
កញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពុជា
ឆ្នាំ២០២០កញ្ញារ៉េត-
សារីតាចេះនិយាយភាសា-

បរទេស៣ភាសា...ទំព័រ ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត
NATOបារម្ភពីអនាគត
អាហ្វហ្គានីសា្ថានខណៈ
ពេលអាមេរិកបានដកទ័ព

មួយចំនួនចេញ...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
អចលនទេព្យនៅកេុង
សៀមរាបកំពុងទទួល
សញ្ញាវិជ្ជមានពីការអភិ-
វឌ្ឍផ្លូវ...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

នេនសុធារដ្ឋនិងនុបតុលាចេញពី
សា្វាយរៀងរីឯឈិនឈឿនវិលទៅទេនំចាស់

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៨០០ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ម៉ាស់២លានខណៈពេល៣ថ្ងេ
មនុសេស៨២១២នាក់តេវូបានធ្វើតេស្តរកកូវីដ

អគ្គរដ្អាជ្ញារបស់លោកTrumpទទួលស្គាល់ថា
គ្មានការក្លេងបន្លំការបោះឆ្នោតទេង់ទេយធំនោះទេ

កម្ពជុ-រុសេសីុនឹងសិកេសាលើលទ្ធភាព
បង្កើតកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលបាន
ផ្តល់ម៉ាស់ចំនួន២លានដល់
រាជធានីភ្នពំេញនងិខេត្តសៀម-
រាបដើមេបីចេកជនូបេជាពលរដ្ឋ
សេបពេលដេលមនេ្តីកេសួង
សុខាភិបាលបានអំពាវនាវឱេយ

អ្នកដេលបានប៉ះពាល់នឹងពេតឹ្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨ វិច្ឆិកា
បង្ហាញពីភាពស្មោះតេង់ក្នុង-
ការផ្តល់ព័ត៌មនដើមេបីឱេយកេសួង
ធ្វើការសេវជេវពបីេភពនេការ-
ឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាឱេយបានលឿន
ខណៈកេសងួបានធ្វើតេស្តអ្នក-
ពាក់ព័ន្ធចំនួន...តទៅទំព័រ  ៤

សុខ  វៃងឈាង

អគ្គរដ្ឋអាជា្ញាអាមេរិកលោក
WilliamBarr បានបេកាស
កាលពីថ្ងេអង្គារ ទី១ខេធ្នូថា
កេសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកមិន
បានរកឃើញភ័ស្តុតាងដេល
បញ្ជាក់ថា មនការក្លេងបន្លំ
ទេង់ទេយធំណាមួយដេល

អាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនេ
ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងេទី៣
ខេវិច្ឆិកានោះទេ។
ការលើកឡើងរបស់លោក

Barrក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ
ភា្នោកង់រពត័ម៌នTheAssoci-
atedPressបេបនេះគឺផ្ទយុពី
ការអះអាងដោយមិនមន
មូលដ្ឋាន...តទៅទំព័រ ១១

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា-រុសេសីគេង
នឹងបើកការសិកេសាពីលទ្ធភាព
ក្នងុការបង្កើតកចិ្ចពេមពេៀងពា-
ណជិ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី(FTA)ក្នងុ
គោលបំណងពងេឹងកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និង
ការវិនិយោគរវាងបេទេសទាំង២

ខណៈពេលដេលការរីករាល-
ដលនេជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឲេយ
ប៉ះពាលដ់ល់សកម្មភាពពាណជិ្ជ-
កម្មរវាងបេទេសទាំង២។
ការលើកឡើងនេះតេវូធ្វើឡើង

ដោយលោកសុខសុភ័ក្តេរដ្ឋ-
លេខាធកិារកេសងួពាណជិ្ជកម្ម
នៅថ្ងេទី១ខេធ្នូឆ្នោំ២០២០
ដេលបានដឹក...តទៅទំព័រ  ៨

កម្ពជុ-កូរ៉េបេកាសលក់កាបូនរេដបូក
របស់កម្ពជុជង៦៤មឺុនតោននៅលើទីផេសារកាបូនអន្តរជតិស្មគ័េចិត្ត

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុានងិករូ៉េបេកាស
ដក់លក់កាបូនរេដបូករបស់
កម្ពុជានេគមេងរេដបូកកូរ៉េ-
កម្ពុជា ឬគមេងរេដបូកទំរីង
ចំនួន៦៤៥៤១០តោននៅលើ
ទីផេសារកាបូនអន្តរជាតិស្ម័គេចិត្ត
ដើមេបីយកមូលនិធិទៅអភិវឌេឍ
សហគមន៍មលូដ្ឋានអភរិកេសនងិ

ការការពារពេឈើដេលគេប-
ដណ្តប់លើផ្ទេដ៦ី៧៧៩១,១៧-
ហិកតាបន្តទៀត។
លោកឈុនឌឺលុច បេធាន

គមេងរេដបូកទំរីងនេរដ្ឋបាល-
ពេឈើកម្ពជុាបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
ពីមេសិលមិញថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើ-
កចិ្ចការនេះជាមយួកេមុហ៊នុមយួ
នៅក្នុងទីផេសារកាបូនអន្តរជាតិ
ដើមេបីទាក់ទងទៅកេុមហ៊ុនធំៗ

ដេលមនកញ្ចប់ថវិកាសមេប់
ការពារបរសិ្ថាននងិអភវិឌេឍសហ-
គមន៍ដើមេបីឱេយជួយទិញកាបូនពី
កម្ពជុា។នៅពេលទទលួមលូនធិិ
ពីការលក់កាបនូនេះនងឹយកទៅ
អភិវឌេឍសហគមន៍មូលដ្ឋាននិង
ការពារពេឈើបន្តទៀត។
លោកថ្លេងថា៖«ឥណទាន

កាបនូរេដបកូនេះតេវូបានទទលួ-
ស្គាល់ដោយស្តង់ដអន្តរជាតិ

កាបូនស្ម័គេចិត្ត និងស្តង់ដ
អាកាសធាតុ សហគមន៍ និង
ជីវចមេុះ»។
លោកឈុនឌឺលុច បន្ថេមថា

គមេងរេដបូកដេលបេកាស
ដក់លកន់េះគជឺាគមេងរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិ-
បាលករូ៉េពាកព់ន័្ធទៅនងឹការអភិរកេស
ពេឈើក្នងុតបំន់សហគមនព៍េ-
ឈើចំនួន១៤...តទៅទំព័រ  ២

ពៃ សហគមន៍ ដៃល ជា ពៃ កាបូន នៅ ក្នងុ សៃកុ  សណ្តាន់  និង សៃកុ សន្ទកុ ខៃត្ត កំពង់ ធំ    កាលពី ថ្ងៃ ទី ២៦  ខៃ វិច្ឆកិា   ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថតរដ្ឋបាលពេឈើ



តពីទំព័រ ១...ដោយក្នុងសហគមន៍
នីមួយៗមានគម្របព្រឈើចាប់ពី
២០០០ទៅ៤០០០ហកិតា។ព្រឈើ
ដ្រលសហគមន៍អភរិក្រសនងិការពារអស់
រយៈព្រល១២ឆ្នាំកន្លងមកន្រះត្រវូបាន-
គាំទ្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉្រ។ភាគីកូរ៉្រ បានជួយ
វាស់វ្រងកាបូនក្នុងព្រឈើហើយបាន-
រកឃើញកាបនូផ្ទកុក្នងុព្រដ្រលការពារ
ដោយសហគមន៍ន្រះមានចំននួ៦៤៥-
៤១០តោន ចាប់តាំងពីខ្រមករាឆ្នាំ
២០១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៩។
បើតាមលោកឈនុឌលឺចុគម្រង

ន្រះក៏ត្រូវបានគំាទ្រដោយក្រសួង
កសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
ដោយអនញុ្ញាតឱ្រយមានការលក់កាបនូ
ពីសហគមន៍ការពារព្រឈើន្រះនៅ
លើទផី្រសារកាបនូអន្តរជាត។ិដចូ្ន្រះនៅ
ព្រលន្រះក៏ចាប់ផ្តើមផ្រសព្វផ្រសាយនិង
ចុះបញ្ជីនៅក្នងុទីផ្រសារកាបូនអន្តរជា តិ។
លោកបានបន្តថា៖«សម្រប់ទីផ្រសារ

កាបូនអន្តរជាតិ ត្រូវបានគ្រដក់លក់
ចាប់ពី៤ទៅ៦ដុល្លារអាម្ររិកក្នុង
១តោនហើយសម្រប់កម្ពជុានងឹត្រវូ
ដក់លក់ចាប់ពី៥ដុល្លារអាម្ររិក
ឡើងក្នុង១តោន ខណៈបច្ចុប្របន្នន្រះ
មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយដ្រល

បានចរចាក្នុងការបញ្ជាទិញ»។
នៅប្រទ្រសកម្ពជុាកធ៏្លាប់មានគម្រង

កាបូនប្របន្រះដក់លក់នៅលើទីផ្រសារ
អន្តរជាតិផងដ្រររមួមានគម្រងកាបនូ
ព្រឈើនៅភ្នកំ្រវាញភាគខាងត្របូង(នៅ
តំបន់ការពារ)និងមួយទៀត គម្រង
កាបនូព្រឈើនៅតបំន់ការពារធម្មជាតិ
ដ្រនសីមាន្រខ្រត្តមណ្ឌលគិរី(តំបន់
ការពារនិងអភិរក្រសសត្វព្រ ដ្រលមាន
លក្ខណៈទ្រងទ់្រយធ)ំដ្រលជាគម្រង
គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិសា្ថាន។
តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរវាង

រដ្ឋបាលព្រឈើកម្ពុជា និងស្រវាកម្ម-
ព្រឈើកូរ៉្រ ពីម្រសិលមិញ ភាគីទាំង២
បានចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រសរណៈ-
យោគយល់គា្នា កាលពីថ្ង្រទី១០ ខ្រធ្នូ
ឆ្នា២ំ០១៤ក្នងុការបង្កើតគម្រងរមួគា្នា
មួយដ្រលហៅថា គម្រងរ្រដបូកកូរ៉្រ-
កម្ពជុាឬគម្រងរ្រដបកូទរំងី។គម្រង
ន្រះធ្វើការអនវុត្តនៅសហគមន៍ព្រឈើ
ចំនួន១៤ស្ថិតក្នុងស្រុកសណ្តាន់ និង
ស្រកុសន្ទកុខ្រត្តកពំងធ់ំគ្របដណ្តប់លើ
ផ្ទ្រដី៦៧៧៩១,១៧ហកិតាក្នងុគោល-
បំណង ដើម្របីរួមចំណ្រកដល់ការកាត់-
បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីព្រឈើរយៈ-
ព្រលវ្រងនិងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅ
របស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដ្រលពឹង-

ផ្អ្រកលើធនធនព្រឈើ។
លោកក្រវអូមា៉ាលីស្រស ប្រតិភូរាជ-

រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាទទលួបន្ទកុជាប្រធន
រដ្ឋបាលព្រឈើ ឱ្រយដឹងថា ន្រះ គឺជា
គម្រងដ្រលទទលួបានជោគជយ័នងិ
ល្រចធ្លាជាងគ្របំផុតក្នុងកម្មវិធីរ្រដ-
បូក។ព្រះគម្រងន្រះ កើតឡើង
ដោយបណ្តុំសហគមន៍ព្រឈើចំនួន
១៤ដ្រលប្រជាសហគមន៍រួមសហការ
គា្នាអនុវត្តសកម្មភាពការពារ និងគ្រប់-
គ្រងព្រឈើហើយពួកគាត់នឹងទទួល-
បានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចការងារ
គ្រប់គ្រងព្រឈើទាំងន្រះ។
លោកបន្តថា៖«ម្រយ៉ាងទៀតដោយមាន

ការសហការយ៉ាងជតិស្នទិ្ធជាមយួស្រវា-
កម្មព្រឈើករូ៉្រនងិការគាទំ្រផ្ន្រកបច្ច្រក-
ទ្រសពី WildlifeWorksCarbon
រដ្ឋបាលព្រឈើ នឹងពង្រីកគម្រង
ឥណទានកាបនូសហគមន៍ព្រឈើក្នងុ
ទ្រង់ទ្រយធំដោយបន្ថ្រមសកម្មភាពជា-
ច្រើនទៀតរួមទាំងការដំសា្តារព្រឈើ
ឡើងវិញ ដើម្របីជំរុញការគ្រប់គ្រង
ព្រឈើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀត»។
រីឯលោកKiyeonKoអគ្គនាយកន្រ

ស្រវាកម្មព្រឈើកូរ៉្រឱ្រយដឹងថាប្រទ្រស
ករូ៉្រមានស្រចក្តីសោមនស្រសរកីរាយដ្រល
គម្រងរ្រដបកូទរំងីបានទទលួជោគជយ័
ក្នុងការផលិតឥណទានកាបូនសហ-
គមន៍ព្រឈើតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិ-

បត្តិការយ៉ាងរងឹមាំរវាងស្រវាកម្មព្រឈើ
កូរ៉្រនិងរដ្ឋបាលព្រឈើកម្ពុជា។
លោកបន្តថា៖«ការផលិតឥណទាន

ការបូនន្រះ បងា្ហាញថា ព្រឈើនៅក្នុង
តំបន់គម្រងត្រូវបានគ្រប់គ្រង និង

ការពារបានយ៉ាងល្អ។ម៉្រយងទៀត ការ-
ផលិតឥណទានកាបូនក៏ជាការចូលរួម
ចំណ្រកក្នុងការទប់សា្កាត់ការរាតត្របាត
ជំងឺថ្មីៗ ដ្រលមានប្រភពពីសត្វព្រ
(ឧទាហរណ៍កូវីដ១៩)»៕

ព័ត៌មាន ពី គម្រោង រ្រោដបូក កម្ពជុា -កូរ៉្រោ  ។ រូបថតសហការី

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៣ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

 ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នំព្រោញៈ  លោកមាស វិរិទ្ធ
អគ្គល្រខាធិការន្រអាជា្ញាធរជាតិ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿងញៀន
បានឱ្រយដឹងម្រសិលមិញថាមន្ត្រី
ជាន់ខ្ពស់អាសា៊ានបានបងា្ហាញ
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តក្នុងកិច្ចប្រជំុដោយ
ផ្ដោតលើការបង្ក្របម្រខ្លាង
គ្រឿងញៀននិងប្រយុទ្ធប្រឆំង
ការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នងុប្រ-
ទ្រសនិងតំបន់ខណៈបទល្មើស
ន្រះកំពុងកើតឡើងជាប្រព័ន្ធ
នៅតាមប្រទ្រសនានា។
ការអះអាងយ៉ាងដូច្ន្រះបនា្ទាប់-

ពីលោកបានដឹកនំាក្រុមបច្ច្រក-
ទ្រសចូលរួមកិច្ចប្រជំុថា្នាក់មន្ត្រ-ី
ជាន់ខ្ពស់អាសា៊ានស្តពីីការត្រតួ-
ពិនិត្រយគ្រឿងញៀនលើកទី៤១
តាមប្រពន័្ធអនឡាញកាលពថី្ង្រ
ទី១ធ្នូ២០២០ដោយមានការ-
ចូលរួមប្រជុំពីសា្ថាប័នត្រួតពិ-
និត្រយគ្រឿងញៀនពីបណ្តាប្រទ្រស
អាសា៊ាន។កិច្ចប្រជុនំ្រះគធឺ្វើបន្ត
ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៤០ ដ្រល
កម្ពុជាបានធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ហើយបានផ្ទ្ររភារ-
កិច្ចទៅឱ្រយប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រសុី
ជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសម្រប់
ឆ្នាំន្រះ។
លោកមាសវិរិទ្ធបានប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាកិច្ចប្រជុំន្រះគឺ

បានពិភាក្រសាទៅលើវិធនការ
ដ្រលបានដក់ច្រញកាលពីឆ្នាំ
កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្ម-
ភាពយ៉ាងផុសផុលក្នងុការរួម-
គា្នាទប់សា្កាត់ការជួញដូរគ្រឿង-
ញៀនឆ្លងប្រទ្រស និងរួមគា្នា
លបុបបំាត់អង្គការចាត់តាងំដ្រល
ជាម្រខ្លាងដ៏ធំនៅពីក្រយការ-
ជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុង
ប្រទ្រសនិងក្នងុតំបន់ផងដ្ររ។
លោកបន្តថាដើម្របីបំផ្លាញ

ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដ្រលជាអង្គ-
ការចាត់តំាងប្រទ្រសទំាង-
អស់ក៏បានដក់ផ្រនការហៅថា
១៥១១ដើម្របីឱ្រយប្រទ្រសទាំង
៦នៅតាមតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ
ត្រូវបង្អើលពញ្ញាក់ធ្វើឱ្រយក្រុម
ឧក្រិដ្ឋជនមានការខា្លាចរអានងិ
ដឹងថាប្រទ្រសទាំងអស់នៅ
ក្នុងតំបន់គឺបង្កើនការយក-
ចិត្តទុកដក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្រយ
ទប់សា្កាត់លំហូរចូល ឬច្រញ
ន្រគ្រឿងញៀន។
លោកបានបន្ថ្រមទៀតថា៖

«កម្ពជុាយើងបានបងា្ហាញរបាយ-
ការណ៍ព្រញ១ឆ្នាំ ក្នុងអំឡុង-
ព្រលធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំ
មនុទៅអង្គប្រជុំនិងលទ្ធផល-
សម្រចបានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធ
ការត្រួតពិនិត្រយគ្រឿងញៀនន្រះ។
យើងសម្រចអនុវត្តទៅតាមអ្វី
ដ្រលយើងបានជជ្រកគា្នាទាំង

៧ចណំចុដើម្របីដក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រី
ន្រប្រទ្រសអាសា៊ានទំាងនោះ
ហើយនឹងបន្តអនុវត្ត»។
លោកមាសវិរិទ្ធបានបន្ថ្រម

ថាមានខ្លមឹសារជាច្រើនត្រវូបាន
លើកយកមកពិភាក្រសាបន្ថ្រម
ទៀតហើយក៏បានប្រងច្រកភារ-
កិច្ចដល់ប្រទ្រសជាសមាជិក-
អាសា៊ានដើម្របីរួមគា្នាអនុវត្តឱ្រយ
មានប្រសិទ្ធភាពទាំងការអប់រំ
ផ្រសព្វផ្រសាយនងិប្រមលូទនិ្ននយ័
បង្រ្កាបជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងរួម-

គា្នាអនុវត្តទប់សា្កាត់ការលំហូរ-

ច្រញលំហូរចូលគ្រឿងញៀន
តាមសមុទ្រនិងទប់សា្កាត់តាម
ព្រលនយន្តហោះ។បនា្ទាប់មក
ក៏មានក្រមុទប់សា្កាត់នៅតាមព្រ-ំ
ដ្រនរហូតដល់មានក្រុមត្រួត-
ពិនិត្រយតាមកញ្ចប់បញ្ញើតាម
ប្រសណីយ៍»។
លោកសុខឌូប្រធនអភិ-

វឌ្រឍន៍កម្មវិធីន្រអង្គការGood-
NeighborsCambodia-
(ProgramDevelopment
Manager)បានថ្ល្រងពថី្ង្រទ១ី
ធ្នូថាតាមរយៈការចុះធ្វើការ
ជាមួយប្រជាសហគមន៍ផ្ទាល់

ឃើញថាសា្ថានភាពគ្រឿងញៀន
នៅត្រជាបញ្ហាសំខាន់សម្រប់
យុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជា
ព្រះបញ្ហាន្រះហាក់មិនមាន
ការថយចុះនោះទ្រគឺកាន់ត្រ
កើនឡើងហើយបានជ្របចូល
ក្នុងទីជនបទកាន់ត្រច្រើន។
លោកបន្តថាការទប់សា្កាត់

បញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺមនិម្រនត្រ
កម្ពជុានោះទ្រដ្រលអាចដោះ-
ស្រយបានគឺត្រវូការការរមួគា្នា
រវាងប្រទ្រសពាក់ព័ន្ធ ដូចជា
កម្ពជុាថ្រវៀតណមឡាវជា-
ដើមព្រះបញ្ហាគ្រឿងញៀន

គឺមានប្រភពមកពីច្រើនកន្ល្រង
ដ្រលទាមទារឱ្រយមានយន្តការ-
តឹងរុឹងជាច្រើន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បញ្ហាថា្នា-ំ

ញៀនគឺមានជាប្រព័ន្ធរបស់គ្រ
ដោយមានទាំងអ្នកច្រញមុខ
និងមិនច្រញមុខហើយមាន
លក្ខណៈស្មុគសា្មាញច្រើន។
ប្រសិនបើល្អការអនុវត្តច្របាប់
គួរត្រតឹងរុឹងហើយការអនុវត្ត
ច្របាប់គួរត្រកុំខា្លាចថាតើខ្នងពី
ក្រយជានរណ?បើយើងមិន
អាចដោះស្រយអ្នកនៅពីក្រយ
ហ្នឹងបានទ្រចង់មានវិធនការ
អប់រំឬផ្រសព្វផ្រសាយឬចាប់យ៉ាង-
ម៉្រចក៏មិនអស់ដ្ររ»។
បើតាមលោកសុខឌូប្រ-

ទ្រសទាំងអស់ក្នុងតំបន់គួរ
ត្រមានយន្តការដ្រលល្អមួយ
ក្នុងការទប់សា្កាត់ហើយការ-
អនុវត្តគឺត្រូវត្រមានប្រសិទ្ធ-
ភាពនៅតាមប្រទ្រសក្នុងតំបន់
អាសា៊ានន្រះ។លោកមើល
ឃើញថាលទ្ធផលគឺជាអ្វីមួយ
ដ្រលឆ្លុះបញ្ចាងំអពំីយន្តការន្រ
ការទប់សា្កាត់ហើយក្នងុករណី
ដ្រលអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀន
នៅត្រមានច្រើនហើយយុវ-
ជននៅត្រញៀនគ្រឿងញៀន
ច្រើននោះបងា្ហាញថាយន្តការ
នោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព
ព្រញល្រញនៅឡើយទ្រ៕

កិច្ចប្រជំុមន្ត្រជីាន់ខ្ពស់អាស៊ានផ្ដោតលើការបង្ក្របម្រខ្លោងគ្រឿងញៀន

កម្ពជុា និងកូរ៉្រ ប្រកាសលក់កាបូន...

កិច្ចប្រោជំុតាមវីដ្រោអូរបស់មន្ត្រោអីាស៊ានពីថ្ង្រោ១ ធ្ន។ូរូបអាជា្ញាធរប្រឆំងគ្រឿងញៀន
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មន្ត្រីបន្តដោះស្រយសំណំុរឿងកកស្ទះទោះតុលាការលើកព្រលសវនាការដោយសារកូវីដក្តី
គឹម  សារុំ

ភ្នំពេញៈ យុទ្ធនាការ ដោះសៃយ 
ភាពកកស្ទះ សណំុរំឿង ពៃហ្មទណ្ឌ  កពំងុ 
បន្ត នីតិវិធី  បើទោះ ជា តុលាការ រាជធានី - 
ខៃត្ត  លើក ពៃល  ជំនុំជមៃះ ដោយ មូល- 
ហៃតុ ពៃឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកា ក្តី  ដៃល 
កៃយពី ខៃឧសភា  ដល់ខៃតុលា  
ឆ្នាំ២០២០  នៅ តាម តុលាការ រាជធានី-  
ខៃត្ត  បានដោះសៃយ ជាង ២៧  ៧០០- 
សំណុំរឿង  ស្មើ នឹង ៧១ ភាគរយ។ នៃះ 
បើ តាម លោក ជិន  ម៉ាលីន  អ្នក នាំ ពាកៃយ 

កៃសួង យុត្តិធម៌។
ករណ ីនៃះ តៃវូ បាន លោក ជនិ  ម៉ាលនី  

បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍  កាលព ីថ្ងៃទ១ី  ធ្ន ូ ថា  
យុទ្ធនាការ ដោះសៃយ ភាពកក ស្ទះ 
សំណំុ រឿង ពៃហ្មទណ្ឌ  គឺ នៅ តៃបន្ត ទៅ - 
មខុ ដដៃល។ ប៉នុ្តៃ ការអនវុត្ត យទុ្ធនាការ 
នៃះ មន ការបតប់ៃន ទៅតាម វធិសីាសៃ្ត 
ផៃសៃងៗ  បើ ទោះបី មិន មន សវនាការ ក្តី  
តៃ ដំណើរការ នីតិវិធី នៅតៃ ទៅ មុខ។

លោក ម៉ាលនី ថ្លៃង ថា ៖«យទុ្ធនាការ 
នៅ តៃ ទៅ មុខ  តៃ យើង យក អាទិភាព 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការទប់ សា្កាត់ ការរីករាល- 

ដាល ជំងឺ កូវិដ១៩ ដល់ សហគមន៍។  
យើង បត់បៃន ទៅ តាម កាលៈទៃសៈ 
ដៃល ចៃបាប់ តមៃូវ»។

បើ តាម លោក ជិន  ម៉ា លីន  សាលា- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  បាន ចៃញ សៃចក្តី- 
បៃកាស លើក ពៃល បើក សវនាការ 
ជំនុំជមៃះ បណ្តោះ អាសន្ន ពី ថ្ងៃ ទី ៣០  
វិច្ឆិកា  ដល់ ថ្ងៃ ទី១៤ ធ្នូ  ដោយមូល- 
ហៃតុ ចូលរួម និង បង្ការ ទប់សា្កាត់ ជំងឺ 
កូវីដ១៩។  ប៉ុន្តៃ មិនមន ន័យ ថា 
តុលាការ នៅ ទូទាំង បៃទៃស លើក- 
ពៃល សវនាការ ទាំងអ ស់ ទៃ  ដោយ 
ខាង តុលាការ ពិនិតៃយ មើល ទៅ តាម- 
ករណ ីជាក ់ស្តៃង  មនិមៃន ផ្អាក សវនា- 
ការ តៃ គៃប ់ករណ ីសណំុរំឿង ទាងំអស ់
នោះ ដៃរ។ បើ សណំុរំឿង ណា តៃវូ ជមៃះ 
បាន ក៏ជមៃះ  បើសំ ណុំ រឿង ណា តៃូវ 
ផ្អាក បាន ក៏ ផ្អាក ទុក សិន។

លោក បៃប់ ថា  ចំពោះ ការ អនុវត្ត 
យទុ្ធនាការ  លើ ភាពកក ស្ទះ សណំុរំឿង  
គ ឺកៃសងួ យតុ្តធិម ៌កពំងុ បកូ សរបុ  ខណៈ 
ការ អនុវត្ត យុទ្ធនាការ ភាពកកស្ទះ សំ- 
ណុ ំរឿងបាន ១៥០ ថ្ងៃ នងិ លទ្ធផល បាន 
ជាង ២៧ ៧០០ សណំុរំឿង ស្មើ នងឹ ៧១ 
ភាគ រយ។  កៃ សួង យុត្តិធម៌ នឹង ធ្វើការ- 
បូក សរុប បន្ត ទៀត  កៃយ តុលាការ 
លើក ពៃល សវនាការ ១៤ថ្ងៃ។

ពាកព់ន័្ធ នងឹការ ដោះសៃយ ភាពកក- 
ស្ទះ សំណុំរឿង  ហើយ ដៃល នាំ ឱៃយមន 
ភាព ធរូសៃល ដល ់ភាពចង្អៀត ណៃន នៃ 
អ្នក ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធនាគារ នោះ តៃូវ បាន 
លោក នតុ  សវនា  អ្នក នាពំាកៃយ ពន្ធនាគារ 
នៃ កៃសងួ មហាផ្ទៃ បៃប ់ព ីមៃសិលមញិ ដៃរ 
ថា ការដោះ សៃយ ភាពកក ស្ទះ សំណុំ- 
រឿង គ ឺមន នយ័ ថា  ជរំញុ ការជនំុ ំជមៃះ ក្ត ី
ឱៃយបាន ឆប់ ដៃល តៃូវ ទម្លាក់ បទ ចោទ ឬ 
ក៏ តៃូវ ដោះលៃង ជនជាប់ចោទ ។ ចំពោះ  
ករណ ីនៃះ លោក មនិ ទាន ់បាន សកិៃសា នៅ- 
ឡើយ  ទៃ  ប៉ុន្តៃ ដោយសារ មន គោល- 
ការណ៍ ថ្មី ចំពោះ អ្នក ដៃល បៃើបៃស់ 
ថា្នាំញៀន  គឺខាង ពន្ធនាគារ បាន យក 
ពួកគាត់ ទៅដាក់ ក្នុង មណ្ឌល បនៃសាប 
គៃឿងញៀន មន ជាង ៥ពាន់ នាក់ ហើយ ។

ដើមៃប ីឱៃយកាន ់តៃ មន បៃសទិ្ធភាព ក្នងុ 
ដំណើរការ កកស្ទះ សំណុំរឿង នោះ 
លោក នុត  សវនា បាន បៃប់ ទៀត ថា 
មន តៃ ខាង អង្គ តុលាការ ទៃ  ដៃល 
អាច ដោះសៃយ បាន  ហើយ តលុាការ 
ក៏បាន អនុវត្ត ដោយ ដាក់ ថ្ងៃ ជំនុំជមៃះ 
បាន ញកឹញាប ់ហើយ ដៃរ។ បើ ការ ជនំុ-ំ 
ជមៃះ បាន ចៃើន ជាង មនុ  កជ៏ា ការ ពន្លឿន  
នៃ ភាពកក ស្ទះ សំណុំរឿង ដៃរ។

លោក សុឹង  សៃន ករុណា  មនៃ្តី- 
សុើបអង្កៃត ជាន់ខ្ពស់ នៃ សមគម- 

ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស  អាដហុក  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពីមៃសិល មិញ ថា  បើ តាម- 
ការ អង្កៃត របស់ លោក ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
យុទ្ធនាការ នៃការ ដោះសៃយ ភាព- 
កកស្ទះ សំណុំរឿង នៃះ  លោក យល់- 
ឃើញ ថា យុទ្ធនាការ នៃះ  ជា រឿង មួយ 
ល្អ បៃសើរ ហើយ។  ប៉ុន្តៃ ទន្ទឹម នឹងនៃះ 
លោកថា សមគម របស ់លោក ក ៏មន 
ការ ពៃួយបារម្ភ ដៃរ។ 

ចពំោះ ការពៃយួ បារម្ភនោះ  បើតាម- 
មន្តៃី សិទ្ធិមនុសៃស រូបនៃះ  គឺ ការដៃល 
ជរំញុកុ ំឱៃយមន ភាព កក ស្ទះ សណំុរំឿង  
ក ៏អាច នងឹ មន ផល អវជិ្ជមន ដៃរ  ដចូ- 
ជា ការអនវុត្ត តាម នតីវិធិ ីបៃបនៃះ  អាច 
ធ្វើ ឡើង ដោយមន ការខ្វះ ចនោ្លាះ  ឬ ក៏ 
មិន តៃឹមតៃូវ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ដចូ ជា ការរក យតុ្ត ិធម ៌ 
ពី ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  វា ហាក់ ដូច ជា មន 
ភាពឆប់ រហ័ស ពៃក  ឬ ក៏ គា្មាន ភាព ល្អ- 
បៃសើរ។ ប៉ុន្តៃ រឿង ខ្លះ  ក៏ គួរ តៃ ជំរុញឱៃយ 
មន ការដោះសៃយ បញ្ហា នីតិវិធី នៅ 
ដំណាក់ កាល  ដៃល រឿង ខ្លះ ហ្នឹង ក៏ ផ្អិប 
ទុក យូរ  ដៃល គួរ តៃ ជំរុញឱៃយ មន ភាព- 
ឆប ់រហស័ដៃរ ។ អ៊ចី ឹង ខ្ញុ ំយល ់ថា  លឿន  
ឬ យឺត យ៉ាង ម៉ៃច  គួរតៃ មន ការពិចារ- 
ណា ស្វៃង រក យតុ្តធិម ៌ដល ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ 
ឱៃយមន ភាព តៃឹមតៃូវ»៕តុលាការរាជធានីភ្នពំេញ ដេលផ្អាកដំណើរការ១៤ថ្ងេ ដោយសារវិបត្តកូិវីដ១៩។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោក  នាយ ករដ្ឋ- 
មនៃ្តី  ហ៊ុន  សៃន  បាន បញ្ជា ក់ 
ជាថ្មី ថា  រាជ រដា្ឋាភិ បាល  កម្ពុជា 
មន ចក្ខវុសិ ័យ ចៃបាសល់ា ស ់ ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ឱៃយ ជន មន ពិការ ភាព និង  
កៃមុ គៃសួារ មន គុណភា ព ជីវិត- 
ល្អ និង ចូលរួម យ៉ាង សកម្ម 
 ពៃញ លៃញ  ស្មើ ភាព គា្នា ក្នងុ សង្គម 
ដៃល មន ការ គោរព សិទ្ធិ  និង 
សៃចក្តី ថ្លៃថ្នូរ  សៃបពៃ លដៃ ល 
មន ជ ន ពិកា រចំនួន ៦ ៦៥២នា ក់ 
កំពុ ងតៃូវបានទ ទួល ឱៃយចូល - 
បមៃើការ ងរ។

