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រិន ដេវីដ និង បុ៊នសិទ្ធ អាចប៉ះគ្នា
ក្នងុ ការ បេកួត ដណ្ដើម បេក់លាន 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

នាយករដ្ឋមន្ត្រចីាត់ទុកការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជាប្រវត្តសិាស្ត្រមួយផ្តើមច្រញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តភិាពទីក្រងុប៉ារីស

លោកសខ្រងណ្រនំាឲ្រយមន្ត្រីត្រវូយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងដោះស្រយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋ

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំៃញៈ ក្នងុថ្ងៃរឭំកខបួ២៧ឆ្នា ំ 
នៃការបៃកាសឲៃយបៃើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពជុាពីមៃសិលមញិលោកនាយក-  
រដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃនចាត់ទុកការ-
បង្កើតរដ្ឋធម្មនញុ្ញជាបៃវត្តិសាស្តៃ

មួយដៃលផ្តើមចៃញពីកិច្ចពៃម-
ពៃៀងសន្តិភាពទីកៃុងប៉ារីស
ឆ្នា១ំ៩៩១ស្តពីីដណំោះសៃយ
រួមដើមៃបីបញ្ចប់វិបត្តិនៅកម្ពុជា
ហើយបនផ្លាស់ប្តូរចូលទៅក្នុង
របត់បៃវត្តិសាសៃ្តថ្មីមួយដោយ
មានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងការ-

ដោះសៃយបញ្ហានយោបយ។
សរសៃរនៅលើទពំរ័ហ្វៃសប៊កុ

របស់លោកពីមៃសិលមិញ លោក
ហ៊ុនសៃនថ្លៃងថានៅថ្ងៃទី២៤
ខៃកញ្ញាឆ្នាំ២០២០នៃះគឺជាខបួ 
ទី២៧ឆ្នាំដៃលកម្ពជុាបនបៃកាស   
ឲៃយបៃើបៃស់ជាផ្លវូការនវូរដ្ឋធម្មនញុ្ញ 

នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។
លោកបន្តថា៖«ផ្តើមចៃញពីកចិ្ច-
ពៃមពៃៀងទីកៃុងប៉ារីសស្តីពីដំ-
ណោះសៃយរួមបញ្ចប់នូវវិបត្តិ-
កម្ពុជាដៃលបៃពៃឹត្តទៅនៅថ្ងៃ
ទី២៣ខៃតុលា ឆ្នាំ១៩៩១គ ឺ
កម្ពុជាបនផ្លាស់ប្តូរ...តទៅទំព័រ ៨  

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ  លោកសខៃងឧប-
នាយករដ្ឋមន្តៃី និងជារដ្ឋមនៃ្ដី
កៃសួងមហាផ្ទៃបនណៃនាំ
ដល់មន្តៃីនៅគៃប់បណា្ដាអគ្គ.
ជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាចំណុះ
កៃសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋបលនិង
ស្នងការដ្ឋាននគរបលរាជធានី-

ខៃត្ដតៃូវយកចតិ្ដទកុដក់តាម-
ដន និងដោះសៃយបញ្ហាជូន
បៃជាពលរដ្ឋបៃកបដោយតមា្លា-
ភាពនិងយុត្ដិធម៌។
យោងតាមសៃចក្ដីណៃនំាស្ដី-

ពី«ការយកចិត្ដទុកដក់ដោះ-
សៃយបញ្ហាជនូបៃជាពលរដ្ឋ»
របស់លោកសខៃងដល់គៃប់
បណា្ដាអគ្គ.ជំនាញពាក់ព័ន្ធនានា

ចំណុះកៃសួងរដ្ឋបលនិងស្នង- 
ការដ្ឋាននគរបល រាជធានី-
ខៃត្ដកាលពថី្ងៃទី២៣ខៃកញ្ញា
បនឲៃយដឹងថាកន្លងមកកៃសងួ
បនទទួលយកការដោះសៃយ
បណ្ដងឹសំណើសំណូមពរមតិ- 
យោបល់ការថា្នាងំថា្នាក់ឬក្ដីកង្វល់
របស់បៃជាពលរដ្ឋដៃលពាក់-
ពន័្ធនងឹសមត្ថកចិ្ចរបស់កៃសួង

មហាផ្ទៃតាមរយៈការដក់លិខិត
ចូលមកកៃសួងមហាផ្ទៃគៃហ-
ទពំរ័ហ្វៃសប៊កុរបស់លោកស
ខៃងនិងការដកសៃង់សារព័ត៌មាន
និងបណា្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
នានាដើមៃបីបញ្ជនូទៅឲៃយអង្គភាព
ជំនាញពាក់ព័ន្ធចំណុះកៃសួង
និងរដ្ឋបលរាជធានី-ខៃត្ដធ្វើការ
ដោះសៃយ។លោកសខៃង

ចាត់ទកុថា៖«នៃះជាវធិីផ្ដល់សៃវា
ជូនបៃជាពលរដ្ឋមួយដ៏សំខាន់។
ដោយពិនិតៃយឃើញថាការដោះ-
សៃយបញ្ហាខាងលើមួយចំនួន
ទទួលបនលទ្ធផលល្អបៃសើរ
និងបនឆ្លើយតបទាន់ពៃលជូន
បៃជាពលរដ្ឋនងិបញ្ហាមយួចនំនួ
ទៀតមិនទាន់ទទួលបនលទ្ធផល
នៅឡើយ»។...តទៅទំព័រ  ៨

ខន សាវិ

ភ្នំពៃញ ៈលោកនាយករដ្ឋ-
មនៃ្តីហ៊ុនសៃនបនស្នើសុំឱៃយ
បៃទៃសរុសៃសុី ជួយផ្ដល់ជំនួយ
ជាវា៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩
មកកម្ពជុាខណៈដៃលបៃទៃស
រុសៃសុីគៃងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់-
វា៉ាក់សំាងនៃះទៃង់ទៃយធំលើ
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងខៃ
តុលាខាងមុខ។
ការស្នើរបស់លោកហុ៊នសៃន

នៃះបនធ្វើឡើងកាលពមីៃសលិ-
មញិខណៈដៃលលោកបនជបួ
សា្វាគមន៍ និងពិភាកៃសាជាមួយ
លោកANATOLYBOROVIK
ដៃលទើបតៃូវបនតៃងតាំងជា
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត...តទៅទំព័រ  ៦

បុរីញូវយ៉កៈ  កៃុមមៃដឹកនាំ
ពិភពលោក បនស្នើដល់
អង្គការសហបៃជាជាតិជាថ្មីឲៃយ
ធ្វើការកៃទមៃង់កៃុមបៃឹកៃសា-
សន្តិសុខនៃះដោយធ្វើឲៃយកិច្ច-
បៃងឹបៃងមួយដៃលបនចាប់-
ផ្តើម១៥ឆ្នាំកន្លងទៅនោះដំ-
ណើរការឡើងវិញ។
ប៉ុន្តៃឱកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរ

អង្គការពិភពលោកដៃលជា
សា្ថាបន័ដ៏មានឥទ្ធពិលមយួនៃះ 
តៃូវបនមើល...តទៅទំព័រ ១២

លោកហុ៊នស្រន
ស្នើរុស្រសី៊ជួយផ្តល់
វ៉ាក់សំាងប្រឆំាង
ជំងឺកូវីដមកកម្ពជ៊ា

ក្រមុម្រដឹកនំា
ពិភពលោកស្នើ
ដល់UNជាថ្មីឲ្រយ
ក្រទម្រង់ក្រមុ-
ប្រកឹ្រសាសន្តសិខុ

DFCរបស់អាម្ររិក
សន្រយាផ្តល់ហិរញ្ញប្រប-
ទានការប្រក់ទាបដល់
SMEsកម្ពជ៊ាបន្ថ្រម

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញ :បៃមខុការទតូអាមៃរកិ
បៃចាំកម្ពជុាបនអះអាងថាសហ-
រដ្ឋអាមៃរកិនងឹផ្តល់ហរិញ្ញបៃបទាន   
ដៃលមានអតៃការបៃក់ទាប
បន្ថៃមទៀតដល់កម្ពជុាជាពសិៃស   
សហគៃសធនុតចូនងិមធៃយមក្នងុ  
ការជួយសា្តារសៃដ្ឋកិច្ចដៃលរង-
ផលប៉ះពាល់ដោយសារវបិត្តិនៃ
ជំងឺកូវីដ១៩។
សៃចក្តីបៃកាសពត័ម៌ានរបស់

កៃសួងសៃដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលពីថ្ងៃពុធបនឲៃយដឹងថាការ-
អះអាងរបស់លោក Patrick 
Murphyឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមៃរិក
បៃចំាកម្ពុជាតៃូវបនធ្វើឡើងនៅ
ក្នងុជំនួបពិភាកៃសាជាមួយលោក
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង
សៃដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅទីស្ត-ី
ការកៃសួងសៃដ្ឋកិច្ច។
ក្នងុជនំបួនៃះលោកMurphy 

បនថ្លៃងថាសាជវីកម្មហរិញ្ញវត្ថុ
សមៃប់ការអភិវឌៃឍអន្តរជាតិ
(DFC)របស់សហរដ្ឋអាមៃរិកនងឹ  
ផ្តល់ហរិញ្ញបៃបទានដៃលមានអតៃ
ការបៃក់ទាបដល់វសិយ័ឯកជន
នៅកម្ពជុាពិសៃសសហគៃសធុន-
តូចនិងមធៃយម(SMEs)ដើមៃបី
កាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការលំបក
ក្នុងអំឡុងពៃលបៃឈមនឹងវិបត្តិ 
នៃជំងឺកូវីដ...តទៅទំព័រ ១០

ដាក់ឲៃយ ដំណើរការ ឡដុត សំរម នៅ សៃកុ បន្ទាយសៃី 
មន្តៃីសមត្ថកិច្ចដក់សំរាមចូលទៅក្នុងឡដុតសំរាមរួមរបស់សៃុកបនា្ទាយសៃីខៃត្តសៀមរាប។ឡដុតសំរាមនៃះទើបតៃូវបន

ដំឡើងរួចកាលពីពៃលថ្មីៗនៃះ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៦)។រូបថតរដ្ឋបលសៃុកបនា្ទាយសៃី



អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ វគ្គហ្វឹកហ្វឺនមន្ត្រី
មុខងារសាធារណៈជាឧទ្រយានុរក្រស
ស្តីពី «វិធីសាស្រ្តល្របាតក្នុងតំបន់
ការពារធម្មជាត»ិធ្វើការហ្វកឹហ្វនឺ
បាន៩ជំនាន់ហើយដ្រលក្នងុនោះ
មានមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស ដ្រលបាន
បណ្តុះបណ្តាលសរុបទាំងអស់
ចនំនួ៥៩៤នាក់ស្រ្តីចនំនួ៦នាក់។ 
ន្រះបើតាមមន្ត្រីនាំពាក្រយក្រសួង
បរិសា្ថានបញ្ជាក់ពីថ្ង្រទី២៣កញ្ញា។ 
រដ្ឋល្រខាធិការនិងជាអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសងួបរសិា្ថានលោកន្រត្រ
ភក្ត្រ ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា នៅ
ទូទាំងប្រទ្រសមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស
របស់ក្រសួងបរិសា្ថានមានចំនួន
១២៦០នាក់។មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស
ទាងំអស់បានទទលួការហ្វកឹហាត់ 
បណ្តុះបណ្តាលនងិបានស្របថនៅ
តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ឱ្រយកា្លាយ
ទៅជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌។
លោកភក្ត្របានប្រប់ថាមន្ត្រី

ឧទ្រយានុរក្រស ដ្រលក្រសួងបរិសា្ថាន
ជ្រើសរើសមកពីតាមបណ្តាខ្រត្ត
នានានោះពកួគាត់មនិមានជនំាញ  
ខាងផ្ន្រកយោធាទ្រ ពួកគាត់
ជាជនសុីវិល ឬជាប្រជាពលរដ្ឋ
នៅក្នុងសហគមន៍ហ្រតុន្រះ

ក្រសួងបរិសា្ថាន បានសហការ
ជាមួយ សាលានាយទាហាន-
សកម្មតា្មាតពងដើម្របីបានទទួល
វគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញផ្រស្រងៗ។
មន្ត្រីនាំពាក្រយរូបន្រះថ្ល្រងថា៖ 

«អី៊ចឹងការបណ្តះុបណ្តាលពីប្រប- 
បទពីច្របាប់ពីរបៀបន្រការល្របាត
របៀបន្រការធ្វើអន្តរាគមន៍ព្រល
មានបទល្មើសមានអីហ្នឹង វាជា
ការពង្រងឹសមត្ថភាពបន្ថ្រមដើម្របី
ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារ
ធនធានធម្មជាតិរបស់យើង។
មន្ត្រីឧទ្រយានរុក្រសមនិម្រនត្រជាអ្នក-
ការពារព្រឈើទ្រ ប៉ុន្ត្រជាអ្នក-

ដ្រលបង្ក្របបទល្មើស និងទប់-
សា្កាត់បទល្មើសថ្រមទៀតផង»។ 
ក្រពីការសហការជាមយួសា-

លានាយទាហានសកម្ម ក្រសួង
បរសិា្ថានកម៏ានកចិ្ចសហការជាមយួ   
គម្រងជាដ្រគូពីសហរដ្ឋអាម្ររកិ
ផងដ្ររក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាព
របស់មន្ត្រីឧទ្រយានរុក្រសអពំីរបៀបន្រ
ការសុបីអង្ក្រតរបៀបន្រការប្រមលូ  
ភ័ស្តុតាង របៀបន្រការចងក្រង
បទល្មើសនងិរបៀបន្រការសកិ្រសា
អំពីច្របាប់ផ្រស្រងៗ ដើម្របីឱ្រយបាន-
យល់ដឹងជារួមផងដ្ររ។
ក្រសួងបរិសា្ថានបានចាត់មន្ត្រី

ឧទ្រយានរុក្រសដ្រលបានហ្វកឹហ្វនឺចប់
ឱ្រយច្រញទៅធ្វើការអភិរក្រសតំបន់
ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភរិក្រស
ជវីចម្រុះចនំនួ៥៥តបំន់ដ្រលមាន   
ទំហំប្រមាណ៧លាន៥ស្រន
ហកិតានៅទទូាងំប្រទ្រសកម្ពជុា។ 
តបំន់ទាងំនោះស្ថតិក្នងុភមូិសាស្ត្រ 
ខ្រត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ ត្របូងឃ្មុំ
ស្ទងឹត្រងក្រច្រះកពំង់ស្ពឺកោះ-
កុង រតនគិរើ និងខ្រត្តមណ្ឌលគិរើ
ជាដើម។ន្រះបើតាមការឱ្រយដងឹពី
លោកភក្ត្រ។
តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសងួ

បរសិា្ថាននៅទទូាងំប្រទ្រសកម្ពជុា
មានសហគមន៍តំបន់ការពារ
ធម្មជាតិដ្រលត្រវូបានបង្កើតឡើង
និងទទួលសា្គាល់ដោយក្រសួង
បរិសា្ថានមាន១៦៩សហគមន៍។
រាល់ថ្ង្រសហគមន៍តំបន់ការពារ
ធម្មជាតិទាងំអស់នោះបានចលូរមួ  
សហការជាមួយមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រស
ចុះល្របាតនៅតាមព្រតបំន់ការពារ 
ធម្មជាតិនានា។ក្នងុនោះមានខ្រត្ត
បនា្ទាយមានជយ័នងិក្នងុដ្រនជម្រក   
សត្វព្រសង្រឃរុក្ខវន្តផងដ្ររ។
ចំណ្រកនៅតំបន់ព្រឡង់មាន

សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ
ចំនួន១៩ បានសហការជាមួយ
មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសរបស់ក្រសួង

បរសិា្ថាន។លោកន្រត្រភក្ត្រប្រប់ 
ថាសហគមន៍តបំន់ការពារធម្មជាត ិ 
ដ្រលអាចចលូរមួបានទាងំនោះគឺ
ចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចសហការ ក៏
ដចូជាទទលួសា្គាល់ដោយក្រសងួ
បរិសា្ថានជាមុនសិន។
លោកថ្ល្រងថា៖«ហ្រតុន្រះ

ចពំោះបណ្តាញសហគមន៍ឬអ្នក
មួយចំនួនដ្រលចង់ចូលរួមកិច្ច-
ការពារធម្មជាតិ គឺត្រូវស្ថិតនៅ
ក្រមច្របាប់សិន។មានន័យថា
ត្រវូទទលួសា្គាល់ពីក្រសងួបរិសា្ថាន  
មានកចិ្ចព្រមព្រៀងមានអីអ៊ចីងឹ-
ទៅដើម្របីយើងធ្វើការងារជាមួយ
គា្នា ជាលក្ខណៈមួយដ្រលយើង
រួមគា្នាដើម្របីការពារធនធានធម្ម-
ជាតិរបស់យើងហ្នឹង»។
លោកគ្រើងតុលាអ្នកប្រឹក្រសា-

យោបល់ក្រុមការងារបណ្តាញ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរើ កត់សមា្គាល់
ឃើញថាមន្ត្រីឧទ្រយានរុក្រសមានក្រម-
សីលធម៌ ធ្វើការងារសកម្មក្នុង
កិច្ចការពារ និងអភិរក្រសធនធាន
ធម្មជាតិ។ប៉ុន្ត្រប្រសិទ្ធភាពក្នុង
ការការពារតំបន់អភិរក្រសមិនសូវ
មានប្រសិទ្ធភាពនោះទ្រ។
លោកតលុានយិាយថា៖«ការ-

អនុវត្តរបស់គាត់មើលទៅនៅ

មានកម្រិតព្រះអ្នកប្រព្រឹត្ត
បទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រឈើ
អីហ្នឹងសុទ្ធត្រអ្នកមានស័ក្តិមាន
បណុ្រយហរូហ្រ១.២.៣.អ៊ចីងឹទៅ។ 
មិនម្រនមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសមិនខំទ្រ
គាត់ខំប៉នុ្ត្រដោយសារត្រអ្នកមាន
អំណចធំៗ ក្របាលពោះធំជាង
គាត់អ៊ីចឹងគាត់ម៉្រចហា៊ាន»។
មន្ត្រីឧទ្រយានរុក្រសនៅខ្រត្តកពំង់ស្ព ឺ 

លោកក្រវសុផត បានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រទី២៣
កញ្ញាថា ព្រលមានបទល្មើស
កើតឡើងនៅតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ នៅមានការឆកល្វ្រង
ខ្លះ ប៉ុន្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដ្រលមន្ត្រី
ឧទ្រយានរុក្រសចុះបង្ក្របមានក្របួន-
ខា្នាតត្រឹមត្រូវ។
លោកសផុតបានបញ្ជាកថ់ា

វគ្គហ្វកឹហ្វនឺមន្ត្រីឧទ្រយានរុក្រសមាន
រយៈព្រលខ្លីធ្វើឱ្រយមានការហត-់
នឿយខា្លាំងក្នុងការហ្វឹកហាត់។
ព្រះសម្រកបានតិច ប៉ុន្ត្រវា
ជួយឱ្រយមានសមត្ថភាពជំនាញ
ទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់-
ស្ត្រងនៅទីវាល។មានប្រសិទ្ធ-
ភាពល្អប្រសើរច្រើននៅក្នុង
កិច្ចការងារគ្រប់គ្រង តំបន់
ការពារធម្មជាតិ និងការអភិរក្រស
ជីវចម្រុះ៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: សាលាដំបូងខ្រត្ត
មណ្ឌលគិរើ ពីម្រសិលមិញបាន
សម្រចឃំុខ្លនួចាងហា្វាងសារព័ត៌-
មានអនឡាញមា្នាក់នៅពន្ធនាគារ
ខ្រត្តក្រមបទចោទ«ឈសូឆយ
ដីព្រដោយគា្មានការអនុញ្ញាត»
បនា្ទាបព់ីសមត្ថកចិ្ចឃាតខ់្លនួកាល- 
ពីថ្ង្រទី២២កញ្ញាតាមដីកាតុលា-
ការពាក់ព័ន្ធការឈូសឆយដីព្រ
និងប្រើប្រស់សារធាតុញៀន។
លោកមាសប្រសុអ្នកនាពំាក្រយ

សាលាដបំងូខ្រត្តមណ្ឌលគរិើថ្ល្រង
ពីម្រសិលមញិថាជនសង្រស័យឈ្មាះ
មា៉ាម៉្រងធីរស់នៅក្រងុស្រនមនោ-
រម្រយត្រូវបានលោកចៅក្រមសុើប-
សួរសម្រចឃំុខ្លនួបណ្តាះអាសន្ន
នៅថ្ង្រទី២៤ខ្រកញ្ញាក្រមបទ-
ចោទ«ឈូសឆយដីព្រដោយ
គា្មានការអនុញ្ញាត»តាមមាត្រ
៥៦និងមាត្រ៦២ន្រច្របាប់ស្ដីពី
តំបន់ការពារធម្មជាតិ។«ចំណ្រក
បទល្មើសគ្រឿងញៀនមិនទាន់
ត្រវូបានលើកយកមកបើកសវនា-
ការទ្រគឺនឹងសាកសួរនៅព្រល
ក្រយទៀត»។
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្ត

មណ្ឌលគរិើបានបញ្ជនូជនសង្រស័យ
មា៉ាម៉្រងធីចាងហា្វាងគ្រហទំព័រ
ព្រហ្មខ័ណអនឡាញទៅសាលា-
ដំបូងខ្រត្តកាលពីថ្ង្រទី២៣កញ្ញា
បនា្ទាប់ពីបានឃាត់ខ្លួនតាមដីកា
បងា្គាប់របស់តុលាការខ្រត្តមណ្ឌល-
គិរើពាក់ព័ន្ធការឈូសឆយដីព្រ
និងប្រើប្រស់សារធាតុញៀន។
លោកឡោសុខាស្នងការនគរ-

បាលខ្រត្តមណ្ឌលគិរើថ្ល្រងថា
សមត្ថកិច្ចជំនាញ កំពុងធ្វើការ
ស្រវជ្រវករណីឈសូឆយដពី្រ
រដ្ឋខុសច្របាប់ប៉ុន្ដ្រលោកមិនទាន់
អាចបងា្ហាញពីលទ្ធផលនៅឡើយ។
«ក្រពនី្រះជនសង្រស័យប្រើប្រស់
គ្រឿងញៀនមនិត្រមឹត្រប៉ណុ្ណងឹទ្រ
គាត់នៅនិយាយបរិហារបងា្កាច់-
បង្ខចូដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិ-
យសនិងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ថា្នាក់-
ដឹកនំាគ្រប់លំដប់ថា្នាក់ក្នងុខ្រត្ត»។
លោកមឿនឈានណរិទ្ធ

នាយកវិទ្រយាសា្ថានកម្ពុជាសម្រប់
ការសិក្រសាសារព័ត៌មានថ្ល្រងថា
លោកមានការសោកសា្ដាយចំពោះ
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតូច
ដ្រលបានប្រព្រឹត្តប្រសចាកពី
ក្រមសីលធម៌និងវិជា្ជាជីវៈរបប
សារព័ត៌មាន...តទៅទំព័រ  ៦ 

ចាងហ្វាងសារព័ត៌មានមា្នាក់ត្រវូ
បញ្ជនូទៅឃំុរឿងឈូសឆាយដីព្រ

មន្ត្រឧីទ្រយានុរក្រសជិត៦០០នាក់ត្រវូបានបណ្តះុបណ្តាលពីវិធីសាស្រ្តក្នងុការល្របាត

មន្តេឧីទេយានុរកេសប ណ្តះុប ណ្តាលនៅសាលាយោធាត្មាតពងខេនេះ។ រូបមន្ទីរបរិសា្ថានមណ្ឌលគិរើ

 មុំ  គន្ធា 
 
កេ ចេះៈ យោងតាមស្រចក្តីប្រកាសពត័-៌

មានរបស់មូលនិធិអភិរក្រសនិងសង្គ្រះសត្វ-
ព្រកម្ពជុា(WWF)កាលពីថ្ង្រម្រសលិមញិ
បានបងា្ហាញថាការស្រវជ្រវដោយមា៉ាសុនី- 
ថតស្វ័យប្រវតិ្តនៅក្នុងដ្រនជម្រកសត្វព្រ
សំបូរខ្រត្តក្រច្រះបានកត់ត្រនូវវត្តមាន
របស់សត្វរមាងំញីព្រញវយ័ចនំនួ៣ក្របាល
និងរមាំងជំទង់១ក្របាលជាលើកដំបូងក្នងុ
អំឡុងព្រល៥ឆ្នាំ។ របកគំហើញដ៏សំខាន់
មយួន្រះនាំមកនវូក្តីសង្រឃឹមក្នងុការការពារ
ប្រភ្រទសត្វន្រះទំាងក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុានិង
ក្នងុតំបន់។
សត្វរមាំងត្រូវបានចាត់ថា្នាក់ជាប្រភ្រទ

សត្វរងគ្រះថា្នាក់ជិតផុតពូជ ទំាងនៅក្នងុ
ច្របាប់ព្រឈើរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានិងក្នុង
បញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការIUCN។
ក្រុមអ្នកអភិរក្រសបានបងា្ហាញក្តីរំភើបរើក-

រាយខណៈពកួគ្រកពំងុពនិតិ្រយមើលរបូភាព
ដ៏កម្រន្រវត្តមានរបស់សត្វរមាងំន្រះកពំងុ
រស់នៅក្នុងដ្រនជម្រកសត្វព្រសំបូរ ក្នុង
ចំណមរូបថតសរុបចំនួន១៧១០
សន្លកឹថតបានក្នងុចនោ្លាះខ្រសហីាដល់ខ្រ
កញ្ញាន្រះដោយការពង្រយមា៉ាសុនីថតរបូ
ស្វ័យប្រវតិ្តនៅតាមទីតាំងផ្រស្រងៗ គា្នាក្នុង
ដ្រនជម្រក ដ្រលមានផ្ទ្រដីសរុបចំនួន 
៥០០៩៣ហិកតា។
ក្រពីសត្វរមាំងមា៉ាសុីនថតស្វ័យប្រវត្តិ

ក៏ផ្តិតបាននូវរូបភាពសត្វឈ្លូសជ្រូកព្រ

សំពោចវល្លិ៍ សំពោចក្រអូបព្រមទាំង
ប្រភ្រទសត្វបក្រសីមាឌធំសខំាន់ៗ មយួចនំនួ
ទៀតដូចជាសត្វកោ្ងោកប្រតងនិងត្រដក់-
តូចជាដើម។
នាយកអង្គការWWF-កម្ពុជា លោក

ស្រងទៀកបានឱ្រយដឹងថារូបភាពដ៏កម្រ
ន្រសត្វរមាំងទាំងន្រះជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់
អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងផលន្រកិច្ចការគ្រប់-
គ្រងតំបន់ការពារនិងការងារអភិរក្រសន្រះ
ដ្រលនាំមកនូវក្តីសង្រឃឹមក្នុងការការពារ
ប្រភ្រទសត្វន្រះទាំងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
និងក្នុងតំបន់។
លោក ស្រង ទៀកបានថ្ល្រងថា៖ «ខ្ញុំ

សូមកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារ
ពង្រឹងការអនុវត្តច្របាប់ទាំងអស់ដ្រលបាន
បំព្រញតួនាទីដ៏សំខាន់ន្រះក្នុងការដើរ-
ល្របាតជាប្រចាំក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រនងិ
ពង្រងឹការអនុវត្តច្របាប់ស្តីពីតំបន់ការពារនិង
ច្របាប់ព្រឈើ។កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងទាំង-
ន្រះជាកតា្តាចម្របងមួយធ្វើឱ្រយជនខិលខូច
មានការខា្លាចរអានិងអាចទប់សា្កាត់បទ-
ល្មើសសត្វព្រនងិព្រឈើដើម្របីអនញុ្ញាត
ឱ្រយសត្វព្ររួចផតុពីភាពភយ័ខា្លាចនងិអាច
រស់នៅដោយស្ររើភាពក្នុងដ្រនជម្រក 
សត្វព្រដ្រលមានសុវត្ថិភាព»។
លោកន្រត្រភក្ត្រអ្នកនាំពាក្រយក្រសួង

បរិសា្ថានបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ម្រសិលមិញ
ន្រះថាការរកឃើញវត្តមានសត្វរមាងំចនំនួ 
៤ក្របាលន្រះបងា្ហាញពីការចូលរួមគ្រប់-
ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការការពារនិង

អភិរក្រសធនធានធម្មជាតិសត្វព្រនៅក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ វត្តមានន្រសត្វរមាំងជា
ប្រភ្រទសត្វកម្រនៅលើពិភពលោកដ្រល
ត្រវូបានរកឃើញក្នងុតបំន់ការពារធម្មជាតិ
នៅកម្ពជុាបានបញ្ជាក់ពីប្រសទិ្ធភាពន្រការ- 
ការពារនិងអភិរក្រសនិងការទប់សា្កាត់បទ-
ល្មើសធនធានធម្មជាតិជាពិស្រសបទ-
ល្មើសន្រការបរបាញ់សត្វ និងការដក់
អនា្ទាក់សត្វព្រ។ ក្រសួងបរិសា្ថានរួមនឹង
អាជា្ញាធរពាកព់ន័្ធនៅត្របន្តអនវុត្តវធិានការ
ការពារនិងអភិរក្រសតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ដ្រលខ្លួនគ្រប់គ្រងប្រកបដោយសា្មារតី
ទទួលខុសត្រូវនិងចាត់វិធានការលើរាល់
បទល្មើសធនធានធម្មជាតិដ្រលបានកើត
ឡើង។ រយៈព្រល៦ខ្រក្នុងឆ្នាំ២០២០
ដោយមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសន្រក្រសួងបរិសា្ថាន
បានចុះល្របាតចំនួន១៣៨០៤លើកនិង
បានបង្ក្របបទល្មើសបាន ៣៦៨៩
ករណីហើយក្នងុនោះបញ្ជនូសណំុំរឿងទៅ
តុលាការបានចំនួន៣២៩ករណីរឹបអូស
រណរយន្តបានចំនួន២៥៧៨គ្រឿងព្រម-
ទាំងធ្វើការផកពិន័យអន្តរកាលចំនួន
៤៣៣ករណី។

 លោកភក្ត្រថ្ល្រងថាទោះបីជាមានការ- 
ខិតខំប្រឹងប្រងទប់សា្កាត់និងបង្ក្របបទ-
ល្មើសទាងំយប់ថ្ង្រប៉នុ្ត្របទល្មើសធនធាន
ធម្មជាតិទ្រង់ទ្រយតូចៗនៅត្រកើតមាន
ដ្រលសមត្ថកិច្ចក្រសួងបរិសា្ថាននឹងបន្ត
សហការជាមួយអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្ត
បង្ក្របនិងទប់សា្កាត់បន្តទៀត៕

មន្ត្រីរកឃើញសត្វរមំាងកម្រ៤ក្របាលក្នងុជម្រកសត្វព្រសំបូរ



មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ  លោក ស្រី   ភឿង  សកុណា   
រដ្ឋ មន្រ្តី ក្រសួង វប្របធម៌  និង វិចិត្រ សិល្របៈ 
បាន ច្រញ ស្រច ក្ដី ណ្រ នាំ  ដល់ គ្រប់ អង្គ- 
ភាព ពាក់ ព័ន្ធ ក្រម ឱវាទ ក្រសួង វប្របធម៌ 
និង គ្រប់ រដ្ឋ បាល ថ្នាក់ ក្រម ជាតិ  អនុវត្ត 
នតី ិវធិ ី នងិ ទម្រង ់ប្រប បទ ន្រ ការ គ្រប ់គ្រង 
អាជី វ កម្ម កាត់ សក់   អ៊ុត សក់  និង លម្អ 
ក្រចក   ដើម្របី ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ អនុវត្ត 
ការងារ  នងិ ត្រតួ ពនិតិ្រយ   ក្នងុ ការ ធានា បាន 
នូវ ការ ប្រ មូល កម្រ ស្រវា សាធា រណៈ ។ 

