម្ានន្ះគឺមិន-
មន្កហំសុអ្វីធំដុនំោះទ្ដោយ-
សរពួកគាត់អនុវត្តការងរមិន-
បានល្អ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ
តក្អរដ្លមានលោក[សខង្]
បានដាស់តឿនមន្ត្ីឲ្យធ្វើការ
ហ្នឹងណហើយការដាស់តឿន
មន្ត្ីន្ះមនិមន្សមប្់តខ្ត្្ត
កំពង់ធំនោះទ្គឺសម្ប់មន្ត្ី
ទទូាងំបទ្ស្ឲយ្មានការធ្វើការ
មានឯកភាពផ្ទក្្នងុពង្ងឹវនិយ័
ការងរនងិការគប្គ់ង្ការងរ
ហ្នឹងណ»៕

ឯក អគ្គ រដ្ឋទូត បារំាង  អាល្លម៉ឺង់  និង សហភាព អឺរុ៉ប   
ជួបសួរសុខទុក្ខ លោក  កឹម សុខា  ដោយ ឡេក ពី គ្នា
នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈបនា្ទាប់ពីលោកកឹម

សុខាបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហ៊នុសន្កាលពីសបា្ដាហ៍មនុ
ក្នុងព្លលោកចូលរួមរំល្ក-
ទុក្ខចំពោះមរណភាពមហាឧបា-
សិកា ប៊ុនស៊ាងលី មន្ត្ីទូត
មួយចំនួនក្នុងរយៈព្ល២ថ្ង្
ចុងក្យន្ះ បានចូលជួប
សួរសុខទុក្ខលោក កឹម សុខា
នៅគ្ហដា្ឋានរបស់លោកក្នុង
រាជធានីភ្នំពញ្។ការចលូសរួ-
សុខទុក្ខន្ះធ្វើឡើងពីសំណក់
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូបារាងំលោកស្ី
EvaNguyen-Binhកាលពី
រសៀលថ្ង្អង្គារម្សិលមិញ។
កាលពីថ្ង្ចន្ទ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
អាល្លឺម៉ង់លោក Christian
Bergerនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូត
សហភាពអរឺ៉បុលោកស្ីCar-
menMoreno ការចូលជួប
ន្ះបានធ្វើដាច់ដោយឡ្កពី
គា្នា។ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំង២មិន
ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដ្លសួរថា តើ
មានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ្វី

ខ្លះទ្នៅក្នុងជំនួបនោះ។
លោក កឹម សុខាបាន

សរស្រនៅលើទំព័រហ្វ្សប៊ុក
របស់លោកថាលោកChris-
tianBergerបានសរួសខុទកុ្ខ
និងសទរចំពោះជំនួបរវាង
ឥសស្រជនខ្មរ្ទាងំ២កាលថ្ងទ្ី
៥ ខ្ឧសភាហើយលោក
គាំទ្ចំពោះការជួបន្ះដោយ
ចាត់ទុកថាជារឿងវិជ្ជមាន។
ក្ពីន្ះលោកបានពិភាក្សា
គា្នាអំពីសុខទុក្ខ និងជីវភាព
របស់ប្ជាពលរដ្ឋខ្ម្រ ក្នុង
ស្ថានភាពកូវីដ១៩ និងអំពី
ស្ថានភាពនាព្លអនាគត។
ជំនួបលោកហ៊ុនស្ន

និងលោកកឹមសុខាក្នុងពិធី
មរណទុក្ខនោះមិនតូ្វបានប្-
ភពណមួយបង្ហាញឲ្យដឹងទ្។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញ លោក

ចាន់ច្នម្ធាវីមួយរូបរបស់
លោកកឹមសុខាដ្លមានវត្ត-
មានក្នងុជំនួបរវាងលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្ីនិងលោកសុខាបាន
បដិស្ធធ្វើអតា្ថាធិប្បាយអំពី
ជំនួបរវាងអ្នកនយោបាយទាំង
២ដោយគ្ន់ត្ថ្ល្ងថា

«ជំនួបជជ្កគា្នារវាងអ្នកនយោ-
បាយខ្ម្រគឺជាអ្វីដ្លពលរដ្ឋ
និងសហគមន៍អន្តរជាតិចង់
ឃើញកើតមាន»។
លោក គិន ភាអ្នកវិភាគ-

នយោបាយថ្ល្ងថាការចូល
សួរសុខទុក្ខពីសំណក់មន្ត្ី
ស្ថានទតូនានាគឺស្ថានទតូទាងំ-
នោះចង់បង្ហាញថាពកួគ្បង្ហាញ
ការគាំទ្និងចង់ឃើញអ្នក-
នយោបាយខ្ម្រអាចសម្ប-
សម្ួលគា្នាខាងនយោបាយអាច
ដោះស្យតាមរយៈការចរចា។
លោកថា៖ «យើងតូ្វដឹងថា
លោកកឹមសុខាត្ូវបានគ្
ចោទប្កាន់ពីបទក្បត់ជាតិ
ឃុបឃិតជាមួយបរទ្សនោះ
ឯង។ន្ះជារឿងមួយដ្ល
យើងត្ូវពិចារណឲ្យម្ន-
ទន្។បើសិនជាគ្មើលឃើញ
ថាបរទ្សទាំងអស់នោះអាច
ទៅបង្ហាញ ឬបង្គាប់បញ្ជាឬ
បង្កប់របៀបវារៈ ស្ណរីយ៉ូ
នយោបាយណមួយនោះវាទៅ
ជារឿងមួយដល្ពិបាកសមប្-
សម្ួលក្យព្លដំណើរការ
តុលាការត្ូវបានបញ្ចប់»៕

លោក កើត រិទ្ធ...

លោកកើតរិទ្ធក្នងុកិច្ចបេជំុពីថ្ងេទី១១ខេឧសភា។រូបថតក្សួងយុត្តិធម៌
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បង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរៀបចំផ្រនការទ្រសចរណ៍ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី
 នៀម   ឆេង 
 
ភ្ន ំពេញ ៈ  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សងួ ទៃស- 

ចរណ៍   បាន បៃកាស សុពល- 
ភាព គណៈ កម្មការ អន្តរ កៃសួង 
សមៃប់ រៀប ចំ ផៃន ការ មៃ លើ 
វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី   កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ   ដោយ 
បាន គំាទៃ ការកសាង ពៃលាន- 
យន្ត ហោះ ក្នងុ សៃកុ  ខណៈ  ខៃត្ត 
នៃះ មាន តបំន ់ទៃស ចរណ ៍ ធម្ម- 
ជាតិ  រហូត ដល់  ៣៩ កន្លៃង ។ 

  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ទៃស ច រណ៍   
លោក  ថោង   ខុន  និង   មន្តៃ ីពាក់- 
ព័ន្ធ   កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន បើកកិច្ច-  
បៃជុំ  និង បៃកាស សុពល ភាព 
គណៈ កម្មការ អន្តរ កៃសួង   
ដើមៃប ីសកិៃសា រៀប ច ំផៃន ការ ដើមៃប ី 
អភិ វឌៃឍទៃស ចរណ៍ នៅ ក្នងុ  ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី ។  គណៈ កម្មការ  
បាន សមៃច ថា  ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ី 
នៅ ភាគ ឦសាន មួយ នៃះ  ចាំ- 
បាច់ តៃូវ មាន ការ ចូល រួម ពី 
វិស័យ ពាក់ ព័ន្ធ  និង ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្នៃក ដឹក ជញ្ជូន ពិ សៃស 
គ ឺការ បង្កើត ពៃលាន យន្ត ហោះ 
ថ្មី   សមៃប់ ដឹក ជញ្ជូន ទៃស ចរ  
អ្នក ដំណើរ  ទំ និញ  និង បន្លៃ 
ផៃសៃងៗ  ទៅ កាន់ គោល ដៅ 

នានា ក្នុង បៃ ទៃស។   នៃះ បើ 
យោង តាមការ ឲៃយ ដឹង របស់  
កៃសួង ទៃស ចរណ៍ ។ 

  កៃ សួង ទៃស ចរណ៍   ក៏ បាន 
បញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា  ខៃត្ត មណ្ឌល-
គិរី  និង តំបន់ ភូមិ ភាគ ឦសាន 
ទាំង មូល  គឺ ជា គោល ដៅ អៃកូ- 
ទៃ ស ចរណ៍ ដ៏ ធំ របស់ ពៃះ រាជា- 
ណាចកៃ កម្ពជុា   « ដៃល តៃវូ មាន 
ការ អភិ វឌៃឍ បៃកប ដោយ និរន្តរ- 

ភាព   និង ការ ទទួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់»។  
វិស័យ ជា អាទិ ភាព ក្នុង ខៃត្ត 

នៃះ  គឺ វិស័យ ទៃស ចរណ៍  
ពសិៃស វសិយ័ អៃ ក ូទៃស ចរណ ៍ 
បន្ត ដោយ  វិស័យ កសិកម្ម ដៃល 
រួម មាន ការ ដំ ដុះ បន្លៃ សរី រាង្គ  
ផ្លៃ ឈើ កាហ្វៃ ។ 

  កៃ សួងទៃស ចរណ៍    បន្ត ឲៃយ 
ដឹង ថា  លោក  ថោង   ខុន   បាន 
លើក ឡើង ថា  វិស័យ ទៃស- 

ចរណ៍ ជា វិស័យ អន្ត រ វិស័យ  
ដៃល តៃវូ មាន ការ គាទំៃ ព ីវសិយ័ 
ពាក់ ព័ន្ធ  ដូច ជា   បរិ សា្ថាន   កសិ កម្ម   
វបៃប ធម៌  បៃព័ន្ធ ទឹក សា្អាត  អគ្គសិ នី   
គម នា គមន៍។  

 គណៈ កម្មការ អន្តរ កៃសួង  
បាន គាទំៃ ទាងំ សៃងុ ចពំោះ ការ- 
រៀប ច ំគមៃង កសាង ពៃលាន- 
យន្ត ហោះ មួយ នៅ ខៃត្ត នៃះ 
សមៃប ់ដកឹ ជញ្ជនូ ភ្ញៀវ ទៃ ស ច រ  

និង អ្នក ដំណើរ ពី តំបន់ ទៃស- 
ចរណ៍ ធំៗ   ដូច ជា   រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ   សៀម រាប - អង្គរ  តំបន់ ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ  និង តំបន់ អៃកូ ទៃស- 
ចរណ៍ នៅ ភូមិ ភាគ និរតី តំបន់ 
ទៃសច រណ ៍នៅ ភាគ ពាយពៃយនៃ 
បៃ ទៃស កម្ពុជា   ជា ដើម ។ 

  លោក  ថោង  ខនុ  បាន ឲៃយ ដងឹ 
ដោយ  រំពឹង ថា  ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ ខៃត្ត នៃះ នឹង  ភា្ជាប់  ទៅ 
គោល ដៅ ទៃស ចរណ៍ ជិត ខាង  
ដូច ជា  បៃទៃស ថៃ វៀត ណាម   
និង ឡាវ   ពៃម ជា មួយ ទីកៃុង 
សំខាន់ៗ ផៃសៃង ទៀត របស់ 
អាសា៊ាន  ពៃម ទាងំ អាច ភា្ជាប ់ទៅ 
ដល់ ទីកៃុង សំខាន់ៗ របស់ បៃ- 
ទៃស ចិន ។ 

  លោក  សា្វាយ  សំអា៊ាង  អភិ- 
បាល ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី បាន ថ្លៃង 
ថា  ខៃត្ត របស់ លោក មាន តំបន់ 
ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ បៃមាណ  
៣៩កន្លៃង  រួម មាន ទាំង តំបន់ 
ទឹក ជៃះ  ទឹក ធា្លាក់ ធម្មជាតិ   
តបំន ់វបៃបធម ៌ជន ជាត ិដើម ភាគ- 
តចិ  ទៃស ភាព សមទុៃ ឈើ  ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ  តំបន់ ការពារ 
ធម្ម ជាតិ   រមណី យ ដ្ឋាន ទៃស- 
ចរណ ៍កៃច្នៃ   ជៃលង ដង អូរ  នងិ 
ភ្នំ ធម្មជាតិ។  កៃ ពី នៃះ ក៏ មាន  

ចមា្ការ ដំ ណាំ  ចមៃុះ ពូជ   ទៃស- 
ភាព តាម ដង ផ្លវូ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ផង 
ដៃរ។   នៃះ បើ តាម កៃសងួ ទៃស- 
ចរណ៍ ដដៃល។ 

លោក   ហៀក  សុផាន   នាយក- 
រដ្ឋ បាល សាលា ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី 
បាន ថ្លៃង បៃប់ ឲៃយ ដឹង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា កិច្ច បៃជុំ កាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ  គឺ គៃន់ តៃ ជា ដំណាក់- 
កាល ដំបូង បុ៉ណ្ណោះ   គឺ ការ  បៃកាស 
សុពល ភាព   គណៈ កម្មការ អន្តរ 
កៃសួង ដើមៃបី សិកៃសា ពីអំ ពី ផៃន- 
ការ មៃ ។ 

លោក ថ្លៃង  ថា៖   « បនា្ទាប់ ពី 
ការ បៃកាស សពុល ភាព គណៈ- 
កម្មការ នៃះ ហើយ  កៃុម ការងារ 
បច្ចៃក ទៃស នឹង សិកៃសា សៃវជៃវ 
ហើយ  នឹង ចៃញ លទ្ធ ផល ជា 
ផៃន ការ មៃ នៅ ក្នុង ខៃ សីហា  ឬ 
កញ្ញា » ។   លោក  តុប  សុភ័ក  
អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍ 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល  មិញ ថា  រហូត 
មក ទល់ ពៃល នៃះ  កៃសួង បាន 
បៃកាស បង្កើត គណៈ កម្មការ 
អន្តរ កៃសួង  សមៃប់ រៀប ចំ ផៃន- 
ការ មៃ   វិស័យ ទៃស ចរណ៍ បាន 
ចំនួន   ៣ខៃត្ត រួច ហើយ  រួម មាន 
ខៃត្ត សៀម រាប   ខៃត្ត កៃប   និង 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ៕  

ឃុត  សុ ភច រិយា

ភ្នំពេញៈ មាន មនុសៃស ២៦ នាក់  បាន 
សា្លាប់  និង រង របួស ដោយ សា រគៃប់ មីន 
និង គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌមិ នទាន់ ផ្ទុះ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ជាង ៤ខៃ ដើម ឆ្នា ំនៃះ  ជាតួ- 
លៃខ មួយ ដៃល មាន ការ ថយ ចុះ បៃ- 
មាណ ៤៨ ភាគ រយ បើ ធៀបនឹ ង រ យៈ- 
ពៃល ដូច គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន  ដៃល មាន 
អ្នក សា្លាប់  និងរ បួសរ ហូត ដល់ ៥០ 
នាក។់ នៃះ បើ តាម របាយកា រណរ៍ បស ់
អាជា្ញា ធរ មីន ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល- 
បាន កាល ពី ថ្ងៃច ន្ទ។ 

របាយ ការ ណប៍ា នបញ្ជាក ់ថា ៖ «ក្នងុ 
ចំណម ជន រង គៃះ ទំាង ២៦នាក់ នោះ  
មាន ៥នា ក់  បាន សា្លាប់  និង ២១ នាក់ 
ទៀត បាន រង រប ួសធ្ងន ់ នងិ សៃល ក្នងុ 
នោះមា ន ៧ នាក់ បា ន ដច់ អវ យវៈ ដៃលនឹ ង 
កា្លាយ ជាជន ពិកា រអស់ ១ជី វិត និ ងកំ- 
ពុង ស្ថតិ កៃម ការជួ យស ង្គៃះ ពៃយា បាល 
ពីកៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ នៅ ឡើយ» ។

បើ តាម របាយ ការណ ៍នៃះ  ក្នងុ រយៈពៃល 
ជាង ៤ ខៃ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  បៃតិ បត្ត-ិ 
ករ ចំ នួន៧ រួម មាន  កងយោ ធព ល- 
ខៃមរ ភូមិន្ទ  មជៃឈ មណ្ឌល សកម្ម ភាព 
កំចាត់ មីនក ម្ពុជា( CMAC),អង្គ ការ 
ដោះមី នក ម្ពុជា(CSHD),  អង្គ ការ 
Hallo Trust, អង្គ ការ MAC, អង្គ ការ- 

NPA និង អង្គ ការ APOPO បាន បោស- 
សមា្អាត មីន លើ ផ្ទៃដី  ៣៦  ១៨០  ៧០៤ 
ម៉ៃតៃ កៃឡា ដោយ រក ឃើញមី នបៃ- 
ឆំងម នុសៃសចំ នួន  ៤  ៨៩៣ គៃប់  មី ន 
បៃឆំងរ ថ កៃះ ១២០ គៃប់  និង សំណល់  
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ១៤  ១៩៥ គៃប់ ។ 

ជា មួយ គា្នានៃះ  លោកទៃ សរ ដ្ឋម នៃ្តី 
ល ីធជុ អន ុបៃធា នទ ី១ នៃអា ជា្ញាធ រមនី 
បា នបញ្ជាក់បៃ ប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃច ន្ទថា  មីន  និងសំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី 
សង្គៃម នៅ តៃ បន្ត ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ ព លរដ្ឋ កម្ពជុា ទំាង 
អ្នក រស ់នៅ ជនប ទដច ់សៃ យាល  នងិ 
ក្ន ុងទី បៃជំុ ជនមួយ ចំនួន ផង ដៃរ ។ ដូច្នៃះ  
គៃប់ គា្នា តៃវូ បៃងុ បៃយ័ត្ន ពៃលដៃ ល បៃទះ- 
ឃើញ វាច ូរកុ ំពៃយា យាម ប៉ះពាល់ ឬកា ន ់
លៃង ឬ រសី វា យកទៅកៃ ច្នៃធ្វើ  អ្វ ីផៃសៃង 
ទៀ  តឲៃយ សោះ  ពៃះ វាងា យនឹង ផ្ទុះ 
ប ង្កគៃះ ថា្នាក់ ដល់ អាយុជី វិត ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«គៃប់មី ន 
គៃប់ បៃក ចង្កាម និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទះុ 
សល់ ពី សង្គៃមនៅតៃ ជាហា និ ភ័ យ 
សមៃប់   យើង គៃប់ គា្នា  ពៃះវា មិន តៃមឹ- 
តៃ បង្ក ឲៃយ ពលរដ្ឋ យើង សា្លាប ់ នងិ ធា្លាក ់ខ្លនួ 
ពកិារ ប៉ណុ្ណោះ  ទៃ ថៃ មទាងំ ជា ឧប សគ្គ 
សមៃប់ ការ សា្ដារ  និង អភិ វឌៃឍ ជីវភាព  
គៃសួារ  សៃដ្ឋកិ ច្ចជា តិ ទៀត ផង»  ។

បើ តាម លោក  ធុជ  គៃប់ មីន  និង 

សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ សល់ ពី សង្គៃម រាប់ 
លាន គៃប ់តៃវូ បាន គៃរា យកា រណ ៍ថា 
មាន បង្ក ប់នៅ ក្នុង ដីស្ទើរ គៃ ប់ ទីក ន្លៃង 
នៅ កម្ពជុា ពិសៃស នៅ តំបន់ លៃណ ដ្ឋាន 
កង ទ័ព និង តាម តំបន់ ជួរ ពៃំដៃ ន។  

កាល ពីថ្ងៃអា ទិតៃយ មាន  គៃប់ កំាភ្លើង- 
ធំ ចំនួ ន១៦ គៃប់  តៃវូ បាន ពលរដ្ឋ បៃ- 
ទះ ឃើញ នៅក្នងុ  សៃកុរវៀង និ ងសៃកុ 
គូ លៃន ខៃ ត្ត ពៃះ វិហារ ហើយ តៃូ វបា ន 
មន្តៃី ជំនាញ ផ្នៃក កមា្ចាត់ មីន នៃអ ង្គការ  
CSHD ជយួ អន្តរា គ មនប៍ោ ស សមា្អាត 
និង កម្ទៃ ចចោល  នៅ នឹង កន្លៃ ង។ 

លោក ឈួន  បូរា៉ា  មន្តៃី បច្ចៃក ទៃស 
ផ្នៃក បោសស មា្អាត មីន នៃ អង្គ ការ CSHD 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ ថា៖ 
«គៃប់មិ នទា ន់ ផ្ទុះ ដៃល តៃូវ បានរំ- 
ដោះចៃ ញពីដីសៃ របស់  បៃជាក សិករ  
នងិ ដតុ កម្ទៃច ចោល នៅ នងឹក ន្លៃងនៃះ 
ជាបៃ ភៃទ គៃប់ ផ្លាង ចាប់ ពីក  មៃតិ៦០ 
ម.ម  ដល់  ៨៥ម.ម ដៃល ជាផ លិតផ ល 
នៃ បៃទៃ ស អាមៃ រកិ  ចនិ  រសុៃសុ ី នងិ វៀត- 
ណាម »។ 

ទន្ទមឹ ន ឹង នៃះ គៃ ប ់បៃក ទមា្លាក ់ពលីើ 
យន្ត ហោះបៃ ភៃទ MK82ចំ នួន១- 
គៃប់ តៃូវ បាន កៃុម អង្គការ NPA ជីក-
កា យចៃញ ពីក្នុ ង ដី ពៃស ហ គម ន៍ភូម ិ
ផាក ់ណាម  ឃុកំោះ ពាក ់ សៃកុ វនីសៃ 
ខៃត្ត រតនគិ រី កា លពី ថ្ងៃសៅរ៍ ប នា្ទាប់ ពី 

