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ក្រុមAstonVilla(Villa)បាន
ឡើងផុតពីតំបន់ដ្រលត្រូវកាត់ចោល
ដោយសារបានឈ្នះក្រុមកាំភ្លើងធំ
Arsenal...ទំព័រ១៥

កីឡា

លោកសខេង៖មាន-
តេរដ្ឋាភិបាលបច្ចបុេបន្ន
ទេដេលគេប់គេងជន-
អន្តោបេវេសន៍បានល្អ

ខន សា វិ 

ភ្នំពៃញ ៈ លោក ស ខេង រដ្ឋ - 
មន្តេ ីកេសួងមហាផ្ទេ  បាន លើក- 
ឡើង ថា មានតេ រដ្ឋាភិបាល 
បច្ចបុេបន្ន នេះ ទេ ដេល បាន គេប់ - 
គេង  ជនអន្តោ បេវេសន៍ បានល្អ 
បេសើរ  បើ បេៀប ធៀប ទៅ នឹង 
សម័យ កាល មុន ៗ  ខណៈ ដេល  
បច្ចបុេបន្ន  មាន ជន បរទេស ដេល 
បាន ចុះ បញ្ជ ី តាម បេព័ន្ធ FPCS 
បាន កើន ឡើងដល់ ជាង  ១៦ មឺុន 
នាក់ មាន  ១៨៣ សញ្ជាតិ ។ 

លោក ស ខេង បាន  ថ្លេង  បេប 
នេះ នៅ ពេល ដឹកនំា កិច្ច បេជំុ 
ស្ដីអំពី បេព័ន្ធ គេប់ គេង វត្តមាន   
ជន បរទេស ស្នាក់ នៅក្នងុ ពេះរា ជា - 
ណា ចកេ កម្ពជុា (FPCS) នៅ 
ទីស្ដកីារ កេសួង មហាផ្ទេ កាលពី 
ថ្ងេ ទី ២១  ខេ កក្កដ  ។ លោកបន្ត  ថា  
ថ្វ ីដេបិត មានការ រិះគន់ ខ្លះបុ៉ន្តេ រដ្ឋា - 
ភិបាល  បាន គេប់ គេង ជនបរទេស  
និង ជន អន្តោបេវេសន៍ បាន ល្អ - 
បេសើរ ជាង មុន ។  

លោកបានលើក ឡើង ថា ៖« បើ 
បេៀប ធៀប នឹង សម័យ កាល មុន ៗ   
ក្នងុ បេវត្ត ិសស្តេ របស់ ពេះរាជា - 
ណាចកេ កម្ពជុា គឺ ទើបតេ សម័យ - 
កាល បច្ចបុេបន្ននេះ ទេដេល បេទេ ស 
កម្ពជុា យើង អាច គេប់ គេង  បញ្ហា 
ជន បរទេស បញ្ហា ជន អន្តោ - 
បេវេសន៍ បាន ល្អ បេសើរ បនា្ទាប់ ពី 
កេសួង មហាផ្ទេ  បាន សមេច 
បង្កើត ឱេយ មាន អគ្គនា យក ដ្ឋាន 
អន្តោ បេវេសន៍ » ។ 

លោកគៀត ច័ន្ទ ថា រិ ទ្ធ អគ្គនា - 
យក នេ អគ្គនាយក ដ្ឋាន អន្តោ - 
បេវេសន៍  បានថ្លេង នៅក្នងុ កិច្ច - 
បេជំុ នេះ ដេរ ថា ចាប់  តំាងពី ពាក់ - 
កណា្ដាល ឆ្នា ំ...តទៅទំព័រ  ២

កម្ពជុានឹងទទួលបានដេករ៉េពីបេទេសថេក្នងុពេលឆាប់ៗនេះ

កេសួងអនុញ្ញាតឲេយសាលាឯកជនមានស្តង់ដសុវត្ថភិាពខ្ពស់

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា នងឹ ទទលួ បាន ផ្លវូដេក  
(ដេក រ៉េ ) បេមាណ  ១៤០គីឡូម៉េតេ ពី 
រដ្ឋា   ភិបាល ថេ  យកមក ធ្វើ ឲេយ បេសើ រឡើង  
នងិ មាន សវុត្ថភិាព សមេប ់ ផ្លវូដេក ភាគ- 

ខាងជើង ពី ភ្នំពេញ-ប៉ោយប៉េត និង ជា 
ការ  រួម ចំណេក    ជំរុញ  ការដោះដូរ ទំនិញ 
រវាង   បេទេស  ទាងំ ២ឲេយ បាន  កានត់េ ចេើន 
ជាង មនុ បនា្ទាបព់ ីរដ្ឋាភបិាល    ទាងំ  ២បាន 
ធ្វើ ការ តភា្ជាប់ កាលពី  ឆ្នាំ២០១៨ ។

លោក វា៉ាសឹមុ  សរុយិា អន ុរដ្ឋលេខាធ-ិ 

ការ  កេសងួ សធារណ ការ  នងិ ដកឹជញ្ជនូ  
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ ពុធ ថា 
បនា្ទាប់ ពី បាន ធ្វើ ពិធី     តភា្ជាប់  ផ្លូវ ដេក  រវាង 
បេទេស ទាងំ ២ដោយ បេមខុ រដ្ឋាភបិាល   
បេទេស ទាំង ២ កាលពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
មក ខាង ភាគី ថេ បាន សនេយា ថា នឹង ផ្តល់ 

នវូ ដេក រ៉េ បេមាណ  ១៤០ គឡីមូ៉េតេ ដល ់
កម្ពជុា  ដើមេបី ធ្វើការ កេលម្អ ស្ថានភាព ផ្លវូ-  
ដេក  នៅ កម្ពុជា  ឲេយ មាន ភាពបេសើរ ។

លោក ថ្លេង  ថា៖«ភាគី ថេ គេង នឹង 
បេគល ់ដេក រ៉េ បេមាណ  ១៤០គឡីមូ៉េតេ 
ឲេយ កម្ពុជា  នៅ  ក្នុង ...ត ទៅ ទំព័រ ៨

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈ កេសងួ អបរ់ ំយវុ ជ ន 
និង កីឡា បានអនុញ្ញាត ឱេយ ស -  
លារៀន ឯកជន ចនំនួ ២០ ដេ ល 
មាន ស្ដង់ដ សុវត្ថិភាព ខ្ពស់   
ក្នុង ការ បង្ការ ជំងឺឆ្លង កូ វីដ ១៩ 
បើក ដំណើរការ ឡើងវិញ  នៅ 

ខេសីហា  បើ ទោះ បី ជា កម្ពជុា  ទើ ប 
បេកាស រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩ មួយចំនួន បន្ថេម ទៀត  
   ក៏ ដោយ ។ 

 លោករស់ សុ វាចា អ្នក  នំា ពា កេយ 

កេសួង អប់រំ  បាន សរសេរ នៅ 
ក្នុង បេព័ន្ធ តេ ឡេកេម  កាលពី 
ថ្ងេ អង្គា រថា រដ្ឋា ភិបាល បាន យ ល់ - 
ពេមឱេយ កេសួង អប់រំបើក សក - 
លេបង  គេឹះស្ថានសិកេសា ឯក ជន  

ដេល មាន ស្ដង់ដសុវត្ថិភាព- 
ខ្ពស់ ចំនួន២០ដេលមាន ទីតំា ង 
នៅ រាជធានី ភ្ន ំពេញ កេងុ សៀម - 
រាប និង កេុង បាត់ដំបង នៅក្នុង 
ខេសហីា ខាង ម ុខ ហើយ ស លា   

ទំាងនះគឺ តេវូ អនុវត្តតាម គោ ល - 
ការណ៍  របស់ កេសួង អប់រំ  កេសួ ង 
សុខាភិបាលនិង អង្គ ការ សុខ ភា ព- 
ពភិពលោក ។   លោក បានបន្តថា 
សលារៀន ដេល បើក ដំណើរ - 
ការ ឡើង វិញគឺ តេវូ រៀប ចំ ឱេយ មា ន 
គ មា្លាត សុវត្ថភិាព នៅក្នងុ បរិវេ ណ  
ស លា អគារ ...តទៅទំព័រ  ៥

គជគមនិងWFPដក់
ឲេយបេើបេស់បេព័ន្ធព័ត៌-
មានPRISMដើមេបីគេប់-
គេងវិបត្តិគេះមហន្តរាយ

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំុពៃញៈ គណៈ កមា្មាធិការ- 
ជាតិ គេប់ គេង គេះ មហន្ត រាយ 
(គ.ជ.គ.ម.) និង កម្ម វិធី សេបៀង 
អាហារ ពិភព លោក(WFP) 
ពមីេសិល មញិ បាន បេ កាស ដក ់ឱេយ 
បេើ បេស ់នវូ បេពន័្ធ ពត័ ៌មាន ទាន ់
ហេតកុារណន៍ងិ តាម ដន សភាព-   
ការណ៍(PRISM)ដើមេបី គេប់- 
គេង វិបត្ដិ និង កាត់ បន្ថយ ហា និ- 
ភ័យ គេះ មហន្ត រាយ ក្នុង បេ- 
ទេស កម្ពុជា។ 

ការ បេកាស ដក់ ឱេយ បេើ បេស់ 
បេព័ន្ធ ព័ត៌មាន...តទៅទំព័រ ៤

ចំនួន២០បើកដំណើរការឡើងវិញនៅខេកេយ

លោក គន់ គីម (ឆ្វៃង ដៃចង្អលុផៃនទី ) នៅក្នងុ ពិធី បៃកាស ដាក់ឲៃយ បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ ព័ត៌មាន ទាន់ ហៃតុការណ៍ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ  ។ រូប ហុង មិនា



ឡុងគីមម៉ារីតា   

ភ្នំពេញៈ  មជ្ឈមណ្ឌល គាំ ពារ 
មាតា  និង ទារក ន្ ក្សួង សុខា- 
ភិ បាល  បាន ឲ្យ ដឹង ថា  ក្នងុរយៈ-  
ព្ល   ៥ ឆ្នាំ ចុង ក្យ ន្ះ  ស្ត្ី 
ស្ថិត ក្នុង វ័យ បន្ត ពូជ ប្ មាណ   
៧ ភាគ រយ   ធ្លាប់ បាន ឆ្លង កាត់ 
ការ រម្លូត កូន   ដោយ ក្នុង នោះ  
៤០ ភាគ រយ ន្ ការ រម្លូត កូន   គឺ 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ អ្នក ដ្ល ពុំ 
មាន ជ ំនាញ   នងិ មនិ សប្ ចប្ាប ់  
ដ្ល អ្នក ជំនាញ ជំរុញ ឲ្យ ស្ត្ី  
ត្ូវ ស្វ្ង រក ស្វា រម្លូត ប្កប- 
ដោយ សុវត្ថិ ភាព ។   ការ អះ អា ង 
យ៉ាង ដូច្ន្ះ  បាន ធ្វើ ឡើង កាល 
ពី ម្សិល មិញ  ក្នងុ សិកា្ខា សា លា ត ម្ង់- 
ទិស ស្ត ីអំពី   « បណ្តាញ សារ ព័ត៌-  
មាន  នងិ ការ កសាង សមត្ថ ភាព   
ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ មាក់ ងាយ 
ជំុ វិញ ការ រម្លតូ »   ដ្ល មាន រយៈ- 
ព្ល   ៣ ថ្ង្   នៅ សណ្ឋា គារ 
សាន់ វ្។  កម្ម វិធី ន្ះ  រៀប ចំ 
ដោយ អង្គ ការ រ៉ា ក់   ទទួល បាន 
ការ គា ំទ ្ដោយ មលូ នធិ ិសកម្ម- 
ភាព រម្លូត ដោយ សុវត្ថិ ភាព   ក្នុង 
គោល បំណង លើ កកម្ពស ់ឥរយិ- 
បថ ចលូ រមួ កាត ់បន្ថយ ការ មាក-់  
ងាយ  នងិ រើស អើង   ជា ពសិស្ 
អ្នក ផ្តល់ ស្វា រម្លូត   ស្ត្ី ដ្ល 
ស្វង្ រក   និង ទទួល បាន ស្ វា រម្លតូ ។   

 លោក សី្  ឆយ   ស្វង្ ជា អាទិ៍   
បធ្ន សមា គម ឆ្មប កម្ពជុា  នងិ 
ជា ប្ធន មជ្ឈមណ្ឌល គាំ ពារ 
មាតា   និង ទារក ន្ ក្សួង សុខា ភិ បាល 
បាន ថ្លង្ ក្នងុ ឱ កាស នោះ ថា   នៅ  
ទូទំាង ពិភព លោក   ស្ត្ ីជាង  ២១ 
លាន នាក់   បាន ធ្វើ ការ រម្លូត កូន 
ដោយ មិន មា ន សុវត្ថ ិភាព ។ 

លោក ថា  ក្នងុ នោះ  មាន ស្ត្ ីជតិ   
៥មុឺន នាក់  បាន សា្លាប់  ចំ ណ្ក   
ស្ត្ ីប ្មាណ ៥លាន នាក ់  បាន 
ទទួល រង នូវ ពិការ ភាព រយៈ- 
ព្ល ខ្លី  ឬ អចិន្្តយ៍ បនា្ទាប់ ពី 
ទទួល បាន ស្វា រម្លូត មិន បាន 
ត្ឹម ត្ូវ ។   

 លោក ស្ ី  បន្ត ថា ៖  « សមប្ ់
កម្ពុជា វិញ  ក្នុង រយៈ ព្ល  ៥ ឆ្នាំ 
ចុង ក្យ ន្ះ   មាន ស្ត្ី   ៧  
ភាគ រយ  ន ្ស្ត្ ីស្ថតិ ក្នងុ វយ័ បន្ត- 
ពូជ  ធ្លាប់ បាន ធ្វើ ការ រម្លតូ កូន   
ដោយ ក្នងុ នោះ  មាន ប្ មាណ  ៤០   
ភាគ រយ ន ្ការ រម្លតូ កនូ   បាន ធ្វើ 
ឡើង ដោយ អ្នក ដ្ល ពុំ មាន 
ជំនាញ  និង មិន ស្ប ច្បាប់ » ។ 

 លោក   ព្ជ្   សុធី  អនុ ប្- 
ធន មជ្ឈមណ្ឌល គាំពារ មាតា   
និង ទារក បាន ប្ប់ ភ្នំ ព្ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ម្សិល មិញ ថា  យោង 
តាម ច្បាប់ កម្ពុជា ការ រម្លូត កូន   
គឺ មិន ខុស ច្បាប់ នោះ ទ្។   ប៉ុន្ត្ 
គ្ប់ ស្ត្ី ទាំង អស់  ត្ូវ ស្វ្ង រក 
ស្វា រម្លូត ប្កប ដោយ សុវត្ថិ- 
ភាព   ដ្ល មាន ការ អនុ ញ្ញាត 
ដោយ ក្ សួង សុខា ភិ បាល   
ដើមប្ ីឲយ្ បក្ដ ថា   ស្ត្ ីដល្ ឆ្លង 
កាត់ ការ រម្លតូ កូន   មាន សុខ ភាព 
ល្អ  ចៀស វាង ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់
សុខ ភាព និង អាយុ ជីវិត ។ 

 លោក   បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ- 

រម្លូត កូន មិន ម្ន ជា វិធី សាស្ត្ 
ន ្ការ ពនយ្ារ ក ំណើត នោះ ទ ្  កុ ំ
ច្ ឡំ។   ប៉ុន្ត្ គ្ប់ ស្ត្ី ទាំង អស់  
អាច មាន សិទ្ធិ ការ ពារ ដោយ 
ច្បាប់ ក្នុង ករណី ដ្ល ពួក គ្  
មាន កនូ ដោយ ចដ្ នយ្   មនិ មាន 
ផ្ន ការ ចង់ យក កូន   ឬ កតា្តា 
សុខ ភាព មិន អំណោយ ផ ល ឬ 
ទទលួ រង ការ រលំោភ   ដល្ អាច 
ស្វង្ រក ស្វា រម្លតូ ប្កប ដោយ 
សុវ ត្ថិ ភា ព ។   យើង មិន ហាម- 
ឃាត់ ការ រម្លូត កូន ទ្   ត្ យើង 
ហាម ឃាត់ កន្លង្   ឬ ឆ្មប   មិន មាន 
ចប្ាប ់អន ុញ្ញាត   ដល្ ផ្តល ់សវ្ា 
ដល់ ស្ត្ី ដោយ ខុស ច្បាប់ » ។   

 លោក   សធុ ី  បាន ឲយ្ ដងឹ ទៀត 

ថា   ការ រម្លតូ កនូ   មនិ មន្ ជា អំពើ 
បាប នោះ ទ្  ដោយ សារប្  ជា- 
ជន កម្ពជុា  នៅ គោរព តាម ជនំឿ 
សាស នា ដូ ច្ន្ះ ទើប ពួកគ្ 
យល់ ថា  ការ សមា្លាប់ ភា វៈរ ស់ គឺ  
បាប  ហើយ ដក់ ជាប់ ក្នុង ផ្នត់- 
គំនិ ត រហូត មក   ខណៈ ដ្ល ការ- 
រម្លូត កូន ន្ះ   គឺ ស្ប ច្បាប់ តាំង 
ព ី  ឆ្នា ំ១៩៩៧ នងិ ប ្កាស ដាក ់
ឲយ្ អន ុវត្ត  កាល ព ីឆ្នា ំ ២០០២។  
លោក បន្ត ថា  ការ រម្លូត ដោយ 
សវុត្ថ ិភាព   នងិ សប្ ចប្ាប ់  គ ឺស្ត្ ី
ត្ូវ មាន ផ្ទ្ ពោះ យ៉ាង តិច   ១២ 
សបា្តាហ៍   ចំ ណ្ក ការ មាន ផ្ទ្- 
ពោះ ដល្ មាន រយៈ ពល្ លើស 

ព ីន្ះ  គ ឺត្វូ មាន មលូ ហត្ ុសម- 
ស្ប   ហើយ ទំាង មន្ទរី ព្ ទ្យឯក-  
ជន   និង រដ្ឋ   សុទ្ធ ត្ អាច ផ្តល់ 
ស្វា ក្នុង ការ រម្លូត កូន   ឲ្យ ត្ 
ទទួល បាន វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល  
និង ច្បាប់ អនុ ញ្ញាត ។  

លោក សី្   កុ ច   នារ តី  ទី ប្ឹក្សា 
ក្សួង ព័ត៌ មាន   បាន ថ្ល្ង ថា 
ការ រម្លូត កូន   មិន ម្ន ជា រឿង 
ដ្ល ត្ូវ ខា្មាសអៀន នោះទ្  
ហើយ ស្ត្ ីទំាង អស់  គួរ ត្ ស្វង្- 
រក ស្ វា រម្លូត កូន ប្កប ដោយ 
សុវត្ថិ ភាព   និង ចៀស វាង ទៅ 
ស្វ្ង រក កន្ល្ ង រម្លូត កូន ដោយ 
លួច លាក់។  ការ ខា្មាសអៀន   
បាន ធ្វើ ឲ្យ ស្ត្ី កម្ពុ ជា  សម្ច 
ចិត្ត ស្វ្ង រក ស្វា រម្លូត ដោយ 
គា្មាន សវុត្ថ ិភាព   ជា ពសិស្ នោះ  
ការ ជ្ើស រើស ការ ប្ើ បស្ ់ថា្នា ំ
រម្លូត   ដ្ល មាន គ្ះ ថា្នាក់ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ដល់ សុខ ភាព ។ 

 លោក ស្ ី  នារត ីបាន ថ្លង្ ឲយ្ 
ដឹង ទៀត  ថា ៖  « អ្នក សារ ព័ត៌ មាន   
នងិ ប ្ពន័្ធ ផស្ព្វ ផស្ាយ ដើរ តនួា ទ ី 
សំខាន់   ធ្វើ ឲ្យ ស្្តី ក ម្ពុ ជា   បាន 
យល់ ដឹង អំពី បញ្ហា   រម្លូត និង 
ហា៊ាន ស្វង្ រក សវ្ា ស ុខ ភាពផ្លវូ-  
ភ្ទ   បាន ត្ឹម ត្ូវ ។  ប៉ុ ន្ត្ ការ- 
ផ្សព្វ ផ្សាយ ន្ះ   កុំ ឲ្យ កា្លាយ ទៅ 
ជា អាវុធ មុ ខ ២ ឲ្យសោះ  ដ្ល 
 ប ងា្ហាញ ថា ការ រម្លូត កូន ទៅ ជា 
រឿង ពនយ្ា រក ំណើត ទៅ វញិ   ធ្វើ ឲយ្ 
គា ត់ យល់ ច្ឡំ ហើយ ព្ល 
មាន កូន ទៅរម្លូត ៗ    មា ន ព្ទ្យ 
គ្ ចាំជួ យ និង មាន ច្បាប់ ទៀត   
ដ្ល ន្ះ  នឹង កា្លាយ ទៅ ជា រឿង 
មួយ ផ្ស្ង   ព្ះ ការ រម្លូត កូន 
ញឹក ញាប់     ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សុខ ភាព » ៕ 
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តពីទំព័រ១...២០១៩ ដ្ល  
កម្ពជុា បាន ដាក់ ឱ្យ ដំណើរ ការ ប្ព័ ន្ធ 
FPCS និង បនា្ទាប់ពី ក្សួង មហា  - 
ផ្ទ្  បាន ប្កាស កំណត់ ចាប់ពី 
ថ្ងទី្១  ខ្កក្កដា  តទៅ ជន បរទ្ ស 
ដ្ល មិន មាន ឈ្មាះ ក្នុង ប្ព័ន្ធ 
FPCS ន្ះ នឹង មិន តូ្វ បានផ្ដល់ 
ការបន្ត ទិដា្ឋា ការ នោះ បាន ធ្វើ ឱ្យ ជន 
បរទ្ស សមុ្ក មក ចុះ វត្តមា ន  របស់ 
ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ប្ព័ន្ធ FPCS  ន្ះ ។ 

លោក  ថា ៖« ជាការ កត់ សមា្គា ល់   
ការ ចុះឈ្មាះ រយ ការណ៍ ក្នងុ ប្ព័ន្ធ 
FPCS បាន កើត ឡើង ដល់ ជាង  
១៦ មឺុន នាក់ មាន ១៨ ៣ សញ្ជាតិ 
ហើយ ចំនួន ន្ះ  នៅត្ បន្ត មាន 
កំណើន ជា រៀង រល់ថ្ង្  ដោយ 
ក្នងុនោះ  ទិន្ន ន័យ បាន បងា្ហា ញ ថា 
មាន ជន បរទ្ស ប្មាណ ១១  មឺុន 
នាក់ កំពុង មាន វត្ត មាន នៅ កម្ពជុា 
ហើយ សម្ប់ ភ្ញៀវ បរទ្ ស  ដ្ល 
បានមក ស្នើសំុ បន្ត ទិដា្ឋាការ នា រយៈ - 
ព្ល ចុង ក្យ ន្ះគឺ សុទ្ធ ត្ 
ជនបរទ្ស ដ្ល បាន ចុះ បញ្ជ ីវត្ត- 
មាន នៅ ក្នងុ ប្ព័ន្ធ FPCS »  ។ 

កុ្ម ការងារ បច្ចក្ ទ្ស  របស់ 
អគ្គនាយក ដា្ឋាន អនោ្តា ប្វ្សន៍  
បាន ប្ដរូ ពី ការរៀប ចំ ប្ព័ន្ធ គ្ប់ គ្ង 
ជន បរទ្ស  ដ្ល ប្ើប្ស់ កំុព្យូទ័រ 
មកជា ប្ព័ន្ធ  APP ហៅ ថា  FPCS 
ដ្ល អាច ប្ើប្ស់ តាម ទូរ  ស័ព្ទ 
អាយ ផ្ ត ឬ កំុព្យូទ័រ ដោយ មិនចំា - 
បាច់ វាយ ទិន្នន័យ ម្ដង  ១ ដូច មុន ទៀ ត 
និង គ្ន់ត្ យក ទូរ ស័ព្ទ ស្ក ្ន លើ 
លិខិត ឆ្លងដ្ន  គឺអាច ទាញ យក 
ទិន្ន ន័យ បាន យ៉ាង រហ័ស ។  ការ ប្ើ 
ប្ព័ន្ធ ន្ះនឹ ង ជួយ ឱ្យ សមត្ថ កិច្ច 
មូល ដា្ឋាន  អាច ឆ្ក ដឹ ង បាន ថា តើ 
មូល ដា្ឋាន របស់ ខ្លនួ មាន ជន បរ ទ្ ស 
កំពុង មាន វត្ត មាន បុ៉នា្មាន នាក់ចូល 
បុ៉នា្មា ន និ ង ច្ញ បុ៉នា្មាន ក្នងុ ១ថ្ង ្។

យោងតាម ការធ្វើ ជំរឿន ចុង- 
ក្យ កាលពី ឆ្នា ំ២០១៩  បងា្ហា ញ  
ថា មាន ជន បរទ្ស អនោ្តា ប្វ្ ស ន្ត 
នៅ ទូទំាង ប្ទ្ស  បាន ដាក់ ពាក្យ 
ស្នើសំុ ប្កាស ទទួលសា្គាល់ ជា ជន - 
បរទ្ស  អនោ្តា ប្វ្ សន្ត  និង សំុ បណ្ណ 
សា្នាក់ នៅ អចិន្្តយ៍ ចំនួន ជិត ៩ មឺុន 
(៨៩ ៧៨៦) នាក់ ស្មើ នឹង២៨  ៩៤ ៥ 
គួ្សារ មាន ១១ សញ្ជាតិ ក្នងុនោះ 
មាន ជន ជាតិ វៀត ណម ចំនួន  
៨៩ ៤៧១ នាក់ ។

ទោះ យ៉ាងណ  កាលពី ថ្ងទី្  ១៥   
ខ្ កក្កដា អតីត គណបក្ស សង្គះ្- 
ជាតិ  បានប្កាស មិន គំាទ្ ជំហរ 
របស់ រដា្ឋាភិបាលក្នងុ ការ  ផ្តល់ជូន 
បណ្ណ  សា្នាក់នៅ អចិន្្តយ៍ សុព ល ភា ព  
០២ ឆ្នា ំម្តង  ដល់ ជនបរទ្ស ជាង ២ 
មឺុន គួ្សារ នោះ ទ្  និង បាន   ទាម  ទា រ  
ឱ្យ អាជា្ញាធរ គួរត្ បណ្ដញ្ ពួក គាត់ 
ត្ឡប់ ទៅ ប្ទ្ស កំណើត វិញដើ ម្បី 
ការពារ កំុឱ្យ ជនបរទ្ស ទំាង នោះ 
បង្ក ជា ហានិភ័យ ដល់ ប្ទ្ស ជាតិ ។ 

លោក ឯម សុវណ្ណារ៉ា អ្នក វិភាគ 
នយោ បាយ  ថ្លង្  ថា វាជា រឿង ធម្មតា  
ដ្ល អ្នក នយោ បាយ ត្ង  ត្ ខិត ខំ 
បងា្ហាញ អំពី លទ្ធផល ការងារ របស់ 
ខ្លនួ។  លោក បន្ត ថា ប្សិន បើ ការ- 
គ្ប់ គ្ង ជន បរទ្ស ដូច ជា  ជន- 
ជាតិ ឥណ្ឌា ចិន និង វៀត ណម 
ជាដើម ពិតជា បាន ល្អ ដូច ការ លើក- 
ឡើង របស់ លោក ស ខ្ង ម្ននោះ 
គឺ លោក អបអរ សាទរដោយ សារ អា ច 
ជួយ កាត់ បន្ថយ អត្ អត់ ការ ងារ ធ្វើ  
របស់ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា បាន ច្ើន និង មិ ន   
ធ្វើឱ្យ ពលរដ្ឋ តូ្វ បន្ត ធ្វើ ចំណក សុ្ ក  
ទៅ ថ្  និង ទៅ  ប្ទ្ស ផ្ស្ង ទៀត ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ « ពិត ណស់ 
ប្សិន បើការ គ្ប់ គ្ង ជន បរទ្ស  
មិន បាន តឹង រុឹង ទ្ វាអាច នំា ឱ្យ មាន 
វិបត្ត។ិ ឧទាហរណ៍ ថា នៅ ថ្ង ្ក្ យ 
យើង ចង់ បន្សុទ្ធ ឱ្យ មាន លក្ខណៈ ជា 
ជាតិ និយម ឬ កិច្ច ការ ផ្ស្ង ណ មួយ  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សា្មារតី ជាតិ នឹង ធ្វើឱ្យ 
យើ ង ជួប ឧប សគ្គ។ បុ៉ន្ត ្ប្សិន- 
បើរដា្ឋាភិបាល គ្ប់ គ្ង បាន ល្អ យើ ង  
អបអរ សាទរ ហើយ អ្វ ីដ្ល បក្ស- 
ប្ឆំង គ្ លើក ឡើង ក៏សម ហ្តុ- 
ផល ដ្រ។ ហ្តុ អី យើង គំា ទ្ ថា ប ក្ស 
ប្ឆំង លើក ឡើង មាន ហ្តុ ផល គឺ 
ដោយ សារ មាន ជន បរទ្ស ច្ើន 
(វៀ ត ណម)នៅ កម្ពជុាហើ យ ពល រដ្ឋ  
កម្ពជុា តូ្វ បាត់ បង់ ការ ងារ ច្ើន »។

