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ស្រពីៅ មិនរំពឹង ខ្ពស់ ចំពោះការប៉ះ 
កីឡាការិនីឥណ្ឌា នៅសិង្ហបុរី

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

លិខិតចំហក្រមុអ្នកការទូតឆ្លើយតបទៅ
អតីតមន្ត្រកីារទូតសិង្ហបុរីដ្រលស្នើឱ្រយអាស៊ានដកកម្ពជុានិងឡាវច្រញពីសមាជិកភាព

NBCដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់រួម«បាគង»ជាផ្លវូការដើម្របីលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ

នៀម ឆៃង 

ភ្នំពៃញៈ ក្រុមអ្នកការទូត
កម្ពុជាទាំងចូលនិវត្តន៍និងកំពុង
បំព្រញការងារកាលពីថ្ង្រអងា្គារ
បានសរស្ររលិខតិចហំ១វាយបក   
ទៅលើអតីតអ្នកការទូតសិង្ហបុរី
លោកBihalari Kausikan
ដ្រលបានស្នើឱ្រយមានការដក

សមាជិកភាពកម្ពុជា និងឡាវ ពី
សមាគមអាស៊ាន។ក្រមុអ្នកការ-
ទូតមើលឃើញថាការលើកឡើង
របស់បុគ្គលរូបន្រះគ្រន់ត្រជា
ការនឹករឭកដល់ព្រលវ្រលាល្អ
របស់លោក និងដើម្របីទាក់ទាញ
ការចាប់អារម្មណ៍ឡើងកុំឱ្រយគ្រ
ភ្ល្រចរូបលោកប៉ុណ្ណោះ។
កាលពីថ្ង្រទី២៤តុលាលោក

Kausikanបានសរស្ររអត្ថបទ
តាមអនឡាញមួយដ្រលដាក់-
ចំណងជើងថា«អាស៊ានប្រហ្រល
ត្រូវកាត់សមាជិកខ្លះប្រសិនបើ
ពួកគ្រនៅត្រត្រូវបានដឹកនាំ
ដោយមហាអំណាចពីក្រ»។
លោកស្នើចំៗ ថាអាស៊ានប្រហ្រល-   
ជាត្រូវដកកម្ពុជានិងឡាវច្រញ
ប្រសនិបើពកួគ្រ[កម្ពជុា-ឡាវ]ធ្វើ- 

ការសម្រចចិត្តខុស។
លោកKausikanគឺជាអតីត

មន្ត្រីការទតូន្រក្រសងួការបរទ្រស
សិង្ហបុរីហើយបច្ចុប្របន្នន្រះជា
ប្រធានវិទ្រយាស្ថានមជ្រឈិមបូព៌ាន្រ
សកលវិទ្រយាល័យជាតិសិង្ហបុរី។
លោកនិយាយថា ការប្រកួត-
ប្រជ្រងគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអា-
ម្ររិកក្នុងតំបន់...តទៅទំព័រ ៤

  សុខ  វៃង ឈាង 

រដា្ឋាភិបាលប្រទ្រសចិនបាន
ប្រកាសថាខ្លនួនងឹដាក់ទណ្ឌកម្ម
ទៅលើក្រុមហ៊ុនLockheed-
Martinក្រុមហ៊ុនBoeing-
Defenseក្រមុហ៊នុRaytheon  
ព្រមទាំងបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុន
អាម្ររិកណាមួយដ្រលទាក់-
ទងទៅនឹងផ្រនការផ្គត់ផ្គង់
អាវុធរបស់ក្រុងវា៉ាសុីនតោន
ទៅកោះត្រវា៉ាន់។
ក្រុមហ៊ុនទាំង៣ន្រះបាន

ចូលរួមក្នុងការលក់មីសុីល
ហោះចមា្ងាយឆ្ងាយចនំនួ១៣៥
ប្រព័ន្ធបាញ់មីសុីលចំនួន១២
នងិប្រពន័្ធចាប់សញ្ញាឃ្លាំមើល
មួយចំនួនទៅឱ្រយកោះត្រវា៉ាន់
ដ្រលឧបករណ៍ទាំងន្រះមាន
តម្ល្រសរុប១,៨ពន់លានដុលា្លារ។  
ចិនបានទាមទារឱ្រយអាម្ររិក

បញ្រឈប់ការលក់ន្រះហើយបាន
ប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្ម
ក្រយក្រសួងការបរទ្រស
អាម្ររិកបានអនុញ្ញាតឱ្រយការ-
លក់ និងផ្គត់ផ្គង់អាវុធន្រះ-
ដំណើរការទៅមុខ។
មន្ត្រីអ្នកនាំពក្រយក្រសួង

ការបរទ្រសចនិលោកZhao-
Lijianបាន...តទៅទំព័រ ១៣

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ បណា្តាញសវុត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជា
បានសម្រចបង្កើតក្រុមការងារ
បច្ច្រកទ្រសចំនួន៧ក្រុមដើម្របី
ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នរាជរដា្ឋា-
ភិបាលនិងដ្រគូពក់ព័ន្ធក្នុង-
ការជំរុញការងារដោះស្រយ
លើបញ្ហាប្រឈមអំពីគ្រះថា្នាក់
ចរាចរណ៍ឱ្រយទទួលបានជោគ-
ជ័យខណៈក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រ
ឆ្នាំ២០២០ន្រះមានអ្នកស្លាប់
ដោយសរគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ចំនួន១២៥៧នាក់។
លោកគឹមបញ្ញានាយកប្រចំា

ប្រទ្រសកម្ពជុាន្រAIPFoun-
dationថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
កាលពមី្រសលិមញិថាការបង្កើត
ក្រុមការងារន្រះឡើងដោយផ្អ្រក
ទៅលើអនុសសន៍ដ្រលកើត-
ច្រញពីសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់
បណា្តាញសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាលើកទី១
កាលពីខ្រធ្នូឆ្នាំ២០១៨និង
សន្នសិទីលើកទ២ីនៅថ្ង្រទី៤-៥ 
ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩។គោលដៅ
ធំបំផុតន្រការបង្កើតក្រមុការងារ
បច្ច្រកទ្រសន្រះគឺដើម្របីបន្តកាត់-
បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នក-
រងរបួសដោយគ្រះថា្នាក់ចរា- 
ចរណ៍នៅកម្ពុជា...តទៅ ទំព័រ  ៦

ចិននឹងដាក់ទណ្ឌ-
កម្មលើក្រមុហុ៊ន
អាម្ររិក៣ទាក់ទង
នឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធ
ទៅឱ្រយកោះត្រវ៉ាន់

បណ្តាញសុវត្ថភិាព
ចរាចរណ៍បង្កើតក្រមុ-
ការងារដោះស្រយ
បញ្ហាចរាចរណ៍

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ: ធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា
(NBC)បានប្រកាសដាក់ឱ្រយដំណើរ-
ការជាផ្លូវការពីថ្ង្រម្រសិលមិញនូវប្រព័ន្ធ
ទូទាត់សច់ប្រក់អ្រឡិចត្រូនិកដ្រល
ត្រវូបានប្រសទិ្ធនាម«បាគង»ដ្រលនងឹ

អនុញ្ញាតឱ្រយមានការទូទាត់សច់ប្រក់
អន្តរធនាគរនងិគ្រឹះស្ថានមកី្រូហរិញ្ញ-
វត្ថុទាំងឡាយដ្រលចូលសមាជិក 
ខណៈដ្រលអ្នកជនំាញហរិញ្ញវត្ថុយល់ថា
ប្រព័ន្ធន្រះនឹងជំរញុការទទូាត់ដោយមនិ
ប្រើសច់ប្រក់ផ្ទាល់ លើកកម្ពស់ការ-
ប្រើប្រស់ប្រក់រៀលក្នងុទផី្រសារហរិញ្ញវត្ថុ

បង្ខិតស្រវាហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ទីជនបទ
នងិជយួបង្កើនល្របឿនបរយិាបន័្នហរិញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពជុាឱ្រយកានត់្រងាយស្រលួសវុត្ថភិាព  
និងតមា្លាភាព។
លោកស្រីជាសិរីអគ្គនាយិកាបច្ច្រក- 

ទ្រសធនាគរជាតិន្រកម្ពុជាបានថ្ល្រង
ថា«បាគង»ជាសមទិ្ធផលថ្មីកើតច្រញ

ពីគនំតិផ្តចួផ្តើមរបស់លោកជាចាន់តូ
ទ្រសភិបាលធនាគរជាតិន្រកម្ពុជា
ដ្រលបានផ្តល់អនុសសន៍ឱ្រយរៀបចំ
អភវិឌ្រឍហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធប្រពន័្ធទទូាត់
ស្នលូសម្រប់ផ្តល់លទ្ធភាពដល់គ្រឹះស្ថាន  
ធនាគរនងិហរិញ្ញវត្ថុអាចប្រតបិត្តកិារ
ទូទាត់សងប្រក់ឆ្លងប្រព័ន្ធគ្នាទៅវិញ-

ទៅមក(Interoperability)ប្រកប-
ដោយសវុត្ថភិាពប្រសទិ្ធភាពកាត់បន្ថយ  
ចណំាយប្រតបិតិ្តការនងិជំរញុបរយិាបន័្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកស្រីបានបន្តថាការអភិវឌ្រឍ

ប្រព័ន្ធបាគងន្រះជាការរួមចំណ្រកក្នុង
ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច...តទៅទំព័រ ៩

ដំណំារួមផៃសំ
កសិករបណ្ដុះដំណាំរួមផ្រសំនៅលើទូកមុននឹងយកទៅដាំនៅក្នុងចមា្ការរបស់គត់នៅតាមដងទន្ល្រសបស្ថិតក្នុងខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង

កាលពីសបា្ដាហ៍មុន។រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ បរុស ជន ជាត ិខ្មែរ ចនំនួ ២នាក ់ទៀត  
តែវូបាន រកឃើញ  វិជ្ជមាន ជំងឺ  កូវីដ១៩  កែយ - 
ពី ពួកគែ តែឡប់ មក ពី បែទែស ជបុ៉ន ។  លទ្ធផ ល 
នែះ  ធ្វើឱែយ បែទែស កម្ពុជា  មាន អ្នកឆ្លងជំងឺ- 
កវូដី១៩  រហតូ ដល ់២៩០នាក ់ ប៉នុ្តែអ្នក ដែល 
តែូវ បាន ពែយាបាល ជាសះ សែបើយ មាន ចំនួន 
២៨៣នាក់។

យោង តាម សែចក្ត ីជនូ ពត័ម៌ាន របស ់កែសងួ 
សុខាភិបាល ពី ថ្ងែ មែសិលមិញ បាន  ឱែយ ដឹងថា  
បុរស ជន ជាតិ ខ្មែរ ចំនួន ២នាក់ ដែល ឆ្លង ជំងឺ- 
កូវីដ១៩នោះ  គឺ មា្នាក់ មាន អាយុ ៣៤ឆ្នាំ  មាន 
អាសយដ្ឋាន ស្នាកន់ៅ ភមូ ិតាស្គរ  ឃុ ំសរកិា កែវ  

សែុក ល្វាឯម  ខែត្ត កណ្តាល  និង បុរស មា្នាក់ 
ទៀត អាយុ ២៣ ឆ្នាំ  នៅ សែុក បាកាន  ខែត្ត 
ពោធិ៍ សត់។

កែសួង បញ្ជាក់ថា ៖«បុរស ទាំង២នាក់ នែះ  
បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី បែទែស ជប៉ុន  បន្ត ជើង- 
ហោះ ហើរ នៅ បែទែស កូរ៉ែ ខាងតែបូង  មក ដល់ 
បែទែស កម្ពុជា នៅ ថ្ងែ ទី ២៦  ខែតុល  ឆ្នាំ 
២០២០។ លទ្ធផល ធ្វើ តែស្ត វត្ថ ុសណំក របស ់
ពួក គាត់  គឺ  វិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ ១៩ ដែល ផ្តល់ 
ដោយ វទិែយាស្ថាន បា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា។  អ្នកជងំ ឺទាងំ- 
២ នាក់ នែះ តែូវបាន ដក់ឱែយ សមែក ពែយាបាល 
នៅ មន្ទីរ ពែទែយ មិត្តភាព ខ្មែរ- សូវៀត»។

បើ តាម សែចក្តី បែកាស ព័ត៌មាន នោះ  គឺ 
អ្នកដំណើរ តាម យន្ត ហោះ ជាមួយ អ្នក ជំងឺ 

ទាំង២នាក់  សរុប មាន ចំនួន ៣៩នាក់  ក្នុង 
នោះ សែី ៧នាក់។  មក ដល់ ពែល នែះ  អ្នក- 
ដំណើរ ចំនួន ៣៧នាក់ ដែល មាន លទ្ធ ផល 
តែស្ត អវិជ្ជមាន កូវីដ១៩នោះ  តែូវ បាន ដក់- 
ឱែយធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ចនំនួ ១៤ថ្ងែ នៅ វទិែយាលយ័- 
ពោធិ៍ ចិនតុង ចំនួន ១១នាក់។ រីឯ អ្នក ផែសែង- 
ទៀត តែូវបាន ដក់ ឱែយ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ ក្នុង 
សណ្ឋាគារ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពែញ។

របាយ ការណ៍ របស់ កែសួង  លើក ឡើងថា  
គិត តែឹម ថ្ងែទី ២៧  ខែតុល  កម្ពុជា មាន អ្នក- 
មាន  ជំងឺ  កូវីដ១៩ សរុបចំនួន ២៩០នាក់  សែី 
៥៩នាក ់នងិ បែសុ ២៣១ នាក ់។ ប៉នុ្តែ អ្នក ដែល 
បាន ពែយាបាល ជាសះសែបើយ សរុប ទូទាំង- 
បែទែស មាន  ២៨៣នាក់ ស្មើ...តទៅទំព័រ ៦ 

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ
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វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នពំេញៈ អាជា្ញាធរ ជាត ិបែយទុ្ធ- 
បែឆំង គែឿង ញៀន  និង កែសួង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  តាមរយៈ 
ការផ្តល់ ជំនួយ គាំទែ ថវិកា ពី រដ្ឋា- 
ភិបាល ចិន  កំពុង រៀប ចំ បង្កើត 
បណ្ណាល័យ ឌីជីថល ដើមែបី បែយទុ្ធ-  
បែឆំង គែឿង ញៀន  និង ពងែីក 
ការ ផែសព្វ ផែសាយ អំពី បញ្ហា គែឿង- 
ញៀន ឱែយ បាន ទូលំ ទូលយ តាម- 
បែព័ន្ធ បច្ចែក វិទែយា ដល់ សិសែសា- 
នុសិសែស  និង យុវជន កម្ពុជា។ 

លោក លឹម តុងហួត  បែធាន 
នាយកដ្ឋាន នីតិ កម្ម អប់រំ  និង ស្តារ- 
នីតិ សមែបទា នែ អគ្គ លែខា ធិការ- 
ដ្ឋាន  អាជា្ញាធរ ជាត ិបែយទុ្ធ បែឆំង 
គែឿងញៀន   បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍   ព ី
ថ្ងែ  ទី២៧  តុល  ថា  ការបង្កើត 
បណ ្ណាលយ័ ឌ ីជថីល នែះ  ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម ក្នុង ជំនួប 
រវាង ថា្នាក ់ដកឹនា ំចនិ  ជា មយួ លោក  
ស ខែង ឧប នាយក រដ្ឋ មនែ្ដី  រដ្ឋ- 
មនែ្ដី  កែសួង មហា ផ្ទែ  និង លោក  
កែ គឹម យ៉ាន  បែធាន អាជា្ញាធរជាតិ- 
បែយុទ្ធ បែឆំង គែឿង ញៀន នា 
ពែល កន្លង មក។

លោក ថ្លែង ថា ៖ «តាម រយៈ ជនំបួ 
ជា មយួ ថា្នាក ់ដកឹនា ំយើង  ភាគ ីចនិ 
បាន ឯកភាព ជួយ ផ្តល់ ការគាំទែ 
ដល ់ការបង្កើត បណ្ណាលយ័ ឌ ីជថីល   
ដ៏ មាន សរ:សំខាន់ នែះ ជា ថវិកា 
បែមាណ ជា ៥មុឺន ដុល្លារ។ យើង 
ក៏បាន ស្នើ ឲែយ មាន ការ ផ្ដល់ ជំនួយ 
គាំទែ ទៅលើ បច្ចែក ទែស ដូចជា 
ការ បែតិបត្ដិ ការ លើ បណ្ណា ល័យ- 
ឌីជីថល នែះ ពីភាគី ចិន ផង ដែរ» ។

បើ តាម លោក លឹម តុងហួត  
តនួាទ ីសខំាន ់នែ បណ្ណាលយ័ ឌជី-ី 
ថល នែះ គ ឺផ្ទកុ ឯកសរ  នងិ ពត័ ៌មាន  
ទាក់ទង នឹង ការ បែយុទ្ធ បែឆំង- 
គែឿង ញៀន ដើមែប ីឱែយ សសិែសា ន ុសសិែស  
និង សធារណជន អាច ចូលទៅ 
ទាញ យកឯកសរ  និង អាន ស្វែង- 
យល់ ពី បញ្ហា គែឿង ញៀន បាន។

លោក សែ ីសឿ សុជាតា  អនុ រដ្ឋ-  
លែខា  ធិការ កែសួង អប់រំ និង ជា 
បែធាន កែមុ ការងារ អភិ វឌែឍន៍ សមា្ភារ -  
ឧបទែស សមែប់ ការអប់រំ បងា្ការ 
ទប ់ស្កាត ់ការបែើបែស ់គែឿង  ញៀន  

ខសុចែបាប ់នៅតាមគែឹះស្ថាន សកិែសា  
ថ្លែង ពី ថ្ងែទី២៧  តុល  ដែរ ថា  
បណ្ណាលយ័ ឌជីថីល នែះក្នងុ ជហំាន   
ដំបូង  នឹង ធ្វើ នៅ ទីតាំង បណ្តា- 
លយ័ សម្ដែច ហ៊នុ សែន នៅ វទិែយា- 
ល័យ បឹង តែ បែក ។ ដំណក់ កាល 
បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត  នឹង ធ្វើ ការ ពងែីក 
បណ្ណាល័យ ឌីជីថល នែះ ឱែយ មាន 
ទីតាំង នៅ តាម ខែត្ដ គោលដៅ 
ចំនួន ៩ទៀត។ បើ តាម គមែង  
បណ្ណាលយ័ ឌជីថីល នៅ តាម ខែត្ដ 
គឺ ធ្វើនៅ តាម វិទែយាល័យ ធនធាន  
ដែល កែសួង អប់រំ បាន កំណត់។ 

លោក សែី ថ្លែង ថា ៖ «ជំហាន 
ដបំងូ នែះ  យើង ធ្វើ នៅ បណ្ណាលយ័ 
សម្ដែច ហ៊នុ សែន  នៅ វទិែយាលយ័ 
បឹង តែបែក  ជា គមែង ទី១ សិន  
ដើមែបី យក លទ្ធផល មក ធ្វើ ការ- 
សិកែសា  ទើប ឈាន ទៅ បន្ត ពងែីក 
បន្ថែម ទៀត នៅតាម បណ្តា ខែត្ដ 
គោល ដៅ»។

បើតាម  លោក សែ ី សឿ សុជាតា  
ភាគី ចិន ផ្ដល់ ជំនួយ ថវិកា ៥មុឺន 
ដលុ្លារ ក្នងុ ការរៀបច ំបង្កើត បណ្ណា- 
ល័យ នែះ។ ប៉ុន្ដែ នឹង មាន ការ- 
ឧបត្ថម្ភ  បន្ថែម  សមែប់ ការរៀបចំ 
ផ្នែក បែព័ន្ធ បច្ចែកទែស  នែ ការ- 
ដំណើរការ បណ្ណាល័យ ឌីជីថល  
នៅ លើ វែប សយ បន្ថែម ទៀត។ 
ក្នុង នោះ ភាគី ចិន នឹង ផ្ដល់ ថវិកា 
ឧបត្ថម្ភ បន្ថែម ក្នុង ១ខែ បែមាណ 
ជិត  ១ពាន់ ដុល្លារលើ ការងារ នែះ។ 

លោក សែី ថា  បណ្ណា ល័យ    នែះ  
មនិ តែមឹ តែ មាន វែបសយ សមែប ់ 
សសិែសា នសុសិែស អាច ចលូទៅ មើល  
នងិ ទាញ យក ឯកសរ បានទែ  ប៉នុ្ដែ    
ក៏មានការ បង្កើត បន្ទប់ នៅ តាម- 
វិទែយាល័យ ធនធាន  បន្ថែម ទៀត  
ដើមែប ី ឱែយ សសិែស  នងិ យវុជន ចលូ ទៅ   
សិកែសា សែវជែវ បន្ថែម ផង ដែរ។ 

បើតាម  អាជា្ញាធរ ជាតិ បែយុទ្ធ- 
បែឆំង គែឿង ញៀន កាលពី ថ្ងែទី 
២៦  តលុ  លោក សែ ីសឿ សជុាតា  
និង លោក លឹម តុងហួត  បាន ជួប 
ពភិាកែសា  ជាមយួ តណំង របស ់ឯក- 
អគ ្គរដ្ឋទូត ចិន បែចាំ កម្ពុជា  នៅ 
ស្ថាន  ឯក អគ្គរដ្ឋទូត ចិនផង ដែរ។ 
ក្នងុ ជនំបួ នោះ ភាគ ីទាងំ ២បាន ឯក- 
ភាព បន្ត ការងារ បច្ចែក ទែស ដើមែបី 
បង្កើត បណ្ណាល័យ ឌី ជីថល នែះ៕

ក្រាសួងអប់រំនិងអាជ្ញាធរជតិប្រាឆំាងគ្រាឿងញៀន
បង្កើតបណ្ណាល័យឌីជីថលប្រាឆំាងគ្រាឿងញៀន

លោកសេ ីសឿ សុជាតា ពីកេសួងអប់រំជួបតំណាងស្ថានទូតចិន ពីថ្ងេទី២៦ តុលា។ រូប NCD

ជារឿយៗ ហ្វែស ប៊កុផែក របស ់
កែសួង សធា រណ ការ និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ តែង តែ បង្ហាះ លើក ទឹក - 
ចិត្ត បែជា ពលដ្ឋ ឲែយ រាយ ការណ៍ 
នូវ ទីតាំង ស្ថាន ភាព ផ្លូវ ខូច តាម- 
រយៈ ថត រូប ផ្ញើ និង បញ្ជាក់ ពី ទីតំា ង 
ដើមែបី ធ្វើការ ជួស ជុល ដែល មាន 
កែមុ ជួស ជុល ចល័ត  មានកូន មា៉ា - 
សុី  ន   តូច សមែប់ អ៊ុត  ។ តែ មាន 
ចម្ងល់ មួយ ថា ចុះ មន្តែ ីសធា រណ - 
ការ ខ្លនួឯង ហ្នងឹ ជិះ កាត់ គែច ជង្ហកុ 
សមែបុក មាន់ ឬ ក៏គមែប លូ ដែល  
ផុ ង  ចលូ ទៅ ក្នងុ ថ្នល ់បែវែង ១ តកឹ 
នៅ តាម មហា វិថីម៉ា សែទុង និង 
ផ្លូវ  ៤៣២ ជិត ផែសារ ទួល ទំពូង ជា 
ឧទា ហ រណ៍ ហែតុ អ្វី បាន ជាមិន 
រាយការណ៍ ទៅ ខ្លួន ឯង ទៅ?  
បើផ្លូវ សធា រណៈ ទាំង នោះ ស- 
មញ្ញៗ សោះ ហ្នឹង។ 

បញ្ហា នែះ បែជាព លរដ្ឋ ធ្វើ - 
ដណំើរ តាម ផ្លវូ មាន ការ ធញុ ទែន ់
គមែប លូ ដែល ផុង ចូល ទៅ ក្នងុ ថ្នល់ 
បែវែង១ តឹក ហ្នឹង ណស់ គឺនៅ 
ពែល ជិះម កដល់ នាំគា្នា ជិះ គែច 
អាច ទៅប៉ះ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ពី កែ យ 
ចូល បនា្ទាត់ រប ស់ គែ  ហើយ បែសិ ន- 
បើម៉ូតូសប់  កង់ តឹង វិញ  បើក ចូល 
ក្នុង ជង្ហុក លែបឿន លឿន តែ បន្តិច 
ដឹង តែកែឡាច់ ចង្កូត ដួល នៅ លើ 
ផ្លូវ តែម្តង ។ ជាពិសែស ពែល 
ភ្លៀង ធា្លាក់ លិច ផ្លូវ គឺអ្នក បើកបរ 
មនិ បាន ដងឹ នងិ ចណំថំា  កន្លែង 
ណ មាន ផុង គមែប លូទែ  ដឹង 
តែទៅ មខុ  ហើយ ពែល ដែល មាន 
បញ្ហា ធា្លាក់ លូ គា្មាន នរណមក 
ជួយ ទែ។  គមែប លូដែក ហ្នងឹពែ ល 
ធ្វើលូ ចោះ ផ្លូវ ធ្វើ លូ ដល់ ពែល 
ធ្វើផ្លូវ ពីលូ ហ្នឹង ម្តង កប់ គមែប 
លូដែក មូល នៅ លើផ្លូវ  ម្តង ស្វាន 
គាសច់ែញ វញិ បើក មើល លដូ ល ់
ពែល បិទ វិញ បិទ តែ គមែបតែ ចំហ  
ថ្នល ់កៅស៊ ូមើល ទៅ បែហោ ង នៅ 

កណ្តាល ផ្លូវ ទៅ វិញ។ 
ល្មម តែ មហា ជន រិះគន់ ថា  ធ្វើ- 

ល ូខចូ ផ្លវូ  ធ្វើ ផ្លវូ ខចូ លធូ្វើយរូៗ ទៅ 
ខូចទាំង ផ្លូវ ខូច ទាំង លូមិ ន ខុស - 
មែន  ។ កន្ល ងមក  បើ ទោះ បី មាន 
ការ ស្តី បនោ្ទាស ធ្ងន់ៗ ពី លោក 
នាយ ក រដ្ឋមន្តែហី៊នុ សែន ចពំោះ 
បែធាន មន្ទីរ សធា រណ ការ និង 
ដឹក ជញ្ជូន រាជធានី ភ្នំពែញ   រឿង 
ជសួជលុ ផ្លវូ នៅ ភ្នពំែញ នៅ តែ ខចូ 
ព ីមុខ ខូច ពី កែយ ក៏ដោយ  ក ៏មក 
ទល់ ពែល នែះ ផ្លូវ ជួសជុល បាន 
គរួ សម តែ គមែប ល ូនៅ លើ ផ្លវូ នៅ  
តែ មនិ បាន ជសួជលុ ដដែល  មាន 
គមែប លូ លក្ខណៈ ខ្ពស់ លើសថ្នល់ 
និង ខូង ជង្ហុក ធា្លាក់  ទាប ជាង ថ្នល់ 
សឹង តែ គែប់ ផ្លូវ ។

តើពែល ណ បានការ ធ្វើ ផ្លវូ និ ង  
គមែបលូ ធ្វើ ដំណល គា្នា លើក គមែ ប-  
លូឲែយ ស្មើនឹង ថ្នល់ ? ហើយ បែសិ ន - 
បើ ធ្វើផ្លូវ លើក កែយ  គួ រតែ មាន 
អ្នក បច្ចែក ទែស ធ្វើលូមក ជួយ ផ ង 
ដកថវិកា មក ចាយ ជាមួយ គា្នា 
ទោះ   បី ជាអង្គភាព លូ និង អង្គ ភា ព 
ផ្លូវ ថ្នល់ នែ មន្ទីរ សធា រណ ការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន រាជ ធានី តាម រយៈ 
ការ ធ្វើ វិមជែឈការ កាលពី ឆ្នា ំ២០ ១ ៧ 
រាជ ដ្ឋាភិបាល ចែញ អនុកែឹ តែយ  
លែខ  ០៦ អន-កែ.ក   ស្តីពី ការ- 
ផ្ទែរ ធន ធាន ហិរញ្ញវត្ថុ មាន ភា្ជាប់ 
លក្ខ ខណ្ឌ ទៅ ឲែយ រដ្ឋបាល ថា្នាក់- 
កែម ជាតិ  ករណី ធ្វើមិន បា ន 

បញ្ជាក ់ថា ស មែបធ់្វើ លកូ ៏ដោយ 
តែ  កញ្ចប ់ថវកិា ផ្ទែរ ឲែយ ថា្នាក ់កែម- 
ជាតិ ជួសជុល ផ្លូវ   ដក់ភា្ជាប់ សង់ 
គមែប លូ ឡើង ចាយ ក្នុង ខ្ទង់ 
ចំណយ ជាមួយ នឹង ការធ្វើ តែ  
ផ្លវូ បាន។  បើ មនិ ដចូ្នែះ ទែសល- 
រា ជ ធានី ភ្នពំែញ  តែវូ រក ខ្ទង់ ចំណ យ  
ផែសែង មក ជួស ជុល ធ្វើ គមែប លូ 
ឡើង ឲែយស្មើ នឹង ថ្នល់ ដើមែបី បង្ក - 
ភាព ងាយ សែួល ដល់ អ្នក ដំណើរ  
កុំ ឲែយ កើត មាន គែះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ 
នងិ ការក កស្ទះ ចរាចរណ ៍នៅ លើ 
ដង ផ្លវូ ដោយ សរ តែ គមែប លផូងុ 
ចូល ក្នុង ថ្នល់  ដែល មាន ទំហំធំ ។ 