 ស្រច ក្ដី ណ្រ នាំ ន្រះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល- 
បណំង ដើម្រប ីឱ្រយ ទទលួ បាន នូវ ប្រសទិ្ធ ភាព 
និង ប្រសិទ្ធ ផល ខ្ពស់ សម្រប់ ការ អនុវត្ត 
អនុក្រឹត្រយ ស្តី ពី  ការ បង្កើត យន្តការ ច្រក 
ច្រញ ចូល ត្រ ១ សម្រប់ ការ ផ្តល់ ស្រវា រដ្ឋ 
បាល នៅ រដ្ឋ បាល ថ្នាក់ ក្រម ជាតិ  និង 
ស្រប តាម ស្រច ក្ត ីប្រកាស រមួ រវាង ក្រសងួ 
វប្របធម ៌ នងិ ក្រសងួ ស្រដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  
ដោយ  តម្រូវ ឱ្រយ គ្រប់ សកម្ម ភាព អាជីវ កម្ម 
ដ្រល ទាក់ ទង នឹង ស្រវា កម្ម ដូច ជា  កាត់ 
សក់  រចនា ម៉ូដ សក់  អ៊ុត សក់   លម្អ ក្រចក  
និង រចនា ក្រចក បុរស នារី ត្រូវ មាន ទីតាំង 

ជាក់ លាក់ ។    
 ស្រច ក្ដី ណ្រនំា ន្រះ បាន ឲ្រយ ដឹង ថ  

បុគ្គលិក ន្រ ការិ យា ល័យ ច្រក ច្រញ ចូល ត្រ 
១ ត្រវូ ចុះ ពិនិត្រយ ដល់ ទីតំាង  អាជីវ កម្ម 
ដើម្របី ផ្តល់ យោ បល់ បច្ច្រក ទ្រស ដល់ 
ប្រធាន ការិ យា ល័យ មុន នឹង ដាក់ សំណំុ 
ប្រប បទ ស្នើ សំុ ការ អនុ ញ្ញាត អាជីវ កម្ម ដល់ 
អភិ បាល ក្រងុ   ស្រកុ  ខណ្ឌ ពិនិត្រយ សម្រច។  
រដ្ឋ បាល ក្រងុ  ស្រកុ  ខណ្ឌ   មាន សិទ្ធ ិច្រញ 
បណ្ណ អនុ ញ្ញាត អាជីវ កម្ម ន្រះ តាម រយៈ 
ការិយា ល័យ ច្រក ច្រញ ចូល ត្រ ១   ហើយ 
មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម ត្រវូ បងា្ហាញ បណ្ណ អនុ ញ្ញាត 
អាជីវ កម្ម ជា សាធារ ណៈ ដើម្របី ឱ្រយ បុគ្គ លិក 
ន្រ ការិយា ល័យ ន្រះ ងាយ ស្រលួ ក្នងុ ការ- 
អនុ វត្ត ការ ងារ  និង ត្រតួ ពិនិត្រយ ។ 

 លោក ស្រ ី សកណុា  ថ្ល្រង ថ   ក្នងុ ករណ ី
ដ្រល មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម មិន មក ទទួល ស្រវា 
សាធា រ ណៈ  មន្រ្ត ីពាក ់ពន័្ធ ត្រវូ ដាក ់លខិតិ 
អញ្ជើញ ជា ផ្លូវ ការ  ទុក រយៈ ព្រល ១៥ ថ្ង្រ 
ហើយ បើ មា្ចាស់   អាជវី កម្ម មនិ មក តាម ការ- 
អញ្ជើញ ន្រះ   បុគ្គលិក  ន្រ ការិយា ល័យ 
ច្រក ច្រញ ចូល ត្រ ១ ត្រវូ សហ ការ ជាមួយ 
អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថ កិច្ច ដើម្របី ផ្អាក 
អាជី វកម្ម របស់ គាត់ បណ្តោះ អា សន្ន ។ 

 លោក   ឡុង   បុ៉ណា្ណា សីុរី វត្ថ   រដ្ឋ ល្រខា- 
ធិការ  និង ជា អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួង វប្របធម៌ 
និង វិចិត្រ សិល្របៈ បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ 

ម្រសិល មិញ ថ   នីតិ វិធី ន្រះ មាន យូរ មក ហើយ   
គ្រន់ ត្រ ក្រ សួង បាន ច្រញ ជា ការ ណ្រ នំា ជា 
ថ្ម ីដើ ម្របី ឱ្រយ ពួក គាត់ អនុ វត្ត ទៅ តាម ការ ក្រ- 
ទម្រង់ ដោយ ក្រ សួង ផ្តល់ សិទ្ធ ិអំណាច ទៅ 
ថ្នាក់ ក្រម ជាតិ ក្នងុ ការ ផ្តល់ ស្រវា ន្រះ  ទៅ 
កៀក នឹង ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ត្រ ម្តង ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ថ៖ « កណំ្រ ទម្រង ់ថ្នាក-់ 
ក្រម ជាតិ បាន បង្កើត ឱ្រយ  មាន ការិ យា- 
ល័យ ច្រក ច្រញ ចូល ត្រ ១   មាន ន័យ ថ 
ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ទទួល កិច្ច ការ ន្រះ ក្នុង 
គណៈ កម្មការ កំណ្រ ទម្រង់។   ដូច ន្រះ គ្រ 
ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ការ ប្រង ច្រក ថ តើ មុ ខ ងារ អី 
ខ្លះ ដ្រល បាន ផ្តល់ ស្រវា  យក ស្រវា តាម 
ជនំាញ មយួៗ  ដចូ ជា ពាក ់ពន័្ធ នងឹ វប្រប ធម ៌  
មាន ទាក ់ទង នងឹ ផ្លាក សញ្ញា   ការ គ្រប ់គ្រង 
ថ្រ ទាំ រមណី យដា្ឋាន   ការ សម្ដ្រង សិល្របៈ  
ការ ប្រ គំ តន្រ្តី សាធារណៈ ជា ដើម » ។ 

 លោក   ឡុង   បុ៉ណា្ណា សីុរី វត្ថ   បាន អះ អាង  
ថ   ស្រវា កម្ម ធ្វើ សក់  កាត់ សក់ និង លម្អ 
ក្រចក ន្រះ  កន្លង មក អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន ឬ 
ខាង ពន្ធ បាន ទៅ យក ស្រវា ឬ ជា ភាសីុ ពី 
មា្ចាស់ អាជី វកម្ម ទំាង នោះ ដោយ មិន បាន 
ប្រប់ ពី នីតិ វិធី ច្របាស់ លាស់។  ដូច ន្រះ 
ហើយ បាន ជា ក្រសួង រៀប ចំ ធ្វើ នីតិ វិធី ន្រះ 
ដើម្របី ឱ្រយ មា្ចាស់ អាជី វ កម្ម ដឹង ពី តម្ល្រ ស្រវា 
ត្រមឹ ត្រវូ   ហើយ ការ ធ្វើ ប្រប ន្រះ ជា ផ្ន្រក មួយ 
ក្នងុ ការ លុប បំបាត់ អំ ពើ ពុក រលួយ ផង ដ្ររ ។ 

 អ្នក នាង   រឿន   ស្រី ណុច  អាយុ ២៨  
ជា មា្ចាស់ ហាង ធ្វើ មុខ  និង ក្រចក ស្រី 
ណុច  បា ន និយាយ ថ   នាង មិន ដ្រ ល 
ដឹង ពី ការ ស្នើ សុំ ន្រះ ទ្រ ហើយ ក៏ មិន 
ដ្រល មាន អ្នក ណា មក ប្រប ់ឬ មក យក 
លុយ ស្រវា ពី ហាង នាង ដ្ររ ។ 

 នាង បាន ឲ្រយ ដឹង  ថ៖  « ខ្ញុ ំនឹង តាម- 
ដាន បន្ថ្រម នូវ ព័ត៌ មាន ន្រះ ជា មុន សិន 
នឹង សម្រច ស្នើ សំុ តាម ច្របាប់   ព្រះ ខ្ញុំ 
ជួល ទី តំាង  គ្រ ដើម្របី បើក ហាង ន្រះ បុ៉- 
ណ្ណាះ»។    

 លោក   វន់   ពៅ  ប្រធាន សមា គម ប្រ ជា- 
ធបិ ត្រយ្រយ ឯក រាជ្រយ ន្រ ស្រដ្ឋ កចិ្ច ក្រ ប្រពន័្ធ  
បាន ឲ្រយដឹង ថ  អាជា្ញា ធរ គួរ ត្រ លើក ល្រង 
ចំពោះ អាជីវ កម្ម ណា ដ្រល មាន ទំហំ តូច- 
តាច ព ីព្រះ ហាង តចូៗ មនិ មាន លទ្ធ ភាព 
ក្នុង ការ ធ្វើ បណ្ណ អាជី វកម្ម ទ្រ ។ 

 លោក  ថ្ល្រង ថ ៖ « ខ្ញុ ំយល់ ថ ក្នងុ សា្ថាន- 
ភាព ប្រប ន្រះ មិន គួរ ណា តម្រវូ ឱ្រយ ហាង កាត់- 
សក់ ធ្វើ បណ្ណ អាជី វកម្ម ទ្រ  វា ដូច ជា ហួស- 
ហ្រតុ ព្រក  បុ៉ន្ត្រ ក្រ សួង គួរ ត្រ យក ពន្ធ ទៅ 
លើ ហាង កាត់ សក់ ណា ធំៗ ទើប សម រម្រយ ។   
សូម្របី ប្រទ្រស ជិត ខាង យើង ក៏ រដា្ឋា ភិ បាល 
គ្រ លើក ល្រង ការ យក ពន្ធ ចំពោះ អាជីវ កម្ម 
តូចៗ ដ្ររ ។  ពល រដ្ឋ យើង កំពុង ជួប បញ្ហា 
ជីវ ភាព ដោយ សារ កូវីដ ១៩ ហើយ  មក ឱ្រយ 
គា ត់ ចុះ បញ្ជ ីបង់ ពន្ធ ទៀត » ៕

មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈរដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រសួង សុខា- 
ភិ បាល លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហ្រង 
បាន ជំរុញ ឱ្រយ គ្រប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាំង អស់  ដ្រល ធ្វើ ការ ផ្ន្រក គាំ- 
ពារ មាតា  និង ទារក  ត្រូវ  បង្កើន 
យុទ្ធនាការអប់រំ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ អំពី 
សារៈសំខាន់ ន្រការ បំបៅ កូន ដោយ 
ទឹក ដោះ មា្តាយ  និង ហា និភ័ យ 
ពីការ បំបៅ កូនដោយទឹក ដោះ- 
គោ ម្រសៅ ផ្រសំ តាម រូប មន្ត ទំាង នៅ 
ថ្នាក់ ជាតិ  និង ថ្នាក់ក្រម ជាតិ។

ការ អំពាវ នាវ ន្រះ  បាន ធ្វើ- 
ឡើង កាល ពីថ្ង្រ ទី២៣  កញ្ញា  
បនា្ទាប់ ពី លោក រដ្ឋមន្រ្តី សង្ក្រត 
ឃើញ មាន អ្នក មា្តាយ ដ្រល មាន 
កូន តូច មួយ ចំនួន ត្អូញ ត្អ្ររ ពី 
បញ្ហា សខុ ភាព កនូៗ របស ់ពកួ- 
គាត់  បនា្ទាប់ ពី បាន បំបៅ  ទឹក- 
ដោះ គោ ម្រសៅ ផ្រសំ តាម រូបមន្ត។ 
ក្នុង ចំណមមា្តាយៗ ទាំង នោះ  
មាន ខ្លះ ថ  ក្រយ កូន ៗ របស់  
ពួក គាត់ បៅ ទឹក ដោះ គោ ម្រសៅ 
តាម រូប មន្តផ្រសំ  គឺមាន បញ្ហា ស្ល្រក- 
សា្លាងំ  ហើយ  លទ្ធ ផល ពិនិត្រយ នៅ 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ បាន បញ្ជាក់ ថ  ក្ម្រង 
ទាំង នោះ មាន កង្វះ ជាតិ ដ្រក ។

បើតាម លោក  ម៉ម  បុ៊ន ហ្រង  
ភ័ស្តតុាង វិទ្រយា សាស្រ្ត   បានបងា្ហាញ  
យា៉ាង ច្របាស់   ថ ទឹក ដោះ មា្តាយ 
គ ឺជា អា ហារ  ដ ៏ល្អ ឥត ខ្ចាះសម្រប ់ 

ទារក  នងិ កមុារ នៅ គ្រប ់កាលៈ- 
ទ្រសៈ ទាំង អស់ ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថ៖  «គា្មាន 
ផលិត ផល ណា មួយ រួម ទំាង ទឹក- 
ដោះ គោ ម្រសៅ ផ្រសំ តាម រូប មន្ត ផង 
ដ្រល ល្អ ប្រសើរ ជាង ទឹក ដោះ- 
មា្តាយ  នោះ ទ្រ ដោយ សារ ទឹក- 
ដោះ មា្តាយ  មាន ផ្ទុក រាល់ សារ- 
ជាតិ ចិញ្ចមឹ ទំាង អស់ ដ្រល ទារក 
ត្រវូ ការ ដោយ មនិ ចា ំបាច ់បន្ថ្រម 
អាហារ  ទឹក ឬ ភ្រស ជ្ជៈ  អ្វី ទៀត 
ទ្រ  នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រល ៦ ខ្រ 
ដំបូង ន្រ ជីវិត ទា រក» ។

យោង តាម ក្រសួង សុខាភិ- 
បាល បាន ឱ្រយ ដឹង ថ  ការ បំបៅ 
កូន ដោយ ទឹក ដោះមា្តាយ ភា្លាម 
ក្នងុ អំឡុង ម៉ាង ដំបូង  បនា្ទាប់ ពី 
សម្រល  គអឺាច ទបស់ា្កាតម់រណ- 
ភាព  ទារក បាន ២០ ភាគ រយ។ 
រីឯកុមារ ដ្រល បាន ទទួល ការ- 
បំបៅ ដោយ ទឹក ដោះ  មា្តាយ ត្រ ១ 
មខុ អឡំងុ ព្រល ៦ ខ្រ ដបំ ូង អាច 
កាត ់បន្ថយ ជងំ ឺរាក រសូ បាន ១១ 
ដង  និង ជំងឺ រលាក សួត បាន 
១៥ ដង  បើ ប្រៀប ធៀប ជា មួយ 
កុមារ ដ្រល មិន បាន ទទួល ការ- 
បំបៅ ដោយ ទឹក ដោះ មា្តាយ ។

ជា មួយ ន្រះដ្រ រ ក្រ សួ ងបា ន 
ឱ្រយ ដងឹ ថ ការ មនិបបំៅ កនូ ដោយ 
ទឹក ដោះ មា្តាយ ធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះពាល់ ធ្ងន់- 
ធ្ងរ ដល់ ការ អភិវឌ្រឍ ខួរ ក្របាល  នងិ 
សតិ បញ្ញា សា្មារតី  របស់ កុមារ។ 

ចណំ្រក  ការ បបំៅ កនូ ដោយ ផលិត- 
ផល ជំនួស ទឹក ដោះ  មា្តាយ រួម ទំាង 
ទឹក ដោះ គោម្រសៅ  ផ្រសំ តាម រូប មន្ត 
អាច បង្ក ហានិ ភ័យ ជា ច្រើន ដល់ 
កុមារ ដូច ជា  ជំងឺ រាក  ជំងឺ ហឺត 
ជំងឺ សួត  ពិន្ទុ ភាព ឆ្លាត វ្រចុះ 
ខ្រសាយ  ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អ្រម ជំងឺ 
លើស សមា្ពាធ ឈាម  ជំងឺ ប្រះ ដូង 
បញ្ហា លើស ទម្ងន់  និង ធាត់ ជ្រលុ 
ជា ដើម ។

ជុំវិញ បញ្ហា ន្រះ  លោក  ម៉ម  
ប៊ុន ហ្រង  បាន អំពាវនា វ ដល់ 
សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ឱ្រយ បង្កើន កិច្ច- 
សហ ប្រតិ បត្តិ ការ កាន់ ត្រ រឹងមាំ 

ដោយ លោក ចាត់ ទុក ការ បំបៅ 
កូន ដោយ ទឹក ដោះ មា្តាយ  គឺ ជា 
ការ វិនិ យោគ ដ៏ ប្រសើរ បំ ផុត 
ដើម្របី កាត់ បន្ថយ បញ្ហាក ង្វះ 
អា ហា រូបត្ថម្ភ កុមារ។

លោក បាន ថ្ល្រង ថ៖ «គ្រប់- 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ដ្រល កំពុង ធ្វើ ការ 
ផ្ន្រក គាំពារ មាតា  និង ទារក ត្រូវ 
បង្កើន ការ អប់ រំ ផ្រស ព្វផ្រសា យ ពី 
សារៈ សំខាន់ ន្រ ការ បំបៅ កូន 
ដោយ ទឹក ដោះមា្តា យទាំ ងនៅ 
ថ្នាក់ ជាតិ   និង ថ្នាក់ ក្រម ជាតិ 
រួម ទាំង មូល ដា្ឋាន សុខាភិ បាល 
សា ធារ ណៈ និង ឯ កជន»។

អ្នកស្រី  ថុល  ស្រី លក្ខណ៍ 
អាយុ ៣១ ឆ្នាំ   ដ្រល មាន កូន ៣ 
នាក ់បាន ឱ្រយដ ឹងថ អ្ន កស្រ ីត្រង 
បាន ឱ្រយ កនូ  បៅ  ដោះ ផ្ទាល ់តាងំ- 
ព ីកើត ដបំងូ ដោយ សារ អ្នក ស្រ ី
បាន យល់ ច្របាស់ ពី អត្ថ ប្រ យោ- 
ជន៍ ន្រ ទឹក ដោះ មា្តាយ ។

អ្នក ស្រី  បាន ថ្ល្រង ថ៖  «ក្រ- 
សួង បាន ប្រ កាស ពីសារៈ សំខាន់ 
របស់ ទឹក ដោះ មា្តាយ  ហើយ 
ម្រសៅទឹ កដោះ  គោ  មិន សូវល្អ 
សម្រប់ សុខ ភាព កូន  ទើប ខ្ញុំ 
សម្រច ចតិ្ត បបំៅក ូន ដោយ ទកឹ- 
ដោះ ខ្ញុំ ផ្ទាល់។  មិន ត្រ ប៉ុណ្ណាះ  

វា ចំណ្រញ ទាំង លុយ ទិញ ទឹក- 
ដោះ គោ ម្រសៅ  នងិ ចណំ្រញ ទាងំ 
សុខ ភាព កូន ទៀត  ដោយ សារ 
កូន របស់ ខ្ញុ ំទំាង ៣  មិនសូវ ឈឺ ទ្របើ 
ប្រៀ បធៀ ប ជាមួយ ក្មយួៗ ខ្ញុ ំ នងិ 
កូន មិត្ត ភក្តិ ខ្ញុំដ្រ ល ឱ្រយ កូន បៅ 
ទឹ ក ដោះគោ ម្រសៅ  »។

អ្នកស្រី  ថុល  ស្រី លក្ខណ៍ 
បាន អពំាវ នាវ  នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត 
ដល់ អ្នក មា្តាយ ទាំង អស់  គួរត្រ 
បំបៅ កូន ដោយ ទឹក ដោះ ខ្លនួ ឯង 
ទោះ បីជា ហត់ ក៏ដោយ ដោយ-  
សារ មាន កតា្តា ជា ច្រើនជួយ  
ដល់ សុខ ភាព  ប្រព័ន្ធ ការពារ  
ខា្លាងំ  និង កា រលូត លាស់ របស់ 
កូនៗ ល្អ ជាង ក្ម្រង ដ្រល បៅ ទឹក- 
ដោះ គោ ម្រសៅ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្ររ ថ  ក្រសួង 
សុខា ភិ បាល  មាន គោលន យោ- 
បាយ  ចំនួន ៣  ដើម្របី លើក កម្ពស ់
គាំទ្រ  និង ការពារ ការ បំបៅ កូន 
ដោយ ទឹក ដោះ មា្តាយ គឺ៖ ការ- 
ចាប់ ផ្តើម បំបៅ កូន ដោយ ទឹក- 
ដោះ មា្តាយ ភា្លាម ក្នងុ អឡំងុ ម៉ាង 
ដំបូង  បនា្ទាប់ ពី សម្រល ការ- 
បំបៅ កូន ដោយ ទឹក មា្តាយ ត្រ ១ 
មុខ គត់ រយៈ ព្រល ៦ ខ្រ ដំបូង ន្រ 
ជីវិត  និង បន្ត បំបៅ កូន ដោយ ទឹក - 
ដោះ មា្តាយ រហូត កុមារ អាយុ ២- 
ឆ្នាឬំ លើស  នងិ ការ ផ្តល ់អាហារ  
បន្ថ្រម នៅ ព្រល កមុារ មាន អាយ ុ
ចាប់ ពី ៦ ខ្រ ឡើង ទៅ ៕
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ជម្នះបញ្ហាប្រឈមលើស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមដ្រល
បង្កឡើងដោយការរាតត្បាតន្រជំងឺកូវីដ១៩

អឡំងុពេលដេលអ្វីៗ ក៏មនិបេកដ-
បេជាទូទំាងពិភពលោកដោយសារការ-
រាតតេបាតនេជងំឺកូវដី១៩ដេលបានធ្វើ
ឲេយប៉ះពាល់ដល់ជវីតិរសន់ៅនងិអាជវី- 
កម្មនៅពាសពេញពិភពលោកនោះ
បេទេសថេនិងកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ច-
ខិតខំបេឹងបេងដើមេបីពងេឹងចំណង
ទ្វេភាគីឲេយកាន់តេរឹងមាំដេលផ្តល់
អត្ថបេយោជន៍ដល់បេទេសទាំងពីរ។
ដើមេបីគាំទេដល់កិច្ចខិតខំបេឹងបេង

របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្ត
បេយុទ្ធបេឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ រដ្ឋា-
ភិបាលថ ៃបាននាំផ្លូវដោយការអភិ-
វឌេឍនូវធនធានសំខាន់ៗនិងផ្តល់-
ជំនួយហិរញ្ញបេបទានដល់កម្ពុជា
ខណៈពេលដេលបេទេសទាំងពីរ
បេរព្ធខួបលើកទី៧០ការបង្កើត
ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជា-ថេ។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរដើមេបីពងេឹង

ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងទំនាក់ទំនង
ពាណជិ្ជកម្មកេមុហ៊នុថេនងិសមភាគី
របស់ពកួគេដេលបានបង្កើតអាជវីកម្ម
នៅក្នុងវិស័យផេសេងៗនៅទូទាំង
បេទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបជា-
វិជ្ជមានចំពោះការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋា-
ភិបាលទាំងពីរ ក្នុងការជួយដោះ-
សេយបញ្ហាបេឈមនានាដេល
បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩។

ការគាំពារពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដ្រន

ផលប៉ះពាល់ដេលបង្កឡើងដោយ
ជងំឺកូវដី១៩បានបង្កជាបញ្ហាបេឈម
ដេលមិនធា្លាប់មានពីមុនមកសមេប់
សហគមន៍ទាំងអស់នៅតាមពេំដេន
កម្ពុជា-ថេ។ការរឹតបន្តឹងចំពោះការ-
ធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើង
ដំបូងនេជំងឺកូវីដ១៩បានបង្កភាព-
លំបាកយ៉ាងចេើនដល់បេជាជនក្នុង
ការបេកបអាជីវកម្មឆ្លងដេនរវាង

បេទេសទាំងពីរ។
ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដេន គឺមានទំហំធំ

បំផុតនេពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងថេ
និងកម្ពុជាដេលមានបេមាណ៨០-
ភាគរយនេទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុប។
ទោះបីជួបភាពលំបាកយ៉ាងណក៏-
ដោយក៏ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដេន
រវាងបេទេសទាំងពីរមិនបានធា្លាក់ចុះ
នោះទេប៉ុន្តេនៅតេបន្តកើនឡើង
ដោយឈានដល់២,៧៣ពាន់លាន-
ដលុា្លារក្នងុរយៈពេល៥ខេដើមឆា្នាំនេះ
ពោលគឺកើនឡើង២,២៧ភាគរយ
ធៀបនឹងឆា្នាំមុន។
នេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏គួរឱេយកត់-

សមា្គាល់ ដូចឯកឧត្តម អំុ៊រាតេីអភិ-
បាលខេត្តបនា្ទាយមានជ័យបានមាន-
បេសាសន៍ថា៖«សារៈសំខាន់នេពា-
ណិជ្ជកម្មឆ្លងដេនរវាងបេទេសយើង
ទំាងពីរ គឺមិនអាចវាយតម្លេទាបបាន
នោះទេ គឺវាបានចូលរួមចំណេកយ៉ាង
សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។
ទោះបីការធ្វើដំណើរចេញចូលរបស់
បេជាជន និងយនយន្តតេវូបានរឹត-
បន្តងឹដោយសារតេជំងឺកូវីដ១៩ ក៏-
ដោយ បុ៉ន្តេសកម្មភាពនេការនំាចេញ
នំាចូលទំនិញរវាងបេទេសទំាងពីរ
នៅតេដំណើរការដូចធម្មតា»។
ឯកឧត្តមអំុ៊រាតេីបានថ្លេងថា៖«មុន-

ពេលការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩
មានបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុង១ថ្ងេ
ចនោ្លាះពី១មឺុននាក់ទៅ១មឺុនបេំពាន់-
នាក់បានធ្វើដណំើរឆ្លងដេនចេញចលូ
បេទេសថេតាមចេកពេំដេនអន្តរជាតិ
ប៉ាយប៉េតដចូជាទៅបេកបរបររកសុី
លក់ដូរទៅស្វេងរកការងារនៅតាម
រោងចកេឬកសិដ្ឋាននានានិងមួយ-
ចំនួនទៀតជាអ្នកទេសចរដេលធ្វើ-
ដណំើរទៅកមេសាន្តនងិពនិតិេយសខុភាព
នៅបេទេសថេ»។

ដើមេបីបន្ធូរបន្ថយសា្ថានភាពនេះ
អាជា្ញាធរខេត្តបនា្ទាយមានជ័យនេ
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជានិងខេត្ត
សេះកេវនេពេះរាជាណចកេថេឡង-់
ដ៍បានសហការគា្នាដើមេបីអនុញ្ញាតឲេយ
អ្នកជំនួញឆ្លងដេនអាចឆ្លងចូលតាម
ចេកពេដំេនអន្តរជាតិខ្លងលកឹ-ប៉ាយ-
ប៉េតចាប់តាំងពីថ្ងេទី១៥ខេកក្កដ
មកដើមេបីទៅបេមលូទនំញិនងិរបស-់
របររបស់ពួកគេនៅក្នុងផេសាររោងក្លឿ
ពេមទាំងជួយដល់ការដឹកជញ្ជូន
ទំនិញរបស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុង
១ថ្ងេចំនួន៥០គេឿងក្នុង១គេឿង 
មនិលើសពី២នាក់ក្នងុរយៈពេលពរីបី
ម៉ាងពេមទាំងតមេូវឲេយពិនិតេយសុខ-
ភាពពីមន្តេីសុខាភិបាលទាំងកម្ពុជា
និងថេនិងតេូវបំពេញបេបបទតាម
ទមេង់របស់មន្តេីចតា្តាឡីស័កនេភាគី-
ទាំងពីរ។
ការរឹតបន្តងឹការចេញចូលបានធ្វើឲេយ

ប៉ះពាល់ដល់លហំរូទនំញិប៉នុ្តេរដ្ឋាភ-ិ
បាលបានកាតប់ន្ថយផលប៉ះពាល់នេ
ការបិទពេំដេននេះដោយជួយសហ-
គមន៍នៅតាមពេដំេនក្នងុការធ្វើដណំើរ
ឆ្លងកាត់ក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះ
និងរកេសាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបេើបេស់

ទនំញិនៅកម្ពជុារមួទាងំសេកុនៅតាម
ពេដំេនដចូជាកេងុប៉ាយប៉េតជាដើម
ដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ទំនិញថេដេលមាន
គុណភាព។
នៅពេលសាកសួរអំពីវត្តមានរបស់

ផេសារទំនើបBigCនៅក្នងុកេងុប៉ាយ-
ប៉េតឯកឧត្តមអំុ៊រាតេីបានមានបេសា-
សន៍ថា៖«ការមានអាជីវកម្មថេនៅក្នងុ
ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យជាពិសេសក្នងុ
កេងុប៉ាយប៉េតបានរួមចំណេកផ្តល់
ការងារដល់បេជាពលរដ្ឋកម្ពជុា និង
បានផ្តល់នូវទំនិញ និងសេវាកម្មដេល
មានគុណភាពនិងស្តង់ដខ្ពស់»។
មើលរំលងជំងឺកូវីដ១៩ទាំងរដ្ឋា-

ភិបាលថេនិងកម្ពុជាពេលនេះកំពុង
បង្កើនកិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់ខ្លួន
ដើមេបីសា្តារឡើងវិញឱេយកាន់តេបេសើរ
និងរឹងមាំខណៈពាណិជ្ជកម្មតាម
ពេំដេនគឺជាចំណុចដេលតេូវយក-
ចិត្តទុកដក់ជាសំខាន់។ ចេកពេំដេន
អន្តរជាតិជាចេើនទៀតកំពុងស្ថិត
នៅក្នងុការពិភាកេសាឬកំពុងដំណើរការ-
សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចចេក
មួយនៅសេុកណងអៀន(ខេត្ត
សេះកេវ)ស្ទឹងបត់ (ខេត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័ដេលបេើរយៈពេលធ្វើដណំើរ

បេហេល១៥នាទីពីកេងុប៉ាយប៉េត)។
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងនេះគឺដើមេបីជំរុញ
លំហូរពាណិជ្ជកម្មតាមពេំដេននិង
សេបូយកចរាចរណ៍ទំនិញដេលកំពុង
កើនឡើងនៅចេកពេំដេនអន្តរជាតិ
ប៉ាយប៉េត-ខ្លងលឹក។

ការជម្នះបញ្ហាប្រឈម

ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ
បានរងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩ដេលធ្វើឲេយបាត់បង់
បេក់ចំណូលនិងការងារយ៉ាងចេើន។
ទាំងរដ្ឋាភិបាលថេនិងកម្ពុជានិង

វសិយ័ឯកជនកពំងុសហការគា្នាដើមេបី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ
ទៅលើបេជាពលរដ្ឋ។
លោកJirawuthSuwanna-Arj

នាយកមជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថេ
បេចាំពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបាន
បងា្ហាញនូវជំនឿចិត្តថាបញ្ហាបេឈម
នានាដេលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ១៩
បេកដជាជម្នះបាន។
«ការរីករាលដលនេជំងឺកូវីដ១៩

បានបង្កឲេយមានផលប៉ះពាល់ជាចេើន
ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នៅជុំវិញ
ពិភពលោក។នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា
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ការផ្ទុះឡើងនិងការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩អាចធ្វើឱ្រយ
សហគមន៍នងិស្រដ្ឋកចិ្ចមានការផ្លាសប់្តូរជាសកលតាមរយៈ
ការអនុវត្តវិធានការគមា្លាតសង្គមប៉ុន្ត្រសម្រប់ប្រទ្រស
ជិតខាងថ្រនិងកម្ពុជាការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីកាន់ត្រ
ជិតស្និទ្ធបានបង្ហាញនូវមធ្រយោបាយវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅកាន់
ពិភពលោកដ្រលពោរព្រញទៅដោយភាពវឹកវរ!

