
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាសហការជាមួយអាជា្ញាធរជាតិ-
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិង
អង្គការដ្រគូពាក់ព័ន្ធកំពុងរៀបចំតាក់-
ត្រងឯកសារសម្រប់ការអប់រំ បង្ការ
ទប់សា្កាត់ការប្រើប្រស់គ្រឿងញៀន
ខុសច្របាប់នៅតាមគ្រឹះសា្ថានសិក្រសា

ដ្រលឯកសារន្រះគ្រងនឹងដាក់ឲ្រយ
ប្រើប្រស់តាមសាលារៀនទូទាំង-
ប្រទ្រសនៅឆា្នាំ២០២១។
លោកស្រីសឿសុជាតាអនុរដ្ឋល្រខា-

ធិការនិងជាប្រធានក្រមុការងរអភិវឌ្រឍ
សម្ភារឧបទ្រសសម្រប់ការអប់រំបង្ការ

ទប់សា្កាត់ការប្រើប្រស់គ្រឿងញៀន
ខសុច្របាប់នៅតាមគ្រឹះសា្ថានសិក្រសាន្រ
ក្រសួងអប់រំបានថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្ដិ៍កាលពីថ្ង្រទី១៨ឧសភាថាឯកសារ
សម្រប់ការអប់រំបង្ការទប់សា្កាត់ការ-
ប្រើប្រស់គ្រឿងញៀនខុសច្របាប់ដ្រល

កំពុងរៀបចំតាក់ត្រងន្រះមន២ផ្ន្រក
គឺផ្ន្រកបឋមសិក្រសាមន១៥ម្ររៀនច្រក-
ច្រញជា៤ជពំកូនងិមធ្រយមសកិ្រសាមន
១៥ម្ររៀនច្រកជា៣ជំពូក។លោក-
ស្រីថ្ល្រងថា៖«ការតាក់ត្រងឯកសារ
អបរ់ំន្រះគឺយើងយោងទៅតាមគោល-

នយោបាយសុខភាពសិក្រសារបស់
ក្រសួងអប់រំ។យើងបានចាប់ផ្ដើម
រៀបចំតាក់ត្រងឯកសារអប់រំន្រះតំាង
ពីដើមខ្រមីនារហតូមកហើយបច្ចបុ្របន្ន
យើងកពំងុក្រសម្រលួនវូអត្ថនយ័មយួ
ចំនួន។ឯកសារអប់រំន្រះគឺជាសៀវ-
ភៅអំណានសម្រប់ថា្នាក់បឋមសិក្រសា
និងមធ្រយមសិក្រសា។គោលដៅន្រការ-
តាក់ត្រងឯកសារ...តទៅទំព័រ  ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ពេះសីហនុ ៈ រដ្ឋបាលខ្រត្ដព្រះសី-
ហនុក្រមការដឹកនាំពីគណៈកម្មា-
ធកិារជាតិគ្រប់គ្រងនងិអភិវឌ្រឍនត៍បំន់
ឆ្ន្ររសមុទ្រកម្ពុជាកំពុងឈូសឆាយ
រៀបចំតំបន់ឆ្ន្ររសមុទ្រថ្មីមួយទៀត
ស្ថិតនៅភូមិគគីរ ឃុំបិតត្រំងស្រុក
ព្រនប់ឲ្រយទៅជាឆ្ន្ររលម្ហ្រសាធា-
រណៈរបស់រដ្ឋសម្រប់ទ្រសចរជាតិ
និងអន្តរជាតិទៅទស្រសនាកម្រសាន្ត
ដោយស្ររីដោយដាក់ឈ្មាះឆ្ន្ររន្រះ
ថាជា«ឆ្ន្ររជំទាវម៉ៅ»។
លោកតាំងសុចិត្តគ្រឹសា្នាប្រធាន

មន្ទរីទ្រសចរណ៍ខ្រត្ដព្រះសហីនុថ្ល្រង
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍...តទៅទំព័រ  ៦

ថ្ងេពុធ ទី២០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ លេខ ២៦៨៦ / តម្លេ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

Havertz លេចធ្លោ ខ្លោំង
ពេល កេុមខ្លួនបំបាក់Bremen

សូមអានទំព័រ 

១៥
ព័ត៌មានកីឡា

សមេប់ អ្នកអាន កាសេត ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដេលចុះឈ្មោះ អាច ទសេសនា 

ខេេសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពេល១ខេ ដោយឥតគិតថ្លេ!

ក្រសួងអប់រំសហការជាមួយអាជា្ញាធរគ្រឿងញៀន
នឹងផ្តល់ការអប់រំអំពីគ្រឿងញៀននៅតាមគ្រះឹស្ថានសិក្រសា

ទីភ្នាក់ងារUNៈកូរ៉្រខាងជើងស្ថតិក្នងុចំណោម
ប្រទ្រស៤៧ដ្រលកំពុងប្រឈមកង្វះស្របៀងអាហារ

ខ្រត្តព្រះសីហនុកំពុង
រៀបចំតំបន់ឆ្ន្ររសធា-
រណៈថ្មីមួយទៀតមាន
ឈ្មោះ«ឆ្ន្ររជំទាវម៉ៅ»

ម៉េ គុណមករ

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជាសា្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍អាម្ររិកដ្រលមនបំ-
ណងចាប់ផ្តើមបើកជើងហោះហើរត្រង់
មកកម្ពជុាដើម្របីលើកកម្ពស់ពាណជិ្ជ-
កម្មទ្រសចរណ៍និងការវិនិយោគ។

លោកម៉ៅហាវណា្ណាល់រដ្ឋមន្ដ្រីទទួល
បន្ទុករដ្ឋល្រខាធិការដា្ឋានអាកាសចរ-
សុវីលិ(SSCA)បានលើកឡើងប្រប
ន្រះដល់លោកWPatrickMurphy
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូអាម្ររកិប្រចាំនៅកម្ពជុា
នៅក្នងុអឡំងុកចិ្ចប្រជុំមយួនៅការយិា-
ល័យរបស់SSCAកាលពីថ្ង្រចន្ទ។

លោក សុិន ចាន់ស្ររីវុតា្ថាអ្នកនាំ-
ពាក្រយ SSCAបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
កាលពីថ្ង្រអង្គារថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអា-
ម្ររិកបានផ្ដល់យោបល់ថាត្រូវមន
យន្តហោះBoeingដ្រលផលិតនៅ
អាម្ររិកប្រតិបត្តិការនៅដ្រនអាកាស
របស់កម្ពុជាដើម្របី...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កេុង សេអ៊ូលៈ ទីភា្នាក់ងរស្របៀង-
អាហារអង្គការសហប្រជាជាតិ បាន
ថ្ល្រងថាមនុស្រសប្រហ្រល១៨៣លាន
នាក់នៅក្នុងប្រទ្រសចំនួន៤៧នៅ
ក្នុងនោះមនកូរ៉្រខាងជើងកំពុង

ប្រឈមមុខជាមួយលទ្ធភាពន្រ
អសន្តសិខុស្របៀងអាហារយា៉ៅងធ្ងនធ់្ងរ
ខណៈការបិទព្រំដ្រននិងការរំខាន
នានានៅក្នងុបណា្តាញផ្គតផ់្គង់សកល
បានរឹតត្របិតមធ្រយោ...ត ទៅ ទំព័រ  ១២ 

កម្ពជុាស្វាគមន៍ការផ្តើមជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីអាម្ររិក

ទិដ្ឋភាពតំបន់ឆ្នេរសមុទេ ថ្មមួីយ ទៀត ស្ថតិ នៅ ភូមិគគីរ ឃំុបិតតេងំ សេកុ ពេនប់  ដេល កំពុងតេវូ បានរៀបចំឲេយទៅជាឆ្នេរលម្ហេសមេប់ទេសចរជាតិ និង អន្តរជាតិ។ រូបរដ្ឋបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ
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កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយិកាWBប្រចំាកម្ពជុាជំុវិញបញ្ហាកូវីដ១៩

នៀម ឆេង

ខណៈ ដៃល ពិភព លោក កើត មាន 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ នៅ បណ្ដា បៃទៃស នានា 
បាន អនុវត្ត នូវ វិធាន ការមិន ដូចគ្នា ទៃ 
ក្នុង នោះ មាន ទាំង ការ អនុវត្ត គមៃង 
ជំនួយ ផៃសៃងៗពី ខាង កៃ ផង ដៃរ។ 
ដោយ ឡៃក នៅ កម្ពុជា ធនាគរ ពិភ ព- 
លោ ក(WB)បាន អន ុមត័ នវូ គមៃង 
មួយ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប បនា្ទាន ទ់ៅ នឹង ការរីក  - 
រាលដា លនៃ ជំងឺ នៃះ។ជំុវិញ បញ្ហា នៃះ 
អ្នក យក ព័ ត៌មាន ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ លោក  
នៀម  ឆៃង  បាន សមា្ភាស ជា មួយលោក- 
សៃី អុីង ហ្គូ ណ ដូ បៃ ចា(Inguna 
Dobraja )នាយកិា គៃប ់គៃង ធនា គរ 
ពិភព លោក សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃល មាន ខ្លឹមសារ ដូច ខាង កៃម៖ 

ធនា គារពិភព លោក ទើប តេនឹ ងបាន 
ធ្វើ ការ អនុម័ត លើ គមេង មួយ មាន 
ឈ្មោះថា «គមេង ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
ចំពោះ ជំងឺ កូ វី ដ១៩ នៅ កម្ពុជា»។ តើ 
អ្នក អាច រៀប រាប់ បេប់ យើង បាន ទេ 
អំពី គមេង នេះ? 

គមៃង នៃះ មាន គោល ដៅ ជួយ ដល់ 
បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុ កិច្ច ខិតខំ ដើមៃបី បង្ការ 
តាម ដាន រក ជងំ ឺក ូវដី១៩ នងិ ឆ្លើយ តប 
ទៅ នងឹ ការ គរំាមក ំហៃង ដៃល បង្កឡើង 
ដោយ ជំងឺ នៃះ ក៏ដូច ជា ដើមៃបី ជួយ ពងៃងឹ 
បៃព័ន្ធ សុខាភិ បាល សា ធារណៈ ជាតិ ឱៃយ 
កាន់ តៃ មាន សមត្ថ ភាព អាច តៃៀម- 
ល ក្ខណៈ បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ដៃរ។ 
គមៃង នៃះ នឹង ជួយ កម្ពុជា ក្នុងការ- 
កាត ់បន្ថយ នងិ ពនៃយារ ការឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី 
១៩, ជួយ កាត់ បន្ថយ ករណី មាន មៃ- 
រោគ ធ្ងន ់ធ្ងរ នងិ សា្លាប់  ហើយ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណ ធានា ឲៃយ មាន ការ ផ្តល ់សៃវា សខុា- 
ភិ បាល សំខាន់ៗ ជា បន្ត បនា្ទាប់  ជាពិ- 
សៃស នៅ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ ការ ឆ្លង- 
រាល ដាល ជា សកល របស់ ជំងឺ នៃះ ។

គមេង នេះ មាន កញ្ចប់ ថវិកា២០ 
លាន ដលុា្លារ អា មេរកិ ។ តើ មាន សកម្ម- 
ភាព ធំៗ អ្វីខ្លះ  ដេល តេូវអ នុវត្ត នៅ 
កេម គមេង នោះ ? 

គមៃង នៃះ នឹង ផ្តល់ ហិរញ្ញ បៃបទាន 
ដើមៃបី បង្កើន សមត្ថ ភាព របស់ មន្ទីរ ពិ- 
សោធន៍ បង្អៃក ជាតិ សមៃប់ ធ្វើ តៃស្ត 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩,ធ្វើឱៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ នូវ 
សមត្ថ ភាព វិនិច្ឆ័យ រោគ របស់ មន្ទី រ- 
ពិសោ ធន៍ តំបន់ ចំនួន ៤  និង សាខា មន្ទីរ- 
ពិសោ ធន៍ ចំនួន២ ១នៅ តាម ខៃត្ត នានា 
ទៀត។កៃ ពីនៃះ គមៃង ក៏ នឹង ជួយ 
ផង ដៃរ ក្នងុការ ផ្គត់ ផ្គង់ គៃឿង បរិកា្ខារ ពៃទៃយ 
រាបទ់ាងំ សមា្ភារ ការ ពារ ខ្លនួ(PPE)នងិ 
បៃដាប ់បៃដា ផៃសៃង ទៀត សមៃប ់បមៃើ 
ដល់ បន្ទប់ ដាក់ អ្នក ជំងឺ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
និង បន្ទប់ ពៃយា បាល អ្នក ជំងឺ នៅ តាម 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ត ទាំង ២៥ ។ 

មួយ ផ្នៃក នៃ ថវិកា សមៃប់ គមៃង 
នៃះ នឹង តៃូវ បាន បៃើបៃស់ សមៃប់ 

ចាយ ទៅលើ លទ្ធកម្ម ទិញ សមា្ភារ ផ្គត់- 
ផ្គង់ និង គៃឿង បរិកា្ខារ ពៃទៃយ ដៃល ចំា- 
បាច់ សមៃប់ អនុវត្ត សកម្ម ភាព នានា 
ដៃល តៃូវ បាន ដាក់ ចៃញ នៅ ក្នុង ផៃន- 
ការ មៃ ក ូវដី ១៩  ក្នងុ នោះ រមួមាន  ផៃន- 
ការបន្ត ដំណើរ ការ សៃវា សំខាន់ កុំ ឱៃយ 
មាន ភាព រអាក់រ អួល,ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ឱសថ 
នងិ សមា្ភារ សមៃប ់គៃប ់គៃង ករណ ីនងិ 
បង្ការ ការ ឆ្លង ជំងឺ។គួរក ត់ស មា្គាល់ ផង 
ដៃរ ថា គមៃង នៃះ មាន លក្ខណៈ ទន់ភ្លន ់
សៃប ់ជា បៃយោ ជន ៍ដល ់ការ បៃង ចៃក 
ធន ធាន ក្ន ុង ករណី ចំា បាច់ ដៃល បៃព័ន្ធ- 
សុខាភិ បាល មាន ការ បៃ បៃួល ។

គមៃង នៃះ ក ៏នងឹ ជយួ គទំៃ ផង ដៃរ 
ដល់ មុខ ងរ របស់ មជៃឈ មណ្ឌល បៃតិ- 
បត្តិការ បនា្ទាន់ នៅ ថា្នាក់កៃ ម ជាតិរួម 
ក្នងុ នោះ មានកា រ បង្កើន សមត្ថ ភាព របស់ 
បុគ្គលិក ក្នងុ ការ តាម ដាន ការ ផ្ទះុ ជំងឺ,ការ - 
តៃតួ ព ិនតិៃយ សខុភាព មនសុៃស ដៃល ចលូ 
ក្នងុ បៃទៃស, ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព មណ្ឌល 
ទទួល ទូរ សព្ទ ហត ឡាញ  និង ការ ចូល- 
រួម របស ់សហ គម ន៍ ក្នុងការ បង្ការ ការ- 
រាល ដា ល ជំងឺ នៃះ។ 

តើ កញ្ចប់ ថវិកា នេះ ជា អំណោយ ឬ 
ជា កម្ចី?  

កញ្ចប់ ថវិកា នៃគ មៃ ង នៃះ គឺជា 
ឥណ ទាន ពី សមាគម អភិវ ឌៃឍន៍ អន្តរ- 
ជាត ិ(IDA) ជា សាខា មយួ របស ់កៃមុ 
ធនាគរ ពិភព លោក ដៃល ធ្វើ ការជួយ 
ដល់ បៃទៃស កៃកីៃ។ ឥណទាន នៃះ មាន 
អាណត្ត៣ិ៨ឆ្នា ំរួមទំាង រយៈ ពៃល អនុ- 
គៃះ ៦ឆ្នាំ ថៃម ទៀត។ 

តើ អ្នកណា នឹង ទទួល បាន អត្ថបេ- 
យោជន៍ ពី គមេង នេះ?

អ្នក ទទួល អត្ថបៃ យោជន៍ មុនគៃ គឺ 
អ្នក ឆ្លង ជំងឺ, កៃុម ជន ងយ រង គៃះ, 
បុគ្គលិក ពៃទៃយ  និង អ្នក សង្គៃះ បនា្ទាន់ 
ហើយ និង មន្ទរី ពៃទៃយ  និង មន្ទរី ពិសោ ធន៍ 
នៅ ទូទំាង បៃទៃស កម្ពជុា។ គមៃង នៃះ 
តមៃង់ គោល ដៅ ទៅលើ សហ គមន៍ 
ទីបៃជុំ ជន  និង សហ គមន៍ ទីជនប ទ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស ។ 

តើ នៅមាន អ្វ ីទៀត ដេល ធនាគា រ- 
ពិភព លោក កំពុង ធ្វើ ដើមេបី ជួយ កម្ពុជា 

ក្នងុការ ចាតវ់ ិធាន ការ លេលក ជាមយួ 
ផលប៉ះ ពាល់  នេជំងឺ កូ វីដ ១៩ នេះ?

វិបត្ត ិបង្កឡើង ដោយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៃះ កំពុ ងនាំមក នូវ ផល ប៉ះទង្គិច យ៉ាង 
ដំណំ ទៅលើ កមា្លាងំ ជំរុញ សំខាន់ៗនៃ  
កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ក ម្ពុ ជា ហើយ នឹង 
នៅមាន យូរអង្វៃ ង លើ សៃដ្ឋ កិច្ច និង 
ជីវភាព របស់ បៃជា ជន ទូទៅ។ធនាគរ- 
ពិភព លោក តៃៀម ខ្លួន ជួយ កម្ពុជា ក្នុង 
ការលៃលក  ឱៃយមាន បៃសិទ្ធភា ព ជាមួយ  
សា្ថានកា រណ ៍វបិត្ត ិដៃល បង្ក ឡើង ដោយ 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩កដ៏ចូជា  ជយួ បៃទៃស នៃះ 
ក្នងុ ការពងៃងឹ សៃដ្ឋកិច្ច ឱៃយ អាច ងើប មុខ 
ឡើងវ ិញ នងិ មាន ភាព ស្វតិសា្វា ញ ទៅ 
ថ្ងៃ អនា គត ផង ដៃរ។ កៃ ពី«គមៃង 
ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ ចំពោះ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៅ កម្ពុជា» នៃះ ធនា គរ ពិភ ព លោក 
កប៏ាន ដាក ់ឱៃយ ដណំើរការ រចួហើយ ដៃរ 
នូវ កញ្ចប់ ថវិកា ចំនួន១៤លាន ដុលា្លារជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ សមាសភាគ បមៃងុ សមៃប់ 
ការឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ កៃម«គមៃង 
បង្កើន សម ធម ៌ នងិ គណុ ភាព សខុាភ-ិ 
បា ល កម្ពុជា»(H-EQIP)ដើមៃបី ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ គទំៃ ដល ់ផៃន ការមៃ ក ូវដី១៩ 
របស ់កម្ពជុា។សមាស ភាគ បមៃងុ នោះ 
រួមមាន ភាពចាំ បាច់ បនា្ទាន់  ដើមៃបី ធ្វើ 
លទ្ធកម្ម ទញិ សមា្ភារ ផ្គត ់ផ្គង ់ នងិ គៃឿង- 
បរិកា្ខារ ពៃទៃយ  និង រថយន្ត ពៃទៃយ ដឹក អ្នក- 
ជំងឺ ពៃមទាំង ការ ពងៃឹង ពងៃីក សមត្ថ- 
ភាព ធ្វើ តៃស្ត របស់ មន្ទរី ពិសោធន៍ បង្អៃក 
ជាតិ ផងដៃរ ។ «គមៃង បង្កើន សម- 
ធម៌  និង គុណភាព សុខាភិ បាល កម្ពជុា» 
(H-EQIP) ដៃលមាន កៃសួង សុខាភិ- 
បាល ជា អ្នក អនុវ ត្តធ្វើការ តាម ដាន យ៉ាង 
ទៀង ទាត ់លើ ននិា្នា ការ នៃ ការបៃើ បៃស ់
ដោយ គៃសួារ កៃកីៃ នូវ សៃវា សុខាភិបាល 
ដើមៃបី ធានា យ៉ាងណ ឱៃយ មានដំណើ រការផ្តល់ 
សៃវា នៃះ ជាប់ រហូត នៅក្នុង អំឡុង- 
ពៃល មាន វិបត្តិ កូ វីដ  ១៩នៃះ។

ក្នុង គោល ដៅ ឈានទៅ ពងៃឹង ការ- 
ផ្តល់ សៃវា សុខាភិបាល គមៃង អាហា- 
របូ ត្ថម្ភ កម្ពជុា នងឹ ផ្តោត ការ យក ចតិ្តទកុ-  
ដាក់ លើ ការ រកៃសា ឱៃយបាន នូវ តមៃូវ ការ- 
ចាំបាច់ ឱៃយមា ន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ សៃវា សុខ- 

ភាព មាតា និង ទារក  និង សៃវា អាហា- 
រូ បត្ថម្ភ បន្ត ទៀ ត កៃយ ពី មាន ការ ផ្ទុះ 
ការ រាល ដាល ជងំ ឺក ូវដី១៩។ទន្ទមឹ នងឹ 
នៃះ«គមៃង ពងៃងឹ បៃព័ន្ធ អប់រំ សមៃប់ 
គៃូ ពៃទៃយ ជំនាញ មុន ពៃល ផ្តល់ សៃវា» 
(Camb odia Strengthening 
Pre-Service Education System 
for Health Professionals)មាន 
គោល ដៅ បំពាក់ ដល់ គៃូ ពៃទៃយ ជំនាញ 
នូវ ចំណៃះ ដឹង  និង ជំនាញ សមៃប់ 
យក ទៅ បៃើ បៃស់ ក្នុង ការ លៃ លក 
ជាមយួ សា្ថានភាព បនា្ទាន់ តួយ៉ាង ដូចជា 
ការផ្ទះុ ជំងឺ កូ វីដ១៩ នៃះ ជាដើម។ 

ទៅ ហួសវិ ស័យ សុខាភិ បាល នៃះ ទៀត 
នៅ មាន គមៃង មយួ ចនំនួ ដៃល ផ្តោត 
ទៅលើ លទ្ធភាព នៃ ការ ងើប ឡើងវិញ 
នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម ជា ទូទៅ ដៃរ។ 
ឧទាហរ ណ៍ នៅ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម 
ការឧប ត្ថម្ភ គំទៃ របស់ យើង  នឹង ជួយ 
បង្កើន ផលិត ភាព នៃ ការដាំ ដុះ,សិកៃសា 
លទ្ធភាព បង្កើត ឱៃយបាន នូវ ខៃសៃ ចង្វាក់ តម្លៃ ថ្ម ី
នៃ កសិកម្ម ក្នងុសៃកុ  និង ក្នងុ តំបន់ ពៃម-  
ទំាង ផ្តល់ ការ គំទៃ ចំ គោល ដៅ ជាក់លាក់  
ដល់ កសិករ ខា្នាត តូច ឱៃយ ពួកគៃ អាច កសាង 
សមត្ថ ភាព ក្នងុ ការរក ចណំលូ សមៃប ់
ខ្លួន  និង ពងៃឹង ភាព ស្វិត សា្វាញ រឹងបុឹង 
សមៃប់ ទប់ទល់ ជាមួយ វិបត្តិ ផៃសៃងៗ 
តួយ៉ាង ការផ្ទះុ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ ជា ដើម។ 

ធនា គរ ពភិពលោក នងឹ បន្ត ឧបត្ថម្ភ 
គំទៃ ដល់ ការកសាង ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ផ្លូវថ្នល ់នៅ កម្ពុជាក្នុ ងនោះ «គមៃង 
បង្កើន បណ្ដាញ ត ភា្ជាប់ ផ្លវូ នៅ កម្ពជុា» 
(Cambodia Road Connectivity 
Improvement) នឹងធ្វើ ការ តភា្ជាប់ 
សហ គម ន៍ ជនបទ ជាមួយ មណ្ឌល- 
សខុ ភាព  នងិ សាលា រៀន,កាត ់បន្ថយ 
ភាព រអា ករ់អលួ សខំាន ់ដោយ សារ ទកឹ 
ជំនន់  និង ជួយ បង្កើន លទ្ធភាព របស់  
ក សិ ករ ក្នងុ ការនំា កសិផល របស់ខ្លនួ 
ទៅកាន់ ទីផៃសារ។ ជាមួ យគ្នានៃះ  
គមៃង នឹង ជួយ ផង ដៃរ ក្នងុការ បង្កើត 
ការងរ សមៃប់ សហគម ន៍ មូលដា្ឋាន 
ក្នងុ អំឡុងពៃល សាង សង់ ហើយ តាម- 
រយៈ នៃះ វា ជយួ រមួច ំណៃក ធ្វើឱៃយ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ងើប ឡើងវិញ បន្តិចៗម្តង ដៃរ។ 

នា ដើមខេ មេសា  ធនាគា រ ពិភពលោក  
បាន ពេយាករ ថា កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច របស ់ 
កម្ពជុា នងឹរង ការ ប៉ះទង្គចិ ធា្លាក ់មក នៅ 
តេមឹ២,៥ភាគរ យ។ កំណើន របស់ បេ- 
េទស រង ផល ប៉ះទង្គចិ យ៉ាង ដណំ។ំ តើ 
ធនា គារ ពិភពលោក មាន កម្មវិធី អ្វ ីទេ 
សមេប់ គំាទេ ឱេយមាន កំណើន ឡើងវិញ 
នៅកេយ វិបត្តិ កូ វីដ១៩?

វិបត្ត ិនៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដៃល នំាឱៃយ មានការ- 
ធា្លាក់ ចុះ នូវ តមៃូវការ បៃើបៃស់ ទូ ទាំង 
សកល លោក,បង្ក កា រប ន្ទច់បង្អាក់ ដល់ 
បណ្ដាញ ផ្គត់ ផ្គង់  និង ការ រាំង ខ្ទប់ ក្នុង 
បៃទៃស,កំពុងតៃ បង្ក ផលប៉ះពាល់ 
យ៉ាង ដំណំ លើ កមា្លាំង ជំរុញ សំខាន់ៗ 
សមៃប់ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ក ម្ពុ ជា។ 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ធនាគរ ពភិព លោក កពំងុ 
ធ្វើការ ជាមួយ រាជរដា្ឋា ភិបា ល ក្នុងការ- 

គំទៃ ដល់ កំណៃ ទមៃង់ គោល នយោ- 
បា យ ដៃល នឹង ជួយ សមៃល ការ លំបាក 
របស់ ពល រដ្ឋ,ប ង្កលក្ខណៈ ឱៃយ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  ងើបឡើង វិញ យ៉ាង សា្វា ហាប់ និង 
ការ សាង ភាពស្វិ តសា្វា ញ រឹងបុឹង មួយ 
សមៃប់ តៃៀមខ្លួន ទប់ទល់ ជាមួយ 
សា្ថានភាព កន្តៃក់ សៃដ្ឋកិច្ច នាពៃល 
អនាគត។ 

យើង សង្កេត ឃើញ ថា មាន កម្មករ, 
ពលករ ចណំាក សេកុ, អ្នកល កដ់រូ តាម 
ដង ផ្លវូ និង មនុសេស ចេើន ទៀត ដេលបាន 
រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ១៩។ 
តើ អ្នក ទាងំនេះ នងឹ ទទលួបាន អត្ថបេ- 
យោជន៍ ពី បណា្តា គមេង ដេល គំាទេ 
ដោយ ធនាគា រពិភព លោក ឬទេ?

ធនា គរពិ ភពលោ ក គំទៃ ចំពោះ 
សកម្ម ភាព គោល នយោ បា យ នានា 
ដៃល បង្កើន ការ ឧបត្ថម្ភ គទំៃ ដល ់កៃមុ- 
គៃួសារ ជួប ការលំបាក ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដោយ សា រតៃ  ជំងឺ កូ វីដ១៩  ពៃម ទាំង 
បង្កើន លទ្ធភាព ទទួលបា ន ហិរញ្ញវត្ថុ 
សមៃប់ បណ្ដា អាជីវ កម្ម ខា្នាត តូច  និង 
មធៃយម ដៃល កំពុង តៃ បៃឈម ជា មួយ 
នឹ ង ភាព រអាក់ រអួល នៃ ផ្គត់ ផ្គង់   និង តមៃវូ - 
ការ ទញិ«គមៃង បង្កើន មខុ របរ ចញិ្ចមឹ 
ជវីតិ  នងិ សមា គម ជន កៃកីៃ»បាន នងិ  
កំពុង តៃ ជួយ ទាញ ជន កៃីកៃ ជា ចៃើន 
គៃួសារ នៅ តាម ទី ជន បទ  និង ទីបៃជុំ- 
ជន ខៃត្ត សៀមរា ប និង  ភ្នពំៃញឱៃយ រួច ផុតពី 
ភាព កៃីកៃក្នុងពៃល ២ ឆ្នាំ កន្លង មក។ 
បច្ចបុៃបន្ន គមៃង នៃះ កំពុង ឆ្លង កាត់ ការ- 
កៃស មៃលួ ខ្លះៗដើមៃប ីជយួ ដល ់គៃសួារ 
ទាំង នោះ  ក្នងុ ការ លៃលក ជាមយួ ការ- 
បាត ់បង ់ចណំលូ  នងិ ឱៃយមាន លទ្ធភាព 
សា្តោរ សា្ថាន ភាព រស់នៅ ឡើង វិញ តាម- 
រយៈ ការវិ និយោ គ លើ ផ្នៃក ដាំ ដុះ និង 
តាម ការរកៃសា ការឧប ត្ថម្ភ គំទៃ ដល់ ការ- 
ប ណ្តុះប ណ្ដា ល ជំនាញ  និង ការ រក 
ការងរ ធ្វើ នៅក្នុង ដំណក់ កា ល មួយ 
ដៃល សាលា បណ្តុះ បណ្ដាល  វិជា្ជាជីវៈ 
តៃវូបាន បទិ ទា្វា រ ហើយ ឱកាស ការងរ 
ក៏ មិន សូវ សមៃបូរ ដូច មុន ទៀត ដៃរ។

បេសនិ បើសា្ថា បន័ របស ់អ្នក តេវូ បាន 
ស្នើ ឱេយធ្វើ សកម្ម ភាព ជា អាទិ ភាព ចមេបង 
ចំនួន ៣ ដើមេបី ជួយ ពលរដ្ឋ ដេល រង 
ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លាំង ជាង គេ តើ សកម្ម- 
ភាព ទាំង នោះ អាច នឹង ជា អ្វី ខ្លះទៅ?

