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កូនខ្មែរផលិតជ័រផ្គុំសៀវ-
ភៅអវកាសនិងតុក្កតា
បែថ្នាឱ្យកុមារលូត-
លាស់បែជ្ញា...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
អឺរ៉ុប-អាមែរិកចោទបែកាន់
កូរ៉ែខាងជើងថបានយក
លែសជំងឺកូវីដដើម្បីបង្កែប
សិទ្ធិមនុស្ស...ទំព័រ១០

អន្តរជតិ
លែខកូដរួម*1200#នឹង
ឱ្យអ្នកបែើទូរស័ព្ទកាត់ផ្ដាច់
សែវាកម្មដែលខ្លួនមិន
ពែញចិត្ត...ទំព័រ៩

សែដ្ឋកិច្ច

នាយករដ្ឋមន្ត្រថីា កម្ពជុា 
រួមចំណ្រកបញ្ច្រញឧស្មន័ 
ផ្ទះកញ្ចក់សកលតិចតួច  បុ៉ន្ត្រ 
នៅត្រ ប្ត្រជា្ញាចូលរួមដោះស្រយ

ពិព័រណ៍សៀវភៅ ឆ្នាំ 
ន្រះ ធ្វើ ក្រម ប្រធាន -  
បទ «សម័យ កូវីដ កា ន់ - 
ត្រស្នទិ្ធ នឹងសៀវ ភៅ»

តើប្រភ្រ ទ វ៉ាក់សំាង
Covid-19នៅ ជំុ-
វិញ ពិភព លោក ដើរ
ដល់ដំណាក់កាល
ណាខ្លះហើយ ? 

ក្រសួង សុខាភិបាល  
នៅ កំពុង បន្ត តាម - 
ដាន ពីការ ចម្លង កូវីដ 
ចូល ក្នងុ សហគមន៍

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រន ថ្ល្រងថា កម្ពុជារួម-
ចំណ្រកបញ្ច្រញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
សកលតិចតួចប៉ុន្ដ្រកម្ពុជានៅត្រ
ប្ត្រជា្ញាចិត្តខ្ពស់អាស្រ័យតាមធន-
ធាននងិសមត្ថភាពចលូរមួដោះ-
ស្រយបញ្ហា។ លោកក៏អំពាវនាវ
ឱ្រយប្រទ្រសទំាងអស់ត្រវូត្ររមួដ្រគ្នា 
អនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច
ដ្រលមានច្រងក្នុងផ្រនការយុទ្ធ-
សាស្ត្រ យន្តការនិងកិច្ចព្រម-
ព្រៀងកន្លងមក។

 ក្នុងកិច្ចប្រជុំ...តទៅទំព័ រ ៦

មុំ គន្ធា
 
ភ្នពំៃញៈដោយសារការរីករាល-

ដលន្រវីរុសកូរ៉ូណា ក្រសួង
ចំនួន៣បានរួមបញ្ចូលគ្នាប្រ-
កា្លាយពិព័រណ៍សៀវភៅឆ្នាំន្រះ
មកជា«សបា្តាហ៍សៀវភៅ»តាម
អនឡាញវិញដ្រលត្រវូរៀបចំ
ឡើង រយៈព្រល១សបា្តាហ៍
ចាប់ពីថ្ង្រទី១២ដល់ថ្ង្រទី១៩
ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០ក្រមប្រធាន- 
បទ«សម័យកូវីដកាន់ត្រសិ្នទ្ធ
នឹងសៀវភៅ»។
លោកហុកសុទ្ធិ តំណាង

គណៈកម្មការ...តទៅទំព័រ ៤

សុខ  វៃង ឈាង

ការរកីរាលដលជងំឺCovid-
19គឺជាបញ្ហាសកលរបស់
មនុស្រសលោកយើងដោយតាម
ស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក បានបង្ហាញថា
ករណីឆ្លងគឺកាន់ត្រខិតជិត
ចំនួន៧០លានករណីនិង
ករណីសា្លាប់នឹងឈានដល់ 
១,៦លានករណីទៅហើយ
ជាហ្រតុធ្វើឱ្រយប្រទ្រសជុំវិញ
ពិភពលោក...ត ទៅ ទំព័រ ១១ 

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជានៅមិនទាន់
អាចប្រកាសបិទព្រឹត្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆកិានៅឡើយ-
ទ្រដោយក្រសួងសុខាភិបាល
នៅបន្តតាមដនសា្ថានភាពចម្លង
ក្នុងសហគមន៍ន្រះបន្តទៀត
ខណៈដ្រលសា្ថានប្រសកកម្ម
អចិន្រ្តយ៍កម្ពុជាបានពន្រយល់
ប្រប់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្ហាញ
អត្តសញ្ញាណ...តទៅទំព័រ  ៤

តម្ល្រ ដំឡូង មី   ហក់  ឡើង  ខ្ពស់ នៅតាម ខ្រត្ត 
នា ភាគ ពាយព្រយ ខណៈ ទិន្នផល  ធា្លាក់ ចុះ

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈទន្ទមឹនងឹការធា្លាកច់ុះ
ទិន្នផលដ្រលបណា្តាលមកពី
ទកឹជនំន់តម្ល្រដឡំងូមីនៅខ្រត្ត
ភាគពាយព្រយព្រលន្រះបានស្ទុះ- 
ឡើងយ៉ាងច្រើនបើធៀបនងឹរដវូ-
កាលប្រមលូផលឆ្នាំមនុដោយ
ភាគច្រើនត្រវូបានឈ្មញួប្រមលូ 
ទិញយកទៅប្រទ្រសថ្រ។
ជាធម្មតាដំឡូងមីគ្រប្រមូល

ផលចាប់ពីខ្រវចិ្ឆកិាដល់ចងុខ្រ
កុម្ភៈប៉ុន្ត្រដោយសារទឹកជំនន់
ការប្រមលូផលឆ្នាំន្រះត្រវូពន្រយារ 

រហូតដល់ដើមខ្រធ្នូន្រះ។
ប្រធានមន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្ត

បនា្ទាយមានជ័យលោកប៊ុក
ឡាយជីបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយថាតម្ល្រដឡំងូ-
មីក្នងុខ្រត្តបនា្ទាយមានជយ័បាន 
ហក់ឡើងយ៉ាងច្រើនធៀបនឹង
ឆ្នាំមនុ។ទោះយ៉ាងណានៅឆ្នាំ
ន្រះបរិមាណទិន្នផលមិនកើន
ដចូតម្ល្រទ្រព្រះផលប្រមាណ
ពី១០-១៥ភាគរយ ត្រូវបាន
បំផ្លាញដោយទឹកជំនន់។
លោកបន្ថ្រមថាបើតាមលោក 

ដងឹតម្ល្រដឡំងូមីកើនឡើងនា-

ព្រលន្រះគឺមកពីការធា្លាក់ចុះ
ទនិ្នផលទាងំនៅកម្ពជុានងិនៅ
ប្រទ្រសថ្រ។ដំឡូងមីក្នុងខ្រត្ត
បនា្ទាយមានជយ័ស្ទើរទាងំអស់
ត្រូវឈ្មួញប្រមូលទៅលក់នៅ
ប្រទ្រសថ្រដើម្របីក្រច្ន្រធ្វើជាអា-
ហារសម្រប់មនុស្រសនិងសត្វ។ 
លោកនយិយថា៖«ការធា្លាក់- 

ចុះទិន្នផលដោយទឹកលិចនៅ
កម្ពុជានិងប្រទ្រសថ្របានធ្វើ
ឱ្រយតម្ល្រដំឡូងមី ក្នុងព្រលន្រះ
កើនឡើងច្រើនដោយព្រលខ្លះ
ឡើងដល់ជិត៧០ភាគរយ»។
បើយោងតាមលោកឡាយជី

បនា្ទាប់ពីប្រមូលផលបានប្រ-
មាណ១០ថ្ង្រ ដំឡូងមីស្រស់
នៅបនា្ទាយមានជយ័ត្រវូឈ្មញួ
ទិញ១គីឡូក្រមតម្ល្រ៣៥០
រៀល(២,៦បាត)នងិដឡំងូមី
ស្ងតួមានតម្ល្រពី៨៦០-៩១៥
រៀល(៦,៤-៦,៨បាត)។កាល  
ពីឆ្នាំមុនដំឡូងមីស្រស់មាន
តម្ល្រ២០០រៀល(១,៥បាត)
និងដំឡូងមីស្ងួត តម្ល្រ៦៥០-
៦៧០រៀល(៤,៨-៥,០បាត)។
ការប្រមូលផលដំឡូងមីក្នុង

ខ្រត្តបនា្ទាយមានជយ័ព្រលន្រះ
ទើបសម្រច...ត ទៅ ទំព័រ ៩

បៃជាកសិករ បៃមូល ផលដំឡូងមី នៅខៃត្តប៉ៃលិន នពៃល កន្លងមក   ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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នៅក្នុ ងដំ ណើ រ ការកសា ង 
បៃទៃ សកម្ព ុជាតៃ ូវ ជបួ នងឹ បញ្ហា 
បៃឈម ២ នៅក្នុង ទំនា ក់ទំ នង 
ជាមួ យ តួអង្គ បរ ទៃស ដៃល 
មាន បំណង ចាក់ ពុម្ព កម្ពុជា ឱៃយ 
កា្លាយ ជា ទមៃង់ បៃជាធិប តៃយៃយ 
សៃមើ សៃមៃ  ដៃល ល្អគ្មាន ២ 
ក្នងុ លោក ជាមយួ នងឹ តអួង្គ ក្ន ុង 
សៃុក ដៃល មាន គោល នយោ- 
បាយ ស មតាម បំណង បៃថ្នា 
របស់  គៃ។ 

បញ្ហាបៃ ឈម ដំបូង គឺ “អន្ត រ- 
ភា វ ូបន ីយ ក ម្មនៃប ញ្ហាក្នងុសៃ ុក 
រប ស់ក ម្ពុជា” ហើយ បញ្ហាមួ យ 
ទៀតគឺ “ការ  បៃើ ទៃឹស្តី អាយ៉ង 
ចំ ពោះ កម្ពុជា” ។  ការចោ ទបៃ - 
កា ន់អំពី ទៃឹស្តី អាយ៉ងគឺ មា ន 
ជាយូ រម កហើ យ ហើយ  មា្ចាស់- 
អា យង៉  អា ច ផ្លាស ់ប្តរូ សៃប តាម 
បរិបទ នៃ ពៃល វៃលា  និង ទិដ្ឋ ភាព  
ភមូ ិសាស្តៃ នយោ បាយ។ បញ្ហា 
បៃឈម ទាងំ២ នៃះ ប ង្កើត បាន 
ជា សមា្ពា ធ នងិ កា ររា ំងស្ទះ ដល ់
ការ អភិ វឌៃឍ នយោ បាយ  និ ង 
សៃ ដ្ឋកិ ច្ចក្ន ុងបៃ ទៃស របស់ កម្ព ុជា  
និង ធ្វើឱៃយ មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់  
ថ តើ កម្ពុជា ជា បៃទៃស របស់ 
អ្នក ណា?

 មិន ថ  ក្នុង ប រិប ទតំ បន់ ឬ 
សកល  កម្ពុជា គឺជា បៃទៃស- 
កមៃ មួយ ដៃល  បញ្ហា ផ្ទៃក្នុ ង 
របស់ ខ្លនួ មាន ការ ទាក់ ទាញ 
ឥត ឈប់ ឈរ នូវចំ ណាប់អា - 
រម្ម ណ៍  និង អន្តរា គមន៍ ពី តួអ ង្គ 
ខា ងកៃ តាំង ពី អ្នក សរ សៃរ  
ឯក រាជៃយ រហូត ដល់ តំណាង- 
រាស្តៃ ឆ្លង ដៃន ។ 

បើ អ្នក សរ សៃរ ឯក រាជៃយ សរ- 
សៃរ អាកៃក ់ព ីកម្ពជុា យើង អាច 
យល់ បាន  ពៃះ នោះជា មុខ - 
របររ បស់ ពួក គៃ ប៉ុ ន្តៃ យើង មិន 
យល់ ទាល់ តៃ សោះ ដៃល អ្នក- 
តំណាង រាស្តៃ បរទៃស  ដៃល 
មាន បញ្ហា ក្នុង សៃុក គរ ដូច ភ្នំ 
បៃរ ជា មាន ពៃល មក ខា្វាយ ខ្វល់ 
បញ្ហា ក្នុង សៃុក របស់ កម្ពុជា។ 
ភាព ខ្វះច នោ្លាះរ បស ់កម្ពជុា បាន 
កា្លាយ ជា ឈ្នាន់ ដ៏ងាយ សៃួល 
ក្នុង ការ បង្កើន បៃជា បៃិយ ភាព- 
នយោ បាយ ក្នុង សៃុក របស់ ពួក 
បរ ទៃស ទាំង នោះ។  

បច្ចបុៃបន្ន នៃះ គួរ ឱៃយ សោកសា្តាយ  
ផង ដៃរ  ដៃល ន រណាៗ ក៏អាច 
កា្លាយ ទៅ ជា អ្នក ជំនាញ ខាង 
នយោ បាយ ការ បរទៃស  ឬ 
ជំនាញ ពីបញ្ហា របស់ កម្ពុជា 
ដោយ គៃន់ តៃ បៃមៃ បៃមូល នងិ  
ចម្លង អត្ថប ទដៃល វាយ បៃហារ 
មកលើ កម្ពជុា  ដៃល មាន សៃប់ ៗ   
នៅលើ អីុន ធឺណិ ត ទោះបី ជា 
ពួក គៃ មិន ដៃល សា្គាល់ សៃុក 
ខ្មៃរសោះ  មិន ដៃល ជួប  ឬនិ- 
យាយ ជាមយួ មនសុៃស ផ្ទាល់ ឬក ៏
ធ្លាប់ មក សៃុក ខ្មៃរ ២-៣ឆ្នាំ ឬក៏  
មិន ដៃល មាន បៃវត្តិ ធ្វើ ការងារ  
អ្វ ីទាល់ តៃសោះ ។   ទោះ បី ជា  ការ- 
រិះគន ់ ចោទបៃ កាន ់របស ់ពកួ គៃ 
សា្តាប់ ទៅ ដូច ជាសម ហៃតុ ផល 
កដ៏ោយ នៅក្ន ុង ការ អនវុត្ត  ជាក-់ 
ស្តៃង  ការ រៀបចំ គោល នយោ- 
បាយ  និង ការ អនុវ ត្ត គោ ល- 
នយោបាយ នីមួយ ៗ     មិន មៃន 
ជា ខៃសៃប នា្ទាតដ់ៃល រត ់តៃង ់គ្មាន- 
ដាច់ នោះទៃ  ហើយ  ការលំ បាក  
ក្នងុ  ការស មៃប ស មៃលួ  រវាង ពហ-ុ 
តួអង្គ   និងសា្ថាប័ន គឺមាន តៃ 

បុគ្គល ដៃល ធ្លាប់ ឆ្លង កាត់ បទ- 
ពិសោធ ការងារ ជាក់ស្តៃងបុ៉ណ្ណោះ 
 ដៃល អាច យល់ បាន ។ 

ដោយ ហៃតុនៃះហើយ  អ្វី- 
ដៃល ពួក គៃ គិត ថ  គៃសា្គាល់  
នងិយល ់ចៃបាស ់ពកីម្ពជុា គ ឺ គៃន ់
តៃ ជាលទ្ធផល  នៃ ការ តៃង តៃប ់ 
និង ចម្លង តាម នូវ រាល់ សៃចក្តី- 
អធិ បៃបាយ  និង រូបភាព អាកៃក់  
របស់ កម្ពុជា  ដៃល តៃូវបាន គៃ 

រៀបចំ រួច សៃច ទៅ ហើយ។   
ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ នៅ តៃ ជឿជា ក់ថ  
ពួក គៃ ជា អ្នក សង្គៃះ ដៃល 
អពៃយា កៃតឹ  គ្មាន ននិា្នាការ នយោ- 
បាយ និង ឯក រាជៃយ។  

ជា មួយ នឹង សៃចក្តី សៃក- 
ឃ្លាន ភាព អវិ ជ្ជមាន របស់ កម្ពជុា  
តួ អង្គ បរ ទៃស ទាំង នោះ តៃង 
មាន វិបៃប ដិសារី ២ ។ទី១ គឺពួក- 
គៃ សោក សា្តាយ ដៃ ល បរា ជ័យ 
ក្នុង ការ ដក តួអង្គ រដា្ឋាភិ បាល 
បច្ចុបៃបន្ន ចៃញ ពីសា្ថា ប័ន គៃប់- 
គៃង រដ្ឋ នៅពៃ ល ដៃល  គៃ មាន 
ឱកាស ធ្វើ អន្តរា គមន៍ នៅ ក្នុង 
ការ បោះឆ្នា ត ដៃល រៀបចំ ដោយ 
អង្គ ការ សហបៃ ជា ជាតិ នៅឆ្នាំ 
១៩៩៣។ វិបៃបដិសារីទី ២ គឺពួក- 
គៃ សោក សា្តាយ ដៃល មិន បាន 
មក ជួយ សង្គៃះ ពលរ ដ្ឋខ្មៃរ 
ដៃល ជឿ ស៊ប់លើ លទ្ធ ិបៃជាធិប- 
តៃយៃយ  នៅ ពៃល ដៃល កម្ពុជា 
បាន ធ្លាក់ ទៅក្នុង បាត ដៃបៃ- 
ឡាក់ ឈម នៃ របប ប៉ុល ពត។ 

វិបៃប ដិសារី ទំាង នៃះ មានចំណុច  
រួម គ្នា នៅ តៃង់ ថ  នៃះគឺ ជាការ- 
ពិចារ ណា ដៃល គ្មាន ធតុ ចូល 
ពីបៃជា ជន មា្ចាស់ សៃុក ទាល់ តៃ 
សោះ។  គ ឺពកួ គៃ យក ល្អតៃ ខ្លនួ-  
ឯង សុទ្ធ សាធ ។  

វិបៃប ដិសារីទី ២ របស់ពួ កគៃ 
គជឺារឿ ងធម្មតា  ទៅហើយពៃះ 
គ្មាន  បៃ ទៃសណា មួយ ឬកៃុម 
បៃទៃស ណាមួ យ អាច  មា ន យន្ត- 
ហោះ ឬ កបា៉ាល់ គៃប់ គៃន់  ឬ 
ធនធន សង្គម កិច្ច គៃប់ គៃន់  
ដើមៃបីទ ទួល ជន ភៀស ខ្លនួ ដោយ- 
សារ សង្គៃម  ដៃល ជឿ លើ មនោ- 
គមន៍ វិជា្ជារ បស់ ពួក គៃ នោះទៃ។ 
ឧទាហរណ ៍នា ពៃល  បច្ចបុៃបន្ន  ក ៏
នៅតៃ  មាន មិន ខ្វះ។ 

ពិត ណាស់ ថ តួអង្គ បរ ទៃស 
អាច ស្អប់  ឬ សៃឡាញ់ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា  ប៉ុន្តៃ ពៃល ខ្លះ 
គៃមិន អាច បៃង ចៃក បាន ទៃ ថ  
តើ ពួក គៃ កំពុង តៃ វាយ បៃហា រ- 
រាជ  រដា្ឋាភិ បាល  ឬបៃទៃស កម្ពជុា 
ទាំង មូល។  ឧទាហរណ៍ ការ- 
ដាក់ ទណ្ឌកម្ម សៃដ្ឋ កិច្ច កាល- 
ពីទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៨០  អ្នក- 
រងគៃះ គ ឺបៃទៃស កម្ពជុា ទាងំ- 

មូល ។ នៅ ក្នងុ អនុ សញ្ញាទី កៃងុ- 
វីយៃ ន ស្តី ពី ទំនាក់ទំន ង ការ- 
ទ ូតមាន ចៃងថ  រាល ់កចិ្ច ការផ្លវូ-  
ការ តៃូវ តៃ ធ្វើ ជាមួយ រ ដ្ឋមា្ចា ស់ 
ផ្ទះ ហើយ តួនាទី របស់ សា្ថាន- 
បៃសក កម្ម ការទូត គឺ តៃូវ ជំរុញ 
ទំនាក់ទំ នង មិត្ត ភាព រវាង រ ដ្ឋ 
បញ្ជនូជាមយួ នងឹ រដ្ឋ មា្ចាស ់ផ្ទះ ។ 
ប៉នុ្តៃ  អន ុសញ្ញា នៃះ ហាក ់ដចូ ជា 
លៃង មាន ន័យ អ្វី ទៀត ហើយ 
ពៃះ តួអង្គ បរ ទៃស មួយ ចំនួន 
បៃ សៃ័យ ទាក់ ទង តៃ ជាមួយ 
តួអង្គ មិន មៃន រដា្ឋាភិបា ល ដៃល 
ពួក គៃ ជៃើស រី សប៉ុ ណ្ណោះ   ។

នៅ ក្នងុ បៃ វត្តសិា សៃ្តសម ័យ- 
ទំ នើ ប រប ស់ ខ្លួ នបៃ ទៃស ក ម្ពុជា 
គជឺា សាក ល វ ិទៃយាល ័យ ជ ីវតិពតិ 
សមៃប់កា រ ធ្វើ ពិសោធន៍ នៃ របប 
ដឹ កនាំ ម នោគ មន៍ វិ ជា្ជាផៃសៃង ៗ  
បូក រួម ទាំង ទមៃង់ ដឹកនាំ ដៃល 
អាកៃក់ បំផុត ក្នុង បៃវត្តិ សាស្តៃ 
មនុសៃស ជាតិ  ទមៃំ តៃក ម្ពុជា 
បាន ចង យុថ្កា កំណត់ យក  លទ្ធ-ិ 
បៃ ជា ធិប តៃយៃយសៃ រីព ហុបកៃស  
និ ងរប បរា ជានិយ មអា សៃ័យ 
រ ដ្ឋធ ម្មន ុញ្ញ ធ្វើ ជា របប គៃប ់គៃង 
របស់ ខ្លួន ។ យា៉ាង ណាក្តី ភាព រឹង- 
មាំ និ ង មុឺង មា៉ា ត់  នៃ  រដ្ឋធ ម្មនុ ញ្ញ 
រ បស់ កម្ព ុជាទា ក់ ទង នឹ ងគោល- 
កា រណ៍ នៃ បៃព័ ន្ធគៃ ប់ គៃងរ ដ្ឋ 
និង អភិ កៃម ន យោ បាយកា រ- 
ប រទៃ សនៅតៃ មិនអា ច ពនៃយល់ 
តួអ ង្គប រទៃ សទាំង នោះឱៃយ  
យល់  និង ជឿបា ន ។ សមៃប់ 
ពួ កគៃ  កា រផ្លា ស់ ប្តូ រ រ ដា្ឋាភិបាល 
ហាក់ បី ដូចជា ដំ ណះសៃ យ 
តៃ ១ គ ត់ឆ្ពាះ ទៅ រក ភា ព ល្អ 
ឥត ខ្ចាះនៃ ល ទ្ធបិៃ ជា ធបិតៃ យៃយ 
និ ងកា រផ្លា ស់ប្តូរ គោលន យោ- 
បាយ រប ស់បៃ ទៃស កម្ពុ ជា។ 

វិ ធី សា ស្តៃ រ ប ស់ពួ ក គៃគឺ ដូច 
អ្វដីៃល ខ្មៃរ យើង ហៅថ   “កាត-់ 
កៃបាល តមៃូ វមួ ក” ។ 

ពួក គៃមាន ជំនឿថ  កម្ពុជា 
កំពុង តៃូវ បាន គៃប់ គៃង ដោយ 
បគុ្គ ល មយួ កា្តាប ់តចូ  ដោយ កៃមុ 
អៃលីត  ឬ សា្ថាប័ ន  ដៃល បៃជា - 
ជ ន ធម្មតា មិន អាច ប៉ះពា ល់បាន។  
បុ៉ន្តៃ និនា្នា ការ ស្អប់ សា្ថាប័ នគៃ ប់- 
គៃ ង  គឺ មាន ស្ទើរ គៃប់ បៃទៃស   
ហើយ ជាទូ ទៅ  គៃ  ចូល ចិត្ត បៃើ 
ននិា្នា ការ នៃះឡូ ក ឡំ  ជា មយួ នងឹ 
នយោ បាយ បៃជាភិ ថុ ត ដើមៃបី 
បញ្ឆៃះ កំហឹង ពលរដ្ឋ។  អ្វីដៃល 
គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ ដៃ រនោះគឺ ថ  
រាជរ ដា្ឋាភិ បាល មិន អាច ធ្វើ មិន 
ដឹ ង មិន ឮ ចំពោះ សំឡៃង  និង 
ការ ឈឺចាប់ របស់ បៃជា ព លរដ្ឋ 
នោះ ទៃ នៅ ពៃល  ដៃល ពល រដ្ឋ 
អាច ទាក់ទ ង ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ 
គណនហី្វៃ សប៊ ុក របស ់នា យក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ។  

ជា មួ យនឹ ង រយៈ ពៃល តៃ ២០ 
ឆ្នា ំនៃស ន្តភិា ព ពៃ ញលៃ ញ ន ិង 
ឱកា សក្នុ ង ការ ក សាងសា្ថា ប័ ន 
រ ដ្ឋ វា ជា អ កុ សល ដៃល អ្ន កខ្លះ 
បា នចា ប់ ផ្តើម មើល សៃល សន្ត-ិ 
ភា ពរួច ទៅហើ យ  ហើយ រិះគ ន់ 
រាជ រដា្ឋាភិ បា លថ បាន បៃើ- 
បៃស់ កៃរ ដំណៃ លស ន្តិ ភាព  
យូ រ ពៃក ។ក្នុងនា ម ជា បៃទៃ ស 
កៃយ ជ ម្លាះដៃ លមិន មាន 
សា្ថាប័ ន រដ្ឋ ទាល់ តៃ សោះ  តាំង 
ពីដំ បូ ងម ក ប៉ុ ន្តៃ នៅតៃ  អា ច 
ទទួ ល បា ននូ វ សន្តិភា ពបៃក ប- 
ដោយ ចីរ ភាព  កំ ណើន សៃដ្ឋ- 
កិច្ចខ្ព ស់ កា រ កា ត់ប ន្ថយ ភាពកៃ-ី 
កៃ និ ង កមៃិ ត   បៃ ជាធិ ប តៃយៃយ 
ជា ក់ លាក់ មួ យក ម្ពជុា គឺជាឧ ទា- 
ហ រណ៍ បៃវត្ត ិសា ស្តៃដ៏ ក មៃ បំផុ ត  
ម ួយ    ។  បៃទៃ សផៃសៃ ង ទៀត  ដៃល 
មា ន សា្ថា ន ភា ព បៃ ហា ក់បៃ- 
ហៃលគ្នា ដ ូច បៃ ទៃ ស កម្ព ុជា ក្ន ុង 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នា១ំ៩៨០ និង ១៩៩០  
កំពុ ង តៃ បៃយុទ្ធ គ្នា ក្នុង សងៃ្គា ម 
ផ្ទៃក្នុ ង  នៅ ឡើ យ  ហើយ គ្មាន 
តួអង្គ បរទៃស  ណាច ង់ ខា្វាយ- 
ខ្វល់ពី ពួក គៃ ទៀត ទៃ ។

 ស ន្ត ិភាព បៃៀ បបី ដូ ចជា អុ ក- 
សុី ហៃសៃ ៊នដៃលម នុសៃសយើ ង 
ពៃល ខ្លះ  ម ិន យក ច ិត្តទ ុកដា ក។់ 
ដោយសា រ ជំងឺ រាត តៃបា ត កូវី ដ ១៩  
នៅ ពៃលគៃ តមៃូវ ឱៃយពា ក់មា៉ា ស់ 
គៃប់ គ្នា  ទើប យើង ចាប់ ផ្តើម- 
ចាប ់អារម្មណ ៍ ព ីសារៈ សខំាន ់នៃ 
ការដ កដ ង្ហើ ម  អុកសុី ហៃសៃ៊ន  - 
បរិ សុទ្ធ  ដោយ គ្មាន របាំង  រាំង- 
ស្ទះ ។ ទាល់ តៃ មានអស្ថិ រ ភាព 
ទើ បគៃ  ភា្ញាករ់ ឭក ព ីសារៈ សខំា ន ់
នៃ សន្តិ ភាព។

បើ មើល លើ ការ វិវឌៃឍ របស់ 
បៃទៃ ស កម្ព ុជា ក្នងុ រ យៈពៃល  ៧ 

ទស វតៃស រ៍ បនា្ទាប់ ពីស ង្គៃម លោ ក- 
លើ កទី ២ តួអ ង្គប រ ទៃ សគួ រ តៃ  
សបៃបាយ ចិ ត្តជា មួ យនឹង ការ- 
អភិវឌៃឍ រ បស់ បៃ ទៃស ក ម្ពុ ជា 
ក្នងុ នាម ជា បៃជា ជាត ិមយួ ដៃល 
លៃង មាន សង្គៃ មសុីវិល និង 
លៃង នាំ បញ្ហា របស់ ខ្លួន ទៅ ឱៃយ 
ពភិព លោក ខា ងកៃ ឈកឺៃបា ល  ។ 
ឥ ឡូវ នៃះ បៃទៃ ស ក ម្ពុជា កំ ពុ ង 
ប ញ្ជូ ន អ្នក ថៃ រ កៃសា សន្តិ ភា ព  
រប សខ់្ល ួនទៅ កៃបៃ ទៃស  ទោះ- 
បីជា មានហា និ ភ័យ ធ្ង ន់ ធ្ងរ នៃ 
កា រ ឆ្លង ជ ំង ឺកវូដី ១៩  យា៉ា ងណា  
ក្ត ី ។  ជា ម ួយ នងឹ ធ ន ធ នត ិចតចួ  
របស់ ខ្លួន កម្ពុជា នៅតៃ មាន 
សៃចក្តី មៃតា្តា ជា “បៃទៃ សតូ ច 
ដៃ លមា ន បៃះដូ ងធំ” ដៃល 
សុខចិត្ត ទទួល ដោះ សៃយវិបត្តិ 
ម នុ សៃសធ ម៌ រ បស់  កបា៉ា ល់ ទៃស- 
ច រណ ៍ West erdam ។ កម្ពជុា 
បាន  គំទៃ ដ ល់ ពហុ ភា គ ីន ិយម 
និ ងកិ ច្ច ស ហបៃ តិ បត្តិកា រតៃបូង - 
តៃបងូ (South- South  coope-  
ration) ដូច ជា  តាម រយៈ ការ- 
ផ្តល ់មា៉ាស ់   នងិ ស មា្ភារ វៃ ជ្ជ សា ស្តៃ 
ដ ល់ បៃ ទៃស មី យា៉ា ន់មា៉ា ឡា វ   និង 
ទី ម័ រខា ង កើតដើ មៃបី គំ ទៃ ដល់ 
កិ ច្ច ខិ តខំ បៃឹ ង បៃ ង ដើ មៃបីបៃ - 
យុ ទ្ធ បៃ ឆំង នឹងកា រ រី ក រា ល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

ទោះ បីជា មានកា រពិត ទាំង- 
អស ់ដចូ ខាង លើស្ត ីព ីសន្ត ិភា ព 
កា រ អភិវ ឌៃឍ សៃដ្ឋកិ ច្ច  និង ការ- 
ចលូ រមួ វភិា គទាន ទៅក្ន ុង សហ- 
គ មន ៍អន្តរ ជា ត ិកដ៏ោ យក ៏តអួង្គ 
បរទៃស ទំាង នោះ មិនអា ច ផ្តល់- 
កិត្តិ យស ដ ល់បៃ ទៃស កម្ពុជា 
បាន ដៃរ  ពៃះពួ ក  គៃ ខា្លាច គៃ 
មើល ឃើ ញ ថ គំ ទៃ ដ ល់ រា ជ- 
 រ ដា្ឋាភិ បាល  កម្ពុជា  ។

នៅ ពៃល អ នាគ ត ខាង មុខ    
បញ្ហា បៃ ឈ មទាងំ២ន ឹងនៅ តៃ 
មាន   ហើយ នៅ តៃ បង្ក ជាឧប សគ្គ 
ដ ល់ កា រអ ភិ វ ឌៃឍន យោ បា យ  
និ ង សៃ ដ្ឋកិ ច្ច រ បស់ បៃ ទៃ ស កម្ពជុា 
នងិ ជា នព់ ន្លចិ ភាព ជា មា្ចាស ់បៃ- 
ទៃស រ បស់ កម្ពុ ជា ។ បៃទៃ ស 
កម្ពុ ជា គួរ តៃប ន្ត ដើ រ លើ មា គ៌ា  
រ ប ស់ ខ្ល ួន  ហើ យគួរ តៃ ផ្តាត ការ- 
យ កចិ ត្តទុ កដាក់ លើ គោល ដៅ 
រ ប ស ់ខ្ល ួន ហើយ តៃ ូវបៃ កា ន ់ខា្ជា ប ់
នូ វ អ្វី ដៃ ល ខ្លួន ច ង់បាន នោះគឺ 
ការ  សមៃ ច បា ន នូវ បៃ ទៃស- 
ជា តិ មួយ ដៃល មាន សន្តិ ភាព  
វិបុល ភាព រុង រឿង និង ឯករាជៃយ 
ជាដ រា ប  និង ជា បៃជា ជាតិ មួយ 
ដៃល យក ចិត្ត ទុកដាក់ ដល់ 
សុខុ មាល ភា ពរ បស់ បៃ ជា- 
ជន ខ្លួន ៕

សុឹម វីរៈ
ទបី្រកឹ្រសា យទុ្ធ សា ស្ត្រន្រ វ ិទ្រយា- 

សា្ថាន ចក្ខវិុស័យ អាសីុ (  AVI)

