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ពិព័រណ៍ «រវាង ផ្ទៃទឹក និង ហ្វូង- 
តារា» ឆ្លុះ បញ្ចាំ ង ពី ឆាក ជីវិត 
រស់ នៅ របស់ ពលរដ្ឋ លើ ភូមិ 
បណ្ដៃត ទឹក  ...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត
បក្សកុម្មុយនីស្តវៀត ណាម 
រៀបចំកិច្ច បៃជុំ សំ ខាន់ ១ 
ពិភាក្សា ពី ការ ជៃើស រើស  
ថ្ន ក់ ដឹកនាំ ...ទំព័រ  ១១

អន្តរជាតិ
មៃចកំពតដៃល ជា  ផលិត-   
ផ  ល សម្គាល់ភូម ិ សាស្តៃ 
ទទួ  លបានការ ការពារ ពី 
៣២បៃទៃស ...ទំព័រ ៨

សៃដ្ឋកិច្ច 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រឱី្រយបន្ថ្រមគ្រពូ្រទ្រយ
ដោយផ្ដោតការផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌដល់អ្នកស្មគ័្រចិត្តដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំាងកូវីដ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនបានប្រប់ដល់រដ្ឋ-
មន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ៣ឱ្រយពិភាក្រសា
គ្នាក្នុងការបង្កើនចំនួនគ្រូព្រទ្រយ
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីត្រៀមខ្លួន
ប្រយទុ្ធនងឹជងំកឺវូដី១៩នៅឆ្នាំ
២០២១ដោយលោកស្នើឱ្រយ
ផ្ដល់លទ្ធភាពបញ្ចលូក្របខណ័្ឌ

ដល់គ្រពូ្រទ្រយស័្មគ្រចិត្តនិងគ្រពូ្រទ្រយ
កិច្ចសន្រយាដ្រលបច្ចុប្របន្នកំពុង
បំព្រញការងារប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង
ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩។
ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុន

ស្រនដូចន្រះធ្វើឡើងកាលពី
ថ្ង្រទី១៥ធ្នូនៅព្រលលោកធ្វើ
បច្ចុប្របន្នភាពអំពីសា្ថានការណ៍
កូវីដ១៩នៅកម្ពជុានិងការទញិ
វ៉ាក់សាំង។លោកប្រប់ដល់

លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រី-
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោកម៉មប៊ុនហ្រង រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសងួសខុាភិបាលនងិលោក
ព្រុំសុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខ-
ងារសាធារណៈឱ្រយពិភាក្រសាគ្នា
លើបញ្ហាន្រះ។
លោកថ្ល្រងយ៉ាងដូច្ន្រះថា៖

«ជាលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងផ្ដល់អាទិ-
ភាពផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌសុខចិត្ត

បន្ថយក្របខ័ណ្ឌនៅសា្ថាប័នផ្រស្រង
ត្របង្កើនឱ្រយព្រទ្រយ។ ប៉ុន្ត្រសូម
ឯកឧត្តមម៉មប៊ុនហ្រងពិនិត្រយ
ជាបឋមបណ្ដុះបណ្ដាលថ្រម
គ្រូព្រទ្រយដ្រលមានស្រប់បន្ថ្រម
ចំនួនគ្រូព្រទ្រយសម្រប់បម្រើការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងកូវីដ»។
បើតាមលោកហ៊ុនស្រន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទាំង៣ត្រូវ-
ពិភាក្រសាគ្នាថា...តទៅទំព័រ ៤

ក្រសួងឱ្រយមន្ត្រីប្រងុ-
ប្រយ័ត្នការវាយប្រហារ
តាមប្រព័ន្ធត្រឡ្រក្រម
ដោយក្ល្រងថ្នាក់ដឹកនំា

WBនៅត្ររក្រសា
ការព្រយាករកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុានៅ
ក្នងុរង្វង់ដក២%

មជមបានប្រកាស
ពីភាពជោគជ័យក្នុង-
ការរៀបចំសវនាការ
តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

 អោម  ប៊ុន ធឿន   

ភ្នំពៃញៈក្រសួងប្រសណីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍ច្រញស្រចក្តី-
ជូនដំណឹងដល់ថា្នាក់ដឹកនាំនិង
មន្ត្រីរាជការឱ្រយមានការប្រុង-
ប្រយ័ត្នចំពោះការវយប្រហារ
តាមប្រព័ន្ធត្រឡ្រក្រមក្រម
ទម្រង់ជាការក្ល្រងបន្លំឈ្មោះថា្នាក់-
ដឹកនាំន្ររដ្ឋាភិបាល ឬឈ្មោះ
បុគ្គលណមួយ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈធនាគរពភិពលោក
(WB)រក្រសាការព្រយាកររបស់ខ្លួន
សម្រប់កណំើនស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា
ថានឹងនៅត្រឹមដក២ភាគរយ
ក្នងុឆ្នាំ២០២០ន្រះដោយលើក-
ឡើងអំពីកំណើនសកម្មភាព
ស្រដ្ឋកចិ្ចជាពសិ្រសការអនវុត្ត
ប្រកបដោយប្រសទិ្ធភាពន្រការ-
អន្តរាគមន៍...ត ទៅ ទំព័រ ៨

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ មជ្រឈមណ្ឌលជាតិន្រ
មជ្រឈត្តការផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មបាន
ប្រកាសពីភាពជោគជ័យក្នុង
ការរៀបចំសវនាការតាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញដើម្របីដោះស្រយវិវទ
ពាណជិ្ជកម្មជាលើកដបំងូក្នងុ-
ការឆ្លើយតបទៅនងឹលនំាថំ្មីន្រ
ការផ្តល់ស្រវកម្ម...តទៅទំព័រ  ៤

សុខ  វៃង ឈាង

កាលពីថ្ង្រអងា្គារទី១៥ ធ្នូ
រដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថ
(FDA) អាម្ររិកបានបងា្ហាញ
ក្នុងឯកសារវិភាគទិន្នន័យការ-
សាកល្របងដំណក់កាលទី៣
ន្រវ៉ាក់សំាងបងា្ការជំងឺ Covid-
19របស់ក្រុមហ៊ុនModerna
ថា វ៉ាក់សំាងន្រះមានប្រសិទ្ធ-
ភាពល្អនិង...តទៅទំព័រ ១២

លោក Frank Lampard រអ៊ូរទាំ
ពៃល កៃុម ចាញ់ទៀត 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មនកីឡា

គៃ ូពៃទៃយ ស្មគ័ៃចិត្ត  ពៃល ចូលរួម នៅក្នងុ កម្មវិធី ជួប ជាមួយ លោក នយករដ្ឋ មន្តៃនីៅ វិមាន សន្ដភិាពកាលពីខៃ មីន ឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

FDAថវា៉ាក់សំាងក្រមុហុ៊ន
Modernaមានប្រសិទ្ធភាព
និងសុវត្ថភិាពខ្ពស់ខណៈការ
ពិភាក្រសាអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើនឹង
ធ្វើឡើងក្នងុសបា្ដោហ៍ន្រះ
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ក្នុង រយៈពៃល ២  ទស វតៃសរ៍ 
ចុងកៃយ នៃះ វិជ្ជាជីវៈ មៃធាវី 
មាន ការវិវឌៃឍ យ៉ាង ឆប់រហ័ស។ 
បញ្ហា បៃឈម ក្នុងសៃុកក៏ដូចជ 
ទូទាំង ពិភពលោក បាន ផ្លាស់ប្តូរ 
ការបៃកប វិជ្ជាជីវៈ មៃធាវី និង 
បៃសកកម្ម របស់ មៃធាវី ដៃល ផ្តោ ត 
លើ ការបមៃើ វិស័យ យុត្តិធម៌ និង 
ផល បៃយោជន៍ សាធារណៈទៅ ជ  
ការធ្វើ អាជីវកម្ម ដើមៃបី បាន បៃក់ - 
ចំណៃញ។

យោងទៅតាម ទៃសឹ្ត ីរបស់លោ ក  
ដា វីន (Darwin) ការវិវឌៃឍ និង 
ការ ជៃើស រី ស គឺជ មធៃយោបាយ 
តាម ធម្មជតិ ដើមៃបី ធានា ឱៃយបាន 
នូវ ការរស់រានមានជីវិត នៃ ពូជ- 
សត្វ មយួចនំនួ។ មានតៃ ពជូ សត្វ 
ដៃល អាច សមៃប ខ្លនួ ទៅនឹង ការ - 
ផ្លាស់ប្តូរ នៃ បរសិា្ថាន ទៃ ដៃល អាច 
រ សប់ានបើ មនិ ដចូ្នាះ ទៃ ពជូ ស ត្វ 
នោះ នឹង តៃូវបាន ជំនួស ដោយ 
ពូជ សត្វ ថ្មី ដៃល អាច សមៃប  និង 
 វិ វ ឌៃឍ ខ្លួន បាន។

ចំណៃកឯ វិជ្ជាជីវៈ មៃធាវី វិញ 
នៅក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៥ គណៈមៃធាវី 
នៃ ពៃះរាជ ណាចកៃ កម្ពុជ តៃូវ 
បាន បង្កើត ឡើងជ សា្ថាប័ន ស្វយ័- 
គៃប់គៃង មួយ ដើមៃបី គៃប់គៃង 
វិជ្ជាជីវៈ ឯករាជៃយ  និង សៃរី ដៃល 
ចូល រួម បមៃើ វិស័យ យុត្តិធម៌ ។ 
មានតៃ មៃធាវី ដៃលជ សមាជិក 
គណៈ មៃធាវី តៃ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
តៃូវបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃកប វិជ្ជា - 
ជីវៈ មៃធាវី។ ជទូទៅ គៃ រំពឹងថា 
មៃធាវី នឹង បំពៃញ មុខងារ បមៃើផល - 
បៃយោជន ៍សាធារណៈ ចៃើនជង 
ការយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើ ផល - 
បៃយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន។ មៃធាវី 
តៃវូបាន បណ្តះុបណា្តាល ជ ចមៃប ង  
សមៃប់ ការការពារ ក្តី នៅក្នុង 
តុលាការ ផ្តោ ត លើ ចៃបាប់ រដ្ឋបៃប - 
វៃណី  និង ពៃហ្មទណ្ឌ នីតិវិធី រដ្ឋ-
បៃបវៃណ ី និង នីតិវិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។ 
មៃធាវ ីមាន កាតព្វកចិ្ច គតិព ីផល- 
បៃយោជន៍ សាធា រណៈ និង ផល- 
បៃយោជន៍ កូនក្ដី របស់ ខ្លួន ឱៃយ ធំ 
ជង ផល បៃយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន។ 

ក្នុងនាម ជ អ្នកចៃបាប់ នៃ តុលា - 
ការ មៃធាវី ដើរតួនាទី សំខាន់      
មិន អាច ខ្វះ បានក្នុងការ ចូលរួម - 
សហ ការ គៃប់គៃង ដំណើរការ យុត្ត ិ- 
ធម៌ ជមួយ មន្តៃ ីតុលា ការ ។ មៃធា វី 
មាន តួនាទី ការពារ សិទ្ធ ិនិង សៃរី - 
ភាព របស់ បៃជពលរដ្ឋ អប់រំ 
ពួកគៃ អំពី សិទ្ធ ិនិង កាតព្វកិច្ច ក្នងុ- 
ការគោរព ចៃបាប់ និង លើក ស្ទួយ 
នីតិរដ្ឋ ដើមៃបី ការពារ យុត្តិធម៌ 
នៅក្នុង សង្គម បៃជធិប តៃយៃយ ។

ក្នុង គោលដៅ ទាំងនៃះ ចៃបាប់ 
ស្តពី ីលក្ខន្តកិៈ មៃធាវ ីបានកណំត ់

រៀបចំ វិជ្ជាជីវៈ មៃធាវី ដោយ ចៃង 
ដាក់ កមៃិត ឱៃយ មាន វិសមិតភាព 
ជមួយ មុខងារ ជ មន្តៃីរាជការ 
សាធារណៈការបៃកប របរ ពាណិ ជ្ជ  - 
កម្ម  និង ការទទួល អាណ ត្តិ ជ 
អ្នកតំណាងរាស្តៃ។ បើ និយយ 
ក្នុងន័យ ទូលាយ មៃធាវី គួរ មាន 
វិសមិតភាព ជមួយ មុខងារ ក្នុង 
សា្ថាប័ន នីតិ បៃ តិប ត្តិ និង សា្ថាប័ន 
នីតិបៃបញ្ញត្ត ិ មិន តៃមឹតៃ ជ តំណាង - 
រា្រស្តក្នុង រដ្ឋសភា ទៃ តៃ នៅតាម 
សា្ថាប័នរដ្ឋ នានា ដៃលមាន ការ- 
បោះ  ឆ្នាត ជៃើសរីស ដោយ ផ្ទា ល់ 
នងិ ដោយ បៃយោល  ពី បៃជ ពល- 
រដ្ឋ  ផងដៃរ។

ការដាក់ លក្ខខណ្ឌ តមៃវូ ទំាង នៃះ 
គ ឺក្នងុ គោលបណំង សខំាន ់ធានា 
ឱៃយបាន បៃសិទ្ធភាព នូវ ឯករាជ- 
ភាព នៃ វិជ្ជាជីវៈ ចៀសវាង ទំនាស់ 
ផល បៃយោជន៍ ការការពារ 
ការសមា្ងាត់ វិជ្ជាជីវៈ និង ផល - 
បៃយោជន៍ សាធា រណៈ។  ទោះបី - 
ជ  យ៉ាងណា  ខ្ញុំ កត់សមា្គាល់ថា 
ក្នុង រយៈពៃល ជង ២ទសវតៃសរ៍ 
មកនៃះ ឧ ត្ត ម គតិ នៃ“ការបមៃើ 
វសិយ័ យតុ្តធិម”៌ តៃវូបាន កា្លាយជ 
អាទិភាព ទី២ទៅហើយ។ នាពៃ ល   
សព្វថ្ងៃនៃះ អ្នក បៃកប វិជ្ជាជីវៈ 
មៃធាវី បៃរ ជ យកចិត្តទុកដាក់ 
ខា្លាំង ទៅលើ បៃក់ចំណូល ឬ កៃ រ្តិ៍- 
ឈ្មោះ លៃបីលៃបាញ ផ្នៃក នយោ - 
បាយ ទៅវិញ។ វិវាទ រវាង គុណ- 
តម្លៃ វិជ្ជាជីវៈ និង គោលដៅ នយោ - 
បាយ និង ពាណិជ្ជ កម្ម តៃូវបាន 
លៃច ចៃញ ជ រូ បរាងកាន់តៃ 
ចៃបាស់ ក្នុង សង្គម។

មៃធាវី មួយ ចំនួនធំ ដៃល ជៃក 
កៃមលៃស នៃ ការស្ម័គៃ ចិត្ត ឬ 
ការផ្តល់ សៃវាកម្ម ចៃបាប់ ដោយ ឥត- 
គិត កមៃបាន ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង 
ខ្លនួគៃ យ៉ាង ជតិស្នទិ្ធ ជមយួ អ្នក- 
ដកឹនា ំនយោបាយ  នងិ សា្ថាបន័ រដ្ឋ 
ផៃសៃងៗ។ វា ពតិជ ពបិាក យល ់ថា 
ហៃតុផល អ្វ ីបានជ មៃធាវី ចំាបា ច់ 
ចុះកិច្ចសនៃយោឬ អនុសៃសរណៈ      
ជ មួ  យ កៃសួង ឬ សា្ថាប័នរដ្ឋ នៃ 
អំណា ចនីតិបៃតិបត្តិដើមៃបី ស្ម័គៃ - 
ចិត្ត ផ្តល់ ការការពារ ជូន បៃជ - 
ពល រដ្ឋ កៃកីៃនងិ ងាយ រងគៃះ ? 
តើ មៃធាវី គួរ ការពារ ភាគី រដ្ឋ ឬ 
បៃជពលរដ្ឋ នៅពៃល ពួកគៃ មាន 
ទំនាស់ នឹង គ្នា?

បើ គិត ឱៃយ វិជ្ជមាន បន្តចិ ការ បង្កើ  ត 
ទំនាក់ ទំនង ជមួយ សា្ថាប័នរដ្ឋ 
និង សា្ថាប័ន នយោបាយ ពិតជ 
បាន បង្កើន ឱកាស ការងារ សមៃប់ 
មៃធាវី និង លើក កម្ពស់ ការ ទទួល - 
សា្គាល់ ឋានៈ នយោបាយ របស់ 
ពួកគៃ នៅក្នុង ជួរ រដា្ឋាភិបាល។ 
ប៉នុ្តៃ ទនំាកទ់នំង បៃបនៃះ កប៏ាន 
បង្កើត នវូ របូភាព ដច៏ៃបកូ ចៃបល ់
និង អាច កាត់បន្ថយ តម្លៃ ស្នូល 

របស់ មៃធាវី ដៃលមៃធាវី តៃូវមាន 
ឯករាជភាព សៃរីភាព នៃ ការ- 
ជៃើស រីស សុចរិត ភាពនិង ភាព- 
ស្មោះតៃង់ ក្នុងការ បមៃើ វិស័យ 
យុត្តិធម៌ សមៃប់ បៃជ ពលរដ្ឋ 
ផងដៃរ។ លើសពីនៃះ ទៀត 
ទំនាក់ទំនង នៃះ ហាក់ មិនបាន 
ចូលរួមចំណៃក ក្នុងការ លើក - 
កម្ពស់ ការ ជឿទុកចិត្ត ពី សំណាក់ 
បៃជពលរដ្ឋ មកលើ សៃវា សា - 
ធារណៈ និង សៃវា យុត្តិធម៌ ដៃល 
ផ្តល់ ដោយ រាជរដា្ឋាភិបាល នោះ - 
ទៃ ។ ខ្ញុំ កត់សមា្គាល់ថា  បញ្ហា នៃ 
ការខ្វះ ទំនុកចិត្ត លើ សៃវា យុត្ត ិធ ម៌ 
តៃូវបាន គៃទទួល សា្គាល់ ថា ជ 
បញ្ហា បៃឈម មួយ នៅក្នុង យុទ្ធ - 
សាស្តៃ ចតុកោណ ដំណាក់ កាល 
ទ៤ី របស ់រាជរដា្ឋាភបិាល។ ដចូ្នៃះ 
ការពៃយោយម ណាមួយ ក្នុងការ- 
គៃបគ់ៃង លើ វជិ្ជាជវីៈ មៃធាវដីោ យ  
សា្ថាប័នរដ្ឋ អាច មិន សៃបទៅនឹង 
គោល បំណង និង សកម្ម ភាពជ 
អាទិភាព ក្នងុ យុទ្ធសាស្តៃ ចតុ កោ - 
ណ ឡើយ។ មានតៃ ក្នុងសង្គម 
មិន បៃជធិប តៃយៃយ ទៃដៃល រដា្ឋា - 
ភិបាល ពួកគៃ ពៃយោយម ធ្វើ ដូ ច្នៃះ។

មៃធាវី គួរតៃ បមៃើ វិស័យ យុត្តធិ ម៌ 
ដោយ ដើរតួនាទី ជ អ្នក សមៃុះ - 
សមៃលួ រវាងរ ដ្ឋ  នងិ បៃជពលរដ្ឋ 
នៅពៃលដៃល ពួកគៃ មាន វិវាទ 
នឹង គ្នា ដៃល ភាគចៃើន វិវាទ អាច 
កើតឡើង នៅពៃល ដៃល សទិ្ធ ិនងិ 
សៃរីភាព របស់ បៃជពលរដ្ឋ តៃូវ - 
បាន រំលោភ បំពាន ដោយ អាជ្ញា - 
ធរ  រដ្ឋ។ មៃធាវី ក៏ អាច ផ្តល់យោ - 
បល់ ជូន បៃជពលរដ្ឋ និង អាជ្ញាធ រ  

រដ្ឋ អំពី កាតព្វកិច្ច ផ្លូវចៃបាប់ របស់ 
ពួកគៃ ដើមៃបីឱៃយ ពួកគៃ គោរព និង 
អនុវត្ត ចៃបាប់ បាន តៃមឹតៃវូ ផងដៃរ ។ 
មៃធាវី អាចធ្វើ ការជៃើសរីស ក្នុង 
ការ តំណាង រដ្ឋ ឬ តំណាង បៃជ - 
ពលរដ្ឋ ដោយ ផ្តល់ យោបល់ ឱៃយ 
ពួកគៃ ដោយ ឯករាជៃយ និង ឥត- 
លម្អៀង។ ជកស់្តៃង មៃធាវ ីបាន 
និង កំពុង ជួបបៃទះ នឹង បញ្ហា 
បៃឈម និង សមា្ពាធ ជចៃើន ទំាង  
ពី ខាងក្នុង  និង ខាងកៃ វិជ្ជាជីវៈ 
របស់ ពួកគៃ។

ព ីទដិ្ឋភាព ខាងក្នងុ វជិ្ជាជវីៈ ការ-
កើនឡើង យ៉ាង ឆប់រហ័ស នៃ 
ចំនួន មៃធាវី បានធ្វើឱៃយ មានការ- 
ជំនន់ មៃធាវី ក្នងុ ទីផៃសារ ផ្នៃក ចៃបាប់ ។ 
ក្នងុ រយៈពៃល តៃ ៤ឆ្នា ំចងុកៃយ 
ប៉ុណ្ណោះ ចំនួន មៃធាវី បាន កើន- 
ឡើង ទ្វៃ ដង ទាំង តាមរយៈ ការ - 
បៃឡង ជៃើសរីស បៃចាំឆ្នាំ  និង 
តាមរយៈ ការទទួល ឱៃយចូល បៃកប- 
វិជ្ជាជីវៈ មៃធាវី ពី គណៈ មៃធាវី 
ដោយ ផ្ទាល់។ ការកើន ឡើង 
គំហុក នៃ ចំនួន មៃធាវី នៃះ អាច ជះ - 
ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមាន ដល់ សមត្ថ - 
ភាព របស់ គ ណៈ មៃធាវី ដើមៃបី 
ធានា ឱៃយបាន នូវ សមត្ថភាពក៏ដូច - 
ជ គុណវុឌៃឍិ របស់ មៃធាវី។ វា ក៏ 
អាច មាន ន័យថា  ជការ កាត់ បន្ថ យ 
បៃក់ចំណូល របស់ មៃធាវី ដោយ - 
សារ តៃ មានការ បៃកួត បៃជៃង 
ខា្លាំង ក្នុង ចំណម មៃធាវី ដូចគ្នា 
លើ ទីផៃសារ ផង ដៃរ។

សា្ថានភាព នៃះ បានដាក់ សមា្ពា ធ   
ដល ់មៃធាវ ីឱៃយ ទមា្លាក ់តម្លៃ នៃ កមៃ 
សៃវាកម្ម ចៃបាប់ កាត់បន្ថយ គុណ - 

ភាព នៃ សៃវាកម្ម ចៃបាប់ និង ស្ដង់ ដា  
វជិ្ជាជវីៈ ដៃល ពកួគៃ ផ្ដលជ់នូ កនូក្ដ ី
ហើយ ក្នងុ ករណីខ្លះក៏ ធ្វើឱៃយ ប៉ះពា ល់ 
ដល់ សុចរិត ភាព របស់ ពួកគៃ ផង-  
ដៃរ។ បុគ្គល ដៃលមាន បំណង 
ចង់ កា្លាយជ មៃធាវី ដើមៃបី កា្លាយជ 
អ្នកមាន បៃក់ ចៃើន នឹង ពិបាក 
សមៃច បំណង របស់ខ្លួន បាន- 
ណាស់ ដោយសារតៃ ពួកគៃ មាន 
ចំណាយ ក្នុង ការបៃកប វិជ្ជាជីវៈ 
ចៃើនជង ចំណូល ដៃល ពួកគៃ 
អាច រកបាន។

កៃពី បញ្ហា បៃឈម ផ្នៃក សង្គ ម  
ចំពោះ ការរស់នៅ របស់ មៃធាវី 
ពួកគៃ ក៏ ជួបបៃទះ នូវ ភាព បៃ-
ទាងំ បៃទើស នៅក្នងុ វជិ្ជាជវីៈ របស ់
ពួកគៃ ផងដៃរ។ មៃធាវី ហាក់ តៃូវ 
បាន បង្ខ ំដោយ ចៃតនា ក្ត ីឬ ដោយ 
អ ចៃតនា ក្តី ឱៃយ ជៃើស រីសយក 
បៃកប វជិ្ជាជវីៈ តាមបៃប អាជវីកម្ម 
ដើមៃបី ទទួលបាន បៃក់ចំណូល 
ជជង ការផ្តល ់អាទិភាព លើ ការ- 
រកៃសា ឯករាជភាព  និង ការការពារ 
យុត្តិធម៌ សង្គម។

ជ ទៃឹស្តី មៃធាវី ដៃល ទើបនឹង 
ទទួល ឱៃយ បៃកប វិជ្ជាជីវៈ តៃូវបាន 
គៃ រពំងឹថា  នងឹ ដើរត ួយ៉ាងសខំាន ់
ដើមៃបី បមៃើ វិស័យ យុត្តិធម៌ ជូន 
បៃជពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តៃ ជ អកុសល 
ខ្ញុំ គិតថា  មៃធាវី ដៃល ទើបនឹង 
ទទលួ ឱៃយ បៃកប វជិ្ជាជវីៈ មយួចនំនួ 
ដូចជ កំពុង ខិតខំ ស្វៃងរក បៃក់ - 
ចំណូល របស់ ខ្លួន ជជង ការ- 
បមៃើ  ផលបៃយោជន៍ សាធា រណៈ ។ 
បញ្ហា នៃះ ក៏ ពៃះតៃ ពួកគៃ បាន 
ចំណាយ ថវិកា យ៉ាងចៃើន សមៃ ប់  
ការទទួល ឱៃយចូល បៃកប វិជ្ជាជីវៈ 
ការបណ្តុះ បណា្តាល ផ្នៃក ចៃបាប់ 
និង ការរៀបចំ ការបៃកប វិជ្ជាជីវៈ 
ចៃបាប់ របស់ ពួកគៃ។

គៃ អាច សួរថា ហៃតុអ្វី បានជ 
មៃធាវី ដៃល បាន ចំណាយ ថវិកា 
ផ្ទាល់ខ្លួន សមៃប់ ការទទួល ឱៃយ 
ចូល បៃកប វិជ្ជាជីវៈ តៃូវ ផ្តល់ 
អាទិភាព ដល់ ផលបៃយោជន៍ 
សាធារណៈ ឬ ការផ្តល់ សៃវាកម្ម 
ចៃបាប ់ដោយ ឥត គតិ កមៃ ជជង 
ការស្វៃងរក បៃក់ចំណូល ផ្ទាល់ 
ខ្លនួ?មៃធាវី មួយចំនួន បៃហៃ ល - 
ជ បាន ខ្ចីបៃក់ ពី ឪពុកមា្តោយ 
សាច់ ញាតិ  ឬ មិត្តភក្តិ ដើមៃបី បង់ 
ក មៃ សិកៃសា  ហើយ បណុំល ទំាង- 
នៃះ ចាំបាច់ តៃូវ សង ជ បណ្តើរៗ 
តាម ពៃលវៃលា កំណត់ ។

មៃធាវី ក៏ ជួបបៃទះ ជមួយនឹង 
បញ្ហា បៃឈម  និង សមា្ពាធ ពី ទិដ្ឋ - 
ភាព ខាងកៃ វិជ្ជាជីវៈ ផងដៃរ។ 
សព្វថ្ងៃនៃះ មៃធាវី មិន តៃឹមតៃ 
បៃកួត បៃជៃង ជមួយនឹង លំហូរ - 
ចលូ នៃ មៃធាវ ីបរទៃស ប៉ណុ្ណោះ ទៃ 
បុ៉ន្តៃ ថៃមទំាង បៃកួត បៃជៃង ជមួ យ 
នឹង សា្ថាប័នរដ្ឋ របស់ ពួកគៃ ទៀត - 

ផង។ រយៈពៃល ជចៃើន ឆ្នាំ ចុង- 
កៃយនៃះ មាន សា្ថាប័ន សាធា - 
រណៈ កាន់តៃចៃើនឡើងៗ ដៃល 
ចាប់ផ្ដើម ផ្តល់ សៃវា បៃឹកៃសា ផ្នៃក- 
ចៃបាប់ ដោយ គិត កមៃ សៃវាកម្ម។ 
ឧទាហរណ៍ ធនាគរជតិ នៃ 
កម្ពុជ គិត កមៃ សៃវា ពិគៃះ - 
យោបល ់លើ ចៃបាប ់នងិ បទ បៃបញ្ញត្ត ិ
ស្ដីពី គៃឹះសា្ថាន ធនាគរ និង ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ ។ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហរិញ្ញវត្ថ ុគតិ កមៃ សៃវា ពគិៃះ- 
យោបល ់លើ ចៃបាបន់ងិ បទ បៃបញ្ញ ត្ត ិ  
ស្ដីពី បរ ធន បាល កិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង ចៃបាប់ និង បទ បៃបញ្ញត្តផិៃសៃង ៗ  - 
ទៀត កៃម ដៃន សមត្ថកិច្ច របស់ 
ខ្លួន ។ រដ្ឋបាល សារពើពន្ធ មាន 
ភា្នាក់ងារ សៃវាកម្ម ពន្ធដារ សៃប- 
ពៃលដៃល កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
មាន ភា្នាក់ងារ តំណាង សៃប ចៃបាប់ 
ក្នុងការ ស្នើសុំ ចុះបញ្ជី ពាណិ ជ្ជ - 
កម្ម ភា្នាក់ងារ តំណាង សៃបចៃបាប់ 
នៃ មា្ចាស់ មា៉ាក ជដើម។ល។

