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ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

FIFA សិក្សាសំណើការ- 
កម្រតិប្រក់ខ្រនិងទិញដូរ

លោកខេន លូ បដិសេធ  ព័ត៌មាន  ដេលថា គណៈកម្មការអឺរុ៉ប  មិន ពេយួរ ការសមេច តាមការស្នើសំុរបស់GMAC
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចកេ-
កាត់ដេរនៅកម្ពជុា(GMAC)កាលពថី្ងេអាទតិេយ
បានបដិសេធព័ត៌មានដេលអះអាងថាគណៈ-
កម្មការអឺរ៉ុបបានចេនចោលការស្នើសុំការ-
ពនេយារពេល១២ខេជុំវិញការដកផេនការអនុ-

គេះពន្ធពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗគេប់យ៉ាងលើក-
លេងតេអាវុធ(EBA)លើឧសេសាហកម្មសម្លៀក-
បំពាក់សេបេកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរ។
កាសេត Nikkei AsianReview របស់

បេទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងេសៅរ៍
ថាឧសេសាហកម្មសម្លៀកបំពាក់របស់បេទេស
កម្ពុជាដេលរងផលប៉ះពាល់រួចហើយដោយ

ការរីករាលដាលវរីសុករូ៉ណូានងឹរងផលប៉ះពាល់
ជាលើកទី២បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់
សញ្ញាថាខ្លនួនងឹមនិពេយរួការសមេចចតិ្តរបសខ់្លនួ
ក្នងុការទបស់្កាត់សទិ្ធិពាណជិ្ជកម្មសមេប់វសិយ័
សំខាន់ៗ នោះទេ។
នៅក្នុងអីុមេលមួយផ្ញើទៅកាសេតNikkei

AsianReviewគណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានឲេយ

ដឹងថា ដំណើរផ្លូវរបស់បេទេសកម្ពុជាក្នុងការ-
រកេសាឋានៈEBAពេញលេញរបស់ខ្លនួគឺតាមរយៈ
ការបង្ហាញ«ការរីកចមេើនសំខាន់ៗ »នៅក្នុង
ការកេលម្អសិទ្ធិនយោបាយនិងសុីវិល។
បើបញ្ហានោះកើតឡើង«គណៈកម្មការនេះ

អាចពនិតិេយសេចក្ដីសមេចចតិ្តរបសខ់្លួនឡើងវញិ
និងធ្វើឲេយមានឡើងវិញនូវ...តទៅទំព័រ ៧ 

មន្តេ ីអាវុធហត្ថមា្នាក់និង
បក្ខពួក តេវូ បាន ចាប់-
ខ្លនួ បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ
រឿង ជួញដូរ គេឿងញៀន

អ្នក តវ៉ា   បេឆំា  ង  កា រ-
រើ សអើ ងពូជសាសន៍  
រាប់ មុឺននាក់ដើរហេ-  
កេបួន នៅទូទំាងអាេមរិក  

 គឹម     សារុំ    

ភ្នំ ពៃញៈ មន្តេីមន្ទីរបេឆាំងគេឿង-

ញៀននេកេសួងមហាផ្ទេបានសមេច
ចោទបេកាន់ជនសងេស័យឈ្មោះឈុន
សុមេធានយការិយល័យបេឆាំងបទ-
ល្មើសគេឿងញៀននេកងរាជអាវធុហត្ថ
ខេត្តតាកេវមា្នាក់នងិសេ្តីជាបក្ខពកួមា្នាក-់
ទៀតឈ្មោះ កេន ចាន់រី ពីបទជួញដូរ
គេឿងញៀនហើយគេងនងឹបញ្ជនូទៅ
កាន់សលាដំបូង...តទៅទំ ព័រ ២

កៃុងវ៉ា សុីនតោ នៈ អ្នកតវ៉ាដោយ-
សន្តិវិធីរាប់មឺុននក់បានជួបគ្នាដើមេបី
ទាមទាររកយុត្តិធម៌ចំពោះការរីស-
អើងពូជសសន៍កាលពីថ្ងេសៅរ៍
នៅក្នុងកេុងជាចេើន នៅទូទាំងអា-
មេរិកបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក
GeorgeFloyd ខណៈចលននេះ
តេូវបង្កឡើងដោយ...តទៅទំព័រ  ១១

លោកហុ៊ន សេនបង្ហាញពីភាពរឹងមំានិងរុងរឿងរបស់ បកេស
តាមរយៈអគារបកេសថ្មដីេលចាត់ទុកជាបង្អេកសមេប ់ជាតិនិងពលរដ្ឋ ពីអតីត  បច្ចបុេបន្ន ដល់អនាគត

រី សុចាន់

ភ្នំពៃញៈលោកនយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុន
សេនបេធានគណបកេសបេជាជនកម្ពជុា
កាលពីថ្ងេទី៥ខេមិថុនបានចុះពិនិតេយ
អគរថ្មីទីស្នាក់ការកណា្តាលគណបកេស
បេជាជនកម្ពជុាដធ៏ំស្កមឹស្កេកម្ពស់៥ជាន់
បន្ទាប់ពីសងសង់ជិតរួចរាល់គឺបាន-

៩៥ភាគរយក្នុងរយៈពេលជាង២ឆា្នាំ។
លោកអះអាងថាអគរថ្មីនេះបង្ហាញឱេយ
ឃើញពីភាពរុងរឿងដ៏អស្ចារេយរបស់
គណបកេសដេលជាបង្អេកសមេប់ជាតិ
និងបេជាជន។
ហ្វេសប៊ុករបស់លោកហ៊ុនសេន

បញ្ជាក់កាលពីថ្ងេទី៥ ខេមិថុន ថា៖
«វត្តមានអគរដ៏ធំស្កឹមស្កេនេះគឺបង្ហាញ

ឱេយឃើញពីភាពរឹងមំានិងជានិមិត្តរូបនេ
ការរបួរមួសមគ្គភីាពនងិភាពរងុរឿងដ៏
អស្ចារេយរបស់គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា
ដេលជាបង្អេកមនិអាចខ្វះបានសមេប់
ជាតិ និងបេជាជនកម្ពុជាតាំងពីអតីត-
កាលបច្ចុបេបន្ននិងទៅអនគតកាល»។
លោកសរសេរទៀតថា៖«ទហំំសណំង់

អគរគឺបេមាណ៥០០០០ម៉េតេកេឡា

ដេលពេលនេះសងសង់បាន៩៥ភាគរយ
ហើយ។អគរដធ៏សំ្កមឹស្កេនេះតេវូបាន-
សងសង់ឡើងរំលេចដោយកេបូរកេបាច់
រចនបទ័្មខ្មេរដល៏្អវចិតិេនងិមានសោភណ-
ភាពល្អបេណីតទាក់ទាញចំណាប់-
អារម្មណ៍យ៉ាងខា្លាងំពីសធារណជន»។
លោកហ៊នុសេនឲេយដងឹថាអគរថ្មីនេះ

សងសង់លើផ្ទេដីទីតាំង...តទៅទំព័រ ២

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន  អញ្ជើញ ពិនិតៃយ អគារ ទីសា្នាក់ការ កណ្ដាល គណបកៃស បៃជាជន កម្ពជុាស្ថតិនៅ តាម បណ្ដាយវិថីពៃះ នរោត្តម  ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នពំៃញកាលពីថ្ងៃសុកៃ។ រូបSPM
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តពីទំ ព័រ ១...រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
នៅ ថ្ងៃ នៃះ ។ 

 លោក  អិនុ  សងុ  នាយ ករ ង នៃ  
មន្ទី រ បៃ ឆំង គៃឿង ញៀន នៃ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថា  ជន សងៃសយ័ 
ទាំង ២នាក់ តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច  
ជំ នាញ បញ្ចប់ ការ សាក សួរ  និង 
រៀប ចំ សំ ណុំ រឿង តាម នីតិវិ ធី 
ចៃបាប់  ដើមៃបី បញ្ជូន ទៅ កាន់ 
សាលា ដំ បូង រាជ ធានី នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ 
ខៃ មិថុនា ២០ ២០ ។ 

 លោក  សុង   ថ្លៃង ថា ៖  « ខ្ញុ ំបញ្ជនូ 
ពួក គៃ បន្ត ទៅ តុលា ការ ដើមៃបី 
ចាត់ ការ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ » ។  

 លោក   សុង  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ជ ន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ  ឈុន   សុមៃ ធា  
នងិ  កៃន  ចានរ់ ី តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ 
កាល ពី ពី រសៀល ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ  

មិថុនា  ឆ្នាំ  ២០ ២០  នៅចំ ណុច 
សា្ថានីយ សំា ង សូគី មុិច  សង្កាត់ 
ស្ទឹង មាន ជ័យ   ខណ្ឌ មាន ជ័យ  
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ។  សមត្ថ កិច្ច ដក- 
ហូត បាន ជាក់ ស្តៃង មាន គៃឿង- 
ញៀន  បៃ ភៃទ មៃតំ ហ្វៃ តា មីន 
ចំនួន ២  គីឡូ កៃ ម នៅ ក្នងុ  រថយ ន្ត ។    

 លោក   សុង  ថ្លៃង ថា  កៃយ ពី 
ការ ចាប់ ខ្លួន សមត្ថ កិច្ច  បាន  បន្ត 
ទៅ ឆៃក ឆៃរ នៅ ផ្ទះ របស់ ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ ឈុ ន   សុមៃ ធា 
នៅ ភូមិ អង្គ តា កុប  ឃុំ លាយ បូរ   
សៃុក តៃំកក់  ខៃត្ត តាកៃវ  ដោយ 
សហ ការ ជា  មួយ សមត្ថ កិច្ច នៃ 
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល  ខៃត្ត 
តាកៃវ ហើយ ក៏ មាន ការ សមៃប- 
សមៃលួ  ផ្នៃក ផ្លវូ  ចៃបាប ់ព ីលោក  ជវី   
ចាន់ តារា  ពៃះរាជ អាជា្ញា  អម- 
សាលា ដំបូង   ខៃត្ត តាកៃវ  ក្នុង កា រ- 

ឆៃក ឆៃរ  លំ នៅ ឋាន ។ 
 លោក  សងុ  ថ្លៃង  ថា   ចពំោះវត្ថ-ុ  

តាង ដៃល សមត្ថ កិច្ច ដក ហូត  
បាន ពី  ផ្ទះជន សងៃស័យ ឈ្មោះ    
ឈុន  សុមៃធា  មាន  អាវុធ ខ្លី 
ចំនួន ២ ដើម   ( បៃើ ហា្គាស)  និង 
ជញ្ជីង ថ្លឹង ថា្នាំ ញៀន ចំនួន ១ 
គៃឿង  ពៃម ទាំង កញ្ឆា  កៃៀម 
ចនំនួ ២ សៃបាង  ស្មើ ៨ គឡី ូកៃម ។  
បនា្ទាប ់មក សមត្ថ កចិ្ច បាន បន្ត ទៅ 
ឆៃក ឆៃរ  នៅ បន្ទប ់ជលួ របស ់ជន- 
សងៃស័យ មា្នាក់ ទៀត  ឈ្មោះ  កៃន  
ចាន់រី  នៅ  ភូមិ អង្គតា កុប  ឃុំ 
លាយ បូរ  សៃកុ តៃ ំកក់  ខៃត្ត តា កៃវ  
ដោយ ដក ហូត វត្ថុ តាង បាន  
មា៉ាសុីន កាមៃរា៉ា សុវត្ថិ ភាព ចំនួន 
១ គៃឿង  សា្លាក លៃខ ម៉តូ ូចនំនួ ៣ 
បន្ទះ  និង កាត គៃី ម៉ូតូ ចំនួន ២ 
សន្លឹក ទៀត ។ 

 លោក  សុង  ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុំ មិន 
អាច បង្ហាញ ពី ចម្លើយ សារភាព 
របស់ ជន សងៃស័យ ទាំង ២នាក់ 

នោះ បាន ទៃ   ពៃះ វា ជា ជំ នាញ 
របស់ សមត្ថ កិច្ច » ។ 

 លោក   សុង  បាន ឲៃយ ដឹង ផង- 
ដៃរ ពី ករណី បង្កៃប គៃឿង ញៀន 
ដោយ មយួ ទៀត  ទៅ លើ ជន ជាត ិ
ចិន មា្នាក់ពាក់ ព័ន្ធ បញ្ហា គៃឿង- 
ញៀន   ក៏ តៃូវ បញ្ជូន ទៅ សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ 
មិថុនា ដៃរ ។  ប៉ុន្តៃ ជន សងៃស័យ 
គៃន់ តៃ មាន ឧប ករណ៍ សមៃប់ 
កៃច្នៃ គៃឿង ញៀន ប៉ុណ្ណោះ មិន 
ទាន់ ដំឡើង ទៃ ។   ជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ ហុ ី យ ីរ ី (HE YIRI)  ភៃទ 
បៃសុ  អាយុ ៥៦ ឆ្នា ំ ពៃម ទំាង ដក- 
ហូត វត្ថុ តាង បទ ល្មើស   ដៃល ជន - 
សងៃស័យ បាន រកៃសាទុ ក នៅ ក្នុង 
បន្ទប់  ដោយ បិទ ប្លុម បៃ ។  ការ - 
បង្កៃប នៃះ ធ្វើ កាល ពីថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ 
មថិនុា  នៅ  ខនុ ដ ូឈ្មោះ«សោភា»  
សង្កាត់ បឹង កៃង កង ទី ១  ខណ្ឌ បឹ ង- 
កៃ ងក ង   យក ធ្វើ ជា ទីតាំង  កៃ ច្នៃ 
គៃឿង ញៀ ន ៕ 

មន្ត្រី អាវុធហត្ថ...

តពីទំព័រ ១...អគារ គណ បកៃស ចាស់ 
ដៃល មានទំហំ ដី បៃមាណ ១,៦ហិក តា  
និង មានកម្ពស់ ៥ជាន់។  ទីតាំង ស្ថិតនៅ 
តាម បណ្តោយ វិថី ពៃះនរោត្តម  សង្កាត់ 
ទន្លៃ បាសាក់  ខណ្ឌចំការ មន  រាជធានី- 
ភ្នពំៃញ។ ការកសាង អគារនៃះ តៃវូបាន- 
ធ្វើ ពិធី បញ្ចុះ បឋម សិលា សាងសង់ ក្នុង 
ខៃវចិ្ឆកិា  ឆ្នា២ំ០១៨ កៃម វត្តមាន របស ់
លោក សាយ  ឈុំ  បៃធាន ពៃឹទ្ធសភា 
កម្ពុជា។ អគារនៃះ មាន បណ្តោយ 
១៥០ម៉ៃតៃ  ទទឹង ៧៤ម៉ៃតៃ។ 

តាម រយៈ ហ្វៃសបុ៊ក  លោក បញ្ជាក់ថា ៖ 
«កម្ពស់ អគារ គិត អំពី ទីលាន មហាជន 
ខាងមុខ រហូត ទៅដល់ កំពូល ពៃជៃ មាន 
កម្ពស់ ៤៨ ម៉ៃតៃ។ ជាន់ ផ្ទាល់ដី មាន 
ចំណត រថយន្ត ជាង ៥០០ ចំណត  និង 
ទីធា្លា មុខ អគារ សមៃប់ មហាជន យើង 
អាចចត រថយន្ត បាន ៣០០ គៃឿង។ នៅ 
ជាន់ លើ គឺមាន សាល សមៃប់ បៃជុំ ជា 
លក្ខណៈ មហាជន  ឬក ៏មទិ្ទញិ បានចនំនួ 
បៃមាណជា ១ មុឺន នាក់»។

ហ្វៃសប៊ុក ដដៃល បន្ថៃម ទៀតថា  
អគារ នៃះ មានសាល បដិសណ្ឋារកិច្ច  
ដៃលមាន កៃឡាផ្ទៃ បៃមាណ  ៣ពាន់ 
ម៉ៃតៃ កៃឡា  ដៃល អាច ដក់ មនុសៃស 
អង្គយុ បាន បៃមាណ ជាង ៤ ០០០នាក។់ 
មាន អាហារដ្ឋាន នៅ ផ្នៃកខាង តៃបូង អគារ  
ដៃលអាច ដក់ មនុសៃស បាន ចំនួន ១២០ 
នាក់  ក្នុង ១ ពៃល។ អគារ នៃះ មានបន្ទប់ 
សោតទសៃសន៍  បន្ទប់ កាត់សក់  បន្ទប់ 
រដ្ឋបាល  បន្ទប ់សមៃបជ់ន ពកិារ  បន្ទប-់ 
ឃ្លាំង  បន្ទប់ សមៃប់ កងការពារ  បន្ទប់- 
បៃជុំ គណៈ បៃចាំការ  និង បន្ទប់ បៃជុំ 
អន្តរជាតិ។ មាន ការិយាល័យ សមៃប់ 
សមៃក  និង ការិយាល័យ សមៃប់ 
បៃធាន កតិ្តយិស គណបកៃស  ការយិាលយ័ 
សមៃប ់បៃកឹៃសា គណៈអចនិៃ្តយ ៍ ការយិា- 
ល័យ ដៃលជា សាល សមាជកិ អចនិៃ្តយ ៍ 
និង បន្ទប់ ទទួល ទាន អាហារ។ 

ហ្វៃស ប៊កុ លោក ហ៊នុ សៃន  បញ្ជាកថ់ា  
អគារនៃះ ក៏មាន សាល លៀង សាយ- 
ភោជន ៍ដៃល ដក ់មនសុៃស បាន១៥០ នាក ់ 
និងបន្ទប់ រៀប ចំ អាហារ។ ចំណៃក នៅ 
ជាន ់ ទ៥ីមានសាល បៃជុ ំធដំៃលមាន ចនំនួ   
កៅអី អាចដក់ បានបៃមាណ  ៣ ៤៧៤ 
នាក ់  មានទ ីសមៃក នៅ សង ខាង ដៃល 
អាចដក ់មនសុៃស បាន ៣ ៤៧០ នាក ់ផង- 
ដៃរ។ សោភណ ភាព នៃការ ឌីហៃសាញ 
អគារនៃះ គឺមាន រចនា ប័ទ្មថ្មី  ហៅថា  
រចនាបទ័្ម រមួសមយ័  ដោយ មាន រចនាបទ័្ម 
៣ រួមចូល គា្នា  គឺ  រចនាប័ទ្ម បៃសាទ 
អង្គរវត្ត  រចនាប័ទ្មបនា្ទាយសៃី  និង រចនា- 
ប័ទ្ម កណ្តោល  ហើយ បានរួម បញ្ចូល គា្នា  
ហៅថា «រចនាប័ទ្មរួម សម័យ»។

លោក សុខ ឥសាន  អ្នកនាំពាកៃយ 

គណបកៃស បៃជាជន កម្ពុជា  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ថា  លោក 
មនិ បាន ដងឹ ព ីចនំនួ ថវកិា សរបុ សមៃប ់
ការ សាងសង់ អគារ នៃះ ទៃ។ លោក ថា  
ទាល់តៃ សាងសង់ ចប់ ៥ភាគរយ ទៀត  
ទើប អាច បូក សរុប តម្លៃ ចំណយ ពិត- 
បៃកដ បាន  ដូច្នៃះមិន អាច និយាយ 
សា្មោនៗ បាន ទៃ។

លោក បន្ថៃមថា ៖«តាម គោលកាណ ៍ 
គណបកៃស បៃជាជន មិន យក ថវិកា រដ្ឋ 
ទៅ ធ្វើ ទៃ។ វា ខុស គោលការណ៍។ 
អ៊ីចឹង ទៃ [គឺជា] ថវិកា របស់ គណបកៃស  
និង សបៃបុរសជន គៃ ជួយ»។ 

លោក សុខ ឥសាន  មិន បាន ដឹង ថា  
តើ អគារ នៃះ នឹង គៃង សាងសង់ 
បញ្ចប់ នៅ ពៃល ណ នោះ ទៃ។ លោក 

បញ្ជាកថ់ា ៖«នៅ សល ់៥ភាគរយ ទៀត 
ហ្នងឹ  ខ្ញុ ំមើល ទៅ  វា បពំាក ់សមា្ភារ ផ្ទៃ ក្នងុ 
តាម បន្ទប់ មួយៗ ទៃ»។

អ្នក នាំពាកៃយរូបនៃះ  បញ្ជាក់ ថា ៖«អា- 
ហ្នឹង វា[រចនាប័ទ្ម] ខ្មៃរ ខ្លះ។ សម័យ ខ្លះ» ។ 

លោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយាសា្ថាន 
ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ នៃ រាជប ណិ្ឌតៃយ- 
សភា កម្ពជុា  នងិ ជា អ្នក វភិាគ បញ្ហា នយោ- 
បាយ   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា 
គណបកៃស បៃជាជន កម្ពុជា កសាង  មូល- 
ដ្ឋាន គៃឹះ យរូអង្វៃង មក ហើយ។ បៃសនិ- 
បើ គៃន់ តៃ មើល សំ ណង់ អគារនៃះ ក៏ 
បញ្ជាក់បាន ថា  ចក្ខុវិស័យ របស់ គណ- 
បកៃស នៃះ នឹង អាច កាន់ អំណចក្នុង 
បៃទៃស យូរអង្វៃង តទៅ ទៀត។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«បៃសិន យើង ធ្វើ ការ- 

បៃៀបធៀប ជាមយួនងឹ គណបកៃស ផៃសៃងៗ 
ទៀតហ្នងឹ គថឺា  យើង មនិ អាច បៃៀបធៀប 
បាន ទៃ  អ្វ ីដៃលជា ទនំកុ ចតិ្ត សមៃប ់ឈរ- 
ជើង នៅ ក្នងុ សង្វៀន នយោបាយ កម្ពជុា ។ 
គណបកៃស បៃជាជន គឺបាន រៀបចំ ខ្លួន 
រងឹមា ំទាងំ ហៃ ដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ របូវន្ត  ទាងំ 
ធនធាន មនុសៃស ទាំង ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថុ  
ហើយ ជាពិសៃស ហ្នឹង គឺ ចក្ខុវិស័យ និង 
គោល នយោបាយ ចៃបាស់លាស់ សមៃប ់
ការ ដឹកនាំ បៃទៃស ជាតិ យូរអង្វៃង ក្នុង 
ការ រកៃសា អំណចពីការ ដណ្តើម អំណច 
នៃ មជៃឈដ្ឋាន ផៃសៃង»។

លោក សន  ជ័យ  នាយក បៃតិបត្តិ 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណនៃយៃយភាព សង្គម- 
កម្ពជុា  ថ្លៃងព ីមៃសលិមញិថា  លោក ដចូជា 
មិនចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើរឿង អគារ ធំ 
ស្កមឹស្កៃ  ឬកក៏ារ អះអាង របស ់គណ បកៃស  
នៃះ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ លោក ចាប់ អារម្មណ៍ លើ 
ការ  ចង់ បាន លម្ហបៃជាធិបតៃយៃយ មួយ 
ដៃលធ ំនៅ កម្ពជុា  ដចូជា ការ ចលូរមួ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង ក្នុង ការ បោះឆ្នាត ដោយ 
គណបកៃស ដៃល មាន បៃជា បៃិយភាព។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ថ្ងៃ អនាគត  បើ គូ- 
បៃជៃង នយោបាយ សំខាន់ៗ ដៃលមាន  
លោក  សម រងៃសុ ី[បៃធាន ស្តទី ីអតតីគណ- 
បកៃស  សង្គៃះ ជាតិ]  និង លោក កឹម សុខា 
[អតីត បៃធាន នៃ អតីត បកៃស សង្គៃះ - 
ជាត]ិ  នងិ គណបកៃស កាន ់អណំច សព្វថ្ងៃ 
ចូល រួម បៃកួត បៃជៃង ជាមួយ គា្នាបាន  ខ្ញុំ 
គតិថា  នោះ ជា អ្វ ី ដៃល យើង មើល ឃើញ 
ថា  វា ជា ការ រួមចំណៃក ទៅដល់ លម្ហ នៃ 
បៃជា ធិប តៃយៃយ នៅ កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ប៉ុន្តៃ បៃសិន ជា គា្មោន   
វត្តមាន នៃ គូបៃជៃង ដ៏សំខាន់ នៃះ ទៃ នៅ 
ក្នងុ ការ បោះឆ្នាត  ខ្ញុយំលថ់ា  ការឱៃយ នយិម-   
នយ័ ទៅលើ លទ្ធបិៃជាធបិតៃយៃយ នៅ  កម្ពជុា   
ទនំងជា មានបញ្ហា ដៃរ ដោយ កៃសៃ ភ្នៃក 
មតិ្តដៃល មកព ីបណ្តោ បៃទៃស ដៃល លើក- 
កម្ពស់ លទ្ធិបៃជាធិ បតៃយៃយ» ៕

លោកហុ៊ន ស្រន បង្ហាញពីភាពរឹងមំា និងរុងរឿងរ បស់ប ក្រស តាមរយៈអគារ បក្រសថ្ម.ី..
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 វ៉ន   ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ  អគ្គ នា យក សហ- 
គមន៍ មូល ដ្ឋាន នៃ កៃសួង បរិ ស្ថាន 
នងិ UNDP  បាន សមៃច ជៃើស- 
រើស សហ គមន៍ តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាតិ ចំនួន៥  ដើមៃបី ផ្ដល់ ហិរ ញ្ញ-  
បៃប ទាន ខ្នាត  តូច បន្ត សមៃប់ 
កម្ម វិធី   ( Global Environ-
ment Facility)  របស ់  អង្គ ការ  
UNDP  ដើមៃបី អភិ វឌៃឍន៍ សហ- 
គមន៍ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។  
យោង តាម  លោក  គឹម  សរិន  
អន ុបៃ ធាន នាយក ដ្ឋាន ជវី ភាព 
សហ គមន៍ នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
សហ គមន ៍មលូ ដ្ឋាន ថ្លៃង បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
មៃសិល មិញ ថា   កៃយ បាន ចលូរមួ  
កិច្ច បៃជុំ ជា មួយ  គណៈ កម្ម ការ 
វាយ តម្លៃ ថា្នាក់ ជាតិ សមៃប់    ការ 
ផ្តល់ គមៃង ខ្នាត តូច របស់ 
អង្គការ  UNDP   ដើមៃប ីវាយ តម្លៃ  
ចុង កៃយ ក្នុង ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញ- 
បៃប ទាន កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ ទី ៥  ខៃ 
មិថុនា  ឆ្នា ំ២០ ២០ ។

 លោក ថ្លៃង ថា  អង្គ បៃ ជុំ បាន 
សមៃច យក សហ គមន៍ ចំនួន  
៦  ដើមៃបី បន្ត សរ សៃរ គមៃង 
ពៃញ លៃញ ។  ក្នុង ចំណោម 
សហ គមន ៍ទាងំ  ៦  នោះ  គ ឺមាន 
សហ គមន៍ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម- 
ជា តចិ ំននួ ៥  នងឹ ទទលួ ហរិញ្ញ- 
បៃប ទាន ខ្នាត តចូ តាម រយៈ កម្ម វិធី 
អភិ វឌៃឍ បរិ ស្ថាន  (Global En-
vironment Facility)   របស់ 
អង្គ ការ  UNDP  ដើមៃបី អភិ វឌៃឍន៍ 
សហ គមន៍ ។  សហ គមន៍ ទំាង  

៥  នោះ រួម មាន  ១ - សហ គមន៍ 
តបំន ់ការពារ ធម្ម ជាត ិ ភ្ន ំណាម- 
លៀ  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរើ។  ២-សហ- 
គមន៍ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  
មណ្ឌល យន៉  ខៃត្ត មណ្ឌល គរិើ ។   
៣-សហ គមន ៍តបំន ់ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ  រាំង ខ្វាវ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់ ។  
៤-សហ គមន៍ តំបន់ ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ  ភ្នំ ទំ ព័រ ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់។  
៥ -សហ គមន ៍តបំន ់ការ ពារធម្ម- 
ជាតិ  ជាំ ពៃន  ខៃត្ត ពៃះ វិ ហារ ។   
ដោយ ឡៃក សមៃប ់សហ គមន ៍
តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  ភ្នំ ទំព័រ   
និង ជាំ ពៃន  នឹ ងតៃូវ បំពៃញ 
 លក្ខ ខណ្ឌ  ក្នុង ការ សុំ ការ ឯក- 
ភាព ពី កៃ សួង បរិ ស្ថានលើ ការ-  
អនុ ញ្ញាតពងៃកី ផ្ទៃ ដី ពៃ សហ គមន៍  
លើ ទ ីតាងំ គៃង ធ្វើ ទៃស ចរណ ៍
ធម្ម ជាតិ ។