ការប្រឈមរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយតួអង្គបរទ្រស

នៅ ព្រល អ នាគ ត ខាង មុខ   បញ្ហា ប្រ ឈ ម 
ទាំង ២នឹ ងនៅ ត្រ មាន   ហើយ នៅ ត្រ បង្ក ជាឧប សគ្គ 
ដ ល់ កា រអ ភិ វ ឌ្រឍន យោ បា យ និ ង  ស្រ ដ្ឋកិ ច្ច រ បស់ប្រ-  
ទ្រ ស កម្ពុជា  និង ជា ន់ព ន្លិច ភាព ជា មា្ចាស់ ប្រ ទ្រស  
របស់    កម្ពុ ជា ។ ប្រទ្រ ស កម្ពុ ជា គួរ ត្រប ន្ត ដើ រ លើ មា គ៌ា  
រ ប ស់ ខ្លួ ន  ហើ យគួរ ត្រ ផ្តោត ការយ ក ចិ ត្តទុ កដាក់ លើ 
គោល ដៅ រ ប ស់ ខ្លួ ន ហើយ ត្រូ វប្រ កា ន់ ខា្ជា ប់ នូ វ អ្វី ដ្រ ល 
ខ្លួន ច ង់បាន នោះគឺ ការ  សម្រ ច បា ន...
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ការចូលរួមក្នងុសកម្មភាព ប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩
កាសៃតភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ សូមសម្តៃងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជៃលជៃ និងកោតសរសើរ 
ចំពោះ ថ្នាក់ដឹកនាំ  បុគ្គលិកសុខាភិបាល ទាហាន មនៃ្តីរាជការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ផៃសៃងទៀត ជាពិសៃសកៃុមគៃូពៃទៃយជួរមុខ ដៃលបានធ្វើពលិកម្ម ក្នុងការបំពៃញ
ការងារបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺរាតតៃបាតកូវីដ១៩ បៃកបដោយភាពកា្លាហាន 
និងបៃឈមហានិភ័យខ្ពស់។

យើងខ្ញុំសូមថ្លៃងអំណរគុណ និងសូមជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ  កៃុមគៃូពៃទៃយ  បុគ្គលិក- 
សុខាភិបាល ទាហាន មនៃ្តីរាជការ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ទទួល បាន 
 ជោគជ័យ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ រាត តៃបាតនៃះ ។ 



តពីទំព័រ១...ពិព័រណ៍សៀវ-
ភៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីថ្ងៃ
ទី១២ខៃធ្នថូាពពិរ័ណ៍សៀវភៅ
លើកទី៨កាលពីឆ្នាំមុនគឺជា
ពិព័រណ៍ដៃលទទួលបានជោគ-
ជ័យយ៉ាងធំធៃងដោយក្នងុរយៈ-
ពៃល៣ថ្ងៃដោយមានការចលូ-
រួមពីអ្នកបោះពុម្ពផៃសាយចំនួន
១៤០ស្តង់និងអ្នកចូលទសៃសនា
ទទូៅចនំនួបៃមាណជា១៨មុនឺ
នាក់។លោកថាដើមៃបីជំរុញឱៃយ
ឧសៃសាហកម្មសៀវភៅនៅកម្ពុជា
កាន់តៃបៃសើរថៃមទៀតគណ-
កម្មការពពិរ័ណស៍ៀវភៅគៃង
នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍
សៀវភៅកម្ពជុាលើកទី៩នៅឆ្នាំ
២០២០នៃះឱៃយកាន់តៃបៃសើរ-
ឡើង។លោកសុទ្ធិបានថ្លៃង
ថា៖«ជាអកសុលវរីសុកវូដី១៩
បានចូលមករាតតៃបាតពិភព-
លោក និងកម្ពុជាយើងផងដៃរ
ដៃលធ្វើឱៃយគមៃងពិព័រណ៍សៀវ-
ភៅកម្ពុជាលើកទី៩នៃះតៃូវ

បានអាក់ខាននិងលើកទៅធ្វើ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១វិញ»។
លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈ-

ពៃល១សបា្តាហ៍នៃះគណៈកម្ម-
ការពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជា
នងឹមានរៀបចនំវូកម្មវធិីផៃសៃងៗ
ជាចៃើនតាមរយៈអនឡាញ។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងវបៃបធម៌ និង

វិចិតៃសិលៃបៈលោកសៃីភឿង
សកណុាបានថ្លៃងថាសៀវភៅ
គឺជាមធៃយោបាយមួយដៃលនាំ
គៃប់គ្នាទៅកាន់គៃប់ទីកន្លៃងបាន
គៃប់ពៃលវៃលាតាងំពីបៃទៃស
មយួទៅកាន់បៃទៃសមយួដើមៃបី
បានយល់ពីទមា្លាប់ពីអាថ៌កំបំាង
របស់ធម្មជាតិជនជាតិនងិអពំី
អ្វីៗ ទំាងអស់ដៃលជាចំណៃះដឹង
នៅក្នងុពភិពលោកកដ៏ចូជានាំ
ទៅកាន់ពៃលវៃលាដៃលកន្លង-
មកនាពៃលបច្ចុបៃបន្ន និងទៅ
អនាគត។
លោកសៃីថាថ្វីដៃបិតតៃក្នុង

ពៃលបច្ចុបៃបន្នបៃជាពលរដ្ឋ

មានមធៃយោបាយចៃើនដូចជា
ទរូសព័្ទស្មាតហ្វនូទរូទសៃសន៍ឬ
ក៏កុំពៃយូទ័រដៃលអាចចាត់ទុកជា
មិត្តភក្តិបុ៉ន្តៃសៀវភៅជានិច្ចកាល
នៅតៃជាមិត្តមួយដ៏ស្មាះតៃង់
ហើយតាមជាប់នៅជាមួយនឹង
បៃជាជននងិបៃជាជាតិនៅគៃប់
តបំន់តាងំតៃពីយរូលង់ណាស់
មកហើយ»។
លោកសៃីភឿងសកុណា

ជឿថាទោះបីជាបច្ចុបៃបន្ននៃះ
កម្ពជុាកំពុងទទួលរងនូវការរាត-
តៃបាតដោយសរជំងឺកូវីដ១៩
ប៉ុន្តៃកូវីដមិនមៃនជាឧបសគ្គធំ
សមៃប់លុបបំបាត់នូវបំណង-
បៃថា្នាក្នុងការចង់ចៃះចង់ដឹង
ក្នុងការស្វៃងរកសៀវភៅមក
អាននោះឡើយ។លោកសៃី
បញ្ជាក់ថា៖«ផ្ទុយមកវិញវាជា
ឱកាសមួយសមៃប់យើងទំាង-
អស់គ្នាកាន់តៃជិតស្នទិ្ធថៃមទៀត
ជាមយួនងឹសៀវភៅរបស់យើង
ដើមៃបីឱៃយការបៃើបៃស់ពៃល-
វៃលារបស់យើងឱៃយកាន់តៃមាន
តម្លៃនិងមានបៃយោជន៍សមៃប់
ខ្លួនយើងផ្ទាល់ និងគៃួសរ

របស់យើង»។
ចំណៃកលោក រស់សុវាចា

អ្នកនំាពាកៃយកៃសួងអប់រំយុវជន
នងិកឡីាក៏ថ្លៃងពីមៃសិលមញិដៃរ
ថាសបា្តាហ៍សៀវភៅចូលរួម
លើកកម្ពស់វបៃបធម៌អំណាន
ដៃលមានគោលបំណងបង្កើន
ការបណ្តុះបណា្តាលធនធាន-
មនុសៃសបៃកបដោយវិជា្ជាសមៃបទា
បំណិនសមៃបទានិងចរិយ-
សមៃបទា។លោកបញ្ជាក់ថា ៖
«ការបៃរព្ធសបា្តាហ៍សៀវភៅ
ក្នុងបរិបទកូវីដ១៩ជាការ-
ឆ្លើយតបមួយទៅនឹងគោល-
ដៅអប់រំបៃបឌីជីថលដៃល
តមៃូវឱៃយអ្នកអានបន្តអនុវត្ត
វិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាព
ពៃះថានៅក្នុងយុគសម័យ
បច្ចៃកវិទៃយោមនុសៃសអានតាម
បៃបផៃសៃងៗគ្នាដូចជាតាមរយ:
សៀវភៅនិងតាមរយ:មាតិកា
ឌីជីថលជាដើម»។
លោកថាការអានចៃើនអាច

បង្កើនចំណៃះដឹងកាន់តៃចៃើន
និងអាចមានឱកាសទទួលបាន
ការងារកាន់តៃចៃើន។

សៃចក្តីជូនដំណឹងរបស់
គណៈកម្មការពពិរ័ណ៍សៀវភៅ
កម្ពុជាបានឱៃយដឹងថា«សបា្តាហ៍
សៀវភៅ»បានរួមបញ្ចូល
សកម្មភាពមួយចំនួនដៃល
រៀបចំតាមបៃព័ន្ធអនឡាញមាន
ដូចជាការផៃសព្វផៃសាយសៀវភៅ
និងវីដៃអូរបស់កវីអ្នកបោះពុម្ព-
ផៃសាយបណា្ណាគរិកអ្នកលក់
សៀវភៅដៃគូអភិវឌៃឍន៍វិស័យ
សៀវភៅនងិអណំានគៃឹះស្ថាន
អប់រំនៅលើគៃហទំព័ររបស់
ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជា។ក្នុង

នោះក៏មានការជួបនិយយ
សណំះសណំាលជាមួយនងឹវា-
គ្មនិពិសៃសៗដៃលនឹងអញ្ជើញ
ចូលរួមតាមរយៈកម្មវិធីZoom។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា ពិព័រណ៍

សៀវភៅកម្ពជុាគជឺាកម្មវធិីមួយ
រៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំដៃលតៃង-
តៃបៃរព្ធធ្វើឡើងនៅបណា្ណាល័យ
ជាតិក្នងុគោលបំណងលើកកម្ពស់
ការយល់ដងឹរបស់បៃជាជនលើ
សៀវភៅជាភាសខ្មៃរនិងបរទៃស
ដើមៃបីលើកកម្ពស់ឧសៃសាហកម្ម
បោះពុម្ពផៃសាយនៅកម្ពុជា៕

តពីទំព័រ១...អ្នករកឃើញវិជ្ជ-
មានជំងឺកូវីដ១៩កន្លងមក។
អ្នកនំាពាកៃយកៃសួងសុខាភិបាល

លោកសៃីឱវណ្ណឌីនបានបៃប់
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃមិៃសលមិញថា
ការដៃលកៃសួងមិនទាន់អាច
បៃកាសបិទពៃឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២៨វិច្ឆិកាគឺដោយសរតៃ
កៃសួងនៅបន្តតាមដានស្ថានភាព
ចម្លងក្នងុសហគមន៍នៃះបន្តទៀត
សនិ។លោកសៃបីន្តថា៖«ពៃះ
លទ្ធផលមិនទាន់បងា្ហាញអស់នៅ
ឡើយទៃហើយក៏តៃូវរង់ចាំការ-
សមៃចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីសម្តៃច
តៃជោនាយករដ្ឋមន្តៃីដៃរ»។
អ្នកនាំពាកៃយរូបនៃះលើកឡើង

ថាបច្ចុបៃបន្ននៃះកៃសួងសុខា-
ភិបាលកំពុងតៃខិតខំដើមៃបីបំពៃញ
ភារកិច្ចក៏ដូចជារួមសហការជា-
មួយនឹងអន្តរកៃសួងក៏ដូចជា
ដៃគូរបស់ខ្លួនដើមៃបីរុករកនិង
ស្វៃងរកនវូអ្នកដៃលប៉ះពាល់នងឹ
ពៃតឹ្តិការណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា
នៃះ។លោកសៃីបន្តថា ការរួម-
ចំណៃកដោយការចូលរួមរបស់
បៃជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបងា្ហាញ
នូវអត្តសញ្ញាណភាពស្មាះតៃង់
ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬប៉ះពាល់
ជាមួយនឹងអ្នកដៃលមានវិជ្ជមាន
ជំងឺកូវីដ១៩ ជាការរួមចំណៃក
ធំធៃងសមៃប់ជំរុញបៃតិបត្តិការ
នៃការរុករកក៏ដូចជាបៃតិបត្តិការ
នៃការទប់ស្កាត់ឱៃយបានលឿន
ជាទីបំផុតនូវការចម្លងបន្តគ្នា។
អ្នកជងំឺកវូដី១៩ដៃលបានរក-

ឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង«ពៃតឹ្តិការណ៍

សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា»ចាប់ពីថ្ងៃ
ទី២៨ខៃវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី១២
ខៃធ្នូឆ្នាំ២០២០មានសរបុចនំនួ
៤០នាក់(សៃី១៩នាក់)។
កៃសួងសុខាភិបាលឱៃយដឹងពី

ថ្ងៃមៃសិលមិញថា ការធ្វើតៃស្តវត្ថុ-
សំណាកលើកទី៣នៅថ្ងៃទី១២
ខៃធ្នូ សរុបមានចំនួន៨៨១៤
សំណាកដោយក្នងុនោះសំណាក
ជាង ៣០០០តៃវូបានធ្វើវិភាគ
និងមនិមានវជិ្ជមានវរីសុកវីូដ១៩
ឯសណំាកដៃលនៅសល់នងឹធ្វើ
វិភាគបន្តនៅថ្ងៃទី១៣ខៃធ្នូ។
ទាក់ទងនឹងការបងា្ហាញនូវរូប-

ថតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក-
ជំងឺមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩កន្លង-
មកកៃុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុសៃស
នៃអង្គការសហបៃជាជាតិ នៅ
ទីកៃុងហៃសុឺណៃវ បានសម្តៃងនូវ
ការភា្ញាក់ផ្អើលចពំោះការសមៃច
ដោយអាជា្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការ
អនុញ្ញាតឱៃយផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មាន
ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមានតៃស្ត
វជិ្ជមានកវូដី១៩ដោយអធបិៃបាយ
ថាការផៃសព្វផៃសាយនៃះជាការបំពាន
ធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិឯកជន។
ចាប់តំាងពីថ្ងៃទី៤ខៃធ្នូកៃសួង

សខុាភបិាលបានសមៃចបងា្ហាញ
អត្តសញ្ញាណនិងព័ត៌មានផ្ទាល់-
ខ្លនួរបស់បគុ្គលមយួចនំនួដៃល
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងបៃព័ន្ធ-
ផៃសព្វផៃសាយដៃលការសមៃចនៃះ
តៃវូបានអនុម័តយល់ពៃមពីលោក
នាយករដ្ឋមនៃ្តីហ៊ុនសៃន។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរបស់

អង្គការសហបៃជាជាតិលើកឡើង

ថាកៃមុអ្នកជំនាញស្វាគមន៍សៃច-
ក្តីបៃកាសរបស់កៃសួងសុខា-
ភិបាលចុះថ្ងៃទី១០ខៃធ្នូដៃល
ក្នុងនោះកៃសួងបានបញ្ជាក់ពី
ការប្តៃជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការ
គោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គល
និងសៃចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុសៃស
ហើយបានកត់សមា្គាល់ថាសៃចក្តី-
បៃកាសព័ត៌មានស្តីពីកូវីដ១៩
របស់កៃសួងចុះថ្ងៃទី១១ខៃធ្នូ
បានដកចៃញនូវរូបថតរបស់
បុគ្គលមួយចំនួនដៃលបានធ្វើ
រោគវិនិច្ឆយ័ថាវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
ទោះយ៉ាងណាកៃមុអ្នកជំនាញ

នៅតៃពៃយួបារម្ភថាសៃចក្តីបៃកាស
ព័ត៌មាននៃះនៅតៃបន្តរកៃសាទិន្ន-
ន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល។
ជាការឆ្លើយតបជំុវិញការលើក-

ឡើងរបស់កៃុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិ-
មនុសៃសអង្គការសហបៃជាជាតិ

នៃះស្ថានបៃសកកម្មអចិនៃ្តយ៍៍
កម្ពុជាបៃចាំអង្គការសហបៃជា-
ជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានា
នៅទីកៃុងហៃសឺណៃវបានចៃញនូវ
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយកាលពី
ថ្ងៃទី១១ខៃធ្នូថាការបងា្ហាញអត្ត-
សញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នក
មានវីរុសកូរ៉ូណាដោយកៃសួង
សុខាភិបាលគឺមានសរៈសំខាន់
ជាខា្លាំងនឹងមានភាពចាំបាច់
បំផុតក្នុងកាលៈទៃសៈតមៃូវឱៃយ
មានការទប់ស្កាត់ជាបនា្ទានន់វូការ
ឆ្លងចូលសហគមន៍ ខណៈមិន
ទាន់ឃើញបៃភពចៃបាស់លាស់
នៅឡើយ។ការបងា្ហាញនៃះក្នុង
គោលបំណងការពារសុវត្ថិភាព
សុខភាពសធារណៈនិងសន្តិសុខ
របស់បៃជាជនទំាងមូលដៃលតៃូវ
បានធានាដោយចៃបាប់អន្តរជាតិ។
ស្ថានបៃសកកម្មអចិនៃ្តយ៍កម្ពុជា

បញ្ជាក់ថា៖ «ការឈប់បងា្ហាញ
អត្តសញ្ញាណក៏នឹងចាប់ផ្តើម
អនុវត្តឡើងវិញនៅពៃលការឆ្លង
ចូលសហគមន៍តៃវូបានគៃប់គៃង
ទំាងសៃងុ។ការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹង
កូវីដ១៩របស់កម្ពុជា បានដាក់-
បញ្ចលូនូវគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុសៃស»។
ជាមួយគ្នានៃះធនាគរអភិវឌៃឍន៍

អាសុី(ADB)បានចាប់បៃតបិត្តិ
គំនិតផ្តចួផ្តើមគំទៃវា៉ាក់សំងចំនួន
៩ពាន់លានដុលា្លារដៃលជាអន្តរា-
គមន៍ គំទៃការទទួលបានវា៉ាក់-
សំងនៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក
ឬហៅកាត់ថា(APVAX)ដោយ
ផ្តល់ការគំទៃយ៉ាងឆប់រហ័ស
និងបៃកបដោយសមធម៌ដល់
សមាជកិជាបៃទៃសកពំងុអភវិឌៃឍ
របស់ខ្លួនដៃលរួមមានបៃទៃស
កម្ពជុាផងដៃរខណៈដៃលពកួគៃ
កំពុងចាប់ផ្តើមទិញនិងដឹកជញ្ជូន

វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩ដៃលមាន
បៃសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មានរបស់

កៃសងួសខុាភបិាលពីមៃសិលមញិ
ឱៃយដឹងថាកម្ពុជារកឃើញករណី
វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២នាក់
បុ៉ន្តៃមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពៃតឹ្តិការណ៍
សហគមន៍២៨វិច្ឆិកាទៃ។
បុរសជនជាតិហៃសក៊ដានីអាយុ

៤៧ឆ្នាំស្នាកន់ៅសណា្ឋាគរមយួ
ក្នុងកៃុងភ្នពំៃញធ្វើដំណើរមកពី
បៃទៃសហៃសក៊ដានីបន្តជើងហោះ-
ហើរនៅបៃទៃសករូ៉ៃខាងតៃបូងមក
ដល់កម្ពជុាថ្ងៃទី១០ខៃធ្នូនិងតៃស្ត
ឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ។អ្នក-
ដំណើរ៧៦នាក់បានធ្វើដំណើរ
តាមយន្តហោះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ
នៃះនិងតៃូវបានដាក់ឱៃយធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កក្នុងសណា្ឋារគរ២ផៃសៃង-
គ្នានៅភ្នំពៃញ។ចំណៃកបុរសជន-
ជាតិខ្មៃរអាយុ៣២ឆ្នាំស្នាក់នៅ
សណា្ឋាគរមួយនៅភ្នពំៃញជាអ្នក-
ធ្វើដណំើរមកពីបៃទៃសមា៉ាលីបន្ត
ជើងហោះហើរនៅកូរ៉ៃខាងតៃបូង
មកដល់កម្ពជុានៅថ្ងៃទី១១ខៃធ្នូ
នងិធ្វើតៃស្តរកឃើញវជិ្ជមានកវូដី
ឯអ្នកដំណើរ៦២នាក់ដៃលរួម-
ដណំើរតាមយន្តហោះជាមយួនងឹ
អ្នកជំងឺរូបនៃះមានតៃស្តអវិជ្ជមាន
និងបានដាក់ឱៃយធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ក្នុងសណា្ឋាគរចំនួន៣ផៃសៃងគ្នា
ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ។
គិតតៃឹមថ្ងៃមៃសិលមិញកម្ពុជា

មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
៣៥៩នាក់ក្នងុនោះពៃយោបាលជា-
សះសៃបើយចនំនួ៣០៧នាក់នងិ
អ្នកកំពុងសមៃកពៃយោបាលនៅ
មន្ទរីពៃទៃយសរុបចំនួន៥២នាក់៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃចន្ទទី១៤ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

មនុស្សកំពុងទិញសៀវភៅនៅបណ្ណាគារ១កន្លងមក។រូបថតសហការី

ពិព័រណ៍សៀវភៅ...

ក្រសួងសុខាភិបាល...

អ្នកទៅធ្វើត្ស្តរកកូវីដនៅក្សួងមហាផ្ទ្កាលពីថ្ង្ទី១២ខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២០។រូបថតកៃសួងមហាផ្ទៃ
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ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 

ភ្នំ ពេញៈ អ្នកកាសៃត ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  បានឈ្នះ ពា នរង្វាន ់អន្ដរជាត ិ
លៃខ ១ ក្នុង កម្មវិធី បៃ កួត បៃជៃង 
ពានរង្វាន់ ទៃសចរណ៍ វៃជ្ជ សាស្តៃ 
Medical Travel Media 
Awards 2020 (MTMA 
2020) ដៃល តៃូវបាន បៃរព្ធ 
ធ្វើឡើង នៅ បៃទៃស ម៉ាឡៃ សុ ី  កាល 
ពី ថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន ។

អ្នក សារព័ត៌មន  លោក នាង 
សុភាព  បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ 
“Best Online Report of the 
Year(International) 
Award” សមៃប់ អត្ថបទ របស់ 
លោក ដៃលមន ចំណងជើង ថា 
“វសិយ័ វៃជ្ជសាស្តៃ របស ់ម៉ាឡៃសុ ី
សា្វាគមន៍ អ្នកជំងឺ គៃប់ពៃល វៃលា 
មកព ីជុវំញិ ពភិពលោក”ដៃល តៃវូ 
បាន ចៃញផៃសាយ កាលព ីខៃតលុា។

លោក សុភាព  ក៏បាន ជាប់ ចំ- 
ណាត់ថា្នាក់ លៃខ២ ផងដៃរ  ផ្នៃក 
«the Best Print Report (In-
ternational)» ហើយ លោក ក៏ 
ជាប់ ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ៣ផ្នៃក 
អ្នកសារព័ត៌មន ទៃសចរណ៍ 
វៃជ្ជសាស្តៃ ឆ្នើម បំផុត បៃចាំឆ្នាំ 
“Best Medical Travel Jour-
nalist of the Year”។ កម្មវិធី បៃ- 
ក ួត បៃជៃង MTMA បៃចាឆំ្នា ំលើក 
ទ ី២នៃះតៃវូបាន រៀបចឡំើង ដោយ   
កៃុមបៃឹកៃសា ទៃស  ចរណ៍ សុខ ភាព 
ម៉ាឡៃសុ(ីMHTC)។  ការបៃកាស 
អំពី ជយលាភី តៃូវបាន ធ្វើឡើង 
តាម អន ឡាញ ព ីទកីៃងុ គ ូឡា ឡា ំព ួ
ដោយ សារតៃ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ១៩។ 

អ្នក រៀបចំ កម្មវិធី បៃ កួត បៃជៃង  
បានទទួល អត្ថបទ ចូលរួម ចំនួន 
៤០០ អត្ថបទ  ចៃញពី អ្នក សារពត័-៌ 
មន មកព ី១១បៃទៃស។  ការបៃកតួ-   
បៃជៃង បៃចាំ ឆ្នាំនៃះ តៃូវបាន រៀប- 

ចឡំើង ដោយ MHTC ជាទ ីភា្នាក ់ងរ   
រដ្ឋាភិបាល ដៃល ផ្តល់ សៃចក្តី ទុក- 
ចតិ ្ត ជាមយួ ការទទលួ ខសុតៃវូ ផ្នៃក 
ទៃសចរណ៍ វៃជ្ជសាស្តៃ របស់ 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី។

លោក សុភាព  និយាយថា ៖«ខ្ញុំ 
ពិតជា រីករាយ ណាស់ ដៃល បាន- 
ឈ្នះ  ពានរង្វាន់ នៃះ វា គឺជា កាដូ 
ចងុឆ្នា ំដ ៏ធ ំមយួ។ ខ្ញុ ំបាន សៃវ ជៃវ 
អំពី ទីកន្លៃង ផ្តល់ សៃវា វៃជ្ជសាស្តៃ 
សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ាន  ហើយ ខ្ញុ ំបាន រកឃើញថា 

បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី មន មន្ទីរពៃទៃយ 
ផ្តល់ សៃវា វៃជ្ជ សាស្តៃ លំដប់ 
ពិភពលោក  មន វៃជ្ជបណ្ឌិត 
បៃកបដោយ ជំនាញ វិជា្ជាជីវៈ»។

តាម រយៈ ការសៃវ ជៃវ របស់ 
លោក នាង សភុាព  លោក ក៏បាន- 
រលំៃច ក្នងុ អត្ថបទ  ដោយ  បង្ហាញ ថា  
បៃទៃស ម៉ាឡៃ សុ ី  ផ្តល ់ការពៃយា បាល   
ក្នុងតម្លៃ សមរមៃយ ដល់ ជនបរទៃស  
ជា ពសិៃស អឡំងុ   វបិត្ត ិជងំ ឺក ូវដី  ម៉ា- 
ឡៃសុ ីនៅតៃ សា្វាគមន ៍ជន បរទ ៃ ស 
ដើមៃបី ផ្តល់ សៃវា ពៃយាបាល។ 

លោក សុភាព ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ ក៏ 
សមូ  ថ្លៃង អណំរគណុ ដល ់ MHTC 
ដៃល បានរៀបចំ កម្មវិធី បៃកួតបៃ- 
ជៃង នៃះ ឡើង  ដើមៃបី លើក ទឹក ចិត្ត 
ដល់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ អន្ដរជាតិ  
ឱៃយ ចូលរួម សរសៃរ អត្ថបទ អំពី 
វិស័យ ថៃទាំ វៃជ្ជសាស្តៃ  និង ឱៃយ 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ចូលរួម លើក- 
កម្ពស់ វិស័យ នៃះ។ ដូច្នៃះ  វា 
បានផ្តល ់ឱកាស ដល ់អ្នក សារពត័-៌ 
មនដូចជា រូបខ្ញុំ  អាច សរសៃរ អំពី 
បៃធានបទ នៃះ ឡើង។ លើស ពនីៃះ    
ទៀត វសិយ័ វៃជ្ជសាស្តៃ ក ៏ជា បៃធាន-
បទ ដៃល ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ផង ដៃរ» ។ 

លោក ក៏បាន ថ្លៃង អំណរគុណ 
ដល់  ថា្នាក់ ដឹកនាំ  មិត្ត រួមការ ងរ 
អ្នក កៃសមៃួល  អ្នក រចនា  ដៃល 
បាន ជយួ ធ្វើ ឱៃយ អត្ថបទ នៃះ កានត់ៃ 
លៃច ធ្លោ។ 

កម្មវិធី បៃកួតបៃជៃង  MTMA  
រៀបចំ ឡើង ដើមៃបី ទទួលសា្គាល់ 
របាយការណ៍  និង អត្ថបទ ឆ្នើមៗ  
របស់ អ្នកសារព័ត៌មន  ការី និពន្ធ  
ផលិតករ  និង អង្គភាព សារព័ត៌- 
មន នានា  សមៃប់ ការចូលរួម ចំ- 

ណៃក របស់ ពួកគៃ ក្នុងការ លើក- 
កម្ពស់ ឧសៃសាហកម្ម ទៃស ចរណ៍  
វៃជ្ជ សាស្តៃ របស់ បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី ។

លោកសៃី  Sherene Azli  
អគ្គនាយក MHTC  មនបៃសាសន ៍  
ថា ៖«កម្មវធិ ី MTMA2020 បាន- 
បង្ហាញ ពី ការចូលរួម និង យក ចិត្ត- 
ទុកដក់ យា៉ាង ខ្លោំង ពី បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ទាងំ ក្នងុសៃកុ  នងិ អន្តរជាត ិ 
ទោះបី មន ឧបសគ្គ ដោយ ជំងឺ 
រាតតៃបាត ក្តី»។ 

អតា្ថាធិបៃបាយ អំពី ជោគជ័យ នៃ 
កម្មវិធី  MTMA   ឆ្នាំនៃះ  លោក សៃី  
Sherene  ថ្លៃងថា  ការិយាល័យ 
លៃខ ធកិារដ្ឋាន ទទលួបាន អត្ថបទ   
ចំនួន ៤០០មក ពី ១១បៃទៃស។ 
កៃពី បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី  គឺមន 
ដូចជា បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី  ប៊ៃុយ- 
ណៃ  កម្ពុជា  បង់ កា្លោ ដៃស  កូរ៉ៃ- 
ខងតៃបូង  ចិន  វៀតណាម  ឥណា្ឌា  
អង់គ្លៃស  កៃូអាសុី  និង បៃទៃស 
ទយុ នសីុ។ី ចនំនួ អ្នក ចលូរមួ បាន- 
កើនឡើង គរួ ឱៃយ កតស់ម្គាល ់ ពោល 
គឺ កើនឡើង ៦០ភាគរយ  បើ 
បៃៀបធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ មុន៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ សាលា ដបំងូ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ  បង្គាប់ ឱៃយ ភា្នាក់ងរ កម្លោំង 
សាធារណៈ  ឃុំខ្លួន ជន តៃូវចោទ 
ឈ្មោះ ន ីណាក ់ ភៃទ បៃសុ ៤១ឆ្នា ំ  
ជន ជាតិ ខ្មៃរ នៅ មណ្ឌល អប់រំ កៃ - 
បៃ ទ១ី (ម១) កាលព ីថ្ងៃសៅរ ៍ ព ី
បទជៃរ បៃមថ ជាសាធារណៈ  នងិ 
ញុះញង់ ឱៃយ មន ការរីស អើង  
ដោយ បង្គាប់ មន្តៃី សមត្ថកិច្ច 
អនុវត្ត ឱៃយ បានតៃឹមតៃូវ តាមចៃបាប់  
កៃយពី បុរសនៃះ បញ្ចៃញ សារ 
ឌឺដង រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ។  

បើ យោង តាម ដីកា បង្គាប់ ឱៃយ 
ឃុខំ្លនួ  ដៃល ចុះ ហត្ថលៃខ  ដោយ 
លោក ហុង សុគុណ  វឌៃឍនា  ចៅ- 
កៃម សុើបសួរ  នៃសាលា ដំបូង រាជ- 
ធានីភ្នំពៃញ  កាលពី ថ្ងៃទី១២   ធ្នូ  
បៃប ់ទៅ បៃធាន ពន្ធនា គារ កៃបៃ 
ទ១ី (ម១) ទទលួ  នងិ ឃុ ំខ្លនួ ជន នៃះ  
រហតូ ដល ់មន បទបញ្ជា ថ្ម ីសមៃច   
ផៃសៃង ពី នៃះ។ លោក ចៅកៃម ក៏ 
បង្គាប ់ឱៃយ ភា្នាកង់រ នៃ កម្លោ ំងសា ធារ- 
ណៈ ទាំងអស់ សហការ អនុវត្តឱៃយ 
បាន ល្អ  នៅពៃល ដីកា នៃះ  តៃូវ- 
បាន បង្ហាញ ក្នុង ករណី ចាំ បាច់។ 

បើ តាម ដកីា បង្គាប ់បរុស ឈ្មោះ 
ន ីណាក ់ អាយ ុ៤១ឆ្នា ំជនជាត ិខ្មៃរ  
មខុរបរ លកដូ់រ សាចក់ៃក តាម អន- 
ឡាញ  មន ទីកន្លៃង កំណើត នៅ  
ឃុ ំតាប៉នុ  សៃកុ សង្កៃ  ខៃត្ត បាត ់ដ ំបង  
នងិ មន ទលីនំៅ បច្ចបុៃបន្ន  សា្នាក ់នៅ   
ផ្ទះ ជួល គា្មោន លៃខ  ផ្លូវ ៨BT  កៃុម 
ទី២  ភូមិ សនៃសំ កុសល១  សង្កាត់ 

បងឹ ទពំនុ ទ១ី  ខណ្ឌ មនជយ័  រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ។

ជន នៃះ តៃូវបាន ដក់ឱៃយ ស្ថិត 
កៃម ការតៃួត ពិនិតៃយពីបទជៃរ បៃ- 
មថ ជាសាធារណៈ និង ញុះ ញង់ 
ឱៃយ     មន ការរីសអើង បៃពៃឹត្ត នៅ  
រាជធានី ភ្នំពៃញ  កាលពី ថ្ងៃ ទី៧  
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  តាម បទបៃបញ្ញត្តិ 
មតៃ ៣០៧ មតៃ៤៩៤  និង 
មតៃ ៤៩៦  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។ 

តលុាការបង្គាប ់ឱៃយ មន ការ ឃុ-ំ 
ខ្លនួ  បណ្តោះ អាសន្ន បរុស ឈ្មោះ ន ី
ណាក ់ បនា្ទាបព់ ីជន នៃះបាន សរ សៃរ  
នៅលើ បណា្តោញ សង្គម ហ្វៃសប៊កុ 
ផៃច ឈ្មោះ  IMan-KH ដៀម ដម  
និង ឌឺដង ដល់ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃ ី ហ៊នុ សៃន  បញ្ចៃញ ម៉ាស ់ នងិ   
តៃៀម លខិតិ ក្នងុ ការដក ់បៃទៃស 
ក្នងុ គៃ អាសន្ន  សដំៅ ដល ់យទុ្ធនា- 
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ទៅនឹង ជំងឺ- 
កូវីដ១៩  នៅ ក្នុង បៃទៃស។