  ១ ឆ្នាំៗ រដ្ឋសភា អនុ ម័ត ថវិ កា 
សមែប់ អភិវឌែឍ រាជធានី ភ្នំពែញ  
បែមាណ ជាង ២៧០ លន ដលុ្លារ   
សមែប់ ជួសជុល  ថែទាំផ្លូវ ក៏ តែូវ 
មើល ទាងំ ផ្លវូ  មើល ទាងំ គមែប ល ូ
ហ្នឹង ផង តែ ឃើញ តែ រដ្ឋបាល- 
រាជធានី ភ្នំពែ ញ  វិលទៅវិលមក 
ធ្វើ តែសួន ចែបារ គាស់ ឥដ្ឋ ចាស់ 
ដក់ ឥដ្ឋថ្មី  ដដែលៗ ។ 

បែសិន បើ សល រាជ ធានី ខ្វះ 
ថវិកា ចំណយ ពីហ្នឹង ទៀត រដ្ឋ - 
បាល រាជធានី អាច យក ថវិកា 
ពីការ បែមូល បែក់ ចំណូល នែ ការ- 
លើ ក ផ្ទាងំ ផែសាយ ពាណជិ្ជ កម្មធំៗ  
តាម ផ្លូវ យក មក អភិវឌែឍជួស- 
ជលុ ផ្លវូ ឬ កគ៏មែប ល ូនៅ រាជ ធាន ី
បាន ។ ឬមួយ ក៏មិន មែន មក ពី 
បញ្ហា ថវិកា ទែ តែមក ពីបច្ចែក- 

ទែស តិច ណូឡូ ជីនៅ សែុក ខ្មែរ 
នៅស្ទើ រ? បើតាម បទពិ សោធ 
នៅ បែទែស អាល្លឺ ម៉ង់ ដែល មាន 
បច្ចែក ទែស ខ្ពស់ ក្នុងការ សង- 
សង ់នងិ ជសួ ជលុ ថែទា ំគមែប លូ 
ដែល មាន ឈ្មាះ ថា  «Man-
whole Cover Preparation 
in Germany» គឺ គែមាន កែុម- 
ការងារ ជួស ជុល និង ថែទំា គមែ ប- 
លូ មាន កែមុ ការ ងារ ចុះតែតួ ពិនិ តែយ 
មើល គមែប លូតា ម ផ្លូវ សធា - 
រណៈ។  បនា្ទាប ់ពជីសួ ជលុ គមែប- 
លូ ហើយ ឃើញ ថា  ផ្លវូ  និង គមែប- 
លូស្មើ គា្នាធែង តែម្តង ។   ហែតុ - 
ដូច្នែះ ហើយ  កែុម ការ ងារ មន្ទីរ- 
សធា រណការ និង ដឹក ជញ្ជ ូន- 
រាជធានី ដែល ជា សែនា ធិការ ឱែយ  
រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នំពែញ  តែូវ តែ 
ពងែងឹ កចិ្ច ការងារ របស ់ខ្លនួ ឡើង-
វិ ញថា តើ បញ្ហា គមែបល ូផងុ ចលូ 
ក្នងុ ថ្នល់ និង បញ្ហា ផ្លវូ កែហូង សមែបុក - 
មាន់  ដែល  តែូវ ដោះសែយ ហ្នឹង 
មក ពខី្វះ ថវកិាឬកខ៏្វះ បច្ចែក ទែ ស 
ខ្វះ បច្ចែក វិទែយា ទំនើប? ជាជាង 
ទកុ ចោលចង ់អ្នក ដណំើ រជិះ តា ម 
ផ្លវូ រាល់ថ្ងែ នៅរាជធានី ភ្នពំែញ ហ្ន ឹង 
ផុង ធា្លាក់ ចុះគ មែប លូ ឬក៏ គែ ច 
គមែ ប លូផុង ហ្នឹង បណ្តាល ឲែយ 
គែះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍។ 

តាម របាយ ការណ៍ ពី គណៈ កមា្មា   - 
ធិការ ជាតិ សុវត្ថ ិភាព ចរាច រណ៍ ផ្លវូ- 
គោក (គ.ស.ច.គ) បាន បងា្ហាញ 
ថា  ក្នុង រយៈ ពែល ឆមាស ទី១  ឆ្នាំ 
២០២០  គែះ ថា្នាក ់ចរា ចរណ ៍ផ្លវូ 
គោក បាន កើត ឡើងចំនួន ១ ៦១ ៩ 
លើក ក្នុង នោះ បណ្តាល ឲែយអ្នក 
ស្លាប់ ចំនួន  ៨១៩ នាក់ និង  របសួ 
ចំនួន  ២ ៤៤៩ នាក់។ នៅ ក្នុង 
របាយ ការ ណ៍ បាន បញ្ជាក់ ថា នៅ 
 រាជធានី ភ្នំពែញ មាន ចំនួន អ្នក 
ស្លា ប់ ចែើន ជាង គែរហូតដល់ ទៅ  
១៤ ៦  នាក់៕

ចូល រួ ម ផ្តល់ យោ បល់ តាម 
រយៈ  soprach.ton g@
phnompenhpost.com

ហ្រាតុអ្វីបានជធ្វើលូនិងធ្វើផ្លវូនៅត្រាមិនសីុចង្វាក់គ្នា?

ជង្ហកុគមេបលូទាបជាងថ្នល់តាមផ្លវូម៉ៅសេទុងបច្ចបុេបន្ន។ រូបថត ហែង ជីវ័ន

រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដលើបុរសខ្ម្រារ២នាក់ទៀតទើបត្រាឡប់មកពីជបុ៉ន
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 សុទ្ធ  គឹម សឿន

កណ្ដាល:  អពំលូភ្លើង បៃើ ស ូឡា 
ចំនួន ១ពា ន់ គៃឿង តៃ ូវបាន  អភិ- 
បា ល ខៃ ត្ត កណ្តាល បៃកា ស ផ្ដល់ 
ជូន  រដ្ឋ បាល នៅ កៃុង តា ខ្មៅ  
សមៃបប់ពំាក ់បភំ្ល ឺផ្លវូស ំខាន់ៗ  
ដើមៃបីបមៃើ បៃយោជ ន៍ រួម ទាំង 

ពងៃឹង យន្ត ការ សុវត្ថិ ភាព និង 
ការ អនុវត្ត  គោលន យោបាយ   
ភូ មិ   ឃំុ  មាន សុ វត្ថភិាព  ខណៈ 
លោក គៃង បៃគល់ អំពូល 
បន្ថៃម ទៀត ទៅ ឱៃយ រដ្ឋ បាល សៃកុ 
នានា ក្នុង ខៃត្ត នៃះ។

លោក គង់  សោ ភ័ ណ្ឌ អភិ- 
បាល ខៃត្ត កណ្តាល បាន ថ្លៃង ពី 

មៃសិល មិញ ថា  ការផ្តល់ អំពូល បៃើ- 
សូ ឡា ១ពាន់ គៃឿង  រួម ទំាងបង្គោល  
អំពូល ឱៃយ រដ្ឋ បាល កៃងុ តា ខ្មៅនៃះ 
គឺ សមៃប់ បំពាក់  បំភ្ល ឺផ្លវូ សំខាន់ៗ 
ដើមៃបី បមៃើបៃ យោជ ន៍ សាធា- 
រណ ៈក៏ ដូច ជា  ព ងៃឹ ង យន្ត ការ- 
សុវត្ថ ិភាព  និង ការ អនុ វត្ត គោល- 
នយោបា យ ភូមិ ឃុំ មាន សុ វត្ថិ- 
ភាព ផ ងដៃ រ ។ 

លោក បន្ត ថា  អំពូល  បៃើ សូ- 
ឡា ទំាង ១ ពាន់ គៃឿង នៃះ គឺរ ដ្ឋ- 
បា ល ខៃត្ត កណ្តាល បាន ទទួល 
ពី សបៃបុរ សជន នា នា និ ង បៃើ 
ថវិកា រដ្ឋ បាល ខៃ ត្ត ខ្លះ  ដើមៃបី ទញិ 
មក បៃើបៃ ស់។កៃពីកៃ ុង តាខ្មៅ  
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត នងឹ បៃគល ់ជនូទៅ  
រដ្ឋបាល  សៃុកផៃសៃ ងៗ ក្នុ ង  ខៃត្ត- 
ក ណ្តាល  ទំាងមូ លផងដៃរ ដើមៃបី  
ឱៃយ អាជា្ញាធ រ បំពាក់ នៅតា ម ផ្លូវ- 
ថ្នល់ សំ ខា ន់ ៗ ក្នុង មូល ដ្ឋា ន។ 

 លោ ក  គង់ សោ ភ័ ណ្ឌ បាន 
ប ញ្ជាក់ថា ៖ «បៃសិ នបើ មាន 
អំពូល ភ្ល ឺគៃប់ គៃន់ ហើយ គឺ យើង 
នៅ គិតគូរ ដក់ កាមៃ រ៉ា សុវត្ថ ិភាព 
ប ន្ថៃ ម ទៀ តដើមៃបី ឱៃយ កាន់ តៃ 
មាន សុវ ត្ថិភាព។ លើសពីនៃះ 
យើង   គិតគូរ ដល់ សមត្ថ កិ ច្ច- 
អា ជា្ញាធរ  ដៃល  គាត់ ដើរ យាម- 
កាម ពៃល យប់ បើ   យើង មាន 
អំពូល បំភ្ល ឺគៃប់ គៃន់ ហើយ  យើង  
មាន កាមៃ រ៉ា សុវ ត្ថិភាព ទៀតគឺ 
អ្នក ដៃល បៃពៃតឹ្ត ប ទល្មើ ស នានា  
នឹ ងមិ ន អាច គៃ ច  រួច  ពី ចៃបាប់ 
យើង បាន ទៃ »។

លោក  ន ូសវុណ្ណ រ៉ា អភបិា ល 
កៃងុ  តាខ្មៅ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា  លោក បានទទ ួល អពំលូ បៃើ 
សូ ឡា ពី រដ្ឋបាល ខៃត្ត កណ្តាល 
មួយចំ នួន ហើយ  ដោយ មន្តៃី- 
ជំនាញ កំពុង រៀបចំ បំពាក់ តាម  

ទីបៃជុំ ជន  អា ទិភាព  មុន។ បៃ- 
សិន នៅ សៃ ស សល់ អំពូល ចៃើន  
មន្តៃី នឹង បំពាក់ តាម ផ្លូវលំ ដៃល 
មិន ទាន់ មាន ភ្លើង បំភ្ល ឺគៃប់ គៃន់។ 
    លោក  បន្តថា  បច្ចុ បៃបន្ន កៃុង 
តាខ្មៅ មាន អំពូល សៃប់ ហើយ 
ប៉ុ ន្ដៃ នៅ កន្លៃង ខ្លះ មិនសូវ ភ្លឺ 
ចៃបាស់ ល្អ ទើប រ ដ្ឋបា ល ខៃត្ត  បាន 
បៃ គ ល់ ជូ ន បន្ថៃម ទៀត ដើ មៃបី 
បំពាក់ នៅ ទីតាំងខ្វះ ខា ត ទាំង- 
នៃះ។ លោក ថា៖«ក ន្ល ងមក យើង 
មាន អំពូល ចៃើន តៃ អំពូល កន្លៃង  
ខ្លះ មិនសូវ ភ្លឺ ចៃបាស់ កន្លៃង ខ្លះ 
អំពូល ខូច អី៊ចឹង  យើង យក វា ទៅ 
ដោះដូរ ដក់ ថ្មី » ។

លោក ហៃង  សៃង ឡាយ 
អាយ ុ២ ៥ឆ្នា ំជា ពលរដ្ឋ រសន់ៅ 
កៃងុ តាខ្មៅ បាន និយាយ ពី មៃសិល- 
មិញ  ថា លោក  បានឃើ ញ  អាជា្ញា- 
ធ រ ចុះ  ពិនិតៃយ មើល អំពូល និង 

បង្គោល ភ្លើង អម តាម ដងផ្លវូ ដៃរ 
ប៉ុន្ដៃ លោក មិន ទាន់ ដឹង មន្តៃី 
ជំនាញ យក អំពូល ថ្មី មក ដក់ 
នៅ ពៃ ល ណ ទៃ។ ប៉ុន្តៃលោ ក 
សងៃឃឹម ថា អាជា្ញាធរ នឹងដ ក់ 
អពំលូ ថ្ម ីឆប ៗ់ នៃះ  ពៃះ តបំន ់
ដៃល លោក កំពុង រស់នៅ មាន 
 ក ន្លៃ ង  ខ្លះ ងងឹត នៅ ឡើយ ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុមំានការ- 
សបៃបាយរកីរយ នៅពៃល ដៃល 
បានឮដំណឹង ថាអាជា្ញាធរ ដក់ 
អពំលូ ភ្លើង បភំ្ល ឺពៃលយប ់ពៃះ 
តំបន់ ដៃល ខ្ញុំ រស់នៅ នៃះ គឺ 
កន្លៃង ខ្លះ មាន អពំលូ ហើយកន្លៃង  
ខ្លះ ទៀតនៅ ងងឹត។ អ៊ីចឹង បើ 
អាជា្ញាធរ គាត ់ដក ់ភ្លើង មក បាន 
បំភ្លឺ ផ្លូវ ពៃលយប់ ពៃះ ព ល រដ្ឋ  
យើ ង ខ្លះ គាត់ ធ្វើ ការងារ ចៃញ 
មក ផ្ទះនៅពៃលយប់ៗអី គឺ បាន 
ភ្លើង ភ្លឺ តាមផ្លូវ»៕

អភិបាលខេត្ត ផ្ដល់អំពូលបេើសូឡា សមេប់បំភ្លផឺ្លវូតាមកេងុ និងសេកុនានា

អំពូលភ្លើងប្រើសូឡាដ្រលបំពាក់តាមផ្លវូ៦០ម្រត៉្រ បច្ចបុ្របន្ន។ រូបថត ហុង មិនា

តពទីពំរ័  ១... អាសា៊ាន មនិ មៃន 
ជា រឿង ថ្មី ទៃ  ហើយ មាន បៃទៃស ២ 
ដៃល ជា តំណង នៃ មហា អណំច 
ពី ខាង កៃ។ កម្ពុជា   និង ឡាវ 
ពៃយាយាម រកៃសា អពៃយាកៃតឹភាព របស ់
ខ្លួន តាម បៃប អកម្ម  ដើមៃបី តៃ បៃ-
យោជន ៍របស ់ខ្លនួ ប៉ណុ្ណះ។ លោក 
បន្ត ថា ៖«ដើមៃបី ពនៃយល់ បញ្ហា នៃះ 
ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ ខ្ញុ ំមើល ឃើញ 
ថា  បៃទៃស កម្ពុជា និង ឡាវ មាន 
ទនំោរ ឃ្លងី ឃ្លោង  ងាក ទៅ រក កហំសុ 
ដូច គា្នា ដៃល នាំ ឱៃយ មាន លទ្ធផល 
គួរ ឱៃយ ខ្លោច ផៃសា បំផុត  សមៃប់ 
បៃទៃស របស ់ពកួ គៃ នៅ ចងុ ទស-
វតៃសរ៍ ឆ្នាំ១៩៦០ និង ១៩៧០» ។

លោក អះអាង ថា  កម្ពជុា  នងិ ឡាវ 
បៃហៃល ជា មនិ សវូ ខ្វល ់ខា្វាយ រឿង 
សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូង ទៃ ប៉ុន្តៃ ពួក- 
គៃ ខ្វល់ ខា្វាយ យា៉ាង ខា្លោំង អំពី ការ- 
គៃប ់គៃង ទន្លៃ មៃគង្គ។ ព ីពៃះ ទន្លៃ 
នៃះ គឺ ជា កតា្តា អាទិភាព សមៃប់ 
បៃទៃស ទាំង ២  ហើយ វា ប៉ះ ពាល់ 
ផ្ទាល់ ដល់ ជីវភាព នៃ ពលរដ្ឋ  និង 
របប គៃប់ គៃង នៃបៃទៃស ទាំង ២។ 

លោក Kausikan បន្ត ថា៖ 
« យើង នឹង ឃើញ ពួក គៃ មាន 
ជមៃើស  ដ៏ លំបាក ខ្លះ ដៃល តៃូវ 
ជៃើស រីស។  បៃសិន បើ ពួក គៃ 
សមៃច ចិត្ត ខុស  ពួកគៃ នឹង 
បៃឈម មខុ នងឹ សមា គម អាសា៊ាន 
ទាងំ មលូ ដោយ ជមៃើស   ដ ៏លបំាក។ 
យើង បៃហៃល តៃូវ ដក បៃទៃស 
ទាំង២ នៃះ  ដើមៃបី សង្គៃះ ដល់ 
បៃទៃស ៨ ផៃសៃង ទៀត»។ 

កៃុម អ្នក ការទូត កម្ពុជាថ្លៃង ថា 
នៃះ  មិន មៃន ជា លើក ទី ១ ទៃ ដៃល 
«អ្នក ចមៃបាងំ ចចក» សងិ្ហបរុ ីរបូ នៃះ 
បាន លើក ឡើង នវូ ការ ស្នើ បៃប នៃះ ។  
«អ្នក ចមៃបាំង ចចក»  រូប នៃះ បាន- 
និយាយ រួច ម្ដង ហើយ កាលពី ខៃ 

កក្កដ  ២០១៦ នៅ លើ ទំព័រ 
ហ្វៃសប៊កុ  ដោយ អពំាវ នាវ ឱៃយ មាន 
ការ រិះ គន ់កាន ់តៃ ខា្លោងំ ទៅ លើ កម្ពជុា 
ដើមៃបី ឱៃយកម្ពុជា លា លៃង ចៃញពី 
អាសា៊ាន ហើយ ការ ធ្វើ បៃប នៃះ ក៏ 
ធ្វើ ទៅ លើ បៃទៃស ឡាវ ផង ដៃរ។

កៃមុ អ្នក ការទតូ ដដៃល អះអាង 
ថាអតតី អ្នក ការទតូ របូ នៃះ បៃហៃល-   
ជា មាន ជរភាព និង មាន ការ ភ្លៃច- 
ភា្លោងំ ចៃើន ហើយ មនិ បាន គតិ ដល ់
គោល ការណ៍ គៃឹះ ដៃល មាន ចៃង 
នៅ ក្នងុ ធម្មនញុ្ញ អាសា៊ាន  នងិ សន្ធ-ិ 
សញ្ញា មិត្តភាព  និង សហ បៃតិ បត្តិ- 
ការ នៅ អាសុី អាគ្នៃយ៍។ គោល- 
ការណ៍ ណៃ នាំ របស់ អាសា៊ាន ក្នុង 
ការ គៃប់ គៃង ទំនាក់ ទំនង អន្តររដ្ឋ 
នៅ អាសុី អាគ្នៃយ៍  និង បៃទៃស 
ផៃសៃង ទៀត គ ឺការ គោរព គា្នា ទៅវញិ- 
ទៅ មក ដើមៃបី អ ធបិតៃយៃយភាព ស្មើមខុ  
មិន ជៃៀត ជៃក កិច្ច ការ ផ្ទៃ ក្នុង គា្នា 
នងិ ការ សមៃច ចតិ្ត ផ្អៃក លើ គោល- 
ការណ៍ កុងសង់ សុីស។

លខិតិ ចហំ របស ់កៃមុ អ្នក ការទតូ 
កម្ពជុា សរសៃរ ថា៖«នៅ ពៃល ដៃល 
គាត់ អះ អាង ថា  ការ ទមា្លោក់ កម្ពុជា  
នងិ ឡាវ  គ ឺដើ មៃបី រកៃសា ការ ពារ សមា- 
ជិក៨  ផៃសៃង ទៀត នោះ បា នន័យ 
ថា គាត ់គ ឺជាមនសុៃស ខ្ជលិ ខាង បញ្ញា 
សា្មៅរត ីដោយ សន្មតថា  បៃទៃស ៨ 
គឺ ជា តំណង កុង សង់ សុីស របស់ 
តបំន។់ ប៉នុ្តៃ  តើវា ជា កងុ សង ់សុសី 
តំបន់ ដៃរ ឬ យា៉ាង ណ នៅ ពៃល 
ដៃល គា្មៅន កម្ពុជា  និង ឡាវ?»។

លខិតិ ដដៃល បន្ត ថា ៖«កងុ សង-់ 
សុីស បៃប នៃះ ជា កុង សង់ សុីស 
ទន់ជៃយ  ហើយ ដូច ដៃល គាត់ 
លើក ហើយ ថា  បៃទៃស ទាំង ៨ ក៏ 
តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ចំពោះ ផល- 
បៃយោជន៍ ជាតិ របស់ ខ្លួន ដៃរ  
ហើយ ផល បៃយោជន៍ ទាំង នោះ 
មិន អាច ដូច គា្នា ទាំង សៃុង នោះ- 
ឡើយ។ ការ ពតិ គ ឺនៅ តៃង ់ថា  សមា- 

ជកិ អាសា៊ាន ទំាង អស់ កពំងុ តៃ មាន 
ការ បៃងុ បៃយត័្ន  ចពំោះ ការ បៃកតួ- 
បៃជៃង របស់ មហា អំណច ដៃល 
កំពុង កើត មាន នៅ ក្នុង តំបន់»។

បៃទៃស កម្ពជុា មនិ ដៃល ពៃងើយ- 
កន្តើយ លើ អពៃយាកៃឹតភាព  និង ការ- 
មិន ចូល បកៃស សម្ព័ន្ធ ទៃ  ពីពៃះ 
បៃវត្តិសាស្តៃ កម្ពុជា តៃង តៃ រំឭក 
ដល ់បៃជាជន កម្ពជុា ថា  ការ បោះ- 
បង់ ចោល គោល ការណ៍ ទាំង ២ 
នៃះ បាន នាំ ឱៃយ កម្ពុជា ធា្លោក់ ទៅក្នុង 
សង្គៃម សុវីលិ នងិ អពំើ ឃរឃៅ 
អាកៃក ់បផំតុ បៃចា ំសតវតៃសរ ៍ទ២ី០ ។ 
អ្នកការទូត ពិត បៃកដ គួរ តៃ បៃើ- 
បៃស់ បៃជា្ញា  ជំនាញ និង បទ- 
ពសិោធ  ចណំៃះ ដងឹ នងិ គតបិណ្ឌតិ 
រប់ ទសវតៃសរ៍ របស់ ខ្លួន ដើមៃបី ពន្លត់ 
ភ្លើង ។ គាត ់គរួ តៃ ចាក ់ទកឹ លើ ភ្លើង 
មិន មៃន សំាង នោះ ទៃ។

លោក  ឈាង វណ្ណរិទ្ធ  បៃធាន 
វទិៃយាសា្ថាន ចក្ខវុសិយ័ អាសុ ី (AVI) 
យល់ ឃើញ ថា  ការ លើក ឡើង 
របស ់លោក  Kausikan  គ ឺជា មត ិ
ផ្ទាល ់ខ្លនួ សទុ្ធ សាធដៃល មនិ ឆ្លុះ-  
បញ្ចាំង ពី ទិស ដៅ ឬ បំណង នៃ 
គោល នយោបាយ ការបរទៃស 
របស់ សិង្ហបុរី ទៃ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖«គា្មៅន អ្វី 
មាន តម្លៃ ជាង ឯក រជភាព  និង 

អធិបតៃយៃយភាព ទៃ  ហើយ នៃះ ក៏ 
តៃវូ តៃ អនវុត្ត សមៃប ់រដ្ឋ តចូ ដចូ ជា 
កម្ពជុា ដៃរ ដៃល បានចមៃងុ ចមៃើន 
ក្នុង ការ រកៃសា ស្វ័យភាព នៃ យុទ្ធ- 
សាស្តៃ របសខ់្លនួ ហើយ បាន អនវុត្ត 
ភារកិច្ច របស់ខ្លួន នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ 
អន្តរជាតិ មួយ ដៃល មិន សមរមៃយ  
និង អយុត្តិធម៌»។

អ្នក វិភាគ នយោបាយ លោក 
ឡៅ ម៉ុងហៃ  ថ្លៃង ថា  បៃ សិន បើ 
បៃទៃស មួយ តៃូវ បាន ដឹក មុខ 
ដោយមហា អណំច ហើយ បៃទៃស   
នោះ មិន គៃប់ លក្ខណៈ សមៃប់ 
ជាសមាជកិ អាសា៊ាន នោះ  វា មនិ- 
មៃន ជា រឿង មនិ សម សៃប ទៃ ក្នងុ 
ការ អពំាវ នាវ ឱៃយ ដក បៃទៃស នោះ  
ចៃញ ពី សមាគម តំបន់។

លោក ជៃម សុខ  អ្នក វិភាគ 
នយោបាយ មាន មលូដ្ឋាន នៅ សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក  មាន បៃសាសន៍ ថា 
ទសៃសនៈ របស់  Bihalari Kausi- 
kan  មនិ មៃន នយិាយ ចៃញ ព ីគំនិត 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ ទៃ  គ ឺជាគនំតិ របស ់សម្ពន័្ធ- 
មិត្ត ដៃល លោក សុំ មិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មៅះ។ លោក Kausikan គៃន-់ 
តៃ ជា បៃអបម់ាត ់សមៃប ់បញ្ចៃញ- 
គំនិត របស់ សម្ព័ន្ធ មិត្ត  ហើយ ការ រិះ- 
គន់ របស់ លោក ជា គំនុំ គំកួន មួយ 
បនៃសល ់ទកុ តាងំ ព ីឆ្នា២ំ០១២  ដៃល 

ពៃល នោះ កម្ពជុា  នងិ ឡាវ មនិ គគៃកឹ- 
គគៃង ជាមួយ នឹង បៃទៃស ផៃសៃង 
ទៀត ក្នុង ការ ចៃញអនុសាសន៍ 
របស ់អាសា៊ាន ចពំោះ បញ្ហា សមទុៃ 
ចិន ខាង តៃបូង។

លោក ថ្លៃង ថា៖«គាត ់យក បញ្ហា 
នៃះ ទៅ បកសៃយ ថា កម្ពុជា  និង 
ឡាវ  មនិ បងា្ហាញ គោល ជហំរ អពៃយា- 
កៃឹតភាព ដ៏ សម សួន របស់ ខ្លួន។ 
មនសុៃស  ដចូ  Bihalari Kausikan 
នៃះគឺ ជា បៃអប់ មាត់ របស់ សម្ព័ន្ធ 
មួយ ដៃលសម្ព័ន្ធ នោះ គៃន់ តៃ 
បណ្ដៃត ពាកៃយ ថា បើ កម្ពជុា  នងិ ឡាវ 
ធ្វើ ខសុ ម្ដង ទៀត គៃ  នងឹ ដៃញចោល 
សមាជកិ ភាព  ចៃញ[ព]ីអាសា៊ាន។ 
បគុ្គល នៃះ ជា អ្នក ការទតូ  ប៉នុ្តៃ មនិ 
យល់ ពី ធម្មនុញ្ញ របស់ អាសា៊ាន 
និយាយ  តាម  របៀប កំរោល»។

លោក បន្ត ថា  លោក Kausikan 
ធា្លោប់ បាន បញ្ចៃញ ភាព កំរោល 
របស ់ខ្លនួ ឱៃយ ថា្នាក ់ដកឹនា ំកម្ពជុា បាន- 
ឃើញ រចួ ហើយ កាល ព ីកន្លង ទៅ។  
ប៉ុន្តៃ ថា្នាក់ ដឹកនាំ កម្ពុជា  បៃរ ជា 
ញញមឹ ទៅវញិ ដោយ ការ ហសួ ចតិ្ត 
ដៃល ឃើញ គនំតិ ខ្វះ ការ យល ់ដងឹ 
ពតិ បៃកដអពំ ីធម្មនញុ្ញ អាសា៊ាន ។ 
ទោះ យា៉ាង ណ  ការ ខ្វះ ការ យល់- 
ដឹង របស់ លោក  Kausikan  ធ្វើ 
ឡើង ដោយ ចៃតនា សមៃប ់សម្ពន័្ធ- 
មិត្ត  ប៉ុន្តៃ មិន តំណង ឱៃយ ផល- 
បៃយោជន ៍របស ់អាសា៊ាន ។ លោក 
ក៏ សង្កៃត ឃើញ ថា  មាន បៃទៃស 
មហា អណំច ខ្លះ កពំងុ ជៃៀត ជៃក 
ផ្ទៃ ក្នុង បៃទៃស នៅ អាសា៊ាន។

លោក សុខ ទូច  បៃធាន រជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជាថ្លៃង ថា ការ- 
ស្នើ  ឱៃយ ដក បៃក្ខភាព កម្ពជុា នងិ ឡាវ 
ចៃញ ព ីសមាគម អាសា៊ាន  គៃនត់ៃ 
ជា គំនិត សៃ មើ សៃមៃ ប៉ុណ្ណះ  
ពៃះ  គា្មៅន បៃទៃស អាសា៊ាន ណ 
អាច ដក បៃទៃស ទាំង ២នៃះ បាន 
ទៃ បើ តាម គោល ការណ៍ មតិ រួម  

(កុង សង់ សុីស)។
អ្នក សិកៃសា សៃវជៃវ ជើង ចាស់ 

មា្នាក់ ដៃល សុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មៅះ 
យល ់ឃើញ ថារដ្ឋាភបិាល តាម រយៈ   
ទនំាក ់ទនំង ការទតូ  គរួ ស្នើ បៃទៃស 
សងិ្ហ បុរ ីឱៃយ បៃប់ ទៅ កៃមុ អ្នកវភិាគ 
ទំាង នៃះឱៃយ មាន សា្មៅរតី ទទួល ខុស- 
តៃវូ ខ្ពស។់ បើ ទោះ ប ីជា ការ លើក- 
ឡើង នៃះ គៃន់ តៃ ជា មតិរបស់ 
បុគ្គល ក៏ ដោយ  ពួក គៃ មិន គួរ បៃើ- 
បៃស់ វៃទិកា របស់ គៃ ដើមៃបី វាយ- 
បៃហារ លើ បៃទៃស ណ មួយ ទៃ។

