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បឺត សំខាន់ រក្សាបានភាពគំរូ 
ទោះវិវឌ្ឍខ្លួន ជាគ្រូ និងចៅក្រម 

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ 

លោក ហុ៊ន ម៉ាណែត៖ នាយទាហាន ជំនាន់មុនបាន បនែសល់ទុកនូវ ស្នាដែ ការពារ ជាតិ 
ដើមែបីបុព្វហែតុជាតិ មក ដល់យើងសព្វថ្ងែ ដូច្នែះយើងតែវូបន្តថែរកែសាមរតកនែះទៅមុខទៀត

 វ៉ន  ដា រ៉ា 
 
កំពង់ ស្ពៈឺ  លោក  ហុ៊ន  ម៉ា ណែត  

អគ្គ មែ បញ្ជា ការ រង នែ កង យោធ- 
ពល ខែម រ ភូមិន្ទ  មែ បញ្ជា ការ 
កង ទ័ព ជើង គោក  កាល ពី ថ្ងែ 
ចុង សប្ដាហ៍ បន ថ្លែង ដោយជំ- 

រុញ  ដាស់ តឿន ដល់ សិកា្ខា កាម 
យោ ធា ចារែយ  បែ មណ ជាង 
១០០ នាក់ ឲែយ មន ស្មារ តី ជាតិ - 
និ យម ខ្ពស់   ក្នុង ការ បង្កើន នូវ 
វិស័យ ការ ពារ ជាតិ ខ្លាងំ   ដើ មែបី 
ធានា ភាព រឹង មំ នែ បែ ទែស ជាតិ ។ 

   ក្នងុ ពិធី ជួប សំណែះ សណំាល 

ជា មួយ សិកា្ខា កាម វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល យោធា ចារែយ ជនំា ន ់ទី២  
បំពែញ កែប ខ័ណ្ឌ ឱែយ សលា ពល- 
ទា ហាន ចំណុះ យោធ ភូមិ ភាគ  
ឆ្នាំ ២០២០  នៅ មូ ល ដា្ឋាន កង- 
យោធ ពល ខែម រភូ មិន្ទ តែ ជោ- 
សែន  ភ្នំ ធំ មែះ ពែ  នៅ ខែត្ដ 

កំពង់ ស្ពឺ កាល ពី ថ្ងែ ទី ១១  ខែ 
កក្កដា ។   លោក  ហ៊ុន  ម៉ា ណែត  
ថ្លែង ថា៖   « បែ ទែស ជាត ិរងឹ ម ំគ ឺ
ផ្អែក ទៅ លើ វិស័យ ការពារ ជាតិ 
ខ្លាំង  ហើយ វិស័យ ការពារ ជាតិ 
ខ្លាងំ  គឺ ដោយ សរ កង ទ័ព  ខ្លាងំ ។  
នាយ ទាហាន ជំ នាន់ មុន បន 

បនែសល់ ទុ ក នូវ ស្នាដែ កា រពារ- 
ជាតិ ដើមែបី បុព្វ ហែតុ ជាតិមក 
ដល់ យើង សព្វ ថ្ងែ នែះ   ដូច្នែះ 
យើង តែូវ បន្ត ថែ រកែសា នូវ កែរ មរ- 
តក នែះ ទៅ មុខ ទៀត  ដោយ 
ឈរ លើ មូល ដា្ឋាន នែ ស្មារ តី   
ឆន្ទៈ   បទ ពិ ...តទៅទំ ព័រ ៤

ចំណូល ពន្ធ ដារ 
រយៈ ពែល  ៦ខែ 
មន តម្លែ ជិត  $ 
១,៧ ពាន់  លាន 

អង្គកា រ WHO 
ផ្ត ួចផ្តើម គំនិតដើមែបី 
ជួយ មនុសែស១,៣ 
ពាន់លា ននាក់
ឲែយ ឈប់ ជក់ បា រី 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ អគ្គ នាយក ដា្ឋានពន្ធ- 
ដារ   បែមូល   ពន្ធ   បន    បែ មណ 
ជតិ ១,៧ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ចលូ 
ថវិកា ជាតិ  ក្នុង ឆមស ទី១ ឆ្នាំ 
២០២០ កើន   ១២  ភាគរយ បើ 
ធៀប នងឹ រយៈពែល ដចូ គ្នា កាល 
ពី ឆ្នាំ២០១៩ ។ នែះ បើ យោង- 
តាម សែចក្តី បែកាស ព័ត៌ មន 
របស់ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ពន្ធដារ។

សែចក្តី បែកាស ព័ត៌មន នែ 
កិច្ច បែជុំ កាល ពី ចុង សប្តាហ៍- 
មនុ  បន ឲែយ ដងឹ ថា ក្នងុ ឆមស- 
ទ ី១ ឆ្នា ំ២០២០ ការ បែមលូច-ំ
ណូល ពន្ធ អាករ  របស់ អគ្គ នា-
យក ដា្ឋាន ពន្ធដា រ សមែច បន 
បែមណ ជា ១  ៦៨៤,០៧លាន  
ដុលា្លារស្មើ នឹង ៥៩, ០៩ ភាគ-
រយ នែ ផែនការ បែចាំ ឆ្នាំ ហើយ 
ធៀប ទៅ នឹង ចំណូល ពន្ធអាករ 
រយៈ ពែល ដូចគ្នា ...ត ទៅទំព័រ ៨

កៃង៊ ហៃស៊ណឺៃវ  ៈ អង្គ ការ សខុ- 
ភាព ពភិព លោក(WHO) បន 
បែកាស កាល ព ីថ្ងែ សកុែ ថា  ខ្លនួ 
កំពុង ចាប់ ផ្តើ ម គំនិត ផ្តួច ផ្តើ ម 
មួយ  ដើមែបី ជួយ អ្នក ជក់ បរី 
១,៣ពាន ់លាន នាក ់ នៅ ទទូាងំ 
ពិភព លោក ឲ ែយ បោះ បង់ ទម្លាប់ 
ចោល  នៅ ក្នងុ អឡំងុ ពែល មន 
ជំងឺ រាត តែបាត...តទៅទំព័រ  ១០

នាយករដ្ឋមន្តែី អំពាវ នា  វ ជា ថ្ម ីដល់ ពល រដ្ឋ កំុ ឲែយ 
ធ្វែស បែហែស កែយ ពី រក ឃើញ ករណី ជំងឺ កូវីដ ១៩  លើ និសែសិត ខ្មែរ ចំនួន ១៥ នាក់ ទៀត 

  ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តែី ហ៊ុន 
សែនបន អំពាវនាវ ជា ថ្ម ីទៀត ដល់ បែជា -  
ពលរដ្ឋ  ឲែយ បន្ត យកចតិ្ត ទកុដាក ់ ការពារ 
កុំឱែយ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩  ពី ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់ 
កែយ រក ឃើញ និសែសិត ខ្មែរ មកពី កែ 
បែទែស ចំនួន ១៥ នាក់ បន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ- 

១៩ ធ្វើឱែយ ករណី សរុប កើន ដល់  ១៥៦  
នា កក់្នងុនោះ ជាសះសែបើយ ១៣៣  នាក ់
ចាប់ តាំង ពី រកឃើញ ក រ ណី ដំបូង តាំង ពី 
ខែមករា មក ។ 

 លោក ហុ៊ន សែន បន សរសែរ បង្ហោះ  
ក្នុង ទំព័រ ហ្វែ ស ប៊ុ ក របស់ លោក  កាលពី 
ថ្ងែ មែសលិមញិ ថា វា ជា ពែល សខំន ់ ដែល 
បែជាពលរដ្ឋ  តែវូតែ បន្ត យកចតិ្តទកុដាក ់ 

ថែរកែសា សខុភាព  ឱែយបន ល្អ  កុឱំែយ ឆ្លង ជងំ ឺ
ក ូវដី ១៩ ខណៈ ជងំ ឺដែល ពុទំាន ់មន ថា្នា ំ
ពែយាបល នែះ នៅតែ ជា ជងំឆឺ្លង រាតតែបាត 
ដ៏ កាច សហាវ នៅឡើយ ។   លោក ថា ៖ 
« សូម បងប្អនូ បែជាពលរដ្ឋ កំុ ធ្វែស បែហែស 
ឲែយ សោះ ហើយ សមូ ឧសែសាហ ៍ដសុលាង 
សម្អាត ដែ ជាមួយ សបូ៊ ជែ លឬ ទឹក អា ល់ - 
កុល ហើយ ពាក់ ម៉ាស់ ការពារ ឲែយ បន តែ ឹម - 

តែូវ ។ ទីកន្លែង ដែលមន មនុសែស ចែើន  
ដចូជា ទផីែសារ នងិផែសារ ទនំើប តបូ ល កដ់រូ 
ទូទៅ ភោជនីយ ដា្ឋានផ្ទះសំណាក់ សណា្ឋា-
គរ កាសុីណូ ដែល ទទួល បនការ អនុ - 
ញ្ញា តឲែយ  បើក ដំណើរការ ជាពិសែស មន្ទីរ - 
ពែទែយ ឯកជន និង មន្ទីរពែទែយ រដ្ឋ តែូវ តែ 
មន ទឹក អាល់កុលជែ ល សម្លាប់ មែរោ គ 
និង ម៉ាស់ សមែប់ ...តទៅទំព័រ  ២

កម្មករ-កម្មការិនីរោងចកៃ ពៃល ទទួលបាន ការ បណ្ដះុបណ្ដាលចំណៃះដឹង  និង ជំនាញ នៅ ខៃត្តកំពង់ស្ព ឺកាលពីខៃមិថ៊នា។ រូបថត កែសួងការងារ

កម្មករ ជិត ២ ពាន់  នាក់ 
ចូល រួម វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាលដែល រៀប ចំ  
ដោ យ កែសួង ការ ងារ 

ស៊ទ្ធ គឹម សឿន

សា្វាយរៀង: កម្មករ-កម្ម ការិ នី     
បែមណ ជិត  ២ពាន់ នាក់ មក ពី 
រោង ចកែ ចនំនួ៥ នៅ កែងុ បវ ិត 
បន ចលូ រមួ វគ្គ បណ្តុះ បណា្តាល  
ជំនាញ ទន់ ដែល រៀបចំ ដោយ 
កែសួង ការ ងារ ស្តពីី ជំនាញ ពា ក់-
ព័ន្ធ ការងារ មួយចំនួនដើមែបី បង្កើ ន 
ផលិតភាព និង បែ សិទ្ធ ភា ព ការ - 
ងារ ក្នុង ការ តែៀម ខ្លួន  សមែប់ 
ការងារ ថ្មី ...តទៅទំព័រ  ៤



លោក សួន សេរីរដ្ឋ  តេវូបាន តេងតំា ង  
ជា រដ្ឋលេខាធិការ កេសួងអភិវឌេឍន៍ជនបទ 

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ អតតី ប្រធាន គណ បក្រស    
អំណាច ខ្ម្ររ  លោក សួន ស្ររី រដ្ឋា  
ដ្រលធា្លាប់ ប្រឆាំង នឹង រដ្ឋាភិបាល 
លោក នាយករដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន  
ហើយ ធា្លាប់ត្រូវ បាន អាជ្ញាធរ ចាប់ 
ដក ់ពន្ធនាគារ នោះ  ត្រវូបាន ព្រះ- 
មហាក្រសត្រ  ត្រងតាងំ ជ រដ្ឋល្រខា- 
ធិការ ក្រសួង អភិវឌ្រឍន៍ ជនបទ។

ព្រះរាជក្រតឹ្រយ ព្រះមហាក្រសត្រ ចុះ 
ថ្ង្រទី៩កក្កដ  ដ្រល ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្ដិ៍ 
ទទលួបាន ម្រសលិមញិ គ ឺ   ព្រះ ករណុា 
ព្រះបាទ សម្ត្រច ព្រះ បរម នាថ  
នរោត្តម  សហីមនុ ី ព្រះ មហាក្រសត្រ 
កម្ពជុ  ត្រងតាងំ មខុ តណំ្រង លោក 
សួន ស្ររី រដ្ឋា  ជ រដ្ឋ ល ្រខាធិការ 
ន្រ ក្រសួង អភិវឌ្រឍន៍ ជនបទ។

លោក សនួ ស្ររ ីរដ្ឋា  ដ្រល ទើប- 
ត្រ  ទទួល តំណ្រង ជ រដ្ឋល្រខា ធិ- 
ការ ក្រសងួ អភិវ ឌ្រឍន៍ ជនបទ   ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីម្រសិលមញិ ថា  លោក 
មនិទាន ់ដងឹ ព ីការងារ  ដ្រល ត្រវូធ្វើ 
នៅ ក្រសួង អភិវឌ្រឍន៍ ជនបទ នៅ- 
ឡើយ ទ្រដោយ រង ់ចា ំការចាត ់តាងំ 
របស ់រដ្ឋមន្ត្រ។ី ប៉នុ្ដ្រ លោក ប្របថ់ា  
លោក មាន បណំង ជយួ កសកិរ នៅ 
តាម ទីជនបទ ឲ្រយ មាន ជីវភាព ធូរ  ធា រ 
និង មាន ទីផ្រសារ លក់ ផលិតផល  ។

លោកថា ៖«ចពំោះ ជវីតិ នយោ- 
បាយ  គឺ ខ្ញុំ មិន បោះបង់ ចោល  ទ្រ  
ប៉ុន្ដ្រ ជីវិត នយោបាយ របស់ខ្ញុំ នៅ 
ព្រលន្រះ  គឺ ជួយ ពល រដ្ឋ  ជួយ 
កសកិរ។ ព្រះ គនំតិ ទស្រសនៈ របស់   
ខ្ញុំ តាំងពី ដើម មក  គឺ ធ្វើ យ៉ាង ណា 
ជយួ  ពលរដ្ឋ។ ជពសិ្រស  កសកិរ  
បើ  គាត ់មាន ដ ី គ ឺពកួគាតត់្រវូត្រ មាន    
ជីវភាព ធូរ ធារ  ហើយ ពួកគាត់ ត្រូវ   

កា្លាយជ មា្ចាស ់កម្មសទិ្ធ ិដ ីស្រប ច្របាប ់ 
ដោយ គា្មាន អ្នកផ្រស្រង មក រំលោភ បំ- 
ពាន យក ដី ពួកគាត់ ឡើយ»។

លោក បន្តថា  បក្រស អំណាច ខ្ម្ររ  
ដ្រល លោក ធា្លាប់ ធ្វើ ជ  ប្រធាន 
នោះ  លោក អះអាង ថា ត្រូវបាន 
គ្រ  ដណ្ដើម យកទៅ បាត ់  ដោយ គ្រ 
បាន ដរូ ឈ្មាះ ថ្ម ី ហើយ លោក មនិ 
អាច ដណ្ដើម យក មក វញិ  បាន ទ្រ ។ 
ប៉នុ្ដ្រ លោក បញ្ជាក ់ថា  លោក បាន-  
ហាម ប្រើ ប្រស ់ឈ្មាះ [គណ បក្រស 
អំណាច ខ្ម្ររ] ចាស់ បន្ត ទៀត ។  

លោក ឡៅ ម៉ុងហ្រ  អ្នកវិភាគ 
នយោបាយ ថ្ល្រង ពី ម្រសិលមិញ ថា  
លោក មិន ចាប់ អា រម្មណ៍ នឹង រឿង 
របស់ លោក សួន ស្ររី  រដ្ឋាទ្រ។ 
លោក  ថ្ល្រងថា ៖«អត់ បានដឹង រឿង 
គាត ់ ផង  ហើយក ៏អត ់ចាប ់អារម្មណ ៍   
ផង ដ្ររ  សុំទោសក្មួយ» ។ 

 គួរ រំឭក ថា  លោក សួន ស្ររី រដ្ឋា  
ត្រវូបាន សមត្ថកចិ្ច ចាបខ់្លនួ កាលព ី
ថ្ង្រទ១ី៣សហីា  ២០១៧  បនា្ទាបព់ ី
លោក បាន សរស្ររ បង្ហោះ សារ 
តាម  ហ្វ្រស ប៊កុ ធ្វើការ រិះគន ់ខា្លាងំៗ 
ទៅលើ ថា្នាក់ ដឹកនាំ។ ជពិស្រស 
សា្ថាប័ន កង យោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ 
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ មាន ប្រតិកម្ម ខា្លាំងៗ  ពី 
ម្របញ្ជាការ កងទ័ព មួយ ចំនួន។

លោក ត្រូវបាន តុលាការ កាត់- 
ទោស ពបីទ ញុះញង ់ កុ ំឲ្រយ យោធនិ 
សា្ដាប់ បងា្គាប់  និង បទញុះ ញង់ ឲ្រយ 
ប្រព្រឹត្ត បទឧក្រិដ្ឋ ជអាទិ៍ ដោយ 
ផ្តនា្ទាទោស ដក់ ពន្ធនា គារ ៥ឆា្នាំ  
នងិ  ពនិយ័ ជ ប្រក ់១០លាន រៀល ។ 
ប៉នុ្ដ្រ នៅ ថ្ង្រ ទ ី២៣ សហីា  ឆា្នា ំ២០១៨  
លោក ត្រវូបាន ព្រះមហា ក្រសត្រ លើក-  
ល្រង ទោស តាម សណំើ របស ់លោក   
នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន៕

តពីទំព័រ ១...អតិថិ ជន រួម ទំា ង 
អ្នក ជំងឺ និង បង ប្អនូ មក សួរ សុខ- 
ទុក្ខត្រវូ ពាក់ មា៉ាស់ ការពារ ចៀ ស - 
វាង ការឆ្លង រោគ ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ »  ។ 

 ការអំពាវ នាវ របស់ លោក ហុ៊  ន 
ស្រន គឺ កើត ឡើង ត្រ បុ៉នា្មាន ម៉ា ង 
បុ៉ណ្ណោះ ក្រយពី ក្រសួង សុខា   -  
ភិបាលបាន ប្រកាស ករណី នំា ចូ ល   
ថ្ម ីន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន ១៥នា ក់   
ទៀតដ្រល ស្ថតិ ក្នងុចំណម ក្រ ុម 
នសិ្រសតិ ខ្ម្ររ ៨០ នាកទ់ើប ត្រឡប ់
ពី ប្រទ្រស អារា៉ា បី៊ សា អូ៊ឌីត  ម ក 
ដល ់កម្ព ុជ កា លព ីថ្ង្រទ ី១០  ខ្រ  
កក្កដ ។   ក្រុមនិស្រសិត ទាំង  ៨០  
នាក់ គឺ បានធ្វើ ដំណើរ ច្រញ ពី 
ប្រទ្រស អារា៉ាប៊ីសាអូ៊ឌីត ទៅ 
ប្រទ្រស មា៉ាឡ្រសុី  ហើយ បាន 
បន្តដណំើរ  ច្រញព ីទកី្រងុ គឡូា- 
ឡា ំព ួតាម ជើង ហោះ ហើរ ដ្រល 
មាន អ្នកដំណើរ ជ ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ  
១៣ នាក់  និង មា៉ាឡ្រ សីុ មា្នាក់ ទៀ ត  
សរុប ទាំង អស់ ចំនួន ៩៤ នាក់  
បាន មក កាន់ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ។ 

 ក្រសងួ សខុាភបិាល   បញ្ជាក ់
ថាអ្នក ជងំ ឺទាងំ ១៥ នាក ់គមឺា ន  
អាយុ ចាប់ពី  ២១ ឆា្នាំ  ដល់ ៣៣ 
ឆា្នាំ និង ដ្រលមាន ទីលំនៅ  នៅ 
ភ្ន ំព្រញ ចំនួន ២ នាក់ ខ្រត្ត កណា្ដា  ល 
៣ នាក ់ខ្រត្ត តាក្រវ ២ នាក ់ខ្រត្ត 
ត្របូង ឃ្មុ ំចំនួន ៧ នាក់ និង ខ្រត្ត ក្រច្រះ  
មាន មា្នាក់ ដ្រល ត្រូវបាន បញ្ជូន 
ទៅ សម្រក ព្រយាបាល នៅ មណ្ឌ ល  
សុខភាព ចាក់អង្រ ខណៈ អ្នក - 
ដណំើរ  ៧៩  នាក ់ដ្រល ធ្វើត្រស្ដ 
អវិជ្ជមាន ត្រូវបាន បញ្ជូន ទៅធ្វើ 
ច តា្តា ឡ ីសក័ ១៤ ថ្ង្រ  នៅ មណ្ឌល 
ច តា្តា ឡី ស័ក ជម្ពូវ័ ន១។ 

 កាលពី ថ្ង្រ ទី ១០  ខ្រ កក្កដ 

លោ ក ម៉ម ប៊ុនហ្រង រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង សុខាភិបាល ក៏បាន លើ ក -  
ឡើង ដ្ររ ថា កម្ពជុ នៅត្រ ប្រឈ ម 
នឹង ហានិភ័យ នៅ ឡើយ ខណៈ- 
ដ្រល  លោក បានចាតទ់កុ ករណ ី
មួយ ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ថា ដូច  ជ 
ផ្កា ភ្លើង  ដ្រល ត្រូវ សហការគា្នា 
ពន្លត់ ឱ្រយ  បាន ទាន់ ព្រលវ្រលា  
ដើម្របី កំុឱ្រយ រាល ដល ជ អណា្ដា ត - 
ភ្លើង នៅ កម្ពុជ ដូច ដ្រល កំពុង 
កើតឡើង នៅ ក្ន ុង  ប្រទ្រស មយួ-  
ចំនួន ។ 

 លោក ជំរុញ ឱ្រយ ពលរដ្ឋ  ត្រូវ 
បន្ត ចៀសវាង ការជបួជុ ំកក កញុ 
និ ង ការ មាន ទំនាក់ ទំនង ជិត ស្ន ិទ្ធ  
និង លម្ហចង្អៀត រួមទាំង លាង 
ដ្រ  ឱ្រយបាន ទៀងទាត ់ពាក ់មា៉ាស ់
នៅព្រល ចាំបាច់ និង រក្រសាបាន 
នវូ គមា្លាត សវុត្ថភិាព បគុ្គល ទើប 
អាច ការពារ ការចម្លង និង កាត់ - 
បន្ថយ នូវ ឱកាស ន្រ ការរីក រាល - 
ដល ក្នងុករណី មាន ផ្កាភ្លើង កើ ត - 
ឡើង ។   លោក ថា ៖« យើង ទាំង- 
អស់គា្នា ត្រវូ ចូលរួមចំណ្រក ទំា ង - 
អស់ គា្នា ដើម្របី ធានា ឱ្រយបាន ថា  
ករណី នីមួយៗ មិន កា្លាយជ 
អណា្ដា ត ភ្លើង ហើយ មិន វិ វឌ្រឍ 
ទៅជ ភ្លើង នា ព្រល បនា្ទាប់ ។ 
ប្រសិនបើ យើង ធ្វើ សកម្ម ភាព 
ដោយមាន សាមគ្គី ភាព យើង 
អាច ការពារ ប្រទ្រស កម្ពុជ ពី 
ការចម្លង ជំងឺ ជ ទ្រង់ទ្រយ ធំ 
ក្នុង សហគ មន៍ ដូចដ្រល យើង 
ធា្លាប់ បានឃើញ  នៅក្នុង បណា្ដា 
ប្រទ្រស មួយចំនួន លើ សកល - 
លោក ។ រួមគា្នា ទប់ សា្កាត់ ការ ចម្ល ង 
វីរុស កូ វីដ ១៩ គឺជ កាតព្វកិច្ច 
របស់ បុគ្គល គ្រប់រូប ដើម្របី សហ - 

គមន៍ គា្មាន ការ រាតត្របាត ជំងឺ ដ៏ 
កាច សាហាវ ន្រះ » ។ 

 លោក ម៉ម ប៊ុនហ្រង បន្តថា 
ការរកី រាលដល ន្រ ជងំ ឺកវូដី នៅ 
ទទូាងំ ពភិពលោក គ ឺចាបំាច ់ឱ្រយ 
កម្ពុជ ត្រូវធ្វើ ត្រស្ដ ឱ្រយបាន តឹង - 
រុឹង នៅតាម ព្រំដ្រន  ចំពោះ អ្នក - 
ដំណើរ ទំាងអស់ ដ្រល ចូល កម្ព ុជ 
និង ត្រូវធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ង្រ 
ខណៈ កម្ពជុ  មនិអាច កាតផ់្តាច ់
ខ្លនួឯង ទាងំស្រងុ ព ីពភិព លោ ក  
បានឡើយ ហើយ រឹត ត្រមាន 
សារៈសំខាន់ ណាស់ ដ្រល ស្រ ដ្ឋ  - 
កិច្ច កម្ពុជ  ត្រូវត្រ រក្រសា ឲ្រយ បាន 
នៅ រឹងមាំ ។ 

 ការលើកឡើង ន្រះ ធ្វើ ឡើង 
ក្រយពី លោក បាន ចុះ ត្រួត-  
ពិនិត្រយ អំពី ការបង្កើត មន្ទរី ពិសោ - 
ធ ន៍ ដើម្របី ធ្វើត្រស្ដ រក ជំងឺ កូ វីដ ១ ៩ 
នៅក្នុង ខ្រត្តសៀមរាប  កាលពី 
ថ្ង្រទី ៩  ខ្រ កក្កដ ។ លោកបុ៊ន ហ្រង 
បញ្ជាក់ថា មន្ទីរ ពិសោ ធន៍ ន្រះ 
នឹ ង អាច បើក ដំណើរការ នៅ 
ដើមខ្រ ក្រយ ហើយ អាចមាន 
លទ្ធភាព ធ្វើត្រស្ដ រកឃើញ ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ក្នងុ រយៈព្រល ត្រ បុ៉នា្មា ន  
ម៉ាង បុ៉ណ្ណោះដោយ មិន ចំា បា ច់  

បញ្ជនូ សណំាក មក ធ្វើត្រស្ដ នៅ 
ភ្នពំ្រញ ឡើយ ។   លោក បន្ថ្រម ថា 
ក្រសួង ក៏ គ្រង នឹង បង្កើត ឱ្រយ មា ន 
មន្ទរីពិសោធន៍ នៅ ខ្រត្ត មួយ ចំនួ ន 
ទៀត ដ្ររ  នៅ ព្រល ខាង មុខ  ។ 

 ថ្វីដ្របិត មានការ អំពាវនាវ ឱ្រយ 
ពលរដ្ឋ បន្ត ប្រងុប្រយ័ត្ន អំព ីការ- 
រីក រាល ដល ន្រ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក្ដី 
ប៉ុន្ត្រ រដ្ឋាភិបាល នឹង សង ថ្ង្រ 
ឈប់សម្រក សម្រប់ ពិធី បុ ណ្រយ  
ចូលឆា្នា ំចំនួន ៥ ថ្ង្រ ដល់ក ម្មករបុគ្គ -  
លិក និង មន្ត្រីរាជការ វិញ គឺ ចា ប់ - 
ពី ថ្ង្រទី ១៧ ដល់ ថ្ង្រទី ២១ សីហា   
ខាង មខុ។ ន្រះ បើ តាម អនកុ្រតឹ្រយ 
មួយ ដ្រល  ត្រវូ បាន គ្រ ផ្រសព្វផ្រសា យ  
កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ ។ 

 ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ មិនអាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក ់បន្ថ្រមជុ ំវញិ បញ្ហោ ន្រះ    ព ី
លោក ផ្រ សុី ផន  អ្នក នាំ  ពាក្រយ 
រដ្ឋាភិបាល បានទ្រ ដោយ សារ 
ទូរស័ព្ទ លោក មិនអាច ទា ក់ ទង 
បាន ។ បុ៉ន្ត្រលោកហុ៊ន ស្រ ន 
បាន បញ្ជាក់ ក្នងុ សារ ប្រក ធា្លាយ 
មួយ កាល ពី ព្រល ថ្ម ីៗ  ន្រះ ថា កា  រ- 
គិតគូ រពី ការ សង ថ្ង្រ ឈប់ សម្រ ក  
ន្រះដោយសារ កម្ពជុ កំពុង ត្រ ួត - 
ត្រ បាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩៕

នាយករដ្ឋមន្តេ.ី..