យ៉ាង ណ ក្តី ក្សួង មហាផ្ទ្  
បាន ដកហូត ឯកសារ រដ្ឋបាល កម្ព ុជា 
មិន ប្ក្ តី ដ្ល ជនបរទ្ស កំពុង 
កាន់ កាប់ ចាប់ តំាង ពី ដើមឆ្នា ំ២០ ១ ៧ 
ដល់ ថ្ងទី្ ៣០ ខ្ មិថុនា ឆ្នា ំ២០១៩ 
បាន ចំនួន  ៣៧ ៤៣៦ ច្បាប់ពី ជន- 
បរទ្ស ចំនួន   ២០ ១០៧ គួ្ សារ 
ដ្ល មាន មនុស្ស សរុប ចំនួន ៦៩- 
៩ ៥៧នាក់  ស្មើនឹង ១១ សញ្ជាតិ 
ក្នងុ នោះ សញ្ជាតិ វៀត ណម ចំនួន  
១៩  ៩៦៧ គួ្សារ មានមនុស្ស 
ចំនួន ៦៩ ៧ ៨៧ នាក់ ៕
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លោកសខ្រង...
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កំណើតនោះទេកុំចេឡំ។ប៉ុន្តេគេប់ស្តេីទាំងអស់អាច
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ សមាគម ធនាគារ 
និង សមាគម មីកៃូ ហិរញ្ញវត្ថុ 
កម្ពជុា នៅតៃ បន្ត បៃកាន ់ជហំរឲៃយ 
អង្គការ ចំនួន ៤ កៃតមៃូវ របាយ- 
ការណ៍  ដៃល ពួក គៃ ផៃសាយ ថា 
«ការនាំ ឲៃយមាន ចំណាក សៃុក  
ការធ្វើឲៃយ ខូចខាត ទៃពៃយ សមៃបតិ្ត 
ទៃពៃយ ដាក់ បញ្ចាំ  និងធ្វើ ការងារ 
រហូត ជំពាក់ បំណុល វ័ណ្ឌក»  
កៃយពី អង្គការ មិនបាន កៃ - 
តមៃូវ។ ស្ថា ប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង២ 
ដៃល ស្នើឲៃយ កៃតមៃវូ នៃះ  ចាតទ់កុ 
របាយ ការណ៍ របស់ កៃុម អង្គការ  
មិន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ការពិត។

 បនា្ទាប់ព ីអង្គការ ទាងំ៤ រមួមាន 
សម្ពន័្ធ ខ្មៃរ ជំរឿន និង ការពារ សិទ្ធ-ិ 
មនុសៃស (លីកាដូ)  សម្ព័ន្ធ សហ- 
ជីព កម្ពុជា  មជៃឈ មណ្ឌល សម្ព័ន្ធ- 
ភាព ការងារ  នងិ សទិ្ធ ិមនសុៃស  នងិ 
សមា គម ធាង ត្នាត បាន ចៃញ- 
ផៃសាយ របាយការណ៍ ជាបន្ត បនា្ទាប់ 
ចាប់ពី ខៃ ឧសភា ឆ្នាំ មុន  រហូត 
ដល់ ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ នៃះ  ស្ដីពី បញ្ហា 

ខាង លើ មក  សមាគម ធនាគារ 
នងិ សមា គម មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុកម្ពជុា   
បាន ចៃញ សៃចក្ដី ថ្លៃង ការ ណ៍ រួម 
និង លិខិត ចំហ កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៣ 
និង ១៥ ខៃ កក្កដា  ដោយ ស្នើឲៃយ 
កៃ តមៃូវឡើង វិញ។

លោក គា បរូាណ  បៃធាន សមា- 
គម មី កៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ កម្ពុជា បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីថ្ងៃទ២ី១  កក្កដា ថា  
ក្នុង នាម សមាគម មី កៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
កម្ពុជា គឺ មិន មាន អ្វី តៃូវឆ្លើយ តប 
ចំពោះ ការ មិនបាន កៃតមៃូវ របស់ 
អង្គ ការ សង្គម សុីវិលទាំង ៤ បៃប 
នៃះ ទៃ  ពៃះ បាន បៃប ់ជហំរ តាម- 
រយៈ សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការ ណ៍រួម និង 
លិខិត ចំហរួច ហើយ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង បាន- 
បងា្ហាញបៃប់ ហើយ  ថា  ព័ត៌មាន 
ដៃល យើង បាន ឃើញ និងសមា្ភាស  
អតិថិជន ដោយ ផ្ទាល់ គឺ ខុស ពីអ្វី 
ដៃល អង្គ ការ សង្គមសុវីលិទាងំ ៤ 
បាន ធ្វើ ទាំង សៃុង។ ដូច្នៃះ យើង 
អាច បៃប់ ទៅ មនុសៃស ទូទៅ ថា 
យើង បាន រក ឃើញ បៃប នៃះ  
ហើយ វាជាការ ទទួល ខុស តៃូវ   

របស់ ខាងអង្គ ការ សង្គម សុីវិល 
ក្នុង ការ ធ្វើ របាយ ការណ៍ នៃះ»។

សៃដៀង គា្នានៃះ  លោក អុិន 
ចាន់នី  បៃធាន សមាគម ធនាគារ 
នៅ កម្ពុជា បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពីថ្ងៃ 
ទ២ី១  កក្កដាដៃរថា  លោកមនិ មាន   
អ្វ ីឆ្លើយតប ចពំោះ អង្គ ការ សង្គម- 
សុីវិលទាំង ៤ ដៃល មិនបាន កៃ-
តមៃូវ នោះ ឡើយ។ លោកថា ៖ 
«នៅ ក្នុង លិខិត របស់ យើង បាន- 
បញ្ជាក ់សៃច ក្ដ ីគៃប ់គៃន ់ហើយ។ 
ខ្ញុំ មិន ចង់ អធិបៃបាយ អ្វី បន្ថៃម លើ 
ពីខ្លឹម សរ ដៃល ចៃង ក្នុង លិខិត 
នោះទៃ ។ លខិតិ របស់ យើង បាន- 
បញ្ជាក់ ចៃបាស់ ហើយ ខ្ញុំ បៃកាន់ 
ជំហរ ទាំង សៃុង តាម លិខិត»។ 

តាម សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម  
របស ់សមាគម ធនាគារ  នងិ សមា- 
គម មកីៃ ូហរិញ្ញវត្ថខុាងលើ  លើក- 
ឡើង ថា ៖«អត្ថបទ [របាយ ការណ៍ 
របស ់អង្គការ សង្គម សុវីលិ ] ដៃល 
គា្មាន មូលដា្ឋាន ចៃបាស់ លាស់ មិន 
គៃប់ ជៃុង ជៃយ នៃះ  បាន ផ្ដល់ 
ឱកាស ឱៃយ ជន ខិល ខូច មួយ ចំនួន 
យក ទៅ ផៃសព្វ ផៃសាយ បន្ត ក្នងុ ចៃតនា   

ញុះ ញង់  បង្ក ចលាចល ដល់ 
សង្គម  ជាត ិ នា ំឱៃយ ប៉ះពាល ់កតិ្ដ ិយស  
សៃច ក្ដី ថ្លៃថ្នូរ  របស់ គៃឹះ ស្ថាន- 
ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដៃលជា 
ឆ្អឹង ខ្នង នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ ពៃម- 
ទាំង សន្ដិសុខ ជាតិ»។

ប៉ុន្ដៃ ជាការឆ្លើយ តប នឹង ការ- 
ស្នើ សុំ កៃតមៃូវ  របស់ សមាគម- 
ធនាគារ  និង សមាគម ហិរញ្ញ- 
វត្ថុកម្ពុជា  កាលពី ថ្ងៃ ទី១៦  ខៃ 
កក្កដា  អង្គ ការ សង្គម សុីវិល 
ទាំង៤  បានចៃញ សៃចក្តី បៃ- 
កាស បដសិៃធ សំណើ នៃះ  ហើយ 
បាន អះអាងថា  ព័ត៌មាន  និង រឿង- 
រា៉ាវ ក្នងុ របាយការណ ៍ដៃល បាន ចុះ 
ផៃសាយ នោះ គឺ នៅ តៃ មាន ភាព 
ចៃបាស់ លាស់ តៃឹម តៃូវ ដដៃល 
ដោយ មិន អាច កៃបៃ បាន ទៃ។ 

អង្គ ការ សង្គម សុីវិល ទាំង៤ 
បញ្ជាក ់ថា ៖«ជា ជហំរ រមួ យើង ខ្ញុ ំ
សូម បដិសៃធ សំណើ របស់ 
សមាគម មីកៃូ ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា 
នងិ សមាគម ធនាគារ នៅ កម្ពជុា 
ក្នងុ ការ កៃបៃ ទៅ លើ របាយ ការ ណ៍ 
ទាងំ ៣ ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ រលំោភ- 

សិទ្ធិ មនុសៃស   ក្នុង វិស័យ មីកៃូ- 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង កម្ចី ឥណទាន 
ខា្នាត តូចនៅ កម្ពុជា» ។ 

អង្គ ការ សង្គម សុីវិល ទាំង៤  
អះអាង ថា  ពត័ ៌មាន  នងិ រឿង រា៉ាវ  
របស់ បុគ្គល នៅ ក្នុង របាយ- 
ការណ ៍ដៃល បាន ចុះផៃសាយ នៃះ 
គឺ នៅ តៃ មាន ភាព ចៃបាស ់លាស់ 
តៃឹម តៃូវ ដដៃល ដោយ មិនអាច 
កៃ បៃ បាន ។ 

អង្គការ ទាំង៤  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« យើង  ខ្ញុ ំនឹង បន្ត ការពារ ឯក ជន - 
ភាព បុគ្គល  ដៃល សមៃច ចិត្ត 
ចៃក រំលៃក រឿងរា៉ាវ  របស់ ពួក- 
គាត់ ជា មួយ កៃុម អ្នក សិកៃសា- 
សៃវ ជៃវ យើងខ្ញុ ំក្នងុ លក្ខ ខណ្ឌ 
លាក់ បាំង អត្ត សញ្ញាណ។ 
យើង  ខ្ញុ ំសូម លើក ទឹក ចិត្ត សមា- 
គម មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា  និង 
សមាគម ធនាគារ នៅ កម្ពុជា  
ក៏ ដូច ជា ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ឱៃយ អាន 
របាយ ការណ៍ ទាំង នៃះឱៃយ បាន 
លម្អិត ដើមៃបី ឈ្វៃង យល់ កាន់- 
តៃ ចៃបាស់ អំពី គោល បំណង  វិធី- 
សស្តៃ  និង ការរក ឃើញ ផៃសៃង ៗ  

នៅ ក្នុង របាយ ការ ណ៍» ។
លោក អំ សំអាត  នាយក រង 

ទទលួ បន្ទកុ ឃ្លា ំមើល សទិ្ធ ិមន ុសៃស  
នៃ  អង្គការ លីកាដូ  បៃប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
២១  កក្កដាថា  អង្គ ការ សង្គម សីុ -  
វលិ ទាងំ៤ នៅ តៃ រកៃសា ការ សៃវ- 
ជៃវ  នងិ របាយការណ ៍ដដៃល។ 
ជាមយួ នៃះ លោក លើក ទកឹ ចតិ្ដ 
បន្ថៃម ដល់ ស្ថាប័ន សមា គម- 
ធនាគារ នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុទាងំ ២  នងិ  
ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ មៃតា្ដា អាននិង 
មើល ឡើងវញិ លើ របាយ ការ ណ ៍ 
ដៃល បាន ចៃញ ផៃសាយ នៃះ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«មើល ឱៃយ 
បានដិតដល់ ឱៃយ យល់ បាន ដឹង 
អំពី គោល បំណង ពិត បៃកដ នៅ 
ក្នុង របាយ ការណ៍ នៃះ។  របាយ- 
ការណ៍ យើង មិន មាន ចរិត ញុះ- 
ញង់  មិន បមៃើ ឱៃយ ផល បៃយោជន៍ 
គណ បកៃស នយោ បាយ ណាមួយ 
ទៃ។ របា យការណ៍ យើង  ចង់ 
បងា្ហាញ អំព ី ភាព ប៉ះពាល់ ទៅលើ 
វិស័យ សិទ្ធិ មនុសៃស   មួយ ចំនួន  
ដៃល កើត ចៃញ ពីផ្នៃក ខ្លះ នៃ កម្ចី 
មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ» ៕

សមាគមធនាគារនិងសមាគមមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុនៅត្ររក្រសាជំហរ
ឲ្រយអង្គការ៤ក្រតម្រវូរបាយការណ៍ ព្រះមិនឆ្លះុបញ្ចាងំការពិត

Ad
ve
rt
o
ri
Al



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសីហនុៈ កៃសួង សាធារ- 
ណ ការ  និង ដឹកជញ្ជូន  កំពុង 
ពិនិតៃយ ពី វឌៃឍនភាព នៃ ការអនុវត្ត 
គមៃង សាងសង់ ទីលាន ចាក់- 
សំ រាម នៅ ភូមិ អូរ តាសៃក  ឃុំ អូរ-  
ឧកញ៉ា ហៃង  សៃុក ពៃនប់  ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  លើ ផ្ទៃដី ១៧,៣៣ 
ហិកតា ដោយ គៃង ចំណាយ 
ថវិកា ជាតិ ជាង  ៥លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរកិ  ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់សមត្ថ- 
ភាព គៃប់គៃង សំរាម  និង អនា- 

ម័យ  ជូន បៃជាពលរដ្ឋ។ 
លោកកឹម បូរី  អនុរដ្ឋ លៃ ខាធិ- 

ការ កៃសួង សាធារណការ  និង 
ដឹក  ជញ្ជូន ថ្លៃង ក្នុង កិច្ចបៃជុំ 
ពិភាកៃសា អំពី វឌៃឍនភាព គមៃង 
សាង សង ់ទលីាន ចាក ់សរំាម ក្នងុ 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ កាលព ីថ្ងៃទ២ី១  
ខៃកក្កដា ថា  គមៃង សាងសង់ 
ទីលាន ចាក់ សំរាម ក្នុង ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ  តៃូវបាន អនុវត្ត ដោយ 
កៃមុហ៊នុ  ហៃង សមៃបត្ត ិ អាហ រណ័  
នហីរណ័  ក្នងុ ទហំ ំទកឹបៃក ់ចនំនួ 
ជាង ៥លាន ដុលា្លារ  ជា ថវិកា ជាតិ 

សមៃប ់  ឆ្នា ំ២០២០។ គមៃង នៃះ 
នឹង ប ៃើ រយៈពៃល សាងសង់  ១៧ 
ខៃ  គិត ចាប់ពី ថ្ងៃទី១ កក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  លើ ផ្ទៃ ដ ីជាង ១៧ ហកិ តា  
ដៃលមាន ចមា្ងាយ បៃមាណ ៣ គឡី-ូ 
ម៉ៃតៃ ពី ផ្លូវជាតិ លៃខ៤។

លោក បន្តថា  គមៃង ទីលាន 
ចាក ់សរំាម ថ្ម ីនៃះ  សាងសង ់ឡើង  
ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវការ រយៈពៃល 
៥ឆ្នាំ ដំបូង  ដៃលមាន សមត្ថ ភាព 
អាច ផ្ទុក សំរាម បាន ជាង ៨៨មុឺន 
ម៉ៃតៃ គុប  មាន រណ្ដៅ ចំនួន ៤។  
រណ្ដៅ នីមួយៗ មាន ទទឹង គិត ជា 
មធៃយម ១៣០ម៉ៃតៃ  នងិ បណ្ដៅយ 
១៥០ម៉ៃតៃ  ជមៃ ចាប់ពី ២-៤ 
ម៉ៃតៃ  ដោយមាន បៃព័ន្ធ រំដោះ 
ទកឹភ្លៀង ចាបព់ ីបាត រណ្ដៅ  បៃពន័្ធ 
បៃមូល ទឹក កខ្វក់ ពី រណ្ដៅ ចាក់- 
សំរាម  និង បំពង់ បញ្ចៃញ ឧស្ម័ន 
ពុល ផង ដៃរ។

លោក ជរំញុ ឲៃយមាន ការតាម ដាន  
និង វាយតម្លៃ ផៃនការ សកម្មភាព 
ឲៃយ បាន គៃប់ ជៃុងជៃយ  ដើមៃបី 
សមៃច គោលដៅ តាម ការគៃង- 
ទុក។ លោក ក៏ បាន ណៃនាំ ឲៃយ 
សមា ជកិ  សមាជកិា នៃ គណៈកម្ម- 

ការ គៃប់គៃង ការងារ អនុ គមៃង 
សាងសង់ ទី លាន ចាក់សំរាម  
បង្កើន កចិ្ចសហការ ឲៃយ បាន  ជតិស្នទិ្ធ    
ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់   
ទាងំ ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថនុងិ បច្ចៃក ទៃស  
ដើមៃបី ធានា ឲៃយ គមៃង  ដំណើរការ 
ទៅ បៃកប ដោយ ភាព រលូន។ 

លោក កឹម បូរី  ថ្លៃងថា ៖«រាជ-  
រដា្ឋាភបិាល  បានសមៃច បញ្ចៃញ 
កញ្ចប ់ថវិកា របស់ យើង ផ្ទាល ់នៃះ  
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ សមត្ថភាព 
គៃបគ់ៃង សរំាម  នងិ អនាមយ័ ជនូ   
បៃជាពលរដ្ឋ  នងិ ធ្វើ ឲៃយ សខុ ុមាល- 
ភាព សាធារណៈ  និង បរិសា្ថាន  
កាន់តៃ មាន ភាព បៃសើរ ឡើង  ក៏ 
ជាការ ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការរីក- 
ចមៃើន យ៉ាង ឆប់រហ័ស នៅក្នុង 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ»។

លោកសរ កក្កដា  អភិបាល 
សៃុក ពៃនប់ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  លោក គាំទៃ គមៃង នៃះ  
ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ កាន់តៃ បៃសើរឡើង 
នូវ ទីតាំង ចាក់ សំរាម បៃចាំ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ។ លោក ថា  បច្ចុបៃបន្ន 
សំរាម នៅ សៃុក ពៃនប់ មាន ការ- 
ថយ ចុះ  ដោយសារ មាន រោងចកៃ  

និង សហគៃស មួយចំនួន បាន- 
ពៃយួរ ការងារ មួយរយៈ ដោយ បញ្ហា 
ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ។

លោក ថា ៖«ជាពិសៃស  បៃជា- 
ពល រដ្ឋ យើង ភាគចៃើន  គាត់ មាន 
ការ យល់ដឹង  ពី ការវៃច ខ្ចប់ សំរាម 
បាន តៃមឹតៃវូ  ដោយ គាត ់មនិ បាន- 
បោះ ចោល រាយបា៉ាយ ដូច កាលព ី
មនុ  ទៃ។ អាជា្ញាធរ យើង តៃងតៃ ចុះ- 
ផៃសព្វផៃសាយ  អបរ់ ំ អពំ ីរបៀប ទកុ ដាក ់  
សំរាម  និង ផល ប៉ះពាល់ បរិសា្ថាន 
ដោយ ការ បោះចោល សំរាម គា្មាន 
សណា្ដៅប ់ធា្នាប។់ ពៃះ សរំាម ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ បរិសា្ថាន ខា្លាំង ណាស់  បើ 
យើង ទុកដាក់ វា មិន សមរមៃយ»។

លោក សុខ សុខុម  បៃធាន 
អង្គការ  សៃវជៃវ ជាតិ កម្ពុជា 
(CNRO) នៅ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
សាទរ  ចំពោះ គមៃង សាងសង់ 
ទ ីលាន ចាក ់សរំាម នៃះ។ លោក ថា  
នៅ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុសព្វថ្ងៃ មនិ ទាន ់   
បានរៀបចំ ឲៃយ មាន ទីតាំង ចាក់- 
សរំាម ឲៃយ បាន សមរមៃយ នៅ ឡើយ ។ 
ពៃល ខ្លះ ពលរដ្ឋ ចោល សំរាម 
តាមផ្លវូ ជា ហរូហៃ  ពៃះ កៃមុហ៊នុ 
បៃមូល សំរាម មានភាព យឺតយ៉ាវ 

ក្នុងការ បៃមូល សំរាម។
លោក បន្តថា  កន្លងមក ការ ទកុ- 

ដាក ់សរំាម មនិទាន ់រៀបច ំឲៃយ មាន 
ស្ដងដ់ា ល្អ ទៃ ដោយ ពលរដ្ឋ មយួ- 
ចនំនួ បានដាក ់សរំាម លាយ ឡ ំគា្នា 
គា្មាន ការវៃច ខ្ចប់ តៃឹមតៃូវ ទៀត- 
ផង។ ដូច្នៃះអាជា្ញាធរ គួរតៃ មាន 
វធិានការ អបរ់ ំ ផៃសព្វផៃសាយ ឲៃយ ទលូ-ំ 
ទូលាយ ថៃម ទៀត  ហើយ ក៏ តៃវូតៃ 
មានការ ចលូរមួ ព ីពលរដ្ឋ ដៃលជា 
អ្នក ចោល សំរាម ដៃរ  ដើមៃបី ឲៃយ 
បរិសា្ថាន កៃបៃរៗ ផ្ទះ  ឬ បរិសា្ថាន នៅ 
តំបន់ មូលដា្ឋាន គា្មាន សំ រាម។

លោក  នយិយថា ៖« បច្ចបុៃបន្ន  នៃះ  
បញ្ហា បរិសា្ថាន នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  
គ ឺមនិទាន ់ចាត ់ទកុ ថាល្អបៃសើរ ទៃ  
ពៃះ កន្លៃង ខ្លះ កំពុង ធ្វើការ អភិ- 
វឌៃឍ  អ៊ីចឹង ចៀស មិន ផុត ពី ការ- 
ចោល  សំរាម រឹង  ឬ សំរាម រាវ នៅ 
កៃបៃរ ៗ  បរិវៃណ ហ្នឹង ទៃ។ ប៉ុន្ដៃ អ្វី 
ដៃល សខំាន ់ គ ឺយើង តៃវូតៃ ចលូ រមួ   
ទាំង អស់ គា្នា។ បើ មិន ចូលរួម ស- 
មា្អាត  អនាម័យ ទៃ  ទោះ មាន កៃុម- 
ហ៊ុន បៃមូល សំរាម  ១០ កៃុមហ៊ុន 
ទៀត  ក៏ នៅតៃ មិន អាច បៃមូល 
សំរាម បាន សា្អាត ល្អ ដៃរ»៕ 

តពីទំព័រ ១...ទាន់ ហៃតុ ការណ៍ 
និង តាម ដាន សភាព ការណ៍  
Platform for Real-time Im-
pact and Situation Moni-
toring (PRISM)  ពី មៃសិល មិញ  
នៅ សណា្ឋាគារ សុខា ភ្នំពៃញ នៃះ  
ធ្វើ ឡើង កៃម អធិ បតីភាព លោក 
គន ់គមី  ទៃស រដ្ឋមនៃ្ដី   នងិ ជា អន-ុ 
បៃធាន ទី១  គ.ជ.គ.ម.  និង លោក- 
សៃី Francesca Erdelmann  
នាយិកា  WFP បៃចាំ កម្ពុជា  រួម 
នងឹ កៃមុ ការងារ មក ព ីសា្ថាប័ន ទាងំ 
២ បៃមាណ ១៨០ នាក់ ទៀត។ 

លោក គន់ គីម  ថ្លៃង ក្នុង ពិធី 
ដាក ់ឱៃយ បៃើ បៃស ់បៃព័ន្ធ  PRISM  
ថា បៃព័ន្ធ ព័ត៌មាន ទាន់ ហៃតុ- 
ការណ៍ និង តាម ដាន សភាព- 
ការណ៍ ហៅ កាត់ ថា  ពៃីសុឹម 
(PRISM)នៃះ  គឺ ផ្ដើម ចៃញ ពី 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង រវាង  គ.ជ.គ.ម.  
នងិ  WFP ស្ដ ីព ីការ អនវុត្ដ សកម្ម- 
ភាព រួម គា្នា ដើមៃបី គៃប់គៃង វិបត្ដិ  
និង កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ គៃះ- 
មហន្ត រាយ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  
ដៃល បាន ចុះ ហត្ថលៃខា កាល ពី 
ថ្ងៃទី២០ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
នៃះ  បង្កើត កៃបខណ័្ឌ ការ ងារ កចិ្ច- 
សហ បៃតិ បត្ដិ ការ ក្នុង ការ តៃៀម 
ខ្លួន ជា សៃច ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង ហានិភ័យ គៃះ មហន្ត រាយ 
ដៃល កើតមាន ឡើង  ដោយបាន- 
អភិវឌៃឍសមត្ថភាព មនៃ្ដី ថា្នាក់ជាតិ  

និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ»។ 
លោក គន់  គមី  មានបៃសាសន ៍

ថា ៖«តាម រយៈ ការ ប្ដៃជា្ញាចតិ្ដ របស់    
យើង ទាងំ អស ់គា្នា គ ឺយើង បាន ធ្វើ- 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដៅល ជូន មនៃ្ដី  
គ.ជ.គ.ម  ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក ់- 
កៃម ជាតិ  ដោយ ឱៃយ ទទួលបាន 
នវូ បទ ពសិោធព ីការ អនវុត្ដ ផ្ទាល ់
ក្នុង ការបៃើបៃស់ ឧប ករណ៍       
ថៃ ប្ល៊ិត  ក្នុង ការ បញ្ចូល ទិន្នន័យ 
ការប៉ះពាល ់ ការ ខចូ ខាត  ការ បាត-់  
បង់ ដោយ គៃះ មហន្តរាយ» ។ 

លោក ថ្លៃង អំណរគុណ ចំពោះ 
លោក សៃី បៃធាន  WFP បៃចាំ 
កម្ពុជា  ដៃល បាន ខិត ខំ ជួយ ឱៃយ 
ដំណើ រការ សហការ រវាង  គ.ជ.គ.ម.  
នងិ  WFP សមៃច បាន លទ្ធផល  
រហូត ឈាន ដល់ ការ បៃកាស ឱៃយ 
បៃើ បៃស ់ជាផ្លវូការ នៅពៃល នៃះ ។ 
លោក ថា  WFP ជា ភា្នាក់ ងារ 
មនុសៃស ធម៌  ក្នុង ការបៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង ភាព អត់ ឃ្លាន លើ 
ពិភពលោក  និង បាន ធ្វើការ- 
ជាមួយ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  ចាប់- 
តាងំ ព ីឆ្នា ំ១៩៧៩  ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់ សន្ដិ សុខ សៃបៀង ដល់ 
សហគមន៍ ងាយ រង គៃះ។ 

លោក សៃី Francesca Er-
delmann បាន ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីនៃះ 
ដៃរ ថា  WFP  និង  គ.ជ.គ.ម.  
បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ ជាមយួ 
គា្នា តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០០៤  ដោយ បាន- 
កសាង នងិ បពំៃញ សមត្ថភាព  ឱៃយ 

គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដើមៃបី ផ្ដល់ ការ- 
គា ំទៃ សង្គៃះ  អាយ ុជវិីត បៃ ជាជន 
កម្ពជុា នៅ ពៃល ដៃល បៃ ឈម នងឹ 
គៃះ មហន្តរាយ ធម្ម ជាតិ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖«PRISM 
ជា វៃទិកា ដៃលបងា្ហាញ អំពី ព័ត៌- 
មាន ប៉ះពាល់ ជាក់ស្តៃង  និង  
ជាវៃទិកា បងា្ហាញ  ពី ពៃឹត្តិការណ៍  
កន្លង ទៅ ដៃល អាច ឱៃយអ្នក បៃើ- 
បៃស់  វិភាគ  និង វាយតម្លៃ ពី ហា- 
នភិយ័  នងិ ផល ប៉ះពាល ់នៃ គៃះ- 
ធម្មជាតិ  និង ឧបទ្ទវ ហៃតុ ផៃសៃងៗ 
ទៅ លើ សហគមន៍ ដៃល ងាយ 
រងគៃះ»។ 

លោកសៃី បន្ថៃមថា  PRISM   
គឺជា ការរួម បញ្ចូល ព័ត៌មាន ពី 
ផ្កាយ រណប  និង បៃភព ព័ត៌មាន 
ពី ចមា្ងាយ  ព័ត៌មាន បា៉ាន់ បៃមាណ 
ពី ទី វាល  និង បៃព័ន្ធ ផ្តល់ ដំណឹង 
ជាមនុ  ជាមយួ ទនិ្ននយ័ អពំ ីភាព- 

ងាយ រងគៃះ ខាង សៃដ្ឋកិច្ច- 
សង្គម  ដើមៃបី បង្កើត បាន ជា 
ពត័ម៌ាន ដៃល អាច ផ្តល ់ជាជនំយួ 
សមៃប់ កំណត់ ចំនួន អ្នក ដៃល 
តៃូវការ ជំនួយ ពិត បៃកដ។

លោកគន់  គីម  បាន ឱៃយ ដឹង 
ផងដៃរថា តាម ការ ពៃយាករ របស់ 
កៃសួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុនិ- 
យម  រដូវ វសៃសា ឆ្នាំ នៃះនឹង ចូល 
មក លឿន ជាង ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ក្នុង ខៃ សីហា  និង ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០២០នៃះ ភ្លៀង នងឹ អាច ធា្លាក ់
រាយបា៉ាយ បាន ល្អ នៅ លើ ផ្ទៃ- 
បៃទៃស  បរិមាណ ទឹក ភ្លៀង ពី 
មធៃយម ទៅ ចៃើន  ក្នុង នោះ នឹង 
អាច បណា្ដៅល ឱៃយ ខៃត្ដ មយួ ចំនួន 
មាន ភមូ ិសាសៃ្ដ នៅ ទ ីទនំាប  កៃបៃ រ   
ជួរ ភ្នំ  ខ្ពង់ រាប  និង តំបន់ ជាប់ នឹង 
ផ្លូវទឹក តៃូវ បៃឈម ខ្ពស់ ទៅនឹង 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង៕

ការអនុវត្តសាងសង់ទីលានចាក់សំរាមនៅខេត្តពេះសីហនុ ក្នងុទឹកបេក់ជាង$៥លាន កំពុងតេវូបានពិនិតេយ

គជគម និង WFP ដាក់ឲេយបេើបេ ស់...