ហ្វៃស ប៊ុក ផៃចឈ្មោះ  IMan-
KH  ដៃលកាន់ កាប់ ដោយ បុគ្គល   
ឈ្មោះ នី ណាក់   សរសៃរ ថា ៖«ខ្ញុំ 

បាន  តៃៀម ឬ ពៃៀង ល ិខតិ  នងិ ឯក- 
សារ រួចរាល់ អស់ ហើយ  ក្នុង ការ- 
ស ្នើ ដក់ ទៃុង មន់ របស់ ខ្ញុំ ក្នុង ភាព- 
អាសន្ន។ ពៃះ មូលហៃតុ  មន 
មៃរោគ ផ្តា សាយ រលាក ផ្លូវ ដង្ហើម  
កំពុងតៃ រាតតៃបាត ក្នុង កសិដ្ឋាន។ 
ខ្ញុំ មិនចង់ គិត ដល់ ចំណុច នៃះ ទៃ  
ពៃះ វា ធ្វើឱៃយ ខូចខត សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ កូន មន់ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ»។

ហ្វៃស ប៊កុ នោះថា ៖«ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថា  
កនូមន ់នងឹ ចៃះ ពាកម់៉ាស ់គៃប ់គា្នា 
ហើយ ដៃក នៅក្នងុ ទៃងុ  កុចំៃញ កៃ   
ឱៃយ សោះ បើ គា្មោន ការចាំ បាច់» ។

លោក ឡៅ ម៉ុងហៃ  អ្នកវិភាគ 
នយោបាយ  ព ីមៃសលិ មញិ  បាន ស្នើ 
ដល ់សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  
បៃគល ់សៃរភីាព ឱៃយលោក ន ីណាក ់ 
វញិ។ លោក ថា ការបក សៃយ  នងិ    
យក បទ ជៃរ បៃមថ ជាសា ធារ ណ: 
នងិ បទ ញុះញង ់ឱៃយ មន ការរសី  អើង  
ទៅ ចោទ បៃកាន ់ គាត ់ គ ឺមនិ តៃមឹ តៃវូ   
តាម ការបកសៃយ តងឹរុងឹ  ក្នងុ រឿង 
ពៃហ្មទណ្ឌ ដចូ មនចៃង ក្នងុ មតៃ 
៥ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ទៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ក្នងុ រឿង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  ចៃបាប់ តៃូវ បកសៃយ យា៉ាង 
តឹង រុឹង។ ចៅកៃម មិនអាច ពងៃីក 
វសិាលភាព អនវុត្តឬ បៃពៃតឹ្ត តាម- 
សទិសភាព [គឺភាព សៃប គា្នា  
ភាព សៃដៀង គា្នា] បាន ឡើយ»។

លោក ថា ៖«អពំើ យក ម៉ាស ់ពាក់   
ឱៃយ កនូ មន ់របស ់ន ីណាក ់ គៃន ់តៃ   
ជាការ កំប្លៃង ឌឺដង  ដៃល នៅក្នុង 
បៃទៃស បៃជា ធបិ តៃយៃយ សៃរ ី ពហ-ុ 
បកៃស  ធានា សទិ្ធមិនសុៃស  គោរព ចៃបាប ់ 
គៃ មនិចាតទ់កុ ជាបទ ល្មើស ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ទៃ។ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ ខ្មៃរ  ក ៏មនិ   
បាន ចាតទ់កុ ថា ការ ក ំប្លៃង ឌដឺង នៃះ   
ជាបទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដៃរ ទៃ»។

 ករណី នៃះ  លោក ជិន ម៉ាលីន  
អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ យតុិ្តធម ៌ បញ្ជាក់   
ថា ការចោទបុគ្គល នី ណាក់  ពី បទ- 
ជៃរបៃមថ ជាសាធារណៈ និង ញុះ- 
ញង ឱ់ៃយ មនការរសី អើងនៃះ   តលុា- 
ការ រាជធាន ីភ្នពំៃញ មន មលូដ្ឋាន 
ចៃបាស់ លាស់ចំពោះ ការ បៃពៃឹត្ត។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ចំពោះ ថា  
ការចោទ ហ្នឹង ហួស ហៃតុ  ឬ មិន 
ហសួ ហៃតុ  ជា គោលការណ ៍ចៃបាប ់ 
គឺ  គៃ មើល ទៅលើ សកម្ម ភាព  ថា  
សកម្មភាព ហ្នងឹ  អពំើ បៃពៃតឹ្ត ហ្នងឹ  
វា មន ធាតុ ផៃសំ ក្នុង ការបង្កើត បាន 
ជាបទ ល្មើស  ឬ ក៏ មិន មន»។ 

លោកម៉ាលនីបន្តថា ៖«អ៊ចីងឹ ទៃ!  
ខង សមត្ថកិច្ច  និង ខង តំណាង 
អយៃយការមន មលូដ្ឋាន រងឹម ំចៃបាស-់    
លាស់បញ្ជាក់ ថា សកម្មភាព ហ្នឹង  
បង្កើត បានឱៃយ ទៅជា បទល្មើស  
និង បទចោទ ហ្នឹង ទៅតាម មតៃ 
ដៃល តៃូវ បង្ហាញ ហ្នឹង»៕   

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ពេះ សី ហនុៈ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសី ហនុ បាន  បៃកាស ដល់  
បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល ទទួល បាន  
ព័ត៌មន  ឬ បៃទះ ឃើញ រាល់ វត្ថុ- 
បរុាណ ផៃសៃងៗ   ដៃល ជកី បាន ព ី
ក្នងុ ដ ី រសី បាន លើដ ី រាវ បាន ព ី
ក្នុង ទឹក  ឬ ក្នុង រូបភាព ណា ក្តី  
តៃូវ រាយ ការណ៍ និង បៃគល់ វត្ថុ 
ទាំង នោះ ទៅ អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន   
ឬ អាជា្ញា ធរ ពាក់ព័ន្ធ។

  អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត  
ពៃះ សហីន ុ  លោក  ឃាង  ភារ មៃយ  
បាន ឱៃយ ដឹងថា  កន្លង មក រដ្ឋបាល 
ខៃ ត្ត សង្កៃត ឃើញ ថា មន បៃ- 
ជាពល រដ្ឋ មួយ ចំនួន បៃទះ- 
ឃើញ វត្ថុ បុរាណ  តៃ មិន បាន 
រាយ ការណ៍ ជូន សមត្ថ កិច្ច  
ហើយ ថៃម ទាងំ បាន បៃមលូ វត្ថ-ុ 
បុរាណ ទាំង នោះ យក ទៅ រកៃសា 
ទុក ដោយ ខុស ចៃបាប់ ទៀត ផង ។    

  លោក ភារ មៃយ  ថ្លៃង ថា៖ « ការ- 
បៃមូល យក វត្ថុ បុរាណ ពីកៃម 
សមុទៃ   ទន្លៃ   បឹង បួ ក្នុង ដី ឬ 
លើ ដី  យក មក រកៃសា ទុក ដោយ 
មិន មន ការ ជូន ដំណឹង ដល់ 
អាជា្ញា ធរ  ឬ រកៃសា ទកុ សមៃប ់ការ- 
ជញួ ដរូ   គ ឺទង្វើ ខសុ ចៃបាប ់ ដៃល 
បៃឈម នឹង ការ ជាប់ ពន្ធនា គារ » ។    

 យោង  តាម មតៃ ៦៣  នៃ 
ចៃបាប់ ស្តពីី កិច្ច ការពារ បៃតិ កភណ្ឌ 
វបៃបធម៌ បាន ចៃងថា«  តៃូវ ផ្តនា្ទា- 
ទោស ដក់ ពន្ធនា គារ ពី  ៦ ខៃ 
ទៅ  ៥ ឆ្នាំ   ពៃម ទាំង ពិន័យ ជា 
បៃក ់តាម តម្លៃ ដៃល អ្នក ជនំាញ 
បាន បា៉ាន់សា្មោន ចំពោះ ជន ណា 

ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស ដូច ជា   
លក់  ឬ ផ្ទៃរ កម្ម សិទិ្ធ  ប្តូរ ទីតាំង  
បំផ្លោញ ចោល  ពងៃច ព ងៃឹល  
បបំ្លៃង របូរាង  ឬ ជសួជលុ ដោយ 
គា្មោន ការ អនុញ្ញាត  មិន បាន 
រកៃសាទុក កា រពារ ដោយ តៃឹម តៃូវ 
នូវ សមៃបត្តិ វបៃប ធម៌ .. »   ។   

  លោក  បៃក ់ សវុណា្ណា រា៉ា  អគ្គ- 
នាយក បៃតិ កភណ្ឌ   នៃ កៃសួង 
វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ   បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា  ចៃបាប ់ស្តពី ីកចិ្ច ការពារ 
បៃតិ កភណ្ឌ វបៃបធម៌  នៅ កម្ពុជា 
មិនមន ចៃង ពី អាយុ កាល នៃ វត្ថុ- 
បុរាណ  ហៃតុ នៃះ គៃ មិន ដឹង ថា  
វត្ថុ អាយុ ប៉ុនណាទើប ហៅ ថា  
វត្ថុ បុរាណ នោះទៃ  ប៉ុន្តៃ មន វិធី 
មួយ ទៀត គឺ  គៃ អាច គិត ពី តម្លៃ  
ដៃល មន តម្លៃ បៃវ ត្តិ សាស្តៃ  
តម្លៃ វបៃបធម៌ និង តម្លៃ សា្ថាបតៃយ- 
កម្ម ផៃសៃងៗ   ដៃល កៃយ វាយ- 
តម្លៃ ជា ទូទៅ វត្ថុ នោះ ស្ថិត ក្នុង 
ការ ការពារ ដោយ ចៃបាប់ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖« បើ នយិាយ ពី  
ចៃបាប់  យើង អត់ មន កំណត់ ថា  
៥០ ឆ្នាំ  ឬ ១០០ ឆ្នាំ  វត្ថុ ហ្នឹង តៃូវ 
ចាត់ជា វត្ថុ បុរាណ  ជា សមៃបត្តិ 
បៃតិ កភណ្ឌ ជាតិ  ចៃបាប់ យើង 
អត់ មន និយាយ  ប៉ុន្តៃ មិនមៃន 
មន តៃ សៃុក យើង ទៃ  បៃទៃស 
ខ្លះ ក ៏គៃ គា្មោន ដៃរ ខណៈ បៃទៃស 
ខ្លះ មន ការ កំណត់ ឆ្នា ំតៃមឹ តៃវូ » ។  

លោក ថា  ពលរដ្ឋ មនិ បាន ដឹង 
ពី អាយុ កាល របស់ វត្ថ ុបុរាណ ទៃ 
ការ ចូល រួម របស់ ព ល រដ្ឋ គឺមន 
តម្លៃ ដល់ ការ ពិនិតៃយ វាយ តម្លៃ  
និង ដ ក់ប ញ្ជូ ល ក្នុង បញ្ជី សារ ពើ-  
ភណ្ឌ ទុក ជា សមៃបត្តិ ជាតិ ៕

លោកនាង សុភាព  និង ពាន រង្វាន់ ដេល ទទួល បាន   ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី 

លោកនី ណាក់ ពេលនំាមកសាលាដំបូងរាជធានី   ពីថ្ងេទី១២ ធ្ន។ូ រូបថត ប៉ូលិស

បុរសបញ្ចេញសារឌឺដងដាក់បេមុខរដា្ឋាភិបាលក្នងុការបេយុទ្ធ-
បេឆំាងជំងឺកូវីដតេវូបានឃំុខ្លនួពីបទជេរបេមាថនិងញុះញង់

អាជ្ញាធរឱេយពលរដ្ឋរាយការណ៍
នៅពេលបេទះឃើញវត្ថុបុរាណ

អ្នកសារព័ត៌មានភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ឈ្នះ
ពានរង្វាន់លេខ១ពីបេទេសមា៉ាឡេសីុ
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នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈគណៈ កម្មាធិ ការ- 
ជាតិ រៀបចំ ការ បោះឆ្នា ត(គ.ជ.ប) 
បាន សមៃច អនុ ញ្ញាត ឱៃយ អង្គ- 
ការ ឃ្លាំ មើល ការបោះឆ្នា ត  
នៅ កម្ពុជា ហៅ កាត់ ថា  ខុម - 
ែ្រហ្វល(COMFREL)បន្ត  
ធ្វើ សវ នក ម្ម លើ បញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត 
ឆ្នាំ ២០២០  ដើមៃបី ចូ  ល រួម ធ្វើ 
ឱៃយប ញ្ជី ឈ្មាះ បោះឆ្នាតរឹត តៃ 
ម ន គុណ ភា ព  រី ឯ ដំ ណើរ ការ- 
សវន កម្ម នៃះ  នឹង តៃូវ ចាប់ ផ្ដើម 
នៅពាក់ ក ណ្ដា លខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ នៃះ 
រហូត ដល់ ខៃម ករា ឆ្នាំកៃ យ។ 
  លោក សោម សូ រ ិដា អគ្គលៃ- 
 ខាធិកា ររង គ.ជ.ប បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ពី មៃសិល មិញ ថា គ.ជ .ប 
អន ុញ្ញាតឱៃយ អង្គ ការ ខមុ  ែ្រហ្វល 
ធ្វើ សវនកម្ម  លើ បញ្ជ ីបោះឆ្នា ត 
ឆ្នានំៃះគឺជា កិច្ច សហ ការ និង ជា- 
ដៃគូ ក្នុង ការ រៀបចំ បញ្ជី បោះ- 
ឆ្នាត ឱៃយមន សុកៃឹត ភាព និង 
តៃមឹ តៃវូ   ពៃះ រាល ់ការ ងារ អ្វីៗ  
ដៃល គ.ជ.ប បានខតិខ ំធ្វើ មនិ- 
បៃ កដ ថា ល្អ ឥត ខ្ចោះ នោះ ទៃ។ 
   លោក សោម សូ រិ ដា បាន 
ថ្លៃងថា អង្គការ ខុម ែ្រ ហ្វល ជា 
អង្គការ មួយ ដៃលម ន វិជា្ជា ជីវៈ 
ហើយ បាន រកឃើ ញ នូវ ភាព - 
មិ នបៃកៃតី មួយ ចំនួន កាលពី 
កន្លង មក នៃះ ដូចជា  ករណី 
ឈ្មាះ ស្ទួន និង ការ បៃើបៃ ស់ 
ឯក សារ បញ្ជាក់ និង អត្តសញ្ញាណ  
សញ្ជាតិ ខ្មៃរ សមៃប់ចុះ ឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាត ជា ដើ ម។

លោក  ថា៖ «អង្គការ នៃះ បាន 
ជួ យគ.ជ.ប ចៃើន ក្នុងការ រក- 
ឃើញ  ហើយ គ.ជ.ប  បាន កៃ- 
សមៃលួ ដោយ ផ្អៃក លើ របាយ- 
ការណ៍ របស់ អង្គ ការ នៃះ។ ទោះ- 
ជា យ៉ាង ណ  អង្គ ការ COMFREL  
នៅតៃ ទទួល សា្គាល់ ថា  បញ្ជី- 
បោះ ឆ្នាត របស់ គ.ជ.ប គឺ មន 
គណុ ភាព ល្អជាង ៩០% បន្ទាប ់
ពី បាន ធ្វើ សវន កម្ម» ។ 

លោក  កង សាវ៉ា ងៃស មន្តៃី- 
ជាន់ខ្ពស់ នៃ អង្គការ ខុម  ែ្រហ ្វល 
បាន ថ្លៃង ពីមៃសិ ល មិញ ថា អង្គ- 
ការ របស់ លោក តៃងធ្វើ សវ ន- 
កម្ម បញ្ជ ីបោះ ឆ្នាតរបស់  គ.ជ.ប 
ជា រៀង រាល់ឆ្នាំ ដើមៃបីឱៃយ  កាន់- 
តៃមន ភាព ពៃញ លៃញ គណុ- 
ភាពតៃមឹតៃ ូវ និង មន បច្ចបុៃបន្ន- 
ភាព ប៉ុន្តៃ លោក ថា  ឃុំ សងា្កាត់ 
មួយ ចំនួន ហាក់ មិន ទាន់ យល់ 
ពី កិច្ចការ នៃះ  ទើប លោក ស្នើ 
ទៅ គ.ជ.ប ជួយ សមៃួល។

លោក បន្តថា៖«អ្វដីៃល យើង 
ធ្វើជា មួយ គជប នៃះ  ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ គណុភា ព បញ្ជ ីឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ដៃល សំដៅ ដល់ ឈ្មាះ 

នៅក្នុង បញ្ជី នៃះ មន វត្តមន- 
ពិតបៃកដឬ ស្ទួន ដៃរ ទៃ ឬក៏ 
មន ឈ្មាះ ខ្មា ចនៅក្នងុ បញ្ជ.ី..
នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះខុម ែ្រហ្វល ធ្វើ 
បានតៃ ១០ខៃត្ត  អាសៃ័យ លើ 
ធនធាន ដៃលមន ប៉ុន្តៃ បើ- 
សិកៃសា អំពី ឈ្មាះ ស្ទួន ឬ ភាព- 
មិន បៃកៃតី នៃ ឯក សារ យើង 
នឹង សិកៃសា លើ បញ្ជី ឈ្មាះ ចុង- 
កៃយ ឬ បញ្ជី ឈ្មាះ ដំបូង 
របស់  គ.ជ.ប  ទាំង អស់»។ 

លោក  សខុ ឥសាន អ្នកន-ំ 
ពាកៃយ គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃងពីមៃសិលមិញថា ការធ្វើ- 
សវនកម្មបញ្ជីបោះឆ្នាតរបស់ 
ខុម ែ្រហ្វលនៃះ ជា ចំណុច ល្អ 
មួយ ធ្វើឱៃយមន ភាព តៃឹ មតៃូវ  
ខណៈ  គ.ជ.ប  របស់ កម្ពុជា ចង់ 
មន តម្លាភាព។

លោក ថា៖«បើ គាត់ បាន ទៅ 
មើល ហើយ បញ្ជាក់ ចៃបាស់ហើយ  
គរួតៃ មន ការចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង- 
ការណ៍ឬ ផ្តល់ ព័ត៌ មន ដល់ អ្នក- 
សារ ព័ត៌ មន ឱៃយគៃ ជួយ ផៃសាយ 
ផង ទើប មន តម្លា ភាព...»។ 

តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មន 
របស់ គ.ជ.ប ដៃល បាន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពី ថ្ងៃទី ១១  ធ្ន ូ ថា អ ង្គការ- 
ខុម ែ្រហ្វល  ពី ថ្ងៃទី៦  វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
នៃះ បានស្នើ ដល់គ.ជ.បសំុ បញ្ជ ី- 
ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ដំបូង  ឆ្នាំ នៃះ 
និង សុំ កិច្ចស មៃបសមៃួ លជា- 
មួយ ថា្នា ក់កៃ ម ជា តិ ដើ មៃបី ធ្វើ- 
សវន កម្ម បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ 
២០២០។ ចំពោះ ការធ្វើ សវន- 
កម្ម នៃះ អង្គការ ខុម  ែ្រហ្វលនឹង 
ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ ក្នងុ ចនោ្លាះ- 
ពាក់កណ្ដា ល ខៃ  ធ្នូ ឆ្នាំនៃះដល់  
ខៃមក រា ឆ្នាំ២០២១។

បើតាមសៃចក្តី បៃកាសនៃះ 
ឆ្នាំមុនCOMFRELក៏បានធ្វើ - 
សវនកម្ម លើ បញ្ជបីោះ ឆ្នាត ដៃរ  
ដោយ បាន វយ តម្លៃ ថា  បញ្ជី- 
បោះ ឆ្នាត  គ.ជ.ប មន ភាព - 
ល្អ បៃសើរ រហូត ដល់ ៩៩,៧%  
ហើយបាន រក ឃើញ ឈ្មាះ ស្ទនួ 
តៃ ៤៤ន ក់ប៉ុ ណ្ណោះ ហើយ 
គ.ជ.ប ក៏បា  ន ដោះសៃយ ករណី 
នៃះរួច រាល់ ហើយ ដៃរ។

 កាលព ី ថ្ងៃទ១ី០ ខៃធ្ន ូ គ.ជ.ប 
បាន បញ្ចប់ ការ ដោះ សៃយ ពាកៃយ- 
បណ្តឹង ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ជី បោះ- 
ឆ្នាត  ឆ្នាំ២០២០ ដៃល ទទួល- 
បាន ពី តំណង គណប កៃសនយោ - 
បាយ ឃុំ សងា្កាត់  និងពលរដ្ឋ ។ 
ប៉ុន្តៃ មន ដំណះ សៃយ ខ្លះ 
ខា ង  គណ បកៃស នយោបា យ មិន 
ពៃញ ចតិ្ត  ទៃ ហើយបាន បន្ត ទៅ 
កៃមុ បៃកឹៃសា ធម្ម នញុ្ញ   សៃបពៃ ល 
គ .ជ .ប គៃង បិ ទផៃសា យប ញ្ជី- 
ឈ្មាះ ផ្ល ូវកា រ សមៃ ប់ ឆ្នា ំ២០ ២ ០ 
នៅ ថ្ងៃ ៣ ១ ធ្នូ  ខាង  មុខ៕

តពីទំព័រ ១...កំពូលស្ដីពី ការ- 
ប្ដៃជា្ញាចិត្ត ពាក់ព័ន្ធ នឹង អា កាស- 
ធាតុ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ វី ដៃអូ អន- 
ឡាញ  កាលព ីថ្ងៃ ទ១ី២ ធ្ន ូ លោក 
ហ៊នុ សៃនថ្លៃងថា  បៃទៃស ជា ចៃើន  
បានទទលួ រង ផលប៉ះ ពាល ់ដោយ- 
ផ្ទាល់  រួមទាំង កម្ពុជា ដៃល ទើបតៃ 
រង ផលប៉ះពាល់ ដោ យ ទឹ ក ជំនន់ 
នពៃល ថ្មីៗ  នៃះ។ «ទោះបជីា កម្ពជុា   
ចូលរួមចំណៃក តិចតួច ក្នុងការ- 
បញ្ចៃញ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ សកល 
ប៉ុន្ដៃ  កម្ពុជា នៅ តៃមន ការ  ប្តៃជា ្ញា- 
ចិត្ត ខ្ពស់ អាសៃ័យ តាម ធនធាន 
នងិ សមត្ថភាព ចលូរមួ ដោះ សៃយ   
បញ្ហា នៃះ»។
    តាម ការថ្លៃង របស ់លោក នយក-   
រដ្ឋមន្តៃី  កម្ពុជា តៃៀម ដាក់ របាយ- 
ការណ៍  ស្ដីពី បច្ចុបៃបន្នភាពនៃ ការ-  
ចលូរមួ ដោះសៃយ បញ្ហា បៃ បៃលួ   
អាកាសធាត ុទៅ លៃខា ធកិារដា្ឋាន 
អនុសញ្ញា សហបៃជាជាតិ ស្តីពី 
ការបៃបៃួល អាកាសធាតុ (UN-
FCCC)ន ដំណច់ ឆ្នាំ នៃះ។ 
កម្ពុជា  បាន បញ្ចូល គោលដៅ ថ្មី 
ចៃបាស់លាស់  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
កាត់ បន្ថយ ការបញ្ចៃញ ឧស្ម័ន  
បៃមណ៣៨,៩លាន តោន  សម- 
មូល ឧស្ម័ន កាបូ និច  រួមបញ្ចូល 
ទាំង ក្នុង វិស័យ ពៃឈើ  វិស័យ 
សំណង់  និង កសិកម្ម  ឬ ស្មើនឹង  
១៨ភាគរយ នៅតៃមឹ ឆ្នា២ំ០៣០ ។ 
គោល ដៅ ថ្មី នៃះ ក៏ រួមបញ្ចូល ការ- 
ផលតិ អគ្គសិន ីព ីថាមពល កកើត- 

ឡើងវិញ ចំនួន ២៥ភាគរយ  នៅ 
ក្នុង  លៃបាយ ថាមពល (Energy 
Mix) នៅ ឆ្នាំ ២០៣០។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ការបៃ បៃលួ    
អាកាសធាតុ ជា បញ្ហា របស់ យើង 
ទាងំ  អសគ់ា្នា បៃទៃស ទាងំអស ់តៃវូ តៃ 
សៃុះដៃ គា្នានងិ អនវុត្ត កាតព្វកចិ្ច របស ់ 
ខ្លនួ ដចូដៃល មនចៃង នៅ ក្នងុ ផៃន- 
ការ យុទ្ធសាស្តៃ  យន្តការ នន 
និង កិច្ចពៃមពៃៀង កន្លង មក» ។

លោក ហ៊នុ សៃន  បន្តថា ៖«ក្នងុ 
សា្មារ តី  ជា បៃទៃស ដៃលមន ការ- 
ទទលួ ខសុតៃវូ ខ្ពស់ នងិ កាត ់បន្ថយ   
ផលប៉ះពាល់ ពី ការបៃ បៃួល អា- 
កាសធាតុ ជា អតិបរម  កម្ពុជា បាន-   
ប្តៃជា្ញា រៀបច ំយទុ្ធសាស្តៃ រយៈពៃល 
វៃង  ដើមៃប ីសមៃចបាន អពៃយា កៃតឹ- 
ភាព កាបូន (Carbon Neutral-
ity) ដៃល ការរៀប ចំ នៃះ នឹង 
បៃពៃឹត្តទៅ នៅ ឆ្នាំ២០២១»។

រដ្ឋ លៃខាធិការ  និង ជា អ្នកនំ- 
ពាកៃយ កៃសងួ បរសិា្ថាន  លោក នៃតៃ 
ភក្តៃ  ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  រដា្ឋាភិ- 
បាល មន ផៃនការ អនុវត្ត ទៅ លើ 
ការកាត់បន្ថយ បំ ភាយ ឧស្ម័ន ក្នុង 
រយៈពៃល ខ្លី តៃឹម ឆ្នាំ២០៣០ ឱៃយ 
បាន បៃមណ ៣៨,៩លាន តោន ។  
ផៃនការ រយៈ ពៃល វៃង  កម្ពុជា 
គៃង រៀបច ំតៃមឹ ឆ្នា២ំ០២១ ត ទៅ  
ដោយ កៃសួង បរិសា្ថាននងឹ សមៃប- 
សមៃួល ជាមួយ សា្ថាប័ន និង កៃ- 
សួង  ជំនញ នន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«កម្ពុជា របស់ 

យើង មនិមៃនជា បៃទៃស ដៃល បង្ក-  
ឱៃយមន ការបៃបៃលួ អា កាសធាត ុ
ទៃ  ហើយ ផ្ទយុ មកវញិ  គ ឺកម្ពជុា ជា 
បៃទៃស ដៃល ទទលួរង នវូ ផលប៉ះ- 
ពាល ់ពី ការបៃបៃលួ អាកាសធាតុ 
ជាស កល។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  កម៏ន 
ការសរសើរ ពី សា្ថាប័ន អន្តរជាតិ ពី 
វិធានការ របស់ កម្ពុជា ដៃរ ជុំវិញ 
ការដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ»។ 

លោក ហុក ម៉ៃងហា៊ាន់  បៃធាន 
កម្ម វិធី បរិសា្ថាន  និង កសិកម្ម នៃ 
វៃទិកា នៃ អង្គការ មិនមៃន រដា្ឋាភិ- 
បាល ស្តពី ីកម្ពជុា(NGO Foru m )   
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា  រដា្ឋាភិបាល 
មន  តួនទី សំខាន់ ក្នុងការ កាត់- 
បន្ថយ មូលហៃតុ នៃ ការបៃបៃួល 
អា កាសធាតុ ពៃម ទាំង ការ ពារ បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋនិង សៃដ្ឋកិច្ច ឱៃយ រចួ ផុត ពី   
ផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមន ទាំង នៃះ ។ 

បៃទៃស កម្ព ុជាមន ការ បនៃសា ំនងឹ    
ការបៃបៃលួ អាកាសធាតុ ជា កតា្តា 
អាទភិាព  ដៃល រមួមន មយួ ចនំនួ 
ដូចជា ការ ផ្ដល់ គៃប់ពូជ ដៃល 

មន លក្ខណៈ ធន ់នងឹ ភាពរាងំ ស្ងតួ   
ដល ់កសកិ រ ការជួយ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ក្នងុ ការសាង សង ់លនំៅឋាន  នងិ 
សា្ដារ សា្ថានភាព គៃួ សារ ឡើងវិញ  
បន្ទាបព់ ីគៃះ មហន្តរាយ អាកាស- 
ធាតុ។ លើស ពីនៃះ កម្ពុជា  តៃូវ 
ពងៃឹង ការពៃយាករ អាកាសធាតុ  
ពៃមទាងំ បៃពន័្ធ ផ្ដល ់ពត័ម៌ន ជា មនុ   
ឱៃយបាន លឿន ដល់ ពល រដ្ឋ។ នៃះ 
បើតាម លោក ហុក ម៉ៃង ហា៊ាន់។

លោកម៉ៃងហា៊ាន់  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« បៃសិនបើ កម្ពុជា មិនមន កិច្ច- 
បៃឹង បៃង ជាង មុន  ដើមៃបី ឆ្លើយ- 
តប  ទៅ នងឹ ការបៃបៃលួ អាកាស- 
ធាត ុនោះ  ទៃ  ចក្ខវុសិយ័ របស ់កម្ព ុជា   
ដៃល ចង់ កា្លាយជា បៃទៃស មន 
ចណំលូ មធៃយម កមៃតិ ខ្ពស ់នងិ លបុ-  
បំបាត់ ភាពកៃីកៃ  គឺ បៃ ឈម នឹង 
ហា និ ភ័យ ខ្ពស់   ក្នុងការ សមៃច- 
បាន។ ចំពោះ ការបៃឹង បៃង 
ដោះសៃយ បញ្ហា បៃបៃួល អា- 
កាស ធាត ុដចូ សព្វថ្ងៃ នៃះ  គ ឺទនំង- 
ជា មិន គៃប់គៃន់ ទៃ»៕  

គឹម សារុំ 

បាត់ ដបំងៈ ជន២ នក ់ ដៃល ជា 
បងប្អនូ បង្កើត នងឹគា្នាតៃវូ បាន តលុាការ  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង ចោទ  បៃកាន់  និង 
បញ្ជនូ ទៅ ឃុខំ្លនួ នៅ ពន្ធន គារ ខៃត្ត  
កាល ពីថ្ងៃទី១២  ខៃ ធ្នូ   បន្ទាប់ពី 
ចាប ់ ខ្លនួ បាន ២ថ្ងៃ  ពាកព់ន័្ធ ព ីបទ-  
រលំោភ សៃព សន្ថវៈលើកុមរី រងគៃះ   
អាយុ ៣ ឆ្នា ំដៃ ល តៃវូ ជា កនូ នងិ តៃវូ 
ជា ក្មួយ  បៃពៃឹត្ត នៅ សងា្កាត់ ក្តលុ- 
ដូនទាវ  កៃ ុង- ខៃ ត្ត    បាត់ដំបង ។  

នយ ការិយ បៃឆំង ការ ជួញ- 
ដូរ មនុសៃស  និង ការពារ អនី តិជន 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  លោក  ប៊ន  វ៉ាន់ដា រា៉ា   
ថ្លៃង ពីមៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មាះ  ហួន  ហូរ  អាយុ  ៣១ឆ្នាំ  
ជាឪពុក បង្កើត ក្មៃង សៃីរង គៃះ 
នងិ ឈ្មាះ  ហនួ  ឧត្តម  អាយ ុ១៨ 
ឆ្នាំ ជាឪពុក មប ង្កើត   រីឯក្មៃង សៃី 
រង គៃះ ឈ្មាះ  ស. ថ  អាយុ៣ ឆ្នាំ  
ពួកគៃ រស់ នៅ សងា្កាត់ - កៃុងខាង- 
លើ  ។  លោក បន្ត ថា  ជន ទាំង ២ 
នក់  បងប្អូន  មិន បាន ឆ្លើយ សារ- 
ភាព ពាក ់ពន័្ធ នងឹ អពំើ របស ់ខ្លនួ ទៃ  
នៅ ពៃល សមត្ថ កិច្ច ជំនញ សួរ- 

ចម្លើយ ។ ប៉ុន្តៃ  បើតាម បណ្តឹង 
របស់ សៃ្តី ជាម្តាយ ក្មៃង សៃី រង- 
គៃះ  និង ចម្លើយ របស់ ក្មៃង រង- 
គៃះ និយយ ថា  ជន សងៃស័យ 
ទាំង ២ នក់  ពិ ត ជា បាន បៃពៃឹត្ត  
បទល្មើស  ។  ទោះ យ៉ាង ណ  ពួក- 
គៃទំាង ២ នក់ បង ប្អនូ តៃវូបាន ចៅ - 
កៃម សុើប សរួ  ចៃញដកីា  បងា្គាបឲ់ៃយ  
សមត្ថ កិច្ច នំខ្លួន យក ទៅឃុំ ក្នុង 
ពន្ធ នគារ ខៃត្ត បាត់ ដំបង ហើយ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ជនទាំង ២ 
នក់ តៃវូ ចោទ ពី បទ រួម ភៃទ ជា  មួ យ  
អនីតិ ជន កៃម អាយុ ១៥ ឆ្នា ំហើ យ 
តៃូវ បញ្ជូន ទៅ ឃុំ នៅ ពន្ធន គារ 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង បណ្ដាះ អាសន្ន ។ 
ពួក គៃ តៃូវ ចោទ បៃកាន់ តាម 
មតៃ ៤២ »។  