បើទោះបី ចៃបាប់ ស្ដីពី លក្ខន្តិកៈ 
មៃធាវ ីអនញុ្ញាត ឱៃយតៃ សមាជកិ នៃ 
គណៈមៃធាវី ផ្តល់ សៃវា បៃឹកៃសា 
ផ្នៃក ចៃបាប់ ដោយ គិត កមៃ សៃវា 
ក៏ដោយ ក៏មាន សា្ថាប័នរដ្ឋ ផៃសៃង- 
ទៀ ត  បាន បង្កើត បទ បៃប ញ្ញត្ត ិផ្ទាល់ - 
ខ្លនួ ដៃល អនញុ្ញាតឱៃយ ពកួគៃ អាច 
គិត កមៃ សៃវា ពិគៃះ យោបល់ 
ផ្នៃក ចៃបាប ់ឬ អនញុ្ញាតឱៃយ ភា្នាកង់ារ 
របស់ ពួកគៃ ដៃល មិនមៃនជ 
មៃធា វី ផ្តល់ សៃវាកម្ម ផ្នៃក ចៃបាប់ 
ដោយ គិត កមៃ សៃវាកម្ម ផងដៃរ ។

បន្ថៃម ពលីើ នៃះចលនា សក ល-  
ភាវូបនីយ កម្ម និង តំបន់ ភាវូប- 
នីយកម្ម បាន ដាក់ សមា្ពាធ លើ 
បៃទៃ  ស កម្ពជុ ឱៃយធ្វើ សៃរីភាវូបនី - 
យកម្ម សៃវាកម្ម ផ្នៃក ចៃបាប់ របស់ - 
ខ្លនួ។ បៃទៃស កម្ពជុ បាន ចលូ ជ 
សមាជិក នៃ សមាគម បៃជជតិ 
អាសុីអាគ្នៃយ៍ ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៧ 
និង បាន កា្លាយជ សមាជិក នៃ 
អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក 
ក្នុង ឆ្នាំ២០០៤។ សមាជិកភាព 
ទំាងនៃះ បាន បង្ខ ំឱៃយ បៃទៃស កម្ព ុជ  
បើកចំហ ទីផៃសារ ផ្នៃក ចៃបាប់ របស់ - 
ខ្លួន ដល់ មៃធាវី បរទៃស។

មៃធាវ ីបរទៃស(ខ្លះ មនិមៃន ជ  
មៃធាវី ទៀតផង) បាន លប លួ ច 
បៃកប វិជ្ជាជីវៈ កៃមរូបភាព បៃើ - 
បៃស់ មៃធាវី កម្ព ុជ១ឬ ២នា ក់ 
ដើមៃបី ធ្វើជ ខៃល បាំង ការបៃកប 
វិជ្ជាជីវៈ របស់ ពួកគៃ ពួកគៃ ខ្លះ 
ចូលមកក្នុង ពៃះរាជណាចកៃ- 
កម្ពជុ ក្នងុ រយៈពៃល ខ្ល ីដើមៃប ីបមៃើ 
ការងារ ឱៃយ កូនក្តី របស់ ពួកគៃ។

កៃមុហុ៊ន គណនៃយៃយ និង សវន - 
កម្ម ឬ កៃមុហ៊នុ ពគិៃះ យោបល ់
ធុរកិច្ច មួយចំនួន ក៏បាន ពងៃីក 
សៃវាកម្ម របស់ខ្លនួ ដើមៃបី ផ្តល់ ការ - 
បៃឹកៃសាផ្នៃក ចៃបាប់...តទៅទំព័រ ៣

លោក លី តៃសៃង សាស្តៃចារៃយ ចៃបាប់ និងជានាយក បៃតិបត្តនិៃ កៃមុ ហុ៊ន មៃធាវី  
និង មន្ទរី សារការី អៃច បី៊ អៃស  ។ រូប កៃមុហុ៊នមៃធាវីនិងមន្ទរីសារការី អៃច បី៊ អៃស
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ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មុំ គន្ធា
 
ភ្នពំេញៈ កៃសួង សុខាភបិាល 

បៃកាស ឱៃយ ពលរដ្ឋ ដៃល បាន 
ចលូ ហាង កាហ្វៃ Hidden Cof-
fee  ក្នុង សង្កាត់ ទឹក ថ្លា  ខណ្ឌ 
សៃន សុខ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
កាល ព រីសៀល ថ្ងៃទ ី៤  ខៃធ្ន ូ តៃវូ 
ទៅ ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស កូវីដ  នៅ 
វទិៃយាស្ថាន ជាត ិសខុភាព សធា-
រណៈ រៀង រាល់ ម៉ោង ធ្វើ ការ  និង 
តៃូវ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក នៅ តម ផ្ទះ 
ឱៃយ បាន គៃប ់ចនំនួ ១៤ ថ្ងៃ។ ជា-
មួយ គ្នានៃះ  កៃសួង ក៏បាន ជូន 
ព័ត៌មាន ពី អ្នកជំងឺ កូវីដ  ជាសះ 
សៃបើយ ចំនួន ៧នាក់ ផង ដៃរ។

ការ អំពាវនាវ នៃះ ធ្វើឡើង ពី 
មៃសិលមញិ  បនា្ទាប ់ព ីកៃសងួ បាន 
សៃវ ជៃវ រកឃើញថ  បុរស 
ជាអ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩ មា្នាក់  ដៃល 
មុន ពៃល រក ឃើញ មាន វីរុស 
កូវីដ១៩  រូប គត់ ធា្លាប់ បាន ទៅ 
អង្គុយ ពិសកាហ្វៃ នៅ ហាង  
Hidden Coffee  នៅម៉ោង ៣ 
នងិ ៣០ នាទ ីរសៀល  នាថ្ងៃទ ី៤  
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០។

ជាមយួ គ្នានៃះ  កាល ពី មៃសលិ- 
មញិ  កៃសងួ សខុាភ ិបាល ក ៏បាន 
ជនូ ដណំងឹដៃរ ថ  អ្នក ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ចនំនួ ៧នាក ់បានពៃយាបាល 
ជាសះ សៃបើយ  ដៃល ក្នុង នោះ  
អ្នក  មាន   វរីសុ កវូដី១៩ ក្នងុ ពៃតឹ្ត-ិ
ការណ៍ សហ គមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា 
បាន ជា សះសៃបើយ ចនំនួ ៥នាក ់ 
និង អ្នកមិន ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ពៃឹត្តិ-
ការណ៍ នៃះ ចំនួន ២នាក់។ អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធនឹង ពៃឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា  ដៃល បានជា 

សះ សៃបើយ មាន កមុារា ជន ជាត ិ
ខ្មៃរ  អាយុ ១២ ឆ្នាំ  ស្នាក់ នៅ បុរី 
ប៉ៃងហតួ  ផ្លវូ ៦០ម៉ៃតៃ រាជ ធាន ី
ភ្នំពៃញ  ជាកូន បៃុស របស់ សៃ្តី 
អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ  និង ជាចៅ បៃុស 
របស់ អគ្គ នាយក ពន្ធនាគរ នៃ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ។ 

កៃពី នៃះ បុរស ជន ជាតិ ខ្មៃរ  
អាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំ ស្នាក ់នៅ បរុ ីប៉ៃង-
ហតួ  ផ្លវូ ៦០ម៉ៃតៃ  ជា អ្នក  បើកបរ 
ឱៃយ អគ្គ នាយក ពន្ធនាគរ  បុរស 
ជន ជាត ិខ្មៃរ  អាយ ុ៣០ ឆ្នា ំ ស្នាក ់
នៅ សង្កាត ់នរិោធ  ខណ្ឌ ចៃបារអ-ំ
ពៅ  ដៃល ជាជំនួយ ការ របស់ 
អគ្គនាយក ពន្ធនាគរ។ សៃ្តី 
ជនជាត ិខ្មៃរ  អាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំ ស្នាក ់
នៅសង្កាត់ទួល ទំពូង១  ខណ្ឌ 
ចំការមន  ដៃល មាន ស្វាមី ជា 
អនុបៃធាន នាយកដ្ឋាន ពន្ធ-
នាគរ។ បុរស ជន ជាតិ ខ្មៃរ 
អាយុ២២ឆ្នាំ  ស្នាក់ នៅ សង្កាត់ 
ចាក់អងៃ លើ  ខណ្ឌ មានជ័យ  
ជា បុគ្គលិក ហាង Pedro ផ្លូវ 
ពៃះសីហនុ។

កៃសងួ បញ្ជាកថ់  បគុ្គល ទាងំ 
៥នាក់ នៃះ  តៃូវ បាន ពៃយាបាល 
ជាសះ សៃបើយ  ដោយ បាន លទ្ធ 
ផ ល តៃស្ត អវិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ-
១៩ ចំនួន ២ដង  និង តៃូវបាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពី  មន្ទីរពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ- សូវៀត ផង ដៃរ។

រីឯ អ្នក ជាសះ សៃបើយ ចំនួន 
២នាក់ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល មិន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិការណ៍ សហ-
គមន៍ ២៨  វិច្ឆិកា  មាន សៃ្តី ជន 
ជាត ិខ្មៃរ-  អាមៃរកិ  អាយ ុ៦២ ឆ្នា ំ 
ស្នាក់ នៅ សង្កាត់ ទួល សង្កៃ  
ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ  បាន ធ្វើ ដំណើរ 

មក ព ីសហរដ្ឋ អាមៃរកិ បន្ត ជើង- 
ហោះ ហើរ នៅ បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង- 
តៃបងូ  មក ដល ់កម្ពជុា នៅ ថ្ងៃទ២ី៦  
ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  តៃូវ បាន 
ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ដោយ 
ទទលួ  បាន លទ្ធ ផល តៃស្ត អវជិ្ជ-
មាន  វីរុស កូវីដ១៩ ចំនួន ២ដង។

បរុស ជន ជាត ិអាមៃរកិ អាយ ុ
៤២ ឆ្នា ំ ស្នាកន់ៅ សង្កាត ់ទកឹ ថ្លា  
ខណ្ឌ សៃន សុខ  ជាអ្នក ដំណើរ មក  
ពី បៃទៃស ចិន មក ដល់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ថ្ងៃទី ២០  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០  តៃូវ បាន ពៃយាបាល ជា 
សះសៃបើយ ដោយ ទទួល បាន 
លទ្ធ ផល តៃស្ត អវជិ្ជមាន ចនំនួ២ 
ដង  ហើយ អ្នក ជំងឺទំាង ២នៃះ បាន  
អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ 
មិត្តភាព ខ្មៃរ- សូវៀត ផង ដៃរ។

ទាក់ ទងនឹង ពៃតឹ្តកិារណ៍ សហ- 
គមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា នៃះ   លោក 
នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន  បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃទី ១៥ ខៃ ធ្នូ  
ដោយ ធ្វើការ កោត សរសើរ ទៅ 
ដល់ កៃសួង សុខា ភិបាល  កៃុម 
គៃពូៃទៃយ ជរួមខុ  អាជា្ញាធរ  ស្ថា បន័  
ពាកព់ន័្ធ  នងិ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
ចលូរមួ សហការក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍
ដ៏មាន គៃះ ថ្នាក់ សមៃប់ ជាតិ  
និង បៃជាជន នៃះ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«ខ្ញុ ំពតិជា មាន 
មទន ភាព ជាមយួនងឹ មនៃ្ត ីផ្នៃក 
សខុាភបិាល  នងិ មនៃ្ត ីគៃប ់ផ្នៃក 
ទំាងអស់ ដៃល បាន ទប់ ស្កាត់  និង  
គៃប់ គៃង ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះ បាន»។

បើតម លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី 
អ្នក ដៃល បាន ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  និង   

បៃយោល ក្នងុ ពៃតឹិ្ត ការណ ៍សហ-
គមន៍ ២៨ វចិ្ឆកិា  មាន ចនំនួ ១៨  
៨២៨នាកទ់ទូាងំ ២៥រាជធាន-ី
ខៃត្ត ។

យោង តម របាយការណ៍ 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល  ពី 
មៃសិល មិញ  កម្ពុជា មាន អ្នក មាន 
វីរុសកូវីដ ១៩ ចំនួន ៣៦២នាក់  
ក្នងុ នោ ះ  អ្នក ឆ្លងក្នងុ សហគមន ៍
មានចនំនួ ៤១នាក ់។ រហតូ មក 
ដល់ ថ្ងៃទី១៦ធ្នូ  អ្នក ដៃល តៃូវ 
បាន  ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ 
សរបុ ចនំនួ ៣១៩ នាក ់  ក្នងុនោះ 
អ្នក ជាសះសៃបើយ ក្នុង សហ-
គមន៍  ៨នាក់។ ចំណៃក អ្នក ជំងឺ 
កពំងុសមៃក ពៃយាបាល  ទាងំអស ់
ចំនួន ៤៣នាក់។

ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  កៃសងួ សខុាភ-ិ 

បាល ក៏ បាន  បៃកាស ឱៃយ មន្តៃី 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ បៃ មាណ   ជា 
១ពាន់ នាក់  បុគ្គលិក ធនាគរ 
កាថៃ យ ូណាយធតី  នងិ ធនាគរ 
ចិន  ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ-
ការណ ៍សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  ទៅ 
ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស កូវីដ១៩ លើក 
ទី៣  ដៃល ជាលើក ចុងកៃយ 
នៅ ថ្ងៃទី១៨  ខៃធ្នូ។

ការ ធ្វើ តៃស្តនៃះ  កៃសងួសខុា-
ភិបាល នឹង រៀប ចំឡើងនៅ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ ពៃញ ១ ថ្ងៃ តៃម្តង  
ដោយ មាន ការ បៃង ចៃក ជា ២វៃន 
គឺ សមៃប់ មនៃ្តី កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ចាប់ ផ្តើម នៅ  ម៉ោង ៧ពៃឹក។ រីឯ 
បគុ្គ លកិ ធនាគរ ទាងំ២នៃះ ចាប ់
ព ីម៉ោង ១០ពៃកឹ ទៅ  ដើមៃប ីចៀស 
វាង នូវ ការ ជួប ជុំគ្នា ចៃើន៕

អ្នកបានចូលហាងកាហ្វេាHiddenាCoffeeានៅសង្កាត់ទឹកថ្លាតេវូធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ

ហាងកាហ្វេ Hidden Coffee នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាដេលកេសួងសុខាភិបា  លថមានអ្នកឆ្លងកូវីដចូល។ រូប FN

តពីទំព័រ ២...ដោយ មិនមាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ សៃបចៃបាប់ ពី គណៈ - 
មៃធាវី ផងដៃរ។ ទង្វើ ដៃល មិន មា ន 
ចៃបាប់ទមា្លាប់ បៃបនៃះ បានដក់ - 
សមា្ពាធ យ៉ោង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ មៃធាវី 
កម្ពុជា។ ដោយ ពិចារណា លើ 
បញ្ហា បៃឈម ទាំងឡាយ ខាង - 
លើនៃះ ខ្ញុ ំជឿជាក់ថ  មៃធាវី កម្ព ុជា   
ចាំបាច់ តៃូវ គិតគូរ ឡើងវិញ អំពី 
ការបៃកប វិជា្ជាជីវៈ មៃធាវី របស់ 
ពួកគៃ ដើមៃបី អាចឈរជើង លើ 
ទផីៃសារ ដ ៏បៃកតួបៃជៃង នៃះ បាន។ 
កៃសងួយតុ្តធិមន៌ងិ គណៈមៃធាវ ី
ក៏ គួរតៃ យកចិត្តទុកដក់ ពិនិតៃយ 
ដោះសៃយ បញ្ហា នៃះ ជា អាទិភា ព ។

បន្ថៃម ពីលើ ចំណៃះដឹង ចៃបាប់ 
ដៃល តៃូវមាន មៃធាវី ចាំបាច់ តៃូវ - 
មាន យុទ្ធសស្តៃ អាជីវកម្ម តៃឹម - 
តៃវូ មាន ផ្នតគ់នំតិ សហគៃនិ នងិ 
មាន ជំនាញ គៃប់គៃង វិជា្ជាជីវៈ 
ដើមៃបី បៃកប វី ជា្ជា ជីវៈ របស់ ពួកគៃ 

ឱៃយ បាន ជោគជ័យ នាពៃល បច្ចុ - 
បៃបន្ន  នៃះ។ ហៃតុដូច្នៃះ ពួកគៃ 
ចាំបាច់ តៃូវ ផ្លាស់ប្តូរ ការបៃកប- 
វិជា្ជាជីវៈ តមបៃប បៃពៃណី ក្នុង - 
នាម ជា ឯកបុគ្គល ភាព ឬ ភាពជា - 
ដៃគូ ដៃលមាន ភាព ធូររលុង មក - 
ជា ការបៃកប វិជា្ជាជីវៈ ដៃលមាន 
លក្ខណៈ ពាណិជ្ជកម្ម  និង អាច 
ផ្លាស់ប្ដូរ តម បរិបទ។ 

មៃធាវី កម្ពជុា ចំាបាច់ តៃវូ សម គ្គ ី - 
គ្នា សហការ រួមបញ្ចូល គ្នា ទាំង 
ជំនាញ  និង ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថ ុរប ស់ 
ពួកគៃ ដើមៃបី ធ្វើ ទំនើប ភាវូប នីយ - 
កម្ម នៃ ការបៃកប វិជា្ជាជីវៈ ដៃល 
អាច ផ្តល់ ជា ជមៃើស សមៃប់ 
សហ គមន៍ ពាណិជ្ជកម្ម ទើប 
ពកួគៃ មនិចាបំាច ់ពងឹផ្អៃក តៃ លើ 
មៃធាវី មកពី សៃុក របស់គៃ។

មាន ហៃតុផល ជំរុញ ជាចៃើន 
សមៃប់ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ក្នងុ ការជួយ ធានា នូវ ឯករាជភា ព 

និង សិទ្ធអំិណាច នៃ គណៈ មៃធាវី ។
រាជ រដ្ឋាភិបាល ជាពិសៃស 

កៃសងួយតុ្តធិម ៌តៃវូ ផ្ដលជ់នំយួ ដ ៏
សមសៃប និង ទាន់ពៃលវៃលា 
ដល់  គណៈមៃធាវី ក្នងុ ការធ្វើ បច្ច ុ- 
បៃប ន្នភាព ចៃបាប់ និង បទ បៃបញ្ញត្ត ិរប ស់  
ខ្លនួ ដើមៃបី គំទៃ ដល់ ការ បៃក ប វិជា្ជា - 
ជីវៈ សម័យ ទំនើប ក៏ ដូចគ្នា សមៃប់    
ការ អប់រំ និង ការបណ្តុះ បណា្តាល 
ជំនាញ ដល់ មៃធាវី។

រាជរដ្ឋាភិបាល តៃវូបង្កើត បរិយ  - 
កាស អំណោយ ផល ឱៃយ កាន់ តៃ 
ចៃើន បន្ថៃមទៀត ដល់ មៃធាវី 
ក្នុងការ បៃកប វិជា្ជាជីវៈ របស់ ខ្លួន 
បៃកបដោយ ឯករាជភាព និង 
គោរព កៃមសីលធម៌ ដើមៃបីឱៃយ 
ពួកគៃ កា្លាយជា ចលករ សមៃប់ 
ការផ្លាស់ប្តូរ ជា វិជ្ជមាន  និង រួម- 
ចំណៃក ដល់ ការអភិវឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព នៃ សង្គម កម្ពុជា។

គណៈមៃធាវី តៃវូ ចូលរួម យ៉ោង - 

សកម្ម បំពាក់ បំប៉ន ចំណៃះដឹង 
និង ជំនាញ ដៃល ចាំបាច់ ដល់ 
មៃធាវី ដើមៃបី ពងៃឹង នូវ ស្តង់ដ 
វជិា្ជាជវីៈ ជាពសិៃស នៅក្នងុ វសិយ័ 
ពាណិជ្ជ កម្ម។ គណៈមៃធាវី តៃូវ 
ចូលរួម ឱៃយ កាន់តៃ សកម្ម បន្ថៃម- 
ទៀ  ត  ក្នងុការ បង្កើត គោល នយោ - 
បាយ និង ការចូលរួម ជា សធា - 
រណៈ ដើមៃបី បង្កើន ទំនុកចិត្ត និង 
ភាពជឿជាក ់របស ់មៃធាវ ីក្នងុ ការ- 
ផ្តល់ សៃវាកម្ម ក្នុងសង្គម។

លើសពីនៃះ គណៈមៃធាវី តៃូវ 
មាន ភាពកា្លាហាន បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី បៃឈមមុខ តវា៉ា ជាមួយ ស្ថា - 
បន័ នានា មៃធាវី បរទៃស ឬ បគុ្គ ល 
ដៃល មិន មៃនជា មៃធាវីទំាង ឡា យ -  
ណាមួយ ដៃល ពៃយាយម រំលោភ - 
បំពាន លើ វិជា្ជាជីវៈ មៃធាវី  ធានា 
ការពារ ផល បៃយោជន ៍សមាជកិ 
មៃ ធា វី និង ទាមទារ ឯករាជភាព 
រ បស់ ខ្លួន ឱៃយ បាន។ 

គណៈមៃធាវី តៃវូមាន ចក្ខវិុ ស័ យ 
និង ផៃនការ ចៃបាស់លាស់ ដើមៃបី 
បង្កើន កមៃតិ នៃ ការបៃកប វជិា្ជាជវីៈ 

របស ់មៃធាវ ីកម្ពជុា ដៃល អាច ផ្ដល់  
សៃវាកម្ម ចៃបាប់ របស់ខ្លនួ ទៅ កាន់ 
បៃទៃស ដទៃទៀត នៅក្នុង តំបន់ 
និង កសង កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ របស់ ពួក- 
គៃ នៅលើ ឆក អន្តរជាតិ។

បៃសិនបើ គ្មោន ការប្តៃជា្ញាចិត្ត - 
ខ្ពស់ និង ចក្ខុវិស័យ ចៃបាស់លាស់ 
ព ីថ្នាកដ់កឹនា ំនៃ គណៈមៃធាវ ីនងិ 
ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ទៃបៃទៃស កម្ព ុជា  
អាច នៅតៃ បន្ត ធ្វើជា អ្នក នាំចូល 
បៃើបៃស់ សៃវាកម្ម ផ្នៃក ចៃបាប់ រប ស់ 
មៃធាវី និង កៃមុហុ៊ន បរទៃស ហើ យ 
ទីផៃសារ ផ្នៃក ចៃបាប់ របស់ កម្ពុជា នឹង 
តៃូវបាន ចៃករំលៃក ទៅឱៃយ ពួកគៃ 
បន្តិចម្ដងៗនាពៃល អនាគត ដ៏ ខ្លី 
ខាងមុខ។ ជា លទ្ធផលការ បៃកួ ត -  
បៃជៃង លើ ទីផៃសារ កាន់តៃ ខា្លាងំ ទៅ ៗ  
ដៃល នឹង បង្កើត ការលំបាក  និង 
ជះឥទ្ធពិល ដល ់ការឈរ ជើង លើ 
ទីផៃសារ របស់ មៃធាវី កម្ពុជា។

មៃធាវ ីផ្ទាល ់ខ្លនួ កត៏ៃវូ កៃក- 
ឈរ ឡើង ដើមៃប ីការពារ ឯករាជ- 
ភាពរ បស់ គណៈមៃធាវី និង 
ផ្តល់ សិទ្ធិអំណាច ដល់ គណៈ 

មៃធាវី ក្នងុការ រកៃសា ជា ស្ថាប័ន 
ស្វយ័គៃប់  គៃង ទៃទៃង់ បៃតិ-
បត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថ ុដោយ ខ្លួនឯង  
នងិ ពងៃឹង សមត្ថ  ភាព របស់ ខ្លនួ 
ក្នុងការ គំទៃ  និង ការពារ ផល- 
បៃយោជន៍ របស់ សមា ជិ ក  និង 
សង្គម។

គណៈមៃធាវី ដៃល  មាន មូល - 
និធិ តិចតួច នឹងមិន អាចមាន 
លទ្ធភាព ជួយ ទៃទៃង់ ដល់ សមា - 
ជិក របស់ ខ្លនួ ក្នងុការ បៃកួត បៃជៃ ង 
លើ ទីផៃសារ បៃកួត បៃជៃង ឡើយ។ 
មៃធាវី ផ្ទាល់ តៃូវ ចាប់យក រាល់ 
ឱកាស ទំាងឡាយណា ដៃលមាន 
ក្នុងការ បង្កើន ចំណៃះដឹង និង 
ជនំាញ ធ្វើ របសខ់្លនួ ហើយ ពកួគៃ 
តៃូវ រកៃសា យ៉ោងហ្មត់ចត់ នូវ ស្តង់ដ 
កៃមសីលធម៌ និង វិជា្ជាជីវៈ ដ៏ ខ្ពង់-  
  ខ្ពស់ របស់ ខ្លួន៕

 លោក លី តេសេង
សាស្តេចារេយ ចេបាប់  និង ន យក- 

បេតិបត្តិ នេ កេុមហ៊ុន មេធាវី និង 
មន្ទីរ សារការី អេ ច ប៊ី អេស

មេធាវីគួរាគិតាពិចារណាឡើងវិញា...
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មជម បានប្រកាស...
តពទីពំរ័  ១...ដៃល បណ្តាល 

ម ក ពី ការរីក រាល នៃជំងឺកូវីដ- 
១៩ ។ យោង តាម សៃចក្ត ីបៃកា ស   
ពត័ម៌ាន របស ់ មជៃឈ មណ្ឌល ជាត ិ 
នៃ មជៃឈត្តការ ផ្នៃក ពាណិជ្ជកម្ម 
(ម.ជ.ម)នៅ ថ្ងៃ មៃសិ លមិញ បា ន   
លើកឡើងថា សវនាការ ផ្ទាល់ -  
មាត់  តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ លើ ក  - 
ដំបូង បំផុត របស់   ម.ជ.ម តៃូវ 
បាន រៀប ចំឡើង ដោយ ជោគ ជ័ យ 
កាល ព ីថ្ងៃទ៣ី នងិ ទ៤ី ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ
២០២០ ។ 

ម.ជ.ម  ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា សវ នា   - 
ការ ផ្ទាល់ មាត់  តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡា ញ  ដៃល មាន រយៈ ពៃល ២ 
ថ្ងៃនៃះ មាន អ្នក ចូលរួម សរុប 
ចំនួន  ៣០ រូបដៃល ក្នងុ នោះ រួម - 
មាន  វៃទិកា មជៃឈត្តកម្ម  នៃ 
មជៃឈត្តករ ៣របូ គភូាគវីវិាទ  អ្នក- 
តណំង នងិ មៃធាវ ីរបស ់គភូាគ ី
វិវាទ  សាកៃសីជា ចៃើន រូប  រួម ទាំង 
សមាជិក អគ្គ លៃខាធិការ ដ្ឋាន 
របស់  ម.ជ.ម  ផងដៃរ។

បើ តាម សៃចក្តី បៃកាសនៃះ 
ការ ចូល រួម សវនាការ  នៃះធ្វើ ឡើ ង 
នៅ ទីតំាង ចំនួន ៥ កន្លៃង ផៃសៃង គ្នា 
ដៃល ស្ថិត នៅ ក្នុង  ម៉ោង ខុសៗ- 
គ្នា រួម មាន កម្ពុជា មា៉ោកាវ ចិន 
ហុ ង  គៃ ីនិង បៃទៃស ជបុ៉ន។ សំ - 
ណុរំឿង នៃះ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ គ ូភាគ ី

ដៃល ជា វិនិយោគិន បរទៃស 
មាន វិវាទ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បៃតិបត្តិ- 
ការ ហិរញ្ញវត្ថ ុមួយ  ដៃល កើត ចៃ ញ 
ពី ការ ទិញ -លក់ អចលន វត្ថុ។ 

បទបៃបញ្ញត្ត ិស្ត ីអពំ ីការ ចលូ រមួ 
របស់ តតិយជន(Third-Part y - 
Joinder) កៃម វិធាន ស្តី ពី 
មជៃឈ ត្តការ  របស់  ម.ជ.ម ក៏ តៃូវ 
បាន យក មក អនុវត្ត ជា លើក- 
ដំបូ ង ផង ដៃរ ក្នុង ដំណើរ ការ នៃ 
សំណុំ រឿង នៃះ។

លោក បុ៊ន យូឌី បៃធាន មជៃឈ - 
មណ្ឌល ជាតិ  នៃ មជៃឈត្តការ ផ្នៃក 
ពាណជិ្ជកម្ម បាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសលិមញិ ថា លោកពតិ- 
ជា មាន មទនភាព កៃលៃង  
ដៃល  ម.ជ.ម សមៃច បាន នូវ 
ការ ប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
ផ្តល់ នូវ ការ ដោះ សៃយ វិវាទ ពា - 
ណិ ជ្ជកម្ម បៃកប ដោយ បៃសិ ទ្ធ - 
ភាព  ទោះបី មាន ឧប សគ្គ ដៃល 
កំពុង កើតឡើង  ដោយ សារ ការ-  
រាត តៃបាត  ជាសកល នៃ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ក៏ដោយ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
« ជោគជ័យ នៃះ គឺ ជា លទ្ធ ផល 
នៃ ការ វិនិ យោ គ យ៉ោង ចៃើន ទៅ 
លើ ហៃដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ព័ត៌ មា ន- 
វិទៃយា ចាប់ តាំងពី ដើម ឆ្នាំនៃះក៏ - 
ដូ ចជា ការ តៃៀម រៀប ចំ យ៉ោង យ ក  - 
ចិត្ត  ទុកដក់ ពី សំណក់ អគ្គ លៃ - 
ខា ធិការ ដ្ឋាន របស់ យើង ។ ខ្ញុ ំពិត 
ជា  មាន សៃចក្ត ី...តទៅ ទំព័រ  ៦  

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ.ី..
តពីទំព័រ ១...តើ តៃូវ ការ គៃូ- 

ពៃទៃយ បន្ថៃម ប៉ុនា្មាន នាក់ ទៀត។ 
ប៉នុ្តៃ លោក បញ្ជាក ់ថា អ្នក ដៃល 
តៃវូ បាន បញ្ចលូ កៃប ខ័ណ្ឌ  ហើយ 
ទទលួ បាន ការ បណ្ដុះ បណ្តាល 
តៃូវ តៃ បំពៃញ មុខ ងារ  បៃយុទ្ធ- 
នឹង កូវីដ ១៩  ទោះ បី ជាពី មុនមក 
  ពួក គៃ មាន  ជំនាញ ផៃសៃង ក្ដី។

