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សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

លោកត្រំគំរាម
ប្រើប្រសយ់ោធា
ដើម្របីបង្ក្របការតវ៉ា
ហិង្រសនៅអាម្ររិក

លោកហុ៊នស្រនរិះ-
គន់ប្រដអាដាមដ្រល
មិនឃើញប្រតិកម្មពី
សិទ្ធមិនុស្រសនៅអាម្ររិក

ការបង្ក្របការជួញដូរ
ប្រើប្រស់គ្រឿង-
ញៀននិងឃាត់ខ្លនួ
កើនជាងឆ្នា២ំ០១៩

កៃុង វ៉ាសុីន តោនៈ  ប្រធា នា - 
ធបិ ត ីអាម្រ រកិ  លោក  ដ ូណាល ់ 
ត្រំ  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  បាន ប្ត្រជ្ញា   
ច្រញ  បញ្ជា ឲ្រយ យោ ធា បង្ក្រប 
ទៅ លើ ការ តវ៉ា ហងិ្រសា កើតឡើង 
ក្នងុ ជនំានម់យួ  ដ្រល កពំងុ របួរ ឹត     
អាម្រ រិក  ដោយ បាន ថ្ល្រង ថា  
លោក កំពុង បញ្ជូន កង  កម្លាំង   
រាប់ ពាន់ នាក់  នៅ តាម ផ្លូវ នានា 
ន្រ រដ្ឋ ធានី  និងបាន  ធ្វើ ការ - 
គរំាមដាក ់ពង្រយ ទាហាន  នៅ 
ក្នងុ រដ្ឋ ជច្រើន ទៀត  ដ្រល មនិ- 
អាច គ្រប់ គ្រង...ត ទៅទំព័រ  ១១

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ - 
មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន បាន រិះ គន់ 
ប្រធាន អង្គការ ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ - 
មនុស្រស Human Right Wa tc h 
ប្រចំា តំបន់ អាសីុ លោ ក ប្រដ 
អាដាម ដ្រល លោក ថា  មិន ឃើ ញ 
បញ្ច្រញ ប្រតកិម្ម អ្វី ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុ្រស  នៅ សហរដ្ឋ- 
អាម្ររកិ បនា្ទាប ់ព ីការ ស្លាប ់របស ់
លោក George Floyd នៅ 
ទីក្រុង  Minneapolis កាល ពី 
ថ្ង្រ ទ ី២៥  ខ្រ ឧស ភា ដ្រល បង្ក ឲ្រយ 
មន បាតុ ក ម្ម ទូទាំង សហរដ្ឋ- 
អាម្ររិក។...តទៅទំព័រ  ៤

 នៀម   ឆៃង 
 
 ភ្នំំពៃញៈ ការ  បង្ក្រប ករណី 

ជួញ ដូរ  និង ប្រើ ប្រស់ គ្រឿង- 
ញៀន កើន ឡើង ជង ១១០០  
ករណ ី ហើយ ការ ឃត ់  ខ្លនួ មនុស្រស 
បាន កើន ឡើង ជង១៧០០ នាក់  
ក្នុង រយៈ ព្រល ៥ខ្រ ឆ្នាំ ២០២០ 
ន្រះ  ធៀប ទៅ នងឹ  រយៈ ព្រល ដចូ- 
គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩។  ប៉ុន្ត្រ 
គ្រឿង ញៀន រឹប អូស បាន សរុប 
ថយ ចុះ។  ន្រះ បើ តាមស្ថិតិ ដ្រល 
ទទួល បា ន កាល ពី ម្រសិល មិញ ។

 យោង តាម ទិន្ន ន័យ ពី គណៈ- 
កម្មការ   ទី៣...តទៅ ទំ ព័រ ២

សមាគមនិងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បប្រចំានៅកម្ពជុា
ស្នើសំុគណៈកម្មការអឺរុ៉បពន្រយារព្រល១២ខ្រលើការដកផ្ន្រកខ្លះន្រEBAពីកម្ពជុា

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ តណំាង សមគម ផលតិផល 
សម្លៀក បំពាក់  ស្រប្រក ជើង និង ទំនិញ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ព្រម ទាំង   តំណាង សភាពាណិជ្ជ - 
កម្ម អឺរ៉ុប (EU) ប្រចាំ នៅ កម្ពុជ  បាន  
ស្នើ សុំ ឲ្រយ គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប (EC)  
ផ្អាក ក្នងុ រយៈ ព្រល ១២ ខ្រ លើ  ការ ដកការ- 

អនុ គ្រះ ពន្ធ អ្វីៗ គ្រប់ យ៉ាង លើក ល្រង 
ត្រ  អាវធុ (EBA) ព ីកម្ពជុ ព្រះ ឧស្រសា- 
ហ កម្ម ន្រះ កំពុង ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ 
យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ សរ  ការ រីក រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ   ការ ផលិត  និង 
តម្រូវការ លើ ពិភព លោក ធា្លាក់ ចុះ  ។

យោង តាម ស្រចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មន- 
រមួ   គ្នារវង សមគម រោងចក្រ កាតដ់្ររនៅ   

កម្ពុជ(GMAC) សមគម ស្រប្រក ជើង 
កម្ពុជ  (CFA)  និង សភា ពាណិជ្ជកម្ម- 
អឺរ៉ុប នៅ កម្ពុជ   (Eurocham)  បាន 
ដាក់ លិខិត មួយ ច្របាប់ ទៅ  EC កាល ពី 
ថ្ង្រ ទ ី២ ខ្រ  មថិនុា  ដោយ លើក ហ្រត ុផល 
ថា ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន  
ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង លើ ក្រុម ហ៊ុន ផលិត  
នងិ កម្មករ សម្លៀក បពំាក ់ស្រប្រក ជើង នងិ 

ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ ។
លិខិត ន្រះ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា រោងចក្រ 

កាត់  ដ្ររ សម្លៀក បំពាក់ ស្រប្រក ជើង  និង 
ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ នៅ  កម្ពុជ  ប្រហ្រល 
២៥០ ត្រវូ បាន ផ្អាក ប្រតបិត្តកិារ ស្ទើរ ទាងំ-  
ស្រុង  ហើយ កម្មករ ជង ១៣០ ០០០ 
នាក ់  ក្នងុ វសិយ័ ន្រះ  ភាគ ច្រើន ជ ស្ដ្រ ី បាន  
បាត់ បង់ ការងារ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង ការងារ  និង 
បណ្តុះបណា្តាល វិជ្ជាជីវៈ  ប្រកាស 
ពន្រយារ ព្រល ទូទាត់ ប្រក់ បំណាច ់
អតតីភាព ការងារ មនុ ឆ្នា២ំ០១៩ 
និង ប្រក់ បំណាច់ អតីតភាព 
ការងារ ថ្មី ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ ដោយ 

លើក ទៅ អនុវត្ត នៅ ឆ្នាំក្រយ។  
ក្រសួង ក៏បាន ប្រប់ឲ្រយ កម្មករ 
នយិោ  ជតិ ក្នងុ វសិយ័ កាតដ់្ររ  នងិ 
ទ្រសចរណ ៍ជង ២៥ ០០០នាក ់ 
មក បើកប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ដំណាក់- 
កាល ទី២  ក្រយ បាត ់បង់ ការងារ 
បណា្តាល មក ពី ជំងឺ កូវីដ១៩។

ស្រចក្ត ីជនូដណំងឹ ចុះ ហត្ថល្រ ខ  

ដោយ លោកអុតិ សហំ្រង  រដ្ឋមន្ត្រ ី
ក្រសងួ ការងារ  នងិ បណ្តុះ បណា្តាល-   
វជិ្ជាជវីៈ  បានឲ្រយ ដងឹ ព ីម្រសលិមញិ ថា  
កម្មករ នយិោ ជតិ  ដ្រល ប្រើប្រស ់
កិច្ចសន្រយា ការងារ មន ថិរវ្រលា 
មិន កំណត់  គឺ ការបើកប្រក់ រំឭក 
ប្រក់ បំណាច់ អតីតភាព ការងារ 
ដ្រលមន មនុ ឆ្នា២ំ០១៩  សម្រប ់  

ផ្ន្រក វយនភណ្ឌ កាត់ដ្ររ  និង 
ផលិត  ស្រប្រកជើងនងិ ប្រក ់បណំាច ់  
អតតី ភាព ការងារ ថ្ម ីក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០  
សម្រប ់គ្រប ់វសិយ័ត្រវូ ពន្រយារ ព្រល   
ក្នុងការ អនុវត្ត ទៅ ឆ្នាំ ២០២១។

ស្រចក្ត ីជនូដណំងឹ ដដ្រល បាន- 
ឲ្រយ ដឹង ដ្ររ ថា  ក្នុង អំឡុង ព្រល 
ពន្រយារ ព្រល ន្រះ ម្ចាស ់រោងចក្រ  ឬ 

សហគ្រស ទាំងអស់  ត្រូវ ទូទាត់ 
ប្រក ់រឭំក ប្រក ់បណំាច ់អតតី ភាព  
ការងារ  ដ្រលមន មនុ ឆ្នា២ំ០១៩  
នងិ ប្រក ់បណំាច ់អតតីភាព ការ- 
ងារ  ថ្មី ឆ្នាំ២០២០ ជូន កម្មករ និ- 
យោ ជតិ របសខ់្លនួ នៅព្រល បញ្ចប ់
កិច្ចសន្រយា ការងារ លើក ល្រងត្រ 
ការបញ្ចប់ កិច្ច...តទៅទំព័រ ២

ពន្រយារការទូទាត់ប្រក់បណំាច់អតីតភាពការងារកម្មករបុ៉ន្ត្រអាចបើកប្រក់ឧបត្ថម្ភបាន

អ្នក តវ៉ា បៃឈម ជាមួយ បូ៉លិស  ពៃល តវ៉ានៅ កៃងុ វ៉ាសីុន តោន សហរដ្ឋ អាមៃរិក  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត AFP

អាឡិចហ្សង់ ដែនដីអ្នកបែ- 
យុ ទ្ធ  គុនខ្មែរ នឹង ចាប់ ផ្ដើមបើក 
ការ បែកួត  នៅ ថ្ងែអាទិត្យ ចុង- 
សប្ដាហ៍នែះ  ...ទំព័រ ១៥

ចែក ឆាបរាជិនី  ស្នាដែ អតីត- 
កសិករ ដាំដំណាំចែក ល្បីឆា្ងា ញ់  
តាំ ង ពី ខែត្ត បត់ដំបងរហូត- 
ដល់ រាជធានីភ្នំពែញ ...ទំព័រ ១២

ព័ត៌មានកីឡាជីវិត កម្សាន្ត



តពីទំព័រ១...នៃយុទ្ធនាការ
បៃឆាំងគៃឿងញៀនខុសចៃបាប់
បានឲៃយដឹងថា ក្នុងរយៈពៃល៥
ខៃឆា្នាំ២០២០នៃះ គិតចាប់ពី
ថ្ងៃទី១មករាដល់ថ្ងៃទី៣១ខៃ
ឧសភាសមត្ថកចិ្ចបានឃាត់ខ្លនួ
មនសុៃសចនំនួ៨៨៦៤នាក់(សៃី
ចំនួន៥៦៧នាក់) ក្នុងការ-
បង្កៃបគៃឿងញៀនចំនួន៤៤៩០
ករណីនៅទទូាងំបៃទៃស។ចំននួ
នៃះក៏បូកបញ្ចូលទាំងជនបរ-
ទៃសចំនួន ១១៤នាក់មាន៧
សញ្ជាតិផងដៃរ។
ក្នុងចំណោម៤៤៩០ករណី

មាន២៨០០ករណីជាការជញួ-
ដូររកៃសាទុកកៃច្នៃចាត់ចៃងនិង
ដាំដុះដោយមានការឃាត់ខ្លួន
ចំនួន ៥២៦០នាក់។ដោយ-
ឡៃកករណីនៅសល់ចំនួន១៦៩០
ទៀតដៃលមានឃាត់ខ្លនួមនសុៃស
៣៦០៤នាក់គឺជាករណីបៃើ-
បៃស់។ ចំនួនឃាត់ខ្លួនសរុប
មនិទាន់រាប់បញ្ចលូការឃាត់ខ្លនួ
មនុសៃសចំនួន១៦១នាក់ផៃសៃង
ទៀតដៃលធ្វើឡើងតាមដីកា
ចំនួន១៧៤ដីកានោះទៃ។
ដោយឡៃកសារធាតុញៀនគៃប់
បៃភៃទដៃលរឹបអូសក្នុងរយៈ-
ពៃល៥ខៃនៃះមានសរុបជិត
២៦០គឡីកូៃម។ចនំនួនៃះមនិ
ទាន់គិតបញ្ចូលកញ្ឆាទម្ងន់
២២៥កីឡូកៃមនិង១៨០៤៩០
ដើមនៅឡើយ។
របាយការណ៍របស់គណៈ-

កម្មការដដៃលបញ្ជាក់ថា ៖
«សមា្ភារចាប់យកមាន រថយន្ដ
២៩គៃឿង ម៉ូតូ ៨៨២គៃឿង
ទូរស័ព្ទ២៦៧៣គៃឿងជញ្ជីង
១៧៤គៃឿង អាវុធខ្លី ៤ដើម

អាវុធវៃង១៦ដើម»។
អាជា្ញាធរបៃឆាំងគៃឿងញៀន

ក៏បានស្នើសុំបង្កកផ្ទះ១កន្លៃង
និងគណនី ធនាគារចំនួន ៣
គណនី មានទឹកបៃក់២មុឺន
ដុល្លារផងដៃរ។
កាលពីឆា្នាំ២០១៩ ក្នុងរយៈ-

ពៃល៥ខៃដចូគា្នាសមត្ថកចិ្ចបាន
បង្កៃបបទល្មើសគៃឿងញៀន
ចនំនួ៣៣៣៥ករណីនងិឃាត់
ខ្លួនមនុសៃសសរុប៧០៩៧នាក់
ពៃមទាងំបានចាប់យកសារធាតុ

ញៀនគៃប់បៃភៃទចំនួន ៣១០
គីឡូកៃម។ ការជួញដូរមាន
២០៣៩ករណីឃាត់ខ្លួនមនុសៃស
៣៨៧៣នាក។់ករណីបៃើបៃស់
មានចនំនួ១២៧៦ដោយមាន
ការឃាត់ខ្លួន៣២២០នាក់។
តាមរយៈតួលៃខនៃការបង្កៃប

រយៈពៃល៥ខៃឆា្នាំនៃះនងិឆា្នាំមនុ
បញ្ជាក់ថា ករណីបង្កៃបគៃឿង
ញៀនបានកើនឡើង ចំនួន
១១៦៥ចំណៃកមនុសៃសដៃល
តៃូវបានឃាត់ខ្លួនក៏កើនឡើង
ចំនួន ១៧៦៧ផងដៃរ។ ប៉ុន្តៃ
គៃឿងញៀនគៃប់បៃភៃទបាន
ថយចុះពី៣១០គីឡូកៃមមក
នៅ២៦០គីឡូកៃម។
លោកម៉ក់ជីតូអគ្គស្នងការ-

រងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុក
ផ្នៃកគៃឿងញៀនបានមាន
បៃសាសន៍បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ពី

មៃសិលមិញថាការកើនឡើងនៃះ
បញ្ជាក់ពីកតា្តា២យ៉ាងគឺការ-
ចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ សង្គម-
សុីវិល និងសមត្ថកិច្ចគៃប់ជាន់-
ថា្នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្កៃប
គៃឿងញៀន ហើយវាក៏បញ្ជាក់
ដៃរថាសកម្មភាពជួញដូរគៃឿង-
ញៀនក៏មិនថមថយដៃរបើទោះ
បីជាកម្ពជុានងិពភិពលោកកពំងុ
ជួបនឹងបញ្ហាគៃឿងញៀនក៏-
ដោយ។
លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងពៃល

បៃទៃសនានាមានបញ្ហាកូវីដ-
១៩នៃះការដឹកជញ្ជូនគៃឿង-
ញៀនមានការការកើនឡើង
ជាពិសៃសតាមរយៈរូបភាពជា
បញ្ញើ ដូចជាការដឹកជញ្ជូនឆ្លង
កាត់កម្ពុជាទៅកូរ៉ៃខាងតៃបូង
ហើយថ្មីៗ នៃះមានការដឹកជញ្ជូន
ទៅបៃទៃសវៀតណាម។
ក្នុងករណីចុងកៃយនៃះ

លោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកចិ្ចមន្ទរី
បៃឆាំងគៃឿងញៀនបានឃាត់-
ខ្លួនមនុសៃស២នាក់នៅភ្នំពៃញ
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនដោយដក
ហូតកាំភ្លើងអាការ១ដើមកាំ-
ភ្លើងខ្លី Glock មួយដើម និង
គៃឿងញៀនទាំងហៃរ៉ូអុីននិង
បៃភៃទផៃសៃងទៀតជាង៣គីឡូ-
កៃម។លោកថាករណីនៃះពាក់-
ព័ន្ធនឹងករណីបុរសវៀតណាម
មា្នាក់ដៃលជួញដូរថា្នាំញៀនជិត
២១គឡីូកៃមនងិអាវធុ៣ដើម
ឆ្លងពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមតាម
ចៃកពៃំដៃនប៊ិញហៀប-ពៃវល្លិ
(ខៃត្តសា្វាយរៀង-ឡុងអាន)។
លោកជតីូបានថ្លៃងដចូ្នៃះថា៖

«ករណីនៃះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគា្នា
យើងចាប់២នាក់នៅភ្នំពៃញ
ហើយបញ្ចូនទៅតុលការកាល
ពីថ្ងៃចន្ទរួចហើយ។ និយយឲៃយ
អស់ករណីនៃះមិនទាន់ចប់ទៃ
២នាក់នៃះជាអ្នកដឹកជញ្ជូនទៃ
មៃខ្លាងធំគឺជនជាតិចិនដៃល
គៃចខ្លួនយើងបានចៃញនិវៃទ-
កៃហមស្វៃងរកចាប់ខ្លួនរួច
ហើយ»។
សមត្ថកិច្ចខៃត្តសា្វាយរៀង

បញ្ជាក់ពមីៃសលិមញិថាក្នងុករណី
នៃះដៃរក៏មានការចាប់យកវត្ថុ-
តាងផៃសៃងទៀតរួមមានរថយន្ត
២គៃឿងនងិម៉តូូ៣គៃឿងដៃល
ធ្វើឡើងនៅបុរីប៉ៃងហួតភូមិ
ពៃកលៀបសង្កាត់ពៃកលៀប
ខណ្ឌជៃយចង្វារ រាជធានី-
ភ្នំពៃញ៕

តពទីពំរ័១...សនៃយានៃះបណា្តាល-
មកពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនិងការល-
ឈប់ពីការងរដោយឯកឯង
របស់កម្មករនិយោជិត។
កៃសងួការងរបានបញ្ជាក់ថា៖

«មូលហៃតុនៃការពនៃយារពៃលនៃះ
គឺសដំៅរមួចណំៃកជយួដល់វសិយ័
ឯកជននងិកម្មករនយិោជតិដៃល
ទទលួរងផលប៉ះពាល់ធ្ងនធ់្ងរពីការ-
រីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩»។
កៃសួងការងរក៏បានបៃកាស

ឲៃយកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យ
កាត់ដៃរ និងទៃសចរណ៍ជាង
២៥៥៨៨នាក់មកបើកបៃក់
ឧបត្ថម្ភដំណាក់កាលទី២តាម
រយៈភា្នាក់ងរវីងផងដៃរ។
តាមរយៈសៃចក្តីជូនដំណឹង

ចុះថ្ងៃទ១ីខៃមថិនុាបានឲៃយដងឹ
ថា៖«កម្មករទាងំជាង២៥០០០
នាក់នៃះសៃង់ចៃញពីរោងចកៃ
សហគៃសទាំង៦៧នៃវិស័យ
កាត់ដៃរ និងវិស័យទៃសចរណ៍
ដៃលពួកគៃបានផ្អាកអាជីវកម្ម
និងបានបៃកាសពៃយួរការងរ
កម្មករនិយោជិត របស់ខ្លួន
កៃយរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ
កូវីដ១៩»។
តាមការបៃកាសនៃះ កម្មករ

និយោជិតមានពៃល១០ថ្ងៃ
ដើមៃបីទៅបើកបៃក់ឧបត្ថម្ភនៃះ
កៃយពីទទួលបានសារតាម-
ទរូស័ព្ទពីធនាគារឯកទៃសវងី។
ក្នងុករណីដៃលកម្មករនយិោជតិ
មិនបានទៅបើកបៃក់ឧបត្ថម្ភ
តាមការកណំត់នោះធនាគារវងី
នឹងបង្វិលបៃក់ឧបត្ថម្ភនៃះជូន
រដា្ឋាភិបាលវិញ។
លោកហៃងសួរ អ្នកនាំពាកៃយ

កៃសងួការងរនងិបណ្តុះបណា្តាល
វជិា្ជាជវីៈកាលពីថ្ងៃអង្គារមនិបាន-
បកសៃយអ្វីបន្ថៃមលើការពនៃយារ-
ពៃលទូទាត់បៃក់អតីតភាពការ-

ងរនោះទៃ។ចំណៃកករណី
កម្មករនិយោជិតជាង២មុឺននាក់
ដៃលទទលួបានបៃក់ឧបត្ថម្ភវញិ
លោកអះអាងថាគឺអាសៃ័យលើ
ចំនួនថ្ងៃដៃលរោងចកៃបានពៃយួរ
ការងររបស់កម្មករ។
កាលពីចងុខៃឧសភាកៃសងួ

ការងរ និងបណ្តុះបណា្តាល-
វិជា្ជាជីវៈ បានបៃកាសឲៃយកម្មករ
និយោជិតកាត់ដៃរ និងទៃស-
ចរណ៍ដៃលតៃូវបានពៃយួរការងរ
ជាង៣៣០០០នាក់នៃរោង-
ចកៃនងិសហគៃសទាងំ១១១
បើកបៃក់ឧបត្ថម្ភដៃលតៃវូបាន-
បៃងចៃកជា៣ផ្នៃក។ក្នុងនោះ
បៃក់ឧបត្ថម្ភចំនួន៦០៧៥០
រៀល[១៥ដុល្លារ] សមៃប់
ការពៃយួរកិច្ចសនៃយាការងររយៈ-
ពៃល៧ថ្ងៃដល់១០ថ្ងៃ។ ចំនួន
១២១៥០០រៀល[៣០ដលុ្លារ]
សមៃប់រយៈពៃល១១ថ្ងៃដល់
២០ថ្ងៃ និង១៦២០០០រៀល
[៤០ដុល្លារ]សមៃប់ការពៃយួរ
ការងរពី២ថ្ងៃដល់១ខៃ។
លោកឃនុថារ៉ូអ្នកគៃបគ់ៃង

កម្មវិធីការងរនៃមជៃឈមណ្ឌល
សម្ព័ន្ធភាពការងរ និងសិទ្ធិ-
មនុសៃសហៅថា សង់តៃល់
បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃ
អង្គារថាវិធានការរបស់កៃសួង
ការងរខាងលើនៃះ គឺធ្វើឡើង
ក្នុងន័យជួយសមៃលបន្ទុក
វិស័យឯកជននិងជួយដល់
កម្មករ ដៃលរងផលប៉ះពាល់ពី
ជំងឺកូវីដ១៩។លោកបន្តថា
រដា្ឋាភបិាលតៃវូតៃមានវិធានការ
រឹងមាំជាងនៃះដើមៃបីទប់សា្កាត់
ក្នងុរយៈពៃលវៃងដៃលធនាគារ
ពិភពលោកបានពៃយាករថាផល-
ប៉ះពាល់ផ្នៃកសៃដ្ឋកចិ្ចនៃះអាច
នឹងអូសបនា្លាយយ៉ាងហោច-
ណាស់ជាង១ឆា្នាំបន្តទៀត។

លោកថារ៉ូបានបញ្ជាក់ថា៖
«ផលប៉ះពាល់វាអាចមានក្នុង
រយៈពៃលវៃង បើសិនជាអត់
មានអ្នកបញ្ជាទញិហើយហាង
ទំនិញនៅកៃបៃទៃសអត់
ដំណើរការទៃ។ដូច្នៃះស្ថិរភាព
ក្នុងការបញ្ជាទិញ និងផលិត
នៃះគឺអាសៃយ័ទៅលើការវវិឌៃឍ
នៃពៃឹតិ្តការណ៍សកលដៃរ។
រដា្ឋាភិបាលតៃូវតៃពិចារណាថា
សាចប់ៃក់ដៃលបានតម្កលទ់កុ
ហ្នងឹតៃវូធានាថាកម្មករទាងំអស់
មានការងរធ្វើនិងវិស័យឯក-
ជនដំណើរការបានធម្មតា»។
លោកបានបន្ថៃមទៀតថា៖

«បៃសិនវាមានរយៈពៃលវៃង
ទៀតលុយដៃលរដ្ឋមានទាំង
ប៉ុនា្មាននៃះក៏មិនគៃប់គៃន់ដៃរ
ដៃលទាមទារឲៃយគិតពីការខ្ចី
បុលឬតៃូវគិតអំពីការស្វៃងរក
ដៃគូអភិវឌៃឍន៍នានាដើមៃបី
កសាងទំនុកចិត្តក្នុងការនាំ-
ចៃញទំនិញទៅកៃបៃទៃស
និងការសមៃបសមៃួលកុំឲៃយ
សហភាពអឺរ៉ុបពៃយួរEBA២០
ភាគរយនៃការនាំចៃញនៃះ
ពៃះទាងំនៃះគឺជាទីផៃសារឧសៃសា-
ហកម្មស្នូលរបស់យើង ដើមៃបី
អាចរកៃសានិរន្តរភាពបាន»។
ចំណៃកការផ្តល់បៃក់ឧប-

ត្ថម្ភទៅដល់កម្មករវិញ លោក
ឃុនថារ៉ូ ក៏បានជំរុញឲៃយរាជ-
រដា្ឋាភិបាលតៃូវពងៃីកវិសាល-
ភាពឲៃយបានគៃបដណ្តប់ទៅ
ដល់កម្មករក្នុងវិស័យផៃសៃងៗ
បន្ថៃមទៀតមនិតៃមឹតៃនៅក្នងុ
វិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដៃរ
សៃបៃកជើង និងវិស័យទៃស-
ចរណ៍ប៉ុណោ្ណោះទៃពៃះថា
នាពៃលបច្ចុបៃបន្នផលប៉ះពាល់
កើតចៃញពីជំងឺកូវីដ១៩នៃះ
កើតមានលើគៃប់វិស័យ៕
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ភ្នំពេញៈ  អង្គការSavethe
Childrenនិងយូនីសេហ្វលើក
ឡើងថាក្នងុអំឡុងពេលមានករណី 
ជំងឺកូវីដ១៩រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
បានរៀបចំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភបេក់
បេចំាខេជូនគេសួារកេកីេជាង២,២
លាននាក់ប៉នុ្តេអង្គការទាងំនេះ

ថាបេសិនបើពុំមានវិធានការ
បនា្ទាន់ទេកុមារកេកីេនៅបេទេស
មានចំណូលទាបនិងមធេយមអាច
កើន១៥ភាគរយនៅចុងឆ្នានំេះ។ 
  សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានរួមរបស់ 
អង្គការទាងំ២កាលពីថ្ងេទី១ខេ 
មិថុនាបានបញ្ជាក់ថា៖«ចាប់-
តាំងពីពេលដេលមានករណី
ជំងឺកូវីដ១៩មករាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពុជាបានពងេីកវិសាលភាព
កម្មវិធីគាំពារសង្គមរបស់ខ្លួន។
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បេក់បេចាំ
ខេជូនគេសួារកេកីេនិងងាយរង- 
គេះក្នងុអំឡុងពេលបេយុទ្ធនឹង
ជងំឺកវូដី១៩ថ្មីដោយផ្ដោតលើ 
គេួសារដេលតេូវបានកំណត់ 
អត្តសញ្ញាណថាជាគេួសារកេីកេ 
បានទទួលការឯកភាពហើយ 
គេងនឹងបេកាសអនុវត្តនៅ
ដើមខេមិថុនាឆ្នាំ២០២០»។
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានបន្ថេម  

ថា«ដោយមានការគាទំេពីយនីូ-
សេហ្វសហភាពអរឺ៉បុSidaGIZ 
និងអ្នកផ្ដល់ជំនួយផេសេងទៀត
កម្មវិធីនេះមានបំណងគេបដណ្ដប់ 
លើពលរដ្ឋបេមាណ៥៤មឺុនគេ-ួ 
សារដេលកពំងុរស់ក្នងុភាពកេកីេ 
(តេវូបានកណំត់អត្តសញ្ញាណ
ថាជាគេួសារកេីកេ)ឬស្មើនឹង
ជាង២,២លាននាក់»។
សេចក្តីបេកាសពត័៌មានបន្ថេម

ថាកម្មវិធីនេះតេូវបានរៀបចំ-

ឡើងដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះតមេវូ- 
ការរបស់កេមុអ្នកងាយរងគេះ
បផំតុរមួទាងំកមុារអាយពុី០-៥
ឆ្នាំជនមានពិការភាពចាស់ជរា
និងអ្នកដេលរសន់ៅជាមយួនងឹ
មេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍។
អង្គការទាងំ២ឲេយដងឹថាកម្ម- 

វិធីនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាបន្ថេមលើ 
កម្មវិធីដេលមានសេប់ដូចជា
កម្មវធិីជយួសេ្តីមានផ្ទេពោះនិង
កុមារអាយុ០-២ឆ្នាំនិងកម្មវិធី
ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កុមារ
ដេលកពំងុរៀននៅបឋមសិកេសា 
និងមធេយមសិកេសាដេលកំពុង
អនុវត្តនាពេលបច្ចុបេបន្ន។
បើតាមសេចក្តីបេកាសព័ត៌មាន  

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយ-
សារជងំកឺូវដី១៩អាចរញុចេន
កុមារ៨៦លាននាក់បន្ថេមទៀត
នៅក្នងុពភិពលោកឱេយធា្លាក់ចលូ
ក្នុងភាពកេីកេនៅចុងឆ្នាំនេះគឺ
កើនឡើង១៥ភាគរយ។
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មានបន្ថេម 

ថា«ការវិភាគនេះបងា្ហាញថាបេ- 
សិនបើពំុមានការចាត់វិធានការ 
បនា្ទាន់ដើមេបីការពារគេសួារពីភាព-
លំបាកផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដេលបង្ក
ឡើងដោយការរាតតេបាតជា 
សកលទេចនំួនកមុារដេលរស-់ 
នៅកេមបនា្ទាត់នេភាពកេីកេ 
របស់ជាតិក្នុងបណ្តាបេទេស
ចំណូលទាបនិងមធេយមអាចកើន
ឡើងរហូតដល់៦៧២លាន-
នាក់គិតតេឹមចុងឆ្នាំនេះ»។
លោកណុបកនណវុឌេឍអ្នក- 