អ្នកភូ មិបា នបៃទះ ឃើញ  និង រាយកា រ- 
ណប៍ៃប ់ឲៃយស មត្ថ ក ិច្ច  ជយួ អ ន្តរាគ មន ៍
បៃប់ ទៅ មន្តៃី ជំនា ញឲៃយ ជួយ ដល់ ពួក- 
គៃ។បច្ចុបៃប ន្នគៃប់  បៃក ដ៏ធំនោះ តៃូវ-
បា ន កៃុម មន្តៃី ជំនាញ អង្គ ការ NPAនាំ-  
យ កទៅរ កៃសា ទុកប ណ្ដោះអា សន្ន នៅ 
ទីតាំ ងមា នសុ វត្ថិ ភាព នៃអ ង្គការ នៃះ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា ដើមៃបី បង្កើន 
កិច្ចបៃ តិ បត្តិការ បោស សមា្អាត មីន ឲៃយ 
សមៃច បា ន តាម ផៃនការ យុទ្ធ សា- 
ស្តៃ« កម្ពុជា គា្មាន មីន ឆ្នាំ ២០២៥» រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា បាន សមៃច ចូល រួម 
ជា ថវកិា បដ ិភាគ ១០ ភាគរ យ ទៅ គៃប ់

គមៃង ថ្មីៗ  សមៃប ់ការ បោសស មា្អាត  
មីន ដើមៃបី មនុសៃស ធម៌ ជា លក្ខណៈ ទ្វៃ- 
ភាគី ឬ ពហុ ភាគី  និង បាន ដក់ ចៃញ 
ផៃនកា រ ជាក់ លាក់ ក្នុង ការប ញ្ចប់ ការ- 
សៃវ ជៃវ ទិន្ន ន័យ ជា មូល ដ្ឋាន ចំនួន ៧៣ 
សៃ ុក  ក្នងុ ខៃត្ត មួយ ចំនួន នៅ ភាគ ខាង-  
កើត បៃ ទៃស ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ។

ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២០  ដល់ ឆ្នាំ ២០២៥ 
កម្ពុជា នៅ តៃូវ ការ ថវិកា បៃមាណ ៣៧៧ 
លាន ដុលា្លារ បន្ថៃមទៀ ត ដើមៃបី រំដោះផ្ទៃ- 
ដ ី ដៃល មាន មនី គៃប ់បៃក ចង្កាម  នងិ 
សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម បៃមាណ  
៨០៦គីឡូម៉ៃ តៃ កៃឡា  ៕

ទេសភាព ទឹក ធ្លាក់ លេង បឺក ពេះ  ក្នងុ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី ក្នងុ ផេន ការ រៀប ចំ តំ បន់ទេសចរណ៍។ រូបថត ហុង  មិនា

គេប់មិនទាន់ផ្ទះុដេលបេទះឃើញនៅសេកុវីនសេ ខេត្តរតនគិរីថ្មីៗ នេះ។ រូបថត សហ ការី

អ្នករងគ្រះដោយសារមីននិងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទះុមានការថយចុះជាងឆ្នាមុំន
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�្ � ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្ � ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុ�្ � ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ ស� ងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្ដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្ដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក� ្ 

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

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

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

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

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

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

�្ � ន�្ន ក្រដ� � ល និង ធន� នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�� ល  និងធន� នមនុស្ស
 ញុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្ � នគណ�្យ្�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្យា  និងរច� �្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខ្ត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  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�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រីបរិស្ថានកំពុងរៀបចំឯកសរប្ដងឹមនុស្រស១៤នាក់ទៅតុលាការ-
ខ្រត្តក្រយពីញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្រយដុតទីស្នាក់ការឧទ្រយានុរក្រស២ខ្នង

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 រត ន គិរីៈ  មន្ទីរ បរិ ស្ថាន ខៃត្ដ 
រតន គិរី បាន កំណត់ មុខ សញ្ញា 
មនុសៃស ចំនួន  ១៤នាក់ ដៃល 
បាន ញុះ ញង់ ពលរ ដ្ឋ ជាង ៧០នាក ់
ទៅ ដុត បំផ្លាញ ស្នាក់ ការ មនៃ្ដី 
ឧទៃយា នរុកៃស ចនំនួ ២ ខ្នង  ស្ថតិ ក្នងុ 
ភូមិ តា បូក  ឃុំតា វៃង លើ  សៃុក 
តាវៃង  និង កំពុង កសង សំណំុ- 
រឿង ប្តងឹ ទៅ កាន ់តលុា ការ ដើមៃបី 
ចាត់ ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។  
លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ  នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសួង 
បរិស្ថាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។ 

 លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  បាន ថ្លៃង ថា  
កៃមុ ពល រដ្ឋ ដៃល ចលូ ទន្ទៃន ដ ី
ពៃ ខសុ ចៃបាប ់ នងិ ថៃម ទាងំ ដតុ 
កម្ទៃច ស្នាក ់ការ មន្តៃ ីឧទៃយា ន ុរកៃស 
នៅ ភូមិ សស្តៃ ភូមិ តា បូក  ឃំុតា-  
វៃង លើ  សៃកុ តាវៃង  ខៃត្ត រតន គិរី 
កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃទី ១០  ខៃ ឧស ភា  
គ ឺជា ទង្វើ ខសុ ចៃបាប ់ទាងំ សៃងុ ។  
ទង្វើ នៃះ នឹង មិន តៃូវ អត់ ឱន 
បាន ឡើយ  ហើយ មៃ ខ្លាង ដៃល 
បាន ញុះ ញង់ បំផ្លាញ សមៃបត្តិ 
របស់ រដ្ឋ  និង បៃ ឆំង នឹង ការ អនុ- 
វត្ត ចៃបាប់  តៃូវ តៃ ទទួល ខុស តៃូវ 
ចំពោះ មុខ ចៃបាប់ ជា ដាច់ ខាត ។

 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖«កៃុម 
ការ ងារ មន្ទរី បរិ ស្ថាន បាន កណំត ់
មុខ សញ្ញា ចំនួន ១៤ រូប រួច- 
ហើយ ជា ជន ដៃល ញុះ ញង ់បង្ក 
ឱៃយ មាន ការ ដុត បំ ផ្លាញ  ទី ស្នាក់- 
ការ មន្តៃី បរិ ស្ថាន  ហើយ បាន 
និង កំពុង កសង សំណុំ រឿង  
ប្តឹង ទៅ កាន់ តុលា ការ ដើមៃបី 
ចាត់ ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ » ។

 លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  មូល ហៃតុ នៃ ការ ឈាន 
ដល់ ដុត កម្ទៃច ស្នាក់ ការ មន្តៃី 
ឧទៃយា នុរកៃស នៃះ ក៏ ពៃះ កាល ពី 
ថ្ងៃទ ី៨- ៩  ខៃ ឧសភា នៃះ កមា្លាងំ 
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស បៃចាំ នៅ សៃុក 
តា វៃង  បាន សហ ការ ជា មួយ 
កមា្លាងំ អធ ិការ សៃកុ តាវៃ ង បា ន 
ចុះ ធ្វើ សកម្ម ភាព យាម លៃបាត 
ទប់ ស្កាត់ ការ កាប់ រាន ដី ពៃ ធ្វើ 
កម្ម សទិ្ធ ិក្នងុ តបំន ់របៀង អភ ិរកៃស 
ជវី ចមៃុះ  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិសសៃ្ត ឃុ ំ
តាវៃង លើ ដោយ កមា្លាំង ចមៃុះ 
បាន បោះ ស្លាក សញ្ញា ហាម 
កាប ់ដើម ឈើ  នងិ ហាម កាប ់រាន- 
ទន្ទៃន ដ ីពៃ បោះ ស្លាក នៅ តាម 
ទី តាំង ដៃល មាន ការ កាប់ រាន 
យក ដី ពៃ  ហើយ  បាន ធ្វើ ការ 
ដក ហូត  រណា រយន្ត ចំនួន  ២  
គៃឿង  និង រុះរី រោង ចមា្ការ ចំនួន  
៤ កន្លៃង  និង ពល រដ្ឋ ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា ឈប់ ធ្វើ សកម្ម ភាព ទៀត ។ 
ចំណៃក ដី ពៃជា ចៃើន ហិកតា 
ដៃល កៃុម ពល រដ្ឋ ទាំង នោះ 
ទន្ទៃន កាន់ កាប់ ដោយ ខុស- 

ចៃបាប់ នឹង តៃូវ ដក ហូត មក វិញ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ការ អនុ វត្ត 

ចៃបាប់ នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ បៃមាណ  ៧៥ នាក់ ដៃល 
រំលោភ ចៃបាប់ នោះ មាន ការ ខឹង- 
សមៃបា យា៉ាង ខា្លាំង ហើយ បាន   
នំា គ្នា មក ដុត បំផ្លាញ ទី ស្នាក់- 
ការ តៃ ម្តង» ។  

លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  ស្នាក់ ការ ដៃល តៃូវ បាន 
កៃមុ ពល រដ្ឋ ដតុ បផំ្លាញ នោះ ធ្វើ 
ពឈីើ បៃក ់សង័្កស ី ទហំ ំ ៦គណុ 
៩ ម៉ៃតៃ ទើប សង សង ់រចួ ថ្ម ី នងិ 
មយួ ទៀត ធ្វើ ព ីឈើ បៃក ស់ង័្ក ស ី
ទហំ ំ ៦ គណុ ៨  ម៉ៃតៃ ជា ទ ីស្នាក-់ 
ការចាស់  និង បាន បង្ក ឱៃយ ខូច- 
ខាត សមា្ភារមួយ ចំនួន ។  

កៃ សងួ បរ ិស្ថាន បញ្ជាក ់ទៀត  
ថា  គ្មាន ជន ណា មា្នាក់ មាន សិទ្ធិ 
កាន់ កាប់ ដីធ្ល ី ទិញ  ឬ លក់ ដូរ ដី ធ្ល ី
នៅ ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
បាន ឡើយ ។  កៃសងួ បរ ិស្ថាន ក ៏
សមូ ស្នើ សុ ំ បង ប្អនូ  បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃល មិន បាន យល់ ដឹង 
ចៃបាស ់ព ីចៃបាប ់ សមូ ឈប ់ចាញ-់ 

បោក ជន ខលិ ខចូ បន្ត ទៀត  នងិ 
សូម បញៃឈប់ ជា បនា្ទាន់ នូវ សកម្ម- 
ភាព ខុស ចៃបាប់ ជា អាទិ៍  ការ- 
ឈូស ឆយ  កាប់ ឆ្ការ  ដុត  រុក- 
រាន  ទន្ទៃន ដ ីពៃ  ការ សង សង ់
ខ្ទម  ឬ រោង នៅ ក្នុង តំបន់ ការ- 
ពារ ធម្ម ជាតិ ។  

 កៃ សួង បន្ត អំពាវ នាវ ពល រដ្ឋ 
តៃវូ បញៃឈប ់ជា បនា្ទាន ់នវូ រាល ់ការ- 
ទិញ -លក់ ដី រដ្ឋ  និង ការ បញ្ជាក់ 
ការ ទិញ -លក់  ដី រដ្ឋ ដោយ ខុស- 
ចៃបាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម- 
ជាត ិហើយ តៃវូ រុះរ ីសណំង ់គៃប ់
បៃភៃទ ដោយ ខ្លួន ឯង  និង បៃ- 
គល់ ទី តាំង ដី ទាំង នោះ  ដោយ 
ឥត លក្ខ ខណ្ឌ មក ជូន កៃសួង  
បរិ ស្ថាន គៃប់ គៃង វិញ។  បើ ពុំ 
នោះ ទៃ នឹង តៃូវ បៃឈម មុខ នឹង 
វិធាន ការ ចៃបាប់ ។ 

 កៃសួង បរិ ស្ថាន សូម បដិ- 
សៃធ នូវ រាល់ ឯក សរ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការ កាន់ កាប់ ដី ដោយ ខុស- 
ចៃបាប់ គៃប់ បៃភៃទ ដូច ជា ការ- 
ទន្ទៃន កាន់ កាប់  ការ ផ្ទៃរ  ការ- 
ទិញ -លក់ ដី ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
នៅ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ ។

លោក  ផុន  ខៃមរិន្ទ  បៃធាន 
មន្ទីរ បរិ ស្ថាន  ខៃត្ត រតន គិរី  ថ្លៃង 
កាល ពី មៃសិល មិញថា  កាល ពី  
ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី ១០  ខៃ 
ឧសភា  នៃះ  ពល រដ្ឋ ចំនួន  ៧៥  
នាក់  រួម នឹង មធៃយា បាយ ធ្វើ- 
ដណំើរ ម៉តូ ូ ៤០ គៃឿង  បាននា-ំ  
គ្នា សមៃុក ទៅ ដុត បំផ្លាញ ទី- 
ស្នាក់ ការ ប៉ុស្តិ៍ ឧទៃយាន ជាតិ វរៈ- 
ជ័យ ចំនួន  ២ ខ្នង  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
តា បូក  ឃុំ តា វៃងលើ  សៃុក 
តាវៃង។  លោក បន្តថា  កំណត់ 
មុខ សញ្ញា មៃខ្លាង បាន ហើយ 

កំពុង តៃ រៀប ចំ ឯកសរ បញ្ជូន 
ទៅ សលា ដំបូង ខៃត្ត រតន គិរី  
ដើមៃបី ផ្តនា្ទា ទោស តាម ចៃបាប់ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

 លោក  ឌនិ  ខន្ន ី មនៃ្ត ីសមៃប- 
សមៃួល សមា គម សិទ្ធិ មនុសៃស 
អាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ដ រតន គិរី  
បាន លើក ឡើង ថា  ករណ ីពល- 
រដ្ឋ លើក គ្នា ទៅ ដុត បំផ្លាញ បុស្ដិ៍ 
ស្នាក់ ការ មនៃ្ដី ឧទៃយា នុ រកៃស បៃប 
នៃះ គឺ ជា ទង្វើ ផ្ទុយ នឹង ចៃបាប់។  
ពល រដ្ឋ គួរ ធ្វើ អ្វ ីឲៃយ សន្ត ិវិធី ចៀស-  
វាង ការ ធ្វើ សកម្ម ភាព បៃប នៃះ ។  
ប៉ុន្ដៃ លោក សង្កៃត ឃើញ ថា  
កន្លង មក មនៃ្ដី បរិស្ថាន នៅ ខៃត្ដ 
រតន គិរី មាន ភាព យឺត យា៉ាវ ក្នុង 
ការ ហាម ឃាត់ ពល រដ្ឋ ទន្ទៃន 
រុក រាន ដីពៃ  ដល់ ពៃល ពលរដ្ឋ  
ទនៃ្ទាន  និង សង សង់ សំ ណង់  
រួចរាល់ ទើប មាន មនៃ្ដី ចុះ ទៅ 
រុះ រី ទើប បង្ក ឲៃយ មាន ការ ខឹង- 
សមៃបាបៃប  នៃះ  ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ពល រដ្ឋ នៅ 
ពៃល ពួក គត់ ចូល ទៅ ទនៃ្ទាន  
រុក រាន ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ  ឬ សង- 
សង់ ដំបូង ៗ  មិន មាន មនៃ្ដី ចុះ 
មក ទប់ ស្កាត់  ពួក គត់ គិត ថា 
មិន មាន បញ្ហា ក៏ ចៃះ តៃ នាំគ្នា 
បន្ត ធ្វើ  ហើយ នៅ ពៃល ពលរដ្ឋ 
ធ្វើ ការ សង សង់ខ្ទម  រោង  រួច 
ទើប មនៃ្ដី ឧទៃយា នុ រកៃស ចុះ ទៅ 
រុះរី។  ការ អនុវត្ដ យឺត យា៉ាវ បៃប 
នៃះ ហើយ ទើប ធ្វើ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ខងឹ 
មាន ការ តបត ។  ប៉ុន្ដៃ ទោះ ជា 
យា៉ាង ណា ពលរដ្ឋ មិន តៃូវ ទៅ 
ដុត បំផ្លាញ សមៃបត្ដិ សធា រ ណៈ  
របស់ រដ្ឋ បៃប នៃះ ទៃ  វា ជា ទង្វើ 
ខុស ចៃបាប់  គួរ តៃ រក ដំណោះ- 
សៃយ ទៅ តាម សន្ដិ វិធី » ៕   

 គឹម  សារុំ 

កណ្ដាលៈ នគរ បាល  សៃកុ ស្អាង កពំងុ 
តាម ចាប់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ មា្នាក់   ករណី 
វាយ បៃពន្ធ បណា្តាល ឲៃយ ស្លាប់ពៃ លប ញ្ជនូ  
ដល់ មន្ទីរ ពៃទៃយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០ ឧសភា 
នៅ ក្នុងភូ មិ ពៃក ខ្មៃរ   ឃុំ ស្អាងភ្នំ  សៃុក 
ស្អាង  ខៃត្ត  កណា្តាល ។

លោក  រស់  ចនា្ថា  អធិការ ន គរបា ល 
សៃកុ ស្អាង   បៃប់ ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃស័យ  
ឈ្មាះ ជួន  សរ៉ន  អាយុ ៣៧ឆ្នាំ។  រីឯ 
ស្តៃីរ ងគៃះ ឈ្មាះ  នី  ឡៃហៃសា  អាយុ 
២២ឆ្នាំ  ជា កម្មការិនី  រោង ចកៃ ។ ពួ កគៃ 
រសន់ៅ ភមូ ិពាម ស លា  ឃុ ំស្អាងភ្ន ំ សៃកុ 
ស្អាង  ខៃត្ត កណា្តាល ។ ជន សងៃសយ័ បាន 

គៃច ខ្លួន បនា្ទាប់ ពី វាយបៃពន្ធស្លាប់។  
    លោក  ថា ៖ « ករណី នៃះ សមត្ថ កិច្ច ខ្ញុំ 
កំពុង តាម ចាប់ ជន សងៃស័យ ហើយយើ  ង 
កំពុង ដុត ដៃ ដុត ជើង ធ្វើការ ងារនៃះ  » ។

លោក លន  ចាន់ ថា  នាយ នគរ បាល 
ប៉សុ្តិ៍ ឃុ ំស្អាង ភ្ន ំ បានថ្លៃងព ីមៃសលិ មញិ  ថា 
ករណនីៃះ  សមត្ថ កចិ្ច ម ិនទាន ់អាច សន្ន-ិ 
ដា្ឋាន បានថា  មក ពី មូល ហៃតុ អ្វីទៃ   ប៉ុន្តៃ 
សច ់ញាត ិសៃ្តរី ង គៃះ បាន  បៃប ់សមត្ថ- 
កិច្ច  ថា  ប្តី បៃពន្ធ នៃះទើប តៃ ធ្វើ សំបុតៃ 
លៃង លះ  បៃហៃល ១ ខៃ មុន ថ្ងៃ កើត ហៃតុ ។  

លោក បាន បន្ថៃម ថា  តាម សកៃសី   មុន 
ពៃលកើ តហៃ ត ុ នៅម៉ាង ជាង ៤ រសៀល 
ថ្ងៃ ១០ ឧសភា   គៃ  ឃើញ សៃ្ត ីរងគៃះ ជិះ 
មូ៉តូ មា្នាក់ ឯង  ដល់ផ្លវូ  បៃតុង ចូល វត្ត ស្អាង- 

ភ្នំ  ក្នុង ភូមិ ពៃក ខ្មៃរ  ឃុំ ស្អាងភ្នំ  សៃុក 
ស្អាង។  ពៃលនោះ  សៃប់តៃ គៃ ឃើញ ប្តី  
សៃ្ត ីនោះ ជិះម៉ ូត ូ តាម   ហើយ បើក ម៉តូ ូកៀរ 
ម៉ូតូស្តៃីរ ងគៃះ បណា្តា ល ឲៃយដួល  និង 
បាន វាយ សៃ្តី រង គៃះ តៃូវ  ដើម ទៃូង ១ ដៃ 
ដួល ផ្កាប់មុ ខ   ហើយ តៃូវ សច់ ញាតិ  ដឹក 
យក មន្ទីរ ពៃទៃយ  សៃុក ប៉ុន្តៃជ នរង គៃះ 
ស្លាប់ បនា្ទាប់ ពី បញ្ជូន ដល់ មន្ទីរ ពៃទៃយ ។ 

ជុំវិញ ករណី នៃះ សមត្ថ កិច្ច នគរ បាល 
សៃកុ ស្អាង ភ្ន ំមា្នាក់ សំុមិន ឲៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មាះ 
បាន ឲៃយដឹង ថា  បើ តាម សច់ ញាតិ សៃ្តរី ង- 
គៃះ   ថា  មនុ កើត ហៃត ុ ១ខៃ ប្ដបីៃ ព ន្ធនៃះ 
បានឈ្លាះគ្នា ដោយ ប្ដីចោទ  បៃពន្ធថា 
មាន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ បុរស ផៃសៃង ។ 