កិច្ចប ្រជំុស្តពីីការសង់ទីលានចាក់សំរាម  នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ ថ្ង្រទី២១ កក្កដា។ រូប MPWT

លោកគន់ គីម និងលោកស្របី្រធាន WFP ក្នងុពិធីប្រកាសឲ្រយប្រើ  Prism ពីម្រសិល។រូប មិនា

គេឿង ញៀន ៥១ គីឡូកេម និង សារធាតុ 
ញៀន ជា ចេើន តេវូ អាជា្ញាធរ ដុត បំផ្លាញចោល 

សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសីហនុ:គៃឿង ញៀន ជាច ៃើន  
បៃភៃទ សរុប ៥១គីឡូ កៃម និង 
សារធាតុ ញៀន ដៃល បមៃើ ឲៃយ ការ - 
កៃច្នៃ គៃឿង ញៀន មាន ចំ នួន១៦៩- 
៨ ,០១ កៃម តៃវូបាន អាជា្ញាធរខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ និង កៃសួង យុត្ត ិធម៌ 
ដុត កម្ទៃច ចោល កាល ពីមៃសិល មិញ 
បនា្ទាប់ពី សមត្ថ កិច្ច៤ ខៃត្ត   បាន 
ធ្វើការ បង្កៃប បាន ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
នាពៃល កន្លង មក។

ពិធី ដុត បំផ្លាញ គៃឿង ញៀន នៃះ 
ធ្វើ ឡើង  ដោយមាន ការចូលរួម ពី 
លោក កើត រិ ទ្ធ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង 
យុត្តធិម៌ និង ជា អនុបៃធាន អាជា្ញាធរ 
ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀន 
លោកជាម ហីុម បៃធាន កៃមុ បៃ ឹកៃសា  
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ និង លោក គួច 
ចំរីន អភិបាល ខៃត្ត និង មន្តៃ ីពាក់ - 
ព័ន្ធ ជាចៃើន នាក់ ទៀត។ កម្មវិធី នៃះ 
ធ្វើ ឡើង នៅ ភូមិ១ សងា្កាត់ លៃខ១ 
កៃងុ ពៃះ សីហនុ។

លោក សៀង សុខ ពៃះរាជអាជា្ញា 
អម សាលាដំបូង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  
បាន ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសីិទ កាសៃត មួយ 
កាលពី ថ្ងៃ ទី២១ ខៃកក្កដា  ថា 
គៃឿង ញៀន  និង សារធាតុ ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ បៃព័ន្ធ បៃសាទ ធ្ងន់ធ្ងរ 
និង សុខភាព របស់ អ្នកបៃើបៃស់។ 
ដូច្នៃះ សមត្ថ កិច្ច និង អាជា្ញាធរ បាន 

ខិតខំ បៃងឹបៃង  ធ្វើការ បង្កៃប ជា 
បន្តបនា្ទាប់  ដោយ ចាប់បាន ទំាង ជន - 
សងៃស័យ និង វត្ថតុាង ជា គៃឿង ញៀន 
និង សមា្ភារ មួយ ចំនួន  ដៃល បមៃើ ឲៃយ 
ការ បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស គៃឿង ញៀន ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា៖«វត្ថតុាង  ដៃល 
កៃមុការ ងារ មន្តៃ ីជំនាញ ដុតចោល 
នាពៃលនៃះ គឺ ចង់បងា្ហាញ សាធា- 
រ ណជន  ឲៃយ បានដឹង អំពី ស កម្មភា ព 
របស់ ម ន្តៃី ជំនាញ ដៃល បង្កៃប 
ពៃះ  ធា្លាប់មាន អ្នក ឆ្ងល់ ថា បង្កៃប 
គៃឿងញៀន បាន ហើយ តើ គៃ យក 
ទៅ ណា? អី៊ ចឹ ង  យើង ចង់ បងា្ហាញ 
ឲៃយ ដឹង តៃម្ដង»។ បើ តាម លោក 
សៀង  សុខ គៃឿង ញៀន ចំនួន ៥១ 
គីឡូកៃម និង មាន សារធាតុ ញៀន 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល បមៃើ ឲៃយ ការ កៃ ច្នៃ 
គៃឿង ញៀន មាន ចំនួន១ ៦៩៨, ០ ១ 
កៃម គឺ បាន មក ពី ៨១ សំណំុរឿង 
ដៃល បៃមូល ពី ខៃត្ត ពៃះសីហនុ កំព ត 
កោះកុង និង  ខៃត្ត កៃប។ 

លោក គួច ចំរីន អភិបាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន ថ្លៃង ក្នងុ  ពិធី នៃះ  ថា 
បញ្ហា គៃឿងញៀនគឺជា បញ្ហា សក ល 
និង ជា ឧកៃដិ្ឋកម្ម ឆ្ល ង ដៃន ដៃល 
អាច បង្ក មហន្តរាយ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ 
គៃសួារ សហគមន៍ និង សង្គមជាតិ 
ទំាងមូល។ ការបៃយុទ្ធបៃឆំង គៃឿ ង 
ញៀ ន នាពៃល កន្លងមក មាន ការ-
វិវឌៃឍ បៃបៃលួ  គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ 
ហើ យ គណៈ...តទៅទំព័រ  ៥



តពីទំព័រ១...សិក្សា និង បន្ទប់ 
សិក្សា រួមទំាង បាញ់ថ្នាំ សម្លាប់ 
ម្រោគ  ឱ្យបាន ទៀងទាត់ និង 
បំពាក់  ឧបករណ៍ សម្លាប់ ម្រោគ ឱ្យ 
ស្បតាម ស្ដង់ដា ហើយ ចំពោះ 
សាលា ណា  ដ្ល ល្មើស មិន គោរព 
តាម កិច្ចព្មព្ៀង ជាមួយ ក្សួង 
អប់រំ នឹង ប្ឈម បិទទា្វា របណ្ដោះ- 
អាសន្ន វិញ ។   

លោក   បាន បញ្ជាក់ ថ ៖« គឹ្ះ- 
សា្ថាន សិក្សា ទំាងន្ះ តូ្វ បន្ត អនុវ  ត្ត 
នូវ វិធីសាស្ត ្សិក្សា  តាមប្ប ចមុ្ះ 
គឺ ការសិក្សា ពី ចម្ងាយ  តាម ប្ព័ន្ធ 
អ្ឡិចតូ្និក រួម ជាមួយនឹង ការ-
សិក្សា នៅក្នងុ ថ្នាក់រៀនព្ម ទំាង 
គោរព នូវ ពិធីសារ សុវត្ថភិាព សុខ ភា ព 
សិក្សា ។ ក្សួង នឹង ច្ញ គោល - 
ការណ៍ ណ្នំា ស្តពីីលក្ខខណ្ឌ តមូ្វ 
ន្ ការលើកកម្ពស់ សុខភាព សិក្សា  
ក្នងុ បរិបទ កូ វីដ ជា មូលដា្ឋាន គោល  
សម្ប់ ការរៀប ចំ ពិធីសារ សុវត្ថភិា ព  
សុខភាព សិក្សា របស់ គឹ្ះសា្ថាន- 
សិក្សា » ។ 

 កាលពីព្ល ថ្មីៗ  ន្ះ លោក ហង់ 
ជួន  ណា រុ៉ ន រដ្ឋមន្ត្ី ក្សួង អប់រំ  
បាន ចុះទៅពិនិត្យ នៅតាម សាលា - 
រៀន  ឯក ជន មួយចំនួន  នៅក្នុង 
ទីកុ្ង ភ្នព្ំញ ដើម្បី វាយតម្ល ្ អំពី 
ការរៀប ចំ វិធានការ និង ការការពារ 
សុវត្ថិ ភាព មុន ព្ល សម្ច ឱ្យ 
សាលា រៀន ទំាង នោះ  បើក ដំណើរ- 
ការ ឡើងវិញ ។ 

 សាលា អន្តរ ជាតិ វ្ស វី យូ កម្ពជុា 
(Westview Cambodian In-
ternational School) បាន 
សរស្រ បង្ហោះ នៅក្នងុ ហ្វ ្ស បុ៊ កថ 
ខ្លនួ បាន បំព្ញ តាម គ្ប់ លក្ខខណ្ឌ 
របស់ ក្សួង អប់រំ និង បានទទួល 

ការអនុញ្ញាត ឲ្យ បើក ដំណើ រការ ឡើង- 
វិញ នៅក្នងុ ដំណាក់ កាល ទី ១ ន្ះ ។ 

 សាលារៀន ន្ះ បញ្ជាក់ថ ៖ 
« មតាបិតា  និង អាណា ព្យាបាលតូ្វ - 
ត្ ចុះហត្ថល្ខា  យល់ព្ម ជាមួយ 
សាលា   លើ លក្ខខណ្ឌ ស្តង់ដា 
សុ វត្ថភិាព របស់ ក្សួង អប់រំ មួយ - 
ចំនួន មុនព្ល អាច បញ្ជនូ កូន មក 
រៀន នៅ សាលា វិញ បាន ។ បច្ចប្ុបន្ន 
កុ្មការងារ របស់ សាលា  កំពុងត្ 
រៀបចំ ឯកសារ ទំាងនោះ ហើយ នៅ 
ព្ល ដ្ល យើងខ្ញុំ រៀបចំ រួច រាល់ 
យើងខ្ញុ ំនឹង ទាក់ទង ទៅ មតា បិតា 
និង អាណា ព្យា បាល យ៉ាង ឆាប់- 
បំផុត តាម ដ្ល អាច ធ្វើ ទៅ បាន » ។ 

 លោក ហុ៊ន ស្ន ក៏បាន បញ្ជាក់ 
ដ្រ  ថនៅព្ល បច្ចប្ុបន្ន ន្ះប្ទ្ ស 
មួយ ចំនួន បានចា ប់ផ្ដើម ឆ្លង រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ជា លើក ទី ២ហើ យ 
ប្ទ្ស ខ្លះ នឹង អាច បិទ ប្ទ្ស ម្ដង - 
ទៀត ។ លោក បាន ជំរុញ ឱ្យ ពល រដ្ឋ 
តូ្វ បន្ត បុ្ង ប្យ័ត្ន បំផុតនិង អនុ វ ត្ត 
តាម ការណ្នំារ បស់ ក្សួង សុខា-
ភិបាលឱ្យបាន ខា្ជាប់ខ្ជនួ ដើម្បី  បញ្ចៀ ស 
ការឆ្លង នៅក្នងុ សហ គម ន៍ស្ប - 
ព្ល រដា្ឋាភិបាល  បានសម្ច ឱ្យ 
សាលារៀន  បើក ដំណើរ ការ វិញ 
បណ្ដើរៗ ព្មទំាង អនុញ្ញាតឱ្យ 
ពលរដ្ឋ បាន ឈប់សម្ក រហូត ដ ល់  
៩ ថ្ង ្ នៅក្នងុ ខ្សីហា ។ 

 នៅព្ល ជួប កសិករ  នៅ ខ្ត្តតា - 
ក្វ  កាល ពី  ថ្ង ្អងា្គា រ លោក ហុ៊ន 
ស្ន បាន បញ្ជាក់ ថ ការរកឃើញ 
ពលរដ្ឋ ខ្មរ្ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ចំនួន  
២៦ នាក់ដ្ល សុទ្ធត្ជា អ្នក ដំណើរ  
មកពី ក្ប្ទ្ស កាលពី ថ្ងទី្ ២១  
កក្កដា គឺជា តួល្ខ ខ្ពស់បំផុត  មិន- 
ធា្លាប់ មន ចាប់តំាងពី កម្ពជុា  បាន 

រកឃើញ ជំងឺ ន្ះ ដំបូង កាលពី ខ្ 
មករា មក ។ 

 រដា្ឋាភិបាល បាន ប្កាស បិទ សា - 
លារៀន នៅ ទូទំាង ប្ទ្ស  តំាង ពី 
ខ្មីនាបនា្ទាប់ ពី ក្សួង សុខា ភិបា ល 
បាន  រក ឃើញ ពលរដ្ឋ ខ្មរ្ ដំបូង គ្  
ដ្ល ស្ថតិនៅ ក្នងុ កុ្ង សៀមរាប 
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដ្លជា ការ- 
ចម្លង ជំងឺ ពី បុរស ជន ជាតិ ជបុ៉ន ។ 

 ការបិទ សាលារៀន នៅ ទូទំាង- 
ប្ទ្ ស  និង ជំរុញ ឱ្យ សិស្ស ប្ដរូ មក 
សិក្សា ពី ចម្ងាយ  ឬ តាម ប្ព័ន្ធ អន- 
ឡាញ គឺ បានធ្វើឱ្យ សិស្ស ជាច្ើន  
ជាពិស្ស  សិស្ស នៅតាម ជនបទ ពំុ 
អាចមន លទ្ធភាព សិក្សា ឡើយ ដោ យ- 
សារ ខ្វះ សម្ភារ ហើយក៏ បានធ្វើឱ្យ 
សាលារៀន ឯកជន ខ្លះ  ត្អញូ ត្អ ្រ អំពី 
ការធា្លាក់ ចុះ ប្ក់ ចំណូល យ៉ាង ខា្លាងំ 
ដ្ល អាច ប្ឈម នឹងការ  បិទ 
សាលា រៀន ទំាង សុ្ង ជាដើម ។ 

 លោកច័ន្ទ សុផលនាយក មជ្ឈ - 
មណ្ឌល សិក្សា គោល នយោ បាយ  
ធា្លាប់បាន លើកឡើង ពី ការពួ្យ - 
បារម្ភ ថ ការបិទ សាលារៀន យូរ 
ទំនង ធ្វើឱ្យ សិស្ស រាប់លាន នាក់  
អាច ប្ដូរ ឥរិយបថ ទៅជា មិនល្អ 
ដោយសារ ទម្លាប់ ល្ង ហ្គម្ ច្ើន 
ជុ្ល  ហួស ហ្តុ  សម្ប់ សិស្ស 
មន សា្មា ត ហ្វ ូន ឬ កំុព្យូទ័រ និង មន 
ទម្លាប់ ដើរល្ង ជុ្លសម្ប់ សិស្ស  
កី្ក្  មិន មន ឧបករណ៍ ទំាងន្ះ 
ប្ើប្ស់ ។ 

 បុ៉ន្ត ្លោកសី្ អុ៊ក ឆា យ៉ា វី ប្ធា ន 
សមគម គូ្បង្ៀន កម្ពជុាឯករាជ្យ  
មិន ព្ញចិត្ត ចំពោះ ក្សួង អប់រំ 
ដ្ល  អនុញ្ញាតឱ្យ បើក ត្ សាលា - 
រៀន ឯកជន  ន្ះ ទ្ ។ លោកសី្ 
យល់ ថ ក្សួង ហាក់  ដូចជា ខ្វល់ ខា្លាងំ  

ត្ សាលារៀន ឯកជន និង មិន បាន 
គិត គូរ  និង យកចិត្ត ទុកដាក់ ចំពោះ 
សាលារៀន រដ្ឋដ្លមន សិស្ស 
ជាច្ើន កំពុង ត្ៀម ប្ឡង ឌី ប្ល ូម  
និង បាក់ ឌុប នៅព្ល ខាង មុខន្ះ ។

 លោកសី្ បន្តថ កន្លងមក ខាង 
សមគម គឺ ទាមទារ ឱ្យ ក្សួង  បើក 
សាលា ព្ម គ្នាគឺ ទំាង សាលារៀន 
រដ្ឋ  និង ឯកជន ហើយ ឱ្យ សាលា 
ទំាងនោះ អនុវត្ត វិធានការ ការពារ 
បុ៉ន្ត ្លោកសី្ បញ្ជាក់ថ ដោយ - 
សារ បច្ច ុប្បន្ន កម្ព ុជា  បាន រកឃើញ 
ករណី ឆ្លង ច្ើន នៅ រយៈព្ល ចុង- 
ក្យ ន្ះ គឺ មិនគួរ ប្ញាប់ បើក 
សាលា វិញ ឡើយ ។   លោកសី្  ថ ៖ 
« សមគម គឺ ឱ្យ បើក សាលា នៅ ទូទំា ង 
ប្ទ្ស ឡើងវិញ បុ៉ន្ត្ នៅព្ល 
យើង ឃើញថ នៅ បុ៉នា្មាន ថ្ង ្ចុង- 
ក្យន្ះ ការរកឃើញ ជំងឺ កូ វីដ 
នៅ កម្ពជុា កំពុង ហក់ ឡើងជា ថ្ម ីន្ះ 
ដ្ល ក្នុង  ១ថ្ង្ ឡើង ដល់ ២០         
ទៅ ជិត ៣០ នាក់ គឺ សំុឱ្យ ក្សួង 
ពិចារណា ម្ដងទៀត »។ 

 លោកសុ វាចា បញ្ជាក់ ដ្រ ថ កា រ- 
សម្ច ឱ្យ បើក ដំណើរការ សាលា - 
រៀន ក្នងុ ដំណាក់ ទី ២ គឺ អា ស័្យ លើ 

ការបើក សាកល្បង ដំណា ក់ កា ល ទី 
១ ន្ះទទួលបាន ជោគ ជ័យដ្ ល 
សាលា ទំាង នោះ អាចអនុវត្ត តាម  
វិធី បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 កម្ពជុា បាន រកឃើញ អ្នក ឆ្លង ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ កើន ដល់ ១៩៧ នាក់ក្នងុ - 
នោះ តូ្វបាន ព្យាបាល ជាសះ ស្បើ យ  
ចំនួន ១៤០ នាក់ ។ ស្ដ្ី  ខ្ម្រ ម្នាក់ 
ដ្ល បានធ្វើ ដំណើរ មកពី សហ រដ្ឋ 
អាម្រិក ហើយ បាន រត់គ្ច ពី កន្លង្ 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅ សណា្ឋាគរ មួយ  
នៅ ភ្នព្ំញនិង តូ្វ អាជា្ញាធរ រក ឃើ ញ  
នៅ ខ្ត្តកំពង់ចាមគឺ តូ្វបាន  ផាក- 
ពិន័យ  ជា ប្ក់ ១ លាន រៀល និង 
ឱ្យធ្វើ កិច្ចសន្យា ។ 

 កាលពី ថ្ង ្ម្សិលមិញ លោកសី្ 
ឱ វណ្ណឌី ន អ្នក  នំាពាក្យ ក្សួង 
សុខាភិបាល មិនបាន បញ្ជាក់បន្ថម្ 
អំពី ការ រឹតបន្តងឹ ការធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
អ្នកដំណើរ មកពី ក្ប្ទ្ស 
នោះទ្ ។ លោកសី្ គ្ន់ត្  ថ្លង្ 
យ៉ាង  ខ្ល ីថ សមត្ថកិច្ច កំពុង យក-
ចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ ការធ្វើ ច តា្តា ឡី- 
ស័ក ហើយ គូ្ព្ទ្យ កំពុង ព្យាបាល 
អ្នកជំងឺ និង កំពុង តាម ដាន សុខ- 
ភាព អ្នក ដំណើរ ៕
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គ្រឿងញៀននិង
សារធាតុ...
តពទីពំរ័៤...កម្មាធិការ តួ្ត- 

ពិនិត្យ គ្ឿងញៀន ខ្ត្ត បាន ចា ត់ - 
វិ ធា ន កា រ ពហុ វិស័យដើម្បី ឆ្លើយ - 
តប ទៅនឹង បញ្ហោ គ្ឿង ញៀន  
ដ្ល អាច គ្ប់គ្ង ទាន់ព្ល - 
វ្លា។ លោក បន្តថ យន្តការ 
ន្ ការទប់សា្កាត់ គ្ឿង ញៀន  
តូ្វ  បាន ពិនិត្យ ពី ថ្នាក់មូល ដា្ឋាន 
ភូមិ ឃំុ សងា្កាត់ កុ្ង សុ្ក  រហូត 
ដល់ ខ្ត្ត តាមរយៈ របាយ ការ ណ៍ 
ប ញ្ជ ូន សារ ទាន់ ហ្តុការណ៍ 
ប្ចំា ថ្ងស្បា្តាហ៍ ខ្ តី្មសឆម ស  
និង របាយការណ៍ ប្ចំា ឆា្នា ំ។ 

ទោះ ជា យ៉ាងណាលោក ចំរី ន    
បញ្ជាក់ ថ សភាពការណ៍ គ្ឿ ង - 
ញៀន ដ្ល មកពី ខ្ត្ត ផ្ស្ង  ៗនៅ 
ក្នងុ តំបន់ និង នៅលើ ពិភព លោ ក 
បាន ជះ ឥទ្ធ ិព ល ដល់ សន្តសុិខ 
សណា្ដោប់ ធា្នាប់ សុខភាព សាធា - 
រណៈដ្ល ចំាបាច់ តូ្វ ចាត់វិធា ន-   
ការ ការពារ ឲ្យ បាន មឺុង ម៉ាត់ដើ ម្បី  
ដោះស្យ បញ្ហោ  ប្ឈម ទំាង- 
ន្ះ។ លោក បញ្ជាក់ ថ ៖«យើង 
បានរៀបចំ យុទ្ធសាស្ត ្តួ្ត ពិនិ ត្យ 
គ្ឿង ញៀន ខ្ត្ត បាន ចាត់ទុក 
បញ្ហោ ន្ះ ជា បញ្ហោ អាទិភាពហើ យ 
បានរៀបចំ ផ្ន ការ ត្ៀម លក្ខ ណ- 
សម្បត្តិ ទំាង ធនធាន មនុស្ស  
ធន ធាន ហិរញ្ញវត្ថ ុ លិខិត បទ-
ដា្ឋាន គតិ  យុ ត្ត រ ចនា សម្ពន័្ធ ដ្ល 
មន ការចាត់តំាង ដឹកនំា អនុវត្ត 
និង ការ ទទួល ខុសតូ្វ ខ្ពស់ ដើម្បី 
ធា នា  ឲ្យ បាន ការ អនុវត្ត ប្កប-
ដោយ ជោ គជ័ យ»។

លោក កើត រិ ទ្ធ ក៏ បាន  ថ្លង្ 
ក្នងុ កម្មវិធី  ន្ះ ដ្រ ថ កន្លង្ ណា 
ដ្លមន ប្ើប្ស់ គ្ឿង ញៀ ន  
ច្ើន ទីនោះ នឹង ម ន បទល្មើស 
កើត ច្ើន និង មន បញ្ហោ អសន្ត ិ- 
សុខ សង្គម ខណៈ ពីមុន កម្ពជុា 
ជា កន្លង្ ដឹក ជញ្ជនូ គ្ឿង ញៀន 
ឆ្លង កាត់ បុ៉ន្ដ ្ប ច្ច ុប្បន្ន កម្ពជុា 
បាន កា្លាយជា កន្លង្ ផលិត ក្ច្ន ្
គ្ឿង ញៀន នៅ នឹង កន្លង្ ដ្រ។

លោក លើក ឡើង  ថ គ្ឿង- 
ញៀនបណា្ដោល  ឲ្យ មន គ្ះ ថ្នា ក់  
ធំ ៣ យ៉ាង គឺ បំផា្លាញ ខ្លនួ ឯង 
បំផា្លាញ គួ្សារ និង សហគមន៍ 
និង បំផា្លាញ ប្ទ្ស ជាតិ។ លោ ក 
បញ្ជាក់ ថ៖«យើង តូ្វ មន វិធា ន - 
ការណ៍ ប្ឆំាង គ្ឿង ញៀនគឺ ផ្តើ ម  
ច្ញ ពី បុគ្គលម្នាក់ៗតូ្វ ឆ្លើយ ថ   
ទ្ ចំពោះ គ្ឿ ង ញៀ ន។ គួ្ សារ 
និង សហគមន៍ តូ្វ  សហការ 
ជាមួយ អាជា្ញា ធរមន សមត្ថ កិច្ច 
ដើម្បី បង្កប្ ទប់សា្កាត់ សង្គះ្ 
អ្នក ញៀន ថ្នា ំឲ្យបា ន  ទាន់ ព្ល- 
វ្លា និង មន្ត្ី អនុវត្ត ច្បាប់ 
ទំាងអស់ តូ្វបំព្ញ ភារកិច្ច 
រ បស់ ខ្លនួ ឲ្យ បាន តឹ្ម តូ្វ និង 
មឺុង ម៉ាត់ ដើម្បី សុខ សុ វត្ថ ិភា ព   
ប្ ជា ជន យើង»៕

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងUNDPបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារក្នងុវិស័យការងារចំនួន៤
វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  ក្សួង មុខងារ សាធា រណៈ  
និ  ង កម្ម វិធី អភិ វឌ្ឍន៍ សហ ប្ជា ជាតិ  
(UNDP)  កាល ពីថ្ង្ ទី ២១  ខ្ កក្កដា  
បាន បើក ទំព័រ ថ្ម ីលើ កិច្ច សហ ប្តិ បត្ត ិកា រ   
គ្នា  ក្នងុ វសិយ័ ការងារ ចនំនួ ៤  ដើមបី្ ផ្តល ់
ស្វាសា ធារណៈ  ឲ្យ  កាន់ ត្ មន ប្ សិទ្ធ- 
ភាព  បរិ យ ប័ន្ន  និង ឆាប់ រហ័ស ។  ន្ះ 
បើ យោង តាម ស្ចក្ដ ីប្កាស ព័ត៌ មន រួ ម  
ស្ដីពីការ ចុះ ហត្ថ ល្ខា លើ អនុ ស្សរ ណៈ 
ន្  ការ យោគ យល់ គ្នា រវាង ភាគី ទំាង ២  ។ 

ស្ច ក្ដី ប្កាស ព័ត៌មន បញ្ជាក់ថ  
ការ ចុះ ហត្ថ ល្ខា   ន្ះ  បាន ធ្វើ ឡើង  
ក្ម អធិប តី ភាព លោកព្ុំ  សុខា  រដ្ឋ - 
មន្្ត ីក្ សួង មុខ ងារ សាធា រណៈ  និង លោ ក  
Nick Beresford  តំណាង និវ្សន- 
ដា្ឋាន  UNDP  ប្ ចំា កម្ពជុា ព្ម ទំាង ថ្នាក់ - 
ដឹក នំា និង មន្្ត ីជាន់  ខ្ពស់ របស់ សា្ថា ប័ន ទំា ង  
២ ចនំនួ  ៣០  របូ ទៀត ។ សច្ ក្ដ ីបក្ាស   
បញ្ជាក ់ថ ៖«  ពធិ ីចុះ អនសុស្រណៈ ន្ះ  គ ឺ

ដើម្បី បើក ទំព័រ ថ្មី  ន្ កិច្ច សហ ប្តិ បត្តិ- 
ការ  រវាង សា្ថា បន័ ទាងំ   ២  ក្នងុ ការ ចលូ រមួ 
ក្ ទម្ង់ រដ្ឋ បាល សាធា រណៈ  និង ពិស្ ស  
ជរំញុ នវា នវុត្តនន៍ងិ បរ ិយ បន័្នក្នងុ វសិ ័យ 
សាធា រណៈ  តាម   រយៈ ការ អភិ វឌ្ឍ សមត្ថ - 
ភាព មន្ត្ី  លើ ផ្ន្ក នវា នុវត្តន៍  ការ បង្កើត 
យន្ត ការ សា្ថា ប័ន សម្ប់ មន្្ត ីសាធា រណៈ  
ក្នងុ ការ សាក លប្ង គ ំ ន ិ ត ច្ន ្បឌ្តិ  ដើមប្ ី
ក្ លម្អ ស្វា កម្ម សាធា រណៈ  និងការ ជំរុ ញ 
ទំនើបក ម្ម ន្ ការ ផ្តល់ ស្វា សា ធារ ណៈ» ។

លោក  ពំុ្  សុខា  ថ្លង្ ក្នងុ ព្ល ចុះអនុ - 
ស្សរ ណៈ ន្ះថ ៖« កិច្ច សហ ប្តិ បត្តិ - 
ការ  រវាង សា្ថា ប័ន ទាំង ២ ធ្វើ ឡើង  ក្នុង ការ- 
គំ ទ្ គ្នា ទៅ  វិញ ទៅ មក  ដើ ម្បី ឈាន ទៅ 
សម្ច គោល ដៅ  រួម  គឺ ការ ពង្ឹង អភិ- 
បាល កិច្ច ល្អ  នីតិ រដ្ឋ  និង  ការ អភិ វឌ្ឍ 
បក្ប ដោយ ច ីរ ភាព នងិ បរយិ បន័្ន  ក្នងុ 
កាលៈ ទស្ៈ ដល្ កម្ពជុា  ក ៏ដចូ បទ្ ្ស 
នៅ ជំុវិញ ពិភព លោក កំពុង រង ផល  ប៉ះ  ពា ល់ 
បណា្ដោល មក ពី វិបត្តិ ន្ ជំងឺ កូវីដ ១៩  »។

លោក  Nick Beresford  បាន លើ ក-   

ឡើង  ថ ៖« នវា នុវ ត្តន៍  ក្នងុ វិស័យ សាធា - 
រណៈ អាច កើត ឡើង បាន  មិន ម្ន ពឹង - 
ផ្អក្ ត្ ទៅ លើ ឧប ករណ៍  ឬ វិធី សាស្ត ្ថ្ម ៗី  
នោះ ទ្ ។   យើង ចាំ បាច់ ត្ូវ យល់ ច្បាស់ 
អំពី សារៈ សំខាន់  ន្ ការ បង្កើត បរិយ កា ស 
សម ស្ប ក៏ ដូច ជា សារៈ សំខាន់ ន្ ជំនា ញ  
និង ផ្នត់ គំនិត ដ្ល ជំរុញ ដល់ នវា នុវត្ត ន៍» ។

ស្ច ក្ដ ីប្កាស ព័ត៌ មន ដដ្ល បញ្ជា ក់  
ថ  ភាគី ទំាង ២ បាន ព្ម ព្ៀង គ្នា ធ្វើ កិច្ច - 
សហ ប្តិ បត្ត ិការ  លើ វិស័យ ការងារ ចំនួ ន  
៤ គ ឺទ ី១-ការ បង្កើត នងិ ការ អន ុវត្ត មលូ- 
និធិ ន វា នុវត្តន៍  ក្នុង វិស័យ សាធា រណៈ ។  
ទី ២ -ការរៀ ប ចំ កម្ម វិធី សិក្សា  ស្តី ពី នវា - 
នុវត្ត ន៍ ក្នុង វិស័យ សា ធា រណៈ សម្ប់ 
សា លា ភមូនិ្ទ រដ្ឋ បាល ។ ទ ី ៣- ការ លើក- 
កម្ពស់ ការ ផ្តល់ ស្វា សាធារ ណៈតាម រយៈ 
ប្ព័ន្ធ ឌីជី ថល  និង នវា នុ វត្តន៍ ប្កប ដោ យ 
បរិ យ ប័ន្ន នៅ ក្នងុ រដ្ឋ បាល សាធារណៈ      
និ ង  ទី  ៤-ការ ក្ សម្ួល នីតិ វិធី ន្ ការ ផ្តល់ 
ស្វា សាធា រណៈ អាទិ ភាព មួយ ចំនួន ។

តាម រយៈ ស្ច ក្ដី ប្កាស ព័ត៌ មន 

ខាង  លើ  លោក  ព្ុំ  សុខា  និង  លោក 
Nick Beresford បានប្ត្ជា្ញា ពូន ជ្ំ 
ទនំាក ់ទនំ ង សា្ថាបន័ ទាងំ ២ឱយ្ កាន ់ត ្ល្អ 
បស្ើរ ឡើ ង ពម្ ទាងំ ផ្តល ់ការ គទំ ្នងិ 
លើក ទកឹ ចតិ្ត  ឱយ្ ក្មុ ការងារ បច្ចក្ ទស្  
ន្ សា្ថា ប័ន ទាំង ២  បំព្ញ ការងារ ក្នុង ក្ ប -  
ខ័ណ្ឌ ន្ កិច្ច សហ ប្តិ បត្តិ ការ  ដូច ម ន 
កំណត់ ក្នុង អនុ ស្សរណៈ ន្ ការ យោគ- 
យល់ គ្នា ដ្ល ត្ូវ បាន ចុះ  ហត្ថ ល្ខា 
ន្ះ ឱ្យ បាន សម្ច ជា ផ្ល្ ផា្កា ជូន ប្ ជា- 
ជន និង សង្គម កម្ពុជា ។ ស្ច ក្ដី ប្កាស 
ន្ះ បញ្ជាក់ថ  UNDP ធា្លាប់ បាន  ចាប់- 
ផ្តើម កិច្ច សហ ប្តិ    បត្តិ ការ  ជាមួ យ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក្នុ ង កិច្ច ការ ពង្ឹង  
នីតិ រដ្ឋ  និង អភិ បាល កិច្ច  ល្អ  តាំង ពី ការ- 
ចាប ់ផ្តើម រៀប ច ំ កម្ម វធិ ីជាត ិកណំ ្ទមង្ ់
រដ្ឋ បាល សាធារ ណៈ ដបំងូ  ក្នងុ ទសវតស្រ ៍
ឆា្នាំ ១៩៩០ ប៉ុន្ត្ ទំនាក់ ទំ ន ង នោះ ត្ូវ 
បាន បញ្ចប់នៅ ឆា្នាំ ២ ០០៦ តា ម កិច្ច-  
ព្ម ព្ៀង សហ ប្តិ បត្តិ ការ ដ្ល បាន 
ចុះ នា ព្ល នោះ ៕

ក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្រយសាលាឯកជន...