ក្នុង ពៃលមាន វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច ដូច 
បច្ចុបៃបន្ន នៃះ វិធាន ការ រឹងមាំ សមៃប់ 
ជំនួយ ផ្នៃក សង្គម គឺជា ភាព ចាំបាច់ 
ដើមៃប ីការពារ ពលរដ្ឋ ឱៃយ ចាក ផតុព ីការ- 
ធា្លាក់ទៅក្នុង ភាព កៃីកៃ។ ភាព ចាំបាច់ 
មួយ ទៀ ត ដៃ រ គឺ ការ ឧប ត្ថម្ភ គំទៃ ដល់ 
បណ្ដា កៃុមហ៊ុន ដៃល បាន រង ផល ប៉ះ- 
ពា ល់ ពី វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ។ ចុ ងបញ្ចប់ 
គោលន យោ បាយ  ទំាង ឡាយ ដៃល នឹង 
ធ្វើឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា កាន់តៃ បង្កើន 
បាន ភាព បៃកួ តបៃ ជៃង  និង ភាព ស្វតិ- 
សា្វា ញ រងឹ បុងឹ នងឹ ជយួ សៃដ្ឋកចិ្ច  ឱៃយ ងើប 
ឡើង វញិ  នងិ នាមំក នវូ អត្ថ បៃយោ ជន ៍ 
ដល់ ជីវភា ព រស់នៅ របស់ ព ល រដ្ឋ- 
កម្ពុជា ទាំង អស់ គ្នា៕ 

លោកសេ ីអុីងហ្គណូា ដូបេចា នាយិកាធនាគារពិភពលោក បេចំាកម្ពជុា។ រូប សហ ការី



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួមហាផ្ទ្រ បន្ត 
ប្រជុ ំពនិតិ្រយ  នងិ ក្រសម្រលួ ខ្លមឹ- 
សារ ន្រ ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ស្តីពី 
កា របង្កើត គណៈ  កម្មការ   ជាតិ 
ប្រឆាងំ ការ ធ្វើ ទារណុកម្ម  ដើម្រប ី
បំព្រញ តាម កាតព្វកិច្ច ស្រប តា ម 
អនុសញ្ញា ប្រឆំាង នឹង ការ ធ្វើ ទារុ ណ- 
កម្ម  បន្ទាប ់ពសី្រចក្ដ ីព្រង  ច្របាប ់
ន្រះ ត្រូវ បាន  ចាប់ ផ្ដើម ពិភាក្រសា  
ដំបូង តាំង ពី ឆា្នាំ២០០៩។

 ក្រសួង មហាផ្ទ្រ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
ទី១៨ ខ្រ ឧសភា បាន បើក កិច្ច - 
ប្រជំុ ដើម្របី បន្ត ពិនិត្រយនិង ក្រ សម្រ ួល 
ខ្លមឹ សារ ស្រច ក្ត ី ព្រង  ច្របាប ់ស្ត ីព ី
ការ បង្កើត គណៈ កម្មធិការ ជាតិ 
ប្រឆំាង ទារុណកម្ម។ ក្រសួង 
មហា ផ្ទ្រ បញ្ជាក់  នៅ លើ គ្រហ ទំព័ រ 
របស់ ខ្លួន ថា កិច្ច ប្រជុំ ន្រះ  ធ្វើ - 
ឡើង ដោយ មាន ការ ចូលរួម ពី 
សំណាក់ លោក ប៊ុន ហុន រដ្ឋ - 
ល្រ ខាធិការក្រសួង មហា ផ្ទ្រ 
នងិ លោក  នតុ សាអាន ប្រធាន 
គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិប្រឆាំង 
ទារណុ  កម្ម អពំើ ឃោរ ឃៅ អពំើ 
អមនុស្រស ធម៌ អំពើ ធ្វើ ទុក បុក- 
ម្ន្រញ ឬ ទណ្ឌកម្ម។

លោក បុ៊ន ហុន ថ្ល្រង ថា  ស្រច- 
ក្ត ីព្រង ច្របា ប់ ស្ដី ពី ការ បង្កើត 
គណៈ កម្មការ ជាតិ ប្រឆំាង ទារុ ណ- 
កម្ម ន្រះ ធ្វើឡើង ដោយ សារ ត្រ  
កម្ពុជា ជា រដ្ឋ ភាគី ហត្ថ ល្រខី ន្រ  
អនុ សញ្ញា  ស្ត ីពី ការ ប្រឆំា  ង ការ ធ្វើ 
ទារណុកម្ម។ យោង តាម សា្មារ ត ី 
ន្រះ លោក នយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី ហ៊នុ 
ស្រន បាន  អនុញ្ញាត ឲ្រយ បង្កើត  
គណៈ កម្មធកិារ  មយួ ន្រះ ឡើង។ 

ន្រះ បើ តាម ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ 
ដដ្រល ។ ក្រសួង បញ្ជា ក់  ថា  
គោល បំណង ន្រ ការ បង្កើត 
គណៈ កម្មការ ជា តិប្រឆាំង ការ 
ធ្វើ ទារុណ កម្ម ធ្វើ ឡើង ដើម្របី ធា- 
ន ការពារ ជន ទាងំ ឡាយ  ដ្រល 
ត្រវូ បាន ដក ហតូ ស្ររភីាព ឱ្រយ រចួ 
ផតុ ព ីការ ធ្វើ ទារណុ កម្ម នងិ ការ- 
ប្រព្រតឹ្ត មក លើ ខ្លនួឬ ទណ្ឌកម្មដ ទ្រ - 
ទៀត ដ្រល ឃោរ ឃៅ អមនុ ស្រស  - 
ធម ៌ឬ បន្ថោក បន្ទាប  ដោយ ដាក ់
វិធា ន ការ ត្រតួ  ពិនិត្រយ ជា ទៀង ទា ត់  
នៅ កន្ល្រង ឃំុ ឃំង នន  និង ទី កន្ល្រង 
ដ្រល ជន  ទំាង ឡាយ ណាត្រវូ បា  ន 
ឬអាច ត្រវូ បាន ដក ហូត ស្ររីភា ព 
នៅ ទូទាំង ប្រទ្រស កម្ពុជា។

លោកនុត សាអាន  ថ្ល្រង ប្រ ប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ម្រសិ ល មិញ 
ថា ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ន្រះ ត្រូវ- 
បាន ចាប ់ផ្ដើម ពភិាក្រសា តាងំ ព ីឆា្នា ំ
២០០៩ ប៉នុ្ត្រ ក្រយ មក ហាក-់ 
ដូច ជា ភ្ល្រច រហូត ដល់ ខាង ការិ - 
យា  ល័យ ឧត្តម ស្នង ការ សហ - 
ប្រជាជាតិ ទទួល បន្ទកុ ផ្ន្រក សិទ្ធ ិ - 
មនុស្រស នៅហ្រសឺ ណ្រវ  ដ្រល ជា ភា គី 
ពាក់ ព័ន្ធ មួយ ដ្ររ នះ បាន  ចុះ 
ម ក កម្ពុជា ជា ថ្មី។ លោកបន្ត  ថា 
កាលពី ឆា្នាំ ២០១៣ តំណាង 
អង្គការ សហប្រជាជាតិ   បាន 
ចុះ មក កម្ពជុា   ដើម្របី  ជួយ ធ្វើ ច្របា ប់ 
ន្រះ ប៉នុ្ត្រ ក្រយ មក កប៏ាន ខក- 
ខាន ម្ដង ទៀត ដោយ សារ ចាប់ -  
តាំង ពី ឆា្នាំ២០១៣  មក  កម្ពុជា 
ច្រះ ត្រ មាន បញ្ហា ន្រះ បញ្ហា នះ 
ឥត ឈប់។ លោក បន្ត ថា អនុ - 
សញ្ញា ស្ដី ពី ការ ប្រឆាំង ការ ធ្វើ - 
ទារណុកម្ម តម្រវូ ឲ្រយ កម្ពជុា មាន 
យន្ត ការ ឯករាជ្រយ មួយ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖«យើង មិន 
អាច យក គណៈកម្មការ អន្តរ - 
ក្រសួ ង  ដ្រល រៀប ចំដោយ បន្ទា ន់ 
កាល ព ីឆា្នា២ំ០០៩មក ប្រើ ទៀត 
ទ្រ ពីព្រះ គ្រ តម្រូវ ឲ្រយ យើង ធ្វើ 
ច្របាប់ឯករាជ្រយ គ្រ បាន ប្រើ ឃ្លា មួ យ 
ថា ឯក រាជ្រយអត់ មាន នៅ ក្រម 
រាជ រដា្ឋាភិបាល ឬ អត់ មាននៅ 
ក្រម ពីណា ទ្រ។ ច្របាប់ ន្រះ យើ ង 
ធ្វើ ចប់ ហើយនៅត្រ ប្រជំុ ពិភា ក្រសា 
គ្នា  លើ ខ្លឹម សារ ថ្រម ថយ  និង  
ក្រ សម្រួល ប៉ុណ្ណោះ»។

លោក អំ សំអាត នយក  រង 
ទទួល  បន្ទកុ  ផ្ន្រក  ឃ្លា ំមើល  សិទ្ធ ិ-  
មនុស្រស   ន្រ  អង្គការ  លីកាដូ បាន 
ថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញថា កម្ពុជា 
ដ្រល ជា រដ្ឋ ភាគី ន្រ អនុសញ្ញា 
ប្រឆាំង ការ ធ្វើ ទារុណកម្មនិង 
ការ  ប្រព្រតឹ្ត មក លើ ខ្លនួ ឬ ទារុ ណ- 
កម្ម ឯទៀត ដ្រល ឃោរឃៅ អម - 
នុ ស្រស ធម៌ ឬ បន្ថោក បន្ទាប។  កា ល  
ព ីឆា្នា ំ២០០៧កម្ពជុា បាន ទទលួ 
យក ពិធី សារ បន្ថ្រម ទៅ លើ អនុ - 
សញ្ញា ន្រះ ហើយ រដ្ឋ ភាគី ត្រវូ មា ន 
កាតព្វកិច្ច បង្កើត យន្តការ ថា្នាក់ ជា  តិ  
ដើម្របី ការពារ ប្រឆាំង នឹង អំពើ 
ទារុ ណកម្ម និង អំពើ ឃោរឃៅ 
អមនុស្រស ធម៌។ លោកថា រដា្ឋា - 
ភិបាល បាន បង្កើត គណៈ កម្ម ការ 
ថា្នាក់ ជាតិ ប្រឆំាង នឹង ការ ធ្វើ ទារុ ណ - 
កម្ម រចួ ហើយប៉នុ្ត្រយន្ត ការ គ ំទ្រ 
ផ្រស្រងៗ មិន ទាន់ ត្រវូ បាន បង្កើត ។   
ការ ប្រឆាំង នឹង អំពើ ទារុណ កម្ម 
អំពើ ឃោរឃៅ អមនុស្រស ធម៌  ក៏ 
មាន  ច្រង នៅ ក្នងុ ក្រម ព្រហ្ម ទ ណ្ឌ 
ដ្ររ  ត្រ មិន  ទាន់ លម្អិត  ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖«ទោះ យា៉ាង - 
ណា យើង ចង់ ឃើញ ថា ការធ្វើ 

ស្រចក្ដ ីព្រង ច្របាប ់ន្រះ  មាន ការ 
ចូលរួម ផ្ដល់ យោបល់ ពី គ្រប់ ភា គី 
ពាក ់ពន័្ធ ដចូ ជា អ្នក ជនំញ នងិ 
អង្គការ សង្គម សុីវិល ផ្រស្រងៗ 
ដើម្របី ឲ្រយ ស្រចក្ដី ព្រង ច្របាប់ ន្រះ  
មាន លក្ខណៈ  ល្អ ប្រសើរដើម្របី ចូ ល- 
រួម ទប់ សា្កាត ់អំពើ ធ្វើ ទារុណ កម្ម 
ឬ អំពើ ឃោរឃៅ អមនុស្រស ធម៌» ។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នំ - 
ពាក្រយ ក្រសួង យុត្តិធម៌ ថ្ល្រង ថា 
ភាគី ហត្ថល្រខី  ន្រ អនុសញ្ញា 
ន្រះ ត្រូវ មានសា្ថោប័ន ជាតិ មួយ  
ឯករាជ្រយ  ដើម្របី ទប់ សា្កាត់  និង 
ប្រឆាំង ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម។ 
ចំពោះ គណៈ កម្មការ ដ្រល បង្កើ ត 
កន្លង មក គឺ ត្រវូ បាន បង្កើត ដោ យ 
ព្រះ រាជក្រតឹ្រយ ដ្រល ហាក ់ដចូ ជា 
មនិ មាន យន្តការ ណា ឯករាជ្រយ ព ី
រដា្ឋាភបិាល។ ដចូ្ន្រះ ហើយ បាន 
ជា ក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ  រៀបច ំច្របាប ់
មួយ ដើម្របី ឲ្រយ គណៈ កម្មការ ន្រះ  
កា្លាយ ជាសា្ថោប័ន ជាតិ បង្កើត ឡើ ង 
ដោយ ច្របាប់និង ឯករាជ្រយ ។

លោក ថា កម្ពុជា ធា្លាប់ មាន  
ការ ប្រព្រឹត្ត អំពើ ទារុណកម្ម លើ 
អ្នក ជាប់ ឃុំ កាល  ពី កន្លង ទៅ 
ប៉ុន្ត្រ   ការ ប្រព្រឹត្ត ទាំង នះ  ជា 
ទង្វើលក្ខណៈ  បុគ្គល ហើយ ពួក- 
គ្រ ត្រូវ ទទួល ខុស ត្រូវ តាម ផ្លូវ 
ច្របាប់។ លោក  មា៉ាលីន ថ្ល្រង ថា ៖ 
«អំពើ ទារុណកម្ម កន្លង មកគឺ 
មាន សមត្ថ កិច្ច ធ្វើ ទារុណ កម្ម មួ យ 
ចនំនួ ហើយ ក ៏មាន អ្នក ប្រឈម 
មុខ នឹង ផ្លូវ ច្របាប់ មាន ប៉ូលិស 
ជា  ប៉្រអឹម ជា មន្ត្រី ពន្ធ ន គរ 
ដ្រល ត្រូវ ទទួល ទណ្ឌ កម្ម ផ្ន្រក 
វិន័យក៏ ដូច ជា ទទួល ទោ ស-  
ទណ្ឌ   តាម ផ្លូវ ច្របាប់ ដ្រ រ» ៕

ថ្ង្រពុធ ទី២០ ែខឧសភា ឆា្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ក្រសួងសាធារណការប្រប់សា្ថាប័នរដ្ឋនិងសា្ថាប័ន
ក្ររដ្ឋាភិបលមកប្តរូបណ្ណសម្គាល់យានជំនិះ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួ សាធា ណការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន  ជូន ដំណឹង ទៅ 
ក្រសួង  សា្ថោ ប័ន រដ្ឋ  អង្គ ការ និង 
សា្ថោន  ទូត នន នៅ កម្ពុជា មក ប្តូរ 
បណ្ណ នងិ សា្លាក ល្រខ សមា្គាល់ យាន- 
ជំនិះ ឲ្រយ បាន មុន ថ្ង្រ ទី ៣០ ខ្រ 
តុលា ខាង មុខ   ព្រះ ក្រសួង បាន 
ក្រ សម្រួល និង កំណត់ ល្រខកូដ 
សមា្គាល ់សា្លាក ល្រខ ជា ថ្ម ីដើម្របី បង្ក 
ភាព ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ គ្រប់- 
គ្រង យាន ជំនិះ។

ស្រចក្ត ីជនូ ដណំងឹ របស ់ក្រសងួ 
សាធា រណការ   ន ថ្ង្រ ទ១ី៨  ឧសភា  
បញ្ជាក់ ថា  កាល ពី ខ្រមិថុន  ឆា្នាំ 
២០១៩  រាជ រដា្ឋា ភបិាល បាន ច្រញ   
អនុ ក្រឹត្រយ មួយ ស្តីពី «ការ ចុះ បញ្ជី 
ផ្តល ់បណ្ណ សមា្គាល ់យាន ជនំិះ  នងិ 
បំពាក់ សា្លាក ល្រខ យាន ជំនិះ»។  
ខ្រ ម្រសា  ឆា្នា ំ២០២០  ក្រសងួ សាធា- 
រណ ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  ក៏ បាន- 
ច្រញ ស្រចក្តី ប្រកាស មួយ ស្តី ពី 
«ការ កណំត ់ប្រភ្រទ ល្រខ សមា្គាល ់
យាន ជំនិះ ជា សម្របត្តិ រដ្ឋ របស់ 
ក្រសួង  សា្ថោប័ន » ផង ដ្ររ។

ក្រសួង ប្រប់ ថា ៖«ការ ច្រញ- 
អនុ ក្រឹត្រយ  និង ប្រកាស ន្រះ  ក្នុង 
គោល បណំង គ្រប ់គ្រង យាន ជនំិះ 
ជា សម្របត្ត ិរដ្ឋ របស ់ក្រសងួ  សា្ថោ បន័   
ដើម្របី ធាន ឲ្រយ បាន នូវ សន្តិ សុខ  
សណា្តាប ់ធា្នាប ់ សវុត្ថ ិភាព  នងិ សទិ្ធ ិ
ជា កម្ម សិទ្ធិ លើ យាន ជំនិះ របស់ 
ក្រសងួ  សា្ថោ បន័»។ ក្រសងួ  បញ្ជាក ់ 
ទៀត ថា ៖«ជាពិស្រស ដើម្របី បង្ក 
ភាព  ងាយ ស្រលួ ក្នងុ ការ គ្រប ់គ្រង 
សា្លាក ល្រខ សមា្គាល់ យាន ជំនិះ  
ដោយ បាន ក្រ សម្រលួ  នងិ កណំត ់
ល្រខ កូដ សមា្គាល់ សា្លាក ល្រខ 
របស់ ក្រសួង  សា្ថោប័ន មួយ ចំនួន 
ជា ថ្ម ីតាម លដំាប ់ល្រខ កដូ សមា្គាល ់
ចាប់ពី  រដ្ឋ 01  ដល់ រដ្ឋ  36 »។

ស្រច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ   កប៏ានប្រប ់ 
សា្ថោប័ន ទាំងអស់ ដ្រល ជា មា្ចាស់ 
គ្រប់ គ្រង យាន ជំនិះដូច រៀប រាប់ 
ខាង លើ រៀប ចំ ធ្វើ បច្ចុប្របន្ន ភាព 
បញ្ជ ីសារពើ ភណ័្ឌ យាន ជនំិះ  ដ្រល   
កពំងុ ប្រើ ប្រស ់នៅ អង្គភាព របស ់
ខ្លួន រួច បញ្ជូន មក ក្រសួង សាធារ- 
ណការ និង ដឹក ជញ្ជូន។  ជាមួយ- 
គ ្នាន្រះ ត្រូវ បំព្រញ ប្រប បទ ស្នើ សុំ 
ប្ដូរ បណ្ណ សមា្គាល់ យាន ជំនិះ និង 
សា្លាក ល្រខ សមា្គាល់ យាន ជំនិះ ថ្មី 
ឲ្រយ បាន ស្រប តាម ខ្លមឹ សារ ន្រ អនកុ្រតឹ្រយ   
នងិ ប្រកាស ថ្មនី្រះ នៅ អគ្គ នយក-
ដា្ឋាន ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ គោក ឲ្រយ បាន 
មុន ថ្ង្រ ទី៣០ តុលា ឆា្នាំ ២០២០។

លោក ហា៊ាង សុទា្ធាយុត្ដ  អ្នក នំ- 
ពាក្រយ ក្រសងួ សាធារណការ ថ្ល្រង ថា   ៖  
«ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ បណ្ណ សមា្គាល់  និង 
សា្លាក  ល្រខ ថ្មីន្រះទាំង សា្ថោប័ន រដ្ឋ 
អង្គការនងិ សា្ថោនទតូ  ត្រវូ ច ំណាយ 

ថវកិា បន្តចិបន្តចួ ទៅលើ ស្រវា សា- 
ធារណៈ របស់ រដ្ឋ ។ ដូច្ន្រះ ការចំ- 
ណាយ ស្រវា  សាធារណៈ  មិន មាន 
ការ ប៉ះ ពាល់  ដល់ ក្រសួង  សា្ថោប័ន  
ទ ្រ ។ក្រសងួ សា្ថោបន័ រដ្ឋ ក ៏មាន ថវកិា  
ផ្ន្រក  រដ្ឋ បាល សម្រប ់ចណំាយ  ដ្ររ។  
ដចូ្ន្រះ ទាងំ សា្ថោបន័ រដ្ឋ  នងិ អង្គការ- 
ជាតិ អន្តរជាតិ  គឺ ត្រូវ ចំណាយ 
ស្រវា សាធារណៈ ដូចគ្នា»។

ក្រសងួ បញ្ជាកថ់ា  តាម អនកុ្រតឹ្រយ   
និង ប្រកាស ខាង លើន្រះបាន ក្រ- 
សម្រួល ល្រខ កូដ សមា្គាល់ សា្លាក- 
ល្រខ របស់ ក្រសួង  សា្ថោប័ន  មួយ- 
ចំនួន  ដោយ ត្រូវ អនុវត្ដ ចំពោះ 
យាន ជំនិះ គ្រប់ ប្រភ្រទ ដូច ជា 
ទោចក្រ យាន យន្ត  រថយន្ត ធនុ តចូ  
និង រថ យន្ត ធុន ធ្ងន់  មាន ដូច ជា  
ក្រសួង  សា្ថោប័ន  ដ្រល កំពុង ប្រើ- 
ប្រស ់យាន ជនំិះ  មាន សា្លាក ល្រខ 
សមា្គាល់  រដ្ឋ 34 រដ្ឋ 37 រហូត ដល់ 
រដ្ឋ 62  និង រដ្ឋ 66។ សា្លាក ល្រខ 
យាន ជនំិះ កម្ម សទិ្ធ ិរបស ់សាលា- 
រាជ ធានី  ខ្រត្ដ ត្រូវ ប្ដូរ មក ល្រខ កូដ 
សមា្គាល់យាន ជំនិះ ថ្មី។ 

ក្រសួង បន្ថ្រមថា យានជំនិះ ជា 
សម្របត្ដិ រដ្ឋ ដ្រល ប្រើ ប្រស់ ដោយ 
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ រៀប ចំ ការ- 
បោះ ឆ្នាត  មាន សា្លាក ល្រខ សមា្គាល់  
គជប01 2-0001ត្រវូ ប្ដរូ  មក ល្រខ-  
កដូ សមា្គាល ់យាន ជនំិះ  ថ្ម ី គ ឺ គជប  
2-0001។ យាន ជំនិះ ជា អង្គការ 
មិន ម្រន រដា្ឋា ភិបាល បរទ្រស  មាន 
សា្លាក ល្រខ សមា្គាល ់ONG01 2-001 
រហូត ដល់  ONG199 2-001 
ONG202 2-001 ត្រូវ ប្ដូរ មក 
ល្រខ កូដ សមា្គាល់ យាន ជំនិះ ថ្មី គឺ  
ONG1 2-001 តាម ប្រភ្រទ យាន- 
ជំនិះ ។  យាន ជំនិះ ជា អង្គការ មិន 
ម្រន រដា្ឋា ភិបាល ក្នុង ស្រុក  មាន 
សា្លាក ល្រខ សមា្គាល់ ONG200 
2-001 ត្រូវ ប្ដូរ មក ល្រខ កូដ 
សមា្គាល់ យាន ជំនិះ ថ្មី គឺ  ONG2-
001 តាម ប្រភ្រទ យាន ជំនិះ។ 

សម្រប់ យាន ជំនិះ អង្គការ 
អន្តរជាត ិ មាន សា្លាក ល្រខ សមា្គាល ់
OI 001, OI 0001, OI 2-001 
ត្រវូ ប្ដរូ មក ល្រខ កដូ សមា្គាល ់យាន 
ជំនិះ ថ្មី  គឺ  OI 2-0001 តាម 
ប្រភ្រទ យាន ជំនិះ ។ សម្រប់ 
យាន ជំនិះ ជា ឯកអគ្គ រាជ ទូត  ឬ 
ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត មាន សា្លាក ល្រខ 
សមា្គាល់  CMD01 2-001 ត្រូវ 
អនុវត្ដ ដដ្រល មិន តម្រូវ ឲ្រយ ផ្លាស់ - 
ប្ដូរ ទ្រ ។ សម្រប់ យាន ជំនិះ ជា 
ប្រធាន ប្រស កកម្ម អង្គការ សហ- 
ប្រជាជាតិ ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា  មាន 
សា្លាក ល្រខ សមា្គាល ់ONU 2-001 
ត្រវូ ប្ដរូ មក ល្រខ កដូ សមា្គាល ់យាន 
ជនំិះ ថ្ម ីគ ឺ ONU 01-1 ហើយ ល្រខ- 
កូដ សមា្គាល់ សា្លាក ល្រខ របស់ 
បុគ្គលិក ត្រូវ អនុវត្ដ ដដ្រល មិន- 
តម្រូវ ឲ្រយ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទ្រ៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្របន្តក្រសម្រលួខ្លមឹសារស្រចក្តីព្រងច្របាប់
ស្តពីីការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រឆំាងការធ្វើទារុណកម្ម

កិច្ច បេជំុ  ពិនិតេយ និង កេសមេលួ សេច ក្ត ីពេង ចេបាប់ ស្តពីីការ បង្កើត គណៈ កម្មការជាតិ បេឆំាង ការ ធ្វើ ទារុណកម្ម ពី ថ្ងេ ទី ១៨  ខេ ឧស  ភា ។ រូបថត ក្រសួង មហាផ្ទ្រ 
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លោក ប៉ែន កុសលែយ ថា ពល ករ ជាង ១៥ពាន់នាក់ មក
ពី ថែ  មិន មាន អ្នក តែឡប់ ទៅ វិញ ដោយ ខុស ចែបាប់នោះទែ

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ឧត្តរមនជ័យៈ  លោក  ប៉ៃន  
កុស លៃយ  អភិ បាល ខៃត្ត ឧ ត្ត រ- 
មាន ជ័យ  បាន ឲៃយ ដឹង កាល ពី 
មៃសិល មិញ  ថា  មិនមាន ពលរដ្ឋ ខ្មៃ រវិ ល 
តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស ថៃ វិញ ដោយ 
ខុស ចៃបាប់ តាម ចៃក ពៃំដៃន ទាំង 
៣  នៅ ក្ន ុង ខៃត្ត នៃះ នោះ ទៃ  ក្នងុ 
 ចំ ណោម ពល ករ ខ្មៃរ សរុប ជា  
១៥៥០០នាក់  ដៃល បាន វិល តៃ ឡ ប់  
មក វិញ តៃមឹ  ថ្ងៃទី ១៨  ឧសភា ។

 ការ អះអាង  នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ សន្និ សីទ សារព័ត៌ មាន ស្ដីពី  
«វឌៃឍន ភាព  នងិ ទសិ ដៅ ការងារ 
បន្ដ របស់ ខៃត្ដ ឧត្ដ រ មាន ជ័យ »  
រៀប ចំ ដោយ អង្គ ភាព អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រាជរ ដ្ឋាភិ បាល  កាលពី  
ពៃឹក ថ្ងៃ អងា្គារ  ទី ១៩  ខៃ ឧសភា  
នៅទ ី ស្តកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី ដៃល  
មាន មន្តៃ ីគៃប់ សា្ថាប័ន នៃ ខៃត្ត  
ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ បៃ មាណ  ៣០  
នាក់ចូ ល រួ ម  ។

 លោក  ប៉ៃន កុស លៃយ អភិបាល 

ខៃត្ត នៃះ   បាន ឲៃយ ដឹង នៅ ក្នុង 
សន្ន ិសីទ នោះ ថា  ក្នងុ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ-  
មាន ជ័យ  មាន ចៃក ពៃំ ដៃន 
ចំនួន  ៣  ដៃល ជាប់ នឹង ពៃំ 
បៃទល់ បៃទៃស ថៃ  នោះ គឺ ចៃក  
អូរ សា្មាច់  ចៃក ជាំ  និ ង ចៃក  ជប់- 
គិរី ដៃល ចៃក ទាំង៣ នោះ      
តៃូវ បាន បិទ ជា សា្ថា ពរ កាល ពី 
អំឡុង ខៃមីនា។  ប៉ុន្តៃ កៃយ ការ- 
ចរចា រវាង អាជា្ញា ធរ នៃ បៃទៃស 

ទាំង២  ជា លទ្ធ ផល  គឺ ចៃក អូរ- 
សា្មាច់  និង ចៃក ជាំ បាន បើក 
ដំណើរ ការ ក្នុង ការ ដោះ ដូរ ទំ- 
និញ  ឡើង វិញ ។ 

 លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ « ពល រដ្ឋ 
ចំណា ក សៃកុ ចូល តាម ពៃំដៃន 
ក្នុង ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ ដៃល 
មាន២ចៃក  គ ឺមាន ១ ៥ ៥៥៤  
នាក ់ ក្នងុ នោះ មាន សៃ ី ៧០២៤  
នាក់  នៃះ យើង និយាយ ដៃល 

ចូល តាម ចៃក អន្តរ ជាតិ អូ រសា្មាច់ 
និង ជាំ។  តៃ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល  
រស់នៅក្នុង ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ 
ដៃល ជា ពល ករ ចំណាក សៃុក 
មក ព ីខៃត្ត ផៃសៃងៗ  ក ៏ដចូ ជា ចលូ 
តាម ចៃក នៃះ មាន  ៤ ៤១៨   នា ក់ » ។

 លោក អះអាង ថា   ករណ ីពល- 
រដ្ឋ ខ្មៃរ  ដៃល វិល តៃឡប់ ទៅ 
បៃទៃស ថៃ  ដោយ ខុស ចៃបាប់  
តាម ចៃក ទំាង ៣ នោះ  គឺ មិនមា ន 
នោះទៃ  ហើយ ករណី ដៃល 
ពលរដ្ឋ អាច ឆ្លង តាម ចៃក ទាងំ- 
នោះ  បាន  គឺ តាម រយៈ ការ ពៃម- 
ពៃៀង  ដោយ មាន ការ អន ុញ្ញាត 
ពី ភាគី ទាំង ២ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ  ក្នុង 
ករណី ដៃ ល  តៃូវ ទៅ ពិនិតៃយ  ពៃយា- 
បាល  ឬ  មាន  សំបុតៃ បញ្ជាក់ ពី 
មន្ទីរ ពៃទៃយ តៃឹម តៃូវ ។ 

លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖«ពលករ 
តៃឡប់ ទៅវិញ គឺ អត់ មាន ទៃ 
និយាយ អី៊ ចៃះ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជយ័ 
អត់ មាន ចៃករបៀង ដូច គៃ ទៃ។ 
ចង់ និយាយថា ខៃត្ត យើង មានតៃ 
ចៃក បី ហើយ ចៃក១ បិទ ឈឹង 
ហើយ ចៃក អន្តរ ជាតិ ២ ទៀត  គឺ 
អត ់ឲៃយ ចៃញ ទៃ។  លើក លៃង តៃ 
ករណី  ឈឺ  ដៃល រាយ ការណ៍ ពី  
ខាង ថៃ។  ហើយ បើ ពួកគាត់ 
លួច ចូលទៅ ឡើង ភ្នំ  មាន តៃ 
ជាន់ មីន  ពៃះ យើង មាន ភ្ន ំដង រៃក 
បាំង ជិត តៃ ម្តង  មិន មាន អ្នក- 
ណា ហ៊ាន ឡើង ទៃ » ។ 

 ចំ ណៃក ឯការ ងារ ធ្វើ ចតា្តា ឡី- 
ស័ក ដល់ ពល ករ ចំ ណាក សៃុក   
នៅ ក្នុង ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ វិញ 
លោក   ប៉ៃន   កុសលៃយ  បាន អះ អាង  
ថា  ស្ថិត ក្នុង សា្ថាន ភាព ដៃល 
អាច គៃប់ គៃង បា ន   ហើយ ក្នុង 
នោះ   សណំាក ពល ករ ច ំណាក- 
សៃុក ចំនួន   ២៣៤  សំណាក   
តៃូវ បាន យក ទៅ ពិសោធ និង 
មាន ចនំនួ   ៧  ស ំណាក ប៉ ុណោ្ណោះ  
ដៃល មិន ទាន់ ទទួល បាន លទ្ធ ផល  
ខណៈ កា រ ធ្វើ តៃស្តទាងំ អស ់  រក 
ឃើញ ថា   អវិ ជ្ជ មា ន ។ 