រីឯ លោក  ស  វិចិតៃ  មៃឃុំ  ស្អាងភ្នំ ឲៃយ 

ដងឹ ថា  ប្ត ីបៃពន្ធ នៃះមាន កនូ ២នាក ់បៃសុ 
មា្នាក់  និង សៃី មា្នាក់   តៃ លោក មិនដឹង ពី 
អាយកុ ូនៗនោះទៃ ។លោកថា  អឡំងុ ខៃ 
មៃស     ពួកគៃ  បានទៅ  សំុធ្វើ លិខិត លៃង- 
លះគ្នា នៅ ឃុំស្អាង ភ្នំ  ប៉ុន្តៃ អាជា្ញា ធរ ឃុំ  
មិនបាន សមៃច  ទៃ ។ 

លោក បន្ត ថា ៖« កាល ណា គៃ ប្តងឹ  យើង 
ហៅ គត់ ទំាងស ង ខាង សមៃះុសមៃ ួល គ្នា 
ហើយ បើ ឯកភាព ថា ជា នា គ្នា វិញ យើងធ្វើ 
ជា កចិ្ច  សនៃយា បញ្ជាក ់ថា រមួ រស ់ជា មយួ គ្នា 
វិញ ។អា ហ្នឹង យើង ចុះ ហ ត្ថលៃខា ឲៃយ»។

 លោក ថា  ការ លៃងគ្នា  គឺ អាជា្ញាធរ  ឃុំ  
គ្មាន សទិ្ធ ិចុះ ហត្ថ លៃខា  ឲៃយ ទៃ  តៃ បើពកួ- 
គត់ នៅ តៃ លៃង លះ  គ្នា   គឺ ជា រឿង របស់ 
ពួក គត់  ៕

ទី សា្នាក់ការ ឧទ្យានុរក្ស នៅ ខ្ត្ត រតនគិរីតូ្វ ភ្លើង ឆ្ះ ។ រូបថត សហ ការី

សមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់បុរសវាយប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្រយស្លាប់
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ព្រលានយន្តហោះសៀមរាបនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់តាមផ្រនការ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ទោះបីការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឲ្យ
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យ
អាកាសចរណ៍ក្តី ក៏ផ្នការន្
ការសាងសង់ព្លានយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិសៀមរាបមិន
បានផ្លាស់ប្តូរនោះទ្ដោយវា
នឹងតូ្វបញ្ចប់តាមព្លវ្លា
កំណត់ត្ឹមឆ្នាំ២០២៣។
លោកLuWeiបធ្ានក្មុ

ប្កឹស្ាក្មុហ៊នុវនិយិោគពល្ាន-
យន្តហោះអន្តរជាតិអង្គរ(AI-
AI)បានថ្ល្ងក្នុងជំនួបជាមួយ
នឹងលោកម៉ាហាវណ្ណាល់រដ្ឋ-
ល្ខធិការអាកាសចរសុីវិល
(SSCA)កាលពីថ្ង្ចន្ទថា
ដោយមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិត-
ស្នទិ្ធរវាងម្ដកឹនាំបទ្ស្ទាងំ
២ ជាពិស្សក្នុងអំឡុងព្ល
បយ្ទុ្ធបឆ្ងំនងឹជងំឺកវូដី១៩
ក្មុហ៊នុនៅត្ទទលួបានការ-
គាំទ្ពី SSCA ដើម្បីបង្កើន
ល្បឿនការសាងសង់ព្លាន-
យន្តហោះន្ះ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ក្ុមហ៊ុន

ន្ះបានចាប់ផ្ដើមការសាងសង់
ព្លានយន្តហោះអន្តរជាតិ
សៀមរាបថ្មីចាប់តាំងពីថ្ង្ទី
១៥ខ្មីនាមក។ការសាង-
សង់នឹងត្ូវការរយៈព្ល៣៦

ខ្ហើយវានងឹត្វូបញ្ចប់ទាងំ-
ស្ុងនៅថ្ង្ទី១៤ ខ្មីនា ឆ្នាំ
២០២៣»។ លោកបន្ថ្មថា
បច្ចុប្បន្នក្ុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការ
យ៉ាងជតិស្នទិ្ធជាមយួក្មុអ្នក-
បច្ចក្ទស្របស់SSCAដល្
ភាគច្ើនផ្ដោតការយកចិត្តទុក-
ដាក់លើការដំឡើងឧបករណ៍
បច្ច្កទ្ស និងការរចនាព្-
លានយន្តហោះថ្មីន្ះ។
លោកសិុនចាន់ស្រីវុតា្ថាអ្នក-

នាំពាក្យSSCA បានប្ប់ភ្នំ-
ព្ញប៉ុស្ដិ៍ថា ទោះបីការរីករាល- 
ដាលជំងឺកូវីដកំពុងប៉ះពាល់
ដល់ឧស្សាហកម្មអាកាសចរ-

ណ៍ក៏ដោយក៏ក្ុមហ៊ុន AIAI
បានប្ដជ្ា្ញាចតិ្តរចួហើយសមប្់
ការសង់ព្លានយន្តហោះថ្មី
ន្ះដើម្បីសម្ចបានតាម
ព្លវ្លាគ្ងទុក។
លោកថ្ល្ងថា៖«ពិតហើយ

ការរីករាលដាលន្ះកំពុងប៉ះ-
ពាល់ដល់ឧសស្ាហកម្មន្ះប៉នុ្ត្
វាមិនបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារ- 
ព្លការសាងសង់ទ្។តាម
ពតិមានការពនយ្ារពល្ការធ្វើ
ដំណើរសម្ប់អ្នកជំនាញខ្លះ
ដោយសារការហាមឃាត់ការ-
ធ្វើដណំើរប៉នុ្ត្ក្មុហ៊នុន្ះមនិ
មានបញ្ហាណមយួជាមយួនងឹ

ហរិញ្ញវត្ថុទ្។នៅពល្ន្ះពកួ-
គ្បានដាក់កម្មករកាន់ត្ច្ើន
សម្ប់ការសាងសង់»។
ព្លានយន្តហោះថ្មីដ្ល

គ្ងចំណយប្ក់៨៨០
លានដលុា្លារន្ះត្វូបានសាង-
សង់លើផ្ទ្ដី៧៥០ហិកតា
នៅស្កុសទូ្នគិមជាយក្ងុ
សៀមរាប។ គម្ងន្ះនឹង
ត្ូវបានសាងសង់៣ដំណក់-
កាល។ក្ុមហ៊ុននឹងវិនិយោគ
ជាង៥០០លានដលុា្លារសមប្់
ដណំក់កាលទី១នងិ២ដ្ល
នឹងអាចឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នក-
ដំណើរទំហំមធ្យមនិងចមា្ងាយ

ឆ្ងាយដូចជាយន្តហោះBoe-
ing737និងយន្តហោះAir-
busA320ចុះចតបាន។ទឹក-  
ប្ក់៣០០លានដុលា្លារផ្ស្ង
ទៀតនងឹត្វូបម្ងុទកុសមប្់
ដំណក់កាលទី៣។
កាលពីខ្តុលាឆ្នាំ២០១៧

កិច្ចព្មព្ៀងដើម្បីសាងសង់
ព្លានយន្តហោះថ្មីន្ះត្ូវ
បានចុះហត្ថល្ខដោយរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា និងYunnan
InvestmentHoldings,Ltd
ជាក្ុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្ទ្ស
ចិន។កិច្ចព្មព្ៀងន្ះបាន
ផ្ដល់ដល់ក្ុមហ៊ុនចិននូវសិទ្ធិ
ផ្ដោច់មខុក្នងុការដណំើរការនងិ
ការគ្ប់គ្ងសម្បទានព្លាន-
យន្តហោះន្ះក្នុងរយៈព្ល
៥៥ឆ្នាំស្ថតិកម្ផន្ការសាង-
សង់ប្តិបត្តិការផ្ទ្រ(BOT)។ 
យោងតាមលោកស្រីវុតា្ថា

តាមរយៈការសិក្សាព្លានយន្ត-  
ហោះអន្តរជាតិថ្មីន្ះអាច
ទទលួអ្នកដណំើរបាន១០លាន
នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០៣០ និង២០
លាននាក់ត្ឹមឆ្នាំ២០៥០។
លោកបានបន្ថម្ថា៖«យើង

សងឃ្មឹថាកយ្ពីបញ្ចប់ការ-
សាងសង់ ព្លានយន្តហោះ
ន្ះនងឹដាក់ឲយ្ដណំើរការយ៉ាង
ល្អខណៈការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដនឹងត្ូវបញ្ចប់»៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា
និងប្ទ្សជប៉ុនក្នុងត្ីមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០ន្ះសម្ចបានជាង៥៨៦
លានដុលា្លារកើនឡើង៤,៩០ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈពល្ដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំ
មុនបើទោះជាការរីករាលដាលន្វីរុស
កូរ៉ូណកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ដ្ឋ-
កិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោក។ ន្ះបើយោង-
តាមទិន្នន័យពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្- 
ប្ទ្សរបស់ជប៉ុន(JETRO)។
របាយការណ៍នះ្ឲ្យដឹងថាការនាំ-

ច្ញរបស់កម្ពុជាមានតម្ល្ជាង៤៧៥
លានដលុា្លារអឡំងុពល្ន្ះដោយកើន
ឡើង៤,៤ភាគរយធៀបនងឹរយៈពល្
ដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុនខណៈការនាំចូល
របស់កម្ពជុាមានចនំនួជាង១១១លាន
ដុលា្លារកើនឡើង៧ភាគរយ។
លោកឈួវចិតិ្បធ្ានក្មុហ៊នុត-ំ

បន់សដ្្ឋកចិ្ចពសិស្សានក-ូប៉ាយប៉ត្ 
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្អង្គារ
ថាសកម្មភាពផលិតនិងការនាំច្ញ
របស់ក្ុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ច-
ពសិស្ន្ះកពំងុមានដណំើរការយ៉ាង
រលូនទោះបីមានការរីករាលដាលវីរុស
ករូ៉ូណកដ៏ោយ។លោកបន្តថាក្មុហ៊នុ
ជប៉ុនទាំងន្ះបានផលិតគ្ឿងបង្គុំយន-
យន្តនងិគ្ឿងផ្គុំអ្ឡចិត្នូកិសមប្់
នាំច្ញទៅប្ទ្សជប៉ុននិងថ្។
លោកថ្ល្ងថា៖«ពួកគាត់ដំណើរការ

ផលិតជាធម្មតាហើយការនាំច្ញ
របស់ពួកគាត់ក៏គា្មានអ្វីប្ប្ួលអ្វីនោះ
ដ្រក្នុងអំឡុងព្លន្ះ។យើងជឿថា
ការនាំច្ញផលិតផលរបស់ពួកគាត់
នៅត្ីមាសបនា្ទាបៗ់ ទៀតនងឹនៅតល្្អ-
ប្សើរ ដោយសារពួកគ្ពុំមានអ្វីប៉ះ-
ពាល់ដោយសារវីរុសន្ះទ្»។
លោកបានឲ្យដឹងថាតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ច

ពិស្សសានកូ-ប៉ាយប៉្តកំពុងមាន

សកា្តានពុលក្នងុការទាកទ់ាញវនិយិោគនិ
ជប៉ុនថ្មីបន្ថ្មទៀត។
លោកនិយយថា៖«កាលពីថ្មីៗ ន្ះ

មានក្ុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន២បានចាប់-
អារម្មណ៍មកវិនិយោគក្នុងតំបន់សដ្្ឋកិច្ច-
ពសិស្របស់យើង។ពកួគ្ជាក្មុហ៊នុ
ផលិតគ្ឿងផ្គុំអគ្គិសនីដ្លពួកគ្
កំពុងធ្វើការសិក្សាស្វ្ងយល់ពីឱកាស
វិនិយោគនៅតំបន់ន្ះ»។
តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្សន្ះមានផ្ទ្ដី

ជាង៨៣ហិកតាក្នុងក្ុងប៉ាយប៉្ត
ខ្តបនា្ទាយមានជ័យ។បច្ចុប្បន្នតំបន់
ស្ដ្ឋកិច្ចន្ះមានក្ុមហ៊ុនចំនួន១០
កពំងុធ្វើបត្បិត្តកិារដោយ៩ក្មុហ៊នុ
ជាវិនិយោគដោយវិនិយោគិនជប៉ុន។
បទ្ស្ទាងំ២ប្តជ្ា្ញាថានងឹបង្កើនទហំំ

ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភាគីឲ្យកើនដល់ជាង២
ពាន់លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ២០២០ន្ះ។
ការនាំច្ញពីកម្ពុជាមានតម្ល្ជាង

១,៧ពាន់លានដុលា្លារទៅទីផ្សារជប៉ុន

កាលពីឆ្នាំ២០១៩កើន៧,៧ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។ ន្ះបើយោង-
តាមទិន្នន័យពីJETRO។
ទិន្នន័យន្ះបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំ- 

ចូលផលិតផលមកវិញមានតម្ល្ជាង
៥៦៣លានដុលា្លារកើនឡើង៣៣,៤
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
យោងតាមទនិ្ននយ័បានពីក្មុប្កឹស្ា

អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានៅចនោ្លាះឆ្នាំ១៩៩៥
ដល់ខ្កញ្ញាឆ្នាំ២០១៩មានគម្ង
វិនិយោគជប៉ុន១៤១គម្ងស្មើនឹង
ទុនវិនិយោគ២,៥ពាន់លានដុលា្លារ។
ក្នងុចណំោមនោះ៦៦គមង្នៅតបំន់
ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្សជាមួយនឹងទុនវិនិ-
យោគដ្លបា៉ាន់ប្មាណចំនួន៣៤០
លានដុលា្លារ។គម្ងវិនិយោគភាគ-
ច្ើនលើថាមពលគ្ឿងផ្គុំអគ្គិសនី
គ្ឿងបនា្លាស់យនយន្តកសិឧសស្ាហ-
កម្មការក្ច្ន្អាហារមន្ទីរព្ទ្យ និង
ការលក់រាយជាដើម៕LA

ទិដ្ឋភាព ភ្ញៀវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន្លៃង រង់ចំា  ក្នងុ ពៃលាន យន្ត ហោះ ខៃត្ត សៀមរាប។ រូបថតភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពជុា-ជបុ៉នមានកំណើនជិត៥ភាគរយ

ការចុះបញ្ជីGI
នឹងមិនមានទ្រ
ក្នងុឆ្នាំ២០២០

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ មា៉ាកសមា្គាល់ភូមិ-
សាស្្តទំនិញ(AGeogra-
phical IndicationsៈGI)
នឹងមិនអាចមានផលិតផល
ណមយួត្វូបានចុះបញ្ជទី្នៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្ះខណៈការ- 
ដាក់ឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីមក
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មក៏មិនមាន
ដរ្ពល្ន្ះ។ន្ះបើតាមមន្ត្ី
ន្ក្សួងពាណិជ្ជកម្ម។
នៅកម្ពជុាបច្ចប្ុបន្នមានផលិត- 

ផលសមា្គាល់ភមូសិាស្្ត(GI)
ចំនួន៣ដ្លត្ូវបានក្សួង
ពាណជិ្ជកម្មចុះបញ្ជីមា៉ាកសមា្គាល់
ភមូសិាស្្តទនំញិរមួមានមច្
កំពតស្ករត្នាតកំពង់ស្ពឺ និង
ក្ូចត្លុងកោះទ្ង់(ក្ច្ះ)។
លោកអប់រា៉ាឌីប្ធាននា-

យកដា្ឋានកម្មសទិ្ធិបញ្ញាកស្ងួ
ពាណជិ្ជកម្មបានបប្់ភ្នពំញ្-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្អង្គារថាការចុះ
បញ្ជីGIនឹងមិនមានទ្ក្នុងឆ្នាំ
ន្ះព្ះមកដល់ព្លន្ះ
កស្ងួមនិទទលួបានពាកយ្ស្នើ
សុំការចុះបញ្ជីណមួយជាផ្លូវ-
ការឡើយខណៈការរីករាល-
ដាលន្ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩អាច
ជាចំណ្កមួយដ្លធ្វើឲ្យ
សកម្មភាពការងរមួយចំនួន
ត្ូវបន្ថយល្បឿន។លោកបន្ត
ថាម្យា៉ាងទៀតដើម្បីអាចឲ្យ
ផលិតផលមួយទទួលបានGI
គ្ត្ូវការព្លវ្លាមិនតិច
ជាង២ឆ្នាំទ្ព្ះក្ុមអ្នកជំ-
នាញត្ូវការចុះទៅពិនិត្យនិង
វាយតម្ល្ជាច្ើនលើក។
លោកថ្លង្ថា៖«ការចុះបញ្ជី

GIប្ៀបបានទៅនងឹការធ្វើផ្លវូ
ថ្នល់ដរ្ដោយត្វូការពល្យរូ
ហើយព្លខ្លះត្ូវបរាជ័យនៅ
ពាក់កណ្ដាលទីផងដ្រ»។
បើតាមលោករា៉ាឌីការនាំ-

យកផលិតផលសមា្គាល់ភូមិ-
សាស្្តទំនិញណមួយមកចុះ
បញ្ជីគឺត្ូវការការសហការគា្នា
ច្ើនចាប់តាំងពីប្ជាកសិករ
ក្នុងសមាគមដ្គូពាក់ព័ន្ធ 
អ្នកជនំាញនងិអាជា្ញាធរកស្ងួ
ពាណិជ្ជកម្មជាដើម។ លោក
ថ្ល្ងថា៖«ការចុះបញ្ជីGIនឹង
ផ្តល់ផល...តទៅ ទំព័រ ៨



តពីទំព័រ៧...ពិសេសជាចេើនដូច
ជាការទទួលបានសិទ្ធិរារាំងទៅកាន់
ភាគីណាដេលយកផលតិផលចុះបញ្ជី
GI រួចហើយទៅបេើបេស់ឬផលិត
ដោយមានរបូរាងបេហាក់បេហេលឬ
ក្លេងបន្លំដោយគ្មានការអនុញ្ញាត»។
ទោះយ៉ាងណាលោករា៉ាឌីបញ្ជាក់

ថាផលិតផលដេលបានចុះGIមាន
ន័យថាជាផលិតផលកមេហេតុនេះ
មិនមេនគេប់ផលិតផលសុទ្ធតេអាច
យកមកស្នើសុំចុះបញ្ជីមា៉ាកសមា្គាល់
ភូមិសាសេ្តទំនិញបានទេ។
ចេបាប់ស្តីពីមា៉ាកសមា្គាល់ភូមិសាសេ្ត

ទំនិញបានកំណត់ថា«មា៉ាកសមា្គាល់
ភូមិសាសេ្តទំនិញសំដៅដល់ឈ្មាះ
សញ្ញាសមា្គាល់និង/ឬរូបភាពផេសេងៗ
ទៀតដេលមានលក្ខណៈញេកដាច់
ដេលជាឈ្មាះឬតំណាងឲេយបេភព-
ដើមនេតំបន់ភូមិសាសេ្តមួយហើយ
ឈ្មាះសញ្ញាសមា្គាល់និង/ឬរូបភាព
នោះសមេប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ
ទនំញិមានបេភពក្នងុភមូិសាសេ្តនោះ
ដេលបានផ្តល់ជាមូលដា្ឋានគេឹះដល់
គុណភាពកិត្តិសព្ទ ឬចរិតលក្ខណៈ
ផេសេងទៀតនេទំនិញដេលកើតចេញ
ពីតំបន់ភូមិសាសេ្តនោះ»។
លោកសកុសារង៉អ្នកជនំាញមា៉ាក

សមា្គាល់ភមូសិាសេ្តទនំញិ(GI)បាន

នយិយថាបេសនិបើផលតិផលមយួ
តេវូបានចុះបញ្ជGីIវានឹងផ្តល់នូវផល-
បេយោជន៍ជាចេើនសមេប់សហគមន៍
ដាំដុះនងិអ្នកពាក់ពន័្ធ។ការទទលួបាន
GIមានន័យថាផលិតផលនោះនឹង
ទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ជាចេើន។
លោកបេប់ថា៖«GIនឹងជួយលើក-
កិត្តិនាមជាផលិតផលមានគុណភាព
ខ្ពស់បេចំាតំបន់ផលិត/ដំាដុះជួយទប់-
សា្កាត់ផលតិផលក្លេងកា្លាយទទលួបាន
តម្លេខ្ពស់និងមានការធានាតម្លេ»។
លោកបន្ថេមថាការទទួលបានGI

ក៏មនិមេនជាការងាយសេលួទេដោយ
វាតេូវឆ្លងកាត់នតីិវិធីជាចេើន។លោក
អះអាងថា៖«ដើមេបីសុំចុះបញ្ជីGIបាន
ជាដំបូងគេតេូវបេមូលផ្តុំកេុមដើមេបី
បង្កើតសហគមន៍ការកំណត់តំបន់
ភូមិសាសេ្តការស្វេងនិងការរៀបចំ
បេព័ន្ធតេួតពិនិតេយជាដើម»។
អ្នកសេីតកឹរ៉េតករំង៉រដ្ឋលេខាធកិារ

