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អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈតែៀមរៀប-
ចំរដូវវប្បធម៌លើកទី២នៅខែតុលា
វិចិ្ឆកាចុងឆ្នាំ២០២០ដើម្បីចែកជូន
ទស្សនិកជន...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ប្រាយធុចាន-អូចា
ព្រាមានចាត់វិធាន-
ការទៅលើក្រាមុតវ៉ា
ប្រាឆំាងរដ្ឋាភិបាល

NBCៈក្រាដស$១,
$៥និង$១០នៅត្រា
ចរាចរធម្មតានៅលើ
ទីផ្រាសារទូទំាងប្រាទ្រាស

កៃុង បាងកកៈ  នាយក រដ្ឋ-
មន្ត្រី លោក ប្រយុធ  ចាន- អូ ចា  
បាន សម្ដ្រង ការ ព្រួយ បារម្ភ  
ជុំវិញ ផ្រន ការ ប្រមូល ផ្តុំ មួយ  
កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  របស់ 
ក្រុម និស្រសិត វិជ្ជា ជី វៈ១ក្រុម     
នៅ ក្នុង ទី ក្រុង បាង កក  ដ្រល 
អាច ញុះ ញង់ បង្ក ឲ្រយ មាន ការ- 
ប្រឈម មុខ ដាក់ គ្នា មួយ  ជ- 
មយួ ចលនា ប្រឆាងំ រដា្ឋាភិ បាល 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ ។ 

 ដោយ បាន បង្ហាញ ច្រញ ពី 
កិច្ច ប្រជុំ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី មួយ  
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ កន្លង ទៅ  លោក 
ឧត្តម ស្រនយី ៍ប្រយធុ  ចាន-អ-ូ
ចា  បាន ថ្ល្រង ថា  លោក មាន ការ- 
ព្រួយ បារម្ភចពំោះ  ការ ប្រមលូ ផ្តុ ំ
របស ់ក្រមុ នសិ្រសតិ ទាងំ នោះ  នៅ  
វិមាន ប្រជ ធិបត្រយ្រយ  ហើយ វា 
អាច នឹង បង្ក ឲ្រយ មាន ស្ថាន-
ការណ៍ នយោ បាយ  នៅ កន្ល្រង 
ដ្រល ក្រុម អ្នក តវា៉ា  ច្រញ ធ្វើ 
បាតុកម្ម  ដើម្របី បង្ក ចលា ចល 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

 ក្រុម គំទ្រ រដា្ឋាភិ បាល  បាន 
ប្រមូល ផ្តុំ  ...តទៅ ទំព័រ  ១២

ម៉ៃ គុណ មករា  

ភ្នពំៃញៈ មន្ត្រ ីជន ់ខ្ពស ់ ធ នាគរ 
ជត ិន្រ កម្ពជុ(NBC) កាល ព ី
ថ្ង្រ ព្រ ហ ស្រប តិ៍ បាន ជូន ដំណឹង 
ដល់ សធារណជន ថា ក្រដាស   
ប្រក ់ដលុា្លារ អាម្ររកិ ប្រភ្រទ តចូ 
ប្រភ្រទ  ១ដុលា្លារ  ៥ដុលា្លារ និង 
១០ ដុលា្លារ  នៅ ត្រ ធ្វើការ ចរាចរ 
ជ ធម្មតា នៅ លើ ទីផ្រសារ ទូទាំង 
ព្រះរាជ ណាចក្រ កម្ពុជ ។

ការ អះអាង របស ់មន្ត្រ ី NBCន្រះ 
ដើម្របី បញ្ជាក ់ដល ់ស ធា រណជន  
ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នងឹ ផ្រសារ ទនំើប អុអីន   
ដ្រល បាន ជនូ ដណំងឹ ដល ់អតថិជិន   
ខ្លនួ ថា ចាប ់ព ីថ្ង្រ ទ ី១ ខ្រ សហីា  តទៅ 
ផ្រសារ ទនំើប អុអីន នងឹ ផ្អាក ផ្គត ់ផ្គង់ 
ក្រដាស ប្រក់ ដុលា្លារ អាម្ររិក 
ប្រភ្រទ តូចៗ  ដូចជ   $១, $៥ 
និង $១០  សម្រប់ អាប់ ត្រ- 
ឡបដ់ល ់អតថិ ិជន ដោយ   ជនំសួ   
ជ ប្រក់ រៀល វិញ ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស នោះ បញ្ជាក់ 
ថា៖« ផ្រសារ ទនំើប យើង ខ្ញុ ំនៅ ត្រ 
បន្ត ទទួល ក្រដាស ប្រក់ ដុលា្លារ 
ពី អតិថិជន ...តទៅទំព័រ ៩

មន្ត្រាី៖របាយការណ៍របស់សង្គមសីុវិលគឺត្រាងត្រាការពារក្រាមុបំពានច្រាបាប់
ខន សាវិ
 
 ភ្នពំៃញ ៈមន្ត្រ ីរដា្ឋាភបិាល បា ន 

ចាតទ់កុ ការច្រញផ្រសាយ របាយ- 
ការណ៍ របស់ អង្គការ សង្គម សីុ វិ ល   
ដ្រល ថា  មាន ការ  រឹតត្របិត សិទ្ធិ 

ស្ររី ភាព បញ្ច្រញ មតិ  និង មាន 
ការ  រំលោភសិទ្ធ ិស្ររី ភាពជ មូល - 
ដា្ឋាន របស់ ក្រមុ អង្គការ សង្គម សីុវិ ល 
ថា  អាច បង្ក ឱ្រយមាន គ្រះថា្នាក់ 
ដល់ សង្គម ជតិដោយ សរ របា យ - 
ការណ៍ ន្រះ  បាន គំទ្រ ចំពោះ ក្រ ុម-   

មនុស្រស ដ្រល ត្រង បំពាន ច្របាប់ ។ 
 លោកជិន មា៉ា លីន អ្នក  នំា ពា ក្រយ 

គណៈកមា្មាធិការ សិទ្ធ ិមនុស្រស កម្ព ុជ 
បាន លើកឡើងថា របា យ ការ ណ៍ 
ស្ដីពី ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ ស្ររីភាព 
មូល ដា្ឋាន ឆា្នាំ ទី  ៤  របស់ អង្គការ 

អាដ ហុកមជ្រឈ មណ្ឌល សមគ្គ ី- 
ភាពនិង មជ្រឈ មណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុ ស្រស 
កម្ពុជ  ជ របាយ ការណ៍ ចម្លង 
ច្រ ញពី របាយ ការណ៍ ដដ្រល 
ហើ យ ការ សន្នដិា្ឋាន ធ្វើ ឡើង មនិ 
គ្រប់ ជ្រងុ ជ្រយ...តទៅទំព័រ ៦

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ នងិ 
អង្គការ អន្ដរជតិ ទ្រសន្ដរប្រវ្រសន៍  
ហៅ កាត់ ថា IOM បាន បើក  សិកា្ខា - 
សលា ថា្នាក់ ជតិ លើក ទី ២កា ល   - 
ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ម្រសលិ មញិ  ស្ដ ីព ី
កតិកា សញ្ញា ពិភព លោក ស ម្រ ប់  

ទ្រសន្ដរ ប្រវ្រសន៍ ដោយ សុវត្ថិ - 
ភា ពរៀបរយ និង ស្រប ច្របាប់ ដើ ម្របី 
កំណត់  គោល បំណងដើម្របី ដា ក់ ចូ ល   
ក្នងុ ផ្រន ការ សកម្មភាព រប ស់  កម្ព ុជ  
លើ កិច្ច ការ ទ្រសន្តរ ប្រវ្រ ស ន៍។

លោក ស្រ ីជូ បុ៊នអ្រង រដ្ឋ ល្រ - 
ខាធកិារ ក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ នងិ ជ 
អនុ ប្រធាន អចិន្រ្តយ៍ គណៈ- 
កមា្មា ធិការ ជតិ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
អពំើ ជញួ ដរូ មនសុ្រស បាន ថ្ល្រង ថា 

មុន នឹង បើក សិកា្ខា សលា ន្រះ 
ក្រុ  ម បច្ច្រកទ្រស អន្តរក្រសួង  
បាន ជ្រើស រីស គោល បំណង  
អាទភិាព៣រមួមាន ការ ធានា ថា  
ជន ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ មាន ភ័ស្ត ុ- 

តាងអត្តសញ្ញាណ នងិ ឯកសរ 
គ្រប ់គ្រន ់ការ គ្រប ់គ្រង ព្រដំ្រន 
រួមគ្នា  ដោយ សុវត្ថិភាព និង 
សុចីង្វាក ់គ្នា នងិ ការពង្រងឹ កចិ្ច- 
សហ ប្រតិបត្តិ ការ និង ភាពជ 

ដ្រ គូ សកល សម្រប់ ទ្រសន្តរ- 
ប្រវ្រសន៍ ដោយ សុវត្ថិ ភាព និង 
ស្រប ច្របាប់។

លោកស ខ្រង  ឧបនាយក រដ្ឋ  - 
មន្ត្រី និង ជ រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
មហា  ផ្ទ្រមាន ប្រសសន៍  ក្នងុ ពិធី  
បើក សិកា្ខាស លា ថា ជន ទ្រសន្ត រ  - 
ប្រវ្រសន៍ បាន...តទៅទំព័រ  ៤

ក្រាសួងមហាផ្ទ្រានិងអង្គការIOMបើកសិកា្ខាសាលា
ថ្នាក់ជាតិស្តពីីទ្រាសន្តរប្រាវ្រាសន៍ដោយសុវត្ថភិាពរៀបរយនិងស្រាបច្រាបាប់

មៃចកំពត 
ប្រជកសិករ កំពុង ប្រមូលផល ម្រច នៅ ក្នុង ចមា្ការ ម្រច១ កន្ល្រង ស្ថិត នៅ ក្នុង ខ្រត្ត កំពត ។ ម្រចកំពត ត្រូវ បាន ផ្ដល់ឋានៈ ជ 

ផលិត ផល សមា្គាល់ភូមិសស្ត្រ (GI) ពីអង្គការ ពាណិជ្ជ កម្ម ពិភពលោក កាលពីឆា្នាំ ២០១០ ។ រូបថត សំ រិទ្ធ 
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លោកអេង ហី៊ ៖ការអប់រំចិត្តសាស្តេ 
គឺដើមេបីការងារបេកបដោយគ៊ណតម្លេ

ពលរដ្ឋមកពី៤ភូមិ មកតវ៉ានៅម៊ខកេសួងរៀបចំ- 
ដេនដី ដើមេបីស្នើសំ៊ជួយដោះសេយបញ្ហាដីធ្លី ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ លោក អៃង ហុី 
ស្នងការ នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន  ទនំាក-់ 
ទំនង កិច្ចការ សាធា រណៈ  និង ជា 
អ្នក នាំ ពាកៃយ កង រា ជ អាវុ ធ ហត្ថ 
លើ ផ្ទៃ បៃទៃស បាន អះ អាង ថា 
ការ ផៃសព្វផៃសា យ អប់រំ ចិត្តសាស្តៃ 
ដល់ កងរា ជ អាវធុ ហត្ថ ជា បៃចាំ 
គឺជា ការ ដាស់ តឿន កម្លាងំ សា្មារតី 
ក្នងុ កា រ ប ំពៃញកា រ ងា រ បៃក ប ដោយ 
គុណ តម្លៃ និង បៃ សិ ទ្ធ ភាព។

កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃទី ២៩ ខៃកក្កដា 
ឆ្នាំនៃះ លោក អៃង ហុី បាន 
ដឹកនាំ បៃជុំ មួយ តាម Video- 
Conference ស្តី ពីការ ផៃសព្វ- 
ផៃសា យ ការ ងារ អប់រំ ចិត្ត សាស្តៃ 
របស់ កង រាជ អាវុធ ហត្ថ  ដោ យ 
មន ការ ចូលរួ ម ពី ស្នង ការ រង  
នាយ  នាយរង ការិយា ល័យ និង 
មៃ បញ្ជា ការ រង មូល ដា្ឋាន កង រាជ- 
អា វុ ធហត្ថ មក ពី ខណ្ឌ ទាំង ១៤  
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។

លោក អៃង ហុី បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា  
ក្នុង ១ ឆ្នាំៗ កង រាជ អាវុ ធ ហត្ថ   
តៃង អប់រំ ចិត្ត សាស្តៃ ដល់ កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ ជា បន្ត បនា្ទាប់ដូច-  
ជា  បៃចំា ខៃ តៃមីស  និង ឆមស 
ពសិៃស ពៃល  កើត ហៃត ុការណ ៍
ថ្មីៗ  ដូច ជា  ករណី ផ្ទះុ ជំងឺ កូ វីដ១៩  
នៃះ ជា ដើម គឺតៃូវ តៃ រៀបចំ វគ្គ 
អប់រំ ចិត្ត សាស្តៃ នៃះ បន្ថៃម។

លោក បន្ត ថា ការ អប់រំ ចិត្ត- 
សាស្តៃ នៃះ គ ឺសដំៅ ពងៃងឹ ឆន្ទៈ 
ការ ទទួល ខុស តៃវូ ឲៃយម ន សា្មារតី 
ហ្នងឹ នរ និង បង្កើត ការ បមៃើ ការ- 
ពារ ពល រដ្ឋ ដោយ បញ្ជាៃប នូវ  

ចំណៃះ ដឹង ថ្មីៗ  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ- 
វិ វ ត្តរ បស់ ពិភព លោក ក៏ដូ ច ជា 
ក្នុង បៃទៃ ស ។

លោក ថា៖ « យើង ឃើញ ថា 
កៃយ ពី យើ ង បា ន ផៃស ព្វ ផៃសា យ 
ជា បៃ ចំា គឺ ពួ ក គា ត់   មនការយ ល់  
ដឹង និ ង ធ្វើ កា រ ងា រ មិន សូវខុស។  
គា ត់យ ល់ អំ ពី ចៃបា ប់  យល់ អំ ពី 
កៃ ម សី ល ធ ម៌ វិ ជា្ជា ជីវៈ  របស់ 
គាត់។យើងឃើ ញថា  ទោះ បី 
ម ន កា រ អប់រំ យា៉ាង ណា ក៏ឃើញ 
ម នបុ គ្គលមួយ ចំនួន តូច  គាត់ 
នៅតៃ បន្តធ្វើ ខុស។ ប៉ុ ន្តៃ ក ង- 
រាជ អាវុធហ ត្ថ   គឺ មិនប ណ្តៃ ត- 
បណា្តាយឲៃយ ប ុគ្គ ល នោះធ្វើ ខ ុស   
ដោ យយ ថា ហៃ តុ   ឬ ចៃ ត  នានោះ 
ទៃ គឺ តៃូវម ន កា រ តៃួ ត ពិ និ តៃយ  
ជា ប់ ជា និ ច្ច »។ 

 លោ ក   អៃ ង  ហុី   បានបន្តថា 
ក្នុងដំណាក់ កាលនៃះ   កម្លាំង 
ក ង រា ជអាវុធហត្ថមិនតៃឹម តៃ  
កា រ ពារសុខសុវត្ថិ ភាព របស់ 
ពល រ ដ្ឋ ទៃ តៃ ក៏ តៃ ូវយក ចិត្តទុក-  
ដាក់ ពីសុខភាពផ្ទាល់ ខ្លនួ តា ម 
កា រ ណៃ នំា រ ប ស់ កៃ សួងសុខា ភិ- 
បា ល ដើ មៃបី ចៀ ស វា ង កា រ ឆ្លង 
ជំងឺកូ វី ដ ១ ៩   ផង ដៃរ។ 

 លោ ក បានប ញ្ជាក់ ថា ៖   « យើ ង 
បណ្តះុប ណា្តា ល ពួ ក គា ត់ ឲៃយ យក  
ច ំណៃះ ដ ឹង ទា ំង នៃះ ប ន្ត ទៅ មន្តៃ ី 
ថា្នា ក ់កៃ ម រ ហ ូតទ ូទា ំង បៃ ទៃស»។ 
   លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃធា ន - 
វិ ទៃយា សា្ថានបៃជា ធិ ប តៃ យៃយ ក ម្ព ុជា  
ពីមៃសិល មិញបា ន សា ទ រ ចំពោះ 
 ក ម្ម វិ ធី អ ប់ រំ ចិ ត្ត ដល់ កម្លាងំ ក ង- 
រា ជ អា វ ុធ ហត្ថ ដោយលោ កលើក  
ទឹក ចិ ត្ត ធ្វើ ឲៃយបា ន ញឹ ក ញា ប់កាន់  
តៃ ល្អ ពៃះថា...តទៅទំព័រ ៤ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ បៃជា ពលរដ្ឋ ជាង 
៦០ នាកម់កព ីភមូ ិចនំនួ ៤ ស្ថតិ ក្នងុ   
សងា្កាត់ សរំោង កៃម  និង សងា្កាត ់
កាកាប  ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  
បាន បៃមូលផ្តុំ គា្នា តវា៉ា  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី២៩ កក្កដា  នៅមុខ កៃសួង រៀបចំ  - 
ដៃនដ ី នគរបូនយីកម្ម  នងិ សណំង ់ 
ទាំង មៃឃ កំពុង ធា្លាក ់ភ្លៀង  ដើមៃបី 
សុ ំអន្តរាគមន ៍ឲៃយ សា្ថាបន័ នៃះ  ជយួ 
រក ដំណោះសៃយ បញ្ហា ដី ធ្លី។

ពលរដ្ឋ ដៃលមន គា្នា បៃមណ 
ជាង៦០នាក់ នៃះ  គឺ តំណាង ឲៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ ចំនួន ២៣៧គៃសួារ  
ដៃល រសន់ៅ ក្នងុ តបំន ់ តៃកីោណ 
រវាង ភូមិ តិក្ខបញ្ញោ  ភូមិ សំរោង- 
កៃម  និង ភូមិ ចៃងម៉ៃង  ក្នុង 
សងា្កាត់ សំរោងកៃម  និង ភូមិ 
កាកាប  ស្ថិតក្នុង សងា្កាត់ កាកាប  
ដៃលមន ផលប៉ះពាល ់ព ីគមៃង   
អភិវឌៃឍន៍ សា្ថានីយ រថភ្លើង ថ្មី លើ 
ផ្ទៃដី ទំហំ ១០០ ហិកតា។ 

លោក ជា វា៉ាង  ពលរដ្ឋ ដៃល រង 
ផល ប៉ះពាល់ដី បៃមណ ១០អា  
ស្ថិតក្នុង ភូមិ តិក្ខបញ្ញោ  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពថី្ងៃ ទ២ី៩  កក្កដា  ថា  
ដី រង ផល ប៉ះពាល់ ពី គមៃង 
សាង សង់ សា្ថានីយ រថភ្លើង នៃះ  
គជឺា ដ ីដៃល ពលរដ្ឋបាន កាន ់កាប ់ 
តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៧៩  និង មនការ- 
ទទួល សា្គាល់ តាម រយៈ ប្លង់ សា្លាប 
មន់ ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ១៩៨៩។ 

លោក  បន្តថា  សៃប់តៃ នៅ ឆ្នាំ 
២០០៩  រដា្ឋាភិបាល  បាន បៃកាស   
ថា  ដ ីដៃល ពលរដ្ឋ  បាន កានក់ាប ់ 

ជា ដី របស់ រដ្ឋ  និង បៃកាសយក ដី 
ទាំងនោះ  អភិវឌៃឍធ្វើ ជាសា្ថានីយ- 
រថភ្លើង ទៅ វិញ។

លោក ជា វា៉ាង  បន្ថៃមថា  ពលរដ្ឋ  
មិន ជំទាស់ នឹង គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
របស់ រដា្ឋាភិបាល នោះទៃ  ប៉ុន្តៃ 
ពលរដ្ឋ  សុំ តៃ ដំណោះសៃយ 
សមរមៃយ  នងិ ធ្វើការ អភវិឌៃឍ ដោយ 
តម្លាភាព តៃប៉ុណោ្ណោះ។ ពៃះ 
បើតាម ព័ត៌មន ដៃល លោក  
ទទួលបាន  គឺគមៃង សាង សង់ 
សា្ថានីយ រថភ្លើង នៃះ  តៃូវការ ដី 
បៃមណ ១៥ហិក តា ប៉ុណោ្ណោះ។ 
ដូច្នៃះ  គួរណាស់ បៃគល់ ដី  ដៃល 
នៅ សៃសសល់ ពី ការអភិវឌៃឍ នៃះ  
ជូន បៃជាពលរដ្ឋ កាន់កាប់ វិញ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖ «សុំ ចៃញ- 
ប្លង ់កម្មសទិ្ធ ិឲៃយ ពលរដ្ឋ មក  ហើយ 
បៃសិនបើ ប៉ះពាល់ ធ្វើ រា៉ា រថភ្លើង 
ប៉ុនា្មាន  យក តៃប៉ុណ្ណឹង ទៅ  ហើយ 
ឆ្វៀល ដី ឲៃយ ពលរដ្ឋ វិញ  ពៃះ 
ពត័ម៌ន ការប៉ះពាល ់គមៃង នៃះ  

បៃមណ  ១៥ហិកតា ទៃ។ ដល់ 
ទៅ យក ជាង១០០ហកិ តា  វា នងឹ 
ចៃញ ជាអ្វ ីទៀត? កន្លង មក ពល រដ្ឋ  
គោរព បាន យា៉ាងល្អ  ដោយ  មិន- 
មន  ការចូល ទៅ បង្កបង្កើន  ផល 
រយៈពៃល ១៤ឆ្នាំ មក ហើយ  
ដូច្នៃះ  ល្មម ដល់ ពៃល គិតគូរ ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ វិញ ហើយ»។

លោក សៃង ឡូត  និង លោក 
ឡោ ដាវុធ  អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង 
រៀបចំ ដៃនដ ីនគរូបនីយកម្ម  និង 
សណំង ់ មៃសិល មញិ មនិអាច ទាក-់ 
ទង សុំអតា្ថាធិបៃបាយ បាន ទៃ។

បើ តាម លោក ហៃង រដា្ឋា  តណំាង   
ពលរដ្ឋដៃលបាន ចលូជបួ ជាមយួ  
មន្តៃ ីនៃ កៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ី នគរបូ- 
នីយកម្ម  និង សំណង់   ឲៃយដឹង ថា  
អំឡុង ពៃល តវា៉ា របស់ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  គ ឺកៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ី នគរបូ- 
នីយកម្ម  និង សំណង់  បានឲៃយ 
តណំាង ពលរដ្ឋ ចនំនួ ៤នាក ់ចលូ- 
ទៅ ដាក់ ញត្តិ  ដោយ មន្តៃី ទទួល 

ញត្តិ  បានសនៃយា ជាមួយ ពលរដ្ឋ 
ថា  នងឹ ដោះសៃយ ពន្លឿន ករណ ី
នៃះ ឲៃយបាន ឆប់ រហ័ស។ 

លោក ហៃង រដា្ឋា  ក៏បានថ្លៃង  
ដៃរថា  បៃជាពលរដ្ឋ ទាងំអស ់ នៅ- 
តៃ បៃកាន ់ជហំរ  ក្នងុ ការ បៃ មលូ ផ្តុ ំ
គា្នា តវា៉ា ជាថ្មី ទៀត  និង បន្ត ការ តវា៉ា  
នៅ សាលា រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង 
ផ្ទះ របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន  បន្ត ទៀត  ក្នុង ករណី 
ដៃល មិនមន ដំណោះ សៃយ ។

លោក បា៉ាង លីដា  អភិបាលរង 
ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃនជ័យ  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពថី្ងៃទ២ី៩ កក្កដា ថា  
លោកពិបាក ក្នុង ការ បក សៃយ  
ចំពោះ បញ្ហា នៃះ។ លោក ឲៃយដងឹថា  
ពលរដ្ឋបៃមូល គា្នា តវា៉ា  ពៃះដី 
ទាំង  នោះ គឺជាដីរបស់ ពួក គាត់  
កាន់ កាប់ ជា យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ ។ 
ទោះ យា៉ាងណា  លោក ជំរុញឲៃយ 
ពលរដ្ឋ  ដាក់ ឯកសារ ដៃល ពាក់- 
ព័ន្ធ មក សាលា ខណ្ឌ  ដើមៃបី បន្ត 
ស្វៃងរក ដណំោះ សៃយ រមួគា្នា ក្នងុ 
ពៃល ខាង មុខ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«គាត ់ទៅ តវា៉ា 
ហ្នងឹដើមៃប ីទៅ ទាមទារ ដ ីរបស ់ពកួ- 
គាត ់ ឲៃយ ខ្ញុ ំធ្វើ ម៉ៃច?  យើង មនិ ហ៊ាន   
និយាយ អ្វី ទៃ  រង់ចាំ ដាក់ ពាកៃយ- 
បណ្តងឹ មក ដល ់សាលា ខណ្ឌ សនិ 
ដើមៃបី ឲៃយដឹង ពី បៃវត្តិ នៃ ដី នៃះ ឲៃយ 
បាន ចៃបាស ់ ហើយ ខ្ញុ ំមនិ ទានហ់៊ាន 
លម្អិត អ្វី ទៃ។ យើង ចាំ ឲៃយ ពលរដ្ឋ  
បំភ្លឺ ការតវា៉ា ទៅ  ហើយ ចាំឲៃយ អភិ- 
បាល ខណ្ឌ  គាត់ មនវិធានការ 
យា៉ាង ណា នោះ  អភិបាល ខណ្ឌ 
គាត់ ជាអ្នក សមៃច»៕

ពលរដ្ឋមកពីខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ តវ៉ារឿងដីធ្លមុីខកេសួងរៀបចំដេនដី ថ្ងេទី២៩ កក្កដា។រូប សហ ការី
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តុលាការចោទប្រកាន់អ្នកឆក់ត្រ២ីនាក់
គឹម  សារុំ 

ស្ទងឹត្រែងៈ តលុា កា រខៃ ត្ត ស្ទងឹ តៃ ង បាន  ចោទ- 
បៃ កា ន់ បុ រ ស ២នា ក់ ជាកូនភ្លោះ និ ងបង្គា ប់ ឲៃយ 
សម ត្ថ ក ិច្ច ឃុខំ្ល ួននៅពន្ធ  នាគារ ខៃត្ត   ពមីៃស ិលម ិញ  
បនា្ទា ប ់ព ីស មត្ថ កចិ្ច ជល ផល ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង ចាប ់
ពួក គៃ ពី ថ្ងៃ ទី២៨  កក្កដា  ហើយ បាន ប ញ្ជូន ទៅ 
តុ លា កា រ ករ ណីឆ ក់ តៃ ីខុ សចៃបា ប់ បៃពៃតឹ្តនៅ  
ភូមិ -ឃំុស្ដៅ សៃកុ សៃ សាន  ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង ។

