
ស្ត្រីមានពិការភាពផ្តួចផ្តើម
ជិះកង់ពីភ្នំព្រញទៅសៀមរាប
រ្រអង្គាសប្រក់ជួយពលរដ្ឋប៉ះ-
ពាល់ដោយកូវីដ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
លោកស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ច-
ប្រឹងប្រងប្រយ៊ទ្ធប្រឆាំងទឹក-
ជំនន់ដើម្បីធានាស៊វត្ថិភាពនិង
ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជន...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
វិស័យស្នូលន្រស្រដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជារងផលប៉ះពាល់
ខ្លាំងនៅក្នុងឆមាសទី១
ឆា្នាំ២០២០ន្រះ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧២៥ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល
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ការនំាចេញកសិផល
របស់ខេត្តរតនគិរី
មានតម្លេ$៣៧លាន
កាលពីឆ្នាំ២០១៩

ស្ទង់មតិៈបេជាជន-
ថេភាគចេើនចង់-
ឃើញរដ្ឋាភិបាល
រុះរគីណៈរដ្ឋមន្តេី

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ លោក ថង សាវុន 
អភ ិបាល ខេត្ត រតនគរិ ីបាន អះ- 
អាង ថា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ការ- 
នំា ចេញ កសិផល ពី ខេត្ត នេះ ទៅ   
កាន់ ទីផេសារ អន្តរជាតិ សមេច 
បាន បេមាណ  ៨៧ ៦០៤ តោន  
ស្មើនឹង តម្លេ ៣៧លាន ដុលា្លារ។ 

ការអះអាង ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

កៃុ ង បាង កកៈ  យោង តាម 
ការ ស្ទង ់មត ិរបស ់សាកល វទិេយា- 
ល័យ សួន ឌូសុីត រ៉ាចា បាត  ឬ 
SuanDusit Poll  បាន ឲេយ - 
ដងឹថា  មនសុេស ភាគ ចេើន គតិ ថា  
ឥឡូវ នេះគឺជា  ពេល វេលា រុះ រី 
គណៈ រដ្ឋ មន្តេី ហើយ  ដោយ 
បាន ផ្តល់ ហេតុ ផល ថា  រដ្ឋាភិ- 
បាលនេះ  មនិ អាច ដោះ សេយ 
ប ញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច បាន ទេ  ទោះ បី 
ជា ខ្លួន បាន ដោះ សេយ សា្ថាន- 
ការណ៍៍ ជំ ងឺ...តទៅទំព័រ ១២

កម្ពជុានិងវៀតណាមប្តេជា្ញាជំរុញ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲេយកើនដល់$៧ពាន់លានក្នងុឆ្នាំនេះ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :  កម្ពុជា និង បេទេស 
វៀត  ណាម បាន ប្តេជា្ញា  បង្កើនទហំ ំ
ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគ ីឲេយ កើន ព ី  ៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ      ដល់ ៧ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ   ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  នេះ 
តាម រយៈ ការ សមេួល ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លង កាត់ ពេំ ដេន 

ក្នុង អំឡុង ពេល មាន វិធានការ 
រឹត បន្តឹង ការ ឆ្លងកាត់ ពេំ ដេន 
ដោយសារ ជំងឺកូវីដ ១៩។ 

ការ ប្តេជា្ញា  នេះ   ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ 
ជំនួប សន្ទនា តាម ទូរស័ព្ទ រវាង 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ី ហ៊នុ សេន 
ជាមយួ លោក ង្វៀន  ហ្វជូងុ អគ្គ- 
លេខា ធកិារ នេ គណបកេស កមុ្មយុ-  
នីស្ត  និង ជា បេធាន រដ្ឋ នេ សា-

ធារណ រដ្ឋ សង្គម និយម វៀត - 
ណាម  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន 
សេន បាន ឲេយ ដងឹថា រដ្ឋា ភបិាល 
ទាងំ២ បាន  សនេយា បន្ត សហការ 
សមេួល ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ 
និង ការ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង ពេំ ដេន 
រវាង  បេទេស ទាំង ២ ឲេយកាន់ តេ 
ងាយ សេលួ  ដើមេប ីជរំញុ ពាណជិ្ជ- 

កម្ម ទ្វេ ភាគ ីឲេយ កើន ដល ់៧  ពាន ់
លាន ដលុា្លារ តាម ផេនការ។  ជា- 
មួយ គ្នា នេះ  ភាគី ទាំង ២ក៏បាន  
ប្តេជា្ញា ពងេឹង   និង ពងេីក ទំនាក់- 
ទំនង សេដ្ឋ កិច្ច  និង វិនិយោគ 
រវាង បេទេស ទាំង ២ ឲេយ កាន់ តេ 
ជតិ ស្នទិ្ធ ថេម ទៀត ។  នេះ បើ តាម  
សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន ព ីកេសងួ 
ការ បរទេស...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ពលរដ្ឋជាង២០០
គេសួារបោះបង់ការ-
អាសេ័យផលពីពេ-
ឈើមកដំដំណំា

លោកនេតេភក្តេឲេយ
តម្លេខ្ពស់ដល់ដេគូអភិ-
រកេសសត្វពេនិងធនធាន
ធម្មជាតិតំបន់ជួរភ្នំកេវាញ

ខន សា វិ 
 
កោះកុង ៈ ពលរដ្ឋ ជាង ២០០ 

គេសួារ នៅ  សហគមន៍ ភូមិ សុ វណា្ណា 
បេតង ក្នងុ ខេ ត្ត កោះ កុង ដេល តេវូ  
បាន បង្កើត ឡើង ដោ យ អង្គការ 
សម្ពន័្ធមិត្ត សត្វពេ  (wildlife 
alliance) កាលពី ជាង ១០ ឆ្នាំ 
មុន បច្ចបុេបន្ន កំពុង ផ្ដោតលើ មុខ-  
របរ ថ្ម ីនេ ការធ្វើ កសិ ក ម្ម ដំ ដំណំា 
ផេសេង ៗ  កេយពី  បាន បោះ បង់ មុ ខ -    
របរ ពឹង អាសេយ័ លើ ការ កាប់ ឈើ 
និង បរបាញ់ សត្វពេ ។ 

 លោក នេតេ ភក្ដេ អ្នក  នំាពាកេយ 
កេសួ ង បរិសា្ថាន...តទៅទំព័រ  ៧

 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

ភ្នំពៃញៈ  កេ សួង បរិ សា្ថាន   
បាន វាយ តម្លេ ខ្ពស់ ចំពោះ កិច្ច- 
ខិត ខំ បេឹង បេង របស់ អង្គ ការ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត សត្វ ពេ   ដេល បាន 
ជួយ ដល់ កម្ពុជា   ក្នុង កិច្ច គំ ពារ 
បរិ សា្ថាន    និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ 
នៅ តំបន់ ជួរ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ពលរដ្ឋដៃល បាន បោះបង់មុខរបរពឹងអាសៃយ័ លើការ កាប់ឈើនិង បរបាញ់សត្វពៃ   មកធ្វើកសិកម្ម ដើរមើលដំណំាសណ្តៃកកួរ របស់ គាត់ កាលពីសបា្ដាហ៍មុន។ រូប ជីវ័ន

ប៊៊នស៊ធា៖បើអត់មានស្នាមប្រក
ខ្ញុំអាចផ្ដួលកីឡាករអ្រណារ័ត្ន
ឲ្យសន្លប់បានប៉៊ន្ដ្រនៅព្រលដ្រលខ្ញុំ
ប្រកប្របន្រះខ្ញុំញញើតនឹងស្នាម
ប្រកន្រះដ្ររ...ទំព័រ១៥

កីឡា



ឃុតសុភចរិយា

កំពង់ឆ្នាំងៈវិវាទការងាររវាង
កម្មករ និងក្រុមហ៊ុនទទួល
ម៉ៅការបន្តពីក្រុមហ៊ុនSumi-
tomoMitsuiConstruction
Company(SMCC) ក្នុង
ការសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិ
ល្រខ៥ ពីចំណុចភូមិសាស្ត្រ
ស្រុករលាប្អៀរទៅស្រុកបរិ-
បូណ៌ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង ត្រូវបាន
បញ្ចប់បន្ទាប់ពីក្រមុហុ៊នSMCC
បានច្រញមុខទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងការបើកប្រក់ឈ្នួលដល់
កម្មករ៥៥នក់តាមការណ្រនំ
របស់មន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះ-
បណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំ។
លោកពៅសីុថាប្រធានមន្ទីរ

ការងារនងិបណ្ដុះបណា្ដាលវជិ្ជា-
ជីវៈខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង បានប្រប់ 
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រចន្ទថា
កាលពីថ្ង្រទី១០ខ្រកក្កដាឆ្នាំ
២០២០ តំណាងក្រុមហ៊ុន
SMCCបានសម្រចបើកប្រក់
ឈ្នលួដល់ក្រមុកម្មករ៥៥នក់
ជំនួសក្រុមហ៊ុនទទួលម៉ៅការ
បន្តពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្របី
បទិបញ្ចប់ករណីវវិាទរឿងប្រក់
ឈ្នួលកម្មករ ដ្រលអាក់ខាន
មិនបានបើកចាប់តាំងពីខ្រ
ម្រសាឆ្នាំ២០២០មក។
លោក សុីថា បានថ្ល្រងថា៖ 

«ការទទួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុ-
ហ៊នុSMCCក្នងុការបើកប្រក់
ឈ្នលួដល់កម្មករ៥៥នក់ជំនួស 

ឲ្រយក្រុមហ៊ុនជាដ្រគូរបស់ខ្លួន
នព្រលន្រះបានធ្វើឲ្រយជីវភាព 
គ្រួសារកម្មករទាំង៥៥នក់
នោះមានក្ដីសង្រឃឹមជាថ្មីបន្ត
ទៀត ខណៈវិបត្តិន្រជំងឺរាតត្របាត
កូវីដ១៩   នៅត្របន្តញំាញីស្រដ្ឋ-
កិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ»។
កម្មករមា្នាក់ក្នងុចំណោមកម្មករ 

ទាំង៥៥នក់នោះលោកក្រម

សារា៉ាត់ បាននិយាយថា៖«ខ្ញុំ
ពតិជាសប្របាយចតិ្តខា្លាងំណាស់
ដ្រលខាងក្រុមហ៊ុនធំ [ក្រុម-
ហ៊ុនSMCC] បានច្រញមុខ
ជួយដោះស្រយបើកប្រក់-
ឈ្នលួការងារដល់ពកួខ្ញុំបើមនិ
ដូច្នាះទ្រជីវភាពគ្រួសារយើង
ខ្ញុំមិនដឹងជាដុនដាបដល់កម្រិត
ណាទ្រ»។
លោកសារា៉ាត់បានឲ្រយដងឹថា

ចាប់តាងំពីមានករណីរាតត្របាត
ន្រជំងឺកូវីដ១៩មកសា្ថានភាព
ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់មាន
ការលំបាកជាខា្លាងំដោយសមា
ជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយចំនួន

ត្រូវបាត់បង់ការងារនិងប្រក់
ចំណូល ខណៈការចំណាយ
ទៅលើម្ហបូអាហារប្រចាំថ្ង្រនងិ
គ្រឿងបរិកា្ខរសម្រប់ការពារ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩មានការ-
កើនឡើងបើធៀបទៅនឹងការ-
ចំណាយមុនព្រលមានវិបត្តិន្រ
ជំងឺរាតត្របាតន្រះ។
ទន្ទឹមនឹងន្រះលោកសារា៉ាត់

បានប្រប់ឲ្រយដឹងទៀតថានៅព្រល  
ន្រះគាត់និងកម្មករមួយចំនួន
ទៀតបានសម្រចចិត្តឈប់ធ្វើ-
ការឲ្រយក្រមុហ៊នុម៉ៅការសំណង់
ដ្រលទទួលម៉ៅការបន្តពីក្រុម-
ហ៊ុនSMCCនោះទៀតហើយ
ដោយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនដ្រល
ទទលួម៉ៅការបន្តនោះអាចនងឹ
មិនបើកប្រក់ឈ្នួលដល់ពួក-
គាត់ជាថ្មីម្ដងទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅព្រល

ន្រះខ្ញុំបានដាក់ពាក្រយស្នើសុំធ្វើ
ការងារនៅក្រុមហ៊ុនSMCC
ដោយផ្ទាល់វញិព្រះក្រមុហ៊នុ
ន្រះមានការទទួលខុសត្រូវ
សង្គមកម្រិតខ្ពស់ហើយខ្ញុំ
សង្រឃឹមថាក្រុមហ៊ុនន្រះនឹង
ផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំ»។
លោកJulesDucalasប្រ-

ធានក្រមុសង្ក្រតការណ៍ក្រមុហុ៊ន
SMCC (SMCC'sChief
Surveyor) បានថ្ល្រងថា 
ក្រុមហ៊ុនSMCC រីករាយនិង
សា្វាគមន៍ចំពោះកម្មករដ្រល
មានសមត្ថភាព និងឧស្រសាហ៍
ព្រយាយាមក្នុងការងារ៕

វ៉នដារ៉ា
 
រតនគរិីៈអភបិាលខ្រត្ដរតនគិរី

អពំាវនវឲ្រយពលរដ្ឋកុំជឿជាក់លើ
អបិយជំនឿ ប៉ុន្ត្រត្រូវប្ររទៅរក
ការទទួលស្រវាសុខាភិបាលនៅ
មណ្ឌលសុខភាពជំនួសវិញ នៅ
ព្រលសង្រស័យថា មានជំងឺគ្រុន-
ឈាម។កាលពីឆ្នាំមុនខ្រត្ដន្រះ
មានពលរដ្ឋកើតជំងឺគ្រុនឈាម
៤៦០ករណី និងបណា្ដាលឱ្រយ
សា្លាប់មា្នាក់ព្រះមកទទួលស្រវា
ព្រយាបាលមិនទាន់ព្រល។
លោកថងសាវុន អភិបាល

ខ្រត្ដរតនគិរី ថ្ល្រងក្នុងសន្និសីទ-
សារពត័ម៌ានស្តពីី«វឌ្រឍនភាពនងិ
ទសិដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាល
ខ្រត្តរតនគរិី»រៀបចំដោយអង្គភាព   
អ្នកនំពាក្រយរាជរដា្ឋាភិបាលនៅ
ទសី្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពមី្រសលិមញិ
ថាខ្រត្ដរតនគរិីមានការកើនឡើង
ជងំឺគ្រនុឈាមជាគហំកុប៉នុ្ដ្របាន- 
ទប់សា្កាត់ និងព្រយាបាលឱ្រយជាសះ- 
ស្របើយបានទាន់ព្រលវ្រលា។នៅ
ក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋមួយចំនួន
ត្រូវរងគ្រះព្រះគាត់មកទទួល
ស្រវាព្រយាបាលមានភាពយឺតយា៉ៅវ។ 
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្រត្ដរតនគិរី

សម្របូរទៅដោយបងប្អូនប្រជា-
ពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិច
ដ្រលនៅមានការជឿទៅលើ
អបយិជនំឿរបស់ខ្លនួធ្វើឱ្រយយើង
មានការលំបាកក្នុងការប្ដូរផ្នត់-

គំនិត និងការក្រប្រឥរិយាបថ
របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។
បញ្ហាន្រះនៅត្រជាការលបំាកក្នងុ
ការឱ្រយពលរដ្ឋលះបង់អបយិជនំឿ
ហើយប្ររមកទទលួស្រវាសខុាភ-ិ 
បាលរបស់រដ្ឋវិញ»។
លោកអភិបាលខ្រត្តថ្ល្រងថា

ពាក់ព័ន្ធករណីផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាម
រហតូបណា្ដាលឱ្រយសា្លាប់គឺព្រះត្រ
ពលរដ្ឋមនិមកទទលួស្រវាប្ររជា 
ជឿអបយិជនំឿស្រនព្រនទៅវញិ។ 
លោកថាបញ្ហាសមា្អាតអនម័យ
នៅតាមភូមិឃុំ ក៏នៅត្រជាកតា្ដា
បណា្ដាលឱ្រយមានការផ្ទុះឡើងជងំ-ឺ
គ្រុនឈាមក្នុងខ្រត្ដរតនគិរីដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បញ្ហាដ្រល

កើតឡើងជំងឺគ្រុនឈាមន្រះ គឺ
កើតឡើងនៅត្រភូមិឃុំដ្រលជា
ភូមិឃុំគោលដៅ។យើងខ្ញុំព្រយា-
យាមណាស់ក្នុងការអប់រំផ្រសព្វ-
ផ្រសាយឱ្រយពលរដ្ឋបានយល់ពី
បញ្ហាជំងឺគ្រុនឈាមនិងបញ្ហា
សុខភាពសាធារណៈន្រះ»។
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខ្រត្ដ

រតនគរិីលោកអ៊ងុរតនបញ្ជាក់
ដ្ររថារយៈព្រល៦ខ្រកន្លងទៅន្រះ  
រដ្ឋបាលខ្រត្ដរតនគិរី បានចាត់-
វិធានការចុះដាក់ថា្នាំអាប្រតនៅ
គ្រប់តំបន់ដ្រលអាចផ្ទុះឡើងនូវ
ជំងឺគ្រុនឈាម ដោយបានអប់រំ
ផ្រសព្វផ្រសាយនិងបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់
មូសនៅគ្រប់តំបន់ដ្រលប្រឈម។ 
លោកថ្ល្រងថា៖«៦ខ្រឆ្នាំ២០២០ 

យើងរកឃើញមានពលរដ្ឋកើត-
ជំងឺគ្រុនឈាមន្រះ៨ករណី។
យើងបានណ្រនំពួកគាត់ឱ្រយទៅ
ទទលួស្រវាព្រយាបាលរចួរាល់អស-់ 
ហើយមិនមានបញ្ហាគ្រះថា្នាក់
អ្វីទ្រ។ករណីផ្ទុះឡើងជំងឺគ្រុន-
ឈាមន្រះ គឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើង
ពីខ្រម្រសារហូតដល់ខ្រវិច្ឆិកាឬ
ខ្រធ្នូទើបបញ្ចប់»។
លោករតនថ្ល្រងថា រដ្ឋបាល

ខ្រត្ត បានចាត់វធិានការទាន់ព្រល-
វ្រលាមិនអាចបណោ្ដាយបញ្ហា
ន្រះបានទ្រ ទោះបីជាកំពុងរវល់
ទប់ទល់នឹងបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩
យា៉ៅងណាក៏ដោយ។រដ្ឋបាលខ្រត្ត
មានក្រុមការងារដាច់ដោយឡ្រក
ក្នុងការទប់សា្កាត់បញ្ហាន្រះមិនឱ្រយ
មានការរីករាលដាលឡើយ។
លោកថា៖«ក្នងុចណំោមពល-

រដ្ឋឆ្លងជងំគឺ្រនុឈាមចនំនួ៤៦០
ករណី កាលពីឆ្នាំ២០១៩ មាន
ពលរដ្ឋមា្នាក់បានសា្លាប់ព្រះគាត់
ជឿលើអបិយជំនឿមិនប្រញាប់
មកទទលួស្រវានៅមណ្ឌលសខុ-
ភាពឱ្រយបានទាន់ព្រល»។
របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខ្រត្ដ   

បងា្ហាញក្នងុសន្នសិទីខាងលើឱ្រយដងឹ  
ថា ជំងឺគ្រុនឈាមមានការកើន-
ឡើងយា៉ៅងគំហុកក្នុងឆ្នាំ២០១៩   
ព្រះជាឆ្នាំដ្រលជំងឺគ្រុនឈាម
មានការផ្ទុះឡើងនៅទទូាងំប្រទ្រស   
ពី១០ករណីនៅឆ្នាំ២០១៨ទៅ
៤៦០ករណីនៅឆ្នាំ២០១៩៕

ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿង- 
បរិកា្ខរផ្ន្រករវ្រជ្ជសាស្រ្តពីកម្ពជុា
កំពុងជួយប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍
ននក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង 
ការរាលដាលន្រCOVID-19។ន្រះ 
បើតាមការផ្រសាយរបស់ធនគារ-
អភិវឌ្រឍន៍អាសីុ(ADB)ពីថ្ង្រទី៩
កក្កដាឆ្នា២ំ០២០ដ្រលភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ទទួលកាលពីចុងសបា្ដាហ៍។ 
របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់
ធនគារន្រះបានលើកឡើងថា
ជាការឆ្លើយតបបន្ទាន់ចំពោះ 
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងជាសកល
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការរាត-
ត្របាតCOVID-19ក្រមុជំនញការ 
ផ្ន្រកសុខាភិបាលន្រនយកដា្ឋាន
អភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
និងការប្រប្រួលអាកាសធាតុ
(SDCC)ន្រធនគារន្រះបាន
កៀរគរមូលនិធិសម្រប់ជំនួយ
បច្ច្រកទ្រស(TA)ស្តពីីការគាំទ្រ 

ថា្នាក់តបំន់ដើម្របីដោះស្រយការ
ផ្ទះុជំងឺន្រះនូវទឹកប្រក់៤៨,៣
លានដុលា្លារនៅដើមឆ្នាំ២០២០។ 
ទន្ទឹមនឹងន្រះADBក៏បាន
ទទលួសណំើពីបណា្ដាសមាជកិ
ដ្រលជាប្រទ្រសកពំងុអភិវឌ្រឍន៍
ដើម្របីប្រើជំនួយបច្ច្រកទ្រសផ្គត់-
ផ្គង់វ្រជ្ជសាស្ត្រដ្រលត្រូវការជា
ចាំបាច់សម្រប់ពង្រឹងសមត្ថ- 
ភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការ- 
ការពារការរកឃើញនងិព្រយាបាល  
ករណីCOVID-19ផងដ្ររ។
គិតត្រមឹចុងខ្រមិថុនឆ្នានំ្រះ

ADBតាមរយៈនយកដា្ឋានលទ្ធ-
កម្មផលបត្រនិងការគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុ(PPFD)របស់ខ្លួន
បានដំណើរការនិងផ្តល់កិច្ចព្រម-
ពៀងចំនួន១៥លានដុលា្លារក្រម
ជំនួយបច្ច្រកទ្រសជាមួយក្រុម
ផ្គត់ផ្គង់ននន្រឧបករណ៍ការពារ 
ខ្លនួ(PPE)សមា្ភារធ្វើត្រស្តឧប-
ករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគ្រឿងពិ- 
សោធន៍និងបរិកា្ខរសំខាន់ ៗផ្រស្រង

ទៀតដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺ
ន្រះ។ន្រះជាការបន្ថ្រមលើស្រ-
វាកម្មលទ្ធកម្មចំនួន១៦,៧លាន
ដុលា្លារដ្រលត្រវូបានអនុវត្តដោយ
UNICEFតាមរយៈជំនួយបច្ច្រក- 
ទ្រសដូចគា្នា។
របាយការណ៍ន្រះគូសបញ្ជាក់ 

ថា«ក្រមុហុ៊នMedtecsជាអ្នក- 
ផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នក-
ផ្គត់ផ្គង់ដ្រលបានជ្រើសរីស
តាមរយៈដំណើរការលទ្ធកម្ម
ប្រកបដោយភាពប្រកតួប្រជ្រង
ធ្វើឡើងដោយPPFDហើយ
ត្រវូបានផ្តល់កិច្ចសន្រយាក្នុងទកឹ-
ប្រក់៥លានដុលា្លារដើម្របីផលតិ
ឈុតគម្របស្រប្រកជើងនិង
សមា្ភារការពាររ៉ូបការពារដើម្របី
ច្រកចាយដល់បុគ្គលិកសុខា-
ភិបាលជួរមុខ នៅក្នុងប្រទ្រស
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ចំនួន១១»។
ក្រមុហុ៊នន្រះបានដំណើរការ

នៅកម្ពជុាតំាងពីឆ្នាំ១៩៩៩ 
និងមានបគុ្គលកិចនំនួ៥៥០០

នក់នៅរោងចក្រក្នងុខ្រត្តកំពង់-
ចាមដ្រលប្រមាណ៨២ភាគរយ
ជាស្រ្តី។រោងចក្រន្រះបានផ្តល់
ការងារប្រកបដោយស្ថិរភាព 
ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទីនោះ
និងរួមចំណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុ 
តំបន់ដ្រលមានសារៈសំខាន់ជា- 
ពិស្រសខណៈកម្ពុជាកំពុងរង- 
ឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ច
បង្កដោយCOVID-19។
របាយការណ៍របស់ADBបាន 

បញ្ជាក់ថា៖«ក្រុមហ៊ុនបានចំ- 
ណាយព្រលប្រមាណ១ខ្រ
ពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ 
PPEសកលសម្រប់ផលិតកម្ម
វាយនភណ្ឌសរុបជិត១,២លាន
ឈុត។បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនមាន 
សមត្ថភាពផលិតប្រចាំខ្រនូវ
រូ៉បការពារ៨លានឈុតការពារ 
២,៥លាននិងគម្របស្រប្រកជើង 
៤លាន។ ទំនិញបានឆ្លងកាត់ 
ការត្រួតពិនិត្រយដោយភាគីទី៣

ឯករាជ្រយហើយបានចាប់ផ្តើម 
បញ្ជនូពកីម្ពុជានៅចុងខ្រមិថុន
ទៅប្រទ្រសគោលដៅផ្រស្រងៗ»។
លោកJesperPedersen

អ្នកឯកទ្រសជំនញលទ្ធកម្ម 
របសA់DBបានថ្ល្រងថា៖«ទនំញិ 
ដំបូងដ្រលបានទិញក្រមគោល - 
ការណ៍ណ្រនំស្តពីីលទ្ធកម្មបន្ទាន់
របស់ADBសម្រប់ឆ្លើយតបនឹង 
COVID-19ត្រូវបានផលិតក្នុង

ប្រទ្រសកពំងុអភិវឌ្រឍនដ៍្រលជា
ប្រទ្រសត្រូវប្រើផលិតផលទាំង- 
នោះដ្ររ។ADBមានស្រចក្តីរីក- 
រាយដ្រលបានចូលរួមចំណ្រក 
ក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មដោយផ្ទាល់
និងជួយសម្រួលដល់ការកៀរ-
គរការផ្គត់ផ្គង់សម្រប់តម្រូវការ 
បន្ទាន់ពីប្រភពននក្នុងសកល- 
លោកនិងទៅកាន់ប្រទ្រសកំពុង 
អភិវឌ្រឍន៍ផ្រស្រងៗ »៕

ក្រមុហុ៊នធ្វើផ្លវូSMCCបើកប្រក់ឈ្នលួឲ្រយកម្មករ
៥៥នាក់បញ្ចប់វិវាទដ្រលក្រមុហុ៊នម៉ៅការមិនបើកឲ្រយ

អភិបាលខ្រត្តរតនគិរីអំពាវនាវកំុឲ្រយពលរដ្ឋជឿអបិយ-
ជំនឿហើយត្រវូប្ររទៅរកស្រវាសុខាភិបាលជំនួសវិញ

ADBៈការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិកា្ខារវ្រជ្ជសាស្រ្តពីកម្ពជុាជួយប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍នានាប្រឆំាងកូវីដ

ការផលិតសម្ភារវេជ្ជសាស្តេនៅកម្ពជុាកន្លងមក។ រូបថតMedtecsGroup

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រអងា្គារទី១៤ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

ការទទួលខុសតេូវ
របស់កេុមហ៊ុនSMCCក្នុង
ការបើកបេក់ឈ្នួលដល់កម្មករ
៥៥នាក់ជំនួសឲេយកេុមហ៊ុន  
ជាដេគូរបស់ខ្លួននាពេលនេះ
បានធ្វើឲេយជីវភាពគេួសារ
កម្មករទាំង៥៥នាក់នោះ...