កេសងួពាណជិ្ជកម្មធា្លាប់បាននយិយ
ថាកម្ពជុាក៏គេងនងឹយកផលតិផល
ចំនួន៦មុខទៀតទៅចុះបញ្ជីមា៉ាក
សមា្គាល់ភមូិសាសេ្តនៅសហភាពអរឺ៉បុ
(EU)ដេលមានដូចជាកេូចពោធិ៍-
សាត់អំបិលកំពតទុរេនកំពតអង្ករ
ថ្មគោលសូតេភ្នំសេុកនិងពងទាកូន
សេននោង(ខេត្តតាកេវ)៕LA
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រដ្ឋ និង ឯកជន ជួប គ្នា ពិភាក្សា ពី ការ បញ្ចះុ ថ្ល ្...
តពីទំព័រ១...សហព័ន្ធសេូវអង្ករ

កម្ពុជានិងអង្គការកម្មវិធីខេសេចេវាក់
តម្លេកសិកម្មកម្ពុជា(CAVAC)កាល
ពីថ្ងេចន្ទថាកិច្ចបេជុំនេះធ្វើឡើងនៅ
ក្នុងគោលបំណងដើមេបីស្វេងរកបញ្ហា
បេឈមនានាឧត្តមភាពនិងលទ្ធភាព
ពងេឹងភាពបេកួតបេជេងក្នុងវិស័យ
សេូវអង្ករកម្ពុជា។
លោកបានថ្លេងថា៖«[ការពិភាកេសា

នេះ]ដោយវិភាគលើខេសេចេវាក់តម្លេ
របស់វិស័យសេូវអង្ករចាប់តាំងពីការ-
បង្កបង្កើនផលការសម្ងួតនិងកិន
កេច្នេ រហូតដល់ការនាំចេញពេម-
ទាំងការដឹកជញ្ជូននិងការរត់ការ
ឯកសារសមេប់នំាចេញទៅកាន់
បេទេសគោលដៅសហភាពអរឺ៉បុនងិ
បណា្តាបេទេសផេសេងៗទៀត»។
លោកថាក្នងុកិច្ចបេជុំនេះភាគីពាក់ព័ន្ធ

ក៏បានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដល់
តម្លេនាំចេញអង្ករកម្ពជុារមួមានបញ្ហា
អគ្គិសនីការដឹកជញ្ជូនពីឃ្លាំងទៅ
កំពង់ផេថ្លេចំណាយនៅកំពង់ផេនិង
ការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនពីកំពង់ផេ
ទៅបេទេសគោលដៅនាចំលូជាដើម។
ជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានស្នើឲេយ
វិស័យឯកជនបន្តសហការជាមួយ
កេសងួដើមេបីដោះសេយបញ្ហាបេឈម
នានាក្នងុវសិយ័សេវូអង្ករកម្ពជុា។លោក

បញ្ជាកថ់ា៖«ខ្ញុំនងឹរាយការណ៍ពីបញ្ហា
បេឈមជូនថា្នាក់ដឹកនាំ និងស្នើសុំ
សេចក្តីសមេចពីថា្នាក់ដឹកនាំដើមេបីដោះ-
សេយបញ្ហាបេឈមទាំងនេះ»។
លោកចាន់សុខឃំងអនុបេធាន

សហព័ន្ធសេូវអង្ករបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ងេអងា្គារថាការសិកេសានេះក្នុង
គោលបំណងជំរុញភាពបេកួតបេជេង
ជាមយួនងឹបេទេសផលតិអង្ករធំៗ ក្នងុ
តបំន់អាសា៊ាននងិដើមេបីជរំញុគោលដៅជា
លើកទ២ីក្នងុការនាំចេញអង្ករឲេយបាន
១លានតោននៅឆ្នាំ២០២២។
លោកថ្លេងថា៖«យើងបានធ្វើបទ-

បងា្ហាញពីរបូភាពទូទៅនេថ្លេដើមផលតិ
នៅតាមមលូដា្ឋានដោយផ្តោតលើសេវូ
ផ្ការំដួលសេូវសេនកេអូបនិងអង្ករស
ជនូដល់មន្តេីនងិអ្នកពាកព់ន័្ធ។យើង
ពភិាកេសាដើមេបីជរំញុតម្លេចងា្វាក់ផលតិ-
កម្មរវាងកម្ពជុាជាមយួបេទេសជតិខាង
ឲេយបានបេហាក់បេហេលគ្នា ពិសេស
យើងចង់បង្កើនការបេកតួបេជេងការ-
នាំចេញអង្ករសថេមទៀត»។
ទន្ទមឹនងឹនេះលោកក៏បានស្នើសុំឲេយ

រដា្ឋាភិបាលបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាបន្ថេម
ទៀតដើមេបីផ្តល់លទ្ធភាពឲេយមា្ចាស់រោង-
មា៉ាសុីនកិនសេូវមានលទ្ធភាពទិញ
សេូវស្តុកទុកសមេប់កេច្នេនាំចេញ។
លោកបាននិយយថា៖«យើងស្នើ

សុំឲេយរដា្ឋាភិបាលនិងធនាគរជាតិនេ
កម្ពុជាពេមទាំងធនាគរពាណិជ្ជ
នានាផ្តល់កម្ចីដល់វិស័យកសិកម្ម
ពេះវិស័យនេះជួយបង្កើនផល
សេដ្ឋកិច្ចជិតដល់១០ពាន់លាន
ដលុា្លារក្នងុ១ឆ្នាំបើធៀបនងឹវសិយ័កាត់
ដេរបេហាក់បេហេលគ្នាក៏ប៉ុន្តេបើ
យើងកេឡេកមើលលើកម្ចីដេលខាង
ធនាគរផ្តល់ជូនវិស័យកសិកម្ម
ហើយគត់ផ្តល់ជូនខាងផ្នេកកាត់ដេរ
និងសំណង់ការផ្តល់កម្ចីលើវិស័យ
កសិកម្មនៅទាបជាងគេ»។
យោងតាមសហព័ន្ធសេូវអង្ករការ-

នាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផេសារ
អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល៤ខេដំបូងឆ្នាំ
២០២០សមេចបានជាង៣០មុឺន
តោនកើន៤០,៤៦ភាគរយបើធៀប
នឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
យោងតាមរបាយការណ៍បងា្ហាញទៀត

ថាការនាំចេញទៅកាន់បេទេសចនិមាន
៤១ភាគរយទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិង
អង់គ្លេស៣២ភាគរយទៅបណា្តា
បេទេសក្នងុតបំន់អាសា៊ាន១៣ភាគរយ
និងបេទេសផេសេងៗទៀត១៤ភាគរយ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កម្ពុជាបាននាំ-

ចេញអង្ករចំនួន៦២០១០៦តោន
ធា្លាក់ចុះ០,៩៧ភាគរយបើធៀបទៅ
នឹងឆ្នាំ២០១៨៕LA

ការ ចុះបញ្ជ ីGI នឹង មិន មាន ទ្  ...



ឥណ្ឌនូេសី៊នឹងរៀបចំទឹកបេក់$១ពាន់លានសង្គេះអាកាសចរណ៍ជាតិGaruda

ទកី្រងុសុដីនីៈអាជ្ញាធរប្រទ្រស
ចនិបានផ្អាកការនាំចលូសាច-់
គោពីក្រមុហ៊នុផ្គតផ់្គង់សាចគ់ោ
អូស្ត្រលីចំនួន៤កាលពីថ្ង្រអង្គារ
គឺបុ៉នា្មានសបា្តហ៍បុ៉ណ្ណោះបនា្ទាប់ពី
មន្ត្រីទូតទីក្រុងប៉្រកាំងបាន
ព្រមានអំពីការធ្វើពហិការមិន-
ប្រើប្រស់ដ្រលជការសងសឹក
ចំពោះការជំរុញរបស់ទីក្រុង-
កង់ប្ររ៉ាដើម្របីឲ្រយចិនបង្ហាញ
ប្រភពន្រវីរុសកូរ៉ូណានោះ។
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយ

ថាការវវិឌ្រឍន្រះបានបង្កក្តីបារម្ភ
អពំីភាពជប់គាងំអាចកើតមាន
រវាងប្រទ្រសអសូ្ត្រលីនងិដ្រគូ
ពាណជិ្ជកម្មសខំាន់ៗ របស់ខ្លនួ
ដ្រលអាចរីករលដាលដល់
វិស័យសំខាន់ៗព្រលដ្រលខ្លួន
ពុះពារដោះស្រយវិបតិ្តស្រដ្ឋ-
កិច្ចបង្កឡើងដោយវីរុស។
រដ្ឋមន្ត្រីពាណជិ្ជកម្មសហពន័្ធ

លោកSimonBirmingham
បាននិយាយថាការនាំច្រញ
សាចគ់ោពីតបំន់សន្នធិិត្រវូបាន
ផ្អាកដោយសារការរលំោភបំពាន
បច្ច្រកទ្រសតិចតួចជប់ទាកទ់ង-
ទៅនឹងសុខភាពជនជតិចិន
នងិការតម្រវូឲ្រយធ្វើវញិ្ញាបនបត្រ
សមា្គាល់មុខទំនិញ។
លោកនិយាយថា៖«យើង

ព្រយួបារម្ភថាការផ្អាកទាងំន្រះ
កើតមានឡើងជមូលដា្ឋានទៅ
លើបញ្ហាបច្ច្រកទ្រសកម្រតិខ្ពស់
ផ្រស្រងទៀតដ្រលករណខី្លះអាច
ដូចជ ករណីដ្រលបានកើត-
ឡើងជង១ឆ្នាំមុន»។

លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងនងឹ
ធ្វើការងរជមយួឧស្រសាហកម្មន្រះ
និងអាជ្ញាធរន្រប្រទ្រសទាំង២
ដើម្របីស្វ្រងរកនវូដណំះស្រយ
ដ្រលអនុញ្ញាតឲ្រយអាជីវកម្មទំាង-
ន្រះបន្តប្រតិបត្តិការជធម្មតា
របស់ពួកគ្រកាន់ត្រឆប់ដ្រល
អាចធ្វើទៅបាន»។
ក្រមុហ៊នុដ្រលនាំសាច់ច្រញ

ទំាង៤គ្របដណ្តប់ប្រហ្រល
៣៥ភាគរយន្រការនំាច្រញសាច់-
គោអូស្ត្រលីទៅកាន់ប្រទ្រស
ចនិក្នងុតម្ល្រពាណជិ្ជកម្មប្រហ្រល
១,៧ពាន់លានដុលា្លារអូស្ត្រលី
(១,១ពាន់លានដុលា្លារអាម្រ-
រកិ)។ន្រះបើយោងតាមប្រពន័្ធ-
ផ្រសព្វផ្រសាយជតិABC។
ប្រទ្រសចិនក៏បានដាក់បន្ទកុ-

ពន្ធច្រើនលើស្រវូសាលអីសូ្ត្រលី
ផងដ្ររជុំវិញការចោទប្រកាន់
ដ្រលថាខ្លួនកំពុងលក់គ្រប់-
ធញ្ញជតិនៅប្រទ្រសចិនក្នុង
តម្ល្រទាបជងការផលតិនោះ។
ទស្រសនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រលី
បានស្រង់ប្រភពឯកសារសមា្ងាត់
ដ្រលបានអះអាងថាទីក្រុង-
ប៉្រកាងំកពំងុពចិារណាដាក់ពន្ធ
ដល់ទៅ៧៣,៦ភាគរយ។
ភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំង-

២បានកើនឡើងតាងំពីប្រទ្រស
អូស្ត្រលីចាប់ផ្តើមអំពាវនាវ
ឲ្រយមានការសុើបអង្ក្រតដោយ-
ឯករជ្រយទៅលើប្រភពន្រការ-
ផ្ទុះឡើងន្រវីរុសកូរ៉ូណាដ្រល
បានចាប់ផ្តើមដំបូងនៅក្នុងប្រ-
ទ្រសចិនមុនការឆ្លងរតត្របាត

ដល់ជំុវិញពិភពលោកដ្រលបាន
សមា្លាប់មនុស្រសជង២៨មុឺន-
នាក់ និងឆ្លងដល់មនុស្រសជង
៤លាននាក់ហើយកក៏ពំងុសមា្លាប់
ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដ្ររ។
ប៉នុ្ត្រការអំពាវនាវនោះទទលួ

ការគំរមពីទីក្រុងប៉្រកាំងដោយ
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូChengJingye
បានហៅការអំពាវនាវនោះថា
«ប្រកបដោយគ្រះថា្នាក់»។
នៅក្នុងបទសមា្ភាសជមួយ

ទស្រសនាវដ្តី AustralianFi-
nancialកាលពខី្រមនុលោក
ទូតនិយាយ៖«សាធារណរដ្ឋ-
ប្រជមានិតចិនខកចិត្តខា្លាំង-
ណាស់សោកសា្តយនងិតចូចតិ្ត
ជមួយអ្វីដ្រលអូស្ត្រលីកំពុង
ធ្វើនាព្រលន្រះ»៕AFP/RR

ទីក្រុងហ្រសាការតាៈ រដា្ឋាភិបាល-
ឥណ្ឌូន្រសុីបានបង្ហាញផ្រនការ
សង្គ្រះដ្រលមានទឹកប្រក់១ពាន់-
លានដុលា្លារសម្រប់ក្រមុហុ៊នអាកាស-
ចរណ៍ជតិ «Garuda»ដ្រលកំពុង
ត្រដាបត្រដួសបនា្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើង

ន្រវីរុសដ្រលបង្ខំឲ្រយក្រុមហ៊ុនន្រះបិទ
ដំណើរការ។យោងតាមភា្នាក់ងរ
ព័ត៌មានBloombergដ្រលបាន
រយការណ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទ។
តាមផ្រនការន្រះមានទកឹប្រក់៥០០

លានដលុា្លារក្នងុបំណុលរបស់ក្រមុហ៊នុ

Garudaស្រប់ នឹងត្រូវរៀបចំឡើង
វិញជមួយកម្ចីថ្មីដ្រលមានទឹកប្រក់
៥០០លានដលុា្លារអាម្ររកិទៀតដើម្របី
ជួយឲ្រយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ន្រះ
បពំ្រញលក្ខខណ្ឌប្រតបិត្តកិារសម្រប់
៦ខ្របន្តទៅមខុទៀត។ន្រះបើយោង-
តាមស្រចក្តីរយការណ៍ដោយបាន
ដកស្រង់សម្តីរបស់លោកKartika
Wirjoatmodjoដ្រលជអនុរដ្ឋមន្ត្រី
សហគ្រសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ។
ស្រចក្តីរយការណ៍បានបង្ហាញថា

ក្រុមហ៊ុនន្រះកំពុងប្រឈមការរំពឹង-
ទកុលើមលូបត្របណំលុអ៊សិា្លាមដ្រល
គ្រសា្គាល់ថាsukuk រហូតដល់
ខ្រក្រយដោយបន្ថ្រមថាអ្នកវនិិយោគ
នងឹត្រវូផ្តល់ជនូនវូជម្រើសន្រការពង្រកី
រយៈព្រលកំណត់លើការវិនិយោគ
ត្រឹមរយៈព្រល៣ឆ្នាំ ឬក៏គម្រងនឹង

សងប្រក់ដើមវិញ។
លោកWirjoatmodjoត្រវូបានដក-

ស្រង់សម្តីដូចដ្រលបាននិយាយថា៖
«ក្រុមហ៊ុនGarudaនៅត្រជក្រុមហ៊ុន
ល្អដោយការរំពឹងទុកច្របាស់លាស់»។
លោកបន្តថា៖«អាជីវកម្មរបស់ក្រមុ-

ហុ៊នន្រះនឹងរីកចម្រើនបនា្ទាប់ពីការផ្ទះុ-
ឡើងវីរុសបានបញ្ចប់»។
ក្រសួងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះ

ការស្នើសុំអតា្ថាធិប្របាយនោះទ្រ។
ក្នុងការឆ្លើយតាមប្រព័ន្ធបណា្តាញ-

សង្គមWhatsAppលោក Irfan
Setiaputraនាយកក្រុមហ៊នុGaru-
daបាននិយាយថា៖«នៅត្របន្ត
ពិភាក្រសាគា្នានៅឡើយទ្រហើយរឿង
ន្រះមិនទាន់សម្រចនៅឡើយទ្រ»។
ក្រមុហ៊នុGarudaគ្របគ់្រងដោយ

រដ្ឋបានដណំើរការហោះហើរយន្តហោះ

ជង២០០គ្រឿងជមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រ-
សម្ព័ន្ធCitilinkបានកាត់ប្រក់ខ្រជ
បណ្តាះអាសន្នដើម្របីជួយទប់ទល់
ការធា្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរបង្កដោយ
ការរីករលដាលវីរុសជសកល។
វីរុសកូរ៉ូណាបានធ្វើការវាយលុក

យា៉ាងខា្លាំងដល់ឧស្រសាហកម្មអាកាស-
ចរណ៍ពិភពលោកដ្រលត្រូវបាន
ប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងដោយវិធានការ-
បង្ខាំងនិងការរឹតត្របិតការធ្វើដំណើរ។
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Avianca

របស់កូឡុំប៊ជីក្រមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
ធជំងគ្រលដំាប់ទី២នៅអាម្ររកិឡាទីន
បានដាក់ពាក្រយស្នើសុំការការពារក្រសយ័ធន
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយក្នុងកិច្ចខិតខំដើម្របី
រៀបចំបំណុលរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិង
អាចបន្តប្រតិបត្តិការនៅលើស្រវាដឹក
ជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស៕AFP/RR
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យន្តហោះក្រមុហុ៊នGarudaចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានខ្រត្តBandaAceh។AFP

រថយន្តតូយូ៉តាចតនៅខាងក្រទីតំាងបង្ហាញនៅទីក្រងុតូក្រយូ។AFP

បេក់ចំណេញបេតិបត្តិការកេម៊-
ហ៊៊នតូយូ៉តាធ្លាក់ច៊ះ៧៩,៥%
ទកី្រងុតូក្រយូៈក្រមុហ៊នុតយូ៉ូតា

កាលពីថ្ង្រអង្គារបានឲ្រយដឹងថា
ខ្លនួរំពឹងថាប្រក់ចំណ្រញប្រតិ-
បត្តិការប្រចាំឆ្នាំ នឹងធា្លាក់ចុះ
៧៩,៥ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំន្រះ
ដោយសារត្រក្រុមហ៊ុនន្រះ
ទទួលរងនូវការធា្លាក់ចុះខា្លាំងពី
ការរីករលដាលវីរុសកូរ៉ូណា។
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំ

របស់ជប៉នុន្រះបានទមា្លាក់ការ-
ព្រយាករប្រក់ចណំ្រញសទុ្ធប្រចាំ
ឆ្នាំរហូតដល់ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១
ដោយបានកត់សមា្គាល់ថាផល-
ប៉ះពាល់ន្រវិបត្តិន្រះលើអាជីវ-
កម្មធ្ងន់ធ្ងរខា្លាងំនងិទលូទំូលាយ
ទៀតផង។
ក្រុមហ៊ុនន្រះរំពឹងថាប្រក់-

ចំណ្រញប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ
មាន៥០០ពាន់លានយ៉្រន(៤,៦
ពាន់លានដុលា្លារធា្លាកចុ់ះ៧៩,៥-
ភាគរយពីចំនួន២,៤៤ពាន់-
ពាន់លានយ៉្រនចាប់ពីឆ្នាំមុន
រហូតដល់ខ្រមីនា។
ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាបានព្រយាករ

អំពីការធា្លាក់ចុះជតិ២០ភាគរយ
ក្នងុការលក់ប្រចាំឆ្នាំដល់ចនំនួ
២៤ពាន់ពាន់លានយ៉្រនធៀប
នឹង២៩,៩៣ពាន់ពាន់លាន-

យ៉្រនដ្រលខ្លនួទទលួបានកាល
ពីឆ្នាំមុន។
ប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធរបស់

ក្រុមហ៊ុនន្រះសម្រប់ឆ្នាំមុន
ដល់ខ្រមីនាឆ្នាំន្រះមានចំនួន
២,០៧៦ពាន់ពាន់លានយ៉្រន
កើនឡើង១០,៣ភាគរយបើ-
ធៀបរយៈព្រលដូចគា្នាកាលពី
១ឆ្នាំមុននោះ។
ក្នុងស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាបានឲ្រយដឹង
ថា៖«ចំពោះស្រដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកឆ្ពោះទៅមុខ មានការ-
ព្រយួបារម្ភថានឹងមានការធា្លាក់-
ចុះយា៉ាងខា្លាំងនៅក្នុងប្រទ្រស
នងិតបំន់ជច្រើនដោយសារត្រ
ផលប៉ះពាល់ន្រកូវីដ១៩»។
ក្រមុហ៊ុនបន្តថា៖«ខណៈព្រល

ដ្រលយើងសន្មតថាទីផ្រសារ-
រថយន្តសកលលោកជរមួនងឹ
ងើបឡើងវិញជបណ្តើរៗ បនា្ទាប់-
ពីការធា្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាប-
បំផុតអំឡុងខ្រម្រសាដល់ខ្រ
មិថុនា២០២០...ផលប៉ះពាល់
ន្រកូវីដ១៩ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងទូលំ-
ទលូាយហើយវាត្រវូគ្ររពំងឹថា
ភាពកម្រសាយន្រទីផ្រសារនឹងបន្ត
ទៅមុខទៀត»៕AFP/RR