ការ លើក ឡើង របស់  លោក 
នាយ ករដ្ឋ មន្តៃី បៃបនៃះ  គឺធ្វើ- 
ឡើង តា មរយៈ  សារលិ ខិត  រ បស់ 
លោក សមៃប់  ទិវាជន មន- 
ពិការ ភាព កម្ពុជា លើកទី ២២ 
និ ង ទិវាជន មន ពិការ ភាព អន្តរ- 
ជាតិ លើកទី ៣៨ថ្ងៃទី ៣ ខៃឆ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០នៃះ។  លោក បាន 
បញ្ជាក់ថា បច្ចុបៃបន្ន  ជន មន- 
ពិការភាព  តៃវូ បាន យក ចិត្តទុក- 
ដាក់ ពី គៃប់ មជៃឈដា្ឋាន ដោយ ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១៩កន្លង  ទៅ ជន មន- 
ពិការភាព បាន ចូល បមៃើ ការ- 
ងរ ក្នុង កៃសួង សា្ថាប័ន រដ្ឋ ចំនួន 
៤០សា្ថាបន័  មន ជន ពកិារភាព- 
ចំនួន ២ ៨៦០ នាក់ ក្នុង នោះ 

សៃ្ត ីពកិារ  ចនំនួ ៧៨៩នាក ់ជន- 
ពកិារ កមៃតិ ធ្ងន ់ចនំនួ  ១ ៥៥៧ 
នាក់ ដៃល គិត ជា ភាគរយ មន 
១,៩៥ភាគរយ។

លោក បាន បន្ត ថា រីឯវិ   ស័  យ- 
ឯក ជន រួ មម ន  ធ នាគារ  គៃឹះ- 
សា្ថាន មី កៃ ូហិរញ្ញ វ ត្ថ ុ សណា្ឋាគា រ  
រោង ចកៃ  ក្នុ ងចំណ ម ១០២  
អង្គភាព តៃូវបា ន គៃ រក ឃើ ញ 
ថា  មន ជ នម ន ពិកា រ ភាព កំពុង 
ប មៃើ ការ ចនំ ួន  ៣ ៧៩២នាក។់  
បើប ូកស រ ុបទា ំងសា្ថា បន័ រ ដ្ឋ  ន ិង 
ឯ ក ជ នទូ ទំាង បៃ ទៃស ម នជន- 
មនពិ កា រភា ព ៦  ៦៥២  នា ក់ 
កំពុ ង តៃប មៃើ កា រង រ។

 លោក ហុ៊ន សៃន  បានបញ្ជាក់  
ថា៖ «ទោះបជីា ឆ្នា ំ នៃះរាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា អាក់ ខាន មិន 
បាន រៀប ចំ បៃរព្ធ ទិវាជន មន- 
ពិការភាព កម្ពុជា លើក ទី២ ២ 
នងិ អន្តរ ជាត ិលើកទ ី៣៨ យ៉ា ង 
ឱឡា រិក ទាំងនៅ ថា្នាក់ ជាតិ  និង 
កៃម ជាតិ ក្តី ក៏ មន ការ ចាត់- 
តាងំ ឱៃយ មន ការ ចុះ សរួ សខុ ទកុ្ខ 
នៅ តាមម ជៃឈម ណ្ឌល  និង ទតីាងំ 
រស ់នៅ របស ់ បងប្អនូ មនពកិារ- 
ភាពដៃរ  ពៃះ រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
តៃង បាន យក ចិត្តទុក ដាក់ មន 
ឆន្ទៈ មោះមុ ត និង ការប្តៃជា្ញាចិត្ត- 
ខ្ពស់ក្នងុ  ការលើក ក ម្ពស់ សិទ្ធិ - 
ជ ន មន ពិការភាព » ។

 រា ជ  រដា្ឋាភិបា ល បាន ដាក់ ចៃញ 
នូវ  ផៃន ការ យុទ្ធសា សៃ្ត ស្តី ពី- 
ពិការភាព ២០ ១៩-២ ០២៣  
ដោយ បាន គិត គូរយ៉ាង ល្អិត- 
ល្អ ន់ អំពី ការ ដោះ សៃយ ជូន 
ជន មន ពកិារភា ព ដើ មៃប ីបង្កើន 
ការងរ  និង សន្តិសុ ខ សៃដ្ឋកិ ច្ច 
ក្នុង គោល ដៅ កាត់ បន្ថយ ភាព- 
កៃកីៃ តា ម រយៈ ការលើកកម្ពស ់
កំណើ ន ការងរ សមសៃប  និង 
ការពងៃងឹ ពងៃកី អាជីព  និង មុខ- 
របរ ដើមៃបី បង្កើន ជីវភាព រស់ នៅ 
ឱៃយបាន សមរមៃយ ជូន ជន មន- 

ពិការភាព។
លោក  ហុ៊ន  សៃន  បាន បញ្ជាក់ 

យ៉ាងដូ ច្នៃះថា ៖«ខ្ញុំ សុំ ស្នើ ទៅ 
ដ ល ់អា ជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន ពាកព់ ័ន្ធ 
ទំាងអ  ស់ ពងៃងឹ យន្ត ការសមៃប - 
សមៃលួ  ទប់សា្កា ត់ ដល់ ការ រីស- 
អើង  ការ បៃមថមក់ ងយ លើ 
ជន  មន ពិការ ភា  ព»។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី នៅ- 
តៃអំ ពាវនាវ ទៅដល់ គៃប់ កៃសួង  
សា្ថា ប័ន រដ្ឋ  តៃូវ លើក ទឹកចិត្ត  
ជន មន ពិការភា ព  ដៃល មន 
លក្ខណ សមៃបត្តិ  និង សម ត្ថ- 

ភាពឱៃយ  បំពៃញ មុខ ងរ តួនា ទី 
ទទួល ខុសតៃូវ ក្នុង មុខ តំណៃង 
ឱៃយ មន សិទ្ធិ ចូល បមៃើ ការងរ 
ដោយ គា្មាន ការ រីស អើង  រាប់- 
ទាំង ការ បមៃើ ការងរ ជាមនៃ្តី 
រាជ ការ  កម្មករនិយោ ជិត កូន- 
ជា ង ឬកម្ម សិកៃសា ការីជាដើម។

ក្នុង ទិវាជន មន ពិការភា ព 
កម្ពជុា លើក ទ ី២២ នងិ ទវិាជន- 
មន ពិការ ភាព អន្ត រជាតិ លើក- 
ទី ៣៨នៃះ ដៃរ  ពៃះ មហា កៃសតៃ  
ក ម្ពុជា  ពៃះបាទ សម្តៃច  ពៃះ- 
បរមនា ថ  នរោត្តម សីហ មុនី ក៏ 

បា នអំពាវនាវទៅដល់  ជន រួម- 
ជាតិ ទំាងអស់ ឱៃយបន្ត នូវ ការ គាទំៃ 
រាល់សកម្ម ភាព  របស់ រាជ រដា្ឋា- 
ភបិាល  សមៃប ់ជនមន ពកិារ- 
ភាព ដើមៃបី លុបបំបាត់ នូវ ឧប- 
សគ្គ រារាងំឈាន ទៅ ទទលួ បាន 
ឯក រាជៃយ បុគ្គល ភាព ជា ម្ចាស់- 
ការ ឱៃយ បាន រឹងមំ ក្នុង ទិសដៅ 
សមៃ ចបាន នវូ ការ  លើកកម្ពស ់ 
និង ការការពារ សិទ្ធិ របស់ ជន- 
មន ពិការ ភាព។

សម្តៃច ពៃះបរម នាថ  នរោត្ត ម 
ស ីហមនុ ីបាន ចៃញ នវូ ពៃះរាជ- 
សារ នៅ ថ្ងៃ មៃសិលមិ ញថា៖«សមិទ្ធ  - 
ផល ធំៗ បាន សបញ្ជាក់ អំពីឆន្ទៈ  
និង ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល ដើមៃបី បមៃើ ឱៃយ បុព្វហៃតុ 
ដ៏ ថ្លៃថា្លា  របស់ ជន មន ពិការ ភាព 
កម្ពុជាដៃល ខ្ញុំ ពៃះ ករុណា ខ្ញុំ 
សូម ធ្វើ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
រាជ រដា្ឋាភិបាល បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃប ីបន្ត សកម្ម ភាព ដល៏្អ បៃពៃ- 
ថ្លៃ ថា្លា នៃះ» ។

ពៃះម ហាកៃសតៃ  បាន មនពៃះ- 
រាជបន្ទូល ថា  សុខុម លភាព 
របស់ ជន មន ពិការភាព  តៃវូ- 
បាន យក ចិត្តទុកដាក់  និងកា្លាយ- 
ជាកម្ម វត្ថុ អាទិ ភាព ក្នុង ការ ធ្វើ- 
អន្ត រាគមន៍ និង សង្គៃះ បនា្ទាន់ ព ី
គៃះ  ហានិ ភ័យ បៃកប ដោយ- 
សុវត្ថិ ភាព ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ៖ីរដ្ឋាភិបាលមានចក្ខវិុស័យច្របាស់ចំពោះជនមានពិការភាពនិងគ្រសួារ

មន្តេីយោធាពេលកំពុងបង្ហាញបច្ចេកទេសដល់ជនមានពិការភាពនៅប៉េលិនពីខេមីន ឆ្នាំនេះ។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ១...៨២១២នាក់។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន

ស្រន បានផ្តល់ម៉ាស់ក្រណាត់
ចនំនួ២លានម៉ាស់បន្ថ្រមទៀត
ដ្រល១លានម៉ាស់សម្រប់រាជ-
ធានីភ្នំព្រញនិង១លានម៉ាស់
សម្រប់ខ្រត្តសៀមរាបដោយ-
សារអ្នកដ្រលមនការប៉ះពាល់
ផ្ទាល់និងប្រយោលក្នុងព្រឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា
មនច្រើនជាងគ្រក្នងុរាជធានីភ្នំ-
ព្រញនិងខ្រត្តសៀមរាប។
កាលពីថ្ង្រទី១១ខ្រវិច្ឆិកា

រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ច្រញ
ម៉ាស់ចំនួន២លានសម្រប់
ច្រកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រីក្រនៅភ្នំព្រញផងដ្ររ។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររលោកស្រី

ឱវណ្ណឌនីអ្នកនាំពាក្រយក្រសងួ
សុខាភិបាលបានអំពាវនាវឱ្រយ
ពលរដ្ឋដ្រលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់
ទាងំអស់ក្នងុព្រតឹ្តិការណ៍សហ-
គមន៍២៨វិច្ឆកិាត្រវូបង្ហាញពីភាព-
ស្មោះត្រង់ក្នុងការជម្របជូន
នវូពត័៌មនផ្រស្រងៗដ្រលពាកព់ន័្ធ
ទៅនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន។
លោកស្រីបានថ្ល្រងតាមសារ

ជាសឡំ្រងកាលពីយប់ថ្ង្រទី១ខ្រ
ធ្នូថា៖ «ការធ្វើន្រះដើម្របីជួយ
សម្រួលទៅដល់ការរុករកស្រវ-
ជ្រវពីប្រភពន្រការឆ្លងវីរុសកូវីដ
១៩ឱ្រយបានលឿនបើកាលណា
យើងទកុការរកុរកន្រះកាន់ត្រយរូ
យើងរកក្រឃើញនោះលទ្ធភាព
ន្រការចម្លងបន្តទៀតក៏វាមន
លក្ខណៈទ្រង់ទ្រយធំដ្រលយើង
ពបិាកក្នងុការបា៉ាន់ប្រមណថាតើ
ទំហំន្រការរាតត្របាតន្រការចម្លង

វានឹងមនកម្រិតប៉ុនណា»។
យោងតាមស្រចក្តីជនូពត័៌មន

របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅ
ថ្ង្រម្រសិលមញិបានឱ្រយដងឹថាមនិ-
មនករណីឆ្លងថ្មីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាទៀតទ្រ
ប៉ុន្ត្រមនករណីវិជ្ជមន៣ករណី
ដ្រលឆ្លងពីក្រប្រទ្រស។ចពំោះ
លទ្ធផលត្រស្តអ្នកដ្រលប៉ះពាល់
ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨
វចិ្ឆកិាពីថ្ង្រទី២៩ខ្រវចិ្ឆកិាដល់ថ្ង្រ
ទី១ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០មនវត្ថុ-
សំណាកចំនួន៧១៣១នាក់
ត្រូវបានធ្វើវិភាគរួចហើយដ្រល
មនលទ្ធផលអវិជ្ជមនវីរុសកូរូ៉ណា
ខណៈអ្នកវិជ្ជមនចំនួន១៧នាក់
កំពុងសម្រកព្រយាបាលនៅមន្ទីរ-
ព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀត។ក្រសួង
បញ្ជាក់ថា រយៈព្រល៣ថ្ង្រមក-
ន្រះក្រសួងបានធ្វើត្រស្តអ្នកប៉ះ-
ពាល់សរុបទាំងអស់បានចំនួន
៨២១២នាក់។
កាលពីម្រសិលមិញន្រះដ្ររលោក

នាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនស្រនបាន
ផ្រសាយនៅលើបណា្តាញសង្គម
របស់លោកថាម៉ាស់របស់កម្ពជុា
ចំនួន១លាន៥មុឺននិងសម្ភារ-
បរិកា្ខារមួយចំនួនទៀតត្រូវបាន
ដកឹតាមយន្តហោះពសិ្រសចាក-
ច្រញពរីាជធានីភ្នំព្រញនៅវ្រលា-
ម៉ាង៥ព្រឹក ថ្ង្រទី២ខ្រធ្នូឆ្នាំ
២០២០ន្រះដើម្របីយកទៅប្រគល់
ជូនរដ្ឋាភិបាលប្រទ្រសទីម័រខាង
កើត(ទីម័រឡ្រស្ត)។ការដឹកជញ្ជូន
ជំនួយរបស់កម្ពុជាន្រះដឹកនាំ
ដោយលោកអ៊ចុបរូរទិ្ធរដ្ឋមន្រ្ត-ី
ប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងជា
រដ្ឋល្រខាធិការប្រចំាការក្រសួង

ការបរទ្រសដ្រលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់-
ខ្ពស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី អម-
ដោយតំណាងក្រសួងសុខាភិបាល
និងមន្រ្តីមួយចំនួនទៀត។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថារាជរដ្ឋា-

ភបិាលកម្ពជុាទើបបានផ្តល់ម៉ាស់
ជាង២លាននិងសម្ភារព្រទ្រយមួយ-
ចំនួនដល់ប្រទ្រសឡាវនិងផ្តល់
ម៉ាស់ជាង២លាននិងសម្ភារព្រទ្រយ
មួយចំនួនទៀតដល់ប្រទ្រស
មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្របីចូលរួមប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុង
ប្រទ្រសទាំងនោះ។
កាលពីម្រសិលមិញន្រះដ្ររលោក

ទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ បាន
សរស្ររនៅលើបណា្តាញសង្គម
របស់លោកថា៖«ព្រឹកថ្ង្រទី២
ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០ខ្ញុំនងិសហការី
ព្រមទាំងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដ្រល
មនការពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាបានធ្វើ-
ត្រស្តរកម្ររោគកូវីដ១៩រួចរាល់
ហើយ។ខ្ញុំកដ៏ចូជាសហការីនងិ
អ្នកនៅជុវំញិខ្លនួទាងំអស់នងឹធ្វើ

ចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ង្រ និងអនុវត្ត
វិធានការនានាតាមការណ្រនំា
របស់ក្រសួងសុខាភិបាល»។
ជាមួយគ្នាន្រះមនការច្រក-

ចាយនូវរបាយការណ៍របស់លោក
អុ៊នចាន់ដអភិបាលខ្រត្តកំពង់-
ចាម ផ្ញើជូនលោក ហ៊ុនស្រន
ដោយមនសាធារណជនខ្លះ
មនការភាន់ច្រឡំ ឬបកស្រយ
ខុសទាក់ទងនឹងហ្រតុការណ៍
ដ្រលបានកើតឡើងថាមនអ្នក-
ឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងខ្រត្តកំពង់ចាម
ពីអ្នកបើកបររបស់លោកឆ្រម
សាវុធនោះ រដ្ឋបាលខ្រត្តកំពង់-
ចាមបានច្រញស្រចក្តីបំភ្លឺលើ
ព័ត៌មនន្រះ។ រដ្ឋបាលខ្រត្ត
កំពង់ចាមបានលើកឡើងថាអ្នក-
មនត្រស្តវិជ្ជមនកូវីដ១៩ចំនួន
៦នាក់បានមកសួរសុខទុក្ខបង-
ប្អូននៅស្រុកព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់-
ចាមកាលពីថ្ង្រទី២៤-២៥ខ្រ
វចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០កន្លងមកគមឺនុ
ព្រលដ្រលក្រសួងសុខាភិបាល
បានរកឃើញករណីន្រះកើត-
ឡើង។ពួកគត់ទាំង៦នាក់ន្រះ

មិនម្រនមកកាន់ខ្រត្តកំពង់ចាម
នាព្រលថ្មីៗ ន្រះទ្រហើយអភិបាល-
ខ្រត្តបានចាត់វិធានការភា្លាមៗ
បនា្ទាប់ពីមនការប្រកាសរបស់
ក្រសួងសុខាភិបាលដោយបាន
ស្រវជ្រវនិងស្វ្រងរកអ្នកដ្រល
បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹង
មនសុ្រស៦នាកន់្រះរហតូរកឃើញ
មនសុ្រស៨នាក។់មន្រ្តសីខុាភបិាល-
ខ្រត្តបាននាំអ្នកទាំង៨ន្រះមក
ពិនិត្រយសុខភាព យកសំណាក
នងិបញ្ជនូអ្នកទាងំន្រះដ្រលមន
ការប្រឈមកម្រិតខ្ពស់មកធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កកម្រតិ២របស់រដ្ឋបាល
ខ្រត្តកំពង់ចាមនៅសណា្ឋាគរ
ម្រគង្គក្រុងកំពង់ចាម។
ចំណ្រកផ្រសារទំនើបអុីអន១

ដ្រលត្រវូបានប្រកាសបិទបណ្តាះ-
អាសន្នកាលពីថ្ង្រទ២ី៨ខ្រវចិ្ឆកិា
ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាល
ប្រកាសឱ្រយបើកដំណើរការឡើង-
វិញកាលពីម្រសិលមិញបនា្ទាប់ពី
ក្រសួងបានពិនិត្រយសំណាកមនុស្រស
ជាង៣០០០នាក់ទទួលបាន
លទ្ធផលអវិជ្ជមនន្រជំងឺកូវីដ១៩។
ក្រសួងផ្តល់ឱកាសឱ្រយអាជីវករ
ទំាងអស់អាចដំណើរការអាជីវកម្ម
របស់ខ្លនួដោយអនវុត្តតាមវធិាន-
ការសុខាភិបាលជាកំហិតដើម្របី
បង្ការការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា។
ស្រចក្តីជូនព័ត៌មនរបស់ក្រសួង

សុខាភិបាលនៅថ្ង្រម្រសិលមិញ
បានឱ្រយដឹងថាករណីវិជ្ជមន
កូវីដ១៩ចំនួន៣នាក់ត្រូវបាន
រកឃើញប៉ុន្ត្រមិនម្រនជាករណី
ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍២៨
វិច្ឆិកាទ្រត្រជាអ្នកដំណើរចូល-
មកកម្ពជុា។ករណីទាងំនោះមន
បុរសជនជាតិខ្ម្ររអាយុ២៦ឆ្នាំ
មនអាសយដ្ឋាននៅស្រុកដង-

ទង់ខ្រត្តកំពត ដ្រលធ្វើដំណើរ
មកពីប្រទ្រសជបុ៉នបន្តជើងហោះ-
ហើរនៅប្រទ្រសករូ៉្រខាងត្របូងមក
ដល់កម្ពុជានៅថ្ង្រទី១៨ខ្រវិច្ឆិកា
ដ្រលលទ្ធផលលើកទី២នៅថ្ង្រ
ទ១ី៣ន្រការធ្វើចតា្តាឡីសក័របស់
បុរសន្រះគឺវិជ្ជមន។
ករណីទ២ីគឺបរុសជនជាតិខ្ម្ររ

អាយុ៤៦ឆ្នាំសា្នាក់នៅខ្រត្តកណា្តាល
មកពីប្រទ្រសជបុ៉នបន្តជើងហោះ-
ហើរនៅប្រទ្រសករូ៉្រខាងត្របងូមក
ដល់កម្ពុជានៅថ្ង្រទី១៨ខ្រវិច្ឆិកា
ដ្រលលទ្ធផលលើកទី២នៅថ្ង្រ
ទ១ី៣ន្រការធ្វើចតា្តាឡីសក័របស់
បុរសន្រះគឺវិជ្ជមន។បុរសទាំង
២នាក់ន្រះបានធ្វើដំណើរតាម
យន្តហោះជាមយួគ្នារមួនងឹអ្នក-
ដំណើរ៤៨នាក់ផ្រស្រងទៀតដ្រល
អ្នកទាងំនោះត្រស្តអវជិ្ជមនកវូដី
១៩ប៉ុន្ត្រត្រូវបានដក់ឱ្រយធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កចំនួន១៤ថ្ង្រ។
ករណីទី៣គឺស្រ្តីជនជាតិខ្ម្ររ

អាយុ៣៥ឆ្នាំមនអាសយដ្ឋាន
នៅស្រកុទកឹឈូខ្រត្តកពំតដ្រល
ធ្វើដណំើរពីប្រទ្រសចនិមកដល់
កម្ពជុានៅថ្ង្រទី១៨ខ្រវិច្ឆកិាហើយ
លទ្ធផលធ្វើត្រស្តវត្ថុសំណាក
លើកទី២នៅថ្ង្រទី១៣ន្រការធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កវិជ្ជមន។អ្នកដំណើរ
ដ្រលបានរួមយន្តហោះជាមួយ
នឹងស្រ្តីរូបន្រះចំនួន១៦១នាក់
ដ្រលមនត្រស្តអវិជ្ជមនត្រូវ
បានធ្វើចតា្តាឡសីក័ផងដ្ររ។គតិ
ត្រមឹថ្ង្រម្រសលិមញិកម្ពជុាមនអ្នក-
វជិ្ជមនកវូដី១៩ចនំនួ៣២៩នាក់
(ស្រ្ត៧ី៤នាក)់ដ្រលក្នងុនោះអ្នក
ព្រយាបាលជាសះស្របើយចំនួន
៣០៤នាក់និងអ្នកជំងឺកំពុង
សម្រកព្រយាបាលចំនួន២៥
នាក់៕
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សុទ្ធគឹមសឿន

មណ្ឌលគិរីៈអាជា្ញាធរខ្រត្ត
មណ្ឌលគិរីដក់ឱសានវាទដល់
អ្នកដ្រលបានសាងសង់ផ្ទះ និង
សំណង់នានាដ្រលរំលោភយក
ដីមជ្រឈមណ្ឌលវប្របធម៌ជនជាតិ-
ដើមភាគតចិភ្នំដោះក្រមុំស្ថតិនៅ
ឃុំសុខដុមក្រុងស្រនមនោរម្រយ
ដោយអាជា្ញាធរតម្រវូឱ្រយរុះរចី្រញ
ជាបនា្ទាន់ពថី្ង្រទ១ីដល់ថ្ង្រទ៦ីធ្នូ
ជាកំហិត ខណៈមន្ត្រីជំនាញក៏
ព្រមនចាតវ់ធិានការតងឹរុងឹតាម-
នតីវិិធីច្របាប់បើជនទាងំនោះមនិ
ព្រមអនុវត្ត។
លោកសីទចូប្រធានមន្ទរីវប្រប-

ធម៌ខ្រត្តមណ្ឌលគរិីឱ្រយដងឹពមី្រសលិ-
មិញថាបនា្ទាប់ពីមនការចង្អុល-
បង្ហាញនងិណ្រនាំដោយផ្ទាល់ពី
លោកសា្វាយសំអា៊ាង អភិបាល
ខ្រត្តមណ្ឌលគរិីក្រមុការងរចម្រុះ
ដឹកនាំដោយលោកស្រី ជុំណារី

នាយករងរដ្ឋបាលខ្រត្ត និងមន
ការចូលរួមពីរដ្ឋបាលក្រុងស្រន-
មនោរម្រយ មន្ទីរជំនាញ អង្គភាព
ពាកព់ន័្ធបានចុះណ្រនាំនងិដក-់
ឱសានវាទដល់អ្នកដ្រលសាង-
សងផ់្ទះនងិសណំង់ចនំនួ១២ខ្នង
រលំោភយកដីមជ្រឈមណ្ឌលវប្របធម៌
ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមំុ។
បើតាមលោកសីទចូក្នងុប្រត-ិ

បត្តិការន្រះ អាជា្ញាធរបានដក-
បង្គោលរបងមួយចំនួនដ្រលក្រុម-
ជនល្មើសបានបោះរលំោភយកដី
ភ្នំដោះក្រមុ។ំគណៈកម្មការចម្រុះ
ក៏បានតម្រូវឱ្រយរុះរីផ្ទះ ក៏ដូចជា
សំណង់រឹងមួយចំនួនច្រញជា-
បនា្ទាន់ដោយកំណត់ត្រឹមថ្ង្រទី៦
ធ្នូជាកំហតិ។ក្នងុករណីជនទាងំ-
នោះមិនព្រមអនុវត្ត ក្រុមការងរ
នឹងចុះមកអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធី-
ច្របាប់យ៉ាងមុឺងម៉ាត់បំផុត។
លោកសីទូចថ្ល្រងថា៖«ដើម្របី

ការពារសម្របត្តិប្រតកិភណ្ឌវប្របធម-៌

ជាតិ ក្រុមការងរយើងមិនខា្លាច
នឿយហត់នងិការប្រឈមជាមយួ
ជនល្មើសឡើយ។ខ្ញុំសមូអរគណុ
ថា្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដ្រលបាន-
គំទ្រ និងលើកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជា
អរគុណសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង
ប្រជាសហគមន៍ដ្រលបានសហ-
ការនិងចូលរួម»។
លោកប្រធានមន្ទីរបន្តថា៖

«យើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការងរន្រះ
ទៀត រហូតទទួលបានភ័ស្តុតាង
គ្រប់គ្រន់ដើម្របីដកព់ាក្រយបណ្ដងឹ
ទៅតុលាការ»។
ម្រឃុំសខុដមុលោកពៅសផុត

ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាអាជា្ញាធរខ្រត្ត
និងមន្ត្រីជំនាញបានចុះមកធ្វើ-
កិច្ចការន្រះហើយដោយបាន-
ដក់ឱសានវាទទៅក្រមុអ្នកដ្រល
សាងសង់ផ្ទះនងិរោងសរបុចនំនួ
៤ទីតាំងដ្រលរំលោភយកដីមជ្រឈ-
មណ្ឌលវប្របធម៌ជនជាតិដើមភាគ-
តចិភ្នំដោះក្រមុ។ំប្រសនិពកួគត់

មនិព្រមរុះរីតាមឱសានវាទរបស់
មន្ត្រីជនំាញទ្រអាជា្ញាធរនងឹចុះរុះរី
និងចាត់វិធានការតាមច្របាប់។
លោកថា៖«យើងបានបង្ក្រប

ជាច្រើនលើកមកហើយប៉នុ្ដ្រពកួ-
គត់នៅត្រនាំគ្នាមករំលោភយក
ដីធ្លីនៅតំបន់ន្រះទៀត។យើង
បានធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយជាច្រើន
លើកដ្ររគឺកុឱំ្រយពកួគត់ទៅចាប-់
យកដីនៅតំបន់គ្រហាមឃាត់ន្រះ
ព្រះដីគ្រអភិរក្រស។អ្នកដ្រល
រលំោភយកដីន្រះគឺមនិម្រនពលរដ្ឋ
នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងទ្រ គឺគត់
ចំណាកស្រុកមកពីតំបន់ផ្រស្រង»។
អ្នកស្រីភ្លឹកភីរម្រយ តំណាង-

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
ព្នងនៅឃុំសុខដុមពីម្រសិលមិញ
សម្ត្រងការខកចតិ្តចពំោះអ្នកគ្រប-់
គ្រងដីតំបន់ន្រះ ដ្រលអ្នកស្រីថា
អសមត្ថភាពបណ្ដ្រតបណ្តាយឱ្រយ
មនការទន្ទ្រនយកដភី្នំដោះក្រមុំ
ម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងអនាធបិ-

ត្រយ្រយ។អ្នកស្រីថា កាលពី
ឆ្នាំ២០០៤ ព្រលដ្រលភ្នំដោះ-
ក្រមុំត្រូវបានស្នើសុំដក់បញ្ចូល
ជាតំបន់មជ្រឈមណ្ឌលវប្របធម៌
ជនជាតិគឺផ្ទ្រដីន្រះមនទំហំ
១០១ហិកតា។ប៉ុន្ដ្រដោយការ-
គ្រប់គ្រងចនោ្លាះប្រហោងធ្វើឱ្រយ
ទំហំផ្ទ្រដីភ្នំន្រះមនគ្រចូលកាន់-
កាប់ជាបន្តបនា្ទាប់នៅសល់ទំហំ

ប្រមណ៨០ហិកតាប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកស្រីភរីម្រយនយិយថា៖«ខ្ញុំ

សូមជំរុញឱ្រយអាជា្ញាធរដក់-
វិធានការជាក់លាក់ណាមួយ
ដើម្របីកុំឱ្រយការបង្ក្របករណី
ដដ្រលអ៊ីចឹង។សព្វថ្ង្រន្រះ
យើងអត់បានធ្វើកិច្ចការងរអ្វី
ផ្រស្រងទ្រ គឺម្នាក់ៗ រវល់ត្រមក
ការពារដីភ្នំហ្នឹង»៕

ក្រមុមន្ត្រចុីះពិនិត្រយសំណង់សង់លើដីភ្នដំោះក្រមំុកាលពីថ្ង្រទី១ធ្ន។ូរូបថតសហការី

អាជ្ញាធរដាក់កំហិត៦ថ្ងៃឱៃយអ្នកសាងសង់ផ្ទះ និងសំណង់រំលោភយកដីរដ្ឋនៅភ្នដំោះកៃមំុ រុះរើចៃញ

រដា្ឋាភិបាល ផ្តល់ ម៉ាស់ ...

មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នពំ្រញច្រកម៉ាស់ដល់ពលរដ្ឋដ្រលធ្វើដំណើរតាមដង-
ផ្លវូកាលពីខ្រមុន។រូបថតសាលារាជធានី



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី៣ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

យូណេស្កូតេៀមបញ្ចលូតំបន់ធម្មជាតិរបស់កម្ពជុាក្នងុបញ្ជបីេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក
នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ អង្គការ យូណៃស្កូ បាន- 
ពិភាកៃសា ជាមួយ កៃសួង បរិស្ថាន ដើមៃបី 
ផ្តល់ ជំនួយ បច្ចៃកទៃស ក្នុង ការកំណត់  
ជៃើសរើស  នងិ វាយ តម្លៃ តបំន ់ដៃលមាន 
សកា្តានុពល សមៃប់ ធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភាព 
បញ្ជ ី បៃតកិភណ្ឌ  នៃ តបំន ់ធម្មជាត ិ ដាក-់ 
បញ្ចូល ក្នុង បញ្ជី តៃៀម នៃ បៃតិក ភណ្ឌ 
ធម្មជាត ិពភិព លោក។ នៃះ  បើ តាម មន្តៃ ី
គមៃង វទិៃយាសស្តៃ  នៃ អង្គការ យ ូណៃ ស្ក ូ 
កាលពី ចុង ខៃ មុន។

លោក Sriharsha Masabathula 
មន្តៃី គមៃង វិទៃយាសស្តៃ  នៃ អង្គការ 
យូណៃស្កូ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  តាមរយៈ  
អីុមៃល កាលពី ថ្ងៃទី៣០  ខៃវិច្ឆិកាថា  
គោលបំណង នៃ ការផ្តល់ ជំនួយ បច្ចៃក- 
ទៃស នៃះ គ ឺដើមៃប ីរៀបច ំទមៃង ់បញ្ជ ីដៃល 
ជា បញ្ជី សរពើ ភណ្ឌ នៃ តំបន់ ទាំងនោះ  
សមៃប់ បៃទៃស ណាមួយ មាន បំណង 
ពិចារណា  ដើមៃបី ធ្វើការ ដាក់ តំបន់ ធម្ម ជាត ិ   
ចូលជា បៃតិកភណ្ឌ ពិភព លោក របស់ 
អង្គការ យូណៃ ស្កូ។

លោក បន្ថៃមថា  បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  បៃទៃស 
កម្ពុជា មានតំបន់ វបៃបធម៌ ចំនួន ៣  គឺ 
ឧទៃយាន  អង្គរ  បៃសទ ពៃះវហិារ  នងិ តបំន ់  
បៃសទ សមៃបូរ ពៃគុក តៃូវបាន ចុះក្នុង 
បញ្ជី បៃតិកភណ្ឌ វបៃបធម៌ ពិភពលោក 
របស់ អង្គការ យូណៃ ស្កូ។ ប៉ុន្តៃ មិនទាន់ 
មានតបំន ់ធម្មជាត ិណាមយួ តៃវូបាន ចុះ- 
ក្នុង បញ្ជី បៃតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិ ពិភព- 
លោក  ឡើយ។ បៃទៃស កម្ពុជា មាន 

ឱកាស  ដើមៃបី ចុះបញ្ជ ីទតីាងំ ធម្មជាត ិក្នងុ 
បញ្ជ ីបៃតកិភណ្ឌ ធម្មជាត ិ នៃ បៃតកិ ភណ្ឌ 
ពិភព លោក  ដោយសរ បៃទៃស នៃះ  
សមៃបូរ  ទៅដោយ តំបន់ បៃតិក ភណ្ឌ ធម្ម- 
ជាតិ  រួមទាំង ជមៃក ធម្មជាតិ  បៃព័ន្ធ- 
អៃកូឡូសុី  និង ជីវ ចមៃុះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជា ជហំាន ដបំងូ អង្គ- 
ការ  យូណៃស្កូ នឹង ផ្តល់ ការគាំទៃ ផ្នៃក 
បច្ចៃក ទៃស  ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ 
សមត្ថ ភាព មន្តៃី កៃសួង បរិស្ថាន និង 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ នានា ស្តីពី ដំណើរការ នៃ 
ការដាកឈ់្មោះ បៃតកិភណ្ឌ ធម្មជាត ិ នងិ 
អត្ថបៃយោជន៍ សកា្តា នុពល នៃ ការចុះ- 
បញ្ជីបៃតិកភណ្ឌ ពិភព លោក»។

បើ តាម មន្តៃី គមៃង រូបនៃះអង្គការ 

យូណៃស្កូ ក៏នឹង ផ្តល់ ការគាំទៃ ដល់ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ក្នុង ការរៀបចំ ទីតាំង 
បន្ថៃម ទៀត នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ជា 
តំបន់ ឋបនីយ ជីវ មណ្ឌល យូណៃស្កូ  
ដៃល  ជា ផ្នៃក មួយ នៃ កម្មវិធី មនុសៃស ជាតិ  
និង ជីវឧស្ម័ន របស់ យូណៃ ស្កូ ដៃល ជា 
អង្គការ ពិភព លោក។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បច្ចបុៃបន្ន នៃះ បងឹ ទន្លៃ- 
សប  ជាតំបន់ ឋបនីយ ជីវ មណ្ឌល យូ- 
ណៃ ស្កូ តៃ១ គត់ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  
ហើយ រហូត មកដល់ ពៃលនៃះ  អង្គការ 
យូណៃស្កូ បានសម្តៃង ការគាំទៃ ដល់ កិច្ច- 
ខិតខំ បៃឹងបៃង របស់ រដា្ឋាភិ បាល   ក្នុង ការ- 
ពងៃកី  នងិ ដាក ់បញ្ចលូ តបំន ់ថ្ម ីជាសមៃបត្ត-ិ 
បៃតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិ  ជីវ មណ្ឌល  និង  

Global Geoparks  ពី បៃទៃស កម្ពុជា» ។
បើ តាម លោក  Sriharsha Masa-

bathula បៃតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិ របស់ 
អង្គការ យណូៃស្ក ូ រមួជាមយួ តបំន ់អភ ិរកៃស    
ជីវឧស្ម័ន  និង Global Geoparks ផ្តល់ 
នូវ អត្ថបៃយោជន៍ យ៉ាង ចៃើន។ មិន 
តៃមឹតៃ ព ីការពងៃងឹ ការអភរិកៃស   ការការ ពារ  
នងិ យន្តការ គៃប ់គៃង សមៃប ់  តបំន ់នោះ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង ផ្តល់  នូវ ឱកាស 
សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ ជីវភាព  រស់ នៅ  របស់ 
សហគមន៍  រួម ទាំង ទៃសចរណ៍  ធម្មជាតិ  
នងិ ការធ្វើ ពពិធិកម្ម ជវីភាព សមៃប ់ការ- 
លើក កម្ពស ់វបិលុភាព សៃដ្ឋ កចិ្ច - សង្គម ។ 
កៃព ីនៃះដើរ ត ួនាទ ីយ៉ាង សខំាន ់ក្នងុ ការ-  
បង្កើន បៃក់ ចំណូល  និង ការងារ នៅក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម ទៃសចរណ៍ ផង ដៃរ។

លោក លឿង កៃសរោ  បៃធាន នាយក- 
ដា្ឋាន តបំន់ បៃតិកភណ្ឌ នៃ កៃសងួ បរ ិស្ថាន   
ឱៃយ ដងឹថា  កៃសងួ បរសិ្ថាន  នងិ កៃសងួ វបៃប- 
ធម៌  និង វិចិតៃសិលៃបៈ  មានភារកិច្ច  និង  
កាតព្វកិច្ច  ក្នុង ការចងកៃង រៀបចំ  វាយ- 
តម្លៃ  និង កំណត់ តំបន់ ដៃល មាន សកា្តា នុ- 
ពល  និង លៃច ធ្លោ នៃ តំបន់ ធម្ម ជាតិ ណា 
មួយ របស់ កម្ពុជា   ដើមៃបី ដាក់ បញ្ចូល ទៅ 
ក្នងុ បញ្ជ ីបៃតកិភណ្ឌ ពភិពលោកសៃប តាម   
ការ វិនិច្ឆ័យ របស់ អង្គការ យូណៃស្កូ។

កៃសងួ បរសិ្ថាន បានបើក កចិ្ចបៃជុ ំមយួ  
ជាមួយ ភាគ ីពាកព់ន័្ធ  ដៃលមានខាង អង្គ- 
ការ យូណៃស្កូ និង អ្នក ជំនាញការ អន្តរ - 
ជាតិ   មក ពី ICC Angkor   បាន ឯក ភាព 
ចពំោះ តបំន ់៣  របស ់កម្ពជុា សមៃប ់ដាក-់ 
ចលូ ទៅក្នងុ បញ្ជ ីបៃតកិ ភណ្ឌ ពភិពលោក  

ដៃល រមួមាន តបំន ់ធម្មជាត ិភ្នតំៃបៃង  តបំន ់
ភ្នំកៃវាញ  និងតំបន់ ធម្មជាតិ នៃ បឹង- 
ទន្លៃសប។ នៃះ ជា ការបញ្ជាក់ របស់ 
លោក កៃសរោ។

លោក រំពឹងថា  នៅក្នុង ខៃធ្នូ  ឬ ខៃមករា  
ឆ្នា២ំ០២១ខាងមខុ នៃះ  អង្គការ យណូៃ ស្ក ូ  
នឹង អញ្ជើញ មន្តៃី ជំនាញ អន្តរជាតិ ដៃល 
មាន បទពិសោធ  ដើមៃបី បណ្តុះបណា្តាល 
មន្តៃី  នៃ កៃសួង បរិស្ថាន ក្នុង ការរៀបចំ 
ឯកសរ នងិ បពំៃញ ពត័ម៌ាន នានា នៃ តបំន់    
នមីយួៗ ឱៃយមាន លក្ខណៈ គៃប ់ជៃងុ ជៃយ  
និង បៃកបដោយ វិទៃយា សស្តៃ។ ព័ត៌មាន 
ទាំងអស់ តៃូវ ឆ្លងកាត់ ថា្នាក់ ដឹកនាំ កៃសួង 
ដើមៃប ីឆ្លើយតប ទៅនងឹ គោល នយោបាយ  
យុទ្ធសស្តៃ   សៃដ្ឋកិច្ច  និង បរិស្ថាន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង កំពុង រៀបចំ  
មិនទាន់ បានដាក់ ស្នើសុំ នោះ ទៃ  ហើយ 
សងៃឃឹមថា  នៅក្នុង ខៃធ្នូ  ឬ ខៃមករា  និង  
កុម្ភៈ  ខាង មុខនៃះ  យើង នឹង រៀបចំ 
រួចរាល់  និង បានល្អ បៃសើរ»។

លោក ថា  នៅពៃល ដាក ់តបំនន់ៃះជា ត ំបន់   
ធម្មជាត ិ ចលូក្នងុ បៃតកិភណ្ឌ ពភិព លោក  
នៃ តបំន ់ណា មយួ នោះ កម្ពជុា នងឹ ទទលួ- 
បាន ផល ចណំៃញ ចៃើន  ទាងំនយោបាយ  
ធនធាន  ពី ដៃគូ អភវិឌៃឍន៍  វិស័យ ឯកជន  
និង ភាគ ីពាក ់ព័ន្ធ ទៅលើ ការការពារ  និង 
អភរិកៃស ទៅលើ តបំន ់ទាងំ នោះ។ ទន្ទមឹ គា្នា នៃះ   
កប៏ាន លើក ស្ទយួ ជវីភាព ក្នងុ បៃទៃស  នងិ 
បៃជា សហ គមន ៍នៅក្នងុ មលូ ដា្ឋាន ឱៃយ កាន-់ 
តៃ ល្អបៃសើរ  និង បានការពារ  ធនធាន- 
ធម្មជាតិ  និង ជីវចមៃុះ ទាំងនោះ ទុកដល់ 
ក្មៃងៗ ជំនាន់ កៃយ ផង ដៃរ៕

នៅ សុីវុត្ថា

កពំតៈ ការ កក ស្ទះ រថ យន្ត ដកឹ- 
សៃូវ  របស់ អាជីវករ ខ្មៃរ ទៅ លក់ 
នៅ បៃទៃស វៀត ណាម  រាប់ រយ 
ឡាន ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ៗ  នៅ  ចៃក ទា្វារ ពៃ ំ- 
ដៃន តន់ ហន់  ក្នងុ ឃំុ ពៃក កៃ ឹស 
សៃ ុក កពំង ់តៃចតៃវូ បាន ដោះ សៃ យ 
ឱៃយ មាន ភាព ល្អ បៃសើ រ  ជាង មុន បនា្ទា ប់  
ពី មាន ការ សមៃប សមៃលួ ពី 
អាជា្ញា ធរ កម្ពុជា  និង វៀត ណាម ។

លោក ជាវ តាយ អភបិាល ខៃត្ត 
កំពត  ថ្លៃង កាលពីមៃសិល មិញ ថា 
បញ្ហា កកស្ទះ ក្នុង ការ ដឹក ជញ្ជូន 
សៃវូ ឆ្លង ដៃន  គឺ មាន ភាព ល្អ បៃសើ រ 
ជាង មនុ ហើយ ដោយ សរ តៃ មាន 
ការ សមៃប សមៃលួ ពី អាជា្ញា ធរ កម្ព ុជា  
នងិ វៀត ណាម។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ 
«បញ្ហា ដៃល កក ស្ទះ  គឺ ដោយ- 
សរ តៃ  ឆ្នា ំនៃះ បៃជា កសកិរ របស ់
យើង បាន បៃមូល ផល សៃូវ បាន- 
ចៃើ ន  ហើយ បាន លក់ ទៅ ទី ផៃសារ 
វៀត ណាម »។ បើ តាម លោក ជាវ 
តាយ កាល ពីថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃវិច្ឆិកា 
លោក បាន ដឹកនាំ កិច្ច បៃជុំ ពិភា - 
កៃសា   ស្តពីីការ នំាសៃវូ ចៃញ ទៅ បៃទៃ ស 
ជតិ ខាង នងិ ស្ថាន ភាព រ ួម នៅ តា ម 

ខៃសៃ បនា្ទាត់ ពៃដំៃន ដោយ បាន ដាក់ - 
ចៃញ នូវ ដំណះ សៃយ ចំពោះ- 
មុខ។ ក្នុង នោះ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  នឹង 
បង្កើត កៃុម ការងារ ដោះ សៃយ  
ការ នាំ ចៃញ សៃូវ និង រៀបចំ កិច្ច - 
បៃជុ ំជាមយួ ភាគ ីវៀត ណាម តាម- 
រយៈ Video Conference ដើមៃប ី
ពិភាកៃសា រក ដំណះ សៃយ នូវ 
បញ្ហា  រំាង ស្ទះ និង យន្ត ការ សមៃប-  
សមៃួល ការ នាំ ចៃញ សៃូវ ដៃល 
មិន ទាន់ មាន ភាព បៃទាក់ កៃឡា 

គា្នា  ដើមៃបី ធ្វើ  ការ នាំចៃញ ឱៃយមាន 
ភាព រលូន។ 

លោក ចាន់ រិទ្ធិ បៃធាន មន្ទីរ 
កសកិម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសទ  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១ 
ធ្ន ូថា បច្ចបុៃបន្ន អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កពំងុ 
តៃ សមៃប សមៃួល ជា មួយ ភាគី 
វៀត ណាម ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាង ណា ឱៃយ 
រថ យន្ត ដកឹ សៃវូ ទាងំ នោះចលូ ទៅ 
ក្នុង បៃទៃស វៀត ណាម ឱៃយបាន- 
លឿន។ សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ កសិករ 

កម្ពុជា បាន ផលិត សៃូវ បាន ចៃើន 
ហើយ ធ្វើ ការ នា ំចៃញ ទៅលក ់នៅ 
បៃទៃស វៀត ណាម ហើយ ខាង 
ភាគី វៀត ណាម ហាម ការ នាំ ចូល 
ទៅ កាន់ បៃទៃស គៃ ក្នងុ ចំនួន ចៃើ ន 
ទើ ប ធ្វើ ឱៃយមាន ការ កក ស្ទះបៃ ប 
នៃះ ។ « នៅ ពៃល ឡាន ដឹក ចូល 
តៃវូ តៃ ដូរ តៃ កុង ហើយ តៃ កុង ខាង 
គៃ(វៀតណាម)មាន ចំនួន តិច 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ឡាន នៅខាង យើង  
(កម្ព ុជា )កក ស្ទះរាប ់រយ ឡាន ក្នងុ 
១ ថ្ងៃៗ  មិន អាច ទៅណា កើត ។ 
ភាគី វៀត ណាម ក៏ បើក ចៃក នៃះ 
មាន ពៃល កំណត់ ថៃម ទៀត (ព ី៦ 
ពៃកឹ ដល៦់ ល្ងាច)នងិ ជាពសិៃ ស 
ទៀត នោះ  បើរថយន្ត ដឹក លើស 
ទម្ងន់ ក៏គៃ ចាប់ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ លំបាក ក្នងុការ ដោះ សៃយ» ។ 

បើ តាម លោក ចាន់ រិទ្ធិ នៅ 
ពៃល ខាង មុខ ដ៏ខ្លី អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
កំព ត នឹង បង្កើ ត គណៈ កម្មការ ថ្មី 
មួយ សមៃប់ ធ្វើការ សមៃប សមៃ ួល 
និងពិភាកៃសា ជា មួយ ភាគី វៀត ណា ម  
ដោយសុំ គោល ការណ៍ ពីគា្នាទៅ - 
វិញទៅ មកសៃប តាម បៃមុខ រដា្ឋា - 
ភិបាល នៃ បៃទៃស ទាំង២ ធា្លោប់ 
បានចុះកិច្ច ពៃម ពៃៀងជាមួយគា្នា 

កាល ពី កន្លង មក ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា ឱៃយការ ដកឹ សៃវូ ចៃញ តាម រយៈ 
រថ យន្ត នៃះ ឱៃយ បាន លឿន និង 
ទាន់ ពៃល វៃល។ 

តំណាង អាជីវករ មា្នាក់ ដៃល ដឹក- 
សៃវូ យក ទៅលក់ នៅបៃទៃស វៀត- 
ណាម ដោយ ស្នើសុំមិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ ឱៃយដឹង ថា មូល ហៃតុ ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ កក ស្ទះរ ថយន្ត រាប់ - 
រយ គៃឿង  ដោយ សរ ចៃក តន់ - 
ហន់  ដៃល មាន លក្ខណៈ តូច ចង្អៀ ត 
នៃះ មាន គៃបង្កើត កៃមុ ហ៊នុ  ដៃល 
តមៃូវ ឱៃយអាជីវករ ទាំង អស់ បញ្ជូន 
សៃូវ តាម រយៈ កៃុម ហ៊ុន ទាំង ភាគី 
វៀត ណាម និង កម្ពុជា។ នៃះ ផ្ទុយ 
ទៅនងឹ គោល ការណ ៍របសប់ៃ មខុ 
នៃរាជ រដា្ឋាភបិា ល កម្ពជុា  នងិ ភាគ ី
វៀត ណាម ដៃល បាន ឯក ភាព គា្នា 
ក្នងុ ការ បើក ចំហ លើការ ដឹក ទំនិ ញ  
ទៅវិញ ទៅមក ។ លោក បន្ត ថា៖ 
«បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  កម្ពុជា និង វៀត - 
ណាម  បង្កើត កៃុម ហ៊ុន(ចៃញ- 
ចូល ទំនិញ តាម រយៈកៃុ ម ហ៊ុន)
ដៃល តមៃូវ ឱៃយ មាន ការ បង់ ពន្ធ 
បៃមាណ  ៥ មុនឺ រៀល ក្នងុ១ តោន 
ដៃល កាល ពីមុន មិន មាន នោះ ទៃ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយមាន បញ្ហា កក ស្ទះ 

រថយន្ត ដឹក ទំនិញ ចៃើន នៅតាម 
ពៃដំៃន »។ បើតាម អាជវីករ របូ នៃះ 
កន្ល ង មក ខាង អាជីវករ ក៏មា ន កា រ - 
តវា៉ា ដៃរបុ៉ន្តៃ ហាក់ មិន មាន បៃសិ ទ្ធ - 
ភាព ក្នងុ ការ ដោះ សៃយ។ ជាមួ យ  
គា្នានៃះ ភាគ ីកម្ពជុា  បាន បញ្ជា ក ់ថា 
ការ កកស្ទះ នៃ រថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន 
សៃវូ នៃះ បណា្តាល មក ពីភាគីវៀ ត - 
ណាមបិទ ចៃក ។ សមៃប់ អាជី វ ក រ 
គ ឺស្នើ សុកំុ ំឱៃយ មាន កៃមុ ហ៊នុ ទទលួ 
ទិញ ហើយ នៅពៃល ទំនិញ សៃូវ 
តៃូវ ឆ្លង កាត់ កៃុម ហ៊ុន នៃះ វាមិន- 
មៃ ន ជាទី ផៃសារ  សៃរើនោះទៃ។

 អាជីវករ ក៏ បាន ស្នើ សុំបើក ចៃក 
ពៃក ចាក មយួ ទៀត ដើមៃបី ដកឹ សៃវូ 
ចៃញ ផង ដៃរ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
« ក្នងុ ១ ថ្ងៃៗ  នៅចៃក នៃះ មាន ការ- 
កកស្ទះរ ថយន្ត ដឹក សៃូវ រាប់ រយ 
ឡាន ដៃល ផ្ទកុ សៃវូ បៃមាណ ព ី ៤ 
ទៅ ៥តោន ពៃះ សៃូវ ទាំង នៃះ 
តៃូវ បាន ដឹក មក ពីបណា្តា ខៃត្ត នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស និង មៃយា៉ាង ទៀត 
ថៅ  កៃនី មួយៗ អាច ទទួ ល បាន 
តៃ៥ទៅ១០ ឡានប៉ណុ្ណោះ ហើយ 
លៃង ទទួលទៀត ហើយ ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយសៃវូ មា នការ ខចូគណុ ភាព  នងិ 
តម្លៃចុះ ថោ ក »៕
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ការកកស្ទះរថយន្តដឹកសេវូរាប់រយគេឿងនៅចេកតន់ហន់តេវូបានដោះសេយបេសើរជាងមុន

រថយន្ត ដឹក សេវូ ទៅ វៀតណាម កក ស្ទះ នៅ ចេកតន់ ហន់   ខេត្ត កំពត។ រូប សហ ការើ
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ម្ចាស់ មធៃយោ បាយ 
ដឹក ជញ្ជូន និង យាន យន្ត  គៃប់ 
បៃភៃទ  ដៃល ជាប់ កាតព្វ កិច្ច 
បង់ ពន្ធជូន រដ្ឋ  ហើយ ខកខាន 
មិន បាន បង់ ពន្ធ បៃចាំឆ្នាំ    ២០- 
២០   តាម កាល កំណត់ របស់ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដ រ  ដៃល 
តៃូវ បិទ បញ្ចប់កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣០ 
ខៃ វិច្ឆិកា  តៃូវ បៃឈម ការ  ចាប់ - 
ផាក ពិន័យ ទ្វៃគុណ  លើតម្លៃ 
ពន្ធ ធម្មតា ។  

លោក គង់ វិបុល អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  ការបៃមលូ 
ពន្ធលើ មធៃយោ បាយ  ដឹក ជញ្ជូន 
និងយាន ជំនិះ គៃប់ បៃភៃទ 
បៃចាំ ឆ្នាំ ២០២០ តៃូវ បាន បិទ- 
បញ្ចប ់កាលព ីថ្ងៃទ ី៣០  ខៃ វចិ្ឆកិា 
ឆ្នាំ២០២០។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«ម្ចាស ់ យាន យន្ត ដៃល ខកខាន 
មនិ បាន បង ់ពន្ធ ទាន ់ពៃល វៃលា 
កណំត ់ខាងលើ  នងឹ តៃវូទទលួ- 
រងទោសទណ្ឌ ទៅតាម ចៃបាប់ 
ស្ដីពី  សារ ពើពន្ធ ជា ធរ មន»។

បើ តាម   លោក វិបុល បនា្ទាប់ 
ពីថ្ងៃបិទ បញ្ចប់ ការ បៃមូល ពន្ធ 

នៃះអគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរន ឹង  
សហការ ជា មយួ អាជា្ញាធរ មន- 
សមត្ថ កិច្ច  ពិសៃស នគរ បាល 
ចរាចរ ណ៍ ដើមៃបី ចុះតៃួត ពិនិតៃយ 
ការ អនុវត្ត បៃមូល ពន្ធនៃះ នៅ 
តា ម ដង ផ្លវូ នានា ក្នងុ ពៃល ឆប់ ៗ  
នៃះ។ ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក បា ន 
ពៃមន ថា ក្នុង ករណី រក ឃើញ 
យាន យន្តណា ដៃល ម្ចាស់ នៅ មិ ន  - 
ទាន់ បាន បង់ ពន្ធ បៃចាំឆ្នាំនោះ  
សមត្ថ កិច្ច នឹង ធ្វើ ការ  «ចាប់ 
ផាក ពនិយ័ គណុ នងឹ ២ លើ តម្លៃ 
ពន្ធ ធម្មតា »។  

 លោក សៃម រតនា បៃធាន  
ការយិា លយ័  នគរបាល ចរាចរណ ៍
រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ-  
បុ៉ស្តិ៍ ថា  ការិយា ល័យរ បស់ លោ ក 
នៅ មិន ទាន់ ទទួល បាន សៃច ក្ដ ី- 
ជូន ដំណឹង ឬសំណើសុំ កិច្ច - 
សហ ការ ពីអគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធ - 
ដរ ឬ ពីសា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ដើ មៃបី 
ចុះតៃតួ ពិនិតៃយការ អនុវត្ត បៃមូ ល  
ពន្ធ តាម រយៈ ការ បង្កៃប ចាប់ 
រថយន្ត ផាក ពនិយ័ ពន្ធ បៃចាំ ឆ្នាំ 
នោះ នៅឡើយ ទៃ។  ជា មួយ គ្នា 
នៃះ លោក រតនា បាន បៃប ់ថា 
យោង តាមការណៃ នំា របស់ អគ្គ - 
ស្នងការ នគរបាល ជាតិ ការចុះ 

តៃតួ ពិនិតៃយ ផាក ពិន័យ ចៃបាប់ ចរា - 
ចរណ៍តៃូវបាន ផា្អាក ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ១៥ថ្ងៃ  (ចាប់ ពីថ្ងៃទី១-
១៥ ខៃធ្ន)ូ ដើមៃបី ចូល រួមទប់ សា្កា ត់ 
ការ រីករាល ដល នៃជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ។ លោក  ថ្លៃង ថា៖«ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ១៥ ថ្ងៃ នៃះ កម្លាំង 
នគរបាល របស់ យើង  មន តួនា ទី 
ជួយ សមៃួលភាព កក ស្ទះ ចរា - 
ចរណ ៍ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ មនិ ម ន 
ការ ដក់ ប៉ុស្តិ៍តៃួត ពិនិតៃយ ការ - 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ ចាប់ ផាក-  
ពិន័យ អ្វី នោះ ទៃ»។  

ទោះយា៉ាង ណា  លោក វិបុល 

បាន អពំាវនាវ ដល ់ម្ចាស ់យាន- 
យន្ត ដៃល នៅ មិន ទាន់ បង់ ពន្ធ 
បៃចាំឆ្នាំ ២០២០ តៃូវ បៃញាប់  
ទៅបង់ ពន្ធ តាម រយៈ ធនាគរ 
មួយ ចំនួន ដូច ជា ធនាគរ អៃ សុី - 
លី ដ ធនាគរ កា ណា ឌី យា៉ា 
ធនា  គរ កម្ពជុា សាធារណៈ នងិ 
ធនាគរ មួយ ចំនួន ទៀត ដៃល 
ចុះ អនុសៃស រណៈ ជាមួយ កៃសួ ង  
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

យោង តាម អតៃ ពន្ធដៃល 
បាន  កណំត ់នៅក្នងុ ឧបសម្ពន័្ធ I 
មធៃយោ បាយ ដឹកជញ្ជូន ឬយាន- 
ជំនិះដៃលមិន មៃន ជា បៃភៃទ 

ទៃស ចរណ៍   តៃូវបង់ ពន្ធក្នុង 
ចនោ្លាះពី ២០ មុឺនរៀល ដល់ ២ 
លានរៀល ចំពោះ រថយ ន្ត ដឹក- 
ទំនិញ ដៃលមន ទម្ងន់ សរុប 
(ទម្ងន់ រថ យន្ត និងទំនិញ) 
ចាប ់ព ី៣តោន ឡើង ទៅ ខណៈ 
រ ថយន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ ដៃល 
អាច ផ្ទុក ចាប់ ពី១៥ កៅអីឡើង 
ទៅតៃវូ បង ់ពន្ធ ចនោ្លាះ ព ី១៥ មុនឺ 
រៀល ដល់ ២៥ មុឺន រៀល ។

ចំណៃក ជល យាន យន្តដឹក- 
ទំនិញ តាម ទន្លៃ ដៃល អាច ដឹក- 
ទំនិញចា ប់ ពី ៣ តោនឡើង ទៅ 
តៃវូបង ់ពន្ធចនោ្លាះព ី៥មុនឺរៀល 
ដល ់៣០មុនឺ រៀល ខណៈ ជល- 
យាន យន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ តាម 
ទន្លៃ ដៃល មន បៃវៃង លើស ពី 
២០ ម៉ៃតៃ ឡើង ទៅ តៃូវបង់ ពន្ធ 
ចនោ្លាះ ពី ១០ មុឺនរៀលដល់ 
៣០ មុឺន រៀល។ 

រីឯជល យាន យន្តសណ្ដោង 
និងជលយាន យន្ត នៃសាទ ដៃ ល  
មន កម្លាំង ចាប់ ពី ១៥០សៃះ 
ឡើង ទៅ តៃូវ បង់ ពន្ធនៅ ក្នុង 
ចនោ្លាះ ពី ៦មុឺន រៀល ដល់ ៣០ 
មុឺន រៀល។ 

យោង តាម អតៃ ពន្ធ ដៃល 
បាន កំណត់ នៅ ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ 

II រ ថយ ន្ត បៃភៃទ ទៃស ចរណ៍ 
ដៃល មន ទំហំសីុ ឡំាង ១៥០ ០   
សង ់ទមី៉ៃតៃ គបុ នងឹ មន អាយ-ុ 
កាល ៥ ឆ្នាំ គិត ពីឆ្នាំ ផលិត តៃូវ 
បង ់ពន្ធ១៥ មុនឺ រៀលហើយ ក្នងុ  
ករណីបៃើ បៃស់  លើស ពី ៥ឆ្នាំ 
ទៅ ដល ់១០ ឆ្នា ំតៃវូបង ់ពន្ធ ១០ 
មុនឺ រៀល តៃ បើបៃើ បៃស ់លើស 
ពី១០ ឆ្នាំឡើង ទៅ តៃូវ បង់ ពន្ធ 
តៃឹម  តៃ៨ មុឺន រៀល ប៉ុណ្ណោះ។

សៃដៀង គ្នានៃះដៃរ រថយន្ត- 
ទៃស ចរណ៍ដៃល មន ទំហំសុី - 
ឡាងំ  ២០០០  សង ់ទមី៉ៃតៃ គបុ  
ដល់២៩០០ សង់ ទីម៉ៃតៃ គុប 
នឹង មន អាយុកាល ៥ ឆ្នាំគិត ពី 
ឆ្នាំ ផលិត តៃូវ បង់ ពន្ធ ចនោ្លាះ   ពី 
២០ មុឺន ដល់ ៦០ មុឺន រៀល 
ខណៈ  រថ យន្ត ទៃស ចរណដ៍ៃល 
មន ទំហំ សីុឡំាង ចាប់ ពី  ២៩០ ០ 
សង់ ទីម៉ៃតៃ គុប ដល់ ៤០០០  
សង់ ទីម៉ៃតៃ គុប  ឬ លើស ពី នៃះ 
និង មន អាយុកាល ៥ ឆ្នាំ គិត 
ពីថ្ងៃ ផលិត គឺ តៃូវ បង់ ពន្ធ ក្នុង  
ចនោ្លាះ ពី ១,៦ លាន រៀល ដល់ 
២លាន រៀល។ អតៃ ពន្ធ នៃះ 
នឹង ធា្លាក់ ចុះជា បន្ត បនា្ទាប់ ក្នុង 
ករណី ការ បៃើ បៃស់ លើស ពី៥ 
ឆ្នាំ ឡើង ទៅ៕ 