ខនសាវិ

ភ្នពំេញៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្រដ្ឋ-
កិច្ចបានដាក់លិខិតជូនលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនពីការ
កំណត់យកថ្ង្រឈប់សម្រក
សងសម្រប់ពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាំ
រយៈព្រល៥ថ្ង្រគឺនៅថ្ង្រទី១៧
ដល់ថ្ង្រទី២១ ខ្រសីហាប៉ុន្ត្រ
ខាងរោងចក្រនិងសហគ្រស
អាចកំណត់ឱ្រយមានថ្ង្រឈប់-
សម្រកខុសពីកាលបរិច្ឆ្រទ
ន្រះបាន។
លខិតិចុះថ្ង្រទី១០ខ្រកក្កដា

របស់លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ដ្រលផ្ញើទៅកាន់លោកហ៊ុន
ស្រនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុង
កិច្ចប្រជំុរវាងក្រមុរដ្ឋមន្ត្រីប្រហ្រល
១០ ក្រសួងជាមួយតំណាង
វិស័យឯកជនជិត១០ស្ថាប័ន
មានដចូជាសមាគមរោងចក្រ-
កាតដ់្ររនៅកម្ពុជានងិតណំាង
សហព័ន្ធទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
ជាដើមគឺវិស័យឯកជនទំាងន្រះ
បានស្នើសុំឱ្រយមានការកំណត់
ថ្ង្រឈប់សម្រកនៅថ្ង្រទី១៧
ដល់ថ្ង្រទី២១ខ្រសីហាខាងមុខ។
លិខិតបន្តថាការស្នើសុំន្រះ

ដោយសរខាងវិស័យឯកជន

លើកមូលហ្រតុថាអាចផ្ដល់
ព្រលវ្រលាគ្រប់គ្រន់សម្រប់
រោងចក្រនិងសហគ្រស
ជាពិស្រស ក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ
និងស្រប្រកជើងឲ្រយបញ្ចប់ចង្វាក់
ផលិតកម្មនិងការនំាច្រញទំនិញ
តាមការបញ្ជាទិញដ្រលមាន
ស្រប់ឱ្រយបានមុនថ្ង្រទី១២ខ្រ
សីហាដ្រលជាកាលបរិច្ឆ្រទ
ចូលជាធរមានន្រការព្រយរួប្រពន័្ធ
អនុគ្រះពន្ធEBA២០ភាគ-
រយពីសហភាពអឺរ៉ុប។
បន្ថ្រមពនី្រះគជឺាអឡំងុព្រល

ឈប់សម្រកមួយដ្រលមាន
គមា្លាតសមរម្រយក្នងុរយៈព្រល១
ខ្រពីពិធីបុណ្រយភ្ជុំបិណ្ឌដ្រល
នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ង្រទី១៦
ដល់ថ្ង្រទី១៨ ខ្រកញ្ញាដ្រល
នឹងអនុញ្ញាតឱ្រយពលរដ្ឋចូលរួម
លើកស្ទួយវិស័យទ្រសចរណ៍
ក្នងុស្រកុតាមរយៈការចណំាយ
២ដងក្នុងអំឡុងព្រលឈប់-
សម្រកដាច់ពីគ្នា និងដើម្របីឱ្រយ
មា្ចាស់សណា្ឋាគរនិងផ្ទះសំណាក់
អាចរៀបចំបើកដំណើរការអា-
ជវីកម្មឡើងវញិរមួទាងំដើម្របីឱ្រយ
កម្មករទទលួបានប្រក់បៀវត្រសរ៍
មុនព្រលឈប់សម្រក។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នបាន

បញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតទៀតថា
ខាងវិស័យឯកជនក៏បានស្នើ-
សុំ អនុញ្ញាតឱ្រយរោងចក្រនិង
សហគ្រសអាចកំណត់យក
ថ្ង្រឈប់សម្រកផ្រស្រងពីកាល-

បរិច្ឆ្រទន្រះតាមរយៈការចរចា
និងយល់ព្រមពីសំណាក់កម្មករ។
លិខិតបន្តថា៖«សូមគោរព

ស្នើសំុការសម្រចជាគោលការ-
ណ៍ដ៏ខ្ពងខ់្ពស់ពសីម្ដ្រចត្រជោ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើចណំចុមយួ
ចំនួនដូចជាស្នើកំណត់ថ្ង្រឈប់-
សម្រកជំនួសឱ្រយថ្ង្របុណ្រយ
ចូលឆ្នាំថ្មីប្រព្រណីខ្ម្ររនៅថ្ង្រទី
១៧-២១ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០។  

ស្នើពន្រយារព្រល ន្រការដាក់-
លិខិត ប្រកាសពន្ធសម្រប់
ប្រចាំខ្រសហីាឆ្នាំ២០២០ទៅ
ក្រយថ្ង្រឈប់សម្រក»។
លោកអនូពន័្ធមនុរីត័្នកប៏ាន

ស្នើសុំឱ្រយក្រសួងសុខាភិបាល
ក្រសួងទ្រសចរណ៍ក្រសួង
សធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
អាជា្ញាធរដ្រនដីសហការនិង
ពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការការ-
ពារសុវត្ថិភាពវិធានការសុខាភិ-
បាលនិងអនាម័យព្រមទាំង
ធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយអប់រំ និង
ណ្រនាំឱ្រយប្រជាជនក៏ដូចជា
មា្ចាស់អាជីវកម្មឱ្រយអនុវត្តដាច់-
ខាតតាមគោលការណ៍ក្រសងួ
សុខាភិបាលដើម្របីកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺ
កូវីដ១៩។លិខិតដដ្រលក៏បញ្ជាក់
ដ្ររថាចំពោះអ្នកដំណើរជនបរទ្រស  
ដ្រលជាវិនិយោគិន ធុរជន បុគ្គ- 
លិកក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញការ
កម្មករជំនាញនិងក្រុមគ្រួសរ
ត្រូវបានកំណត់ឱ្រយទិញការធា-
នារា៉ាប់រងសម្រប់រយៈព្រល
យ៉ាងតិច២០ថ្ង្រដ្រលមាន
តម្ល្រប្រមាណ៩០ដលុា្លារហើយ
នៅត្រត្រូវដាក់តម្កល់ប្រក់៣
ពាន់ដុលា្លារដដ្រល៕
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ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈពលរដ្ឋក្រីក្រដ្រល
រស់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសធា- 
រណៈល្រខ៤៣៤ក្នងុភូមិ៤សង្កាត់ 
ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងក្រងកងរាជ-
ធានីភ្នំព្រញជិត១០០គ្រួសរ
ទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីរាជ- 
រដា្ឋាភិបាលនៅតបំន់អភិវឌ្រឍន៍ថ្មី

ក្នុងឃុំវិហារសួគ៌ស្រុកខ្រសាច់-
កណា្ដាលខ្រត្តកណា្ដាលដ្រល
ជាដំណោះស្រយមួយធ្វើឲ្រយពួក- 
គត់កក់ក្ដៅជាងមុនខណៈបាន
កា្លាយជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់។
លោកអ្រងភារទិ្ធអាយុ២៤

ឆ្នាំដ្រលទើបបានរុះរផី្ទះចាស់
ច្រញពីតំបន់មិនរៀបរយក្នុង
សង្កាត់ទំនប់ទឹកបានប្រប់ភ្នំ- 

ព្រញប៉សុ្តិ៍ពីថ្ង្រទី១២កក្កដាថា
ជាមួយដំណោះស្រយឈ្នះឈ្នះ
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុ
ស្រនអាជា្ញាធររាជធានីភ្នំព្រញ
បានសម្រចផ្ដល់ដីក្នុងតំបន់
អភិវឌ្រឍន៍ឃុំវិហារសួគ៌ស្រុក
ខ្រសាច់កណា្ដាលខ្រត្តកណា្ដាលដល់
ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់
លោកសម្រប់១ខ្នងផ្ទះក្នុង

ទំហំ៤ម៉្រត្រx១៥ម៉្រត្រជាថ្នូរ
នឹងការរុះរីផ្ទះច្រញពីទីតាំង
ចាស់នៅភ្នពំ្រញដ្រលពកួគត់
ធា្លាប់រស់នៅកន្លងមក។
លោកភារិទ្ធបានថ្ល្រងថា៖

«កន្លងមកគ្រសួរខ្ញុំរស់នៅគ្មាន
ភាពកក់ក្ដៅនោះទ្រដោយសរ
ត្រយើងសង់ផ្ទះរស់នៅលើដី
ចំណីផ្លវូសធារណៈ។បុ៉ន្ត្រព្រល
ន្រះសម្ដ្រចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុ
ស្រនតាមរយៈអាជា្ញាធររាជ-
ធានីភ្នពំ្រញបានផ្ដល់ដណំោះ-
ស្រយជាដីទហំំ៤ម៉្រត្រx១៥
ម៉្រត្រ និងកម្មសិទ្ធិស្របច្របាប់
ដល់ពួកយើងដើម្របីសង់ផ្ទះរស់-
នៅសមរម្រយ»។បើតាមលោក
ភារទិ្ធនៅទីតំាងថ្មនីោះគឺជាតំបន់
រោងចក្រដ្រលអាចឲ្រយពួកគត់
ងយស្រួលក្នុងការប្រកបការ-
ងរនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត។
លោកម៉្រតមាសភក្តីអ្នកនំា-

ពាក្រយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ពីថ្ង្រទី
១២កក្កដាថាការទទួលយក
ដំណោះស្រយគោលនយោ-
បាយជាដឡីតូ៍ជនូពលរដ្ឋក្រកី្រ
ន្រះគឺជាថ្នរូនឹងការរុះរីផ្ទះច្រញ
ដោយស្មគ័្រចិត្តពីដីចំណីផ្លវូដើម្របី 

ចូលរួមចំណ្រកលើកកម្ពស់
សណា្ដាប់ធា្នាប់សធារណៈសោ-
ភណភាពនិងបរិស្ថានក្នងុរាជ-
ធានីភ្នំព្រញឲ្រយកាន់ត្រស្រស់-
បំព្រងឡើង។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ជាការ- 

លើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសរពល- 
រដ្ឋក្រកី្រទំាងន្រះ អាជា្ញាធររាជ- 
ធានីភ្នំព្រញយើងបានសម្រច
ផ្ដល់ទាំងប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីក្នុង
ទីតំាងថ្មីនោះដល់ពួកគត់ឲ្រយរួច 
ជាស្រចត្រម្ដងដើម្របីបង្កលក្ខណៈ
ងយស្រួលដល់ពួកគត់ក្នុង
ការរៀបចំអភិវឌ្រឍលំនៅឋាន 
រស់នៅឲ្រយបានសមរម្រយ»។
លោកមាសភក្តីបានបន្តថា

អាជា្ញាធរកប៏ានជយួរុះរីនងិដកឹ- 
ជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ផ្ទះចាស់
និងសមា្ភារប្រើប្រស់ផ្រស្រងៗរបស់
ពលរដ្ឋទាងំនោះពីទីតាងំចាស់
ទៅទីតំាងថ្មពី្រមទំាងបានជួយ
រកកន្ល្រងសម្រប់ពួកគ្រស្នាក់
នៅបណោ្ដាះអាសន្នរយៈព្រល
១ខ្រដោយឥតគិតថ្ល្រទម្រំ 
ពួកគ្រសង់ផ្ទះថ្មីរួចផងដ្ររ។ 
   ជុំវិញដំណោះស្រយប្រប 
ន្រះលោកស្រីស៊ុំសម៉ន
នាយិកាអង្គការអភិវឌ្រឍន៍ស្ត្រី- 

ក្រីក្រក្នុងទីក្រងុ(UPWD)បាន
សទរជាមួយនឹងការរំពឹងថា 
គ្រួសរក្រកី្រទាងំនោះនឹងខតិ-
ខំប្រឹងប្រងរកការងរធ្វើដោយ
សុចរិតទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗ 
ខ្លួនដើម្របីលើកកម្ពស់ស្រដ្ឋកិច្ច
គ្រួសរឲ្រយប្រសើរឡើង។
លោកស្រីសម៉នបានបញ្ជាក់

ថា៖«នៅទតីាំងថ្មីនោះអាជា្ញាធរ
បានរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងរួច- 
រាល់ហើយ។ចណំ្រកផ្លវូប្រតុង
កំពុងដំណើរការសងសង់ជិត
រួចរាល់ហើយដ្ររ។នៅក្រប្ររទី- 
តាំងថ្មីនោះគឺជាមជ្រឈមណ្ឌល
រោងចក្រកាត់ដ្ររហើយនៅ
ប្រមាណ២គីឡូម៉្រត្រពីទីនោះ
មានមណ្ឌលសុខភាពផ្រសារនិង
សលារៀនផងដ្ររ»។
លោកស្រីសម៉នបានបន្ត

ថាព្រលន្រះអង្គការរបស់
លោកស្រី និងអង្គការជាដ្រគូ 
មួយចំនួនទៀតកំពុងស្វ្រងរក-
មូលនិធិ និងសមា្ភារមួយចំនួន
ដើម្របីជួយគ្រួសរពលរដ្ឋក្រី-
ក្រទំាងនោះក្នុងការសងសង់ផ្ទះ 
ស្នាក់នៅឲ្រយបានសមរម្រយនៅ
លើទីតាងំថ្មីដ្រលអាជា្ញាធរបាន
ផ្ដល់ជូននោះ៕

ពលរដ្ឋរស់នៅតាមផ្លវូក្នងុរាជធានីភ្នពំេញជិត១០០គេសួារទទួលបានដីក្នងុខេត្តកណ្ដាល

ការរុះរើផ្ទះដេលសង់លើផ្លវូនៅរាជធានីភ្នពំេញកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។ រូបថតសលាក្រុង

លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ននៅក្នងុពិធីមួយកាលពីថ្ងេទី១៥ខេមិថុនាឆ្នាំ២០២០។ រូបថតហុងមិនា

រដ្ឋមន្តេីកេសួងសេដ្ឋកិច្ចដាក់លិខិតជូននាយករដ្ឋមន្តេីពីការកំណត់ថ្ងេឈប់សមេកសងពេលបុណេយចូលឆ្នាំ
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គឹម  សារុំ  

 ភ្នំពេញៈ តុលាការ កំពូល  
ពីមៃសិលមិញ  បាន បៃកាស តម្កល់ 
សាលដីកា មិនបៃគល់ ទីតាំង 
សា្នាក់ការ ដៃល គណបកៃស ភ្លើង- 

ទៀន ជួលឲៃយអតី តគណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ នោះ  ទៅឲៃយ បកៃស ភ្លើង  - 
ទៀន វិញ ឡើយ  ដោយថា  ទតីាំង 
សា្នាក់ការ ដៃលបកៃស សង្គៃះជាតិ 
ជួល នៅ សងា្កាត់ ចាក់ អងៃ លើ  
ខណ្ឌ មាន ជ័យ  រាជធានី ភ្នំពៃញ 

នោះ  មាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទ- 
ល្មើស ឧកៃិដ្ឋ ស្មុគ សា្មាញ។ 

តាម កំណត់ ហៃតុ របស់ តុលា- 
ការ  កំពូល បងា្ហាញថា  សំណុំរឿង 
នៃះ   មានភ្ជាប ់ឈ្មាះ ជន តៃវូចោទ 
ចំនួន  ១០នាក់  ដៃលមាន ទី១- 
ឈ្មាះ ជួន  សុផល  ទី២- ឈ្មាះ 
ង៉ុក សំអូន  ទី៣- ឈ្មាះ ថន  
ប៊នុធឿន  ទ៤ី- ឈ្មាះ ហកុ  សអំាង  
ទី៥- ឈ្មាះ សៃង់  ឡាយ  ទី៦ - 
ឈ្មាះ ប៊ុន  គឹមអា៊ា  ទី៧ -ឈ្មាះ 
ពួក  ចនា្តា  ទី៨ -ឈ្មាះសួ  តារា  
ទី៩- ឈ្មាះ សុី  ដារា៉ា  និង ឈ្មាះ 
ទឹម  សា ម៉ៃត  ដៃល ពួកគៃ មាន 
មៃធាវីការពារ សិទ្ធិ  ឈ្មាះ សំ 
សគុង។់ លោក ទាវ វណ្ណលុ  បៃធាន    
គណ បកៃស ភ្លើង ទៀន  ជា ដើម បណ្តងឹ 
ដៃលមាន លោក មៃធាវី ស ំ សគុង ់ 
ជា តណំាង នោះ  បាន ប្តងឹ ទាមទារ 
យក សា្នាក់ការ ដៃលជួល ទៅ ឲៃយ 
គណបកៃស សង្គៃះ  ជាតិ យក មក 
គៃប់គៃង វិញ។

ការប្តឹង ទាមទារ នៃះ បាន កើត- 
ឡើង បនា្ទាបព់ ីគណបកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ តៃូវបាន រំលាយ  ហើយ សន្តិ- 
សខុ   យាម សា្នាកក់ារ ចនំនួ ១០ នាក ់  
ក៏តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ខ្លួន 
ផងដៃរ កាលព ីឆ្នា ំ២០១៩។ ប៉នុ្តៃ 
កៃយ ឃាត់ខ្លួន បៃមាណ ២ 
សបា្តាហ៍  តៃូវ បាន តុលាការ ដោះ- 

លៃង ឲៃយនៅ កៃ ឃុំ បណ្តោះ- 
អាសន្ន  ដោយ ដាក់ ឲៃយ ពួកគៃ 
ស្ថិតនៅ កៃម ការតៃួត ពិនិតៃយ 
របស ់តលុាការ។ ដចូ្នៃះ សណំុរំឿង 
ប្តឹង ទាមទារ សា្នាក់ការ បកៃស នៃះ ក៏ 
មានជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជន តៃូវ- 
ចោទ ទាំង ១០នាក់ នោះ ដៃរ។

លោក និល  ណុន  អនុបៃធាន 
តុលាការ កំពូល  និង ជាចៅកៃម- 
ជំនុំជមៃះ ពីមៃសិលមិញ  បានអាន 
សាលដកីា នៅក្នងុ បន្ទប ់សវនាការ  
ដោយ កបំាងំ មខុ មៃធាវ ីថា  កៃយ- 
ពី  តុលាការ បាន បើក សវនាការ 
ជំនុំជមៃះ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី៦ កក្កដា  
ឆ្នា ំ២០២០  នងិ សា្តាប ់សៃចក្ត ីសន្ន-ិ 
ដា្ឋាន របស ់តំណាង មហាអយៃយការ 
មក  កៃុមបៃឹកៃសា ជំនុំជមៃះ យល់- 
ឃើញថា  សា្នាក់ការ របស់ អតីត 
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ដៃល មាន 
ទ ីតាងំនៅ ផ្ទះ លៃខ ៥៧៦  ផ្លវូ ជាត ិ
លៃខ ២  កៃុម ទី១៣  ភូមិ ពៃក- 
តាគង់ ២  សងា្កាត់ ចាក់ អងៃ លើ  
ខណ្ឌ មានជយ័  រាជធាន ីភ្នពំៃញ  គ ឺ
ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ គណបកៃស ភ្លើង- 
ទៀន ហើយ បាន ជួល ឲៃយ គណបកៃស 
សង្គៃះជាត ិដើមៃបី ធ្វើ ការ។  លោក 
ទាវ  វណ្ណុល បាន ប្តឹង ទាមទារ យក 
សា្នាក់ការ គណបកៃស ដើមៃបី បើក- 
សា្នាក់ការ ឡើង វិញ។  

លោក នលិ ណនុ  ថា ៖«សាលា- 

ឧទ្ធរណ ៍សមៃច តម្កល ់មនិ អនញុ្ញាត   
បៃគល ់សា្នាកក់ារ គណ បកៃស សង្គៃះ-  
ជាតិ ឲៃយគណបកៃស ភ្លើង ទៀន ជា 
ការតៃឹម តៃូវ។ ពៃះ សា្នាក់ការ 
គណបកៃស មួយនៃះ មាន ជាប់- 
ពាកព់ន័្ធ បទឧកៃដិ្ឋ ដៃល មានចរតិ 
ស្មុគសា្មាញ ហើយ កំពុង ស្ថិត ក្នុង 
ចំណាត់ការ របស់ តុលាការ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«តុលាការ- 
កំពូល សមៃច តម្កល់ សាលដីកា 
តាម សាលា ឧទ្ធរណ ៍ នងិ យលថ់ា  
សាលាឧទ្ធរណ ៍មនិចាត ់ការ នៃះ ជា 
ការ តៃឹមតៃូវ តាម ចៃបាប់ ហើយ»។

លោក ស ំសគុង ់ មៃធាវ ីការពារ 

សិទ្ធិ ឲៃយ ដើម បណ្តឹង  គឺ លោក ទាវ 
វណ្ណលុ  មនិ ធ្វើ អតា្ថាធបិៃបាយ ចៃើន 
ទៅលើ ការសមៃច នៃះ ទៃ  ដោយ 
លោក គៃន់តៃ បៃប់ នៅ កៃ 
បន្ទប់  សវនាការ ពីមៃសិល មិញ ថា  
តុលាការ កំពូល បដិសៃធ ផ្តល់ 
សា្នាកក់ារ គណបកៃស ភ្លើង ទៀន នៃះ 
ជាឆនា្ទានុសិទ្ធិ របស់ តុលាការ- 
កំពូល ។ ចំពោះ ជន តៃូវ ចោទ 
១០នាក ់ ដៃលជា អតតី សន្តសិខុ 
យាម សា្នាកក់ារ គណ បកៃស សង្គៃះ- 
ជាតិ នោះ  តៃូវបាន សាលា ដំបូង- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ដោះលៃង ពួក- 
គាត់  ឲៃយ នៅ កៃ ឃំុ អស់ ហើយ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញ ៈសហ ជពី នងិ សមាគម ជា ង 
២០សា្ថាប័ន កាលពី មៃសិល មិញ បាន 
បៃមូល ផ្តុគំា្នា  នៅមុខ ខុទ្ទ កាល័យ លោ ក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃហី៊នុ សៃន នៅ ទ លម់ខុ 
វត្ត បទុម វ តី ដើមៃបី ដាក់ ញត្តិ សុំ អន្តរា - 
គមន៍ ឲៃយ ជួយ ជំរុញ ទៅ និយោជក  អនុវ ត្ត 
កា របើកបៃក់ រំឭក អតីត ភព ការងារ 
ដៃលមាន មុន ឆ្នាំ២០១៩ និង បៃក់- 
បំណាច់  អតីតភព ការងារ ថ្មី ក្នុង ឆ្នាំ 
២០ ២០ដល ់កម្មករ នយិោ ជតិបនា្ទា បព់ ី
កៃសួង ការងារ បាន បៃកាស ពនៃយារ ពៃ ល  
អនុវត្ត ទៅ ឆ្នាំ ២០២១ ខាង មុខ ។

លោក សៃី យា៉ាង សុ ភ័ ណ្ឌ បៃធាន 
សម្ពន័្ធ សហជីព កម្ពជុា បាន ថ្លៃង  បនា្ទា ប់ព ី
ដាក់ ញត្ត ិរួចកាលពី មៃសិលមិញ ថា កៃសួ  ង   
ការងារ បានចៃញ លិខិត មួយចៃបាប់ 
ដោយ ពនៃយារពៃល ក្នុងការ បើកបៃក់- 
បណំាច ់អតតីភព ការងារ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់  ដល់ សា្ថានភព  រស់ នៅ របស់ 
កម្មករ  ដៃ ល កំពុង បៃឈមមុខ នឹង ការ - 
បាតប់ង ់ការងារ នងិ កពំងុ តៃវូ បាន ពៃយរួ 
កា រងារ។ លោក សៃ ីបន្តថា  ការ ពនៃយារ- 
ពៃល បើកបៃក់ អតីតភពការងារ  នៃះ 
គឺ បានធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច 
គៃសួារ  របស ់កម្មករ ខណៈ ដៃល បៃក ់
ទាំងនោះ បាន ចូលរួមចំណៃក គាំទៃ 
ជីវ  ភព របស់ កម្មករ ក្នុង គៃដ៏លំបាក 

នៃះ ។ លោក សៃី សុ ភ័ ណ្ឌ  លើក ឡើង 
ទៀត ថា កន្លង ទៅកៃមុ សហជីព ទំា ង - 
អស ់បាន ដាក ់ញត្ត ិទៅ កៃសងួ ការងារ 
ម្តង រចួមក ហើយដើមៃប ីទាមទារ ឲៃយ មា ន 
ការ ផ្តល់បៃក់ រំឭក អតីតភព ការងារ 
កម្មករ ដៃលមាន មុនឆ្នាំ២០១៩ និង 
បៃក់ អតីត ភព ការងារ  សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២០ បុ៉ន្តៃ មិន មាន ដំណះ សៃ  យ នោះ 
ទៃទើប សហជីព ទំាងអស់ រួមគា្នា ស្វៃង-  
រក  អន្តរា គមន៍  ពី លោក នាយ ក  រដ្ឋ មន្តៃ ី។

លោកសៃី បញ្ជាក់ ថា៖«យើង ទទូច 
ឲៃយ សម្តៃច នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីគិតគូ រពី ផល - 

បៃយោជន៍រ បស់បង ប្អនូ កម្មករ ឡើង វិ ញ  
ហើយ បើ គាត ់គតិគរូ ព ីផល បៃយោ ជន ៍
រ បសប់ង ប្អនូ កម្មករ យើង គាត ់នងឹ បា ន 
ទទលួ ផល បៃយោជន ៍មកវញិ។ ខ្ញុ ំជឿ 
ថា មានតៃ បងប្អនូ កម្មករ នៃះហើយ ដៃ ល 
ផ្តលន់វូ សទិ្ធអិណំាច ដល ់ពកួ គា ត ់បាន 
តាមរយៈ ការបោះឆ្នាត ដូច្នៃះ យើង ស្នើ - 
សុំ ឲៃយ គាត់ គិតគូ រពី កម្មករ»។

បើ តាម លោកសៃ ីសុ ភ័ ណ្ឌ ក្នងុ អំឡុ ង- 
ពៃលនៃះ មាន រោងចកៃ ជាចៃើន បាន 
ពៃយួរកា រងារកម្មករ  ហើយ មាន កម្មករ 
ជាចៃើនបាន  ទទួល បៃក់ឧបត្ថម្ភ តិច  - 

តួច បំផុត  ពី រដា្ឋាភិបាល និង ពី  ថៅកៃ ដៃ  ល 
មិនអាច យកទៅដោះសៃយ   បញ្ហា ជី វ- 
ភ ព របស ់ពកួគាត ់បានល្អ បៃសើរ  នោះ 
ទៃ។ លោកសៃ ីរ ំព ឹង ថា លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី នឹង ផ្តល់ ដំណះសៃយ មួយ 
ដ៏ ល្អ សមៃប់ កម្មករ  ពៃះខុ ទ្ទ កា ល័ យ  
លោក ហុ៊ន សៃន  គឺជា កន្លៃង ចុង កៃ យ  
ដៃល តៃូវ ស្វៃងរក កិច្ច អន្តរាគមន៍ 
បនា្ទាបព់ ីបាន ស្វះ ស្វៃង រក គៃប ់សា្ថាបន័  
តៃ មិន មាន ដំណះ សៃយ។

លោក គង់ ចំរីន មន្តៃី ទទួលបន្ទុក 
ខុទ្ទ កា ល័យ លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី  

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា កៃុមការងារ នៃ  
ខុ ទ្ទ  កាល័យ  កំពុង ពិនិតៃយ លើ សំណើ 
ក្នងុ ញត្ត ិនៃះហើយ  ជា លទ្ធផល យា៉ាង -  
ណា  នោះ នឹង ជមៃបជូន នៅពៃល 
កៃយ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ការ ទាម - 
ទារ របស ់ពកួ គាត ់គ ឺពកួគាត ់មាន សទិ្ធ ិ
តើ គៃន់តៃ ញត្តិ របស់ ពួកគាត់ បាន 
បញ្ជូនទៅ ខាងលើ ហើយ ចំណៃក ការ - 
សមៃច យា៉ាងណា ទៀត  នឹង ជូន ដំណឹ ង 
នៅ ថ្ងៃស្អៃក ឬ ខានស្អៃក  បាន ដឹង»។

លោក ហៃង សួរ អ្នកនំាពាកៃយ កៃសួ ង 
ការងារ ថ្លៃង ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា បគុ្គល គៃបរ់បូ  
មាន សិទ្ធ ិធ្វើ ញត្ត ិស្នើសំុ រី ឯការ ឆ្លើយ ត ប 
យា៉ាង ម៉ៃច គឺ អាសៃយ័ លើ ផល បៃយោ - 
ជន៍ សាធារណៈ ឬ ផល បៃយោជន៍ នៃ 
វិស័យ ទាំង មូល។ ប៉ុន្តៃ លោកថា ការ-
ស្នើ ទាងំ នោះ គ ឺតៃវូ តៃ ផ្អៃក តាម លខិ ិត 
បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្តឬ វិធាន ការ ណាមួយ 
ដៃល សមសៃប ខណៈ ដៃល លោក អះ- 
អាង ថា ការដៃល កៃសងួ ដាកច់ៃញ នវូ 
វិធាន ការទំាងនៃះក៏ ពៃះ  តៃ ដើមៃបី រកៃសា 
ការ  ងារ និង កុំ ឲៃយ មាន ផលប៉ះ ពាល់ 
កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ក ម្មករ ផង ដៃរ ។ 
លោក  ថា ៖ «ចំពោះ  មុខការងារ អាទិភព 
គឺ ( កៃ សួ   ងការងារ) តៃូវ រកៃសា ចងា្វាក់ 
ផលិត កម្ម ដើមៃបី រកៃសា ការងារ ឲៃយ បាន 
ចៃើន ជា អតិបរិមាហើយ បើ មាន ការរង 
ផល ប៉ះ ពា ល់  គឺតៃូវ ធ្វើ យា៉ាង ម៉ៃច កុំ ឲៃយ 
កម្មករ និយោ  ជិត មាន បៃក់ ខៃ ស្មើ សូនៃយ »៕

តុលាការកំពូលប្រកាសតម្កល់សាលដីកាទាក់ទងទីតំាងជួលឲ្រយអតីតបក្រសសង្គ្រះជាតិ

សហជីពនិងសមាគមសូមឲ្រយលោកហុ៊នស្រនជួយអន្តរាគមន៍រឿងប្រក់អតីតភាពការងារ

បុរសអ្នកលក់ដូងជិះ មូ៉តូកាត់មុខអតីតសា្នាក់ការ បកេសសង្គេះជាតិ នៅសង្កាត់ចាក់អងេ  លើ។មិនា 

តំណាង សហ ជីព  និង សមគម  ដាក់ ញត្ត ិនៅ ខុទ្ទកាល័យ លោកនាយករដ្ឋ មន្តេ ី ហុ៊ន សេន កាលពីថ្ងេមេសិលមិញ ។ រូបថត CCHR



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងមហាផ្ទ្រអះអាងថា
ខ្លួនមានភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគ្រប់គ្រង
ជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្តនៅកម្ពុជា
ក្នងុនះមានជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្ត
ជាង៨ម៉ឺននាក់ កំព៉ងត្រូវបានក្រសួង
ផ្ដល់ជនូបណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តយ៍ជាបន្ត-  
បនា្ទាប់ដើម្របីដាក់ពួកគ្រឱ្រយស្ថិតនៅ
ក្រមគន្លងច្របាប់និងអន៉វត្ដកាតព្វកិច្ច
នានាតាមការកំណត់។
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង

មហាផ្ទ្រកាលពថី្ង្រទី១០ខ្រកក្កដាបាន- 
ឱ្រយដឹងថា ដោយពិនិត្រយឃើញថា មិន
អាចទក៉ឱ្រយបញ្ហាអន្តោប្រវ្រសនប៍ន្តស្ថតិ- 
នៅជាគ្រះហានិភ័យចំពោះសន្តិស៉ខ
ជាតិសណ្តាប់ធ្នាប់នងិសវ៉ត្ថភិាពសង្គម
ព្រមទាំងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចនះ គឺ
ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ក្រសងួមហាផ្ទ្របាន-
ស្នើស៉ំគោលការណ៍ដឹកនាំ និងបាន-
ទទួលនូវការគាំទ្រពីលោកនាយករដ្ឋ-
មន្រ្ដីហ៊៉នស្រន ដើម្របីដោះស្រយ
កិច្ចការន្រះប្រកបដោយការប្រ្តជា្ញាចិត្ត
និងការទទួលខ៉សត្រូវចំពោះផល-
ប្រយោជន៍ជាតិ។
ក្រសងួឱ្រយដងឹថា៖«គណៈកម្មការអន្តរ-

ក្រសួងមួយ និងក្រ៉មការងារប្រតិបត្ដិ
ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីច៉ះធ្វើ- 
ជំរឿនស្ថិតិជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្ត

សឡើងវិញ ដោយមានការត្រួតពិនិត្រយ
យ៉ាងហ្មតច់ត់ដើម្របីវាយតម្ល្រចងក្រងជា
តារាងឧបសម្ពន័្ធផ្លវូការបម្រើឱ្រយការកំណត់
ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រយ»។
ក្រសួងបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលច៉ង-

ក្រយព្រលបទិឱសនវាទន្រយទ៉្ធនាការ  
ច៉ះធ្វើជំរឿនស្ថិតិជនបរទ្រសអន្តោប្រ-
វ្រសន្តកាលពីថ្ង្រទី៣០មថិន៉ាឆ្នាំ២០១៩  
គឺ មានជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្តនៅ
ទូទាំងប្រទ្រសបានដាក់ពាក្រយស្នើស៉ំ
ប្រកាសទទួលស្គាល់ជាជនបរទ្រស
អន្តោប្រវ្រសន្តនិងស៉ំបណ្ណស្នាក់នៅ
អចិន្រ្តយ៍ចំនួន៨៩៧៨៦នាក់ស្មើនឹង

២៨៩៤៥គ្រសួររមួមាន១១សញ្ជាត។ិ
ក្នុងនះមានជនជាតិវៀតណមចំនួន
៨៩៤៧១នាក់(ស្រី៤២៨៣៦នាក់)
ថ្រចំនួន១១៧នាក់(ស្រី១៥នាក់)
ឡាវចំនួន១៥១នាក់(ស្រី៥២នាក់)
និងចិន២២នាក់(ស្រី១៣នាក់)។
ក្រសួងមហាផ្ទ្របានឱ្រយដឹងថាក្នុង

ដំណើរការពិនិត្រយដោះស្រយបញ្ហាន្រះ
ក្រម៉ការងារបានធ្វើការដកហតូឯកសរ
រដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដ្រលជន-
បរទ្រសកំព៉ងកាន់កាប់ចាប់តាំងពីដើម
ឆ្នាំ២០១៧ដល់ថ្ង្រទ៣ី០ខ្រមថិន៉ាឆ្នាំ
២០១៩បានចនំនួ៣៧៤៣៦ច្របាប់ពី

ជនបរទ្រសចំនួន២០១០៧គ្រួសរ
ដ្រលមានមនស៉្រសសរប៉ចនំនួ៦៩៩៥៧
ស្មើនងឹ១១សញ្ជាត។ិក្នងុនះសញ្ជាតិ
វៀតណមចំនួន១៩៩៦៧គ្រួសរ
មន៉ស្រសចំនួន៦៩៧៨៧នាក់។
ក្រសងួបញ្ជាក់ថា៖«បច្ចបុ្របន្នជនបរទ្រស  

ដ្រលមានចនំនួដចូបានរៀបរាប់ខាងលើ
កំព៉ងត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទ្រ ផ្តល់ជូន
បណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តយ៍(ស៉ពលភាព២
ឆ្នាំម្តង)ជាបន្តបនា្ទាប់ដើម្របីដាក់ពកួគ្រឱ្រយ
ស្ថិតនៅក្រមគន្លងច្របាប់ និងអន៉វត្ត
កាតព្វកិច្ចនានាតាមការកំណត់»។
លោកស៉ឹងស្រនករ៉ណ មន្ត្រីអង្ក្រត

ជានខ់្ពស់ន្រសមាគមការពារសទិ្ធមិនស៉្រស
(អាដហ៉ក)ថ្ល្រងថាជាគោលការណ៍
ខាងអង្គការសិទ្ធិមន៉ស្រសមិនរើសអើង
ចំពោះជាតិសសន៍ខាងណមួយទ្រ។
អង្គការមានការគោរពសទិ្ធិរបស់ពកួគាត់
មិនថាជាជនជាតិណនះទ្រ។ប៉៉ន្ដ្រអ្វី
ដ្រលជាការកត់សមា្គាល់ជាធម្មតាប្រទ្រស-   
ជាតិណកដ៏ោយក៏មានច្របាប់ពកីារគ្រប-់ 
គ្រងប្រទ្រសរបស់គ្រនីមួយៗអំពីសិទ្ធិ
និងច្របាប់អន្ដោប្រវ្រសន៍ន្រះដ្ររ។
លោកថា៖«ដោយឡ្រកកម្ពុជាយើង

ឃើញថាមានការបើកលម្ហច្រើនឱ្រយ
ជនអន្ដោប្រវ្រសន្តខស៉ច្របាប់មករសន់ៅ
កម្ពជុារហតូដល់មានការសម្របសម្រលួ
ឱ្រយមានបណ្ណអន្ដោប្រវ្រសន៍អចិន្រ្តយ៍
ថ្រមទៀត។ដចូ្ន្រះយើងឃើញថាមានការ-  

សម្របសម្រួលច្រើននៅក្នុងរឿងន្រះ។
អ្វីដ្រលជាបញ្ហានះគឺមានការរិះគន់ពី
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។សម្រប់រដា្ឋា-
ភិបាលត្រូវត្រមានការបំភ្លឺឱ្រយបានច្របាស់
អំពីបញ្ហាទាំងអស់ន្រះ»។ 
លោកបន្តថាបើរដា្ឋាភិបាលមិនមាន

ការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវ្រសន្តបានល្អ
បណ្តាយឱ្រយចូលមករស់នៅអចិន្រ្តយ៍
ច្រើននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
ជីវភាពនិងការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។
លោកក្រវវណ្ណថនអគ្គនាយករងនងិ

ជាអ្នកនាំពាក្រយអគ្គនាយកដា្ឋានអន្ដោ-
ប្រវ្រសន៍ន្រក្រសួងមហាផ្ទ្របានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉ស៉្ដិ៍កាលពថី្ង្រទ១ី២កក្កដាថា
ដើម្របីឱ្រយសធរណជនបានដឹងពីភាព-
ហ្មត់ចត់ន្រការគ្រប់គ្រងជនបរទ្រស
អន្តោប្រវ្រសន្តទើបក្រសងួមហាផ្ទ្របាន-  
ច្រញលិខិតផ្រសព្វផ្រសាយជូនដំណឹងន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងចង់ប្រប់ពកីារ-

គ្រប់គ្រងជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្តថា
មានភាពច្របាស់លាស់ហ្មត់ចត់ហើយដើម្របី 
គ្រប់គ្រងជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្តឱ្រយ-
បានហ្មត់ចត់គឺយើងធ្វើជរំឿនដើម្របីគ្រប-់  
គ្រងតួល្រខឱ្រយបានច្របាស់លាស់ដោយ
បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនិងច្រញ
បណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តយ៍ជាបន្តបនា្ទាប់
ជនូពកួគាត់។ជនបរទ្រសអន្តោប្រវ្រសន្ត
ដ្រលកាន់ឯកសរមនិប្រក្រតីពពី្រលមន៉
យើងបានដកហូតឯកសរនះពីគាត់»៕

ថ្ង្រអងា្គារទី១៤ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងថា ការគ្រប គ់្រងជនបរទ្រសគឺហ្មត់ចត់និងកំពុងផ្តល់ជូនបណ្ណស្នាក់នៅជាង៨មឺុននាក់

អន្តោបេវេសន្ត ចិនដេលអាជ្ញាធរកម្ពជុចាប់បញ្ជនូទៅបេទេសចិនវិញ  កាលពីខេសីហា ឆ្នាមុំន។ រូបហ្រងជីវ័ន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៤ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

សុទ្ធ គឹម សឿន

រតនគរិី/ កពំងស់្ពឺ: ឈើ ចមៃុះ 
ចំនួន ៣៣កំណាត់ តៃូវបាន 
សម ត្ថកិច្ច ខៃត្ត រតនគិរី បៃគ ល់ 
ជូន មន្តៃី ជំនាញ បរិស្ថាន ខៃត្ត 
ដើមៃបី រកៃសាទុក កសង សំណំុ រឿ ង 
បញ្ជនូទៅ តុលាការបនា្ទាប់ពី បង្កៃ ប 
នៅ សៃកុ អ ូរយ៉ា ដាវដោយ  ម្ចា ស ់
ឈើ បាន រត់ គៃ ច ខ្ល ួន ខណៈ ដៃ ល  
សមត្ថកចិ្ច ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺបង្កៃប 
ទីតំាង កៃច្នៃ ឈើ ១កន្លៃង ដៃ ល  
មន ឈើ ចនំនួ ២៥កណំាត ់ នៅ 
សៃុក ឱ រ៉ា ល់។

លោក ផុន ខៃមរិន្ទ បៃធាន 
មន្ទរី បរសិ្ថាន ខៃត្ត រតនគរិ ីថ្លៃង ពី  
មៃសិលមិញ ថា លោក បានទទួ ល  
ឈើ ជាចៃើន បៃភៃទ  លាយឡំ 
គ្នា សរុប ចំនួន ៣៣កំណាត់  ពី 
មន្តៃ ីជនំាញ ចមៃុះ ដៃល បាន ចុះ 
បង្កៃបកាល ពី ថ្ងៃ ទី ១២  ខៃ កក្ក ដា  
ប៉ុន្ដៃ លោក មិនទាន់ ដឹង ពី ចំនួន 
ដៃលគិត ជា ម៉ៃ តៃ គុប  ទៃ។ បៃតិ - 
បត្ត ិការបង្កៃប នោះ កម្លា ំងច មៃះុ  
បានធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃទី១១ កក្ក  ដា 

នៅតៃង ់ចណំចុ កពំង ់ចម្លង ទន្លៃ 
សៃសន នៅ ក្នងុ ភមូ ិបា ដល ឃុ ំ
សៃ សន សៃុក អូរ យ៉ា ដាវ។

លោក ថា៖«ខ្ញុ ំបាន ឃើ ញ ទំា ង - 
អស ់ហ្នងឹហើយ ឥឡវូនៃះ មន្តៃ-ី 
ជំនាញ កំពុងធ្វើការ វាស់វៃង ចំនួ ន 
ម៉ៃតៃ គបុ ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ  គៃ វាស ់
ហើយឬ នៅទៃពៃះ ខ្ញុ ំជាប ់រវ ល ់
មក បៃជុំ នៅ ភ្នំពៃញ»។

លោក ថាវ យ៉ៃន មៃបញ្ជាការ 
កងរជអាវុធហត្ថ ខៃត្តរតន គិរី  

ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា៖ «វត្ថុ តា  ង 
ដៃល យើង បាន បង្កៃ ប នោះតៃវូ  - 
បាន បៃគល់ ឲៃយ មន្តៃ ីបរិស្ថាន យ ក 
ទៅ រកៃសាទកុដើមៃប ីចាត ់ចៃ ង  តា ម 
ចៃបាប់ បន្ត ប៉ុន្ដៃ ម្ចាស់ ឈើ  បាន 
រត់ គៃចខ្លួន បាត់អស់ ហើយ។ 
ការងារ បង្កៃប នៃះគឺ យើង នៅ - 
តៃ បន្ត ធ្វើជា ហូរហៃអ៊ីចឹង មិន-  
លើកលៃង ឲៃយ កៃុម ឈ្មួញ ណា - 
មយួ ទៃ ដចូ បងប្អនូ យើង ឃើញ 
កន្លងមកនៃះគឺ យើង បាន ចាត់ - 

វិធានការ គៃប់ រូបភាព ហើយ»។
លោក បន្ថៃមថា មុននឹង ឈា ន 

ដល់ ការបង្កៃប កម្លាងំ សមត្ថ កិ ច្ច 
បាន បៃើបៃស់ មធៃយោ បាយ កា ណូ ត   
ចុះ លៃបាត រុករក សៃវជៃវ ក្នុង 
ទន្លៃ សៃសន ក្នុងភូមិ សស្តៃ 
សៃ ុ ក អូ រយ៉ា ដាវ  ទើប  បៃទះ ឃើ ញ 
ឈើ ដៃល កៃមុ ឈ្មញួ គរ លាក់ ទុ ក  
ក្នងុ ទន្លៃ នោះ តៃម្តងដោ យ សម ត្ថ - 
កិច្ច បានធ្វើ ការ រឹបអូស យក ទៅ 
បៃគលជ់នូ មន្តៃ ីជនំាញ បរសិ្ថាន 
ខៃត្តរតនគិរី ចាត់ចៃង តាមចៃបាប់ ។

ដោយឡៃក សមត្ថកចិ្ច ចមៃុះ 
ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ កាលពី ថ្ងៃទី១១ 
ខៃកក្កដា បាន ចុះបង្កៃប ទតីាងំ 
កៃច្នៃ ឈើ ១កន្លៃង ស្ថិត នៅ  ភូមិ 
ដំបង វៃញ ឃុំ សង្កៃ សទ ប 
សៃកុ ឱ រ៉ា ល ់ដោយ   របឹអសូ ឈើ 
បៃភៃទ លៃខ២ចំនួន២៥កំណាត់  
ស្មើ  ន ឹង ជាង ៣ម៉ៃតៃគបុ ខណៈ 
ម្ចាស់ បាន រត់ គៃច ខ្លួន បាត់ ។

លោកនៅ ណាក ់អន ុបៃធា ន   
មន្ទរី បរសិ្ថាន ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា សមត្ថ កិច្ច 
ចមៃះុ ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺបៃមណ ជា ង 
៥០នាក់ បាន ចុះ ឆៃកឆៃរ និង 
បង្កៃប ទីតំាង កៃច្នៃ ឈើ បៃណីត  
ម យួកន្លៃង   ដៃល ឈើ ទាងំអស ់
តៃូវ គៃ ទម្លាក់  ចូលក្នុង ទឹកសៃះ  
ដើមៃបី លាក់បាំង សមត្ថកិច្ច។

លោកថា៖«យើង ចុះទៅ បង្កៃ ប 
នៃះ គ ឺមនិ ជបួ ម្ចាស ់ទតីាងំ ទៃ គ ឺ
គត់ រត់ គៃចខ្លួន បាត់ ហើយ រីឯ 
ផ្ទះ ដៃលជា កន្លៃង កៃច្នៃ ឈើ ហ្ន ឹង 
គឺ ចាក់សោ ទុកចោល។ ដូច្នៃះ 
យើង មនការ សងៃស័យទើប ស្នើ 
សំុ អនុសសន៍ ពី ថា្នាក់លើ សមៃ ច 
ដើមៃបី ឆៃកឆៃរ ទី តាំ ង  ហ្នឹង ប៉ុន្ដៃ 
ម្ចាស់ បាន លើក ឈើ ទម្លាក់ ទឹក 
ហើយ លួច ដឹក ម៉ាសុីន អារឈើ 
ចៃញ អស់ មួយ ចំនួន»។   

លោកជា ហ៊ាន បៃធាន អង្គការ  
បៃឆងំ អពំើពកុ រលយួ ទបស់្កា ត ់  
ការ បំផ្លាញ ធនធាន ធម្ម ជាតិ និ ង 
ការពារ សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ (CA N C  
IPO) ថ្លៃង  ថា កៃមុ អង្គការ រប ស់ 
លោក បាន ចូលរួម ជាមួយ អា ជា្ញា  - 
ធរ ដើមៃបី បង្កៃប បទ ល្មើស ទំាង - 
អស ់នៃះ  ប៉នុ្ដៃ គរួ ឲៃយ ស្ដាយ ដៃល 
មិន បាន ឃាត់ខ្លនួ ម្ចាស់ ទីតំាង ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា៖«កៃពី ឈើ 
ទាងំ ២៥ ដុ ំនៃះ យើង រកឃើញ 
សណំាក ម៉ាសុនី អារឈើ  ដៃល 
កៃុម ឈ្មួញ បាន រី រុះ យក មួយ- 
ចំនួ ន ហើយ នៅ សៃស សល់ រប ស់ - 
របរ មនិសវូសខំានខ់្លះប៉នុ្ដៃ យើ ង 
បាន បៃមូល យកមក ទាំង អស់ 
ដើមៃបី រកៃសាទុក ក ស ង សំណំុ រឿ ង  
បញ្ជូន ទៅ តុលាកា រ»៕

ឈើជិត៦០កំណាត់ត្រវូសមត្ថកិច្ចរឹបអូសនិងកសាង
សំណំុរឿងបញ្ជនូទៅតុលាការខណៈម្ចាស់រត់គ្រច

សមត្ថ កិច្ច កំពុង ស្រង់ កំណាត់ ឈើ  នៅ ក្នងុ ទន្ល្រស្រសាន   ។ រូបថត នគរបាល

លោក...
តព ីទ ំពរ័ ១... ភ្ន ំកៃ វាញ  ដៃល 

មន ទំហំ ១,៤ លាន ហិក តា  គៃប- 
ដណ្តប ់ក្នងុ ភមូ ិសស្តៃ ខៃត្ត កោះ- 
កុង  ពោធិ៍ សត់   និង កំ ពង់ ស្ព ឺ  បៃ- 
កប ដោយ បៃ សិទ្ធភាព ខ្ពស់ ។ 

 លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃ សួង បរិ ស្ថាន   បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ មៃសិល- 
មិញ ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល   ១៨ខៃ 
ចងុ កៃយ នៃះ   ( ព ីខៃ មករ   ឆ្នា ំ 
២០ ១៩   ដល ់ខៃ មថិនុា   ឆ្នា ំ២០ 
២០ )   មន្តៃី ឧទៃយោ នុ រកៃស នៃ កៃ- 
សួង បរិ ស្ថាន   និង  មន្តៃី នៃ អង្គ- 
ការ សម្ពន័្ធ មិត្ត សត្វ ពៃ  និង ស្ថា ប័ ន 
ពាក់ ព័ន្ធ បាន ចុះ លៃបាត ទាំង- 
យប់ ទំាង ថ្ងៃ ចំនួន  ៧៦៥៤   លើក   
លើ ចម្ងាយ ផ្លូវ   ២៤៥៥៣ ៥ គី- 
ឡូ ម៉ៃតៃ  ដៃល ក្នងុ នោះ បាន 
ទប់ស្កាត ់  នងិ បង្កៃប ប ទ ល្មើស 
ធន ធាន ធម្ម ជាត ិរមួ មន  បញៃឈប ់ 
ការ ទន្ទៃន ដី ដោយ ខុស ចៃបាប់  
ចំ នួន   ១៧១  ករ ណី  ដាក់ ពាកៃយ 
បណ្តឹង ទៅ តុលា ការ ចំ នួន   
២០៥  ករណ ី ព ិនយ័ អន្តរ កាល 
ចនំនួ   ២៧៧ករណ ី បញ្ជនូ ជន- 
ល្មើស ចំនួន   ៨៧ នាក់ ទៅ កាន់ 
តលុា ការ ។  ជា មយួ គ្នា នៃះ កៃមុ- 
លៃបាត ក ៏បាន រុះ រ ីខ្ទម ខសុ ចៃបាប ់
ចនំនួ ៩៨៣   ដក ហតូ ឈើ ច ំននួ 
២១៧៩ ម៉ៃតៃ គបុ   ដក ហតូ   នងិ 
រឹប អូស រណា រយន្ត ចំ នួន   ១៩៥៤ 
គៃឿង   ដោះ អនា្ទាក់ បាន ចំ នួន  
៣២៣២២ អនា្ទាក់   ជួយ សង្គៃះ 
សត្វ ពៃ រស់ បាន ចំនួន   ៧៤៧  
កៃបាល   និង រឹប អូស សត្វ ពៃ 
ស្លាប់ ចំនួន ២០៦ កៃបាល   រួម- 
ទាំង រឹប អូស រថ យន្ត បាន ចំនួន 
១៦៩ គៃឿង   តៃក់ ទ័រ  និង រថ- 
យន្ត ប៊ុល ដូ ហៃសៃរ ចំនួន ៤៣ 
គៃឿង   ម៉ូតូ ចំ នួន ១៧៣ គៃឿង   
គោ យន្ត ច ំននួ  ២៧១ គៃឿង ផង- 
ដៃរ ។   លោក   ភក្តៃ  ក៏ បាន 
សម្ដៃង ការ  កោត សរ សើរ ច ំពោះ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ   និង ការ- 
អនុ វត្ត ចៃបាប់ កន្លង មក របស់ 
អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី និង ភាគី ដៃល 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម- 
ជាតិ របស់ កម្ព ុជា  ក្នងុ នោះ អង្គ-  
ការ សម្ពន័្ធ មិត្ត សត្វ ពៃ   បាន ផ្តោត 
លើ ការ ការ ពារ  សកា្តោ នុពល បរិ ស្ថាន   

និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ក្នុង តំបន់ 
ជរួ ភ្ន ំកៃ វាញ ជា ពសិៃស ក្នងុ ខៃត្ត 
កោះ កុង   ពោធិ៍ សត់   និង កំ ពង់- 
ស្ពឺ។   កៃសួ ង បរិស្ថាន  និង អង្គ- 
ការ សម្ព័ន  មិត្ត សត្វ ពៃ បាន ចុះ 
អន ុសៃសរណៈ លើ កចិ្ច សហ បៃត-ិ 
បត្ត ិការ ការពារ  នងិ អភ ិរកៃស ត ំបន ់
ជួរ ភ្នំ កៃ វាញ ដៃល មន ទំ ហំ ដី 
អភិ រកៃស   ១,៤ លាន ហិក តា 
ដៃល ក្នុង នោះ រួម មន ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ តា តៃ   ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ពាម កៃ សោប  
ឧទៃយោន ជាតិ ជួរ ភ្នំ កៃ វាញ ខាង- 
តៃបូង   ឧទៃយោន ជាតិ ជួរ ភ្នំ កៃ វាញ 
កណា្តាល  ឧទៃយោន ជាតិ បទុម- 
សគរ ជា ដើម ។     

 លោក   ថ្លៃង ថា ៖ « កិច្ច សហ ការ 
ល្អ  និង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់ បៃ កប- 
ដោយ បៃ សិទ្ធ ភាព ក្នុង តំបន់ ការ- 
ពារ ធម្ម ជាតិ ពិត ជា មន សរៈសំ-  
ខាន់ ណាស់   ក្នងុ កិច្ច គំ ពារ បរិ ស្ថាន   
ការ ការ ពារ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  
ការ អភិ រកៃស ជីវៈ ចមៃះុ ដៃល កម្ព ុជា 
មន ។   ការ ចលូ រមួ របស ់អង្គ ការ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត សត្វ ពៃ គឺ ជា ការ រួម 
វិភាគ ទាន មួយ ដ៏ មន តម្លៃ ជា- 
មួយ នឹង រជ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុ ជា 
ក្នងុ ការ ទប់ ស្កាត់ បទ ល្មើស ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ   និង ថៃរ កៃសា ការ- 
ពារ  ន ិង អភ ិរកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ   
និង ជីវចមៃះុ នៅ ក ម្ព ុជា »។  « នៃះ 
គឺ ជា កិច្ច សហការ ដ៏ សោ្មោះ តៃង់ 
និង បៃកប ដោយ ផ្លៃ ផ្កា ដៃល កៃ- 
សួង បរិ ស្ថាន   និង អង្គ ការ សម្ព័ន្ធ  - 
មិត្ត សត្វ ពៃ បាន ធ្វើ ដើមៃបី បុព្វ- 
ហៃតុ បរិ ស្ថាន  និង ធន ធាន ធម្ម-  
ជាតិ ។   កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង នៃះ   
បាន ធ្វើ ឱៃយ តំ បន់ អភិ រកៃស  កាន់ តៃ 
តៃវូ បាន ការ ពារ យ៉ាង ល្អ បៃ សើរ   
បទ ល្មើស គៃប ់បៃ ភៃទ បាន ថយ 
ចុះ យ៉ាង ចៃើន នៅ តំបន់  ទាំង 
បទ ល្មើស កាប់ បំ ផ្លាញ ពៃ ឈើ  
នងិ បរ បាញ ់សត្វ ពៃ ។   ការ ការ- 
ពារ បាន នូវ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ បៃ- 
កប ដោយ បៃ សិ ទ្ធ ភាព បាន ធ្វើ 
ឲៃយ កម្ពុ ជា  លក់ ឥណ ទាន កា បូន 
នៅ ក្នុង តំ បន់ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ តា តៃ  និង ឧទៃយោន ជាតិ ជួរ-  
ភ្នំ កៃ វាញ ខាង តៃបូង » ។    បច្ចុ បៃបន្ន 
នៃះ កម្ពុ ជា  មន តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាតិ ចំនួ ន ៦៩ កន្លៃង   លើ ទំហំ 
ផ្ទៃ ដី  ៧,៣ លាន ហិក តា៕

លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ បង្ហាញ រណារជាភ័ស្តតុាងបទល្មើស។ រូប ហៃង  ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ថ្លែងថាដំបូងឡើយបែជា-
ពលរដ្ឋជាង២០០គែសួារនែះ គឺរស់-
នៅក្នងុតំបន់ពែភ្នំដូចជាតំបន់ការពារ
សត្វពែនិងពែឈើនៅតាមបណ្ដោយ
ដងពែកស្ទងឹពែត់និងតំបន់ជីផាត់ហើយ
កែយមកតែវូផា្លាស់ទីមករស់នៅក្នងុ
សហគមន៍ភូមិសុវណ្ណបែតងឃំុកណ្ដោល
សែកុបទុមសាគរកាលពីឆ្នាំ២០០៤
ស្ថតិកែមគមែងអភិវឌែឍន៍កសិកម្ម
របស់អង្គការសម្ពន័្ធមិត្តសត្វពែ។លោក
បន្តថាពលរដ្ឋនៅក្នងុសហគមន៍នែះគឺ
ទទួលបានដីសមែបទានសង្គមកិច្ចគឺក្នងុ
១គែួសារបានដីទទឹង២៥ម៉ែតែ និង
បណ្ដោយ៦០០ម៉ែតែដើមែបីធ្វើដីភូមិ
ដីចម្ការ និងដីសមែប់ដំណំាហូបផ្លែ
ផែសែងៗដើមែបីកាត់ផា្ដាច់មុខរបររបស់
ពួកគាត់ពីមុនមកដែលធ្លាប់ចូលពែ
បែមូលអនុផលពែឈើកាប់ឈើ និង
បរបាញ់សត្វពែ។
លោកថា៖«នែះគឺជាការអនុវត្តគមែង

ដែលជំរុញឱែយមនការផា្លាស់ប្ដូរជីវភាព
របស់បងប្អនូបែជាពលរដ្ឋហើយដើមែបីឱែយ
ពួកគាត់មនភាពនឹងនរដោយសារទី១
មនដីកម្មសិទ្ធិទី២មនមុខរបរទី៣មន
ចំណូលនិងទី៤មនសុវត្ថភិាពសមែប់ការ-
រស់នៅរបស់ពួកគាត់។កន្លងទៅបងប្អនូ
ដែលអញ្ជើញមករស់នៅកន្លែងនែះ គឺ
គាត់រស់នៅជារបៀបមួយដែលតែងធ្វើ
ពីមុនមកគឺការធ្វើសែចម្ការបុ៉ន្តែជាសែ
ចម្ការពនែចរគឺទៅកាប់ទន្ទែនដីពែដើមែបី
ដំាសែវូហើយបន្ទាប់មកទៅកាប់ឆ្ការនៅ
កន្លែងផែសែងដែលនែះធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់
ធនធនធម្មជាតិ និងជីវចមែះុសត្វពែ

ផែសែងៗ»។ ការលើកឡើងរបស់លោក
នែតែភក្ដែនែះ គឺធ្វើឡើងនៅពែល
លោកបានដឹកនំកែមុអ្នកសារព័ត៌មន
ជាង២០នក់ចុះទៅតែតួពិនិតែយអំពីការ-
ការពារធនធនធម្មជាតិ នៅក្នងុខែត្ត-
កោះកុងកាលពីចុងសបា្ដាហ៍មុន។
លោកអាត់ណុចបែធនសហគមន៍

អភិវឌែឍន៍កសិកម្មសុវណា្ណាបែតងបាន
ថ្លែងថាគមែងអភិវឌែឍន៍កសិកម្មរបស់
អង្គការសម្ពន័្ធមិត្តសត្វពែនែះ គឺបាន
ធ្វើឱែយពលរដ្ឋក្នងុសហគមន៍សបែបាយរីក-
រាយយ៉ាងខ្លាងំដោយសារពួកគាត់ទទួល-
បានដីកាន់កាប់អចិនែ្តយ៍និងសែបចែបាប់
ហើយទទួលបានការបណ្ដះុបណា្ដោលអំពី
បច្ចែកទែសធ្វើកសិកម្មដើមែបីដំាដំណំាជា
យុទ្ធសាស្ដែនៅក្នងុដីឡូត៍នីមួយៗរហូត
ទទួលបានជោគជ័យ។
លោកបន្តទៀតថាការមករស់នៅក្នងុ