ឯកឧត្តមបា៉ានសូរស័ក្តិរដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឯកអគ្គរាជទូតថ្រឯកឧត្តមPanyrakPoolthupចូលរួមទិវាបុណ្រយជាតិថ្រឆ្នា២ំ០១៩។



បេជាជនដេលបមេើការងារនៅក្នុង
វិស័យជាចេើនដូចជារោងចកេកាត់-
ដេរសំណង់និងទេសចរណ៍សុទ្ធតេ
ទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដោយសារអាជីវកម្មភាគចេើនតេូវ
បិទទា្វារនិងតេូវពឹងផ្អេកទៅលើ
វិធានការជួយសង្គេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់
រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះធ្វើឲេយអំណចទិញ
ធា្លាក់ចុះទាបខណៈពួកគេមិនមាន
លុយចេើនដើមេបីចំណយ។
«ទោះបីវិធានការរឹតបន្តឹងការ-

បំផ្លាស់ទីរវាងបេទេសទាំងពីរបាន
បង្កការលំបាកដល់បេជាជនក្នុងការ-
ធ្វើដណំើរទៅបេកបការងារនងិអាជវី-
កម្មក្តីក៏រដ្ឋាភបិាលទាងំពរីកពំងុខតិខំ
បេឹងបេងជួយសមេួលដល់វិស័យ
ឯកជនក្នងុអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
នេះដូច្នេះអ្នកដេលមានតួនាទីនិង
បំពេញការងារនៅផ្នេកផេសេងៗនេ
សេដ្ឋកិច្ច នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់
សេលជាងមុន»។
«ចំពោះខាងយើងសកម្មភាព

ផេសេងៗតេវូបានរៀបចឡំើងដើមេបីរកេសា
ទំនាក់ទំនងកេុមហ៊ុនថេ និងដេគូ
កម្ពុជាឲេយផេសារភា្ជាប់ទៅនឹងកាលានុ-
វត្តភាពអាជីវកម្មសមេប់ទំនិញ
ឧបភោគបរិភោគ រួមមានកម្មវិធី
«ThaifexAnugaAsia២០២០»
ដេលតេូវបានរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងេទី
២២ដល់ថ្ងេ២៧ខេសីហាកម្មវិធី
«ThaiGROOVEGlobalBusi-
nessGROOVE»តេូវបានរៀប-
ចំឡើងពីថ្ងេទី១៥ដល់ថ្ងេ១៧ខេកញ្ញា
និងកម្មវិធី «International Sport
Economy»តេវូបានរៀបចំឡើងនៅ
ថ្ងេទី៤ខេកញ្ញា»។
លោកJirawuthថ្លេងថា៖«លើស-

ពីនេះទៀត រដ្ឋាភិបាលថេតាមរយៈ
មជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថេបេចាំ
ពេះរាជាណចកេកម្ពុជាបានរៀបចំ
រួមគា្នាជាមួយផេសារទំនើបមា៉ាកេូខេមបូ-
ឌានវូពិពរ័ណ«៍ផេសព្វផេសាយម្ហបូអាហារ
នងិភេសជ្ជៈថេ»នៅផេសារមា៉ាកេូសេន-
សុខចាប់ពីថ្ងេទី២៩ខេសីហាដល់
ថ្ងេទី៦ខេកញ្ញាខណៈពិព័រណ៍មួយ
ទៀតដេលមានឈ្មោះថា»Mini
ThailandWeek2020»តេូវបាន
ធ្វើឡើងនៅផេសារមា៉ាកេូសៀមរាប
ចាប់ពីថ្ងេទី៣ដល់ទី៦ខេកញ្ញា»។
លោកJirawuthបន្ថេមថា៖ 

«តាមរយៈការរៀបចំពេឹត្តិការណ៍ទាំង
នេះកេមុហ៊នុថេអាចជយួដេគូកម្ពជុា
ឱេយនៅដណំើរការទោះបីជាមានបញ្ហា
បេឈមផ្នេកអាជីវកម្មក្តីដេលអាច
ជួយសមេលបញ្ហាលំបាកផ្នេកហិ-
រញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនកម្ពុជាចំពោះថ្លេ
ចំណយនេការរស់នៅក្នុងពេល
បច្ចបុេបន្នដចូជាអាហារថេនងិផលតិ-
ផលថេសមេប់បេើបេស់ក្នុងគេួសារ
ដេលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លេ
សមរមេយនៅតេទទួលបានការគាំទេ
យ៉ាងខា្លាំងពីអ្នកបេើបេស់។
ទោះបីជាការរីករាលដលនេជំងឺ-

កូវីដ១៩បានបង្កើតនូវបរិយកាស
មិនបេកដបេជាយ៉ាងណក្តីក៏លោក
Jirawuthនៅតេជឿជាក់ថាវត្តមាន
អាជីវកម្មថេនៅកម្ពុជានឹងបន្តកើន

ឡើងជាមយួនងឹការវនិយិោគបន្ថេមនា
ពេលអនាគតនិងបង្កើតការងារកាន់
តេចេើនសមេប់បេជាជនកម្ពុជា។
ទំនុកចិត្តនេះផ្តើមចេញពីទំនាក់-

ទនំងទ្វេភាគីដ៏កកក់្តាវសិេសវសិាល
នងិលក្ខណពសិេសមានតេមយួរវាង
បេទេសទាំងពីរដេលមានអស់រយៈ-
ពេលជាង៧ទសវតេសរ៍មកហើយ រួម-
ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យវេងឆា្ងាយរបស់
កេុមហ៊ុនថេធំៗចាប់តាំងពីពួកគេ
បានចូលមកដល់បេទេសកម្ពុជា។វា
ជាចក្ខុវិស័យដូចគា្នារបស់អាជីវកម្ម
ទាងំអស់ដេលស្វេងរកបេក់ចណំេញ
និងការរីកចមេើនប៉ុន្តេទន្ទឹមនឹងនេះ
ដេរ ពួកគេយកចិត្តទុកដក់ចំពោះ
បេជាជននិងសហគមន៍ដេលពួកគេ
កំពុងរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ។
ឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដលនេ

ជំងឺកូវីដ១៩វិស័យឯកជនថេនៅកម្ពជុា
បានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវវិធានការ
គមា្លាតសង្គម និងនំាយកបច្ចេកវិទេយា
កាតប់ន្ថយហានិភ័យដោយបានអនុ-
ញ្ញាតឱេយបុគ្គលិកនិងដេគូអាជីវកម្មធ្វើ-
ការពីផ្ទះដោយបេើវិធីសាស្តេតភា្ជាប់
តាមរយៈបេព័ន្ធឌីជីថល។
នេះមិនតេឹមតេធានាបាននូវនិរន្តរ-

ភាពអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តេថេម-
ទាំងជួយសង្គេះបេជាជននៅក្នុង
បេពន័្ធអេកូអាជវីកម្មរបស់ពកួគេគេច-
ផុតពីហានិភ័យនេការឆ្លងមេរោគ
ផងដេរដើមេបីជយួដល់កចិ្ចខតិខំបេងឹ-
បេងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការ-
ទប់សា្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩។
ដោយមើលឃើញពីការយកចិត្ត-
ទុកដក់ចំពោះកមា្លាំងពលកម្មក្នុង
សេុកអាជីវកម្មថេនៅកម្ពុជាក៏នៅតេ
ផ្តល់ការងារដល់បុគ្គលិកកម្ពុជា
ដោយមនិមានរបាយការណ៍ស្តពីីការ-
បញេឈប់សូមេបីតេបនា្ទាប់ពីការធា្លាក់ចុះ 
នេសេដ្ឋកិច្ច។

ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរសន់ៅសម្រប់
បច្ចុប្របន្ននិងអនាគត

ក្នុងពេលទីផេសារដេលកំពុងតេរីក- 
ចមេើនពោរពេញទៅដោយឱកាស
ដេលទីផេសារកម្ពជុាមាននិងបន្តទាក់- 
ទាញវិនិយោគិនមកពីគេប់ទិសទី

ក្នងុនោះមានទំាងបេទេសថេផងដេរ។
អាជីវកម្មថេមាននៅក្នុងវិស័យ

ផេសេងៗជាចេើនតាងំពីវសិយ័ថាមពល
សំណង់កសិកម្មបសុសត្វលក់រាយ
សខុភាពបដសិណ្ឋារកចិ្ចនងិធនាគារ
។ល។បច្ចុបេបន្នវិស័យជាចេើនបាន
កា្លាយជារបាយការណ៍បេើបេស់
ក្នុងផ្ទះជាមូលដ្ឋាននិងមានតួនាទី
សំខាន់ដើមេបីបមេើដល់អតិថិជន
កម្ពុជាថេមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាព
រស់នៅរបស់បេជាជនផងដេរ។កិច្ច-
ខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេគឺដើមេបី
បន្តរសន់ៅនងិផេសារភា្ជាប់ជាមយួបេជា-
ជនកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដំណើរផេសងពេង
ក្នុងការបេកបជំនួញទាំងលំបាកនិង
សេួលខណៈនិរន្តរភាពគឺជាចំណុច
សំខាន់នេកិច្ចការរបស់ពួកគេនិង
កា្លាយជាផ្នេកមួយនេផ្នត់គំនិតស្នូល
របស់ពួកគេ។
ការយិលយ័តណំងភីធីធី(PTT)

តេូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆា្នាំ
១៩៩៥។៥ឆា្នាំកេយមកភីធីធី-
ខេមបូឌាតេូវបានបង្កើតឡើងហើយ
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាបាន
កា្លាយជាកេុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយ
ដេលបានគាទំេដល់របៀបរបបរសន់ៅ
បេបផេសេងៗរបស់បេជាជនកម្ពជុានងិ
បាននំាមកនូវការងារក្នងុវិស័យផេសេងៗ 
ដល់បេទេសកម្ពុជា។ការបើកបរក្នុង
ផ្លូវឆា្ងាយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ
បេហេលមិនមេនជារឿងសបេបាយ
ប៉នុា្មោននោះទេប៉នុ្តេការចុះទៅទសេសនា
និងសមេកនៅសា្ថានីយបេងឥន្ធនៈភី-
ធីធីនៅតាមបណ្តាយផ្លូវនោះអាច
ជួយឲេយពួកគេមានភាពសេស់សេយ
ជាងមុន។
មានសា្ថានីយបេងភីធីធីចំនួន៩៧

កន្លេងនៅទូទាំងបេទេសកម្ពុជាក្នុង
នោះមានហាងJiffyShopsចំនួន
៥៦ហាងនងិហាងកាហ្វេអាមា៉ាហេសូន
ចំនួន១៥៦ហាងដេលអ្នកបើកបរ
យនយន្តនិងអ្នកដំណើរអាចឈប់-
សមេកបានយ៉ាងមានផសុកភាព
មុនពេលតេៀមធ្វើដំណើរបន្តទៀត
ដោយពួកគេអាចចាក់សំាងហើយ
អាចទិញរបស់របរផេសេងៗនៅក្នុង
កន្លេងតេមួយ។ការចាក់សំាងនិងការ-

សមេកឲេយមានអារម្មណ៍សេស់-
សេយនៅសា្ថានីយបេងភីធីធី មុន
នឹងចាប់ផ្តើមបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
អតិថិជនមិនតេឹមតេពេញចិត្តជាមួយ
នឹងសេវាកម្ម និងហាងលក់ទំនិញដ៏
សមេបូរបេបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តេបុគ្គលិក
ក្នុងសេុករបស់ភីធីធីក៏ថេមទាំងអាច
បន្តលើកស្ទួយគុណភាពជីវិតរស់នៅ
របស់កេុមគេួសាររបស់ពួកគេផងដេរ
ដេលជាការចូលរួមចំណេកចំពោះ
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់រដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកេីកេ។
បនា្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនេជំងឺ- 

កូវីដ១៩អាជវីកម្មឈានមុខរបស់ថេ
នៅកម្ពុជាបានកេបេការគេប់គេង
អាជវីកម្មរបស់ពកួគេតាងំពីការកេបេ
ទមេងដ់ណំើរការការងារនងិការធានា
នូវសុវត្ថិភាពនៅកន្លេងធ្វើការដើមេបី
កាត់បន្ថយហានិភ័យនេការឆ្លងជំងឺ- 
កូវីដ១៩ដោយគោលដៅរួមរបស់
កេមុហ៊នុធំៗ ទាងំនោះគឺតេវូយកចតិ្ត-
ទុកដក់ដល់និយោជិតរបស់ពួកគេ
ក្នុងគេមិនបេកដបេជានេះដើមេបី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងរកេសា
ទិសដៅឆ្ពោះទៅរកអាជីវកម្មបេកប-
ដោយនិរន្តរភាព។
លោកRatchayutKasemchai-

siriនាយកកេុមហ៊ុនSiamCe-
mentGroup(SCG)Cambodia
បេចាំកម្ពជុាដេលជាកេមុហ៊នុឈាន-
មុខគេរបស់ថេ និងបានរួមចំណេក
ដល់ការរកីចមេើនយ៉ាងឆាបរ់ហស័នេ
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាគិតចាប់
តាំងពីឆា្នាំ១៩៩២មកបានមាន-
បេសាសនថ៍ា៖«ចាបត់ាងំពីដណំក-់
កាលដំបូងនេការផ្ទុះឡើងនេជំងឺ- 
កូវីដ១៩យើងបានខិតខំបេឹងបេង
យ៉ាងខា្លាំងដើមេបីធានាថាជនគេប់គា្នា
នៅក្នុងកេុមហ៊ុនរបស់យើងមាន
សុវត្ថិភាពនិងគា្មោនហានិភ័យនេ
ការឆ្លងជំងឺ។យើងតេូវផ្លាស់ប្តូរ
របៀបរបបការគេប់គេងអាជីវកម្ម
របស់យើងដោយប្តូរពីការធ្វើការ
នៅក្នងុការិយល័យទៅធ្វើការពីគេប់-
ទីកន្លេងដោយបេើបេស់ការទាក់ទង
គា្នាតាមបេព័ន្ធឌីជីថល។
«ទន្ទឹមនឹងការផ្លាស់ប្តូររបៀបគេប់-

គេងរបស់យើងគោលដៅរបស់យើង
គឺដើមេបីបន្តផលិតនូវផលិតផល
ដេលមានគុណភាពដោយផ្តាតលើ
«សង្គមបេតង»នងិ«សេដ្ឋកចិ្ចវលិជុំ»
យើងបេើបេស់វត្ថុធាតុដើមដេលមិន
ប៉ះពាល់បរិសា្ថាននិងកាត់បន្ថយ
កាកសំណល់ក្នងុគោលបណំងដើមេបី
គាំទេដល់ការអភិវឌេឍបេកបដោយ-
ចីរភាព»។ដូច្នេះស្វ័យបេវត្តិកម្មនិង
ទំនើបកម្មឌីជីថលតេូវបានដក់-
បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់
យើងដើមេបីធានាឱេយមានបេតិបត្តិការ
ដោយរលូនក៏ដូចជា ការគេប់គេង
បេកបដោយបេសទិ្ធភាព។និយោជិត
ក្នុងសេុកតេូវបានបណ្តុះបណ្តាល
ជំនាញថ្មី និងជំនាញបន្ថេមដើមេបីឲេយ
ឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទថ្មីដេលវានឹង
ផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ក្នុងអាជីពរបស់
ពួកគេ»។
«លើសពីនេះទៀតក្នុងនាមជា

កេុមហ៊ុនទទួលខុសតេូវសង្គមមួយ
យើងបានបំពេញភារកិច្ចជួយជេម-
ជេងសហគមន៍។ទោះបីមានឬគា្មោន
ជំងឺកូវីដ១៩ក្តី ក៏កេុមហ៊ុនSCG
Cambodiaនៅតេបន្តផ្តល់សេវាគ្លនីកិ
ចល័តដើមេបីលើកកម្ពស់សុខភាព
បេជាជនកម្ពជុានៅក្នងុមូលដ្ឋានដេរ»។
អាហារូបករណ៍ក៏តេូវបានផ្តល់ជូនជា
រៀងរាល់ឆា្នាំកេមកម្មវិធី«ចេករំលេក
ក្តីសុបិន»ដើមេបីជួយជេមជេងដល់
សសិេស-នសិេសតិកម្ពជុានងិលើកទកឹចតិ្ត
ឱេយពួកគេសមេចក្តីសុបិនរបស់ពួក- 
គេ។លោកRatchayutបាន
បន្ថេមថា៖«វាតេូវបានធ្វើឡើងដោយ
មានគោលបណំងជយួបេជាជនកម្ពជុា
លើកកម្ពស់គុណភាពសុខភាពនិង
ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ។បេកដ
ណស់គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់កេុមហ៊ុន
SCGCambodiaនឹងជួយដល់កិច្ច-
ខតិខំបេងឹបេងរបស់រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុា
ក្នុងការអភិវឌេឍបេទេសក៏ដូចជាដើមេបី
កៀរគរកមា្លាំងយុវជនដើមេបីសា្ថាបនា
បេទេសជាតិ»។សមេប់កេុមហ៊ុនថេ
ដ៏លេបីលេបាញមួយផេសេងទៀតគឺ
កេមុហ៊នុC.P.Cambodia,ជាកេមុ-
ហ៊ុនមួយដេលបានអនុវត្តបេព័ន្ធ
សុវត្ថភិាពខាងជីវសាស្តេជាចេើនទស-
វតេសរ៍មកហើយបានចូលរួមចំណេក
យ៉ាងខា្លាំងក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹង
ការរីករាលដលនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតPoohrichSin-

watបេធានផ្នេកអភវិឌេឍន៍យទុ្ធសាស្តេ
នងិទផីេសាររបស់កេមុហ៊នុC.P.Cam-
bodiaបានមានបេសាសនថ៍ា៖«ផ្អេក
លើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធយ៉ាង
ទូលំទូលាយរបស់យើងក្នុងការអនុ-
វត្តបេព័ន្ធសុវត្ថិភាពខាងជីវសាស្តេ 
វិធីមួយចំនួនដេលយើងបានអនុវត្ត
ចពំោះវធិានការបងា្ការជងំឺកូវដី១៩រមួ-
មានការរៀបចំឱេយមានបន្ទប់បាញ់ថា្នាំ
សមា្លាប់មេរោគទីតំាងសមេប់ធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កសមេប់ភ្ញៀវនិងការតេួតពិនិតេយ
សុវត្ថិភាពដោយមានការបេើបេស់
បច្ចេកវិទេយាជាចេើន»៕
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តពីទំព័រ  ១... រសៃស៊ី ថ្មី បៃចាំ កម្ព៊ជា ។ 
ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ របស ់លោក ហ៊នុ សៃន 

បាន សរ សៃរ ថា លោក បាន អប អរ សាទរ 
បៃទៃស រុសៃសី៊ ដៃល បាន រក ឃើញ វ៉ាក់ - 
សំាង បៃឆំង ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ដៃល លោ ក 
យល់ ឃើញ ថា ការ រក ឃើញ វ៉ាក់ សំាង 
នៃះ នឹង អាច ជួយ ពិភព លោក បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង ជំងឺ ដៃល កំពុង ធ្វើ ឱៃយ មាន បញ្ហា 
បៃឈម ជា ចៃើន ដូច ជាប ញ្ហា សៃដ្ឋ កិច្ច 
សង្គម និង ទំនាក់ ទំនង រវង បៃទៃស ជា - 
ចៃើន នៅ ក្ន៊ង ពិភព លោក ។ ទំព័រ ហ្វៃស- 
បុ៊ក  នៃះ បន្ត ថា ៖ « ទន្ទមឹ នឹង នោះ ដៃរ សម្តៃ ច 
តៃ ជោ  ក៏ បាន ស្នើ សុំ ដល់ រុសៃសី៊ ផ្តល់ នូវ 
ជំនួយ ថា្នាំ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ដល់ កម្ព៊ជា 
ក្ន៊ង ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៅ ក្ន៊ង បៃទៃស » ។

កាល ពី ពាក់ កណ្ដាល  ខៃ សីហា គឺ មិន 
ដល់ ២ ខៃ បនា្ទាប់ ពី ការ សាក លៃបង វ៉ាក់ - 
សំាង លើ មនុសៃស  លោក វ៉ា្លាឌីមៀរ ពូទីន 
បៃធានា ធិបតី រុសៃសី៊ បាន បៃកាស ថា បៃទៃ ស 
របស់ លោក បង្កើត បាន វ៉ាក់ សំាង ឈ្មោះ 
Sputnik-V សមៃប់ ការ ពារ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ- 
១៩ នងិ បាន អន ុមត័ ឱៃយ បៃើ បៃស ់នៅ ក្នង៊ 
បៃទៃស ហើយ រុសៃសី៊ គៃង នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ចាក់ វ៉ាក់  សំាង នៃះ ទៃង់  ទៃយ ធំ លើ ពល រដ្ឋ 
នៅ ក្ន៊ង ខៃ តុលា ខាង មុខ ។

ទោះ យ៉ាង ណ អ្នក ជំនាញ មួយ ចំនួន 
ពៃួយ បារម្ភ អំពី សុវត្ថិ ភាព នៃ វ៉ាក់ សំាង 

ដៃល បង្កើត ឡើង និង ដាក់ ឱៃយ បៃើ បៃស់ 
ដោយ បៃទៃស រុសៃស៊ី យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  
បនា្ទាប់ ពី សាក លៃបង ក្ន៊ង រយៈ ពៃល ខ្លី នៃះ 
ហើយ អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ ក៏ បាន 
ទទូច ដល់ បៃទៃស នៃះឱៃយ គោ រព តាម 
គោល ការណ៍ អន្តរ ជាតិ ក្នង៊ ការ បង្កើត វ៉ាក់ - 
សំាង បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណ ឌីន អ្នក  នំា ពាកៃយ 
កៃសងួ សខុា ភ ិបាល  ធា្លាប ់បាន បញ្ជាក ់ថា 
កម្ព៊ជា នឹង ទទួល យក វ៉ាក់ សំាង បៃឆំង 
កូវីដ ១៩ ពី បៃទៃស ណ មួយ ដៃល បាន 
ការ ទទលួ សា្គាល ់នងិ បៃកាស អនុ ញ្ញាត ឱៃយ 
បៃើ បៃស់ ដោយ អង្គ ការ សុខ ភាព ពិភព- 
លោក  តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

នៅ ក្ន៊ង ជំនួប កាល ពី មៃសិល មិញ  លោក 
ហ៊ុន សៃន ក៏ បាន លើក ឡើង អំពី ជំនួយ 
របស ់រដា្ឋា ភ ិបាល  នងិ បៃជា ជន រសុៃសី៊ ដៃល 
បាន ផ្ដល់ មក កម្ពជ៊ា នា ពៃល កន្លង មក ជា - 

ពិសៃស នៅ ក្ន៊ង ទស វតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៨០ គឺ 
អឡំង៊ ពៃល កម្ពជ៊ា កពំងុ ជបួ វបិត្ត ិជា ចៃើន 
កៃយ ពី រំដោះ   ចៃញ ពី របប បៃល័យ ពូជ- 
សាសន៍ ប៉ុល ពត និង សៃប ពៃល មាន 
បៃទៃស តិច តួច ណស់ ដៃល ទទួល សា្គា ល់ 
កម្ព៊ជា ក្ន៊ង សម័យ នោះ ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន បាន ចាត់ ទុក ជំនួយ 
របស់ បៃទៃស រុសៃសី៊ មក កម្ព៊ជា គឺ ជា មូល- 
ដា្ឋាន គៃឹះ ដ ៏សខំាន ់សមៃប ់ស្វៃង រក សខុ- 
សន្តិ ភាព ស្ថិរ ភាព និង ការ អភិវឌៃឍជា - 
ពិសៃ ស ការ ផ្ដល់ ជំនួយ លើ វិស័យ អប់ រំ 
ដៃល បាន បណ្តុះ បណ្ដាល នូវ ធន ធាន- 
មនសុៃស ល្អ ៗ  សមៃប ់បមៃើ ការ ងារ នៅ ក្នង៊ 
បៃទៃស កម្ព៊ជា ហើយ បាន ជួយ ជំរុញ ឱៃយ 
កម្ព៊ជា រីក ចមៃើន រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ ។

ចំណៃក ANATOLY BOROVIK បាន 
បៃប់ លោក ហ៊ុន សៃន ថា ទំនាក់ ទំនង 
រវង កម្ពជ៊ា នងិ រសុៃសី៊ គ ឺជា ទនំាក ់ទនំង ដ ៏ល្អ  

ដៃល មាន ជា មួយ គ្នា អស់ រយៈ ពៃល ៦៤ 
ឆ្នាមំក ហើយ  ហើយ នៅ ឆ្នា ំកៃយ នៃះ គ ឺ
ជា ខបួ ៦៥ ឆ្នា ំនៃ ទនំាក ់ទនំង ការ ទតូ រវង 
បៃទៃស ទាំង ២។ លោក  បញ្ជាក់  ថា នៅ 
ក្ន៊ង បៃសក កម្ម ការ ទូត នៅ កម្ព៊ជា នៃះ 
លោក នឹង ខិត ខំ បៃឹង បៃង ឱៃយ អស់ ពី 
សមត្ថ ភាព ធ្វើ យ៉ាង ណ ដើមៃបី ពងៃឹង 
ចំណង មិត្ត ភាព និង កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ - 
ការ ដៃល មាន សៃប ់ឱៃយ កាន ់តៃ រកី ចមៃើន 
ខា្លាងំ ថៃម ទៀត ជា ពិសៃស លើ វិស័យ អភិ - 
វឌៃឍន៍ ធន ធាន មនុសៃស សៃដ្ឋ កិច្ច ពាណិជ្ជ - 
កម្ម វបៃប ធម ៌ការ ទតូ នងិ វសិយ័ ដទៃ ទៀត 
ដៃល នាំ មក នូវ ការ រីក ចមៃើន សមៃប់ 
បៃទៃស ទាំង ២ ។ 

លោក ANATOLY BOROVIK ក ៏បាន 
អប អរ សាទរ ការ បៃរព្ធខួប ទី ២៧ ឆ្នាំ នៃ 
ថ្ងៃ បង្កើត និង ការ បៃើ បៃស់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ 
របស់ បៃទៃស កម្ព៊ជា  ផង ដៃរ ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀម រាបៈ អភិបាល សៃុក 
បនា្ទាយ សៃលីោកឃមឹ ហ្វ ីណង ់
ឱៃយ ដឹង ថា «ដំណើរ ការ សាក លៃប ង 
ឡ ដុត សំរាម រួម របស់ សៃុក ជា 
លើក ដំបូង» តៃូវ បាន ដាក់ 
ដំណើរ ការ ដោយ ក្នង៊នោះ សំរា ម 
ជាង១០ តោន តៃវូបាន បៃម ូល  
មកពី គៃប់ ទិស ទី ដើមៃបី ដុត កម្ទៃ ច- 
ចោលកៃយ ពី  សំរាម ទំាង នោះ 
តៃូវ បាន គៃ  ទុក ចោល  នៅ តាម 
ទីសា ធារណៈ ជា យូរ មក ហើយ ។

លោក ឃមឹ ហ្វ ីណង ់បាន ឱៃយ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ដងឹ ព ីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ថា ដំណើរការ សាកលៃបង ឡ - 
ដុត សំរាម រួម របស់ សៃកុ បនា្ទា យ- 
សៃី ដៃល ស្ថិតនៅក្ន៊ង ឃុំ រំចៃក 
បានធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃទ២ី៣ កញ្ញា 
ហើ យ  សំរាម ទំាង ជាង១០តោ ន 
នៃះ  តៃូវបាន ហា លស ម្ងួ ត និង 
ញៃក យក សរំាម ដៃល អាច លក ់
អៃតចាយនិង អាច កៃច្នៃ បានម ុន - 
នឹង យកទៅ ដុត កម្ទៃចចោ ល ។

សំរាម ដៃល  តៃវូ ដុត មាន ចំនួ ន 
ចៃើនដោយ តៃូវ បៃមូល មក  ពី 
តាម ភូមិ និង តាម ដងផ្លូវ នានា 
ជាពិសៃស សំរាម ថ្មី ដៃល បាន 
បនៃសល់ទុក កៃយ ថ្ងៃ សមៃក 
នៃ បណុៃយ ភ្ជ៊បំណិ្ឌ ខណៈ តាម ការ- 

បា៉ាន់ បៃមាណ នៅក្ន៊ង មួយថ្ងៃ 
សរំាម បៃមាណ ព ី៣ទៅ៤តោ ន   
តៃវូបាន បៃមូលពី  ទូទំាង សៃកុ។

លោក ហ្វី ណង់  បញ្ជា ក់ថា ៖ 
« ចាប់ពី ថ្ងៃនៃះ តទៅ បៃជា ពល- 
រ ដ្ឋ  នៅ គៃប់ ភូមិ ទាំងអស់  នៅ 
ក្ន៊ង  សៃុក បនា្ទាយ សៃី អាច ដឹក - 
ជញ្ជ ូន យក សរំាម បៃចាថំ្ងៃ របស ់
ខ្លួន ទៅ  ដាក់ ដោយ ខ្លនួឯង នៅ 
កន្លៃ ង  រកៃសាទុក សំរាម បណ្ដាះ- 
អាសន្ន ដៃល តៃវូ បាន រៀបចំ 
រួចជា សៃ ច  ជា ចៃើន កន្លៃង 
នៅតាម ភូមិ នីមួយ ៗ  »។ 

នៅ សៃុក បនា្ទាយ សៃី សៃវ 
សរំាម នៃះ  គជឺា សៃវ មនិ  គតិ ថ្លៃ 
សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ ទូទៅ តៃ 
តមៃវូឱៃយមាន ការញៃក សំរាម និ ង 
វៃច ខ្ចប ់តៃមឹតៃវូ មនុ នងឹ យកទៅ  
រកៃសាទកុរងច់ា ំកៃមុ ការងារ រប ស ់
ឃុំ និង សៃុក ធ្វើការ បៃមូល បន្ត 
យក ទៅ កាន់ ទីលាន ឡ ដុត សំរា ម 
ជាបៃចាំ។ ជាមួយនឹង យន្តការ 
ថ្មី នៃះលោកហ្វី ណង់ ក៏បា  ន 
សំណូ មពរ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ កុំ 
ឱៃយ ដុត សំរាម ដៃល មិនចាំបាច់ 
នៅតាម ផ្ទះរៀងៗខ្លួន ទៀត ឬ 
ដឹក  យកទៅ ចាក់ចោល តាម ដី 
ទំនៃរ បៃប  អនាធិបតៃយៃយ ។  
នៅកៃយ ពៃលដៃល យន្តការ 
ថ្មី នៃះ ដំណើរការ ទៅបាន រលូន 

រដ្ឋបាល សៃកុ នងឹ រៀបច ំឱៃយមាន 
ការផាកពិន័យ ចំ ពោះ ការ ចោ ល   
សំរាម រាយបា៉ាយ នៅតាម ទីសា - 
ធា រណៈ កដ៏ចូជា ការហាមឃាត ់
មិន ឱៃយមាន ការដុត សំរាម នៅ តា ម  
ផ្ទះរៀងៗខ្លួន ជា បន្ត ទៅ ទៀត  
ដៃ លនាំឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ- 
ភាព  និង គុណ ភាព ខៃយល់ ដក - 
ដង្ហើម នៅក្ន៊ង ភូមិ ផងដៃរ។

អ្នក សៃ ីវ ីង ិក ពលរដ្ឋ រសន់ៅ 
ក្ន៊ង ឃុំ ខា្នារ សណ្ដាយ ក្ន៊ង សៃុក 
បនា្ទាយសៃី បាន លើក ឡើង ថា 
ការ ទុកដាក់ សំរាម នៅ ក្ន៊ង 
សៃុក   របស់ អ្នកសៃី នៅតៃ មាន 
បញ្ហា ចោទ ពៃះតៃ មិនមាន 
ការចូលរួម ពី ពលរដ្ឋ មួយចំនួន 
ដៃល ធ្វើ  ឱៃយ បញ្ហា សំរាម នៅតៃ 
ជា បញ្ហា បៃឈម ។ 

ពល រដ្ឋ  រូប នៃះ លើក ឡើង ថា 
បើសិន ជា រដ្ឋបាល សៃកុ បនា្ទាយ - 
សៃី  អាច អនុវត្ត យន្តការ នៃះ 
បាន  ដោយ ជោគ ជយ័ នោះគ ឺជា 
ការបៃសើរខណៈ នៅ តបំន ់មយួ 
ចំនួន នៅ មិន ទាន់ មាន របៀប- 
រៀប រយ នៅ ឡើយ ចំពោះ ការ- 
ទុកដាក់ សំរាម នៃះ។ 

អ្នក សៃី និយយ ថា៖  «កន្លៃង 
ខ្ញ៊ំ នៃះ គឺ លា្ងាច ឡើង ខ្ញ៊ំ តៃងតៃ 
យក សំរាម ទៅ ដាក់មួយរុឺម៉កៗ 
នៅ កន្លៃ ង  គៃ ដាក ់សរំាម រមួ ហ្នងឹ 

ហើយ បើ បាន សៃុក គៃ រៀបចំ 
អ៊ចីុះ ខ្ញ៊ ំជយួ អរ ដៃរ កុ ំឱៃយ លបំាក 
ពៃល យក សំរាម ទៅ ដាក់គ្មោន 
អ្នក មក យកទុក ឱៃយ  សំរាម ស្អយ៊ - 
រលួយ ពៃញ ហ្នឹង។ បើ យើង 
ទាងំ អស ់គ្នា ចៃះ ជយួ សមា្អាត គ្នា 
គឺ នឹង សា្អា ត ហើយ »។

ដោយសារតៃ សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ី
ជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ លោក 
ឃឹម ហ្វី ណង់ បាន សំ ណូ ម ពរ  
ទៅ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ នងិ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរទំាងអស់ គួរតៃ ទុក ដាក់ 
សំរាម ឱៃយ បាន តៃឹមតៃូវ និង 
ចូលរួម លើកកម្ពស់ ការរកៃសា 
អនាម័យនិង បរិសា្ថាន  នៅតាម 
ទីសាធារណៈ  និង នៅតាម ផ្លូវ 
ខាង មុខ ផ្ទះ ឱៃយ បានគៃប់ៗ គ្នា ។

បើ តាម លោកហ្វី ណង់ បច្ច៊ - 
បៃប ន្ន បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នង៊ សៃកុ 
បនា្ទាយ សៃី នៅ មិនទាន់ ចៃះ 
បៃងចៃក សំរាមដៃល អាច បៃើ - 
បៃស ់បានឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ នោះ 
ទៃដៃលជា ហៃតុ នាំ ឱៃយ អាជា្ញាធរ  
តៃូវ ចំណយពៃល ញៃក សំរាម 
ទាំងនៃះ មុន យក ទៅ ដុត នៅ 
ក្ន៊ង ឡ។  ដើមៃបី សមៃួល ដល់ 
បញ្ហា នៃះ អាជា្ញា ធរ  នឹង បន្ត ចុះ 
អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល់  បៃជា - 
ពលរដ្ឋ និង ភ្ញៀវ ទៃស ចរ មកពី 
គៃប់ទិសទី៕

លោកហុ៊នសែនស្នើ...