នំាពាកេយកេសួងផេនការបាន
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេទី
១ខេមថិនុាថាកេសងួផេនការ
បានបញ្ចប់ការកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណកម្មគេួសារកេីកេតាម 
ការស្នើសុំក្នងុអឡំងុពេលកវូដី១៩ 
នៅជនបទរចួហើយកាលពីចងុ- 
ខេមុនហើយកំពុងរៀបចំបូក-
សរបុរបាយការណន៍េះ។បនា្ទាប់
មកកេសងួផេនការនងឹពភិាកេសា
ជាមួយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង

ហិរញ្ញវត្ថុដើមេបីរៀបចំការបា៉ាន់-
បេមាណការចំណយ។
លោកថា៖«ការងារបនា្ទាប់គឺ

យើងធ្វើ(កំណត់អត្តសញ្ញាណ-
កម្មគេួសារកេីកេ)នៅទីបេជុំ- 
ជនធ្វើយ៉ាងម៉េចឱេយចប់នៅក្នុង
ខេមិថុនាហ្នឹង»។
ហ្វេសប៊ុកកេសួងផេនការ

កាលពីថ្ងេទ១ីមថិនុាបានដក- 
សេង់សម្ដីលោក ឆយ ថន
រដ្ឋមន្តេីកេសួងផេនការខណៈ
លោកចុះជបួពលរដ្ឋកេកីេមាន
បណ្ណសមធម៌២២១គេសួារនៅ
ឃុំតេពាំងគងសេកុសរំោងទង
ខេត្តកំពង់ស្ពថឺាក្នងុឃំុតេពំាង-
គងនេះការកំណត់អត្តសញ្ញាណ- 
កម្មគេសួារកេកីេក្នងុអំឡុងពេល
បេយុទ្ធបេឆំងកូវីដ១៩នេះបាន
រកឃើញមាន៨៩បន្ថេមទៀត
ដេលតេូវយកចិត្តទុកដក់គិត-
គូរឧបត្ថម្ភ។រីឯគេសួារកេកីេផេសេង 
ទៀតនៅទូទំាងបេទេស ក៏តេូវ 
គិតគូរឧបត្ថម្ភដូចគា្នានេះដេរ៕
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រដ្ឋាភិបាលរៀបចំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនគ្រាសួារក្រាកី្រាក្នងុអំឡុងព្រាលការរីករាលដលន្រាជំងឺកូវីដ

សា្ថាប័នអន្តរជាតិចំនួន១៣ស្នើឲ្រាយបិទមណ្ឌលក្រាប្រាអ្នកញៀនថ្នាដំោយសារខ្លាចឆ្លងជំងឺ
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈសា្ថាប័នអន្តរជាតិចំនួន១៣
ដេលស្ថិតកេមឆតេអង្គការសហ- 
បេជាជាតិកាលពីថ្ងេចន្ទបានចេញសេចក្ដ ី
ថ្លេងការណ៍រួមគា្នាមួយស្នើឲេយបេទេស
នៅអាសុីនងិបា៉ាសុីហ្វកិបទិមណ្ឌល-
អប់រំកេបេអ្នកញៀនគេឿងញៀនជា
អចិនេ្តយ៍ដោយសារតេបេឈមនឹង
ការឆ្លងជំងឺផេសេងៗជំងឺកូវីដ១៩និង
ការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍ចំនួន៣ទំព័រតេវូ-

បានចេញរួមគា្នាដោយអង្គការអន្តរជាតិ
ចំនួន១៣រួមមានអង្គការពលកម្មពិភព-
លោកកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍សហបេជាជាតិ
ការិយល័យអង្គការសហបេជាជាតិ
សមេប់តេួតពិនិតេយគេឿងញៀននិង
បទឧកេដិ្ឋអង្គការសុខភាពពិភពលោក
យូនីសេហ្វយូនីស្កូនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធ
មួយចំនួនទៀត។សេចក្ដីថ្លេងការណ៍
នេះចុះហត្ថលេខាដោយនាយកនិង
តំណងសា្ថាប័នចំនួន១៦រូបបេចំាតំបន់
អាសុីនិងបា៉ាសុីហ្វិក។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍លើកឡើងថា 

«សា្ថាប័នអង្គការសហបេជាជាតិអំ- 
ពាវនាវជាបនា្ទាន់ដល់រដ្ឋសមាជិកទំាង-
ឡាយសូមឲេយបិទជាអចិនេ្តយ៍នូវ
មណ្ឌលឃុំឃាងំនងិសា្ដោរនតីិសមេបទា
អ្នកញៀនគេឿងញៀនជាកំហិតនិង
អនុវត្តសេវាសង្គមនិងសុខភាពដោយ
ផ្អេកលើការស្មគ័េចតិ្ត។ភស័្តតុាងដេល
មានព័ត៌មានគេប់គេន់និងផ្អេកលើសិទ្ធិ
នៅក្នងុសហគមន៍ជាវិធានការដ៏សំខាន់
មយួក្នងុការទប់សា្កាត់ការរកីរាលដល
នេជងំឺកវូដី១៩នងិដើមេបីជយួសមេលួ
ដល់ការជាសះសេបើយឡើងវិញនិង

ការធ្វើសមាហរណកម្មអ្នកដេលនៅ 
ក្នុងមណ្ឌលឲេយទៅរួមរស់ជាមួយគេួ- 
សារនិងក្នុងសហគមន៍ពួកគេវិញ»។
កេមុអង្គការទំាងនេះបន្តថាអ្នកដេល

ស្ថតិនៅមណ្ឌលឃំុឃំាងនិងសា្ដោរនីតិ-
សមេបទាអ្នកគេឿងញៀនគឺជាកេុម
មានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងវីរុសនេះ។
លក្ខណវិនិច្ឆយ័សមេប់ការឃំុខ្លនួនៅ 
មណ្ឌលទាងំនេះមានភាពខសុគា្នាក្នងុ
ចំណោមបេទេសនានា។បុ៉ន្តេជារឿយៗ
មានមនុសេសជាចេើនតេូវបានឃុំខ្លួន
ដោយគា្មាននីតិវិធីតេឹមតេូវដេលធានា
បាននូវការការពារតាមផ្លវូចេបាប់ឬការ-
ពិនិតេយតាមផ្លូវតុលាការក្នុងនាមការ-
ពេយាបាលនិងការសា្ដោរនីតិសមេបទា។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍បន្តថាអ្នកស្ថិត

នៅមណ្ឌលទាំងនេះបេឈមនឹងជំងឺ
របេងអេដស៍ក៏ដូចជាជំងឺកូវីដ១៩
ដោយសារតេការរស់នៅកេមកមេតិ
ស្តង់ដ គួបផេសំនឹងចំនួនអ្នកជាប់ឃុំ
ចង្អៀតណេនហួសបេមាណនងិបញ្ហា
បេឈមក្នងុការរកេសាគមា្លាតពីគា្នា។លើស 
ពីនេះទៀតក៏មានការរាយការណ៍ថា
អ្នកនៅមណ្ឌលទាងំនេះរងនវូពលកម្ម
ដោយបង្ខំ កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ហិងេសា
លើរាងកាយ និងផ្លវូភេទឬគុណភាព
នេសេវាសុខភាពមានកមេិតទាប។
សេចក្ដីថ្លេងការណ៍បញ្ជាក់ថា៖«ក្នងុ

គេអាសន្នផ្នេកសុខភាពសកលនេះ
សា្ថាបន័អង្គការសហបេជាជាតិអំពាវ-
នាវជាថ្មីដល់រដ្ឋសមាជិកនានាដេល
បេតិបត្តិការមណ្ឌលឃំុឃំាងនិងសា្ដោរ-
នតីិសមេបទាអ្នកញៀនគេឿងញៀនជា
កំហិតសូមឲេយបិទទីតាំងទាំងនោះ
ដោយគា្មានការពនេយារពេលតទៅទៀត
ដើមេបីដោះលេងអ្នកជាប់ឃុំដេលជា

វិធានការបន្ថេមក្នុងការទប់សា្កាត់ការ-
រីករាលដលនេជំងឺកូវីដ១៩ និងទប់-
សា្កាត់ការឃំុឃំាងតាមគេប់រូបភាព»។
សា្ថាប័នទំាងនេះថ្លេងថាពួកគេតេៀម

ខ្លនួរចួជាសេចដើមេបីធ្វើការជាមយួរដ្ឋ
សមាជិកនានាក្នងុការបិទមណ្ឌលទំាង-
នេះជាអចិនេ្តយ៍និងបេកា្លាយវាឲេយទៅ
ជាបេព័ន្ធភ័ស្តុតាងដេលមានព័ត៌មាន
គេប់គេន់នេការពេយាបាលតាមសហ-
គមន៍តាមគោលការណ៍ស្ម័គេចិត្ត។
យោងតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

អាជា្ញាធរជាតិបេយុទ្ធបេឆំងគេឿង-
ញៀនបានឲេយដឹងថាកម្ពុជាមាន
មណ្ឌលបណោ្តាះអាសន្នសមេប់ពេយា- 
បាលនិងបនេសាបគេឿងញៀនចំនួន១៧
កន្លេងនៅទូទាំងបេទេស ក្នុងនោះ
មាន១០កន្លេងជារបស់រដ្ឋ៣កន្លេង
ជារបស់ឯកជននិង៤ជារបស់អង្គការ។
ប៉នុ្តេសេវាសមេប់ពនិតិេយពេយាបាលផ្លវូ-

ចិត្ត និងភាពញៀនគេឿងញៀនមាន
ចំនួន៤៥១កន្លេងនៅតាមមន្ទរីពេទេយនិង
មណ្ឌលសុខភាពទូទាំងបេទេស។
លោកមាសវីរិទ្ធអគ្គលេខាធិការ-

នេអគ្គលេខាធកិារដ្ឋានអាជា្ញាធរជាត-ិ
បេយុទ្ធបេឆំងគេឿងញៀនបានថ្លេង
កាលពីថ្ងេចន្ទថា មណ្ឌលបណោ្តាះ-
អាសន្នទទួលយកអ្នកទៅពេយាបាល
និងបនេសាបភាពញៀនគេឿងញៀន
តាមរយៈកេុមគេួសាររបស់គេគឺជា 
ការពេយាបាលដោយស្ម័គេចិត្ត។
លោកបន្តថាកេុមជួញដូរគេឿង-

ញៀនខិតខំបេើបេស់គេប់មធេយាបាយ
ដើមេបីអូសទាញឲេយមានអ្នកបេើបេស់
គេឿងញៀនហើយពី១ថ្ងេទៅ១ថ្ងេ
ពួកគេខិតខំទាំងការផលិតនិងការ-
ធ្វើចរាចរណ៍ទៅទីផេសារបេើបេស់និង
ពងេីកទីផេសារនេបេើបេស់ដេលទីផេសារ
នោះគឺបុគ្គលញៀនគេឿងញៀននោះ

ឯង។បើមានចំនួនអ្នកញៀនគេឿង-
ញៀនចេើននៅខាងកេទីផេសារគេឿង- 
ញៀននងឹរកីរាលដលហើយកតា្តានេះ
នងឹជះឥទ្ធិពលអាកេក់ដល់ផ្នេកសខុ-
ភាពសន្តសុិខសណ្តាប់ធា្នាប់ការអភិ- 
វឌេឍបេទេសជាតិនងិបង្កើនអពំើហងិេសា
ក្នងុគេសួារនិងបទល្មើសផេសេងទៀត។ 
  លោកថ្លេងថា៖«យើងអាចយក
ទឡ្ហកីរណ៍នេះទៅធ្វើការតេិះរិះពចិារ-
ណថា តើគួរធ្វើយ៉ាងណបេសិនបើ
យើងជាអាណពេយាបាលអ្នកញៀន-
គេឿងញៀនឬយើងមានបងប្អូនកូន- 
ចៅដេលរងគេះដោយសារភាព-
ញៀនគេឿងញៀន»។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនាំពាកេយ

កេសងួយតុ្តិធមប៌ានថ្លេងថាអ្នកញៀន
ថា្នាំកមេតិទាបអាចទទួលការពេយាបាល
តាមសហគមន៍ ប៉ុន្តេអ្នកញៀនខា្លាំង
ដេលមិនអាចគេប់គេងខ្លួនឯងបាន 
តេវូតេពេយាបាលនៅមណ្ឌលអប់រំសា្ដោរ- 
នីតិសមេបទាពេះបើពេយាបាលតាមសហ- 
គមន៍ពួកគេអាចបង្កបញ្ហាផេសេងៗ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំមិនឯកភាពឲេយ

មានការបិទមណ្ឌលអប់រំកេបេទេ 
ប៉នុ្តេជនំសួវញិគរួតេមានការយកចតិ្ត- 
ទុកដក់លើការកេលម្អលើសេវានៅ
ក្នុងមណ្ឌលអប់រំកេបេវិញជាការល្អ
ជាងរមួមានសេវាសខុភាពអនាមយ័
សេវាសុខាភិបាលបច្ចេកទេសវេជ្ជ-
សាស្តេ ឱសថសាស្តេ រួមទាំងសេវា-
អប់រំកេបេសា្ដោរនីតិសមេបទាហើយ
គោរពស្តង់ដសទិ្ធិមនសុេសដចូជាការ-
មិនមានការធ្វើទារុណកម្ម ឬអំពើ-
ហិងេសាជាដើមជាការបេសើរជាង
ការបទិមណ្ឌលហើយបេើវធិីសាស្តេ-
ពេយាបាលក្នុងសហគមន៍»៕
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លោកហុ៊នសែន...
តពីទំព័រ ១...ការ រិះ គន់ នៃះ 

ធ្វើ ឡើង នៅ ពៃល លោក ហ៊ុន 
សៃនចុះ ពនិតិៃយ មើល ការ អភវិឌៃឍ   
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ 
កាលពី  ថ្ងៃ ចន្ទ ដោយ លោក 
ថ្លៃង យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា៖ «បៃដ 
អាដម ទៅ ណា ហើយ អា យូ - 
មៃនរា៉យ វ៉ច? បៃដ  អាដម 
ទៅ ណា ហើយ ម៉ៃច ក ៏មនិ ឮសរូ 
សៃក សិទ្ធិ មនុសៃស វា នៅតៃង់ 
ណា? អ៊ចីងឹ ពៃល ដៃល កម្ពជុា 
ទប់ បាតុកម្ម គៃ ថា  កម្ពជុា រំលោ ភ 
លើ សិទ្ធ ិមនុសៃសដល់ ទៅ បៃទៃ ស  
ដទៃ ទប់ បាតុកម្ម គៃ ថា  វិធាន- 
ការ ការពារសណា្ដាប់ ធា្នាប់ សង្គម ។ 
ខុស គ្នា ខ្លាំង ម្លៃ៉ះ?»។

លោកហុ៊ន សៃន ក៏ បាន លើ ក - 
ឡើង ថា កាល ពី បៃទៃស ចិន  
បិទ កៃុង វូហាន ដើមៃបី ការពារ 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ មាន ការ- 
ចោទ បៃកាន់ ចិន ថា ចិន  បាន 
បំពាន សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ ប៉ុន្តៃ ដល់ 
ពៃល បៃទៃស លោក ខង លិច  
បទិ ទកីៃងុ នងិ បៃទៃស វញិ  ពកួ- 
គៃ បៃរជា ថា ការ បិទ នោះ ជា 
វិធានការ ការពារ ជំងឺកូវីដ១៩ 
ទៅវិញ។ លោក ចាត់ ទុក ការ- 
យល់ ឃើញ បៃប នៃះ ថា   មាន  
ស្ដង់ដ ២  ឬ ៣។ លោក មាន 
បៃសាសន៍   ថា៖ «ពៃល កម្ពុជា 
មា ន ការ ទប់សា្កាត់ បាតុ កម្មគៃ ថា 
កម្ពជុា រំលោភ លើ សិទ្ធ ិបញ្ចៃញ - 
មតិ លើ សិទ្ធិ តវា៉ ក៏ប៉ុន្តៃ ដល់ - 
ទៅ បៃទៃស បៃជាធិបតៃយៃយ គៃ 
ធ្វើ វិញ គៃ ទប់ ដូច គ្នា ជួន កាល 
មាន ការ ប៉ះ ទង្គចិ បង្ហរូឈាម គៃ 
ថា វិធានការ ការពារ សណា្ដាប់ - 

ធា្នាប់ សង្គម។ ចុះ កម្ពជុា កៃង តៃ ូវ  
ការ សណា្ដាប់ ធា្នាប់ សង្គម  បៃដ 
អាដមតៃវូ តៃ នយិយ បើ ហ្អៃ ង 
មិននិយយ ថ្ងៃ កៃយ ហ្អៃង កុំ 
និយយ ប៉ះ ពាល់ ខ្មៃរ បើ ហ្អៃង 
មិន និយយ សៃុក អាមៃរិក។ 
ពួក សិទ្ធិ មនុសៃស ទាំង ឡាយ    
នៅ លើ លោ កីយ៍ ទៅ ណាអ ស់ 
ហើយ ម៉ៃច ក ៏សា្ងាត ់ឈងឹ ហើយ 
មក និយយ អា រឿង យើង ចាប់ 
អា ពួក បំផ្លាញ ជាតិ»។

លោក ហ៊ុន សៃន ក៏លើក- 
ឡើង សម្ដី របស់  ដូណាល់ តៃំ  
បៃធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ដៃល បាន និយយ ថា វា ជា 
សំណាង ហើយ ដៃល បាតុករ  
មិនចូល ទៅ ក្នងុ សៃតវិមានដៃ ល 
មាន ទៅ ដោយ ឆ្កៃកាចៗ និង កំា - 
ភ្លើង។  លោក ចាត់ ទុក ការ លើក- 
ឡើង ដូច្នៃះ ថា   ជា សារ បញ្ជាក់ 
ថា អាច មាន ការ សមា្លាប ់មនសុៃស  
បើបាតុករ លោត ចូល សៃតវិមា ន ។ 
ដល់ ចំណុច នៃះលោក  ហុ៊ន សៃ ន 
បាន រំឭក ពី បាតុកម្ម នៅ កម្ពុជា  
នៅកៃយ ការ បោះ ឆ្នា តឆ្នាំ 
២០១៣  ថា  ពៃល នោះ  មាន  
មន្តៃ ីទតូ មា្នាក ់ បាន បៃប ់ទៅ កនូ 
បៃសុរបស ់លោក ថា បើ សនិជា  
បាតុករ ៤ឬ ៥នាក់ ចូល វិមាន 
សន្តិភាព សូម កុំ ឲៃយ មានការ- 
បាញ់លើ ពួក គៃ។ លោក បៃៀប - 
ធៀប ចំណុច នៃះ  ទៅ នឹង សម្ដី 
លោកតៃដំោយ ថ្លៃង ថា៖ «អី៊ចឹ ង 
គៃ មាន សិទ្ធ ិបាញ់ យើង អត់ មា ន 
សិទ្ធិ បាញ់ តើ ហៃតុ អី ្វទៅ? »។ 

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តធិម៌ បាន បង្ហោះ 

សារ នៅ លើ ហ្វៃសប៊ុក របស់ 
លោក ដោយ ភា្ជាប ់នវូរបូ ភាព នៃ 
ការ  ប៉ះ ទង្គចិ រវាង សមត្ថកចិ្ច  នងិ 
បាតុ ករ នៅសហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ហើយ  សរសៃរ ថា «សទិ្ធ ិមនសុៃស  
នងឹ ទង្វើ ខសុ របស ់មនសុៃស សទិ្ធ ិ
មនុសៃស នឹងសុវត្ថ ិភាព សាធារ ណ ៈ »។

លោក ថ្លៃង បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា 
សារ របស ់លោក  ចង ់កៃើន រឭំក 
ដល ់សង្គម សុវីលិទាងំ ក្នងុ សៃកុ 
និង កៃ សៃកុ អំពី បញ្ហោ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
និង សណា្ដាប់ ធា្នាប់ សង្គម។ លោក  
ថា កន្លង មក  នៅ ពៃល កម្ពុជា 
អនុវត្ត ចៃបាប់  បង្កៃប បទ ល្មើស 
និង ថៃ រកៃសា សណា្ដាប់ ធា្នាប់   និង 
សន្តិសុខ សង្គម  និង រហូត ដល់ 
មាន ការ ផ្ដនា្ទា ទោស  អ្នក បៃពៃតឹ្ត 
អំពើ ហិងៃសានោះ  អង្គការសិទ្ធិ- 
មនុសៃស  តៃង តៃ លើក ឡើង ថា 
ចំណាត់ ការ របស់ រដ្ឋាភិបាល  
ជា កា រំលោភ សិទ្ធិ មនុសៃស គឺ 
មើល លើ សិទ្ធ ិមនុសៃស  តៃ មិន  បា ន 

មើល លើ កំហុសដៃល មនុសៃស 
បៃពៃតឹ្ត។ លោក ថ្លៃង ថា៖«អី៊ ចឹ ង 
សង្គម សុវីលិ ក្នងុ សៃកុ ក ៏ដចូ ជា 
កៃ សៃុក ដៃល មាន និនា្នាការ 
នយោបាយ គត់ មើល តៃ លើ 
សទិ្ធ ិមនសុៃស ទៃ។ នៅ ពៃល ដៃល 
យើង អនុវត្ត ចៃបាប់ គត់ ថា  នោះ 
រលំោភ សទិ្ធ ិមនសុៃស តៃ គត ់អត ់
មើល ផ្នៃក លើ  human wron g 
ថា តើ អ្នក ទាងំ អស ់នោះ បាន ធ្វើ  
សកម្មភាព អ្វី ខ្លះ ហើយ សកម្ម - 
ភាព នោះ បង្កើត បាន ជា បទ ល្មើ ស 
និង បង្ក ប៉ះ ពាល់ ដល់ សណា្ដាប់ 
ធា្នាប់ សាធារណៈ សន្ត ិសុខ សង្គ ម 
និង ជីវិត ឯកជន យ៉ាង ណាគឺ គ ត់ 
អត់ មើល»។

លោក បន្ត ថា លោក មិន ធ្វើ  
អត្ថាធិបៃបាយ  ចំពោះបាតុកម្ម 
នៅ អាមៃរិក ទៃ  ប៉ុន្តៃ លោក រង់ - 
ចាំ មើល បៃតិកម្ម របស់ សង្គម- 
សុវីលិ ទាងំ ក្នងុ នងិ កៃបៃទៃស 
ថា តើ ពួក គៃ មើល លើ តៃ សិទ្ធិ - 

មនុសៃស ហើយ រិះ គន់ អាមៃរិក 
ដចូ រិះ គន ់កម្ពជុាដៃរឬ មយួ ពកួ- 
គៃ  មនិ រិះ គន ់ដោយ  មើល  ឃើញ 
ថាការ បង្កៃប បាតុកម្ម នៅ អា - 
មៃរិក  គឺ ជាវិធានការ របស់ រដ្ឋា - 
ភិបាល  ក្នុង ការ ទប់សា្កាត់ អំពើ 
ហិងៃសា។ លោកបញ្ជាក់  ថា៖«បើ   - 
សិន គត់ មិន បៃតិកម្ម ទៅ នឹង 
អាមៃរកិ ដចូ ដៃល គត ់បៃតកិម្ម 
មក  លើ កម្ពជុា ទៃ អាហ្នងឹ បញ្ជា ក់ 
ថា សកម្មភាព របស់ គត់ និង 
ការ វាយ តម្លៃ របស់ គត់  មាន 
ស្ដង ់ដ២ រវាង សទិ្ធ ិមនសុៃស នងិ 
ទង្វើ ខុស របស់ មនុសៃស»។

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ អង្គការ  Hu-
man Rights Watch បាន 
ចៃញ សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  
អំពី ពៃឹត្តិការណ៍នៅ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក ដោយ លើក ឡើង ថា 
George Floyd តៃវូ បាន សមា្លា ប់ 
ដោយ គ្មាន ហៃតុផល  ហើយ គៃ ួ- 
សារ របស់  George Floyd 

ស័ក្ត ិសម នឹង ទទួល បាន យុត្ត ិធ  ម៌ ។
លោក សៃ ីចក់ សុភាព បៃធា ន  

មជៃឈមណ្ឌល សទិ្ធ ិមនសុៃស កម្ពជុា  
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា សិទ្ធិ 
បៃឆំង នឹង ការ រីស អើង ពូជ - 
សា  សន៍និង រី សអើង លើ មនុ សៃស 
សៃបៃក ខ្មា តៃូវ បាន រំលោភ។ 
មជៃឈ មណ្ឌល សទិ្ធ ិមនសុៃស កម្ពជុា  
ថ្កាល ទោស ការ រំលោភ សិទ្ធិ - 
មនសិៃស បៃប នៃះ មនិ ថា នៅ កម្ពជុា  
ឬ នៅ បរទៃស។ រដ្ឋ មាន កាត ព្វ - 
កិច្ច ការពារ សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ  ដើមៃបី 
ធានា   បានថា    សង្គ ម របស់ គៃ  
មិន  អនុញ្ញាត ឲៃយ កើត ឡើង នូវ - 
ការ  រីស អើង ដោយ ផ្អៃក លើ ពូជ- 
សាសន៍ ពណ៌ សមៃបុរ ឬ ដោយ 
មូលហៃតុ អ្វី ផៃសៃង ។ លោក សៃី 
ថ្លៃង ថា៖ «ពៃតឹ្ត ិការ ណ ៍បច្ចបុៃបន្ន 
នៅ អា មៃរកិមនិ គរួ តៃវូ បាន យ ក 
មក បៃើ ដោយ រាជរដ្ឋាភិបា ល 
កម្ពជុា ដើមៃបី ជា ឧបករណ៍ នយោ - 
បាយ ដើមៃបី បង្វៃរ ការ ចាប់ អារម្ម ណ៍ 
ពីសា្ថានការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពុជា នោះ ទៃ។ អង្គការ សិទ្ធិ - 
មនសុៃស មាន កាតព្វកចិ្ច នយិយ 
បៃឆំង នឹង ការ រំលោភ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
នៅ ទូទំាង សកល លោកដោ យ   
អនុវត្ត សិទ្ធិ បញ្ចៃញ មតិ។ ប៉ុន្តៃ 
ជា មូលដ្ឋានរដ្ឋ តៃវូ មាន កាតព្វ - 
កិច្ច គោរព ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស 
ពៃញ លៃញ»។ លោកសៃី បន្ត 
ថា៖ «យើង អំពាវ នាវ ឲៃយ មាន 
ការ ធ្វើ បាតុកម្ម  ដោយ អហិងៃសា 
ប៉ុន្តៃ ក៏ សូម រំឭក ថា រដ្ឋ ក៏ មាន 
កាតព្វកិច្ច ការពារ ពលរដ្ឋ ក្នងុ ពៃ ល 
ធ្វើ  បាតុកម្ម ហិងៃសា ដៃរ ហើយ 
ការ បៃើ បៃស់ កមា្លាំង របស់ រដ្ឋ  
តៃូវ ធ្វើ ឡើង តៃ  នៅពៃល  ដៃល 
ចាំ បាច់ បំផុត ប៉ុណ្ណោះ»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក ល ីសរំទិ្ធ អភបិាល- 
រង ខៃត្តសៀមរាប បាន សម្តៃង ការ បារ ម្ភ 
ថា  ផៃន ការ ចុះ ប ញ្ជ ី ដីធ្ល ីជូន បៃជា ពល រដ្ឋ  
ដៃល គៃង នឹង សមៃច ឲៃយ បាន នៅ 
ចងុ ឆ្នា២ំ០២១អាច នងឹ មានការ យតឺ- 
យ៉ាវ ដោយ សារ តៃ ការចុះ បញ្ជ ី ដធី្ល ី   នៅ 

សល ់រហតូ ដល ់បៃមាណ ៨០ ភាគរយ 
ទៀត  ហើយ បញ្ហោ វិវាទ ដីធ្លី គឺ  ជា កត្តា 
ចមៃបងដៃល ធ្វើ ឲៃយ រាំង ស្ទះដល់ ដំណើរ - 
ការ ចុះ បញ្ជី ដីធ្លី នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ  ។

លោក លី សំរិទ្ធ បាន ថ្លៃង  យ៉ាង ដូច្នៃះ  
នៅក្នុង ស ន្និ សី ទសារព័ត៌មាន ស្តីពី 
«វឌៃឍនភាព  និង ទិសដៅ ការងារ បន្ត 
របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត សៀម រាប» ដៃល 

ធ្វើ ឡើង កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ នាទី ស្តីការ 
គណៈរដ្ឋ មន្តៃីដៃល រៀបចំ ដោយ អង្គ - 
ភាព អ្នកនាំពាកៃយ រាជ រដ្ឋាភិ បាល និង 
មាន អ្នក ចូល រួម ជាង៣០នាក់។

លោក សំរិទ្ធ  ថ្លៃង ថា៖«ការងារ ដីធ្លី 
និង សំណង់ គឺជា ការងារ  មួយ ដៃល មា ន  
សារៈសំខន់ ជា សារ វន្ត សមៃប់ រដ្ឋាភិបា  ល 
ខៃត្ត ក៏ដូចជា រដ្ឋាភិបាល ពៃះ តម 
ផៃនការ របស់ កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី  នគ-  
រូ ប នីយ កម្មនិង សំណង់បានដក់ ផៃន កា រ  
ថា ការចុះ ប ញ្ជ ី ដីធ្ល ីជូន បៃជាពលរដ្ឋនិ ង 
ការចុះ បញ្ជ ី ដធី្ល ីរបស ់រដ្ឋ ឲៃយ បាន បញ្ចប ់
នៅ តៃឹម ដំណាច់ ឆ្នាំ២០២១ ដៃល 
យើង នៅ សល់ ១ឆ្នាំក ន្លះ ទៀត» ។ 

ជា មួយ នឹង ការ ថ្លៃង បៃប នៃះ លោក 
សម្តៃងក្តី បារម្ភ ថា ផៃន ការនៃះបៃ-   
ហៃ លជា មិនអាច សមៃចបាន នោះ ទៃ 
បើទោះ ជា ខៃត្ត បាន ខំបៃងឹ បៃង យ៉ាង- 
ណា  ក៏ដោយ ពៃះ ដោយសារតៃ  ដី ដៃ ល 
មិនទាន់បាន ចុះ ប ញ្ជ ីនៅ សល់ ចំនួន ចៃើ   ន 
មៃយ៉ាង វិវាទ ដីធ្ល ីក៏ ជា កត្តា ស្មគុសា្មាញ ដៃ ល  
នាំ ឲៃយ ការអនុវត្តអាច មិនអាច សមៃ ច 
បាន តម ផៃន ការ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ 

«យើង នៅសល់ កៃបាលដី ចៃើនមាន 
បៃមា ណ៨០ភាគរយដៃល មិន ទា ន់ បា ន 
ចុះ ប ញ្ជ ី បើ ទោះ រដ្ឋបាលខៃត្ត បាន ខំបៃ ឹង- 
បៃង ចុះ ប ញ្ជ ី ដីធ្ល ីតម លក្ខណៈ ជា បៃព័ ន្ធ 
ផង និង ការចុះ បញ្ជី  ដីធ្លី តម លក្ខណៈ 
ដច់ ដោយ ដុំ ផងក្តី ។ កិច្ចការ ដីធ្លី នៃះ 
យើ ង ក៏មាន វិវាទ ចៃើន ដៃរ រាប់រយ 
សំណុរំឿង  កំពងុស្ថិត នៅក្នុង រដ្ឋបាល 
សាលាខៃត្ត ដោយ យើង មាន យន្តការ 
ដោះសៃយ ជា បន្ត បនា្ទាប់»។