យោង តាម មតៃ៤២ នៃ ចៃបាប់ 
ស្តីពី បៃឆំង ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស  
និង ការពារ អនី តិជន ជន សងៃស័យ 
ទាំង ២ នក់ បៃសិន តុលា ការ រក- 
ឃើញ ថា  ពិតជា បាន បៃពៃឹត្ត មៃន 
នោះ ជន ទាងំ ២ នក ់ នងឹ តៃវូ ជាប ់
ព ន្ធនគារ ពី៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំ។ 

លោក ឆង  វណ្ណឆៃ   អធិការ 
នគរ បាល កៃងុ បាត់ ដំបង បាន រំឭ ក 

បៃប់ ពីមៃសិល មិញ ដៃរ ថា  ក្មៃង សៃី 
រង គៃះ បាន រស ់នៅ  ជាមួយ ម្តាយ  
នៅសៃុក ឯក ភ្នំ  ខៃត្ត បាត់ ដំបង។  
ប៉ុន្តៃកាលពី ប៉ុន្មាន ខៃ មុន កើត- 
ហៃតុ  នង បាន ផ្លាស់ មក រស់ នៅ 
ជាមួយ ឪពុក  និង ពូ បង្កើត របស់  
នង នៅ សងា្កាត់ ក្តុលដូន ទាវ  ។  
បន្ទាប់ មក ក្មៃង រងគៃះ ក៏តៃឡប់ 
ទៅ រស់នៅ ជា មួយ ម្តាយ នង វិញ   
នៅ ឯសៃកុ ឯក ភ្ន ំ ពោល គឺ ក្មៃង រង- 
គៃះ ទៅ មកៗ ធម្មតា ។ 

បើ តាម ការ សៃង់ សម្តី ពី ម្តាយ 
ក្មៃង សៃ ីរងគៃះ  ដៃលបៃប់ លោ ក   
វណ្ណឆៃ ថា  កាល ព ីថ្ងៃទ ី១០ធ្ន ូ ម្តា យ 
ក្មៃង សៃរីង គៃះ  បាន សង្កៃត ឃើ ញ 
កូន របស់ គាត់ មន សភាព ស្លៃក- 
សា្លាងំ  ល្ហតិ ល្ហៃ ក្នងុ ខ្លនួ ខុសពី ធម្ម តា  
ហើយ ក្មៃងរង គៃះ បៃប់  ម្តាយ ពី 
អាការ ឈឺ ចាប់ នៅ បៃដាប់ ភៃទ  ។ 
កៃយ ពីសា្តាប់ ការរៀប រាប់ របស់ 
កូន  ថា  ឪពុក  និង ពូចាប់ រំលោភ 
នោះ  សៃ្តី ជាម្តាយ បាន នំ កូន សៃី 
ទៅ ប្តងឹ នៅ អធកិារ ដា្ឋាន នគរ បា ល  
សៃកុ ឯក ភ្ន ំ។  

តៃដោយ កើតហៃតុ  នៅកៃងុ បាត់ -  
ដំបងទើប នគរបាល សៃុក ឯកភ្នំ  

បងា្គាប់ ឲៃយ ម្តាយ ក្មៃង សៃីរង គៃះ  
មក ដាក់ ពាកៃយ បណ្តងឹ នៅ អធិការ - 
ដា្ឋាន នគរ បាល កៃងុ បាត ់ដបំង វញិ  
ហើយ លោក ក៏ បាន ចាត់ការ  តាម 
ពាកៃយ បណ្តងឹ និង ចាប់ខ្លនួ កៃមុជន-  
សងៃស័យ  ទាំង ២ នក់ នៅ ថ្ងៃ ទី ១០ 
ធ្នូ  នោះ តៃ ម្តង  ។

លោក បន្ត ថា  ក្នងុ ពៃល ចាប ់ខ្លនួ  
នោះស មត្ថកិ ច្ច បាន ឆៃក ឆៃរ ឃើ ញ  
គៃឿង ញៀន ១ថង់ តូច  នៅ ជាប់ 
នឹង ខ្លួន ជន ម្នាក់ ជា ឪពុក មផង ។ 
ពៃល នោះដៃរ  សមត្ថ កិច្ច បានសួរ- 
ចម្លើយ ជន សងៃស័យ ទាំង ២ នក់  
តៃ ពួកគៃ បដិសៃធ ពាក់ ព័ន្ធ អំពើ 
រំលោភ សៃព សន្ថវៈ នៃះ ។ 

ប៉ុន្តៃ បើ តាម ចម្លើយ ក្មៃង រង- 
គៃះ បៃប់ សមត្ថកិច្ច លោក ថា 
ឪពុក និង ពូរ ប ស់ ខ្លនួ បាន ចាប់ រំលោភ 
នង  បាន ម្នា ក់   ម្តង នៅ ក្នុង ផ្ទះ នៅ 
ដើម ខៃ ធ្នូ នៃះ ។

លោក ថា ៖« បើ ទោះជា មិន ទាន ់
ទទលួ បាន លខិតិ កោស លៃយវចិយ័ 
ពី គៃូពៃទៃយ ក្តី  តៃ ក្មៃងសៃី ថា  នង 
តៃវូ ឪពុក និង ពូ ចាប់ រំលោភ ។ យើ ង 
យក ចម្លើយ ជន ទំាង ២ នក់ មិន បា   ន 
ទៃ  ពៃះ ពួក គៃ បដិសៃ ធ »៕

លោក ហុ៊ន សេន    ថ្លេង ទៅ កាន់ កិច្ច បេជំុ តម អន ឡាញ។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រថីា កម្ពជុា...

បុរស ២នាក់  ត្រវូ ឃំុ ខ្លនួ ពី បទ រំលោភ ស្រពសន្ថវៈកូន -ក្មយួ អាយុ ៣ឆ្នាំ

គ.ជ.ប អនុញ្ញាតឱ្រយខុម ែ្រហ្វល 
បន្ដធ្វើសវនកម្មបញ្ជបីោះឆ្នាត



វ៉នដារ៉ា

កំពង់ស្ពឺៈ លោក វី៉ សំណាង 
អភិបាលខេត្ដកពំង់ស្ពឺបានថ្លេង
បេប់ភ្នពំេញប៉៉ស្ដិ៍កាលពីមេសិល-
មិញថាមន្តេីជំនាញកំព៉ងពនា្លាត
ការស៉ើបអង្កេតរកមេខ្លាង
ដេលជួលពលរដ្ឋឱេយចូលទៅ
កាប់រានទន្ទេនដីពេរបស់រដ្ឋ
ក្នុងទឹកដីខេត្ដកំពង់ស្ពឺ។
លោកថ្លេងថារដ្ឋបាលខេត្ដ

ធ្លាប់បានអំពាវនាវនិងណេនាំ
បេជាពលរដ្ឋជាចេើនលើកក៉ំ-
ឱេយបេពេឹត្តទង្វើខ៉សចេបាប់នេះ
ប៉៉ន្ដេមេខ្លាងជាឈ្មួញខិលខូច

បានរៀបបណា្ដាញញុះញង់ពល-
រដ្ឋកេីកេមកពីតាមបណា្ដាខេត្ត
ផេសេងៗ ឱេយចូលទៅកាប់រ៉ករាន-
ទនេ្ទានដើមេបីយកដីធ្វើជាកម្ម-
សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។
លោកសំណាង ថ្លេងថា៖

«កន្លងមកយើងឃាត់ខ្លួនបាន
មេខ្លាងមួយចំនួន។ប៉៉ន្ដេ
ករណីឈ្មួញជួលបេជាពលរដ្ឋ
បេបនេះកេ៉មឈ្មួញជាជន-
ល្មើសពូកេលាក់ខ្លួនណាស់
ដូច្នេះយើងតេវូពនា្លាតការស៉ើប-
អង្កេតបន្ថេមទៀត»។
លោកវ៉ី សំណាងបញ្ជាក់

ថា ការទៅទនេ្ទានកាន់កាប់ដី

ពេជាសមេបត្ដិរបស់រដ្ឋជាបទ-
ល្មើសដេលតេវូផ្ដនា្ទាទោសចាប់-
ពី៥-១០ឆ្នាំ។

 លោកបញ្ជាក់ថាបទល្មើស
កាប់ទន្ទេនដីពេរបស់រដ្ឋមាន
អាជា្ញាយ៉កាលរហូតរយៈពេល
១០ឆ្នាំ។ នៅពេលសមត្ថកិច្ច
សេវជេវទៅឃើញពេលណា
នឹងចងកេងសំណុំរឿងបញ្ជូន-
ទៅត៉លាការពេលនោះ។

 មន្តេីឧទេយាន៉រកេសនេមន្ទរីបរសិ្ថាន
ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ កាលពីថ្ងេទី១២
ខេធ្នូបានឃាត់ខ្លនួបេជាពលរដ្ឋ
ចំនួន២៣នាក់ដេលបានស៉ី-
ឈ្នួលកាប់ទន្ទេនពេយកដី
កាន់កាប់ដោយខ៉សចេបាប់នៅ
ភូមិសូរិយាឃ៉ំតាសលសេ៉ក
ឱរា៉ាល់ហើយបានអប់រំនិងធ្វើ-
កិច្ចសនេយាបញេឈប់សកម្មភាព
ម៉នពេលដោះលេងពួកគេឱេយ
តេឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ការអប់រំ
ពួកគេធ្វើឡើងពេលកំព៉ងច៉ះ-
លេបាតនៅទីតាំងភូមិសស្តេ
ភូមិសូរិយាខណៈពួកគេកំព៉ង
កាប់ទន្ទេនពេកាន់កាប់ដី។
មន្តេីថ្លេងថា៖«តាមការសក-

សួរ កេ៉មបេជាពលរដ្ឋទាំង
២៣នាក់ជាអ្នកដេលមាន

សេ៉កកំណើតនៅខេត្ដកំពត
ហើយបានស៉ីឈ្នួលឈ្មួញមក
កាប់ទនេ្ទានដីពេនៅខេត្ដកំពង់-
ស្ពឺ។ករណីនេះសមត្ថកិ្ចចនឹង
បន្តសេវជេវរកជនសងេស័យ
នៅពីកេយខ្នងមកផ្តនា្ទាទោស
តាមចេបាប់»។
ដោយឡេកនៅក្នងុខេត្ដពោធិ៍-

សត់កមា្លាងំកងអាវធ៉ហត្ថនងិ
អាជា្ញាធរខេត្ដកាលពីថ្ងេទី១០
ខេធ្នូបានច៉ះបង្កេបបទល្មើស
ការកាប់ទន្ទេនពេយកដីរដ្ឋ
ដើមេបីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅចណំចុ
ឃ៉ំអូរសោមសេ៉កវាលវេង
ដោយបានដកហូតដីអាសេយ័-
ផលដំណាំចំនួន១០០ហិកតា
ដីកំព៉ងកាប់រ៉ករានទំហំ១៦៤
ហិកតានិងរ៉ះរីរោង៦រោង។
លោក គិតស៉ផ មនេ្ដីនាំ-

ពាកេយរដ្ឋបាល ខេត្ដពោធិ៍សត់
បានបដិសេធបកសេយកាល- 
ពីមេសិលមិញដោយអះអាងថា
មនេ្ដីច៉ះបងេ្កាបបទល្មើសនេះ
មិនបានរាយការណ៍។
លោកជាហ៊ាន បេធន

អង្គការបេឆំងអំពើព៉ករលួយ
ទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធន-
ធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពល-

រដ្ឋសង្កេតឃើញករណីបេជា-
ពលរដ្ឋសី៉ឈ្នលួទៅកាប់ទនេ្ទាន
ដីពេរបស់រដ្ឋនៅក្នងុខេត្ដកំពង់-
ស្ពឺគឺជាករណីកើតឡើងដដេលៗ
ហើយថាសកម្មភាពបេបនេះ
ជាសកម្មភាពកាប់រានដីពេ
របស់រដ្ឋរួចហើយស្នើស៉ំសិទ្ធិ
កាន់កាប់សេបចេបាប់ឱេយឈ្មួញ
ជាមេខ្លាង។
លោកបេប់ថា៖ «ពួកគាត់

(ពលរដ្ឋ)សី៉ឈ្នលួកាប់រានដី-
ពេរបស់រដ្ឋផងនងិកាន់កាប់ដី
ឱេយមេឈ្មួញដើមេបីស្នើស៉ំកាត់-
ឆ្វៀលដីដេលទនេ្ទានបាននោះ
ឱេយមេឈ្មួញ។ពួកគាត់ក្នុង
១គេួសរៗ ទទួលបានបេក់
ឈ្នលួក្នងុសកម្មភាពនេះចាប់ពី  
៥០០ដ៉លា្លារទៅ១០០០ដ៉លា្លារ»។
បើតាមលោកហ៊ានបច្ចបុេបន្ន

លោកកំព៉ងសហការជាមួយ
មនេ្តីមន្ទរីបរិស្ថានខេត្ដច៉ះស៉ើប-
អង្កេតករណីអាជា្ញាធរមលូដ្ឋាន
ភូមិឃំ៉មួយចំនួនបានច៉ះហត្ថ-
លេខាលើលិខិតបញ្ជាក់ការ-
កាន់កាប់ដីធ្លីធ្វើឱេយពលរដ្ឋអាច
នាំគា្នាទៅកាប់រានទនេ្ទាន
រំលោភយកដីពេរបស់រដ្ឋមក-
ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាន៕
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� ង��ងនិងអគ��យក
លី�េសេង

កា រីនិពន�ជា ន់ខ្ពស់
ចូសហូពូរ�ូស៉តមេន

�េធា ន�េប់�េងកា រីនិពន�
សំរិទ្ធ

អនុ�េធា ន�េប់�េងកា រីនិពន�
សូវិស ល

អនុ�េធា ន�េុមអ្នកយកព័ត៌មា ន
ផ ក់ស៊ាងលី

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា នជា តិ
វងេសស៉ខេង,ពេ៉ំភ័កេ្ត

កា រីនិពន�ព័ត៌មា ន�េដ្ឋកិច្ច
�៉េគ៉ណមករា

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា ន�េដ្ឋកិច្ច
រា៉ាន់រីយ

កា រីនិពន�ព័ត៌មា នអន្តរជា តិ
បេក់ស យ

កា រីនិពន�ជីវិតកមេ�ន្ត
បា�ន់ស៉ីមា��

កា រីនិពន�រងជីវិតកមេ�ន្ត
បា�ន់រិទា�,ហ៉ងរស្មី

កា រីនិពន�រងព័ត៌មា នកី�    
ឈនណន

កា រីនិពន�រង/អ្នកបក�េព័ត៌មា នកី�   
ណេមវណ�ៈ

កា រីនិពន�គេហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ្ពស់
មាសស៉ខជា ,នៀមឆេង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃ៉តស៉ភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមស រ៉ំ,ហឹ៉នពិស,ីនៅ ស៉ីវ៉តា្ថា,
�ុងគឹមមា�រីតា ,ស៉ទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,
 សួសយា�មី,ធូវីរៈ,� មប៊៉នធឿន 
ខេងស៉ខគនា�,ម៉ំគនា�,រ័ត្នស៉ជាតា 

អ្នកបក�េ
ប៊៉នផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា�,សយរា៉ាស៉ី
កា រីរូបថត

ហេងជីវ័ន,ហ៉ងមិនា ,
ហ៊ានរងេសី

អ្នក�េស�េ�លអក�រវិរុទ�
�េករស់,ម៉ីស៉ម៉នី,សួនឡង់ទី
�េធា ន�្នេកផលិតកម�និង� ះពុម្ព

ញឹមស៉កេភីរៈ
�្នេករច� ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំ៉ស៉គន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្នេករច��េហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្នេកផេ�យពា ណិជ�កម�
�េម៍អ៉៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊៉នចា ន់ណេត,017578768
បេជ�ម៉ន្នីរៈ,015239293
កេវព៉ទ្ធី,012966605

ផនស៉ខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
�េធា ន�េក�យកា�េតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េធា ន�េក�យកា�េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េធា ន�្នេករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុសេ� 
ពេ�េស៉ជា តិ

ជំនួយកា រ�្នេករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុសេ�
ញុិលសោ ភា

�យិកាហិរ��វត��ៈហ៊ាងតា ំងម៉េង
�េធា នគណនេយេ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទេ�និងរច�គេហទំព័រ
េសងណា ក់,នីស៉ីយា�,វង់អូន
កា រិយា ល័យ�េត្ត�ៀមរប

ស៉ភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសមេ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្តេច

ហ៉៊នសេន(ផ្លវូ៦០�៉េតេ)ភូមិ�េកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធ នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀមរប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សង្កាត់ស�យដង�ុំ
កេង៉សៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

គឹមសារុំ

តពីលេខមុន...ជម្លាះដេល
ឈានដល់ការបេើអំពើហិងេសា
ដេលបង្កឱេយមានគេះថា្នាក់ស្លាប់
ឬរបួសពីភាគីមា្ខាងទៅភាគីមា្ខាង 
តើតេូវពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវចេបាប់
ដេលតមេូវឱេយភាគីបង្ក ផ្តល់
សំណងជំងឺចិត្តឬជាប់ទោស-
ទណ្ឌក្នុងពន្ធនាគារដេរឬទេ?
ភ្នពំេញប៉៉ស្ដិ៍បានសមា្ភាសជា-

មួយលោកមេធវីលី ក៉សល
មានការិយាល័យនៅផ្ទះលេខ
៤៥Eoផ្លូវ៩ភូមិតេពាំងថ្លឹង
សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សេន- 
ជ័យរាជធនីភ្នំពេញដេល
មានខ្លឹមសរដូចខាងកេម៖
ចុះតើអ្វីទៅជាបណ្តងឹរដ្ឋបេប-

វេណី?
បណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីសដំៅលើ

បណ្តឹងដេលធ្វើដោយជនរង-
គេះឬដើមបណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណី
ឬសិទ្ធិវ័ន្តនេជនរងគេះដើមេបី
ទទួលការជួសជ៉លពេយសនកម្ម
ផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងសមា្ភារ។
បណ្តងឹរដ្ឋបេបវេណីមានគោល-

បំណងធ្វើឱេយបានជួសជ៉លការ-
ខូចខាតដេលបណា្ដាលមកពីអំពើ
ល្មើសដល់ភាគរីងគេះហើយ
ក្នងុគោលបំណងនេះឱេយអ្នករង- 
គេះបានទទួលសំណងជំងឺចិត្ត
ធួនល្មមនឹងពេយសនកម្មដេលខ្លួន
បានទទួល។
បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណីអាចធ្វើ-

ឡើងនៅម៉ខសលាជមេះក្តីពេហ្ម-
ទណ្ឌជាមួយបណ្តងឹអាជា្ញាក៏បាន
ឬធ្វើឡើងនៅម៉ខសលាជមេះ-
ក្តីរដ្ឋបេបវេណីតេម្តងកប៏ានប៉ន៉្តេ

ករណីនេះបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី
តេវូពេយួរសិនដោយសរតេសេចក្តី-
សមេចនេបណ្តឹងពេហ្មទណ្ឌ
មានឧត្តមភាពជាងសេចក្តី-
សមេចនេបណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី
ហើយត៉លាការរដ្ឋបេបវេណីសមេច 
អំពីសំណងដោយមិនពិនិតេយ
ទៅលើចណំងហេត៉ផលទៀត-
ឡើយគេន់តេមានសេចក្តីសមេច 
ពេហ្មទណ្ឌស្ថាពរគឺគេប់គេន់។
ងកទៅអង្គហេត៉របស់យើង-

វិញថ្វដីេបិតគេសួរលោក(ខ)

ទទួលការសមេបសមេលួទទួល    
នវូសណំងពីកេម៉គេសួរលោក
(ក)ក៏ដោយក៏មិនអាចរំលត់
នវូបណ្តងឹអាជា្ញានោះដេរហើយ
មន្តេីនគរបាលយ៉ត្តធិម៌ឬបេជា-
ពលរដ្ឋដេលដឹងអំពីបទល្មើស
នោះអាចប្តងឹបរិហរទៅអយេយការ
ដើមេបីឱេយបណ្តឹងអាជា្ញានោះមាន
ចលនាផងដេរ។
ឧបមាថារឿងនេះកេយកើត-

ហេតុ១ឬ២ឆ្នាំទើបដឹងដល់
សមត្ថកិច្ច។ដូច្នេះនគរបាល
អាចធ្វើកចិ្ចការបានទេ?ខណៈ
លោក(ក)គេចខ្លនួបាត់ហើយ
នោះ?
បើយោងតាមមាតេ២នេ

កេមពេហ្មទណ្ឌបានចេងអំពី
ចំណាត់ថា្នាក់នេបទល្មើសដូចជា
បទឧកេិដ្ឋបទមជេឈិមនិងបទ-
លហ៉ហើយបទល្មើសទាងំ០៣
កមេតិនេះស៉ទ្ធតេមានអាជា្ញាយ៉- 
កាលនេបទល្មើសផេសេងគា្នាដូច-
ខាងកេម៖
-១៥ឆ្នាំចំពោះបទឧកេិដ្ឋ
-០៥ឆ្នាំចំពោះបទមជេឈិម
-០១ឆ្នាំចំពោះបទលហ៉

ជាគោលការណ៍អាជា្ញាយ៉កាល 
នេបទល្មើសចាប់រាប់ពីពេល
ដេលជនល្មើសបានបេពេឹត្ត
បទល្មើសទៅ។បើផ្អេកទៅតាម
អង្គហេត៉ដេលបានផ្តល់ឱេយគឺជា
បទល្មើសឃាតកម្មដេលមាន
ចេងក្នងុមាតេ១៩៩ដេលស្ថិត
ក្នុងចំណាត់ថា្នាក់ បទឧកេិដ្ឋ
ដេលមានអាជា្ញាយក៉ាល១៥ឆ្នាំ
ហេតដ៉ចូនេះបើទោះបីជារលំង
ទៅបាន០១ឬ០២ឆ្នាំទើបដងឹ
ដល់សមត្ថកិច្ចក៏ដោយក៏មន្តេី 
នគរបាលយ៉ត្តិធម៌នៅតេអាច
ធ្វើកចិ្ចការបានដេរបើទោះបជីា
លោក(ក)គេចខ្លនួបាត់ក៏ដោយ។
ករណីនេះដេរហេតុការណ៍

កើតឡើង១ឆ្នាំកន្លងមកហើយ
ហើយភាគីជនរងគេះទើបតេ
ប្តឹងតើអាចបានទេ?
ល្គកឹណាមិនទាន់ផ៉តអាជា្ញា-

យ៉កាលនេបទល្មើសពេះរាជ-
អាជា្ញាមន្តេីនគរបាលយ៉ត្តិធម៌
បេជាពលរដ្ឋដេលដឹងហេត៉-
ការណ៍ជនរងគេះ ឬដើម-
បណ្តឹងរដ្ឋបេបណី នៅតេអាច
ប្តឹងបានដដេល៕

ស្វែងយល់ផ្លវូចែបាប់ពីជម្លោះដែលបង្កឱែយមានគែះថ្នាក់ដល់ស្លោប់ឬរបួស

មន្តែីស៊ើបអង្កែតរកមែខ្លោងជួលពលរដ្ឋកាប់ទន្ទែនកាន់កាប់ដីពែដោយខ៊សចែបាប់

លោកមេធាវីលីកុសលមានការិយាល័យនៅភូមិតេពំាងថ្លងឹ។ រូបសហការី
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មន្តេីអប់រំពលរដ្ឋដេលចូលកាប់ពេទន្ទេនដីរដ្ឋ។ រូបថតកេសួងបរិស្ថាន
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ភ្នពំេញៈ អង្គការ សហប្រជាជាតដិើម្រប ី
អភវិឌ្រឍន ៍ឧស្រសាហ កម្ម  (UNIDO)  នងិ 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា   បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា 
លើ កម្ម វធិ ីសម្រប ់ភាព ជា ដ្រគបូ្រទ្រស  
(PCP) ក្នងុ គោល បណំង ដើម្រប ីគាទំ្រ 
ការ អភិវឌ្រឍ ចង្វាក់ តម្ល្រ កសិ កម្ម  ព្រម- 
ទាំង   ជំរុញ ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម និង នវានុ - 
វត្តន៍ ឧស្រសាហ កម្ម ផង ដ្ររ។

លោក LI Yong  អគ្គ នាយក UN-
IDO បាន ចុះ ហត្ថល្រខា លើ PCP 
ជាមយួ  លោក  ចម ប្រសទិ្ធ រដ្ឋមន្ដ្រកី្រ- 
សួង ឧស្រសាហកម្ម វិទ្រយាសាស្ដ្រ បច្ច្រក- 
វិទ្រយា និង នវានុវត្តន៍ កាល ពី ថ្ង្រទី ១០ 
ខ្រធ្នូ តាម រយៈ វីដ្រអូ អនឡាញ ។ ន្រះ 
បើ  តាម ស្រចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មាន។

កម្មវធិ ីន្រះ នងឹ គាទំ្រ ដល ់ការ អភវិឌ្រឍ 
ចង្វាក ់តម្ល្រ កសិកម្ម  ដ្រល រួម មានផលិត - 
ផល ដ្រល ជាប់ ទាក់ ទង ទៅនឹង វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍  ហើយ វា នឹង ជំរុញ ការ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម  ឧស្រសាហ កម្ម និង នវានុវត្តន៍  
ដ្រល រមួ មាន តាម រយៈ ការអភវិឌ្រឍ តបំន ់ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស ផងដ្ររ ។  

ការ ចុះ ហត្ថល្រខា លើ PCP ន្រះ ត្រវូ 
បាន អម ដោយ ការ ដក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ 
គម្រង សំខាន់ៗ ផ្រស្រង ទៀត  រួម ទាំង  
កម្ម  វិធី សា្ដារ ឡើង វិញ ស្របៀង អាហារ 
កសិ កម្ម និង សហគ្រស ទ្រស ចរណ៍  
ដោះស្រយ បញ្ហា ប្រឈម  របស់ មីក្រូ 
សហគ្រស ធនុ តចូ នងិ មធ្រយម  ចពំ្រល 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩  នា ព្រល បច្ចុប្របន្ន។  
កម្មវធិ ីន្រះ   ចាប ់ផ្ដើម ព ីឆ្នា២ំ០១៨ ដល ់
ឆ្នាំ ២០២៣ ដ្រល បាន ផ្ដល់ មូលនិធិ 

ដោយ ទភីា្នាក់ង់រ ស្វ៊សី សម្រប ់ការ អភ-ិ  
វឌ្រឍ និង សហ  ប្រតិបត្តិការ (SDC)។   
លោក  Markus Buerli នាយក ទទលួ 
បន្ទកុ ប្រតបិត្ត ិការ បាន តណំាង នៅ ក្នងុ 
ការ ចុះ ហត្ថ ល្រខា  លើ  កម្មវិធី ន្រះ។ 

លោក  ចម ប្រសទិ្ធ បាន កត ់សមា្គាល ់
ថា PCP បាន ដើរ ត ួនាទដី ៏សខំាន ់ការ- 
គាទំ្រ ការ អនវុត្ត ឯកសារ គោល នយោ-
បាយ  ដ៏ សំខាន់ និង ក្នុង ការ សម្រច 
បាន  អាទភិាព របស ់រាជរដ្ឋា ភបិាល ជា- 
ពិស្រស ទាក់ទង នឹង យុទ្ធសាស្ដ្រ សា្ដារ 
ឡើង វិញ ជា បនា្ទាន់  ដ្រល   បង្កើត ឡើង 
ដើម្របី ឆ្លើយ តប នឹង វិបត្តិ កូវីដ១៩ ។

លោក ចម ប្រសទិ្ធ ថ្ល្រង ថា៖ « ខ្ញុសំមូ  
លើក ទកឹចតិ្ត យ៉ាង ខា្លាងំ ដល ់ទភីា្នាកង់រ 
រដ្ឋា ភបិាល ដ្រល ពាក ់ពន័្ធ មា្ចាស ់ជនំយួ 
ដ្រគូ និង វិស័យ ឯកជន  ដ្រល ត្រូវ 

ចូលរួម ជា កមា្លាំង ដើម្របី បង្កើន ឥទ្ធិពល 
ការ អភិវឌ្រឍ របស់  PCP»។

លោក កត ់សមា្គាល ់ថា៖ « ការ ដក ់ឱ្រយ 
ដំណើរ ការ ជា ផ្លូវការ  កម្មវិធី PCP គឺ 
ទាន ់ ព្រលវ្រលា នងិ ចាបំាច ់ដ្រល យើង 
ត្រវូ ត្រ កៀរគរ ធនធាន  ដើម្រប ីកាត ់បន្ថយ 
ផល ប៉ះពាល់ ដោយ សារ ការ រីក រាល- 
ដល ជំងឺ  កូវីដ១៩  និង ដើម្របី ទ្រទ្រង់ 
កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង »។

ការ ចុះ ហត្ថល្រខា ន្រ កម្មវធិ ីសម្រប ់
ភាព  ជា ដ្រគូ ប្រទ្រស(PCP)  គឺជា 
ព្រតឹ្ត ិការណ ៍ដ ៏សខំាន ់មយួ នៅ ក្នងុ ការ- 
គាំទ្រ របស់ UNIDO សម្រប់  គោល - 
ដៅ  របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ក្នុង ការ កា្លាយ 
ជា ប្រទ្រស មាន ប្រក់ ចំណូល  មធ្រយម  
កម្រិត ខ្ពស់ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ ។ 

លោក  Li បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «  តាម-

រយៈ  ការ ផ្ដាត ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់លើ 
វិស័យ នានា ជាមួយ នឹង សកា្ដានុពល 
កំណើន ខ្ពស់ PCP នឹង ជួយ ប្រទ្រស 
ន្រះ សម្រច បាន គោល បំណង ការ ធ្វើ 
ឧស្រសាហូប នីយ កម្ម របស់ ខ្លួន  ស្រប ជា- 
មួយ នឹង របៀប វារៈ ការ អភិវឌ្រឍ ជាតិ។  

លោក  Li ថ្ល្រង ថា ៖ «   PCP គជឺា  ដ្រគ ូ
ពហ ុភាគ ីពាកព់ន័្ធ   ក្នងុ កម្រតិ ប្រទ្រស។ 
អាស្រ័យ ហ្រតុ ន្រះ UNIDO នឹង ចូល- 
រួម ជាមយួ  ដ្រគ ូអភវិឌ្រឍន ៍ទំាង អស់ យ៉ាង  
សកម្ម នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ន្រះ មនិ គ្រន ់ត្រ 
សម្រប់ ការ សា្ដារ ឡើង វិញ ពី វិបត្តិ ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ក្នុង រយៈ ព្រល ខ្លីប៉ុណ្ណោះទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ ក៏ជា កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រង ឆ្ពោះ ទៅ 
រក ការ សម្រច បាន នូវ របៀប វារៈ ឆ្នាំ  
២០៣០ សម្រប់  ការអភិវឌ្រឍ ប្រកប- 
ដោយ ចីរភាព និង SDG »៕ LA 

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នាយកដ្ឋានពន្ធ-
ដ រ (GDT)  បានប្រកាស ដល ់
អ្នក ជាប់ ពន្ធ អំពី ការបញ្រឈប់ 
ដណំើរ ការ ប្រពន័្ធ គ្របគ់្រង ការ- 
បង្វលិ សង អាករ លើ តម្ល្រ បន្ថ្រម 
(E-VAT Refund System) 
ដោយ ជំនួស មក វិញ នូវ ប្រព័ន្ធ 
គ្រប ់គ្រង ការ ដក ់លិខតិ ប្រកាស  
ពន្ធ តាម អន ឡាញ (E-Filing 
System) ដ្រល ជា កិច្ច ខិតខំ 
ប្រឹង ប្រង ន្រ ការ ធ្វើ ទំនើប កម្ម   
ក៏ ដូច ជា ការ ចូល រួម ប្រយុទ្ធ ប្រ-
ឆំង នឹង ការ រីក រាល ដល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ។ 

 យោងតាម ស្រចក្ដីប្រកាស 
បាន  ពី GDT កាលពី ថ្ង្រ សុក្រ 
ដើម្របី ពង្រឹក ការ ផ្ដល់ ស្រវា ជូន 
អ្នក ជាប់ពន្ធ ឱ្រយ បានល្អ ប្រសើរ  
ធានា បាន នវូ ប្រសទិ្ធ ភាព តមា្លា- 
ភាព ភាព ងយ ស្រលួ  និងឆប់ - 
រហស័ ក្នងុ ការ បពំ្រញ កាតព្វកចិ្ច 
ដក ់លខិតិ ប្រកាស នងិ បងព់ន្ធ 
អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ សម្រច  
បញ្រឈប់ ឱ្រយ ដំណើរការ ប្រព័ន្ធ គ្រប់  - 
គ្រង ការ បង្វិល សង អាករ លើ 
តម្ល្រ បន្ថ្រម (E-VAT Refund 
System) ដូច្ន្រះ អ្នក ជាប់ពន្ធ 
ត្រូវ ប្រើប្រស់ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង 
ការដក ់លខិតិ ប្រកាស ពន្ធ តាម   
អន ឡាញ (E-Filling Sys-
tem) ចាប់ពី ថ្ង្រទី ១  ខ្រមករា  
ឆ្នា ំ២០២១ ខាងមខុ ន្រះតទៅ ។ 

បនា្ទាប់ពីនោះ លោក - លោកស្រី 
អាច ប្រើប្រស ់មខុងរ E-VAT 
Refund នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ គ្រប់ - 
គ្រង  ការដក ់លខិតិ ប្រកាស ពន្ធ 
តាម អន ឡាញ (E-Filling 
System) ត្រម្ដង ។