លោក  ខៀវ  បរូនិ  អគ្គ នា យក 
សហ គមន៍ មូល ដ្ឋាន នៃ កៃសួង 
បរិ ស្ថាន បាន បញ្ជាក់ បន្ថៃម 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា តាម រយៈ 
កម្ម វិធី ផ្ដល់ ហិរញ្ញ បៃប ទាន របស់ 
អង្គ ការ  UNDP  ដើមៃប ីអភវិ ឌៃឍន ៍
សហ គមន៍  សមៃប តាម គោ លនយោ- 
បាយ របស ់រាជ រដ្ឋា ភបិាល កដ៏ចូ- 
ជា កៃសួង បរិ ស្ថាន ក្នុង ការ ធ្វើ  
យ៉ាង ណា ដើមៃប ី ឲៃយ ជវីភាព បៃជា-  
ពល រដ្ឋ នៅ សហ គម ន ៍មាន ភាព- 
បៃសើរ ឡើង  និង ឲៃយ  ពួក គាត់ 
ចលូ រមួ ការ ពារ   អភ ិរកៃស បរ ិស្ថាន  
និង ធនធា ន ធម្ម ជាតិ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ដូច្នៃះ ដើមៃបី 
ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង សហ- 
គមន៍ ងាក មក ចូលរួម ថៃ រកៃសា 
និង អភិ រកៃស...តទៅ ទំ ព័រ ៥

សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ៥
ទទួលហិរញ្ញប្បទានខ្នាតតូចពីUNDP

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញ ៈ លោកនាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី ហ៊ុន សៃ ន  បានសមៃច 
បង្កើត គណៈ កម្មកា រ  ដើមៃបី តៃតួ-  
ពិនិតៃយ ការអភិវឌៃឍនៅ កោះកុង- 
កៃ ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ត កោះកុង  
ដើមៃប ីតាម ដន សកម្មភាព កៃមុ- 
ហ៊ុន កោះ កុង អៃស អីុ ហៃសិ ត ខូ-    
អិ ល ធី ឌី ដៃល រដ្ឋាភិ បាល បៃ-
គល់ ឲៃយ ធ្វើ ការ អភិវឌៃឍ ផ្តាច់មុខ  
កាលពី ឆ្នាំ២ ០១៩ ។

រាជ រដ្ឋាភបិាល បាន បៃគលឲ់ៃយ  
កៃមុ ហុ៊ន កោះ កុង អៃស អុី ហៃសិត 
ខូ អិ ល ធី ឌី ធ្វើការ អភិវឌៃឍតាម- 
រយៈ  សជណ ចុះ ថ្ងៃ ទី១៤ ខៃ 
មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ ទីស្តី- 
ការ  គណៈ រដ្ឋម ន្តៃ។ី នៃះ បើតាម 
សៃចក្តី សមៃច ចុះ ហត្ថ លៃខ 
ដោយ លោកហ៊នុ សៃនកាល ព ី
ថ្ងៃទី៤មិថុនា ។ សៃចក្ត ីសមៃ ច   
ដដៃល   ឲៃយ ដងឹ ថា គណៈ កម្មការ 
តៃតួ ពិនិតៃយ ការអភិវឌៃឍនៅ កោះ-
កុង កៃ មាន សមា ជិក ចំនួន ១ ០ 
នាក់  ក្នុង  នោះ លោក សយ សំ- 
អាល់ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង បរិស្ថាន 
ជា បៃធាន  លោកសុក ចិនា្តា សោ  - 
ភា រដ្ឋ  មន្តៃ ីបៃតិភូ អម នាយក រដ្ឋ - 
មន្តៃ ី និង ជា អគ្គ លៃខធិការ កៃមុ-  
បៃឹកៃសា អភិ  វឌៃឍន៍ កម្ពុជា ជា អនុ- 
បៃធាន។ សៃចក្ត ីសមៃ ច ដដៃល  
បញ្ជាក ់ថា៖«គណៈ កម្មការ នៃះ  
មា ន  ភារកិច្ច តៃួត ពិនិតៃយ លើ 
គមៃង អភិវឌៃឍន៍ កោះ កុង កៃ 
ទាំង មូល របស់ កៃុមហ៊ុន កោះ- 
កុង អៃស អីុ ហៃសិត ខូ អិ ល ធី ឌី 

ដៃល រាជ  រដ្ឋាភបិាល បៃគល់ជនូ 
ឲៃយ អភិវឌៃឍ...និង ធ្វើ របាយ- 
ការណ ៍ស្តពី ីលទ្ធផល ការងារ ជនូ  
បៃមុខ រដ្ឋា ភិបាល»។

លោក នៃតៃ ភ ក្តៃ អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន   ថ្លៃង ពី- 
មៃសិល មិញថា  លោក  មិនមាន អ្វ ី - 
អតា្ថា ធិបៃបាយ  បន្ថៃម   នោះ ទៃ ដោ យ  
លោក សូម ឲៃយ យោង ទៅ  លើ សៃ ច -  
ក្ត ី បៃ កាស ពត័ម៌ាន របស ់កៃ ស ួង 
បរិស្ថាន កា ល ពី ថ្ងៃទី ៣ខៃមិថុនា ។ 
តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  
របស់ កៃសួង បរិស្ថាន  កាលពី 
ថ្ងៃ  ទី៣  ខៃ មិថុនា  ឲៃយ ដឹង ថា រដ្ឋា - 
ភិបាល បាន យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខ្ព ស់  
លើ ការងារ ការពារ  និង អភិរកៃស 
តំបន់ កោះ កុង កៃ  ដោយបាន 
បញ្ជូន កៃុម មន្តៃី ជំនាញទៅ ធ្វើ 
ការ សិកៃសា សៃវជៃវ រៀបចំ ឯក - 
សរនងិ ទនិ្ន នយ័ ផៃសៃង ៗ ទាក ់ទង 
នឹង តំបន់ កោះ កុង កៃ នៃះ  តំាង ពី 
ឆ្នាំ២០១៦ មក។ លើស ពី នៃះ 
កៃសួង បរិ ស្ថាន  ក៏គៃង ដក់ 

តំបន់ នៃះ ជា«ឧទៃយាន ជាតិ សមុ  ទៃ» 
ពៃះ តំបន់ នៃះ សមៃបូ រដោយ 
សកា្តានុ ពល ផ្នៃក ធន ធាន ធម្មជា តិ  
និង ជីវចមៃុះ និង មាន ឆ្នៃរ ខៃសាច់ 
ល្អ សៃស ់ស្អាតដៃល តៃវូការពារ 
និង  អភិរកៃសក្នងុ ឆ្នា២ំ០២ ១។

កាលព ីថ្ងៃទ១ី ខៃ មថិនុាមាន 
កៃុម យុវ ជ ន  ដៃលមាន គា្នា ជាង 
១០នាក ់បានរមួ គា្នា ជិះ  កងព់ ីខៃត្ត 
កោះ កុង  មកកាន់ រាជធានី -       
ភ្ន ំពៃ ញ ដើមៃបី  ដក ់ញត្ត ិជនូ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីស្នើ   ឲៃយ ដក ់កោះ- 
កុង កៃ  ទៅជា តំបន់ ការពារ 
ដោយ ចៃបាបន់ងិ រកៃសា សភាព ដើម 
នៃ កោះ នៃះ ។ បុ៉ន្តៃ ពៃលធ្វើ ដំណើរ 
ដល់  ឃំុ  តៃពំាងរូងនា ខៃត្តកោះ - 
កុងនៅ ថ្ងៃទី២ មិថុនា ក៏តៃវូ អា ជា្ញា - 
ធរ ខៃត្ត  នៃះធ្វើការ រារាំង សកម្ម - 
ភាព របស់ ពួក គៃ  និងបាន ដក- 
ហូត កង់ ជាង១០ គៃឿង ។

លោក សនួ ចរំើន ជា យ ុវជន 
ដៃល ចូល រួម ក្នងុ យុទ្ធនាការ ជិះ-  
កង់កៃម ហៃតុ ផល «សង្គៃះ 

កោះកងុ កៃ» ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ 
ថាការ ដៃល រដ្ឋាភិបាលបាន បៃគ ល់  
កោះ នៃះ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ឯកជន 
ធ្វើការ អភិវឌៃឍគឺជា រឿង មួយ 
ដៃល បង្ក ការពៃួយ បារម្ភ និង 
ពោពៃញ ដោយ មន្ទលិ សងៃស័យ។ 
លោក បន្ត ថា ចពំោះ យន្តការ នា នា  
ដៃល រដ្ឋាភិបាល ជាពិ សៃស 
កៃសងួ បរសិ្ថា ន បាន ដក ់ចៃញ 
ដើមៃបី ការពារ កោះ នៃះក៏ មិន ទា ន់ 
មាន ភាព បៃកដ បៃ ជា នោះ  ដៃរ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«យើង 
នៅតៃ មាន អារម្មណ៍ មួយ ដៃល 
ខ្លាច ពៃះ កៃម ការ អភិវឌៃឍ 
គឺជា ពាកៃយ ដៃល នាំមុខ សមៃប់ 
បងា្ហាញ ទៅ បៃជា ពលរដ្ឋថា 
តំបន់ នោះ កំពុ ង តៃូវបាន អភិ- 
វឌៃឍ ប៉ុន្តៃ ជាក់ស្តៃង វា គឺជា ការ - 
បំផ្លាញ ទៅវិញ ទៃ។ វាគឺជា 
ក្តីបារម្ភ មួយ ទៅ ថ្ងៃ អនាគត 
ពៃះតៃ មកដល់ ពៃល នៃះ នៅ 
មិនទាន់ ដឹង ចៃបាស់ ថា គមៃង 
របស់ កៃុម ហ៊ុ ន  កោះកុង អៃស- 
អីុហៃសិត ខូ អិ ល ធី ឌី អភិវ ឌៃឍ   
របៀប ម៉ៃច នោះ ទៃ»។ យុវ ជន 
សួន ចំរើន នៅ តៃ អះ អាងថា 
កៃុម យុវជន នឹង នៅ តៃ បៃកាន់ 
ជហំរ ក្នងុ ការ បន្ត យទុ្ធនាការ ក្នងុ 
ពៃល ខង មុខ ដើមៃបី ជំរុញ ឲៃយ រដ្ឋា - 
ភិបាល រកៃសា កោះ នៃះ ឲៃយបាន 
ខណៈ លោក នៅតៃ បារម្ភ ចពំោះ 
ហានិភ័យ ដៃល អាច កើត មាន 
ឡើង គៃប ់ពៃល មកលើ កោះកងុ 
កៃ ដៃល ជាតំបន់ មួយ ពោ រ- 
ពៃញ ទៅ ដោយ សកា្តា  នុពល ធន-  
ធាន ធម្ម ជាតិ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីបង្កើតគណៈកម្មការតួ្ត-
ពិនិត្យសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍នៅកោះកុងក្

លោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង បរិសា្ថាន   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ  លោក នាយ ក រ ដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន  
កាលពី មៃសិល មិញ បាន កៃើន រំឭក  ជាថ្មី 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ បន្ត បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ 
ការឆ្លង កូ វីដ ១៩ ខណៈ កៃសួង សុខា- 
ភិបា ល ពៃមាន ថា  កម្ពជុា អាច មាន 
ករណី ចម្លង លើអ្នកធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត 
ដោយ មិន អនុ វត្ត វិធី ការ ពារ ខ្លួន ។ 

នៅ ថ្ងៃទី ៦  មិថុនា កៃសួង សុខា ភិ បាល 
បាន បៃកាស ពី ការ រកឃើញបុរសខ្មៃរ-  
បារំាង  ថ្ម ីមា្នាក់ ទៀត បានកើតជំ ងឺ កូ វីដ ១៩ 
ដៃល បាន ធ្វើ ដំណើរពី អង់ គ្លៃស ឆ្លង កាត់ 
អាល្ល ឺម៉ង់  បា រំាង  និង កូរ៉ៃខា ងតៃបូង  មុន 
មក ដល់  កម្ពុជា  ពី ថ្ងៃទី ២៤  ខៃ ឧសភា 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ឈឺ ជំងឺ កូវី ដ១៩នៅ កម្ពជុា 
កើន ដល់ ១២៦ នាក់  ។ 

 កៃសងួ នៃះបានបន្ត ថា  ការរក ឃើញ 
ករណី ឆ្លង រប៉ៃះ រប៉ោះ នៃះធ្វើ ឱៃយ ពិបាក 
ស្មាន ទកុ ព ីការ ចម្លង នងិ នៅតៃ ជា ហា- 
និ ភ័យ សមៃប់ សុខ ភាព ស ធារណៈ 
ខណៈ កៃសួង  សង្កៃត ឃើញ ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ធ្វើ ដំណើរ ពី កន្លៃង ១ទៅ កន្លៃង 

១ និងជួបជំុ  គ្នាចៃើ នដោយ ភ្លៃច  ការ ពារ 
ខ្លួន ដៃល អាច នាំឱៃយមាន  រល ក ទី ២។ 

 តាម កៃសួ ង ថា ៖« ឥរិ យាបថ ធ្វៃស- 
បៃហៃស  និង សន្ដិភាព និយម ជា មួយ 
វីរុស កូ វីដ ១៩ បៃប នៃះ រ បស់ បង ប្អូន 
បៃជា ពល រដ្ឋ មួយ ចំនួន ជា ហា និ ភ័យ 
សុខ ភាព ស ធារ ណៈ ...» ។ 

 កៃសួង សុខាភិ បាល បាន ស្នើ ឱៃយ ពល- 
រដ្ឋ គៃប់ រូប តៃូវ បន្ត លាង សមា្អាត ដៃ 
ជាមួយ សប៊ូ  អាល់ កុល និង ជៃ ល ឱៃយ 
បាន ញឹក ញាប់  ពាក់ មា៉ោស់  ឬ បៃើ កៃ មា 
និង កនៃសៃង នៅពៃល កណ្ដាស ់ឬ ក្អក  នងិ 
តៃវូរ កៃសាគ មា្លាត សុវត្ថ ិភាព បុគ្គល បន្ត ទៀត 
ដៃល តៃូវ រកៃសា ចមា្ងាយ ពី គ្នា យា៉ោង តិច 
១,៥ ម៉ៃតៃ ឡើង ទៅ  និងថា អ្នក ដៃល 
មាន ហាន ិភយ័  ឆ្លងខ្ព ស់  មាន ចាស់ ជរា  
អ្នក មាន ជំងឺ បៃចាំ កាយ  ស្ដៃី មាន ផ្ទៃ- 
ពោះ  និង កុមារ តូច ដៃលមិនតៃូវ ឱៃយ 
ចូល រួម ធ្វើដំ ណើរ  ឬ ជួប ជុំគ្នា  ឡើយ ។ 

 ជាមួយ នៃះដៃ រ កាលពី មៃសិលមិ ញ លោក  
ហ៊ុន សៃន ក៏បាន  សរសៃរ លើ ហ្វៃ ស - 
ប៊ុ ក  កៃើនរំ ឭក ពល រដ្ឋឱៃយ ចូ លរួម ទប់- 
ស្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ផ ងដៃរ ជាពិសៃស 

អ្នក ធ្វើដំ ណើរ កមៃសាន្ត ទៅ តាម តំប ន់  
រមណី យដ្ឋា ន នានា ។

 លោក បញ្ជាកថ់ា ៖« កុ ំធ្វៃស បៃហៃស 
ឲៃយសោះ ឬ គិត លៃងៗ ថា  មិន អី ទៃ  បៃ- 
ទៃស យើង មិន ឆ្លង ទៃ  នោះ គឺ កំពុង បៃ ថុយ 
នឹង គៃះ ថា្នាក់ ធំ ហើយ ។ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ដ៏ កាច ស ហាវ នៃះ កំពុង ឆ្លង រាតតៃបា ត 
នៅ ពាស ពៃញ ពិភព លោក  ដៃល មិន- 
ទាន់ មាន ថា្នាំ ពៃយាបា ល នៅឡើ យ ទៃ ។ 
ដូច្នៃះ គៃប់ គ្នា តៃូវ បៃុង បៃ យ័ត្ន ការ ពារ 
សុខភា ព  » ។ 

 កាលព ីថ្ងៃទ ី២០  ឧសភា រដ្ឋាភបិា ល 
បាន បៃកាស  ថា រាល់ អ្នក ដំណើរ  ដៃល ចូល 
កម្ពុជា ដល់ ពៃលាន យន្តហោះ ភា្លាម  តៃវូ 
បញ្ជនូទៅកន្លៃង រង់ចាំដើមៃបី យក សំ- 
ណក ធ្វើ តៃស្តនៅបា៉ោស្ទ័រ មុន សមៃច 
ឱៃយ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក តាម ផ្ទះ  ឬ នៅ កន្លៃង 
ដៃល រៀបចំ ដោយ អាជា្ញា ធរ ។ 

 ការ អន ុវត្ត វធិានកា រ នៃះ  ខណៈ ចៃើន 
លើសល ប់ នៃអ្នកជំងឺទាំង ១២៦ គឺជា 
ករណី នាំចូ ល ពី កៃសៃប ពៃល  រដ្ឋាភិ- 
បា ល ក ំពងុ ពៃយាយា មកុ ំឱៃយ មាន ការ ចម្លង 
មក ពី អ្នក នៅកៃ បៃទៃស  ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី ៥  មិថុនា  កៃសួង សុខាភិ- 
បាល បានរៀ បចំ កន្លៃង រង់ចាំ យក សំ- 
ណក ១០ កន្លៃង ក្នងុ ពៃលាន យន្ត ហោះ 
ភ្នំពៃញដើមៃបី កាត់ប ន្ថយ ការលំ បាក 
ដោយស រ កន្លង មកអ្នកដំ ណើរ តៃូវ- 
បាន បញ្ជូន ទៅ នៅ កន្លៃង រង់ចាំ ខាង 
កៃ ពៃលាន ដូចជា  នៅ ទ័ពអា កាស - 
នៅ មណ្ឌល សុខ ភាព ចាក់ អងៃ កៃម 
និង នៅ វិទៃយា ល័យ ហ៊ុន សៃន ជម្ពូ វ័ន ។ 

 រ ដ្ឋលៃ ខាធិ ការ និងជាអ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សុខាភិ បាល  លោក សៃ ី ឱ វណ្ណ- 
ឌី ន  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មៃសិល មិញ 
ថា  ក្នងុ ចំណោម ពៃលាន យន្ត ហោះ អន្ត រ- 
ជាតិ ទំាង ៣  គឺ មាន តៃ ពៃលាន យន្ត- 
ហោះ អន្តរ ជាតិ  ភ្នំពៃញ ទៃ  ដៃល រៀបចំ 
កន្លៃង រង់ចំា   យក សំណក  ទៅធ្វើ  តៃ ស្ដ។ 

 លោក សៃ ីថា ៖« នៅ ពៃលានយ ន្តហោះ  
អន្ត រជាតិ  កៃុងពៃះសី ហនុ នឹង តៃៀម 
រៀបចំ នៅ ពៃល ខាង មុខនៃះ  ហើយ 
ពៃលានយ ន្តហោះ  អន្តរ ជាតិ សៀមរា ប  
មិនទាន់ មាន ជើង ហោះហើរ ចុះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ប៉ុន្តៃ បើ មាន យើង គៃង នឹង 
រៀប ចំ ឱៃយ មាន ដូចគ្នា  » ។ 

 លោក ខៃ ក នរិន្ទ ដ  បៃធា ន ផ្នៃក 
ទំនាក់ទំ នង សធា រណៈ  នៅ កៃុម ហ៊ុន   
Cambodia Airport បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ដៃរ ថា  រយៈ ពៃល ១ខៃ ឧសភា  
នៅ ពៃលាន យន្តហោះ  អន្ត រជាតិ ទំាង 
៣គឺ មាន អ្នក ដំណើ រ ចៃញ-ចូល ជា 
មធៃយម  ៥៨៥ នាក់ ក្នុង១ ថ្ងៃ ដៃល ធា្លាក់ 
ចុះ ៩៨ ភាគរ យ  បើ ធៀប  រយៈពៃល  
ដូច គ្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន ។ 

 លោក បន្តថា អ្នក ដណំើ រ ទំាងនោះ  គ ឺ
មកព ីទកីៃងុ មយួច ំននួ របស ់ចនិ  ទកីៃងុ 
សៃ អ៊ូ ល  បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង និង អ្នក 
ក្នងុ សៃកុ ដៃល  ធ្វើដំណើរ ពី  ពៃលាន យ ន្ត- 
ហោះ  អន្តរ ជាតិ ភ្នំពៃញ ទៅ- មកពី ខៃត្ត 
ពៃះសី ហ នុ  និង ខៃត្តសៀ មរា ប ។ 

លោក ថា ៖ «  ជិត ១ សបា្ដាហ៍ នៃ ខៃ- 
មិថុនា នៃះ  មិ នមា ន ការ ផ្លាស់ប្ដូ រ ជា 
វិជ្ជមាន ចំពោះ ការ ចរាចរ របស់ អ្នក- 
ដំ ណើរ  នៅ អាកា សយា ន ដ្ឋាន ទំាង ៣ 
នោះទៃ  ពោ លគ ឺ ចាបព់ ី ថ្ងៃទ ី១ ដល ់ថ្ងៃទី 
២  ខៃមិថុនា   ចំនួន អ្នក ដំណើ រ  ថយចុះ ៩៧ 
ភាគ រ យ បើ បៃៀប ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃ ល ដូច គ្នា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩» ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: រដ្ឋាភិបាល ន័ រវៃស 
តាម រយៈ អង្គការ NPA នឹង បន្ត 
ផ្ដល់ ជំនួយ ចំនួន ជាង  ៥លាន- 
ដុលា្លារ  បន្ថៃម ទៀត ដល់  កម្ពុជា 
ដើមៃបី បមៃើ ឲៃយ សក ម្មភាព បស- 
សមា្អាត មីន  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៥ឆ្នាំ 
ទៅ  មុខ ទៀត គឺ  ចាប់ពី ឆ្នា២ំ០ ២ ០ 
ដល់ ឆ្នា២ំ០២៥ ខណៈ NPA បាន- 
កា្លា យ ជា បៃតិបត្ត ិករ  សកម្ម ខាង  
ប ស សមា្អាត មីនដៃលមាន សម ត្ថ - 
ភា ព  និង វិជា្ជាជីវៈ ខ្ព ស់  នៅ កម្ពុជា ។

លោក លី ធុជ ទៃស រដ្ឋមន្តៃី  
ទទលួបន្ទកុ បៃសក កម្ម ពសិៃស 
និង ជា អគ្គលៃខា ធិការ  អាជា្ញាធរ 
មីន    បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី មៃសិ ល  មិញ 
ថា រដ្ឋាភិបាល បៃទៃស ន័ រវៃស  
តាមរយៈ អង្គការ NPA (Nor-
wegian People's Aid)បៃចំា  
កម្ពុជា បាន សមៃច ផ្ដល់ ជំនួយ 
ដល់ រាជរដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា  បៃមា ណ 
ជាង ៥ លាន ដុលា្លារ  ស មៃ ប់ 
បមៃើ ឲៃយ វិស័យ បស សមា្អាត មី ន  
ដោយ ក្នងុ ១ឆ្នា ំតៃវូ ចំណយ ជា ង 
១លាន ដលុា្លារ  ចាបព់ ីឆ្នា២ំ០ ២ ០ 
ដល់ ឆ្នាំ២០២៥ ។

អង្គការ NPA មាន វត្ត មាននៅ 
កម្ពជុា តាងំព ីឆ្នា១ំ៩៩៣ ដោ យ 
បាន ជួយ លើ គមៃង សក ម្មភា ព  
មីន ជា ទឹក បៃក់ សរុប ជាង ២០ 
លាន ដុលា្លារ  ពៃម ទាំង ជួយ លើ 
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ធន ធាន 
មនសុៃស នងិ បង្ហាត ់សនុខឲៃយ ចៃះ 
ហិត មីន ផង ដៃរ។

លោក លី ធុជ  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 

« កៃ ពី បៃទៃស ន័ រវៃស យើង 
នៅមាន សហរដ្ឋ អាមៃរិក អូស្តាៃ - 
លី ជប៉ុន អាល្លឺ ម៉ង់ អង់ គ្លៃស 
ចិន អៀរឡង់ កាណ ដ ស្វ៊ីស 
និង បៃទៃស មួយ ចំនួន ទៀត ដៃ ល 
បាន ជយួ ក្នងុ សកម្ម ភាព បស- 
សមា្អាត មីន កន្លងមក។ រីឯ បៃទៃ ស 
ដៃល ទើបតៃ ជួយ យើង លើក - 
ដំបូង រួមមាន  នូវៃលសៃឡង់ 
និង កូរ៉ៃខាង តៃបូង  គឺ គត់ នឹង ជួយ 
យើ ង  លើកដំបូង ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០ 
២១ គឺ ទំហំ ទឹកបៃក់ បៃមាណ 
ជាង ១ ០  លាន ដុលា្លារ»។

លោកបន្ថៃម ថា គមៃង នៃះ 
បាន ដោះ មីន  និង បៃគល់ ដី ប ស  - 
សមា្អាត មីន រួច ជូន បៃជាជន រាប់ - 
ពាន់នាក់  ដៃល កំពុង រស់ នៅ  
អាសៃយ័ ផល ក្នងុ សហគមន៍ រង- 
ផលប៉ះពាល់  ដោយសរ សំណ ល់ 
ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម។ កៃពី 

គមៃង បសសមា្អាត មី ន និង 
គៃប់ បៃក ចង្កាម អង្គការ NPA 
បានរួម ចំណៃក  ក្នុង គមៃង 
អភិវឌៃឍន៍ សមត្ថ ភា ពបុ គ្គ លិ ក 
អង្គការ NPA បៃចាំ នៅ ក ម្ពុ ជា 
ដៃលជា លទ្ធផល  បានធ្វើ ឲៃយ 
អង្គការ នៃះ  កា្លាយជា បៃតបិត្ត ិករ  
សកម្ម ខាង បស សមា្អាត មីន ដៃ ល 
មាន សមត្ថភាព និង វិជា្ជា ជីវៈ ខ្ព ស់ ។

តំណង អង្គការ NPA បៃចាំ 
កម្ពុជា  មិន អាច ស្វៃងរក បៃភព 
ទាក់ ទង សំុ ការប ញ្ជាក់ បន្ថៃម ជំុវិ ញ 
ការផ្ដល់ ជំនួយ នៃះ បានទៃកាល - 
ពីមៃសិល មិញ ។ ប៉ុន្ដៃ តាមរយៈ 
របាយការណ ៍ ដៃល បានបង្ហាញ 
លើ គៃហទំព័ រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ករ បស់ 
អង្គការ NPA ដៃល បាន ចុះ- 
ផៃសាយ  កាលពី ចុង ខៃ  មៃ ស ឲៃយ 
ដងឹថា តាម គមៃង ដៃគ ូអង្គការ 
NPA នងិ អង្គភាព សុមីា៉ោក ់(CM 

AC) ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ខៃ ដំបូង 
នៃ ឆ្នាំ ២០ ២០កៃុម ការងរ បា ន 
ធ្វើកា រ បស សមា្អាត គៃបប់ៃក- 
ចង្កាម និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ 
លើ  ផ្ទៃដី សរុប ជាង ៥លាន  
៦សៃន ម៉ៃតៃ កា រ៉ៃ   នៅ ក្នុង  អតី ត 
តំបន់ ដៃល មាន សង្គៃម។ 

របាយការណ៍ បន្តថា កៃយ- 
ពី បស សមា្អាត មីន រួច តំបន់ 
ទាំងនោះ   តៃូវបាន បៃគល់ ជូន 
បៃជា សហគមន៍ ដើមៃប ីបៃើបៃ ស ់ 
បៃកប ដោយ ផលិត ភាព និង ផ្ត ល់   
អត្ថបៃ យោជន៍ ដល់ បៃជា ជន 
ចំនួ  ន ៧៥០នាក់។ ការងរ នៃះ  
មាន ការគំទៃ និង ធានា គុណ ភា ព  
ពី កៃមុ តៃតួ ពិនិតៃយ គុណ ភាព រប ស់ 
អង្គការ NPA។ របាយ ការណ៍ 
បញ្ជាក់ ថា ដៃគូ NPA និង CM A C 
បាន បំផ្លាញ អាវធុ យុទ្ធ ភណ្ឌ មនិ 
ទាន់ ផ្ទះុ ចំនួន ៣៦២១ គៃប់ និ ង  
អាវុធ យុទ្ធ ភណ្ឌ  ធុន តូចៗ ចំនួន 
៧គីឡូ កៃម ក្នុង អំឡុង ពៃល 
បៃតិបត្តិការ បស សមា្អាត មីន 
ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅ តាម ផៃន ការ 
នៃ កា រប នៃសាប យុទ្ធភណ្ឌ ផ្ទះុ ។