សាលារៀនឯកជនមួយនៅរជធានីភ្នំពេញពីមេសិលមិញ។រូបថត ហ្ង ជីវ័ន
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្កានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធន៍
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹងទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣១ ខ្កក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ។

អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) ភូមិព្កតាឡុង 
សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសមេឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕

ឃុត  សុភ ចរិយា

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី យោ ធា ម្នាក់  ឈ្មោះ 
លឿង ហុង អាយុ ៣០ ឆ្នាំ ដៃល មន 
ល ំនៅ ឋានក្នងុ សង្កាត ់ផៃសារ ដៃប៉ ូ១  ខណ្ឌ 
ទួល គោក  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  បាន បង្ហាញ 
ជំហរ ថា នឹង ឈប់ ទិញ រ ថយន្ត គៃច ពន្ធ- 
បៃើ  បន្ទាប់ ពី រថយន្ត  Lexus 570 
ស៊ៃរីឆ្នាំ២០១៥  របស់ លោក ១ គៃឿង 
ដៃល ទើប ទិញ ជិះ បាន ជិត ១ខៃ  តៃូវ 
សមត្ថ កិច្ច គយ  និង រដា្ឋាក រចាប់ ផាក- 
ពិន័យ អស់ ជាង ១០ មុឺន ដុល្លារ  ។

លោក លឿង  ហងុ កាលពី ពៃកឹ ថ្ងៃ ទ ី
២១ ខៃកក្កដា  ឆ្នា ំនៃះ  បាន បង្ហាះ សារ 
មួយ អម ដោយ រូបភាព ជា ចៃើន សន្លឹក 
តាម ហ្វៃស ប៊ុកលោក ឈ្មោះ  Hong 
Loeung ដោយ រៀបរាប់ ថា៖« ខ្ញុ ំលឿង 
ហងុ សមូ សៃបថ ថា  ថ្ងៃ កៃយនងឹ ឈប ់
ទិញ ឡាន អត់ ព ន្ធ ជិះ ទៀត ហើយ ឡាន 
នៃះ ២ថ្ងៃ ទៀត គឺ ១ ឆ្នា ំគត់ តៃវូ ចាប់។ 
( ឡាន នៃះ ជិះ បាន តៃជិត ១ខៃ តៃូវ 
ចាប ់) ឥឡវូ តៃវូបង ់ព ន្ធ100% + ពនិយ័ 
10% = 102 303 $» ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លោក  ហុង  បាន បក- 

សៃយ ក្នងុ សារ ព័ត៌ មន ខៃ បី៊អិន 
(KBN.News)ពី មូល ហៃ តុដៃល លោក 
បង្ហាះ សារ  និង រូប ភាព ទាំង នោះ ថា  
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ បណំង ចលូ រមួ ដាស ់តឿន 
កៃើន រំឭ កដល់ អ្នក ផៃសៃង ទៀត កុំឲៃយ 
តៃប់តា មលោ ក។ លោក ថា  តៃូវ ទិញ 
ឬជិះ រ ថ យ ន្ដដៃល មន ពន្ធ តៃឹ មតៃូ វ 
ទើប មិន តៃូវរ ងកា រចា ប់ផា ក ពិន័ យ 
ដៃល នំ ឲៃយ ខាត បង់ លុយកា ក់។ 

តាម រយៈ សារ ព័ត៌ មន ខៃប៊ី អិន  រថ- 
យន្ដ នោះ គត់ [លឿង ហុង]បាន ទិញ 
ក្នុង តម្លៃ ជាង ៦ មុឺន ដុល្លារ  ប៉ុន្ដៃ ពៃ ល 
ស មត្ថ កិច្ច គយ  និង រដា្ឋាករ  តៃួត ពិនិតៃយ 
រក ឃើញ ថារ ថយ ន្តនោះ គ្មោន លិខិត 
បង់ ពន្ធ នំ ចូល ក៏ផា កពិ ន័យជាង ១០ 
មឺុនដុល្លារ បន្ថៃម ទៀត ទើប តៃមឹ តៃវូ តាម 
ចៃបាប ់ ដចូ្នៃះ រថ យន្ដ ១ គៃឿង នៃះ  ឡើង 
តម្លៃ រហូត ដល់ ជាង  ១៦ មុឺន ដុល្លា រ ។

នៅ ពៃកឹ មៃសិល មញិ  ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បាន 
ទាក់ ទង ផា្ទាល់ ទៅ លោក  លឿង  ហុង  
ដើមៃបសី្នើ  សុ ំការ បភំ្ល ឺជុវំញិ បៃភព ដើម នៃ  
រថ យន្ត ដៃល លោកបាន ទិញ មក បៃើ  
នៃះ  ប៉ុន្តៃ លោក បាន បដិ សៃធសុំ មិន 
ធ្វើអតា្ថា ធិបៃបា យ។ ទោះ យ៉ាងណា   

លោក បាន ថ្លៃង ថា  ពៃល នៃះ លោក 
បាន លុប សារ  និង រូបភា ពដៃ លបាន 
 ប ង្ហាះពពីៃកឹ ថ្ងៃទ ី២១ កក្កដា  ចៃ ញព ី 
ប ណា្ដា ញសង្គម នោះ អស់ ហើ យ ។

 គួរ បញ្ជាក់ ថា  កា លពី ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃកក្កដា  
ឆ្នា ំ២០២០ កន្លង ទៅនៃះ  អគ្គ នយក- 
ដា្ឋាន គយ  និង រដា្ឋាករ កម្ពុជា បាន បៃ- 
កាស ជនូ ដណំងឹ  នងិ អញ្ជើញ  ជា លើក 
ចុង កៃយ  ដល់ ម្ចាស់ យន យន្ត  និង 
ម្ចាស់ ទំនិញ គៃច ពន្ធ  ដៃល តៃវូ បាន បង្កៃប 
ឲៃយ ចូល ខ្លួន  មកបំពៃញ កា តព្វ កិច្ច ពន្ធ- 
អា ករ និង ពិន័យ តាម ចៃបាប់ និង បទ - 
បៃប ញ្ញត្តិ ជា ធរ មន។ 

តាម រយៈ សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង នោះ 
អ គ្គនយ កដា្ឋាន  គយ និង រដា្ឋាករ កម្ពជុា 
បា នទុ ក រយៈ ពៃល ៦០ ថ្ងៃ គិត ចាប់ពី 
ថ្ងៃ ជនូ ដណំងឹ  ដចូ ខាង លើ នៃះ  ដើមៃប ីឲៃយ 
ម្ចាស់ រថ យន្ត និង ទំនិញ គៃច ពន្ធ  ចូល 
ខ្ល ួន ទៅ ដោះ សៃយ។  បៃសនិ បើ ម្ចាស ់
មិន ចូល ខ្លួន ដោះ សៃយ  តាម កាល- 
កំណត់ ទៃនោះ រថ យន្ត  និង ទំនិញ គៃច- 
ពន្ធ ដៃល តៃវូ បាន រឹប អូស ទំាង នោះ  នឹង 
តៃវូ បៃកាស ដាក ់លក ់ដៃញ ថ្លៃជាសា ធា- 
រ ណៈ តាម នីតិ វិធី ជាធ រមន ដើមៃបី 

បៃមូល ចំណូល ចូល ថវិកា ជាតិ ។
បើ តាម ការ បញ្ជាក ់មន្តៃ ីផ្នៃក ទនំក-់ 

ទំនង និង សមៃប សមៃលួ កិច្ច ការ សា- 
ធារ ណៈ ម្នាក់  នៃអ គ្គន យកដា្ឋា នគយ 
និ ងរ ដា្ឋាក រ ដៃល ស្នើសុំ មិ នបញ្ចៃ ញ- 
ឈ្មោះបា នបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា រ ថ- 
យ ន្តអ ត់ ពន្ធ នំចូ ល ដៃល អគ្គ នយ ក- 
ដា្ឋា នគ យ និ ងរដា្ឋា ករកម្ពុជា បង្កៃប 
ចាប់ បាន ន ពៃល កន្លង មក នៃះ មន 
ចំនួន  ៨៤៦ គៃឿង។  

មន្តៃី រូប នោះ បា នឲៃយ ដឹង ថា ម្ចាស់ 
រថយន្ដ អត់ ពន្ធ នំ ចូល ដៃល តៃូវ មន្ដៃី 
គយ ចាប់ ក្នុងពៃល កន្លង ទៅ តៃូវ អគ្គ- 
នយ កដា្ឋា ន គយ និង រដា្ឋាករ  ចៃញ 

លិខិត អញ្ជើញ ដាច់ ដោយ ឡៃកពីគ្នា 
ដើមៃបី ឲៃយ ចូលខ្លនួ មក បង់ពន្ធ នំ ចូល និង 
បៃក់ ពិន័យ ១០ ភាគរយ ទើប បំពៃញ 
ភាព សៃប ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ។ កៃយ ពី 
អគ្គ នយ ក ដា្ឋា នគ យ និ ង រដា្ឋាក រកម្ពជុា 
បា ន ចៃញ សៃច ក្ដីជូន ដំណឹ ង ចុង- 
កៃយ ដោយ ទកុ ពៃល ឲៃយ៦០ ថ្ងៃនោះ  
ម នម្ចា ស់ រថយន្ត អត់  ពន្ធ នំចូ លមួ យ 
ចំនួន បាន ចូល ខ្លួនម កបំ ពៃញកា តព្វ-
កិ ច្ចប ង់ ពន្ធ អាករ និង បាន បង់ បៃក់ 
ពិន័យ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ដើ មៃបីទទួ លបាន 
រ ថយន្ត របស់ ពួក គៃតៃ ឡប់ ទៅបៃើ-
បៃ ស់  ដៃលម នល ក្ខណៈ តៃមឹ តៃវូតាម  
ផ្លូវ ចៃបាប់ វិញ ផង ដៃរ ៕

មន្តេយីោធាម្នាក់ថានឹងឈប់ទិញរថយន្ត
គេចពន្ធ បន្ទាប់ពីរងពិន័យជាង$១០មឺ៉ន

ម្ចាស់ និងរថយន្តគេចពន្ធ ដេលរងការផាកពិន័យពីសមត្ថកិច្ចគយ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក



� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីមា៉ៅ � 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
�ុង គឹមមា៉ៅ រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រា� , សួស  យា៉ៅ មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយា៉ៅ , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

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

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ៅ , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៣ ែខកក្កដា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

អង្គការFFIនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្គ្រៃះក្រៃពើភ្នញីំដ្រៃលកំពុងមានពង
គឹម វិ ពុធ

ភ្នពំេញៈ អង្គការ សត្វ ពៃ  នងិ រកុ្ខ ជាត-ិ 
អន្តរ ជាតិ(FFI)សហ ការ ជា មួយ រដ្ឋ- 
បាល ពៃ ឈើ កម្ពុជា  បានជួយ សង្គៃះ 
សត្វ  កៃ ពើ ភ្នំ ញី ១កៃបាល  នៅ ក្នុង តំបន់  
ជរួ ភ្នកំៃ វាញ កាលពពីៃល ថ្មីៗ នៃះ  ខណៈ 
ស ត្វដ ៏កមៃ បៃភៃ ទនៃះ  ក ំព ុ  ងតៃ មាន  ពង 
បាន បៃមា ណ ជាង  ១០ ។ 

អង្គការ FFI បាន ឲៃយ ដងឹ តាម គៃហ ទពំរ័  
កាលព ី ថ្ងៃទ ី២១ ក ក្កដាថា  កៃពើ ភ្ន ំញ ី១ 
កៃបាល នៃះជា បៃភៃទ សត្វ ជិត ផុត ពូជ 
ដៃល តៃូវបាន ជួយ សង្គៃះ កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧  និង បាន បញ្ជូន ទៅ កាន់ មជៃឈ- 
មណ្ឌល សង្គៃះ សត្វ ពៃ ភ្នំ តា ម៉ៅ នៅ 
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។ ប៉ុន្តៃ កៃយ មក នៅ 
ឆ្នា២ំ ០១៨ដដៃល  អង្គ ការ   FFI សហ- 
ការ ជា មួយ រដ្ឋ បាល ពៃឈើ កម្ពុជា ក៏ 
បា ន បញ្ជូន កៃពើ ភ្នំនៃះ ទៅ លៃង នៅ 
តំបន់ ការ ពារ ជួរ ភ្នំ ជួរ កៃវាញ ។

បើ តាម អ ង្គការ FF I កៃយពី បាត់- 
ដំណឹង ពី កៃពើ ភ្ន ំនៃះ មួយ រយៈ កៃ ុម អ្នក- 
លៃបាត ក្នុង សហ គមន៍  តំបន់ ជួរ ភ្នំកៃវាញ 

បាន បៃទះ ឃើញ សមៃបុក  កៃពើ ភ្នំ ញី ១ 
កៃបាល ដៃលមា ន ពង បៃ មាណ ជាង ១០ 
គៃប់។ ប៉ុន្តៃ អង្គ ការ  FFI  បាន រៀប រាប់ 
ថា«ពង សត្វ កៃពើ នៃះ គជឺា ពង ដៃល មនិ 
បង្ក កំណើត (មិន អាច ញាស់ បាន ទៃ)
ដោយសា រ កង្វះ  ចំនួន កៃពើ ឈ្មោល 
ដៃលរស់ នៅក្នុ ង តំបន់ ជា មួយ វា ឬអាច 
បណ្តាល មកពី កៃ ពើ ឈ្មោល ទាំង នោះ 
គ្មោ ន លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ បន្ត ពូជ»។

លោក សំ ហាន បៃធា នកា  រិយា - 
ល័ យ  សៃវ ជៃ វ  អប់រំ ផៃស ព្វផៃសា យ និង 
សហ បៃ តិប ត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ  នៃ ឧទៃយាន- 
សួន សត្វ  និ ង មជៃឈ មណ្ឌល សង្គៃះ សត្វ- 
ពៃ ភ្នំ តា ម៉ៅ  និង ជា មន្តៃីស ម ភា គី នៃ 
គមៃ ងអ ភិ រកៃស កៃ ពើ ក ម្ពុ ជា ផង នោះ 
បាន  ថ្លៃង កា លពី ថ្ងៃ ទី២១  ក ក្កដា ថា៖ 
«កៃពើ ញី នៃះ  ហាក់ ដូ ចជា  ស្គម បន្តិ ច 
ដោយ សារ វា ចំណយ ពៃល យា៉ៅង ចៃើន 
លើស លប់ ក្នុង ការ ការ ពារ សមៃបុក  និង 
ពង រប ស់វា។តៃ វា ជា កៃពើ ដៃល មាន 
សុខ ភាព ធម្មតាអាច បំផ្លាស់ ទី បាន 
យា៉ៅង លឿន ពី ទីតាំង ១  ទៅ ទី តាំង ១ 
ផៃសៃង ទៀត នៅពៃល ឃើញ  មនុសៃស ឬ 

សតៃូវ របស់ វា»។
លោក បាន បន្ត ថា កៃ ពើ ញី ១កៃបាល 

នៃះ ក៏ដូច ជា កៃពើ ដៃល បាន លៃង  និង 
កៃពើ រស់ នៅក្នុ ង ធម្មជាតិ នៅ តំប ន់ភ្នំ- 
កៃវាញ ដទៃ ទៀត  ដៃរ គឺ តៃវូ បាន រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ អ ង្គការ  FFI និង សហគ មន៍ 
មូលដា្ឋា ន ការ ពារ និង អភិរកៃស តាំងពី ឆ្នាំ 
២ ០០០  មក ម្លៃ៉ះ។

  លោក បានប ញ្ជាក់ ថា៖«យើង មាន 
កៃុម អ្នក លៃបាត ការពារ កៃពើ ក្នុង សហ- 
គមន ៍ចនំនួ ៣១ នាកដ់ៃ ល ពកួគត ់បាន 
ដើរ ជា រៀង រាល់ សបា្តាហ៍ដើ មៃបី ស្វៃងរក 
សត្វ កៃពើ  នងិ សា្លាក សា្នាម របស ់វា  ពៃម- 
ទាំង ការពា រ ពី ការ គំរាមកំហៃង នៅ តាម 
ដៃន ជមៃក សត្វ កៃពើ។ មន្តៃី គមៃង 
បាន តាម ដាន សត្វ កៃពើ បៃចាំ ឆ្នាំតា ម 
រយៈ វិទៃយុ សំឡៃង ដៃល បាន បំពាក់ លើ 
សត្វ កៃពើ  មុន ពៃល លៃង ទៅ ក្នុង ទី 
ជមៃក ធម្មជា តិ» ។

លោក ស ំ ហាន  បាន បន្ថៃម ថា  នៅក្នងុ 
កិច្ចកា រពា រ សត្វ កៃពើ ភ្នំ ចៃញពី ការ ផុត- 
ពជូ  រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ  នៃ កៃសងួ កស ិកម្ម 
សហ ការ ជា មួយ អង្គការ  FFI បាន និង 

កំពុង អនុវត្ត នូវ វិធី សាស្តៃ សំខាន់ ចំនួន ២  
ទី១-បន្ត ការ អភិ រកៃស កៃពើ ភ្នំដៃល មាន 
នៅក្នងុ ធម្ម ជាតិ សៃប់  តា ម រយៈ ការ ការ- 
ពារ ទី ជមៃក  និង ទប់ សា្កាត់ ការ គំ រាមកំ- 
ហៃង  និង ទី២- ការ បង្កាត់ កៃពើ ភ្នំ ពូជ 
សុទ្ធ នៅក្នុ ង ឧទៃយាន សួន សត្វ  និង មជៃឈ- 
មណ្ឌល ស ង្កៃះ សត្វ ភ្នំ តា ម៉ៅសមៃប់ 
លៃង តៃឡប់ ទៅក្នុង ធម្មជា តិ វិញ ។

លោក សំ  ហាន  បាន បន្ត ថា  ជាមួ យគ្នា 
នៃះ  អង្គការ  FFI និង រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ 
កម្ពុជា ក៏បាន អប់រំ ផៃសព្វផៃសា យ ពី ការ ងរ 
អភិ រកៃស  និង ផល បៃយោ ជន៍ នៃ បៃភៃទ 
កៃពើ តៃី/ភ្នំ  ដល់ ពល រដ្ឋ ក្នុង តំបន់  និង 
កៃបៃរ តំបន់ សត្វ កៃពើ  រស់ នៅដើ មៃបីឲៃយ 
យល់ កាន់តៃចៃបា ស់  ផង ដៃ រ  ។

គរួប ញ្ជាក ់ផងដៃរថា កៃ ពើ ភ្ន ំ ឬកៃពើ- 
តៃី នៃះ គឺជា បៃភៃទសត្វ កមៃជិត ផុត- 
ពជូដៃល មាន នៅតៃ តបំន ់អាសុ ីអាគ្នៃ យ ៍
ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុ ងនោះ  បៃទៃស កម្ពុ ជា 
មានចៃើ នជា ងគៃ  គឺ បៃ មាណ ២៥០ 
កៃបាល ដៃលកំ ពុង រស់នៅ ក្នុង  តំប ន់  ធម្ម- 
ជាតិ    ជាពិសៃ ស  ជួរ ភ្នំ កៃវា ញ ក្នុ ង ខៃត្ត 
កោះកុ ង និ ង ពោធិ៍ សា ត់ ៕

ក្រៃសួង២បណ្ដះុបណ្ដាលជំនាញទ្រៃសចរណ៍ក្នងុខ្រៃត្តចំនួន៥
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:  កៃសួង ទៃស ចរ ណ៍ 
និង  កៃសួង ការងរ និង បណ្តុះ- 
ប ណ្តាល វិជា្ជាជីវៈកំ ពុង រៀបចំ 
គមៃង កម្មវធិី បណ្តុះ ប ណ្តា ល  
កៃុមយុវជន លើ ជំនាញ ទៃស- 
ច រ ណ៍ និង  បដិ សណ្ឋា រកិ ច្ច ជំ- 
ហានទី ២ ក្នុង  ខៃត្ត គោលដៅ 
ចំនួន ៥រួម មាន  ខៃត្តកៃ ចៃះ  ស្ទងឹ-  
តៃង  រត ន គិរី មណ្ឌល គិ រី និង 
ពៃះ វិហារ  ដើមៃបី ជួយ អភិ វឌៃឍ 
ជំនាញ  និង បង្កើត ឱកាស ការ- 
ងរ សមរ មៃយ ដល់ ពួកគៃ។

លោក តុ ប សុភ័ក  អនុរដ្ឋ- 
លៃខាធ ិការ  នងិ ជា អ្នកនា ំពាកៃយ 
កៃសួង ទៃសច រណ៍ បាន ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃទី ២១  កក្កដា  ថា  កៃុម ការ- 
ងរ នៃ កៃ ស ួង ទាងំ ២ នៃះ កពំងុ 
ពិភា កៃសាពី  លទ្ធ ភាព ដំណើរ ការ 
កម្ម វធិ ីអភ ិវឌៃឍន ៍ជនំា ញ(Skills 
Development Progra- 
mme)ជ ំហាន ទ២ី  សមៃប ់ឆ្នា ំ
២០២០- ២០២៤ ដល ់យវុ ជន 
នៅក្នុង ខៃត្ត  កៃចៃះ  ស្ទឹង តៃង  
រត ន គិរី ម ណ្ឌល គិរី និង ពៃះ- 
វិហារ ខណៈ ខៃត្ត៣  ក្នុងចំ - 
ណម នៃះ  បានឆ្ល ងកា ត់ជំ - 
ហាន ទី ១ម្ដ ង ហើយ។

លោក បន្តថា  កម្មវិធី លើក - 
នៃះគឺជា ជំ ហាន ទី២  បនា្ទាប់ ពី  
ជំ ហាន ទី១ទើប បាន បញ្ចប់ ថ្មីៗ  
នៃះ ដៃល មាន យុ វ ជន៣ខៃត្ត 
សរុប ជាង ២ ពាន់  នាក់ បាន 

ចលូរមួ។ ដោយឡៃក ជ ំហាន ទ ី
២នៃះ នឹង ផ្តល់ កា រសិកៃសា ជំនាញ 
វិជា្ជាជីវ ៈដល់ យុវជន  និង អ្នក ជំ- 
នាញ កមៃតិ ទាប ក្នងុ ខៃត្ត គោល- 
ដៅ ទាងំ៥ ខាង លើ  ដើមៃប ីទ ទ ួល  
បាន ការ ងរ សមរមៃយ  នងិ បង្កើន 
បៃក់ចំណូល បន្ថៃម សមៃប់ 
ជីវភាព គៃួសារ។

លោក តុ ប សុ ភ័ក  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«គមៃង នៃះ កំពុង ស្ថិត ក្នុង 
ដណំក ់ការ សកិៃសា  នងិ ពភិាកៃសា 
ជា មួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ។ ដូច្នៃះ 
យើង មិនទាន់ ដឹង ថា  មាន សិកា្ខា- 
កាម ប៉ុនា្មោន នាក់ ចូលរួម ក្នុង វគ្គ 
នៃះ ទៃ ប៉ុ ន្ដៃ យើង កំណត់ យក 
យុវជន ដៃល មកពី ខៃត្ត គោល ដៅ 

ចំនួន ៥ដូច រៀប រាប់ ខាង លើនៃះ។  
គមៃង នៃះ គឺ ក្នុង ន័យ ជួយ 
បន្ថៃម លើ ជនំាញ របស ់ពកួ គត ់
ដៃលជា អ្នក ធ្វើ ការ ផ្នៃក សៃវា កម្ម 
តាម សណ្ឋា គរ  ជនំាញ ចងុ ភៅ 
និង ជំនាញ បដិ សណ្ឋា រកិច្ច»។ 

លោក បន្ថៃមថា គមៃង នៃះ 
នឹងចូ លរួម ពងៃឹង សមត្ថភាព 
មន្តៃី ជំនាញ ទាំង ថា្នាក់ជាតិ និង 
កៃម ជាត ិដៃល បង្កើតបាន នវូ 
ធន មនុសៃស មាន សមត្ថ ភាព  
ស មៃ ប់ វិស័យ ទៃស ចរណ៍  ក្នុង 
បរិបទ ខៃត្ត ដៃលជា គោលដៅ- 
អៃកូ ទៃសចរណ៍ និង ចូលរួម 
បង្កើត ធនធាន គៃូ បង្គោល ក៏ 
ដូច បង្កើត ឲៃយ មាន អ្នកវា យតម្លៃ 

ប ង្គោ ល  បៃ កប ដោយជំនាញ 
ចៃបាស់លាស់។

លោកសៃី ចិ នា្ដា ក្លៃ  បៃធា ន  
សមា គ ម  ទៃសច  រណ៍ កម្ពជុា បាន 
ថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី ២១ កក្កដា ដៃរ  ថា 
លោក សៃ ីគំទៃ លើ កម្មវិធី បណ្តះុ - 
បណ្តា ល  នៃះ ដោយ សារ ការ- 
សិកៃសា បន្ថៃ ម លើ មុខជំ នាញ ដៃល 
ខ្លនួ  មាន  នឹង ជួយ ឲៃយ យុវជន មាន 
ជំនាញ និង បទ ពិ សោធដើមៃបី មាន  
ឱកាស រក ការ ងរ សម រមៃយ។

លោក សៃី បន្តថា  កន្ល ង មក 
វិស័យ សៃវា កម្ម ផ្នៃក ទៃស ចរ- 
ណ៍ នៅ មាន កមៃិត  ដោយ ពួក- 
គត់ មួយ ចំនួន ចៃះ ធ្វើ ការងរ 
តាមរយៈ សមា ជិក រួម កៃុម ជួយ 

បង្ហាត់ បង្ហាញ ប៉ុណ្ណោះ។ ពួក- 
គត ់ភាគចៃើន មនិមាន ជនំាញ 
ជាប់ ខ្លួន មក ធ្វើ ការ ក្នុង តួនាទី 
ដៃល ខ្លួន កំពុង ធ្វើ នោះ ទៃ។