លោក បន្ត ថា  បើ មើល លើ ភាព- 
ជាក ់ស្ដៃង សងិ្ហបរុ ីមាន ននិា្នាការ ទៅ   
លោក ខាង លចិ  គ ឺសហរដ្ឋ អាមៃ- 
រិក។ កាល ពីមុន ថា្នាក់ ដឹកនំា បៃ- 
ទៃស នៃះ ធា្លោប់ គាំទៃ ខ្មៃរ កៃហម  
កាល ពី ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៨០។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុ ំមើល ឃើញ ថា 
របៀប វារៈ របស់ គាត់  គឺ ចង់ រិះ គន់ 
ទំនាក់ ទំនង កម្ពុជា ជាមួយ ចិន វា 
គ ឺជា បញ្ហា ភមូសិាស្តៃ នយោបាយ 
ជាមយួ ចនិ។ ប៉នុ្តៃ គាត ់តៃវូ តៃ យល ់
ថា  កម្ពុជា ក៏ ដូច ជា សិង្ហបុរី  គឺ ជា 
បៃទៃស តូច។ បៃទៃស តូច តៃូវ តៃ 
រប ់អាន មតិ្ត ជាមយួ បៃទៃស ទាងំ- 
អស់ ដើមៃបី រស់ បាន  ទាំង ជាមួយ 
បៃទៃស លោក ខាង លចិ នងិ ខាង- 
កើត។ គៃ មិន អាច មក បនោ្ទាស 
យើង  ដោយ សារ តៃ មាន ទំនាក់- 
ទំនង ជាមួយ ចិន ទៃ។ សិង្ហបុរី ខ្លួន- 
ឯង ក៏ ខូច ដៃរ  ពៃះ បៃទៃស នៃះ 
តៃវូ ជាមយួ គៃប ់បៃទៃស ដៃល មាន 
ផល បៃយោជន៍ ដល់ ខ្លួន»។ 

លោក បន្ត ថា ៖«កម្ពុជា ក៏ ដូច គា្នា 
ថា្នាក ់ដកឹ នា ំតៃវូ រក វធិ ីគៃប ់យា៉ាង ដើមៃប ី
អភវិឌៃឍ បៃទៃស ឱៃយ ទៅ មខុ។ ដចូ្នៃះ 
គៃ មនិ អាច រិះ គន ់កម្ពជុា ដោយ សារ 
រឿង នៃះ ទៃ។ គៃ អាច រិះ គន់ បាន- 
ក្នុង រឿង អ្វី មួយ  ប៉ុន្តៃ មិន អាច 
និយាយ ថា ឱៃយ ដៃញ បៃទៃស នៃះ 
ចៃញ  បៃទៃស នោះ ចៃញ ទៃ»៕

លិខិតចំហ...
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តំណាងរាស្ត្រលើកពីផលប្រយោជន៍បង្កើតច្របាប់ការពារធនធានធម្មជាតិខណៈមានការស្នើឱ្រយពង្រងឹការការពារ
អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ  តំណាង រាសៃ្តម្នាក់ បា ន  
លើ ក ឡើង ពី ផល បៃយោជន៍  នៃ 
ការបង្កើត  ចៃបាប់ និង ការធ្វើ វិសោ ធ - 
នកម្មចៃបាប ់ស្តពី ីពៃឈើចៃបាប ់ស្ត ីព ី 
ជលផល និង ចៃបាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ  ការ ពារ  តំ បន់  ការពារ ធនធាន- 
ធម្មជាត ិ នានា ខណៈ ដៃល អង្គការ 
សង្គម សុី វិល  និង តំណាង សហ - 
គម ន៍  បាន ស្នើ ឱៃយ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ  
ពងៃងឹ ការ ការ ពារ ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ
ពន្លឿន ការ ចុះ បញ្ជី ដី សមូហភាព   
និង ដោះ សៃយ បញ្ហា វិវាទ ដី ធ្លី  ឱៃយ 
បាន លឿន  យុត្ត ិធម៌និង  តម្លា ភាព  ។ 

ក្នងុ សន្នសីិទ ថ្នាក់ ជាតិ ស្ត ីពី អភិ - 
បាល កចិ្ច ដធី្ល ីនងិ ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ 
នៅភោជន ីយ ដ្ឋាន ទន្លៃ បាសាក ់២ 
កាលពី ថ្ងៃ  ទី ២៧  ខៃ តុលា លោក 
តាក វណ្ណ ថ តំណាង រាស្តៃ មណ្ឌ ល  
ពៃះ សហីន ុនងិ ជា សម ជកិ គណៈ- 
កម្មការ ទី ៩ នៃ រដ្ឋ សភា ថ្លៃង ថ  
ខ្លឹម សារ នៅ ក្នុង សៃចក្តី ពៃង   និង 
វិសោធន កម្ម ចៃបាប់ ទំាង នោះគឺ បា ន 
ផ្តល់ វិមជៃឈការ និង វិសហ មជៃឈ ការ 
លើ ការ ងារ គៃប់ គៃង ដីធ្លី និង ធ ន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ ទៅ ថ្នាក់ កៃម ជាតិ 
លើក កម្ពស់ ការ ចូល រួម របស់ សា - 
ធា រណ ជន ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 

អភិបាល កិច្ច ដីធ្ល ីនិង ធន ធាន ធម្ម - 
ជាតិ ឱៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖« កា រ លើក កម្ព ស់   
អភិបាល កិច្ច ដីធ្ល ីនិង ធន ធាន ធម្ម - 
ជាតិ ឱៃយកាន់ តៃបៃសើ រ  គឺធ្វើតាម- 
រយៈ ការ បំពៃញ តួនាទី ភារ កិច្ច ស្ន ូល    
សំខាន់ ៣គឺ តួនាទី នីតិ កម្ម តួនាទី 
នៃ រដ្ឋសភា និង លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ - 
យុត្ត ផៃសៃងៗ ទៀត  ក៏ដូច ជា តាម- 
រយៈ ការ ទទួល ពាកៃយ បណ្តឹង ការ- 
ចុះ  សកិៃសាសៃវ ជៃវ នងិ ស្វៃង យ ល ់
ពីការ អនុវត្ត ចៃបាប់ នៅតាម បណា្តា 
មូល ដ្ឋាន និង ការ ធ្វើ អន្តរា គមន៍ 
ទៅ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ និង ដោះ សៃយ »។ 

លោក តឹក វណា្ណារា៉ា នាយក បៃតិ - 
បត្តិវៃទិកា នៃ អង្គការ មិន មៃន រដ្ឋា - 
ភិបាល កត់ សម្គាល់ ថ   កៃសួ  ង រៀប- 
ចំដៃន ដី នគរូប នីយ ក ម្មនិង សំណ ង់ 
ក៏ដូច ជា កៃសួង ពាក់  ពន័្ធ ផៃសៃងៗ  ធ្វើ 
ការងារ សកម្ម ក្នងុ ការ  ឆ្លើយ តបនិ ង  
ដោះ សៃយ បញ្ហា ជនូ  ពលរដ្ឋ បាន 
ចៃើនប៉នុ្តៃ នៅ មន បញ្ហា មយួ ចនំ ួន  
មនិ ទាន ់បាន ដោះ សៃយ សមៃ ប ់
សហគ មន៍ មួយ ចំនួន ដូច ជា  សហ- 
គមន ៍ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ សហ- 
គមន៍ ពៃ ឈើ និង សហ គមន៍ នៃ - 
សា ទ ផង ដៃរ។ «សហ គមន៍ ជន- 
ជាត ិដើម ភាគ តចិ បាន ស្នើ ឱៃយ មន 

ការ ពន្លឿន បន្ថៃម  និង ពងៃីក ឱៃយ 
បាន ធំទាក់ ទង ការ ចុះ បញ្ជ ីដី សមូ - 
ហ ភាព សហគមន៍ ជន ជាតិ ដើម 
ភាគ តិច បច្ចបុៃបន្ន មន ៥០១សហ - 
គមន៍  ហើយ មន ១៥០ ទទួល- 
សា្គា ល ់អត្ត សញ្ញាណ ដោយ កៃសងួ 
អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ និង ១៥ ០ ទៀត 
ទទួល សា្គាល់ ជានី តិបុគ្គល ដោយ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃនិង មន ៣០ សហ-   
គមន៍ ដៃល ទទួល បាន វិញ្ញា ប ន- 
បតៃជាផ្លូវ ការពី កៃសួង ដៃន ដី » ។ 

បើតាម លោក វណា្ណារា៉ា  សហ គម ន៍ 
ពៃ ឈើ និង សហគមន៍ នៃ សាទ 
ក៏បាន សំណូម ពរ ឱៃយមន ការ- 

កំណត់ ដៃន ដី  របស់ គាត់ឱៃយ ម ន    
ភាព  ចៃបាស់ លាស់  ហើយ ឱៃយមន- 
ការ ជួយ អន្តរា គម ន៍ បន្ថៃម ទាំង 
ធនធាន  នងិ ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស ក្នងុ 
ការ កំណត់ ដៃន ដី  និង ការ ទទួល- 
សា្គាល់ សហគមន៍ ពួក គាត់  ដើមៃបី 
ឱៃយគាត ់មន លទ្ធ ភាព កាន ់តៃចៃើន 
នៅ ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ចណំៃក ឱៃយ បាន 
សកម្ម ក្នងុ ការ ការ ពារ ធន ធាន ពៃ - 
ឈើ ធន ធាន ដី និង ជីវចមៃុះ  ក្នុង 
សហ គមន៍ ដៃល ទទួល សា្គាល់ ដោ យ 
កៃសួង ពាក់  ព័ន្ធ រួច ហើយ នោះ ។  

អ្នក សៃ ីឈាន សាវ រីយ៍ តំណា ង  
សហ គមន៍ បាន សង្កៃត ឃើញ ថ 

តាម រយៈ វៃទិកា ថ្នាក់ ជាតិ ស្តី ពី 
អភិបាល កិច្ច ដីធ្ល ីនិង ធន ធាន ធម្ម - 
ជាតិ នៃះ  បាន ជួយ ឱៃយ មន ដំណោះ- 
សៃយ ចៃើន ជាបន្ត បនា្ទាប ់សមៃប ់
ព ល រដ្ឋ នៅ តាម សហគមន៍ នានា 
ពីពៃះ បើសិន គា្មាន កម្មវិធី នៃះ ទៃ 
កង្វល ់របស ់ ពល រដ្ឋ  នៅ ក្នងុ សហ- 
គ មន៍ មិន តៃូវបាន ដោះ សៃយឱៃយ 
បាន ទូលំ ទូលាយ ឡើយ ។ ទោះ យ៉ាង -  
ណាអ្នក សៃី  សាវ រីយ៍  បាន ស្នើ ទៅ 
សា្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  ឱៃយ បន្ត ផ្តល់ ដំណោ ះ  - 
សៃយ ដោយ ធ្វើ ការ អភិវឌៃឍ  នៅ 
នឹង កន្លៃង  និង ពន្លឿ ន ការ ផ្តល់ ប្លង់ 
កម្ម សទិ្ធ ិសៃប ចៃបាប ់ នងិ ផ្តល ់សៃវា 
សាធា រណៈ  បៃកប ដោយ គុណ ភា ព 
ដល់ សហគ មន៍ ចុះសិកៃសា ពិនិតៃយ 
វាយ តម្លៃ ឡើង វិញ និង វិភាគ ពី 
ឫស គល់ នៃ បញ្ហា ឱៃយ បាន សម សៃ ប 
ជា មួយ សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង នៅ 
តំបន់ ទីលំ នៅឋាន ថ្ម ី។ អ្ន ក សៃ ីថ 
សា្ថាប័ន ជំនា ញដៃល ទទួ ល ខុស តៃ ូវ  
ដោះ សៃយ វិវាទ គួរ ចុះ សៃវ ជៃវ ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់ដោយ មន ការ - 
ចូល រួម ពីគៃប់ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ រក ឱៃយ - 
ឃើញ នូវ ចំណុច វិវាទ មូល ហៃតុ 
វវិាទតួអ ង្គ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វវិាទ និង ការ  
បង្កើត ជមៃើស ដោះ សៃយ ដោយ 
ឈរ លើ  ការ  ការ ពិត ចៃបាប់ បទ ដ្ឋាន 
គតិ យុត្ត និង គោល នយោ បាយ 

ពៃម ទំាង  ការ សមៃប សមៃលួ ឱៃយ ម ន 
សមៃប ទាន ផល បៃយោជន៍ របស់ 
ភាគី វិវាទ និង រាជ រដ្ឋាភិ បាល។

លោក ឡោ ដវុធ អគ្គ នាយក  
នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន សុរិយោ ដី  និង 
ភមូសិាស្តៃនៃ កៃសងួ រៀបចដំៃន ដ ី 
មិន បាន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង  សំណួរ   
សុ ំ  ធ្វើ អ តា្ថា ធបិៃបាយ ជុ ំវញិ បញ្ហា នៃះ   
ទៃ កាល ពីមៃសិល មិញ។ ប៉ុន្តៃអ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសងួ បរសិា្ថាន  លោក នៃតៃ 
ភក្តៃ  ថ្លៃង  ថ ការការ ពារ  និង អភិ - 
រកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ សត្វ ពៃក្នុង 
រយៈ ពៃល ១០ ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ  
គឺ  មន ការ ល្អ បៃសើរ ពៃះ មន 
មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស ឈរ ជើង នៅតាម 
តាម បន់ ការ ពារ ធម្មជាតិ នានា នៅ 
ទទូាងំ  បៃទៃស  ពៃម ទាងំ មន ការ- 
ចុះលៃបាត  បង្កៃប និង ទប់ សា្កាត់ 
ដោយ មន ការ សហការ ល្អ ជាមយួ 
អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន ។ «តាម រយៈ ការ - 
ការ ពារ បាន នូវ ធន ធាន ធម្មជា តិ 
របស់ យើ ង  ការកាត់ បន្ថយ បទ- 
ល្មើស ហើយ និង ការ ធ្វើឱៃយ  តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ  កាន់ តៃមន សុវត្ថ ិ- 
ភាព ធ្វើ ឱៃយ បទ ល្មើស ដៃលម ន 
ទៃង់ទៃយ ធំ លៃង កើត មន ប៉ុន្តៃ 
នៅមន បទ ល្មើស តចូៗ   តាម រយៈ 
ម៉ូតូ គោយ ន្ត អីហ្នឹង ដៃល យើង 
តៃូវ បន្ត បង្កៃប ថៃម ទៀត  »៕
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 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ  កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ 
កាល ពី មៃសិល មិញ បាន ចុះ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ជាមួយ  អង្គការ  
OXFAM  ដើមៃបី ទទួល ជំនួយ 
ឧបត្ថម្ភ  ក្នុង ការ រៀប ចំ យន្ត ការ 
ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ 
តុលាការ នៅ កម្ពុជា  តាម រយៈ 
ការ គំាទៃ រៀប ចំ កិច្ច បៃជំុ ពិគៃះ- 
យោបល់ ជា មួយ គៃប់ ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ  ដើ មៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង 

សៃច ក្ត ីតៃវូ ការ ពតិ បៃកដ របស ់
សង្គម កម្ពុជា ។ 

 លោក  ជិន  ម៉ា លីន  រដ្ឋ លៃខា ធិការ  
និង ជា បៃធាន កៃមុ ការងារ រៀបច ំ
យន្ត ការ នៃះ  ថ្លៃង ក្នងុ ពៃល ចុះ- 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង កាល ពី មៃសិល- 
មិញ នៅ ទីស្ដកីារ កៃសួង យុត្ដ ិធ ម៌ 
ថា  ការ ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច - 
ពៃម   ពៃៀង នៃះ  គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ដល់ 
យន្ត ការ ដោះ សៃវ វិវាទ កៃ - 
បៃព័ន្ធ តុលា ការ។  ដូច្នៃះ ជំនួយ 
នៃះគឺ ជំនួយ ពាក់ ព័ន្ធ ដល់ ដំ ណើ  រ  - 

ការ នៃ ការ រៀប ចំ នូវ កិច្ច បៃជុំ  
ពិ គៃះ យោបល់  ជា មួយ គៃប់ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ លើ ឯកសារ 
ទសៃសនទាន នៃ យន្ត ការ នៃះ ។ 

 លោក ថ្លៃង បន្តថា ៖ « អង្គការ  
OXFAM  បាន រីក រាយ ក្នុង ការ- 
សហ ការ ជា មួយ កៃសួង យតុ្ដធិម ៌
ពៃះ ការងារ នៃះ តៃូវ នឹង ទិស- 
ដៅ របស់ គាត់ ក្នុង ការ លើក- 
ស្ទួយ សិទ្ធិ របស់ បៃជា ព ល រដ្ឋ 
នៅ មូល ដ្ឋាន។  ជា ពិសៃស  គឺ 
សិទ្ធិ ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច  សិទ្ធិ ផ្នៃក 
សង្គម  នងិ សទិ្ធ ិផ្នៃក ទទលួ បាន 
យុត្ដិ ធម៌  តាម រយៈ ការ ដោះ- 
សៃយ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ តុលា- 
ការ នៃះ » ។    លោក ជិន  ម៉ាលីន  
បាន ថ្លៃង ថា  បច្ចបុៃប ន្ន យន្ត ការ 
នៃះ  សមៃ ច បាន លើ ការ រៀបចំ 
សៃច ក្ដី ពៃង បឋម មួយ ចំនួន  
មន ដូច ជា ឯក សារ ទសៃសន ទាន 
ជា ដើម  ( Zero-  Draf t )  ។   

 លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ « ឯក សារ 
ទសៃសនទាន សមៃប់ យន្តការ  
នៃះ  យើង បាន សៃវ ជៃវ ទាំង- 
អស់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង ចៃបាប់ ជាតិ  
និង អន្តរ ជាតិ  និង ការ អនុ វត្ដ ល្អ 

ជា អន្ត រ ជាតិ  ក្នងុ តំបន់  និង បរិប ទ 
របស់ កម្ពជុា  រួម មន វបៃបធម៌ បៃ - 
ពៃណី  និង បៃវត្តិ សាសៃ្ដ របស់ 
កម្ពុជា » ។   លោ ក បន្ថៃម ថា ៖     
« យន្ត ការ  នៃះគ ឺយើង ចង ់រៀប ច ំ
យ៉ាង ម៉ៃច ឱៃយ វា ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ 
សៃច ក្ត ីតៃវូ ការ ពតិ បៃកដ របស ់
សង្គម កម្ពជុា ។  យើ ង រៀន សតូៃ 
ពី បណ្ដា បៃទៃស ដទៃ  ក៏ បុ៉ន្ដៃ យើ ង 
អត់ ចម្លង ពីគៃ មក ទាំង សៃុង ទៃ  
យើង ដក យក បទ ពិសោធ ល្អៗ  
ហើយ យើង ច្នៃ  យ៉ាង ម៉ៃច ឱៃយ តៃវូ 
នឹង បរិបទ របស់ កម្ពុជា » ។ 

 លោក សៃី  លឹម  សូលីន  នា - 
យិកា បៃចាំ បៃទៃសនៃ អង្គការ 
Oxfam  នៅ កម្ពុជា  ថ្លៃងបៃប់ 
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដ ិការ ជា មួ យ 
កៃសួង យុត្ដិ ធម៌នៃះ  គឺ ជា ការ- 
បើក លម្ហផ្លវូ មយួ នៃកចិ្ច ការ រវាង 
អង្គការ សង្គម សុីវិល  ជាតិ  និង 
អន្តរ ជាតិ ជា មួយ កៃសួង យុត្ដិ- 
ធម៌ ។  លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖ « ក្នុង 
នាម អង្គការ អន្តរ ជាត ិ តាម រយៈ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដិ ការ នៃះ  គឺ 
យើង នឹង ជួយ ជំរុញ ដល់ បៃ-    

តិ បត្ដិ ការ នៃ យន្ត ការ ដោះ- 
សៃយ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ តុលា ការ 
របស់ កៃសងួ យតុ្ដ ិធម ៌ឱៃយ កាន ់តៃ 
បាន ជោគ ជ័យ និង មន វិសាល- 
ភាព កាន ់តៃ ទលូាយ  ដើ មៃប ីជយួ 
ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ 
តលុា ការ បៃកប ដោយ តម្លា ភាព  
និង ពៃញ សិទ្ធ ិដល់ ពល រដ្ឋ » ។ 

 បើ តាម លោក  ម៉ាលីន  បច្ច ុបៃប ន្ន  
កៃ ពី មន កិច្ច សហការ ជា មយួ  
អង្គ ការ  OXFAM  កៃសួង យុត្ដ ិ- 
ធម៌ ក៏ ទទួល បាន កិច្ច សហ ការ ក្នងុ  
ការ រៀបចំ យន្ត ការ នៃះ ពី ភាគី ពា ក់ - 
ព័ន្ធ សំខាន់ៗ មួ យ ចំនួន  ដូច  ជា  
សហ ភាព អឺរ៉ុប  ឧ ត្ត ម ស្នង ការ 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ កម្ពជុា ជា ដើម ។  
កៃ សួង យុត្ដិធម៌ នឹង បៃឹង បៃង 
រៀប ចំ យន្ត ការ នៃះ ឱៃយ បាន ចប់          
រួ ច រាល់ នៅ ឆ្នាំ ២០ ២១ ។   

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖« តាម រយៈ  
យន្ត ការ នៃះ នឹង ចូល រួម កាត់ - 
បន្ថយ សំណុំ រឿង កក ស្ទះ នៅ 
តាម តុលា ការ រាជ ធានី -ខៃត្ត  
ពៃះ ករ ណី វិ វាទ មួយ ចំនួន តៃូវ 
បាន ដោះ សៃយ បញ្ចប ់នៅ កៃ 
បៃព័ន្ធ តុលា ការ តៃ ម្ដ ង » ៕  

តពីទំព័រ ១...ឱៃយ បាន កាន់ តៃ 
ចៃើ ន និង មន  និរន្ត រភាព ។ លោ ក 
ថ្លៃង ថា ៖«យើង មិនចង់ ឃើញ ថា 
នៅឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
មន ការថយចុះប៉ុន្ដៃ នៅ ឆ្នាំ  
២០ ២១ បៃរជាមន ចំនួន  អ្ន ក-   
សា្លាប់ កើន ឡើងពៃះ មិន មន 
វិធាន ការ សម សៃប នោះទៃ» ។ 

លោក ឱៃយ ដឹង ថា  កៃុម ការងារ 
ទាងំ ៧ នោះ រមួ មន១កៃមុ ការ- 
ងារ ជំរុញ សុវ ត្ថិភា ពយ ន យន្ត 
ដកឹ ជញ្ជនូ កម្មករ នយិោជតិ។  ២  
កៃមុ ការងារ ពងៃងឹ ការ ផៃសព្វ ផៃសា យ  
អប់រំ បង្កើត កម្ម វិធី សិកៃសានិ ង បង្កើ ត  
និង អនុវត្ត គោលន យោ បា យ  
សុវត្ថិ  ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក 
នៅ កន្លៃង ការ ងារ ។ ៣ កៃមុ ការ - 
ងារ បង្កើន ការ ផ្តល់ មួក សុវត្ថ ិភា ព  
និង មួក សុវត្ថភិាព ដៃល មន ស្ត ង់  - 
ដ។  ៤ កៃមុ ការងារ ជំរុ ញកា រ -  
ប ងៃៀន អំពី បច្ចៃក ទៃស ការ បើ ក  - 
បរ ម៉ូតូ។ ៥ កៃុម ការងារ ជំរុញ 
គោល នយោបាយ  និង ការគៃប់ - 
គៃងពាណជិ្ជកម្ម គៃឿងសៃវងឹ។  
៦ កៃុម ការងារ គាំ ទៃការ អនុ វត្ត 
ចៃបាប់ ស្តីពី ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក  
បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព។  ចំ ណៃ   ក 
កៃមុ  ទី ៧ គឺ ជា កៃមុ ការងារ លើក- 
កម្ពស់ សុវត្ថ ិភា ព ក្នងុ ការ ធ្វើ ដំណើ រ  
ជាមួយ រថយ ន្ត ធនុធនំងិ រថយន្ត 
ដឹក ជញ្ជូ  ន ។

បើតាម  លោក  គឹម បញ្ញា  
តាមរយៈ  កចិ្ច បៃជុ ំបៃចា ំតៃ ីមស  

របស់ បណ្ដាញ សុវត្ថ ិភាព ចរា  - 
ចរណ៍ ផ្លូវ គោក នៅ កម្ពុជានៅ 
ភោជ  នីយដ្ឋាន ទន្លៃ បា សាក់ ១  
កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៧ ខៃ តលុា បាន 
សមៃចថា  កៃមុ ការងារ ទាងំ  ៧ 
កៃុម នៃះនឹង អាច មន សហ បៃ-  
ធាន  ចាប់ពី  ២-៣ រូប។  នៅក្នងុ នោះ  
១រូបមកពី អង្គ ការមូល និធិ បងា្ការ  
របួស អាសុី  ឬ ក៏ អង្គ ការ សម្ព័ន្ធ 
ដើ មៃបី  សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ - 
គោក  ។ កចិ្ច បៃជុ ំកប៏ា ន សមៃច 
ឱៃយ មន អ្នក  តំណង មកពីកៃុម- 
ហ៊ុន  អង្គការ ឬ ក៏អ្នក ដៃល មន 
ចំណប់អារម្មណ៍ ហើយ មន 
លក្ខណសមៃបត្ដិ សម សៃប ក្នុង 

ការ ដឹក នំា កៃមុ ការ ងារ នៃះ ឱៃយ ម ន  
សម្ទះុ សកម្មភាព សកម្ម និ ង ម ន  
បៃសទិ្ធភាព ទៅមខុចាបព់១ី- ២  
រូបផង ដៃរ  គឺ អាសៃ័យ លើ ការ- 
ចំាបាច់ ។ ចំណៃក  សមជិក កៃ ុម-   
ការងារ  នីមួយ ៗ  នៃ កៃុម ការងារ 
ទាំង ៧នៃះ  អាច មន ចនោ្លាះ ពី 
៥ទៅ ៩រូប។

លោក  គឹម បញ្ញា បញ្ជាក់ ថា ៖  
«កៃុម ការងារ នៃះ ពិត មៃន តៃ 
ជា កៃមុ ការងារពខីាង អង្គការ ឬ 
កៃមុ ហុ៊ន មិន មៃន រដ្ឋាភិបាល បុ៉ន្តៃ  
ការងារ របស់ យើង គឺ យើង នឹង 
ធ្វើ ការយ៉ាង ជិត ស្នទិ្ធជា មួយ នឹ ង   
សា្ថា បន័ រាជ រដ្ឋា ភបិាល នងិ ដៃគ ូ

ពាក់ ព័ន្ធនៅ ថា្នាក់ ជាតិ និង ថា្នាក់ 
កៃម ជាតទិាងំ ផ្នៃក រដ្ឋនងិ មនិ- 
មៃន រដ្ឋ ដើមៃប ីធ្វើ ម៉ៃច យើង ជរំញុ 
ការងារការ ដោះសៃយ លើ  ប ញ្ហា 
បៃឈមអំពី គៃះ ថា្នាក់ ចរាច - 
រណ៍ នៅ កម្ពុជា ឱៃយ ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ» ។ 

លោក ថី  វិសាល  បៃធាន កា - 
រិយល័យ នគរ បាល ចរាចរណ៍ 
និង សណ្ដាប់ ធា្នាប់ សាធារណៈ  
នៃ   អគ្គ ស្នង ការ  ដ្ឋាន នគរ បាល 
ជាតិ  សាទរ ចំពោះ ការ បង្កើត កៃ ុម 
ការងារ បច្ចៃកទៃស របស់ អង្គ - 
ការ  សង្គមសុីវិល ដើមៃបី ចូល រួម 
ជាមយួ រាជរដ្ឋាភបិាល  ក្នងុ ការ- 

ដោះសៃយ បញ្ហា គៃះ ថា្នាក់ 
ចរា ចរណ៍ នៅ កម្ពុជា នៃះ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«កចិ្ច ការងារ នៃះ 
ល្អណស់ ពៃះ នៅក្នុង ផៃន- 
ការ យុទ្ធ សាសៃ្ដ គណៈ កម្មា - 
ធិការ ជាតិ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ 
ផ្លវូ គោក ក៏បាន លើកឡើង ពី ការ-  
ចូលរួម សហការ របស់ អង្គការ 
កៃ រដ្ឋាភិបាល និង វិស័យ ឯក ជ ន  
នានានៃះ ដៃរ  ក្នុង ការ ចូលរួម 
ចំណៃក ទប់ សា្កាត់ គៃះ ថា្នាក់ 
ចរា  ចរណ៍ នៅ កម្ពុជា »។

យោង តាម របាយការណ៍ រប ស់ 
គណៈ កម្មាធ ិការ ជាត ិសវុ ត្ថ ិភាព 
ចរាច រណ៍ ផ្លូវ គោក បងា្ហាញ ថា  
ក្នងុ រយៈ ពៃល  ៩ ខៃ  ឆ្នា២ំ០២០ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវគោក  
បាន កើត ឡើង ចំនួន  ២ ៤៣០  
លើក បណ្ដាល ឱៃយ មន អ្នក សា្លា ប ់ 
១ ២៥៧នាក់  របួស ធ្ងន់ ២ ២៦ ៥  
នាក់  របួសសៃល  ១ ៤០១ នា ក់ 
នងិ មនិ ពាក ់មកួ សវុត្ថ ិភាព ពៃល 
មន គៃះ ថា្នាក ់ចនំនួ  ២ ៥៤៣ 
នាក់។ បើ បៃៀបធៀបនឹង រយៈ - 
ព ៃលដូច គា្នានឹ ង ឆ្នា  ២ំ ០១៩ ចំនួ ន 
គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក 
មន ការ ថយ ចុះ ចំនួន   ៧២៧  
លើក អ្នក សា្លាប់ ថយ ចុះ  ២៦៦ 
នាក់  របួស ធ្ងន់ ថយ  ចុះ  ៧៥៥ 
នាក់  របួស សៃល ថយ  ២៩៣ 
នាក ់នងិ មនិ ពាក ់មកួ សវុត្ថ ិភាព 
ពៃល មន គៃះ ថា្នាក់ ថយ ចុះ   
៥៤៤ នាក់ ៕