ពល រដ្ឋ  ខ្មេរ ធ្វើ ដំណើរ តាម យន្ត ហោះ ម៉ាឡេសីុ    ។ រូបថត សា្ថានទូត ខ្ម្ររ នៅមា៉ាឡ្រសុី 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រចន្ទ ទី១៣ ែខកក្កដ ឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ អង្គការ  WWF កៃើន រឭំក ថា  
ការ ដាក ់អន្ទាក ់បាន កា្លាយ ជា វបិត្ត ិ នងិ បង្ក 
ហាន ិភយ័ ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សត្វ ពៃ ដៃល កពំងុ 
រស់ នៅ ក្នុង តំ បន់ អាសុី អា គ្នៃយ៍  និង ហា- 
និភ័យ នៃ ការ ចម្ល ង មៃរោគ ពី សត្វ ទៅ 
មនសុៃស  ខណៈ របាយ ការណ ៍អង្គការ  បា៉ាន-់ 
បៃមាណ ថា  មាន អន្ទាក ់បៃមាណ ១២,៣ 
លាន កំពុង គំរាម កំហៃង ដល់ ការ រស់ រាន 
របស់ សត្វ ពៃ ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
នៃ បៃទៃស កម្ពុជា  ឡាវ  និង វៀត ណាម។

 នៃះបើ យោង តាម សៃចក្ដ ីបៃ កាស ពត័-៌ 
មាន បន្ទាន់ របស់ អង្គការ  World Wild 
Fund  អំពី របាយ ការណ៍  ដៃល មាន 
ចំណង ជើង ថា «វិ បត្តិ នៃ ការ ដាក់ អន្ទាក់ 
ក្នុង តំបន់ អាសុី អា គ្នៃយ៍  ឬ  Silence  of 
the Snares:  Southeast Asia's  
Snaring Crisis» កាល ពីថ្ងៃ ទី៩  ខៃ 
កក្កដា។  របាយការណ៍ នៃះ បាន ដាក់- 
ចំណង ជើង ធំៗ មួយ ទៀត ថា  «អាជី វកម្ម 
សត្វ ពៃ គំរាម កំហៃង ដល់ បៃព័ន្ធ អៃកូ - 
ឡូសុី ធម្ម ជាតិ  និង បង្ក ហា និភ័យ នៃ ការ-  
ចម្លង មៃ រោគ ពី សត្វ ទៅ មនុសៃស»។ 

របាយ ការណ ៍បា៉ាន ់បៃមាណ ថា ៖« មាន 
អន្ទាក ់បៃមាណ ១២,៣លាន កពំងុ គរំាម- 
កហំៃង ដល់ ការរសរ់ាន របស ់សត្វ ពៃ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ នៃ បៃទៃស 
កម្ពុជា  ឡាវ  និង វៀត ណាម»។

របាយ ការណ៍ ដដៃល បង្ហាញ ថា  ភាគ- 
ចៃើន នៃ អន្ទាក់ ទាំង នៃះ តៃូវ បាន ផលិត  
និង ច្នៃ ឡើង ដោយ បៃើ ខៃសៃ  ឬ ខៃសៃ កាប។  
ការ ដាក ់អន្ទាក ់បង្កើន ឱកាស ដល ់មនសុៃស 
ក្នុង ការ ប៉ះ ពាល់ ដោយផ្ទាល់ នឹង សត្វ ពៃ  
ដៃល វា ជាទ ង្វើ អាច បង្ក លទ្ធ ភាព  នៃ ការ- 
ចម្លង មៃ រោគ ព ីសត្វ ទៅ មនសុៃស។  ជាក ់ស្តៃង   
កៃមុ អ្នក សៃវ ជៃវ បាន រក ឃើញ ថា  សត្វ 
ជៃកូ ពៃ  សពំោច  នងិ សត្វ ពងៃលូ ស្ថតិ ក្នងុ   
ចណំោម សត្វ ចៃើន បៃភៃទ ទៀត  ដៃល ជា 
គោល ដៅ នៃ ការ ដាក់ អន្ទាក់ ហើយ សុទ្ធ- 
សឹង ជា បៃភៃទ សត្វ ដៃល បង្ក ហា និភ័យ 
ខ្ពស់ បំផុត នៃ ការ ចម្លង មៃ រោគ។ 

លោក  Stuart Chapman  បៃធាន 
កម្ម វិធី សត្វ ខ្លា បៃចាំ តំបន់ នៃ អង្គការ  
WWF  ថ្លៃង ថា ៖«អន្ទាក ់បាន សមា្លាប ់នងិ 
បង្ករ បួស ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ ជីវិត សត្វ ពៃ ដោយ 
មនិ រើស បៃភៃទ ឡើយ ។  អន្ទាក ់នៃះ ហើយ 
ដៃលបាន និង កំពុង បំផ្លាញ ជីវិត សត្វ ពៃ 
សខំន់ៗ  នៅ ក្នងុ តបំន ់ចាប ់តាងំ ព ីបៃភៃទ 
សត្វ ធំៗ ដូច ជា សត្វ ខ្លា ធំ  និង សត្វ ដំរើ 
អាសុ ី រហតូ ដល ់សត្វ ពងៃលូ  នងិ សត្វស-ំ 
ពោច  ហើយ បន្ថៃម លើ នៃះ  វា ឈាន ទៅ 
ធ្វើ ឱៃយ តំបន់ ពៃ ទាំង មូល លៃង មាន វត្ត- 
មាន សត្វ ពៃ ទៀត ផង »។ លោក បន្ត ថា ៖ 
«  សត្វ ពៃ អាច បន្ត រស់ រាន បាន  លុះ តៃ- 
ត ៃ រដា្ឋា ភបិាល នៃ បណា្តា បៃទៃស ក្នងុ តបំ ន ់
អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍ចាត ់វធិាន ការ បន្ទាន ់ចពំោះ 
វិបត្តិ អន្ទាក់ នៃះ»។

របាយ ការណ៍ បង្ហាញ ថា  តមៃូវ ការ- 
សាច់  សត្វ ពៃ  និង ផលិត ផល សត្វ ពៃ 
របស ់មនសុៃស រស ់នៅ តំបន់ ទី កៃងុ សមៃប់ 
ភាព សុី វិល័យ ជា កតា្តា ជំរុញ ឱៃយ ការ ដាក់- 
អន្ទាក់ ដើមៃបី ចាប់ សត្វ ពៃ កើន ឡើង  
ហើយ  បាន បង្កហា និភ័យដ ល់ថ និក សត្វ 
រស់ នៅ លើ គោក ក្នុង តំបន់ បៃមាណជាង  
៧០០ បៃភៃទ។  ក្នុង នោះ រួម មាន សត្វ សំ-  
ខន ៗ់  ដៃល ជា បៃភៃទ កពំ ុង រង គៃះ ថា្នាក ់
បផំតុ ក្នងុ តបំន ់ដចូ ជា សត្វ ដរំើ អាសុ ី សត្វ- 
ខ្លា ធំ  សត្វ ទនៃសោង  និង រមាំង ជា ដើម ។  
របាយ ការណ៍ ដដៃល រក ឃើញ ថា  មាន 
អន្ទាក់ ចំនួន២៣៤ ២៩១  តៃូវ បាន ដោះ   
នងិ បៃមលូ ចៃញ ពកី្នងុ តបំន ់ការពារ ធម្ម ជា ត ិ  

ចនំនួ  ៥   ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  គតិ ចាប ់ពឆី្នា ំ
២០១០  មក ទល់ ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក សៃង  ទៀក  ន យក   WWF  
កម្ពុជា ថ្លៃង ថា វិបត្ដិ អន្ទាក់ នៃះ ក៏ជាកតា្ដា 
សខំន ់មយួ ដៃល ន ំឱៃយ មាន ការ ថយ ចុះ នវូ 
ចនំនួ បៃភៃទ សត្វ សុ ីសាច ់ជា អាហារ មយួ- 
ចនំនួ ទៀត  ក្នងុត ំបន ់ការពារ ធម្ម ជាត ិ ដៃល   
គា ំទៃ ដោយ  WWF ដចូ ជា សត្វ ខ្លារ ខនិ  ខ្លា- 
ពពក នងិ សត្វ ឆ្កៃ ពៃ  ពៃម ទាងំ បៃភៃទ សត្វ 
ជា ចណំ ីរបស ់ពកួ វា ដចូ ជា ទនៃសោង  ឈ្លសូ  
ជៃកូ ពៃ ខ្ទងី  រមាងំ  នងិ សត្វ  បៃើស។ លោក  
ថ្លៃង ថា៖« អន្ទាក់  នៅតៃ ជាក្តី បារ ម្ភ  ចមៃបង 
ចពំោះ ការរស ់រាន របសស់ ត្វ ពៃ  ហើយ ការ-    
ដក អន្ទាក់   ចៃញ ពីពៃ តៃ មួយ មុខ នៅ មិន 

ទាន់ គៃប់គៃន់  ទៃ ។ ការ ពងៃឹង បទ បៃបញ្ញត្តិ 
ចៃបាប់ បន្ថៃម ទៀត  ការ បង្កើន បៃសិទ្ធ ភាព 
ក្នងុការអនវុត្ត នតី ិវធិ ីតលុា ការ នងិ ការ ដាក-់ 
ទោសទណ្ឌ  ឱៃយ ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ជនល្មើស ចៃបាប ់ 
សុទ្ធសឹង ជា តមៃូវ ការ ចាំ បាច់ ណាស់  
ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ ធ្វើ ពា ណិជ្ជ កម្ម សត្វ ពៃ 
ដៃល ជា គោល ដៅ នៃ ការ ដា ក់ អន្ទាក់»។ 

WWF  កំពុង អំពាវ នវ ជា សកល ឱៃយ 
មាន ការ ទទួ ល សា្គាល់  និង អនុ វត្ត  គោល- 
ការណ ៍សខុភាព តៃមយួ  (One Health) 
ដោយ ផៃសោរភា្ជាប ់សខុ ភាព របស ់មនសុៃស សត្វ  
នងិ បរ ិសា្ថាន ដៃល ពងឹ អាសៃយ័  រមួ គា្នា ហើ យ   
ទទចូ សុ ំឱៃយ គោលការណ ៍នៃះ តៃវូ បាន ដាក-់ 
បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ ការ ធ្វើ សៃចក្ត ីសមៃច ស្ត ីព ី
សត្វ ពៃ  និង ការ បៃើ បៃស់ ដីធ្លី ។

លោក នៃតៃ  ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខ ធកិារកៃសងួ 
បរិសា្ថាន ថ្លៃង ថា  អន្ទាក់  គឺ ជា ឃាត ករ លាក់- 
មុខ សមា្លាប់ សត្វ ពៃ កម្ពុជា។  ការ ដោះ- 
អន្ទាក់ គៃប់ បៃភៃទ ចៃញ ពី តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាត ិ ព ីខៃមករា  ដល ់ខៃមថិនុ  ឆ្នានំៃះ  
អន្ទាក់ ២០ ១៧៩ តៃូវ បាន ដោះ យក  ចៃញ  
មាន នយ័ថាបាន ជយួ ជវីតិ សត្វ  ពៃ ជា ចៃើន    
មុនឺ កៃបាល ឱៃយ រចួ ជវីតិ។ កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ 
អន្ទាក់ ជាង ៤មុឺន ក៏ តៃូវ បាន ដោះ  ចៃញ ពី 
តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ នន ផង ដៃរ ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖« អន្ទាក ់កជ៏ា ការគរំាម-  
កំ ហៃង   ដល់ បៃភៃទ សត្វ មួយ ចំនួន ដៃល 
ស្ថិត  ក្នុង បៃភៃទ កមៃ សៃប់ ឱៃយ បាត់ បង់  
និង ផុត ពូជ ពី លើ ផៃន ដី យើង នៃះ»៕ 

របាយការណ៍ថា ការដាក់អន្ទាក់បង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សត្វព្រៃនិងចម្លងម្រៃរោគទៅមនុស្រៃស

មន្តេឧីទេយានុរកេសចុះចាប់ និងដកហូតអន្ទាក់សត្វពេនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី នពេលថ្មីៗ នេះ។ រូប WWF
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អ្នកស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រាី
រំពឹងថាអាម្រារិកនឹងធ្វើ
ឲ្រាយមានទំនាក់ទំនងជា-
មួយកម្ពជុាកាន់ត្រារឹងមំា

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈក្នងុខួប៧០នៃ ទំនា ក់ - 
ទំនង ទ្វៃភាគី  រវាង កម្ពុជា  និង 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ អ្នកសៃវជៃវ 
នងិ មន្តៃកីម្ពជុា  កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
រំពឹង ថា សហរដ្ឋ អាមៃរិក  នឹង 
ធ្វើ ឲៃយ ទំនាក់ ទំនង  នៃះ កាន់ តៃ  
រងឹ មា ំ នងិ  បៃសើ រឡើង  តាម រយៈ 
ការ ជំរុញ  ឲៃយ អ្នកវិនិយោគិន អា-
មៃរកិ  មក រក សុ ីនៅកម្ពជុាកាន-់ 
តៃ ចៃើន ថៃមទៀត ។

 រាជ បណ្ឌិតៃយសភា កម្ពុជា និង 
ស្ថាន ទូត អាមៃរិក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១១ ខៃ កក្កដាបាន រៀប  ចំ វៃទិ    - 
កា វិទៃយាសស្តៃ ស្ដ ី ពី « ទំនាក់ ទំន ង  
កម្ពជុា-សហរដ្ឋ អាមៃរកិ» ដោយ 
កៃឡៃក មើល   អតតីកាល  រយៈ- 
ពៃល៧០ឆ្នានិំង ក្ដ ីរំពឹង ទុក សមៃ ប់  
៧០ ឆ្នាំ បនា្ទាប់។  វៃទិកា នៃះ ធ្វើ 
ឡើង ជា ផ្នៃក មួយ  ដើមៃបី អបអរ 
ដល់ ខួប ៧០ ឆ្នាំ នៃ ការ បង្កើត 
ទំនាក់ ទំនង ការទូត រវាង បៃទៃ ស  
ទាងំ ២ដៃល បង្កើត ឡើង កាល- 
ព ីឆ្នា ំ១៩៥០។ ពៃតឹ្តកិារណ ៍នៃះ 
រៀបចំឡើងនៅ រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា  
កម្ពជុា ដោយ មាន ការ ចលូរមួព ី
លោក Patrick Murphy ឯក- 
អគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋ អាមៃរិក  បៃចំា  
កម្ពជុា លោក ហីុង ថូរា៉ាក់សីុ រដ្ឋ - 
លៃខាធិការ បៃចាំការ នៃទីស្ដី - 
ការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីលោកសុខ ទូច 
បៃធានរាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា 
និង វាគ្មិន មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក ហីុង ថូរា៉ាក់សីុ  ថ្លៃ ង ក្ន ុង 
ពិធី បើក វៃទិកា នៃះ ថា ទំនាក់ - 
ទនំ ង រវាង បៃទៃស ទាំង ២ ដៃ ល  
មាន វ័យ ៧០ ឆ្នា ំនៃះបង្ហាញ ពី ភា  ព 
ចាស់ ទំុ បុ៉ន្តៃ វា មិន ខុស ពី ទំនាក់ -  
ទនំ ង របស ់បគុ្គល ទៃគ ឺតៃ ង មា ន 
បញ្ហា ខ្លះកើត ឡើង។ លោក បា ន 
បញ្ជាក់ ពី គោល ជំហរ ការ បរ ទៃ ស 
របស់ កម្ពុជាថា  កម្ពុជា  បៃកាន់ 
ខា្ជា ប់ នូ វនយោបាយ សៃរី ពហុ ប កៃស 
អពៃយាកៃឹត មិន ចូល បកៃស ស ម្ព័ន្ធ 
និង រកៃសា ទំនាក់ ទំនង ល្អ ក្នងុ ល ក្ខណៈ 
សន្តសិហ វជិ្ជមានជា មយួ បណ្ដា 
បៃទៃស ជាមិត្តកៃម ពាកៃយ ស្លោ ក 
«បង្កើន មិត្ត ខាង កៃ ដោយ ឈ រ 
លើ ស្មារតី ឯករាជៃយ»។

លោក ហុងី ថរូា៉ាកស់ុ ីថ្លៃង ថា ៖  
«ជាង នៃះទៅ ទៀត កម្ពជុា មា ន 
សុច្ឆន្ទៈ ខ្ពស់ ក្នុង ការ រឹត ចំណង 
ទំនា ក់ ទំនង ការ ទូត នៃ បៃទៃស 
ទាំង ២  ដោយ បាន តៃៀម ខ្លួន  
រចួ ជា សៃច  នងិ ស្វាគមន ៍គៃប-់ 
ពៃល វៃលា ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ជរំ ុញ 
កិច្ច សហ...តទៅទំព័រ  ៧ 

តពីទំព័រ ១...ជាចៃើន ទៀត 
នា ពៃល ខាង មុខ ។

លោកអ៊ ូសខុឿនបៃធាន មន្ទរី 
ការងរនិង បណ្ដះុ បណ្ដាល វិជា្ជា - 
ជីវៈ ខៃត្ត ស្វាយ រៀង ថ្លៃង ពីមៃសិល- 
មិញ ថា កៃសួង ការងរបាន រៀ ប  ចំ 
វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល កម្មករ  រោង- 
ចកៃ ចនំនួ ៥ ដៃល បាន ពៃយរួការ- 
ងរ ស្ថតិនៅក្នងុ តបំន ់សៃ  ដ្ឋ កចិ្ច 
ពិសៃ ស កៃងុ បាវិតដោយ តំណ ង 
កៃមុ ហុ៊ន  បាន បញ្ជនូ កម្ម ករ សរុ ប 
ចនំនួ ១ ៨៤៨នាកម់ក ចលូ រមួ 
ក្នុង វគ្គ ប ណ្ដុះ បណ្ដា  ល នៃះ។

លោក ថា៖« វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដា ល  
ជំនាញ ទន់ដល់ កម្មករ និយោ ជិ ត  
នាពៃល នៃះ ដើមៃបី បង្កើន ផលិត - 
ភាព បៃ សិ ទ្ធ ភាព ការងរ មាន 
ទំនាក់ ទំនង វិជា្ជាជីវៈ នៅ កន្លៃង 
ធ្វើ ការ ផង និង តៃៀម ខ្លនួ សមៃ ប់ 
ការងរ ថ្ម ីផង។ កាល ដៃល រៀន នៃះ 
គឺ ពួក គាត់ បំ ពៃញ លក្ខ ខណ្ឌ តា ម 
សៃចក្ដ ីណៃនា ំលៃខ ១៤ ពៃះ 
កម្មករ ទាល់ តៃ បាន ទទួល ការ- 
បណ្ដុះប ណ្ដាល លើជនំាញ ទន ់
នៃះទើប ទទួល បាន បៃក់ ឧប ត្ថ ម្ភ 
ពី រដា្ឋា ភិបាល»។ 

មន្តៃ ី កៃសួង ការងរ មា្នាក់ដៃ ល  
សមៃបសមៃលួ វគ្គប ណ្ដះុ បណ្ដា  ល 
នៃះ    ថ្លៃង សុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ 
ថា កៃសួង ការ ងរ បាន រៀប ច ំ
វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល រយៈពៃល ២ 

ថ្ងៃចាបព់ ីថ្ងៃ ទ១ី១ ន ិង ថ្ងៃ ទ ី ១២  
ខៃ កក្កដា ដោយ មាន រោង ចកៃ-
សហគៃស ចនំនួ៥បាន បញ្ជ ូន 
កម្ម ករ  សរបុ  ជតិ ២ ពាន ់នាកម់ក 
ចូលរួម  ក្នុង វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 
នៃះ។ លោក ថា គោល បំណង 
នៃ ការ រៀបច ំវគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល 
ជំនាញ  ទន់ ដល់ កម្មករ និយោ - 
ជិត នាពៃល នៃះ  ដើមៃបី បង្កើន 
ផលតិ ភាព បៃស ិទ្ធភាព ការងរ 
បង្កើន សុខ ដុមរមនា  ទំនាក់ ទំន ង 
វជិា្ជាជវីៈ នៅ កន្លៃង ធ្វើការ ផងន ិង 
តៃៀមខ្លនួ សមៃប ់ការងរ ថ្ម ីផង 
ខ ណៈ   ឧសៃសាហកម្ម នឹង តៃឡប់ 
មកជា បៃកៃតី វិញ នានា ពៃល 
ឆប់ៗ  ខាង មខុ ។ លោក បញ្ជាក ់
ថា៖« យើងបងៃៀន ពាក់ព័ន្ធ ការ- 
ង រ ដចូជា ជ ំនា ញ នៃ ការ ទនំាក-់ 
ទំនង និង សិលៃបៈ នៃ ការចរចា 
ការ បំពៃញ ការងរ ជា កៃមុ  មូល - 
ដា្ឋាន ចៃបាប់ ស្ដីពី ការងរ នីតិ វិធី 
ដោះ  សៃយ វិវា ទ ការងរ សិទ្ធិ 
ជា មូលដា្ឋាន របស់ កម្មករ និយោ - 
ជិត អត្ថ បៃយោ ជន៍ ប.ស.ស 
និង សុវត្ថិ ភាព និង សុខភាព 
ការងរ ជា ពិ សៃ ស  វិ ធានការ 
បង្ការ ជំងឺកូវីដ ១៩ »។

លោក វ៉ៃន សវា ណ្នា ិសក ម្ម - 
ជន សហជីព ច លនា កម្មករ  
បៃចាំ រោងចកៃ យូ លី នៅ កៃុង 
បាវិត  ថ្លៃង ពី មៃសិ ល មិញ ថា៖«ខ្ញុំ 
អត់ ដឹងថា កម្មករ យើង គាត់ 
អាច យល់ បាន ប៉ុនា្មាន ភាគ រយ 

ទៃ បុ៉ន្ដៃ ចំពោះ ខ្ញុ ំ គឺ ល្អដៃល កៃ ុម  
ការងរ កៃ សួ ង គាត់ មក បង្ហាត់ 
បៃបនៃះ ពៃះ វា ជា ចណំៃះដងឹ  
ដៃល ទាក់ទង ការងរ យើង ចៃើ ន 
បើ យើង បាន យល់ អ៊ីចឹង ទៅ វា 
ង យ សៃ ួល  ដល់ ការគិត។ ជាក់ - 
ស្ដៃង គ ឺមនុ នងឹ យើង ធ្វើ កដូ កម្ម 
តៃវូ គតិ លើ ចៃបាប ់ហើយ បើ មាន 
គៃ រំលោភ លើ សិទ្ធិ យើង  យើង 
តៃូវ គិត ត វា៉ា របៀប ណ? ខ្ញុំ 
គិតថា ល្អ ចៃើន »។

លោក អៃម សរា៉ាត់ កម្មករ 
មា្នាក់ ក្នុងចំណោម កម្មករ ជិត  ២ 
ពាន់ នាក់   ថ្លៃង ថា លោក បាន 
ទទួល ចំណៃះដឹង និង  ជំនាញ 
ចៃើន ពី វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៃះ 
ដោយ បាន អរគុណ ដល់ រាជ រដា្ឋា - 
ភបិាល កដ៏ចូជា កៃសងួ ការងរ 
ដៃល បាន រៀប ចំ វគ្គ បណ្ដុះ- 
បណ្ដា  ល នៃះ ឡើង  ធ្វើ ឲៃយ លោក 
ទទួលបាន នូវ ចំណៃះ ដឹង បន្ថៃ ម  
ទៀតសមៃប់ យកទៅ បៃើបៃ ស់  
នៅក្នងុ ការងរនិង ជីវ ភា ព រស់ នៅ 
បៃចំាថ្ងៃ ។ « កៃយ ពី បាន ចូល-  
រួម ក្នងុ វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល នៃះ ខ្ញុំ 
ពិ តជា រីករាយ ខា្លោងំណស់ ពៃះ 
បានធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ យ ល់ដឹង កាន់ តៃ - 
ចៃបាស់ អំពី អត្ថ បៃយោជន៍ នៃ ការ - 
បៃើបៃស់ បណ្ណ ប.ស.ស ចៃះ 
បង្ការ នងិ ការពារ ខ្លនួ ពជីងំ ឺក ូវដី 
នងិ ធ្វើ  ឲៃយ ខ្ញុ ំយលដ់ងឹ ព ីរបៀប នៃ 
ការចរចាធ្វើការ ងរ ជា កៃមុនិ  ង 
ចៃបាប់ ស្តពីី ការងរ ផង ដៃរ »៕

កម្មករ...