អាជ្ញាធរសែកុបន្ទាយសែីដាក់ឲែយដំណើរការឡដុតសំរាម

លោក  ហុ៊ន សែន ក្នងុ ជំនួប ជា មួយ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូតរុសែសីុ ពីមែសិល មិញ ។ រូបថត SPM

ចាងហ្វាង...
តពីទំព័រ ២...ហើ យ ឈាន ទៅ បៃពៃឹត្ត 

ល្មើសចៃបាប ់ថៃម ទៀត។ ប៉នុ្ដៃ លោក ចង ់ឱៃយ 
សា្ថាប័ន រដ្ឋ ឯកជន និង អង្គការ សង្គមសីុវិ ល 
គួរតៃ បៃង ចៃក ឱៃយ  ដាច់ នូវ សារ ព័ត៌  មាន 
គោរព កៃមសីល ធម៌ និង សារព័ត៌ មាន 
បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ពោលគឺ កុំ និយយ ឱៃយ 
តៃ អ្នក សារព័ត៌ មាន សុ ទ្ធ តៃជា មនុសៃស 
អាកៃក់ ទាំងអស់ នោះ។ «អ៊ីចឹង ខ្ញ៊ំ ចង់ ឱៃយ 
ពួកគត់ គួរតៃ មាន ការវៃក ញៃក ឱៃយ ដាច់ 
ចពំោះ អ្នក  សារពត័ ៌មាន ខចូ គ ឺខចូ រឯី អ្នក 
សារព័ត៌មាន ល្អ តៃឹម តៃូវ គឺ ល្អ តៃឹម តៃូវ 
ហើយ ខ្ញ៊ំ ក៏ មិន កាន់ជើង អ្នកសារ ព័ត៌មាន 
ខូច ខិល ដៃរ»។ 

បើ តាម របាយ ការណ៍ រប ស់ ស្នងការ - 
ដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ី ឈ្មោះ មា៉ា 
ម៉ៃ ង ធី តៃូវ បានសមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន តាម 
ដកីា របស ់តលុាការ ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ីកាល 
ពី ថ្ងៃទី ២២ខៃ កញ្ញា នៅ សងា្កាត់ ចៃងំ ចំរៃះ 
ខណ្ឌ ឫ សៃសី កៃវ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ដៃល ពាក់ - 
ព័ន្ធ បទ ល្មើស ឈូស ឆយ ដីពៃ រដ្ឋ ខុស- 
ចៃបាប់ និង បៃើបៃស់ សារធាតុ ញៀន ។ 
បនា្ទាប់ មក សមត្ថ កិច្ច បាន បញ្ជូន ខ្លួន ទៅ 
ខៃត្ត  មណ្ឌល គិរី  នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃ កញ្ញា។

បើតាម ចៃបាប ់ស្ដពី ីតបំន ់ការពារ ធម្ម ជាត ិ
នៅតៃង ់មាតៃ ៥៦ លោក មា៉ា ម៉ៃង ធ ី តៃវូ 
ជាប ់ពន្ធនាគរ ព៥ី ទៅ ១០ឆ្នា ំនងិ ពនិយ័ 
ជា បៃក ់ព ី១៥ លាន រៀល ទៅ១៥០ លាន 
រៀល បៃសនិ បើ តុលាការ រក ឃើញ កំហសុ 
ដូច ការ ចោទ បៃកាន់  ៕



នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌
លោកកើតរិទ្ធបានប្រប់ឯកអគ្គរាជ-
ទតូអូស្ត្រលីលោកPabloKangនៅ
ក្នុងជំនួបកាលពីថ្ង្រអង្គារនៅក្រសួង
យុត្តិធម៌ថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណា-
មយួដោយសមត្ថកចិ្ចគឺធ្វើទ្របើងដោយ
អនុលោមតាមច្របាប់កម្ពជុា។ការលើក
ឡើងន្រះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្ដី-
កង្វល់របស់លោកKangនិងសារ
ដ្រលសរស្ររនៅលើបណា្ដាញសង្គម។
លោករដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធបានប្រប់លោក

Kangថា សិទ្ធិស្ររីភាពបុគ្គលត្រូវ
យកមកអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្របាប់
ហើយការអនុវត្តសិទ្ធិហួសព្រំដ្រនប៉ះ-
ពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទ្រឬបំពានលើ-
ច្របាប់ត្រូវប្រឈមនឹងការទទួលខុស-
ត្រូវចំពោះមុខច្របាប់ហើយន្រះពុំម្រន
ជាការអនុវត្តសិទ្ធិស្ររីភាពបុគ្គលទ្រ។
លោកបន្តថាច្របាប់ន្រប្រទ្រសនី-

មួយៗមិនដូចគ្នាទ្រដោយសារបរិបទ-
សង្គមនងិប្រវតិ្តសាស្រ្តរបស់ប្រទ្រស
នមីយួៗខសុៗ គ្នា។ជាទដិ្ឋភាពប្រវតិ្ត-
សាស្រ្តបញ្ហាព្រដំ្រនគឺជារឿងដ៏រសើប
បំផុតរបស់កម្ពុជាហើយការញុះញង់
មួលបង្កាច់ការពិតលើបញ្ហាព្រំដ្រនធ្លាប់
បានធ្វើឱ្រយកម្ពជុាធ្លាក់ចលូក្នងុភ្នក់ភ្លើង

សង្គ្រមការប្រកបាក់ជាតិនងិអស្ថរិ-
ភាពសង្គមអស់ជិត៣ទសវត្រសរ៍។
បើតាមលោកកើត រិទ្ធសម្រប់

កម្ពជុាការមួលបង្កាច់និងការបំភាន់ការ-
ពិតលើបញ្ហាព្រំដ្រនក្នុងច្រតនាញុះ-
ញង់ឱ្រយមានចលាចលសង្គមគឺជាអពំើ
ខុសច្របាប់បំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរ-
ភាពប្រទ្រសហើយពុំម្រនជាការ-
បញ្ច្រញមតិទ្របើយ។
លោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា៖«កម្ពុជា

ប្រកាន់យកនវូរបបនតីិរដ្ឋ។ហ្រតុន្រះ
កម្ពជុាត្រវូអនុវត្តច្របាប់របស់ខ្លនួចំពោះ
ការប្រព្រឹត្តខុសច្របាប់ដើម្របីធនាការ-
ពារសនិ្តសខុសង្គមនងិសណា្ដាប់ធ្នាប់
សាធរណៈក៏ដូចជាសម្រប់ជាឧត្តម-
ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។
នៅក្នងុសង្គមនីតិរដ្ឋចំពោះបុគ្គលដ្រល
ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិព្រញល្រញតាម
ផ្លូវច្របាប់ដើម្របីការពារខ្លួនឬពឹងពាក់
ម្រធវីល្ៗអ ដើម្របីការពារខ្លនួនៅចពំោះ
មុខតុលាការ»។
ទន្ទឹមនឹងន្រះលោកកើតរិទ្ធបាន

ពន្រយល់ថាការប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមដងផ្លូវ
ដើម្របីតវ៉ាទាមទារឱ្រយមានការដោះល្រង
បុគ្គលណាមួយគឺជាការដាក់សមា្ពាធ
លើតុលាការនិងសា្ថាប័នអនុវត្តច្របាប់
ដ្រលន្រះជាការប្រសចាកពីគោល-

ការណ៍ន្រនីតិរដ្ឋ។
គិតចាប់ពីចុងខ្រកក្កដាមកមនុស្រស

ចនំនួ១៤នាក់ត្រវូបានចាប់ខ្លនួពាក-់
ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាកម្ពជុាបាត់ដី
ទៅវៀតណាមតាមការបោះបង្គាល
ព្រំដ្រនប្រទ្រសទាំង២ក្នុងនោះមាន
លោករុ៉ងឈុននិងលោកសួងសុភ័ណ្ឌ
និងអ្នកគំទ្រឱ្រយមានការដោះល្រងរូប
លោក។ន្រះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោក
ឆាយគមឹខឿនអ្នកនាំពាក្រយអគ្គស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលជាតិ។

ក្រពីន្រះ លោកកើត រិទ្ធ និង
លោកKangក៏បានពិភាក្រសាគ្នាលើ
ការផ្ដល់ជំនួយរបស់អូស្ត្រលីដល់
កម្ពុជាផងដ្ររ ដោយលោកកើត រិទ្ធ
បានអរគុណរដា្ឋាភិបាលអូស្ត្រលី
ដ្រលបានចូលរួមចំណ្រកស្ទើរគ្រប់
វិស័យនៅកម្ពុជា រួមមានជំនួយក្នុង
វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យកសិកម្ម។

ជំនួយបច្ច្រកទ្រសរៀបចំកសាង
លខិតិបទដា្ឋានគតិយតុ្តនាព្រលកន្លង
មកដូចជាច្របាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅ
វញិទៅមកផ្ន្រកច្របាប់ក្នងុវសិយ័ព្រហ្ម-
ទណ្ឌជាដើម។ន្រះបើតាមគ្រហទំព័រ
ក្រសួងយុត្តិធម៌។
បើតាមក្រសួងយុត្តធិម៌លោកKang

បានសរសើរចពំោះកចិ្ចសហប្រតិបត្ត-ិ
ការល្អរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាជា-
ពិស្រសលើការប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងការ
សមា្អាតប្រក់អាជីវកម្មលើកុមារ និង
ឧក្រដិ្ឋកម្មឆ្លងដ្រនហើយលោកក៏បាន
សាទរចពំោះកចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងរបស់
ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងយុទ្ធនាការដោះ-
ស្រយការកកស្ទះសណំុំរឿងនៅតាម
សាលាដំបូងរាជធនី-ខ្រត្ត។
សា្ថានទូតអូស្ត្រលីបានប្រប់ភ្នំ-

ព្រញប៉សុ្តិ៍តាមអុមី្រលថាលោកKang
ពិតជាបានពិភាក្រសាយ៉ាងសុីជម្រលើ
បញ្ហាជាច្រើនជាមួយលោកកើតរិទ្ធ។
ប៉ុន្ត្រសា្ថានទូតមិនអាចផ្ដល់ស្រចក្ដី-
លម្អតិពីការពភិាក្រសានោះបានទ្រដោយ
គ្រន់ត្រថាលោកKangបានកោត-
សរសើរដល់ការអនុម័តច្របាប់ប្រឆាំង
ហិរញ្ញប្របទានដល់ការរីកសាយភាយ
អាវុធមហាប្រល័យនិងការសម្រប-
សម្រលួការជួយគ្នាក្នងុវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ។
  សា្ថានទូតបញ្ជាក់ថា៖ «អូស្ត្រលី

ត្រៀមខ្លនួរចួរាល់ដើម្របីគទំ្រកម្ពជុាក្នងុ
ការអនុវត្តច្របាប់ទាំងន្រះរួមមានទាំង
ការជួយក្រសួងយុត្តិធម៌បើកសិកា្ខាសា-
លានៅខ្រក្រយដើម្របីបណ្ដះុមន្ត្រីអំពី
ច្របាប់ថ្មីស្ដីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ផ្ន្រកច្របាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ»។
សា្ថានទតូន្រះបានឱ្រយដឹងថាប្រសនិ

បើមានការស្នើសុំ អូស្ត្រលីនឹងផ្ដល់
ជំនួយបច្ច្រកទ្រសគំទ្រដល់ក្រសួង
យុត្តិធម៌ក្នុងការរៀបចំអនុក្រឹត្រយពាក់-
ព័ន្ធស្ថិតនៅក្រមច្របាប់ស្តីពីការ-
ប្រឆាំងហិរញ្ញប្របទាន ដល់ការរីក-
សាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។
កាលពីថ្ង្រពុធទី២៣កញ្ញាលោក

Kangបានសរស្ររលើទំព័រធ្វីធើរ
របស់លោកថា៖«ខ្ញុំបានជួបជាមួយរដ្ឋ-
មន្ត្រីយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធពីម្រសិល-
មិញ។ខ្ញុំបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើន
អពំីក្ដីបារម្ភរបស់យើងចពំោះការចាប-់
ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបនា្ទាប់ និងបាន
បង្ហាញការប្ដ្រជា្ញារបស់អូស្ត្រលីក្នុង
ការបន្តជួយដល់ការអនុវត្តច្របាប់ថ្មី
គចឺ្របាប់ស្តីពីការជយួគ្នាទៅវញិទៅមក
ផ្ន្រកច្របាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ និង
ច្របាប់ស្តពីីការប្រឆំាងហិរញ្ញប្របទានដល់
ការរកីសាយភាយអាវធុមហាប្រលយ័
ដើម្របីជាប្រយោជន៍សម្រប់ប្រទ្រស
ទាំង២»៕
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អង្គការអភិរក្សសត្វព្បារម្ភពីការថយចុះសត្វត្ដក់តូច
 មុំ   គន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ អង្គការអភិរក្រស
សត្វព្រនិងសត្វប្រភ្រទងយ
រងគ្រះនៅលើពិភពលោកបាន
សម្ត្រងនូវការបារម្ភពីការថយ-
ចុះនូវចំនួនសត្វត្រដក់តូចដ្រល
មកដល់ព្រលន្រះនៅប្រទ្រស
កម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា
៨០០ក្របាលប៉ុណ្ណោះ ខណៈ
នៅលើពិភពលោកមានចំនួន
សរុបប្រហ្រល៣០០០ក្របាល។
អង្គការសមាគមអភរិក្រសសត្វ

ព្រ (WCS) បានបង្ហាញថា
ចំនួនសត្វត្រដក់តូចមកដល់
ព្រលន្រះមានការថយចុះយ៉ាង-
ខា្លាំងដ្រលបណា្ដាលមកពីកតា្ត

គំរាមកំហ្រងជាច្រើនគួរឱ្រយ
ព្រួយបារម្ភ។សត្វត្រដក់តូច
ត្រូវបានកត់ត្រចូលក្នុងបញ្ជី
ក្រហមរបស់អង្គការIUCNជា
ប្រភ្រទសត្វដ្រលងយរង-
គ្រះនៅលើពិភពលោក។
លោកតាន់ស្រដា្ឋាទីប្រឹក្រសា

បច្ច្រកទ្រសWCSបានឱ្រយដឹង
ថាបច្ចុប្របន្នន្រះសត្វត្រដក់តូច
មានចំនួនប្រមាណជា៤០០គូ
ឬប្រហ្រលជា៨០០ក្របាលដ្រល
ភាគច្រើនមាននៅបឹងទន្ល្រសាប
ក្នងុតំបន់ព្រកទាល់និងមានតិច-
តួចនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នងុ
ខ្រត្តព្រះវិហារនិងខ្រត្តមណ្ឌល-
គិរី។កតា្តគំរាមកំហ្រងផ្រស្រងៗ
ដលស់ត្វប្រភ្រទន្រះគកឺារលចួ

ប្រមូលយកពងនិងកូនត្រដក់
តូចពីហ្វូងរបស់វមកចិញ្ចឹម
ដើម្របីបរិភោគការបាត់បង់ទីជម្រក
សម្រប់ធ្វើសម្របុកពងកូន
ដោយសារការកាប់ដើមឈើធំៗ 
ដ្រលសត្វន្រះចលូចតិ្តធ្វើសម្របុក
ពងកូនការផ្លាស់ប្តូរនិងការ
បាត់បង់តំបន់ដីសើមសកម្ម-
ភាពដាក់ថា្នាំបំពុលក្នងុទឹកដើម្របី
ចាប់ត្រីការប្រមាញ់ពីសត្វសុី-
សាច់ជាអាហារដចូជាសំពោច
ក្អ្រកនិងគ្រះធម្មជាតិ។
លោក តាន់ស្រដា្ឋា បានឱ្រយ

ដងឹថាWCSបានជយួផ្តល់ជា
ថវិកាទៅដល់ពលរដ្ឋសម្រប់
ធ្វើការការពារពងកូនសត្វ
ត្រដក់តចូរហតូញាស់នងិអាច
ហើរបាន។កម្មវិធីការពារ
សំបុកពងកូនសត្វត្រដក់តូច
ន្រះធ្វើឡើងតំាងពីឆា្នាំ១៩៩៤។
បើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្រសគឺមាន
មន្រ្តីឧទ្រយានរុក្រសសម្រប់ការពារ
បើតបំន់មនិមានមន្រ្តីអនរុក្រសគឺ
ត្រូវជួលប្រជាពលរដ្ឋឱ្រយយម
សំបុកពងកូន។សត្វត្រដក់តូច
ត្រវូបានក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
ប្រមាញ់នងិន្រសាទចាត់ចលូ
ក្នុងបញ្ជីប្រភ្រទសត្វកម្រនៅ
កម្ពុជា។តាមច្របាប់ជនល្មើស
នឹងត្រូវពិន័យពី១០មុឺនទៅ
១លានរៀល៕សត្វ តេដក់តូច ដេល មានវត្តមាននៅ កម្ពជុា។ រូបថតWCS

រដ្ឋមន្ត្យុីតិ្តធម៌៖ការចាប់ខ្លនួបុគ្គលធ្វើឡើងតាមច្បាប់កម្ពជុា

កម្ពុជា បេកាន់យក នូវ 
របប នីតិរដ្ឋ ។ ហេតុនេះ កម្ពុជា 
តេូវ អនុវត្ត ចេបាប់របស់ខ្លួន ចំពោះ 
ការ បេពេឹត្តខុសចេបាប់ ដើមេបីធា- 
ន ការពារសន្ដិសុខសង្គម ...



តពទីពំរ័ ១...ចលូទៅក្នងុរបត់
ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដោយមាន
ការឯកភាពផ្ទ្រក្នងុការដោះស្រយ
បញ្ហានយោបាយដោយកម្ពុជា
បានឯកភាពគ្នារៀបចំការបោះ-
ឆ្នាតនៅក្នងុខ្រឧសភាឆ្នាំ១៩៩៣
ដ្រលមានការគំទ្រពីអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិអ៊នុតាក់(UNTAC)។
បន្ទាប់មករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិក៏ត្រូវ
បានបង្កើតឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣»។
លោកនយករដ្ឋមន្រ្ដីរំឭកថា

នៅថ្ង្រទ២ី៤ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៣
នៅក្នងុមហាប្រសាទទ្រវាវនិិច្ឆយ័
នៅក្នងុព្រះបរមរាជវាងំព្រះករណុា
ព្រះបាទសម្ត្រចព្រះនរោត្តមសី-
ហនុអតីតមហាវីរក្រសត្រព្រះបរម-
រតនកោដ្ឋ ព្រះអង្គបានឡាយ-
ព្រះហស្តល្រខាលើព្រះរាជក្រម
ប្រកាសឱ្រយប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះ-
រាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្លូវការ។
ដោយរដ្ឋធម្មនញុ្ញជាច្របាប់កំពលូ

ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាលោក
នយករដ្ឋមន្រ្ដីសង្កត់ធ្ងនថ់ាច្របាប់
និងស្រចក្តីសម្រចទាំងឡាយ
ន្រសា្ថាបន័ននរបស់រដ្ឋត្រវូស្រប
ទៅនងឹរដ្ឋធម្មនញុ្ញជាដាច់ខាត។
ចណំចុសខំាន់ៗ បផំតុមយួចនំនួ
ដ្រលបានច្រងច្របាស់នៅក្នងុរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញមានដូចជាកម្ពុជាត្រូវ
គោរពដាច់ខាតនវូរបបរាជានយិម
អាស្រយ័រដ្ឋធម្មនញុ្ញរបបប្រជា-
ធិបត្រយ្រយស្ររីពហុបក្រស។ រដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏បានច្រងអំពី
គោលការណ៍ន្រការប្រងច្រក
អំណាចដាច់ដោយឡ្រកពីគ្នាគឺ
អណំាចនីតបិ្របញ្ញត្តិនតីិប្រតបិត្តិ
និងតុលាការហើយក៏បានអនុ-

ម័តនូវសិទ្ធិជាមូលដា្ឋានរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ និងគោលការណ៍
នីតិរដ្ឋជាដើម។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហ្រង

សំរិន ក៏បានសរស្ររលើទំព័រ
ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកនៅថ្ង្រខួប
ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រះផងដ្ររដោយ
ចាត់ទកុរដ្ឋធម្មនញុ្ញជាដបំលូនីតិ-
រដ្ឋ។រដ្ឋធម្មនញុ្ញជាមលូដា្ឋានគ្រឹះ
ន្រស្ថរិភាពរបបនយោបាយក្រប-
ខណ័្ឌច្របាប់នងិក្របខណ័្ឌសា្ថាបន័
នៅលើខឿនប្រជាធបិត្រយ្រយស្ររី
ពហុបក្រស និងនីតិរដ្ឋ។ ច្របាប់
កំពូលន្រះ បានធ្វើឱ្រយព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពជុាមកដល់បច្ចបុ្របន្ន
ន្រះ មានសុខសន្តិភាពព្រញ-
ល្រញជារដ្ឋមានស្ថិរភាពវិបុល-
ភាពនិងវឌ្រឍនភាព។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ក្នងុនយ័ន្រះ

ចូរយើងរួមគ្នាបន្តគោរពការពារ
នងិអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំដៅ
កសាងនិងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋ
ជាកោះសន្តភិាពមានការអភិវឌ្រឍ
និងរុងរឿងរហូតតទៅ»។
លោកហ្រងសរំនិបានឱ្រយដងឹ

ដ្ររថាក្នុងរយៈព្រល២៧ឆ្នាំ
កន្លងមកន្រះ រដ្ឋសភាដ្រលជា
សា្ថាប័ននីតិប្របញ្ញត្តិមួយបាន-
បំព្រញតួនទីរបស់ខ្លួនស្រប-
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។រដ្ឋសភាបាន-
តាក់ត្រងនិងអនុម័តច្របាប់
សរុបបានចំនួន៥៧៥ច្របាប់
សដំៅឆ្លើយតបទៅនងឹតម្រវូការ
របស់សង្គមជាតិទាំងក្នុងផ្ន្រក
នយោបាយសង្គមកិច្ចស្រដ្ឋ-
កិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងទំនក់-
ទំនងអន្តរជាតិ។
ការិយាល័យអង្គការសហ-

ប្រជាជាតិប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា
ក្នុងថ្ង្រកម្ពុជាប្ររព្ធខួបរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញន្រះបានសរស្ររនៅលើ
ហ្វ្រសប៊ុកថា៖«អង្គការសហ-
ប្រជាជាតិលើកទឹកចិត្ដឱ្រយព្រះ-
រាជាណាចក្រកម្ពជុាបន្តប្រកាន-់
ខា្ជាប់ និងគោរពសិទ្ធិមនុស្រស
ដ្រលមានច្រងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញ
ន្រអង្គការសហប្រជាជាតិស្រច-
ក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិ-
មនុស្រស(UDHR)សន្ធិសញ្ញា
អន្តរជាតិននក៏ដូចជាលទ្ធិ-
ប្រជាធិបត្រយ្រយស្ររីពហុបក្រស
ដ្រលត្រូវបានទទួលសា្គាល់និង
មានច្រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
របស់ខ្លួន»។
អ្នកនំពាក្រយក្រសួងយុត្ដិធម៌

លោកជិនមា៉ាលីន លើកឡើង
៣ចណំចុអពំីការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនញុ្ញ
កម្ពជុាក្នងុរយៈព្រល២៧ឆ្នាំកន្លង-
មកន្រះដោយបានផ្អ្រកលើគណុ-
តម្ល្រទំនើបនិងគុណតម្ល្រខ្ម្ររ។
លោកថ្ល្រងថាចំណុចទី១ក្នុង

រយៈព្រល២៧ឆ្នាំន្រះកម្ពជុាបាន-
អនុវត្តបានយា៉ាងខា្ជាប់ខ្ជនួនវូរាល់
គោលការណ៍គ្រឹះន្រប្រជាធបិត្រយ្រយ
ប្របទំនើបដ្រលមានបញ្ញត្តិ ក្នុង
រដ្ឋធម្មនញុ្ញកម្ពជុារមួមានគោល-
ការណ៍សទិ្ធិនងិស្ររីភាព។គោល-
ការណ៍បោះឆ្នាតតាមប្របប្រជា-
ធិបត្រយ្រយស្ររីពហុបក្រសគោល-
ការណ៍ប្រងច្រកអំណាចនិង
គោលការណ៍នីតិរដ្ឋ។ល។
ចំណុចទី២គោលការណ៍គ្រឹះ

ន្រប្រជាធិបត្រយ្រយប្របទំនើប
ដ្រលមានបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពជុាទាងំអស់ន្រះត្រវូបានអនុវត្ត
ប្រកបដោយភាពបត់ប្រន។ផ្អ្រក
លើបរបិទនងិគណុតម្ល្ររបស់ខ្ម្ររ
ទាំងស្រុងដ្រលរួមមានវប្របធម៌

ប្រព្រណី ប្រវត្តិសាស្រ្តសង្គម
នងិផ្នត់គនំតិខ្ម្ររដើម្របីធានបាន
នូវសុខដុមកម្ម និងប្រយោជន៍
ជាតិសាសន៍ខ្ម្ររទាំងមូល។
ចំណុចទី៣ប្រជាធិបត្រយ្រយ

មានគោលការណ៍រមួត្រមនិមាន
ស្តង់ដារមួដ្រលតម្រវូឱ្រយប្រទ្រស
ទាងំអស់ត្រវូត្រអនុវត្តឱ្រយបានដចូ-
គ្នានោះទ្រ។ ពោលគឺ ការអនុវត្ត
ត្រូវមានភាពបត់ប្រន និងប្រ-
ប្រួលទៅតាមបរិបទ និងគុណ-
តម្ល្រន្រប្រទ្រសនងិតបំន់នមីយួៗ
ដោយតម្កល់នូវប្រយោជន៍ជាតិ
ខ្លួនជាធំ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ដចូ្ន្រះការវាយ-

តម្ល្រពីសា្ថានភាពប្រជាធបិត្រយ្រយ
នងិសទិ្ធិមនសុ្រសក្នងុប្រទ្រសមយួ
ដ្រលប្រកបដោយភាពសុក្រឹត
យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុង-
ជ្រយមិនលម្អៀងនោះគឺត្រូវធ្វើ-
ឡើងដោយផ្អ្រកលើគោលការណ៍
រមួផងព្រមទាងំបរិបទនងិគុណ-
តម្ល្រន្រប្រទ្រសនិងតំបន់នោះ
ផងដ្ររ»។
លោកអ៊ូចន័្ទរត័្នអតតីតណំាង-

រាស្រ្ដន្រអតតីគណបក្រសសង្គ្រះ-
ជាតិប្របភ់្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ពមី្រសិលមញិ
ថាតាងំពីឆ្នាំ១៩៩៣មករដ្ឋធម្ម-
នញុ្ញកម្ពជុាត្រវូបានធ្វើវសិោធនកម្ម
ជាបន្តបន្ទាបដ់ើម្របីជាការសម្រប-
សម្រួលនយោបាយ។ការធ្វើ-
វសិោធនកម្មដើម្របីសម្របសម្រលួ
បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នយោ-
បាយន្រះ គឺមិនសូវបានបម្រើ
ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្រ្ដ
ប៉ុន្មានទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ដូចក្នុងព្រល