តពីទំព័រ២...នឹង ៩៧,៥៩%  
ធៀបនងឹ ចនំនួ អ្នក មន វរីសុ កវូដី ១៩ 
ទាំង អស់។ អ្នក កំពុង សមៃក  
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ មិត្ត ភាព 
ខ្មៃរ -សូវៀត មន ចំនួន ៧ នាក់  
ក្នុង នោះ មន បុរសជនជាតិខ្មៃរ 
៣ នាក់  សៃ្តីជាតិខ្មៃរ ម្នាក់  បុរស 
ជនជាត ិប៉ឡូញូ  ម្នាក ់ បរុស បារាងំ 
ម្នាក់  និង សៃ្តី ជាតិ បារាំង ម្នាក់។

 ករណី ក្មៃង អាយុ ៣ឆ្នាំ ដៃល 
ឪពកុម្តាយ របស ់គាត ់ជាជន ជាត-ិ 
ខ្មៃរ  នងិ បាន ឆ្លង វរីសុ កវូដី ១៩ នៃះ 
កាល ពី ថ្ងៃទី១៩  ខៃតុលា  នោះ  
តៃូវបាន លោក សៃី  ឱ វណ្ណឌីន  
អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល  
បញ្ជាក់ ពី មៃសិលមិញ ថា  ក្មៃង នោះ 
នៅ តៃ ធ្វើ តៃស្ត អវិជ្ជមន ដដៃល  
ខណៈ ដៃល គាត់ នៅ កៃម ការ- 
មើល ថៃ ពី ឪពុក ម្តាយ ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ- សូវៀត។

កង កម្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព កម្ពជុា  
៧៣ នាក់  ដៃល បាន ធ្វើ មតុភូមិ- 
និវត្តន៍ មក បៃទៃស វិញ  កៃយ 
បញ្ចប ់បៃសកកម្ម នៅ ស៊ដូង ់ខាង- 
តៃបូង  កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៧  តុលា   តៃូវ- 
បានមន្តៃ ីសខុាភបិាល យក សណំក  
នងិ បញ្ជនូ មក ធ្វើ ចតា្តា ឡ ីសក័  តាម- 
វធិាន  សខុាភបិាល រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ  
នៅ វទិៃយាសា្ថាន ហ្វកឹហ្វនឺ  កង  កម្លាងំ 
រកៃសា សន្តិភាព  ក្នុង សៃុក ឧដុង្គ  
ខៃត ្ត កំពង់  ស្ពឺ។

លោក អោក សៀង  អគ្គនាយក រង  
មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ គៃប់គៃង កង- 
កម្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព  បោស សម្អាត    
មនីនងិ កាកសណំល ់សង្គៃម  ថ្លៃង    
ក្នងុ ពៃល ទទលួសា្វាគមន ៍កង កម្លាងំ   
កម្ពជុា នៅ ពៃលាន យន្ត ហោះ អន្តរ- 
ជាតភិ្នពំៃញ  ព ីថ្ងៃទ២ី៧  តលុា  ថា  
ការបញ្ជូន កងរាជ អាវុធហត្ថ ទៅ 
ធ្វើចតា្តា ឡសីក័ តាម វធិាន សខុាភ-ិ 
បាល   ដើមៃបី ស្វៃងរក ជំងឺ កូវីដ១៩   
បើទោះជា កង ទព័ ទាងំនៃះ បានធ្វើ- 
តៃស្ត នៅ បៃទៃស ដៃល កពំងុ មន 
បៃសកកម្ម រក មិនឃើញ វិជ្ជមន 
ជងំ ឺកវូដី១៩ ក ៏ដោយ។ នៃះ ជា ការ- 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ធំធៃង ចំពោះ 
សុខភាព ពី សំណក់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ។

ចាប់ តាំងពី ឆ្នាំ២០០៦   កម្ពុជា 
បានបញ្ជូន កងកម្លាំង រកៃសា សន្តិ- 
ភាព  ៧ ១២៣នាក ់ ក្នងុនោះ មន 
សៃ្តី  ជិត ៤០០នាក់  ទៅ ចូលរួម 
បៃសកកម្ម របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ។ រហូត ដល់ ពៃលនៃះ  
កម្ពជុា មនកង កម្លាងំ ៥កង  សរបុ 
ចំនួន ៧៨៧នាក់  កំពុង បំពៃញ- 
បៃសកកម្ម រកៃសា សន្តិភាព  កៃម 
ឆតៃ របស ់អង្គការ សហ បៃជាជាត ិ 
ក្នុង នោះ មន លីបង់  ស៊ូដង់  ស៊ូ- 
ដង់   ខាង តៃបូង  ម៉ាលី  និង អា្រហ្វិក- 
កណ្ដាល។ កម្លាងំ មកួ ខៀវ ទាងំនៃះ  
ធ្វើឱៃយ  កម្ពុជា  ជាបៃទៃស បរិចា្ចាគ 
កម្លាងំ រកៃសា សន្តភិាព ចៃើន ជាង គៃ 
លដំប ់ទ២ី ក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន៕

OXFAM ផ្ដល់ជំ នួយ ដល់ ក្រសួង យុត្តធិម៌ដោះស្រយវិវាទក្រ ប្រព័ន្ធតុលាការ

រកឃើញវិជ្ជមាន...

ពិធី ចុះហត្ថលេខាតំណាងកេសួងយុត្តធិម៌និង Oxfam។ រូបថត ដរា៉ា

គេះ ថ្នាក់ ចរចរណ៍ មួយ នៅ ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ  កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៨ ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត នគរបាល 

បណ្តាញ សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ បង្កើត ក្រមុ ការ ងារ ...
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: ក្រសួងបរិស្ថានគ្រង
បោះពុម្ពផ្រសាយរបាយការណ៍ស្តីពី
ស្ថានភាពបរសិ្ថានជាតិលើកទី៤
ជា២ភាស(ខ្ម្ររនងិអង់គ្ល្រស)
នៅចងុឆ្នាំ២០២០ដើម្របីច្រកជនូ
ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការសង្គម-
សីុវិលជាតិនិងអន្តរជាតិប្រើប្រស់
ជាទិន្នន័យរួមមួយទាក់ទងបរិ-
ស្ថានដោយចៀសវាងការប្រើ-
ប្រស់ទិន្នន័យផ្រស្រងៗពីគា្នាខណៈ
ភាគីពាក់ព័ន្ធបានបញ្ចប់ការ- 
ពិគ្រះយោបល់រួចរាល់។
មន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
សកលវិទ្រយាល័យអង្គការជាតិ
និងអន្តរជាតិដ្រលទទួលបន្ទុក
ការងរទាក់ទងបរិស្ថាននិង
ធនធានធម្មជាតិនៅថ្ង្រទី២៧
ខ្រតុលាបានជួបជំុគា្នាក្នងុសិកា្ខា-
សលាពិគ្រះយោបល់បញ្ចប់
លើ«ស្រចក្តីព្រងរបាយការណ៍
ស្ថានភាពបរិស្ថានជាតិលើកទី៤»
នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណ។
លោកជបួបា៉ារស៍ីអគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដ្ឋានចំណ្រះដឹង
និងព័ត៌មានបរិស្ថានន្រក្រសួង
បរិស្ថានបានថ្ល្រងថារបាយការណ៍
ជាលើកទី៤ដ្រលបានធ្វើជា
លក្ខណៈអន្តរជាតិដោយមាន
លក្ខណពិស្រសច្រើនជាង៣
លើកមុនៗន្រះព្រះក្រសួង
បានអញ្ជើញទីប្រឹក្រសាជាតិ និង
អន្តរជាតិដើម្របីចូលរួមបង្កើតជា
របាយការណ៍ដ្រលអាចប្រើប្រស់
ជាអន្តរជាត។ិលោកបានបន្តថា
របាយការណ៍ន្រះមានរមួបញ្ចលូ
ប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន៧ដូច-
ជាគុណភាពខ្រយល់ការប្រប្រលួ-
អាកាសធាតុជីវចម្រុះ(ព្រឈើ
នងិសត្វព្រ)ទកឹសបដី(ការ-
ប្រើប្រស់ដី និងគុណភាពដី)
សំណល់(សំណល់រឹងនិងសំណល់
រាវ)និងសុវត្ថភិាពចំណីអាហារ។
ប្រធានបទទាងំន្រះនងឹត្រវូបាន
ចងក្រងជាសៀវភៅមួយដ្រល
អាចឱ្រយក្រសួងស្ថាប័នអង្គការ- 
សង្គមសុវីលិនងិសធារណជន
ប្រើប្រស់សម្រប់សិក្រសាស្រវ-
ជ្រវទាក់ទងបរិស្ថាន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំរំពឹងថា

បនា្ទាបព់ីរបាយការណ៍ន្រះផ្រសាយ
ច្រញទៅគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គ-
ការដ្រគូអាចប្រើប្រស់ទនិ្នន័យ
ន្រះជាគោលដើម្របីចៀសវាង
ការប្រើប្រស់ទិន្នន័យផ្រស្រងៗ
គា្នា។ជាមួយគា្នាន្រះរបាយការណ៍
នឹងធ្វើការបោះពុម្ពផ្រសាយជា២
ភាសគឺភាសខ្ម្ររនងិអងគ់្ល្រស
នៅចុងឆ្នាំន្រះបុ៉ន្ដ្រខ្ញុំមិនទាន់ដឹង
ពីចំនួនដ្រលត្រូវបោះពុម្ពទ្រ»។
លោកន្រត្រភក្ត្ររដ្ឋល្រខា-

ធកិារនងិជាអ្នកនាំពាក្រយក្រសងួ
បរសិ្ថានបានថ្ល្រងក្នងុកម្មវធិីន្រះ
ថាភាគីពាក់ព័ន្ធបានបញ្ចប់ការ-
ពិគ្រះយោបល់លើស្រចក្តីព្រង
របាយការណ៍ស្តពីីស្ថានភាពបរិ-
ស្ថានជាតិលើកទី៤ន្រះហើយ។
របាយការណ៍ន្រះ ពិតជាមាន
សរៈសំខាន់សម្រប់ប្រទ្រស
កម្ពជុា។បរិស្ថានគឺជាការងរពហុ-
វិស័យនិងពហុជំនាញដ្រល
ក្នុងន័យន្រះតម្រូវឱ្រយមានការ-
ចូលរួមផ្តល់គំនិតយោបល់មតិ
កដ៏ចូជាការច្រករលំ្រកទនិ្ននយ័-
ព័ត៌មានគា្នាសម្រប់ការកសង
របាយការណ៍ស្ថានភាពបរិស្ថាន-

ជាតិ។លោកបន្តថាបើទោះបី-
ជាក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នករៀបចំ
និងសម្របសម្រលួក្ដី បុ៉ន្ត្រផល-
ប្រយោជន៍គឺសម្រប់ប្រជាជន
កម្ពជុាទាងំមលូសម្រប់ក្រសងួ
ស្ថាប័នអង្គការសង្គមសីុវិលជាតិ
អន្តរជាតិទំាងអស់ប្រើប្រស់ដើម្របី
អាចមានទិន្នន័យរួមត្រមួយក្នងុ-
ការប្រើប្រស់ជាមូលដ្ឋានច្របាស់-
លាស។់លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការ-
កសងរបាយការណ៍ន្រះគឺជា
ការចងក្រងប្រមូលផ្តុំឯកសរ
ទិន្នន័យគោលនិងព័ត៌មានប្រប-
វិទ្រយាសស្ត្រអំពីបរិស្ថាននិងធន-
ធានធម្មជាតិសម្រប់អ្នករៀបចំ
គោលនយោបាយអ្នកធ្វើផ្រនការ
អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសិក្រសាស្រវជ្រវ

វិនិយោគិនអង្គការជាតិនិង
អន្តរជាតិប្រើប្រស់ជាមូលដ្ឋាន
ដើម្របីសម្រចបានទៅតាមគោល- 
បណំងរៀងៗខ្លនួតយួ៉ាងដចូជា
ការធ្វើស្រចក្តីសម្រចការអភិ- 
វឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពស្របតាម
កម្មវិធីនយោបាយជាតិការបង្កើន
ចំណ្រះដឹងបញ្ញាញាណក្នុង
វិស័យបរិស្ថាន»។
លោកប៉្រនបុ៊ណ្ណារ៍មន្ត្រីកម្មវិធី

ពង្រងឹសិទ្ធអំិណចសហគមន៍-
មូលដ្ឋានន្រសមាគមអាដហុក
ថ្ល្រងថាលោកមិនទាន់បានដឹងពី 
របាយការណ៍ស្ថានភាពបរិស្ថាន-
ជាតិលើកទី៤ន្រះឱ្រយបានសីុជម្រ
នៅឡើយប៉ុន្ដ្រលោកជំរុញឱ្រយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញព័ត៌មាន

ជាក់លាក់មិនបិទបាំងរបាយ-
ការណ៍ទាក់ទងបទល្មើសកាប់-
ព្រឈើការបំពុលបរសិ្ថាននានា
ការកាប់ទន្ទ្រនដីព្រនិងបញ្ហា
មួយចំនួនទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំមិនទាន់-

មានជំនឿទៅលើរបាយការណ៍
ស្ថានភាពបរិស្ថានជាតិលើកទី
៤ន្រះទាំងស្រុងថាអាចបង្ហាញ
ព័ត៌មានពិតដល់សធារណជន។
ខ្ញុំគិតថា របាយការណ៍ន្រះគ្រ
គ្រន់ត្រចង់បង្ហាញពីសមិទ្ធផល
ដ្រលក្រសួងបានធ្វើកន្លងមក
ពោលគឺមិនបង្ហាញអ្វីដ្រលជា
បញ្ហាប្រឈមពិតៗជូនសធា-
រណជនបានស្វ្រងយល់និង
ចូលរួមដោះស្រយទ្រ»៕

ក្រសួងបរិស្ថានគ្រងបោះពុម្ពផ្រសាយ
របាយការណ៍ស្តីពីបរិស្ថានលើកទី៤

អ្នក ចូល រួម ក្នងុ សិក្ខាសាលា  ស្ត ីពី បរិសា្ថាន  កលពី ថ្ងេ ទី ២៧  ខេ តុលា ។ រូបថតក្រសួងបរិស្ថាន

សុវណ្ណាភូមិឡាយហ្វ៍ចូលរួមយុទ្ធនាការសង្គែោះជនរងគែោះដោយទឹកជំនន់
 ដើម្របីជាការគំាទ្រដល់យុទ្ធនាការសង្គ្រះជនរងគ្រះដោយទឹកជំនន់កាលពីថ្ង្រចន្ទកន្លងទៅអគ្គ-
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រមុហុ៊នធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិឡាយហ្វ៍ ព្រមទំាងបុគ្គលិក
របស់លោកបានចូលរួមបរិច្ចាគដល់យុទ្ធនាការសង្គ្រះជនរងគ្រះដោយទឹកជំនន់ ដ្រលត្រវូ
បានផ្តចួផ្តើមឡើងដោយកាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ៕
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� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា៊ា ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ្ឋ  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

 វ�ន ដា រ៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគន្ធា   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រ៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

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

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

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  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 រិយា ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងមហាផ្ទ្រៈ គណៈកម្មាធិការ២ចូល រួមបំ បាត់ គ្រឿងញៀន និងអ្រដស៍
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពេញៈ  កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  
បាន បៃ កាស ដាក ់ឲៃយ ដណំើរ ការ 
ជា ផ្លូវ ការ នូវ គណៈ កម្មា ធិការ 
ចំនួន  ២កាល ពី មៃសិល មិញ  ដើមៃប ី
រួម សហ ការ គ្នា ធ្វើ ការ ទាក់ ទង 
នឹង ការ បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង គៃឿង- 
ញៀន  ជំងឺ អៃដស៍  និង កាម រោគ ។ 

 គណៈ កម្មា ធកិារ ទាងំ២  នោះ  
រួម មន  គណៈ កម្មា ធិកា រ បៃឆងំ 
គៃឿង ញៀន  ដៃល តៃូវ បាន 
បង្កើត ឡើង តាងំ ព ីខៃ សហីា  ឆ្នា ំ
២០១៩   និង គណៈ កម្មា ធិការ- 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដស៍  និង កាម- 
រោគ  តៃូវ បាន រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង- 
មហា ផ្ទៃ  សមៃច បង្កើត តាំង ពី 
ឆ្នាំ  ២០០១ ។ 

 លោក  កៅ  ខុន ដា រ៉ា  រដ្ឋ- 
លៃខា ធិការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
បាន ថ្លៃង ក្នុង ឱកាស  បៃកាស- 
ដាក់ ឲៃយ ដំ ណើរ ការ នោះ ថា បើ- 
ទោះ ជា កន្លង មក  គណៈ ក ម្មា-  
ធិ ការ ទាំង ២  មិន ទាន់ តៃូវ បាន 
បៃកាស ជា ផ្លវូ ការ កដ៏ោយ ប៉នុ្តៃ 
គណៈកម្មា ធិការ ទាំង ២នៃះ  
បាន ចូល រួម សហ ការ គ្នា រៀប ចំ- 
ការងារ បាន មយួ ជហំាន ហើយ 
ជា ពិសៃស ការ រៀប ចំ នូវ កិច្ច- 
បៃជុំ ជា បន្តបន្ទាប់ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « ភាព យឺត- 
យ៉ាវ នៃ ការ បៃកាស ដំណើរ ការ 
ជា ផ្លូវការ នូវ គណៈ កម្មា ធិការ 
ទាំង ២  នៃះ  គឺ បណ្តាល មក ពី 
បញ្ហា កូ វីដ១៩  រួម ទំាង បញ្ហា រួម-  
ផៃសំ មួយ ចំនួន ទៀត » ។ 

 បើ ទោះ មិន ទាន់ បាន ចូល រួម 
អនុវត្ត បាន សកម្ម  និង ខា្លាំង កា្លា 
នៅ ឡើយ  ដោយ សារ តៃ មិន- 
ទាន់ បានរៀប ចំ យន្ត ការ និង ការ- 
បៃកាស ជា ផ្លូវ ការ  ប៉ុន្តៃ លោក  
កៅ  ខនុ ដា រ៉ា  បាន លើក ឡើង ថា  
ចាប់ ពី ពៃល នៃះ ទៅ  គណៈ កម្មា- 
ធិការ ទាំង ២នៃះ  នឹង ចូល រួម- 
ចំណៃក លុប បំបាត់ បញ្ហា ដៃល 
កើត មន ឡើង ដោយ សារ គៃឿង- 
ញៀន  និង បញ្ហា ជំងឺ អៃដស៍  
ដៃល កំពុង បន្ត គំរម កំ ហៃងនៅ- 
 ក្នុង បៃ ទៃស  តំបន់  និង  ពិភព- 
លោក ។

  លោក បន្ថៃ ម ថា ៖  « ចំពោះ 
គណៈ កម្មា ធិ ការ ទាំង ២  គឺ តៃូវ 

រៀប ចំ ផៃន ការ បណ្តុះ បណ្តាល  
និង ធ្វើ ការ បណ្តុះ បណ្តាល ពី 
បញ្ហា គៃឿង ញៀន  ជំងឺ អៃដស៍  
និង កាម រោគ ដល់ កៃុម ជន- 
បង្គោល  និង តាម អង្គ ភាព ជា 
សម ជិក  និង រជ ធានី  ខៃត្ត។  
ទំនក់ ទំនង  ទៅ អង្គ ភាព ជា 
សម ជិក  ដើមៃបី ស្នើ សុំ ឯក សារ 
បៃចាំ ខៃ  បៃចាំ ឆមស  និង ឆ្នាំ  
ធ្វើការ បូក សរុប ជូន កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ» ។

 លោក  នក់  យុ ទា្ធា  បៃធាន 
លៃខា ធិការ ដា្ឋាន គណៈ កម្មា- 
ធកិា រ បៃឆងំ គៃឿង ញៀន  បាន 
ផ្តល់ បទ សម្ភាសកាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៨ តលុា   ថា  គណៈ កម្មាធ ិការ 

ទាំង ២នៃះ  គឺ មន ទិស ដៅ រួម- 
គ្នា  ដោយ បញ្ចលូ សកម្ម ភាព តៃ 
មយួ ក្នងុ ការ ងារ ផៃសព្វ ផៃសាយ  នងិ 
អបរ់។ំ  លោក បន្ត ថា  ជា ពសិៃស 
នោះ  គ ឺការងារ សា្តា រនតី ិសមៃបទា 
របស់ ជន រ ង គៃះ  ដៃល រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ពី គៃឿង ញៀន និង ជំងឺ- 
អៃដស៍  កាម រោគ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « ពៃះ 
បញ្ហា គៃឿង ញៀន  និង បញ្ហា 
ផល ប៉ះពាល ់ជងំ ឺអៃដស ៍ គ ឺដចូ- 
គ្នា  លើក លៃង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់។  
ស មៃ ប់ ការ អប់ រំ ប ងា្ការ  និង ការ- 
ពៃយាបា ល  រួមគ្នា  ការ បៃើ បៃស់ 
ធន ធាន មនុសៃស តៃ មួយ  បៃើ 
ថវិកា រួមគ្នា  ដើមៃបី យើង បៃើបៃស ់

ថវិកា  ធន ធាន តិច  តៃ បាន 
បៃសិទ្ធ ភាព ចៃើន » ។ 

លោ ក  នក ់ យ ុ ទា្ធា  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  ការ បៃកាស ដាក់ ដំណើរ ការ  
និង បៃកាស ពី សម សភាព 
របស់ គណៈ ក ម្មា ធិ កា រទាំង ២ 
ក្នងុ ពៃល តៃ មយួ នៃះ  ក ៏ពៃះ តៃ 
សម សភាព មួយ ចំ នួន នៃ 
គណៈ កម្មា ធកិារ នៃះ  គ ឺស្ថ ិត នៅ 
រួម គ្នា រួច ទៅ ហើ យក្នុង ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង គៃឿង ញៀន   
និង ជំងឺ អៃដស៍ នៅ កម្ពជុា  ខណៈ 
 ដៃល សកម្ម ភាព   ក៏ មនលក្ខណៈ  
សៃដៀង គ្នា ។ 

 លោក  មស  សវុណ្ណ  បៃធាន 
សម គមសង្គៃះ ជន រង គៃះ- 
ដោយ គៃឿង ញៀន កម្ពុជា  ហៅ- 
កាត ់ថា  DARAC  បាន នយិយ 
ពី មៃសិល មិញ ថា   នៃះ គឺ ជា ការ- 
បៃសើរ ដៃល គណៈ កម្មា ធិការ 
ទា ំង ២រមួគ្នា  អន ុវត្ត សកម្ម ភាព 
នៃ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង បញ្ហា- 
គៃឿង ញៀន  និង ជំងឺ អៃដស៍  
ដៃល ជា រួម  អ្នក ញៀន គៃឿង- 
ញៀន ភាគ ចៃើន  ចៃើ នតៃ  
បៃឈម នឹង ការ ឆ្លង ជំងឺ ឆ្លង ។

លោក  សុវណ្ណ  បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖  « ជា ការ ល្អ មួយ ដៃរ  ពៃះ 
ឥឡូវ នៃះ  ក៏ កំពុង បៃឈម នឹង 
ជំងឺ ឆ្លង កូ វីដ១៩ ផង  បើ គៃ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង បៃប នៃះ ក៏ ជា 
ការ ល្អ មួយ ដៃរ  ពៃះ យើង តៃូវ 
មន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ជំងឺ ឆ្លង 
ដទៃ ទៀត  ដៃល កើត មន ឡើង  
ដូច ជា ជំងឺ អៃដស៍   ដៃល សុទ្ធ- 
តៃ ជំងឺ កាច សា ហាវ » ៕  

ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នពំេញៈ ថ្វដីៃបិត តៃ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀ ង 
បាន សៃ កជា បណ្ដើរ ៗ ក្ដ ី ប៉នុ្តៃ ចនំនួ 
អ្នកល ង់  ទឹក សា្លាប់ នៅ តៃ បន្ត កើន- 
ឡើង  ជា អ្វី ដៃ ល មន្តៃី អះ អាងថា 
ករណី នៃះភា គ ចៃើ ន បណ្តាល មក- 
ពីកា រធ្វៃ សបៃហៃ សរ បស់ បុគ្គល 
ដៃ លទាម ទា រឲៃយ បង្កើន ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន បន្ថៃ មទៀត  ដើមៃបី កាត់ បន្ថ យ 
អតៃ គៃះ ថា្នាក់ ដល់ ជីវិត រប ស់ 
ស ម ជិក កៃុ ម គៃួសា រ ក្នុ ង សហ- 
គ មន៍ ដៃលរ ង គៃះ  ។

យោង តាម ទនិ្ន នយ័ របស ់គណៈ- 
កម្មាធិ ការជា តិ គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហន្ត រយ ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី 
២៧ តុលា  គៃះ ធម្ម ជាតិ ជំនន់ ទឹក-  
ភ្លៀង បាន បង្ក ឲៃយ មនុសៃស ៤៤ន ក់ 
លង់ ទឹក សា្លាប់ ក្នងុ នោះ ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មន ជយ័ មន ចៃើន ជាង គៃ គ ឺរហូត 
ដល់ ២៦ នក់  បន្ទាប់ មក គឺខៃត្ត- 
កំពង់ ធំ ម នអ្ន កសា្លាប់ ដោយ លង់- 
ទឹក ចំនួន៧នក់ និងខៃត្តពោធិ៍- 

សាត់ មនអ្នកសា្លាប់  ៦ នក់ ។
មូ លហៃ តុនៃ ការ សា្លា ប់នៃះ  តៃូ វ- 

បានម ន្តៃីអះអាង ថា  ភាគចៃើ ន 
ប ណ្តាលម ក ពី ការ ធ្វៃស បៃហៃ ស 
រ បស់ បុគ្គលឬ ឪ ពុ ក ម្ដាយ  លើក-
លៃង តៃបរុ ស ជា ឪ ពកុម្នា ក ់នៅភ ូម ិ
កសិ ណឃុំ -សៃុកថ្ម ពួក និ ងបៃ ជា- 
កា រ ពារម្នាក់ ទៀត នៅភូ មិកៃបា ល- 
កោះ សងា្កាត់ -កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត  
ខៃ ត្តប ន្ទាយ មន ជ័យ ដៃលបានសា្លាប់   
ក្នុង បុព្វ ហៃតុ ការពា រ និ ង ស ង្គៃះ- 
ជ ីវតិ  កនូ បៃសុ  រ បស ់ខ្លនួ នងិ ពលរដ្ឋ 
រង គៃះដោ យ ទកឹជនំ ន ់ផៃសៃង ទៀត។  
  លោក  លី សារី  អ្នក នំពា កៃយ  
រ ដ្ឋបាល ខៃត្ត បន្ទាយម នជ ័យ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍នៅ ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ 
តុលាថា  ការធ្វៃ ស បៃហៃ ស  ឬ ខ្វះ 
ភាព ម្ចា ស់ ការពី សុវត្ថិ ភាព នៃ ការ- 
រស ់នៅ របស ់បគុ្គល ឬស មជកិ ក្នងុ 
កៃមុ គៃសួារ  ពិសៃសឪ ពុក ម្ដាយបា ន 
ធ្វើឲៃយ ចំនួន ជនរង គៃះ លង់ ទឹក 
សា្លាប់ ក្នងុ គៃ មន ទឹក ជំនន់នៅខៃត្ត  
នៃះបា ន កើ នឡើ ង ដល់ ២៦ នក់ 

ក្នុ ង នោះ មន ៨ នក់  ជាកុ មរ ។
លោក ថ្លៃង ថា ៖ «តាម ការ សុើ ប- 

សួ រ ពីកៃុ ម គៃួសារ  និងសា ច់ ញាតិ 
ជ ន រងគៃះ  ការសា្លា ប ់របស ់ពកួ គៃ  
ផ្ដើមចៃ ញ ពីស ក ម្ម ភាព ផៃសៃង ៗ  
គ្នាដោ យខ្វះ ការ បៃងុ បៃ យ័ត្ន ដូ ចជា 
ការ ចុះ លៃង ទកឹ ដោ យគ្មា នឪ ពកុ- 
ម្ដាយ នៅកៃបៃ រ  ការ នៃសា ទតៃ ី និ ង 
បៃះ តៃកួ ន  ក្នុ ង សា្ថាន ភាពសៃ វឹ ង 
ក្នុង តំបន ់ដៃល កំព ុងជ ន់លិ ច  និង 
ទឹក កំពុង ហូរ កួច ខា្លាំ ង» ។     

យ៉ា ងណ ក៏ដោ យ  លោក  សារី  
បាន សរ សើ រចំ ពោះ វីរ់ភាព របស់ 
បុរសម្នា ក់  ឈ្មាះ ណ ត  ឡូត អា យុ 
៥០ ឆ្នា ំមនល ំ នៅ ក្នងុភ ូម ិកសណិ 
ឃុំ-សៃុក ថ្មពួ ក ដៃល បាន សា្លាប់ 
ដោយ សារ តៃជួ យជីវិ តកូន បៃុស 
រ បស់គ ត់ពី កា របាក់  ដីចៃំង ជាប់ 
មត់ អូរ ធា្លាក់ ចូល ទឹកដៃ ល កំពុ ង 
ជន់លិច  និង ហូរ កួចខ្មួ លខា្មាញ់ ឲៃយ 
រួច ជីវិ ត  តាម រ យៈកា របៃឹង ចាប់  
ដៃកូ ន ទាញ មកដី គោក វិ ញ។  បុ៉ន្តៃ 
ជា អកុ សល ពៃលជួយកូនរួ ច កស៏ៃប 