តពីទំ ព័រ ១...សធ  ហើយ បូក ផៃសំ    
ជា មួ យ នឹង សមត្ថ ភាព ជាក់ ស្ដៃង» ។     

 លោក  មា៉ា ណៃត  ថ្លៃង  ថា  ការ ហ្វកឹ ហ្វនឺ 
ពល ទា ហាន ឱៃយ មាន មូ ល ដា្ឋាន គៃឹះ 
ចៃបាស់ លាស់  គឺ ជា កតា្តា សំខាន់ បំផុត 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កង ទ័ព ខា្លោំង ហើយ អាច ការ- 
ពារ ជាតិ មាតុ ភូមិ បាន យូរ អង្វៃង ទៅ មុខ 
ទៀត ។  ការហ្វកឹ ហ្វនឺ តៃវូ ផ្អៃក លើ កតា្តា ២  
ទ ី១ គ ឺស្មារត ីស្នៃហា ជាត ិ សស នា  ពៃះ- 
មហា កៃសតៃ  និង ទ ី២ គឺ កតា្តា សមត្ថភាព 
ដោយ មាន ភាព មា្ចាស់ ការ លើ ខ្លួនឯង   
ហើយ ស្មារត ីជាត ិនយិម  បង្កើន នវូ ភាព- 
ជឿ ទុក ចិត្ត លើ ខ្លួន ឯង នៅ ក្នុង ការ ធានា 
មា្ចាស់ ការ លើ អនា គត របស់ ជាតិ ។ 

 លោក  មា៉ា ណៃត  បានថ្លៃង  ថា ៖ « យោ- 
ធាចារៃយ មាន តួនា ទី សំខាន់ ណស់ ។  អា ជីព 
ជា យោធា ចារៃយ  មាន លក្ខ ណពិសៃស ២  
ទ១ី  គ ឺ យើង បាន ចលូ រមួ ដោយ ផ្ទាល ់ក្នងុ 
ការ បមៃើ ជាតិ  តាម រយៈ ការ បងៃៀន ពល- 
ទា ហាន របស ់យើង ឱៃយ មាន មលូ ដា្ឋាន ក្នងុ 
ការ ការ ពារ ខ្លនួ  ក ៏ដចូ ជា ការពារ អង្គ ភាព  
ធានា បាន នូវ ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ បំពៃញ 
ភារ កិច្ច  ដៃល ជា មោទន  ភាព ក្នុង ការ- 
ចូល រួម ចំណៃក ការ ពារ ជាតិ តាម រយៈ 
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល នូវ វីរ ជន ឆ្នើម ៗ  ។  
ទី២ គឺយោ ធាចារៃយ ទទួល បា ន នូវ កិត្តិ- 
យស មហា សល ដៃល ដ ក់ ជាប់ ក្នងុ កៃ-  
អៅ បៃះ ដងូ របស ់សសិៃស គៃប ់របូ  ក្នងុ នាម 

ជា អ្នក មាន គុណ ដៃល បាន ផ្តល់ នូវ 
ចំណៃះ ដឹង ដល់ ពួក គៃ » ។ 

លោក បាន បង្ហាញ ដល់ សិកា្ខា កាម  
និង យោ ធា ចារៃយ ឱៃយ យល់ អំពី តម្លៃ នៃ 
អាជពី មយួ នៃះ  ហើយ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
ខ្ពស់ ក្នុង ការ ហ្វឹក ហ្វឺន  និង ចៃញ ទៅ 
បំពៃញ ភារ កិច្ច បងៃៀន នៅ តាម បណ្ដា 
សលា  បៃកប ដោយ ឆន្ទៈ  នងិ មន សកិារ 
ខ្ពស់ ចៃញ ពីបៃះ ដូង ។

លោក  មា៉ា ណៃត  បានថ្លៃង  ថា ៖« បនា្ទាប់ ពី 
ការ ចូល និវត្តន៍ ទៅ  គឺ យោធា ចារៃយ មា្នាក់ 
អាច បនៃសល ់ទកុ នវូ យោ ធនិ រាប ់ពាន ់នាក ់ 
ដៃល យើង បាន ចូល រួម បណ្ដុះ បណ្ដាល  
រួម ទាំង ការ បនៃសល់ ទុក នូវ បៃព័ន្ធ ហ្វឹក- 
ហ្វនឺ បណ្ដះុ បណ្ដាល អប់រំ កង ទ័ព បន្ត ទុ ក 
ឱៃយ កូន ចៅ យើង ជំនាន់ កៃយ ៗ  ទៀត ។  
ដូច្នៃះ  ហើយ ឱកាស ជា យោ ធា ចារៃយ នៃះ  
គឺ ជា ឱកាស ពិសៃស មួយ ដៃល សិ កា្ខា- 
កាម  អាច ចលូ រមួ ក្នងុ ការ កសង សមទិ្ធ- 
ផល សមៃប់ កង ទ័ព តាម រយៈ ការ កសង 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ធន ធាន មនុសៃស » ។ 

 លោក   ម៉ា  ផលា្លោ  អ្នក នា ំពាកៃយ កង ទព័ 
ជើង គោក នៃ កង យោធ ពល ខៃម រ ភមូនិ្ទ   
បាន ឲៃយ ដឹង កាល ពី  មៃសិល មិញ ថា  បច្ច ុបៃបន្ន 
យោ ធា  ចារៃយ ដៃល កំពុង ទទួល បាន ការ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល បន្ថៃម ដើមៃបី ឱៃយ  កា្លោយ- 
ទៅជា គៃ ូយោធា សមៃប់ បណ្ដះុ បណ្ដាល 
ដល់ ពល ទា ហាន ជំនាន់ កៃយ មាន 

ចំនួន ជាង  ១០០ នាក់ ។  
 លោក  ផលា្លោ  ថ្លៃង ថា ៖ « បច្ច ុបៃបន្ន យើង 

កំពុង តៃ ធ្វើ ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល យោធា- 
ចារៃយ ទូទាំង បៃទៃស ។  ក្នុង វគ្គ នៃះ មាន 
យោ ធា ចារៃយ ជាង  ១០០នាក់  តៃូវ បាន 
បណ្ដុះ បណ្ដាល សមត្ថ ភាព បន្ថៃម  ដើមៃប ី
ធ្វើ ជា គៃូ ផ្នៃក យោធា ។  ពួក គាត់ នឹង 
ទទួល បាន ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល រយៈ- 
ពៃល  ៤ ខៃ  គិត ចាប់ តាំង ថ្ងៃ បើក វគ្គ 
បណ្ដះុ បណ្ដាល កាល ពី ថ្ងៃទី ១៥  ខៃ 
មិថុ នា  ឆ្នាំ ២០ ២០  មក » ។

 លោក  គិន  ភា  បៃធាន វិទៃយា ស្ថាន ទំ- 
នាក ់ទនំង អន្តរ ជាត ិនៃ រាជ បណិ្ឌតៃយ សភា 

កម្ពជុា  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ វសិយ័ កង ទព័ 
ជើង គោក កម្ពុជា   តៃូវ បាន មើល ឃើញ 
ថា មាន ការ យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ ខា្លោំង លើ  
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដិ ការ  ជា មួយ នឹង 
បៃទៃស ជា មិត្ត  ទាំង ការ ផ្លោស់ ប្ដូរ បទ -   
ពិ សធ   និង ពងៃឹង ស មត្ថ ភាព ។   

 លោក   ភា  បាន ថ្លៃង  ឲៃយដឹង ទៀត ថា ៖  
« បច្ចុ បៃបន្ន វិស័យ យោធា កម្ពុជា ទទួល 
បាន ការ គាំ ទៃ ចៃើន ជាង គៃ ពី បៃទៃស 
ចិន  ប៉ុន្ដៃ ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំ នាញ  
និង កង កមា្លោំង មួយ ចំនួន ក៏ ទទួល បាន 
 ជំ នួយ ពី បៃ ទៃស ជិត ខាង  ដូច ជា បៃ- 
ទៃស វៀត ណម ជា ដើម » ៕   

លោកហុ៊នមា៉ាណ្រាត...

លោក ហុ៊ន ម៉ាណេត  ថ្លេង ទៅកាន់ សិកា្ខាកាម យោធាចារេយនៅថ្ងេ ទី១១ កក្កដា។ រូបថត FB
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  លោក ជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌតិ អុឹង កន្ថាផាវី 
រដ្ឋមន្តេី កេសួង កិច្ចការនរី និង  ជា 
បេធាន គណៈបេតិភូ រាជរដ្ឋាភិ បាល- 
កម្ពជុា ចូលរួម កិច្ច បេជំុ កំពូល ណេ រូ៉-  
បី៊ នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩   ឯកឧត្តម  
ជា ចាន់ ទំុ អគ្គលេខាធិការ នេ អគ្គ- 
លេខាធិការដ្ឋាន  បេជា  ជន និង ការ- 
អភិវឌេឍ នេ កេសួង ផេនការ និង  
លោក Daniel Alemu តំណាង 
ស្តីទី នេ មូលនិធិ សហបេជាជាតិ 
សមេប់ បេជាជន(UNFPA) បេ- 
ចាកំម្ពជុា ការឆ្លើយតប នងឹ សទិ្ធ ិរបស ់
ស្តេី និង ក្មេងសេីតាមរយៈ ការលើក- 
កម្ពស់ សិទ្ធិ សុខភាព បន្ត ពូជ និង 
សុខភាព ផ្លូវភេទ (SRHR) គឺជា 
តមេូវការ ចាំបាច់ ដើមេបី ឈាន ដល់ 
ការសមេច នូវ គោលដៅ អភិវឌេឍន -៍ 
ជាតិ ក៏ដូចជា  គោលដៅ អភិវឌេឍន៍ 
សហសេស វតេសរ៍ បេកបដោយ ចីរភាព 
(SDGs)គូស បញ្ជាក់ អំពីសារៈសំ-
ខាន់នេសិទ្ធិស្តេីចំពោះការអភិវឌេឍ 
បេទេសកម្ពុជា។  

 ខណៈ ពៃលដៃល បៃទៃស ជាចៃើន 
មានការ ជឿនលឿន គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់
ក្នុងការ កាត់បន្ថយ អតៃ មរណភាព- 
មាតា បង្ការ ការ មាន ផ្ទៃពោះ ដៃល មនិ 
ចង ់បាន ការទប់ស្កាត់ ការរីក រាល-
ដាល នៃ ការឆ្លង ជំងឺ កាមរោគ និង 
ការលើក កម្ពស់ សមភាព យៃនឌ័រ ការ- 
ទទលួ បាន សទិ្ធ ិសខុភាព ផ្លវូភៃទ នងិ 
សុខ ភាព បន្ត ពូជ នៅតៃមាន ភាព - 
ងយ រង គៃះ ដោយសរតៃ ការ កើន 
ឡើង នៃ ការអភិរកៃស  ឬ មិន ផ្លាស់ប្តូរ 
ផ្នត់គំនិត នៅ តំបន់ ដៃល រួមមាន 
ការអនុវត្ត បៃកប ដោយ គៃះថ្នាក់ 
តាមបៃប បៃពៃណី ក្នុង មូលដា្ឋាន  និង  
កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅៗ ដោយសរ វិបត្ដិ 
ជាចៃើន ដូចជា  ជំងឺ រាតតៃបាត ដៃល 
កំពុង រីក រាលដាល នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
ដៃល គំរាមកំហៃង បង្វៃរ ការ ផ្តោត- 
អារម្មណ៍ ចៃញពី បញ្ហា សិទ្ធិ ស្តៃី និង 
ការទទួលបាន ធនធាន ដៃល តៃូវការ 
ចៃើន   ដោយ ផ្តើមចៃញព ីបៃវត្តសិស្តៃ 
នៃ បញ្ហា បៃឈម គួរឱៃយ ពៃួយបារម្ភ 
បៃទៃស កម្ពជុា សមៃចបាន នូវ គោល- 
ដៅ អភិវឌៃឍន៍ សហសៃស វតៃសរ ៍(MDGs) 
ជាចៃើន ដៃល ធ្វើឱៃយមាន វឌៃឍនភាព 
គរួឱៃយកតស់មា្គាល ់ក្នងុការ អនមុត័  នងិ 
អនុវត្ត គោលនយោបាយ អភិវឌៃឍន៍- 
ជាតិ ផ្អៃកលើ ភ័ស្តតុាង និង ពងៃងឹ ធន- 
ធាន មនុសៃស ។ នៅក្នុង នៃះ វា តៃូវបាន 
ណៃនាំ ផងដៃរ ពី សមភាព យៃនឌ័រ 
ដើមៃប ីធានា សទិ្ធ ិរបស ់ស្តៃ ីរមួទាងំ សទិ្ធ ិ
របស់ ពួកគៃ ចំពោះ សុខភាព ផ្លូវភៃទ 
និង សុខភាព បន្ត ពូជ ។ 

 ប៉ុន្តៃ ការផលិត បាន នូវ កំណើន 

គួរឱៃយកត់សមា្គាល់ អាច តៃូវបាន ប៉ះ-
ពាល់ ដោយ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង 
ការធា្លាក់ចុះ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម របស់ 
ពួកគៃ ។ 

 ខណៈពៃលដៃល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
មាន  ឥទ្ធពិល នងិ ផលប៉ះពាល ់ដចូគ្នា 
ទៅលើ ផ្នៃក ផៃសៃងៗ ជាចៃើន នៃ សង្គម 
ដោយ មិន គិតថ  តើ បៃទៃសមួយ 
តៃូវបាន អភិវឌៃឍ ឬ កំពុងអភិវឌៃឍន៍ 
ហើយក៏ មិនមៃន គៃប់គ្នា សុទ្ធតៃ រង 
ផលប៉ះពាល់ ដូចគ្នា នោះទៃ ។ 

 ជាការ ពតិ ជងំ ឺរាតតៃបាត កពំងុ វាយ- 
លុក សហគមន៍ ដៃល ងយ រងគៃះ 
ហើយ ជាពិសៃស ធ្វើឱៃយ វិសមភាព 
កាន់ តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ និង គំរាមកំហៃង ដល់ 
កិច្ចបៃឹងបៃង របស់ យើង ក្នុង ការមិន 
ទុកឱៃយ នរណាមា្នាក់ នៅ ឯ កា ទាំង ស្តៃី 
និង ក្មៃងសៃី ដៃល បៃឈម នឹង វិបត្តិ 
នៃះឡើយ ។  

 សុ ផនី  អាយុ ៤២ឆ្នា ំ ជា មា្តោយ ដៃល 
មាន កនូ២នាក ់មកព ីខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំនៅ 
ភាគ ខាងកើត នៃ បៃទៃស កម្ពុជា បាន 
ទទួល រង នូវ អំពើ ហិងៃសា ក្នុង គៃួសរ 
និង ការរំលោភបំពាន ពី ប្តី អស់ រយៈ 
ពៃល ជាង ១ទសវតៃសរ ៍រហតូ ដល ់នាង 
បាន រត់គៃច  ហើយ ដាក់ ពាកៃយ សុំ 
លៃងលះ គ្នា។ នាង ជា មនុសៃស មា្នាក់ 
ក្នុងចំណោម មនុសៃស ជាចៃើន ដៃល 
មាន បន្ទុក ធ្ងន់ ពី រោគរាតតៃបាត នៃះ ។ 
ក្នងុ អឡំងុពៃល នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នាង 
បាន បាតប់ង ់បៃកច់ណំលូ ព ីការលក ់
ម្ហបូ អាហារ ដលក់ ម្មករ រោងចកៃ កាត-់ 
ដៃរ ដោយសរតៃ ការបិទទា្វារ រោង- 
ចកៃ មួយចំនួន ហើយ ជីវភាព របស់ 

នាងកានត់ៃ លបំាក ក្នងុការ ចញិ្ចមឹ កនូ 
របស ់នាងដៃលជា ហៃត ុធ្វើឲៃយអតតី ប្ត ី
របស់ នាង យក កូនមា្នាក់ ទៅ រស់នៅ 
ជាមួយ ដាច់ ឆ្ងាយ ពី នាង ។ លទ្ធផល 
នៃះ បណា្តាលឱៃយ នាង មាន បញ្ហា ផ្លវូចតិ្ត 
នងិ ទកុ្ខពៃយួ បន្ថៃមទៀត ប៉នុ្តៃ ដោយ- 
សរ មានការ គំទៃ ពី បងបៃុស របស់ 
នាង នងិ អាជា្ញាធរ មលូដា្ឋាន  នាង អាច 
រក បៃក ់ចញិ្ចមឹជវីតិ បាន ហើយ ឥឡវូ 
នៃះ នាង មាន ឆន្ទៈ ស្ម័គៃចិត្ត ជួយ ស្តៃី 
ដទ ៃទៀត ដៃល ជួបបៃទះ ស្ថាន ភាព 
សៃដៀង គ្នា នៃះដៃរ ។  

 ការសិកៃសា ថ្មីៗ នៃះ ធ្វើឡើង ដោយ 
UNFPA ទភីា្នាកង់រ សខុភាព ផ្លវូភៃទ 
និង សុខភាព បន្ត ពូជ របស់ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ បាន បា៉ាន់បៃមាណ 
ថ  បៃសិន បើ ការបិទ មិនឱៃយ ចល័ត 
នៅតៃ បន្ត អស់ រយៈពៃល ៦ខៃ 
ជាមួយនឹង ការ រំខាន យ៉ាងខា្លាំង ដល់ 
សុខភាព និង សៃវា ចាំបាច់ របស់ ស្តៃី 
នោះ ស្តៃី បៃហៃល៤៧ លាន នាក់ 
នៅក្នុង បៃទៃស ដៃលមាន បៃក់- 
ចំណូល ទាប និង បៃទៃស ដៃលមាន 
បៃក់ចំណូល ទាប កមៃតិ មធៃយម   នឹង   
មិន អាច ទទួល បានកា រ ពនៃយារ កំណើត  
បៃប ទំនើប ដៃល នាំ ឲៃយមាន ផ្ទៃ ពោះ 
ដោយ ចៃដនៃយចំនួន ៧លាននាក់ ។ 
ការ រឹតបន្តឹង នៃះ  ក៏ នឹង បណា្តាល- 
ឱៃយមាន ករណី អំពើ ហិងៃសា បៃឆំងនឹង 
ភៃទ  ចនំនួ៣១លាន  បន្ថៃមទៀត ក្នងុ 
រយៈពៃល ដូចគ្នា ។ 

 ផលប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត មិន 
តៃវូ បានកណំត ់ចពំោះ សខុភាព របស ់
ស្តៃី នៅក្នុង ស្ថានភាព ដាក់ ឱៃយនៅ 

ដាច់ដោយឡៃក ទៃ។ ស្តៃី តៃូវបាន 
ចលូរមួ មនិ ស្មើគ្នា រចួទៅហើយ នៅ ក្នងុ 
អស្ថរិភាព ទីផៃសារការងរ ដៃល ឥឡូវនៃះ 
កាន់ តៃ លំបាកដោយសរ ផល ប៉ះ-
ពាល ់សៃដ្ឋកចិ្ច ព ីជងំ ឺក ូវីដ ១៩ ដៃលជា 
ហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ ស្តៃី ដូចជា  សុ ផនី ដៃល 
កពំងុ ធា្លាក ់ចលូក្នងុ ភាពកៃកីៃ ឡើងវញិ។ 
លើសពនីៃះ ទៀត ការងរ ថៃទា ំដោយ 
មនិ គតិ បៃកក់មៃរបស ់ស្តៃ ីបាន កើន- 
ឡើង ដោយសរតៃ ការបិទ សលា- 
រៀន និង តមៃូវការ កើន ឡើង របស់ 
មនុសៃស ចាស់ នៅក្នុង គៃួសរ ។ 

 ពៃល នៃះ គឺជា ពៃលដៃល តៃូវធ្វើ 
សកម្មភាព និង ព ន្លឿ ន ការសនៃយា 
ដៃល បានធ្វើ សមៃប ់ស្តៃ ីនងិ ក្មៃងសៃ ី
នៅ ឆ្នាំ១៩៩៤ នៅ ទីកៃុង គៃ រ៉ួ នៅឯ 
សន្នសិទី អន្តរជាត ិស្តពី ីបៃជាជន  នងិ 
ការអភិវឌៃឍ (ICPD) ។ 

 នោះ ហើយ ជា កន្លៃង ដៃល បៃទៃស 
កម្ពុជា គឺជា រដា្ឋាភិបាល មួយ ក្នុង 
ចំណោម រដា្ឋាភិបាល ចំនួន ១៧៩ 
ដៃល បាន ចុះហត្ថលៃខា លើ កម្មវិធី 
សកម្មភាព ឈានមុខ គៃ មួយ ដៃល 
បាន ផ្លាស់ប្តូរ ទសៃសនៈ របស់ យើង អំពី 
ចំនួន បៃជាជន  និង ការអភិវឌៃឍ ដៃល 
ជា ការផ្លាស់ប្តូរ គំរូ មួយ ដោយ ទទួល  
យក សទិ្ធ ិនងិ ជមៃើស បគុ្គល  រមួទាងំ 
សិទ្ធិ សុខភាព ផ្លូវភៃទ និង សុខភាព 
បន្ត ពជូ នងិ សទិ្ធ ិជា មលូដា្ឋាន ។ សម-
ភាព យៃនឌ័រ  គឺជា បៃះដូង នៃ ការ- 
អភិវឌៃឍបៃកប ដោយ ចីរភាព ។ 

 ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៩៤រហូតមក 
បៃទៃស  កម្ពុជា បាន ខិតខំ យ៉ាងខា្លាំង 
ដើមៃបី បំពៃញ នូវ ផៃនការ សកម្មភាព 

នៃ សន្និសីទ អន្តរជាតិ ស្តីពី ចំនួន បៃ- 
ជាជន  និង ការអភិវឌៃឍ (ICPD) ឱៃយ 
មាន ការ រីកចមៃើន គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ 
ក្នុងការ កាត់បន្ថយ ក មៃិ ត ភាព កៃីកៃ 
ជាមួយ នឹង ភាគរយ នៃ បៃជាជន កម្ពជុា 
ដៃល រស់នៅ កៃម បនា្ទាត់ ភាពកៃីកៃ 
ថ្នាក់ ជាតិ ធា្លាក់ចុះ ពី ជិត ៤៨ភាគរយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ ១៣,៥ភាគ- 
រយក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤។ អតៃ មរណ- 
ភាព មាតា មាន ការ ថយចុះ បៃហៃល 
៦៥ភាគរយ ពី ឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ ឆ្នាំ 
២០១៤។ អាយុ កាល មធៃយម កើន- 
ឡើង ពី ៥៨ឆ្នាំ ក្នុង ឆ្នាំ ២០០០ ដល់ 
៦៩ឆ្នា ំ នៅ ឆ្នា២ំ០១៣ នងិ សៃចក្ត-ី 
ពៃង គោលនយោបាយ ជាតិ ស្តីពី 
សមភាព យៃនឌ័រ ដៃល មិន ធា្លាប់មាន 
ដៃល បាន ផ្តួចផ្តើមដំបូង នៅក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ 

 ទោះបី ជាមាន សមិទ្ធផល ទាំងនៃះ ក៏ 
ដោយយើង តៃូវតៃ ខិតខំ ធ្វើការ រួមគ្នា 
ដើមៃបី ទទួលបាន នូវ សមិទ្ធផល ទាំង នៃះ 
និង ធានាថ វា មិន តៃូវបាន វិល តៃឡប់ 
មកវញិ ទៃនៅពៃល មាន ការរកី រាល ដាល 
នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត និង ការ ធា្លាក់ ចុះ នៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម ។ ដល់ពៃល ដៃល 
យើងទាំងអស់គ្នា តៃូវ ដឹង អំពី ការ ប្តៃជា្ញា- 
ចតិ្ត របស ់យើង នៅក្នងុ ស ន្នសិទី អន្តរ ជាត ិ
ស្តីពី ចំនួន បៃជាជន  និង ការអភិវឌៃឍ 
(ICPD) រកៃសា ការសនៃយា របស់ យើង  និង 
កសង បៃទៃស កម្ពុជា ឱៃយ កាន់តៃ បៃសើរ 
និង មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន សមៃប់ ស្តៃី 
ទាំងអស់ ក៏ដូចជា  សុ ផនី ។ 

 ១ភាគ ៤ នៃ សតវតៃសរ៍ បនា្ទាប់ ពី 
ស ន្និសីទ ទីកៃុង ខៃ រ៉ូ នៅឯ កិច្ចបៃជុំ- 
កំពូល ណៃ រ៉ូ ប៊ី  ស្តីពី ICPD ២៥ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩ យើង សង្កៃតឃើញថ 
មាន អ្នក តំណាង រាប់ពាន់នាក ់មកពី 
រដា្ឋា ភិ បាល សង្គម សុីវិល ស្ថាប័ន-
ពហុ  និង ទ្វៃភាគី វិស័យ ឯកជន និង 
សហគមន ៍ដៃល ជបួ ការលបំាក បាន 
មក ជួប ជុំគ្នា នៅឯ កិច្ចបៃជុំ កំពូល ជា 
បៃវត្តិសស្តៃ មួយ ដើមៃបី បញ្ជាក់ ជាថ្មី 
ម្តងទៀត លើ ចណំចុ សខំាន ់នៃ សទិ្ធ-ិ 
សុខភាព បន្ត ពូជ និង សុខភាព ផ្លូវ- 
ភៃទ (SRHR) ដើមៃបី ទទួលបាន 
ការអភវិឌៃឍ បៃកប ដោយ ចរីភាព នងិ 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត រួមគ្នា លើ កមៃិត នៃ ចំណុច 
សូនៃយ ទាំង៣ដៃល នឹង សមៃច បាន 
នៅ ឆ្នា២ំ០៣០ រួមមាន  បញ្ចប់ មរណ- 
ភាព មាតា បញ្ចប់ ការមិន មាន ផ្ទៃពោះ  
តាម បៃថ្នា នៃផៃនការ គៃួសរ និង 
បញ្ចប់ អំពើ ហិងៃសា បៃឆំង នឹង ភៃទ  និង 
ការអនុវត្ត បៃកប ដោយ គៃះថ្នាក់ ៕ 

អបអរសាទរ ទិវា ប្រជាជន ពិភពលោក ២០២០

និសេសិតសាកលវិទេយាល័យចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការ UNFPA ដើមេបីអបអរទិវាបេជាជនពិភពលោកឆ្នា២ំ០១៩។

“ឥឡូវនៃះ ដល់ពៃល ដើមៃបី ព ន្លឿ ន ការសនៃយា សមៃប់ ស្តៃី និង ក្មៃងសៃី”
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កា រីនិពន�    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �ែហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�ែ ធា ន�្ន ែករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុសែ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុសែ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�ែ ធា នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អងៃ  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
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
គឹម សារុំ

ការ រស់ នៅ ក្នុ ង សង្គ ម  មនុ សៃស  
ម្នា ក់ ៗ តៃ ង មន អ ត្ត សញ្ញា ណ-  
ប័ ណ្ណស ម្គា ល់ ខ្លួន មិន ថា នៅបៃ - 
ទៃ ស ណានោះ ទៃ ។ ក៏ប៉ុន្តៃ ចំពោះ  
សា រៈ សខំា ន ់នៃ អត្ត ស ញ្ញា ណប ័ណ្ណ 
គឺមន ម នុ សៃស ខ្លះ មិ ន បា ន ដឹង 
 ចៃបា ស់ ទៃ ជា ពិ សៃ សម នុ សៃស វ័ យ 
ក្មៃ ង ដៃល ទើ ប ដ ល់អា យុ តៃ ូវម ន ។  
ចង់ ដឹ ង ថា តើសា រៈ សំ ខា ន់  របស់ 
អត្តសញ្ញាណបណ័្ណ យ៉ាង ណានោះ  
លោក មៃធាវី  សួន វីរៈ បញ្ញា បៃធាន- 
ការិ យ ល័ យ មៃធាវី ជី ជី អន្ត រជា តិ 
មន អា សយ ដា្ឋាន នៅ អគារ លៃខ  
២៣០ D ផ្លវូ លៃខ ២១ ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិ
ពៃកតាឡុង សង្កាត់ ចាក់ អងៃ- 
កៃម  ខណ្ឌ ម នជ័ យ   រាជធានី - 
ភ្នពំៃញបាន ពនៃយល់ តាម រយៈ សំណួរ 
រប ស់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដូច ខាង កៃម ៖

ក-តើ អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ 
ខ្មែរ ជា អ្វី?

អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ គឺ ជា បណ្ណ 
ដៃល បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ គៃប់ គា្នា ចាំ- 
បាច់ តៃូវ តៃ មន។ អត្ត សញ្ញាណ- 

ប័ណ្ណ  មន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ- 
បង្ហាញ អំពី អត្ត សញ្ញាណ របស់ 
បុគ្គល សា មី  ដៃល កាន់ កាប់ បណ្ណ 
នោះ។ នៅ ក្នុង អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ មន បង្ហាញ ព័ត៌ មន 
ដូច ជា ឈ្មោះ ភៃទ ថ្ងៃខៃ ឆ្នាំ 
កណំើត  ទ ីកន្លៃង កណំើត  អាសយ- 
ដា្ឋាន ភិន ភាគ  របស់ បុគ្គល សា មី។

បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ទាំង ២ ភៃទ 
ដៃល មន អាយុ ១៥ ឆ្នាំ ឡើង ទៅ 
មន សិទ្ធ ិទទួល បាន អត្ត សញ្ញាណ- 
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ  ហើយ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ តៃូវ ទៅធ្វើ អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ- 
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ តាម ការ ជូន ដំណឹង 
រ បស់ អាជា្ញា ធរ មន សម ត្ថ កិច្ច។

ខ-តើ សារៈ សំខាន់ របស់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ មាន អ្វី ខ្លះ  ?

យើង បៃង ចៃក សារៈ សំខាន់ 
របស ់អត្ត សញ្ញាណ បណ័្ណ ជា ២ ផ្នៃក 
គឺ សារៈ សំខាន់ ចំពោះ រដ្ឋ និង សារៈ- 
សំខាន់ ចំពោះ បុគ្គល សាមី។

សារៈសំខាន់ ចំពោះ រដ្ឋ
-ងយ សៃលួ តាម ដាន  គៃប ់គៃង 

រាល់ទិន្ន ន័យ  បុគ្គល គៃប់ រូប ដៃល 
កាន់ អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ ខ្មៃរ(មិន 

ថា  បរទៃស  ឬ ខ្មៃរ)។
-ងយ សៃលួ ក្នងុ ការ ធ្វើ ចណំាត-់ 

ការ ចពំោះ បគុ្គល ណា ដៃល បៃពៃតឹ្ត 
បទ ល្មើស ដៃល ចៃបាប់ ហា មឃាត់

-ងយ សៃួល ធ្វើ សមៃង់ ស្ថិតិ។
សារៈ សំខាន់ ចំពោះ បុគ្គល- 

សាមី
-មន សិទ្ធិ ពៃញ លៃញ ដើមៃបី ធ្វើ 

សកម្ម ភាព(ការ ធ្វើ កិច្ច សនៃយា  ការធ្វើ- 
បណ្ណ បើក បរ ការ ទទលួ បាន ឈ្មោះ 
ជា កម្ម សិទ្ធិករ តាម រយៈ ផៃសៃង...)

-មន សិទ្ធិ ពៃញ លៃញ ក្នុង ការ- 

តវ៉ា ប ញ្ចៃញ មតិ។
-មន សិទ្ធិ ធ្វើការ បោះ ឆ្នាត។
គ-ក្នងុ ករណី ដែល អ្នក បាត ់អត្ត- 

សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មែរ តើ 
អ្នក តែូវ ធ្វើ ដូច ម្តែច?

យោង តាម បៃការ ៩ នៃ បៃកា ស 
ស្ត ីពីនីតិវិ ធី លក្ខខ ណ្ឌ នៃ ការ សំុកា រ- 
ផ្តល់  និង ការ បៃើ បៃស់ អត្តសញ្ញាណ-  
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ ក្នុង ករណី ដៃល 
លោក អ្នក បាន ដឹង អំពី ការបាត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សា មីខ្លួន តៃូវ ទៅ- 
កាន់ ប៉ុស្តិ៍ នគ របាល ឃុំ សង្កា ត់នៃ 

អា សយដា្ឋា ន រស់ នៅ របស់ អ្នក  
បច្ច ុបៃបន្ន ដើមៃបី ដាក ់ពាកៃយ បណ្តងឹ អពំ ី
ការបាត់ អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ របស់ 
អ្នក មិន ឲៃយ លើស ពី ២៤ ម៉ាង  បន្ទាប ់
ពី ដឹង ថា បាត់ បៃសិន បើ ការបាត់ 
កើត ឡើង កៃ ឃំុ សង្កាត់ ដៃល ខ្លនួ 
រស់ នៅនោះ  តៃវូ ជូន ដំណឹ ង ទៅ - 
កាន់ បុ៉ស្តិ៍ន គរ បាល  ឃំុ សង្កាត់ ដៃល 
ខ្លួន កំពុង រស់ នៅ មិន ឲៃយ លើស ពី 
៤៨ ម៉ាង។ទមៃង់ នៃ ពាកៃយ បណ្តងឹ 
នៃះ គឺ អ្នក បាត់នោះ អាច ស្នើសុំ  
ពី មន្តៃី នគ របាល។

កៃយ ពី បំពៃញ រួច  លោក អ្នក 
តៃវូ យក ពាកៃយ នៃះ ទៅ ដាក់ នៅ បុ៉ស្តិ៍- 
នគរ បាល ដើមៃបី ទទួល បាន ការ ដឹង- 
ឮ ពី អាជា្ញា ធរ  និង ទទួល បាន ហត្ថ- 
លៃខា និ ង តៃ របស់ ខាង មន្តៃ ីនគ រ- 
បាល។បន្ទាប់ មក យក ពាកៃយ នៃះ 
ទៅ ដាក់ នៅ ចៃក ចៃញ ចូល  ឬ កន្លៃង 
ទទួល ឯក សារ  នៅ រាជ ធានី/ ខៃត្ត 
ដៃលបុគ្គល សាមី  រ ស់នៅ។ បន្ត 
ម កទៀ ត តៃ ូវ រងច់ា ំរយៈ ពៃល ដៃល 
មន្តៃី កំណត់។ ចំពោះ ការធ្វើ អត្ត- 
ស ញ្ញាណ ប័ណ្ណ  ថ្មី មិន តមៃូវ ឲៃយប ង់ 
បៃ ក់ នោះ ទៃ៕ 

តពីទំព័រ  ៤...បៃតិបត្តកិារ លើ គៃប់ វិស័យ  
ឈរ លើ គោលការណ៍ គោរព និង យោគ យល់ 
គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក»។ លោក ជឿ ជាក់ ថា រដ្ឋ បា ល  
របស់ លោក  បៃធានធិបតី  ដូណាល់ តៃ ំតាម- 
រយៈ បៃសកកម្ម ការទូត របស់ លោក Murphy 
នឹង ពូន ជៃទំំនក់ ទំនង រវង បៃទៃស ទំាង ២ 
កាន់ តៃ បៃសើរ មួយ កមៃតិ ទៀត។ លោក  ក៏ 
សងៃឃឹម ដៃរ ថា «វិនិយោគិន  និង អ្នក ទៃសចរ 
អាមៃរិក  និង មក បណា្ដាក់ ទុន វិនិយោគ និង មក 
កម្ពជុា កាន់ តៃ ចៃើន  ន ពៃល អនគត ឆប់ៗ ខាង 
មុខ នៃះ»។ លោកសង្កៃត ឃើញ ថា លោក 
Murphy បាន ខិត ខំ ធ្វើ ឲៃយ ទំនក់ ទំនង បៃទៃស 
ទំាង ២កាន់ តៃ បៃសើរ តាម រយៈ ការ ជួប កៃសួ ង  
សា្ថប័ន ជា ចៃើន  ហើយ លោក បាន ថ្លងឹ ថ្លៃង 
សកម្មភាព របស់ លោក ដោយ ជំហរ ចៃបាស់ - 
លាស់ សម ហៃតុ ផល និង មិន ជៃលុ និយម។

លោក គិន   ភា បៃធាន វិទៃយា សា្ថន ទំនក់ - 
ទំនង អន្តរជាតិ  នៃរាជ បណ្ឌ ិតៃយ សភា កម្ពជុា 
ដៃល ជាវ គ្មនិ ម្នាក់ នៃ កម្មវិធី ថ្លៃង ថា ទំនក់ - 
ទនង រវង បៃទៃស ទំាង ២  ហាក់ បី ដូច ជា   
ដំណើរ គោច ររវង ពៃះអាទិតៃយ  និង ផៃន ដី គឺ ម្ដង 
លិច ម្ដង រះ ដោយ មន សៃមល អនោ្ទាល តាម 
បៃណ  ពីបៃទៃស ចិន។  តម្លៃ គៃះឹ ក្នងុ នយោ បា យ  
ការ បរទៃស របស់  អាមៃរិក គឺ ការ  សង្កត់ ធ្ងន់ លើ 
តម្លៃ លទ្ធ ិបៃជាធិបតៃយៃយ សិទ្ធ ិមនុសៃស  នីតិរដ្ឋ។ 
បុ៉ន្តៃ ទំាង អស់ នៃះ   ពៃល ខ្លះ  នំ ឲៃយ មន ភាព មិន 
យល់ គា្នា ខ្លះដោយ សារ តៃ អាសីុ ក៏ ដូច ជា កម្ព ុជា  
មន ផ្នត់ គំនិត របស់ ខ្លនួផៃសៃង ពី អាមៃរិក។

លោក បន្ត ថា  កម្ពជុា  ធ្វើ យ៉ាង ណា  ដើមៃបី 

ខ្លនួបាន រស់ ដោយ សន្តភិាព សុខុដុម តាម គៃប់ 
មធៃយាបាយ  ដៃល អាច ធ្វើ បាន ដោយ គោរព 
គោល ការណ៍ អពៃយាកៃតឹ។ លោក ស្នើ ឲៃយ  អ្នក-
ការទូត បរទៃស  គួរ   យល់  ដឹង ពី បៃទៃស កម្ពជុា 
សង្គម វបៃបធម៌  ឲៃយបានចៃើន និង បៃពៃតឹ្ត ទៅ 
តាម ផ្នត់ គំនិត របស់ ខ្មៃរ។ លោក  ថ្លៃង ថា៖ 
«របៀប វរៈនៃ ការ អភិវឌៃឍ និង របៀប វរៈ 
នយោបាយ វ គួរ តៃ ជា របៀប វរៈ ដៃល កម្ពជុា 
ខ្លនួ ឯង ជា អ្នក រៀបចំ  ជាអ្នក ធ្វើ ហើយ បរទៃស 
ពី ខាង កៃ ជា អ្នក មក ជួយ គំាទៃ»។ លោក ថា៖ 
«ខ្ញុ ំយល់ ថា រឿង សំខាន់ បំផុត ទី ១ គឺ ការ គោរព 
ឲៃយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជនួ នូវ គោល ការណ៍ ធម្មនុញ្ញ ស ហ - 
បៃជាជាតិ គឺ ការ មិន ជៃៀត ជៃក គា្នា ទៅវិញ ទៅ - 
មក ដោយ គោរព គា្នា  គោរព ផល បៃយោជន៍  
អធិបតៃយៃយ  និង បូរណភាព ទឹក ដី  នៃ បណា្ដា គា្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក។ ទី២ គឺ ការ សា្ដារ ឡើ  ង វិញ នូវ 
ទំនុក ចិត្ត ដៃលបាត់ បង់ ពីអតីត កា ល»។

លោក តឹក មៃង បៃធាន នយកដា្ឋាន សិកៃសា 
អាមៃរិក អាមៃរិក ឡាទីន និង អូសៃអានី នៃ រាជ- 
បណ្ឌតិ ៃយសភាកម្ពជុា  ថ្លៃង ថា តាម ការ អង្កៃត 
របស់ លោក បៃទៃស ដៃល មន ទំនក់ ទំនង ល្អ  
ជាមួយ អាមៃរិក សុទ្ធ តៃ ជា បៃទៃស ដៃល 
អាមៃរិក វិនិយោគ  ក្នងុ ទឹក បៃក់ រាប់ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ។ «អី៊ចឹង យើង ឃើញ ថា ពី ពៃល នៃះ 
រហូត ដល់៧០ ឆ្នា ំខាងមុខឬ ក៏ បន្ត ទៅ ហួស ពី  
៧០ ឆ្នា ំទៀត ដើមៃបី ទំនក់ ទំនង កម្ពជុា  និង  
អាមៃរិក មន ភាព រឹង  មំ លុះ តៃ តៃ អាមៃរិក  
បង្កើន ការ វិនិយោគ នៅ កម្ពជុា  ឲៃយ បាន ចៃើន 
ជាអតិ បរមតាម អ្វ ីដៃល  អាមៃរិក អាច ធ្វើ បាន 
ហើយ ខ្ញុ ំជឿ ជាក់ ថា ទំន ក់ ទំនង កម្ពជុា អាមៃរិក  
នឹង មន ភាព រឹង មំ មិន ចាញ់ ទំនក់ ទំនង រវង 

អាមៃរិក ជាមួ យ  អូស្តៃ លី ជបុ៉ន អីុសៃ អៃល ថៃ 
និង បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត» ។

បុ៉ន្តៃ  លោក Jonathan July ទីបៃកឹៃសា ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង នយោបាយ  នៃ សា្ថន ទូត   អាមៃរិក   
ថ្លៃង ថា អាមៃរិក មិន បង្ខ ំកម្ពជុា  ឲៃយ មន និន្នាការ 
បៃកាន់ យកភាគី ណា មួយ ទៃ។ កម្ពជុា មន 
ទំនក់ ទំនង ជា បៃវត្តសិាស្តៃ ជាមួយ ចិន ហើ យ 
អាមៃរិក  ក៏ មនទំនក់ ទំនង ជាមួយ ចិន ដូច គា្នា  
ដៃរ  ដើមៃបី អត្ថបៃយោជន៍ទ្វៃភាគី។ អាមៃរិក   ក៏ 
មន បញ្ហា បៃឈម ជា ធម្មតា ក្នងុ ទំនក់ ទំន ង 
ជាមួយ បៃទៃស ផៃសៃងៗ ហើយ កមៃតិ នៃ ទំនក់ - 
ទំនង  រវង បៃទៃស ២  មិន អាច ផ្អៃក លើ ទំហំ  
វិនិយោគ ទៃ ពៃះ   ទំហំ សៃដ្ឋកិច្ច  នៃ បៃទៃស 
នីមួយៗ  មន ខុសៗ គា្នា។

លោក សុខ ទូច បៃធាន រាជ បណ្ឌតិៃយសភា - 
កម្ពជុា  ថ្លៃង ថា ទំនក់ ទំនង ការ ទូត  ជាមួយ 
បៃទៃស នីមួយៗ  គឺ ដើមៃបីផល បៃយោជន៍ 
ហើយ កម្ពជុា មន ទំនោរ ទៅ រក ចិន  ពីពៃះ 
ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ របស់ កម្ពជុា។ លោក  ថា៖ 
«អី៊ចឹង ហៃតុ អ្វ ីកម្ពជុា សា្ដាប់ ចិន ពៃះ ចិន ផ្ដល់ 
លុយ  ឃើញ ទៃ  អគារ រាប់ ជាន់ មន អាមៃរិកំាង 
ណា សង់ ចិន អ្នក សង់។ អី៊ចឹង ដើមៃបី ឲៃយ កម្ពជុា 
មន ឥទ្ធពិល  ទៅ  អាមៃរិកវិញ សង់ អគារ  ដូច 
សង់ ផ្លវូ ជាតិ លៃខ ៤ មក ពៃល នោះ បៃហៃល 
កម្ពជុា តៃវូ គោរព ហើយ។ បើ សិន ជា អាមៃរិក  
សៃបូ យក កម្មករ ឲៃយ បាន  ២ លាន នក់ ខ្ញុ ំជឿ - 
ជាក់ ថា  បៃហៃល កម្ពជុា មន ទំនោរ ចៃើន ទៅ 
រក អាមៃរិក ហើយ...»។ លោក បន្ត  ជំនួយ 
អាមៃរិក  មន ចំណង ដោយ បៃជា ធិបតៃយៃយ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស តៃ ជំនួយ ចិន គា្មោន ចំណង តៃមន 
បំណង  នោះ គឺ  ការ វិនិយោគ។

លោកPatrick Murphy ឯក អគ្គរដ្ឋទូតអាម ៃ រិក  
បៃចំា កម្ពជុា ថ្លៃង ថា លទ្ធ ិបៃជាធិបតៃយៃយ  គឺ ជា 
កិច្ច ការ ដៃល កំពុង តៃ បន្ត ធ្វើ  សូមៃបី នៅ អាមៃរិក  
ដៃល មន បៃវត្តសិាស្តៃ ជាង  ២០០ ឆ្នា ំក៏ មិន- 
មនលទ្ធ ិបៃជាធិបតៃយៃយ ល្អ ឥត ខ្ចោះ នោះ ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៅ កម្ពជុា ក៏ ដូច គា្នា ដៃរ វ 
ជា កិច្ច ការ ដៃល តៃវូ បន្ត ធ្វើ។ យើង សងៃឃឹម ថា 
យើង អាច បន្ត ឃើញ ភាព ជោគ ជ័យ នៃះនៅ 
គៃប់ ផ្នៃក ដៃល ខ្ញុ ំបាន លើក ឡើង  ជា ពិសៃស 
ក្នងុ កិច្ចការ អភិបាល កិច្ច និង នីតិរដ្ឋ ដើមៃបី ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា មន សំឡៃង  នៅក្នងុ អនគត 
បៃទៃស របស់  គៃ។ ឥឡូវនៃះបៃភព នៃ មទ ន- 
ភាព របស់ យើង គឺ ទំនក់ ទំនង រវង បៃជាជន 
និងបៃជាជន»។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំសំុ បញ្ចប់ 
ដោយ បញ្ជាក់ ថា ដូច អ្វ ីដៃល យើង បាន ធ្វើ 
កាល ពី ៧០ ឆ្នា ំមុន ថ្ងៃ នៃះយើង ប្ដៃជា្ញា បន្ត ទៅ 
មុខ ទៀត ឆ្ពោះទៅ កាន់ កម្ពជុា មួយ ដៃលល្អ រីក- 
ចមៃើន និង ឯករាជៃយ។ នៃះ ជា អ្វ ីដៃល ជា ការ- 
ជំរុញ ទឹក ចិត្ត របស់ ខ្ញុ ំក្នងុ នម ជា ឯក អគ្គរដ្ឋ - 
ទូត។ ការ ខិត ខំ របស់ ខ្ញុ ំគឺ ធ្វើ ឲៃយ ចំណង ទាក់ ទង 
របស់ យើង កាន់ តៃ រឹង មំ មន ការ យល់ គា្នា 
ចៃើន បង្កើត ការ គោរព គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក 
បង្កើន ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម បន្ថៃម ចំនួន និសៃសិត 
កម្ពជុា ទៅ សិកៃសា នៅអាមៃរិក ហើយ យក 
ជំនញ មក កម្ពជុា វិញ»។ លោក បន្ត ថា លោក 
នឹង ខិត ខំ គំាទៃ ដល់ លទ្ធបិៃជាធិបតៃយៃយ 
សៃរីពហុបកៃស នៅ កម្ពជុា ឯករាជភាព  និង 
អធិបតៃយៃយភាព របស់ កម្ពជុា ចូលរួម ដល់ ការ- 
ធ្វើ ឲៃយ តំបន់ ឥណ្ឌ ូបា៉ាសីុហ្វកិ  ជាតំបន់ បើក ចំហ  
និង សៃរី និង ជួយ ដល់ កម្ពជុា ក្នងុ ការ ធ្វើ ជា 
ម្ចោស់ ផ្ទះ ប្ដរូវៃន នៃ សមគម អាសា៊ាន៕

លោក មែធាវី សួន វីរៈបញ្ញា កាលពីពែលកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី

អ្នកសែវជែវ...