 លោក  សៃ ី ណា រ៉ៃ ន  មន្ដៃី 
សមៃប សមៃួល អង្គការ អាដ- 
ហុក  នៅ ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជយ័  បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « តាំង ពី ថៃ បិទ ចៃក 
មក គឺ ពលរដ្ឋ យើង អាច ចូល 
មក ខ្មៃរ វិញ បាន  ប៉ុន្តៃ រឿង ចូល 
ទៅ បៃទៃស ថៃ វិញ  គឺ ពិបាក 
ខា្លាំង ណាស់  ទាំង ការដោះ ដូរ 
ទំនិញ អី ក៏ ពិ បាក ជាង ភាគី ថៃ 
ដៃរ ពៃះ ខាង ថៃ  គៃ អាច ចូល 
យើង បាន  ហើយ ដើរ ទិញ ដណំា ំ
កសិផល  ពី យើង បាន  តៃ យើង 
វិញ  គឺ មិន អាច ទៃ  បាន តៃឹម តៃ 
កុម្ម៉ ង់ គៃ ដឹកមក ឲៃយ» ៕

តពីទំព័រ  ១...អប់រំ គឺ យើង 
ចង ់ ផ្ដល ់ចណំៃះដងឹ ទាកទ់ង នងឹ  
បញ្ហា គៃឿងញៀន លៃបិចកល 
របស ់ជន ខលិ  ខចូ ចពំោះ សកម្ម- 
ភា ព ជួញដូរ គៃឿង ញៀន និង 
គៃះ  ថា្នាក ់ដៃល ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នងឹ 
ការបៃើបៃស់ គៃឿងញៀន»។

លោក សៃ ីថ្លៃងថា៖«ការ រៀប- 
ចំ តាក់ តៃង ឯកសារ អប់រំ នៃះ 
ទំាង   ២ផ្នៃក គឺ កមៃតិ បឋម សិកៃសា  
និ ង មធៃយម សិកៃសាយើង សមៃច 
បា ន៧៥ភាគ រយ ហើយ។  នៅ 
ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ   កៃុមការងារ យើ ង  
បាន យ ក មក កៃ សមៃលួសៃច ក្ដ ី 
មួយ ចំនួ ន នៃ មៃរៀន ក្នុង ឯក សា រ  
អបរ់ ំនៃះ» ។ លោកសៃ ីបន្ថៃមថា  
ឯកសារ អបរំ់ នៃះ គ ឺរៀបច ំឡើង 
ជា ឯកសារ សមៃប ់ការរៀន ន ិង  
បងៃៀន តៃ  ម្ដង  ដោយមាន ភា្ជាប ់
នូវ  ករណី សិកៃសា សមៃប់ ការ-  
បណ្ដុះ បំ ណិ ន  តៃិះរិះ ពិចារណា 
របស់ សិសៃស និង អាច ឲៃយ សិសៃស 
អនុវត្ដ សក ម្មភាព នៅពៃល 

សិកៃសា  ផង ដៃរ ។
លោកសៃ ីបន្ត ថា ៖ « យើងចាប ់ 

ផ្ដើម អនុវត្ដ ការងារ រៀបចំតា ក់ - 
តៃង ឯកសារ នៃះ ក្នុង អំឡុង 
ខៃមនីា នងិ គៃង បញ្ចប ់នៅ ឆ្នា ំ
២០ ២១។ កៃយ បញ្ចប់ ការ - 
តាក់ តៃងយើង  ក៏ តៃូវការ ដៃ គូ 
សហ ការ បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ការ- 
បោះ ពុ ម្ពឯកសារ អប់រំ នៃះ» ។ 

លោក រស់ សុ វាចា អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង  អប់រំ បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទថា អវត្ត មាន 
គៃឿង ញៀន ខុសចៃបាប់ នៅ 
គៃឹះសា្ថានសិកៃសាជាការ ចូលរួម 
លើ កកម្ពស់ គុណភាព អប់រំ នៃ 
កម្ពជុា ។ ការអភវិឌៃឍ សមា្ភារ ឧប-
ទៃស សមៃ ប ់ការអបរ់ ំបងា្ការទប ់
សា្កាត ់ការបៃើបៃស ់គៃឿង ញៀន 
ខុស  ចៃបាប់ នៅតាម គៃឹះ សា្ថាន 
សិកៃសា  មាន គោលដៅ ធ្វើ ឲៃយ 
លៃងមាន ការបៃើបៃស់ គៃឿង- 
ញៀន ខុស ចៃបាប់ នៅ គៃឹះ  សា្ថាន 
សកិៃសា ដោយ បង្កើន បៃស ិទ្ធ   ភាព 
ក្នុងការ បងា្ការទប់ សា្កាត់ ការ បៃើ- 
បៃស់ គៃឿងញៀន ខុសចៃបា ប់ 
តាម  រយ:ការ ពិនិតៃយ វឌៃឍនភាព 
ការ ងារ តាក ់តៃង ឯកសារ មៃរៀន   
ដើមៃប ីឈា ន ទៅ ដល ់ការ បោះ ពមុ្ព  
ផៃសព្វ ផៃសាយ នាពៃល ខាង មុខ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ការងារ នៃះ 
ជា កចិ្ចសហការ បន្ត រវាង កៃសងួ 
អបរ់ ំអគ្គ លៃខាធកិារ ដ្ឋាន អាជា្ញា- 

ធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង 
ញៀន វិស័យ ឯកជន និង ដៃគូអភិ- 
វឌៃឍន៍ ដូចជា អង្គការ ប្លៃន អន្តរ  ជាតិ 
កម្ពជុា នងិអង្គការ Cambodia 
ACTs។ ជារមួ ការងារ នៃះ ស្ថតិ 
ក្នុង ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ វិស័យ 
អបរ់ ំឆ្នា ំ២០១៩-២០២៣ នងិ 
ឆ្ពោះទៅ ឆ្នាំ ២០៣០ ដៃល 
កៃសួង អប់រំ  ប្តៃជា្ញា សមៃច ឲៃយ 
បាន គោលដៅ អភវិឌៃឍន ៍បៃកប- 
ដោយ ចរីភាព ទ៤ី ស្តពី ីការអបរ់ ំ
ដោយ ឈរ លើ គោលការណ៍ 
គណុភា ព សម ធម ៌បរ ិយាបន័្ន- 
ការសិកៃសា ពៃញ មួយជីវិត សមៃប់  
ទាំងអស់ គា្នា»។ លោក  បន្ត ថា 
ឯក សារ អបរ់ ំនៃះ  នងឹ ដើរ តនួាទ ី
សំខាន់ ក្នុងការ ចូលរួម អប់រំ 
សសិៃសា នសុ ិសៃស លោក គៃ ូអ្នកគៃ ូ
នងិ គៃបភ់ាគ ីពាកព់ន័្ធ ឲៃយ មានការ- 
យល់ដឹង បន្ថៃម លើ ហ និ ភ័យ 
បង្ក ដោយ ការបៃើបៃស ់គៃឿង- 
ញៀន ខុស ចៃបាប់ដើមៃបី លើក- 
កម្ពស ់ការ ច ូល  រមួ បងា្ការ ទបស់ា្កាត ់
ការ  បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន   នៅ 
តាម គៃឹះសា្ថាន សកិៃសា។ នាពៃល 

ខាង មុខ កៃសួ ង  អប់រំ  និង ដៃគូ 
សហការ នឹង ពិនិតៃយ ខ្លឹមសារ 
ឯកសារ អប់រំ ខាងលើ ដើមៃបី 
ពចិារណា យក ទៅ ធ្វើតៃស្ត សាក- 
លៃបង តាម ទមៃង់ ផៃសៃងៗ ដូច ជា 
ក្នងុ ថា្នា ក ់រៀ នករណ ីសកិៃសា ការ- 
តៃួត ពិនិ តៃយ បណា្តាញ មិត្ត អប់រំ 
មិត្ត សាលា គរុ កោស លៃយ ភូមិ ភាគ   
នៅ រាជ ធានី-ខៃត្ត គោល ដៅ។ 

លោក លមឹ តងុ ហតួ បៃធាន 
នាយក ដ្ឋាន នីតិ កម្ម អប់រំ និង 
សា្តារនតី ិសមៃបទា នៃ អគ្គលៃខា-  
ធិការដ្ឋាន អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុ ទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿងញៀន បាន ថ្លៃង 
កាលពី មៃសិលមិញ ដៃរ ថាការតាក់-   
តៃង ឯកសារ អប់រំនៃះ គឺ ដើមៃបី 
សំដៅ ពងៃឹង គុណ ភាព បងា្ការ 
ទប់ សា្កាត់ ការ បៃើ បៃស់ គៃឿង- 
ញៀន  នៅ ក្នុង គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា 
ទាងំ រដ្ឋ  នងិ ឯកជន ពៃះ កន្លង 
មកមាន ការ រិះគន់ថា ក្នុង សា លា - 
រៀន មិន មាន កា របៃើ បៃស់   គៃឿង-    
ញៀនទៃ ប៉ុន្ដៃ នៅ កៃ សាលា- 
រៀន មាន ការ បៃើបៃស់។ «ការ- 
តាក ់តៃង ឯកសារ នៃះគ ឺដើមៃប ីឲៃយ 
សសិៃសានសុសិៃស នងិ អ្នកពាកព់ន័្ធ 
ផៃសៃងទៀតបាន យល ់ដងឹ កានត់ៃ 
ចៃើ ន ថៃមទៀត ធ្វើ យា៉ាង ណា 
ចូលរួម បងា្ការ ទប់ សា្កាត់បញ្ហា 
គៃឿង ញៀ នទាំងអស់ គា្នា ពៃះ 
គៃសួារ គា្មាន គៃឿង  ញៀ ន  សហ- 
គមន៍ នឹង មាន សុវត្ថិ ភាព » ៕

លោក ប៉ែន  កុសលែយ ថ្លែង ទៅ កាន់ អ្នក កាសែត  មែសិលមិញ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

កែសួង អប់ រំ ...

ការ តាក់ តែង ឯក សារ នែះ ឡើង គឺ ដើមែបី ឲែយ 
សិសែសានុសិសែស និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ផែសែង ទៀត បាន យល់- 
ដឹង កាន់ តែ ចែើន ថែម ទៀត ធ្វើ យ៉ាង ណា ចូល រួម បង្ការ 
ទប់ សា្កាត់ បញ្ហា គែឿង ញៀនទាំង អស់ គ្នា  ពែះ គែួសារ 
គ្មាន គែឿង ញៀន  សហគមន៍ នឹង មន សុវត្ថិភាព ។
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ពលរដ្ឋ១៦២គ្រសួារនៅក្រងុព្រះសីហនុ ជំទាស់នឹងគម្រងធ្វើផ្លវូប៉ះពាល់ផ្ទះពួកគ្រ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសីហនុៈ បៃជាពលរដ្ឋ  
១៦២គៃសួារ នៅ ភមូ៤ិ សង្កាត ់៤  
កៃងុ ពៃះសហីនុ  កាលពី   ថ្ងៃទ១ី៨ 
ឧសភា បានជទំាស ់នងឹ  គមៃង ធ្វើ    
ផ្លូវ របស់ អាជា្ញាធរ  ដោយ  ពួកគាត់  
អះអាងថា  ការធ្វើ ផ្លវូ ថ្ម ីនៃះ  ប៉ះ ពាល ់  
ផ្ទះ បៃជាពលរដ្ឋ ស្ទើរ ទាំង សៃុង  
ហើយ អពំាវនាវ ឲៃយ អាជា្ញាធរ យោគ- 
យល់ និង រក ដំណោះ  សៃយ។

លោក ប៊ុន ញឹម  អាយុ ៤៥ឆ្នាំ  
ពលរដ្ឋ ម្នាក ់ ក្នងុចណំោម អ្នកភមូ ិ
ទាំងនោះ  និយាយ ថា  អាជា្ញាធរ  
ជនូ ដណំងឹ ឲៃយ ពល រដ្ឋ បៃញាប ់ រុះរើ 
ផ្ទះ  និង សំណង់ មួយចំនួន ដៃល 
ប៉ះពាល់ ផ្លូវ លៃខ ២០០  ស្ថិត នៅ 
ភូមិ ៤  សង្កាត់ ៤  កៃុង ពៃះសីហនុ 
ចាប់ ពី  ថ្ងៃទី១៣ ឧសភា  តទៅ។ 
គមៃង ធ្វើ ផ្លវូ របស ់អាជា្ញាធរ ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ផ្ទះ បៃ ជា ពលរដ្ឋ ចំនួន 
១៦២ គៃសួារ   ដោយ ខ្លះ ប៉ះពាល ់
ទាងំសៃងុ  នងិ មយួចនំនួ ប៉ះពាល ់
ពាក់ កណ្ដាល ដី ផ្ទះ តៃ ម្ដង។

លោក បន្តថា  អាជា្ញាធរ បានដាក់- 
គមៃង ចង់ ធ្វើ ផ្លូវ ទំហំ ៤០ម៉ៃតៃ   
បៃវៃង ជាង១ពាន់ ម៉ៃតៃ  ប៉ុន្ដៃ 
បៃជា ពលរដ្ឋ នា ំគា្នា តវ៉ា  នងិ ស្នើ ឲៃយ 

អាជា្ញាធរ ធ្វើ ផ្លូវ ថ្មី នៃះ តៃឹម ១៧ ម៉ៃត ៃ  
គៃបគ់ៃន ់ហើយដើមៃបី កុ ំឲៃយ ប៉ះ ពាល ់   
ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ចៃើន ពៃក។ ផ្លវូ 
សព្វថ្ងៃ   មនិសវូ មន អ្វ ីមម ញកឹ ទៃ  
ដោយ គៃន់តៃ ដាក់លូ  និង ជួស- 
ជុល បន្ដិច បន្ដួច អាច ល្អ បៃសើរ  ។

លោក ថា ៖«បើ ធ្វើ ផ្លូវ ហ្នឹង ៤០ 
ម៉ៃតៃគឺមន អ្នកខ្លះ នឹង អស់ ផ្ទះ  
អស ់ ដនីងិ ខ្លះទៀត បាតប់ង ់ល ំនៅ- 
ឋាន ទាំងសៃុង។ ម្នាក់ៗ សុទ្ធតៃ ជំ-  
ពាក់ លុយ ធនាគារ ថៃម ទៀត» ។

ពលរដ្ឋ ម្នាកទ់ៀត សុ ំមនិ បញ្ចៃញ   
ឈ្មោះ លើកឡើងថា  អាជា្ញាធរ គរួ តៃ   
ជួយ សមៃួល  និង ដោះ សៃយ 
បញ ្ហា នៃះ  ពៃះ ការសា្ថាប នា ផ្លូវ ដ៏ 
ធំ  នៃះ  ប៉ះពាល់ ដល់ ពលរដ្ឋ។ ដី 
ដៃល ពលរដ្ឋ កំពុង រស់ នៅ  មិនមន    
បណ្ណ កម្មសទិ្ធ(ិប្លងរ់ងឹ) ទៃ។ ប៉នុ្ដៃ 
ពលរដ្ឋ មន លិខតិបញ្ជាក ់ទលី ំនៅ   
ទទលួសា្គាល ់ព ីអាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន   
តៃឹមតៃូវ  ដោយ ពលរដ្ឋ រស់ នៅ 
ចាបត់ាងំព ីឆ្នា ំ១៩៨៨  រហតូ មក- 
ដល់ សព្វថ្ងៃ នៃះ។

លោក ថា ៖«យើងខ្ញុំ ជា បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មនិ ហាមឃាត ់នងឹ ការអភ-ិ 
វឌៃឍ ទៃ  ប៉នុ្ដៃ ការអភវិឌៃឍ  ដៃល មន 
ផលប៉ះពាល់ ដល់ បៃជា  ពលរដ្ឋ 
ចៃើនគរួតៃ ជយួ សមៃលួ នងិ យោគ-

យល់ ដល់ ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ផង» ។
លោក សៃង នីម  ចៅសង្កាត់ ៤ 

ថ្លៃង កាលពីថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ថា  
អាជា្ញាធរ កៃងុ  នងិ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ
បាន ជនូ ដណំងឹ  ទៅ ពលរដ្ឋ  ដោយ 
តមៃវូ ឲៃយ ពកួគាត ់រុះរើ សណំង ់គៃប ់
បៃភៃទ  និង រោង អាជីវកម្ម នានា 
ដៃល ប៉ះពាល់ លើដី ចំណី ផ្លូវ។ 
ពៃះ ដល់ ពៃល ដៃល អាជា្ញាធរ តៃវូ 
ធ្វើ  ការអភិវឌៃឍ និង សា្ថាបនា ផ្លូវ ឲៃយ 
បាន សា្អាត។ លោក ថាដ ីផ្ទះ ពកួ គាត ់
មិនមន ប្លង់រឹង ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ 
សៃប ចៃបាប ់តៃមឹតៃវូ ទៃ  ប៉នុ្ដៃ លោក 
ទទលួ សា្គាលថ់ា ពល រដ្ឋ មន លខិតិ   

បញ្ជាក់ ទី លំនៅ ពី អាជា្ញាធរ មូល- 
ដា្ឋាន។  ពួក គាត់ មន សិទ្ធិ រស់ នៅ 
លើដី នោះ  ប៉ុន្ដៃ បើ មន តមៃូវការ 
ណមយួ ព ីអាជា្ញាធរ  ពកួ គាត ់តៃវូ តៃ   
សហការ ជាមួយ អាជា្ញាធរ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំសុ ំឲៃយ បង ប្អនូ    
យើង  គរួ ចលូរួម សហការ  ជាមយួ 
អាជា្ញាធរដើមៃបី យើង ធ្វើ ផ្លវូ ទាងំ អស ់
នៅក្នងុ កៃងុ ពៃះ សហីន ុ  បាន សា្អាត   
គៃប ់ទកីន្លៃង។ ពកួគាត ់ភាគចៃើន 
សទុ្ធ មនផ្ទះ ២  ឬ ៣កន្លៃង ឯ ណោះ  
ខ្ញុ ំថា  ដចូជា មនិសវូ ជា ប៉ះពាល ់អ្វ ី
ខ្លាងំ ទៃ។ ពៃះ ផ្លវូ នៃះ យើង ធ្វើ ឲៃយ  
មន កន្លៃង ថ្មើ រជើង  មន សា្លាក- 

សញ្ញា ចរាចរណ ៍តៃមឹ តៃវូ។ នយិាយ  
រួម  គឺ យើង ធ្វើ ឲៃយ សា្អាត តៃ ម្ដង» ។

លោក អីុ សុខ ឡៃង  អភិបាល- 
កៃុង ពៃះសីហនុ ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃ ទី 
១៨  ឧសភា  ថា  អាជា្ញាធរ មនិបាន- 
ពងៃីក ផ្លូវ បន្ថៃម ទៀត ទៃ  គឺ ផ្លូវ 
ដៃល មន សៃប់ ទំហំ ៤០ម៉ៃតៃ។ 
ប៉ុន្ដៃ ពួកគាត់ បាននាំគា្នា មក រស់- 
នៅលើ ចំណី ផ្លូវ ដៃលជា គមៃង 
របស់ កៃសួង សាធារណការ  និង 
ដឹកជញ្ជូន គៃប់ គៃង។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«អ្វ ីដៃល យើង  
ធ្វើ  គ ឺយើង ផ្អៃកលើ ប្លង ់បៃពន័្ធ ដៃល  
ជា ចៃបាប់ ដៃលមន យូរ ឆ្នាំ ហើយ  
ដោយ ធ្វើ គតិ ទៅលើ បៃយោជន ៍រមួ  
ពងៃកី ផ្លវូ ទៅតាម ប្លង ់បៃពន័្ធ ដៃល 
មន សៃប។់ ប៉នុ្ដៃ ជាធម្មតា  ពលរដ្ឋ   
ដៃល ធា្លាប់ រស់នៅ  ធា្លាប់ អាសៃយ័- 
ផល  គឺ ចង់  ឬ មិន ចង់  គឺ គាត់ តវ៉ា 
ហើយ។ ជាកស់្ដៃង កន្លងមក  យើង   
បានធ្វើ ផ្លវូ ជាចៃើន ខៃសៃដចូ បៃប នៃះ  
ហើយ ក៏មន ប៉ះពាល់ អ៊ីចឹង ដៃរ  
ប៉ុន្ដៃ ពួកគាត់ ចូលរួម បរិចា្ចាគ ជា- 
មយួ អាជា្ញាធរ  ដើមៃបី បៃយោជន ៍រមួ 
ទាំងអស់ គា្នា»។

លោក  បូរើ វងៃស សា និតៃយ  បៃធាន 
មន្ទរី សាធារណការ  នងិ ដកឹជញ្ជនូ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ពី មៃសិលមិញ មិន 

ទាន់ អាច ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ទង 
សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ ករណីនៃះ 
បន្ថៃម បាន ទៃ។

សៃចក្ដី ជូនដំណឹង របស់ មន្ទីរ 
សាធារណការ  នងិ ដកឹជញ្ជនូ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  ចុះ ថ្ងៃទី១៣  ឧសភា  
ដៃល ទទលួបាន ថ្ងៃទ១ី៨ ឧសភា  
បញ្ជាក់ ថា  ដើមៃបី រួមចំណៃក ក្នុង 
គោលដៅ លើកកម្ពស់ ការថៃរកៃសា 
សណ្ដាប់ធា្នាប់  របៀប រៀបរយ  
ការកៃ លម្អ សោភណភាព  និង 
កាតប់ន្ថយ  ឬ បញ្ចៀស ការកកស្ទះ 
ចរាចរណ៍ បង្ក ការលំបាក ដល់ 
ការធ្វើ ដំណើរ របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល កពំងុ រសន់ៅ តាម បណោ្ដាយ 
ផ្លវូ លៃខ ២០០  មន្ទរី សាធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  
នឹង រៀបចំ ជួស ជុល កំណត់ ផ្លូវ 
នៃះ ពៃមទាំង សា្ថាបនា បៃព័ន្ធ លូ 
សំខន់ៗ ខងមុខ ឆប់ៗ នៃះ។

មន្ទីរ ក៏ ស្នើ ពល រដ្ឋ ម្ចាស់ លំនៅ- 
ឋាននិង ម្ចាស់ អាជីវកម្ម ទាំង អស់  
ដៃល រលំោភ ដ ីចណំ ីផ្លវូ សាធារ ណៈ  
នៅ តាមផ្លូវ លៃខ២០០  សង្កាត់ ៤  
កៃុង ពៃះសីហនុ  ចូលរួម សហការ 
រុះរើ សណំ ងទ់តីាងំ បៃកប អាជវី កម្ម  
ដៃល សាងសង់ លើដី ចំណីផ្លូវ 
សាធារណៈ ៕

 គ្រឿងចក្ររុះរើសំណង់ក្នងុខ្រត្តព្រះសីហនុ   ថ្ង្រទី១៨ឧសភាដើម្របីស្ថាបនាផ្លវូ។ រូប មន្ទីរសាធារណការ

សា្លាប់ម្នាក់និងរបួសម្នាក់ដោយសារខ្រយល់- 
កន្ត្រក់ ខណៈផ្ទះរាប់សិបខ្នងដួលរលំ

ឃុត  សុ ភចរិ យា

ពោធិ៍ សត់/ សៀម រាបៈ  យា៉ាង- 
ហោច ណស ់មន ស្តៃ ីចណំស ់
ម្នាក់ បាន សា្លាប់  និង បុរ សម្នាក់ 
ទៀត បាន រង របួ ស បនា្ទាប់ ពី មន 
ភ្លៀង នងិ ខៃយល ់កន្តៃក ់បក ់បោក 
ដួល រលំផ្ទះ រាប់ សិប ខ្ន ង ក្នុង 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  សៀ មរាប និង 
ខៃត្ត ឧត្តរ មន ជ័យ  កាលពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ។ នៃះ បើ តាម ការ ឲៃយ ដឹង ពី 
មន្តៃី អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន កាល ពី 
មៃសិល មិញ ។

លោក សូ  សា ហុង  អភិ បាល 
សៃកុ ភ្នកំៃ វញ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ថា បាតុភូត ភ្លៀង លាយ ឡំ 
នឹង ខៃយល់ កន្តៃក់  កាល ពី រសៀល 
ថ្ងៃ ចន្ទ បណ្ដាល ឲៃយ សា្លាប ់ស្តៃ ីវយ័ 
៧៨ ឆ្នាំ ម្នាក់  ឈ្មោះ  វិត ភ័ណ្ឌ 
មន លំនៅ ក្នុង ភូ មិអង្គៃង  ឃុំ 
សំរោង សៃុក ភ្នំ កៃវញ និង 
បាន បង្ក ការ ខចូ ខត ផ្ទះ ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៥ ខ្នង ។

លោក  សា ហុង  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«ក្នុ ងអំឡុង ពៃល មៃឃ កំពុង 
ធា្លាក់ ភ្លៀង និង ខៃយល់ បក់ បោក 
ខ្លាំង នោះ ផ្ទះ របស់ ជន រ ងគៃះ 

តៃូវ ខៃយល់   បក់ កួច ឡើង ផុត ពី 
ជើង កំណល់ សសរ ថ្ម ហើ យ 
កាច់ ផ្ដលួ រំលំ បោក មក លើដី ពៃញ 
មួយ ទំហឹង  បណ្ដាល ឲៃយ បាក់ 
សង្កត់ លើ ជន រង គៃះ សា្លាប់ 
នៅ នឹង កន្លៃង » ។

ចំណៃក លោក ឡំា យា៉ាង អាយុ  
២២ ឆ្នាំ រស់ នៅ ភូមិ-ឃុំ-សៃុក 
ជីកៃង  ខៃត្ត សៀម រាប  ក៏ តៃូវ 
ផ្ទះ ដួល រលំ បាក់ សង្កត់ លើ 
បណ្ដាល  ឲៃយ របួស ធ្ងន់ ផង ដៃរ 
បនា្ទាប់ ពី មន ភ្លៀង ខៃយល់ បក់ បោក 
ខ្លាំង កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ។ នៃះ 

បើយោង តាម លោក  សុខ  
សុទា្ធា វុធ អធិ កា រសៃុក ជី កៃង 
កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

លោក សុទា្ធា វុធ  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«ជន រង គៃះ បាន បាក់ ដៃ និង 
របួស កៃបាល ដោយ សារ បាក់ ឈើ 
ផ្ទាង ផ្ទះនិ ង ធា្លាក់ កៃបឿង សង្កត់ 
លើ ។ បច្ចុ បៃបន្ន ជន រង គៃះ 
កពំងុ សមៃក ពៃយា បាល នៅម ន្ទរី 
ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត សៀម រាប» ។

បើ តាម លោក សទុា្ធា វធុ កៃ ព ី
បង្ក របួស ដល់ អ្នក ភូមិ បាតុ ភូត 
ភ្លៀង លាយ ឡំ...តទៅទំព័រ ៦

ផ្ទះដ្រលបាក់រលំស្លាប់មនុស្រសនៅខ្រត្តពោធិ៍សត់។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក



តពីទំព័រ១...កាលពីម្សិលមិញ
ថារាជរដ្ឋាភិបាលនងិរដ្ឋបាល
ខ្ត្ដព្ះសីហនុតាមរយៈគម្ង
អភិវឌ្ឍខ្ត្ដព្ះសីហនុឲ្យទៅ
ជាខ្ត្ដពហុបូ៉លស្ដ្ឋកិច្ចទ្ស-
ចរណ៍ហើយព្លន្ះកំពុង
អភិវឌ្ឍតំបន់ទ្សចរណ៍នានា
ក្នុងខ្ត្ដព្ះសីហនុក្នុងនោះ
មានការអភិវឌ្ឍឆ្ន្រសមុទ្ថ្មីៗ
ជាច្ើនកន្លង្ដើមប្ីរកស្ាទកុជា
សម្បត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
សម្ប់ឲ្យទ្សចរជាតិនិង
អន្តរជាតិទៅលម្ហ្កម្សាន្ត។
លោកថ្លង្ថាឆ្នរ្ដល្កពំងុ

រៀបចំអភិវឌ្ឍន្ះជាជំហាន
ដបំងូក្មុការងាររបស់រដ្ឋបាល
ខ្ត្ដ កំពុងឈូសឆាយសិន។
ឆ្ន្រន្ះមានប្វ្ងប្ហ្ល១
គីឡូម៉្ត្ការ៉្ និងទំហំចំណី
ឆ្នរ្ប្ហ្ល១០០ម្៉ត្។លោក
ថា៖«នៅកប្្រតបំន់ឆ្នរ្ន្ះមាន
ក្ុមហ៊ុនចំនួន២ដ្លកំពុង
អភិវឌ្ឍនៅតំបន់ន្ះឥឡូវកុ្ម-
ហ៊នុទាងំនោះមានក្មុហ៊នុ១
បានចូលរួមបរិច្ចាគដីមួយចំនួន
ឲយ្មករដ្ឋបាលខត្្ដដើមប្ីពង្កី
ឆ្ន្រន្ះសម្ប់ទុកប្ើប្ស់
ជាសម្បត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ

និងរៀបចំសម្ប់ទ្សចរមក
លម្ហ្កម្សាន្ត។ចំណ្កក្ុម-
ហុ៊ន១ទៀត ក៏គ្ងបរិច្ចាគដី
ដ្រ ឥឡូវខាងក្ុមហ៊ុនកំពុង
ពិចរណា»។បើតាមលោក
សុចិត្តគ្ឹសា្នា លោកអភិបាល
ខ្ត្ដព្ះសីហនុមានឆន្ទៈខ្ពស់
ក្នងុការអភវិឌឍ្ឆ្នរ្តបំន់ន្ះឲយ្
ទៅជាតំបន់ទ្សចរណ៍សាធា-
រណៈរបស់រដ្ឋ គឺមិនអនុញ្ញាត
ឲ្យក្ុមហ៊ុនណាផ្ស្ងមកវិនិ-
យោគលើតំបន់ន្ះឡើយ។
ទាក់ទងនឹងមូលហ្តុដ្ល

រដ្ឋបាលខ្ត្ដសម្ចដក់ឈ្មោះ
តំបន់ន្ះថា«ឆ្ន្រជំទាវម៉ៅ»
លោកសុចិត្តគ្ឹសា្នាឲ្យដឹងថា
ជាទូទៅនៅតំបន់ឆ្ន្រសមុទ្
ប្ជាពលរដ្ឋភាគច្ើនគឺមាន
ជំនឿគោរពឲ្យតម្ល្ទៅលើ
លោកយាយម៉ៅដ្លមាន
ប្វត្ដិជាច្ើនកន្លងមកទើបមាន
ការរៀបចំដក់ឲ្យមានឈ្មោះ
គាត់បប្ន្ះ។លោកបន្ថម្ថា
ក្ពីការសា្ថាបនាហ្ដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធនានានិង«ឆ្នរ្ជំទាវម៉ៅ»
រដ្ឋបាលខត្្ដព្ះសហីនុក៏បាន
រៀបចំអភវិឌឍ្ឆ្នរ្សមទុ្ជាបន្ត-
បនា្ទាប់ក្នងុព្លថ្មីៗ ន្ះមានដូច-
ជាឆ្នរ្អារសី្តនុឆ្នរ្អរូត្ះនងិ
ឆ្នរ្អូរឈើទាល២ជាដើមគឺបាន
រៀបចំដក់បន្ទប់ទកឹនងិសនួ-

ច្បារបានសា្អាតរួចរាល់ហើយ
សម្ប់ទ្សចរទៅកម្សាន្ត។
លោកសុចិត្តគ្ឹសា្នា បញ្ជាក់

ថា៖«តាមផ្នការយុទ្ធសាស្្ដ
អភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិខ្ត្ដព្ះសីហនុ
គឺជាប៉ូលអាទិភាពមួយដោយ
អភវិឌឍ្ទៅជាតបំន់ទស្ចរណ៍
ចម្ុះ។គោលដៅសខំាន់នោះ
ក៏មានការអភិវឌ្ឍលើផ្នក្ស្ដ្ឋ-
កិច្ចនិងឧស្សាហកម្មផងដ្រ។
ក្នងុផន្ការរបស់កស្ងួទស្-
ចរណ៍កប៏ានកណំត់ការអភវិឌឍ្
ខ្ត្ដព្ះសីហនុទៅជាគោល-
ដៅទ្សចរណ៍ប្បធុរកិច្ច
ស្ដង់ដអន្តរជាតិផងដ្រ»។
បច្ចុប្បន្នក្នុងក្ុងព្ះសីហនុ

បើរាប់ទំាងឆ្នរ្ថ្មីដ្លកំពុងអភិ-
វឌ្ឍន្ះគឺមានឆ្នរ្សរុបចំនួន៩

អាចឲ្យភ្ញៀវទ្សចរជាតិ និងអន្តរ-
ជាតិទៅកម្សាន្តបាន។ក្ពីន្ះ
ក៏មានឆ្នរ្សា្អាតៗ ជាង១០ទៀត
នៅតាមបណា្ដាកោះនានា។
រដ្ឋបាលខ្ត្ដព្ះសីហនុកាល-

ពមីសិ្លមញិបានផស្ព្វផស្ាយលើ
ហ្វស្បុ៊ករបស់ខ្លនួថាក្មការ-
ដឹកនាំពីគណៈកមា្មោធិការជាតិ
គ្ប់គ្ងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្ន្រ
បានសម្ចឲ្យរដ្ឋបាលខ្ត្ត
ធ្វើការឈសូឆាយដើមកាសយ្ា
និងក្លម្អសោភណភាពឆ្ន្រ-
ខ្សាច់នៅតំបន់ពយជំទាវម៉ៅ
ដោយរក្សាទុកជាលម្ហសាធា-
រណៈរបស់រដ្ឋព្មទំាងអនុញ្ញាត
ឲ្យបងប្អូនប្ជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវ-
ទ្សចរចូលទស្សនាកម្សាន្ត
ដោយស្រី៕
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ខេត្តពេះសីហនុ...