 ស្រចក្ដបី្រកាស ន្រះ ឱ្រយ ដងឹថា ៖    
« អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដ រ ន្រ 
ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
មាន កតិ្តយិស សមូ ជម្រប លោក 
លោកស្រ ីអភបិាល បណា្ណោធកិារ 
ឬ  កម្មសិទ្ធិករ សហគ្រស និង 
អ្នក   ជាប់ពន្ធ ឱ្រយ បាន ជ្របថា 
កន្លង មក អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធ-
ដរ បានដក់ ឱ្រយ ប្រើប្រស់ នូវ 
ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ការដក់ លិខិត 
ប្រកាស ពន្ធ តាម អន ឡាញ(E-
VAT Refund System) តាម- 
រយៈ ស្រចក្ដ ីណ្រនា ំល្រខ ០០១ 
ចុះ ថ្ង្រទ ី៩  ខ្រមករា  ឆ្នា ំ២០១៩។ 
ក្រយមក តាម រយៈ ស្រចក្ដី - 
ណ្រ នា ំល្រខ ០០៣ ចុះ ថ្ង្រទ២ី៧ 
ខ្រកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២០ បាន ផ្ដល់ 
ជម្រើស ដល់ អ្នក ជាប់ពន្ធ លើ 
ការ  ប្រើ ប្រស់ ប្រព័ន្ធ ១ ក្នុង- 
ចំណម ប្រព័ន្ធ ទាំង២ ដើម្របី 
បំព្រញ កាតព្វ កិច្ច ដក់ លិខិត 
ប្រកាស ពន្ធ ។ អគ្គ នាយកដ្ឋាន 
ពន្ធដ រ មានសង្រឃឹម យ៉ាង មតុ មា ំ 
ថា លោក - លោកស្រី អភិបាល 
បណា្ណោធកិារ ឬ កម្មសទិ្ធកិរ សហ-
គ្រស និង អ្នក ជាប់ពន្ធ ទាងំអស ់
នងឹ ចលូរមួ ព្រមទាងំ ជរំញុ ការ- 
ប្រើប្រស ់គ្របគ់្រង ការដកល់-ិ

ខតិ ប្រកាស ពន្ធ តាម អន ឡាញ 
(E-Filling System) ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ។ 

លោក Anthony Galliano 
អគ្គនាយក ក្រមុហ៊នុ Cambo-
dian Investment Man-
agement បាន ឱ្រយ ដឹងថា ការ- 
ដក់ ឱ្រយ ដំណើរការ នូវ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ - 
គ្រង ការដក ់លខិតិ ប្រកាស ពន្ធ 
តាម អន ឡាញ (E-Filling 
System) ន្រះ គ ឺជា សមទិ្ធផល 
ដ៏ សំខាន់ មួយ ដ្រល នឹង ជំរុញ 
ប្រព័ន្ធ ពន្ធដរ របស់ ប្រទ្រស 

កម្ពុជា ទៅក្នុង ប្រព័ន្ធ ឌីជីថល 
សកល  លោក ។ លោក   បន្តទៀត 
ថា កតា្តា ព្រល  វ្រលា គឺ រឿង មួយ 
ដ៏  ល្អ ឥត ខ្ចាះដោយ សារ  ត្រ ការ- 
កម្រិត និង ការ រឹត បន្តឹង  ទៅ លើ  
ទំនាក់ ទំនង មនុស្រស ព្រះ  ត្រ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក  បាន អះអាង  ថា ៖  « នៅ 
ព្រល ន្រះ  ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ការ- 
ដក់  លិខិត ប្រកាស ពន្ធ តាម 
អន ឡាញ (E-Filling Sys-
tem)  អាច អនុញ្ញាតឱ្រយ អ្នក- 
ជាប់ ពន្ធ ទាញ  យក ទិន្នន័យ 

ដ្រល ត្រូវការ សម្រប់ ការសង 
បង្វិល ពន្ធ រប ស់ ពួកគ្រ ដោយ 
ផ្ទាល់ ទៅក្នុង ប្រព័ន្ធ ន្រះ ដ្រល 
បញ្រឈប់ ការ តម្រូវ ឱ្រយ ដក់ លិខិត 
ប្រកាស ពន្ធ  តាម រយៈ សាខា ពន្ធ - 
ដរ។ ការធ្វើ ប្របន្រះ នឹង ជួយ 
សន្រសំ ព្រលវ្រលា និង  ប្រ ក់លើ  
ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ  មក » ។ 

លោក ពន្រយល ់ទៀត ថា ប្រពន័្ធ 
ន្រះ នៅត្រមាន គុណវិបត្តិ រប ស់ 
វា និង  អាច តម្រូវ ឱ្រយ មានការ- 
ក្រលម្អ បន្ថ្រមទៀត ។ អ្នក ជាប់  
ពន្ធ មាន ជម្រើស នៅ ក្នងុការ បង់ - 

ប្រក់  ១០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ឆ្នាំ 
ដ្រល ប្រើ ប្រស់ ការ ទាញ យក 
ឯក សារ  ជាធម្មតា ពី ក្នុង ប្រព័ន្ធ 
គណន្រយ្រយ ឬ សៀវភៅបញ្ជ ីជា - 
ជាង ការ ត្រូវត្រ ទាញយក ម្ដង 
ទៀត ការ  លុប បំបាត់ ការ ចំណាយ 
ចំនួន ច្រើន និង ហានិភ័យ ន្រ  
ការ ចូល ២ដង ។

លោក លើក ឡើង ថា ម្រយា៉ាង 
ទៀត កម្មវិធី ចូល មើល ដោយ 
មិន គិត ប្រក់ ក៏ តម្រូវ ឱ្រយ វាយ- 
បញ្ចូល ដោយផ្ទាល់ ដោយ មិន 
មាន សមត្ថភាព ទាញ យក និង  
អាច ទទួលយកបាន សម្រប់ 
អ្នក  ជាប់ពន្ធ ខា្នាតតូច ប៉ុន្ត្រ ជា 
បន្ទុក ដ៏ ធ្ងន់ លើ អ្នក ជាប់ពន្ធ 
មធ្រយម និង ធំ ជា មួយ   បរិមាណ  
កាន់ត្រ ខ្ពស់ ។ 

លោក Anthony បាន ថ្ល្រង 
ថា ៖ « ប្រពន័្ធ E-VAT មាន នយ័ 
ថា ដើម្របី ការពារ ប្រឆងំ ទៅ នងឹ 
ការ បញ្ជាក ់VAT ដ្រល មនិ ពតិ- 
ប្រកដ និង តាមរយៈ ការផ្គូផ្គង 
វិក្កយ បត្រ ពន្ធ ធានា ឱ្រយ មាន ការ- 
ប្រើប្រស ់ត្រមឹត្រវូ ន្រ ឥណទាន 
VAT និង ការ ទូ ទាត់ VAT  ។ 
មុខ ងរ មួយ នៅ ក្នុង ចំណម 
មុខ ងរ ដ្រល គ្រ កោត សរសើរ 
ខា្លាំង បំផុត នៅក្នុង ប្រព័ន្ធ E-
Filing System  គឺ ការដ្រលទារ-  
ប្រក់  VAT  ត្រឡប់ មក វិញ 
ហើយ ជា អកសុល អ្នក ជាបព់ន្ធ 
នឹង ត្រវូ  ត្រ រង់ចំា ការ ធ្វើ បច្ចបុ្របន្ន - 
ភាព »៕ LA

កម្ពជុា ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ UNIDO លើ ភាព ជា ដ្រគូប្រទ្រស PCP

GDT  ប្រកាស  ឱ្រយ ប្រើ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង   E-Filing System

អគារ ទីស្នាក់ ការ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ នេ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ។ុ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...បានប្រមាណ
២០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។ន្រះបើ
យោងតាមលោកឡាយជី។
ខណៈបច្ចុប្របន្នរដ្ឋាភិបាល

បានដក់ច្រញវិធានការជាបន្ត-
បន្ទាប់ដើម្របីពង្រឹងនិងពង្រីក
ការបង្កបង្កើនផលកសកិម្មនោះ
លោកឡាយជីនយិាយថាបទ-
ពិសោធការរីករាលដលជំងឺ
កូវីដ១៩នឹងធ្វើឱ្រយផលិតផល
កសកិម្មកម្ពជុាមានកណំើនជា-
លដំប់ស្របព្រលចនំនួអ្នកធ្វើ
ចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅថ្រ
ដ្រលត្រឡប់មកធ្វើកសកិម្មនៅ

កម្ពុជាក៏កំពុងកើនឡើងដ្ររ។
ប្រធានមន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្ត

បាត់ដបំងលោកគមឹហតួបាន
ប្រប់ថាតបំន់ដំដឡំងូមីដ្រល
មិនលិចទឹកឆ្នាំន្រះទទួលបាន
ទិន្នផលខ្ពស់ប៉ុន្ត្រតំបន់ដ្រល
លិចទឹកផលខូចខាតក៏ច្រើន
ដ្ររ។ជារមួផលឆ្នាំន្រះអាចមនិ
បានច្រើនដចូឆ្នាំមនុទ្រ។លោក
អះអាងថា៖«តម្ល្រដឡំងូមីនងិ
ពោតក្នុងឆ្នាំន្រះបានកើនខ្ពស់
ជាងមុនដូចគ្នា»។
លោកបន្តថាតាមលោកដឹង

មានកិច្ចសន្រយាទិញជាច្រើន

ដ្រលមា្ចាស់ស្រឡូនៅតាមព្រដំ្រន
មិនអាចបំព្រញបានតាមការ-
បញ្ជាទិញពីសំណាក់អ្នកក្នុង
ស្រុកនិងនំទៅឱ្រយឈ្មួញនៅ
ប្រទ្រសថ្រ។
អ្នកស្រីចាន់មួយមា្ចាស់

ស្រឡូមួយកន្ល្រងនៅក្នុងស្រុក
សពំៅលនូខ្រត្តបាត់ដបំងបាន
ឱ្រយដងឹថាឆ្នាំន្រះការប្រមលូផល
យតឺជាងឆ្នាំមនុជតិ១ខ្រខណៈ
ទិន្នផលដ្រលកសិករប្រមូល
បានហាក់មនិមានច្រើនដចូឆ្នាំ
មុនទ្រ។អ្នកស្រីបន្តថា៖«នៅ
ព្រលន្រះខ្ញុំទទលួបានការបញ្ជា

ទិញពីថ្រច្រើនដ្ររហើយប៉ុន្ត្រ
ការប្រមូលទិញពីកសិករទើប
បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ»។
អ្នកស្រីបន្តថាតម្ល្រដំឡូងមី

ដ្រលទិញពីកសិករគឺដំឡូងមី
ស្ងួតមានតម្ល្រមធ្រយម៨៣០
រៀល(៦,២បាត)នងិដឡំងូមី
ស្រស់តម្ល្រ៣៦០រៀល(២,៧
បាត)។កាលពីឆ្នាំមនុនៅព្រល
ប្រមលូទញិដបំងូដឡំងូមីស្ងតួ
មានតម្ល្រ៦០០រៀល(៤,៥
បាត)ដឡំងូមីស្រស់មានតម្ល្រ
២៩៥រៀល(២,២បាត)។
លោកយតិសណំាងកសកិរ

ដដំឡំងូមីលើដី៥ហកិតាក្នងុ
ស្រុកសំពៅលូនខ្រត្តបាត់ដំ-
បងបានប្រប់ថាទោះបីចមា្ការ

លោកមនិទាន់ប្រមលូផលប៉នុ្ត្រ
លោកដងឹថាតម្ល្រឈ្មញួប្រមលូ
ទិញក្នុងឆ្នាំន្រះខ្ពស់ជាងមុន។
តាមការព្រយាករទនិ្នផលសរបុ

ក្នុងឆ្នាំន្រះនឹងមិនបានច្រើន
ដចូឆ្នាំមនុទ្រព្រះទកឹជនំន់ធ្វើ
ឱ្រយទិន្នផលមួយចំនួនត្រូវខូច។
លោកប្រប់ថា៖«ឆ្នាំន្រះផល
ល្អជាងមុនប៉ុន្ត្រដោយកន្ល្រង
ខ្លះលិចទឹកនោះហ្រតុន្រះ
ផលជារួមនឹងធា្លាក់ចុះមួយ
ចំណ្រកធៀបនឹងឆ្នាំមុន។
ប្រធានមន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្ត

ត្របងូឃ្មុំលោកតចូសខុនបាន
ប្រប់ថាដំឡូងមីស្រស់ក្នុង
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំមានតម្ល្រចនោ្លាះពី
៤១០-៤២០រៀលក្នងុ១គឡី-ូ

ក្រមកើនពី៣៨០រៀលកាល-
ពីរយៈព្រលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។
របាយការណ៍ក្រសងួកសកិម្ម

រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទបាន
ឱ្រយដឹងថាក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រ
ដើមឆ្នាំ២០២០កម្ពុជាបាននំ-
ច្រញដំឡូងមីស្រស់ទៅកាន់
ទីផ្រសារប្រទ្រសវៀតណាមនិង
ថ្រសរបុ១៧៨០៤៩៦តោន
នងិចណំតិដឡំងូមីក្រៀមមាន
ចំនួន១២០២៦៤៤,៨១
តោន។ជាមយួគ្នាន្រះកម្ពជុាក៏
បាននំច្រញម្រសៅដំឡូងមី
ចំនួន១២០០២តោនទៅ
ប្រទ្រសឥណា្ឌាចិនប្រលហ្រសុិក
ហឡូង់បា៉ាគសីា្ថានឆ្រកក្រអូាត
និងអីុតាលី៕
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តម្លៃដំឡូងមីហក់ឡើងខ្ពស់នៅតាមខៃត្ត...

វៀតណាមផ្តោតការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច
បៃមូលផ្តុំចាត់ទុកជាគន្លះឹកំណើន

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញ:ក្រសួងប្រសណីយ៍និង
ទូរគមនគមន៍បានបញ្ចប់នូវការ-
ត្អូញត្អ្រររបស់អ្នកប្រើប្រស់បណា្តាញ
ទូរស័ព្ទទាំងស្រវាចល័តនិងស្រវា
ឌីជីថលអំពីការកាត់ទឹកប្រក់ដ្រល
ខ្លនួយល់ថាមនិបានប្រើប្រស់ដោយ
ដក់ឱ្រយអនុវត្តល្រខកូដរួម*1200#
ដើម្របីឱ្រយអ្នកប្រើប្រស់អាចពនិតិ្រយនងិ
ផ្តាច់រាល់ស្រវាបន្ថ្រមណាដ្រលពុំមាន
តម្រវូការប្រើប្រស់។ល្រខកដូន្រះត្រវូ
បានអនុវត្តចាប់ពីថ្ង្រទី១១ធ្នូឆ្នាំ
២០២០តទៅ។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹរបស់ក្រសងួន្រះ

ដ្រលច្រញផ្រសាយកាលពីថ្ង្រសកុ្របាន
ឱ្រយដឹងថាការដក់ឱ្រយប្រើប្រស់ល្រខ-
កូដន្រះ បន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អ្ររពី
អ្នកប្រើប្រស់អំពីបញ្ហាកាត់ទឹកប្រក់
ទូរស័ព្ទពីប្រតិបត្តកិរដោយពំុដឹងមូល-
ហ្រតុឬការតភា្ជាប់ស្រវាផ្រស្រងៗដោយ
មិនបានដឹងជាដើម។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹន្រះបន្តថាបច្ចបុ្របន្ន

ប្រតិបត្តកិរទូរស័ព្ទបានប្រងច្រកស្រវា-
កម្មទូរស័ព្ទជា២ប្រភ្រទគឺស្រវាទូរស័ព្ទ-
ចលត័(MobileService)នងិស្រវា
ឌីជីថល(DigitalService)។
ក្រសងួបានពន្រយល់ថាស្រវាទរូសព័្ទ-

ចល័តសំដៅដល់ស្រវាប្រើប្រស់ជា-
ប្រចាំសម្រប់ការហៅទូរស័ព្ទនិងការ-
ប្រើអុនីធណឺតិរមួទាងំគម្រងប្តរូប្រក់
ប្រចាំសបា្តាហ៍ឬប្រចាំខ្រជាដើមនិង
ស្រវាឌីជីថលសំដៅដល់ស្រវាបន្ថ្រម
ននឬស្រវាកម្មកម្រសាន្តមានជាអាទិ៍
ស្រវាហោរាសាស្ត្រស្រវាស្វ្រងរកការងារ
ស្រវាបណា្តាញទនំក់ទនំងសង្គមស្រវា
ហ្គ្រមស្រវាMissedCallAlertនិង
ស្រវាCallTuneជាដើម។
ស្រចក្តីជនូដណំងឹខាងលើបានបន្ថ្រម

ថាអ្នកប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទភាគច្រើនអាច

ជបួប្រទះបញ្ហាកាត់ទកឹប្រក់ដោយសារ
«ស្រវាឌីជីថល»ដោយបានណ្រនំ
ដល់អ្នកប្រើប្រស់គរួយល់ដងឹអពំីទំហំ
កញ្ចប់ស្រវាកម្មដ្រលខ្លនួកពំងុប្រើប្រស់
មានសុពលភាពនិងស្រវាបន្ថ្រមរបស់
ក្រមុហ៊នុនមីយួៗឱ្រយបានច្របាសល់ាស់
ព្រលមានការភា្ជាប់គម្រងទាំងនោះ។
ជាមយួគ្នាន្រះក្រសងួក៏បានណ្រនំ

បន្ថ្រមថាមុនព្រលបញ្ចូលទឹកប្រក់
ដើម្របីភា្ជាប់គម្រងឬស្រវាកម្មណាមួយ
អ្នកប្រើប្រស់គរួបទិអុនីធណឺតិជាមនុ
ដើម្របីចៀសវាងការកាត់ទឹកប្រក់ដោយ-
សារការប្រើស្រវាអុីនធឺណិតជាដើម។
លោកThomasHundtអគ្គនយក

ក្រុមហ៊ុនSmartAxiataបានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ក្នងុព្រលកន្លងមកថាក្រមុហ៊នុ
ទទលួសា្គាល់តម្រវូការក្នងុការធ្វើឱ្រយមាន
តមា្លាភាពនងិដើម្របីផ្ដល់ដល់អតថិជិន
ជាមួយនឹងអំណាចក្នុងការជ្រើសរីស។
លោកHundtបានកត់សមា្គាល់ថា

ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើរួចហើយក្នុងការឆ្លើយ-
តបតាមរយៈមធ្រយាបាយនវានុវត្តន៍ថ្មី

ដើម្របីលើកកម្ពស់បទពិសោធអតិថិជន
តាមរយៈបណា្តាញជាច្រើនក្នងុចណំម
វិធានការជាច្រើនផ្រស្រងទៀតការដក់
ឱ្រយដណំើរការនវូការបញ្ជាក់ទ្វ្រភាគីសម្រប់
ស្រវាបន្ថ្រមតម្ល្រដ្រលរួមមានការប្រើ-
ប្រស់មខុងារប្រវត្តិក្នងុកម្មវធិីSmart-
Nasដ្រលជាកម្មវធិីទរូសព័្ទចលត័ថ្ររក្រសា
ដោយខ្លួនឯងការបង្កើនសាររំឭកលើ
ការបន្តការជាវ និងការផ្ដល់ជម្រើស
កាន់ត្រច្រើនក្នុងការជាវឬមិនជាវពី
ស្រវារបស់យើងទាងំអស់នៅក្នងុកម្ម-
វិធី SmartNasព្រមទាំងបញ្ជី
*123#របស់ក្រុមហ៊ុន។
នយិតករទរូគមនគមន៍កម្ពជុា(ន.ទ.

ក)ក៏បានណ្រនំដល់ក្រមុហ៊ុនទរូសព័្ទ-
ចលត័ត្រវូត្រៀមលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស
ដំណើការន្រការប្រើប្រស់ល្រខកូដ
*1200#លើប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន។
របាយការណ៍របស់ន.ទ.កបានឱ្រយ

ដឹងថាចំនួនសុីមកាតដ្រលបានចុះ-
បញ្ជីបានកើនដល់២១,៦៣លាន
សុីមកាលពីឆ្នាំ២០១៩៕LA

ទីកេុងហាណូយៈ វៀតណាម នឹង
អភវិឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ចប្រមលូផ្តុំក្នងុទសិដៅ
ន្រការកសាងចងា្វាក់តម្ល្រផលិតផល
បង្កើនការចូលរួមទៅក្នុងការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។
លោកឧបនយករដ្ឋមន្ត្រីTrinhDinh

Dungបាននយិាយប្របន្រះនៅវ្រទកិា
ដ្រលប្ររព្ធឡើងដោយក្រសងួផ្រនការ
និងវិនិយោគនិងសភាពសហករណ៍
វៀតណាមកាលពីថ្ង្រទី១១ខ្រធ្នូក្នុង
ទីក្រុងហាណូយ។
លោកបាននយិាយថានៅព្រលជាមយួ

គ្នានោះ ក្នុងចំណមសហករណ៍នឹង
ត្រូវបានគ្រលើកស្ទួយដើម្របីបង្កើត
សមាគមឬក៏សហភាព។
លោកDungបាននិយាយថាដើម្របី

អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រមូលផ្តុំដោយមាន
សហករណ៍ជាស្នលូវាចាបំាច់ក្នងុការ-
ពចិារណាទៅលើស្រដ្ឋកចិ្ចរមួដ្រលជា
ធាតុផ្រសំសខំាន់មយួក្នងុចណំម៤ក្នងុ
ស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារសង្គមនិយម។
យោងតាមឧបនយករដ្ឋមន្ត្រីវសិយ័

ស្រដ្ឋកចិ្ចប្រមលូផ្តុំព្រមទាងំសហករណ៍
បន្តអភិវឌ្រឍស្ទើរត្រគ្រប់វិស័យចនោ្លាះ
ឆ្នាំ២០១០-២០២០ដ្រលធ្វើឱ្រយមាន-
ការចូលរួមយា៉ាងសំខាន់ដល់កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសវៀតណាម។
ទោះជាប្របណាលោកបាននយិាយ

ថាវសិយ័ស្រដ្ឋកចិ្ចប្រមលូផ្តុំនងិសហ-
ករណ៍នៅត្រមានការលបំាកនងិដ្រន-
កំណត់ដ្រលត្រូវការឱ្រយដោះស្រយ។
លោកDungបាននយិាយថាស្រដ្ឋកចិ្ច

ប្រមូលផ្តុំ និងការអភិវឌ្រឍសហករណ៍
នៅក្រមសកា្តានពុលនៅឡើយដោយ
មានកណំើនយតឺជាងវសិយ័ស្រដ្ឋកចិ្ច
ដទ្រទៀតនិងការរួមចំណ្រកដល់
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)
ដ្រលមិនដល់ការរំពឹងទុក។
លោកបាននិយាយថាយន្តការនិង

គោលនយោបាយនងិការអនវុត្តរបស់

គ្រដោយភា្នាក់ងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋ និង
សហករណ៍ជាផ្ន្រកន្របញ្ហាដោយ
បន្ថ្រមថាមានការខ្វះខាតន្រស្រចក្តី-
ណ្រនំច្របាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្ត
ផ្ន្រកខ្លះន្រច្របាប់ទាកទ់ងទៅនងឹស្រដ្ឋកចិ្ច
ប្រមូលផ្តុំ និងសហករណ៍ន្រះឬក៏
ការណ្រនំមិនអាចអនុវត្តបាន។
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីន្រក្រសងួផ្រនការ

នងិវនិយិោគTranQuocPhuongបាន
និយាយថាចាប់ពីច្របាប់ស្តពីីសហករណ៍
ត្រវូបានច្រញក្នងុឆ្នាំ២០១២គរំូសហ-
ករណ៍ថ្មីទទួលបានជោគជ័យដំបូងៗក្នងុ
ផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម រួមចំណ្រក
ដល់ចងា្វាក់ផលិតកម្មកាន់ត្រល្អ។
លោកបាននយិាយថាក្នងុប៉នុ្មានឆ្នាំ

ថ្មីៗ ន្រះចពំ្រលសមាហរណកម្មស្រដ្ឋកចិ្ច
អន្តរជាតិនិងការប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ
កើនឡើងស្រដ្ឋកចិ្ចសកលនងិវៀតណាម
មានភាពមនិច្របាសល់ាស់ច្រើនជាមយួ
ថវកិាមានកម្រតិប៉នុ្ត្រវសិយ័សហករណ៍
វិញនៅត្រប្រតិបត្តិដោយរលូន។
ការអភវិឌ្រឍសហករណ៍រមួចណំ្រកដល់

ការអភវិឌ្រឍផ្ន្រកស្រដ្ឋកចិ្ចប្រមលូផ្តុំនងិ
បង្កើននវូចណំលូន្របគុ្គលនមីយួៗន្រ
សហករណ៍ទាំងនោះ។
លោកស្រីTrangThiXuanអនុ-

ប្រធានគណៈកម្មការប្រជាជនខ្រត្ត
Son Laបាននិយាយថា ទោះបីជា
ស្រដ្ឋកចិ្ចក្នងុស្រកុប្រឈមការលបំាក
ច្រើនក្នងុឆ្នាំថ្មីៗ ន្រះវសិយ័សហករណ៍
ក្នុងខ្រត្តបន្តទទួលបានផលិតកម្មល្អ។
លោកស្រីនយិាយថាកាលពីឆ្នាំមនុ

សហករណ៍ដ្រលផលិតនំច្រញ២០-
៧៩៥តោនទៅកាន់ទីផ្រសារសំខាន់ៗ
ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាម្ររិក និង
អូស្រ្តាលី។ជាមួយគ្នានោះសហករណ៍
ដ្រលផលតិផលតិផលកសកិម្មសររីាង្គ
បានបង្កើតការងារជាច្រើននងិបង្កើន
នវូប្រក់ចណំលូសម្រប់ប្រជាជនក្នងុ
មូលដ្ឋាន៕VNS_ANN/RR
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លោកTrumpបានព្យាយាមបញ្ចះុបញ្ចលូឱ្យសម្ចត្ឡប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនព្លតុលាការកំពូលច្នច លពាក្យបណ្តងឹ
សុខ  វេងឈាង

កាលពីថ្ងៃសុកៃទី១១ខៃធ្នូ
បៃធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក
លោកDonald Trumpបាន
ពៃយាយ មបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការ
កំពូលឱៃយសមៃចតៃឡប់លទ្ធផល
ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋដៃលបៃធា-
នាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកJoe
Bidenបានឈ្នះដៃលកៃយ-
មកពាកៃយបណ្ដឹងនៃះតៃូវបាន-
ចៃនចោលជាឯកច្ឆន្ទដោយ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃដដៃល។
លោកTrumpបានបង្ហោះ

សារតាមបៃព័ន្ធសង្គមTwitter
ថា៖ «ឥឡូវនៃះរដ្ឋបាលBiden
នងឹកា្លាយរដ្ឋបាលរញ៉ៃរញ៉ៃពោរ-
ពៃញទៅដោយរឿងអាសៃូវ
សមៃប់រយៈពៃលរាប់ឆ្នោំខាង-
មុខ។ហៃតុនៃះគឺធ្វើឱៃយកាន់តៃ
ងាយសៃួលសមៃប់តុលាការ
កំពូលសហរដ្ឋអាមៃរិកក្នុងការ-
អនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើអ្វី
ដៃលមនុសៃសគៃប់គ្នោដឹងថាតៃូវ
តៃធ្វើ។
ពួកគៃតៃូវតៃបងា្ហោញភាពកា្លា-

ហាននិងបៃជា្ញាដ៏អសា្ចារៃយ។ជួយ
សង្គៃះសហរដ្ឋអាមៃរិក!!!»។
ក្នុងសារបនា្ទាប់លោកTrump

បានសរសៃរថា៖«បៃសិនបើតុ-
លាការកំពូលបងា្ហោញពីបៃជា្ញា
និងភាពកា្លាហានដ៏អសា្ចារៃយ បៃជា-
ជនអាមៃរកិនងឹឈ្នះរឿងក្ដីដៃល
បៃហៃលសំខាន់បំផុតនៅក្នុង
បៃវត្តិសាស្តៃ ហើយដំណើរការ
បោះឆ្នោតរបស់យើងនឹងតៃូវ
បានគោរពម្ដងទៀត!»។
សាររបស់លោក Trump គឺ

ហាក់ដូចជាលោកសងៃឃឹមថា
ចៅ-កៃមអភិរកៃសនិយមទាំង៦
ក្នុងចំណោមចៅកៃមសរុបទាំង
៩នងឹធ្វើការសមៃចពនៃយារការ-
ជួបបៃជុំអង្គបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ
Georgia,Michigan,Penn-
sylvania, និងWisconsin
តាមការស្នើរបស់ពាកៃយបណ្ដងឹ។
គរួបញ្ជាក់ផងដៃរថាក្នងុចណំោម
ចៅកៃមអភិរកៃសនិយមទាំង៦
ចៅកៃមចំនួន៣រូបគឺតៃងតាំង
ដោយលោកTrumpដៃលការ-
តៃងតាងំចងុកៃយបផំតុគបឺាន
ធ្វើឡើងរយៈពៃលប៉នុា្មានសបា្ដាហ៍

មុនការបោះឆ្នោត។
ប៉ុន្តៃប៉ុនា្មានម៉ោងកៃយពី

លោកTrumpបង្ហោះសារនៃះ
ចៅកៃមទាំង៩រូបនៃតុលាការ
កំពូលបានចៃញបងា្គាប់ដ៏ខ្លីមួយ
មានបៃវៃង១ទំព័រចៃនចោល
ពាកៃយបណ្ដឹងនៃះ។ ក្នុងលិខិត
បងា្គាប់តុលាការបានបៃកាស
ថា៖«សំណើដាក់ពាកៃយបណ្ដឹង
របស់រដ្ឋTexasតៃូវបានចៃន-
ចោលដោយខ្វះជំហរប្ដឹងសៃប-
តាមមាតៃ៣នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។
រដ្ឋ Texasមិនបានបងា្ហោញថា
ពកួគៃគតឺៃវូបានប៉ះពាលដ់ោយ
របៀបធ្វើការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ
ផៃសៃងទៀតទៃ»។ការសមៃច
នៃះគឺជាការសមៃចឯកច្ឆន្ទ
ដោយចៅកៃមចំនួន៧រូបចៃន
ចោលសំណើភា្លាមៗហើយចៅ-
កៃម២រូបផៃសៃងទៀតគិតថា
រដ្ឋមានសទិ្ធិដាក់សណំើតៃបញ្ជាក់
ថា ពួកគៃនឹងមិនសមៃចតាម
សំណើនៃះទៃ។
លោកTrumpបានបៃតិកម្ម

តាមរយៈTwitterថា៖«តុលា-
ការកំពូលពិតជាធ្វើឱៃយយើង

ខកចតិ្ត។គ្មានបៃជា្ញាគ្មានភាព-
កា្លាហាន!»។អ្នកផ្ដចួផ្ដើមពាកៃយ
បណ្ដឹង អគ្គរដ្ឋអាជា្ញានៃរដ្ឋ
TexasលោកKenPaxton
ដៃលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ោងជិត-
ស្និទ្ធរបស់លោកTrumpបាន
អះអាងដោយមិនមានភ័ស្តុ-
តាងក្នុងពាកៃយបណ្ដឹងថាមាន
ភាពមិនបៃកៃតីកើតឡើងក្នុង
ការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមបៃអប់
សបំតុៃនៅរដ្ឋទាងំ៤នៃះហើយ
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល
ការបោះឆ្នោតទាំងមូលនិងធ្វើ
ឱៃយមានវិសមភាពរវាងអ្នក-
បោះឆ្នោតពីរដ្ឋ១ទៅរដ្ឋ១។
លោកPaxton បានស្នើទៅ

កាន់តុលាការកំពូលឱៃយពនៃយារ
ការជួបបៃជុំ Electoral Col-
lege របស់រដ្ឋទាំង៤នៃះដើមៃបី
បើកការសុើបអង្កៃតទៅលើការ-
បោះឆ្នោតនៃះ។បៃសិនបើការ-
ជួបបៃជុំអង្គបោះឆ្នោតតៃូវបា ន
ពនៃយាររហតូដល់ថ្ងៃទ៦ីខៃមករា
ឆ្នោំ២០២១នោះសំឡៃងឆ្នោត
របស់រដ្ឋទាំងនៃះនឹងតៃូវបាន
ចាត់ទុកជាមឃៈ។

កៃយពលីោកPaxtonដាក់
ពាកៃយបណ្ដឹងលោកTrump រួម
ជាមួយសមាជិកសភាតំណាង-
រាស្តៃមកពីបកៃសសាធារណរដ្ឋ
ចំនួន១២៥រូបនិងរដ្ឋកៃហម
ចំនួន១៧បានដាក់សំណើ
ទៅកាន់តុលាការកំពូលដើមៃបី
ចូលរួមធ្វើជាភាគីដើមបណ្ដឹង
ផងដៃរ។រីឯរដ្ឋជាង២០ផៃសៃង-
ទៀតបានដាក់សំណើទៅកាន់
តុលាការកំពូលឱៃយចៃនចោល
ពាកៃយបណ្ដឹងនៃះ។
កាលពីថ្ងៃអងា្គារទី៨ធ្នូតុលា-

ការកំពូលក៏បានចៃនចោល
ពាកៃយបណ្ដឹងសៃដៀងគ្នោនឹង
ពាកៃយបណ្ដឹងខាងលើដៃលបាន
ប្ដឹងដោយសមាជិកបកៃសសាធា
រណរដ្ឋនៅPennsylvania
ដើមៃបីតៃឡប់លទ្ធផលថាលោក
Biden ឈ្នះនៅរដ្ឋនោះ។ អ្នក
វិភាគមួយចំនួនបានយល់ថា
ការសមៃចរបស់តុលាការ
កំពូលទាំងនៃះ គឺជាសញ្ញានៃ
ចុងបញ្ចប់ការតវា៉ាលទ្ធផលការ-
បោះឆ្នោតដោយលោកTrump។
បើទោះជាយ៉ោងនៃះក៏ដោយ