ម្ចាស់យានយន្តដែលខកខានមិនបានបង់ពន្ធបែចំាឆ្នាំនឹងតែវូផាកពិន័យទ្វែគុណ

នគរបាល កំពុង ឃាត់ រថយន្ត ១ គេឿង តាម ផ្លវូ នរោត្តម ក  ន្លង មក។ រូបថត មិនា 
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

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

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

�េ � ន�េក� យកា សេតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យកា សេត

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 អោម  ប៊ុន ធឿន   

ភ្នំ ពេញៈ  ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ នៃ 
ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បាន 
បង្ខ ំឱៃយ គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពជុា  
លបុចោល ការ បៃរព្ធ ពធិ ីបៃមលូ 
ផ្ដុគំ្នា ទៃង ់ទៃយ ធ ំជា ផ្លវូ ការ   ដើមៃប ី
អបអរ ថ្ងៃ កណំើត ចល នា រដំោះ- 
ជាតិ  និង បៃជា ពល រដ្ឋ ចៃញ ពី 
របប បៃល័យ ពូជ សាសន៍  ដៃល 
លោក   ហ៊នុ   សៃន   បៃធាន គណ- 
បកៃស បៃជា ជន កម្ពជុា នងិ នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី នៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ - 
កម្ពុជា   ហៅ ថា  « ជា សច្ច ធម៌ នៃ 
បៃវត្តិ សាស្តៃ » ។  

 លោក  សុខ  ឥសាន   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពុជា  
បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា សៃប តាម កាលៈ ទៃសៈ 
នៃ ការ រាត តៃបាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ថា្នាក់ ដឹក នាំ គណ បកៃស  នៅ តាម 
ខៃត្ត  សៃុក  ឃុំ គៃន់ តៃ ជួប ជុំ 
សំណៃះ សំណាល គ្នា នៅ តាម 
ទីសា្នាក់ ការ គណ បកៃស ក្នងុ ទៃង់ ទៃយ 
ដៃល មាន មនុសៃស តិច  ដើមៃបី អប អរ 
សា ទរ ខួប លើក ទី ៤២ នៃ ថ្ងៃបង្កើត 
រណ សិរៃស  ២ ធ្នូ  ឆ្នាំ ១៩៧៨ ។   

 លោក   សុខ  ឥសាន   ថ្លៃង ថា   
កម្ពុជា តៃង បៃរព្ធ ខួប ២ ធ្នូ  មាន 
ការ ជួប ជុំ គ្នា ចៃើន នៅ បរិវៃណ  
វិមាន អនុ សៃសាវ រី យ៍  ២ ធ្នូ  ដោយ 
មាន ការ ចលូ រមួ ព ីនាយ ក រដ្ឋ មន្តៃ ី  
និង បៃធាន ពៃទឹ្ធ សភា  និង រដ្ឋ សភា 
ដោយ មាន ការ បៃគំតន្តៃី  និង 
សម្តៃង សិលៃបៈ  ឬ រៀប ចំ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ ទាក់ ទងនឹង ដំណើ រទៅ 
បង្កើត រណ សិ រៃយ ២ ធ្នូ ។   

  ទោះ យ៉ា ង ណា ក ៏ដោយ  លោក  
ហុ៊ន  សៃន  បាន សរសៃ រសារ នៅ 
លើ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ លោក   ថា ៖ 

« ថ្ងៃទី  ២  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  នៃះ  
គឺ ជា ខួប ៤២ ឆ្នាំ  នៃ ថ្ងៃ កំណើត 
ចល នា រដំោះ ជាត ិ  នងិ ជវីតិ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ កម្ពជុា ចៃញ ពី របប បៃលយ័ 
ពូជ សាសន៍ ។  រណសិរៃស សាម គ្គី- 
សង្គៃះ ជាត ិកម្ពជុា តៃវូ បាន កើត 
ឡើង ដោយ កមា្លាំង មហា សាម គ្គី 
បៃជា ជន ទាងំ មលូ  ទាងំ ក្នងុ   នងិ 
កៃ បៃទៃស   ដៃល មាន សម្តៃច 
អគ្គ មហា ពញា ចកៃី  ហៃង   សំរិន   
សម្តៃច អគ្គ មហា ធម្ម ពោធិ សាល  
ជា  សីុម  សម្តៃច អ គ្គ មហាសៃនា- 
ប តី តៃ ជោ  ហ៊ុន   សៃន   និង វីរ ជន 

ស្នៃហា ជាតិ ជា ចៃើ រូប ទៀត   ក្នុង 
ការ រៀប ចំ កមា្លាំង ផ្ដួល រំលំ របប 
បៃល័យ ពូជ សាសន៍   បុ៉ល   ពត   នងិ 
ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះលើ របប 
នៃះ  នៅ ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃមករា  ឆ្នាំ 
១៩៧៩ »  ។   

 លោក   ហ៊ុន   សៃន   បញ្ជាក់ ថា  
រណសិរៃស សាម គ្គី សង្គៃះ ជាតិ 
កម្ពជុា  បច្ចបុៃបន្ន តៃវូ បាន ដរូ ឈ្មោះ 
ជា រណ សិរៃស   សាម គ្គ ី  អភិ វឌៃឍន៍ មាត-ុ 
ភូមិ កម្ពុជា   ដៃល ជា អង្គការ ចាត់- 
តាំង មហា ជន មួយ ឈាន មុខ 
របស់ គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពុជា   
បាន បដិ សន្ធិ ឡើង នៅ ក្នុង តំបន់ 
រំដោះ  នា ភូមិ ជើង ឃ្លូ  ឃុំ ២ ធ្នូ  
សៃកុ ស្នលួ ខៃត្ដ កៃ ចៃះ ។  ដោយ 
បាន ទទួល ការ ជួយ ឧប ត្ថ ម្ភ 
យ៉ាង ធំធៃង ពី កង ទ័ព ស្ម័គៃ ចិត្ដ 
វៀត ណាម  និង ការ គំ ទៃ ពី មិ ត្ដ- 
ភក្ដិ ជិត ឆ្ងាយ លើ សកល លោក   
ដើមៃបី ផ្ដលួ រំលំ របប កម្ពជុា បៃជា ធបិ- 
តៃយៃយ  រហូត ដល់  ទទួល បាន 
ជ័យ ជម្នះ នា ថ្ងៃ  ៧  មករា   ឆ្នាំ 
១៩៧៩ ។  

 លោក   ហ៊នុ  សៃន   បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា ៖ « មហា ជ័យ ជម្នះ  ៧  មករា   
១៩៧៩  បា ន ប ពា្ច ប ់នវូ សមយ័- 

កាល ដ៏ ខ្មោ ងងឹត បំផុត  ដៃល ពុំ 
ធា្លាប់ មាន នៅ ក្នុង បៃ វ ត្ដិ សាស្ដៃ 
កម្ពជុា  បាន បើក ឡើង នូវ សក រាជ 
ថ្មី បៃ ជា ជន កម្ពុជា យើង ក៏បាន 
ទទួល មក វិញ នូវ សិទ្ធិ សៃរីភាព  
និង ឱកាស ដើមៃបី សា្ដារ  កសាង 
មាតុ ភូមិ របស់ ខ្លនួ ឡើង វិញ ។  បៃ ជា ជន 
គៃប ់របូ សទុ្ធ តៃ យល់ ចៃបាស់ ថា  បើ 
គ្មោន ថ្ងៃ កំណើត រណសិរៃស   ២ ធ្នូ  
និង ជ័យ ជម្នះ  ៧ មករា   ទៃ នោះ   
ក ៏គ្មោន អ្វីៗ  ដចូ ថ្ងៃ នៃះ ដៃរ   « នៃះ គ ឺ
ជា សច្ច ធម៌ នៃ បៃ វ ត្ដិ សាស្ដៃ » ។ 

លោក   បា៉ា  ច័ន្ទ រឿន   បៃធាន 
វទិៃយា សា្ថាន បៃជា ធបិ តៃយៃយ កម្ពជុា   
បាន ថ្លៃង ថា ថ្ងៃ ២ ធ្នូ គឺ ជា ទិវា 
មួយ  មាន ភាព ជិត ស្និទ្ធ ជា មួយ 
CPP   ចៃើន ជាង សមៃប់ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ទូទៅ។     

  លោក  ថ្លៃង ថា ៖  « យើង គួរ តៃ 
រៀន បៃវត្ត ិសាស្តៃ ហ្នងឹ ជា មៃរៀន   
ហើយ ដក សៃង ់ចណំចុ ល្អ ដៃល 
អាច យក មក បៃើ បៃស់ សមៃប់   
បច្ចបុៃបន្ន  នងិ អនា គត  នងិ ពនិតិៃយ 
មើល ចំណុច អ វិ ជ្ជមាន គុណ- 
វបិត្ត ិ  នងិ ចណំចុ មនិ សវូ ល្អ ដៃល 
តៃូវ គួរ ចៀស វាង   បច្ចុ បៃបន្ន  និង 
ពៃល អនា គត » ៕ 

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: ធនាគរ អភិវឌៃឍន៍ 
ជន បទ និង កសិក ម្ម(ធ.អ. ជ.- 
ក. ) បាន អំពាវនាវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ  
ចុះ ជយួ បៃមលូ ផល សៃវូ កសកិរ 
និង សូម ឱៃយ អ្នក មា ន មា៉ាសីុន ចៃតូ- 
កាត់ សៃូវ កុំ ដំឡើង ថ្លៃ ឈ្នួល 
ដើមៃបី ជួយ សមៃល ទុក្ខលំបាក 
រ បស់ បៃជាកសិករ ក្នងុការ បៃមូ ល - 
ផល ឱៃយ បាន ទា ន ់ពៃ លវៃលា នងិ 
ចៀស វាង ការធា្លាក់ គុណ ភាព សៃវូ ។

សៃចក្ត ីអពំាវ នាវ រប ស ់ធ.អ.ជ-  
.ក ចុះ ថ្ងៃទី២៩  ខៃវិច្ឆិកា   ឱៃយដឹង 
ថា បៃជាកសកិរ នៅ តា ម បណា្តា- 
ខៃត្ត មួយចំនួន កំពុង សសៃក- 
សសៃំ ធ្វើការ បៃមូល ផល សៃូវ 
សៃន  កៃអូប និង សៃវូផ្កា ម្លះិ ឱៃយ ទា ន់  - 
ពៃលវៃលា ប៉ុន្តៃ សៃ ប ពៃ ល ជា - 
មួយគ្នានៃះ នៅ តំបន់ មួយ ចំនួន 
ការបៃមូល ផល សៃូវ ទាំងពីរ 
បៃភៃទ នៃះ កំពុង បៃឈ ម នឹង- 
ការខ្វះ កមា្លាងំ ពលកម្មដើមៃបី ចៃតូ- 
កា ត់ ក៏ដូចជា ខ្វះ មា៉ាសុីន ចៃូត-  
កាត់ សៃូវ  ធ្វើឱៃយ ការ ចៃូតកាត់ 
មិនទាន់ ពៃលវៃលា ដោយសារ 
ការបៃមូល សៃូវ ក្នុង រដូវ បៃមូល- 
ផល ឆ្នាំ នៃះ មាន ការ  សមៃុក 
ខ្លាំងផ្ទួនៗគ្នា។ 

ការ សមៃុក បៃមូល ផល និង 
កង្វះ កមា្លាំង ចៃូតកាត់  ធ្វើឱៃយ ថ្លៃ - 
ឈ្នួល មា៉ាសុីន ចៃូតសៃូវ ក្នុង ១ 
ហិកតា ឡើ ង ថ្លៃ  គុណ នឹង ៣ដង 

បើ ធៀប នឹងឆ្នាំមុន។ បៃសិនបើ 
សា្ថានភាព ខ្វះ មធៃយាបាយ ចៃូត - 
កាត់ នៃះ នៅតៃ អូសបនា្លាយ 
យូរថ្ងៃ ទៀត សៃូវ រប ស់ បៃជា- 
កសិករ នៅក្នុង សៃ នឹង ទុំ ជៃុល 
បាត់ បង់ គុណភាព សៃូវ ពៃម- 
ទាំង ធ្វើឱៃយ សៃូវ ធា្លាក់ ថ្លៃ ដៃរ។

ដោយ ឃើញ បញ្ហា ដូច ខង- 
លើ នៃះ ធ.អ.ជ.ក.បាន អំពាវ នា វ 
ឱៃយ អាជា្ញាធរ  ពាក់ ព័ន្ធ និង កង កមា្លា ំង  
បៃដាប់ អាវុធ ដៃល  កំពុង ឈរ 
ជើង នៅតាម តបំន ់ដៃល បៃមលូ- 
ផល សៃវូ សៃន កៃអបូនងិ សៃវូ ផ្កា 
ម្លិះ សមូ ចាតច់ៃង កមា្លាងំ ចុះជយួ 
ចៃ ូត កា ត ់ សៃវូ របស ់បៃជាកសិករ 
ជាបនា្ទានន់ងិ តាម លទ្ធភាព ដៃ ល 
អាច ធ្វើបាន ដើមៃបី ជួយ សមៃួល 
ទុក្ខលំបាក ក៏ដូចជា ជួយ ទប់ សា្កា ត់ 
ការ ធា្លាក់ ថ្លៃសៃវូ របស់ បៃជា កសិ ករ  
ដៃល អាច នឹង កើត ឡើង ដោយ 
បៃការ ណាមួយ។

 ធ.អ.ជ.ក.បញ្ជាក់ ថា៖«សូម 
អំពាវនាវ ដល់ អ្ន ក ដៃលមាន មា៉ា - 
សុីន ចៃូត កាត់ សៃូវ សូម មៃតា្តា កុំ 
ដំឡើង ថ្លៃ ឈ្នួល និង សូម រកៃសា 
ថ្លៃឈ្នួល ដដៃល។ ធ.អ.ជ.ក. 
សងៃឃឹមថា អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កង- 
កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ អាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋាន យុវជន ស្ម័គៃ ចិត្ត នឹង 
ចូលរួម សាមគ្គី គ្នា ជា ធ្លុង មួយ 
ដើមៃបី ជួយ ចម្លង ភាព លំបាក 
របស់ បៃជា កសិករ នៅ គៃនៃះ» ។

លោក សៃី វុ ឌៃឍី អ្នក នាំពាកៃយ 

កៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃមាញន់ ិង 
នៃសាទមិនទាន់ អាចទាក់ ទង ដើ មៃបី 
សុំ ការ បញ្ជា ក់ ជុំវិញ ក  រ    ណី   ដៃល 
កសិករ ជួប ការ លំបា ក  ក្នងុ ការ- 
បៃមូល ផល សៃវូ នៃះ បាន  ទៃ ដោ យ 
ទូរស័ព្ទ លោក គ្មោន អ្នក ទទួល។

ចំណៃក លោក ខៀវ សុភ័គ 
អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួងមហាផ្ទៃ  
បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី ១  ធ្នូ   ថា ការអំ-
ពាវ នាវ នៃះគឺជា ការចូល រួម ជួយ 
ដោះ សៃយ បញ្ហា ក្នងុ សង្គ ម  ទំាង 
អស់គ្នា ហើយ អាជា្ញាធរ តាមមូល-  
ដា្ឋាន ទំាង អស់នឹងចូលរួម តាម ការ  
ស្នើសំុឬ សមៃប សមៃ ួល   តាម លទ្ធ- 
ភា ព  ជាក់ ស្ដៃង នៅមូលដា្ឋាន។ កៃមុ  
ការងារ ធ.អ. ជ.ក. គួរតៃ ឆ្លៀត 
ពៃលនៃះ  ចុះ  ជួយបៃជា កសិករ 
ជាមួយ អាជា្ញា ធរ មូលដា្ឋាន ដៃរ ដើ 
មៃបី  បងា្ហាញ ពី សាមគ្គីភាព។ 

លោកបាន  បញ្ជាកថ់ា៖«យើង 
សា្វាគមន៍ ការអំពាវនាវ នៃះហើ យ    
កន្លងមក យើង ក៏ ធា្លាប់បាន ជួយ 
កសិករ ជួយ បៃជា  ពលរដ្ឋ ដៃល 
ខ្វះ ខត លទ្ធភាព បៃមូល ផល- 
សៃូវ ចៃើន មកហើយ គឺ យើង 
ជួយ ចៃូតកាត់ ដោយ ផ្ទាល់ដៃ 
ចៃូតកាត់ ដោយ មា៉ាសុីន ដោយ 
យើង បាន ជួយ តាម សា្ថានភាព 
ជាក់ស្ដៃង»។ 

លោក  ខៀវ សុភ័គ  ក៏  បាន អំពាវ - 
នាវ  ឱៃយ អាជា្ញាធរ  ពាក់ ព័ន្ធ  បន្ត ជួយ 
បៃជា កសិករ ពៃះ កសិករនៅ  កន្លៃង  
ខ្លះមិនមាន ល ទ្ធ ភា ព  គៃប់គៃន់ 

ក្នងុការ បៃមូល ផល សៃវូ គត់ ទៃ។ 
អ្នកសៃ ីភ ីម សៃ ីល ័ក្ខ តណំាង 

កសិករ ខៃត្តកំពត  បានឱៃយដឹង ពី 
មៃសិល មិញ ថា នៅ ខៃត្តកំពត ចា ប់ - 
ផ្ដើម បៃមូល ផល សៃូវ បណ្ដើ រ  ៗ  
ហើ យ ដោយមាន បៃជាកសិករ 
មួយចំនួន មានលទ្ធភាព ជួល 
តៃកទ់រ័ ឬ មា៉ាសុនី ចៃតូ កាត ់សៃវូ  
ជួយ សមៃួល ដល់ ការបៃមូល- 
ផល សៃវូ បុ៉ ន្ដៃ  កសិករ មួយ ចំនួន - 
ទៀត ខ្វះ លទ្ធភាពពោលគឺ ពួក- 
គត់ នៅតៃ បៃើបៃស់ កមា្លាំង 
ពលកម្ម ដូចជា ចៃូត ដោយ ដៃ 
បោក សៃវូ ដោ យ  ដៃ និង ដឹក ជញ្ជ ូន  
ដោយ  រទៃះគោ កៃបី ដដៃល។

អ្នកសៃី បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ សូម 
សំណូមពរ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ 
ជួយ ទប់សា្កាត់ ការធា្លាក់ តម្លៃ សៃូវ 
គឺ ចៀសវាង នៅពៃល កសិករ 
បៃមូ ល  ផល សៃូវ មិនទាន់ ពៃល- 
វៃលា។ មៃយា៉ាងទៀតខ្ញុ ំស្នើសុ ំមា្ច ស ់ 
គៃឿងចកៃ នានា សូមកុំ ដំឡើង -  
តម្លៃ ជួលមា៉ាសុីន  ចៃូតកាត់ សៃូវ 
ខ្ពស់ ពៃក ពៃះ  នៅ ខៃត្តកំពត 
នៃះ គឺ តម្លៃ ឡើងដល់ ៤០មុឺន 
រៀល ក្នងុ១ហកិតា ខណៈ ឆ្នាមំនុ 
តៃឹម ៣៥មុឺន រៀល ប៉ុណ្ណោះ»។ 

លោក ថៃ ង សាវឿន បៃធាន 
សម្ពន័្ធ សហគមន ៍កសកិរ កម្ព ុជា 
(CCFC)បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី ១ ធ្នូ 
ថា បៃសិន មានតៃ ការអំពាវនាវ 
ដោយ គ្មោន ការរៀបចំ បៃព័ន្ធ គៃប់  - 
គៃង ក្នងុការ បងា្ហាញ ព ីសកម្មភាព 

ជយួ កសកិរ ទៃ គ ឺអាជា្ញាធរ នៅតៃ 
មិន អាចជួយ ដោះសៃយ ប ញ្ហា 
របស់ កសិករ បាន ទាន់ ពៃល - 
វៃលា  ដដៃល។ ការជយួ ពកួគត ់ 
គួរ ធ្វើ តាមរយៈ ការជួយ អន្តរាគ ម ន៍ 
តម្លៃ សៃវូនិង តម្លៃ ជួល គៃឿ ង ចកៃ    
បៃមូល ផល សៃូវ ឱៃយ សមរមៃយ ។ 

លោក បន្តថា អាជា្ញាធរ តៃូវតៃ 
រៀបចំ យុទ្ធសាស្តៃ ជំរុញ លើក- 
ទឹក ចិត្ត ឬ ដាក់ លក្ខខណ្ឌ ធ្វើឱៃយ 
មា្ចស់ រោង មា៉ាសុីន កិន សៃូវ និង 
ឈ្ម ួញ ក ណា្តាល នានា ដៃល ទទួ ល 
បាន បៃក់កម្ច ីពី ធនាគរ អភិ វឌៃឍ ន៍ 
ជន បទ នងិ កសកិម្ម តៃវូតៃ មាន 
កា តព្វ កិច្ច ជួយ ទិញ សៃូវ ពី កសិករ 
ក្នងុតម្លៃ សមរមៃយ ដៃល ធ្វើឱៃយ ពួក - 
គត់ ទទួលបាន បៃក់កមៃ ទូទា ត់ 
ការចំណាយ នានា។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«ខ្ញុ ំមនិ ទាន ់
ដឹងថា អាជា្ញាធរ អាចជួយ សមៃ ួល   
ការលំបាករបស់ បៃជា  ពលរដ្ឋ 
បាន កមៃតិណា ទៃ ពៃះ អាជា្ញាធ រ  
ភាគចៃើន សា្ដាប់ បញ្ជា តៃ រាជ រដា្ឋា - 
ភិបាល ឬ សា្ថាប័ន សាមី របស់ គ ត់ 
រីឯ សា្ថាប័នផៃសៃងៗទៅ អំពាវនាវ 
បៃបនៃះ ខ្ញុំ គិតថា មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព តិច តួ ច បំផុត»។ បើ តាម 
លោក  សាវឿន បៃសិន អាជា្ញាធរ 
មិន ជួយ ឱៃយ ការបៃមូល  ផល សៃូវ 
ទាន់ពៃល វៃលា ទៃ គឺ ប៉ះពាល់ 
ដល់ គុណភាព សៃូវ និង តម្លៃ 
ដៃល ធ្វើឱៃយ  បៃជា កសិករ លក់ - 
សៃូវ បាន តម្លៃ ទាប៕

CPP អប អរ ខួប៤២ឆ្នា ំនៃ ថ្ងៃ កំ ណើត ចលនា រំ ដោះជាតិចៃញ ពី របប ខ្មៃរ កៃហម

ធអជក អំពាវ នាវ ឱៃយអាជា្ញា ធរ ចុះ ជួយ បៃមូល ផល  សៃវូ ជូន  ពល រដ្ឋ 

លោក ហុ៊ន សេន និង សហការីក្នងុ  ចលនាតសូ៊២ធ្ន ូ ។ រូបថត AKP



ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា  
បាន អំពាវនាវ ដល់ម្ចាស់សហគ្រស 
នងិ   ក្រមុ ហ៊នុ ពាកព់ន័្ធ នងឹ វសិយ័ បច្ច្រក- 
វិទ្រយា ព័ត៌មន វិទ្រយា ទៅ ចូល រួម  ពិព័រណ៍ 
INDIASOFT 2021 International- 
IT Exhibition & Conference នៅ 
ប្រទ្រស ឥណ្ឌា  នៅ ឆ្នាំ  ២០២១។ 

ស្រចក្តជីនូ ដណំងឹ ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ 
កាល ព ីថ្ង្រទ០ី១ ខ្រ ធ្ន ូឱ្រយ ដងឹថា ក្រមុ- 
ប្រឹក្រសា ជំរុញ ការ នាំច្រញ បច្ច្រក វិទ្រយា - 
អ្រឡិច ត្រនិូក  និង ផ្ន្រក សូ ហ្វ វ្ររកំុ ព្រយូ ទ័រ- 
ឥណ្ឌា (ESC)នឹងរៀប ចំ ពិព័រ ណ៍ ពា-
ណិជ្ជកម្ម លើក ទី ២១ INDIASOFT- 
2021 International IT Exhibition 
& Conference ដ្រល នងឹ ចាប ់ផ្តើមព ី 
ថ្ង្រទ ី២៤ ដល ់ ២៥ ខ្រ មនីា ឆ្នា២ំ០២១  
នៅ ទីក្រុង ញូវ ដ្រលី ប្រទ្រស ឥណ្ឌា។ 

ក្រមុហ៊នុ ឥណ្ឌានងឹ ដាក ់តាងំ បង្ហាញ 
ផ្ន្រក សូហ្វ វ្ររ កុំព្រយូ ទ័រ ថា្នាក់ ពិភព លោក  
ដំណោះ ស្រយ  និង ស្រវា កម្ម ក្នងុ ផ្ន្រក- 
ព័ត៌ មន វិទ្រយា  រួមមន  ការ អភិវឌ្រឍ ផ្ន្រក- 
សហូ្វ វ្ររ  នងិ បច្ច្រក វទិ្រយា  AI។  ពពិរ័ណ ៍
ន្រះ បង្កើត ឡើង ដើម្រប ីផ្តោ ត លើ បច្ច្រក- 
វទិ្រយា ថ្ម ីព ីសណំក ់ក្រមុហ៊នុ ឥណ្ឌា ជាង 
២០០  ក្រុមហ៊ុន។

ស្រច ក្ត ីជូនដំណឹង  ប  ន្ថ្រម ថា ការ ជូន- 
ដណំងឹ ន្រះ  ចាត ់ទកុ ជាការ អញ្ជើញដល ់
ម្ចាស់  សហគ្រស  ផលិតករ   ស្រវាករ- 
ពាណជិ្ជករ  នងិ ម្ចាស ់ក្រមុហ៊នុ វនិយិោគ 
មន បណំង ចលូ រមួ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ព ីផលិត-  
ផល  ឬស្រវា កម្ម របស់ ខ្លួន  ឬចង់   ស្វ្រង- 
រក ដ្រ គ ូពាណជិ្ជកម្ម នៅក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ ៍ 
ន្រះ សូម អញ្ជីញ  ចុះ ឈ្មោះ ចូល រួម  ឱ្រយ 
ទាន់ ព្រលវ្រលា។  

លោក បា៉ាត ់ចណំន ស្ថាបនកិ ក្រមុ-
ហ៊ុន ស៊ុប ភើ អ្រប តិច ណូឡូជី ម.ក 
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រពុធ ថា 
បើ  ស្ថាន ភាព ន្រ ការ រាត ត្របាត  ជំងឺកូវីដ- 
១៩  មន ស្ថាន ភាព ធូរស្រល   ក្រុម-
ហ៊ុន លោកនឹង ចុះ ឈ្មោះ ទៅ ចូល រួម 
ដើម្របី សិក្រសា ស្វ្រង យល់ ពី បច្ច្រក វិទ្រយា- 
ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ឥណ្ឌា។ 

លោក ថ្ល្រង  ថា ៖  «ខ្ញុំ នឹង ដាក់ ពាក្រយ 
ចូល រួម  តំាង ពិព័រណ៍ន្រះ ព្រះ យើង 
ចង់  នាំ យក បច្ច្រកវិទ្រយា សូហ្វ វ្ររ របស់ 
យើង ទៅ បង្ហាញគ្រ នៅ ទី នោះ ដ្ររ។  
ខ្ញុសំង្រឃឹម ថា ព្រល នោះ ស្ថានភាព ជងំ-ឺ 
កូវីដ១៩  នឹង ល្អ ប្រសើរ វិញ»៕ LA

ត ពី ទំព័រ ១...នំា គណៈ ប្រតិភូ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម ទទួល ជួប ពិភាក្រសា ការងរ 
ជាមួយ  លោក អាណតូលី បូរូ៉វីក  (Ana-
toly Borovik) ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត វិសមញ្ញ 
និង ព្រញ សមត្ថភាព សហព័ន្ធ រុស្រសី ប្រចំា 
កម្ពជុា តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ ។ 

កិច្ច ពិភាក្រសា ន្រះ ផ្តោត សំខាន់ លើ ការ - 
ពង្រងឹ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ ពាណជិ្ជកម្ម  
នងិ វនិយិោគ ទ្វ្រ ភាគ ីនងិ ការ ពនិតិ្រយ លទ្ធ- 
ភាព ក្នងុ ការ សកិ្រសា បង្កើត កចិ្ច ព្រមព្រៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី កម្ពុជា-រុស្រសុី នា ព្រល 
អនាគត ។ ន្រះ បើ យោង តាម ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម។ 

លោក អាណ តូលី បូរូ៉វីក បាន សង្កត់- 
ធ្ងន់ ថា  ការ រីក រាល  ដាលវីរុស កូរ៉ូណ   បាន 
នងិ កពំងុ បង្ក ការ រាងំ ស្ទះ ដល ់ការ ប្រើ ប្រស់  
ការ បញ្ជា ទញិ នងិ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  
ទូទាំង សកល លោក និង បាន ចូលរួម 
ចណំ្រក យ៉ាងធ ំក្នងុ ការ ធ្វើ ឲ្រយ ទហំ ំពាណ-ិ 
ជ្ជ កម្ម ទ្វ្រភាគី កម្ពុជា-រុស្រសី មន សម្ទុះ 
កើន ឡើង តចិ តចួ   ក្នងុរយៈព្រល ១០ ខ្រ 

ដើម ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ។
តាមរយៈការ ជជ្រក ទ្វ្រភាគនីោះ  ប្រមខុ 

ការ  ទូត រុស្រសុីរូប ន្រះ   ក៏បាន សម្ត្រង ការ 
កោត សរសើរ  ចពំោះ ប្រមុខ រាជ រដា្ឋាភិបាល  
កម្ពុជា ក្នុង ការ ដាក់វិធាន ការ ទប់ ស្កាត់ 
ម្ររោគ កវីូដ១៩  ប្រកបដោយ ប្រសទិ្ធភាព  
ខ្ពស់ ដ្រល មក ទល់ព្រល ន្រះ គ្មោន ជន 
រង គ្រះ ណ ម្នាក ់នៅ កម្ពជុា បាន បាត-់
បង់ ជីវិត ដោយសរ ម្ររោគ ន្រះ ទ្រ ។

លោក សុខ សុភ័ក្ត្រ បានលើក ឡើង  
ព ីអ្វ ីដ្រល កម្ពជុា ទើប សម្រច បាន ដចូជា 
ការ ចុះហត្ថល្រខា លើ កិច្ច ព្រមព្រៀង ពា-
ណជិ្ជ កម្ម ស្ររ ីកម្ពជុា-ចនិ (CCFTA) 
កាល ពថី្ង្រ ទ ី១២ ខ្រតលុា  ឆ្នា២ំ០២០  
កន្លង ទៅ នងិ ដណំើរ ការ ចរចា កិច្ច ព្រម-
ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី កម្ពុជា- សធា-
រណរដ្ឋ កូរ៉្រ(CKFTA)ទើប បញ្ចប់។

 លោក បន្ថ្រម ថា  មនិ ត្រ ប៉ណុោ្ណោះ  កចិ្ច- 
ព្រមព្រៀង ភាព ជា ដ្រគូ ស្រដ្ឋកិច្ច គ្រប់ 
ជ្រងុជ្រយ តបំន ់(RCEP)  ដ្រល ត្រវូ 
បាន ចុះ ហត្ថល្រខា កាល ពី ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រ 

វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅន្រះ  កំពុង 
រួម ចំណ្រក  បន្ថ្រម  លើ កិច្ច ព្រមព្រៀង 
ដ្រល មន ស្រប ់ក្នងុ ក្រប ខណ័្ឌ អាស៊ាន 
+១  (ជាមួយ ចិន  ឥណ្ឌា ជប៉ុន កូរ៉្រ 
ខាងត្របូង អូស្តោ្រលី និង នូវ្រល ស្រឡង់ 
និង ហុងកុង) ដ្រល  នឹង ផ្តល់ ទីផ្រសារ  
យ៉ាង ធំទូលាយ ដល់ ផលិតផល កម្ពុជា ។ 