សហគមន៍គឺមនភាពងាយសែលួជាង
មុនដោយសារតែមនសាលារៀនមន្ទរី-
ពែទែយនិងផែសារនៅជិតផ្ទះដែលកូនៗអាច

មនឱកាសបានរៀនចប់វិទែយាល័យហើយ
ខ្លះរហូតអាចបន្តការសិកែសានៅសាកល-
វិទែយាល័យនៅភ្នពំែញថែមទៀត។
លោកថា៖«ការដំាដំណំាជាយុទ្ធសាស្ដែ

នែះ គឺពួកគាត់ទទួលបានផលគែប់មុខ
ដំណំាហើយដើមែបីឱែយសហគមន៍មន
និរន្តរភាពយូរអង្វែង គឺសហគមន៍ក៏
ទើបបានបង្កើតចម្ការរួមមួយដែលមន
ផ្ទែដី២០ហិកតាដើមែបីដំាដំណំាហូបផ្លែ
មនចំនួន៣មុខក្នងុនោះទុរែន១៦៨៧
ដើមសាវម៉ាវ៣៥៣ដើមតាង៉ែន១៤៩៣
ដើមហើយឥឡូវទទួលបានផលខ្លះហើយ
ដើមែបីយកមកបែើបែស់ដោះសែយបញ្ហា
ហែដា្ឋារចនសម្ពន័្ធនៅក្នងុសហគមន៍
ទំាងមូលដូចជាជួសជុលផ្លវូម៉ាសីុនបូម-
ទឹកអណ្ឌូងទឹកតែក់ទ័រ និងជួសជុល
ឡានសមែប់ដឹកជញ្ជនូផលដំណំា។នៅ
ពែលចម្ការរួមនែះកាន់តែទទួលជោគជ័យគឺ
សហគមន៍នឹងជួយទៅដល់ជនចាស់ជរា
គា្មានទីពឹងនិងក្មែងកំពែអត់ទីពឹងដើមែបី
ឱែយបានរៀនសូតែនពែលខងមុខ»។

បែធនសហគមន៍រូបនែះបន្តថាពលរដ្ឋ
ទំាងអស់នៅក្នងុភូមិសុវណា្ណាបែតងនឹង
មិនវិលតែឡប់ទៅរស់នៅតាមរបៀបចាស់
ដែលពឹងផ្អែកលើការកាប់ពែឈើ និង
បរបាញ់សត្វពែវិញទៀតឡើយដោយសារ
ពួកគាត់យល់ដឹងចែបាស់អំពីសារៈសំខន់
នែពែឈើនិងសត្វពែពែះអាចទាក់ទាញ
ភ្ញៀវទែសចរនិងអាចផ្ដល់ផលបែយោជន៍
សមែប់ពួកគាត់បានយូរអង្វែង។
ជាមួយគា្នានែះលោកនែតែភក្តែក៏

ឲែយដឹងដែរថាក្នងុរយៈពែលជាង១០ឆ្នាំ
នែះតំបន់ជីផាត់គឺបានកា្លាយជាជមែក
សត្វពែ ដ៏មនសុវត្ថភិាព និងជាតំបន់
មនពែឈើគែបដណ្ដប់ដ៏សែស់សា្អាត
ដែលកំពុងទាក់ទាញអ្នកទែសចរ។លោក
បន្ថែមថាការបង្កើតសហគមន៍សុវណា្ណា
បែតងរបស់អង្គការសម្ពន័្ធមិត្តសត្វពែ
តាមរយៈការគិតគូរអំពីជីវភាពរបស់
ពលរដ្ឋនែះ គឺជាវិធនការមួយ ដ៏មន
បែសិទ្ធភាពក្នងុការពងែងឹការពារ និង
អភិរកែសធនធនធម្មជាតិខណៈកែសួង
ក៏កំពុងពងែងឹតួនទីរបស់បែជាពលរដ្ឋ
នៅតាមតំបន់ការពារ និងអភិរកែសធន-
ធនធម្មជាតិជាតិផែសែងទៀតដែរឱែយចុះ
លែបាតរួមជាមួយមន្តែីឧទែយានុរកែសនិងបង្កើន
ឱែយមនមុខរបរថ្មីជាដើម។
នៅខែត្តកោះកុងមនសហគមន៍ការ-

ពារធម្មជាតិដែលតែវូបានកែសួងបរិសា្ថាន
បង្កើតឡើងចំនួន១៥ខណៈសហគមន៍
ចំនួន៦ទៀតកំពុងដំណើរការរៀបចំឡើង។
យោងតាមមន្ទរីបរិសា្ថានខែត្តកោះកុង
បញ្ជាក់ថាខែត្តនែះមនតំបន់ការពារ
ធនធនធម្មជាតិចំនួន១០គឺតំបន់ឧទែយាន-
ជាតិចំនួន៤ តំបន់ដែនជមែកសត្វពែ
ចំនួន៣កែពីនែះគឺតំបន់បែើបែស់ចែើន-
យ៉ាងនិងរបៀងអភិរកែសជីវចមែះុ៕
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ផា ក់សា�ងលី
កា រ�និពន្ធរងព័ត៌� ន� តិ
វងែសសុខែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រ�និពន្ធព័ត៌� នស្រដ�កិច�
�៉ែគុណមករា

កា រ�និពន្ធរងព័ត៌� នស្រដ�កិច�
រា�ន់រីយ

កា រ�និពន្ធព័ត៌� នអន្តរ� តិ
បែក់សា យ

កា រ�និពន្ធជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់សុីម៉ាឡា

កា រ�និពន្ធរងជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន្ធរងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន្ធរង/អ្នកបក�្រព័ត៌� នកី� 
�ែមវណ្ណៈ

កា រ�និពន្ធ�្រហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌� ន� ន់ខ�ស់
មសសុខជា ,នៀមឆែង

អ្នកយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមម៉ារីតា ,សុទ្ធគឹម�ឿន,

វ�នដា រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខែងសុខគន�

អ្នកបក�្រ
ប៊ុនផលា្លា,�ែតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិន ,
��នរងែសី

អ្នក�្រស�្រ�លអក��វិរុទ្ធ
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�្រ� ន�្ន្រកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុកែភីរៈ
�្ន្រករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្រករច��្រហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រកផ្រ�យ� ណិជ�កម�
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�្រ� ន�្រក�យកា�្រតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ� ន�្រក�យកា�្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

�្រ� ន�្ន្រករដ��លនិងធន� នមនុស្រ�
ពែ�ែសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន្រករដ��លនិងធន� នមនុស្រ�
�ុិលសោ ភា

�យិកាហិរញ�វត��ៈ��ងតា ំង�៉ែង
�្រ� នគណ�្រយ្រយៈេស៊ែនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌� នវិទ្រ�និងរច��្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�្រត្តសៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស�្រ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នែអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីស�្តែច

ហុ៊ន�ែន(ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ)ភូមិពែកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រាជធ នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម�ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សងា្កាត់សា�យដង�ុំ
កែងុ�ៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

សុទ្ធគឹមសឿន

កណ្ដាល:ជនសងែស័យបែើ-
បែស់គែឿងញៀនម្នាក់តែវូបាន
មន្តែីជំនញនែអធិការដា្ឋាននគរ-
បាលកែងុតាខ្មាចាប់បញ្ជូនទៅ
សាលាដបំងូខែត្តកណា្ដោលកាល
ពីមែសិលមិញបន្ទាប់ពីជននែះបាន
វាយមន្តែីនគរបាលម្នាក់ឲែយរង-
របួសនិងបានដុតបំផា្លាញផ្ទះខ្លនួ-
ឯងឆែះអស់នៅភូមិពែកឡុង
សងា្កាត់តាក្តលុកែងុតាខ្មាកាល
ពីយប់ថ្ងែទី១២ខែកក្កដា។
លោកឃុតសុធអធិការរង

កែុងតាខ្មា ថ្លែងពីមែសិលមិញថា
ជនសងែស័យឈ្មាះថនសមែបត្តិ
ភែទបែសុអាយុ២៧ឆ្នាំរសន់ៅ
ភូមិពែកឡុងសងា្កាត់តាក្តលុតែូវ
បានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនទៅ
សាលាដំបូងខែត្តកណា្ដោលនៅ
ពែកឹថ្ងែទ១ី៣ខែកក្កដា។លោក
បញ្ជាក់ថា៖ «ប៉ុន្ដែខ្ញុំមិនដឹងថា
តុលាការគែសមែចយ៉ាងណាទែ
ពែះសំណំុរឿងផុតពីដែសមត្ថ-
កិច្ចពួកខ្ញុំហើយបើសួរទៅតុលា-
ការបានដឹងថាឃំុឬមិនឃំុខ្លនួ»។

លោកសូសារនិអ្នកនំពាកែយ
សាលាដបំងូខែត្តកណា្ដោលមនិ-
អាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ជុវំញិ
ករណីនែះបានទែដោយទរូសព័្ទ
របស់លោកពុំមនអ្នកទទួល។
លោកផនលីកូនយស្ដទីីបុ៉ស្ដិ៍-

នគរបាលតាក្ដុលដែលរងរបួស
ដោយសារជនល្មើសវាយបាន
ថ្លែងពីមែសិលមិញថាយុវជនញៀន
ថា្នាំរូបនែះបានវាយបំផា្លាញទែពែយ-
សមែបត្តិ ដុតផ្ទះនិងវាយលោក
បណា្ដោលឲែយបែកកែបាលហូរឈាម
សែចខ្លនួពែមទាងំដែរ៣ថ្នែរ។
លោកបន្តថាមនុពែលកើតហែតុ
កាលពីយប់ថ្ងែទី១២ខែកក្កដា
ជនសងែសយ័បានខងឹម្តាយរបស់
ខ្លនួចាក់សោចោលក្នងុផ្ទះកែយ
ពីរូបគែបែើបែស់គែឿងញៀន
ដែលមនសា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
បន្ទាប់មកធ្វើឲែយជនសងែស័យខឹង-
សមែបាយ៉ាងខ្លាងំក៏បានវាយបំផ្លិច-
បំផា្លាញមូ៉តូខូចខតអស់២គែឿង
និងដុតផ្ទះបណា្ដោលឲែយឆែះខ្ទែច
អស់សម្ភារក្នុងផ្ទះ។
លោកផនលីកូ បញ្ជាក់ថា

ក្នុងអំឡុងពែលជនសងែស័យធ្វើ

សកម្មភាពវាយបំផា្លាញទែពែយ-
សមែបត្តិក្នងុផ្ទះម្ដាយជនសងែស័យ
បានរត់មកប្ដឹងពួកលោកដែល
ជានគរបាល មនប៉ុស្ដិ៍នៅកែបែរ
នោះដើមែបីជួយអន្តរាគមន៍។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កែយមក

ខ្ញុំបានចុះទៅបើកផ្លូវនំយករថ-

យន្តពន្លត់អគ្គភ័ិយពីស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលខែត្តកណា្ដោលចុះជយួ
បាញ់ទឹកពន្លត់តែពែលនោះឃើញ
ជនសងែស័យដែកកណា្ដោលផ្លវូមនិ
ឲែយរថយន្តបាញ់ទកឹចលូទៅបាន
ដោយខ្លាចរថយន្តកិនខ្ញុំបានទៅ
ដាស់ជនសងែសយ័ឲែយកែកចែញ

តែតែវូជនសងែស័យដកខែសែកែវាត់
វាយមកលើខ្ញុំចកំែបាលខងឆ្វែង
បណា្ដោលឲែយបែកកែបាលហូរឈាម
តែម្តង»។
បើតាមរបាយការណ៍របស់

អធិការដា្ឋាននគរបាលកែុង
តាខ្មាក្នងុករណីនែះមនជនរង-
គែះចំនួន២នក់រួមមនស្តែី
ជាម្តាយឈ្មាះពែំសុធីអាយុ
៤៨ឆ្នាំមខុរបរលក់កនូឈើនងិ
ឈ្មាះផនលីកូភែទបែុស
អាយុ២៧ឆ្នាំមនលនំៅក្នងុភមូិ
ពែកឡុងសងា្កាត់តាក្តុលជា
នយស្តីទីប៉ុស្តិ៍នគរបាល រង-
របួសកែបាលដែរ៣ថ្នែរ។ របាយ-
ការណ៍បន្តថាចំពោះសម្ភារខូច-
ខតរួមមនឆែះផ្ទះ១ខ្នងធ្វើពី
ឈើខងលើ ថ្មខងកែមទំហំ
៥គុណ៩ម៉ែតែឆែះម៉ូតូ២
គែឿងមស៥ជីលុយ២ពាន់-
ដុលា្លារលុយខ្មែរ២លានរៀល
និងបណា្ដោលឲែយខូចខតសម្ភារមួយ-
ចំនួនទៀត។កែយកើតហែតុ
ជនសងែស័យតែូវបានឃាត់ខ្លួន
បញ្ជូនទៅអធិការដា្ឋានចាត់ការ
តាមនីតិវិធីចែបាប់៕

ជនញៀនគ្រឿងញៀនដ្រលវ៉្រមន្ត្រីបូ៉លិសនិងដុតផ្ទះខ្លនួឯងត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការ

ក្រមុមន្ត្រកី្រសួងបរិស្ថានព្រលចុះពិនិត្រយសហគមន៍សុវណ្ណាប្រតង។រូបថតហែងជីវ័ន

ជនញៀនគ្រឿងញៀនដ្រលវ៉្របូ៉លិសត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការ។រូបថតនគរបាល

ពលរដ្ឋជាង២០០...



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ ស្ថាបនា  ផ្លវូក្រវាត់  
ក្រុង ខ្រស្រ ទី៣ ដ្រល មាន ប្រវ្រង 
ជិត  ៥៣ គីឡូម៉្រត្រ តភ្ជាប់ ពី ផ្លូវ 
ជាតិ ល្រខ ៤ កាត់  តាម ផ្លូវ ជាតិ 
ល្រខ ៣ ឆ្ពោះ ទៅ  ផ្លវូជាត ិល្រខ១ 
រហតូ មក ដល ់ព្រល ន្រះ សម្រច  
បាន ប្រមាណ ជិត  ៤០ ភគ រយ 
ហើយ  ខណៈ ការ សងសង ់ នងឹ 
បញ្ចប់   តាម ផ្រន ការ   នៅ  ចុង ឆ្នាំ 
២០២១ ខាង មខុ។ ន្រះ បើតាម 
អ្នក នា ំពាក្រយ ក្រសងួ សធារណ- 
ការ និង ដឹក ជញ្ជូន ។ 

លោក វា៉ា សុមឹ សរុយិា អ្នកនា-ំ  
ពាក្រយ ក្រសងួ សធារណការ នងិ  
ដឹក ជញ្ជូន កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  បាន 

ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ការ    សង់  
ផ្លូវ ក្រវាត់ក្រុង ន្រះ  កំពុង មាន 
ដណំើរ ការ ទៅ មខុ តាម ផ្រនការ 
ដោយ មិន មាន ការ រអាក់ រអួល 
ឬ  ពន្រយា រព្រល ដោយ  សរ ការ ផ្ទុះ 
ឡើង ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ ទ្រ ។ 
លោក បន្ត ថា ផ្លូវ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ទី ៣ 
ន្រះ មិន ត្រឹម ត្រ អាច  បញ្ជៀស 
ការ កកស្ទះ ចរាចរណ៍ ក្នុង ការ 
ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ ឆ្លង កាត់  ភ្នំ-
ព្រញ ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ វា ថ្រម- 
ទាំង  ជា ផ្លូវ ស្រដ្ឋកិច្ច អន្តរ ជាតិ 
សម្រប ់ការ ដកឹ ទនំញិ ឆ្លង កាត ់
ប្រទ្រស កម្ពុជា ពី សំណាក់ ប្រ-
ទ្រស  ក្នុង តំបន់ ផង ដ្ររ។ 

លោក  ថ្ល្រង ថា៖  «  សរុប មក 
ដល់ ព្រល ន្រះ ការ សង សង់   

សម្រច បាន ប្រមាណ ៣៩,៧៦  
ភគ រយ ហើយ។ លទ្ធ ផល  ន្រ  
ការ  សងសង់  គឺ  ស្រប  តាមផ្រន- 
ការ ដ្រល បាន កំណត់»។ 

លោក  បន្ថ្រម ថា ផ្លវូ ក្រវាត ់ក្រងុ  
ខ្រស្រ ទី ៣ នឹង  ចូល រួម  ចំណ្រក 
យា៉ាង ច្រើន  ក្នងុ  ការ ជយួ ជរំញុក-ំ
ណើន ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា ខណៈ វា 
នឹង ទាក់ ទាញ រោង ចក្រ សហ - 
គ្រស តំបន់ ឧស្រសាហកម្ម និង 
គម្រង វិនិយោគ ធំៗ ជា ច្រើន  
ប្ររ ឆ្ពោះ ទៅ  កាន ់ទនីោះ ។  លោក  
ប្រប់ ទៀត ថា  ក្រ ពី ជួយ  ការ 
កាត់ បន្ថយ ការ  កក ស្ទះ ចរា-
ចរណ ៍នៅ  កណា្តាល ក្រងុ ភ្នពំ្រញ 
វា ក៏ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ ព្រល 
វ្រលា និង ការ ចំណាយថវិកា 

ក្នុង ការ ដឹក ជញ្ជូន បាន មួយ 
កម្រតិ  ដ្ររ ។ លោក អះអាង ថា៖ 
« ផ្លវូ ន្រះ នងឹ ផ្តល ់អត្ថប្រយោជន ៍
យា៉ាង ច្រើន សម្រប់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ជាតិ និង ប្រជាជន »។ 

បញ្ហា ហ្រដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ- 
ថ្នល់ និង ការ ចំណាយ ខ្ពស់ លើ 
ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ត្រង  ត្រវូ បាន អ្នក 
វិនិយោគ លើក ឡើង ថា គឺ ជា 
មូល ហ្រតុ ចម្របង មួយ ដ្រល ធ្វើ 
ឲ្រយ ថ្ល្រ ដើម ផលិត នៅ កម្ពុជា 
មាន កម្រិត ខ្ពស់ ជាង ប្រទ្រស 
ជិត  ខាង  និង ពិបាក ប្រកួត ប្រ- 
ជ្រង លើ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ។ 

ប្រធាន សមា គម ភស័្តភុរកម្ម 
កម្ពជុា  (CLA) លោក សុនិ ចន្ធ ី
បាន នយិាយ ថា ខណៈ បច្ចបុ្របន្ន 

ទតីាងំ ផ្រ ស្ងតួ នងិ ក្រមុ ហ៊នុ ដកឹ 
ជញ្ជនូ ភគ ច្រើន សទុ្ធ ត្រ នៅ ក្នងុ 
ក្រុង ឬ  ក្រប្ររក្រុង ភ្នំព្រញ  ដ្រល 
វា ត្រង ធ្វើ ឲ្រយ ការ ដឹក ជញ្ជូន ជួប 
បញ្ហា ជា ច្រើន ពសិ្រស ការ ខក- 
ខាន ព្រល វ្រលា ដោយ សរ ស្ទះ 
ចរាចរណ ៍។ លោក បន្ត ថា  ព្រល 
មាន   ផ្លូវ ថ្មី ធំ ទូលាយ នឹង ជំរុញ 
ឲ្រយ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន នៅ កម្ពុជា 
កាន ់ត្រ មាន សកា្តានពុល ហើយ 
តម្ល្រ ដឹក ជញ្ជូន ក៏ អាច ធា្លាក់ ចុះ 
មួយ កម្រិត ដ្ររ។

លោក បាន  ថ្ល្រង ថា៖ « ប្រកដ 
ណាស់ ផ្លូវ ខ្រស្រ ក្រវាត់ ទី ៣  នឹង 
ជយួ ច្រើន ដល ់វសិយ័ ដកឹ ជញ្ជនូ  
នៅ កម្ពជុា »  ។ លោក បន្ត  ថា៖«ខ្ញុ ំ 
គិត ថា ព្រល ផ្លូវ ន្រះ បើក ដំណើរ- 

ការ នឹង មាន ផ្រស្ងួត ក្រុម  ហ៊ុន 
ដឹក ជញ្ជូន និង តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពិស្រស មួយ ចំនួន ល្រច រូប រាង 
នៅ ទី នោះ »។

លោក ប្រប់ ទៀត ថា ឧត្តម-
ភព  ក្នុង ការ ប្រកួត ប្រជ្រង តម្ល្រ 
សម្រប់ ផលិត ផល នាំ ច្រញ  ពី 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ  
ក៏ នឹង កើន ឡើង ផង ដ្ររ ព្រល 
ការ ដឹក ជញ្ជូន មាន ភព ឆប់- 
រហ័ស និង  តម្ល្រ ទាប ជាង មុន ។ 

ផ្លូវ ក្រវាត់ ក្រុង ខ្រស្រ ទី ៣ ដ្រល 
មាន ប្រវ្រង សរុប ៥២,៩៨៣ 
គឡី ូ ម៉្រត្រ ន្រះ បាន បើក ការ ដ្ឋាន  
សងសង់ កាល ពី ខ្រ មករា ឆ្នាំ 
២០១៩ ដោយ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន ៕
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ភ្នំពេញៈ ធនាគារ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា 
(NBC) បាន ឲ្រយ  ដងឹថា  ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា  
បាន ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង  នៅ 
ឆមាស ទ១ីឆ្នា ំន្រះ  ដោយសរ ត្រ ផ្ទុះ ឡើង 
ន្រ ជំងឺ កូ វីដ១៩  ដ្រល បង្ក ឲ្រយ   មាន  ការ 
ធា្លាក់ ចុះ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ នូវ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិភព- 
លោក ខណៈ រដ្ឋា ភបិាល បាន  អះអាង    ថា   
ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ ខ្លួន នឹង ធា្លាក់ ចុះ  អវិជ្ជ-
មាន «-១,៩ »ភគរយ ក្នុង ឆ្នាំ ន្រះ ។ 

លោក ជា ចាន់តូ  ទ្រស ភិបាល 
ធនាគារ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា  លើក ឡើង  ក្នុង 
របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆមាស ទី ១ ដ្រល 
ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ថា 
ចាប់  តាំង ពី ដើមឆ្នាំ២០២០ មក ការ 
រីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ១៩ បាន ធ្វើឲ្រយ  
ពិភព លោក ទាំង មូល ជួប ប្រទះ នឹង វិបត្តិ  
សុខា ភិបាល ដ្រល អាច នាំ   ទៅ រក វិ បតិ្ត  
ស្រដ្ឋកិច្ច ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ 
សកល កាល ពី ឆ្នាំ២០០៨-២០០៩ ។  

លោក បន្ថ ្រមថា កម្ពុជា ពិត ណាស់ 
មនិ អាច គ្រច ផតុ  ព ី ផល ប៉ះ ពាល ់ ស្រដ្ឋ  កចិ្ច 
ដ្រល កើត ច្រញ ព ីវបិត្ត ិន្រះ ឡើយ ដោយ  
វិស័យ ចម្របង ៗ  ដូចជា  ទ្រស ចរណ៍ 
ការនាំច្រញ និង ការវិនិយោគ កំពុង 

ធា្លាក់ចុះ ខា្លាំង ។
លោក អះអាង ថា ៖«ថ្វ ីដ្របិត ត្រ កណំើន  

ន្រ វិស័យ ខាងក្រ ធា្លាក់ចុះ  កំណើន 
វិស័យ កសិកម្ម បាន កើន ឡើង បន្តិច  
ហើយ វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ ទទួល បាន 
កំណើន វិជ្ជមាន ផងដ្ររ ទោះ ជា មាន 
កម្រិត ទាប»។ 

បើ យោង តាម របាយ ការណ៍របស់  

NBC វិស័យ ទ្រសចរណ៍ បាន ទទួល 
រង ផល ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាងគ្រ  ដោយ 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ អន្តរជាតិ ចូល មកក ម្ពុជា 
ត្រូវបាន បា៉ាន់ ស្មានថា ធា្លាក់ ចុះរហូត 
ដល់ «-៥៥» ភគរយ ដោយ ឆ្នាំ មុន 
កើន ១១,២  ភគរយ ក្នុង  ឆមាស 
ទី១ឆ្នាំ មុន ។ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ចិន ដ្រល 
ឈរ លំដប់ ទី ១ន្រ ភ្ញៀវទ្រសចរ សរុប 

មាន សមាមាត្រ  ២២,៧ ភគរយ គិត 
ត្រមឹ ៤ ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ បាន ធា្លាកច់ុះ 
យា៉ាង គំហុក ប្រមាណ -៧១,៤  ភគរយ ។ 
សម្រប់ វិស័យ កម្មន្ត សល ផលិត- 
ផល សរបុ ដ្រល សម្រចបាន ក្នងុ វសិយ័  
ន្រះត្រូវ បា៉ាន់ ស្មាន ថា ធា្លាក់ ចុះ«-១១» 
ភគរយ  ដ្រលជា ចម្របង ដោយសរ ការ 
រអាក ់រអលួ ន្រ ការ នាចំលូ វត្ថ ុធាត ុដើម នងិ  
ការ ថយចុះ ន្រ តម្រូវការ ខាង ក្រ។ 

ផលិត ផល ឧស្រសាហកម្ម សម្រប់ 
នាចំ្រញ  បាន ធា្លាកច់ុះ«-១២,៥» ភគរយ 
(ក្នុង នោះ ការ នាំ ច្រញ សម្លៀក បំពាក់ 
ធា្លាក់ចុះ «-១០» ភគរយ ស្រប្រក ជើង 
កើន ឡើង ២ ភគរយនងិ ទនំញិ សម្រប ់ 
ធ្វើ ដណំើរ  កើន ៨ ភគរយ) ខណៈ ផលតិ- 
ផល ឧស្រសាហកម្ម សម្រប់ ទីផ្រសារ ក្នុង 
ស្រុក បាន កើន ឡើង១៣,២ ភគរយ 
ដោយសរ ការ កើន ឡើង ន្រ ការ ប្រើប្រស ់ 
ផលតិ ផល ក្នងុ ស្រកុ។ កណំើន វសិយ័ 
សណំង ់មាន ននិា្នាការ ថយចុះ  ដោយសរ   
ការថយចុះ ន្រ តម្រវូការ  លនំៅឋាន នងិ 
ការ បញ្ចប ់គម្រង សងសង ់មយួ ចនំនួ  
នាព្រល កន្លង មក គបួ ផ្រសំ នងឹ ភព រអាក-់
រអួល ន្រ ការនាំចូល  សមា្ភារនិង បរិកា្ខារ 
សណំង ់ដ្រល  ធា្លាក ់ចុះ ប្រមាណ«-១៤ » 
ភគរយ។  ប៉ុន្ត្រ សំណង់ សធារណៈ  

ដូចជា  ស្ពោន  ថ្នល់ ជា ពិស្រស ផ្លូវ 
ល្របឿន លឿន នៅ មាន សកម្ម ភព។  

  ដោយសរ ការ ថមថយ គ្រះ ធម្ម ជាត ិ
គួបផ្រសំ នឹង ការ កើនឡើង ផ្ទ្រ ដី ដំដុះ 
វសិយ័ កសកិម្មកើន ឡើង 0,2  ភគរយ   
ដោយ  ទិន្នផល ស្រូវ កើន ឡើង ២១,៧  
ភគរយ ហើយ បរមិាណ ផល កៅស៊ ូបាន  
កើន ឡើង៩,២ភគរយ ។ ផល ន្រសទ 
ទឹកសប និង សមុទ្រ មាន កម្រិត  ទាប 
ជាង ឆ្នា ំមនុ បន្តចិ ខណៈ វារវីប្រប កម្ម បាន 
បន្ត កើន ឡើង តាមរយៈ ការ ចិញ្ចឹម ត្រី 
និង បង្គារ។ 

យោង តាម លោក ជា ចានត់ ូរហតូ ត្រមឹ   
ចុង ឆ មា ស ទី១ឆ្នាំន្រះ កា រីក រាល ដល  
ជំងឺ កូ វដី ១៩ នៅ មិន ទាន់ បង្ហាញ សញ្ញា 
ថមថយ នៅ ឡើយ ទ្រ ដ្រល បញ្ហា ន្រះ 
បន្ត ធ្វើឲ្រយ  ស្រដ្ឋកចិ្ច ពភិពលោក ប្រឈម   
នឹង ភព មិន ច្របាស់ លាស់ ខា្លាំង បន្ថ្រម 
លើ បញ្ហា ប្រឈម ដ្រល បាន និង កំពុង 
កើត មាន ដូចជា ជម្លាះ ពាណិជ្ជកម្ម 
រវាង មហាយក្រសស្រដ្ឋកិច្ច  ធំ ទំាងពីរ គឺ 
សហរដ្ឋ អាម្ររកិ និង ចិន និង  ភព តានតឹង  
ក្នុង ភូមិ សស្ត្រ នយោបាយ ។ល។

«ក្នងុ បរកិារណ ៍ន្រះ ស្រដ្ឋ កចិ្ច កម្ពជុា 
បន្ត ប្រឈម នងឹ ហានភិយ័ ខាង ក្រ ដ្រល   
មាន ភព មិន ប្រកដ ប្រជា ខ្ពស់ »៕

ការដ្ឋានសាងសង់ផ្លវូក្រវាត់ក្រងុខ្រស្រទី៣សម្រចបានជិត៤០ភាគរយ

ទេសចរ ក្នងុសេក៊ ទសេសនាអង្គរវត្ត នាពេល កន្លងមក ។ រូបថត រា៉ាហុីម

វិស័យស្នលូន្រស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុារងផលប៉ះពាល់ខ្លាងំក្នងុឆមាសទី១