លោក  គមឹ ហងុ សាន  អ្ន កនា ំពា កៃយ ផ្នៃ ក អយៃយ- 
កា រ នៃសា លា ដំ បូ ងខៃ ត្ត ស្ទឹងតៃ ង ឲៃយ ដឹ ងពី ពៃឹក 
មៃសិ ល មិញថា  ក រ ណីជនស ងៃស័យឈ្មោះ    ពុន  រស្មី  
ហៅ  អាមុ ី អាយ ុ២៥ឆ្នា ំ  នងិ ឈ្មោះ  ពនុ  មនិ បា៉ាក ់  
អាយុ ២៥ ឆ្នា ំតៃវូបានអ យៃយ ការ សា លា ដំ បូ ងខៃ ត្ត  
ស្ទឹ ង តៃ ង ប ញ្ជូ ន ទៅ ចៅកៃ មសុើ ប សួ រ ដោយ 
 ឯ កភា ពចោ ទ បៃកា ន ់ព ួកគៃ ទា ំង ២ នា ក។់ ព ួក គៃ 
តៃូ វបាន ចោទ ពី  បទ នៃ សា ទ តៃី ដោ យបៃើ បៃ ស់ 
ឧ ប ក រណ៍ ខុស ចៃបា ប់ តា មប ញ្ញ ត្តិ មា តៃ ៩៨ នៃ 
ចៃបាប់ស្ត ីពី ជ លផ ល  និ ងឃំុ ខ្ល ួន នៅ ព ន្ធ នាគា រ ខៃ ត្ត 
ស្ទ ឹង តៃ ងហើ យ  កា ល ពី ពៃ ឹកថ្ងៃ ទី ៣ ០ កក្ក ដា ។ 

ជ នស ងៃស័ យទាំ ង ២ នា ក់ នៃះ បៃ សិ ន បើ តុលា- 
កា ររ ក ឃើ ញ មានកំហុស ដូ ច ការ ចោ ទ បៃ កា ន់ 
តា ម មា តៃ ៩៨ នៃ ចៃបា ប់ស្តី ពី ជ ល ផ ល មៃន នោះ  
ពួក គៃ  បៃឈ ម មុ ខ ជា ប់ ព ន្ធនា គា រពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នា។ំ

លោកទំុ  នីរូ៉   នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជល ផល ខៃត្ត  
ស្ទងឹ តៃង បៃប់ ពីថ្ងៃទី ២៩  កក្កដាថា ជនសងៃស័យ 
ឈ្មោះ ពុន  រស្មី  ហៅ អាមុី   អាយុ ២៥ឆ្នាំ   និង 
ឈ្មោះ  ពុន  មិន បា៉ាក់   អាយុ ២៥  (កូនភ្លោះ)តៃូវ- 
បានសម ត្ថក ិច្ច រ បស ់លោកឃាតខ់្លនួ នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ 
ទី ២៨  កក្កដា បនា្ទាប់ពីអ្នកភូមិរាយ ការណ៍ មក 
ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជល ផល ថា  ពួកគៃ ឆក់ តៃី នៅ 

ចំណុច បឹងយ៉ក   តាម ដង ទន្លៃ សៃ កុង ។ 
លោក ថា  កៃ យ ទទួ ល  ព័ត៌ មាននៃះ  សមត្ថ- 

កិច្ចមនៃ្តី ជលផ ល បានចុះទៅចំ ណុច កើត ហៃតុ   
ហើយ ក៏ឃាត់ ខ្លនួ ពួកគៃ ។ ចំពោះ វត្ថ ុតាង ដៃល  រឹប- 
អូស បាន រួមមាន អាគុយ ១២ វុ៉ល ចំនួន ២,  កៃបាល- 
ឆក់ក្តៅ ១២ គៃប់  ខៃសៃ កាប្លិ៍ ១ ខៃសៃ  ថ្នង ដង តៃី ២ 
ទូក ១គៃឿង  បៃវៃង ៧ម៉ៃតៃ  មា៉ាសុីន ទូក ១គៃឿង 
កមា្លោំង ៦ សៃះ  និង តៃី  ចមៃុះ ចំនួន ៥ គីឡូ កៃម។

  លោក បន្ថៃម ថា  ខណ្ឌ រដ្ឋ បាល ជល ផល ធ្វើការ 
តាម រយៈ សហ គមន ៍ដៃល មា នចនំនួ ៥៦ ។ បៃជា- 
សហ គមន៍  បាន ចូល រួម យ៉ាងស កម្ម ក្នងុ ការ ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន  និង ជួយ  បៃឆំង នឹង ការនៃសា ទ តៃ ីខុស- 
ចៃបាប់នៃះ ។   

បើ តាម លោក ទុ ំ នរី៉ ូ  តបំន ់មាន បទ ល្មើស នោះ 
គឺ នៅ ដាច់ សៃយល ពី ទីរួម ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  ប៉ុន្តៃ 
មនិ មៃន ជា តបំន ់អភរិកៃសតៃ ីទៃ។ តៃរដវូនៃះ ជា រដវូ 
បិទ នៃសាទ  គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ ឧសភា  ដល់ ថ្ងៃ 
ទី៣១  ខៃ កញ្ញា   ដៃល ការ នៃសា ទ  ជា លក្ខណៈ 
ទៃង ់ទៃយ ធ ំតៃវូ បាន ហាម ឃាត ់ ពសិៃស ការ ឆក ់
នៃះ ។ម៉ៃយាង  បញ្ហានៃះ  វា  ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ បៃព័ន្ធ- 
អៃកូ ឡូសុី  ក្នុង ធម្ម ជាតិ ខ្លោំង ទៀត ផង ។ 

លោក បានប ន្ថៃម ថា៖  «បៃសនិបើ តៃ ី នោះ គៃច 
រួច ពី ការឆ ក់ ក៏វាមិ នអាច ទៅ ពង កូន  បានទៀត  
ដៃរ ។ បើ តៃីហ្នឹង ជៃក លាក់ ខ្លួន នៅ កន្លៀត  ណា 
ក៏ មិន សល់ ដៃរ  » ។

ទន្ទឹម នឹងនៃះ  លោ ក បាន ឲៃយដឹ ងដៃ រថា   ក្នុង 
ឆមាស ទី១ ឆ្នានំៃះ  បរិមាណ  តៃ ីដៃល ខណ្ឌរដ្ឋ បាល 
ចាប់ បាន  មាន បៃមាណ ២០៨០ តោន។  រីឯ  
ផលនៃ សាទ កៃច្នៃ មាន បៃមាណ ៥៣តោន  ក្នុង 
នោះ  មាន  បៃហុក ១៨តោន  តៃី ងៀត ៤ តោន  
និងផ្អក ៣១ តោន  ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំព្រែញៈ កៃសួង ចំ នួន ២  ពី 
មៃសលិ  មញិ បៃកាស ដាក ់ឱៃយ បៃើ បៃស ់
« បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង សារ  និង ទីតាំង 
សមៃប ់ទទលួ ពត័ ៌មាន នងិ  ទនិ្ន នយ័   
នៃ ពល រដ្ឋ អំពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  » ។ 
បៃពន័្ធ នៃះ មាន មខុ ងរ  អាច  ទទលួ 
ការ ហៅ ចលូ  នងិ ឆ្លើយ តប សារ   ជា 
សំឡៃង ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ (In-
teractive Voice Response, 
“IVR”)និង អាច កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ បៃជា ជន ដៃល សងៃសយ័ 
ថា  មាន ផ្ទុក ជំងឺ កូវីដ ១៩  ។ 

ពិធីនៃះ ធ្វើ ឡើង កៃម អធិបតី  
លោកជា វា៉ានដ់ៃត  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
បៃសណីយ៍  និង ទូរ គម នា គមន៍  
និង លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  រដ្ឋ លៃ- 
ខ ធិការ កៃសួង សុខ ភិបាល នៅ 
ទីស្ដី ការ កៃសួង បៃ សណីយ៍ ។   
សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន    ឱៃយ ដងឹ ថា 
បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង សារ  និង ទីតាំង 
សមៃប ់ទទលួ ពត័ ៌ មាន នងិ ទនិ្ន នយ័  
នៃ បៃជា ពល រដ្ឋ អំពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
អាច ទទួល ការ ហៅចូល  និង ឆ្លើយ - 
តប សារ ជា សំឡៃង ដោយ ស្វ័យ- 
បៃវត្ត ិតាម រយៈ ការសហ ការ ជា មយួ  
បៃតិ បត្តិ ករ ទូរគម នា គមន៍។ 

តាមសៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន  
បៃ ព័ន្ធ នៃះ មាន មុខងរ សំខន់ៗ  
ដូចជា១. ជួយ បញ្ចៀស ការ កក- 
ស្ទះ ដល់ បៃព័ន្ធ ឆ្លើយ តប សារ 
១១៥ ដៃល មាន សៃប ់ នងិ កពំងុ 
ដំណើរការ ។  ២. អាច ទទួល ការ- 
ហៅ ចូល  និង ឆ្លើយ តប ដោយ 
ស្វ័យ បៃវត្តិ  និង អាច កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ បៃ ជា ជន ដៃល សងៃសយ័ 
ថា មាន ផ្ទកុ ជំងឺ កូវីដ ១៩។  ៣. អាច   
ផ្ញើ សារ ជា សំឡៃង ដោយ ស្វ័យ- 
បៃវត្តិ ទៅ បៃជា ជន ដៃល ស្ថិត  ក្នុង 
ការ សងៃសយ័ មាន ផ្ទកុ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ដើមៃបី តាម ដាន សុខ ភាព  និង ៤. 
អាច ផ្តល ់ទនិ្ន នយ័ ចាបំា ច ់មយួ ចនំនួ   
ដើមៃប ីកណំត ់អត្តសញ្ញា ណ នៃ កៃមុ- 
ជន ដៃល អាច មាន ហា ន ិភយ័ខ្ព ស ់
ក្នុង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក ជា វា៉ានដ់ៃត  ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ី
នោះ ថា  បៃពន័្ធ នៃះ  តៃវូ បានចាប់- 
ផ្តើម អភិ វឌៃឍ ឡើង នៅពៃ លវៃលា 
មួយ  ដៃល ពិភព លោក បៃឈម មខុ   
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។  លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
« ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  បៃព័ន្ធ នៃះនឹ ង អា ច   
ជយួ លើក ិច្ច ខតិ ខបំៃងឹ បៃង របស ់
មន្តៃ ីកៃសងួ សខុ ភបិាល  ដៃល ជា 
សៃនា ធិការ ជួរ មុខ  របស់ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ 

ការ រីក រាល ដាល  នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  
បាន ដោយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព»។ 

លោក  វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ 
កៃុមការ ងរ កៃសួង បៃ សណីយ៍ 
នងិ ទរូ គមនា គមន ៍ នងិ ថ្លៃង អណំរ- 
គណុ ចពំោះ កៃមុ ហ៊នុ  Cellcard, 
Smart Axiata, Metfone និង 
Telecom Cambodia ដៃល 
បាន យល់ពៃម  និង អនុញ្ញាត ឱៃយ 
មានការ បៃើបៃ ស់ សៃវា១១៥ 
របស់ កៃសួង សុខ ភិបាល ដោយ 
មិន គិត ថ្លៃ។  ក្នុងនោះ  បៃតិ បត្តិក រ 
ទរូគមនា គមន ៍ផៃសៃង ទៀត  ក ៏បាន- 
សហ ការ សមៃប សមៃួល ដើមៃបី 
រៀប  ចបំៃ ពន័្ធ នៃះ ឡើង។  កចិ្ចសហ- 

ការនៃះ បាន បង្ក ឱៃយ មាន ភាព ងយ- 
សៃួល ដល់ ការ កត់ តៃ ទិន្ន ន័យ ចាំ- 
បាច ់របស ់បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃ ល ស្ថតិ 
ក្នុង ចង្កាម ជន ដៃលមា នហា និ- 
ភ័យ នៃ ការ ផ្ទុក ជំងឺកូវីដ ១៩។

លោកជាង  សភុក័ៃ  អគ្គ នាយក- 
រង នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ទូរ គម នា- 
គមន ៍ ថ្លៃង ថា  បៃពន័្ធ គៃប ់គៃង សារ 
និង ទីតាងំ សមៃប់ ទទួល ព័ត៌ មាន  
និង ទិន្ន ន័យ នៃ បៃ ជា ពល រដ្ឋ អំពី 
ជងំ ឺកវូដី ១៩  តៃវូ បាន អភ ិវឌៃឍ ឡើ ង  
ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ មូល និធិ កាតព្វ កិច្ច 
សៃវា សកល ទរូ គម នា គមន ៍សៃប- 
តាម ចៃបាប់ ទូរ គម នា គមន៍ និង អនុ- 
កៃឹតៃយ ស្តី ពីការ កំណត ់យន្ត ការ អនុ- 

វត្ត កម្ម វិធី កាតព្វ កិច្ច សៃវា សកល 
វិស័យ ទូរគម នា គមន៍ ។

លោក ថា  កៃម ការ ដឹក នាំ 
របស ់លោក កាន  ច័ន្ទ មៃតា្តៅ  រដ្ឋ- 
លៃ ខធិការ កៃសួង បៃសណីយ៍ 
និង ទូរ គម នា គមន៍  សហ ការ ជា- 
មួយ កៃុម ការងរ កៃសួង សុខ- 
ភបិាល  កៃមុ ការងរ កៃ សងួ ទាងំ ២  
និង បៃតិ បត្តិក រទូរ គ មនា គមន៍ 
បាន បៃជុំ ពិភាកៃសា ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ 
ការពិភាកៃសានៃះ  ក្នុង គោ ល ដៅ 
អភិ វឌៃឍ បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង សារ  និង 
ទ ីតាងំ សមៃប ់ទទលួ ពត័ ៌មាន  នងិ   
ទិ ន្នន័យ នៃ បៃជា ពល រដ្ឋ អំពី ជំងឺ 
កូវី ដ ១៩ ឱៃយ មាន ភាព ងយ សៃួល  
និង បៃសិទ្ធ ភាព ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ 
ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នៅ ក្នុង ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា ។

លោក ថា ៖« ជា លទ្ធ ផល កៃុម- 
ការងរ បាន អភិ វឌៃឍ បៃព័ន្ធ នៃះ 
បាន រួច រាល់ ជា សា្ថាពរ  ពៃម ទាំង 
បាន ធ្វើ តៃស្ត សាក លៃបង បៃើ បៃស ់  
អស់ ជា ចៃើន ខៃ  និង ពិនិតៃយ ឃើញ 
ថា  បៃព័ន្ធ នៃះ មាន ភាព ងយ- 
សៃួល  បៃើ  និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព 
ខ្ពស ់ក្នងុ ការ កណំត ់អត្ត សញ្ញា ណ 
កៃមុ ជន ដៃល អាច មាន ហា នភិយ័ 
ខ្ពស់ ក្នុង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

លោកសៃី  ឱ  វណ្ណឌីន  ថា  បៃ ព័ន្ធ 
នៃះ តៃវូ បាន អភ ិវឌៃឍ ឡើង សៃប តាម    
សា្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន  និង តមៃូវ ការ   
របស ់កៃសងួ សខុ ភ ិបាល ក្នងុ ការ- 
បៃ យទុ្ធ នងឹ ការ រកី រាល ដាល នៃ ជងំ ឺ
កូវី ដ ១៩  ដៃល ពៃះ រាជា ណាច កៃ  
កម្ព ុជា  ក ៏ដចូ ជា ពភិព លោក ទាងំ- 
មូល កំពុង ជួប បៃទះ ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖«បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  
សា្ថានភាព នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  គឺ ស្ថិត 
នៅ  ក្នងុ សា្ថាន ភាព តៃវូ តៃ មាន ការ- 
បៃុង  បៃយ័ត្ន។ បៃជា ពល រដ្ឋ យើង 
មួយ ចំនួន ហាក់ បី ដូចជា ភ្លៃច ក្នុង 
ការ ការ ពារ ខ្លនួ ពជីងំ ឺកវូដី ១៩ នៃះ ។ 
ប៉នុ្ដៃ កម៏ាន ពលរដ្ឋ មយួ ច ំននួបាន- 
ការពារ ខ្លួន បាន ល្អ ដៃរ ។ ពល រដ្ឋ 
ដៃល ភ្លៃច ខ្លនួមនិ បាន ការ ពារ  ពៃះ   
ពកួគាត ់យលថ់ា ករណ ីដៃល កើត- 
ឡើង នៅ កម្ពុជា សុទ្ធ សឹង តៃ ជា 
ករណី ដៃល នាំចូល។ ប៉ុន្ដៃ បើ 
យើង គិត បៃបនៃះ វា នឹង បង្ក ជា 
ហានិភ័យ ខ្ពស់»។ លោក សៃី បន្ត 
អំពាវនាវ  ពលរដ្ឋ   ឲៃយបៃុង បៃយ័ត្ន 
ការពារ ខ្លនួ  ព ីជងំ ឺកវូដី ១៩។  កុ ំមាន 
ការ ធ្វៃស បៃហៃស  ដោយ គិត ថា 
កម្ពជុា មាន តៃ ករណ ីនា ំចលូ ។ ការ- 
គតិ បៃបនៃះ  នា ំឱៃយ មាន  ហា ន ិភយ័ 
ខ្ពស់ ចំពោះ ការ ឆ្លង ជំងឺនៃះ ៕

ក្រសួង២ប្រកាសដាក់ឲ្រយប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារ និងទិន្នន័យន្រពលរដ្ឋ អំពីជំងឺកូវីដ

លោកជា វ៉ាន់ដ្រែត ក្នងុពិធីដាក់ឲ្រែយប្រែើប្រែព័ន្ធគ្រែប់គ្រែងសារអំពីជំងឺកូ  វីដ១៩ម្រែសិលមិញ។រូប AKP



តពីទំព័រ១...ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់
ជាច្រោើនរួចមកហើយហើយក្នងុ
ព្រោលបច្ចបុ្រោបន្នន្រោះការធ្វើទ្រោសន្តរ-
ប្រោវ្រោសន៍រឹតត្រោប្រោឈមខ្លាងំដោយ
ហ្រោតុថការរាតត្រោបាតន្រោជំងឺកូវីដ
១៩នៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយ
និងកំពុងកើនឡើងចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មី
ច្រោើនរាល់ថ្ង្រោនៅក្នុងប្រោទ្រោស
ជាច្រោើន។ស្ថានភាពន្រោះបានធ្វើ
ឲ្រោយប្រោទ្រោសទទួលពលករប្រោឈម
ខ្លាងំទៅនឹងភាពប្រោប្រោលួជាអវិជ្ជ-
មានន្រោចរន្តស្រោដ្ឋកិច្ចក្នងុតំបន់
និងស្រោដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ្រោល
ជំរុញឲ្រោយដំណើរការន្រោរោងចក្រោ
សហគ្រោស និងវិស័យស្រោវាកម្ម
នានារំាងស្ទះឬផ្អាកដំណើរការជា
បន្តបនា្ទាប់។
លោកបន្តថវិធានការបិទព្រោដំ្រោន

និងការបិទការនំាចូលពលករ
បរទ្រោសក៏ជាមូលហ្រោតុចម្រោបងមួយ
ដ្រោរដ្រោលធ្វើឲ្រោយពលករត្រោវូធ្វើការ
សម្រោចចិត្តឲ្រោយបានច្រោបាស់លាស់
ថតើគួរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រោទ្រោស
គោលដៅដោយមិនមានការងារ
ធ្វើឬក៏ត្រោវូត្រោឡប់មកភូមិកំណើត
វិញដើម្រោបីជួបជំុគ្រោសួរ។លោក
បញ្ជាក់ថចាប់ពីថ្ង្រោទី២១ខ្រោមីនា
ដល់ថ្ង្រោទី២៣ខ្រោកក្កដាឆ្នាំ២០២០
មានពលករកម្ពជុាដ្រោលត្រោឡប់ពី
ការធ្វើទ្រោសន្តរប្រោវ្រោសន៍ក្នងុអំឡុង-
ព្រោលកូវីដ១៩ចំនួន១០៣០០០

នាក់ដ្រោលក្នងុនោះស្ត្រោីមានចំនួន
៤៥ភាគរយ។កម្ពជុាកំពុងសង្គ្រោះ
ពលករដ្រោលបានឆ្លងដ្រោនដោយ
ខុសច្រោបាប់តាមច្រោករបៀងហើយ
ត្រោវូបានចាប់បញ្ជនូមកវិញក្នងុ
ព្រោលដ្រោលប្រោទ្រោសគោលដៅបិទ
ប្រោទ្រោសឬអនុវត្តវិធានការរឹតត្រោបិត
ដើម្រោបីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩។
លោកសខ្រោងថ្ល្រោងដូច្ន្រោះថ៖

«បនា្ទាប់ពីការសម្រោចក្នងុអង្គប្រោជំុ
ន្រោះព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពជុានឹង
សម្រោចដាក់បញ្ចលូគោលបំណង
ដ្រោលជ្រោើសរីសបាន ដាក់ចូល
ក្នងុផ្រោនការសកម្មភាពសម្រោប់
ឆ្នាជំាបនា្ទាប់ដើម្រោបីធានាថការធ្វើ
ទ្រោសន្តរប្រោវ្រោសន៍របស់ប្រោជាជន
កម្ពជុាទៅប្រោទ្រោសគោលដៅទំាង-
ឡាយក៏ដូចជាជនទ្រោសន្តរប្រោវ្រោសន៍
ដ្រោលមកពីបណា្ដាប្រោទ្រោសក្រោចូល-
មកកម្ពជុានឹងប្រោកបដោយសុវត្ថិ-
ភាពរៀបរយនិងស្រោបច្រោបាប់»។
លោកស្នើឲ្រោយសិកា្ខាសលាន្រោះ

ផ្ដោតលើបញ្ហា៤គឺការការពារជន-
ទ្រោសន្តរប្រោវ្រោសន៍ទំាងជនទ្រោសន្តរ-
ប្រោវ្រោសន៍ប្រោក្រោតី មិនប្រោក្រោតីអ្នក
ដ្រោលមានគម្រោងចាកច្រោញទៅ
ធ្វើការនៅក្រោប្រោទ្រោសទំាងអ្នកកំពុង
ស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្រោប្រោទ្រោស
និងអ្នកវិលត្រោឡប់មកវិញ។ កិច្ច-
ការដ្រោលត្រោវូផ្ដោតការយកចិត្តទុក-
ដាក់ដ្រោរគឺការរៀបចំប្រោព័ន្ធទិន្នន័យ

សម្រោប់កត់ត្រោ និងគ្រោប់គ្រោងឲ្រោយ
បានជាក់លាក់នូវទិន្នន័យជនទ្រោស-
ន្តរប្រោវ្រោសន៍គ្រោប់ប្រោភ្រោទដើម្រោបី
ងាយស្រោលួដាក់វិធានការឆ្លើយ-
តបទៅនឹងស្ថានភាពនានាដ្រោល
ជាភាពប្រោឈមរបស់ពលរដ្ឋ និង
ប្រោទ្រោសជាតិ។
លោកបន្តថសិកា្ខាសលាន្រោះក៏

ពិភាក្រោសាលើដំណើរការវិលត្រោឡប់
និងធ្វើសមាហរណកម្មជនទ្រោសន្តរ-
ប្រោវ្រោសន៍ដ្រោលក្នងុកិច្ចការន្រោះត្រោវូ
រៀបចំគោលនយោបាយវិធានការ
និងនីតិវិធីជាក់លាក់ដោយមាន
កិច្ចសហការជាមួយរដា្ឋាភិបាលន្រោ
បណា្ដាប្រោទ្រោសពាក់ព័ន្ធដើម្រោបី

ទទួលបានទិន្នន័យលក្ខខណ្ឌន្រោ
ការបញ្ជនូជាពិស្រោសការកំណត់
វិធានការការពារកុមារដ្រោលសង្រោស័យ
ថរងគ្រោះជាពិស្រោសដោយអំពើ
ជួញដូរមនុស្រោស។ការកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណដោយស្រោបច្រោបាប់ពិស្រោស
សម្រោប់កូនទ្រោសន្តរប្រោវ្រោសន៍នៅ
កម្ពជុាដ្រោលបានកើតនៅក្នងុប្រោទ្រោស
កម្ពជុាក៏ជាកិច្ចការដ្រោលត្រោវូពិភា-
ក្រោសាផងដ្រោរ។
លោកមឿនតុលានាយកប្រោតិ-

បត្តិមជ្រោឈមណ្ឌលសម្ពន័្ធភាពការងារ
និងសិទ្ធិមនុស្រោសហៅកាត់ថCEN-
TRALយល់ឃើញថចំណុច
អាទិភាពសម្រោប់ពលករចំណាក-

ស្រោកុគួរត្រោផ្ដោតលើនីតិវិធីន្រោការ-
ជ្រោើសរីសកម្មករទៅបំព្រោញការ-
ងារនៅក្រោប្រោទ្រោស។ការចំណាយ
ន្រោការជ្រោើសរីសនិងឯកសរគួរ-
ត្រោធ្វើឡើងដោយមានតមា្លាភាព
និងជាការទទួលខុសត្រោូវរបស់
ភា្នាក់ងារជ្រោើសរីសនិងបញ្ជូន
ពលករ។លោកថ្ល្រោងថ៖«កាល-
ណាតម្ល្រោន្រោះខ្ពស់ព្រោកធ្វើឲ្រោយពលរដ្ឋ
យើងទៅខ្ចីលុយគ្រោខ្ចីលុយក្រោផ្លវូ-
ការដូចជាបងប្អនូញាតិមិត្តអ្នក-
ជិតខងក្នងុកម្រោតិការប្រោក់ខ្ពស់
ឬខ្ចីពីធនាគារ គ្រោះឹស្ថានមីក្រោូហិ-
រញ្ញវត្ថ។ុបើគាត់ខ្ចីលុយគ្រោព្រោល
គាត់ទៅដល់ប្រោទ្រោសទទួលភា្នាក់-

ងារតម្រោវូឲ្រោយក្រោមុហុ៊នកាត់ប្រោក់-
ឈ្នលួគាត់ដើម្រោបីយកមកបង់ថ្ល្រោ
ស្រោវារកការងារឲ្រោយធ្វើ។ការធ្វើប្រោប
ន្រោះធ្វើឲ្រោយមានបំណុលឬការរក្រោសា
ទុកលិខិតឆ្លងដ្រោន ទិដា្ឋាការវាធ្វើ
ឲ្រោយរំខនដល់ស្រោរីភាពក្នងុការដើរ-
ហើរបញ្ច្រោញមតិប្រោសិនបើគាត់
មិនសប្រោបាយចិត្តនឹងកន្ល្រោងធ្វើការ
គាត់អត់ហ៊ានប្រោក្រោកនិងតវា៉ា»។
លោកបន្តថ ចំណុចអាទិភាព

១ទៀតគឺការបណ្ដះុបណា្ដាលដល់
ពលករមុនព្រោលពួកគាត់ចាក-
ច្រោញអំពីរបៀបធ្វើការសិទ្ធិ និង
កាតព្វកិច្ចរបស់គាត់។នៅព្រោល
ចរចាជាមួយប្រោទ្រោសទទួលរដ្ឋគួរ-
ត្រោចរចាលើការការពារពលករជា-
ជាងផ្ដោតទៅត្រោចំនួន។លើសពី
ន្រោះក៏ត្រោវូមានការធ្វើអធិការកិច្ច
ដើម្រោបីដឹងច្រោបាស់ពីសុខទុក្ខនិងទីតំាង
របស់ពលករហើយស្ថានទូតខ្ម្រោរ
ប្រោចំាប្រោទ្រោសនីមួយៗគួរចុះជួប
ពលករឲ្រោយបានញឹកញាប់។
លោកបន្ថ្រោមថនៅព្រោលពលករ