តពីទំព័រ១...ឆ្នាំ២០១៩
ឃើញថាកើនឡើង១៨១,៦៨
លានដុលា្លារស្មើ១២ភាគរយ។
ក្នុងនោះកំណើនដែលគួរឲែយ

កត់សម្គាល់បានមកពីផ្នែកស-ំ
ខានៗ់ ចនំនួ២គឺអាករលើតម្លែ
បន្ថែមមនបែមណ៣៣៩,៤
លានដលុា្លារកើនឡើង៤,៨៣
ភាគរយធៀបនឹងឆមសទី១
ឆ្នាំ២០១៩និងពន្ធលើបែក់
ចំណូល៦៦៤,១លានដុលា្លារ
កើនឡើង២៣,០៣ភាគរយ។
ដោយឡែកសមែប់ខែមថិនុា

ឆ្នាំ២០២០អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធ-

ដរបែមូលចំណូលពន្ធអាករ
បានបែមណ១៩៩,៨លាន
ដុលា្លារស្មើ៧,០១ភាគរយនែ
ផែនការបែចាំឆ្នាំ ខណៈក្នុងខែ
មថិនុាឆ្នាំ២០១៩មន១៩៧,-
០២លានដលុា្លារស្មើនងឹ៨,៦១
ភាគរយនែផែនការបែចាំឆ្នាំ។
លោកគង់វបិលុអគ្គនាយក

នែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបាន
និយាយថាដើមែបីធានាបាននូវ
បែសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តការ-
បែមូលចំណូលពន្ធបានគែប់
តាមផែនការបែមណ២៨៨៥,-
៨៣លានដុលា្លារអគ្គនាយក

ដ្ឋានពន្ធដរនងឹបន្តអនវុត្តយា៉ាង
មុឺងម៉ាត់បែកបដោយបែសិទ្ធ-
ភាពខ្ពស់ថែមទៀតនូវគោល-
នយោបាយកែទមែង់សុីជមែ
របស់រដ្ឋាភិបាលពែមទាងំការ-
ដក់ចែញនវូវធិានការសខំានៗ់ 
មួយចំនួនដូចជាការពងែងឹការ-
ងារចាត់ចែងលខិិតបែកាសការ-
ជំរុញការអនុវត្តការគែប់គែង
ការដក់លិខិតបែកាសតាមបែ-
ព័ន្ធអនឡាញការពងែឹងការ-
ធ្វើការសវនកម្មនិងការអនុវត្ត
លើការបែមលូពន្ធលើអចលន-
ទែពែយជាដើម។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសែវ-

ជែវសែដ្ឋកិច្ចនែរាជបណ្ឌិតែយ-

សភាកម្ពជុាបានបែប់ភ្នពំែញ-
បុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងែអាទិតែយថាទោះ-
បីជាសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបែ-
ទែសទាំងអស់លើពិភពលោក
សទុ្ធតែកពំងុទទលួរងផលប៉ះ-
ពាល់ជាអវិជ្ជមនពីការរីករាល-
ដលនែជងំឺកវូដី១៩ចាប់តាងំ
ពីដើមឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់
ពែលនែះក៏៏ការបែមូលចំណូល
ពន្ធដរនៅកម្ពុជាមិនបានធា្លាក់
ចុះទែ។លោកបន្តថា ចំណុច
សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលធ្វើឲែយ
ការបែមលូពន្ធមនកណំើនក្នងុ
ពែលនែះមនដូចជាការគែប់-
គែងនងិការធ្វើពពិធិកម្មបែពន័្ធ
ពន្ធដរកាន់តែបានល្អបែសើរ

កំណើននែការយល់ដឹងរបស់
អ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនិង
ភាពរឹងមំក្នុងការនំាចែញនំា-
ចូលនិងកំណើនការបែើបែស់
ក្នុងសែុក។លោកអះអាងថា៖
«ពន្ធដរបានដើរតួនាទីយា៉ាង
សំខាន់ក្នុងការបែមូលចំណូល
ថវិកាដើមែបីចាក់ចូលក្នុងសែដ្ឋ-
កិច្ចជាតិ។កំណើននែចំណូល
គឺជាភាពវិជ្ជមនមួយនែសែដ្ឋ-
កិច្ចរបស់កម្ពុជា»។
ទោះយា៉ាងណាក៏អ្នកជំនាញ

ខាងលើអះអាងថាបើទោះបី
រដ្ឋាភបិាលខតិខំពងែកឹបែសទិ្ធ-
ភាពនែការបែមូលពន្ធដរតាម
រយៈការធ្វើកំណែទមែង់បែព័ន្ធ

ពន្ធដរនារយៈពែលប៉ុនា្មានឆ្នាំ
នែះមកហើយក៏ដោយក៏គែដងឹ
ថា ការបែមូលពន្ធដរនៅមិន
ទាន់មនសកុែតឹភាពនងិតម្លា-
ភាព១០០ភាគរយទែ។
លោកថ្លែងថា៖«បើយើងធ្វើ

ការគែប់គែងនិងសុកែឹតកម្ម
លើចំណុចទាំងអស់នែះបាន
កាន់តែល្អខ្ញុំគតិថាពន្ធដរនៅ
កម្ពុជានៅមនឱកាសចែើន
បន្ថែមទៀតក្នុងការបែមូលចំ-
ណូលថវិកាចូលជាតិ»។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ចំណូល

ពន្ធដរបានជាង២៨១៩លាន
ដលុា្លារកើនលើសផែនការបែចំា
ឆ្នាំ២៣,២០ភាគរយ៕LA

ចំណូលពន្ធដាររយៈពេល...
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ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដែញថ្លែ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,880 17,940 17,980 17,840

2 GTI 3,280 3,300 3,300 3,280

3 PAS 15,800 15,800 15,800 15,800

4 PPAP 11,580 11,580 11,580 11,580

5 PPSP 2,330 2,300 2,330 2,300

6 PWSA 5,620 5,600 5,620 5,600

កាលបរិច្ឆែទ:១០ែខកក្កដឆ្នាំ២០២០

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈ ChinaDevelopment
Bank(CDB)ដែលជាសា្ថាប័នហិរញ្ញ-
វត្ថុធំជាងគែលើពិភពលោកបានចុះ
កិច្ចពែមពែៀងផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានរយៈ-
ពែលវែង១៣០លានដលុា្លារដលធ់នា-
គារអែសុីលីដភអីលិសុីដែលជាគែឹះ-
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគែនៅកម្ពជុា។
លោកLyuZhinanអគ្គនាយករង

ធនាគារCDBបានឲែយដងឹក្នងុសែចក្ត-ី
បែកាសពត័ម៌នថានែះគឺជាលើកទ២ី
ដែលធនាគារទាងំ២បានធ្វើកចិ្ចសហ-
ការជាមួយគា្នា។លោកបន្តថាអែសុី-
លីដ ជាធនាគារធំមួយដែលគាំទែ
ការអភិវឌែឍសហគែសខា្នាតតូចនិង
មធែយមនៅបែទែសកម្ពុជាដែលហិរញ្ញ-
បែបទាននែះនងឹជយួពកួគែបានកាន់តែ
ចែើនថែមទៀត។
លោកថ្លែងថា៖«CDBមនការជឿ-

ជាក់យា៉ាងមតុមំថាកចិ្ចសហបែតបិត្ត-ិ
ការផ្តល់ហិរញ្ញបែបទាននែះនឹងជួយ
ដល់សហគែសខា្នាតតូចនិងមធែយម
នៅកម្ពុជាកាន់តែចែើនក្នុងការទប់-
ទល់នងឹសា្ថានភាពនែការរកីរាលដល
នែជំងឺជាសកលតាមរយៈការបង្កើត
ផលិតកម្មឡើងវិញ និងផ្តល់ផលវិជ្ជ-
មនដល់សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ»។
លោកបន្តថា៖«CDBមនឆន្ទៈក្នងុ

ការសហបែតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជា-
មួយធនាគារអែសុីលីដលើកិច្ចការ

សខំាន់ៗ ដើមែបីជរំញុកណំើនសែដ្ឋកចិ្ច
ឆប់រហ័ស និងការអភិវឌែឍដ៏មន
សកា្តានុពលក្នុងបែទែសកម្ពុជា»។
លោកអិុនចាន់នីបែធានអគ្គនា-

យកបែតបិត្តិធនាគារអែសុលីដីបាន
ឲែយដឹងថា ហិរញ្ញបែបទានទទួលបានពី
CDBនងឹជយួគាទំែដល់ការរកីចមែើន
រយៈពែលវែងដល់ធនាគារអែសុលីដី។
លោករំពឹងថាហិរញ្ញបែបទាននែះនឹង
ផ្តល់ឥណទានថ្មីដល់សហគែសខា្នាត
តូច និងមធែយមបែមណ៥០០០
សហគែសបន្ថែមទៀត។
លោកនិយាយថា៖ «ក្នុងនាមជា

កែុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមកែុមហ៊ុន
ចុះបញ្ជីនៅក្នុងផែសារហ៊ុនកម្ពុជាយើង
អាចបែមូលមូលនិធិពីទីផែសារមូលធន

សមែប់ពងែឹងដើមទុនរបស់យើង
ដោយយកទៅដក់បែក់បញ្ញើសនែសំ
ដែលបានមកពីបែក់បញ្ញើទីផែសារហិ-
រញ្ញវត្ថុសមែប់តមែវូការដើមទុនរយៈ-
ពែលខ្ល»ី។លោកបានបន្តថា៖«នែះជា
ការធ្វើពិពិធកម្មនែបែភពទុនមន
សារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់ដើមែបីគាំទែ
យុទ្ធសាសែ្តរីកចមែើនបែកបដោយ
ចីរភាពរបស់ធនាគារ»។
សែចក្តីបែកាសពត័ម៌នបានឲែយដងឹ

ថាគតិតែមឹដណំាច់ខែមនីាឆ្នាំ២០២០
នែះអែសុលីដីមនទែពែយសកម្មសរបុ
៦,១៥ពាន់ដលុា្លារសមតលុែយឥណទាន
សរុបចំនួន៣,៩៩ពាន់លានដុលា្លារ
និងបែក់បញ្ញើសនែសំសរុបចំនួន
៤,៣៥ពាន់លានដុលា្លារ៕LA

ធូវិរៈ

ភ្នពំេញៈកែមុហ៊នុជតិ៥០បានចុះ
បញ្ជីអាជីវកម្មតាមថា្នាលបច្ចែកវិទែយា
ព័ត៌មនដោយជោគជ័យចាប់តាំងពី
ដក់ឲែយដំណើរការជាផ្លូវការកាលពី
ពាក់កណា្តាលខែមិថុនា។
កែសងួនងិសា្ថាបន័រដ្ឋយា៉ាងហោច៦

តែវូបានដក់បញ្ជលូទៅក្នងុបែពន័្ធចុះ
បញ្ជីអាជីវកម្មតាមថា្នាលបច្ចែកវិទែយា
ពត័ម៌នដែលជាបែពន័្ធចុះបញ្ជីថ្មីបផំតុ
នឹងជួយលើកកម្ពស់ការចុះបញ្ជី និង
កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ។
លោកផាន់ផលា្លា រដ្ឋលែខាធិការ

កែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជា
បែធានកែមុការងារអន្តរកែសងួរៀបចំ
ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថា្នាលបច្ចែក-
វិទែយាព័ត៌មនបានឲែយដឹងថាកែុមហ៊ុន
ចនំនួ៤៧បានចុះបញ្ជីអាជវីកម្មតាម
ថា្នាលបច្ចែកវទិែយាពត័ម៌នដោយជោគ-
ជយ័គតិតែមឹសបា្តាហទ៍ី២ក្នងុខែកក្កដ
នែះ។លោកថ្លែងថា៖«ការចុះបញ្ជីនែះ
គា្មានអ្វីស្មុគសា្មាញទែ។នែះជាឱកាស
កំណែទមែង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល»។
លោកបន្តថាបែព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីនែះ

នងឹតមែវូឲែយកែមុហ៊នុបពំែញទមែង់ចុះ
បញ្ជីអាជីវកម្មតែ១លើកគត់ដោយ
ចំណាយពែលយា៉ាងយូរតែឹម៨ថ្ងែ។
លោកបន្តថារាល់ទនិ្ននយ័របស់កែមុ-
ហ៊នុចុះបញ្ជីអាជវីកម្មនងឹបញ្ជនូដោយ

ស្វយ័បែវត្តិទៅកែសងួសែដ្ឋកចិ្ចកែសងួ
ពាណិជ្ជកម្មកែសួងការងារកែសួង
មហាផ្ទែកែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា
នងិអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរដើមែបីតែួត
ពិនិតែយនិងអនុម័ត។
លោកថ្លែងថា៖«ពីមុនការចុះបញ្ជី

កែមុហ៊នុមយួតែវូឆ្លង៣ទៅ៤សា្ថាបន័
ប៉ុន្តែឥឡូវគែន់តែចូលក្នុងវែបសាយ
មួយដោយគែន់តែបំពែញរាល់ឯក-
សារទៅតាមការណែនាំក្នងុរយៈពែល
យា៉ាងយូរ៨ថ្ងែគឺរួចរាល់»។
លោកសា៊ាងថែអ្នកនាំពាកែយកែសងួ

ពាណជិ្ជកម្មបានឲែយដងឹថាការចុះបញ្ជី
អាជីវកម្មតាមថា្នាលបច្ចែកវិទែយាព័ត៌-
មននឹងជួយកាត់បន្ថយថ្លែចំណាយ
និងចំណែញពែលវែលា។លោកបន្ត
ថានែះជាការកែទមែង់សុីជមែរបស់
រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោ-
គិនមកបណា្តាក់ទុននៅកម្ពុជា។
លោកថ្លែងថា៖«នែះជាជោគជ័យ

មយួទៀតរបស់រដ្ឋាភបិាលហើយក្នងុ
នាមកែសួងមយួស្ថិតក្នងុចង្កោមអ្នក-
អនុវត្តន៍នែបែព័ន្ធចុះបញ្ជីនែះយើង
មនសែចក្តីរីករាយដែលបែព័ន្ធនែះ
ដំណើរការយា៉ាងរលូន។ យើងសូម
អំពាវនាវឲែយអាជីវករ និងវិនិយោគិន
ដែលបើកកែុមហ៊ុនរកសុីនៅកម្ពុជា
មែតា្តាបែើបែស់បែព័ន្ធនែះដើមែបីចុះ
បញ្ជីដែលលឿនរហស័នងិសនែសំសចំែ
ថវិកាទៀតផង»៕LA

កេមុហុ៊នជិត៥០ទទួលជោគជ័យ
ក្នងុការចុះបញ្ជីតាមថ្នាលបច្ចេកវិទេយាCDBផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានឲេយអេសីុលីដា

លោកអុិនចាន់នីនៅក្នងុពិធីចុះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយអ្នកតំណាងនេធនាគារCDB។សហការី



ដោយសារតែការអភិវឌែឍ
យ៉ាងឆាប់រហ័សនែបដិវត្តន៍
ឧសែសាហកម្មទី៤ និងបច្ចែក-
វិទែយាឌីជីថលដែលកំពុងធ្វើឲែយ
មានការផ្លាស់ប្តូរសែដ្ឋកិច្ចពិភព-
លោកនងិក្នងុតបំន។់នាពែល
បច្ចបុែបន្ននែះមានកែមុហ៊នុដែល
ពាកព់ន័្ធនងឹបច្ចែកវទិែយាជាចែើន
កំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជា។
សប្ដាហ៍មនុសមាគមបច្ចែក-

វិទែយាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(CFA)
និងសមាគមកម្ពុជានែបច្ចែក-
វិទែយាហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចែកវិទែយា
(CAFT)បនចែបច់បញ្ចលូ-
គ្នាដើមែបីកណំត់ទសិដៅរមួមយួ
ក្នុងការអភិវឌែឍវិស័យបច្ចែក-
វិទែយាឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍
របស់បែទែសកម្ពជុាឈានឡើង
មួយកមែិតទៀត។លោកប៉ែន 
ចនិ្តា អគ្គនាយកសមាគមថ្មីនែះ
បនផ្តល់បទសមា្ភាសជាមួយ
លោកម៉ែ គណុ មករា ការីនពិន្ធ
ព័ត៌មានសែដ្ឋកិច្ចនែកាសែត
ភ្នពំែញប៉សុ្ដិ៍ដោយពភិាកែសាអពំី
សា្ថានភាពបច្ចែកវិទែយាឌីជីថល
នៅពែលបច្ចុបែបន្នដែលនឹងរួម-
ចំណែកដល់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋ-
កចិ្ចរបស់បែទែសកម្ពជុានាពែល
បច្ចុបែបន្ននិងអនាគត។

តើ លោក សង្កែត ឃើញ ការ- 
អភិវឌែឍវិស័យ បច្ចែក វិទែយា ព័ត៌- 
មាន វិទែយា  និង ទូរ គមនគម ន៍ 
(ICT) និង នវា នុវត្តន៍ នៅ  ក្នុង 
បែទែស កម្ពជុា មាន សម្ទះុ យ៉ាង- 
ណា ដែរ ?  
សមែប់បរយិកាសនែកែមុហ៊នុ

បង្កើតថ្មីនៅកម្ពជុាបនបង្ហាញ
កំណើនបែកបដោយស្ថិរភាព
ជាពិសែសនៅក្នុងឧសែសាហកម្ម

បច្ចែកវិទែយាហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែវានៅ-
តែកពំងុស្ថតិក្នងុដណំាក់កាល
ទើបនងឹចាប់ផ្ដើម។មានការងរ
ជាចែើនតែវូធ្វើនងិតែវូដោះសែយ
ហើយនែះជាអ្វីដែលCAFTតែវូ
បង្កើតឡើង។យើងចង់ជួយ
គទំែកែមុហ៊នុបង្កើតថ្មីតាមរយៈ
ការផ្គុំជាសំឡែងរួមគ្នាតែមួយ
ទៅកាន់និយតករការបង្កើត
ទនំាក់ទនំងពកួគែជាមយួគែឹះ-
សា្ថានហរិញ្ញវត្ថុសហគមន៍នងិ
ផ្ដល់ការគំទែដល់ពួកគែដែល
ចាបំច់តែវូធ្វើឲែយរកីចមែើនដល់
គនំតិនងិអាជវីកម្មរបស់ពកួគែ
ដើមែបីបែើឲែយអស់ពីសកា្ដានុពល
របស់ខ្លួនដែលមាន។

បច្ចុបែបន្ន  មាន ការ កើន ឡើង 
ចំពោះ ការ ទូទាត់ ដោយ គ្មាន សាច់-  
បែក ់ តើ ការ អភវិឌែឍ នែះ នងឹ  ជយួ  
ជំរុញ   បែជាជន ដែល មិន មាន 
គណន ីធនគរ អាច ទាក ់ទាញ 
ពួក គត់ ឲែយ មក បែើ បែស ់វសិយ័  
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែរ ឬទែ ?
ឧសែសាហកម្មបច្ចែកវិទែយាហិ-

រញ្ញវត្ថុ គឺជាឧសែសាហកម្មមួយ

ដែលរកីចមែើនរហស័បផំតុនៅ
កម្ពុជា ដែលបនធ្វើឲែយសែវា
និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ អាច
មានលទ្ធភាពទទួលបនការ-
បែើបែស់កាន់តែចែើននិង
តម្លែសមរមែយចំពោះបែជាជន។
អាចទទួលបនការបែើបែស់
ចំពោះផលិតផលនិងសែវា
ទាងំនែះឌជីថីលបននងិកពំងុ
តែសួតែយផ្លវូសមែប់ការបង្កើន
ការទទលួបនសែវាហរិញ្ញវត្ថុគែប-់
ៗគ្នាសមែប់បែជាជនកម្ពជុា។
ដោយមានការគទំែពីធនាគរ-
ជាតិនែកម្ពជុា(NBC)សមែប់
គែឹះសា្ថានផ្ដល់សែវាទទូាត់របស់
យើងយើងកំពុងសម្លឹងទៅ
អនាគតកាន់តែល្អបែសើរសមែប់
បែជាជនកម្ពុជាដែលមិនមាន
គណនីធនាគរអាចទទលួបន
សែវាហរិញ្ញវត្ថុតាមមធែយាបយ
ដែលមិនមានលក្ខណៈធម្មតា។

បច្ចែក វិទែយា ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិត ជា 
ថ្មី ចំពោះ បែទែស កម្ពុជា ។ តើ 
កម្ពជុាបាន បង្កើត នវូ បទ បែបញ្ញត្ត ិ
គែប់ គែន់ ហើយ ឬនៅ ដើមែបី 

គែប់គែង លើ វិស័យ នែះ ?
វាពតិជាមានបែសទិ្ធភាពនងិ

មានបែយោជន៍ខ្លាងំបំផតុចពំោះ
សហគមន៍បច្ចែកវិទែយាហិរញ្ញវត្ថុ
ប៉ុន្តែវានៅតែកំពុងវិវឌែឍជាបែចាំ។
ខណៈដែលឧសែសាហកម្មបច្ចែក-
វិទែយាហិរញ្ញវត្ថុរីកចមែើនការ-
ទទួលយកគឺជាសារៈសំខន់
ដចូ្នែះនងឹមានជមែើសសមែប់
កែបខ័ណ្ឌការងរបទបែបញ្ញត្តិ
តែូវបង្កើតឡើងឬផ្លាស់ប្តូរ។
ឧទាហរណ៍មួយគឺចែបាប់ពាណជិ្ជ-
កម្មតាមអែឡចិតែនូកិដែលតែវូ
បនអនមុត័កាលពីខែវចិ្ឆកិាឆា្នាំ
២០១៩ដែលមនិគែនត់ែមាន
បែយោជន៍សមែប់កែុមហ៊ុន
ប៉ណុ្ណោះទែប៉នុ្តែថែមទាងំសមែប់
អតិថិជនផងដែរ។

រដ្ឋា ភិបាល គែង  នឹង បែ 
កា្លាយ ទៅ ជា សែដ្ឋ  កិច្ច ឌីជីថល 
ដើមែបី ដើរ តួ ជា កំណើន ថ្មី មួយ 
ក្នុងរយៈ ពែល ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ខាង - 
មុខនែះ  តើ លោក  បាន  មើល- 
ឃើញ រដ្ឋាភិបាល បាន ធ្វើ អ្វី ខ្លះ 
រហូត មក ដល់ ពែលនែះ  ដើមែបី 
សមែច បំណង នោះ? 
បែសិនបើយើងសម្លឹងមើល

ទសែសនវិស័យនិងផែនការ
របស់រដ្ឋាភិបលក្នុងការបែ-
កា្លាយបែទែសកម្ពុជាតែឹមឆា្នាំ
២០២៣ទៅជាសែដ្ឋកិច្ច
ឌីជីថលខ្ញុំគិតថាយើងកំពុង
ធ្វើដំណើរលើវិថីនែះហើយ
នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ។កតា្តាដ៏
សខំន់មយួលើបញ្ហានែះគឺការ-
គំទែនិងការសមែបសមែួល
តាមរយៈការយកវិធីសាស្ដែ
ដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបលដែល
អាចឲែយបែជាពលរដ្ឋពែមទាំង
មា្ចាស់កែមុហ៊នុដើរលើផ្លវូតែមយួ
ដើមែបីទទួលបនសែវារបស់
រដ្ឋាភបិលដែលបនបង្ហាញឲែយ
ឃើញក្នុងអំឡុងការរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩នែះ។
បើនយិយពីវសិយ័ឯកជនក្នងុ

ការទទួលបនទិសដៅបែបនោះ
តែវូបនបពំែញបន្ថែមតាមរយៈ
ការលែចឡើងនវូកែមុហ៊នុបង្កើត
ថ្មីផ្នែកនវានុវត្តន៍ជាចែើនដែល
កពំងុផ្លាស់ប្តរូជវីតិបែជាជនកម្ពជុា
លើរបៀបដែលពកួគែធ្វើអាជវីកម្ម។
ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនឹង
ជរំញុឲែយមានតមា្លាភាពនងិសមែលួ
ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

ដែលនងឹបន្តជរំញុកណំើននងិ
នវានុវត្តន៍សហគែសធុនតូច
និងមធែយម(SME)ផងដែរ។

តើ សមាគម ថ្ម ីរបស ់លោកនងឹ  
ធ្វើអ្វី ដើមែបី រួម ចំណែក  ដល់ ការ អភិ- 
វឌែឍអាជវីកម្ម បច្ចែកវទិែយា  ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ និង ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា? 
CAFTមានកែមុហ៊នុបច្ចែកវទិែយា

ហរិញ្ញវត្ថុនងិថា្នាក់ដកឹនាំអាជវីកម្ម
ឈានមខុជាចែើននៅក្នងុបែទែស
ដើមែបីបមែើនងិជយួសហគមន៍
បច្ចែកវិទែយាហិរញ្ញវត្ថុឲែយកាន់តែ
រកីចមែើនដល់កមែតិខ្ពស់បផំតុ
មយួ។យើងគជឺាសមាគមមយួ
ដែលផ្ដល់តម្លែដល់គនំតិនវាន-ុ
វត្តន៍នងិគទំែកែមុហ៊នុបង្កើត-
ថ្មីដែលមានសកា្ដានុពលនិង
មានឥទ្ធិពលលើការវវិត្តន៍ឌជីថីល
នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា។ជាចងុ-
កែយនងិសខំន់ជាងនែះទៅ
ទៀតគឺយើងមានសំឡែងតែ
មួយដើមែបីតស៊ូមតិជាមួយកែុម
នយិតករនងិតែៀមខ្លនួក្នងុការ-
ជួយអភិវឌែឍន៍វិស័យឌីជីថល
ហរិញ្ញវត្ថុនែះនៅកម្ពជុាក្នងុការ-
ធ្វើឲែយរកីចមែើនសែដ្ឋកចិ្ចឌជីថីល
របស់ខ្លួន៕LA

ទីកែុង ហាណូយៈកែុមហ៊ុន
Gulf EnergyDevelop-
mentPLC របស់បែទែសថែ
បនបែកាសពីការទញិភាគហ៊នុ
ពីផែនការអភិវឌែឍន៍ថាមពល
ខែយល់ពីរកន្លែងដែលមានតម្លែ
២០០លានដុលា្លារនៅបែទែស
វៀតណាមជិតពែំដែនកម្ពុជា។
ការទញិនែះមានបំណងទទលួ

បនអត្ថបែយោជន៍ពីការសាងសង់
ដែលមានតម្លែទាបនងិទទលួបន
ចំណូលឆាប់ពីការវិនិយោគ។
កែមុហ៊នុបនរាយការណ៍ទៅ

កាន់ផែសារហ៊ុននែបែទែសថែថា
ខ្លនួបនយល់ពែមទញិភាគហ៊នុ
ជាមួយកែុមហ៊ុនDienXanh
Gia Lai InvestmentEn-
ergy Joint StockCo
(DGI)ដែលជាកែមុហ៊នុអភវិឌែឍន៍

និងបែតិបត្តិការនែគមែងថាម-
ពលខែយល់នៅលើដីគោកចំនួន
ពរីកន្លែងដែលគមែងនមីយួៗ
មានសមត្ថភាពផលតិថាមពល
កមា្លាំង៥០មែហ្គាវា៉ាត។
គមែងនែះមានទីតាំងក្នុង

សែកុIaGraiនែខែត្តGiaLai
នឹងជាបុត្តសម្ពន័្ធវិនិយោគទំាង-
សែុងដោយកែុមហ៊ុនGulf
EnergyDevelopment
PLCដែលគែសា្គាល់ថាGulf
InternationalHoldingPte
(GIH)ទទលួបនអាជា្ញាបណ័្ណ
អភិវឌែឍន៍និងដំណើរការសួន
ថាមពលខែយល់។
សែុក IaGraiជាប់ពែំដែន

ជាមួយសែុកអណ្តូងមាសខែត្ត
រតនគិរីនែបែទែសកម្ពុជា។
បែធានហរិញ្ញវត្ថុនែកែមុហ៊នុ

GulfលោកYupapinWangvi-
wat តែូវបនសែង់សម្តីដោយ
កាសែតBangkokPostបន
និយយថាគមែងនឹងបង្កើត
នងិលក់ថាមពលទៅកាន់អគ្គ-ិ
សនីវៀតណាមរយៈពែល២០ឆា្នា។ំ
ពួកគែតែូវរំពឹងចាប់ផ្តើមការ-
សាងសង់ក្នុងឆា្នាំ២០២១។
លោកSarathRatana-

vadiនាយកបែតិបត្តិនែGulf
EnergyDevelopment
PLCបននិយយថា អតែ
ការបែកទ់ាបបនទាកទ់ាញជា
ខ្លាំងឲែយមានការទិញយកទែពែយ
សកម្ម។កែុមហ៊ុនGulfកំពុង
សម្លឹងទៅរកគមែងថាមពល
កកើតឡើងវិញជាចែើនទៀត
ដើមែបីទិញយកតំបន់អាសុីនិង
អឺរ៉ុប។VNS/ANN/RR