បើ តម លោក សំរិទ្ធ គិត តៃឹម ដើម 
ខៃមិថុនា នៃះ រដ្ឋបាល ខៃត្ត សៀម រាប 
បានធ្វើ បណ្ណ កាន់កាប់ ដីធ្លី ដៃល ចុះ 
បញ្ជី  ដីធ្លី រួចរាល់ ជូន ពលរដ្ឋ  បាន ចំនួន 
១០ មឺុន ប ណ្ណ ឬ១០មឺុន កៃបាលដី ហើ យ 
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៩រដ្ឋ បាលខៃត្តបាន ដោះ- 
សៃយ វិវាទ ដីធ្ល ី បាន ជាង១០០ករណី ។  
លោកបន្ត ថាបើទោះជា លទ្ធផល អា ច  
នងឹ មនិ សមៃចបាន តម ផៃន ការ ប៉នុ្តៃ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត នឹង ព ន្លឿ ន ការចុះ ប ញ្ជី  
ដធី្ល ីតម លក្ខណៈ ជា បៃពន័្ធ ជនូ ពលរដ្ឋ 
ឲៃយ បាន១០០ ភាគរយក្នងុ ពៃល អនា គត។

លោកសួស ណារិន អ្នកសុើប អង្កៃ ត  

សមាគម ការពារ សទិ្ធមិនសុៃស អាដហកុ 
ខៃត្តសៀមរាបថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា ក្នងុ 
ខៃត្ត នៃះដី ដៃល បាន ចុះ ប ញ្ជ ី ដីធ្ល ីភាគ - 
ចៃើនគឺមាន តៃ នៅ កៃុង សៀមរាប តៃ - 
ប៉ុណ្ណោះ។ ចំណៃក នៅតម សៃុក និង 
តបំនឆ់្ងាយៗ ដចូជា សៃកុ សៃសី្ន ំវារ៉និ 
ជីកៃង អី ជាដើម នោះ គឺ មានការចុះ- 
បញ្ជ ី ដធី្ល ី តចិតចួ បផំតុ។ លោក បញ្ជាក ់
ថា៖«កត្តា ជាចៃើន ដៃលជា ឧបសគ្គ នៃ 
ការរារាំង ក្នុង ការចុះ ប ញ្ជីដីធ្លី កៃពី 
វិវា ទ ដីធ្ល ីនោះគឺ ការចូលរួម ពី មន្តៃ ីគៃប់ - 
ជាន់ថា្នាក់ ក្នងុ ការ អនុវត្ត ការ ចុះ ប ញ្ជ ី ដី ធ្លី   
ហ្នងឹមិនបាន ចូលរួម ឲៃយ បាន សកម្ម នោះ-  
ទៃ គឺ មាន ភាពយឺត យ៉ាវ។ និយ យ  រួម 
ការ ចុះ ប ញ្ជ ី ដីធ្ល ីនៃះ មានការ ផៃសព្វ ផៃសា យ  
មៃន តៃ ការអនុវត្ត មិនបាន ដូច ការ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ នោះទៃ ហើយ ការដៃល ចុះ 
វាស់ ខ្លះ គឺមាន តៃម ន្តៃី ប៉ុន្តៃ គ្មាន ការ- 
ចូល  រួម ពី ពលរដ្ឋ នោះ ទៃ »។ លោក  
ណារិន  លើក ឡើង ថា បើ ការចុះ ប ញ្ជី 
ដីធ្លី នៅតៃ បន្ត អូស បនា្លាយ នោះ បញ្ហោ 
ទំនា ស់ដី ធ្ល ីនឹង នៅតៃ កើត មានហើ យ វា  
នឹង កា្លាយ ទៅ ជា  វិវាទ ដ៏ រំុារ៉ៃ យូរ អង្វៃង ៕

លោក  ហុ៊ន សេន  ថ្លេងនៅ ខេត្ត ពេះ សីហនុ កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ ។ រូបថត SPM

លោក  លី សំរិទ្ធ នៅ ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត  កាលពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

អភិបាលរងខែត្តសៀមរាបបារម្ភថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីអាចនឹងយឺតយ៉ាវដោយសារបញ្ហាវិវាទដីធ្លី
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អង្គការ១អនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុវត្ថភិាពចរាចរណ៍សម្រាប់កម្មករ៣ឆ្នាកំ្នងុខ្រាត្ត៣
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ អង្គការ មលូនធិិ បង្ការ 
របសួ អាសុ ីបៃចា ំនៅ កម្ពជុា  អនវុត្ត   
កម្មវធិ ីលើកកម្ពស ់សវុត្ថភិាព ចរា- 
ចរណ៍ សមៃប់ កម្មករ និយោជិត 
រយៈពៃល ៣ឆ្នាំ លើ ខៃត្ត ចំនួន ៣  
ដោយ អះអាងថា  ខៃត្ត ទាងំ៣ដៃល  
មាន កម្មករ ស្ទើរ ពាក់ កណ្តាល 
បៃទៃស នៃះ  បៃឈម នឹង គៃះ- 
ថា្នាក់  ចរាចរណ៍ ខ្ពស់ លើក ម្មករ។

តាម សៃចក្តីបៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ អង្គការ មូលនិធិ បង្ការ របួស 
អាសុ ីបៃចា ំនៅ កម្ពជុា បាន ឲៃយ ដងឹ 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  រោងចកៃ ចំនួន 
៣០ស្ថិតក្នុង ខៃត្ត ដៃល បៃឈម 
នឹង គៃះថា្នាក ់ចរាចរណ ៍ខ្ពសដ់ចូ ជា  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត កណ្តាល  
និង ខៃត្តកំពង់ ស្ពឺ  នឹង កា្លាយជា 
គោលដៅ សមៃប់ ការអនុវត្ត 
គមៃង ៣ឆ្នាំ  ចាប់ពី ចុង ឆ្នាំ 
២០១៩  ដល់ ចុង ឆ្នាំ២០២២។ 

អង្គការ ដដៃល លើកឡើង ក្នុង 
សៃចក្តបីៃកាស ថា កម្មវធិ ីនៃះនងឹ 
ធ្វើ យទុ្ធនាការ ទាក ់ទាញ មត ិគាទំៃ 
ក្នុងការ បង្កើត  និង អនុវត្ត គោល- 
នយោបាយ សុវត្ថិភាព  ចរា ចរណ៍ 
ដើមៃបី បង្កើត ឲៃយ មាន កៃុមការ  ងរ 
សុវត្ថិភាព នៅតាម បណ្តា រោងចកៃ   

ជា គោលដៅ  ដៃល នឹង ជួយ  លើ ក- 
កម្ពស ់ការយលដ់ងឹ អពំ ីសារៈស ំខាន ់  
នៃ ការធ្វើ ដំណើរ នៅ លើ ដង  ផ្លូវ។

អង្គការ នៃះ បញ្ជាក់ថា ៖«ដើមៃបី 
ឆ្លើយតប នឹង បញ្ហា នៃះ កម្មវិធី 
លើក កម្ពស់ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ 
សមៃប់ កម្មករ និយោជិត  នឹង ធ្វើ- 
ការផៃសព្វផៃសាយ អប់រំ អ្នកបើកបរ 
រថយន្ត ដឹក កម្មករ អំពី ឥរិយាបថ 
នៃ ការបើកបរ ដោយ សុវត្ថិភាព 
និង មធៃយោបាយ ដឹក ជញ្ជូន ដៃល 
មាន សុវត្ថិភាព  ពៃមទាំង លើក- 
ទកឹ ចតិ្ត កម្មករ នយិោជតិ ឲៃយ ចៀស- 
វាង ការធ្វើ ដំណើរ តាម យានយន្ត 
ដៃល ផ្ទុក លើស ចំណុះ  និង គា្មាន 
កៅអី អង្គុយ»។

ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៩  គៃះថា្នាក ់ចរា- 
ចរណ ៍ចពំោះ កម្មករ នយិោជតិ ក្នងុ 
វសិយ័ កាតដ់ៃរ សម្លៀក បពំាក ់ នងិ   
ផលិត សៃបៃក ជើងមាន ចំនួន ៥៣ 
ភាគរយ នៃ ចំនួន គៃះថា្នាក់ ចរា- 
ចរណ ៍ដៃល កើតមាន ក្នងុ ច ំណោម  
កម្មករ និយោជិត សរុប។ យោង- 
តាម ការអង្កៃត របស ់អង្គការ មលូ- 
នធិ ិបង្ការ របសួ អាសុ ី ទៅលើ កម្មករ    
និង អ្នកបើកបរ រថយន្ត កម្ម ករ នៅ 
រោងចកៃ ចំនួន ៥បាន បង្ហាញ ថា 
ជាង៩០ ភាគរយ  នៃ អ្នកផ្តល់ 
បទសមា្ភាស មានការ ភ័យខា្លាច ពី 

ការបង្ក គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
ដោយ អ្នកបើកបរ ផៃសៃង ទៀត  
ហើយ ២៨ ភាគរយ ពៃួយបារម្ភ ពី 
ការដឹក កម្មករ លើស ចំណុះ។

លោក គមឹ បញ្ញា  នាយក អង្គការ   
មូលនិធិ បង្ការ របួស អាសុី បៃចាំ 
កម្ពជុា  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសិល- 
មញិ ថា  កម្មវធិ ីនៃះ  នងឹ អនវុត្ត នៅ 
តាម រោងចកៃ ដៃល ស្ថតិក្នងុ តបំន ់
បៃឈម នងឹ គៃះថា្នាក ់ខា្លាងំ  រោង- 
ចកៃ កៃបៃរ ផ្លូវ ឬ ជា រោងចកៃ ដៃល 
មានកម្មករ ធា្លាប់ រងគៃះ ដោយ- 
សារ  គៃះថា្នាក ់ចរាចរណ៍ នាពៃល 
ថ្មីៗ នៃះ។ លោក បន្តថា  គៃន់តៃ 
កម្មករ ដៃលមាន ក្នុង ខៃត្ត ទាំង៣ 

នៃះ មាន បៃមាណ ៥សៃន នាក់។ 
ដចូ្នៃះ តាមរយៈ ការទាកទ់ាញ មត ិ
គំាទៃ នៃះ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ 
ហានិភ័យ ពី ការរង របួស  ពិការ  
និង សា្លាប់  ដោយសារ គៃះថា្នាក់ 
ចរាចរណ៍ នៅលើ ដង ផ្លូវ។

លោក ថា ៖«ការពតិ ទៅ ការអនវុត្ត   
កម្មវិធី នៃះ  គឺ គៃន់តៃ ការអនុវត្ត 
កម្ម វិធី មួយ ក្នុងចំណោម កម្មវិធី 
ជាចៃើន ទៀត  ដៃល យើង កំពុង 
អនវុត្ត លើកកម្ពស ់សវុត្ថភិាព ចរា- 
ចរណ៍ សមៃប់ កម្មករ និយោ ជិត  
ពៃះតៃ ហានិភ័យ មកលើ កម្មករ 
នៅតៃ ខ្ពស់»។

លោក សៃ ី ផាក សារា៉ា  អ្នកគៃប-់ 

គៃង កម្មវធិ ីរោងចកៃ កានត់ៃ បៃសើរ  
ឡើង នៅ កម្ពជុា លើក ឡើងថាអ្នក- 
បញ្ជា ទញិ ដៃល ជា សមាជកិ កៃមុ- 
ការ ងរ ដើមៃបី សុវត្ថិភាព ការដឹក  - 
ជញ្ជូន កម្មករ នឹង ដើរ តួនាទី យា៉ាង 
សំខាន់ ក្នុង ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ទាំងនៃះតាម រយៈ  ការសហការ 
ជាមួយ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា ដៃល កើតមាន ក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម ទាំង មូល។ 

លោកសៃី បន្តថា ៖«អ្នកបញ្ជា- 
ទញិ កត៏ៃវូ ធ្វើការ ជាមយួ រោងចកៃ 
ដៃលជា អ្នកផ្គតផ់្គង ់ផលតិផល ឲៃយ 
ពួកគៃ ផងដៃរ  និង គំាទៃ រោងចកៃ 
ទាំងនោះ  ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី នៃះ  
ពៃមទាងំ អនវុត្ត វធិានការ ដើមៃប ីធ្វើ 
ឲៃយ បៃសើ រឡើង នូវ សុវត្ថិភាព 
ក្នុងការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅមក បំពៃញ 
ការងរ របស ់កម្មករ នយិោជតិ»។

បើតាម  អង្គការនៃះឲៃយ ដឹង ថា 
គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ មិន តៃឹម តៃ   
ប៉ះពាល់ ដល់ អាយុ ជីវិត របស់ 
កម្មក រ   ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង 
មាន ផលប៉ះពាល់ លើ សមាជិក 
គៃួសារ ដៃល ស្ថិតក្នុង បន្ទុក របស់ 
ពួកគៃ ចំនួន ២ លាន នាក់  និង 
ប៉ះពាល់ ដល់ ផលិតភាព របស់ 
រោងចកៃ  ដៃល កពំងុ ពងឹផ្អៃកលើ 
កមា្លាងំ ពលកម្ម។ អង្គការ នៃះ  អះ- 

អាងថា  ការសកិៃសា ទៅលើ រោងចកៃ   
ចនំនួ ២៣៣   រកឃើញថា មានការ- 
ខាត បង ់ ជតិ៨ពាន ់ថ្ងៃ  ដោយសារ 
គៃះថា្នាក់ ចរាចរណ៍  រយៈពៃល 
១២ ខៃកាលពី ឆ្នាំ២០១៦ ។ 

លោក សៃី មឹន មាណវី រដ្ឋលៃ - 
ខាធិការ កៃសួង សាធារណការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន  និង ជា អគ្គលៃខា - 
ធកិារ គណៈកមា្មាធកិារ ជាត ិសវុត្ថ-ិ 
ភាព ចរាចរណ ៍ផ្លវូគោក បញ្ជាកថ់ា  
កម្មវធិ ីនៃះ  គជឺា ការកសាង បន្ថៃម 
ទៀត ពីលើ កៃប ខ័ណ្ឌ ការងរ នៃ 
ការអនវុត្ត ជោគជយ័  នងិ កចិ្ចខតិខ ំ
បៃឹងបៃង របស់ រដ្ឋាភិបាល។

លោកសៃី លើក ក្នុង សៃចក្តី បៃ- 
កាស ពត័ម៌ាន ថា ៖«ខ្ញុ ំគាទំៃ កម្ម វធិ ី 
ដៃលមាន គោលដៅ ជួយ សង្គៃះ 
អាយុ ជីវិត កម្មករ និយោជិត ដៃល 
ពួកគាត់ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ឆ្អឹងខ្នង 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ ទោះបីជា យើង 
បាន ខិតខំ បៃឹងបៃង យា៉ាងចៃើន 
ក្នុង ពៃល កន្លងមក ក្នុងការ ដោះ- 
សៃយ សា្ថានភាព នៃះ ក៏ដោយ  ក៏ 
យើង នៅតៃ តៃវូការ ការរមួចណំៃក 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ជំរុញ ឲៃយ កម្មករ និ- 
យោជតិ ទទលួបាន កានត់ៃ បៃសើរ   
នវូ ឱកាស សៃដ្ឋកចិ្ចនងិ ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ 
បៃសើរឡើង នវូ សវុត្ថភិាព ក្នងុការ- 
ធ្វើដំណើរ របស់ ពួក គាត់»៕

កម្មករចេញពីការងាររោងចកេជិតផ្លវូជាតិលេខ៥ ខេមុន នៅខណ្ឌឫសេសីកេវ។ រូប ហុង  មិនា

JICA ផ្ដល់ជំ នួយ  ឥតសំណងជាង៣២លានដុលា្លារ
សម្រាប់សាងសង់ គម្រាង ទឹក សា្អាតក្រាងុតាខ្មៅ

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 
 
ភ្ន ំពេញ:  រដ្ឋា ភិ បាល ជបុ៉ន បាន ផ្ដល់ ហិរញ្ញ បៃប-  

ទាន ឥត សំណង សមៃប់ គមៃង ពងៃីក បៃព័ន្ធ 
ផ្គត់ ផ្គង់  ទឹក សា្អាត ដៃល មាន តម្លៃ បៃ មាណ  ជាង  ៣ ២   
លា ន ដ ុលា្លារ ដើមៃប ីធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង នវូ ការ ទទលួ 
បាន ទឹក សា្អាត បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ក្នុង កៃុង  
តា ខ្មា។  យោង តាម សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន 
រួមគា្នា របស់ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច   និង ហិរញ្ញ វត្ថុ   និង  
ទី ភា្នាក់ ងរ   JICA  ចុះ ថ្ងៃទី ១  ខៃ មិថុនា  ដៃល 
 ភ្នំ ពៃ  ញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី មៃសិល មិញ។

យោង តាម សៃចក្ដ ីបៃ កាស ព័ត៌មាន ដដៃលនៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា គមៃង នៃះ តៃូវ បាន ចុះ ហត្ថ- 
លៃខា ដោយ  លោក   អូន   ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង 
សៃដ្ឋកិ ច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ   និ ង  លោក  Y uichi SU 
GANO  បៃធាន តំណង ទីភា្នាក់ ងរ សហ បៃតិ ប តិ្ត- 
ការ អន្តរ ជាតិ ជប៉ុន (JICA) បៃចាំ កម្ពុជា ដៃល 
មា ន ទឹក បៃក់ ចំនួន   ៣  ៤២១  លាន យ៉ៃន ជប៉ុន 
( បៃ មាណ ជា  ៣២លាន ដុលា្លារ អា មៃរិក ) ។ 

 សៃ ច ក្ដី បៃ កាស ព័ត ៌មា ន បន្ត ថា  គមៃង ការ- 
សា ង សង់ រោង ចកៃ បៃពៃឹត្តិ កម្ម ទឹក សា្អាត ដៃល 
មាន សមត្ថ ភាព ផលតិ ទ ឹក សា្អា ត បាន  ៣មុនឺ ម៉ៃតៃ 
គុ ប ក្នងុ ១ ថ្ងៃ  ការ សាង សង់ សា្ថានីយបូម ទឹក ឆៅ   
និង បំពង់ មៃ នំា ទឹក ឆៅ  ការ សាង សង់ បរិកា្ខា រស មៃប់ 
ចៃក ចាយ ទឹក សា្អាត  និង ការ បំ ពាក់ បៃព័ន្ធ   
SCADA  សមៃប ់តាម ដន   នងិ បញ្ជា ដណំើរ ការ 
របស់ រោង ចកៃ   ពៃម ទាំង កា រផ្ទៃរ បច្ចៃក វិទៃយោ 

សមៃប់ បៃតិ បត្តិ ការ  និង ការ ថៃ ទាំ រោង ចកៃ 
ដោយ បៃើ បទ ពសិោធ   នងិ ចណំៃះ ដងឹ ព ីបៃទៃស 
ជប៉ុន ។ 

 លោក   សាយ  បូរា៉ា   មន្តៃី កម្ម វិធី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 
JICA  បាន ឲៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  ប ច្ចុ បៃបន្ន ទឹក- 
សា្អាត ដៃល កពំងុ បៃើ បៃស ់ក្នងុ កៃងុ តាខ្មា  គ ឺតៃវូ 
បាន ផ្គត ់ផ្គង ់ជា ចមៃបង ព ីរាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ។ គមៃង 
នៃះ  មិន តៃឹម តៃ ផ្ដល់ សៃវា ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អា ត  នៅ ក្នងុ 
កៃងុ តា ខ្មា  និង តំបន់ ជំុវិញ បុ៉ ណោ្ណោះ ទៃ  ថៃម ទាំង 
ជួយ  កាត់ បន្ថយ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត ពី រា ធានី-  
ភ្ន ំពៃញ ទៀត ផង។  ការ សាង សង ់គមៃង នៃះ នងឹ 
ចំណយ រយៈ ពៃល ចំនួន  ២៩ ខៃ   ហើយ គៃង 
នឹង បញ្ចប់ គមៃង នៅ ឆ្នាំ២០ ២៣  ។ 

  លោក    បូរា៉ា  ថ្លៃង ថា   បរិកា្ខា រផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត ជា- 
ចៃើន កន្លៃង   តៃូវ បាន សាង សង់ ឡើង ដោយ បៃើ- 
បៃស់ ហិរ ញ្ញបៃប ទា ន ឥត សំណង ជប៉ុន នៅ តាម 
បណ្តា ខៃត្ត ផៃសៃងៗ ដូច ជា ខៃត្ត សៀម រាប   ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង   ខៃត្ត ពោធិ៍សា ត់   ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ  ខៃត្ត  
កំពត ខៃត្ត កំព ង់ ចា ម   ខៃត្ត កំ ពង់ ធំ  និង រា ធានី-  
ភ្ន ំពៃញ ផង ដៃរ ។  JICA  បន្ត ថា   គមៃង នៃះ   ជយួ 
ដល់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ឲៃយ សមៃច ផៃន ការ យុទ្ធ សា ស្តៃ  
អភ ិវឌៃឍ នជ៍ាត ិលើ វសិយ័ ផ្គត ់ផ្គង ់ទកឹ សា្អាត  ១ ០០   
ភាគ រយ នៅ ក្នុង ទី បៃ ជុំជ ន តៃឹម ឆ្នាំ ២០២ ៥   តាម 
រយៈ ការ គា ំទៃ ដល ់រដ្ឋា ក រទ ឹក  ស្វយត័ កៃងុ ភ្នពំៃ ញ   
ដៃល ឆ្លើយ តប យា៉ាង ជាក់ ចៃបាស់ ទៅ នឹង សៃច ក្តី- 
តៃូវ ការ  ជា អាទិ ភាព របស់ កម្ពុ ជា ក្នុង ការ ពងៃីក 
បៃព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សា្អាត ៕   



ឃុត សុភចរិយា

ព្រះ វហិារ ៈរបូសណំាកព្រះគោ
ដ្រលអ្នកភូមិបានប្រទះឃើញ
នៅលើទទីលួបរុាណមយួស្ថតិ-
ក្នុងភូមិកោងយ៉ោងឃុំយាង
ស្រុកជាំក្រសាន្តខ្រត្តព្រះវិហារ
កាលពីថ្ង្រទី៣០ខ្រឧសភាឆ្នាំ
២០២០ត្រវូបាននំាយកទៅរក្រសា-
ទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរខ្រត្តព្រះ-
វហិារហើយបនា្ទាប់ពីពធិីប្រគល់
និងទទួលរូបសំណាកន្រះត្រូវ
បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រចន្ទ។
លោកមងួចន័្ទសីមន្ត្រីបច្ច្រក-

ទ្រសបុរាណវិទ្រយាទទួលបន្ទុក
ការងារសារមន្ទីរខ្រត្តព្រះវិហារ
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉សុ្តិ៍ថាថ្វីដ្របិត
ត្របដិមាព្រះគោនៅមិនទាន់ត្រវូ-
បានគ្រឆ្លាក់រួចរាល់ជាសា្ថាពរដ្រល
មិនអាចកំណត់អំពីរចនាប័ទ្មន្រ
ក្របាច់ចមា្លាក់ក្ដី ប៉ុន្ត្រតាមរយៈថ្ម
ដ្រលត្រូវបានគ្រយកមកឆ្លាក់
ជារូបព្រះគោន្រះគ្រជឿថាបដិ-
មាន្រះត្រូវបានគ្រសាងឡើង
នៅក្នុងយុគសម័យមហានគរ។

លោកច័ន្ទសីបញ្ជាក់ថា៖«បដិ-
មាព្រះគោមួយអង្គន្រះធ្វើពីថ្ម
រំលីង និងទំនងជាត្រវូបានគ្រ
សាងឡើងនៅក្នងុសម័យអង្គរ។
ទោះយា៉ោងណាយើងនៅមិនទាន់
ធ្វើពិសោធន៍រកអាយុកាលន្រ
បដិមាព្រះគោមួយន្រះនៅឡើយ
ទ្រ។យើងបានទទួលយកបដិមា
ព្រះគោន្រះមករក្រសាទុកជា-
បណ្ដោះអាសន្នក្នងុសារមន្ទរីខ្រត្ត

ព្រះវិហារដើម្របីរង់ចំាមន្ត្រីជំនាញ
វត្ថុបុរាណថា្នាក់ជាតិនំាយកទៅ
ពិសោធនៅរាជធានីភ្នំព្រញ»។
បើតាមលោកច័ន្ទសីការធ្វើ-

ពិសោធន៍រកអាយុកាលន្រ
ចមា្លាក់ព្រះគោមួយន្រះគ្រត្រូវ
ប្រើសារធាតុគីមីផ្រសំមួយចំនួន
ដ្រលក្នុងនោះកាបូនC14
ជាសារធាតុផ្រសំដ្រលមនិអាចខ្វះ
បានក្នុងការពិសោធន្រះ។

បើតាមលោកប្រក់ វណា្ណារី
ប្រធានការិយាល័យនគរបាល
ការពារប្រតិកភណ្ឌខ្រត្តព្រះ-
វិហាររូបសំណាកព្រះគោដ្រល
កំពុងត្រូវបានតាំងបងា្ហាញនៅ
ក្នុងសារមន្ទីរន្រមន្ទីរវប្របធម៌និង
វិចិត្រសិល្របៈខ្រត្តព្រះវិហារនា-
ព្រលន្រះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ
មា្នាក់ឈ្មោះលាក់ជាតិអាយុ
៣២ឆ្នាំមានទលីំនៅភមូិកោង-
យ៉ោងឃុំយាងស្រុកជាំក្រសាន្ត
ប្រទះឃើញនិងនំាយកមកប្រគល់
ឲ្រយនគរបាលជនំាញប្រតកិភណ្ឌ
ខ្រត្តព្រះវិហារតាមរយៈនគរ-
បាលមូលដ្ឋានស្រុកជាំក្រសាន្ត
កាលពពី្រកឹថ្ង្រទី៣១ខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២០ដើម្របីនាំយកទៅ
រក្រសាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ន។
លោកវណា្ណារី ថ្ល្រងថា៖«មាន

អ្នកភូមិខ្លះមិនដឹងរឿងបានចោទ
លោកលាក់ជាតិថាបានលួច
យករូបបដិមាព្រះគោនោះពី
ទីទួលបុរាណដើម្របីយកទៅរក្រសា-
ទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្ត្រ
ដោយសារខ្លាចសមត្ថកចិ្ចស្រវ-

ជ្រវរកឃើញនិងចោទប្រកាន់
ថាលួចសម្របត្តិវប្របធម៌ជាតិទើប
ប្រគល់ឲ្រយសមត្ថកិច្ចវិញនោះ
គឺជារឿងមិនពិតទ្រ»។
លោកបានបន្តថា៖«ការពិត

យើងគួរត្រសរសើរនិងលើកទឹក-
ចិត្តដល់គាត់ដ្រលបាននាំយក
បដិមាព្រះគោនោះពីក្នងុព្រដ្រល
គា្មោនអ្នកថ្ររក្រសាមកប្រគល់ជូន
សមត្ថកចិ្ចជនំាញយើងរក្រសាទកុ
ជាសម្របត្តិប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌
ជាតិ»។
ជាមួយគា្នាន្រះលោក វណា្ណារី

បានអពំាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
នងិអ្នកពាក់ពន័្ធទាងំអសម់និត្រវូ
លួចឬជួញដូរខុសច្របាប់នូវរាល់
បដិមារូបសំណាករូបចមា្លាក់ថ្មក្ដី
ឈើក្ដឬីវត្ថុបុរាណនានាផ្រស្រងៗ -
ទៀតដ្រលជាសម្របត្តិប្រតិក-
ភណ្ឌវប្របធម៌របស់ជាតិនោះ-
ឡើយព្រះជាទង្វើល្មើស-
ច្របាប់ដ្រលអាចមានទោសទណ្ឌ
ដល់ខ្លួនឯងហើយក៏ជាទង្វើ
បំផ្លាញសម្របត្តិប្រតិកភណ្ឌ
វប្របធម៌ជាតិផងដ្ររ៕

UN  និង ទីភ្នាក់ ងារ ស្វ៊សី  
ចុះ ហត្ថ លេខាលើ កម្មវិធី 
ភពមាន ការ ងារ សមរមេយ 
សមេប់ យុវជន  វគ្គ ២ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំព្រញៈអង្គការសហប្រជា-
ជាតិប្រចំានៅកម្ពជុានិងទីភា្នាក់-
ងារស្វ៊សីសម្រប់ការអភវិឌ្រឍន៍
និងសហប្រតិបត្តិការ(SDC)
ព្រមទាំងទីភា្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយ
ផ្រស្រងទៀតកាលពីលា្ងាចថ្ង្រចន្ទបាន
ចុះហត្ថល្រខលើកម្មវិធី«ភាពមាន
ការងារសមរម្រយសម្រប់យុវជនឬ
DEY»វគ្គ២ដ្រលមានរយៈព្រល
៤ឆ្នាកំ្នងុគម្រងទឹកប្រក់ប្រមាណ
ជាង៨លានដុលា្លារ។
បើតាមឯកសារដ្រលត្រវូបាន

ផ្រសព្វផ្រសាយនៅក្នងុពធិីន្រះថវិកា
សរុបសម្រប់កម្មវិធីDEYដំណាក់-
កាលទី២គឺមាន៨,៤៨លាន
ដុលា្លារក្នងុនោះទឹកប្រក់៤លាន
ដុលា្លារជាថវិកាផ្តល់ដោយSDC
និង៤,៤៨លានដុលា្លារទៀត
ជាថវិកាដ្រលបានមកពីមូលនិធិ
ស្នលូរបស់ទីភា្នាក់ងារដ្រលចូល-
រួមនៅក្នងុកម្មវិធីន្រះពីអ្នកផ្តល់-
ជំនួយដទ្រទៀតពីវិស័យឯក-

ជនពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
DEY គឺជាកម្មវិធីមួយដ្រល

ត្រវូបានប្រកាសដំណើរការតំាង-
ពីឆ្នាំ២០១៧ហើយបានបិទ
បញ្ចប់ ក្នុងដំណាក់កាលទី១
កាលពីខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៩ដោយ
មានការគាំទ្រពី SDC រួមនឹង
ដ្រគូគាំទ្រដទ្រទៀត។
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចំា

នៅកម្ពុជាបានឲ្រយដឹងនៅក្នុង
ស្រចក្តបី្រកាសព័ត៌មានពីថ្ង្រចន្ទ
ថាកម្មវិធីដំណាក់កាលទី២ន្រះ
បានចាប់ផ្តើមដណំើរការតាងំពី
ខ្រមករាឆ្នាំ២០២០ដ្រលមាន
រយៈព្រល៤ឆ្នាំក្រមការដឹកនំា
និងរៀបចំដោយការិយាល័យ
អ្នកសម្របសម្រលួUN។
នៅក្នងុកចិ្ចសហប្រតិបត្តកិារ