ទិដ្ឋភាព«ឆ្នេរជំទាវម៉ៅ»កំពុងតេវូបានរៀបចំ។រូបថតសាលាខ្ត្តព្ះសីហនុ

តពីទំព័រ៥...ខ្យល់កន្ត្ក់
នោះបានបំផ្លាញលំនៅឋាន
ពលរដ្ឋសរុបចំនួន១០ខ្នងដ្ល
ក្នុងនោះផ្ទះជនរងគ្ះខាង
លើន្ះទំហំ៧ម្៉ត្×១១ម្៉ត្
ធ្វើពីឈើប្ក់ក្បឿងបានខូច-
ខាតស្ទើរទាំងស្ុងដោយសារ
ការបាក់រលំរាបដល់ដី។ចំណ្ក
ផ្ទះអ្នកភូមិផ្ស្ងទៀតដ្លធ្វើ
ពីឈើប្ក់ស័ង្កសីបានបុើង
របើកដំបូលហោជាង និង
ជញ្ជាំងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។
ដោយឡក្លោកជាពសិដិ្ឋ

ប្ធានគណៈកម្មការគ្ប់គ្ង
គ្ះមហន្តរាយខត្្តឧត្តរមាន-
ជ័យបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ដ្រថាភ្លៀងលាយឡំខ្យល់-
កន្តក្់ក្នងុរយៈពល្៣ថ្ង្ជាប់
គា្នាន្ះ(ពថី្ងទ្ី១៦ដល់១៨ខ្
ឧសភា)បានបង្កការខូចខាត
ផ្ទះពលរដ្ឋកុដិលោកនិងសា-
លាឆាន់សរុប២៨ខ្នងនៅក្នុង
ឃុំលំទងនិងឃុំអន្លង់វ្ង
ស្ុកអន្លង់វ្ង។
លោកបានបន្តថា៖ «ក្នុង

ពល្មានភ្លៀងលាយឡំខយ្ល-់
កន្តក់្នោះក៏មានករណីរន្ទះ-
បាញ់ងាប់គោ១ក្បាលផង

ដ្រកាលពីលា្ងាចថ្ង្ទី១៧ ខ្
ឧសភាកន្លងទៅន្ះ ប៉ុន្ត្មិន
បង្ករបួសឬគ្ះថា្នាក់ដល់
អាយុជីវិតមនុស្សនោះទ្»។
ជុវំញិករណីន្ះកស្ងួធន-

ធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពី
ព្ឹកថ្ង្ម្សិលមិញបានព្មាន
ជាថ្មីម្ដងទៀតថា ក្នុងអំឡុង-
ពល្ន្ការផ្លាស់ប្ដរូរដូវកាលពី
ប្ំងមកវស្សាន្ះបាតុភូត
ភ្លៀងលាយឡំខ្យល់កន្តក់្នងិ
រន្ទះបាញ់នឹងបន្តកើតមានកាន់-
ត្ច្ើនថ្មទៀត ដ្លទាម-
ទារឲ្យពលរដ្ឋមានការប្ុង-
ប្យ័ត្នខ្ពស់។
យោងតាមលខិតិជនូដណំងឹ

ចុះថ្ង្ទី១៩ ខ្ឧសភា ឆា្នាំ
២០២០ ក្សួងធនធានទឹក
បានគសូបញ្ជាក់ថាចបព់ីថ្ងទ្ី
២០-២៦ខ្ឧសភាខាងមុខ
ន្ះនឹងមានភ្លៀងធា្លាក់ក្នុង
កម្ិតពីតិចទៅច្ើនក្នុងក្ប-
ខ័ណ្ឌទូទាំងប្ទ្សនិងក្នុង
អំឡុងព្លមានភ្លៀងធា្លាក់នឹង
អាចកើតមានបាតុភូតផ្គររន្ទះ
និងខ្យល់កន្ត្ក់ផងដ្រជា-
ពិស្សខ្ត្តនៅជាប់តំបន់ជួរ
ភ្នំដងរ្កនិងតំបន់វាលទំនាប
កណា្ដាលដ្លគប្បីបង្កើនការ-
បុ្ងប្យ័ត្នចៀសវាងគ្ះថា្នាក់
កើតឡើងជាយថាហ្តុ៕

ស្លាប់ម្នាក់...
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មន្ត្រីថាសសរថ្មធម្មជាតិអាយុកាលខ្ទង់១លានឆ្នាំត្រវូបានរកឃើញនៅដ្រនជម្រកក្រវសីមា
 ខន សា វិ 

 មណ្ឌល គិរី ៈ សសរ ថ្ម បា សាល់ 
រាប់រយ ដើម តៃូវ បៃទះឃើញស្ថិត នៅ 
ក្នុង តំបន់ ស្នូល នៃ ដៃន ជមៃកសត្វពៃ 
កៃវ សីមា ក្នុង ឃុំ សៃន មនោ រមៃយ សៃុក 
អូររាំង  ខៃត្ត មណ្ឌលគិ រី  ដោយ មន្តៃី 
អះអាង ថា  ថ្ម   ដៃល កើត ចៃញពី ក ម្អៃ  
ភ្នភំ្លើង នៃះ មាន អាយកុាល ខ្ទង ់១ លាន 
ឆ្នាំ មកហើយ។ 

 លោក កៃវ សុភ័ក្ដៃ បៃធាន មន្ទីរ 
បរិសា្ថាន  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ មៃសិលមិញ ថា បៃភៃទ ថ្ម បា - 
សាល់ នៃះ  តៃូវបាន មន្តៃី កៃសួង បរិ-
សា្ថាន បៃទះឃើញ កាលពី សបា្ដាហ៍ មុន ។ 
លោក បន្តថា សសរ ថ្ម ស្ថិត នៅក្នុង  
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ កៃវ សីមា នៃះ គឺ 
ដូចគ្នា ទៅនឹង សសរ ថ្ម ដៃល តៃូវបាន 
គៃ រកឃើញ កាល ពី ខៃមករា  ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ដៃនជមៃកសត្វពៃ ភ្នំ ណា ម លៀរ 
ក្នងុភូមិ ឡំា មៃះ ឃំុ បូ៊ សៃ សៃកុ ពៃ ជៃ - 
ដា ដៃល ខាង នាយកដា្ឋាន បៃតកិ ភណ្ឌ  
នៃ កៃសងួបរសិា្ថាន វាយ តម្លៃថា គមឺាន 
អាយុកាល ខ្ទង់ ១លាន ឆ្នា ំមក ហើយ ។

 លោកបន្ត  ថា ៖« នៅ មណ្ឌល គិ រី ទើប 
រកឃើញ ២ កន្លៃង ហ្នឹង ទៃហើយ តា ម - 
ពិត គឺ គៃ ឃើញ វា រាល់  ដង ដៃរ តៃ គៃ 
មិនសូវ ចាប់អារម្មណ៍ ។ ទីតាំង ហ្នឹង វា 
នៅ តំបន់ ស្នូល នៃ  ដៃន ជមៃក ដៃល 
យើង តៃូវការ ពារ ជា បៃចាំ » ។ 

 លោក កៃវ សុភ័ក្ដៃ បាន បញ្ជាក់ថា 
ទីតំាង របស់ ថ្ម ដៃល ស្ថតិក្នងុ តំបន់ ស្នលូ   
នៃ ដៃន ជមៃក នៃះ គឺ មិនមាន ពលរដ្ឋ 
អាច ចៃញចូល បានឡើយ ។ លោកលើក 

ឡើង ទៀតថា ថ្ម ទំាងនោះ គឺមាន បៃវៃង  
ខុសៗ គ្នាគឺ ចាប់ពី ១ ម៉ៃតៃ   ទៅ ដល់ ៣ 
ម៉ៃតៃ ដោយ សសរ ខ្លះ គឺ ស្ថិតនៅក្នុង 
ដី នៅឡើយ ហើយ មួយ ចំនួន ដៃល   
ផសុ ឡើងមក លើដ ីគអឺាច ដោយ សារ 
បនា្ទាប់ ពី មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ធ្វើឱៃយ ដី ហូរ 
ចៃះ អស់ រាប់ ពាន់ ឆ្នាំ មកនៃះ ។ 

 កាលពីដើម ខៃម ករាក ន្ល ង ទៅ កៃុម 
ជនជាតិដើម ភាគតិច  នៅ ឃុំ ប៊ូ សៃ 
ក៏បាន រកឃើញ ទី តាំង ដុះ សសរ ថ្ម 
បៃភៃទ នៃះ  នៅក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ ភ្នំ ណា ម លៀរ ដៃលមាន ចមា្ងាយ ពី 
ផ្ទះ ពល រដ្ឋ បៃហៃល ១០ គឡី ូម៉ៃតៃ នងិ  

ពី ពៃំដៃន វៀតណាម បៃហៃល  ៤០ 
គីឡូម៉ៃតៃ។ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  អះ -  
អាងថា  ថ្ម ទាំង នោះ តៃូវ បាន គៃ ពៃយា - 
យាម លចួ គស ់ ដើមៃប ីដកឹ យកទៅលក ់
នៅក្នុង បៃទៃស វៀត ណាម ។ 

 កៃយពី មានការ លើកឡើងពី   ជន - 
ជាត ិដើម ភាគតចិ នៃះ កៃសងួ បរសិា្ថាន 
ក៏បាន ចាត់ មន្តៃ ីមួយកៃមុ  ឲៃយ ចុះ  ទៅ  ពិ និ តៃយ 
ដោយ ផ្ទាល់ នៅ ទីតាំង មាន ដុះ សសរ 
ថ្ម ធម្មជាតិ រាប់ពាន់ ដើម នៃះ ។ កៃសួង 
បាន ចាប់ផ្ដើម សិកៃសា  ដើមៃបី បង្កើត ទៅ 
ជា តំបន់ អភិរកៃស បៃតិកភណ្ឌ ឈ្មោះ  
« ឡាំ មៃះ » និង អភិវឌៃឍ ទៅជា តំបន់ 

អៃកូ ទៃសច រណ៍ នាពៃល ខាង មុខកៃ យ  
ពី ពិនិតៃយឃើញ នៅ ទីតំាង ដុះ ថ្ម ទំាង នោះ 
មាន ទាំង ដើមឈើ បៃភៃទ បៃណីត 
ដចូជា ដើម រកា  ដើម ជៃ លាភ នាង ននួ 
ធ្នង ់សៃឡៅ  ឈើ ទាល ដើម ឫសៃស ីនងិ 
ឈើ ផៃសៃង ទៀត រួមទំាង សត្វពៃ ជា ចៃើ ន 
បៃភៃទ ដចូ ជា កា្ដាន ់ញ៉ៃង ឈ្លសូ ជៃកូ- 
ពៃ សំពោច ឆ្មោបា សត្វ កៃង កង ជាដើ ម  ។ 

 លោក គៃើ ង តុលា សកម្មជន ពៃ- 
ឡង់ នៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គិ រី បាន លើក-  
ឡើងថា តាម ព័ត៌មាន ដៃល លោក 
ទទួលបាន គឺ បៃភៃទ ថ្ម បា សាល់ នៃះ 
កំពុង តៃវូបាន កៃមុ ឈ្មញួ ជន ជាតិ វៀត - 

ណាម និង ចិន តៃូវការ ខា្លាំង ដោយ ក្នុង 
១ ដើម ដៃល មាន ទទឹង ចាប់ពី ៤០ 
សង់ទមី៉ៃតៃ  និង មាន បៃវៃង បណ្ដោយ 
៣  ម៉ៃតៃ គឺអាច លក់ បាន ក្នុងតម្លៃ 
ចាប់ពី ២ ទៅដល់ ៤ ពាន់ ដុលា្លារ ។  

 លោក ថា ៖« កាលពីមុន មាន បទល្មើ ស  
ពៃឈើឥឡូវ ដល់ពៃល ឈើ  កាប់  អ ស់ 
ហើយ ចូលដល់ ទន្ទៃន យក ដី ម្ដងរហូ ត  
ធ្វើឱៃយ រឿង ដី ហ្នងឹ  កា្លាយជា បញ្ហា ជំងឺ រា៉ារ៉ំៃ ។ 
ឥឡូវនៃះ កាលពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ មាន 
ឈ្មញួ វៀតណាម នងិ ចនិ កពំងុ នយិម 
ចង់បាន ថ្ម ហ្នឹង ។ អ៊ីចឹង ! ខ្ញុំ ចង់ឱៃយ 
កៃសួងបរិសា្ថាន តៃូវ មាន វិធានការ 
ដោយ ភាពមុងឺ មា៉ាត ់ដោយ តៃវូមាន ឆ្មោ ំ
អភិរកៃស ឱៃយបាន តៃឹម តៃូវនិង តៃូវ លើ ក - 
ទឹកចិត្ត សហគ មន៍ ការពារ ពៃ ឈើ  
ដៃល ចូល រួម ការពារ ថ្ម ទាំង នៃះ » ។ 

 លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នក  នាំពាកៃយ 
កៃសងួបរសិា្ថាន  ថ្លៃង ថា សសរ ថ្ម ទាងំ- 
នៃះ គឺ  ជា ផ្នៃក មួយ ដ៏ សំខាន់ នៃ អៃកូ- 
ទៃសចរណ៍  និង បៃតិកភណ្ឌ ហើយ 
កៃសងួ កពំងុ បន្ត សកិៃសា នៅឡើយ  អពំ ី 
ទី តាំង ថ្ម ទាំងនោះ ដើមៃបី រៀបចំ ប្លង់ 
សមៃប់ ការងារ អភរិកៃស ផង  នងិ រៀបចំ 
ជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ ផង ។ 

 លោក ថា ៖« ពពីៃះ ថ្ម ទាងំអស ់ មាន 
តម្លៃ សមៃប់ ការសិកៃសា អំពី បៃវត្ត ិសា ស្ដៃ 
អពំ ីជវីចមៃុះ នងិ អពំ ីបៃតកិភណ្ឌ របស ់
យើង ដៃលជា ផ្នៃក មួយ ដ៏ សំខាន់ អី៊ចឹ ង  
នៅក្នុង តំបន់ការពារធម្មជាតិ ហ្នឹង គឺ 
មិន មៃន តៃឹមតៃ សមៃបូរ ទៅដោយ ធន- 
ធា  ន  ធម្មជាតិ និង ជីវចមៃុះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
ក៏មាន បៃតិកភណ្ឌ បៃវត្តិ សាស្ដៃ ផង- 
ដៃរ ដៃល យើង តៃូវ ការពារ »៕

សសរ ថ្ម ដែល មន្តែ ីអះអាង ថា មាន អាយុកាល ខ្ទង់ ១លាន ឆ្នា ំដែល គែ បែទះ ឃើញ នៅ ដែន ជមែក សត្វ ពែ កែវ សីមា។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន 

សមត្ថកិច្ចគ្រងកម្ទ្រចទំនិញខូចគុណភាពជាង១០០គីឡូក្រយរកឃើញនៅខ្រត្តចំនួន២
សុទ្ធ គឹម សឿន

សា្វាយរៀង/បាតដ់បំង: មន្តៃ-ី 
កាំ កុង តៃូលសា ខា  ខៃត្ត សា្វាយ- 
រៀង  និង  ខៃត្ត បាត់ ដំបង នៅ ថ្ងៃទ ី
១៨ ឧសភា   បាន ដក ហូត ទនំញិ 
ចមៃុះ ខូច គុណ ភាព  និង ហួស 
កាល បរិច្ឆៃទ បៃើ បៃស់ សរុបជាង  
១០០ គី ឡូ កៃម  បនា្ទាប់ពី រក- 
ឃើញពៃលចុះ តៃតួពិ និតៃយ ទំនិញ 
នៅ តាម ទីកន្លៃង ផៃសៃងៗ គ្នា ហើយ 
ពៃលនៃះ  សមត្ថ កិច្ច កំពុង រៀប ចំ 
ដុតក ម្ទៃច ចោល ទៅ តា មនីតិ វិធី ។

លោក មា៉ាន់ សុខន អនុ បៃ- 
ធាន សាខា កាំកុង តៃូល ខៃត្ត- 
សា្វាយ រៀង បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ 
ថា  កាល ពថី្ងៃទ១ី៨  ឧសភា  ដោយ 
មាន កិច្ច សហ ការ ពី មន្តៃី មន្ទីរ- 
ពាណិជ្ជ កម្ម ខៃត្ត  និង អាជា្ញា ធរ 
ដៃន ដី មន្តៃី របស់ លោក បាន បន្ត 
ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី គុណ ភាព សុវត្ថ-ិ 
ភាព ម្ហូប អា ហារ តៃួត ពិនិតៃយ 
ផលិត ផល ម្ហូប អាហារ  និង ទំ- 
នញិ វៃច ខ្ចប ់សៃប ់នៅ តា ម ដៃប៉ ូ

ក្នុង ផៃសារ នៅ ឃុំ ដូន ស សៃុក- 
សា្វាយ ជៃំ ខៃត្ត សា្វាយ យ រៀង។

លោក បន្ត ថា បៃត ិបត្តកិារ នៃះ  
មន្តៃ ីជនំាញ បាន រក ឃើ ញ  ទនំញិ 
ខូច គុណ ភាព  និង ហួស កាល- 
បរចិ្ឆៃទ បៃើបៃស ់មយួ ចនំនួ  ដចូ 
ជា  នំ បងា្គា ១៥ កញ្ចប់ ធំ,កាហ្វៃ 
៥កញ្ចប់ ធំ,នំ បា ញ់ តៃង ២០០ 
កញ្ចប់, ទឹក កៃូច កូ កា១០ដប ធំ, 
មី សៃយួ ៣ កៃស,បៃហិត ២៥ 
កញ្ចប់, ងៀត គោ ២ កៃស ធំ,មៃសៅ 
បំពង សៃ ួយ ៣០ កញ្ចប់ ធំ និង  
នំ ចមៃះុ ៥០គីឡូ កៃម ។

លោក បន្ថៃម ថា ទំនិញ ខូច- 
គុណ ភាព ទាំង នៃះ  តៃូវ បាន 
សមត្ថ កិច្ច បាន ធ្វើ កំណត់ ហៃតុ 
ដក ហូត ទៅ រកៃសា ទុក  និង គៃង 
ដុត កម្ទៃច ចោល តាម នីតិ វិធី ។ 
ទន្ទឹម នឹង នៃះ មន្តៃី ជំនាញ បាន 
ណៃនាំ  ដល់ អាជី វករ ឲៃយ យល់- 
ដឹង និង អនុវត្ត ទៅ តាម ចៃបាប់ ស្ត-ី 
ពី ការ គៃប់ គៃង គុណ ភាព សុវត្ថ-ិ 
ភាព លើ ផលតិ ផល ទនំញិ នងិ 
សៃវា ចៀស វាង បង្ក ផល ប៉ះ ពាល់ 

ដល់ សុខ ភាព ពលរដ្ឋ  និង អាច បៃ-  
ឈ ម មុខ នឹង ផ្លវូ ចៃបាប់ ទៀត ផង ។ 
     លោក សុខ ន បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុ ំ
សូម អំ ពា វ នា វ ឲៃយ ពលរដ្ឋ សហ- 
ការ ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច ដោយ 
រាយ ការណ៍ ឬ ផ្ដល់ព័ ត៌មា ន បើ 
មាន ការ សងៃស័យ ទំនិញ ដៃល 
គ្មោន សុវ ត្ថ ិភាព ដើមៃបី ធានា គុណ- 
ភាព ទំនិញ  លើ ទីផៃសារ ឲៃយមាន 

សុវត្ថ ិភាព ល្អ  ក៏ដូ ចជា រួម គ្នា គិត- 
គូរ ពី សុខ ភាព សា ធា រណៈ» ។

ករណ ីសៃ ដៀង គ្នា នៃះ  នៅ ថ្ងៃ 
ដដៃល នោះ  មន្តៃី កាំកុង តៃូល 
ខៃត្ត  បាត់ ដំបងក៏ បាន ដក ហូត 
ទំនិញ ខូច គុណ ភាព ចមៃុះ 
សរបុ ៤៣ គឡី ូកៃម  ដៃល ក្លៃង 
បន្ល ំសា្លាក សញ្ញា នងិ ផតុ កណំត ់
កាល បរិច្ឆៃទ បៃើ បៃស់ ផង ដៃរ  

បនា្ទាប់ពី មន្តៃី ជំនាញ កាំកុង- 
តៃូលបានចុះ តៃួត ពិនិតៃយ នៅ 
ផៃសារ ថ្ម គោល នងិ ផៃសារ ដណំាក-់ 
ស្ដា នៅ សៃុក រតន មណ្ឌល 
ខៃត្ត បាត់ ដំប ង។

លោក  ហាក ់សខុ រ ិន បៃធាន 
សាខា កាំ កុង តៃូល ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា 
បៃត ិបត្តកិារ នៃះ មាន ការ សហ- 
ការ ព ីមន្តៃ ីមន្ទរី ពាណ ិជ្ជកម្ម  នងិ 
គណៈ កម្មការ ផៃសារ ទាំង ២ ក្នុង 
កា រទប់ សា្កាត់  ចរា ចរណ៍ ទំនិញ 
ខូច គុណ ភាព  ក្លៃង បន្លំ សា្លាក- 
សញ្ញា និង ផុត កំណត់ កាល -  
បរិ ច្ឆៃទ បៃើ បៃស់ ។

លោក បន្ត ថា មន្តៃី ជំនាញ 
បាន ធ្វើ តៃស្ត លើ ម្ហូប អាហា រ 
មាន ដចូ ជា គយុទាវ សរសៃ តចូ- 
ធំ បៃហិត សាច់ គោ សា ច់ កៃក 
គោ មឹក សៃស់ និង បងា្គា សៃស់ 
ដើមៃបី រកសារ ធាតុ គីមី ហាម- 
ឃាត់ ដៃល អាចធ្វើ  ឲៃយ ប៉ះពាល់ 
ដល់ សុ ខភាព ពលរដ្ឋ។ជា មួ យ 
គ្នា  នោះ មន្តៃី ជំនាញ បាន តៃួត- 

ពិនិតៃយរ ក ភាព មិន អនុ លោម 
នៅលើ សមៃបក វៃច ខ្ចប់ ផលិត- 
ផល ម្ហូប អាហារ ផង ដៃរ ។

លោក បន្ថៃម ថា បៃតិ បត្តិការ 
នោះ មន្តៃ ីជនំាញ បាន រក ឃើញ 
ទំនិញ ខូច គុណភា ព  រួមមា ន 
ទឹកតៃ ខៀវ ចំនួន  ៣៦គី  ឡូ កៃ ម 
ទឹកសុី អុីវ ចំនួន ៦ គីឡូ កៃម 
 មៃសៅ ដូង ចំនួន ១ គីឡូ កៃម  និង 
ទំនិញ មួយ ចំនួន ទៀត សរុប 
ទំនិញ ដកហូត បាន ចំ នួន ៤៣ 
គីឡូ កៃម ។

លោក សុខ រិ ន  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«មន្តៃី ជំនាញ យើង បាន ធ្វើ 
កំណត់ ហៃតុ ដក ហូត ទំនិញ ទំាង- 
នោះដោយ គៃង ដុត ក ម្ទៃ ច- 
ចោល និង បាន ធ្វើ ការ ណៃនាំ  
ដល់ អាជី វករ ដទៃ ឲៃយ យល់ ដឹង 
និង អនុវត្ត ទៅ តាម ចៃបាប់ ស្តីពី 
ការ គៃប់ គៃង គុណ ភាព សុ វត្ថិ - 
ភា ព លើ ផលតិ ផល ទនំញិ  នងិ 
សៃវា ចៀសវា ង បង្ក ផល ប៉ះពា ល់  
ដល់ សុខភា ព ពលរ ដ្ឋ និង បៃ- 
ឈ ម មុខ ផ្លូវ ចៃបា ប់» ៕

មន្តែីកាំកុងតែូលពែលពិនិតែយទំនិញនៅសា្វាយរៀង។ រូបថត កាំកុងតៃូល
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ចា ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន�  

សូ វិស ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ ស៊ា ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃ� សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកីឡា   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជ , នៀម �ៃង  

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

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគន�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  �ៃត កីឡា , ជិន ណ ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

ហា៊ា ន រងៃ�ី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េកចា យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េកចា យ� �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជ តិ

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  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
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អាជ្ញាធរតម្រវូឲ្រយក្រមុហុ៊នកាយដីច្រញពីប្រឡាយក្របៅត្របត់វិញ
ឃុត សុភ ចរិយា

កណ្តាលៈអាជ្ញាធរ ឃុ ំស្វាយ- 
ជៃុកំ្នងុ សៃកុ ខៃសាច់ កណ្តាល  កា ល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ ឧសភា បា ន កោះ- 
ហៅ  ម្ចាស់ កៃមុហុ៊ន និង ភាគី ពា ក់  - 
ព័ន្ធឲៃយ មក ជួប បៃជំុ និង បាន តមៃ ូវ  
ឲៃយ កាយ ដ ីដៃល  ពកួ គៃ បាន ចាក ់ 
លុប ចំណី បៃឡាយទឹក សធា - 
រណៈ   កៃបៅ តៃបត់ចៃញ វិញ 
បន្ទា ប ់ព ីបាន ចាក ់លបុបៃឡាយ 
នៃះ   អស ់បៃមណ ៤០% ដោ យ 
គ្មាន  ការ អនុញ្ញាត ពី អាជ្ញាធរ ។ 

លោក បុ៊ន ផៃង អភិបាល សៃ ុក   
ខៃសាច់ កណ្តាលបានបៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 
ប៉សុ្តិ៍  នៅ ថ្ងៃ  ទ១ី៨  ខៃ ឧសភា  ថា 
នៅ ពៃលថ្មីៗ  នៃះ រដ្ឋបាល សៃកុ  
ខៃសាច់ កណ្តាល បាន ពិនិតៃយ ឃើ ញ 
មន កៃុម ហ៊ុន មួយ ចំនួន ដៃល 
មន កៃបាល ដីជប់ នឹង បៃឡាយ 
កៃបៅ តៃបត់ បាន នំគ្នា ចាក់ ដី 
លបុ បៃឡាយសធារណៈ ដើមៃប ី
ធ្វើ ផ្លូវ ត ភា្ជាប់ ទៅ កាន់ ទីតាំង ដី 
របស់ ពួក គៃ ដោយ គ្មានការ អនុ - 
ញ្ញាតធ្វើ ឲៃយ មន ការរិះគន់ ពី ស  - 
ធារណ ជន  មកលើ អាជ្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន ថា ខ្វះ ការ ទទួល ខុស តៃវូ  
ក្នុង កិច្ច ការ ពារ  និង ទប់ ស្កាត់  
សកម្ម ភាព នៃការរំលោភ ចាក់- 
ដលីបុ ចណំ ីបៃឡាយ ទកឹ  របស ់
រដ្ឋខាង លើ នៃះ។ 

លោក  បន្ត ថា កៃយ ពពីនិតិៃយ 
ឃើញ មន បា តុ ភាព រំលោភ- 
បំពា  ន ចៃបាប់ ខាង លើនៃះ រដ្ឋបា ល 
សៃុក ស្វាយ ជៃុំ បាន ជំរុញ ឲៃយ 
អាជ្ញា ធរ ភូមិ-ឃំុ ចុះ ធ្វើការ ណៃ - 
នំ ដល់ ម្ចាស់ ឬ តំណង កៃមុ ហុ៊ ន 
ទាំង នោះឲៃយ ផ្អាក សកម្ម ភាព 

នៃការ ចាក់ ដីលុប ចំណី បៃឡា យ  
ទឹក ជ បន្ទាន់ និង តៃូវ កោះ ហៅ 
ឲៃយ ម្ចាស់ ឬ តំណង កៃមុ ហុ៊ន ទំា ង - 
នោះ  រួម ទំាង ភាគីពាក់ ព័ន្ធ ទំាង - 
អស់ ចូល រួម បៃជំុ ដោះ សៃយ នូវ   
បញ្ហា នៃះ ឲៃយបាន សម សៃប ។

លោក ផៃង បន្ត ថា ៖«ខ្ញុំ បាន 
ចុះ  ណៃនំ  និង ផ្អាក សកម្ម ភាព 
នៃ ការ ចាក់ ដីលុប ចំណី បៃឡា យ 
ទឹក  នៅ ចំណុច ខាង លើ នៃះតាំ ង-  
ពី ថ្ងៃ សុកៃ សបា្ដាហ៍ មុន មក  » ។

លោកសុន សំបូរ មៃឃំុ ស្វា យ -  
ជៃុ ំបាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ដ ី
ចំណី បៃឡាយ បៃមណ ៤០ ភា គ - 
រយ តៃវូ បាន ចាក់ លុប ដោយ គ្មា  ន 
ការ អនុញ្ញាត ។ ក្នងុ ជំហាន ដំបូ ង 
នៃះ អាជ្ញាធរ បាន ណៃនំ ដល់ 
ម្ចាស់ កៃុម ហ៊ុន  និង ភាគី ពាក់ - 
ពន័្ធ ធ្វើ យ៉ាង ណ កាយ ដទីាងំ- 

នោះ ចៃញ វិញ ហើយ រៀប ចំ   
ដក់ បង្កប់ បៃព័ន្ធ លូធំៗ ដៃល 
មន ទំហំ មុខ កាត់ ២ ម៉ៃតៃ និង 
មន បៃវៃង ព ី៤ ម៉ៃតៃ ទៅ ៦ ម៉ៃតៃ 
ដើមៃប ីធ្វើ ជផ្លវូ តភា្ជាប ់ទៅ កៃបាល- 
ដី របស់ ពួក គៃ ដោយ រកៃសា ការ- 
ពារ នវូ ដ ីចណំ ីបៃឡាយ របស ់រដ្ឋ 
សមៃប់ អភិវឌៃឍជ ផ្លវូ ខ្នង ទំន ប់ 
បៃឡាយ នថ្ងៃ អន គត។