ត្រោឡប់មកវិញ រដ្ឋក៏គួរជួយដល់
ពលករក្នងុការប្រោើប្រោស់ជំនាញ
ដ្រោលគាត់ទទួលបានពីការធ្វើការ-
ងារនៅក្រោស្រោកុ។«ការចរចា
ជាមួយប្រោទ្រោសទទួលខ្ញុំគិតថរដ្ឋ
គួរផ្ដោតលើរឿង២ គឺយន្តការក្នងុ
ការការពារនិងវិស័យនិងជំនាញ
ដោយយើងរំពឹងថព្រោលពលករ
យើងត្រោឡប់មកវិញគាត់កា្លាយជា
ពលករឬកម្មករជំនាញសម្រោប់
អភិវឌ្រោឍស្រោកុយើង»៕
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នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈគណៈកមា្មាធិការជាតិ
ប្រោយុទ្ធប្រោឆំងអំពើជួញដូរមនុស្រោស
ហៅកាត់ថគ.ជ.ប.ជបានបើក
កិច្ចប្រោជំុមួយ កាលពីថ្ង្រោទី២៩ ខ្រោ
កក្កដាដើម្រោបីពង្រោងឹប្រោសិទ្ធភាពការ-
ងារប្រោយុទ្ធប្រោឆំងអំពើជួញដូរ
មនុស្រោសឆ្លើយតបនឹងការវាយតម្ល្រោ
របស់សហរដ្ឋអាម្រោរិកបនា្ទាប់ពី
អាម្រោរិកដាក់កម្ពជុាក្នងុលំដាប់ទី២
ន្រោបញ្ហាជួញដូរមនុស្រោស។
លោកស្រោីជូបុ៊នអ្រោងរដ្ឋល្រោខ-

ធិការក្រោសួងមហផ្ទ្រោ និងជាអនុ-
ប្រោធានអចិន្រោ្តយ៍ន្រោគណៈកមា្មា-
ធិការជាតិប្រោយុទ្ធប្រោឆំងអំពើជួញ-
ដូរមនុស្រោស ថ្ល្រោងថរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពជុាកាលពីកន្លងមកបានអនុវត្ត
យ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការប្រោយុទ្ធ-
ប្រោឆំងអំពើជួញដូរមនុស្រោស បុ៉ន្ត្រោ
ទោះជាយ៉ាងន្រោះក្តីគណៈកមា្មាធិការ
ន្រោះបានកំណត់នូវផ្រោនការបន្ត
សម្រោប់អនុវត្តក្នងុការពង្រោងឹយុទ្ធ-
នាការសកម្មភាពន្រោះបន្ថ្រោមទៀត
ស្រោបទៅតាមការវិវឌ្រោឍក្នងុសង្គមនា
ព្រោលបច្ចបុ្រោបន្នដើម្រោបីធ្វើយ៉ាងណា
បន្តកាត់បន្ថយនិងឈានទៅលុប-

បំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្រោសន្រោះ។
លោកសក់ស្រោដា្ឋារដ្ឋល្រោខធិការ

ប្រោចំាការក្រោសួងមហផ្ទ្រោថ្ល្រោងថ
ក្រោសួងមហផ្ទ្រោនិងក្រោសួងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធរួមទំាងអាជា្ញាធរកងកមា្លាងំ
មានសមត្ថកិច្ចគ្រោប់លំដាប់ថ្នាក់បាន
ខំប្រោងឹប្រោងយ៉ាងខ្លាងំ ក្នងុការដោះ-
ស្រោយអំពើជួញដូរមនុស្រោស។លោក
ថកិច្ចប្រោជំុកាលពីថ្ង្រោពុធធ្វើឡើង
ដើម្រោបីពង្រោងឹប្រោសិទ្ធភាពក្នងុការ-
អនុវត្តកិច្ចការងារ និងការរៀបចំ
របាយការណ៍ឲ្រោយឆ្លើយតបទៅនឹង
សកម្មភាពជាក់ស្ត្រោងអំពីការខិតខំ
ប្រោងឹប្រោងរបស់កម្ពជុាទៅលើការ-
គំាទ្រោនិងចូលរួមប្រោយុទ្ធប្រោឆំងនឹង
អំពើជួញដូរមនុស្រោស។
កាលពីខ្រោមិថុនាក្រោសួងការបរ-

ទ្រោសអាម្រោរិកបានច្រោញរបាយការណ៍
ឆ្នា២ំ០២០អំពីស្ថានភាពការជួញ-
ដូរមនុស្រោសនៅទូទំាងសកលលោក។
កម្ពជុាត្រោវូបានដាក់ក្នងុបញ្ជឃី្លាំ-
មើលកម្រោតិ២ដ្រោលជាប្រោទ្រោសមិន
បានបំព្រោញតាមស្តង់ដាអប្រោបបរមា
ក្នងុការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្រោស
បុ៉ន្ត្រោកំពុងប្រោងឹប្រោងយ៉ាងខ្លាងំលើ
កិច្ចការន្រោះ។ កិច្ចប្រោងឹប្រោងរបស់
កម្ពជុារួមមានការផ្ដនា្ទាទោសជន-

ល្មើសការបង្កើតផ្រោនការសកម្មភាព
៥ឆ្នាំក្នុងការប្រោឆំងការជួញដូរ
មនុស្រោសនិងការបង្កើតនិងប្រោើប្រោស់
បច្ច្រោកវិទ្រោយាប្រោមូលទិន្នន័យ និងអត្ត-
សញ្ញាណជនរងគ្រោះ។ បុ៉ន្ត្រោរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពជុាជារួមមិនបានបងា្ហាញ
កិច្ចប្រោងឹប្រោងឲ្រោយលើសពីឆ្នាំមុនទ្រោ។
អាជា្ញាធរមិនបានប្រោងឹប្រោងក្នងុការ-
ច្រោករំល្រោកព័ត៌មានសំខន់ៗអំពី
ការអនុវត្តច្រោបាប់។ អំពើពុករលួយ
នៅត្រោបន្តកើតមានដ្រោលប៉ះពាល់
ដល់ការអនុវត្តច្រោបាប់នីតិវិធីព្រោហ្មទណ្ឌ
និងការការពារជនរងគ្រោះ។អាជា្ញា-
ធរក៏មិនបានសុើបអង្ក្រោតលើរបាយ-
ការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្រោស ក្នងុ
ស្រោវាកម្រោសាន្តនិងនៅតាមឡឥដ្ឋនិង
មិនបានធ្វើឲ្រោយប្រោសើរឡើងផ្ន្រោកផ្រោស្រោង
ទៀតន្រោការជួញដូរមនុស្រោស។ន្រោះ
បើតាមរបាយការណ៍ដដ្រោល។
របាយការណ៍របស់អាម្រោរិក

លើកជាអនុសសន៍ជាច្រោើនចំណុច
រួមមានឲ្រោយកម្ពជុាគោរពនីតិវិធីត្រោមឹ-
ត្រោវូសុើបអង្ក្រោត និងផ្ដនា្ទាទោសបទ-
ល្មើសជួញដូរមនុស្រោស។រដា្ឋាភិបាល
គួរអនុញ្ញាតការប្រោើប្រោស់បច្ច្រោកទ្រោស
សុើបអង្ក្រោតបង្កប់ក្នងុប្រោតិបត្តកិារ
ប្រោឆំងការជួញដូរមនុស្រោស និងត្រោវូ

បង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រោប់កិច្ចការ
ន្រោះ។ របាយការណ៍លើកជាអនុ-
សសន៍ថ៖«[កម្ពុជា]ត្រោូវត្រោ
បង្កើនការធ្វើអធិការកិច្ចដោយមិន
ប្រោកាសមុននៅកន្ល្រោងធ្វើការដ្រោល
មានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាងំជាពិ-
ស្រោសនៅឡឥដ្ឋជលផលកសិដា្ឋាន
ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់ទៅលើច្រោវាក់បំណុល»។
លោកស្រោីជូបុ៊នអ្រោងបានថ្ល្រោង

ពីម្រោសិលមិញថកម្ពជុាបានប្រោងឹប្រោង
យ៉ាងខ្លាងំត្រោមិនអាចឲ្រោយបានដូច
ស្ដង់ដាទាមទារទ្រោ។លោកស្រោី
លើកឡើងថ៖«ឆ្នានំ្រោះយើងប្រោឈម
នឹងកូវីដ១៩ទៀតត្រោយើងនៅត្រោ
ប្រោងឹប្រោងធ្វើ បុ៉ន្ត្រោរឿងដ្រោលសំខន់
ការវាយតម្ល្រោគាត់មានស្ដង់ដាផ្អ្រោក
របស់គាត់ដ្រោលយើងពិបាកនឹង
និយយ។បុ៉ន្ត្រោបើថយើងមិនបាន
ប្រោងឹប្រោងគឺអត់ត្រោវូទ្រោ។យើងឆ្ងល់
ដ្រោរយើងបានសរស្រោរប្រោប់ថយើង
បានធ្វើច្រោើនជាងមុនបុ៉ន្ត្រោគាត់ដាក់
មកវិញថវាតិចជាងមុន។គាត់ថ
ការងារខ្លះអត់ព្រោញក្នងុស្តង់ដាត្រោ
យើងថ វាជារឿងដ្រោលយើងបាន
ធ្វើត្រោឹមត្រោូវ។ ដូច្ន្រោះយើងឃើញ
ស្តង់ដា២បាត់ហើយ»៕

គជបជ បើក កិច្ច ប្រជំុ  ពង្រងឹ ការ ងារ ប្រឆំាង អំពើ ជួញ ដូរមនុស្រស 

ក្រសួង មហាផ្ទ្រ ...

ពលរដ្ឋខ្មេរចេញទៅធ្វើការនៅបេទេសថេតាមចេកអន្តរជាតិដូងកន្លងមក។រូបថតហ្រោងជីវ័ន

លោក អ្រង ហីុ៖ ការអប់រំ...
តពីទំព័រ២...កមា្លាងំកងរាជ-

អាវុធហត្ថ គឺជាផ្ន្រោកមួយចូល-
រួមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាព
សម្រោប់សង្គមជាតទិាំងមលូ។
លោកបន្តថមយួវញិទៀត

កងរាជអាវុធហត្ថក៏ជាបុគ្គល
ដ្រោលធ្វើការជាមួយមនុស្រោសទូទៅ
ដ្រោរដ្រោលចាំបាច់ត្រោូវមានការ-
យល់ដឹងអំពីផ្ន្រោកចិត្តសស្ត្រោ
ការអប់រំចិត្តរបស់ពួកគាត់។
កមា្លាងំសមត្ថកិច្ចដ្រោលមានក្រោម-
សីលធម៌ខ្ពស់ទើបអាចបំព្រោញ
ភារកិច្ចមានប្រោសិទ្ធភាពខ្ពស់។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ខ្ញុំលើក

ទឹកចតិ្តឲ្រោយកមា្លាំងសមត្ថកចិ្ចរបស់
យើងហ្នឹងរៀនសូត្រោអំពីការ-
អប់រំពីសមាធិ និងអំពីការគោ-
រពសិទ្ធិមនុស្រោសលទ្ធិប្រោជាធិប-
ត្រោយ្រោយហ្នងឹឲ្រោយបានជ្រោជ្រោះដើម្រោបី
ពួកគាត់កា្លាយជាកងកមា្លាំងមួយ
ដ្រោលជួយប្រោជាជនចៀសវាង
អំពើទំាងឡាយណាដ្រោលបង្កនូវ
ចរតិឃោរឃៅឬក៏ជ្រោលុនយិម
ក្នុងការបំព្រោញភារកិច្ច»។
លោកសនជយ័ប្រោធានអង្គការ

សម្ព័ន្ធគណន្រោយ្រោយភាពសង្គម-
កម្ពុជាបានលើកឡើងដ្រោរថ
ដើម្រោបីបានមន្ត្រោីកងរាជអាវុធ-

ហត្ថមា្នាក់ដ្រោលល្អគឺត្រោវូឆ្លងកាត់
ការអប់រំលក្ខណសម្រោបត្តិ និង
ដណំើរការន្រោការជ្រោើសរសីជា
ច្រោើនដំណាក់កាល។ការបណ្ដុះ-
បណា្ដាលន្រោះគឺដើម្រោបីពង្រោងឹចិត្ត-
គំនិតរបស់កងកមា្លាំងឲ្រោយមាន
ភាពរឹងមំាទំាងកមា្លាំងចិត្ត និង
កមា្លាំងកាយជាងជនទូទៅ។
ជាគំនិតត្រោូវគិតពិចារណា

លោកសនជ័យចង់ឲ្រោយមានការ-
បំបួសកងកមា្លាំងប្រោដាប់អាវុធ
រយៈព្រោលខ្លមីនុចលូធ្វើការដើម្រោបី
អប់រំចិត្តគំនិតរបស់ពួកគ្រោឲ្រោយ
កា្លាយខ្លួនជាអ្នកការពារសង្គម-
ជាតិ និងប្រោណិប័តន៍តាមផ្លូវ
មួយដ្រោលល្អ។
លោកថ៖«ការធ្វើប្រោបន្រោះ

គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រោប់គ្រោួសរ
រហូតដល់ទៅសង្គមការទទួល-
ស្គាល់របស់មហជននូវតម្ល្រោ
របស់កងកមា្លាំងប្រោដាប់អាវុធដ្រោល
រួមមានកងរាជអាវុធហត្ថជា-
ដើមន្រោះគឺជាតម្ល្រោមួយដ្រោល
សង្គមកម្ពុជាចង់បាន។យើង
ចង់ឃើញតាំងពីឥរិយបថ
និយយស្តីការអនុវត្តតួនាទី
នៅទីសធារណៈក៏ដូចជាទំនាក់-
ទនំងក្នុងសង្គមផងដ្រោរ»៕
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តពីទំព័រ ១...និង តៃឹម តៃូវ និង គ្មាន 
លក្ខណៈ បៃបវិទៃយា  សាស្ដៃ ។ 

 លោក ថា ៖« ពៃ ឹត្ត ការណ ៍ដៃល ពកួគៃ 
ចង កៃង គពឺាកព់ន័្ធ នងឹ ការអនវុត្ត ចៃបាប ់
របស ់សមត្ថកចិ្ច  ទៅលើ កៃមុ គោល ដៅ 
ដៃល គៃ ការពារ ក្នុង នោះ មាន សកម្ម-
ជន   បរិសា្ថាន សកម្មជន នយោ បាយ 
សកម្មជន   អង្គការ សង្គម សុីវិល ដៃល 
ជា កៃុម គោលដៅ  ដៃល គៃ តៃូវ ការពារ 
និង មាន របៀបវារៈ ចៃបាស់លាស់ ។ គៃ 
អត ់វភិាគ សុជីមៃ ទៅលើ ឫ សគល ់នៃ 
ពៃឹ ត្ត ិការណ៍ ទាំងអស់ ហ្នឹង ទៃ ថា តើ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍ ហៃតអុ្វ ីបានកើត ឡើង នងិ 
មាន ធាតុ ផៃសំ គៃប់គៃន់ បង្ក ទៅជា បទ-
ល្មើស ឬ អតដ់ៃលនាឱំៃយ មានការ ទទលួ- 
ខសុ តៃវូ  តាមផ្លវូ ចៃបាប ់ប៉នុ្តៃ គៃ វភិាគ តៃ 
លើ រូបភាព ប៉ុណ្ណោះឱៃយតៃ ការអនុវត្ត 
ចៃបាប ់របស ់សមត្ថកចិ្ច ទៅលើ គោលដៅ 
ដៃល គៃ តៃូវការពារអាហ្នឹង គៃ ថា ជា - 
ការ រំលោភ បំពាន សិទ្ធិ សៃរីភាព របស់ 
ពល រដ្ឋ » ។ 

 លោក បន្តថា បៃសនិបើ កៃមុ អង្គការ 
ទាងំ នៃះ នៅតៃ បន្ត ចៃញ របាយការណ ៍
មាន ភាព លម្អៀង និង មិនមាន មូល-
ដា្ឋាន ចៃបាសល់ាស ់ទៀត គ ឺវា អាច នា ំឱៃយ 
មាន គៃះថា្នាក ់ ដល ់សង្គមជាត ិដចូជា 
ប៉ះពាល ់ដល ់សន្ដសិខុ ស្ថរិភាព សង្គម 
និង សណ្ដាប់ធា្នាប់ សាធារណៈ ធ្ងន់ ធ្ង រ ។

   លោក ថា ៖« ពៃះ របាយការណ ៍បៃប 

នៃះ ហាកដ់ចូ របាយការណ ៍លើក ទកឹ- 
ចតិ្ត  ដល ់គោលដៅ ដៃល តៃង ធ្វើ សកម្ម-
ភាព បង្កច លាចល នងិ បពំាន ចៃបាប ់នៅ 
កម្ពជុា គថឺា  ឱៃយធ្វើ សកម្មភាព នៃះ បន្ថៃម 
ទៀត ដោយ មនិ ខ្លាច ញញើត ចៃបាប ់ នងិ 
សមត្ថ កចិ្ច អ្វ ីទាងំអស ់។ ពពីៃះ ពកួ គៃ 
ដងឹ ថា មាន កៃមុ ការពារ គៃ រចួទៅ ហើយ 
គៃ    ហា៊ាន ធ្វើ អ្វី គៃប់យ៉ាង ទៅតាម ការ 
ចាត់  តំាង ដើមៃបី សមៃច គោល បំណង 
និង   របៀបវារៈ នយោបាយរ បស ់គៃ ទោះ  
តៃូវ បំពាន ចៃបាប់ យ៉ាងណក៏ដោយ» ។ 

 បៃតិកម្ម ពី មន្តៃី រដា្ឋាភិបាល នៃះធ្វើ- 
ឡើង បនា្ទាបព់ ីអង្គការ សង្គម សុវីលិ ទាងំ  
៣ បានចៃញ របាយការណ ៍កាលព ីថ្ងៃទ ី 
២៨ កក្កដា ស្ដពី ីការ ឃ្លាមំើល សៃរភីាព 
មលូដា្ឋាន  ចាបព់ ីខៃមៃសា  ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដល់ ខៃមីនា  ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល បាន 
វភិាគ លើ អត្ថបទ នៃ សារពត័ម៌ាន សរបុ 
ចំនួន   ១ ១៩៤ ទទួលបាន ការរាយ- 
ការណ៍ ពី ហៃតុការណ៍ ចំនួន ១១៩ បាន   
ស្ទង់ មតិសាធារណជន ចំនួន  ៧៧៩  
នាក់ និង ថា្នាក់ដឹកនំា អង្គការ សង្គម សីុវិ ល 
នងិ សហជពី ចនំនួ  ១៤២  នាក ់រមួទាងំ 
វិភាគ លើ កៃបខ័ណ្ឌ ចៃបាប់ កម្ពុជា ដៃល 
ទាក់ទង នឹង សៃរីភាព មូលដា្ឋាន ។ 

 របាយ ការណ៍ នៃះ  បញ្ជាក់ ថា លំហ 
ក្នុង ការ អនុវត្ត សៃរីភាព មូល ដា្ឋានដូច - 
ជា សៃរីភាព ខង សមាគម សៃរីភាព 
ខង បញ្ចៃញ មត ិនងិ សៃរភីាព ការជបួជុ ំ
នៅតៃ មានការ រឹត តៃបិត និង រំលោភ បំពា ន 
ក្នុង នោះ ការបន្ត បង្កៃប លើ អ្នក មាន 
ទសៃសនៈ នយោ បាយ ផ្ទុយ ការ បំបិទ ការ - 

បញ្ចៃញ មត ិការអនវុត្ត កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ 
តាម ទំនើង ចិត្តតាមរយៈ ការចោទ បៃកា ន់ 
ពបីទ បរហិារកៃរ្តិ៍ រមួ គ ំន ិត កៃបត ់ញុះ ញង ់
និង បទ ក្លៃង ព័ត៌មាន ធ្វើ ឲៃយ មាន  ការ- 
ថយ  ចុះ ការ យល់ ដឹង របស់ សាធា រណ  - 
ជន ចំពោះ សៃរីភាព  ជា មូលដា្ឋាន ។ 

 នៅក្នុង ការ ឃ្លាំ មើល នោះកៃុម អង្គ - 
ការ សង្គម សុវីលិ ទាងំនៃះ បាន កតត់ៃ 
ការ អនុវត្ត សៃរីភាព មូលដា្ឋានចំនួន  

៦៥៦ករណ ីនៅក្នងុ រាជធាន ី-ខៃត្ត កៃងុ 
ទាំងអស់ ហើយ ក្នុងនោះ មាន ចំនួន  
៤៤០   ករណ ីតៃវូ  បាន រតឹតៃបតិ នងិ ចនំនួ 
២៤៦  ករណី តៃូវបាន រំលោភបំពាន 
ហើយ ពៃ ឹត្ត កិារណ ៍ដៃល បង្កើត  ឱៃយមាន 
ការ រតឹតៃបតិ ចពំោះ សៃរ ីភាពជា មលូដា្ឋាន 
មាន ដូចជា ពៃឹ ត្ត ិការណ៍ ខួប ៣ ឆ្នាំនៃ 
ការបាញស់មា្លាប់ លោក កៃម ឡី ផៃន- 
ការវលិ តៃឡប ់មក កម្ពជុា  របសល់ោក 
សម រងៃសុ ីនៅ ខៃតលុា នងិខៃ  វចិ្ឆកិា នងិ 
ពៃឹ តិ្ត ការណ៍ ចាប់ផ្ដើម  រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 របាយ ការណ៍ បញ្ជាក់ ថា សិទ្ធិ សៃរី - 
ភាព របស ់សមាគម គ ឺមាន ការ រតឹតៃបិត 
ចនំនួ  ៣៣៨  ករណ ីនងិ រលំោភបពំាន  
មាន ចំនួន  ១៨៦ ករណី ហើយ សិទ្ធិ - 

សៃរីភាព បញ្ចៃញមតិ  តៃូវបាន រឹតតៃបិត 
ចំនួន  ២៤៥ករណី និង រំលោភ បំពាន 
ចំនួន ១០៣ ករណីក្នុងនោះ មានការ - 
កោះហៅ ចំនួន១៦៦ករណី  និង ការ- 
ចាប់ខ្លនួ ៩៩ករណី ហើយ ពាក់កណ្ដា ល 
គឺជា ការរំលោភ សៃរីភាព បញ្ចៃញមតិ  
តាម បៃព័ន្ធ អីុន ធឺ ណិត ។ ចំណៃក នៅ - 
ក្នងុ ចំណម សៃរីភាព ជួបជំុ ចំនួន ១៨ ៥  
ដៃល បាន កតត់ៃ គ ឺក្នងុនោះ មានការ- 

រឹតតៃបិត មាន ចំនួន ៥៣ ករណី និង ការ - 
រំលោភ បំពាន ចំនួន ២១ ករណី ។ 

 លោកសុឹង សៃន ករុណ អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ  សមា គម អាដហុក  បាន បញ្ជាក់ 
ថា ពៃ ឹត្ត កិារណ ៍ដៃល ចងកៃង ទាងំនៃះ 
មិនមៃន ធ្វើឡើង តៃ ចំពោះ កៃមុ គោល - 
ដៅ ឡើយ បុ៉ន្តៃ គឺធ្វើឡើង  សមៃប់ ពល រដ្ឋ 
ទទូៅ ទាងំអស ់ហើយ គជឺា បញ្ហា ដៃល 
កើតឡើង ពិតបៃកដ ។   

លោក  ថ្លៃង បន្តថា វា មនិមាន អ្វ ីចម្លៃក 
ឡើយ  ដៃល រដា្ឋាភិបាល តៃង ចៃន  ចោ ល 
របាយការណ៍ ស្ដពីី ការរំលោភ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
ផៃសៃងៗ ទាងំ អង្គការ សង្គម សុវីលិ ទាងំ 
៣  នៃះ រួមទំាង របាយ ការណ៍ របស់ អង្គ - 
ការ សហ បៃជាជាតិ ជាដើម ។ លោក 
យល់ថា រដា្ឋាភបិាល គរួបៃើ បៃស់ ទនិ្ន-

ន័យ ក្នុង របាយការណ៍ នៃះដើមៃបី ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា  ធ្វើ យ៉ាង ណ  កុំឱៃយ មាន 
ការ រឹតតៃបិត  និង ការ  រំលោភ បំពាន  លើ 
សិទ្ធិ ទាំងនោះ បន្ត កើត ឡើង ទៀត ។   

លោក ករណុ បញ្ជាក ់ ថា ៖« សទិ្ធ ិទាងំ 
៣  នៃះគឺជា មូលដា្ឋាន គៃះឹ  សមៃប់ សង្គ ម   
បៃជាធបិ តៃយៃយ ហើយ បៃសនិបើ សទិ្ធ ិ
ទាំង អស់ ហ្នឹង មិន អាច អនុវត្ត បាន 
អី៊ចឹង តើ បៃទៃស ហ្នងឹគៃ ហៅថា  បៃទៃ ស 
បៃជាធិប តៃយៃយ ទៀត  ឬ យ៉ាងម៉ៃច ? 
ការតវា៉ា  នឹង អាច កាន់តៃ កើត ឡើង 
បៃសិនបើ នៅតៃ មាន ការ រឹតតៃបិត » ។ 

 ប៉ុន្តៃ លោក ផៃ សុី ផាន អ្នក នាំពាកៃយ 
រដា្ឋា ភិបាល  បាន បញ្ជាក់ ថា អ្វីដៃល 
រដា្ឋាភិបាល បានធ្វើ  គឺ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់  
កុំឱៃយ សង្គម  ជាតិ កើតមាន  ចលា  ចល 
និង ដើមៃបី ការពារ សុខសន្ដិភាព  និង 
ស្ថិរភាព ជូន បៃជា  ពលរដ្ឋ និង ដើមៃបី 
បញ្ចៀស កុំឱៃយ មាន ផលប៉ះ ពាល់ ដល់ 
បរិសា្ថាន និង សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ ជាដើម ។

 លោក ថា ៖« ការ បញ្ចៃញ មតិ កន្លង 
មក វា បង្កើត ចលា ចល ដៃល យើង មនិ 
ចង់ ឃើញ ឱៃយ មាន ទៃ » ។ 

 ចំណៃក លោក ជិន មា៉ា លីន បាន  
លើក ឡើង ថា ក្នុងនាម ជា អ្នកជំនាញ 
សិទ្ធិ មនុសៃស កៃពី ធ្វើ របាយការណ៍ 
វិភា គ អំពី កង្វះខត របស់ រដា្ឋាភិបាល 
ពកួគៃ គរួតៃ អបរ់ ំបៃជាពលរដ្ឋ  ឱៃយ គោរព 
ចៃបាប់ និង ឱៃយ យល់ដឹង កាន់តៃចៃបាស់ 
អំពី សិទ្ធិ ជា មូល ដា្ឋាន របស់ ខ្លួន ដើមៃបី 
ចៀស វាង ការ បៃឈម មុខ ជាមួយ 
ផ្លូវចៃបាប់ ៕

មន្ត្រី៖របាយការណ៍...