លោក បន្ត ថា៖ «វា មិន ងាបដ់ល ់ 
បៃទៃស កម្ពជុា ទៃ ក្នងុ ការដៃល  
យើង បន្ថៃម គៃ ូពៃទៃយ ហើយ គៃ ូ- 
ពៃទៃយ នៃះ កំុ យក ចូល មក  គៃន់តៃ  
ដើមៃបី ឱៃយ បាន កៃប ខ័ណ្ឌ ហើយ ទៅ  
សំុ អត់ ពៃម បមៃើ ការ ងារហ្នងឹ ។ 
អត់ ទៃ អត់ ទទួល ទៃ។  លក្ខ- 
ខណ្ឌ ទទួល យក គឺ បមៃើ (បៃ- 
យុទ្ធ បៃឆំង) កូវីដ ទើបឱៃយចូល»។ 
   នៅ ក្នុង ការ ថ្លៃង  រយៈ ពៃល  
ជាង៣ម៉ោង លោក  ហ៊នុ សៃន  
ដក ់ចៃញ ផៃនការ ជា ចៃើន សមៃប ់
ឆ្នា២ំ០២១ ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ នងឹ 
កវូដី១៩ នងិ  កោត សរសើរវិទៃយា- 
សា្ថាន បា៉ោស្ទ័រ កម្ពុជា  ជា ពិសៃស 
ក្នុង ការ ធ្វើ តៃស្ត ករណី រាល- 
ដល សហគមន៍ ឬ ពៃឹត្តិការណ ៍
២៨វចិ្ឆកិា ដោយ  វទិៃយាសា្ថាននៃះ 
បាន ធ្វើ តៃស្ត សំណក អ្នក ពាក់- 
ពន័្ធ ពៃឹត្តកិារណ៍ នៃះ ទាងំ អស។់ 
លោក ក៏ កោត សរសើរ ដល់ មជៃឈ- 
មណ្ឌល បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ជងំរឺបស ់ 

សហរដ្ឋ អាមៃរកិ(CDC) អង្គ- 
ការ សុខភាព ពិភពលោក(WHO) 
នងិ អង្គការដៃ គ ូផៃសៃង ទៀតដៃល 
បាន រួម ចំណៃក ក្នុង កិច្ច ការ នៃះ។

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ ពី សំណក់ លោកសៃី  
ឱ វណ្ណឌនី អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ- 
សុខាភិបាល អំពី ចំនួន អ្នក ស្មគ័ៃ- 
ចិត្ត សរុប ដៃល កំពុង បំពៃញ ការ- 
ងារ  នៃះទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។ 
ប៉ុន្តៃ កាល ពី ចុង ខៃ មីនា លោក 
ហុ៊ន សៃន បាន ជួប ជាមួយ បុគ្គ- 
លិក ពៃទៃយ និង និសៃសិត ពៃទៃយ ចំនួន 
៤២២ នាក់ ដៃល បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត 
ចូល រួម ក្នុង បៃសក កម្ម បៃយុទ្ធ 
នឹង កូវីដ ១៩។

មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ មួយ រូប នៃ កៃ- 
សួង មុខ ងារ សាធារណៈ បាន ថ្លៃង 
ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  

ថា ការ ផ្ដល់ កៃប ខ័ណ្ឌ ដល់ គៃូ- 
ពៃទៃយ ស្មគ័ៃ ចិត្ត នៃះ  កៃសួងសុខា- 
ភិបាល ជា អ្នក សមៃច ហើយ 
កៃសួង មុខ ងារ សាធារណៈ ជា 
អ្នក ពិនិតៃយ គោល ការណ៍ ថា តើ 
ចំនួន ដៃល តៃូវ ផ្ដល់ នោះ  សម- 
រមៃយ  ឬ មិន សម  រមៃយ។ ចំណៃក  
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
នឹង ពិនិតៃយ ទៅ លើ ការ ចំណយ  
សមៃប់ ការ បញ្ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ 
នៃះក្នុង ១ឆ្នាំៗ។

លោក បញ្ជាក់ ថា កៃុមគៃូ- 
ពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ដៃល បាន ចូល- 
រមួ បៃយទុ្ធ នងឹ កវូដី១៩ បច្ចបុៃបន្ន  
ទទលួ បាន បៃក ់កចិ្ច សនៃយា នងិ 
បៃក ់លើក ទកឹ ចតិ្ត ផៃសៃង ទៀត។ 
ប៉ុន្តៃពៃលបាន ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ 
ពួក គត់ នឹង មាន លំនឹង ជាង 
មុន។ វា អាសៃ័យ លើ ការ ពិភា- 

កៃសា រវាង កៃសួង ទាំង ៣ថា តើ 
ការ បន្ថៃម ចំនួន គៃូពៃទៃយ និង 
ការ បញ្ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ សមៃប់ 
អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ 
ពៃល ណ។

លោក បុិច ពិសី នាយក- 
បៃតិបត្ត ិអង្គការ តមា្លា ភាពកម្ពជុា  
 គំទៃ ដល់ កម្មវិធី ផ្ដល់  ការងារ 
ស្មគ័ៃ ចតិ្ត   ពៃះ ការងារ បៃប នៃះ 
អាច បណ្ដះុ បណ្តាល អ្នក ជំនាញ 
វ័យ ក្មៃង  និង ផ្ដល់ បទ ពិសោធ 
សមៃប់ ពួកគៃ  ក៏ ដូច ជា ធ្វើ ឱៃយ 
ពួកគៃ តៃៀម ខ្លនួ រួច រាល់ សមៃប់ 
ការងារ អចិនៃ្តយ៍។

យ៉ោង ណ ក ៏ដោយ  លោក ចង ់
ឃើញ មាន  ដំណើរ ការ ជៃើស- 
រីស  ធ្វើ ឡើង  ដោយ មាន តមា្លា- 
ភាពផ្អៃ ក លើ សា្មារតី នៃ អ្នក ស្មគ័ៃ- 
ចតិ្ត មា្នាក់ៗ  ។ មៃយា៉ោង ទៀត សា្ថាបន័ 
រដ្ឋាភបិាល គរួ តៃ វាយ តម្លៃ តមៃវូ- 
ការ ជាក ់ស្ដៃង សមៃប ់ការ ដក-់ 
បញ្ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ ទាំង នៃះ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «វា កាន់ តៃ 
សខំាន ់ថៃម ទៀត ក្នងុ ការ ពងៃងឹ 
បៃសិទ្ធភាព នៃ កមា្លាំង ការងារ 
បច្ចុបៃបន្ន  ដៃល  កៃសួង នីមួយៗ 
មាន សៃប់។ការ បៃមូល ធន ធាន 
គឺ ជា គន្លឹះ ក្នុង ការ ធានា បាន ថា 
មាន បុគ្គលិក គៃប់ គៃន់ នៅ 
កន្លៃង ធ្វើ ការ  ដើមៃបី ផ្ដល់ សៃវា- 
សាធារណៈ  ជា ពិសៃស នៅ 
តំបន់ ដច់សៃយល»៕
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 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 រតន គិរី:  អង្គ ការ ជីវិត សត្វ- 
ស្លាប អន្តរ ជាតិ  បាន បង្ហាញ 
 ក្ដី បារម្ភ ពី ស ត្វ តៃដក់ តូច ដៃល 
មាន វត្តមាន   និង ពង កូន នៅ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ លំផាត់   
ខៃត្ត រតន គរិ ី កពំងុ រង ការ គរំាម- 
កំហៃង ខ្លាំង  ដោ យ ស  រ ការ- 
បាត់ បង់ ទី ជ មៃក   និង ការ រំខន 
ពី សកម្ម ភាព មនុសៃស។

 លោក   ប៊ ូវរ សកៃស  នាយក កម្ម- 
វិធី នៃ អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប- 
អន្តរ ជាតិ បាន ឱៃយ ដឹ ង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  សត្វ តៃដក់ តូច  ជា 
បៃភៃទ បកៃស ីកពំងុ រង គៃះ ដៃល 
មាន វត្តមាន   និង ពង កូន ជា 
បៃចាំ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
លំផាត់   ខៃត្ត រតន គិរី។  ក្នុង រដូវ 
កាល ពង កូន ឆ្នាំ ២០ ២០ នៃះ  
កៃមុ ការ ងរ បាន រក ឃើញ ចនំនួ   
៥ សមៃបុក នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 

ក្នងុ នោះ មាន ២សមៃបកុតៃវូ  បាន 
បំ ផា្លាញ ដោយ កត្តា ធម្ម ជាតិ។

លោក បន្តថា  បើ បៃៀប ធៀប 
នងឹ ឆ្នា២ំ០១៩ សមៃបុក សត្វ នៃះ 
មានការ ថយចុះ គួរ ឱៃយ ពៃួយ- 
បារម្ភ   ដោយ សរ កត្តា ជា ចៃើន 
ដូច ជា ការ បាត់បង់ ទី ជមៃក 
ដៃល មាន មនុសៃស ចៃញ ចូល 
ចៃើន  ហើយ ទីតំង នោះ ចាប់- 
ផ្ដើម មាន អាជី វកម្ម រ៉ៃ ថ្ម ដៃល 
ធ្វើឱៃយ មាន ការ រំខន អា រម្មណ៍ 
ពកួវា។  ដចូ្នៃះ  អ្នក ជនំាញ កពំងុ 
តម ដាន ការ បំផា្លាស់ ទី របស់ 
ពួក វា  ដោយ គៃ មិន ទាន់ ដឹង ថា  
ពួក វា បាន ផា្លាស់ ទី ទៅ ក ន្លៃ ង 
ណា ខ្លះ ទៃ។ 

លោក   ប៊ូ   សវរកៃស   បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « យើង មិន ទាន់ មាន វិធី- 
សសៃ្ត ក្នងុ   ការ ធ្វើ ជំរឿន សត្វ តៃ ដក់ 
តូច នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ  អ៊ី ចឹង ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ដឹង ពី ស្ថិតិ សរុប សត្វ 
តៃដក ់តចូ នៃះ ដៃរ ប៉នុ្ដៃ គៃន ់តៃ 

យើង រក ឃើញ តម ការ បៃៀបធៀប 
សមៃបុក បៃ ចាំ ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ»។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « យើង នងឹ 
ពៃយាយាម ស្តារ ទី ជមៃក វា ដៃល 
បាន បាត់ បង់ ឡើង វិញ   ពួក- 
យើង នឹ ង ធ្វើ ការរួម គ្នា  ដើមៃបី 
កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះពាល់ ទាំង- 
អស ់នៃះ ដើមៃប ីការពារ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ ដៃល ជា មរតក មនិ អាច 
កាត់ ថ្លៃ ឱៃយ បាន គង់ វងៃស » ។ 

   លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ  អ្នក នំាពាកៃយ 
កៃសួង បរិស្ថាន បាន ថ្លៃង ថា  
សត្វ តៃដក់ តូច ជា បៃភៃទ សត្វ- 
ស្លាប កមៃ ដៃល ស្ថតិ កៃម ការ- 
អភិរកៃស ពីកៃសួង បរិស្ថាន   និង 
មាន ការ ចូលរួម ពី អង្គការ សង្គម- 
សុីវិល នានា ដៃល សៃឡាញ់ធន-  
ធា ន ធម្ម ជាតិ ទាំង នៃះ។   ដោយ 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ   នឹង បន្ត ពៃយាយាម 
អភិរកៃស សត្វ កមៃ ទាំង អស់ 
តមរយៈ ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា 
នា នា ដៃ ល  កំ ពុង បៃ ឈម ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖  « យើង ក៏ 
យល់ ឃើញ ដូច អង្គការ ជីវិត- 
សត្វ ស្លាប អន្តរ ជាតិ  គឺ សត្វ 
តៃដក់ តូច នៃះ ពិតជា មាន ការ- 
បៃឈម ខ្លាំង មៃន។   អ៊ីចឹង បាន 
ជា យើង តៃូវ ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម 
នានា តម ជំហានៗ   ដើមៃបី 
ការពារ  និង អភិ រកៃស បន្ថៃម តម 
រយៈ ការ ពងៃឹង ការ អនុ វត្ត ចៃបាប់   
ការ អប ់រ ំផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ បាន ដល ់
សហ គមន៍  ឬ ពល រដ្ឋ ឱៃយ បាន 
យល់ ដឹង ទំាង អស់ គ្នា ពី កិច្ច អភិ រកៃស 
សត្វ កមៃ ទាំង អស់ នៃះ » ។ 

  លោក   ភក្តៃ   ថ្លៃង ថា  ទន្ទឹម- 
នឹង ការ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៃះ  
សមត្ថ កិច្ច ពា ក់ ព័ន្ធ នៅ តៃ បន្ត 
ជំរុញ ការ បង្កៃប បទ ល្មើស ពៃ- 
ឈើ  និង ការ បរបាញ់ សត្វពៃ 
ខុស ចៃបាប់  ពៃះ ការ បង្កៃប ជា 
ការងរ ចំាបាច់ បំផុ ត  ក្នងុ ចណំម 
វិធាន ការ ជា ចៃើន ទៀត ៕   

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង អប់រំ យុវជន 
និង កីឡា និង អគ្គលៃខ ធិកា រ ដា្ឋា ន  
នៃ គណៈ កម្មការ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំ ង 
ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស (គ.ជ.ប.ជ) 
នៃ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  បាន សហការ 
ក្នុង ការ ដាក់ បញ្ចូល នូវ មៃរៀន 
មួយ ចំនួន  ស្តពីីការ ទប់ស្កាត់ ការ- 
ជួញដូ រ មនុសៃស ទៅ ក្នុង កម្មវិធី- 
សិកៃសា សមៃប ់កមៃតិ បឋម សិកៃសា 
និង មធៃយម សិកៃសានៅ  ឆ្នាំ កៃយ ។

លោក រស់ សុវាចា អគ្គ លៃខ - 
ធិការ និង ជាអ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង 
អប់រំ បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃ១៥  ធ្ន ូ ថា កៃសួង បាន បញ្ចលូ 
ខ្លមឹ សរ នៃ ការ យល់ ដឹង លើ វិធាន- 
ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស  
ក្នងុ កម្មវិធី សិកៃសា កមៃតិ បឋម- 
សិកៃសា និង មធៃយម សិកៃសា ។ លោក 
បៃប់ ថា ៖ «ជាក់ ស្តៃង កៃសួង 
បាន បញ្ជាៃប ជាមួយ ខ្លមឹ សរ សិទ្ធិ 
ចៃបាប់ អនុ សញ្ញា អន្តរ ជាតិ នានា 
នៅ តម មុខ វិជា្ជា មួយ ចំនួន ដូច ជា 
សិកៃសា សង្គម សីលធម៌ ពលរដ្ឋ វិជា្ជា  
ភាស ខ្មៃរ និង វិទៃយា សស្តៃ ដើមៃបី  
ឱៃយ សិសៃសានុ សិសៃស បាន យល់ ដឹង 
ពីវិធី បង្ការ ទប់ ស្កា ត់ ការ ជួញ ដូរ 
មនុសៃស នៅក្នងុ សលា រៀនក៏ដូច- 
ជាក្នងុ ចំណម យុវវ័ យ   ផ ង ដៃរ »។ 

លោក រស់ សុវាចា  បញ្ជាក់ ថា 
តមរយៈ ការ បញ្ចូល ខ្លឹម សរ 
នៃការ យល់ ដឹង លើ វិធាន ការ ទប់ - 
ស្កាត់ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស នៃះ ដៃរ 
កៃសួង ក៏ បាន ដាក់ នូវ ខ្លឹមសរ 

ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត បញ្ចូល ក្នុង 
មៃរៀន ការទប់ ស្កាត់បទ ល្មើស 
នា នា ដូចជា  បទ ល្មើស គៃឿង ញៀ ន 
បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ បទ ល្មើស 
ការ ជញួ ដរូ ផ្លវូ ភៃទ នងិ បទ ល្មើស 
ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ។

រដ្ឋ លៃខ ធកិារ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  
និង ជាអនុ បៃធាន អចិនៃ្តយ៍ 
គណៈ  កមា្មាធិការ ជាតិ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំ  ង អំពើជួញ ដូរ មនុសៃស លោ ក  - 
សៃ ីជូ បុ៊ន អៃង បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៥  ធ្នូ ថា កៃសួង 
និង គណៈកមា្មាធិការជាតិ  បាន 
សហការ គ្នា ធ្វើ រឿង នៃះ ដោយ 
ខង អគ្គលៃខ ធិការដា្ឋាន គ.ជ. 
ប. ជ បានចូលរួម ជួយ ក្នងុ ការ    រៀ ប  ចំ   
ហើយ ក៏ បាន បញ្ចប់ ឯកសរ ពាក់ - 
ព័ន្ធរួច រាល់ ផង ដៃរ ដោយ នៅ 
តៃរង់ ចំាធ្វើ ការបោះពុម្ព ផៃសព្វ ផៃសា យ 
និង ធ្វើការ បណ្តុះ បណា្តាល ទៅ 
ដល់គៃូ នៅ តម សលាក៏ ដូច ជា 
នៅ គរុកោស លៃយ ជាដើម ដើមៃបី  
ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង កម្មវិធី សិកៃសា  

តម សលា រៀន តៃម្តង ។
លោក សៃី    បញ្ជាក់ ថា ៖ «យើង 

នឹង ចាប់ ផ្តើ ម ដាក់ឱៃយ សិ សៃស រៀន ពី 
ឆ្នាកំៃយ នៃះ ទៅ ហើយ ខ្ញុគំតិ ថា 
នៃះ ជាវិធាន ការមួយ  ដៃល យើង 
រិះរក គៃប់ មធៃយាបាយ ក្នងុ  ការ ផៃស ព្វ - 
ផៃសាយ អប់រំបានទៅ ដល់ មនុសៃស 
ទាំងអស់ នៅក្នុង បៃទៃ  សកម្ពុជា 
មនិថា ចាស ់ក្មៃង ក្នងុ សហគមន ៍
កៃឬក្នងុ ស លា នោះទៃ គ ឺយើង 
ចង់ ឱៃយ ពួក គត់  យល់ ដឹង  និង ការ - 
ពារ ការជួញដូរ មនុសៃស នៃះ»។

លោក សៃ ីជូ បុ៊ន អៃង  បញ្ជាក់ ថា 
វិធីសសៃ្ត ដៃលល្អ គឺ ការ ដាក់ បញ្ច ូល 
ទៅ ក្នងុ កម្ម វិធីសិកៃសា  ពី ការ ទប់ ស្កា ត់ 
ការ ជួញដូរមនុសៃស  និងការ ធ្វើ អា - 
ជីវកម្ម ផ្លូវ ភៃទ  គឺជា មធៃយា បាយ 
ដ៏ល្អ ដៃល ធ្វើ ឱៃយមាន ការ យល់ - 
ដឹងដូច គ្នា នៅតម បណា្តា សលា-  
រៀន ដៃល ពួក គត់ ដឹង  ហើយ អាច 
រក វិធី សមៃប់ កា រពារ ខ្លួន គត់ 
បាន ល្អ បៃសើរ ជាង មុន ។

បើតម លោក សៃី ប៊ុន អៃង 

ស្ថានភាព ជួញ ដូរ មនុសៃស  មិន ទា ន់ 
មាន ការ ស្ងប់ ស្ងាត់ នៅឡើយ ទៃ 
ដោយ សរវា មិន មៃន មាន តៃនៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ទៃ តៃវាជា 
ឧកៃិ ដ្ឋ កម្ម ឆ្លងដៃន ។ ជន ឧកៃិដ្ឋ 
មាន វិធីសសៃ្ត  កលលៃបិចក្នងុ ការ- 
អូសទាញ និង ជំរុញ ឱៃយ មនុសៃស ធា្លា ក់ 
ចូល ទៅ ក្នងុ សកម្ម ភាព របស់ ពួ ក គៃ 
ដើមៃបី ទាញ យកផ ល បៃយោ ជន៍ ។

លោកសៃ ីអុ៊ក ឆយា៉ាវី បៃធាន- 
សមាគម គៃូ បងៃៀន កម្ពុជា ឯក- 
រាជៃយ បាន  គំទៃ ចំពោះ  ការ ដាក់ - 
បញ្ចលូ នូវ ខ្លមឹសរ មៃរៀន ស្ត ីពី ការ   - 
ទប់ស្កាត់ការ ជួញ ដូរមនុសៃស  ទៅ 
ក្នុង  កម្មវិធី សិកៃសា របស់ សិសៃស   ពី 
កមៃិត តូចនៃះ ប៉ុន្តៃ លោកសៃី ក៏ 
ចង់ បញ្ជាៃប បញ្ហានៃះ ទៅដល់ ឪ-  
ពុកមា្តាយ  អាណាពៃយា បាល និង 
បៃជា ពលរដ្ឋ ផង ដៃរ ។ 

លោក សៃី ថា៖ « វានឹង ធ្វើ ឱៃយ 
កុមារ  ឬសិសៃសានុសិសៃស របស់ យើ ង  
អាច ការពារ ខ្លួន បាន  ពី ការ ជួញ- 
ដរូ  ឬចាញប់ោក អ្នក ណា មយួ  ក្នងុ 
ការ កៃង បៃវ័ញ្ច កមា្លាងំ ពលកម្ម ពួក- 
គត ់ជា ដើម ប៉នុ្តៃ ឪ ព ុក មា្តាយ នងិ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល នៅ ក្នុង សហ - 
គមន៍ ក៏គួរតៃ តៃវូ បាន  យល់ ដឹង ពី ការ 
ការ ពារ ខ្លនួ ផង ដៃរ ដោយសរ បញ្ហា  
ជួញ ដូរ កើត មា ន  ឡើង ក៏  មិន មៃន 
បណា្តាល មក ពី សិសៃស តូចៗ ទំាង  នោះ  
ដៃរ ទៃ»។ លោក សៃី បន្ត ថា  ទំាង 
កុមារ តូច មនុ សៃស ធំ និង មនុ សៃស 
ចាស់ តៃូវ តៃ យល់ ដឹង ទាំងអស់ - 
គ្នា ពី ការ ទប់ ស្កាត់  និង ការពារ កំុ  
ឲៃយ  មាន ការ ជួញ ដូរ មនុសៃស ៕

ឡុង   គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញៈ  កៃសងួ មខុងរ ស- 
ធារ ណៈ  អនុ ញ្ញាត ឱៃយ ស្ថាប័ន ថា្នាក់- 
ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  អាច 
ធ្វើ បៃកៃ តីភាព នៃ ការផ្ទៃរ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ ឬ ផា្លាស់ ប្តូរ កន្លៃង ធ្វើ  ការ 
របស់ មន្តៃ ីរាជ ការ នៅ ថា្នាក់  កៃម  
ជាត ិឡើង វញិ   បនា្ទាប ់ព ីបៃកាស 
ផា្អាក រយៈ ពៃល ១ឆ្នា ំ ដើមៃប ី រៀប- 
ចំ រចនា សម្ព័ន្ធ នៃ ការ គៃប់ គៃង 
តម បៃប បៃជា ធិប តៃយៃយ ។  

 កាល ពី ឆ្នា ំ  ២០១៩   ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល ដំណើរ ការ នៃ ការ រៀប ចំ 
រចនា សម្ព័ន្ធ   និង បុគ្គលិក ឱៃយ 
ស្ថិត កៃម ការ គៃប់គៃងរ បស់ 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ   កៃសងួ 
បាន បៃកាស ផា្អាក ការ ផ្ទៃរ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ  ឬ តៃូវ ផា្លាស់ ប្តូរ កន្លៃង ធ្វើ- 
ការ រ បស់ មន្តៃី រាជ ការ នៅ ថា្នាក់ - 
កៃម ជាតិ   ហើយ ការ បៃកាស 
ផា្អាក នៃះ ក ៏សៃប ពៃល ដៃល រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល កម្ពជុា   បាន ធ្វើ កំណៃ- 
ទមៃង់ វិមជៃឈការ  និង វិសហ មជៃឈ- 
ការ   ដៃល ជា ផៃន ការ ជាតិ ១០ 
ឆ្នាំ  ជំហាន ទី ១ របស់ ខ្លួន ។  

យោង តម  សៃច ក្ត ីជូន ដណំងឹ 
រប ស់ កៃសួង មុខងរ សធារ ណៈ  
ចុះ ថ្ងៃទី១៤  ធ្នូ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ដោយ សរតៃ មាន ការ សណំមូ- 
ពរ  នងិ តមៃវូ ការ ការងរ  ចា ំបាច ់
របស់ ស្ថាប័ន ថា្នាក់ ជាតិ   និង ថា្នាក់ - 
កៃម ជាត ិ ការផ្ទៃរ កៃបខណ័្ឌ   ឬ 
ផា្លាស ់ប្តរូ កន្លៃ ង ធ្វើការ រ បស ់មន្តៃ ី
រាជ ការ នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ   នឹងតៃវូ   
បាន អនុញ្ញាត ឡើង វិញ  ចំពោះ 
មន្តៃ ីរាជ ការ ដៃល បមៃើកា រ នៅ 
តម កៃសួង   ស្ថាប័ន ថា្នាក់  ជាតិ   
មន្តៃី រាជ ការ នៃ មន្ទីរ អង្គ  ភាព 
ជំនាញ នានា   ដៃល កំពុងបំពៃញ-  
ការងរ នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ។ 

 ក្នងុ នោះ  កៃសួង  ក៏ អនុ ញ្ញាត ឱៃយ  
ធ្វើ បៃកៃ តីភាព ឡើង វិញ ចំពោះ 
ការផ្ទៃរ កៃប ខ័ណ្ឌ  ឬ ផា្លាស់ ប្តរូ កន្លៃង  
ធ្វើការ រ បស់ មន្តៃរីាជ ការ  ដៃល 
បមៃើ ការ ងរ នៅ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី- 
ខៃត្ត   ខណៈ ដៃល ការផ្ទៃរ ចៃញ ពី 
រចនា សម្ពន័្ធ រដ្ឋបាល កៃងុ  សៃកុ   
ខណ្ឌ  ទៅ មន្ទរីអង្គ ភាព របស់  
កៃសួង   ស្ថាប័ន   ឬ រដ្ឋ បាល ថា្នាក់-  
ជាតិ   នៅ តៃ បន្ត ផា្អាក ដដៃល រហូត 
ដល់ មាន ការ សមៃច ជា ថ្ម ី។  

កៃ សួង មុខ ងរសធារណៈ  
បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា ៖   « រដ្ឋបាល 
កៃុង   សៃុក   ខណ្ឌ  អា ច ធ្វើ កា រ 
ផា្លាស ់ប្ត ូរ ក ន្លៃ ង ធ្វើការ របស ់មន្តៃ ី
រាជ ការ រ វាង  អង្គភាព មួយ ទៅ 
អង្គភាព មួយ ទៀត   ពៃម ទាំង 
ការ តៃង តំង   ឬ បៃគល់ ភារកិច្ច 
មន្តៃរីាជ ការ នៅ ក្នងុ រចនា សម្ពន័្ធ 
រដ្ឋ បាល កៃុង   សៃុក   ខណ្ឌ សម ី 
ដោយ អនុ លោម តម គោល- 

ការណ៍ បៃប បទ   និង នីតិ វិធី ដៃល  
បាន កំណត់ ក្នងុ លិខិត បទ ដា្ឋាន គតិ-  
យុត្ត ដៃល នៅ ជា ធរ មាន » ។ 

 លោក  យក់  បុ៊ន ណា  អ្នក នំា-  
ពាកៃយ កៃសួង មុខ ងរ សធារ ណៈ   
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី 
ថ្ងៃទី១៦  ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ ថា ការ- 
អនុញ្ញាត នៃះ  ដោយ សរតៃ 
កៃសងួ  បាន រៀប ចំ រចនា សម្ពន័្ធ នៃ 
ការ គៃប់គៃង មន្តៃី តម បៃព័ន្ធ 
គៃប់ គៃង ថ្មី រួចរាល់   តម រយៈ 
ការផ្ទៃរ មន្តៃី ដៃល ស្ថិត កៃម 
ការ គៃប ់គៃងរ បស ់កៃសងួ នានា 
ឲៃយ មក ស្ថិត កៃម ការ គៃប់ គៃង 
រ បស់ រដ្ឋបាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ។

លោក  ប៊ុនណា បាន ថ្លៃង 
ទៀត ថា កន្លង ទៅ  ការ បៃកាស 
ផា្អាក ផ្ទៃរ កៃប ខ័ណ្ឌ   ឬ ផា្លាស់ ប្តូរ 
កន្លៃង ធ្វើ ការ នៃះ  គឺ ដើមៃបី ទប់- 
ស្កាត់ លំហូរ ចៃញ ចូល របស់ 
មន្តៃី  ដៃល បង្ក ភាព ស្មុគ ស្មាញ 
ដល់ ការ រៀប ចំ រចនា សម្ព័ន្ធ ថ្មី ។ 

មន្តៃ ី  អ្នក នា ំពាកៃយ របូ នៃះ  បាន 
អះ អាង ថា   ការ ផា្អាក នៃះ  ក ៏ដើមៃបី 
កំណត់ ឲៃយ មន្តៃី ទាំង អស់ នោះ  
តៃូវ បន្ត បំពៃញ ការងរ នៅ 
កន្លៃង ដដៃល សិន  ឲៃយ បាន ល្អ 
សិន  ចៀស វាង នំា ឲៃយ ខ្វះ ធនធាន- 
មនុសៃស  បមៃើ ការងរ នៅ ថា្នាក់- 
កៃម ជាត ិ ពៃះ នៅ ពៃល ណា  
ដៃល មាន ការ កៃបៃ យា៉ាង- 
ដូច្នៃះ   មន្តៃ ីដៃល ស្ថតិ កៃម ការ- 
គៃប់គៃង តម ខៃសៃ បណា្តា យ 
របស់ កៃសួង នានា  បៃកដ ជា 
ចង់ ធ្វើ ការ ផា្លាស់ ប្តូរ ចៃញ ចូល ។ 