ក្រមុហុ៊នថ្រទិញគម្រងថាមពលខ្រយល់នៅវៀតណាម

លោកប៉្រនចិន្តា៖CAFTចង់ជួយគំាទ្រក្រមុហុ៊នឲ្រយអស់សក្តានុពល

លោក ប៉ែន ចិន្តា អគ្គនយក សមាគម CAFT។ រូបថតម៉ែគុណមករា
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បរុញីវូយក៉ៈក្រមុប្រកឹ្រសាសន្ត-ិ
សុខអង្គការសប្រជាជាតិត្រូវ
បានបោះឆ្នោតជាថ្មីម្តងទៀត
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ដើម្របីបន្តកម្ម-
វិធីផ្តល់ជំនួយមនុស្រសធម៌ដល់
ប្រទ្រសសុីរីរយៈព្រល១ឆ្នោំ
ទៀត ក្រយពីប្រទ្រសរុស្រស៊ី
និងចិន បានបោះឆ្នោតវ្រតូ-
វធិានការមនុដ្រលគាទំ្រដោយ
ក្រុមប្រទ្រសសមាជិកលោក-

ខាងលិច។
ការអនុញ្ញាតឲ្រយបន្តការដឹក-

ជញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ប្រទ្រស
សុីរីហ្រកហួរដោយសង្គ្រម
ជាប្រព័ន្ធមួយ នៅជាធរមាន
ចាប់តាំងពីឆ្នោំ២០១១បាន
ផុតសុពលភាពកាលពីថ្ង្រ-
សុក្រ ក្រយពីក្រុងម៉ូស្គូ និង
ក្រុងប៉្រកាំងបានប្រើអំណាច-
វ្រតូរបស់ពួកគ្រ ហើយនៅ

ព្រលនោះក្រុមប្រឹក្រសាន្រះបាន
ទាត់ចោលការប្រឆំងជំទាស់
សំណើន្រះពីរុស្រស៊ី។
ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ង្រ

សៅរ៍ស្ថតិនៅក្នង៊អត្ថបទព្រង
មួយដ្រលត្រូវបានដាក់ជូននៅ
ព្រលយប់ដោយប្រទ្រសអា-
ល្លឺម៉ង់ និងប្រលហ្រសិ៊ក ដ្រល
នឹងផ្តល់ឲ្រយចំណុចអាចដឹក-
ជញ្ជូនជំនួយត្រមួយគត់ចូល
ទៅប្រទ្រសសុីរី ថយចុះពី២
ចំណុចដ្រលត្រូវបានគ្រប្រើ-
ប្រស់កាលពីកន្លងទៅនោះ។
យោងតាមស្រចក្តីព្រងន្រ

ស្រចក្តីមួយច្របាប់ដ្រលទទួល
ដោយAFPបានឲ្រយដឹងថា
ចំណុចឆ្លងកាត់ Babal-
Hawaនៅព្រដំ្រនភាគពាយព្រយ
របស់ប្រទ្រសសុីរីជាមួយតួកគី
នឹងត្រូវបានរក្រសាទុកសម្រប់
ដឹកជញ្ជូនជំនួយ១ឆ្នោំទៀត
ដ្រលនឹងចប់នៅថ្ង្រទី១០ ខ្រ
កក្កដា២០២១៕AFP/PSA

ក្រុងឌូប្រៈ អង្គការសហ-
ប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនាញដទ្រ-
ទៀតបានព្រមានថានាវាដឹក
ប្រង១គ្រឿង ដ្រលគ្របោះ-
បង់ចោលនៅឆ្ន្ររសមុទ្ររបស់
ប្រទ្រសយ្រម៉្រនផ្ទ៊កប្រងឆៅ-
១,១លានបារ៉្រលនៅក្នង៊នាវា
នោះ កំពុងធ្វើឲ្រយស្ថានការណ៍
កាន់ត្រអាក្រក់ទៅៗនិងអាច
ធ្ល៊ះធា្លាយនៅព្រលណាមួយ
ដោយសរលទ្ធផលមហន្តរាយ
ដើម្របីជីវិតនៅដ្រនទឹកសមុទ្រ
ក្រហម។
នាវាFSOSaferមានអាយុ

៤៥ឆ្នោំត្រូវបានគ្រចតទុក
ចោលនៅកពំង់ផ្រហូដ្រដានៅ
ក្រមការគ្រង់គ្រងរបស់ក្រុម-
ឧទា្ទាមហ៊ូធីគាំទ្រដោយអុីរ៉ង់
ដ្រលបានគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រង
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ក្នង៊ការបញ្ជនូអ្នកជនំាញ១ក្រមុ  
ទៅធ្វើការវាយតម្ល្រស្ថានភាព
របស់នាវានោះ។

ដោយត្រវូបានចតចោលនៅ
ទីនោះនាវាដឹកប្រងន្រះមិន
ត្រូវបានជួសជុលរយៈព្រល៥
ឆ្នោំហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រម
បានផ្ទ៊ះឡើងនៅក្ន៊ងប្រទ្រស
យ្រម៉្រន ជាទីដ្រលក្រុមឧទា្ទាម
ហ៊ូធី បានកាន់កាប់ទឹកដីជា-
ច្រើននៅភាគខាងជើងពីរដា្ឋា-
ភិបាលដ្រលទទួលស្គាល់
ដោយអន្តរជាតិ។

អ្នកនាំពាក្រយអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិលោកStephane
Dujarric បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ
សុក្រថាក្រុមប្រឹក្រសាសន្តិសុខ
UNនងឹរៀបជនំបួពសិ្រសមយួ
នៅថ្ង្រទី១៥ខ្រកក្កដា ដើម្របី
ពិភាក្រសាអំពីវិបត្តិន្រះក្រយពី
ទកឹចលូក្នង៊បន្ទប់មា៉ាសុនីរបស់
នាវាន្រះដ្រលអាចនាំឲ្រយមហន្ត- 
រាយកើតឡើង៕AFP/PSA 

តពីទំព័រ១...កូវីដ១៩។
លោកប្រធានអង្គការសខុភាព-

ពិភពលោក ត្រ្រដូសអាដហា-
ណូម ហ្គឺប្រ៊ីយ្រស៊ុស បានថ្ល្រង
នៅជនំួបតាមទមា្លាប់ថាគនំតិផ្តចួ-
ផ្តើមដើម្របីឲ្រយឈប់ជក់បារីន្រះនឹង
ជួយប្រជាជនឲ្រយមានលទ្ធភាព
ទទួលបានធនធាន ដ្រលពួកគ្រ
ត្រូវការដើម្របីឈប់ជក់ថា្នោំ ដូចវិធី-
សស្ត្របំបាត់សរធាតុនីកូទីន
នៅក្នង៊ខ្លនួនងិលទ្ធភាពដល់អ្នក-
ធ្វើការផ្ន្រកសុខភាពតាមប្របឌីជី-
ថលដើម្របីទទួលបានការណ្រនាំ។

យោងតាមអង្គការសុខភាពន្រ
អង្គការសហប្រជាជាតិន្រះបានឲ្រយ
ដងឹថាការជក់បារីបានបណា្តាលឲ្រយ
មនសុ្រស៨លាននាក់ស្លាប់ក្នង៊១ឆ្នោំ
និងភ័ស្ត៊តាងបានលាតត្រដាងថា
អ្នកជក់បារីកាន់ត្រងាយរងប៉ះ-
ពាល់ជាងអ្នកមិនច្រះជក់បារី ពី
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ 
លោកត្រ្រដសូបាននយិយ-

ថា៖«ប៉នុ្ត្រប្រសនិបើអ្នកជក់បារី
ទាងំអស់ត្រវូការការលើកទកឹ-
ចតិ្តបន្ថ្រមដើម្របីបោះបង់ចោល
ទមា្លាប់ន្រះជំងឺរាតត្របាតន្រះ

ងាយជ្របចូលណាស់»។
គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះត្រូវបាន

ដឹកនាំដោយWHOរួមជាមួយ
ក្រុមការងារពិស្រសទទួល
បន្ទក៊ជងំឺមនិឆ្លង(NCD)របស់
អង្គការសហប្រជាជាតិ។
គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះរួមជាមួយ

ឧស្រសាហកម្មបច្ច្រកវិទ្រយា ផ្ន្រក-
វ្រជ្ជសស្ត្រនងិក្រមុដ្រគអូង្គការ
ក្ររដា្ឋាភិបាលដូចជាPATH
និងក្រុមចម្រុះទទួលបន្ទ៊ក
លទ្ធភាពទទួលថា្នោំព្រទ្រយ និង
ផលិតផលរបស់NCD។
ក្ន៊ងនាមជាដ្រគូបង្កើតគំនិត

ផ្តួចផ្តើមដំបូងន្រះ ក្រុមហ៊ុន-
Johnson& Johnson
ConsumerHealth បាន
ថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រសុក្រថា ខ្លួន
បានបរិចា្ចាគសមា្ភារចាក់បញ្ចលូ
នីកូទីនក្ន៊ងស្រប្រកចំនួន៤មឺុន
ឈុត។លោកត្រ្រដូសបាន
ថ្ល្រងថាWHOគឺជាដណំាកក់ាល  
ចុងក្រយន្រការបន្ថ្រមដ្រគូ
លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនថា្នោំ
និងបច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របីចូលរួម 
ជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ។

លោកត្រ្រដូស បានថ្ល្រងថា
WHOនងឹចាប់ផ្តើមគនំតិផ្តចួ-
ផ្តើមន្រះនៅក្នង៊ប្រទ្រសហ្រសក៊-
ដានីមុនគ្រ ហើយបនា្ទាប់មក
បន្តទៅទូទាំងពិភពលោកនៅ
ប៉ុនា្មានខ្រខាងមុខន្រះ។
ចំណ្រកការឆ្លងរាលដាលន្រ

វរីសុវញិយោងតាមចនំនួសរបុ
ពីសកលវិទ្រយាល័យJohns
Hopkins បានឲ្រយដឹងថា-
អាម្ររកិជាប្រទ្រសរងប៉ះពាល់
ខា្លាំងបំផុតដោយវីរុសផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណាកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ បាន
បង្ហោះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន៦៦-

៥២៨នាក់ ដ្រលជារបាយ-
ការណ៍មួយសម្រប់រយៈព្រល
២៤ម៉ាង។
បច្ច៊ប្របន្នប្រទ្រសន្រះ បាន

កត់ត្រអ្នកឆ្លងសរុបចំនួនគឺ
៣២៤២០៧៣នាក់ដ្រល
សកលវិទ្រយាល័យ Johns
Hopkins បាននិយយថា
ទិន្នន័យន្រះគិតត្រឹមម៉ាង៨
និង៣០នាទីយប់(ម៉ាងសកល 
០០ៈ៣០ថ្ង្រអាទិត្រយ)។
ចំនួនអ្នកស្លាប់ឈរនៅត្រឹម

១៣៤៧២៩នាក់ដោយមាន
ចំនួនស្លាប់៧៦០នាក់បន្ថ្រម
ទៀតត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។
ឥឡូវន្រះ អាម្ររិក បានរក

ឃើញករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើង
ដល់៦មឺុននាក់នៅក្ន៊ង៤ថ្ង្រន្រ
៥ថ្ង្រចុងក្រយន្រះ។
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍លោកប្រ-

ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក
ដូណាល់ត្រំ បានពាក់មា៉ាស់
នៅក្ន៊ងទីសធារណៈជាលើក-
ដំបូង ដោយលោកបានជំរុញ
ឲ្រយមានវិធានការសុខភាព-
សធារណៈ៕Xinhua/PSA  

អង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតដើម្របីបន្ត
កម្មវិធីផ្តល់ជំនួយមនុស្រសធម៌ដល់សីុរី១ឆ្នោទំៀត

UNគ្រងរៀបចំកិច្ចពិភាក្រសាអំពីវិបត្តិខណៈនាវា-
ដឹកប្រងនៅប្រទ្រសយ្រម៉្រនប្រឈមនឹងមហន្តរាយ

WHOផ្តួចផ្តើមគំនិតដើម្របីជួយមនុស្រស១,៣ពាន់លានឲ្រយឈប់ជក់បារី

លោកប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រ្រដូសអ ដហាណូមហ្គឺប្រ៊-ី
យ្រសុ៊សចូលរួមសន្និសីទកាស្រត។AFP

បុគ្គលិកព្រទ្រយ(ឆ្វ្រង)ដ្រលមានរោគសញ្ញាកូវីដ១៩រងចំ់ារថយន្តសង្រ្គាះ។AFP

ប្រទ្រស៣ចូលរួមជាមួយរុស្រសី៊គំាទ្រដល់ការកាត់បន្ថយចំនួនច្រកដឹកជំនួយ។AFP

អ្នកបើកបររថយន្តនៅយ្រម៉្រនតម្រង់ជួរដើម្របីចាក់សំាងនៅក្រងុសាណា។AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ដោយសារតែ   មាន 
គោល  បណំង ចង ់បង្កើន ភាព រកី- 
ចមែើន  ផ្នែក បង្កើតសា្នាដែ    គំនូរ 
ដល ់វិចិតែករ ខ្មែរ   ឲែយ មាន ទី ផែសារ 
សិលែបៈ នែ តំបន់ អាស៊ី អាគ្នែយ៍ 
អង្គការ Social Compass    
រៀប ច ំឲែយ មាន ការ បែកតួ បែជែង 
សា្នា ដែ គនំរូ បែប សែរ ីដបំងូ    មាន 
ឈ្មោះ  ថា  White Canvas  
Art Competition 2020 
បាន     បើក ទូលាយ ឲែយ បែក្ខជន  
គែប ់វយ័   ដាក់ ់ពាកែយ   បញ្ជនូ សា្នា ដែ 
គំនូរ  របស់ខ្លួន ចូល រួម បែកួត ។ 

កញ្ញា អាន គន្ធា ហៅ ចែស៊ី 
ជា  អ្នក សមែប សមែួល កម្ម វិធី-  
បែកួត  បែជែង គំនូរ   White 
Canvas Art competition 
2020 បាន ឲែយ  ដឹង ពី គោល- 
បំណង  នែ ការ  រៀបចំ ការ បែកួត  

ថា ៖  «  គោល បំណងនែ ការ- 
បែកួត សិលែបៈ  White Canvas 
នែះ គ  ឺ ចង ់បង្កើនភាព រកីចមែើន 
នែ ទី ផែសារ  សិលែបៈ ន ែ តំបន់ អាស៊ី - 
អាគ្នែយ ៍ ដើមែបី គាទំែ  សលិែប ករ នៅ 
ក្នុង    តំបន់ អាសី៊  ផ្តល់  ឱកាស 
ដល់   អ ្នក   ចង់  កា្លាយ ជា  សិលែប ករ 
ន ពែល គត។  ផ្ដល់ឱកាស 
សមែប ់ អ្នក  បាន បង្ហាញ  គំនិត   
សា្នាដែ   ខ្លួន ទៅ កាន់ សា ធារណ-   
ជន និង ផ្ដល ់ឱកាស  សមែប ់ 
អ្នក   ចូល រួមអាច ទទួល បាន   
នូវ បទ  ពិសោធនែ  ការ បែកួត-    
លក្ខណ ៈជាតិ»។

កញ្ញា ចែស៊ី អាន បាន បន្ត ថា ៖ 
« នែះ ជា ការ បែកួត លើក ដំបូង 
ហើយ   យើង មិន មាន ការ ដាក់ 
កណំត  ់បែធា ន បទ នែ ការ បែកតួ  
គំនូរ ឡើយ ហើយ ការ ទទួល - 
ពាកែយ បែក្ខជន ចូល រួម នែះយើង 
បាន ចែកជា ២  បែ ភែទ    នែ បែក្ខ- 

ជន   គឺ ទី ១ បែក្ខ ជនជា ក៊មារ-   
យើង គិត យក វ័យតែឹម  ១៨ឆ្នាំ  
ច៊ះ  ខណៈ ទី២  បែក្ខជ ន   ជា 
មន៊សែសធំ គឺ លើសពី  វ័យ ១៨ឆ្នាំ  
ឡើង  ទៅ។ សា្នាដែ គំនូរ បែភែទ 
2D ដែល អាច ជាគំនូរ បែង-  
គំនូរ   ពណ៌ទឹក   គំនូរ អាគែីលីក  
គំនូរ   បោះព៊ម្ព ឬ គំនូរ បា៉ាស្កែល 
ដែល មាន ទមែង់ នែ ទំហំ ទទឹង  
និង កម្ពស់  ៥០សង់ទីម៉ែតែ 
ដល ់១០០សងទ់មី៉ែតែ ខណៈ  
សា្នាដែ មាន ទំហំ តិចជាង ៥០- 
សងទ់ ីម៉ែតែ  នងឹមនិ ទទលួយក 
ឡើយ ។  ដោយ ឡែក សមែប់   
កម្ម  វិធី មិន ទទួល សា្នាដែ គំនូរ  

ដែលធា្លាប់ ឆ្លង កាត់ ការ តំាង-  
ពិព័រណ៍  និង បែកួត បែជែង ពី 
ម៊ន   មក ឬសា្នាដែ ដែល ចម្លងពី 
គ ែ  នោះទែ ។ ចណំែក ការ ទទលួ 
សា្នា ដែ   ពី បែក្ខជន នោះគឺ នឹង 
ឈប ់ ទទួល នៅ តែឹម ថ្ងែ ទី ១០ 
ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ 
ការ  ជែើស   យក សា្នាដែ សមែប  ់ 
ការ  បែកួត  នឹង ធ្វើនៅ ពាក់- 
កណ្តាល  ខែ សីហា រហូត ដល់  
ខែ  ត៊លាឆ្នាំ ២០២០ ហើយ    
បែក្ខជន មា្នាក់ អាច ដាក ់ សា្នាដែ  
របស់ខ្លួន លើសពី ១បាន  »។ 

សមែប់  ការ បែកួតបែជែង-  
សា្នាដែគំនូរ   White Canvas  

Art Competition 2020 នែះ 
នឹង  មាន ការ ទទួលរង្វាន់  ឬជា - 
បែក់  រ ង្វាន់ សមែប់សា្នាដែ ជាប់ 
ចំ ណត់  ថា្នាក់ ន ពែល ចប់ ការ-  
បែកួត  ផង ដែរ។   សមែប់   ក៊មារ 
គឺ   មាន ពាន រង្វាន់ មាស  នឹង ទទួល   
បាន  រង្វាន់  iPad  ពាន  រង្វាន ់ 
បែក់ នឹង ទទួល បាន សមា្ភារ  
គ នូំរ តម្លែ ២០០ដ៊លា្លារ  និង     ពាន- 
រង្វាន់ពិសែស  នឹង  ទទួល   បា ន  
រង្វាន់   សមា្ភារគំនូរ តម្លែ  ២០០ 
ដ៊លា្លារ។ ចំណែកឯ   បែក ្ខ  ជ ន 
មន៊សែស ធំ វិញ ពាន រង្វាន ់  មាស 
នឹង ទទួល បានទឹកបែក់  ចំនួន  
១ ០០០ដ៊លា្លារ ពាន រង្វាន់ 

បែក់ នឹង  ទទួល បាន  បែក់  
៥០០ដ៊លា្លារ និង  ពាន រង្វាន់  
ពិសែស  នឹង ទទួល បាន បែក់  
១០០ដ៊លា្លារ។ 

បែសិនបើបែក្ខជន ចាប់ អា- 
រម្មណ៍ ចង់  បែកួត  សា្នាដែ គំនូរ- 
សែរី រ បស់ ខ្លួន នោះ គឺ  អាច 
ទាក់ទង តាម រយៈគែហ ទំព័រ ផ្លវូ- 
ការ https://www.face-
book.com/White-Canvas-
Art-Competition-in-Cam-
bodia ដោយ ធ្វើ ការ ច៊ះ ឈ្មោះ 
ជា ម៊ន និង អាច សួរ ព័ត៌មាន 
បន្ថែមតាម  ទូរ ស័ព្ទ  092 655 
992/ 096 25 05 815៕

កេុង តូរ៉ុនតូ : វិបត្ដិ កូរ៉ូណ បាន បង្ខំ 
ឲែយ មន៊សែស រាប់ លាន នក់ ជួប ជ៊ំ គា្នា តែឹម 
លើ កម្មវធិ ីZoom  តែ តាម ពតិ  ពកួគែ 
អាច ធ៊ញ ទែន់ ចំពោះ ការ បែសែ័យ 
ទាក់ទង គា្នា តាមអនឡាញ បែប នែះ ។ 

ដូច្នែះ ដែន ជមែក  សត្វ ១កន្លែង នៅ 
ក្នងុ  បែទែស កាណដា ជាបណំង ស្វះ- 
ស្វែង រក បែក់ ចំណូល កែយ តែូវ បង្ខំ 
ឲែយ បទិ ឈប ់ទទលួ ភ្ញៀវ បាន នកឹ ឃើញ 
វិធី ដោះ សែយ បញ្ហា ទាំង ២ នែះ ។

ជួប ជាមួយ បាកវីត ជា សត្វ លា នៅ 
ដែន ជមែក  Farmhouse Garden 
Animal Home ដែល តែៀម បង្កើត- 
កម្មវិធី សបែបាយ ៗ  ដល់ អ្នក ធ៊ញ ទែន់ 

នឹង ការបំពែញ ការងរ ពី ផ្ទះ  ជាថ្នូរ នឹង 
បែក់ ចំណូល ។ 

អ្នក ស្ម័គែ ចិត្ដ នៅ ដែន ជមែក  ធីម- 
ហ្វស រួមទំាង សត្វ សបែបុរ ស និង បែផែះ  
លើ វីដែអូ ខល  Zoom បាន និយាយ 
ថា៖ « សួស្ដី! យើង នឹង មក រំខាន កិច្ច- 
បែជ៊ ំរបស ់អស ់លោក។ យើង មក រខំាន 
ហើយ ។ នែះ ជាសត្វ  លា បាកវីត »។ 

សហ សា្ថាបនិក ដែន ជមែក សត្វ  
អែឌតី បារា៉ាបាស បាន បែប ់ទសែសន-
វត្ដី  Toronto Life ថា ការ បង្ហាញ ខ្លួន 
រយៈពែល ១០នទ ីលើ កម្មវធិ ីZoom 
សត្វ លា  បាកវីត មានតម្លែ ខ្លួន ៥៥ 
ដ៊លា្លារ ២០នទី តម្លែ  ៩០ដ៊លា្លារ និង 

កន្លះ ម៉ាង តម្លែ ១២៨ដ៊លា្លារ ។ 
ហ្វស បាន បន្ដ ថា ៖ « យើង តែងតែ 

រីក រាយ ពែល អ្នក ជជែក ជាមួយ សត្វ 
លា  បាកវីត មាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ។ យើង 
ចាប់ ផ្ដើម តាំង ពី ដំណច់ ខែ មែសា 
ហើយ ខ្ញុ ំគតិ ថា យើង បាន រៀបច ំជនំបួ 
នែះបែហែល ១០០ដង  ហើយ ជួន- 
កាល យើង ឡើង កម្មវធិ ីZoom ៣  ទៅ 
៤ដង  ក្នុង ១ថ្ងែ »។ 

 ហ្វស បែប់ អ្នក ចូលរួម ថា លោក 
រំពឹង ថា ពួកគែ នឹង មក លែង ដែន ជមែក- 
សត្វ ផ្ទាល់  នៅពែល បមែម តែូវបាន 
ដក  ហើយ ក្នងុ នោះ មាន អ្នក ឆ្លើយ ថា ៖ 
« បែកដ ណស់ »៕ AFP/HR

ការប្រកួតប្រជ្រងទ្រពកោសល្រយសិល្របៈគំនូរស្ររី
WhiteCanvasArtផ្តើមទទួលស្នាដ្រប្រក្ខជន

សត្វលាត្រវូបានជួលឲ្រយឡើងកម្មវិធីZoomតម្ល្រខ្លនួកន្លះម៉ោង១២៨ដុលា្លារ

រូប តំណាងៈ វិចិតេករ ជើង ចាស់ លោក លាង សីុកន នា ពេល បង្កើត ស្នាដេគំនូរ ដ៏ រស់ រវើក របស់លោក បេភេទ White Canvas Art ។ រូប ហែង ជីវ័ន 

ការ បេកួត  គំនូរ  White Canvas Art ដំបូង ឆ្នា២ំ០២០។ រូប សហ ការី

សត្វ លា  ឡើង កម្មវិធី Zoom ផ្ដល់ការ កមេសាន្ត ដល់អ្នក ធ្វើការ ពីផ្ទះ។ រូបថត AFP



LIFESTYLE www.postkhmer.com១២ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០  CIvitkmSanþ

ថ្ងៃ  ៨រោច ខៃ អាសាឍ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខៃកក្កដា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ដូច  ជា  មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព - 
កក ់ ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ 
គួរ   កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម   នឹង  ហានិភ័យ  ខ្លាងំពៃក ទើប 
ជា   ការល្អ បៃសើរ ។  ចំណៃកឯ លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក - 
ខ្លាងំ  និង មិន ទទួល    ផលល្អបៃសើរតាមបំណង ទៃ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ 
សម ្ត ី    ទៅ កាន់ អ្នក ផង   តៃង មាន គៃ 
យក      ចិត្តទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  - 
បញ ្ហា សុខ   ភាព   គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក 