គេ អត់ វិភាគសុីជមេទៅ លើឫសគល់នេ ពេឹត្តិការណ៍ទាំង- 
អស់ ហ្នឹង ទេ  ថាតើពេឹត្តិការណ៍ ហេតុអ្វីបានកើតឡើង និងមានធាតុ 
ផេសំគេប់គេន់បង្កទៅ ជាបទល្មើសឬអត់ដេល នាំឲេយ មាន ការទទួល 
ខុសតេូវ តាមផ្លូវចេបាប់ តេ គេវិភាគតេលើរូបភាពប៉ុណ្ណោះ ...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

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

សូ វិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់ សា� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
ល ង  � ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វើរៈ,  �ៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណា ន

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� 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

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េ�៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

CMAC បាន បង្កាត់ សុនខ ហិត មីនបាន ជាង ២០០ក្បាល 
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក  ហៃង រតនា  
អគ្គ នា យក មជៃឈ មណ្ឌល សកម្ម - 
ភាព កំចាត់ មីន កម្ពជុា(CMA C )  
បាន បង្ហាញ ពីមោទន ភាពរប ស់  
CMAC ក្នងុ ការ បង្កាត់ សុនខ ហិ ត   
មីន បាន បៃមាណ ជាង ២០០ 
កៃបា ល  ខណៈ ដៃល សុនខ ហិត 
មី ន  តៃវូ ទិញ ពី បរទៃស  ក្នងុ   តម្លៃ 
ពី ៣មឺុន ទៅ  ៥មឺុន ដុល្លារ ក្នុង 
១កៃបាល ។

លោក ហៃង រតនា បាន ថ្លៃង 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  កា លពី  ថ្ងៃ ទី 
២៩  ខៃ កក្កដា ថា ជំនាញ សុនខ 
ហិត មីន តៃូវបាន ប ង្កើត ឡើ ង  
និង នំាចូល ផ្តល់ ការគំាទៃ ដល់ 
អង្គភាព សីុ មា៉ាក់  ដោយ កងទ័ព 
បៃទៃស សុ៊យ អ៊ៃត ក្នងុ  ឆ្នា ំ១៩៩ ៦ 
ក្នងុ កមៃតិ ហ្វកឹហ្វនឺ សាកលៃបង 
បៃើ បៃស់ សុនខ ហិត មីន នៅ 
កម្ពជុា និង បាន បញ្ចប់ គមៃង 
នៅ ឆ្នា ំ២០០២ ។ បុ៉ន្ដៃ  CMAC 
បាន ចាប់ ផ្ដើម  ពងៃងឹ ភាពជា - 
មា្ចាស់  និង ភាពជា ដៃគូ នៃ កម្មវិធី 
សុនខ ហិត មីន ចាប់ ពីឆ្នា ំ ២០០ ២ 
រហូត ទទួល បាន ភាព  ជោគ ជ័យ 
និង រឹង មំាតៃ ម្ដង  នៅ អំឡុង ឆ្នាំ 
២០១៦។  

លោក  បាន ថ្លៃង ថា  ការ កសា ង 
កមា្លាំង ជំនាញ សុន ខ ហិត មីន  
នៅ  កម្ពជុា នៃះ គឺ  មិន ភ្លៃច គុណ 
ដៃ គូ អភិវឌៃឍន៍ ដៃល ជាអ្នក ជួយ 
បាន  ទៃ ដូចជា រដា្ឋា ភិបាល បៃទៃ ស 
សុ៊យ អ៊ៃត និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ មួយ 
ចំនួន ទៀត  ។ លោក បាន បន្ដ ថា ៖ 
«បុ៉ន្ដៃអ្វី ដៃល យើង យក ចិត្ដ - 
ទុក  ដាក់  នៅ ក្នុង ចំណុច នៃះ 
បៃសិ  ន បើ យើង ខ្លនួ ឯង  មិនមាន 

សា្មារតី ពងៃឹង ភាព ជា មា្ចាស់ ទៃ 
ក៏យើង មិន អាច ដើ ររហូត មក 
ដល់ ពៃល នៃះ បាន ដៃរ ។ មាន- 
ន័យ ថា បើ យើង មិន មាន ភាព 
ជាមា្ចាស់ ដោយ ខ្លនួ ឯង ពៃល គៃ 
បញ្ចប់ គមៃង ទៅវិញ យើង 
នឹង សា្លាប់ អស់ »។ 

បើ តាម លោក  រតនា សុនខ 
ហិត មីន  ដៃល  ទិញ ពី បរទៃស  
មាន តម្លៃ ថ្លៃ ណាស់ គឺ ១  កៃបាល 
មាន តម្លៃ  ពី  ៣០០០០ ទៅ  
៥០០០០ដុល្លារ  អាមៃរិក ។ បុ៉ន្តៃ 
បច្ចុបៃបន្ន CMAC បង្កាត់ បាន 
សុនខ បៃមាណ ជាង ២០០កៃបា ល 
ហើយ ក្នងុ ចំណោម នៃះ  សុនខ 
ជាង១០០កៃបាលកំពុង ធ្វើ បៃ តិ  - 
បត្ដ ិការ ហិត មីនហើយ នៅ សៃស- 
ស ល់ គឺ កំពុងទទួល ការ ហ្វកឹ ហ្វ ឺន   ។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«ឥឡូវ ជា លទ្ធ - 

ភា  ព របស់ យើង ក្នងុ ១ឆ្នា ំយើង 
អាច បង្កាត់ កូន សុនខ បាន ចាប់ 
ពី ៨០ ទៅ  ១០០កៃបាល ។ ក្នងុ 
នោះ យើង ជៃើ សរើស យក មក 
បង្វកឹ ជា សុនខ ហិត មីន បាន ពី 
៨០ ទៅ ៧០ភាគរយ ។ ធម្មតា  
បើ យើង ទិញ កូន សុនខ  ពីគៃ យ ក  
មក បង្វកឹ ជា សុនខ ហិត មីន ក្នងុ 
ចំណោម  ១០០កៃបាល យើង 
អាច បង្វឹក កា្លាយទៅ ជា សុនខ 
ហិតមីន បាន បៃហៃល  ៦កៃបាល 
បុ៉ណោ្ណោះ។ បុ៉ន្ដៃ នៅ ពៃល នៃះ  
យើង បង្វឹក ដោយ  ខ្លួន យើង  
សុនខយើង មាន សមត្ថ ភាព ខ្ព ស់ 
នៃះជា មោ ទនភាព មួយ ដៃរ  »។

លោក  រតនា បន្ថៃម ថា បច្ចបុៃប ន្ន 
CMAC  បាន ពងៃកី បច្ចៃក ទៃ ស  
មិន តៃឹម តៃ អាច ឱៃយ សុនខ ចៃះ 
ហិត រុក រក មីន បុ៉ណោ្ណោ ះ ទៃ។ បុ៉ន្ដៃ 

ពៃលនៃះ សុនខ ដៃល   CMAC  
បង្វកឹអាច មាន ជំនាញ ផ្នៃក រុក - 
រក គៃប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន     ទាន់ ផ្ទះុ។  
លោក ថា CMAC ក៏បាន ពងៃកី 
ទៅ លើ ការបង្វកឹ  សុនខ សន្ដ ិសុ ខ 
ដៃល កំពុង តៃ ដំណើរការ ហើយ 
កិច្ច ការ នៃះ នឹង ដំណើរកា រ បាន- 
ល្អបៃសើ រ។

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា សុនខ 
ហិត មីន  បាន ជួយ ដល់ មនៃ្ដី  
CMAC ចៃើនក្នុង ការ បោស- 
សមា្អាត មីន  និង បាន កាត់ បន្ថយ 
ពៃលវៃលនៅក្នុង ការ បោស- 
សមា្អាត មីនដោយ  មាន បៃសិទ្ធ - 
ភា ព ល្អ បៃសើរ។ លោក បញ្ជាក់  
ថា បើ មនុសៃស ជាអ្នក រុក រក មីន  គឺ 
អាច រក បាន តៃ នៅ លើ ផ្ទៃដីធំៗ 
ចំណៃក សុនខ អាច ចូលទៅរុក- 
រក បាន គៃប់ ចំណុច  ពិសៃស ផ្ទៃ 

ដៃល ចង្អៀត មាន ពៃ ចៃើន 
ជាដើ ម  ។

លោក  ហៃង  រតនា បន្ថៃម ថា 
ជាការ ពិតណាស់ ការ ទាញ 
យក ផលបៃយោជន៍ បមៃើ  ជាតិ 
ពី ជំនាញ សុនខ បៃៀប បីដូច ជា 
កំណាត់ ផ្លវូតៃវូ ដើ រ នៅ  វៃងឆ្ងាយ 
ទៅ មុខ ទៀត ដូចជា កមា្លាងំជំនា ញ 
សុនខ នៃះ  តៃវូបាន បៃើ បៃស់ 
យ៉ាង ទូលំទូលយ ក្នងុ កងទ័ព  
និង បូ៉លិស នៃ បៃទៃសជិតខាង 
កម្ពជុា  ក្នងុ នោះ មាន ដូចជា ថៃ  
និង វៀតណាម។ 

បើ តាម លោក  ហៃង រតនា  
នៅ តាម បណោ្តោយ ពៃដំៃន កម្ព ុជា 
កមា្លាងំ  ទ័ព សុនខ នៃះ តៃវូ  បាន   
បៃទៃស ជិត ខាង ដា ក់ ពងៃយ 
ដោយ បាន បង្ហាញ ពី ឧត្តមភាព 
ខាង សន្តសុិខ របស់គៃ។ ទោះ- 
យ៉ាង ណា លោក រតនា បញ្ជាក់ 
ថា  ការពងៃងឹ ភាពជា មា្ចាស់ លើ 
វាសនា ជាតិ ខៃ្មរគឺ ពឹង លើ សម ត្ថ - 
ភាព កូន ខៃ្មរគៃប់ៗរូប។ ភាព- 
ជោ  គជ័យ នៃ ភាពមា្ចាស់ការ ក្នងុ 
ជំនាញ  សុនខ នៃះ គៃន់តៃ ជា 
ឧទាហរណ៍ តូច មួយ នៃ ការ ពងៃ ឹង  
ភាពជា មា្ចាស់ និង ជា លម្ហគំនិ ត 
អាច សិកៃសា រៀនសូតៃ សមៃប់ ជា   
គតិ គំនិត ក្នងុការ អនុវត្ត ទសៃសនៈ 
«កូន ខ្មៃរ អាច ធ្វើ បាន»។

លោក   ហៃង រតនាបង្ហាញ ថា 
រហូត មក ដល់ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  សមៃ ប់ 
កៃប ខ័ណ្ឌ អង្គភាព CMAC បា ន  
បោសសមា្អាត ផ្ទៃដី ដៃល មាន មី ន 
និង យុទ្ធ ភណ្ឌ  មិនទាន់ ផ្ទះុ  បាន 
ចំនួន បៃមាណ១២០០ គីឡូ ម៉ៃ តៃ- 
កៃឡា និងដោះ គៃប់   មីន និង 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទះុ បាន ជាង 
២,៩លន គៃប់ ៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ពេញៈ  លោក  ឃួ ង  សៃង  

អភ ិបាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  ណៃ នា ំ
ឲៃយ មន្តៃ ីថា្នាក ់កៃម ទាងំ ១៤ខណ្ឌ 
នៅ ក្នងុ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  តៃវូ  តៃតួ- 
ពិនិតៃយ លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស លើ 
សំណង់ និងអគារ ទាំង អស់ ឲៃយ 
បាន តៃឹម តៃូវ  តាម បច្ចៃក ទៃស 
និង ចៃបាប់សាងសង់ ដើមៃបី ធានា 
ឱៃយ បាន នូវ គុណ ភាព សំ ណង់ ។ 

 កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ ពុធ  លោក  
ឃួ ង  សៃង  បាន ដឹក នាំ កិច្ច បៃជុំ 
មយួ  ស្ដពី ីការ តៃតួ ពនិតិៃយ សណំង ់
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដោយ មាន 
ការ ចលូ រមួ ព ីមន្ទរី អង្គ ភាព ជនំាញ 
ពាក់ ព័ន្ធ  រួម ទំាង  អភិ បាល  អភិបា ល-  
រង ខណ្ឌ ទាំង ១៤ នៅ សាល បៃ ជុំ 
សាល រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។ 

 លោក  ឃួ ង  សៃង  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  
សណំង់ ដៃល គា្មាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត  
និង សាង សង់ ខុស បច្ចៃក ទៃស  
តៃូវ តៃ ចូល រួម គោរព តាម ចៃបាប់ 
សំណង់  និង តៃវូ មាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត 
សាង សង់ ហើយ តៃវូ តៃ គោរព តាម 
បទ ដា្ឋាន បច្ចៃក ទៃស សំ ណង់ ។ 

 លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា 
ចំពោះ សំណង់ ដៃល មាន សភាព 
ចាស ់ទៃឌុ ទៃម  គ ឺរដ្ឋ បាល ខណ្ឌ 
ទាំង ១៤  តៃូវ ចៃញ សៃច ក្ដី ជូន- 
ដណំងឹ  នងិ ចុះ ណៃនា ំជនូ បង ប្អនូ 
បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ ក្នុង 
នោះ មាន ការ បៃុង បៃ យ័ត្ន ខ្ពស់ ។ 

 លោក  ថ្លៃង  ថា ៖ « យើង ជរំញុ ឲៃយ 
អនវុត្ត ចៃបាប ់ស្តពី ីសណំង ់ ឲៃយ មន្តៃ ី
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ទាំង អស់  អនុ វត្ត 
នូវ ចៃបាប់ សំណង់ នៃះ ដើ មៃបី ធានា 

សុវត្ថិ ភាព ដល់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  និង 
អ្ន ក បៃើ បៃស់ សំ ណង់ » ។ 

 លោក  ស ុខ  គនី  បៃ ធាន សហ- 
ព័ន្ធ សហ ជីព កម្មករ សំណង់  និង 
ពៃ ឈើ  បាន ឲៃយដឹង ថា វិស័យ  សំ ណង់   
នៅ កម្ពុ ជា គឺ មាន តិច តួច ប៉ុ ណោ្ណោះ  
ដៃល គោរព បាន ទៅ តាម លក្ខណៈ 
ប ច្ចៃកទៃស  និង ចៃបាប់ សំណង់។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា  សំណង់ អគារ 
មួយ ចំ នួន  គឺ បាន សាង សង់ រួច 
ទៅ ហើយ  ទើប បាន ដំណើរ ការ 
សុចំៃបាប ់ជា កៃយ ហើយ បើ ទោះ- 
ជា មន្តៃ ីថា្នាក ់កៃម  បាន រក ឃើញ 
ពី កំហុស  ក៏ មិន មាន លទ្ធភាព 
ចាត់ វិធាន ការលើ ការ ដា្ឋាន 
សំណង់ ទាំង នោះ បាន ដៃ រ  ពៃះ 
តៃ មា្ចាស់ អគារ ភាគ ចៃើន  សុទ្ធ តៃ 
មាន អ្នក មាន អំណាច នៅ កាង ពី 
កៃយ ខ្នង ។    ក្នងុ ករណី ដៃល រដា្ឋា - 

ភិ បាល  អនុ វត្ត តាម អ្វីដៃល  បាន 
កំណត់  និង ចាត់ វិធាន ការ 
ដោយ តឹង រឹុង  ហើយ មន្តៃី គៃប់ 
ជាន់ ថា្នាក់  អនុវត្ត ទៅ តាម តួនា ទី 
របស ់ខ្លនួ  នោះ វសិយ័ សណំង ់នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា នងឹ លៃង មាន 
បញ្ហា កើត ឡើង ទៀត ហើយ ។   

 លោក ថ្លៃងឲៃយ ដឹង   ថា ៖   « មក - 
ដល់ ពៃល នៃះ  ខ្ញុ ំនងឹ សបៃបាយ ចតិ្ត  
បើ សិន ជា អភិ បាល រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  គាត់ ចាត់ វិធាន ការ ពៃល 
ហ្នងឹ  ហើយ គាត់ បន្ត យន្ត ការ  
ទាំង នៃះ  តឹង រឹុង ចំពោះ មន្តៃ ី ទំាង 
វិស័យ ឯក ជន » ។ 

 ចៃបាប់ ស្តី ពី សំ ណង់  ដៃល មា ន  
២២ជំពូក  និង  ១១១មាតៃ  តៃូវ 
បាន ពៃះ មហា កៃសតៃ  បៃកាស ឲៃយ 
បៃើ ជា ផ្លូវ ការ  កាល ពី ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ  
២០១៩  ដោយ ចៃបាប់ នៃះ  នឹង 

ដាក់ ទោស ទណ្ឌ ដល់ ជន ទាំង- 
ឡាយ ណា  ដៃល បៃកប អាជ ីវកម្ម 
ក្នងុ វសិយ័ សណំង ់រាប ់ចាប ់ព ីអ្នក- 
រៀប ចំ ប្លង់ រហូត ដល់ មា្ចាស់ សំ- 
ណង់  រួម ទាំង មន្តៃី  ដោយ អាច 
បៃឈម នឹង ទោស ជាប់ ពន្ធ នា- 
គារ ដល់ ទៅ  ១៥ ឆ្នា ំ បើ រក ឃើញ ថា  
ការ ធ្វៃស បៃ ហៃស របស់ ពួក គៃ  
បណា្តោល ឲៃយ មាន មនុសៃស សា្លាប់ ។ 
ចៃបាប់ នៃះ  បាន បញ្ញត្តិ ទុក រយៈ- 
ពៃល  ២ ឆ្នាំ  កៃយ ពី ចូល ជា- 
ធរមាន  សមៃប ់ឲៃយ មា្ចាស ់សណំង ់
ដៃល បាន សាង សង់ រួច  ដោយ 
គា្មាន លិខិត អនុញ្ញាត  ឬ សាង- 
សង់ ខុស ពី លិខិត អនុ ញ្ញាត  តៃូ វ 
ធ្វើ ការ កៃ តមៃូវ ឲៃយ តៃឹម តៃូវ តា ម 
ចៃបាប ់កណំត ់  ខណៈ ផតុ រយៈ ពៃល 
នៃះ   រាល់ ទោស ទណ្ឌ ដៃល បាន 
បញ្ញត្តិ នឹ ង តៃូវ អនុ វ ត្ត ៕   

មន្តេ ីCMAC និង សុនខ កំពុង បំពេញ បេសកកម្ម ដោះ មីន  នៅ តំបន់ មន មីន កន្លង មក ។ រូបថត CMAC

លោក ឃួង  ស្ង ប្ប់ មន្ត្ ីឲ្យ តួ្ត ពិនិត្យសំណង់ ឲ្យតូ្វបច្ចក្ទ្ស និង ស្បច្បាប់
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 18,140 17,800 18,140 17,000

2 GTI 3,100 - 3,100 3,100

3 PAS 15,240 15,060 15,240 14,840

4 PPAP 11,680 11,640 11,680 11,600

5 PPSP 2,280 2,300 2,300 2,280

6 PWSA 5,520 5,500 5,540 5,500

កាលបរិច្ឆេទ: ៣០ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រោងចកេ អគ្គសិនដីើរដោយ   
បេង ខ្មៅ តម្លេ  ៣៨០ លានដលុា្លារដេល 
មាន អានភុាព  ផលតិ  ៤០០ មេហ្គាវ៉ាត ់
នៅ សេុក  លា្វាឯម ខេត្ត កណ្តាល នឹង 
តេូវ ដាក់ ឲេយ ដំណើរការ ដំណក់កាល 
ដំបូង  ចំនួន  ១០០  មេហ្គាវ៉ាត់ នៅ ចុង 
ខេសីហ  ខាង មុខ ។

រោង ចកេ អគ្គសិន ីនេះ បាន សាង សង ់ 
លើ ផ្ទេ ដី សរុប  ៤៣ ហិកតា នៅ ភូមិ 
កោះ រះ កេម ឃុ ំកោះ រះ សេកុ លា្វា ឯម 
ខេត្ត កណ្តាល ។  គមេងនេះ ក៏ នឹង 
សាង  សងអ់នសុា្ថានយី ១កន្លេង សមេប ់  
ភា្ជាប់ មក បណ្តាញ ជាតិ តាម  ខេសេ បញ្ជូន 

តង់ សេយុង ខ្ពស់  ២៣០ គីឡូ វ៉ុល   ដើ មេបី 
ចេក ចាយ ថាម ពល អគ្គិសនី។ 

លោក  គង ់ សោ ភណ័្ឌ  អភបិាល ខេត្ត 
កណ្តាល  បាន អះអាង កាល ពី ថ្ងេ ពុធ 
ថា  ការ សាង សង់រោង ចកេ អគ្គិ សនី 
ដើរ  ដោយ បេង ខ្មៅ នេះ សមេច បាន  
៩០ ភាគរយ ហើយ ។  រោង ចកេ នេះ  នងឹ 
អាច ដាក់ ឲេយ ដំណើរ ការ ក្នុង ដំណក់- 
កាល   ដំបូង នៅ ខេ កេយ នេះ។

លោក ថ្លេងថា៖«រោង ចកេ នេះនឹង 
ជយួ បពំេញ បន្ថេម ការផ្គត ់ផ្គង ់អគ្គសិន ី
នៅ ទ ូទាងំ បេទេស រមួ ទាងំខេត្ត កណ្តាល  
ផង ដេរ។  យើង នងឹ មាន ថាម ពល អគ្គ-ិ
សនី បេើ  គេប់ គេន់ តាម តមេូវ ការ »។

លោក វិចទ័រ ហេសូនា អគ្គនាយក នេ 

អគ្គនាយកដា្ឋាន ថាមពល នេ កេសួង រ៉េ 
នងិ  ថាមពល បេប ់ភ្ន ំពេញប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ព ីខេ មនុថា រោង ចកេ ថាម ពល អគ្គសិន ី
ដើ រដោយ បេង ខ្មៅ  នេះ នឹង  បញ្ចេញ 
ថាម ពល អគ្គិសនី តេ នៅ ពេល មាន 
តមេូវ ការ អគ្គិសនី ខ្ពស់  ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក បាន  បន្តថា ៖« សព្វថ្ងេនេះ  ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់អគ្គិសនី  យើង លើស តមេូវការ 
ហើយ ។ បើ ការសាងសង់  ចប់ ដាក់ ដំ-
ណើរ បាន ក ៏យើង មនិទាន ់បញ្ឆេះ វ ដេរ 
ពេះ រោងចកេ ដើរ ដោយ បេង ថ្លេដើម 
ផលតិ   ខ្ពស ់ជាង វរអីគ្គសិន ីយើងគេន ់
តេ ទកុ តេៀម សមេប ់ពេល មាន តមេវូ-
ការ អគ្គិសនី ខ្ពស់ នៅ រដូវបេំង» ។

លោក  ស៊យុ  សេម  រដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួរ៉េ  

នងិ ថាមពល បាន  ថ្លេង ក្នងុ កចិ្ចបេជុបំកូ-  
សរុប លទ្ធផល ការ អនុវត្ត កម្ម វិធី ការ-
ងារ  ឆ្នាំ ២០១៩  ថា  ការ អភិវឌេឍ បេភព 
អគ្គិសនី  បង្កើន សមត្ថភាព ផលិត  
បញ្ជនូ  ចេក ចាយ  នងិ ការ  ភា្ជាបប់ណ្តាញ  
ឲេយ អ្នក បេើ បេស់ គឺ ជា ការងារ ចមេបង 
ដេល   កេសងួ  កពំងុ   អនវុត្ត ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ដើមេបី  ធ្វើ ឱេយ កម្ពុជា មាន បេភព អគ្គិសនី 
គេប់ គេន់ សមេប់ បំពេញ តមេូវ ការ 
កំណើន  បេើ បេស់ ។ លោក បាន  ថ្លេងថា   ៖ 
« ជាមួយ គ្នា  នេះ ការកេលម្អ ការផ្តល់ 
សេវ អគ្គិសនី ដល់ អ្នក បេើ បេស់  និង 
ការ បញ្ចុះ តម្លេ អគ្គិ សនី  ក៏ បាន និង- 
កពំងុ ផ្តល ់គណុ បេយោជន ៍ដល ់បេជា-
ពល រដ្ឋ ទូទាំង បេទេស »៕ LA

ទកីេងុវ៉ាសុនីតោនៈ ទនិ្ននយ័ របាយ- 
ការណ៍អាមេរិក   កាល ពថី្ងេ ពេហសេបតិ៍ 
បងា្ហាញ  ថា ការ រកី រាល ដាល វរីសុ ករូ៉ណូ  
បណ្តាល  ឲេយ ធ្លាក ់ចុះ ផលតិ ផល ក្នងុ សេកុ   
សរបុ (GDP)ជា បេវត្តសិាស្តេ  ពេម ទាងំ  
ចនំនួ គ្មៅន ការងារ ធ្វើ កើន ឡើង ខ្ពស ់គរួ 
ឲេយ  ពេួយ បារម្ភ ។ 

កេមុ អ្នក វភិាគ   ពេយាករ ថា  ការ ធ្លាកច់ុះ  
សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង តេី មាស ទី ២ ឆ្នាំនេះ  មាន 
ដល់ ទៅ   ៣៥ ភាគរយ ធៀប រយៈពេល 
ដចូ គ្នា ក្នងុ  ឆ្នា ំមនុ ខណៈ  ដេល ការ ទាមទារ  
ថ្មី សមេប់ ផល បេយោជន៍ គ្មៅន ការងារ 
ធ្វើ នៅ ក្នុងសបា្តាហ៍ នេះ បាន បញ្ចប់ នៅ 
ថ្ងេ ទី ២៥ ខេ កក្កដា  នឹង នៅតេ មាន  
ចនំនួ   ១,៤លាន  នៅ ពេល ដេល កវូដី១៩ 
កំពុង  បន្ត រារាំង ដល់ អាជីវកម្ម។ 

ទិន្នន័យ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ភាព បរាជ័យ 
របស់ អាមេរិក ដើមេបី ទប់ សា្កាត់ វីរុស 
ដេល ធ្វើ ឲេយ ចុះ ខេសោយ សេដ្ឋកចិ្ច ធបំផំតុ 
របស់ ពិភព លោក មួយនេះ។ 

 ទោះបី  ជា ការ ងើប ឡើង វិញ តាម ការ- 
រំពឹងទុក ក្នុង ខេ មិថុនា   ខេកក្កដា  បាន 
មើល ឃើញ នូវ ការ កើត ឡើង វិញ នេ 
ករណ ីឆ្លងទ ូ ទាងំ បេទេស  ជាមយួ ការ- 
កត់ តេ  ចេើន បំផុត ក្នុង១ ថ្ងេៗ  ដេល 
បណ្តាល    ឲេយ រដ្ឋ ខ្លះ លបុចោល  វធិន ការ 
បើក ឡើង វិញ ដេល ផ្តល់ បេយោជន៍ 
ដល់  វិស័យ ខ្លះ  ដូច ជា ការលក់ រាយ   
និងការ ធ្វើ ដំណើរ ។ 

កេុមហ៊ុន  IHS Markit បាន ឲេយ ដឹង 
ក្នុង បទ វិភាគ ថា៖« សូចនាករ  ជា ចេើន   
... គំទេ ការ ពេយាករ របស់ យើង  អំពី  ការ- 
ងើប ឡើង វិញ  យឺតយ៉ាវ  ចាប់ផ្តើម ក្នុង 
ខេ កក្កដា  នៅ ពេល ដេល កេុម គេួសារ 
និង  អាជីវកម្ម  រឹតតេបិត សកម្ម ភាព ដើមេបី  
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង  ការ កើតឡើងវិញ នេ 
ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩ថ្មី»។ 

អ្នក សេដ្ឋកចិ្ច បាន ពេមាន ថា  សា្ថាន ភាព  
សេដ្ឋកចិ្ច អាមេរកិ នងឹ មនិ បេសើរ ឡើង 
វញិ ទេ ដរាប ណ  កវូដី ១៩ មនិ តេវូ បាន 
បញេឈប ់ហើយ  គណៈកមា្មៅធកិារ  កណំត ់
អតេ ការបេក ់របស ់ធនាគរ កណ្តាល 
អាមេរិក  និយយ កាល ពីថ្ងេពុធ ថា៖ 
« មាគ៌ា នេ សេដ្ឋកិច្ច ពឹង ផ្អេក យ៉ាង ខា្លាងំ 
លើ សា្ថានភាព វីរុស»៕ AFP/RR

រោងចក្ អគ្គសិនី កម្លាងំ ៤០០ ម្ហ្គាវ៉ាត់នឹង ដំណើរ ការ នៅ ខ្ក្យ 

កម្ពជុាកំពុង រៀបចំស្ចក្តព្ីងច្បាប់ស្ត ីពី មូលបត្រដ្ឋ 
ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ រាជរដា្ឋាភបិាល  កពំងុ រៀប  ច ំ
សេចក្តី ពេង ចេបាប់ ថ្មី ស្តីពី មូល បតេ រដ្ឋ 
(Government Securities) ដើមេប ី
ជនំសួ ចេបាប ់ចាស ់ដើមេបី តេសួ តេយផ្លវូ 
ធ្វើការ បោះផេសោយ មលូ ប តេ រដ្ឋ  ក្នងុការ- 
កៀរគរ ហិរញ្ញបេបទាន ក្នុង សេុក និង 
ជាការ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម នេ បេភព ទុន របស់ 
រដ្ឋ ជាជាង ការខ្ចី បុល ពី ខាងកេ។

យោង តាម សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន 
របស់ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
ចេញ ផេសោយ កាល ព ីថ្ងេទ ី២៨ ខេ កក្កដា 
បាន ឲេយ ដងឹ ថា ដោយ តមេវូការ ធនធន 
និង ហិរញ្ញបេបទាន  មាន ការ កើន ឡើង  
ដេល អាចឆ្លើយតប នឹង តមេវូ ការ ជាក់- 
ស្តេង នេ ការ អភវិឌេឍ សេដ្ឋកចិ្ច នងិ សង្គម 
តាមរយៈ  បរុេ សកម្ម ក្នងុការ គតិគរូ ដើមេប ី 
ពងេកី វសិាលភាព នេ បេភព ហរិញ្ញបេប-
ទាន ជាពិសេស ដោយ ផ្តាត ការ យក 
ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ បេភព ហិរញ្ញបេបទាន 
ក្នុង  សេុក ដេល នៅ មានសកា្តានុពល- 
ខ្ពស់  នៅ ឡើយ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ បាន រៀបចំ« សេចក្តី ពេង 
ចេបាប់ ស្តីពី មូល ប តេ រដ្ឋ (ថ្មី) (Gov-
ernment Securities) ដើមេប ីជនំសួ 
ឲេយ   ចេបាប់ ចាស ់ដេល បាន ចលូ ជា ធរមាន  
តាំងពី ឆ្នាំ ២០០៧ ហើយ កំពុង មាន 

សុពល ភាព រហូត ដល់ ពេល បច្ចុបេបន្ន។ 
សេចក្តបីេកាស ពត័ម៌ាន នេះ បញ្ជាក ់

ថា ៖ «ចេបាប ់ថ្ម ីនេះ ជា មលូដា្ឋាន គតយិតុ្ត 
ដើមេប ីអនញុ្ញាត ឲេយ  រាជ រដា្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា  
អាច បោះផេសោយ មូល ប តេ តាម រយៈ  
ការ កំណត់ នូ វវិសាល ភាព ការ សមេច 
លើ  ការបោះ ផេសោយ កំណត់ ទំហំ និង 
ទមេង់  នេ ការបោះ ផេសោយ មូល ប តេ រដ្ឋ 
ការ កំណត់ អ្នក ចូលរួម និង នីតិវិធី ក្នុង 
ការ ជួញដូរ មូល ប តេ រដ្ឋ  ពេម ទាំង 
ទោស  បេបញ្ញត្តិ ជាដើម»។ 

សេចក្តី ពេង ចេបាប់ ថ្មី នេះ មាន ភាព- 
គេប់ ជេុង ជេយ និង ឆ្លើយតប ខ្ពស់ 

ទៅនឹង បរិបទ បច្ចុបេបន្ន និង និនា្នាការ  
ការ បេ បេលួ នេ ការអភវិឌេឍ របស់ កម្ព ុជា 
តាម រយៈ  ការកំណត់ នូវ កេបខ័ណ្ឌ រួម 
សមេប ់គេបគ់េង ការបោះ ផេសោយ ការ- 
ជួញ ដូរ និង ការ គេប់ គេង មូល ប តេ រដ្ឋ 
និង  ការកំណត់ នូវ គោល បំណង ជាក់- 
លាក់ រួមមាន ការឆ្លើយតប ទៅនឹង 
តមេូវការ ហិរញ្ញបេប ទាន ជាពិសេស 
សមេប ់ការអភវិឌេឍ ហេ ដា្ឋា រចនា ស ម្ព ័ន្ធ 
ការពងេងឹ ការ គេប់ គេង តមេវូការ សាច់-  
បេក់ ការអភិវឌេឍ វិស័យ មូល ប តេ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការគំទេ គមេង អាទិ-
ភាព និង ចាំបាច់ ផេសេងទៀត។

លោក មាស សុខ សេន សាន អ្នក- 
នា ំ ពាកេយ កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
បានបេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា សេចក្តពីេង 
ចេបាប់  ថ្មី នេះ មាន ភាព គេប់ ជេុង ជេយ 
ក្នុងការ ផ្តល់ ល ទ្ធ ភាព ឲេយ  រដា្ឋាភិបាល 
ធ្វើការ បោះផេសោយ មលូ ប តេ រដ្ឋ ក្នងុការ- 
កៀរគរ  ធនធន ក្នងុសេកុ ដើមេប ីធ្វើការ- 
អភិវឌេឍ បេទេស តាម តមេូវការ ជាក់-
ស្តេង។ ទោះ យ៉ាង ណ លោក មនិ អាច 
បេប់   ថា  តើ សេចក្តីពេងចេបាប់ ថ្មី នេះ 
នឹង តេូវ បានធ្វើ ការអនុម័ត ជា ផ្លូវការ 
ដោយ គ ណៈ  រដ្ឋមន្តេី  និង រដ្ឋសភា នៅ  
ពេល ណ  នោះទេ។ លោក ថ្លេង ថា៖ 
«ដោយ តេ ចេបាប ់ចាស ់មនិមាន លក្ខ ណៈ  
គេប់ ជេុង ជេយ  ដេល តមេូវឲេយ  យើង 
ធ្វើការ ពិនិតេយ ឡើង វិញ  និង កេ បេ ធ្វើ 
ចេបាប់ ថ្មី ដេល គេប់ ជេុងជេយ  និង អនុ- 
ញ្ញាត ឲេយ យើង ចាប់ផ្តើម អនុវត្ត បាន»។

លោក វ ងេស ីវ ិសេសតុ រដ្ឋលេខាធកិាបេចា-ំ 
ការ នេ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ធ្លាប ់បានបញ្ជាក ់ផងដេរ ថា  ការ បង្កើត 
ឲេយ មាន មលូ ប តេ  គជឺា យន្តការ មយួក្នងុ 
ការ កៀរគរ ធនធន ក្នុងសេុក ជា ជាង 
ការពឹង ផ្អេកទៅលើ ការផ្តល់ ជំនួយ 
បរទេស។ លោក ថ្លេង ថា៖ «យើង  មិន 
អាច ចាំតេ ពឹងផ្អេក តេ ទាំងសេុង ទៅ 
លើ  បំណុល ពី កេ ឡើយ ដេល វ មាន 
ហនិភ័យ ខ្ពស់ » ៕ LA

GDP អាម្រិកធ្លាក់ 
រីឯ ការបាត់ បង់ ការ- 
ងារ កើនឡើង ខ្ពស់ 

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ រូបថត ហុង មិនា



esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩ថ្ងៃសុកៃ ទី៣១ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

ត ព ីទពំរ័ ១...សមៃប ់ការ ជាវ 
ទនំញិ នៅ ផៃសារ យើង ខ្ញុ ំ រហតូ ដល ់
មាន ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី»។

លោកសៃ ី ជា  សរិ ីបាន សរសៃរ  
នៅ លើ ទពំរ័ ហ្វៃ ស ប៊កុ ផ្លវូការ របស់ 
លោក សៃ ីកាលព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ថា ចពំោះ សៃចក្ដ ីបៃកាស ដៃល 
បាន  ធ្វើ ឡើង ដោយ ផៃសារ ទនំើប- 
អុីអន  នោះ  ពួកគៃ នៅតៃ ទទួល 
យក កៃដាស បៃក ់ដលុ្លារ អាមៃរកិ  
បៃភៃទ តចូ  ប៉នុ្តៃ ពកួ គៃ មនិ មាន 
កៃដាស បៃក ់ដលុ្លារ  បៃភៃទ តចូ 
សមៃប់ អាប់ ឲៃយ អតិថិជន ។

លោកសៃី បាន សរសៃរ ថា៖ 
«ចពំោះ ការ បៃកាស របស ់ផៃសារ- 
ទំនើបអុី អន គាត់ នៅតៃ ទទួល 
កៃដាស បៃក ់ដលុ្លារ  បៃភៃទ តចូ 
ប៉ុន្តៃ បៃសិន បើ គាត់ មិន មាន 
កៃដាស បៃក់ ដុល្លារ ទាំងនៃះ 
សមៃប់ អាប់ ក៏ យើង មិនអាច 
បង្ខ ំឲៃយ អាប ់កៃដាសបៃក ់ទាងំនៃះ  
បានដៃរ។ សខំាន ់គាត ់អាច អាប ់
កៃដាស បៃក់ ណា ដៃល គាត់ 
មាន។ យើង ទំាងអស់ គា្នា គរួ បន្ត 
គាំទៃ ការ បៃើបៃស់ បៃក់ រៀល 
ឲៃយ បាន ទូលំ ទូលយ »។

លោក សៃី លើក ឡើង ថា នៅ 
ក្នុង មាតៃ ទី៦៤ នៃ ចៃបាប់ ស្ដីពី 
ការ រៀប ច ំ នងិ ការ បៃពៃតឹ្តទៅ នៃ 
ធនាគារ ជាត ិកម្ពជុា  ចុះ ថ្ងៃ ទ ី២៦ 

ខៃ មករា  ឆ្នា១ំ៩៩៦ ដៃល   ចៃង 
ថា៖«ជន ណា ពំុ ពៃម ទូទាត់ រូបិយ- 
វត្ថុ ដៃល មាន តម្លៃ នីតៃយា នុ កូ ល 
និង មាន តៃ ជា នុ ភាព ធ្វើ សៃរីកា 
ល ើ ដៃនដី នៃ ពៃះរាជា ណា ចកៃ - 
កម្ពជុា ជន នោះ នងឹ តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោស  
ពនិយ័ ជា បៃក ់ស្មើ នងឹ ១០០ ដង 
នៃ ទឹក បៃក់ ដៃល ពុំ ទូទាត់ នោះ »។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៨ ខៃ ឧសភា  NBC 
បាន កណំត ់ពៃល វៃលរ យៈ ពៃល  
៣ ខៃសមៃប ់ធនាគារ  នងិ គៃឹះ-
ស្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុដោយចាប-់ 
ផ្ដើម ព ី ថ្ងៃ ទ១ី ខៃ មថិនុា រហតូ ដល់ 
ថ្ងៃទី ៣១  ខៃ សីហា  តៃូវ ទទួល 
យក កៃដាស បៃក ់អាមៃរកិ បៃភៃទ  
តូច$១, $២, $៥ សមៃប់  
ការដកឹ ជញ្ជនូ ទៅ បរ ទៃស ដោយ 
មិន គិត តម្លៃ សៃវា ។

 កៃយ ចនោ្លាះ ពៃល នៃះ NBC 
នឹង គិត តម្លៃ សៃវា  បៃសិន បើ 
ពកួគៃ យក កៃដាស បៃក ់អាមៃរកិ  
បៃភៃទ តូច ទាំង នោះ។ 

ដើមៃបី រមា្ងាប់ ក្តី ពៃួយ បារម្ភ របស់ 
បៃជា ជនទទូៅ  ២ ថ្ងៃ កៃយ សៃចក្ត ី
ជូន ដំណឹងនោះ  លោក នាយក-  
រដ្ឋមន្ដៃ ីហ៊នុ សៃន បាន  អះអាង 
ព ីការ  ចរាចរ កៃដាស បៃក ់ទាងំ-
នោះ ជា ធម្មតា ។ 

លោក  បាន បញ្ជាក ់ថា កៃដាស 
បៃក ់អាមៃរកិ បៃភៃទ តចូ  ១ដលុ្លារ   

២ដុល្លារ  និង  ៥ ដុល្លារ គឺ នៅតៃ 
បៃើបៃស ់នងិ ទទលួ យក ទទូាងំ 
បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក  សយ សូ នី នាយក- 
បៃតិបត្តិ របស់ គៃឹះស្ថាន មីកៃូ- 
ហរិញ្ញវត្ថ ុបៃ សក ់បាន ឲៃយ ដងឹថា 
គៃឹះស្ថាន របស ់លោក នៅ តៃ ទទលួ  
យក កៃដាស បៃក ់អាមៃរកិ បៃភៃទ  
តូច  ធម្មតា ។  ទោះ យ៉ាង ណា 
លោក បាន កត ់សមា្គាល ់ថា  ការ- 
ទទូាត ់កៃដាស បៃក ់ទាងំ នៃះ ព ី
អតិថិ ជនកំពុង មាន និនា្នាការ 
  ធ្លាក់ ចុះ។ លោក បន្តថា ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ទី២  ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០  
បៃសក់ បៃមូល បាន បៃហៃល  
១,២  លន ដលុ្លារ  ប៉នុ្តៃ នៅ ថ្ងៃ ទ ី
២៤ខៃ កក្កដា  លោក បៃមលូ បាន 
២៧២ ០០០ ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក លើក ឡើងថា ៖ «យើង 
នៅតៃ បន្ត ទទលួ យក កៃដាស បៃក ់ 
អាមៃរិក បៃភៃទ តូច ទាំង នៃះ។ 
យើង មនិបាន មើល ឃើញ ថា មាន  
បញ្ហា ណាមយួ នោះទៃ  ទាក ់ទង 
នងឹ ការ បៃមលូ នៃះ ដោយសរ តៃ 
យើង អាច ជនំសួ កៃដាស បៃក ់រៀល  
របស ់យើង សមៃប ់ការ អាប ់កៃដាស  
បៃក ់ដលុ្លារ អាមៃរកិ បៃភៃទ តចូ 
ទាងំនៃះ។  អ្វ ីដៃល បាន កើតឡើង 
នៃះ គឺជា ការ វិវិត្ត ទៅរក ការធ្វើ    
ប ដិ ដុល្លារ ូបនី យកម្ម»៕LA

NBCៈក្រដាស$១,$៥និង$១០...

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ធនាគារ សហគៃស 
ធុន តូច និងមធៃយម (SME Ba - 
nk) និង ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ ជន-  
បទ នងិកសកិម្ម (ARDB)ដៃល   
ជា ធនាគារ គៃប់ គៃង ដោយ រដ្ឋ 
បាន បញ្ចៃញឥណទាន  សរុប 
ចំនួន  ៦៣,៤៤ លន ដុល្លារ 
សមៃប់  ផ្តល់ កម្ចី ដល់ សហ-
គៃស ខា្នាត តូច  និង មធៃយម  គិត 
តៃឹម ចុងខៃ កក្កដា នៃះ។

លោក តាន់ បៃង គង់ អគ្គ- 
នាយក ធនាគារ  SME Bank 
បានថ្លៃង ក្នងុ សន្នសិទី សរពត័-៌  
មាន នៅ ទីស្តី ការ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី 
កាលពី ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ថា គិត 
តៃមឹ  ថ្ងៃទ២ី៨ ខៃ កក្កដា គមៃង  
សហ ហិរញ្ញ បៃបទាននៃះ  ទទួល  
បាន ពាកៃយ ស្នើ  សុ ំឥណទាន សរបុ 
១៧៥  តាម រយៈ គៃឹះស្ថានមកីៃ-ូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ នានា ដៃល មាន ទឹក- 
បៃក់សរុប  ២១,៤៤ លន ដុ-
ល្លារ  ។ ក្នងុ នោះ  ធនាគារ  SME- 
Bank បានសមៃច  អនុម័ត  
បៃកក់ម្ច ី ចនំនួ ១៩,៧៥ លន 
ដុល្លារ(១៦៨  ពាកៃយ ស្នើសុំ )។

លោក បាន  បន្តថា សណំើ  កម្ច ី
ដៃល បាន អន ុមត័ទាងំ នៃះ  បាន 

មក ពីបៃភៃទ អាជីវកម្ម ដូចជា  
ផលិត កម្ម  និង ការ  កៃ ច្នៃ ចំណី- 
អាហារ  កម្មន្ត សល  ផលិត ទំ-
និញ បៃើ បៃស់ ក្នុង សៃុក  កៃច្នៃ 
កាក សណំល ់នងិផលតិ ទនំញិ 
សមៃប់ វិស័យ ទៃសចរណ៍  ពៃម- 
ទាងំ កម្មន្តសលដៃល ផលតិ នវូ 
គៃឿង ផ្គុសំមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់កម្មន្ត-  
សល ផៃសៃង ទៀត  ការ សៃវ  ជៃវ 
និង អភិវឌៃឍ បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌មាន 
រមួទាងំ  ការ ផ្គត ់ផ្គងស់ៃវា គៃប ់គៃង  
តាម បៃព័ន្ធ បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មាន។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «យើង ជឿ  ថា 
ទឹក បៃក់  ១០០ លន ដុល្លារ 
ក្នុង   គមៃង នៃះនឹង តៃូវ បៃើ 
អស់  នៅ តៃឹម ចុង ឆ្នាំនៃះ»។ 

មលូនធិ ិកៃម គមៃងសហ- 
ហិរញ្ញបៃបទាន នៃះ មាន ទំហំ ទឹក-  
បៃក ់១០០  លន ដលុ្លារ ដៃល 
ជា សហ ហិរញ្ញបៃប ទាន បដិភាគ 
ស្មើគា្នា រវាង SME bank ជា-
មួយ គៃះឹស្ថាន ធនាគារ និង មីកៃ-ូ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៣៣ រួមមាន 
ធនាគារពាណិជ្ជ ចំនួន ២៣ 
ធនាគារ ឯកទៃស ២ គៃឹះស្ថាន 
មកីៃហូរិញ្ញវត្ថ ុទទលួ បៃកប់ញ្ញើ  
៥ និង គៃឹះស្ថាន មីកៃូហិរញ្ញវត្ថ ុ
ចំនួន ២ ។

សហគៃស ធនុ តចូ នងិមធៃយម  

អាច ខ្ចីបៃក់ ចំនួន ២០ មុឺន ដុ-
ល្លារ  សមៃប ់ទនុ បង្វលិ នងិ ៣០   
មុនឺ ដលុ្លារ  សមៃប ់ទនុវនិយិោគ 
ដៃល មាន អតៃ ការបៃក់ អតិ-
បរមា ៧  ភាគរយ ក្នងុ  ១  ឆ្នា ំនងិ 
មាន រយៈពៃល សង តៃឡប់ ក្នុង 
រយៈពៃល ៧ ឆ្នាំ ។

ចំណៃក លោក  កៅ  ថាច  អគ្គ- 
នាយក ធនាគារ  ARDB បាន 
ឲៃយ ដឹង ដៃរ ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ២៨ 
ខៃ កក្កដា  ARDB  ទទួល បាន 
ពាកៃយ ស្នើ សុ ំឥណទាន បន្ត កើន- 

ឡើង រហូត ដល់  ៤៣០   មាន 
ទកឹ បៃក ់សរបុ ចនំនួ   ៤២ លន 
ដលុ្លារ  ក្នងុ នោះ  ឥណទានដៃល 
បាន អនុម័ត ចំនួន ជាង  ១១, ៣ ៧   
លន ដលុ្លារ ។  លោកបន្ថៃម ថា៖ 
«សំណើសំុ ឥណទានភាគ ចៃើ ន  
ពី អ្នក បៃកប របរ ចិញ្ចឹម ជៃូក តៃី  
មាន ់ទា គោ  រមួ ទាងំ អ្នក ដា ំបន្លៃ 
ផ្លៃឈើ  និង ការ កៃ ច្នៃ ផលិត- 
ផល កសកិម្ម។  យើង សងៃឃឹម ថា 
ឥណទាន នឹង តៃូវ បញ្ចៃញ  អស់ 
នៅ ចុង ឆ្នាំនៃះ» ។ 

យោងតាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន កាលពី ខៃ មុន បាន ឲៃយ 
ដងឹ ថា  រដា្ឋា ភបិាល បាន សមៃច 
ធ្វើ ការ បញ្ចុះ អតៃ ការបៃក់ ពី 
៦  ភាគរយ  មក នៅ ៥  ភាគ រយ  
ក្នុង  ១  ឆ្នាំ សមៃប់ ទុន បង្វិល 
និង  ពី  ៦,៥  មក ៥,៥  ភាគរយ  
សមៃប ់ទនុ វនិយិោគ ដោយ មនិ 
គិត កមៃ សៃវា ផៃសៃងៗ  ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន បន្ត 
ថា  រដា្ឋា ភិបាល ក៏  បាន សមៃច 
កៃ សមៃលួ រយៈ ពៃល ឥណទាន 

អតបិរមា ព ី៥ ទៅ  ៧  ឆ្នា ំសមៃប ់
ទុន វិនិយោគ  ខណៈ រកៃសា ទុក 
រយៈ ពៃល ខ្លី អតិបរមា ២ ឆ្នាំ 
សមៃប់ ទុន បង្វិល ។

លោក  រស់  សីលវា៉ា  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិ- 
រញ្ញ វត្ថ ុ បាននិយយ    ថា ការ ផ្តល់ 
កម្ចី  ឲៃយ សហគៃស ធុន តូច និង   
មធៃយម  គឺ ជា វិធន ការ ឆ្លើយ តប 
នឹង វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល រង ផល 
ប៉ះ ពាល់ ដោ យ  សរ  ការ រីក រាល- 
ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ។  លោក បន្ត 
ថា ជាមួយគា្នា នៃះ រដា្ឋា ភិ បាល ក៏ 
បាន តៃៀម  ថវិកា  ៥០០  លន 
ដុល្លារ ទៀត សមៃប់ ផ្តល់ កម្ចី 
ដល់ សហគៃស ធុន តូច  និង 
មធៃយម  ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី២ 
ដោយ បៃក ់ ៣០០ លន ដលុ្លារ 
សមៃប ់ ផ្តល ់ ហរិញ្ញ បៃបទាន នងិ   
២០០ លន  ដុល្លារ សមៃប់ 
គមៃង ធនា ឥណ ទាន ។

លោក ថ្លៃងថា៖« ខ្ញុំ សងៃឃឹម 
ថាទំហំ ហិរញ្ញ បៃបទាន នៃះ នឹង 
ជួយទៃ ទៃង់ សៃដ្ឋ កិច្ច បៃទៃស  
យើង ឲៃយ មាន ចីរភាព ក្នុង អំឡុង 
ពៃល មាន វិបត្តិ សុខភាព នៃះ  
ហើយ តៃៀម លក្ខណៈ គៃប ់គៃន ់ 
សមៃប់ ស្ទុះងើប  ឡើង វិញ នៅ 
ពៃល វិបត្តិ នៃះ ចប់»៕ LA

ការបញ្ច្រញឥណទានរបស់SMEBankនិងARDBកើនដល់ជាង$៦៣លាន

លោក តាន់ បេងគង់ អគ្គនាយក SME Bank ក្នងុ សន្នសីិទ សារព័ត៌មាន កាល ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍។ ហុង មិនា
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 អាជីព កាត់សក់ ២ ជំនាន់ ដៃល ត ពី 
ឪពុក រហូតដល់ កូន កំពុង ទទួល បាន 
ការ គាំទៃ យ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុង រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ ខណៈអាជីវកម្ម គៃួសារ ១ នៃះ 
តៃូវបាន កូនបៃុស នាំយកមក បមៃើ 
អតិថិជន នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ជា - 
មយួ នងឹ ជនំាញ កាតស់ក ់ដ ៏បិនុបៃសប ់
និង បៃកបដោយ វិជា្ជាជីវៈ ។ 

 ហាង កាតស់ក ់ម ីស ស្ទរ័ ង៉ា ល ដៃល 
មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅតាម បណ្តោយ ផ្លូវ 
៤៥៦ ក្នុង សង្កាត់ ទួល ទំពូង ១ គឺជា 
និមិត្តរូប នៃ កៃ រដំណៃល កាត់សក់ ត ពី 
ឪពុក ដល់ កូន ហើយ អាជីវកម្ម ១ នៃះ 
កំពុងមាន ការរីកចមៃើន ជា លំដាប់ 
ដៃល ក៏ ជាការ រួមចំណៃក ដល់ ការ រីក- 
ចមៃើន របស់ បៃទៃសជាតិ ផងដៃរ ។ 

 សហគៃិន វ័យក្មៃង ដៃល បានជម្នះ 
ឧបសគ្គ ពៃលនៃះ កំពុង បន្ថៃម កមា្លាំង 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា កំពុងមាន កំណើន 
លឿន បផំតុ មយួ នៅក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន ។ 
លោក ចាន់ សារឹម អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ មាន 
សៃុកកំណើត នៅ ខៃត្តកំពត ដៃល ជា   
មា្ទា ស ់ហាង កាតស់ក ់ម ីស ស្ទរ័ ង៉ា លគ ឺជា 
ឧទាហរណ ៍មយួ ដៃល បង្ហាញ ព ីការ តស៊ ូ
និង ជម្នះ រាល់ ឧបសគ្គ ដើមៃបី កា្លាយ ជា 
សហគៃិន ១រូប ដ៏ ជោគជ័យ ។   

 ដូច យុវជន កម្ពុជា ដទៃទៀត ដៃរ 
លោក ចាន់ សារឹម បាន ខិតខំ យ៉ាង- 
ខ្លាងំ  ដើមៃប ីកា្លាយជា អ្នក បៃកប អាជវីកម្ម 
ឯករាជៃយ មា្នាក់ ហើយ ក្តី សុ បិ នរបស់ 
លោក បានកា្លាយ ជាកា រ ពិត ខណៈ 
កាលពី ៦ ឆ្នាំមុន គាត់ គៃន់តៃ ជាជាង 
កាត់សក់ ធម្មតា មា្នាក់ ដៃល ធ្វើការ នៅ 
ហាង កាត់សក់ របស់ មិត្ត ភក្តិគាត់ នៅ  
ម្តុ ំទលួ ទពំងូ ប៉ណុ្ណោះ ។ បនា្ទាបព់ ីទទលួ 
បាន បទពិសោធ ជំនាញ ចៃបាស់-
លាស់ និង ភាពជឿជាក់ មក លោក 
សារឹម  ក៏ សមៃច បើកហាង កាត់សក់ 