លោកថា ៖«ក្នងុ បរកិារណ ៍ន្រះ កម្ពជុា  
ត្រវូ ការ ការ វនិយិោគ បន្ថ្រម ទៀត ព ីសហ-
ពន័្ធ រសុ្រសុ ីពសិ្រស ផ្ន្រក ម៉ាសុនី ធនុ ស្រល  
នងិ មធ្រយម ដើម្របី ពង្រងឹ វសិយ័ ឧស្រសាហ-
កម្ម កម្ពុជា សម្រប់ បង្កើន ការ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង ក្នងុ ការ នាចំ្រញ ។ ក្នងុ ស្មោរត ីន្រះ 
កម្ពជុា បង្ហាញ បណំង សកិ្រសា ព ីលទ្ធភាព  
ក្នងុ ការ បង្កើត កចិ្ច ព្រមព្រៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ស្ររ ីទ្វ្រ ភាគ ីរវាង កម្ពជុា-រសុ្រស ីឲ្រយ បាន  
ឆប់ តាម ដ្រល អាច ធ្វើ បាន »។ 

លោក សខុ សភុក័្ត្រ ក ៏បាន ស្នើ ភាគ ី
រុស្រសុីអញ្ជើញ ធុរជន និង វិនិយោគិន 
កម្ពុជា ចូល រួម កម្ម វិធី នានា របស់ សភា 
ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ ឧស្រសាហកម្ម រសុ្រសុនីាព្រល- 
ខាងមខុ  ដើម្រប ីទទលួ បាន កាលានវុត្តភាព  
ពាណិជ្ជ កម្ម និង វិនិយោគ ផ្តល់ ដោយ 
សហ ព័ន្ធ រុស្រសុី។ 

លោក ស៊ាង ថ្រ អ្នកនា ំពាក្រយ ក្រសងួ 
ពាណជិ្ជ កម្ម  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ង្រ 
ពធុ ថា ការ បង្កើត កចិ្ច ព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្ម  
ស្ររី ជាមួយ ភាគីដ្រគូ  ជា កិច្ចកា រ អាទិភាព 
ក្នុង បរិបទ ន្រ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម  សកល  
ហើយ  កម្ពជុានងិ រសុ្រសុគី ឺជា ដ្រគ ូពាណជិ្ជកម្ម 
សំខាន់ មន ប្រវត្តិ យូរ លង់ ជាមួយ គ្នា  ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«ទៅ ថ្ង្រ ខាង មុខ  បើ 
យើង មន  FTAទ្វ្រ ភាគី ទៀត វា នឹង 
ជយួ ជរំញុ តលួ្រខ ពាណជិ្ជកម្ម សរបុ  ឲ្រយ 
មន កំណើន កាន់ ត្រ ខ្ពស់ »។

តាមក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម ទហំ ំពាណជិ្ជ-
កម្ម ទ្វ្រភាគ ី កម្ពជុា- រសុ្រសុ ីក្នងុ រយៈព្រល 
១០ ខ្រឆ្នាំ ២០២០ន្រះ មន តម្ល្រ សរុប 
៤៥,១៥ លាន ដុលា្លារ កើន ៤,៥ ភាគ រយ  
ធៀប នឹង រយៈព្រល  ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩ ដ្រល មន តម្ល្រ៤៣,២១ លាន 
ដលុា្លារ ។ ក្នងុ នោះ ការ នា ំច្រញ ទនំញិ ព ី
កម្ពជុា ទៅ  ប្រទ្រស  រសុ្រសុ ីមន តម្ល្រ ៣៨, 
៧៥លាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់ចុះ ៤,៥៨ ភាគរយ 
ពី ចំនួន ៤០,៧  លាន ដុលា្លារ ចំណ្រក 
ការ នា ំចលូ ទនំញិ ព ី រសុ្រសុមីន តម្ល្រ ៦,៤ 
លាន  ដលុា្លារ កើន ឡើង១៥៥,៦  ភាគរយ 
ពី ចំនួន ២,៥ លាន ដុលា្លារ ៕ LA
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ភ្នំពេញៈ លោក Jong Weon Ha 
អនុ ប្រធាន ក្រុម ហ៊ុន ផ្រសារ មូល បត្រ- 
កម្ពជុា  បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា ចាប ់តាងំ ព ីមន 
«ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍  ២៨ វិច្ឆិកា » 
មក  ការ ជញួដរូ ភាគ ហ៊នុ  នងិ តម្ល្រ ភាគ- 
ហ៊ុន បាន ធា្លាក់ចុះ បន្តិច បន្តួច ប៉ុន្ត្រ 
លោក គិត ថា  គឺជា ឱកាស ល្អ   សម្រប់ 
ក្រុម វិនិយោ គិន ទទួល បាន ផល ចំ-
ណ្រញ នៅ ព្រល ដ្រល តម្ល្រ ភាគ ហ៊ុន 
ស្ទុះ  ងើប ឡើង វិញ នា ព្រល ខាង មុខ។

កាលពី ថ្ង្រទី ២៨ ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០  
កម្ពុជា បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ចលូ ក្នងុ សហគមន ៍ជា លើក ដបំងូ 
មនិ ធា្លាប ់មន  ដោយ រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
បាន ដាក ់ឈ្មោះ ថា «ព្រតឹ្តកិារណ ៍សហ- 
គមន៍ ២៨  វិច្ឆិកា »  បនា្ទាប់ ពី  រក ឃើញ 
លើ ភរយិ វយ័ ៥៦ ឆ្នា ំរបស ់អគ្គនាយក 
ន្រ អគ្គ នាយកដា្ឋាន ពន្ធនាគរ  ដ្រល 
បាន ធ្វើ ត្រស្ដ វជិ្ជ មន ជងំ ឺកវូដី ១៩  ប៉នុ្ត្រ 
មិន បាន បញ្ជាក់ ពី ទីកន្ល្រង ច្របាស់- 
លាស ់ដ្រល លោក ស្រ ី  ឆ្លង ជងំ ឺទ្រ ។  ស្ដ្រ ី
រូប នោះ បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន្ល្រង ជា 
ច្រើន នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ។ ក្រសងួ- 
សខុាភបិាល បាន ចាត ់វធិានការភា្លាមៗ  
តាម រយៈ ការ ស្វ្រង រក អ្នក   ប៉ះពាល់ 
ផ្ទាល់ និង ដោយ ប្រយោល ។

កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ក្រសួង សុខាភិបាល 
បាន រក ឃើញ ករណី នាំ ចូល ថ្មី ឆ្លង ជំង ឺ
កវូដី១៩  ចនំនួ ៣នាក ់ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយប្រ-

ទ្រស កម្ពុជា មន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
សរុប ចំនួន  ៣២៩នាក់ ក្នុង នោះ អ្នក 
ជា សះស្របើយ មន ចំនួន  ៣០៤នាក់ 
និង មិន មន អ្នក ស្លាប់ នោះ ទ្រ។ 

សន្ទស្រសន៍ របស់ CSX ដ្រល មន 
ក្រុម ហ៊ុន ចុះបញ្ជី ៧ កំពុង ជួញដូរ នា 
ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ មន ការ ធា្លាក់ ចុះ តិច តួច  
ជា ពិស្រស កាល ពីថ្ង្រទី ៣០ ខ្រវិច្ឆិកា 
ធា្លាក់ ចុះ ០,២៧ ភាគរយ និងថ្ង្រទី ១ 
ខ្រ ធ្នូ   ធា្លាក់ ចុះ ០,២៦ ភាគរយ ។  ប៉ុន្ត្រ  
វា  បាន ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ ជា បណ្ដើរៗ 
មក  ០, ៧៦ ភាគរយ នៅ ព្រល បទិ ការ- 
ជួញដូរ  កាល ពី ថ្ង្រទី២ ខ្រវិច្ឆិកា ។

លោក  Jong Weon ha បាន 
ពន្រយល ់ ថា ទោះ ប ីសន្ទស្រសន ៍  CSX បាន  
ធា្លាក ់ចុះ បន្តចិ កាល ព ីថ្ង្រទ ី៣០  ខ្រ វចិ្ឆកិា 
និង ថ្ង្រ ទី១ ខ្រ ធ្នូ ក៏ដោយ  ក៏ លោក គិត 
ថា វា មិន មន ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង ដោយ- 
សរព្រតឹ្ត ិការណ ៍សហគមន ៍២៨  វចិ្ឆកិា 
នោះ ទ្រ ព្រះ   ឧប្របត្តិ ហ្រតុ ន្រះ  ស្ថិត នៅ 
ក្នុង ដំណក់ កាល ដំបូង  សម្រប់ ក្រុម 
វិនិ យោគិន  ក្នងុ ការ វិនិច្ឆយ័   ទៅ លើ ផល- 
ប៉ះពាល់  អាជីវ កម្មរបស់ ខ្លួន ។

លោក បានថ្ល្រង ថា៖  « ទោះ យ៉ាងណ 
ខណៈ ដ្រល តម្ល្រ ភាគ ហ៊ុន មួយ ចំនួន  
បាន ធា្លាក់ ចុះ ក្រម  តម្ល្រ ទីផ្រសារ  ក្រុម វិនិ-  
យោ គនិ គរួ ត្រ ពចិារណ ការ ទាញ យក 
អត្ថ ប្រយោជន៍ ក្នុង ការ បង្កើត ប្រក់ ចំ-
ណ្រញ  ដោយ សរ ត្រ ការ ជញួដូរ អាច 
ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង  តាម អនឡាញ យ៉ាង- 
ងយ ស្រួល  និង មិន ឆ្លង វីរុស   ទ្រ »។

លោក បាន សរសើរ ប្រទ្រស កម្ពុជា  
ដ្រល បាន គ្រប់គ្រង ប្រកប ដោយ ជោគ-  
ជ័យ លើ ការ រីក រាលដាល ក្នុង ឆ្នាំ  ន្រះ ។  
លោក ថា៖« ទោះបី ជា វា បាន បង្កើន ការ- 
បារម្ភ កាន់ ត្រ ខា្លាំង ប៉ុន្ត្រ វាហាក់ ដូច ជា 
អាច គ្របគ់្រង បាន  ខណៈ ដ្រល មនសុ្រស 
១៧នាក់ បាន រក ឃើញ វិជ្ជមន រហូត 
មក ដល ់ព្រល ន្រះ ក្នងុ ចណំោម អ្នក ធ្វើ 
ត្រស្ដ ជិត  ៥ ០០០នាក់ ហើយ រដា្ឋា ភិ-
បាល បាន ចាត់ វិធានការ បនា្ទាន់ និង 
ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព »។  

សន្ទស្រសន៍  CSX បាន ធា្លាក់  ២២, ៥ 
ភាគរយ នៅ ត្រីមស ទី១ ឆ្នាំ ន្រះ មក 
នៅ  ត្រឹម ៥៩០,៦៣ ពិន្ទុ  ធៀប ទៅ នឹង 
៧៦១, ៧៣ ពិន្ទុ កាល ពីចុង ឆ្នាំ មុន។  

ទិន្នន័យ CSX បង្ហាញ ថា គិត ត្រឹម 
ខ្រ តុលា CSX ទទួល បាន ក្រមុ ហុ៊នចុះ- 
បញ្ជី ចំនួន ១៣  ក្នុង នោះ ក្រុម ហ៊ុន  ៧ 
ចុះ បញ្ជ ីភាគ ហ៊នុ នងិ ក្រមុ ហ៊នុ  ៦  ចុះ- 
បញ្ជី មូលបត្រ សជីវកម្ម។  ក្រុម ហ៊ុន 
ទាំង ១៣  បាន ប្រមូល មូល និធិ រួម គ្នា 
បាន  ២៥៣ លាន ដលុា្លារ  នងិ សន្ទស្រសន ៍
ភាគ ហ៊ុន បាន កើន  ជាង  ៥៧ ភាគរយ 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន ធៀប    ឆ្នាំ  ២០១៨។ ក្នុង 
រយៈព្រល  ៩ខ្រ ដបំងូ ឆ្នានំ្រះ  ក្រមុហ៊នុ 
២   បាន ចុះ បញ្ជ ីភាគ ហ៊នុ  នងិ ក្រមុ ហ៊នុ  
៣ បានចុះបញ្ជី មូលបត្រ បំណុល។ 
ក្រមុ ហ៊នុ ទាងំ ៥ ន្រះ បាន ប្រមលូ មលូ- 
នធិ ិរមួ គ្នា ចនំនួ ៩២លាន ដលុា្លារ ។ ន្រះ 
បើ យោង តាម ទិន្នន័យ ៕  LA 

ព្រតឹ្តកិារណ៍ ២៨ វិច្ឆកិាធ្វើឱ្រយ សកម្ម ភាព   ជួញដូរ នៅ CSX ធ្លាក់ ចុះ 

បុរសម្នាក់ កំពុង មើល  តម្លេ ភាគ  ហុ៊ន បេចំា ថ្ងេ នៅ លើ គេហទំព័រ របស់ CSX។ ហា៊ាន រង្រសី

ក្រសួង ជូន ដំណឹង 
ដល់     ក្រមុ ហុ៊ន    ចង់ 
ចូល រួម  ក្នងុ កម្ម វិធី 
ពិព័រ ណ៍ នៅ ឥណ្ឌា

កម្ពជុា -រុស្រសីុ  នឹង សិក្រសា លើ ...
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ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ការ បើក ដំណើរ ការ សាង- 
សង់  និង កៃលម្អ ផ្លូវ ចំនួន ៣៨ ខៃសៃ ក្នុង 
កៃុង សៀមរាប  ដោយ លោក នាយក- 
 រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន កាល ពី សប្តាហ៍- 
មុន តៃូវ បន អ្នក ជំនាញ ក្នុង វិស័យ 
អចលន  ទៃពៃយ អះអាង  ថា កំពុង ចូល- 
រួមចំណៃក  យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ ជំរុញ 
ឱៃយ ទផីៃសារ អចលន ទៃពៃយ នៅ ទនីោះ មាន 
សម្ទុះ កាន់ តៃ ខា្លាំង។ 

លោក  ហ៊ុន សៃន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
បន  ធ្វើ ជា គណៈ អធិបតី ក្នងុ ពិធី បើក- 
ការដ្ឋាន សាង សង ់នងិ កៃលម្អ ផ្លវូ ទាងំ 
៣៨ ខៃសៃ ក្នុង កៃុង សៀមរាប  ដៃល មាន 
បៃវៃង សរុប ១០៨,៧៤ គីឡូ ម៉ៃតៃ 
ដោយ បៃើ បៃស់ ថវិកា ជាតិ បៃមាណ 
១៥០ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង នោះ ថវិកា    ៩ 
លាន ដុលា្លារ សមៃប់ ការ  រៀបចំ សា្ថាប-
នា បៃព័ន្ធ លូបង្ហូរ ទឹក ភ្លៀង និង ទឹក - 
កខ្វក ់ ។ គមៃង នៃះ នងឹ តៃវូ បញ្ចប ់នៅ 
ចុង ឆ្នាំ ២០២១។ 

លោក ហ៊ុន សៃន បន និយយ ថា 
ការ សាង សង់ និង កៃលម្អផ្លូវ  ទាំង អស់  
គឺ ជា ការ រួម ចំណៃក អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច 
ជាតិ ជា ពិសៃស កៃុង សៀមរាប តាម 
រយៈ ការ បៃ កា្លាយ សៀមរាប ឱៃយ កា្លាយ- 
ទៅ  ជា ទីកៃុង ទំនើប និង ទៃសចរណ៍ ដ៏ 
មាន សកា្តា នពុល ខណៈ ខៃត្ត សៀមរាប 
តៃូវ បន រដ្ឋាភិបល កម្ពុជា កំណត់ ថា 
ជា ប៉លូ សៃដ្ឋកចិ្ច មយួ ក្នងុ ចណំោម ប៉លូ  

សៃដ្ឋ កិច្ច ទាំង  ៣ របស់ កម្ពុជា រួម មាន  
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ កៃុង ពៃះសីហនុ និង 
ខៃត្ត សៀមរាប ។  លោក បន្ត ថា ការរៀប-  
ចំ អភិវឌៃឍហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ នៅពៃល  
នៃះ គ ឺបន គតិ គរូ ព ីការពារ នងិ កៃលម្អ 
បរសិា្ថាន ផាសកុភាព របស ់បៃជាពល-
រដ្ឋ និង ការរៀបចំ អភិវឌៃឍ ទីកៃុង ឆ្លាត វៃ 
(Smart City) ផងដៃរ។

លោក បន្ថៃម ថា កៃយ ព ីបញ្ចប ់ការ- 
សាង សង់  គមៃង នៃះ នឹង ដើរ តួ ជា 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ បៃទាក់ កៃឡា គ្នា  
តភា្ជាប់ ទី បៃជុំជន ទៅ ជាយ កៃុង និង   
ទៅ តំបន់ ទៃសចរណ៍ សំខាន់ៗ ពៃម - 
ទាំង   បណ្តាញ ខៃសៃ ផ្លូវ ជាតិ នានា សំ ដៅ 
កាត់ បន្ថយ ការ កកស្ទះ ចរាចរណ៍ ក្នុង 
ទីកៃុង ជំរុញ កំណើន ដឹក ជញ្ជូន ទាក់- 
ទាញ វិនិយោ គិន  ធុរជន និង ភ្ញៀវ ទៃស-
ចរ  ជា ពិសៃស បនា្ទាប់ ពី វិបត្តិ ការ ឆ្លង- 
រាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ តៃូវ បញ្ចប់។

លោក សំ សុខ នឿន បៃធាន សមា- 
គម អចលន ទៃពៃយ សកល បន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ពថី្ងៃ ពធុថា សៀមរាប  
គឺ ជា ខៃត្ត ដៃល មាន សកា្តានុពល លើ 
វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ សៃប ់   ហើយ ដចូ្នៃះ  
នៅ ពៃល  មាន ការ រៀបចំ ជសួ ជលុ និង 
អភិវឌៃឍផ្លូវ  បន្ថៃម នោះ  វិស័យ អចល- 
ន ទៃពៃយ   បៃកដ ជា  នឹង  ស្ទុះ ឡើង    ជា មិន 
ខាន ជាពសិៃស អចលន ទៃពៃយ នៅ តាម  
តំបន់   មុខ ពៃួញ សមៃប់ បមៃើ ដល់ 
វសិយ័ ទៃសចរណ។៍ លោក បន  បន្ត ថា 
តមៃូវ ការ អចលន ទៃពៃយ នៅ សៀមរាប 

នឹង កើន ឡើង ចៃើន   ពៃល ដៃល ការ- 
សាង សង់ ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ រួច រាល់ 
នងិ ពភិព លោក អាច គៃប ់គៃង ជងំ ឺកវូដី- 
១៩  បន ដោយ ជោគ ជ័យ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «កន្លៃង ណ មាន ការ- 
រៀប ចំ ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ  កន្លៃង នោះ 
នឹង មាន ទីផៃសារ អចលន ទៃពៃយ រស់ រវីក 
ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ត ិពសិៃស ខៃត្ត សៀម- 
រាប ដៃល មាន សកា្តានពុល ទផីៃសារ អចលន- 
ទៃពៃយ រួច ទៅហើយ  »។ លោក បន បន្ថៃម 
ថា៖« ការ អភិវឌៃឍ ផ្លូវ ថ្នល់ មិន តៃឹម  តៃ 
ទាក ់ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ឱៃយ ទៅ សមៃក 
កមៃសាន្ត ក្នុង ខៃត្ត ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វា ក៏ 
នឹង ទាក់ ទាញ អ្នក វិនិយោគ ឱៃយ ទៅ 
បណ្តាក់ ទុន នៅ ទីនោះ  ផងដៃរ » ។ 

លោក បន្ត   ថា នៅ កម្ពុជា បច្ចុបៃបន្ន 

បើគៃ ដក រាជធានី ភ្នំពៃញ និង ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុចៃញ ខៃត្ត សៀមរាប គឺ ជា 
កន្លៃង ដៃល វិស័យ អចលន ទៃពៃយ មាន 
ទីផៃសារ ល្អ ជាង គៃ ។ 

យោង តាម លោក សខុនឿន បច្ចបុៃបន្ន 
ដី នៅ តំបន់ ពាណិជ្ជ កម្ម ល្អ បំផុត ក្នុង 
កៃុង  សៀមរាប មាន តម្លៃ រហូត ដល់  
៤ ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។ 

អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ 
KFA លោក នួន រិទ្ធី បន និយយ ថា 
នៃះ ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន បន្ថៃម ទៀត ក្នុង   
វសិយ័ អចលន ទៃពៃយ នៅ   កៃងុ  សៀមរាប 
បន្ថៃម លើ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ពៃលាន 
យន្តហោះ ថ្ម ីនងិ គមៃង រៀប ច ំទកីៃងុ 
ចិន (China Town) ដៃល ទើប បន 
បៃកាស កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ   ។ លោក បន្ត 

ថា នៅ ពៃល មាន ផ្លវូ កាន ់តៃ ចៃើន ការ- 
ធ្វើ ដណំើរ ព ីកន្លៃង មយួ ទៅ កន្លៃង មយួ 
ក ៏កាន ់តៃ   ងាយ សៃលួ ហើយ  ពៃល នៃះ 
តមៃូវ ការ អចលន ទៃពៃយ សមៃប់  អភិ-
វឌៃឍលំនៅឋាន ឬ កន្លៃង បៃកប អាជីវ-
កម្ម ក៏ មាន ចៃើន   ដៃរ ។ 

លោក និយយ ថា៖ «នៃះ ជា សញ្ញា 
វិជ្ជមាន  សមៃប់ វិស័យ អចលន ទៃពៃយ 
ក្នុង  កៃុង សៀមរាប ពៃះ ទីណ មាន 
ផ្លវូល្អ នងិ ទកឹ  ភ្លើង អគ្គសិន ីគៃប ់គៃន ់
អចលន ទៃពៃយ នឹង កើន ឡើង  គៃន់ តៃ 
ការ កើន ឡើង នោះ ក៏ អាសៃ័យ ទៅ លើ 
ទីតាំង ភូមិសាសៃ្ត ជាក់ ស្តៃង  ដៃរ »។ 

ទោះ យ៉ាង ណ លោក រទិ្ធ ី បញ្ជាកថ់ា 
ដោយ សារ ខៃត្ត សៀមរាប ពងឹ ផ្អៃក ខា្លាងំ 
លើ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ ហៃត ុនៃះ អតៃ 
កណំើន តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ កអ៏ាសៃយ័ 
លើ កំណើន នៃ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ផង ដៃរ ។ 

អចលន ទៃពៃយ ក្នងុ កៃងុ សៀមរាប នា  
ពៃល នៃះ  តំបន់ ពាណិជ្ជ កម្ម មមាញឹក  
(ផៃសារ កណ្តាល)   មាន តម្លៃ ពី ៣ ០០០ -  
៤ ០០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ តបំន ់
លនំៅ ឋាន កៃបៃរ ផៃសារ កណ្តាល  មានតម្លៃ 
ពី ៨០០-១ ៥០០ ដុលា្លារ តំបន់  តាម 
បណោ្តាយ ផ្លូវ ជាតិ   លៃខ  ៦ មាន តម្លៃ  
៣០០-១ ៥០០ ដុលា្លារ តំបន់ លំនៅ-
ឋាន ក្នុង កៃុង  តម្លៃ  ពី  ៣០០-៥០០ 
ដុលា្លារ តំបន់ ជាយ កៃុង  តម្លៃ   ពី  ៧០-
១៥០ ដុលា្លារ និង តំបន់ កៃបៃ រកៃវាត់ កៃងុ 
មាន តម្លៃ ពី  ១៥-២៥ ដុលា្លារ។ នៃះ បើ 
តាម លោក នួន រិទ្ធី៕ LA

សងិ្ហបរុីៈ ទផីៃសារ អចលនទៃពៃយ  
លនំៅឋាន របស ់បៃទៃស សងិ្ហបរុ ី 
បនបងា្ហាញ ជា  ផ្នៃក មយួ  នៃ វសិយ័   
ធា្លាក ់ចុះ   ចពំៃល នៃ  ការ រកីរាល ដល   
កវូដី១៩ ដៃល បណ្តាល ឱៃយ សៃដ្ឋកចិ្ច 
របស ់ បៃទៃស នៃះ ធា្លាកច់ុះ ទៅ ក្នងុ  
សា្ថានភាព ដៃល មិនធា្លាប់ មាន។ 

 កៃមុអ្នក វភិាគ នយិយ ថា  បញ្ញា 
នៃះ កើត ឡើង មយួ ផ្នៃក ធ ំបណ្តាល 
មកពី  វិធានការទប់ សា្កាត់ របស់  
រដ្ឋាភិបល ដើមៃបី  ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រំពឹង ទុក  និង ធានា ថា  អ្នក ទិញ 
ផ្ទះ មិន តៃូវ ចំណយ ចៃើន ពៃក 
គួប ផៃសំ នឹង ការ ជំរុញ ដ៏ ធំ របស់ 
រដ្ឋា ភបិល ដើមៃប ីជយួ សនៃស ំសចំៃ 
ការងារ  និង ជំរុញ សៃដ្ឋកិច្ច ។

នៃះ តៃវូ បន កើត ឡើង ដោយ 
កំណើន ជា បន្ត   ទាំង សន្ទសៃសន៍ 
ថ្លៃ ផ្ទះ ឯកជន របស ់អាជា្ញាធរ អភ-ិ
វឌៃឍន៍ ទីកៃុង  និង សន្ទសៃសន៍ ថ្លៃ 
លក ់បន្ត របស់ កៃមុ បៃកឹៃសា ភបិល  
លំ នៅឋាន (HDB)។

សន្ទសៃសន ៍ តម្លៃ  ផ្ទះ ឯកជន   កើន  
ឡើង  ០,១ ភាគរយ   ក្នងុ រយៈពៃល  

៩ ខៃ នៃ ឆ្នាំ នៃះ  ធៀប ជាមួយ   
កំណើន ២,១ ភាគរយ  កាល ពី 
ឆ្នាំ មុន  និង ដក ៥,២ ភាគរយ    
អឡំងុ ពៃល វបិត្ត ិហរិញ្ញវត្ថ ុសកល  
ឆ្នាំ ២០០៩។ 

អ្នក វភិាគ លើ ក ឡើងថា ជាមយួ  
សៃដ្ឋកិច្ច   ធា្លាក់ ដល់  កមៃិតទាប 
បំផុត  តម្លៃ គួរ  តៃ មាន ស្ថិរ ភាព 
ក្នងុ ពៃលដខ៏្ល ីខាងមខុនៃះ  ដោយ 
ផ្តើម ពី   កមៃិតថៃរ  ទៅ  កំណើន ១ 
ភាគរយ    ដៃល តៃវូ គៃ មើល ឃើញ  
សមៃប់ ឆ្នាំ នៃះ ។ 

 នៃះ មិន ដូច ជា សា្ថានភាព ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០០៩  ពៃល ដៃល  សន្ទសៃសន ៍
តម្លៃ ផ្ទះ  ឯកជន   ធា្លាក ់ចុះ  ជតិ ២៥ 
ភាគរយ ពី តៃីមាស ទី ២ក្នុង ឆ្នាំ 
២០ ០៨  ទៅ ដល់ តៃី មាស ទី ២ 
ឆ្នាំ ២០០៩។ 

 លោក Tricia Song  បៃធាន 
សៃវជៃវ របស់ កៃុមហ៊ុន Col-
liers International បៃចាំ 
បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីបន កត ់សមា្គាល ់
ឃើញថា  កាលពីពៃល នោះ  
ការ កើន ឡើងដូច ពពុះ សាប៊ូ  នៃ 

អចលនទៃពៃយ បន  រីក ចមៃើន 
យ៉ាង ខា្លាំង  បនា្ទាប់ ពី វា តៃូវ បន 
ផ្គតផ់្គង ់ដោយ លក្ខខណ្ឌ របូយិវត្ថ ុ 
ធរូ រលងុ  នងិ ការ រពំងឹ ទកុ យ៉ាង- 
ខា្លាំង នៅ ក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ មុន ពៃល 
មាន វិបត្តិ នៃះ ។

ទន្ទមឹ នងឹ នោះ ដៃរ   សន្ទសៃសន ៍
ថ្លៃ លក ់បន្ត  របស ់ កៃមុ បៃកឹៃសា ភបិល  
ល ំនៅឋាន (HDB)  បន ធា្លាក ់ចុះ   
៦ ឆ្នាំ ជាប់ ៗ គ្នា  ប៉ុន្តៃ  បន តៃៀម 
ទប់ទល់ នឹង  ការ រីក រាលដល  នៃ 
ជំងឺ  និង បន បៃកាស កំណើន 
បៃចាំ ឆ្នាំ ខា្លាំង បំផុត ចាប់ តាំង ពី 
ឆ្នាំ២០១២  មក  ។

តម្លៃ លក ់បន្ត  របស ់ HDB បន  
ហក ់ឡើង ដល ់ទៅ ១,៨ ភាគរយ    
ក្នុង ៣តៃីមាស ដំបូង នៃ ឆ្នាំ នៃះ ។  

លោក Wong Siew Ying 
បៃធាន កចិ្ច ការសៃវជៃវ នៃ  Prop-
Nex បន និយយថា  ជាមួយ 
តមៃូវ ការ ដៃល តៃូវ គៃ រំពឹង  បន្ត 
កើន ឡើង   តម្លៃ លក់  បន្ត  របស់  
HDB អាច កើន ឡើង  តៃឹម  ២,៥  
ទៅ ៣ ភាគរយ  ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ។ 

កៃុម អ្នក វិភាគ    បន និយយ 
ថា  ការ ផា្លាសប់្តរូ   គោល នយោបយ   
របស់ HDB ដៃល  បន ធ្វើ  ឡើង  
ក្នងុ រយៈពៃល២ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះ  
កំពុង   អនុវត្ត  ជាធរមាន  ហើយ 
ផ្ទះ ល្វៃង លក់ បន្ត នៅ    តំបន់ 
Dawson និង  តំបន់ Tiong 
Bahru ដៃល ឈាន ដល់ រយៈ-
ពៃល កាន់ កាប់ អបៃបបរមា កំពុង 
តៃូវ បន លក់ ក្នុង តម្លៃ ខ្ពស់ ។

លោក Wong កតស់គំល់ ថា  
ផ្ទះល្វៃង ថ្ម ៗី  ទាងំ នៃះ កានត់ៃ ចៃើន  
តៃវូ គៃ លក ់ផង ដៃរ។  ជុវំញិ ២៧ 
ភាគរយ នៃ  ផ្ទះល្វៃង ដៃល បន 
លក់  ក្នុង  រយៈពៃល ៩ ខៃ ដើម ឆ្នាំ 
នៃះ   ទទួលបន ការ ជួល រយៈពៃល  
៩០ ឆ្នា ំឬ យរូជាង នៃះ  កើន ព ី១៩  
ភាគរយ  ក្នុង រយៈពៃល ដូច គ្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

លោក Song បន នយិយ ថា  
ការ ជំរុញ ដ៏ ធំមួយ ក៏ មក ពី រដ្ឋា- 
ភិបល ដៃល មាន ទឹក បៃក់ ជិត  
១០០ពាន ់លានសងិ្ហបរុ ី( ៧៤- 
,៧  ពាន់លានដុលា្លារ អាមៃរិក)  

លើ កញ្ចប់  ជំរុញ ចំនួន ៤លើក 
ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ រមួទាងំ គមៃង គទំៃ 
ការងារ  ក ៏ដចូ ជា ការ បង្កើត ចៃបាប់  
បណោ្តាះ អាសន្ន ស្តពី ីការ បញៃឈប ់
ឬការ លះបង់ សិទ្ធិ ក្នុងការ ជួល 
ពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទះ ហុីប៉ូតៃក  និង 
អតៃ ការ បៃក់ ់។ 

Christine Sun  បៃធាន  
កៃមុ សៃវជៃវ នងិ បៃកឹៃសា យោបល ់
នៃ កៃុមហ៊ុន OrangeTee & 
Tie បន ឱៃយ ដឹង ថា  ទីផៃសារ លក់   
បន្ត របស ់ HDB ទទលួបន ការ- 
លើក លៃង  ព ីការ ផា្លាសប់្តរូ គោល- 
នយោបយ ។ 