លោកTrumpនៅតៃបៃកាន់
ជំហរថា លោកបានឈ្នះការ-
បោះឆ្នោតឆ្នោំ២០២០ហើយ
លោកBiden បានលួចជ័យ-
ជម្នះនៃះដោយការក្លៃងបន្លំ
សន្លឹកឆ្នោត។ រដ្ឋទាំង៥០នៃ
សហរដ្ឋអាមៃរិកបានធ្វើការ-
បញ្ជាក់លទ្ធផលការបោះឆ្នោត
រួចជាសៃចដោយមិនរកឃើញ
ភាពមិនបៃកៃតីណាមួយទៃ
ហើយបានតៃងតាំងអង្គបោះ-
ឆ្នោតរួចជាសៃច។អង្គបោះ-
ឆ្នោតទូទាំងសហរដ្ឋអាមៃរិក
នឹងធ្វើការជួបបៃជុំ Electoral
Collegeនៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ធ្នូ
ហើយនឹងសមៃចថា លោក
Bidenជាបៃធានាធិបតីនឹង
បញ្ជូនលទ្ធផលទៅសភាអា-
មៃរិក។នៅថ្ងៃទី៦ខៃមករា
ឆ្នោំ២០២១សភាអាមៃរិកនឹង
ជបួបៃជុំក្នងុសមយ័បៃជុរំមួដើមៃបី
បញ្ជាក់ការសមៃចរបស់អង្គ-
បោះឆ្នោតហើយបៃធានាធិបតី
នឹងចូលកាន់តំណៃងនៅម៉ោង
១២ ថ្ងៃទី២០ខៃមករាឆ្នោំ-
២០២១៕

សុខ សេីលុច

កាលពីថ្ងៃសុកៃទី១១ធ្នូ
កៃុមបៃឹកៃសាសន្តិសុខអង្គការ-
សហបៃជាជាតិបានពិភាកៃសាពី
ការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃសនៅ
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើង បនា្ទាប់ពី
បញ្ហោនៃះតៃូវបានលើកឡើង
ដោយបៃទៃសជាសមាជិក
ដៃលបានចោទបៃកាន់ករូ៉ៃខាង
ជើងថាបានបៃើបៃស់ការ-
រាតតៃបាតវីរុស ដើមៃបីបង្កៃប
ទៅលើសិទ្ធិមនុសៃសរបស់បៃ-
ជាជនខ្លួន។
បៃទៃសអាល្លឺម៉ង អង់គ្លៃស

បារាំងបៃលហៃសុិក អៃស្តូនី
សហរដ្ឋអាមៃរិក និងសាធា-
រណរដ្ឋដមូនីកីបានលើកឡើង
ពីបញ្ហោនៃះ នៅក្នុងកិច្ច-
បៃជុំបិទទា្វារមួយបនា្ទាប់ពីអ្នក-
ការទតូបាននយិយថាបៃទៃស
រុសៃសុី និងបៃទៃសចិន បាន
ជទំាស់នងឹការធ្វើសៃចក្តីសង្ខៃប
ជាសាធារណៈស្តីពីសា្ថានការ-
ណ៍នៃះ។ សាធារណរដ្ឋដូ-
មីនីកអៃស្តូនីបារាំងចកៃភព-
អងគ់្លៃសសហរដ្ឋអាមៃរកិនងិ
ជប៉ុនបាននិយយនៅក្នុង
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍ថាករូ៉ៃខាង-

ជើងកំពុងផ្តល់អាទិភាពទៅ
លើកម្មវិធីថាមពលនុយក្លៃអ៊ៃរ
នងិកមា្លាងំយោធាជាជាងបៃជា-
ជនរបស់ខ្លួន។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍បាន

បងា្ហោញពីការគំរាមកំហៃងដល់
សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរ-
ជាតិដោយការរំលោភសិទ្ធិ-
មនសុៃសជាយរូហើយជាលក្ខណៈ
បៃព័ន្ធ និងជារួមនៅកូរ៉ៃខាង-
ជើង។សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍បាន
លើកឡើងពីគណៈកម្មការ-
សុើបអង្កៃតសទិ្ធមិនសុៃសនៅក្នងុ
បៃទៃសដៃលបាននិយយថា
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងបៃពៃឹត្ត
បទល្មើសបៃឆំងនឹងមនុសៃស-
ជាតិហើយទំហំនៃការរំលោភ
របស់កូរ៉ៃខាងជើងបងា្ហោញពី
ភាពមិនសៃបគ្នោនឹងសា្ថាន-
ការណ៍នៅក្នុងពិភពលោក
បច្ចុបៃបន្ន។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ បាន

សរសៃរថាការសមៃចចិត្ត
របស់រដា្ឋាភិបាលកូរ៉ៃខាងជើង
ក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់
កម្មវិធីអាវុធរបស់ខ្លួនជាជាង
សៃចក្តីតៃូវការរបស់បៃជាជន
ខ្លួននិងការដៃលបៃទៃស
កូរ៉ៃខាងជើងមិនមានទំនាក់-

ទំនងជាមួយសហគមន៍អន្តរ-
ជាតិគឺធ្វើឱៃយមានផលប៉ះពាល់ទៅ
លើបៃជាជនករូ៉ៃខាងជើងអឡំងុ-
ពៃលមានជំងឺរាតតៃបាតនៃះ។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍បន្តឱៃយ

ដងឹទៀតថា៖«ការរលំោភសទិ្ធ-ិ
មនុសៃសរបស់កូរ៉ៃខាងជើងបង្ក
ការគរំាមកហំៃងយ៉ោងខា្លាងំដល់
សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរ-
ជាត។ិរដា្ឋាភបិាលករូ៉ៃខាងជើង
បង្វៃរធនធានពីបៃជាជនរបស់
ខ្លួន ទៅកម្មវិធីមីសុីលផ្លាង
និងនុយក្លៃអ៊ៃរខុសចៃបាប់»។
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើង បាន

បដសិៃធម្តងហើយម្តងទៀតនវូ
ការចោទបៃកាន់អពំីការរលំោភ
សិទ្ធិមនុសៃស។ ផ្ទុយមកវិញ
ករូ៉ៃខាងជើងស្តីបនោ្ទាសអង្គការ-

សហបៃជាជាតិពីការដាក់
ទណ្ឌកម្មកូរ៉ៃខាងជើងចំពោះ
សា្ថានភាពមនុសៃសធម៌របស់
បៃទៃសនៃះ។
គរួបញ្ជាក់ផងដៃរថាបៃទៃស

នៃះស្ថិតនៅកៃមការដាក់
ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហ-
បៃជាជាតិតាំងពីឆ្នោំ២០០៦
ជុំវិញអាវុធនុយក្លៃអ៊ៃរ និង
កម្មវិធីមីសុីលផ្លាង។
នៅចនោ្លាះឆ្នោ២ំ០១៤នងិឆ្នោំ

២០១៧កៃុមបៃឹកៃសាសន្តិសុខ
បានបើកការបៃជុំបៃចាំឆ្នោំស្តីពី
ការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃសនៅ
កូរ៉ៃខាងជើង។នៅឆ្នោំ២០១៨
កៃមុបៃកឹៃសាមនិបានពភិាកៃសាអពំី
បញ្ហោនៃះឡើយដោយសារការ-
ពិភាកៃសាបរាជ័យរវាងមៃដឹកនាំ

ករូ៉ៃខាងជើងលោកគមីជងុអ៊នុ
និងបៃធានាធិបតីសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកដូណាល់តៃំក្នុងការ-
រំសាយអាវុធនុយក្លៃអ៊ៃររបស់
កៃុងពៃយុងយ៉ោង។កាលពីឆ្នោំ
២០១៩យ៉ោងហោចណាស់
សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាចំនួន៨
នាក់បានជំរុញឱៃយមានការបៃជុំ
ស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃស។
កិច្ចពិភាកៃសានៃះ ធ្វើឱៃយកៃុង
ពៃយុងយ៉ោងពៃមានថា ខ្លួននឹង
ពិចារណាថាកិច្ចពិភាកៃសាបៃប
នៃះជាការបង្កជម្លាះ។
នៅក្នុងខៃវិច្ឆិកាទីភា្នោក់ងារ-

សុើបការណ៍សមា្ងាត់កូរ៉ៃខាង-
តៃបងូបានរាយការណ៍ថាលោក
គីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឱៃយបិទទី-
កៃងុពៃយងុយ៉ោងហើយបានបញ្ជា
ឱៃយសមា្លាប់មនុសៃសយ៉ោងហោច-
ណាស់២នាក់។
យោងតាមសមាជិកសភា

កូរ៉ៃខាងតៃបូង ដៃលបានដក-
សៃង់សម្តីភា្នោកង់ារសុើបការណ-៍
សមា្ងាត់ថាមានអ្នកប្តូរបៃក់
នៅទីកៃុងពៃយុងយ៉ោងតៃូវបាន
បៃហារជវីតិក្នងុខៃតលុាបនា្ទាប់
ពីតៃូវបានទទួលបន្ទុកក្នុងការ-
ទទួលខុសតៃូវចំពោះការធា្លាក់
ចុះអតៃប្តូរបៃក់ហើយមន្តៃី

មា្នោក់ទៀតតៃូវបានបៃហារជីវិត
ក្នុងខៃសីហា ពីបទរំលោភលើ
ការរឹតតៃបិតលើការនាំចូលអីវា៉ាន់។
ខណៈពៃលដៃលជំងឺរាត-

តៃបាតបានចាបផ់្តើមរកីរាលដាល
នៅក្នុងខៃមករាឆ្នោំ២០២០
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងជើងបានបិទ
ពៃដំៃនរបសខ់្លនួជាមយួបៃទៃស
ចិនដៃលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏
ធំបំផុតរបស់ខ្លួននិងអ្នកផ្តល់
ជំនួយ។ រដា្ឋាភិបាលរបស់
លោកគីមជុងអ៊ុន អះអាងថា
ខ្លួនមិនបានរកឃើញករណី
ឆ្លងវរីសុណាមយួនៅក្នងុបៃទៃស
របស់ខ្លួនឡើយ ដៃលការ-
អះអាងនៃះ តៃូវបានជំទាស់
ដោយអ្នកជំនាញខាងកៃ។
ការបទិបៃទៃសករូ៉ៃខាងជើង

រួមជាមួយគៃះមហន្តរាយ
ធម្មជាតិជាបន្តបនា្ទាប់បានធ្វើឱៃយ
ប៉ះពាល់យ៉ោងខា្លាំងដល់សៃដ្ឋ-
កិច្ចកូរ៉ៃខាងជើងដៃលកំពុងរង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក។ការរីករាលដាល
មួយនៃះអាចផ្តល់ផលវិបាក
ដល់កូរ៉ៃខាងជើងពៃះបៃព័ន្ធ
ថៃរកៃសាសុខភាពរបស់បៃទៃស
នៃះនៅមានកមៃតិនងិខ្វះខាត
គៃឿងផ្គត់ផ្គង់វៃជ្ជសាស្តៃ៕

លោក គីម  ជុង អុ៊ន (កណ្តាល ) ចូលរួម  ជំនួប នេ គណបកេសពល ករ ។ AFP
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តពីទំព័រ១...បៃញាប់ បៃញាល់ 
ស្វៃងរក វ៉ាក់សាំង ការពារ នឹង 
ជងំ ឺនៃះ ។ វ៉ាកសំ់ាង ជា ទទូៅ តៃវូ- 
ការ ចំណាយ ពៃល រាប់ ឆ្នាំ ដើមៃបី 
ធ្វើ ការ សិកៃសា សៃវជៃវ  និង ធ្វើ- 
ការ សាក លៃបង ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២០អ្នក វិទៃយាសាស្តៃ ជុំ វិញ 
ពិភព លោក បាន បៃណាំង គ្នា 
ដើមៃបី ផលិត វ៉ាក់សំាង ការពារ 
មៃរោគ  SARS- CoV- 2 ដៃល 
មាន សុវត្ថិភាព  និង មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព នៅ ក្នុង ពៃល វៃលា ដ៏ ខ្លី។

មក ដល់ ពៃល នៃះ មាន បៃភៃទ 
វ៉ាក់សំាង បៃមាណ ៧៧  ស្ថតិ នៅ  
ក្នងុ ការ សាកលៃបង ដំណាក់ កាល   
ផៃសៃង ៗ ចំនួន  ៥ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បៃើបៃស ់ក្នងុ គៃ អាសន្ន ដោយ 
មាន កំណត់  និង ចំនួន ២  បាន 
ឱៃយ បៃើបៃស់ ពៃញលៃញ ។ ខាង- 
កៃម គឺ វ៉ាក់សំាង មួយ ចំនួន  
ដៃល បាន ដើរ ដល់ ដំណាក់- 
កាល ចុង កៃយ ឬ ទទួល បាន 
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ នៅ 
បៃទៃស មួយ ចំនួន ៖

វ៉ាកសំ់ាង Pfizer/BioNTech 
(អាមេរកិ  នងិ អាល្លមឺង៉)់៖ វ៉ាក-់ 
សំាង ដៃល ទទួល បាន ការ អនុ-  
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស ់ចៃើន ជាង គៃ 
គ ឺវ៉ាកសំ់ាង  BNT 162b2 ដៃល 
ផលិត ដោយ កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក 
Pfizer និង កៃុមហ៊ុន អាល្លឺម៉ង់ Bi-
oNTech។ វ៉ាក់សំាង នៃះ ជា បៃ-
ភៃទ វ៉ាក់សំាង ដៃល បៃើបៃស់  
បច្ចៃក វិទៃយា  Messenger RNA 
ឬ  mRNA  ដៃល មាន គោល ដៅ 
បង្កើត អង់ទីគ័រ បៃឆំង នឹង  Spike 
Protein លើ សមៃបក របស់ វីរុស  
SARS-CoV-2។ ក្នងុ ដណំាក-់ 
កា ល  ទី១ និង ទី២ Pfizer និង 
BioNTechបាន ធ្វើ វ៉ាក់សំាង ចំនួន 
២ សៃដៀង ដោយ រក ឃើញ ថា 
១  មាន ផល ប៉ះពាល់  តិចតួច ពួក-  
គៃ ក ៏បន្ត ធ្វើ សាកលៃបង វ៉ាកស់ា ំង 
នោះ  ទៅ កាន់ ដំណាក់ កាល ទី ៣ ។

ការ ធ្វើ សាកលៃបង លើក ទី ៣ 
មាន ការ ចូល រួម ពី ជន ស្ម័គៃចិត្ត  
ចំនួន ៣០.០០០នាក ់ក្នុង សហ - 
រដ្ឋ អាមៃរិក  និង កៃយ កើន ឡើង  
ដល់ ៤៤.០០០នាក់ ដោយ 
ពាក់ កណា្ដាល ទទួល បាន វ៉ាក់-
សំា ង ពិត និង ពាក់ កណា្ដាល ទៀត  
ទទួល បាន  Placebo។ បៃទៃស  
ផៃសៃង ទៀត ដៃល បាន ចូល រួម ការ- 
ធ្វើ សាកលៃបង ដណំាក ់ កាល ទ ី៣ 
គឺ អាហៃសង់ទីន បៃសុីល និង 
អាល្លឺម៉ង់ ។

នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ វិច្ឆិកា  លទ្ធ- 
ផល បឋម ដៃល បាន មក ពី ជន- 
ស្ម័គ ៃចិត្ត ១៦៤នាក់ ដៃល បាន 
ប៉ះ ពាល់ ជា មួយ  Covid-19 
បាន បង្ហាញ ថា  មាន បៃសិទ្ធភាព 
៩៥% និង មាន ផល ប៉ះពាល់ 
តចិតចួ  ហើយ ក្នងុ មនសុៃស ចាស ់
ជាង ៦៥ ឆ្នាំ  វ៉ាក់សំាង មាន បៃ-
សិទ្ធ ភាព ៩៤%។

ចកៃភព អងគ់្លៃស  គ ឺជា បៃទៃស 
ដបំងូ គៃ ដៃល បាន អនញុ្ញាត បៃើ 
ក្ន ុង គៃ អាសន្ន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ  
ធ្នូហើយ ចាប់ ផ្ដើម ចៃក ចាយ 
១  សបា្ដាហ ៍កៃយ មក ។កាល ព ី
ថ ្ងៃ សុកៃ ទី១១  ខៃ ធ្នូ រដ្ឋបាល 
ម្ហូប អាហារ  និង ឱសថ អាមៃរិក  
(FDA) ក៏ បាន សមៃច អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស ់វ៉ាកស់ាងំ នៃះ 
ក្នុង គៃ អាសន្ន ដោយ  Pfizer 
និងBioNTechមាន ផៃនការ 
ដកឹ  ជញ្ជនូ វ៉ាកសំ់ាង ចនំនួ ២,៩ 
លាន ដូស ទៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក 
ក្នុង សបា្ដាហ៍ ដំបូង កៃយ ការ- 
អនុញ្ញាត ។បៃទៃស បារ៉ៃន  និង 
មិុក សិុក ក៏ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើ-
បៃស់ ក្នុង គៃ អាសន្ន ផង ដៃរ ។ 
រីឯ បៃទៃស  កាណាដា និង អារា៉ាបី៊ 
សាអូ៊ឌីត  បាន ធ្វើ ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ  
បៃើបៃស់ ពៃញលៃញ ហើយ ។

វ៉ាក់សំាង នៃះ  ក៏ កំពុង ស្ថិត 
កៃម ការ ពិចារណា សមៃប់ 
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ ក្នុង 
គៃ អាសន្ន ដោយ អង្គការ សខុ- 
ភាព ពិភព លោក  ដៃល អាច ធ្វើ 
ការ សមៃច ក្នងុ រយៈ ពៃល បុ៉នា្មាន  
សបា្ដាហ៍ ខាង មុខ នៃះ ។

បើ គិត តាម កិច្ច សនៃយា ទិញ 
ទកុ មនុ របស ់រដ្ឋបាល  Donald 
Trump កាល ព ីខៃ កក្កដាដៃល 
បាន ចណំាយ បៃក ់អស ់១,៩៥ពាន ់
លាន ដលុា្លារ ទញិ យក វ៉ាកសំ់ាង 
ចំនួន ១០០លាន ដូស  នោះ 
វ៉ាក ់សំាង នៃះ អាច មាន តម្លៃ ២០ 
ដុលា្លារ ក្នុង 1 ដូស ។ ការ ចាក់ 
វ៉ាកស់ាងំ នៃះ តៃវូ ការ ចាក ់ចនំនួ 
២ដូស ដោយ មាន គមា្លាត រយៈ - 
ពៃល ៣សបា្ដាហ៍  រវង ដូស នី- 
មយួ  ៗ  តៃ គៃ មនិ ដងឹ ចៃបាស ់ទៃ ថា 
តើ បៃសិទ្ធភាព នឹង មាន រយៈ - 
ពៃល ប៉ុនា្មាន ទៃ? ។

វ៉ាកស់ាងំ នៃះ តៃវូ ការ ស្តកុ ទកុ 
ក្នុង សីតុណ្ហាភាព ៧០អងៃសា សៃ 
ដចូ្នៃះ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  នងិ ការ ទកុ- 
ដាក់ នៅ សា្ថាបន័ ចៃកចាយ អាច 
មាន ភាព លបំាក ។ បន្ថៃម ព ីលើ 
នៃះ  ចកៃភព អង់គ្លៃស បាន ហាម- 
ឃាត់ បុគ្គល ដៃល មាន បៃវត្តិ 
បៃតិកម្ម អាល្លៃកហៃសុី ធ្ងន់ធ្ងរ មិន 
ឱៃយ ទទួល វ៉ាក់សាំង នៃះកៃយ 
ពី បុគ្គលិក សុខាភិបាល ២ រូប 
ចៃញ  រោគសញ្ញា  អាល្លៃកហៃសុី  
កៃ យ ពី បាន ទទួល ១ ថ្ងៃ មុន ។

កៃ ពី បៃទៃស ដៃល បាន អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ ខាង លើ សហ-
ភាព អឺរ៉ុប  និង បៃទៃស ជប៉ុន 
បាន  បញ្ជា ទិញ វ៉ាក់សំាង នៃះ ទុក  
ជា មុនដោយ ពួក គៃ គឺ កំពុង រង់ ចា ំ
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃស់  ដោយ 
និយតករ រៀង ៗ  ខ្លួន ។

វ៉ាក់សំាង Sinopharm/Bei-
jing Institute of Biological 
Products (ចនិ) ៖ វ៉ាកសំ់ាង 
BBIBP-CorVគឺ ជា បៃភៃទ 
វ៉ាក់សំាង វីរុស អសកម្ម បង្កើត 

ឡើង ដោយ ការ បណ្ដុះ  វីរុស ទាំង- 
មូល នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពិសោ ធន៍  
ហើយ បនា្ទាប់ មក សមា្លា ប់ វ 
ចោល ។វ៉ាក់សាំង វីរុស អសកម្ម 
គ ឺមាន គោល ដៅ បង្កើត អងទ់គីរ័ 
បៃឆងំ នងឹ វរីសុ ទាងំ មលូ តៃ តៃវូ 
ចំណាយ ពៃល យូរ ដើមៃបី ផលិត 
ដូស នីមួយ ៗ  បើ សិន  បៃៀប ធៀប 
នឹង បច្ចៃកវិទៃយា  mRNAឬ 
បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មី ៗ  ផៃសៃង ទៀត។ 
វ៉ាក់សាំង នៃះ  គឺ ជា វ៉ាក់ សំាង 
ផលិត ដោយ កៃុមហ៊ុន របស់      
រដ្ឋ ចិន ។

ក្នុង ការ ធ្វើ ការ សាកលៃបង 
ដំណា ក់ កាល ទី ១ និង ទី ២  គៃ 
រក ឃ ើញ ថា មាន ការ បង្កើត អង់- 
ទីគ័រ  និង មិន បង្ក ផល ប៉ះពាល់ 
អ្វី ធ្ង ន់ធ្ងរ ទៃ។ការ ធ្វើ ការ សាក- 
លៃប ង ដំណាក់ កាល ទី ៣ គឺ កំពុង  
ធ្វើ នៅ បៃទៃសអារា៉ាប់រួម មា៉ារ៉ុក 
និង ប៉ៃរូ ។កាល ពី ខៃ កញ្ញា អារា៉ាប់រមួ  
បាន ធ្វើ ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់  
វ៉ាក់សាំង នៃះ  ក្នុង គៃ អាសន្ន 
ហើយ កៃយ មក នៅ ខៃ ធ្នូបាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ ពៃញ លៃញ 
ដោយ បាន បៃកាស ថា  មាន 
បៃសិ ទ្ធភាព ៨៦% ។

គៃ មិន ដឹង ចៃបាស់ អំពី តម្លៃ របស់  
វ៉ាក់សាំង នៃះ ទៃ តៃ បៃធាន  
Sinopharmធា្លាប់ និយាយ ថា 
វ៉ាក់សំាង របស់ ពួក គៃ ចំនួន ២ 
ដូស អាច មាន តម្លៃ ទាប ជាង ឬ 
បៃហៃល  ១០០០ Yuan 
(បៃមាណ ១៤៥ដុលា្លារ)។ 
ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង នៃះ តៃូវ ការ 
ចាក់ ចំនួន ២ដូស  ដោយ មាន 
គមា្លាត រយៈ ពៃល  ៣សបា្ដាហ៍ 
រវង ដូស នីមួយ ៗ  ។ វ៉ាក់សំាង 
នៃះ អាច ស្តុក ទុក ក្នុង សីតណុ្ហា- 
ភាព ទូរ ទឹកកក ធម្មតា បាន។

វ៉ាក់សំាង  Sinovac Bio-
tech (ចនិ) ៖វ៉ាកសំ់ាង Coro- 
naVac គឺ វ៉ាក់សំាង បៃភៃទ 
វរីសុ អសកម្ម ដៃល ផលតិ ដោយ 
កៃុម ហ៊ុន ឯកជនSinovac ។ 
ក្នងុ លទ្ធផល ដណំាក ់កាល ទ ី១ 
និង ទី២ បាន បង្ហាញ ថា  វ៉ាក់សំាង   
នៃះ  មិន បង្ក ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ 
នងិបង្ហាញ ថា  មាន បៃសទិ្ធភាព 
មធៃយម ។ ការ ធ្វើ ការ សាកលៃបង 
ដំណាក់ កាល ទី ៣ គឺ កំពុង 
បៃពៃតឹ្ត ទៅ នៅ បៃទៃស  បៃសីុល  
ឥណ្ឌូនៃសុី និង តួកគី  ហើយ 
មិន ទាន់ ចៃញ លទ្ធផល នៅ 
ឡើយ ។ គៃ មិន ទាន់ ចៃបាស់ ថា 
វ៉ាកស់ាងំ នៃះ មាន បៃសទិ្ធ ជាក-់ 
ស្ដៃង ប៉ុនា្មាន ភាគ រយ ទៃ  តៃ ការ- 
សាកលៃបង នៅ បៃទៃស បៃសីុល  
បាន កត ់តៃ ករណី  Covid-19 
គៃប់គៃន់ ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក សៃវជៃវ  
កំណត់ បៃសិទ្ធភាព របស់  Si-
novac។ ពួកគៃរំពឹង ថា  នឹង 
ចៃញ លទ្ធផល របស់ ពួកគៃ នៅ 
ថ្ងៃ ទី១៥ ខៃ ធ្នូ  ខាង មុខ នៃះ ។

កាល ពី ខៃ កក្កដា រដា្ឋាភិបាល 
ចនិ បាន ធ្វើ ការ អនញុ្ញាត បនា្ទាន ់
ឱៃយ បៃើបៃស់ មាន កំណត់ មួយ 

សមៃប់ បុគ្គល ដៃល បៃឈម- 
មុខ ខ្ពស់ នឹង  Covid-19  ដៃល 
រួម មាន បុគ្គលិក សុខាភិបាល 
និង បុគ្គលិក សៃវ សាធារណៈ ។

បៃសីុល  ឥណ្ឌនូៃសីុ និង តួកគី 
កំពុង អនុវត្ត ផៃនការ ដើមៃបី ចាក់ 
វ៉ាក់សំាង របស់  Sinovacជូន 
បៃជាជន របស់ ពួក គៃ ។ បៃទៃស 
ឥណ្ឌូនៃសុី ទើប តៃ ទទួល បាន 
វ៉ាក់សាំង ចំនួន ១លាន ដូស ពី  
Sinovacដោយ មាន កិច្ច ពៃម-
ពៃៀង ផ្គត់ផ្គង់  ៤០លាន ដូស 
តៃឹម ខៃ មីនា  ២០២១ ។ Reu-
ter បាន រាយការណ ៍ថា  រដ្ឋបាល 
ទីកៃងុ  Jiaxing បៃទៃសចិន  បាន- 
ចៃក ចាយ វ៉ាកស់ាងំ នៃះ ក្នងុ តម្លៃ  
២០០ yuan  (បៃហៃល  ៣០ 
ដុលា្លារ)  រីឯ នៅ ឥណ្ឌូនៃសុី វិញ 
១ដូស មាន តម្លៃ  ២០០.០០០ 
rupiah (បៃហៃល  ១៣,៦ 
ដុលា្លារ)  តៃ គៃ មិន ទាន់ ចៃបាស់ 
ថា  តើ តម្លៃ ទាំង ២នៃះ មាន ឧប-
ត្ថម្ភធន ឬ ក៏ អត់ នោះ ទៃ ។ វ៉ាក់- 
សំាង ក៏ តៃវូ ការ ចាក់ ចំនួន ២ដូស  
ផង ដៃរ  ដោយ មាន គមា្លាត រយៈ- 
ពៃល  ២សបា្ដាហ៍ រវង ដូស នី-
មួយ ៗ  ។ វ៉ាក់សំាង អាច ស្តកុ ទុក ក ្ន ុង 
សីតុណ្ហាភាព ទូទឹកកក ធម្មតា បាន។

វ៉ាកសំ់ាង  Moderna (អាមេ- 
រកិ)៖វ៉ាកស់ាងំ mRNA-1273 
ដៃល ក៏ ជា វ៉ាក់សំាង បៃភៃទ  
mRN A ផង ដៃរ បង្កើត ឡើង 
ដោយ កៃមុហ៊នុ Modernaក្នងុ 
ភាព ជា ដៃគូ ជា មួយ រដា្ឋាភិបាល 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ វ៉ាក់សាំង 
នៃះ បាន ទទួល បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ១ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ពី រដា្ឋាភិបាល 
អាមៃរិក ។

ក្នុង ការ សាកលៃបង ដំណាក់- 
កា ល ទី ៣មាន ជន ស្មគ័ៃចិត្ត ចំនួន   
៣០.០០០នាក ់ចលូ រមួ  ហើយ 
លទ្ធ ផល បឋម បាន មក ពី ជន- 
ស្ម័គៃ ចិត្ត ចំនួន ១៩៦ ដៃល 
បាន   ប៉ះពាល់ ជា មួយ  Covid-
19 បាន បង្ហាញ ថា  មាន 
បៃសិទ្ធភាព ៩៤.១ភាគ រយ   
និង មាន ផល ប៉ះពាល់ តិច ។ 
Moderna បាន ស្នើ ការ អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើ ក្នុង គៃ អាសន្ន ទៅ 
កាន ់ FDA កាល  ព ីចងុ ខៃ វចិ្ឆកិា 
ដៃល មក ដល់ ពៃល នៃះ មិន 
ទាន់ បាន សមៃច នៅ ឡើយ ។

វ៉ាក់សំាង នៃះ  ក៏ កំពុង ស្ថិត 
កៃម ការ ពិចារណា សមៃប់ 
ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ ក្នុង 
គៃ អាសន្ន ដោយ អង្គការ សខុ- 
ភាព ពិភព លោក  ដៃល អាច ធ្វើ- 
ការ សមៃច ក្នុង រយៈ ពៃល 
ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ ខាង មុខ នៃះ ។

កាល ពី ខៃ កញ្ញា រដ្ឋបាល  
Trump បាន ធ្វើ កិច្ច សនៃយា ជា 
មួយ Moderna ទិញ យក 
១០០លាន ដូស ក្នុង តម្លៃ 
១.៥ពា ន់ លាន ដុលា្លារ ធ្វើ ឱៃយ 
មាន តម្លៃ ១៥ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
ដសូតៃ តម្លៃ នៃះ  អាច កើន ឡើង 
នៅ កៃ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ដោយ  

BBC រាយការណ៍ ថា  វ៉ាក់សាំង 
Modernaមាន តម្លៃ ៣៦ដុ លា្លារ  
ក្នងុ ១ដូស ។ការ ចាក់ វ៉ាក់សំាង  
នៃះ តៃូវ ការ ចាក់ ចំនួន ២ដូស 
ដោយ មាន គមា្លាត រយៈ ពៃល ៤ 
សបា្ដាហ ៍រវង ដសូ នមីយួ  ៗ  តៃ គៃ 
មិន ដឹង ចៃបាស់ ទៃ ថា តើ បៃសិទ្ធ-
ភាព នឹង មាន រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន 
ទៃ ។ដើម ឡើយ Moderna គតិ 
ថា វ៉ាកសំ់ាង របស ់ពកួ គៃ តៃវូ ការ 
ស្តុក ទុក ក្នុង សីតុណ្ហាភាព២០ 
អងៃ សា សៃ រយៈ ពៃល ៦ ខៃ តៃ 
កៃយ  មក ពួក គៃ បៃកាស ថា  
អាច  ទុក ក្នុង សីតុណ្ហាភាព ទូ - 
ទឹកកក ធម្មតា ក្នុង រយៈ ពៃល 
១ខៃ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ងយ បៃើបៃស់ 
នឹង ដឹក ជញ្ជូន ជាង វ៉ាក់សំាង  
Pfize r ។សហភាព អឺរុ៉ប កាណាដា 
ជបុ៉ន និង កាតា ក៏ បាន បញ្ជា ទិញ  
យក វ៉ាក់សាំង នៃះ ផង ដៃរ ។

វ៉ាក់សាំង AstreZeneca/Oxf 
o rd (អង់គ្លេស និង ស៊ុយអេត) ៖ 
វ៉ាកសំ់ាង  ChAdOx1គ ឺជា វ៉ាកសំ់ាង 
បាន មក ព ីការ កៃច្នៃ  Adenovirus 
សា្វា Chimpanz ee  ដៃល បច្ចៃក- 
វិទៃយា អាច ផលិត វ៉ាក់សំាង ក្នុង  តម្លៃ 
ទាប បំផុត។

ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ១  និង ទី 
២ គៃ មិន បាន រក ឃើញ ផល 
ប៉ះពាល់ អ្វី ទៃ ។ វ៉ាក់សាំង នៃះ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម ការសាកលៃបង 
ដំណាក់ កាល ទី ៣នៅ ឥណា្ឌា  
បៃសុលី  អា្រហ្វ កិ ខាង តៃបូង  នងិ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។លទ្ធផល នៃ 
ដំណាក់ កាល ទី ៣ គឺ មាន ភាព- 
មិន បៃកៃតី ដោយ សារ មាន ការ- 
ចៃឡំ ការ ចាក់ ពាក់ កណា្ដាល 
ដសូ ធម្មតា។  អ្វ ីដៃល គរួ ឱៃយ កត-់ 
សមា្គាល់ នោះ គឺ ជន ស្មគ័ៃ ចិត្ត ដៃល  
ទទួល បាន ដូស ពាក់ កណា្ដា ល 
១ ដង  និង ដូស ពៃញ ១ដង  
មាន បៃសិទ្ធភាព ៩០% ចៃើន 
ជាង ៦២% នៃ បុគ្គល ដៃល 
ទទួល បាន ដូស ពៃញ ២ ដង ។

មាន ជន ស្ម័គៃចិត្ត នៅ បៃ- 
សុីល  ១ រូប សា្លាប់ តៃ កៃយ មក 
គៃ ដឹង ថា   ជន នៃះ បាន ទទួល  
Placebo មិន មៃន ទទួល 
វ៉ាក់សាំង ពិត ទៃ ។

AstraZeneca នងិ  Oxford 
មិន ទាន់ បាន ស្នើ ការ អនុញ្ញាត 
បៃើបៃស់ បនា្ទាន់ នៅ ឡើយ ។ 
វ៉ាកសំ់ាង នៃះ គ ឺកពំងុ ស្ថតិ កៃម 
ការ ពិចារណា សមៃប់ការ អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ ក្នងុ គៃ អាសន្ន 
ដោយ អង្គការ សុខភាព ពិភព- 
លោក  ដៃល អាច ធ្វើ ការ សមៃច  
ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ 
ខាង មុខ នៃះ ។