មី សស្ទ័រង៉ា ល នៃះ ឡើង ។   
 លោក សារឹម  ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ ទទួល 

បានការ បំផុស គំនិត ពី អាជីព របស់ 
ឪពុក ខ្ញុំ មួយ នៃះ  កាលពី ខ្ញុំ នៅ ក្មៃង 
ហើយក ៏ចងឃ់ើញ អាជវីកម្ម របសគ់ាត ់
នៅបន្ត រីកចមៃើន ។ ដោយ ចង់ មាន 
អាជវីកម្ម ១ ផ្ទាលខ់្លនួផង ខ្ញុ ំក ៏សមៃច-
ចិត្ត បើកហាង កាត់សក់ នៃះ ឡើង » ។ 
លោក ក៏បាន ឲៃយ ដឹងថា  លោក មាន 
គមៃង បើក ហាង កាត់សក់ លំដាប់ 

ខ្ពស់ ១ នៅ ឆ្នាំកៃយ ។ 
 ហាង កាត់សក់ ដ៏ លៃបីលៃបាញនៃះ 

មាន បុគ្គលិក ចំនួន ៦ នាក់ ក្នុងនោះ 
បុគ្គលិក បៃុស ដៃលជា ជាងកាត់សក់ 
ចំនួន ៤ នាក់ ហើយ បុគ្គលិក ជា ស្តៃី 
ចំនួន ២ នាក់ ដៃល ទទួលខុស តៃូវ      
ចំ ពោះ ការ មា៉ាសៃសា មុខ កក់សក់ កាត់ 
កៃចក និង លាបថា្នាំ សក់ ជាដើម ។ 

 កៃព ីមាន សៃវាកម្ម កាតស់ក ់ហាង 
កាតស់ក ់ម ីស ស្ទរ័ ង៉ា ល កម៏ាន សៃវា-

កម្ម កក់សក់ ពៃយាបាល សក់ សមៃប់ 
សក ់ខចូ លាប ពណ ៌សក ់កាត ់កៃចក-
ដៃ កៃចកជើង សមា្អាត តៃចៀក មា៉ាសៃសា 
ផ្ទៃមខុ នងិ លាប ពណ ៌សក ់គៃប ់បៃភៃទ 
ផងដៃរ។  

 មិន ខុសពី អាជីវកម្ម ផៃសៃងទៀត ទៃ 
ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក៏បាន 
ជះឥទ្ធិពល ដល់ អាជីវកម្ម កាត់សក់ 
របស់ លោក សារឹម ផងដៃរ ។ ធា្លាប់តៃ 
ទទួល បាន អតិថិជន ជា មធៃយម ៨០ 

នាក ់ក្នងុ ១ថ្ងៃ  កាលពមីនុជងំ ឺក ូវដី១៩ 
ផ្ទុះឡើង បានធា្លា ក់មក តៃឹម បៃមាណ 
៣០ នាក ់ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ១ថ្ងៃ ។ ប៉នុ្តៃ ទោះ 
យ៉ាង ណា  ចាប់តាំងពី ចុងខៃ មិថុនា 
មក អតិថិជន ចាប់ផ្តើម កើន ឡើងវិញ 
សនៃសឹមៗ គឺ ទ ទូល បាន អតិថិជន 
បៃមាណ ពី ៥០ ទៅ ៦០ នាក់ ក្នុង ១ ថ្ងៃ 
ដោយ ភាគចៃើន ជា ជនជាតខិ្មៃរ ហើយ 
អតិថិជន ដៃលជា ជនបរទៃស មាន 
បៃមាណ ២០ ភាគរយ ។  

« វិធានការទប់សា្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
តៃូវបាន អនុវត្ត យ៉ាង ខ្ជាប់ខ្ជួន ។ 
នៅពៃល អតថិជិន មកដល ់យើង បាញ ់
ទឹក អាល់កុល លាងដៃ និង ឲៃយ មា៉ាស់ 
ពាក់ ។ យើងដៃលជា  ជាងកាត់ សក ់  គឺ 
តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់  និង ពាក់ សៃមដៃ ។ 
យើង រកៃសា អនាម័យ ខ្ពស់ ហាង យើង 
តៃវូបាន សមា្អាត ជាបៃចា ំបនា្ទាបព់ ីកាត ់
សក់ រួច គឺ យើង សមា្អាត ភា្លាមៗ មិន ទុក 
ឲៃយ មាន សក់ ជៃុះ នៅលើ ឥដ្ឋ យូរ ទៃ » ។ 
លោក សារឹម  ថ្លៃង ។  

« កាលព ីបើក ដបំងូ តម្លៃ កាតស់ក ់តៃ 
២ ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ចៃើន ឆ្នាំ មក 
នៃះ ខ្ញុំដំឡើង ថ្លៃ ពី ២ ដុលា្លារ មក ២,៥ 
ដុលា្លារ ហើយ ឥឡូវ ខ្ញុំ ឡើងថ្លៃ ដល់ ៣ 
ដុលា្លារ សមៃប់ ការ កាត់សក់ ពោលគឺ 
ខ្ញុំ ឡើងថ្លៃ តិចតួច បំផុត ។ ចំពោះ តម្លៃ 
មា៉ាសៃសា មុខ កក់សក់ និង បក មុន គឺ 
មាន តម្លៃ ១០ ដុលា្លារ  ហើយបើ កាត់ 
កៃចកដៃ កៃចកជើង ៥ ដុលា្លារ » ។ 

 លោក សារឹម បន្តថា ៖«« ចំពោះ អតិថិ-
ជន ខ្មៃរ និង បរទៃស គឺ ខ្ញុំ គិត តម្លៃ ដូច គា្នា ។ 
មូលហៃតុ ដៃល ខ្ញុំ គិត តម្លៃ សមៃប់អតិ-
ថិជន ខ្មៃរ  និង បរទៃស ស្មើគា្នាដោយសារ   
ខ្ញុំ យល់ថា  ខ្ញុំ មិន ចង់ ឲៃយ ពួកគាត់ គិតថា 
យើង មិនមាន ស្មើភាព គា្នា និងដើមៃបី កុំ ឲៃយ 
ពួកគាត់ មិន សបៃបាយចិត្ត ។ ខ្ញុំ ឲៃយ តម្លៃ 
អតថិជិន របសខ់្ញុ ំស្មើៗ  គា្នាមនិ  ថា អតថិជិន 
ជា ខ្មៃរ ឬ បរទៃស នោះទៃ »៕ 

ក្រៅពីកាត់សក់ក៏មានស្រៅវាកក់ និងលាបថ្នាំសក់គ្រៅប់ពណ៌ផងដ្រៅរ។          សមា្ភារ និងកន្រៅ្តច្រៅើនប្រៅភ្រៅទសម្រៅប់កាត់សក់។    

លោក ចាន់ សារឹម មា្ទាស់ហាងកាត់សក់មីសស្ទ័រង៉ោល កំពុងកាត់សក់ជូនអតិថិជន។  

ហាងកាត់សក់មីសស្ទ័រង៉ោលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលទំពូង១។ 



ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  អាមេរិក 
បាន ធ្វើ របាយ ការណ៍មួយ  គួរ 
ឲេយភ័យ ខ្លាច  កាល ពី ថ្ងេ ពុធ នៅ 
ពេល ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ដោយ សរ 
វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា  បាន 
កើនឡើង រហូត  ជាង ១៥ មឺុន 
នាក់  ដោយ កើន ឡើង លើស ពី 
បេ ទេស ដទេ ទៀត  ដេលបាន   
រង ការ ប៉ះពាល ់ដោយ វរីសុ  រាត-
តេបាត នេះ។ 

បេសុីល  គឺ ជា បេទេស ទី២ 
បនា្ទាប់ ពី អាមេរិក ទាក់ ទង នឹង 
ចំនួន ករណី ឆ្លង  និង ស្លាប់  ក៏ 
បាន រាយ ការណ ៍ព ីតលួេខ យ៉ាង 
ចេបាស់ លាស់ មួយ  ខណៈ ដេ ល 
ចំនួន អ្នក ស្លាប់  បាន កើន ឡើង 
ជាង ៩ មឺុន នាក់។ 

បេទេស ជា ចេើន នៅ ជុំ វិញ 
ពិភព លោក  ទោះ បី ជា បេទេស 

ទាំង នោះ   បាន ជឿ ថា  ពួកគេ 
បាន ទប់ស្កាត់ វីរុស នេះមិ ន ឲេយ   
ឆ្លង រាលដា ល បាន យ៉ាង ទូលំ- 
ទលូាយ ក្ត ី កក៏ពំងុ មើលឃើញ- 
ថា  ករណីឆ្លង កើន ឡើង  ដេល 
បាន បង្ក ឲេយ ប៉ះពាល ់ដល ់សេដ្ឋ- 
ក ិច្ចយ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ  នងិ បង្ខ ំឲេយ មាន 
វិធានការ ការពារ  ដេល បាន 
រំខន ដល់ គេប់ មជេឈដា្ឋាន ទាំង- 
អស់ ។  

កេបួនធម្ម យតេនេ ពិធី  ហាច 
(Hajj)ដ៏ ពិសិដ្ឋ នៅ  អា រា៉ាប៊ី- 
សអ៊ូឌីត  ដោយ មាន អ្នក កាន់- 
សសនា មូស្លីម បេហេល ១ 
ពាន់ នាក់  តេូវ បាន អនុញ្ញាត ឲេយ 
ចូល រួម  ជំនួយ ឲេយ មនុសេស - 
បេហេល ២,៥លាន នាក់  បាន 
ចូល រួម  កាល ពី ឆ្នាំ ទៅ ។ 

ធម្មយតេនេះ  តេូវ បាន 

បំបេក ជា កេុម តូចៗ ឲេយ ចូល រួម 
ក្នងុ វហិារធ ំ(Grand Mosque ) 
នៅ ក្នុង កេុង មិកកា  ដោយ ដើ រ 
តាម បណ្តោយ ផ្លូវ នានា ដេល 
កំណត់ នៅ ក្នុង បរិវេណ នេ ពេះ- 
វិហារ នោះ  ជា ការ ផ្ទុយ ទៅ នឹង 
មនសុេស ជា ចេើន  ដេល ធម្មតា ធ្វើ 
ឲេយ មាន ភាព ចេបូក ចេបល់ នៅ 
ក្នុង ពេះ វិហារ នានា។ 

ទោះ ប ីជា កចិ្ច ខតិខ ំបេងឹ បេង 
ជា ចេើន នៅ ជា ធរមាន  ដើមេបី 
ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លងវីរុស ក្តី  ក៏ ជំងឺ - 
កូវីដ ១៩នេះ   បាន បណា្តោល ឲេយ 
មនុសេសជាង   ៦៦១ ០០០ នាក់ 
ស្លាប់  នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក  
និង អ្នក ឆ្លង កើន ឡើង  រហូត - 
ដល់ ជាង ១៧ លា ន នាក់ ។ 

 សហ ភាព អឺរ៉ុប កាល ពី ថ្ងេ 
ពេហសេបតិ៍  បាន រៀប ចំ ធ្វើ បច្ចុ- 

បេបន្ន ភាព បញ្ជី ឈ្មោះ បេទេស 
ដេល តេូវ បាន អនុញ្ញាត ឲេយ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ ប្លុក អឺរ៉ុប  ដេល ខ្លួន 
បាន ពិនិតេយ មើល ២ សបា្តាហ៍ 
កន្លង មក នេះ។  អាមេរិក  មិន - 
ស្ថតិ នៅ លើ បញ្ជ ីនោះ ទេ   ហើយ 
តេូវ គេ រំពឹង ថា  នឹង តេូវ បញ្ចូល - 
ក្នុង បញ្ជី នោះ ដេរ ។  

កា លពីថ្ងេ ពុធ តេឹមតេ១  ថ្ងេ 
ប៉ណុ្ណោះ  បេទេស នេះ  បាន កត-់ 
តេ អ្នក ស្លាប់ ថ្មី ១២៦៧ នាក់ 
ក្នុង រយៈ ពេល ២៤ ម៉ាង ចុង- 
កេយ នេះ  និង មាន អ្នក ឆ្លង 
បេចាថំ្ងេ ថ្ម ីចនំនួ៦៨០០០ នាក ់ 
ដោយបណា្តោ  រដ្ឋ នៅ ភាគ តេបូង 
នងិ ខង លចិ  ជា ពសិេស រដ្ឋហ្វ្ល- 

រីដា  ជា ទី ដេល មាន មនុសេស    
ជាង ៦៣០០ នាក់ បាន ស្លាប់ ។ 

ប្លកុ អរឺ៉បុ នេះ  តេវូ បានគេ  រពំងឹ 
ទុក ថា នឹង ធ្វើ ការ បេកាស ថា  
បេទេស អាល់ហេសេរី  កំពុង តេូវ 
បានគេ  ដក ចេញ ពី បញ្ជី នេះ  
កេយ ពី មា ន ការ ផ្ទុះ ឆ្លង វីរុស - 
កូរ៉ូណា ជា ថ្មី ៕ AFP/PSA  
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បរុីញវូយក៉ៈ  អគ្គ លេខ ធកិារ 
អង្គការ សហ បេជា ជាតិ  លោក 
អង់ តូ នីញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរេស  កាល- 
ពថី្ងេ ពធុ  បាន សម្តេ ង ការ ពេយួ-
បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាងំ  ជុ ំវញិ ការ កើន-
ឡើង អំពើ ហិងេសា  នៅ ក្នុង តំបន ់
ដារហ្វ័រ នៅ ក្នុង  បេទេស ស៊ូ ដង់  
ជា ពិសេស  ការ វាយ បេហារ 
ជាចេើន លើក  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ដារហ្វ័រ ភាគ ខង លិច  កាល- 
ពីថ្ងេ សៅរ៍  និង នៅ ក្នុង តំបន់ 
ដារហ្វ័រ ភាគ ខង ជើង  កាល ពី 
ថ្ងេ ទី ១៣  ខេ កក្កដា  ដេល នៅ 

ក្នុង នោះ  មាន មនុសេស រាប់ សិប 
នាក់  បាន ស្លាប់  និង ជា ចេើន 
ពាន់ នាក់ ផេសេង ទៀត  បាន 
រត់ភៀស ខ្លួន ចេញ ពី តំបន់ 
ហិងេសា នោះ ។ 

 លោក ហា្វារ ហាន  ហេហ្គ   អ្នក- 
នាំ ពាកេយ របស់ លោក ហ្គុយ-
តរឺេស  បាន ថ្លេង នៅ ក្នងុ សេចក្ត-ី 
ថ្លេង ការណ ៍មយួ ថា  អគ្គ លេខ-
ធិការ អង្គការ សហ បេជា ជាតិ  
លោក អង់ តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរេស  
បាន សរសើរ អពំ ីកចិ្ច ខតិខ ំបេងឹ-
បេង នា នា  របស់ អាជា្ញាធរ ស៊ូ-

ដង់  ស្ថិត នៅ កេម ការ ដឹក នាំ 
របស់ នាយក រដ្ឋ មន្តេី  លោក 
អាប់ ដាល់ ឡា  ហាម ឌុក  នៅ 
ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ ឧបេបត្ត-ិ
ហេតុ ទាំង នេះ  ហើយ លោក 
បាន អំពាវ នាវ ឲេយ ធ្វើ ការ សុើប-
អង្កេត មួយ  ដើមេបី ធានា ឲេយ មាន 
ការ ទទួល ខុស តេូវ ។ 

 ការ វាយ បេហារ គិត ទុក ជា-
មុន ជា ចេើន លើក  បេឆំង កេុម 
ជន សុី វិល  បាន បំពាន ចេបាប់ 
សទិ្ធ ិមនសុេស អន្តរ ជាត ិ នងិ ចេបាប ់
មនុសេស ធម៌ អន្តរ ជាតិ ។  អគ្គ-

លេខធិ ការUN បាន បញ្ជាក់-
ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត  អំពី ការ- 
ប្តេជា្ញា ចិត្ត របស់ UN ដើមេបី គាំទេ 
ការ អនុវត្ត យុទ្ធ សស្តេ ការ ពារ- 
ជាតិ  ដេល  បាន អនុវត្ត ថ្មី ៗ  
ដោយ រដា្ឋាភិ បាល កណា្តោល ។  
សេចក្តី ថ្លេង ការណ៍ នោះ  បាន 
និយយ ថា  បេសកកម្ម ចមេុះ 
របស់ UNសហ ភាព អា្រហ្វិក  
នៅ ក្នុង តំបន់ ដារហ្វ័រ  នឹង បន្ត 
ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ អំណាច 
ការពារ របស់ ខ្លួន  និង កេុម ដេ គូ 
មនុសេស ធម៌ ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  បេព័ន្ធ ផេសព្វ-
ផេសាយ រដ្ឋ បាន រាយ ការណ ៍កាល- 
ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ថា  មេ ដឹក នាំ 
លេខ ២ របស់ បេទេស កូ រ៉េ ខង-
ជើង  បានធ្វើដណំើរ ទៅកានទ់-ី  
កេងុ ពេ ំដេន កេ សុង  ដើមេបី តេតួ-  
ពិនិតេយ    ស្ថានភាពក្នុងកិច្ច បេឹង- 
បេង  បេយុទ្ធបេឆំង វីរុស ផ្លូវ- 
ដង្ហើម ករូ៉ ូណាបេភេទ ថ្ម ីដ ៏ចម្លេក 
នេះ   កេយ ពី មេ ដឹក នំា កូ រ៉េ ខង- 
ជើង  លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន 
បិទ ទីកេុង នេះ  ជុំ វិញ ការ ពេួយ- 
បារម្ភ ចំពោះការ ឆ្លង ជំងឺកូ វីដ 

១៩ បនា្ទាប់ ពី អ្នក រត់ ចោល 
បេទេស មា្នាក់  បាន វិល តេឡប់ 
មក ពី កូ រ៉េ ខង តេបូង វិញ  ។ 

 កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ កន្លង ទៅ  
កូ រ៉េ ខង ជើង  បាន ថ្លេង ថា  ខ្លួន 
បាន បិទ ទី កេុង កេ សុង  ដោយ 
បាន អះ អាង ថា «ជន រត់ ចោល 
បេទេស» មា្នាក់   តេូវ គេ សងេស័យ 
អពំ ីការ ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ហើយ 
កាល ពី ពេល ថ្មី ៗ  នេះ  បាន វិល- 
តេឡប់ ពី  កូ រ៉េ ខង តេបូង វិញ ។  
កេយ មក កេុង សេអ៊ូល  បាន 
ថ្លេង ថា  អ្នក រត់ ចោល បេទេស 

កូរ៉េ ខង ជើង មា្នាក់  តេូវ បាន គេ 
ជឿ ថា  បាន ហេល ទឹក ឆ្លងកាត់  
ពេំ ដេន នោះ  ប៉ុន្តេ បាន សងេស័យ 
ថា  បុរស មា្នាក់ នោះ  បាន ឆ្លង 
ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។ 

 យោង តាម ទី ភា្នាក់ ងារ សរ-
ព័ត៌ មាន មជេឈិម កូ រ៉េ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា  លោក ឆូ  រីយុង ហេ  ជា 
បេធាន នេ គណៈ កមា្មោ ធិការ រដ្ឋ-
បាល អចិ ៃ្រន្តយ៍របស់ សភា 
បេជា ជន កំពូល  បាន ទសេសន-
កិច្ច កេុង កេ សុង  ដើមេបី តេួត - 
ពិនិតេយ កិច្ចខិត ខំ បេឹង បេង 

បនា្ទាន់  បេឆំង វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម-
ករូ៉ណូា ដេល  កពំងុរាតតេបាតនៅ 
ក្នុង ទី កេុង នេះ ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងារ សរ ព័ត៌មាន-
មជេឈិម ករូ៉េ KCNA បាន បន្ថេម ថា  
លោក ឆូ  បាន រៀប ចំ កិច្ច បេជុំ 
មួយ  ជា មួយ មន្តេី បេចាំ តំបន់  
ហើយ បាន ណេ នា ំពកួ គេ  ដើមេប ី
ធ្វើ ឲេយ បេកដ បេជា ថា  សេបៀង-
អាហារ  និង សមា្ភារ ថា្នាំ ពេទេយ  តេូវ 
បាន ផ្តល់ ទៅ ឲេយ កេុម ពល រដ្ឋ 
ដេល តេវូ ការ ជា ចា ំបាច ់ នៅ ក្នងុ  
ទី  កេុង  នោះ ៕Yonhap/SK

អគ្គលេខាធិការUNពេយួបារម្ភអំពីអំពើហិងេសាកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះដ រហ្វ័ រ

មេដឹកនំាលេខ២របស់កូរ៉េខាងជើងទសេសនកិច្ចកេុងកេសុងកេយពីបិទបេទេសសេបពេលបារម្ភការឆ្ងវីរុស

ចំនួនអ្នកស្លោប់ដោយសរវីរុសកូរូ៉ណា
នៅអាមេរិកកើនឡើងជាង១៥មុឺននាក់

បុគ្គលិកព្រទ្រយពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លនួធ្វើត្រស្តរកវីរុសកូរូ៉ណនៅកន្ល្រងត្រស្តបណ្តាះអាសន្ន១នៅរដ្ឋតិចសាស់។AFP
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ប្រាយុធ ចាន-អូចា  ព្រា ម ន ចាតវិ់ធ នក រ ទ លើ ក្រាមុនិស្រាសិត ...
តពីទំព័រ ១...ស្ថិត នៅ កៃម 

ទង់ របស់ កៃុម វិជ្ជា ជ ីវ ៈជួយ ជត ិ
(Archeewa  Chuay  
Chart) ដៃល មាន  ទនំាក ់ទនំង 
ជ មួយ ន ឹង កៃុម សមា ជិក ពិ- 
សៃស របស់ ខ្លួន  តាម គៃហ- 
ទំព័រហ្វៃស ប៊ុក ។ 

លោក បៃយុធ ចាន -អូ ចា  
ដៃលជ រដ្ឋ មន្តៃ ីការ ពារ ជត ិផង 
ដៃរនោះ  បាន ថ្លៃង ថា  លោក 
បាន បញ្ចុះ បញ្ចូល កៃុម នោះ  
មិន ឲៃយ ជួប ជុំ គ្នា កាន់ តៃ ចៃើន 
ឡើង  ឈាន ទៅ ដល់ ការ បៃមូល- 
ផ្តុំ តវ៉ា មួយ ជ ដាច់ ខាត  ទោះ បី 

ជ កៃុម នោះ  បាន ថ្លៃង កាល ពី 
ថ្ងៃ ពុធ ថា  ខ្លួន នឹង នៅ តៃ អាន- 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  ដើមៃបី 
ការ ពារ រាជ ធិបតៃយៃយ  នៅ 
កន្លៃង វិមាន បៃជធិប តៃយៃយ  
នៅ ម៉ោង ៤ល្ងាច ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី បៃ-
យុធ  ចាន- អូ ចា  ក៏ បាន ស្នើ ឲៃយ 
កៃុម បៃឆំង រដា្ឋាភិ បាល  ឈប់ 
តវ៉ា របស ់ពកួ គៃ  ហើយ ស្វៃង រក 
ដំណោះ សៃយ  តាម ផ្លូវ សភា 
វិញ បៃសើរ ជង ។  កៃុម អ្នក តវ៉ា 
បៃឆំង រដា្ឋាភិ បាល  បាន ទាម-
ទារ ឲៃយ លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ 

បៃយុធ  ចាន -អូ ចា  ចុះ ចៃញ ពី 
តណំៃង  ជុ ំវញិ ការ ចោទ បៃកាន ់ 
អំពី ការ គៃប់ គៃង បៃទៃស របស់ 
លោក មិន បាន ល្អ  ដោយ បាន 
ទាម ទារ ឲៃយ ពៃង ចៃបាប់ រដ្ឋ ធម្ម-
នុញ្ញ ឡើង វិញ  និង ប ញៃឈប់ ទៅ 
នងឹ អ្វ ី ដៃល ពកួ គៃ  បាន អះ អាង 
ថា  គឺ ជ ការ បិទ សិទ្ធិ សៃរី ភាព 
របស់ បៃជ ជន នោះ ។ 

 លោក បៃយុធ  ចាន- អូ ចា  
បាន ថ្លៃង ថា៖ « គ្មាន ការ ហាម- 
បៃម ណាមួយ  មិន ឲៃយ ធ្វើ ការ 
តវ៉ា នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំពតិ ជ ស្នើ សុ ំ
ឲៃយ កៃមុ អ្នក តវ៉ា  តៃវូ គោរព ចៃបាប ់
បៃទៃស ថៃផង » ។ 

លោក ឧត្តម សៃនីយ៍   ក៏ បា ន 
ពៃមាន ថា  កៃុម អ្នក តវ៉ា  ពួក គៃ 
គួរ តៃ បៃកាន់ ខា្ជាប់ ទៅ នឹង ភាព 
មាន ហៃតុ ផល  តៃឹម តៃូវ ។  

លោក បៃយុធ  បាន យល់  
ដោយ និយាយ សំដៅ ទៅ លើ 
បដា ជ ចៃើន  ដៃល បាន កាន់ 
តវ៉ា  ជ មួយ សារ សរសៃរ រិះ គន់ 
របប រាជ ធិប តៃយៃយ នោះ ។  
គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ កៃុម 
នសិៃសតិ អាជ ីវៈ (កៃមុ នសិៃសតិ វជិ្ជា- 
ជីវ ៈជួយ ជតិ )  បាន ថ្លៃង ថា  ខ្លនួ  
គ្មាន បំណង ចង់ វិល តៃឡប់ ទៅ 

ជួប ជុំ គ្នា  កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  
ឲៃយ ឈាន ទៅ ដល់ ការ បៃមូល ផ្តុំ 
គំទៃ នយោ បាយ នោះ ទៃ ។ 

នៅ ពៃល ជ មួយ គ្នា នោះ 
បៃធាន ប៉ូលិស ពៃំ ដៃន ភូមិ ភាគ 
១ បាន បដសិៃធ ថា  ខ្លនួ មនិទាន់ 
 មាន ផៃន ការ ចាប់ ខ្លួន កៃុម- 
មៃ ដឹក នាំ នៃ កៃុម អ្នក តវ៉ា ដឹក នាំ 

ដោយ យុវ ជន នោះ ទៃ ។ 
លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ ឯក  

Pairoj Thantham មៃបញ្ជា- 
ការ នៃភមូភិាគ នៃះ  កពំងុ ឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង ការ លៃច ធា្លាយ នៃ 
ឯកសារ មយួ ដៃល បាន  នយិាយ 
ថា  ភូមិ  ភាគ នៃះ  កំពុ ង  រៀប ចំ ការ- 
តៃៀម ចាប់ ខ្លួន សមាជិក រហូត 

ដល់ ១០០ នាក់  របស់ ចលនា 
យុវជន សៃរី  និង សហជីព - 
និសៃសិត ថៃ។  

លខិតិ ចុះ ថ្ងៃ ទ ី២៤  ខៃ កក្កដា   
ឆ្នាំ២០២០ បាន ចៃញ ពី  ភូមិ - 
ភាគនៃះ  និង តៃូវ បាន បញ្ជូន 
ទៅការិយាល័យ បូ៉លិស លៃបាត - 
ពៃំដៃន ៕ BKP/SK