លោក  និយយ ថា ៖«បៃឡា យ  
នោះ  មន សរៈ សំខាន់ ណស់  
សមៃប់ បៃជ ពលរដ្ឋ ក្នុង តំបន់ 
នៃះ ទំាង ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  និង អន គត  
ដូច្នៃះ យើង ចំាបាច់  តៃវូ រកៃសា ការ - 
ពារពីការ រំលោភ ដោយ ចាក់ ដី 
លុប យក ដី ចំណី បៃឡាយ នៃះ 
ធ្វើជ កម្ម សទិ្ធ ឯិក ជន »។ យ៉ាង- 
ណ ក៏ដោយ លោក សំបូរ មិន 
បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង ថា តើ កៃុម- 

ហ៊ុន ឯក ជន ណ ខ្លះ ដៃល បាន 
ធ្វើ សកម្ម ភាព ចាក់ ដីលុប យក 
បៃឡាយ នោះ ទៃ។

លោក តៃហួរ គឹម សៃង 
តំណង កៃុម ហ៊ុន ទៃស ចរណ៍ 
ហួរ ណន ដៃល មន កៃបាល ដី 
ស្ថតិ នៅ ភាគ ខាង លិច នៃ បៃឡា យ    
ទឹក នៃះ បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ការចាក់ ដីលុប ចំណី បៃឡា យ  
ទកឹ  ក្នងុ តបំន ់ខាង លើ នៃះ គ ឺមនិ 
មៃន ជ ទង្វើ របស់ កៃមុ ហុ៊ន លោ ក 
ឡើយ ហើយ កៃុម ហ៊ុន របស់ 
លោ ក ក៏មិន គំ ទៃ ចំពោះ សកម្ម - 
ភាព នោះ ដៃរ។ លោកថ្លៃង  ថា៖ 
« បៃឡាយ ទឹក នៃះគឺជ បៃព័  ន្ធ 
រំដោះ ទឹក ពីគៃះ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀ ង  
នរ ដូវវសៃសា ដ៏សំខាន់ មួយ ក្នុង 
តំបន់ ស្វាយ ជៃុ។ំ កៃមុហុ៊ន យើ ង 
សូម គំទៃ ចំពោះ ចំណត់ ការ 

របស់ អាជ្ញាធរ ក្នុង ការ ការពារ 
នូវ បៃព័ន្ធ បៃឡាយ ទឹក  នៃះ» ។

 លោក សៃង សូរិយ បៃជ - 
ពលរដ្ឋ នៅ ភមូ ិស្វាយ ជៃុថំ្លៃង ថា 
ចាប ់តាងំ ពតីបំន ់នៃះ មន ការ- 
អភិវឌៃឍសំណង់ ផ្ទះ ល្វៃង និង 
ខុនដូរ មក បៃព័ន្ធ អូរ និ ង បៃឡា យ 
មួយ ចំនួនតៃវូបាន គៃចាក់ ដី លុ ប  
យក ធ្វើ ជកម្ម សិទ្ធ ិជ បន្ត បន្ទា ប់ ។ 
លោកបាន  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ រីករាយ 
ចំពោះ ការ អភិវឌៃឍនពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន ប៉ុន្តៃ សកម្ម ភាព នៃ ការ- 
អភិវឌៃឍខ្លះ ក៏បាន ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ មិន 
សបៃបាយ ចិត្ត ដៃរ ដូចជ ករណី 
កៃមុ ហ៊នុ មយួ ចនំនួ បាន រលំោភ 
ចាក់ ដីលុប យក ដីចំណី បៃឡា យ  
ទកឹ សធារ ណៈរ បសរ់ដ្ឋ នៅ ភមូ ិ
ស្វាយជៃុំ   នៃះជ ដើម »។ 

លោក លឹម គន ហោ រដ្ឋ - 
មន្តៃី កៃសួង ធន ធាន ទឹក និង 
ឧត ុនយិមតាម រយៈ លខិតិ មយួ  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០បាន បង្ហា ញ ពកី្ដ ីពៃយួ- 
កង្វល់ អំពី លទ្ធ ភាព នៃការ រំដោះ-  
ទកឹ ជនំន ់ដៃល បង្ក ឡើង ពកីារ- 
រំលោភ ចាក់ ដី លុប ចំណី មត់- 
ចៃំង ទន្លៃ ស្ទឹង ពៃក  អូរ 
បៃឡាយ អាង ទឹក បឹង បួ និង 
តំបន់ រង ទឹក ភ្លៀង មួយ ចំនួន 
ក៏ដូចជ ការ សង សង់ បិទ ផ្លូវ- 
ទឹក នន ដោយ ពុំ សៃប តាម 
លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត ជធរ- 
មន។ ទន្ទមឹ នឹង នៃះ លោ ក លមឹ 
គន  ហោ ក៏បាន ស្នើ ដល់ អភិបា ល 
រាជធាន-ីខៃត្ត ទាងំ អស ់ ចូល  រួម 
ជួយ ទប់ ស្កាត់ នូវ សកម្ម ភាព 
ល្មើស ចៃបាប់ ទាំង នៃះ ឲៃយ មន 
បៃសិទ្ធភាព៕

ខន  សា វិ

ភ្ន ំពេញៈ កៃ សងួ សខុា ភបិាល នៃ ពៃះ- 
រាជ ណ ចកៃ កម្ពុជ  បា ន ចៃញ សៃច ក្ដី 
បៃ កាស ព័ត៌ មន ជ ផ្លូវ ការ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៨  ខៃ ឧសភា  ដោយ បាន បដិ សៃធក រណី 
ជន ជតិ វៀត ណម ម្នាក់ ឆ្លង ជំ ងឺ កូវីដ  
១៩ ហើយ បាន ចាក ចៃញ ពី បៃ ទៃស 
កម្ពុជ  ទៅ វៀត ណម វិញ។ 

  សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មន នៃះ បាន 
អះអាង ថា  តា ម ការ សៃវ ជៃវ យ៉ាង យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដក ់បផំតុ របស ់មន្តៃ ីពាក ់ពន័្ធ នៅ 
ខៃត្ត សៀមរាប   គឺ មិន បាន រក ឃើញ ឈ្មាះ 
បុរស ជន ជតិ វៀត ណម ដៃល ឆ្លង ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ ឡើយ   ហើយ ក៏ មិន មៃន ជ  អ្នក- 
រស់ នៅ ក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប នោះ ដៃរ ។   

 សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មន ដដៃល នៃះ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ៖« តាម រយៈ បៃព័ន្ធ រាយ- 
ការណ ៍ឱៃយ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ មក (EOC)  នៃ 

ជំងឺ ឆ្លង ថ្មីៗ ក្នុង បណ្តា បៃទៃស អាស៊ាន   
កៃុម ការ ងរ របស់ កៃសួង សុខា ភិ បាល  
ក៏ មិន ទទួល បាន នូវ ព័ត៌ មន ផ្លូវ ការ ណ 
មួយ  ស្ដី អំពី ករណី ដូច បាន ចុះ ផៃសាយ 
នោះ ដៃរ ។  ដូច្នៃះ  បុគ្គល ជន ជតិ វៀត- 
ណម រូប នៃះ  គឺ បាន ឆ្លង នៅ លើ ទឹក ដី 
វៀតណម តៃម្ដង  មនិ មៃន នៅ កម្ព ុជ ដចូ 
ការ លើក ឡើង នោះ ទៃ » ។  

កៃសងួ សខុា ភ ិបា ល កម្ព ុជ ក ៏បាន ស្នើ 
ឱៃយ ភាគី វៀត ណម  គោរព តាម បទ ដ្ឋាន 
បច្ចៃក ទៃស   និង គោល ការណ៍ និយត- 
កម្ម អន្តរ ជតិ លើ ករណី ជំងឺ ឆ្លង   មុន នឹង 
ធ្វើ សៃច ក្ដ ីសន្ន ិដ្ឋាន ឬ ចុះ ផៃសាយ  ដៃល ជ 
ការប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង- 
បៃង រប ស់ កម្ពុជ  ជ ពិសៃស នៅ ក្នុង 
ដំណក់ កាល បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៃះ  ដើមៃប ីជ ផល បៃ យោជន ៍ដល ់បៃជ-  
ជន ទាំង ២បៃ ទៃស ។ 

បៃតិ កម្ម របស់ កម្ពុ ជ ទៅ កា ន់ វៀត- 

ណម នៃះ  បន្ទាប់ ពី សរ ព័ត៌ មន វៀត- 
ណម VNexpress  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
បាន រាយ ការណ៍ ថា  បុរស អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ 
ដៃល  រស់ នៅ ក្នុង សង្កាត់ តាន់ កូវ ( Tan 
Chau)  ក្នងុ ខៃត្ត  តា យ នី ញ ( Tay Ninh)  
ជប់ ពៃំ ដៃន ជ មួយ បៃទៃស កម្ពុជ   គឺ 
បាន ធ្វើ តៃស្ដ វិជ្ជ មន ជ មួយ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ។  សរ ពត័ ៌មន នៃះ អះអាង ថា  បរុស 
ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ  គឺ បន្ទាប់ ពី បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ តាម រថ យន្ត កៃងុ ពី ខៃត្ត តា យ នី ញ 
មក កាន ់ខៃត្ត សៀមរាប កាល ព ីថ្ងៃ ទ១ី០  
ខៃ ម  ករា   ហើយ បន្ទាប់ មក បាន វិល - 
តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស វៀត ណម ដោយ 
ខសុ ចៃបាប ់វញិ នៅ ថ្ងៃទ ី២  ខៃ ឧសភា  ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល កម្ពុជ - វៀត ណម បាន បិទ 
ពៃំ ដៃន តាំង ពី ខៃ មៃស ។   

 កៃយ ការ ចុះ ផៃសាយ នៃះ  លោក សៃី    
ឱ   វណ្ណ ឌី ន  មន្តៃ ីនំ ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ-  
បាល ក ៏បាន បញ្ជាក ់ថា   បរុស នៃះ  គ ឺបាន 

ចៃញ ផុត ពី កម្ពុជ ក្នុង រយៈ ពៃ ល ១៤ ថ្ងៃ  
មនុ ពៃល ធ្វើ តៃស្ដ រក ឃើញ ជងំ ឺក ូវដី ១៩  
ដូច្នាះ មិន អាច អះអាង ថា  បាន ឆ្លង ជំងឺ 
នៃះ ពី កម្ពុ ជ ឡើយ ។   

   កៃសួង សុខា ភិបាលនៃ ពៃះ រាជ- 
ណចកៃ  កម្ពុជ បៃកាស អំ ពី ភាព ជោគ- 
ជ័យ  ដៃល អាច ពៃយា បាល  អ្នក ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ទាំង ១២២ នក់ ជ សះ សៃបើយ  
ដោយ គ្មាន ករណី ស្លាប់  និង លៃង មន 
អ្នក ឈឺ ជំងឺ នៃះ តទៅ ទៀត ។   ទោះ ជ 
យ៉ាង ណ  កៃសួង នៅ តៃ អំពាវ នវ ឱៃយ 
ពល រដ្ឋ  តៃូវ បន្ត បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ បន្ត 
ទៀត   តាម រយៈ អន ុវត្ត វធិាន ការ បង្ការ  ដៃ 
ស្អាត  ពាក់ ម៉ាស់ ឬ កៃម នៅ ពៃល ចំា បា ច់   
និង តៃូវ បន្តរ កៃសា គ ម្លាត សុវត្ថិ ភាព សង្គម 
នងិ បគុ្គល បន្ត ទៀត ដើមៃប ីបង្ការ កុឱំៃយ មន 
រលក ទី ២ នៃ ការ ឆ្លង  ខណៈ ជំងឺ នៃះ 
នៅតៃ បន្ត រាត តៃបាត ក្នងុ បៃ ទៃស ជតិ ខាង 
និង ក្នុង ពិភព លោក នៅ ឡើយ ៕

អាចម៍ ដី ដេល ទើប តេ ចាក់ លុប បេឡាយ កេបៅ តេបត់ នៅ ក្នងុ សង្កាត់ សា្វាយ ជេុ ំ  ។ រូបថត ហុង មិន 

ក្រសួងសុខាភិបាលបដិស្រធព័ត៌មានថាបុរសវៀតណាមមា្នាក់ឆ្លងកូវីដ១៩ពីកម្ពជុ
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ទឹកប្រាក់បានពីការនំាច្រាញកៅសូ៊កើនជាង៦ភាគរយ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទោះបី វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច ពិភព - 
លោក និង ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង  រីក រាល- 
ដាល  ក ៏ដោយ ក ៏ការ នា ំចេញ កៅស៊កូម្ពជុា  
ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ក្នុង ខេ មេសា 
មិន បាន ធ្លាក់ ចុះ នោះ ទេ ដោយ ការ នាំ- 
ចេញ មាន ជាង  ២២ លាន ដុលា្លារ កើន  
ជាង  ៦ ភាគ រយ  ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូច 
គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ នេះ បើ   តាម កេសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ។

របាយការណ៍  កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា - 
បេមាញ ់នងិ នេសាទ បាន ឲេយ ដងឹ ថា នៅ 
ក្នុងមេសា  ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា នាំ ចេញ 
កៅស៊ូ ទៅ លក់ នៅ ទីផេសារ អន្តរជាត ិ បាន 
ចនំនួ ១៨ ៦០៤ តោន កើន   ២១,៧៣ 
ភាគ រយ ធៀប នឹង ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដេល មាន ចំនួន ១៥ ២៨២ តោន។  
ចណំេក កៅ ស៊ ូនា ំចេញ ក្នងុ ខេ មេសា ឆ្នា ំ
២០២០ មាន តម្លេ ជា មធេយម ១ ១៩២ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន ធ្លាក់ ចុះ ១២,៦៧ 
ភាគ រយ ធៀប នឹង ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដេល មាន តម្លេ ១ ៣៦៥ ដុលា្លារ ។ 

យោង តាម របាយការណ ៍ខាង លើ  នៅ  
ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ ទឹក បេក់ ដេល 
កម្ពុជា ទទួល បាន ពី ការ នាំ ចេញ កៅស៊ូ 
មាន តម្លេ ២២,១៧ លាន ដុលា្លារ កើន 
៦,៣ ភាគ រយ ពី ចំនួន ២០,៨៥ លាន 
ដុលា្លារ កាល ពី ខេ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

លោក ប៉លុ សផុា អគ្គនាយក នេ អគ្គ-
នាយកដា្ឋាន កៅស៊ូ នេ កេសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខា បេមាញ់ និង នេសាទ បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ថា  ទោះប ី

វិបត្តិ  សេដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក និង ការ រីក រាល-  
ដាល នេ ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ មាន ឥទ្ធពិល 
លើ ការ នា ំចេញ ស្ទើ រគេប ់ផលតិ ផល នៅ 
លើ ពិភព លោក ក៏ ដោយ ប៉ុន្តេ បរិមាណ 
នេ ការ នា ំចេញ កៅស៊ ូរបស ់កម្ពជុា ក្នងុ ខេ 
មេសា  មិន បាន ធ្លាក់ ចុះ ទេ ដោយ មាន 
កំណើន បេមាណ ៥៨ ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង ខេ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ និង ជិត ២២ 
ភាគ  រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា 
ឆ្នាំ  មុន ។ លោក បន្ត ថា តម្លេ កៅស៊ូ នៅ 
ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ នៅ ពេល នេះ មិន មាន 
ភាព ល្អ បេសើរ  ទេ ។ 

លោក  បាន នយិាយ   ថា៖  «ទកឹ បេក ់នា ំ
ចេញ កើន  ឡើង កាល ព ីខេ មេសា គ ឺបាន 
មក ពី បរិមាណ ផលិត កម្ម របស់ យើង  

កើន ឡើង ខ្ពស់ »។ 
យោង តាម ការ សកិេសា របស ់អ្នក ជនំាញ  

តមេូវ ការ កៅស៊ូ នៅ លើ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ   
នងឹ បន្ត កើន ឡើង រហតូ ដល ់ឆ្នា ំ២០២៤-
២០២៥។ នេះ បើ តាម ការ អះអាង របស ់
លោក សុផា។ 

លោក បន្ថេម  ថា ខណៈ បច្ចុបេបន្ន ផ្ទេ ដី 
កៅស៊ ូបេមលូ ផល កពំងុ កើន ឡើង ដចូ្នេះ  
លោក រំពឹង ថា ការ នាំ ចេញ នឹង បន្ត មាន 
កំណើន រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០២៥។ 

កាល ពី ដើម ខេ មីនា រដា្ឋា ភិបាល បាន 
សមេច កាត ់បន្ថយ ពន្ធ លើ  ឧសេសា ហ កម្ម  
កៅស៊ូ  ដោយ សារ ការ ធ្លាក់ ចុះ តម្លេ លើ 
ពភិព លោក   ដេល រង ផល ប៉ះ ពាល ់យា៉ាង 
ខា្លាំង ដោយ សារ តេ ការ រីក រាល ដាលជំង ឺ

កូវីដ១៩។
អនុ កេឹត េយ ដេល   ចុះ ហត្ថ លេខា ដោយ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដេ ី ហ៊នុ  សេន  កាល- 
ព ីថ្ងេទ ី៨ ខេ មនីា  បាន បញ្ជាក ់ថា  បើ  តម្លេ 
នា ំចេញ កៅ ស៊ ូ ស្ថតិ នៅ កេម  ១ ៤០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន រដ្ឋ  នឹង មិន តមេូវ ឲេយ 
បង់ ពន្ធ  ទេ  ប៉ុន្តេ បើ តម្លេ  ចាប់ពី  ១ ៤០០ 
ទៅ  ៣ ៥០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១តោន  នងឹ តេវូ 
បង់ ពន្ធ ពី  ២៥    ទៅ  ២០០ ដុលា្លារ ។ 

 យោង តាម របាយ ការណ៍ របស់  Re-
search and Markets តម្លេកៅស៊ូ 
កេប ន ឹងបន្ត ធ្លាក ់ថ្លេ ចាប ់ពឆី្នា ំនេះ រហតូ 
ដល់  ឆ្នាំ ២០២១ ។

របាយការ ណ ៍នេះ បានឲេយ ដងឹទៀត ថា 
បេទេស ចិនបាន  បេើ បេស់ កៅស៊ូ ចេើន 
ជាង គេ   លើ សកល លោក  ដោយ   មាន 
រហូត  ៤១ ភាគ រយ នេ ផលិត ផល សរុប 
លើ ពិភព លោក ។

កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា បាន នាំ- 
ចេញ កៅស៊ូ  ២៨២ ០៧១ តោន   ដេល  
មាន តម្លេ  ៣៧៧ លាន ដលុា្លារ  កើន ឡើង  
៣០ ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨។  
នេះបើ តាម របាយការណ ៍កេសងួ កសកិម្ម 
រកុា្ខា បេមាញ ់នងិ នេសាទ ។ ទនិ្ននយ័ នេះ 
បង្ហាញថា ផ្ទេ ដ ីដា ំកៅស៊ ូនៅ កម្ពជុា  មាន 
សរុប  ៤០៦ ១៤២ ហិកតា  ក្នុងនោះ 
កៅស៊ូ ជាង ២៤៧ ១១៤ហិកតាតេូវ 
បាន បេមូល  ផល ។ 

លោក សុផា បាន អះអាង  ថា៖ « ផ្ទេ ដី 
ដាំកៅស៊ូ  ឆ្នាំ ២០២០ មិន មាន ការ បេ- 
បេួល ចេើន ទេ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ប៉ុន្តេ ផ្ទេ ដី បេមូល ផល ឆ្នាំ នេះបាន កើន 
ដល់ ជាង ៣១ មុឺន ហិកតា» ៕ LA

ត ពី ទំព័រ ១...បង្កើន លេបឿន  ការងរ  
លើ កចិ្ច ពេមពេៀង សេវា ផ្លវូ អាកាស រវាង  
បេទេស ទាំង ២ ចាប់ តាំង  ការ បើក ការ- 
ចរចា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤។

 លោក ថ្លេង ថា ៖ « ទាក់ទង នឹង  កិច្ច ពេម- 
ពេៀង សេវា ផ្លូវ អាកាស រវាង បេទេស 
កម្ពុជា  និង អាមេរិក   បេទេស ទាំង២នៅ 
តេ   មាន បញ្ហា សខំាន ់ពរី  គ ឺទ ី១  អពំ ីពាកេយ 
បច្ចេក ទេស ដេល យើង បក បេ និយម - 
នយ័ ផេសេង គ្នា  ប៉នុ្តេ  យើង នៅ តេ អាច  បើក  
ការ ចរចា បាន នងិ   ចណំចុ ទ២ី  កេមុ ហ៊នុ 
អាមេរកិ ទាមទារ ឲេយ មាន  ការ ធ្វើ សេវា កម្ម 
ផ្ទេ ដី ដោយ ភាគី អាមេរិក  ផា្ទាល់ ។ នេះ ជា 
បញ្ហា បេឈម បន្តិច បន្តួច »។

លោក  ចាន់សេរីវុតា្ថា  បាន ឲេយ ដឹង ថា  
ដោយ ផ្អេក លើ កិច្ច ពេម ពេៀង ការ ធ្វើ 
សេវា កម្ម ផ្ទេ ដី សមេបទាន  គឺ រដា្ឋា ភិបាល 
បាន អនញុ្ញាត រចួ ហើយ ឲេយ កេមុ ហ៊នុ មយួ 

គេប់ គេង ។  លោក បន្ត ថា  ប៉ុន្តេ  កេុមហ៊ុ ន 
អាកាស ចរណ៍ អាមេរិក ចង់ មាន ការ ធ្វើ 
សេវា កម្ម ផ្ទេ ដ ីដេល ធ្វើ ឡើង ដោយ កេមុ- 
ហ៊នុ អាមេរកិ  ដោយ សារ តេ ពកួគេ បារម្ភ 
អំពី  សុវត្ថិភាព ឬ បញ្ហាភេរវកម្ម។ 

លោក លើក ឡើ ងថា ៖  « រដ្ឋ មន្ដេី របស់ 
យើង បាន ផ្ដល ់យោបល ់ដល ់លោក ឯក- 
អគ្គ រដ្ឋ ទូត  តេូវ ជូន ដំណឹងទៅ កេុម ហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍ អាមេរិក ណា មួយ ដេល 
ចង ់ ចាប ់ផ្ដើម ជើង ហោះហើរ   មក បេទេស 
កម្ពុជា  គួរតេ មក ជួប បេជុំ ដោយ  ផា្ទាល់  
ជា មួយ  SSCA  ហើយ យើង នឹង បើកផ្លូវ 
ចរចា សមេប់ ពួក គេ »។ 

ចាប ់ព ីឆ្នា ំ១៩៩០ ទៅ  ដល ់ឆ្នា២ំ០០០  
បេទេស កម្ពុជា ធ្លាប់ មាន យន្ត ហោះ 
Boeing ដេល ផលិត នៅ អាមេរិក បេតិ-
បត្ត ិការ  ផង ដេរ ។ ទោះ យា៉ាង ណា  ដោយ- 
សារ  កតា្តា ទីផេសារ   កេុម ហ៊ុន អាកាស ចរ-

ណ៍ ជា ចេើន   បាន ផា្លាស់  ប្តូរ ទៅ បេើ បេស់ 
យន្ត ហោះ Airbus  ដេល ផលតិ នៅ អរឺ៉បុ 
វញិ ដោយសារ តេ មាន តម្លេ ទាប  នងិមាន 
បច្ចេក ទេស   ងយ សេួល ។  

លោក សេ ី Emily Zeeberg អ្នក នំា- 
ពាកេយ សា្ថាន ទតូ អា មេរកិ បេចា ំកម្ពជុា  បាន 
ឲេយ ដងឹ តាម រយៈ អីមុេល ថា អាមេរកិ  នងិ 
បេទេស កម្ពជុា តេង តេ ធ្វើ ការ ពភិាកេសា  គ្នា 
យា៉ាង ទៀង ទាត់ នូវ ឱកាស ពាណិជ្ជ កម្ម 
នៅក្ន ុង  វសិយ័ ផេសេងៗ ដេល  រមួ មាន ការ- 
នាំ ចេញ បច្ចេក វិទេយា  អាកាស ចរណ៍  និង 
សេវាកម្ម  ទៅ បេទេស កម្ពុជា ។  

 លោក សេី បាន ឲេយ ដឹង ថា  កិច្ច ពេម- 
ពេៀង  បើក ចំហ ជើង មេឃ  គឺ ជា  កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ទ្វេភាគី មួយ ជួយ ជំរុញ ការ ធ្វើ ដំ-
ណើរ អន្តរ ជាតិ រវាង អាមេរិក  និង បណា្ដា 
បេទេស ដេ គូ  របស់ ខ្លួន  «កិច្ច ពេម ពេៀង 
បើក ចំហ ជើង មេឃ  អាច  អនុញ្ញាត  ឲេយ  

កេុម ហ៊ុន  អាកាស ចរណ៍ អាមេរិក ធ្វើ ការ 
ហោះ ហើរ តេង់ ទៅ ពេលាន យន្តហោះ 
របស់ បេទេស កម្ពុជា  និង ជួយ បង្កើន  
ទេសចរអាមេរិក មក កាន់ បេទេស កម្ពុជា ។  
អាមេរិក មាន កិច្ចពេម ពេៀង បើក ចំហ 
ជើងមេឃ ជា មួយ  បណា្ដា បេទេស  ជាង 
១០០   លើ ពិភព លោក »។  

របាយ ការណ ៍របស ់ការយិា លយ័ ជរំឿន  
អាមេរិក  បាន ឲេយ ដឹង ថា  ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ-  
ភាគ ីរវាង បេទេស ទាងំ ២មាន ចនំនួ សរុប  
១,១៣៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ២ ខេ ដំ-
បូង  ឆ្នាំ នេះ កើន ឡើង  ៣៩, ៩៦ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង   ៨១២ លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ។  ក្នងុ នោះ  កម្ពជុា បាន  នា ំចេញ 
ទនំញិ មាន តម្លេ ជាង  ១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ទៅ អាមេរិក កើន ឡើង ជាង  ៤៦, ៩៦  
និង នាំ ចូល ចំនួន  ៥៣,២ លានដុលា្លារ 
ធ្លាក់ ចុះ  ២៨,៩៧ ភាគរយ ៕ LA 

កេម៊ កម្មករ កំព៊ង បេមូល ជ័រ កៅសូ៊ ចាក់ ចូល ក្នងុ ធ៊ង យក ទៅ រោង ចកេ ។ រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

កម្ពជុាស្វាគមន៍ការផ្តើមជើងហោះហើរផ្ទាល់ពី...

ផ្រាសារហុ៊នកម្ពជុា
អាចទទួលបាន
ផលពីការរឹតត្រាបិត
របស់Nasdaq

ម៉េ  គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ កេមុហ៊នុ ផេសារ មលូ- 
បតេ កម្ពជុា (CSX) បាន ឲេយ ដងឹ 
ថា ជាមយួ នងឹ ផេន ការ រតឹ បន្តងឹ 
បទ បេបញ្ញត្តិ របស់ ផេសារ ភាគ ហ៊ុន 
អាមេរកិ Nasdaq Inc លើ ការ 
បោះ ផេសាយ លក់ មូល បតេ កម្មសិទ្ធិ  
លើក ដំបូង ជា សាធរណៈ  (IP- 
O)  នងឹ ធ្វើ ឲេយ កាន ់តេ ពបិាកដល ់
កេុម ហ៊ុន ចិន  ក្នុង ការ ចុះ បញ្ជី 
នៅ លើ ផេសារ ហ៊នុ មយួ នេះ ដេល 
វា នងឹ បង្កើត ឱកាស សមេប ់ផេសារ  
ហ៊ុន ផេសេង ទៀត រួម ទាំង កម្ពុជា ។

កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ  Reuters បាន 
រាយការណ៍ ថា ភាព តាន តឹង 
កាន់ តេ ខា្លាំង រវាង  អាមេរិក  និង 
ចនិ  បាន ជរំញុ ឲេយ បញ្ហាពាណជិ្ជ- 
កម្ម  បច្ចេក វិទេយា ការ  រាល ដាល 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩ និង ការ ទប់ សា្កាត់ 
ថ្មីៗ  របស់ ផេសារ ហ៊ុន   Nasdaq 
លើ  IPO របស់ កេុម ហ៊ុន ចិន  
បាន  បង្ហាញ ការ ផ្ទុះ ឡើង អរភិាព    
ចងុ កេយ បផំតុ  នៅ ក្នងុ ទនំាក-់ 
ទំនង រវាង  បេទេស មាន សេដ្ឋ- 
កិច្ច ឈាន មុខ  គេ ទាំង ២។

ទីភា្នាក់ ងរ ព័ត៌ មាន បាន ដក- 
សេង ់សម្តថីា  ការ រតឹ បន្តងឹ  ស្ដង-់ 
ដា ចុះ បញ្ជី នេះ គឺ  ឆ្លុះប ញ្ចាំង ពី 
ការ បារម្ភ របស ់បេតបិត្ត ិករ ផេសារ- 
ហ៊ុន មួយ នេះ អំពី កេុម ហ៊ុន  ចិន 
មួយ ចំនួន ដេល ស្វេង រក ការ ធ្វើ 
IPO នៅ ផេសារ ហ៊ុន អាមេរិក ។

លោក Jong Weon HA  
អនុ បេធន CSX បាន ឲេយ ដឹង 
ថា នឹង មាន កេុម ហ៊ុនរបស់  ចិន 
កាន់តេ ចេើន ចុះ បញ្ជី នៅ ផេសារ- 
ហ៊ុន ផេសេង ទៀត  កេ អាមេរិក។ 
នេះ   អាច ជា ឱកាស  ល្អ សមេប់ 
ផេសារ ហ៊ុន ផេសេង ទៀត ។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖ « ខ្ញុំគិត ថា  វា 
ជា ឱកាស មួយ សមេប់ ផេសារ - 
ហ៊នុ របស ់យើង  ក្នងុ ការ ចុះ បញ្ជ ី
កេុម ហ៊ុនដេល មាន លក្ខណ- 
សមេបត្តិ គេប់ គេន់ ដេល រួម មាន 
កេមុ ហ៊នុ របស ់ ចនិ នងិ កេមុហ៊នុ  
អាសុី អាគ្នេយ៍ ផេសេង ទៀត នៅ 
បេទេ ស កម្ពជុា ។  យើង នងឹ  មាន 
ផលតិ ផល កាន ់តេ ចេើន សមេប ់
កេុម វិនិយោ គិន  និង បង្កើន 
សកម្ម ភាព ជញួ ដរូ  ឬ សន្ទនយី- 
ភាព ទីផេសារ »៕  LA
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Thai Airways នឹង ធ្វើ ឯកជន ភាវូបនីយកម្ម 
ទកី្រងុបាងកកៈគណៈរ ដ្ឋ មន្តៃ ី

ថ ៃនៅថ្ងៃអង្គារ   បាន អនុ ម័ត   លើ 
សណំើ           ឲៃយ មានការ ស្តារនីតិ សមៃបទា     
កៃមុ ហុ៊ន  អាកាស ចរណ៍ ថៃ អន្តរ- 
ជាតិ (Thai  Airways Interna-
tional ៈTHAI) តាម នតី ិវធិ ីតលុា- 
ការ ដាក ់កៃស័យ ធន    ។ ការ បៃកាស 
កៃស័យ ធន នៃះ អាច បណ្តា ល ឲៃយ 
Thai Airways  បាត ់ បង ់ ឋានៈ  ជា 
«សហគ្រសរដ្ឋ»។ 