បៀត    បៀន       ដល់ រូ បកា យ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ - 
ដំណើរ  ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មា ន គៃ ចំា ទទួល-   
ស្វាគមន៍    រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខន  ឡើ យ។  ចំណៃកឯ   
បញ ្ហា   ស្នៃហា  គូ ស្នៃហ៍ មាន កា រ      យល   ់ច តិ្ត   គ្នា  ខ្លាងំ 
ល្អកូ    ល្អនិបង្កើត នូវ សម្ពន័្ធ ស្នៃហ៍ ផ្អៃមល្ហៃមដៃរ ។    

រាសីមធៃយម។ ថ្ងៃនៃះ គួរ តៃ យក ចិត្ត 
ទុក  ដាក់ ពីបញ្ហា ស្នៃហា។ ចំណៃក- 
 ឯ ការ និយាយ ស្ត ី មិន សូវ មាន  ឥទ្ធ ិ- 
ពល  ទៅ លើ អ្នក ស្តាប់ ប៉ុន្មាន  ឡើយ  

ដណំងឹ   ដៃល  ទទលួ បាន អាច ឲៃយ មាន ការ មិន  ពៃញ- 
ចិត ្ត   គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អានសៀវ ភៅ ធម ៌ 
ផៃសៃងៗ។  ចំពោះ បញ្ហា សុខ   ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ   ខណៈ      
ផ្លូវ  ចិត្ត   ស្មុគស្មាញ បន្តិចដៃរ ។   ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ  - 
កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ គបៃបី មាន ការបៃយ័ត្នឲៃយខ្លាំង ។ 

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ    មា ំមនួ  ល្អ   ប៉នុ្តៃ តៃវូតៃ  ចណំយ 
ទាងំ  ក មា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ  បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ ហើយ 

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

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

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

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

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

រាសី  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ    បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺ បណ្តាល- 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល។់  ចណំៃកឯ   សៃចក្ត ីពៃយាយាម   

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

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

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

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

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

រាសីសៃតុចុះខ្លាងំ ។ គៃះកាច អាច  
នឹង កើត ដោយសរសម្ត ីតោង ឲៃយ មាន 
ការ  ពិចារណឲៃយ បាន ចៃើន មុននឹង  
ចៃញ វាចា។ តៃចំពោះ សៃចក្ត ីស្នៃហា 

គូ ស្នៃហ  ៍ ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបៃបី ផ្តល់ 
ភាព      កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បានចៃើន។ ចំណៃក ឯ ការ បៃកប- 
របរ      រក ទទួល  ទាន នន  អាច បៃឈម ការ ខត  បង់ ។ រីឯ 
លាភ សកា្ការៈ វិញ នឹង ជួប ការ លំបាក ខ្លាងំ ក្នងុ ការ-  
ទទួល   បាន ភោគផល និង  គ្មាន អ្នកជួយជៃមជៃង។ 

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប រប រ    - 
រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង  បាន  ផល   
ល្អ បៃសើរ ត ៃកតា្តា សុ ខ ភាព  ផ្លូវ- 
កាយ   អាច   តៃូវ យាយី ដោយ  ជំងឺ ។  

លាភ        ស  កា្ការៈបាន ដោយធម ៌   នងិ មាន សមត្ថ ភាព         
ដោ ះ      សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចតិ្ត ផៃសៃង ៗ       គ ឺ
បា ន      ល្អ   ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។  ចណំៃកសៃចក្ត ីស្នៃហា        មាន    
ការ    យល់ ចតិ្ត  គ្នា បាន ល្អ   ខណៈ ការ ធ្វើ ដណំើរ       ទៅ 
ទ    ី  នន  វិញ តៃង តៃ មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ដៃរ ។

ដើមឡើយ លោក យ៉ាន អាយូ មក ពី ខៃត្ត ហុឺបុី រង នូវសម្ពាធ ពីគៃួសារ និង មិត្តភក្ដិ យ៉ាង ខ្លាំង។ រូបថត AFP

ការសម្ដែងរាជិនីខ្ទើយលែងជារឿង
រសើបក្នងុសង្គមចិនដែលលើកតម្កើងបុរស

កៃងុ សា៊ាងហៃ : ភ្លើង ចាប់ ផ្ដើម 
បំភ្ល ឺលើ ឆក នៃ កៃងុ ស៊ាង ហៃមួយ  
ខណៈ សំឡៃង កញ្ចៃ បាន បន្លឺ 
ឡើង   ការ សម្ដៃងផៃសោយ  ផ្ទាល់ 
របស់  កៃុម រាជិនី ប្ដូរ ភៃទ ចិន  
«Miss Cream» ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ។ 

ដោយ ស្គាល់ ឈ្មាះពិត ថា 
យា៉ាន អាយូ អាយុ ១៨ឆ្នាំ មក 
ពី   ភាគ ខង ជើង ខៃត្ដ ហុឺបុី បាន 
ដើរ កាច់ រាង ក្នុង ឈុត រ៉ូប ពណ៌ 
សៃស ់ឆើត ជាមយួ ការ ផត ់មខុ 
កៃស ់ និង ពាក់ សក់ រួញ អងា្គាដី 
បាន  សម្ដៃងចៃៀង បទឌីស្ក ូLast 
Danceឲៃយ មហាជន រំា កមៃសោន្ដ។ 

យា៉ាន បាន នយិាយ របតូ រោម 
ភ្នៃក  ពាក់ ថា ៖ « ពៃល ខ្ញុំ ស្លៀក 
សម្លៀកបំពាក់ ជា បៃុស ខ្ញុំ មិន- 
មាន   ជនំឿ ចតិ្ដ ទៃ ។ ការ ផ្លាស ់ប្ដរូ 
នៃះនៅពៃល លោក កា្លាយ ជា 
«Miss Cream»។ 

យា៉ាន  បាន បន្ដ ថា ៖ « នងជា 
បៃភៃទ មនុសៃស មាន ជំនឿ ចិត្ដ 
សម   សួន និង រួស រាយ  ពិតជា 
រាជិនី បៃកដ មៃន »។ 

អត្ដចរិត ជមៃើស ជីវិត បៃប នរី  
ភៃទ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ បន្ដិច ម្ដង 
ក្នងុ សង្គម ចិន ហើយ សហគមន៍ 
តូច  ដៃល កំពុង វិវត្ដខ្លួន ចំពោះ 
កៃុម មនុសៃស បៃុស និយម តៃង  
កាយ ជា នរី បាន ចាប់ ផ្ដើម រំលៃច 
ភាព លៃបី លៃបាញ របស់ ខ្លួន ។ 

រហូត ដល់ ការ សម្ដៃង ចុង 
កៃយ បៃចា ំខៃ Miss Cream 
បងា្ហាញ ខ្លួន តាម រយៈ អុីនស្ដា-
កៃម  ពី ផ្ទះ របស់លោក យា៉ាន 
ក្នុង ខៃត្ដ  ហុឺបុី ជា ទី ដៃល ឆក- 
សម្ដៃង លៃង មាន តទៅ ទៀត  ។ 

ដូច ជា តារា បណ្តាញសង្គម  
ឬហៅថា «វា៉ាង ហងុ» រាប ់លាន 
នក់ នៅ  ចិន លោក យា៉ាន បាន 
បៃកបរបរ ចិញ្ចឹម ជីវិត ជាអ្នក 
ផ្ដល់ គន្លឹះ នន ដៃល ចំណយ 

បៃក់ ដោយ កៃុម អ្នក គំទៃ តាម 
រយៈ ការ បង់ បៃក់ លើ ឌីជីថល ។ 
  ប៉ុន្ដៃ ជាមួយ ការ សម្ដៃង ខ្ទើយ 
រមៃង តៃូវបាន រៀបចំ ឡើង ក្នុង 
កៃងុ ស៊ាងហៃ លោក យា៉ាន បាន  
ធ្វើ ដំណើរ  ១ពាន់ គីឡូម៉ៃតៃ 
សមៃប់ ការ ឡើង ឆក សម្ដៃង 
នៅ បារ៍ ដ៏ មាន បៃជា បៃិយ មួយ 
ជាមួយ សហគមន៍ LGBT។ 

ការ សៃឡាញ់ ភៃទ ដូច គ្នា តៃវូ- 
បាន រសី អើង ក្នងុ សង្គម ចនិ ក្ន ុង 
ឆ្នា ំ១៩៩៧ និង តៃវូ បាន ចាត់ - 
ទុក ជា ជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ដ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០០១។ បុរស តៃង ជា សៃ ី គឺ- 
ជា ទំនោរ បៃប ថ្មី ក្នុង បៃទៃស ជា 
ចៃើន សតវតៃសរ ៍មកហើយ ដោយ 

ការ ស្លៀកពាក់ បំប្លៃង ភៃទ នៃះ 
ជា ការ សម្ដៃងធ្វើ ជា តួ ស្ដៃី  លើ 
ឆក ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ការ សម្ដៃង រាជិនី ប្ដូរ ភៃទ ន 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៅតៃ មិន សូវ  
តៃវូ បាន  ទទួល ស្គាល់ ក្នងុ សង្គម  
ចិន  នៅ ឡើយ ។ លោក យា៉ាន 
រង នូវ សមា្ពាធ ពី គៃួសរ និង 
មិត្ដភក្ដិ យា៉ាង ខ្លាំង ពី ដំបូង ។

លោក នយិាយ ថា៖ « ទបីផំតុ 
ពកួគៃ ទទលួ ស្គាល ់ខ្ញុ ំ នងិ លៃង 
បារម្ភ ថា ខ្ញុំ ឈប់ រៀន  ពីពៃះ 
ពួកគ ៃ អាច មើល ឃើញ ខ្ញុំ ខិត - 
ខំ បៃឹង  បៃង សម្ដៃង តាម អន-
ឡាញ  និង ទៃំ នឹង មៃសៅ រយៈ- 
ពៃល យូរ »៕ AFP/HR

 យ៉ាន មិន ទាន់ បៃកាស បៃប់គៃួសារ ថា  លោកខ្ទើយ  ទៃ។ រូបថត AFP

កូវីដ១៩ ធ្វើឲៃយ  ការ សម្ដៃង របាំ ខ្ទើយ បិទ ទា្វារ ជា ចៃើន ខៃ។ រូបថត AFP
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 បុគ្គលិក កាសៃត ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ ជិត ១០០ នាក់ បាន ជួបជុំគ្នា នៅ សៃុក ស្អាង  ខៃត្តកណ្តាល កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ កន្លងទៅ  ដើមៃបី អបអរសទរ ខួប     
លើក ទ ី២៨ នៃ ការបង្កើត កាសៃត ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្តិ៍ គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី១០  ខៃកក្កដា  កន្លងទៅ ។  នៅក្នងុ ពធិ ីអបអរសទរ នៃះ ថ្នាកដ់កឹនា ំ នងិ បគុ្គលកិ បាន 
ទៅ វត្តភ្ន ំធន មន្ត  នងិ វត្ត ស្អាង ភ្ន ំ ដើមៃប ីបៃគៃន  ទៃ យៃយ ទាន ដល ់ពៃះសងៃឃ គង ់ចា ំពៃះវសៃសា។ បនា្ទាបម់ក  ថ្នាកដ់កឹនា ំ នងិ បគុ្គលកិ បាន ទៅ ទទលួទាន 
អាហរ ថ្ងៃតៃង ់នៅផ្ទះ គៃសួរ របសល់ោក ល ី តៃសៃង ដៃលជា អគ្គនាយក នងិ ចាងហ្វាង កាសៃត ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្តិ៍ ។  នៅ ថ្ងៃ ដៃល ពោរពៃញ ទៅដោយ 
ភាព រីករាយ នោះ បុគ្គលិក  និង ភ្ញៀវ ក៏បាន ភ្លកៃស រសជាតិ ផ្លៃឈើ ធម្មជាតិ ដៃលមាន ដាំ ដុះ នៅក្នុង បរិវៃណ ដីឡូត៍ នៃ គៃហដា្ឋាន របស់ គៃួសរ លោក            
លី  តៃសៃង ផ្ទាល់ ក្នុងនោះ មាន  ដូចជា  ផ្លៃ មៀន ផ្លៃ តៃបៃក ផ្លៃ ក ចៃក កៃូច និង ផ្លៃឈើ ជាចៃើន ទៀត ។  នៅ ជិត បញ្ចប់ នៃ កម្មវិធី ដ៏ រីករាយ នោះ 
លោក ល ីតៃសៃង តៃវូបាន បៃគល ់បណ្ណ ថ្លៃងអណំរគណុ ដៃលមាន ចុះ ហត្ថ លៃខាព ីបគុ្គលកិដើមៃប ីទកុជា អនសុៃសាវរយី ៍ នងិ បង្ហាញ ពសី មានចតិ្ត 
ភក្ដី ចំពោះ លោក លី តៃសៃង ដៃលជា ចាងហ្វាង  និង អគ្គនាយក ដ៏ ល្អ សមៃប់ កាសៃត ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ បច្ចុបៃបន្ន ៕ 

បុគ្គលិកកាសែតភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍អបអរសាទរខួបលើកទី២៨ឆ្នាំរបស់ខ្លនួ
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Prestige Homes បើក សាខា ថ្ម ីនៅ រាជធានី ភ្នពំេញ 
 ភ្នាក់ងារ អចលនទៃពៃយ Prestige Homes Cambodia បានរៀបចំ ពិធី «Networking Night » នៅ 

សាខា ថ្ម ីរបស់ខ្លនួ ដៃលមាន ទីតំាង ស្ថតិនៅតាម បណ្តោយ ផ្លវូ សុធារស កាលពី ថ្ងៃទី៣ ខៃកក្កដា ។  ក្នងុអំឡុង 
នៃ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នោះ  ភ្ញៀវ មានឱកាស យល់ដឹង  អំពី ផៃនការ វិនិយោគ គមៃង ពាណិជ្ជកម្ម  និង លំនៅឋាន 
ជាចៃើន ។ ទីភ្នាក់ងារ មួយ នៃះ ផ្តល់ជូន នូវ សៃវាកម្ម ជំនាញ ទាក់ទង នឹង ការលក់  ទិញ  ឬ ជួល អចលនទៃពៃយ 
គៃប់ បៃភៃទ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដល់ ទំាង អតិថិជន ក្នងុសៃកុ  និង ជនបរទៃស ៕
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កំពូល ស្មា ត ហ្វ ូន realme X50 Pro 5G បាន មកដល់ បេទេស កម្ពជុា ហើយ 
realme ក្នងុនាម ជា បៃន សា្មា ត ហ្វ ូន ដៃលមាន ការរីកចមៃើន ឆប់រហ័ស បំផុត ក្នងុ ពិភពលោក បាន 

នំាយក ផលិតផល Flagship មូ៉ ដៃ ល 5G ដំបូង ចូលមកក្នងុ បៃទៃស កម្ព ុជា ជា ផ្លវូការ ហើយ គឺ realme 
X50 Pro 5G ដៃល 12GB+256GB ដាក់លក់ ក្នងុតម្លៃ ៨៩៩ ដុល្លារ ។ realme X50 Pro 5G បាន 
បំពាក់ នូវ បច្ចៃកវិទៃយា ថ្ម ីការ សាក ថ្ម លឿន 65W SuperDart ដៃលជា មូ៉ ដៃ ល មួយ ដៃល សាក ថ្ម ឆប់រហ័ស 
បំផុត ក្នងុ ទីផៃសារ បច្ចបុៃបន្ន គឺអាច បំពៃញ នូវ តមៃវូការ មើល ភពយន្ត បាន ១០០ នាទី ឬ បទពិសោធលៃង 
ហ្គៃម បាន ១ ម៉ោង ២០ នាទី ។ realme X50 Pro 5G មាន ២ជមៃើស ជាមួយ ពណ៌ Rust Red និង Moss 
Green ជា បៃភៃទ ពណ៌ Morandi ដៃល ពៃញនិយម ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ ៕ 
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ពេតឹ្តកិារណ៍ បេកួត Rules of Survival របស់ សេ ល កាតបើក សមេាប់ ការចុះឈ្មោះ 
 សៃ ល កាត  និង សហព័ន្ធ កីឡា អៃ ឡិច តៃ ូនិ កកម្ពជុា កាលពី ថ្ងៃ អងា្គារ បានបៃកាស ចាប់ផ្តើម ជៃើសរីស កីឡាករ សមៃប់ ពិធី បៃកួត Wild Card 

សមៃប់ ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃកួត Rules of Survival នាពៃលខាងមុខ ។ កីឡាករ អាច ចាប់ផ្តើម បង្កើត កៃមុ និង ចុះឈ្មាះ ចូលរួម បៃកួត ជាមួយនឹង 
កម្មវិធី PlayGame របស់  សៃ ល កាត ចាប់ ពីថ្ងៃ បៃកាស នៃះរហូតដល់ ថ្ងៃទី២០  ខៃកក្កដា ៕



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញ ៈ  សមាគម រាជ សីហ៍   
ដៃល បាន បង្កើត ឡើង  តំាង ឆ្នាំ 
២០១៨  ហើយ បៃ មូល ផ្តុ ំដោយ 
យុវជន សមៃប់  ហ្វកឹ ហាត់  និង 
លៃង កីឡា  ពៃម ទំាង ជួយ បញ្ហា 
សង្គមផង នោះ  បាន ធ្វើ ពិធី ជួប ជំុ 
គ្នា ជា ថ្ម ីឡើង វិញ  នៅ ទី ស្នាក់ ការ 
ថ្ម ីផ្លវូ លៃខ ២  ខណ្ឌ ដង្កោ  រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ  កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ ដើមៃបី 
តៃៀម ការ ហ្វកឹ ហាត់  និង  ការ បៃកួត  
ក្នងុ ករណី កៃ សួង សុខ ភិ បាល  និង 
កៃ សួង អប់ រំ យុវជន និង កីឡា  
អនុញ្ញាត ។

 ជា មួយ នឹង ការ ជួប ជំុ សំណៃះ- 
សំណាលសួរ សុខ ទុក្ខ  និង អាហារ 
សម គ្គី  ក្នុង ពិធី បើក ស្នាក់ ការ 
ថ្មនីោះ សមាគមរាជសីហ៍  ដៃល 
មាន កៃមុ កីឡា បាល់ទាត់   អាយុ 
កៃម១៤ឆ្នាំ (U14) កៃម 
១៨ឆ្នា ំនិង កៃមុ វ័យ ចាស់  ពៃម- 

ទំាង មាន បៃ ភៃទ កីឡា វូ៉ វីណាម 
ផង នោះ  បាន តៃៀម ផៃន ការ ជា 
បណ្តើរៗ  កៃយ ខក ខាន ជួប គ្នា 
ចៃើន ខៃ  ដោយ សរកូវីដ ១៩  ។ 

លោក  សូ៊ម  សរឿន  បៃធាន 
សមាគម រាជ សីហ៍  និង ជា បៃធាន 
សហព័ន្ធ កីឡា វូ៉ វីណាម កម្ពជុា  បាន 
ផ្តល់ សមា្ភាស ថា ៖ «សមាគម រាជ- 
សីហ៍ របស់ យើង  បាន បង្កើត តំាង- 
ពីថ្ងៃ ទី ៩  ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៨  
ហើយកៃ ពី  មាន កៃមុ បាល់ ទាត់  
គឺ ខ្ញុ ំបានដាក់  បញ្ចលូ កីឡា វូ៉វីណាម 
១ ទៀត ហើយ ពៃល វៃលា ទៅ មុខ   
បើសិន  មាន បៃភៃទ កីឡា ណា  
ដៃល មាន សកា្តានុពល  ឬ សកម្ម- 
ភាព ល្អ យើង នឹង  ដាក់ ចូល ក្នងុ 
សមាគម  គឺ យើង បន្ត ការ គំ ទៃ  
ដើមៃបី រួម ចំណៃក អភិវឌៃឍ វិស័យ 
កីឡា  និង យុវជន» ។ 

លោក  បាន បន្ត  ថា ៖« ថ្ងៃ នៃះ  បើ 
និយាយ ពី គោល បំណង  នៃ សមា- 
គម រា ជ សីហ៍ នៃះ  គឺ ផ្តាត ទៅ លើ 

សកម្មភាព ជួយ ផ្នៃក កីឡា  និង 
ការ ជួយ សង្គម  តាម រយៈ លើក 
ទឹក ចិត្ត យុវជន ឲៃយ សៃឡាញ់ សុខ- 
ភាព  និង កីឡា  ពី ការ ហ្វកឹ ហាត់  
លៃង ធម្មតា  រហូត ដល់ កមៃិត 
បច្ចៃកទៃស ខ្ពស់ ផង ដៃរ ។ បន្ថៃម 
លើស ពី នៃះ  សមាគម  ជួយ យុវជន  
ដៃល មាន ជីវភាព លំបាក កៃ ីកៃ 
ដោយ  ផ្តល់ ឱកាសឲៃយ បាន  លៃង 
កីឡា  និង ជំរុញ  សកម្មភាព  ជា 
មនុសៃសធម៌  ដៃល យើង ស្វៃង រក 
ថវិកា ទៃ ទៃង់ តាម រយៈ វិស័យ ឯក - 
ជន ពី សបៃបុរស ជន  ឬ មិត្ត ភក្ត ិ ដៃល 
សៃឡាញ់ រាប់ អាន» ។ 

លោក បាន រៀបរាប់ ទៀត ថា គិត 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ ឆ្នា ំរបស់ សមាគម  
យើង បង្កើត បាន សខា នៅ ខៃត្ត 
ចំនួន ៤ ទៀត  គឺ ខៃត្ត កៃប   សៀម- 
រាប   រតនគិរី  និង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  
ហើយ ការ បៃ កួត  និង ធ្វើ សកម្មភាព 
កន្លង មក យើង មាន ទំនាក់ ទំនង 
ជា មួយ ស ខា តាម ខៃត្ត  តំណាង 

យុវជន របស់ ខៃត្ត ហើយ យើង ជួយ 
គ្នា បាន ល្អ  គឺ លើក លៃង តៃ អំឡុង- 
ពៃល ជំងឺ  កូ វីដ ១៩  បុ៉ណ្ណោះ  ដៃល 
យើង បាន  ផ្អាក សកម្មភាព ។

 ទោះយា៉ាងណា លោក  ថា៖ «នៅ 
ថ្ងៃ នៃះ  ខ្ញុ ំជមៃប ជូនថា  យើង  នឹង  
តៃៀម ខ្លនួ ធ្វើ សកម្មភាព  នៅ ពៃល 
ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត ពី កៃ សួង 
អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  ឬ កៃ សួង 
សុខាភិបាល  ហើយ កៃ ពី សកម្ម- 
ភាព កីឡា  យើង មាន កម្ម វិធី មនុសៃស- 
ធម៌ មួយ ចំនួន ដៃរ  សមៃប់ជន-   
កៃ ីកៃ  ដើមៃបី ឲៃយ យុវជន ទទួល បាន 
ភាព បៃ សើរ ជាង មុន» ។ 

នៅ ពៃលសួរ ថា  តើ ការ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព របស់ សមាគម រាជ សីហ៍  
ទទួល បាន មូលនិធិពី ណា ខ្លះ ?  
លោក  សូ៊ម  សរឿន  បញ្ជាក់ ថា   
ផ្នៃក សកម្មភាព បាល់ ទាត់  គឺ ជា 
ថវិកា បាន មក ពី សបៃបុរស ជន  មិត្ត- 
ភក្ត ិ ជា វិស័យ ឯកជន  បុ៉ន្តៃ សមៃប់ 
កីឡា វូ៉ វីណាម វិញ  គឺ គំ ទៃ ពី កៃ- 

សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  ទៅ 
តាម គោល ការណ៍  បុ៉ន្តៃ យើង ស្វៃង- 
រក ជួយ បន្ថៃម បាន មួយ ចំនួន  ដើមៃបី 
លើក ទឹក ចិត្ត អត្តពលិក  និង មន្តៃី 
របស់ សហព័ន្ធ យើង ផង ដៃរ ។ 

តាម ទសៃសនៈ  និង ផៃន ការ យុទ្ធ- 
សស្តៃ របស់កីឡាវូ៉វីណាម  លោក  
សូ៊ម  សរឿន  បញ្ជាក់ ថា ៖«ចំពោះ 
កីឡាវូ៉ វីណាម  គឺ  ការ បៃ កួត សីុ ហ្គៃម  
នៅ វៀត ណាម  ឆ្នា ំ២០២១ ខាង 

មុខ  យើង កំពុង បៃងឹ ដណ្តើម យក 
មៃដាយ មាស យា៉ាង ហោច ណាស់ 
ក៏បាន  តៃមឹ ៩   ឬ បៃ ហាក់ បៃហៃល  
ទើប យើង អាច ឈរក្នងុ លំដាប់ 
លៃខ ២  ឬ លៃខ ៣ បាន   ពៃះ 
វៀត ណាម  ដៃល ជា មា្ចាស់ ដើម នៃ 
កៃបាច់ គុន  គឺ យើង ទទួល ស្គាល់ ថា  
ល្អ ជាង យើង  ហើយ មីយា៉ាន់មា៉ា 
អាចនឹង បៃទាញបៃទង់ ជាមួយ 
យើង»៕

សកម្មភាព បេកួត របស់កេមុ វ័យចាស់(ស)នេសមាគមរាជសីហ៍  ។ សហ ការី

សមាគមរាជសីហ៍ត្រៀមហ្វកឹហាត់និងធ្វើសកម្មភាពក្រយកូវីដស្ងប់ស្ងាត់

បឺតសំខាន់រក្រសាបានភាពគំរូទោះវិវឌ្រឍខ្លនួជាគ្រូនិងចៅក្រម
យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញ: អតតី អ្នក បៃដាល ់ឆ្នើម មា្នាក ់ 
ក្នុង ចំណម អ្នក បៃដាល់ ខា្លាំង ៗ   
លំដាប់ ជួរ មុខ  កាល ពី អំឡុង ឆ្នាំ ២ 
០០០  ដល់ ឆ្នាំ ២០១៤  បឺត សំខាន់ 
ដៃល បាន បនៃសល់ ទុក នូវ ស្នាដៃ  ជា 
មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃ វាត់ និង ជា  ជើង ឯក រង  ២ 
ស្ថាប័ន ផងនោះ  បាន វិវឌៃឍខ្លួន មក ធ្វើ  
ជា គៃូ បង្វឹក ផង  និង ជា ចៅ កៃម អាជា្ញា- 
កណា្តាល ផង  នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  ។