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,700 17,880 18,000 17,680

2 GTI 3,280 - 3,280 3,280

3 PAS 15,500 15,800 15,800 15,500

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

5 PPSP 2,250 2,300 2,300 2,250

6 PWSA 5,600 5,660 5,660 5,600

កាលបរិច្ឆ្រទ: ១៣ ែខកក្កដ ឆ្នាំ២០២០ 
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ទីក្រុង ហាណូយៈ  អ្នកជំនាញ  ក្នុង 
បៃទៃសវៀតណាម   បាន លើកឡើង ថា  
រដ្ឋ គរួតៃ រក វធិ ីកាត  ់បន្ថយ ថ្លៃ ដើម ភស័្ត-ុ 
ភា រក្នងុ ជំនួញ  ផលិត ផល កសកិម្មដើមៃប ី  
ធ្វើ ឲៃយ ការ បៃកួត បៃជៃង នៃ ផលិតផល 
កសិកម្ម មាន ភាព បៃសើរ ឡើង  ។  

 លោក Nguyen Duy Minh បៃធាន  
និង ជា អគ្គ លៃខា ធិការ  សមាគម ភ័ស្តុភា រ- 
កម្ម វៀតណាម (VLA) បាន និយាយ 
ថា ថ្លៃ ដើម   ដឹកជញ្ជូន  ស្មើ នឹង   ១២,២ 
ភាគ រយ នៃ  តម្លៃ  ផលិត ផល សមុទៃ  

១៩,៨ ភាគរយ នៃ តម្លៃ ផលិត ផល 
អង្ករ និង២៩,៥ ភាគរយ នៃ តម្លៃ ផ្លៃ- 
ឈើ  និង បន្លៃ ។ 

 លោក បន្ត  ថា ការ  ដកឹ ជញ្ជនូ មាន តម្លៃ    
ស្មើ  នឹង  ៦១ ភាគរយ នៃ តម្លៃ  ភ័ស្តុភារ- 
កម្ម ទាំងមូល  សមៃប់ ផលិត ផល ផ្លៃ- 
ឈើ  និង បន្លៃ ។ 

 នៅ  ក្នុង សន្និសីទ  អនឡាញ  ស្តីពីថ្លៃ    
ភ័ស្តុភា រកម្មក្នុង  ចង្វាក់ ផលិត កម្ម  នៃ 
ផលិត ផល  កសិកម្ម វៀតណាម  ដៃល 
ធ្វើ ឡើង កាលព ីថ្ងៃ ចងុ   សបា្តាហ ៍មនុ  នៅ 

ទីកៃុង ហាណូយ  អ្នក ជំនាញ បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  កត្តា ដៃល នៅ ពី កៃយ ថ្លៃ  
ភស័្តភុារកម្ម ខ្ពស ់រមួ មាន  ថ្លៃ ដកឹជញ្ជនូ 
ខ្ពស់ ការ គិតថ្លៃ ខ្ពស់   នៃ កៃុមហ៊ុន ដឹក- 
ជញ្ជូន បរទៃស  ពៃម ទាំង   ការ រឹតតៃបិត 
លើ កំពង់ផៃ   និង  ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ។ 

កៃ ពី នោះ អតៃ ថ្មី នៃ តម្លៃ ហៃដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ កំណត់ ដោយ មូលដា្ឋាន  
និង ការ អនុវត្ត នៃ  ការ ធ្វើ អធិការ កិច្ច ពិ-
សៃស   ឬ ក ៏ការ ធ្វើអធកិារ កចិ្ចគណុភាព 
ចត្តាឡីស័ក ក៏ ជា មូល ហៃតុ សមៃប់  
តម្លៃ   ភ័ស្តុភារកម្ម ខ្ពស់ ដៃរ។ 

លោក Le Van Quang នាយកនៃ   
កៃុមហ៊ុន  Minh Phu Group ដៃល 
បាន ចុះ បញ្ជ ី នៅ ក្នងុ ផៃសារ ភាគហ៊នុ បាន 
និយាយ  ថា ថ្លៃ ដឹកជញ្ជូន   កុង តឺន័រ ដឹក 
បង្គាគ ឺ  ៤១ លាន ដងុ($១ ៧៧១,៨) 
ពីវៀតណាម  ទៅ    អាមៃរិក និង ១៦ 
លានដុង ($៦៩១,៥) ពីវៀតណាម 
ទៅ កាន់ បៃទៃស ជប៉ុន ប៉ុន្តៃ ថ្លៃ  រហូត 
ដល ់៨០ លាន ដងុ($៣ ៤៥៨,៩)  ព ី
ទីកៃុង ហូ ជីមិញ ទៅ ទីកៃុង ហាណូយ។ 

ដូច គ្នា នៃះ ថ្លៃ  ដឹក ជញ្ជូន សមៃប់  
កុងតឺន័រ ដឹក បង្គាពី ទី កៃុង ហូជីមិញ  
ទៅ ពៃំដៃន  ជាមួយ បៃទៃស ចិន នៅ 

ភាគ ខាងជើង វៀតណាម  ថ្លៃ  ១០០ 
លានដុង($៤ ៣១៧,៦)   ខណៈដៃល 
កងុតនឺរ័ ផ្ទកុបង្គា   ដកឹ ព ីបៃទៃស អៃកា្វាទរ័ 
ទៅ    ចនិ ថ្លៃ  តៃមឹពាក ់កណា្តាល នៃះ ប៉ណុ្ណោះ  
សមូៃប ី  រយៈចមា្ងាយ  រវាង  បៃទៃស អៃកា្វាទរ័ 
និង ចិនឆ្ងាយ ជាង ខា្លាំង ពី វៀតណាម  
និង ចិន ក៏ដោយ ។ 

លោក Quang   និយាយ ថា   មូល - 
ហៃតុ នៃ រឿង នៃះ   គឺ ដោយសារ  ប៉ុស្តិ៍  
ឆៃក  ឆៃរ ចៃើន ពៃក  នៅ ដីគោក ។  ហៃតុ 
នោះ រដ្ឋ  តៃូវ រកដំណះ សៃយ   ដើមៃបី 
កាត់  ថ្លៃ ដឹកជញ្ជូន ក្នុង  សៃុក ។ 

លោក Tran Thanh Hai  នាយក- 
រង  នៃ នាយកដា្ឋាន នាចំលូ នាចំៃញ  ស្ថតិ  
កៃម កៃសងួ ឧសៃសាហ កម្ម   នងិពាណ-ិ
ជ្ជ កម្ម បាន នយិាយថា  តម្លៃ នៃ ផលតិ- 
ផល កសិកម្ម គឺ ទាប   ខណៈ តម្លៃ ដឹក- 
ជញ្ជនូ ខ្ពស់ ទៅវិញ។ កៃ ពី នោះផលិត- 
ផល កសិកម្ម តៃូវការ ការ ធ្វើសន្និធិ នៅ 
កន្លៃង តៃជាក់ និង មធៃយោបាយ ដឹក - 
ជញ្ជនូ បៃកបដោយ វជិា្ជាជវីៈ។ កត្តា ទាងំ 
២នៃះ ក៏បាន បណា្តាល ឲៃយ មាន សមា្ពាធ 
ខា្លាងំ លើ សកម្ម ភាព ភស្តភុាកម្មសមៃប ់ 
ផលិត ផល កសិកម្ម។ 

លោក និយាយថា ថ្លៃភ័ស្តភុា រកម្ម ខ្ពស់ 

បាន ធ្វើ  ឲៃយ  ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  ដកឹ ជញ្ជនូ  
ខៃសាយ  និង សូមៃបី ការ ចៃកចាយ នៃ 
កំពង់ផៃ។ 

កៃ ព ីនោះ  មាន បញ្ហា ជាចៃើន ទៀត  ក្នងុ    
ការ ភា្ជាប ់រវាង រថយន្ត ដកឹជញ្ជនូ នងិ  មជៃឈ- 
មណ្ឌល ភ័ស្តភុារ និងកំពង់ផៃ សមុទៃ។ 

ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា ទាងំនៃះ   លោក 
Hai នយិាយថា  ដណំះសៃយ សខំាន ់  
មួយ គឺ  ការវិនិយោគ អភិវឌៃឍ លើ មជៃឈ- 
មណ ្ឌល  ភ័ស្តភុា រកសិកម្ម ដ៏ធំ មួយដើមៃបី ធានា  
គុណភាព នៃ  ផលិតផល ក្នុង សន្និធិ។  

 លោក បន្ថៃម  ថា   រដ្ឋ តៃវូ វនិយិោគ  ចៃើន  
បន្ថៃម  ទៀត ក្នងុ ការ ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង 
នវូ ហៃដា្ឋា  រចនា សម្ពន័្ធ ដកឹ ជញ្ជនូ តមផ្លវូ  
ទឹកពៃះ ការ ដឹកជញ្ជូន មានតម្លៃ ថោក។ 

លោក Minh និយាយថា  រដ្ឋ  គួរ តៃ 
ធ្វើ ផៃន ការ  មជៃឈមណ្ឌល ភ័ស្តភុា រកមៃតិ 
តំបន់ ដើមៃបី បង្កើត នូវ លក្ខខណ្ឌ គំទៃ  
សមៃប់ ការ ផលិត និង  ការ ធ្វើ ជំនួញ 
នៃ ផលិតផល កសិកម្ម។ បច្ចៃកវិទៃយោ- 
ព័ត៌មាន ក៏ ដើរ  តួនាទី សំខាន់ ដៃរ ក្នងុ ការ  - 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណទំនិញ  ការ តៃតួ- 
ពនិតិៃយ គណុភាព ទនំញិ នងិ ការ តភា្ជាប ់
កៃុមហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន តមអនឡាញ៕ 
VNS_ANN/RRកម្មករ ធ្វើការ នៅ ក្រមុហុ៊ន Khanh Sung Seafood ភាគខាងត្របូងវៀតណាម។ AFP 

វៀតណាមកំពុងរកវិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយថ្ល្រភ័ស្តភុារសម្រប់ផលិតផលកសិកម្ម

តព ីទពំរ័ ១...នងិ សហ បៃតបិត្តកិារ 
អន្តរជាតិ។

 សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ឲៃយ ដឹង   ថា ៖ 
« ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកពំលូ  ទាងំ ២  បាន អះអាង   
ជាថ្ម ីថា  នងឹ បន្ត សហការ គ្នា យា៉ាង ស្អតិ 
ល្មតួ  ដើមៃប ីពនូ ជៃទំនំាក ់ទនំង ក្នងុ ភាព 
ជា អ្នកជតិ ខាង ដ ៏ល្អ  សហ  បៃតបិត្ត ិការ 
គៃប់ ជៃងុ ជៃយ រវាង បៃទៃស ទំាង ២»។

លោក លឹម ហៃង អនុ បៃធាន សភា- 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ងៃចន្ទថា បច្ចបុៃប ន្ន លំហូរ ទំនិញ 
ឆ្លង  កាត់ ពៃំដៃន រវាង បៃទៃស ទាំង ២ 
នៅ    តៃ មាន ចរាចរណ ៍ ជា ធម្មត ទោះ ប ី
បៃទៃស ទាំង ២ កំពុង ខិតខំ  ទប់ សា្កាត់  
ការ  រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ១៩ក៏ ដោយ ។ 
លោក បន្តថា លទ្ធភាព ជំរុញ កំណើ ន 
ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ឲៃយ ដល់  ៧ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ឆ្នាំ អាច ធ្វើ ទៅ បាន  គឺ វា 
អាសៃ័យ លើ រដា្ឋា ភិបាលទាំង ២ ខិត ខំ 
ជរំញុ លហំ ូរទនំញិ តម ពៃ ំដៃនឲៃយ  បាន 
ខា្លាំង ជាង ពៃល នៃះ។

លោក ថ្លៃងថា៖«ការ ដកឹ ទនំញិ តម 
ពៃ ំដៃន កម្ពជុា   វៀត ណាម គ្មានឧបសគ្គ  
អ្វី ទៃ នាពៃល នៃះ  ខណៈ ការ នាំ ចៃញ 
កស ិផល របស ់យើង ក ៏ចៃញ ចៃើន  ផង- 
ដៃរ  សៃប ពៃល ភាគ ីទាងំ ២កពំងុ សកិៃសា  
ពី លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ បង្កើត តំបន់ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ពិសៃស នៅ តម ពៃំ ដៃន  ដូច្នៃះ 
ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម នៃះអាច មាន កណំើន 
បាន តៃ អាសៃ័យ លើ ការ ជំរុញបន្ថៃម 
រវាង រដា្ឋាភិបាល ទាំង២ »។ 

លោក គី សៃរី វឌៃឍន៍   អ្នក  សៃវ ជៃវផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា   
បាន កត់ សមា្គាល់ ថា  វិបត្តិ សុខ  ភាព 

សកល បាន នាំ ឲៃយ មាន វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ទាំង ក្នុង តំបន់  និង ពិភព លោក  ដៃល 
ទនំង ជា ឧបសគ្គ រាងំ ស្ទះ ដល ់ការ ជរំញុ 
កំណើន  ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃ ភាគី  នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ « ខ្ញុំជឿ ថា  ទំហំ ពា-
ណជិ្ជ កម្ម ទ្វៃ ភាគ ី កម្ពជុា  នងិ វៀតណាម 
នឹង  មិន អាច ឈាន ទៅ ដល់គោល ដៅ 
ទៃ ពៃះការ ធា្លាក ់ចុះ នៃសៃដ្ឋ កចិ្ច ពភិព- 
លោកបាន ធ្វើ ឲៃយ តមៃូវ ការ  ថម ថយ»។  

សា្ថាន ទតូវៀត ណាម ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ  
ទិន្នន័យ ពី អគ្គនាយក ដា្ឋាន គយ វៀត - 
ណាម   បានបង្ហាញថា ទហំពំាណជិ្ជកម្ម 
កម្ពុជា និង វៀត ណាម សមៃចបាន  
២,១៧ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ រយៈ ពៃល  
៥ ខៃ ដបំងូ ឆ្នានំៃះ ធា្លាក ់ចុះ  ៨,១ ភាគ- 
រយ  បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាល 
ពី ឆ្នាំ២០១៩។  ក្នុង នោះ  ការ នាំចៃញ 
ពី   កម្ពុជា មា ន តម្លៃ  ៤៧៦ លាន ដុលា្លារ  
ធា្លាកច់ុះ ១៥ភាគ រយ ខណៈ កម្ពជុា នា ំ
ចូល មានតម្លៃ  ១,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ធា្លាក់ចុះ ៦ភាគ រយ ។ 

កម្ពុជា បាន នាំ  ទំនិញ ទៅ វៀតណាម 
មាន ដចូជា សៃវូ  អង្ករ  គៃបស់ា្វាយ ចន្ទ ី 
ជរ័ កៅស៊ ូថា្នាជំក ់នងិ ចៃក ខណៈ វៀត- 
ណាម នា ំចលូ មក កម្ពជុា  មាន  ដៃកថៃប 
បៃង  បន្លៃ ផ្លៃ ឈើ និងជីកសិកម្ម  ។

កាលព ីឆ្នា ំ២០១៩ ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម  
រវាង បៃទៃស ទាងំ ២ មាន តម្លៃ ជតិ៥,៣  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើន  ១១ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៨។ ក្នុងនោះ ការ- 
នាចំៃញ របស ់កម្ពជុា មាន ចនំនួ ៩០១ 
លាន ដលុា្លារ កើន ឡើង  ៧  ភាគ រយ នងិ  
នំា ចូល មាន តម្លៃ ៤,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
កើន ឡើង  ១៦ភាគ រយ៕

កម្ពជុានិងវៀតណាមប្ត្រជា្ញាជំរុញ...

ត ពី ទំព័រ  ១...នៃះ តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្តីពី វឌៃឍន-
ភាព  និង ទិសដៅ ការ ងរ របស់ ខៃត្ត 
រតនគិរី  នៅ ទី ស្តី ការ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី 
កាល  ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។ 

លោក ថង សាវុន បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ- 
 នំា  ចៃញ  ផលិត ផល កសិផល នៃះ  តៃវូ- 
បាន ធ្វើ ឡើង តម រយៈ កៃុម ហ៊ុន វិនិ-
យោគ លើ ដី សមៃបទាន សៃដ្ឋ កិច្ច ចំនួន 
២៧កៃមុហ៊នុ  ដៃល កពំងុ បៃតបិត្តកិារ 
នៅក្នងុ ខៃត្ត  ។ កៃមុហ៊នុ ទាងំ នោះកពំងុ  
វិនិយោគ លើ ដំណាំ  កៅ ស៊ូ សា្វាយ ចន្ទី 
ចៃក អបំងូលឿង សា្វាយ  សៃកា នាគ ខ្នរុ 
ដូង ទុរៃន មៀន និង កៃូច ជា ដើម។  

លោក បន្តថា គតិ មក ទលព់ៃល នៃះ 
កៃមុហុ៊ន ទំាងនោះ ទទួល បាន អាជា្ញា - 
បណ័្ណ វនិយិោគដ ីសមៃបទាន សៃដ្ឋ កចិ្ចព ី
រដា្ឋា ភបិាល លើ ផ្ទៃ ដ ីសរបុ ១២៤ ៦៦៩ 
ហិកត   ក្នុង នោះ ការ អនុវត្ត ដាំ ដុះ លើ 
ផ្ទៃ ដី  ៥៥ ០៤៣ហិកត។ 

លោក បញ្ជាក់ថា លើស ពីនៃះ   ខៃត្ត 
មាន រោង ចកៃ កៃ ច្នៃ កៅ ស៊ូ កៃប ចំនួន  
៧ទី តំង  និង សិបៃប កម្ម កៅ ស៊ូ សន្លឹក 
ចំនួន ៩ទី តំង  ដៃល មាន សមត្ថភាព 
ផលិត កៃច្នៃ  ជ័រ កៅស៊ូ កៃបជា មធៃយម  
៣០ ៤៧៩តោន ក្នុង  ១ឆ្នាំ។

សព្វ ថ្ងៃ  កៃុម ហ៊ុន សហ គៃសទាំង 
នោះបាន ដើរ តួនាទី យា៉ាង សំខាន់ ក្នុង 
ការ ផ្តល់ ឱកាស ការងរ ដល់ បៃជាជន 
បៃមាណ  ១១ ១៣៦នាក់ ។ លោក 
នយិាយថា៖ « ជាក ់ស្តៃង   បច្ចបុៃបន្ន មាន 

តមៃវូ ការ កមា្លាងំ ពលកម្ម បៃមាណ ជាង  
២ ០០០នាក់ បន្ថៃម ទៀត   សមៃប់ 
បមៃើ ឲៃយ វិស័យ កសិកម្ម និង កសិ- 
ឧសៃសា ហកម្ម »។

យោង តម  កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា- 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ ការ នំាចៃញ កសិ- 
ផល របស់ កម្ពុជា ទាំង ផ្លូវ ការ និងកៃ 
ផ្លូវ ការ ទៅកាន់ទីផៃសារ អន្តរជាតិក្នុង 
រយៈ ពៃល  ៦ ខៃ ដបំងូ  ឆ្នា២ំ០២០ នៃះ 
សមៃច បាន ជាង   ៤ លាន តោន ។ 

របាយ ការណ៍  បង្ហាញ ថា កសិផល 
សំខាន់ៗ ដៃល កម្ពុជា នាំ ចៃញ  ផ្លូវការ  
រួមមាន  អង្ករ ដំឡូង មី មៃច កៅស៊ូ 
សា្វាយ សា្វាយ ចន្ទ ីចៃក ពោត សណ្តៃក- 
សៀង បន្លៃ និង ថា្នា ំជក់។ ចំណៃក ការ- 
នាចំៃញ កៃ ផ្លវូ ការ  គ ឺសៃវូ  នងិ ដឡំងូ- 
មី សៃស់  ទៅ បៃទៃស វៀត ណាម។  

អ្នក សៃី ភ្លុក បុទុម  បុបា្ផា មា្ចាស់ ចមា្ការ 
កៅស៊ូ មៃច ដូង ទុរៃន ដៃល ដាំ ដុះ 
លើ   ផ្ទៃ  ដី សរុប ជាង  ២០០ ហិកត នៅ 
ខៃត្ត រតនគរិ ីបាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថា 
ការ បៃមលូ ផល កៅស៊រូបស ់អ្នកសៃ ី ជា 

មធៃយម  ១ ០០០តោនក្នុង  ១ ឆ្នាំ ដៃល  
អាច ផ្តល់  ចំណូល  ជា មធៃយម  ៨ ០០០ 
ដុលា្លារ  បនា្ទាប់ ពី កាត់ ថ្លៃ ចំណាយ រួច  
ខណៈ ការ បៃមូល ផល មៃច បាន ៦៥ 
តោននៅ រដូវ បៃមូលឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
(៧៥ តោន ឆ្នា ំ២០១៩) ក្នងុនោះ មៃច   
សល់ ក្នុង ស្តុក ជាង  ២៥តោន ។

អ្នកសៃី  បានបញ្ជាក់ថា៖ «សព្វថ្ងៃ  
តម្លៃ កៅស៊ ូជា មធៃយម  ១ ០២៣ ០០០ 
រៀល ក្នុង  ១ តោន  ដៃល តម្លៃ នៃះ ទាប 
ជាង ឆ្នាំ  មុន ។ រីឯមៃច  វិញ មាន តម្លៃ   
៨ ០០០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កៃម ដៃល 
តម្លៃ នៃះ គឺ  អត់ចំណៃញ ទៃ  ពៃះ តម្លៃ 
ធា្លាក់  រាល់ ឆ្នាំ ជាក់ ស្តៃង ខ្ញុំ សល់ ក្នុង 
ស្តុក បៃមាណ ២៥ តោន  ពៃល នៃះ    »។ 

របាយការ ណ៍ កៃសួង កសិកម្មបាន  
ឲៃយ ដឹង ថា កាលពី  ឆ្នា ំ២០១៩ កម្ពជុា បាន 
នំា ចៃញ ផលិតផល កសិកម្មមាន តម្លៃ 
ជាង ៥,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ក្នងុនោះ រួម- 
មាន  អង្ករ មៃសៅ ដំឡូងមី ដំឡូងមីសៃស់ 
គៃប់សា្វាយ ចន្ទ ីពោត សា្វាយ នងិ បន្លៃ  
ជាដើម៕ 

ការនំាច្រញកសិ-
ផលរបស់ខ្រត្ត...

កសិករប្រមូល ផល កៅសូ៊ ក្នងុ ចម្ការ ១ នៅខ្រត្ត រតនគិរី  នាព្រល កន្លង មក ។ រូបថត រា៉ាហុីម



KFC ដែលជា ហាង លក់ មាន់ បំពង 
ដ៏ លែបីលែបាញ បំផុត នៅក្នងុ ពិភពលោក 
កំពុង សហការ ជាមួយ កាសែត ភ្នពំែញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ដើមែបី ផ្តល់ជូន នូវ អ្វដីែល អស្ទារែយ 
បំផុត ដល់ មិត្ត អ្នកអាន កាសែត ភ្នពំែញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ។ 

 មានការ ផ្តល់ គូ បុ៉ង ពិសែស នៅក្នងុ 
កាសែត ភ្នពំែញ  បុ៉ស្តិ៍ ដើមែបី ផ្តល់ ឲែយ អ្នក- 
អាន កាសែតមួយ នែះ ទទួលបាន ការ- 
បញ្ចះុ តម្លែ ចំនួន ២០ ភាគរយ សមែប់ 
ឈុត គែសួរ ឬ ឈុត Signature 
Box ។ 

 ឈុត គែសួរ១ ឈុត មាន មាន់ ៥ ដំុ 
សលាដខូលស្ល ដំឡូងបារំាង កិន និង 
ភែសជ្ជៈ បិុ ប សីុ ១ ដប ចំណុះ ១,៥ 
លីតែ ។ ចំពោះ  ឈុត Signature Box 
មាន សច់មាន់ ១ ដំុ បឺ៊ ហ្គ ឺរ Zinger 
ដំឡូងបារំាង កិន ដំឡូងបារំាង បំពង 
និង  បិុ ប សីុ ១ កំបុ៉ង ។ ទំាង២ ឈុត នែះ 
មាន ទំាង រសជាតិ ហឹរ និង រសជាតិ ដើម ។ 
ចំពោះ ការផ្តល់ជូន នែះ គឺ សមែប់តែ 
ការដឹក ជ ញ្ជនូ បុ៉ណ្ណោះ និង មាន រយៈ- 
ពែល រហូតដល់ ថ្ងែទី ៣១  ខែកក្កដា ។ 

 សច់មាន់ ដែល លក់ នៅ ហាង KFC 
ក្នុង បែទែស កម្ពុជា គឺ សែស់ មាន 
គុណភាព ខ្ពស់ គែឿងផែសំ ទំាងអស់ គឺ 
សែបតាម ស្តង់ដា ហា ឡា ល់ ។ អ្នកសែ ី
Stephanie Tang អ្នកគែប់គែង ទូទៅ 
នែ សជីវកម្ម Kampuchea Food 
Corporation ដែល ដំណើរការ បែតិ-
បត្តកិារ ហាង KFC នៅ កម្ពជុា បាន 
ថ្លែងថា  ភាពជោគជ័យ ជា បន្តបន្ទាប់ 
របស់ កែុមហុ៊ន មួយផ្នែក គឺ ផ្អែកលើ 
ការពែញចិត្ត របស់ អតិថិជន ។  

 អ្នកសែ ីTang បាន ឲែយ ភ្នពំែញ  បុ៉ស្តិ៍ 
ដឹងថា ៖« យើង សំុ មតិយោបល់ដើមែបី 
វាយ តម្លែ  យើង បង្ហាញ ការអរគុណ 
ហើយ យើង  មាន ទំនក់ទំទង ល្អ ។ គន្លះឹ 
ក្នុង ការទាក់ទង  និងការបែសែ័យ 
ទាក់ទង ល្អ គឺជា មធែយោបាយ ដ៏ សំខាន់ 
ដើមែបី ធាន ការពែញចិត្ត របស់ អតិថិជន ។ 
អតិថិជន របស់ យើង រំពឹង ផលិតផល 

និង សែវាកម្ម ល្អ បំផុត ពី យើង ហើយ 
តាមរយៈ ការធ្វើ បែបនែះ  យើង បំពែញ 
បានលើសពី ការរំពឹងទុក របស់ ពួកគែ 
ថែម ទៀតផង » ។  

KFC មិន តែមឹតែ ផ្តោត សំខាន់ លើ 
គុណភាព អាហារ និង ការពែញចិត្ត 
របស់  អតិថិជន បុ៉ណ្ណោះ ទែ បុ៉ន្តែ អ្នកសែ ី
Tang លើកឡើងថា  កែមុហុ៊ន ក៏ យក- 
ចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ ចំពោះ បុគ្គលិក ដោយ 
ផ្តល់ ការលើកកម្ពស់ ពួកគែ តាមរយៈ 
កម្មវិធី Career Advancement 
Programme ផងដែរ។ 

 អ្នកសែ ី Tang ថ្លែងថា ៖«អ្នកនង 
សយ  សុជាតា  បានចាប់ផ្តើម ធ្វើការ   
នៅហាង KFC ក្នងុនម ជាបុគ្គលិក 
ធម្មតា ហើយ បច្ចបុែបន្ន គាត់ គឺជា បែធាន 
គែប់គែង ហាង KFC នៅ សខា បឹង - 
កែងកង ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំែញ ។ អ្នក- 
គែប់គែង របស់ យើង ជាចែើន នក់ នៅ 
ហាង KFC គឺ សុទ្ធតែ បានចាប់ផ្តើម ពី 
បុគ្គលិក ធម្មតា  ដូច រូបខ្ញុ ំជាដើម » ។ 

 ជាមួយនឹង ហាង ចំនួន ២២ ៦២១ 
កន្លែង នៅ ទូទំាង ពិភពលោក ក្នុង 
១៥០  បែទែស  គិត តែមឹ ដំណាច់ ឆ្នាមុំន 
KFC បាន មកដល់ បែទែស កម្ពជុា ក្នងុ 
ខែមីន  ឆ្នា ំ២០០៨ ដោយមាន ហាង 
ដំបូង គែ ស្ថតិនៅតាម បណ្តោយ មហា-
វិថី ពែះមុនីវងែស រាជធានី ភ្នពំែញ  ហើយ 
បាន ពងែកី រហូត ដល់ ១២ ហាង ដែល 
មាន បមែើ អាហារ មាន់ បំពង ដ៏ ឈ្ងយុ-
ឆ្ងាញ់ នៅ ទូទំាង ពែះរាជា ណាចកែ - 
កម្ពជុា បច្ចបុែបន្ន  KFC មាន បុគ្គលិក 
បមែើការងរជាង ២០០ នក់ ។ 

 បច្ចបុែបន្ន មាន ៩ ហាង នៅក្នងុ រាជធានី- 
ភ្នំពែញ កែពីនោះ មាននៅ ខែត្ត 
សៀមរាប បាត់ដំបង និង ខែ ត្ព ពែះ-
សីហនុ ហើយ គែង បើកហាង មួយ 
ទៀត នៅ ទីកែងុ ឆ្នែរសមុទែ មួយ នែះ នៅ 
ចុង ឆ្នា ំនែះ ។  

 ស្ថាបនិក លោក Colonel Harland 
Sanders បាន បើកហាង មួយ នៅ 
ទីកែងុ North Corbin រដ្ឋ Kentucky 

ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៣០ ក្នងុកំឡុងពែល មាន 
វិបត្ត ិសែដ្ឋកិច្ច ធ្ងន់ធ្ងរ ។  ១០ ឆ្នា ំកែយ 
មក លោក បានបញ្ចប់ ការបង្កើត            
« រូប មន្ត ដើម » របស់គាត់ ជាមួយនឹង 
ការ បើក ហាង  «Kentucky Fried 
Chicken » ដំបូង នៅក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៥២ ។ 
ចាប់ តំាងពី ការចាប់ផ្តើម ដ៏ លំបាក 
បច្ចបុែបន្ន KFC បានកា្លាយ ជា ហាង មាន់ 
បំពង ធំ ជាងគែ លំដាប់ ទី ២ នៅលើ 
ពិភពលោក បន្ទាប់ពី McDonald's ។ 