គណៈ កមា្មា ធកិារ គោល ន យោ- 
បាយ សហ គៃស រដ្ឋ ដកឹ នា ំដោយ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី Prayut 
Chan-o-cha បាន សមៃច កាលព ី
ថ្ងៃ អង្គារ ដោយ បង្ខំ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន  
អាកា  ស ច រណ៍ ជាតិ ដាក់ សំណើ 
បៃ កាស កៃស័យ ធន និង ស្តារនីតិ- 
សមៃបទា ឡើង វិញ កៃម នីតិ វិធី 
តាម ផ្លូវ តុលា ការ ។ 

អាកា ស ចរណ ៍Thai Airways 
តៃវូ បាន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផៃសារ ហ៊នុ  នងិ  
ជបួ វបិត្ត ិហរិញ្ញ វត្ថ ុអស ់រយៈ ពៃល 
ជា ចៃើន ឆ្នាកំន្លងមក  ហើយ  ពៃល 
នៃះ   ដោយ  មាន វិ បត្តិ កូ វីដ ១៩  
អ្វីៗ កាន់  តៃ អា កៃក់ ថៃម ទៀត ។ 

ឧបនា យក រដ្ឋ មន្តៃី Anuthin 
Charnvirakul និយាយ ថា  Thai- 
Airways  បៃ ហៃល បាត ់បង ់ឋានៈ  

ជា សហគៃស  រដ្ឋ  ពៃល កៃមុ ហ៊នុ 
នៃះ បន្ត ទៅមខុ ជំវុញិ  នតី ិវធិ ីស្តារ- 
នតី ិសមៃបទា កណំត ់ដោយ សល- 
កៃម តុលា ការ នោះ។ 

នៅ ពៃល រឿង នោះ កើតឡើងមៃន 
គណៈ កមា្មាធិការ សហ គៃស  រដ្ឋ  
នឹង គ្មាន  អំណច ដើមៃបី គៃប់ គៃង 
អាកាស ចរណ៍ ជាតិ នៃះ ទៀត   ទៃ  
ទោះ បី ជា អ្នក គៃប់ គៃង នៃ ការ- 
ស្តារ នតី ិសមៃបទា នងឹ មាន អណំច  
ដើមៃបី គៃប់ គៃង ផៃន ការ រៀបចំ  
អា ជីវកម្ម របស់ កៃមុ ហុ៊ន អា កាស- 
ចរណ៍ នៃះក៏ដោយ  ។

លោក Narumon Pinyos-
inwat អ្នក នា ំពាកៃយ រដា្ឋា ភ ិបាល ថៃ  
និយាយ ថា  វា នៅមិន ចៃបាស់ ថា  
តើ ករណ ីកៃសយ័ ធន របស ់កៃមុហ៊នុ 
អាកាស ចរណ ៍នៃះ នងឹ តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ  
តុលា ការ ថៃ ឬ   តុលាការ បរ ទៃស  ។ 

ទោះ ជា យា៉ាង ណ បៃភព ដៃល 
បាន ផ្តល់ ដំណឹង នៅ កៃសួង ដឹក- 
ជញ្ជូន  បាន និយាយ ថា ករ ណី 
នៃះ  គួរ តៃ ទៅ តុលា ការ ថៃ  បើ 
ទោះ បី  ៣០ ភាគរ យ នៃ បំណុល   
មាន ទឹក បៃក់ ២០០ ពាន់ លាន- 
បាតជំពាក់ បរទៃស ក្តី។

បៃភព ខ្លះ បាន ស្នើ ថា  រដា្ឋា ភ ិបាល 
គរួ  បញ្ជនូ ករ ណ ីនៃះ ទៅ តលុាការ 

សហ  រដ្ឋ អាមៃ រកិ  ដើមៃប ីបញ្ជា  កុឲំៃយ  
មា្ចាស់ បំណុល បរ ទៃស   រឹប អូស 
យន្ត  ហោះ ពី កៃុម ហ៊ុន នៃះ ពៃល 
ដៃល យន្តហោះ ចុះចត នៅ ទឹក ដី 
បរ ទៃស នោះ។ 

ទោះយា៉ាង ណ បៃភព ពី កៃសួង  
ដឹក ជញ្ជូនឲៃយដឹង ថា  មិន គួរ មាន 
រឿង បៃប នៃះ  ទៃ បៃសនិ បើ  Thai 
Airwaysចរចា ជាមួយ មា្ចាស់ 
បំណុល បរ ទៃស ដៃល ភាគ ចៃើន 
នៃ ពួក គៃ បាន ជួល យន្ត ហោះ ឲៃយ 
កៃុម ហ៊ុន នៃះ ។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ដៃរ  លោក Nares 
Puengyam អ្នក ដកឹ នា ំនៃ សហ ភាព 
ពាណ ិជ្ជ កម្ម នៃ កៃមុហ៊នុ នៃះ  សម្ដៃង 
នវូ ក្ត ីបារម្ភ អពំ ីកៃមុ ហ៊នុ នៃះ បាត-់ 
បង់ នូវ ឋានៈ ជា សហ គៃស រដ្ឋ 
ទៅ  វិញ ទៃ ។ 

លោក និយាយ ថា៖«សហ ភាព  
យល ់សៃប  ជា មយួ ផៃន ការ ស្តារ- 
នីតិ សមៃបទា តាម រយៈ ដំ ណើរ ការ- 
តលុា ការ កៃស័យ ធន ប៉នុ្តៃ យើង មនិ 
យល ់សៃប នងឹ សណំើកាត ់បន្ថយ  
ភាគ ហ៊ុន របស់ កៃសួង ហិរញ្ញ វត្ថុ  
ចំនួន ២ ភាគ រយ នោះ ទៃ »។ 

កៃសងួ ហរិញ្ញ វត្ថ ុថៃ បច្ច ុបៃប ន្ន នៃះ  
គៃប ់គៃង ភាគ ហ៊នុ ៥១, ០ ៣  ភាគ រយ  
ក្នងុ អាកា ស ចរណ៍ នៃះ បុ៉ន្តៃ  បើ ការ- 

គៃប់ គៃង ហ៊ុន តៃូវ បាន កាត់ ដល់ 
កៃម ៥០ ភាគ រយ នោះ អា កាស- 
ចរណ៍ នៃះ លៃង ជា សហ គៃស 
រដ្ឋ ទៀត ហើយ ។ 

លោក  Nares បាន និយាយ 
ថា លោក ពៃយួ បារម្ភ ថា  រឿង នៃះ 
អាច ជះ ឥទ្ធ ិពល ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់កតិ្ត-ិ 
សព្ទ កៃុម ហ៊ុន និងបង្កើន តម្លៃ  នៃ 
ការខ្ចី បំណុល នៅ ថ្ងៃ អនា គត ។ 

មន្តៃ ីបាន ន ិយា យ ថា នៅ ពៃល  
កៃមុ ហុ៊ន  នៃះ កា្លាយ ជា សហ គៃស- 
 ឯក ជន វា នឹង មាន មធៃយោ បាយ 
ងយ សៃួល ដើមៃបី កៃ សមៃួល 
ដោយ ការ កាត់ បុគ្គ លិក មិន ចំា- 
បាច ់ ទមា្លាក ់បៃកខ់ៃ ពៃម ជា មយួ 
ការ លបុចោល អត្ថ បៃយោជ ន ៍ដៃល  
ផ្តល ់ដល ់កៃមុ អ្នក មាន ក្នងុ បៃទៃស 
និងការ គៃប់ គៃង តម្លៃ របស់ ខ្លួន 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព ។ 

សៃចក្ត ីរាយ ការណ ៍ពត័ម៌ាន ថ្ម ៗី   
នៃះ បាន ស្នើ ថា  កៃសងួ ហរិ ញ្ញ វត្ថ ុ
បៃហៃល លក ់ ភាគ ហ៊នុ    ខ្លះ ទៅ ឲៃយ 
មូល និធិ Vayupak ដៃល ជា 
អង្គភាព វនិ ិយោគ លើវសិយ័  រថ យន្ត 
ដៃល បង្កើត ឡើង ដោយ កៃសួង- 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុដៃល នងឹ បន្ថៃម ទកឹ បៃក ់
ថ្មីៗ ទៅ ឲៃយ  កៃុម ហ៊ុន អាកា ស   ចរណ៍ 
នៃះ   ៕ The Nation/ RR 

ការ សាងសង់ រោង ចក្រ អគ្គសិនី  
ធ្រយូង ថ្ម  សម្រច បាន ជាង ៥០ %
ហុឹនពិសី

ភ្នពំ្រញៈ ការ សងសង ់ រោង-
ចកៃ អគ្គិសនី ដំណើរ ការ ដោយ 
ធៃយូងថ្ម  កមា្លាងំ ២៦៥ មៃហ្គាវា៉ាត ់
របស់ កៃុមហ៊ុន Han Seng 
Coal Mine Co Ltd (HSC-
MC) នៅ  សៃកុ តៃពាងំ បៃសទ 
ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ   មក ទល់ 
ពៃល នៃះ  សមៃច បាន  ជាង 
៥០  ភាគរយ ហើយ  ខណៈ ការ- 
សង សង់ អាច នឹង តៃូវ បញ្ចប់ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១។ នៃះ បើ តាម  
អភិបាល ខៃត្ត ឧត្ត រមាន ជ័យ ។ 

ក្នងុ សន្នសិទី សរ ពត័ម៌ាន ស្ដពី ី 
«វឌៃឍនភាព នងិ ទសិ ដៅ ការងរ 
បន្ដ របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ឧត្តរ មាន- 
ជយ័ » កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ អភបិាល 
ខៃត្ត ឧត្តរ  មាន ជយ័ លោក ប៉ៃន 
កុសលៃយ បាន និយាយ ថា  ការ- 
សងសង់ រោង ចកៃអគ្គសិនី ដើរ- 
ដោយ ធៃយូង ថ្ម   ពៃល នៃះ សមៃច 
បាន ជាង  ៥០ ភាគ រយ  ហើយ 
ដោយ ការ សងសង់ អាច នឹង 
តៃវូ  បញ្ចប ់ នៅ ក្នងុ  ឆ្នា២ំ០២១។ 
លោក បន្ត ថា គមៃង នៃះ នឹង 

ផ្តល់ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ អគ្គិសនី ដល់ 
បៃជាជន   ក្នុង មូលដា្ឋាន និង 
តបំន ់មយួចនំនួ  ក្នងុ ខៃត្ត សៀម-
រាប។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការសង- 
សង់ នៅ ពៃល នៃះ សមៃច បាន  
ចនោ្លាះពី ៥០-៦០ ភាគ រយ »។

តាម ផៃនការ បនា្ទាប ់ព ីសង- 
សង់  រួច រោង ចកៃ នៃះ នឹង បៃើ- 
បៃស់ ធៃយូង ថ្ម  ក្នុង តំបន់ សមៃប់ 
បៃើបៃស់ តៃ ម្តង ។ 

 តាម  អ្នកនាំពាកៃយ រដា្ឋា ភិបាល 
លោក លោក ផៃ សុីផាន ធ្លាប់ 
បាន និយាយ ថា គមៃង រោង- 
ចកៃ  អគ្គិសនី ដំណើរ ការ ដោយ 
ធៃយូងថ្ម  នៃះ  តៃូវការ ទុន វិនិយោគ  
២៩៤,៣ លាន ដុលា្លារ ហើយ 
នឹង បៃតិបត្តិការ នៅ ចុង  ឆ្នាំ  
២០ ២១ ឬ ដើម ឆ្នាំ  ២០២២។ 

លោក វិចទ័រ ហៃសូនា អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង រ៉ៃ និង ថាម ពល 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នាពៃល 
កន្លង មក ថា បច្ចុបៃបន្ន   កម្ពុជា 
អាច ផលិត ថាមពល អគ្គិសនី 
បាន បៃហៃល ពី  ៧០-៨០ ភាគ - 
រយ នៃ ការ បៃើ បៃស់ ថាម ពល  
អគ្គិសនី ក្នុង សៃុក សរុប ៕LA

វីងនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី“តេជោ” គាំទេអ្នកច្នេបេឌិតបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា

 ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត និងមជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ- 
ធុរកិច្ច ថ្ម ី “ តៃ ជោ ” ឥឡូវនៃះ កំពុង ធ្វើ ការ 
រួមគ្នា ដើមៃបី ជំរុញ កំណើន នៃ ធុរកិច្ច ថ្មី 
និង សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម 
នៅ កម្ពុជា ។ 

 មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ ធរុកចិ្ច ថ្ម ី“ តៃ ជោ” 
ដៃល តៃូវបាន បង្កើតឡើងនៅ ក្នុង ខៃ  
មៃស  ឆ្នា ំ២០១៨ ក្នងុ គោល ដៅ ជយួ 
ដល់ បៃទៃស ក្នុងការ អភិ វ ឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច 
ឌីជីថល ឲៃយ បាន ពៃញលៃញ ។ 

តាមរយៈ  ភាពជា ដៃគូ ជាមួយ 
ធនាគរ ឯកទៃស វី ង នៃះ មជៃឈ-
មណ្ឌល និង សមាជិក របស់ខ្លួន អាច 
បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយោ សៃវា ទូទាត់ 
ទំនើប ចុង កៃយ តាមបៃប ឌីជីថល 
ដើមៃបី ស្វៃង រក ឱកាស ថី្ម សមៃប់ 
ការច្នៃបៃឌិត បន្ថៃមទៀត ។ 

 លោក បណ្ឌតិ តាងំ ងនួ ល ីនាយក- 
បៃតិបត្តិ នៃ មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ ធុរកិច្ច 
ថ្មី “ តៃ ជោ ” បាន មានបៃសសន៍ថា ៖ 
« ភាពជា ដៃគូ នៃះ នឹង ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី 

ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ មជៃឈមណ្ឌល 
ចំពោះ ការអភិវឌៃឍ ជា មូលដា្ឋាន នៃ 
ការទូទាត់ តាមបៃប ឌីជីថល សមៃប់ 
ការ ជំរុញ ធុរកិច្ច ថ្មី ផ្នៃក ឌីជីថល នៅ 
កម្ពុជា »។

លោក បាន បន្តថា ៖ « សមាជិក 
ធុរកិច្ច ថ្មី របស់ មជៃឈមណ្ឌល ក៏ នឹង អាច 
ភា្ជាប់ ទំនាក់ទំនង និង រៀន សូតៃ ពី 
កៃមុហ៊នុ ដៃល បៃកប ដោយ នវានវុត្តន ៍
( ភាព ច្នៃបៃឌិត ) ដូចជា  វី ង ក៏ដូចជា 
បានទទួល ផលបៃយោជន៍ ពី អ្នក-
ជំនាញ បច្ចៃកទៃស និង ដំណោះ-
សៃយ ទទូាត ់តាមបៃប ឌីជីថល របស់ 
វី ង ផងដៃរ » ។ 

 មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ ធុរកិច្ច ថ្មី “ តៃ 
ជោ ” តៃូវបាន បង្កើតឡើង ដើមៃបី គំទៃ 

ដល់ សហគៃិន និង កសង ផៃនការ 
ដើមៃបី  ប បំ្លៃង និង ធ្វើ ពិពិធ កម្ម សៃដ្ឋកិច្ច ។ 
ដោយ បង្កើតឡើង សមៃប់ ជាស្ពាន 
ទំនាក់ ទំនង រវាង សហគៃិន និង អ្នក 
ពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត មជៃឈមណ្ឌល នៃះ 
នឹង ផ្តល់ ដល់ សមាជិក របស់ ខ្លួន នូវ 
ឧបករណ៍ ដៃល ពួកគៃ តៃូវការ ដើមៃបី 
ជួយ បៃទៃស ក្នុងការ សមៃប ខ្លួន ទៅ 
នឹង និនា្នាការ បច្ចៃកវិទៃយោ ថ្មី  និង ការ- 
ទទួល បាន ការច្នៃបៃឌិត ថ្មី ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស វ ីង បាន មាន បៃស-
សនថ៍ា ៖  « យើង មាន សៃចក្ត ីសោម-
នសៃស  រីករាយ ដៃល យើង អាច បៃើ- 
បៃស់ ចំណៃះដឹង  និង ផលិតផល 
របស់ យើង ដើមៃបី គំទៃ ដល់ មជៃឈ-

មណ្ឌល បណ្តុះ ធុរកិច្ច ថ្មី “ តៃ ជោ ” 
ដៃល មាន ចក្ខុវិស័យ គំទៃ ថៃរកៃសា 
ធុរកិច្ច ដើមៃបី ពងៃីក ទៅជា អាជីវកម្ម 
ដៃល ជោគជ័យ ។ តាមរយៈ ភាពជា- 
ដៃគូ នៃះ យើង សងៃឃឹមថា វី ង នឹង 
អាចជួយ បន្ថៃមទៀត ក្នុងការ គំទៃ 
ដល់ សហគៃិន បច្ចៃកវិទៃយោ កម្ពុជា 
ក្នុងការ សមៃប ខ្លួន ដើមៃបី ធ្វើ សមា ហ- 
រណ កម្ម សៃបទៅតាម បដិវត្ត ន៍សៃ ដ្ឋ- 
កិច្ច ឧសៃសាហកម្ម ៤.០» ។ 

 ទាំង វី ង  និង មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ- 
ធុរកិច្ច ថ្មី “ តៃ ជោ ” សុទ្ធសឹង បាន 
ចៃករំលៃក គោលបំណង ដូចគ្នា 
ក្នុងការ បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយោ ចុង 
កៃយ ដើមៃបី ជំរុញ ការ រីកចមៃើន 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និង ធ្វើ ឲៃយ ល្អបៃសើរ 

នូវ ជីវភាព រស់នៅ បៃចាំថ្ងៃ របស់ 
បៃជាជន ។ វី ង តៃូវ បាន គៃ ទទួល 
ស្គាល់ ជា ធនាគរ ឯកទៃស ដៃល 
មាន បណ្តាញ ភា្នាកង់រ ជាង  ៧ ៥០០ 
ទូទាំង បៃទៃស និង មាន កម្មវិធី 
ទូទាត់ បៃក់ ចំណយ តាមបៃប 
ឌជីថីល តាមរយៈ កម្មវធិ ីស្មា តហ្វ ូន 
វី ង ជាមួយ នឹង លក្ខណពិសៃស 
ជាចៃើន ដៃល ជា តមៃូវការ ជីវភាព 
រស់នៅ បៃចាំថ្ងៃ របស់ មនុសៃស គៃប់ 
គ្នា ។ ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ មជៃឈ-
មណ្ឌល បណ្តុះ ធុរកិច្ច ថ្មី “ តៃ ជោ ” 
មាន គោលបណំង ព ន្លឿ ន នងិ ផ្តល ់
សៃវា បង្ហាត់បង្ហាញ ដៃល បាន 
រៀបចំឡើង សមៃប់ ធុរកិច្ច ថ្មី និង 
សហគៃស ធុន តូច  និង មធៃយម ៕    
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បច្ច្រកវិទ្រយាចុងក្រយរបស់វីង
នឹងជួយគាំទ្រសមាជិកមជ្រឈ-
មណ្ឌលបណ្តះុធុរកិច្ចថ្មី“ត្រជោ”
ខណៈព្រលដ្រលពួកគ្រកសាង
អ្នកជំនាន់ក្រយន្រស្រដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលកម្ពុជា
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ប្រមុខUN៖ជនរូ៉ហីុងយ៉ាគួរបានត្រវូ
បញ្ជនូត្រឡប់ទៅជំរំជនភៀសខ្លនួវិញ
ក្រុងដាក្កាៈអគ្គលេខាធិការ

អង្គការសហបេជាជាតិបាន
ថ្លេងថាជនរ៉ូហ៊ីងយ៉ារាប់រយ-
នាក់ដេលតេវូបានធ្វើការជយួ-
សង្គេះដោយបេទេសបង់កា្លា-
ដេសហើយបញ្ជូនពួកគេទៅ
កាន់កោះ១ដេលងាយរងគេះ
ដោយទកឹជនំន់កេយពជីាប-់
តេលតោលនៅក្នងុសមទ៊េអស់
ជាចេើនសបា្តាហ៍គួរតេូវបាន
ផ្លាស់ប្តូរឲេយទៅរស់នៅក្នុងជំរំ
ជនភៀសខ្លួនចាស់វិញ។
ការអំពាវនាវដោយអគ្គលេ-

ខាធិការអង្គការសហបេជា-
ជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គុយ-
តឺរេសទៅកាន់រដ្ឋមន្តេីការ-
បរទេសបង់កា្លាដេសនៅក្នុង
លខិតិ១ចេបាប់ដេលបានទទលួ
កាលពីថ្ងេអាទិតេយដោយAFP
បានកា្លាយជាការពេួយបារម្ភ
កាន់តេខា្លាំងឡើងជ៊ំវិញការផ្ទុះ

ឆ្លងរាលដាលនេវីរ៊សផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណានៅក្នុងជំរំធំល្វឹង-  
ល្វើយនៅកេបេរពេំដេនជាមួយ
បេទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។
មន្តេីខ្លះ បានថ្លេងកាលពីថ្ងេ

អាទតិេយថាមនករណីឆ្លងវីរស៊-
កូរ៉ូណាលើកទី៤ម្នាក់តេូវបាន
រកឃើញនៅក្នុងជំរំដេលមន
ហ្វូងមន៊សេសរស់នៅយ៉ាងណេន-
ណាន់តាន់តាប់នោះ។
ជនរ៉ូហ៊ីងយ៉ានៅលើកោះ-

បាសេសានឆារជាកន្លេងដេល
ពោរពេញទៅដោយភក់លេបាប់
ងាយរងគេះថា្នាក់និងរងការ-
វាយបេហារពីពេយុះភ្លៀងធ្លាក់
ក្នងុរដវូវសេសានងិបង្កឲេយមនស៊េស
ស្លាប់ដ៏មនសកា្កាន៊ពលតេូវ
បានជួយសង្គេះកាលពីដើម-
ខេឧសភាកេយពីពកួគេបាន
អណ្តេតរសត់នៅក្នុងឈូង-
សម៊ទេប៊េងហា្គាល់៕AFP/SK

លោកត្រំគំរាមបង្កកមូលនិធិអាម្ររិកដ្រលផ្តល់
ឲ្រយអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាអចិៃ្រន្តយ៍
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ បេធនា-

ធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់-
តេំបានគំរាមបង្កកមូលនិធិ
អាមេរិក ទៅឲេយអង្គការស៊ខ-
ភាពពិភពលោកជាអចិនេ្តយ៍
បើសនិមនិមន«ការរកីចមេើន
គួរឲេយពេញចិត្ត»តេូវបានធ្វើ
ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងេ
កេយនោះទេ។
កេ៊ងវា៉ាស៊ីនតោនបានពនេយារ

ការផ្តល់មលូនធិិទៅឲេយអង្គការ-
ស៊ខភាពពិភពលោកកាល-
ពីពាក់កណា្តាលខេមេសកន្លង
ទៅដោយបានចោទបេកាន់
អង្គការនេះថា មនភាពជិត-
ស្និទ្ធខា្លាំងជាមួយកេ៊ងប៉េកាំង
ហើយបានបិទបាំងព័ត៌មន
នងិគេប់គេងមនិបានល្អក្នងុការ- 
ដោះសេយការឆ្លងរីករាល-
ដាលនេវីរ៊សផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា
បេភេទថ្មីដ៏ចម្លេកនេះ។
កាលពីថ្ងេចន្ទលោកតេំ

បានថ្លេងនៅក្នុងលិខិតមួយ
បានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ-
ធ្វីធើរដេលលោកបានផ្ញើទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការស៊ខ-
ភាពពិភពលោកគឺលោក-
តេ្រដូសអេដហាណូមហ្គឺបេី-
យេស៊៊សដោយបានថ្លេងថា

លិខិតនោះគឺ «មិនតេូវការ
ពនេយល់បន្ថេមនោះទេ»។
នៅក្នុងលិខិតនោះលោក 

ដូណាល់តេំបានសរសេរនៅ
ក្នងុអ្វីដេលលោកបាននយិយ
គឺជាឧទាហរណ៍ជាចេើនអំពី
កហំស៊របស់អង្គការស៊ខភាព-
ពិភពលោកក្នុងការគេប់គេង
ការរាលដាលនេជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នុងនោះមនការមិនអើពើ
នឹងរបាយការណ៍ដំបូងនេការ-

ផ្ទុះឡើងនេវីរ៊សផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូ-
ណានិងភាពជិតស្និទ្ធយ៉ាង-
ស្អិតល្មួតជាមួយបេទេសចិន។
លោកតេំបានថ្លេងនៅក្នុង

លិខិតនោះថា៖«វាគឺចេបាស់
ណាស់ថាជាកំហ៊សដដេលៗ 
របស់អ្នកនិងអង្គការរបស់អ្នក
នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង
ការឆ្លងរាលដាលនោះបានធ្វើ
ឲេយខាតបង់យ៉ាងខា្លាំងសមេប់
ពិភពលោក។ មធេយាបាយតេ

១គត់សមេប់អង្គការស៊ខ-
ភាពពិភពលោក គឺបេសិនបើ
អង្គការនេះអាចបងា្ហោញឯក-
រាជេយយ៉ាងពិតបេកដចេញពី
បេទេសចិនមេននោះ»។
លោកដូណាល់តេំបាន

ថ្លេងថា៖«បើសិនWHO មិន
បានសនេយាធ្វើឲេយរីកចមេើនគួរ
ជាទីពេញចិត្តក្នុងរយៈពេល-
៣០ថ្ងេទេខ្ញុំនឹងបង្កកមូលនិធិ
របស់អាមេរិក»៕AFP/SK

លោកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុ១ជាមួយក្រមុនាយកប្រតិបត្តិភោជនីយដា្ឋាននៅក្នងុបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ។AFP

ជនរូ៉ហីុងយ៉ាប្រមូលផ្តុនំៅផ្រសារខណៈករណីឆ្លងកូវីដ១៩កើតឡើងក្នងុតំបន់ន្រះ។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២០ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រងុ ប្ររតូៈ  ខណៈ បទ ឈប-់
បាញ់ មួយ នៅ ក្នុង បៃទៃស សុី រី  
បាន កាត់ បន្ថយ ការ បៃយុទ្ធ គ្នា 
រវាង កៃុម ឧទ្ទាម  និង កង កម្លាំង 
រដ្ឋាភិ បាល  កៃុម ទ ហាន សុី-
ឈ្នួល មក ពី បៃទៃស ភាគី ទំង- 
២   កំពុង បៃយុទ្ធ គ្នាយ៉ា ង ស្វិ ត- 
ស្វ ញ  នៅ ក្នងុ បៃទៃស ល ីប៊ ី ក្ន ុង 
នាម  ជា  អ្នក  គទំៃ របស ់បៃទៃស- 
រុសៃសុី  និង  តួក គី ។ 

បៃទៃស តកួ គ ី បាន គទំៃ កៃមុ 
ឧទ្ទាម សុ ីរមីយួ ចនំនួ  នងិ រដ្ឋាភ-ិ
បាល បងៃបួ បងៃមួ ជាត ិទទលួ- 
ស្គាល់ ដោយ អង្គការ សហ - 
បៃជាត ិនៅ ល ីប៊ ី ខណៈ បៃទៃស 
រសុៃសុ ីវញិ  បាន គទំៃ បៃធា នា ធបិ ត ី
សុី រី  គឺ លោក បាសរ  អាល់ - 
អាសដ  និង បុរស ខ្លាំង ហា្គាលី- 
ហា្វ  ហាហ្វ តារ មន មូល ដ្ឋាន 
នៅ ភាគ ខង កើត លីប៊ី  ។ 

 កៃុង អង់ ការ៉ា  និង កៃុង ម៉ូ ស្គូ  
បាន សមៃប សមៃួល ឲៃយ មន 
បទឈប ់បាញ ់កាល ព ីពៃល ថ្ម ៗី  
នៃះ នៅ ក្នុង បៃទៃស សុី រី  ប៉ុន្តៃ 
ការ បៃយទុ្ធ គ្នា  កពំងុ បន្ត នៅ ក្នងុ 

បៃទៃស លី ប៊ី  ជា ទី ដៃល កង-
កម្លាំង របស់ លោក ហាហ្វ តារ   
បាន នងិ  កពំងុ ពៃយា យម ដណ្តើម  
យក ទ ីកៃងុ ទៃ ីប៉លូ ីមកកាន ់កាប ់  
អស់ រយៈ ពៃល ជាង ១ ឆ្នាំ   នៅ 
ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

 ការ ផៃសះ ផៃសាមយួ  កាល ព ីពៃល 
ថ្មី ៗ  នៃះ  រវាង លោក បា សរ-
អាល់- អាសដ  និង លោក-
ហា្គាលី ហា្វ  ហាហ្វ តារ  បាន 

បង្ហាញ អំពី ការ ជួប គ្នា កាន់ តៃ-
ចៃើន ឡើង  រវាង ភាគី ជម្លាះ 
ទំង ២ នោះ ។ 

 កាល ពី ខៃ មី នា កន្លង ទៅ  
រដ្ឋាភិ បាល ភាគ ខង កើតរបស់ 
បៃទៃស នៅ លី ប៊ី  បាន បើក 
ស្ថាន ទូត លី ប៊ី ឡើង វិញ នៅ ក្នុង 
ទី កៃុងដម៉ាសនៃបៃទៃស ស ុីរី    
កៃយ ពី ខ្លួន បាន បិទ នៅ ឆ្នា ំ- 
២០១២ ៕ AFP/SK 

បូ៉លិស  យោធា  គំាទ្រលោក ហ្គាលី ហ្វា  ហហ្វតារ កំពុង  អមដំណើរក្រមុអ្នក  ទោស  
ចូល ទៅ ក្នងុ រថយន្ត  ដ្រល  ចាប់ ខ្លនួ ដោយ កងកម្លាងំ  របស់ លោក ហហ្វតារ។ AFP

ក្រងុ រ៉ាម៉ាល ់ឡាហ៍ៈ  អាជា្ញាធរ 
បា៉ាឡៃ ស្ទីន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន 
សមៃច ចិត្ត បន្ធូរ បន្ថយ ផ្នៃក 
នៃវិធានការ បៃឆំង វីរុស ផ្លូវ - 
ដង្ហើម កូរ៉ូណា  ដៃល តៃូវ បាន 
អនុម័ត  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ៥  ខៃ- 
មីនា កន្លងទៅ ។  

យោងតាម លោក រដ្ឋ មន្តៃី 
សុខ ភិបាល  ម៉ៃ  អាល់ -កៃឡា 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ សមៃច  នៃះ 

បាន កើត ឡើង  ខណៈ ករណី 
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ថ្មី ៧ នាក់  តៃូវ បាន 
គៃ កត់ តៃ នៅ ក្នុង ដៃន ដីបា៉ា- 
ឡៃស្ទីន កាល ពី រតៃី ថ្ងៃ ចន្ទ។  

លោក អាល ់-កៃឡា  បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នងុ សៃចក្តថី្លៃង ការណ ៍មយួ 
ថា ចំនួន នៃ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ 
១៩  បា ន ឡើង ដល ់៥៦៧ នាក ់
ខណៈ ១០៨នាក់  កំពុង តៃូវ 
បាន ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ។ 