ន្រះក៏រួមមានសា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
នយិជកនងិកម្មករនយិជកិ
ទទួលបានការគាំទ្រពីគម្រង
ដំណាក់កាលទី២ន្រះដោយ
គាទំ្រដល់រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
ក្នុងការផ្តល់នូវគន្លឹះមួយចំនួន

ដើម្របីអន្តរាគមន៍ក្នងុការឆ្លើយតប
ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ-
១៩ក្នងុវិស័យការងារការបណ្តះុ-
បណា្ដោលការអប់រំនិងប្រក់ចំណូល។
UNបញ្ជាក់ថា៖«អត្ថប្រយ-

ជន៍ដ្រលទទួលបានពីគម្រង
ថ្មីន្រះនឹងទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រ
ព្រមទាងំថវកិាប្រមាណ៤លាន
ដុលា្លារពីទីភា្នាក់ងារស្វ៊ីសក្រម
ការអភិវឌ្រឍនងិសហការខណៈ
ដំណាក់កាលទី២ន្រះនឹងបន្ត
ពង្រកីគនំតិផ្តចួផ្តើមក្នងុវគ្គទ១ី
ឲ្រយទទលួបានជោគជយ័នៅក្នងុ
ការជយួដល់យវុជនដ្រលជាស្ត្រី
និងបុរសក្នុងការទទួលបានឱកាស
ការងារសមរម្រយនងិផលតិភាព
កាន់ត្រច្រើនឡើង»។
លោកអិុតសំហ្រងរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសងួការងារបណ្តុះបណា្ដោល-
វិជា្ជាជីវៈបានថ្ល្រងនាឱកាសនោះ
ថាគម្រងន្រះនឹងជួយដល់
យុវជនក្នងុការទទួលបានឱកាស

ការងារនិងប្រសិទ្ធភាពការងារ
កាន់ត្រប្រសើរខណៈពួកគ្របាន
រងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថា៖«ការបន្តគម្រងន្រះ
ដ្រលមានទឹកប្រក់៤លានដុលា្លារ
នឹងជួយគំាទ្រដល់គម្រងក្នងុ-
ការជួយដល់យុវជនឲ្រយទទួលបាន
ឱកាសការងារសមរម្រយសម្រប់
ឆ្នាំ២០២០ដល់ឆ្នាំ២០២៣
ហើយយើងក៏នឹងបន្តរួមគា្នាក្នងុ-
ការផ្តល់ឱកាសដល់កម្ពជុាក្នងុ-
ការលើកកម្ពស់ការងារសមរម្រយ
ជាពិស្រសដល់យុវជន»។
កញ្ញាហុកសុវណ្ណវត្តីតំណាង

ឲ្រយយុវជនដ្រលទទួលបានការ
ជួយគំាទ្រពីគម្រងន្រះថ្ល្រងថា
ការប្រឈមមុខនឹងជំងឺកូវីដ១៩
មួយរយៈចុងក្រយន្រះបាន
ធ្វើឲ្រយយុវជនមួយចំនួនបានបាត់-
បង់ការលើកទឹកចិត្តដោយសារ
ត្រមិនត្រៀមខ្លនួទុកជាមុនព្រះ
ត្រការផ្អាកសកម្មភាពប្រចំាថ្ង្រ

ដ្រលធា្លាប់ត្រធ្វើ។កញ្ញាបន្តថា
ក្នងុឱកាសន្រះគឺជាព្រលដ៏ពិបាក
សម្រប់កម្មករនិយជិតជាពិ-
ស្រសសម្រប់ពលករចណំាក-
ស្រុកដ្រលធា្លាប់ពឹងអាស្រ័យ
លើការងារនៅក្រប្រទ្រស។
កញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖«ផលវបិាក

ន្រះ មិនទាន់រាប់បញ្ចូលការបិទ-
ទា្វារសាលាក្លបិកម្រសាន្តនានាដ្រល
ធ្វើឲ្រយមនុស្រសរាប់ស្រននាក់មិន
មានការងារធ្វើនងិស្រវាគាពំារ
សង្គម។អ្វីដ្រលវជិ្ជមាននោះគឺ
សា្ថានភាពនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពុជា
គឺកាន់ត្រមានភាពល្អប្រសើរ
ដោយសារត្រការខិតខំប្រឹង-
ប្រងធ្វើការសម្រចចិត្តនិងការ-
ផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានដ៏ត្រមឹត្រវូ។
ខ្ញុំរកីរាយនងិសង្រឃមឹថាកម្មវធិី
ការងារសមរម្រយសម្រប់ដំណាក់-
កាលទី២ន្រះនឹងបន្តអនុវត្ត
ហើយកម៏ានយវុជនដ៏ច្រើននឹង
ទទួលផលពីគម្រងន្រះ»៕

ពិធី ចុះ ហត្ថ ល្រខា  ក្នងុ ការ បន្ត កម្ម វិធី ភាព មនការ ងារ សម រម្រយ  សម្រប់ យុវជន  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

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

ចូសហូពូរ�ូសុត�្រន
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  

សូវិសា ល
អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់សា៊ាងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ្ឋ  កិច្ច  
�៉្រគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ្ឋ  កិច្ច  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ 
ប្រក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីមា៉ោ�

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី� 
�្រមវណ្ណៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ោរីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា�,

សួសយា៉ោមី,ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�
អ្ន កបក�្រ  

ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ោ,សយរា�សុី

កា រីរូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា៊ានរង្រសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម្ម 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុស្រ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុស្រ�
�ុិលសោ ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំង�៉្រង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ោ,វង់អូន

កា រិយា ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីស�្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សងា�ត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា�ត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

រូប សំណាក ពេះ គោដេល អ្នក ភូមិ បេទះ ឃើញ តេវូ បាន យក ទៅ រកេសា ទុកនៅ សារមន្ទរី ខេត្ត ពេះ វិហារ

រូប ចម្លាក់ ព្រះ គោ ដ្រល  សមត្ថ កិច្ច ទើប ទទួល ពី ពល រដ្ឋ ។ រូបថតនគរបាល

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី៣ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦



ថ្ងៃពុធ ទី៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

អាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញស្នើឲេយមន្ទរីសង្គមកិច្ចជួយរកការងារឲេយស្តេីរកសី៊ផ្លវូភេទនៅវត្តភ្នំ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ដូន - 
ពៃញ បាន ស្នើ  ឲៃយ មន្ទរី សង្គម កចិ្ច  
អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិ សមៃប ទា 
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ សហការ ជមួ យ 
អង្គកា រ ពាក់ ព័ន្ធ នានា   ជួយ រក 
ការងារ  សម រមៃយ  សមៃប់   សៃ្ដី  
បៃកប របរ រក សុីផ្លូវ ភៃទ  ដៃល 
តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន  នៅ តំបន់ 
រមណយីដ្ឋាន បៃវត្ដ ិសាសៃ្ដ វត្ដ ភ្ន ំ
ដើមៃបី ឲៃយ ពួកគៃ  បញៃឈប់ របរ នៃះ 
ទៀត  បនា្ទាប់ ពី  សមត្ថ កិច្ច ខណ្ឌ 
បៃ មូលពួក  គៃ បាន  ៧នាក់   ។

នៃះ បើ តាម លោក  យស  យុទ្ធ ី 
អភិ បាល រង ខណ្ឌ ដូន ពៃញ ដៃ ល 
បាន ដឹក នាំ កម្លាំង បៃជ ការពារ 
ខណ្ឌ ចុះ បៃតិ បត្ត ិការ បៃមូល ស្តៃ ី
រ ក សីុ ផ្លវូ ភៃទ នៅ ជំុ វិញ រម ណីយ- 
ដ្ឋាន  វត្ត ភ្ន ំបាន បៃប ់ភ្នពំៃ ញ  ប៉សុ្ដិ៍  
កាល ពថី្ងៃ អងា្គារ ។ លោក  ថា  ការ- 
បង្កៃបសៃ្ដ ីបៃកប របរ រក សុ ីផ្លវូ ភៃទ 
នៃះ  អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ដូនពៃញ  បាន  
សហការ ជ មួ យ មន្ទរី សង្គម កិច្ច 
បាន ចុះ  ផ្ទាល់ ទំាង អស់ គ្នា អង្កៃ ត 
តាម ដន រហូត ឈាន ដល់ បៃ មូ ល  
ស្តៃី រក សុី ផ្លូវ ភៃទ  បាន ចំនួន  ៧ 
នាក់ ហើយ  បាន បញ្ជូន ភ្លាម ៗ   

ទៅ មន្ទរី សង្គម កិច្ចទំាង យប់ កា ល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« ការ- 
បងៃ្កាប បៃមូល ពួកគត់ (ស្តៃី 
រក សុី ផ្លវូ ភៃទ) នៃះ ដោយសារ 
មើល ទៅ ឃើញ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សណ្ដាប់ធា្នាប់ នៅ តំបន់ រម ណី យ - 
ដ្ឋាន វបៃបធម៌ បៃវត្ដិ សាសៃ្ដ វត្ដ ភ្នំ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ពៃក គឺ ជ កន្លៃង សកា្ការៈ 
បូជ និង តំបន់ ទៃស ចរជតិ-
អន្តរជតិទសៃសនា។  បុ៉ន្ដៃ ពួក គ ត់ 
ទៅ ឈ រ កៃម  ដើមឈើ បក់ដៃ 
ហៅ ភ្ញៀវ មើលទៅ ពិត ជ ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ សណ្ដាប់ធា្នាប់ ខ្លាំង- 
ណស ់»។ លោក យទុ្ធ ី ថ្លៃង ថា 
ក្នុង ចំណោម ស្តៃី រក សុី ផ្លូវ ភៃទ 
ទាំង  ៧នាក់នៃះ ក៏មន មួយ 
ចនំនួ អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ  ធា្លាប ់បៃមូល 
និងឲៃយ  ធ្វើ កិច្ច សនៃយា បញៃឈ ប់ 
សកម្មភព នៃះ ពី ម្តង ទៅ  ២ដង 
និង   បញ្ជូន ទៅ  ខង មន្ទីរ សង្គម- 
កចិ្ចរចួ ហើយ ដៃរ   ។ ប៉នុ្ដៃ  កៃយ 
ពៃល មន្ទរី សង្គម កិច្ច ណៃ នំាតា ម  
បច្ចៃកទៃស រួ ចក៏ បាន ឲៃយ  គត់   តៃ ឡប់ 
ទៅ ផ្ទះ វិញហើយ មយួ រយ ៈ  ពៃល 
ខ្ល ីពកួ គត ់គ្មាន ការ ងារ ធ្វើ  កម៏ ក 
បៃ កប    របរ នៃះ ដដៃល   ។ 

 លោក បាន ស្នើថា ៖«ខង មន្ទរី  
គួរ សហការ ជមួយ អង្គការ ពា ក់  - 

ព័ន្ធរក ការងារ សម រមៃយ សមៃ ប់ 
ពួកគត់ ធ្វើ កុំ ឲៃយ ពួក គត់ ចៃញ 
មក បៃកប រប រ រក សុ ីផ្លវូ ភៃទ បៃប 
នៃះទៀត ។ បើ សិន  មិន រក ការ- 
ងារឲៃយពួកគត់ ធ្វើទៃ ពួក គ ត់ ដចូ 
ចក អណ្ដៃត ទឹក អី៊ចឹង ចាប់ ថ្ងៃ នៃ ះ 
បាន មយួ រយៈ  ពកួ គត ់ កត៏ៃ ឡប ់
មក វិញ ទៀត។ មន្ទីរ សង្គម កិច្ច  
គួរ ជួយ ស្វៃង រក ការងារ ឲៃយ ពួក- 
គត់ ធ្វើ  ពៃះ មន ការងារ ចៃើន - 
ណស់  ដៃល ពួកគត់ អាច ធ្វើ 
បា ន ។ យើង ចង់ កៃតមៃវូ ពួក គ ត់ 
ឲៃយ ដើរ ទៅ ផ្លូវ ល្អ វិញ»។ 

បើ តាម លោក យុទ្ធ ីសកម្មភ ព  
បៃមូល សៃ្ដីរក សុី ផ្លូវភៃទ  នៅ 
រមណយីដ្ឋាន វត្ដ ភ្ននំៃះ អាជ្ញា ធរ 
ខណ្ឌ ដូន ពៃញ បាន ធ្វើ  ជបៃ ចំា ។ 
នាពៃល កន្លង មក អាជ្ញាធរ បៃមូ ល 
ក្នុង  ១ថ្ងៃ  បាន ពី   ១០នាក់ទៅ 
១៥នាក់  បុ៉ន្ដៃ ឥឡូវ នៃះ នៅ ស ល់ 
តិច តួចទៃ។ លោក បញ្ជា ក់ ថា 
ការ បៃកប របរ របស់ សៃ្ដី រកសុី ផ្លូវ- 
ភៃទ នៃះ  គ ឺមន មៃខៃយល ់ជអ្នក- 
ដឹកនាំ សមត្ថកិច្ច ក៏កំពុង តាម 
ស្វៃង រក មុខ មៃខៃយល់ ផង ដៃរ  ។ 
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មន្ទរី សង្គម កិច្ច អតីត យុទ្ធ  ជន និង 
យុវនីតិ សមៃបទា រាជ ធា នី ភ្នំពៃញ 
ថ្លៃង កាល ពីមៃសិល មិញ ថា  កៃ យ  
ព ីសមត្ថ កចិ្ច ខណ្ឌ ដនូ  ពៃញ បាន 
បញ្ជូន សៃ្ដី បៃកប របរ រកសុី ផ្លូវ- 
ភៃទ មក ដល់ មន្ទីរ សង្គម កិច្ច  
បាន ទំនាក់ទំនង ស្វៃង រក គៃ ួសា រ 
ពួកនាង និង ហៅ  អ្នក អាណ ពៃយា - 
បាល ពកួនាងមក បៃកឹៃសា រចួ រា ល ់
ទើបបញ្ជូន ពួកនាង ទៅ កាន់ 
គៃួសារ វិញ ។ លោកសៃីថ្លៃង  
ថា ៖«អ្នកដៃល មន កៃមុ គៃសួារ 
ពិត បៃកដ  យើង បៃគល់ គត់ 
ទៅកៃុម គៃួសារ វិញ  ដើមៃបី ជួយ 
ដល់ពួកគត់ ចំពោះ អ្នក ដៃល 
មនិ មន  កៃមុ គៃសួារ ពតិ បៃកដ  
យើង បៃគល ់ឲៃយ ទៅ អង្គការ ដៃគ ូ
នានា ដើមៃបី ឲៃយ ពួកគត់ ផ្ដល់ 
ជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ ជូន ពួកគត់ ឲៃយ 
ពកួ គត ់មន បណំនិ ជវីតិ ទៅថ្ងៃ 
កៃយ »។  

ចំពោះ ការ លើក ឡើង  របស់ 
អាជ្ញា ធរ  ខណ្ឌ ដូនពៃញ  ដៃល 
ចង់ ឲៃយ  មន្ទរី សង្គម កិច្ច ជួយ ស្វៃង- 
រក ការ ងារ សម រមៃយ ដល់ ស្តៃទំីាង- 
នៃះ លោក  សៃ ីចាន ់ដន ីបញ្ជាក ់
ថា ការ បញ្ជាៃប ចំណៃះដឹង  
ទាក់ទង នឹង តម្លៃ នៃ កម្លាំង 

ពលកម្មការងារ និង ជំនាញ 
វិជ្ជាជីវៈ  បំណិន  ដល់ សៃ្ដី បៃកប 
របរ រកសីុ ផ្ល ូវ  ភៃទគឺ មន ការ លំបា  ក 
និង តៃូវ ការ ពៃលវៃលា ចៃើន  
ក្នុង  ការ បញ្ជាៃប ដល់ ពួកនាង ។

លោកសៃ ីថា៖«ជួន កាល យើ ង 
ពនៃយល់ ណៃនំា ពួកគត់ ម្ដង  ពួក - 
គត ់នៅ មនិ ទាន ់យលយ់ើង តៃវូ  
បន្ត បៃឹកៃសា ដល់ ពួកគត់ បន្ថៃម 
ទៀត រហូត ដល់ ពួកគត់ ពៃម 
ទទលួ យក ការ ផ្ដល ់ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល វិជ្ជា ជីវៈ និង បំណិន- 
ជីវិត ថ្មី សមៃប់ ខ្លួន ពួកគត់ »។

លោកសៃី ចាន់ដនី  បញ្ជាក់ 
ថា ជនំាញ វជិ្ជាជវីៈដៃល អង្គការ 
ដៃគូនានា ផ្ដល់ ដល់ សៃ្ដ ីបៃក ប-  
របរ រកសីុផ្លវូភៃទ មន ចៃើន បៃភៃ  ទ 
គឺ អាសៃយ័ ទៅលើ ចំណង់ ចំណូ ល- 
ចិត្ដ ចំណៃះ ជំនាញ  របស់ ស្តៃី 
ទំាង នោះ ។ បុ៉ន្ដៃ ជទូទៅ អង្គកា រ  
ដៃគូ  មិន ចង់ ឲៃយ ពួក នាង ចាប់ - 
យក ជនំាញ ដៃល លបំាកៗ ពៃក 
នោះ ទៃ ដោយ អង្គការ  បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល ជំនាញ បៃប ងាយ សៃ ួល 
និង មន ទីផៃសារ ការងារ  ដល់ 
ពួកនាងដូចជ ជំនាញ ខង ផ្នៃក  
អ៊ុត សក់ ធ្វើ កៃចក និង រៀន ធ្វើ 
ម្ហូប ជដើម ៕

កេមុ ស្តេ ីរក សីុ ផ្លវូ ភេទ  ដេលបេមូល បានពី តំបន់ វត្ត ភ្ន ំ កាលពីថ្ងេចន្ទ ។ រូបថត សហ ការី 



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ SmartLuy PLC  ជា ក្រមុ- 
ហ៊នុ បតុ្រ សម្ពន័្ធ របស ់ក្រមុ ហ៊នុ Smart 
Axiata ដ្រល ជា ប្រតិបត្តិករ ទូរស័ព្ទ 
ចលត័ ក្នងុ ស្រកុ ឈាន មខុ គ្រ នៅ កម្ពជុា  
និង ក្រុមហ៊ុន Pi Pay កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
ទទួល បាន ការ យល់ ព្រម ពី ធនាគារ- 
ជាត ិ ន្រ កម្ពជុា (NBC) ក្នងុ ការ ច្របាច ់
បញ្ចូល គា្នាដើ ម្របី  ធ្វើ ការ អភិវឌ្រឍ ការ  ទូ-
ទាត់ ប្រប ឌីជីថល  ក្នុង ប្រទ្រស  កម្ពុជា ។

ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការ ធ្វើ សមាហរណ- 
កម្ម ព្រញ ល្រញ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ទាំង២ 
បគុ្គលកិ របស ់ SmartLuy នងឹ ចលូរមួ 
ជាមយួ Pi Pay ហើយ អតថិជិន  ភ្នាក-់ 
ងារ ព្រម ទាំង អាជីវករ របស់ Smart-
Luy នងឹ ផ្លាស ់ទៅ  Pi Pay។ អតថិជិន 
SmartLuy  អាចនឹង  ផ្ទ្ររ ប្រក់ របស់ 
គ្រ  ទៅ គណនី ថ្មី របស់ Pi Pay មុន 
ព្រល ដណំើរ ការ ច្របាច ់បញ្ចលូ គា្នា ន្រះ 
ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ។

អគ្គ នាយក  Pi Pay លោក  Tomas 
Pokorny បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ការ ច្របាច់ 
បញ្ចលូ គា្នា ន្រះគ ឺ នងឹ ផ្ដល ់ដល ់  Pi Pay 
នូវ ឱកាស ថ្មីៗ  និង ធនធាន ជាច្រើន 
ដើម្របី បង្កើន ឥទ្ធិពល របស់ ខ្លួន នៅ លើ 
ទីផ្រសារ ។ លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « ជាមួយ នឹង 
ក្រមុ ហ៊នុ Smart, Pi Pay នងឹ បពំាក-់ 
ឧបករណ៍ កាន់ ត្រ  ប្រសើរ ដើម្របី គាំទ្រ 
ដល់ គោល ការណ៍  របស់  រដ្ឋាភិបាល 
ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្រយ ទៅ ជា លក្ខណៈ ឌីជីថល  
និង បង្កើន ការ ទទួល យក ការ ទូទាត់ 
ឌីជីថល ក្នុង ចំណោម អតិថិជន  ព្រម- 
ទាំង ពាណិជ្ជករ ដ្រលរួម ទាំង ក្នុង ក្រុម- 
ហ៊ុន លក់រាយ តូចៗ ជាច្រើន ទៀត»។

លោក  Thomas Hundt អគ្គ នា-
យក ក្រមុ ហ៊នុ Smart Axiata  បានឲ្រយ  
ដងឹ ថា អតថិជិន  ភ្នាកង់ារ  នងិ អាជវីករ 
របស ់ក្រមុ ហ៊នុ  SmartLuy  ទាងំ អស ់
នឹង ត្រូវ បាន រក្រសា ការ ជូន ដំណឹង ក្នុង 
អឡំងុ ព្រល អន្តរកាល ន្រះ ។ លោកថា 
ក្រមុ ហ៊នុ រពំងឹ ថា ការ ច្របាច ់បញ្ចលូ គា្នា 
ន្រះ នឹង ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ប្រកប ដោយ 
ជោគជ័យ ក្នុង ព្រល ឆាប់ៗ ខាងមុខ។ 
វា នឹង កា្លាយ ជា ក្រុមហ៊ុន ដ៏ ធំ នៅ ក្នុង - 
ការ លើក កម្ពស់ លទ្ធ ភព ទទួល បា ន 
ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្រប់ ៗ គា្នា  ព្រម ទាំង  យុគ- 
សម័យ ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា ផងដ្ររ ។  

មក ទល ់ព្រល ន្រះ  ក្រមុ ហ៊នុ Smart  
មាន អតិថិជន ប្រមាណ  ៨ លាន នាក់  
ខណៈ  Pi Pay មាន អ្នក ប្រើប្រស ់ ជតិ 
៣០មុឺន  នាក់  តម្ល្រ ប្រតិបត្តិការ ជាង 
៣៥០លានដុលា្លារ៕   LA 
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ភ្នពំៃញៈ សកម្ម ភព អាជវី កម្ម របស ់
សណ្ឋាគារ ផ្ទះ សំណក់ និង អាហារ - 
ដ្ឋាន មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ខ្រត្ត សៀមរាប 
ដ្រល ជា តំបន់ ទ្រសចរណ៍ វប្របធម៌ ដ៏ 
ល្របីល្របាញ  លើ ពិភព លោក  កំពុង   ចាប់- 
ផ្តើម ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ជា បណ្តើរ ៗ  
ហើយ ដោយ ចាប់ ផ្តើម ពី  ទ្រសចរណ៍ 
ក្នងុ ស្រកុ  ខណៈ   ស្ថាន ភព  ន្រ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  មាន ភព ធូរ ស្រល។ 

លោក ង៉ូវ ស្រងកាក់ ប្រធាន មន្ទីរ 
ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត សៀម រាប  បាន ថ្ល្រង 
ក្នងុ  សន្នសិទី សរ ពត័ម៌ាន នៅ ទសី្តកីារ 
គណៈ រដ្ឋមន្ត្រី  កាលពី ព្រឹក ថ្ង្រ អងា្គារ ថា 
អាជា្ញាធរ ខ្រត្ត កំពុង ខិតខំ   ជំរុញ  ការ ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ តំបន់ គោល ដៅ ទ្រស ចរណ៍ 
សហគមន៍ ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រះ  ដើម្របី 
ទាក ់ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ក្នងុ ស្រកុ ខណៈ  
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ អន្តរជាតិ បាន ធា្លាក់ ចុះ 
ស្ទើរ  ១០០ ភគ រយ  នៅ ព្រល  ន្រះ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«ក្នុង ដំណក់ កាល 
ជំងឺ កូវីដ យើង   ជំរុញ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ តំបន ់
ទ្រសចរណ៍ សហគមន៍  ដើម្របី ត្រៀម 
រៀប ចំ ទទួល ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ខ្ម្ររ យើង»។ 

លោក ថ្ល្រង ទៀត ថា បច្ចុប្របន្ន  អាជីវ-
កម្ម សណ្ឋាគារ  ក្នងុ ខ្រត្ត ន្រះ ចនំួន ៤០ 
នងិ ផ្ទះ សណំក ់ចនំនួ  ៦៦ ទតីាងំ កពំងុ  

ដណំើរ ការ អាជវីកម្ម របស ់ខ្លនួ ជា ធម្មតា  
ដើម្រប ីត្រៀម ខ្លនួ ទទលួ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ក្នងុ 
ស្រកុ ។  លោក  ឲ្រយ ដងឹ ទៀត  ថា បច្ចបុ្របន្ន 
មាន សណ្ឋាគារ  ចំនួន ២៣០ និង ផ្ទះ 
សណំក ់ ២៦១ ទទលួ បាន អាជា្ញាបណ័្ណ 
ធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ខ្រត្ត សៀម រាប។ 

លោក នយិាយ ថា៖ « យើង ឃើញ ថា 
ប្រជាជន យើង និយម ទៅ កម្រសាន្ត នៅ 
តបំន ់ទ្រសចរណ ៍សហគមន។៍ សព្វ ថ្ង្រ 
យើង មាន តបំន ់ទ្រសចរណ ៍សហគមន៍ 
លើ ទឹក ចំនួន  ៥ កន្ល្រង និង  ៦ កន្ល្រង 
នៅ  លើ គោក  ដ្រល យើង កំពុង ជំរុញ 
ការ  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នៅ តំបន់ ទាំងនោះ»។

លោក តុប សុភ័ក អ្នក នាំ ពាក្រយ ក្រ-
សងួ ទ្រសចរណ ៍ បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ទោះប ី
សកម្ម ភព អាជីវកម្ម មួយ ចំនួន បាន 
ចាប់ ផ្តើម ដំណើរការ ឡើង វិញ  ក៏ប៉ុន្ត្រ 
អាជវីកម្ម ស្រវាកម្ម  នៅ តាម ក្លបិ កម្រសាន្ត 
ពំុ ទាន់ អនុញ្ញា តឲ្រយ បើក  នោះ ទ្រ។ 
ទន្ទឹមនឹង  ន្រះ អាជា្ញាធរ នៅ ត្រ បន្ត 
អនុវត្ត វិធានការ ការពារ រក្រសា អនាម័យ 
គមា្លាត  ពាក ់មា៉ាស ់ ប្រើ អាលក់លុ លាង 
ដ្រ  តាម គោល ការណ៍ ណ្រនាំ របស់ 
ក្រសួង សុខាភិបាល ជា ប្រចាំ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖«ជា ការ ពិត ស្ថាន - 
ភព បច្ចុប្របន្ន  បើ ទោះ ជា នៅ កម្ពុជា 

យើង មាន ភព ធូរស្រល បន្តិច ប៉ុន្ត្រ 
នៅ មាន ការ រតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដណំើរ នៅ 
បរទ្រស  ដចូ្ន្រះ ចលនា ទ្រសចរណក៍្រ  
ប្រទ្រស មនិ ទាន ់មាន គរួ ឲ្រយ កត ់សមា្គាល ់
នោះ ទ្រ។ យើង ឃើញ ថា នៅ មាន ត្រ 
ចលនា ទ្រសចរណ៍ ក្នុងស្រុក ដើរ តួ-
នាទ ីសខំាន ់ក្នងុការ ជយួ ដល ់អាជ ីវកម្ម 
ទ្រសចរណ៍ ។

បុគ្គលិក  នៅ សណ្ឋាគារ  Angkor 
Vattanak Pheap Hotel ដ្រល ជា 
សណ្ឋាគារ លំដប់ ផ្កាយ ៣ មាន  ជាង 
៤០ បន្ទប់ នៅ ក្រុង សៀម រាប  បាន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា  ពតិ   ជា មាន សណ្ឋាគារ មយួ ចនំនួ 
បាន ដំណើរការ អាជីវ កម្ម ឡើង វិញ ជា 
បណ្តើរ ៗ  ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រះ  ប៉ុន្ត្រ ពុំ - 
ទាន់ សម្របូរ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ស្នាក់ នៅ ទ្រ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«យើង ទទួល បាន 
ភ្ញៀវ  ១ទៅ  ២ បន្ទប់ ក្នុង ១ ថ្ង្រ ដោយ   
មាន តម្ល្រ ១៥ដុលា្លារ។ ព្រល ខ្លះ  គា្មាន  
ភ្ញៀវ ទ្រ  ។  យើង បើក ត្រ ជាង  ១០បន្ទប ់
ប៉ុណោ្ណោះនៅ ជាន់ ក្រម  ព្រះ គា្មាន 
លទ្ធភព បង់ ថ្ល្រ អគ្គិសនី »។ 

គ្រឹះ ស្ថាន អង្គរ  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ចាប់ 
ព ី ខ្រ មករា  ដល ់ខ្រ ឧសភ  ភ្ញៀវទ្រសចរ 
បរទ្រស  ៣៨៦ ០៩៣ នាក ់បាន ទញិ 
បណ្ណ ចូល ទស្រសនា រមណីយ ដ្ឋាន អង្គរ  
ដោយ   ធា្លាក ់ចុះ  ៦៥,៤៦  ភគ រយ  ធៀប 
នឹង រយៈ ព្រល ដូច គា្នា ឆា្នាំ មុន៕LA

ហុឹុន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុត្រវូ   គ្រ  រពំងឹ 
ថា  នឹង កា្លាយ ជា កន្ល្រង ដ៏ មាន សកា្តានុ - 
ពល ដ្រល អាច ទាក់ ទាញ វិនិ យោគិន  
ចម្រុះ សសន៍  ឲ្រយ ចូល ទៅ បណ្តាក់ ទុន   
បនា្ទាប ់ព ីរដ្ឋា ភបិាល  កពំងុ អភវិឌ្រឍ តបំន ់
ឆ្ន្ររ មយួ ន្រះ ទៅ  ជា ទកី្រងុ ឆា្លាត ដបំងូ គ្រ 
នៅ កម្ពុជា ។ ន្រះ បើ  តាម ការ អះ អាង 
របស់ អ្នក នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន ស្រន 
ក្នងុ  ពធិ ីសណំ្រះ ស ំណ ល   ជា មយួ មន្ត្រ ី
រាជការ និង ក្រុម ការងារ បច្ច្រក ទ្រស 
ស្ថាបនា  ហ្រដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ផ្លវូ នៅ ក្រងុ 
ព្រះសីហនុ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ   បាន លើក 
ឡើង ថា តាម រយៈ ការ កសង ហ្រដ្ឋា - 
រចនា  សម្ព័ន្ធ   ផ្លូវ ថ្នល់ ជា ច្រើន  ការ ដក់ 
បពំាក ់អពំលូ ឆា្លាត វ្រ នងិ ការ បពំាកក់ា-
ម្ររា៉ា សុវត្ថិភព ជា ច្រើន ដ្រល រដ្ឋាភិ-
បាល  បាន ចណំយ ថវកិា ផ្ទាល ់ខ្លនួ ជតិ 
៣០០  លាន ដុលា្លារ  បច្ចុប្របន្ន ក្រុង ព្រះ- 
សហីន ុបាន កា្លាយ ជា ទកី្រងុ ឆា្លាត ដបំងូ 
គ្រ នៅ កម្ពុជា  ដោយ  បាន ឈាន  មុន 