 លោក  ប៊ុន ណា បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖  «  សៃុក នីមួយៗ  មាន ការិ-
យា ល័យ ចៃើន ណាស់  ដៃល ជា 
ខៃសៃ បណា្តា យ របស់ កៃសួង ទាំង 
អស់ ។  ដូច្នៃះមនុសៃស ទាំង អស់ 
ហ្នងឹ   ( មន្តៃ ី)   លៃង ឲៃយ ចំណុះកៃ- 
សងួ ហើយ  គ ឺមក ចណំុះ សលា 
កៃងុ  សៃកុ  ខណ្ឌ ទូទំាង បៃទៃស។ 
កាល ណា យើង ផ្ទៃរអី៊ ចឹ ង បើ មិន 
បិទ ការផ្ទៃរ កៃប ខ័ណ្ឌ  ឬ ផា្លាស់ ប្តរូ 
កន្លៃង ធ្វើ ការ រ បស់ មន្តៃីរាជ ការ 
នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  នោះ មន្តៃី 
ទាងំ នោះ  នងឹ ពៃយាយាម ផា្លាស ់ប្តរូ 
តួនាទី របស់ខ្ល ួន  ឬ ផ្ទៃរ ចៃញ ពី ការ-  
គៃបគ់ៃង ថា្នាក ់កៃម ជាត ិ ដៃល 
នាំ ឲៃយ មាន ភាព រញ៉ៃរញ៉ៃ » ។ 

 លោក   យក់   បុ៊ន ណា  បានឱៃយ 
ដងឹ  ដៃ រ ថា មាន មន្តៃរីាជ ការ នៅ 
ថា្នាក់ កៃម ជាតិ បៃមាណ ជាង  
២មុឺន នាក់  តៃូវ បាន ផ្ទៃរ ពី ស្ថា-
ប័ន ថា្នាក់ ជាតិ  ( កៃសួង  ឬ ស្ថា-
ប័ន )  ឱៃយ ស្ថតិ កៃម ការ គៃប់ គៃង 
រ  បស់ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ   ( កៃងុ  
សៃកុ  ខណ្ឌ )  ដោយ ចំនួន នៃះ  គឺ  
មនិ បាន រាប ់បញ្ចលូ ជា មយួ នងឹ 
ចនំនួ មន្តៃ ីរាជ ការ ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ 
វិស័យ អប់រំ នោះ ទៃ ៕ 

កូន សិសេស ក្នងុ ថ្នាក់ រៀន មួយ  នៅ វិទេយា ល័យទួល ទំពូង   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

មេរៀនស្តពីីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុសេសនឹងតេវូដាក់-
ចូលក្នងុកម្មវិធីសិកេសាថ្នាក់បឋមនិងមធេយមនៅឆ្នាំកេយ

សត្វតេដក់តូចនិងពងកូនដេលនៅមានវត្តមានកំពុងរងការគំរាមកំហេងដោយសកម្មភាពមនុសេស

កេសួងៈអនុញ្ញាតឱេយថ្នាក់ជាតិ-កេមជាតិ
ធ្វើបេកេតីភាពនេការផ្ទេរកេបខ័ណ្ឌឡើងវិញ
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ គៃះ អគ្គភិយ័ នៅ ក្នងុ 
ឆ្នាំ នៃះ បាន បណ្ដាល ឱៃយ មនុសៃស 
២៤ នា កស់្លាប ់នងិ ៣៦ នាក ់ទៀត 
រង របួស ក្នុង ចំណោម គៃះ អគ្គិ - 
ភ័យ ដៃល បាន កើត ឡើង នៅ 
ទូទំាង បៃទៃស  ចំនួន ៩៣៧ ករ ណី 
ដៃល គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៥ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០គឺ មាន ការ កើន ឡើង បើ 
ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ មុន  ។ 

 របាយ ការណ៍ សង្ខៃប ស្ដ ីពី លទ្ធ - 
ផល ការងារ បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ កង- 
កមា្លាំង នគរ បាល ពន្លត់ អគ្គិភ័យ 
នៅទទូាងំ បៃទៃស ដៃល ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន ពី នាយក ដ្ឋាន  
បងា្កា  រពន្លត់ អគ្គិភ័យ និង សង្គៃះ 
នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ពី ថ្ងៃទី ១៥ ធ្នូ  
បញ្ជាក់ ថា តួលៃខ នៃះ  កើន ឡើង 
ចំនួន ២២ ០ ករណបីើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ
២០១ ៩ ។ផ្ទះ ចនំនួ ៧០៧ ខ្នង នងិ 

តូប លក់ ដូរ  ចំនួន ៥៩៤ ខ្នងពៃម- 
ទំាង ទៃពៃយ  ស មៃបត្តិ ជាចៃើន ទៀត 
បាន រង ការ ឆៃះខូច ខាតដោយ 
គៃះអ គ្គិ ភ័ យ នៅក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។ 

មូល ហៃតុ នៃគៃះ អគ្គិភ័យ  
ដៃល តៃូវ បាន រក ឃើញ ដោយ 
មន្តៃនីគរ បាល ជនំាញ  ភាគ ចៃើន 
បណ្ដាល មក ពីផ្ទះុ ឆ្លង ចរន្ត អគ្គសិ នី 
ចនំនួ  ៣៧,៨៨ ភាគ រយ នងិ ការ- 
បៃើ បៃស់  ភ្លើង (ចង្កៃន ធូប 
ទៀន) ខ្វះការ បៃុង បៃយ័ត្ន ចំនួន  
៣២,៣៣ភាគ រយ។ ចំណៃក 
២៩,៧៧ភាគ រយ ទៀត គឺ កំពុង 
ស្ថិត កៃម ការ សៃវ ជៃវ របស់ 
មន្តៃី នគរ បាល ជំនាញ។   

 បើ តាម របាយ ការណ៍ ដដៃល  
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ នៅ តៃ ឈរ ក្នុង 
លំដប់ លៃខ រៀង ទី១ ក្នងុ ចំណោ ម 
រាជធានី-ខៃត្ត  ដៃល មាន គៃះ- 
អ គ្គិភ័យ កើត ឡើង ចៃើន ជាង គៃ  
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ គឺមាន រហូត ដល់ 

១១៧ លើក ខណៈខៃត្ត កណ្ដាល 
ឈរក្នុង លំដប់ លៃខ រៀង ទី២ 
ដៃល មាន គៃះ អគ្គភ័ិយ  កើត ឡើ ង 
៩៩ លើក នងិខៃត្ត សៀម រាប ឈរ 
ក្នុង លំដប់  លៃខរៀងទី៣   ដៃល 
មាន គៃះ អគ្គភិយ័ កើត ឡើង ៨៥ 
លើក។ ចំណៃក ខៃត្ត រតន គិរី ជា 
ខៃត្ត មាន គៃះ អគ្គភិយ័ កើត ឡើង 
តិច ជាង គៃ បំផុត  ក្នុង ឆ្នាំ ២០ ២ ០ 
នៃះ គឺមាន ចំនួន តៃឹម តៃ ៥ លើ ក 
ខណៈ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំមាន គៃះ អគ្គ ិ- 
ភ័យ កើត ឡើង៦ លើ  ក ។     

កាល ពីមៃសិ ល    មិញ លោក ពៃំ 
យ៉ន បៃធាន ការិ យា ល័យ បងា្ការ 
នងិ ពន្លត ់អគ្គភិយ័រាជ ធាន ីភ្នពំៃ ញ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃ ញ ប៉សុ្តិ៍ ថា កណំើន 
ការងារ ដ៏ចៃើន សន្ធឹក សនា្ធាប់ នា - 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន បាន ជំរុញ ឱៃយមាន 
ការ បៃមូល ផ្ដុំបៃជា ពលរដ្ឋ ពី 
បណ្ដា  ខៃត្ត នានា ចលូ មក រស់ នៅ 
និង បំពៃញ ការ ងារ ក្នុង រាជ ធានី 

ភ្នពំៃញ យា៉ាង កុះ ករ។ ទន្ទមឹ ជាមួ យ  
គ្នា នៃះភាព ខ្វះច ន្លាះ ក្នងុ ការ តៃ ួត-  
ពិនិតៃយ បៃព័ន្ធ ខៃសៃ បណ្ដាញ អគ្គសិ នី 
នងិ ការ បៃើ បៃស ់ភ្លើង ចង្កៃន ធូប 
ទៀន ដោយ ខ្វះការបៃងុ បៃយ័ ត្ន 
របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ នៅក្នងុ សហគ- 
មនម៍លូ ដ្ឋាន មយួ ចនំនួបាន ធ្វើ ឱៃយ 
មាន គៃះ អគ្គិភ័ យ កើត ឡើង ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ នៅ   រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។ 

លោក ថា ៖«ភាគ ចៃើន នៃ 
គៃះ អគ្គភ័ិយដៃល យើង បាន 
សៃវ ជៃ វ  រក ឃើញគឺ កើត ពី 
ការធ្វៃស បៃហៃ ស របស់ មា្ចាស់ 
ផ្ទះក្នុង ការ តៃួត ពិនិ តៃយ បៃព័ន្ធ 
ខៃសៃបណ្ដា ញ  អគ្គិសនី នៅក្នុ ង 
គៃហ ដ្ឋាន របស់ ពួក គៃ» ។

បើតាម លោក ពៃំ យ៉ន ការ - 
តភា្ជាប់ ខៃសៃ បណ្ដាញ អគ្គិស នី 
មនិ តៃមឹ តៃវូ តាម ស្ដង ់ដបច្ចៃក-
ទៃស ឬ ភាព ខ្វះ ចន្លាះ នៃ 
ការតៃួត ពិនិតៃយ  ផ្លាស់ ប្ដូរ ខៃសៃ- 

បណ្ដាញ អគ្គសិនី កៃយ ពីការ- 
បៃើបៃស់ អស់  រយៈ ពៃល យរូ ឆ្នា ំ
គ ឺជាកតា្តា បង្ក ឱៃយ កើតមាន គៃះ- 
អគ្គភិ ័យធ្វើ ឱៃយ មាន មនសុៃស ស្លាប ់
និង របួស ពៃម ទាំង ខូច ខាត 
ដល់ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ផ្ទាល់ ខ្លួន ផង 
នងិទៃពៃយ សមៃបត្ត ិអ្នក ដទៃ ពៃម- 
ទាំង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ សធារណៈ 
របស់ រដ្ឋផង ដៃរ។

ជាមួយ គ្នានៃះ លោក យ៉ន 
បាន អំពាវនាវ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ជាមា្ចា ស់ លំនៅឋាន  សហ- 
គៃសរោងច កៃ និងអគរ-
ពាណិជ្ជ កម្ម តូចធំ ឱៃយ បង្កើន ការ- 
បៃុង បៃយ័ត្ន ដោយ តៃួត  ពិនិតៃយ 
ផ្លាស់ ប្ដូរខៃសៃ បណ្ដាញ អគ្គសិនី 
ចាស់ៗដោយ តភា្ជាប់ ឡើ ង  វិញ 
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ តាម ស្ដង់ ដ 
បច្ចៃក ទៃស ដើមៃបី បងា្កា រទប់ ស្កាត់  
គៃះ អគ្គិ ភ័យ ដៃល អាច នឹង 
កើត មាន ជាយ ថាហៃតុ ៕

តពីទំ ព័រ ១...ទន្ទឹម គ្នា នឹង 
សមត្ថ កិច្ច នាយក ដ្ឋាន បៃឆំង 
បទ ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា  កំពុង សៃវ - 
ជៃវ រក ជន ល្មើស ម ក ផ្តនា្ទា ទោស 
តាម ចៃបាប់ ។   

 សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង រប ស់ កៃសងួ 
បៃ សណ ីយ ៍កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៥  ខៃ 
ធ្ន ូ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ការ វាយ បៃហារ 
តាម បៃព័ន្ធ តៃ ឡៃ កៃម បាន នងិ- 
កំពុង កើត មាន ឡើង គួរ ឱៃយ កត់ - 
សមា្គាល់ ក្នុង ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ។  
ឧកៃិដ្ឋ ជន (Hacker) បាន ធ្វើ - 
ការ វាយ បៃហារ កៃម ទមៃង់ ជា 
ការ ក្លៃង បន្លំ ឈ្មោះ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
ក្នុង ជួរ រា ជ រដ្ឋា ភិ បាល  ឬ ឈ្មោះ 
បុគ្គល ដទៃ  ដើមៃបី បញ្ជូន មៃរោគ 
តាម សរ ក្នុង កម្ម វិធី តៃ ឡៃ កៃម   
សមៃប់ បោក បញ្ឆោត អ្នក បៃើ 
ដៃល គៃ បាន កំណត់ មុខ សញ្ញា ។  

 ករណី អ្នក បៃើបៃស់ ចុច បើក 
ឯក សរ   ឬ កម្មវធិ ីដៃល មាន ផ្ទកុ- 
មៃរោគ  ឧកៃិដ្ឋ ជន អាច ចូល ទៅ 
គៃប់គៃង កុំពៃយូ ទ័រ  ឬទូរ ស័ព្ទ របស់ 
អ្នក បៃើបៃស់ ពី ចមា្ងាយ ដោយ 
ជោគ ជ័យ  ហើយ ផ្តល់ លទ្ធ ភាព 
ឱៃយ ឧកៃិដ្ឋ ជន លួច យក ទិន្នន័យ 
នានា  ដ ូច ជា ឯក សរ   លៃខ កដូ- 
សមា្ងាត់ សមៃប់ កម្មវិធី ផៃសៃងៗ   
ពៃម ទាំង បញ្ជា មា៉ាសុីន ថត រូប  
និង ឧប ករណ៍ ថត សំឡៃង ផង ដៃរ 
ហើយ អាច បន្ត លួច ព័តម៌ាន   នៅ 
ក្នងុ កំុពៃយូទ័រ   ឬ ទូរ ស័ព្ទ  និង បៃើបៃស ់
អត្ត សញ្ញាណ ជនរង គៃះ ទៅ 
បោក បញ្ឆោត អ្នក ដទៃ ទៀត ។   

  មន្តៃី ការិយា ល័យ ឆ្លើយ តប- 
បនា្ទាន់ នៃ កុំពៃយូទ័រ   របស់ កៃសួង 
បៃស ណីយ៍  នងិ ទរូគម នាគមន ៍  
បាន ថ្លៃង ដោយ សុំ មិន បញ្ចៃញ- 

ឈ្មោះ បៃប់ ថា  ដើមៃបី ចៀស វាង 
ការ ធា្លាក់ ទៅ ក្នុង អនា្ទាក់ បោក- 
បៃស់ របស់ អ្នក វាយ បៃហារ   អ្នក- 
បៃើបៃស់ តៃ ឡៃ កៃម  គួរតៃ 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់   និង តៃតួ ពិនិតៃយ គណ នី 
របស់ បុគ្គល ដៃល បាន ផ្ញើ សរ 
មក ឱៃយ បាន ចៃបាស់ លាស់ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា៖   « អ្នក បៃើបៃស ់
តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន ដោយ ខ្លួនឯង  
ករណី សងៃស័យ បើ គត់ មិន ដៃល 
ផ្ញើ សរ មក ទៃ  យើង អាច សួ របញ្ជាក់ 
សមី ខ្លួន ដៃល បាន ផ្ញើ សរ មក 
ហ្នឹង   តាម រយៈ លៃខ ទូរ ស័ព្ទ 
ផ្ទាល ់របស ់គត ់ឬ អ ីផៃសៃងៗ អ៊ចី ឹង 
ទៅ ដើមៃប ីបញ្ជាក ់ថា   អ្វ ីដៃល គត ់
ផ្ញើ មក ហ្នឹង ពិត ឬ អត់ » ។  

  កៃសងួ បៃស ណយី ៍បញ្ជាក់ ថា   
ក្នងុ ករណ ីសងៃសយ័  អ្នក បៃើបៃស ់
គរួ ហៅ ទ ូរសព័្ទ ទៅ សកសរួ មា្ចាស ់
គណនី ដោយ ផ្ទាល់ តៃ ម្តង ។  
កៃយ ពៃល ដឹង ថា   មា្ចាស ់គ ណន ី
មនិមៃន ជា មា្ចាស់ គណន ីពតិ បៃ-
កដ  អ្នក បៃើបៃស់ អាច បិទ ការ- 
ទទួល សរ ពី គណន ីនះ តាម រយៈ 
ការ ជៃើស រសី យក ពាកៃយ  ជា ភាស 
អង់គ្លៃស  ដៃល មាន អកៃសរ ពណ៌ 
កៃហម ថា «Block User» ។  

  មន្តៃី ការិយា ល័យ ឆ្លើយ តប - 
បនា្ទាន ់នៃ កុពំៃយ ូទរ័  បៃប ់ថា  កៃ  ព ី
នះ  អ្នក បៃើបៃស ់អាច បើក មខុ- 
ងារ សុវត្ថិ ភាព នៅ ក្នុង កម្មវិធី តៃ - 
ឡៃ កៃម   ដៃល ក្នុង កម្មវិ ធី នះ 
មាន មុខងារ ឱៃយ ដក់ លៃខ កូដ- 
ការពារ  ក៏ ដូច ជា បៃើបៃស់ នូវ មុខ- 
ងារ ចាក ់សោ ២តង ់  ផង ដៃរ ។    បើ 
តាម មន្តៃី ការិយា ល័យ ឆ្លើយ- 
តប បនា្ទាន់ នៃ កុំពៃយូទ័រ  អ្នក វាយ- 
បៃហា រ អាច អះអាង ថា  ជា 

បគុ្គលកិ ថ្ម ី ឬ ជា អ្នក ផ្គត ់ផ្គង ់សៃវា   
ឬ ជា បុគ្គល ធ្វើការ នៅ ស្ថាប័ន 
ណ មួយ  ឬ ក៏ ដក់ រូប ភាព ជា មិត្ត - 
ភក្តិ របស់ អ្នក បៃើបៃស់ តៃ ឡៃ - 
កៃម   ហើយ ធ្វើ ការ សក សួ រ ព័ត៌ - 
មាន ជា ចៃើន ឬ ផ្ញើ ឯក សរ ណ - 
មួយ ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក បៃើបៃស់ បើក- 
មើល ។  ឯក សរ ទាំង នះ ចៃើន 
តៃ អាច ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង បៃធាន- 
បទ ថ្មីៗ ក្តាៗ  ដៃល ជន រងគៃះ 
អាច មាន ចំណប់ អារម្មណ៍ ចង់ - 
ដឹង  ចង់ អាន  ជា ដើម ។  

 ថ្មីៗ  នៃះ មាន ការ កើន ឡើង គួរ - 
ឱៃយ កត់ សមា្គាល់ នូវ វិធី សស្តៃ វាយ- 
បៃហារ ដោយ បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ 
ទំនាក់ ទំនង សរ ខ្លី ដូច ជា   Tel-
egram ,   WhatsApp, Viber, 
Wechat។ ល ។  ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក- 
បៃើបៃស់ តៃ ឡៃ កៃម   ចុច បើក 
ទៅ លើ ឯក សរ ភា្ជាប់   ក្នុង ទមៃង់ 

ជា   PDF,  Words ,  Excel , 
PowerPoint។ ល ។   នៃះ បើ តាម 
ការ ផៃសាយ របស់ការិយា ល័យ 
ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ នៃ កុំពៃយូ ទ័រ ។   

លោក   ជា  ពៅ   បៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន បៃឆំង បទ ល្មើស បច្ចៃក- 
វិទៃយា  បាន ចាត់ ឱៃយ មាន កៃុម- 
សៃវជៃវ ដើមៃបី ស្វៃងរក   និង 
កំណត់ មុខ សញ្ញា ដើមៃបី ចាប់ ខ្លួន 
ជន ល្មើស យក មក ផ្តនា្ទា ទោស 
តាម ចៃបាប់ ។   លោក ថា  កន្លង មក 
ករណី នៃះ ក៏ ធា្លាប់ កើត មាន ដៃរ 
នៅ កម្ពជុា   បុ៉ន្តៃ មិន សូវ មាន ផុល- 
ផុស ចៃើន ឡើយ ។   

  លោក  ពៅ  ថ្លៃង ថា៖  « ករណីហ្នងឹ   
ធា្លាប់ កើត មាន ចៃើន នៅ បៃទៃស 
គៃ  ប៉ុន្តៃ នៅ កម្ពុជា  មិន ធា្លាប់ មាន 
ផុល ផុស ទៃ  រឿង តៃ ឡៃ  កៃម នៃះ   
ទើប តៃ កើត មាន ក្នងុ មួយ រយៈ ពៃល  
ចុង កៃយ ទៃ  នៅ សៃុក យើង » ។   

  លោក   ពៅ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
កន្លង មក នាយក ដ្ឋាន ជំនាញ 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ  និង អំពាវ នាវ ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ទូទៅ មានការ បៃងុ-   
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់   ក្នុង ការ បៃើបៃស់ 
បណ្ដាញ បច្ចៃក វិទៃយា ផៃសៃងៗ   
ដើមៃប ីការពារ ខ្លនួ ព ីលៃបិច បញ្ឆោត 
លើ បណ្ដាញ បច្ចៃក វិទៃយា ។   

  លោក   ពៅ  ថ្លៃង ថា៖  « សូម 
បងប្អនូ កំុ ចុច តំណ ភា្ជាប់ ឬ ឯក ស រ  
សងៃស័យ  ដៃល ទទួល បាន ក្នុង 
បៃអប់ សរ អុីមៃល  ឬ សរ កម្ម - 
វិធី  ទំនាក់ ទំនង សង្គម  ឧទា ហរ ណ៍  
កម្ម វិធី  Telegram Messenger  
ជា ដើម ។ ល ។  ចៀស វាង ការ- 
ទាញ យក ឬ ដំឡើង ឯក សរ មៃ - 
រោគ ។  មៃយា៉ាង ទៀត   សូម ដំឡើង 
បច្ចបុៃបន្ន ភាព កម្មវិធី កមា្ចាត់ មៃរោគ   
និង ស្កៃ ន មៃរោគ ក្នុង មា៉ាសុីន-  
កុំ ពៃយូទ័រ ជា បៃចាំ » ៕   

 តពីទំព័រ  ៤ ...សោមន សៃស រីក-  
រាយ កៃលៃង ចំពោះ ការ សមៃ ច  
បាននូវ គោល ការណ៍ ថ្មីមួយ 
នៃះ   សមៃប់ ការ ផ្តល់ សៃវា កម្ម 
ក្នុង ការ ជួយ ដោះ សៃយ វិវាទ 
ពាណិជ្ជ កម្ម»។

លោក  ប៊ុន យូឌី  បញ្ជាក់ ថា 
មុន ពៃ ល មាន ការរីករាល ដល 
នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩ ម.ជ.ម   បាន ធ្វើ- 
ការ ដោះ សៃយវិវាទ ដោយ ផ្ទា ល់  
(Participation in person)
ហើយ  ក៏ មាន សវនាការខ្លះ  ក៏ ខា ង 
មជៃឈមណ្ឌលនៅ ដំណើរការ ផ្ទា ល់ 
ជាធម្ម តា ដៃរក្នុង អំឡុង កូវីដ 
នៃះ ប៉ុន្តៃ ក៏ មាន ករណី១ហ្នឹង 
បាន ធ្វើ  តាម បៃព័ន្ធអនឡាញ 
ហើយការ ដៃល  ម.ជ.ម ធ្វើ នៃះ 
ក៏ ដូចគ្នា ទៅនឹង មជៃឈមណ្ឌល 
អន្តរជាត ិផៃសៃងៗទៀត  ដៃល គៃ 
ធ្វើ សវនាការតាម អនឡាញ ដៃរ ។ 
លោក  ថ្លៃងថា៖«ការ ធ្វើ សវនា - 
ការតាមអន ឡាញ  វា មាន ការ- 
លំបាក ខ្លះៗដៃរ ដោយ សរ ពួក - 
គត់ នៅ  តំបន់ ដៃល មាន ពៃល- 
វៃលា ខុសគ្នាដៃល ភាគី ខ្លះ នៅ 
អរឺ៉ ុប ខ្លះនៅខ្មៃរ ខ្លះនៅ ចនិ នងិ 
ខ្លះនៅ បៃទៃស ជប៉ុន ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ យើង មាន ការស្មុគ ស្មោញ 
ដៃរដៃល យើង មាន ការចំណ យ  
ពៃល វៃលាចៃើន ដៃរ ក៏បុ៉ន្តៃ យើ ង 
ដំណើរការ  ទទួល បាន ជោគ ជ័ យ 
មិន មាន បញ្ហា អ្វីនះ ទៃ»។

សៃចក្ត ីបៃកាសព័ត៌មាន   បន្ថៃ ម 
ថា  ដំណើរ ការ នីតិវិធី បៃកប - 
ដោយ ជោគជ័យនៃះ បាន បងា្ហា ញ 
ពី សមត្ថភាព របស់ ម.ជ.ម   ក្នុង 
ការ  គៃប់ គៃង សំណំុ រឿង មជៃឈត្ត ការ  
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព  និង 
នវានុវត្តន៍ ក្នុង ការ  ឆ្លើយ តប ទៅ 
នងឹ លនំា ំថ្ម ីនៃការ  ផ្តល ់សៃវាកម្ម 
ដៃល បណ្ដាល មក ពី ការ រីករាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

ម.ជ.ម  គឺ ជាស្ថាប័នឯក រាជៃយ  
មិន ស្វៃង រក បៃក់ ចំណៃ ញ ដៃ ល  
តៃូវ បា ន បង្កើត ឡើង សៃប តាម 
ចៃបាប់ ស្តី ពី មជៃឈត្តការ ពា ណិជ្ជ - 
កម្ម ឆ្នាំ ២០០៦។ ក្នុង នាម ជា 
មជៃឈ មណ្ឌ ល មជៃឈត្ត ការ តៃមយួ- 
គត់ នៅ បៃទៃ ស កម្ពុជា   ម.ជ.ម  
មាន បៃសកកម្ម ផ្តល់ ជូននូវ ការ - 
ដោះ សៃយ វិវាទ ពាណិជ្ជកម្ម 
ក ៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ បៃកប ដោ យ 
អពៃយាកៃតឹភាព និង បៃសិទ្ធ ភាព ។  
នាពៃល បច្ចបុៃបន្ននៃះ មាន មជៃឈ - 
 ត្ត  ករ ជាង  ៦០ រូប  មាន សញ្ជាតិ 
ផៃសៃងគ្នា  ដៃល តៃូវ បាន ចុះបញ្ជី 
ជា សមាជិក មជៃឈត្តករ របស់  
ម.ជ.ម។ ចាប់ តាំងពី ម.ជ.ម 
បាន ចាប ់ផ្តើម  ដណំើរ ការ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៣ មក ម.ជ.ម បាន គៃប់ - 
គៃង  សណំុ ំរឿង សរបុ ចនំនួ ២៥  
ដៃល ទំហំ វិវាទ មាន ចំនួន សរុប 
លើស ពី  ៧២ លាន ដុលា្លារ អា - 
មៃរិក  ៕

រូប ភាព នេ ការ បេ ើ បេស់ តេឡេកេម ក្លេង បន្ល។ំ រូបថត នគរ បាល

ក្រសួងឱ្រយមន្ត្រីប្រងុប្រយ័ត្ន... មជមបាន...
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ ស៊ា ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� ប ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�ប ល  និងធន� នមនុសេស
 ញុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈកៃសងួ បរសិ្ថាន  នងិ 
អង្គការ មិនមៃន រដ្ឋាភិ បាល  
ប ង្ហាញ ក្តីបារម្ភ ជុំវិញ សំរាម បា្លា- 
ស្ទ ិកដៃលមា ន ចនំនួ ចៃើន ឡើង 
នៅ ក្នុង ទន្លៃ និង សមុទៃ កម្ពុជា 
ខណៈ ក្នងុ អំឡុង ៥ឆ្នា ំ ចុង កៃយ 
នៃះ មាន អ្នកនៃសទ ជាចៃើន 
ត្អូញត្អៃ រ ពី ការ នៃស ទ បាន 
សំរាម ចៃើន ជាង បាន តៃី។

រដ្ឋ លៃខា ធិការ និង អ្នក នាំ- 
ពា កៃយ កៃសួងប រិស្ថាន លោក 
នៃតៃ ភ ក្តៃ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កា លពីថ្មីៗ នៃះថា សំណល់ 
 បា្លា ស្ទិ កគឺជា ក្តី បារម្ភ រួម របស់ 
ពភិព លោក រមួ ទាងំ កម្ពជុា ផង។ 
តាម និនា្នា ការ នៃ ការបៃើ បៃស់  
លើ ពិភ ពលោ កនឹងមា នការ- 
កើន ឡើង នៃ ការ បៃើបៃ ស់ សំ- 
ណល់ បា្លា ស្ទ ិក ពី ចំនួន ៤០០លាន 
 តោនក្នងុ ១ឆ្នាដំល់ ៦០០ លាន - 
តោននៅ ឆ្នា ំ២០២៥ ហើយ កម្ពជុា 
ក៏ កើន ឡើង ផង ដៃរ ។ 

លោក នៃតៃ ភ ក្តៃ បានបន្ថៃម  
ថា សមៃប់ កម្ពុជា ការ បោះ- 
ចោល សំរាម បា្លា ស្ទិ ក ក្នុង បៃភព 
ទកឹ គជឺា ក្ត ីបារម្ភ ខា្លាងំ ដៃល ទាម- 
ទារ ឱៃយ មាន ការ ចលូ រមួ ទប ់ស្កាត ់
ទាំង អស់ គ្នាដើមៃបី ចៀស វាង 
ផល ប៉ះពា ល់ កាន់ តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ បរិ ស្ថាន ជា ពិសៃ ស ប៉ះ- 
ពាល់ ជីវ ចមៃុះ នៅ ក្នុង ទឹក ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ការ បោះ- 
ចោល សំរាម ចូល បៃភព ទឹក នៃះ 
មិន មៃន តៃឹម តៃ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់  
បរិស្ថាន ទៃគឺ ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ 