់ តៃគ ត់ វិលមុ ខ  ហើយរ អិល ជើង 
ធា្លាក់ ចូល ទឹក ល ង់សា្លា ប់ តៃម្ដ ង។ 
ចំណៃក បៃ ជាកា រពា រម្នាក់ ឈ្មាះ 
កៃ វ វិត អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ មន លំនៅ 
ក្នុង ភូមិ កៃបាល កោះ  សងា្កាត់ -កៃុង 
ប៉ាយ ប៉ៃត បានដួ លសា្លា ប់ ក្នងុទឹ ក 
ប ន្ទាប់ ពីគត់ អស់ កម្លាំង   កៃយ 
ពៃល  ជួយជ ម្លៀ សគៃួ សារព ល រដ្ឋ  
ពីទឹ កជំ នន់ នៅ សងា្កាត់ ផៃសារ ក ណ្តាល 
កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត។ 

លោកថា៖ «យើង បានអំ ពា វនវ  
និង ណៃនំជា បៃចាំ ដល់  ពលរ ដ្ឋ ឲៃយ 
បៃុង បៃយ័ ត្នគៃប់  ជំហា ន ទាំង ផ្នៃក 
សន្ត ិសុខ  និង អ នម័ យនៃកា រ រស់- 
នៅ  បុ៉ន្តៃមនពលរដ្ឋ មួយចំ នួន 
តូ ចមិ នបា នអនុវ ត្ត តាម  សៃចក្ដី- 
ណៃនំ រ បស់យើ ង ទៃ  »។    

ទោះ ជាយ៉ាង ណ បើ តាម លោក  
សារី ករណីនៃះ រ ជរ ដា្ឋា ភិ បាល   តាម- 
រយៈ អា ជា្ញា ធរមូល ដា្ឋានបា ន ផ្ដល់ 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ គៃសួារ ជន រង គៃះ 
ដៃល លង់ ទឹ កសា្លាប់   ក្នុង ១គៃួ សារ 
ចំនួ ន១០លា នរៀ ល ដូច ៗ  គ្នា ។  

សូ មបញ្ជាក់ ថា ជំនន់ ទឹក  ភ្លៀង 
នៃះបានប៉ះ ពា ល់ ពលរដ្ឋ ១ ៤៩- 
៨៥៧ គៃសួារ  ស្មើនឹង ៥៩៩ ៤២៨ 
ន ក់ ក្ន ុង ២០ រជ ធានី-ខៃត្ត រួម ម ន 
រ ជធា នីភ្នំ ពៃញ កណ្តាល  កំពង់- 
ឆ្នាងំ  ពោធិ៍ សាត់   បាត់ ដំបង  ប៉ៃលិន 
បន្ទាយម នជ័ យ ឧត្តរ មន ជ័យ 
សៀម រប  ពៃះវិហា រ  ស្ទឹង តៃង 
មណ្ឌលគិ រី កំពង់ ចាម កំពង់ ធំ តៃបូង- 
ឃ្មុ ំសា្វាយ រៀង  តាកៃវ កំពង់ ស្ព ឺ ពៃះ- 
សីហ នុ និង កោះកុ ង។ ក្នុង នោះ 
ពលរដ្ឋ ចំនួ ន ១១  ៨៩៦គៃួសារ 
ស្មើនឹង ៤៧  ៥៨៤ន ក់  តៃូវបា ន 
ជួយជម្លៀ ស ទៅកាន់ទីទួ លមន 
សុ វ ត្ថិភា ព ។  

កៃពី នៃះ ទឹក ជំនន់ បា ន ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់សាលា រៀ ន ៩៥១ 
កន្លៃង, វត្ត ៣០៧ក ន្លៃង, ដំណំ- 
សៃូវ  ២៨៤ ៩៦១ ហិកតា ដំណំ 
រួម ផៃសំ ៩ ៧ ០២៩ ហិក តា និង លិច 
ប៉ះពា ល់ ផ្លវូជាតិ ផ្លវូ ខៃត្ត និងផ្ល ូវ លំ- 
ជនបទ សរុបបៃវៃង   ២ ៣១២ 
គីឡូម៉ៃតៃ   ផង  ដៃរ៕  

លោក កៅ ខុនដារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ កេសួង មហាផ្ទេធ្វើ បទ បង្ហាញ ពី ការងរគណៈកម្មាធិការ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

មន្ត្រឱី្រយបន្តប្រងុប្រយ័ត្ន ខណៈអ្នកលង់ទឹកស្លាប់នៅត្រកើតមន



តពីទំព័រ ១ ...ឆ្ពោះទៅរក
សេដ្ឋកចិ្ចឌជីថីលនេឧសេសាហកម្ម
ជនំាន់ទ៤ីសេបតាមបរបិទសេដ្ឋ- 
កិច្ចឌីជីថលក្នងុតំបន់អាស៊ាន។
ការអភិវឌេឍបេព័ន្ធបាគងនេះ
គជឺាការធ្វើទនំើបកម្មបេពន័្ធទទូាត់ 
សងបេក់នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា 
និងដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីក-
ចមេើនផ្នេកសេដ្ឋកចិ្ចនងិបច្ចេក-  
វិទេយាហិរញ្ញវត្ថុនាពេលបច្ចុបេបន្ន។ 
លោកសេីថ្លេងថា៖«ខ្ញុំសងេឃមឹ

ថាក្នុងបរិបទបេទេសកំពុងរង    
វបិត្តិកវូដី១៩ការដាក់ឱេយដណំើរ- 
ការជាផ្លូវការបេព័ន្ធបាគងនៅ
ថ្ងេនេះនងឹជយួគាំពារដល់សខុ-ុ
មាលភាពសង្គមនិងទប់ស្កាត់
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
តាមរយៈការសមេបសមេលួការ
ទទូាត់តាមអេឡចិតេនូកិពីបគុ្គល  
មា្នាក់ទៅមា្នាក់(P2P)ដោយពុំ
ប៉ះពាល់សច់បេក់ដោយផ្ទាល់
ហើយបាគងអាចទទូាតថ់្លេទនំញិ

អនឡាញពីចមា្ងាយផ្តល់ជមេើស  
ចេើនងាយសេលួសមេប់អតថិ-ិ
ជនបេតិបត្តិការដាក់បេក់ដក
បេក់ចេញ-ចលូគណនីធនាគារ
និងកាបូបលុយអេឡិចតេូនិក
(e-wallet)ទៅវិញទៅមក»។ 
លោកសេីបានបន្តថាបេពន័្ធ

បាគងគឺជាបេពន័្ធទទូាត់ឆ្អងឹខ្នង  
ដេលតេវូបានអភវិឌេឍឡើងសមេប់
បមេើនវូគោលដៅចមេបងៗដចូជា
ការផ្តល់លទ្ធភាពទទូាត់ឆ្លងគេឹះ-
ស្ថានធនាគារនងិមកីេហូរិញ្ញវត្ថុ
ការកេលម្អបេសទិ្ធភាពនងិសវុត្ថ-ិ
ភាពបេព័ន្ធទូទាត់សងបេក់ការ  
ជំរុញបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ និង
ការជរំញុការទូទាត់ជាបេក់រៀល 
ដោយមិនបេើសច់បេក់។
លោកអុិន ចាន់នីបេធាន

សមាគមធនាគារនៅកម្ពជុាបាន  
ថ្លេងក្នុងពិធីនេះថា រយៈពេល
១ទសេសវតេសរ៍កន្លងមកនេះការ-
អភិវឌេឍបេព័ន្ធសេវាទូទាត់តាម

បេព័ន្ធអេឡិចតេនិូកមានការរីក-
ចមេើនគរួឱេយកត់សមា្គាល់នៅកម្ពជុា 
ដេលមានឱកាសចាប់យកបច្ចេក- 
វទិេយាទនំើបចងុកេយតាមរយៈ
ទរូសព័្ទចលត័ដេលជាការឆ្លើយ
នឹងភាពរីកចមេើននេទីផេសារ
ហរិញ្ញវត្ថុនងិជាការខតិខំបេងឹ-
បេងរបស់NBCក្នងុការអភវិឌេឍ  
បេពន័្ធបេតបិត្តកិាររួមបញ្ចលូគា្នា
តេ១ដើមេបីសមេលួដល់ការទទូាត់
តាមរយៈអេឡិចតេូនិក។
លោកថ្លេង៖«នេះជាលទ្ធផល  

ល្អគរួជាទីមោទនចពំោះការអភ-ិ
វឌេឍបេព័ន្ធបាគងដេលបេកាស
ដាក់ឱេយបេើបេស់ជាផ្លូវការនៅ
ថ្ងេនេះ។បេព័ន្ធបាគងនឹងផ្តល់
អត្ថបេយោជន៍ថ្មីសនា្លាងមួយ
សមេប់បេពន័្ធទទូាត់ដេលបាន
ផ្តល់មធេយាបាយដល់អតថិជិន
សធារណជនធ្វើបេតិបត្តិការ
ហរិញ្ញវត្ថុតាមរយៈទរូសព័្ទចលត័  
ពីធនាគារ១ទៅធនាគារ១ទៀត  
ឬពីគេឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់
១ទៅសមាជិកដទេទៀតនៅ

បេទេសកម្ពុជា»។
លោកគាបូរាណ បេធាន

កេមុបេកឹេសាភបិាលសមាគមមកីេ-ូ
ហរិញ្ញវត្ថកុម្ពជុាយល់ថាបេពន័្ធ
បាគងនឹងជួយបន្ថេមលេបឿន
បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុពេមទាំង
រមួចណំេកយា៉ាងសខំាន់ក្នងុការ
កាត់បន្ថយការបេើបេស់បេក់
ដុល្លារក្នុងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំជឿថាកម្ពុជា  

ជាបេទេសដបំងូគេដេលធនាគារ  
កណ្តាលបានយកបេពន័្ធបច្ចេក-

វទិេយាប្លកុឆេនមកបេើបេស់ដើមេបី
ទូទាត់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ហើយបេព័ន្ធបាគងនឹងផ្តល់
បេយោជន៍ដល់គេឹះស្ថានមីកេូ
ហិរញ្ញវត្ថុដេលជាសមាជិកក៏ដូច-
ជាបេជាពលរដ្ឋទូទៅតាមរយៈ
ការផ្តល់ភាពងាយសេួលដល់
ការទូទាត់និងផ្ទេរសច់បេក់
ឆ្លងគេឹះស្ថានបេកបដោយសវុត្ថ-ិ 
ភាពនិងរហ័សទាន់ចិត្ត»។
បើយោងតាមលោកសេីជា

សរិីគតិចាប់ពីថ្ងេ១៨ខេកក្កដា

ឆ្នា២ំ០១៩ដល់ថ្ងេទី២៨ខេតលុ   
ឆ្នាំ២០២០ចំនួនសមាជិកចូល-
រួមក្នុងបេព័ន្ធបាគងបានកើន-
ឡើងរហូតដល់១៨ក្នុងនោះ
គេឹះស្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុ
មានចនំនួ១៦នងិ២គេឹះស្ថាន
ផ្តល់សេវាទូទាត់សងបេក់។
ជាមយួគា្នានេះមានគេឹះស្ថាន

ធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុនងិគេឹះ-
ស្ថានផ្តល់សេវាទទូាត់សងបេក់
ចំនួន២៤ផេសេងទៀតបានទទួល
ការអនញុ្ញាតជាគោលការណ៍ចលូ  
ជាសមាជិកបេព័ន្ធបាគងនិង
កពំងុរៀបចំសកិេសាលក្ខណៈបច្ចេក-
ទេសតភា្ជាប់បេព័ន្ធ។
លោកសេីបន្តថា៖«ខ្ញុំសមូលើក  

ទកឹចតិ្តឱេយគេឹះស្ថានជាសមាជកិ  
ទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់
ផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនបេកប-
ដោយវិជា្ជាជីវៈ និងការទទួល
ខុសតេូវពេមទាំងសហការ
ផេសព្វផេសាយបេព័ន្ធបាគងដល់
សធារណជនឱេយបានទូលំ-
ទូលយបន្ថេមទៀត»៕LA
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ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញ:សជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិ (DFC)
របស់អាមេរកិបានអនមុត័ទកឹ-
បេក់៥០លនដុល្លារដល់
ធនាគារហតា្ថាដើមេបីពងេីកកម្ចី
ខា្នាតតចូដល់ស្ដេីនងិMSMEs
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាជាពិ-
សេសនៅតាមតំបន់ជនបទ
របស់បេទេសនេះ។
លោកW.PartrickMur-

phyឯកអគ្គរាជទូតអាមេរិក
បេចាំកម្ពុជាបានបេកាសអំពី
ការផ្តល់កម្ចីនេះកាលពីថ្ងេពុធ
នៅមនុការបើកដណំើរការវេទកិា
ធុរកិច្ចឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកដេល
តេវូបានធ្វើឡើងតាមវដីេអូខន-
ហ្វើរិនុពីទកីេងុហាណយូបេទេស 
វៀតណមនៅទីកេុងភ្នំពេញ
នៅមុខគណៈបេតិភូធុរកិច្ច
កម្ពុជា២០រូប។
លោកបានថ្លេងថា៖«ខ្ញុំមាន

សេចក្ដីរីករាយយា៉ាងខា្លាំងក្នុង
ការបេកាសការវិនិយោគរបស់
DFCចុងកេយបំផុតនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាគឺជាកម្មវិធី៥០
លនដុល្លារជាមួយធនាគារ
ហតា្ថា។ការវិនិយោគនេះនឹង
គាទំេកេមុហ៊នុនងិសហគេស
ធនុតចូនងិមធេយមផ្នេកកសកិម្ម

សូឡានិងវិស័យអប់រំ»។
លោកឱេយដឹងថាវាជាកញ្ចប់

ហិរញ្ញបេបទានដេលសជីវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌេឍន៍ទទួលបាន
ស្ដង់ដាការងារល្អបំផុតជាមួយ
ដេគូ។DFCបានធ្វើរួចហើយ
ជាមួយគមេងមានតម្លេជាង
២០០លនដុល្លារនៅក្នុងបេ-
ទេសកម្ពុជានិងចេើនជាងនេះ
នៅពេលខាងមុខ។
លោកលើកឡើងថា៖«ខ្ញុំគតិ

ថាជាមួយនឹងធនាគារនេះការ
ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជា-
ពិសេសលើជនងាយទទួលរង-
គេះខា្លាងំបផំតុជាឧទាហរណ៍
សមេប់ស្ដេី និងSMEs។
ការណន៍េះបង្កើតលទ្ធភាពក្នងុ
ការទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន
នងិដើមទនុដេលបើអ៊ចីងឹទេវា
មិនមានលទ្ធភាពនោះទេ។
នោះខ្ញុំគិតថាតមេូវការនឹង
នៅទនីេះនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា
ខណៈអ្នកដេលងាយទទលួរង-
គេះខា្លាំងបំផុតហើយយើង
ដងឹចេបាស់ហើយអពំីបញ្ហានោះ
យើងបាននិយាយទៅកាន់
រដា្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ផេសេងទៀតនៅទីនេះ»។
លោកបន្ថេមថា៖«អ្នកមាន

បេជាជនចេើនដេលកំពុងស្ថិត
នៅក្នុងហានិភ័យពលករចំ-

ណកសេុកនឹងតេឡប់មកវិញ
កសកិរមានដើមទនុតចិស្ដេនីងិ
អ្នកផេសេងទៀតកំពុងជួបការលំ-
បាកយា៉ាងខា្លាងំនងិការបាតប់ង់
ការងាររបស់ពកួគេដោយសរ
តេការបទិទា្វាររោងចកេនងិការ- 
ធា្លាក់ចុះការនាំចេញឬនៅក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍ជាដើម»។
កម្ចីដល់ធនាគារហតា្ថាគឺជា

កញ្ចប់កម្ចីរបស់កេុមបេឹកេសាភិ-
បាលDFCដេលបានអនុម័ត

ការវិនិយោគនៅតេីមាសនេះ
សរបុជាង២,៥ពាន់លនដលុ្លារ
នៅក្នុងគមេងចំនួន៩ដេល
នងឹជរំញុការអភវិឌេឍនៅអា្រហ្វកិ
អាមេរិកឡាទីននិងទីផេសារ
រីកចមេើនរហ័សនៅទូទាំង-
ពិភពលោក។
លោកAdamBoehler

អគ្គនាយកDFCបានឱេយដឹង
នៅក្នងុសេចក្ដបីេកាសពត័ម៌ាន
ដេលបានចេញផេសាយកាលពី

ដើមខេកញ្ញាថា៖«ការងាររបស់
DFCក្នុងរយៈពេល៣ខេកន្លង
មកនេះនឹងបញ្ចេញទឹកបេក់
រាប់ពាន់លនដុល្លារនៅក្នុង
បេទេសមយួចនំនួក្នងុចណំោម
បេទេសកេកីេបផំតុរបស់ពភិព-
លោក។គមេងទាំងនេះនឹង
ជួយធ្វើឱេយមានស្ថិរភាពសហ-
គមន៍ទូទាំងពិភពលោកនិង
រៀបចំឱេយពួកគេរីកចមេើនក្នុង
រយៈពេលជាចេើនឆ្នាំខាងមុខ

នេះ។ខ្ញុំមានមោទនភាពយា៉ាង-
ខា្លាំងក្នុងនាមតំណងឱេយDFC
និងសូមថ្លេងអំណរគុណដល់ 
ដេគូជាចេើនរបស់ទភីា្នាកង់ារនេះ
សមេប់ការបន្តដឹកនាំរបស់ 
ពកួគេនៅក្នងុគេនេការរកីរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩នេះ។
កាលដើមខេកញ្ញាធនាគារ

ហតា្ថាបានបេកាសជាផ្លូវការ
ក្នងុការកា្លាយជាធនាគារពាណជិ្ជ
បនា្ទាប់ពីរយៈពេល៤ឆ្នាំដេល
ធនាគារKrungsri របស់ថេ
នងិជាសមាជកិរបស់Mitsubi-
shiUFJFinancialGroup
Incជាកេុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា
ហរិញ្ញវត្ថុពភិពលោកមានមលូ-
ដា្ឋាននៅទកីេងុតូកេយូបានបញ្ចប់
ការទញិភាគហ៊នុ១០០ភាគរយ
របស់HKLកាលពីខេតលុឆ្នាំ
២០១៦។
បច្ចបុេបន្នHKLមានដើមទុនចុះ

បញ្ជី១១៥លនដុល្លារនៅNBC
និងមានសខា១៧៧ដេល
ផ្ដល់សេវាហរិញ្ញវត្ថុជាចេើនបេ-
ភេទដូចជាសេវាបេក់សនេសំការ- 
ផ្ទេរបេក់សេវាបើកបេក់ខេ
សេវាធនាគារចលត័នងិធានា-
រា៉ាប់រង។HKLបេតិបត្តិការ
មា៉ាសុីនអេធីអឹម១៣៧គេឿង
ទទូាងំបេទេសនៅទកីេងុភ្នពំេញ
និង២៤ខេត្តកេុង៕LA

NBCដាក់ដំណើរការ...

លោកសៃ ី ជា សៃរី ឈរអម ដោយ បៃតិបត្តកិរ ហិរញ្ញវត្ថ ុឯកជន។ រូបថតហា៊ានរងេសី

ធនាគារហត្ថាទទួលបានកម្ច៥ី០លានដុលា្លារពីDFCរបស់អាមេរិក

លោក Patrick Murphy ថ្លៃងទៅកាន់កៃមុអ្នកជំនួញកម្ពជុាមុនការបើកវៃទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌ-ូប៉ាសីុហ្វកិកាលពីមៃសិលមិញ។ រូបសហការី
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ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : យ៉ាង ហោច ណាស់ 
កៃុម ហ៊ុន ៩ថ្មី ទៀត តៃូវ បាន 
គណៈ កម្មការ មូល បតៃ កម្ពុជា  
(SECC)បាន សមៃច អន ុ មត័  
ជា គោល ការណ៍  លើ កា រ ស្នើ សុំ 
អាជា្ញា បណ័្ណ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ សម-
ភាគ ីកណា្តាលជើង សា ឧបករណ-៍
និសៃសន្ទ   គៃប់ គៃង មូលនិធិ   ថៃ- 
រកៃសា ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ជំនួស  និង 
កៃមុ ហ៊នុ ទ ីបៃកឹៃសា ហរិញ្ញវត្ថ ុ ដើមៃបី  
ពិនិតៃយ  និង សមៃច  ចុះ បញ្ជី ជា  
ផ្លូវការ របស់ កៃុមហ៊ុន ទាំង នៃះ 
នៅ ពៃល ខាង មុខ ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  របស ់ 
SECC   ផៃសព្វផៃសាយ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ   
ឲៃយ ដឹងថា  SECC បាន សមៃច 
អនមុត័ ជា គោល ការណ៍ លើ ការ- 
ស្នើ សុ ំអាជា្ញា បណ័្ណ ដល ់កៃមុហ៊នុ  
សម ភាគ ីកណា្តាល ១ បន្ថៃម  ទៀត 
គឺ  កៃុមហ៊ុន Golden Fortune 
Derivatives Exchange។ 

កៃមុហ៊នុ ឈ្មញួ ជើងសា ឧប-
ករណ ៍នសិៃសន្ទ  ៣ រមួ មាន កៃមុហ៊នុ  
M M Foreign Exchange  
កៃមុ ហ៊នុ  NYFX នងិ កៃមុ ហ៊នុ  

Y.A.I Trading។
កៃុម ហ៊ុន គៃប់ គៃង មូលនិធិ 

៣បន្ថៃម ទៀត  ដចូជា  កៃមុហ៊នុ 
Rai Capital (Cambodia)  
កៃុមហ៊ុន JB Phnom Penh 
Asset Management Plc. 
និង កៃុមហ៊ុន Royal Group 
Funds ពៃម ទាំង អនុម័ត ជា 
គោលការណ ៍លើ ការ ស្នើ សុ ំអាជា្ញា-
បណ័្ណ កៃមុ ហ៊នុឱៃយ កៃមុហ៊នុ   ថៃរកៃសា  
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិជនំសួ  ១ គ ឺ កៃមុ ហ៊នុ  
Royal Group Trustee។

ជាមយួ គ្នា នៃះ  SECCក ៏បាន 
អន ុមត័  ជា គោល ការណ ៍លើ ការ- 
ស្នើ សុ ំអាជា្ញា បណ័្ណប ន្ថៃម អាជវីកម្ម  
នងិ ការ អន ុញ្ញាត បន្ថៃម អាជវីកម្ម 
របស់ កៃុមហ៊ុន  Cambodian  
Investors  Capital  Partners  
Plc. និង ផ្តល់ ការ អនុញ្ញាត ជា 
គោល ការណ ៍លើ ការ ស្នើ សុ ំការ- 
អនញុ្ញាត បន្ថៃម អាជវីកម្ម របស ់
កៃុម ហ៊ុន  A.U Reits  Co.។

SECC ក៏ អនុម័ត ជា  គោល - 
ការណ ៍លើ ការ  ស្នើ  សុ ំ អាជា្ញាបណ័្ណ   
កៃមុ ហ៊នុ  ទ ីបៃកឹៃសា  ហរិញ្ញ វត្ថ ុ របស់    
កៃុម  ហ៊ុន   SF  Capital  Co. 
ពៃម ទាងំ  អនុ ម័ត  ជា  គោល ការណ៍  

លើ  សណំើ  សុ ំ ការ  អនញុ្ញាត  បន្ថៃម  
ផលិត  ផល  ឧបករណ៍  និសៃសន្ទ  
ដៃល  តៃូវ  ធ្វើ  ការ  ជួញ  ដូរ របស់  
កៃុមហ៊ុន  Cambodian  De-
rivatives  Exchange  Co.។

លោក ស៊ ូសជុាត ិ អគ្គនាយក 
គណៈកម្ម ការ មូលបតៃ កម្ពុជា 
បាន ថ្លៃង ក្នងុ សកិា្ខា សាលា   ផៃសព្វ-
ផៃសាយ អំពី   សកា្តា នុ ពល ទីផៃសារ 
មូល បតៃ សមៃប់ និរន្ត រភាព 
អាជីវកម្ម នៅ កម្ពុជា  កាលពី ដើម 
សបា្តាហ៍ នៃះ ថា SECC  កំពុង ខិត- 
ខំ  បៃឹងបៃង បង្កើន ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  ការ យល់ ដឹង  ពី វិស័យ  មូល- 
បតៃ កម្ពជុា ទៅ ដលស់ ហ គៃស 
ពាណិជ្ជ កម្ម សកា្តា នុពល    ដើមៃបី 
ទាក់ ទាញ  ពួ កគៃ ឲៃយ ចូលរួម ។ 

ទនិ្ននយ័ បាន ព ីCSX រហតូមក  
ដល់ ពៃល នៃះ  ផៃសារ មូល បតៃ 
កម្ពុជា មាន កៃុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី 
ចំនួន ១៣  ក្នុង នោះកៃុមហ៊ុន  
៧ ចុះបញ្ជី មូលបតៃ កម្ម សិទ្ធិ  
និង  កៃុមហ៊ុន  ៦ផៃសៃង ទៀត ចុះ 
បញ្ជី សញ្ញា បណ្ណ សាជីវកម្ម ។ 
កៃមុ ហ៊នុ ១៣ នៃះ បាន បៃមលូ 
មូលនិធិ រួមគ្នា បាន បៃហៃល 
២៥៣  លាន ដុលា្លារ  ៕ LA

ម៉េ គុណមករា  

ភ្នំពេញ: ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ បានធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
តមៃូវ ការជួល នៅ មជៃឈមណ្ឌល 
ហាង លក់ដូរ ផៃសារ ទំនើប និង ផៃសារ 
ទំនើប សហគមន៍ នៅ កម្ពុជានៅ 
តៃមីាស ទ ី៣ ឆ្នានំៃះ ដៃល បណា្តាល 
ឱៃយ យីហោ លក់រាយ បរទៃស ចំនួន 
៧ បាន ចាក ចៃញពី កម្ពុជា ។ 

 យោងតាម ទិន្នន័យ បាន ពី 
កៃុមហ៊ុន ដៃល ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល 
បាន ពី ថ្ងៃ ពុធ នៅ តៃីមាស ទី ៣ 
អតៃ ទីតាំង ទំនៃរ កើនឡើង ដល់ 
១០,៩៧ ភាគរយ បើ ធៀប នឹង 
តៃីមាស មុន ខណៈដៃល មានការ- 
កើនឡើង ៦,១ ភាគរយ នៅក្នុង 
ការផ្គត់ផ្គង់ សរុប ។ ក្នុងចំណោម 
នោះ ការផ្គត់ផ្គង់ ផៃសារ ទំនើប 
សហគមន៍ កើនឡើង ២៦,១ 
ភាគរយ ។   ទោះយ៉ាងណា មាន 
ផៃសារ ទនំើប សហគមន ៍២ បាន បើក 
ដណំើរ ការដៃល បន្ថៃមចនំនួ ២១- 
៨០០ ម៉ៃតៃការ៉ៃ ដល់ ការផ្គត់ផ្គង់ 
ដៃលមាន សៃប់ នៅក្នុង ទីផៃសារ - 
នៃះ ហើយ មាន ជាង ៤០ ០០០ 

ម៉ៃតៃការ៉ៃ តៃូវបាន ផ្អាក ។ 
 លោកសៃ ីអាន សធុ ីតា នាយក 

កៃុមហ៊ុន CBRE Cambodia  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ការធ្លាក ់
ចុះ ការជលួ នៃះ ភាគចៃើន បណា្តាល 
មកពី ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ដៃល ប៉ះពាល ់ដល ់កៃមុហ៊នុ 
លក់រាយ នៅតាម ផៃសារ ទំនើប 
ទាងំនោះ ។  លោកសៃថីា ៖ « យើង 
មើលឃើញ ការលក់ របស់ កៃុម - 
ហ៊ុន លក់រាយ ទាំងនោះ មានការ 
ធ្លាក់ចុះ ដោយសារតៃ ការរីក- 
រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩។ មាន 
កៃុមហ៊ុន លក់រាយ មួយចំនួន 
កាត់បន្ថយ ការលក់ដូរ របស់ 
ពួកគៃ ឬ ផ្លាស់ ទៅ ជួល កន្លៃង 
តចូៗ នៅ ខាងកៃ ផៃសារ ទនំើប វញិ 
ខណៈដៃល កៃុមហ៊ុន មួយចំនួន 
កំពុង ផ្ដោត ការយកចិត្តទុកដាក់ 
លើ ការលក់ អន ឡាញ » ។ 

 កៃុមហ៊ុន PAKZONE Prop-
erty Management Co., Ltd 
ថ្មីៗ នៃះ បានបៃកាសថា កៃុមហ៊ុន 
នៃះ នឹង ដំណើរការ ផៃសារ ទំនើប 
View Park Mall មាន កម្ពស់ ៤ 
ជាន់ ដៃលមាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ 

កណា្តាល ទីកៃុង ភ្នំពៃញ នៅ ដើមឆ្នាំ 
២០២១ ។ ទីតាំង សមៃប់ ជួល 
របស់ ផៃសារ ទំនើប នៃះ មាន ចំនួន  
៩ ០០០ ម៉ៃតៃការ៉ៃ ខណៈដៃល 
ការជួល សមៃចបាន ៨០ ភាគរយ 
រួចទៅហើយ ។ 