បើតាម លោក ល ីធជុ អង្គការ 
NPA គឺជា អង្គការ ដំបូង គៃ 
បង្អស ់នៅលើ ពភិព លោក  ដៃ ល 
បាន ប ណ្ដុះ ប ណ្ដា ល សនុខ ហតិ 
មីន និង បាន ជួយ ការងរ ជា ចៃើ ន  
ដល ់មជៃឈមណ្ឌល សុមីា៉ោក ់(CM 
A C)លើ ការ ការងរ បស សមា្អា ត 
មីន ដោយ សុនខ នៅ កម្ពជុា ខណ  ៈ    
បៃទៃស ន័ រវៃសតាមរយៈ អង្គ ការ 
NPA បាន បៃ្ត ជា្ញា បន្ត គំទៃ វិសយ័ 
បស សមា្អាត មីន នៅ កម្ពជុា ៕

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល ថៃ ពនៃយារ 
ការ ស្នាក់ នៅ សមៃប់ ពលករ 
ចណំក សៃកុ មក ពបីៃទៃស កម្ពជុា  
ឡាវ  និង មីយា៉ោន់មា៉ោ ដៃល ធ្វើ ការ 
នៅ បៃទៃស ថៃ ពថី្ងៃទ១ីមថិនុា ដល ់  
ថ្ងៃទ៣ី១ កក្កដ ជាវធិាន ការ  ទប់- 
ស្កាត ់ការរាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩។  
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី បៃកាស របស់ 
នាយកដ្ឋាន ទំនាក់ ទំនង សធារ- 
ណៈ ថៃ ចៃញ ផៃសាយ ថ្ងៃទី៥មិថុនា។

សៃចក្ដី បៃកាស សរសៃរ ថា៖  
« ការ សមៃច នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
គោល  បំណង បញ្ចៀស ការ ខ្វះ 
កមា្លាងំ ពលកម្ម នងិ ដើមៃបី គទំៃ  ដល់   
ការ បើក ដណំើរ ការ សៃដ្ឋកចិ្ច ឡើង- 
វញិ  បនា្ទាប ់ព ីស្ថានភាព មាន ភាព- 
បៃសើរ ឡើង វិញ និង ដើមៃបី ជួយ 
រារាំង ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩»។

សៃចក្ដី បៃកាស ឲៃយ ដឹង ថា ការ- 
សមៃច ពនៃយារ នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
ទសី្ដកីារ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំមយួ កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី២ មិថុនា បនា្ទាប់ ពី មាន ការ- 
ស្នើ សុំ ពីកៃសួង ការងរ ថៃ ដៃល 
បាន យល់ពៃម   ពនៃយារ ការ ស្នាក់- 
នៅ របស់ ពលករ ចំណក សៃុក ពី 
បៃទៃស ទាំង ៣ ពី ថ្ងៃ ទី ១ មិថុនា 
ដល់  ៣១កក្កដ ឆ្នាំ២០២០។

ការ ពនៃយារ នៃះ គឺសមៃប់ ពលករ  
ចំណក សៃុក  ដៃល មាន បណ្ណ - 
ការងរ ចៃញ កៃម អនុសៃសរណៈ- 
នៃការ យោគ យល់ គ្នាស្ដី ពី បញ្ហា 
ពលករ នងិ សមៃប ់ពលករ កម្ពជុា 
និង មីយា៉ោន់មា៉ោ ដៃល មាន បណ្ណ - 

ឆ្លង កាត់ ពៃដំៃន  សៃប តាម ចំណចុ 
ទ ី៦៤ នៃ ចៃបាប ់របស ់ថៃ។ សៃចក្ដ-ី 
បៃកាស បន្ត ថា ៖« បនា្ទាប ់ ព ី ថ្ងៃ ទ ី៣១ 
កក្កដ ពលករ បរទៃស ទាំង  នោះ 
តៃវូ   តៃ ចាក ចៃញ ព ីពៃះរាជាណ ចកៃ   
[ថៃ]ក្នុង ពៃល កំណត់ ដៃល ដក់- 
ចៃញ  ក្នងុ ការ បៃកាស របស ់កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ។ អ្នក ដៃល រំលោភ ចៃបាប់ 
នឹង តៃូវ បៃឈមមុខ នឹង ផ្លូវ ចៃបាប់»។

លោកមឿន តលុា  នាយក បៃត-ិ 
បត្តិ  មជៃឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធភាព- 
ការងរ  នងិ សទិ្ធមិនសុៃស  ហៅ កាត ់
ថា  សង់ តៃល់  ឲៃយ ដឹង ថា  តាម 
លោក ដឹង  រដ្ឋាភិបាល ថៃ បាន- 
បន្ថៃម ការ បិទ បៃទៃស រហូត ដល់ 
ចុង ខៃ មិថុនានៃះ ដើមៃបី ទប់ការ ឆ្លង- 
រាល ដល ជងំកឺវូដី១៩។  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល នៃះ រដ្ឋាភិបាល ថៃពនៃយារ 
ទិដ្ឋាការ ឲៃយ ពលករ ចំណក សៃុក 
សៃបចៃបាប់ ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ។ 

លោក បន្ត ថា  តាម នីតិវិធី ដៃល 
លោក ធា្លាប ់ដងឹ បនា្ទាប ់ព ីពៃល  នៃះ 
បាន ផុត ទៅ អាជា្ញាធរ ថៃ នឹង ផ្ដល់ 
ពៃល សមៃប ់ឲៃយ ពលករ ទៅ ពនៃយារ 
ទិដ្ឋាការ របស់ ពួកគៃ មុនពៃល 
បៃឈម មុខ នឹង ការ ពិន័យ ឬ 
បណ្ដៃញ ចៃញ។ លោក ថា  តាម 
លោក ទទលួ បាន ពត័ម៌ាន ពលករ 
ចណំក សៃកុ ព ីកម្ពជុា នៅថៃ មាន 
បៃមាណ ជិត ២ លាន នាក់ បូក រួម 
ទាំង អ្នក ដៃល គ្មាន ឯកសរ ចំនួន 
បៃមាណ ២០ ភាគរយ។ 

លោក ហៃង សួរ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសងួ ការងរ មនិអាច ទាក ់ទង សុ ំ  
អធិបៃបាយ បាន ទៃមៃសិល មិញ៕

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល រំឭកឲ្រយប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការឆ្លងកូវីដ១៩

ថ្រពន្រយារការស្នាក់នៅប្រមាណ 
២ខ្រសម្រប ព់លករចំណាកស្រកុន័រ វ្រសផ្តល់ ជំនួយ ជាង$៥ លាន  សម្រ ប់ បោស សមា្អាត មីន

នាយក NPA និង លោក លី ធុជ នៅ  ក្នងុ ពិធី ចុះ ហត្ថ លេខា 
កាល ពី  ថ្ងេ ទី៥ ខេ មិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត អាជា្ញាធរ មីន 
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តពីទំ ព័រ ៣...បរិស្ថាន គឺ ទាល់ 
តៃ យើង រក ជមៃើ ស ថ្ម ីដៃល អាច ឲៃយ 
ពួក គាត់ រក ចំណូល បាន ក្នុង រយៈ- 
ពៃល មធៃយម និង ខ្ល ីដៃល មាន ការងារ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការងារ  កសិ រុក្ខ- 
កម្ម ដូច ជា ការ ដាំ ដុះ បន្ថៃម  ចិញ្ចឹម  
មាន់   តៃី   ឃ្មុំ  និង ស្វៃង រក ទីផៃសារ 
សមៃប់ ពួក គាត់ » ។ 

 លោក   ខៀវ  បូរិន  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
បច្ចុបៃបន្ន កៃសួង បរិស្ថាន បាន 
បង្កើត សហ គមន៍ ដៃល ជា តំបន់ 
ការពារ ធន ធាន ធម្មជាត ិនៅ ទទូាងំ 
បៃទៃស បាន ចំនួន  ១៧៤  សហ- 
គមន៍ និង កំពុង ប ន្ត ជំរុញ បង្កើត 
សហ គមន៍ នៅ តំបន់ ការ ពារ ធន- 
ធាន  ធម្មជាតិ នៅ តាម សហ គមន៍ 
ផៃសៃង ៗ  ទៀត ។  លោក បន្ត ថា  ជារៀង-  
រាល់ ឆ្នាំ តាម រយៈ កម្មវិធី  ហិរញ្ញ បៃប- 
ទាន ខ្នាត តូច   របស់ អង្គការ  UNDP  
ដើមៃបី អភិ វឌៃឍន៍ សហ គមន៍ បាន 
ផ្ដល់ ថវិកា បៃមាណ  ៥ មុឺន ដុល្លារ 
អា មៃរកិ ក្នងុ ១ សហ គមន ៍សមៃប ់
រយៈ ពៃល  ១ ឆ្នាំ កន្លះ ។  

 លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខ ធិការ  
នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ បរ ិស្ថាន 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ រៀប ចំ បង្កើត 
សហ គមន៍ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  
ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី បង្កើត ជា ដៃ គ ូសន្ទ នា 
រវាង បៃជា សហ គមន ៍ នងិ រាជ រដា្ឋា- 

ភិបាល  ផ្លាស់ ប្តូរ យោ បល់  គា្នា  ស្វៃង- 
រក ដំណោះ សៃយ រួម គា្នា  ចូល រួម 
ក្នងុ ការ ការ ពារ  នងិ អភ ិរកៃស ធន ធាន 
ធម្ម ជាតិ  ក៏ ដូច ជា ចូល រួម អភិ រកៃស 
បៃតិ ក ភណ្ឌ វបៃប ធម៌ បៃ ពៃណី ទាំង 
រូបី  និង អរូ បី ឲៃយ បាន គង់ វងៃស  និង 
ចូល រួ ម ជា មួយ រាជ រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង 
ការ បង្កើត អៃកូ ទៃស ចរណ៍ ដើមៃបី 
បង្កើន សៃដ្ឋ កិច្ច មូល ដា្ឋាន ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« រាជ រដា្ឋា ភបិាល 
កម្ពុជា  កៃសួង បរិ ស្ថាន ចង់ ឃើញ 
ស្នាម ញញឹម  សមគ្គី ភាព របស់ 
បង ប្អនូ បៃជា សហ គមន៍ កាន់ តៃ រឹង មំា  
កូន ៗ  របស់ បង ប្អូន បៃជា ពល រដ្ឋ 
សិកៃសា បាន ជៃ ជៃះ រៀប ចំសៃដ្ឋ- 
កិច្ច សហ គមន៍ មាន ការ រីក ចមៃើន  
និង  ធន ធាន ធម្ម ជាតិ តៃូវ បាន ការ- 
ពារ បាន ល្អ បៃ សើរ សមៃប ់មនសុៃស 
រាប់ ជំនាន់ ត ទៅ មុខ ទៀត »៕

 នៀម   ឆេង 
 
 ភ្នំ ពេញៈ កៃ សួង ទៃស ចរណ៍   

ចៃញ វធិាន សវុត្ថ ិភាព ទៃស ចរណ ៍ 
នងិ កៃម បៃត ិបត្ត ិ សមៃប ់ឲៃយ អាជីវ- 
កម្ម ទៃស ចរណ៍  ដើមៃបី បងា្កា រជំងឺ   
កវីូដ ១៩   នងិ   ជយួ ឲៃយ វសិយ័ ទៃស- 
ចរណ៍ ងើប ឡើង វិញ  ពៃម ទាំង  
តមៃូវ  ឲៃយ   អ្ន ក បមៃើការងារ ក្នុង 
វិស័យ ទៃស ចរណ៍  ទទួល ការ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល   ជ ំនាញ ឆ្លើយ តប 
នឹង ជំងឺ កូវី ដ ១ ៩ ។  កៃ សួង ទៃស ចរណ៍  
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ បាន ចៃញ ផៃសាយ 
នូវ វិធាន សុវ ត្ថិ ភាព ទៃស ចរណ៍  
នងិ កៃម បៃត ិបត្ត ិសមៃប ់ឲៃយ អាជវី- 
កម្ម  ក្នុង វិស័យ ទៃស ចរណ៍ អនុ វត្ត 
តាម។  វិធាន សុវត្ថ ិភាព ទៃស ចរណ៍  
នងិ កៃម អនវុត្ត  ទាងំ នៃះ   មាន លក្ខ- 
ខណ្ឌ  បៃហាក់ បៃហៃល គា្នា ដោយ 
ផ្ដោត សំខន់ លើ ការ រកៃសា អនា ម័យ  
និង វិធី ការពារ ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩។   ប៉ុន្តៃ មាន ចំណុច ខ្លះ ខុស- 
គា្នា ទៅ តាម បៃភៃទ នៃ អាជីវ កម្ម  
ដៃល រួមមាន  អាជីវ កម្ម ភោជ នី យ ដា្ឋាន   
និង អាហារ ដា្ឋាន  រមណី យ ដា្ឋាន 
ទៃស ចរណ៍  សមា គមទៃស ច រណ៍  
និង អៃកូ ទៃស ចរណ៍   អាជីវ កម្ម 
សៃវា កម្ម ស្នាក់ នៅ  អាជី វ កម្ម ដឹក- 
ជញ្ជនូ ទៃសច រណ៍ ផ្លវូ គោក - ផ្លវូ ទឹក ។ 

  វិធាន ការ សុវត្ថិ ភាព  និង កៃម- 
បៃត ិបត្ត ិទាងំ អស ់ដៃល ដាក ់ចៃញ  
តមៃវូ ឲៃយ គៃប ់អាជវី កម្ម អនវុត្ត តាម 
ជា កាតព្វ កិច្ច  និ ង ជា លក្ខ ខណ្ឌ 
បន្ថៃម ដើមៃបី ស្នើ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ថ្មី   ឬ 
ដើមៃបី បន្ត អាជា្ញា ប័ណ្ណ ទៃស ចរណ៍ 
របស ់ខ្លនួ។  ករណ ីមនិ អនវុត្ត តាម 
វធិាន សវុត្ថ ិភាព  នងិ កៃម បៃត ិបត្ត ិ 
ទំាង នោះ   អាជីវ កម្ម នោះ នឹង បៃ- 
ឈម នឹង ការ ពៃយួរ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ជា 
បនា្ទាន់ ។  កៃ សួង ទៃស ចរណ៍ ក៏   
តមៃវូ ឲៃយ បគុ្គលកិ បមៃើ ការ ការងារ 
នៅ តាម អាជីវ កម្ម សៃវា កម្ម ទៃស ចរណ៍  
បដ ិសណ្ឋា រកចិ្ច  នងិ ការ ធ្វើ ដណំើរ 
ទំាង អស់ តៃវូ មាន ការ បណ្ដះុ បណ្ដាល  
និង  ឬ  វាយ តម្លៃ សមត្ថ ភាព ផ្អៃក 
លើ កម្មវិធី អភិ វឌៃឍន៍ សមត្ថ ភាព  
អ្នក ជំនាញ ទៃស ចរណ ៍ ឆ្លើយ តប 
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។  ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល នៃះ ធ្វើ ឡើង តាម អន- 
ឡាញ  ដោយ តមៃូវ ឲៃយ មាន ការ - 
ចុះ ឈ្មោះ ជា មុន  និង មាន ការ ធ្វើ 
តៃស្ត សមត្ថ ភាព យល់ ដឹង នៅ 
ពៃល បញ្ចប់ ។ 

  លោក  ថោង   ខុន  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង ទៃស ច រ ណ៍ បាន ថ្លៃង   ក្នុង 
ពិធី ផៃសព្វ ផៃសាយ វិធាន សុវត្ថិភាព 
ទៃសចរ ណ៍  និង កៃម បៃតិ បត្តិ  
ទាងំ នោះ  ថា វធិាន   នងិ ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល នៃះ ធ្វើ ឡើង សៃប ពៃល 
ដៃល  បៃជា ពលរដ្ឋ ចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរ កមៃសាន្ត ឡើង វិញ   ហើយ 
សៃវា ទៃស ចរណ៍ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ ជា បណ្ដើរៗ ឡើង វិញ 

ដៃរ។   លោក បញ្ជាក់ ថា  សៃវា កម្ម 
ទៃស ចរណ៍ ទាំង នៃះ មិន តៃូវ បាន 
បទិ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ដោយ សរ តៃ ពល រដ្ឋ 
មាន ការ ភ័យ ខ្លាច   សៃវា ទាំ ង នៃះ 
ក៏ មិន មាន តមៃូវ ការ។   វិធាន  និង  
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៃះ គឺ ដើមៃបី 
ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ ផង   និង ឲៃយ 
អាជី វកម្ម មាន ដំណើរ ការ ឡើង 
វិញ ផង ។ 

  លោក បញ្ជាក់ ថា  នៅ ក្នុង ខៃ 
ឧស ភា មនុ នៃះ  ភ្ញៀវ ទៃស ច រក្នងុ- 
សៃកុ មាន ជាង  ៦០  មុនឺ នាក ់បាន 
ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត ក្នុង បៃទៃស  
ដៃល ចំនួន   នៃះ ក៏ បូក រួម ទាំង ជន 
បរ ទៃស ដៃល កំពុ ង ស្ថិត នៅ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

  លោក  ថ្លៃង ថា ៖   « អ្វ ីដៃល យើង 
ដាក ់ចៃញ ទាងំ ៦ នៃះ  គ ឺដើមៃប ីទ ី១  
ចូលរួម ទប់ ស្កាត់ ឲៃយ បាន កាន់ តៃ 
ល្អក្នុង ការ រាល ដាល   បង្កើន 
សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ។  ទី 
២ ជួយ សមៃួល ដំណើរ ការ អា- 
ជី វ កម្ម របស់ ឯក ជន នៃះ ឲៃយ មាន 
ដង្ហើម ឡើង វិញ ផង ដៃរ» ។ 

  លោក  ថោ ង   ខុន  ប ញ្ជាក់ ថា  
កិច្ច ការ នៃះ តៃូវ បាន តៃៀម  ជាង   
១ ខៃ មក ហើយ  ដោយ មាន ការ- 
ចូលរួម ពី កៃសួង សុខភិ បាល  
និង វិស័យ ឯក ជន។   វិស័យ ឯក- 
ជន មួយ ចំនួន បាន អនុវត្ត វិធាន ការ 
ខ្លះ រចួ ហើយ   ប៉នុ្តៃ អាជវី កម្ម  ខ្លះ តៃវូ 
កៃ តមៃូវ លក្ខ ខណ្ឌ ខ្លះ ដើមៃបី ឲៃយ 
សៃប ទៅ នឹង វិធាន របស់ កៃសួង។   
លោក ឲៃយ មន្តៃី ផៃសព្វ ផៃសាយ វិធាន 
សុវត្ថិភាព ទៃស ច រណ៍  និង កៃម 
បៃតិ បត្តិ នៃះ   ឲៃយ បា ន ជៃួត ជៃប 
ដល់  អាជីវ កម្ម ក្នុង រយៈ ពៃល ២០ 
ថ្ងៃ។  បនា្ទាប់ ពី ២០ ថ្ងៃ នៃ ការ- 
 ផៃសព្វ ផៃសាយ   កៃសួង នឹង ចុះ ពិនិតៃយ 
មើល ថា តើ អាជវី កម្ម ណ ខ្លះ បាន 
បំ ពៃញ តាម លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ។   
វិធាន ការ ចំពោះ អាជីវ កម្ម ដៃល 
មិន ទាន់ បាន បំពៃញ តាម លក្ខ- 
ខណ្ឌ  កៃសួង នឹង ធ្វើ ការ អប់ រំ   ឬ 
ពៃយួរ អា ជា្ញា ប័ណ្ណ ។ 

  លោក ថ្លៃ ង ថា ៖   « ហើយ បើ គាត ់
នៅ តៃ មិន ពៃម អនុវត្ត  គឺ ថា យើង 
អាច នឹង ពៃយួរ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ប ណោ្ដាះ- 
អាសន្ន មួយ រយៈ  ហើយ ឲៃយ គាត់ 
កៃ តមៃូវ។   បើ គាត់ កៃ តមៃូវ បាន 

ហើយ   គឺ ថា យើង នឹង ឲៃយ អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ គាត់ វិញ » ។ 

  លោក បញ្ជាក់ ដៃរ ថា   កិច្ច ការ 
នៃះ តៃូវ ធ្វើ ឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត់  និង 
តៃវូ មាន របាយ ការណ ៍តៃតួ ពនិតិៃយ 
ចៃបាស់  លស់  ហើយ មិន តៃូវ ធ្វើ 
ដចូ ភ្លើង ចបំើង ទៃ   តៃ តៃវូ ធ្វើ ឲៃយ ដូច 
ភ្លៀង រលឹម។   សៃវា កម្ម ទៃស ចរណ៍   
សណ្ឋា គារ   ផ្ទះ សំណក់   រមនី យ ដា្ឋាន  
និង សៃវា ដឹក ជញ្ជូន ទៃស ចរណ៍  
ដៃល បាន អនុវត្ត បាន នូវ លក្ខ- 
ខណ្ឌ តមៃវូ   ពកួ គៃ នងឹ ទទលួ បាន 
ប័ណ្ណ មួយ ដៃល បញ្ជាក់ ថា  គៃ 
បាន អនុវត្ត តាម វិធាន ការ បាន 
ហ្មត ់ចត់។  ប័ណ្ណ នៃះ ក៏ នឹង បៃប់ 
ដល់ ទៃស ចរអន្តរ ជាតិ ថា  កម្ពុជា 
បាន អនុវត្ត តាម វិធាន ការ ទប់- 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩   បាន 
ហ្មត់ ចត់ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើ ងធ្វើ នៃះ 
សមៃប់ ទៃស ចរណ៍ ផ្ទៃ ក្នុង ទៃ  
ប៉ុន្តៃ ក៏ ជា សញ្ញា បងា្ហាញ មួយ ថា  
អ្វីៗ  កម្ពជុា បាន ធ្វើ នៃះ ជា ការ ផ្ដល ់
នូវ ការ ជឿ ជាក់ កក់ ក្ដោ មួយ ដល់ 
ទៃស ចរណ៍ ដៃល យើង ថា  King-
dom of Wonder feels the 
warmth  គឺ គៃ មាន ភាព កក់ ក្ដោ 
ក្នុង ការ មក ទសៃសនា កម្ពុ ជា » ។   

  អ្នក សៃ ី ឆយ  សុ ីវ លនី   បៃ ធាន 
សមា គម ទី ភា្នាក់ ងារ ទៃស ចរណ៍ ក ម្ព ុជា  
យល់ ឃើញ ថា វិធាន ការ ដៃល 
កៃសួង ទៃស ចរណ៍ ដាក ់ចៃញ នៃះ 
អាច ជួយ ចៃើន ដល់ វិស័យ ទៃស- 
ចរណ៍   គឺ ធ្វើ ឲៃយ សៃវា កម្ម ទៃស ចរណ៍ 
មាន ភាព បៃសើ រ  និង អនា ម័យ 
ជាង មុន។   ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ក្នុង សៃុក 
នឹង មាន ទំនុក ចិត្ត ក្នុង ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ឡើង វិញ   ដៃល ជំរុញ ឲៃយ 
អាជីវ កម្ម ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ។ 

  លោក  សៃី   ថ្លៃង ថា ៖   « ស្ថិត នៅ 
ក្នុង វិបត្តិ បៃប នៃះ  មាន តៃ ការ- 
ជំរុញ ចលនា ក្នុង សៃុក នៃះ ឯង 
ដៃល អាច ជយួ ដល់ សៃដ្ឋ កចិ្ច បាន 
ខ្លះ  ជា ពិសៃស អាជីវ កម្ម ដៃល 
ទាក់ ទង នឹង ទៃស ចរណ៍ នៃះ ពួ ក-  
គាត់ បាន ដួល គាំង ស្ដូក ជា ចៃើន 
ខៃ មក ហើយ។  បើ មាន ការ ពនៃយល ់
បៃប នៃះ  ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  អាជី វករ 
ទំាង អស់ នឹង ទទួល បាន ការ ណៃ នំា  
ហើយ នងឹ ចលូ រមួ អន ុវត្ត តាម ទំាង- 

អស់ គា្នា  ដើមៃបី បាន ជា បៃ យោជ ន៍  
គឺ ការ ងើប ឡើង វិញ នូវ អាជី វ កម្ម » ។ 

  លោក  ស៊ុយ  វៃត  បៃធាន 
គមៃង នៃ បៃតិ បត្ត ិករ ទៃស ចរណ៍  
Discova  នៅ ខៃត្ត សៀម រាប បាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា  ខៃត្ត ដៃល មាន សកា្ដោនពុល  
ទៃស ចរណ៍ មួយ នៃះ បាន រង ផល 
ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាងំ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។   
លោក ថា  តាម លោក ពនិតិៃយ មើល 
ជាក់ ស្ដៃង  មាន អាជី វ កម្ម ទៃស- 
ចណ៍ ជាង   ៩០  ភាគ រយ បាន បិទ 
ទា្វារ បណោ្ដាះ អាសន្ន។  លោក 
យល់ ថា  ការ ដាក់ វិធាន ការ របស់ 
កៃសួង  ក៏ ដូច ជា ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល  គឺ ជា វិធាន ការ  ណ៍ ល្អ។  
វិធាន ការទាំង នោះ ក៏ ជួយ លើក 
កម្ពស់ ដល់ អនាម័យ ដើមៃបី ទប់ 
ស្កាត ់ជងំ ឺផៃសៃង ទៀត   លើស ព ីជងឺំ 
កូវី ដ ១៩ ។ បើ សិន ជា អា ជីវ កម្ម   
និង សៃវា កម្ម ទៃស ចរណ៍ ទំាង 
អស់ អាច អនុវត្ត តាម វិធាន ការ 
បាន  កម្ពជុា អាច បងា្ហាញ ដល ់ភ្ញៀវ 
ទៃស ចរ អន្តរ ជា តិ ថា  ពៃះ រាជា- 
ណ ច កៃ មយួ នៃះ ជា បៃទៃស មាន 
ហានិ ភ័យ តិច តួច ប៉ុណោ្ណោះ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង សុវត្ថិ ភាព ចំណីអាហា រ 
ការ ស្នាក់ នៅ   និង ហានិភ័យ ជំ ងឺ 
កូវីដ ១៩ ៕   

ក្រសួងច្រញវិធានជួយឲ្រយវិស័យទ្រសចរណ៍ងើបឡើងវិញ

លោក ថោង ខុន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង ទេសចរណ៍  ។ រូបថត សហ ការី

សហគមន៍...