ចិនកាត់ផ្តាច់ការនំាចូលសាច់គោពីអូស្តាេលី
កេយមានការអំពាវនាវឲេយបង្ហាញបេភពវីរ៊ស

បន្ទះសាច់គោអូស្ត្រលីដក់តំាងលករ់ាយនៅទីក្រងុMelbourneនៅថ្ង្រទី១២ខ្រឧសភាម្រសិលមិញ។AFP
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ក្រមុកសិករកូរ៉្រខាងជើងកំពុងនំាគ្នាដកស្ទងូសំណាបនៅក្នងុស្ររបស់ពួកគ្រ។Yonhap

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  កាសែត ផ្លូវ ការ របស់ 
កូ រ៉ែ ខាង ជើង កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ  បាន 
អំពាវនាវ ឲែយ មាន កិច្ច ខិត ខំ បែឹង បែង 
ពែញទំហឹង   ដើមែបីបង្កើ ន ការ  ផលិត 
សែវូ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំនែះ  ដោយ បាន នយិាយ 
ថា  ការ ផលិត សែបៀង អាហារ ឲែយ បាន 
គែបគ់ែន ់ គ ឺជា ឧបករណ ៍នៅ ក្នងុ ការ- 
ទទួល បាន « ការ ពុះ ពារ ឲែយ  បាន មុន  » 
បែឆំង ឧប សគ្គ នា នា  ដែល បែទែស 
កំពុង បែឈមនៅ ពែល បច្ចុបែបន្ន ។ 

បែពន័្ធ ផែសព្វ ផែសាយ ក ូរ៉ែ ខាង ជើង  បាន 
អំពាវ នាវ ឲែយ មាន ការ ពុះ ពារ  តាម រយៈ 
ការ ធា នា សន្ត ិសខុ « ដោយ ពងឹ ផ្អែក លើ 
ខ្លួន ឯង » នៅ ក្នុង តំបន់ ជា ចែើន ទៀត  

ដែល ក្នុង នោះ មាន ការ ផលិត សែបៀង-
អាហារ  ចាប ់តាងំ ព ីមែ ដកឹ នា ំក ូរ៉ែ ខាង- 
ជើង លោក  គមី  ជងុ អ៊នុ  បាន អពំាវ នាវ 
ឲែយ មាន កិច្ច ខិត ខំ បែឹង បែង បែប នែះ  
កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩  ដើមែបី គាំទែ ឲែយ 
មាន ការ បែយុទ្ធ បែឆំង  ការ ដាក់- 
ទណ្ឌកម្ម  ដែល បាន អូស បនា្លាយ 
ពែលយូរ របស់ អា មែ រិក ។ 

 កាសែត  ផ្លូវ ការ របស់ កូ រ៉ែ ខាង ជើង 
បាន និយាយ ថា៖  « ការទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ នៅ ក្នុង យុទ្ធ សាស្តែ ពុះពារ  
ឧប សគ្គ  ដែលយើ ង បែឈម នែះ           
ព ឹងផ្អែក  ទៅលើ   របៀប ដែល អា ច      បង្កើន 
សមិទ្ធផល            ដែល  បានធ្វើ        ដើមែបី ធានា   

ឲែយ ទទួល បាន ទិន្ន ផលសែូវ  ក្នុង កមែិត 
មួយ យា៉ា ង ខ្ពស់» ។ 

 កាសែត  ផ្លូវ ការ របស់ កូ រ៉ែ ខាង ជើង 
បាន បន្ថែម ទៀត ថា ៖« ការ ស្មោះ តែង់ 
ចំពោះ គណបកែស  និង ការ ស្នែ ហាជាតិ 
ចំពោះ បែទែស ជាតិ  នែះ  អាច តែូវ បាន 
បង្ហាញ ឲែយ ឃើញ   នៅក្នុង ចំនួនវិភាគ - 
ទាន  ប៉ុនា្មោន ដែល បែទែស អាច  ទទួល 
បាន ។      « យើង ទាំង អស់ គា្នា  គួរ  កា្លា យ- 
ជា  អ្នកស្នែហា ជាតិ តាម រយៈ ការ លះ- 
បង់ គែប់បែបយា៉ាង  ដើមែប ីធ្វើយា៉ាង   ណា   
ឲែយកា រផលិត  សែូវ      ទទួល បានទិន្ន ផល 
ខ្ពស់   ជា ការ ទែទែង់សែដ្ឋកិច្ចទូទៅ របស់ 
បែទែសនែះ     » ៕Yonhap/SK

 កូ រ៉េខាង ជើងជំរុញឲេយមាន កិច្ចខិតខំបេងឹបេ ងពេញទំហឹង  ដើមេបីបង្កើន ផលិតកម្មសេូវ

UNWTOអំពាវនាវឲេយបន្រូបន្ថយ
ការរឹតបន្តងឹការធ្វើដំណើរដោយសារ
ជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុលក្ខណៈទទួលខុសតេវូ 
ក្រុងម៉ា្រឌីដៈ  អង្គការ ទែស- 

ចរណ៍ នែ អង្គការ សហ បែជា - 
ជាតិ(UNWTO) កាល ពី ថ្ងែ 
ចន្ទ បាន អពំាវ នាវ ឲែយ រដា្ឋាភបិាល 
ទាំង អស់ ធ្វើ ការ រួម គា្នា  ដើមែបី 
បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ - 
ដណំើរ  ដោយ សារ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៅ ក្នងុ ពែល វែលា មយួ សម រមែយ 
និងលក្ខ ណៈ មាន ការ ទទួល 
ខុស តែូវ  នៅ ពែល ដែល តែូវ- 
បាន ចាត ់ទកុ ថា  មាន សវុត្ថ ិភាព 
ដើមែបី តែូវធ្វើ ដូច្នែះ ។ 

ដោយ កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា 
ទិស ដៅ ជា សកល ទាំង អស់  
តែូវ ដាក់ ការ រឹត តែបិត លើ ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ បែភែទ ខ្លះ  ជា ធរ មាន  
អង្គ ការ មាន មូលដា្ឋាន នៅ កែុង- 
មា៉ា្រឌីដ  បាន បោះ ពុម្ព ផែសាយ ការ- 
សិកែសា មួយ  ដែល ពនែយល់ ថា 
ពីទិស ដៅ សរុប ២១៧  មាន 
១៥៦ (៧២ភាគរយ) បាន 
បញែឈប ់ទាងំ សែងុ ទៅ លើ ទែស- 
ចរណ៍ អន្តរ ជាតិ  ដោយ ៤០ភាគ- 
រយ នែ ទសិ ដៅ ទែសចរណ ៍ បាន 
ណែនាំ ឲែយ រឹត បន្តឹង ២ខែ ទៀត។ 

យោងតាម UNWTO បាន ឲែយ 
ដឹង ថា  ៨៣ ភាគរយ នែ ទិស- 
ដៅទែសចរណ៍ នៅ អឺរ៉ុប បាន 
ណែនា ំឲែយ បទិពែដំែន ទាងំសែងុ  
សមែប់ វិស័យទែសច រណ៍ អន្តរ- 
ជាតិដោយ  សមា មាតែ ៨០ ភាគ- 
រយ នៅ អាមែ រិក និង ៧០ ភាគ - 
រយ តំបន់  អាសីុ   បា៉ាសីុហ្វកិ    ៦២- 
ភាគ រយ នៅ តំបន់ មជែឈិម បូពា៌ា  

និង ៥៧ ភាគរ យនៅ អា្រហ្វ ិក ។ 
រហតូ មក ទល ់ពែល នែះ UN-

WTO មិ នទាន់ បាន បង្ហាញ ពី 
ទសិដៅ  ដែល បាន ដក  ឬ  បន្ធរូ- 
បន្ថយ ការ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ នៅឡើយទែ ។ 

អគ្គ លែខា ធិការ អង្គកា រទែស- 
ចរណ៍   នែអង្គការសហបែជា - 
ជាតិ  លោក  Zurab Pololi- 
kashvili  បាន ថ្លែង ថា   ទែស- 
ចរណ៍រង ប៉ះពាល់ ខា្លាំង បំផុត      
ក្នុង ចំណោម វិស័យ ធំៗ ខណៈ 
ដែ លបែទែស ជា ចែើន បិទ  និង 
បែជាជន សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ។ 

លោកអគ្គលែខាធិការ  បាន 
បន្ថែម ថា  វិស័យ ទែសចរណ៍  
នឹង កា្លាយ ជា មា៉ាសុីន  មួយ ដ៏ - 
សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ ជំរុញ ការ- 
សា្តារ សែដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ  ខណៈ 
ដែល វិបត្តិ វីរុសកូរ៉ូណា  បាន       
ធូរ សែល។ «ទែសចរណ៍  
ចិញ្ចឹម ជីវិត រាប់ លាន នាក់ ជា- 
ពិសែ ស នៅ ក្នុង  ពិភព លោក 
ដែល កំពុង អភិវឌែឍ នែះ»។ 

លោក  Zurab បាន ថ្លែង  ថា  ៖ 
«ការ បើក ពិភព លោក  ដើមែបី ឲែយ 
ទែសចរណ៍ ដំណើរ ការ ឡើង 
វិញនែះ នឹង ជួយ សង្គែះ ការ- 
ងរ ជាចែើន  ការ ពារ មនុសែស រាប់- 
លាន នាក់  និង ធ្វើ ឲែយ វិស័យ 
របស់ យើង បន្ត តួនាទី សំខាន់ 
របស់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង ការ ជំរុញឲែយ  
មាន ការ អភិវឌែឍ បែកប ដោយ- 
ចីរភាព»៕ Xinhua/PSA

កេមុបេកឹេសាសន្តសុិខUNគេងរៀបចំកិច្ចពិភាកេសា
អំពីអំពើហិងេសានិងផលប៉ះពាល់ពីវីរុសកូរូ៉ណានៅមីយ៉ាន់មា៉ា
បុរីញូវយ៉កៈបែភព ការ ទូត 

បាន ឲែយ ដឹ ង កាល ពី ថ្ងែ ចន្ទ ថា  
កែុម បែឹកែសា សន្តិ សុខ  UN  នឹង 
រៀប ចំ វីដែ អូ ខុនហ្វើរិន  ដើមែបី 
ពិភាកែសា អំពី ការ កើន ឡើង អំពើ 
ហិងែសា នៅ ក្នុង រដ្ឋ រា៉ាក់ ឃីន នែ 
បែទែស មីយា៉ាន់មា៉ា  និង ផល - 
ប៉ះពាលព់ ី វរីសុ រាត តែបាត ករូ៉ ូណា 
នៅ ក្នុង បែទែស នែះ ។ 

ជំនួប បិទ ទា្វារ  ដែល តែូវ បាន 
គែង ធ្វើ នៅ ថ្ងែ ពែហសែបតិ៍  តែវូ- 
បាន ស្នើ ឡើង ដោយ ចកែ ភព - 
អង់ គ្លែស។ បែសិត ពិសែស     

អ ង្គការ សហបែ ជាតិ  បែចាំ នៅ 
បែទែស មីយា៉ាន់មា៉ា លោក សែី  
Christine Schraner Bur-
gener  ជា ជនជាតិ ស្វ៊ីស បាន 
គែង ធ្វើ ការ អតា្ថា ធិបែបាយ ។  

កាល ព ីចងុ ខែ មែសា  អ្នក ធ្វើ- 
ការ ផ្នែក សុខ ភាព មា្នាក់ នែ រដា្ឋា - 
ភបិាល មយីា៉ានម់ា៉ា  បាន រង របសួ 
និង អ្នក បើ ក បរ របស់ លោក 
ដែល ធ្វើ ការ ឲែយ អង្គ ការ សខុភាព 
ពិភព លោក (WHO) បាន 
សា្លាប់  នៅ ពែល រថយន្ត របស់ 
UN តែូវ រងការ វាយ បែហារ 

ខណៈ ពួកគែ  ដឹក សំណាក ធ្វើ 
តែស្ត ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ រដ្ឋ រា៉ាក ់- 
ឃីន ញាំញី ដោយ ជម្លាះ នែះ ។ 

ភាគ ពាយពែយ នែ បែទែស - 
មីយា៉ាន់មា៉ា  មាន សង្គែម សុីវិល 
សាហាវ ពែ ផែសែ  កពំងុ កើន ឡើង 
ខា្លាងំ រវាង យោធា មយីា៉ានម់ា៉ា  នងិ 
កែុម ឧទា្ទាម នែ កងទ័ព អារា៉ាកាន 
ដែល ទាម ទារ ស្វយ័ ភាព បន្ថែម- 
ទៀត សមែប់ ជន ភាគ តិច នៅ 
ក្នុងរដ្ឋ  រា៉ាក់ ឃីន ។ 

នៅ ក្នុង សែចក្តី ថ្លែង ការណ៍ 
អ្នក នា ំពាកែយបាន ថ្លែងថា  លោក 

អគ្គលែខា ធកិារ UN  អង ់តនូញី៉ ូ 
ហ្គុយ តឺរ៉ែស  បាន ថ្កោលទោស 
ការ វាយ បែហារ នោះយា៉ាង  ដាច់- 
អហង្កោរ។  លោក បាន អពំាវ នាវ 
ឲែយ មាន ការ សុើបអង្កែត ពែញ - 
លែញ  នងិ ចែបាស ់លាស ់ ឯជន- 
ដែ ដល ់  តែូវ នាំ ខ្លួន ឡើង តុលា កា រ។  

ការ វាយ បែហារ នោះ  បាន  
កើត ឡើង  សែប ពែល មានការ  អំ- 
ពាវ នាវ ឲែយ មាន បទ ឈប់ បាញ់- 
សកល  និង ការ ពារជន សុីវិល  
ដែល រត់ ភៀស ខ្លួន  ដោយ សារ 
ជំងឺរាតតែបា ត នែះ  ៕ AFP/PSA 

បគុ្គលិកសុខាភិបាលន្ររដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ារងរបួសនិងអ្នកបើកបរដ្រលធ្វើការឲ្រយអង្គការWHOស្លាប់នៅព្រលរថយន្តត្រវូរងការវាយប្រហារ។AFP



ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១១

UNរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាពីគោលនយោបាយសង្កត់ធ្ងន់លើ...
តពីទំព័រ  ១...បាន ថ្លៃង ថា ៖« ការ ប្តៃជ្ញា- 

ចិត្ត របស់ យើង  ដើមៃបីសមៃច  គោល- 
បំណង អភិវឌៃឍ ន៍បៃកប ដោយ ចីរភាព            
( SDGs) នៅ មិន ទាន់  ផ្លាស់ ប្តូរ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
បាន ចាត់ វិធាន ការ បន្ទាន់ »  ខណៈ ការ - 
ពភិាកៃសា ជុវំញិ បៃធាន បទ នៃ « កង កម្លាងំ រមួ 
ដូច ជ  ដំណោះ សៃយ គោល នយោ បាយ 
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភាព  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
ការឆ្លង  រាល ដាល នៃជំងឺ កូ វីដ ១៩ »  កំពុង 
រៀប ចំ ធ្វើពីចម្ងាយ ។ 

លោក សៃី ម៉ូ ណា  ចូូអ៊ុល   បាន ថ្លៃង ថា  
ខណៈ ការ ងារ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ទម្លុះ ទម្លាយ  
ដៃល នឹង ជួយ ឲៃយ ពិភព លោក ពុះ ពារ គៃ-
អាសន្ន សុខ ភាព  នៅ ក្នុង នោះ មន ការ- 
បង្កើត វ៉ាកស់ាងំ «ដៃល យើង គៃន ់តៃ កពំងុ 
ចាប់ផ្តើម  ដើមៃបី យល់ ដឹង ទំហំ ការ ពិត អំពី 
សង្គម  និង វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល  នៅ ចំពោះ- 
មុខ  យើងទាំង អស់គ្នានៃះ » ។ 

 ជិត ពាក់ កណា្តាលនៃ   កង កម្លាំង ការ ងារ 
នៅ លើ ពិភពលោក  កំពុង បៃឈម  នឹ ង  
គៃះ ថា្នាក់ នៃ ភាពគ្មា ន  ការ ងារធ្វើ   ខណៈ 
គោល បំណង សកល ជ ចៃើន ផៃសៃង ទៀត  
តៃវូ បាន កពំងុ ផ្លាស ់ប្តរូ  ដចូ ជការ  បង្កើន ឲៃយ 
មន ភាព កៃី កៃ សកល សមៃប់ ជ លើក- 
ដំបូង  ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៩៨  ដោយ មន 
តំបន់ ខ្លះ បាន តៃឡប់ ទៅ រក កមៃិត ធម្មតា 
វិញ តៃូវ បាន គៃមើ ល ឃើញ  ដូច កាល ពី 
៣០ ឆ្នាំ មុន ។ 

 លោក សៃី បាន ថ្លៃង ថា  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
ដោយ សារ ជងំ ឺគៃនុចាញ ់ បាន គរំាម កហំៃង 
ដល ់អ្នក ដៃល មន ផ្ទកុ ជងំ ឺនៃះ កាលព២ី០ 
ឆ្នាំ មុន  និង អំពើ ហិងៃសា បៃឆំង កៃុម ស្តៃី និង 
ក្មៃង សៃី «បាន កា្លាយ ទៅ ជ សៃមោល ឆ្លង    
រាល ដាល  ដោយ មន ចំនួន ជន រង គៃះ 
បាន កើន ឡើង រហូត ដល់ ចំនួន រាប់ រយ 
លាន នក់  នៅ ទូ ទាំង ពិភពលោក »។ 

លោក សៃី ម៉ូណា ចូអ៊ុល   បាន ថ្លៃង ថា ៖     
« បញ្ហា ទាំង នៃះ  គឺ ជ ឧប សគ្គ   ប្លៃកៗដល់ 

ការ អភិវឌៃឍ ដៃលយើង  ទទួល បាន ដោយ 
លំបាក នៃះ    យើង តៃូវ តៃ សួរ  ខ្លួន ឯង ថា  តើ 
យើង អាច ស្វៃង រក ដណំោះ សៃយ ដ ៏ពបិាក 
បៃប នៃះ  នៅ ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ ថ្មី ៗ   ឲៃយវិល- 
តៃឡប់ ទៅ រក  ដូចសភាព ដើម តាម  ធម្មតា 
វិញ  តា ម  របៀបណា ?» ។

 ខណៈ វី រុស នៃះ  បាន ប៉ះ ពាល់ ដល់       
អ្នក គៃប់ គ្នា  វ មិន បាន រីស អើង ដល់ អ្នក- 
ណា ម្នាក ់នោះទៃ  ប៉នុ្តៃ ជនំសួ មក វញិ   យើង  
តៃវូ  តៃ រមួ គ្នា ដោះ សៃយ បញ្ហាខ្វៃង  គនំតិ គ្នា  
ដៃល កំពុង  កើត ឡើង ក្នុង សង្គម បច្ចុបៃបន្ន ។ 

លោក សៃ ី បាន ថ្លៃង ថា ៖« ភាព ខ្វៃង  គនំតិ 
គ្នា នៃះ  គួរ តៃ ជ មធៃយោ បាយ របស់ យើង  

ហើយការ  អំពាវ នវ រប ស់យើ ង    គឺធ្វើ យ៉ា ង -  
ណា ឲៃយ         សា្ថាន ការណ៍ ល្អ បៃសើរ ឡើង វិញ »  
ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  ការ ឆ្លើយ តប របស់ 
បៃទៃស  គួរ តៃូវ បាន រៀបចំ ធ្វើ ឡើងដោយ  
កៃុម សិទ្ធិ មនុសៃស  ហើយវិធា នការ  សកល  
ជក់ លាក់  គួរ យក សា្ថាន ការណ៍ ពិសៃស 
មក ធ្វើ ការ ពិចារ ណា ។ 

លោក សៃី បៃ  ធា ន កៃុមបៃឹ កៃសា សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ស ង្គម   បាន ថ្លៃង  បញ្ជាក់  អះ អាង ថា  
ជងំរឺាត តៃបាត នៃះ តៃវូ ការ ជ  ចា ំបាច ់គពឺងៃងឹ 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ ពហុ ជតិ  អភិបាល- 
កចិ្ច  ជ ពសិៃសធ្វើ យ៉ាងណា ឲៃយ មន  សាមគ្គ ី
ជ សកល ៕ Xinhua/SK 

លោកស្រី  ម៉ូ ណា ចូអ៊ុល ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្រសា ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ស ង្គម ។ រូបថត AFP

យុទ្ធជនម្នាក់ មក ពី ក្រុម ប្រឹក្រសា អន្តរភាគខាង ត្របូង  មើលរថយន្ត កពំងុ ឆ្រះ ។ AFP 

សម្ព័ន្ធមតិ្រដ្ឋាភបិាលយ្ម្៉នបើក-
ការវាយប្ហារទៅលើកុ្មបំប្កខ្លនួ

ក្រុង អាដ្រនៈ  មន្តៃី សន្តិ សុខ 
និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  បាន 
និយយ ថា  ការ បៃយុទ្ធ គ្នា បាន 
ផ្ទុះ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  រវង 
កៃមុ កង កម្លាងំ គទំៃ រដា្ឋាភ ិបាល  
និង  កៃុមអ្នក  បំបៃក ខ្លួន  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស យៃ ម៉ៃន ភាគ ខាងតៃបូង  
ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស ១០ 
នក់ សា្លាប់  នៅ ក្នុង ការ ប៉ះទង្គិច 
គ្នា ទៃង់ ទៃយ ធំ លើកដំបូង  
ចាប់ តាំង ពី កៃុម បំបៃក ខ្លួន នៃះ  
បាន បៃកាស ស្វ័ យ គៃប់ គៃង  
នៅ ភាគ ខាង តៃបូង ។ 