 ទោះបី ជាមាន ភាពលែបីលែបាញ ខាង 
រូបមន្ត ដ៏ អាថ៌កំបំាង របស់ខ្លនួ ដោយ បែើ 
គែឿង ទែស ១១មុខក្ត ីក៏ KFC នៅ តែ 
បន្ត បញ្ចែញ រូបមន្ត គែឿងផែសំ រសជាតិ ថ្មីៗ  
បែកបដោយ ភាព ច្នែបែឌិត ដោយ 
រសជាតិ ចុងកែយ គឺកាន់តែ ពិសែស 
ជាមួយ Soy Garlic Drumette 
ដែលជា គល់ ស្លាបមាន់ សែប ជាមួយ 
ទឹកសីុអុីវ ខាប់ បែប កូរ៉ែ លាយ ខ្ទមឹ តិចៗ 
ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ ។ 

 អ្នកសែ ីTang បាន ថ្លែងថា ៖«យើង 

កំពុង នំយក នូវ រសជាតិ ថ្មី សមែប់ 
បែជាជន កម្ពជុា សមែប់ រយៈ ពែល ៣០ 
ទៅ ៤៥ ថ្ងែ អាសែយ័ទៅ លើ គែឿងផែសំ 
ដែលមាន » ។ 

 ការបន្ថែម មុខម្ហូប ថ្មី « Finger-
Lickin' Good លើ ប ញ្ជមុីខម្ហបូ គឺ កំពុង 
តែ បង្ហាញ នូវ ការ ពែញនិយមជា ពិសែស  
វា ជា ផ្នែក មួយ នែ ឈុត «One Box» 
ដែលមាន ៦ មុខ ក្នងុ ១ បែអប់ មានដូចជា 
គល់ ស្លាបមាន់ បំពង ២ ដំុ  បឺ៊ ហ្គរឺ Zinger 
មួយ មាន់ បំពង ១ ដំុ សឡាដ ខូ ល ស្ល 
ដំបូង បារំាង កិន និង ភែសជ្ជៈ បិុ ប សីុ ។ 

« ឈុត Soy Garlic Glazed 
Drumette  នីមួយៗ អមដោយ ទឹក-
ជែលក់ ដែលមាន រសជាតិ ឈ្ងយុ ឆ្ងាញ់ 
ផែសំ ពី គែឿងទែស ជាចែើន ដូចជា ខ្ទមឹស 
ទឹកសីុអុីវខាប់បែបកូរ៉ែ និង គែឿងផែសំ  
អាថ កំបំាង ជា ចែើន ទៀត ស័ក្តសិម ឥត- 
ខ្ចោះ សមែប់ ទទួលទាន ជាមួយ មាន់ 
បំពង សែយួៗដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ » ។     

KFC កម្ពជុា បាន ឲែយ ដឹងថា ការផ្តល់ 
ជូន ថ្ម ីគឺទឹកជែលក់ ខ្មៅ ថា្លា រសជាតិ  ផ្អែម  
តិចៗ និង មាន់ បំពង ពិតជា ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ 
ពិសែស  ជា អាហារ បែប លោកខាងលិច 
សមែប់ បែជាជន អាសីុ ។ 

 ការផ្តល់ជូន បែកបដោយ ភាព ច្នែ-
បែឌិត របស់ កែុមហុ៊ន បមែើអាហារ 
រហ័ស ដ៏ ធំ មួយ នែះ ក៏ ផ្តល់ ជូន នូវ 
ការបញ្ចះុ តម្លែ ជាបែចំា ផងដែរ ។ អតិ-
ថិជន នឹង រីករាយ ជាមួយ ការបញ្ចះុ តម្លែ 
២០ ភាគរយ សមែប់ ការបញ្ជា ទិញ 
តាមរយៈ សែវា ដឹក ជ ញ្ជនូ របស់ កែមុ-
ហុ៊ន Food Panda ដោយ គិត ចាប់ពី 
ថ្ងែ ចន្ទ នែះ និង មាន រយៈពែល ២ 
សបា្តោហ៍ ។ 

 ជាមួយ KFC ជា បែន៊ ដែល តែងតែ 
នំមក នូវ ភាព ច្នែបែឌិត តែ មិន ភ្លែច 
ផ្តោតលើ ការផ្តល់ សែវាកម្ម ជាទី គាប់- 
ចិត្ត ដល់ អតិថិជន នោះ អ្នកគំាទែ 
រសជាតិ មាន់ បំពង ក្នងុបែទែស កម្ពជុា 
តែវូតែ បន្ត រង់ចំា តាមដាន នូវ រសជាតិ 
ថ្មីៗ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ដែល  តែងតែ មក 
ជាមួយនឹង ការផ្តល់ជូន ពិសែសៗ 
ជានិច្ច ។ 

 ដើមែបី ទទួលបាន ការបញ្ចះុ តម្លែ សមែប់ 
ឈុត គែសួរ ឬ ឈុត Signature Box 
និង ការដឹក ជ ញ្ជ ួន ដោយ ឥតគិតថ្លែ សូម 
ទូរស័ព្ទ មកកាន់ លែខ 070 896 000 ឬ 
023 996 000 ហើយ បែគល់ បណ្ណ គូ បុ៉ង 
នៅក្នុង កាសែត ភ្នំពែញ បុ៉ស្តិ៍ នៅពែល 
បង់បែក់ ៕ 

KFC បង្កើត បរិ យាកាស ដ៏ រីករាយ ជាមួយនឹង 
 ការ ផ្តល់ជូន ឈុតម្ហូប ថ្មី ពិសេសសមេប់អតិថិជន 
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Soy Garlic Glazed Drumette ឈុតថ្មីបំផុតរបស់ KFC គល់ស្លាបមាន់ស្រោបទឹកសុីអីុវខាប់ប្រោបកូរ៉្រោដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់។  

លោក Colonel Harland Sanders ស្ថាបនិក KFC ។ សយ សុជាតា ប្រោធានគ្រោប់គ្រោងហាង KFC បឹងក្រោងកង។ 



បុរីញូវយ៉កៈលោកអគ្គលេ-
ខាធិការអង្គការសហបេជា-
ជាតិអង់តូនីញ៉ូ ហ្គុយតឺរេស
កាលពីថ្ងេសៅរ៍ បានអំពាវនាវ
ឲេយមានកិច្ចខិតខំបេឹងបេង
ដើមេបីការពារសខុភាពនងិសទិ្ធិ
របស់ស្តេីនិងក្មេងសេីៗ។
លោកហ្គុយតឺរេសបានថ្លេង

ក្នុងសារសមេប់ទិវាបេជាជន
ពិភពលោក ដេលតេូវបាន
បេរព្ធធ្វើនៅថ្ងេទី១១ខេកក្កដា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំថា៖«ចរូយើងធ្វើ
សកម្មភាពដើមេបីការពារសុខ-
ភាពផ្លូវភេទនិងការបន្តពូជ
ការពារសទិ្ធិរបស់ស្តេីនងិក្មេង-
សេីនងិបញ្ចប់អពំើហងិេសាដេល
ពាក់ព័ន្ធនឹងភេទ»។
ជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩បាន

ធ្វើឲេយការងាររបស់យើងកាន់តេ
លបំាកប៉នុ្តេយើងតេវូតេទទលួ-
បានជ័យជម្នះ។
លោកបានថ្លេងថា ជំងឺ-

រាតតេបាតនេះកពំងុធ្វើឲេយវសិម-
ភាពដេលមានសេប់និង
ភាពងាយរងប៉ះពាល់ ជា-
ពិសេសសមេប់ស្តេីនិងក្មេង
សេីៗកាន់តេជេទៅៗ។
លោកហ្គុយតឺរេសបាន-

ពេមានថា៖«ដោយបេទេស
ជាចេើនដេលកពំងុតេវូបានបទិ
នងិបេពន័្ធសខុភាពដេលកពំងុ
បេឹងបេងដោះសេយនេះ
សេវាសខុភាពផ្លវូភេទនងិការ-
បន្តពូជកំពុងតេូវបានគេចាត់-
ទុកថាមិនសូវសំខាន់ ហើយ
អំពើហិងេសាពាក់ព័ន្ធនឹងភេទ
កំពុងកើនឡើង»។

យោងតាមបេមុខអង្គការ
សហបេជាជាតិបានឲេយដឹងថា
មូលនិធិបេជាជនអង្គការសហ-
បេជាជាតិ(UNFPA)បាន
បា៉ាន់បេមាណថាបេសនិបើការ-
បិទបេទេសបន្តរយៈពេល៦ខេ
ទៀតដោយមានការរខំានដល់
សេវាសុខភាពស្តេី៤៧លាន
នាក់នៅក្នងុបេទេសដេលមាន
បេក់ចំណូលទាបនិងមធេយម
បេហេលជាមិនអាចទទួល-
បានសេវាសុខភាពបន្តពូជ
ទំនើបនោះទេ។
លោកបានថ្លេងថា៖«បញ្ហា

នេះ បានបណ្តាលឲេយស្តេី៧
លាននាក់មានផ្ទេពោះដោយ
ឥតគេងទុក»។
លោកអគ្គលេខាធិការបាន

ថ្លេងទៀតថា លើសពីនេះទៅ
ទៀតករណីហិងេសាទាក់ទងនឹង
ភេទបេហេល៣១លានករណី
បន្ថេមទៀតក៏អាចរំពឹងទុកថា
នឹងកើតឡើងដេរ។
លោកហ្គុយតឺរេសបានកត់-

សមា្គាល់ឃើញថា៖«ជារៀង-
រាល់ឆ្នាំក្មេងសេីរាប់លាននាក់
តេូវអនុវត្តការងារដេលធ្វើឲេយ
ពួកគេប៉ះពាល់ទាំងរាងកាយ
នងិសា្មារតីដោយបានដកសទិ្ធ-ិ
ពីពកួគេមនិឲេយឈានដល់សកា្តា-
នុពលរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញ
លេញនោះទេ»។
លោកហ្គុយតឺរេសបានថ្លេង

ដោយលើកឡើងពីសា្ថានភាព
បេជាជនឆ្នាំ២០២០ថា ក្មេង-
សេីជាង៤លាននាក់នងឹតេវូរង

ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបន្តពូជ
និង១២លាននាក់ តេូវបង្ខំឲេយ
រៀបការក្នុងឆ្នាំនេះ។
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គ-

ការសហបេជាជាតិ បានថ្លេង
ថា៖«ការបិទបេទេសដេល
បានកើតចេញពីជំងឺរាតតេបាត
កវូដី១៩នេះតេវូបានរពំងឹទកុ
ថានងឹធ្វើបញ្ហាជាចេើនកាន់តេ
អាកេក់ថេមទៀត»។
មន្តេីកំពូលអង្គការសហ-

បេជាជាតិរូបនេះ បានថ្លេងថា
បទពិសោធនិងការសេវជេវ
ជាចេើនទសវតេសរ ៍បានបងា្ហាញ
ថា វិធីសាស្តេសំខាន់ៗអាច
ផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ និង
ឥរិយបថដេលពាក់ព័ន្ធនឹង
ភេទបាន៕Xinhua/PSA
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អ្នកកាន់សាសនាកា តូលិកនៅឥណ្ឌនូ្រសីុចូលរួមការជួបជំុលើកដំបូង។AFP
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ក្រុងប៉្រកាំងៈ លោកបេធានាធិបតីចិន
សុី ជីនភីងបានអំពាវនាវឲេយមានកិច្ច-
ខតិខបំេងឹបេងដើមេបីដោះសេយឧបសគ្គ
ផេសេងៗនងិទៅកាន់ខេសេតេៀមជរួមខុដើមេបី
ទប់សា្កាត់ទឹកជំនន់និងជួយសង្គេះដើមេបី
ធានាដល់សវុត្ថិភាពជវីតិនងិទេពេយសមេបតិ្ត
របស់បេជាជន។
លោកសុីដេលជាអគ្គលខាធិការនេ

គណៈកមា្មាធកិារមជេឈមិបកេសកមុ្មយុនសី្តចនិ
និងជាបេធានគណៈកម្មការយោធាមជេឈិម
បានថ្លេងណេនាំអំពីការងារជួយសង្គេះ

និងទប់សា្កាត់ទឹកជំនន់។
ដោយបានកត់សមា្គាល់ឃើញទឹកនៅ

ក្នុងទន្លេជាចេើនដូចជា ទន្លេ Yangtze
ទន្លេHuaiheនងិបងឹជាចេើនដចូជាបងឹ-
DongtingPoyangនងិបងឹTaihuបាន
ឡើងហួសកមេិតពេមាននិងតំបន់នានា
នៅក្នុងនោះមានChongqingJiangxi
AnhuiHubeiHunanJiangsuនិង
តំបន់Zhejiang តេូវបានគេមើលឃើញ
ទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលថ្មីៗនេះ
ដោយបានបណ្តាលឲេយមនុសេសសា្លាប់ និង

របសួនងិបាត់បង់ទេពេយយ៉ាងចេើនសន្ធកឹ-
សនា្ធាប់លោកសុីបានថ្លេងថាសា្ថានភាព
ទប់សា្កាត់ទឹកជំនន់ មានភាពស្មុគសា្មាញ
ខា្លាំងណស់។
លោកបានថ្លេងថា បេទេសចិនបាន

ឈានដល់ពេលវេលាដ៏សំខាន់ក្នុងការ-
គេប់គេងទកឹជនំន់ដោយបានអពំាវនាវឲេយ
គណៈកមា្មាធិការបកេសទាំងអស់និងរដា្ឋាភិ-
បាលគេប់លដំាប់ថា្នាក់ទទលួខសុតេវូនងិ
ទៅកាន់ខេសេតេៀមជរួមខុដើមេបីណេនាំការ-
ងារគេប់គេងទឹកជំនន់៕Xinhua/PSA

ក្រងុបានឌងុៈមន្តេីមា្នាក់បាន
នយិយថាមនសុេសជតិ១៣០០
នាក់នៅបណ្ឌិតេយសភាយោធាមួយ
នៅបេទេសឥណ្ឌនូេសុីតេវូបាន
ធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លងវីរុស-
កូរ៉ូណខណៈបេទេសនេះ
បានខតិខំបេងឹបេងដើមេបីទប-់
សា្កាត់ការឆ្លងរាលដាល។
នាយសេនាធិការកងទ័ព

លោកឧត្តមសេនីយ ៍Andika
Perkasa បានថ្លេងកាលពី
លា្ងាចថ្ងេសៅរ៍ថាសាលាបេក្ខ-
ជនមន្តេីកងទព័ឥណ្ឌូនេសុីនៅ
ក្នុងខេត្តចាវា៉ាខាងលិចដេល
មានបេជាជនចេើនបំផុតរបស់
បេទេសនេះ តេូវបានដាក់ឲេយ
នៅដាចដ់ោយឡេកពីគេហើយ
មនសុេស៣០នាក់ពីដបំងូតេវូឲេយ
សមេកពេយាបាលនៅមន្ទរីពេទេយ
ដោយមានរោគសញ្ញាសេល។
លោកបានថ្លេងថា នៅក្នុង

ចំណោមអ្នកឆ្លង១២៨០នាក់
៩៩១នាក់គឺជាសិសេសនាយ-
ទាហាននិងអ្នកផេសេងទៀត
គឺជាបុគ្គលិក និងសមាជិក

គេួសាររបស់ពួកគេ។ភាគ-
ចេើនមិនមានរោគសញ្ញាទេ។
មនុសេសចំនួន១៧នាក់ បាន

សមេកពេយាបាលនៅមន្ទរីពេទេយ
កាលពីថ្ងេសៅរ៍។
ការផ្ទុះឆ្លងនេះ តេូវបានរក-

ឃើញដំបូងនៅពេលសិសេស
នាយទាហាន២នាក់បានទៅ
មន្ទីរពេទេយកេយពីបានត្អូញ-
ត្អេរថាគេុនក្តានិងឈឺខ្នង។
សិសេសនាយទាហានទាំង២

នាក់នោះតេូវបានធ្វើតេស្តរក-
ឃើញថាបានឆ្លងជងំឺកវូដី១៩
ដោយបានបង្កឲេយមានការធ្វើ
តេស្តទេង់ទេយធំនៅសាលា-
បណ្ឌិតេយសភានោះ ដេលមាន
បុគ្គលិក២០០០នាក់និង
សិសេសនាយទាហាន។
លោកPerkasa បានថ្លេង

ថា មិនទាន់ដឹងចេបាស់ថាតើ
សិសេសនាយទាហានទាំងនោះ
បានឆ្លងតាមរបៀបណនោះទេ
ប៉ុន្តេបុគ្គលិកខ្លះ បានរស់នៅ
កេបរិវេណនេបណ្ឌិតេយសភា-
យោធានោះ៕AFP/PSA

មន៊ស្សជិត១៣០០នាក់នៅបណ្ឌត្ិយ-
សភាយោធាឥណ្ឌន្ូសី៊ឆ្លងវីរ៊សកូរូ៉ណា
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តពីទំព័រ១...កូវីដ១៩បាន
ជោគជ័យក្តី។
ការស្ទង់មតិនេះតេូវបានធ្វើ

ឡើងកាលពីថ្ងេទី៨ ដល់ថ្ងេទី
១១ ខេកក្កដាទៅលើមនុសេស
ចនំនួ១២៦៩នាក់នៅទទូាងំ-
បេទេសកេយពីការរុះរើគណៈ-
រដ្ឋមន្តេីមួយបានកា្លាយទៅជា
បេធានបទក្តៅសមេប់ការ-
ពិភាកេសានៅក្នុងចំណោមសា-
ធារណជនកេយពីរដា្ឋាភបិាល
នៅកេមការគេប់គេងរបស់
នាយករដ្ឋមន្តេីបេយុធ ចាន-
អូចាបានកាន់តំណេង១ឆ្នាំ
ដបំងូដេលបានចប់កាលពីថ្ងេទី
១០ខេកក្កដា។
អ្នកឆ្លើយតបទាំងអស់តេូវ-

បានអនុញ្ញាតឲេយផ្តល់ចម្លើយ
លើសពី១ចំពោះសំណួរដេល
បានសួរ។
ដោយតេូវបានសួរអំពីអ្វី

ដេលរដា្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើង
នៅក្នុងអំឡុងពេល១ឆ្នាំកន្លង
ទៅនេះអ្នកឆ្លើយតប៥០,៨០
ភាគរយ បានលើកឡើងអំពី
ការគេប់គេង និងដោះសេយ
ជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩ដោយ
៣៤,៦៧ភាគរយបានលើក-
ឡើងពីវិធានការដោះសេយ
ដើមេបីជួយបេជាជនដេលប៉ះ-
ពាល់ពីសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩
១២,៩៣ភាគរយបានលើក-
ឡើងពីជំនួយដេលតេូវបាន
ផ្តល់ឲេយបេជាជនមានបេក់
ចំណូលទាបដូចជាអ្នកមាន
បណ្ណសខុភាពរបសរ់ដ្ឋមនសុេស
ចាស់ និងជនពិការ៨,២៤ភាគ-
រយបានលើកពីការបន្តកសាង
ផ្លូវរថភ្លើងអគ្គិសនី និងខេសេ-

រថភ្លើងដឹកជញ្ជូន និង៦,៤០
ភាគរយនិយាយអំពីសមត្ថ-
ភាពរបស់រដា្ឋាភិបាលនេះក្នុង
ការថេរកេសាចេបាប់នងិសណ្តាប-់
ធា្នាប់នៅក្នុងបេទេសនេះ។
ដោយតេូវបានសួរនៅក្នុង

វសិយ័ផេសេងៗដេលរដា្ឋាភបិាល
បានបពំេញហើយមនិពេញចតិ្ត
និងតេូវការការកេលម្អនោះ
៦១,១៥ភាគរយបានលើក-
ឡើងពីការងារទូទៅរបស់រដា្ឋា-
ភិបាលក្នុងការដោះសេយ
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច២២,៨៥ភាគ-
រយបានលើកឡើងពីវធិានការ
ក្នុងការដោះសេយ ការចំ-
ណយសមេប់ការរស់នៅនងិ
ភាពកេីកេ ១៣,៨០ភាគរយ
បាននិយាយថា ការបេងចេក
ជនំយួជាលយុមានកមេតិទាប
នងិមនិផ្តល់ដល់មនសុេសគេបរ់បូ
១២,២៦ភាគរយបានលើក-

ឡើងពីការទប់សា្កាត់ និងការ-
បងេ្កាបអំពើពុករលួយនិង
៩,៦០ភាគរយលើកឡើង
ពីការចំណយនិងបេក់កម្ចី
របស់រដា្ឋាភិបាលដេលនឹង
បង្កើនបំណុលសាធារណៈ។
ដោយតេូវបានសួរថាតើពួកគេ

ពេញចិត្តនឹងរដា្ឋាភិបាលក្នុង-
ការគេប់គេងដោះសេយសា្ថាន-
ភាពជំងឺកូវីដ១៩ដេរឬយា៉ាង-
នោះ៤៣,៥៩ភាគរយពេញ-
ចិត្តកមេិតធម្មតាហើយ២៣,-
៨០ភាគរយពេញចិត្តយា៉ាង-
ខ្លាំង។ ចំពោះផ្នេកផេសេងទៀត
២២,០៦ភាគរយមនិពេញចតិ្ត
ដោយបានផ្តល់ហេតុផលថា
វិធានទប់សា្កាត់វីរុសនេះមាន
តម្លេថ្លេហើយខ្វះភាពបត់បេន
និងតមា្លាភាពខណៈ១០,៥៦
ភាគរយមិនពេញចិត្តទាំង-
សេងុដោយនយិាយថាវធិាន-

ការដេលបានចាត់ឡើងនោះ
គ្មានបេសទិ្ធភាពមនិស្មើភាពគ្នា
និងនាំឲេយសេដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះ។
ដោយតេូវបានសួរថា តើ

ពេលនេះគឺជាពេលវេលារុះរី
គណៈរដ្ឋមន្តេីមេនទេ ៦៧
ភាគរយឆ្លើយថា«Yes»ដោយ
ផ្តល់ហេតុផលថាសេដ្ឋកិច្ចទូ-
ទៅមិនល្អ ចំណយសមេប់
រស់នៅ ជាពិសេសតម្លេអគ្គិ-
សនីខ្ពស់ បេជាជនជាចេើន
គ្មានការងារធ្វើ ហើយជំពាក់-
បំណុលគេហើយកេុមមាន
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ គួរតេតេូវផ្តល់
ឱកាសឲេយ ដើមេបីដោះសេយ
បញ្ហារបស់បេទេសចំណេក
២៣,៤០ភាគរយផេសេងទៀត
មានការសា្ទាក់ស្ទើរចំពោះការ-
រុះរីគណៈរដ្ឋមន្តេីនេះដោយ
នយិាយថាវាអាសេយ័ទៅលើ-
នាយករដ្ឋមន្តេី៕BKP/PSA

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេអងា្គរទី១៤ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រុងម៉ូស្គូៈ មនុសេសរាប់រយ-
នាក់បានចលូរមួការតវា៉ាថ្ងេទ២ី
កាលពីថ្ងេអាទិតេយនៅកេុង-
ខបារ៉ូវស្គ៍នេបេទេសរុសេសុីចុង-
ខងកើតជុំវិញការចាប់ខ្លួន
អភិបាលកេុងដ៏មានបេជា-
បេយិភាពដេលតេវូបានចោទ-
បេកាន់ពបីទសមា្លាប់អ្នកជនំញួ
អស់ជាចេើននាក់។
លោកSergeiFurgalមាន

អាយុ៥០ឆ្នាំតេូវបានចាប់ខ្លួន
កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍ និងតេូវ
បានគេឲេយឃុំខ្លួន២ខេ មុននឹង
កាត់ទោសជុំវិញបទឧកេិដ្ឋ
រយៈពេល១៥ឆ្នាំកន្លងទៅ។
យោងតាមការបា៉ាន់បេមាណ

មុនៗបានឲេយដឹងថាវិធានការ
នេះបានបង្កឲេយមានការធ្វើ
បាតុកម្មទេង់ទេយធំមួយ
កាលពីថ្ងេសៅរ៍នៅក្នុងកេុង
ខបារ៉វូស្គ៍ដេលតេវូបានចលូរមួ
ដោយមនុសេសចនោ្លាះពី១មឺុន
នាក់ទៅ៤មឺុននាក់។
យោងតាមទីភា្នាក់ងារព័ត៌-

មានTASS បានឲេយដឹងថា
កាលពីថ្ងេអាទិតេយមនុសេសរាប់-
រយនាក់បានដើរហេកេបួនឆ្លង-
កាត់កេុងនេះទៅកាន់ការិយា-
ល័យរដា្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់។
អ្នកគំទេក្នុងតំបន់របស់

ឥសេសរជនបេឆំងរុសេសុីឈាន-
មខុគឺលោកAlexeiNavalny
បានដាក់ចំនួនអ្នកចេញមក
តវា៉ាបេហេល២ពាន់នាក់។
លោកFurgalទទួលបាន

ជ័យជម្នះក្នុងការបេជេងយក
តំណេងអភិបាលកេុងក្នុងឆ្នាំ
២០១៨ដោយធ្វើឲេយបកេសរបួរមួ
រុសេសុីរបស់លោកពូទីនទទួល
ភាពអាមា៉ាស់។
ការចាប់ខ្លួនលោកFurgal

នេះ បានកើតឡើងប៉ុនា្មានថ្ងេ
កេយពីលោកពូទីន ដេល
បានកាន់តេតណំេង២ទសវតេសរ៍
បានឈ្នះឆ្នាតភ្លូកទឹកភ្លូកដី
ទៅលើការកេទមេង់រដ្ឋធម្មនញុ្ញ
ដេលអាចឲេយលោកបន្តតណំេង
ដល់ឆ្នាំ២០៣៦៕AFP/PSA

មនុស្សរាប់រយនាក់ចូលរួមការតវ៉ា
នៅរុស្សី៊ប្ឆំាងការចាប់ខ្លនួអភិបាលកុ្ង

ស្ទង់មតិៈប្ជជនថ្ភាគច្ើនចង់ឃើញ...