លោកសៃ ីច ិនា្ដា ក្លៃ  បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖«ខ្ញុ ំមើល ឃើញថា ផ្នៃក សៃ- 
វា កម្ម ក្នងុ វសិយ័ ទៃសច រណ ៍នៅ 
មាន កមៃិ ត ទាំង ភាសា ខ្មៃរ ភា- 
សាបរ ទៃស  នងិ ជនំាញ បច្ចៃក- 
ទៃស ផៃសៃង។ ខ្ញុំ គិតថា  កៃសួង  
និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ គួរតៃមាន វគ្គ- 
សិកៃសា  ឬ ប ណ្តះុ ប ណ្តា ល ខ្លីៗ   
ប ន្ថៃ ម ទៀត ដើមៃបី ជួយ ពួកគត់ 
ឲៃយមាន សមត្ថភាព ក្នុងការ បំ- 
ពៃញការងរ តាម ជំនាញ ដៃល 
គត់ កំពុង បំពៃញ តួនាទី»។

គរួ រ ំឭក ថា កៃ សងួ ទា ំង២នៃះ 
ទើប ប ញ្ចប់ ការប ណ្តុះបណ្តាល 
យុវជ ន ចំនួន ២  ១០០ នាក់  នៅ 
ខៃត្តពៃះវិហារ   ស្ទឹងតៃ ង និង 
កៃចៃះ  ក្នុ ង ដំណក់កាលទី១  រយៈ 
ពៃល ៤ឆ្នា ំ(២ ០១៧ -២០ ២០) 
នៅ  ដើម ឆ្នាំ២ ០២០ នៃះ។ ក្នុង 
នោះ មាន   ជំនាញ  បដិស ណ្ឋា រ- 
កិច្ច(Hos pi talityTraining)
កម្ម វិធី ហ្វឹក ហាត់ ការ ងរ(Ap - 
pr enticeship Program)និង 
ការ វាយ តម្លៃ ការ សិកៃសា ពី មុន 
(Re co gnit ion of Prior- 
Learning)សំដៅ បង្កើត ឱកាស 
ការ ងរ។ ទ ន្ទមឹ នឹង នៃះ ក៏បា ន  
ពងៃងឹ សមត្ថភា ព  គៃូ បង្គោ ល  
ន ិង អ្នកវា យត ម្លៃ  ប ង្គោលចនំនួ 
៥ ៨៣ នាក់  ផង ដៃរ ៕

ការបេកាសដាក់ឲេយដំណើរការកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ជំនាញដំណាក់កាលទី២ ពីថ្ងេ២០    កក្កដា។ រូប កៃសួងទៃសចរណ៍



តពីទំព័រ១...ខែសីហាឬខែ
កញ្ញាខាងមុខដើមែបីយកមក
ពងែងឹផ្លវូដែកនៅកម្ពជុាឲែយមាន
គុណភាពបែសើរជាងមុននិង
ដើមែបីជួយជំរុញការដឹកជញ្ជូន
ទំនិញរវាងបែទែសទាំង២ឲែយ
កាន់តែមានភាពងាយសែួល
និងចែើនជាងមុន»។
បើតាមលោកសុឹមសូរិយា

បន្ទាប់ផ្លវូដែកភាគខាងជើងនែះ
តែូវបានកែលម្អវានឹងអាចផ្ទុក
ទម្ងនប់ាន២០តោននងិលែបឿន
អាចកើនពី៦០-៧០គឡីមូ៉ែតែ
ក្នុង១ម៉ោងខណៈកាលពីមុន
បានតែឹម៣០គីឡូម៉ែតែ។
ថែជាបែទែសនំចូលទំនិញ

កម្ពុជាឈានមុខគែដែលមាន
ចនំនួ៤ភាគរយនែការនចំែញ
សរុបរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីអា-
មែរិកជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ចិនអង់-
គ្លែសនិងកាណាដា។
ទិន្នន័យពីស្ថានទូតកម្ពុជា

បែចាំនៅបែទែសថែបងា្ហាញថា
ពាណជិ្ជកម្មទ្វែភាគីរវាងកម្ពជុានងិ
ថែមានតម្លែបែមាណ៣,១ពាន់
លានដលុា្លារក្នងុរយៈពែល៤ខែ
ដំបងូឆ្នានំែះកើនឡើង១៨,៣
ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពែល

ដចូគ្នាកាលពីឆ្នាមំនុ។ក្នងុនោះ
ការនំចែញរបស់កម្ពុជាទៅថែ
បានកើនឡើង១០៦ភាគរយ
ធៀបនងឹរយៈពែលដចូគ្នាកាល
ពីឆ្នាមំនុដល់៦៨៧លានដលុា្លារ
ខណៈការនំចូលបានកើន-
ឡើង៥,៦ភាគរយដល់ចំនួន
២,៤ពាន់លានដុលា្លារ។
ភាគចែើននែការនំចែញ

របស់កម្ពុជាទៅបែទែសថែគឺ
តែបូងមានតម្លែគែឿងអលងា្ការ
ផលិតផលកសិកម្ម និងអា-
លុយមីញ៉ូម។បែទែសនំចូល
ភាគចែើនរួមមានបែងឥន្ធនៈ
ម៉ូតូរថយន្តតែបូងមានតម្លែនិង
គែឿងអលងា្ការ។
កម្ពជុាបានបញ្ចែញបែក់បែ-

ហែល២២៦,៦លានដុលា្លារ
សមែប់ការស្ដារឡើងវិញផ្លូវ-
ដែកនៅភាគខាងតែបងូនងិខាង
លចិដើមែបីកែលម្អការដកឹជញ្ជនូ
តាមរយៈផ្លូវដែក។
មូលនិធិទាំងនែះបែហែល

៨៥លានដុលា្លារបានពីថវិកា
ជាតិនងិផ្នែកនៅសល់តែវូបាន
ផ្ដល់ហិរញ្ញបែបទានដោយធន-
គរអភិវឌែឍន៍អាសុី និងដែគូ
អភិវឌែឍន៍ផែសែងទៀត៕LA

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈ វិស័យឯកជនបាន
ស្នើសុចំនំនួ៨ចណំចុទៅរដា្ឋាភ-ិ
បាលតាមរយៈអគ្គនយកដា្ឋាន
គយនងិរដា្ឋាករឲែយជយួសមែល
បន្ទកុពាក់ពន័្ធនងឹការនចំែញ-
នំចូលទំនិញបន្ថែមទៀតនៅ
ក្នុងអំឡុងពែលការរាតតែបាត
ជំងឺកូវីដ១៩។
សែចក្តីបែកាសពត័៌មានបាន

ឲែយដងឹថាការស្នើសុំនោះរមួមាន
ការពងែងឹការអនវុត្តកមែសែវា
ផ្លូវគយរបស់អគ្គនយកដា្ឋាន
គយនងិរដា្ឋាករការកាត់បន្ថយ
បន្ទុកននបន្ថែមទៀតចំពោះ
ការវនិយិោគលើវសិយ័កាត់ដែរ
នងិកសកិម្មការពងែងឹបែសទិ្ធ-
ភាពនែការបងា្ការ និងបង្កែប
អំពើរត់គែចពន្ធការពងែីកវិ-
សលភាពនែការអនុវត្តនីតិវិធី
បំពែញបែបបទគយមុនពែល
ទំនិញមកដល់និងការកែលម្អ
នីតិវិធីE-Payment។
ទន្ទឹមនឹងនែះ វិស័យឯកជន

ក៏បានស្នើសុំឲែយរដា្ឋាភបិាលជយួ
ជំរុញការអនុវត្តយន្តការលើក-
ទកឹចតិ្តសហគែសធនុតចូនងិ

មធែយមការពងែកីចនំនួសមាជកិ
កែមុធុរជនល្អបំផុតដើមែបីលើក-
ទឹកចិត្តធុរជនមានអនុលោម-
ភាពខ្ពស់ និងការធ្វើសមញ្ញ-
កម្មនិងទំនើបកម្មនីតិវិធីគយ។
សណំើទាងំនែះតែវូបានលើក

ឡើងក្នុងកិច្ចបែជុំពិសែសរវាង
លោកគុណញឹមអគ្គនយក
នែអគ្គនយកដា្ឋានគយ និង
រដា្ឋាករកម្ពជុានងិជាសហបែធាន
កែុមការងារបច្ចែកទែសរដា្ឋាភិ-
បាលនែយន្តការភាពជាដែគូ
គយ-ផ្នែកឯកជនជាមយួលោក
គិតម៉ែងបែធានសភាពាណិជ្ជ-
កម្មកម្ពុជានិងជាសហបែធាន
កែុមការងារបច្ចែកទែសផ្នែក

ឯកជនកាលពីថ្ងែអងា្គារ។
លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលែ-

ខាធិការរងសមាគមរោងចកែ-
កាត់ដែរនៅកម្ពុជា(GMAC)
បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងែពធុ
ថាGMACបានលើកសំណើ
មួយចំនួននពែលកន្លងមក
រមួមានការដកឹជញ្ជនូនងិឡជូ-ី
ស្ទីកខណៈហែដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
របូវន្តតែវូបានធ្វើឲែយបែសើរឡើង
ហើយដំណើរការនីតិវិធីមួយ
ចំនួនតែូវបានធ្វើឲែយមានភាព
សមញ្ញនិងទំនើប។
លោកបន្តថានៅក្នុងវិស័យ

ឡូជីស្ទីកមានឈ្មួញកណា្តាល
ដូច្នែះនៅពែលតម្លែសែវាគ្មាន

តមា្លាភាពវានឹងផ្តល់ឱកាសឲែយ
ឈ្មួញកណា្តាលគ្មានសីលធម៌
មួយចំនួនបំប៉ោងតម្លែសែវា។
លោកថ្លែងថា៖«វាជាបញ្ហា

ថ្លែដើមធ្ងន់ធ្ងរសមែប់ការនំ-
ចែញទហំំតចូជាពសិែសពែះ
ពកួគែតែវូបានគតិថ្លែក្នងុ១ឯក-
សរឬការដឹកជញ្ជូន ១ជើង
ដោយមនិមែនតាមតម្លែនំចែញ
នោះទែ។គែប់ភាគីដែលពាក់-
ព័ន្ធតែូវតែមានតមា្លាភាព»។
លោកគិតម៉ែងបានឲែយដឹង

ថាបន្ទាប់ពបីានធ្វើការពភិាកែសា
លើចំណុចសំណូមពរខាងលើ
រចួមកកចិ្ចបែជុំបានឯកភាពគ្នា
ឲែយកែុមការងារជំនញនីមួយៗ
បន្តបង្កើតការពិភាកែសាដោះ-
សែយបញ្ហាដែលកើតមាន
ឡើងជាយថាហែតុនៅពែល
ខាងមខុឲែយទាន់ពែលវែលានងិ
មានបែសិទ្ធភាព។
ជាមួយគ្នានែះលោកគុណ

ញឹមបាននិយាយថា៖«អគ្គ-
នយកដា្ឋានគយ និងរដា្ឋាករ
កម្ពុជា នឹងរង់ចាំសហការជា-
មួយវិស័យឯកជនជានិច្ចក្នុង
ការពិភាកែសាស្វែងរកដំណោះ-
សែយបន្តទៀត»៕LA

ធូវិរៈ

សៀមរាប:តំណាងកែុមហ៊ុន
MizudaWasteManage-
mentCo.,Ltdមកពីបែទែស
ចិនបានបងា្ហាញលទ្ធផលសិកែសា
សែវជែវលើគមែងសងសង់
រោងចកែផលិតថាមពលអគ្គិ-
សនីដើរដោយការដុតសំរាម
ដល់ថា្នាក់ដឹកនំខែត្តសៀមរាប
ខណៈមន្តែីខែត្តនែះបានអះអាង
ពីការគំទែចំពោះផែនការវិនិ-
យោគនពែលអនគត។
ក្នងុជនំួបកាលពថី្ងែអងា្គារលោក

ZhangXiaozhongតណំាង

កែមុហ៊នុចនិMizudaWaste
ManagementCo., Ltd
ដែលជាកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធ
របស់កែមុហ៊នុMizudaGroup
ដែលមានការយិាលយ័កណា្តាល
នៅទកីែងុHuzhouខែត្តZhe-
jiangបានបងា្ហាញថារោងចកែ
ថាមពលអគ្គសិនីដែលកែមុហ៊នុ
ខ្លួនគែងវិនិយោគនោះនឹង
មានតមែូវការសំរាមបែមាណ
២១មុនឺតោនក្នងុ១ឆ្នាំសមែប់
ដតុបបំ្លែងជាថាមពលអគ្គសិនី
ដែលអាចបង្កើតថាមពលបាន
១២មែហា្កាវា៉ាត់ឬបែហែល១០
ភាគរយនែតមែូវការអគ្គិសនី

សរុបនៅក្នុងខែត្តសៀមរាប។
ការសិកែសាបានរកឃើញថា

កែុងសៀមរាបនឹងមានសំរាម
បែមាណ៦០០តោនក្នងុ១ថ្ងែនៅ
ឆ្នា២ំ០២២ដែលបែហាក់បែហែល
នឹងកែុមហ៊ុនតែូវការនិងឆ្នាំ
២០៣៥បរមិាណសរំាមនងឹកើន
ដល់១០០០តោនក្នុង១ថ្ងែ។
លោកZhangតែូវបានដក-

សែង់សម្តីផែសព្វផែសាយដោយមន្តែី
សលាខែត្តសៀមរាបដោយ
និយាយថា៖«ភាគីទាំង២បាន
ទទលួស្គាល់អពំីបច្ចែកទែសនងិ
អត្ថបែយោជន៍នែបែតិបត្តិការ
របស់រោងចកែដុតសំរាមមួយ

នែះដែលវាមានគណុភាពសមា្អាត
បរសិ្ថានល្អហើយផ្តល់អគ្គសិនី
បែើបែស់ថែមទៀត»។
មន្តែីសលាខែត្តសៀមរាបជា-

ចែើនមនិអាចសុំពត័ម៌ានលម្អតិ
បន្ថែមបានទែកាលពីថ្ងែមែសិល-
មិញអពីំទំហំទុនវនិិយោគទតីាងំ
និងកាលបរិច្ឆែទវិនិយោគ។
ប៉ុន្តែក្នុងជំនួបជាមួយលោក

Zhangលោកទៀសីហា
អភិបាលខែត្តសៀមរាបបាន
បងា្ហាញជំហរគំទែចំពោះគមែង
នែះដោយអះអាងពីបែសទិ្ធភាព
នែកិច្ចការពារបរិស្ថាន។
លោកបានលើកឡើងថា

អាជា្ញាធរខែត្តនឹងសិកែសាបន្ថែម
ទៀតពីការបែមូលសំរាមការ-
កំណត់តម្លែលក់ថាមពលអគ្គិ-
សនី ការកំណត់ទីតាំងសង-
សង់រោងចកែជាដើម។
លោកថា៖«គមែងវនិយិោគ

របស់កែុមហ៊ុនចិននែះនឹងកា្លាយ-
ជាឧបករណ៍រកែសាការពារបរសិ្ថាន
ដំបូងគែនៅកម្ពុជា»។
លោកវចិទរ័ហែសូនអ្នកនំពាកែយ

កែសួងរ៉ែ និងថាមពលបែប់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍កន្លងមកថាទោះបី
ការវិនយិោគលើរោងចកែផលិត
ថាមពលពីការដុតសំរាមមាន
តម្លែផលិតខ្ពស់ រដា្ឋាភិបាល

នៅតែជរំញុឲែយមានការវនិយិោគ
លើគមែងនែះពែះកម្ពុជា
នឹងបែឈមកង្វះខាតកន្លែង
ចាក់សំរាមក្នុងពែលអនគត។
លោកថ្លែងថា៖«កន្លងមកក៏

មានកែមុហ៊នុជាចែើនធា្លាប់បាន
សកិែសាពីលទ្ធភាពក្នងុការវនិយិោគ
លើរោងចកែផលិតអគ្គិសនីពី
ការដុតសំរាមនែះដែរ ប៉ុន្តែវា
តែវូបានគែទកុចោលជាបន្តបន្ទាប់
ដោយសរតែតម្លែផលតិកម្មខ្ពស់
ធៀបនងឹបែភពថាមពលផែសែង-
ទៀតដែលធ្វើឲែយរដ្ឋពិបាកក្នុង-
ការទញិយកមកដាក់បញ្ចលូទៅ
ក្នុងបណា្តាញជាតិ»៕LA

BUSINESS

www.postkhmer.com

វិស័យឯកជនលើកបញ្ហា៨ចំណុចឲ្យរដ្ឋជួយ

លោកគិតម៉េង(ឆ្វេង)និងលោកគុណញឹម។រូបថតសហការី

កម្ពជុានឹងទទួលបាន...

កុ្មហុ៊នចិនបង្ហាញលទ្ធផលសិក្សាលើគម្ងក្ច្ន្សំរាមបង្កើតថាមពលអគ្គសិនី

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដែញថ្លែ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,280 17,400 17,400 17,120

2 GTI 3,250 - 3,250 3,250

3 PAS 15,300 15,500 15,500 15,300

4 PPAP 11,520 11,620 11,620 11,520

5 PPSP 2,270 (SQ) - 2,270 2,270

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

កាលបរិច្ឆែទ:២២ែខកក្កដាឆ្នាំ២០២០



សិង្ហបុរីៈ ការជួលទីតាំងសម្រាប់លក់រាយនៅ
សិង្ហបុរីត្រាូវគ្រារំពឹងថា ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុង
ឆមាសទី២ឆ្នាំន្រាះ ចំព្រាលទីតាំងទំន្រារកាន់ត្រា
ច្រាើនឡើងពីការធ្លាក់ចុះដោយសារការរីករាល-
ដាលន្រាជំងឺកូវីដ១៩។ន្រាះបើយោងតាមរបាយ-
ការណ៍ដោយក្រាុមហ៊ុនប្រាឹក្រាសាអចលនទ្រាព្រាយ
Cushman&Wakefield(C&W)ដ្រាលបាន
ច្រាញផ្រាសាយសបា្តាហ៍មុន។
របាយការណ៍នោះឲ្រាយដងឹថាទោះបីជាអាជវីកម្ម

លក់រាយភាគច្រាើននៅទនី្រាះបើកដណំើរការឡើងវិញ
ពីថ្ង្រា១៩ខ្រាមិថុនាក្រាយសម្រាករយៈព្រាល២ខ្រា
វិធនការគមា្លាតសង្គមនៅត្រាបន្តធរមាន។រឿងន្រាះ
បានធ្វើឲ្រាយមា្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រាើន ដូចជាផ្ន្រាកម្ហូប-
អាហារនងិភ្រាសជ្ជៈផ្ន្រាកសខុភាពនងិកន្ល្រាងហាត-់
ប្រាណមិនអាចដំណើរការព្រាញសមត្ថភាពដ្រាល
បណ្តាលឲ្រាយអាជីវកម្មជាច្រាើនបិទទ្វារ។
ជាលទ្ធផលទតីាងំទនំ្រារក្នងុតបំន់មនិសវូសខំន់

មួយចំនួនត្រាូវគ្រារំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុង
ឆមាសទី២ឆ្នាំន្រាះ។
អ្នកស្រាីChristineLiប្រាធនក្រាមុអ្នកស្រាវជ្រាវ

ន្រាក្រាុមហ៊ុនC&Wប្រាចាំប្រាទ្រាសសិង្ហបុរី និង
អាសុីខងកើតបានបញ្ជាក់ថា៖«ទផី្រាសារលករ់ាយ
ទងំមលូប្រាហ្រាលជបួប្រាទះការធ្លាកច់ុះការជលួ
កានត់្រាច្រាើនក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ដោយសារ
ភាពទំន្រារដ្រាលត្រាូវគ្រារំពឹងខ្ពស់អ្នកដំណើរ
កាន់ត្រាតិចវិធនការគមា្លាតសង្គមនិងភាពមិន
ប្រាកដប្រាជាផ្ន្រាកស្រាដ្ឋកិច្ចដោយសារកូវីដ១៩។
អ្នកស្រាីនយិយថា៖«ថ្មីៗ ន្រាះមា្ចាស់អគារជាច្រាើន

នៅត្រាបន្តបទិទ្វារទមទរតម្ល្រាជលួដចូព្រាលមនុ
កវូដីប៉នុ្ត្រាព្រាលដ្រាលទតីាងំទនំ្រារកានត់្រាកើនឡើង

មា្ចាស់អគារត្រាូវគ្រារំពឹងថានឹងមានភាពបត់ប្រាន
ច្រាើនជាងមុន»។
ក្រាុមហ៊ុនន្រាះបាននិយយថា ថ្ល្រាជួលទីតាំង

លករ់ាយទតីាងំល្អបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគហំកុនៅ
ត្រាមីាសទ២ីតាងំពី៣ខ្រាមនុដ្រាលនាំឱ្រាយការជលួ
នៅតំបន់ទីក្រាុងធ្លាក់ចុះ៣,៥ភាគរយដល់ថ្ល្រា
២០,៨៨ដុល្លារក្នុង១ម៉្រាត្រាការ៉្រាក្នុង១ខ្រា។
ការជលួនៅទតីាងំសខំន់វញិបានធ្លាកច់ុះ១,៥
ភាគរយដចូនៅOrchard(៣៤,៧៣ដលុ្លារក្នងុ
១ម៉្រាត្រាការ៉្រា)និង០,៩ភាគរយនៅជាយក្រាុង
(៣១,៥៦ដុល្លារក្នុង១ម៉្រាត្រាការ៉្រា)។
សម្រាបរ់យៈព្រាលព្រាញ១ឆ្នាំន្រាះC&Wរពំងឹថា

ទីតាំងជួលល្អៗនៅតំបន់Orchardនិងទីក្រាុង
ដទ្រាទៀតធ្លាក់ចុះប្រាហ្រាល១០ភាគរយខណៈ
ដ្រាលទីតំាងជួលតំបន់លំដាប់ទី២ប្រាហ្រាលពើប-
ប្រាទះការធ្លាក់ចុះតិចជាង៥ភាគរយ។
C&Wបាននយិយថាទធី្លាទនំ្រារបន្ថ្រាមទៀត

នៅក្នងុទតីាងំមនិសខំន់ត្រាវូបានគ្រារពំងឹថានងឹ
ចលូមកក្នងុទផី្រាសារនៅឆមាសទ២ីន្រាឆ្នាំ២០២០
ខណៈដ្រាលអ្នកជួលធ្វើប្រាកបអាជីវកម្មជាធម្មតា
ស្ថតិនៅក្នងុកន្ល្រាងមនិសខំន់នៅក្នងុផ្រាសារពីព្រាះ
លក្ខខណ្ឌតម្រាូវធំជាងន្រាះ។
លោកMarkLampardនាយកប្រាតិបត្តិន្រា

អ្នកតំណងន្រាអ្នកជួលប្រាចាំតំបន់ន្រាក្រាុមហ៊ុន
C&Wនយិយថា៖«មានឱកាសខ្លះសម្រាប់អ្នក-
លក់រាយក្នងុការស្វ្រាងរកកន្ល្រាងលក់រាយសខំនៗ់ 
ក្នងុអំឡុងព្រាលន្រាះដោយសារកន្ល្រាងទំន្រារកើន-
ឡើងបើមិនដូច្ន្រាះទ្រា ពួកគ្រាក៏អាចស្វ្រាងរក
ជម្រាើសសខំនៗ់ នៅជាយក្រាងុសម្រាប់ស្ថរិភាព
បន្ថ្រាមទៀត៕Straitstime-ANN/RR

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

តម្លៃដីកើនឡើងតិចតួចបំផុតក្នងុរយៈពៃល១ទសវតៃសរ៍ចុងកៃយនៃះ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំុពេញៈតម្ល្រាដីក្នុងរាជធនីភ្នំព្រាញ
បានកើនឡើងតចិតចួប៉ណុ្ណោះកាលពី
ត្រាីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០ដ្រាលន្រាះជា
កំណើនដ៏ទបបំផុតក្នុងរយៈព្រាល១
ទសវត្រាសរ៍ចុងក្រាយខណៈការរីករាល-
ដាលន្រាជំងឺកូវីដ១៩គឺជាហ្រាតុផល
សខំន់ត្រាមយួគត់ដ្រាលធ្វើឲ្រាយប៉ះពាល់
ដល់សា្ថានភាពទញិ-លក់។ន្រាះបើតាម
ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រាមុហុ៊នអចលន-
ទ្រាព្រាយCBRECambodia។
ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រាមុហ៊នុCBRE

Cambodiaកាលពីព្រាលថ្មីៗន្រាះឲ្រាយ
ដងឹថាតម្ល្រាដីនៅតាមបណ្តាខណ្ឌនៅ
ភ្នំព្រាញនាដំណច់ត្រាីមាសទី២ឆ្នាំ
២០២០ន្រាះបានស្ថតិនៅទ្រាងឹសម្រាប់
តំបន់នៅកណ្តាលក្រាុងនិងមានការ-
ប្រាប្រាួលតិចតួចសម្រាប់តំបន់ជាយ-
ក្រាុងបើធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំ២០២០។
របាយការណ៍បានបង្ហាញថាកាល-

ពីចុងត្រាីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០ដីនៅ
ក្នុងខណ្ឌសំខន់ៗ នៅកណ្តាលក្រាុង
ភ្នំព្រាញរួមមានខណ្ឌដូនព្រាញចំការ-
មននងិខណ្ឌបងឹក្រាងកងមានតម្ល្រាជា
មធ្រាយម៥៥០០ដលុ្លារក្នងុ១ម៉្រាត្រាការ៉្រា

ចណំ្រាកដីក្នងុខណ្ឌ៧មករាមានតម្ល្រា
៥០០០ដលុ្លារ។តម្ល្រាទងំអស់ន្រាះគឺ
រក្រាសានៅដដ្រាលបើធៀបទៅនងឹដើមឆ្នាំ
២០២០។ខណៈដីនៅខណ្ឌទលួគោក
នងិស្រានសខុបានកើនឡើងប្រាមាណ
២ភាគរយដោយមានតម្ល្រាជាមធ្រាយម
រៀងគា្នា៣៥៥០ដលុ្លារនងិ១៤២៥
ដុល្លារកើនពី៣៥០០ដុល្លារនិង
១៤០០ដុល្លារ។
ចំណ្រាកដីក្នុងខណ្ឌមួយចំនួនទៀត

ដចូជាខណ្ឌឫស្រាសកី្រាវរក្រាសាតម្ល្រាដដ្រាល
១២៥០ដលុ្លារនងិខណ្ឌជ្រាយចង្វារ

តម្ល្រា១១៥០ដុល្លារ។ដោយឡ្រាក
ខណ្ឌផ្រាស្រាងៗទៀតដូចជាខណ្ឌដង្កោ
មានជ័យច្រាបារអំពៅពោធិ៍ស្រានជ័យ
ព្រាកពៅ្នានងិខណ្ឌកបំលូមានតម្ល្រាជា
មធ្រាយមចនោ្លាះពី១៥០ដលុ្លារទៅដល់
៥០០ដុល្លារក្នុង១ម៉្រាត្រាការ៉្រា។
អ្នកស្រាីអានសធុតីានាយកិាគ្រាប-់

គ្រាងក្រាុមហ៊ុន CBRECambodia
បានប្រាប់ភ្នពំ្រាញប៉សុ្តិ៍កាលពថី្ង្រាពធុថា
ទផី្រាសារដីធ្លីនៅកម្ពជុាពសិ្រាសក្នងុក្រាងុ
ភ្នំព្រាញដ្រាលជាកន្ល្រាងទទួលបាន
ការបណ្តាក់ទនុយ៉ាងច្រាើនពីសណំក់

វិនិយោគិនបរទ្រាសនោះ កំពុងទទួល-
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីឥទ្ធិពល
ន្រាការរាតត្រាបាតជងំឺផ្តាសាយសកល។
កវូដី១៩បានធ្វើឲ្រាយការធ្វើដណំើររបស់
អ្នកវិនិយោគធំៗពីបរទ្រាសមកកម្ពុជា
ត្រាូវផ្អាកជាបណ្តាះអាសន្នហ្រាតុន្រាះ
សកម្មភាពទញិលក់ដីក៏ត្រាវូជាប់គាងំ
តាមនោះដ្រារ។អ្នកស្រាីបន្តថាមនិត្រាមឹ-
ត្រាទីផ្រាសារទិញ-លក់ដីធ្លីទ្រាដ្រាលជាប់-
គាងំសមូ្រាបីត្រាសកម្មភាពន្រាដណំើរការ
គម្រាងមួយចំនួនក៏ត្រាូវពន្រាយារព្រាល
ផងដ្រារនាព្រាលន្រាះ។
អ្នកស្រាីថ្ល្រាងថា៖«ន្រាះជាសា្ថានភាព

ដ្រាលតម្ល្រាដីធ្លីក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រាញមាន
កំណើនតិចតួចបំផុតក្នុងរយៈព្រាល
១០ឆ្នាំចុងក្រាយន្រាះ»។
អ្នកស្រាីបន្តថាកតា្តាដ្រាលធ្វើឲ្រាយតម្ល្រា

ដីតាមខណ្ឌនៅជាយក្រាុងកើនឡើង
ខសុពីតបំន់កណ្តាលក្រាងុដោយសារ
ត្រាមានការអភិវឌ្រាឍហ្រាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្មីៗជាច្រាើននៅទីនោះហើយទីនោះ
ក៏កំពុងត្រាទក់ទញអ្នកអភិវឌ្រាឍន៍ឲ្រាយ
ទៅវិនិយោគនៅទីនោះផងដ្រារ។
អ្នកស្រាីបានអះអាងថា៖«ការអភវិឌ្រាឍ