ដល ់ជវី ចមៃុះ ដៃល រសន់ៅ ក្នងុ- 
ទឹក។ ចំណុច នៃះ គឺ យើង បាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ អប់រំ ណៃនំា ដល់ បៃ- 
ជា ពលរ ដ្ឋ។ មា នតៃ ការ ចលូរមួ 
ទាំង អស់ គ្នា ទៃ ពៃះ មាន ការ- 
ពៃួយបា រម្ភ ជា មួយនឹ ង បញ្ហា 
បំពុល បា្លា ស្ទ ិក មិន មៃន តៃ កម្ពជុា 
យើង ទៃ គឺ ទូទាំង ពិភព លោក 
មាន ការ ពៃួយ បា រ ម្ភ»។ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ហា បៃឈមនៃះ  
លោក  ភក្តៃ បា នថ្លៃង ថា  ការ- 
សហការ  គ្នា ក្នុង ការអប់រំ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ដល់ ពល រដ្ឋ ការអនុ វត្ត 
វិធាន ការ គៃប់គៃង សំរាម ឱៃយ បាន 
តៃមឹ តៃវូ  ការលើ កទឹ កចិត្ត ឱៃយ មាន 
ការ កៃច្នៃ សំរាម  និង ការ ជំរុញ 
ពលរដ្ឋ ឱៃយ កាត់ បន្ថយ ការ បៃើ- 
បៃ ស់ បា្លា ស្ទិ ក គឺ កតា្តា សំ ខាន់ ។

លោកបា នបន្ថៃមថា៖ «ការ- 
ជំរុញ ឱៃយ មាន ការញៃក សំរាម  
នៅតាម  ផ្ទះ និង តាម ទីលាន គឺ 
ជា ភាពចំា បាច់  ដើមៃបី  កៃច្នៃ សំរាម 
បា្លា ស្ទ ិក នងិ សរំាម សរ ីរា ង្គ យក 

ទៅ កៃច្នៃ សមៃប ់បៃើបៃ ស់ 
ឡើង វិញ។ យើង ដឹង ហើយ 
សំរាម បា្លា ស្ទិ ក នៃះ គឺ មិន ងយ 
រលាយ នោះទៃ ហើយ បើរលាយ 
ក៏បង្ក ផល ប៉ះពាល់  ចៃើន ដល់ 
បរិស្ថានដៃល តៃូវតៃ ពងៃឹង 
វិធានការ នានា ដៃល បាន ដក់- 
ចៃញ ក្នងុការ កមៃតិ ការ បៃើបៃស់- 
បា្លា ស្ទិ ក និង ការ នាំចូល បា្លា ស្ទិ ក 
ដៃល មាន កមៃស់ កៃស់»។

បើ តាម ការ រក ឃើញរ បស់ 
អង្គការ កម្មវិធី អភិវ ឌៃឍន៍ សហ- 
បៃជា ជាតិ ហៅ កាត់ UNDP 
ចំនួ ន៨ ០ភា គរយនៃ សំណល់ 
សំរា មនៅ តាម ឆ្នៃរសមុទៃ កម្ពជុា 
គឺ ជា សំណល់ បា្លា ស្ទ ិក។អង្គការ- 
នៃះបារម្ភ ថាប ញ្ហា សំរាម បា្លា ស្ទកិ 
នឺង កាន់ តៃមាន ផល ប៉ះពា ល់ ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ ដល់ បរិស្ថាន តំប ន់ឆ្នៃ រសោ- 
ភ ណភា ព  និង អៃកូឡូ សីុ  សមទុៃ 
និង ជីវច មៃុះ ក្នុង ទឹកស មុទៃ។

សៃដៀង គ្នានៃះ  ដៃរ អង្គការ 
Wonder of the MeKong 

បាន សរសៃរ ក្នងុ ទ ំពរ័ ហ្វៃ ស ប៊កុ 
របស ់ខ្លនួ កាល ពថី្ម ៗី  នៃះដៃរថា 
ខ្មៃរ មាន ពាកៃយសោ្លាក ដ៏ មាន បៃ- 
ជា បៃយិ ភាព មួយ ដៃល តំណាល 
ត គ្នា ជាចៃើន ជំនាន់ មកហើយ 
ថា«ទ ីណា មានទ ឹក ទនីោះ មាន 
តៃ»ី។បុ៉ន្តៃ ជា អកុសល ក្នងុ អំឡុង 
៥ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ មាន អ្នក- 
នៃសទ ជា ចៃើន បាន ត្អូញត្អៃរ 
ថា ពួកគត់ ចាប់ សំរាម បានចៃើន  
ជាង ចាប់ តៃី។ 

អង្គការ នៃះ បានប ញ្ជាក់ ថា៖ 
«មាន សំរាម ជាចៃើន បៃភៃ ទ 
ដៃល អ្នក នៃសទ ចាប់ បាន ពី ក្នងុ 
ទឹក ទន្លៃ ជា មួយ នឹង  តៃី បន្តិច- 
បន្តួច។នៅ ពៃល កំណើន  ពល- 
រដ្ឋ កើនឡើង ខ្ពសស់ៃប ពៃលជា-  
មួយ គ្នា នោះដៃរសំរាម ក៏ កើន- 
ឡើង យ៉ាងគំហុក ផងដៃរពិសៃស  
កាក សំណល់ បា្លា ស្ទិ ក»។ 

អង្គការ Wonder of the 
MeKong បាន ពិ ព ណ៌នា ថា 
ការ ដៃល សំរាម កាន់ តៃមានចៃើន 
ពៃះ គៃួសរ ដៃល រស់នៅ តាម 
ដង ទន្លៃ មួយ ចំនួន បានបោះ - 
ចលូ  ក្នងុ ទកឹទន្លៃ។ ពលរដ្ឋ ទាងំ- 
នោះ បៃហៃលជា មិនបាន ដឹង 
ទៃ ថា សរំាម បៃចាថំ្ងៃ ដៃល បាន 
លិច ចូលក្នុង ទឹកទ ន្លៃមិ នបា ន 
ចៃញ ទៅណា ឆ្ងាយ ពី ផ្ទះ របស់ 
គត់ ឬ  ពី  ជីវិត រស់នៅ របស់ គត់ 
នោះ ទៃគ ឺវា បាន លចិ ចុះទៅ ក្នងុ 
ទឹកទាក់ ជាប់ តៃី និង សមា្លាប់ តៃី 
ដៃលជា អាហារ ដ៏ សំខាន់ របស់ 
ពលរ ដ្ឋ ខ្មៃរ ដោយ មិន ដឹង ខ្លួន។

អម ជា មួយនឹ ង សរ ដូច្នៃះ 
អង្គ ការនៃះ ក៏បាន បង្ហាញ  រូប- 

ថតសំរាម  ជាចៃើន សន្លឹក ដៃល 
ថត បាន ព ីចណំចុ ទន្លៃ សបក្នងុ 
ភូមិ សស្តៃ សង្កាត់ ពៃក តា សៃក 
ខណ្ឌ ជៃយច ង្វារ រាជធានី- 
ភ្នពំៃញ  ដៃល អ្នកនៃសទ ចាប-់ 
បាន ពី ក្នុង ទន្លៃ លាយជាមួយ- 
នឹង តៃី  ហើយ តៃី ខ្លះ អាច តៃូវ 
ស្លាប់ ដោយ សំរាម ទាំងនៃះ។ 

ទន្ទ ឹមនងឹ នៃះ អង្គការ Won-
der of the MeKong បានស្នើ  
សុំថា៖«សូម មៃតា្តា ពិចារ ណា 
ឡើងវ ិញ ដោយ ជៃើស រសីយក 
នូវ ជមៃើស ដ ទៃ ផៃសៃងទៀត ដូច- 
ជាការ ទុកដក់ សំរាម ក្នងុ ផ្ទះមុន  
ពៃល ភា្នាកង់រ សរំាម មក បៃមលូ  
បៃងចៃក សំរាម ឱៃយបាន តៃឹម- 
តៃូវកាត់បន្ថយ ការបៃើបៃស់ 
សមា្ភារ ច្នៃ ពី បា្លា ស្ទិ ក។ល។»។

អង្គកា រដ ដៃល នៃះបញ្ជា ក់ 
បន្ថៃ ម ថា«យើង ទាំងអស់គ្នា 
អាចជា ចំណៃក មួយ នៃ ដំណោះ- 
សៃ យ នៃ បញ្ហា ទាងំអ សន់ៃះ ។  
យើង អាច ធ្វើការ រួមគ្នា ថៃរកៃសា 
ទន្លៃ របស់ យើង ឱៃយមាន សុខ- 
ភាព ល្អនងិ ដើមៃប ីធានា នវូ បៃភព 
អាហា រ បៃតូៃអីុន ខ្ពស់ របស់យើង  
ឱៃយបាន ស្ថិត ស្ថៃរ សមៃប់ ពៃល 
អ នាគត »។

យ៉ាង ណាក្ដី បើតាម លោក 
នៃតៃ ភក្តៃ ការ កៃច្នៃ សំរាម 
នៅក្នុង  កម្ពុជា នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
គឺ ជា បញ្ហា នៅឡើ យ  ពៃះតៃ  
កម្ព ុជាម ិនទា នម់ា ន ការ កៃច្នៃ ឱៃយ 
ល្អ ទៃ ពៃះ សំរាម ១០០ ភាគ- 
រយ គឺអាច ដកហូត យកមក 
កៃច្នៃបា ន តៃឹម១ ០ភា គរ យ  
តៃប៉ុ ណោ្ណោះ ៕  

មន្ត្រនិីងអង្គការបារម្ភពីសំរាមបា្លាស្ទកិក្នងុទន្ល្រនិងសមុទ្រ

សំរាមប្លាស្ទកិតាមមត់ទន្លេជិតមុខវំាងកាលពីមេសិល  មិញ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

គឹម  សារុំ 

កំពតៈ យុវជន មា្នាក់ តៃូវបាន 
សមត្ថកិច្ច បញ្ជូន ទៅ សលា ដំបូង 
ខៃត្តកំពត  ពី មៃសិល មិញ  កៃយ ពី 
ចាបខ់្លនួ កាលព ីថ្ងៃ ទ១ី៥   ធ្ន ូ ពាក ់ពន័្ធ   
នងឹ ការសរសៃរ បង្ហាះ តាម ហ្វៃស- 
ប៊កុ ជៃរ បៃមាថ ពៃះមហា កៃសតៃ ន ិង   
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  
ពៃមទាំង ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត 
មួយ ចំនួន។  

លោក ប៉ូង  សុខៃង  ស្នងការរង 
ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ ខៃត្តកៃប បៃប់ ពី 
មៃសិលមិញថា  ជនសងៃស័យ ឈ្មោះ 
ងិន  ស៊ុយ ទៃី  ភៃទ បៃុស  អាយុ 
២៥ឆ្នាំ រស់នៅ ក្នុង ភូមិ -សង្កាត់ 
កៃប  ខៃត្តកៃប  តៃូវបាន លោក 
កសង សណំុរំឿង បញ្ជនូទៅ ស- 
លា ដំ បូង ខៃត្ត កំពត ហើយ  នៅ ថ្ងៃ 
ទី ១៦ ធ្នូ  ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការជៃរ បៃ- 
មាថ ពៃះមហាកៃសតៃ  នងិ ថា្នាកដ់កឹ- 
នាំ ។ ការអនុវត្ត នីតិវិធី នៃះ  ដោយ 

ផ្អៃក លើ ចម្លើយ សរភាព  និង 
ការបៃពៃឹត្ត ជាក់ស្តៃង របស់ គត់ ។

លោកថ្លៃង ថា ៖«ក្នុង នាម មនៃ្តី- 
នគរបាល យុត្តិធម៌  យើង សរសៃរ 
ក្នងុរបាយការណ ៍បញ្ជនូ ទៅ តលុា- 
ការ  គ ឺពាកព់ន័្ធ បទល្មើស ច ំននួ ២។ 
ទី១  គឺ ញុះញង់ ធ្វើ ឱៃយមាន ការ- 
រសីអើង នងិ ទ២ី គ ឺបរហិារ បង្កាច-់ 
កៃរ្តិ៍ ជាសធារណៈ តាម បណា្តាញ- 
សង្គម ហ្វៃសប៊ុក»។

បើ តាម ការសៃង់ សម្តី ពីជន- 
សងៃស័យ ដៃល បៃប់ សមត្ថកិច្ច  គឺ 
មលូហៃតដុៃល របូគៃ បង្កើត គនំតិ 
សរសៃរ រិះគន់ ពៃះមហាកៃសតៃ ខ្មៃរ  
លោក នាយករដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  
និង ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត ចំនួន 
៣របូនោះ គ ឺផ្តើម ចៃញ ពកីារ គុកំនួ 
សងៃសារ របស់ខ្លួន មាន បៃុស ផៃសៃង 
ហើយ ឈប ់សៃឡាញ ់ខ្លនួ។  លោក    
ថា  ដោយសរគត់ មាន កំហឹង   
កយ៏ក ឈ្មោះ មា្តាយ ឪពកុ របស ់នារ ី
ជា សងៃសារ  និង រូបថតទៅបង្កើត 

គណ នី ហ្វៃសប៊ុក ថ្មី  សរសៃរ ជា 
សរ ជៃរ បៃមាថ ពៃះមហាកៃសតៃ ។ 

លោក ប៉ូង  សុខៃង  និយយថា  
ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  គត ់ក ៏សរសៃរសរ 
ដោយ បៃើ ពាកៃយ សម្ត ីអសរុោះ ដល ់
ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត កណា្តាល  
កៃប  និង ខៃត្ត កំពត ផងដៃរ។ 
ការដៃល គត់ សរសៃរ បៃបនៃះ គឺ 
ចង ់ឱៃយថា្នាក ់ដកឹនា ំទាងំនោះ មើល- 
ឃើញ  និង ដក់ទោស លើ ឪ ពុក 
មា្តាយ សងៃសារ របស់ នាង។ ករណី 
នៃះ សមត្ថកិច្ច របស់ លោក  និង 

មនៃ្ត ីជនំាញ នៃ នាយកដ្ឋាន បៃឆងំ   
បទល្មើស បច្ចៃកវទិៃយា ធ្វើការ សៃវ- 
ជៃវ ជិត១ឆ្នាំ មក ហើយ។  ពៃល 
កពំងុ សៃវជៃវ   សមត្ថ កចិ្ច បានហៅ   
ឪពុក មា្តាយ នារី ជា សងៃសារ  របស់ 
ជនសងៃស័យ  រមួទាងំ នារ ីសងៃសារ មក    
សកសួរ ជាចៃើន លើក មក ហើយ   
ប៉នុ្តៃ ពកួគត ់បដសិៃធ ថា ហ្វៃស ប៊កុ   
នោះ មិន មៃន ជា របស់ ពួកគត់ ទៃ។ 

បើ តាម មន្តៃីនគរ បាលរូបនៃះ  
ជនសងៃស័យ បាន បង្កើត ហ្វៃសប៊កុ 
ក្លៃងកា្លាយ នងិ សរសៃរសរ បង្ហាះ 

នៃះ តាំង ពីឆ្នាំ២០១៧   ប៉ុន្តៃ  មិន 
បាន បៃើពាកៃយ សម្តី ខា្លាំង ទ ៃ ។  ជន- 
សងៃសយ័ ទើបតៃ វាយបៃ ហារពាកៃយ- 
សម្តី ខា្លាំង ពី ៥ ទៅ ៦ ខៃ ក្នុង ឆ្នាំនៃះ ។

ករណ ីនៃះ  លោក ជា ពៅ  បៃធាន 
នាយកដ្ឋាន បៃឆំង បទល្មើស 
បច្ចៃកវិទៃយា  បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល  មញិថា  មនុ ការឃាតខ់្លនួ  ជន-   
សងៃស័យ បានសរសៃរ ពាកៃយ រិះគន់ 
នងិ ជៃរបៃមាថ ដល ់មនៃ្ត ីនគរ បាល 
នៅតាម បណា្តា ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត មយួចនំនួ ដោយ បង្ហាះ 
តាម គណនី ហ្វៃសប៊ុក របស់ ខ្លួន។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«អត្ថន័យ ក្នុង 
សរ នោះ ជន សងៃស័យ បាន បៃើ 
ពាកៃយ អសុរោះ ជៃរបៃមាថ ដល់ 
មនៃ្តី ជាន់ខ្ពស់ នគរបាល ជាតិ»។ 

បនា្ទាប ់ព ីទទលួបណ្តងឹ  សមត្ថ កចិ្ច   
បានកណំត ់ទតីាងំ ជនសងៃសយ័ នងិ   
សហការ ជាមយួ ស្នងការ ដ្ឋាន នគរ-  
បាល ខៃត្ត កៃប សៃវជៃវ ឃាត  ់ខ្លនួ 
ជនសងៃស័យ បាន តៃ ម្តង៕

ជនសង្រស័យជ្ររប្រមាថព្រះមហាក្រសត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រនីគរបាលត្រវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការ

ជនសងេស័យជេរបេមថស្តេចនិងថ្នាក់ដឹកនំាតេវូបន  ចាប់ខ្លនួពីថ្ងេទី១៥ធ្ន។ូ រូប ប៉ូលិស
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ម្រេចកំពតទទួលបានការការពារពី៣២ប្រេទ្រេស
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ម្រេច កពំត ដ្រេលជា 
ផលតិផល សម្គាល់ ភមូសិាស្ត្រេ  
(GI) ដំបូង បំផុត របស់  កម្ពុជា  
ទទួល បាន ការការពារ ជា  លក្ខណៈ  
អន្តរជាត ិនៅ បណ្តា ប្រេទ្រេស ចនំនួ  
៣២ ក្រេម ច្រេបាប ់ទកី្រេងុ ហ្រេសឺណ្រេវ  
ប្រេទ្រេសស្វ៊សី ស្ថតិនៅតបំន ់អរឺ៉បុ    
ដ្រេល អ្នក ផលិត ជឿជាក់ថា  
ការការពារន្រេះ នឹង ជួយ ពង្រេឹង 
គុណភាព និង ពង្រេីក ទីផ្រេសារ  ។ 

លោក  បា៉ាន  សរូសក័្ត ិ រដ្ឋ មន្ត្រេ ី
ក្រេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  ដ្រេលជា 
អ្នក ផ្តចួ ផ្តើម ការ ចុះ បញ្ជ ីការពារ 
ន្រេះ បាន ដាក ់ពាក្រេយ ស្នើ សុ ំចុះ បញ្ជ ី 
ការពារ ម៉ាក សម្គាល ់ភមូសិាស្ត្រេ 
ទនំញិ «ម្រេចកពំត» ជា លក្ខណៈ  
អន្តរ ជាត ិនៅ ថ្ង្រេទ ី២១  ខ្រេ តលុា  
ឆ្នា ំ២០២០ ។ ន្រេះ បើតាម ស្រេចក្ត ី  
ប្រេកាស ព័ត៌មន របស់ ក្រេសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម  កាល ពី ថ្ង្រេទី១៥ធ្នូ ។

ក្រេសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន  បន្ត 
ថា  ចាប ់ព ីព្រេល ន្រេះ តទៅ  ម្រេច 
កំពតនឹង ទទួល បាន កិច្ច ការពារ  
ស្រេប ច្រេបាប់  មិន ឱ្រេយ ភាគី ទី ៣ ប្រេើ-  
ប្រេស់ ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត 
និង រំលោភ បំពាន នានា  ចំពោះ 
ម៉ាក សម្គាល់ ភមូ ិសាស្រេ្ត ទនំញិ 
ក្នុង បណ្តា ប្រេទ្រេស ហត្ថ ល្រេខី ។

ក្រេសងួពាណជិ្ជកម្ម  បញ្ជាក ់ថា៖ 
«ការ ចូល ជា សមជិក  របស់  កម្ពុជា   

ន្រេះ  គ ឺជា ការ វវិឌ្រេឍ មយួ ក្នងុ  ការ ធ្វើ 
សមហ រណកម្ម កម្ពុជា  បន្ថ្រេម 
ទៀត ចលូ ទៅ កាន ់ប្រេពន័្ធ អន្តរ ជាតិ  
ដោយ  កិច្ច ការ ពារ ជា លក្ខណៈ 
អន្តរ  ជាតិ ពី បណ្តា ប្រេទ្រេស  ចំនួន 
៣២ដ្រេល  ជា ភាគី ហត្ថ ល្រេខី »។

លោក ប៉្រេន សុវិជាតិ អ្នកនាំ- 
ពាក្រេយ ក្រេសងួ ពាណជិ្ជកម្ម ប្រេប ់
ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍ថា ប្រេទ្រេស កម្ពុជា 
អាច ស្នើ សុ ំចុះ បញ្ជ ីម៉ា ក សម្គាល ់ 
ភូមិ សាស្ត្រេ ទំនិញ របស់ ខ្លួន ជា 
លក្ខណៈ អន្តរ ជាតិ  តាមរយៈ ការ-  
ដាក់ ពាក្រេយ សុំ ត្រេ ១ លើក  ហើយ  
នងឹ ទទលួ បាន កចិ្ចការពារ  ប្រេឆងំ  
នងឹ ការ ដណ្តើម យក ការ ប្រេើប្រេស ់ 
គ្មាន ការអនញុ្ញត  ការធ្វើ ត្រេបត់ាម  
ការ កា្លាយ ទៅ ជា ពាក្រេយ ទទូៅ  ឬ ការ-  
ទាញ យក ផល ប្រេយោជន៍ ពី កិត្តិ-
នាម ន្រេ ឈ្មាះ  ប្រេភព ដើម ទំនិញ 
និង  ម៉ាក សម្គាល់  ភូមិ សាស្រេ្ត។ 

លោក ថ្ល្រេងទៀតថា ចំពោះ  
ផលិតករ ម្រេច កំពត  ការ ក្រេ ច្ន្រេ 
ម្រេច  កដ៏ចូ ជា  ការ វ្រេច ខ្ចប ់ជាដើម  
នៅ ក្រេ ទតីាងំ ភមូ ិសាស្រេ្ត ផលតិ  
អាច  នឹង ទទួល បាន ភាព ទន ់ភ្លន់  
(Flexibility) ជាង មនុ អាស្រេយ័   
ដោយ ការ រក្រេសា បាន នូវ គុណ- 
ភាព  ដើម ជា  ទំនិញ  ម៉ាក សម្គាល់  
ភូមិសាស្រេ្ត  (Origin-based  
quality  product)  របស់ 
ផលិត ករ ម្នាក់ៗ ។ 

លោក ថ្ល្រេងថា៖«ការ ចុះ បញ្ជី 

ការពារ ជា លក្ខណៈ អន្តរជាត ិនងឹ  
ជួយ ពង្រេីក ទីផ្រេសារ ម្រេច កំពត 
នៅ អន្តរ ជាតិ  កាន់ត្រេ ទូលាយ 
ថ្រេម ទៀត ជា ពិស្រេស នៅ ក្នុង 
ប្រេទ្រេស ទាំង ៣២  ដ្រេល ស្ថិត 
នៅ ក្រេម ច្រេបាប់ ន្រេះ»។

លោក ងួន  ឡាយ  ប្រេធាន 
សមគមលើក កម្ពស់ ម្រេច 
កំពត(KPPA) បាន ឱ្រេយ ដឹងថា  
លោក ពតិ រកី រាយ   ចពំោះ ពត័ម៌ន  
ន្រេះ ដោយ លោក ជឿថា វា នឹង 
ជយួ ពង្រេងឹ គណុភាព នងិ លើក- 
កម្ពស់  ទីផ្រេសារ  ម្រេចកំពត ក្នុង 
ឆក   អន្តរជាតិ  ជាពិស្រេស អឺរ៉ុប ។  

លោក ថ្ល្រេងថា៖«ម្រេច កំពត 
យើង នឹង ទទួល បាន ក្រេរ្តិ៍ឈ្មាះ  
កានត់្រេ ល្រេបី ល្រេបាញ ថ្រេម ទៀត  ហើយ  

វា ក៏នឹង ទទួល បាន ការពារ   ដើម្រេបី 
ទប់ សា្កាត់ ពី ការ ក្ល្រេង បន្លំ ម៉ាក  នៅ 
លើទីផ្រេសារអន្តរជាតិ  »។ 

លោក ធឿន តិច  ម៉្រេង មន្រេ្តី 
ន្រេក្រេមុហ៊នុ  ខនហ្វរី្រេល (Con-
firel  Co,.Ltd) បាន ឱ្រេយ ដឹងថា 
ការ ចុះ បញ្ជ ីការពារ ជា លក្ខណៈ 
អន្តរជាតិ ក្រេមច្រេបាប់ ទីក្រេុង 
ហ្រេសឺណ្រេវ ស្តី ពី កិច្ច ព្រេមព្រេៀង 
ទកី្រេងុ លសីបោនប្រេទ្រេស ពរ័ទយុ- 
ហ្គាល់  អំពីឈ្មាះ ប្រេភព  ដើម 
ទនំញិ  នងិ ម៉ាក សម្គាល ់ភមូសិាស្ត្រេ 
នឹងជួយ  បង្ក លក្ខណៈ ងាយឱ្រេយ 
ក្រេុមហ៊ុន លោក   នាំច្រេញ  ផលិត- 
ផលកម្រេច កំពតងាយ ស្រេួ ល 
ទៅ កាន់ បណ្តាប្រេទ្រេស ទាំង 
៣២ន្រេះដោយ រលូន។  

លោក មនប្រេសាសន៍ថា ៖ 
« ន្រេះបងា្ហាញថា ម្រេច កពំតនងឹ 
មនការទទលួ សា្គាល ់ព ីគណុភាព 
ពី ប្រេទ្រេស កាន់ត្រេ ច្រេើន ឡើង  
ដ្រេល វា នឹង សម្រេួលដល់ការ- 
នាំច្រេញ របស់ យើង»។ 

បើ តាម  លោក សវុជិាត ិក្រេសងួ  
ពាណជិ្ជកម្ម នងឹ ប  ន្ត ចុះ បញ្ជ ីម៉ាក   
សមូហ ភាព  រួមមន អំបុក  - 
កំពង់ ធំ ហើយ កំពុង រៀបចំ ការ- 
ចុះ បញ្ជមី៉ាក សមហូភាព  នបំញ្ចកុ 
សៀមរាប  ចម្លាក់ប្រេក់-សា្ពាន់ 
ឃុំ កំពង់ លួង-កោះអន្លង់ ចិន  
ខ្រេត្ត កណ្តាល  ស្មូនឆ្នាំង ដីខ្រេត្ត 
កពំងឆ់្នាងំ  ព្រេម ទាងំ ពងទាកនូ 
ស្រេ រនោង  ខ្រេត្តតាក្រេវ  ដ្រេល ជា 
ម៉ាក សមហូភាព (Collective 
Mark) ចុះ  បញ្ជី  ក្នុង ស្រេុក ។ 

ក្រេសងួ ក ៏កពំងុ អនវុត្ត គម្រេង  
ចុះ បញ្ជ ីម៉ាក សម្គាល់ ភមូ ិសាស្ត្រេ  
ទំនិញ «អំបិល  និង ផ្កា អំបិល 
កពំត»  ម៉ាក សម្គាល ់ ភមូសិាស្ត្រេ  
ទនំញិ  «ទកឹឃ្មុ ំព្រេ មណ្ឌល គរិ»ី 
ដោយ មន កិច្ច សហការ  និង ការ-  
គំទ្រេ ពី អង្គការ កម្មសិទ្ធិ បញ្ញា 
ពិភព លោក  និង គម្រេង  ម៉ាក 
សម្គាល់ ភូមិសាស្រេ្ត ទំនិញ ថា្នាក់-  
តបំន ់(GI Regional Project 
2021-2023) ដ្រេល អាច  ជរំញុ  
ឱ្រេយ មន ការ ចុះ បញ្ជ ីជា អន្តរជាត ិ
ដើម្រេបី ពង្រេីក ទីផ្រេសារ សម្រេប់ ទំ-
និញ ទំាងនោះ ៕ LA

ត ព ីទពំរ័ ១ ... របស ់រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ 
ការ រក្រេសា ស្រេដ្ឋកិច្ច ឱ្រេយ ដំណើរ ការ ទៅ មុខ។

ដោយ តាម របាយការណ ៍មយួ ឈ្មាះ 
Restrained Recovery ស្ដី ពី បច្ចុ-
ប្រេបន្ន ភាព ស្រេដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា  ដ្រេល ត្រេូវ 
បាន ផ្រេសព្វ ផ្រេសាយ កាល ពី ថ្ង្រេ ពុធខណៈ - 
ដ្រេល ស្រេដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា បន្ត ទទួល រង ផល-  
ប៉ះពាល់ ដោយ សារ  ការ រីក រាល ដាល 
ជងំ ឺកូវីដ ១៩ មន សញ្ញា ថា សកម្មភាព 
ស្រេដ្ឋ កិច្ច ស្រេកុ កំពុង វិល ទៅ រក ប្រេក្រេតី - 
ភាព បន្តចិ ម្ដងៗ ។  ស្រេដ្ឋកចិ្ច ត្រេវូ  ព្រេយាករ 
ថា នឹង រួញ ទំហំ ប្រេមណ ដក ២ ភាគ រយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ដ្រេល ដូច គ្នា នឹង  ការ- 
ព្រេយាករ  របស់ ខ្លួន កាល ពីខ្រេ កញ្ញា។

របាយការណ ៍បន្ត ថា នៅ ព្រេល ដ្រេល 
មន ការ ធូរ ស្រេល បន្តិច ក្នុង វិធានការ 
សវុត្ថភិាព សង្គម សកម្មភាព ស្រេដ្ឋ កចិ្ច 
ក្នុង ស្រេុក បាន ចាប់ ផ្តើម វិល ទៅ រក ប្រេ-
ក្រេត ីភាព បន្តចិ ម្ដងៗ វញិ។ អន្តរាគមន ៍