រាជធាន ីភ្នពំ្រញ ទៀត  ផង។ លោក ថ្ល្រង 
ថា ៖ « ខ្ញុំ អាច និយាយ ថា  ខ្រត្ត ព្រះសី-
ហនុគឺបាន កា្លាយ ជា ទីក្រុង ឆា្លាត ដ្រល 
ដើរ មនុ គ្រ   ក្នងុ ចណំោម ទកី្រងុ ឆា្លាត  នៅ 
កម្ពជុា »។ លោក បន្ថ្រម ថា៖  «គោលដៅ 
ធំ របស់ យើង នៅ ព្រល ន្រះគឺ បង្កើត ឲ្រយ 
ទៅ ជា ទីក្រុង ពហុ បំណង »។

ក្នុង ន័យ ជំរុញ ឲ្រយ ខ្រត្ត ក្រុង ផ្រស្រងៗ 
ទៀត ជ្រើ សរីស យក ការ ប្រើ  អំពូល 
ឆា្លាត លោក ហ៊ុន ស្រន បាន និយាយ 
ថា ចំណុច ចម្របង មួយ  ដ្រលធ្វើ ឲ្រយ  ក្រុង 
ព្រះ សីហនុ កា្លាយ ជា ក្រុង ឆា្លាត គឺ ការ- 
បពំាក ់ អពំលូ ឆា្លាត  ប្រមាណ ជាង ៥០០០   
ដ្រល អំពូល ភ្លើង ប្រប ន្រះ មិន ត្រឹម ត្រ 
ជួយ បំភ្លឺ ទីក្រុង ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ ត្រ វា ថ្រម- 
ទាំង ជួយ សន្រសំ ថាម ពល អគ្គិសនី បាន 
យា៉ាង ច្រើន  ហើយ  លោក ក៏ បាន ជំរុញ 
ឲ្រយ កន្ល្រង ផ្រស្រង ទៀត ត្រូវ គិត គូរ ពី ការ- 
ប្រើ ប្រស់ អំពូល ភ្លើង ឆា្លាត នៅ ព្រល 
ខាង  មុខ ផង ដ្ររ។

លោក ឃុត សុភ័ណ្ឌ អនុប្រធាន 
សភ ពាណជិ្ជ កម្ម ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុបាន  
ប្រប់ ភ្នំព្រញបុ៉ស ្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អងា្គារ ថា 

ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ចំនួន អ្នក វិនិ យោគ  នឹង 
មាន កំណើ ន ខ្ពស់ ក្នុង ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ 
នា ព្រល ឆាប ៗ់   ខណៈ ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ
ត្រូវ  គ្រ ដឹង ថាជា ទីតាំង ដ៏ មាន សកា្តា នុ -  
ពល សម្រប់ ការ វិនិ យោគ លើ គ្រប់- 
វិស័យ ព្រះ  ទី នោះ មិន ត្រឹម ត្រ មាន 
ទ្រសភព  នងិ ឆ្ន្ររ សមទុ្រ ស្រស ់ស្អាត   
ប៉ ុណោ្ណោះ   ទ្រ ត្រ  ថ្រម ទាងំ ជា មជ្រឈមណ្ឌល  
ដឹក ជញ្ជូន  តាម គ្រប់ មធ្រយោបាយ របស់  
ប្រទ្រស កម្ពុជា  ទៀត  ផង ។ លោក បន្ត 
ថា ព្រះ សីហនុ កំពុង កា្លាយ ជា ទីក្រុ ង  
ឆា្លាត ដំបូង គ្រ នៅ កម្ពុជា ។  

លោក អះអាង ថា៖ « នៅ ព្រល   ទីន្រះ 
កា្លាយ ជា  Smart City (ទីក្រុង ឆា្លាត) 
នងឹ មាន អ្នក វនិយិោគ មក ព ីគ្រប ់ទសិទ ី 
ចលូ  មក វនិយិោគ   ព្រះជា កន្ល្រងដ្រល   
មាន ភព អំ ណោ យ ផល លើ ការ ងារ 
គ្រប់ ប្រប យា៉ាង  » ។ 

លោក អឹុម ស្រងហួ ប្រធាន សខា 
ក្រុម ហ៊ុន អចលន ទ្រព្រយ Century 21 
Zillion Holding ប្រចាំ ខ្រត្ត ព្រះ-
សហីន ុបាន ប្រប ់ថា ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ
នឹង កា្លាយ ជា ប៉ូល ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏ សំខាន់ 

របស ់កម្ពជុា ដ្រល នងឹ មាន ការ រកី ចម្រើន  
លើ គ្រប់ វិស័យ ។ វិស័យ អចលន ទ្រព្រយ 
នឹង ស្ទុះ ងើប ឡើង   ថ្រម ទៀត នៅ ព្រល 
ខាង មខុ ។  លោក  អះអាង     ថា៖  « ហ្រដ្ឋា-
រចនា    សម្ព ័ន ល្អ ប្រសើរ នងិ ភព សុវីលិយ័ 
ក្នងុ ទកី្រងុ  នងឹ ធ្វើ ឲ្រយ មាន កណំើន អ្នក- 
ចូល មក កម្រសាន្ត និង វិនិយោគ »។

លោក ឃាង ភរម្រយ អ្នកនំាពាក្រយ 
រដ្ឋបាល ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុបាន នយិាយ 
ថា បច្ចុប្របន្ន សកម្ម ភព ន្រ ការអភិវឌ្រឍ 
ហ្រដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ   ក្នងុ ក្រងុ ព្រះសហីន ុ 
មិន ទាន់ បញ្ចប់ ទាំង ស្រុង  ទ្រ ចំណ្រក 
ការ បំពាក់ អំពូល ឆា្លាត  ក៏ មិន ទាន់ រួច- 
រាល់  ដ្ររ។ លោកបន្ត   ថា៖  « តាម  រយៈ  
ការ អភវិឌ្រឍ ហ្រ ដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ពសិ្រស 
ផ្លូវ ទាំង ៣៤  ខ្រស្រ  ព្រល ន្រះ  យើង រំពឹង 
ថា ខ្រត្ត ព្រះសីហនុ នឹង មាន កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច ជា បន្ត បនា្ទា ប់ តាម រយៈ ការ- 
ទាក ់ទាញ  ភ្ញៀវទ្រសចរ ជាត ិនងិ  អន្តរ-
ជាតិ ក៏ ដូច ជា អ្នក វិនិយោគ ទៅ លើ 
វិស័យ ជា ច្រើន ដូច ជា វិស័យ ទ្រសចរ - 
ណ ៍នងិ ឧស្រសាហកម្ម (តបំន ់ស្រដ្ឋកចិ្ច- 
ពិស្រស) ជា ដើម » ៕  LA

ខេត្តពេះសីហនុរំពឹងទាក់ទាញវិនិយោគិនបានកាន់តេចេើន

NBCបានយល់ពេម
ឲេយSmartluyPlC
ចូលជាមួយPiPay

សៀមរាបចាប់ផ្តើមទទួលបានកំណើនភ្ញៀវក្នងុសេកុ

ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ពៃល ទៅ ទសៃសនា តំបន់ បៃសាទ បុរាណ ក្នងុ ខៃត្ត សៀមរាប  កាល ពី ចុង 
សប្តាហ៍ មុន។ រូបថត ហឹុន ពិសី



សងិ្ហបរុីៈធនាគារប្រតបិត្តកិារ
ក្នុងប្រទ្រសសិង្ហបុរីបានកាត់-
បន្ថយអត្រការប្រក់លើគណនី
ប្រក់បញ្ញើសន្រសំចពំ្រលការផ្ទុះ
ឡើងវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងឆ្នាំន្រះ
ដោយធនាគារOCBCជា
ធនាគារដំបូងដ្រលប្រកាសនូវ
ការកាត់បន្ថយម្តងទៀតចាប់-
តាំងពីខ្រឧសភា។
ធនាគារOCBCបានឲ្រយដឹង

នៅលើគ្រហទំព័ររបស់ខ្លួន
កាលពីថ្ង្រចន្ទថាខ្លួននឹងកាត់-
បន្ថយការប្រក់លើគណនីសន្រសំ
ចាប់ពីថ្ង្រទី១ខ្រមថិនុាចពំ្រល
បរយិាកាសអត្រការប្រក់កានត់្រ
ចុះខ្រសោយហើយបរិយាកាស
ម៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចប្រឈមខ្លាំង។
សម្រប់ទឹកប្រក់តុល្រយការ

រហូតដល់៣៥០០០ដុល្លារ
ការប្រក់នឹងត្រូវបានទម្លាក់
រហូតដល់០,៦ភាគរយដោយ
ទម្លាក់ពីអត្រការប្រក់បច្ចបុ្របន្ន
១,២ភាគរយ។
សមតុល្រយសាច់ប្រក់ចន្លាះ

ពី៣៥០០០ដុល្លារនិង៧០-
០០០ដុល្លារនឹងទទួលបាន
អត្រការប្រក់១,២ភាគរយ
ធ្លាក់ចុះពី២,៤ភាគរយ។
ការប្រក់មូលដ្ឋានត្រូវបានគ្រ

គណនានៅដណំាច់ថ្ង្រនមីយួៗ 
ផ្អ្រកតាមតុល្រយការទឹកប្រក់
ប្រចាំថ្ង្រ។
ធនាគារនឹងបញ្រឈប់ការផ្តល់

បណ្ណឥណទានដ្រលមនការប្រក់
ដ្រលបច្ចបុ្របន្នមន០,២ភាគរយ
សម្រប់ទឹកប្រក់បញ្ញើ៣៥-

០០០ដុល្លារនិង០,៤ភាគរយ
ទឹកប្រក់៧០០០០ដុល្លារ
ចាប់ពីខ្រថ្ង្រទី១ខ្រកក្កដ។
OCBDបញ្ជាក់៖«សោកសា្តាយ

ណាស់អត្រការប្រក់បាន
ធ្លាក់ចុះយា៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពី
ខ្រមីនា២០២០មក»។
OCBDបន្ថ្រម៖«ខណៈព្រល

យើងមនក្តីសង្រឃមឹបន្តការផ្តល់
ជនូអតថិជិនរបស់យើងនវូការ-
ប្រងច្រកឲ្រយបានល្អបំផុតប៉ុន្ត្រ
អត្រការប្រក់ទាបនាព្រល

បច្ចុប្របន្នបានធ្វើឲ្រយរឿងន្រះ
មិនអាចទៅរួច។យើងនឹងបន្ត
តាមដននូវបរិយាកាសអត្រ
ការប្រក់និងធ្វើឲ្រយផលិតផល
របស់យើងបានប្រសើរឡើង
ដោយផ្តល់ជនូនៅព្រលណាមយួ
ដ្រលអាចទៅរួច»។
ការប្រកាសចុងក្រយន្រះ

បានកើតមនឡើងប្រហ្រល
១ខ្របនា្ទាប់ពីការកំណត់កាល
ពីលើកមុនចំពោះការសើរី
អត្រការប្រក់។
ធនាគារDBSនិងUnited

OverseasBank(UOB)
ក៏បានបង្ហាញពីការកាត់អត្រ
ការប្រក់ដ្រលបានចាប់ផ្តើម
តាំងពីខ្រមុនមកម្ល្រ៉ះ។
ចាប់តាងំពីថ្ង្រទី១ខ្រឧសភា

អ្នកមនគណនីច្រើននៅធនាគារ
DBSទទួលបានរហូតដល់២
ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំលើប្រក់បញ្ញើ
សន្រសំដបំងូ២៥០០០ដលុ្លារនៅ
ធនាគារដោយធ្លាក់ចុះពី២,០៨
ភាគរយ៕Straitstimes/RR

ក្រងុប៉្រកាងំៈក្រមុហ៊នុAdi-
dasប្រចាំប្រទ្រសចិនបាន
ប្ត្រជា្ញាបង្កើនការវនិិយោគបន្ថ្រម
ដើម្របីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព
ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនក្នុង
ប្រទ្រសចិនដ្រលអ្នកជំនាញ
ក្នងុឧស្រសោហកម្មសម្លៀកបពំាក់
បាននិយាយថាវាបង្ហាញនូវ
ទំនុកចិត្តន្រក្រុមហ៊ុនយក្រស
ផលិតសម្លៀកបំពាក់កីឡាក្នុង
ទីផ្រសោរប្រទ្រសចិនដ្រលមន
កំណើនដោយសារតម្រូវការ
ក្នុងស្រុកកើនឡើងសម្រប់
ជីវិតសុីវីល័យ។
ក្រុមហ៊ុនAdidasបានចុះ

ហត្ថល្រខលើកិច្ចព្រមព្រៀង
បង្កើតនវូមជ្រឈមណ្ឌលច្រកចាយ
ស្វយ័ប្រវត្តិក្នងុប្រទ្រសចនិសម្រប់
ទផី្រសោរនៅអាសុីបា៉ាសុីហ្វកិដោយ
ក្រមុហ៊នុន្រះបានឲ្រយដងឹថាខ្លនួ
មនទំនុកចិត្តព្រញល្រញក្នុង
ការអភិវឌ្រឍឧស្រសោហកម្មសម្ភារ
កីឡានៅទីផ្រសោរចិនហើយនិង
បន្តការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុង
ប្រទ្រសចិននាព្រលអនាគត។
លោកJasonThomas

នាយកគ្របគ់្រងទទូៅន្រក្រមុហ៊នុ
AdidasChinaបាននិយាយ
ថា៖«ក្នុងកិច្ចសហការខ្លះន្រ
បច្ច្រកវទិ្រយាភស័្តភុាស្វយ័ប្រវត្តិកម្ម
ជាន់ខ្ពស់គម្រងថ្មីន្រះនងឹដើរ
តនួាទីជាយទុ្ធសាស្ត្រសខំន់ក្នងុ
ការជយួយើងឲ្រយបង្កើនសមត្ថភាព
នងិផ្តលជ់នូនវូស្រវាកម្មល្អដល់
អតិថិជនរបស់យើង»។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ជាទីផ្រសោរ

សកលធំនងិសំខន់បផំតុរបស់
Adidasប្រទ្រសចនិនងឹបន្តជា
ទសិដៅសំខន់សម្រប់ការវិន-ិ
យោគរបស់យើងស្របជាមយួ
ទំនុកចិត្តដ៏ខ្លាំងនាអនាគតន្រ
ឧស្រសោហកម្មសម្ភារកីឡា»។
ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ក្រុមហ៊ុន

Adidasបានបង្កើនល្របឿនជា
បន្តបនា្ទាប់ក្នងុការកសាងបណា្តាញ
ភស័្តភុារបសខ់្លនួនងិមនឥទ្ធពិល
កាន់ត្រខ្លាំងទៅលើការសាង
យីហោក្នុងប្រទ្រសចិន។
Adidas បង្កើតការិយាល័យ

ម្រប្រចាំតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក
ក្នុងទីក្រុងសា៊ាងហ្រក្នុងឆ្នាំ២០-
១៨។ក្រយពីមជ្រឈមណ្ឌល
ច្រកចាយដ្រលបានរៀបចំឡើង
រហតូមកដល់ព្រលន្រះក្រមុហ៊នុ
បានបង្កើតមជ្រឈមណ្ឌលភស័្តភុារ
ចំនួន៣កន្ល្រងនៅក្នុងប្រទ្រស
ចិន។មជ្រឈមណ្ឌល២កន្ល្រង
ស្ថិតនៅក្នុងSuzhou,ខ្រត្ត
Jiangsuនិង១ស្ថិតនៅ
ទីក្រុងTianjin។
មជ្រឈមណ្ឌលច្រកចាយនៅ

ទីក្រុង Suzhouដ្រលបាន
បើកកាលពីខ្រវិច្ឆិកាជាមជ្រឈ-
មណ្ឌលទី២សម្រប់ក្រុមហ៊ុន
ន្រះនិងមនសមត្ថភាពផ្តល់
ការផ្គត់ផ្តង់សម្លៀលបំពាក់
កីឡាជាង៥០លនប្រចាំឆ្នាំ។
ប្រហ្រលជាពាក់កណា្តាលន្រ
សមត្ថភាពច្រកចាយរបសខ់្លនួ
នឹងទៅដល់ទីផ្រសោរភាគខង-
ត្របូងនិងខងលិចប្រទ្រសចិន
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ន្រះ។
ក្រុមហ៊ុនន្រះឲ្រយដឹងថាត្រឹម

ឆ្នាំ២០២៣ព្រលមជ្រឈមណ្ឌល
ដំណើរការព្រញសមត្ថភាព
លទ្ធភាពន្រការផ្តល់ជូននឹង
កើនឡើងទ្វ្រដង។
ក្រមុហ៊នុឲ្រយដងឹថាមជ្រឈមណ្ឌល

ទាងំ៣ត្រវូរពំងឹថាគ្របដណ្តប់
បណា្តាញភ័ស្តុភារន្រក្រុមហ៊ុន
Adidasក្នងុប្រទ្រសចនិគាទំ្រ
ដល់ការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវ
យុទ្ធសាស្ត្រន្រប្រព័ន្ធចង្វាក់-
ផ្គត់ផ្គង់ ខណៈដ្រលការធ្វើឲ្រយ
ប្រសើរឡើងនវូការប្រកតួប្រជ្រង
លើម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន។
ក្រមុហ៊នុផលតិសម្លៀកបពំាក់

កឡីាមនហាងជាង១២០០០
កន្ល្រងនៅក្នងុប្រទ្រសចនិទាងំ
ការដំណើរការដោយខ្លួនឯង
និងដោយការសហការគា្នា។គ្រ
ដំណើរការក្រមយីហោធំ២
គឺAdidasនិងReebok
ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រតិ-
បត្តិការឡើងវិញចាប់តាំងពី
ការផ្ទុះឡើងន្រវីរុសកូរ៉ូណា។
ការរីករាលដលបានបង្ខំឲ្រយ

Adidasបទិហាងជាច្រើនទទូាងំ
ពភិពលោកក្នងុត្រមីសទ១ីន្រ
ឆ្នាំន្រះដោយប្រហ្រល៧០
ភាគរយនៅត្របន្តបិទទា្វារក្នុង
ខ្រម្រសា។
ប្រក់ចំណូលទទួលបានពី

ការលក់តាមអ្រឡិចត្រូនិក
ទូទាំងសកលលោកបាន
បង្ហាញពីការកើនឡើងជាប្រ-
វត្តិសាស្ត្រដល់៥៥ភាគរយក្នងុ
ខ្រមីនាកន្លងទៅ។
លោកKasperRorsted

នាយកប្រតិបត្តិAdidasបាន
នយិាយក្នងុខ្រម្រសាថាលោក
នៅត្រមនសុទិដ្ឋិនិយមក្នុង
រយៈព្រលវ្រងសម្រប់ទីផ្រសោរ។
លោកនយិាយថា៖«អតថិជិន

បន្តកោតសរសើរផលិតផល
មនផាសុកភាពរបស់យើង។
ពកួគ្រចង់សា្អាតនងិមនសខុភាព
ល្អតាមរយៈកឡីា។យើងផ្តាត
លើការពន្លឿនអាជវីកម្មលករ់ាយ
នងិឌជីថីលដ្រលនងឹធ្វើឲ្រយយើង
កាន់ត្រល្អទៅថ្ង្រអនាគត»៕
ChinaDaily/RR

តពីទំព័រ១...ហើយចំនួនន្រះទំនងជា
នឹងបន្តកើនឡើងច្រើនបន្ថ្រមទៀត។
លិខិតន្រះបន្តថា នៅក្នុងត្រីមសទី១

ឆ្នាំ២០២០ចនំនួអ្នកបញ្ជាទញិបានលបុ-
ចោលការបញ្ជាទិញបនា្ទាប់ពីការបញ្ជា
ទញិទាងំន្រះត្រវូបានបញ្ចប់ឬខណៈដ្រល
ការបញ្ជាទិញទាំងន្រះកំពុងស្ថិតនៅក្នុង
ដណំើរការផលតិ។គ្របា៉ាន់ប្រមណថាការ
លក់សម្លៀកបំពាក់ស្រប្រកជើងនិងទំនិញ
ធ្វើដំណើរនៅត្រីមសទី២ឆ្នាំ២០២០
ទនំងជានងឹធ្លាក់ចុះពី៥០ទៅ៦០ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
លិខិតន្រះបន្តថា៖ «សមគមដ្រលចុះ

ហត្ថល្រខលើលិខិតន្រះស្នើសុំឲ្រយគណៈ-
កម្មការអឺរ៉ុបឲ្រយផា្អាកការដកអត្ថប្រយោជន៍
EBAក្នុងរយៈព្រលយា៉ាងហោចណាស់
១២ខ្រ(រហតូដល់ខ្រសហីាឆ្នាំ២០២១)
ដើម្របីអាចឲ្រយវសិយ័ន្រះស្ទុះងើបឡើងវញិពី
ការខចូខតដោយសារត្រការរកីរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩»។
លោក វា៉ាន់ស៊ូអៀង ប្រធនGMAC

បានឲ្រយដងឹថាក្នងុបរកិារណ៍ន្រះការអនវុត្ត
តាមស្រចក្ដីសម្រចចតិ្តរបស់គណៈកម្មការ
អឺរ៉ុបនៅថ្ង្រទី១២ ខ្រសីហាខងមុខក្នុង
ការដកEBAដោយក្នុងនះនឹងដក២០
ភាគរយន្រការនាំចលូសម្លៀកបពំាក់៣០
ភាគរយពីការនាំចលូស្រប្រកជើងនងិទនំញិ
ធ្វើដណំើរទាងំអស់ដ្រលនាំចលូពីប្រទ្រស
កម្ពុជានឹងកា្លាយជាការវាយប្រហារដ៏ធំ
ដល់ឧស្រសោហកម្មសម្លៀកបពំាក់នងិស្រប្រក
ជើងកម្ពុជាជុំវិញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនដ៏
ខ្លាំងបំផុតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។
លោកស៊ូអៀងថ្ល្រងថា៖«ប្រសនិបើការ-

ដកន្រះនឹងត្រូវបានអនុវត្តការងរនឹងត្រូវ

បាត់បង់ច្រើនឬនឹងមិនត្រឡប់មកវិញជា
រៀងរហូត។EU មិនត្រូវព្រងើយកន្តើយ
ផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្រសា្ថានការណ៍និង
ផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារត្រការដក
EBAដ្រលគ្រងនងឹធ្វើឡើងនៅខ្រសហីា
ខងមុខន្រះទ្រខណៈការខូចខតដោយ-
សារការរីករាលដលជំងឺដ្រលមិនធ្លាប់
មននៅត្រកំពុងប៉ះពាល់យា៉ាងខ្លាំងដល់
វិស័យជាច្រើនរបស់យើង»។
លោកArnaudDarchប្រធនEuro-

chamប្រចាំកម្ពជុាក៏បានឲ្រយដងឹថាទន្ទមឹ
នឹងន្រះវីរុសកូរ៉ូណាកំពុងប៉ះពាល់ដល់
ស្រដ្ឋកចិ្ចពភិពលោកប្រទ្រសកម្ពជុាគឺពតិ
ណាស់មិនអាចចៀសផុតពីការខូចខត
ន្រះបានទ្រ។លោកថ្ល្រងថា៖«ការរកីរាល-
ដលជងំឺកវូដី១៩មនផលប៉ះពាល់យា៉ាង
ខ្លាងំលើស្រដ្ឋកចិ្ចទូទាងំពភិពលោកហើយ
សា្ថានការណ៍ន្រះគឺមិនខុសពីកម្ពុជាដ្រល
ការអភវិឌ្រឍរបស់ប្រទ្រសន្រះពងឹផ្អ្រកយា៉ាង-
ខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុប»។
EUគឺជាដ្រគូពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគ្រ

របស់កម្ពជុាដោយមនចនំនួ៤៥ភាគរយ
ន្រការនាំច្រញរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាកាលពី

ឆ្នាំ២០១៨។ការនាំច្រញទៅទីផ្រសោរចាយ
ប្រក់អឺរ៉ូ EUបានកើនឡើង៤,៩ពាន់
លនអឺរ៉ូ កាលពីឆ្នាំ២០១៨គឺកើនឡើង
ជតិ២ដងពីចនំនួ២,៥ពាន់លនអរឺ៉ូដ្រល
បានកត់ត្រកាលពីឆ្នាំ២០១៣។៩៥,៧
ភាគរយក្នងុចណំោមការនាំច្រញទាងំនះ
បានចូលទៅទីផ្រសោរEUក្រមការអនុគ្រះ
ពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA។ ជារួមប្រទ្រស
កម្ពជុាគឺជាអ្នកប្រើប្រស់ឈានមខុគ្រទី២
ដ្រលទទួលការអនុគ្រះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម
EBAបនា្ទាប់ពីប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រស។
លោកAnthonyGallianoអគ្គនាយក

ក្រុមហ៊ុន Cambodia Investment
Managementបានឲ្រយដឹងថាដោយ-
សារស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោករងការខូចខត
យា៉ាងរហ័សហើយនៅព្រលន្រះភាពចល-
ចលនៅអាម្ររិកធ្វើឲ្រយធ្លាក់ចុះជិត៨៥
ភាគរយក្នុងការលក់រាយសម្លៀកបំពាក់
កាលពីខ្រម្រសា។លោកបន្ថ្រមថា៖«យើង
អាចសង្រឃមឹថាEUនងឹយោគយល់ចពំោះ
ផលប៉ះពាល់ពីការផា្អាកន្រះដ្រលនឹងប៉ះ-
ពាល់ខ្លាំងដល់ប្រទ្រសកម្ពុជានិងកម្មករ
ដ្រលមនប្រក់ចំណូលទាប»៕LA

សមាគម...
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ក្រុងខារទុំៈ   ក្រុម វ្រជ្ជ សាស្ត្រ 
ចនិ មយួ ក្រមុដ្រលកពំងុ ប ំព ្រញ 
ទស្រសនកចិ្ច   កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ  បាន 
ជបួពភិាក្រសា ជា មយួ ក្រមុ សមា- 
ជិក របស់ គណៈ កមា្មាធិ ការ - 
ជាន់ខ្ពស់ ស៊ូ ដង់ ទទួល បន្ទុក  
សុខ ភាព គ្រ អាសន្ន  ដើម្របី 
ផ្លាស ់ប្តរូ បទ ពសិោធគ្នា ទៅ វញិ- 
ទៅ មក  នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆាំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

 នៅ ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ 
មួយ  លោក ហុី បា  អាហ៍ ម៉្រដ  
ជាសមា ជិក របស់ គណៈ កមា្មា- 
ធិ ការជាន់ ខ្ពស់  បាន ថ្ល្រង ថា ៖        
« គណៈ ប្រតិភូ វ្រជ្ជ សាស្ត្រ ចិន  
បាន ធ្វើ ដណំើរ ទស្រសន កចិ្ច  ដើម្រប ី
ស្វ្រង យល់ ជា មួយ សា្ថាន ភាព 
សខុាភ ិបាល  នងិ ឧបសគ្គ នានា 
ដ្រល ប្រទ្រស ស៊ូដង់  កំពុង   
ប្រឈម ក្នុង  ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ » ។ 

ចណំ្រក ឯ  ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ចិន 
ប្រចាំ នៅ ប្រទ្រស ស៊ូ ដង់  គឺ 

លោក មា៉ា  សុនី មនី  បាន បញ្ជាក ់
នៅ ក្នងុ ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ ៍មយួ 
ថា  កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ  បាន 
បន្ត  រវាង ប្រទ្រស ចិន  និង ស៊ូ - 
ដង់  ដើម្របី ប្រឈម មុខ ជា មួយ      
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទ ថ្មី 
ដ៏ចម្ល្រក ន្រះ ។ 

 លោក មា៉ា សុនីមនី  បាន ថ្ល្រង- 
ថា  ប្រទ្រស ចនិ  កពំងុ ស្វះ ស្វ្រង 
គំទ្រ ប្រទ្រស ស៊ូ ដង់  នៅ ក្នុង 
មធ្រយោ បាយ ទៅ តាម លទ្ធ ភាព ដ ៏
ច្រើនបផំតុ  តាម រយៈ ការ ផ្លាស-់ 
ប្តូរ  និង ការ ច្រក រំល្រក បទ-
ពិសោធ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  នៅ 
ក្នងុ ការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ  នងិ គ្រប ់គ្រង 
ជំងឺផ្លូវដង្ហើម  កូវីដ ១៩ ។ 

ក្រុម វ្រជ្ជ សាស្ត្រ ចិន មក ពី  
អាល់ ហ្រស្រ រី បាន ទៅ ដល់ រដ្ឋ-
ធាន ីខារ ទុ ំ ប្រទ្រស ស៊ ូដង ់ កាល-
ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍   ក្រយ ពី 
បញ្ចប់ ប្រសកកម្មប្រឆាំង វី រុស 
កូរ៉ូ ណា រយៈ ព្រល ២ សបា្តាហ៍ 
របស់ ខ្លួន ៕ Xinhua/SK

ក្រងុបាងកកៈ គ្រប ់មជ្រឈដ្ឋាន  
កំព ុងតាមដន ឧបនាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រី លោកប្រវិត វង់ ស៊ូវា៉ាន់  
ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ រំពឹង ថា  ត្រូវ 
ត្រង តាំង ជា ម្រដឹក នាំ ថ្មី  របស់ 
គណបក្រស ផឡាំង ប្រឆា រ៉ាត់ 
(PPRP) ដ្រល កំពុង គ្រប់ គ្រង 
អំណាច  បនា្ទាប់ពី  សមា ជិក 

ចំនួន ១៨ រូប របស់ គណៈ កមា្មា- 
ធិការ ប្រតិបត្តិ បក្រស លាល្រង ពី 
តំណ្រង    ស្រប ព្រល មាន ការ - 
សន្និដ្ឋាន អំពី ជម្លាះ ផ្ទ្រ ក្នុង 
កំពុង កើត មាន ឡើង  នៅ ក្នុង 
ចំណោម ក្រុម ប្រឆាំង នៅ ក្នុង    
ជួរ គណបក្រស  ន្រះ ។ 

 ការ លា ល្រង ពី តំណ្រង   បាន 

ធ្វើ ឡើង ទៅ តាម តម្រវូ ការ របស ់
គណបក្រស  ដើម្របី ជ្រើស រីស - 
ម្រដកឹ នា ំថ្ម ី១ នងិ គណៈ កមា្មាធ-ិ
ការ ប្រតបិត្ត ិ នៅ ក្នងុ រយៈ ព្រល-
៤៥ ថ្ង្រ ។ 