 កៃុម បៃឹកៃសា បំបៃក ខ្លួន អន្តរ- 
ភាគ ខាង តៃបូង (STC) បាន ថ្លៃង 
ថា  ភាគី ទាំង ២  បាន បៃយុទ្ធ គ្នា  
ដើមៃបី គៃប់ គៃង ទី កៃុង ហៃសុីជីបារ  
ជ រដ្ឋ ធានី នៃខៃត្តអាប៊ីអាន ។ 

 បៃភព សន្តិ សុខ ចៃញ ពី ភាគី 
ទាំង ២  បាន ថ្លៃង បៃប់ កាសៃត 
AFP ថា  កង កម្លាងំ គទំៃ រដា្ឋាភ-ិ
បាល  បាន បើក ការ វយ បៃហារ 
ទៃង ់ទៃយ ធ ំមយួ  ទៅ លើ តបំន ់

ជយ កៃងុ ហៃសុ ីជ ីបារ មន ចម្ងាយ 
បៃហៃល ៦០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ  ពី 
ទីកៃុង អាដៃន  ជទី កៃុង ធំនៅ  
ភាគខាងតៃបូង ។ 

 មន្តៃ ីSTC ម្នាក ់ គ ឺលោក ណា-
ប៊ីល  អាល់ -ហា ណា ជី  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ AFP ថា កង កម្លាំង 
របស់ លោក បាន រៀប ចំ  ដើមៃបី    
« បញៃឈប់ ការ វយ បៃហារ នោះ  
ហើយ បាន សម្លាប់ ពួក គៃ អស់ 
ជ ចៃើន នក់ ផង ដៃរ » ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា  ការ វយ-
បៃហារ  តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង  ដោយ 
យោ ធា របស់ គណបកៃស អ៊ិសា្លាម 
អាល់- អុីសា្លាហ៍  ដៃល មន 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត ជ មួយ នឹង រដា្ឋាភិ - 
បាល យៃ ម៉ៃន ។ 

បៃភព ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ  បាន ថ្លៃង 
បៃប់ AFP ថា  ទា ហាន រដា្ឋាភិ-
បាល ២ នក់បាន សា្លាប់  និង 
១៣ នក់  រង របួស  ខណៈ អ្នក  - 
បបំៃក ខ្លនួ  ២ នកប់ាន សា្លាប ់នងិ 
១១ នក់ របួស៕ AFP/SK 
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ក្រុងប៉ារីស : នំប៉័ង ជា ភេទ បេ៉ស 
ហើយ សេបៀរ ជា ភេទ សេ ីពពីេះ នៅ 
បារាំង នាម ទាំង អស់ ស៉ទ្ធតេមាន ភេទ  
រួម ទាំង ជំងឺ ដេល បង្ក ឡើង ពី វីរ៉ស 
កូរ៉ូណា ផង ដេរ ។ 

កូវីដ ១៩ មាន ភេទ សេ ី ដោយ      បេើ 
ជាមួយ ពាកេយ «la» មិនមេន  «le» 
ឡើយ  យោងតាម អ្នក គាំពារ ភាសា 
បារាំង ដេល ទទូច ឲេយ បញ្ចប់ ការអន៉វត្ដ 
ទមា្លាប់ ហៅ ជំងឺកូវីដ១៩ ជា   នាម ភេទ 
បេ៉ស  ក្នុង សង្គម បារាំង ។ 

វិទេយាសា្ថាន  Academie Fran-
caise បាន ឲេយ ដងឹ ក្នងុ វេបសាយ ដោយ 
សដំៅ លើ បេភេទ   «ការ បេើ បេស ់ខស៉ 
ឆ្គង » ថា ៖ « ការ បេើ បេស់ ភេទ សេី 

គឺជា ជមេើស ដ៏ តេឹម តេូវ ។ វា បេហេល 
មិន ទាន់ យឺត ពេល ទេ ដេល តេូវ ផ្ដល់ 
ម៉ខងារ ភេទដល់  ពាកេយ នាម នេ  ជំងឺ »។ 

វិទេយាសា្ថាន យល់ ថា ការ បេើ បេស់ 
ភេទ បេស៉ លើ ពាកេយ « le COVID-19» 
តាម បណា្ដាញ ផេសព្វផេសាយ និង ការ- 
សន្ទនា ទទូៅ ក្នងុ បេទេស បារាងំ ដោយ 
និយាយ ថា ជំងឺ នេះមាន ភេទ ដូច គា្នា 
ទៅនឹង មេរោគ កូរ៉ូណា  ដេល ជា មូល- 
ហេត ៉ដោយ  ការ បេើ ពាកេយ « le» coro-
navirus។ 

វិទេយា សា្ថាន បាន ធ្វើ ការ ពនេយល់ ថា 
កវូដី  ជា អកេសរ កាត ់ព ីជងំ ឺករូ៉ណូា ហើយ 
ក្នងុ ភាសា បារាងំ ពាកេយ ពេចន ៍ស្នលូ ជា 
អកេសរ កាត ់គជឺា អ្វ ីដេល គេ ផ្ដល ់ភេទ ឲេយ 

វា ផង ដេរ ។ ក្នុង ករណី នេះ ជំងឺដេល 
មាន ភេទ សេី «  la maladie» ក្នុង 
ភាសា របស់ កវី Moliere ។ 

អង្គការ ស៉ខភាព ពិភពលោកបាន 
បេើ បេស់ ពាកេយ សំដៅ លើ កូវីដ ១៩ 
ជាមយួ «la» យរូ មក ហើយ  ហើយ នៅ 
កាណាដា នាយក រដ្ឋមន្ដេី ចាស្ទីន 
ទេដូូ វេបសាយ រដា្ឋាភិបាល និង បណា្ដាញ  
ផេសព្វ ផេសាយ បេើ ទមេង់ ភេទ សេី ។ 

អង្គការ Office quebecois de la 
langue francaise ក ៏បាន ណេនា ំឲេយ 
បេើ ភេទ សេី ហើយ វិទេយាសា្ថាន Royal 
Spanish Academy បានក៏  ផេសព្វ-
ផេសាយ ការ ណេនាំ ដោយ លើក    ហេត៉-
ផល  វេយេយាករណ៍ ៕ AFP/HRភាសាបរំាងផ្ដល់ភ្រទដល់នាមហើយជំងឺកូវីដ១៩ត្រវូផ្ដើមដោយLa។រូបថត AFP

 វិទ្យាស្ថានបារាំងណ្នាំឲ្យប្ើពាក្យព្ចន៍ជំងឺកូវីដ១៩ជានាមភ្ទស្ី

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈ   ការ បេកតួ បេជេង រក មា្ចាស ់
ជយ  លាភី នេ  កម្ម  វិធី   វង់ តនេ្តីខ្មេរ រដូវ- 
កាល  ទី១  ដេល រៀបចំ ដោយ    សហ ភាព    
សហ ព័ន្ធ យ៉វ ជន   កម្ពុជា    ខេត្ត សា្វាយ-       
រៀង គាទំេពកីេសងួ វបេបធម ៌នងិ  វចិតិេ- 
សិលេបៈ និង សមា គម   មិត  ្តត នេ្ត ីករ  សហ-  
ការ   ផេសាយ ដោយ ទូរ   ទសេសន៍ បាយ័ន 
បាន     ឆ្លង ផ៉ ត  វគ្គ ពាក់  កណា្ដាល ផ្តាច់-  
ពេ័តេ   ហើយ      នៅ សល់  ៩ កេ៉មកំព៉ង ត េ 
សនេសំ ពិន្ទុ រៀងៗខ្លួន  ដើមេបី ឈាន  ទៅ 
បេកួត ផ្តាច់ ពេ័តេ ឆាប់ៗនេះ  ។  

 បើ តាម គេហ ទំព័រ ហ្វេសប៊៉ក ផ្លូវ ការ 
របស ់សហភាព    សហ ពន័្ធ យវ៉ជន កម្ពជុា-    
ខេត្ត សា្វាយ     រៀង ឲេយ ដឹង ថា៖« កម្ម    វិធី  វង់-  
តនេ្តី  ខ្មេរ រដូវ កាល ទី ១   សូមចូលរួម-  
អប អរសាទរ ទៅ ដល់កេ៉ម ទាំង  ៩   ក្នុង 
វិញ ្ញាសា  វង់ភ្លេងការ ប៉រាណ ខ្មេរ ដេល  
មាន  (១) កេម៉ពន្លក គងី្គក ់មក ព ីខេត្ត  
កពំង  ់ស្ព ឺ(២)កេម៉តនេ្ត ីកោះកេរ្តិ៍ មក ព ី 
ខេត្ត កណា្ដាល(៣)កេម៉ កេរ មរត ក  ដូន- 
តា មកពីរាជធានី ភ្នំពេញ  និង (៤) 
កេម៉  មន្ទ ីរ   វបេបធម ៌ខេត្តពេវេង មកព ីខេត្ត 
ពេវេង ហើយ វិញ្ញា សា វង់ភ្លេងកា រ-  
សម័យ  កណា្ដាលខ្មេរ   មាន (១) កេ៉ម 
មរតក  តនេ្តី វ័យ ក្មេង មក ពីរាជ ធាន ី- 
ភ្នំពេញ(២)កេ៉មគេូនាដមក ពី ខេត្ត 
សា្វាយ  រៀង (៣) កេម៉តនេ្ត ីយវ៉ជនខ្មេរ 

មក ពី រាជធានីភ្នំពេញ (៤)កេ៉ម    ប៊៉ន-  
ថេន   បេពេណ ីមកព ីខេត្ត សៀមរាប  នងិ  
(៥)  កេម៉សនំៀង កេង៉ អង្គរមក ពខីេត្ត 
សៀមរាប  ដេល  ទទលួ បាន ជោគ ជយ័  
ក្នុង   វ គ្គ ពាក់កណា្ដាល ផ្តាច់ពេ័តេ កន្លង- 
ទៅ នេះ ហើយ កេ៉ម ទាំង នេះ នឹង បាន 
ឈាន ទៅ វគ្គជមេ៉ះ ច៉ងកេយ (The 
Last Cut)   ដោ យ  តេវូ បេកតួ   បន្ត តាម  
រយៈ ការបោះឆ្នាត វីដេ អ ូ របស់ កេ៉ម-  
នមីយួៗ  នៅ លើ ទពំរ័ហ្វេសប៉ក៊ ផ្លវូ កា រ  
របស់ សហភាព សហ    ព័ន្ធ   យ៉វ ជន-     
កម្ពុជា ខេត្តសា្វាយរៀង នេះ ដើមេបី យក  
៣ កេ៉ម    ពីវង់ភ្លេងការ ប៉រាណខ្មេរ  និង 
៣ កេ៉មពីវង់ភ្លេង ការ សម័យ កណា្ដាល   
ខ្មេរ  ប៉៉ណ្ណោះ  ទៅ កាន់ វគ្គ ផ្តាច់ ពេ័តេ»។ 

ចំពោះ លក្ខ ខណ្ឌ ងាយៗ ន េការ បោះ- 
ឆ្នាត លើវីដេអូ កេ៉មបេកួត  តាម រយៈ 
ហ្វេសប៉៊ក  វគ្គ ជមេ៉ះ ច៉ង កេយ ដោយ   
វគ្គ នេះ   នឹង មានរយៈពេល តេ ២ 
សបា្តាហ ៍តេ  ប៉ណ៉្ណោះ សមេប ់ កេម៉  ទាងំ 
៩ ទទួល បាន ឱកាស សនេសំពិន្ទុ បន្ថេម 
ពីលើពិន្ទុ ដេល   ទទួលបាន កាលពី វគ្គ 
ពាក់  កណា្ដាល  ផ្តាច់ពេ័តេ កន្លងទៅ  គឹ 
គិត ចាប់ពី ថ្ងេទី ៤ ដល់តេឹមថ្ងេទី ១៧ 
ខេ ឧសភា  ឆា្នាំ ២០២០ ហើយ   មា នតេ  
៣ កេ៉ម នេវិញ្ញាសា វង់ភ្លេង ការ ប៉រាណ 
ខ្មេរ នងិ ៣ កេម៉ នេ វញិ្ញាសា វង ់ភ្លេង  ការ 
សម័យ   កណា្ដាល ខ្មេរ  ដេល   មាន  ពិន្ទុ - 
សរ៉ប     ខ្ពស់ ជាង  គេ (Top3) ប៉៉ណ្ណោះ  

អាច  មាន សិទ្ធិ ឡើង ទៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពេ័តេ - 
នា ពេលខាង ម៉ខ   ដើមេបី  ដណ្តើម  យក   
ជយ     លាភី  លេខ ៣ លេខ ២ និង លេ ខ 
១ ក្នុង  ទមេង់  វិញ្ញាសា នីមួយៗ   ព ី វង់- 
ភ្លេង    ការ  ប៉រាណ ខ្មេរ  និង វិញ្ញា សា វង់- 

ភ្លេង  ការ សម័យ កណា្ដាល  ខ្មេរ។ 
កម្ម    វធិ ី  វង ់ តនេ្តខី្មេរ រដវូកាលទ១ី  នេះ 

តេូវ  បាន កំណត់ យក  ការ បេកួត  ចំនួន  
២ វិញ្ញា សា  គឺ ការ បេកួត វង់  ភ្លេង  ការ 
ប៉រាណ  និង  វង់ ភ្លេង    ការ  សម័យ-  

កណា្ដាល ខ្មេរ ក្នុង   គោល បំណង  ដើមេបី 
ចូល រួមអភិរកេស និង   លើក ស្ទួយនូវ  
ឧបករណ៍ ភ្លេងខ្មេរ  ហើយ  ក៏មាន  គណៈ- 
កម្ម ការ   ៤ រូប  សមេប ់  ជួយ បង្វឹក កូន -  
កេម៉    ដេលមក ព ី  បណា្ដាខេត្ត កេង៉   នានា   
បាន ដាក់ ចូល រួម មក     បេកួត បេជេង 
  កម្ម វិធី   នេះ  ទៀត    ផង  ដេរ ។ 

ចំណេក ឯ ពិន្ទុ  ដេល ទទួល បាន មក   
ព ី ការ បោះ ឆ្នាត ន េះ  នឹង តេូវ រាប់ ត េ  
តាម   រយៈ ការ ច៉ច Like ដូចជា មេដេ 
(Like) បេះ ដូង (Love) សើច 
(Haha) និង វ៉ោវ (Wow) តេ 
ប៉៉ណ្ណោះ ហើយ ការ រាប់ ចំនួន ទាំង នេះ   
គឺ  យក ចេញ ត េ ព  ី វីដេ អូ  ដេល មាន នៅ 
លើ ទំព័រ ហ្វេស ប៉៊ក  ផ្លូវ ការ របស់  សហ- 
ភាព   សហព័ន្ធ យ៉វ  ជន កម្ពុជា   ខេត្ត 
សា្វាយ  រៀង   https: // www.face-
book.com/uyfc.svay.- 
rieng/៕ 

ក្រមុភ្ល្រងការបុរាណខ្ម្ររមកពីខ្រត្តកណ្តាលក្នងុវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រត័្រន្រកម្មវិធីវង់ភ្ល្រងខ្ម្រររដូវកាលទី១។រូប ស.ស.យ.ក. ខេត្តសា្វាយរៀង

ក្រមុភ្ល្រងការបុរាណខ្ម្ររមកពីខ្រត្តកំពង់ស្ព។ឺរូបថត ស.ស.យ.ក. ខេត្តសា្វាយរៀង 

ជិតរកឃើញម្ចាស់ជយ- 
លាភីកម្មវិធីប្កួតវង់-
តន្ត្ខី្មរ្រដូវកាលទី១  



ក្រុងប៉ារីស :តារាល្បីៗ  និងក្ុម
អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្ រួមទាំងតារាចម្ៀង
ម៉ាដូណា,លោករ៉ូប៊ឺតដ្នីរ៉ូក៏ដូចជា
ម្ចាស់ជយលាភីណូប្លជាច្ើនរូប
បានអំពាវនាវឲ្យមនការផ្លាស់ប្ដូរក្នុង
ពភិពលោកជាជាង«ការវលិតឡ្ប់ទៅ

កាន់ទម្លាប់ធ្លាប់មន»ក្យបញ្ចប់
ការបិទទា្វារដោយសារកូរ៉ូណា។
តារាហូលីវូដCateBlanchett,

JaneFonda,MarionCotillard
នងិMonicaBellucciក៏បានបន្ថម្
ឈ្មោះរបស់ពកួគ្លើលខិតិចហំចុះ-

ផ្សាយក្នុងកាស្តប្ចាំថ្ង្បារាំងLe
Mondeដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់
វប្បធម៌ប្ើប្ស់និយមឥតដ្ន-
កំណត់និង«ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមន
ប្យោជន៍»ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចដើម្បី
សង្គ្ះផ្នដី។
លិខិតចំហដ្លត្ូវបានចុះហត្ថ-

លខ្ាដោយម្ចាស់ជយលាភីណបូល្
លើផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ដ្ គីមី និងរូបវិទ្យា
ព្មទាំងពានរង្វាន់សន្ដិភាពលោក
មូហាម្ដយូនូសបាននិយាយថា៖
«យើងជឿថាវាហាក់ដចូជាពបិាកវលិ
ទៅសភាពដើមវិញណាស់»។
ពួកគ្និយាយថារោគរាតត្បាត

សកលគឺជាសោកនាដកម្មត្វាគឺជា
ឱកាសសម្ប់មនុស្ស «តូ្វតួ្ត-
ពិនិត្យអ្វីដ្លមនសារៈសំខាន់។
ការក្សម្ួលតិចតួចនៅមិនទាន់
គ្ប់គ្ន់ឡើយ»។
លខិតិដដល្បានបន្ដថា៖«មហន្ដ-

រាយលើប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុីពិតជាវិបត្ដិ

មហាធំ។មិនដូចជារោគរាតត្បាត
ផលប៉ះពាល់លើប្ព័ន្ធអ្កូឡូសុី
សកលនឹងជះឥទ្ធិពលខា្លាំងដល់
កម្ិតមិនអាចវាស់ស្ទង់បាន»។
អ្នកចុះហត្ថល្ខា២០០នាក់បាន

ឲ្យដឹងថាវាជាវ្លាដ្លម្ដឹកនាំគរួ
បោះបង់ចោលនូវគំនិតអចីរភាព
ដ្លនៅត្មនឥទ្ធិពលនិងក្-
សម្លួគោលដៅជនំឿនងិសដ្្ឋកចិ្ច
ឲ្យមនការគិតគូរដល់ភពផ្នដី។

លិខិតសំណ្រខ្លីបានបញ្ជាក់ថា៖
«ការប្ដ្ញនឹងវប្បធម៌សម្ភារនយិម
និងភាពងប់ងល់នឹងផលិតភាពបាន
ធ្វើឲយ្យើងលង្បក្ាន់ខា្ជាប់នវូតម្ល្ន្
ជវីតិទាងំរកុ្ខជាតិសត្វនងិមនសុស្ខ្លនួ-
ឯង។បរិសា្ថានកខ្វក់បម្បម្ួល
អាកាសធតុនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញ
តំបន់ធម្មតាដល្សស្សល់តិចតួច
បានអូសទាញពិភពលោកធ្លាក់ដល់
ចំណុចអន្ដរាយ»៕AFP/HR

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ង្ពុធទី១៣ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍CIvitkmSanþ

ក្រុងហូជីមិញ:ហាងសាឡននិង
ហាងកាត់សក់បុរសជាច្ើនកន្ល្ង
នៅទីក្ុងហូជីមិញបានចាប់ផ្ដើម
ផ្ដល់ស្វាកក់អនឡាញដើម្បីកំណត់
ចំនួនភ្ញៀវ ឲ្យស្បទៅតាមគោល-
ការណ៍រក្សាគម្លាតពីគ្នា។
លោកដូលិញវូម្ចាស់និងជាអ្នក-

គ្ប់គ្ងហាងកាត់សក់VuTriនៅ
សង្កាត់ល្ខ៣ បានឲ្យដឹងថា៖
«សព្វថ្ង្ហាងរបស់យើងផ្ដល់ស្វា
កាត់សក់ផ្លុំសក់និងលាបពណ៌ប៉ុន្ត្
យើងល្ងទទួលកក់សក់និងចាក់
សាក់ទៀតហើយ»។
ម្ចាសហ់ាងកាត់សក់ន្ះបានឲយ្ដងឹ

ទៀតថាហាងលោកបើកដំណើរការ
ពីម៉ាង១០ព្ឹកជាមួយបុគ្គលិកត្
៥នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយម្នាក់ៗត្ូវ
ទទួលភ្ញៀវប្ចាំថ្ង្៥០នាក់។
កាលពីមុនហាងរបស់លោកមន

បគុ្គលកិរហតូដល់២០នាក់នងិបម្ើ
ភ្ញៀវប្ចាំថ្ង្បានសរុប១២០នាក់។
ប៉នុ្ត្សព្វថ្ង្លោកជ្ើសរើសបម្ើត្
អតិថិជិនណាដ្លធ្វើការកក់តាម
ទូរស័ព្ទនិងអនឡាញប៉ុណ្ណោះ។
ម្ចាស់ហាងសាឡនដ្លដំណើរ-