ទាងំនៃះ រមួ ទាងំ    ការ អនញុ្ញាត  
ឱៃយ អ្នក ទញិ   ទទលួបន នវូ ភាព- 
បត់បៃន កាន់តៃ ធំ   ក្នុង ការ- 
បៃើបៃស់ បៃក់ មូល និធិ មនៃ្តី 
កណ្តាល (CPF) របសព់កួគៃ 
ដើមៃបី ទិញ ផ្ទះល្វៃង ដៃល មាន 
អាយកុាល ចាស ់ជាង  បង្កើន ការ 
ផ្តល់ ជំនួយ សមៃប់ លំនៅ ឋាន  
CPF បង្កើន ពតិាន បៃក ់ចណំលូ  
និង អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន បៃក់ កម្ចី 

ទញិ ផ្ទះ ធជំាង មនុ សមៃប ់អ្នក- 
ទិញ ដៃល មាន សិទ្ធិ ។

លោក Sun បន្ថៃម ថា វធិានការ  
ទាងំនៃះ បន ជយួជរំញុ  ការ លក់ 
បន្ត របស ់ HDB ដល ់ទៅ ៧ ៧៨៧ 
យនូតី ក្នងុ តៃមីាស  ទ៣ីនៃ ឆ្នា ំនៃះ  
ដៃល ជា ការលក់  ខ្ពសបំ់ផុត បៃចា ំ 
តៃមីាស ចាបត់ាងំ ព ី តៃមីាស ទ៣ី   
ឆ្នាំ ២០១០  ពៃល ដៃល យូនីត 
ចំនួន ៨ ២០៥តៃូវ លក់ ចៃញ ។ 

លោក Song បន កត ់សមា្គាល ់
ថា៖« តម្លៃ  HDB ពៃល នៃះ មើល  
ទៅ  គរួ ឱៃយ ទាកទ់ាញ ខា្លាងំ ណស ់ 
បនា្ទាប ់ ព ីបន ធា្លាក ់ចុះ  ១២,៤ ភាគ-
រយ ព ីឆ្នា ំ២០១៣ ដល ់២០១៩ 
បៃៀបធៀប ជាមួយ សន្ទសៃសន៍  
តម្លៃ ផ្ទះ  ឯកជន  ដៃលបន ធា្លាក់ 
ចុះ ២,១  ភាគរយ។ 

លោកបន្ថៃម៖ «ពៃល នៃះ  តម្លៃ  
លកប់ន្ត របស ់HDBបន កៃ សមៃលួ   
វា អាច ចាប់ ផ្តើម  តាម សន្ទសៃសន៍ 
តម្លៃ ផ្ទះ  ឯកជន   នងិ កណំើន  បៃក ់
ចំណលូ  គៃសួារ ជាទូទៅ » ៕ The  
Straitstimes_ANN/RR

អចលនទ្ព្យកុ្ងសៀមរាបកំពុងទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានពីការអភិវឌ្ឍផ្លវូ

គេឿងចកេ ជា ចេើនតេវូ បាន ដាក់   បង្ហាញ ក្នងុ ពេល បើក ការ ដា្ឋាន សាងសង់ ។ រូបថត SPM
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សិ ត េ  បុរ េប៉ង ហួត ដឹ  រ យ- 
មិន  ផវ60ែ ៉ត ទំហំ ដី4.5m x 
20m ទំហំ ផះ 4.5m x 12m  

ទី ំងសិ ត េ កង បុរ   េ ហន 
ភំេពញ ទំហំ ដីៈ 20m x 20m 
ទំហំ ផះ 12m x 12m 

 សិ ត េ  កង បុរ េប៉ង ហួត 
បឹង េ  ទំហំ ដី 13m x 24m  
ទំហំ ផះ 7.6m x 12m 

សិ ត េ  បុរ េប៉ង ហួត បឹង េ  
ផវធំ  ទំហំ ដី 14m x 
26m ទំហំ ផះ 9m x 14m 

សិ ត េ  ស ត់ ន ក់ 
ទំហំ 94.40m2 ន់ ទី 29 ន  
02  បនប់ េគង 02   

Castle Royal សិ ត េ  
ស ត់ បឹង េកងកង ទី ១  
ទំហំ 72.83m2 ន់ ទី 10 

សិ ត េ េ ើ ផវ 32m សុក 
ក លសឹង ទំហំ 6,074m2 
ន បង់រង 

សិ ត េ កង បុរ េប៉ង ហួត       
បឹង េ  ទំហំ ដី 8m x 24m  
ទំហំ ផះ 6m x 12m

  
 េ  បុរ េប៉ង ហួត ដឹ  យមិន 
ផវ 60 ែ ៉ត ទំហំ ដី 5.1m x 
20m ទំហំ ផះ 5.1m x 12m 

សិ ត េ  ខណទួ ក  
ទំហំ 208.24m2 ន់ ទី 5 
ន 03 បនប់ េគង 

េ  បុរ  Villa Town ក់ ង 
េ ើ ទំហំ ដី 8m x 24m    
ទំហំ ផះ 6.5m x 13.5m 

សិ ត េ េ ើ ផវ 32m 
សុក ក លសឹង ទំហំ 
18,000m2 ន បង់រង  

េ  Ly Huoth ស ត់ បឹង- 
ពលឹត ទំហំ 62.97m2 ន់ ទី 
12 ន  01  បនប់ េគង   

 
សិ ត េ េ ើ ផវ  32m 
សុក ក លសឹង ទំហំ 
50,000m2 ន បង់រង  

089 200 300  
012 390 390

សយ នៈ #394 - 396 (អ រហូមសុីធី) ផវ  71 បឹង េកង កង១ ចំ រមន ភំេពញ។  
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

 ទំហំ ដី   4.1 m x 14 m
 ទំហំ ផះ 4.1 m x 12 m
ទី ំង : បុរ េឡង   ត់ 

ទំហំ ដី   4.5m x 21m
ទំហំ ផះ 4.5m x 14m
ទី ំង : បុរ េប៉ង ហួត បឹង េ  

ទំហំ ដី   4.2m x 20.5m
ទំហំ ផះ 4.2m x 13m
ទី ំង : បុរ លឹម ង ក់ 

ទំហំ : 45 ែ ៉ត េរ 
ទី ំង : ស ត់អូរឫស  ី 
ខណ ៧ មក   ចចូ ន

ទំហំ ដី : 5.2m x 14m
ទំហំ ផះ : 5.2m x 7m
ទី ំង : េប៉ង ហួត  ផវ  សុ  

់ 
ទំហំ ដី    6m x 16m
ទំហំ ផះ  6m x 12m
ទី ំង : បុរ េប៉ង ហួត ផ រ េ ៉ស 

  ទំហំ ដី : 64m  x 177m
ទី ំង:  ផវ មច ហ៊ុ សន 
(៦០ម)
ជ នីភំេពញ 

ទំហំ ដី: 140mx300m 
ទី ំង: ស ត់ បឹង ទំ ពុង 
ខណ នជ័យ ជ នី ភំេពញ

ទំហំ ដី 16.8 x 22m
 ទី ំង:  ស ត់ ទួល ទំពូង 
ខណចំ រមន 

ទំហំ ដី 6267m2
ស ត់ ែ ពក ឯង  
ខណ ច  ំ  

ទំហំ ដី  20m x 25m
ទី ំង:  ស ត់ បឹងកក់ ២, 
ខណទួ ក 
 ម :   ដុ រ ចរ

  

ទំហំ ដី 17m x 30m
ទី ំង :  ស ត់ ទំនប់ទឹក , 
ខណ បឹង េកងកង  

#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

ទំហំ ដី : 30x43  ែ ៉ត 
 ទី ំង: ដី ែបរ េ  ទិស ង េ ើត  
ស ត់ ែ ពក ឯង ច រ ំ  

ទំហំ ដី : 20x30  ែ ៉ត 
ទី ំង : ផវ តិ េលខ២ ស ត់ 
ែ ពកកំពឹស  ខណ 

ទំហំ ដី : 40x72 ែ ៉ត 
 ទី ំង:  លស វ ច រ ំ  
ជ នី ភំេពញ 

ទំហំ ដី : 618 ែ ៉ត េរ 
 ទី ំង : ស ត់ ែ ពក ឯង ខណ 
ច រ ំ  ជ នី ភំេពញ 

ដី :8.59x22m  ផះ :6x12m
 ទី ំង : បុរ េប៉ង ហួត បឹង េ       
ខណ ច រ ំ   ជ នីភំេពញ  

ទំហំ ដី : 8x22m  ផះ : 6x12m
ទី ំង : បុរ េប៉ង ហួត បឹង េ        
ខណ ច រ ំ  ជ នីភំេពញ  
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សុខ  ស្រី លុច

អ្នកវិភាគអាមេរិកបានដក-
សេងប់េភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់
របស់ជប៊៉នដេលមិនបានបញ្ជាក់
អត្តសញ្ញាណកាលពីថ្ងេទី ១
ខេធ្នូថាបេទេសចិនបានផ្តល់
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទៅដល់
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក
គីមជ៊ងអ៊៊ន និងកេ៊មគេួសារ
របស់លោក។
លោក HarryKazianis

អ្នកជំនាញកូរ៉េខាងជើងបេចាំ
នៅមជេឈមណ្ឌលសមេប់កេ៊ម-
អ្នកគិតគូរផលបេយោជន៍ជាតិ
(CenterfortheNational
Interestthinktank)នៅ
ទីកេង៊វ៉ាស៊នីតោនបាននយិាយ
ថាលោកគមីនងិមន្តេជីាន់ខ្ពស់
ករូ៉េខាងជើងមយួចនំនួតេវូបាន
ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដេល
បានពីបេទេសចនិ។លោកបាន
និយាយបន្ថេមថាមិនមន
ព័ត៌មនចេបាស់ទេថាកេ៊មហ៊៊ន
ណាដេលបានផ្គតផ់្គង់វ៉ាកស់ាងំ
របស់ខ្លួនទៅឱេយលោក គីម
ហើយថាក៏មិនដឹងពីស៊វត្ថិភាព
របស់វ៉ាកសំ់ាងនោះថាយា៉ាងណា
ដេរ។អ្នកវទិេយាសាស្តេវេជ្ជសាសេ្ត
សហរដ្ឋអាមេរិកលោកPeter
J.Hotezបាននិយាយថា
យា៉ាងហោចណាស់មនកេ៊ម-

ហ៊៊នចិនចំនួន៣កំព៊ងបង្កើត
វ៉ាក់សំាងការពារការឆ្លងវីរ៊ស
ករូ៉ណូារមួមនSinovacBio-
techLtd,CanSinoBioនិង
SinophramGroup។
កេ៊មហ៊៊នSinophramនិ-

យាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់កេ៊ម-
ហ៊៊នខ្លនួតេវូបានបេើបេស់ដោយ
បេជាជនជិត១លាននាក់នៅ
ក្នុងបេទេសចិនទោះបីជាមិន-
មនកេ៊មហ៊៊នណាតេូវបានគេ
ដងឹថាបានបើកដណំើរការការ
សាកលេបងវ៉ាក់សំាងដំណាក់-
កាលទ៣ីជាសាធារណៈរបស់

ពួកគេនៅឡើយ។
បេទេសកូរ៉េខាងជើង មិន-

បានបញ្ជាក់ពីការឆ្លងជងំនឺេះទេ
ប៊៉ន្តេភា្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់
ជាតិរបស់បេទេសករូ៉េខាងតេបូង
បាននយិាយថាការផ្ទុះឡើងនៅ
ទីនោះបេកដជាមនពេះ
បេទេសនេះមនការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មជាមួយចិនដេលជាបេភព
នេជំងឺរាតតេបាតនេះ ម៊នពេល
បទិពេំដេននៅចង៊ខេមករាដើម
ឆ្នាំ២០២០។
កេ៊មហ៊៊នMicrosoft បាន

នយិាយកាលពីខេវចិ្ឆកិាថាកេម៊

hacking របស់កូរ៉េខាងជើង
ចំនួន២កេ៊ម បានពេយាយាមបំ-
បេកបណា្តាញកេ៊មហ៊៊នផលិត
វ៉ាក់សាងំនៅតាមបណា្តាបេទេស
ជាចេើន។
កេ៊មហ៊៊ន AstraZeneca

របស់ចកេភពអង់គ្លេសក៏តេូវ-
បានគេពេយាយាមលួចចូលក្នុង
បណា្តាញផងដេរ។
ទីភា្នាកង់ារស៊ើបការណស៍ម្ងាត់

របស់ករូ៉េខាងតេបងូបាននយិាយ
កាលពីសបា្តាហ៍មន៊ថាខ្លនួបាន
ទប់ការប៉៊នប៉ងរបស់កូរ៉េខាង-
ជើងក្នុងការលួចចូលទៅក្នុង

កេ៊មហ៊៊នផលិតវ៉ាក់សំាងកូវីដ-
១៩អ្នកតំណាងរាស្តេHa
Tae-keung និង KimBy-
ung-keeដេលមិនបានរាយ-
ការណ៍បញ្ជាក់ថាតើកេ៊មហ៊៊ន
ណាជាគោលដៅនេការប៉ន៊បង៉
លួចចូលបណា្តាញពីសំណាក់
កូរ៉េខាងជើងនោះទេ។វកើត-
ឡើងបនា្ទាប់ពីកេម៊Hackerធ្វើ-
ការឱេយរដ្ឋាភិបាលរ៊សេសុីនិងកូរ៉េ-
ខាងជើងផ្តាតលើកេ៊មហ៊៊ន
ឱសថចំនួន៧និងអ្នកសេវជេវ
វ៉ាក់សាំងនៅកាណាដបារាំង
ឥណា្ឌាករូ៉េខាងតេបងូនងិសហ-
រដ្ឋអាមេរិកដូចដេលបានបងា្ហាញ
ដោយកេ៊មហ៊៊នMicrosoft។
កេម៊អ្នកតាកត់េងចេបាប់បាន

នយិាយថាការប៉ន៊បង៉លចួនេះ
គឺជាផ្នេកមួយនេសកម្មភាពមិន-
សមហេត៊ផលដេលតេវូបានធ្វើ-
ឡើងដោយបេទេសកូរ៉េខាងជើង
ដោយសារតេការប៉ះពាល់ដេល
បណា្តាលមកពីកូវីដ១៩។
កេម៊រ៊សេសីុដេលមនឈ្មោះហៅ

កេថា«FancyBear»និងកេម៊
កូរ៉េខាងជើងដេលមនឈ្មោះ
ថា«Zinc»និង «Cerium»
ជាប់ទាក់ទងនឹងការវយបេ-
ហារតាមអី៊នធឺណិតថ្មីៗនេះ។
មជេឈមណ្ឌលសន្តិស៊ខតាម-

អ៊ីនធឺណិតជាតិអង់គ្លេស
(NationalCyberSecurity

Centre)ធា្លាប់បាននយិាយថា
កេម៊hackerរស៊េសុីកពំង៊កណំត់
គោលដៅសេវជេវ វ៉ាក់សំាង
ប៉៊ន្តេរ៊សេសុីបានបដិសេធ។
កេ៊មហ៊៊នMicrosoftដេល

បង្កើតកម្មវិធីស៊វត្ថិភាពតាម
អ៊ីនធឺណិត បាននិយាយថា
ខ្លួនបានរកឃើញការប៉៊នប៉ង
បបំេកបេពន័្ធក៊ពំេយូទ័ររបស់កេម៊-
ហ៊៊នឱសថចំនួន៧។
អ្នកសេវជេវវ៉ាក់សំាងនៅ

ក្នុងបេទេសកាណាដបារាំង
ឥណា្ឌាករូ៉េខាងតេបងូនងិសហ-
រដ្ឋអាមេរិកក៏តេូវបានកំណត់
គោលដៅក្នុងការលួចចូល
បណា្តាញពីសំណាក់កេ៊ម
hackerផងដេរ។
ទំាងអស់នេះគឺជាផ្នេកមួយនេ

ការបេណាងំជាសកលសមេប់
ស្វេងរកវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ខណៈដេលបេទេសនានាស្វេង-
រកផលបេយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញ
ទៅមក។
ការរកឃើញវ៉ាក់សំាងនេះ

មនអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកសេដ្ឋ-
កចិ្ចសង្គមនងិសខ៊ភាពក៏ដចូជា
កិតេយាន៊ភាពនៅក្នុងការអភិវឌេឍ
ការពេយាបាលនិងវ៉ាក់សំាងឱេយ
បានឆបរ់ហស័។ភាគចេើននេ
ការវយបេហារតាមអ៊នីធណឺតិ
នេះទាក់ទងនឹងការធ្វើចារកម្ម
លួចព័ត៌មន៕

តពី ទំព័រ  ១...របស់លោក
បេធានាធបិតីDonaldTrump
និងកេ៊មមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
លោកថាមនការក្លេងបន្លំអត្ត-
សញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នាត និង
ក្លេងសន្លកឹឆ្នាតផ្ញើតាមសបំត៊េ
ក្នុងការបោះឆ្នាត៣វិច្ឆិកា។
លោកBarrបាននយិាយថា៖

«រហូតមកដល់បច្ចុបេបន្ននេះ
យើងមិនបានឃើញការក្លេង-
បន្លំក្នុងកមេិតមួយដេលអាច
ជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលក្នុង-
ការបោះឆ្នាតនោះទេ»។
លោកBarr ក៏បានចេន-

ចោលការផេសព្វផេសាយរបស់កេម៊
មេធាវីផ្ទាលខ់្លនួលោកTrump
ដេលបានអះអាងថាម៉ាសី៊នរាប់
សន្លឹកឆ្នាតផលិតដោយកេ៊ម-
ហ៊៊នDominionVotingSys-
temsបានតេឡប់សន្លឹកឆ្នាត
លោកTrump ទៅជាសន្លឹក

លោក Bidenនិងអះអាងថា
កម្មវិធីដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីន
ទាំងនេះគឺបង្កើតដោយអតីត
បេធានាធិបតីវេណេហេស៊ុយអេឡា
លោកHugoChavezដេល
សា្លាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣។
លោកBarrនិយាយថា៖

«មនការអះអាងមួយដេលអាច
ជាការលួចបន្លំលក្ខណៈជាបេព័ន្ធ
ហើយការអះអាងនោះគឺថាម៉ា-
ស៊ីនរាប់សន្លឹកឆ្នាតតេូវបាន
គេរៀបចំចេញលទ្ធផលលម្អៀង។
កេសងួសន្តសិខ៊មតភ៊មូិនងិ

កេសួងយ៊ត្តធិម៌ក៏បានពិនិតេយលើ
រឿងនេះផងដេរ ប៉៊ន្តេមកដល់
ពេលនេះយើងមិនអាចរកឃើញ
អ្វីដេលអាចបញ្ជាក់បានឡើយ។»
ជាការកត់សម្គាល់លោក

Barr គឺជាអ្នកគំទេលោក
Trumpខា្លាងំបផំត៊ក្នងុចណំោម
គណៈរដ្ឋមន្តេីបច្ចបុេបន្ន។តាងំពី

ពេលម៊នបោះឆ្នាតលោក
Barrបានអះអាងជាចេើន
លើកចេើនសាថាការបោះឆ្នាត
តាមបេអប់សំប៊តេគឺងាយនឹង
រងការក្លេងបន្លំ។
កេយការបោះឆ្នាតលោក

Barrបានចេញការណេនាំទៅ
កាន់រដ្ឋអាជា្ញាទូទាំងបេទេស
អាមេរិកឱេយស៊ើបអង្កេតទៅលើ
ការចោទបេកាន់ណាមួយ
ដេលទាក់ទងនឹងភាពមិន-
បេកេតីការបោះឆ្នាត។ដូច្នេះ
ចង់មិនចង់សម្តីរបស់លោក
Barrក្នុងការសម្ភាសនេះគឺ
បានចេនចោលការអះអាង
ទាំងអស់នាពេលកន្លងមក។
លោកTrumpមនិបានអតា្ថា-

ធិបេបាយលើសម្តីរបស់លោក
Barrតេលោកមេធាវី Rudy
Giulianiបានចេនចោលការ-
វយតម្លេរបស់លោក Barr។
លោកGiulianiបានសរសេរ
ក្នុងសេចក្ដីថ្លេងការណ៍ថា៖

«ដោយគោរពយា៉ាងជេលជេ
ចំពោះអគ្គរដ្ឋអាជា្ញា មតិរបស់
លោកហាក់ដចូជាគ្មោនចណំេះ-
ដងឹឬការស៊ើបអង្កេតអពំភីាព-
មិនបេកេតីនិងភ័ស្តុតាងនេការ-
ក្លេងបន្លំលក្ខណៈជាបេព័ន្ធ។»
លោកGiulianiបានបន្ត

ទៀតថា៖«យើងមនសាកេសជីា-
ចេើនបានសេបថថាពួកគេបាន
ឃើញការបេពេឹត្តឧកេិដ្ឋកម្ម
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្លំអត្ត-
សញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នាត។តាម
ដេលយើងដឹងមិនមេនមន
មនស៊េសម្នាកណ់ាដេលតេវូបាន
សម្ភាសដោយកេសួងយ៊ត្តិធម៌។
កេសងួយត៊្តធិម៌ក៏មនិបានធ្វើ

សវនកម្មលើម៉ាស៊នីបោះឆ្នាត
ណាមួយឡើយឬបេើអំណាច
ដីការបស់ខ្លួន ដើមេបីស្វេងរក
ការពិត។»
កេ៊មមេធាវីដឹកនាំដោយ

លោកGiulianiបានដកព់ាកេយ
បណ្ដឹងនៅរដ្ឋសំខាន់ចំនួន៦

ដើមេបីធ្វើការតេឡប់លទ្ធផលពី
លោកBidenទៅលោកTrump
វញិតាមការចោទបេកាន់ដោយ
មិនមនភ័ស្តុតាងទាំងនេះ។
ក្នុងរដ្ឋទាំង៦ កេ៊មមេធាវី និង
សហការីបានដក់ពាកេយបណ្ដឹង
បេមណជាង៤០។ពាកេយបណ្ដងឹ
សឹងទាំងអស់តេូវបានទទួល
បរាជ័យ។
មកដល់ពេលនេះលោក

Biden តេូវបានគេសន្មតថា

ទទលួបានអង្គបោះឆ្នាត៣០៦
ធៀបនឹង២៣២របស់លោក
Trump។
រដ្ឋសំខាន់ដូចជាArizona,

Georgia,Michigan,Ne-
vada,Pennsylvania,និង
Wisconsinបានធ្វើការ-
បញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នាតរួច
ហើយតេលោក Trumpនៅ
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សៅ សម្ភស្ស  

អគ្គលៃខា ធកិារ អង្គការ ណាត ូ លោក 
Jens Stoltenberg  បាន និយាយ 
កាលព ីថ្ងៃចន្ទ ដើម សបា្ដាហន៍ៃះ ថា កៃមុ 
សម្ពន័្ធ យោធា  កពំងុ ជបួការ លបំាក ក្នងុ 
ការ ដោះសៃយ ពី អនាគត របស់ បៃ-
ទៃស អាហ្វហ្គានីស្ថាន។  ជួបការ លំ- 
បាក  ខណៈ អាមៃរិក ចាប់ផ្តើម ដក កង- 
ទ័ព  ចៃញ ពី បៃទៃសនៃះ មួយ ចំនួន 
ដៃលធ្វើ ឱ បៃឈម កាន់តៃ ខា្លាំង នឹង     
ការ យាយី ពី ពួក តាលីបង់  និង កៃុម- 
ជៃុលនិយម។

កិច្ច ខិតខំ បៃឹងបៃង ផ្នៃក សន្តិសុខ 
អន្តរជាត ិរបស ់ NATO ចពំោះ បៃទៃស 
អាហ្វហ្គា នីស្ថាន ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង 
១៧  ឆ្នា ំមកនៃះ NATO បាន កៀរគរ កង - 
ទ័ព បៃមាណ  ១១ ០០០នាក់មក ពី 
រាប់សិប បៃទៃស ដើមៃបី ឈរជើង នៅ ទី - 
នោះ  ដោយ ជួយ បណ្តុះ បណា្តាល និង 
ផ្តល់ បៃឹកៃសា ដល់ កងកមា្លាំង សន្តិសុខ 
ជាត ិ បៃទៃសនៃះ ផងដៃរ។ កងទព័ ដៃល 
បាន ឈរជើ ង នៅ អាហ្វហ្គា នីស្ថាន ភាគ- 
ចៃើន មក ពី អឺរ៉ុប  និង បៃទៃស ជា ដៃគូ 
NATO  ជាដើម ។

យា៉ាង ណាមញិ កងទព័ មួយ ភាគធំ ជា 
កងទ័ព អាមៃរិក ដៃល ជាជំនួយ ផ្នៃក 
ជើង អាកាស ដណំកឹ ជញ្ជនូ នងិ ភស័្តភុារ 
ជាដើម។ ហៃតុដូចនៃះ ហើយ សម្ព័ន្ធ 
មិត្ត អឺរ៉ុប នឹង ពិបាក ចៃញចូល ដោយ- 
សរ ខ្វះជនំយួ ព ីសហរដ្ឋ អាមៃរកិ ហើយ 
ការ សមៃចចិត្ត របស់ លោក បៃធានា- 
ធបិត ីDonald Trump ក្នងុការ ដកទព័ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ចៃញ នៅកៀក ពាក់- 
កណា្តាល ខៃមករា  ខាងមុខ នៃះ  នឹង 
កាន់តៃ ធ្វើឱៃយ NATO ជាប់គាំង ដោះ- 
សៃយ  បញ្ហា លៃងចៃញ ។

លោក  Stoltenberg  បានបៃប់ 
កៃុម  អ្នកយក ព័ត៌មាន នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ 
តាម វីដៃ អូរ វាង រដ្ឋមនៃ្តី ការ បរទៃស 

NATO ថា៖«ឥឡវូនៃះយើង កពំងុបៃ-
ឈម នឹងការ លំបាក ក្នុង ការ សមៃច 
ចិត្ត មៃន ទៃន  ពៃះ បើ យើង ចៃញ ពី បៃ - 
ទៃសនៃះ វាជា ហនិភ័យ ខ្ពស់ សមៃប់ 
អាហ្វ ហ្គានីស្ថាន  ពៃះពួក ភៃរវករ 
អន្តរជាតិ នឹង សមៃកុ យាយី បៃទៃសនៃះ  
មិនខាន។ តៃបើ យើង សមៃច ចិត្ត 
នៅបន្ត  យើង នឹង ជួប ហនិភ័យ កាន់តៃ 
យូរ ជាងមុន  ហើយ តៃូវ បៃឈម នឹង 
ការវាយ លុក ពី ពួកគៃ ដៃរ»។

ជាមួយ នឹង កិច្ច ពៃមពៃៀង សន្តិភាព 
រវាង សហ រដ្ឋអាមៃរិក  និង តាលីបង់  
បៃសនិ បើគា្មាន ការ ចលូរមួ ព ីសម្ពន័្ធមតិ្ត 
NATO ឬ រដ្ឋាភិបាល អាហ្វហ្គា នីស្ថាន 
ទៃ កងទព័ បរទៃស ទាងំអស ់ដៃល កពំងុ 
ឈរជើង ក្នងុ បៃទៃស អាហ្វហ្គា នសី្ថាន 
នឹងនាំ គា្នា ចៃញពី បៃទៃសនៃះ តាំងពី 
ថ្ងៃទី១  ឧសភា  ម្លៃ៉ះ  បនា្ទាប់ពី គៃ អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ ចៃញសៃប តាម លក្ខខណ្ឌ 
សន្តិសុខនៅ លើដី គោក។

លោក  Stoltenberg បាន បន្តថា៖ 
«ក្នងុ ចណំោម វធិទីាងំ ២ ខាងលើ នរណា 
មយួ ជៃើស យក វធិ ីណា កដ៏ោយ  សខំាន ់
ឱៃយតៃ ការ សមៃច ចិត្តនៃះ ធ្វើឡើង 
ទាងំអស ់គា្នា ដោយ ការ សមៃបសមៃលួ 

គា្នា និង ចៃបាស់លាស់ ទៅបាន ហើយ »។ 
ការ សមៃច ជា ឯកតោភាគី របស់ 

លោក  Trump  ក្នុង ការដក កងទ័ព 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ចំនួន ២ ៥០០ នាក់ 
ចៃញ  នៃះ ទៀត សោតធ្វើឱៃយ ផៃនការ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត យោធា ក្នុង បៃទៃស អាហ្វ- 
ហ្គា នីស្ថាន រលាយ ខ្ទៃចខ្ទីអស់ ខណៈ 
សម្ព័ន្ធមិត្ត ទាំងនៃះ កំពុង ពិចារណា 
ថាតើ NATOគួរ បន្ត បៃតិ បត្តិការ របស់ 
ខ្លួន  នៅ ទីកៃុង កាប៊ុល និង ទីកៃុងធំៗ 
ផៃសៃងទៀត ឬ យា៉ាង ណា។ អ្នកការ ទូត 
NATO  និយាយ ថា  ឥឡូវនៃះ  NATO 
មាន«អ្នក ធ្វើការ»គៃប់គៃន់ ហើយ 
ដើមៃបី បំពៃញ ការងារ ទាំងនៃះ ។

ចំពោះ អាហ្វហ្គា នីស្ថាន បាន មើល 
ឃើញ   ជា យូរមក ហើយ ថា  វត្តមាន 
យោធា អាមៃរិក គឺជា ការលើក ទឹកចិត្ត 
ដ ៏សខំាន ់សមៃប ់ពកួ តាលបីង ់ក្នងុ ការ- 
រកៃសា ការសនៃយា របស ់ខ្លនួ នងិ ជៃើសរសី 
ការ ចរចា ដើមៃបី បញ្ចប់ សង្គៃម គា្មាន- 
ទីបញ្ចប់ រវាង តាលីបង់  និង អាហ្វ ហ្គា-
នសី្ថាន ។ ឥឡវូនៃះ មនសុៃស ជា ចៃើន នៅ 
ក្នុង បៃទៃស អាហ្វហ្គា នីស្ថាន រួម ទាំង 
មន្តៃ ីរដ្ឋាភិបាល  កំពុង ភ័យខា្លាច កៃមុតា - 
លបីង ់កៃយ លោក  Trump  ដកកង- 

ទ័ពចៃញ ដៃល ជា សញ្ញា យា៉ាងចៃបាស់ 
ដៃល ថា  អាមៃរិក ចង់ ចាកចៃញ ពី អា-
ហ្វហ្គា នីស្ថាន ណាស់ទោះបី មាន ការ- 
វាយ  បៃហរ កើតឡើង ក្នងុ បៃទៃសនៃះ  
ក៏ដោយ ។

ជាងនៃះ ទៅទៀត  អាហ្វហ្គា នីស្ថាន 
ក៏ មានការ ពៃួយ បារម្ភផង ដៃរ ថា  ការ- 
កាត់បន្ថយ កងទ័ព អាមៃរិក យា៉ាង ឆប់ - 
រហ័ស បៃប នៃះ អាច ពងៃឹង លទ្ធភាព 
ក្នងុ ការ ចរចារ កចិ្ច ពៃមពៃៀង របស ់ពកួ 
តាលី បង់ ជា មួយ បៃទៃសនៃះ  បាន ឬ 
នយិាយ បៃប ផៃសៃង  ទកឹមាត ់ពកួគៃ នងឹ 
កាន់ តៃបៃ នៅ ពៃល ចរចា។