បេ ជា សហគមន៍ រៀបចំ តំ បន់អភិរកេស 
បរិស្ថាន  ។ រូបថត សហ ការី
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
ប្រ ធា ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុប្រ ធា ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិស ល
អនុប្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

� ក់ ស៊ា ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, �ុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា៉ា , 

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

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

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា៊ា ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វ�រុទ្ធ 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួន  ស វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

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

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

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា នច្រក� យកា �្រត

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើសាច់ញាតិអាចទាមទារដើមឈើឬដំណំាលើដីមរតកឬទេ?
គឹម  សារុំ

ការ ទទួល បាន កៃរ មរតក ពី 
ម្តាយ ឪពកុ   ឬ ការ បៃងចៃ ក ផ្ទៃរ- 
ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ឲៃយ កូន ចៅ អាច  
ទទួល ស្គាល់ តាម ផ្លវូ ចៃបាប់ បាន 
លុះ ណា តៃ មន ជា លាយលក្ខណ៍  
អកៃសរ។ ក្នុង ករណីទ ទួលបាន 
កៃរ មរត ក នៃះ ហើយ បើ មន 
បង ប្អនូ  ឬ សច់ ញាតិ មក ទារ ចំ- 
ណៃក ដើម ឈើ  ឬ ដណំា ំផៃសៃងៗ 
លើ ដី នោះ ដោយ សំអាង លើ បៃ- 
វ ត្តិ អតីត កាល ធ្លាប់ រស់ នៅទី- 
នោះតើ  អាច ធ្វើ បាន ដៃរ ឬ ទៃ? 
ជុំវិញ បញ្ហានៃះ ភ្នំពៃ ញ ប៉ុស្តិ៍ 
បានស ម្ភាស ជា មួយ លោក 
មៃធវី ឡោ  គីមហ្គិច នៃ កៃុម- 
មៃធវី អា ស៊ាន អន្តរ ជាតិ  មន 
អា សយដ្ឋា ន ផ្ទះ លៃខ ១៦Rផ្លវូ 
២៥២ សង្កាត់ ចតុ មុខ  ដៃល 
មន ខ្លឹម សរ ដូច ខាង កៃម  ៖ 

ឧប មាថា  លោក (ក) បាន 
រៀប ការ ប្រពន្ធ  ហើយ ប្រពន្ធ 

របស់ គាត់ ត្រូវ បាន ឪពុក មា្តាយ 
ច្រក ដី ឲ្រយ ១ប្លង់  ដ្រល ក្រយ 
មក ដ ីនោះ ត្រវូ បាន កនូ ស្រ ីគាត ់
ធ្វើ ប្លង់ រឹង កាន់ កាប់ ជា កម្ម សិទ្ធិ 
ស្រប ច្របាប់ ។ ប៉ុន្ត្រ ក្រយ មក 
មាន សាច់ ញាតិ ខាង ប្រពន្ធលោក  
(ក) មក ទាម ទារ យក ដើម ឈើ 

១ ដើម ដ្រល ដុះ លើ ដ ីនោះ តាងំ 
ពី មុន ឆ្នា ំ១៩៧៩  ដោយ សមា្អាង 
ថា ជា ដើម ឈើ របស ់គាត។់ ក្នងុ 
ករណ ីន្រះ  សាច ់ញាត ិន្រះ មា ន 
សិទ្ធ ិឬ អត់ ?រីឯលោក (ក) មាន 
សទិ្ធ ិរារាងំ លើការ ទាម ទារ ដើម 
ឈើ  ដ្ររ ឬទ្រ ? 

ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ  យើង តៃូវ 
ធ្វើការ ពិចារ ណា ជា មុន ថា  ដី 
នោះ គឺ ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ បៃពន្ធ 
លោក (ក)  ហើយ ដៃល ប្លង ់ដ ីក ៏
បញ្ជាក់ ពី ឈ្មោះ បៃពន្ធ របស់ 
លោក (ក) ជា អ្នក កាន់ កាប់ 
ទៀត  ។ដូច្នៃះ តាម ចៃបាប់ លោក 
(ក) មិន អាច មន  សិទ្ធិ  ឬ មន 
យោ បល់ ពាក់ ព័ន្ធ បញ្ហា នៃះ ទៃ 
ពៃះ ដី នោះ មិន មៃន ជា កម្ម- 
សិទ្ធិ របស់ គាត់ ។ រឿង នៃះ បើ 
ឪពុកម្តាយ របស់  បៃពន្ធ លោក 
(ក) ឲៃយ ដី ទៅ កូន កាន់ កាប់ ហើយ 
គាត់ បាន សនៃយា ថា ឲៃយដើម  ឈើ 
នោះ  ទៅ សច់ ញាតិ  ករណី  នៃះ 
អាច បាន ។បុ៉ន្តៃ បើ មិន បានសនៃយា 
ដើម ឈើ ដៃល ដុះ  លើ ដី នោះ ក៏  
ជា កម្ម សិទ្ធិ  របស់ បៃពន្ធដៃរ។ 
ចំពោះ លោក (ក) ដៃល ជា ប្តពិីត  
មៃន តៃ គាត់ គា្មោន សិទ្ធិ ដើមៃបី 
និយាយ តវ៉ា ក៏ ដោយ  ប៉ុន្តៃ បើ 
បៃពន្ធ ផ្តិត មៃដៃ ឲៃយ លោក (ក) 
ជា តំណាង តវ៉ា គឺអា ហ្នឹង បាន។ 
ចំពោះ  ដើម ឈើ ដៃល សច់- 

ញាតិ ខាង បៃពន្ធ របស់ លោក 
(ក) អះ អាង ថា  ជា កៃរ របស់ 
គាត់ ហើយ  ទាម ទារ វិញ នោះ គឺ 
មិន  អាច បាន ទៃ។

យោង តាម ចៃបាប់ ភូមិ បាល តៃង់  
មតៃ ៧  បាន ចៃងថា   របបក ម្ម - 
សទិ្ធ ិ លើ  អចលន វត្ថ ុមនុឆ្នា ំ ១៩៧៩  
មិន តៃូវ បាន ទទួល ស្គាល់  ។ 

ចុះ បើ បង ប្អូន បង្កើត ខាង 
ប្រពន្ធ លោក( ក) តវ៉ា ទាម ទារ 
យក ចំណ្រក ដើម ឈើ ១ ដើម 
នោះ ដ្ររ  តើ អាច បាន ទ្រ ?

ករណ ីនៃះ ក ៏មនិ អាច បាន ដៃរ  
បើទោះ ជា  បង ប្អនូ បង្កើត ក៏ដោយ  
ពីពៃះ ថា   ម្តាយ ឪពុក  បាន 
ចៃកដី នោះ ឲៃយ ទៅ បៃពន្ធ លោក 
(ក) កាន់ កាប់ ជា កម្ម សិទ្ធ ិរួច ទៅ 
ហើយ។  ដូច្នៃះ អ្នក ផៃសៃង ទៀត 
គា្មោន សទិ្ធ ិទៅ យក ដើម ឈើ នោះ 
បាន ទៃ បើ  ទោះ ជា បងប្អនូ បង្កើត 
ក ៏ដោយ។ ករណនីៃះលុះ តៃតៃ 
មន ការសនៃយា ពី ម្តាយ ឪពុក ថា 
ដើម ឈើ នោះ តៃវូ តៃ ចៃក គា្នាទើប 
អាច ទាម ទារ យក បាន ៕

លោក ម្រធាវី ឡោ គីមហ្គចិ កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហការី 

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំ្រញៈ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល ជបុ៉នបាន  សមៃ  ច  
ផ្តល់ កញ្ចប់ ជំនួយ អភិ វឌៃឍន៍ ផ្លវូ ការ  (OD A)  
ឥត សំណងបៃ មណ   ៤១ លាន ដុលា្លារ 
អា មៃរិក  តប  ទៅ នឹង  សំណើ របស់ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា  សមៃប់ អនុ វត្ត គមៃ ង 
ចនំនួ ៣   គ ឺ គមៃង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង  នៃ 
មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត សៀម រាប  គមៃង 
កម្ម វធិ ីអាហា របូ ករណ ៍អភ ិវឌៃឍន ៍ធន ធន 
មនុសៃស និង គមៃង កម្ម វិធី អភិ វឌៃឍន៍ 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង សង្គ ម។

នៃះ បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មន  
របស់ ស្ថាន ទូត ជបុ៉ន  ស្ដពីី  ពិ ធីចុះ ហត្ថ លៃ ខា  
លើ លិ ខិត ប្ដរូសរ ស្ដពីី ការ ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃប - 
ទា ន ឥត សំណង របស់ ជបុ៉ន  កៃម អធិ ប-  
  តីភាព លោក  បៃក់  សុខុន  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីការ- 
បរ ទៃស  និង លោក  មិកាមិ  ម៉ាសហុីរ៉ូ  
(MIKAMI Masahiro)  ឯក អគ្គ រាជ- 
ទតូ ជប៉នុ បៃចា ំកម្ពជុា  កាល ព ីថ្ងៃ ទ៥ី  ខៃ 
មថិនុា ។  សៃច ក្ដ ីបៃ កាសពត័ ៌មន នៃះ  ឲៃយ 
ដឹង ថា   រដ្ឋា ភិបាល ជបុ៉ន  បាន សមៃច ផ្ត ល់  - 
ជំនួយ ឥត សំណង  (ODA)   ហិរញ្ញបៃប ទា ន 
ឥត សំណង  ដៃល មន ទឹក បៃក់ សរុប 
ចំនួន ៤ ៥០១លាន យ៉ៃន ស្មើ នឹង បៃម ណ 
៤១,៤លាន ដុលា្លារ ដៃល បាន ផ្ដល់ ដោ យ  
រដ្ឋា ភិបាល ជបុ៉នដល់រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា  
សមៃប់ អនុវត្ត គមៃង ចំនួន ៣ ដូច ជា 

ទឹក បៃក់ បៃមណ ៣,២ លានដុលា្លារ  
សមៃប ់គមៃង អភ ិវឌៃឍ នធ៍ន ធន មនសុៃស  
តាម រយៈ កម្ម វធិ ីអាហា របូ ករណ ៍សមៃប ់
មនៃ្តី កម្ពុជា វ័យ ក្មៃង ដៃល មន ទៃព  កោ - 
ស លៃយដើមៃបី បន្តការ សិកៃសា ថា្នាក់ អនុ ប ណ្ឌ ិ ត 
នងិបណ្ឌតិ នៅ បៃទៃស ជប៉នុ។ ទកឹ បៃក ់
បៃមណ ១៩,៨ លាន ដុលា្លារ សមៃប់ 
ការ  ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើ ង នៃ មណ្ឌល សុខ-  
ភាព  សម្ភារ វៃជ្ជ សសៃ្ត  និង សៃវ ថៃទាំ 
សុខ ភាព  នៅ តាម មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ក្នុង 
ខៃត្ត សៀមរាប និង  បៃមណ ១៨,៤ លា ន  
ដលុា្លារ  សមៃប ់កម្ម វធិ ីអភ ិវឌៃឍន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច 
និង សង្គម តាម រយៈ ការ ផ្តល់ សម្ភារ វៃជ្ជ - 
សស្តៃ  សមៃប់ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា ។

លោក បៃក់  សុខុន  បានថ្លៃង ក្នុង ពិធី ចុះ- 
ហត្ថ  លៃខា  លើ លិខិតប្ដរូសរផ្ដល់ ហិរញ្ញ - 
បៃប  ទាន ឥត សំណង នៃះ  ដោ យ លោក បាន 
រឭំកថា  កាល ពថី្ងៃ ទ ី ២៤  ខៃមនីា ឆ្នា ំនៃះ  
រដ្ឋា ភបិាល ជប៉នុ បាន ផ្តល ់ហរិញ្ញបៃប ទា ន  
ឥត សណំង  នងិ ឥ ណ ទាន សមៃប ទានសរុប 
បៃមណ៣១ ០ លានដុលា្លារសមៃប់  ក- 
ពងៃកី ការ ផ្គត់  ផ្គង់ ទឹក នៅ កៃុង តា ខ្មោ  ខ- 
ការ បោសសម្អាត មីន  និង ជំនួយ សមៃ ប់  
ជន រង គៃះ ដោយ សរ  គៃប់ មីន គ-  
កម្ម  វធិ ីអភ ិវឌៃឍន ៍សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ សង្គម នងិ  
ឃ- ការ ធ្វើ ឲៃយ បៃ សើរ ឡើង នៃ ផ្លវូ ជាតិ លៃ ខ៥ 
ផង ដៃរ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« ខណៈ ដៃល 

បៃទៃស នៅ ជុំ វិញពិ ភព លោក  រួម ទាំង 
ជប៉នុ ផង  កពំងុ បៃឈម នងឹការ លបំាក- 
ខា្លាងំផ្នៃ ក  សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ភាព មនិ បៃកដ-  
បៃជា  ដោយ  សរ ឥទ្ធពិល នៃ ជំងឺ រាត តៃបា ត 
កូវីដ  ១៩  រដ្ឋា ភិបាលជ ប៉ុន នៅ   តៃ បន្ត 
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត គំា ទៃដ ល់ ការ អភិ វឌៃឍ រយៈ ពៃ ល  
វៃង របស់ កម្ពុជា ។  ជំនួយ  ដៃល  បា ន  ចុះ- 
ហត្ថលៃខានៅថ្ងៃ នៃះ  នងឹ ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ- 
ឡើង នូវ សុខុមល ភាព និង គុណ ភាព ផ្នៃ  ក  
ធន ធន មនុសៃស របស់ យើង ដើមៃបី ឈាន 
ទៅ សមៃច បាន  ពពិធិ កម្ម សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ 
សៃចក្ត ីបៃថា្នា របស់ យើង  ក្នងុ ការ បៃកា្លា យ 
ក ម្ពជុា  ទៅ ជាបៃ ទៃស ដៃល មន ចណំលូ 
មធៃយម កមៃិត ខ្ពស់ នៅ ឆ្នាំ ២០៣០ »។ 

លោក  បៃក ់ សុខនុ  ថ្លៃង ថា   ក្នងុ នាម 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល និង បៃជា ជន កម្ពជុា  លោ ក 
សូម ថ្លៃង អំណរ គុណ យា៉ាង ជៃល ជៃ 
ចំពោះរ ដ្ឋា ភិបាល និង  បៃ ជា ជន ជប៉ុន  
ដៃល បាន ផ្តល់ កញ្ចប់ ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ផ្លវូ - 
ការ  (ODA) ថ្មីៗ  ទំាង នៃះ បន្ថៃម លើ ជំនួ យ 
សបៃបុរសធ ម៌ ដៃល បាន ផ្តល់ មក  កម្ពុជា   
តាំង ពីដើម ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០ មក  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ដោយ សរ មន ការ 
ចូល រួម ចំណៃក មួយ ផ្នៃក ធំ ពី ជំនួយ អភិ - 
វឌៃឍន ៍ផ្លវូ ការ របស ់ជប៉នុ  ទើប កម្ពជុា បាន 
អនុ វត្ត យុទ្ធ សស្តៃ  ចតុ កោណ របស់ ខ្លួន 
បៃកប ដោយ ជោគ ជ័យ ហើយ បច្ចុ បៃបន្ន  
បាន ឈាន ដល់ ដំណាក់ កាល ទី៤  និង 

បាន ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់កម្ពជុា 
សមៃច បាន ជាង  ៧  ភាគ រយ  ជា រៀង- 
រាល់ ឆ្នា ំ ក្នងុ រយៈ ពៃល  ២១ ឆ្នា ំចុង កៃ យ 
នៃះ។  យើង ខ្ញុ ំស  ងៃឃមឹ ថា  កម្ពជុា នងឹ មន 
សម្ទះុ រឹង មំ និង ងើប ឡើង វិញ យា៉ាង ឆប់ - 
រហ័ស ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩» ។ 

លោក មកិាម ិម៉ាសហុរី៉ ូបាន ថ្លៃង ថា 
នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ពភិពលោក កពំងុ 
បៃឈម មុខ នឹង ការ គំរាម កំហៃង ដៃល 
មិន ធ្លាប់ មន ពីមុន នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ហើ យ  
កិច្ច សហបៃ តិ បត្ដិ ការ អន្តរ ជាតិ  គឺ មន 
សរៈ សខំាន ់មនិ អាច ខ្វះ បាន ។ វរីសុ ឆ្លង 
នៃះ  ក៏ជា ការ គំរាម កំហៃង ដល់ អាយុ ជីវិ ត 
មនុសៃស និង សៃច ក្ដ ីថ្លៃ ថ្នរូ  របស់ បុគ្គល ម្នា ក់ៗ  
ដៃល ជះ ឥទ្ធពិល យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដល់ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច សង្គម ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« រហូត មក 
ដល ់សព្វ ថ្ងៃ នៃះបៃទៃស ជប៉នុ  បាន ដកឹ- 
នាំ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង អន្តរ ជាតិ  ដើមៃបី 
សមៃច ឲៃយ បាន នវូ ការ ធនា រា៉ាប ់រង សខុ- 
ភាព សកល ។ ដោយ ពិចារណា ថា  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩កំពុង ប៉ះពាល់ ដល់ បណា្ដា បៃទៃ ស  
ដៃល បៃព័ ន្ធ សុខា ភិបាល នៅមន ភាព 
ទន ់ខៃសាយ  ខ្ញុ ំសមូ បញ្ជាក ់ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត 
ពីសរៈ សំខាន់ នៃ ការ ពងៃងឹ បៃព័ន្ធ សុខា - 
ភិបាល នៅ គៃប់ បៃទៃស ទំាង អស់ មិន តៃ ឹម  - 
តៃ វិធន ការ រោគ សញ្ញា បុ៉ណ្ណោះ ទៃ ។ កា រ  - 
ប្ដៃជា្ញា ចិត្ដ របស់ យើង  គឺ ផ្អៃក លើ គំនិត 
នៃះ និង តមៃូវ ការ របស់ កម្ពុជា  »៕ 

ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយបេមាណ$៤១លានទៀតដល់កម្ពជុាសមេប់គមេងចំនួន៣
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ការវិនិយោគលើអគ្គសិនីពីខ្យល់អាចចាប់ផ្តើមឆាប់ៗ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ គម្រោងវិនិយោគ
លើថាមពលអគ្គិសនីពីកម្លាំង
ខ្រោយល់ដ្រោលមនអានុភាព៨០
ម្រោហ្គាវ៉ាត់របស់ក្រោុមហ៊ុនThe
BlueCircleស្ថតិក្នងុខ្រោត្តកពំត
អាចនឹងល្រោចរូបរាងឡើងនៅ
ព្រោលឆាប់ៗខណៈក្រោុមហ៊ុន
កំពុងចរចាតម្ល្រោលក់ថាមពល
ដ្រោលផលតិបានទៅឲ្រោយអគ្គសិនី
កម្ពជុា។ន្រោះបើតាមអ្នកនាពំាក្រោយ
ក្រោសួងរ៉្រោនិងថាមពល។
TheBlueCircleជាក្រោុម-

ហ៊ុនជំនាញក្នុងការសាងសង់
រោងចក្រោផលតិអគ្គសិនីពីខ្រោយល់
មនមូលដ្ឋាននៅប្រោទ្រោស
បារាងំ។បច្ចបុ្រោបន្នក្រោមុហ៊នុមន
ប្រោតិបត្តិការជាច្រោើនក្នុងបណ្តា
ប្រោទ្រោសតបំន់អាសា៊ានពសិ្រោស
ប្រោទ្រោសវៀតណម។
លោកវិចទ័រហ្រោសូនាអ្នកនាំ-

ពាក្រោយក្រោសួងរ៉្រោ និងថាមពល
បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្រោអាទតិ្រោយថាបច្ចបុ្រោបន្នក្រោមុហ៊នុ
TheBlueCircleកំពុងចរចា
ជាមួយក្រោុមការងារអគ្គិសនី
កម្ពុជាតាមរយៈការដក់តម្ល្រោ
លក់ទិញអគ្គិសនីរវងគ្នាមុន
នឹងឈានដល់កិច្ចព្រោមព្រោៀង
ផ្លវូការដើម្រោបីសាងសង់សា្ថានយី
ទាញយកថាមពលអគ្គិសនីពី
កម្លាំងខ្រោយល់ស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំ
បកូគោខ្រោត្តកពំត។គម្រោងជ-ំ

ហនដបំងូន្រោះនងឹអាចផលតិ
ថាមពលបាន៨០ម្រោហ្គាវ៉ាត់។
លោកបន្តថាគម្រោងន្រោះត្រោូវ
បានក្រោមុហ៊នុនងិអាជា្ញាធរកម្ព-ុ
ជាធ្វើការពភិាក្រោសាគ្នារយៈព្រោល
ជាងកន្លះឆា្នាំរួចមកហើយ។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំគតិថា

យើងនឹងអាចឈានដល់កិច្ច-
ព្រោមព្រោៀងជាមយួគ្នាឆាបៗ់ ន្រោះ
ដោយសង្រោឃឹមថាភាគីទាំង២
នឹងចរចាតម្ល្រោត្រោូវគ្នា»។លោក
បន្តថា៖«ដោយសារវជាថាម-
ពលដ្រោលទទលួបានពីខ្រោយល់ឬ
ហៅថាថាមពលប្រោតងខ្ញុំពិត-
ជាគំទ្រោឲ្រោយមនគម្រោងប្រោបន្រោះ
ច្រោើននៅកម្ពុជា»។
បើយោងតាមលោកហ្រោសូនា

តម្ល្រោន្រោការចរចារវងក្រោុមហ៊ុន
និងអាជា្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស្ថិត
ក្នុងរង្វង់ក្រោម០,០៧ដុល្លារ
ក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។
ខណៈបច្ចបុ្រោបន្នអគ្គសិនីកម្ពជុា

កពំងុទញិថាមពលពីក្រោមុហ៊នុ
វនិយិោគជាច្រោើនទាងំក្នងុស្រោកុ
នងិក្រោស្រោកុមកបពំ្រោញតម្រោវូ-
ការប្រោើប្រោស់ក្នងុស្រោកុនោះលោក
ហ្រោសូនាបានបដសិ្រោធប្រោប់តម្ល្រោ
ដ្រោលអាជា្ញាធរបានទញិពីប្រោភព
ទាំងអស់នោះដោយលោក
លើកឡើងថាតម្ល្រោអគ្គិសនីរដ្ឋ
ទិញពីក្រោុមហ៊ុនគឺមនភាពប្រោ-
ប្រោួលទៅតាមសា្ថានភាពប្រោភព
ទីតាំងនិងបរិមណជាដើម។
តាមលោកហ្រោសនូាប្រោសនិបើ

អ្វីៗ ដំណើរការទៅមុខល្អThe
BlueCircleនឹងសាងសង់
ទួរប៊ីនខ្រោយល់ចំនួន១០ដ្រោល
មនសមត្ថភាពផលិតសរុប
៨០ម្រោហ្គាវ៉ាត់ក្នុង១ឆា្នាំ។
លោកបន្ថ្រោមថាTheBlue

Circleគឺជាក្រោុមហ៊ុនធំ និង
មនបទពិសោធច្រោើនលើ
ការងារន្រោះ។លោកនិយាយ
ថា៖«បើតាមខ្ញុំដឹងក្រោុមហ៊ុន
ន្រោះកំពុងវិនិយោគនៅលើការ-
ផលិតអគ្គិសនីពីកម្លាំងខ្រោយល់
ជាច្រោើនរយម្រោហ្គាវ៉ាត់នៅប្រោ-
ទ្រោសវៀតណមព្រោលន្រោះ»។
កន្លងមកក្រោុមហ៊ុនបានធ្វើ-

ការសិក្រោសានៅទីតាំងចំនួន៣
ដ្រោលរួមមន ខ្រោត្តកំពតព្រោះ-

សីហនុនិងមណ្ឌលគិរី។ន្រោះ
បើតាមលោកវិចទ័រហ្រោសូនា។
លោកនាមកូពីអគ្គនាយក

ក្រោុមហ៊ុនផ្ន្រោកបរិសា្ថានCES
Co.,Ltdបានប្រោប់ភ្នពំ្រោញប៉សុ្តិ៍
ថាការទាញយកថាមពលអគ្គ-ិ
សនីពីកម្លាំងខ្រោយល់ជាក្តីប្រោថា្នា
ដ្រោលអ្នកបរិសា្ថានចង់ឃើញ
ព្រោះវមនិបង្កជាផលប៉ះពាល់
ដល់បរសិា្ថានច្រោើនដចូរោងចក្រោ
អគ្គិសនីដើរដោយប្រោងខ្មៅ
និងធ្រោយូងថ្មជាដើម។លោកបន្ត
ថាការទាញយកថាមពលអគ្គ-ិ
សនីពីខ្រោយល់កំពុងមននិនា្នាការ
កើនឡើងច្រោើននៅតំបន់អឺរ៉ុប
និងប្រោទ្រោសរីកចម្រោើន។
លោកថ្ល្រោងថា៖«ប្រោសិនបើ

មនការវិនិយោគលើថាមពល
ប្រោបន្រោះក្នងុនាមជាអ្នកបរសិា្ថាន
ខ្ញុំពិតជារីករាយនិងសូមចូល-
រួមគំទ្រោយា៉ោងខ្លាំង»។
ការពង្រោីកការវិនិយោគលើ

ថាមពលគឺជារឿងចាំបាច់ត្រោ
ការគតិពីបរសិា្ថានក៏ចាំបាច់ផង-
ដ្រោរ។ន្រោះបើតាមលោកកូពី។
បើយោងតាមរបាយការណ៍

របស់ក្រោសួងរ៉្រោ និងថាមពល
កម្ពុជាផលិតថាមពលសរុប
១១២៦១លនគឡីូវ៉ាតម់៉ោង
(GWh)ក្នងុឆា្នាំ២០១៩កើន-
ឡើង២១ភាគរយបើធៀបទៅ
នងឹឆា្នា២ំ០១៨ដ្រោលមនចនំនួ
៩៤២៧លនគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
(GWh)៕LA

តពី ទំព័រ ១...ការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជ-
កម្មស្ថតិក្រោមកិច្ចព្រោមព្រោៀងEBA»។
កាស្រោតន្រោះបានឲ្រោយដងឹថាការបារម្ភ

ដ៏សំខន់របស់ EU រួមបញ្ចូលទាំង
ការធ្វើឲ្រោយដូចដើមឡើងវិញន្រោគណបក្រោស
ប្រោឆាំងដ្រោលបានហមឃាត់ការធ្វើ
នយោបាយនាព្រោលន្រោះនិងការទម្លាក់
ការចោទប្រោកាន់ក្រោបត់ជាតិប្រោឆាំងនឹង
ម្រោដឹកនាំរបស់គណបក្រោសមួយន្រោះ។
លោកខ្រោនលូអគ្គល្រោខធិការ

GMACបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបាន
ទទលួព្រោញល្រោញនវូរបាយការណ៍ដ្រោល
ត្រោូវបានរាយការណ៍ដោយកាស្រោត
Nikkei AsianReview ដោយបាន
នយិាយថាដោយសារត្រោអត្ថបទដ្រោល
បានសរស្រោរដោយកាស្រោតNikkie
មិនបានបញ្ជាក់ប្រោភពច្រោបាស់លស់ គឺ

ដោយគ្រោន់ត្រោដកស្រោង់សម្ដីប្រោភព
អនាមិកត្រោប៉ុណ្ណោះ ដ្រោលមិនបាន
តំណងឲ្រោយការសន្និដ្ឋានដោយគណៈ-
កម្មការអឺរ៉ុបនោះទ្រោ។
លោកថ្ល្រោងថា៖«យើងទើបត្រោបាន

អពំាវនាវដល់គណៈកម្មការអរឺ៉បុ(EC)
ហើយរហតូមកដល់ព្រោលន្រោះយើងមនិ
បានទទលួការឆ្លើយតបណមយួពីEC
នោះទ្រោ។ការអំពាវនាវរបស់យើង
ត្រោវូបានពងឹផ្អ្រោកលើមលូហ្រោតុស្រោដ្ឋកចិ្ច
និងសង្គមនិងផលប៉ះពាល់។មិនបាន
ពឹងផ្អ្រោកលើកតា្តាផ្រោស្រោងទៀតនោះទ្រោ»។
លោកស្រោីCarmenMorenoឯកអគ្គ-

រាជទតូសហភាពអរឺ៉បុប្រោចាំប្រោទ្រោសកម្ពជុា
មនិបានឆ្លើយតបភ្នពំ្រោញប៉សុ្ដិ៍តាមរយៈ
អីុម្រោលកាលពីថ្ង្រោអាទិត្រោយនោះទ្រោ។
យោងតាមស្រោចក្ដីប្រោកាសព័ត៌មន

រួមមួយរវងសមគមរោងចក្រោកាត់ដ្រោរ
កម្ពុជា(GMAC)សមគមស្រោប្រោកជើង
កម្ពុជា(CFA)និងសភាពាណិជ្ជកម្ម
អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា(EuroCham)ដ្រោល
បានផ្ញើទៅECកាលពីថ្ង្រោទី២ខ្រោមថិនុា
រោងចក្រោសម្លៀកបពំាក់ស្រោប្រោកជើងនងិ
ទំនិញធ្វើដំណើររបស់ប្រោទ្រោសកម្ពុជា
ប្រោហ្រោល២៥០ត្រោូវផ្អាកប្រោតិបត្តិការ
ទាងំស្រោងុនងិកម្មករជាង១៣០០០០
នាក់នៅក្នុងវិស័យន្រោះ។
លិខិតន្រោះបន្តថា នៅត្រោីមសទី១

ឆា្នា២ំ០២០ចនំនួអ្នកទញិបានលបុចោល
ការបញ្ជាទិញបនា្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញ
ទាំងនោះត្រោូវបានបញ្ចប់ឬខណៈដ្រោល
កំពុងផលិត។វត្រោូវបានបា៉ោន់ប្រោមណ
ថានៅត្រោីមសទី២ឆា្នាំ២០២០ទំនង
ជានឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រោឹម៥០និង៦០
ភាគរយធៀបនឹងឆា្នាំ២០១៩។
EUគជឺាដ្រោគូពាណជិ្ជកម្មឈានមខុគ្រោ

របស់កម្ពជុាដ្រោលស្រោបូយក៤៥ភាគរយ

ន្រោការនាំច្រោញសរុបកាលពីឆា្នាំ២០១៨។
ការនាំច្រោញទៅទីផ្រោសារចាយប្រោក់អឺរូ៉
របសE់Uសម្រោចបាន៤,៩ពាន់លនអរឺ៉ូ
កាលពីឆា្នាំ២០១៨ដ្រោលកើនឡើងជិត
២ដង២,៥ពាន់លនអឺរ៉ូ ដ្រោលបាន
កត់ត្រោកាលពីឆា្នាំ២០១៣។៩៥,៧
ភាគរយន្រោការនាចំ្រោញទាងំន្រោះបានចូល
ទៅទីផ្រោសារEUស្ថិតក្រោមការអនុគ្រោះ
ពន្ធពាណិជ្ជកម្មEBA។ជារួមប្រោទ្រោស
កម្ពជុាគជឺាប្រោទ្រោសប្រោើប្រោស់ការអនគុ្រោះ
ពន្ធពាណជិ្ជកម្មEBAឈានមខុគ្រោទ២ី
បនា្ទាប់ពីប្រោទ្រោសបង់កា្លាដ្រោស។
កាលពីខ្រោកុម្ភៈ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប

បានប្រោកាសការដក១ផ្ន្រោកន្រោផ្រោនការ
អ្វីៗ គ្រោប់យា៉ោងលើកល្រោងត្រោអាវធុ(EBA)
នងឹប៉ះពាល់១ភាគ៥ឬ១ពាន់លនអរឺ៉ូ
(ជាង១,០៨ពាន់លនដុល្លារ)ន្រោការ-
នាំច្រោញប្រោចាំឆា្នាំរបស់ប្រោទ្រោសកម្ពុជា
ទៅប្លុកន្រោប្រោទ្រោសអ្នកមនដ្រោលមន
២៧ប្រោទ្រោសចាយប្រោក់អឺរ៉ូន្រោះ៕LA

ការ សង់ កង្ហារខេយល់  ទាញ យក ថាម ពល អគ្គសិនី របស់ The Blue Circle នៅ វៀតណាម។ TheBlueCircle

លោកខ្នលូបដិស្ធព័ត៌មាន...