ការជាង២០ឆ្នាំមួយន្ះបានបញ្ជាក់
ទៀតថា៖«បុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់សុទ្ធ-
ត្ពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតពីភ្ញៀវ»។

លោកថា៖«យើងត្វូពាកស់ម្ដ្
ហើយលាងសម្អាតដ្ និងសម្លាប់
ម្រោគលើឧបករណ៍រៀងរាល់ការ-
ប្ើប្ស់ម្ដង»។
រើឯជាងកាតស់ក់ជនជាតិសងិ្ហបរុើអីវុ

ហ្គកិជាម្ចាស់ហាងសាឡនដល្ផ្ដល់
ស្វាកម្មទាំងបុរសទាំងស្ត្ីបាន
នយិាយទាងំសោកសា្ដាយថានាងត្វូ
ជម្ុះបុគ្គលិកជាងពាក់កណា្ដាល។
អាជវីករសងិ្ហបរុើដល្មកបើកហាង

នៅវៀតណាមជាង១២ឆ្នាំរបូន្ះបាន
បន្តទៀតថា៖«ពល្ន្ះហាងខ្ញុំបម្ើ
ភ្ញៀវត្២០នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុង១ថ្ង្
តាមរយៈការកក់ជាមុន»។

ហាងដ្លមនគ្កក់សក់១២តូ្វ
បានប្ើប្ស់ត្ឹមត្ពាក់កណា្ដាល
ដោយសារត្ចងរ់កស្ាគម្លាតនងិណា-
មួយមនភ្ញៀវតិចជាងមុនផង។
ខណៈសាឡននានាប្ឈមនងឹការ-

ថមថយន្ភ្ញៀវជាងផ្ដល់ស្វាកាត់-
សក់ចល័តដល់ផ្ទះប្ជាកាក់កប។
លោកតន្ធញិធ្លាប់ត្កាតស់ក់

តាមចិញ្ចើមថ្នល់នៅស្ុកថានប៊ិញ
បាននិយាយថា៖«ខ្ញុំរវល់ដើរកាត់
សក់ពីផ្ទះ១ទៅផ្ទះ១តាំងពីម៉ាង៩
ព្ឹកដល់៦លា្ងាច»។
មនុពល្មនការផ្ទុះជងំឺឆ្លងលោក

ធ្លាបត់្ដាកក់ញ្ចក់នងិកៅអកីាតស់ក់

តាមផ្លូវហើយទទួលភ្ញៀវ១ថ្ង្បាន
១៥នាក់។ព្លន្ះរបររបស់លោក
មនតម្ូវការខ្ពស់ពីអតិថិជន។
មនុពល្មនការផ្ទុះជងំឺឆ្លងលោក

ធ្លាបត់្ដាកក់ញ្ចក់នងិកៅអកីាតស់ក់
តាមផ្លូវយកថ្ល្ត្៣មុឺនដុង(១,៣
ដុលា្លារ។ត្ព្លន្ះមុខរបរលោក
មនតមូ្វការខ្ពស់ពីអតិថិជននិង
ឡើងថ្ល្៤ដុលា្លារ(១០មុឺនដុង)។
លោកបាននិយាយថា៖«ខ្ញុំអាចរក

បក្់ទ្ទង្គ់្សួារហើយខ្ញុំគតិថាខ្ញុំ
សំណាងជាងអ្នកដ្លបាត់បង់ការ-
ងរធ្វើឬត្វូបទិទា្វារមខុរបរដោយសារ
ត្កូវើដ១៩»៕VNS

ហាងសាឡនស្ត្រីនៅវៀតណាមទទួលត្រភ្ញៀវដ្រលបនកក់ទុកមុន។រូបថតAFP

រាជិនីបុ៉បម៉ាដូណាស្ថតិក្នងុចំណោមអ្នកគំាទ្រការគិតគូរដល់ផ្រនដី។រូបថតAFP

ម្ចាស់ជយលាភីពានរង្វាន់ណូប្រលលោកមូហាម្រដយូនូស។រូបថតAFP

នៅហាងកាត់សក់បុរសអតិថិជនត្រូវទូរស័ព្ទធ្វើការកក់ទុកជាមុន។រូបថតAFP

វៀតណាមបើកសាឡននិងហាងកាត់សក់បម្រើត្រភ្ញៀវកក់ទុកមុន

តារាល្របីៗនិងអ្នកវិទ្រយាសាស្ដ្រសហការគ្នា
អំពាវនាវម្រដឹកនាំកុំប្រើទម្លាប់រស់នៅចាស់
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃុតចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល ទាន នានា គ ឺបាន ផល មនិ សវូ 
ជា   ល្អប៉ុនា្មានទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន 
ល្អតិល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពៃមពៃៀងអាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ-  
បំពៃញ  ការងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ 
ចៃើន ។ រីឯការ សមៃច ចិត្តនានា  គបៃបី រកអ្នក ណា 
ដៃល គួរឲៃយ ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃឹកៃសាយោបល់ ទើបជា- 
ការល្អ  បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយទៃ។     

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

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

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរតៃ  យក ចិត្ត 
ទុក ដាក់ ទៅ  លើ សុខ ភាព ទំាង ផ្លវូកាយ 
និង ផ្លវូ ចិត្ត  បៃសិន បើ ពំុ នោះ ទៃ នឹង 
បណា្តាល ឲៃយ មាន  ហៃតុ ការណ៍ អាកៃក់ 

កើត  ឡើង ដល់ លោក អ្នក ។ ថ្ងៃនៃះ ការ ពោល ពាកៃយ សម្ត ី
មិន  ពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង  និង មិន មាន សមត្ថភាព 
បំ ពៃញ ការ ងារ បាន ល្អ ធ្វើ ឲៃយ មុខ របរ តៃវូ ខត បង់  ខ្វះ ការ- 
ជួយ  ជៃម ជៃង ពី មនុសៃស ជំុ វិញ។  ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហ 
វិញ  គូស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ដូច សភាព ធម្មត ។    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ផ្តល   ់ភាព កក់ក្តាឲៃយគ្នាបានចៃើន។ រីឯការ បៃកប- 
របរ រក  ទទួល  ទានផៃសៃងៗសូមកំុសន្នដិា្ឋានអ្វណីា 
មួយ  ដោយ ខ្វះបៃភព ព័ត៌មាន ជាក់ លាក់ ឲៃយ   សះ។ 
ចំពោ ះ  លាភសកា្ការៈ វិញ  នឹង ទទួល បាន នូវ ភោគ - 
ផល  បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ មិន លើសលប់នោះឡើយ។   

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

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

នៅរដូវ ផ្ការីក អំឡុង ខៃ មីនា ដល់ ឧសភា ជា វៃលា កសិករ អីុតាលី ចាប់ផ្ដើម   ការ ដាំ ដុះ សៃូវ   ។ រូបថត AFP

អុីតាលីនិយមបាយជាងបា៉ាស្តា
អំឡុងពេលវិបត្ដជំិងឺកូវីដ១៩

កៃងុ រ៉មូ : បៃទៃស ផលតិ សៃវូ 
ចៃើន បំផុត នៅ អឺរ៉ុប អុីតលី 
តៃូវ បាន គៃមើល ឃើញ ការ- 
ទទួល ទានបាយ មាន ការ កើន 
ឡើង ក្នុងអំឡុង ពៃល រោគ រាត- 
តៃបាត សកល  ដោយ មិន សូវ 
ខ្វល់ ពី បា៉ាសា្ដា ឡើយ ។ 

លោក ស្ដៃហ្វាណូ េ្រហ្គពភី 
ជា បៃធាន សហជីព កសិកម្ម 
ចមៃបង  Coldiretti នៃ ខៃត្ដ ផាវៀ 
បាន និយយ ថា ៖ « វា ដោយ-
សារ តៃ សៃូវ អង្ករ យើង មាន 
គុណភាព ល្អ ជាង កសិផល នាំ  
ចូល ពី ចិន »។ 

  ដោយខ្លនួ លោក ផា្ទាល់ ជា មា្ចាស់ 
សៃ កៃបៃរ នោះ លោក េ្រ ហ្គពភី 
បាន សា្វាគមន៍ ការ ចុះ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀងអំឡុង ពៃល វិបត្ដ ិកូវីដ ១៩  
ដៃលអនុញ្ញាត ឲៃយ អីុតលី ជា 
បៃទៃសផលិត សៃូវ ជាង ពាក់- 
កណា្តាល ក្នងុ តបំន ់អរឺ៉បុនា ំចៃញ 
ទៅកាន់ ចិន វិញ ។ 

នោះ គឺជា ឱកាស សមៃប់ 
កៃមុ កសកិរ ក្នងុ ខៃត្ដ ផាវៀ ខៃត្ដ 
ឡុមបាឌី ខៃត្ដ វីសៃលលី និង 
ខៃត្ដ ណូវា៉ារា៉ា  ស្ថិត ក្នុង តំបន់ 
Piedmont ដៃល ផលិត ទិន្ន- 
ផល កសិកម្ម  ៩៥ភាគរយ ក្នុង 
បៃទៃស ។ 

ស្ថិត  លើ ផ្ទៃ ដី ជាង ២២មុឺន- 
ហិកត និង ទិន្នផល បៃមូល 
ដោយ បៃជា កសិករ  ៤ ២០០ 
នាក់  ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម សៃូវ 
សរុប របស់ អុីតលី មាន ចំនួន 
១,៥ លាន តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

បៃទៃស នៃះ បាន ផលតិ កស-ិ
ផល កសិកម្ម សរុប ជាង ២០០ 
បៃភៃទ ។

ទោះជាយ៉ាងណា អឺរ៉ុប នៅ 
មាន ចងា្វាក់ ផលិត សៃូវតិចតួច  
បើ ធៀប នឹង ទិន្នផល សកល ។

វាមាន ចនំនួ តៃ ០,៤ភាគរយ   
នៃ ទនិ្នផល ពភិព លោក នៃ ចនំនួ 
៥០០លា  ន តោន  ក្នុង ១ឆ្នាំ  
ដោយ  ៩០ភាគរយ ស្ថិត នៅ- 
ក្នុងតំបន់ អាសុី ។ 

ការ ទទលួ ទាន សៃវូ អង្ករ បាន 
កើន ឡើង ៤៧ភាគរយ អំឡុង 
ពៃល ៦សបា្ដាហ៍ ដំបូង នៃ វិបត្ដិ- 
កូរ៉ូណា សកល ដោយ ពៃល ខ្លះ 
វា កើន លើស តមៃូវ ការ បា៉ាសា្ដា 
អឡំងុ ពៃល ដចូ គ្នា នៃះ ផង ដៃរ ។ 
នៃះ បើយោងតម សហជីព 
កសិកម្ម ចមៃបង Coldiretti ។ 

លោក  ស្ដៃហ្វានី បាហ្វហ្វា 
ជា កសកិរ  អាយ ុ២៧ឆ្នា ំព ីកៃងុ 
រ៉ូបប៊ីអូ នៃ ខៃត្ដ ឡុមបាឌី បាន 

បៃប់ AFP ថា ៖ « អំឡុង ពៃល 
គៃ អាសន្ន កូវីដ ១៩ មនុសៃស 
ហក់ ចង់ ញ៉ាំ បាយ និង បបរ 
លាយ បន្លៃ (ម្ហូបអីុតលី ហៅ 
ថា រីសូតូ) ដៃល ពៃញ និយម 
នៅ អុីតលី »។ 

ដាំ នៅ ក្នុង និទាឃរដូវ សៃូវ 
អុីតលី បៃមូល ផល នៅចនោ្លាះ 
ខៃ កញ្ញា និង ខៃតុលា ។

សៃូវ តៃូវបាន នាំ យក មក 
តបំន ់ភាគ ខង ជើង បៃទៃស ក្នងុ 
សតវតៃសរ៍ ទី ១២ ដោយ បុព្វ ជិត 
សុីស្ទើរសៀន  ដៃល បំពៃញ 
កចិ្ចការ សា្ដា រអនាមយ័ក្នងុ តបំន ់
ពៃ ដៃលងាយ រង ជំងឺ គៃុន - 
ចាញ់៕ AFP/HR

ពៃល នៃះ បាយ មន បៃជាបៃយិភាព ជាង បា៉ាសា្ដា នៅអុីតាលី   ។ រូបថត AFP

អាហារ បា៉ាសា្តា ដៃល អីុតាលី និយមទទួលទាន   ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រមុនៅអាល្លម៉ឺង់ចាប់ផ្តើមផ្តាច់ខ្លនួមុនរដូវកាលបើកវិញ
ក្រុង ប៊្ររឡំាង: កៃុម បាល់ ទាត់ នៅ 

បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ចាប ់ផ្ដើម សបា្ដាហន៍ៃ 
ការ ផ្ដាច់ ខ្លួន ពី អ្នក ដទៃ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ពៃល អនុវត្ត ការ នៅ ដោយ ឡៃក រយៈ- 
ពៃល៧ ថ្ងៃ មនុ ការ ចាប ់ផ្ដើម ឡើង វញិនៃ 
រដូវ កាលរបស់ កៃប ខ័ណ្ឌ     Bundes-
liga នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ ខណៈ បៃធាន 
ក្លបិ បាន នយិាយ ថា  ការ បញ្ចប ់យទុ្ធនា- 
ការ បៃកួត បៃជៃង ចំពៃល មាន ការ ផ្ទុះ 
ឡើង នៃ វីរុស  កូរ៉ូណា បៃបនៃះ នឹង 
មិនងាយ សៃួល ឡើយ ។

លីក បាល់ ទាត់ អាជីព អាល្លឺម៉ង់ 
(DFL) បាន សមៃច កាល ព ីសបា្ដាហ៍ 
មនុ  ដោយចាប ់ផ្ដើម សកម្មភាព សមៃប ់
កៃប ខ័ណ្ឌ ទី ១ និង ទី២ឡើង វិញ ពី ថ្ងៃ 
ទី ១៦  ខៃ នៃះ តទៅ កៃយ ផ្អាក រយៈ- 
ពៃល ២ ខៃ ដៃល ការ ធ្វើ បៃប នៃះ  នឹង 
ធ្វើ ឲៃយ ខ្លនួ  កា្លាយ ជាលកី លៃបី លៃបាញ ដបំងូ 
គៃ ក្នុង ការ ប៉ុន ប៉ង ឲៃយ មាន ការ តៃឡប់ 
មកវិញ  បាន លឿន ជាងគៃ ។   

កៃមុ ទាងំអស ់ បាន អនវុត្ត កម្មវធិ ីនៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក  ៧ថ្ងៃ កៃយ ពី បាន 
ធ្វើ  តៃស្តរក វីរុស   ដើមៃបី  កាត់  បន្ថយ 
ហានភិយ័នៃ ការ ឆ្លង ជងំ ឺ មុន ការ បៃកតួ  
ដៃល ធ្វើ ឡើង ក្នុង កីឡដា្ឋាន ទទៃស្អាត  
ដោយ មាន តៃ  បុគ្គលិក និង មនៃ្តី មួយ 
ចំនួន ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ការ ធ្វើ បៃប នៃះ 
គ ឺដើមៃបី ជយួ ការ ពារ ការ រកី រាល ដាល នៃ 
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ ។  

ក្លបិ មយួ ចនំនួ  រមួ មាន ជើង ឯក ចាស ់
Bayern Munich, Borussia 
Dortmund និង  VfL Wolfsburg 
ជាដើម បាន ជៃើស យក សណា្ឋាគារ ក្នងុ 
កៃងុ របស ់ពួកគៃ ដើមៃប ីកាតប់ន្ថយ ពៃល- 
វៃលា ធ្វើ ដំណើរ ទៅកាន់ កន្លៃង ហាត់  
នងិ ទៅកាន ់ពៃលាន យន្ដហោះ  តៃៀម 
សមៃប់ ការ បៃកួត ចុងសបា្ដាហ៍ នៃះ ។  

កៃុម ផៃសៃង ទៀត ដូច ជា  Schalke 
04 ដៃល តៃូវ បៃឈម ជាមួយ Dort-
mund ក្នុងជំនួបរវាង កៃុម នៅ តំបន់ 
Ruhr នងិ   Borussia Moencheng-
ladbach បាន បៃើ បៃស់ សណា្ឋាគារ  
នៅ ឯ កឡីដា្ឋាន របស ់ពកួ គៃ ផ្ទាល ់តៃម្ដង ។ 
រី ឯ  កៃុម Bayer Leverkusen និង  
Union Berlin បាន ផ្លាស់ ទៅ កាន់ 

សណា្ឋាគារ ដាច់ សៃយាល  នៅ តំបន់ 
ជន បទ ខណៈ កៃុម បាតតារាង  Pad-
erborn នងឹ ចណំាយ ពៃល  ១សបា្ដាហ ៍ 
នៅ កៃុង  ដៃលមាន អាកាស ធាតុ ក្ដា 
កៃបៃរ នោះ ។

ចំពោះ គមៃង ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ 
ទោះជាយា៉ាង ណា  កកើត មាន នូវ- 
ឧបសគ្គ  ដៃល កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍កៃយ 

កៃុមទាំង មូល  នៅលីក លំដាប់ ទី ២ 
Dynamo Dresden តៃូវ ដាក់ ឲៃយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក  ចំនួន ២ សបា្ដាហ៍ 
កៃយ  កីឡាករ ២ រូប របស់ កៃុម  ធ្វើ  
តៃស្ត វិជ្ជមាន ចំពោះ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

នាយក បៃតិបត្តិរបស់កៃុម  Dort-
mund លោក  Hans-Joachim 
Watzke បាន បៃប ់បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព័ត៌មាន Funke ថា ៖ «យើង តៃង តៃ 
រំពឹង ថា  រដូវ កាល នៅ សល់ នៃះ នឹង 
ដំណើរ ការ ទៅ ដោយ មិន មាន បញ្ហា ។ 
ការ ធ្វើ  តៃស្ត និងលទ្ធផល ទាំង នៃះ គឺ 
ជា សញ្ញា មយួ ផង ដៃរ នៃ តមា្លា ភាព របស ់
យើង » ។    

លកី ដៃល អន្ទះ សរ ចង ់បញ្ចប ់រដវូ- 
កាល ទាងំ សៃងុ  តៃមឹ ថ្ងៃ ទ ី៣០ ខៃ មថិនុា 
មួយនៃះ បានរួម គា្នា ធ្វើ សៃចក្ដី ពៃង- 
ចៃបាប់ ជាមួយ គា្នា  ទំាង សមៃប់ ការ ហ្វកឹ-  
ហាត់ និង ការបៃកួត  ក្នុងនោះ  រួម មាន  
ទាំង ការ ធ្វើ តៃស្ត យា៉ាង តឹង រុឹង ដៃល វា 
ជួយ ឲៃយ ទទួល បាន ការ យល់  ពៃម ពី 
រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ការ អនុញ្ញាតឲៃយ ចាប់- 
ផ្ដើម ការ បៃកួត ឡើង វិញនៃះ ។   

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចាប់ ផ្ដើមឡើងវិញ 
នៃះ នាយក បៃតបិត្ត ិរបស ់ DFL លោក 
Christian Seifert បាន ថ្លៃង បៃបនៃះ 
ថា ៖ «ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  ពៃល នៃះ គៃប់ គា្នា 
នងឹ មាន  កា រ ទទលួ ខសុ តៃវូ  ដោយ មនិ 
ធ្វៃស បៃហៃស » ៕  AFP/VN

ពហុកីឡដ្ឋាន មួយន្រះ ជា កន្ល្រងហ្វកឹ ហាត់ របស់ ក្រមុ Dortmund ដើមៃបី តៃៀមការ  បៃកួតឡើង វិញ របស់ Bundesliga។ AFP

ក្របខ័ណ្ឌកំពូលទទួលបានភ្លើងប្រតង
ក្រុង ឡុងដ៍: «Project Restart» 

(គមៃង ចាប ់ផ្តើម ឡើង វញិ) នៃ រដវូ- 
កាល ២០ ១៩ - ២០ ២០ កៃបខ័ណ្ឌ 
Premier League ចាប់ ផ្ដើម មាន 
សងៃឃឹម កាន់ តៃ ខ្ពស់ ហើយ  ពៃល រដា្ឋា-
ភិបាល  របស់នា យក រដ្ឋ មនៃ្តី  Boris 
Johnson បាន ចៃញ នវូ សៃចក្ដ ីណៃនា ំ  
ដៃល អាច ឲៃយ វសិយ័ កឡីា សខំាន ៗ់  របស ់
បៃទៃស អង់ គ្លៃស តៃឡប់ មក មាន ជី វិត- 
ជវីា៉ា ឡើង វញិ ម្ដង ទៀត  ឆប ៗ់  នៃះ  ពោល 
គ ឺចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី១ ខៃ មថិនុា ហើយ បើតាម 
ដងឹ ការ បៃកតួ ឡើង វញិ នៃះ តៃវូ តៃ លៃង 
ដោយ បិទ ទា្វារជា ដាច់ខាត ។