ថ្មីៗន្រះដ្ររ នៅព្រលណាមាន
ការជាប់គំងនយោបាយគឺគ្រ
[គណបក្រសនយោបាយ]ត្រងត្រ

ធ្វើការក្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ខ្ញុំមើល-
ឃើញថាចំណុចមួយចំនួនធំ
ន្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងបាន-
អនុវត្ដហើយ។ប៉ុន្ដ្រនៅមាន
ចំណុចច្រើនទៀតណាស់ ដ្រល
យើងមនិបានអនវុត្ដទៅតាមរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញទាំងរឿងសិទ្ធិស្ររីភាព
របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ភាពស្មើគ្នា
ចំពោះមុខច្របាប់ និងនៅត្រមាន
អំពើអយុត្ដិធម៌សង្គមច្រើននៅ
ក្នងុសង្គមកម្ពជុា។ក្នងុនោះសទិ្ធ-ិ
ស្ររីភាពដ្រលត្រូវការពារដោយ
រដ្ឋធម្មនញុ្ញកម៏និទាន់ទទលួបាន
ព្រញល្រញនៅឡើយ»។
អតីតតំណាងរាស្ត្ររូបន្រះ

កប៏ានលើកទកឹចតិ្ដរដា្ឋាភបិាល
បច្ចបុ្របន្នឬក៏អនគតអាចមាន
គណបក្រសណាមយួដកឹនំរដា្ឋាភ-ិ
បាលគឺគួរត្រពិនិត្រយមើលថា
តើអ្វីដ្រលកម្ពុជាគួរត្រអនុវត្ដ
បាននងិអ្វីដ្រលមនិអាចអនវុត្ត
បានចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រះ។
លោកបន្ថ្រមថា ប្រសិនបើចង់
ក្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរត្រមានការធ្វើ-
ប្រជាមតិឱ្រយមានការចូលរួមពី
គ្រប់មជ្រឈដា្ឋានជាតិនិងអន្តរ-
ជាតិ មិនត្រូវធ្វើឡើងត្ររវាង
គណបក្រសនយោបាយដើម្របីត្រ
ផ្ដល់ប្រយោជន៍នយោបាយ
របស់ខ្លួននោះទ្រ។
ប៉ុន្ត្រលោកបា៉ា ចន្ទរឿន ប្រ-

ធានវិទ្រយាសា្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយ
កម្ពជុាមើលឃើញថាក្នងុរយៈ-
ព្រលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រយន្រះ
សា្ថានភាពដំណើរការប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនិងនយោបាយការ-
គោរពសិទ្ធិមនុស្រស និងនីតិរដ្ឋ
របស់កម្ពុជាហាក់បីដូចជាដាំ-
ក្របាលចុះ។សា្ថានការណ៍ន្រះ
ដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរងគ្រះ
ដោយសារការរំលោភបំពាន
ភាពអយុត្ដិធម៌ និងការលើក-
ឡើងពីដ្រគូអភិវឌ្រឍនស៍ហគមន៍
អន្តរជាតិដ្រលបានជួយកម្ពុជា
តាងំពីមានកចិ្ចព្រមព្រៀងទីក្រងុ
បា៉ារីសរហូតមក។
លោកចន្ទរឿនបានថ្ល្រងថា៖

«ដូច្ន្រះវាជាព្រលវ្រលាមួយ
ដ្រលប្រជាពលរដ្ឋត្រវូត្រពនិតិ្រយ-
មើលឡើងវិញគុណភាព
ប្រសិទ្ធភាពន្រការគោរពនិង
ដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។បើសិន-
ជាមានចំណុចខ្វះខាត ប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលជាមា្ចាស់អំណាច
នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបត្រយ្រយ
ន្រះត្រូវទាមទារឱ្រយអ្នកបង្កើត
ច្របាប់ដ្រលជាតណំាងរបស់ខ្លនួ
អ្នកអនុវត្ដច្របាប់ និងតុលាការ
ត្រូវត្រខិតខំប្រឹងប្រងដើម្របី
គោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឱ្រយបាន-
ខា្ជាប់ខ្ជួន ដើម្របីជាប្រយោជន៍
របស់សង្គមជាតិ»។
លោកឡៅម៉ងុហ្រអ្នកវភិាគ

បញ្ហាសង្គមនងិនយោបាយថ្ល្រង
ពីម្រសិលមញិថា៖«២៧ឆ្នាំក្រយ
ការប្រកាសឱ្រយប្រើមក រដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣សឹងត្របាត់-
បង់ន័យដើមរបស់វាអស់។នៅ
ព្រលដ្រលសងឹត្រអតក់ារគោរព
សិទ្ធិមនុស្រស និងសិទ្ធិនយោ-
បាយ ដ្រលមានច្រងក្នុងរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញនោះអត់មានការប្រង-
ច្រកអំណាចនិងអត់មានតុលា-
ការឯករាជ្រយដើម្របីការពារសិទ្ធិ
ទាំងនោះ និងនៅព្រលដ្រល
គ្រប់សា្ថាបន័ប្រជាធបិត្រយ្រយនងិ
សា្ថាប័ននីតិរដ្ឋសឹងត្រអត់មាន
ដំណើរការបំព្រញតួនទីរៀងៗ
ខ្លួនឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ»៕
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តពីទំព័រ  ១...លោកបញ្ជាក់ថា៖«ត្រូវ
ធ្វើការដោះស្រយហើយដោះស្រយ
ទៀតរហូតទទួលបានលទ្ធផលចប់ឱ្រយ
បានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយតមា្លាភាពនិង
យុត្ដិធម៌និងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍អំពី
លទ្ធផលន្រការដោះស្រយជូនមក
ក្រសួងមហាផ្ទ្រវិញដើម្របីក្រសួងមាន
វិធានការបន្ត»។
ក្រុមការងារតាមដានអំពីការដោះ-

ស្រយមតិយោបល់ឬសំណូមពររបស់
មហាជនក្នុងគ្រហទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់
លោកសខ្រងកាលពថី្ង្រទ១ី៤ខ្រកញ្ញា
បានបងា្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធ-
ផលក្នុងខ្រកក្កដានិងខ្រសីហាថាបាន
ទទលួមតយិោបល់នងិសណំមូពររបស់
មហាជនចំនួន៣៣៧ករណីក្នុងនោះ
បានដោះស្រយចំនួន៦៨ករណីនិង
កំពុងដោះស្រយចំនួន១៨០ករណី។
លោកជាសគុន្ធាប្រធានក្រមុការងារ

តាមដានអំពីការដោះស្រយមតិយោ-
បល់ឬសំណូមពររបស់មហាជនក្នុង

គ្រហទពំរ័ហ្វ្រសប៊កុរបស់លោកសខ្រង
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាលពមី្រសិលមញិ
ថាមតិយោបល់ឬបណ្ដងឹដ្រលមហាជន
បានផ្ញើមកពីតាមបណា្ដារាជធានី-ខ្រត្ដ
ភាគច្រើនជាករណីសន្ដិសុខសណា្ដាប់-
ធា្នាប់។ប៉ុន្ដ្រក៏មានករណីបញ្ហាវិវាទដីធ្លី
មួយចំនួនផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការណ្រនំរបស់

សម្ដ្រចក្រឡាហោម[សខ្រង]ទៅដល់
បណា្ដាអគ្គ.ជនំញពាក់ពន័្ធននចណំុះ
ក្រសួង រដ្ឋបាលនិងស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលរាជធានី-ខ្រត្ដដើម្របីយកចិត្ដទុក-
ដាក់ដោះស្រយបន្ថ្រមទៀតជូនប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលបានដាក់បណ្ដងឹមកនោះឱ្រយ
បានល្អប្រសើរថ្រមទៀត។ការណ្រនំ
ន្រះគឺសំដៅដល់បញ្ហារួមដ្រលប្រជាពល-
រដ្ឋបានដាក់បណ្ដងឹមកក្រសួងទំាងអស់។
ន្រះជាការយកចតិ្ដទុកដាក់របស់សម្ដ្រច
ក្នងុការដោះស្រយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋ»។
លោកសុឹងស្រនករុណាមន្ត្រីអង្ក្រត

ជានខ់្ពស់ន្រសមាគមការពារសទិ្ធមិនសុ្រស

អាដហុកសាទរចំពោះការណ្រនំរបស់
លោកសខ្រងន្រះ។លោកបានថ្ល្រង
ថា៖«យើងសង្រឃមឹថាក្រយពកីារច្រញ
លខិតិន្រះអាជា្ញាធរមានសមត្ថកចិ្ចដ្រល
កពំងុដោះស្រយបញ្ហាជនូប្រជាពលរដ្ឋ
គួរត្រមានការពន្លឿននិងយកចិត្ដទុក-

ដាក់តាមការណ្រនំរបស់សម្ដ្រចក្រឡា-
ហោមន្រះ។យើងក៏ចំាមើលនិងតាមដាន
ផងដ្ររថាតើក្រយពីការណ្រនំរបស់
សម្ដ្រចក្រឡាហោមប្របន្រះហើយនៅ
មានការមនិព្រញចតិ្ដចពំោះការមនិយក
ចិត្ដទុកដាក់ពីមន្រ្ដីអាជា្ញាធរថា្នាក់ក្រម

ន្រះឬយា៉ាងណាទៀតនោះបន្ថ្រមទៀត»។
លោកសានសុខសីហាអ្នកនំពាក្រយ

ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញថ្ល្រង
ពីម្រសិលមិញថាស្នងការនគរបាលរាជធានី
បានទទួលស្រចក្ដីណ្រនំរបស់លោក
សខ្រងរួចហើយ។ស្របព្រលជាមួយ
គ្នាន្រះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំ-
ព្រញ ក៏ត្រងត្របានអនុវត្ដជាប្រចាំ
ចពំោះការដោះស្រយតាមដានបណ្ដងឹ
មតិ-យោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើ
ហ្វ្រសបុ៊កថា្នាក់នំជាន់ខ្ពស់និងហ្វ្រសបុ៊ក
របស់ស្នងការដា្ឋាននគរបាលរាជធានី
ភ្នំព្រញផ្ទាល់ផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ប្រជាពលរដ្ឋត្រង-

ត្រដាក់បណ្ដឹងនិងមានមតិ-យោបល់
ដោយផ្ទាល់មកកាន់ស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលរាជធានីភ្នំព្រញហើយក្រុម
ការងារប្រតិកម្មរហ័សយើងបានតាម-
ដាននិងចុះដោះស្រយផ្ទាល់ជូនដល់
ប្រជាពលរដ្ឋភា្លាមៗពិស្រសលើករណី
សន្ដិសុខសណា្ដាប់ធា្នាប់។ដូច្ន្រះមិនសូវ
ផ្ដល់ការលបំាកដល់ពលរដ្ឋដាកប់ណ្ដងឹ
ឬមតិយោបល់ផ្ទាល់ដល់ហ្វ្រសប៊ុក
ថា្នាក់ដឹកនំទ្រ»៕

លោកសខេងណេនំា...

លោក ស ខេង រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង មហា ផ្ទេ ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត កន្លង មក។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

នាយករដ្ឋមន្តេីចាត់ទុកការបង្កើត...
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ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង
និពន� ន យក

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

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីម៉ៅ ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

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

 វ�ន ដ រ៉ា , សួស  យា៉ៅ មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន�   

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

ខឿន ឌីយា៉ៅ , សយ រ៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ៅ , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង�  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គឹម  សារុំ  

បាត់ ដំបងៈ ស្នងការដ្ឋាន  នគរ - 
បាលខៃត្ត បាត់ដំបង បាន បញ្ជូន 
បុរស  សងៃសយ័ ម្នាក ់  ដៃល បាន  ចាប ់
ប្អូនថ្លៃ ខ្លួន ជា  អនីតិជន រំលោភ 
សៃពសន្ថវៈ ជាង១០ដង  បៃពៃឹត្ត 
នៅ ឃុំ ពៃជៃ ចិន្តា  សៃុកភ្នំ ពៃឹក  ទៅ  
សាលា ដំបូង ខៃត្ត កាល ពី មៃសិល មិ ញ 
បន្ទាប ់ព ីបាន ចាប ់ឃាត ់ខ្លនួ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ២២   ខៃ កញ្ញា  ។

លោក ប៊ុន  វ៉ាន់ណា រ៉ា  បៃធាន 
ការិយាល័យ បៃឆំង ការជួញដូរ 
មនុសៃស  និង ការពា រអនីតិ ជន ខៃត្ត 
បាត់ដំបង បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  ពី 
មៃសលិមញិ ថា  ជន ឈ្មោះ វ៉ា  សភុក័ៃ្ត  
អាយុ ៣៤ឆ្នា ំ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ រំលោ ភ  

ប្អនូថ្លៃឈ្មោះ រ.ថអាយ១ុ៤ឆ្នា ំ តៃវូ 
បាន បញ្ជូន មក ដល់ ស្នងការដ្ឋាន 
នគរបាល  ខៃត្ត បាត់ដំបង កាល ពី  
រសៀល ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃ  កញ្ញា ។ «បន្ទា ប់ 
ពី បានធ្វើ ការ សាកសួរ    បន្ថៃម  តាម 
នីតិវិធី ចៃបាប់    ជន ម្នា ក់ នោះ  តៃូវ បាន 
បញ្ជូន ទៅ តុលាការ  ហើយ នៅ 
រសៀ ល ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍»  ។

លោក  អៀប  ម៉ៅ  នយ នគរ បា ល 
បុ៉ស្តិ៍ ឃំុ  ពៃជៃ ចិន្តា  ឲៃយ ដឹង ថា  បើ តា ម 
សៃ្តី ដៃល  ជា បៃពន្ធ   ជន សងៃស័យ   
នងិ តៃវូ ជា បងសៃ ីក្មៃងសៃ ីរងគៃះ   
បានរៀបរប់ ថា   កាល ពី វៃលា- 
ម៉ៅង បៃហៃល ៦លា្ងាច   ថ្ងៃ ទី ២២ 
កញ្ញា  គាត ់បាន ចលូ ក្នងុផ្ទះ ហើយ 
ក៏ ទៅ ទាន់ ឃើញ ប្តី របស់ ខ្លួន កំពុង 
ដោះអាវ ប្អូន សៃី ។ បន្ទាប់ ពី  ជន- 

សងៃស័ យ ឃើញ សភាព មិនសៃួល 
បៃបនៃះ  ក៏ បង្អាក់ សកម្មភាព របស់ 
ខ្លួន ហើយ ស្ទុះ ចៃញ មក កៃ ផ្ទះ  ។ 

នៅ ពៃល បន្ទាប់ មកសៃ្ត ីបង ក្មៃង - 
សៃរីងគៃះ បាន ជជកី សរួ ប្អនូសៃ ី
ហើយ ក្មៃងរងគៃះ  បានរៀបរប់  
បៃប់ថា  បងថ្លៃ បាន ចាប់ នង 
រលំោភ សៃពសន្ថវៈ បៃមណ ជា ៣ 
ខៃ មក ហើយ  ។ ប៉ុន្តៃ ជនសងៃស័យ 
ហាមមនិ ឲៃយ  ក្មៃងរងគៃះ នយិាយ 
បៃប់  បងសៃី  របស់នងទៃ  ដោយ 
គំរម ថា បើ ហា៊ាន តៃ  យក រឿង នៃះ 
ទៅ  បៃប់ គៃ  គឺ ជន សងៃស័យ នឹង 
សម្លា ប់ ចោល ។  ដោយសារ តៃ 
ខ្លាច គៃ សម្លាប់ ទើប ក្មៃង រ ង គៃះ 
ចៃះ តៃ សម្ងំ រហូត។ បន្ទាប់ ពី ប្អូន- 
សៃ ីបៃប់ ពី ដំណើរ រឿង មក បងក្មៃ ង-   
សៃ ីបាន ទៅ ប្តងឹ នៅ ប៉សុ្តិ៍ នគរ បា ល 
ឃុំ ពៃជៃ ចិន្តា   ហើយ កៃយពី  
ទទួល បាន បណ្តឹង មក សមត្ថកិច្ច 
របស់លោក បាន ចុះ ដល់ ផ្ទះ កើត- 
ហៃតុ  និង  នំ ជន សងៃស័យ  មក សាក- 
សួរ រួម ទំាង ក្មៃង សៃរីង គៃះ ផង ។ 

កៃយ សាកសួរ ជនសងៃស័យ 
បាន សារភាពថា  ខ្លួន ពិត ជា បាន 
ធ្វើ សកម្មភាព  រំលោភ សៃពសន្ថវៈ 
ទៅ លើ ប្អូន ថ្លៃ ពិត មៃន ។  ចំណៃក 
ក្មៃង សៃ ីរង គៃះ ក៏បៃប់ សមត្ថ កិ ច្ច  
ដៃរ ថាបង ថ្លៃ បាន ចាប ់នង រលំោ ភ 
បៃហៃល ជា ៣ ខៃ មក ហើ យ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ នៃះ។ 

លោកម៉ៅ  ថ្លៃង ថា៖ «ដោយ សារ 
ចម្លើយ ជន សងៃស័យ  និង ចម្លើយ 
ក្មៃង រង គៃះ ឆ្លើយសីុ ចង្វាក់ គា្នា 
ដូច្នៃះ អាច បញ្ជាក់ បាន ថា ជន- 
សងៃស័ យពិត ជា បៃពៃឹត្ត បទល្មើស 
ទៅលើ ក្មៃង សៃី រង គៃះ មៃន។ 
ហៃត ុនៃះ ហើយ ខ្ញុកំឃ៏ាត ់ខ្លនួ  ជន- 
សងៃស័យ ទៅ»។ កៃយ សាក សួរ 
សមត្ថកចិ្ច  របស ់លោក បាន បញ្ជនូ  
ក្មៃងសៃី រងគៃះ ទៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
បង្អៃ ក សៃកុ ភ្នពំៃកឹ  ដើមៃបី ឲៃយ គៃពូៃ ទៃយ 
ធ្វើ កោស លៃយវិច័យ ដើមៃបី យក ជា 
ឯក  សារទុក  បង្ហាញ ដល់ តុលាការ ។

ការ រំលោភ បំពាន ផ្លូវ ភៃទ ការ- 
បៃើ អំពើ ហិងៃសា និង ការ បៃើ កម្លាំង 
ពល កម្ម កុមរ នៅ តៃ ជា ក្តី កង្វល់ ធំ 
មួយ សមៃប់ រដ្ឋាភិបាល  និង 
អង្គ ការ  កៃ រដ្ឋាភិបាល។  

លោក អំ   សំអាត  នយករងកម្ម -  
វធិ ីសុើប អង្កៃត  អង្គការលកីាដ ូ ថ្លៃង  
ពីមៃសិលមិញ ថា  ពី ១ឆ្នាំ ទៅ១ 
ឆ្នាំ នៅ តៃ មន  ការ ពៃួយ បារម្ភ 
អំពីការរំលោភ បំពាន លើកុមរ 
បំពាន ផ្លូវភៃទ ទៅ  លើ កុមរ   ការ- 
បៃើ  អំពើ ហិងៃសា  លើកុមរ  និង ការ- 
បៃើ  កម្លាងំ ពលកម្ម  កមុរ  ។ អង្គការ 
លីកា ដូ  រក  ឃើញ ថា ក្នុង ១ឆ្នាំ ៗ  
ការបៃើ អំពើ ហិងៃសា និងការ រំលោភ- 
បំពាន ផ្លូវ ភៃទ លើ កុមរ  មន មិន 
តចិ ជាង១០០ ករណ ីទៃ។ ដោយ- 
ឡៃក រយៈ ពៃល ពី ដើម ខៃម ករដ ល់ 

ខៃ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២ ០ នៃះក៏ មន 
បៃហាក ់បៃហៃល នងឹ ១០០ ករណ ី
ដៃរ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ហងិៃសា ផ្លវូភៃទ  នងិ 
ការ កៃង បៃវ័ញ្ច ពលកម្ម កុមរ ។

លោក អំ សំអាត និយាយ ថា ៖ 
« អ៊ីចឹង  យើង នៅ តៃ ពៃួយ បារម្ភ ពី 
សា្ថានភាពហ្នឹង កាន់ តៃ កើតមន 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ចៃើន ទៅៗ ។  បើយើង និយា យ 
ពី ការបំពាន ផ្លូវភៃទ វិញ   បានកើត 
លើកុមរ កៃម អាយុ១៨ឆ្នា ំហា ក់ - 
បី ដូច ជា ចៃើន  ជាង សៃ្តី  ពៃញ វ័យ 
ទៅ ទៀត »។ 

ចំណៃក លោក  សៃ ី ញៃប  សុភា ព  
អគ្គលៃខធិការ  នៃ អគ្គ លៃខ - 
ធិការដ្ឋាន  កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ កម្ពុជា 
ដើមៃបី កុមរ  ក៏ ថ្លៃង ពីមៃសិ លមិញដៃរ ថា  
ការការពារ  សិទ្ធ ិកុមរនៃះ គឺ មិន អា ច 
មន យន្តការ ឬ បុគ្គល ណា មួយ ធ្វើ - 
ការ តៃ ឯង  បាន  ទៃ  គឺ តៃវូតៃ  មនការ 
ចូលរួម   សហការ ពី គៃប់ សា្ថាប័ ន   ពាក់-
ព័ន្ធ  ទាំងអស់  ចាប់  តាំងពី អង្គការ 
កៃ  រដ្ឋាភិបាល  អាជា្ញាធរ ដៃន ដី និង  
តៃូវ មន ការចូល រួមពី ឪពុក  ម្តាយ  
និង ពី កុមរ  ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ ផង ដៃរ  ។ 
លោក សៃី ថា ៖« អ្នក ធ្វើការងរ ជា 
មួយ កុមរ គឺ លះ បង់  ទាំង ធនធាន  
ទាងំ ពៃល វៃលា សមៃប់ គៃសួារ  គឺ   
តៃវូ ចុះ ទៅ ដល់ មូលដ្ឋាន ផ្ទាល់  ដើមៃបី  
ណៃ នំ អប់រំ ឲៃយយល់ដឹងពីបញ្ហា  
គៃះ ថា្នាក់ គៃប់  រូបភាព ដល់ឪពុក ម្តាយ   
សៃ្តី មន  ផ្ទៃ ពោះ និង កុមរ »៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ បៃក្ខជន  ដៃល នឹង 
បៃឡង  សញ្ញាបតៃ មធៃយម សកិៃសា 
ទុតិយ ភូមិ ឬបាក់ឌុប នៅ ថ្ងៃទី 
២១-២២ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  
មន ចនំនួ ១២១ ២០១ នក ់គ ឺ
មន ការ កើនឡើង ជាង ឆ្នាំ មុន 
បៃមណ ជា ៥ភាគ រយ  ដោយ 
ក្នុង នោះ ចំនួន បៃក្ខនរី   ក៏ មន 
ចំនួន ចៃើន ជាង មុន ផង ដៃរ។

លោក  រស់ សុវចា អ្នកនំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង 
កីឡាបាន   បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កា ល-   
ព ីថ្ងៃ ទ ី២៣  ខៃកញ្ញា ថា យោង- 
តាមរបាយការណ ៍ ស្ថតិ ិបៃក្ខជន 
ដក ់ពាកៃយ បៃឡង  តាម រជ ធាន-ី
ខៃត្ត  ទាំង ២៥  ដៃល គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
ទី ២២ ខៃកញ្ញា   បៃក្ខជន សរុប 
មន ចំនួន ១២១ ២០១ នក់  ក្ន ុង  
នោះ បៃក្ខនរ ីមន ចនំនួ ៦៣ ៩ 
៣ ៧ នក់ និង បៃក្ខជន បុរស 
៥៧២៦៤ នក់។  បើបៃៀប- 
ធៀប ជាមួយ នឹង បៃក្ខជន  បៃឡង 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  គមឺន  ការ-  
កើន ឡើង ជិត ៦០០០ នក់ 
ឬបៃមណ ជា ៥ភាគ រយ។

ក្នងុ ចំណោម បៃក្ខជន ទំាង នោះ 

មន បៃក្ខ ជន បៃឡង ថា្នាក់ វិទៃយា - 
សា ស្តៃ ចំនួន  ៤០៧៦៥នក់ 
ស្មើនឹង  ៣៣,៦៣% (សៃី 
២៣៦៣៦ នក់)និង ថា្នាក់  វិទៃយា - 
សាស្តៃ សង្គម  មន បៃក្ខ ជន ចំនួ ន  
៨០៤៣៦ នក់ ស្មើ នឹង ៦៦, ៣ ៧  %  
(សៃី ៤០៣០១ នក់) ។

បើ តាម របាយការណ ៍ កៃសងួ 
អបរ់ ំក្នងុ ចណំោម បៃក្ខជន សរ ុប  
ទាំង អស់ នោះមន បៃក្ខជន ចំ - 
ណៃះ ទូទៅ ចំនួន ១០២០៣៧ ន ក់ 
ស្មើ  ៨៤,១៩%( សៃី ៥៥ ៣ ៧  
៥  នក់)បៃក្ខជន ស្វយ័រិន ១ ៣  
៩៩១ នក់ ស្មើ ១១,៥៤ %( សៃ ី  
៧០៥៧ នក់)បៃក្ខ ជន បំពៃ ញ - 
វិជា្ជា  ៣២៦០ ន ក់ ស្មើ ២, ៧%  
(សៃ ី១០៧៧ នក់) និង បៃក្ខ - 
ជន ស្វ័យ រិន បំពៃញ វិជា្ជា  ចំនួន 
១៩១៣ ស្មើ៦,៥៧%  (សៃី 
៤២៨ នក់ )។  ចំពោះ  មណ្ឌល 
បៃឡង មន ២៣៧ មណ្ឌល 
(កើន ៣៥មណ្ឌល) នងិ ចនំនួ 
បន្ទប់ ចំនួន  ៤៨៩១ បន្ទប់ (កើ ន 
១៦៧ បន្ទប់)។

លោក សុវចា  ថ្លៃងថា៖«ចំនួ ន 
បៃក្ខជន កើន ឬថយ មិន មន 
មូល ហៃតុ ណាមួយ គួរ ឱៃយ កត់ - 
សម្គាល់នោះ ទៃ  ដោយសារ ជា - 

រៀង រល់ ឆ្នាទិំន្នន័យ ចំនួន បៃក្ខ -  
ជ ន មនការ បៃបៃលួ មនិ ដចូ គា្នា 
នោះ ទៃ វអាសៃយ័ ទៅ លើ សិ សៃស 
ដៃល រៀន ជាក់ស្តៃង ហើយនឹង 
ចនំនួ សសិៃស ដៃល មន បៃក្ខភាព 
បៃឡង»។ បើ តាម លោក សុវ ចា 
អ្វ ីដៃល ថ្ម ីនៅ ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះគឺ បៃក្ខជន  
បៃឡង មិន មន ការ ដក  បៃក្ខភា ព  
ទៃ  មន ន័យ ថា ឱៃយ តៃបៃក្ខ ជន 
ដក ់ពាកៃយ ស្នើសុ ំមក គគឺាត ់បាន 
សទិ្ធ ិបៃឡង តៃម្តង  ដៃល ខសុ ព ី
ឆ្នាកំន្លងទៅមន ការ ដក បៃក្ខ ភា ព 
បៃឡង នៅ ពៃល បៃក្ខ ជន ដក់ - 
ពាកៃយ ស្នើសំុ បៃឡង ដោយ យោ ង  

លើ ចំណុច មួយ ចំនួន ដូចជា  អវត្ត - 
ម ន ចៃើន  លទ្ធផល  បៃឡង ឆម ស 
ទី១ និង ទី២ មិន បាន ល្អជា ដើម ។

កៃសួង អប់រំ កំពុង រៀប ចំ លិខិ ត  
ស្នើ សំុ បន្ត កិច្ច សហការ ពី សំ ណា ក់ 
កៃសួងសា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដូច ជា 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ អង្គភាព បៃឆំ ង 
អំពើ ពុក រលួយ សហភាព សហ -  
ពន័្ធ  យវុ ជន កម្ពជុា (សស យក ) 
និង កៃសួង សុខ ភិបាល ជា ដើម ។ 
លោ ក ថា កៃសួង នឹង បញ្ជាក់ ពី 
ការ ចលូ រមួ សង្កៃត ការ ណរ៍បស ់
កៃសួង-សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ កៃ យ-   
ពី មនការ ឆ្លើយ តប ពីសា្ថា ប័ន 

ទាំង នោះ ។
ទោះ យា៉ៅង ណា កៃសួង អប់រំ 

នៅ តៃ បន្ត អនុវត្ត គោល ការណ៍ 
ចៃបាប់ យុត្តិ ធម៌ តម្លាភាព និង 
លទ្ធផល អាច ទទួល យក បាន 
ទន្ទមឹ ពៃល នងឹ ការ អនវុ ត្ត វធិាន- 
ការ សវុត្ថភិា ព សខុ ភាព សមៃប ់
ការ បៃឡង បាក់ ឌុប ឆ្នាំ នៃះ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា  បៃក្ខជន ដៃល 
បាន មក បៃឡង បាក ់ឌបុកាល ព ី
ឆ្នា ំមុន សម័យ បៃឡង ថ្ងៃ ទី ១៩  
សីហា២០១៩មន ចនំនួ សរ ុប  
១១៥២០៦ នក់ក្នងុ នោះ បៃ ក្ខ - 
នរី មន ចំនួន ៥៩៧៣២ នក់  ។

លោក សៃ ីអុ៊ក ឆ យាវី បៃធា ន  
សមគម គៃ ូបងៃៀន កម្ពជុា ឯក- 
រជៃយ (CITA)បាន លើក ឡើង ថា 
សិសៃសានុ សិសៃស នៅ ឆ្នាំ នៃះ រៀន 
បាន តិច   និងមិន ជាប់លាប់ ដូច 
បណា្តា ឆ្នាមំនុៗ ដោយ សារ បញ្ហា 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ហើយ លោក សៃី 
រំពឹង ថា  កៃសួង អាចនឹង មន កា រ- 
បន្ធូរ បន្ថយ កមៃិតនៃ  វិញ្ញាសា 
សមៃប់ បៃក្ខជន បៃឡង ។ លោ ក- 
សៃ ី ថា៖«ខ្ញុគិំត ថា បៃឡង បាក់ ឌុ ប 
ឆ្នាំនៃះ អាចនឹ ង ធូរជាង ឆ្នាំ មុន 
ដៃល សសិៃស អាចធ្វើបា ន ន ិ ង មនិ   
គួរ  រឹតបន្តឹង ខ្លាំង ផង ដៃរ »៕

បុរសចាប់រំលោភប្អនូថ្លៃជាអនីតិជនជាង១០ដងតៃវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការ

ចំនួនបៃក្ខជនបៃឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនៃះមានការកើនឡើងចៃើនជាងឆ្នាំមុន

សិសេស មើល ឈ្មោះ បេឡង បាក់ ឌុប កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៩។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

ជន សងេស័យ ដេល ចាប់ រំលោភ សេព សន្ថវៈ ប្អនូ ថ្លេ ។ រូបថត នគរបាល 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,320 17,340 17,280

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

3 PAS 13,980 14,000 14,060 13,980

4 PEPC 3,220 3,240 3,240 3,220

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,680

6 PPSP 2,290 - 2,290 2,290

7 PWSA 6,100 6,180 6,180 6,100

កាលបរិច្ឆេទ: ២៤ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

តពទីពំរ័១...លោក ថ្លេងថា៖« ដោយ 
មើល  ឃើញ ពី  បរិសា្ថាន វិនិយោគ នៅ 
កម្ពជុា  មាន  ភាព ទាកទ់ាញ  ហើយ អ្នក- 
វិនិយោគ អាមេរិក ជា ចេើន កំពុង មាន 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ដាក់ ទុ ន វិនិយោគ 
នៅ កម្ពជុា  ដូច្នេះ អាមេរិក នឹង លើក ទឹក- 
ចិត្ត ឱេយ អ្នក វិនិយោគ អាមេរិក ឱេយ មក 
វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា ក្នុង គោល បំណង 
ដើមេបី ពងេីកទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគី 
រវាង បេទេស ទាំង ២   រួម ចំណេក ជួយ 
ដល់ ជីវ ភាព របស់ បេជាជន កម្ពុជា »។ 

តាមរយៈសេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន 
លោក អូន ព័ន្ធមុនី រ័ត្ន រដ្ឋ មន្តេី កេសួង 
សេដ្ឋ កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ បាន លើក ឡើង  
ថា  ការ ផ្តល់ ់ហរិញ្ញបេប ទាន  របស ់អាមេរកិ  
បាន រមួ ចណំេក ដល ់ការ អភវិឌេឍនៅ កម្ពជុា  

ពិសេស ក្នុង វិស័យ សុខា ភិបាល  អប់រំ  
កសិកម្ម  បរិសា្ថាន  និង អភិបាល កិច្ច ។  

លោក ថ្លេងថា៖« សហរដ្ឋ អាមេរិក  
ក៏ដូច ដេគូ អភិវឌេឍន៍  ដទេ ទៀត  បាន រួម- 
ចណំេក យ៉ាង សកម្ម ជាមួយ រដា្ឋាភិបាល  
កម្ពុជា ក្នុងការ បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩»។ 

លោក បន្តថា សព្វ ថ្ងេ រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  
កពំងុ អនវុត្ត វធិានការ អន្តរាគមន ៍ សដំៅ 
រកេសា លំនឹង សេដ្ឋកិច្ច  សង្គម  និង ការ- 
ជរំញុ សេដ្ឋកចិ្ច ឡើង វញិ ។  ទន្ទមឹ នងឹ នេះ  
រដា្ឋា ភិបាលនឹង បេ កា្លាយ បញ្ហា បេឈម  នេ 
វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩  ទៅជា កាលានវុត្តភាព  
ក្នុងការ ធ្វើ កំណេ ទមេង់  និង តេៀម ខ្លួន 
សមេប់ ការ បើក សេដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « កិច្ច សហ បេតិ- 

បត្តកិារ  ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ វនិយិោគ រវាង 
បេទេស ទាំង ២ បាន ដំណើរការ យ៉ាង- 
រលនូ  នងិ បេកប ដោយ វឌេឍន ភាព គរួ ឱេយ 
កត់ សមា្គាល់ »។  

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន របស ់DFC 
ឱេយ ដឹងថា កាល ពី ខេមិថុនា ឆ្នាំ នេះ កេុម- 
បេឹកេសា ភិបាល  របស់ DFC បាន អនុម័ត 
នូវ ទឹក បេក់ វិនិយោគ  ១ពាន់ លាន  
ដុលា្លារ ក្នុងការ អភិវឌេឍ ពិភព លោក។ 

សា្ថានទូតអាមេរិក បេចាំ កម្ពុជា បាន 
បេប ់ ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ កាល ពថី្ងេ មេសិល មញិ  ថា 
DFC និង សាជីវកម្ម វិនិយោគ ឯកជន  
កេ បេទេស  (OPIC) បាន ផ្តល់  
ហរិញ្ញបេប ទានចនំនួ ១៥០ លានដលុា្លារ  
ដល ់កម្ពជុា  ជា ពសិេស សមេប ់បេជាជន  
ដេល  មាន ឱកាស តិចតួចទទួល បាន 
សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ និង SMEs។ 

DFC ឱេយ ដឹងថា គមេង នេះ ផ្តោត 

ជា ពិសេស ទៅ លើ ផល ប៉ះពាល់ នេ 
ការ អភិវឌេឍ  ដោយ ជិត ៦០ភាគ រយ 
នេការ វិនិយោគ នៅ ក្នុង បេទេស ដេល 
មាន បេក់ ចំណូល ទាប និង មធេយម ។ 

អាមេរិក គឺជា ទីផេសារ នាំចេញ ឈាន- 
មខុ   គេ របស ់កម្ពជុា ដោយ ការនាចំេញ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  មាន តម្លេ ជតិ ៥,៤  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង ពី ៣ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 

អាមេរិក បានផ្ដល់ ឱេយ កម្ពុជា នូវ ភាព 
អនគុេះ ពាណជិ្ជកម្ម ស្ថតិកេម បេពន័្ធ  
GSP ដេល ផ្ដល់ លទ្ធភាព  ឱេយ កម្ពុជា 
អាច  នា ំទនំញិ ចលូទៅ ទផីេសារ ខ្លនួ ដោយ  
រួច ពន្ធ សមេប់ ផលិតផល ជាង ៥ ០  ០ ០  
មុខ ។ ទំនិញ ធ្វើដំណើរ ជិត ១ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ តេូវ បាន នាំចេញ ទៅ 
អាមេរិក កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ 
ស្ថិតកេម បេព័ន្ធ GSPនេះ៕ LA

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញ: គេឺះសា្ថាន មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ     
បេ សាក់ ដេល ចុះបញ្ជី សញ្ញាប័ណ្ណ 
សាជីវកម្ម នៅ ផេសា រមូល ប តេ កម្ពុជា 
(CSX)  បាន រាយការណ៍ អំពី បេតិបត្តិ- 
ការ អាជវីកម្ម ដ ៏ល្អបេសើរ នៅ តេមីាស ទ ី២ 
ឆ្នាំនេះ ទោះបី ជា  ខ្លួន ទទួលរង នូវ សមា្ពាធ 
ខ្លះៗ ពី ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ដេល បណា្ដាល ឱេយ សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុ ជា 
មាន ការធា្លាក់ចុះ ក៏ដោយ ។ 

 យោងតាម របាយការណ ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុដេល 
ផ្ញើ ទៅកាន់ (CSX) កាលពី ថ្ងេ ពុធ នៅ 
ចុង តេីមាស ទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ទេពេយសកម្ម 
សរុប មាន ចំនួន ៣ ៣៥៣ លាន ដុលា្លារ 
កើនឡើង ១៩,៩ ភាគរយ ធៀប នឹង 
តេីមាស ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។  
តុលេយភាព បេក់ បញ្ញើ បាន កើនឡើង ដល់ 
១ ៩៣១ លាន ដុលា្លារ និង ផលប តេ កម្ចី 
ដុល មាន ចំនួន ២ ៦៦៥ លាន ដុលា្លារ ។ 

 នៅ តេីមាស ទី ២  ឆ្នាំ ២០២០ បេក់ 
ចំណេញ មុន ការបង់ពន្ធ លើ បេក់ 
ចណំលូ បាន ធា្លាកច់ុះ ៦៣ ៦២៨  លាន  
រៀល ស្មើនឹង ដក ៤៩,០៧ ភាគរយ 
ធៀប នឹង រយៈពេល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ « ការធា្លាក់ចុះ ចំនួន បេក់ 
ចណំេញ នៅ ឆ្នានំេះ ភាគចេើន ដោយសារ 

តេ ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដេល 
ធ្វើ ឱេយ ប៉ះពាល់ ទូទាំង ពិភពលោក ដល់ 
សេដ្ឋកិច្ច ទាំងអស់ និង គេប់ បេទេស 
ទូទាំង ពិភពលោក » ។ 

 លោក Kwi Sang JUN បេធាន 
បេសាក់  បាន ឱេយ ដឹងថា រាជ រដា្ឋាភិបាល  
កម្ពុជា បាន ខិតខំ បេឹង បេង  យ៉ាងខា្លាំង 
ក្នងុការ គទំេ សង្គម សេដ្ឋកចិ្ច ជាពសិេស 
វសិយ័ ហរិញ្ញវត្ថ ុដេល តេវូបាន ចាតទ់កុជា 
ឆ្អឹងខ្នង នេ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ លោក បន្តថា 
ធនាគរ ជាត ិនេ កម្ពជុា (NBC) បានដាក ់

ចេញ កាលពី ខេមីនា  និង កំពុង បន្ត        
អនុវត្តនូវ សារាចរណេនាំ ក្នុងការ ផ្ដល់ 
ឥណទានអំឡុង ពេល នេះ និង ការរៀបចំ 
ឥណទាននេ ការសង បេក់កម្ចី ឡើងវិញ 
ដល់ កេុមហ៊ុន ដេល រង ផលប៉ះពាល់  
ដោយ សារ តេ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក ថា ៖« ទោះបីជា ភាពមិនចេបាស់- 
លាស់ នៅពេលនេះ ក៏ដោយ បេ សាក់ 
បាន បន្ត រីកចមេើន ក្នុង គេប់ វិស័យ ដេល 
 រួមមាន ទេពេយសកម្ម សរុប បេក់ បញ្ញើ និង 
បេកក់ម្ច ីបេកច់ណំេញ ពេមទាងំ បច្ចេក- 

វិទេយា ហិរញ្ញវត្ថុ ។ យើង បាន គេប់គេង យ៉ាង 
រលូន អនុវត្ត ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និង បាន 
ចុះបញ្ជី សញ្ញាបណ្ណ សាជីវកម្ម បេ សាក់ 
បេកបដោយ ជោគជ័យ នៅលើ ផេសារ មូល -  
ប តេ កម្ពជុា ជាមយួនងឹ ការចុះបញ្ជ ីសញ្ញា- 
បណ្ណ សាជីវកម្ម នេះ បេ សាក់ បេមូល 
មូលនិធិ បាន ៣១,៨ លាន ដុលា្លារ ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖« វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩បានកំពុងរាតតេបាត និង ប៉ះពាល់ 
ដល ់ សេដ្ឋកិច្ច ដេល  បាន បង្ក ឱេយ មានការ- 
គំរាមកំហេង ដល់ ការអភិវឌេឍរបស់       
ក ម្ពុ ជា ក្នុង រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ នេ បេ វ តិ្ត- 
សាស្ដេ មកនេះ » ។ លោក បន្តថា វិស័យ 
៣ ដេល រង ផលប៉ះពាល់ ខា្លាំង បំផុតគឺ 
ទេសចរណ៍ ការនាំចេញ ផលិតកម្ម និង 
សណំង ់ដេល វា បានរមួ ចណំេក ជាង ៧០ 
ភាគរយ នេ កណំើនសេដ្ឋកចិ្ច នងិ ៣៩,៤ 
ភាគរយ នេ ការងារ ដេលមាន បេក់ខេ 
សរុប កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 ធនាគរអភិវឌេឍន៍អាសុី (ADB) 
កាលពី ថ្ងេ អងា្គារ បានកេតមេូវ ការ ពេយាករ 
កំណើន ឆ្នាំ ២០២០ របស់ខ្លួន សមេប់ 
បេទេស កម្ពុជា មក នៅតេឹម ដក ៤,០ 
ភាគរយ ពី ការ ពេយាករ លើក មុន ដក ៥,៥ 
ភាគរយ ។ ធនាគរ នេះ បាន ដឡំើង ការ- 
ពេយាករដល់ ៥,៩ ភាគរយ សមេប់សេដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពជុាក្នងុឆ្នា ំ២០២១៕ LA

DFC  របស់ អាម្រិក...

ប្សាក់នៅត្រក្សាបានកំណើនក្នងុតី្មាសទី២

បុគ្គលិករបស់គៃះឹស្ថានមីកៃហិូរញ្ញវត្ថបុៃសក់កំពុងបមៃើ សៃវាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លនួ។ រូបថត ហុង មិនា

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញៈ បេធាន កេុមហ៊ុន  Royal 
Group ដេល ជា កេុម ហ៊ុន មេ របស់  
Cellcard  ជា បេតិបត្តិករ ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
ឈាន មុខ គេ បាន ឱេយ ដឹង ថា កេុមហ៊ុន  
លោក  តេៀម ខ្លនួ រចួ រាល ់ក្នងុ ការ ដាក ់ឱេយ 
ដណំើរការ បេពន័្ធ 5G ដេល ជា វធិានការ  
មួយ  រួម  ចំណេក ដល់ ចក្ខុ វិស័យ របស់ 
រដា្ឋាភបិាល  សមេប ់បដវិត្តន ៍ឧសេសាហកម្ម 
ទី ៤  និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បេទេស នេះ ទៅ ជា 
សេដ្ឋកិច្ច  ឌីជីថល នាពេល ខាង មុខ ។ 

 ការ ប្ដេជា្ញា ចិត្ត នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង អំឡុង ដំណើរ ទសេសន កិច្ច របស់ 
លោក  ហ៊នុ មា៉ាណេត  អគ្គ មេ បញ្ជាការ 
រង នេ កង យោធ ពល ខេរ ភមូនិ្ទ នងិ កេមុ 
គណៈ បេតិភូ របស់ លោក  ក្នុង ការ - 
ពភិាកេសា ការ តេៀម ខ្លនួ រចួរាល ់សមេប ់
បេព័ន្ធ 5G។  

 អ្នក ឧកញ៉ា គតិ ម៉េង  បេធាន កេមុហ៊នុ  
Royal Group  បាន ឱេយ ដងឹ ថា បេពន័្ធ 
5G  គជឺា ជហំាន ដ ៏ធ ំមយួ ឆ្ពាះ ទៅ មខុ 
ក្នុងការ ជំរុញ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ហើយ 
កម្ពុជា តេូវតេ តេៀម ខ្លួន រួចរាល់  ដើមេបី 
ចាប់យក បច្ចេក វិទេយា នេះ និង ធានា ថា 
បច្ចេក វិទេយា នេះ ជំរុញ ការ អភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច 
និង ពងេឹង ឧសេសាហ កម្ម ក្នុង សេុក  និង 
ការ រស់នៅ របស់ បេជាជន ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖« យើង ចង ់ឱេយ បេទេស  
កម្ពជុា កា្លាយជា បេទេស ដេល មាន បេពន័្ធ 
5G ដ៏ ឈាន មុខ គេ មួយ នៅ អាសា៊ាន 
និង សមេប់ កេុមហ៊ុន ទាំង ធំ ទាំង តូច 
នៅ  កម្ពជុា  ដើមេបី កា្លាយជា អ្នក បេើបេស ់
បច្ចេក វិទេយា នេះ មុន គេ » ។ 

លោក ថា ក្នងុ នាម ជា កេមុហ៊នុ ដេល 
គេប់គេង ដោយ វិនិយោ គិន កម្ពុជា តេ 
មយួ  គត ់ក្នងុ ចណំោម កេមុហ៊នុ ជាចេើន  
កេុមហ៊ុន  Royal Group បាន ប្តេជា្ញា 
គំទេ ដល់ រាជ រដា្ឋា ភិបាល និង ដល ់ 
សន្ដិសុខ និង ស្ថិរភាព សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ ។ 

Cellcardបានដណំើរការ5Gសាក លេបង  
ចាប ់តាំង ពី ខ េតុលា ឆ្នាំ ២០១៩  ហើយ 
នៅ ពេល នេះ ឈាន ដល ់លេបឿន ដល ់ជាង 
១,៨  Gbps ដេល ជា លេបឿន លឿនបំផុត 
សមេច បាន នៅ  បេទេស កម្ពុជា៕ LA

Cellcard ត្ៀម ខ្លនួ
  រួចរាល់ ដាក់ដំណើរការ  
ប្ព័ន្ធ 5G  នៅកម្ពជុា



ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាប្រៃរព្ធពិធីអបអរការសម្រៃចបានទ្រៃព្យសកម្ម១០០០លានដុលា្លារ

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៥ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ www.postkhmer.com ១១

 វិស័យធនាគារwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

ការធ្វើ អ្វីៗ ដៃលមាន លក្ខណៈ-
ពិសៃស ប្លៃក ពី គៃ បានផ្តល់ នូវ ភាគ-
លាភ ដ ៏គរួឱៃយ ទាកទ់ាញ  ខណៈ ធនាគារ 
បៃសណីយ៍ កម្ពជុា សមៃច បាន ទៃពៃយ-
សកម្ម សរុប ជាង ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ។

 លៃខ ៧ នៅតៃ ជា លៃខ នៃ អនុសៃសា-
វរីយ៍ ដ៏ គួរ ឲៃយ ចងចាំ របស់ បៃជាជន 
កម្ពុជា  នៅពៃល ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
កម្ពុជា ដៃលជា ស្ថាប័ន ផ្តល់ សៃវា ហិរ-
ញ្ញវត្ថុ ឈានមុខ គៃ មួយ បាន បៃរព្ធ 
ពិធី អបអរសទរ ជាមួយ កា សមៃច 
បាន ទៃពៃយសកម្ម សរុប កើន ឡើងដល់ 
១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

 ទទួលបាន ការជំរុញ ឲៃយ បង្កើត ស្ថា-
ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ ផ្អៃកលើ អាយុ-
កាល ដៃល បាន សកលៃបង វៃទិកា 
ធនាគារ បៃសណីយ៍  និង បនា្ទាប់ព ីបាន 
ទៅ ទសៃសនកិច្ច បៃទៃសមួយ ចំនួន ជា 
កន្លៃង ដៃល ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
មានការ រីកចមៃើន គួរឱៃយកត់ សមា្គាល់ 
នងិ ជោគជយ័ ស្ថាបនកិ នងិ ជា បៃធាន 
កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល នៃ ធនាគារ បៃស-
ណីយ៍ កម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌិត ពុង 
ឃាវ សៃ ក៏ សមៃចចិត្ត ចាប់ផ្តើម ស្ថា-
ប័ន សៃវាកម្ម ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
មួយ នៃះ ឡើង ដៃលមាន លក្ខណៈ 
ពិសៃស និង ប្លៃក ពី គៃ ។ 

 ដចូ្នៃះ នៅក្នងុ ចន្លាះ ឆ្នា ំ២០១១ នងិ 
២០១២ លោក បាន ចូលជួប បៃ-
សណីយ៍ កម្ពុជា ដៃលជា ស្ថាប័ន-
ស្វយ័ត គៃប់គៃង ដោយ កៃសួង 
បៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ភា្ជាប់ 
ជាមយួនងឹ សណំើ មយួ ។ បនា្ទាបព់ ីការ 
ពិភាកៃសា ជាចៃើនលើក ចៃើនស  កិច្ច-
ពៃមពៃៀង មួយ តៃូវបាន ធ្វើឡើង ដើមៃបី 
បង្កើត ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា 
ដោយមាន ការអនុម័ត យ ល់ ពៃម ពី 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

 បនា្ទាប់មក អាជា្ញាប័ណ្ណ បើក ធនាគារ 
តៃូវបាន ផ្តល់ឱៃយ ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ២០ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ 
២០១៣ ដោយ ធនាគារជាត ិនៃ កម្ពជុា 
(NBC) ឈរលើ គោលការណ៍ គាំទៃ 
ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច រប ស់ ជាតិ ។ 
បច្ចុបៃបន្ន បនា្ទាប់ពី បៃតិបត្តិការ អស់ 
រយៈពៃល ៧ ឆ្នាំ  ធនាគារ បៃសណីយ៍ 
សមៃចបាន ទៃពៃយ សកម្ម លើស ១ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ 

 លោក តចូ ចៅ ចៃក បៃធាន នាយក 
បៃតិបត្តិ ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា 

បានបង្ហាញ ពី ទសៃសនៈ របស់លោក 
ចំពោះ ការ បៃរព្ធ ពិធី អបអរ ជា បៃវត្តិ-
សស្តៃ របស់ ធនាគារ មួយ នៃះ ថា ៖« 
ការសមៃចបាន ទៃពៃយសកម្ម ចំនួន ១ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក គឺជា បៃវត្តិ-
សស្តៃ ដ៏ អស្ទារៃយ សមៃប់ ធនាគារ 
បៃសណីយ៍ ។ អ្វីដៃល គួរឱៃយកត់ 
សមា្គាល់ ទៀត នះ គឺថា យើង អាច 
សមៃចបាន ក្នុង រយៈពៃល ៧ ឆ្នាំ ។  
ជោគជយ័ នៃះ សមៃចបាន ដោយមាន 
កត្តា ជាចៃើន រួមផៃសំ គា្នា ដូចជា ភាពជា 
ដៃគូ យុទ្ធសស្តៃ  កមា្លាំង ហិរញ្ញវត្ថុ  និង 
ធនធាន មនុសៃស » ។ 

« ភាពខ្លាំង របស់ មា្ចាស់ ភាគហ៊ុន 
របស់ ធនាគា រ យើង រួមមាន កៃុមហ៊ុន 
កាណាឌីយ៉ា អិុន វៃស មិន ហូល ឌី ង 
បៃសណីយ៍ កម្ពុជា និង កៃុម ហ៊ុន 
Fullerton Financial Holdings 
ដៃលជា បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Temasek Group គៃប់គៃង ដោយ 
រដ្ឋាភបិាល សងិ្ហ បរុ ី គជឺា អ្វដីៃល ផ្តលឱ់ៃយ 
យើង នវូ យទុ្ធសស្តៃ នងិ កមា្លាងំ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ ។  ភាពជា ដៃគូ របស់ យើង ជាមួយ 
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាតិ និង អន្ដរជាតិ 
ឈានមុខ  បាន ផ្តល់ឱៃយ យើង នូវ ចំណៃះ - 
ដឹង  ជំនាញ និង បទពិសោធដើមៃបី 
ឈានដល់ គោលដៅ និង បំណង បៃ-
ថា្នា របស ់យើង » ។ 

 លោក ចៅ ចៃក មានបៃសសន៍ថា 
៖« ចំពោះ ធនធានមនុសៃស កមា្លាំង 
ការងរ របស់ យើង ភាគចៃើន គឺជា 
អ្នកជំនាញ ខង ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដៃលជា ជនជាតិខ្មៃរ ពីពៃះ យើង 
ជឿជាកថ់ា មានតៃ អ្នកមាន សមត្ថភាព 
ក្នុងសៃុក ប៉ុណ្ណោះ ដៃល អាច យល់ 
ចៃបាស់ អំពី ទីផៃសារ បៃទៃស កម្ពុជា » ។  

 ការរមួបញ្ចលូ គា្នា នៃ ភាពជា ដៃគ ូដ ៏ល្អ 
ជាមួយ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខ គៃ 
និង ការដឹកនាំ ដ៏ ឈា្លាសវៃ របស់ បៃជា-
ជន កម្ពុជា បានធ្វើឱៃយ ធនាគារ បៃស- 
ណីយ៍ កម្ពជុា សមៃចបាន ទៃពៃយសកម្ម 
សរុប ជាង ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

 គិតមកដល់ ពៃលនៃះ  ទៃពៃយសកម្ម 
សរុប របស់ ធនាគារ បៃសណីយ៍- 
កម្ពុជា  បាន កើន ដល់  ១,០០៧  ពាន់ 
លាន ដុលា្លារអាមៃរិក។ 

 ក្នុងនាម ជា គៃឹះស្ថាន ធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល បាន បង្កើតឡើង ក្នុង 
សៃុក  ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា 
បាន យល់ ពី ទីផៃសារ កម្ពុជា និង មើល-
ឃើញ ឱកាស ក្នុង ការផ្តល់សៃវា កម្ម- 

ធ នាគារ របស់ខ្លួន ដល់ សហគមន៍ 
ជនបទ ។ នៃះ គឺជា យុទ្ធសស្តៃ មួយ 
ដៃល ធនាគារពាណិជ្ជ មួយចំនួន 
ស្ទាក់ស្ទើរ ក្នុងការ ស្វៃងរក អតិថិជន 
ដៃល នៅ តំបន់ ដច់ សៃ យល ។ 

 ធានា គារ បៃ សណយី ៍កម្ពជុា កម៏ាន 
មោទនភាព ផងដៃរ ក្នុងការ បង្កើត 
ការងរ សមៃប់ បៃជាជន នៅក្នុង 
បៃទៃស ។  ធនាគារ បៃ ស ណ ីយ ៏កម្ព ុជា 
មាន បុគ្គលិក បៃមាណ ១ ពាន់ នាក់ 

បូករួម ទាំង កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ  
Funan Microfinance ដៃលមាន 
បុគ្គលិក ជិត ៦០០ នាក់ ។ 

 លោក បាន បន្ថៃមទៀតថា ៖«  ខ្ញុ ំមាន 
សុទិដ្ឋិនិយម អំពី ការអភិវឌៃឍ ទៃព-
កោសលៃយ ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ  វត្ថុ 
របស់ បៃទៃសជាតិ ។  ការអភិវឌៃឍ 
ទៃពកោសលៃយ ក្នុង តំបន់ នឹងចូលរួម 
ចំណៃក យ៉ាងសំខន់ មិន តៃឹមតៃ ជួយ 
ដល់ កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច រប ស់ បៃទៃស-

ជាតិ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង បង្កើន 
កមៃិត ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ  ក្នុងចំណម 
អ្នកជំនាញ ខង សៃវាកម្ម ធនាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងបៃទៃស ផងដៃរ ។ ទៃព-
កោសលៃយ ទាងំនៃះ អាចឱៃយ យើង គាទំៃ 
បៃទៃស ទាងំមលូ នងិ ទទលួបាន មា្ចាស ់
គណនី ចៃើនជាង ១ សៃន នាក់ ។ 

« ការចលូរមួចណំៃករ បស ់យើង មនិ 
តៃឹមតៃ បង្កើត ឱកាស ការងរ សមៃប់ 
បៃជាជន កម្ពជុា ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ បៃក ់
កម្ចី ដៃល យើង ផ្តល់ជូន បៃជាជន និង 
អាជីវកម្ម ទាំង នៅតម តំបន់ ជនបទ 
នងិ ទកីៃងុ  អនញុ្ញាតឱៃយ អតថិជិន របស ់
យើង លើកកម្ពស់ កមៃិតជីវភាព  
និង ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ ថៃម 
ទៀតផង » ។ 

 យោងតម ស្ថិតិ ថ្មីៗ បាន បង្ហាញថា 
បច្ចុបៃបន្ន ស្ថាប័ន មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ ដៃល កំពុង បៃតិ-
បត្តិការ នៅ កម្ពុ ជាមាន គណនី កម្ចី 
២,២ លាន គណនី  និង ១,២ លាន ជា 
គណនី សនៃសំ ។  តមរយៈ ទិន្នន័យ នៃះ 
បាន បង្ហាញថា មានគៃួសរ ជាចៃើន 
ដៃលមាន គណនី បៃក់កម្ចី ជាជាង 
គណនី សនៃសំ ។  វា ជា រឿង គួរឱៃយ ចាប់ 
អារម្មណ៍ ដៃល អតិថិជន ទាំងនះ  
មានគណនី កម្ចីចៃើនជាងគណនី-
សនៃសំ ។   

 លោក ចៅ ចៃកបាន ថ្លៃងថា ៖« ដចូ្នៃះ 
យើង បានចាប់ផ្តើម គំនិត ផ្តួចផ្តើម 
ដើមៃបី លើកទឹកចិត្ត បៃជាជន ឱៃយ បើក 
គណនី សនៃសំ កាលពី ឆ្នាមុំន ជាពិសៃស 
អតិថិជន របស់ យើង នៅតម ជនបទ ។ 

ស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពជុា មានទីតំាងស្ថតិនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំ្រៃញ។   

លោក តូច ចៅច្រៃក ប្រៃធាននាយកប្រៃតិបត្តិធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។    

ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាមាន៥៥សខានៅទូទាំងប្រៃទ្រៃស។   ad
ve
rt
o
ri
al

អត្ថបទបន្ថ្រៃម អានតនៅគ្រៃហទំព័រ
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តពីទំព័រ ១...ឃើញជិតឈានដល់
ចំណុចសូន្យហើយដោយក្ុមអ្នក-
ជំនាញដ្លមើលឃើញថាមានការ-
លើកទឹកចិត្តតិចតួចពីសមាជិកអ-
ចិន្្តយ៍ទាំង៥ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ
អ្នកដទ្ទៀតចូលរួម។
ចក្ភពអង់គ្ល្សចិនបារាំងរុស្ស៊ី

និងអាម្រិក មានអាសនៈអចិន្្តយ៍
នៅក្ុមប្ឹក្សាន្ះ ជាការរៀបចំមួយ
ដ្លបង្ហាញពីកមា្លាំងនយោបាយ
ភូមិសាស្ត្នៅព្លបង្កើតអង្គការ-
សហប្ជាជាតិក្យពីសង្គ្ម-
លោកលើកទី២ចប់។
ក្មុចម្ុះមយួនប្ទ្ស្ចនំនួ៤គឺ

ប្សុីលអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌានិងជប៉ុន
កាលពីថ្ង្អង្គារបានបន្តយុទ្ធនាការ
របស់ខ្លួនដើម្បីឱ្យមានការរួបរួមគ្នា។

ដោយមានការបន្ថ្មថាG4 នឹង
ធានាថា ក្ុមប្ឹក្សាន្ះនឹងបញ្ចូល
ប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបគឺ
(អាល្លឺម៉ង់)ជាប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ច
អភវិឌឍ្នធ៍ំបផំតុទី២របស់ពភិពលោក
និងប្ទ្សផ្តល់វិភាគទានធំបំផុត
របស់អង្គការសហប្ជាជាតិគឺ
(ជប៉ុន)និងប្ទ្សដ្លមាន
ប្ជាជនច្ើនបំផុតទី២របស់ពិភព-
លោក(ឥណ្ឌា)និងប្ទ្សដ្ល
មានប្ជាជនច្ើនបំផុតនៅអាម្រិក
ឡាទីន(ប្សុីល)។
រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្សចំនួន៤របស់

ពួកគ្ បានថ្ល្ងនៅក្ន៊ងស្ចក្តីថ្ល្ង-
ការណ៍រមួជាមយួកិច្ចពិភាក្សាតាមវដ្ីអូ-
ខុនហ្វើរិននៅក្សង្វៀនន្មហា-
សន្និបាតUN ដ្លត្ូវបានរៀបចំ

ឡើងនៅឆ្នាំន្ះដោយសារជំងឺកូវីដ-
១៩ថា៖«ពិភពលោកបច្ច៊ប្បន្នន្ះ
ពិតជាខុសពីអ្វីដ្លនៅព្លអង្គការ
សហប្ជាជាតិត្ូវបានបង្កើតឡើង
កាលពី៧៥ឆ្នាំកន្លងទៅ»។
ពួកគ្បានថ្លង្ថា៖«ប្សិនបើយើង

ប្ឹងប្ងធ្វើការក្ទម្ង់ក្ុមប្ឹក្សា
សន្តិសុខតើយើងនឹងបញ្ឈប់វាពីការ-
ត្ូវគ្បោះបង់ចោលដ្រឬទ្?»។
ប៉ុន្ត្ដើម្បីបញ្ចូលប្ទ្សបន្ថ្ម

ទៀតនៅក្នង៊កចិ្ចប្ងឹបង្ន្ះសមា-
ជិកអចិន្្តយ៍ទាំង៥នោះនឹងកាត់-
បន្ថយឋានៈផ្ទាល់របស់ពួកគ្។
លោកAndrewBacevich

សាស្ត្ចារ្យផ្ន្កទំនាក់ទំនងអន្តរ-
ជាតិ និងប្វត្តិសាស្ត្នៅសាកល-
វិទ្យាល័យបូស្ត៊នបានថ្ល្ងថា៖«ឱ-
កាសន្ការធ្វើកំណទ្មង្់ក្មុប្កឹស្ា
សន្តិសុខ របស់UNន្ះស្ទើរត្គ្មាន

ទៅហើយ»។
លោកAndrewBacevich បាន

ថ្ល្ងថា៖ «ហ្តុផលដ្លថាសំណើ-
សុំកំណ្ទម្ង់ក្ុមប្ឹក្សាសន្តិសុខ
ដ្លប្ទ្សភាគច្ើនកំពុងគំទ្

ន្ះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដោយ
បានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្ទ្ស
សមាជិកអចិន្្តយ៍ របស់អង្គការ
សហប្ជាជាតិទាំងអស់បន្ធូរបន្ថយ
អំណចរបស់ពួកគ្»៕AFP/PSA
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ប្រទ្រសថ្រកំពុងតាមដានយ៉ងយកចិត្-
ទុកដាក់អំពីករណីឆ្លងវីរុសនៅមីយ៉ន់ម៉

ក្រមុម្រដកឹនំាពិភពលោកស្នើ...