JTrustRoyal
Bankនឹងសហការ
ជាមួយMPWTលើ
ការទូទាត់កម្ស្វា

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ ធនាគរ J Trust
ដ្រោលជាគ្រោឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ឈានមុខគ្រោរបស់ប្រោទ្រោស
ជប៉ុននិងជាភាគទុនិកភាគ-
ច្រោើនរបស់ធនាគរANZ
RoyalBankនៅក្នុងប្រោទ្រោស
កម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រោតិ-
បត្តិការជាមួយក្រោសួងសាធ-
រណការនិងដឹកជញ្ជូន (MP
WT)ដើម្រោបីជួយសម្រោួលការ-
ទូទាត់តម្ល្រោប្រោតិបត្តិការនានា
សម្រោប់ប្រោជាជន។
ក្រោមុគណៈប្រោតភិូដ្រោលដកឹនាំ

ដោយលោកស្រោីHangChuon
Naritaប្រោធនផ្ន្រោកសាជីវកម្ម
ធនាគរនៅធនាគរ J Trust
RoyalBankបានជួបនិង
បងា្ហាញផ្រោនការន្រោះដល់លោក
ស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ដ្រោីក្រោសួង
សាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន
កាលពីថ្ង្រោសកុ្រោស្រោបព្រោលដ្រោល
ធនាគរន្រោះខិតខំប្រោងឹប្រោងដើម្រោបី
រួមចំណ្រោកជួយសម្រោួលដល់
ការទូទាត់របស់ក្រោសួងន្រោះ។
លោកស៊ុនចាន់ថុលបាន

សា្វាគមន៍កចិ្ចសហប្រោតិបត្តកិារន្រោះ
ខណៈបច្ចុប្រោបន្នក្រោសួងកំពុង
សហប្រោតិបត្តិការជាមួយគ្រោឹះ-
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក្នុង
ការផ្ដល់តម្ល្រោស្រោវសាធរណៈ
ដ្រោលកំពុងព្រោញនិយមន្រោះ។
លោកថ្ល្រោងថា៖«យើងបើកចហំ

សម្រោប់កិច្ចសហប្រោតិបត្តិការ
ជាមយួគ្រោឹះសា្ថានហរិញ្ញវត្ថុណ
មួយនៅក្នុងប្រោទ្រោសកម្ពុជា
ក្នងុការផ្ដល់ជម្រោើសស្រោវកានត់្រោ
ប្រោសើរដល់ប្រោជាជនសម្រោប់
ការទូទាត់តម្ល្រោស្រោវសាធរណៈ
ខណៈវអាចសន្រោសំព្រោលវ្រោលនងិ
កាត់បន្ថយការចំណយមិន
ចាំបាច់សម្រោប់ប្រោជាជន»។
លោកបានជំរុញឲ្រោយធនាគរ

សហការជាមួយនាយកដ្ឋាន
ពត័ម៌នវទិ្រោយានងិទរូគមនាគមន៍
(ICT)និងនាយកដ្ឋានទំនាក់-
ទំនងសាធរណៈដើម្រោបីបង្កើន
ល្រោបឿនបន្ថ្រោមទៀតដល់ការងារ
ន្រោះជុវំញិកចិ្ចសហប្រោតិបត្តកិារ
និងការតភា្ជាប់បណ្តាញរវង
ធនាគរនិងក្រោសួង៕LA
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ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ខណៈ  ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នៅ តែ គំរាម កំហែង   សែដ្ឋ កិច្ច  
ពភិព លោក មែដកឹនា ំទាងំ អស ់
កពំងុ ពែយាយាម ក្នងុ ការ ជម្នះ លើ 
ហានិភ័យ ចំពោះ សែដ្ឋកិច្ច និង 
ពងែងឹ សខុមុាល ភាព សង្គម ខ្លនួ   
តាម រយៈ ការ ដាក ់ចែញ នវូ កញ្ចប់  
ថវិកា ផែសែងៗ។ ជាមួយ គ្នា នែះ  
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  ក៏ បាន ដាក់ 
ចែញ នូវ កញ្ចប់ ថវិកា និង ការ- 
លើក ទឹក ចិត្ត ពន្ធ ជុំទី ៤ រួច មក 
ហើយ  ដោយ   គិត ជា ទឹក បែក់ 
មាន ជាង  ២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ដើមែប ីកែលម្អ វស័ិយ សខុាភិ បាល 
បរិយាកាស អាជីវកម្ម  និង វិនិ-
យោគ  ជា ពិសែស សហគែស 
ធុនតូច និង មធែយម។

លោក សែី Claire Honore 
Hollweg សែដ្ឋ វិទូ ជាន់ ខ្ពស់ 
របស់  ធនាគរ ពិ ភព លោក នៅ 
កម្ពុជា(WB) បាន ជួប សមា្ភាស 
ជាមួយ  អ្នក យក ព័ត៌មាន- 

កាសែត ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍  ដើមែបី ពិ - 
ភាកែសា អំពី ផល ប៉ះពាល់ ដោយ -   
សារ  ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ  
១៩   គោល នយោបាយ  ឆ្លើយ  - 
តប របស ់រដា្ឋា ភបិាល នងិ តនួាទ ី 
WB ក្នុង ការ ជួយ ដល់ កម្ពុជា។

ខណៈ ការ រកីរាល ដាល  កវូដី- 
១៩  ប៉ះពាល់ ដល់ សៃដ្ឋ  កិច្ចពិ-
ភព លោក នងិ តបំន ់ជាពសិៃស  
បៃទៃស ដៃល  ពងឹ ផ្អៃក លើ ការ- 
នាំ ចៃញ  ដូចជា    កម្ពុជា  តើ  WB 
មើល ឃើញ យ៉ាង ណា ដៃរ ចំ-
ពោះ ផល ប៉ះ ពាល ់ លើ សៃដ្ឋ កចិ្ច 
របស់ កម្ពុជា  នៅ ឆ្នាំ នៃះ? 

ដចូ បណ្ដា បែទែស ផែសែង ទៀត 
ក្នុង តំបន់  កម្ពុជាគឺ មាន សែដ្ឋ-
កិច្ច បើក ចំហ   ។ កំណើន សែដ្ឋ - 
កចិ្ច នងិ ការ ធ្វើ សមាហរណ កម្ម 
ពិភព លោក បាន ដើរ ទន្ទឹម គ្នា  
ដែល កណំើន សែដ្ឋ កចិ្ច  តែវូ បាន 
ទែទែង់ ដោយ ការ នា ំចែញ ទនំញិ   
សែវា ជា ចែើន  និង លំហូរ ចូល 
ជា បែចាំ នែ មូល ធន បរទែស។

ជងំ ឺកវូដី១៩  កពំងុ ធ្វើ ឲែយ ធ្លាក ់

ចុះ នវូ តមែវូការ ពភិព លោក ការ- 
រខំាន ចង្វាក ់ផ្គតផ់្គង ់ការ បែបែលួ 
ទផីែសារ  ហរិញ្ញ វត្ថ ុនងិ សកម្ម ភាព 
សែដ្ឋ កិច្ច ក្នុង សែុក កាន់ តែ ទាប 
ទៅ ៗ    វាក ៏ បង្ក ផល ប៉ះពាលខ់ា្លាងំ  
ដល់  កម្ពុជា ផង ដែរ ។ បនា្ទាប់ ពី 
ការ បែឈម នឹង កង្វះ  វត្ថុធតុ- 
ដើម ក្នុង ឧសែសាហ កម្ម កាត់ដែរ  
នៅ ពែល នែះ កំពុង បែឈម នឹង 
វិបត្តិ តមែូវការ ពិ ភព លោក ចំ- 
ពែល នែ ការ ធ្លាក់ ចុះ ការ បញ្ជា- 
ទិញ  និង ការ នាំ ចែញ ។

វិស័យ ទែស ចរណ៍  តែូវ រង 
ផល ប៉ះពាល់ យា៉ាង ខា្លាំង  តាម- 
រយៈ ការ ធ្លាក ់ចុះ ដ ៏ចែើន នែ  ភ្ញៀវ- 
ទែស ចរ បរទែស។  មាន សញ្ញា 
ថា  វិស័យ អចលនទែពែយ  ដែល 
ពឹង ផ្អែក   ខា្លាំង លើ ការ វិនិយោគ 
ផ្ទាល់  ពី បរទែស  ក៏  ថមថយ ដែរ ។

ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ 
និង ស្ថិរ ភាព កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច 
រដា្ឋាភបិាល  បាន ផ្ដល ់ការ លើក- 
ទកឹ ចតិ្ត ផ្នៃក ពន្ធ  ដារ ដល ់ វសិយ័  
រង ផល ប៉ះពាល ់ខ្លាងំ បផំតុ ដចូ- 

ជា  កាត់ ដៃរ ទៃសចរណ៍  និង  
អាកាស ចរណ៍។ តើ អ្នកសៃី ធ្វើ 
ការ វិនិច្ឆ័យ យ៉ាងណា ចំពោះ 
វិធានការ បៃប នោះ? 

ការ អនុវត្ត វិធន ការ នានា គឺ 
បង្ហាញ ថា  រដា្ឋាភិបាល  កំពុង 

ឆ្លើយ  តប តាម រយៈ ការ គទំែ ក្នងុ 
ការ គែប់ គែង ផល ប៉ះ ពាល់ នៅ 
ពែល បច្ចុបែបន្ន  ក្នុង វិស័យ ដែល 
រង ផល ប៉ះពាល ់ នងិ ដើមែប ីធនា 
ស្ថិរភាព សែដ្ឋ កិច្ច និង សង្គម ។

ការ លើក ទឹក ចិត្ត ពន្ធ គឺ ពិត 
ណស់ នឹង ជួយ ភា្លាមៗ ដល់ កែមុ -  
ហ៊នុ  ក្នងុ វសិយ័ សខំាន់ៗ   សែដ្ឋ- 
កិច្ច ដែ ល រង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ សារ វិបត្តិ កូវីដ១៩ ។

ថ្មីៗ  នៃះ រដា្ឋាភបិាល បាន ដាក ់
ចៃញ នូវ កញ្ចប់ ថវិកា ជុំទី៤  ជា 
អ្វី ដៃល ហៅ ថា  កម្មវិធី ជំនួយ 
សង្គម  ដៃល នឹង ផ្ទៃរ បៃក់ មួយ 
ចនំនួ ដល ់គៃសួារ  ទទលួ រង ផល-  
ប៉ះពាល់  និង ផ្ដល់ ការ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វគ្គ ខ្លីៗ  សមៃប ់ជនំាញ 
ដល់ កម្មករ  រង ផល ប៉ះ ពាល់។  
តើ អ្នកសៃី យល់ យ៉ាង ណា ?

ក្នុង អំឡុង ពែល  ការ ធ្លាក់ ចុះ 
សែដ្ឋកចិ្ច  វធិនការ ជនំយួសង្គម  
ដ ៏រងឹមា ំ អាច ជយួ ការពារ បែជា-
ជន មនិ ឲែយ ងយ ធ្លាក ់ទៅ ក្នងុ ភាព  
កែកីែ។ យើង យល ់សែប  ចពំោះ 
វធិនការ ដែល រដា្ឋាភបិាល កពំងុ 
ធ្វើ ដើមែបី ជួយ ដល់ បែជាជន 
ដែល រង ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង បំ-
ផុត ហើយ ក៏  ជួយ ដល់ សកម្ម-
ភាព  សែដ្ឋកិច្ច  និង ការ កែលម្អ 
សុខភាព សាធរណៈ   ផង ដែរ  ។

ការ អភិវឌែឍ បែព័ន្ធ ជំនួយ- 
សង្គម ដែល អាច សមែប ខ្លនួ នងឹ 
វិបត្តិ  គឺ សែដៀង  នឹង លក្ខណ- 
ពិសែស នែ សែដ្ឋ កិច្ច ដ៏ រឹងមាំ  
និង ជំនួយ សង្គម  ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល ជនំាញ ឡើង វញិ  លើស  
ពី នែះ ដើមែបី ការ កាត់ បន្ថយ វិបត្តិ 
បនា្ទាន់  អាច លើក កម្ពស ់ការ អភិ- 
វឌែឍ ធនធន មនុសែស ការ ជំរុញ 
ផលតិ ភាព នងិ កណំើនសែដ្ឋកចិ្ច  
រយៈ ពែលវែង ។

តើ  WB   ផ្ដល់ អនុសាសន៍ អ្វី 
ខ្លះ ក្នងុ ការ សា្ដារ សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា  
បនា្ទាប់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩?

របាយការណ៍   WB កាល ពី 
ពែល ថ្មីៗ  នែះ   បាន ផ្ដល ់អនសុា- 
សន៍ ថា ជមែើស គោល នយោ-  
បាយ  ឆ្លើយ  តប នឹង ការ រីករាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ តែូវ តែ មាន 
គោល បំណង ដើមែបី ផ្ដល់ ជំនួយ 
សែដ្ឋកចិ្ច បនា្ទាន ់នងិ  ការ ការពារ 
សខុភាព សាធរណៈ គទំែដល ់ 
ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ នែ សែដ្ឋ- 
កិច្ច ក្នុង រយៈ ពែល ខ្លី និង ជំរុញ 
មា៉ាកែូ សារ ពើពន្ធ និង ភាព ធន់ 
នែសង្គម  ក្នុង រយៈ ពែល មធែយម។

WB កំពុង គំទែ  កម្ពុជាក្នុង  
ការ ដោះសែយ បែកប ដោយ  
បែសទិ្ធ ភាព នែ វបិត្ត ិ កវូដី ១៩ នងិ     
ពងែឹង ដល់ សែដ្ឋ កិច្ច  បែទែស 
នែះ  សមែប់ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ ជា មួយ   ភាព រឹង មាំ នៅ ពែល 
អនាគត ។ ថ្មីៗ នែះ WB បាន 
អនមុត័ នងិ ពនិតិែយ គមែង មយួ 
ចំនួន ដើមែបី ជួយ ដល់  កម្ពុជា  ជា 
កចិ្ច ខតិ ខ ំបែងឹ បែង  ក្នងុ ការ ការ-
ពារ  ការ ស្វែង រក  និង ការ ឆ្លើយ- 
តប នងឹ ការ គរំាម ដែល  បង្ក ឡើង 
ដោយ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ពងែឹង 
បែព័ន្ធ ជាតិ សមែប់ ការរៀបចំ 
សុខភាព សាធរណៈ ។ 

តើ  WB  ពៃយាករយ៉ាងណា   
សមៃប ់សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ
នៃះ និង ឆ្នាំ កៃយ ?  

ខណៈ កណំើន ផលតិ ផល ក្នងុ  
សែុក ពិត មាន ភាព រឹងមាំ ៧,១ 
ភាគរយ កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  ការ- 
រីក រាល ដាល  កូវីដ ១៩  ទូទាំង- 
ពិភព លោក បាន បណ្ដាល  ឲែយ 
មាន ធ្លាក់ ចុះ យា៉ាង ខា្លាំង នៅ ក្នុង 
កែបាល មា៉ាសុនី កណំើន សែដ្ឋកចិ្ច  
សខំាន ់របស ់ កម្ពជុា  នៅ តែមីាស 
ទី១ នែះ ។  កំណើន ពិត តែូវ បាន 
ពែយាករថា នឹង ធ្លាក់ ចុះ យា៉ាង- 
ខា្លាំង មក នៅ  -១,០ ភាគយ ក្នុង  
ឆ្នា ំ២០២០  ធៀប   នងឹ ការ ពែយាករ  
លើក មុន ចំនួន  ៦,៨ ភាគ រយ  
ដោយ សារ តែ  ការ ធ្លាក់  ចុះ ការ- 
នាំ ចែញ  និង លំហូរ ទែស-
ចរណ៍  និង ការ ថមថយ លែបឿន 
សកម្មភាព សាងសង់ ជាដើម ។ 

មែយា៉ាង  ទៀត ការ កែលម្អ សកម្ម- 
ភាព សែដ្ឋ កិច្ចក្នុង ទីផែសារ សំខាន់ ៗ    
តែូវ   រំពឹង ថា នឹង កាន់ តែ បែសើរ  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ ដែល ជយួ ធ្វើ ឲែយ 
កាន់ តែ បែសើរ ឡើង នែ ចក្ខុ- 
វិស័យ  កំណើន សែដ្ឋកិច្ច របស់ 
កម្ពជុា   នៅ ឆ្នា ំកែយ  ហើយ តែវូ 
បាន ពែយាករថា នឹង កើន ឡើង  
ដល់ ៦ភាគរយ៕  LA

WBៈ វិធានការ ជា កញ្ចប់ របស់ រដ្ឋាភិបាល  គឺ ជា ការ ឆ្លើយ តប ទាន់- 
ពេល នៅ ក្នងុ ការ គំាពារ សុខុមាលភាព សង្គម និង ការ ស្ដារ សេដ្ឋកិច្ច 

អ្នក សៃ ីClaire Honore Hollweg ។ រូបថត សហ ការី
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ អាមេ រិក កាល ពី 
ថ្ងេ សៅរ៍  បាន ជួយ បេទេស រុសេស៊ី  ដើមេបី 
សម្អាត បេង កំពប់ យ៉ាង ចេើន  ដេល 
បាន ធ្វើ ឲេយ កខ្វក់ នៅ ក្ន៊ង ទន្លេ  Arctic  
នៅ តំបន់ សុី ប៊ឺ រៀ ភាគ ខាង ជើង ។ 

 រដ្ឋ មន្តេី ការ បរទេស អាមេ រិក លោក  
ម៉េក៍  ប៉ុម ប៉េ អូ  បាន សរ សេរ នៅ លើ      
គេ ហ ទពំរ័ ធ្វ ីធើរ ថា ៖«មន  ក្ត ី ទកុ ្ខស ក  
យ៉ាង កេៀម កេ នំៅ ពេល បាន ឮ  ដណំងឹ  
អំពី បេង កំពប់ នៅ ក្ន៊ង ទី កេុង ណូ រី ល - 
ស្គ៍នេបេទេស រុសេស៊ី » ។ 

 ទោះ បី ជា ពួក យើង មន ការ ខ្វេង គំ - 
និត គ្នា ក្តី  ក៏ អាមេ រិក  បាន តេៀម លក្ខ - 
ណៈ រួច ជា សេច  ដើមេបី ជួយ បេទេស 
រុសេស៊ី ក្ន៊ង ការ បន្ធូរ បន្ថយ គេះ មហន្ត- 

រាយ បរសិ្ថាន   នងិ ផ្តល ់កេមុ អ្នក ជនំាញ 
បច្ចេក ទេស របស់ យើង » ។ 

កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៩  ខេ ឧសភា  នាវា   
ដឹក បេង ១ គេឿង  នៅ ឯ រោង ចកេ 
ថាមពល ១ កន្លេង  ដេល ជា របស ់កេមុ- 
ហ៊ុន ផលិត បេង  Norilsk  Nickel 
បាន កេឡាប់ នៅ កេបេរ កេុង ណូរ ីលស ្គ  
គតឺបំន ់ឧសេសាហ កម្ម សុ ីប៊ ឺរៀ   ដេល បាន 
ដឹក បេង បេហេល ចំនួន ១៥ ០០០  
តោន  ធ្វើ ដំណើរ នៅ តាម ផ្លូវ ទឹក មួយ 
កន្លេង  ហើយ វា បាន កំពប់ បេង ចំនួន 
៦ ០០០ តោន បន្ថេម ទៀត  នៅ ជុំ វិញ 
តំបន់ នោះ ។ 

 ការ កំពប់ បេង នោះ   បាន ចាត់ ទុក 
ថា ជា មហន្ត រាយ បរសិ្ថាន យ៉ាង អាកេក ់

បំផុត  ដេល បាន ធ្វើ ឲេយ ប៉ះពាល់  ក្ន៊ង 
តបំន ់នោះ  បាន ធ្វើ ឲេយទកឹ បេ ពណ ៌នៅ 
ក្នង៊ តបំន ់ផ្លវូ ទកឹ ដាច ់សេយល  ដោយ 
បាន ធ្វើ ឲេយ ទឹក ឡើង ពណ៌ កេហម        
ឆ្អា  ដេល អាច មើល ឃើញ ពី កន្លេង 
កំពប់ នោះ ។ 

បេធា នា ធិប តី រុសេស៊ី លោក វា៉្លាឌី មៀរ  
ពទូនី  បាន បេកាសដាក ់តបំន ់នោះ   ក្នង៊ 
ភាព  គេ អាសន្ន មួយ  ហើយ លោក 
បាន ថ្លេង ថា  លោក រំពឹង ថា  កេុម ហ៊ុន 
ផលិត បេង  Norilsk  Nickel   នឹង 
បង់ ថ្លេ សម្អាត នោះ ដេល អាច នឹង 
ចំណាយ ពេល  ចេើន ឆ្នាំ នៅ ទី នោះ ។ 

កា រងា រ  សម្អាត បេ ង នេះ ពិត ជា 
ស្ម៊គស្មា ញ  ណា ស់៕ AFP/SK

ក្រុងប៉្រកាំងៈ  បេធា នា ធិប តី 
ចនិ លោក សុ ី ជនី ភងី  បាន ថ្លេង 
ថា  បេទេស ទាងំ ២ គរួ តេ ធ្វើ កចិ្ច-
សហ បេតិបត្តិ ការតេី ភាគី  ក្ន៊ង - 
កា រ ប េ យុទ្ធ  បេឆំង ការ ឆ្លង រាល - 
ដាល នេជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ ក្ន៊ង 
ចំណោម បេទេស ចិន  បារាំង 
និង អា្រហ្វិក  ហើយ  គំទេ បេ- 
ទេស ទាំង នេះ  នៅ ក្ន៊ង តំបន់ 
ដេល មិន ទាន់ អភិវឌេឍ ឲេយបាន 
ពេញ លេញ  ដូច ជា បេទេស 
អា្រហ្វិក   នៅ ក្ន៊ង ការ បេយុទ្ធ- 
បេឆំងជំងឺរា  តតេបា ត នេះ ។ 

 លោក សុី  ជីន ភីង  បាន ថ្លេង 
ថា  បេទេស ចិន  និង បារាំង គួរ - 
តេ បេកាន់ ភា្ជាប់ ពហុ តេី ភាគី - 

និយម  និង ជំរុញ ឲេយ មន សន្តិ - 
ភាព និង ស្ថិរ ភាព ពិភព លោក ។ 

 លោក  បាន ថ្លេង ថា  លោក 
តេៀម លក្ខណៈ រួច ជា សេច  
ដើមេបី រកេសា ទំនាក់ទំនង ឲេយ បាន - 
ជិត ស្និទ្ធ  ជា មួយ បេធា នា ធិប តី 
បារំាង លោក អេម៉ា នុយ អេល  
ម៉ា កេងុ  ដើមេបកីណំត ់ គោល ដៅ  
និង ជំរុញ ឲេយ មន  ការអភិវឌេឍ 
ទំនាក់ ទំនង ទ្វេ ភាគីបេកប  - 
ដោយ  ស្ថិរ ភាព  និងរ ឹងមំ ។ 

 លោក សុី  ជីន ភីង  បាន ថ្លេង 
ថា  បេទេស ទាងំ ២ គរួ តេ សម្លងឹ-
មើល អនាគតកេយ  ជំងឺ រា ត- 
តេបាតនេះ  និង រៀប ចំ ផេន ការ 
សមេប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គ្នា ទៅ វិញ- 

ទៅ មកគេប់ កមេិត ទាំង អស់  
នៅ ក្ន៊ង ដំណាក កាល បនា្ទាប់  
និង រៀប ចំ  កិច្ច ពិភាកេសា ផ្លាស់ ប្តូរ 
គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  ដោយ បេុង-
បេយត័្ន   ដោយ មន នយោ បាយ 
ចាស ់ទុ ំ នងិ អាកបេប ករិយិ ដេល 
អាច បត់ បេន បាន ។ 

លោក សុ ី ជនី ភងី  បាន បន្ថេម 
ថា  បេទេស ចិន  និង បារាំង  
គរួតេ ពងេងឹ ការ សមេប សមេលួ  
នងិ ការ គទំេ នយោ បាយ ម៉ាកេ-ូ
សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ពួក គេ  ដើមេបី 
ស្ថារ ឡើង វញិ  កេយ ព ីការ ឆ្លង 
រាល ដាល នេជំងឺកូវី ដ ១៩ នេះ  
បញ្ចប ់ ដើមេប ីបេើបេស ់សកា្តាន-ុ 
ពល នេ កិច្ចសហ បេតិបត្តិការ  

នៅ ក្ន៊ង តំបន់ តាម ទម្លាប់  និង 
បន្ត កិច្ច សហបេតិបត្តិការ  នៅ 
ក្ន៊ង ការ ពងេីក វិស័យ ផេសេង ៗ      
ជា ចេើន ទៀត ។ 

ដោយ  បញ្ជាក់ ថា  ទី ផេសារ ចិន 
បាន បើក ចំហ សមេប់ បារាំង  
លោក សុី  ជីន ភីង  បាន ថ្លេង ថា  
លោក សងេឃឹម ថា  ភាគីបារាំង  
នឹង ធ្វើ ការ សមេបសមេួល ឲេយ 
បាន « ឆប់ រហ័ស »  ដើមេបី    ជ ួយ   
ដំណើ រ ការ ជំនួញ  ទៅ កា ន់ 
បេទេស ចិន  ដើមេបី ជួយ សហ- 
គេស បារាំង នៅ  ចិន បន្ត ចាប់- 
ផ្តើមធ្វើ   អា ជី វ កម្ម      និង  បង្កើ ត - 
បរិយ   កាសជំ នួញ សមេប់        
កេុ មហ៊ុន ចិន ៕ Xinhua/SK

ក្រងុបាងកកៈ  រដា្ឋាភ ិបាល ថេ 
កពំងុ បង្កើន កចិ្ច ខតិ ខបំេងឹ បេង 
នា នា ដើមេបី ធា នា ឲេយ មន បន្ទប់ 
បន្ថេម ទៀត ចនំនួ ៩ ០០០ បន្ទប ់ 
ដើមេបី បេើ បេស់ កន្លេង ដាក់-
ឲេយនៅ ដាច់ ដោយ ឡេក ពី គេ  
សមេប់ ពល រដ្ឋ ថេ មក ពី កេ-
បេទេស ។ 

 អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង ការ ពារ- 
ជាតិ  គឺ លោក កង ឆីប  តាន់ តេ- 
វា ៉នកិ  បាន ថ្លេង កាល ព ីថ្ងេ សៅរ ៍
ថា  វធិាន ការ នេះ តេវូ បាន យល-់
ពេម ដោយ កេសួង ការ ពារ-
ជាតិនិង កេសួង សុខាភិ បាល - 
សធារ ណៈ កេយ ពី បាន ដឹង 
ថា   មន ពល រដ្ឋ ជា ចេើន បន្ថេម-
ទៀត  បាន កំពុង ចុះ ឈ្មាះ 
ជាមួយ កេសួង ការ បរទេស  
ដើមេបី វិល តេឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ។ 

ឧត្តម សេនយី ៍ទោ លោក  កង-
ឆបី  តាន ់តេ វា ៉នកិ  បាន ថ្លេង ថា  
រដា្ឋា ភិបាល ថេ បច្ច៊បេបន្ន  កំពុង 
អនុញ្ញាត ឲេយ ពល រដ្ឋ ថេ ចំនួន-
៥០០ នាក់  វិល តេឡប់ មក ផ្ទះ 

វិញ ១ ថ្ងេ ទៀត  ហើយ កាល ពី 
ពេល កន្លង ទៅ  មន មនុសេស 
ចាប ់ព ី៤០០ នាក ់ ដ ូច្នេះ កេសងួ 
មួយ ចំនួន ទៀត  បាន សមេប-
សមេួល ជា មួយ សណា្ឋា គរ ខ្លះ  
ដើមេបី ផ្តល់ បន្ទប់ បន្ថេម ទៀត       
៩ ០០០ បន្ទប់  ដេល អាច តេូវ 
បាន បេើ បេស់ ជា កន្លេងធ្វើ-
ចតា្តាឡី ស័ក។ 

លោក  បាន ថ្លេង ថា  រាល ់អ្នក- 
វិល តេឡប់ ទាំង អស់ នោះ តេូវ 
បាន គេ កំពុង ដាក់ ឲេយ នៅ ដាច់ - 
ដោយ ឡេក ព ីគេ  ក្នង៊ រយៈ ពេល 
១៤ ថ្ងេ  ដើមេប ីធា នា ពកួ គេ មនិ ឲេយ 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក បាន ថ្លេង ថា  នៅ អឡំង៊ 
ពេល ដាក់ ឲេយ នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡេក ព ីគេ  ពកួ គេ តេវូ បាន គេ ធ្វើ 
តេស្ត រក វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា 
ចំនួន ២ ដង ។ 

ការ ធ្វើ តេស្ត ដបំងូ  តេវូ បាន គេ 
ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងេ ទ ី៥ នេ ការ ស្នាក-់ 
នៅ របស់ ពួក គេ  និង លើក ទី ២ 
នៅ ថ្ងេ ទី ១២ ៕BKP/SK

លោកកងឆីបតាន់ត្រវ៉ានិកថ្ល្រងសុន្ទរកថានៅក្រសួងការពារជាតិ។BKP

ប្រធានាធិបតីចិនលោកសីុជីនភីង(ស្តា)ំជួបជាមួយសមភាគីបារំាងរបស់លោក គឺលោកអ្រម៉ានុយអ្រលម៉ាក្រងុនៅក្នងុទីក្រងុអូសកា។Xinhua

អ្នកធ្វើការងារផ្ន្រកសង្គ្រះកំពុងបូមប្រងដ្រលកំពប់នៅក្នងុទន្ល្រArctice។រូបថតAFP

លោកម៉ៃក៍បុ៉មប៉ៃអូស្នើឲៃយអាមៃរិកជួយរុសៃស៊ីសម្អាតបៃងកំពប់នៅក្នង៊ទន្លៃArctic

រដ្ឋាភិបាលថៃតៃូវបន្ថៃមបន្ទប់៩
ពាន់ទៀតដើមៃបីធ្វើចត្តាឡីស័ក

សីុអំពាវនាវឲៃយចិនបារំាងចូលរួមក្នង៊ការបៃយុទ្ធបៃឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
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មនុស្ស រាប់សិប នាក់របួសនៅ ក្នុងការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា 
ខណៈអ្នកតវ៉ា រាប់ រយ នាក់ច្ញ តាមដងផ្លូ វនៅ កុ្ងប្រូត

ក្រងុ ប្ររតូៈ  កៃមុ អ្នក តវ៉ា បាន 
នា ំគ្នា ចៃញ តាម ដង ផ្លវូនានា  នៃ- 
រដ្ឋធានី លី បង់  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
ដើមៃបី រិះ គន់ ការ ដួល រលំ សៃដ្ឋ-
កិច្ច នៅ ក្នុង បៃទៃសនៃះ  ខណៈ 
ការ ប៉ះ ទង្គចិ ជា ចៃើនលើក  បាន 
ផ្ទុះ ឡើង រវង កៃុម អ្នក តវ៉ា  និង 
កៃុម បៃឆំង របស់ កៃុម សុីអុីដ 
ហៃបូ ឡាហ៍   គំទៃ ដោយ អុី រ៉ង់់ ។ 

 មនុសៃស រាប់ រយ នាក់  បាន 
ចៃញ តាម ដង ផ្លូវ  នៅ ក្នុង ការ - 
តវ៉ា  នងិ នៅ ជុ ំវញិ  ទលីាន  Mar- 
tyrs  នៅ កណ្តាល ទី កៃុង បៃរូត    
ដោយ មាន   ការ ប៉ះទង្គិច គ្នា   

ទៃង់ទៃយ តូចៗ   រវង  អ្នក តវ៉ា 
និង កង កមា្លាំងសន្តិសុខ  ដៃល 
បាន បាញ់ ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក  
ទៅ លើ ហ្វូង បាតុ ករ ទាំង នោះ ។ 

 កាក បាទ កៃហម ល ីបង ់ បាន 
ថ្លៃង ថា  មនុសៃស ៤៨ នាក់ បាន 
រងរបសួ នៅ ក្នងុ អពំើ ហងិៃសា នោះ  
និង ១១ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  តៃូវ 
បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ  ចំណៃក 
មនុសៃស ផៃសៃង ទៀតតៃូវ បាន 
ពៃយាបាល នៅ កន្លៃង តវ៉ា ។ 

នៃះ គ ឺជា ការ បៃមលូ ផ្តុ ំបៃឆងំ 
រដ្ឋាភិ បាល ទៃង់ ទៃយ ធំ ដំបូង   
បាន ទាក់ ទាញ បាតុករ ជាចៃើន  

មក ព ីទ ូទាងំ បៃទៃស ចាប ់តាងំ ព ី 
អាជា្ញាធរ បាន បន្ធូរបន្ថយ ការ- 
បិទ បៃទៃស  ដៃល បាន ដក់ 
កាល ពី ពាក់ កណ្តាល ខៃ មី នា 
កន្លង ទៅ  ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង 
ការ ឆ្លង រាល ដលនៃ វី រុសកូ រ៉ូ - 
ណ បៃភៃទ ថ្មី  ដ៏ចម្លៃក នៃះ ។ 

 នសិៃសតិ  ្រគ ីស្ទ ីណ  មាន អាយ ុ
២១ ឆ្នា ំបាន នយិាយ ថា៖ « យើង  
បាន ចៃញ តាម ដង ផ្លូវ  ដើមៃបី 
ទាម ទារ សទិ្ធ ិរបស ់យើង  ដចូ ជា   
អំពាវ នាវ ឲៃយមានការ  យក ចិត្ត 
ទកុដក ់ទៅ លើ ផ្នៃក វៃជ្ជ សាស្តៃ  
អប់ រំ  ការ ងារ  និង សិទ្ធិ ជា- 
មូលដ្ឋាន ដៃល មនុសៃស គៃប់ គ្នា  
តៃូវ ការ  » ។ 

 កៃុម អ្នក តវ៉ា ជា ចៃើន  បាន 
ពាក់ មា៉ាស់ ការ ពារ ខ្លួន ថា  ជា 
ផ្នៃក នៃ វធិាន ការ អនាមយ័ ដ ៃល  
តៃូវ  បាន ធ្វើ ឡើង  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំងការ ឆ្លង រាល ដល វី រុស  
ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ ដៃល បានធ្វើ 
ឲៃយ  លី បង់ធា្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង វិបត្តិ 
សៃដ្ឋ កិច្ចកាន់ តៃអាកៃក់  ដៃល 
បាន កើត ឡើង  ចាប់ តាំង ពី 
បៃទៃស នៃះ   បា នជាប់  នៅ ក្នុង 
សង្គៃម សុី វិល ពី ឆ្នាំ ១៩៧៥ 
ដល់ ១៩៩០ ៕ AFP/SKក្រមុ អ្នក តវ៉ា លី បង់  ដើរ  ច្រញ ពី   ឧស្មន័  បង្ហរូ ទឹក ភ្ន្រក   ដ្រល បូ៉លិស  បាញ់ ។ AFP

តពីទ   ំព័រ  ១...ការ សា្លាប់ របស់ 
លោក  កៃម  ដៃ ប៉ូលិស  បាន 
ឈាន ចូល ដល់ ចុង សបា្តាហ៍ 
ទី២ ហើយ នោះ ។    

 ការ តវ៉ា ទាំង នោះ  បាន កើត- 
ឡើង  ចាប ់ព ីកៃងុ ញវូយក៉ រហតូ 
ដល់ កៃុង ឡូស អៃន ជឺ លៃស 
ប៉ុន្តៃ កៃុង វ៉ាសុីន តោន  ស្ថិត ចំ- 
ចំណុច កណ្តាល នៃ ការ តវ៉ា 
ខណៈ អ្នក តវ៉ា រាប់ ពាន់ នាក់ 
សៃបៃក ខ្មៅ  សៃបៃក ស  និង តោ្នាត 
បាន បៃមូល ផ្តុំ គ្នា នៅ តាម ដង-  
ផ្លូវ ក្នុង កៃុង ដៃល ព័ទ្ធ ជុំវិញ 
សៃតវមិាន  ដៃល តៃវូ បទិ ដោយ 
របង  ពណ៌ ខ្មៅ។  

អ្នក សៃី  Christine Mont-

gomery  ជា អ្នក មាន ដើម - 
កំណើត នៅ កៃុង វ៉ាសុីនតោន  
បាន ថ្លៃង ថា៖ « ការ តស៊ូ នៃះ 
បាន កើត ឡើង យូរ មក ហើយ 
ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍  រាប់ រយ ឆ្នាំ 
ហើយ  និង នៅ តៃង់ ចំណុច នៃះ  
វ គឺ ជា ពៃល វៃ លា ផ្លាស់ ប្តូរ »។  

លោកសៃី  បាន ថ្លៃង បន្ថៃម 
ថា៖ « ខ្ញុំ  នៅ ទី នៃះ  ដូច្នៃះ កូន- 
បៃសុ របស ់ខ្ញុ ំ មនិ មៃន អ្នក ចលូ- 
រមួ បនា្ទាប ់ ដៃល កពំងុ ធ្វើ ដណំើរ 
ទូ ទាំង ពិភព លោក នោះ ទៃ» 
ដោយ បាន បងា្ហាញ កូន អាយុ 
១០ ឆ្នាំ ឈរ នៅ បនា្ទាប់ គត់។  

នៅ កៃម ពន្លឺ ពៃះ អាទិតៃយ 
ប៉ុន្តៃ ថ្ងៃ ក្តា ខ្លាំង  មនុសៃស ជា- 

ចៃើន ពាក់ មា៉ាស់  ដោយ សារ 
វីរុសរា តតៃបាត កូ រ៉ូណ ។ 

កៃុម អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត  បាន ចៃក 
ទឹក ហូប  ទឹក សមៃប់ លាង ដៃ  
និង សមា្ភារ ដទៃ ទៀត  ខណៈ 
តបំន ់នៃះតៃវូ បាន បទិ ដោយ សារ  
បរិ យាកាស មនុសៃស យា៉ាង ចៃើន 
កុះករ  ដោយ មាន តន្តៃី  រូប គំនូរ 
នៅ លើ ជញ្ជាងំ  រថ យន្ត ដកឹ ម្ហបូ- 
អាហារជា ច ៃើ នគៃឿង   និង 
អាជីវករ ដៃល លក់ អាវ យឺត 
ដៃល មាន សរ សៃរ អកៃសរ ថា 
«Black Lives Matter»។ 

ឧទ្ធមា្ភា គចកៃ ជា ចៃើន គៃឿង 
បាន ហោះ ឆ្វៃល  នៅ ពី ខង លើ 
កៃបាល  ខណៈ អ្នក តវ៉ា ខ្លះ បាន    
រាំ ចៃៀង  ប៉ុន្តៃ អ្នក ផៃសៃ ង ទៀត 
សៃក ថា  «នៃះ  មិន មៃន  ពិធី  
ជប់ លៀងសបៃបា យទៃ ! »។

 តមៃតួ  នងិ ប៉លូសិ  បាន តាម- 
ដន ការ ជួប ជុំ នោះ យា៉ាង យក - 
ចិត្ត ទុក ដក់ បំផុត  ប៉ុន្តៃ មាន 
ចនំនួ តចិ ជាង ប៉នុា្មៅន ថ្ងៃ មនុ នៃះ  
ហើយ អ្នក ខ្លះ បាន ញញឹម ដក់ 
អ្នក តវ៉ា  និង  គៃវីដៃ  ខណៈហៃ- 
កៃបួន នៅ កៃបៃរ ពួក គៃ នោះ ។ 

នៅ លើ ផៃសារ ដៃល បាំងរ បង    
រនាំង   និង ឆ្មៅំ ពាក់ ឯក សណ្ឋាន 

បាន រារាំង ក ៃុម អ្នក តវ៉ាឲ ៃយ  ចៃញ 
ពី ជណ្តើរ នៃ កន្លៃង រំឭក Lin-
coln Memorial  ជា ទី ដៃល 
សកម្មជន សទិ្ធ ិសុវីលិដ ៏   ល ៃប ីមា្នាក ់
គឺ  លោក  Martin Luther 
King Jr  បាន ថ្លៃង សុន្ទរ កថា  
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ  ១៩៦៣ ថា៖  «ខ្ញុំ  
មាន ក្តី សុបិន មួយ »។  

អ្នក សៃ ីDeniece Laurent-
Mantey មាន វយ័ ៣១ ឆ្នា ំ បាន 
ថ្លៃង ថា៖«លោក  Martin 
Luther King  បាន ឈរ នៅ  

ទនីៃះ  ហើយ ជា ចៃើន ឆ្នា ំកៃយ 
មក  យើង គឺ ជា ជន សៃបៃក ខ្មៅ 
នៅ ទ ីនៃះ  មាន សារ នៃ ក្ត ីសងៃឃមឹ 
ថ្មី មួយ »។  

ការ តវ៉ា ទាំង នោះ  បាន កើត - 
ឡើង  ដោយ សារវី ដៃអូ របស់ 
ប៉ូលិស មា្នាក់ ដៃល បៃើ ជង្គង់ 
សង្កត់ ករបស់ លោក  Floyd  
រយៈ ពៃល ជិត ៩នាទី  ខ ណៈ 
លោក អង្វរ សុ ំទកុ ជវីតិ ឲៃយ លោក  
ជា បុរស សៃបៃក ខ្មៅ គ្មៅនអាវុធ 
ចងុ កៃយ  ដៃល បាន សា្លាប ់នៅ 

ក្នុង ដៃ របស់ មន្តៃី អនុវត្ត ចៃបាប់ 
សៃបៃក ស ។  

កំហឹង ចាប់ តាំង ពី លោក  
Floyd សា្លាប់ នៅ ក្នុង កៃុង មីន - 
នៀ ប៉ូលិស  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ 
ឧសភា  បាន កា្លាយ ទៅ ជា ភាព - 
ចលាចល សុីវិល ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត 
នៅ US  ចាប់ តាំង ពី ស្តៃច  តៃូវ 
បាន គៃ ធ្វើ ឃាត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ - 
១៩៦៨ ដោយ កា  រ តវ៉ារាល- 
ដ លនៅក្នុង កៃុងនានា  នៅ US 
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍៕ AFP/PSA

  ក្រមុអ្នក តវ៉ា    ហ្រក្របួន  នៅក្រប្ររ ស្រត វ មិាន  នៅក្នងុអំឡុង បា ត កុម្ម ប្រឆំាង  ការ  រើសអើ ង ពូជ សា ស ន៍។ រូបថ  តAFP

ផ្កា  ជាច្រើន  ត្រវូ បា ន គ្រ ដាក  ់នៅ ក្រ  ម ផ្ទាងំ រូប របស់ George Floyd។ AFP

អ្នកតវ៉ាប្ឆំាងការរើសអើង...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខេត្ត ពោធិ៍ សាត់ៈ ថ្មីៗ  នេះ  លោក 
សរូ សខុាលយ័ នងិ កេមុ  មតិ្ត ភក័្ត ិ ដេល 
និយម   ចូល ចិត្ត ដើរពេ និង ឡើងភ្នំ 
បាន    ចេញ ដំណើរ ផេសងពេង  កមេសាន្ត  
ឡើង   ភ្នំ ខ្ពស់ ៗ  នៅ  ក្នុង សេុក  ដោយ 
កាល   ពី  ចុង  សបា្តាហ៍ កន្លង  មក  លោក    
នាំ គ្នា ទៅ ឡើង ភ្នំសំកុស  ស្ថិត នៅ ក្នុង 
សេុក វាល វេង ខេត្ត  ពោធិ៍សាត់  គឺ  ជា ភ្នំ 
ខ្ពស់ ជាងគេ លំដាប់ ទី ២  ក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា  បនា្ទាប់ ពី ភ្នំឱរ៉ាល់   ស្ថិត  នៅ   ខេត្ត 
កំពង់  ស្ពឺនោះ ។ 

លោក សូរ សុខាល័យ បុរស វ័យ  
បេហេល   ៤០ឆ្នាំ ដេល ធ្លាប់ បង្កើត 
កណំតត់េ ផ្ទាល ់ខ្លនួ នងឹ ការ ជិះ ម៉តូ ូឆ្លង  
បេទេស តំបន់ អាសា៊ាន    ដោយ បញ្ចប់  
កុង ទ័រ ម៉ូតូ លេខ ៤ ៤៧៤គីឡូ ម៉េតេ  
នៅ    កម្ពជុា កេយ ចេញព ីកងុទរ័ លេខ 
សូនេយ   នៅ ទីកេុង ហាណូយ  បេទេស 
វៀត ណាមកាល  ឆ្នា ំ២០១៧ នោះ  បាន 
បរិយាយ ពី បទ ពិសោធនេ ការដើរពេ 
និង ឡើងភ្នំ ខ្ពស់ លំដាប់ ទី ២ នៅ   សេុក  
ខ្មេរ នេះ មាន សា្មាត់ដើរ ពេ (អ្នកនាំ 
ផ្លូវ)ថា៖ «ដំណើរ ផេសង ពេង នៅ  ត ម   
ពេភ្នំកេំថ្ម ដើមេបី ផ្តិត យក ទេសភាព   
បេ តង ខ្ចី ឬ ខៀវសេងាត់ នៅ  ទីវាល- 
ពេ សេង និង កំពូល ភ្នំ ពិត ជា  របៀប 
នេ ការកមេសាន្តអស់លុយតិច និង ផ្តល់  
បេយោជន៍  ចេើន ដល់ រងកាយ និង 
សុខភាពផ្លូវចិត្ត ជាពិសេស  ការ- 
បង្កើតកំណត់តេ ផ្ទាល់ខ្លួន។ ការ- 
តេៀម    មធេយោ បាយ ធ្វើ ដណំើរ រដវូកាល  
មានអ្នក នាំផ្លូវ សមា្ភារ ម្ហូប អាហារ ទ ី- 
តំង  បោះជំរំ ជា រឿង សំខាន់ ដេល  តេូវ 
គិត គូរជាមុន ចាំបាច់ ដើ មេបី ឲេយ ដំណើរ  
លោក អ្នកមាន  សវុត្ថ ិភាព នងិ ស្ថតិ ក្នងុ 
ការ  ចង ចាំ ជា អមតៈ។ ភ្នំ សំកុសនេះ   គឺ 
ពុំ សូវ ជាលេ បី លេបាញមាន មនុសេស ធ្លាប់ 
ឡើង   ចេើន  នោះឡើយ ទោះប ីមានដាន 
ឬ   តមេុយ ផ្លូវ ចាស់ ស្ទើរ រលុបអស់  
ងាយ  វង្វេង ផ្លវូ នងិសមេបរូសត្វទាកក្ដ។ី 
តេបើ ធ្លាប់ ឡើង  ភ្នំ ឱរ៉ាល់ អ្នក នឹង មិន 
ពិបាក ឡើង ភ្ន ំនេះ ឡើយ ត េ អ្នក និង មេ- 
កេុម អ្នក ក៏ តេូវ  តេៀម បមេុង ឲេយ បានល្អ 
ដើមេបី ធ្វើដ ណំើរ  ទៅរលូន និង ចំណេញ-  
ពេលវេលា »។

លោក ក៏ បេប់  ពី   វេលា  ពី ម៉ោង  ចេញ 
ដំណើរ រហូត  ឡើងទៅ ដល់កំពូល  ភ្នំ - 
សកំសុ   ដេរ ថា៖ «កេយ  ព ីញ៉ាអំាហារ 
ពេល  ពេឹក      ទាំង ពេលឹម  នៅ ផ្ទះ បង-  
ហេង ក្នងុ  ភមូ ិឈើ ទាលជេ ំហើយ នោះ   

នៅ   ម៉ោង  ៦ពេឹក ម៉ូតូឌុប  ដេល ជិះ 
សមេប់ តេ មនុសេស  មា្នាក់    តម្លេ ១២មុឺន 
រៀល មក ដឹក ពួក  យើង ចេញ ជិះ កាត់  
អរូ ពេ ដ ីទលួ បេហេល ១ម៉ោង ទើប 
ដល់ ចំណុច  មួយ  ដេល  ម៉ូតូ   ឌុប ពុំ អាច  
ទៅ មុខ  ទៀត បាន ។ ចាប់ ពី ទី មូ៉តូឌុប 
ទមា្លាក ព់កួយើងមកដល ់ជរំគំ ឺបេហេល 
ចមា្ងាយ    ដី ៥គីឡូ ម៉េតេ  ដោយ  យើង   - 
ដើរ   បេហេល ២ឬ ៣ម៉ោង  ដេលជា 
ដណំើរ រកុ ពេ សេង  នងិ ពេឫសេស ីនងិ 

ឆ្លង កា ត ់ផ្លវូ ចេប ដរំ ីគកឺន្លេង ដេល ហ្វងូ 
ដំរី តេង មកលេង និង លិឍជាតិដីបេ 
ជា   ចេប(ដីបេ ) ចា ស់  បនា្ទាប់ មក   យើង 
តេវូ ចាត់ ចេង រៀបចំទី   កន្លេង សា្នាក់  ចង- 
អងេឹង នងិ ហបូ    បាយ  ថ្ងេ តេង ់សនិ  នៅ 
ម៉ោង១២កន្លះ   ទើប ឡើង  បន្ត ដល់ កំពូល - 
ភ្នសំកំសុ  គ ឺ ជា ទ ីសមេបរូ  ព េ សេង នងិ  
ទ  ី  ជមេក ដ ៏ សខុ សាន្ត នេ  ពពកួ  សត្វ ទាក   
ឬ  ឈ្លើង គោក  នៅ ចនោ្លាះម៉ោង ២ ឬ 
ម៉ោង ៣រសៀល   មានថ្ម១ដំុ និង   សា្លាក- 

សញ្ញា ពីអ្នក ឡើង មុនៗ និង ជើង ធូប   
ខ្លះ  ហើយ វិល  ចុះ  មក  ទី តំង  បោះ ជំរំ  
វិញ នៅ  ម៉ោង ៧យប់  »។ 

អ្នក ចលូចតិ្ត ដណំើរ ផេសង ពេង របូ នេះ 
ក៏  បេប់ ពី ការ តេៀម សមា្ភារ ឬ សេបៀង  
សមេប់  ឡើង ភ្នំ សំ កុស   ថា ៖  « អាហារ  
កេៀមៗជាជមេើសដ៏  ល្អ  ខណៈ គេប ់ - 
ធញ្ញ ជាតិ និង ភេសជ្ជៈ ដូចជា  Pocari 
Sweat ជយួ បន្ថេម ថាមពល ឡើង ភ្ន។ំ  
សម្លៀក   បំពាក់ គួរតេ   សេល ៗ    មិន-  

ជកញ់ើស ខោ អាវ ភ្លៀង ក  ៏គរួ ព ិចារ ណា  
ដេរ។ សេបេក ជើង គុណ ភាព  ល្អ និង 
សេម   ជើង  វេងៗ  កេស់ៗ  សេម ដេ  
មួក និង ឈើ ចេត់។ ថា្នាំ ពេទេយ  និង  
សមា្ភារសង្គេះ បឋម គរួ តេៀម  ជា បេចា ំ 
កាន់ តេ ពិសេសនោះ  គួរ  មាន កូន ចប 
ជីក  កប់ លាមក។  វិធី ការពារ សត្វ ទាក   
បេើមេសៅ ហ៊ុយចាក់លើខ្លួន ហើយ  ក៏  
តេវូ  មាន កញ្ចប ម់េសៅ Royal D កុឲំេយ ខេសាះ 
ជា តិ ទឹកគឺ តេូវ មាន ជានិច្ច!»៕ 
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ក្រមុអ្នកនិយមដើរព្រនិងឡើងភ្នំច្រករំល្រកពីបទពិសោធ
ខណៈឡើងភ្នសំំកុសដ្រលជាភ្នខំ្ពស់ជាងគ្រទី២នៅស្រកុខ្ម្ររ

ការ បោះតង់ សមេក  តាម ផ្លវូ នេ កេមុ អ្នកនិយមដើរពេ លោក សូរ  សុខាល័យ ឡើង  ភ្នសំំកុស កម្ពស់ ១ ៧៥៧ម៉េតេ ។ សហ ការីសម្ភារតេៀមសា្ពាយឡើងភ្នទំម្ងន់ជិត ១០គីឡូកេម។

លោក សូរ សុខាល័យ កេមុ អ្នកនិយមដើរពេ និងឡើងភ្ន ំអង្គយុនៅ លើ កំពូលភ្នសំំកុស ជាមួយសា្មាត់ដើរពេបងបេសុ ហីុង។ សហ ការី ដើមឈើដ៏ខ្ពស់    ដុះសេ ង  នៅ ភ្នសំំកុស ។ រូបថត សហ ការី

ទិដ្ឋភាព ភ្នសំំកុស  ដេលជាភ្នខំ្ពស់ជាងគេទី២  នៅ ក្នងុ សេកុ ខ្មេរ  បន្ទាប់ពីភ្នឱំរ៉ាល់  មើល ពី ចម្ងាយ   ។ រូបថត សហ ការី
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ក្រុង តូក្រយូ : ដំណើរ ទៅ កាន ់ 
សួន ជិះឧបករណ៍ កមៃសាន្ត និង 
ឧទៃយាន ទឹក នៅជប៉ុន នឹង លៃង 
ដចូ មនុទៀតហើយ កៃម ឥទ្ធ-ិ 

ពល  នៃ បទពសិោធ ការ ឆ្លង វរីសុ 
ផ្លូវ- ដង្ហើមថ្មី កូរ៉ូណា។

នៅលើ រថភ្លើង  ឡើង ចុះ ដ៏ 
រំជើប  រំជួល  មិនមាន សមៃក 

ហ៊ោកញ្ជៃៀវ ឡើយ ។
ការ រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថភិាព  នៅ 

ផ្ទះ ខ្មោច លង តៃូវ បាន អនុវត្ត 
ខ្ជាបខ់្លនួ។ ការ លើក ដៃ ស្ទាប ប៉ះ 
តុក្កតា  តួអង្គ នានា នៅសួន- 
កមៃសាន្ត  ជប៉ុន ក៏ តៃូវ បាន ហាម- 
បៃម  ក្នុង សម័យ  មានការ រីក-
រាល ដាលនៃ វីរុស កូរ៉ូណា។

ខណៈ  សួន ជិះ ឧបករណ៍  
កមៃសាន្ត នានា នៅ ជប៉ុន ចាប់ 
ផ្ដើម  បើក ដំណើរ ការ សនៃសឹមៗ  
បៃតិបត្តិករ ឧទៃយាន បាន មូល-
មតិ គ្នា ចៃញ នូវ គោលការណ៍ 
សុវត្ថិភាពរួម ។