ទន្ទឹម គ្នា នៃះ  លោក ម៉ា ម៉ូដ  
អាល់-ហាបបាស  ជា ចៅ កៃម 
ជាន់ ខ្ពស់ បា៉ាឡៃ ស្ទីន  បាន 
បៃកាស នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ ៍មួយ ថា  តុលា ការ ទំង- 
អស ់នៅ ក្នងុ សៃកុ  នានា នៃ តបំន ់
វៃស ប៊ៃង  នងឹ ដណំើរ ការ ពៃញ- 
លៃញ  កៃយ បិទ ចាប់ តាំង -    
ពី ថ្ងៃទី ៥ ខៃ មីនា មក ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា  ការ - 
សមៃច ចិត្ត បើក តុលាការ ទំង- 
អស់ នៅ តំបន់វៃស ប៊ៃង ឡើង- 
វិញ  តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 
អនុលោម តាម សៃចក្តី សមៃច 
របស់ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី បា៉ាឡៃ ស្ទីន 
ឲៃយ បើក កៃសួង  និង ស្ថាប័ន 
រដ្ឋាភិបាល ទំង អស់ នៅ ក្នុង 
សៃុក ទំង អស់  ដៃល មិនមន  
ការ ឆ្លង វីរុស។ 

អាជា្ញាធរ បា៉ាឡៃ ស្ទីន  បាន 
ចាប់ ផ្តើម បន្ធូរ វិធាន ការ បៃឆំង 
វីរុស កូរ៉ូណា  ដូច ការ បើក ហាង 
ទំនិញ  និង បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត - 
បន្តងឹ ទៅ លើ ការ ដឹកជញ្ជនូ ឆ្លង- 
កាត់ ទី កៃុង ៕ Xinhua/PSA

លោកនាយករដ្ មន្ត្រ  បី៉ា ឡ្រ ស្ទនី មូ៉  ហ ម៉ ្រដ ស្តាយ  យហ៍   ថ្ល្រង ទៅ កាន់ក្រមុ  អ្នក- 
កាស្រត   នៅក្នងុ អំឡុង ស ន្នសីិទកាស្រត  នៅក្នងុក្រងុ  រ៉ា ម៉ាល់ ឡាហ៍ ។ AFP

ប៉ាឡេស្ទនីសមេចចិត្តបន្ធរូបន្ថយវិធានការ
បេឆំាងវីរុសផ្លវូដង្ហើមកូរូ៉ណានៅតំបន់វេសប៊េង

កេុមឧទ្ទាមនិងកងកម្លាងំរបបសីុរីបច្ចុបេបន្ន
កំពុងបេយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វតិស្វាញនៅលីបី៊

ទីភ្នាក់ងារUNៈកូរ៉េខាងជើងស្ថតិនៅក្នុងចំណ មបេទេស៤៧...
តពីទំព័រ ១...បាយ របស់ ពួក- 

គៃ ក្នុង ការ ធ្វើ កសិ កម្ម ។ 
 អង្គការ សៃបៀង អាហារ  និង 

កសិកម្ម (FAO)  បាន វាយ តម្លៃ 
ក្នុង របាយការណ៍ ថា  ទឹក បៃក់ 
បៃហៃល ៣៥០លាន  ដលុា្លារ  នងឹ 
តៃូវ ការ នៅ ឆ្នាំ នៃះ  ដើមៃបី ផ្តល់ 
ជនំយួ  ទៅ ឲៃយ កៃមុ បៃទៃស  ដៃល 
កំពុង បៃឈម នឹង  វិបត្តិ កាន់-       
តៃ ចៃើន ឡើង  ។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ  បាន 
និយយ ថា៖ « ខណៈ ការ ឆ្លង 
រីក រល ដល ជំងឺ កូ វដី១៩  កពំងុ 
បំផ្លិច បំផ្លាញ ជីវិត មនុសៃស អស់ 
ជា ចៃើន  ដចូ ជា  បៃពន័្ធ សខុភ-ិ
បាល សធារណៈ  ការ រក សុី - 
ចិញ្ចឹម ជី វិត  និង សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ       
ទ ូទងំ ពភិព លោក  ជវីភាព រស-់ 
នៅ របស ់បៃជា ជន  នៅ ក្នងុ បរបិទ 
វបិត្ត ិសៃបៀង អាហារ  នងិ កៃមុ អ្នក 
ដៃល ឆ្លង ជំងឺ  តៃវូ  ធា្លាក់ ចុះ ដោយ- 
សរ វិបត្តិ ពី មុន  ជា ពិសៃស តៃូវ 
បាន គៃ លាត តៃដងឲៃយ ឃើញ   
អំពី បៃសិទ្ធ ភាព របស់ ខ្លួន » ។ 

របាយ ការណ៍ ដដៃល បាន 
បន្ថៃម ថា ៖ «នៅ លើ សកល- 
លោក  កា រឆ្លង រលដល នៃជងំ-ឺ 
ក ូវដី ១៩  កពំងុ បង្ក ផល ប៉ះពាល ់
ដល ់បៃពន័្ធ សៃបៀង អាហារ ដោយ 
ផ្ទាល់ រួច ជា សៃច  តាម រយៈ - 
ផលប៉ះ ពាល ់ទៅ លើ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់

សៃបៀង អា ហារ  នងិ សៃចក្ត ីតៃវូ- 
ការ របស់ ពួក គៃ  និង តាម រយៈ 
ការ ធា្លាក ់ចុះ ដោយផ្ទាល ់ នៅ ក្នងុ 
ការ បញ្ជា ទញិ យ៉ាង ខ្លាងំ  សមត្ថ- 
ភាព  ដើមៃបី ផលតិ  និង ចៃក ចាយ 
សៃបៀង អាហារ  នងិ ការ ងរ ថៃ ទ ំ
សខុ ភាព កាន ់តៃ ខ្លាងំ ឡើង  បញ្ហា 

ទំង អស់  ដៃល នឹង បាន ធ្វើ ឲៃយ 
មន ផល ប៉ះ ពាល ់ខសុ ប្លៃក ព ីគ្នា  
ហើយ នឹង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
កៃុម អ្នក កៃ  និង អ្នកងយ រង - 
ការប៉ះពាល ់ » ។ 

 របាយ ការណ៍ នោះ  បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖ « មន គៃះ ថា្នាក់ 

យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដៃល មនុសៃស នឹង 
ជួប ស្ថាន ភាព គៃះ ទុរ្ភិកៃស បើ- 
សនិសៃចក្ត ីតៃវូ ការ មនិ តៃវូ បាន 
ដោះ សៃយ នោះ »  ដោយ បាន 
និយយ ថា   ទឹក បៃក់ បៃហៃល 
៣៥០ លានដុលា្លារ  នឹង តៃូវ ការ 
« ដើមៃប ីធានា ដល ់ការ ផ្តល ់ជនំយួ 

ទៅដល ់កន្លៃង នៃ សៃចក្ត ីតៃវូ ការ 
ក ្នុង កមៃិត ខ្ពស់» ។ 

 ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ក៏ របាយ ការណ៍ នោះ  មិន បាន 
ផ្តល ់ពត័ម៌ន លម្អតិ ស្ត ីព ីស្ថាន- 
ការណ៍ ទូទៅ  នៅ  កូ រ៉ៃ ខង ជើង  
ដចូជា  ថា តើ មន មនសុៃស ប៉នុា្មាន 

នាក់  កំពុង បៃឈមនឹ ង បញ្ហា 
កង្វះ សៃបៀង អាហារ ។ 

កាល ពី ខៃ មី នា កន្លង ទៅ  
អង្គការ សៃបៀង អាហារ  និង 
កសកិម្ម  (FAO)  បាន ចាត ់ទកុ 
បៃទៃស កូ រ៉ៃ ខង ជើង ថា  ជា 
បៃទៃស មយួ  កពំងុ  បៃឈម ន ឹង  
កង្វះ សៃបៀង អាហារ  ខណៈ ដៃល 
អង្គការ ឧតុនិយម វិទៃយា ពិភព - 
លោក  និង ទី ភា្នាក់ ងរ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ ផៃសៃងទៀត  ក៏ 
បាន បង្ហាញ ថា  មនសុៃស បៃហៃល 
១០ លាន នាក ់ នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ដៃល មន បៃជា ជន សរុបចំនួន 
២៥លាននាក ់ នងឹ តៃវូ ការ ជនំយួ 
សៃបៀង អាហារ ជា បនា្ទាន់ ។ 

បៃទៃស កូរ៉ៃ ខង ជើង  តៃូវ គៃ 
ជឿ ថា  បាន ជួប  ការ ខ្វះ សៃបៀង - 
អាហារ ជាយូរ មក  ហើយ ដៃល 
បណា្តាល មក ព ីអាកាស ធា ត ុមនិ 
អំណោយ ផល  និង ទណ្ឌកម្ម 
សកល  ដោយ បាន រឹត បន្តឹង 
លទ្ធភាព ទទួល  ជីក សិកម្ម 
សមៃប់បៃើបៃស់ និង សម្ភារ 
កសិកម្ម សំខន់ៗ ដទៃ ទៀត។  
កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  បៃទៃស- 
នៃះ  ក៏ បាន អំពាវ នាវ សុំ ឲៃយ ពឹង- 
ផ្អៃកលើ  សៃបៀង អាហារ ដោយ 
ខ្លួន ឯង  ខណៈ រដូវ បង្ក បង្កើន 
ផល សៃវូ   ចាប ់ផ្តើម ពៃញ ទហំងឹ 
ហើយ នោះ ៕ Yonhap/SK

កសិករកូ រ៉្រខាង ជើង      កំពុង ស្ទងូ  ស្រវូ នៅ   ក្នងុ ស្រ  បង្ក  បង្កើ នផល រួម   Chongsan នៅ  ក្នងុស ង្កាត  ក់ាងសូ៊  ន្រ ទី ក្រងុ ណាមហ្វ ូកាល ពីថ្ង្រទី ១២  ខ្រឧសភា។ AFP



ខេង សុខគន្ធា

សៀមរាប  : ជា    រុក្ខជាតិ  ត្រូវបាន 
ប្រទះ ឃើញ ក្នងុ បឹង  ឬចោល តាម គំនរ- 
សំរាម  ដើមឈូក ត្រូវបាន អ្នកច្ន្រម៉ូដ 
ជនជាតិ បារាំង ប្រើប្រស់ ផលិត  ម៉ាស់ 
ពាក់ដ៏ទន់ល្មើយ  ដើម្របី បំព្រញ តម្រូវ - 
ការ  អតិថិជន ក្នុង  និងក្រ ស្រុក    ដ្រល 
និយម  វាយណភណ្ឌ  ពី ធម្មជាតិ ។

ក្នុង បំណង អភិរក្រសសិប្របកម្ម  បុរាណ 
បន្រសល់  ទុក ពីដូនតា  និង ផ្តល់ ឱកាស 
ការងារ ដល់ ស្រី្តខ្ម្ររ នៅ តាម តំបន់ ជន-
បទ  លោក  Awen Delaval ជា អ្នក 
ច្ន្រមូ៉ដ ជនជាតិ បារំាង   ដ្រលគិតគូរ ពី  
បរិស្ថាន បាន  ចំណាយ ព្រល ជា ច្រើន  
សិក្រសា ស្រវជ្រវ    បច្ច្រកទ្រស របស់ 
បុព្វបុរស ក្នងុការ ផលិត ក្រណាត់  ច្រញពី 
សរស្រ ឈូក។

ក្រយ ពីបានស្វ្រងយល់ពី សិប្របកម្ម  
តម្របាញ  ពីសរស្រឈូក លោក ក៏  បាន 
រៀប ចំ កន្ល្រង ពិសោធន៍ មួយ ក្នងុ ខ្រត្ត 
សៀមរាប នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៩ ។

ស្ថាបនិក និង ជា អ្នក ឌី ហ្រសាញ រូបន្រះ 
ក៏ លើក ឡើង បន្ថ្រម ថា ៖ «ផ្កាឈូក  ជា 
និមិត្តសញ្ញា ន្រ ភាព ថ្ល្រថ្នរូ  ភាព ស្រស់- 
ស្អាត  និង ភាព បរិសុទ្ធ ។ ដូច្ន្រះហើយ   
«សមធម៌»  កំណត់ ផ្កាឈូក ជា អត្ត-
សញ្ញាណ របស់ ក្រមុហុ៊ន  ដ្រល តំ- 
ណាង  ឲ្រយ ភាព ល្អ ឥតខ្ចោះ »។

«សមធម៌» មន ជំនឿ ទៅលើ និមិត្ត-
សញ្ញា ន្រ ភាព រឹងមំ របស់  សរស្រ ឈូក  
ជា ការ រួមចំណ្រក  អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច  
សង្គម  និង បរិស្ថាន  ដើម្របី ជួយ ស្ត្រ ីរង-
គ្រះ មកពី ភូមិ តូច ៗ ក្នងុ តំបន់ ជនបទ  
ឲ្រយ រឹង មំ  អាច  រកប្រក់ ចំណូល ចិញ្ចមឹ  
ខ្លនួ ឯង និង ក្រមុ គ្រសួរ បាន ។ 

  ជោគជ័យ ក្នងុ ការ ផលិត ក្រណាត់  
សរស្រឈូក ន្រះ គឺ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦    
បន្ទាប់  ពី លោក បាន សកល្របង  ធ្វើ ត្រស្ត 
ការ ផលិត សរស្រ ឈូក ន្រះ នៅ មន្ទរី- 
ពិសោធន៍ ដ៏ ល្របីល្របាញ  របស់ បារំាង 
មន ឈ្មោះ ថា  French Institute Of 
Textile and Garment។

ដើម្របី បាន ប្រភព ដ្រល អាច ផ្គត់ផ្គង់ 
ដើមឈូក   ល្អ  លោក បាន  ជ្រើសរើស 
យក បឹង កំពីងពួយ នៅ ខ្រត្ត បាត់ដំបង  
ធ្វើ ជាទី យក  វត្ថធុាតុ ដើម «ដើមឈូក »។

អ្នក ច្ន្រមូ៉ដ ជនជាតិ បារំាង រូបន្រះ  បាន  
ពន្រយល់ថា  ការ ផលិតក្រណាត់ ច្រញ ពី 

សរស្រ ឈូក  ពិតជា ចំណាយ កម្លាងំ   
និង  ការ អត់ធ្មត់ ខ្លាំង។ កម្លាំង   ក្នុង 
សិប្របកម្ម  ភាគ ច្រើន  ជា មនុស្រសស្រី  
ដ្រលធ្វើការ យ៉ាង   ផ្ចតិ ផ្ចង់ បំផុត  ដើម្របី  
ផលិត សរស្រ ឈូក  ឲ្រយបាន ស្អាត ល្អ។

 រៀងរាល់ ល្ងាច   មនុស្រសម្នាក់ ត្រវូ ប្រើ 
ព្រល   ៤ម៉ាង  ដើម្របី ប្រមូល ដើម ឈូក 
ឲ្រយបាន  ១០០គីឡូក្រម។ ព្រកឹ បន្ទាប់   
មនុស្រស   ម្នាក់ ទៀត  ត្រវូ សម្អាត  ដើម ឈូក  
១០០គីឡូក្រម   ជាមួយ ច្រសដ្រក  
ហើយ ម្នាក់ទៀត កាត់ ដើម ឈូក  ពុះវា  
ដកហូត ទាញ យក សរស្រ  នៅ លើ តុ 
ប្រវ្រង ១ម៉្រត្រ  ដើម្របី បង្កើត ជា បន្ទះ- 
សរស្រ ឈូក ដ៏ ស្អាត   ប្រវ្រង   ២០ 
គុណនឹង ១០០ សង់ទីម៉្រត្រ ។

បុគ្គលិក  ម្នាក់ ត្រូវ ចំណាយ ព្រល  ១ 
ម៉ាង  ដើម្របី រៀប បន្ទះ សរស្រ ១បន្ទះ  
ស្មើ នងឹ ប្រក ់ចណំលូ  ២ ០០០រៀល។ 
ដូច្ន្រះប្រសិន បើ ពួកគ្រ មន សមជិក 
គ្រួសរ មក ជួយ     ពួកគ្រ អាចរកប្រក់ 
ចំណូល បាន ប្រមណ  ២០ ដុល្លារ ។ 

យោង  តាម  Awen ដើមឈកូ  ៤មុនឺ  
ដើម  អាច ទាញ សរស្រ  បាន ប្រហ្រល   
៣ពាន់ ម៉្រត្រ  ដ្រល  អាច ផលិត បាន  
ក្រណាត់ ត្រឹមត្រ  ១ម៉្រត្រ  ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក Awen លើក ឡើង ថា៖ «ស្រ្ត ី
ម្នាក ់អាច ផលតិសរស្រ ឈកូ បាន  ៤០ 
ទៅ  ៨០ក្រម  ក្នុង ១ថ្ង្រ  ដើម្របី ផលិត  
ម៉ាស ព់ ី៤០  ទៅ ៨០ម៉ាស ។់ រើឯ អ្នកដ្ររ   
ម្នាក ់ អាចដ្ររ ម៉ាស ់បាន  ប្រហ្រល  ៤០  
ម៉ាស់  ក្នុង ១ថ្ង្រ»។

ក្រណាត់ ត្របាញ ពីសរស្រ ដើមឈូក 
មន ភាព ទន់ល្មើយ  មិន ប៉ះពាល់ ដល់ 
សុខភាព អ្នក ពាក់    ងាយស្រលួ ក្នងុ ការ- 
ដក ដង្ហើម  មិន បង្ក ប្រតិកម្ម ស្រប្រក  និង   
មិន ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព អ្នក ពាក់ ។

ដើម្របី ផលិត ម៉ាស់ សរស្រ ឈូក  
លោក  Awen ត្រូវ សិក្រសា  និង ស្តាប់ 
តាមការណ្រន ំរបស ់ Afnor Stand-
ards នៅ    បារំាង  និង មជ្រឈមណ្ឌល-  

ជំងឺទូទៅ ក្នុង សហរដ្ឋអាម្ររិក  ក្នុង- 
ការផលតិ ក្រឡា  នងិ ដ្ររ ក្រណាត ់ន្រះ  
ឲ្រយ ទៅជា ម៉ាស់ សម្រប់ ពាក់ មុខ ។

  ផ្តើម ពី ការ ផលិត   ៥០ ម៉ាស់  ដល់   
២០០ ម៉ាស ់ ក្នុង ១ថ្ង្រ លោកបាន បន្ត  
ថា៖ «សមធម៌  ផលិត ម៉ាស ់សរស្រ 
ឈូក  ៣ស្រទាប់។ ១ ស្រទាប់  ជា  
សរស្រឈកូ សទុ្ធ  នងិ២ ស្រទាប ់ទៀត  
ជា  កប្របាស សរើរាង្គ មន គុណភាព   ខ្ពស់ ។ 

តម្ល្រ ម៉ាស់ សរស្រ ឈូក ១  នៅ ទីផ្រសារ 
មនចាប់ ពី   ៧ ទៅ  ១២ ដុល្លារ »។

សមធម៌  បានរៀបចំ ការ ដាក់ តាំង 
បងា្ហាញ ម៉ាសស់រស្រ ឈកូ ដបំងូ បង្អស ់
របស ់ខ្លនួ  ដ្រល ឲ្រយ មនសុ្រស គ្រប ់គ្នា ស្ញប-់
ស្ញ្រង នឹង    គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត ថ្ម ីហើយ ការ- 
 បញ្ជា ទញិ ម៉ាសរ់តឹ ត្រ កើនឡើង  រហតូ 
ដល់ លោក  Awen ប្រឈម នឹង កង្វះ- 
ខត  ការផ្គត់ផ្គង់   លក់ នៅ លើ ទីផ្រសារ ។

លោកបាន លើកឡើង ថា៖ «យើង 
ត្រវូ ត្រ បង្កើន ការ ផលិត ដល់ ២៥ ០០០ 
ម៉ាស់ ក្នុង ១សបា្តាហ៍ ដើម្របី ឆ្លើយ តប   
ទៅនងឹតម្រវូការ  អតថិជិន ធ ំនៅ   បារាងំ 
និង សហរដ្ឋអាម្ររិក។ រើឯ   អ្នក លក់ ដុំ 
ជាច្រើន នក ់ មកព ីប្រទ្រស ផ្រស្រង គ្នា   ក ៏
បាន ទាក ់ទង មកយើង ។   បើ យើង អាច 
ផ្គតផ់្គង ់ នងិ បពំ្រញតម្រវូ ការ   អតថិជិន  
នៅ ប្រទ្រស ទាំង២ន្រះ បាន  យើង  នឹង 
បងា្ហាញ វត្តមន ផលិត ផល របស់ យើង 
នៅ  អង់គ្ល្រស  និង អ្រស្របា៉ាញ »។ 

យ៉ាងណា  លោក  Awen  បញ្ជាក ់ ថា  
ផលិតផល របស់លោក   មិនទាន់ មន  
វិញ្ញាបនបត្រ ទទួល ស្គាល់ នៅ ឡើយ 
ទ្រ  ដ្រល ន្រះ ជាបញ្ហា ប្រឈម មយួ ក្នងុ 
ការ ពង្រីក ទីផ្រសារ ឲ្រយកាន់ ត្រ ទូលយ ។   
លោក ក៏   ត្រូវ ពង្រីក សមត្ថភាព ផលិត 
ម៉ា ស់  ឲ្រយបាន ច្រើន ជាងមុនផងដ្ររ  ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «យើង ក៏ បាន 
សហការ ជាមយួ សមគម វាយនភណ្ឌ 
កម្ពជុា   ។ ក្រ ព ីដើម្រប ីបង្កើន សមត្ថភាព 
ផលិត ពី   ២០០ម៉ាស់ ក្នុង ១ថ្ង្រ   ទៅ ជា  
៣ ០០០ម៉ាស ់ យើង ត្រូវការ កម្លាំង  ក ៏
ដូចជា វត្ថុ ធាតុ ដើម បន្ថ្រម »។

អតិថិជនអាច រកជាវ  ម៉ាស ់សរស្រ- 
ឈូក   នៅ  ក្រុង ភ្នំព្រញ  តាម ទូរស័ព្ទ 
ល្រខ  ០១២ ៤៦៥ ៦៨៦  សៀមរាប  
០១៧ ៥៧២ ០៧១  ប្រទ្រស បារាំង 
ព ី Lotus Paradis Brand សហរដ្ឋ- 
អាម្ររកិ  ព ី Zelia Trace Brand  នងិ 
អូស្តា្រលី  ពី  Neue Brand៕
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កេយ ពីដើមឈូក តេវូ បាន សម្អាត រួច បុគ្គលិក  សមធម៌   កាច់    ទាញយក សរសេ ឈូក នៅលើ តុ រាង ទេវេង ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍

ម៉ាស់ ធ្វើពី កេណាត់ សរសេឈូកទន់ល្មើយ និង មិនប៉ះពាល់សុខភាព   ។ រូបថត សហ ការើ

ដើមឈូក ៤មុឺន ដើម អាច ទាញសរសេ  បាន បេហេល   ៣ពាន់ ម៉េតេ និងផលិត កេណាត់បាន   ១ម៉េតេ ។ រូបថត សហ ការើ

សមធម៌ផលិតម៉ាស់ពី
សរសៃដើមឈូកលើក-
ស្ទួយជីវភាពស្តៃីខ្មៃរ
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  

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

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

 រាសីសៃតុចុះ ។ ចំពោះ មុខ របរ រក-  
ទទួល ទាន  បាន ផល មិន សូវ  ជា   ល្អ 
បុ៉នា្មាន ទៃ  គួរតៃ ពិនិតៃយឲៃយ បាន  
ល្អតិល្អន់ មុន នឹង ឈាន ទៅ ដល់កិច្ច- 

ពៃមពៃៀងអាជីវកម្ម ណាមួយ ។  ចំណៃក ឯ ការ  - 
បំពៃញ  ការងារ ផៃសៃងៗអាច នឹង បៃទះ នូវ ឧប សគ្គ 
ចៃើន  ។ រីឯការ សមៃច ចិត្តនានា  គបៃបី រកអ្នក ណា 
ដៃល  គួរឲៃយ ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃសាយោបល់ ទើប ជាកា រ - 
ល ្អ  បៃសើរ និង មិន  មាន ការ ថ្លាះ ធ្លាយឡើយ។     

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

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

លោក ជ័យ  សូដា និង លោក សុវណ្ណ ពាងពីរ(សា្តា)ំ ពៃលហាត់សមថត ចាបីុរឿងសុវណ្ណសាម។ រូប សហ ការី

តន្ត្រកីរចាបី៉ដងវ្រងនិងនាដកា

រួមគ្នាផលិតចាបី៉រឿងស៉វណ្ណសាម
ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នពំៃញៈ បណ្តុ ំ  របូ ភាព នៃ កៃមុ 
តនៃ្តី ករ ចាបុី ដង វៃង និង   កៃុម-  
នាដកា សហ ការ រួម គ្នា  បង្កើត 
សា្នា  ដៃ ថ្ម ីមយួ ឈ្មាះ   «ចា បុ ី រឿង 
សុវណ្ណសាម»   ដោយ     កំណត ់-  
យក      ឧប ករណ៍  តនៃ្ត ី បុរាណ ចាបីុ- 
ដង  វៃងធ្វើ    ជា មូល  ដា្ឋាន។ 

បើ យោង ទៅ តម  គៃហ ទំព័រ 
ផ្លូវ  ការ   ឈ្មាះ  «Cambodia 
Cinema Department» 
បាន  បង្ហាះ សារ ថា៖« ស កម្ម - 
ភាព ការ ហត់  សម  ចាបុីរឿង-  
សុវណ្ណ សាម។  ចាបុីរឿង  គឺ ជា 
ទមៃង់  សិលៃបៈលោ្ខោ នមួ យ បៃប   
ដៃល  កៃសងួ    វបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ- 
សលិៃបៈ ទើប បាន  សៃវ ជៃវ  ន ិង  
បង្កើត ឡើង  ដោយឈរ លើ មូល- 
ដា្ឋាន   ចាបុ ីជា គោល នងិ  រមួ ផៃសជំា-  
ម ួយ  ការ សម្តៃង កៃបាច ់រា។ំ ខណៈ 
ទសៃស នីយ  ភាព នៃះ គៃង  នឹង 
ធ្វើ ការ ផៃសាយ ផ្ទាល់ តម   ផៃក ផ្លវូ- 
ការ របស់ កៃសួងវបៃបធម៌ និង 
វចិតិ ៃសលិៃបៈ នា ពៃឹក ថ្ងៃសៅរទ៍ ី
២៣  ខៃ  ឧសភា ឆ្នាំ២០២០  
វៃលា  ម៉ាង  ៩:០០»។  

លោក សុវណ្ណ ពាងពីរ គឺ ជា  
តន ៃ្តី ករ ចាបុី ដងវៃង ដៃល បាន  
បៃកប  អាជីព  នៃះ   តំងពី លោក  
បាន  កា្លាយ  ខ្លួន ជា មា្ចាស់  ជយ-    
លាភី  លៃខ១  នៃ ការ បៃឡង 
ចាបុ ី ដង វៃង ថា្នាក់ ជាតិនៅ     ឆ្នាំ 
២០១៥   មាន សៃកុ  កណំើត នៅ  
ភូមិសា្មាច់ ឃំុទឹក ជោរ សៃកុ ពៃះ- 
នៃត ៃ  ពៃះ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មា ន ជយ័   
និង លោក  ជ័យ សូដា រស់ នៅ 
ភូមិ រពាក់ ឃុំ ឈ្នួរ មាន ជ័យ  
សៃកុពៃះនៃតៃពៃះ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន   ជ័យ គឺជា ជយ លាភី  លៃខ 
៥     ន ៃ   ការ  បៃឡង  ចាបុីដង វៃង 

ថា្នាក់ ជាត ិ ឆ្នាំ២០១៧។ លោក  
ទាំង  ២ ក៏ ទើប  ទទួល  បាន ចាបុី  
ដង វៃង  មា្នាក់  ១គៃឿង  ពី អគ្គ  នា-  
យក  ដា្ឋាន  បច្ចៃក ទៃស  វបៃប ធម៌  
កាល   ព  ី  ថ ្ងៃ ទី១៤ ខៃឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ កន្លង មក នងិ បាន មក 
ចូលរួម   ជាមួយ អ្នក របា ំ ក្នុង ការ 
ថត  ផលិត ចាបុីរឿង សុវណ្ណ - 
សាម    ផង ដៃរ ។ 

ដោយ  សារ  ក្តី សៃឡាញ់ ខ្លាំង 
ចំពោះ តនៃ្តី   ចាបុីដង វៃង នៃះ  
លោក សុវណ្ណ ពាងពីរ បាន 
ចំណាយ ពៃល រៀន  ចាបុី  ២ ឆ្នាំ 
ហើយ  លោកគឺ ជា សិសៃស របស់ 
តនៃ្តី ករ ចាបុីដងវៃង ជើងចាស់- 
លោក  សវុណ្ណតនត់  នងិ  តៃវូ ជា   

សិសៃស    ចៅ  របស់ស្មៀនប៉ៃ ។  
លោក សុវណ្ណ ពាងពីរ បាន 

បង្ហើប   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ឲៃយ ដឹង 
ពី   កា រ  មក ហត់សមជា មួយ  
កៃុម សិលៃបករ-ការិនី  ផ្នៃក របាំ  
នាថ្ងៃ  ថតផលិត  ចាបីុ រឿង សុវណ្ណ- 
សាម កាល ពី រសៀល  មៃសិល- 
មិញ ថា៖ «នៃះ គឺ ជា   ការ ជួយ  
ផ្តួច ផ្តើមដ៏ សំខន់ មួយ  របស់  
កៃសងួ   វបៃបធម ៌នងិ  វចិតិៃ សលិៃបៈ 
ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ សា្នា ដៃ ថ្មី នៃ  
ទមៃង ់ សលិៃបៈចាបុ ីដង  វៃង  តម 
រយៈ ការសាកលៃបង    ផលិត ជា- 
ចាបុ ីរឿង សវុណ្ណ សាម នៃះឡើង 
និង រួម ចំណៃក   អភិរកៃស មរតក- 
វបៃបធម៌  »៕ 

កៃមុសិលៃបករ-ការិនី  ចូលរួម សម្តៃងចាបីុរឿងសុវណ្ណសាម  ។ សហ ការី

លោក ពៃជ សារា៉ាត និងដៃគូ ចមៃៀង ចាបីុដងវៃងជាសៃ្ត។ី រូប សហ ការី
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Havertz លេចធ្លោខ្លោងំ ពេល កេមុ ខ្លនួ បំបាក់  Bremen
ក្រងុ ប្រ  ម៉្រន: ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ 

Kai Havertz បានស៊តុ បញ្ចលូ 
ទី២ គៃប់តៃ ម្នាក់ ឯង ពៃល 
Bayer Leverkusen យកឈ្នះ 
លើកៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Werder 
Bremen ៤-១ ក្នុង អំឡុងការ - 
បៃកតួនៅ កៃបខណ័្ឌ  Bundes-
liga កាល ព ីយប់ ថ្ងៃ ចន្ទ ហើយ 
ជយ័ ជម្នះ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ពកួគៃ  តាម 
ពី កៃយ តៃ ១ ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ 
ចំពោះ  កៃុម នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី 
៤ RB Leipzig ដៃល បៃកួត 
ស្មើ ជាមួយ Freiburg ១-១ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។  

កៃុម ភ្ញៀវ Leverkusen  
ចាប់ ផ្ដើម ក្នុងការ បៃកួត ដៃល 
អាក់ខាន ជាង២ ខៃ ដោយសារ  
ការ រាត តៃបាត នៃ វរីសុ ករូ៉ណូា ក្នងុ 
ទមៃង ់លៃង គរួ ឲៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍
បន្ទាប់ ពី កីឡាករ វ័យ តៃឹម ២០ 
ឆ្នាំ Havertz បាន បំប៉ោង 
សំណាញ់ ទីឲៃយ កៃុម ខ្លួននំ មុខ 
នៅ នទ ីទ ី២៨ មនុ នងឹ តៃវូ កៃមុ 
ម្ចាស ់ផ្ទះ តាម ស្មើ វញិភា្លាម ៗ  នៅ 
២នទី កៃយ មក ។  