មូនជ្រអីុនថាយោធាត្រូវដើរតួនា ទីសំខ ន់ដើម្របី
ធ្វើឲ្រយមនសុវត្ថភិាពនៅក្នុងដំណើរក រសន្ភិាព

ក្រុង បាង កកៈ នាយកដ្ឋាន
គប្់គង្ជងំឺ(DDC)កពំងុឃ្លា-ំ
មើលយ៉ាងយកចតិ្តទកុដក់ទៅ
លើទីកុ្ងមួយចំនួននៅមីយ៉ាន់-
មា៉ាដ្លមានព្ំដ្នជាប់ប្-
ទ្សថ្ក្យពីបានដឹងថា
បទ្ស្ន្ះកាលពីថ្ង្ពធុបាន
រាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មី
ជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៥៩២នាក់។
លោកសវុណ្ណាឆ្វា៉ាតតាណ

យងី-ចារនីឆ្ជាបធ្ានកស្ងួ
គ្ប់គ្ងជំងឺDDC បានថ្ល្ង
កាលពីថ្ង្ពុធថាសា្ថានការណ៍
ជងំឺកូវដី១៩នៅបទ្ស្មីយ៉ាន់- 
មា៉ាគឺមានការព្ួយបារម្ភកាន់-
ត្ខ្លាងំឡើងដចូ្ន្ះបត្បិត្តកិារ
អាជវីកម្មមួយចំននួគួរឈប់ជលួ
ក្ុមបុគ្គលិករបរទ្សជាពិ-
សស្បជ្ាជនមីយ៉ាន់មា៉ាដើមប្ី
ជួយទប់សា្កាត់រលកន្ការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩លើកទី២នៅក្ន៊ង
ប្ទ្សថ្បច្ច៊ប្បន្ន។
លោកសុវណ្ណាឆ្បានកំពុង

ថ្លង្នៅឯសន្និសទីសារពត័៌មាន
មយួកយ្ពីបានដងឹអពំីចនំនួ

ន្ការឆ្លងរាលដលជំងឺកូវីដ
១៩ថ្មីនៅប្ទ្សមីយ៉ាន់មា៉ា
បានកើនឡើងកាលពីថ្ង្ពុធ
ដោយបានធ្វើឱ្យចំនួនសរុបន្
ការឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណ
ប្ភ្ទថ្មីចម្ល្កន្ះកើនរហូត
ដល់៦៧៤៣នាក់។
លោកបានថ្លង្ថាចនំនួអ្នក- 

ជំងឺបានឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូ-
ណកំពុងកើនឡើងនៅក្ន៊ង
ប្ទ្សមីយ៉ាន់មា៉ា គឺស្បទៅ
តាមនិនា្នាការស្ដៀងគ្នានៅ
ក្ន៊ងប្ទ្សឥណ្ឌាដ្លមាន
ករណីឆ្លងថ្មីបានឈានដល់ជតិ
១ស្ននាក់ជារៀងរាល់ថ្ង្។
បទ្ស្ខ្លះបានចក្រលំក្ពត័-៌ 
មាននៅតាមព្ំដ្នដ្លបាន
បណ្តាលឱ្យមន្ត្ីសន្តិសុខ និង
សុខភិបាលសាធារណៈឃ្លាំ-
មើលសា្ថានការណ៍នោះយ៉ាង
យកចិត្តទុកដក់បំផុត។
លោកបានថ្ល្ងថា ការឆ្លង

វីរុសនៅក្ន៊ងប្ទ្សក្ប្រខង
ខ្លះជាប់ព្ំដន្ថ្គឺជាការព្យួ- 
បារម្ភមួយ៕BKP/SK

ក្រងុ ស្រអ៊លូៈ បធ្ានាធបិតី
កូរ៉្ខងត្បងូលោកមនូជ្អុនី
បានថ្ល្ងកាលពីថ្ង្ពុធថា
យោធាកូរ៉្ខងតប្ងូគរួបន្តដើរ-
តួនាទីក្ន៊ង«ការរៀបចំឱ្យមាន
សុវត្ថិភាព»ដ៏សំខន់មួយបាន
ផ្អ្កទៅលើអំណចការពារ-
ជាតិឱ្យបានខ្លាំងកា្លាដើម្បីទប់-
សា្កាត់ការកើតសង្គម្ឡើងវញិ
មយួនៅទូទាងំកន្លង្ធ្វើដណំើរ
សន្តភិាពដល្មានមនសុស្រស-់
នៅកកកុញ។
លោកមូនជ្អុីន បានធ្វើ

អតា្ថាធិប្បាយខណៈថ្ល្ងទៅ
កាន់ក្ុមឧត្តមសន្ីយ៍យោធា
កំពូលៗ បានដំឡើងឋានៈថ្មី
ដ្លបានចូលរួមក្ន៊ងពិធីត្ង-
តាំងមួយនៅការិយល័យ
ប្ធានាធិបតីកូរ៉្ខងត្បូង
(CheongWaDae)។ពកួគ្
រួមមានឧត្តមស្នីយ៍វុនអុីន
ឆូលជានាយស្នាធិការ
យោធាឧត្តមស្នីយ៍ប្មុខ
យោធាលោកណមយងុ-សុនី
ប្មុខយោធាកងកមា្លាំងទ័ព
អាកាសលោកលីស៊ុង-យុង

និងលោកឧត្តមស្នីយ៍គីម-
ស៊ុង-គីយុមជាម្បញ្ជាការ-
រងន្ទីបញ្ជាការកងកមា្លាំងរួម
កូរ៉្-US។
យោងតាមអ្នកនាំពាក្យការិ-

យល័យប្ធានាធិបតីកូរ៉្
ខងត្បូងCheongWaDae
គឺលោកកាង-មិន-ស៊ុកបានឱ្យ
ដងឹថាលោកបធ្ានាធបិតីមនូ
ជ្អុីនបានបញ្ជាក់ថា យោធា
«គរួដើរតនួាទីយ៉ាងសខំន់ក្នង៊
ការធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពមួយ»
ដើម្បីឱ្យឧបទ្វីបកូរ៉្ នឹងមិន

វិលត្ឡប់ទៅរកសង្គ្មវិញ
ខណៈបច្ច៊ប្បន្នមានការរីក-
ចម្ើនមិនឱ្យធា្លាក់ចូលក្ន៊ង
ភ្លើងសង្គ្មម្តងទៀតការ-
ពន្យារព្លឬបង្ហាញអំពីការ-
បញ្ចប់ព្លវ្លា១ក្ន៊ងកិច្ចខិត- 
ខំប្ឹងប្ងសន្តិភាព។
លោកប្ធានាធិបតីមនូជ្-

អុីនត្ូវបានគ្ដកស្ង់សម្ដី
ដោយបាននិយយថា៖«រហូត
មកទល់ពល្ន្ះយោធារបស់
យើងបានបំព្ញតួនាទីយ៉ាង
ល្អបំផុត»៕ Yonhap/SK

មន្ត្រ ីសន្តសុិខ  ចាប់ ខ្លនួក្រមុ  ជនចំណាកស្រកុ ខុសច្របាប់ មី យ៉ាន់ ម៉ា   នៅ 
ស្រកុ ម្រសត។ BKP

លោក ប្រធានាធិបតីមិុកសិុក  Manuel Lopez Obrador ថ្ល្រង ក្នងុអំឡុង កិច្ច ពិភាក្រសាន្រ 
មហាសន្នបិាតUN។ AFP

លោក មូន ជ្រអីុន (ទី ២ពី ឆ្វ្រង ) ដើរ ទៅ កាន់ បន្ទប់ ការិយល័យ  Cheong Wa Dae។ Yonhap



រ័ត្ន សុជាតា 

ភ្នពំេញ : ដោយ សង្កេត ឃើញ ព ីការ- 
បេឈម របស់  បេជាកសិករ កម្ពុជា  
មួយចំនួន  ជាពិសេស អ្នក នៅទី ដាច់- 
សេយាល  ដេល បាតប់ង ់ទផីេសារ    ពេះ- 
តេ វិប ត្តិកូវីដ យុវជន ១កេុម បាន រួមគ្នា 
បង្កើត គមេង  COVID Farmer 
Hacker ដើមេប ីជយួ  អ្នក ខតិ ខ ំដាដំុះ តេ 
តេវូ រងគេះព ីការ រខំាន ដល ់  សេដ្ឋ-កចិ្ច  
បង្ក ដោយ វីរុស កូរ៉ូណា។ 

ក្នុង ចំណោម សមាជិក  COVID 
Farmer Hacker សរុប   ១០នាក់ 
ដេល    ភាគចេើន ជា និសេសិត ដេល ទើប 
បញ្ចប់ ការ សិកេសា  និង កំពុង បន្ត ទៅ 
ជំនាញ  ផេសេង ទៀត សមាជិកសកម្ម 
៥នាក់គឺ ៖ ដួង ចាន់ដារិទ្ធិ  អាយុ ២៣ 
ឆ្នាំ រៀល ពីតុន  ២០ឆ្នាំ វ៉ាង រតន - 
មាលតី  ២០ឆ្នាំ អា៊ាន  សេីល័ក្ខ  ២២ឆ្នាំ  
និង  ហេង  សុធាវី ២១ឆ្នាំ ។

ពកួគេក ៏ជា អ្នក   ផ្ដចួផ្ដើម គនំតិ  នងិ ធ្វើ 
សំណើ   ទៅ កាន់  Impact     Hub  ដេល  
ជា  សហគមន៍ ធំ មួយ នៅ កម្ពុជា  ផ្ដល់ 
ការគំទេ   ដល់ យុវជន ខ្មេរ ក្នុង ការ- 
អភិវឌេឍ សហគេិនភាព  និង  ផ្ដល់ 
ភាពវិជ្ជមាន ដល់ សង្គម ។     

សមាជិក កេុម COVID Farmer 
Hacker  សធុាវ ី នងិ  ពតីនុ  បាន បេប ់ 

ភ្នពំេញ ប៉សុិ៍្ត  ព ីមលូហេត ុនេការ បង្កើត 
ជា កេុម  នេះ យា៉ាង  ដូច្នេះ ថា៖ «ដំបូង 
ដោយសារ យើង ឃើញ ថា  បន្លេ  ផ្លេឈើ 
ដេល កសិករ យើង ដាំដុះ ចេើន  ការ នាំ - 
ចូល មក ក៏ ចេើន  កាន់ តេ មាន ការ- 
បិទចេក ទៀត នោះ  ធ្វើឱេយ ពួកគត់ ពុំ 
អាច លក់ ចេញ  បាន  ដូច្នេះ ពួកយើង  
ដេល ជា មិត្តភក្ដិ នឹង គ្នា  ក៏ មូល មតិ គ្នា  
សួរ ថា  អ្នកណា ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លះ  
ហើយ អាច ជួយ  និង ទទួលខុស តេូវ 
ខាង ណា បាន ខ្លះ ?»។ 

គមេង នេះ   គជឺា គមេង  ជយួ ដល ់
កសិករ ដេលមានឧបសគ្គ លក់  កសិ-
ផល   ដោយសារ វិបត្តិ កូវីដ និង គេះ- 
ធម្មជាតិ ផេសេង ទៀត  ដោយ បូករួម 
ជាមយួ  ការជយួផ្ដល ់ បច្ចេកទេស ដាដំុះ 
ផង ដេរ  បេសិន បើ គមេង នេះ  ដំណើរ-
ការ   ទៅ ជោគជ័យ ។

ដារិទ្ធ  បច្ចុបេបន្ន ជា និសិេសត ពេទេយ បាន 
រៀបរាប់ ពី គមេង ដេល អាច សង្ខេប 
ជា  ៣ ដំណាក់កាល ធំៗដូច តទៅ  ៖ 
«ទី១  គឺ ពួកយើង  រក គ្នា ក្នុង ការ បង្កើត 
គមេង។ ទី២ ពួកយើង រៀបចំ 
គមេង  ហើយ ធ្វើការ បង្ហោះ ក្នុង 
បណា្ដាញ សង្គម ហ្វេសប៊ុក  ដើមេបី ឱេយគេ 
សា្គាល់  ពួកយើង ចេើន  ក្នុងនោះ ក៏ បូក- 
សរុប ជា មួយ ការ ជួយ បង្ហោះ ត  ទៅ 
ដល់ កសិករ ណា ដេល គត់ កំពុង រក 

អ្នកទិញ ។ ទី៣  បើ យើង មាន ការ ទុក-
ចិត្ត ហើយ មាន អ្នក ជួយ ឧបត្ថម្ភ ចេើន  
ពួកយើង នឹង ធ្វើការ ចុះ ទៅ ផ្ទាល់  ទៅ 
តាម តំបន់ ណា ដេល បេជាជន ពិតជា 
មាន បញ្ហោ មេន   ហើយ ក៏ ជួយ ពនេយល់ 
ណេនា ំព ីរបៀប ដាដំុះ  នងិ ជមេើស   ក្នងុ 
ការ ដា ំដណំា ំយា៉ាងណា ឱេយងាយសេលួ 
បង្កើត ទីផេសារ» ។ 

 បច្ចបុេបន្ន  COVID  Farmer  Hack-
er   ទើប តេ អាច នៅ ជំហាន ទី២  ដោយ 
ជួយបង្ហោះ ត ជូន បេជាកសិករ ក្នុង 
ការ រក ទីផេសារ ។ 

ធាវ ី អតតី នសិេសិត  CamEd ជនំាញ 
គណនេយេយ  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុបាន បន្ត ថា ៖ 

«សា្ថានភាព ពួកយើង សព្វថ្ងេ មាន តេ 
ការ ជួយ បង្ហោះ ព័ត៌មាន បេជាកសិករ 
តាម គណនេយេយ ហ្វេសប៊ុក ។ ហើយ 
ជួយ  ឱេយ អ្នក   មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ 
ទាក់ទង  ទៅ កសិករ ផ្ទាល់»។

បច្ចុបេបន្ន  កេុម យុវជន-យុវតីនេ 
គមេង COVID  Farmer  Hacker 
ធ្វើការ  ស្ម័គេ ចិត្ត ដោយ មិន រំពឹង  ទាញ  
បេយោជន៍ ពីគមេង នេះ ទេ។

ធាវី  បាន បន្ត ថា ៖ «ចំណុច ពិសេស 
និង រាប់ ថា ជា ភាព ខា្លាំង របស់ ពួកយើង  
គឺ ពួកយើង គេន់ តេ ជា កេុម យុវជន 
មួយ ហើយ ពួកយើង មិន ចង់ បាន អ្វី 
កេពី ពេយាយាមជំរុញ  ទឹកចិត្ត កសិករ ឱេយ 

បន្ត ការ ដាដំុះ ។ យើង បាន តេ សងេឃមឹថា  
កសិកម្ម  ក្នុង សេុក យើង នឹង មាន ការ- 
រីកចមេើន អាច កាត់ បន្ថយ ការ នំា ចូល។ 
មួយ វិញទៀត ពួកគត់ ទាំង អ្នក ទិញ 
និង កសិករ នឹង អាច ទាក់ទង គ្នា ផ្ទាល់ 
មិន ចាំបាច់ មាន ឈ្មួញ កណា្ដាល »។

ដោយ ចាត់ទុក    វិធីសាស្តេ ផេសារភា្ជាប់ 
កសិករ និង ទីផេសារកសិផល  តាមរយៈ 
បណា្ដាញ សង្គម  មិន  ចាំបាច់ ចំណាយ 
ទនុ ចេើន ដារទិ្ធ  បាន បងា្ហោញ គោលដៅ 
បន្ត ថា៖ «ប៉ុន្តេ បើ  យើង មាន ជំនួយ 
ចេើន វិញ  យើង នឹង ចុះ ទៅ ផ្ទាល់ តាម 
ភូមិ ឃុំ ដេល បេជាពលរដ្ឋ មាន វិបត្តិ 
លក់ មិន ចេញ ហ្នឹង តេ ម្ដង »៕
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គោលដៅ ១  នេគមេង  គឺ   ឱេយកសិករ អាច លក់កសិផល    ដោយពុំ ចាំបាច់មានឈ្មួញ កណ្ដាល ។ រូបថត សហ ការី បច្ចុបេបន្ន កេុមយុវវ័យ  បេើបេស់បណ្ដាញសង្គម ជួយផេសព្វផេសាយ ពីបន្លេផ្លេឈើ  របស់កសិករ ។ រូបថត សហ ការី

សមាជិក សកម្ម ៥នាក់ ដេល សុទ្ធសឹង ជា និសេសិត ទើបបញ្ចប់ការសិកេសា និង កំពុង រៀនជំនាញផេសេង ទៀត ។ រូបថត សហ ការី

   យុវជន-យុវតី១ក្រមុ 
ស្មគ័្រចិត្តបង្កើតគម្រង
បណ្ដាញសង្គមជួយ  
កសិករលក់ផលិតផល



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២៥ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៨កើត ខៃ អសៃសុជ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៥ ខៃកញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

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

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

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

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

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

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 

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

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

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

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

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

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក    ៏        មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច     ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន         នន វញិ អាចនងឹខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន         ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

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

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

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

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

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

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

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

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

កញ្ញា ម៉ៅ ចាន់រស្ម ីទើបតៃ បោះពុម្ពសៀវភៅបៃលោមលោករឿង «កំណត់ហៃតុពណ៌សា្វាយ»។ សហការី

អ្នកនិពន្ធ ម៉ៅ សំណាង រំភើបចិត្ត នឹង ស្នា ដៃ  
បៃលោមលោក កូនសៃដំីបូងគៃគំាទៃចៃើន 

ប៉ៅន់ រិទា្ធា  

ភ្នពំៃញៈ នៅទ ីបផំតុ  ក្តសីបុនិ 
ដៃល  តៃងតៃ  ជាការ រំពៃ គិត ទុក 
សមៃប ់ កូន សៃីជាទី សៃឡាញ់ 
តៃ មយួ គត ់បាន សមៃ ច   ហើយ 
ដោយសរនពៃល  ថ្មីៗ  នៃះ-  
សៀវ ភៅ  បៃលោម លោក ដំបូង 
រឿង «កំណត់ហៃតុ ពណ ៌-  
ស្វាយ»  របស់ អ្នកនិពន្ធ វ័យ- 
ក្មៃង  កញ្ញា ម៉ា ចាន  ់រស្មី  ជា កូន 
សៃី  អ្នក និពន្ធ  ជើង   ចាស់ អ្នកសៃី  
ម៉ា សណំង កពំងុ តៃ តៃូវ បាន 
បៃិយ   មិត្ត អ្នកអាន បាន  កម្ម៉ង់ 
ជាវ ទិញ មុន បាន បៃមាណ ជាង 
២ ០០០កៃបាល រួចទៅ ហើយ 
ដោយ  គៃន់ តៃ  បោះ ពុម្ពលើក-  
ដំបូង    បាន  ៣-៤  ថ្ងៃ មាន ចំនួន  
៤ ០០០ កៃបាល  នះ។ 

យា៉ាងណ មិញ សមិទ្ធ ផល-  
ដំបូង   នៃ ការ ឈាន មក  បៃឡូក 
ក្នុង វិស័យ និពន្ធ រឿង បៃលោម - 
លោក របស ់កញ្ញា ម៉ា ចានរ់ស្ម ី
មាន  រហសៃស  នម ថា «កូន-  
ទនៃសោយ» ខណៈ អ្នក មា្តាយ   គឺ  
អ្នកសៃី ម៉ា សំណង ជា អ្នក - 
នពិន្ធ បៃលោម លោក ជើង ចាស ់ 
មាន រហសៃស  នម  ថា «ទនៃសោយ» 
ក ៏ មាន សៃចក្តី សបៃបាយ ជាពន់- 
ពៃក ចំពោះ ក្តី សុបិន របស់ ខ្លួន 
ដៃល  ធ្លាប់ មាន តាំង ពី  កូន  សៃី  
នៅ   ក្មៃង វ័យ  មក នះ ។ អ្នក សៃី 
ម៉ា សណំង បាន បង្ហើបបៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ឲៃយ ដឹង ថា៖ «រំភើប 
ចិត្ត ខា្លាំង  ដោយសរ  ពៃល នៃះ 
ខ្លួន  ឯង  បាន សមៃចក្តី សុបិន   
ដោយ  កូន សៃី បាន ដើរ តាម- 
បំណង   ខ្លួន ហើយ  គឺកា្លាយ  ជា 
អ្នក និពន្ធ បៃលោម លោក-  
ខណៈ   ដើម ឡើយ រូប គត់ ចូល- 
ចិត្ត ជាអ្នក និពន្ធ រឿង ភាព យន្ត 
ចៃើន ជាង  នះ»។   

អ្នក និពន្ធ  បៃលោម លោក-  
មាន  រហសៃស  នមថា  « ទនៃសោយ» 
អ្នកសៃ ីម៉ា សណំង បន្ត បៃប ់
ពី សៀវភៅ បៃលោម លោក-  
ដបំងូ រឿង  «កណំតហ់ៃត ុពណ-៌ 
ស្វាយ» នៃះ ផងដៃរ ថា៖ «រឿង 
បៃលោម  លោក ដបំងូ របស ់កនូ 
សៃី  មីង គត់ បាន ចំណយ - 
ពៃល   ជាង ៤ ខៃ ហើយ មាន 
ចំនួន  ជាង ២២០ ទំព័រ។ 
សបៃបាយ  ចិត្ត  ខណៈ  រឿង នៃះ 
បាន បោះពុម្ពដំបូង ចំនួន ៤ 
ពាន់ កៃបាល ក៏ មាន គំទៃ  កក់- 
ជាវ មុន ជាង ២ពាន់កៃបាល  រួច 
បាត់ ទៅហើយ ។   សៀវ ភៅ នៃះ 
លក់ ជូន ដល់ បៃិយ មិត្ត មាន ពីរ  
ផៃសៃង   គ្នា គឺ មាន តម្លៃ ១កៃបាល 
២៤ ០០០ រៀល  សមៃប ់អ្នក- 

កកជ់ាវ ទកុ មនុ  នងិ តម្លៃ២៨ ០ ០  ០ 
រៀល១កៃបាល  សមៃប់ បៃិយ -  
មិត្ត  ជាវ ទូទៅ»។ 

គួរ បញ្ជាក់  ថា កញ្ញា ម៉ា-  
ចាន់ រស្មី ជា កូន សៃី    អ្នក និពន្ធ 
លៃបី  ឈ្មាះ  ម៉ា សំណង មាន  
វយ័  ២៥ឆ្នា ំ បាន  ចាប ់ផ្តើម នពិន្ធ 
ភាពយន្ត តាំង ពី ឆ្នាំ២០ ១៣ 
ដៃល បាន បញ្ចៃញ ស ្នាដៃ រឿង 
ដំបូង  «មីនុយ ធ្នាក់ អន្ទាក ់- 
ស្នៃហ៍ » ខណៈ  កញ្ញាក៏ធ្លាប់ 
បាន  និពន្ធ ភាពយន្ត ភាគ បាន 
ចំនួន  ១០ រឿង និង ភាពយន្ត 
ដុំ  ចំនួន  ១០ រឿង ដូច គ្នា  ដៃល 
សុទ ្ធសឹង តៃ  បង្កប់ នូវ សរ អប់រំ  
ទាក់ទង នឹង បញ្ហា  ក្នុង សង្គម  
និង វ បៃបធម៌  ដៃល ជា តម្លៃ នៃ   
ការ និពន្ធ ផង ដៃរ ៕ 

សៀវភៅរឿង «កំណត់ហៃតុពណ៌សា្វាយ» ដៃលគៃកុម្មង់៉ទិញ។ រូបថត សហការី 

អ្នកនិពន្ធ  ម៉ៅ សំណាង ម្តាយកញ្ញា ម៉ៅ ចាន់ រស្ម។ី រូប សហការី



បាសេឡូណា: ក្រមុ Atletico- 
Madrid (Atletico) កាល ពី 
យប់ ថ្ង្រ ពុធ បាន ប្រកាស ពី ការ 
មាន សមាជិក ថ្មី គឺ Luis Sua-
rez របស់ ក្រុម Barcelona 
(Barca) ដ្រល  ការ អះ អាងន្រះ 
បង្ហាញ ថា ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ  សញ្ជាតិ 
អ៊ុយរូហ្គាយ នឹង បន្ត នៅ ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ La Liga អ្រស្រប៉ាញ ទៀត 
ជា ជាង  ទៅ ចូល រួម ជាមួយ ក្រុម  
Juventus នៅ អីុតាលី ។

Barca  ឲ្រយ ដឹង ថា Atletico  
ព្រម ព្រៀង ចំណាយ ៦ លាន អឺរ៉ូ 
($ ៧ លាន) សម្រប់ តម្ល្រ ខ្លួន 
Suarez ដ្រល បាន ចាក ច្រញ ពី 
ការ ហ្វឹក ហត់ចុង ក្រយ  ទាំង 
ទឹក ភ្ន្រក នៅថ្ង្រ ពុធ ព្រល ត្រូវ  
ប្រប់ ថា មិន ត្រូវ បាន គ្រូបង្វឹក ថ្មី 
លោក Ronald Koeman ទុក 
ជា ជម្រើស  ឡើយ  ខណៈ កុង ត្រ 
របស ់កឡីាករ វយ័ ៣៣ ឆ្នា ំរបូ ន្រះ 
ជាមយួ ក្លបិ នៅ កាតាឡាន ់សល ់
១ ឆ្នាំ ទៀត ។

Atletico  ឲ្រយ ដឹង ក្នុង ស្រចក្ដី 
ប្រកាស  ថា ៖ « ក្លិប Atletico- 
Madrid និង Barcelona បាន 
ព្រម ព្រៀង ជាមួយ គ្នា ហើយ 
សម្រប ់ការ ផ្ទ្ររ យក Luis Sua-
rez ដោយ រង់ ចាំ ត្រ ការ ពិនិត្រយ 
សុខ ភាព និង ការ យល់ ព្រម ផ្លូវ- 
ការ  ក្នុងកុង ត្រ ថ្មី សម្រប់ ខ្រស្រ 
ប្រយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ អ៊ុយរូហ្គាយ 
ជាមួយ ក្លិប យើង ប៉ុណ្ណោះ » ។ 

ឯ Barca  ជូន ដំណើរ Sua-
rez ជាមួយ សារ ខ្លី ៗ  ថា ៖ « ក្លិប 
Barcelona សុំ ធ្វើ ការ អរ គុណ 

ចពំោះ កឡីាករ សម្រប ់ការ លះ- 
បង់   និង សូម ឲ្រយ គ្រ ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ  នាព្រល អនាគត » ។

Suarez នឹង ទៅ ជំនួស Al-
varo Morata នៅ តំបន់ ខាង 
លើ របស់  Atletico ក្រយ ខ្រស្រ 
ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ អ្រស្រប៉ាញ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ ពាក់ ឯក សណា្ឋាន 
របស់ ក្រុម Juventus ក្នុង 
លក្ខខណ្ឌ ខ្ចី ជើង ១ រដូវកាល 
អម ដោយជម្រើស ទិញ ផ្ដាច់  ។

កឡីាករ Suarez ដ្រល កា្លាយ 
ជា កីឡាករ Barca ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៤ ដោយ ផ្ទ្ររ ពី  Liver-
pool  ចាក ច្រញ ដោយ បន្រសល ់នវូ 
សមិទ្ធ ផល សម្រប់ ក្លិប យ៉ាង 
ច្រើន ដ្រល គ្ររួមចណំ្រក ដូច ជា 
ពាន    Champions League ១ 
លើក ព្រម ទំាង ពាន ក្នងុ ស្រកុ La- 

Liga និង Copa del Rey ៤ 
ដង ដូច គ្នា  ហើយគ្រ ក៏  ជា អ្នក 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ច្រើន  ទី ៣ 
ផង ដ្ររ នៅ  Barca ជាមួយ នឹង 
គ្រប់ បាល់ ១៩៨ គ្រប់  តាម ពី 
ក្រយ Cesar Rodriguez 
(២៣២គ្រប់) និង Lionel 
Messi (៦៣៤គ្រប់)  ។  

ការ ប្រកាស ន្រះ ធ្វើ ឲ្រយ Sua-
rez កា្លាយ ជា ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ ទី ៣ 
នៅ ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ  ដ្រល 
ក្លិប គូ ប្រជ្រង នៅ La Liga  ទាំង 
២ ផ្ទ្ររពី គ្នា  ដោយ កីឡាករ 
David Villa ត្រូវ  លក់ ទៅ  
Atletico ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៣ ខណៈ  
Antoine Griezmann ត្រូវ 
Barca ទិញ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។

មុនមាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ  
បណា្ដាញ ព័ត៌មានជា ច្រើន បាន 

ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ព្រង ព្រត ថា  Sua-
rez កពំងុ មាន ទនំាក ់ទនំង ផ្លាស ់
ទៅ កាន់ ក្លិប Juventus នៅ 
ក្របខ័ណ្ឌ Serie A ហើយបាន 
ចលូ  ប្រលង យក សញ្ជាត ិអីតុាល ី
ដើម្របីបាន លិខិត ឆ្លង ដ្រន អឺរ៉ុប  
ហើយ មាន សិទ្ធិ ល្រង  ក្នុង នាម 
ជា កីឡាករ អឺរ៉ុប ដោយសារ  កូតា 
បញ្ចលូ កឡីាករ មនិ មាន សញ្ជាត ិ
អ ឺរ៉បុ របស ់ក្រមុ នៅ ក្រងុ ទរូនី បាន 
ព្រញ អស់ ហើយ ។

ត្រ យ៉ាង ណា ក្ដី  ក្រុមរដ្ឋ អាជា្ញា 
នៅ អីតុាល ីបាន ប្រប ់ កាល ព ីថ្ង្រ 
អង្គារថា  ខ្លនួ មាន ភស័្តតុាង  ដ្រល 
បង្ហាញថាការ ប្រឡង ភាសា 
របស់   Suarez ដើម្របី បាន 
សញ្ជាតិ អីុតាលី នោះ ត្រូវ បាន 
រៀប ចំ ទំាង អស់ ពោល គឺ មាន 
អ្នក ជួយធ្វើឱ្រយ ៕ AFP/VN
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យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ វ័យ ក្ម្រង   
កំពុងល្រច ធ្លា  មាន បទពិសោធល្អ  
២ នាក់  គឺ  រិន  ដ្រវីដ  និង  ព្រជ្រ  បុ៊ន- 
សិទ្ធ  អាច នឹង ត្រវូប៉ះ គ្នា ក្នងុ វគ្គ 
ណា មួយ ន្រ ការ ប្រកួតមា៉ារ៉ាតុង 
ដណ្តើម ប្រក់ លាន ទម្ងន់ ៥៧ 
គីឡូក្រម នៅ លើ សង្វៀនថោន 
នា លា្ងាច ថ្ង្រអាទិត្រយ  ហើយការ - 
វាយ តម្ល្រ ប្រប ន្រះ ក៏ ព្រះ ត្រ អ្នក 
ទំាង ២ន្រះ មាន បច្ច្រក ទ្រស ប្រកួត 
ល្អ បំផុត និងមាន ប្រៀប ជាង 
ប្រក្ខភាព  ជាជើង ថ្ម ី២ ធន់ ផនិត 
និង ឃន គឹមហ្រង។