ហ្រាដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធជាច្រាើនកពំងុធ្វើឲ្រាយ
ដីកសិកម្មនៅជាយក្រាុងកា្លាយបន្តិច

ម្តងៗ ទៅជាតំបន់លំនៅឋានតំបន់
ឧស្រាសាហកម្មមជ្រាឈមណ្ឌលពាណជិ្ជកម្ម
និងរោងចក្រាសហគ្រាសជាដើម»។
លោកឌឹតចណ្ណោនាយកប្រាតិបត្តិ

ក្រាមុហ៊នុអចលនទ្រាព្រាយឡាកគ់ីរៀលធី
បានឲ្រាយដឹងថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២០
រហតូមកដល់ព្រាលន្រាះតម្ល្រាដីក្នងុក្រាងុ
ភ្នពំ្រាញមនិមានអ្វីប្រាប្រាលួគរួឲ្រាយកត-់
សមា្គាល់ទ្រាដោយកន្ល្រាងខ្លះនៅទ្រាឹង
និងកន្ល្រាងខ្លះបានកើនឡើងតិចតួច។
លោកបន្តថាមានកតា្តាធំៗចំនួន៣
ដ្រាលមានឥទ្ធិពលចំពោះទីផ្រាសារន្រាះរួម-
មានការធ្លាក់ចុះន្រាចំនួនវិនិយោគិន
ជនជាតិចនិនៅកម្ពជុាការផ្ទុះឡើងន្រា
ជំងឺកូវីដ១៩និងការជាប់គាំងន្រាកំ-
ណើនស្រាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
លោកថ្ល្រាងថា៖«តម្ល្រាដីក្នុងភ្នំព្រាញ

មិនកើនឡើងច្រាើនទ្រាក្នុងឆមាសទី១
ឆ្នាំន្រាះបើធៀបនងឹចងុឆ្នាមំនុប៉នុ្ត្រាវានងឹ
មានកំណើនឡើងវិញខ្លះក្នុងឆមាស
ទី២ន្រាះព្រាះសកម្មភាពទិញលក់
បានចាប់ផ្តើមមានវិញខ្លះៗ ហើយ»។
តាមលោកចណ្ណោតម្ល្រាដីនៅភ្នពំ្រាញ

ដ្រាលកំពុងកើនព្រាលន្រាះគឺស្ថិតនៅ
ភាគខងត្រាបូងឬតំបន់ព្រាលនយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិភ្នំព្រាញថ្មី៕LA
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

វីឡាធំទូលយសមាាប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងក្ងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្លាៈ៤៥០០ដុល្លារ/១ខា



វីឡាLC2លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារណ្តធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,ទំហំ
ដី៖5.1មx15ម
តម្លាៈ១៥មឺុនដុល្លារ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្លាៈ៧៥មឺុនដុល្លារ

ខុនដូមាសុង
ទីតំាង៖កោះព្ជ្,សង្កាត់
ទន្លប្ាសាក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១០មឺុនដុល្លារ

ដីលក់លាខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម្៉ត្
ទីតំាង:ដីប្រទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ព្កឯងច្បារអំពៅ
តម្លា:320000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្លា:170000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម្៉ត្
ទីតំាង:វាលស្បូវច្បារអំពៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:1300000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម្៉ត្ការ្
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯងខណ្ឌ
ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:200000ដុល្លារចរចា

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្លាៈ398000ដុល្លារ

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីនណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

វីឡាកូនកាត់បាភាទLA   
នៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្លាៈ275000ដុល្លារ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

ទូរស័ព្ទលាខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដា្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
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វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡ្ងណវា៉ាត់ត្
តម្លា:67000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា


ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្លា:69800ដុល្លារចរចា

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទាន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប្៉ងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្លា:84500ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯង
តម្លា:400ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា


ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី5mx20m
ទំហំផ្ទះ4.2mx15.2m
ទីតំាង:ព្កហូរ
 តម្លា:65000ដុល្លារចរចា


ផ្ទះសមាាប់លក់
ទំហំដី4.5mx15m
ទំហំផ្ទះ4.5mx10m
ទីតំាង:ព្កហូរ
តម្លា:51500ដុល្លារចរចា
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ដោយសរភ្លៀងធា្លាក់យ៉ាងខ្លាងំ
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ភៀសខ្លួនទៅកាន់មណ្ឌលជន-
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ដ្រលលិចទឹក៕AFP/SK
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គម្រងធ្វើទស្រសនកិច្ចប្រទ្រសចិន
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តានតឹងនយោបាយភូមិសស្ត្រ រវាង
ប្រទ្រសមហាអំណាចទាំង២បាន
កើនឡើងនិងការព្រួយបារម្ភកាន់ត្រ
ខ្លាំងឡើងជុំវិញតំបន់ងយផ្ទុះហិង្រសា
នៅសមុទ្រចិនខងត្របូងដ៏មានសកា្តៅ-
នុពលន្រះ។
លោកមា៉ាកអ្រស្ពឺរបានថ្ល្រងកាល-

ពីថ្ង្រអង្គារថាលោកសង្រឃឹមថានឹងធ្វើ
ទស្រសនកិច្ចនៅមុនដំណាច់ឆា្នាំន្រះ
ដើម្របី«បង្កើតប្រពន័្ធដ៏ចាំបាច់សម្រប់
ទំនាក់ទំនងវិបត្តិ និងពង្រឹងគោល-
បំណងរបស់យើងឡើងវិញដើម្របី
ប្រកតួប្រជ្រងដោយបើកចហំនៅក្នងុ
ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដ្រលជាសិទ្ធិរបស់
យើងទាំងអស់គ្នា»។
កាលពីសបា្តៅហ៍មុនអាម្ររិកបាន

ប្រកាសជាផ្លូវការអំពីសកម្មភាពក្នុង

តំបន់ និងធនធានរបស់ក្រុងប៉្រកាំង
នៅក្នងុសមទុ្រចនិខងត្របូងថាជារឿង
ខុសច្របាប់ដោយបានគំទ្រយ៉ាង
ច្របាស់ក្រឡ្រតអពំីការតវា៉ារបស់បណា្តា
ប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍ប្រឆាងំសកម្ម-
ភាពរបស់ប្រទ្រសចិននោះ។
អាម្ររិកក៏បានកាត់បន្ថយទំនាក់-

ទនំងជាមយួទីក្រងុហងុកងុក្រយពី
ប្រទ្រសចនិបានអនវុត្តច្របាប់សន្តិសខុ
ថ្មីមួយនៅក្នុងការរំលោភកិច្ចសន្រយា
របស់ខ្លនួអពំីស្ររីភាពបគុ្គលសម្រប់
ទឹកដីហុងកុងមួយន្រះ។
លោកមា៉ាកអ្រស្ពរឺបានថ្ល្រងនៅក្នងុ

សុន្ទរកថាមួយ ទៅកាន់វិទ្រយាស្ថាន
សិក្រសាយុទ្ធសស្ត្រអន្តរជាតិថា៖-
«យើងមិនម្រនបង្កជម្លាះនោះទ្រ»។
លោកមា៉ាកអ្រស្ពរឺបានថ្ល្រងថាប៉នុ្ត្រ

ប្រទ្រសចិន«គ្មានសិទ្ធិកាន់កាប់នៅ
ក្នុងដ្រនសមុទ្រអន្តរជាតិដ្រលហាម
មិនឲ្រយគ្រចូលទៅកាន់តំបន់អះអាង
ថាជាដ្រនសមទុ្រនាវាចរណ៍របស់ខ្លនួ
នោះទ្រ»។
ក្រងុប៉្រកាងំបានស្វះស្វ្រងរកដើម្របី

ទាមទារយកដ្រនទឹកជាច្រើន នៅ
សមទុ្រចនិខងត្របងូជាការពតិណាស់
តាមរយៈការសងសង់មូលដា្ឋាន
យោធាជាច្រើន នៅកន្ល្រងកោះតូចៗ 
និងថ្មប៉ប្រះទឹកជាច្រើនកន្ល្រងដោយ
មានព្រលានយន្តហោះយ៉ាងវ្រងនិង

កំពង់ផ្រទឹកជ្រជាច្រើនកន្ល្រងទៀត
នៅទីនោះ។
កាលពីថ្ង្រទី២ខ្រកក្កដាក្រសួងការ- 

ពារជាតិអាម្ររិកបានរិះគន់សមយុទ្ធ
យោធាចិននៅម្តុំកោះបា៉ារា៉ាស្រល
ដោយបាននយិយថាពកួគ្រ«បានធ្វើ

ឲ្រយស្ថានការណ៍អស្ថិរភាពបន្ថ្រម-
ទៀត»នៅក្នងុតបំន់មយួបានអះអាង
ដោយកោះត្រវា៉ាន់ និងប្រទ្រសវៀត-
ណាមផងដ្ររ។
អ្នកនាំពាក្រយមា្នាក់បានថ្ល្រងថា២ថ្ង្រ

ក្រយមកមន្ទរីបញ្ចកោណបានថ្ល្រង
ថា នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួន២
គ្រឿងបានធ្វើសមយទុ្ធនៅក្នងុសមទុ្រ
ចិនខងត្របូងដើម្របី«គំទ្រស្ររីភាព
និងបើកចំហនៅឥណ្ឌូបា៉ាសុីហ្វិក»។
កាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រកក្កដារដ្ឋមន្ត្រី

ការបរទ្រសអាម្ររិកលោកម៉្រក៍ប៉ុម-
ប៉្រអូបានបង្កឧបសគ្គដល់ការទាម-
ទាររបស់ចិនកាន់ត្រខ្លាំងឡើងជាង
មុនដ្រលកាលពីព្រលកន្លងទៅបាន
ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវា៉ាសុីនតោន។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិកលោក

ម៉្រក៍ ប៉ុមប៉្រអូបានប្រកាសនៅក្នុង
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖«ពិភព-
លោកនងឹមនិអនញុ្ញាតឲ្រយក្រងុប៉្រកាងំ
គ្រប់គ្រងសមទុ្រចនិខងត្របងូជាដ្រន-
ទឹកនាវាចរណ៍របស់ខ្លួនផ្តៅច់មុខត្រ
ឯងជាដាច់ខត»៕AFP/SK

រដ្ឋមន្ត្រី ករ ពារ ជាតិ អាម្ររិក មានគម្រង ទស្រសនកិច្ច ទៅក ន់ប្រទ្រស ចិន 
ខណៈភា ពតានតឹង ឡើង កម្តៅកនត់្រខា្លាំងនៅ សមុទ្រចិនខា  ង ត្របូង

លោកម៉ាកអ្រស្ពរឺចូលរួមសន្នសីិទសារព័ត៌មនមួយស្តីពីប្រតិបត្តិ្កករណាកូទិក។AFP



ក្រុងបូហ្គោតាៈ  យោ ធា កូ-
ឡុំប៊ី  បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ 
ថា  ឧទ្ធម្ភាគ ចកែ យោ ធា កូ ឡុំ ប៊ី 
១ គែឿង  បាន ធា្លាក់  ដោយ        
ប ណ្តាល ឲែយ មនសុែស ៩ នាក ់ស្លាប ់ 
និង ៦ នាក់ ផែសែង ទៀត  រង របួស  
នៅ ក្នុង ឧបែបត្តិហែតុនោះ ។ 

អ្នក នាំ ពាកែយ យោ ធា  បាន 
ថ្លែង នៅ ក្នុង គែ ហទំ ព័រ ធ្វី ធើរ - 
ថា៖«ជាអកសុល  យើង បាន រក 
ឃើញ សក សព បុគ្គលិក យោ-
ធា របស់ យើង ៩ នាក់ » ។ 

 សំណល់ បាក់ បែក របស់ 
ឧទ្ធម្ភាគ ចកែ UH-60  Black-
Hawk  ដែល បាន ដឹក មនុសែស 
ចំនួន ១៧ នាក់  តែូវ បាន រក- 
ឃើញ កាល ព ីពែល ថ្ម ៗី  នែះ  នៅ 
ពែល ថ្ងែ  នៅ តាម បណ្តាយ ទន្លែ 
អុីន នី រី ដា  នៅ ក្នុង បែទែស កូ-
ឡុំប៊ី ភាគ អាគ្នែយ៍ ។ 

យោ ធា  បាន ថ្លែង កាល ពី-
ពែល ថ្មី ៗ  នែះ  នៅ ក្នុង សែចក្តី 
ថ្លែង ការណ៍ មួយ  នៅ កែសួង 
ការ ពារ ជាតិ ថា ៖« នៅ កន្លែង 
ដែល ឧទ្ធម្ភាគ ចកែ  បាន ធា្លាក់   
នោះ  បគុ្គលកិ នៅ ក្នងុ តបំន ់បាន 
រាយការណ៍ ថា  សម ជិក កង- 
ទ័ព ជាតិ ១៧ នាក់  កំពុង ធ្វើ- 
ដំណើរ នៅ លើ យន្ត ហោះ  » ។ 

សែចក្ត ីថ្លែង ការណ ៍នោះ បាន 

ឲែយ ដឹង ថា  អ្នក រង របួស តែូវ បាន 
បញ្ជូន ទៅ ពែយា បាល  នៅ មន្ទីរ- 
ពែទែយ ជិត ៗ នោះ  ខណៈ កែុម 
ជួយ សង្គែះ មួយ  « បាន បន្ត 
ស្វែង រក » កែុម ជន រង គែះ 
កំពុង បាត់ ខ្លួន នៅ ទី នោះ ។ 

 យោង តាម ឧត្តម សែនីយ៍ 
មែបញ្ជា ការ នែ កង កម្លាំង យោ - 
ធា របស់ កូ ឡុំ ប៊ី  បាន ឲែយ ដឹង ថា  
ឧទ្ធម្ភាគ ចកែ នោះ  តែូវ បាន  
ចូលរួម កិច្ច បែតិបត្តិការ យោ ធា 
មួយ បែឆាំង កែុម បែដាប់អាវុធ 
រៀប ចំ មួយ  នៅ ក្នុង តំបន់ ហ្គា - 
វៀ រី  នៅ មុន យន្ត ហោះ នោះ  
បាន ធា្លាក់  កាល ពី ពែឹក ថ្ងែ ចន្ទ ។ 

អង្គ ភាពតែួតពិនិតែយ  វិទែយា-
សស ្តែ  អាកាស ចរណ៍ របស់ 
យោធា  បាន បញ្ជូន កែុម អ្នក- 
ជនំាញ ទៅ កន្លែង ធា្លាក ់ឧទ្ធម្ភាគ-
ចកែ នោះ ។ 

លោកបែធានា ធិបតី  Ivan 
Duque បាន សម្តែង ការ - 
សោក ស្តាយ នៅ លើ គែហ ទពំរ័- 
ធ្វធីើរ  ចពំោះ អ្វ ីដែល លោក បាន 
ពពិណន៌ា ថា ជា  គែះ ថា្នាក ់មយួ  
ហើយ លោក បាន ថ្លែង ថា ទា- 
ហន ទាងំ អស ់នៅ ក្នងុ ឧទ្ធម្ភាគ- 
ចកែ នោះ  កំពុង គាំទែ កិច្ច បែតិ- 
បត្តិការ  បែឆាំង នឹង សកម្មភាព 
ខុសចែបាប់ ៕Xinhua/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី២៣ ែខកក្កដា ឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ឧប្បត្តហ្ិតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្យោធបង្ក
ឲ្យមនុស្ស៩នាក់ស្លាប់និង៦នាក់របួស

លោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡ្រស្ទនីម៉ាមុដអាបស(ស្តាំ)ស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសអ្រហ្រសី៊បSamehShoukryនៅក្រងុរ៉ាម៉ាល់ឡាហ៍។AFP

ក្រមុជួយសង្គ្រះកំពុងធ្វើការងារនៅកន្ល្រងឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាធា្លាក់។AFP

ចិនសម្ត្ងការពួ្យបារម្ភចំពោះគម្ងដាក់ផ្នក្
ន្ដ្នដីបា៉ាឡ្ស្ទនីជាឧបសម្ពន័្ធរបស់អីុស្អ្ល
បុរីញូវយ៉កៈ  បែសិត ពិសែស ចិន  បាន 

ថ្លែង កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ ថា  បែទែស ចិន  ពិត- 
ជា ពែួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង អំពី របាយ ការណ៍ 
នែ គមែង  ដាក់ ផ្នែក នែ ដែន ដី បា៉ាឡែស្ទីន 
ជាឧបសម្ព័ន្ធ របស់ អុីសែ អែល ។  

លោក  Zhang Jun  តណំង អចនិែ្ត  យ ៍ 
របស់ បែទែស ចិន បែចាំ នៅ អង្គការ សហ- 
បែជាជាតិ  បាន ថ្លែង  បែប់ ជំនួប ជាក់ ស្តែង  
មួយ នៅ កែុមបែឹកែសា សន្តិសុខ ស្តីពី ស្ថាន- 
ភាព នៅ តំបន់ មជែឈិមបូពា៌ា ថា៖ «គមែង 
បែបនែះ  បែសិន បើ តែូវ បាន អនុវត្ត នឹង 
រំលោភ ចែបាប់ អន្តរជាតិ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ  និង 
សែចក្តី សមែច  ពាក់ ព័ន្ធ របស់  អង្គការ- 
សហបែជា ជាតិ   និង ធ្វើ ឲែយ  គែះ ថា្នាក់ ដល់ 
ដំណះ សែយ រដ្ឋ២ ។  យើង ជំរុញ ឲែយ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ   ចៀស វាង ចាត់ វិធាន ការ ឯកតោ 
ភាគី ណ មួយ  និង បែឹង បែង ឲែយ អស់ ពី 
សមត្ថ ភាព  ដើមែបី បន្ធូរ បន្ថយ ភាព តាន តឹង 
និង ជម្លាះ។    

លោក បាន ថ្លែង បន្ថែម ថា៖ «វា គឺ រឿង  

ចា ំបាច ់ស្មើ ភាព គា្នា  ក្នងុ ការ បញែឈប ់ការ តាងំ      
ទី លំនៅ  ការបំផ្លាញ ចោល សំណង់ របស់ 
បា៉ាឡែស្ទីន  និង អំពើ ហិងែសា បែឆាំង នឹង       
ជន សុីវិល ។ កែុម បែឹកែសា សន្តិសុខ  គួរ តែ 
បង្ហាញ អំណច របស់ ខ្លួន  និង ចូល រួម 
ចំណែក របស់ ខ្លួន  ដើមែបី ធានា ថា  សែចក្តី - 
សមែច ចិត្ត នានា របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង នោះ     
ម ន សែចក្តី សមែច ២៣ ៣៤  តែូវ បាន 
អនុវត្ត ឲែយ បា ន ពែញ លែញ »។    

ដោយ បាន ថ្លែង អពំ ីដណំើរ ការ សន្តភិាព 
នៅ តបំន ់មជែឈមិបពូា៌ា  លោក ឯកអគ្គ រដ្ឋទតូ- 
ចិន រូប នែះ  បាន ថ្លែង ថា  វា គឺ ជា ឱ កាស ដ៏ 
សំខន់ មួយ  ដើមែបី ធ្វើ ឲែយ ដំណើរ ការ នែះ   
រីក ចមែើនទៅមុខ   និង បន្ត ការ ចរចា សន្តិ- 
ភាព ដោយ ស្មើភាព  និង បែកប ដោយ អត្ថ - 
ន័យ រវាង បា៉ាឡែស្ទីន  និង អុ ីសែអែ ល។

លោក  បាន ថ្លែង ថា កិច្ចពែម ពែៀង 
អន្តរជាតិ នានា  ដូច ជា សែចក្តី សមែច 
ពាក់ព័ន្ធ របស់ អង្គការ សហ បែជា ជាត ិ គឺ   
ដែ ន ដ ីសមែប ់គោល ការណ ៍សន្ត ិភាព  នងិ 

ដណំះ សែយ រដ្ឋ ២  គ ឺជា កតា្តា សខំន ់ក្នងុ 
ដំណើរ ការ សន្តិភាព នៅ មជែឈិម បូពា៌ា ។

លោក Zhang  បាន ថ្លែង ថា៖«បែទែស ចនិ 
បាន គាទំែ ដល ់ការ អពំាវ នាវ របស ់ បែធានា- 
ធិបតី  បា៉ាឡែស្ទីន លោក អាបាស  សុំ ឲែយ 
មន   សន្និ សីទស្តី ពី សន្តិភាព អន្តរជាតិ  និង 
ពងែីក យន្តការ ពហុជាតិ  ដើមែបី សន្តិភាព 
ហើយ និង ពិចារណអំពី ការ ចូល រួម ក្នុង 
មធែយា បាយ សមរមែយ បំផុត »។   

លោក បាន ថ្លែង បន្ថែម ថា៖ « យើង អំពាវ - 
នាវ ដល់ សហគមន៍ អន្តរជាត ិ ជា ពិសែស  
បណ្តា បែទែស  ដែល មន ឥទ្ធិពល ទៅ លើ 
បា៉ាឡែស្ទីន  និង អុីសែអែល  ឲែយ បន្ត រកែសា  
អពែយាកែឹត   និង ជំរុញ ឲែយ មន ការ ចរចា 
សន្តិភាព» ដោយ បន្ថែម  ថា  ចំពោះ ស្ថាន- 
ភាព មនុសែស ធម៌ នៅ  បា៉ាឡែស្ទីន  បែជាជន 
កំពុង រង ការ ឈឺ ចាប់ ។ «យើង ចាំ បាច់ មន 
កចិ្ច ពែម ពែៀង នងិ ការ សមែបសមែលួ  ដើមែប ី
ឆ្លើយ តប គមែង ដាក់ ជា ឧបសម្ព័ន្ធ របស់ 
អុីសែអែលនោះ  »៕Xinhua/PSA

 អតែ បែជាជន គា្មាន ការងរ ធ្វើ នៅក្នុង បែទែស 
អូស្ដែលី បាន កើនឡើង ក្នងុ រង្វង់  ០,៣% ពី  ៧,១% 
នៅក្នងុ ខែឧសភា ដល់  ៧,៤% ឬ  ៩៩២.៣០០ នាក់ 
នៅក្នុង ខែមិថុនា  នែះបើយោងតាម ទិន្នន័យ ពី 
ការិយល័យ ស្ថតិិ នែ បែទែស អូស្ដែលី (Australian 
Bureau of Statistics) ។ 

 បមែបមែលួ នែះ បាន បង្ហាញថា វិបត្ដ ិដែល បណ្តាល 
មកពី វីរុស កូ រូ៉ ណ នៅតែមន ឥទ្ធពិល សែបពែល ដែល 
រលក ទី ២ នៅក្នងុ រដ្ឋ Victoria កំពុង គំរាម កំហែង 
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ វិស័យ ការងរ ដែល អាច ជំរុញ ឱែយ 
មន តមែវូការ បន្ថែម លើ ជំនួយ សរពើពន្ធ ដើមែបី ទប់- 
ស្កាត់ នូវ ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមន នែ រលក ទី ២ នែះ ។ 

 ស្ថានភាព កាន់តែ ធ្ងន់ធ្ងរ អាច នឹង កើតមនឡើង 
ផងដែរ ខណៈ អតែ បែជាជន គា្មាន ការងរ ធ្វើ តែវូបាន 
គែ រំពឹងថា  នឹង អាច កើន ឡើងដល់  ៨% នៅក្នងុ ទីផែសារ 
ការងរ ក្នងុ តែមីស ទី ៤  នែ ឆា្នា ំ២០២០ ដោយសរ ការ- 
បន្ត នែ ឥទ្ធពិល របស់ វីរុស កូ រូ៉ ណ ។ ជា លទ្ធផល សែដ្ឋ-
កិច ្ច អូស្តាែលី អាច នឹង ចុះខែសាយ ហើយ វិនិយោគិន 
អាច  នឹង បង្វែរ ទិសដៅ ទៅ ស្វែងរក ឱកាស វិនិយោគ 
នៅ ក្នងុ បែទែស ដទែទៀត ដែល នឹង ជាហែតុ នំាឱែយ តម្លែ 
នែ បែក់ ដុល្លារ អូស្តាែលី ធា្លាក់ចុះ ។ 

 ចាប់តំាងពី ខែមិថុនា មក តម្លែ នែ គូ រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ 
អូស្ដែលី ធៀប នឹង ដុល្លារ អាមែរិក (AUD/USD) 
បែបែលួ ក្នងុ ចនោ្លាះ ពី ០,៦៨ ទៅ ០,៧០ ហើយ តម្លែ 

បច្ចបុែបន្ន របស់ វាស្ថតិនៅ ០,៦៩ ។ 
 ដោយ យោងតាម ទិន្នន័យ និង សូចនាករ សែដ្ឋកិច្ច 

ខងលើ ក៏ដូចជា បទពិសោធជាចែើន ឆា្នាំ របស់ខ្ញុំ 
នៅក្នងុ ទីផែសារ ហិរញ្ញវត្ថ ុខ្ញុ ំអាច មើលឃើញថា នែះ គឺជា 
ឱកាស ដ៏ ល្អ មួយ សមែប់ ការជួញដូរ គូ រូបិយប័ណ្ណ 
ដុល្លារ អូស្ដែលី ធៀប នឹង ដុល្លារ អាមែរិក សែប ពែល 
ដែល បែក់ ដុល្លារ អូស្តាែលី អាច នឹង បន្ត ធា្លាក់ចុះ ។ 

 បែសិនបើ លោកអ្នក តែវូការ ព័ត៌មន លម្អតិ អំពី 
របៀប ជួញដូរ គូ រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ អូស្ដែលី ធៀប នឹង 
ដុល្លារ អាមែរិក និង ផលិតផល ផែសែងៗ ទៀត លោកអ្នក 
អាច ទាក់ទងមក កែមុហុ៊ន ហោ្គាល ដែ ន អែ ហ្វ អិ កស៍ 
លីង ឃែ ភី ថ ល របស់ យើងខ្ញុ ំ៕ 

សេដ្ឋកិច្ចអូស្ដេលីរងសម្ពាធខ្លាំងខណៈអតេនិកម្មភាពបន្តកើនឡើង

លោកឈាឆាយហ្រង/បែធាន ផ្នែក បែកឹែសា 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនែ កែមុហុ៊ន ហោ្គាល ដែ ន អែ  ហ្វ 
អិ កស៍ លីង ឃែ ភី ថ ល ។ 
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ភូមិគំរូស្រកុបន្ទាយ-
ស្រីបំណងទាក់ទាញ
ទ្រសចរនិយមជនបទ

ហុង រស្មី

សៀមរាប:   ផ្ទះ សំបែងរបស់ អ្នក- 
ភូមិ រស់ នៅ បែចាំ ថ្ងែ ជាមួយ សួន  បុប្ផា 
ផ្កា ភ្ញ ីកែបែរ ជើង ជណ្ដើរ   របង លើ ជញ្ជាងំ 
ស្លឹក   បន្ថែម សួន បន្លែ អន្លក់  និង មាន់ 
ទា  ក្នុង បរិវែណ ផ្ទះ  គឺជាលំនៅឋាន 
បែប ជនបទ នែ  ភូមិ គំរូពែះ ដាក់ ដែល 
នឹង បង្អួត សមែស់ បែហាក់ បែហែល 
គ្នាចាប ់ព ីកមែតិ ភមូ ិ ឃុ ំនងិ រហតូ ដល ់
សែុក បន្ទាយ សែី ទាំង មូល ។ 

ទដិ្ឋភាព ភមូឋិាន បែប ជនបទ  នែះ   ជា 
ផ្នែក មួយ នែ ការ លើក ស្ទួយ ទែស - 
ចរណ ៍ធម្មជាត ិ ដែល ជា គនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម 
របស់ អភិបល សែុក បន្ទាយ សែី ។ 

លោក ឃីម ហ្វីណង់ ជា អភិបល 
សែុក បន្ទាយ សែី ដែល កំពុង ទទួល 
បន ការ គំទែ ចំពោះ គមែង ផ្ទះ ១- 
អំពូល ១ បន បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា៖  
«  បន្ទាយ សែី គឺជា សែុក ទែសចរណ៍ 
ហើយ យើង ចង់ ជំរុញ ឲែយ ទូទាំង សែុក 
មាន ភូមិឋាន ស្អាត ដែល ជា ផ្នែក មួយ 
នែ បរិស្ថាន ស្អាត និង បដិសណ្ឋារកិច្ច 
ល្អ  ដើមែបី ទាក់ទាញ   ទែសចរ  ។  ដំបូង  
យើង តែូវ រៀបចំ ភូមិឋាន សិន មុន នឹង 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ឥរិយាបថ  ពលរដ្ឋ » ។ 

  ផ្ដើម  ពី ភូមិ ពែះដាក់  រួច ឈាន ឆ្ពោះ- 
ទៅ កាន់ ទូទាំង សែុក  លោក ហ្វីណង់ 
បន ឲែយដឹង ថា ឆ្នាំ នែះ លោក បង្កើត  
យុទ្ធនការ មួយ ឈ្មោះ ថា «២០២០ 
បន្ទាយ សែី ស្អាត » ដែល មាន ភូមិ គំរូ 

ការ បែមូល សំរាម  ដែល   កំណត់ ឲែយ មែ- 
ភូមិ ទាំង  ៣៦ ភូមិធ្វើ ការ ចុះ បែមូល 
សំរាម ម្ដង ក្នុង ១ ខែ និង ការ អប់រំ  អំពី 
របៀប រស់ នៅ ស្អាត ជាដើម ។ 