ក្នុង ចំណោម គោលការណ៍ 
សុវត្ថិភាពទាំង នោះ ភ្ញៀវ សួន- 
កមៃសាន្ត តៃូវបាន ស្នើ ឲៃយ ពាក់ 
មា៉ាស ់ គៃបព់ៃលវៃលា នងិ ហាម 
សៃក ឡូឡា នៅ លើ រថភ្លើង 
រំជើប រំជួល (rollercoast-
ers) នងិ ឧបករណជ៍ិះកមៃសាន្ត 
ដទៃទៀត ។

ភ្ញៀវ ដៃល ស្វៃង រក ការ កមៃសាន្ត 
បៃប ពៃឺពៃួច  នៅ  «ផ្ទះខ្មោច» ក៏ 

តៃវូ បាន រកៃសា គមា្លាត រវាង មនសុៃស 
និង តួអង្គខ្មោច ចាំ លង  បនា្លាច 
ផង ដៃរ។

បុគ្គលិក សួន កមៃសាន្ត ដៃល 
គៃង  ឈុត តុក្កតា  និង តួអង្គ 
វរីបរុស នានា ក ៏មនិ អាច ចាបដ់ៃ 
ជាមួយ ភ្ញៀវ ឬ កុមារ ដូច ពីមុន 
ទៀតឡើយ។

កន្លៃង កមៃសាន្ត   បៃើបៃស់  
ឧបករណ៍ វ៉ៃនតា  VR នឹង  មិន 
អាច ដំណើរការ ញឹក ញាប់ ដូច 
មនុ ឡើយ លុះតៃ តៃ ឧបករណ ៍

ទា ងំ នោះ តៃវូ បាន សមា្អាត មៃរោគ  
កៃយ ពីបៃើបៃស់ ម្ដងៗ។

ចំពោះ មាតាបិតា ដៃល មាន 
កូន តូចៗ វិញ បមៃម ថ្មី នឹង ធ្វើ 
ឲៃយពកួគៃ ធរូ ចតិ្ត ដោយ អាជវីករ 
លក ់ តកុ្តកា នងិ ចណំ ីផ្អៃម តៃវូ- 
បាន ហាម  មនិ ឲៃយដាកត់ាងំ របស ់
ទាំងនោះ សមៃប់ ប៉ះ លៃង ឬ 
ភ្លកៃស ដូច មុនទៀតទៃ។

សៃចក្ដីបៃកាស ពី បៃតិបត្តិ-
ការ  សួនកមៃសាន្ត   តាមបៃបបទ ថ្មី 
បាន បរិយាយ ថា៖ «គោល-

ការណ ៍សុវត្ថិភាព នៃះ នឹង មិន 
ធានា ថា គ្មោន ការ ឆ្លង មៃរោគ 
នោះទៃ ប៉ុន្តៃ វា នឹង រួមចំណៃក 
កាត់ បន្ថយ អតៃ ឆ្លង»។

ទោះយា៉ាងណា សួនកមៃសាន្ត 
ដ ៏ធ ំនៅជប៉នុដចូជា តកូៃយ ូឌសី្ន-ី 
លៃន នៅតៃបន្ត បិទទា្វារ ដោយ  
ពំុ ទាន់ មានកាលបរិច្ឆៃទ ស្វាគមន៍ 
ភ្ញៀវ ជា ថ្ម។ី រឯី សនួ  យនូវីសីល- 
ស្ឌូឌីយោ តៃូវបាន បៃកាស ថា  
នឹង  ផ្ដើម បៃតិបត្តិការ វិញ នៅថ្ងៃ 
ចន្ទ នៃះ៕ AFP

ជបុ៉នបើកសួនកម្សាន្តត្ស្នើ
មិនឲ្យមានសម្កខ្ញៀវខ្ញារ

នៅសួន ទស្រសនា ការ សម្ដ្រង របស់សត្វ ភ្ញៀវ  អង្គុយ មើល ដោយរក្រសា គម្លាត ពីគ្នា ។ រូបថត AFP

ក្រងុ បាងកក : រ៉បូតូ ឆ្កៃ ឈ្មោះ 
K9 ចូល ខ្លនួ មក  បមៃើទឹក លាង- 
ដៃ  ដល ់កមុារ  នងិ អ្នក ដើរ ផៃសារ។ 
នៃះ ជា មធៃយាបាយថ្មបី្លៃក   ដៃល   
ផៃសារ ទំនើប នៅ  ថៃ បាន អនុវត្ត 
ខណៈ ដៃល បៃទៃស  នៃះ បាន 
បន្ធូរបន្ថយ បមៃម   រឹត បន្តឹង  ការ 
ដើរហើរ  និង ដំណើរការ ទីបៃជុំ-
ជន ឡើង វិញ។

រ៉ូបូត ឆ្កៃ  បមៃើជៃលលាង ដៃ 
ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់ កាល បៃតិ-
បត្តិ ការ   ជា បឋម ហើយ  វា តៃូវ- 
បាន  បញ្ជា ដោយ  បៃព័ន្ធ 5G 
លៃបឿន លឿន បំផុត ។

ជាមួយ កាយវិការ តៃប់ តាម 
កូនឆ្កៃ  ដ៏ រស់រវីក រ៉ូបូត  K9 ដើរ  
កៃវៃល ជុំវិញ ផៃសារ ទំនើប  Cen-
tral World ដ៏ ពៃញ និយម 
នៅកៃុង បាងកក ទាក់ ទាញ 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ អ្នក ដំណើរ 
ជាពសិៃស ក្មៃងៗ ដៃល  ចលូ មក 
កៃបៃរ  ដើមៃបី យក ទឹក លាង ដៃ លើ 
ខ្នង រ៉ូបូត ឆ្កៃ។

មន្តៃី ផ្នៃកទីផៃសារ របស់ កៃុម-
ហ៊ុន  បៃព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ AIS ភៃតៃ 
សក់ធីដៃយហានូបាន បាន  
លើក ពីអត្ថបៃយោជន៍ នៃ រ៉ូបូត 
នៃះ ថា៖ «វា ផ្ដល់ ភាព ងាយ-

សៃលួ ដល ់មនសុៃស ក្នងុការ លាង 
សមា្អាត  ដៃ  ពៃល កពំងុ ដើរ ផៃសារ។ 
វា ជា ផ្នៃក មួយ នៃ វិធានការ រកៃសា 
អនាមយ័ ជា ពសិៃស ក្នងុ ស្ថាន-
ភាព មានជំងឺ កូវដី ១៩»។

កៃុមហ៊ុន នៃះ ក៏ មាន គោល-
ដៅ  ដាក ់ឲៃយ ដណំើរការ នវូ បៃពន័្ធ 
5G សមៃប់ ស្មោតហ្វូន ឲៃយ បាន 
នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២០ ផង ដៃរ។  
អមវត្តមាន ជាមួយ រ៉ូបូត ឆ្កៃ K9 
ដៃល ដាក់ឲៃយ បៃតិបត្តិការ នៅ 
ផៃសារ ទនំើប នោះ គ ឺជា រ៉បូតូ ROC 
ដើរ តួនាទី វាស់ កម្ដៅ អតិថិជន 
និង រ៉ូបូត LISA ផ្ដល់សៃវា 
ណៃនាំ អតិថិជន។

វត្តមាន គៃឿង យន្ត ទាំង នៃះ 
នៅ ផៃសារ ទំនើប ក៏ ធ្វើឲៃយ អតិថិ-
ជន ខ្លះ  មិន  ស្វាគមន៍ ដៃរ។

អ្នកនាង ឡាផាសណាន 
ប៊ូរា៉ាណាផាត់ផាកន បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « ខ្ញុំ គិត ថា គៃន់តៃ ឃើញ 
រូបរាង  ឆ្កៃ យន្តហ្នឹង វា គួរ ឲៃយ ខ្លាច 
បាត់ ទៅហើយ»។

យា៉ាងណាមិញ ស្តៃី វ័យ ២៩ 
ឆ ្នាំ រូបនៃះ ទទួលស្គាល់ថា៖ 
«ប៉ុន្តៃ  ការ  ដើរ ចល័ត ផ្ដល់ទឹក 
លាង ដៃ ដល ់អតថិជិន បៃប នៃះ 
ក៏ ជា រឿង ល្អ ដៃរ»៕ AFP

រ៉ូបូតឆ្ក្បំពាក់ប្ព័ន្ធ5Gជួយអ្នក
ដើរផ្សារនៅថ្សមា្អាតដ្ការពារវីរុស

អតិថិជន ឱន យកជ្រលលាង ដ្រ ពី រូ៉បូត ឆ្ក្រ   K9។ រូបថត AFP រូប
ថត

 ស
ហ

កា
រី

គ្រះឹស្ថានមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុណុងហឹបហ្វាយន្រនបរិច្ចាគគ្រឿងឧបភោគ-
បរិភោគនិងថវិកាដល់អតិថិជនដ្រលរងគ្រោះដោយអគ្គិភ័យ

 ដើមៃបី រួមចំណៃក ក្នុងការ អភិវឌៃឍសហ គម ន៍  និង 
បងា្ហាញ នូវ ការចៃករំលៃក ក៏ដូចជា ការយកចិត្ត ទុកដាក់ 

លើ សុខទុក្ខ របស់ អតិថិជន របស់ខ្លួន ទើប កាលពី ថ្ងៃទី ៤ ខៃមិថុនា ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ គៃះឹស្ថាន- 
មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុណុង ហឹប ហា្វា យ នៃ ន បាន នំាយក នូវ គៃឿងឧបភោគ បរិភោគ មួយចំនួន ដូចជា អង្ករ ១០០ 
គីឡូកៃម តៃខីកំបុ៉ង ចំនួន ៥ កៃស មី ២ កៃស ទឹកតៃ ី២ យួរ ទឹកសីុអីុវ ៣ យួរ ស្ករស ៥ គីឡូ អំបិល ៥ គីឡូ 
បៃងឆ ចំនួន ២ ដប រួមនិងថវិកាចំនួន ៤០០ ០០០ រៀល ដើមៃបី ជូន ដល់ អតិថិជន មួយ គៃសួរ នៅក្នងុ 
ភូមិ ពៃក ខៃសៃវ ឃំុរ កាខ្ពស់ កៃងុ តាខ្មោ ខៃត្តកណា្តាល ដៃល កំពុង ជួប ទុក្ខលំបាក  ដៃល បាន រងគៃះ ដោយ 
អគ្គភ័ិយ កាលពី ខៃឧសភា ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ ថ្មីៗ  នៃះ ។ ថ្វបីើ ចំនួន វិភាគទាន នៃះ ហាក់បីដូចជា មិនមាន 
ចំនួន ចៃើន ក៏ដោយ បុ៉ន្តៃវា បាន បងា្ហាញថា ណុង ហឹប ហា្វា យ នៃ ន បៃៀប បីដូចជា បៃជាជន និង ជា ស្ថាប័ន 
ដៃលមាន ការសហការ យកចិត្តទុកដាក់ លើ អតិថិជន ក៏ដូចជា សហគមន៍ ទំាងមូល ផងដៃរ ៕  

អ្នកជិះ Rollercoasters អស់ ឱកាស ស្រក ដូច ពីមុន ។ រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៣រោច ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខៃមិថុនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ ចំ ពោះ  បញ្ហា ស្នៃហា។ ចំណៃក  ឯ 
ការនិយាយ ស្ត ីមិន សូវ មាន ឥទ្ធ ិពល 
ទៅ លើ អ្នក ស្តាប់ បុ៉នា្មាន  ឡើយ  ដំណឹង 

ដៃល  ទទួល បាន អាច ឲៃយ មាន ការ មិន ពៃញ ចិត្ត  គួរ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម៌ ផៃសៃងៗ។  ចំពោះ 
បញ្ហា សុខ   ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ ធម្មតា  ខណៈ ផ្លវូ ចិត្ត មាន 
រឿង  ស្មគុស្មាញ បន្តចិដៃរ តៃវូ ដោះ សៃយ។   ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គបៃបី មាន ការបៃយ័ត្ន។ 

 រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ 
មាន  ភាព  ទោមនសៃសទៅនឹងអំពើ - 
អកុសល    ផៃសៃងៗ  អាច មានគៃះ   
កើត   ឡើង   ។ ចំពោះ សៃច  ក្តសី្ន ៃ ហា 

វិញ     គូស្នៃហ  ៍ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   
គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ - 
បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម   
នឹង  ហានិភ័យ  ខ្លាងំពៃក ទើប ជាការល្អ បៃសើរ ។  
លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ។  

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

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

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ    មាំ មួន  ល្អ   ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំណយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ  បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន         លទ្ធផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន ់    ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  ប៉នុ្តៃ   
គ ៃ   នឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល ់  ការ ពៃយាយាម ទាងំ  ឡាយ  ហាក ់ដចូមាន សភាព  
ខៃសត់   ខៃសោយ បន្តិច តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ៕      

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

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

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

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

រាសី  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល- 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

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

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

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

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

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

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

កា យ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
នឹង មា ន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខន  
ឡើ យ។  ចំណៃក  បញ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន កា រ      យល   ់- 
ច តិ្ត  គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ ស្នៃហ ប៍ាន 
ល្អបៃសើរ  និង ចៃះ បង្កើតឲៃយ មានភាពផ្អៃមល្ហៃមផង     ។    

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

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ ត ទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃច ក្តីស្នៃហា លោកអ្នក  តៃូវ មាន សៃចក្តី- 
សន្តាស  បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

ដុំថ្ម មន រូបគំនូរ សណ្ឋានផៃសៃងៗ ចមៃុះ ពណ៌ តៃូវបានដាក់តាំង លក់ នៅ ដង វិថី កៃុង តៃបុិ។ រូបថត AFP

បុរសតៃវ៉ាន់រចនាដំុថ្មសិលៃបៈចមៃះុ-
ពណ៌លក់លើដងវិថីជាង៤០ឆ្នាំ

កៃងុ តៃបុកិ : តអួកៃសរ ចនិ នងិ 
គំនូរ រចនាប័ទ្ម កុលសម្ព័ន្ធ តៃូវ- 
បាន   សិលៃបករ ចំណស់ វូ រ៉ុងប៊ី 
រចនា លើ ដុំថ្ម  លក់ ជា វត្ថុអនុ-
សៃសោវរយី ៍នៅ តាម ដង វថិ ីនៃ កៃងុ 
តៃបុអិសរ់យៈ ពៃលជាង៤០ឆ្នា ំ 
មកហើយ។

ជាមយួ រហសៃសនាម «ពដូុថំ្ម» 
បុរស តៃវ៉ាន ់វ័យ ៦៤ឆ្នា ំរូបនៃះ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម  គូរ  គំនូរ លើ ដុំ ថ្ម 
តូចៗ ជា វត្ថុ អនុសៃសោវរីយ៍ ជូន 
កូន សិសៃស របស់លោក  ក្នុង ថ្ងៃ 
បុណៃយ គៃិស្ត ស្មាស់ គៃ ដៃល 
លោក     ធ្វើ  ជា គៃូ បងៃៀន។

គនំតិ លក ់វត្ថ ុ សលិៃបៈ នៃះ បាន 
ផសុ ឡើង នៅពៃល ដៃល លោក 
ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ដាក ់តាងំ ស្នាដ  ៃតាមដង វថិ ីកៃងុ 
តៃបុិ។ លោក វ៉ូ បាន ចាត់ទុក  
គំនូរ  លើ ដុំ ថ្ម របស់លោក ថា ជា 
វត្ថ ុ  នា ំពរជយ័ ដល ់អ្នក ទញិ យក 
ទៅ  រកៃសោ ទុក ឬ ធ្វើជា អំណយ 
ជូន មនុសៃស ជាទីសៃឡាញ់។

លោក វូ បាន  រៀបរាប់បៃប់ 
ទភីា្នាកង់ារ AFP ថា «ខ្ញុ ំតៃង តៃ 
រៀបរាប់ បៃប់អតិថិជន ពី ភាព- 
វិជ្ជមាន នៃ គំនូរ  ចមៃុះ ពណ៌ 
នីមួយៗ   នៅលើ ដុំថ្ម ដ៏ រលោង 
ទាំង  នៃះ។ ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា ពួកគៃ 
នឹង ទទួល បាន អំណយ នាំ 
សំណង និង រឿង ល្អៗ ដល់ 
ជីវិត  របស់ពួកគៃ»។

ក្នុង ចំណម គំនូរ លើដុំថ្ម 
ទាងំ   នះ  របូស្លកឹតៃចៀកកៃញ ់
ទទួល បានការពៃញនិយម 
ជាងគៃ ពអីតថិជិន ជាមយួជនំឿ 
ថា វ នាំ លាភ សុភមង្គល។

ដុំថ្ម ដទៃ ទៀត មានរូបតៃី ជា 
និមិត្តរូប នៃ  ភាព សមៃបូរ រុងរឿង 
តាម វបៃបធម៌ចិន។ រីឯគំនូរ  បៃប 
កុលសម្ព័ន្ធ  ក៏ ពៃញនិយម 

សមៃប់ អ្នក ដៃល ស្វៃង រក 
អំណយ ចមៃុះវបៃបធម៌។

លោក វូ បាន និយាយ ថា៖ 
«វបៃបធម៌ កុលសម្ព័ន្ធ នៅ ជុំវិញ- 
ពិភពលោក វ មានលក្ខណៈ 
សៃដៀង គ្នា ហើយខ្ញុ ំបៃើបៃស ់
គំនូរ នៃះ   តំណង  ឲៃយ សរៈ-
សំខន់នៃ ជីវិត    លើ ផៃនដី»។

បៃជាជន សរុប នៅ តៃវ៉ាន់ 
ភាគចៃើនជា ជនជាតិ ចិន ដើម 
កំណើត  ហាន ដោយ ក្នុងនះ 
មានតៃ២ភាគរយ  ជា កលុ សម្ពន័្ធ  
ជនជាតិ ដើម ។

អ្នកបៃជ្ញ ជា ចៃើន បាន ចាត់ - 

ទុក  តៃវ៉ាន់ និង ផ្នៃកមួយចំនួន 
នៃ អាសុីអាគ្នៃយ៍ ថា ជា បៃភព  
ដើមកំណើត របស់ បៃជាជន 
អសូ្តៃណូៃសុ ីដោយ រាបប់ញ្ចលូ 
អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក អាសុីអាគ្នៃយ៍ 
នូវៃលសៃឡង់ ម៉ារីស និង 
ប៉ូលីណៃសុី  នៅ ហាវ៉ៃ។

មិនខុស ពីសហគមន៍ ជន-
ជាតិ ដើម  នៅ ជុំវិញពិភពលោក 
នះទៃ កុលសម្ព័ន្ធ  នៅកោះ- 
តៃវ៉ាន់ បាន បៃឈម នឹង បញ្ហា 
វបៃបធម៌ និង សៃដ្ឋកិច្ច   ចាប់តាំង 
ពី  ការមកដល់ នៃ ជនជាតិហាន 
នៅ   សតវតៃសរ៍ទី ១៧៕ AFP

អតីតគៃបូងៃៀន រហសៃសនាម  ពូ ដំុថ្ម អង្គយុលក់ដំុថ្ម  សិលៃបៈ។ រូបថត AFP

ដំុថ្ម មនគំនូរ តាមរចនាប័ទ្ម កុលសម្ពន័្ធ ជនជាតិ ដើម ។ រូបថត AFP
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ស្របព្រលសម្លងឹឃើញពានលឹមៗ Bayernក៏គំាទ្រការតវ៉ា
ក្រុង ប៊្ររ ឡំាង : កីឡាករ របស់ 

កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga បាន 
ពាក់កៃណាត់ ពណ៌ ខ្មៅ នៅ នឹង 
ដៃ ពៃម ទំាង  បាន លុត ជង្គង់ 
បង្ហាញ  ការ គាំ ទៃ  ដល់ ចលនា 
តវ៉ា  ឈ្មៅះ Black Lives Mat-
ter កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ខណៈ ដៃល 
កៃុម Bayern Munich កំពុង 
តៃធ្វើ ឲៃយ  ក្ដី សងៃឃឹម របស់ កៃុម គូ- 
បៃជៃង  Borussia Dortmund 
រលាយ  បាត់ បន្តិច ម្ដង ៗ   ដៃល 
ចង់ មក ធ្វើ ជា ឧបសគ្គ  រារាំងមិន 
ឲៃយខ្លួន ឈ្នះ  កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
របស់ អាល្លឺម៉ង់ជា លើក ទី ៩ 
ជាប់ៗ គា្នា នោះ  ។

ជាមយួ នងឹ ជយ័ ជម្នះ លើ កៃមុ 
ម្ចាស ់ផ្ទះ Bayer Leverkusen 
៤-២ អំឡុង ការ បៃកួត ដៃល 
លៃង  ដោយ បទិ ទា្វារ ធ្វើ ឲៃយ Bay-
ern រកៃសា គម្លាត នាំ មុខ ៧ ពិន្ទុ 
លើ កៃុម លៃខ ២ Dortmund 
ដៃល បៃកួត ឈ្នះ លើកៃុម ភ្ញៀវ    
Hertha Berlin ១ -០ ដៃរ  
ខណៈ  នៅ សល់៤ បៃកួត ទៀត 
នឹង បញ្ចប់ ជាស្ថាពរ ហើយ  
សមៃប ់ កៃប ខ័ណ្ឌ    Bundesli-
ga រដូវ កាល ២០១៩ -២០២០ 
ដៃល បាន បើក ដំណើរការ  មុន 

លីក អាជីព លៃបី ៗ  ដទៃ ទៀត នៅ 
តំបន់  អឺរ៉ុប គិតចាប់  តាំង ពី បាន 
ផ្អាក ក្នងុ ខៃ មនីា ដោយសរ  វរីសុ 
កូរ៉ូណា។ 

បើ ទោះ ជា តៃូវ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Leverkusen នាំ មុខ យ៉ាង 
លឿន  នៅ នាទីទី ១០ ដោ យ 
កីឡាករ  Lucas Alario ក៏ 
ដោយ ក ៏មនិ ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ  Bayern 

បាក់ ស្មៅរតី នោះ ឡើយ ហើយ ទី- 
បំផុត  ក៏  ស៊ុត បញ្ចូល ទី  ៣ គៃប់ 
ផ្ទួន ៗ  មុន  នឹងចប់ វគ្គ ទី ១ ដោយ   
ខៃសៃ បមៃើ  ៣ រូប  គឺ Kingsley 
Coman នាទីទី ២៧,  Leon 
Goretzka នាទីទី ៤២  និង   
Serge Gnabry នាទីទី ៤៥ ។

ចលូ ដល ់វគ្គ ទ ី២ កៃមុ ជើង ឯក 
ចាស ់ក ៏បាន បន្ថៃម គម្លាត នាមំខុ  

៤-១ នៅ នាទទី ី៦៦  កៃយ  ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Robert Lewand-
owski ធ្វើបាន សមៃច គៃប់ ទី 
៣០    នៅរដូវកាល នៃះ  គឺមុន 
ពៃលកីឡាក វ័យ ក្មៃង Florian 
Wirtz អាចបំប៉ាង សំណាញ ់ ទី 
ឲៃយ កៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ បាន ១ គៃប ់វញិ 
នៅនាទីទី ៨៩  ធ្វើ ឲៃយ លទ្ធផល ផ្លូវ - 
ការកៃុម Bayern បៃកួតឈ្នះ 

កៃុម Leverk u sen ៤ -២ ។
កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 

អ្នកដៃល រកគៃប់ ទី ២ ឲៃយ កៃុម  
Bayern គ ឺកឡីាករ Goretzka 
និយយ បៃប់ ទូរទសៃសន៍  Sky 
ថា ៖ « យើង   ចាប់ ផ្ដើម មិន សូវ 
បាន ល្អ ទៃ តៃ ខ្ញុំ យល់ ថា វ ពិត 
ជាបាន បៃប ់យើងព ីភាព ខសុ គា្នា 
នៅ ពៃលនៃះថា យើង អាច ធ្វើ ឲៃយ 
របៀប លៃង របស់  ពួក យើង 
តៃឡប់ មក បៃសើរ វិញ » ។

ចំណៃក ឯ គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ  Leverkusen លោក 
Peter Bosz បើ ទោះ ជាកៃុម 
ខ្លួន បរាជ័យ ក៏ ដោយ ក៏ នៅ តៃ 
នយិយ សរសើរ កឡីាករ Wirtz 
កៃយ   កា្លាយ ជា កីឡាកវ័យ ក្មៃង 
បំផុត អាយុ តៃឹម តៃ ១៧ ឆ្នាំ និង 
៣៤ ថ្ងៃ ដៃល មន លទ្ធភាព រក 
គៃប់ បាល់ បាន នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ   
Bundesliga ពោល គឺ បំបៃក 
កំណត់ តៃចំនួន៤៨ ថ្ងៃ  របស់ 
កីឡាករ  Nuri Sahin របស់ 
កៃុម Dortmund ដៃល ធ្វើបាន  
កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៥។

កៃឡៃក មើល ការ តវ៉ា  ដៃល  
រាល ដាល ពី សហរដ្ឋ រដ្ឋអាមៃរិក 
មក ដល់ តំបន់ អឺរ៉ុប  ពាក់ ព័ន្ធ 

នឹងការ ស្លាប់ បុរស សៃបៃក ខ្មៅ 
ឈ្មៅះ George Floyd កៃយ  
ប៉លូសិ សៃបៃក ស បៃើ ជង្គងស់ង្កត ់
កជា ចៃើន នាទ ីអឡំងុ  ពៃល មន 
ការ ចាប ់ខ្លនួ មយួនោះ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ក្លបិ  ជា ចៃើន  កាល ពថី្ងៃ សៅរ ៍ចងុ- 
សបា្ដាហ ៍នៃះ  បាន យក ការ បៃកតួ 
នៃះ ធ្វើ សៃច ក ្ដី រាយការណ៍ រួម 
បៃឆំង នឹង អំពើ ឃោរ ឃៅ របស់ 
ប៉ូលិស និងការ រីស អើង ពូ ជ- 
សសន៍ ។ 

ជាក់ ស្ដៃង ដើមៃបី សម្ដៃង ការ- 
គោរព ដល់ វិញ្ញាណក្ខន្ធ របស់ 
Floyd   មុន ការ បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ   កៃុម ទាំង អស់  កៃ 
ពី ពាក់ កៃណាត់ ខ្មៅ កាន់ ទុក្ខនៅ 
នឹង ដៃ ហើយ គឺ កីឡាករ ទាំង- 
អស់  បាន លុត ជង្គង់ ជុំ វិញ រង្វង់់់ 
មូល មួយ ភ្លៃត  មុន ចាប់   បាល់ 
ធ្វើ ការ បៃកតួ ហើយ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
បញ្ហា នៃះ បៃធាន កៃមុ Bayern 
អ្ន ក ចាំ ទីដៃទី១ Manuel 
Neuer បៃប់ ទូរទសៃសន៍    Sky 
ថា ៖ « ក្នុង នាម ជា កីឡាករ ពួក- 
យើង តៃង តៃ មនសរ ដូច គា្នា  គឺ 
ថា ការ អាណិត អាសូរ ហើយ 
ពកួ យើង  កពំងុ បៃកាស ឲៃយ ពភិព-
លោក ដឹង » ៕ AFP/VN

ខ្រស្រប្រយុទ្ធ Kingsley Coman (កណ្ដាល) របស់ក្រមុ Bayern បានសុ៊តបញ្ចលូ ទី ឲ្រយក្រមុខ្លនួតាមស្មើ។ AFP