 លោក ឡៃង ធន់ បៃធន 
កៃមុហ៊នុ  PAKZONE Property 
Management Co., Ltd បាន 
ថ្លៃងថា ៖ « យើង មិនអាច ស្នើសុំ 
ទីតំាង ល្អ ជាង នៃះ បានទៃ » ។ 

លោក បន្តថា ៖ « ផៃសារ ទំនើប View 
Park Mall គឺ ស្ទើរតៃ ទទួលបាន 
ការជលួ ទំាងសៃងុ ព ីដៃគ ូពាណិជ្ជ- 
កម្ម ពីពៃះ ដៃគូ លក់រាយ របស់ 
យើង មើលឃើញ ពី សារៈសំខាន់ 
នៃ ទីតំាង ដ៏ លៃចធ្លា របស់ ផៃសារ 
ទំនើប របស់ យើង នៅក្នុង រាជធនី 
ភ្នំពៃញ ។ អ្វីដៃល ផៃសារ ទំនើប នៃះ 
ផ្ដលជ់នូ គជឺា បទ ពសិោធដ ៏អសា្ចារៃយ 
ក្នងុ ការទញិ ទនំញិ នងិ ការបរភិោគ 
អាហារ ដោយមាន ចណំតរថយន្ត 

ធំ ទូលាយ នៅ កណា្តាល ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ ជា កន្លៃង ដៃល បៃជាជន 
ធ្វើ ចរាចរណ៍ ទៅវិញទៅមក ជា-
បៃចាអំាចមាន កន្លៃង ដើមៃបី សមៃក 
លម្ហៃកាយ ជាមួយ គៃួសារ និង   
មតិ្ត ភកិ្ដ របស ់ពកួគៃ ។   យើង សងៃឃឹម 
យ៉ាង មុតមាំ ថា ប៉ុនា្មាន ខៃ ខាងមុខ 
ទៀត ការជួល នឹង ពៃញ ១០០ 
ភាគរយ ពី មា៉ាក យីហោ ផៃសៃងៗ  
ទៀត  » ។ 

 ទោះបីជាមាន ឧបសគ្គ ទីផៃសារ 
ក៏ដោយ យោងតាម កៃុមហ៊ុន 
CBRE តម្លៃ ការជួល ផៃសារ ទំនើប 
ទីតាំង ល្អ នៅ ទៃឹង ដៃល តម្លៃ ជួល 
គ ឺ២៨,៤៦ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ 
និង តម្លៃ ជួល ទីតាំង លក់រាយ ក៏ 
មិន មានភាព ផ្លាស់ប្តូរ មានតម្លៃ 
២៦,២៣ដុលា្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ 
ប៉ុន្តៃ ការជួល ផៃសារ សហគមន៍ 
មានការ ធ្លាក់ចុះ យ៉ាងខា្លាំង ចំនួន 
០,៤ ភាគរយ ក្នុងតម្លៃ ២២,១៥ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ មៃ៉ តៃ ការ៉ៃ ។ ជា- 
មួយគ្នានៃះដៃរ សមៃប់ ការលក់ 
រាយ មាន យីហោ លក់រាយ បរ- 
ទៃស ចំនួន ៧ បាន ចាក ចៃញពី 
បៃទៃស នៃះ នៅ តៃីមាស ទី ៣ 

ប៉ុន្តៃ មានការ ចូលមក វិញ ចំនួន 
១៨ ។ 

 កៃុមហ៊ុន CBRE បានផ្ដល់ 
អនុសាសន៍ ថា សមៃប់ មា្ចាស់ ដី 
គួរតៃ ពិនិតៃយឡើងវិញ កិច្ចពៃម- 
ពៃៀង ជួល តាមរយៈ ការធ្វើ 
លក្ខខណ្ឌ ការជលួ ដៃលមាន ភាព- 
បត់បៃន ប ន្ថៃ ម ទៀត និង លើក- 
ទកឹចតិ្ត ជាពសិៃស អ្នក ជលួ ខណៈ 
ដៃល តៃូវតៃ កៃលម្អ យុទ្ធសាស្ដៃ 
ទីផៃសារ តាមរយៈ ការបង្កើត ទំនាក់- 
ទនំង សាធរណៈ ដ ៏ល្អ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
កានត់ៃចៃើន ការផៃសព្វផៃសាយ ។ ល ។ 
ខណៈដៃល កៃុមហ៊ុន លក់រាយ 
គួរតៃ កៃលម្អ យុទ្ធសាស្ដៃ ទីផៃសារ 
របស់ ពួកគៃ តាមរយៈ ការបង្កើត 
ទំនាក់ទំនង សាធរណៈ ដ៏ ល្អ 
ពៃឹត្តិការណ៍ កាន់តៃចៃើន និង 
ការផៃសព្វផៃសាយ ។ ល ។  

 ជាមួយគ្នានៃះដៃរ ពួកគៃ ក៏ 
តៃូវ បៃើបៃស់ ធ្វើ ឲៃយ មាន លក្ខណៈ 
ឌីជីថល ដើមៃបី កៃលម្អ បទពិសោធ 
របស ់អតថិជិន តាមរយៈ ការទទូាត ់
ដោយ គ្មាន សាច់បៃក់ QR កូដ 
ការដឹកជញ្ជូន អន ឡាញ ទីផៃសារ 
បណា្តាញ សង្គម ។ ល ៕ LA

SECC  បើក ផ្លវូ  ឱ្យ កុ្មហុ៊ន  ៩ ទៀត ចុះ  
បញ្ជ ីធ្វើជា ឈ្មញួជើងសា       នៅផ្សារមូលបត្

ការជួលទីតំាងក្នងុផ្សារទំនើបធ្លាក់ចុះដោយសារការថយចុះន្តមូ្វការលក់រាយ

ផេសារទំនើបជីបមុ៉ងនៅលើដងវិថីពេះនរោត្តម។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី
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ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីនណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA   
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសីុធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា


ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា


ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វេងសមេប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫសេសីកេវ
 តម្លៃ : 183 000  ដុលា្លារ ចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វេងសមេប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ
តម្ល្រ:៩៨០00ដុល្ល្ររ(១ល្វ្រង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755

ដីលក់ល្រខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម៉េតេ
ទីតំាង:ដីបេរទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ពេកឯងចេបារអំពៅ
តម្ល្រ:320000ដុល្ល្ររចរចា

ដីលក់ល្រខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម៉េតេ
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិលេខ២សង្កាត់
ពេកកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្ល្រ:170000ដុល្ល្ររចរចា

ដីលក់ល្រខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម៉េតេ
ទីតំាង:វលសេបូវចេបារអំពៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:1300000ដុល្ល្ររចរចា

ដីលក់ល្រខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម៉េតេការេ
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯងខណ្ឌ
ចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:200000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាសម្រ្រប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:390000ដុល្ល្ររ

វីឡាល្រខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350000ដុល្ល្ររ
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អុឹង  ម៉េង គង់ 
 
ក្រុមហ៊ុនHuaweiបានឱ្រយដឹងថា

កំណើនប្រក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនក្នុង 
រយ:ព្រល៣ត្រីមាស ន្រឆ្នាំន្រះមាន
សម្ទុះយឺតខណ:ប្រក់ចំណ្រញបាន
ធ្លាក់ចុះ ក្រយទទួលរងទណ្ឌកម្ម
សហរដ្ឋអាម្ររិក។
ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ្រលមាន

ទតីាងំនៅទកី្រងុសនិជនិមយួន្រះបាន
ឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រសុក្រសបា្តាហ៍មុនថា
ក្រុមហ៊ុនរកប្រក់ចំណូលបានចំនួន
៦៧១,៣ពាន់លានយន់ (៩៨,៥៧
ពាន់លានដុលា្លារ) ក្នុងរយ:ព្រល៩ខ្រ
ដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០២០ដ្រលកើន-
៩,៩% ធៀបនឹងចំណូលចំនួន
៦១០,៨ពាន់លានយន់ ដ្រលក្រុម-
ហ៊ុនបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុន។
តួល្រខ៩,៩% ន្រះគឺជាអត្រ

កំណើនមួយទាបធៀបនឹងកំណើន
២៤%ក្នុងរយ:ព្រល៩ខ្រដំបូងដូចគ្នា
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ចំណ្រកប្រក់ចំណ្រញ- 

សទុ្ធរបស់ក្រមុហ៊នុបានកើន៨%ក្នងុ
រយ:ព្រល៩ខ្រ ន្រឆ្នាំន្រះ ដ្រលទាប
ជាងប្រក់ចំណ្រញ៨,៧%ដ្រលរក
បានកាលពីឆ្នាំមុន។
ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់

ប្រទ្រសចិនមួយន្រះ ទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង បនា្ទាប់ពីទីក្រុង
វ៉ាសុីនតោនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអា- 
ជីវកម្មពួកគ្រ។
កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនHuawei

ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង«បញ្ជី
ខ្មៅ»របស់សហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រលធ្វើ
ឱ្រយក្រុមហ៊ុនរងការហាមឃាត់ការនាំ-
ច្រញផលិតផលទៅកាន់សហរដ្ឋ
អាម្ររិកនិងការផ្គត់ផ្គង់«បន្ទះឈីប»
ដ្រលក្រុមហ៊ុនត្រូវការជាចំាបាច់
សម្រប់ផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍
និងទូរស័ព្ទដ្រត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។
លើសពីន្រះទៀតសហរដ្ឋអាម្ររិក

ក៏បានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផលិត
ឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិកពិភពលោក
ដ្រលប្រើប្រស់សូហ្វវ្ររ(software)

និងគ្រឿងមា៉ាសុីនអាម្ររិកមិនឱ្រយផ្គត់-
ផ្គង់ឧបករណ៍ទៅក្រុមហ៊ុនHuawei
បើសិនជាគ្មៅនអាជា្ញាប័ណ្ណពីសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក។

 ទន្ទមឹនងឹន្រះក្រមុហ៊នុGoogleក៏បាន
ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរ-
គមនាគមនH៍uawei  ដោយមនិអនញុ្ញាត
ឱ្រយទូរស័ព្ទដ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនHuawei
ប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid  
របស់ខ្លនួ។ការផ្តាច់ប្រពន័្ធប្រតបិត្តកិារ
Android បានធ្វើឱ្រយទីផ្រសារលក់ទូរ-
ស័ព្ទដ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនHuaweiនៅ
ក្រប្រទ្រសធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។
ក្រមុហ៊នុHuaweiមនិបានប្រប់ឱ្រយ

ដងឹថាផ្ន្រកណាមយួន្រអាជវីកម្មរបស់
ខ្លួនដ្រលធ្វើឱ្រយក្រុមហ៊ុនកើនប្រក់-
ចំណូលនោះទ្រ។
កាលពីដើមឆ្នាំន្រះHuaweiបាន

ប្រកាសថាផ្ន្រកអាជីវកម្មផលិតផល
ទូទៅរបស់ខ្លួនដ្រលរួមមានផ្ន្រក
ទូរស័ព្ទដ្រ បានធ្វើឱ្រយធ្លាក់ចំណូល
អស់១២ពាន់លានដុលា្លារបើប្រៀប-

ធៀបទៅនឹងគោលដៅរបស់ពួកគ្រ
សម្រប់ឆ្នាំ២០១៩។
សម្រប់រយៈព្រល៣ត្រីមាសក្នុង

ឆ្នាំន្រះក្រមុហ៊នុHuaweiបានឱ្រយដងឹ
ថាប្រក់ចំណូលដ្រលខ្លួនរកបានគឺ
ដូចការរំពឹងទុក។
ក្រុមហ៊ុនបានឱ្រយដឹងថ្រមទៀតក្នុង

ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា៖
«ខណ:ព្រលពិភពលោកជួបវិបត្តិ
កូវីដ១៩ការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រមុហ៊ុន
Huaweiនៅលើពិភពលោកកំពុង
ទទលួរងសមា្ពាធខ្លាងំចណំ្រកឯចង្វាក-់ 
ផលិតកម្មវិញក៏ទទួលការលំបាក
ច្រើនដ្ររ»។
លោក Richard Yu នាយក-

ប្រតិបត្តិក្រុមអាជីវកម្មអតិថិជនរបស់
ក្រុមហ៊ុនHuaweiបានមានប្រសា-
សន៍នៅក្នុងការបង្ហាញទូរស័ព្ទដ្រ
ទំនើបស្ររី Mate 40 កាលពីថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍ថា៖ «ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្ថិត
នៅក្នងុសា្ថានភាពលបំាកបផំតុហើយ
កំពុងទទួលរងទុក្ខដោយសារទណ្ឌ-

កម្មចុងក្រយរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក»។
នាសបា្តាហ៍ន្រះ ប្រទ្រសស៊ុយអ្រត

បានកា្លាយជាប្រទ្រសចុងក្រយ
បង្អស់ ដ្រលហាមក្រុមហ៊ុនទូរគម-
នាគមន៍Huaweiនងិក្រមុហ៊នុZTE
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍
ទរូគមនាគមន៍ចនិមយួផ្រស្រងទៀតមនិ
ឱ្រយសា្ថាបនាបណា្តាញទរូសព័្ទចលត័5G
ដោយលើកឡើងថាខ្លាចមានហានិ-
ភ័យដល់សន្តិសុខជាតិ។
កាលពីដើមឆ្នាំន្រះចក្រភពអង់-

គ្ល្រសក៏បានប្តូរចិត្តល្រងឱ្រយក្រុមហ៊ុន
ទូរគមនាគមន៍Huaweiចូលរួមក្នុង
ការសា្ថាបនាបណា្តាញ5Gដោយលើក-
ឡើងពីការបារម្ភផ្ន្រកសន្តិសុខជាតិ
នងិភាពមនិប្រកដប្រជាន្រខ្រស្រផ្គត់ផ្គង់
ជាសកលរបស់ក្រុមហ៊ុនHuawei។
ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei

បានទទលួការបដសិ្រធម្តងហើយម្តង
ទៀតក្នងុហ្រតុផលថាផលតិផល5G
របស់ពួកគ្រអាចនឹងបង្កហានិភ័យដល់
សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទ្រសផ្រស្រងៗ ៕

សុខ សេីលុច

ប្រទ្រសចិនបានរៀបចំកិច្ចប្រ-
ជំុគណៈកមា្មៅធិការកណា្តាលមួយ
ស្ដីពីការបង្កើតផ្រនការរយៈព្រល
៥ឆ្នាំលើកទី១៤នៅក្នងុទីក្រងុ-
ប៉្រកំាងកាលពីថ្ង្រចន្ទ ទី២៦ខ្រ
តុលា។កិច្ចប្រជំុកំពូលន្រះធ្វើ
ឡើងក្រមអធិបតីភាពរបស់
លោកប្រធនាធិបតីសីុជីនភីង
រួមនឹងមន្ដ្រគី្រក់ៗរបស់ចិនជា-
ច្រើនរូបទៀតដ្រលមានរយៈ-
ព្រល៤ថ្ង្រគឺពីថ្ង្រ២៦រហូតដល់
ថ្ង្រទី២៩ខ្រតុលា។
នៅក្នងុសុន្ទរកថាលោក

សីុ ជីនភីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ប្រទ្រសចិនត្រវូត្រមានភាពជា
ខ្លនួទីពឹងខ្លនួបន្ថ្រមទៀតដោយ
វិនិយោគកាន់ត្រច្រើននៅក្នងុការ- 
ច្ន្រប្រឌិតបច្ច្រកវិទ្រយាក្នងុស្រកុក្រ-
លម្អបរិសា្ថាន និងផ្តាតលើអ្វី
ដ្រលលោកហៅថា«យុទ្ធសាស្រ្ត
វិលជំុ»។«យុទ្ធសាស្រ្តវិលជំុ»
មានគោលបំណងបង្កើនការ-
យកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើ-
ប្រស់ក្នងុស្រកុដើម្របីជំរុញ
ស្រដ្ឋកិច្ចខណៈព្រលដ្រលត្រវូ
ធ្វើឱ្រយមានតុល្រយភាពជាមួយនឹង
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ
បរទ្រស។

ជាមួយគ្នាន្រះផ្រនការរយៈ-
ព្រល៥ឆ្នាំលើកទី១៤គឺជាក្រប- 
ខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដ៏ធំ
ដ្រលចិននឹងត្រវូគ្រប់គ្រងពី
ឆ្នា២ំ០២១ដល់ឆ្នាំ២០២៥
ហើយគណៈកមា្មៅធិការក៏នឹង
រៀបចំ “ចក្ខវិុស័យ”សម្រប់ឆ្នាំ
២០៣៥ជាផ្រនការរយៈព្រល
វ្រងដ្រលលោកសីុជីនភីងបាន
កំណត់ដើម្របីសម្រចឱ្រយបាននូវ
ទំនើបភាវូបនីយកម្មសង្គមផង
ដ្ររ។ក្រយបញ្ចប់កិច្ចប្រជំុ
រយៈព្រល៤ថ្ង្ររបស់គណៈកមា្មៅ-
ធិការកណា្តាលស្រចក្ដសីម្រច
រួម១នឹងត្រវូប្រកាស។
លោកRichardMcGregor

សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្រយាសា្ថាន
Lowyក្នងុទីក្រងុសីុដនីដ្រល
ផ្តាតលើការងរផ្ទ្រក្នងុ របស់
បក្រសកុម្មយុនិស្តចិនបាននិយយ
ថាផ្រនការ៥ឆ្នាបំនា្ទាប់របស់ចិន
ទំនងជាផ្តាតលើការជំរុញរបស់
លោកសីុសម្រប់«ខ្លនួទីពឹង
ខ្លនួ»ដ្រលជាបំណងរបស់ទីក្រងុ
ប៉្រកំាងដើម្របីកម្រតិការពឹងផ្អ្រក
របស់ខ្លនួលើសហរដ្ឋអាម្ររិក
និងប្រទ្រសដទ្រទៀត។
លោកZhangYansheng

ប្រធនក្រមុស្រវជ្រវនៅមជ្រឈ-
មណ្ឌលចិនសម្រប់ការផ្លាស់ប្តរូ

ស្រដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ(China
Centre for International
EconomicExchanges)
ដ្រលជាអ្នកជំនាញមានមូល-
ដា្ឋាននៅទីក្រងុប៉្រកំាងបាន
និយយថាគោលដៅរបស់
ផ្រនការរយៈព្រល៥ឆ្នាំលើកទី-
១៤នឹងរួមមានគុណភាពន្រ
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចបច្ច្រកវិទ្រយា
ការច្ន្រប្រឌិតការក្រទម្រង់សា្ថាប័ន
និងការកសាងកម្រតិខ្ពស់ន្រ
ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្រសាហកម្ម។
លោកស្រីYueSuស្រដ្ឋ- 

វិទូសំខន់នៅអង្គភាពសុើប-
ការណ៍ស្រដ្ឋកិច្ច(EIU) វិញ

រំពឹងថាផ្រនការរយៈព្រល៥
ឆ្នានំ្រះ នឹងសង្កត់ធ្ងន់លើការ-
គំទ្រសម្រប់បច្ច្រកវិទ្រយាដូចជា
ឧបករណ៍អ្រឡិចត្រនិូក។លោក- 
ស្រីក៏រំពឹងផងដ្ររថាផ្រនការន្រះ
នឹងពិភាក្រសាពីការពង្រងឹភាពធន់
នឹងសន្តសុិខថាមពលជាជាង
ពឹងផ្អ្រកលើការនំាចូលប្រងនិង
ធនាសន្តសុិខស្របៀង នៅព្រល
ប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹង
ពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទ្រសដ្រល
ធ្វើកសិកម្ម និងកង្វះសាច់ជ្រកូ
ដ្រលជាអាហារចម្របងនៅក្នងុ
គ្រសួារចិន។ជាងន្រះទៅទៀត
លោកស្រីSu ក៏បានបង្ហាញក្ដី

សង្រឃឹមយ៉ាងមុតមំាទៀតថា 
ផ្អ្រកតាមផ្រនការរយៈព្រល៥ឆ្នាំ
ប្រទ្រសចិននឹងរកវិធីបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីជំរុញការប្រើប្រស់រួមទំាង
លុបចោលការកំណត់ចំនួនកូន
ដ្រលគ្រសួារនីមួយៗអាចមាន
ផងដ្ររ។
សូមបញ្ជាក់ថាគណៈកមា្មៅ-

ធិការកណា្តាលត្រវូបានបង្កើត
ឡើងដោយសមាជិកជាង២០០
នាក់ដ្រលត្រវូបានជ្រើសរីស
ដោយប្រតិភូបក្រសនៅក្នងុសមាជ-
ជាតិរៀងរាល់៥ឆ្នាមំ្តង។ស្រចក្ដ-ី
ព្រងផ្រនការ៥ឆ្នាំដ្រលបាន
ដាក់ច្រញនូវគោលដៅស្រដ្ឋកិច្ច
និងនយោបាយសំខន់ៗរយៈ-
ព្រលខ្លីហើយនឹងគោលបំណង
រយៈព្រលវ្រងនឹងត្រវូច្រញផ្រសាយ
នៅសបា្ដាហ៍ខងមុខហើយក៏ត្រវូ
បានគ្ររំពឹងថានឹងត្រវូអនុម័ត
ជាផ្លវូការនៅខ្រមីនាឆ្នាកំ្រយ
ដោយសភាប្រជាជនជាតិជា
សា្ថាប័ននីតិប្របញ្ញត្ដិកំពូលរបស់
ប្រទ្រសចិន។ 
ជាការកត់សមា្គាល់ កំណើន-

ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសចិនមាន
សម្ទះុយឺតក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្មៅន
ឆ្នាំចុងក្រយន្រះស្របព្រល
មានការព្រយួបារម្ភអំពីកំណើន
បំណុល។

យោងតាមផ្រនការរយៈព្រល
៥ឆ្នាំលើកទី១៣ដ្រលបាន 
គូសបញ្ជាក់អំពីអាទិភាពរបស់
រដា្ឋាភិបាលពីឆ្នា២ំ០១៦ដល់ 
ឆ្នា២ំ០២០ប្រទ្រសចិនបាន
ផ្លាស់ប្តរូការពឹងផ្អ្រកបន្ថ្រមទៀត
ទៅលើការប្រើប្រស់សម្រប់
កំណើនជាជាងការនំាច្រញ។
កាលពីថ្ង្រទី១៣ខ្រតុលា

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបាន
ទមា្លាក់ការព្រយាកររបស់ខ្លួន
សម្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ក្នងុឆ្នា២ំ០២១ដល់៥,២%
ដោយមានការរំពឹងទុកនូវការ-
ងើបស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយ
«យូរ និងមិនស្មើគ្នា»ក្រយពី
ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩។
បុ៉ន្ដ្រកាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលា
រដា្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថា
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើនឡើង
៤,៩%នៅចនោ្លាះខ្រកក្កដានិង
កញ្ញាក្នងុព្រលដ្រលប្រទ្រសជា- 
ច្រើនបានឃើញលទ្ធផលធ្លាក់ចុះ។
កាលពីខ្រមុនមជ្រឈមណ្ឌល

ស្រវជ្រវអភិវឌ្រឍន៍ន្រក្រុម-
ប្រកឹ្រសារដ្ឋបានព្រយាករថាស្រដ្ឋ-
កិច្ចចិននឹងវ៉ាដាច់សហគមន៍
អឺរុ៉បក្នងុរយៈព្រល៧ឆ្នាំហើយ
នឹងវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាម្ររិកនៅ
ឆ្នាំ២០៣២៕

ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអមេរិកបន្ថយសម្ទះុកណំើនបេក់ចំណូលកេុមហុ៊នHuawei

មេដឹកនំាកំពូលរបស់ចិនជួបបេជំុគ្នា ដើមេបីរៀបចំផេនការរយៈពេល៥ឆ្នាំទៅមខុ

លោក ស ុ ីជីនភីង ថ្លេងនៅក្នងុ មហាកំពេង របស់បេជាជន ក្នងុ កេងុប៉េកំាង  ។ AFP



សុខវេងឈាង

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី២៦ខៃតុលា
ពៃទឹ្ធសភាអាមៃរិកបានបោះឆ្នោត 
ដើមៃបីបញ្ជាក់ពីការគំាទៃបៃក្ខជន
ចៅកៃមតុលាការកំពូលលោក-
សៃីAmyConeyBarrettឱៃយ
ចូលកាន់តំណៃង។ជាលទ្ធផល
ទទួលបានសំឡៃងគំាទៃ៥២
លើ៤៨សំឡៃង។

 ការតៃងតំាងនៃះធ្វើឡើងបៃមាណ 
១សបា្ដាហ៍បុ៉ណ្ណោះមុនការបោះ-
ឆ្នោតបៃធានាធិបតីអាមៃរិកនៅ
ថ្ងៃទី៣ខៃវិច្ឆកិានិង១ខៃកៃយ
ពីបៃធានាធិបតីអាមៃរិកលោក
DonaldTrumpបានបៃកាស
ជៃើសរើសលោកសៃីជាបៃក្ខភាព
ចៅកៃមតុលាការកំពូល។
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ មៃដឹកនំា

សំឡៃងភាគចៃើនក្នងុពៃទឹ្ធសភា
លោកMitchMcConnellបាន
និយាយថា៖«ពៃទឹ្ធសភាកំពុងតៃ
ធ្វើអ្វីដៃលតៃមឹតៃវូ។យើងនឹង
បញ្ជនូនីតិវិធីតៃងតំាងចៅកៃម
តុលាការកំពូលទៅមុខបន្តទៀត
ហើយនៅយប់ថ្ងៃស្អៃកយើងនឹង
មានសមាជិកថ្មីក្នងុតុលាការ
កំពូលសហរដ្ឋអាមៃរិក»។
ឆ្លើយតបនឹងការបៃកាសរបស់

លោកMcConnellលោកChuck
Schumerមៃដឹកនំាសំឡៃងភាគ-
តិចក្នងុពៃទឹ្ធសភានៃគណបកៃសបៃជា- 
ធិបតៃយៃយបាននិយាយថា៖«កាល- 
ពី៤ឆ្នោំមុនស្ទើរតៃគៃប់សមាជិក 
មកពីបកៃសសាធារណរដ្ឋទំាងអស់
នៅក្នងុពៃទឹ្ធសភាដៃលដឹកនំាដោយ

មៃដឹកនំាសំឡៃងភាគចៃើន បាន
បដិសៃធមិនពិចារណាសូមៃបីតៃ
បន្តចិ ចំពោះការតៃងតំាងចៅកៃម
តុលាការកំពូលរបស់បៃធានាធិបតី
បកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ ដោយសមា្អាង
លើហៃតុផលថាយើងគួរតៃរង់ចំា
រហូតដល់កៃយការបោះឆ្នោត
បៃធានាធិបតី ពៃះបៃជាជន
អាមៃរិកសមនឹងអាចមានសំឡៃង
នៅក្នងុការជៃើសរើសចៅកៃមថ្ម»ី។
ជាការកត់សមា្គាល់សមាជិក

ពៃទឹ្ធសភាបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ
បានពៃយាយាមបៃើបៃស់នីតិវិធី
គៃប់បៃបយា៉ាងដើមៃបីបន្ថយលៃបឿន  
ឬបញៃឈប់ការតៃងតំាងចៅកៃម
តុលាការកំពូលទី៣របស់លោក
Trumpនៃះបើទោះបីជាដឹង
ហើយថានីតិវិធីតៃងតំាងនៃះនឹង
នៅតៃដើរទៅមុខដោយសារ
បកៃសសាធារណរដ្ឋមានសំឡៃង
ភាគចៃើន៥៣-៤៧ដៃលគៃប់-
គៃន់សមៃប់ការបោះឆ្នោតផ្ដល់
សៃចក្ដីទុកចិត្ដក៏ដោយ។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនសមាជិក

ពៃទឹ្ធសភាបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ
បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នងុ
ការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកមា្មាធិការ 
តុលាការនៃពៃទឹ្ធសភាក្នងុន័យ
បង្អាក់នីតិវិធីការបោះឆ្នោតផ្ដល់
សៃចក្ដីទុកចិត្ដតៃងតំាងបុ៉ន្តៃមិន
ជោគជ័យឡើយដោយសារ
សមាជិកបកៃសសាធារណរដ្ឋនៅ
តៃបោះឆ្នោតបញ្ជនូការតៃងតំាង
នៃះទៅមុខ។
សមាជិកពៃទឹ្ធសភាបកៃសបៃជា-

ធិបតៃយៃយទំាង៤៥រូបសមាជិក

បកៃសឯករាជៃយ២រូប និងសមាជិក
បកៃសសាធារណរដ្ឋ១រូបបាន
បោះឆ្នោតបៃឆំងនឹងការបញ្ជាក់
ការតៃងតំាងនៃះ។
គួរជមៃបថាការតៃងតំាង

លោកសៃីBarrett នឹងធ្វើឱៃយចៅ-
កៃមអភិរកៃសនិយមមានសំឡៃង
ភាគចៃើន គឺ៦សំឡៃងធៀបនឹង
សំឡៃងភាគតិចតៃ៣សំឡៃងនៃ
ចៅកៃមសៃរើនិយម។ ដូច្នៃះការ-
តៃងតំាងនៃះធ្វើឱៃយតុលាការកំពូល
អាមៃរិកមានភាពលម្អៀងទៅ
តាមគោលនយោបាយរបស់
លោកTrump។
អ្នកនយោបាយមកពីបកៃស