 អភបិល សែកុ ដែល  ខ្នះ ខ្នែង អភវិឌែឍ  
ដែន ដី រដ្ឋបល របស់ ខ្លួ នរូប នែះបន 
បន្ដថា ៖ « ពែល  រៀបចំបន  ពី ៣ ទៅ 
៥ ផ្ទះ យើង ចាប់ ផ្ដើម ឲែយពលរដ្ឋ មួយ 
ភូមិ  [ពែះដាក់ ] ធ្វើ ការ បែកួត បែជែង 
គ្នា  ហើយ បើ ផ្ទះ ណ ឈ្នះ យើង នឹង 
បែគល់ រង្វាន់ ជូន ពួកគត់ ។ យើង នឹង 
បន្ដ សកម្មភាព នែះ ទៅ ភូមិ ឋាន ដទែ 
ទៀត រហតូ ដល ់ឃុ ំគរំ ូនងិ សែកុ បន្ទាយ- 
សែី ទាំង មូល តែម្ដង »។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ទែសចរ ណ៍ នៅ 
បន្ទាយ សែី  ជា ទែសចរណ៍ បែប កសិ-
ទែសចរណ៍ វបែបធម៌ និង ធម្មជាតិ ឬ 
និយាយ ងយ សែួល គឺ ទែសចរណ៍ 
បែប ជន បទ ។ ទោះ មាន ការ អភិវឌែឍ 
ដើមែបី ទាក់ទាញ ទែសចរ យា៉ាង ណ ក៏- 
ដោយ  ក៏ បន្ទាយ សែី  នៅ តែរកែសា អត្ដ-
សញ្ញាណ អ្នក បន្ទាយ សែ ីចាស ់ ដោយ  
មិន  ពែយាយាម បង្កើត អ្វី ដែល ថ្មី  ទែ ។ 

លោក ហ្វីណង់  បន្ថែម ថា ៖« ពែះ - 
ដាក់  ជា ភូមិ បែតិកភណ្ឌ ឬ ជា ភូមិ បុរាណ  
ដែល មាន បែវត្ដ ិយរូ លង ់ ស្ថតិ ក្នងុ បត 
បរាយណ ៍តាងំព ីសមយ័ អង្គរ ។ សមូែប ី
តែ  ពជូ ផ្កា ទាងំ នែះក ៏តែវូ បន បែើ ផ្កា ដុះ 
នៅ ក្នុង សែុក បន្ទាយ សែី  ។ បើ បែើ ផ្កា 
បែណតី ពកួគត ់តែវូ ចណំយ ដែល ជា  
ការ លំបក សមែប់ ពលរដ្ឋ ។ ទាំង- 

នែះ  យើង ចង់  បញ់ ឆ្ពោះ ទៅ រក ទែស-
ចរណ៍ បែប ជន បទ ដែល មាន អត្ដ- 
សញ្ញាណ ចែបាស់ លាស់ ។ 

លោក   រៀបរាប់ អំពី ទិដ្ឋភាព ទូទៅនែ 
ផ្ទះគំរូ   ថា ៖ «ចំពោះ ផ្ទះ គំរូ យើង ចង់ ឲែយ   
ផ្ទះ មាន ផ្កា  មាន ស្មោ អត់ សំរាម  និង 
មាន បន្លែ បង្ការ  ចិញ្ចឹម សត្វ  ដែល ជា 
ទនំៀម ទមា្លាប ់ខ្មែរ តាងំព ីដើម ។ សខំាន ់ 
យើង ចង់ ឲែយ បែជាជន មាន របៀប រស់- 
នៅ ស្អាត  ដោយ យើង ជួយ បែង ចែក 
បរិវែណ ផ្ទះ  រួម មាន  កន្លែង សមែប់ 
ហាល ខោ អាវ  និង ធុង សំរាម។  ផ្ទះគំរូ 
ខ្លះ យើង ផ្ដល ់ជមែើស ជា ផ្ទះ ស្នាក ់ ទៅ 
ថ្ងែ មុខ សមែប់   ទែសចរ »។

កែុម និសែសតិ ស្ម័គែចិត្ដ  សកល វិទែយា-
ល័យ  បញ្ញា សស្តែ និង វែស្ទើន  ២២ 
នក ់ មកពី ភ្នំពែញ ដែល ដឹក នំដោយ  
លោកគែូ រស់ សុីវណ្ណ សស្តែចារែយ 
មហាវទិែយាលយ័ស្ថាបតែយកម្ម   ចណំយ  

ពែល ១ សប្ដាហ៍   រចន បរិវែណ ផ្ទះ   ៣ 
ខ្នង ដំបូង ក្នុង ភូមិ ពែះដាក់ ។ 

លោក ហ្វីណង់  ឲែយ ដឹង ថា វា ដោយ- 
សរ  ផ្ទះ ពួកគត់ អត់ មាន ការ រៀបចំ 
ទាងំ  អស់  ខណៈ ដែល កែមុ នសិែសតិ នៅ 
មិន ទាន់ មាន បទពិសោធ ចែើន  ដែល 
ទាម ទារ ចំណយ ពែល ចែើន ។ កែុម 
និសែសិត ចំណយ   ថវិកាផ្ទាល់ ខ្លួន   និង 
ដើរ សំុ សមា្ភារ ផែសែង ៗ  ពី អ្នក ភូមិ មក រៀបចំ  
ផ្ទះ  ដចូជា ឥដ្ឋ ឫសែស ីនងិឈើ  ។ មា្ចាស ់
ផ្ទះ  ដែល ទទួល ផល នែះ ក៏ មាន ភារ-
កិច្ច ជួយ ទទួល កន្លែង ស្នាក់ នៅ និង 
ម្ហូប  អាហារ ឲែយ ពួកគត់ ផង ដែរ ។ 

យា៉ាងណមិញ លោក ទទួល ស្គាល់ 
ថា ពែល  ចាប ់ផ្ដើម ធ្វើ ការងរ អភវិឌែឍ ន ៍
ភមូ ិឋាន ដបំងូ  មាន ការ លបំក ។ ប៉នុ្ដែ  
ដោយ សរ គមែង នែះ មិន មែន ជា 
លើក ទី១ ដែល  ផ្ទះ ១អំពូល  ១ គឺ ជា 
គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម ដែល ទទួល បន ការ- 

គំទែ ចែើន  ហើយ ពលរដ្ឋ   កែល 
ការ៉ូឡា  និង ដាំ ផ្កា តាម ជើង បង្គាល 
ភ្លើង  ជា ការ ឆ្លើយ តប នងឹ រដ្ឋបល សែកុ 
ដាំ   ផ្កា ចមែបា៉ា តាម ដង ផ្លូវ ។ 

លោក ឃីម ហ្វីណង់  និយាយថា ៖ 
« បច្ចុបែបន្ន  បែជាជន   មាន ការ បើក ចំហ  
ហើយ សូមែបីតែ គមែង យើង កំពុង  ធ្វើ 
នែះ ផ្ទះ មយួ ចនំនួ ចាប ់ផ្ដើម រៀបច ំសនួ 
អី បណ្ដើរ ៗ    ។ ថ្មីៗនែះ យើង   ឃើញ 
វត្ដមាន ភ្ញៀវ ចែើន ជាក់ស្ដែង  កន្លែង 
ហូប នំ បញ្ចុក អី យើង មាន រថយន្ដ ចត 
តាម ដង ផ្លូវ ចែើន  រហូត ដល់    បន្ដ លក់ 
មាន់ អាំង កង្កែប បោបជាដើម »។ 

លោក ថា ៖ « អ្នក ភូមិ  យល់ ឃើញ ថា 
ការ រៀបចំ ភូមិឋាន ឲែយ សែស់ ស្អាត នែះ 
ពតិ ជា មាន បែយោជន ៍។ ចាប ់ព ីពែល- 
នែះ  អ្វី ក៏ ដោយ ឲែយ តែ ផ្ដល់ បែយោជន៍ 
រួម  អ្នក ភូមិ សបែបាយ ចិត្ដ  និង ការ- 
ចូលរួម ធ្វើ ជាមួយ គ្នា »៕

ក្រមុនិស្រសិត ស្មគ័្រ ចិត្ដ មក ពី សាកលវិទ្រយាល័យ  ២ ន្ររាជធានីភ្នពំ្រញ ជួយ រៀបចំ ភូមិ គំរូ ព្រះដាក់  ដ្រល ដឹកនំាដោយ សាស្ដ្រចារ្រយ  រស់ សីុវណ្ណ ។ រូបថត សហ ការី

លោក ឃីម ហ្វណីង់ អភិបាល ស្រកុ បនា្ទាយ ស្រ ីន្រខ្រត្ដសៀមរាប ចុះរៀបចំសួនផ្ទះនៅផ្ទះគំរូ ន្រ ភូមិ ព្រះដាក់ ។ រូបថត សហ ការី



ក្រងុហជូមីញិ:អ្នកឯកទេស
ខាងបច្ចេកវិទេយាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ស្ទុះខា្លាំងនិងគុណភាពពីការ-
ចេបាច់បញ្ចូលទៅក្នុងទីផេសារ
មុនគេសហគេិនវៀតណាម
ឡេថាញ់បានមើលឃើញពី
សកា្ដានុពលរីករាយក្នុងកេុង
ហូជីមិញសមេប់ឱកាសបេ-
កា្លាយកាកកាហ្វេទៅជាម៉ាស់។
នសិេសតិបញ្ចប់ការសកិេសាផ្នេក

គមីីវទិេយាអាយុ៣៥ឆ្នាំបានធ្វើការ
ឲេយ២បេទេសមុនពេលចេញ
បេកបរបរខ្លួនឯង៣ឆ្នាំមុន
ដើមេបីបើកដំណើរការShoeX
ជាកេុមហ៊ុនសេបេកជើងស្ទួយ
បរិស្ថានដេលប្ដូរមកផលិត
ម៉ាស់ ខណៈវីរុសកូរ៉ូណាវាយ-
បេហារខា្លាំង។
នៅពេលលោកឈានជើង

ដល់កន្លេងការងារលោកថាញ់
ទទួលបានបេក់ខេខ្ពស់ និង
មនទំនាក់ទំនងការងារមិនចេះ
ធញុទេន់នៅកេមុហ៊នុបរទេស
ដេលតេូវបានចាត់ទុកជាការ-
ងារកាលីបជាងកេុមហ៊ុនក្នុង
សេុកនិងមិនពិបាកទេំទេនឹង
បទបញ្ជាពីអ្នកគេប់គេងក្នុង
បេទេសកុម្មុយនីស្ដមួយនេះ។
លោកមិនមេនជាបុគ្គលតេ

ឯងដេលជឿជាក់លើវៀត-
ណាមនិងជាពិសេសគំនិតថា
មជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅ
ភាគខាងតេបូងនឹងកា្លាយជា
មជេឈមណ្ឌលនវានុវត្ដន៍ដោយសរ
តេយុវជនសម័យបច្ចេកវិទេយា។
បញ្ហាការបពំលុខេយល់បនា្ទាប់

ការរកីរាលដាលនេវរីសុករូ៉ណូា
បានបង្ខំឲេយលោកថាញ់បេថយុ
យកសម្ភារសល់ពីកាហ្វេវៀត-
ណាមមកកេច្នេជាម៉ាស់ពាក់
ការពារវីរុសឆ្លង។
ការឌហីេសាញបច្ចេកវទិេយាចងុ-

កេយរបស់លោកបានបេើ

សរសេពីកាកកាហ្វេផលិតជា
សេទាប់ៗ ខាងកេដេលអាច
យកទៅបោកគក់បានជាមួយ
សរសេចមេះនេផ្នេកខាងក្នុង
ដេលអាចរលាយ។
លោកបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំ

ធ្វើការសមេចចិត្ដដ៏បេថុយ-
បេថាននងិរពំងឹថាវានងឹជោគ-
ជ័យ។ជាក់ស្ដេងម៉ាស់ទាំង-
នេះទទលួបានការកមុ្មង៉់ជាចេើន
ចាប់ពីអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិក
នងិជប៉នុតាងំពីដាក់លក់ដបំងូ
ក្នុងខេមេស»។
ការផលិតចេញពីគំនិតច្នេ-

បេឌិតតេូវការនិតិវិធីចេើនមន
បញ្ហាបេឈមជាចេើនចំពោះ
កេុមហ៊ុនតូចៗ ថ្មោងថ្មីនៅក្នុង
បេទេសដេលងាយរងគេះពី
បមេបមេួលអាកាសធាតុ។

យោងតាមធនាគារពិភព-
លោកបានបងា្ហាញថាពួកគេ
បេើបច្ចេកវិទេយាចុងកេយក្នុង
ចំណោមបេជាជនដេល៧០
ភាគរយជាយុវជនកេមអាយុ
៣៥ឆ្នាំដើមេបីផលិតនិងលក់
ផលតិផលថ្មៗី ទៅកាន់ទផីេសារដ៏
បេកួតបេជេង។
តេឡប់ទៅមើលការិយា-

ល័យកេុងហូជីមិញដេលមន
សុទ្ធតេអ្នកជំនាញវ័យក្មេង
លោកថាញ់សទរចំពោះ
វបេបធម៌នេការបង្កើត start-
upរបស់វៀតណាម។
លោកឲេយដឹងថា៖ «ខ្ញុំពិតជា

មនការភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះយុវ-
ជនជំនាន់កេយ។វាពិតជា
បានលើកទកឹចតិ្ដពកួយើងទំាង-
អស់គា្នា»៕AFP/HR
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ថ្ង្រ៣កើតខ្រស្រពណ៍ឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រវូនឹងថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២៣ខ្រកក្កដាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

 រាសឡីើងខ្ពសត់េដេត។សខុភាព
ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមនសភាព
ល្អបេសើរដេលគេបដណ្តប់ដោយ
ទង្វើល្អរបស់អ្នក។ ថ្ងេនេះមន

ការជរំញុចតិ្ដឲេយលោកអ្នកបេពេតឹ្តតេអំពើល្អសចុរតិ
តេឹមតេូវនិងពោលពាកេយទៅអ្នកផងបេកបដោយ
វិចារណញ្ញាណ។ចពំោះការបេកបរបររកទទលួ-
ទាននានានឹងបានផលល្អហើយការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីនានាមនសុវត្ថិភាពគួរជាទីទុកចិត្ត។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីសេតុចុះ។ សុខភាពមនជំងឺ-
ជេៀតជេកធ្វើឲេយការបំពេញការងារ
ផេសេងៗ មិនបានលទ្ធផលល្អនិងជា
ហេតុធ្វើឲេយទឹកចិត្តពោរពេញទៅ-

ដោយសរតេភាពសៅហ្មង។ហេតុនេះលោកអ្នក
តេវូតេស្វេងរកសៀវភៅធម៌សមេប់អានពីពេះ
ការមនពេះធម៌ក្នងុខ្លនួធ្វើឲេយអ្នកមនមូលដា្ឋាន
គេះឹក្នងុការពិចារណា។ចំណេកបញ្ហាស្នេហាវិញ
គូស្នេហ៍ចេើនតេមនភាពរកំារកូសដាក់គា្នា។

រាសីមធេយម។ការនិយាយស្តីមន
អ្នកខ្លះយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ឯអ្នក
ខ្លះទៀតពេងើយកន្ដើយចំពោះ
អ្នកហេតុនេះតេវូបេយ័ត្នក្នងុការ-

និយាយស្តីបន្តចិ។លោកអ្នកគួរគិតឲេយបានហ្មត់-
ចត់មុននឹងហាស្ដី។ការបេកបរបររកទទួលទាន
បានផលបង្គរួ។ សុខភាពផ្លវូកាយមនអំណាច-
ខា្លាងំតេសុខភាពផ្លវូចិត្តមនផលប៉ះពាល់ខ្លះៗ ។
បញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ចេះយល់ចិត្តគា្នាជាធម្មតា។

រាសីមធេយម។ចំពោះការបេកបរបរ-
រកទទលួទានផេសេងៗ នងឹបានផល
សមសេបទៅតាមការចំណាយ។
ទោះជាយា៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោក

អ្នកខិតខំបំពេញការងារបេកបដោយការបេុង-
បេយ័ត្ននិងបេងឹបេងអស់ពីសមត្ថភាព។រីឯការ-
នយិាយស្តីអាចមនភាពលើសលស់ឬខ្វះខាត
ខ្លះៗ។ដោយឡេកបញ្ហាស្នេហាគសូ្នេហ៍ក៏មន-
ការយល់ចិត្តគា្នាបានល្អដូចជាសភាពធម្មតា។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ សុខភាព
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តគា្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ រីឯការបេកបរបររក-
ទទួលទានផេសេងៗ ទទួលបានផល-

ចំណេញតបស្នងនឹងការខិតខំបេឹងបេងរបស់
អ្នក។ចពំោះដណំងឹដេលទទលួបានធ្វើឲេយលោក-
អ្នកមនក្តីសោមនសេសរីករាយ។ដោយអំណាចនេ
សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អទើបបណា្តាលឲេយ
ការនិយាយស្តីបេកបដោយវិចារណញ្ញាណ៕

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ការបំពេញ
ការងារផេសេងៗ នឹងទទួលបាននូវជ័យ-
ជម្នះដេលឆ្លើយតបនឹងការខិតខំ
បេងឹបេង។ការនិយាយស្តពីីរោះ-
ពិសទៅកាន់អ្នកផងគឺមនសេចក្តី

មេតា្តាករុណាចំពោះគា្នានិងគា្នា។ថ្ងេនេះផលវិបាក
មួយចំនួនកើតឡើងលើរូបអ្នកបានសបរលាប-
វិញ។បញ្ហាស្នេហា និងការធ្វើដំណើរទៅទីនានា
គួរតេយកចិត្តទុកដាក់ជាចមេបងលើសុខភាព។

រាសីសេុតចុះ។ចំពោះទឹកចិត្តមន
ក្តីសោមនសេសរកីរាយជាខា្លាងំតេស្ថតិ
ក្នុងបេភេទជាអកុសល។ រីឯសុខ-
ភាពផ្លវូកាយវញិមនអំណោយផល

ល្អជាធម្មតា។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយ
មនិសវូមនគេទទលួរាក់ទាក់។មខុរបរអាចនងឹ
មនការខាតបង់ដោយកតា្តាផេសេងៗ ។ចំពោះ
បញ្ហាស្នេហាវញិគូស្នេហ៍ហាក់ខ្វះនវូការយកចតិ្ត-
ទុកដាក់ចំពោះគា្នាដូចសព្វមួយដង។

រាសីមធេយម។ទឹកចិត្តតេងបេបេួល
ទៅតាមស្ថានភាពនងិបរយិាកាស-
ជុំវិញខ្លួន។ហេតុនេះតេូវបេឹងបេង
ទប់ចតិ្តកុំបណ្តេតបណោ្តាយទៅតាម

បរិយាកាសខា្លាងំពេក។ជាមួយគា្នានេះក៏តេវូយក-
ចិត្តទុកដាក់ផងដេរទៅលើការនិយាយស្តី និង
សខុភាព។ដោយឡេកចពំោះមខុរបររកទទលួ-
ទាននានាបានផលបង្គរួ។រីឯបញ្ហាស្នេហាក៏មិន-
មនអ្វីបេបេួលនោះដេរគឺមនសភាពធម្មតា។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។រាល់ការ-
បំពេញកា រងារផេសេងៗ រមេងទទួល-
បានផលតបស្នងគរួជាទីពេញចតិ្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ

បេកបដោយសវុត្ថិភាព។ការនយិាយស្តីបេកប-
ដោយឧត្តមគតិខណៈសុខភាពផ្លូវចិត្តមនភាព-
ល្អ។ចំពោះការទទួលដំណឹងផេសេងៗ សុទ្ធសឹង
ជាដំណឹងល្អ។ចំណេកឯបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍
យល់ចិត្តគា្នាធម្មតានិងបន្ថេមភាពផ្អេមល្ហេម។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។សុខភាព
ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តគា្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។រឯីការបេកបរបររក
ទទួលទានផេសេងៗ គឺបាននូវផល-

ចំណេញតបស្នងនឹងការខិតខំបេឹងបេងរបស់
អ្នក។ចពំោះដណំងឹដេលទទលួបានធ្វើឲេយលោក
អ្នកម នក្តីសោមនសេសរីករាយ។ ដោយអំណាច
នេសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តល្អបណា្តាលឲេយ
ការនិយាយស្តីបេកបដោយវិចារណញ្ញាណ។

រាសីសេុតចុះ។ទឹកចិត្តមនរឿង
សៅហ្មងខ្លះៗក្នុងថ្ងេនេះហើយ
សុខភាពផ្លូវកាយមនផលប៉ះ-
ពាល់បណា្តាលមកពីបរិយាកាស

ជុំវញិមនិអំណោយផល។ថ្ងេនេះលោកអ្នកអាច
នឹងបា នទទួលដំណងឹមិនសវូល្អ។ទាក់ទនិនងឹកចិ្ច-
ការបេកបរបររកទទួលទានផេសេងៗ គបេបីកុំហា៊ាន
បេថយុនងឹហានភិយ័ខា្លាងំពេក។រឯីបញ្ហាស្នេហា
គូស្នេហ៍គឺមនការអធេយាសេ័យឲេយគា្នាតិចតួច។

រាសីល្អបង្គួរ។រាល់ការបំពេញកិច្ច-
ការងារផេសេងៗ តេងទទួលបាន
ជោគជយ័គរួជាទីគាប់ចតិ្ត។ការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ-

តេងតេមនគេទទួលរាក់ទាក់ និងមនទឹកចិត្ត
បេកបដោយក្តីសោមនសេសរីករាយ និងពោល
ពាកេយសម្តីពីរោះពិសទៅអ្នកផង។យា៉ាងណាគួរ-
តេយកចិត្តទុកដាក់យា៉ាងខា្លាំងទៅលើបញ្ហា
សុខ-ភាពនិងបញ្ហាស្នេហាទើបជាការល្អ

ម៉ាសធ់្វើពីកាកកាហ្វ្រដ្រលស្រទាប់ខាងក្រអាចបោកបានរីឯផ្ន្រកចម្រះខាងក្នងុអាចរលាយ។រូបថតAFP

យុវជនវៀតណាមច្នៃកាកកាហ្វៃជាម៉ាស់
ពាក់ការពារជំងឺឆ្លងលៃបីកៃងុហូជីមិញ

ម៉ាស់កាកកាហ្វ្រត្រូវបានបញ្ជាទិញពីអឺរ៉ុបនិងអាម្ររិក។រូបថតAFP

កាកកាហ្វ្រក៏ត្រូវបានច្ន្រជាស្រប្រកជើងផងដ្ររ។រូបថតAFP
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Villa ផ្តលួ Arsenal ដើម្ប គ្ីចច្ញពី តំបន់ គ្ះ ថ្នាក់
ក្រងុ ឡងុដ:៍ កៃមុ Aston Villa (Villa) បាន 

ឡើង ផតុ ព ីតបំន ់ដៃល តៃវូ កាត ់ចោល ជាមយួ នងឹ 
ការ បៃកួត នៅ សល់ ១ លើក ទៀត ដោយសារ 
គៃប់ បាល់ ១ គៃប់ របស់ កីឡាករ Trezeguet 
នៅ វគ្គ ទី ១ ជួយ ឲៃយ កៃុម ដៃល មាន រហសៃសនាម 
ថា «The Lions» (កៃុមតោ) ដណ្ដើម បាន 
ជ័យ ជម្នះ ដ៏ មាន តម្លៃ ១-០ លើ កៃុម កាំ ភ្លើង ធំ 
Arsenal កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

ខៃសៃ បមៃើ សញ្ជាតិ អៃហៃស៊ីប Trezeguet បាន 
ស៊ុត ឲៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ នាំ មុខ នៅនាទីទី ២៧ 
ហើយ វា ក៏ ជា គៃប់ បាល់ ដ៏ សំខាន់ គៃប់ គៃន់ 
សមៃប់ ឲៃយ កៃុម Villa ឡើង មក នៅ ពី លើ កៃុម 
Watford ជាមយួ នងឹ គៃប ់បាល ់ល្អ ជាង  កៃយ 
កៃុម គូ បៃជៃងដើមៃបី រស់ បាន បៃកួត ចាញ់ កៃុម 
មៃឃ ខៀវ   Manchester City យ៉ាង ដណំ ំ៤-០ 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។ 

កៃុម  Arsenal មិន បាន ដាក់ កឡីាករ ដល់ ទៅ 
៦ របូ ដៃល មាន វត្ត មាន ពៃល ទមា្លាក ់កៃមុ Man-
chester City ក្ន៊ង វគ្គ ពាក់ កណ្ដាល ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
ពាន FA Cup កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍នោះឡើយ 
ហើយ កៃុម Villa របស់ លោក Dean Smith 
បាន ទាញ ផល ពី ការ ដាក់ កីឡាករ ថ្មី ឲៃយ លៃង នៃះ 
ដណ្ដើម យក ៣ ពិន្ទ៊ ពីការ បៃកួត  នៅ កីឡដា្ឋាន 
សា្ងាត់ ជៃងំ Villa Park   ដើមៃបី រំកិល ខ្លួន ចៃញ ពី 
កៃមុ បាត តារាង ទាងំ ៣ ជា លើក ដបំងូ  គតិ តាងំ- 
ពីខៃ កុម្ភៈ មក ។ 

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ  និងកៃយ កៃុម 
អាច ឈ្នះ កៃុម ខា្លាំង ដូច  Arsenal បាន  កីឡាករ 
បៃធាន កៃុម Jack Grealish បាន បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ Sky Sports ថា ៖ « វា ជា រឿង មិន គួរ 
ឲៃយ ជឿ ទាល់ តៃ សោះ តៃខ្ញ៊ំ យល់ ថា វា ស័ក្ដិ សម 
ពៃះ ថ្ងៃ នៃះ យើង អសា្ចារៃយ ណស ់។ វា ជា ថ្ងៃ តងឹ- 
តៃង មួយ។ អ្វី ដៃល យើង ទាំង អស់ គ្នា អាច 
ធ្វើបាន គឺ ការ ផ្ដាត អារម្មណ៍ លើ ខ្លួន យើង ទាំង- 

អស់ គ្នា ។ វា អាសៃ័យ លើ យើង ថា ថ្ងៃ ចុង កៃយ 
ពួក យើង ធ្វើ បាន លទ្ធផល យ៉ាង ម៉ៃច ។ វា ពិត ជា 
មាន អារម្មណ៍រំភើប ហួស ពី ការ សា្មាន ដៃល កៃុម 
យើង បាន ឡើង ផុត ពី តំបន់ កាត់ ចោល » ។

យ៉ាង ណ ការ ឡើង ផតុ ព ីតបំន ់គៃះ ថា្នាក ់របស ់
កៃុម Villa នៃះ ក៏ មិន មៃន កើត ឡើង ដោយសារ 
តៃ ជយ័ ជម្នះ របស ់ខ្លនួ ដៃរ តៃ វា កើត មាន ពៃះ តៃ 
កៃុម Watford មិន អាច ទប់ ទល់ នឹង កៃុម ខា្លាំង 

ដូច Man City ជា ពិសៃស មិន អាចរា រាំង ការ- 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីក្នង៊ ចនំនួតចិ តចួ  ដោយ ភ្លាត ់របតូ 
ដល់ ទៅ ៤គៃប់  ហើយ ខ្លួន ឯង វិញ មិនអាច រក 
វិញ បាន សូមៃបី ១គៃប់ ។  

កៃុម មៃឃ ខៀវ  បើ ទោះ ការ បៃកួត នៃះ មិន សូវ 
ជា សខំាន ់សមៃប ់ខ្លនួ ក ៏ពតិមៃន តៃ កឡីាករ ក្នង៊ 
កៃមុ ហាក ់ដចូ ជា ចង ់បញ្ចៃញ កហំងឹ ក ៏ដចូ ជាចង ់
គស់ ទមៃង់ លៃង របស់ ខ្លួន មក វិញ កៃយ ភ្លាត់ 
បៃកួតចាញ់  កៃុម Arsenal ២-០ បាត់ ឱកាស 
ឡើង ទៅ បៃកួត ដណ្ដើម ពាន FA Cup វគ្គ ផ្ដាច់- 
ពៃ័តៃ ដៃល មាន ន័យ ថា កៃុម របស់ លោក Pep 
Guardiola រដវូ កាល នៃះ បាន របតូ ពាន ធ ៗំ  ក្នង៊ 
សៃកុអស ់ហើយ ដោយ ពាន ធ ំទ ី១ គ ឺ Premier 
League បាន ធា្លាក់ ទៅ ក្ន៊ង ដៃ កៃុម ហងៃស កៃហម 
Liverpool ។

ខណៈ ការ បៃកួត   នៅសល់ តៃ ១ លើក ទៀត 
កៃុម ដៃល កំពុង បៃជៃង គ្នា  ដើមៃបី មាន សិទ្ធិ លៃង 
នៅ  កៃប ខ័ណ្ឌកំពូល របស់ អង់គ្លៃស បន្ត គឺ មាន  
៣កៃុម ដោយ កៃុមលៃខ ១៧ Villa និងកៃុម 
លៃខ ១៨ Watford មាន ៣៤ពិន្ទ៊ ដូច គ្នា 
តៃកៃមុ      Villa មាន គៃប ់បាល ់ដៃល របតូ តចិ ជាង 
១គៃប់ ។ រី ឯ កៃុម លៃខ ១៩ Bournemouth 
ដៃល មាន ៣១ពនិ្ទ ៊ក ៏នៅ តៃ  មាន សងៃឃមឹ មនិ ធា្លាក ់
បៃសិន បើ ឈ្នះ ការ បៃកួត ចុង កៃយ បិទ 
រដវូកាល ហើយ កៃមុ ទាងំ២ ខាង លើ រង បរាជយ័ 
ដូច ៗ  គ្នា ៕  AFP/VN

អ្នកចំាទី Reina (ស្ដា)ំ របស់ ក្រមុ Villa កំពុងលោត ដោលបាល់ អំឡុងការប្រកួតជាមួយក្រមុ Arsenal ។ AFP