 យ៉ាង ណា ក៏ដោយ ដោយ សារ  
ការ ប្រកួត  ន្រះ តម្រវូ ឲ្រយ ចាប់ ឆ្នាត 
ភា្លាមៗ  មុន ប្រ កួត ប្រប ន្រះ   រិន  
ដ្រវីដ  និង  ព្រជ្រ  បុ៊ន សិទ្ធ ក៏  អាច 
ជួប គ្នា  ក្នងុ វគ្គ ជម្រះុ ៣ទឹក ដំបូង  
ផងដ្ររ បុ៉ន្ត្រ  ក្នងុ ករណី ពួក គ្រ ចាប់ 
ឆ្នាត មិន ជួប  គ្នា វគ្គ ជម្រះុ គឺ លទ្ធ- 

ផល  គ្រ អាច ព្រយា ករ បាន ថា  ដ្រវីដ 
និង បុ៊នសិទ្ធ   មាន លទ្ធភាព ឈ្នះ 
ដ្រ គូរៀងៗ ខ្លនួ  ដើម្របី  ឈាន ទៅ 
ប្រកួត គ្នា ក្នងុ  វគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ មាន 
៣ ទឹក ជា មិន ខាន ។ 

តាម កំណត់ ត្រ ប្រ កួត ដ៏ ស្វតិ- 
សា្វាញ របស់ ព្រជ្រ  បុ៊នសិទ្ធ  ជា 
មួយ  រិន  ដ្រវីដ  ច្រើន លើកកន្លង 
មក បុ៊នសិទ្ធ  មិន ទាន់ សា្គាល់ រស- 
ជាតិ ឈ្នះ ម្តង ឡើយ។ លោក  ព្រជ្រ  
សុផន់  គ្រ ូបង្វកឹ ព្រជ្រ  បុ៊នសិទ្ធ  
និយយ ថា ៖ «បុ៊ន សិទ្ធ  នឹង ប៉ះ   រិន  
ដ្រវីដ  នៅ ថោន ថ្ង្រអាទិត្រយ ដើម្របី 
ដណ្តើម ប្រក់លាន  ហើយ នៅ ខ្រ 
តុលា  ខាង មុខ ពួក  គ្រ នឹង  ប្រ កួត 
គ្នា ម្តង ទៀត  យក កៅអី វគ្គ ៣  ពាន- 
រង្វាន់ នៅ បុ៉ស្តិ៍ ល្រខ ៥ ។

 លោក បាន បន្ថ្រម ថា៖ «ទោះជា  
បុ៊ន សិទ្ធ  ធ្លាប់ ចាញ់ ម្រន ពិត  បុ៉ន្ត្រ 
ត្រឹម ពិន្ទុ បុ៉ណ្ណោះ  និយយ ទៅ  
យើង នៅ ខ្ច ីជាង បន្តចិ ។ រីឯ   លើក 
ន្រះ  ខ្ញុ ំប្ត ូរយុទ្ធ សាស្ត្រ ប្រ កួត   ត្រ  សំុ 

មិន ទាន់ និយយ មុន ទ្រ  ដោយ 
សង្រឃឹម ឈ្នះ វិញ  ព្រះ យើង សិក្រសា 
ពី ក្របច់ ប្រ កួត  គឺ ចាញ់ ប្រៀប ត្រ 
ជង្គង់ បុ៉ណ្ណោះ »។

 ចំណ្រក  រិន  ដ្រវីដ  ដ្រល កំពុង 
ហ្វកឹ ហត់  នៅ ក្រមុ ជម្រើស ជាតិ  
គឺ ជា ក្ម្រង ច្រញ ពី សា្ថាន ភាព គ្រសួារ 
ក្រី ក្រ  នៅ ព្រក តាទ្រន  ស្រុក 
ពញាឮ  ខ្រត្ត កណា្ដាល ។ ដ្រវីដ 
ព្រយាយម ហ្វឹក ហត់ និង គោរព 
វិន័យ បាន ល្អ  ព្រម ទំាង ឡើង ប្រ- 
កួត ជួយ ជីវភាព គ្រសួារ ផង ដ្ររ ។

រិន  ដ្រវីដ  និយយ ថា ៖« ខ្ញុ ំនឹង 
ព្រយាយម ការពារ ជ័យ ជម្នះ ន្រះ ឲ្រយ 
បាន បន្ត ទៀត  ក្នងុ ទំនុក ចិត្ត ៨០ 
ភាគ រយ  បុ៉ន្ត្រក្នងុ ចំណមប្រក្ខភាព  
៣នាក់  ដ្រល ត្រវូ ចាប់ ឆ្នាត ប្រ កួត 
ជា មួយ ខ្ញុ ំន្រះ  គឺ បុ៊ន សិទ្ធ  ពិត ជា 
ខា្លាំង មិន ម្រន យក ឈ្នះ  ដោយ 
ស្រលួ នោះ ឡើយ »។ 

ចំណ្រក ជើង ខា្លាងំ ថ្ម ីវ័យ ក្ម្រង  
ធន់ ផនិត និង ឃន គឹមហ្រង  

ដ្រល ហ៊ាន ចូល ខ្លួន មក ប្រ កួត 
ដណ្តើម ប្រក់លាន ន្រះ  សុទ្ធ ត្រ 
មាន ចំណុច ពិស្រស រៀងៗ ខ្លនួ ។  
លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក គ្រប់ គ្រង 
សមាសភាព កីឡាករ ប្រ កួត នៅ 
សង្វៀន ថោន  និយយ ថា ៖« ធន់  
ផនិត  មាន បទ ពិសោធ ខ្ច ីម្រន 
ត្រ ស្ថតិិ ប្រ កួត ល្អ បំផុត  និង មាន 
ប្រវត្ត ិឈ្នះ ជើង ចាស់ ផង ដ្ររ  ហើយ 
ថ្មីៗ ន្រះ  គ្របាន ផ្តួល ជើង ខា្លាំង 
ជម្រើស  ជាតិ  យិប  ឌុក  ឲ្រយ សន្លប់  
អី៊ចឹង ហើយ ទើបយើង  សម្រច 
ដាក់ ឲ្រយ ប្រ កួត  ក្នងុ កម្ម វិធី ដណ្តើម 
ប្រក់លាន លើក ន្រះ »។ 

ចំណ្រក លោក  ធន់  សុភា  គ្រូ 
បង្វកឹ   ធន់  ផនិត   ប្រប់  ថា ៖« ប្រវត្ត ិ
ប្រ កួត របស់  ផនិត  ល្អ ណាស់  គឺ 
ប្រ កួត  ១២ លើក  ផ្តួល ដ្រ គូ ឲ្រយ 
សន្លប់  ១១ លើក  គឺ ធ្លាប់ ចាញ់ ត្រ 
ម្តង គត់ ជា មួយ  ក្រវ  មនោរម្រយ  
កាល ពី ប្រ កួត លើក ដំបូង  ហើយ 
ក្រ ពី ន្រះ ឈ្នះ  រប់ ទំាង ជើង ចាស់ 

ខា្លាងំ មួយ ចំនួន ទៀត ផង »។
 ដោយ ឡ្រក  ឃន  គឹម ហ្រង  

ត្រវូ បាន គណៈកម្មការ ផ្គ ូផ្គង ប្រប់ 
ថា  កំពុង មាន បច្ច្រកទ្រស ប្រ កួត 
ល្អ ណាស់ ។  នាយក គ្រប់ គ្រង កម្ម- 
វិធី ប្រ កួត ប្រចំា សង្វៀន ថោន  
លោក គឹម  ស្រ៊នុ កុសល  បាន 
ប្រប់  ថា ៖ «យើង ផ្គ ូផ្គង ទៅ តាម 
បច្ច្រក ទ្រស ន្រ សមត្ថភាព   ព្រះ 

មាន ជើង ថ្ម ីខ្លះ  ប្រ កួត ល្អ  និង កំពុង 
ត្រ ឡើង ជើង  ហ្រតុ ន្រះ យើង ផ្តល់ 
ឱកាស ឲ្រយ គ្រ ចូល រួម ប្រ កួត ជា មួយ 
ជើង ចាស់ ។  កន្លង មក  យើង ពិនិត្រយ 
សមត្ថភាព កីឡាករ  ទៅ តាម ភាព 
ជាក់ ស្ត្រង  ហើយ ការ ប្រ កួត  យើង 
ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ  និង គំ ទ្រ  
ពី មហ ជន  ក៏ ដូច ខាង ស្ពនស័រ  
ដ្រល ជួយ កម្ម វិធី» ៕ 

រិនដេវីដនិង ប៊ុនសិទ្ធអាចប៉ះគ្នាក្នុងការបេកួតដណ្តើមបេក់លាន

Frank de Boerកា្លាយជា 
គេូបង្វឹកថ្មីកេុមពណ៌ទឹកកេូច
អាំស្ទេរដាំ: សហ ព័ន្ធ បាល់ 

ទាត់  ហូឡង់ (KNVB) កាល ពី 
ថ្ង្រ ពុធ  បានប្រកាសថា   សម្រច 
ត្រង តាំងលោក Frank de- 
Boer  ជា គ្រូ បង្វឹក ថ្មី របស់ ក្រុម  
ជម្រើស ជាតិ ជាផ្លូវការហើយ។ 

ជា អតីត កីឡាករ   បង្ហាញ ខ្លួន  
ច្រើន បំផុត ទី  ៣ ក្នុង ក្រុម ពណ៌ 
ទឹក ក្រចូ De Boer បាន ចូល មក 
កាន់ តំណ្រង ជំនួស លោក Ron-
ald Koeman ដ្រល លា  ល្រង 
កាល ដើម ឆ្នាំ ដើម្របី ទៅ ធ្វើ ជា អ្នក 
ចាត់ ការ ក្រុម   Barcelona និង 
គ្រូបង្វឹក បណ្ដាះ អាសន្ន លោក  
Dwight Lodeweges ។

សហព័ន្ធឲ្រយ ដឹង ថា ៖ « អតីត 
កីឡាករ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ វ័យ 
៥០ ឆ្នាំ នឹង កា្លាយ ជា អ្នក ដឹក នាំ 
ក្រុម ពណ៌ ទឹក ក្រូច រហូត ដល់ 
World Cup 2022 ។ De Boer 
នឹង ចាប់ ផ្ដើម ការ ងរ របស់ ខ្លួន 
ភា្លាម ៗ  ។ គត ់នងឹ ត្រៀម សម្រប ់
ប្រកួត មិត្ត ភាព ជាមួយ មុិក សុិក 
ព្រមទាំង ការ ប្រកួត កម្ម វិធី Na-
tions League ជាមួយ ក្រុម 
បូស្នុី និង អុីតាលី » ។ 

De Boer ដ្រល ល្រង ឲ្រយ ក្រុម 
ជម្រើស ជាត ិ ព ីឆ្នា ំ១៩៩០ ដល ់
២០០៤  ចាប់ ផ្ដើម ការងរ ជា គ្រូ 
បង្វឹក ដំបូងជាមួយ ក្រុម យុវ ជន 
Ajax ឆ្នាំ ២០០៧ ហើយ បនា្ទាប់ 
មក ធ្វើ ជា ជំនួយ ការ របស់ លោក 
Bert van Marwijk ដោយបាន 
រមួចំណ្រកជួយ ក្រមុ ហឡូង់ ឡើង 
ដល ់វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រត័្រ World Cup- 

2010 នៅ អា្រហ្វិកខាង ត្របូង ត្រ 
ចាញ់ ក្រុម រួម ទ្វីប អ្រស្រប៉ាញ ។ 

 នៅ ចុង ឆ្នាំ២០១០ គត់ បាន 
ធ្វើ តួនាទី ជា គ្រូបង្វឹក បណ្ដាះ 
អាសន្ន ក្រុម ធំ Ajax រហូត ដល់ 
រដូវ រង ហើយ ជយួ ឲ្រយ ក្រមុ ដ្រល 
ខ្លួន ធ្លាប់ រួម អាជីព ផ្លូវ ការ ដំបូង 
ជាមួយ នោះ ឈ្នះ ជើង ឯក ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ Eredivisie រដូវកាល 
២០១០ -២០១១ ។

ត្រឹម ឆ្នាំ ២០១៤ De Boer  
ដកឹ នា ំក្រមុ Ajax ឈ្នះ ពាន រង្វាន ់
Eredivisie ៤ រដូវ កាល ជាប់ៗ 
គ្នា ដោយ  ធ្វើ ឲ្រយ គត់ កា្លាយ ជា 
គ្របូង្វកឹ ទ ី១ ដ្រល សម្រច បាន 
ប្រប ហ្នឹង ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្រ្ត លីក 
កំពូល របស់ ហូឡង់ ។ គត់  លា- 
ឈប់ ពី  Ajax ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ 
មុន នឹង ទៅ ដឹក នាំ ក្រុម     Inter- 
Milan ៣ ឆ្នាំ ត្រ ត្រូវ បណ្ត្រញ 
ច្រញ ក្រយ កាន់តួនាទី បាន 
ត្រឹម ត្រ ៨៥ ថ្ង្រ ដោយសារ 
ត្របរជ័យ ជាប់ ៗ  គ្នា ។

គត់ កា្លាយ ជាគ្រូបង្វឹក របស់ 
ក្រុម Crystal Palace ឆ្នាំ 
២០១៧ ត្រ  បាត់តំណ្រង នៅ 
១០ សបា្ដាហ៍ ក្រយ បនា្ទាប់ ពី 
ដឹកនាំ ក្រុម ចាញ់ ទាំង ៤ ប្រកួត 
បើក ឆក ដំបូង ហើយ រក គ្រប់ 
បាល់មិន បាន សូម្របី ១ គ្រប់ ។ 
ក្លិប ចុង ក្រយ របស់  De Boer 
គឺ  Atlanta United នៅ  អាម្ររកិ  
ដោយ ចលូកានត់នួាទនីៅចងុ ឆ្នា ំ
២០១៨ ហើយ ច្រក ផ្លូវ គ្នាពាក់-
កណា្ដាល ឆ្នាំ ន្រះ ៕ AFP/VN

Suarezសុខចិត្ត  នៅអេសេប៉ាញបន្ត

Suarezសម្ដេងការខកចិត្តកេយសុ៊តបាល់ខុសគោលដៅអំឡុងពេលលេងឱេយកេមុBarcaកន្លងមក។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ  សេប់តេឃើញ  តារា សម្តេង 
និង  ពិធីការិនី រូប សេស់ បេចាំ ទូរទសេសន៍ បាយ័ន 
កញ្ញា ហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន ដេល មិន តេឹម តេ មាន រូប 
សម្ផសេស សេស់ស្អាត   មិន ចាញ់ តារា សេី ជំនាន់- 
កេយ ៗ  បង្ហាញ វត្តមាន  ក្នងុ កចិ្ច ការ សង្គម មយួ 
ដោយ  បាន នាំ យក បេក់ សបេបុរស ធម៌ ចំនួន 
បេមាណ ២ ០០០ដ៊ល្លារ ទៅ ជួយ ដល់ មន្ទីរ- 
ពេទេយ   គន្ធ បប៊ា្ផា បើទោះបជីា  សម្ទុះនេ ទ ីផេសារសលិេបៈ 
របស់ ខ្លួន មិន សមេបូរ នោះ ក្តី ។ 
តារាសម្តេង សេី  និង ពិធីការិនី  មាន សមេស់ 

កាន ់តេ សេស់ស្អាត កញ្ញា ហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន ដេល 
មនិ សវូ មាន វត្តមាន សម្តេង កន៊   ខ្នាត តចូ ធ ំមេនក្ត ី
ត េ កញ្ញា កាក់កប នឹង ការ ថត  សេប៉ត  និង បើក អាជីវ- 
កម្ម  កេ សលិេបៈ ជា ហរូហេ បេមាណ  ជតិ 
២ ឆ្នាំ ច៊ង  កេយ នេះ ក៏ បា ន-  
បង្ហើប បេប់  ពី ដើ មចម  នេ ការ- 
នា ំយក បេក ់សបេបរុសផ្ទាល ់
ខ្លួន  ជួយ សង្គម  តាម លទ្ធ- 
ភាព    នោះ ថា៖  «អូ! តាម 
ពតិ  ទៅ គ ឺនាង ខ្ញុ ំមនិ មាន 
ធន   ធាន អ្វី ចេើន   - 
អាច   ជួយ   នោះ  ទេ 
គេន  ់តេ ថ្មីៗ  នេះ នាង 
ខ្ញុំ បានឃើញ ពី ទ៊ក្ខ 
លំបាក របស់ ក៊មារ  
ដេល បាន មក-  
សមេក  ពេយាបាល 
នៅ   មន្ទីរ ពេទេយ  គន្ធ    - 
ប៊បា្ផា   និង ខង 
មន្ទីរ   ពេទេយ ក៏ តេូវ 
ការ  ជំនួយផង-  
ដេរ    ទើប  កេយ 
ពី  នាង ខ្ញុំ  បាន 
លក់  សម្លៀក-  
បំពាក់  មួយ ទឹក 
របស់ ខ្លួនឯង   បាន  
បេក ់ នោះ  ហើយ ក ៏
សមេច នាំ យក 
ទៅ  ជូន ដល់ មន្ទីរ - 
ពេទេយ  តេ ម្តង។
 ដើម ឡើយ  នោះ  ក ៏នាង ខ្ញុ ំ

មនិ  មានក្ត ី  រពំងឹ គតិ ថា វាអាច 
នឹង បាន  បេក់ ពី ការ លក់ - 
សម្លៀក  បំពាក់   មួយ   ទឹក  ទាំង  - 
នោះ ទេ  តេ ពេល បាន  ទើបនាងខ្ញុ ំ
ក ៏  សចា្ចាក្នងុ ចតិ្ត ថា  នងឹ នាយំក  ទៅ 
ជួយ   ដល់ មន្ទីរ ពេទេយ គន្ធប៊បា្ផា ទាំង-  
អស់ តេ ម្តង  »។ 
កញ្ញា ហ៊ិន ច័ន្ទនិរ័ត្ន ដេល - 

ជាតារា សម្តេងសេី ធា្លាប់  ផ្ទុះ ការ- 
គាំទេ  ខ្លាំង តាម រយៈ ក៊ន ដ៊ំ រឿង  
«ធ្មប់» កាល   ពី ឆ្នាំ ២០១៨ ក៏ បាន បន្ត   ទៀត  ថា៖ 

« ដោយ សរ តេ   បញ្ហា   ជំងឺ កូវីដ១៩   ទើបបាន  
ការងរ  សម្តេង  សិលេបៈ  វា មិន សូវ សមេបូរ  តេ ឥឡូវ 
នេះ   ហាក់ ដូច ជា គ េន់ បើ ជាង  កាលពី   អំឡុង 
ពេល ខេ ២ -៣  ដើម   ឆ្នា ំ។ ក្នងុ នាមជា អ្នក សលិេបៈ   
សមេប់  កិច្ច ការ ជួយ សង្គម បេប  នេះ ក៏ នាងខ្ញុំ  
ចង់ ឆ្លៀត តាម លទ្ធ  ភាព      ផង  ដេរ។  

ដោយ ឡេក  នាង ខ្ញុំ  ក៏ ចង់ ជមេប ដល់ 
បង   ប្អូន  ខ្មេរ ទាំងអស់ ទាំង អ្នក- 
សិលេបៈ  និង បង  ប្អូន  ខ្មេរ  ដេល  អាច 
ចលូ  រមួ ជយួ ទៅ តាម លទ្ធ  ភាព  ច ំននួ 
៥០០០ រៀល ក្នុង  ១  ខេ ឬចំនួន  
៦០ ០០០ រៀល ក្នុង   ១  ឆ្នាំ 
សមេប់ គាំទេ ជួយ ដល់ មន្ទីរ ពេទេយ - 
គន្ធ  ប៊បា្ផា  នោះ សូមមេតា្តា ចូល រួម ទាំង- 
អសគ់ា្នា  ដើមេប ីរលំេក ទក៊្ខលបំាក កម៊ារ 
កម្ពុជា  ដេល បាន មក  ពេយាបាល នៅ-  
មន្ទីរពេទេយ ជា រៀង រាល់ ថ្ងេ  ក្នុង ស្មារតី 
«ខ្មេរជយួខ្មេរ» ខណៈ  ខង មន្ទរីពេទេយ 
ក៏ មាន មូល និធិនេះ ផង ដេរ »។  
ប ើ តាមការ  កត់ សមា្គាល់   នា មួយ-  
រយៈ ពេល ច៊ង កេយ នេះ  តារា 
សម្តេង នងិ ពធិ ីការនិ ីទរូទសេសន ៍ 
សមេស ់មនិ ចាស ់ទៅ តាម វយ័   
កញ្ញា  ហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្ន ហាក់ បី 
ដចូ ជា មាន ភាព   រយាល នងឹ 
ការ   សម្តេង  សិលេបៈ បន្តិច  
ដោយសរ គេ សង្កេត  ឃើញ 

ថា  នាង មាន ការ  មមាញឹកខ្លាំង 
ទៅ   នឹង ការ បើក  អាជីវកម្ម   លក់ គេឿង 
សមា្អាង កាយជាមួយ នឹង  មា៉ាក    U. Me 
នងិ ELMA ដេល  ជា ផលតិផល កពំង៊ 
លេបី នៅ កម្ពុជា និង បើក ហាង លក់ 
សម្លៀកបំពាក់  ដេលនេះ គឺ  ជា  ដើម- 
ចម   មួ យ    នេ អាថ៌ កំបាំង  សមេស់ 
សេស់ ស្អាត  នៅ  តេ ក្មេង ជា និច្ច 
របស់  កញ្ញា    ហើយ មើលទៅ៕ 

ស្រសី្រស់ ហិ៊ន ច័ន្ទនីរ័ត្ន ឆ្លៀត ធ្វើ 
កិច្ចការសប្របុរសទោះសិល្របៈខ្រសត់

កញ្ញា ហិ៊ន ច័ន្ទនិរ័ត្ន នំាយកបេក់ សបេបុរសធម៌ ទៅ 
ជួយ  ដល់ មន្ទរីពេទេយគន្ធប៊ប្ផា ។ រូបថត ហ្វេសប៊៊ក 
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ខេសេ បមេើ Mizuno Hikaru របស់បឹង កេត ពេយាយាមអូស បល់ រំលង គឹម ស៊ខយ៊ទ្ធ របស់ ស្វាយរៀង។ CNCC

បឹងក្រត ប៉ះស្វាយរៀង ចំព្រល  
ក្រសួងអន៊ញ្ញាតឲ្រយមានអ្នកគំាទ្រ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កេម៊ ខ្លាងំទាងំ ២ ដេល 
កំព៊ងស្ថិត នៅ ក្នុង ជំហរដណ្តើម 
ជើង ឯក លីកកំពូល កម្ពុជា ឆ្នាំ 
២០២០  បឹងកេត និង ពេះខ័ន- 
រាជស្វាយរៀង នងឹ តេវូវលិ មក ជួប 
គា្នា នៅ ថ្ងេអាទតិេយ នេះ គ ឺសេប ពេល 
ដេលកេសួងស៊ខភិបាលបាន  
អន៊ញ្ញាត ឲេយ ទសេសនិក ជនអាច  
ចូល រួមការ បេកួត  បាល់ ទាត់វិញ 
ចណំេក ការ បេកតួ លកីបាលទ់ាត ់
នារ ីកន៏ងឹ ចាបប់េកតួ តាម  លក្ខណៈ 
ស្តង់ដា ជាលើក ដំបូង នា ថ្ងេ 
អាទិតេយ នេះ ដេរ។
ដោយ យោងតាម ចំណារឯក- 

ភាព ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ លោក នាយក 
រដ្ឋមនេ្ត ី ហ៊៊ន សេន ច៊ះ ថ្ងេទី ២៣ 
ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ លោក  ម៉ម 
ប៊៊នហេង រដ្ឋមនេ្ត ីកេសួង ស៊ខ- 
ភិបាល និងជា បេធាន គណៈកម្ម- 
ការ អន្តរកេសួង ដើមេបី បេយ៊ទ្ធ នឹង 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បានចេញ សេចក្ត-ី 
បេកាស ពី ការ អន៊ញ្ញាតឲេយ ទសេសនិក- 
ជន ចូល ទសេសនា ការ បេកួត បាល់ 
ទាត់ ពាន រង្វាន់ សម្តេច ហ៊៊ន សេន 
និង លីកកំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ 
បាន វិញ។
យា៉ាង ណា ក៏ដោយកេសួង ស៊ខ-  

ភិបាល បានបើក ឲេយ មាន អ្នក- 
ទសេសនា តេមឹ កេបខ័ណ្ឌ ធំៗ ទំាង២ 
នេះ ទេ និង  អន៊ញ្ញាត ឲេយមាន អ្នក- 
ទសេសនា ផ្ទាល់ តេមឹ ១០ ភាគ រយ នេ 
ចំនួន កៅ អី សរ៊ប នៅ ក្នងុ ពហ៊កីឡ- 
ដា្ឋាន ឬ កីឡដា្ឋាន នីមួយៗ ប៊៉ណ្ណោះ 
ហើយ ក្លបិ នីមួយៗ ក៏  តេវូ គោរព  
វិធាន ការ  ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ ១៩ 
តាមការ ណេនំា របស់ កេសួង ស៊ខ- 
ភិបាល បាន កំណត់ ផងដេរ។
តាមសេចក្តី បេកាសព័ត៌មាន 

នេះ បាន កា្លាយ ជា ដំណឹង ដ៏ ល្អ មួយ 
សមេប់អ្នក ស្នេហាវិស័យ កីឡា 
បាល់ ទាត់ កម្ពជុា ដើមេបី អាច ទៅ 
ទសេសនា ការ បេកួតបាល់ ទាត់  
ដោយ   ផ្ទាល់ វិញ បនា្ទាប់ ពី មាន 
បមេម ផ្អាកមិន ឲេយ មាន អ្នក ចូល 
រួម ទសេសនា ផ្ទាល់ អស់ រយៈ ពេល 
ជាចេើន ខេ ដោយ សរ ការរីក -  
រាល ដាល នេជំងឺកូវីដ ១៩។ 
ជាមួយ គា្នា នេះ ការ អន៊ញ្ញាត 

ឲេយទសេសនិកជន ចូលទសេសនា នេះ 
គឺ ចំពេល ដេល  កេម៊ខ្លាងំ ទំាង ២ គឺ 
បឹងកេត និងពេះ ខ័នរាជស្វាយរៀង 
តេវូវិល មក ជួបគា្នា ហើយ កេម៊ ដេល 
ទទួល បាន ជ័យជម្នះ នៅ ក្នងុការ- 
បេកួត នេះ នឹង អាច ឈាន ទៅ លើក 
ពាន នៅ រដូវ កាល នេះ ពេះ តាម 
លទ្ធផល បេកួត នៅតំបន់ Top6 
ពេល នេះ គឺ មាន តេ បឹងកេត និង 
ស្វាយរៀង ប៊៉ណ្ណោះ មាន ភាគ- 
រយខ្ពស់ ក្នងុការ  បេជេង គា្នា យកពាន 
ខណៈ កេម៊ ៤ទៀត សឹងតេ លេង 
មានឱកាស ទៅ ហើយ។
យា៉ាង ណា ក៏ដោយ កេម៊ បឹងកេត 

ដេលកំព៊ង ឈរ នៅ លេខ ១ សេប់ 
មាន បេៀប ខ្ពស់ជាង កេម៊ ស្វាយ 
រៀង ពេះ ពេលនេះពួក គេ មាន 
៣៦ពិន្ទ ុចេើនជាង ស្វាយរៀង 
ដេល មាន ៣៤ពិន្ទ ុហើយការ បេកួត 
ដ៏ សំខន់ នេះក៏ តេវូ ធ្វើ នៅ លើ ទឹក- 
ដី បឹងកេត ផង ដេរ ខណៈ ការ- 
បេកួត ជើងទី ១ បឹងកេត បាន យក 
ឈ្នះ កេ៊មមា្ចាស់ ផ្ទះ ស្វាយរៀង   
ក្នងុ លទ្ធផល ៤-២។
ជាមួយ គា្នា នេះ កេម៊ កំព៊ង ឈរ 

នៅ លេខ ៣ មាន ២៦ពិន្ទ ុភ្នពំេញ- 
កេន តេវូជមេះ បញ្ជចីាស់ ជាមួយ 
កេ៊មកងយោធពល ខេមរភូមិន្ទ 
(ទ័ព) ដេល ពួក គេ ធា្លាប់ ចាញ់ 
៣-២ នៅ ក្នងុ ទឹក ដី ចំណេក   លោក 

មាស ចាន់ណា នឹង ដឹង នំា កេម៊ 
ណាហា្គាវីល ទៅ ជួបកេម៊ វិសខ 
ដេល បានតាម ស្មើពួក គេ ១-១ 
ទំាង សោក ស្តាយ កាល ជើងទី ១ 
ប៊៉ន្តេ លោក ចាន់ណា ធា្លាប់ និយាយ 
ថា ស៊បិន អាកេក់ ដេល តេវូបាន 
កេម៊ គេ តាមស្មើ នៅ ច៊ង ម៉ាងនេះ 
នឹង បញ្ចប់  នៅ កេយ ភ្ជុ ំបិណ្ឌ គឺ 
មានន័ងថា ចាប់ ពី ជំនួបជាមួយ  
វិសខ នេះ ទៅ។
ដោយ ឡេក ការ បេកួតលីក បាល់- 

ទាត់នារី (Women's League 
2020) នឹង រៀបចំ ការ បេកួត សេប 
តាម លក្ខណៈ ស្តង់ដា ជា លើក- 
ដំបូង ដោយ  មាន១០ កេម៊ ចូល រួម 
ហើយចាប់ ផ្តើម  ពី ថ្ងេអាទិតេយ នេះ 
ទៅ តាមរូម មន្ត វិល ជំ៊។ ការ បេកួត 
នេះធ្វើឡើងក្នុង  គោល បំណង 
ចមេញ់ រក កីឡាការិនីល្ៗអ  តេៀម 
បេកួត សី៊ហ្គេម ឆ្នា ំ២០២១ នៅ 
វៀតណាម ពេម ទំាង រក អ្នក មាន 
ទេពកោសលេយ ចេញ ទៅ ហ្វកឹ- 
ហាត់រយៈ ពេល វេង  នៅបេទេសចិន  
តេៀម  សី៊ហ្គេម ឆ្នា ំ២០២៣ នៅ 
កម្ពជុា៕
កម្ម វិធី បេកួតនៅ ថ្ងេសៅរ៍
-យ៊វជន បាទី v អាសី៊អឺរ៊៉ប នៅ  
មណ្ឌលសល បាល់ ទាត់ជាតិ 
បាទី ៣:៣០
-នគរបាលជាតិ v អគ្គសិនី កម្ពជុា 
កីឡដា្ឋាន AEU ៣:៣០
-ទ័ព v ភ្នពំេញ កេន កីឡដា្ឋាន 
ស្តាតចាស់ ៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេអាទិតេយ
-គិរីវង់ v សូលទីឡូអង្គរ កីឡដា្ឋាន 
គិរីវង់ ស៊ខសេនជ័យ ៣:៣០
-បឹងកេត v ស្វាយរៀង កីឡដា្ឋាន 
ខេមបូឌាអ៊េរវ៉េ ៣:៣០
-វិសខ v ណាហា្គាវីល កីឡ- 
ដា្ឋានពេនីស៍ ៦:០០

 ពិធី ការិនី និង តារា សម្តេងសេ ីរូប សេស់ 
កញ្ញា ហិ៊ន ច័ន្ទនីរ័ត្ន ។ រូបថត ហ៊ង មិនា
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