បៃជាធិបតៃយៃយជាចៃើន បាន
បង្ហាញភាពពៃយួបារម្ភថាតុលាការ 
កំពូលអភិរកៃសនិយមអាចនឹង

លុបបំបាត់សមិទ្ធផលរបស់បកៃស
ពួកគៃដូចជាចៃបាប់Affordable-
Care Actដៃលគៃហៅថា
Obamacareនិងសិទ្ធិក្នងុការ-
រំលូតកូនជាដើម។ សព្វថ្ងៃមាន
ពាកៃយបណ្ដងឹមិនទាន់បានសមៃច 
មួយចំនួននៅចំពោះមុខតុលាការ
កំពូល ដៃលទាក់ទងនឹងការ-
បោះឆ្នោតតាមបៃអប់សំបុតៃ។
ការសមៃចចិត្តរបស់តុលាការ
កំពូលលើពាកៃយបណ្ដងឹទំាងនៃះ
អាចនឹងមានឥទ្ធពិលដល់លទ្ធ-
ផលនៃការបោះឆ្នោតបៃធានា-
ធិបតីនាពៃលខាងមុខផងដៃរ។
កាលពីខៃកក្កដាទសៃសនាវដ្ដី

Newsweek បានចុះអត្ថបទ
វិភាគមួយដោយលើកឡើង
អំពីសៃណារើយូ៉មួយថាលោក-

Trumpអាចបន្តធ្វើបៃធានា-
ធិបតីបើទោះបីជាលោកចាញ់
ឆ្នោតក៏ដោយ។ ក្នងុសៃណារើយូ៉
នោះ អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពី
ឥទ្ធពិលរបស់តុលាការកំពូលក្នងុ
ការដោះសៃយជម្លោះសន្លកឹឆ្នោត។   
បើសិនការសមៃចរបស់តុលាការ
កំពូលបានធ្វើឱៃយគា្មានបៃក្ខជនណា
១ទទួលបានសំឡៃង២៧០ 
គៃប់គៃន់ សមៃប់ទទួលជ័យជម្នះ  
នោះរដ្ឋសភានឹងជាអ្នកតៃងតំាង
បៃធានាធិបតីហើយពៃទឹ្ធសភាជា
អ្នកតៃងតំាងអនុបៃធានាធិបតី។ 
តៃការតៃងតំាងបៃធានា-

ធិបតីនៅសភាតំណាងរាស្ដៃឬ
រដ្ឋសភា គឺបៃពៃតឹ្តទៅដោយ
បៃងចៃកសមាជិកជាកៃមុទៅ
តាមរដ្ឋដៃលពួកគៃតំណាង

ហើយកៃមុនីមួយៗមានសំឡៃង
បោះឆ្នោតតៃ១គត់ដៃលសរុប 
មានតៃ៥០សំឡៃងបុ៉ណ្ណោះ។ 
សមៃប់អាណត្តិបច្ចបុៃបន្នបកៃស-
បៃជាធិបតៃយៃយមានសំឡៃងភាគ- 
ចៃើន២៣២ធៀបនឹងសំឡៃង
១៩៨ របស់គណបកៃសសាធា-
រណរដ្ឋក្នងុសភាតំណាងរាស្តៃ
តៃបើសិនបៃងចៃកសមាជិកទៅ
តាមរដ្ឋដៃលពួកគៃតំណាង
គណបកៃសសាធារណរដ្ឋមានកៃមុ
ចំនួន២៦ហើយគណបកៃស
បៃជាធិបតៃយៃយមាន២៤កៃមុ។
សៃណារើយូ៉តៃវូបានគូសវាស
បញ្ចប់ដោយលោកTrump
ដូច្នៃះលោកនឹងតៃវូបានសភា
តំណាងរាស្តៃឬរដ្ឋសភាបោះ-
ឆ្នោតឱៃយបន្តតំណៃងជាបៃធា-
នាធិបតីបន្តទៀត។
សូមបញ្ជាក់ផងដៃរថាចៅ-

កៃមតុលាការកំពូលអាមៃរិក
មានតួនាទីពិនិតៃយធម្មនុញ្ញភាព
នៃចៃបាប់សហរដ្ឋអាមៃរិក និង
រដ្ឋនីមួយៗ ជម្លោះរវាងរដ្ឋ និង
រដ្ឋធានាសិទ្ធពិលរដ្ឋតាមរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញ និងពិនិតៃយលើរឿងក្ដី
ដៃលអាចមានឥទ្ធិពលនៅ
ទូទំាងបៃទៃស។ចៅកៃម-
តុលាការកំពូលមានអាណត្តិ
ពៃញ១ជីវិតមានន័យថា 
បៃធានាធិបតី១រូបអាចមាន
ឥទ្ធិពលដោយបៃយោលលើ 
នយោបាយសហរដ្ឋអាមៃរិកជា- 
ចៃើនឆ្នោំ តាមរយៈការតៃងតំាង
ចៅកៃមតុលាការកំពូលអាមៃរិក
នៃះឯង៕

លោកបេធានាធិបតីDonaldTrump(ស្តា)ំស្តាប់លោកសេី AmyConeyBarrettសេបថកាន់តំណេង។AFP

ទីបំផុតបេក្ខជនចៅកេមតុលាការកំពូលរបស់តេំតេូវតេងតំាងឱេយចូលកាន់តំណេង១សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតបេធានាធិបតី
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តពីទំព័រ១...យាយនៅក្នុង
សន្និសីទកាសៃតមួយថា៖
«ដើមៃបីការពារផលបៃយោជន៍
ជាតិរបស់យើង បៃទៃសចិន
បានសមៃចចិត្តចាត់វិធានការ
ចាំបាច់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកៃុម-
ហ៊ុនអាមៃរិកដូចជា កៃុមហ៊ុន
LockheedMartinកៃមុហ៊នុ
Boeing Defense និង
កៃុមហ៊ុនRaytheonនិង
បុគ្គលឬកៃុមហ៊ុនណាដៃល
ដើរតួអវិជ្ជមានក្នុងដំណើរការ
លក់អាវុធ»។
លោកZhaoLijianបានបន្ត

ទៀតថា៖«ជាថ្មីម្ដងទៀតយើង
ជំរុញឱៃយសហរដ្ឋអាមៃរិកគោរព
កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួ ចំពោះ
គោលការណ៍ចិនតៃ១ និង
គោរពបទបៃបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដៃល
មានចៃងនៅក្នងុសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍
រួមចិន-អាមៃរិកទំាង៣»។
ប៉នុ្តៃលោកZhaoLijianមនិ

បានបញ្ជាក់ឱៃយចៃបាស់ថាទណ្ឌ-
កម្មរបស់ចិននឹងចាត់វិធានការ
អ្វីខ្លះចំពោះកៃុមហ៊ុនទាំង៣
នៃះ?ហើយក៏មនិបានបញ្ជាក់
ថាតើទណ្ឌកម្មនៃះនងឹប៉ះពាល់
ដល់អាជីវកម្មសុីវិលរបស់
Boeingដៃរឬទៃ?
កៃុមហ៊ុនBoeing មាន

អតិថិជនជាចៃើនក្នុងបៃទៃស-
ចនិដៃលទញិយន្តហោះសុវីលិ
របស់ពួកគៃហើយBoeingក៏
បានបើករោងចកៃដឡំើងយន្ត-
ហោះ737កាលពីឆ្នោំ២០១៨
នៅបៃទៃសចិនផងដៃរ។
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានគិត

ថាការលក់អាវុធនៃះគឺជា
លើកដបំងូដៃលអាមៃរកិបាន
លក់អាវុធវាយលុកខា្នោតនៃះ
ដល់កោះតៃវា៉ាន់តាំងពីពៃល
លោកRichard Nixonបាន
ប្ដូរការទទួលសា្គាល់ការទូត
បៃទៃសចនិពីកៃងុតៃបុិទៅកៃងុ

ប៉ៃកាំងវិញនៅឆ្នោំ១៩៧៩។ 
ប៉ុនា្មានម៉ាងកៃយការបៃ-

កាសរបស់រដា្ឋាភិបាលចិន
កៃសួងការបរទៃសអាមៃរិក

បានបៃកាសអនញុ្ញាតការលក់
មីសុីលការពារដៃនសមុទៃ
HarpoonផលតិដោយBoeing 
ចំនួន១០០គៃប់ក្នុងតម្លៃ

២,៣៧ពាន់លានដុលា្លោរ។
សហរដ្ឋអាមៃរិក ក៏ដូចជា

បៃទៃសភាគចៃើន គឺមិនមាន
ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការ

ជាមួយកោះតៃវា៉ាន់ទៃបុ៉ន្តៃទីកៃងុ
វា៉ាសីុនតោនមានកាតព្វកិច្ចតាម
ផ្លវូចៃបាប់ក្នងុការផ្ដល់ឱៃយកោះនៃះ
នូវមធៃយាបាយការពារខ្លនួ។
ភាពតានតឹងនៅចៃកសមុទៃ

តៃវា៉ាន់បានកើនឡើងយា៉ាងខា្លោងំ
នៅក្នងុរយៈពៃលបុ៉នា្មានឆ្នោំចុង-
កៃយ ខណៈពៃលទីកៃងុ
ប៉ៃកំាងបង្កើនសកម្មភាពសម-
យុទ្ធយោធារបស់ខ្លនួ ជាមួយ
នឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាល
លោកTrumpក្នងុការបង្កើន
ចំណងទាក់ទងផ្នៃកយោធានិង
សៃដ្ឋកិច្ចជាមួយកោះតៃវា៉ាន់
ហើយជាពិសៃសកៃយពី
បៃធានាធិបតីកោះតៃវា៉ាន់លោក-
សៃីTsai Ing-wenបានឡើង
កាន់អំណាចនៅឆ្នោំ២០១៦
ដោយលោកសៃីមានគោល-
នយោបាយធ្វើឱៃយតៃវា៉ាន់មាន
ឯករាជភាពនិងមិនទទួលយក
គោលការណ៍ចិនតៃ១៕

ចិននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកេុមហុ៊នអាមេរិកចំនួន៣ទាក់ទងនឹងកា រផ្គត់ផ្គង់អាវុធ...

មន្តេីកងទ័ពជើងទឹកកោះតេវ៉ាន់ម្នាក់តេួតពិនិតេយមើលបេព័ន្ធមីសីុលRollingAirframeផលិតនៅអាមេរិក។AFP
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ជាងចម្លាក់បទពិសោធ២២ឆ្នាំល្បីសូនឆ្លាក់
រូបសម្ដ្ចសង្ឃរាជជួនណាតបីដូចមនជីវិត

រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : កម្ពស់ ១ ម៉ែតែ ៣ 
តឹក  ទឹកមុខ មុឺងម៉ាត់ ជា វីរបុរស 
អភរិកែស ខ្មែរ  នងិ ស្ថាបនកិ   វចនា-
នកុែម អកែសរ ជាត ិ ចម្លាក ់ សម្ដែច 
សងែឃរាជ  ជួន  ណាត  តែូវបាន  
ផ្ចិត ផ្ចង់   សូន ឆ្លាក់ យ៉ាង លម្អិត   
ស្ទើរ  រក ចន្លាះ ខ្វះ គ្មាន    ។ ចាប ់- 
តាំង  ពី តែចៀក  ចែមុះ  ភ្នែក   
សរសែ អម   ស្នាម  ជែវីជែញួ  គែង 
ដោយ សែបង ់ចវីរ   រលំែច  ស្នាម ផ្នត ់   
សម្ដែចសងែឃ  ហាក់ ដូច  កំពុង  
គង់ នៅ មនជីវិត   រស់រវីក  ។

  ចម្លាក់ ដ៏ បែតែសកែស នែះ    គឺ ជា 
ស្នាដែ  ជាងចម្លាក់  លោក ប៊ិន 
ឆរា៉ាន់  បាន រៀបរាប់ ពី បែវត្តិ នែ 
ការ រៀន  និង បទ ពិសោធ របស់ 
លោក ថា៖«បើ គិត ទំាង រៀន  និង  
ចាប់ អាជីព  មក ដល់ ពែល នែះ 
បែហែល  ២២ ឆ្នាំ ហើយ ។ 
ដោយ ឪពុក ខ្ញុំ គត់ មន ដុង 
ខាង គូរ  ខ្ញុំ ក៏ ចែះ តិចតួច ដែរ »។

លោក បន្ត ថា៖  «ពែល  ឃើញ 
ឪពុក ខ្ញុំ គូរ ម្ដងៗ  ខ្ញុំ សែឡាញ់ 
និង  ចាប់អារម្មណ៍ មែនទែន  ក៏ 
សមែចចិត្ត សុំគត់ ទៅ រៀន 
ជាមួយ  លោកគែូ  នៅ អូររំាងឪ   
កាល ព ីឆ្នា ំ១៩៩៨ ។  បាន រយៈ- 
ពែល  ៦ ខែ  ខ្ញុំ ក៏ បន្ត ទៅ រៀន  
ជាមួយ លោកគែូ នៅ ភ្នំពែ ញ  
និង សៀមរាប បន្ថែម  ទៀត »។

តាងំ ព ីបាន រៀន នៅ រាជធាន-ី  

ភ្នំពែញ  លោក ក៏ បាន ចែញ ដើរ 
គូរ  បណ្ដើរៗ  តាម វត្ត អារាម និង  
ពែះ វិហារ នានា  ប៉ុន្តែ អាជីព 
ចម្លាក់  ដែល  លោក  ចែះ ពី សលា  
មរតក ខ្មែរ នៅ សៀមរាប  នះ  
លោក មិនបាន ធ្វើ ជា អាជីព តែ 
ម្ដង ទែ ពែះ ខ្វះ ឧបករណ៍ ។ 

លោក  បិ៊ន ឆរា៉ាន់   មិន តែមឹតែ  
ចែះ តែ គូរ គំនូរ លើ កែដាស 
ប៉ុណ្ណោះ  ទែ  ថែម ទាំង ជា គំនូរ 
ផុស  និង ចម្លាក់  ទាំង លើ ដីឥដ្ឋ  
ឈើ  ថ្ម  ស្ពាន់   និង សុីម៉ងត៍។ 

លោក បាន  រៀបរាប់ ថា៖ «ខ្ញុំ 
អាច គូរ  ឬ ក៏ ឆ្លាក់ បាន តែឹម តែ 
មន រូបថត ឬ រូបភាព មួយ  ឬ 
ម្នាក់ហ្នឹង អង្គុយ ឱែយ  ខ្ញុំ ឆ្លាក់ ក៏ 
បាន ។ សមែប់ រូប សម្ដែចពែះ -  
សងែឃរាជ  ជួន  ណាត  ភិរមែយ  
កែម ង៉យុ  នងិពែះបាទ    ជយ័វរ្មន័ 
ទី ៧  គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ ទាំង កម្ពស់  ទាំង 
ទំហ ំ ប៉ុន គ្នា ទាំងអស់ »។ 

  តម្លែ គ ឺរបូ ទាងំ ៣ ដែល  លោក 
បាន ធ្វើ ដើមែបី បោះពុម្ព នែះ លក់ 
មួយ ក្នុង តម្លែ  ១ ០០០ដលុា្លារ 
គិត ទាំង ជើងតម្កល់  និង សែវា 
ដកឹជញ្ជនូ ។ បើ គ្មាន ជើង តម្កល ់ 
គឺ តែឹម តែ  ៨០០ ដុលា្លារ។ 

ចំពោះ គំនូរ លើ កែដាសផ្ទាំង 
ធម្មតា គឺ  ១៥០ ដុលា្លា រ  ៨តឹក 
និង  ១ម៉ែតែ  ២តឹក ។ ចំពោះ 
គំនូរ លើ ជញ្ជាំង តាម វត្ត ផែសែងៗ 
គឺ  ១ម៉ែតែ ការ៉ែ  ២៥ ដុលា្លា រ និង 
គំនូរផុស  ៧០ ដុលា្លា រ។ 

ក្នុង ចំណម ស្នាដែ របស់ 
លោក ទាំង អស់ ជាង ចម្លាក់ 
ដែលសព្វថ្ងែ នៅ ខែត្ត ពែវែង របូ 
នែះ បាន បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍ ថា៖ 
«រូប សម្ដែច សងែឃរាជ  ជួន  ណាត  
ជា របូ ដែល ខ្ញុ ំពែញចតិ្ត  នងិ  ផ្ចតិ-
ផ្ចង ់ខា្លាងំ បផំតុ ។ របូ នែះ ខ្ញុ ំធ្វើ ក្នងុ 
រយៈ ពែល ១ ខែ  តែ តាមពិត ទៅ  
រូប មួយៗ អាច បញ្ចប់  តែឹម  ១ 
សបា្ដាហ៍ ទៅ ១០ ថ្ងែ »។

លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា៖ «តែ 

ដោយសរ ខ្ញុំ រវល់ នឹង ការគូរ- 
ចែើន  ទើប ឆ្លៀត បាន ១ ថ្ងែ តែឹម   
១ម៉ាង ទៅ កន្លះម៉ាង »។

ចំពោះ ភាព លំបាកនែ ការ ធ្វើ  
ចម្លាក់   លោក បាន ឱែយ ដឹង ថា 
ស្ពាន  ់ គ ឺចណំាយ ពែល យរូ បផំតុ 
ហើយ ក៏ រឹងមំ បំផុត ដែរ ។

ប៉ុន្តែ ការ ដែល ពិបាក ទូទៅ នែ 
ចម្លាក ់ តាម ពែះវិហារ មួយ នះ 
គ ឺ គនំរូផសុ លោក បាន ឱែយ ដងឹ ថា 
វា តែូវ បៀក ម្ដង បន្តិចៗ  តែូវការ 
ពែលវែលា យូរ ចាំ ទាល់ តែ ស្ងួត 
បន្តិច ម្ដងៗ ទើបឆ្លាក់វា ចែញ ជា 
ចែមុះ ភ្នែក និងបន្តបនា្ទាប់។ 

ជាងនះទៀត  កិច្ច ការ ធ្វើ  
ចម្លាក់ ដ៏ ល្អ  គឺ តែូវការ ភាព ស្ងប់-
ស្ងាត់  និង សមធិ។

ក្នុងករណី   មន មនុសែស ចែើន  
រញ៉ែរញ៉ែ  លោក  ប៊ិន ឆរា៉ាន់  
លើក ឡើង ថា លោក ពបិាក  នងឹ 
បែមូល  អារម្មណ៍ ណាស់ ។ 

កែយ ពី បាន បញ្ចប់ ការធ្វើ 
ពុម្ព  សម្ដែចសងែឃ  ជួន ណាត 
កន្លង  មក ឃើញ ថា  មន ៤ វត្ត 
ហើយ ដែល ជាវ ស្នាដែ ចម្លាក់ 
លោក  ។    អតិថិ ជនរបស់លោក   
ភាគចែើន ជា ពែះចៅ អធិការ  
ពុទ្ធសសនិក  និង   នាយក តាម  
បណា្ដា សលា រៀន ។

ជាងចម្លាក ់ នងិ ជាងគនំរូ វយ័ 
៣៩ ឆ្នា ំ ក ៏ដចូជា ជា ឪពកុ នែ កនូ 
៥   នាក់ រូបនែះ ក៏ បាន ឱែយ  ដឹង ដែរ 
ថា ៖ «អតិថិជន មន ការពែញ- 
ចិត្ត  លើ ស្នាដែ ខ្ញុំ ណាស់  មន 
អតិថិជន  ជាចែើន កុម្ម៉ង់ ឱែយ ខ្ញុំ 
ឆ្លាក់  និង គូរ  ទាំង ជា រូប បែប 
លក្ខណ: គែួស រ រូបស្ដែច  រូប 
វីរបុរស  និង គំនូរ ទូទៅ ជា 
ហូរហ ែ  ទៀត »។

សព្វថ្ងែ លោក បាន ខិតខំ 
បណ្ដុះ បណា្ដាល បែពន្ធ របស់ 
លោក  បង ជីដូន មួយ  និង កូន 
ជាង ម្នាក់ទៀត  ដែល ពែលនែះ 
បាន រៀន ចែះ ចែើន គរួសម អាច 
ធ្វើ អនុវត្ត បាន  ខ្លះៗ  ហើយ ។

លោក  ប៊ិន ឆរា៉ាន់  ចង់ ផ្ដាំផ្ញើ 
ដល់ ជាងចម្លាក់ ដទែ ទៀត ដែរ 
ថា ៖ «ធ្វើអ្វី កុំ គិត ពី បញ្ហា ថវិកា 
ពែក  បែឹង  ធ្វើ វា ដោយ យក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់  បើ យើង ធ្វើ ល្អ ទីផែសារ 
រត់ មក  រក យើង  ហើយ តែូវ ធ្វើ 
ដោយ ផ្ចិតផ្ចង់ »។

លោក ក ៏ទទចូ  ថា៖«សមូ  ការ- 
គំទែ ពី រដា្ឋាភិបាល និង បងប្អូន 
ខ្មែរ ទាំងអស់ ផង ដែរ ដើមែបី ឱែយ 
យើង នៅ តែ មន កម្លាំងចិត្ត ។

សមែប ់គោលបណំង នៅ ២  
ទៅ  ៣ ឆ្នាំ  ខាង មុខ  លោក បាន 

បង្ហើប ថា  ហើយ អ្នក ដែល មន 
បំណង ចង់ ធ្វើ រូប ឪពុកម្ដាយ 
ហើយ មិន ដឹង រក អ្នកណា ធ្វើ ឱែយ  
ដូច  លោក អាច ធ្វើ បាន គែប់ 
ទាំង អស់ ។ លោក ក៏ ចង់ បង្កើត 
ជា សមគម មយួ  ដើមែប ីបងែៀន 
ដល់ អ្នក ជំនាន់ កែយ ដោយ 
មិន យក បែក់ ផងដែរ ។  

ជាង ចម្លាក់ រូប នែះ បន្ត ទៀត 
ថា៖«ខ្ញុ ំចង់ ឱែយ ខ្មែរ យើង បាន រីក- 
ដុះដាល ខាង ផ្នែក សិលែបៈ  ចម្លាក់  
និង សូន រូប ។ បែសិន បើ ពុកម៉ែ 
បង ប្អនូ  ក ៏ដចូជា នៅ តាម បណា្ដា  
សលា   បើ គត ់ ពែញចតិ្ត ស្នាដែ 
ខ្ញុំ  គត់ អាច  ស្នើថា  ១ ខែ  ឬ 
២-៣ខែ ម្ដង គត់ ចង់ឱែយ ខ្ញុំ 
បណ្ដុះបណា្ដាល   ផ្ទាល ់ ដល ់អ្នក-  
ដែល មន  ដុង  និង  សិសែស ដែល 
មន ចំណាប់  អារម្មណ៍»។ 

លោក  ប៊ិន ឆរា៉ាន់ បន្ត ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំនងឹ ជយួ បង្ហាតប់ងែៀន តាម 
អ្វ ីដែល បងប្អនូ  ស្នើ ហើយ បណំង   
ចុងកែយ ធំ របស់ខ្ញុំ គឺ ចង់ 
បង្កើត ជា ចម្លាក់ ស្ពាន់ ធ្វើ រូប 
សម្ដែច នរោត្តម  សហីន ុ  នងិ របូ 
សម្ដែច នរោត្តម សីហមុនី ខ្ញុំ 
ចង ់ធ្វើ ឱែយ ដចូ រចួ ដាក ់ នៅ ក្នងុ វាងំ  
និង  លោក ស្ថាបនិក  គន្ធបុបា្ផា  
Beat Richner ផងដែរ»៕

ជាង ចម្លាក់ អាយុ៣៩ឆ្នាំ លោក  ប៊ិន ឆរ៉ាន់ ធ្វើ កិច្ចការ យ៉ាង លម្អិត ផ្ចិត ផ្ចង់ លើ រូប ចម្លាក់ សម្តេច សងេឃរជ ជួន  ណាត ។ រូបថត សហ ការី

ចម្លាក់ សម្ដេច សងេឃរជ ធ្វើ ពីស្ពាន់ និងចម្លាក់ ភិរមេយ ភាសអ៊ូ ហៅ ង៉ុយ  ។ រូបថត សហ ការី
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ពេជេ បុ៊នសិដ្ឋ នៅតេ ភ័យ ពេល ជួប រិន ដាវីត 
បុ៉ន្តេ ប្តេជ្ញា យក ឈ្នះ ដើមេបីបំពេញ បំណងគេូ
    យឺន ពន្លក

 ភ្នពំេញៈ អ្នក បៃដាល់ ជើង ខ្លាងំ 
វ័យក្មៃង ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ បាន និង 
កំពុងហ្វកឹ ហាត់យ៉ាង ខ្លាងំ ដើមៃបី 
សមៃច រឿង ដ៏សំខន់ មួយ ទៅ 
តាមអ្វីដៃល គៃូ បង្វឹក របស់ខ្លួន 
ចង់បាន គឺ ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច យក ឈ្នះ 
លើ អ្នក បៃយុទ្ធ រិន ដាវីត ឱៃយ បាន 
សមៃប់ ការ បៃកួត ជមៃះុ ដណ្តើម 
ពាន វគ្គ ៨នាក់ ចុងកៃយ នៅ 
លើ សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥ នា យប់ 
ថ្ងៃសៅរ៍នៃះ។

នៅ មុន ពៃល វិលម ក ជួបគ្នា ជា- 
ថ្ម ីនៅ សង្វៀន TV5 នៃះ រិន ដាវីត 
និង ពៃជៃ បុ៊នសិដ្ឋ សុទ្ធតៃ បាន 
បង្ហាញ ភាព ខ្លាងំ នៅ ក្នងុការ បៃកួត 
ជមៃះុ ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ ទម្ងន់ 
៥៤គីឡូកៃម នៅ សង្វៀន PNN 
ដោយ អ្នកទំាង ២ នៃះ បាន ឈ្នះ 
ទំាង២ បៃកួត នៅ តាម ពូលរៀងៗ 
ខ្លនួ ដើមៃបី កក់កៅ អី នៅវគ្គ ពាក់- 
កណ្តាល ផ្តាច់ ពៃត័ៃ ដោយ ស្វយ័- 
បៃវត្ត ិដូច គ្នា។

បុ៉ន្តៃ ការ ជួបគ្នា នៅ ក្នងុ ដំណក់- 
កាល ដ៏សំខន់នៃះ ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ 
ដៃល ទើប បាន យក ឈ្នះ ខៃម 
ចាន់ និង ម៉ន ភារមៃយ នោះ នឹង 
តៃវូ បៃឈម ការ បៃកួតដ៏ តាន តឹង 
និងជា ការបៃកួត ដៃល រូបគៃ មាន 
ភាព ភិតភ័យ ផងដៃរ ពៃះ ការ- 
ជួបគ្នា ៥ លើក កន្លង មក បុ៊នសិដ្ឋ 
មិន ធ្លាប់ បាន ឈ្នះ រិន ដាវីត ម្តង 
ណ នោះ ទៃ ខណៈ អ្នក ឈ្នះ នៅវគ្គ 

នៃះ នឹង តៃវូ ឡើង ទៅជួបជើងខ្លាងំ 
ធន់ អៀនឡៃ ដៃល បាន ឈ្នះ សឺុន 
ថៃសាន់ ក្នងុ វគ្គ ៨នាក់ចុងកៃយ 
នៃះ កាលពី សបា្តាហ៍មុន។ 

លោក  ពៃជៃ  សុផន់  គៃ ូបង្វកឹ 
ពៃជៃ បុ៊នសិទ្ធ បាន បៃប់ថា៖ «បើ 
និយយ ពី ការ ហ្វកឹ ហាត់  និង ការ - 
ឡើង បៃ កួត បុ៊នសិដ្ឋ   ល្អ ទំាង អស់  
បុ៉ន្តៃ  បុ៊ន សិដ្ឋ  មាន ចំណុច ខៃសោយ 
តៃង់ ទឹក ចិត្ត  គឺ ខ្លាច  រិន  ដាវីត  នៃះ 
តៃ ម្តង ។   បើសិន  វា តំាង ចិត្ត ខ្ពស់  
គឺ មាន លទ្ធភាព ឈ្នះ  ពៃះ វ៉ៃ ទៅ 
វ៉ៃ មក ដោយ  ប្តរូ កៃបាច់ តាម បច្ចៃក- 
ទៃស  និង កមា្លាងំ ចិត្ត »។

 នៅពៃលសួរ ថា តើ  មាន យុទ្ធវិធី 
អ្វ ី  ដើមៃបី ជួយ ឱៃយ ពៃជៃ បុ៊នសិដ្ឋ 
អាច ឈ្នះ រិន ដាវីត បាន  ម្តង  នោះ  
លោក  ពៃជៃ  សុផន់  បាន បញ្ជាក់ 

ថា ៖ « ខ្ញុ ំនៅ តៃ សងៃឃឹម ឈ្នះ  បុ៉ន្តៃ 
សំខន់ តៃវូ ពងៃងឹ ទឹក ចិត្ត កំុ ឱៃយ វា 
ខ្លាច » ។ ចំណៃក កីឡាករ  ពៃជៃ 
បុ៊នសិដ្ឋ  បាន និយយ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
នឹង ធ្វើ តាម គៃ ូ បុ៉ន្តៃ ការ បៃកួត ចាញ់ 
គត់ ចំនួន ៥ លើក កន្លង មក នៃះ  
គឺ នៅ តៃ មាន អារម្មណ៍ខ្លាចៗ ដៃរ ។ 
ទោះ យ៉ាង ណ  លើក នៃះ  ខ្ញុ ំប្តៃជា្ញា - 
ចិត្ត  បៃងឹ យក ឈ្នះ ឱៃយ បាន» ។  

ចំណៃក លោក  សា្វាយ  សុខុន  
គៃូ បង្វឹក របស់  រិន  ដាវីត បាន  
និយយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំសងៃឃឹម យ៉ាង មុត- 
មំា ថា   រិន  ដាវីត  នឹង តៃវូ ឈ្នះ  ដើមៃបី 
បានទៅ  វគ្គ បន្ត ជា មិន ខន  គឺ ខ្ញុំ 
គ្មាន ពៃយួ បារម្ភ ពី  ដាវីត ចាញ់ នោះ 
ទៃ  ពៃះ គៃ ហាត់ បាន ល្អ  គោរព 
វិន័យ ល្អ  ជា មួយ គៃ ូជមៃើសជាតិ  
អី៊ចឹង ពិត ជា តៃៀម បាន ល្អ »។