រដ្ឋមនៃ្តី ការពារ ជាតិ NATO ទំនង ជា 
បាន សមៃច ចិត្ត ចុង កៃយ ហើយ អំពី 
អនាគត នៃ បៃសកកម្ម ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា សន្តិសុខ របស់ បៃទៃស 
នៃះ សមៃប ់ខៃ កមុ្ភៈ បនា្ទាប ់ព ីបៃធានា- 
ធិបតី ជាប់ ឆ្នាត លោក  Joe Biden 
ចូលកាន់ តំណៃង។  អ្នកការ ទូត អឺរ៉ុប 
រំពឹង ថា អ្វីៗ នឹង ផ្លាស់ ប្ដូរ កៃមការ - 
ដឹកនាំ របស់ លោក  Biden ប៉ុន្តៃ ការ- 
ដក កងទ័ពចៃញ ពី អាហ្វហ្គា នីស្ថាន 
នៃះ  អាច នងឹ មនិទាន ់ដោះសៃយ បាន 
ភា្លាមៗ ឡើយ ។ 

ភាពមនិ បៃកដ បៃជា  បាន កើត ឡើង 
ខណៈ អពំើ ហងិៃសា នងិ ភៃរវកម្ម បង្ក ពពីកួ- 
តាលីបង់ បៃឆំង នឹង កងកមា្លាំង សន្តិ-
សុខ អាហ្វហ្គា នីស្ថាន កើនឡើង ខា្លាំង 
ក្នងុ ឆ្នានំៃះ ពសិៃស ចាប ់តាងំព ីការ ចរចា 
សន្តិភាព កាល ពី ខៃកញ្ញា កន្លងទៅ។ 

ចំណៃក ពួក កៃុម សកម្ម បៃយុទ្ធ រដ្ឋ - 
អ៊ិស្លាម ក៏ ទើប តៃ វាយ បៃហរ កាល ពី 
ថ្មីៗ នៃះ ដៃរ ពោល គ ឺការ វាយ បៃហរ ដ ៏
សហវ មួយ នៅ សកល វិទៃយាល័យ 
កាប៊ុល បាន សមា្លាប់ មនុសៃស  ២២ នាក់ 
ភាគ ចៃើន ជា និសៃសិត។

លោក Stoltenberg មាន បៃសសន៍ 
ថា៖ «យើង ឃើញ មាន ការវាយ បៃហរ 
ជាចៃើន ខៃ មកហើយ។  ខ្លះធ្វើ ដោយ 

តាលីបង់ ហើយខ្លះ ISISបាន អះអាង ថា   
ខ្លួនជា អ្នកធ្វើ។ តៃអ្វី ដៃល យើង ដឹង គឺ 
ថា ពួក តាលីបង់ បាន ទទួលខុស តៃវូ ចំ- 
ពោះ ការ វាយ បៃហរ ចៃើន ជាងគៃ ។»

សូមៃបី តៃ ឯក អគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋ អា-
មៃរកិ បៃចា ំអង្គការ NATO លោក Kay 
Bailey Hutchison  ក៏ បាន និយាយ 
ថា៖ «យើង មនិ គតិ ថា ពកួ តាលបីងគ់ោ-
រព សនៃយា របស់ខ្លួន ទៅ តាម កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង  នៃះទៃ ។ អតៃ ការ វាយ បៃហរ 
វា កើន ឡើង ចៃើន មៃន ចណំៃក បៃជាជន 
អាហ្វហ្គា នីស្ថាន និង ទាហន អាហ្វ- 
ហ្គា នីស្ថាន  ក៏ បាន រងទុក្ខ ចៃើន មក- 
ហើយ ដៃរ»។

ទោះ  បី មានការ កើនឡើង នូវ អំពើ- 
ហិងៃសា  និង ភាពមិន បៃកដ បៃជា ដៃល 
កើត ឡើង ដោយ សរ ការដក សហរដ្ឋ- 
អា មៃរិក ក៏ដោយ ក៏ កិច្ច ពៃមពៃៀង 
សន្តភិាពនៃះ  ហក ់ដចូជា ឱកាស មយួ 
ដៃល  NATO មិនតៃូវ មើល រំលង។

លោក Stoltenberg បាន នយិាយ៖ 
«ឥឡូវ យើង ឃើញ ឱកាស សមៃប់ សន្ត-ិ 
ភាព ក្នងុ បៃវត្តសិស្តៃ។  វា អាចនងឹ ងាយ 
ប៉ះទង្គចិ ប៉នុ្តៃ យើង តៃវូចាប ់ឱកាស នៃះ 
ឱៃយបាន។ 

ស្ថានភាព យោធា  និង នយោបាយ 
នៅ ពៃលនៃះ វា អាចនឹង ពិបាក ស្មាន- 
បន្តិច ប៉ុន្តៃ យា៉ាង ហោច ណាស់ ឥឡូវ 
យើងមាន ឱកាស ពិភាកៃសា ចរចា គា្នា 
ដៃរ»។

គួរ បញ្ជាក់ថា កាល ពី ពាក់ កណា្តាល 
ខៃ វិច្ឆិកា លោកTrump បាន បៃកាស 
ដក កងទ័ព បៃមាណ២៥០០នាក់ ចៃញ  
ពី បៃទៃស អាហ្វហ្គា នីស្ថាន និង ចំនួន 
បៃហៃល គា្នា ដៃរ ចៃញ ពី អុីរា៉ាក់ នៅ ខៃ 
មករា  ឆ្នាំកៃយ។  លោក ក៏ គៃង នឹង 
រកៃសា កងទ័ព បៃមាណ  ៩០០នាក់ 
ដដៃល នៅ បៃទៃស សុីរី  ប៉ុន្តៃ អាចនឹង 
ដក បៃមាណ ៥០០ នាក់ ចៃញ ពី បៃ- 
ទៃស សូមា៉ាលី នៅ ថ្ងៃ អនាគត៕

លោក អគ្គល្  ខាធិការ  NATO Jens Stoltenberg ធ្វើ ស ន្នសីិទសារព័តមាន។ AFP

NATO បារម្ភពីអនាគតអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈពេលអាមេរិកដកទ័ពមួយចំនួនចេញ



ហុង រស្មី

កំពង់ឆ្នាំង :  លោក Han-
nes Schmid បាន ជួប កុមារី 
កម្ពុជា មា្នាក់  ដែល តែូវបាន បង្ខំ 
ឱែយ ដើរ សុ ំទាន នៅតាម ដង ផ្លវូ នែ 
បែទែស ថែ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១២ ។ 

គែ នោះ លោកបាន សង្គែះ 
នាង ដែល  ជា ជន រងគែះ ពី ទឹក- 
អាសុតី នងិ អពំើ ជញួ ដរូ មនសុែស   
តែឡប់មក មាតុភូមិ  វិញ ។ នោះ 
ជា វែលា ដែល បុរស ជន ជាតិ 
ស្វ៊ីស  រូប នែះ បានមក ដល់ 
កម្ពជុា  ជា លើក ដបំងូ ។ លោក គ ឺ
ជា សមាជិក កែុម បែឹកែសា នែ 
អង្គការ តុកកែ ញញឹមស្វ៊ីស ។ 

លោក ងន់ សុខលាភ ជា 
នាយក បែតិបត្ដិ អង្គការ តុកកែ 
ញញឹម កម្ពុជា (SGC) បាន 
បែប ់ ភ្នពំែញប៉សុ្ដិ៍  ថា ៖ «  លោក 
Hannes បាន ស្គាល់ កម្ពុជា  
និង នាំ នាង មក ផ្ទះ វិញ ។ លោក 
មើល ឃើញ ថាពលរដ្ឋ រស់ នៅ 
ក្នងុ តបំន ់មនិ រៀប រយ  ភាគចែើន 
ជា ជន ចំណាក សែុក  ដែល 
បែឈម  នឹង បញ្ហា ជា ចែើន »។ 

ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំកែយ មក អង្គការ 
តុកកែញញឹម កម្ពុជា ក៏ ចាប់ - 
កំណើត  បំណង ធ្វើ ឱែយ បែសើរ - 
ឡើង នែ ការ អប់រ ំ ដែល បែកប- 
ដោយ គុណភាព បែចាំតំបន់  
តាម រយៈ ការ ធានា មូលនិធិ គែប់ - 
គែន់ រយៈ ពែល យូរ អង្វែង  និង 
លើក ស្ទយួ ជីវភាព ពលរដ្ឋ សហ-
គមន ៍តាម រយៈ កសកិម្ម គ្មាន គីមី  
និង គមែង តូច ៗ ជា ចែើន។ 

លោក សុខលាភ ជា សហ- 
ស្ថាបនកិ អង្គការ តកុកែ ញញមឹ 
កម្ពុជា បាន ឱែយ ដឹងថា ៖ « យើង 
ចាប ់ផ្ដើម បង្កើត អង្គការ  តកុកែ 
ញញឹម កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៤ ដែល បច្ចុបែបន្ន 
មាន បុគ្គលិក សរុប ជាង 
២៦០ នាក់» ។ 

ស្ថិត ក្នុង សែុក សមគ្គី - 
មាន ជ័យ   ខែត្ដ កំពង់ ឆ្នាំង 
គមែង ស្នូល ដំបូង  របស់ 
អង្គការ  គឺ កសិកម្ម ។ 

លោក 
ក៏បាន 
ឱែ យ 

ដឹងថា ៖ « ថ្មីៗ នែះ យើង កំពុង 
តែ បែើ បែស់ ដី បែមាណ ពាក់ - 
កណា្ដាល  នែ ដី  ១៣០ ហិកតា។ 
ចំពោះ វិស័យ កសិកម្ម  យើង 
បាន បង្កើត គមែង កសិកម្ម 
ចិញ្ចឹម មាន់  ចិញ្ចឹមជែូក និង តែី  
រួម ជាមួយ គមែង កសិកម្ម 
គែួសរ  (AFP) លើ ផ្ទែដី 
បែមាណ ៣០ ហិកតា »។ 

ឆ្នាំ ២០១៥ អង្គការ បាន 
បង្កើត ផ្ទះ ស្នាក់ បែណីត មួយ 
ដើមែបី ទទួល ភ្ញៀវ  និង សិសែស - 
និសែសិត  ក៏ដូចជា ការ ទទួល 
អាហារ ដែល ដាំដុះ នៅ ក្នុង 
កសិដា្ឋាន ផ្ទាល់ ។ 

លោក បាន និយាយ  អង្គុយ 
ល ើ កៅអី មុខ កន្លែង ទទួល ភ្ញៀវ  
រីសតផ្ទះ កសិដា្ឋានថា ៖ «យើង 
មាន ផ្ទះ ឈើ សរុប  ១៧ខ្នង 
ស្មើនឹង  ៣៤ បន្ទប់  តម្លែ ចាប់ ពី 
៤៥ ដល់  ១៧០ ដុលា្លារ »។ 

គមែង សលា រៀន ក្នុង ភូមិ 
តែូវបាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៥។ SGC អនុវត្ដ យុទ្ធ-
សស្ដែ តាម រយៈ កិច្ច សហការ 
ជាមួយ  Zurich University 
of Teacher Education 
ដើមែបី សមែប សមែួល កម្មវិធី 
សិកែសា ឱែយ ស័ក្ដិសម នឹង បរិបទ 
នៅ កម្ពុជា  និង ធ្វើ ការ ជាមួយ 
ETH ដើមែបី  សង់ អគរ សិកែសា 
និង ហែដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ នានា។ 

លោក បន្តថា ៖ « យើង មាន 
សលារៀន ក្នុង ភូមិ មួយ  ដែល  
បច្ចុបែបន្ន មាន សិសែស បែមាណ 
៣០០ នាក់ ។ យើង តែៀម បើក   
មជែឈមណ្ឌល អប់រំ សមែប់   
សិសែស បែមាណ ជា  ១ ១០០ 

នាក់  ដែល ជាគំរូ 
សមែប់ 

បែព័ន្ធ 
អប់ រំ  
នៅ 
កម្ពុជា 
»។ 

តុកកែញញឹមផ្ដល់ ក្ដី សងែឃឹម ថ្មី 
លោក សុខ លាភ បាន លើក 

ហែតុ ផល ថា តុកកែ ជា បែភែទ 
សត្វ មែយ៉ាងដែល មាន ការ ពុះពារ 
បើ ទោះ បីជា វា រង គែះ ដោយ- 
សរ ការ ដាច់ មែម ដាច់ ជើង     
អី  ក៏ អវយវៈ របស់ ពួក វា លូត- 
លាស់ ឡើង វិញ ។ 

លោក បន្ដ ថា ៖ « យា៉ាង ណា - 
មិញ ចំពោះ មនុសែស ដែល ជួប 
ការ លំបាកនៅ តែ អាច បន្ដ ក្ដី - 
សងែឃឹម ឡើង វិញ  ទោះបីជា ជួប 
បរាជ័យ ក្នុង ឆក ជីវិត ។ ចំពោះ 
ទសែសនវិស័យ របស់ អង្គការ  
វិញវាមានអត្ថន័យ ១ ទៀតគឺ 
ផែសារ ភា្ជាប ់តមែវូ ការ (bridging 
need) រវាង អ្នក មាន លើស- 
លុប  និង អ្នក ខ្វះ ខាត ។ យើង 
អាច ផ្ដល ់ស្នាម ញញមឹ ដល ់អ្នក 
ទាំង នោះ ឱែយ មាន ទឹក ចិត្ដ ក្នុង- 
ការ កែ បែ ជីវភាព »។ 

បច្ចុបែបន្ន បរជា ពលរដ្ឋ មក ពី 
តំបន់ អនាធិបតែយែយតំបន់ គំនរ 
សរំាម  ១២ គែសួរ  ទទលួ បាន 
ចណំែក ដ ីកន្លះ ហកិតា សមែប ់

ការ ដាំ ដុះ ដំណាំ កសិ-
កម្មចញិ្ចមឹ សត្វ  នងិ 

ផ្ទះ មួយ ខ្នង ផង 
ដែរ ។ 

អ តី ត 
និសែសិត 

ចែបាប់ វ័យ 
៣២ ឆ្នាំ 
រូប នែះ  

បន្ដថា ៖ « ចាប ់ផ្ដើម ព ីផ្ទែ ដ ីដបំងូ 
៩ហកិតា  ក្នងុ សែកុ សមគ្គមីាន- 
ជ័យ សមែប់ បែង ចែក  ១២ 
ប្លង់ សមែប់ ១២ គែួសរ  បច្ចុ-
បែបន្ន អង្គការ បាន ពងែកី  វសិល- 
ភាព ដល់ ១៣០ ហិកតា លើ  
វិស័យ ផែសែង ៗ  ទៀត  ដូចជា កសិ-
កម្ម បដិសណា្ឋារកិច្ច រោងជាង 
ជាពិសែស សលារៀន» ។ 

ការ បង្កើត កញ្ចុ ំគមែង ដើមែប ី
ធានា និរន្ដរភាព 

 លោក សខុលាភ នយិាយ ថា 
ឆ្នាំ  សិកែសា ថ្មី នែះ សលា សហ-
គមន៍  ចាប ់ផ្ដើម បង្កើន ថា្នាក ់ដល់ 
ឆ្នាំទី៤។ ១ឆ្នាំ  អង្គការ បង្កើន  
១ថា្នាក ់តាម  លទ្ធភាព  ។ អង្គការ  
កំពុង តែ អភិវឌែឍ ក្នុង វិស័យ អប់រំ  
ដោយ បែមែ បែមូល ក្មែង ៗ  

តាំងពី តូច នៅ អាយុ ៣ ឆ្នាំ  ។ 
អង្គការ  បាន ចុះ អនុសែសរណៈ   
នែ ការ យោគ យល់ ជាមួយ 
កែសួង អប់រំដើមែបី បើក ដំណើរ- 
ការ ជា លក្ខណៈ គមែង  និង  
កំពុង រៀបចំ ចុះ បញ្ជ ីជា សលា - 
រៀន ឯកជន អន្ដរជាតិ  ដោយ   បែើ  
កម្មវិធី សិកែសា អន្ដរជាតិ លាយ- 
ឡំ ជាមួយ កម្មវិធី សិកែសា រដ្ឋ ។  

សហស្ថាបនិក អង្គការ វ័យ- 
ក្មែង រូប នែះ ឱែយ ដឹងថា ៖ «គោល- 
ដៅ របស់ យើង យើង កំណត់ ឱែយ 
ដល់ សកលវិទែយល័យ ។»

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ទោះ- 
បីជា មាន ជំនួយ ផែសែង ៗ យា៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ ក៏ ចុង កែយ- 
បង្អស់  គឺមាន តែ ការអប់រំ ដល់ 
ក្មែង ៗ  ជំនាន់ នោះទែ »។ 

កិច្ចសហការ ពីដែគូ នានា  
អង្គការ តុកកែ ញញឹមទទួល 

មូលនិធិ ពី ទូទាំង ពិភព លោក  
ដែល ភាគ ចែើន  ជា អង្គការ 
ផែសែងៗ នៅ   ស្វ៊ីស និង អាល្លឺម៉ង់ 
រួម ទាំង  សកល វិទែយល័យ    
វិទែយ  ស្ថាន អភិវឌែឍន៍នានា ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង 
មាន  អ្នក គែប់ គែង ជា ជនជាតិ 
ខ្មែរ   ទទួល ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
ពី អ្នក បង្ហាត់ ប ង្ហាញដែល មក 
បមែើ ការ រយៈ ពែល ខ្លី នៅ ក្នុង 
បែទែស យើង »។ 

   អង្គការ តុកកែ ញញឹម កម្ពុជា 
ស្ថិត ក្នុង ឃុំ តែបែង ខ្ពស់ សែុក 
សមគ្គីមាន ជ័យ ខែត្ដ កំពង់- 
ឆ្នាំង ចមា្ងាយ បែមាណ ៧០ 
គីឡូម៉ែតែ ពី រាជធានី ភ្នំពែញ៕ 
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តុកកែញញឹមបង្កើតសួនបន្លែនិងរីសតផ្ទះខ្មែរទែទែង់សាលាភូមិស្ដង់ដា

សាលារៀន  ភូមិ   បច្ចុបែបន្ន មាន សិសែស បែមាណ ៣០០ នាក់  ហើយ អង្គការ មានគោលដៅ បង្កើត សាកលវិទែយាល័យ។ រូបថត សហ ការី

សិសែស ពាក់ មា៉ាស់ និង ឯកសណ្ឋានយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ នៅ សាលារៀន របស់ អង្គការ ។ រូបថត សហ ការី

លោក ងន់ សុខលាភ សហសា្ថាបនិក អង្គការ តុកកែ 
ញញឹម កម្ពុជា ។ រូបថត ហុង មិនា



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី ពុះ ពារ  និងបាន  - 
ជម្នះ  នូវ រាល់ ឧបសគ្គ  ក្នុង ការ ប្រោកួត- 
ប្រោជ្រោង  រហូត ដណ្តើម បាន មកុដ-  
កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពុជា   ប្រោចាំ ឆ្នាំ 
២០២០ កាល ពី រាត្រោី ថ្ង្រោ ទី ២៦ ខ្រោ 
វិច្ឆិកា កន្លង មក នោះ មហាជន ជា   
អ្នកគាំទ្រោ  មាន ការ ស្ងើចសរសើរ 
យ៉ាង ខ្លាំង  អំពី  សមត្ថ  ភាព   និង 
ចំណ្រោេះ ដឹង  ជា ពិស្រោសនោះគឺ  
សមត ្ថ ភាព  ច្រោះ  ភាសា បរទ្រោស  
របស់ កញ្ញា រ៉្រោត  សារីតា។ 

កញ្ញា រ៉្រោត សារីតា 
បច្ចុប្រោបន្ន ជានិស្រោសិត 
កំពុង បន្តការសិក្រោសា 
ថ្នាក់  អនុបណ្ឌិត-  
ផ្ន្រោក  ទំនាក់ ទំនង-  
អន្តរ ជាត ិនងិ អាច  
និយយ   ភាសា - 
អង់ គ្ល្រោស      យ៉ាង   
សា្ទាត់  ជំនាញ -  
ស័ក្ត ិសម    ជា        
បវរ  កញ្ញា ដ្រោល-  
តំណាង ឱ្រោយ  កម្ពុជា  
នៅ  លើ ឆក  អន្តរ - 
ជាតិ ដ្រោលនាង-   
អាច និយយ ភាសា  
បរ ទ្រោស  ជា សក ល  - 
មយួ ន្រោះបានល្អ  ។ កាល  
ពីឆ្នាំ ២០១៦ កញ្ញា រ៉្រោត  
សារតីា ក ៏ ធ្លាប ់ទទលួ  បាន 
ពាន   រង្វានជ់ើង ឯក Youth 

Champion Award ពី កម្ម វិធី  UNFPA 
Cambodia ចពំោះការជយួលើកក ម្ពស ់ 

ការ យល់ដឹង ពី ការអប់រំ  សុខ ភាព  ផ្លូវ - 
ភ្រោទ  និង សុខភាព បន្តពូជ សម្រោ ប់    
យវុ ជន។ លើស ព ីន្រោះ កញ្ញា សារតីា 
ក៏  មាន អាជីព  ជាតារា សម្ត្រោង    -   
ពិធីការិនី និង តារា បង្ហាញម៉ូ ដ  ឱ្រោយ 
ក្រោមុ  ហ៊នុ   ធ ៗំ    ជា ច្រោើន  មនុ  ឈាន   មក  
ប្រោកួត  កញ្ញា ឯក   ចក្កវាឡ   កម្ពុជានៅ  
ឆ្នាំ ២០២០ និង  បាន គ្រោង    មកុដ មួយ   

ន្រោះ    ថ្រោម ទៀតផង  ។ 
នាព្រោល   ប្រោកួត  ឆ្លើយ  សំណួរ មួយ- 

វគ្គទៅ មួយវគ្គ កញ្ញា រ៉្រោ ត សារី តា មាន 
ចំណុច  ទាក់ ចិត្ត  លើស គ្រោ ដ្រោល 

គណៈ ក មា្មា ការ ព្រោញ ចិត្ត    គ្រោប់ 
វញិ្ញាសា ដ្រោល   ស្រោ ីសា្អាត របូ ន្រោះ 
អាច បបំ្រោក  បាន  ប្រោកបដោយ 
ជំនឿ ចិត្ត  ហើយ  តាម  ដឹង គឺ 
នាង   បា ន  បញ្ចប់  ការ សិក្រោសា-  
បរិញ្ញា បត្រោ ភាសា អង់ គ្ល្រោស   
មាន  តងុ  នយិយ   ភាសា  ន្រោះ  
បាន       ល្អ  ហើយ  ភា សា  ទី ២  
ច្រោះ   ភាសា  បារាងំ  យក ជា 
ការ បាន និង ចុង ក្រោយ  
ភាសា ថ្រោ ក៏ បានដ្រោរ។

កញ្ញា រ៉្រោត សារីតា 
បាន ឆ្លើយ សំណួរ ជុំ- 
ចុង  ក្រោយ យ៉ាង ល្អ 
ថ៖ « គោល បំណង  
ដ្រោល   ខ្ញុ ំ ចង ់ បាន  មកដុ  
ថ្ង្រោ ន្រោះ   ព្រោះ  ខ្ញុំ  ជានា រី  

មាន ភាព  អង់  អា ច  - 
កា្លាហានជា នា រ  ី   មាន 
ការ  ទទួល ខុស   ត្រោូវ  

ខ្ពស់   ក្នុង សហ គមន៍   
ជា ពិស្រោស  នា  សម័យ-  
កាល     មាន ជងំ ឺ រាតត្រោបាត  
កូ វី ដ  ១៩ ន្រោះ»៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រោព្រោហស្រោបតិ៍ ទី៣ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ៣រោច ខេមិគសិរ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេពេហសេបតិ៍  ទី៣ ខេធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស  ់ត្រោ ដ្រោត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រោសា   ផ ្ន្រោក    អ   ក  ្រោស រ សាស្រោ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រោ  ដោ យសារ  ត្រោ អំ ណាច ន្រោ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱ្រោយ មា     ន ភា      ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 ប្រោកប       របរ រកទទួល ទា ន  នានា បាន   ផល ចំណ្រោញ      
ជាធម្មតា  ។ ចពំោ   ះ   ប ញ   ្ហា   ស   ្ន្រោ ហា       វ ិញ    គ ឺគ ូស្ន្រោហ ៍  មាន     
អធ្រោយា            ស្រោ័ យ គា្នា បាន  ល ្អ  ប្រោស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  - 
សុខ      ភាព ជា ធម្មតា មិន មាន ជំងឺ មក 
បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពោះទឹកចិត្ត  
វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   

ការ    និយយ ស្តី   ច្រោើនជាពាក្រោយសម្តីគួរ ជា ទី ព្រោញ - 
ចិត្ត    ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទ្រោ ។ ការ ប្រោកបរបរ រកទ ទួល- 
ទាន   នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ្រោញចតិ្ត ។   ចពំោះ 
ស្រោច ក្តី  ស្រោ្នហាវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យ៉ាងល្អ 
ហើយ មាន ភាព រលូនចុះ សម្រោុងនឹងគា្នា ត្រោម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រោដ្រោត  ។  ការនិយយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រម្រោង មាន ការ ពិចារ ណា  
វ្រោង ឆ្ងាយ  ហើយ ត្រោង ថ្លងឹថ្ល្រោងពី ផល-  
ប្រោយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យ៉ា ង   ល្អ 

ប្រោសើរ ។ ចំពោះ ស្រោចក្តសី្ន្រោហា ច្រោើន ប្រោកប ដោយ ភាព  
ចុះ  សម្រោងុគា្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណ្រោកឯ ការ ប្រោកប-   
របររ ក ទទួលទា ន  ផ្រោស្រោងៗ នឹង បាន ផល គួរជាទីគាប់ ចិត្ត 
សម តាម ការខិតខំ ប្រោងឹ ប្រោង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការធ្វើ - 
ដំណើរ កម្រោសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដ្រោរ។ 

រាសីមធ ្រោយ  ម ។ ការនិយ យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ្រោង ើ យ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក។  ហ្រោតុ 
ន្រោះ ត្រោវូ ប្រោយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ង្រោន្រោះ លោក អ្នក គួរគិត ឱ្រោយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយយ     
ច្រោញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពោះ កា   រ ប្រោកប របរ រក  ទទួល - 
ទាន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កតា្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គា្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្ន្រោហា       គូ ស្ន្រោហ៍ ច្រោះ  យល់ ចិត្ត គា្នាដូច  ជាសព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ ត្រោដ្រោត  ។  ការ និយយ-  
ស្ត ី ច្រោើនត្រោ ពោ លពាក្រោយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។ ចំពោះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទាន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណ្រោញ  

យ៉ាង គាប់ចិត្ត ធ្វើឱ្រោយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំព្រោញការងរ ផ្រោស្រោង ៗ  ។ ចំ ណ្រោកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺច្រោើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្ន្រោហា វិញ គូស្ន្រោហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គា្នា ជាធម្មតា ហើយ ច្រោះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អ្រោមល្ហ្រោម៕   

រាសមីធ្រោយម។  កតា ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ  ត្រោូវ ចំណាយ  ទាំង  
កមា្លាំង  កាយច្រោើន ក្នុង ការ បំព្រោញ   កិច្ច -  
ការ   ទាំងឡាយ ។ ថ្ង្រោន្រោះ លោក   អ្នក  
ត្រោូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផ្រោស្រោងៗ-  

ប្រោយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពោះ  ការ  ព្រោយា - 
យម  ហាក់    មាន  ភាព ខ្រោសត់ ខ្រោសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហាប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងរ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្ន្រោហា      គូ ស្ន្រោហ៍ មានអធ្រោយាស្រោ័យ  គា្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព ស់ ត្រោដ្រោត ។ ការប្រោកប-  
របរ  រក ទទួល ទាន ផ្រោស្រោង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរត្រោច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទាក់ ព -ី 

មនុស្រោស  គ្រោប់ ស្រោទាប់ វណ្ណៈមិនខន ទ្រោ  ។ ចំពោះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកប្រោកប ដោយ ក ្ត ីសោមនស្រោស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដោះ ស្រោយ បញ្ហា ផ្រោស្រោង  ៗ   បាន យ៉ាង- 
ល្អ។  ចំណ្រោក ឯ ស្រោចក្ត ីស ្ន្រោហាវិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គា្នា បាន ល្អណាស់គា្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស់ ត្រោដ្រោត  ។ ថ្ង្រោន្រោះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព ន្រោ គូស្ន្រោហ៍មានការ  ស្វ្រោង  យល់ 
ចិត្ត គា្នា ប្រោប សភាព ធម្មតា។  ចំពោះ  
ការ  បំព្រោញ កិច្ចការ ផ្រោស្រោង ៗ  ច្រោើន ត្រោ 

ប្រោកបទៅ  ដោ យសា្មារតីទទួល ខុសត្រោូវខ្ពស់  ។ 
ដោយ ឡ្រោក ការ  ប្រោកប រ បរ រកទទួល ទាន វិញនឹង 
បាន ផល ច្រោើន គាប ់ ប្រោសើរ។  សម្រោប ់ថ្ង្រោន្រោះ ដ្រោរ 
លោក អ្នក មាន  សនា្តានចិត្ត  ដោយ ក្តី ម្រោតា្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱ្រោយ អ្នក ផងគោរពស្រោឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសីស្រោុតចុះ ។ ជ ើង ល្រោខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ  ហ្រោតុន្រោះ រាល់ការ- 
បំព្រោញ កិច្ច ការ   ផ្រោស្រោងៗត្រោូវ  ត្រោប្រោុង- 
ប្រោយ័ត ្នឱ្រោយ ខ្ពស់ ។ ចំពោះ ទឹក ចិត្ត  

ប្រោកប ដោយ  ក្តីទ សៈ ច្រោើន   ដ្រោល អាច ញ៉ាំង ឱ្រោយ  
អ្នកបពំ្រោញ កចិ្ច  ការ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្ន្រោះត្រោវូត្រោ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱ្រោយ បានច ្រោើន ។   ចំណ្រោកឯ ស្រោច ក្តី- 
ស្ន្រោហា  វញិ ហាក ់ដចូជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្ន្រោហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី ស្រោតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គ្រោះដោយសារត្រោសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ្រោស្រោង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដោយសារសម្តផីងដ្រោរ។   

ដូច្ន្រោះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱ្រោយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយនៅ ថ្ង្រោន្រោះ  ។ ចំពោះការ បំព្រោញការងរ 
ផ្រោស្រោងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ្រោបុ៉ណ្ណោះ ។ ដោយឡ្រោក  
ស្រោច ក្តសី្ន្រោហា ក្នងុចិត្ត ច្រោើនត្រោ ពោរព្រោញ ទៅដោយ 
មនោសញ្ច្រោតនា និង ភាពអណ្ត្រោតអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់ត្រោដ្រោត  ។ កតា្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គា្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពោះ ការ ប្រោកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទាន ផ្រោស្រោង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណ្រោញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រោងឹ ប្រោង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ្រោល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱ្រោយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនស្រោស រី ក រា យ។   ចំណ្រោកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រម្រោង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។

កញ្ញា រ៉េត សារីតា បន កា្លាយជា កញ្ញាឯក ចក្កវឡ របស់ កម្ពជុា បេចំា ឆ្នា ំ២០២០ ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

រាស ី ឡើង ខ្ពស ់ត្រោដ្រោត ។ ការប្រោកប របរ រក 
ទទួល  ទាន ផ្រោស្រោងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ ត្រោច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទាក់ពីមនុស្រោស គ្រោប់ - 

ស្រោទាប ់ វណ្ណៈ។ ចំពោ ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកប្រោកប ដោយ ក្តី- 
សោមនស្រោស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដោះ ស្រោយ បញ្ហា 
ផ្រោស្រោង  ៗ    បាន យ៉ាង ល្អ។  ចំណ្រោកឯ  ស្រោចក្តី ស្ន្រោហាវិញ  
គូស្ន្រោហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គា្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គាប់ចិត្ត។   

កញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០
ចេះនិយាយភាសាបរទេស៣ភាសា

តារា សម្តេង មូ៉ដេល និងជា ពិធី ការិនី
កញ្ញា រ៉េត សារីតា ។ រូបថត  ហ្វ្រោសប៊ុក 
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   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ  នៃន សុធារដ្ឋ 
និង នុប តុលា ដៃល ធា្លាប់បាន 
ជួយកៃមុ ពៃះ ខ័នរាជស្វាយរៀង 
ឱៃយ ឈ្នះ ពាន ទំាង ការ បៃកួត លីគ 
កំពូល កម្ពជុា និងពាន រង្វាន់ សម្តៃច 
ហុ៊ន សៃន នោះ បាន សមៃច 
ចាក ចៃញ ពី ក្លបិ ដៃល មាន មូល- 
ដ្ឋាន នៅ ខៃត្ត ស្វាយរៀង មួយនៃះ 
ជា ផ្លវូការ ហើយ ចំណៃក ខៃសៃ បមៃើ 
ជើង ចាស់ ឈិន ឈឿន ក៏ បាន 
ចៃញ ពី ក្លបិ មួយនៃះ ដើមៃបី វិល- 
តៃឡប់ ទៅ កាន់ ទៃនំ ចាស់ វិញ 
ផងដៃរ។

ចំពោះ ការ ចាក ចៃញ នៃះ ក្លបិ 
ពៃះខ័នរាជស្វាយរៀង  បៃកាស 
នៅលើ ផៃច ហ្វៃស បុ៊ករបស់ខ្លនួ 
ឱៃយ ដឹង ថា ទំាង នៃន សុធារដ្ឋ និង 
តុប តុលា សុទ្ធ តៃ បាន ទៅ ចូល 

ជាមួយ កៃមុណាហ្គាវើល នៅ 
រដូវ កាល ថ្ម ីឆ្នា ំ២០២១។

ការ បៃកាស ដដៃល នៃះ បានឱៃយ 
ដឹង ទៀត ថា ខៃសៃ ការពារ នៃន 
សុធារ័ត្ន  ធា្លាប់ បាន រួម រស់ជាមួយ 
ក្លបិ ពៃះ ខ័នរាជស្វាយរៀង រហូត 
ដល់ ៩ រដូវ កាល  ហើយ ធា្លាប់ បាន 
ជួយ ឱៃយ កៃមុ មួយនៃះ ឈ្នះពាន 
រង្វាន់ លីគកំពូល កម្ពុជា ចំនួន 
២លើក និង ពាន រង្វាន់ សម្ដៃច  
ហុ៊ន សៃន ៤លើក   ចំណៃកខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ  នុប តុលា បាន  លៃង ឱៃយ 
កៃមុ ស្វាយ រៀង ចំនួន ៧ ឆ្នា ំ ហើយ 
នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល  នៃះ តុលា បាន 
ជួយ កៃមុ ស្វាយរៀង ឱៃយ ឈ្នះ ពាន  
លីគកំពូល កម្ពជុា ១ដង និង ពាន 
សម្ដៃច ហុ៊ន សៃន    ២ ដង។

ជាមួយគ្នា នៃះ កីឡាករ ដ៏មាន 
បទពិសោធ ឈិន ឈឿន បាន 
សមៃច ចាក ចៃញ ពី ស្វាយរៀង 

ផងដៃរ ដើមៃបី វិលតៃឡប់  មក ចូល- 
រួម ជាមួយ សមាគម កីឡា បាល់- 
ទាត់ កង យោធ ពល  ខៃមរភូមិន្ទ 
(ទ័ព) បន្ទាប់ ពី រូបគៃ បាន ចាក- 
ចៃញ  ១រដូវ កាល។

បើ ទោះបីជា ឈិន ឈឿន ធា្លាប់ 
លៃងបាន  ល្អ ទំាង លៃង ឱៃយ កៃមុ- 
ជមៃើសជាតិ និងកៃមុ ទ័ព បុ៉ន្តៃ  
ការ ទៅលៃង ឱៃយ  កៃមុ ស្វាយរៀង 
ក្នងុរដូវ កាល ឆ្នា ំនៃះ ឈិន ឈឿន 
មិនសូវបាន បង្ហាញ ខ្លួន ឡើយ 
ហើយ រូបគៃ ក៏ កមៃ បាន ស្ថតិ នៅ 
ក្នងុ ជមៃើស ១១ នក់ របស់ គៃ-ូ 
បង្គាល លោក Conor Nestor 
នោះ ដៃរ ហៃតុនៃះ ការ វិល មក កាន់ 
ក្លបិ ចាស់ តៃវូបាន គៃរំពឹង ថា ឈិន 
ឈឿន នឹង បាន បង្ហាញ វត្ត មាន 
នៅ លើ ទី លាន ញឹកញាប់ វិញ 
ពៃះ កៃុមទ័ព ពៃល នៃះ ខៃសត់ 
កីឡាករ ជើង ចាស់ សមៃបូរ បទ- 

ពិសោធ ក្នងុការ នំ លៃង។
យ៉ាងណាក៏ ដោយ សមៃប់ ការ- 

ចាក ចៃញ ពី កៃមុស្វាយរៀង នៃះ 
ឈិន ឈឿន បាន សរសៃរ  បង្ហាះ 
នៅ លើ ហ្វៃសបុ៊ក របស់ខ្លនួ ថា៖  
«ខ្ញុ ំបាទ ឈិន ឈឿន សូម ថ្លៃង 
អំណរអរគុណ ចំពោះ ថា្នាក់ ដឹកនំ 
គៃប់ ជាន់ ថា្នាក់ កៃមុ ការងរ លោក- 
គៃ ូបង្ហាត់ និងបង  ប្អនូ កីឡាករ នៅ 
ក្លបិ ពៃះខ័ន រាជ ស្វាយ រៀង ដៃល  
រយៈ ពៃល ១ឆ្នាំ នៃះ  ខ្ញុំ បាន ធ្វើ 
ការងរ ជាមួយ គ្នា  ដោយ ក្ដី- 
សបៃបាយ  រើករាយ ជា ពិសៃស អ្នក-  
គំទៃ ក្លបិ ស្វាយរៀង  ក៏ ដូច ជា អ្នក-  
គំទៃ រូប ខ្ញុ ំផ្ទាល់ ដៃល  តៃងតៃ គំទៃ 
រូបខ្ញុំ  មិន ថា ខ្ញុំ  ទៅ ដល់ ទីណា 
ក៏ដោយ»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ  ខៃសៃ ការពារ ជន- 
ជាតិអាមៃរិក Jonny Campbell 
រួមទំាង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ បៃសីុល ពាក់ 

លៃខ ៦ Thaigo និង ខៃសៃ បមៃើ 
លៃខ ៧០ Pedro ក៏ បាន ចាក- 
ចៃញ ពី កៃមុស្វាយរៀង ផងដៃរ 
បុ៉ន្តៃ ខៃសៃ បមៃើ ជបុ៉នពាក់ លៃខ ២០ 
Kobayashi Daisuke បាន 
សមៃច បន្ត កុង តៃថ្មី ជាមួយ 
ក្លបិមួយនៃះ ចំណៃកកីឡាករ វ័យ 

ក្មៃងរបស់កម្ពជុា  ៦នក់ ទៀត  រួម 
មាន  ឃៀង ម៉ៃងហួរ, នី សុខរើ, 
តៃយ វិចិតៃ, សួន សុវណ្ណ, មិន 
រតន និង គឹម សុខយុទ្ធ ក៏ បាន 
បន្ត កុងតៃថ្ម ីដើមៃបី លៃង ឱៃយកៃមុ 
ស្វាយរៀង នៅរដូវកាល ឆ្នាំ  
២០២១ ផងដៃរ៕

ឈិន ឈឿន បាន ដួល ពេល រូបគេ លេង ឱេយកេមុស្វាយរៀង។ រូប CNCC

នេន សុធារដ្ឋ និង នុប តុលា ចេញ ពី  ស្វាយរៀង រីឯ ឈិន ឈឿន វិលទៅ ទេនំ ចាស់

Atletico មួ នឹងបាល់ប៉េណាល់ទី
នៅចុងម៉ោងរបស់កេមុ Bayern

ម៉ា្រឌីដ: កៃុម Atletico Ma-
drid តៃូវ  រង់ចាំ លទ្ធផល  ការ-
បៃកតួ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃតាម ពលូ សមៃប ់   
កៅអី វគ្គ ១៦កៃុម ចុង កៃយ  
នៃកៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League ដោយសរ តៃ គៃប់- 
បាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ីចងុ ម៉ាង  របស ់
កីឡាករ  Thomas Mueller 
ដៃល ជយួ ឱៃយ កៃមុ ទៅ ព ីអាល្លមឺង៉ ់
Bayern Munich  តាម ស្មើ 
១-១ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អង្គារ ។

កីឡាករ Joao Felix  ជួយ ឱៃយ  
Atletico នំ មុខ នៅ វគ្គ ទី១ មុន 
នឹង Mueller ទទួល បាន បាល-់ 
ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ ហើយ ស៊ុត 
សមៃច នៅ តៃ ៤ នទី មុន ការ- 
បៃកួត  ធ្វើ ឱៃយ កៃុម ទាំង២ ស្មើ គ្នា 
វិញ ខណៈ  កំណត់ តៃឈ្នះ ១៥ 
ដង ជាប់ៗគ្នា របស់  Bayern   
បាន ដល់  ទី បញ្ចប់ ហើយ ។ 

កៃុម Atletico របស់ លោក 
Diego Simeone ឈ្នះ ម្ដង គត ់
ក្នុង ចំណោម  ៤ បៃកួត នៅ អឺរ៉ុប  
ន ពៃល នៃះ ខណៈ ខ្លួន  ចាប់- 
ផ្ដើមយ៉ាង អស្ចារៃយ នៅ  La Liga 
ហើយ ដឹង  ថា ជ័យ ជម្នះ ន 
បៃកួត ទី ៥ នៃះ នឹង ជួយ  ពួក គៃ 
ទៅ ជុ ំបន្ត ដោយសរ កៃមុ បៃជៃង    
Lokomotiv Moscow ចាញ់ 
Salzburg ៣-១។  

ផ្ទុយ ទៅ វិញ Atletico កៃុម 
ដៃល ឡើង  ដល ់វគ្គ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ ក្នងុ 
ឆ្នាំ២០១៤ និង ឆ្នាំ ២០១៦ តៃូវ 
គៃច ឱៃយ ផុត ពី លទ្ធផល បរាជ័យ 
ពៃល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ជួប  Salz-
burg នៅអូទៃីស ។

កីឡាករ Felix  និយយ បៃប់ 
បណា្ដាញ សរព័ត៌មាន Movis-
tar Plus ថា ៖ « យើង លៃង បាន 
ល្អ ណាស់ ទាំង លក្ខណៈ  ផ្ទាល់- 
ខ្លួន  និង កៃុម ទាំង មូល តៃ គួរ ឱៃយ 
ខឹង ចិត្ត មៃន ទៃន ដៃល អត់ ឈ្នះ 
ដើមៃបី ឱៃយ ពួក យើង ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦ 
កៃុម ចុង កៃយ »។  

សមៃប់  Bayern ដៃល កំពុង 
ផ្ដាត ជា ចមៃបង  ចំពោះ ការ បៃកួត 
នៅ Bundesliga ន ថ្ងៃ សៅរ៍ 
ជាមយួ កៃមុ RB Leipzig វា ទើប- 
តៃ  លើក ទី៤ ប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង 
ចំណោម ៤៣ បៃកួត ន ឆ្នាំ នៃះ 
ដៃល ពួក គៃ ដណ្ដើម យក ជ័យ- 
ជម្នះមិន បាន ។ 

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម  Bayern 
លោក Hansi Flick  ថ្លៃង ថា ៖ 
« ខ្ញុំ រើក រាយ នឹង លទ្ធផលនៃះ។ 
យើង ចាប់ ផ្ដើម មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង កាន់ តៃ ខ្លាំង  នៅ វគ្គ ទី២ 
រហូត តាម ស្មើ បាន ។ ដោយ មាន  
Mueller យើង  ក្លៀវ កា្លា ជាង មុន 
នៅ តបំន ់បៃយុទ្ធ ។ ជារមួ  ជា ការ- 
បៃកួត ដៃល ទទួល យក បាន » ។

លោក Flick ទុក ឱៃយ កីឡាករ 
សំខន់ ៗ  មួយ ចំនួន សមៃក 
មានទាំង អ្នក ចាំ ទី Manuel 
Neuer  និង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Robert 
Lewandowski ផង ដៃរ ដោយ- 
សរ កៃមុ យកៃស អាល្លមឺង៉ ់មយួ នៃះ 
មាន សិទ្ធិ ឡើង ទៅ វគ្គ រួច រាល់ 
ហើយ តាំង ពី សបា្ដាហ៍ មុន ក្នុង 
នម ជា កៃុម លៃខ១ ក្នុង ពូល A 
ដោយ   ៥បៃកួត កន្លង ទៅ មាន 
១៣ ពិន្ទុ៕ AFP/VN

ពេតឹ្តកិារណ៍ កីឡា ដ៏ធំ  របស់  ខេត្ត កណា្តាល  តេវូ ផ្អាក
យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញ: ពៃឹត្តិការ ណ៍ កីឡា ដ៏ធំ 
បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ មន្ទីរ អប់ រំ  យុវជន  
និង កីឡា  ខៃត្ត កណា្ដាល  ដៃល 
ធា្លាប់ បៃរព្ធ ធ្វើ ឡើង  អស់ រយៈ- 
ពៃល ចលូ ១០ឆ្នា ំ  មក ហើយ  ដើមៃបី 
អប អរ សទរ ទវិា បណុៃយ ជយ័ ជម្នះ  
ថ្ងៃ ៧មករា  នោះ  តៃូវ បាន ពនៃយា រ- 
ពៃលវិញ ដោយ មិន ទាន់ ហ៊ាន 
កំណត់ ពី កាល បរិច្ឆៃទ ថ្មី  នៅ 
ឡើយទៃ  ប៉នុ្តៃ អ្នករៀបច ំរពំងឹ ថា  
អាចនឹង  បើក ការ បៃ កួត វិញ  នៅ 
ចងុ ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  បើសនិ 
ជា ករណីឆ្លង ចូល សហ គមន៍ 
នៃជំងឺ កូវើដ ១៩ អាចវិល មករក 
ភាព ល្អបៃសើរវិញ ។

  ជាមួយ គ្នា នៃះ ការ បៃកតួ កឡីាដ ៏
ធំ បៃចាំ ឆ្នាំ ២០២០ របស់ ខៃត្ត 
កណា្ដាល នៃះ   តៃវូ បាន គៃ ប្តរូ ឈ្មោះ 
ដោយ បៃសិទ្ធ នម ថា «កឡីា ដើមៃប ី
ទំាង អស ់គ្នា»  ដៃល តាម គមៃង  
មាន អត្តពលិកចូល រួម  សរុប 
ដល់ទៅ ជាង ៦០០ នក់ ដោយ  
ចំណាយ ពៃល បៃកួត  ជិត ១ 
សបា្តាហ ៍ឯណោះ ។  នៃះ តាម ការ- 
បញ្ជាក់ របស់  លោក  ពៅ  វណា្ណោ  
បៃធាន ការិយល័យ អប់រំ កាយ  
នងិ កឡីា   នៃ មន្ទ ីអប ់រ ំ យវុ ជន  នងិ 
កីឡា ខៃត្ត កណា្ដាល ។ 
លោក  ពៅ  វណា្ណោ  បាន និយយ 

ថា ៖« ព ីដបំងូ យើង គៃង បើក ការ- 
បៃ កតួ  ចាប ់ពថី្ងៃទ ី២  ដល ់ថ្ងៃ ទ៧ី  
ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០  នៅ តាម ទលីាន 
នន របស់ ខៃត្ត  និង សៃុក ខៃសាច់- 
កណា្ដាល  ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ យើង បាន 
ផ្អាក  នងិ ពនៃយា រពៃល ហើយ  តាម 

ការ ណៃនំ របស់ កៃ សួង សុខ- 
ភិបាល  ក៏ ដូចជា រាជ រដ្ឋាភិបាល  
ដើមៃបី រកៃសា គមា្លាត ការ ពារ ជំងឺ  ឆ្លង 
កូវើដ ១៩  ដៃល កំពុង មាន ផល - 
ប៉ះ ពាល់ »។
 លោក បន្ថៃម ថា  យើង មិន ទាន់ 

ហ៊ាន កំណត់ ពៃល វៃលា បៃកួត 
ជាថ្មី  ឱៃយ បាន ចៃបាស់ នៅ ឡើយ ទៃ   
ពៃះ តៃូវ រង់ ចាំ មើល ការណៃនំ 
ជូន ដំណឹង តាម លក្ខណៈ ជាក់- 
ស្តៃង  ពី ថា្នាក់ លើ សិន ។  បៃសិន 
ជា កវូើដ ១៩  មាន សភាព ធរូ សៃល  
ហើយ កៃ សួង ជំនញ   អនុញ្ញាត 
នោះ  យើង គៃង ជា ថ្ម ីវញិ នៅ  ថ្ងៃ 
ទី ២៧  ខៃ ធ្នូ ខង មុខ ។ 
« គោល បំណង  នៃ ការ រៀប ចំ 

ការ បៃ កតួកឡីានៃះ គ ឺ ដើមៃបី ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ វស័ិយ កឡីា ខៃត្ត កណា្ដាល  
និង បើក ចំហឱៃយ  មហជន  ពៃម- 

ទាងំ កឡីាករ  កឡីាការនិ ី គៃបវ់យ័ 
បាន  ជៃតួ ជៃប ព ីកឡីា ដើមៃប ីសខុ- 
ភាព  មិត្តភាព  សហ បៃតិបត្តិការ  
នងិ ទនំក ់ទនំង ពាណជិ្ជ កម្ម ផង- 
ដៃរ  សៃប ទៅ នឹង ផៃន ការ គោល- 
នយោ បាយ កីឡា របស់ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល  ឆ្ពោះ ទៅ ពៃឹត្តិការណ៍ សុី -  
ហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣  ដៃល កម្ពុជា 
ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ »។
លោក  ពៅ  វណា្ណោ  បាន បញ្ជាក់ 

ថា  ពៃឹត្តិ ការណ៍ កីឡា នៃះ  ធំ ជាង 
ឆ្នាំ មុនៗ  ដោយ  មាន ៥ បៃភៃទ 
កីឡា  គឺ បាល់ទាត់  បាល់ទះ  
បាល់បោះ  ការា៉ាតៃ  និង ប៉ៃតង់  
ដោយ  ក្នុង នោះ ដៃរ    បាល់ទាត់  
ទាំង ផ្នៃក  បុរស   នរើ   វ័យចាស់   
កុមារា  និងកុមារើ សរុប២៨កៃុម   
រើឯ បាល់ ទះ បុរស  មាន ១៦ កៃុម  
ចណំៃក  បាល ់បោះ មាន ១៨ កៃមុ។ 

ចំពោះ ការា៉ាតៃ  មាន ៥កៃុម និង  
ប៉ៃតង់  ៤កៃុម ដោយ  មាន អត្ត- 
ពលិក  សរុបជាង ៦០០ នក់ ។ 
លោក  ភមឹ  ផយួ  សមាជកិ កៃមុ- 

បៃឹកៃសា សៃុក ខៃសាច់ កណា្ដាល  និង 
ជា បៃធាន គៃប ់គៃង កឡីា ការា៉ា តៃដ ូ 
ដៃល  ទី តាំង ហ្វឹក ហត់  មាន 
លក្ខណៈ ស្តង់ ដ ល្អ  ជិត សលា- 
សៃុក ខៃសាច់ កណា្ដាល នោះ   បាន 
បៃប់  ថា ៖ « ចំពោះ បៃភៃទ កីឡា 
ការា៉ា តៃ នងឹ ធ្វើ ការ បៃកតួ  នៅ សៃកុ 
ខៃសាច ់កណា្ដាល នៃះ តៃ ម្តង  ដោយ 
មាន ៥ ក្លបិ  គ ឺ ក្លបិ អងៃស រកៃស   ក្លបិ គគ-ី 
គៀន ស្វាយ   ក្លិប លា្វាឯម   ក្លិប រ៉ូតា  
និង  ក្លិប ខៃសាច់ កណា្ដាល  ហើយ 
ទលីាន  នងិ អត្តពលកិ យើង  តៃៀម 
រចួ រាល់ ហើយ  រង់ ចា ំតៃ បទ បញ្ជា  
នងិ បញ្ហាជងំកឺវូើដ១៩ ធរូសៃល  
យើង នឹង បៃ កួត ភា្លាម» ៕

ការ  បេកួត កីឡា ចំបាប់ កាលពី ឆ្នា ំមុន បុ៉ន្តេ  កីឡា ៥ បេភេទ   តេៀម ដាក់ ឱេយបេកួតនៅឆ្នានំេះ គ្មាន ចំបាប់ទេ។ សហការើ



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ តារាសម្តែងសែីពិធីការិនីទូរទសែសន៍
និងតារាម៉ូដែលមានរូបសែស់ស្អាតសច់សខ្ចី
ឈ្មោះពិតគៀតបែឡាហៅហ្វាហ្វាដែលមហ-
ជនដឹងថាគឺជាគូស្នែហ៍របស់តារាចមែៀងនាយ
ចមឺសែប់តែសមែបរូទីផែសារថតកនុមនិដាច់ផតុពី
កុន១ទៅកុន១ទៀតនាចុងឆ្នាំ២០២០នែះ។
បុប្ផាសែស់១ទង មានសែុកកំណើតនៅ

កៀនស្វាយ វ័យ ២៣ឆ្នាំ សមែស់សែស់ស្អាត
សច់សខ្ចីទើបតែលែចមុខក្នុងការសម្តែងកុន-
ភាគរឿង «ផ្កាពែ»ដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅ
កញ្ចក់ទូរទសែសន៍PNNកាលពីមុននែះសោះក៏-
សែប់តែលែចវត្តមានក្នុងកុនភាគរបស់ផលិត-
កម្មសសែ្តាហ្វីម(SastraFilm)រឿង «ខឹង
គែធ្វើបបខ្លួនឯង-TheKaren)»តែៀមចាក់-
បញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទូរទសែសន៍បយ័ននិងមានការ-
ផែសាយវីដែអូTrailerផ្ទាល់លើFacebookនិង
YouTubeផងដែរ។
តារាសែីសែស់ស្អាតកញ្ញាហ្វាហ្វាបន

ឱែយដឹងថា៖ «រឿងនែះពិតជាប្លែកខ្លាំង
សមែប់ខ្ញុំពែះនែះជាលើកដំបូងដែល
ខ្ញុំបនដើរតួក្នុងភាពយន្តជីវិតបែបអប់រំ
របស់ផលិតកម្មសស្តែដែលជារឿងដក-
សែង់ចែញពីជវីតិពតិក្នងុសង្គម។រឿងនែះ
ខ្ញុំដើរតួជាសែីណែអ្នកលក់ឡែអនឡាញ
មា្នាក់ដែលឆបខ់ងឹចលូចតិ្តជែរបញ្ចារគែនងិ
ចង់ឈ្នះគែគែប់រឿងទាំងប្តីខ្លួនឯងនិង
អ្នកជុំវិញខ្លួនទាំងអស់រួមទាំង
អ្នកដកឹឥវ៉ាន់ឱែយនងិអ្នកជតិ-
ខងទៀត។ជីវិតខ្ញុំរស់នៅ
មិនមានសែចក្តីសុខទែ
ពែះពែលដែល
ខ្ញុំខឹងគែគឺចិត្ត
គិតតែរឿងក្ត-
កែហយគែប់
ពែលវែលា»។
កញ្ញាហ្វាហ្វាក៏

បនបញ្ជាកប់ន្តថា៖
«នាងខ្ញុំសងែឃឹមថា
រឿងមួយនែះមិន-
តែឹមតែផ្តល់ការកមែសាន្តទែ
តែក៏ធ្វើឱែយអ្នកទសែសនា
អប់រំផ្លូវចិត្តចែះរមា្ងាប់-
អារម្មណ៍ស្វែងរកនូវ-
សែចក្តីសុខខងផ្លូវចិត្តកំុ-
បណ្តោយឱែយកំហឹងធ្វើបប-
ខ្លួនឯង ដូចជារឿងរា៉ាវដែល
យើងបនឃើញក្នងុបណ្តោញ-
សង្គមរាល់ថ្ងែ។ ជាពិសែស
នាងខ្ញុំសូមផ្ញើរឿងនែះជូន
ែហ្វ៊នៗទាំងអស់បនទសែសនា
កមែសាន្តក្នុងយប់ថ្ងែអាទិតែយនែះ-

ផងនៅលើកញ្ចក់ទរូទសែសន៍បយន័នងិFace-
book រួមទាំងYouTube របស់

SastraFilm»។
កុនជីវិតរឿង «ខឹងគែធ្វើ
បបខ្លួនឯង»នែះគឺជា
ស្នាដែអ្នកនិពន្ធលោក
ឡាយសុខមុនីបញ្ញាដឹក-
នា ំរឿងលោកសួងបែុស
បែថា្នានិងជំនួយការ-
ដឹកនាំលោកប៊ុនចាន់ទិតែយ

ដែលសុទ្ធជាអ្នកលែបីនែផលិត-
កម្មភាពយន្តសសែ្តា(Sas-

traFilm)៕
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សេសីេស់ សាច់សខ្ច ីកញ្ញា គៀត បេឡា ហៅហ្វាហ្វា 
កំពុងតេ កាក់ កបការថតកុន។ រូបថតហ្វែសប៊ុក

Salah (សា្ដា)ំ របស់ Liverpool លោតរំលង ពេល Tagliafico របស់ Ajax ផ្ដលួខ្លនួសា្កាត់យកបល់។ AFP

កេុង ប៉ារីស :ខែសែបមែើCurtis
Jonesជួយបញ្ជូនLiverpool
ឡើងទៅវគ្គ១៦កែុមចុង-
កែយនែកែបខ័ណ្ឌChampi-
ons Leagueកាលពីយប់ថ្ងែ
អង្គារខណៈលោកZinedine
Zidaneធ្វើមនិដងឹមនិឮចពំោះ
ការលើកឡើងថាគាត់គួរតែដើរ
ចែញពីកែុមRealMadrid
កែយពីរងបរាជយ័ទៀតកែម
ថ្វីជើងរបស់កែុម Shakhtar
Donetsk។
Liverpoolបនអវត្តមាន

កីឡាករសំខន់ៗ ជាចែើនពែល
តែវូស្វាគមន៍កែមុAjaxសមែប់
ការបែកួតពូលDនាកីឡដា្ឋាន
Anfieldនែះក្នុងនោះកីឡាករ
សញ្ជាតិអៀរឡង់ Caoimhin
Kelleherតែូវបនផ្ដល់ឱកាស
ឱែយធ្វើតួនាទីចាំបង្គាលទីជំនួស
AlissonBecker។
១គែប់ ជ័យជម្នះរបស់

Jonesនៅនាទីទី៥៨បនមក
ដោយសរអ្នកចាំទី Andre
Onana របស់កែុមភ្ញៀវ Ajax
សមែចចតិ្តខសុគឺឡើងទៅបែងុ
ចាប់បល់ពីការលើកចូលរបស់
ខែសែការពារNecoWilliamsតែ
បល់រំលងផុតកែបាលរបស់គែ
ដែលដូចទុកឱកាសឱែយកីឡាករ
សញ្ជាតិអង់គ្លែសកៀសបល់
បញ្ចូលទីសែួលៗ ។
កែយបែកតួចាញ់កែមុAta-

lantaកាលពី១សប្ដាហ៍កន្លង
ទៅលទ្ធផលនែះសំខន់ណស់
សមែប់កែុមជើងឯកកែបខ័ណ្ឌ

Premier Leagueអង់គ្លែស
ពែះវជាលទ្ធផលដែលជួយ
ធានាឱែយមានកអីនៅវគ្គបនា្ទាប់
នែកែបខ័ណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបនែះ។
គែូបង្វកឹរបស់កែមុLiverpool

លោកJurgenKloppបន
ថ្លែងទៅកាន់ទូរទសែសន៍ BT
Sportថា៖«នយិាយដោយតែង់
តាំងពីខ្ញុំមក Liverpoolមាន
អារម្មណ៍ថានែះដូចជាយប់នែ
បែកួតChampionsLeague
ដ៏ធំបំផុត១អ៊ីចឹង។ការអត់
មានអ្នកគាំទែបែបនែះជារឿង
សំខន់បំផុតលំបកបំផុត
ពិសែសបំផុត»។
Liverpoolនងឹបញ្ចប់យទុ្ធនា-

ការសនែសំពិន្ទុតាមពូលក្នុងនាម
ជាកែមុលែខ១ដោយសរកែមុ
Atalantaស្មើជាមួយMidtjyl-
land១-១នៅផ្ទះខ្លួនឯង
ហើយកែមុរបស់បែទែសអីតុាលី
មួយនែះមិនដឹងថាអាចរកែសា
ចំណត់លែខ២បនឬអត់
ពែះបែកួតចុងកែយតែូវ
ធ្វើដំណើរទៅហូឡង់ទឹកដីរបស់
កែុមលែខ៣Ajaxដែលតាមពី
កែយតែ១ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ។
ក្ដីសងែឃមឹរបស់កែមុRealក្នងុ

ការបនឆ្លងទៅវគ្គបន្ត កំពុង
ស្ថិតក្នុងភាពសែពែចសែពិល
កែយរបូត៣ពិន្ទុទៅឱែយកែុម
Shakhtarជាលើកទី២ដោយ
ការលែងចាញ់ក្នុងលទ្ធផល
២-០នៅអ៊ុយកែនសមែប់
ការបែកួតនៅពូលB។
កីឡាករបមែុងDentinho

និងManorSolomonស៊ុត
បញ្ចូលទីមា្នាក់១គែប់នៅវគ្គទី
២សមែប់ការប៉ះគា្នានាកែុង
កៀវនែះដើមែបីជយួឱែយកែមុSha-
khtarផ្ដួលកែុមជើងឯកអឺរ៉ុប
១៣សម័យកាលម្ដងទៀតនា
រដូវកាលនែះខណៈជំនួបលើក
ទី១នាកែុងមា៉ា្រឌីដបែទែស
អែសែបា៉ាញកាលពីខែតុលាបន
យកឈ្នះ៣-២។
ទោះបរាជ័យក្នុងបែកួតនែះ

ដែលអាចធ្វើកែុម Realធា្លាក់
តែមឹវគ្គGroupStageក៏ដោយ
ក៏លោកZidaneបដសិែធក្នងុការ-
លាលែងពីតំណែងគែូបង្វឹកដែរ
ដោយបរុសសញ្ជាតិបរាងំបែប់
ថា៖«ខ្ញុំនងឹមនិដើរចែញពីតនួាទី
ជាដាច់ខត។យើងតែងជួបនូវ
ស្ថានភាពលំបកជានិច្ចហើយ
យើងកំពុងទទួលបនលទ្ធផល
អាកែក់ជាបន្តបនា្ទាប់តែយើង
តែូវតែបន្តស៊ូទៅមុខ»។
ពូលBនែះកែុមទាំង៤នៅ

មានឱកាសឆ្លងទៅវគ្គ១៦កែុម
ដូចគា្នាសូមែបីកែុមបតតារាង
InterMilanដែលមាន៥ពិន្ទុ
ដោយសមែចលើលទ្ធផលនែ
បែកួតចុងកែយជាពិសែស
កែុមRealតែម្ដងទោះជានៅ
ចណំតថ់ា្នាក់ទ៣ីក្ដីពែះថាឱែយ
តែឈ្នះកែមុលែខ១Borussia
Moenchengladbachដែល
មាន៨ពិន្ទុនោះនឹងបនឡើង
ទៅវគ្គបន្តដោយសរពែលនែះ
កំពុងតាមពីកែយតែ១ពិន្ទុ
ប៉ុណ្ណោះ៕AFP/VN

តារាស្រសី្រស់កញ្ញាហ្វាហ្វា
កំពុងកាក់កបនឹងការថតកុន

Liverpoolទៅវគ្គបន្តត្រReal 
ចាញ់បន្ថ្រមសម្ពាធឱ្រយZidane

តារា សម្តេង មូ៉ដេល និង ពិធី ការិនី សេសីេស់  គៀត 
បេឡា ហៅ កញ្ញា ហ្វាហ្វា។ រូបថតហ្វែសប៊ុក
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