ក្នុង កម្រេិត ដ្រេល មិន ធា្លាប់ មន របស់ 
រដា្ឋាភិបាល  បាន ជួយ មួយ ផ្ន្រេក ក្នុង ការ - 
ទ្រេទ្រេង ់ដល ់ផ្ន្រេក ទទលួ ទាន ប្រេើប្រេស ់
ឱ្រេយ  នៅ ស្ថិត ស្រេ្ថរ ហើយ អតិ ផរណ ក៏ 
ស្ថិត នៅ ក្រេម ការ គ្រេប់ គ្រេង ជាប់ ផង- 
ដ្រេរ ។ លំហូរ ការ វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរ-
ទ្រេស ទៅ ក្នងុ គម្រេង ក្រេ ឧស្រេសាហកម្ម  
កាតដ់្រេរ នងិ ទៅ ក្នងុ វសិយ័ កស ិកម្ម នៅ 
ត្រេ បន្ត កើន ឡើង ទំនង ជា ដោយ សារ 
ត្រេ   ភាព ទាក ់ទាញ របស ់កចិ្ច ព្រេម ព្រេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ស្រេរី ដ្រេល កម្ពុជា កំពុង ធ្វើ 
ជាមួយ ប្រេទ្រេស នានា ក្នុង តំបន់ ។

របាយការណ ៍ឱ្រេយ ដងឹ ទៀត  ថា ទោះ ប ី
ការ នា ំច្រេញ សរបុ ន្រេ ផលតិ ផល កម្មន្ត-
សាល បាន រង ផល ប៉ះ ទង្គចិ ពី ការ រាត-  
ត្រេបាត ជំងឺ ន្រេះ ក៏ ដោយ  ក៏ កំណើន ការ- 
នាំ ច្រេញ ផលិត ផល ដទ្រេទៀត  នៅ ត្រេ 
បន្ត   មន ដូច ជា  កង់ គ្រេឿង ផ្គុំអគ្គិសនី 
គ្រេឿង បនា្លាស់ រថយន្ត  និង គ្រេឿង ផ្រេសំ 
ហើយ ការ នា ំច្រេញ អង្ករ នងិ ផលតិផល 
កសិ កម្ម ផ្រេស្រេង ទៀត នៅ ត្រេ មន  សម្ទុះ 
ខ្លាំង កា្លា។ ជាមួយ គ្នា ន្រេះ ទ្រេសចរណ៍ 

ក្នងុ ស្រេកុ បាន ជយួ មយួ ផ្ន្រេក ក្នងុ ការ ធ្វើ 
ឱ្រេយ ឧស្រេសាហកម្ម ទ្រេសចរណ៍  និង ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ កម្រេើក ឡើង វិញ។

លោកស្រេី  Inguna Dobraja នា-
យិកា គ្រេប់គ្រេង ប្រេចាំ ប្រេទ្រេស  ន្រេ ធនា-
គរ ពិភព លោក បាន ឱ្រេយ ដឹង ថា  កម្ពុជា 
នៅ ត្រេ ប្រេឈម នងឹ ភាព មនិ ប្រេកដប្រេ- 
ជា ច្រេើន  ខណៈ ដ្រេល មន ការ ចាំ បាច់  
សម្រេប់ ការ បង្កើត ការងារ ដ្រេល រង- 
ផល  ប៉ះពាល់  និង ត្រេូវ ព្រេយួរ។

លោកស្រេ ីបានបន្ថ្រេម   ថា៖ « ចក្ខវុសិយ័ 
កណំើន  របស ់កម្ពជុា នៅ ត្រេ ប្រេឈម នងឹ 
ភាព មិន ប្រេក ដប្រេជា ច្រេើន ណស់។ 
គោល ដៅ ដ៏ សំខន់ បំផុត ន្រេ គោល- 
នយោបាយ នាព្រេល ន្រេះ  គឺ ជា បនា្ទាន់ 
ត្រេវូ ធ្វើ យ៉ាង ណ សា្ដារ ឡើង វញិ នវូ ការ- 
ងារ  ដ្រេល បាត់ បង់ ឬដ្រេល ត្រេូវ បានព្រេយួរ 
ដោយ សារ ត្រេ ការ រាលដាល ជំងឺ ន្រេះ។ 
ឆ្ពាះ ទៅ ព្រេល ខង មុខ ជា ការ ចាំ បាច់ 
ដ្រេល  ត្រេូវ ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ការ- 
វិនិយោគ ក្នុង ស្រេុក និង ពី បរទ្រេស ឱ្រេយ 
ទាញ យក ផល ចំណ្រេញ ពី កិច្ចព្រេម - 

ព្រេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម ស្រេរ ីទ្រេ្វ ភាគ ីនងិ ក្នងុ 
តបំន ់ដ្រេល ត្រេវូ បាន បង្កើត ឡើង កាល- 
ពពី្រេល ថ្មីៗ  ន្រេះ។ លទ្ធភាព ន្រេះ អាច ធ្វើ 
ទៅ រួច តាម រយៈ ការ ដាក់ ច្រេញ ឱ្រេយ បាន 
ឆប ់រហ័ស នូវ ច្រេបាប់ វិនិយោគ មន ភាព- 
ប្រេកតួ ប្រេជ្រេង  នងិ ប្រេការ លើក ទកឹ ចតិ្ត 
នានា ដល់ ការ វិនិយោគ អម ដោយ វិធាន- 
ការ ទាំង ឡាយ សំដៅ បង្កភាព ងាយ- 
ស្រេួល ដល់ ការ ធ្វើ អាជវីកម្ម ផងដ្រេរ  »។

លោក   មស សុខស្រេនសាន្ត អ្នកនំា  - 
ពាក្រេយ ក្រេសួង ស្រេដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បាន យល់ ស្រេប ជាមួយ នឹង ការ ព្រេយាករ 
របស ់ធនាគរ ពភិព លោក  ដ្រេល ត្រេវូ គ្នា 
នឹង ការ ព្រេយាករ របស់ រដា្ឋាភិបាល (ក្នុង 
រង្វង់ ដក ១,៩ ភាគរយ)។

លោក ថ្ល្រេង ថា៖  « ខ្ញុំ យល់ ស្រេប  នឹង 
ការ ព្រេយាករ របស ់ WB ខណ ៈដ្រេល រដា្ឋា- 
ភិបាល នឹង នៅ ត្រេ រក្រេសា ការ ព្រេយាករ ដក 
១,៩ ភាគរយ ។ ដូច ដ្រេល យើង មើល- 
ឃើញ ហើយ ថា រដា្ឋា ភបិាល មន ភាព- 
បរុ្រេ សកម្ម  នងិ មន ការ ឆ្លើយ តប ភា្លាមៗ  
ទៅ លើ ផល ប៉ះពាល់ ដ្រេល បាន បង្ក 

ឡើង ដោយ សារជំងឺ កូវីដ ១៩។ ការ-
ណ៍ ន្រេះ បាន បង្កើន ទំនុក  ចិត្ត ដល់ ក្រេុម 
វនិយិោគនិ  ដចូដ្រេល លោក មើលឃើញ  
ហើយ ថា បរិយ កាស វិនិ យោគ  និង 
អាជីវកម្ម នៅ ត្រេ ល្អប្រេសើរ »។ 

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក ស្រេវ ជ្រេវ 
ស្រេដ្ឋកិច្ច នៅ រាជ បណ្ឌិត្រេយ សភា កម្ពុជា  
ក ៏បាន យល ់ព្រេម ថា ការ ធ្វើ អន្តរាគមន ៍
របស់ រដា្ឋាភិបាល ជា ច្រេើន លើក កន្លង- 
មក ដល ់សហគ្រេស ធនុ តចូ នងិមធ្រេយម 
ការបង្កើត SME នងិ មលូនធិ ិសង្គ្រេះ  
គឺ បាន ឆ្លើយ តប  នឹង ផល ប៉ះពាល់ ន្រេះ។

លោក លើក ឡើង ថា ៖ « យើង បាន 
មើល ឃើញ ថា រដា្ឋា ភិបាល កំពុង ធ្វើកិច្ច  - 
ខិតខំ ប្រេឹង ប្រេង បន្ថ្រេម ទៀត តាម រយៈ 
ការ ដាក់ ច្រេញ វិធានការ ជា ច្រេើន ជុំ រួច- 
មក ហើយ ដ្រេល វា មិន គ្រេន់ ត្រេ ដើម្រេបី 
ជំរុញ សកម្ម ភាព ស្រេដ្ឋ កិច្ច ប៉ុណ្ណោះ ទ្រេ 
បុ៉ន្ត្រេ ថ្រេម ទំាង សុខុមល ភាព សង្គម ផង- 
ដ្រេរ  សំដៅ ធានា ថា វិស័យ  SME នៅ 
ត្រេ អាច ប្រេតបិត្តកិារ ខណៈ ប្រេជាជននៅ  
ត្រេ រក ប្រេក់ ចំណូល បាន»៕ LA

កសិករ លើកបង្ហាញ មេច កំពត ដេលទើបបេមូលផល ពី ចម្ការ។ KPPA

WBនៅត្រេរក្រេសា...

ការប្រេមូលពន្ធ
ឌីជីថលទំនងជា
ត្រេវូអនុវត្តក្នងុព្រេល
ឆាប់ៗ ខាងមុខន្រេះ

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ លោក ជា វា៉ាន់ ដ្រេត  
រដ្ឋ មន្ដ្រេី ក្រេសួង ប្រេសណីយ៍  
និង ទូរ គមនា គមន៍  បាន ប្រេប់ 
ក្រេមុ ហ៊នុ បច្ច្រេក វទិ្រេយា ឈានមខុ- 
គ្រេ របស់ ពិភព លោក ថា  រដា្ឋា- 
ភិបាល នឹង ចាប់ ផ្ដើម ប្រេមូល 
ពន្ធ ពី ក្រេុម ហ៊ុន ទាំង នោះ ដ្រេល 
មិន មន សាខ នៅ ក្នុង ប្រេទ្រេស 
កម្ពុជា ដ្រេលជា វិធានការ មួយ 
ក្នុងការ បង្កើន ការ ប្រេមូល ពន្ធ 
ប្រេកប ដោយ ប្រេសទិ្ធភាព សម្រេប ់
ថវិកា ជាតិ ។ 

លោកជា វា៉ាន ់ដ្រេត ដ្រេល បាន 
ជបួ ប្រេជុ ំតាម អនឡាញ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ ចាប់ ពី ថ្ង្រេទី ១៩ វិច្ឆិកា 
ដល ់ថ្ង្រេ ទ ី១០  ខ្រេធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ 
ជាមួយ ក្រេុមហ៊ុន ផ្តល់ ស្រេវា 
ទិន្នន័យ កោ្លាដ  និង ក្រេុមហ៊ុន 
បច្ច្រេកវទិ្រេយា អនឡាញ ធំៗ  ដចូជា  
Google, Facebook, Ama-
zon, Visa, Oracle, Palo 
Alto Network, NTT Com-
munications, Ciena Com-
munication (Malaysia), 
LE Global Services, F5 
Networks,...តទៅទំព័រ ៩ 
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

សិង្ហបុរីៈ  ទីផៃសារ  លំនៅឋាន 
ឯកជន   បន្ត ងើប ឡើង ទៀត ក្នុង 
ខៃ វចិ្ឆកិា  ដោយ ការ លក ់កើន ជតិ 
១៩ ភាគរយ ធៀប  ទៅ នឹង ខៃ 
តលុា   បន្ទាប ់ព ីកើន ឡើង ២២៥ 
ភាគរយ ក្នងុ ចនំនួ នៃ ផ្ទះថ្ម ីដៃល 
បាន ដំណើរការ លក់ ផ្លូវការ ។ 

 កំណើន លក់ កាល ពី ខៃ មុន  
ដល់ ទៅ ៧៦៧ យូនីត ពី ៦៤៥  
ក្នុង  ខៃ តុលា  ដៃល កើត  ឡើង   
បន្ទាប់ ពី ការ លក់ ស្ទះុ ងើប បណ្តោះ  - 
អា សន្ន    កាល ពី ខៃ តុលាបន្ទាប់ ពី 
អាជ្ញាធរ អភវិឌៃឍន ៍ទកីៃងុ  (URA)
រ បស់ សិង្ហបុរី  បាន បញៃឈប់ ការ បោះ - 
ផៃសាយ ឡើងវញិ  នវូ ជមៃើស ទញិ 
(OTPs)។

អ្នក នង  Christine Sun  
បៃធាន កៃមុសៃវជៃវ នងិ បៃកឹៃសា  
យោបល ់នៃ កៃមុហ៊នុ Orange 
Tee & Tie  បាន លើក ឡើង ថា 
៖« ការ លក ់ដណំើរការល្អ ក្នងុ ខៃ 
វិច្ឆិកា  បង្ហាញ ថា  មិន មៃន គៃប់ - 
ផ្នៃក នៃ ទីផៃសារ តៃូវ រង ផល ប៉ះ - 
ពាល ់ ដោយសារ ការ រខំាន ថ្ម ីលើ 
ការ ចៃញ  OTPs នោះទៃ ។  មាន 
អ្នក ទិញ ស្មោះស្ម័គៃ ជ ចៃើន  
ដៃល  អាច លៃលក ទញិ លនំៅឋាន  
ឯកជន  ដោយ គ្មោន ការ ស្នើ សុំ 
ពនៃយា រ OTPs»។ 

អ្នក នង បាននិយាយ ថា ការ- 
ជឿជក ់លើ  វ៉ាកស់ាងំ  បាន ជរំញុ 
ទំនុក ចិត្ត អ្នក វិនិយោគ ចំពោះ 

ការ ងើប ឡើង វិញ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច 
សិង្ហបុរី  និងបង្កើន ក្តីសងៃឃឹម 
ដៃល ថា  ការ រកី រាល ដាល  កវូដី- 
១៩ ទទូាងំ សកលលោក  បៃហៃល  
តៃូវ បាន គៃ គៃប់ គៃង បាន ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ។ 

អ្នក នង  Wong Siew Ying 
បៃធាន សៃវ ជៃវ និង ផៃនការ 
នៃ កៃុមហ៊ុន PropNex  បាន 
លើក ឡើង ថា គមៃង ទាងំ ឡាយ  
ដៃល មាន សៃប ់បន្ត  លក ់ជ ធម្មតា 
៖ «បៃហៃល  ៧០ ភាគរយ  (ឬក ៏
៥៤០ យូនីត) នៃ  ការ លក់ ក្នុង 
ខៃ វិច្ឆិកា  កើត ពី គមៃង  ដៃល 
មាន នៅលើ ទីផៃសារ សៃប់។ 

 កៃុម អ្នក វិភាគ បាន និយាយ 

ថា ភាព នងឹធងឹ នៃ ទផីៃសារ លនំៅ-
ឋាន ឯកជន អាច មាន ឥទ្ធិពល 
ខា្លាំង ទៅ ក្នុង ខៃ ធ្នូ។  

លោក Ismail Gafoor  នយក-   
បៃតបិត្ត ិនៃ PropNex  បាន អះអាង  
ថា ជមួយ ការ រឹតតៃបិត ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ បណ្តោល  មក ពី ការ រីក - 
រាល ដាល វីរុស ដៃល កាត់ផ្តាច់ 
ផៃនការ វសិៃសមកាល  កៃ បៃទៃស  
ជ ចៃើន ខៃ ទំនង  មាន អ្វី  បៃបៃួល  
ប៉នុ្តៃ ជ រយៈពៃល  អនថ់យ សមៃប ់ 
ការ លក់ អចល  ន  ទៃពៃយ។ 

លោក បាន នយិាយ ថា  ជមយួ  
គមៃង ថ្មី ២ ដៃល ចៃញ លក់ 
ក្នុង ខៃ ធ្នូ  គឺលំនៅឋាន Ki និង 
Clavon ដៃល លក ់អស ់១៤៣ 

យនូតី នងិ ៤៤២ យនូតី រៀងគ្នា  
អំឡុង ពៃល បើក សម្ពោធ របស់ 
ពួកគៃ យើង រំពឹង  ការ លក់ ផ្ទះថ្មី  
នងឹ មាន ដល ់១ ០០០ យនូតី  នៅ  
ក្នុង ខៃនៃះ»។ 

គមៃង ថ្ម ីបៃមាណ ១៣   រពំងឹ 
ថា នឹង ចូល ទៅកាន់ ទីផៃសារ  ក្នុង 
ខៃ ខាងមខុ នៃះ   រមួ ទាងំ  គមៃង  
Normanton ដៃល មាន ១៨៦២  
យនូតី  គមៃង  The Reef នៅ 
តបំន ់King's Dock ដៃល មាន  
៤២៩ យូនតី  គមៃង Midtown  
Modern មាន ៥៥៨ យូនីត ។

លោក Nicholas Mak បៃធាន  
សៃវ ជៃវ  និង បៃឹកៃសា យោបល់ 
នៃ  កៃមុហ៊នុ ERA Realty បាន 

និយាយថា  គមៃង លំនៅឋាន  
២ គឺ Parc Central Resi-
dences និង Provence Resi-
dence តៃវូ រពំងឹ ថា  នងឹ សម្ពោធ 
ដាក់ លក់ នៅ លើ ទីផៃសារ។ 

ប៉ុន្តៃ ការ លក់ ក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា នៅ 
ធា្លាក ់ចុះ ៣៤ ភាគរយ  ព ី១ ១៦៥ 
យូនីត ដៃល បាន លក់ ក្នងុ ខៃ ដូច- 
គ្នា ក្នុង ឆ្នាំ មុន។  

ទិន្នន័យ របស់  URA បង្ហាញ 
ថា    បៃសិន បើ ខុនដូ   EC ដៃល 
ជ គមៃង កនូកាត ់រវង រដ្ឋ  នងិ  
ឯកជន  តៃូវ បាន រាប់ បញ្ចូល ផ្ទះ 
ឯកជន ថ្ម ី៨១៥  តៃវូ បាន លក ់ កាល-   
ពី ខៃ មុន កើន   ១៩  ភាគរយ  ពី ខៃ 
តុលា៕ ST_ANN/RR

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ  ដណំើរ ការ សាងសង ់
ផ្លវូ  កៃវត ់កៃងុ ទ ី៣ កពំងុ ចលូរមួ 
ចណំៃក យា៉ាង ចៃើន ក្នងុ ការ ជរំញុ  
ឱៃយ តម្លៃ ដី នៅ តាម បណ្តោយ ផ្លូវ 
នៃះកើន ឡើង ជ លំដាប់ បើទោះ-  
ប ីជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឱៃយ ទផីៃសារ 
ដី ធ្លី  មួយ ចំនួន តៃូវ ជប់ គំង ក៏- 
ដោយ ។  នៃះ បើ តាម អ្នក ជនំញ 
ក្នងុ វិស័យ អចលនទៃពៃយ កម្ពជុ។ 

ផ្លវូ កៃវត ់កៃងុ ទ៣ី (ភ្នពំៃញ) 
ដៃល មាន បៃវៃង ៥៣ គឡីមូ៉ៃតៃ  
ត ភា្ជាប ់ព ីផ្លវូ ជត ិលៃខ ៦ ឆ្ពោះទៅ  
ផ្លវូ ជត ិលៃខ៤,  លៃខ៣,  លៃខ 
២ ផ្លូវជតិ លៃខ ២១ មុន នឹង  
ឆ្លង ទន្លៃ បាសាក់ ត ភា្ជាប់ ទៅ ផ្លូវ 
ជតិ  លៃខ១ នៃះ តៃវូ បាន សាង- 
សង់ ឡើង ជ  ៤ គន្លង ដៃល  មាន  
ទទឹង ផ្លូវ ២៥ ម៉ៃតៃ និង គៃង 
ចណំយ   ថវកិា  ២៧៣ លានដ-ុ
លា្លារ  ជ ហរិញ្ញបៃប ទាន សមៃបទាន 
របស ់បៃទៃស ចនិ នងិ  ថវកិាបដ-ិ
ភាគ របស់   រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជ។ 
ផ្លវូ នៃះ បាន បើក ការដា្ឋាន សាង- 
សង់ កាល ពី ថ្ងៃទី ១៤ ខៃ មករា 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ គៃង នឹង 
បញ្ចប់ នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២១។

លោក  វ៉ា សឹុម សុរិយា អ្នក នំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សាធារណ ការ នងិ  
ដឹក ជញ្ជូន កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន 
បានបៃបស់ារពត័ម៌ាន ក្នងុ សៃកុ  
ថា ការ សាងសង ់ផ្លវូ  នៃះសមៃច  
បាន  ជង ៤០ ភាគ រយ ហើយ ។ 

លោក ឌតឹ ចណ្ណា អគ្គនយក  
កៃមុ ហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ ឡាក ់គ ី
រៀលធី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នថ្ងៃ ពុធ ថា ការ រីក រាល ដាល 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ មនិ បាន ធ្វើ ឱៃយតម្លៃ 

ដី នៅ តាម ផ្លូវ កៃវត់ កៃុង ទី ៣ 
ជប់ នៅ ទៃឹង   ទៃ ដោយ តម្លៃ ដី 
ជប់ ផ្លូវ ន ពៃល នៃះ បាន កើន 
ក្នុង  រង្វង់ ១៥-២០ ភាគ រយ បើ - 
ធៀប ទៅ នឹង ចុង ឆ្នាំ ២០១៩។ 
លោក បន្ត ថា បច្ចុបៃបន្ន នៅ តាម 
ផ្លូវ  នៃះ គៃ សង្កៃត ឃើញ មាន 
គមៃង មួយ ចំនួន កំពុង ចាប់ - 
ផ្តើម អភិវឌៃឍ ដៃល មាន ដូច ជ  
លំនៅឋាន កន្លៃង លក់ ទំនិញ 
តំបន់ឧសៃសាហ កម្ម រោងចកៃ 
និង ឃ្លាំង ស្តុក ទំនិញ ជ ដើម ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « ការ កើន- 
ឡើង តម្លៃ ពៃល នៃះ គឺ បន្ទាប់ ពី 
សកម្ម ភាព នៃ ការ សាងសង់ ផ្លូវ 
បាន លៃច ចៃញ ជ រូប រាង  និង 
គៃ អាច ធ្វើ ចរាចរណ៍ បានជ - 
បណ្តើរៗ ហើយ »។

យោង តាម លោក ចណ្ណា  ដី 
នៅ  តាម  ផ្លូវ  កៃវត់ កៃុង ទី ៣ តៃូវ 
បាន   ចៃក ជ  ៤ តបំន ់ គ ឺតបំន់នៅ  
ចនោ្លាះ ព ីសា្ពោន ពៃក ព្នា ទៅ ដល ់
ផ្លូវ ជតិ លៃខ  ៤ មាន តម្លៃ ជ 
មធៃយម ចនោ្លាះ ពី  ២០០-២៥០ 
ដុលា្លារ  ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ តំបន់ 
ចនោ្លាះ ផ្លវូ ជត ិលៃខ ៣ នងិលៃខ 

៤ ដីមាន តម្លៃ ពី ១៥០ -២០០ 
ដលុា្លារ តបំន ់ចាប ់ព ីផ្លវូ ជតលិៃខ 
៣ ទៅ ផ្លូវ ជតិ លៃខ ២១ មាន 
តម្លៃ ព ី ១០០-១៥០ ដលុា្លារ  នងិ 
ចាប ់ព ីផ្លវូ ជត ិលៃខ ២១ ទៅ ផ្លវូ 
ជត ិលៃខ ១ មាន តម្លៃ  ចនោ្លាះព ី 
៥០ -១០០ ដុលា្លារ។

លោក បន្ត  ទៀត ថា ដោយសារ  
កៃុង ភ្នំពៃញ កាន់ តៃ រីក ធំ នោះ 
ដូច្នៃះ តម្លៃ ដី នៅ តាម បណ្តោយ 
ផ្លូវ  កៃវត់ កៃុង ទី ៣  ក៏ នឹង កើន- 
ឡើង  ទៅ តាម នោះ ដៃរ។

លោក សៅ សាខុ ំអន ុបៃធាន  
កៃមុ បៃកឹៃសាភ ិបាល កៃមុហ៊នុអច-
លន ទៃពៃយ Cambodian Es-
tate Alliance CEA Co., Ltd 
ក៏លើកឡើងផងដៃរថា តម្លៃ ដី   
តាម ផ្លូវ  កៃវត់ កៃុង  ទី ៣ បាន 
កើន ឡើង ចៃើន   ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ ដោយ កន្លៃង ខ្លះ កើន ឡើង 
ទ្វៃ ដង ធៀប ទៅនងឹចងុ  ឆ្នា ំមនុ ។ 
លោក បន្ត   ថា ការ កើនឡើង នៃះ  
គឺ កើត មាន  នៅ គៃប់ ទីតំាង ទំាង - 
អស ់ គៃន ់តៃ ដ ីនៅ ជប ់ផ្លវូ នងិ 
មាន ទហំ ំកៃម ១ ហកិតា មាន 
អតៃ កំណើន ខ្ពស់ ជង គៃ ។ 

ទាក ់ទង ទៅនងឹអតៃ កណំើន 
លោក សាខុ ំ ពនៃយល ់ថា ដោយវ  
ជ ផ្លវូ មាន សកា្តានពុល សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ខ្ពស់  ហៃតុ នៃះ ការ កសាង ផ្លូវ ថ្មី 
គ ឺមាន ឥទ្ធពិល   ខា្លាងំ ទៅ លើ តម្លៃ 
ដ ី។ សមៃប ់តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ 
នៅ តាម ផ្លូវ បៃប នៃះ គៃ អាច ធ្វើ 
ការ បៃង ចៃក  ជ ដំណក់ កាល 
សខំាន ៗ់  ចនំនួ ៣ រមួ មាន   ការ- 
បៃកាស ពី គមៃង សាង សង់ 
ការ ចាប ់ផ្តើម សាង សង ់នងិ នៅ 
ពៃល សាងសង់ ចប់ រួច រាល់។

លោក និយាយ ថា៖ « តាម បទ - 
ពិសធ   ខ្ញុំ នៅ គៃប់ ដំណក់ - 
កាល នមីយួ ៗ  សទុ្ធ តៃ  ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ 
ដី   កើន ឡើង ទ្វៃ ដង »។ 

ទោះ យា៉ាង ណ បៃធានសមា-
គម អ្នកវយតម្លៃ និង ភា្នាក់ងរ 
អចលនវត្ថុ កម្ពុជ លោក ចៃឹ ក 
សុខ  នី ម បានអះអាង  ថា តម្លៃ 
អចលន ទៃពៃយ នៅ   បណ្តោយ ផ្លូវ 
កៃវត់ កៃុង ទី ៣ មិន បាន  ឡើង 
ខ្ពស់   ទៃ   ក្នុង  ឆ្នាំ  នៃះ ដោយ កើន  
បៃហៃល  ៥ ភាគ រយ ប៉ុណ្ណាះ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « សមៃប់ ខ្ញុំ 
តម្លៃ ដី ធ្លី នៅ តាម ផ្លូវ នោះ    កើន-  
ឡើង តចិ តចួ តៃ ប៉ណុ្ណាះ   នៅ ក្នងុ  
រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ មក នៃះ។ កំ-
ណើន តម្លៃ តិច តួច នៃះ គឺ ដោយ - 
សារ តៃ តម្លៃ ដី បាន កើន ខ្ពស់ រួច 
ហើយ   មុន មានការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩»។

ផ្លវូ នៃះ តៃវូ  រពំងឹ ថា នងឹ ចលូរមួ 
ចណំៃក   ចៃើន ក្នងុ ការ កាត ់បន្ថយ  
ការ កក ស្ទះ ចរាចរ  ណ ៍ ពៃម ទាងំ 
ដើរ តួនទី   សំខាន់ ក្នុង ការ ជំរុញ 
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជ តាម- 
រយៈ ការ ធ្វើ សមាហរណកម្ម 
កម្ពុជ ទៅ ក្នុង តំបន់ ៕ LA

តពីទំព័រ ៨...Huawei Cam-
bodia, San Data Sys-
tems, Cisco  និង IBM ដើមៃបី 
ព ិភាកៃសា នងិ ស្វៃង យល ់ឱៃយកាន-់ 
តៃ សុ ីជមៃ ថៃម ទៀត អពំ ីវសិយ័  
បច្ចៃក វទិៃយា គមនគមន ៍នងិ ពត័ម៌ាន  
(ICT)  ជពសិៃស គមៃង មជៃឈ-
មណ្ឌល ទនិ្ននយ័ នងិ ការ អភវិឌៃឍ  
បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជីថល ពៃមទាំង 
លខិតិ បទដា្ឋាន គតយិតុ្ត ពាកព់ន័្ធ  
នឹង វិស័យ នៃះ ដើមៃបី រៀបចំ ឱៃយ 
មាន បណ្តុ ំទនិ្ននយ័ (Big data) 
ដោយ ធ្វើ សមាហរណ កម្ម ទនិ្ននយ័  
ថា្នាក ់ជត ិគៃប ់វសិយ័ បញ្ចលូ គ្នា 
និង ចៃក រំលៃក ទិន្នន័យ ជមួយ 
កៃសួង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ។ 

លោក បាន សង្កត់ធ្ងន់ ដល់ 
កៃមុហ៊នុ   ទាងំ នោះ អពំ ីយន្តការ 
របសរ់ដា្ឋា ភបិាល  សមៃប ់បៃសទិ្ធ-
ភាព  លើការ បៃមូល ពន្ធ លើ សៃវ-  
កម្មឌជី ីថល  ដៃល បាន ផ្ដលដ់ោយ   
កៃមុហ៊នុ បច្ចៃក វទិៃយា បរទៃស  ដៃល  
មិន មានវត្ត មាននៅ   កម្ពុជ  ។  

លោក  លើក ឡើង ថា ៖« MPTC  
នឹង ពិភាកៃសាពី យន្តការ បៃមូល 
ពន្ធ លើ សៃវ ឌជីថីល របស ់កៃមុ-
ហ៊ុន  បច្ចៃក វទិៃយា បរទៃស មនិ ចុះ 
បញ្ជី នៅ កម្ពុជ។ កៃសួង នឹង បន្ត 
ផ្តល់ការគំទៃ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស  
ដល ់អគ្គនយក ដា្ឋាន ពន្ធដារ នងិ  
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នងុ គោល បណំង បង្កើន ចណំលូ  
ពន្ធ ជនូ រដ្ឋ  ជពសិៃស កៃមុហ៊នុ 
ផ្តល ់សៃវ ឌជីថីល នងិ បៃតបិត្តកិរ  
ទូរគមនគមន៍»។ 