ក្នងុ សកម្មភាព ដៃល គៃ សា្មាន 
ថា មិន អាច កើត ឡើង ក្នងុ សម័យ  
ស្វៃងរក វ៉ាក់សំាង Covid-19 
នៅ ថ្ងៃ ទី១១ ខៃ ធ្នូ  Astra 
Zenacaបាន បៃកាស ថា  ខ្លួន 
នឹង  សហការ ជា មួយ បៃទៃស 
រុសៃសុី ដៃល បាន បង្កើត វ៉ាក់សាំង 
Sputnik V ចៃញ ព ីAdenovi-

rus  ផង ដៃរ។ កៃុម ទាំង ២នឹង 
លាយ វ៉ាក់សាំង ទាំង ២ របស់ 
ពួក គៃ ចូល គ្នា ដើមៃបី មើល ថា តើ 
លៃបាយ នៃះ អាច ផ្ដល់ ការ ការពារ 
ខា្លាំង ជាង ការ ការពារ វ៉ាក់សំាង 
តៃ ១ បៃភៃទ ឬ ទៃ?។ ការ សាក- 
លៃបង នៃះ តៃូវ បាន រំពឹង ថា  នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម នៅ ចុង ឆ្នាំ២០២០ ។

សហរដ្ឋអាមៃរិក  បាន ចំ- 
ណាយ បៃក់  ១,២ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ដើមៃបី ទិញ យក  ៣០០ 
លាន ដសូ  ដចូ្នៃះ វ៉ាកស់ាងំ មាន 
តម្លៃ  ៤ដុលា្លារ ក្នុង ១ដូស  ដៃល ជា 
តម្លៃ ទាប បផំតុ ក្នងុ ចណំោម បៃភៃទ 
វ៉ាក់សំាង Covid-19។ ការ ចាក់ 
វ៉ាកស់ាងំ នៃះ តៃវូ ការ ចាក ់ចនំនួ 
២ដូស  ដោយ មាន គមា្លាត រយៈ 
ពៃល  ៤សបា្ដាហ៍ រវង ដូស 
នីមួយ ៗ  ។ វ៉ាក់សាំង នៃះ  អាច 
ស្តកុ ទកុ ក្នងុ សតីណុ្ហាភាព ទទូកឹ- 
កក ធម្មតា បាន។

វ៉ាកសំ់ាង Sputnik 5 (រសុេស)ី៖ 
វ៉ាកស់ាងំ Sputnik 5ក ៏ជា វ៉ាក-់ 
សាំង បាន មក ពី ការ កៃច្នៃ  Ad-
eno virus សា្វា  Chimpanzee 
ផង ដៃរ ។ក្នងុ ដណំាក ់កាល ទ ី ១ 
និង ទី២គៃ ឃើញ ថា មាន ការ- 
បង្កើ ត អង់ទីគ័រ បៃឆំង នឹង មៃរោគ 
ហើយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ សៃល ។ 
មុន នឹង ការ ចាប់ ផ្ដើម ដំណាក់- 
កាល  ទី ៣  បៃធានាធិបតី រុសៃសុី  
Vladimir Putin បាន បៃកាស 
ឱៃយ បៃើ ជា សាធារណៈ តៃ កៃយ 
មក បាន ដក សម្ដីវិញ ។

ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ៣ មាន 
ការ ចលូ រមួ ព ីជន ស្មគ័ៃ ចតិ្ត ចនំនួ 
៤០.០០០នាក ់ ហើយ មាន ការ- 
ចូលរួម ពី បៃទៃស បៃឡារូស  អា- 
រា៉ាប់រួម  និង វៃណៃហៃស៊ុយអៃឡា ។ 
លទ្ធផល បឋម បាន មក ពី ជន- 
ស្ម័គ ៃចិត្ត ចំនួន ២០រូប ដៃល 
ប៉ះពា ល់ នឹង  Covid-19 បាន 
បង ្ហាញ ថា  វ៉ាក់សាំង នៃះ មាន 
បៃស ិទ្ធភាព ៩២%។ កៃយ 
មក ធ្វើ ការ សិកៃសា  លើជន ស្មគ័ៃចិត្ត  
ចំនួន ៣៩រូប  បាន លទ្ធផល 
បៃសិទ្ធភាព ដដៃល ។វ៉ាក់សាំង 
នៃះ អាច ទុក ក្នុង សីតុណ្ហាភាព 
ទូ ទឹកកក ធម្មតា។ BBC បាន 
រាយការណ៍ ថា  Sputnik V 
មាន តម្លៃ ៧ដុលា្លារ ក្នុង ១ ដូស 
ហើយ តៃូវ ការ ២ដូស ។វ៉ាក់ 
សំាង នៃះ អាច ទុក ក្នុង សីតុណ្ហា- 
ភាព ទូ ទឹកកក ធម្មតា បាន ។

ដចូ បាន បញ្ជាក ់ខាង លើ រសុៃសុ ី
គ ឺកពំងុ សហការ ជា មយួ Astra 
Zeneca/Oxford ក្នុង ការ ធ្វើ- 
ការ សាកលៃបង លៃបាយ វ៉ាក់- 
សាំង ទាំង ២របស់ ពួក គៃ ។

នៅ ដើម ខៃ ធ្នូ  រុសៃសុីបាន អនុ- 
ញ្ញា ត ឱៃយ បៃើបៃស ់វ៉ាកស់ាងំ នៃះ 
ដោយ មាន កមៃតិ ។ រុសៃសីុគឺ កំពុង 
ចរចា កិច្ចពៃមពៃៀង ផ្គត់ ផ្គង់  
វ៉ាក់សំាង នៃះ  ទៅ កាន់ បៃទៃស 
អាហៃសង់ទីន  បៃសីុល  ឥណា្ឌា  
មិុកសិុក  និង បៃទៃស  វៃណៃ- 
ហៃស៊ុយ អៃឡា  ៕

តើប្រភ្រទវ៉ាក់សំាងCovid-19...
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ភ្នំពេញ : ផ្ដើម ចេញពី ការ - 
ផ្គត់ផ្គង់ ជ័រ  ផ្គុំ លេង បំផុស គំនិត 
ច្នេ បេឌិត  អ្នក ផលិត  របស់ ក្មេង 
លេង ក្នុង សេុក  Doydoy បាន 
អភវិឌេឍ ជមេើស ការ កមេសាន្ត បេប 
អប់រំដល់ កុមារ រាប់តំាងពី សៀវ- 
ភៅ រឿងអវកាស ដាក់ ឈ្មោះ  តួ-
អង្គ  តាម មា្ចាស់សៀវភៅ និង ចេញ  
លក់ តុក្កតាឌូឌូ  ជា តួអង្គ មួយ 
នៅក្នងុ សៀវភៅ  ក្នងុ ខេធ្ន ូនេះ ។

ចាប ់ផ្ដើមដបំងូ  ព ីឆ្នា ំ២០១៦ 
Doydoy ទទួល បាន ការគាំទេ 
ពី អាណាពេយាបាល  ដោយ ឃើញ  
ថា  កុមារ មាន ភាព ឈ្លាសវេ  និង 
រីកចមេើន ឆប់ រហ័ស  បន្ទាប់ពី   
លេ ង    ឧបករណ៍  ផ្គុំលេង ។

ការ សេវជេវជាសកល សុទ្ធ- 
ត េ ទទួល ស្គាល់ ថា  កុមារ រៀន 
សតូេ នងិ ដុះ ដាល គនំតិ បេជា្ញា 
តាម រយៈ ការ លេង។ 

ដោយយល់ឃើញ ពី សរៈ- 
សំខាន់  នេ លេបេង លេង  ចំពោះ 
ការ លូតលាស់  របស់កុមារ  អ្នក 
ជំនួញ    វ័យ ក្មេង ឯម ច័ន្ទរិទ្ធិកុរ 
ក ៏ ចាប ់ផ្ដើម រៀន បង្កើត ជរ័ ផ្គុ ំ នងិ 
ពេនី វា   ចេញ លក់  សក លេបង កេ  
ផ្លវូការ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ។

យុវជន វ័យ ២៤ ឆ្នាំ រូបនេះ 
បាន  រំឭក បេប់ ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍ 
ថា៖ « ដល់ ឆ្នាំ ទី២  ខ្ញុំ ក៏ បាន 
បេទះ   នឹង  គេហទំព័រ  មួយ ដេល 
គេ ដាក ់ថា  Think Global Act 
Local ដេល   បាន បងេៀន កូន  
ខ្មេរ ពីការ ធ្វើ អាជីវកម្ម  និង ការ- 
កេច្នេ ។ ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ផ្ដើម យល់ ថា 

តាម ពិត  ទោះបជីា មនិមាន រោង- 
ចកេ ក ៏គេ អាច ពេនី ចេញ ជា  3D  
បាន យ៉ាង ណាក៏ដោយ »។

លោក តេង លើកទឹកចិត្ត ខ្លនួ- 
ឯង ថា៖ «ពេល ចាប់ផ្ដើម មិន 
ងាយ  សេួល ទេ  តេបើ ដាក់ ចុះ 
ស្មើ នងឹ យើង បរាជយ័  ទៅ ចាប-់ 
ផ្ដើម  ថ្មី រឹត តេ ពិបាក »។ 

 កេយ  ហេលឆ្លង ការ លបំាក 
ក្នងុ ការ ស្វេង រក ដេគ ូជនំញួ នៅ  
ឆ្នា ំ២០១៩  ទើប Doydoy មាន   
ឈ្មោះ មូ៉ដេល តេឹមតេូវ មាន  
បុគ្គលិក បមេើការ និង  ការិយ-
ល័យ  របស់ ខ្លួន ។

លោក ច័ន្ទរិទ្ធិកុរ បាន បេប់ 
ថា៖ «ខ្ញុ ំបានសមេចចតិ្ត ធ្វើការ 
ជាមយួ នងឹបរទេស  តេ សមេប ់
សៀវ  ភៅ គឺ យើង ធ្វើ នៅ ខ្មេរ ទាំង- 
អស់  ខ្ញុំ ពិត ជា មាន មោទនភាព  
មេនទេន» ។

សព្វថ្ងេ នេះ  Doydoy មាន 
ហាង ជា ដេគ ូសហការ  ១០  នងិ 
សលារៀនធំៗជេើសរីស   ធ្វើ 
ជា កម្មវិធី សិកេសាកេមោ៉ាង បន្ថេម  
ជូន  ដល់ កុមារ នៅចុង សបា្ដាហ៍    
ប៉ុន្តេ ក៏ តេូវបាន បិទ ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន ដោយសរ កូវីដ ។

ឧបករណ៍ជ័រ  ផ្គុ ំមាន  ៦ បេភេទ 
ផេសេងៗ គា្នា  ដូច ជា  រូបរ៉ុក្កេត  
ឧទ្ធមា្ភាគចកេ  រថកេះ  របូ អង្គរ-
វត្ត  ឡាន កេុង  និង យន្តហោះ។  

លោក  ច័ន្ទរិទ្ធិកុរ   រៀបរាប់  ពី 
គុណសមេបត្តិ  Doydoy  ថា ៖ 
«សមេប់ ឧបករណ៍ ផ្គុំ លេង វា 
ធ្វើ  ពី សុីលីកូន  វា ទន់  និង អាច 
បតប់េន បាន ។ វា គា្មោន សរធាត ុ   
បង្កការគេះថា្នាក់ ដោយ បេការ- 

ណាមួយ ដល់ ក្មេង ទេ»។
លោក លើ កពី លក្ខណៈ ប្លេក   

នេ ជ័រ ផ្គុំ ទៀត ថា៖ «មួយ វិញ 
ទៀត   ជាជាង ដេល ដាក់ កេដាស 
ណេនំ  ដូច រូបផ្គុំ ដទេ  Doydoy 
បាន ដាក ់ គរំ ូផ្ទាល ់តេ ម្ដង  ហេត-ុ 
នេះ  កុមារ  អាច ចាប់ផ្ដើម ពី ចំណុច 
ដេល គាត់ ចាប់ បាន  មិនបាច់ 
តេវូ តេ ផ្ដើម ដចូគា្នា ទេ  សខំាន ់ឱេយ 
តេ អាច ចេញ មក ដចូ របូ គរំ។ូ ធ្វើ 
បេបនេះ ក្មេង នឹង មាន ភាព ជា 
មា្ចាស់ការ លើ ខ្លួនឯង ហើយ បេើ 
ខួរកេបាល បាន ចេើន »។

កេពីជ័រផ្គុំ Doydoy មាន 
លក ់ សៀវភៅ អវកាស ជា ភាស 
ខ្មេរ  និង អង់គ្លេស  ដោយ ឪពុក 
មា្ដាយ  អាច កមុ្មង៉ ់ដាកឈ់្មោះ  នងិ 
រូប កូនៗ ធ្វើជា តួអង្គ ក្នងុ សៀវភៅ  
ផ្ទាល់ ដើមេបី ជំរុញ ឲេយ កុមារ មាន 
ក្ដី សេមេ ធំ ដូច តួអង្គ អវកាស - 
យនិក នេះ ដេរ។

រីឯ  តុក្កតាឌូឌូ  ដេល ជា តួអង្គ 
មួយ នៅក្នងុ សៀវភៅ  ក៏ នឹង តេវូ- 
បាន  បង្កើត ចេញជា តកុ្កតា មយួ 
បេភេទទៀត សមេប់ កុមារ ក្នុង 
ខេ ធ្នូនេះផងដេរ។

លោក និយយ ថា៖ « តុក្កតា 
ឌូឌូ វិញ  ចំណុច ពិសេស វា គឺ 
កេ  ព ីជា តកុ្កតាឱប  បាន  ហើយ 
អាច សង់ រូប  លើ កេបាល វា បាន   
ទៀត ផង» ។ 

លោក  ច័ន្ទរិទ្ធិកុរ  សមា្គាល់ 
ឃើញ ថា ជោគជ័យ របស់  Doy-
doy  គឺ ដោយសរ តេអាណា-
ពេយាបាល កុមារ តេង តេ តេឡប់ 
មក ទិញ ម្ដង ហើយម្ដងទៀត 
ដោយ  ចេក រំលេក មតិយោបល់ 

ថា  កូនៗ របស់ ពួកគាត់មានការ  - 
 រីក ចមេើន ជាង មុន មេន ។ 

លោក     រំឭក សម្ដ ីអ្នក មា្ដាយ  មា្នាក់  
ដេល កូន គាត់ មាន ជំងឺ អូទីសឹម 
កមេតិ មួយ ហើយ  មិនសូវ ហា៊ាន 
និយយ  ឬ លេង ជាមួយ ក្មេង 
ដទេ ឡើយ។

លោក បាន ឲេយដឹង ថា៖ «ថ្ងេ ទី 
មួយ គាត់  [ម៉ូនីកា] លាក់ ខ្លួន 
នៅ  តេ កេមតុ  យើង ពេយាយម 
បញ្ចះុបញ្ចលូ គាត់ ៣ មោ៉ាង ទមេ ំ 

គាត់ ហា៊ាន    មក ចូលរួម ជាមួយ 
នឹងក្មេង ដទេ ។  យើង បាន យក 
ឧបករណ៍ លេង  Doydoy មក 
ឲេយ គាត់ លេង »។

ស្ថាបនកិ Doydoy បាន បន្ត 
ថា៖ «មា្ដាយម៉ូនីកា    បេប់ ថា  
ម៉ូនីកា  ផ្លាស់ប្ដូរ ចេើនណាស់  
នង  ចាំ ផ្កាឈូករ័ត្ន ដេល រៀន  
បាន  ហើយ ហា៊ាន សមេចចិត្ត  
ចង  ់ ដា ំនៅ ផ្ទះ  ។ នេះ ជា មត ិ  ដេល 
យើង ចាំ ជាប់ ចិត្ត មេន ទេន »។ 

តម្លេ របស់ រូបផ្គុំ នីមួយៗ ផ្ដើម 
ពី  ១០  ទៅ  ៦០ ដុលា្លារ  ដេល 
តមេវូ    សមេប ់កមុារ អាយចុាបព់ ី 
៣  ដល់  ១២ ឆ្នាំ។ 

ទន្ទឹម នឹងការ រីករាយ ជាមួយ 
ផ្លេផ្កាអាជវីកម្ម ដេល ជយួ បណ្ដុ-ំ 
គនំតិ បេជា្ញា ក្មេងៗ   លោក   ចន័្ទ-
រទិ្ធកិរុ  បាន បេប ់ថា  លោក មាន 
បំណង បង្វឹក  និង រីស បុគ្គលិក 
មានលក្ខណសមេបត្តិ  ពេមទាំង 
បទ ពិសោធ  ជាមួយ ក្មេង  ដើមេបី 
កេបេ នងិ អភវិឌេឍ បន្ថេម ទៅលើ 

កម្មវិធី សិកេសា កេមោ៉ាង ។ 
ក្នងុ ដំណើរ ផ្ដើមពី ការ លក់ ជ័រ- 

ផ្គុំ  រហូត ដល់ វិវឌេឍ ជា កម្មវិធី អប់រំ 
តាមរយៈ ការ លេង   លោក បាន 
សម្ដេង ចំណាប់ អារម្មណ៍  ថា៖  
«ខ្ញុំ មិន គិតថា  យើង នឹង មាន 
គេបយ់៉ាងនៅ ពេលចាប ់ផ្ដើម ទេ  
តេសូម ឱេយមាន ខ្លះ  ហើយ ខ្លះ 
ទៀត   យើង  អាច រៀន បាន ។ ធ្វើ 
ម្ដង មយួ ដល ់ពេលនោះ បើទោះ 
ជាយើង ជោគជយ័  ឬ ក ៏បរាជយ័ 
យើង  ដឹង ថា  យើង បាន ធ្វើវា អស់ 
ពី សមត្ថភាពហើយ ។ យើង នងឹ 
មិន ចាំបាច់ មក អង្គុយ ស្ដាយ 
កេយ »។

Doydoy អាច ទាក់ទង តាម  
ហ្វេសប៊ុក  @Doydoycom-
panyនិង អុីនស្តាកេម @
doydoycambodia។ 

សមេប់ព័ត៌មាន បន្ថេម និង 
ការ ទិញ អាច ធ្វើ បាន តាមរយៈ 
វេបសយ៖ doydoyplay.
com៕

កូនខ្មែរផលិតជ័រផ្គុំសៀវភៅ
អវកាសនិងតុក្កតាបែថ្នា
ឱែយកុមារលូតលាស់បែជ្ញា

លោកឯមច័ន្ទរិទ្ធកុិរនិងកេមុការងារដេលបង្កើតគំនិតអភិវឌេឍន៍បង្កើនបេថ្នាកុមារ។ រូបថត សហការី

លោកឯមច័ន្ទរិទ្ធកុិរនិងកុមារលេងផ្គុរូំបពីទុយោជ័រ។ រូបថត សហការី សៀវភៅអវកាសដាក់ឈ្មោះតួអង្គមា្ចាស់សៀវភៅ។ រូបថត សហការី

កុមារលេងលេបេងផ្គុរូំបតេវូបានជឿថជាការបង្កើនបេជា្ញានិងភាពឈ្លាសវេ។ រូបថត សហការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ តារាចម្រៀងប្រុស
ដ្រលនិយមបកស្រយបទ-
ចម្រៀងជាមរតកដើមនិងបទ
ប្របកន្ទ្រឹមលោកចាន់មករា
នឹងម នបទកន្ទ្រឹមថ្មីសន្លាង
មកបពំ្រអារម្មណ៍ប្រយិមតិ្តនៅ
ក្នុងព្រលឆាប់ៗន្រះលើទ្រនំ-
ហង្រសមស។
ន្រះបើតាមការបង្ហើបតាម

បណ្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊កុរបស់
លោកលីសុីនហួនដ្រលជា
អ្នកកវីនិពន្ធទំនុកច្រៀងដ៏ល្របី
ប្រចាំផលិតកម្មហង្រសមស
បានព្រលយថា៖«លោកចាន់
មករានិងក្មួយស្រីរ៉នចាន់ឌីន
ថតសំឡ្រងបានម្នាក់មួយបទ
រួចហើយមនលោកគ្រូភ្ល្រង
សុវណ្ណឌីនបងប្អូនពិតជាចង់
ស្តាប់សំឡ្រងអ្នកទាំង២-
ណស់ហើយព្រះមិនដឹងថា
អត្ថន័យន្របទចម្រៀងរបស់
ពួកគាត់សើចយំឬអប់រំយ៉ាង
ណទ្រ?មនត្រទន្ទឹងរង់ចាំ
បន្តិចទៀតចុះ!ប៉ុន្ត្រមិនយូរទ្រ
នឹងច្រញហើយបងប្អូន។សូម
អរគណុបងប្អនូជាអន្រកដ្រល
បានគាំទ្រក្រុមហ៊ុនហង្រសមស
រហូតមកផង»។
ខណៈប្រិយមិត្តធ្លាប់ត្របាន

ស្តាប់សរូសនំៀងបពំ្រអារម្មណ៍
របស់ក្រុមតារាចម្រៀងល្របីៗ
នៅផលិតកម្មហង្រសមសជាយូរ
មកហើយដោយបទចម្រៀង
ភាគច្រើនសុទ្ធសឹង
ត្រជាការ-
និពន្ធ-
ទំនុក
ច្រៀង-
ដោយកវី-
លីសុីនហួន
ខណៈលោកក៏មន
ស្រុកកំណើតរួមគា្នាទៅ
នងឹអតតីម្ចាស់កវីស្ទងឹ-
សង្ក្រលោកគង្គប៊ុន-
ឈឿនផងដ្ររ គឺ
ស្រុកសង្ក្រខ្រត្ត-
បាត់ដំបង។
ចំពោះលោក

លីសុីនហួន-
មិនត្រមឹត្រជាអ្នក-
និពន្ធទំនុកច្រៀងឲ្រយ
តារាចម្រៀងល្របីៗ ប្រចាំ
ផលិតកម្មហង្រសមស
ដចូជាលោកព្របសវុត្ថិ
(កាលនៅហង្រសមស)
អ្នកនងឱកសុគន្ធ-

កញ្ញាអ្នកនងសុគន្ធ នីស
លោកណុបបាយ៉ារិទ្ធលោក
ឆនសុវណ្ណរាជលោកដួង-
វិរៈសិដ្ឋលោកនីរតនកញ្ញា
ឈិនម៉ានិច្ចលោកឃុនវុតា្ថា
និងខ្រមរៈសិរីមន្តត្រប៉ុណ្ណោះ
ទ្រខណៈលោកកធ៏្លាប់ត្រវូបាន
បងប្អូនស្គាល់មុខលោកដ្ររ
តាមរយៈការសម្ត្រងកាយវិការ
ន្របទចម្រៀងមួយចំនួននៅ
ផលិតកម្មហង្រសមស។
ដោយឡ្រកកវីលីសុីនហួន

ក៏មនទំនុកច្រៀងបទកន្ទ្រឹម
សម្រប់បពំ្រអារម្មណ៍ប្រយិមតិ្ត
អ្នកស្តាប់តាមរយៈទឹកដម-
សំឡ្រងដ៏ពីរោះរបស់តារា-
ចម្រៀងប្រុសដ្រលមនទ្រព-

កោសល្រយ និងសូរសៀងច្រៀង
ល្ក្នុងប្រភ្រទបទចម្រៀងប្រប
កន្ទ្រឹមលោកចាន់មករាដ្រល
ត្រៀមនឹងច្រញជាAudioក្នុង
ព្រលឆាប់ៗ ផងដ្ររស្របព្រល
តារាចម្រៀងរូបន្រះទើបបាន
មកជ្រកកោននៅទ្រនំហង្រស
មសថ្មីៗន្រះ។
កវីនិពន្ធលីសុីនហួនដ្រល

មនស្រុកកំណើតនៅភូមិអូរ-
ដបំងឃុអំរូដបំង២ស្រកុសង្ក្រ
ខ្រត្តបាតដ់បំងក៏បានបង្ហើបឲ្រយ
ដឹងថា៖ «យើងក៏មនទំនុក-
ច្រៀងបទកន្រ្ទឹមថ្មីសម្រប់
គាត់ គឺយើងបានថតសំឡ្រង
រួចរាល់ហើយនិងកំពុងត្រដាក់-
បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតារាងលំដាប់
ល្រខរៀងន្រក្រុមសិល្របករ-
សិល្របកា រនិីហង្រសមស។សូម
បងប្អូនពុកម៉្ររង់ចាំសណ្តាប់
ឆាប់ៗ ន្រះ»។
គួររំឭកផងដ្ររថាលោក

ចាន់មករាគឺជាតារាចម្រៀង
មហាជនមនប្រជាប្រិយភាព
ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម

Youtubeតាមក្រុម-
តន្រ្ទីប្រចាំខ្រត្តននដូច
ជាខ្រត្តកំពតតាក្រវ
និងកំពង់ស្ពឺជាដើម
ដោយបទចម្រៀង
ដ្រលស្រូបបានការ-
គំាទ្រច្រើនជារឿយៗ
រួមមន ដូចជាបទ
«ក្របីជល់ច្រក»បទ
«ស្រណះសំឡ្រង-
ផ្គរ»បទ«ខ្លួនចាស់
ចិត្តចង់»បទ«ស្ន្រហ៍-
វ័យចំណស់»បទ«ចាប-
យំល្វើយៗ»និងជា-
ពិស្រសបទ«ព្រះឥន្ទ្រ-

ទាត់សី»ដ្រលទទួលបាន
កា រគាទំ្រពីថា្នាក់ដកឹនំកពំលូ

ទៀតផងដ្ររ៕

លោក ចាន់ មករា ពេលចេៀង បទ «ពេះឥន្ទេទត់សី» ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

 ចាន់ មករា ត្រៀម ច្រញ បទកន្រ្ទមឹ 
ថ្ម ីនៅ ផលិត កម្ម ហង្រសមាសឆាប់ៗ

ថ្ង្រចន្ទទី១៤ែខធ្នូឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  CIvitkmSanþ LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣

លោក ចាន់ មករា តារា ចមេៀង 
កន្ទេមឹទើប   ចូល ទេនំហងេសមាស។ 

រូបហ្វ្រសប៊ុក

ថ្ងេ១៤រោច ខេមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេចន្ទ  ទី១៤ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ចូលចិត្ត
សកិ្រសាផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសខុភាព
ផ្លូវកាយអា ចមនជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រដោ យសរត្រអំណចន្រ

កម្លាងំចិត្តមនសភាពខ្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកាយមិនឱ្រយមនភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
ប្រកបរបររកទទួលទា នននបានផលចំណ្រញ
ជាធម្មតា ។ចំពោ ះបញ្ហាស្ន្រហា វិញ គូស្ន្រហ៍មន-
អធ្រយាស្រ័យគា្នាបានល្ប្រសើរនិងសុខសន្ត។    

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទមា្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធ្រយម។ថ្ង្រន្រះលាភសកា្ការៈ
ផ្រស្រងៗនឹងបានមកដោយក្តីនឿយ-
ហត់ច្រើន។ស្រចក្តីស្ន្រហាខ្វះភាព-
ផ្្រមល្ហ្រមនងិមនិសវូច្រះយល់ចតិ្ដ

គា្នាឡើយ។លោកអ្នកច្រើនត្រតម្រវូតាមចិត្តខ្លនួ-
ឯងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីទឹកចិត្តអ្នកដទ្រប៉ុន្មាន
នោះឡើយ។ការប្រកបរបររកទទលួទានផ្រស្រងៗ
គួរត្រមនការពិចារណ និងពិភាក្រសាគា្នាឱ្រយបាន
ច្រើនជាមុនសិនចំាឈានដល់ការសម្រចចិត្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលផល
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ ចំពោះ
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆា្ងាយ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ រីឯការនិយយស្តីប្រកប-
ដោយឧត្តមគតិ សុខភា ពផ្លវូចិត្តមនសភាពល្
ពោលគឺចិត្តប្រកបដោយស្រចក្តីម្រតា្តាករុណ
ចំពោះមនសុ្រសនិងសត្វ។ការទទួលដំណឹងនន
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្និងមនស្រចក្តសុីខ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។សុខភាពផ្លវូកាយ
និងផ្លវូចិត្តគា្មានផលប៉ះពាល់អ្វទី្រ។
ចំពោះការប្រកបរបររកទទួលទានផ្រស្រងៗ 
នឹងបាននូវផលចំណ្រញតបស្នងនឹងការ-

ខិតខំប្រងឹប្រងរបស់អ្នកខណៈដំណឹងដ្រលទទលួបាន
ធ្វើឱ្រយលោកអ្នកម នក្តីសោមនស្រសរីករាយ។ចំណ្រកឯការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទជិីតឆា្ងាយវិញរម្រងមនសុខសុវត្ថភិាព។
រីឯលា ភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលដោយរលូន។ចំពោះ
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆា្ងាយរម្រងមនសុខសុវត្ថភិាព។

រាសីល្បង្គរួ។ រីឯការប្រកបរបររក-
ទទួលទា នផ្រស្រងៗ នឹងបានផលកាក់-
កបជាធម្មតា។ចំពោះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆា្ងាយននវិញនោះក៏

ទទួលបានសុវត្ថភិាពល្ត្រទឹកចិត្តរម្រងប្រប្រលួ
ទៅតា មបរិយកាសផងដ្ររ។ប្រសិនបើមនបញ្ហា
ណមួយកើតឡើងចំពោ ះលោកអ្នកគួរត្រព្រយាយម
ដោះស្រយដោយសន្រសឹមៗ បើពំុនោះទ្រនឹងបង្កជា
បញ្ហាធំមិនខនឡើយសម្រប់សុខសុវត្ថភិាព៕      

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្រញ-
ការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆា្ងាយប្រកបដោយ
សុវត្ថិភាពល្។ រីឯការនិយយស្តី

ប្រកបដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមន
សភាពល្ពោ លគឺទឹកចិត្តប្រកបដោយក្តីម្រតា្តានងិ
ករុណ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគា្នាធម្មតាមិនមនក្តីខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធ្រយម។កា រពោ លពាក្រយសម្តីធ្វើ-
ឱ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងារប្រកបដោយស្មារតីប្រងុប្រយ័ត្ន

ធ្វើឱ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆា្ងាយបា នសុខសប្របាយត្រក៏គួរត្រប្រងុប្រ-
យ័ត្នដ្ររ។ រីឯលាភសកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផល
បង្គរួប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាវិញនឹងមន
ការអធ្រយាស្រយ័និងច្រះយ គយល់គា្នាផងដ្ររ។        

រាសីមធ្រយម។ការបំព្រញការងារ
ផ្រស្រងៗម នឧបសគ្គច្រើនត្រទឹក-
ចិត្តប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ក្នុង
កចិ្ចការ។ចពំោះស្រចក្តសី្ន្រហាគរួ-

ត្រមនការយគយល់និងអធ្រយាស្រ័យគា្នាទើប
ជាការប្រសើរ។ថ្ង្រន្រះលាភសកា្ការៈផ្រស្រងៗនឹង
បានមកដោយសរត្រផលបុណ្រយរបស់លោក-
អ្នកពជីាតមិនុ។ដោយឡ្រកទកឹចតិ្តច្រើនត្រមន
ទំនោរទៅរកការបំព្រញបុណ្រយកុសលផ្រស្រងៗ។

 រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត។ការនយិយ-
ស្តីប្រកបដោ យឧត្តមគតិពោលគឺ
រាល់ពាក្រយសម្តីដ្រលនិយយច្រញ-
មកត្រវូវិភាគឱ្រយច្របាសល់ាស់មនុនងឹ

មនការហាស្តីច្រញទៅក្រ។ស្រចក្តីស្ន្រហាពោរ-
ព្រញដោយភក្តីភា ព និងភាពផ្្រមល្ហ្រមល្អូកល្ិន
នឹងគា្នា។រីឯការប្រកបរបររកទទួលទានននបាន
ផលចំណ្រញគួរជាទីគា ប់ចតិ្តធ្វើឱ្រយអ្នកមនទកឹចតិ្ត
បំព្រញនូវកិច្ចការន នបានទ្វ្រឡើងថ្រមទៀត។

-  

 រាសីស្រុតចុះ។នៅក្នុងចិត្តអាច
មនបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លះៗ លោក-
អ្នកគា្មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុង-
ការសម្រចចតិ្តននឡើយគប្របីរក

មនុស្រសគួរឱ្រយទុកចិត្តដើម្របីប្រកឹ្រសាយបល់ទើបជា-
ការប្រសើរ។ចពំោះការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗគឺមិនសូវជាបានផលល្ប៉ុន្មានឡើយ។
ស្រចក្តីស្ន្រហាអាចនឹងផ្តល់នូវការថា្នាំងថា្នាក់
ស្មុគស្មាញច្រើនដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានននបានផល-
ល្ប្រសើរត្រសុខភាពផ្លវូកាយ
អាចនឹងត្រវូយយីដោយជំងឺ។រីឯ-

លាភសកា្ការៈច្រើនបានដោយធម៌មនសមត្ថភាព
ដោះស្រយបញ្ហាឬធ្វើការសម្រចចិត្តផ្រស្រងៗ បាន
ល្ក្នងុថ្ង្រន្រះ។ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍
យល់ចិត្តគា្នាបានល្ និងមនភាពផ្្រមល្ហ្រម។រីឯ-
ការធ្វើដំណើរកម្រសាន្តត្រងត្រមនជោគជានិច្ច។  

រាសីស្រតុចុះ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់
ទីជិតឆា្ងាយដើម្របីបំព្រញការងារផ្រស្រងៗ 
អាចជួបនូវភាពបរាជ័យដ្រលធ្វើឱ្រយមន
ការធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាងំ។ ចំពោះការ-