 លោក ផ្រ ប៊ូន  នី ទី តា វា៉ាន់  ជា 
អនុប្រធាន របស់ គណបក្រស 
ផឡាងំ ប្រឆា រ៉ាត ់PPRP  បាន 
ថ្ល្រង ថា  លិខិត លា ល្រង ភា្លាម ៗ  
ចំនួន ១៨ ច្របាប់  បាន ដក់ ជូន 
ម្រ ដឹក នាំ បក្រស  គឺ លោក  អ៊ូត-
តាមា៉ា  សាវា៉ាន់ ណា យ៉ា ណា 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ កន្លង ទៅ ។ 

លោក  បាន ថ្ល្រង ថា  ស្ថិត នៅ 
ក្រម ច្របាប់ របស់ គណបក្រស  
ប្រសិន បើ មាន សមា ជិក ភាព 
ជាង ពាក់ កណា្តាល  របស់-
គណៈកមា្មាធិ ការ ប្រតិបត្តិ  ត្រូវ 
បាន បញ្ចប់  គណៈ កមា្មាធិ ការ- 
ប្រតិបត្តិ ទាំង អស់  ត្រូវ  រំលាយ- 
ចោល ។  

គណបក្រស PPRP ត្រូវបាន 
តម្រូវ ឲ្រយ រៀប ចំ កាលបរិច្ឆ្រទ 

សម្រប់ ធ្វើ មហា សន្និបាត  
ដើម្របី ជ្រើស រីស គណៈកមា្មាធិ - 
ការ ប្រតិបត្តិ ថ្មី ១  នៅ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ៤៥ ថ្ង្រ  ឬនៅ ត្រឹមថ្ង្រ ទី 
១៦ ខ្រ កក្កដ  ។ 

 គណៈ កមា្មាធិការ  ជិត ចប់ - 
អាណត្តិ  គឺ រក្រសា តំណ្រង ឲ្រយ នៅ 
ដដ្រល  ដោយ រង់ ចាំ បោះ ឆ្នាត 
ជ្រើស រីស គណៈ កមា្មាធិ ការ 
ប្រតិ បត្តិ ថ្មី នៅ ព្រល ខាង មុខ ។ 

 សមា ជិក គណៈ កមា្មាធិ ការ - 
ប្រតិបត្តិ ដ្រល បាន លា ល្រង ពី 
តំណ្រង នោះ គឺ  មាន  លោក 
សាន ់ទ ី ព្រ ំផត ់ លោក ឆ្រ វតុ  ថា 
ណា កា មា៉ា នូ-សន  លោក ស៊ូ 
ភុល  ហ្វុង ង៉ាម  លោក ថា មា៉ា 
ណាត  ព្រំ ភូ  លោក ប៊ូន សុីង  វា៉ា 
រិន រ៉ាក់  លោក ផ្រលិកហ៍  លោក 
នី រូត  ស៊ុន ថនលីខា  លោក 
សាម ផន ់ មា៉ា យសូ ូ លោក ណា 
តា ភូល  ទីប ស៊ូវា៉ាន់  លោក ប៊ុត 
ឌីស ភុង សុី  និង ភុន ណា កាន់- 
តា៕BKP/SK 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រលោកប្រវិតវង់សូ៊វ៉ាន់កំពុងថ្ល្រងសុន្ទរកថានៅក្នងុកិច្ច-
ប្រជំុគណបក្រសផាឡំាងប្រឆារ៉ាត(PPRP)នៅក្រងុបាងកក។រូបថតBKP

លោកឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី តតតប្រ តវិតត វង់ សូ៊តវ៉ាន់តត្រូតវតត្រត ងតតំាងតត
ឲ្រយតធ្វើ ជាតម្រដឹកតនំាថ្មី របសត់តតគណបក្រសតតផាឡំាងតតតប្រ ឆារ៉ាត់ត

ចិនតផា្លាស់បូ្ រតបទតពិសោធក្នុងតការ-  
ប្រយុទ្ធប្រឆំាងតវីរុសតជាមួយតតសូ៊ដង់ត

WHOព្រមានតតតអំពីត  វីរុសតកូរ៉តណូាតគំតរមតបំផា្លាញតប្រតពតត័ន្ធសុខាភិបាតលទូទំាតងតតអាម្រតរិកតឡាទីនត
ក្រងុរយីោដហឺ្រស្រន្ររ៉ូៈ  ដោយ មនសុ្រស 

ជិត ៣មឺុន នាក់ សា្លាប់  នៅ ប្រទ្រស - 
ប្រសុីល  និង ជាង ១មឺុន នាក់ សា្លាប់  
នៅ ក្នុង មិុក សុិក  វីរុស រត ត្របាត កូរ៉ូណា 
ប្រភ្រទ ថ្មី  គំរម បំផ្លាញ ប្រព័ន្ធ មន្ទីរ - 
ព្រទ្រយ នៅ ទទូាងំ អាម្ររកិ ឡាទនី  ខណៈ 
ប្រទ្រស បារំង  ដ្រល កំពុង ចាកច្រញ 
ពីសា្ថានភាព  អាក្រក់   កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ 
បាន ចាប់ ផ្តើម វិល ត្រឡប់ ទៅ រកភាព - 
ធម្មតា ឡើង វិញ ហើយ ។ 

លោក ប្រធាន គ្រប់ គ្រង សា្ថាន ភាព - 
គ្រ អា សន្ន របស់ អង្គការ សុខភាព 
ពិភព លោក(WHO) មីឆ្រល  រីអាន 
បានថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស ៤ ក្នុង ចំណោម 
១០  ដ្រល បាន បង្ហាញ ចនំនួ ករណ ីឆ្លង 
កូវីដ ១៩ ថ្មី ច្រើន ជាង គ្រ បំផុត ក្នុង 
 រយៈ ព្រល ២៤ ម៉ាង ចងុ ក្រយ ន្រះ  គ ឺ
នៅ ក្នុង អាម្ររិក ឡាទីន ។   

ជំងឺ រតត្របាត  នៅ ព្រល បច្ចុប្របន្ន ន្រះ 
បាន បង ្ក    ឲ្រយ មនុស្រស ជាង ៣៧៧ ០០០ 
នាក់ សា្លាប់  និង បាន ឆ្លង ទៅ មនុស្រស 
យ៉ាង តិច  ៦,៣លាន នាក់  ចាប់ តាំង ពី 
ផ្ទុះ ឡើង ដំបូង  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ចិន 
កាល ចុង ឆា្នា ំ២០១៩។  កិច្ច ខិត ខំ ប្រងឹ- 
ប្រង ជា ច្រើន  ដើម្របី បញ្រឈប់ ជំងឺ រត - 
ត្របាត ន្រះ ដោយ បាន ការ រឹត បន្តឹង ទៅ 
លើ ជីវិត ប្រចាំថ្ង្រ  បាន ធ្វើ ឲ្រយ ស្រ ដ្ឋ កិច្ច 

ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង។   
ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា  ក៏ នៅ អឺរ៉ុប 

សាលារៀន  អាង ហ្រល ទកឹ  រង្គសាល- 
និង កន្ល្រង ទ្រសចរណ៍ ជា ច្រើន  បាន 
ចាប ់ផ្តើម បើក ឡើង វញិ  ដោយ ផ្គើន នងឹ 
ការ ព្រមាន ដ្រល ថា  ការ ធ្វើ ប្របន្រះ អាច 
បង្ក ឲ្រយ មាន រលក ឆ្លង រល ដល ទី២។

អាម្ររកិ  ជា ទ ីដ្រល ជងំ ឺរត ត្របាត ន្រះ 
ត្រូវ គ្រប ដណ្តប់ ដោយ ភាព ចលាចល 
បនា្ទាប ់ព ីការ សា្លាប ់របស ់បរុស ស្រប្រក ខ្មា 
មា្នាក់ នៅ ក្នុង កណា្តាប់ របស់ ដ្រប៉ូលិស 
ស្រប្រក ស មា្នាក់  នៅ ត្រ ជា ប្រទ្រស ដ្រល 
រង ការ ប៉ះ ពាល់ អាក្រក់ បំផុត។ 

ប៉នុ្ត្រ ករណ ីឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា ប្រភ្រទ ថ្ម ី

ន្រះ  កំពុង រល ដល យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស 
នៅ អាម្ររិក ឡាទីន។  ប្រទ្រស ប្រ- 
សុីល  ប៉្ររូ សុីលី  និង មុិកសុិក  កំពុង 
ជួប ប្រទះ ការ កើន ឡើង ប្រចាំ ថ្ង្រ ច្រើន 
បំផុត  ខណៈ ចំនួន ឆ្លង នោះ  កំពុង កើន- 
ឡើង  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អាហ្រសង់ ទីន         
បូ លីវី  កូឡុំប៊ី  និង ប្រទ្រស ហ្រទី ។ 

លោក រីអាន  បាន ថ្ល្រង នៅ សន្និ សីទ 
សារព័ត៌មាន ពី ក្រុង ហ្រសឺ ណ្រវ ថា ៖ 
«ប្រទ្រស ជា ច្រើន  កំពុង ប្រឹង ប្រង 
ធ្វើការ  ដើម្របី ដឹង ពី ទំហំ ន្រ ការ ឆ្លង 
ហើយ ប្រព័ន្ធ សុខា ភិបាល  ចាប់ ផ្តើម 
ប៉ះពាល់  នៅ ទូ ទាំង តំបន់ ន្រះ »។

អាម្រ រិក ឡាទីន  បាន ធ្វើ ត្រស្ត រក - 
ឃើញ អ្នក ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា ជាង ១ 
លាននាក ់ នងិ បាន កត ់ត្រអ្នក សា្លាប ់ជាង 
៥មឺុន នាក់ ។  ប្រទ្រស ប្រសុីល  បាន 
រយ ការណ ៍ថា  មាន អ្នក ឆ្លង ជាង ពាក-់ 
កណា្តាល ន្រ ករណី ឆ្លង នោះ  និង ៦០  
ភាគ រយ ន្រ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នោះ ដ្ររ។  

ទោះ បីជាយ៉ាង  ណា ក៏ ដោយ ក៏  
អភិបាល ក្រុង រីយោដឺហ្រស្រន្ររ៉ូ បាន 
ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  ក្រុង ទ្រស- 
ចរណ ៍ដ ៏ព្រញ នយិម ន្រះ  នងឹ ចាបផ់្តើម 
បន្ធូរ បន្ថយ វិធាន ការ បិទ ជា បណ្តើរៗ 
ដោយ ចាប់ ផ្តើ មកាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ គឺ 
ចាប់ ផ្តើម បើក កន្ល្រង គោរព បូជា  និង 
កន្ល្រង  ហ្រល ទឹក ឡើង វិញ ។ 

ប្រទ្រ សមុិក សុិក  ក៏ បាន ចាប់ ផ្តើម 
បើក ឡើង វិញ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  ដោយ ធ្វើ 
ឲ្រយ ឧស្រសាហកម្ម រថយន្ត  វ៉្រ  នងិ សណំង ់
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  ថ្វី បើ ប្រទ្រស ន្រះ  
បាន កត់ ត្រ ថា  មាន អ្នក សា្លាប់ ជាង  
១ មឺុន នាក់ក្តី ៕ AFP/PSA    

បន្ទប់ICUជាទីដ្រលអ្នកជំងកូឺវដី១៩ត្រវូបានព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយSantaCasaក្នងុក្រងុប្រឡូហូរីហ្រសូនត្រន្ររដ្ឋមីណាស់ប្រសីុល។AFP



WORLDwww.postkhmer.com ១១ថ្ងៃពុធ ទី៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

លោកត្រាគំំរាមប្រាើប្រាស់យោធា...
ត ពីទំព័រ ១...ឡើង វិញ   នោះ ។ 
 ភាព តាន តឹង កាន់ តៃ ខ្លាំង- 

ឡើង បាន កើត ឡើង១ សបា្តាហ៍  
កៃយ ពី មានការស្លាប់ លោក 
George  Floyd  នៅ ក្នងុ ទ ីកៃងុ 
មីន នៀ ប៉ូលីស  ជា បុរស សៃបៃក 
ខ្មៅ គ្មៅន អាវុធ នៅ ក្នុង ដៃ មា្នាក់  
ដៃល បាន ស្លាប់ នៅ ពៃល មន្តៃី 
ប៉លូសិ សៃបៃក ស មា្នាក ់ បាន យក 
ជង្គង ់ទៅ សង្កត ់នៅលើ  ក  របស ់
លោក  ដោយ បានបង្ក ឲៃយ មាន  
ភាពចលា ចល សុ ីវលិយ៉ាងអា- 
កៃក់ បំផុត ដៃលមិនធ្លា ប់មាន 
  ជាចៃើន ទសវតៃសរ ៍មក ហើយ  នៅ 
ក្នុង ទីកៃុង ញូវ យ៉ក  រដ្ឋ ឡូស- 

អៃន ជឺលៃស  និង នៅ តាម ទី- 
កៃុង រាប់ សិប ផៃសៃង ទៀត នៅ 
សហរដ្ឋអា មៃ រិក ។ 

 កៃយ ព ីតៃវូ បាន រិះ គន ់ជុ ំវញិ 
ការ នៅ ស្ងៀម ស្ងាត ់របស ់លោក  
ចំពោះ វិបត្តិ ដៃ ល កាន់តៃ អា- 
កៃក់ ខ្លាំង ឡើង នោះ  លោកដូ - 
ណាល់  តៃំ បាន  ថ្លៃង   ជា  ការ  - 
បង្ក សង្គៃម  នៅ ក្នុង សុន្ទរ- 
កថាទៅ កាន់បៃជាជា  តិ  ចៃញ      
ពី សួន ចៃបារ មួយ នៃ សៃត វិមាន  
ខណៈដៃល  ប៉ូលិស  បាន បាញ់ 
ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក ទៅលើ   
កៃុម អ្នក តវ៉ា ដោយ សន្តិ វិធី នៅ - 
ខង កៃ របង ។ 

លោក តៃំបាន ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ 
កំពុង បញ្ជនូ ទាហាន  និង តមៃតួ- 
យធ បៃដាប់ ដោយ អាវុធ ធុន 
ធ្ងន់ ជា ចៃើនពាន់ នាក់  និង មន្តៃី 
អនវុត្ត ចៃបាប ់ជា ចៃើន ទៀត  ដើមៃប ី
បញៃឈប ់ការ ធ្វើ កបុ កម្ម  ការ លចួ- 
ប្លន់  ការ មាន ចរិត បំផ្លាញ  ការ-
វយ បៃហារ  និង ការ បំផ្លិច- 
បំផ្លាញ ទៃពៃយសមៃបត្តិ  មិន អាច 
អត់ ឱន ឲៃយ បាន ជា ដាច់ ខត » ។ 

 លោក តៃំ  បាន រិះ គន ់ទៅ លើ  
ចលាចល នៅ ពៃល យប់  កាល 
ព ីពៃលកន្លងទៅ  នៅ ក្នងុ ទ ីកៃងុ 
វ៉ាសុនី តោន ថា  ជា « ការ អាមា៉ាស ់
យ៉ាង ខ្លាំង » ហើយ បាន អំពាវ- 
នាវ ឲៃយ អភិ បាល រដ្ឋ មួយចំនួន      
« គៃប់ គៃង ផ្លូវ ទាំង នោះ » ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« បៃសិន- 
បើ ទី កៃុង មួយ  ឬ រដ្ឋ បាន បដិ- 
សៃធ មិន ចាត់ វិធន ការ  ដៃល 
ចាំ បាច់ ដើមៃបី ការពារ អាយុ ជី វិត  
និង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ របស់ កៃុម 
ពលរដ្ឋ របស់ ពួក គៃ ទៃ  បនា្ទាប់ 
មក ខ្ញុំ នឹង ដាក់ ពងៃយ យោធ 
អាមៃ រិក  ហើយ ដោះ សៃយ - 
បញ្ហា ឲៃយ បាន ឆប់ ជូន ដល់  ពួក-  
គៃ » ដោយ បាន បៃកាស «ចាត-់ 
វិធន ការ ទៅ លើ កៃុម ភៃរវករ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ទៀត ផង  » ។ 

ទោះ បី ជាវោហា រសព្ទរបស់ 
លោក ដូ ណាល់  តៃំ  បាន ធ្វើ 
ឡើង ក្ត ី ក ៏ការ តវ៉ា កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
បាន បង្ហាញ ថា  ជា ការ តវ៉ា ទៃង់ - 
ទៃយ ធំ ដោយ សន្តិ វិធី  នៅ ក្នុង 
កៃុង ធំ ៗ  មួយ ចំនួន នៅ អាមៃរិក   
ហើយ ការ លចួ ប្លន ់ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ
តៃូវ បាន គៃ រាយ ការណ៍ ថាមាន 
នៅ ក្នុង ទី កៃុង ញូវ យ៉ក  និង រដ្ឋ- 
ឡូស អៃន ជឺ លៃស  ។ 

ទោះ បីជា  យ៉ាងណាក៏ ដោយ 
ក ៏នៅ  ក្នងុ អឡំងុ សនុ្ទរក ថា របស ់
លោក    ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ រួម មាន  
តមៃួត យោធ បាន បៃើបៃស់ 
ឧស្មន័ បង្ហរូ ទកឹ ភ្នៃក  ដើមៃបបីបំៃក  

កៃមុ អ្នក តវ៉ា នៅ ខង កៃ សៃត- 
វិមាន  ដូច្នៃះ  លោក  តៃំ អាច 
ដើរ ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ ទៅ កាន់ វិហារ   
St Johns  ដៃល មាន អាយុ ២ 
សតវតៃសរ៍  នោះ ។ 

លោកតៃំ  បាន បៃកាស 
ខណៈដៃល  លោក ឈរ នៅ មុខ  
បង្អចួ ពៃះ វហិារ ដោយកាន ់ពៃះ- 
គម្ព ីរ១ កៃបាល  នងិ ឈរ ឲៃយ គៃ ថត 
របូ ថា៖« យើង មាន បៃទៃស មយួ 
ដ៏ អស្ចារៃយ»។ 

 បៃក្ខជន បៃធនា ធិបតី បកៃស- 
បៃជា ធបិ តៃយៃយ លោក  ច ូបៃ ដនិ 
បាន ថ្លៃង នៅ លើ  ធ្វធីើរ ថា៖ «គត់ 
កំពុង  បៃើ  យោធ អាមៃរិកបៃឆំង   

បៃជា ជន អាមៃរិក»។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖  «គត់ បាន 

បៃើ ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក ទៅ      
អ្នក តវ៉ា ដោយ សន្តវិធិ ី នងិ បាញ ់
គៃប ់កៅស៊ ូ។  ដើមៃប ីរបូ ថត មយួ 
សន្លឹក ដើមៃបី កូនៗ របស់ យើង  
ដើមៃបី បៃទៃស របស់ យើង  យើង 
តៃូវ តៃ ធ្វើ ឲៃយ គត់ បរា ជ័យ »។ 

សមាជិក នៃ ពៃះ វិហារ មួយ 
នៅ កៃុង វ៉ាសុីនតោន  អ្នក  សៃី 
Marian Budde បាន ថ្លៃង ថា 
អ្នក សៃ ីខងឹ យ៉ាង ខ្លាងំ  នៅ ពៃល 
ទៅ លៃង ពៃះ វិហារ ដៃល អ្នក - 
សៃី និយយ ថា តៃំ  មិន អនុ- 
ញ្ញាត ឲៃយ ចូល ៕ AFP/SK 

លោក  ត្រា ំ ដើរ ជាមួយ អគ្គ  ម្រាធាវី អាម្រារិក លោក  វី លៀម បារ៍ (ឆ្វ្រាង)    និង រដ្ឋមន្ត្រា ីការ ពារ ជាតិ   ម៉ាក អ្រាស្ពរឺ(កណ្តាល)។ AFP

បូ៉លិសប ះ៉ទង្គចិ ជា មួយ អ្នក តវ៉ា នៅក្រាស្រាតវិមន កាលពីថ្ង្រាទី ១ មិថុនា  ។ AFP

កងកម្លាំងលោ កហ ហ្វតារដណ្តើមយក
សង្កាត់ភាគខាងត្រាបូងន្រាក្រាុងទ្រាីបូ៉លីមកកាន់កាប់វិញ

ក្រាុង ទ្រាី ប៉ូលីៈ កង កមា្លាំង យោ ធ លី ប៊ី របស់ 
បុរស ខ្លាំង  ហា្គា លី ហា្វា  ហាហ្វ តារ  បាន ថ្លៃង ថា  
ពួកគៃបាន ដណ្តើម យក សង្កាត ់ ១  នៃ ទី កៃុង ទៃី - 
ប៉ូលី ភាគ ខង តៃបូង មក កា ន់ កាប់វិញ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ  កៃយ ពី  ធ្លាក់  ទៅក្នុង ការ គៃប់គៃង រប ស ់ 
កងកមា្លាំង គំទៃ រដា្ឋាភិ បាល ឯកភាព ជាតិ  ។ 

លោក អាហ ៍ម៉ៃដ  អាល ់-ម ីស្មៅរ ី ជា អ្នក នា ំពាកៃយ 
កង កមា្លាងំ របស ់លោក ហា្គាល ីហា្វា  ហាហ្វតារ  បាន 
ថ្លៃង ថា៖ «អង្គ ភាព នៃ កង កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ  
បាន ដណ្តើម  យក តបំន ់អាល ់-អាស-់សបៀ មក 
កាន់ កាប់ កាល ពី  ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ  កៃយ ពី មាន ការ- 
វយ បៃហារ ផ្លូវ អាកាស ជា បន្ត បនា្ទាប់ » ទៅ លើ 
កងកមា្លាំង  គំទៃ រដា្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ ។ 

 រូប ភាព  និង វី ដៃអូ ជា ចៃើន  បាន បង្ហាះ នៅ លើ 
បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ សង្គម  នងិ ទរូ ទសៃសន ៍ល ីប៊ ី បាន 

បង្ហាញ អំពី កង កមា្លាំង របស់ លោក ហា្គាលី ហា្វា-
ហាហ្វ តារ  ចូល កាន់ កាប់ ក្នុង តំបន់ នោះ  ចមា្ងាយ 
បៃហៃល ៤០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ ពី ទី កៃុង ទៃី ប៉ូ លី  ភាគ- 
ខងតៃបូង ។ 

 កង កមា្លាំង គំទៃ រដា្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ  
បាន ថ្លៃង កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ពកួ គៃ  បាន បង្កើន ការ 
វយ បៃហារ ផ្លវូ អាកាស របស ់ពកួ គៃ កាន ់តៃ ខ្លាងំ-
ឡើង  ដោយ គ្មៅន ការ ជូន ដំណឹង ឲៃយ បាន ដឹង មុន  
អំពីការ បាត់ បង់   ស ង្កាត់នោះ ទៃ ។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដា្ឋាភិ បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ 
លោក ម៉ូ ហា ម៉ៃដ  នូ នូ  បាន ថ្លៃង ថា៖« កង កមា្លាំង 
ទ័ព អាកាស បាន កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ រថ- 
យន្ត យោ ធ ៣ គៃឿង ( ជា បៃភៃទ រថ ពាសដៃក 
Emirati  Tiger  រថយន្ត បំពាក់ អាវុធ យុទ្ធ ភណ្ឌ  
និង រថ យន្ត ១គៃឿង ទៀត បំពាក់ កាំ ភ្លើងបៃឆំង 
យន្តហោះ  បៃចំា នៅ បនា្ទាយ អាល់-អាស់ ស បៀ» ។  
   លោក  បាន ថ្លៃង ថា   កង កមា្លាំង គំទៃ រដា្ឋាភិ - 
បាល បងៃួប បងៃួម ជាតិ  បាន ចៃញ បញ្ជា ឲៃយ            
«បើក  ការវយបៃហារ ទៅ លើ កៃុម ឧទា្ទាម ទាំង - 
នោះ  ដោយ គ្មៅន ក្តី មៃតា្តា  ឬការ អាណិត អាសូរ      
ជា ដាច់ ខត » ។ 

 ការ បះ បោរ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១១  ដៃល បាន 
ទមា្លាក់  និង សមា្លាប់ ជន ផ្តាច់ ការ កាន់ អំណាច 
យ៉ាងយូរ  គឺ លោក មួមា៉ា  ហា្គាដា ហ្វី  បាន ទាញ 
ទមា្លាក ់ ល ីប៊ ី ចលូ ក្នងុ ភាព ចលាចល អស ់ជា ចៃើន 
ឆ្នា ំ ដោយ មាន រដ្ឋ ការ គ ូបដបិក្ខ ២  នងិ កង ជវីពល  
បានធ្វើ ការ  តស៊ូ  ដើមៃបី អំណាច៕ AFP/SK  

រថយន្តរង  ការ  ខូច ខាតទាងំ  ស្រាុង  ត្រាូវ   គ្រា មើល ឃើញ  នៅ   
ខាងក្រា មូល ដ្ឋាន ទ័ព អាកាស អាល់-វ៉ាទី យ៉ា។ រូបAFP
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ខេង សុខគន្ធា

បាតដ់បំង ៈ   ផ្ដើមចេញពីការច្នេចេក
ណាំវ៉ាលក់មិនដាច់ និងសល់ពីការ-
ទម្លាក់ថ្លេរបស់ឈ្មួញសិបេបកម្មរាជិនី
ចេកឆាបកំពុងកា្លាយជាសហគេស
ជនបទមយួដេលជយួបង្កើននងិជយួ
ដោះសេយវិបត្តិកសិករជួបបេទះ
បញ្ហាទីផេសារចេកណាំវ៉ា។
ចេកឆាបអ្នកបាត់ដំបងនេះ មន

ក្លនិឈ្ងយុនងិរសជាតិប្លេកមត់ដេល
ទាក់ទាញមនុសេសម្នាទិញយកទៅញ៉ាំ
កំដរមត់នៅផ្ទះកន្លេងធ្វើការនិងទី
លម្ហេកាយនានា។
អ្នកសេីនុនចាន់នីម្ចាស់សិបេបកម្ម

ចេកឆាបរាជនិីធ្លាប់ជាកសកិរដាំចេក
ម្នាក់នៅសេុកសំឡូតតេដំណាំចេក
ណាវំ៉ាបានធ្វើឲេយអ្នកសេីខាតបងថ់វកិា
ចេើនពេះតេវពុំសូវមនទីផេសារ។
ម្ចាសស់បិេបកម្មចេកឆាបរបូនេះបាន

រឭំកថា៖«ខ្ញុំក៏មនិបានយកចេកទាងំ-
នោះទៅបោះចោលឬទុកបណ្តោយ
ឲេយស្អយុរលយួដេរ។ខ្ញុបំេរជាចាប់ផ្តើម
មនគំនិតយកចេកនៅសល់មកចិត
ស្តើងៗហើយបំពងខា្លាញ់ឲេយសេួយ
មនក្លនិឈ្ងយុទកុហបូនងិចេកចាយ
ចេកបំពងនេះឲេយអ្នកភូមិកេបេរខាង»។
រឿងរា៉ាវនេការបង្កើតអាជីវកម្មនេះ

កើតឡើងកេយពេលអ្នកសេីបានឮ

ការសរសើរគេបម់ត់ពីរសជាតិឈ្ងយុ
ឆា្ងាញ់ និងទំពាជក់មត់នេស្នាដេចេក
បំពងរបស់អ្នកសេី។
ដោយមនការកុម៉្មង់ទិញចេកឆាប

ពីអ្នកកេបេរខាងអ្នកសេីចាន់នីក៏មន
គំនិតបំពងចេករួចវេចខ្ចប់យ៉ាងស្អាត
សមេប់លក់ផ្ដើមពីឆា្នាំ២០១៧។
អ្នកសេីចានន់ីបានបេប់ឲេយដងឹថា៖

«ដំបូងឡើយខ្ញុំធ្វើញ៉ាំលេងនិងចេក
អ្នកភមូិតេកេយមកគេសរសើរគេប់
គ្នាពេកហើយចាប់ផ្តើមមនគេកុម៉្មង់
ចេើនទើបខ្ញុចំាប់ផ្តើមធ្វើចេកឆាបនេះ
លក់តេម្តងទៅ»។
ចេកឆាបរាជិនីមនដើមកំណើត

ចេញមកពីភូមិកញ្ចាំងឃុំស៊ុងសេុក
សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដោយមន
ជមេើស៤រសជាតិគឺ រសជាតិដើម
ជូរហឹរបេស្លឹកកេូចនិងផ្អេម។
អ្នកសេីបានឲេយដឹងថា៖ «រូបមន្តធ្វើ

ចេកឆាបគឺមនិមនតពីដនូតានោះទេ
គឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចេះតេខំធ្វើ និងកេច្នេ
បន្តិចម្តងៗដោយខ្លួនឯង»។
សិបេបកម្មនេះអាចផលិតបានចេក

ឆាបតេឹមតេ៦០គីឡូកេមប៉ុណ្ណោះ
ក្នងុ១ថ្ងេ។ផលតិផលធម្មជាតិនេះតេវូ
បានវេចខ្ចប់ដោយគ្មានដាក់សរធតុ
គីមីឬសរធតុរកេសាទុកបានយូរទេ។
ចេកឆាបគេប់រសជាតិដេលខ្ចប់ក្នងុ

កញ្ចប់កេដាសស្អាតមនតម្លេ៨ពាន់

រៀលនិងចេកខ្ចប់ថង់បា្លាស្ទិកមន
តម្លេ៧០០០រៀល ក្នុងបរិមណ
៣០០កេម។ ចេកក្នុងកញ្ចប់តូចៗ
ទម្ងន់កន្លះខាំមនតម្លេ៥០០រៀល
តមេូវសមេប់កូនសិសេសសលា។
ម្ចាស់សិបេបកម្មបានលើកឡើងថា៖

«យើងផលិតចេកឆាបក៏ពិតមេន តេ
យើងពិតជាគិតពីសុខភាពរបស់អ្នក-
ហូបចេករបស់យើងដូច្នេះយើងមិន

បានលាយសរធតុគីមីអ្វីនោះទេ។
គេឿងផេសំយកមកផលិតសុទ្ធតេធម្ម-
ជាតិសុទ្ធសធ១០០ភាគរយ»។
ដើមេបីបញ្ជាក់ពីស្ដង់ដាអនាម័យ

និងការមិនបេើបេស់សរធតុគីមី
សបិេបកម្មរាជនិីក៏បានស្នើសុំទៅមន្ទរី-
សិបេបកម្ម និងឧសេសាហកម្មខេត្ត ឲេយ
មន្តេីជំនាញធ្វើការពិសោធលើផលិត-
ផលចេកឆាប។

អាយុកាលនេការទុកដាក់អាហារ
សមេន់នេះតេូវបានអ្នកសេីចាន់នី
បញ្ជាក់ថា៖ «ចេកមិនទាន់ហេក
កញ្ចប់អាចរកេសាទុកញ៉ាំបាន១ខេ
ហើយចេកហេកកញ្ចប់រួចអាចទុក
បានតេឹមរយៈពេល២៤ម៉ាង»។
ជំនួសឲេយការដាំដុះចេកដោយខ្លួន-

ឯងសព្វថ្ងេម្ចាសស់បិេបកម្មបានទទលួ-
ទិញចេកណាំវ៉ាទាំងអស់ពីអ្នកភូមិ
យកមកធ្វើចេកឆាបដើមេបីជួយដោះ-
សេយបញ្ហាការលក់ចេកសល់ចេើន
និងការលក់ក្នុងតម្លេថោកពេក។
សិបេបកម្មផលិតចេកឆាបរាជិនី ក៏