Mbappe បន្ត នៅ   PSG ទោះមាន រឿង អ្វ ីកើត ឡើង 
ក្រុង បា៉ារីស : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 

Kylian Mbappe និយយ 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា រូបគៃ នឹង 
នៅ តៃ ជា សមាជិក របស់ កៃុម 
Paris Saint-Germain 
(PSG) រដូវកាល កៃយ 
ដដៃល មនិ ថា មាន អ្វ ីកើត ឡើង 
បើ ទោះ មាន ពាកៃយ ចចាម អារា៉ាម 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ជុំ វិញ អនាគត 
របស់ គៃ ក៏ ដោយ ។

ក្ន៊ង  ការ បៃកួត មិត្ត ភព ដៃល 
កៃុម យកៃស បារាំង PSG ឈ្នះ 
កៃុមទៅពីស្ក៊តឡៃន Celtic 
៤-០ នៅ ចំ ពោះ មុខ អ្នក គំ ទៃ 
បៃមាណ ៥០០០ នាក់ នា 
កឡីដា្ឋាន Parc des Princes 
កីឡាករ នៃកៃុមជមៃើសជាតិ 
បារាំង  Mbappe បាន បៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ BeIn Sport ថា ៖ « ខ្ញ៊ំ 
នៅ ទី នៃះ។ ខ្ញ៊ំ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
ផៃន ការ  ៤ ឆ្នាំ។ គមៃប់ ខួប  
៥០ ឆ្នាំ របស់ ក្លិប គឺ ជា រឿង 
សខំាន ់ ១ ក្នង៊ កៃសៃ ភ្នៃក របស ់
ក្លិប    អ្នក គំ ទៃ និង អ្នក ដ ទៃ 
ផៃសៃង ទៀត ដូច្នៃះ ខ្ញ៊ំ នឹង នៅ ទី- 
នៃះ មិន ថា មាន អ្វី កើត ឡើង 
ក៏ដោយ» ។

កឡីាករ  Mbappe វយ័ ២១ 
ឆ្នាំ ដៃល ធ្វើ ដំណើរ មក ចូល រួម 
ជាមយួ កៃមុ PSG ដោយ ចាក- 
ចៃញ ពី កៃុម Monaco ក្ន៊ង ឆ្នាំ 
២០១៧ ជាមយួ នងឹ កចិ្ច សនៃយា 

តម្លៃ ១៨០ លាន អឺរ៉ូ ($ ២០៨ 
លាន ) បាន និយយ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « ខ្ញ៊ំ នឹង បៃឹង បៃង ជួយ ក្លិប  
ឈ្នះ ពាន រង្វាន់់ ឲៃយ បាន ចៃើន 
ជាមួយ នឹង ការ លៃង ឲៃយ អស់ 
ពីលទ្ធភព របស់ ខ្ញ៊ំ » ។

កៃុម អធិរាជ ស Real Ma-
drid តៃង មាន ព័ត៌មាន រឿយ ៗ    
ដៃលទាក់ ទង នឹង ការ ផ្ទៃរ យក 
កីឡាករ  Mbappe តៃ បៃធាន 
ក្លិប  លោក Florentino Pe-
rez បាន ថ្លៃង កាល ពី សបា្ដាហ៍ 
មនុ ថា កៃមុ ជើង ឯក លកី កពំលូ  
អៃសៃប៉ាញ មួយ នៃះ នឹង មិន ធ្វើ- 
ការ ទិញ យក កីឡាករ តម្លៃ ថ្លៃ 
មហា សាល រូប ណ ឡើយ នៅ 
រដូវ ក្ដា នៃះ ។

ជាមយួ គ្នា នៃះ គៃ ូបង្វកឹ របស ់
កៃុម PSG លោក Thomas 
Tuchel ក៏  និយយ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង កូន កៃុមរបស់ ខ្លួន ដៃរ ថា ៖ 
«កីឡាករ Mbappe នៅ មាន 
កុង តៃ ជាមួយ យើង ហើយ 
យើង មនិ មាន ចៃត នា ក្នង៊ ការ- 
លក់ រូប គៃ ឡើយ ។ គៃ គឺ ជា 
កីឡាករ ដ៏ សំខាន់ របស់ កៃុម 
យើង ។ វា ជា រង្វាន ់ពសិៃស មៃន-  
ទៃន ដៃល បាន រួម ការ ងរ 
ជាមួយ គៃ ។ គៃ និង កីឡាករ    
Neymar ពិត ជា មាន ទំនាក់- 
ទនំង ជាមយួ គ្នា ល្អ ណស។់ គៃ 
ធ្វើ ឲៃយ គៃប ់គ្នា មាន សៃចក្ដ ីសខុ ។ 
គៃ គឺ ជា កមា្លាំង សំខាន់ ពិត- 
បៃកដ សមៃប់ កៃុម PSG » ។

កៃុម PSG នឹង តៃឡប់ មក 
មាន សកម្មភព បៃកួត បៃជៃង 
វិញ នៅ កីឡដា្ឋាន Stade de 
France នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ 
ខណៈពួក គៃ កំពុង ប៉ុន ប៉ង 
បនា្លាយ  កណំត ់តៃ ក្នង៊ ការ ឈ្នះ 
ពាន French Cup ដល ់១៣ 
លើក   ពៃល ប៉ះ កៃុម Saint-
Etienne  ហើយ បនា្ទាប ់មក តៃវូ 
បៃឈម ជាមយួ កៃមុ Lyon ក្នង៊ 
ជំនួបកម្មវិធី League Cup 
នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ពៃ័តៃ នា ថ្ងៃ ទី ៣១ 
ខៃ កក្កដា ។ 

កៃុម PSG ដៃល តៃូវ បាន 
បៃគល់ ជើង ឯក ស្វ័យ បៃវត្តិ 
កៃយ អ្នក គៃប់ គៃង កៃប ខ័ណ្ឌ 
Ligue 1 បៃកាស បញ្ចប់ រដូវ- 
កាល មុន កំណត់ ដៃល ជា ការ- 
ឈ្នះ លើក ទ ី៧ ក្នង៊ ចណំោម ៨ 
រដូវកាល ចុង កៃយ នៅ មាន 
ភរកិច្ចដ៏ ធំ១ទៀត គឺ យុទ្ធ - 
នាការ បៃកួត បៃជៃង  នៅកៃប-
ខណ័្ឌ  Champions League 
នា ទីកៃុង លីសបោន បៃទៃស 
ពរ័ ទយុហា្គាល ់ដោយ នៅ ទ ីនោះ 
ពួកគៃ នឹង ជួប ជាមួយ កៃុម ទៅ 
ពី អុីតាលី Atalanta ក្ន៊ង វគ្គ 
៨កៃមុ ដៃល បាន កណំត ់របូមន្ត 
នៃ ការ បៃកួត មក តៃឹម ១ជើង 
ពោល គឺ  ផ្ទ៊យ ពី ចៃបប់ ចាស់ 
ដៃល    តៃវូ បៃកតួ ២ជើង  នៅ ក្នង៊  
និង កៃទឹក ដី ៕ AFP/VN

Mbappe (មុខ) របស់ PSG បណ្ដើរបាល់ អំឡុងការ ប្រកួតមិត្តភាព   ។ AFP

Ibrahimovic ជួយ  កុ្មឈ្នះ 
ខណៈលោក Pioli បន្ត  កុង ត្

មីឡាន : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ចាស់- 
វសៃសា  Zlatan Ibrahimovic 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២ គៃប់ នៅ វគ្គ ទី 
១ ជួយ ឲៃយ កៃុម AC Milan មាន 
ជ័យ ជម្នះ ២-១ លើ កៃុម   Sas-
suolo ដៃល សល់ គ្នាតៃ ១០ 
នាក់ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ហើយ 
លទ្ធផល នៃះ ក៏ ធ្វើ ឲៃយ គៃូបង្វឹក 
លោក Stefano Pioli ទទួល- 
បាន កុង តៃ ២ ឆ្នាំ បន្ថៃម ទៀត 
កៃយ ដឹក នាំ កៃុម បាន ល្អ នៅ 
រយៈ ចុង កៃយ នៃះ ជា ពិសៃស 
មិន ទាន់ សា្គាល់ ពាកៃយ បរាជ័យ  
ចាប់ តាំង ពី រដូវកាល ចាប់ ផ្ដើម 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ ។ 

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
កៃុម   Milan ក៏ បៃកាស អះ អាង 
ភ្លាម ៗ  ថា កុង តៃ របស់ គៃូបង្វឹក 
លោក   Pioli នឹង ពនៃយារ ដល់ ឆ្នាំ 
២០២២ ហើយការ ធ្វើ បៃប  នៃះ  
បាន បញ្ចប់ ដំណឹង រហិច រហៀង  
ដៃល  ថា ក្លបិ នងឹ យក លោក Ralf 
Rangnick មក ជំនួស តំណៃង 
គៃបូង្វកឹ វយ័ ៥៤ ឆ្នា ំនៅ ដណំច ់
រដូវកាល នៃះ។  

កៃយ ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទ៊ 
នៃះ កៃុម Milan ដៃល លៃង មិន 
ចាញ់ ១០ លើក នៅ គៃប់ កម្មវិធី 
បៃកួត ទាំងអស់ ក្ន៊ង នោះឈ្នះ 
៧ដង បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា បាន ហក់ 

ឡើង ទៅ ចំណត់ ថា្នាក់ ទី ៥ ដោយ 
មាន ៥៩ ពិន្ទ៊ ដៃល គៃប់ គៃន់ 
ជួយ ធានា ពួក គៃ យ៉ាង ហោច 
ណស ់មាន ក អ១ី សមៃប់ ទៅ 
លៃង  Europa League វគ្គ 
ជមៃុះ រដូវ កាល កៃយដៃរ។

បនា្ទាប់ ពី កៃុម ទទួល ជ័យ ជម្នះ 
និង ខ្លួន ឯង ទទួល បាន កុង តៃ ថ្មី 
លោក  Pioli ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញ៊ំមាន 
មោទនភព ចំពោះ ភព ជឿ ជាក់ 
ដៃល ខ្ញ៊ំ ទទួល បាន ពី កៃុម AC 
Milan ។ យើង កំពុង  ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ -  
ដំណើរ ផ្លូវ ដ៏ អសា្ចារៃយ មួយ។ បើ 
យើង បន្ត ការងរ លើ ផ្លវូ នៃះ យើង 
នឹង  កាន់ តៃ មាន ភព បៃកួត- 
បៃជៃង  ខា្លាំង ៗ  ឡើង » ។ 

កៃុម Milan  មាន ព័ត៌មានថា 
កពំងុ  ចរចា ជាមយួ អតតី គៃបូង្វកឹ 
របស់ កៃុម  RB Leipzig ឲៃយ មក 
ដឹកនាំ កៃុម  តៃ នាយក កីឡា  
លោក Paolo Maldini សរសើរ 
លោក Pioli ចំពោះ ការ ជួយ 
អភិវឌៃឍ កៃុម ក្ន៊ង ពៃល  លំបាក ។ 

លោក Maldini   ថា ៖ « លោក  
Pioli ដឹក នាំ កៃុម បាន  យ៉ាងល្អ  
ទំាង ពៃល បិទ ទា្វារ ទប់ សា្កាត់  ជំងឺ 
ឆ្លង នងិ ទាងំ ការ ចាប ់ផ្ដើម វញិ នៃ 
រដូវកាល ដោយ ភព នឹង នរ។ 
គត ់ជាមនសុៃស ដ ៏សក័្ដ ិសម ដៃល 
យើង ចង់ បាន » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ គ្រាន់ ត្រា តារា សម្ត្រាង ស្រាី ដ្រាល ជាប់ 
ងារមហាជន  ថា «ជារាជិនី ក្រាមា» កញ្ញា មាន 
សូនីតា បង្ហោះ សារប្រាបសប្រាបាយ   ចិ ត្ត  ជាមួយ 
នងឹ    ឈតុ សម្លៀក  បពំាកក់នូ ក្រាមុ ំន្រា ថ្ង្រា  មង្គល ការ   
ថា ៖ « មាន អ្នក   ចាប ់អារម្មណ ៍ ធ្វើ កនូ  កលំោះអ  ត?់ 
នៅ  ន ្រាះ  ខ្វះ មយួ ឈតុ    ក្រាមា  ពសិ្រាស!» មក  នោះ  
ក ៏ត្រាវូ មហា ជនចាប ់អារម្មណ ៍  នងិ សាទរ ខ្លាងំទាងំ 
សារ និងគំនិត ក្រាច្ន្រា ពី ក្រាមា  របស់ នាង  ។   
 លើស    ពី ន្រាះ  តារា សម្ត្រាងស្រាី ជា ប្អូនស្រាី ជី ទួត 

មួយ របស់ តារា សម្ត្រាង ជើងចាស់ អ្នកនាង ចន-  
ចន័្ទលក្ខណិា ដ្រាល កពំងុ  មាន យ ីអ៊នុ    ឡើង ក្រាតឺ ៗ  
កញ្ញា មាន សូនីតា បង្ហើរសារ បណ្ត្រាត អារម្មណ៍ 
ផង   ដ្រារ ថា៖ «សុ ំត្រាមឹត្រា ជា មនសុ្រាស ធម្មតា មា្នាក ់ ត្រា 
អាច    ផ្តល ់   អារ ម្ម  ណ ៍  ល្ៗអ   ព្រាល វ្រាលាល្ៗអ   សខំន ់
ព្រា ល   នៅក្រាប្រារ កក់ក្ដៅ   នៅក្រាប្រារ ព្រាល ណា ក៏ មិន-  
ធញុ រឿងខ្លះ  ត្រាូវបាន គ្រាគតិជំនសួ  ត្រាង   ត្រា      មាន 
អារ ម្មណ ៍  ថា  ខ្លួនឯង   ត្រាូវ បាន ទទួល 
ការ ថា្នាក  ់ថ្នម  មើល ថ្រា ព្រា ល  ដ្រាល គ្រា 
ហត់ នឿយ គឺត្រាូវត្រា ជាយើង អ្នក- 
នៅ  ក្រាប្រារ គ្រា  ច្រាក   រលំ្រាក  ក្តសីខុ  នងិ 
ក្ត ីទកុ្ខ   ទាងំអស ់នោះរមួគ្នា!ហើយ 
ក្តី សុខ   និង   ទុ ក្ខ    សូម ត្រាឹម ត្រា ២-  
នាក់! »។  
រពំ្រាច    នោះ    មាន អ្នកចលូ     

ទៅ  Comment លើក 
សរ  សើ រពី រូប សម្ផស្រាស 
និង   គំនិត ច្ន្រា ក្រាមា  នៅ  
ក្នុង ឈុត សម្លៀក - 
បំពាក់   នៅ ថ្ង្រាពិស្រាស 
ឬ  ថ្ង្រា មង្គលការ    ភ្លាម    ដ្រារ      
ថា  ៖    «បើ កូន ក្រាមុំ   សា្អាត 
ម្លុឹងៗ តើនរណាមួយ- 
មិន  ចង់ធ្វើកូនកំលោះ ?  
សុំ    អនុញ្ញាត Save រូប   
ន្រាះ  ទុក មួយសិន-  
ហើយ  idol សា្អាត    
ខ្លាំង        ណាស់។ 
 ស្រាន  សម - 

សួន  ស្រាស់ ល ្អ  ល្អះ  - 
ណាស  ់ជំទាវ ក្មួយ    10 ពិន្ទុ។  
ស្លៀក ពាក់អ៊ីចឹង សា្អាត ជាង 
ស្លៀក ពាក់ សិច  សុី ហើយ-     
ស្លៀក   ពាក់សិចសុី មិន សូវ ជា 
សម  ភ្ន្រាកទ្រា»។  
យ៉ាងណា ក ៏មាន  អ្នក នយិយ  

ប្រាប   ចំអន់ ល្រាង ដ្រារ ថា៖  «កូន 
ក្រាមុ ំ ន្រាះ  ម៉្រាច កស៏ា្អាត ម្ល្រា៉ះ ត្រាទាស ់
ត្រា ង  ់ថា គ្មានកូន កំលោះ!ចាស់  - 
ហើ យ   អាយដល ល្មម  យក  ប្ដ ីហើយ 
ចា  ំ អងា្កាល ់ ទៀត!សុ ំដាក ់ ពាក្រាយ   មា្នាក ់
ផង      ក្រាងល មានវាសនា!»។ 

តារា  សម្ត្រាង ស្រាី  កញ្ញា មាន សូនីតា   ដ្រាល 
ធ្លាប់   ជាតំណាង ទូតសុច្ឆន្ទៈ ន្រា អង្គការ USAID  
និង  សម្រាបូរ ហូ រហៀរ ជាមួយ នឹង ការ ងារ   សិល្រាបៈ 
ផ្ន្រាក  ស្រាប៉ត ពាណិជ្ជ កម្ម   ខណៈ នា ព្រាល ថ្មីៗ 
ន្រាះ   នាង ក៏កា្លាយ ជាទូត សុច្ឆន្ទៈ   របស់ 
ផលិតផលគ្រាឿង អ្រាឡិចត្រាូនិក  មា៉ាក SAM 

SUNG ទៀត    ផង។  
 ក្រា ពី ការ ងារ សិល្រាបៈ    កញ្ញា 

មាន សនូតីា កម៏ាន ភព  កាក ់ កប 
នឹង អាជីវ កម្ម បើក ហាង លក់ ផ- 
លិត ផល ច្ន្រា ពី ក្រាមា  ដ្រាល  មាន  
ឈ្មាះ ថា «ផ្ទះស្រាឡាញ់ » និង  ជា 
តារា ស្រា ី  ដ្រាល មាន ទកឹ  ចតិ្ត សប្រាបុរ ស-  
ធម៌  និង មនុស្រាសធម៌ ដ្រាល ជា រឿយៗ  
គ្រាឃើញ កញ្ញា បានប្រាកា្លាយ  ថ្ង្រា ខួប  
កំណើត ខ្លួន  គឺ ថ្ង្រា ទី  ១០ ខ្រា កុម្ភៈ  ឲ្រាយ 

ទៅ ជា  ថ្ង្រា ពសិ្រាស មយួ ដើម្រាប ីច្រាក   រលំ្រាក  
នូវ ក្តី ស្រាឡាញ់ ជា មួយ នឹង កុមារ   ក្រាី ក្រា  
នៅ តាម មណ្ឌលកមុារ កពំ្រា  ដោយ បាន 
នាំ យក ជា សមា្ភារ សិក្រាសា និង គ្រាឿង 
បរិភោគ នានា ទៅ ច្រាកជូន កុមារ 
ទាំង នោះ។ 
តារា សម្ត្រាង ស្រាីរាង ខ្ពស់ ស្រាឡះ 

សម្រាស់ កាន់ ត្រា ស្រាស់ សា្អាត ញញឹម 
ច្រាញ  ធ្ម្រាញ ច្រាពើស កញ្ញា មាន-  
សូនីតា នៅត្រាមាន រាសី ខ្ពស់- 
ត្រាដ្រាត   ដោយ សារ  ក្រាពី ជោគ- 
ជ័យ  លើ  អាជីព បើក ជំនួញ   ផ្ន្រាក 
ផលិត ផល ក្រាមា នោះ នាងក៏ 
សងឹត្រា គ្មាន  ព្រាល ទនំ្រារ នោះ 
ឡើយ ដោយសារ ជាបថ់ត 
សម្ត្រាង    កុន និងថត ស្រាប៉ត 
ពាណិជ្ជកម្ម នានា មិន - 

សូវ ជា លស់ ឬ ដាច់ 
ព្រាល ឡើយ៕ 

តារាសេ ីស្អាត មាន សូនីតា មាន គំនិត ចង់ច្ន េ កេមា ឲេយ 
មាន នៅ ក្នងុឈុត រៀប មង្គលការ    ។ រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក 

មហាជនសាទរមានសូនីតា
ចង់ច្នៃកៃមាក្នងុឈុតមង្គលការ

LIFESTYLE

លី មីហេសាន របស់បឹង កេត ពេល លេងជាមួយកេមុ  Hom United ក្នងុ វគ្គ  Group Stage។ រូបថត ភ្នំព្រាញ ប៉ុស្តិ៍

កៃមុកម្ពជុាទទួលបានឱកាស
កាន់តៃពិសៃសនៅAFC Cup
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ   ក្លិប បាល់ ទាត់ នៅ 
កម្ពជុា ចំនួន ២ នឹង មាន សិទ្ធ ិចូល 
រួម ការ ប្រាកួត ពាន រងា្វាន់ AFC Cup 
ចាប់ ពី រដូវ កាលឆ្នា ំ២០២១តទៅ 
ដ្រាល ន្រាះជា ឱកាស ដ៏ពិស្រាស 
ដ្រាល កម្ពជុាមិន ធ្លាប់ ទទួល បាន  
ពី មុន មក នោះ ទ្រា ហើយ វា ក៏ជា 
លើក ដំបូង ផងដ្រារ ដ្រាល ក្រាមុមា្ចាស់ 
ជើង ឯក លីក កំពូល  កម្ពជុា ត្រាវូបាន 
ដាក់ ឲ្រាយចូល ល្រាង នៅវគ្គ Group 
Stage ដោយស្វយ័ ប្រាវត្ត ិខណៈ 
កន្លងមក ក្រាុមកម្ពុជា ត្រាូវឆ្លង-
កាត់ការ ប្រាកួតជម្រាះុ វគ្គ Play off 
ឲ្រាយ ឈ្នះ សិន ទើប បាន ឡើងមក 
ដល់ វគ្គ ន្រាះ។
តាម ស្រាចក្តី ជូន ដំណឹងរបស់ 

គណៈកម្មការ  ប្រាកួតបាល់ ទាត់ជាតិ 
កម្ពជុា (CNCC) ន្រា សហព័ន្ធ 
កីឡា  បាល់ ទាត់កម្ពជុា បាន ឲ្រាយដឹង 
ថា ចាប់ពី ឆ្នា ំ២០២១  ទៅ កម្ពជុា 
នឹងទទួល បាន សិទ្ធ ិចូល រួមការ- 
ប្រាកួត  ពាន រងា្វាន់ AFC Cup 2021 
ចំនួន ២ កអី ដោយក្នងុ នោះ ក្រាមុ 
មា្ចាស់ ជើង ឯក លីកកំពូល កម្ពជុា 
ឆ្នា ំ២០២០ នឹង បាន ចូល ទៅ ល្រាង 
នៅវគ្គ Group Stage ដោយ 
ស្វយ័ប្រាវត្ត ិចំណ្រាក ក្រាមុ មា្ចាស់ជើង- 
ឯក ពាន រងា្វាន់ សម្ត្រាចហុ៊នស្រាន 
ឆ្នា ំ២០២០ នឹង បាន ចូល នៅ ក្នងុ 
វគ្គ Play Off។
ជំុវិញ ការ ទទួល បាន សិទ្ធ ិចូល 

រួម ពាន រងា្វាន់ AFC Cup 2021 
ចំនួន ២កអីន្រាះ ត្រាវូ បាន CNCC 
បង្ហើប ថា ដោយសារ ក្លបិ បាល់- 
ទាត់នៅ កម្ពជុា មានចំណាត់ ថា្នាក់ 
កាន់ត្រា ល្អ នៅ  ក្នងុ  ចំណោម សមា- 
ជិក របស់  សហព័ន្ធ កីឡា បាល់- 

ទាត់ទ្វបីអាសីុ (AFC)។ CNCC 
បាន បញ្ជាក់ ថា៖«ដោយ ចំណាត់- 
ថា្នាក់ក្លបិបាល់ ទាត់នៅ ក្នងុប្រាទ្រាស 
កម្ពជុា ស្ថតិនៅ ចំណាត់  ៣១ ក្នងុ 
ចំណោម សមាជិក AFC ទំាង 
៤៦ និង ឈរនៅ ល្រាខ ៦ នៅ ក្នងុ 
តំបន់អាសា៊ាន ដូច្ន្រាះ តាម រយៈ 
ចំណាត់ ថា្នាក់ន្រាះ ក្លបិ បាល់ ទាត់ 
នៅកម្ពជុា មាន សិទ្ធទិទួល បាន 
២កអី ដើម្រាបី ចូល រួម ការ ប្រាកួត 
ពាន រងា្វាន់ AFC Cup 2021»។
យ៉ាងណា ក៏ ដោយ ក្រាមុ ដ្រាល 

ទទួល បាន  សិទ្ធ ិចូល រួមការ ប្រាកួត  
AFC Cup 2021  ត្រាូវ បំព្រាញ 
លក្ខខណ្ឌ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ក្លបិ អន្តរ ជាតិ 
(AFC Club Licensing 2020) 
ឲ្រាយបាន ត្រាមឹ ត្រាវូ ព្រាះ ក្នងុ ករណី  
ក្រាុម ជើង ឯក ទំាង ២ មិន អាច 
បំព្រាញ បាន  គឺ សិទ្ធ ិចូល រួម នឹង ត្រាវូ 
ប្រាគល់ ទៅ ឲ្រាយ ក្លបិលីកកំពូល ដ្រាល  
មាន ចំណាត់ ថា្នាក់បនា្ទាប់។  ជាមួយ 
គ្នាន្រាះ  ក្នងុ ករណីក្រាមុ មួយ  អាច 
ឈ្នះ តំណ្រាង ជើង ឯក ទំាង   លីក 
កំពូលកម្ពុជា និង ពាន សម្ដ្រាច- 
ត្រាជោ ហុ៊ន ស្រាន ឆ្នា ំ២០២០ នោះ  
គឺ ក អីវគ្គ Play Off ត្រាវូ ផ្ដល់ឲ្រាយ 
ក្រាមុ  ជើង ឯក  រង លីកកំពូល។
គួរ រំឭកថា គិត តំាង ពី ក្លបិ បាល់ 

ទាត់ នៅ កម្ពជុា បានចូល រួម ប្រាកួត 
ក្នងុពាន រងា្វាន់ AFC Cup ចាប់ ពី 
ឆ្នាំ ២០១៧ រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រាះ បឹងក្រាត បាន កា្លាយជា 
ក្រាមុតំណាង ឲ្រាយ កម្ពជុា ដំបូងគ្រា 
ដ្រាលបាន ឆ្លង ផុត ការប្រាកួត ជម្រាះុ 
វគ្គ  Play Off ទំាង ២ លើក ដើម្រាបី 
បាន ឡើង មក ល្រាងនៅវគ្គ Group 
Stage ខណៈភ្នពំ្រាញ ក្រាន ត្រាវូ 
បាន ក្រាមុ  Home United របស់ 
សិង្ហបុរី ទមា្លាក់ ត្រាមឹ វគ្គ Play Off 

ដោយបាន ចាញ់ ៧-៣ ក្នងុការ- 
ប្រាកួតទំាង ២ ជើង។
 ទំាង ការ ប្រាកួត នៅ ឆ្នា ំ២០១៧ 

និងឆ្នា ំ២០១៨ បឹងក្រាត សុទ្ធត្រា 
បាន ទមា្លាក់ក្រាមុ  Lao Toyota 
របស់ឡាវ នៅ  វគ្គ Play Off មុន 
ព្រាលពួកគ្រា បាន ធ្លាក់នៅវគ្គ  
Group Stage ដោយ ទទួលបាន 
ល្រាខ ៣ ប្រាចំាពូល F ទំាង ២ លើក 
ដោយឆ្នាំ ២០១៧  មាន ៤ពិន្ទុ 
ជាមួយការ ឈ្នះ ១ ស្មើ ១ និងចាញ់ 
៤ ឯ  ឆ្នា ំ២០១៨  ឈ្នះ២ ចាញ់ ៤ 
និងមាន ៦ពិន្ទ។ុ
ឈាន ចូល ឆ្នា ំ២០១៩ ក្រាមុ- 

ណាហា្គាវីល ដ្រាល ធ្លាប់បាន  ធ្លាក់ 
ក្នុងការ ប្រាកួត វគ្គ  Qualifying 
round កាលពី ឆ្នា ំ២០១៧នោះ 
ត្រាវូបានកំណត់ឲ្រាយ ឡើងល្រាង  វគ្គ 
Group Stage ដោយស្វយ័ប្រាវត្ត ិ
ខណៈ ដ្រា គូ ប្រាកួត នៅវគ្គ Play Off 
គឺ ក្រាមុ   Lao Toyota FC របស់ 
ឡាវ ត្រាវូបាន AFC ដក សិទ្ធ ិច្រាញពី 
ការប្រាកួត នោះ បុ៉ន្ត្រា ណាហា្គាវីល 
ដ្រាល ឈរ នៅ ពូលF ធ្វើ មិន បាន  
ល្អ ទ្រា គឺ បាន ត្រាមឹ ឈរ នៅល្រាខ ៤  
បាត តារាង ដោយ ឈ្នះ ១ ចាញ់ 
៥  និង មានត្រាមឹ ៣ពិន្ទ។ុ
ចំណ្រាក នៅ ឆ្នា ំ២០២០ ន្រាះ  ក្រាមុ 

ព្រាះខ័ន រាជ សា្វាយរៀង បាន ឡើង 
ដល់  វគ្គ Group Stage ក្រាយពួក 
គ្រា ទមា្លាក់ក្រាមុ Master 7 នៅ វគ្គ 
Play Off ហើយនៅ ព្រាលន្រាះ 
សា្វាយរៀង កំពុង ឈរ នៅ ល្រាខ ៣ 
ប្រាចំា ពូលG ព្រាះ ៣ ប្រាកួត  មក 
ន្រាះ ពួក គ្រា បានចាញ់ ខ្លាងំ  ហ្វលីីពីន 
Ceres-Negros ៤-០ ចាញ់ ក្រាមុ 
វៀតណាម Than Qung Ninh 
៤-១ និង  ឈ្នះក្រាមុ Bali United 
របស់ឥណ្ឌនូ្រាសីុ ២-១៕
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