លោកSergeiFurgalត្រូវគ្រចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ក្រុមអ្នកជំនួញ។AFP

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្រប្រយុធចាន-អូចាធ្វើជាអធិបតីជំនួបស្តពីីការស្តារស្រដ្ឋកិច្ចនៅវិមនរដ្ឋាភិបាល។BKP
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ហុង រស្មី  

សៀមរាប : ប្រើត្រដ្រស្ដាំកាច់ចង្កតូ
ខណៈជើងទាងំគូខសំប់បន្ថ្រមល្របឿន
ឲ្រយសម្រចគោលដៅ៦០គីឡូម៉្រត្រ
ឈុយណារ៉្រតប្រឹងប្រងហ្វឹកហាត់
ជិះកង់យ៉ាងសស្រក់សស្រំជាមួយ
មិត្ដភក្ដិបុរសៗ មុនព្រលច្រញសកម្ម-
ភាពរ្រអង្គាសប្រក់ជួយពលរដ្ឋក្រីក្រ
រស់នៅក្រប្ររតំបន់ប្រសទអង្គរវត្ដ។
ណារ៉្រតជានារីមានពិការភាពត្រ

មា្នាក់គត់ជាមយួបរុសៗ មានពកិារភាព
ដូចគ្នាចំនួន៨នាក់ទៀតបានត្រៀម
ខ្លនួជិះកង់ពីភ្នពំ្រញទៅក្រងុសៀមរាប
លើចមា្ងាយផ្លវូ២៥១គីឡូម៉្រត្ររយៈ-
ព្រល៤ថ្ង្រនៅពាក់កណា្ដាលខ្រកក្កដា
ន្រះដើម្របីបន្ដកិច្ចការមនុស្រសធម៌ក្រយ
ពលរដ្ឋដ្រលរងប៉ះពាល់ដោយសរ
របរបន្ដចិបន្ដចួពសី្រវាកម្មទ្រសចរណ៍
ត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់។
អ្នកស្រីឈុយណារ៉្រតអាយុ៤១

ឆ្នាំជាស្ថាបនិកFoodBankនិងអ្នក-
គ្រប់គ្រងសហគ្រសសង្គមGenev-
ieve'sFairTradeVillage(GFTV)
បាននិយយថា៖«ខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីជិះកង់
ន្រះដោយសរបើយើងជិះកង់រួមគ្នារ្រ-
អង្គាសប្រក់ជួយជនពិការនិងចាស់-
ជរាដ្រលកំពុងជួបបញ្ហាកង្វះស្របៀង
អាហារអំឡុងព្រលកវូីដ១៩ក្រុមបង
ប្អនូពិការយើងក៏យល់ព្រមដោយយល់
ថាវាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ល្អមួយ»។
អ្នកស្រីបន្ដថា៖ «យើងចាប់ផ្ដើម

ហ្វកឹហាត់ពីចមា្ងាយផ្លវូ១៨គឡីមូ៉្រត្រ
រហូតដល់៦០គីឡូម៉្រត្រទើបយើង
បន្ថយមកជិះកង់ល្មមៗ រៀងរាល់
សបា្ដាហ៍ដើម្របីឲ្រយកុំឈឺសច់ដុំ»។
ជាមួយកម្មវិធីFoodBankដ្រល

ជាគនំតិផ្ដចួផ្ដើមរបស់អ្នកស្រីណារ៉្រត

ផងនោះពលរដ្ឋក្រីក្រជិត១០០គ្រសួរ
កពំងុទទលួបាននវូជនំយួសង្គ្រះជា
ស្របៀងអាហារប្រចំាខ្រដើម្របីឲ្រយឆ្លងផុត
គ្រលបំាកន្រះត្របតិស្ថាបនកិកម្មវធិីក៏
កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្ដិន្រះផងដ្ររ។
អ្នកស្រីបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថា៖

«រយៈព្រលជិត៤ខ្រហើយដ្រល
FoodBankបានឧបត្ថម្ភជំនួយស្របៀង
ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ៨៥គ្រួសរហើយ
យើងនៅសល់ថវិការគម្រងជាង២
ខ្រទៀត។ដើម្របីជីវភាពគ្រសួររបស់
ពួកគ្រយើងក៏សម្រចបង្កើតកម្មវិធីជិះ
កង់រ្រអង្គាសប្រក់ន្រះសម្រប់ពួកគត់
បន្ដឲ្រយបាន៣-៤ខ្រអីទៀត»។
ជាក្ម្រងកំព្រឪពុកមា្ដាយច្រកផ្លូវគ្នា

មានគ្រសួរទីទ្រឈុយណារ៉្រតប្រសតូ
មកដោយមានស្លាកស្នាមដៅពណ៌-
ខ្មៅលើផ្ទ្រមុខនិងពិការដ្រខាងឆ្វ្រង
រស់នៅជាមយួមា្ដាយធំ។ក្រយមា្ដាយ
ធំស្លាប់ទៅអ្នកស្រីណារ៉្រតត្រូវរស់
ដោយខ្លួនទីពឹងខ្លួនបើទោះបីជានៅ
មានឪពកុមា្ដាយប៉នុ្ដ្រពកួគ្រមានបន្ទកុ
ចិញ្ចឹមបីបាច់កូនៗ រៀងៗ ខ្លួន។
អ្នកស្រីនយិយថា៖«ខ្ញុំធ្លាប់ជិះកង់

ដ្រមា្ខាងលក់ត្រកនួដលួត្រដាបត្រដសួ
ដើម្របីជីវភាពខ្លួនឯងបានរស់បន្ដ
ទៀត។ព្រលខ្ញុំចង់បានមា៉ាសុីនដ្ររខ្ញុំ
តស៊ូលក់បន្ល្រទាំងយប់ទាំងថ្ង្រ»។
អ្នកស្រីមានក្ដីស្រម្រចង់កា្លាយជាគ្រ-ូ

បង្រៀនដ្រលជាអាជពីបន្ដចណំ្រះដងឹ
ដល់ក្ម្រងជំនាន់ក្រយប៉ុន្ដ្រក្ដីសុបិន
ប្រជារលាយខ្រសលុនៅព្រលនារីពកិារ
រូបន្រះមនិអាចសុំឪពកុទញិកង់ចាស់
មួយជិះទៅអនុវិទ្រយាល័យដ្រលមាន
ចមា្ងាយផ្លូវ១០គីឡូម៉្រត្របាន។
អ្នកស្រីណារ៉្រតដ្រលនៅត្រដឹង

គុណឪពុកមា្ដាយចំពោះគុណបំណាច់
បង្កើតរូបខ្លនួនិងឲ្រយខ្លនួច្រះពុះពារឧប-

សគ្គជវីតិរហតូដល់សព្វថ្ង្របានរៀប-
រាប់ពីខ្រស្រជីវិតទាំងសំឡ្រងអួលដើម-
កថា៖«ព្រលនោះឪពកុខ្ញុំអត់មានតប
អ្វីទាំងអស់ចំពោះសំណើខ្ញុំ។បងប្អូន
សច់មា្ដាយទីទ្រ ពួកគ្រមានដ្រមាន
ជើងគ្រប់ និងមានលទ្ធភាពបន្ដការ-
សិក្រសារហូតចប់មហាវិទ្រយាល័យនិង
មានការងរធ្វើគ្រប់ៗ គ្នា។ត្រង់ខ្ញុំជា
ជនពិការមិនអាចបន្ដការសិក្រសាបាន
ពីព្រះដល់ថា្នាក់ទី៧ខ្ញុំមិនអាចដើរ
១០គីឡូម៉្រត្របានទៀតទ្រ»។
ក្រយពីអស់លទ្ធភាពបន្ដការ-

សិក្រសាអ្នកស្រីណារ៉្រតក៏ងកមក
ស្រវ្រស្រវារបរចិញ្ចឹមក្រពះជាមួយ
ជំនាញកាត់ដ្ររដោយធ្វើការសន្រសំ-
ប្រក់ទិញមា៉ាសុីនដ្ររផ្ទាល់ខ្លួន។
បច្ចុប្របន្នស្ដ្រីមានពិការភាពដ្រល

នៅត្រមានក្ដីសង្រឃឹមក្នុងឆកជីវិតរូប
ន្រះកា្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រស-
សង្គមGFTVជាស្ថាបនិក Food-
Bankនិងអ្នកផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីជិះកង់
LifeCyclingពីភ្នពំ្រញទៅសៀមរាប។
បើទោះបជីាត្រវូខតិខំធ្វើការចញិ្ចមឹ-

ជីវិតខ្លួនពីការកាត់ដ្ររសមា្ភារផ្រស្រងៗ 
លក់ឲ្រយភ្ញៀវភាគច្រើនជាទ្រសចរដ្រល
កពំងុត្រចោទជាបញ្ហានងិខតិខំត្រដរ
ស្វ្រងរកជំនួយជួយអ្នកក្រខ្រសត់ជាង
ខ្លួនបន្ថ្រមទៀតនោះ អ្នកស្រីអះអាង
ថាមិននឿយហត់ឡើយក្នុងការជួយ
ពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងសហគមន៍។
អ្នកស្រីនិយយជំនួសមុខក្រុមអ្នក

ជិះកង់បរុសៗ ៨នាក់ទៀតថាពកួគ្រ
រីករាយដ្រលបានស្ម័គ្រចិត្ដជិះកង់រ្រ-
អង្គាសប្រក់ជយួជនក្រីក្រជាពសិ្រស
ជនពិការនិងចាស់ជរាក្នងុសហគមន៍។
អ្នកស្រីណារ៉្រតបានឲ្រយដឹងថា៖

«ពកួយើងសប្របាយចតិ្ដនៅព្រលយើង
អាចជយួពលរដ្ឋក្រកី្របានច្រើនរហតូ
ដល់ជិត១០០គ្រួសរ។គ្រួសរខ្លះ
ឃើញយើងវ្រចកញ្ចប់ជំនួយទៅឲ្រយ
ពកួគត់យំយ្រករភំើបចតិ្ដព្រក។ទោះ
កញ្ចប់ស្របៀងមានតម្ល្រខ្ទង់ត្រឹម៣០
ដុលា្លារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានសរ-
សំខាន់សម្រប់ជីវភាពពួកគត់។
គ្រួសរខ្លះ១កញ្ចប់ស្របៀងន្រះអាច
គ្រប់គ្រន់សម្រប់១ខ្រខណៈគ្រសួរ
ខ្លះបានត្រឹម២០ថ្ង្រ»។
ក្នងុនាមជាស្ដ្រីពិការនិងជាអ្នកផ្ដចួ-

ផ្ដើមគំនិតជិះកង់ជាង២០០គីឡូ-
ម៉្រត្រអ្នកស្រីក៏មានមោទនភាពដ្រល
បានជិះកង់ជបួជុំបងប្អនូជនពកិារនងិ
អាចជួយដល់សហគមន៍ផងដ្ររ។
អ្នកស្រីបន្តថា៖«ទោះបជីាខ្ញុំនឿយ-

ហត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានកមា្លាងំ
ចិត្ដចង់ធ្វើ។ខ្ញុំឃើញស្នាមញញឹមរបស់
ពួកគត់ខ្ញុំស្របើយអស់ហើយភាព
នឿយហត់។ខ្ញុំមនិបោះបង់នវូអ្វីដ្រល
ខ្ញុំអាចជួយពួកគត់បាននោះទ្រ»។
អ្នកស្រីណារ៉្រតអះអាងថា៖ «វា

មិនម្រនជាព្រឹត្ដិការណ៍អ៊ូអរមនុស្រស
ច្រើនអីនោះទ្រដោយវាមានត្រអ្នកជិះ
កង់យើង៩ទៅ១០នាក់ជាមួយ

រថយន្ដ២គ្រឿងមុខនិងក្រយ
សម្រប់ត្រៀមបម្រងុក្នងុករណីអ្នកជិះ-
កង់អស់កមា្លាំងទៅមុខល្រងរួច»។
នៅព្រឹកថ្ង្រទី១៦ខ្រកក្កដានិង

LifeCycleនងឹចាប់ផ្ដើមច្រញដណំើរ
ពីរាជធនីភ្នំព្រញនិងឈប់សំចតថ្ង្រ
ទី១នៅខ្រត្ដកពំង់ចាមលើចមា្ងាយផ្លវូ
៧០គីឡូម៉្រត្រ។នៅថ្ង្រទី២ពួកគ្រ
បន្ដដណំើរជិះកង់៨១គឡីមូ៉្រត្រទៀត
ទៅដល់ខ្រត្ដកំពង់ធំ។ពីក្រុងកំពង់ធំ
ទៅកាន់កំពង់ក្ដី ចមា្ងាយ៦៥គីឡូ-
ម៉្រត្រជាទីសំចតថ្ង្រទី៣របស់ពួកគ្រ។
ចណំ្រកថ្ង្រទី៤ជាថ្ង្រចងុក្រយក្រមុ
ជិះកង់ធ្វើដំណើរត្រ៣៥គីឡូម៉្រត្រ
រហូតដល់ក្រុងសៀមរាប។
អ្នកស្រីបានពន្រយល់ថា៖ «តាមពិត

ពីភ្នំព្រញទៅសៀមរាបមានចមា្ងាយ
ប្រមាណ៣១៨គីឡូម៉្រត្រ។ត្រយើង
ធ្វើត្រឹម២៥១គីឡូម៉្រត្រប៉ុណ្ណោះ ពី
ព្រះពួកយើងជាជនពិការដ្រលត្រវូ
ការជិះឡានខ្លះៗ ទៅតាមថ្ង្រនីមួយៗ។
ច្រញពីភ្នំព្រញយើងនឹងប្រើផ្លូវតូច
ខាងត្រើយមា្ខាងឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ចាម
រួចទើបយើងប្រើផ្លូវជាតិល្រខ៦ វិញ
ចាប់ពីកំពង់ចាមទៅដល់សៀមរាប»។
ព័ត៌មានពីកម្មវិធីជិះកង់LifeCycle

Cambodia2020មាននៅវ្របសយ
www.lifecyclecambodia.org
ឬហ្វ្រសបុ៊ក@lifecyclecambodia។
ល្រខទូរស័ព្ទ០៨៥៨៥១៥៣៩
សម្រប់ការបរិចា្ចាគ៕

ស្ដ្រីមានពិការភាពផ្ដចួផ្ដើមជិះកង់ពីភ្នពំ្រញទៅសៀមរាប
រ្រអង្គាសប្រក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដោយកូវីដ១៩

អ្នកស្រ ីនិង បុរស មាន ពិការភាព ៨ នាក់  ត្រៀមជិះកង់ ២៥១ គីឡូម៉្រត្រ ។ រូបថតសហការី

អ្នកស្រ ីណារ៉្រត សប្របាយចិត្ត   ដ្រល ក្រមុរបស់អ្នកស្រ ីអាច ជួយ ពលរដ្ឋ ក្រកី្រ បាន ច្រើន រហូត ដល់ ជិត ១០០គ្រសួារ ។ រូបថតសហការី



រាសីមធ្យម។ទឹកចិត្តអ្នកអាចមាន-
បញ្ស្មគុស្មាញខ្លះៗតគ្ង់អាចដោះ-
ស្យបានប្សើរឡើងវិញ។ចំពោះ
ទឹកចិត្តលោកអ្នកនឹងប្កបដោ យភាព-

ចង់ឈ្នះលើអ្នកដទ។្ថ្ង្ន្ះលោកអ្នកមនិគរួដាក់
ទនុវនិិយ គណាមយួឡើយហើយក៏គរួត្ស្វង្រក
វិធីសស្្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ងាត់សិន មុននឹង
ធ្វើការពិចារណាបញ្ចំពោះមុខ។រីឯលាភសកា្ការៈ
វិញក៏នឹងទទួលបាននូវផលមធ្យមត្ប៉ុណ្ណោះ។          

រាសីសុ្តចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្ើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្យ
ខូចប្យជន៍ធំ។ការប្កបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្លបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្ក្តី
ផ្លវូចតិ្តរងសមា្ពាធផ្ស្ងៗ។ស្ចក្តីស្នហ្ាមិនចុះ-
សមុ្ងគ្នាបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។ រីឯ
ការបំព្ញកា រងារផ្ស្ងៗតូ្វប្ើប្ស់កមា្លាងំ-
កាយច្ើនជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាទើបបានផល។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្កបរបររកទទួល-
ទា នផ្ស្ងៗគឺបានផលល្អគ្ន់បើ។
លោកអ្នកមានទឹកចិត្តប្កបដោយក្ត-ី
ម្ត្តាច្ើន។ រីឯការប្កបរបរផ្ស្ងៗ 

វិញក៏តូ្វប្យ័ត្នចាញ់បោកគ្ដ្រ។ថ្ងន្្ះសម្ប់
ទំនាក់ទំនងស្នហ្ាគួរត្ផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្យគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្កគ្ះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្នះ្តូ្វត្មានការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់ផង។
ការធ្វើដំណើរទៅទីនានាទទួលបានសុខសុវត្ថភិាព។

រាសីមធ្យម។ការពោលពាក្យសម្តី
ធ្វើឲយ្អ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងារបក្បដោយស្មារតីប្ងុបយ្ត័្ន

ធ្វើឲ្យបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយគួរត្យកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្ហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្ប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថិភាព។

រាសីស្ុតចុះ។ការប្កបរបររក
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្ត្វូចំណាយកមា្លាងំ
កាយនងិកមា្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្ើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីបក្បដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្ចក្តីព្យាយាមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានាត្ូវត្មានការប្ុង-
ប្យ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ ទឹកចិត្ត
បក្បដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្ញការងារមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្កការដើរត្ច់ចរទៅទនីានា

មានគ្រាក់ទាក់គួរជាទីពញ្ចិត្ត។ រីឯស្ចក្តី-
ស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្គ៍ឺមានភាពផ្អម្ល្ហម្ខា្លាងំ។
ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្សខុភាពវញិលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្ទៅ-
កាន់ទកីមស្ន្តនានារបស់លោកអ្នក
រមង្មានការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្ះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្យរាប់អាន។ការប្កប-
របររកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្ូវចាញ់-
បោកគ្ដោ យសរត្ភាពស្មាះត្ង់ព្ក។ រីឯ
លាភសកា្ការៈវញិនោះនងឹទទលួបានផលគរួជាទ-ី
គប់ចិត្តតបទៅត មការខំប្ឹងប្ងទៀតផង។
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្តុចុះខា្លាងំ។មានសច្ក្ត-ី
ព្យាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្ច្ើនត្
បំព្ញនូវកិច្ចការផ្ស្ងៗដោយប្ើ
កមា្លាំងកាយជាងកមា្លាំងប្ជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការបក្បរបររកទទលួទាន
ផ្ស្ងៗអាចប្ឈមនឹងកា រខាតបង់ច្ើន។ការ-
និយាយស្តីច្ើនត្ពោលពាក្យរោយរាយឥត-
ប្យជន៍។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាវិញនោះគឺ
មានភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្ួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្ប់មុខរបររក-
ទទួលទាននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្ប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្-
ផស្្ងៗច្ើនត្មានគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសមច្ចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្បង្កើនភាពមា្ចាសក់ារបក្បដោយការទទលួ-
ខសុត្វូទើបជាការបស្ើរ។ចពំោះសច្ក្តីស្នហ្ា
គបប្ីបង្កើនអនសុស្វរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្លវ្លាសម្ប់គ្ួសរបានគ្ប់គ្ន់៕      

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ចូលចិត្ត
សិក្សផ្ន្កអក្សរសស្្តសុខភាព
ផ្លវូកាយអាចមានជងំបឺៀតបៀនខ្លះ
ត្ដោយសរអំណាចកមា្លាំងចិត្ត
មានសភាពខា្លាំងកា្លានិងសមត្ថភាព

ការពារសខុភា ពផ្លវូកាយមនិធ្លាក់ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ឡើយ។ការបក្បរបររកទទលួទាននានាបាន-
ផលចណំញ្ធម្មត។បញ្ស្នហ្ាគូស្នហ្៍នងឹ
មានអធ្យាស្័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្សើរ។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយតូ្វ
បៀតបៀនដោយជំងឺបណា្តាលឲ្យទឹក-
ចិត្តមានភាពច្បូកច្បល់។ស្ចក្តី
ព្យាយាមមានការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាព

ក្នងុការបំព្ញការងារធ្លាក់ចុះនិងខ្វះសមត្ថភាព
ក្នងុការធ្វើស្ចក្តសីម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កប-
របររកទទួលទាននានានោះអាចនឹងមានការខាត-
បង់។ចំណ្កឯស្ចក្តីស្នហ្ាវិញលោកអ្នកច្ើន
ខ្វះភាពកក់ក្តាផ្តល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកត្ម្តង។ 

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្ើន
ប្កបទៅដោ យហ្តុផល ឬមាន
អំណះអំណាងច្បាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំញ្កចិ្ចការផស្ង្ៗគឺច្ើនត្

ធ្វើដោ យភាពមុឺងមា៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមាន
ការជ្មជ្ងពីអ្នកដទ្ទើបជាការប្សើរ។
ចំណ្កឯស្ចក្តីស្ន្ហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្ះអធ្យាស្័យចំពោះគ្នាឲ្យបាន
ច្ើនទើបជាការល្អប្ព្សម្ប់គូស្ន្ហ៍អ្នក។
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ទស្សនីយភាពអំពិលអំព្ករំានៅជបុ៉ន
អត់មានអ្នកទស្សនាដោយសារកូវីដ

កៃុង តូកៃយូ : ព្លព្ះសុរិយា
អស្ដង្គតនៅកុ្ងតសូ៊ណុរបស់
ជប៉ុនពន្លឺអំពិលអំព្កចាប់
ផ្ដើមផុសឡើងនៅតមរុក្ខជាតិ
បង្កើតបានជាទស្សនីយភាពដ៏
ត្កាលដ្លរម្ងអន្ទងចិត្ដ
មហាជនដ៏ច្ើនកកកុញ។
បុ៉ន្ដ្ឆ្នាំន្ះពន្លឺភ្លើងប្តងរ្រំា

ទៅតមចលនាបំផ្លាស់ទីរបស់
សត្វអំពិលអំព្កត្ូវបាន
សម្ដ្ងចោលដោយឥតមាន
អ្នកទសស្នាកយ្ពីវធិនការ
ទប់ស្កាត់កូរ៉ូណាបានបង្ខំឲ្យ
ក្មុអ្នករៀបចំព្តឹ្ដកិារណ៍លបុ-
ចោលឱកាសដ៏រីករាយន្ះ។
ទស្សនីយភាពធម្មជាតិន្ះ

មានរយៈព្ល១០ថ្ង្នាដើម
រដវូក្ដៅនងិជាវល្ាចងុកយ្
ន្ឆកជីវិតអំពិលអំព្ក។
កាស៊ូណូរិហ្វូណាគិមកពី

នាយកដា្ឋានទ្សចរណ៍កុ្ង
បានបប្់AFPថា៖«ពន្លឺភ្លើង
ដ៏ស្ស់ស្អាតទាំងនោះគឺជា
អត្ដចរិតបន្ដពូជរបស់អំពិល-
អពំក្។ពកួវាបញ្ចញ្ពន្លឺភ្លើង
ដើមបី្ទាក់ទងរវាងសត្វឈ្មាល
និងសត្វញី។អំឡុងព្លដ៏ខ្លី
ត្ឹម១០ថ្ង្ន្ះពួកវាបាន
ស្វ្ងរកដ្គូ និងក្បពង
សម្ប់ឱកាសឆ្នាំក្យ»។
នៅពល្ស្ថានភាពអាកាស-

ធតុស្ឡះល្អដោយអត់មាន
ភ្លៀងនិងខ្យល់អំពិលអំព្ក
៣មុឺនក្បាលបានបងា្ញពន្លឺ
វទ្មន្ដអឡំងុរយៈពល្១០ថ្ង្
ក្នងុក្ងុតស៊ណូុស្ថតិនៅតម
មាត់ទន្ល្ភាគកណា្តាលខ្ត្ដ
ណាហា្គណុ។
អភបិាលក្ងុយា៉ាស៊អូុតក្

បាននិយាយថា៖«កំណត់ត្
ប្វត្ដិសស្ដ្បានឲ្យដឹងថា

ចំនួនអំពិលអំព្កច្ើនបំផុត
ត្ូវបានប្ទះឃើញនៅតម
ទន្ល្ធ្នរីយុកាលពីចុងសត-
វត្សរ៍ទី១៩ រហូតដល់ដើម-
សតវត្សរ៍ទី២០»។
ប៉នុ្ដ្សត្វល្អតិទាងំន្ះស្ទើរត្

ងាប់ផតុពជូនៅសមយ័ផលតិ-
កម្មសូត្និងឧស្សហកម្ម។
កយ្សង្គម្លោកលើក-

ទី២កុ្ងតសូ៊ណុបានខិតខំ
ស្ដៅរបរិស្ថាននិងការពារសត្វ
អពំលិអពំក្ហើយពកួវាពល្
ន្ះបានបន្ដទាក់ទាញទ្សចរ
រាប់មុនឺនាក់អឡំងុពល្បណុយ្
អំពិលអំព្ករដូវក្ដៅប្ចាំឆ្នាំ។

តក្បានបន្ដថា៖«នៅព្ល
យើងមានអំពិលអំព្កច្ើន
យើងបង្កើតជាទិដ្ឋភាពស្ស់-
ស្អាតនាព្លរាតី្ទំាងសម្ស់
ហ្វូងតរានិងពន្លឺភ្លើងអំពិល-
អំព្កដ្លឆ្លះុទៅក្នងុទឹកដើម្បី
ជួយអំពិលអំព្កយើងតូ្វមាន
ខ្យងម្៉យាងឈ្មាះកាវា៉ានីណា»។
អ្នករៀបចំកម្មវិធី និយាយ

ថា៖«អពំលិអពំក្ជាសត្វល្អតិ
ដល្រស់តមទកឹស្ទើរ១ឆ្នាំនងិ
បញ្ច្ញពន្លឺត្១០ថ្ង្ដើម្បី
បងា្កាត់ពជូមនុអស់អាយុ។យើង
ចង់ថ្ទាំពួកវាឲ្យពូនកូនចៅ
បន្ដទៀត»៕AFP/HR

 

ពិធីបុណៃយ អំពិលអំពៃកបៃចាំ ឆ្នាំនៃះ គ្មាន អ្នកទសៃសនា ទៃ។ រូបថតAFP

វ បញ្ចៃញពន្លឺ តៃ១០ថ្ងៃដើមៃបី បង្កាត់ពូជ មុន អស់អាយុ ។ រូបថតAFP
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Spurs យកឈ្នះ  Arsenal ចុង ម៉ោង 
រីឯ Bournemouth មាន សង្ឃឹម រស់ 

ក្រងុឡងុដ:៍ ការ តៃត បញ្ចលូទ ី
របស់ ខៃសៃ ការ ពារ Toby Alder-
weireld នៅ នាទទី ី៨១ ជយួ ឲៃយ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Tottenham 
Hotspur (Spurs) ឈ្នះ កៃុម  
Arsenal ២-១ ខណៈ ជ័យ័ ជម្នះ 
នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កៃុម របស់ លោក  
Jose Mourinho ឡើង ទៅ   លើ 
កៃមុ គ ូបៃជៃង  ដៃល នៅ ភាគ ខាង 
ជើង កៃុង ឡុងដ៍ជាមួយ គ្នា រី ឯ 
កៃុម Bournemouth រកៃសា  ក្ដី 
សងៃឃឹម បន្ត ជីវិត   នៅ  Premier 
League ដោយ ការ យកឈ្នះ  
កៃុម Leicester ៤-១ កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ។

លោក Mourinho បាន អត់- 
ទៃំនឹង ពាកៃយ រិះ គន់ គៃប់ ទិស ទី  
ពៃល  កៃុម Spurs  រអិល ចៃញ ពី 
ផ្លូវ បៃកួត បៃជៃង  ដើមៃបី បាន ទៅ 
លៃង វគ្គ ជមៃុះ នៅ Champions 
League ពៃះ ឈ្នះ តៃ ម្ដង គត់  
ក្នុង ចំណោម ការ បៃកួត ៣ លើក  
តៃ គៃប់ បាល់ របស់ កីឡាករ Al-
derweireld  បាន ធ្វើ ឲៃយកៃុម 
មន សិទ្ធិ  បៃជៃង  យក កៅ អី   ១ 
សមៃប់កៃប ខ័ណ្ឌ  Europa 
League រដូវ កាល កៃយ ។   

៣ ពិន្ទុ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ  កៃុម  Spurs 
ឡើង ទៅ ចណំាត ់ថ្នាក ់ទ ី៨ ដោយ 

មន ៥២ ពិន្ទុ ពោល គឺ មន ២ 
ពិន្ទុលើ កៃុម Arsenal និង ២ 
ពិន្ទុពី កៃម កៃុម Sheffield 
United ខណៈ កៃុម រង ជើង ឯក 
កៃបខ័ណ្ឌកំពូលអឺរ៉ុប រដូវកាល 
មនុមយួ នៃះ កពំងុ ពៃយាយាម កុ ំឲៃយ 
បាត ់មខុ ព ីអ ឺរ៉បុ លើក ដបំងូ តាងំ- 
ពី រដូវ កាល ២០០៩-២០១០ ។

លោក Mourinho កៃយ 
កៃុម ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ នៃះ  
និយាយ ថ ៖ « យើង រីក រាយ 
ពៃះ បានធ្វើ ឲៃយ អ្នក គំ ទៃ រីក-
រាយ។ យើង រីក រាយ ពៃះ យើង 
នៅ តៃ  មន សិទ្ធិ ដណ្ដើម កៅអី 

សមៃប់  Europa League ។ 
និយាយ  ដោយស្មោះ លោក 
Mikel Arteta ដឹង ពី វិធី សាស្តៃ 
ដើមៃបី  លៃង  រឹង មំ និង ធ្វើ ឲៃយ ល្អ 
ឡើង ៗ ។ យើង ដងឹ ថ យើង តៃវូ- 
តៃ សមៃប ខ្លនួតចិតចួ  ជាមយួ នងឹ 
កៃុម គៃ  ហើយ ពួក យើង ក៏ ធ្វើ 
បាន យា៉ាង ល្អ » ។ 

សមៃប់ ជំនួប លើក ដំបូង រវាង 
កៃុម រួម កៃុង  នៅ ឯ កីឡដា្ឋានថ្មី 
Tottenham Hotspur Sta-
dium នៃះ ឃើញ ថ កីឡាករ  
Alexandre Lacazette បាន 
ជួយ ឲៃយ   កៃុម ភ្ញៀវ នាំ មុខមុន  នៅ 

នាទីទី ១៦ តៃ តៃូវ  កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  
ស្មើ វញិ នៅ ៣ នាទ ីបនា្ទាប ់ដោយ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង Son 
Heung-min ហើយ នៅ ខ្វះ ៨ 
នាទី  ចប់  ម៉ាង ធម្មតា កីឡាករ 
Alderweireld  ឡើង  ទៅតៃត 
បាល់ ជៃុង បាន  សមៃច ឲៃយកៃុម    
ឈ្នះ  ២-១ តៃម្ដង ។

១ គ ូទៀត នៅ  កឡី ដា្ឋាន Dean 
Court  កៃមុ ភ្ញៀវ Leicester បើ 
ទោះ ជា បាន នាំ មុខ ១-០ មុន ក៏ 
ដោយ ក៏ ចុង កៃយ  បាន បរា- 
ជយ័ យា៉ាង អាម៉ាស ់ក្នងុ លទ្ធផល  
៤-១ កៃម ថ្វី ជើង នៃ កៃុម ម្ចាស់ 
ផ្ទះ Bournemouth។

៤ គៃប់  របស់ កៃុម  Bourne-
mouth ស៊ុត ដោយ កីឡាករ 
Junior Stanislas (ប៉ៃណាល ់
ទី) នាទីទី ៦៦, កីឡាករ Do-
minic Solanke ២គៃប់ នៅ 
នាទីទី ៦៧ និង ៨៧ និង ការ ធ្វើ 
ឲៃយ ចូល ទី ខ្លួន ឯងរបស់ កីឡាករ 
Jonny Evans នាទីទី ៨៣។ 
ជយ័ ជម្នះ នៃះ ធ្វើ កៃមុ របស ់Ed-
die Howe បន្ត ក្ដី សងៃឃឹម បាន 
លៃង នៅ លីក កំពូល  អង់គ្លៃស  
រដវូ កាល កៃយ   ទោះ កពំងុ ឈរ 
នៅ ក្នុង ចំណាត់ ថ្នាក់ តៃូវកាត់ 
ចោល ក៏ ដោយ ៕ AFP/VN