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ បេយុធ ចាន-អូ ចា   ទសេសនកិច្ច នៅ មជេឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម  នៅ  ក្នងុ ខេត្ត រ៉ាយ៉ង។ រូប AFP

  បា តុករដុតរូប  ថត លោក បេយុធ  អំឡុង ការតវ៉ា កាលពីថ្ងេ  ២៤ កក្កដា ។AFP
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ក្រុងស្ដុកខុល : ចំពោះ ការ ប្រយុទ្ធ 
ប្រឆាំង នឹង កូវីដ  ១៩ ក្រុម អ្នក ប្រណិ-
បតន ៍ការ រស ់នៅ យគុ សមយ័ កណ្ដាល  
បាននាំគ្នា អនុវត្ដ តាម  ការ អំពាវ នាវ 
របស ់អាជ្ញាធរ លើ កោះ ស៊យុអ្រត មយួ 
ដើម្របី ជួយ ឲ្រយ ភ្ញៀវ អនុវត្ដ គោល ការណ៍ 
ណ្រនាំ រក្រសា គម្លាត ឲ្រយ ជប់ លាប់ ។ 

គ្រង ឈុត ក្រះ  និង ទង់ ពណ៌ ដ្រល 
សរស្ររ ថា « រួម គ្នា ទទួល សុខ ត្រវូ » ក្រមុ   
បុរស ៨នាក់  បាននាំគ្នា លើក ទឹក ចិត្ដ 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ដ្រល មក ល្រងកោះ Got-
land នា រដូវ ក្ដៅ ឲ្រយ សុខ សប្របាយ ។ 

អ្នក គ្រប់ គ្រងគម្រង ឡ្រនណត 
ប៊កឺ បាន នយិាយ ថា ៖ « យើង មន សារ  
៣ ដូចជ រក្រសា គម្លាត សុវត្ថភិាព លាង- 

ដ្រ ញឹកញាប់ និង នៅ ផ្ទះ បើ មន 
អារម្មណ៍ មិន ស្រួល ខ្លួន »។ 

លោក បាន ឲ្រយ ដឹងថា ក្រុម ចម្របាំង 
ទាងំ ន្រះ ទទលួ បាន ចណំប ់អារម្មណ ៍
ច្រើន  ជពិស្រស នៅព្រល ពួកគ្រ 
ឡើង ជិះ លើ ខ្នង ស្រះ ។ 

ក្រមុ ចម្របាងំ មក ព ីសមយ័  Tornea-
mentum ដ្រល រម្រង គ្រង ឈុត 
ប្រយុទ្ធ អំឡុង ព្រល រដូវ ក្ដៅ។

លោក ប៊ឺក បាន ប្រប់ AFP ថា 
ពួកគ្រ គ្រង ចុះ សមរភូមិ  ដំបូង នា 
សបា្ដៅហ៍ ន្រះ ដោយ ការ សា្វាគមន៍ ភ្ញៀវ 
ទ្រសចរ ដ្រល ធ្វើ ដំណើរ មក តាម ទូក 
នៅ កំពង់ ផ្រ ។ 

ពួកគ្រ នឹង បង្ហាញ ខ្លួន នៅ តាម ឆ្ន្ររ  

និង តំបន់ មួយ ចំនួន ដ្រល មន មនុស្រស 
កកកុញ ខ្លាំង នៅ សបា្ដៅហ៍ បន្ត បនា្ទាប់ ។ 

ស្ថិត នៅ ភាគ ខង កើត ឆ្ន្ររ ប្រទ្រស 
ស៊ុយអ្រត ដ្រនកោះ ដ្រល មន ប្រជ-
ជន  រស ់នៅ ៥៩ ០០០នាក ់Gotland 
បាន ទទួល ភ្ញៀវ ជិត  ១ លាន នាក់ ក្នុង 
ឆា្នាំ ២០១៨  ហើយ ការ រឹត បន្ដឹង 
ដោយសារ វរីសុ បាន បទិ កន្ល្រង កម្រសាន្ដ 
របស់ ភ្ញៀវ បរទ្រស ជ ច្រើន  ស៊ុយអ្រត 
បាន នាំ គ្នា មក មូល មី រនា រដូវ ក្ដៅន្រះ ។ 

Visby ជ ទីក្រុង ធំ បំផុត របស់ ដ្រន 
កោះ មនភាពល្រចធ្លាពកីារ  តបុត្រង 
រចនាប័ទ្ម ប្រប មជ្រឈិម សម័យ  ហើយ  
ហ៊ុម ព័ទ្ធ ដោយ ជញ្ជាំង បន្រសល់ តាំងពី 
សតវត្រសរ៍ទី១៣ មក៕ AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំ្រញៈ ការសម្ដ្រងរបា ំ ការ បញ្ចាងំ 
ខ្រស្រ  ភាពយន្ត កិច្ចពិភាក្រសា ការ តាំង- 
ពិព័រណ៍ និង សិកា្ខាសាលា ដ្រល   បាន   
សម្រិត  សម្រំង និង នាំ មក ជូន ដោយ  
អង ្គ ការ សលិ្របៈ ខ្ម្ររ អមតៈ  សម្រប ់ការ 
ប្រព ្ធ    រដូវ វប្រប   ធម៌ លើក ទី ២  នឹង ឈាន 
មក ដល ឆ់ាប់ៗ  ហើយ កាន ់ត្រ  ពសិ្រស 
ជង ឆា្នា ំ   មនុ  ដើម្រប ីច្រក ជនូ ទស្រសនកិ ជន  
ដ្រល  ត្រៀម រៀបចំ នៅ ក្នុង ចន្លាះ  ខ្រ - 
តុលា - វិច្ឆិកា ឆា្នាំ ២០២០     ន្រះ។ 

លោក  គត សុគីម   ជ អ្នក សម្រប-  
សម្រួល  កម្ម វិធី  ន្រ  អង្គការ  សិល្របៈ  ខ្ម្ររ- 

អមតៈ  បាន បង្ហើប ឲ្រយ ដឹង ពី ការ ត្រៀម-  
រៀប ចំរដូវ វប្របធម៌ ជ លើក  ទី២ ដ្ររ ថា៖ 
« ប ើ តាម គម្រង   នះ អង្គការ មន - 
កម្ម វធិ ី  សខំន់ៗ     ចនំនួ ៨ នងឹ ត្រវូ ត្រៀម  
រៀបច ំ សម្រប ់ រដវូ វប្របធម ៌  ឆា្នា ំ   ន្រះ ដ្រល  
ភាគ  ច្រើន មន លក្ខណៈ ដចូជ កាល ព ី  
លើក ទី១ ដ្ររ ។   កាល ពី ឆា្នាំ ២០១៨ 
យើង    មន ការ សម្ត្រង របស់ ជន ជតិ- 
គ្រឹង  ដ្រល  មកពី ភូម ិតង ណង ឡិ នៅ 
ខ្រត ្តរតនគិរី ដ្រល  ចូល រួម សម្ត្រង  ក្នុង 
កម្មវិធី រដូវ វប្រប ធម៌ ហើយ   ឆា្នាំ  ២០២០ 
ន្រះ នឹង មន ការសម្ត្រង របាំ  បង  ប្អូន-   
ជត ិ កួយ  មក ពី ខ្រត្ត ស្ទឹង ត្រង  » ។ 

ការ សម្ដ្រងរបា ំ បញ្ចាងំ ខ្រស្រ ភាព  យន្ត 

កិច្ចពិភាក្រសា តាំង ពិព័រណ៍ និង សិកា្ខា- 
សាលា ដ្រល   រៀបចំដោយ  អង្គ ការ-  
សិល្របៈ    ខ្ម្ររ  អមតៈ ក្រម  ប្រធាន បទ 
«ការ ស្វ្រង រក អត្ត សញ្ញា ណ »  មន-   
រយ ៈ ព្រល ៣ ខ្រ ដ្រល បាន  ចាប់ ផ្តើម 
នៅ   ខ្រ កក្ក ដា និង  បញ្ចប់  នៅ  ខ្រ  កញ្ញា 
ក្នុង  ឆា្នាំ ២០១៨។   កាល ពី     រដូវ  វប្របធម៌ 
លើក ទី ១ ឆា្នាំ ២០ ១៨ នះ គ្រ ឃើញ 
មន ការ សម្ត្រង របា ំសហ សមយ័   របស ់

ដ្រល  បង្កើត ឡើង ដោយ ក្រុម  សិល្របៈ 
របស់   កញ្ញា ចំរីន សុភា និង ក្រុម ការ- 
ងរ ដោយ បាន នាយំក ការ  សម្ត្រង របា ំ
សហសមយ័ឈ្មោះ  « ក្តសី្រម្រ»  ដ្រល  
បង្ហាញ ពីក្ដី ស្រម្រ ផ្ទាល់  ខ្លួន របស់- 
សលិ្រប  ករ   ដោយ មន ភាព ខសុៗ គ្នា ជ 
ការ ប្ត្រជ្ញាចតិ្ត របស  ់ពកួគ្រ នងិ ការគទំ្រ 
ដ្រល  ពួក គ ្រ ទទួល បាន។  ចំណ្រក ឯ 
ការ   សម្ត្រង របាំ ជន  ជតិ គ្រឹង  ដោយ-   

មន  លោ ក ជ្រើស សារុន ជ ប្រធាន 
ក្រុម  សិល្របៈ មហាជន ភូមិ តង ណង ឡិ 
មក ពី ខ្រត្ត រតនគិរី  ដ្រល  ន្រះគឺ ជ   ការ 
សម្ត្រង  បញ្ចូល គ្នា រវាង លោ្ខាន និង របាំ 
រៀប រាប់ អំពី ប្រព្រ ណី ទំនៀម ទម្លាប់់ ន្រ 
ជន  ជតិ គ្រឹង។ លោក  ជ្រើស  សារុន  
វ័យ ៣៥ ឆា្នាំ ដ្រល ជ សិស្រស ទទួល 
អាហា   រូបករណ៍ សិល្របៈ អមតៈ អាន- 
ចន    ផន  ឆា្នាំ២០១៨ ធា្លាប់ បង្ហើប ប្រប់ 
ថា  ៖  «របាំ ន្រះ  ជ ផ្ន្រក មួយ   ន្រ ជីវិត-  
របស   ់ពកួ  យើង  ដោយរមួ  ម ន   ពធិ ីស្រន 
ព្រនទៅ    តាម ប្រប សហ គមន៍ គ្រឹង-  
អម  ដោយ  របា ំដង ទកឹ    បង្ហាញ   ព ីទនំៀម 
ទម្លាប់ ន្រ ការ ប្រើ ប្រស់ ទឹក ដ្រល   ដង 
ពី អូរ និង អណ្តូង ហើយ ក៏  ត្រូវ បាន 
អនុវត្ត  តាម របៀប  ន្រះ     យូរ  យារ  ណស់ 
មក  ហើយ។ ន្រះ ក៏ ជ សា្នាដ្រ បង្កើត ថ្មី 
ផ្រសំ  ដោយ របាំ និង លោ្ខាន ដ្រល ខ្ញុំ បាន 
ដាក ់ ចំណង ជើង ថា «ប្រព្រណី និង  
ការ  រស់ នៅ» ដ្រល ជ ការ និយាយ អំពី 
ជនំឿ នងិ វទិ្រយាសាស្ត្រ ក្នងុ ការ ព្រយាបាល 
របស់ ជន ជតិ គ្រឹង យើង ដ្ររ»៕ 

កងទ័ពក្នុងឈុតអ្នកចម្របាំងបុរាណដើរក្រើនរំឭកភ្ញៀវរក្រសាគម្លាតពីគ្នា។រូបថត AFP

ទិដ្ឋភាពសម្ត្រងរបំសហសម័យឈ្មោះថា«ក្តសី្រម្រ»កាលពីប្ររព្ធកម្មវិធីរដូវវប្របធម៌ឆ្នា២ំ០១៨។រូបថត សហ ការី

ក្រមុអ្នកចម្របំាងបុរាណមានភារៈរំឭកភ្ញៀវរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថភិាពនៅសុ៊យអ្រត

អង្គការសិល្របៈខ្ម្ររអមតៈ
ត្រៀមរៀបចំរដូវវប្របធម៌
លើកទី២នៅខ្រតុលា-
វិច្ឆកិាចុងឆ្នាំ២០២០

ការសម្ត្រងរបំជាតិគ្រងឹមកពីភូមិតងណងឡិខ្រត្តរតនគិរីក្នងុកម្មវិធីរដូវវប្របធម៌ឆ្នាំ២០១៨និងទម្រង់សិល្របៈល្ខោននិយាយន្រអង្គការសិល្របៈខ្ម្ររអតមតៈ។រូបថត សហ ការី
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ថ្ងៃ  ១១កើត ខៃ សៃពណ៍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី៣១ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា  -  
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ី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  ជា ល្អ ប៉ុន្មាន 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។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
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- 

កាយ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ        យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ   យ៍ា៉ាងល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់កា រ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត ់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

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       ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា       មា ន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទីនន វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សខុ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចតិ្ត មាន ការ 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
មិន    សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស ។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ  
ពី     ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

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   នន     តៃង - 
ត   ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ   វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  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         នន វញិ នងឹ អាចខាត 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 ។ រឯី- 

ការ   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- 
សោ្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន   ភា ព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

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  ់   ច តិ្ត។  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 ផលជាទី គបច់តិ្ត។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ - 

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

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

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មិនគួរ- 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  ល្អ បៃសើរ។     

ម៉ាណឺកាំង អង្គុយបំពៃញ តុ នៅភោជនីយដា្ឋាន កៃយពីបើកទា្វារឡើងវិញ កាលពី ខៃ ឧសភា។ រូបថត AFP

ភោជនីយដ្ឋានចិននៅជបុ៉នបន្ថែមអ្នករួមតុ
ម៉ាណឺកាំងរកែសាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល

 កៃុង តូកៃយូ : វិបត្ដិ កូវីដ១៩ 
បៃហៃល ជា ធ្វើ ឲៃយ ភោជនីយ-
ដា្ឋាន ជា ចៃើន អត ់ភ្ញៀវ  តៃ ភោជ-
នីយដា្ឋាន ១កន្លៃង នៅក្នុង កៃុង 
តូកៃយូ កំពុង ពឹង អាសៃ័យ លើ 
ភ្ញៀវ  គរំ ូប៉នុ្មាន នក ់ ដើមៃប ីអនវុត្ដ 
គោល ការណ ៍រកៃសោ គមា្លាត សវុត្ថ-ិ
ភាព ។ ភ្ញៀវ គំរូ ទាំង នះ គឺ រូប 
មា៉ាណឺកាំង អង្គុយ ជុំតុ ជាមួយ 
ភ្ញៀវ មនុសៃស ។ 

ភោជនីយដា្ឋាន ចិន របស់ 
លោក មា៉ាសតុ តាកៃមីណៃ 
នៅតៃ មមាញឹក  ខណៈ  មុខ- 
ជំនួញ  ជា ចៃើន ទៀត ក្នុង កៃុង 
តូកៃយូ ស្ទើរ តៃ អស់ ភ្ញៀវ រលីង  
ជាមួយ វត្ដមាន មា៉ាណឺកាំង ស្ដៃី 
គៃង ឈុត សម្លៀកបំពាក់ ចិន 
និង កុមារី ក្នុង ឯកសណ្ឋាន 
បៃពៃណី គីម៉ូណុ អង្គុយ រួម តុ 
ជាមួយ លោក ។ 

ប៉នុ្ដៃ អតថិជិន  ១៦នក ់នះ 
គៃនត់ៃ ជា របូ មា៉ាណកឺាងំ  ដៃល 
លោក បាន ដាក់ ឆ្លាស់ នៅ ចន្លាះ 
កអី ដើមៃបី ឲៃយ ភ្ញៀវ រកៃសោ គមា្លាត 
សុវត្ថិភាព ពី គ្នា ។ 

លោក តាកៃមីណៃ បាន 
បៃប់ AFP ថា ៖ « ដំបូង ខ្ញុំ រី តុ 
ចៃញ ខ្លះ ដើមៃបី ទុក ទីធ្លាឲៃយ ធំ- 
ទូលាយ  តៃ វា  ហាក់ដូច ជា   
សៃងៃះ សៃងោច បន្ដិច  ពៃះ 
ភោជនីយដា្ឋាន កំពុង ស្ថិត ក្នុង 
ការ ជួស ជុល កៃ លម្អ»។ 

លោក បានបន្ដថា ៖ « ជាមយួ 
មា៉ាណឺកាំង ទាំង នៃះ មើល ពី 
ខាង កៃ ភោជនីយដា្ឋាន មាន 
ការ មមា ញកឹ ខា្លាងំ  ហើយ ខ្ញុ ំអាច 
ធន ថា អតិថិជន បៃកដ ជា 
រកៃសោ គមា្លាត សុវត្ថិភាព បុគ្គល 
បាន ល្អ »។ 

ខណៈ ជប៉ុនចង់ បញ្ចៀស 
ភយ អន្ដរាយ  តំាងពី រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយសរ កូរ៉ូណ 
ភោជនយីដា្ឋាន ជា ចៃើន បាន បទិ 
ទា្វារ អំឡុង ពៃល ដាក់ បៃទៃស ក្នងុ 

គៃ អាសន្ន  ហើយ កៃយ មក 
រដា្ឋាភបិាល ក ៏ដក បមៃម វញិ ក្នងុ 
ខៃ ឧសភាដៃល ពលរដ្ឋ ផ្ដើម  មាន 
ទំនរ ទទួល ទាន ខាង កៃ ។ 

ភោជនីយដា្ឋាន របស់ លោក 
តាកៃមណីៃ Kirin Saikanក្នងុ 
កៃងុ បៃជុ ំជន កៃងុ តកូៃយបូាន បើក 
ទា្វារ ឡើង វិញ កាល ពី ចុង ខៃ 
ឧសភា តៃ មាន ភ្ញៀវ មក វិញ 
លៃបាក់ ពាក់ កណ្តាល ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ក្នងុ ចណំម ភ្ញៀវ វលិ វញិ ទាងំ 
នះ លោក តៃស៊ូយា៉ា គីមូរា៉ា 
អាយ ុ៥១ ឆ្នាដំៃល នយិាយ ថា 
លោកមាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើលពៃល 
ដើរ   កាត់ វាំង នន ទា្វារ ជា លើក 
ដបំងូ  កៃយ ព ីបើក ដណំើរ ការ 
វិញ  ដោយ បាន ឃើញ មា៉ាណឺ-
កាំង  ដ៏ ចៃើន ។ 

លោក និយាយ ពៃល ហៀប 
ទទលួ ទាន ម ីជប៉នុ  រមួ ត ុជាមយួ 
មា៉ាណឺកំាង ក្មៃង មា្នាក់  យា៉ាង ដូច្នៃះ 
ថា ៖ «តុក្កតា  ទាំង នៃះ ពិត ជា 
ដូច  មនុសៃស  ដៃល ខ្ញុ ំតៃវូ ការ ពៃល  
វៃលា ខ្លះទើប សុំនឹង វា »។ 

លោកតាកៃមណីៃតៃងតៃ គិត  
ថា តើ ពៃ លណ កៃុម គៃួសរ  
និង មិត្ដភក្ដិ  អាច មក អង្គុយ 
ទទួល ទានជុំ គ្នា  រួម ទាំង ការ 
ជជៃក សើច លៃង កា្អាក កា្អាយ ដចូ 
មុន វិញ បាន ។

លោកបាន និយាយ  ថា៖ « ខ្ញុំ 
មាន ក្ដី រំពឹង ថាយើង នឹងវិល 
តៃឡប់ មក ដូច ដើម វិញ  ជា អ្វី 
ដៃល យើង អាច ទទួល ទាននិង 
ជជៃក គ្នា លៃង ដោយ មាន 
សុវត្ថិភាព »៕ AFP/HR 

ភ្ញៀវ ខ្លះពៃញចិត្ត  រីឯ ខ្លះទៀត មិនសា៊ាំ  វត្តមន ម៉ាណឺកាំង ។ រូបថត AFP

ម៉ាណីកាំង គៃប់វ័យ តៃូវ បាន ដាក់ អង្គុយ ចន្លាះភ្ញៀវ ។ រូបថត AFP



ក្រុងឡុងដ៍: លោក Tho-
mas Frank បាន បញ្ជាក់ អះ-
អាង ថា ក្រុម Brentford បាន 
បង្ហាញ ឲ្រយ ឃើញ ថា ពួក គ្រ 
មិនម្រន អន់ នោះ ឡើយ ក្រយ - 
ពី មាន លទ្ធភាព កក់ កៅ អី  ក្នុង 
វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ សម្រប់ ប្រកួត 
កាត ់ក្ដ ី    (play-off)  ក្រប ខណ័្ឌ 
Championship ជាមួយ នឹង 
ជ័យ ជម្នះ ដ៏ គួរ ឲ្រយ រំភើប  ៣-១ 
លើ ក្រុម  Swansea City 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។

ក្រុម  Brentford របស់ 
លោក គ្រូ បង្វឹក Frank បាន 
បរា ជ័យ ១-០ ក្នុង  ការ ប្រកួត 
ជើង ទ ី១ កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ ក្នងុ 
វគ្គ ពាក់ គណ្ដាល ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ ន្រះ 
ត្រ កូន ក្រុម របស់ លោក អាច 
វាយ បក បាន វិញ នៅ ជើង ទី ២ 
នា កីឡដ្ឋាន Griffin Park 
របស់ ខ្លួន ហើយ សរុប គ្រប់- 
បាល់  ទាំង  ២ ជើង ឈ្នះ ៣-២ 
ឡើង ទៅ វគ្គ ផ្ដាច ់ព្រត័្រ ត្រៀម ចា ំ
ជបួ គ ូរវាង Fulham នងិ Car-
diff  ដើម្របី កាត់ ក្ដី ថា តើ ក្រុម 
ណ នឹង មាន  សិទ្ធិ ឡើង ទៅ 
ល្រង ក្រប ខ័ណ្ឌ កំពូល   Pre-
mier League របស ់អងគ់្ល្រស 
រដូវកាល ក្រយ ។

ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី  ២គ្រប់ 
យ៉ាង លឿន របស់ ក្រុម Brent-
ford នៅ វគ្គ ទី ១ ពី សំណក់ 
កីឡាករ  ២ រូប គឺ  Ollie Wat-
kins នាទីទី ១១ និង  Emil-
iano Marcondes នាទីទី 

១៥ បាន ធ្វើ ក្រុម ភ្ញៀវ Swan-
sea តាំងពី មាន គ្រប់ បាល់ 
ចំណ្រញ ទៅ ជា តាម ពី ក្រយ 
វិញ ហើយ ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  ចាប់- 
ផ្ដើម មាន សង្រឃឹម កាន់ ត្រ ខ្លាំង 
ក្នុង ការ បាន  បង្ហាញ វត្តមាន នៅ 
កីឡដ្ឋាន Wembley នា ថ្ង្រ ទី 
៤ ខ្រ សីហា ខង មុខ  ក្រយ 
ការ ប្រកួត នៅវគ្គ ទី ២ ចាប់- 
ផ្ដើមត្រឹម ត្រ ១នាទី ដោយ 
កីឡាករ Bryan Mbeumo 
មាន ឱកាស បន្ថ្រម គមា្លាត នាំ- 
មុខដល់ ទៅ ៣-០ ។

បើ ទោះ ជា ក្រុម Swansea 
អាចតាម ពី ក្រយ បាន ១ 
គ្រប់ នៅ នាទីទី ៧៨ ដោយ 
កីឡាករ  Rhian Brewster ក៏ 
ដោយ ក៏ ក្រុម  Brentford នៅ 
ត្រ អាច រក្រសា លទ្ធផល ៣-១ 

ដល់ ចប់ ការ ប្រកួត ផ្លូវ ការដ្ររ 
ខណៈ ជោគ ជ័យ ន្រះ បាន ជួយ  
បន្ត ក្ដ ីសង្រឃមឹរបសក់្រមុ ក្នងុ ការ- 
បាន ទៅ ល្រង លីក កម្រិត ទី ១ 
របស់ ប្រទ្រស ជាលើកដំបូង 
រយៈព្រល ៧៣ ឆ្នាំ ។

បរាជយ័ បន្ត បនា្ទាប ់គ្នា ក្រម 
ថ្វ ីជើង របស ់ក្រមុ កម្រតិ សាមញ្ញ 
Stoke City និង Barnsley 
ក្នុងការ ប្រកួត នៅ ដំណច់ 
រដូវកាលធម្មតា បាន ធ្វើ ក្រុម ដ៏ 
មាន វ័យ ចំណស់ នៅភាគ ខង 
លិច ក្រុង ឡុងដ៍ មួយ ន្រះ បាត់ 
ឱកាស ឡើង ទៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ស្វ័យ- 
ប្រវត្តិ ដោយ របូតឲ្រយ ទៅ  ក្រុម 
West Bromwich បានរួម 
ដណំើរ ទៅ ជាមយួ ក្រមុ ជើង ឯក  
Leeds United ។

ត្រ សម្រប់ លោក Frank 
នៅ ត្រមាន ជនំឿ ចតិ្តចពំោះ កនូ- 
ក្រុមរបស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ទប់ ទល់ 
នឹង សមា្ពាធសម្រប់ ការ ប្រកួត 
វគ្គ កាត់ ក្ដី ន្រះ បាន    ដោយ គ្រូ- 
បង្វឹក សញ្ជាតិ ដណឺមា៉ាក បាន 
ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ថា ៖ « ដោយសារ 
យើង មាន ឧបសគ្គ តូច ៗ ចំនួន 
២ ដ្រល គ្រប់ គ្នា កំពុង និយយ 
ដល់ថា តើ យើង អាច ដោះ- 
ស្រយ វា បាន ឬ អត់? ត្រ អ្នក 
ដឹង ទ្រថា យើង មាន ការ ជឿ- 
ជាក់ យ៉ាង ខ្លាំង  ព្រល មាន ការ- 
ប្រកួត សំខន់  ម្ដង ៗ  » ។

គ្រូបង្វឹក វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ បន្ត ថា ៖ 
« យើង គ្រន់ ត្រ ផ្ដាត លើ បញ្ហា 
និង ដោះ ស្រយ តាម ដំណើរ ។ 
វធិ ីសាស្ត្រ  ដ្រល យើង ល្រង  ក្នងុ 
ប្រកួត ន្រះ និយយ ដោយត្រង់ 
ខ្ញុំគិត ថា យើង អាច ឈ្នះពី ៣ 
ឬ ៤ ទល់ នឹង ០។ ខ្ញុំ បាន 
និយយ ជាមួយ កូន ក្រុម ទាំង- 
អស ់ ក្រយ ព ីការ ហ្វកឹ ហាត ់ថា 
យើង នឹង មិន ចាក ច្រញ ពី ទី- 
លាន  ន្រះ ជា ដច់ ខត  លុះ ត្រ 
ណ  ត្រ យើង អាច ឡើង ដល ់វគ្គ 
ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ » ។