 មាន សៃុក កំណើត នៅ  ភូមិ តាកៃៀម  
ឃុំ តាកៃៀម  សៃុក បាណន  ខៃត្ត បាត់- 
ដបំង  បតឺ  សំខាន់  បាន  នាំ បង ប្អនូ មក  
បៃឡូក  លើ សង្វៀន បៃដាល់   មាន 
ដូចជា ជើងខា្លាំង  បឺត ខាំ , បឺត  សំណព្វ , 
បតឺ  សរំៃច  នងិ បតឺ  ជវីតិ ដោយ កាល- 
នោះ  ពួក គៃ ជា បងប្អូន  តៃកូល « បឺត » 
ដ៏ លៃបី លំដាប់ ជួរ មុខ  នៅ ក្នុងពិភព 
បៃដាល់ គុខ ខ្មៃរ  ហើយ  បច្ចុបៃបន្ន មាន  
បឺត  សងៃឃឹម  បន្ត ផង ដៃរ ។

 គិត មក ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  បឺត  សំខាន់  
ដៃល ធា្លាប ់ឆ្លង កាត ់ការ បៃ កតួ  នៅ ជន- 
បទ  និង  ទី កៃុង  បាន ជាង ២០០ ដង 
នោះ  បាន សមៃច ក្តី បំណង ជា គៃូ- 
បង្វឹក របស់ ក្លិប រា៉ាហាប់ ស្វាយ បា៉ាក 
ដៃល មាន ទី តាំង នៅ  សង្កោត់ ស្វាយ- 
បា៉ាក  ខ័ណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
កៃម ការ គៃប់ គៃង  និង ឧបត្ថម្ភ ពី 
អង្គការ កៃ រាជ រដា្ឋា ភបិាល មយួ  តាងំ- 
ព ីឆ្នា ំ២០០៩  គ ឺកៃយ ពៃល ដៃល  បតឺ  
សំខាន់ បាន  លា ឈប់ ពី អាជីព ជា 
កីឡាករ  ក្នុង ក្លិប សលវ័ន្ត កីឡា  
ដោយសរ វ័យ កាន់ តៃ ចាស់  កមា្លាំង 
ធា្លាក់ ចុះ  បៃកួត មិន បាន ល្អ ។ 

កាល នៅ  ជា កឡីាករ  បតឺ  សខំាន ់ ជា 
អ្នក បៃដាល់ ខា្លាំង មួយ រូប  មិន ដៃល 
ចាញ់ ដោយ សន្លប់ នោះទៃ  ហើយ  
កៃបាច ់ពសិៃស បៃចា ំតៃកលូ  របសគ់ៃ គ ឺ
មាន ភាព រហ័ស  និង គៃច ពី ដៃ គូ បាន 
លឿន ដោយ គៃ នៅ ចាំ បាន ថា  ធា្លាប់ 
ឈ្នះ  និង ចាញ់ កីឡាករ លំដាប់ ជួរ មុខ 
មយួ ចនំនួ ដចូ ជា  អ្នក លៃង កៃង រហស័  
ឡោ  សំណាង  ឈ្នះ កណ្តុរ ជៃក ដី   វ៉ន  
ពិ សិដ្ឋ  ឈ្នះ  សឹង្ហ  សរៈ  ប៉ុន្តៃ បឺត 
សខំាន ់មនិ ដៃល ឈ្នះ    ពៃជៃ  ប៊នុ ធឿន   
នោះ ឡើយ ។  ទោះ បីជា យា៉ាង ណា  
លទ្ធផល ដៃល  បឺត  សំខាន់  ទទួល- 
បាន ជា សក្ខ ីភាព  គ ឺជា មា្ចាស ់ខៃសៃ កៃ វាត ់
១  នងិ  ជា ជើង ឯក រង ខៃសៃកៃ វាត ់ចនំនួ ២ 

ទៀត ។ 
បឺត  សំខាន់  បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 

ថា ៖  «ខ្ញុំ ចាំ បាន ថា  នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ 
ខៃសៃ កៃវាត់ សៃ ផៃន ដី  ទម្ងន់ ៥១ 
គីឡូកៃម  ខ្ញុំ ចាញ់  ឡោ  សំណាង  
ទទួល បាន តៃឹម លៃខ ២ ក្នុង  ឆ្នាំ 
២០០៤  ហើយ  ខ្ញុ ំបាន  ឈ្នះ ជើង ឯក រង 
១ ទៀត  គឺ ខៃសៃ កៃ វាត់ ទម្ងន់ ៥៤ គ.កៃ 
កៃយ  ចាញ់   ពៃជៃ  ប៊ុន ធឿន  មក ពី 
ក្លបិ សមគ្គ ីខៃត្ត បាត ់ដបំង  នៅ វគ្គ ផ្តាច-់ 
ពៃ័តៃ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៣ ។  ប៉ុន្តៃ  នៅ ឆ្នាំ 
២០០៧ ខ្ញុំ បាន ផ្តួល កីឡាករ សឹង្ហ 
សរៈ របស់ ក្លិបកង ទ័ព ឆតៃ យោង 
៩១១ ដើមៃបី ឈ្នះ បាន ខៃសៃ កៃវាត់   K 
Cement ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម   នៅ 

សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ »។ 
បឺត  សំខាន់  បន្ត ថា ៖« ជា បន្ត បនា្ទាប់ 

មក ទៀត  ដោយសរ វ័យ យើង ចាស់ 
ផង  កមា្លាំង ធា្លាក់ ចុះ ផង  និង ការ បៃ កួត 
មិន សូវ បាន ល្អ ផង  ទើប ខ្ញុំ ស្វៃង រក 
អាជីព ជា គៃូ បង្វឹក  ហើយ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៩  ខ្ញុំ ទទួល បាន ជា គៃូ បង្វឹក ឲៃយ 
ក្លិប អង្គការ មួយ  ដៃល បាន ជួយ នូវ 
ជវីភាព  នងិ ការ ហបូ ចកុ ស្នាក ់នៅ ដល ់
កៃុម កីឡាករ »។

 អតីតជើង ខា្លាំង វ័យ ៣៨ ឆ្នាំរូបនៃះ  
បាន បន្ថៃម ថា៖ «ក្នងុ រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នា ំ
នៃះ  ខ្ញុំ ផលិត បាន កីឡាករ លំដាប់ 
កមៃតិ ល្អ  មធៃយម  អាច នងឹ បៃ កតួ បៃជៃង 
ជា មួយ គៃ បាន  ពៃះ ក្នុង ចំណម 

កឡីាករ ជតិ ២០ នាកន់ោះ  ទទលួ បាន 
ការ ហ្វឹក ហាត់  ហូប ចុក  ស្នាក់ នៅ  ពី 
អង្គការ មួយ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ពួក គៃ  រកៃសា 
បាន នវូគណុ ភាព  នងិ សមត្ថភាព  ល្ៗអ   
ដូច ជា   ខាំ  សបាន , បឺត  សងៃឃឹម , ខាំ  
សូរិយា , ខាំ  ខា្លានាង , ខាំ  កូន ខា្លា , ខាំ  
វណ្ណៈ  និង  បឺត  ចិតៃ  ជា ដើម  ដៃល 
មាន សមត្ថភាព បៃ កតួ ជា គ ូឯក រង  ឬ គ ូ
អន្តរជាតិ ខ្លះៗ ហើយ» ។

 បឺត  សំខាន់ បាន  បញ្ជាក់ ថា ៖  «កៃ- 
ព ីមខុ របរ គៃ ូបង្វកឹ ឲៃយ ក្លបិរា៉ាហាប ់ស្វាយ- 
បា៉ាក គ ឺ សហពន័្ធ បៃដាល ់គនុ ខ្មៃរ  បាន 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ខ្ញុំ  ចូល រៀន វគ្គ បណ្តុះ - 
បណា្តាល មួយ ចំនួន  ហើយ សព្វ ថ្ងៃ  ខ្ញុំ 
ជា ចៅ កៃម អាជា្ញា កណា្តាល ឲៃយ ស្ថានីយ 
ទរូទសៃសន ៍  PNN  នងិ  Town  ពៃម ទាងំ  
សង្វៀន ១ ទៀត  គឺ ពន្លក គុន ខ្មៃរ  ដៃល 
ខ្ញុំ ធ្វើ ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្ត រៀង រាល់  ២ 
សបា្តាហ៍ ម្តង» ។

តាម ការ អះអាង របស់  បឺត  សំខាន់  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ឱពុក របស់ គៃ  ជា អ្នក- 
បៃដាល ់ជន បទ  ឯ មា្តាយ ជា អ្នក ចមៃៀង  
ដោយ សុំ មិន បៃប់ ឈ្មោះ ។  កាល នៅ 
ជា កីឡាករ  បឺត សំខាន់ មិនធា្លាប់ ជាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ រឿងបៃកួត  មិន បៃ កៃតី  និង  
ទទួល រង ការ ជាប់ ពិន័យ  ឬ ការ បៃ កួត 
សុី លុយ ម្តង ណា នោះ ទៃ ហើយ  ពៃល 
កា្លាយ ជា គៃ ូបង្វកឹ  នងិ ជា ចៅ កៃម អាជា្ញា- 
កណា្តាល  បច្ចបុៃបន្ន ក ៏បតឺ សំខាន ់មនិ 
ដៃល  ទទលួ នវូ ការ ពនិយ័  ឬ បពំៃញ ការ- 
ងរ  ខុស ឆ្គង អ្វី នោះ ដៃរ  ខណៈ ដៃល 
មហាជន មយួ ចនំនួ   បាន កោត  សរសើរ 
និង  លើក ទឹក ចិត្តដល់ រូប គៃ  ថា  « ជា គៃូ- 
បង្វឹក ល្អ  ចៅ កៃម អាជា្ញា កណា្តាល ល្អ»  
ដៃល មាន វ័យ ក្មៃង ជាង គៃ ៕  

លោក បឺត សំខាន់ បាន លើក ដេ ឲេយ កីឡាករ ម៉ន វណ្ណ ីឈ្នះ  ពេលលោក ធ្វើជា អាជា្ញាកណ្តាល នៅ លើ សង្វៀន ថោន កន្លងមក។ សហការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  នាមួយ  រយៈ ពេល  ចុង កេយ  នេះ 
តារា   ចមេៀង   សេី វ័យ ក្មេង និង ជា តារាសេី   រលក-  
កេយ  រះ  លើ ទេនំធំ ផលិត    កម្ម   ហងេស   មាស  កញ្ញា  
រ៉េត ស៊ូហេសាណា កំពុង តេ មាន រាសី ឡើង សេឺតៗ  
ហើយ ក៏ចេះ ដូរ ស្ទីល តុប តេង កាយ ប្លេកៗ  ដើមេបី 
តមេូវ  តាម      ទី ផេសារ   សិលេបៈ បង្កើតការ   ភ្ញាក់ ផ្អើល - 
ដល់  មហាជន  ផង ដេរ ។ 

ខណៈ ថ្មីៗ នេះ  តារា ចមេៀងសេី ដេល មាន 
ដើមទុន ល្អ  បក សេយបទ  ចមេៀង ជា ភសា-   
អងគ់្លេស បាន ពរីោះ  នងិ អតតីជា បេក្ខ នារ ី  បេឡង   
The Voice Cambodia រដវូ  កាល ទ២ី តេមឹ   វគ្គ 
ពាក ់ កណា្តាល   ផ្តាច់ ពេ័តេ  កញ្ញា រ៉េត ស៊ូហេសាណា  
សេប ់ត េ រលំេច  របូ  ភព មាន ម៉ដូ សក ់ខ្លមីយួ  ស្ទលី 
ថ្ម ី ប្លេក  អារម្មណ៍  រហូត  ធ្វើ ឲេយ មហាជន គំាទេ   លាន់- 
មាត់ ថា៖ «អ៊ី យ៉ា! សេី សា្អាត  ស៊ូហេសា ណា កំពុង 
ត េ ដរូ ស្ទ ីល ថ្មទីេ តើ នៀក !   តាម ពតិ ទៅ  ក្នងុ នាមជា 
អ្នក  សិលេបៈ  តេូវ តេ មាន អ្វី  ប្លេកៗ អ៊ីចឹង 
ហើយ   ទើប អាច ទាក់  ទាញ  ចំណាប ់ - 
អារម្មណ ៍ បេយិ   មតិ្ត  ចេើន នងិ មនិ ឲេយ 
គ េ សា ំ ភ្នេក ។  មេយ៉ាង វិញ ទៀត  ការ 
ដេល  ចេះ   តេង ខ្លួន ឬ  ក៏ 
លេង   ស្ទីល  ប្លេក បេប 
នេះ ក ៏ជា រឿង មយួល្អ 
សមេប់  បំពេញ   តាម 
តមេូវ  ការនេ ទី ផេសារ - 
សិលេបៈ  ផង  ដេរ»។ 

តារា ចមេៀងសេ ីទើប-   
តេ  មាន វ័យ ២០ឆ្នាំ  
សាង      កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ   លេបី 
ល ើ វថិ  ីសលិេបៈ  ពេះ 
មាន    សនំៀង  ព  ីរោះ    
ជា   ភ សា  អង់ គ្លេស  
និង   កំពុងតេ    មមា-  
ញឹក  ខ្លាំង        នៅ ក្នុង   
សិលេបៈ  ខណៈ   កេ 
ព ី ចេៀង     នាង    ជា  ទតូ សចុ្ឆន្ទៈ   
ឲេយ        កេុម ហ៊ុន  Cellcard 
នៅ    កេុម ហ៊ុន  ទូរ  ស័ព្ទ - 
មា៉ាក OPPO  កេុម ហ៊ុន  
Charles  & Keith 
ជា  ដើម  នោះ ក៏ បាន - 
តប  សារ    មហា   ជន  វ ិញ 
ដេរ  ថា៖ « អរ គុណ  
ទាំង អស់ គា្នា ចំពោះ 
ការ   តាម ដាន ពី ការ - 
តុប  តេង របស់ នាង 
ខ្ញុំ។  រូប ថត  ម៉ូដ សក  ់ 
ខ្លី  នេ ះ គ េន់ តេ  ជា 
សក់ ពាក់   ប៉ុណ្ណោះ - 
ហើយ  ខ្ញុំ ក៏ មិន ទាន់ 
មាន  ភព បនា្ទាន់ - 
រហូត  ដល់ ដាច់ ចិត្ត 

ទៅ     កាត់សក់ ដ ៏ វេង អនា្លាយ នោះ ឡើយ។  តេ 
ក ៏អរ  គណុ   ដោយ ចតិ្ត ស្មោះ  ដេល តេង តេ 
ផ្តល ់ ក្តី សេឡាញ់  និង គាំទេ   នាង  ខ្ញុំ »។ 

ចំពោះ រូប      សមេស់វិញ  តារា សេី វ័យ-  
ក្មេង  ក៏ មិន ណយ ដេរ  ខណៈកញ្ញា  រ៉េត 
ស៊ូហេសា ណា លេច  វត្ត មាននៅ       ក្នុង បញ្ជី 
កំពូល សេី    សា្អា ត       ទាំង  ១០០ រូប  បេចាំ 
តំបន ់ អា សុី  កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩  ធ្វើ   ឲេយ  

ភ្ញាក  ់ ផ្អើល  ពមីហាជន  ដោយ  ទមា្លាយ      
ព ី       អីនុ សា្តា កេម    ឈ្មោះ      50 
mostbeautifulasian-
women ។  ដំណឹង 
សលិេបករ- ការនិ ី     សមេស ់
សា្អាត  បេចាំ    តំបន  ់ អាសុី - 
ឆ្នាំ ២០១៩   កេ    ពី រ៉េត 
ស៊ូហេសា ណា  នោះ    ក៏ មាន 
តារា   ខ្មេរ  មយួ ចនំនួទៀត-    
ដចូ ជា   កញ្ញា សុនី យបូ៊នី 
ក ញ្ញា ឈៀង ហ៊ុយ - 
ឡេង កញ្ញា ម៉េលី យ៉ា 

កញ្ញា ដា ដាវ កញ្ញា ប៊ី 
សុធារី កញ្ញា រឿន ណាត-  

កញ្ញា សំណាង អេលីណា 
និង     លោក នីកូ ជាដើម ។

ចណំេក   វសិយ័  ចមេៀង វញិ 
គេន់ តេ ចេញ បទ ចមេៀង  ថ្មី 
បកសេយជា ភសា  ខ្មេរ   មាន 
ចំណ ងជើង ថា «សងេស័យ» 
ហើយ   សម្តេង  MV ខ្លួនឯង - 
ជា  ម ួយ តួ បេុស រូប សងេសា ជា 
កូន    បេុស ទី ២ របស់ លោក 
ពេប សុវត្ថិ គឺ លោក សុវត្ថិ 
មុន្នី នាគ  តេឹម រយៈ ពេល  ៦ ថ្ងេ 
សះ ក៏ទទួល បាន ការគាំទេ 
យ៉ាង   ចេើន មាន ចំនួ ន  1.5  M 
views ឯណះ៕ 

តារាចមេៀង និងសម្តេង សេ ី   កំពុង ឡើងកូដ កញ្ញា រ៉េត 

សូ៊ហេសាណា ចេះដូរស្ទលីតាមទីផេសារសិលេបៈ។ អីុនសា្តាកេម 

ស្រសី្អាត សូ៊ហ្រសាណា ដូរស្ទលី
ប្ល្រកៗតម្រវូតាមទីផ្រសារសិល្របៈ 
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PNN ប្តរូរូប មន្ត ប្រកួត ដើម្របី 
ពង្រងឹ គុណ ភាព កីឡាករ កម្រតិ B
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  កេយ ទទួល បាន 
ជោគ  ជ័យ ក្នងុការ បេកួត ២ រដូវ- 
កាល កន្លង មកនេះ កេមុ ហុ៊ន ISI 
Steel  បាន  បន្ត  កុងតេថ្មជីាមួយ 
សង្វៀន PNN ដើមេបី បន្ត រៀបចំ 
ពេតឹ្តកិារណ៍ អធិរាជ គុន ខ្មេរ  ISI 
PALM-ISI PIPE រដូវ កាល ទី ៣ 
បុ៉ន្តេ ប្តូរ រូបមន្ត  ពីបេកួត ដណ្តើម ខេសេ- 
កេវាត់មាស មាន រង្វាន់ ១មឺុន ដុលា្លារ 
មក ជា ការ បេកួត ដណ្តើមជើង- 
ឯកមា៉ារា៉ាតុង វិញ ម្តង។

ការ ផ្លាស់ប្តរូរូប មន្តបេកួត នេះ 
តេវូ បាន លោក សេឺ ុសេង ហៅ  
សំណព្វ បេធាន គេប់ គេង កីឡា 
បេចំា នៅ PNN បានលើក ឡើង  
នៅ ក្នងុសន្នសីិទ កាសេត មុនការ- 
បេកួត កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា ដើមេបី 
ធ្វើ ឲេយការ បេកួតកាន់តេ ទាក់ទាញ 
និង ផ្តល់ ផល បេយោជន៍ ដល់ការ- 
អភិវឌេឍ គុន ខ្មេរ ពិសេស កសាង 
ធនធាន កីឡា ករក្នងុកមេតិ B ឲេយ 
កាន់តេ មាន គុណ ភព សមេប់ 
តេៀម សីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០២៣ ដេល 
កម្ពជុា តេវូ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ។

លោក សំណព្វ  និយយ ថា៖  
«វាជា ការ ពិត ដេល មិនអាច បេកេក 
បាន គឺ កីឡាករ កមេតិ A  របស់ កម្ពជុា 
យើង នៅ មាន ចំនួន តិច នៅ ឡើយ 
ដេល  ធ្វើ ឲេយការ រៀបចំ បេកួត ដណ្តើម 
ខេសេ កេវាត់  ក្ត ីនិងកីឡាករ កមេតិAក្ត ី
របស់ សង្វៀននីមួយៗ មានការ- 
លំបាក ហើយ ដោយមើល ឃើញ 
ចំណុច ខ្វះខត នេះ ទើប យើងបាន 
ឯក ភព គា្នា រៀបចំ ឲេយមាន ការ បេកួត 

ដណ្តើម ជើង ឯក មា៉ារា៉ាតុង រៀងរាល់ 
សបា្តាហ៍ ដើមេបី ផ្តល់ ឱកាស ឲេយ 
កីឡាករ  កមេតិ  B នៅតាម បេភេទ 
ទម្ងន់នីមួយៗ បាន អភិវឌេឍ ខ្លួន 
កា្លាយជាកីឡាករលំដាប់កំពូល 
ក្នងុ បំណង  យើង អាច ពងេកី និង 
បង្កើន ធន ធាន កីឡាករ របស់ យើង 
ឲេយកាន់តេ ចេើន»។

លោក សេុ ឺសេង  បញ្ជាក់ថា៖  
«នេះជា ការ ជួយ ផលិត ធន ធាន 
កីឡាករ របស់យើង ហើយ នៅ 
ក្នងុរដូវ កាល ទី ៣ នេះ យើង មាន 
២៦សបា្តាហ៍ អី៊ចឹង យ៉ាង ហោច 
ណាស់ យើង អាច ផលិត  កីឡាករថ្ម ី
បាន ២៦នាក់ ដេល មិន តេមឹ តេ 
ជួយ ដល់ PNN ងយសេលួ ក្នងុ 
ការ  រៀបចំ ការ បេកួត បុ៉ណ្ណោះ ទេ 
បុ៉ន្តេ ថេម ទំាងជួយ ដល់ សង្វៀន 
ផេសេងៗ ដេលគំា ទេ កីឡា បេដាល់ 
ដូច គា្នា អាច យក ពួកគាត់ទៅ បេើ- 
បេស់ ហើយ កេសួង អប់រំ យុវជន 
និងកីឡា  ក៏អាច ជេើសរីស ពួក- 
គាត់ចូល ជា ជមេើសជាតិ និងបេកួត 
តំណាង ឲេយកម្ពុជា នៅ សីុហ្គេម 
ទៀត ផងដេរ»។

ចំណេក  លោក បា៉ាន់ សុវុទ្ធី 
បេធាន  ផ្នេក ទីផេសាររបស់ កេមុហុ៊ន 
ISI Steel ថ្លេង ថា៖  «វាជាកិត្តយិស 
ណាស់ ដេលផលិត ផលស័ង្កសី  
ISI Palm និង  ISI Steel បាន  
សហការ ជាមួយ PNN បង្កើត កម្ម- 
វិធីបេដាល់នេះ ឡើង ដើមេបីបន្ត លើក- 
ស្ទួយ និងអភិរកេស កេបាច់ គុនខ្មេរ 
ហើយ កម្ម វិធីនេះ នឹង ផ្តល់ ឱកាស 
ឲេយប្អនូៗជា កីឡាករ បាន បញ្ចេញ 
សមត្ថ ភព ដើមេបី ដក សេង់ បច្ចេក- 

ទេស និងបានបទពិសធថ្មីៗ  ក្នងុ 
ការ តេៀមខ្លនួ ទៅ បេកួត ដណ្តើម 
មេដាយ ជូនជាតិ ក្នងុការ បេកួត 
សីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០២៣»។

ដោយ ឡេក  លោក តេម មឺុន 
បេធានសហព័ន្ធ កីឡា បេដាល់- 
កម្ពុជា និង លោក មិុល កាដូ 
តំណាង ឲេយកេសួងអប់រំ យុវជន 
និង កីឡា បាន គំា ទេ ពេញ ទំហឹង 
ចំពោះ ការ បង្កើត ឲេយមានការបេកួត 
ដណ្តើម ជើង ឯក មា៉ារា៉ាតុង នេះ 
ហើយ លោក តេម មឺុន  បាន បេប់ 
ទៅ គណៈកម្មការ គេប់ គេង និងមនេ្ត ី
បច្ចេក ទេស របស់សហព័ន្ធ តេវូ 
បំពេញការងរ ឲេយបាន ល្អ បេកប- 
ដោយតមា្លាភព យុត្តិធម៌ មិន 
លម្អៀង ពុករលួយ និង មិន បេកាន់ 
បក្ខពួកនិយម ដើមេបី ឲេយកម្ម វិធីនេះ 
ដំណើរការ បានរលូន និង ទទួល- 
បាន ជោគ ជ័យ។

ជាមួយ គា្នា នេះ PNN និង ISI 
Steel   បាន ឯក ភព គា្នា ផ្តល់ 
បេក់រង្វាន់រហូត ដល់  ២,៦ លាន 
រៀល សមេប់ មា្ចាស់ ជើងឯក រីឯ 
ជើងឯក រងបាន១,២លាន រៀល។ 
លើស ពី នេះ មា្ចាស់ ជើង ឯក នឹង  
ទទួលបាន តម្លេ ខ្លនួ មិនកេម ១,២ 
លាន រៀល សមេប់ការ បេកួត 
កេយៗ នៅ លើ សង្វៀន PNN 
ហើយ តាម រយៈ ការ បេកួតសបា្តាហ៍ 
ទី ១ កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ  មេសិលមិញ 
កីឡាករ អេលីត កេវឡុង បាន 
កា្លាយជា មា្ចាស់ ជើង ឯក កេយ 
ឈ្នះ ពិន្ទ ុលន់ សៀកឡេង នៅ វគ្គ 
ជមេះុ និងបន្ត ឈ្នះ ពុទ្ធ មា៉ាណូយ 
នៅវគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ៕

សមាសភាព កីឡា ករទំង ៤ នាក់ ថតជាមួយ គណៈអធិបតី ក្នងុសន្នសីិទ មុនពួក គេ បេកួតគ្នា។ រូប ឈន ណន
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