យ៉ោង ណា ក៏ ដោយ  កៃយ     
ស្មើគ្នា ១-១ តៃឹមតៃ ៣នទី 
Havertz ដដៃល បាន  ជួយ ឲៃយ 

កៃុម ខ្លួននំ មុខ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត 
ហើយ បើ ការ បៃកួតនៃះ មន 
អ្នក គ ំទៃ ចលូ ទសៃសន នោះ មនិ 
ដឹង ជា សំឡៃង  រំពងកីឡដ្ឋាន 
Weserstadion យ៉ោង ណា 
នោះ ទៃ នៅ ពៃល កៃុម ទាំង  ២ 
អាច ស៊ុត បញ្ចូល ទី គ្នា ទៅ វិញ- 

ទៅ មក លឿនៗ បៃបនៃះ ។  
សមៃប់ បៃកួត គូ ចុង កៃយ 

នៃ លីកកំពូល របស់ អាល្លឺម៉ង់ 
នៃះ ចប ់វគ្គ ទ ី១ កៃមុ ភ្ញៀវ ន ំមខុ 
កៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ  ២-១។ ចលូ ដល ់
វគ្គ ទ ី២ មនិ មៃនកៃមុ Bremen 
ទៃ ដៃល អាច រក គៃប់បាល់់ 

តាម ស្មើ ផ្ទុយ ទៅ វិញ   កៃុម 
Leverkusen កាន់ តៃ បង្កើន 
ការ នំ មុខ  កៃយខៃសៃ ការ ពារ 
Mitchell Weiser  តៃត  បាន 
សមៃច ១គៃប ់នៅ នទទី៦ី១ 
មុន នឹង ខៃសៃ បមៃើ  Kerem 
Demirbay បន្ថៃម គៃប់ បាល់ 

ជយ័ ជម្នះ ចងុ កៃយ ដោយ ការ- 
ស៊តុ  ្រហ្វ៊ឃីកី បាន សមៃច នៅ 
នទីទី ៧៨ ។

កៃយដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ 
នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ កៃមុរបស ់លោក 
Peter Bosz មន ៥០ ពនិ្ទ ុក្នងុ 
ចំណម ២៦ បៃកួត កន្លង ទៅ 
ហើយ មន សងៃឃឹម កាន់ តៃ ខ្ពស់ 
ក្នងុ ការ បៃកតួ បៃជៃង យក កៅ អ ី
១ សមៃប់ ទៅ លៃង កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូល របស់ អឺរ៉ុប ន  រដូវ កាល 
កៃយ ពៃះមន ពិន្ទុកាន់ តៃ 
កៀក នឹង កៃុម ដៃល នៅ ទី 
កំពូល ទាំង ៤ (Top4) ខណៈ 
ការ បៃកួត នៅសល់ ៨ បៃកួត 
ទៀត ទើប បញ្ចប់ ។    

កៃយ  Havertz បង្ហាញ 
ទមៃង ់លៃង គ ួរឲៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍
ក្នុងការ  បៃកួត នៃះ ធ្វើ ឲៃយ មន 
សំណួរ ជាចៃើន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
កីឡាករ សញ្ជាតិ  អាល្លឺម៉ង់ រូប 
នៃះ  ហើយលោក  Bosz បាន 
ឆ្លើយ តបទៅ   អ្នក សារព័ត៌ មន  
ទាំង នោះ ដោយសរសើរកូន- 
កៃុម ថ ៖ «Havertz ជា កីឡា- 
ករ ដ៏ ពិសៃស ម្នាក់  តៃ ខ្ញុំ មិន 
បាន គិត ថ  គៃ អាច ធ្វើ បាន ល្អ  
សមៃប់ បៃកួត នៃះ នោះ ទៃ។ ខ្ញុំ 

ដឹង ពី ទមៃង់ លៃង របស់ គៃ យូរ 
ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ថ គៃ រឹត តៃ 
បៃសើ រ ជាង នៃះ » ។

សមៃប់ ជ័យ ជម្នះ របស់ កៃុម 
បុរស វ័យសញ្ជាតិ ហូឡង់ វ័យ  
៥៦ ឆ្នាំ Bosz បាន និយយ 
អមដោយសំណើចថ ៖ « ខ្ញុំ រីក- 
រាយ ណាស់ ដៃល យើង ឈ្នះ។ 
យើង មិន បាន បង្កើត កំហុស 
ចៃើន ដូច្នៃះ យើង ស័ក្ដិសម 
ឈ្នះ ហើយ យើង ចង់ បាន 
លទ្ធផល បៃប នៃះទៀត ពៃល 
ជួប   Monchengladbach 
នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ »។

កៃុម  Bremen កៃយ  
បរាជយ័ ដ ៏ជរូចត ់នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ពកួ- 
គៃ នៅ តៃ ស្ថិត ក្នុង តំបន់ គៃះ- 
ថ្នាក់ ដដៃល ពោល គឺ តាម ពី 
កៃយ  កៃុម មន  សុវត្ថិភាព  ៩ 
ពិន្ទុ តៃ មន  ១បៃកួត ក្នុង ដៃ 
ហើយ កៃុម  ដៃល មន លោក  
Florian Kohfeldt ជាអ្នក- 
ដឹកនំ នៃះ ធ្លាប់ ធ្លាក់ ទៅ លៃង 
នៅ លីក លំដប់ ទី ២ តៃ ម្ដងគត់  
រដូវ កាល ១៩៨០- ១៩៨១ 
តាងំ ព ីកៃប ខណ័្ឌ   Bundesliga 
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៦៣ ៕ AFP/VN

ខ្រស្របម្រើប្រយុទ្ធអន្តរជាតិអាល្លម៉ឺង់ Kai Havertz (ក្រហម) អ្នកសុ៊ត បញ្ចលូ ទី ឲ្រយក្រមុ Leverkusen នំាមុខ។ AFP

Celtic ជា ជើង ឯក កេយ លីក ស្កតុឡេន រំសាយ
ក្រងុ ឡងុដ:៍ កៃមុ Celtic តៃវូ 

បាន បៃកាស ថ ជា ជើង ឯក លកី 
បាល ់ទាត ់អាជពី របស ់ស្កតុឡៃន 
លើក ទ ី៩ ជាប ៗ់  គ្នា កៃយ ក្លបិ 
ទាងំ អស ់ បាន បះ ឆ្នាត បញ្ចប ់
រដវូ កាល មនុ កណំត ់ដោយសារ 
ការ រាត តៃបាត នៃ វីរុស កូរ៉ូណា។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់
លីក បាល់ ទាត់ អាជីព បៃទៃស 
ស្កុតឡៃន (SPFL)។

តាម សៃចក្ត ីបៃកាស នោះ ឲៃយ 
ដឹង ថ ៖ « SPFL ថ្ងៃ នៃះ សូម 
បៃកាស ថ កៃយ មន ការ បៃជុ ំ
គ្នា ជាមួយ ក្លិប នៅ លីក កំពូល 
ទាងំ ១២ កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ SPFL  
កំណត់ ថ កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
Ladbrokes Premiership 
ន រដវូ កាល ២០១៩ - ២០២០ 
តៃវូ បាន បញ្ចប ់ដោយ មន បៃសទិ្ធ- 
ភាព ភា្លាម ៗ  » ។     

សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ បានបន្ត  
ថ ៖ «ការ សមៃច នៃះ មន ន័យ 
ថ  Celtic ជា ជើង ឯក កៃបខណ័្ឌ 
កំពូល រដូវកាល ២០១៩-
២០២០ ហើយ  Hearts តៃូវ 
ធ្លាក ់ទៅ លកី  ទ ី២ Ladbrokes 
Championship » ។    

ចំណៃក បៃធន របស់ SPFL 
លោក Murdoch MacLen-

nan បាន ថ្លៃង កៃយ មន ការ- 
សមៃច នៃះថ ៖ «យើង ទាំង- 
អស ់គ្នា  ចង ់ឃើញ រដវូកាល លកី 
បញ្ចប់ ការ បៃកួត របស់ ខ្លួន នៅ 
លើ ទី លាន ក្នុង កីឡដ្ឋាន និង 
នៅ ចពំោះ មខុ អ្នក គ ំទៃ ប៉នុ្តៃ ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ បាន ប៉ះ ពាល់ យ៉ោង 
ខា្លាំង ចំពោះ ការ បៃកួត បៃជៃង 
ផ្នៃក កីឡា ទូ ទាំង សកល លោក 
ហើយ ផល វិបាក នៃះ នឹង កើត 
មន យ៉ោង យូរ ទៀត » ។

លោក បៃធន  បានថ្លៃង បន្ត 
ទៀត ថ ៖ « វិធនការ រឹត បន្តឹង 
របស ់រដ្ឋាភបិាល  នងិ ការ ពៃយួ- 
បារម្ភ យ៉ោង ខា្លាងំចពំោះ សវុត្ថភិាព 

ទំាង កីឡាករ និង អ្នក គទំៃ បាន 
ធ្វើ ឲៃយ  SPFL គ្មាន ជមៃើស ណា 
កៃ ពី រំសាយ កៃប ខ័ណ្ឌ Lad-
brokes Premiership ឥឡូវ 
នៃះ ហើយ យើង សូម អរគុណ 
ដល ់ក្លបិ នៅ លកី កពំលូ ទាងំ អស ់
ដៃល គំ ទៃ ការ សមៃច នៃះ » ។ 

    ដូច គ្នា ដៃរ   កៃុម  Dundee 
United, Raith Rovers និង 
Cove Rangers តៃូវ បាន 
បៃកាស ជា ជើង ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
ដៃល ពកួ គៃ លៃង បន្ត បន្ទាបគ់្នា 
គ ឺChampionship, League 
One នងិ League Two  សៃប- 
ពៃល  SPFL បាន បញ្ចៃញ ទឹក- 

បៃក់ចំនួន១ , ៨ លាន ផោន 
(US$ ២, ១៨ លាន ) ដើមៃប ីសង  
ទៅ ក្លិប ពៃល បៃកាស រំលាយ 
រដវូ កាល នៃះ ក្នងុ គោល បណំង 
ជួយ សមៃល បន្ទុក ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ ក្លិប នីមួយ ៗ  ។  

តៃ កៃមុ នៅ លកី កពំលូ Rang-
ers ដៃល ជា ជើង ឯក រង បាន 
កពំងុ ចង ់ឲៃយ មន ការ សុើប អង្កៃត 
ឯករាជៃយ មួយ ចំពោះ ដំណះ - 
សៃយ របស់ SPFL អំឡុង ការ- 
រាត តៃបាត ជំងឺ នៃះ ប៉ុន្តៃ  សំណើ 
របស ់ពកួគៃ មនិ ទទលួ បាន ការ- 
គំ ទៃ ពី ក្លិប ផៃសៃង ៗ   ឡើយ ។   

មុន ការ បៃកួត តៃូវ បាន ផ្អាក 
កៃមុ Celtic ន ំមខុ កៃមុ លៃខ២ 
Rangers រហូត ដល់ ទៅ ១៣ 
ពិន្ទុ ខណៈ កៃុម  ខ្លះ នៅសល់ ៨ 
បៃកតួ រ ីឯ កៃមុ ខ្លះទៀត នៅ សល ់ 
៩បៃកតួ ហើយ កៃយ តៃវូ បាន 
បៃកាស ជា ជើង ឯក ស្វ័យ បៃវត្តិ 
ក្លិប បាន ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស 
ថ ៖ «យើង អាចសុ៊ត បញ្ចូល ទី 
បាន ដល ់ទៅ ៨៩ គៃប ់របតូ វញិ 
តៃ ១៩ គៃប់ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 
យើង មន ពិន្ទុ នំ មុខ ដល់ ទៅ 
១៣ ពិន្ទុ ដូច្នៃះ យើង គួរ ជា 
ជើងឯក មៃន តាម ហៃតុ ផល 
ទាំង នៃះ » ៕ AFP/VN

 កីឡាករ ក្រុម Celtic នាំគ្នាអបអរគ្រប់ បាល់ ក្្នុងប្រកួតកន្លងមក ។ AFP

Premier League នឹងមាន 
អ្នកតាម ដាន  វិធានការ ហ្វកឹ ហាត់  

ក្រងុ ម្រនឆ្រស្ទរ័: ការ រតឹ បន្តងឹ 
ចៃបាបគ់ម្លាត សង្គម  ពៃលមនការ- 
ហ្វឹក  ហាត់ វិញ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League អង់គ្លៃស 
នឹង តៃូវ  តាម ដន  ពីកៃុម តៃួត- 
ពនិតិៃយ ពសិៃស មយួ ដើមៃប ីធន 
ថ ក្លិប ទាំងអស់ អនុវត្ត តាម 
ចៃបាប់ ថ្មី ។ នៃះ បើ តាម បៃធន 
លីក បាល់ ទាត់ អាជីពមួយ នៃះ   
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង។

លោក  Richard Garlick 
បាន បៃប់ អ្នក សារព័ត៌មន ថ 
ខាង លកី នងឹ បង្កើត ឲៃយ មន ការ- 
តៃតួ ពនិតិៃយអត ់ឲៃយ ដងឹ មនុ ចពំោះ 
ទីលាន ហ្វឹក ហាត់ ដៃលចាប់ ពី 
ថ្ងៃ អង្គារ តទៅ បៃហៃល អាច 
ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត ការ ហ្វឹក ហាត់ 
ជា កៃមុ តចូ ៗ  ដៃលតមៃវូ មនិ ឲៃយ 
មនប៉ះ ពាល់  គ្នា ។  

លោក  Garlick បានមន 
បៃសាសន ៍ថ ៖ « យើង អាច ស្នើ- 
សុំ ព័ត៌មន ពី ការ ថត វីដៃអូ ទុក 
នៃ ដណំាក ់កាល ហ្វកឹ ហាត ់ នងិ 
សុំ ទិន្នន័យ ជីភី អៃស (GPS) 
ដៃរ។ យើង កពំងុ ពចិារណា ផង- 
ដៃរ  ឲៃយ មន កៃុម តៃួត ពិនិតៃយ  ឯក-
រាជៃយ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដៃល នឹង មន 
ឡើង  ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ខាង មុខ  ដើមៃបី 

ផ្ដល ់លទ្ធភាពឲៃយ យើង  មន អ្នក 
ទៅ ពនិតិៃយ ដល ់កន្លៃងហ្វកឹហាត ់ 
ដោយ មិន បៃប់ ជាមុន » ។  

ដោយដណំាក ់កាល ហ្វកឹ ហាត ់
ដំបូង នៃះ តៃូវ  កំណត់ តៃឹម តៃ 
៧៥ នទី  ហើយ កីឡាករ  អាច 
តៃឹម តៃ ហ្វឹក ហាត់ ជា កៃុម  មន 
សមជកិ ចៃើន បផំតុ ៥ នក ់ ទើប  
អ្នក គៃប់ គៃង លីក មន បំណង 
ចង ់បង្កើត កៃមុ ពសិៃស នៃះ  ដើមៃប ី
តាម ដន កៃុម   ដៃលល្មើស នឹង 
ចៃបាប ់នៃះ ដចូ ជា ហ្វកឹ ហាត ់ដោយ 
មន ការ ប៉ះ ពាល់ ហាត់ លើស 
ចនំនួមនសុៃស ឬ  សម ហសួ ពៃល  
កំណត់ ពៃះកៃុមធ្វើ អ៊ីចឹង  គឺ  
យក បៃៀប លើ កៃុម ដទៃ ។ 

លោក  Garlick បន្ត ថ ៖ « ជា 
បណ្ដើរ ៗ  យើង ពៃយាយម ឲៃយ មន 
ចៃក ផ្លូវ មួយ  ដើមៃបី យើង អាច 
មន អ្នក តៃតួ គៃប ់ទលីាន ។ ដៃល 
នោះ នឹងអាច  ធ្វើឲៃយ អ្នក គៃប់ គ្នា 
មន ទនំកុ ចតិ្ត ថ  ន ីត ិវធិ ីនៃះ តៃវូ 
បាន អនុវត្ត  ពៃមទាំង នឹង  អាច 
ធ្វើ ឲៃយ សាធរណ ជន មន ជំនឿ 
ជឿ ជាក់ ថ ពួក យើង  កំពុង 
ពៃយាយម បង្កើត ឲៃយមន បរិយ- 
កាស   ការ ងរ ដ៏ មន សុវត្ថិភាព 
ខ្ពស់ មួយ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ស្រីស្រស់ អតីត ជា ម្ចាស់មកុដ បវរ- 
កញ្ញា   Miss Grand Cambodia  ឆ្នាំ ២០១៦ 
កញ្ញា ហ្រង ចន្ថា ស្រប់ ត្រ បង្ហាញ មុខ គូស្ន្រហ៍ 
ដ្រល ជា  ម្ចាស់ ប្រះដូង  ដ្រល ទើប  បាន ភ្ជាប់ពាក្រយ 
ថ្ម ៗី   ក្នងុសភព ប្រប មនិ សវូ បើក ចហំ  ខណៈ ពធិ ី 
ភ្ជាប ់ ចំណង ស្ន្រហ៍ នោះ មិន សូវ មនភព  អ៊ូអរ - 
ដោយ ក្រុម  មិត្ត អ្នក សិល្របៈ    ដ្រល បានរំលង ទៅ 
ន  ប៉ុន្មាន ថ្ង្រ ន្រះ ។ 

ឆ្លើយសារភព ការ ពិត  ទាំង សា្នាម ញញឹម- 
ចំពោះ  ដំណឹងសួរ រឿង បាន  ភ្ជាប់ពាក្រយ កាល ពី ថ្ង្រ 
ទ ី១៧ ខ្រ ឧសភ ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ ដ្រល  មហាជន  
សង្រស័យ ថា ទំនង អាចជា ការ ថត កុន នោះ កញ្ញា 
ហ្រង ចន្ថា  ក៏ បញ្ជាក់ត្រឹម ត្រ ការ ទទួល សា្គាល់  ថា ៖ 
«ជាការ ពិត ម្រនបង! នង ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ពិធី ភ្ជាប់- 
ពាក្រយ  កាល ពី ថ្ង្រទី ១៧ ខ ្រ ន្រះ   មិន ម្រនជាការ  - 
ថត កុននោះ  ទ្រ!»។ 

ទោះ បីជា  បាន  ភ្ជាប់ ពា ក្រយ ភ្ជាប់ សម្តីតាម-  
គន្លង  ប្រព្រណី ខ្ម្ររ  ដ្រល  មន   សាច់- 
ញាតិ ដឹង ឮទាំង សង ខាង ពី ចំណង 
ស្ន្រហ៍ខ្លួន ម្រន ក្តី ត្រ  ហាក់ដូចជា   មិន-  
ទាន់ ដឹង  ប្រវត្តិ គូស្ន្រហ៍នង ជានរណា 
និង ព្រល  វ្រលា កំណត់ ចូល រោងជ័យ-  
នៅឡើយ ទ្រ  ដោយ      Miss Grand 
Cambodia    ឆ្នា ំ ២០១៦  មន សម្រស ់
ផូរផង់  ស័កិ្តសម ជា ម្ចាស់- 
មកុដ សម្រស់កញ្ញា ហ្រង 
ចន្ថា បាន  បន្ត  ទៀតថា ៖  
« ចំពោះ  រឿងចង់ ដឹង  ប្រ-
វត្តិ រូបគូ ដណ្តឹងនង  ខ្ញុំ ជា 
នរ ណា នោះ  សូម ចិត្ត 
បង  ប្អូន លាក់ សិន ។ 
ចំណ្រក ព្រល វ្រលា  
រៀប ការ វិញ ក៏ នៅ 
មិន  ទាន់គិត គូរ ឆប់ 
ឡើយ គ ឺអាច មន រយៈ 
ព្រលប្រមណ  ៣-៤ 
ឆ្នាំ ទៅ មុខ ទៀត អី-  
ទើប បាន សម្រច 
រឿង រក ព្រល ដើម្របី 
រៀបការ »។  

ចំពោះ ការ ងរ - 
សលិ្របៈ វញិ  ក្រយ 
ពី   មន វត្ត មន  សម្ត្រង នៅ - 
ក្នុង  ភពយន្ត   រឿង  « បនោ្តោង-   
ឆ្នាំង ដី » កាល ពី   ឆ្នាំ  ២០១៨ 
មក    ម្ចាស ់   មកដុ រាជនិ ីសម្រស ់
របូ ន្រះ  ក ៏បាន បាត  ់មខុ ព ីការ- 
សម្ត្រង កុន  ដោយ គ្រន់ត្រ 
មន វត្តមន ត្រឹម ជា ភ្ញៀវ ចូលរួម-   
ក្នុង កម្មវិធី សិល្របៈ និង ការ សម្ពោធ 
ភព  យន្ត  ត្រ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្រ នង  នៅ-  

ត ្រ ទទលួ បាន  ការ គាទំ្រ ព ីមហាជន តាម 
រយៈ  ការ សម្ត្រង  MV  ឲ្រយ  ផលិត កម្ម 
ហង្រស មស ជា បន្ត បន្ទាប់ ។ 

ការ ដ្រល មនិ សវូ  ជា បង្ហាញ មខុ នៅ 
លើ ទី ផ្រសារ សម្ត្រងកុន មួយ រយៈ ចុង- 
ក្រយន្រះ   ស្រី សា្អាត ញញឹម ស្រស់ 
កញ្ញា ហ្រង  ចន្ថា  ក៏ បាន ប្រប់ - 

ភ្នពំ្រញ  ប៉សុ្តិ៍  ថា ៖  « ដោយសារ 
ចង់ សម្រក មក រៀបចំ ការ 
រក សុី ផ្ទាល់ ខ្លួន សិន- 
ហើយ  ម្រយ៉ាង ទៀត កុន 
ដ្រល  ថត ចប់ មិន ទាន់ 
ចាក់ បញ្ចាំង ដ្ររ នោះ 
ទើប  នង ខ្ញុំ មិន ទាន់ - 
ទទលួ ថត កនុ ផ្រស្រងៗ  
ឡើយ  ទោះបជីា មន 
គ ្រ ហៅ ថត ជារឿយៗ 

ច្រើនក្តី  »។
លើសពី ន្រះ ស្រីស្រស់  

ហ្រង ចន្ថា ក៏បានបង្ហើប ពី- 
អាជីវកម្ម  ដ្រល   បើក  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០  ផង ដ្ររ ថា៖ « តាម 
ពិត  ទៅ  ន្រះ  គឺ ជា របរ រក សុី 
របស ់ខ្ញុ ំយរូ ហើយ  ប៉នុ្ត្រ ព ីមនុ 
ខ្ញុំ  បើក លក់ នៅ ផ្រសារ ធម្មតា  
មិន ម្រន ជា ហាង អ្វី ធំ ដុំ ទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ  តាំងពី ដើម ឆ្នាំ  ២០២០  
ន្រះមក  ខ្ញុំ ក៏ មន គម្រង 
បើក  ជា ហាង   ត្រឹមត្រូវ  គឺ 
លក ់ សម្លៀក បំពាក់ ដ្រល 
ព្រល ន្រះ  ក៏ មិន ទាន់ 

ដាក ់ ឈ្មាះ ហាង ជា - 
ផ្លូវ ការ ដូច គា្នា ទៀត 
ផង ដ្ររ »៕ 

ហេង ចន្ថា បង្ហាញ មុខ គូដណ្តងឹ  

តេ ពំុទាន់គិត រើសវេលា រៀបការ 
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កញ្ញា ហេង ចន្ថា និង គូដណ្តងឹ  ដេល  ទើបតេ បន  
ភ្ជាប់ពាកេយ  បុ៉ន្មាន ថ្ងេ កន្លង មក   ។ រូបថត អីុនសា្តោក្រម

អត្តពលិក កម្ពជុា ជាង ១០០នក់ នឹង តេវូបញ្ជនូ ទៅ ហាត់នៅ ចិន បើស្ថានភព ជំងឺកូវីដ១៩ ធូរសេល។ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

CAMSOC រង់ចំា ភ្លើងខៀវ ដើមេបី  
បញ្ជនូ អត្តពលិក  ទៅ ហាត់  នៅ ចិន 
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  គណៈកម្មាធិការ 
ជាតិ រៀប ចំ ការ ប្រកួត កីឡា 
សុីហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២៣  ហៅ 
កាត់ថា CAMSOC បាន និង- 
កំពុង រង់ចាំ ការ បើក ភ្លើង ខៀវ ពី 
ក្រសួង សុខាភិបាល ក៏ ដូចជា 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ជុំ វិញ 
វិបត្តិ ន្រ  ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩ ដើម្របី 
ឈាន ដល់ ការ បញ្ជូន កីឡាករ 
កីឡាការិនី ជម្រើសជាតិ កម្ពុជា 
ជាង ១០០ នក ់ច្រញ ទៅ ហ្វកឹ- 
ហាត ់រយៈ ព្រល វ្រង នៅ ប្រទ្រស 
ចិន ទៅតាម គម្រង ចាស់ 
ដ្រល មន ស្រប់។

លោក  វ៉ាត ់ ចរំនី  អគ្គ ល្រខា- 
ធិការគណៈកម្មាធិការ CAM-
SOC បាន ផ្តល ់សម្ភាស ជា មយួ 
ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍  ថា ៖ « តាម សា្ថាន- 
ភព ជាក់ ស្ត្រង  ទំនង ដូច ជា ធូរ - 
ស្រល  ហើយ គណៈ កម្មាធកិារ 
ជាតិ  CAMSOC  កំពុង រង់ ចាំ 
ការ បើក ភ្លើង ខៀវ ពី ក្រសួង- 
សុខា ភិបាល  ក៏ ដូច រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល សិន  ដោយ យើង បាន 
តៀម ផ្រន ការ  ចំនួន ២ លើក  
ដើម្រប ីបញ្ជនូ អត្តពលកិ ជម្រើស- 
ជាតជិាង ១០០ នក ់មក ព ី១២ 
ប្រ ភ្រទកីឡា  ទៅ ហ្វឹក ហាត់ 
បំប៉ន  នៅ ប្រទ្រស ប្រ ជា មនិត 
ចិន  តាម កិច្ច ព្រម ព្រៀង ចាស់ 
កន្លង មក» ។

គួរ បញ្ជាក់ ថា   ការ រីករាល- 
ដាល ន្រ  ជំងឺឆ្លង កូវីដ ១៩ បាន 

ធ្វើឲ្រយ  សកម្ម ភព កីឡា  ដ៏ ដូច 
វសិយ័ ផ្រស្រងៗ ទៀត ដ្ររ  ត្រវូ ជាប ់
គាំង ។ ជា មួយ គា្នា ន្រះ  ផ្រន- 
ការយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការ បញ្ជូន 
ក្រមុ ជម្រើសជាត ិទៅ ហ្វកឹ ហាត ់
នៅ ក្រ ប្រទ្រស ដើម្របី ពង្រឹង 
គុណ ភព ត្រៀម ការ ប្រកួត 
សុហី្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣ ក ៏ត្រវូបាន 
ផ្អាក រហូត មក ដល់ ព្រល ន្រះ។ 
ប៉ុន្ត្រ  CAMSOC ទើប ត្រ បើក 
កិច្ច ប្រជុំ ជាមួយ តំណាង សហ- 
ព័ន្ធ កីឡាជាតិ កាល ពី ព្រល 
ថ្មីៗន្រះ ដើម្របី កំណត់ ព្រល- 
វ្រលា ក្នុង ការ បញ្ជូន ក្រុម អត្ត- 
ពលិកជម្រើសជាតិ  ទៅ  ហាត់ 
នៅ ប្រទ្រស ចិន ឡើង វិញ។

លោក  វ៉ាត់  ចំរីន    បានបន្ត 
ថា៖ « តាម រយៈ កចិ្ច ប្រជុ ំជា មយួ 
សហព័ន្ធ កីឡាជាតិ ចំនួន ១២  
ស្តី ពី គម្រង បញ្ជូន កីឡាករ 
កីឡាការិនី ទៅ ហ្វឹក ហាត់ នៅ 
ប្រទ្រស ចិន  រយៈ ព្រល យូរ  នៅ 
ទី សា្នាក់ ការ គណៈ កម្មាធិការ - 
ជាតិ អូឡាំពិក កម្ពុជា កន្លង មក 
ន្រះ   យើង បាន ដាក់ គម្រង 
បណ្តោះ អាសន្ន ទី ១ ដោយ 
យើង នឹង បញ្ជូន អត្តពលិក ទៅ 
ហ្វឹក ហាត់ នៅ ប្រទ្រស ចិន  
ដ្រល នឹង ធ្វើ ឡើង  នៅ ថ្ង្រ ទី២២  
ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២០»។

 «ប៉ុន្ត្រ បើ ករណី បញ្ហា ម្ររោគ 
កូវីដ ១៩  ឬ ការ អនុញ្ញាត ពី ក្រ- 
សួង សុខាភិបាល  នៅ ត្រ មិន 
ទាន់ បាន ធូរ ស្រល ទ្រ នោះ 
យើង នឹង អាច លើក ព្រល ទៅ 

គម្រង ផ្រន ការ ទី ២ ដោយ 
យើង  គ្រង ទៅ នៅខ្រ មីន  ឆ្នាំ 
២០២១ វិញ  ហើយ ក្រ ពី ផ្រន 
ការ  បណ្តុះ បណា្តោល  សម្រប់ 
ត្រៀម សុ ីហ្គ្រម  ឆ្នា ំ២០២៣  នៅ  
កម្ពុជាន្រះ  យើង ត្រូវ ត្រៀម ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ បន្ទាន់ មួយ ទៀត  
ដើម្របី  ចូល រួម ការ ប្រកួត កីឡា 
សុីហ្គ្រម  លើកទី ៣១  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១  នៅ ឯក្រុងហាណូយ  
ប្រទ្រស វៀតណាម»។

លោក  វ៉ាត់ ចំរីន ដ្រលជា 
អគ្គល្រខាធិ ការ គណៈកម្មា - 
ធិការជាតិ អូឡាំពិក កម្ពុជា ផង 
នោះ បាន ប្រប់ បន្ថ្រម ទៀត ថា  
សម្រប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ហ្វឹកហាត់  នៅ ប្រទ្រស ចិន គឺ 
CAMSOC ច្រញ ថ្ល្រ សំបុត្រ 
យន្តហោះ  ចំណ្រក ប្រក់ ហោ- 
ប៉ា ឧបត្ថម្ភ  CAMSOC  នឹង ធ្វើ 
ការ ព ិភក្រសា ជា មយួ ក្រសងួ អបរ់ ំ
យុវជន  និងកីឡា  ដើម្របី រក 
ដំណះ ស្រយ ។

  ប្រភព ច្រញ ព ីក្រមុ អត្តពលកិ 
ជម្រើស  ជាត ិមយួ ចនំនួ  បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា  បញ្ហា ជំងឺកូវីដ ១៩ ន្រះ  
បាន ធ្វើ ឲ្រយពួកគ្រ   ខក ខាន ការ 
ហ្វកឹ ហាត ់ នងិ បាន  ធ្វើ ឲ្រយ កម្រតិ 
បច្ច្រកទ្រស  ធ្លាក់ ជាង មុន  
ដោយ  យើង ហាត ់តាម លក្ខណៈ 
ឯក ជន រៀងៗ ខ្លួន  ប៉ុន្ត្រ ន្រះជា 
វបិត្ត ិសកលលោក អ៊ចីងឹ  គណុ- 
ផល ន្រ ការ ហ្វឹក ហាត់ របស់ 
អត្តពលិក   នៅ ប្រទ្រស គ្រ  គឺ 
អាច នឹង ថយ ចុះ ដូច គា្នា ៕ 

តារាសម្តេង សេ ីស្អាត អតីតជា កញ ្ញា 
ឯក   Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 
២០១៦ ហេង ចន្ថា។ រូប ហា៊ាន រង្រសី
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