កាលបរិច្ឆៃទអនុវត្ត មិនតៃូវ 
បាន បញ្ជាក់ នោះទៃ។ 

លោក គង ់វបិលុ  អគ្គនយក   
GDT បាន ឱៃយ ដឹង ក្នុង កិច្ច បៃជុំ 
មយួ កាល ពចីងុ ខៃ វចិ្ឆកិា ថា  កៃសងួ  
ទូរ គមនគមន៍ និង  GDT គៃង 

នងឹ «អនវុត្ត  ការផ្លាស ់ប្តរូ ពត័ ៌មាន 
ទ្វៃភាគី ចៃក រំលៃក  ទិន្នន័យ  បៃក់ 
ចណំលូ  របស ់បៃតបិត្តកិរ ទរូគម-
នគមន ៍ ព ីមជៃឈ មណ្ឌល គៃបគ់ៃង 
ទនិ្ននយ័ (DMC) ផ្ដល ់ ការ គទំៃ 
ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស   ក្នងុការ ពងៃងឹ 
កាតព្វកិច្ច ពន្ធ  ដៃល បៃើបៃស់ 
ចៃកអុីន ធឺណិត ជតិ(NIG) »។  

លោក វបិលុ  ថ្លៃង ថា៖ « ពកួគៃ 
នឹង ពៃង បទបៃប ញ្ញត្តិ រួម គ្នា  និង 
បង្កើន សមត្ថភាព  បច្ចៃក ទៃស 
ចពំោះ  ការផៃសព្វផៃសាយ ពាណជិ្ជកម្ម  
និង សៃវ ឌីជីថល ពន្ធ »។  

លោក  Anthony Galliano  
អគ្គនយក  កៃុមហ៊ុន   Cam-
bodian Investment Man-
agement Holding  បាន   ឱៃយ 
ដងឹថា មាន ការ រពំងឹ ទកុថា  នងឹ 
មាន បៃជជនជិត ដល់២ លាន 
នក ់ទញិ ទនំញិ  ឬ សៃវ អនឡាញ  
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ជមួយ នោះ 
ការ លក់ មាន ចំនួន ជង ៣, ៥ 
ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក 
ទូទាំង ពិ ភព លោក ។  ការលក់ 
អនឡាញ  នឹង កើន ឡើង ដល់ 
៤ពាន ់ពាន ់លាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០។  

លោក គទំៃ ឱៃយ មាន ការ បៃមលូ  
ពន្ធ ឌជីថីលនៃះ ដោយ ចាតទ់កុថា 
គនំតិ ផ្តចួ ផ្ដើម នៃះធ្វើ ឡើង ដើមៃប ី
បៃមលូ ពន្ធ តៃមឹតៃវូ   មនិគរួ រារាងំ  
កំណើន ទីផៃសារ នោះទៃ ។ 

  នយិតករ ទរូ គមនគមន ៍ កម្ពជុ  
ឱៃយ ដឹងថា ការ បៃើបៃស់  អុីន ធឺ-
ណិត ចល័ត ដៃល ចុះបញ្ជី  បាន 
កើន ឡើង ១៨,  ៤៧ ភាគរយ  នងិ 
អ្នកជវ អុីនធឺណិត លើតុ បាន 
កើន  ដល់   ២២៤ ១០៤ កើន ឡើង  
៤៦ ភាគរយ។ គណន ី ហ្វៃស ប៊កុ     
ក៏ បាន កើន ២៩ ភាគរយ ដល ់ ៨,៨  
លាន  កា លពី ឆ្នាំ  មុន ៕ LA 

ស្ពាន នេ គមេង ផ្លវូ កេវាត់ កេងុ ទី ៣ ដេលកាត់ ពីលើ ផ្លវូ ជាតិ លេខ ៣។ ពិសី

តម្លៃដីនៅផ្លវូកៃវាត់កៃងុទី៣បន្តកើនឡើងការបៃមូលពន្ធឌីជីថល...
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សុខស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃចន្ទទ១ី៤ខៃធ្នូគណបកៃស
កុម្មុយនីស្តកំពុងកាន់អំណាចរបស់
បៃទៃសវៀតណាមបានចាបផ់្តើមកចិ្ច-
បៃជុំសខំាន់មយួរយៈពៃល១សបា្តាហ៍
ពៃញពភិាកៃសាទាកទ់ងនងឹថ្នាក់ដកឹនា-ំ
កំពូលដៃលនឹងតៃូវកាន់តំណៃង
សមៃប់រយៈពៃល៥ឆ្នាំខាងមុខ
នៅក្នុងបៃទៃសអាសុីអាគ្នៃយ៍មួយ
នៃះ។សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍របស់រដ្ឋាភ-ិ
បាលបានបញ្ជាក់ថកិច្ចបៃជំុចុងកៃយ
បង្អស់នឹងរួមបញ្ចូលការពិភាកៃសាអំពី
ការសមៃចចិត្តដើមៃបីជៃើសរើសអ្នក-
កាន់មុខតំណៃងសំខាន់បំផុត។ការ-
ចាត់តាំងជាផ្លូវការនិងធ្វើឡើងក្នុង
សមាជបកៃសកុម្មុយនីស្តវៀតណាម
រៀបចំនៅខៃមករាឆ្នាំ២០២១។
សមាជបកៃសនៃះទៀតសោតនឹង

រៀបចំគោលនយោបាយរយៈពៃល
៥ឆ្នាំតទៅមុខទៀតផងដៃរ បនា្ទាប់ពី
អគ្គលៃខាធិការបកៃសលោកNguyen
PhuTrongដៃលជាអ្នកមានមនោ-
គមន៍វិជា្ជាខា្លាំងក្នុងបកៃសហាក់លៃច
មុខលៃចមាត់ក្នុងការដឹកនាំបៃឆំង
អំពើពុករលួយដោយក្នុងនោះលោក
បានទមា្លាក់អតីតមៃដឹកនាំវៀតណាម
ដៃលជិតស្និទ្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម
ផងដៃរ។
ក្នងុអឡំងុធ្វើសមាជចងុកៃយក្នងុ

ឆ្នាំ២០១៦លោកTrongបានដឹកនាំ
ចលនាទមា្លាក់នាយករដ្ឋមន្ដៃីNguy-
enTanDung។ឥសៃសរជនលៃច
ធ្លាមួយចំនួនដៃលតៃូវបានបងៃ្កាប
បៃឆំងអំពើពុករលួយពីសំណាក់
លោកTrong គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់
អតីតនាយករដ្ឋមន្តៃី។ បនា្ទាប់មកនៅ
ឆ្នា២ំ០១៨លោកបានទទលួតនួាទជីា
បៃធានាធិបតី បន្ថៃមលើមុខតំណៃង
ជាបៃធានបកៃសកុម្មុយនីស្តបនា្ទាប់ពី

បៃធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាច
ទទួលមរណភាព។
លោកTrongដៃលជាអ្នកនយោ-

បាយចៃើនទសវតៃសរម៍កហើយនោះក៏
អាចនឹងរកៃសាតំណៃងកំពូលរបស់
លោកដដៃល។ប៉នុ្តៃមានសណំរួចោទ
ឡើងជុំវិញអាយុរបស់លោកបច្ចុបៃបន្ន
៧៦ឆ្នាំទៅហើយ រើឯសុខភាពក៏មាន
ភាពទន់ខៃសាយ។លោកLeHong
Hiepសមាជិកនៅវិទៃយាស្ថានISEAS

Yusof Ishakរបស់សិង្ហបុរើបាន
និយាយថ៖«មិនថអ្នកណានឹងតៃូវ
បានជៃើសរើសក្នុងការដឹកនាំថ្មីទៃ
វៀតណាមនឹងរកៃសាទិសដៅរបស់ខ្លួន
ដូចពៃលបច្ចបុៃបន្ន»។ចំណៃកអ្នកវិភាគ
ជាចៃើនរំពឹងថ ការបង្កៃបអំពើពុក-
រលួយនឹងបន្តកើតមានដដៃលបនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់សមាជនាពៃលខាងមុខនៃះ។
បៃទៃសវៀតណាមគ្មានមៃដឹកនាំ

ដៃលធំជាងគៃនោះទៃវៀតណាមតៃូវ

បានដឹកនាំជាផ្លូវការដោយ«សសរ
ស្តម្ភ៤»គឺបៃធានាធិបតី នាយក-
រដ្ឋមនៃ្តីអគ្គលៃខាបកៃសកមុ្មយុនសី្តនងិ
បៃធានរដ្ឋសភា។ចពំោះការសមៃច-
ចិត្តជៃើសរើសលោកTrongឱៃយធ្វើជា
បៃធានរដ្ឋជាជាងស្វៃងរកបៃក្ខជន
មា្នាក់ទៀតនោះវាហាក់ដចូជាអសមត្ថ-
ភាពខាងនយោបាយសមៃប់គណ-
បកៃសកុម្មុយនីស្តវៀតណាម(Com-
munistPartyofVietnam)ក៏ដូច-
ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្លួន។ការ-
លើកស្ទយួអ្នកនយោបាយផៃសៃងទៀត
ឱៃយកានត់ណំៃងបៃធានាធបិតីអាចនងឹ
ធ្វើឱៃយមានការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់-
ខ្ពស់ជាបន្តបនា្ទាប់ពៃះថគណបកៃស
នឹងតៃូវស្វៃងរកបៃក្ខជនមកជំនួសកន្លៃង
ដៃលនៅទំនៃរ។មិនតៃឹមតៃបៃធានា-
ធិបតីថ្មីប៉ុណ្ណោះទៃ ក៏មានអ្នកធា្លាប់
កាន់តំណៃងចាស់របស់ខ្លួនផងដៃរ។
ការផ្លាស់ប្តូរបៃបនៃះជាធម្មតា

គរួតៃតៃវូបានគៃងទកុជាមនុហើយ
ចំណាយពៃលចៃើនដើមៃបីបញ្ចប់
ការផ្លាស់ប្តូរ។ដោយទន្ទឹងរង់ចាំនៅ
ពៃលលោកTrongចូលនិវត្តន៍ អ្នក
ឈរជួរមុខដៃលប្តៃជា្ញាជំនួសលោក
នឹងមិនចង់ឱៃយអ្នកនយោបាយថ្មីចូល
ជាមៃដឹកនាំកំពូលទៃ។នៃះក៏ពៃះ
តៃបៃក្ខជនសមៃប់តំណៃងអគ្គ-
លៃខាធិការបកៃស តៃូវបានជៃើសរើស
ចៃញពីក្នុងចំណម...តទៅទំព័រ១២

ប្រក់សាយ

កាលពីថ្ងៃទី១៤ធ្នូបៃទៃស
ករូ៉ៃខាងតៃបងូបានចៃញបមៃម
មិនឱៃយបញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណបៃឆំង
កៃងុពៃយងុយា៉ាងចលូទៅករូ៉ៃខាង
ជើងជាវិធានការមួយដៃល
កៃុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុសៃស
បានចាត់ទុកថជាការរំលោភ-
លើសៃរើភាពបញ្ចៃញមតិ និង
ជា«យុទ្ធសស្តៃដ៏ឆោតល្ងង់»
ដើមៃបីធ្វើឱៃយរបបកូរ៉ៃខាងជើង
សបៃបាយចិត្ត។
កៃុមសកម្មជន ធា្លាប់បាន

បញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណជាចៃើន ដៃល
រិះគន់មៃដឹកនាំកូរ៉ៃខាងជើង
លោកគីមជុងអ៊ុន ជុំវិញការ-
រំលោភសិទ្ធិមនុសៃស និងមហិ-

ច្ឆតានុយក្លៃអ៊ៃររបស់លោកឆ្លង-
កាត់តំបន់គ្មានយោធាដៃល
ខ័ណ្ឌចៃកឧបទ្វីបកូរ៉ៃ និង
បញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះតាម
បាល់ឡុងហោះឬបណ្តៃត
តាមទឹកទន្លៃនានាជាដើម។
ការបញ្ជនូខតិ្តបណ័្ណទាងំនោះ

បានធ្វើឱៃយកៃុងពៃយុងយា៉ាងផ្ទុះ-
កំហឹង ដៃលបានចៃញការ-
ថ្កោលទោសជាបន្តបនា្ទាប់
ក្នងុឆ្នាំ២០២០នៃះដោយបាន
ទាមទារថកៃងុសៃអ៊លូគរួតៃ
ចាត់វធិានការនងិបង្កើនសមា្ពាធ
ដោយបានបំផ្លាញចោលការិ-
យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉ៃ
នៅលើពៃំដៃនខាងខ្លួន។
ប្អូនសៃីរបស់មៃដឹកនាំកូរ៉ៃ-

ខាងជើងនិងជាទីបៃឹកៃសាជាន់-

ខ្ពស់ លោកសៃី គីមយ៉ូជុង
បានហៅកៃុមសកម្មជនដៃល
រត់ចោលបៃទៃសនៅពីកៃយ
យុទ្ធនាការថ គ្មានតម្លៃក្នុង
នាមជាមនុសៃសជាតិ។
ចណំៃកកាលពីយប់ថ្ងៃចន្ទទី

១៤ធ្នូ  សភាដៃលគៃប់គៃង
ដោយបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ
កំពុងកាន់អំណាច របស់
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូង បាន
អនុម័តចៃបាប់ ដើមៃបីផ្តនា្ទាទោស
ចំពោះការបញ្ជូនខិត្តប័ណ្ណ
ឃោសនាបៃឆំងកៃុងពៃយុង-
យា៉ាងចលូទៅក្នងុទកឹដីបៃទៃស
ករូ៉ៃខាងជើងទោះបីជាមានការ-
ជំទាស់យា៉ាងដច់អហង្កោរពី
កៃុមសមាជិកសភាគណបកៃស-
បៃឆំងក្តី។

កៃុមអ្នករិះគន់ ក្នុងនោះ
រួមមានលោកParkSang-
hakជាអ្នករត់ចោលបៃទៃស
មា្នាក់ដៃលដឹកនាំកៃុមយុទ្ធជន
ដើមៃបីកូរ៉ៃខាងជើងសៃរើភាព
បានបៃឆំងបមៃមនោះ ជា
ដច់ខាត ដោយបាននិយាយ
ថ វានឹងរំលោភបំពានសិទ្ធិ
បញ្ចៃញមតិ។
លោកLeeHoenមៃធាវើ

របស់លោកParkSang-hak
បាននិយាយនៅក្នុងសរមួយ
ទៅកាន់កៃុមអ្នកសរព័ត៌មាន
ថ៖«លោកParkSang-hak
ជឿថចៃបាប់បៃឆំងខិត្តប័ណ្ណ
នៃះគឺជាចៃបាប់មិនតៃូវតាម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដៃលរំលោភបំ-
ពានសិទ្ធិសៃរើភាពបញ្ចៃញ-

មតិ» ដោយបានបន្ថៃមថ
លោកនឹងដក់ពាកៃយប្តឹងទៅ
តលុាការរដ្ឋធម្មនញុ្ញបៃសនិបើ
ចៃបាប់នៃះ ចូលជាធរមានពិត
មៃននោះ។
បើយោងតាមចៃបាប់នៃះ អ្នក

ទាំងឡាយណាដៃលតៃូវបាន
ផ្តនា្ទាទោសពីបទបញ្ជូនខិត្ត-
ប័ណ្ណឃោសនានោះ បៃឈម
នឹងការផ្តនា្ទាទោសអតិបរមា
ជាប់ពន្ធនាគរ៣ឆ្នាំ ឬពិន័យ
ជាបៃក់៣០លានវ៉ុន(២៨-
០០០ដុលា្លារ)។
ទាកទ់ងនងឹវធិានការនៃះដៃរ

កៃុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុសៃសមាន
មូលដ្ឋាននៅទីកៃុងញូវយ៉ក
(HumanRightsWatch)
បានអំពាវនាវសភាឱៃយចៃន-

ចោលចៃបាប់នៃះដោយនយិាយ
ថវានឹងរំលោភបំពានសិទ្ធិ-
សៃរើភាពបញ្ចៃញមតិយោបល់
នងិបៃកា្លាយសកម្មភាពមនសុៃស-
ធម៌ទៅជាបទល្មើសឧកៃិដ្ឋ។
លោកJohnSiftonបៃធាន

ផ្នៃកតស៊ូមតិបៃចាំនៅអាសុី
របស់កៃមុឃ្លាមំើលសទិ្ធិមនសុៃស
នៃះបាននិយាយក្នុងសៃចក្តី-
ថ្លៃងការណ៍មួយថ ទីកៃុង-
សៃអ៊ូលហាក់ដូចជាចាប់-
អារម្មណ៍ខា្លាំងក្នុងការជួយ
មៃដឹកនាំកូរ៉ៃខាងជើងលោក
គីមជុងអ៊ុន ឱៃយសបៃបាយចិត្ត
ចៃើនជាងអនុញ្ញាតឱៃយពលរដ្ឋ
របស់ខ្លួនបៃើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា-
របស់ពួកគៃក្នុងនាមជាអ្នកជិត-
ខាងរបស់ពួកគៃ៕

បក្សកុម្មយុនីស្តវៀតណាមរៀបចំកិច្ចប្ជំុសំខាន់មួយ
ពិភាក្សពីការជ្ើសរើសថ្នាក់ដឹកនំាអាណត្តក្ិយ

កូរ្៉ខាងត្បូងច្ញបម្មមិនឱ្យបញ្ជនូខិត្តប័ណ្ណឃោសនា ចូលក្នងុទឹកដីកូរ្៉ខាងជើង

លោកប្រធានាធិបតីNguyenPhuTrong(ឆ្វ្រង)និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី NguyenXuanPhucចូលរួមជំនួបអាសា៊ានលើកទី៣៧។AFP
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តពីទំព័រ ១... គ្មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរទៃ។  ការ ចុះផៃសាយ 
ឯកសារ វិភាគនៃះ គឺធ្វើ ឡើង 
រយៈពៃល ២ថ្ងៃមុន ការ ជួប- 
បៃជុំនៃ គណៈកម្មា ធិការ បៃឹកៃសា 
យោបល់ នៃ  FDA ដៃលនឹង 
ពិភាកៃសា ថាតើ គួរ អនុញ្ញា តឱៃយ 
បៃើបៃស់ វ៉ាក់សំាង នៃះ ក្នុង គៃ 
អាសន្ន ដៃរ  ឬទៃ?

កាល ពពីាក ់កណ្ដាល ខៃ វចិ្ឆកិា  
Moderna  បានចៃញ លទ្ធ ផល 
បឋម ថា វ៉ាក់សំាង ពួក គៃ គឺ មន 
បៃសទិ្ធភាព  ៩៤,១ %  នងិ គ្មាន 
ផល   ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ  ក្នុង ការ 
សាក លៃបង ជាមយួ ជនស្មគ័ៃ ចតិ្ត 
ចំនួន  ៣០ ០០០ នាក់ ហើយ 
បាន ស្នើ  FDA  ឱៃយ អនញុ្ញាតបៃើ- 
បៃស់ ក្នងុ គៃអាសន្ន។  ការ ពិនិតៃយ  
ទិន្នន័យ ឡើង វិញដោយ  FDA  
បាន  បញ្ជាក ់ពកីារ វយ តម្លៃម នុៗ 
របស់  Moderna  ថា  វ៉ាកស់ាងំ 
របស់ ពួកគៃ ពិតជា មន អតៃ 
បៃសទិ្ធ ភាព  ៩៤,១ %។ FDAក ៏  
បាន កត់ សម្គាល់ ថា វ៉ាក់ សំាង នៃះ  
មន ផលប៉ះ ពាល ់សៃល ដចូ ជា  
គៃនុក្ដៅ  ឈឺកៃបាល  និង អស់ កម្លាងំ  
ប៉ុន្តៃមិន មន គៃះថា្នាក់ ទៃ។

ការ ចៃញផៃសាយ ទិន្នន័យនៃះ  
គ ឺជា ជហំាន ដបំងូ នៃ ដណំើរ ការ 
ពិនិតៃយឡើង វិញជា សាធារណៈ 
ដៃលនឹង រួមមន ការ បៃជុំ រយៈ- 
ពៃល ១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃ 
គណៈកម្មា ធិការ បៃឹកៃសា យោ- 
បល់ វ៉ាក់សំាង  និង ផលិត ផល  
ជវីសាស្តៃ ពាកព់ន័្ធ របស ់FDA។  
គណៈកម្មា ធិការ បៃឹកៃសា យោ-
បលន់ៃះ នងឹ សា្ដៅបក់ារ ផ្ដលស់ក្ខ-ី
កម្មពី  Moderna  ពីអ្នក វិទៃយា-
សាស្តៃ  របស់  FDA និង ពី សា- 
ធារ ណ ជន  មុននឹង បោះឆ្នាត 
ថាតើ គួរ អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ 

ដៃរ  ឬទៃ? គៃ រពំងឹថា គណៈកម្មា- 
ធកិារ នងឹ បោះឆ្នាត អនញុ្ញាត ឱៃយ 
បៃើ បៃស ់ ហើយ  FDA  ជា ទទូៅ 
ធ្វើ តាម ការ ណៃនាំ នៃះ។

បើ សិន  FDA  សមៃច អនុ-
ញ្ញាត  ឱៃយ បៃើបៃស ់ ការ ចៃកចាយ 
វ៉ាកស់ាងំ ចនំនួ ៦  លានដសូអាច 
នងឹ ចាបផ់្ដើម នៅ សបា្ដៅហ ៍កៃយ  
ដៃលជា ចំនួន បន្ថៃម យ៉ាងខ្លាំង 
ទៅលើ កម្មវិធី ចៃកចាយ វ៉ាក់- 
សំាង ឥតគិត ថ្លៃ ទូទាំង បៃទៃស 
ដៃល បាន ចាប់ផ្ដើម ការ ចៃក- 
ចាយ   វ៉ាក់សាំង  Pfizer/BioN-
Tech រួច ទៅ ហើយ ។

កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ទី ១០ខៃ    
ធ្ន ូ សបា្ដៅហ ៍មនុ  គណៈ កម្មាធកិារ 
ដដៃល បាន បោះ ឆ្នាត ១៧-៤ 
( មនសមជិក ១ រូបមិនបោះ- 
ឆ្នាត)  ណៃនំា  FDA  ឱៃយ អនុញ្ញាត  
បៃើបៃស់ វ៉ាក់សំាង  Pfizer/ 
BioNTech ក្នុង គៃអាសន្ន។  
ការ  ចាក់ វ៉ាក់សំាង  Pfizer/Bi-
oNTech  នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ 
បាន  ចាបផ់្ដើម នៅ ថ្ងៃចន្ទ  ទ១ី៤  
ដោយ បាន ផ្ដល់ អាទិភាព ទៅ 
កាន់  វៃជ្ជបណ្ឌិត  និង បុគ្គលិក 

ដៃល មន ហានិភ័យ ឆ្លងខ្ពស់ ។

វ៉ាកស់ាងំ  Pfizer/BioNTech  
និង វ៉ាក់សំាង  Moderna  គឺជា វ៉ាក់- 
សាំង បៃភៃទ វ៉ាក់សំាង  mes-
senger  RNA ឬ mRNA ដៃល 
មន បៃសិទ្ធភាព បៃហាក់ បៃហៃល  
គ្នា។ កៃ ពី សហរដ្ឋអាមៃរិក  
វ៉ាក់សាំង  Pfizer/BioNTech  
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ 
នៅ បារ៉ៃន  កាណដា  កូវ៉ៃត  
មុកិសុកិ  អារ៉ាប៊ ីសាអ៊ឌូតី  សងិ្ហបរុ ី 
ទយុនសីុ ី នងិ ចកៃភព អងគ់្លៃស  
រីឯ  Moderna វិញ គឺ មិនទាន់ បាន   
ទទលួ ការ អនញុ្ញាត ឱៃយ បៃើ បៃស ់
នៅ បៃទៃស  ណ មួយឡើយ។

វ៉ាកសំ់ាង Pfizer/BioNTech  
គឺតៃវូ តៃរកៃសា ទុកក្នងុ សីតុណ្ហ ភាព 
-៧០ អងៃសាសៃ ធ្វើ ឱៃយ មន ការព-ិ
បាក ក្នងុ ការ ស្តកុទុក  និង ដឹក  ជញ្ជនូ។   
រីឯវ៉ាក់សំាង Morderna  វិញ ដើម  
ឡើយ គតិថា វ៉ាក ់សំាង របស ់ពកួ- 
គៃ តៃវូការ ស្តកុទកុ ក្នងុ សតីណុ្ហ-
ភាព  -២០ អងៃសា សៃរយៈ ពៃល 
៦ ខៃ  តៃ កៃយ  មក ពួកគៃ បៃ-
កាស ថា  អាច  ទុក ក្នុង សីតុណ្ហ-

ភាព ទូទឹក កក ធម្មតា ក្នុងរយៈ- 
ពៃល ១ ខៃ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយងាយ 
បៃើបៃស់ និងដឹក ជញ្ជូន ជាង 
វ៉ាក់សាំង  Pfizer។

បើគតិ តាម កចិ្ចសនៃយា ទញិទុក 
មុន របស់ រដ្ឋបាល  Donald 
Trump  កាលព ីខៃកក្កដា  ដៃល 
បាន ចំណយ បៃក់ អស់ ១,៩៥  
ពាន់ លានដុលា្លារ  ទិញយក វ៉ាក់ 
សំាងចំនួន  ១០០  លានដូស  
នោះ វ៉ាកស់ាងំ នៃះអាច មន តម្លៃ 
២០ដលុា្លារ ក្នងុ ១ ដសូ។ កាល ព ី
ខៃ កញ្ញា រដ្ឋបាល  Trump  បាន 
ធ្វើ កចិ្ច សនៃយា ជាមយួ  Mordena  
ទញិយក  ១០០  លានដសូ ក្នងុ 
តម្លៃ  ១,៥  ពាន ់លានដលុា្លារ  ធ្វើ 
ឱៃយ  មនតម្លៃ ១៥  ដុលា្លារ ក្នុង 
១ដូស។  នៅ ខៃធ្នូ រដ្ឋបាល 
Trump  ក៏ បាន បញ្ជាទិញ វ៉ាក់- 
សាងំ  Moderna  ចនំនួ ១០០  
លាន  ដូស ទៀត សមៃប់ ការ -  
បៃើ បៃស់ នៅ តៃីមស ទី២ ឆ្នាំ 
២០២១។ 

  តៃតម្លៃទាងំនៃះ គជឺា តម្លៃ នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ប៉ណុ្ណោះ  ដោយ 
កៃសួង សុខភិបាល បៃទៃស 
ទុយនីសីុ បាន បៃកាសថា កិច្ច ពៃម-  
ពៃៀង របស់ ពួកគៃ ជាមួយ  Pfizer/ 
BioNTech  គឺ នឹង ធានា តម្លៃ 
បៃមណ ៧ ដុលា្លារ ក្នងុ ១ដូស។  
Moderna ធា្លាប ់ឱៃយដងឹថា  ពកួគៃ  
អាច លក់ វ៉ាក់សំាង របស់ ពួកគៃ 
ក្នុងត ម្លៃជាង  ៣០ ដុលា្លារ។

វ៉ាក់សាំង ទាំង២នៃះ  គឺ តៃូវ 
ការចាក ់ចនំនួ ២ ដសូ ដើមៃប ីមន 
បៃសទិ្ធភាព ដចូ ខងលើ។  ការ- 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង  Pfizer/BioN-
Tech  គឺ តៃូវ គម្លាត រយៈ ពៃល  
៣  សបា្ដៅហ ៍ រឯី ការចា កវ់៉ាកស់ាងំ  
Moderna វញិ តៃវូ ការការ គម្លាត  
រយៈ ពៃល៤ សបា្ដៅហ៍៕

តពីទំព័រ ១១...អ្នក នយោ- 
បាយ កំពូលៗនៃ អាណត្តិ មុន។ 
អ្នក ដៃល អាចឡើង កាន់ តំ- 
ណៃង ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង នយោ - 
បាយ វៀតណម  តៃូវ បាន 
គៃប់គៃង ដោយ ចៃបាប់  កំណត់ 
លើ អាយុ  និង ដើម កំណើត។  
ឧទាហរណ៍  មិន ដៃល  មន 
អគ្គលៃខធិកា របកៃស កុម្មុយ- 
នសី្ដវៀត ណម ណ ម្នាក ់ដៃល 
មិន មន បៃភព ចៃញ មក ពី 
ភាគខង ជើង នៃ បៃទៃស វៀត- 
ណម នោះទៃ  ហើយ សមជិក 
នយោបាយ នៅពៃល មន អាយ ុ
៦៥ឆ្នាំ គួរតៃ ចូល និវត្តន៍។

បៃក្ខជន អាច កាន ់តណំៃងក-ំ
ពូល នៅ តៃ តៃូវបាន គិតថា ជា 
លោក Nguyen Phu Trong 
ដដៃល  ពៃះ លោកជា អ្នក- 
មនោគមន៍ វិជា្ជា ក្នុង គណបកៃស  
ហើយ ក៏ ជា អគ្គលៃ ខធិការ នៃ 
បកៃសកុម្មុយ នីស្ត វៀតណម 
ពៃម ទាងំ បាន ដកឹនា ំការ បៃឆងំ 
អំពើ ពុករលួយ បនា្ទាប់ ពី បាន 
ទម្លាក់ មៃដឹកនាំ មុនៗ។  តាំងពី 
ទទលួ តណំៃង ជា បៃធានា ធបិត ី
លោកបាន កា្លាយជា អ្នក នយោ- 
បាយ វៀតណម ចាស់ វសៃសា     
១ រូប ពោរពៃញ ដោយ បទ- 
ពិសោធ  ប៉ុន្តៃ បញ្ហ ដៃលគៃ 
បារម្ភថា លោក មិនអាច បន្ដ កាន់ 
តំណៃង នៅ សមជ កៃយនៃះ 
បាន  គ ឺដោយ សារតៃ អាយ ុ នងិ 
បញ្ហ សុខ ភាព របស់ លោក 
តៃម្ដង។

ចំពោះ លោក Nguyen Xuan 
Phuc  វិញ  បាន តំណងឱៃយ      
ទី កៃុង ហាណូយ នៅលើ ឆក - 
អន្តរ ជាតិ ចំពោះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ជា ចៃើន របស់ 

បៃទៃស វៀតណម និង បាន 
ជំរុញឱៃយ មន ពហុភាគី និយម 
ក្នុង តំបន់ ក្នុង នាមជា បៃធាន 
សមគម បៃជាជាតិ អាសុី អា-
គ្នៃយ៍(អាសា៊ាន) នៅឆ្នាំនៃះ។  
លោក Phuc  អាច ឈរ ជើង 
សមៃប ់អាណតិ្តទ ី២ ឬ ស្វៃងរក 
ការ ឡើងឋានៈ នៅ ក្នងុ គណ បកៃស   
បន្ត ទៀត។ លោកPhuc  តៃូវ 
បាន  គៃចាត ់ទកុថា  ជា គបូៃជៃង 
ដ៏ មន សកា្តានុពល សមៃប់  តំ-
ណៃង បៃធាន គណបកៃស នៅស-
មជ កៃយ  ប៉នុ្តៃ បៃក្ខជន ផៃសៃង- 
ទៀត ដៃលមន ទំនាក់ ទំនង ជិត- 
ស្និទ្ធ ជា មួយនឹង លោក Trong 
កៃសួង សន្តិសុខ  និង យោធា ក៏ 
នងឹ តៃវូ បាន ឈរ ឈ្មាះ សមៃប ់
តំណៃង នៃះ ដៃ រ។

លោក  Linh Nguyen  អ្នក 
វិភាគ ដៃលមន មូលដា្ឋាន នៅ 
បៃទៃស សងិ្ហបរុ ីបាន នយិយ ថា  
លទ្ធផល នៃ សមជ លើកនៃះ 
ទនំង នងឹ ពបិាក បា៉ានស់ា្មាន ជាង 
សមជមនុ ៗ ទៅទៀត។  លោក 
Nguyen បាន និយយ ថា៖ 
«មលូហៃត ុចមៃបង គ ឺមនិដចូ នៅ 
ក្នុង សមជ មុនៗទៃ  យើង មិន  
បានឃើញ តលួៃខ ចៃបាស ់លាស ់
សមៃប ់មខុ តណំៃង ថា្នាកដ់កឹ នា ំ
កំពូល នៅ ពៃលនៃះ ឡើយ»។

លោកប ន្តថា៖ «បច្ចបុៃបន្ន គ្មាន 
បៃក្ខជន ណម្នាក់ ដៃល លៃច- 
ធ្លា  ជាង គៃនោះ ទៃ ដៃលភាគ- 
ចៃើន  ជា មនសុៃស មន អាយ ុចៃើន 
ហើយ យើងអាច មើល ឃើញ 
ការ  ប៉ះទ ង្គិច នយោបាយ កាន់- 
តៃខ្លាំង  ក្នុង ចំណម កៃុម បៃក-
បាក់ សាមគ្គី ក្នុងបកៃស នៅពៃល 
ខិត កាន់ តៃកៀក សមជ លើក- 
កៃយ »៕

វ៉ាក់ សំាង Pfizer/BioNTech ត្រវូ បាន គ្រ ថត នៅ មន្ទ ីរព្រទ្រយ កុមារ  Rady។AFP

FDA ថា វ៉ាក់សំាង ក្រមុហុ៊ន  Moderna  មាន ប្រសិទ្ធភាព ... បក្រសកុម្មយុនីស្តវៀត ណាម...