បានរួមចំណេកផ្ដល់បេក់ចំណូល
បន្ថេមដល់អ្នកសេុករស់នៅក្នុងភូមិ
ផងរបងជាមួយអ្នកសេីចាន់នីជា-
ពិសេសស្តេីមេផ្ទះទាំង៨នាក់ដេល
កំពុងបមេើការផ្ទាល់នៅសិបេបកម្ម។
ចេកឆាបជាអាហារសមេន់សមេប់

ញ៉ាំលេងក៏អាចញ៉ាំជាមួយកាហ្វេ។
នៅរាជធនីភ្នំពេញចេកឆាបរាជិនី

អាចរកជាវនៅហាងកាហ្វេCo-cre-
ativeសខាផេសារថ្មី និងទួលគោក
DumboCoffeeសខាចំការដូង
ហាង Tech coffeeបារ៍ Leak
Lounge និងហាងKOCសខា
បឹងកេងកងនិងជេយចង្វារ។
អតីតកសិករដំាចេកកា្លាយជាសិបេបករ

ចេកឆាបរាជិនី អ្នកសេីចាន់នីបាន
បេប់ឲេយដឹងថា៖«កន្លងមកចេកឆាប
រាជិនីមនកិត្តិយសទទួលបានការ-
កុម៉្មង់ទិញពីស្ថានទូតអាមេរិកមន្ទីរ-
កសិកម្ម មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មជាដើម
ហើយពួកគត់តេងសរសើរថាចេក
របស់យើងឆា្ងាញ់»។
ពត័ម៌នបន្ថេមមននៅទពំរ័ហេ្វស-

ប៊ុក@រាជិនី-Reachenyឬទំនាក់-
ទំនងទូរស័ព្ទលេខ០៩៨២៩៩៦៤៧
និង០១២២៩៩៦៤៧៕

ចេកឆាបរាជិនីស្នាដេ
អតីតកសិករដំាចេក
លេបីឆា្ងាញ់តំាងពីខេត្ត
បាត់ដំបងដល់ភ្នពំេញ

ចេកឆាប  រាជិនី  ផ្ដល់ការងារ ដល់ ស្តេី មេផ្ទះ  ៨នក់  បមេើការងារ ផ្ទាល់ នៅរោង  សិបេបកម្ម  ។ រូបថតសហការី

ចេក ណាំវ៉ា ដេល បេមូលទិញ ពីអ្នក ភូមិ ជិត ខាង ។ រូបថតសហការីចេកឆាប មាន  ៤ រសជាតិ គឺ រសជាតិ ដើម ជូរហឹរ បេ ស្លកឹកេចូ និងផ្អេម ។ រូបថតសហការី

ចេកឆាបរាជិនី វេចខ្ចប់  ថង់ កេដាស មាន  តម្លេ ៨០០០រៀល   ។ រូបថតសហការី
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ក្រងុ យ៉ាងំហ្គោន : ចាប ់ព ីស្ងោ រជៃក ់
តៃី អណ្ដៃង   រហូត ដល់ ឆ កង្កៃប មៃច 
កមុារ ីវយ័ ៨ឆ្នា ំក្នងុ ឈតុ គៃងយប ់ នងិ 
ពាក់ មួក ចុង ភៅ កំពុង តៃ ចម្អិន ម្ហូប 
មីយ៉ាន់មា៉ា ជាមួយ សមត្ថភាព យ៉ាង 
ពិសៃស អំឡុង ពៃល ពលរដ្ឋ តៃូវបាន 
ណៃនាំ ឲៃយ ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដោយសរ 
ការរីក រាល ដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

អ្នក មា្ដាយ  មូ មីន ម៉ៃធូ បាន បង្ហោះ 
វីដៃអូ ឃ្លីប មួយ លើ អនឡាញ កាលពី 
ចុង ខៃ មៃស ដោយ បង្ហោញ ពី ជំនាញ 
កនូ សៃ ីតចូ ដៃល មាន សមត្ថភាព ចម្អនិ 
ម្ហូប យ៉ាង បុិន បៃសប់ ។ 

ជាមយួ ស្នាម ញញមឹ រលំៃច នវូ ធ្មៃញ 
ចប កាប់ធំ ២ វីដៃអូ ឃ្លីប បាន បង្ក ការ- 
ភា្ញាក់ ផ្អើល លើ បណា្ដាញ សង្គម  និង ធ្វើ 

ឲៃយ កុមារី តូច នៃះ ទទួល បាន រហសៃស-
នាម ថា « មៃចុង ភៅ តូច »។ ពៃលនៃះ 
នាង ចាប់ ផ្ដើម លក់ ម្ហូប កុម្ម៉ង់ និង រក 
ចំណូល បាន មួយ ផ្នៃក  ផង ដៃរ។ 

នាង តចូ បាន បៃប ់AFP ព ីផ្ទះ បាយ 
ក្នុង ផ្ទះ ល្វៃង កៃុង យ៉ាំងហ្គោន ថា ៖ « ខ្ញុំ 
គៃន់តៃ ចូលចិត្ដ ចម្អិន អាហារ »។ 

កុមារី បាន និយយ ដោយ មាន 
បំណង ចង់ ឲៃយ កុមារភាព របស់ ខ្លួន នៃះ 
ទៅ ចំណង់ អាជីព នៅថ្ងៃ អនាគត ថា ៖ 
« វា ធ្វើ ឲៃយ យើង រីករាយ អំឡុង ពៃល មិន 
អាច ចៃញ កៃ នៃះ »។ 

ក្នុង វីដៃអូ លៃបី បំផុត មួយ ដៃល មាន 
អ្នក ចលូ ទសៃសនា ជតិ ២០មុនឺ ដង តារា  
តូច ពាក់ អាវ យឺត រូប សក់ ដុះ ស្នៃង 
ខណៈ នាង ផ្ដល់ ការ បងៃៀន ចម្អិន ម្ហូប 

ពៃល  ពៃឹក មីយ៉ាន់មា៉ា ម៉ូហុីងយ៉ា អម 
ជាមួយ ស្ងោ រជៃក់ តៃីអណ្ដៃង ។ 

មូ មីន ម៉ៃធូ បាន បងៃៀន ធ្វើ ម្ហូប 
១៥ មុខ  រមួទំាង ការ ីគៃឿង តៃ ីខសច់- 
ជៃកូ នងិ ឆ កង្កៃប គៃឿង ហរឹ ។ មខុ ម្ហបូ 

នមីយួៗ ដាក ់លក ់ក្នងុ តម្លៃ ១មុនឺ កៃយាត 
(២៩០០០រៀល ) និង តៃូវបាន ដឹក- 
ជញ្ជូន ដោយ សមាជិក គៃួសរ នៅ 
ពៃល ល្ងោច  ដោយ បៃតិបត្ដិការ ទាំង- 
សៃុង ស្ថិត កៃម ការ  ណៃនាំ បង្ហោត់ 

បង្ហោញ ពី អ្នក មា្ដាយ  ហាន់នី ឆូ ។ 
មុខ ជំនួញ នៃះ កំពុង ទទួល ជោគ-

ជ័យ ។ វីដៃអូ លើ បណា្ដាញ សង្គម មួយ 
បាន បង្ហោញ ពី កុមារី កំពុង ញាត់ កៃដាស  
បៃក ់១មុនឺ កៃយាត ចលូ ក្នងុ បៃអបក់នូ- 
ជៃូក  ជា បៃក់ ដៃល នាង រំពឹង ថា 
សមៃប់  ចិញ្ចឹម កូន ឆ្កៃ ។ 

អ្នក មា្ដាយ  បាន និយយដោយ អះ-
អាង ថា កូ នរបស់ ខ្លួន មាន ជំនឿ ចិត្ដ 
យ៉ាង  ខ្លាំង ថា៖ « វា ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ រីករាយ 
ណាស់ ដៃល   ឃើញ មនុសៃស ជា ចៃើន 
នៅ  មីយ៉ានម់ា៉ា នងិ បណា្ដា បៃទៃស ដទៃ 
ចៃក រំលៃក វីដៃអូ នៃះ »។ 

កុមារី មូ មីន ម៉ៃធូ គៃង បន្ដ ចម្អិន 
ម្ហូប ទៀត រហូត ដល់ សល បើក ទា្វារ 
នៅ ខៃ សីហា រយៈ ពៃល ២ខៃ កៃយ 
បិទ ដោយសរ កូរ៉ូណា ។

មីយ៉ាន់មា៉ា បាន កត់តៃអ្នក ឆ្លង 
ជងំកឺវូដី ១៩ ចនំនួ ២២៨នាក ់នងិ ៦ 
នាក់ ស្លាប់៕ AFP/HR 

ក្រងុតកូ្រយ ូ: នៅតៃដដៃលៗ! អ្នកថ្មើរ- 
ជើងដៃស្អតិនងឹទរូសព័្ទពៃលដើរ ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពារ នៃះនោះ  នងិជនួកាលជបួគៃះ- 
ថា្នាក ់ចរាចរណថ៍ៃម ទៀត។ យ៉ាងណា-
មញិ ទកីៃងុមយួរបសជ់ប៉នុ អះអាងថា 
លៃងមានទៀតហើយ។ 

មន្ដៃីនៅទីកៃុងយ៉ាមា៉ាតុ កៃបៃរកៃុង 
តកូៃយ ូកាលពថី្ងៃចន្ទ បានអនមុត័ចៃបាប់
បញៃឈបព់លរដ្ឋពកីារបៃើបៃស ់ទរូសព័្ទ     
អំឡុង ពៃលដើរ។ 

មន្ដៃ ីកៃងុ មា៉ាសអាគ ិយ៉ាស៊មូ ិបាន 
ថ្លៃង ថា ៖ «ចំនួន មនុសៃស បៃើ ទូរស័ព្ទ 
បាន កើន ឡើង ខ្លាងំ ដចូ្នៃះ អតៃ គៃះ-
ថា្នាក់ ក៏ មាន ខ្ពស់ ដៃរ ។ យើង ចង់ ទប់- 
ស្កាត ់បញ្ហោ នៃះ ។ បើ អនមុត័ រចួ នៃះ ជា 
បមៃម ដំបូង បំផុត នៅ ជប៉ុន »។ 

ប៉ុន្ដៃលោក យ៉ាស៊ូមិ បាន និយយ 
ថា វា នឹង មិន មាន ទោស ទណ្ឌ អ្វី 
សមៃប  ់អ្នក មនិ អាច ដក ភ្នៃក ព ីអៃកៃង ់
ទូរស័ព្ទ នោះឡើយ ។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖ « យើង រំពឹង ថា 

បមៃម នៃះ នឹង ជួយ ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី 
ចណំៃះដងឹ អពំ ីគៃះថា្នាក ់នានា ។ បដា 
នងិ សរ នានា នងឹ តៃវូ បាន ដាក ់ បង្ហោញ 
បៃប់ ពលរដ្ឋ អំពី ចៃបាប់ ដោយ សងៃឃឹម 
ថា នឹង ចូល ជា ធរមាន ខៃ កៃយ »។ 

ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ ការ សៃវជៃវ មួយ 
ពី  សំណាក់ កៃុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទ យកៃស 

ជប៉ុន NTT Docomo បាន បា៉ាន់- 
បៃមាណ ថា ជា មធៃយម អ្នក ដើរ ចុច 
ទូរស័ព្ទ   បាន អាច មើលឃើញ  បរិវៃណ 
ជុំវិញ តៃឹមតៃ ៥ភាគ រយ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

កៃុមហ៊ុន បាន ដំណើរ ការ នូវ ការ- 
ភ្ញាច តាម បៃពន័្ធ កុពំៃយទូរ័ ព ីអ្វ ីដៃល បាន 
កើត ឡើង បើ មនុសៃស ១៥០០នាក់ 

បាន ដើរ នៅ ទីបៃជុំជន ផ្លូវ បៃសព្វ 
សុីបូយ៉ា ក្នុង កៃុង តូកៃយូ ខណៈ មើល 
ទូរស័ព្ទ ដៃ ។ 

លទ្ធផល បាន បង្ហោញ ថា ២ ភាគ៣   
មនិ បង្ក គៃះថា្នាក ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ហើយ    ៤៤៦ 
ករណី ប៉ះទង្គិច ១០៣នាក់ ដួល និង 
២១ករណី ធ្លាក់ ទូរស័ព្ទ ពីដៃ ។ 

ចំនួន ឧបៃបត្ដិហៃតុ រវាង មនុសៃស និង 
ការ បៃើ បៃស ់ទរូសព័្ទ ពៃល ជិះ កង ់នងិ 
ដើរ  បាន  កើន ឡើង គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គោល់  
នៅ ជប៉ុន ផង ដៃរ។  ករណី ខ្លះ កៃុម 
គៃួសរ ជន រង គៃះ  ទាម ទារ សំណង  
ដល់   ១០០លន យ៉ៃន (១លន  
ដុល្លារ ) ក៏មាន ៕ AFP/HR  

 ច្របាប់ មិន ឲ្រយ ប្រើទូរស័ព្ទព្រលដើរ មិន កំណត់ពី ទោសទណ្ឌ នោះទ្រ។ រូបថត AFP ចំនួនអ្នក ប្រើ ទូរស័ព្ទ ព្រលដើរកើនឡើង  ស្រប នឹង កំណើន គ្រះថ្នាក់ ។ រូបថត AFP

 មេចុងភៅតូចមីយ៉ាន់ម៉ា
ធ្វើម្ហបូសនេសំលុយញាត់កូន - 
ជេកូចំាថ្ងេសាលាបើកទ្វារ

ទីកេងុយ៉ាម៉ាតុរបស់ជបុ៉នបង្កើតចេបាប់ហាមបេើទូរស័ព្ទក្នងុពេលដើរតាមដងផ្លវូ

ក្នុងឈុត សម្លៀក បំពាក់គ្រង យប់   កុមារី អាយុ ៨ឆ្នាំ បង្ហាញស្នាដ្រ ចម្អិនម្ហូប ល្របី ព្រញ បណ្ដាញសង្គម ។ រូបថត AFP

ម្រចុងភៅតូច នឹង បន្ត កិច្ចការ ចម្អិន ម្ហូបមា្ហា រហូត ដល់សលា បើកទ្វារ។ រូបថត AFP អ្នក មា្ដាយ មូ មីន ម៉្រធូ ណ្រនាំ បង្ហាត់កូន ពី ការ ចម្អិន  និង គ្រឿងផ្រសំនានា។ រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១៣ កើត ខៃជៃស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី៣ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ ង ខ ្ព  ស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អ ក ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ  អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ការនិយាយ ស្តី មាន - 
អ្នក ខ្លះ យក  ចតិ្ត ទកុ ដាក ់សា្តាប ់ឯអ្នក-  
ខ្លះ  ទៀត ពៃងើយ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហៃត ុនៃះ តៃវូ បៃយត័្ន  ការ នយិាយ   ស្ត ី 

បន្តិច ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់ មុន នឹង 
នយិាយ ទៅអ្នក ផង។   ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា នងឹ បាន ផល បង្គរួ   សខុភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ    ផ្លូវ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា 
ស្នៃហគូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ ការ- 
បំពៃញ  កិច្ច ការ ងារ ផៃសៃង ៗ  តៃង 
ទទួល  បា ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត  ឆ្ងាយ  តៃង តៃ មាន គៃ ទទួល រាក់ ទាក់  មាន ទឹក- 
ចិត្ត បៃកប  ដយ ក្ត ីសោមនសៃស រី ករាយ  និង ពោល - 
ពាកៃយ  សម្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲៃយ គៃ 
សៃឡាញ់  ចូល ចិត្ត ។ ទោះយា៉ាង ណា គួរ តៃ យកចិត្ត - 
ទុក ដាក  ់ ខ្លាងំ ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្នៃហ។    

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 យាយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

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

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

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

រាសីឡើ  ង ខ  ្ព ស់ត  ៃ ដៃត  ។ ការ និយាយ-   
ស្ត ីបៃកប    ដ  យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្ត ីដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នឹង 

មាន   ការ ហស្ត ីចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្ត ីស ្នៃហ 
ពោរ   ពៃញ  ដ  យ    ភ   ក្ត ីភា ព    និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នឹង គ្នា ។ រីឯការ បៃក ប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន     ផល ចំ   ណៃ    ញ   គួរ ជា  ទី គ ប់  ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។       

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នងឹ បៃឈម ទាក ់ទង 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ - 
ការ ងារ  ផៃសៃង។ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  ម និ      

ថា  ទាក ់ទង នឹង ការងារ ឬ មុខ ជំនួញ  ក្តី  សងៃឃឹម 
ជោគ        ជ័យ មាន តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នឹងបានដយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង    ខ្ពស ់នងិមាន ក្ត ីហត ់នឿយចៃើន។ ចណំៃក   
ឯ  ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីមធៃយម  ។ ការ ពោល  ពាកៃយ សម្តី ធ្វើ 
ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ច ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន   សមត្ថភាព  ក្នុង ការ បំពៃញការ -  
ងារ   បៃកប ដយ សា្មារតី បៃុង បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ    ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ ដំ-  
ណើរ        ទៅ  ទី ជិត   ឆ្ងាយ   បា នសុខសបៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ 
បៃងុ បៃ យត័្ន ដៃរ  ។ រឯី លាភ សកា្ការ ៈ     វញិ    គ ឺទទលួ  បាន 
ផល  បង្គួរ  ប៉ុ ណ្ណោះ  ។ ចំ ពោះ បញ្ហា ស្នៃហ វិញមាន 
ការ អធៃយាសៃ័យ    និង ចៃះ យោគយល់ គ្នា ផងដៃរ។  

-  

 រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។  សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល  ់ អ្វី ឡើយ ។  រីឯ ការ បៃកប របរ - 
រក ទទួល  ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល-  

ចំណៃញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ 
អ្នក ។ ចំពោះ ដំណឹង  ដៃល ទទួល បាន ធ្វើ ឲៃយ  
លោក     អ្នក មាន ក្តី សោមនសៃស រីក រាយ។   ចំណៃក 
ឯ   ការ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ កាន ់ទជីតិ ឆ្ងាយ វញិរមៃង មាន 
សុវត្ថិ ភាព ល្អ តៃ ក៏ តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្នផងដៃរ។  

 រាសីសៃតុចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
បុ៉នា្មាន ទៃ  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 ដើមៃបីបៃកឹៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ - 
ល ្អ  បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយឡើយ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  រាល់ការ - 
បំពៃញនូវ ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង - 
ទទលួ   ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីពៃញ- 
ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត - 

ឆ្ងាយ  បៃ កប ដយ សុវត្ថិ ភាព ។  ការ និយាយ  ស្តី 
បៃកប ទៅ   ដយ ឧត្តម គត ិ សខុ ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន 
ស ភាព   ល្អ   ពោល  ចិត្ត បៃកប ដយ  មៃត្តា  ករុណា 
ចពំោះ ម នសុៃស  នងិសត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ នានា 
សុទ្ធ សឹង ជា ដំ ណឹង ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។    

បណ្តុ ំរូប ភាព របស់ អតីត អ្នកនិពន្ធ លៃបី ឈ្មោះ ម្ចាស់   កវីស្ទងឹ សង្កៃ លោក គង្គ បុ៊នឈឿន។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ផលិតកម្មGalaxyNavatraទិញសិទ្ធិ
ផ្តាច់មុខបទចម្រៀងកវីគង្គបុ៊នឈឿន

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នពំៃញៈ ដយ  មយួ  រយៈ នៃះ 
ឧសៃសាហ៍ឃើញ កើត  មាន បញ្ហា 
ចមៃងូ   ចមៃសគ្នា ខ្លាងំ រវាង តរា 
ចមៃៀ ង    រ លក កៃយ តៃូវ បាន 
តរា ចមៃៀង  រលក មខុ ឬ មា្ចាស-់ 
កវ ី នពិន្ធ  ចោទ បៃ កាន ់  រឿង យក  
បទ   ចមៃៀង  គៃ  ទៅ ចៃៀង មិន- 
បាន  សុំ ការ អនុញ្ញាត ឬ រំលោភ 
ចៃបាប់  កម្ម សិទ្ធិ បញ ្ញា នោះ   ទើប    
ថ្មីៗ នៃះ ផលិត កម្ម   Galaxy 
Navatra  បាន បៃកាស   ទិញ  
សិទ្ធិ   ផ្តាច់ មុខ នូវ បទ ចមៃៀង-  
មរតក ដើម   អតីត កវី  មា្ចាស់  ស្ទឹង- 
សង្កៃ លោក គង្គ ប៊ុន ឈឿន 
ដៃលមាន  ការ ពៃម ពៃៀង ពី 
ភរិយា  កវី និង  កៃសួង វបៃប ធម៌ 
និង វិចិតៃ សិលៃបៈ ផង ដៃរ ។ 

បើ  តម លិខិត មៃធាវី  របស់-  
ផលិត   កម ្ម  Galaxy Navatra  
បាន   ជូ នដំណឹង កាល ថ្ងៃទី ១៩ 
ខ ៃ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ នោះ   
បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ  គូន សារឿន 
ជា  មៃធាវ ីការពារ សទិ្ធ ិ នងិ ផល- 
បៃយោជន៍ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន  Gal-
axy Navatra Group 
Co.,LTD កៃម កម្ម វត្ថុ  សូម 
ជមៃប  ដំណឹង អំពី សិទ្ធិ ក្នុង ការ- 
ផលតិ  នងិ ចាក ់ផៃសាយ ឡើង វញិ 
នវូ  បទ ចមៃៀង មរតក ដើម របស ់
កវ ីនពិន្ធ  គង្គ ប៊នុឈឿន។  តប- 
តម  កម្ម វត្ថុ  និង យោង ខង លើ  
ខ ្ញុ ំបាទ មាន កតិ្តយិស ជមៃបជនូ    
ដល់ សាធារណជន រួម ទាំង 
បណា្តាល  ផលតិ កម្ម ចមៃៀង នៅ 
ក្នុង   ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា - 
និង   មា្ចាស់  CHANNEL-  
YOUTUBE ទាំង អស់ មៃត្តា 
ជៃប ថា កៃុម ហ៊ុន   Galaxy 
Navatra Group Co.,LTD 
បាន  ទទួល សិទ្ធិ ផ្តាច់ មុខ ពី - 
លោក សៃី គត គឹមលន ជា 
ភរិយា  របស់ អតីត កវី និពន្ធ គង្គ 
ប៊ុន ឈឿន ក្នុង ការ ផលិត  និង 

ផៃសព្វ  ផៃសាយ ឡើង វិញ នូវ បទ-  
ចមៃៀង  មរតក ដើម  ដៃលជា 
សា្នាដៃ   របស់ កវី និពន្ធ  គង្គ ប៊ុន-  
ឈឿន  តម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
នានា  រួម ទាំង  CHANNEL 
YOUTUBE សមៃប់ រយៈ-  
ពៃល   ១០ឆ្នាំ គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
១០ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០១៩»។ 

ខណៈ សៃចក្តជីនូ ដណំងឹ នៃះ 
ក  ៏បាន កណំត ់ពៃល ឲៃយភាគ ី ទាងំ 
ផលិត កម្ម និង មា្ចាស់ គៃហ ទំព័រ 
នានា  ឲៃយ បញៃឈប ់សកម្ម ភាព យក  
បទ  មរតក ដើម របស់  កវី និពន្ធ - 
គង្គ ប៊នុឈឿន ថា៖ « អាសៃយ័   
ដូច  បាន ជមៃប ខង លើ  សូម 
បណា្តា ផលិត កម្ម  និង  CHAN-
NEL YOUTUBE ទាំង អស់  
ដៃល   បាន យក បទ ចមៃៀង-   
មរតក   ដើម ទៅ  Upload ឬ 
ផលិត   ឡើង វិញ  និង ការ ក ៃ - 
សមៃួល  ចងា្វាក់ ភ្លៃង  ពៃម ទាំង 
ខ្លមឹ   សារ ខសុ ព ីទមៃង ់ដើម  ដាក ់
ផៃសាយ  តម  CHANNEL ឬ 
ដាក់ លក់  នៅ ក្នុង  App Store 
ឬ   យក ទៅ ដាក់  Copyright 
កន្លង   មក  មៃត្តា រួស រាន់ លុប 
ចៃញ  ឬ ដក ចៃញ ឲៃយ បាន មុន - 
ថ្ងៃទ ី១ ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  
មុន នឹង យើង ខ្ញុំ បៃើបៃស់ នូវ  
សិទ្ធិ តម នីតិ វិធី ចៃបាប់ក្នុង ការ- 
ការ  ពារ សទិ្ធ ិ នងិ ផលបៃយោជន ៍
របស់ យើង ខ្ញុំ»។ 

ចណំៃក លោក យមឹ តសៃង ់  
ជា អ្នក គៃប់ គៃង ទូទៅ នៃ ផលិត- 
កម្ម  Galaxy Navatra ក៏ បាន 
ចៃញ សារ ជូន ដំណឹង ដៃរ ថា៖  
« ដើមៃបចីលូរមួថៃរកៃសា នងិ លើក- 
កម្ពស ់សា្នាដៃមរតកដើម ពៃម - 
ទាំង   ចូលរួម ចំណៃក លើក- 
កម្ពស  ់ ជីវភាពអ្នក ដៃលបាន 
ទទួល  សិទ្ធិគៃប់គៃង មរតក- 
សាសន ៍ នូវ បទ ចមៃៀង មរត ក 
ដើម របស់ កវីនិពន្ធ បទចមៃៀង 
ដ៏ ឆ ្នើម របស់បៃទៃសយើង -  
ផលិត  ក ម្ម  Galaxy Navatra  
មាន កិត្តិយស សូម ជមៃប ជូន 
សាធារណ ជន ឲៃយបានជៃបថា  
ផលិត កម្ម  Galaxy Navatra  
បាន  ទិញ សិទ្ធិ ផ្តាច់មុខ បទ- 
ចមៃៀង  មរតក ដើម របស ់កវ ី- 
ន ិពន្ធ  គង្គ  ប៊ុនឈឿន  ដើមៃប ី 
រកៃសា  និង ផលិត ឡើង វិញ   
ដ  យ  រកៃសា ទមៃង់ ដើម  ពៃម - 
ទាំង   បៃើ បៃស់  នៅក្នុង  You- 
tube  និង បៃព័ន្ធ  Digital 
ផៃសៃងៗ ដចូជា  Calltune តម 
ទូរស័ព្ទ  ដើមៃបី ស្វៃង រក ចំណូល  
បន្ថៃម ជូន មា្ចាស់  សា្នាដៃ  ដយ 
មានរយៈពៃល១០  ឆ្នា ំដៃល 
បទ ភាគចៃើន ជា សំនៀង 
របស់ អធិរាជ សំឡៃង មាស- 
សុីន សុីសាមុត  លោក  យាយ  
រស់ សៃរី សុទា្ធា  និង មរតក សំ-
នៀង ជាចៃើន រូប ទៀត»៕ 

លិខិត  ផ្លវូ ការ ជូនដំណឹង ពី  មៃធាវី របស់ ផលិតកម្ម GalaxyNavatra។ រូប ថត ហ្វៃសប៊ុក
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ក្រុង មីឡាន:  សកម្មភាព នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A នឹង ចាប់- 
ផ្ដើម  មានឡើង វញិ នៅ ថ្ងៃ ទ ី២០ 
ខៃ មថិនុា កៃយ អវត្តមាន ទាងំ 
បង្ខំ   ៣ ខៃ ដោយសារ ការ រាត- 
តៃបាត   នៃ វីរុសកូរ៉ូណា ហើយ 
តាម ការ អះ អាង  ព ីអ្នក គៃប ់គៃង 
លីក កំពូល របស់បៃទៃស អីុតា-
ល ីមយួ នៃះ កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ បាន 
ឲៃយ ដងឹថា  កៃមុ Torino  តៃវូ បើក 
ទា្វារ ផ្ទះ សា្វាគមន៍ កៃុម  Parma 
ក្នុង ការ បៃកួត បើក ឆកនៃះ ។ 

កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល នឹង ចាប់-  
ដំណើរការ វិញ ជាមួយនឹង គូ- 
បៃកួត  ដៃល តៃូវ លុបចោល 
ពៃល វិស័យ កីឡា របស់ អីុតាលី 
តៃូវ ផ្អាក  នៅ ថ្ងៃ ទី ៩ ខៃ មីនា 
ដោយសារ តៃ ការ ផ្ទុះ ឡើងនូវ 
ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម ថ្ម ីកវូដី ១៩ ហើយ 
សមៃប ់ការ បៃកតួ ដបំងូ គៃ នងឹ 
កើតឡើង រវាង កៃុមមា្ចាស់ ផ្ទះ 

មាន ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ ១៥   
Torino និង កៃុម Parma នៅ 
លៃខ ៩ នា ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ នៃះ 
មុនពៃល ការប៉ះគ្នា រវាងកៃុម 
Hellas Verona (លៃខ ៨) 
និង  Cagliari (លៃខ ១២) ។  

ថ្ងៃ បនា្ទាប់  កៃុម លៃខ ៤ Ata-
lanta នងឹ ទទលួ កៃមុ  កណា្ដាល  
តារាង Sassuolo ខណៈ កៃុម  
Inter Milan ដៃល ឈរ នៅ 
លៃខ ៣ នងឹ បៃកតួ ជាមយួ កៃមុ 
កៃបៃរ តំបន់ គៃះ ថា្នាក់  Samp-
doria ។ កៃុម ដៃល ភាគ ចៃើន  
សល់ ការ  បៃកួត ១២ សបា្ដាហ៍  
ទៀត នងឹ តៃវូ បៃកតួ យ៉ាង មមា- 
ញកឹ ដោយ តៃវូ  លៃងតៃ ៤៣ ថ្ងៃ  
ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មិថុនា ដល់ ថ្ងៃ ទី 
២ ខៃ សីហា ។ 

កៃុមជើង ឯក ចាស់   Juven-
tus ដៃល កំពុង ពៃយាយម  ឈ្នះ 
ពាន  លកី កពំលូ នៃះ ៩ រដវូកាល 

ជាប់ ៗ  គ្នា នឹង ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ 
កៃមុ Bologna ខណៈ   បច្ចបុៃបន្ន 
កៃយ  បញ្ចប់ ទៅ ២៧ សបា្ដាហ៍ 
កៃុម  របស់ លោក Maurizio 
Sarri កំពុង ឈរ កំពូល  តារាង  
ដោយ នាំ មុខ  ១ ពិន្ទុ   លើ កៃុម 
លៃខ ២   Lazio ដៃល តៃូវ ប៉ះ 
ជាមួយកៃុម Atalanta។

ដោយ ឡៃកកាល បរិច្ឆៃទនៃ 
ពាន   រង្វាន់ ១ទៀត គឺ Italian 
Cup មនិ ទាន ់ បញ្ជាក ់នៅ ឡើយ 
ទៃ គៃន់ តៃ   រំពឹងថា នឹងអាច 
បញ្ចប់ មុន ការ ចាប់ ផ្ដើមឡើង 
វញិ របស ់    Serie A ខណៈ  ពាន- 
រង្វាន់  នៃះ បាន ឈាន ដល់ ការ- 
បៃកួត ជើង ទី ២ វគ្គ  ៤ កៃុម ចុង- 
កៃយ  ហើយ។   កៃុម Juven-
tus ប៉ះ ជាមួយ AC Milan 
(ជើង ទ ី១ ស្មើ  ១-១) នងិ កៃមុ  
Napoli បៃកួតជាមួយ Inter 
Milan (ជើង ទី ១   Napoli 

ឈ្នះ ១-០)  ហើយ តាម ការ- 
គៃង ទុក  វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ  នឹង ធ្វើ 
ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ មិថុនា។ 

សមៃប់ ការ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង 
វិញ នៃះ ភាគ ចៃើន  នឹង តៃូវ 
លៃង នៅ យប់ ម៉ាង ៧ : ៣០ 
និងយប់ ម៉ាង ៩:៤៥ (ម៉ាង 
ក្នុង សៃុក) ដោយសារបៃទៃស    
អីតុាល ីស្ថតិ ក្នងុ រដវូ ក្ដា ហើយ 
មាន តៃ ១០ ការ បៃកួត ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃល គៃង លៃង នៅ ល្ងាច 
ម៉ាង ៥:១៥ ពោល គឺ  កៃុម នៅ 
ភាគ ខាង ជើង បៃទៃស ។

គៃប ់ការ បៃកតួ ទាងំ អស ់នងឹ 
តៃូវលៃង ដោយគ្មាន  អ្នក គំទៃ 
ចូល រួម ទសៃសនា ហើយ គោរព 
តាម នីតិ វិធី សុខ ភាព យ៉ាង 
តឹងរុឹង ដោយ កៃុម ទាំង មូល  
នឹង តៃូវ ដាក់ នៅ ជំរំ ហ្វឹក ហាត់ 
ដើមៃប ីពៃយាបាល រយៈ ពៃល ២ សបា្ដាហ ៍
ក្នងុ ករណ ីមាន លទ្ធផល វជិ្ជមាន 

ជំងឺ កូវីដ ១៩។ ប៉ុន្តៃ    លោក 
Gabriele Gravina បៃធាន 
សហព័ន ្ធ បាល់ ទាត់ អីុតាលី 
មាន សងៃឃឹម ថា អ្នក គំទៃមួយ 
ចំនួន តូច នឹង អាច ចូល រួម  ការ- 
បៃកួត មុន រដូវ កាល   បញ្ចប់ ។

លោក Gravina បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « និយយ ដោយស្មាះ ខ្ញុំ 
បៃថា្នា ឲៃយ មាន អ្នក គ ំទៃ  នៅក្នងុ 

កីឡដា្ឋាន  ទោះ  ចំនួន តិច តួច ក៏ 
ដោយ មុន  រដូវកាល បញ្ចប់ ។   
សា្មាន មនិ ដលទ់ាល ់ តៃ សះ  ថា 
កឡីដា្ឋាន  ដៃល មាន   ៦មុនឺកអ ី 
បៃរ ជា គ្មាន កន្លៃង  សមៃប់អ្នក- 
គ ំទៃដ ៏តចិ តចួ ដៃល  អាច ចលូ- 
រួម ការ បៃកួត ជាមួយនឹង វិធាន- 
ការ សុវត្ថិភាព ដៃលចាំ បាច់ 
ទាំង អស់ » ៕ AFP/VN                   

កីឡាករ Basell (ស)  របស់ ក្រមុ Torino កំពុងប្រជ្រងគ្នាយកបាល់ ។ AFP

Torino ប៉ះ Parma ជាគូ បើក ឆាក នៃ ការ តៃឡប់ មក វិញ របស់ Serie A

បៃធាន FFT ចង់ឃើញមាន 
អ្នក គំាទៃ នៅ French Open 
តៃ អាសៃយ័រដ្ឋាភិបាលសមៃច

ក្រងុ បា៉ារសី: បៃធាន សហពន័្ធ 
កឡីាវាយ តៃន្នសីរបសប់ៃទៃស 
បារាំង (FFT) បាន និយយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា គត់ ចង់ 
ឃើញ វត្ត មាន អ្នក គំទៃ   ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍ French Open 
តៃ ទទួល សា្គាល់ថា មាន តៃ 
រដា្ឋាភិបាល ប៉ុណ្ណោះ ដៃល មាន 
សិទ្ធិ សមៃច ថា តើ ទសៃសនិក- 
ជន អាចចូលរួមការ បៃកួត- 
បៃជៃង  ដៃល តៃូវ បាន រៀប- 
ចំឡើង វិញ នៃះបាន ឬ អត់ ?  