Son (ស្ដា)ំ របស់ក្រមុ Spurs កំពុង ប្រជ្រងបាល់ជាមួយ David Luiz   ។ AFP

បុ៊ន សុធា៖ បើ អត់មាន ស្នាមប្ក ខ្ញុ ំ អាច ផ្តលួ អ្ ណារ័ត្ន ឲ្យសន្លប់បាន
   ឈន ណន

ភ្នំព្រញៈ  កីឡាករ ជើងខា្លាំង វ័យក្មៃង 
ជំនាន់ កៃយ ប៊ុន សុធា បាន ជួប 
ការខកចិត្តជាថ្មីម្តង ទៀត ចំពោះ ការ- 
ខក ខាន ឈ្នះ បៃក់លាន ពី ការ បៃកួត 
ម៉ារា៉ាតុងដណ្ដើម បៃក់លាន ទម្ងន់ 
៥៧គីឡូកៃម នៃ កម្ម វិធី  Mas Fight 
Cambodia នៅលើ សង្វៀន ថោន 
ខណៈ រូប គៃ មិនអាច ផ្តួល គូ បៃកួត ឲៃយ 
សន្លប់បាន នៅវគ្គ ផ្តាច់ពៃ័តៃ ទៅតាម 
លក្ខខណ្ឌ នោះ។

គៃ នៅចាំ បាន ថ ប៊ុន សុធា ធា្លាប់ 
បាន ឡើងដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៃ ការ- 
បៃកតួ ម៉ារា៉ាតងុ ក្នងុទម្ងន ់៥៧ គឡីកូៃម 
ដូច គ្នា ម្តង ហើយ ប៉ុន្តៃ ការ បៃកួតគ្នា 
៩នាទ ីគ្មោន ឈប ់នោះ ប៊នុ សធុា បាន 
តៃមឹ ខក ចតិ្ត ខណៈ របូគៃ មនិ អាច ផ្តលួ 
យគុ យកៃសផ្លៃ ឲៃយ សន្លប ់ទៅតាម ចៃបាប ់
Mas Fight ដើមៃប ីយក បៃកល់ានចនំនួ 
៣,៤ លាន រៀល នោះ  គឺ អ្នកទាំង ២ 
តៃូវបានកំណត់ ឲៃយស្មើ គ្នា ទៅ តាម 
លក្ខខណ្ឌ បាន កំណត់ ហើយ បាន 
បៃក់រងា្វាន់ ម្នាក់១,៨ លាន រៀល។

យា៉ាង ណា មិញ សមៃប់ការបងា្ហាញ 

ខ្លួនជាលើក ទី ២ នៅ ក្នុង ការ បៃកួត 
ម៉ារា៉ាតុងដណ្ដើម បៃក់ លាន  ទម្ងន់ 
៥៧គឡីកូៃម កាល ព ីថ្ងៃអាទតិៃយ កន្លង 
មកនៃះ ប៊ុន សុធា ដៃល បាន ឡើង 
ទៅជួប អៃ ណារ័ត្ន នៅ វគ្គ ផ្តាច់ពៃ័តៃ 
នោះ នៅ តៃ មិនអាច ផ្តួល គូ បៃកួត 
ឲៃយសន្លប់ បាន ដើមៃបី កា្លាយជា ម្ចាស់ 
បៃក់លាន ដដៃល ខណៈការ បៃកួត 
លើក នៃះ បៃក់រងា្វាន់ សរុបសមៃប់ 
ម្ចាស់ ជើង ឯក   មន រហូត ដល់ ៥លាន 
រៀលឯណោះ។

យា៉ាង ណា ក ៏ដោយ ការមនិអាច ផ្តលួ 
អៃ ណារ័ត្ន ឲៃយ សន្លប់បាន ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៩នាទី  នៃះ តៃូវបាន ប៊ុន សុធា 
អះអាង ថ មកពី រូបគៃ មនសា្នាម បៃក 
នៅពៃល បៃកួតជាមួយ ម៉ន សាម៉ៃត 
នៅ ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ ៣ ទឹក។ ប៊ុន សុធា 
បាន នយិាយ កៃយការ បៃកតួ ថ៖  «ខ្ញុ ំ
មន អារម្មណ៍  សក សា្តាយ ចំពោះ 
លទ្ធផល នៃះ»។

ប៊ុន សុធា បានបន្ត ថ៖  «បើ ខ្ញុំ 
វាយសមៃកុ តាងំ ព ីដើម ទកឹ ទៅ កម៏និធ្វើ 
ឲៃយប៉ះ ពាល ់ដល ់កម្លាងំ ខ្ញុ ំដៃរ ដោយសារ 
ខ្ញុំ ហ្វឹកហាត់បាន គៃប់ គៃន់ តៃ ការ 
ដៃល ខ្ញុសំមៃចវាយ ថយវញិ នោះ ពៃះ 

ឈាមបាន ហូរចូល ភ្នៃក ខ្ញុំ ចៃើន ពៃក 
អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំខា្លាច ចលូ ដៃ របស ់គត ់ដៃរ ហើយ 
មៃយា៉ាង ទៀត ពៃល ចូលចាប់ អៃ ណារ័ត្ន 
បាន យក ហ្គង ់ដៃ ញ៉កុ ចលូសា្នាមរបសួ 
ខ្ញុំ ហៃតុនៃះ ខ្ញុំក៏ បៃរ មុខចៃញ»។

សិសៃសគណសមគម កីឡា បៃដាល់ 
កងយោធពល ខៃមរភូមិន្ទ ប៊ុន សុធា  
បានបញ្ជាក់ ថ៖  «បើ ខ្ញុំ អត់មនសា្នាម 
បៃក បៃហៃល ខ្ញុ ំវាយ បាន ល្អជាង ហ្នងឹ 
ហើយ ខ្ញុំ គិត ថ អាចវាយ  អៃ ណារ័ត្ន  
ឲៃយ សន្លប់បាន  ប៉ុន្តៃនៅ ពៃល ខ្ញុំបៃក 
បៃបនៃះ ខ្ញុំញញើតនឹងសា្នាម បៃក នៃះ 
ដៃរ»។ 

នៅ ក្នងុការ បៃកតួ ផ្តាចព់ៃត័ៃ នោះ ប៊នុ 
សុធា ដៃល មនសា្នាម បៃក កៃម ផ្លៃ- 
កៃង ម៉ន សាម៉ៃត នៅ ក្នុងការ បៃកួត 
វគ្គជមៃុះ ៣ទឹក នោះ បាន វាយសមៃុក 
អៃ ណារ័ត្នុ ស្ទើងើបមុខ មិនចង់កើត 
នៅ ក្នងុ នាទដីបំងូ ប៉នុ្តៃ កណា្តាបដ់ៃ វាយ 
សងរបស ់អៃ ណារត័្ន បាន ធ្វើ ឲៃយរបសួ 
ចាស់ របស់  សុធា ហូរឈាម សៃច 
ពៃញ ផ្ទៃ មខុ ហើយ ដោយសារ ភ្នៃកមើល 
មនិសវូចៃបាស ់ពៃះតណំកឈ់ាម នៃះ 
សធុា បានបន្ថយការ បៃកតួ វាយ សមៃកុ 
និងបាន បញ្ចប់ការបៃកួត ដោយ លទ្ធ- 

ផល ស្មើ តាម ចៃបាប់ Mas Fight។
យា៉ាង ណា ក៏ដោយ ដោយសារ ការ- 

បៃកតួរបសអ់្នកទាងំ ២នៃះ មន ភាព- 
ស្វិតសា្វាញ និងទទួល បានការគំ ទៃ 
ខា្លាងំ អ្នក គៃប ់គៃង បៃដាល ់នៅ សង្វៀន 
ថោន បានសមៃច ផ្តល់បៃក់ លើក 
ទឹកចិត្ត ដល់ ពួកគៃ ម្នាក់ ២០មុឺន រៀល 
បន្ថៃម ពលីើ បៃករ់ងា្វាន ់១,៨លានរៀល 
ដៃល ធ្វើឲៃយ  ប៊ុន សុធា និង អៃ ណារ័ត្ន 
ទទួល បាន បៃក់រងា្វាន់ សរុប ២លាន 

រៀលស្មើៗ គ្នា។
ចណំៃក អៃ ណារត័្ន ដៃល បាន ទម្លាក ់

សៅ ប៊ុនធឿន នៅ វគ្គ ជមៃុះ នោះ មន 
ការ ពៃញ ចតិ្ត នងឹ លទ្ធផល ស្មើគ្នាជាមយួ 
ប៊នុ សធុា នៅ វគ្គ ផ្តាចព់ៃត័ៃ នៃះ ដោយ 
គៃ បាន បញ្ជាក ់ថ៖ «ខ្ញុគំតិ ថ លទ្ធផល 
នៃះ ល្អ ហើយ ពៃះ ខ្ញុំ មិន ធា្លាប់បៃកួត 
៩នាទី ពៃញ បៃបនៃះ ទៃ អ៊ីចឹង ធ្វើឲៃយ  
ខ្ញុំហត់ ហើយ ខ្ញុំ បាន បៃឹង បៃងបៃកួត  
អស់ពី សមត្ថ ភាពហើយ»៕ 

បុ៊ន សុធា (ស្តា)ំ ព្រយាយាម វាយ លុក អ្រ ណារ័ត្ន ទំាង ខ្លនួមានឈាមស្រចមុខ។ សហ ការី

Hernandez រំកិល Leeds 
កៀកនឹង Premier League

ក្រងុ ឡងុដ ៍: ខៃសៃ បមៃើ បៃយទុ្ធ 
Pablo Hernandez បានរញុ 
ឲៃយ កៃុម  Leeds United 
(Leeds) រំកិល កាន់ តៃ កៀក 
នឹង Premier League  កៃប-
ខណ័្ឌ កពំលូ របសអ់ងគ់្លៃស មៃន- 
ទៃន ហើយ កៃយ ពី អាច ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី នៅ ចុង ម៉ាង  ជួយ 
កៃុម កំពុង មន ពិន្ទុ នាំ មុខ  នៅ 
កំពូល តារាង Champion-
ship   ឈ្នះ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  
Swansea City ១-០ អំឡុង 
ការ បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទីលើ កៃុម 
ចាស់របស់ ខ្លួន  ពី សំណាក់ 
កីឡាករ សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ 
Hernandez នៅ នាទីទី៨៩ 
នៃះ បាន ជួយ ឲៃយ កៃុម Leeds 
កពំងុ ធ្វើ ដណំើរ លើ ផ្លវូ ដៃល តៃវូ 
បាន ដឡំើង មក លកី ទ ី១ ដោយ 
ស្វ័យ បៃវត្តិ។

នៃះក ៏ជា គៃប ់បាល ់ ដៃល ធ្វើ 
ឲៃយកៃមុ របស ់Marcelo Bielsa 
នាំ មុខ  ៣ពិន្ទុ លើ កៃុម លៃខ ២ 
Bromwich Albion នងិ ចនំនួ 
៦ពិន្ទុ  ចំពោះ  កៃុម លៃខ ៣ 
Brentford កៃយ បញ្ចប ់ការ- 
បៃកួតបាន ៤៣ លើក ។

ដូច្នៃះ មន ន័យ ថ  កៃុម  
ដៃល ស្ថិត នៅ ភាគ ខាង លិច 
តបំន ់ Yorkshire នៃះ តៃវូ ការ 
តៃ ៤ពិន្ទុ ទៀត ប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង 

ចំណោម ការ បៃកួតនៅ សល់ 
៣ដង ចុង កៃយ  ដើមៃបី បញ្ចប់ 
ការ ទន្ទឹង រង់ ចាំ រយៈ ពៃល ១៦ 
ឆ្នាំ ក្នុង ការ បាន តៃឡប់ មក 
បងា្ហាញ វត្តមន នៅលីក កំពូល 
របស់ បៃទៃសអង់គ្លៃសវិញ។

បើ ទោះ ជា អាច  ដណ្ដើម បាន 
៣ពិន្ទុ  ដ៏គួរ ឲៃយ រំភើប នៃះ ក៏ 
ដោយ  ក៏ គៃូបង្វឹក លោក 
Bielsa មិន  សម្ដៃង អារម្មណ៍ 
រីក រាយ ឡើយ ដោយ លោក 
បាន បៃប ់ ថ ៖ « ខ្ញុ ំមនិ  ទានអ់ាច 
រីក រាយ បានឡើយ សមៃប់ 
លទ្ធផល នៃះ។ អ្វី ដៃល អ្នក 
យល់ គឺ ថ អ្នក កំពុង បោះ  ១ 
ជំហាន ទៅ មុខ។ រឿង តៃ ១ គត់  
ដៃល អាច ឲៃយ ខ្ញុំ តៃក អរ បាន 
គថឺ ឈានដល ់គោល ដៅចងុ- 
កៃយ  បៃសនិ បើ យើង សមៃច 
បាន  » ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃកួត វិញ 
អ្នក ចាត់ ការ រូប នៃះ បាន បៃប់ 
យា៉ាង ដូច្នៃះថ៖ «ខ្ញុំ គិត ថ 
យើងគរួ តៃ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីដៃល 
អាច  ធ្វើ ឲៃយ ការ បៃកតួ ខសុ ប្លៃក ព ី
នៃះ  តៃ បៃកដ ណាស់ នៅ 
ពៃល អ្នក អាច រក គៃប់ បាល់ 
បាន នៅ ចុង ម៉ាង វា ពិត ជា ធ្វើ 
ឲៃយមនអារម្មណ៍ រំភើប ណាស់ 
ហើយអារម្មណ៍ ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះ 
យើង នៅ មនិ ទាន ់បាន ប៉ះពាល់វា 
នៅ ឡើយ ទៃ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញ : បង្កការភ្ញាក់ផ្អើល  យ៉ាង ខ្លាំង ពី  
មហាជន និង មិត្ត អ្នកសិល្បៈ តារា ម៉ូដ្ល និង 
ពិធី ការិ នី  រូប  ស្ស់  សិចសី៊ចូល ចិត្ត សម្ញង្ល្វង្- 
លើ   កញ្ញា សផ៊ា លនីដា ទបីផំត៊ បាន បង្ហាញ    មខ៊ 
គូស្ន្ហ៍    ខ្លួន ជាអាណិកជន ខ្ម្រ -អាម្រិក  នាថ្ង្  
សម្ពោធ ភោជនយី ដា្ឋានដាកទ់ន៊ រមួ គ្នា  នៅ  កយ្  
វិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា  កាលពីថ្មីៗ កន្លង ទៅន្ះ។ 

តារាស្ី បង្ហាញម៉ដូ នងិជាពធិកីារនិរីបសទ់រូ-
ទស្សន៍ប៉៊ស្ដិ៍ល្ខ៥ កញ្ញា ស៊ផា លីនដា បាន 
ចាប់ ដ្ សង្សារ   អាណិកជនខ្ម្រ   វ័យល្បាក់  ៣០   
មក  បើកភោជនីយដា្ឋានឈ្មោះ «ខ្ទះព៊ះ»  ដ្ល 
មាន ទីតាំង នៅផ្លូ វ ១៨៥ ផ្ទះ ល្ខ៥ សង្កាត់ 
ទំនប់ទឹក ក្នុង ខណ្ឌ ចំការ មន ដោយ  អ្នកទាំង២  
បានចំណាយ ទ៊នរួមគ្នា ជាច្ើន ម៊ឺនដ៊ល្លារ។

កយ្ពបីណ្ដើរគ្នា  អស ់ជា ច្ើនខ ្ដោយ តារា 
ម៉ូដ្ល រូបស្ស់ កញ្ញា ស៊ផា លីនដា លឹបលៗ  
បង្ហាញ  ត្ឹមត្ ខ្នង  មា្ចា ស់ ស្ន្ហ៍ នោះ នា ឱកាស  
សម្ពោធ   ហាង ព ីសបា្ដាហ ៍មន៊ អត្ត សញ្ញាណ  
គសូ្នហ្ ៍របស ់នាង កត៏្វូបាន លត តដ្ាង  
យ៉ាង ច្បាស់ ក្ឡ្ត។

គសូ្នហ្ ៍របសន់ាងគ ឺលោក កាន ់ប៊ណ៊ា្ណា 
ដ្ល  ត្ូវបាន គ្ស្គាល់ថា  ជា អ្នក ជំនួញ  
បានទៅ រស់នៅ និងបន្តការ សិក្សា ឯ រដ្ឋ 
កាលីហ្វ័រនីញ៉ា សហរដ្ឋ អាម្រិក  តាំង ពី 
ក៊មារភព។ លោក បាន ត្ឡប់មក 
ដាក់ ទ៊ន រកស៊ី នៅ ទឹកដីកំណើត 
កាលពី ជាង ២ឆ្នាំ ម៊ន  និង  មាន 
បទ ពិសោធ    លើ អាជីវកម្ម ភោជ-
នីយដា្ឋាន  ក្នុង ចំណោម ម៊ខ របរ 
ជា ច្ើន ទៀត   ផង ដ្រ។ 

មួយរយៈ ព្ល ច៊ងក្យ 
ន្ះ  គ្ សង្ក្តឃើញ ថា 
តារា  ម៉ូដ្ល កញ្ញា ស៊ផា 
លីនដា កាន់ ត្ បង្ហាញ 
ភព សិច ស៊ី តាមរយៈ 
ការ  លង្ ស្ទលី  សចិស៊ ី
សច ់សខ្ច ីគបួ ផស្ ំនងឹ 
ដើម ទូ្ង មូល ក្ល ំ  ទាក់-
ទាញ  អារម្មណ៍  ប៊រស 
មិន តិច ចង់ បាន ជា គូ- 
ថា្នាក់ ថ្នម។ ត្ ព្ល 
ន្ះ  នាង ស្ប់  ត្ 
ហា៊ាន បង្ហាញ ម៊ខ គូ- 
ស្ន្ហ៍ ត្ង់ៗ នា ថ្ង្ 
បើក សម្ពោធ ហាង 
ដល្ បាន ដាក ់ទន៊ 
រួមគ្នានោះ។

តារា ម៉ូដ្ល- 
ស្ី ស្ស់  រាង 
ខ្ពស់ ស្ឡះ រូប- 
ន្ះ    បង្ហើប  ឲយ្ 

ដឹង ថា ៖  «ខ្ញុំ បាន ចូល ហ៊៊ន គ្នា ជា- 
មយួ  គសូ្នហ្ ៍ដល្បានស្គាលគ់្នា 

ជិត ៩ខ្ មកហើយ ត្ការ- 
យល់ ចិត្ត គ្នា ច្បាស់លស់  និង 
ស៊ី ជម្ ទើប ត្ រយៈព្ល 
៣ខ្ ច៊ងក្យន្ះ ត្ 
ប៉៊ណោ្ណាះ ខណ ៈ ពួក យើង ក៏ 
គ្ង នឹង  ចូ ល រោង ការ 
ឆប់ៗ  ដ្រ »។ 
លើស ពី  ន្ះកញ្ញា ស៊ផា 

លីនដា ក៏ បាន បង្ហើរសរ 
តាមបណា្តាញ អី៊នស្តាក្ម  
បញ្ជាក់  ពី ក្តី ស្ន្ហ៍ លើ ប៊រស 

ដល្ ជា មា្ចាស  ប់្ះ  ដងូ    នងិ មាន 
ជំនាញ ជា ច៊ង ភៅ នៅ ហាង ទើប 

បើក នោះ ដរ្ ថា៖ « អរគណ៊  ដល្ 
ចូល មក  ជីវិត អូន និង បំព្ញ គ្ប់ 

យ៉ាង សម្ប់ អូន»។
គួរ រំឭក ចំពោះ រឿង ស្ន្ហា វិញ 

តារា របូ សស្ ់ដល្ បឡ្កូ ក្នងុ វថិ ី
សលិប្ៈ តាងំ ពឆី្នា២ំ០០៩ ន្ះ ក ៏
ពើបប្ទះ ដំណឹង ខ្ចរខ្ចាយ ជា 
ព័ត៌មាន ថា នាង ធ្លាប់  មាន 
ទំនាក់  ទំនង ប្ះដូង ជាមួយ 
នឹង  តារា ចម្ៀង ប្៊ស នៅ 
ស៊ ីនឿន ជា យរូ មក ហើយ ត ្
នាង  ក៏ ធ្លាប់ បក ស្យ ថា 
បាន  ប្ក គ្នា វិញ ផង  ដ្រ។ 

ព្ល ន្ះ កញ្ញា បាន 
ទមា្លាយ  ម៊ខមាត ់ ពិត   មា្ចាស់ 
ប្ះដងូ ថ្ម ី នៅច ំ ថ្ង ្ សម្ពោធ     
ភោជនីយ ដា្ឋាន ដ្ល មាន 
ឈ្មោះ ថា «ខ្ទះព៊ះ»   រួម- 
ទាំង គោលដៅអនាគត 
ជាគូ គ្ង ផង ដ្រ៕

តារាមូ៉ដេល សុផា លីនដា និង គូស្នេហ៍  ដេល ជា អ្នក- 
ជំនួញ អាជីវកម្ម ភោជនីយដា្ឋាន ។ រូបថត ហ្វ្សប៊៊ក

សុផា លីនដា ដាក់ទុន បើក ភោជ-   
នីយដា្ឋានជាមួយ សង្សារ អាណិកជន

ខេសេ បេយុទ្ធ Privat បន សុ៊តបល់ កាត់ពីមុខ ម៉ន កក្កដា ពេលរូប គេ រកបន ៣គេប់ឲេយកេមុស្វាយរៀង។ សហ ការី

ស្វាយរៀង បន្ថម្គម្លាតខណៈ       
គូប្ជ្ង ជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្ត
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  ក៊្ម ភ្នំព្ញ  ក្ន 
និងណាហា្គាវីល ស៊ទ្ធត្បាន 
បង្ហាញ ពីការមិនស្កប់ ចិត្ត ចំពោះ 
ការ ច្ក គ្នា មា្នាក់ ១ពិន្ទុ ហើយ 
លទ្ធផលស្មើ គ្នា ១-១ របស់ក៊្ម 
ទំាង ២ ន្ះ បាន ជួយ ឲ្យ ក៊្ម មា្ចាស់ 
ជើង ឯក ព្ះខ័នរាជស្វាយរៀង 
បន្ថម្  គមា្លាត ក្នងុការ មានពិន្ទនំុា 
ម៊ខគ្ នៅ លើ កំពូល តារាង ន្ 
លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០។

សម្ប់ ការ ប្កួត ប្ចំា សបា្តាហ៍ 
ទី ៧ន្ះ ក៊្មមា្ចាស់ផ្ទះ  ស្វាយរៀង 
បាន វយ  បក យក ឈ្នះ  អាសី៊អឺរ៊៉ប 
រហូត ដល់ ៧-២។ ថ្វ ីបើ  ខ្ស្ ប្យ៊ទ្ធ 
Abbee Adjoo Hurber 
ស៊៊តបាល់ពិន័យ ១១ ម្៉ត្ បាន 
សម្ច ជួយ ឲ្យ ក៊្ម អាសី៊អឺរ៊៉ប 
នំា ម៊ខ ១-០ តំាង ពីនាទីទី ៩ ប៊៉ន្ត ្
ហួយ ផល្លនី បាន ស៊៊តតាមស្មើ 
ឲ្យក៊្មស្វាយ រៀង នៅនាទីទី ៤៥ 
ហើយ នៅ តង់ទី ២ ខ្ស្ ប្យ៊ទ្ធ 
Privat រក បាន ៣គ្ប់  ឯ Pedro 
Augusto រក បាន ២គ្ប់ និង 
សឿយ វិសល បាន ១ គ្ប់ ដ្រ 
នៅ ម៊នព្ល Abbee Adjoo 
Hurber រក បាន គ្ប់បាល់ ទី ២ 
ឲ្យ អាសី៊អឺរ៊៉ប នៅនាទីទី ៨១។

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ការ យក ឈ្នះ 
អាសី៊អឺរ៊៉ប ដើម្បី បន្ត ឈរ នៅ លើ 
កំពូល  តារាង មាន ១៩ពិន្ទ ុដាច់ពី 
គ្  កាល ពី ថ្ងស្ៅរ៍ នោះ តូ្វបាន 
គ្ ដាក់ ការ សង្ឃឹម ទៅ លើ ក៊្ម 
ភ្នព្ំញ ក្ន ថា នឹងអាច យក 

ឈ្នះ ក៊្មណាហា្គាវីល ដើម្បី តាម 
ប្កៀកពី ក្យ ក៊្មស្វាយរៀង 
ដដ្ល ប៊៉ន្ត ្ ភ្នព្ំញ ក្ន មិន 
អាច រក្សា ការ មាន ប្ៀប លើ ក៊្ម 
ណាហា្គាវីល រហូត ដល់ ចប់ការ- 
ប្កួតនោះ ទ្ បើទោះបីជា ពួកគ្ 
បាន បង្កើតឱកាស មាស ជា ច្ើន 
ដង ទៀត  ក៏ដោយ។  

សម្ប់ការ ប្កួត  នៅកីឡដា្ឋាន 
ស្តាតចាស់ កាលពី ថ្ងអ្ាទិត្យ  នោះ 
ខ្ស្ ប្យ៊ទ្ធ Timothy រក បាន 
គ្ប់បាល់ ឲ្យភ្នព្ំញក្ន តឹ្ម 
រយៈព្ល ១នាទី ប៊៉ន្ត ្ខ្ស្ ប្យ៊ទ្ធ 
Marques Marcio បាន ស៊៊ត 
បាល់បញ្ចលូ ទី  តាមស្មើ ឲ្យក៊្ម 
ណាហា្គាវីល នៅ នាទី ទី ៨០ ដើម្បី 
ល៊បលងកំហ៊ស ចំពោះ ការ  - 
ស៊៊តបាល់ ពិន័យ ១១ ម្៉ត្  មិនបាន 
សម្ច របស់គ្ នៅ តង់ទី ១ ។

 ការ  បន្ត ឈរ នៅ ល្ខ ២ ដោយ 
មាន ១៥ពិន្ទ ុជាមួយ ការ ច្ក គ្នា 
មា្នាក់ ១ ពិន្ទ ុ  នឹង   ណាហា្គាវីលន្ះ 
ធ្វើ ឲ្យ គូ្ បង្គាល ក៊្ម ភ្នព្ំញ ក្ន 
លោក សំ៊៊ វណា្ណា ហាក់ មិន សប្បាយ 
ចិត្តនោះ  ទ្ ព្ះ លោកមើល 
ឃើញ ថា ក៊្ម របស់ លោក សមនឹង 
ទទួល បានជ័យ ជម្នះ។

លោក  សំ៊៊ វណា្ណា បាន និយយ 
ថា៖  «យើង ឃើញ ថា ក្នងុ រយៈ- 
ព្ល៩០នាទី ឱកាស របស់ ក៊្ម 
ទំាង២ មានទៅ មានមក ប៊៉ន្ត្ 
បរិមាណ ន្ ឱកាស គ្ះ ថា្នាក់ បំផ៊ត 
គឺ យើង មាន ច្ើន ជាង ហើយ ខ្ញុំ 
គិត ថា ការប្កួតហ្នងឹ យើង អាច 
ទទួល ជ័យជម្នះ បាន។ យើង ធ្វើ- 

ការ បាន ច្ើន និងមានភគ រយ  
ច្ើនជាង ណាហា្គាវីល ក្នងុការ- 
បង្កើតឱកាសល្ៗអ   នៅ ក្នងុប្អប់ទី 
ប៊៉ន្ត ្យើង មិន អាច រក គ្ប់ បាល់ 
បាន  ហើយ ន្ះ  ជា កំហ៊ស ខ្វះ ខត 
ដ្ល យើង តូ្វយក ទៅ ក្ ប្»។

ចំណ្ក ប្ធនក៊្ម  គួច ស៊ក៊ម្ភៈ 
ក៏បានគិត ថា លទ្ធផលស្មើន្ះ 
មិន ល្អ ចំពោះក៊្ម ណាហា្គាវីល 
ដូច គ្នា។ ស៊ក៊ម្ភៈ បាន និយយ ថា៖  
« ខ្ញុ ំគិត ថា លទ្ធផលន្ះ មិនសូវ 
ល្អ សម្ប់ណាហា្គាវីល ទ្ ត្ 
ក៏ជាសំណាង យើងមួយផង ដ្រ 
ព្ះ ភ្នព្ំញ ក្ន នំា ម៊ខ យើង 
លឿន ព្ក  ធ្វើ ឲ្យ យើងមានការ-  
ពិបាក ប៊៉ន្ត ្ អ្វ ីដ្ល យើង សរសើរ 
ដល់ក៊្ម  នោះ គឺ យើងខំ បឹ្ង រហូត 
បានតាមស្មើវិញ»។

សម្ប់ការ ប្កួត កាលពី ថ្ង្ 
សៅរ៍ និងថ្ងអ្ាទិត្យ នោះ ដ្រ ក៊្ម 
បឹងក្ត បាន  វយ បក យក ឈ្នះ 
លើ ក៊្មមា្ចាស់ផ្ទះ  គិរី វង់ ស៊ខស្ន- 
ជ័យ ៤-១ ដើម្បី បន្ត ឈរ  នៅ ល្ខ 
៣ មាន១៤ពិន្ទុ ចំណ្ក ក៊្ម  
វិសខ បាន ឈ្នះអគ្គសិនី កម្ពជុា 
៤-០ ដើម្បី ឡើងមក ឈរ នៅ ល្ខ 
៤ មាន ១៣ពិន្ទុ   ខណៈ ក៊្ម 
អង្គរថាយហ្គរឺ បាន យក ឈ្នះ លើ 
ក៊្ម យ៊វជនបាទីអាយ៊ ក្ម ១៨ 
ឆ្នា ំ២-០ ឡើង ទៅ ឈរ នៅ ល្ខ៥ 
មាន ១២ពិន្ទុ ស្មើ ជាមួយ ក៊្ម 
ណាហា្គាវីល រីឯ ក៊្ម ទ័ព បាន 
ឈ្នះក៊្មនគរបាលជាតិ ៣-១ 
ដើម្បី បន្ត ឈរ នៅ ល្ខ ៧ ដោយ 
មាន ១១ពិន្ទ៕ុ  

LIFESTYLE

www.postkhmer.com


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