លោក Frank  និយយ ចុង- 
ក្រយ ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ 
ថា យើង គឺ ជាក្រុម ល្អជាង 
ហើយ គំនិត ដ្រល យើងបាន 
ដុតបញ្ឆ្រះ មហិច្ឆតា ក្នុង ខ្លួន 
របស់ យើង ឲ្រយ ឆ្រះ កាន់ ត្រ ខ្លាំង  
ឡើងៗ ។ ទី បំផុត យើង  ក៏អាច 
ធ្វើ បាន » ៕ AFP/VN
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យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  វគ្គ បណ្តុះបណ្ដាលគ្របូង្វកឹ 
កីឡាប្រដល់ គុនខ្ម្ររ  កម្រិត បឋម  
ដ្រល ផ្តោត ទៅ លើ ការ ថា្វាយ បង្គំ គ្រូ 
គរុកោសល្រយ ន្រ ការ បង្វឹក  ព្រម ទាំង 
ច្របាប់  និង លក្ខខ័ណ្ឌ មួយ ចំនួន  ទាក់- 
ទង  ទៅ នងឹ ព្រល កពំងុ ប្រ កតួ  នងិ ស្វ្រង- 
យល់ ពី វិទ្រយា សាស្ត្រ កីឡា  សុខភាព  
និង សង្គ្រះ បឋមនោះ  បាន បញ្ចប់  
នៅ ពហកុឡីដ្ឋាន ជាត ិអឡូា ំពកិ កម្ពជុា  
កាល ពី លា្ងាច ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍។

 លោក  អ៊ុក  សិទ្ធិ ជាតិ  អគ្គ នាយក 
កឡីា ន្រ ក្រ សងួ អប ់រ ំ យវុជន  នងិ  កឡីា  
លោក  ម៉ក់  សំអុល  ទី ប្រឹក្រសា ជាន់ ខ្ពស់ 
ន្រ គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ អូឡាំ ពិក - 
កម្ពុជា និង  ប្រធាន សមាគ មប្រដល់ 
ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  និង លោក  ត្រម  មុឺន  
ប្រធាន សហពន័្ធ កឡីា ប្រដល ់គនុ ខ្ម្ររ  
និងមន្រ្តី ជំនាញ កីឡា ជា ច្រើន ទៀត 
សុទ្ធត្រ បាន ចូល រួម នៅ ក្នុងពិធីបិទ វគ្គ 
ន្រះ ខណៈ វគ្គ បណ្តុះ បណ្ដាល ន្រះ 

បានចាប់ ផ្តើម កាល ពី ថ្ង្រចន្ទ ហើយ 
មាន សកិា្ខាកាមចលូ រមួ ចនំនួ  ២៦ ដ្រល  
បង្ហាត់បង្ហាញ  ដោយគ្រូឧទ្ទ្រស ចំនួន 
១០ នាក់។

លោក  រាជ្រយ  សផុ្រន  អគ្គ ល្រខធកិារ- 
រង ន្រ សហព័ន្ធ កីឡាប្រ ដល់ គុន ខ្ម្ររ  
នងិ ជា គ្រ ូឧទ្ទ្រស មា្នាក ់ក្នងុ វគ្គ ន្រះ  បាន 
ប្រប់ ថា ៖« វគ្គ បឋម ន្រះ  បាន  រៀប ចំ 
ឡើង រយៈព្រល៤ថ្ង្រ មក ហើយ  គ ឺជា វគ្គ 
បណ្តុះ បណ្ដាល  ដ្រល ជ្រើស រើស 
សិកា្ខាកាម មក ពី ក្លិប  សមាគម  ហើយ 
អ្នកទាំង នោះ  ភាគ ច្រើនជា កីឡាករ 
ឆ្នើមៗ  មាន វ័យ ចំណស់់ បន្តិច  និង 
អតីត អ្នក ប្រដល់ ឆ្នើម  ដ្រល បច្ចុប្របន្ន 
កពំងុ ជា អ្នក បង្វកឹ ក្ម្រងៗ ជនំាន ់ក្រយ  
នៅ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំព្រញ» ។ 

លោក  បន្ថ្រម ថា ៖ «តាម ការ វាយ តម្ល្រ 
សកិា្ខាកាម  រយៈព្រល ៤ ថ្ង្រ ព ីលោក  ននិ  
ភារម្រយ  អគ្គ ល្រខ ធិ ការ   និង ជា ប្រធាន 
គ្រប់ គ្រង វគ្គន្រះ  គឺ  សិកា្ខាកាម ចំនួន 
១០ នាក់  បាន ទទួល និទ្ទ្រស ល្អ  ១១ 
នាក់   និទ្ទ្រស ល្អ បង្គួរ   និង៥នាក់ បាន  

និទ្ទ្រស មធ្រយម  ហើយ  លទ្ធផល ន្រះ  គឺ 
សម ស្រប  ដោយ សារ ត្រ សកិា្ខាម ភាគ- 
ច្រើន  មាន បទ ពសិោធ ជា កឡីាករ  នងិ 
មាន បទ ពិសោធ ជា គ្រូ ជំនួយ  ដ្រល 
ធា្លាប់ បង្វឹក សិស្រស កន្លង មក  រើឯ  ការ- 
សិក្រសា ន្រះ  ជា ការ បំព្រញ បន្ថ្រម 
ប៉ុណ្ណោះ »។ 

ចំណ្រក លោក  ត្រម  មុឺន  បាន ថ្ល្រង  
ថា ៖« វគ្គ បណ្តុះ បណ្ដាល គ្រ ូបង្វកឹ កឡីា  
ប្រដលគ់នុខ្ម្ររ  កម្រតិបឋម ន្រះ  មាន 
ត្រ ១លើក  គត់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ 
អ៊ីចឹង វាសំខន់ ណស់  ដ្រល ផ្តល់ 
ឱកាស ឲ្រយ ប្អូនៗ  ទទួល បាន ជំនាញ ពី 
គ្រូ ឧទ្ទ្រស ចំនួន ដល់ ទៅ ១០ នាក់  
ហ្រត ុន្រះ យើង គប្រប ីខតិ ខ ំយក ចណំ្រះ- 
ដឹង ដ្រល ទទួល បាន ពី  វគ្គ ន្រះ  ទៅ 
អនុវត្ត ឲ្រយ ចំ គោល ដៅ  និង ជា គំរូ ល្អ  
ដើម្របី បង្វឹក ទៅ តាម បច្ច្រកទ្រស ត្រឹម- 
ត្រវូ  ដចូ ជា ការ ថា្វាយ បង្គ ំគ្រ ូ តាម របៀប 
ខ្ម្ររ បុរាណ ជា ដើម» ។  

លោក បន្ថ្រម ថា ៖« អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ  ចង់ 
លើក ឡើង នៅ ព្រល ន្រះ  គឺ ផ្តើម ច្រញ 

ពី ការ គោរព វិន័យ ជា បញ្ហា ចម្របង  
បនា្ទាប ់មក ហ្វកឹ ហាត ់បច្ច្រកទ្រស  គ ឺជា 
ភារកចិ្ច  ជា កាតព្វកចិ្ច  ហើយ គណុភាព 
កមា្លាងំ  នងិបច្ច្រកទ្រស  ត្រវូ ប្រងឹ  ដើម្រប ី
យើង កា្លាយ ជា កីឡាករ ល្អ  ជា  គ្រូ ល្អ  
មាន វិន័យ ល្អ  ឆ្ពាះ ទៅ ចូល រួម ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ ជាតិ ដ៏ធំ  គឺ សុី ហ្គ្រម  ឆ្នាំ 
២០២៣  ។ ចំណ្រក  សិកា្ខា កាម ទំាង 

២៦ នាក ់ន្រះ  ត្រវូ ទទលួ បាន នវូ លខិតិ 
បញ្ជាក់ ពី ការ សិក្រសា រយៈ ព្រល ៤ ថ្ង្រ  
ដើម្រប ីជា ប្រយោជន ៍ទៅ បពំ្រញ ភារកចិ្ច  
តាម ក្លបិ សមាគម រៀង ៗ  ខ្លនួ  ឲ្រយ ទទលួ- 
បាន លទ្ធផល ល្អ  ស្រប តាម ក្របួន ខ្នាត 
ប្រព្រ ណី  ដ្រល ជា មរតក ពី ដូន តា  
ជាពិស្រស របៀប ថា្វាយ បង្គំ គ្រូ   កុំ ឲ្រយ 
វាកា្លាយ» ៕    

សិក្ខាកមបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ករសិក្រសាព្រលថតជាមួយថ្នាក់ដឹកនំា។រូប ពន្លក

សិក្ខាកម២៦នាក់បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តះុបណ្តាលគ្របូង្វកឹប្រដាល់គុនខ្ម្ររ

Immobileរំកិលកៀកនឹង
កំណត់ត្រសុ៊តបានច្រើនគ្រប់
មីឡាន: កីឡាករ Ciro Im-

mobile  រំកិល ទៅ កៀក នឹង ការ- 
ស្មើ  កំណត់ត្រ ចាស់ អ្នកស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ច្រើន គ្រប់  នៅ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ Serie A ក្នុង ១ 
រដូវកាល  ដោយ ខ្វះ ត្រ  ១គ្រប់ 
ទៀត ប៉ុណ្ណោះ កាល ពីថ្ង្រ ពុធ 
ព្រល  ក្រុម Lazio យក ឈ្នះ 
ក្រមុ ធា្លាក ់ទៅ លកីទ ី២ Brescia 
២-០ ដើម្របី បន្ត ប្រជ្រង យក 
តំណ្រង ជើង ឯក រង ។

ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ Immobile ស៊តុ  
គ្រប់ បាល់ ក្នុង លីក  ទី៣៥ 
របស់ ខ្លួន ព្រល ការ ប្រកួត  នៅ 
ក្រុង រ៉ូម ខ្វះត្រ ៨ នាទី ចប់ 
ដ្រល ជា គ្រប់ ធ្វើ ឲ្រយ កីឡាករ  
សញ្ជាតិ អីុតាលី កាន់ ត្រ កៀក 
នងឹ កណំត  ់ត្រ  ៣៦គ្រប ់របស ់
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ អន្តរជាតិ អាហ្រសង់- 
ទីន Gonzalo Higuain ធ្វើ 
បាន  កាល ពី ល្រង ឲ្រយ ក្រុម Na-
poli នា រដូវកាល ២០១៥ 
-២០១៦ ។  

គតិ ត្រមឹ សបា្ដាហ ៍ទ ី៣៧ ន្រះ 
កឡីាករ Immobile មាន គ្រប-់ 
បាល់ នាំ មុខ ចំនួន ៤គ្រប់ លើ  
កីឡាករ ឆ្នើម របស់ ក្រុម ស្រះ- 
បង្កង់ Juventus (Juve) 
គឺខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ ន្រ ក្រុម ជម្រើស 
ជាតិ ព័រ ទុយហា្គាល់ Cristiano 
Ronaldo ដ្រល រក គ្រប់ មិន 
បាន ព្រល ក្រុម ខ្លួន ចាញ់ ក្រុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Cagliari ២ -០ ។ 

គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម Lazio 

លោក  Simone Inzaghi  
និយយ ពី កូន ក្រុម របស់ ខ្លួន  
ដ្រល រក គ្រប ់បាល់ ច្រើន ដចូ្ន្រះ  
ថា ៖ « ទីន្រះ មាន ទាំង កីឡាករ 
Ronaldo ដូច្ន្រះ វា នឹង ជា 
សមិទ្ធផល ដ៏ អសា្ចារ្រយ សម្រប់ 
កីឡាករ Immobile ដ្រល គ្រ 
ធ្វើ បាន   ហើយវា នឹង កា្លាយ ជា 
រង្វាន់ និង មោទ នភាព សម្រប់ 
ទាំងរូបគ្រ និងអ្នក រាល់ គ្នា » ។

ក្រយ ដណ្ដើម បាន ជ័យ- 
ជម្នះ ក្រុម  Lazio នៅល្រខ៤ 
ដោយមាន ៧៨ ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម 
ល្រខ ៣ Atalanta ដ្រល  ឈ្នះ 
ក្រុម Parma ២-១ កាល ពី ថ្ង្រ 
អង្គារ ហើយ តាម ១ ពិន្ទុ ពី 
ក្រយ ក្រុមល្រខ២ Inter 
Milan  ដ្រលមានជយ័ជម្នះលើ 
ក្រុម Napoli  ២-០ ។ 

ទាងំ ៣ ក្រមុ កពំងុ ប្រជ្រង គ្នា 
យក ចំណត់ ថា្នាក់ ទី ២ ពី ក្រម 
ក្រមុ Juve ដ្រល បាន ឈ្នះ ពាន- 
រង្វាន់  ក្រប ខ័ណ្ឌ   Serie A ៩ រដូវ- 
កាល បន្ត បនា្ទាប់  កាល ពី ចុង- 
សបា្ដាហ៍ កន្លង មក។ សម្រប់ 
ប្រកួត ចុង ក្រយ បិទ រដូវកាល 
លីក កំពូល របស់ អីុតាលី ដ្រល 
នឹង សម្រច ថា ក្រុម ណ ជា 
ក្រុម ជើង ឯក រង នោះ ក្រុម  In-
ter និង Atalanta នឹង ត្រូវ 
ប្រឈម ជាមួយ គ្នា នៅ ចុង- 
សបា្ដាហ ៍ន្រះ ខណៈ ក្រមុ   Lazio 
នងឹ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ជបួ ក្រមុ ល្រខ 
៧ Napoli ៕ AFP/VN

Brentfordឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រត័្រ

Mbeumo(ស្ដា)ំរបស់ក្រមុBrentfordកំពុងបណ្ដើរបាល់។សហ ការើ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ តាមធម្មតាមហាជនតែងតែបាន
ទសែសនាខែសែភាពយន្តសម្តែងលក្ខណៈបែប-
សែគត់សែគំតែនាពែលថ្មីៗ នែះសែប់តារាសែ-ី
សែស់រាងស្លមីជាពធិកីារនិីទរូទសែសន៍នងិតារា-
សម្តែងសែីសម្តីសែទន់កញ្ញាណាក់សែីណា
ងាកមកប្តូរស្ទីលសម្តែងរបស់ខ្លួន មានឈុត
ស្នែហាផ្អែមល្ហែមនឹងតួបែុសជាចែើនវគ្គនៅក្នុង
កុនភាគរឿង«ស្នែហ៍ពិត»ជាលើកដំបូង។
សមែប់ការប្តរូស្ទលីសម្តែងថ្មីនែះតារាសម្ដែង

និងជាពិធីការិនីរូបសែស់កញ្ញាណាក់សែីណា
ទទលួបានតណំែងតួឯកជាមយួតួបែសុរបូសងា្ហា
លោកមុំសុទ្ធារា៉ាដោយនែះក៏ជាលើកទី១
ហើយកញ្ញាតែូវមកសម្តែងដែលមានឈុត-
ស្នែហាផ្អែមល្ហែមជាចែើនវគ្គក្នុងភាពយន្ដភាគ
របស់ផលិតកម្ម B&Sដែលសហការជាមួយ-
ទូរទសែសន៍ប៉ុស្ដិ៍លែខ៥គឺកុនរឿង «ស្នែហ៍ពិត»
កែយពីបានធ្វើពធិីសែនកែងុពាលីកាល-
ពីពែកឹថ្ងែទី២៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០
កន្លងមកនែះនៅរាជធានីភ្នំពែញ។
ថ្លែងទំងហាក់ដូចជានៅមាន-

អារម្មណ៍ចម្លែកខ្លួនឯងផងដែរនោះ
សែីសែស់ណាក់សែីណាដែលតារា-
សែីមា នសែុកកំណើតនៅឃុំផ្អាវ
សែុកបាធាយខែត្តកំពង់ចាម
បានចែញវាចាបញ្ជាក់ឲែយដងឹ
ថា៖«កន្លងមកនាងខ្ញុំសុតីែ
រឿងបែបសែគត់សែគំចែើន
តែក្នុងរឿងមួយនែះ បែរជា
មិនអាចគែចផុតពីឈុត-
មានស្នែហាជាមួយនឹងតួ-
បែសុលោកមុំសទុ្ធារា៉ាបាន
ដដែលក្នងុកនុថ្មីនែះ។ការ-
ចាប់ដែគូសម្តែងនែះទោះជា
លើកដំបូងក្ដីប៉ុន្ដែនាងខ្ញុំនិង
លោកមុំសុទ្ធារា៉ាក៏ធា្លាប់បាន-
ជបួគ្នានៅកែឆកសម្តែងចែើន
លើកដែរអ៊ចីងឹខ្ញុំយល់ចតិ្តគ្នាក្នងុ
ការសម្ដែង។
ហើយក៏សងែឃមឹផងដែរថានងឹ

ថតសម្តែងរួមគ្នាបែកបដោយ-
ភាពរលូនគ្មានឧបសគ្គនោះទែ
ពែះថារឿងនែះនាងខ្ញុំក៏មានភាព
រឹងមាំនិងជឿជាក់ខ្លាំងជា ងរឿង-
មុនៗផងដែរ»។
គួរបញ្ជាក់ថានែះគឺជាពិធីកែុងពាលី-

រឿងថ្មីរបស់ផលិតកម្ម B&S ហើយខែសែ-
ភាពយន្តនែះជាស្នាដែទី២ដែលផលតិកម្ម
បានផលិតឲែយប៉ុស្តិ៍លែខ៥ផងដែរចាប់តាំង
ពីមានវិបត្តិកូវីដ១៩ផ្ទុះឡើងខណៈដែល
ភាពយន្តមនុដបំងូគចឺែញថតភា្លាមៗតែម្ដង
ដោយគ្មានពិធីកែុងពាលីឡើយពែះមិន-
ចង់ឲែយមានការជួបជុំគ្នា។

កនុរឿង«ស្នែហ៍ពតិ»របស់ផលតិកម្ម
B&Sគឺជារឿងបែបសម័យសុីវីល័យ-
នងិឆ្លុះបញ្ចាំងពសី្នែហាដ៏បរសិទុ្ធហើយ
មានចំនួន៤០ភាគដែលបានសមែំង
ទីតាំងថតនានានៅក្នុងបែទែសដែរ

ដោយមានដូចជានៅកែុង-
កពំង់សោមខែត្តកែបនងិ
ខែត្តកំពតជាដើម។
 មែយ៉ាងទៀតរឿងនែះ-

នឹងចំណាយទុនថតអស់
ថវកិាបែមាណជាង១០មុនឺ
ដុល្លារហើយវាជារឿងទី៣
ដែលផលិតកម្មB&Sបាន
ផលតិនៅឆ្នាំ២០២០បនា្ទាប់
ពីរឿង «មា្ចាស់ស្នែហ៍ក្នុងបែះ-
ដូង»និងរឿង«សោ្មាះអស់តែឹម
បង»។
លោកសុិនសុផតជាអ្នក-

នពិន្ធនងិជាតណំាងប៉សុ្តិ៍លែខ៥
បានឲែយដងឹពីកនុភាគរឿង«ស្នែហ៍
ពតិ»ដែរនាថ្ងែបើកកែងុពាលីនោះ
ថា៖ «នែះគឺជាខែសែភា ពយន្តដែល
បានច្នែពីរឿងពិតខ្លះនិងបានតាក់-
តែងថ្មីខ្លះដើមែបីធ្វើយ៉ាងណាឲែយ
មានរសជាតិថ្មីកើតឡើងហើយ
សច់រឿងទំងមូលបានស្ដែង-

ចែញពសីង្គមនងិបងា្ហាញអពំីសែច-
ក្តីស្នែហាពតិមយួរបស់ស្តែីនងិបរុស
១គូ។រឿងនែះតមែូវឲែយតួបែុសចែះ
បែើវិធីញែ៉ះញ៉ែោះចែើនទៅនឹងតួសែី
ដែលមានបង្កបន់វូវធិីសសែ្តបងា្ហាញពី
ជីវិតនែស្នែហាពិតកើតឡើង»៕
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កេមុ យុវជន វិសាខា ដេល លេងតំណាង ឲេយខេត្តពេវេង បន លើក ពាន សម្តេចហុ៊នសេន ថ្នាក់ខេត្ត។រូបCNCC

ព្រវ្រង លើក ពាន ត្រស្វាយរៀង 
ហាក់បារម្ភ ក្នងុការការពារល្រខ ១
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈកែមុខែត្តពែវែងបាន
កត់តែជ័យជម្នះដែលមិនធា្លាប់
មានមួយគឺការយកឈ្នះកែមុខែត្ត
តែបូងឃ្មុំដើមែបីលើកពានរងា្វាន់
សម្តែចហុ៊នសែនលើកទី១៤
(ថា្នាក់ខែត្ត)ឆ្នាំ២០២០ជាលើក
ដំបូងចំណែកកែុមពែះខ័នរាជ
ស្វាយរៀងហាក់បារម្ភក្នងុការការ-
ពារតំបន់កំពូលតារាងនែលីក
កំពូលកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០របស់
ខ្លនួខណៈពួកគែតែវូជួបកែមុខ្លាងំ
វិសខនៅចុងសបា្តាហ៍នែះ។
ការវិលមកជួបគ្នារវាងកែុម

ស្វាយរៀងនិងវិសខនៅថ្ងែ
អាទិតែយនែះវាបានកា្លាយជាការ-
បែកួតដ៏ធំបែចំាសបា្តាហ៍ទី១០នែះ
ហើយវាក៏ជាការបែកួតបែជែងគ្នា
ដែលធ្វើឲែយតំបន់កំពូលតារាងទំង
៥(Top5)មានការបែបែលួផង-
ដែរពែះបឹងកែតភ្នពំែញកែន
និងណាហា្គាវីលសុទ្ធតែអាច
ទទួលបានផលចំណែញពីការ-
ជួបគ្នារវាងកែមុខ្លាងំទំង២នែះ។
គែូជំនួយកែុមពែះខ័នរាជ-

ស្វាយរៀងលោកជូសរឿនបាន
ចាត់ទុកការជួបកែមុវិសខលើក
នែះថាជាការបែកួតដ៏តានតឹង
និងគួរឲែយបារម្ភ។លោកបានបែប់
ថា៖«យើងនៅតែមានការបារម្ភ
ពែះនែះជាការបែកួតរវាងក្លិប
លំដាប់កំពូលដែលយើងមិនអាច
ធ្វែសបែហែសបាននោះទែហើយ
មែយ៉ាងទៀតយើងស្ថតិនៅក្នងុការ-
តាមដានទមែង់លែងកីឡាករ
របស់គែនៅឡើយទែខណៈការ-
តែៀមរបស់យើងក៏មិនទន់បាន

ពែញ១០០ភាគរយនោះទែអី៊ចឹង
ការបែកួតនែះអាចនឹងមានភាព
តានតឹងខ្លាងំ»។
ជាមួយគ្នានែះកែុមបឹងកែត

ដែលឈរនៅលែខ២មាន២០ពិន្ទុ
តិចជាងកែុមស្វាយរៀង២ពិន្ទុ
នោះអាចនឹងដណ្តើមបានលែខ
១បើសិនជាវិសខពិតជាអាច
យកឈ្នះកែុមស្វាយរៀងបាន
មែននោះពែះនៅសបា្តាហ៍នែះ
បឹងកែតគ្មានសមា្ពាធក្នងុការរក
បាន៣ពិន្ទុបន្ថែមនោះទែ។
ចំណែកកែមុភ្នពំែញកែននិង

ណាហា្គាវីលដែលមាន១៨ពិន្ទុ
ស្មើគ្នាហើយកំពុងឈរនៅលែខ
៣និងលែខ៤នោះកំពុងសម្លងឹ-
មើលទីតំាងលែខ៣របស់វិសខ
ពែះកែមុមាន១៩ពិន្ទុ វិសខ
នឹងធា្លាក់ចែញពីទីតំាងនែះបើ
ពួកគែមិនអាចដណ្តើមបាន៣ពិន្ទុ
ពីកែមុស្វាយរៀងទែនោះ។
ការបែជែងគ្នាដោយបែយោល

ដើមែបីដណ្តើមយកលែខទី៣នែះ
បានធ្វើឲែយកែមុវិសខមានសមា្ពាធ
ខ្លាងំចំពោះការជួបកែមុស្វាយរៀង
លើកនែះពែះលទ្ធផលចាញ់
វាអាចនឹងធ្វើឲែយពួកគែធា្លាក់ទៅ
ឈរនៅលែខ៥។យ៉ាងណាក៏
ដោយទំងថា្នាក់ដឹកនំាគែូបង្វកឹ
និងកែមុវិសខទំងមូលទើប-
តែសបែបាយរីករាយនិងមានមោទ-
នភាពទៅនឹងកែមុយុវជនរបស់
ខ្លនួដែលទើបតែឈ្នះជើងឯកពី
ការបែកួតថា្នាក់ខែត្តពានរងា្វាន់
សម្តែចហុ៊នសែនឆ្នាំ២០២០។
សមែប់ការបែកួតនៅពហុ-

កីឡដា្ឋានជាតិកាលពីយប់ថ្ងែពុធ
កែមុយុវជនវិសខដែលលែង

តំណាងឲែយខែត្តពែវែងបានយក
ឈ្នះកែមុខែត្តតែបូងឃ្មុំ១-០ក្នងុ
វគ្គផ្តាច់ពែត័ែដែលរកបានដោយ
ខែសែបែយុទ្ធ វុធតុលនៅនាទីទី
៤៨ហើយបន្ថែមលើការឈ្នះពាន
និងបែក់រងា្វាន់១៥លនរៀលនែះ
អ្នកចំាទី វីរៈដារា៉ានិងគែូបង្វឹក
MatthewSinclairរបស់កែមុ
យុវជនវិសខក៏ទទួលបាន
បែក់រងា្វាន់១,៥លនរៀលដូចគ្នា
ចំពោះការឈ្នះពានជាអ្នកចំាទី
ល្អនិងគែូបង្វកឹល្អផងដែរ។
ចំណែកកែមុជើងឯករងខែត្ត

តែបូងឃ្មុំទទួលបែក់រងា្វាន់ចំនួន
៧,៥លនរៀលហើយកែមុខែត្ត
កែបបានយកឈ្នះកែមុខែត្តសៀម-
រាប៣-០ដើមែបីទទួលបានលែខ
៣អមជាមួយបែក់រងា្វាន់៥លន
រៀល។ជាមួយគ្នានែះខែសែបែយុទ្ធ
ទែពសើហ្វអី៊ីរបស់ខែត្តកែបបាន
ឈ្នះពានជាកីឡាករសុ៊តបាល់
បញ្ចលូទីបានចែើនជាងគែ(១២
គែប់)ដោយទទួលបានបែក់-
រងា្វាន់១,៥លនរៀល៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេសៅរ៍
-គិរីវង់vទ័ពកីឡដា្ឋានគិរីវង់
សុខសែនជ័យ៣:៣០
-អាសីុអឺរុ៉បvណាហា្គាវីលកីឡ-
ដា្ឋានAEU៣:៣០
-ភ្នពំែញកែនvសូលទីឡូអង្គរ
កីឡដា្ឋានRSN៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេ អាទិតេយ
-នគរបាលជាតិvយុវជនជាតិបាទី
កីឡដា្ឋានAEU៣:៣០
-អគ្គសិនីកម្ពជុាvបឹងកែតកីឡ-
ដា្ឋានអគ្គសិនីកម្ពជុា៣:៣០
-ស្វាយរៀងvវិសខកីឡដា្ឋាន
ខែត្តស្វាយរៀង៦:០០

តារា សម្តេង និង ពិធីការិនី រាង ស្លមី រូប សេស់ 
កញ្ញា ណាក់ សេណីា ។ រូបថតហុងមិនា
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