ការ បៃកតួ ដណ្ដើម ពានរង្វាន ់ 
Grand Slam លើ ទីលន 
ដីឥដ្ឋមួយ នៃះ តាម ពិត បើ  
គិតតាម កាល បរិច្ឆៃទ ដើម   
ពៃល នៃះ   ឈាន ដល ់សបា្ដាហ ៍ទ ី
២ បាត់ ទៅ ហើយ តៃ តៃូវបាន 
ពនៃយា រពៃល  ៤ ខៃ  ដោយសារ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង វរីសុ ករូ៉ណូា ។  ដោយ- 
ឡៃក សំបុតៃ ដៃលបាន លក់  
សមៃប់ កម្មវិធី បៃកួត  ដៃល  
តៃង កើត ឡើង នៅ ខៃ ឧសភា - 
មថិនុា សមៃច  បៃគល ់បៃក ់ឲៃយ 
អ្នក ទញិ វិញ ទើបនា ំឲៃយ មាន ការ- 
បារម្ភ ចពំោះកម្មវធិ ី ដៃល គៃង 
បៃរព្ធ នៅ ថ្ងៃ ទ ី២០  ខៃ កញ្ញា ថា 
នឹង តៃូវបៃកួត ដោយ បិទ ទា្វារ ។     

បៃធាន  FFT លោក Ber-
nard Giudicelli ពៃល  
និយយ វីដៃអូ ខល ជាមួយ 
កឡីាករ បារាងំ Gael Montfils 
បាន ថ្លៃង ថា ៖ « ជមៃើស ដ៏ 

បៃសើរ គឺ ចង់់ ឲៃយ ពៃឹត្តិការណ៍ 
Roland Garros មាន 
ទសៃសនិក ជន ចៃើន តាម ដៃល 
អាច។ តៃ រឿង នោះ វា អាសៃយ័ 
លើ លក្ខខណ្ឌ សខុភាព។ យើង 
នឹង អនុវត្ត តាម គោល ការណ៍ 
ណៃ នាំ  ដៃល រដា្ឋាភិបាល ដាក់ 
ឲៃយ ។ រដា្ឋា ភិបាល នឹង សមៃច 
ថា តើ មនុសៃស ប៉ុនា្មាន នាក់ អា ច 
មាន  វត្ត មាន  នៅ ពៃល នោះ » ។ 

លោក បៃធាន រូបនៃះ បាន 
បន្ត ទៀត ថា  អ្នក រៀប ច ំ មនិ បាន 
កណំត ់ថា  កម្មវធិបីៃកតួ បៃជៃង 
នៃះ តៃូវ តៃ លៃង ដោយ បិទ ទា្វារ 
នោះ ទៃ ពៃះ ថា  Roland 
Garros ក៏ ដូច ពៃឹត្តិការណ៍ ធំៗ 
ផៃសៃង ទៀត ដៃរ គ ឺជា ការ ជបួ ជុ ំគ្នា 
មួយ រវាង កីឡាករ កីឡាការិនី 
ជាមួយ នឹង សាធារណជន។  

គិត ចាប់ តាំង ពី ខៃ មីនា មក 
ដោយសារ តៃ ការ រាត តៃបាត ពី 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ការ- 
បៃកួត តៃន្នីស អាជីព  តៃូវ បាន 
បញៃឈប់ សកម្មភាពរបស់ ខ្លួន 
ហើយ មិន សងៃឃឹម ថា នឹង អាច 
ចាប់ ផ្ដើម វិញ នៅ មុន  ខៃ សីហា 
ឡើយ  ក្នងុ នោះ កម្មវធិ ីដ ៏ធ ំបៃចា ំ
ឆ្នា ំមយួ គ ឺWimbledon របស ់
ចកៃភព អងគ់្លៃស បាន សមៃច 
រំសាយ ចោល ហើយ ខណៈ 
កម្មវិធី    US Open របស់ 
សហរដ្ឋអាមៃរិក គៃង រៀបចំ 
ដដៃល៕ AFP/VN

អាឡិចហៃសង់  ដៃនដីអ្នក បៃយុទ្ធគុនខ្មៃរ 
នឹងចាប់ បើក ការ បៃកួត  នៅ ថ្ងៃអាទិតៃយ
   ឈន ណន

ភ្នពំ្រញៈ  ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃដាល់  «អាឡិចហៃសង់ 
ដៃនដី អ្នកបៃយុទ្ធ គុនខ្មៃរ» នឹង  កា្លាយ ជា ទី លន 
បៃកួត បៃជៃង ថ្មមួីយទៀត សមៃប់ ផ្តល់ ឱកាស 
ឲៃយ កីឡាករកម្ពជុា បាន បៃកួត គ្នា ដើមៃបី ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភាព ឲៃយ  កាន់ តៃល្អ បៃសើរ និង ទទួល - 
បាន បៃក់ ចំណូល យក ទៅ ទៃទៃង់ ជីវភាព ក្នងុ 
គៃ កំពុង ជួប វិបត្តិ ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ហើយ កម្ម វិធី ថ្មី ដៃលតៃូវ បាន បង្កើត ឡើង  
កៃម កិច្ច សហការ  របស់ សង្វៀន CNC និង 
កៃមុហុ៊ន សៃ អាឡិច ហៃសង់  នៃះ នឹង តៃវូ បើក 
ដំណើរ ការ នៅ ថ្ងៃអាទិតៃយ  ចុងសបា្តាហ៍ នៃះ។

ការរួមគ្នា  បង្កើតឲៃយ មាន ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃដាល់ 
នៃះ តៃវូ បាន ភាគី ទំាង ២  បៃកាសជា ផ្លវូ ការ 
នៅ ក្នងុសន្នសីិទកាសៃត កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ហើយ 
សហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ ដៃល ជាដៃ- 
គូគៃប់ គៃង ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស មិនអាច ខ្វះ 
បាននោះ បានជំរុញ ឲៃយ  មនៃ្ត ី សមាគម-ក្លបិ 
និង  កីឡាករ តៃវូខិតខំ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲៃយ កម្មវិធី 
នៃះ ដំណើរ ការ ទៅ បាន ដោយ រលូន។

លោក ជ័យ ឧត្តម បៃធាន ផ្នៃក លក់ កៃមុ- 
ហុ៊ន សៃអាឡិចហៃសង់ ថ្លៃង  ថា៖  «អាឡិចហៃសង់ 
តៃង តៃ បាន ចូល រួម ជួយ លើក កម្ពស់ ដល់ 
បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ ហើយ តាម រយៈការ បង្កើត ឲៃយ 
មាន ពៃតឹ្តកិារណ៍ ថ្មនីៃះ យើង នឹង ខិតខំ បៃងឹ- 
បៃង រក កីឡាករ ល្ៗអ  និង  លៃបីៗ ដើមៃបី  យក មក 
បញ្ចៃញ សមត្ថ ភាព នៅ ក្នងុកម្ម វិធីនៃះ ហៃតុ- 
នៃះ សូម ពុក ម៉ៃ បង ប្អនូ ចូល រួម ទសៃសនា និងគំ-  
ទៃ វិស័យ នៃះឲៃយ បាន ចៃើន កុះ ករ»។

ជាមួយ គ្នា នោះ  លោក មុ៉ល រា៉ាសីុ បៃធានផ្នៃក 
លក់ នៃទូរទសៃសន៍ CNC  បានឲៃយ ដឹង ថា កីឡាករ 
ចំនួន ១០នាក់ នឹង តៃវូបាន សមៃតិសមៃងំ 

យក មក បៃកួត នៅរៀង រាល់ ថ្ងៃអាទិតៃយ ចាប់- 
ពី រសៀល ម៉ាង ២:៣០ តទៅ  ហើយ នៅ ក្នងុ 
នោះ  កីឡាករ កមៃតិ ខា្លាងំ  ២ នាក់ ដៃល វ៉ៃ  នៅ 
គូ ទី ៥ នឹង តៃវូ  បៃកួត ដណ្ដើម យក ទឹកបៃក់ ២ 
លន រៀល បន្ថៃម ទៅ លើ តម្លៃ ខ្លនួ ដៃល  ទទួល- 
បានស្មើ នឹង ការ បៃកួត អន្តរជាតិ ហើយ គូ ទី ៣ 
ក៏ ទទួល បាន បៃក់តម្លៃ ខ្លនួដូចគ្នា នៃះ ដៃរ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក មុ៉ល រា៉ាសីុ បាន 
និយយ ថា៖  «CNC នៅ តៃ សំណូម ពរឲៃយ 
សហព័ន្ធ  ពងៃងឹ  ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស គៃប់ យ៉ាង 
ឲៃយកាន់តៃ ល្អ បៃសើរ ដូចជា ចៅ កៃម អាជា្ញា- 
កណា្ដាល និង គណៈ វិនិច្ឆយ័ ដើមៃបី ថៃ រកៃសា គោល- 
ជំហរយុត្តធិម៌ដ៏ ពិត បៃកដ ហើយ ក៏សូម ឲៃយ 
សហ ព័ន្ធ  ជំរុញទឹក ចិត្ត ដល់ កីឡាករ ឲៃយ បៃកួត 
គ្នាស្វតិសា្វាញ និងអស់ ពី សមត្ថ ភាព»។

ជាមួយនឹង ការ ស្នើ សំុ នៃះ លោក និន ភិរមៃយ 

អនុ បៃធានសហព័ន្ធ កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ ថ្លៃង 
ថា៖  «ខ្ញុ ំសូមអំពាវ នាវ ដល់ សមាគម-ក្លបិ ទំាង- 
អស់ ដៃល មាន កីឡាករ ក្នងុ ដៃ  តៃវូ បៃមូល ផ្តុំ  
ហ្វកឹ ហាត់ ឲៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ឡើង វិញ នឹង  តៃវូ 
ខិតខំ បៃកួត ឲៃយ អស់ ពី សមត្ថ ភាព  កៃម  ឆន្ទៈ 
និងសម្ទះុ បៃយុទ្ធ ដ៏ ល្អ ដើមៃបី ឲៃយ កម្ម វិធីនៃះ នៅ 
តៃ កកៃើក និង ទទួល បានការគំ ទៃ ខា្លាងំ»។

លោកបន្ថៃម ថា៖  «ចំណៃក មនៃ្ត ីបច្ចៃក ទៃស 
យើង ទំាង អាជា្ញាកណា្ដាល  ចៅ កៃម តៃវូ បំពៃញ 
ការ ងរ ឲៃយ បាន ល្អ សៃប តាម ចៃបាប់  ដៃល យើង 
បាន រៀនសូតៃ គឺ កំុ ឲៃយ មាន ការ ខុស ឆ្គង។ រីឯ 
ការ ផ្តល់ ពិន្ទ ុគឺ ចៅ កៃម យើង តៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ផ្តល់ ពិន្ទ ុតាម ទឹក នីមួយៗ ឲៃយ បានចៃបាស់- 
លស់ និងយុត្តធិម៌ ដើមៃបី ផ្តល់ ក្ត ីសងៃឃឹម ដល់ 
កីឡាករ និង ធ្វើ ឲៃយកម្ម វិធី  បៃកួត មួយ នៃះ 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ»៕

សន្នសីិទ កាស្រត ស្តពីី ការ បើកការ ប្រកួតអាឡិចហ្រសង់  ដ្រន ដី អ្នក ប្រយុទ្ធ គុនខ្ម្ររ។ រូប ឈន ណន



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ នា  រយៈ  ពេល ជាង   ១ឆ្នា ំ ចុង   កេយ នេះ  
កុុមារី ជា ពន្លក តារា ចមេៀង សម្តេ ង ជាប់  សេ- 
សេឡាយ      ពេះ រា ជ  វងេស គឺ ពេះ នាង   តូច នរោ ត្តម- 
ជេន ណា  កំពុង តេ មាន រាសី ឡើងកេឺតៗ  ក្តោប 
បាន  ឱកាសចេើន នៅ លើ វិថី សិលេបៈ  ស្ទើរ គេប់- 
ទមេង ់   ដោយ លាភ  ធ ំថ្ម ីឆ្នា ំ២០២០  បាន កា្លាយ ជា  
ទូត សុច្ឆន្ទៈវ័យ ក្មេង   កេុម ហ៊ុន ទូរ ស័ព្ទ     Cellcard 
ខណៈ  កុន ភាគ បុរាណ រឿង  «ទេព ធី តា  ព្កុល - 
មាស»  របស់ ទេង់សម្តេង   ក៏ជិត ចាក់ បញ្ចាំង ផង 
ដេរ  នៅ ប៉ុស្តិ៍  ទូរ ទសេសន៍សុីធីអិុន។ 

គេនៅ ចាំ បាន  ថា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ បង្កើត 
នវូ ភាព   ភា្ញាកផ់្អើល  ខ្លាងំ ព ីសណំាក ់បេយិមតិ្ត តាម-  
បណា្តាញ  សង្គម ហ្វេសប៊កុ នងិ យ ូធបូ  ជាមយួ នងឹ 
សូរ  សំនៀង យ៉ាង ពីរោះ  សេទន់ ធ្ងន់   បក សេយ  
បទ ចមេៀង មាន ចណំងជើង ថា « ដងួចន្ទ » របស ់
កុមារី ទើប តេ មាន  វ័យ ៧ឆ្នាំ  ជាប់  សេសេឡាយ 
រាជវងេស ខ្មេរជា ពេះនាង   នរោត្តម ជេន ណា  ដេល 
ជា បុតេីទី២  អ្នក អង្គ មា ្ចាស់ នរោត្តម 
បុបា្ផារី  និង តេូវជា ចៅសេី ពេះ  អង្គ- 
មា្ចាស់ នរោត្តម ចកេពងេស់។

សមេប់  ពេះនាង  តូច- 
នរោត្តម ជេន ណា  មាន ទេព-  
កសលេយ នងិ ដងុ ព ីកណំើត  
ទៅល ើ វិស័យ សិលេប ៈ ទាំង - 
បុរាណ និង សម័យ ហើយ 
ទេង់  ក៏ ចេះ   និយយ បាន 
ដល ់ ៥ភាស  ឯ ណោះ -  
បាន  បញ្ចេញ សូរសៀង  
បទ ចមេៀង ថ្មី   មាន  - 
ចំណង ជើងថា « ដួង - 
ចន្ទ »  ដេល  ជា ការ- 
និពន្ធ បទភ្លេង - 
ដោយ  លោក ណាំ 
ប៉ុណា្ណារ័ត្ន និង - 
អ្នក តេង   ទំនុក- 
ចេៀង វិញនោះ 
ដោយ   Kelly -  
ផលិត កម្ម 7G- 
Entertain-
ment  ខណៈ 
កេយ ៗ  មក - 
មាន   បទ  «កន្ទេមឹ- 
ខេ  ចេតេ»បទ «ក្តោ- 
ណាស់» និង  ពេល 
ថ្មីៗ នេះ    ក៏ ផ្ទុះ 
ការគំាទេ លើ បទ 
ចមេៀង        មាន - 
ចំណង    ជើង ថា 
«វាសនា ធីតា-  
ព្កុលមាស»- 
ដេល ជា បទ-  

ចមេៀង  ថ្មី  សមេប់  ការ ចាក់   ក្នុងខេសេ ភាព យន្ត  
បុរាណរឿង « ទេព ធីតា   ព្កុល មាស»  នោះ  ។

បើ គិត មក តេឹម ពាក់ កណា្តាល     ឆ្នាំ ២០២០នេះ  
កិត្តិយស របស់ ពេះនាង តូច ជេនណា កំពុង តេ 

បោះពួយ ឡ ើង ជា លំដាប់នៅ លើ  វិថី  - 
សិលេបៈ  ទាំង វិស័យ ចមេៀង និង ថត 
សម្តេង  ដោយ គេ ឃើញ  ពេះ នាង តចូ 
ជេនណា លេច វត្តមាននៅ  ក្នុង ការ 
ថត  សេប៉តពាណិជ្ជ កម្ម នានា  ការ ចូល- 
រួម  ជាតារា កិត្តិយស នេ ការ សម្ពោធ 
កម្មវិធី សង្គម ញឹកញយ ការ ថត កុន   

និង  ចុង កេយ  នេះ តេវូ បាន កេមុ- 
ហ៊ុន ទូរ ស័ព្ទ   Cellcard ជេើស-  

ជា  ទូត សុច្ឆន្ទៈ ។ 
ចំពោះ លក្ខណសមេបត្តិ 
របស ់ទេង ់វញិ  បើយោង-  
តាម លោក សេង ដារា៉ា 
ជា មា្ចាស់ ផលិតកម្ម 7G- 
Entertainment 
ដេល  មាន ការ ផ្តោត - 
សំខន់ ទៅ លើ ការ - 
បណ្ត ុះ បណា្តាល កេមុ 
ពន្លក សិលេបៈ ជំនាន់  
ជា  កេមុ តារា ចមេៀង 
ឬ   សម្តេង   វ័យក្មេង- 
នោះ លោក ធ្លាប  ់បាន   
បង្ហើប ឲេយ ដឹង ពី ទេព- 
កសលេយ របស់  យុវតី  
មាន  របូ ឆោម  សមេស ់ 
សេស់ ស្អាត រូបរាង 
ឃេយូត  ពេះ   នាង តូច 
នរោត្តម ជេនណា  
ទេង់ មាន ទេព - 
កសលេយ និង 
ចំណូល ចិត្ត - 
ខ្លាំង  លើ សិលេបៈ 
បេប ចមេុះ  ត េ -  
ម្តង៕ 

ព្រះនាងតូចជ្រនណារាសីឡើងខ្លាងំ
ក្តោបបានឱកាសច្រើនលើវិថីសិល្របៈ
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កុនបុរាណរឿង «ទេពធីតាព្កលុមាស»សម្តេងដោយ 
ពេះ នាង តូច  នរោត្តម ជេនណា។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

សកម្ម ភាព បេកួត បេដាល់ នៅ សង្វៀន SEATV កន្លង មក ដោយ មាន អ្នក គំា ទេ ផ្ទាល់ យ៉ាង ចេើន។ រូបយឺន ពន្លក

សង្វៀនSEATV នឹងផ្អាក
ការប្រកួតនៅចុងខ្រមិថុនា
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  កម្ម វិធី បេដាល់ គុន ខ្មេរ  
នៅ សង្វៀន អាសីុ អាគ្នេយ៍  ដេល 
ធ្លាប់ មាន បេកួត ចេើន លើក ក្នងុ 
១សបា្តោហ៍ នោះ  គិត មក ដល់ 
បច្ចុបេបន្ន  នៅ សល់ តេ ១កម្ម វិធី  
ទេ គឺការ បេកួត នៅ  លា្ងាច ថ្ងេ សៅរ៍   
កេម ការ ឧបត្ថម្ភ  ផ្តោច់ មុខ ដោយ 
ភេសជ្ជៈ បូ៉វ កមា្លាងំ ខរា៉ាបាវ  ហើយ 
ដោយសរ កម្ម វិធី នេះ  នឹង តេវូ ចប់ 
កិច្ច សនេយា    តេមឹ ថ្ងេ ទី ៣០  ខេ មិថុនា  
ឆ្នា ំ២០ ២០  អី៊ចឹង  មាន ន័យ ថា  
សង្វៀន  SEATV នឹង  ផ្អាក កម្ម វិធី  
បេដាល់ គុន ខ្មេរ ទំាង សេងុ  ដោយ 
មិន ទាន់ មាន គមេង ថ្ម ីបន្ត ទៀត 
នៅ ឡើយ ។

 សង្វៀន  SEATV បាន ចាប់ 
ផ្តើម រៀប ចំ ការ បេ កួត លេបី ខ្លាងំ  នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៣  ដោយកាល នោះ ក្នងុ 
១សបា្តោហ៍  មាន រហូត ដល់ ៦ កម្ម- 
វិធី   និង បេកួតពី  ថ្ងេ សុកេ  ដល់ 
អាទិតេយ  ដោយ ទទួល បាន បេយិ- 
ភាព ខ្ពស់ ជាង គេ ។ បុ៉ន្តេ  កេយ ៗ  
មក ទៀត សេប ពេល  សង្វៀន- 
បេដាល់ បុ៉ស្តិ៍ ផេសេង  មាន បេយិ ភាព 
ជាង វិញ នោះ  ធ្វើ ឲេយ សង្វៀន មួយ 
នេះ  តេវូ បាន ដេ គូ សហការ ឧបត្ថម្ភ 
ដក ថយ ទៅ សង្វៀន ដទេ  ដោយ 
គា្មាន មូល ហេតុ ចេបាស់ លាស់ ធំដំុ  
ខណៈ ពេល នេះ កម្ម វិធី ១ ចុង 
កេយ ក៏នឹង ផុត កុង តេ នៅ តេមឹ 
ថ្ងេទី ៣០ ខេមិថុនា ខង មុខ។

លោក  ញាន  សុធី  អ្នក គេប់ - 

គេង កម្ម វិធី  បេដាល់ គុន ខ្មេរ  បេចំា 
នៅ សង្វៀន SEATV  បាន បេប់ 
ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងេអង្គារ  ថា ៖ 
« សង្វៀន ខង ខ្ញុ ំ ពិត ជា បញ្ចប់ ការ 
បេ កួត ជា បណោ្តាះ អាសន្ន មួយ 
រយៈ សិន  ដោយ សរ តេ ដេ គូ 
សហការ ឧបត្ថម្ភ កម្ម វិធី ផុត កិច្ច 
សនេយា  ហើយ មិន ទាន់ មាន ដេ គូ 
ឧបត្ថម្ភ ថ្ម ីបន្ត ទៀត នៅ ឡើយ ។  ខ្ញុ ំ
មិន អាច បេប់ ពី កម្ម វិធី បេដាល ់ 
នេះ  នឹង បើក ឡើង វិញ បាន នៅ 
ពេល ណា ទេ   ពេះ ទាក់ ទង ទៅ 
នឹង ការ ស្វេង រក ដេ គូ ពាណិ ជ្ជកម្ម  
អ្នក សហការ ឧបត្ថម្ភ កម្ម វិធី ថ្ម»ី ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង នេះ ក្ត ី ការ ផលិត 
ព័ត៌មាន កម្ម វិធី កីឡា  បេចំា ថ្ងេ  
របស់ SEATV នៅ តេ ផលិត ផេសាយ 
បន្ត ជា ធម្មតា ។   លោក  ជឿង  ធួន  
បេធន កេមុ ផលិត ព័ត៌មាន កីឡា 
បេចំា ថ្ងេ នៅ  SEATV បាន  បេប់ 
ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  ៖« ខ្ញុ ំបាន ដឹង ថា 
កីឡា បេដាល់  តេវូ  ផ្អាក  បុ៉ន្តេ ខង 
ខ្ញុ ំជា អ្នក ផលិត ព័ត៌មាន កីឡា បេចំា 
ថ្ងេ  មាន គា្នា  ៣ នាក់  មិន ទាន់ ផ្អាក 
ទេ  គឺ នៅ តេ ផលិត ផេសាយ ជា ធម្ម- 
 តា គេន់ តេ ខង កេុម ហុ៊ន  នៅ 
ជំពាក់ បេក់ ខេ តំាង ពី ខេ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២០  មក  មិន ទាន់ បាន បើក 
ជូន នៅ ឡើយ» ។

  លោក  ជឿង  ធួន  ក៏បាន បន្ថេម 
ថា  កាល ពី សបា្តោហ៍ មុន  ខង កេមុ- 
ហុ៊ន  បាន ហៅ បេជំុ បេប់ ដល់ បុគ្គ- 
លិក ផ្នេក ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន  ឲេយ 
ពេយូរ ការ ងរ មួយ រយៈ សិន  ដោយ 

គា្មាន បេក់ ខេ  បុ៉ន្តេ អ្នក យក ព័ត៌មាន 
ទំាង នោះ  អាច ទៅ យក ព័ត៌មាន  
ដោយ ស្ម័គេ ចិត្ត បាន ជា ធម្ម តា  
ហើយ អ្នក ពេយូរ ការ ងរ ទំាង នោះ  
នឹង ទទួល បាន បេក់ ខេ  ដេល បាន 
ជំពាក់ កន្លង មក ចំនួន ៤ ខេ  នៅ 
ពាក់ កណា្តាល ខេ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០២០  ។ 

គួរ រំឭកក់ ថា  សង្វៀន  SEATV 
កេ ពី ផ្តល់ តម្លេ ខ្លួន បេ កួត ឲេយ 
កីឡាករ  ដេល មក បេ កួត គឺ  នៅ 
មានការ  ឧបត្ថម្ភ កមេពលកម្ម  ដល់ 
មន្តេ ីបច្ចេក ទេស របស់ សហព័ន្ធ  
ពី  ថា្នាក់ ដឹក នំា បេ កួត  រហូត ដល់ 
ចៅ កេម អាជា្ញា កណា្តាល  សរុប ជាង 
៣០ នាក់ ក្នងុ ១ បេ កួត  បុ៉ន្តេ ការ- 
ផ្អាក ជា បណោ្តាះ អាសន្ន  ដោយ 
គា្មាន កាល កំណត់ នេះ គឺ បាន ធ្វើ 
ឲេយ ពួក គាត់ បាត់ បេក់ ចំណូល  និង 
មាន ជីវភាព កាន់ តេ លំបាក។

មន្តេី ខង អ្នក ឧបត្ថម្ភ កម្ម វិធី - 
បេ កួត បេដាល់  បាន បេប់ ដោយ 
សំុ  មិន ចេញ ឈ្មាះ ថា  ៖ «សង្វៀន 
អាសីុ អាគ្នេយ៍  មាន បេយិភាព ល្អ 
ជាង សង្វៀន មួយ ចំនួន  បុ៉ន្តេ មួយ 
រយៈ ចុង កេយ ខង ខ្ញុ ំទទួល បាន 
ព័ត៌មាន ពី ខេត្ត  និង តំបន់ មួយ 
ចំនួន  ក្នងុ បេទេស ថា  ទូរទសេសន៍ 
នេះ មើល មិន ឃើញ  ហេតុ នេះ 
ខង ខ្ញុំ សមេច ដក ទៅ សង្វៀន 
ផេសេង សិន  ហើយ បើ ថ្ងេ កេយ  
មាន រូប ភាព ចេបាស់  មើល ឃើញ 
ឡើង វិញ ល្អ នោះ  យើង នឹង ចរចា 
គា្នា ឡើង វិញ មិន ខន» ៕ 

តារា សម្តេង ចមេៀងសេ ី រាងតូចចេឡឹងកំពុង មាន រាសី ឡើង 
កេតឺៗ    ពេះនាង តូច នរោត្តម  ជេនណា។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក
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