FIFAសិក្រសាសំណើការកម្រតិប្រក់ខ្រនិងទិញដូរ
ក្រុង បា៉ារីស : បៃធាន សហព័ន្ធ 

បាល ់ទាត ់ពភិពលោក (FIFA) 
លោក Gianni Infantino 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ បាន ជំរុញ ឲៃយ 
មន ការ ពិភាកៃសា ជុំ វិញ សំណើ 
ដៃល ណៃ នាំឲៃយ  មន  ការ ដាក់ 
កំហិត បៃក់ ខៃ និង ការ កំណត់ 
ការ ចំណាយ   ទៅលើ ការ ទិញ ដូរ 
កីឡាករ ដល់ កៃុម ក្លិប បាល់ ទាត់  
កៃយ មន ផល  វិបាក នៃ ការ-
រីក រាល ដាល នៃវីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ស្ថាប័ន គៃប់ គៃង បាល់ ទាត់ 
ពិភព លោក មន បំណង បញ្ចប់ 
ផៃន ការ នានា នៅ ប៉នុា្មៅន សបា្តាហ ៍
ខាង មខុ នៃះ ដើមៃបី ឲៃយ មន  កញ្ចប ់
ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុមួយ  បនា្ទាប់ ពី  
មន ការ ខចូ ខាត សៃដ្ឋ កចិ្ច ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ វិស័យ  កីឡា 
នៃះ ដោយ សរ វបិត្ដ ិសខុភាព ជា 
សកល នៃះ ។ កាល ពី ខៃ មៃស 
FIFA បានបៃកាស ថា ខ្លួន នឹង 
បញ្ចៃញទឹក បៃក់ ចំនួន $១៥០ 
លាន  ផ្ដល ់ឲៃយ  សហពន័្ធជា សម-
ជិក  ទាំង ២១១  ដៃល នៃះជា 
ជំហាន  ដំបូង នៃ ផៃន ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ ហើយ   ភា្លាម ៗ   កៃយ ពី 
នោះ  សហ ព័ន្ធបាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប 
(UEFA) បាន  និយយ ថា ខ្លួន 
ក៏    តៃៀម បៃង  ចៃក  ថវិកា ចំនួន 

២៣៦,៥លាន អឺរ៉ូ (បៃមណ 
$២៦៧ លាន )  ទៅ  សហព័ន្ធ 
សម ជិក  ទាំង ៥៥ ដៃរ ។

ខៃ មុន សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
អាល្លមឺង៉ ់(German FA) នងិ 
បៃធាន ក្លិប Bayern Munich 
លោក Karl-Heinz Rum-
menigge បាន ជំរុញ ឲៃយមន ការ-  
ពិភាកៃសា យ៉ាង ខា្លាំង កា្លា  អំពី ការ- 
កមៃិត បៃក់  ខៃ និង ធ្វើ កំណៃ- 
ទមៃង ់បៃពន័្ធ ការ ទញិ ដរូ កឡីាករ 
ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ វិស័យ បាល់ ទាត់ នៅ 
តៃ គួរ ឲៃយ ទុក ចិត្ត បាន ។

ក្នងុ លខិតិ បើក ចហំមយួ ដៃល 
សរសៃរ ទៅកាន់ សមជិក របស់ 

FIFA លោក Infantino  រៀប- 
រាប់ ថា ៖ «  ដោយ ឈរ លើ ផ្នៃក 
អភិបាល កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ខ្ញុំ ក៏ 
បាន ចាប់ អារម្មណ៍ លើ សំណើ 
នានាលើ បៃធាន បទ ជាចៃើន ។ 
មន ចាប់ ពី ការ កមៃិតសមៃប់  
បៃក់ បៀវតៃសរ៍ រហូត ដល់ ការ- 
កំណត់ នៃ ការ ចំណាយក្នុង ការ- 
ទញិ ដរូ កឡីាករ ឬ នតី ិវធិ ីបង ់ពន្ធ 
ផៃសៃង ៗ   នងិ កាតព្វកចិ្ច  ដៃល អាច 
មន សមៃប់ ឲៃយ ស្ថាប័ន គៃប់- 
គៃង អ្នក រៀប ចំ ការ បៃកួត និង 
ក្លិប ទាំងអស់  បង្កើត  ទុន បមៃុង  
ឬ ផ្ដល ់មលូ នធិ ិ បមៃងុ ដៃល អាច 
ជួយ ទៃ ទៃង់   ក្នុង ពៃល ដៃល តៃូវ - 

ការ ដូច ពៃល នៃះ អ៊ីចឹង » ។
ក្នងុ សបំតុៃ នោះ លោក បៃធាន   

បន្ត ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុ ំផ្ទាល ់ខ្លនួ  គាទំៃ 
ឲៃយ មន ចៃបាប់ គៃប់ គៃង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
តងឹ រុងឹ  នងិ ចៃបាស ់លាស ់ជាង នៃះ 
ដោយដាក់ ចៃញ នូវចៃបាប់  អភិ-
បាលកចិ្ច ល្អ នងិ តម្លា ភាព ពៃញ-
លៃញ ហើយ ការកណំត ់នៃះ មិន 
តៃមឹ តៃមន ចពំោះ តៃបៃពន័្ធ ទញិ- 
ដូរ កីឡាករ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ថៃម ទាំង 
មន ចំពោះ បរិកាស បាល់ ទាត់ 
ទំាង មូល ទៀត ផង ។ FIFA 
កពំងុ ធ្វើ កចិ្ច ការ ជា ចៃើន លើ ផ្នៃក  
នៃះរួច ទៅ ហើយ ទោះ បី យើង 
បៃឈម នឹង ការ បារម្ភយ៉ាង ខា្លាំង 
មួយ ចំនួន  ៗ   ជំទាស់ នឹងការ- 
លើក  ឡើង   ដៃលចងឲ់ៃយ មន  អភ-ិ
បាល កិច្ច សកល ល្អ បៃសើ រ  មួយ 
ក្នុង វិស័យ កីឡា របស់ យើង  » ។  

យោង  តាម ការ សិកៃសា ថ្មី ៗ  នៃះ 
របស់ កៃុម ហ៊ុនគណនៃយៃយ មួយ 
ឈ្មៅះ  KPMG បានឲៃយ ដឹង ថា 
តម្លៃ នៃ ការ ផ្ទៃរ កីឡាករ នៅ លីក 
កំពូល  របស់ អឺរ៉ុប អាច នឹង ធា្លាក់ 
ចុះ រហតូ ដល ់ទៅ ១០ ពាន ់លាន 
អឺរ៉ូ ( បៃមណជា $១១ពាន់ 
លាន ) ដោយសរ វបិត្ត ិសៃដ្ឋកចិ្ច  
ដៃល បណា្ដាល មក ព ីការ ផ្ទុះ ឡើង 
នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ៕ AFP/VN

លោក Infantino  ប្រធាន FIFA ក្នងុសន្នសីិទកាស្រតកន្លងមក។ AFP

Jordanបរិច្ចាគ$១០០លាន
ដល់ក្រមុអ្នកតសូ៊យុត្តធិម៌សង្គម

ឡូសអ្រនជឺល្រស: លោក 
Michael Jordan ឲៃយ ដឹង កាល - 
ពីថ្ងៃ សុកៃ ចុង សបា្ដាហ៍  ថា ខ្លួន  
ធ្វើការ បរចិា្ចាគ ជាកណំត ់តៃ មយួ 
ដោយ ការ ផ្ដល់ ទឹក បៃក់ចំនួន 
$១០០លាន  ដលអ់ង្គការនា នា 
ដៃល តស៊ូ ឲៃយ មន ភាព ស្មើគា្នា 
ខាង ជាតិ សសន៍ និង យុត្តិធម៌ 
សង្គម ចំពៃល មន ការ តវ៉ា  ជាបន្ត 
បនា្ទាប់ ទូទាំងសហរដ្ឋអាមៃរិក ។ 

អតីត កីឡាករ ឆ្នើម របស់កៃប- 
ខ័ណ្ឌ បាល់ បះ អាជីព   NBA រូប- 
នៃះ ឲៃយ ដឹងនៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ៍ មួយ ថា គាត់ និងផលិត- 
ផលម៉ាក Jordan Brand 
របស់ គាត់ នឹង បរិចា្ចាគ  បៃក់ក្នុង 
រយៈ ពៃល ជាង ១០ ឆ្នាដំល់ អង្គ-
ការ  ផៃសៃង ៗ  ក្នុងគោល បំណង 
គាំទៃលុប បំបាត់  ការ រីស អើង 
ជាតិ សសន៍៍ ។ ការ  សនៃយា នៃះ 
តៃវូ គៃ ជឿ ថា ជា ការ ចលូ រមួ វភិាគ- 
ទាន ហិរញ្ញ វត្ថុ ធំ បំផុត ដល់ កៃុម 
មនិ ស្វៃង រក បៃក ់ចណំៃញ ដៃល 
តៃូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ បុគ្គល ដ៏ លៃបី 
១ រូប  ពី ពិភព កីឡា ។

 សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម  ដៃល 
ធ្វើ ឡើង រវង លោក Jordan 
ហើយ និង ផលិត ផលម៉ាក  Jor-

dan Brand   ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « វ ជា 
ឆ្នាំ ២០ ២០ ហើយកៃុម គៃួសរ 
របស ់ យើង រួម ទាំង អ្នក គៃប់ គា្នា  
ដៃលជា កម្លាំង ចិត្ត ដល់ ការ រស់- 
នៅ របស ់យើង  ។ បើ ទោះ ជា មន  
រឿងចៃើន   ផ្លាស់ ប្តូរ ប៉ុនណា ក៏ 
ដោយ តៃ អ្វី  ដៃល អាកៃក់ បំផុត 
នៅ ដដៃល ។ ជីវិត របស់ មនុសៃស  
សៃបៃក ខ្មៅ គឺ មន តម្លៃ ណាស់ ។ 
នៃះ  មិន មៃន  សរ ចមៃូង ចមៃស  
នោះ ទៃ។ ដរាប ណា ការ រីស- 
អើង  ពូជសសន៍ នៅតៃមិនទាន់   
រលាយ បាត់  ទាំង សៃុងទៃ  នោះ 
យើង នងឹនៅតៃ បន្ត ប្ដៃជា្ញាការពារ 
និង  លើក  កម្ពស់ គុណ ភាព ជីវិត 
សមៃប ់ ជន ជាតិ សៃបៃក ខ្មៅ » ។

សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ  បន្ត 
ថា ៖ « ថ្ងៃ នៃះ  យើង កពំងុ បៃកាស 
បៃប់ឲៃយ គៃប់ គា្នា ដឹង ថា Michael 
Jordan និង ផលិត ផល   ម៉ាក 
Jordan Brand នងឹ បរចិា្ចាគ ទកឹ- 
បៃក់ ចំនួន $១០០លាន   រយៈ-  
ពៃល ជាង  ១០ ឆ្នាំ ទៅ មុខ ឲៃយ 
ដល ់  អង្គការ នានា ដៃល ប ូជា ខ្លនួ 
ទាមទារ    ធានាឲៃយបាន សម ធម ៌  
ខាង ពជូសសន ៍យតុ្ត ិធម ៌សង្គម 
និង សិទ្ធិ ទទួល បាន ការ អប់ រំ បៃ- 
សើរ  ជាងមុន  » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ សម្រាប់ សិល្រាបករ-សិល្រាបការិនី  
ស្ទើរត្រា ទាំង អស់  កាល ណា   មាន ក្រារ្តិ៍ ឈ្មោះ ល្រាបី- 
ល្រាបាញ  និង ទ្រាព្រាយធន ច្រាើន ហើយ នោះ  រម្រាង  
ស្រាវា ទិញ លំនៅ ឋាន ជា វីឡា តូច ឬ ធំ  តាម  
ធនធាន ខ្លួន   មាន  ទី តាំងនៅក្នុង ទី ក្រាុង ភ្នំព្រាញ ។ 
ចម្ល្រាក អី  តារា ចម្រាៀង   ស្រាី  រាង ស្លីម  សាច់ ខ្ចី ដូច 
បណ្តូល ច្រាក- កញ្ញា អីុវា៉ា ហាក់ មិន បាន នឹក នា  
សង្វាត ទញិ ផ្ទះ សបំ្រាង ដចូគ្រា  នោះ ឡើយ គ ឺនាង 
សុខ  ចិត្ត ធ្វើ  ដំ ណើរ វិល ចុះ ឡើង ទៅ សម្រាក ផ្ទះ 
ខ្លួន នៅ ស្រាុក កំណើត  ក្នុង ខ្រាត្ត កំពង់ស្ពឺ វិញ ។ 

តារា ចម្រាៀងស្រាី ជ្រាក នៅ ទ្រានំ សាន់ដ្រា មាន 
ឈ្មោះ  ពិត កញ្ញា  ឃីន ស្រាីនាថ ហៅកញ្ញា  អីុវា៉ា  
ចណំាយ ព្រាល ជិះ រថយន្ដ ពផី្ទះ  នាងនៅ ខ្រា ត្ត កពំង ់ស្ព ឺ
មក ច្រាៀងនៅភ្នំព្រាញ តាម បណា្ដា  សា្ថានីយ- 
ទូរទស្រាសន៍មួយ ចំនួន ដោយ ត្រាូវ ប្រាើ ព្រាល ដល់ 
ជាង ១ម៉ោង    ឯណោះ ដ្រាល ខុស ពី អ្នក សិល្រាបៈ 
រួម  អាជីព មួយចំនួន  ភាគ ច្រាើន បាន ទិញ ផ្ទះនៅ 
ទី ក្រាុង ភ្នំព្រាញ ឬ ក៏ អាច  ជួល បន្ទប់  ខុន ដូ   
នៅ ជិតៗក្រាុងដើម្រាបី សា្នាក់នៅ។

ក៏ ប៉ុន្ដ្រា តារា ចម្រាៀង ស្រាី សំឡ្រាង 
ស្រាយួ ស្រាទន ់នងិ មតុ កញ្ញា  អីវុា៉ា វញិ 
គឺ សុខ ចិត្ត ចុះ ឡើង ទៅ មក ៗ   ពី  ខ ្រាត្ត 
មក  ភ្នពំ្រាញ  ដោយ គ្មោន គម្រា ង  ទញិ 
ផ្ទះវ ីឡាថ្មីដូច គ្រាឯងឡើយ ខណៈ - 
ដ្រាល   ផ្ទះ វីឡា ដ៏ ស្កឹម ស្ក្រារបស់នាង 
នៅខ្រាត្ត កំពង់ស្ពឺ នោះ  គឺ  ថា  មិន 
ចាញ់ទ្រានំ    ដ៏ ធំ ប្រាណីត     
របស់តារា ចម្រាៀង-   
ប្រាសុ   លោក ខ្រាម ប៊នុថ្រា 
ហៅ  លោក ខ្រាមរៈ សិរីមន្ដ 
ដ្រាល  ពមីនុ រមួ  ទ្រានសំានដ់្រា  
នឹង    នាង ខណៈ បច្ចុប្រាបន្ន - 
នៅ    ហង្រាសមាស ឡើយ ។

នារយៈ ព្រាល២ ឆ្នាំ ចុង- 
ក្រាយ ន្រាះ  តារាចម្រាៀង-     
ស្រាី រាង  ស្លីម សម្រាស់- 
កាន់ ត្រា   ផ ូរ ផង់ កញ្ញា 
អីុវា៉ា ក៏  មាន  ល្រាច ឮដ្រារ   
ថា ត្រាូវ បាន ផលិត កម្ម   
ចម្រាៀង ធំ ហង្រា សមាស 
ច្រាចូ វ យក ទៅ ជួប ជុំ - 
តារា   ចម្រាៀង ប្រាុស  
ខ្រាមរៈ សរិ ីមន្ត  ផង- 
ដ្រារ ត្រា ចុង ក្រាយ 
ន្រាះ   កញ្ញាស ម្រា ច  -  
ចិ ត ្ត នៅ ទ្រានំ ចាស ់ 
ដដ្រាល រហូតដល់ - 
បច្ចុប្រាបន្នន្រាះ។  

ចំពោះ រឿង ហ្រាតុ- 
ផល ដ្រាល តារា ចម្រាៀង ស្រាី ប្រាឡូក - 
នៅក្នុង វិថី សិល្រាបៈ ច្រាៀង ជាង  ១០ឆ្នាំ 

កញ្ញា  អីុវា៉ា ក៏ ធា្លាប់បង្ហើប  ប្រាប ់ថា៖ «ដោយ សារ- 
ត្រា ទមា្លាប់ ទើប បាន ជា ធ្វើឲ្រាយ នាងខ្ញុំ មិន ចង ់ គ្រាង  

នៅទីណា  ក្រាពី ផ្ទះ របស ់ ខ្ញុំ  នៅ ខ្រាត្ត 
កពំងស់្ព ឺនោះ ។ នាង ខ្ញុ ំ ពតិជា  សខុ 
ចតិ្ត ធ្វើ ដណំើរ ទាងំយប ់ ព ី- ភ្នពំ្រាញ 
ទៅគ្រាង នៅ ផ្ទះ  ឯ ខ្រាត  ្ត កំពង់ស្ពឺ 
ម្រាន!។ គ្មោន គម្រាង ទិញ ផ្ទះ 
ថ្មីនៅភ្នំពេញទេ ព្រោះ   ចិត ្ត 
ចង់ត្រាទៅ  គ្រាងផ ្ទះ  កំ ណើត   
ម្រាយ៉ោង  ទៀត ងយ ស្រាលួ    មើល 
ហាង សម្លៀក បំពាក់ នៅ - 

ក្រាប្រារ   ផ្ទះ ផង  »។ 
គួរ   បញ្ជាក់  ថា 
តារា    ចម្រាៀង-  

ស្រា ី    នៅ-    

ព ុ ំទាន-់ 
ឃើញ     ល្រា ច  ឮ 

ថា មាន កំណាន ់ ចិត្ត  ឬ  
គូ ស្ន្រាហ ៍ យល់ ចិត្ត នៅ-   

ឡើយ  កញ្ញា អីុវា៉ា 
ត្រាង  ត្រា មាន លោក 
ឪពុកដ្រាល     ជា ទី- 
ស្រា ឡា ញ ់ ឈ្មោះ 
ថា អ៊ូ វា៉ាវ គឺ ជា 
អ្នក  បើក ឡាន 
ជូន  កូនស្រាី  -   
គ្រាប់ ព្រាល ន្រា 

ដំណើរ   ចូល រួមក្នុង  
កម្ម វិធី ប្រាគំតន្រា្តី ឡើង ចុះ ខ្រាត្ត - 

នងិ  ក្រាងុ  ភ្នពំ្រាញ ត្រាឡប ់ទៅ ផ្ទះ   នៅ 
កំពង់ស្ពឺ ជាង ១០ឆ្នាំ   ហើយ  ៕
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កញ្ញា អុីវ៉ា បង្ហើប   រឿងដែល រូប  នាង 
មិន ចង់  ទិញ ផ្ទះ នៅទី កែងុ  ភ្នពំែញ 

តារាចមេៀង សេ ី នៅ ផលិត កម្ម សាន់ ដេ  កញ្ញា អុីវ៉ា 
មាន  ផ្ទះ ធំទេនំ ខ្ពស់ នៅ ខេត្ត កំពង់ស្ព ឺ។ រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក 

 ការ បេកួតលើក ទម្ងន់របស់ កីឡាករ កម្ពជុា ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ បុណេយ សមុទេ ខេត្ត កំពត កន្លង មក។ រូប ឈន ណន

សហព័ន្ធ  លើក ទម្ងន់  ចាប់  ពងែងឹ 
សក្តានុពលតែៀម បែកួត  អន្តរ ជាតិ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា លើក 
ទម្ងន់ កម្ពជុា  បានចាប់ ផ្តើម ពង្រាងឹ 
សកា្តានុពល របស់ ខ្លនួ តាម រយៈ 
ការ  បង្កើន ការ ហ្វកឹ ហាត់ ក្នងុស្រាកុ 
នឹង គ្រាង បញ្ជនូ អត្តពលិក  ៥ នាក់ 
ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ រយៈព្រាល វ្រាង នៅ 
កូរ៉្រា ដើម្រាបី ត្រាៀម ការ ប្រាកួត នៅ លើ 
ឆក អន្តរជាតិ ជា ពិស្រាស  សីុហ្គ្រាម 
ឆ្នា ំ២០២៣ នៅ កម្ពជុា និង កីឡា 
អូឡំាពិករដូវរង នៅ  ចិន។

 ការ ចាប់ ផ្តើម ពង្រាងឹសកា្តានុពល 
ន្រាះ ក៏ ព្រាះ ត្រា  ប្រាទ្រាស ក្នងុ តំបន់ 
អាសា៊ាន ភាគ ច្រាើន  បាន  ស្នើ ឲ្រាយ មាន 
ប្រា ភ្រាទ កីឡា លើក  ទម្ងន់ ន្រាះ  ក្នងុ 
សីុ ហ្គ្រាម  ឆ្នា ំ២០២៣  នៅ កម្ពជុា   
ព្រាះ ន្រាះ ជា ប្រា ភ្រាទ  ក្នុង កីឡា 
អូឡំាពិក  ខណៈ កន្លង មក កម្ពជុា 
មិន ធា្លាប់ បាន ប្រា មូល ផ្តុ ំហ្វកឹ ហាត់ 
ជម្រាើស ជាតិ  ច្រាញ ទៅ ប្រា កួត ក្នងុ 
សីុ ហ្គ្រាម នៅ ឡើយ។ 

លោក  សំ  សុខយី  អគ្គ ល្រាខាធិ- 
ការ  សហព័ន្ធ កីឡា លើក ទម្ងន់ 
កម្ពជុា   បាន ប្រាប់  ថា ៖« សហព័ន្ធ  
ត្រាៀម បញ្ជនូ អត្តពលិក៥នាក់   ទៅ 
ហ្វកឹហាត់ ប្រាទ្រាស កូរ៉្រា ចាប់ពី ខ្រា 
វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០  ត្រាៀម ចូល រួម 
ការ ប្រាកួត កីឡា អូឡំាពិក រដូវ រងរ  
ឆ្នាំ ២០២២  នៅទី ក្រាុងប៉្រាកំាង 
ប្រាទ្រាសចិន  និង ប្រាកួត សីុហ្គ្រាម  
លើកទី៣២ ឆ្នា២ំ០២៣  ដ្រាល 
កម្ពជុា ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ  រីឯ សីុ ហ្គ្រាម  
ឆ្នា ំ២០២១  នៅ វៀតណាម  យើង 
ស្ថតិ ក្នងុ ការ  បម្រាងុ នៅ ឡើយ  ដោយ 

រង់ ចំា លទ្ធផល ការ ហ្វកឹ ហាត់ នៅ 
ប្រាទ្រាស កូ រ៉្រា រយៈ ព្រាល វ្រាង សិន ថា  
មាន លទ្ធ ផល ដូច ម្ត្រាច?  »។ 

សម្រាប់ អត្តពលិកទំាង ៥ នាក់ 
(ស្រា២ីនាក់) ដ្រាល ត្រាៀម បញ្ជនូ 
ទៅ ហាត់ នៅកូរ៉្រា  មាន កីឡាការិនី 
ស្រាង  បូ៉រិន ជា ប្រាធាន ក្រាមុ  ក្នងុ  
ទម្ងន់ ក្រាម ៤៩ គីឡូក្រាម  សឺុន  
លីណា  ទម្ងន់ ក្រាម៥៩ គ.ក្រា  
កីឡាករ  ទឺ  មា៉ោច   ទម្ងន់ ក្រាម ៥៥ 
គ.ក្រា  យិន សុវណ្ណ   ទម្ងន់ ក្រាម 
៤៨គ.ក្រា  និង កីឡាករ  ឈាង  ដ្រាវិត 
ទម្ងន់ ក្រាម ៦១ គ.ក្រា ។ 

ចំណ្រាក លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  ជា 
ប្រាធាន សហព័ន្ធ កីឡា លើក ទម្ងន់ 
កម្ពជុា  បាន  ប្រាប់  ភ្នពំ្រាញបុ៉ស្តិ៍  កាល- 
ពី  ថ្ង្រាអាទិត្រាយ  ថា ៖«លើក ទម្ងន់  ជា 
ប្រាភ្រាទកីឡា ក្នងុ  អូឡំា ពិក  ហើយ  
កន្លង មក យើង  មិន ធា្លាប់ បាន 
ប្រាមូល ផ្តុ ំហ្វកឹ ហាត់ ជម្រាើស ជាតិ  
និង បញ្ជនូ ទៅ ប្រា កួត ក្នងុ សីុ ហ្គ្រាម 
ទ្រា  បុ៉ន្ត្រា លក្ខណៈ ឯក ជន មាន 
អត្តពលិក កូន ខ្ម្រារ  នៅ ក្រា ប្រា ទ្រាស  
ច្រាញទៅ  ប្រា កួត លក្ខណៈ ឯកជន  
ដណ្តើម បាន ម្រាដាយ មាស»  ។ 

លោក បន្ត ថា  បច្ចបុ្រាបន្ន កីឡា លើក 
ទម្ងន់ បាន ចូល ជា សមាជិក សហ- 
ព័ន្ធ លើក ទម្ងន់ ពិភព លោក រួច 
ហើយ  និង  មាន ការ ទទួល សា្គាល់ 
ពី ក្រា សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
និង NOCC រួច ហើយដ្រារ។ ក្នងុ 
រយៈ ព្រាល បង្កើត បាន ជា សហព័ន្ធ 
លើក ទម្ងន់  ក្នងុ អាណត្ត ិន្រាះ  រយៈ - 
ព្រាល ៣ ឆ្នា ំ យើង រក្រាសា បាន ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់ ត្រាៀម ក្នងុ ស្រាកុ  និង មិន ទាន់ 

ទូ លំ ទូលាយ ផុលផុស  គួរ ឲ្រាយ កត់- 
សមា្គាល់ នៅ ឡើយ  បុ៉ន្ត្រា ប្រាភ្រាទ 
កីឡា ន្រាះ  នឹង មាន សម្ទះុ  ក្រាយ 
បាន ទៅ ហាត់នៅ  ក្រា ប្រាទ្រាស ។ 

នៅ ព្រាលសួរ ថា  តើ កីឡាលើក 
ទម្ងន់ កម្ពជុា អាច មាន  សកា្តានុពល  
កម្រាតិ  ណា  សម្រាប់ ការ ប្រា កួតក្នងុ 
កម្រាតិ អន្តរជាតិ  ពិស្រាស សីុ ហ្គ្រាម 
នោះ ?   លោក  វា៉ាត់  ចំរីន បាន 
ឆ្លើយ តបថា ៖ «កីឡា លើក ទម្ងន់ 
ន្រាះ  បើ ហ្វកឹហាត់បាន ល្អ  ជាប់ ជា 
ប្រាចំា ជា មួយ គ្រា ូជំនាញ បរទ្រាសនៅ 
ក្រា  ដូច ជានៅ  កូ រ៉្រា  ឬ ចិន  ត្រាមឹ រយៈ 
ព្រាល ២  ទៅ៣ ឆ្នា ំ  គឺ យើង នឹង អាច 
ឈាន ដល់ កម្រាតិ បច្ច្រាកទ្រាស ខ្ពស់ 
បាន ឆប់ ហើយ ក៏ នឹងងយ  រកបាន 
ម្រាដាយ  ខណៈ  កន្លង មក កីឡាការិនី 
ខ្ម្រារ សុរិនធា្លាប់ ឈ្នះ បាន ម្រាដាយ 
មាស អូឡំាពិក(ល្រាងឲ្រាយថ្រា)  អី៊ចឹង  
យើង កំពុង ស្វ្រាង រក អត្តពលិក កូន 
ខ្ម្រារ  នៅ ក្រា ប្រា ទ្រាស  ដើម្រាបី ចូល រួម 
ហ្វកឹ ហាត់  និង ប្រា កួត ឲ្រាយ កម្ពជុា »។ 

ចំណ្រាក អ្នក ស្រា ីទ្រា ី សុថា វី  ជា 
គ្រា ូបង្វកឹ បាន  និយាយ ថា ៖« យើង 
មាន ការិយាល័យ  និង ទី កន្ល្រាង ហ្វកឹ- 
ហាត់ ហើយ  គឺ នៅ ជាន់ ទី ៤  ក្នងុ 
អគរ គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ អូឡំា - 
ពិក កម្ពជុា  (NOCC) ។  យើង មាន 
ធន ធាន អត្តពលិក ល្អ មួយ ចំនួន  
បុ៉ន្ត្រា យើង សា្វាគមន៍  ចំពោះ អ្នក- 
ស្រាឡាញ់ និយម ចូល ចិត្ត ប្រាភ្រាទ 
កីឡា ន្រាះ  គឺ អាច មក សំុ ហ្វកឹ ហាត់ 
បាន  ដើម្រាបី កា្លាយ ខ្លនួ ជា អត្តពលិក 
ឆ្នើម  ឈាន ទៅ ជាជម្រាើស ជាតិ  
ដណ្តើម ម្រាដាយ ជូន ជាតិ »៕  

តារា  ចមេៀង សេ ីដេល  រកេសា   រូប រាង  ស្លមីមិន 
បេបេលួនៅ ទេនំសាន់ដេ  កញ្ញា ឃីន 
សេនីាថ ហៅ អុីវ៉ា ។ រូបថត ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍
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