និយយស្តីម នភាពរអាក់រអួលមិនគាប់ចិត្តអ្នកស្តាប់
ខណៈបញ្ហាស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍គា្មានការយល់ចិត្តគា្នាគា្មាន-
ការអធ្រយាស្រយ័ជាហ្រតុនំឱ្រយមនការប្រកបាក់គា្នា។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈពិបាករកបានផលណស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភាពវិញគឺមិនល្ទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។
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ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អុីតាលីម៉ាក 
Maserati សម្ពោធរថយន្តប្រណីតនៅទីផ្សារកម្ពុជា

វិស័យរថយន្តបៃណីតនៅកម្ពុជា កំពុងតៃមានភាពល្អបៃសើរឡើង នៅពៃលដៃលរថយន្តមា៉ាកអុីតាលីដ៏លៃបីឈ្មោះ Maserati 
កាលពីថ្ងៃសុកៃសប្តាហ៍មុន បនចូលក្នុងទីផៃសារកម្ពុជាជាមួយនឹងការដាក់បង្ហាញរថយន្តរបស់ខ្លួន។ Maserati បន 
បង្ហាញរថយន្តបៃណតី២បៃភៃទ គរឺថយន្ត Levante SUV នងិរថយន្តស្ពរ័ Ghibli ។ នៅឯពធិបីើកសម្ពោធអមដោយភ្លើងពណដ៌ស៏ៃស ់ស្អាត 
នៅសលតាំងបង្ហាញរបស់ខ្លួន នៅរាជធានីភ្នំពៃញ។ បៃធានផ្នៃកពាណិជ្ជកម្ម Maserati លោក Bernard Loire បនមានបៃសសន៍ 
តាមរយៈវដីៃអចូាកផ់ៃសាយថា លោកពតិជារភំើបដៃលកៃមុហ៊នុផលតិរថយន្តរបសខ់្លនួទទលួសទិ្ធលិកផ់្តាចម់ខុនៅកម្ពជុា។ អនបុៃធានកៃមុហ៊នុ 
HGB Group, Roberto Da Silva តំណាងឱៃយ Maserati នៅកម្ពុជា បនមានបៃសសន៍ថា៖ “HGB Group ពិតជាមានមទនភាព និង
រំភើបយ៉ាងខ្លាំងដៃលបនបើកដំណើរការមា៉ាកយីហោ Maserati នៅបៃទៃសកម្ពុជា។ Maserati បន ចាប់កំណើតនៅលើផ្លូវបៃណាំង មាន
បៃវត្តិយ៉ាងលៃបីលៃបាញរយៈពៃលជាង 100 ឆ្នាំមកហើយ។  DNA ជារថយន្ដបៃណាំងដ៏អស្ចារៃយរបស់ខ្លួនគឺអាចមើលឃើញយ៉ាងចៃបាស់ 
នៅក្នុងបៃវត្តិជោគជ័យរបស់ Maserati ក្នុងការបៃណាំងនៅលើបៃភៃទផ្លូវជាចៃើននៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមានចាប់ពី  Indianapolis 
500 ដល់ Formula 1។ “គៃប់គ្នាដៃលបើកបរ Maserati នឹងយល់បនភា្លាមៗអំពីថាមពល សមត្ថភាព និងបៃណីតភាពដៃលជានិមិត្តរូប
នៃភាពឥតខ្ចាះរបសអ់ុតីាល។ី យើងខ្ញុនំាមំកជនូបៃទៃសកម្ពជុានវូបៃភៃទរថយន្ត Maserati បៃណតីដៃលនងឹផ្ដលន់វូឧត្តមភាព នងិភាពរកី-
រាយដល់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ”។



ក្រុងឡុងដ៍ៈ Anthony Joshua 
បាននិយាយថាខ្លួនចង់ប្រមូលយក
ខ្រស្រក្រវាត់ទម្ងន់ធ្ងន់ពិភពលោកទាំង
៤មកគ្រប់គ្រងព្រលប៉ះ Tyson
Furyក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកប្រដាល់
ដ្រលមានឈាមជ័រអង់គ្ល្រសដូចគ្នា
ក្រយពីវាយគូប្រកួតរបស់ខ្លួន Ku-
bratPulevរបស់ប៊លុហ្គារីឱ្រយសន្លប់
លើសង្វៀននៅឯពហុកីឡដា្ឋាន
WembleyArenaនាក្រុងឡុងដ៍
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍។
ចំពោះមុខអ្នកគំទ្រ១០០០នាក់

ដ្រលបានមកចូលរួមមើលការប្រកួត
ជាមួយចំនួនកំណត់មួយដោយសារ
ច្របាប់រឹតបន្តឹងទប់សា្កាត់វីរុសកូរ៉ូណា
Joshuaបានធានាថាគ្មានរឿងច្រំ
ដ្រលកើតឡើងទៀតដូចកាលពី
បរាជ័យដ៏គរួឱ្រយភ្ញាក់ផ្អើលក្រមថ្វីដ្រ
របស់AndyRuizJrក្នុងជំនួបទី១
ក្នងុឆ្នាំ២០១៩ឡើយដោយការវាយ
សង្គ្រុបលើPulev វ័យ៣៩ឆ្នាំ ឱ្រយ
បោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី៩។
ការចាប់អារម្មណ៍ព្រលន្រះនឹង

បង្វ្ររទៅរកការប្រកួតដ្រលគ្រប់គ្នា
ទន្ទឹងរង់ចាំនិងចង់ឱ្រយកើតមានបំផុត
នោះការប៉ះជាមួយFuryមា្ចាស់ខ្រស្រ-
ក្រវាត់របស់សា្ថាប័នWBCក្នុងឆ្នាំ
២០២១ខាងមុខ។
«ខ្ញុំត្រៀមសម្រប់គ្រប់យា៉ាង។មាន

អ្នកណាចង់ឃើញAnthonyJosh-
uaដាល់ TysonFuryក្នុងឆ្នាំ
២០២១ទ្រ?»។ន្រះជាសម្ដីរបស់
Joshuaដ្រលសុំឱ្រយទស្រសនកិជនផ្ដល់
សំឡ្រងគំទ្រ។
កីឡាករវ័យ៣១ឆ្នាំ បន្តថា៖ «ខ្ញុំ

ចាប់ប្រឡកូហ្គ្រមន្រះក្នងុឆ្នាំ២០១៣

ហើយតាមដណ្ដើមខ្រស្រក្រវាត់រឿយៗ ។
នរណាក៏ដោយដ្រលគ្រងខ្រស្រក្រវាត់
ខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយពួកគ្រ។ប្រសិន
អ្នកនោះគឺ TysonFuryអ៊ីចឹង
បណ្ដោយឱ្រយជាTysonFuryចុះ»។
ជយ័ជម្នះលើកទី២៤ក្នងុចណំម

ការឡើងសង្វៀនទាងំ២៥លើករបស់
ខ្លនួJoshuaអាចរក្រសាខ្រស្រក្រវាត់ទាងំ
៣សា្ថាប័នគឺIBF,WBAនិងWBO
សម្រចខណៈន្រះក៏ជាការផ្ដួលឱ្រយ
គូប្រកួតសន្លប់លើកទី២២ផងដ្ររ។
សម្រប់ជំនួបរវាងកីឡាករ Josh-

uaនងិFuryវយ័៣២ឆ្នាំបានឈាន
ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍
អក្រសររួចហើយតាំងពីដើមឆ្នាំន្រះ។
អ្នកផ្គូផ្គងរបស់កីឡាករ Joshua

លោកEddieHearnបាននិយាយ
ក្រយការប្រកតួបញ្ចប់ទៅថា៖«ចាប-់ 
ពីថ្ង្រស្អ្រកទៅយើងនឹងគិតគូររឿង
រៀបចំឱ្រយមានការប្រកួតជាមួយនឹង
TysonFuryឱ្រយបានឆប់។វាមិន
ត្រឹមត្រនឹងកា្លយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំ

របស់ពិភពប្រដាល់ប៉ុណ្ណោះទ្រត្រ
ថ្រមទាំងនឹងកា្លយជាការប្រកួតដ៏ធំ
ផងដ្ររក្នងុប្រវត្តសិាស្ត្រប្រដាល់របស់
ចក្រភពអង់គ្ល្រស»។
លោកHearnបានបន្តថា៖«ខ្ញុំដងឹ

ថា រូបគ្រ (Joshua)ចង់ឱ្រយការ-
ប្រកតួន្រះកើតឡើងណាស់។គ្រគឺជា
អ្នកប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់ដ៏ខា្លំងបំផុត
ក្នងុលោកខ្ញុំហ៊ានធានា។គ្រនងឹផ្ដលួ
គូប្រកួតរបស់គ្រជាមិនខាន»។
ជាមួយគ្នាន្រះកីឡាករFuryក៏

បានអះអាងផងដ្ររនវូការចង់ឱ្រយមាន
ការប្រកតួកើតឡើងដោយផសូ្តឱ្រយដងឹ
តាមបណា្ដោញសង្គមភ្លមៗក្រយ
Joshuaឈ្នះ។
«ខ្ញុំចង់ប្រកួត។ខ្ញុំចង់ប្រកួតនៅ

ព្រលបនា្ទាប់។ខ្ញុំនឹងឱ្រយគ្រសន្លប់ក្នុង
រង្វង់៣ទកឹ»។ន្រះជាការឱ្រយដងឹរបស់
Furyដ្រលមនិទាន់បានឡើងសង្វៀន
ប្រកួតនៅឡើយទ្រគិតតាំងពីឈ្នះ
គបូ្រកតួរបស់ខ្លនួDeontayWilder
កាលពីខ្រកុម្ភៈ៕AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទទី១៤ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រងុប៉ារសីៈក្រយការប្រកតួ
ដ្រលសា្មានមិនត្រូវ វគ្គ Group
Stageរបស់ក្របខណ័្ឌCham-
pions Leagueបានបញ្ចប់
សព្វគ្រប់ការប្រមលូតាមទមា្លប់
ន្រក្រុមបាល់ទាត់ល្របីៗ របស់
អឺរ៉ុបដើម្របីធ្វើការចាប់ឆ្នាត
សម្រប់វគ្គចាញ់ធា្លក់បានកពំងុ
និងកើតមាននៅប្រទ្រសស្វ៊ីស
នាថ្ង្រចន្ទន្រះខណៈក្រុមខា្លំង
មួយនឹងមានប្រៀបលើសលប់
លើក្រុមផ្រស្រងទៀត។
ក្នុងចំណម១៦ក្រុមដ្រល

ត្រូវប្រងច្រកជា២គ្រុបឬផត
(pot)សម្រប់ការចាប់ឆ្នាត
នៅក្រុងនីយ៉ុងវ្រលាម៉ាង១១
យប់(ម៉ាងសកល)នោះគ្រ
ឃើញមានក្រុមរបស់ប្រទ្រស
អាល្លឺម៉ង់ និងអ្រស្របា៉ាញមាន
៤ក្រុមដូចគ្នា។

ក្រុមរបស់ប្រទ្រសអង់គ្ល្រស
និងអីុតាលីមាន៣ក្រុមស្មើគ្នា
ហើយ២ក្រមុទៀតគឺក្រមុរបស់
បារំាងParisSaint-Germain
(PSG)ដ្រលចាញ់នៅវគ្គផ្ដាច-់
ព្រ័ត្រនារដូវកាលមុននិងក្រុម
របស់ពរ័ទយុហ្គាល់Portoដ្រល
ធា្លប់លើកពានន្រះ២ដងដ្ររ។
ក្រុមជើងឯកចាស់ Bayern

Munichស្ថតិក្នងុចណំមក្រមុ
ចំណាត់ថា្នាក់ល្អ Borussia
Dortmund, Juventus,
Chelsea,Liverpool,Man-
chesterCity,PSGនងិReal
Madrid។
ផត១ទៀតមានក្រមុPorto,

Atalanta, Lazio, Sevilla,
Barcelona,AtleticoMa-
drid,RBLeipzigនងិBorus-
siaMoenchengladbach។

១៦ក្រុមចុងក្រយន្រះ មិន
សវូជាប្ល្រកខសុពីរដវូកាលមនុៗ 
ឡើយត្រកីឡាករជាច្រើនគឺថ្មី
សនា្លងត្រម្ដងហើយន្រះអាចជា
រដវូកាលសម្រប់កឡីាករក្ម្រងៗ 
នៅChampions League
ក៏ថាបាន។
Bayern ធ្វើដំណើរពីប្រកួត

ដំបូង រហូតដល់កា្លយជាជើង-
ឯកកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹង
ជយ័ជម្នះទាងំអស់១១ប្រកតួ។
រដូវកាលន្រះពួកគ្រឈ្នះ៤
ប្រកួតដំបូងនៅពូលរបស់ខ្លួន
មនុនងឹទៅបញ្ចប់ត្រមឹAtletico
ដោយការល្រងស្មើ១-១។
ខណៈក្រមុBayernក៏ដូចជា

ChelseaនិងManchester
Cityឈរល្រខ១ក្នងុពលូរបស់
ពកួគ្ររៀងខ្លនួក្រមុឯទៀតមាន
ដំណើរឃ្ល្រងឃ្លងជាង។

«ខ្ញុំមិនគិតថាពួកយើងអាច
ធ្វើការបា៉ាន់សា្មានការប្រកួតក្នុង
វគ្គGroupStageបានច្របាស់-
លាស់នោះឡើយ»។ជាសម្ដី
របស់គ្រូបង្វឹកន្រក្រុមតោខៀវ
ChelseaលោកFrankLam-
pardដ្រលបានដាក់កីឡាករ
ក្ម្រងៗ ឱ្រយចូលល្រងក្នុងការ-
ប្រកតួចងុក្រយនៅផ្ទះខ្លនួឯង
ក្នុងវគ្គសន្រសំពិន្ទុតាមពូលទល់
នឹងក្រុមKrasnodar។
Barcaបានកា្លយជាក្រុមទី

១ដ្រលមានកីឡាករក្រម
អាយុ១៨ឆ្នាំ២រូបស៊ុតបញ្ចូល
ទីនៅChampionsLeague
បានគឺAnsuFatiនិងPedri
អំឡុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុម
Ferencvaros។
Dortmund ក៏កំពុងផ្ដល់

ឱកាសឱ្រយកឡីាករក្ម្រងៗ ដចូជា

YoussoufaMoukokoកា្លយ- 
ជាកីឡាករវ័យក្ម្រងបំផុតដំបូង
គ្រដ្រលបានបង្ហាញវត្តមាននៅ
អាយុ១៦ឆ្នាំនងិ១៨ថ្ង្រហើយ
JudeBellingham វ័យ១៧
ឆ្នាំនងិ១១៣ថ្ង្រជាកឡីាករក្ម្រង
បំផុតសញ្ជាតិអង់គ្ល្រសទី១
ដ្រលបានចូលល្រង។

យា៉ាងណាការប្រកួតនៅវគ្គ
ចាញ់ធា្លក់ ទំនងជាគ្មានអ្វីប្ល្រក
ឡើយសម្រប់កីឡាករ១១នាក់
ដំបូងន្រក្រុមនីមួយៗ ត្រក្រុម
ទាំងនោះក៏មានការសន្រយា
ផងដ្ររក្នុងការឱ្រយមាននូវការ-
ចូលរួមលើទីលានពីសំណាក់
កីឡាករក្ម្រងៗ ៕AFP/VN

Neuer(កណ្ដាល)លើកពានUCLបង្ហាញព្រលឈ្នះនៅឆ្នាមុំន។AFP

ម្ចាស់ជើងឯកចាស់Bayernនិងក្រមុគូប្រជ្រងរង់ចំាលទ្ធផលចាប់ឆ្នោត ដូចគ្នោ

ក្រុមនៅក្រុងម្រនឆ្រស្ទ័រប្រកួត
ស្មើគ្នោដោយអត់មនគ្រប់បាល់
ក្រុងឡុងដ៍ៈ លទ្ធផលន្រការប្រកួត

រវាងក្រុម ManchesterUnited
(United)និងManchesterCity
(City)ដ្រលបញ្ចប់ទៅ០-០នា
កីឡដា្ឋានOld Traffordកាលពីថ្ង្រ
សៅរ៍នោះ ធ្វើឱ្រយក្ដីសង្រឃឹមរបស់ក្រុម
ដ្រលមានមលូដា្ឋាននៅក្រងុត្រ១ក្នងុ-
ការប្រជ្រងដណ្ដើមពានក្របខ័ណ្ឌ
Premier Leagueអង់គ្ល្រសកំពុង
ស្ថិតក្នុងភពស្រព្រចស្រពិល។
សមា្ពាធលើគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមUnit-

edលោកOleGunnarSolskjaer
មានកាន់ត្រខ្ពស់ឡើងក្រយក្រុម
របស់លោកធា្លក់ច្រញពីក្របខ័ណ្ឌ
Champions League របស់អឺរ៉ុប
កាលពីពាក់កណា្ដោលសបា្ដាហ៍កន្លងទៅ
ដោយសារប្រកួតចាញ់ក្រុមRBLeip-
zigអំឡុងការប្រកួតនៅអាល្លឺម៉ង់។
ពិតណាស់អ្នកចាត់ការដ្រលកំពុង

ជួបវិបត្តិរូបន្រះត្រូវការជាខា្លំងនូវ
លទ្ធផលល្អមយួក្នងុជនំបួរវាងក្រមុនៅ
ក្រុងម្រនឆ្រស្ទ័រជាមួយគ្នាន្រះដើម្របី
ទទួលបានការគំទ្រត្រឡប់មកវិញខ្លះ
ត្រការច្រកគ្នាត្រមឹ១ពនិ្ទុន្រះវាមនិបាន
ផ្ដល់ក្ដីរំភើបណាស់ណា សម្រប់ក្រុម
ទំាងសងខាងឡើយព្រះវាបាន
បង្ហាញពីភពមនិទាន់ល្អគ្រប់គ្រន់ក្នងុ
ការបង្កើតឱកាសសម្រចទី។
ក្រុមUnitedឈ្នះ១ដងគត់ ក្នុង

ចំណម៤លើកចុងក្រយរបស់ខ្លួន
សម្រប់ការប្រកួតនៅគ្រប់កម្មវិធីទាំង-
អស់ហើយទើបមានជយ័ជម្នះ១លើក
ប៉ណុ្ណោះក្នងុទកឹដីOldTraffordពីការ-
ប្រកតួ៦លើកចុងក្រយនៅក្របខ័ណ្ឌ
PremierLeagueនារដូវកាលន្រះ។
ត្រលោកSolskjaerបាននិយាយ

ការពារទម្រង់ល្រងន្រក្រុមរបស់ខ្លួន
ដោយសារក្រុមលោកភ្លត់ឱ្រយក្រុមគូ-

ប្រជ្រងCityមានឱកាសល្អបំផុតត្រ
ម្ដងគត់ដ្រលស៊ុតដោយខ្រស្របម្រើ
ប្រយុទ្ធ RiyadMahrezនៅពាក់-
កណា្ដោលតង់ទី២ហើយអ្នកចាំទី
DaviddeGeaជួយរារាំងបាន។
គ្របូង្វកឹសញ្ជាតិនរ័វ្រសលោកSol-

skjaerបានប្រប់ថា៖ «គ្រប់ព្រល
ដ្រលខ្ញុំដកឹនាំក្រមុប្រឈមជាមយួក្រមុ
ManchesterCityន្រះជាការល្រងល្អ
បំផុតតាមដ្រលធា្លប់មាន។វាអាច
មិនម្រនជាលទ្ធផលល្អបំផុតនោះទ្រ
ត្រវាជាទម្រង់ល្រងល្អបំផុត»។
គ្របូង្វកឹ៤៧ឆ្នាំបន្តថា៖«តាមតាក-់

ទិកយើងដឹងថាពួកគ្រនឹងបង្កបញ្ហាឱ្រយ
ពួកយើងត្រយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់
យើងគឺអសា្ចារ្រយម្រនទ្រន។យើងមិន
បានបង្កើតឱកាសឱ្រយច្រើនតាមដ្រល
យើងចង់បាននោះឡើយ»។
លទ្ធផលស្មើគ្នាន្រះនាំឱ្រយUnited

ដ្រលឈរនៅល្រខ៨ក្នុងតារាងក្រប-
ខ័ណ្ឌPremierLeagueជាមួយនឹង
២០ពនិ្ទុមាន១ពនិ្ទុលើក្រមុCityរបស់
លោកPepGuardiola(Pep)ដ្រល
នៅចំណាត់ថា្នាក់ទី៩។
លោកPepបាននិយាយថា៖«រឿង

សំខាន់គឺយើងអត់របូតគ្រប់បាល់។
យើងមានឱកាសគ្រប់គ្រន់ដើម្របីឈ្នះ
ត្រវាតឹងត្រងណាស់។តំបន់ប្រយទុ្ធត្រវូ
ត្រមុតជាងន្រះបន្តិច»។
ក៏មានរឿងដ៏គួរឱ្រយសោកសា្ដាយផង-

ដ្ររសម្រប់មា្ចាស់ផ្ទះUnitedដ្រល
ទទួលបានបាល់ពិន័យ១១ម៉្រត្រ
ព្រលការប្រកួតដំណើរការបាន២នាទី
នៅវគ្គទី២ត្រការសម្រចនោះត្រវូលបុ
ចោលវិញក្រយពីពិនិត្រយវីដ្រអូជំនួយ
ការអាជា្ញាកណា្ដោល(VAR)ដ្រល
បង្ហាញថា MarcusRashford
អកហ្រសុឺ(offside)៕AFP/VN

Joshuaចង់ជួបជាមួយFury ភ្លាមៗ
ក្រយដាល់ឱ្រយPulevបោះបង់ការប្រកួត

Joshua(ស្ដា)ំពន្ល្រងកណ្ដាប់ដ្រចំមុខរបស់Pulevអំឡុងការប្រកួតកាលពីថ្ង្រសៅរ៍។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ពេលថ្មីៗ នេះសេប-់
តេលេចឮថាតារាចមេៀងសេី
ឈរជួរមុខនៅទេនំសាន់ដេ
កញ្ញាអីុវ៉ាមានសម្ពន័្ធស្នេហ៍ជា-
មួយនឹងតារាចមេៀងបេុសរូប-
សង្ហារួមទេនំគឺលោកវេហាស៍
បង្កើតភាពភា្ញាក់ផ្អើលពីមហា-
ជនដេលរមេងតេតាមដានពី
ជីវិតឯកជនកញ្ញារហូតមក។
ដំណឹងលេចឮនេះនាពេល

តារាចមេៀងទាំង២បង្ហាញពី
ភាពស្នទិ្ធសា្នាលជាមួយគ្នាតាម-
បណ្តាញសង្គមជាញឹកញាប់
ជាពិសេសពេលពួកគេលេង-
បណ្តាញសង្គមTikTokតេម្ដង
បានធ្វើឱេយមហាជនជាចេើន
សងេសយ័ថាអ្នកទាងំ២ទនំងជា
មានទំនាក់ទំនងគ្នាលើសពី-
មិត្តរួមអាជីព។ជុំវិញនឹងការ-
មន្ទិលនេះសេប់តេថ្មីៗនេះ
ឃើញកញ្ញាអុីវ៉ាធ្វើឱេយគេប់គ្នាមានការ
ភា្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាងំពេលអ្នកគំទេ
ចូលCommentសួរតេង់ៗនៅ
ក្នុងវីដេអូ TikTok របស់លោក
វេហាស៍ថា៖«តើបងនងិអុវី៉ាជា
សងេសារគ្នាមេន?»។ រំពេចនោះ
កញ្ញាអុីវ៉ាបានឆ្លើយតបថា៖
«ពិតជាសងេសារនឹងគ្នាមេន»
ដោយក្នុងនោះលោក
វេហាស៍ដេលតេូវសា្គាល់
ថាជាប្អូនបេុសបង្កើត
តារាចមេៀងបេុសរលក
មុននៅសាន់ដេដេរ គឺ
លោកមាសសាលី ក៏
ភា្ជាប់សំណេរកេមវី-
ដេអូខ្លួនថា៖«សា្តាប់-
ចម្លើយគេហើយមាន
អារម្មណថ៍ាចកុក្នងុ-
ទេូងតេទេំធេ្វើ-
ជាធម្មតា»។
តារាចមេៀង
សេីសា្អាតមាន
សំឡេង-
សេួយសេទន់
មុត ជេកនៅ
ទេនំសាន់ដេ
មានឈ្មោះពិត ឃីន
សេីនាថហៅកញ្ញាអុីវ៉ា
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ក៏មិនអាច
ទំនាក់ទំនង សុំការបក-
សេយលម្អតិនូវការពិតពីភាពមន្ទលិរបស់មហា-

ជនបន្ថេមទៀតឡើយតាមបេព័ន្ធទូរស័ព្ទ
ចំពោះសម្ព័ន្ធស្នេហ៍នោះ។

កេយពីចណំយពេល១០ឆ្នាំដើរ
លើវិថីសិលេបៈចមេៀងទទួលបានផ្លេ-
ផ្កាល្អមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេបីលេបាញ

និងទេពេយធនចេើនរូប
សម្ផសេសក៏កាន់តេ-
សេស់សោភាខ្លាងំតេ
មហាជននៅតេងឿង-
ឆ្ងល់ពីរឿងកញ្ញានៅ-
មិនទាន់មានដំណឹង-

បង្ហើបបង្ហាញមុខមាត់
គូស្នេហ៍ពិតនៅឡើយ។
យ៉ាងណមិញមហាជន

នៅតេមានការសួរនាំរឿង
មា្ចាស់ចិត្តតារាចមេៀងសេី
ជេកនៅទេនំសាន់ដេ កញ្ញា
អុវី៉ាដដេលគដឺោយសារនៅ
មិនទាន់ដឹងចេបាស់លាស់់ថា
អនាគតសា្វាមីរបស់នាង
អាចជាបុរសរស់នៅក្នុង-
សេកុខ្មេរឬកេសេកុនោះទេ
ពេះថាតារាចមេៀងសេី
សាន់ដេរូបនេះ ក៏តេងតេ
ពេយាយមលាក់មខុគសូ្នេហ៍ថ្មី
ជានិច្ច ចាប់តាំងពីបេះឆ-

ស្នេហ៍ចាស់ជាថៅកេក្លិបនិង
ហាងបញ្ចាំនៅសៀមរាប៕

LIFESTYLE
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តារា ចមេៀងរួម ទេនំសាន់ដេ  លោក វេហាស៍   ដេល មហាជន លេបី ថា ជា 
គូស្នេហ៍  នឹង សេសីា្អាត សាច់សខ្ច ីកញ្ញា អីុវ៉ា ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

តារាចមេៀងសេ ីសា្អាត លំដាប់ 
កំពូល   នៅទេនំ សាន់ដេ កញ្ញា អីុវ៉ា។ រូបថតសហការី

លោក Conor Nestor បន សម្លងឹមើល ការ បញ្ជនូ  បល់ របស់ សំអឿន ពិដោរ ពេលបេកួតកន្លងមក។ CNCC

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ គេូបង្គាលក្លបិពេះ-
ខ័នរាជសា្វាយរៀងលោកConor
Nestorអះអាងថាការអនុញ្ញាត
ឱេយកីឡាករល្អៗធ្លាប់ជួយកេុម
យូរឆ្នាំចាកចេញទៅលេងនៅក្លបិ
ផេសេងមិនមេនមកពីក្លបិសនេសំសំចេ
ថវិកានោះទេបុ៉ន្តេនេះជាការផ្តល់
ឱកាសនិងធ្វើឱេយពួកគេមាន
អនាគតហើយនេះជាផ្នេកមួយ
យ៉ាងសំខន់ក្នងុការអភិវឌេឍបាល់-
ទាត់នៅកម្ពជុាដើមេបីឈានទៅ
ទទួលបានជោគជ័យកាន់តេធំ
ពិសេសការឈ្នះមេដាយមាស
នៅសីុហ្គេមឆ្នាំ២០២៣។
ក្នងុបទសមា្ភាសផ្ទាល់ជាមួយ

កេុមការងររបស់ក្លិបពេះខ័ន-
រាជសា្វាយរៀងលោកConor
Nestorមិនបានគិតថាការចាក-
ចេញចេើនរបស់កីឡាករជារឿង
ចម្លេកនិងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់កេមុ
នោះទេ។«ខ្ញុំនិយយតាមតេង់
ការចាកចេញរបស់កីឡាករគឺជា
ផ្នេកមួយនេបាល់ទាត់។នៅដើម
រដូវកាលឆ្នាំ២០១៩យើងបាន
ឱេយកីឡាកររបស់យើងរហូតដល់
១០រូបចាកចេញពីក្លបិហើយ
កាលនោះយើងបានគេប់គេង
ជើងឯកនៅចុងឆ្នាំអី៊ចឹងនេះជា
រឿងធម្មតាដេលកីឡាករចាក-
ចេញក្នងុបាល់ទាត់»។
លោកបានបន្តថា៖«កាល-

ដើមឡើយក្លបិរបស់យើងក៏មាន
កីឡាករដូចជាចាន់វឌេឍនាកា,
ឃួនឡាបូរា៉ាវី,មា៉ាត់យ៉ាមីននិង

សេតរូ៉សីុបបានចាកចេញហើយ
ឈ្នះពានលីគជាមួយក្លបិបឹងកេត
ផងដេរ។ហេតុនេះពិតជារឿង
សាមញ្ញក្នងុបាល់ទាត់ដេលមាន
កីឡាករចេញហើយចូលហើយ
អ្វីដេលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់អ្នក-
គំទេរបស់យើងគឺការសមេច-
ចិត្តលើខ្ញុំ មិនមេនជារឿងដេល
ក្លបិសនេសំសំចេថវិកាទេ»។
គេូបង្វកឹជនជាតិហូឡង់លោក

Conorបានបញ្ជាក់ថា៖«នេះជា
ការសមេចចិត្តរបស់គេូបង្វឹក
ដោយផ្អេកលើកីឡាករចាកចេញ
ដេលមិនបានជាប់នៅក្នងុជមេើស
១១នាក់ដំបូងល្អបំផុតជាទៀង-
ទាត់នាពេលកន្លងមកអី៊ចឹងយើង
បានគិតថាដើមេបីផលល្អក្នងុការ-
អភិវឌេឍកីឡាករយើងគួរអនុញ្ញាត
ឱេយគត់ទៅលេងនៅក្លបិផេសេងក៏
ដូចជាផ្តល់ឱកាសល្អសមេប់
អនាគតរបស់ពួកគត់ពេះ
ពួកគត់ដល់ចំណុចដេលតេូវ
បេកួតរាល់សបា្តាហ៍ហើយដូច្នេះ
ខ្ញុំគិតថានេះជាការសមេចចិត្ត
ល្អបំផុតសមេប់អ្នកទំាងអស់គ្នា
ជាពិសេសកីឡាករ»។
គួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុង

ពេលទីផេសារដោះដូរកីឡាករនេះ
លោកConorNestorបាន
អនុញ្ញាតឱេយកីឡាករសមេបូរបទ-
ពិសោធរបស់ខ្លនួនេនសុធរដ្ឋ,
នុបតុលានិងសំអឿនពិដោរ
ផ្ទេរទៅលេងនៅក្លបិណហា្គាវីល
រីឯអ្នកចំាទីអោមឧត្តមបានទៅ
ចូលរួមជាមួយក្លបិវិសាខក្នងុ
លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងខណៈឈិន

ឈឿនបានចេញហើយវិលទៅ
លេងឱេយសមាគមកីឡាបាល់ទាត់
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទវិញ។
បុ៉ន្តេក្លបិមានមូលដា្ឋាននៅខេត្ត

សា្វាយរៀងមួយនេះបានបន្តកុង-
តេថ្មីឱេយកីឡាករវ័យក្មេងឃៀង
ម៉េងហួរ,នីសុខរី,តេយវិចិតេ,
សួនសុវណ្ណ,មិនរតនានិងគឹម
សុខយុទ្ធហើយជំុវិញការរកេសាទុក
កីឡាករវ័យក្មេងនេះគឺស្ថតិនៅ
ក្នុងទសេសនវិស័យរបស់លោក
ConorNestorដោយលោកចង់
ដុសខត់បច្ចេកទេសពួកគេឱេយ
កា្លាយជាកីឡាករមានសមត្ថភាព
ដើមេបីចូលរួមលេងតំណងឱេយ
កម្ពជុាដើមេបីអាចឈ្នះបានមេដាយ
មាសក្នងុការបេកួតសីុហ្គេមឆ្នាំ
២០២៣នៅកម្ពជុា។
លោកConorបាននិយយថា៖

«តាមទសេសនវិស័យផ្ទាល់ខ្លួន
ចំណុចដេលសំខន់បំផុតគឺការ-
អភិវឌេឍរបស់ក្លបិបាល់ទាត់ទំាង-
មូលហើយការសមេចចិត្តដេល
យើងពេយាយមនឹងជួយឱេយយើង
មានការបេកួតបេជេងរឹតតេខ្លាងំ
ក្នងុរដូវកាលឆ្នាំ២០២១។មិន-
តេមឹតេបុ៉ណ្ណោះទេនេះក៏សមេប់
អនាគតផងដេរគឺយើងតេូវតេ
រៀបចំផេនការសមេប់កីឡាករ
វ័យក្មេងឱេយបានលេងនៅក្នងុកេមុ
ឈុតធំពេះឆ្នាំ២០២៣សីុហ្គេម
នឹងមកដល់ដូច្នេះក្នងុនាមជាក្លបិ
បាល់ទាត់យើងចង់ឱេយកីឡាករ
របស់យើងទៅលេងតំណង-
ឱេយបេទេសកម្ពជុាដើមេបីឈ្នះបាន
មេដាយមាស»៕

គ្រូសា្វយរៀង ថា ការឱ្រយកីឡាករ
ចាកច្រញគឺដើម្របីអភិវឌ្រឍបាល់ទាត់

ល្របីថាស្រសីា្អាតកញ្ញាអីុវ៉ានិង
លោកវ្រហាស៍ជាគូស្ន្រហ៍គ្នា
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