បនា្ទាប់ ពីមានសៃចក្តី បៃកាស នៃះ 
ក្លបិទាងំ  ២០ នៅលកី កពំលូ នៃះ បាន 
បៃជុ ំគា្នា ភា្លាមៗ ដើមៃប ីពភិាកៃសាបញ្ហាផៃសៃងៗ  
ជាពិសៃសចង់មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ជាមួយ គា្នា  មួយ ថា តើ យល់ ពៃម  លៃង 
នៅ ទឹក ដី កណា្តាល ឬ អត់ ពៃះ  មាន 
កៃុម  ខ្លះ មិន ឯកភាព ចំពោះ វិធី នៃះ ។

កៃយ ចៃញ ការ ណៃ នាំនៃះ លោក   
Johnson បាន ថ្លៃង ថា  របូ លោក មាន 
ជំនឿ ថា  ការ ចាប់ ផ្ដើម វិញ  វិស័យ កីឡា 
បើ ទោះ ជា មាន តៃ តាម កញ្ចក ់ទរូទសៃសន ៍ 
ក៏ វា នឹង ផ្ដល់   នូវ ការ ជំរុញ ដៃល ចំា បាច់ 
ដល់ ទំនុក ចិត្ត របស់ បៃជាជន យើង ។

នាយក បៃតបិត្ត ិ Premier League 
លោក Richard Masters បាន មាន 

បៃសសន ៍ថា ៖ « យើង មាន នតី ិវធិ ីដៃល 
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង និង សិកៃសា យា៉ាង 
ល្អិត ល្អន់ យើង មាន កៃុម ហ៊ុន ដៃល 
តៃង តាងំ ឡើង ដើមៃបី ធ្វើ ការ សក លៃបង 
តៃ ការ ពភិាកៃសា ជាមយួ កីឡាករ និងគៃ-ូ 
បង្វឹក ទាំង អស់   ជា ជំហាន បនា្ទាប់ » ។ 

លោក នាយក បៃតិបត្តិរូបនៃះ បាន 
បៃប ់បន្ត ទៀត ថា ៖ « នងឹ មនិ មាន ការ- 
សមៃច ណា មួយ ឡើយ  ពៃល នៃះ 
លុះតៃណា យើង បាន ជជៃក  ជាមួយ 
កីឡាក រ និង អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ ចប់ សព្វ- 
គៃប់ សិន ហើយ គមៃង ជួប  គា្នា នោះ  

នឹង មាន នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ » ។ 
លើស ព ីនៃះ ទៀត ក ៏តៃវូ មាន កចិ្ច ពៃម- 

ពៃៀង ស្ត ីព ីកតូា  ទាងំ ពាន ក្នងុ សៃកុ នងិ 
អ ឺរ៉បុ  រមួ ទាងំ កៃមុឡើង នងិ ធា្លាក ់ផងដៃរ  
រ ីឯ  ពាន   Champions League របស ់
Chelsea និង Manchester City 
ពៃម ទាំង  Europa League ដៃល 
Manchester United និង Wol-
verhampton  បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦ 
កៃមុ ចងុ កៃយ តៃវូ រង ់ចា ំបទ បញ្ជារបស ់
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប  (UEFA) 
ម្តងទៀត៕ AFP/VN

van Dijk (ឆ្វ្រង) របស់ Liverpool  លោត ប្រជ្រង យក បាល់ពី Morata  ប្រកួត អឺរ៉ុបកន្លងមក។ AFP

Tysonប្រកាសត្រៀមឡើង
សង្វៀនវិញទោះមានវ័យ៥៣ឆ្នាំ

ក្រុង តូ រ៉ង់ តូ: អតីតមា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់   
បៃដាល់ ទម្ងន់ ធ្ងន់ ពិភពលោក   Mike 
Tyson បាន បន្ត និយាយជន្ល អ្នក- 
គាំទៃជា ថ្មី ទៀតអំពី លទ្ធភាពក្នុង ការ- 
តៃឡប់ មក កាន់ សង្វៀន វិញ ដោយ ការ- 
ផូស្ត វីដៃអូ ហ្វឹក ហាត់ មួយ ទៀត តាម 
គណនអីីនុស្តាកៃម (Instagram) 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ជាមួយ នឹង សរ «I'm 
back» (ខ្ញុំ តៃឡប់ មក វិញ ហើយ ) ។   

អតតី អ្នក បៃដាល ់វយ័៥៣ ឆ្នា ំទទលួ- 
បាន ការ ចាប ់ អារម្មណ ៍យា៉ាង ខា្លាងំ ព ីពភិព 
កីឡា បៃដាល់ កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  
ពៃល គាត់  ផូស្ត វី ដៃអូ ហាត់សម ខ្លី មួយ   
បងា្ហាញ ពកីមា្លាងំ  នងិ លៃបឿន វាយ  ដៃល 
ធា្លាប ់ធ្វើ ឲៃយ គាត ់កា្លាយ ជា មា្ចាស ់ខៃសៃ កៃវាត ់
៣ ស្ថាប័ន ផៃសៃង គា្នា គឺ  WBA, WBC 
និង IBF ។   

កៃយ ផសូ្ត វ ីដៃអ ូនោះ    Tyson ដៃល 
មាន រហសៃសនាម ថា   «Iron Mike»  
នយិាយ ថា  គាត ់កពំងុ ពចិារណា  ឡើង  
សង្វៀន ជាថ្មី ម្ដង ទៀត ក្នុង បៃកួត 
សបៃបុរស ធម៌ ។

 វ ីដៃអ ូថ្ម ីចងុ កៃយ នៃះ   បងា្ហាញ ព ីអ្នក- 
បៃដាល់ សញ្ជាតិ អាមៃរិក កំពុង វាយ- 
សង្គៃបុ ទៅ លើ អ្នក ដៃគ ូសម យា៉ាង ញាប ់
រនា្ថាន់  ដៃល មើល ទៅហាក់ ដូច ជា មិន 

មាន  កមា្លាំង ថម ថយទាល់ តៃ សោះ។ 
ពៃល ឃើញ រូប ភាព នៃះ  ធ្វើ ឲៃយ គៃប់ គា្នា  
ជាពិសៃស អ្នក សៃឡាញ់ វិស័យ បៃដាល់ 
អស់ សងៃស័យ ថា  ហៃតុ អ្វីបាន ជា គាត់ 
ជាប់ ឈ្មោះអ្នក បៃដាល់ មាន កណា្តាប់- 
ដៃ គួ រ ឲៃយ ខា្លាច បំផុត ។ 

 បើ  Iron Mike ដៃល ចូល និវត្តន៍ 
កៃយ ចាញ់ កៃម ដៃអ្នក បៃដាល់ 
អៀរឡង់ Kevin McBride ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៥ ពតិ ជា ឡើង សង្វៀន ជា ថ្ម ី ម្ដង 
ទៀត មៃន នោះ គាត ់នងឹ ដើ រ តាម ជហំាន 
របស ់អ្នក បៃដាលជ់នំាន ់កៃយ     Floyd 
Mayweather Jr និង Manny 
Pacquiao ដៃល ចៃញ ព ីការ ចលូ នវិត្តន ៍
មក បៃកួត សបៃបុរស ធម៌ ។  

Tyson បាន កា្លាយ  ជាអ្នក បៃដាល់ វ័យ 
ក្មៃង ក្នុង កំណត់ តៃ ដោយ សរ បាន 
គៃង  ខៃសៃ កៃវាត ់លដំាប ់ ពភិពលោក តៃមឹ-  
តៃ អាយុ ២០ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ   កៃយ វាយ 
ឲៃយ គបូៃជៃង   Trevor Berbick សន្លប ់
តៃឹម ទឹក ទី ២ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ ហើយ 
សរបុ ចំនួន បៃកួត   មុន ចូល និវត្តន៍ មាន 
៥៨ ដង ក្នុង នោះ ឈ្នះ  ដោយ វាយ ឲៃយ 
សន្លប៤់៤ លើក  ក្នងុ ចណំមជយ័ជម្នះ 
ទាងំ ៥០ បៃកតួ  រ ីឯ បរាជយ័ មាន តៃ ៦ 
ដង ទៃ  ៕ AFP/VN    



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះ សេប់តេ លេចឮថា តារា-  
ចមេៀ ង   សេី សេស ់រាងល្អិត ដេលកំពុង តេ ជេក 
នៅ  កេម  ទេន ំ  ផលិតកម្ម 7 Seven Music 
Production កញ្ញា គង ់ចានរ់ដ្ឋា នងិគដូណ្តងឹជា 
តារា ចមេៀងបេសុ ក្នងុចណំោមបងប្អនូភ្លោះ  កេមុ 
Twin Boy ឈ្មោះលោក សិុន សុភា នោះមិន- 
ទាន់មានគមេងចូលរោងការឆាប់ៗនោះទេ 
កេយ   ពីពួកគេបានភា្ជាប់ពាកេយរួចប៉ុន្មោនឆា្នាំមក
ហើយ នោះ ។ 

មនុនេះបន្តចិតារាចមេៀងសេឈីរមខុនៅទេន ំ
ផលិត  កម្ម 7Seven Music Production 
កញ្ញា គង ់ចានរ់ដ្ឋា ដេលបា ន បេឡកូ ក្នងុ វសិយ័-  
សលិេបៈ  ជាង ១០ ឆា្នា ំមក ហើយ នេះ បានបភំ្ល ឺរឿង 
ទំនក់ ទំនង ស្នេហា និង  ព័ត៌មាន គេថា ន ង  ជិត 
ចលូ    រោងការ  ដោយបាន  បកសេយថា៖ «តាម-  
ពិត    នោះ   នងមានគូដណ្តឹង រួច ហើយ គាត់គឺ ជា 
បុរស   មា្នាក់ក្នុង ចំណោម កូនភ្លោះTwin Boy 
ឈ្មោះ សុិន សុភា ដេលមាន ការងារ ជា   ប៉ូលិស 
អន  ្ត រាគមន៍ ខណៈ ប្អូន បេុស របស ់គាត ់គឺលោក 
សុនិ សភុក័្តេ គជឺា ប៉លូសិ ចរា ចរណ។៍ ពកួ យើង-   
បាន    ភា្ជាប់ ពាកេយសិន ត េមិនទាន់មាន គមេងរៀប-  
ការ  ឆាប់ៗ នៅ ឡើយ នោ ះទេ គឺ ពួក យើង  - 

ចង ់ ទុកឱកាសរកបេក់លើវិថីសិលេបៈមួយរយៈ- 
ទៀតសិន»។

ដោយឡេកគូដណ្តឹងកញ្ញា គង់ ចាន់រដ្ឋា គឺ 
តារា ចមេៀងជាមនេ្តីប៉ូលិសលោក សុិន សុភា 
បាន អះអាងនពេលថ្មីៗនេះថា៖«ខ្ញុំបា ន ភា្ជាប់- 

ពាកេយជាមួ យ រដ្ឋា ៥ឆា្នាំមក  ហើយ ប៉ុន្តេ 
ពេលនេះ យើង មិន ទាន ់បានរ ៀប - 
ការទេ ដោយ សារត េគិត ថា មិនអីទេ 
គា្មោ ន   ការ បេ បេួលទេ ពេះ  អីយើង 
សេឡាញ ់ គា្នា ស្មោះ សឹង អី។ ប៉ុន្ដេខ្ញុំ - 
សនេយា ថា នៅ ឆា្នាំ២០២៥ ខាង មុខ 

នេះ ខ្ញុំ នឹងរៀបការជា - 
មួយ  គា ត់ទៅ តាម-  
បេព  េណី   ខ្មេរតេឹមតេូវ 
មិន មេន ភា្ជាប់ពា កេយ 
ហើយ ចោល មិន-  
រៀប  ការទ េ» ។ 

ការពិត ទៅ-  
តារា ចមេៀង- 
សេ ី ដេល មាន 
សេុក   កំ  ណ ើ ត    
មក ពី ខេ ត្ត-  
សៀម រាប 
ន ពេល - 

បច្ចុបេបន្ន  មាន 
វ័យ ៣២ ឆា្នាំ- 

កញ្ញា គង់ ចាន់ រដ្ឋា 
បាន    បងា្កាត ់ ភ្លើង ស្នេហ៍ 
នងិ  ភា្ជាប  ់ពាកេយ  ជាមយួ  គា្នា 
រួច ហើ យ  ដោយ មាន  - 
ចាស ់ ទ ុ ំសង ខាង ក ៏បាន    
ដឹ ង    ឮ រឿង  សម្ព័ន្ធ  ស្នេហ៍ 
របស់ ពួកគេ ទាំង  ២    
នេះ   ដេរ ៕ 

កញ្ញា គង់ ចាន់រដ្ឋា  គ្រោង ដឹក ដ្រោ
គូ ដណ្តងឹ ចូល រោង ការ ឆ្នា ំ២០២៥
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កញ្ញា គង់ ចាន់ រដ្ឋា និង គូដណ្តងឹ  តារាចមេៀង  សិ៊ន 
ស៊ភា  ដេល ជាមនេ្ត ីបូ៉លិស។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

កញ្ញា គង់ 
ចាន់ រដ្ឋា និង 
គូដណ្តងឹ  សិ៊ន 
ស៊ភា។ រូបថត 

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ការ ហ្វកឹ ហាត់ របស់ កេម៊ តេកា្វាន់ដូ ITF កន្លងមក ខណៈពេលនេះ ពួកគេតេវូបន ឲេយឈប់សមេក។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

CAMSOC ព្រោង ផ្រោន ការ  
ហាត់ទ្វ្រោដង  បើ  កូវីដ  ធូរ ស្រោល
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  គណៈ កមា្មោធិការ ជាតិ 
រៀប ចំ ការ បេកួត កីឡា សីុហ្គេម  
ឆា្នា២ំ០២៣   ហៅ កាត់ ថា   CAM-
SOC បាន ពេង ផេន ការ បេ មូល 
ផ្តុ ំបង្វកឹ កីឡា ជមេើស ជាតិ ដោយ  
ស្នើ សំុ ការ អនុញ្ញាត ជា គោល- 
ការណ៍ ទៅ លោក ទៀ  បាញ់ ដេល 
ជាបេធាន   ដើមេបី ធ្វើ ការ បេមូល 
ផ្តុំហ្វឹក ហាត់ ជា ថ្មី  នៅ ចុង ឆា្នាំ 
២០២០  ត ទៅ ហើយ  អ្នក ជំនញ 
អះអាង ថា  អាច នឹង ទៅ រួច   បើសិន  
ការ ពេយាករ សា្ថានភាព បញ្ហា កូវីដ 
១៩  តេវូ បាន គេប់ គេង បាន ល្អ 
ឡើងវិញ  នៅ ក្នងុ  ខេ ឧសភានេះ  
ឬ ខេ មិថុន នោះ  ខណៈ   ការ បេមូល 
ផ្តុំ ហ្វឹកហាត់នេះនឹង បេឹង បេង  
ឲេយបាន សកម្ម តេ ម្តង ។ 

លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  អគ្គ លេខា- 
ធិការ CAMSOC បាន ឲេយ ដឹង ថា 
កេសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
និង  NOCC បាន រៀប ចំ ធ្វើ ផេន - 
ការ បងា្កា រតំាង ពី ពេល មុន ការ ផ្ទះុ 
ខា្លោំង នេ វិបត្តិ  ជំងឺ ឆ្លង ផ្លូវ ដង្ហើម 
បេភេទ ថ្ម ីនេះ ទៅ ទៀត  ក្នងុ នោះ 
យើង បាន តេៀម កីឡាជំនញ  
សមេប់ សហព័ន្ធ កីឡាជាតិ  បាន 
ល្អ  ក្នងុ ការ ចេញ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់  
នៅ កេ បេ ទេស ជា មួយ ដេ គូ  បុ៉ន្តេ 
តេូវ បាន ខក ខាន ដោយ បញ្ហា    
កូវីដ ១៩  ដេល ជា វិបត្ត ិសកល- 
លោក ទំាង មូល ផង ដេរ។

អគ្គ លេខាធិការ NOCC រូប- 
នេះបាន  បន្ត ថា ៖« ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង 

ការ បេមូលផ្តុ ំហ្វកឹហាត់  យើង បាន 
ស្នើសំុ ការ អនុញ្ញាត ជា គោល- 
ការណ៍ ពី សម្តេច ពិជ័យ សេន  ទៀ  
បាញ់  ថា នឹងចាប់ ផ្តើម ជាថ្ម ី នៅចុង 
ឆា្នា ំ២០២០ តទៅ ឲេយ បាន ពេញ- 
លេញ  ដោយ ការ ហ្វកឹហាត់ បង្កើន 
គុណភាព បច្ចេកទេស ដល់  អត្ត- 
ពលិក ទំាង អស់   ពេះ យើង នៅ 
សល់ ពេលមិន ចេើន ទេ នឹង ដល់ 
សីុហ្គេម ឆា្នា ំ២០២៣ គឺ  យើង មិន 
អាច បេហេស បាន នោះ  ទេ» ។ 

លោក ចំរីន បាន បន្ថេម ថា៖  
« បើ សា្ថានភាព ល្អ ឡើងវិញ  នៅ 
ក្នុង ខេឧសភា  ឬខេមិថុន  ឆា្នាំ 
២០២០ នេះ  គឺ ការ បេមូល ផ្តុំ 
ហ្វកឹហាត់  នឹង តេវូ បន្ត ចាប់ ផ្តើម 
ឲេយ មាន លក្ខណៈ ទ្វេ ដង។  ជា មួយ 
គា្នា នេះ   បើ សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តេង 
នេជំងឺ  កូវីដ ១៩  នៅ លើ ពិភព - 
លោក  មិន ទាន់ ស្ងប់ សា្ងាត់ ល្អ 
នោះទេ យើង នឹង  អញ្ជើញ គេូ 
ជំនញ   មក បង្វកឹ ផ្ទាល់  នៅ ក្នងុ 
បេទេស យើង តេ ម្តង  ដោយ អនុវត្ត 
តាម ការ ណេនំ របស់ កេ សួង 
សុខាភិបាល  ក្នងុ ការ រកេសា ការពារ 
អនម័យ ឲេយ បាន ល្អ  និង មាន 
សុវត្ថភិាព ខ្ពស់» ។ 

បន្ថេម ពី លើ នេះ  លោក  វ៉ាត់ 
ចំរីន បាន  អះ អាង ថា ៖« កម្ពជុា 
កំពុង តេៀម យុទ្ធសាស្តេ រៀប ចំ 
សីុហ្គេម  ឆា្នាំ២០២៣  រួចរាល់  
ដោយ យើង តេូវ ស្វេង យល់ អំពី 
សា្ថានភាព ទូទៅ និង វិសាល ភាព 
នេ ផលប៉ះពាល់ នេ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
នេះ  ពេះ យើង ដឹង ហើយថា  ឆា្នាំ 

២០២០  គឺជា ឆា្នា ំដេល កម្ពជុា  តេវូ  
បញ្ចូន អត្តពលិក ជមេើស ជាតិ  
ចេញ ទៅ ហាត់ នៅកេ បេទេស 
ចេើន  បុ៉ន្តេ តេវូ ខក ខាន វិញ »។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ក្នងុ សា្ថាន- 
ភាព នេះ  អត្តពលិក ជមេើសជាតិ 
ទំាងអស់ តេវូ បានឈប់ សមេក  
បុ៉ន្តេ  ជាការ សមេក សកម្ម ដេល  
នៅ មានការ ហ្វកឹហាត់  តាមផ្ទះ  
ពេះ  គោលដៅ សីុហ្គេម   ២០២៣  
តេវូ តេ ធ្វើ លើ សា្មោរតី ទទួល ខុស តេវូ  
និង ធ្វើឲេយ ជោគជ័យ» ។ 

នៅ ក្នុង មហាសន្និបាត របស់ 
NOCC  កាល ពីដើម ឆា្នា ំ២០២០  
លោក  ថោង ខុន  បេធាន  NOCC 
រួមទំាងសា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ កីឡា  បាន  
ប្តេជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ ថា  តេវូតេ រួម គា្នា ធ្វើ 
ឲេយ ទទួល បាន នូវភាព ជោគជ័យ 
ក្នងុ គោល ដៅ យក ចំណាត់ ថា្នាក់  
ចនោ្លោះ ទី ៥  និង ទី ៦  ក្នងុ ចំណោម 
បេតិភូ  កីឡា ទំាង ១១បេ ទេស 
ដេល នឹង ចូល រួម  សីុហ្គេម ឆា្នាំ 
២០២៣ នៅបេទេស  កម្ពជុា  ។

 លោក ថោង ខុន បាន បន្ថេម 
ថា គណៈ កម្មការ ជំនញទំាង ១៥   
របស់ CAMSOC  មាន ពេលវេលា  
ធ្វើ កិច្ចការ នេះបាន  បុ៉ន្តេ សា្ថាន ភាព 
កូវីដ ១៩ បាន  រំខាន។ ទោះបីជា 
យ៉ាង ណា  យើង នៅ តេ បន្ត សាង- 
សង់ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិមរតក- 
តេជោ  យ៉ាង សកម្ម  ហើយ ផេន 
ការ សាងសង់ ភូមិកីឡា ក៏ កំពុង 
តេដំណើរ ការ   ដើមេបី ទទួល បេតិភូ- 
មក ពី តំបន់ អាសា៊ាន  ទៅ តាម  
គមេង ឲេយ បាន ជាក់ លាក់៕
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