គៃ ូបង្វកឹរូប នៃះ បាន បន្ថៃម ថា៖ 
«ខ្ញុ ំបារម្ភ  នៅ វគ្គ ពាក់ កណ្តាល ផ្តាច់- 
ពៃត័ៃ ឯណោះ   ទៃ  ដៃល តៃវូ ប៉ះ  
ធន់  អៀន ឡៃ  ដៃល ជា ជើង ខ្លាងំ 
១ រូប  លំបាក ទប់ ទល់ »។ រីឯ រិន  
ដាវីត បាន  និយយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំសងៃឃឹម 
ឈ្នះ  តៃ មិន សីុ ផុយ ទៃ ពៃះ  គៃ 
ខ្លាងំ ដៃរ» ។ 

តាម លោក  ញាន  សុធី  អ្នក- 
គៃប់ គៃង កីឡាករ បៃចំា សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  បាន    ឱៃយ ដឹង ថា  ពៃជៃ  
បុ៊ន សិដ្ឋ  បៃ កួត បាន ចៃើន  ជាង  រិន  
ដាវីត ចំនួន  ១១ លើក    ដោយ ក្នងុ 
នោះ  បុ៊ន សិដ្ឋ  បៃ កួត បាន ៦៩ ដង  
ឈ្នះ ៥១   ចាញ់ ១០   ស្មើ ៨ ដង។  
ចំណៃក  រិន ដាវីត  បៃ កួត បាន ៥៨  
ឈ្នះ ៤៤ ដង  ចាញ់ ១២   និង ស្មើ 
ចំនួន ២ ដង៕

រិន ដាវីត (ឆ្វេង) តេវូ បេកួត ជមេះុជាមួយ ពេជេ បុ៊នសិដ្ឋ រក អ្នក ឈ្នះ ឡើង ទៅ វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ពេត័េ។ រូប ឈន ណន

សេពីៅ  មិនរំពឹង ខ្ពស់ ចំពោះការ ប៉ះ កីឡាការិនីឥណ្ឌា   នៅ សិង្ហ បុរី 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  កីឡាការិនី កម្ពជុា នៅ 
សៃ ីពៅ  បាន ចាក ចៃញ ពី  បៃទៃស 
កំណើត  តំាង ពី ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ តុលា 
ឆ្នាំ ២០២០  ហើយ ពៃល នៃះ  
នាងកំពុង សា្នាក់ នៅ ក្នងុ សណ្ឋាគរ 
មួយ  ដៃល គៃប់ គៃង ការ ពារ តាម 
ចៃបាប់ កូវីដ ១៩របស់ សិង្ហ បុរី  និង 
ហ្វកឹ ហាត់ តៃៀមយ៉ាង យកចិត្ត-
ទុក ដាក់ ដើមៃបី បៃកួត ជាមួយ  Ritu 
Phogat  របស់ឥណ្ឌា ក្នងុ កម្មវិធី 
របស់ ONE Championship 
នៅ  យប់ ថ្ងៃ សុកៃនៃះ  ។

 ជំុ វិញ ការ ចាក ចៃញ ទៅ បៃកួត 
វាយដាក់ទៃងុ លើក នៃះ នៅ សៃពីៅ 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី សិង្ហបុរី 
មក  ថា ៖ « ជំនួប នៃះ  ខ្ញុ ំរំពឹង  ឈ្នះ 
៥០ ភាគ រយ» ។ យ៉ាង ណ មិញ  
ទាក់ ទង ទៅ នឹង តម្លៃ ខ្លួន បៃ កួត  
ដៃលខង ONE   មិន ចង់  ទមា្លាយ 

ជា សា ធ រ ណៈ នោះ   សៃពីៅ  បាន 
បង្ហើប  ថា ៖ « ការ បៃ កួត លើក នៃះ  
ខ្ញុ ំចុះ កិច្ច សនៃយា តម្លៃ ខ្លនួ  គឺ ចាញ់ 
បាន ២ ០០០ ដុលា្លារ តៃ  បើ ឈ្នះ 
បាន ៤ ០០០ ដុលា្លារ» ។ 

វាមិន មៃន  ជា លើក ទី ១ នោះ ទៃ 
ដៃលអ្នក បៃ ដាល់ សកលជមៃើស- 
ជាតិ  និង ជា អ្នក បៃ ដាល់ គុន ខ្មៃរ 
នៅ សៃពីៅ    ធ្លាប់ បាន  បៃកួត  នៅ  
ONE បុ៉ន្តៃ ការ ចៃញ ទៅ លើ កនៃះ 
អាច ចាត់ទុក ថា វាជា ការ បើក នូវ 
ទំព័រសករាជថ្មមួីយ សមៃប់អ្នក - 
បៃដាល់កម្ពជុា ក្នងុការចៃញ ទៅ 
បៃកួតកៃ បៃទៃស ក្នងុ ពៃល មាន 
វិបត្តជំិងឺកូវីដ១៩ នៃះ ខណៈការ- 
ចៃញ ទៅ ២ លើក កន្លង មក សៃពីៅ 
បាន   ឈ្នះ ពិន្ទ ុកីឡា ការិនី ថៃ  Rika  
«Tiny  Doll» Ishige   តៃ ចាញ់ 
កីឡាការិនី ឥណ្ឌនូៃសីុ  Priscilla  
Hertati  Lumban  Gaol ។

 កីឡាការិនី  មាន អាយុ ជាង  ២០ 

ឆ្នា ំ កម្ពស់ ១,៥៥  ម៉ៃតៃ  នៅ សៃពីៅ 
គឺ ជា កូន កសិករ ១ រូប  ដៃលបាន 
ប្តរូញើសឈាម នៅលើ សង្វៀន  
រក បៃក់ ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ដល់  គៃសួារ 
បាន ល្អ បៃសើរ ។  សៃ ីពៅ  បញ្ជាក់ 
ថា ៖ «ការបៃកួត លើកនៃះ ខ្ញុ ំសងៃឃឹម 
ឈ្នះ ៥០ ភាគ រយ បាន ហើយ   ពៃះ 
គៃ ខ្លាងំ ដៃរ  បុ៉ន្តៃខ្ញុ ំធនា បៃងឹបៃង  
អស់ ពី សមត្ថភាព  ដើមៃបី កិត្តយិស  
និង បៃក់ ចំណូល »។  

ចំណៃក ដៃ គូ បៃកួត របស់ នៅ 
សៃពីៅ   Ritu Phogat  បាន ចុះ 
កុង តៃ  បៃកួត ឱៃយ   ONE  Cham-
pionship  នៅ ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៩  
ជា មួយ នឹង គោល បំណង ធំ  គឺ ចង់ 
កា្លាយ ជា   កីឡា ការិនី ឥណ្ឌា ទី ១  
ដៃល អាច ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត់ គុន ចមៃះុ 
ពិភព លោក  ខណៈ ការ បៃកួត ២ 
លើក នៅ ONE កន្លង មកនៃះ 
Ritu  បាន  ផ្តលួ កីឡា ការិនី កូរ៉ៃ ខង 
តៃបូង  Kim Nam Hee ឱៃយ លោក 

អាជា្ញា កណ្តាល បញៃឈប់  ក្នងុ ទឹក ទី 
១  តាម រយៈ កណ្តាប់ ដៃ  នៅ  ចិន  
និង លើក ទី ២  ឈ្នះ ពិន្ទ ុកីឡា ការិនី 
តៃវា៉ាន់  Chiao  Chen  Wu  នៅ 
បៃទៃស សិង្ហបុរី  កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ  
ឆ្នា ំ២០២០។ 

 យ៉ាងណ មិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣០  
ខៃ តុលា នៃះ  Ritu និង នៅ សៃពីៅ 
នឹងតៃវូ បៃកួតនៅ ONE ជា លើក 
ទី ៣ ដូច គ្នា ហើយ  បើសិន ជា  
កីឡាការិនី ឥណ្ឌា រូប នៃះ  អាច យក 
ឈ្នះ  នៅ  សៃពីៅ  បាន នោះ គឺ 
មាន ន័យ ថា នាងនឹង  ឈ្នះ ទំាង ៣ 
បៃកួត ជាប់ គ្ៗនា   ដៃលនឹង ជួយ ឱៃយ 
Ritu អាច ទទួលបាន តម្លៃ ខ្លួន 
កាន់តៃ ខ្ពស់ ហើយ ក៏ ខិត ជិត 
ទៅដល់ការ ទទួលបានឱកាស  
បៃកួត ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ គុន ចមៃះុ 
ពិភព លោក  តាម គោល ដៅ ធំ បំផុត 
របស់ នាងផងដៃរ  បុ៉ន្តៃ គៃ នៅ 
មិនទាន់ចៃបាស់ថា នៅ សៃពីៅ ឬ 

Ritu ជាអ្នក ឈ្នះនោះ ទៃ។
លោក  បុ៊យ  សោភ័ណ្ឌ  អគ្គ- 

លៃខធិការ សហព័ន្ធ កីឡា បៃ ដាល់- 
សកលកម្ពជុា បាន  បៃប់ ថា ៖ « នៅ  
សៃ ីពៅ  ចៃញ ទៅ បៃ កួត  ដោយ 
បាន សំុ អនុញ្ញត  តៃមឹ តៃវូ  ពី សហ- 
ព័ន្ធ  ពៃមទំាង  កៃ សួង អប់ រំ  យុវជន  
និង កីឡា  ដោយ  អម ដំណើរ ដោយ 

បង សៃី របស់ គត់  រួម  ទំាង មន្តៃី 
របស់   ONE  Championship ។  
ដៃគូ របស់ សៃពីៅ មាន សមត្ថ- 
ភាព  និង បៃវត្ត ិ បៃកួត ល្អ  ហៃតុ នៃះ 
លទ្ធផល មិន ហា៊ាន ទសៃសន៍ ទាយ 
នោះ ឡើយ  បុ៉ន្តៃ  បើសិន  សៃ ីពៅ  
ឈ្នះ វិញ  គឺ ជា មោទនភាព សមៃប់ 
កីឡាការិនី កម្ពជុា យើង» ៕

ម៉ា្រឌីដ: ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Joao 
Felix ទម្លុះ សំណញ់ ទី បាន 
២គៃប់ ក្នុង នោះ រួម ទាំង គៃប់ 
ជ័យ ជម្នះ នៅ ចុង មោ៉ាង ផង 
ខណៈ  កៃុម យកៃស អៃសៃបា៉ាញ 
Atletico Madrid តាម ពី 
កៃយ រហូត យក ឈ្នះ កៃុម 
Salzburg របស ់អទូៃសី ៣-២ 
បាន វិញ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង 
អឡំងុ ការ បៃកតួ នៅ កៃប ខណ័្ឌ 
កំពូល អឺរ៉ុប Champions 
League កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

កៃយ បរាជ័យ យ៉ាង ដំណំ 
កៃម ថ្វ ីជើង កៃមុ ជើង ឯក ចាស ់
Bayern Munich នៅ អាល្លមឺង៉ ់
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន ការ ភា្លាត់ 
ទទួល បាន  លទ្ធផល អាកៃក ់ 
ម្ដង  ទៀត នឹង ធ្វើ ឱៃយ ក្ដី សងៃឃឹម  
របស ់ Atletico ក្នងុ ការ  ឆ្លង ផតុ 
ពី ពូល A ស្ថិត ក្នុង ភាព មិន 
ចៃបាស់ លាស់ ខ្ពស់ ជា មិន ខន ។

តៃ  ២គៃប់របស់ កីឡាករ 
អន្តរ ជាតិ ព័រ ទុយហា្គាល់ Felix 
សៃច សៃង់ បាន នូវ ជ័យ ជម្នះ 
ដ៏ សំខន់ នៅ កីឡដា្ឋាន Wan-
da Metropolitano ដៃល 
កៃុម Salzburg ស៊ុត ផ្ទួន ៗ  
តៃឡប់  មក នាំ មុខ  ២-១ ដោយ 
កីឡាករ Dominik Szobos-
zlai និង Mergim Berisha 
មុន ចប់ វគ្គ ទី១  បនា្ទាប់ ពី ខៃសៃ - 
បមៃើ Marcos Llorente 
ជួយ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះមាន 
គៃប់ បាល់ មុន នៅ ដើម តង់ ។ 

កៃុម របស់ លោក Diego 

Simeone នា សបា្ដាហ៍ កៃយ 
នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ 
កៃុម Lokomotiv Moscow 
ដៃល កំពុង នៅ បាត តារាង 
កៃយ កៃុម របស់ រុសៃសុី ១នៃះ 
ចាញ ់កៃមុ  Bayern នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ 
ឯង  ២-១ ។

សមៃបក់ឡីាករ Felix ឥឡវូ 
នៃះ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ៤ 
គៃប់ ហើយ ឱៃយកៃុម Atletico 
ក្នុង ចំណោម ៧ បៃកួត  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃះ ដោយ រកៃសោ ការ - 
ចាប ់ផ្ដើម ដ ៏វជិ្ជមាន របស ់ខ្លនួបន្ត 
ទៀត នៃ រដូវ កាល នៃះ ក្នុង ការ- 
ចាប់ដៃគូជាមួយ កីឡាករ 
ចំណូល ថ្មី Luis Suarez 
សៃប ពៃល អវត្តមាន កីឡាករ  
មាន របួស Diego Costa ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
Felix និយយ ថា ៖ « នៅ ពៃល 
ខ្ញុំ លៃង នៅ Champions 
League វា ជា អ្វី ដៃល ខ្ញុំ ចូល- 
ចតិ្ត បផំតុ ដោយ  អ្នក បាន ឃើញ 
នូវ ភាព រីក រាយនោះ  ពៃល ខ្ញុំ 
កំពុង លៃង » ។ 

កៃយ ចប់ បៃកួត ទី២ នៃះ 
នៅ ពលូ A កៃមុ ការ ពារ ជើង ឯក  
Bayern កំពុងឈរ  លៃខ  ១ 
កៃយដណ្តើមបាន ៦ពិន្ទុ 
ពៃញ តាម ពី កៃយ ដោយ  
Atletico ដៃល មាន ៣ ពិន្ទុ 
បនា្ទាប់ពីឈ្នះលើកដំបូងនៃះ  
ខណៈ កៃមុលៃខ ៣ Salzburg 
និង លៃខ៤ Lokomotiv មាន 
១ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា ៕ AFP/VN

នៅ សេពីៅ តេវូ ជួប ជើងខ្លាងំ របស់ ឥណ្ឌា Ritu Phogat។ រូប សហ ការី

Felix  ស៊ុត ២ គេប់ ជួយ   
Atletico  ឈ្នះគូបេជេងវិញ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ពេលវេលា   រំលង មិន ទាន់បាន   កន្លះ 
ឆ្នាំ  ផងនោះ  សេប់ តេ តារា ច មេៀង សេី  រលក - 
កេយ  ទើ ប មាន វយ័  ១៧ឆ្នា ំកញ្ញា សោភា ទេព ី
បាន ដរូ រថ យន្ត  មា៉ាក   Lexus NX 200t  តម្លេ ជាង  
៦  ម៉ឺន   ដ៉លា្លារ  មក ជិះ    រថ យន្ត ថ្មី  សន្លាង     មា៉ាក   ពី  
Lexus RX 350 តម្លេ ជាង  ១០ ម៉នឺ  ដល៉ា្លារ វិញ 
ធ្វើ  ឱេយ   មហា ជន  ស្ងើចសរសើ រ ខ្លាំង  នឹង ធន  ធាន  
សមេបូរ បេក់របស់  នង  ។ 

កញ្ញា សោភា ទេព ីបាន បង្ហើប    សារ នងិ របូ ថត 
ជា   ចេើន សន្លកឹ  ព ី ដណំងឹ    ទញិ រថ យន្ត ថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ    
បង្ហោះ    កាល ពីថ្ងេ ទី ២៦ ខេ    ត៉លា ឆ្នាំ២០២០ 
ថា៖ «សេឡាញ់ខ្លាំង ណាស់ កូនមា៉ាក់ Lexus- 
RX 350 ជាញើស ឈាម របស់ មា៉ាក់ មា៉ាក់ ហត់  
ណាស  ់    ទមេំបាន កូន មក  នៅ ជា មួយនោះ! »។  

មនិ តេ ប៉ណ៉្ណោះ ចពំោះ  រថ យន្ត មា៉ាក Lexus RX 
350 ស៊េរីឆ្នាំ២០១៧  ដេ ល  នង ទើបទិញនេះ 
បើ តាម    តម្លេ ទផីេសារ នោះ គ ឺខ្ទង ់តម្លេ ១០៦ ០០០ 
ដ៉លា្លារ  ខណៈ កញ្ញា  សោភា  ទេពី   ក៏ បញ្ជាក់ ថា៖ 
«  នេះគឺ ជា ញើស ឈាម ស៉ទ្ធសាធ  របស់នងខ្ញុំ  
បាន    សនេសំ តាំង   ពី អាយ៉ ៩ ឆ្នាំមកម្លេ៉ះ ដេល បាន-  
ចូល បេឡូក  នៅ លើ វិថី សិលេបៈ  ដោយ  បេើ បេស់ 
សមត្ថ ភាពខ្លួន ឯង ពិតៗ ហើយ ល៉យ ទិញ  រថ - 
យន្ត នោះ  គឺ បានបេគល់ ល៉យ ឱេយ គេ - 
ភា្លាមៗ  មិនមាន ជំពាក់គេនោះទេ »។

គេន់តេ ឃើញ  កញ្ញា សោភា- 
ទេពី  បង្ហោះ រថយន្ត ថ្មី  មិន ទាន់ 
បាន  ប៉ន៉្មាន    ម៉ាងផង   នោះ  សេប ់
តេ   អ្នកគាំទេ លាន ់ មាត់   សរ  សើរ    
មិន ដាច់ ពី មាត់ថា៖ « អីយ៉ា! 
សមូ   សរសើរ អាយដល-  
មិននឹកសា្មាន ទេថានៅ 
វយ័ ក្មេង   សោះ  តេ អាច 
មាន ស មត្ថ ភាព-   
ទិញ    រថ   យន្ត  ទំនើប     
ដោយ  ខ្លួន  ឯង -  
ពិតជា   អសា្ចារេយ-    
មេន! »។ 

 ដោយ ឡេកខណៈ  
ពេល ដេល តារា បេ៉ស - 
សេី ស្ទើរ គេប់ រូប   រអ៊ូរទាំ 
នឹងការ    ធា្លាក់ ច៉ះ   ជីវភាព 
សេដ្ឋកិច្ច បេចាំ ថ្ងេ  -  
ដោយ   សារ  វិបត្តិ កូវីដ- 
១៩ សេប់ តេ តារា  - 
ចមេៀង    សេី     ចូល   ចិត្ត  
ចេៀង    ឡើង វិញ   បទ  
មរត ក  ដើម និង  - 
អតីត  ជាបេក ្ខ នរី    
បេឡង   កម្មវិធី - 
Cambodia 
Idol រដូវ  កាល ទី  

៣  ដល់   វគ្គ Live Show សបា្តាហ៍ ទី  ៥  កញ្ញា 
សោភា ទេព ី  កធ៏ា្លាប ់   ឮ រហៀងៗ ថា ចង ់ដរូ  រថ យន្ត 
ថ្មី  មា៉ាក  Rang Rover ខណៈ  ខ្លួន កំព៉ង តេ ជិះ 
រថយន្ត    មា៉ាក   Lexus NX 200t  តម្លេ ជាង  ៦  ម៉នឺ   
ដ៉លា្លារ ហើយ។    តេ ឥឡូវ   នេះ   នងដូរចិត្ត  មក ជិះ   

មា៉ាក Lexus RX 350 វិញម្តង ។ 
តេ កញ្ញា សោភា ទេព ីអតតី ជា បេក្ខភាព 

បេឡង    Cambodian Idol រដវូកាល ទ ី
៣ នងិ បច្ចបុេបន្ន គ ឺជា តារា ចមេៀង  របស ់
ផលិត កម្ម Zone  កំព៉ង តេ សេូប ភាព 
លេបី មាន ឈ្មាះ បោះ សំឡេង ជាមួយ   
នឹង បទ «អ្នក ណា កេ ចិត្ត បង?» 

ដោយ មាន អ្នក ចូល ទសេសន  
ចំនួន 4.5 M  នោះក៏ បាន    
បង្ហើបឱេយ ដឹង ដេរ  ថា ៖ « មិន 
ទាន់  អាច ដឹង  បាន  ទេ ថា  តេូវ 
ការ   បេើ ពេល ប៉៉ន្មាន  ឆ្នាំ ទៀត 
នោះ ទើប  អាច សមេច    - 
បំណង    នេះ  ពេះ ថា  នង    ខ្ញុំ 
គា្មាន   អ្នក ណា គេ ជយួ   ឧបត្ថម្ភ 
ឡើយ គ ឺពងឹ តេ កមា្លាងំ ខ្លនួ-  
ឯង  តេ ប៉ណ៉្ណោះ ។ ប៉ន៉្ដេ  នង 
ខ្ញុ ំ គតិ ថា ការ មាន ក្ត ីបណំង   
ពេម    ទាំង មាន ការ  តាំង ចិត្ត 
នឹង  ធ្វើ  ឱេយ សមេច  បំណង 

នេះជា មនិខន   នៅ  ថ្ងេ 
ណា  ម ួយ   នោះ ឡើយ-  
ពេះ ថា  ចិត្ត   ចង់   ជិះ 

ឡាន មា៉ាកនេះ  [ Range 
Rover] ស្ថិត នៅ  ក្នុង  ក្ដី - 
សេមេ ឱេយ បាន  គេន់ តេ 
តេូវ ការ បេើ  ពេល វេលា-  
ដើមេបី បាន  វានោះគឺ   យូរ   
បន្តិច  ប៉៉  ណ ្ណោះ »៕ 

មហាជនស្ងើចនឹងសោភាទេពីដូរ
រថយន្តទំនើបថ្មីតម្លេជាង$១០មឺ៉ន
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កញ្ញា សោភា ទេពី និង ឡាន  ថ្ម ី  ទើប ទិញ ម៉ាក   Lexus  
RX350 តម្លេជាង  $  ១០ មឺ៉ន។ រូបថត ហ្វេសប៊៉ក 

លោក Josep Maria Bartomeu បាន ច៉ះចេញពីតំណេង កេយ មាន ជម្លាះ នឹង Messi។ AFP

Bartomeuច៉ះចេញពី
តំណេងបេធានក្លបិBarca

ម៉ា្រឌីដ: លោក Josep 
Maria Bartomeu បាន លា - 
លេង ពី តំណេង បេធាន ក្លិប  
Barcelona (Barca) រួច 
រាល ់ហើយ កាល ព ីថ្ងេ អង្គារ រមួ 
ជាមួយ នឹង នយក កេ៉ម បេឹកេសា 
របស់ គាត់ ដោយបានចាក- 
ចេញ ជាមួយ នឹង ការ ទទួល- 
សា្គាល ់ដ ៏គរួ ភា្ញាក ់ផ្អើល ថា លោក 
បាន យល់ ពេម តាម សំណើ ឱេយ 
កេ៉ម ចូល រួម បេកួត បេជេង ក្នុង 
កម្មវិធី European Super 
League ដេល អាច នឹង កើត 
មាន ន ពេល អនគត ។ 

ការ ដើរ ចេញ របស់ លោក 
Bartomeu កើត ឡើង កេយ  
មាន សមា្ពាធ កាន់ តេ ខ្លាំង ៗ  
ឡើងពី សំណាក់ អ្នក គាំ ទេ និង  
កេយ មាន ជម្លាះ  ជាមយួ ខេសេ- 
បេយ៉ទ្ធ ឆ្នើម Lionel Messi 
ហើយ ការ លា លេង នេះអាច 
នឹង ធ្វើ ឱេយ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ចំពោះ អនគត របស់ កីឡាករ 
អន្តរ ជាតិ អាហេសង់ ទីន ដេល 
ឥឡូវ នេះ នឹង ទទួល បានផេន- 
ការ ថ្មី បន្ទាប់ ពី ពេយាយម ចាក- 
ចេញ ពី កេ៉ម ក្នុង ខេ សីហា ។ 

ក្នុង សេចក្ដី បេកាស ផ្លូវការ 
មួយ របស់ខ្លួន លោក Bar-
tomeu ឱេយ ដឹង ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម 
បេកាស ឱេយ ដឹង ពី ការ លា លេង 
របស់ ខ្ញុំ រួម ជាមួយ កេ៉ម បេឹកេសា 
ផេសេង ទៀត ។ វា ជា ការ មេច ចិត្ត 
បេកប ដោយ វិចារណញ្ញាណ 

ដេល មាន ការ យល់ ពេម ពី    
កេ៉ម បេឹកេសា របស់ ខ្ញុំ គេប់ រូប » ។

ជាមួយ គា្នា នេះ  លោក Bar-
tomeu  ឱេយ ដឹង ថា លោក បាន 
ទទួល យក សំណើមួយកាល ពី 
ថ្ងេ ចន្ទ ដេល ចង់ ឱេយ កេ៉ម អ្នក- 
មាន ប៉ណេយ ចូល រួម បេកួតក្នុង 
លីគ ថ្មី របស់ អឺរ៉៉ប គឺ Europe-
an Super League ដេល 
អាច នងឹបង្កើតឡើង ពេល ខង- 
មខ៉  ដោយលោក លើក ឡើង ថា  
ការ ចូល រួម នេះនឹង ជួយ ធាន 
ឱេយ សា្ថាន ភាព ហរិញ្ញ វត្ថ ុរបស ់ក្លបិ 
នឹង ន រជា ង ម៉ន ។

កាល ពី ដើម ខេ នេះ   Barca 
បាន បេកាស ពី ខត បង់ នូវ      
ទឹក បេក់ចំនួន ៩៧ លាន អឺរ៉ូ 
($ ១១៤លាន) សមេប ់រដវូ-
កាល  មន៉ ជាមយួ នងឹ ការ ជពំាក ់
បំណុល កើនជាង ម៉ន ទ្វេ ដង 
រហូត  ដល់ ទៅ  ៤៨៨ លាន អឺរ៉ូ 
($ ៥៧៥លាន ) ។

លោក Bartomeu នងិ កេម៉ 
បេឹកេសា  អាច នឹង ទទួល ខ៉ស តេូវ 
ដោយ ផ្ទាល់ ដូច គា្នា ចំពោះ ការ- 
ធា្លាក់ ច៉ះ បេក់ ចំណូលដេល 
អាច ជា មូល ហេត៉ធ្វើ ឱេយ គាត់  
ចង ់បាន យ៉ាង ខ្លាងំនវូការ បេកតួ 
បេជេង ថ្មី Super League 
ដោយ យល់ ថា នេះ ជា បេភព 
ចំណូល របស់ ខ្លួន ។

បេធាន គេប់ គេង កេប ខ័ណ្ឌ 
La Liga អេសេប៉ាញ លោក 
Javier Tebas  បាន សរសេរ 

តាម បណា្ដាញ សង្គម Twitter 
ថា ៖ « សេចក្ដី បេកាស ដ៏ គួរ ឱេយ 
សោក សា្ដាយពី លោក Bar-
tomeu ដេលថា    Barca បាន 
ចូល រួម ការ បេកួត  ដ៏ អន់ និង 
បេប រវី រវាយរហូតធ្វើឱេយកេ៉ម 
ខតបង់ នោះ វា បញ្ជាក់  ថា 
លោក  អត់ ដឹង អ្វី សោះ ចំពោះ 
វិស័យ បាល់ ទាត់ » ។

ការ កាន ់តណំេង រយៈ ពេល ៦ 
ឆ្នាំ របស់ លោក Bartomeu 
ចាប់  មាន បញ្ហោ គួរ ឱេយ សមា្គាល់ 
បន្ទាប់ ពី ទមេង់ លេង របស់ កេ៉ម 
ធា្លាក់ ច៉ះយ៉ាង ខ្លាំង ជាពិសេស 
បេកួត ចាញ់ កេ៉ម Bayern 
Munich ៨-២ យ៉ាង គួរ ឱេយ 
អាមា៉ាស់ កាល ពី រដូវកាល ម៉ន  
នៅ Champions League  
និង កេយ មក  បេធាន កេ៉ម 
Messi ស៉ំ ចាក ចេញ ។ 

ការ លា លេង របស់ លោក 
បេធាន វយ័ ៥៧ ឆ្នា ំរបូ នេះ បាន 
ន័យ ថា  នឹងមិន មាន ការ បោះ 
ឆ្នាត ដក សេចក្ដី ទ៉ក ចិត្តដេល 
កើត ឡើង  បន្ទាប់ ពី សមាជិក  
Barca ចំនួន ជាង ២ម៉ឺន នក់ 
ច៉ះ ហត្ថលេខ ស្នើ ឱេយ ដក គាត់ 
ចេញ ពី តំណេង ។ 

ការ បោះ ឆ្នាត រីស អ្នក ស្នង  
លោក Bartomeu នឹង កើត  
មានក្នងុ រង្វង៣់ខេ ដោយ  រយៈ- 
ពេល នេះ មាន កេ៉ម បេឹកេសា 
បណ្ដាះ អាសន្ន មួយ ជា អ្នក ធ្វើ 
តួន ទី នេះ  សិន ៕ AFP/VN

តារាចមេៀង សេ ីវ័យ  ១៧ ឆ្នា ំដេល សេបូ 
បេជា បេយិ យ៉វវ័យកញ្ញា សោភា ទេពី ។

 រូប ហ្វេសប៊៉ក
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