ហុង រស្មី 

សៀមរាប : ពួកគេ បេសូត 
មក   ជើង មនិជាន ់ដ ីឬ កស៏្ថតិក្នងុ 
បន្ទប់ អគារ បេតុង ទេ តេ ពួកគេ 
ចាប់ កំណើត   លើ កេបូន ឬ ទូក ។ 
ពួក គេ មើល ឃើញ តេ ផ្ទេទឹក ធំ 
ល្វងឹ ល្វើយ និង មេឃា ល្ហល្ហេវ ។ 

ពួកគេ នឹង ក្លាយ ជា អ្នក នេសាទ  
ដោយសារ តេពកួគេ រស ់នៅ ក្នងុ 
សហគម ន៍នេភូមិ បណ្ដេត ទឹក  ។ 

ឥឡូវ នេះ ពួកគេ ពន្លត់ ម៉ាសីុន  
ទកូ មយួ ភ្លេត នងិ ឆ្លៀត កេឡេក 
មើល រូបភាពខ្លួន ឯងដេល តេូវ- 
បាន ចង កេង ជា ពិព័រណ៍ មួយ ។ 

 « រវាង ផ្ទេ ទឹក  និង ហ្វូង  តារា » 
គជឺា ពពិរ័ណ ៍របូថត បណ្ដេត ទកឹ 
ដ ៏ វសិេស បផំតុ មយួ ដេល រៀបច ំ  
ដោយ ជាង ថតរបូ អាជពី អាហ្វ-
ហ្គាន -ស្វ៊សី   លោក ហេសាល់ម៉េ។ 

ជាង ថតរបូ អាជពី អាយ ុ៥៥ 
ឆ្នា ំដេល   ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ជាចេើន  
ទូទាំង តំបន់ អឺរ៉ុប បាន ផ្ដិត យក 
ទិដ្ឋភាព ករ រស់ នៅ របស់ ពលរដ្ឋ  
នៅលើ សហគម បណ្ដេត ទឹក ។ 

លោក ហេសាល់ម៉េ   បេប់ ភ្នពំេញ-  
ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « ពួកគេ បេសូត មក 
នៅ  ចន្លាះ រវាង ផ្ទេ ទឹក បឹង និង 
ហ្វងូ តារា ។ពកួគេ ធ ំធាត ់ មក នៅ  
ចន្លាះ រវាង ហ្វងូ តារា និង ផ្ទេ ទឹក- 
បឹង ។ ខ្ញុ ំចង់ សំដៅថា ជីវិត ពួក-
គេ មនិ តេមឹតេស្ថតិ  លើ ដ ីនះទេ  
ប៉នុ្ដេ អ្វដីេល ពកួគេ ឃើញ គ ឺមន  
តេទឹក និង មេឃា ប៉ុណ្ណោះ »។ 

ពិព័រណ៍ នេះ តេូវ បាន រៀបចំ 

ឡើង នៅ គ្លីនិក បណ្ដេតទឹក នេ 
អង្គករ   គ្លីនិក បណ្ដេតទឹក TLC 
ក្នុង ភូមិ មត់ ខ្លា នេ បឹង ទន្លេ ភូមិ 
អន្លង់សំណ សេុក ជីកេង ខេត្ដ 
សៀមរាប ។ 

លោក ហេសាល់ម៉េ ដេល  ផ្ដើម 
គមេង លើ បងឹទន្លេ សាប ១ឆ្នា ំ
មុន   បានបេប់ ថា ៖ « តាម ពិត 
សារ   ៈសំខន់ នេ ពិព័រណ៍ នេះ មិន 
សំដៅ លើ រូប ខ្ញុំ នះទេ តេ ជា 
ដណំើរ ជវីតិ របស ់ពលរដ្ឋ  ខណៈ 
ខ្ញុ ំធ្វើ បទសម្ភាស ជាមយួ ពកួគេ  

កេយ ទសេសនា រូប ភាព  ហើយ 
អ្វី ដេល ពួកគេ បង្ហាញ ចំណាប់- 
អារម្មណ៍ នះ ជា សារ ទៅ កន់  
ពិភពលោក »។ 

ជាមួយ គមេង វិសេស នេះ 
លោកចង ់ផ្ដល ់នវូ ទសេសនវសិយ័ 
និង ចក្ខវិុស័យដ៏ ទូលំទូលាយ 
ចំពោះ  អ្នក ដេល កមេ បាន ឃើញ  
និង យល់ ដឹង នូវ អ្វី ដេល កំពុង 
កើត ឡើង លើ ផ្ទេ ទឹក ជន បទ  
និង ជីវិត  ពលរដ្ឋ សហគម ន៍។ 

លោក   និយាយ ថា ៖«  ចំពោះ 

ភូមិ បណ្ដេត ទឹក  នេះ គមេង   
ផ្ដោត លើ ករ លំបាក ក្ដ ីកង្វល់  
និង ករ តសូ៊ របស់ អ្នក ភូមិ »។ 

វា ក៏   ផ្ដោត លើ ផល ប៉ះពាល់ 
ចំពោះ ករបេបេួល អាកស- 
ធាតុ  និង   ឱេយ បេជាជន   រីករាយ  
នឹង ពិព័រណ៍ រូប ភាព ទាំង នេះ ។ 

 ហេសាល់ម៉េ ដេល ចំណាយ- 
ពេល  ភាគ ចេើន តេច់ចរ រវាង 
អាហ្វហ្គានីសា្ថាន អឺរុ៉ប សហរដ្ឋ- 
អាមេរកិ នងិ អាសុ ីបាន  បន្ដថា៖ 
«អឡំងុ ពេល សា្នាក ់នៅ លើ ភមូ-ិ 

បណ្ដេត ទឹក ខ្ញុំ បាន ជួប មនុសេស 
ជា ចេើន  ដេល មន សនា្ដោនចិត្ដ 
ល្អ បើ ក បេះដូង  បើក ទា្វារផ្ទះ  
ចេះបង្ហាញ ករឈឺ និង រីករាយ  
ដេល អនុញ្ញាត ឱេយ ខ្ញុ ំផ្ដតិ យក រូប- 
ភាព ដ៏ រស់ រវីក »។ 

 ហេសាល់ម៉េ ដេល បេសូត នៅ 
អាហ្វហ្គានីសា្ថាន និង  រស់ នៅ 
ស្វ៊ីស  បាន សមេច ចិត្ដ ធ្វើ ករ 
តាំង បង្ហាញ រូប ថត របស់ បេជា- 
សហគម ន៍សមេប់ ទសេសនិក ជន 
ជា អ្នក រស់ នៅ លើ ភូមិ បណ្ដេត- 

ទឹក របស់ ពួកគេ វិញ ផ្ទាល់ ។ 
លោក ថា ៖« អ្នក ខ្លះ ដេល បាន   

សួរ ខ្ញុ ំពី មូលហេតុ ដេល ខ្ញុ ំថត រូប 
ពួកគេ  ខ្ញុ ំពេយាយាម ពនេយល់  និង 
សនេយា ឱេយ  ពួកគេ បាន ឃើញ នូវ 
របូភាព ទាងំ នះ ។ ខ្ញុ ំចង ់ដងឹ ថា 
តើ ពួកគេ គិត ដូចម្ដេច  ចំពោះ 
រូបភាព របស់ ពួកគេ ជា ពិសេស 
សារ ដេល  ទទួល បាន មក វិញ »។ 

លោក បាន សហករ ជាមួយ 
គ្លីនិក បណ្ដេតទឹក TLC   ចេើន- 
ខេ នៅតាម តបំន ់ដាច ់សេយាល 
បផំតុ នេ បងឹ ទន្លេ សាប។ លោក 
បាន ឱេយដឹង ថា វា  ជាករ តាំង- 
បង្ហាញ រូប ថត នៅ គ្លីនិក  TLC 
ហើយ ក៏ នឹង ធ្វើ ករ ចល័ត    តាម 
ភូមិ ឋាន  តូច ៗ  ផង ដេរ ។ 

 លោក បន្ដ ថា៖ « ពពិរ័ណ ៍ នេះ 
ផ្ដល ់ករ លើក ទកឹចតិ្ដ នងិ  ភាព- 
ងយសេលួ សមេប ់ សហគម ន ៍
ខណៈ វា ជួយ រួម ចំណេក សេដ្ឋ-
កចិ្ច ចរីភាព នងិ ភាព រងឹ ម ំរបស ់
ពលរដ្ឋ ជន បទ ។ វា ក៏   បង្កើត នូវ 
ទំនាក់ ទំនង សមេប់ ពិភព ខង-  
កេ ស្វេង យល់ ់កនត់េ បេសើរ 
នូវ តមេូវ ករ  និង ក្ដី កង្វល់ របស់ 
សហគម ន៍លើ បឹង ទន្លេ សាប  »។ 

 លោក ហេសាល់ម៉េ បាន កោត- 
សរសើរ ចពំោះ បេសកកម្ម របស ់ 
TLC ដេល ពលរដ្ឋ លើ បងឹ ទន្លេ- 
សាប អាច ទទលួ បាន សេវាកម្ម 
ថេទាំ សុខភាព ដ៏ មន តម្លេ  និង 
សំខន់ សមេប់ ពួកគេ ។ 

លោក និយាយថា ៖« បើ អត់- 
មន  TLC វា ចេបាស់ ណាស់ ថា 
ពលរដ្ឋ បេកដ ជា ជួប ករ លំបាក  
ក្នុង ករ ទទួល បាន នូវ ករ ថេទាំ 
សខុភាព  ដោយសារ ពកួគេ តេវូ 
ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ងាយ  និង ចំណាយ 
ខ្ពស់ ទៅកន់ គ្លីនិក   ដី គោក»។ 

ពិព័រណ៍   ក៏ បាន ឧទ្ទិស ដល់ 
សព  ចសូរ័ អង្គារ ម៉ាទនី  ជា កនូ 
ចញិ្ចមឹ អ្នក ឧបត្ថម្ភ អង្គករ TLC 
សំខន់ ម្នាក់ នៅ   អាមេរិក ។ 

ពិព័រណ៍ « រវាង ផ្ទេ ទឹក និង 
ហ្វូង តារា » ដំណើរករ ចាប់ ពី 
ថ្ងេទី១៥ ដល់ ថ្ងេទី ២០ ខេ ធ្នូ 
និង  អាច នៅបន្ដ ក្នុង ករណី មន 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ពី មហជន ។ 

ព័ត៌មន លម្អិត សុំ ចូល ទៅ 
កន់  វេបសាយ  zalmai.com 
និង គណនី អុីសា្ដោកេម  Insta 
g ram@Zalmai៕ 

www.postkhmer.com

ពលរដ្ឋ ក្នងុភូមិបណ្ដែត ទឹក មាត់ខ្លា សែកុជីកែង កែឡែកមើល រូបភាព ពិព័រណ៍  « រវាង ផ្ទែទឹក និង ហ្វងូ តារា » នៅគ្លនិីក TLC។ រូបថត សហ ករី

ទូកតូចៗ ៣គែឿងបំពាក់រូបថតពិព័រណ៍ តែៀមដំណើរតែច់ចរតាម ភូមិឋាន តូច ៗ  ។ រូបថត សហ ករី ពលរដ្ឋ វ័យចំណាស់ ផ្ចង់ មើល រូបថត យ៉ាង យកចិត្ដទុកដាក់ ។ រូបថត សហ ករី

ពិព័រណ៍«រវាងផ្ទៃទឹក និង ហ្វូងតារា» ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆាក - 
ជីវិត  រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋលើ ភូមិបណ្ដៃត ទឹក  ដ៏ ល្វងឹ ល្វើយ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៣កើត  ខៃបុសៃស  ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ទី១៧ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ     ង    ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា        ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ   ប  ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី ពៃញ - 
ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រកទ ទួល- 
ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។   ចពំះ 
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ  
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រមៃង មាន ការ ពិចារ ណា  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ តៃង ថ្លងឹថ្លៃងពី ផល-  
បៃយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ 

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព-  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃងៗ នឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការធ្វើ - 
ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូច  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ  ព  លពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងា រ ផៃសៃង ៗ   ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ គូស ្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ   តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ 

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់    មាន  ភាព  ខៃស ត់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ      គូ ស ្នៃហ៍ មានអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព  ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព -ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ  ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហ វិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក ការ  បៃក ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃស ើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី សៃុតចុះ ។ ជ ើង លៃខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ   ហៃតុនៃះ រាល់ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ   ផៃសៃងៗតៃូវ  តៃបៃុង- 
បៃយ័ត ្នឱៃយ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហ ក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះ ដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។  ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ  ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។ កត្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ- 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ ទី បំផុត  ការបៃឡង 
បៃជៃង តៃង និពន្ធ រឿង ខ្លី និង 
កំណាពៃយនៃ  ពានរងា្វាន់ អកៃសរ-  
សិលៃប៍  ទន្លៃមៃគង្គ លើក ទី ១១ 
កៃម បៃធានបទ « ជីវិត និង  
នរិន្ត រភាព ទន្លៃមៃគង្គ » បៃចា ំឆ្នា ំ 
២០២០  ដៃល បៃទៃស កម្ពជុាគ ឺ
ធ្វើ ជា  មា្ចាស ់ផ្ទះដរូ វៃន  តៃវូ     រៀបច ំ
ការ  បៃកតួ ឆ្នា ំនៃះ សមៃប ់   សាម ី 
បៃទៃស  បាន រក  ឃើញ   មា្ចាស់ - 
ជយ   លភី   ចំនួន  ២  រូប    សុទ្ធតៃ  
ជា   បៃក្ខនារី ។ 

ចំពះ បៃក្ខភាព ជយ លភី    - 
ផ្នៃក    កំណាពៃយ រឿង   បាន ទៅ  លើ 
កវ ីនពិន្ធ  លមឹ ផានណ់ា ជាមយួ 
នងឹ   សណំៃរ កណំាពៃយ រឿង  ដៃល 
មាន  ចំណងជើង  «មៃគង្គ ដួង-  
ចិត្ត»   បៃជៃង ឈ្នះ បៃក្ខ ជន - 
បៃក្ខនារី  ចូល រួម បៃកួត ចំនួន 
២០  រូប ខណៈ   បៃក្ខភាព ជយ- 
លភី ផ្នៃក  រឿង ខ្លី បាន ទៅ   លើ  
អ្នក  និពន្ធ  ឡុង លប សុជាត 
ជា មយួ នងឹ  សណំៃររឿង ខ្ល ីដៃល 
មាន ចំណង ជើង    «វារី បៃថ្នា» 
ដយ   បៃជៃង ឈ្នះ បៃក  ្ខជន-
បៃក្ខនារី ចូល  រួម   បៃកួត   ចំនួន  
២៣ រូប។  

ការបៃកួត តៃង និពន្ធ រឿង ខ្លី 
និង  កំណាពៃយ ពានរងា្វាន់ អកៃសរ- 
សិលៃប៍ ទន្លៃមៃគង្គ នៃះ  តៃូវ បាន 
កំណត់ ដាក់ បៃធាន បទ រួម គៃប់ 
ឆ្នា ំ ថ « ជវីតិ នងិ នរិន្ត រ ភាព  ទន្លៃ 
មៃគង្គ » ដៃល មាន បៃទៃស ជា 
សមាជិក  ចំនួន ៦ បៃទៃស គ ឺ  
មាន ដចូជា បៃទៃស  ចនិ (ខៃត្ត- 
យូណាន) កម្ពុជា ថៃ ឡាវ វៀត- 
ណាម និង មីយា៉ាន់មា៉ា  ដយ 
សមា  ជិក បៃទៃស នីមួយៗ តៃូវ 
ដូរ  វៃនគ្នាធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ  ដើមៃបី 
រៀប ចំ  បៃរព្ធ ពិធី បៃគល់ពាន-  
រងា្វាន ់ជយ លភ ីបៃចាឆំ្នា ំខណៈ  
នៅ  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ   បៃទៃស  - 

កម្ពុជា  តៃូវ វៃនធ្វើ ជា មា្ចាស់  ផ្ទះ    
បនា្ទាប់  ពី បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា 
ដៃល បាន   ធ្វើ នៅ ថ្ងៃទ ី ១១-១៤ 
ខៃតុល ឆ្នាំ ២០១៩  ហើយ    ឆ្នាំ 
២០២១ នឹង តៃូវ ដូរ វៃនទៅ ឱៃយ  
ឡាវ ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ វិញ  ។

ការ រៀបច ំឆ្នា ំ២០២០ នៃះ គៃ 
នៅ  មិន ទន់ បាន ដឹងអំ ពី ការ-  
កណំត ់ ពៃល វៃល បៃរព្ធ ធ្វើ នៅ 
ឡើយ  ទៃ  ដយសារ តៃ  បញ្ហា 
ជំង ឺ កូវីដ ១៩ ហើយ សមាគម 
អ្នកនិពន្ធ ខ្មៃរ ដៃល ជា អ្នក-  
សមៃប  សមៃួល ក្នុង ការ រៀបចំ 
នៃះ ក៏ កំពុង តៃ ពិភាកៃសា ជាមួយ 
ថ្នាក់  លើ  គឺជា កៃសួង ពាក់ ព័ន ្ធ 
ផង  ដៃរ ។  បើ តម លោក  បណ្ឌតិ 
ពៃឿង បៃណតី  ដៃល ជាបៃធាន 
សមា គ ម    អ្នក និពន្ធ ខ្មៃរ មាន 
បៃសាសន ៍ ឱៃយ ដឹង ថ៖ «យើង 
កំពុង តៃ រង់ ចាំ ការ សមៃច ពី- 
ថ្នាក់ លើនៅ ឡើយ  សមៃប់ ការ- 
កំណត់ នូវ កាល បរិច្ឆៃទ  នៃ ការ-  
បៃគល់  ពាន រងា្វាន់។ តៃ ដយ- 
សារ  បញ្ហា កូវីដ១៩ ការ រៀបចំ 

របស ់ យើង ក្នងុ  នាមជា មា្ចាស ់ផ្ទះ 
នោះក៏ តៃូវ ធ្វើ  តម លំនាំ នៃ ការ- 
រកៃសា  សុវត្ថិ ភាព ចៀស ពី ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៃះ  ផង ដៃរ   គឺ យើង  គៃង 
នងឹ អញ្ជើញ  ខង តណំាង      ទតូ នៃ   
បៃទៃស នីមួយៗ ដើមៃបី បៃគល់  
ពាន  រងា្វាន់ ហើយ ទុក ភារៈ - 
បៃគល ់ ពាន ទៅឱៃយ  បៃក្ខភាព  ជា 
មា្ចាស់ ជយ លភី នៃ បៃទៃស ជា 
សមា ជកិ តបំន ់ទន្លៃ មៃ គង្គ   នោះ 
បៃរព្ធ   ពធិ ីបន្ត  ដយ   ខ្លនួ    ឯង  វញិ  
នៅ ក្នុង កាលៈទៃសៈ នៃះ»។ 

គួរ បញ្ជាក់  ដៃរ ថ   ការ បៃឡង  
បៃជៃង តៃង និពន្ធ រឿង ខ្លី និង 
កំណាពៃយ សមៃប់ ពានរងា្វាន់ 
អកៃសរសិលៃប៍ ទន្លៃមៃគង្គ លើក- 
ទី១០ បៃចាំ ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល 
មាន បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា ធ្វើ ជា 
មា្ចាស ់ ផ្ទះ នោះ សមៃប ់បៃទៃស 
កម្ពុជា មាន មា្ចាស់ ជយ លភី-    
បាន  ទៅ លោកសៃ ីបណ្ឌតិ ប៉ៃន 
សៃដា្ឋារនិ ផ្នៃករឿង ខ្ល ី នងិ លោក 
មឿន សំណាង ខង ផ្នៃក-  
កំណាពៃយ រឿង ៕ 

សមគមអ្នកនិពន្ធ ខ្មៃរ បន ចៃញ សៃចក្តសីមៃច បៃកាស លទ្ធ ផល ម្ចាស់ 
ជយ លាភីពានរង្វាន់ អកៃសរសិលៃប៍ទន្លៃមៃគង្គលើកទី១១ ។ រូប សហការី 

រកឃើញម្ចាស់ជយលាភីពានរង្វាន់
អក្សរសិល្ប៍ទន្លម្្គង្គលើកទី១១

សៃ្ត ីខ្មៃរ ២ រូប ជាប់ជា ម្ចាស់ជយលាភី   ពានរង្វាន់អកៃសរសិលៃប៍ទន្លៃមៃគង្គលើកទី១១ ឆ្នា២ំ០២០។ រូប សហ ការី
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   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  ថ្នាក់ដឹកនំា របស់ 
គណៈ កម្មាធិការជាតិអូឡំាពិក- 
កម្ពជុា (NOCC) កាល ពី ថ្ងៃពុធ 
បាន ចូល រួម  បៃជំុមហា សន្នបិាត 
កៃមុ បៃកឹៃសា កីឡាអូឡំាពិក អាសីុ  
លើក ទី ៣៩  តាម វីដៃអូ  Confer-
ence ជាមួយ  សមជិក ចំនួន៤៥ 
បៃទៃស  ផៃសៃង ទៀត ក្នងុ ទ្វបី អាសីុ 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា គ្នាពីវឌៃឍនភាព កីឡា 
បៃចំា តំបន់មួយនៃះ។

មន្តៃ ីជាន់ ខ្ពស់ ទទួល ផ្នៃក កីឡា 
សំខាន់ៗ  មន  លោក បណ្ឌិត  
ថោង  ខុន  ជាបៃធាន NOCC និង  
ជា រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ទៃស ចរណ៍  
លោក នាយ ឧត្តម សៃនីយ៍  សៅ  
សុខា  លោក  អុ៊ក  សិទ្ធជិាតិ   ជា 
អនុ បៃធាន  និង   វ៉ាត់   ចំរីន  អគ្គ-  
លៃ ខា ធិ ការ  NOCC  សុទ្ធតៃ  បាន 

ចូល រួម  ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ តាម អនឡាញ  
ក្នងុ  មហាបសន្នបិាត បៃចំា ឆ្នា ំ របស់ 
កៃមុ បៃកឹៃសា កីឡា អូឡំាពិកអាសីុ  
(OCA)  មួយនៃះ  ។

 ចំពោះ ខ្លមឹ សារ  នៅ ក្នងុ កម្មវិធី 
បៃ ជំុ បៃចំា ឆ្នាំ មួយ នៃះ តៃូវ បាន  
លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  បៃប់  ថ  គឺ  ពិនិតៃយ 
មើល លើ របាយការណ៍ វឌៃឍនភាព 
ការងារ  ក្នងុ សា្ថានភាព វិបត្ត ិជំងឺ 
កូវីដ ១៩  នៃ បណ្តា ចលនា អូឡំា- 
ពិក  ក្នងុ ទ្វបី អាសីុ  ពៃម ទំាង របៀប 
វរៈ មួយ ចំនួន ទៀត  ស្ត ីពី ការ រៀប- 
ចំ ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃ កួត នានា ។

លោក បន្ត ថ ៖ « ការ ចូល រួម នៃះ  
ទទួល បាន ការ ឯកភាព ពី OCA 
ដើមៃបី ឱៃយ  NOCC ដឹក នំា ដោយ ឯក- 
ឧត្តម  ថោង  ខុន  ដៃល ជាសមជិក 
កៃមុបៃកឹៃសា កីឡាអូឡំា ពិក អាសីុ  
រៀប ចំ គណៈ បៃតិភូ របស់ ខ្លនួ  ចូល 
រួម បៃជំុ តាម វីដៃអូ  Conference 

ជា មួយ បៃតិភូ  មក ពី ចំនួន  ៤៥ 
បៃទៃស  ក្នងុ ទ្វបី អាសីុ  ដើមៃបី សា្តាប់ 
នូវ សារ សំឡៃង របស់ បៃធាន គណៈ- 
កម្មាធិការ អូឡំាពិក អន្តរជាតិ   
លោក Thomas  Bach  និង   
ពៃះ អង្គម្ចាស់  Sheikh Ahmad  
បៃធាន  OCA ថ្លៃង ពី របាយ ការណ៍ 
បៃចំា ឆ្នា ំ និង វឌៃឍន  ភាព ការងារ  
ដោយ សារ យើង ជួប វិបត្ត ិកូវីដ ១៩  
ធ្វើ ឱៃយ សកម្មភាព កីឡា  តៃវូ ពនៃយារ- 
ពៃល   កាត់ បន្ថយ ខ្លះ  និង បៃបៃលួ  
ទៅ តាម  ភាព ជាក់ ស្តៃង» ។

 ជាមួយ គ្នា នោះ កិច្ចបៃជំុ  បាន 
លើក ឡើង នូវ បញ្ហា នានា  នៃ  បណ្តា 
បៃទៃស  ដៃល តៃៀម ទទួល ធ្វើ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ កីឡា ក្នងុ ទ្វបីអាសីុ  ដូច 
ជាការ បៃកួត កីឡាអាសីុតំបន់ ឆ្នៃរ  
នៅ Sanya បៃទៃស ចិន ការ 
បៃកួត កីឡាអាសីុ ក្នងុ សាល និង  
យុទ្ធគុន  លើក ទី ៦ នៅ បាងកក 

និងចាន់បូរី បៃទៃស ថៃ ឆ្នា ំ២០២១  
បៃកួត  កីឡា អាសីុ  លើក ទី ១៩ 
នៅ Hangzhou បៃទៃស ចិន 
និងការ បៃកួត កីឡាយុវជន អាសីុ 
លើក ទី ៣ ឆ្នា ំ២០២១ នៅចិន  
ដោយ បណ្តាម្ចាស់ ផ្ទះ ទំាង នោះ  
ធ្វើ របាយ ការណ៍ វឌៃឍនភាព ការងារ  
បងា្ហាញ ជូន ក្នុង កិច្ចបៃជំុ នៃះ  ពី 
សកា្តានុភាព  និង ភាព បៃឈម ។

 កៃ ពី នៃះ ក៏ មន ការ បោះឆ្នាត 
ជៃើសរីស បៃក្ខភាព ទី កៃងុ  ដៃល 
តៃៀម ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ កីឡាអាសីុ   ឆ្នាំ 
២០៣០  ដៃលមន ទីកៃុង២ 
បៃជៃង  គ្នា  គឺទី កៃុង ដូហា នៃ 
បៃទៃស  កាតា  និង ទីកៃងុ  Riyadh  
បៃទៃស  Saudi  Arabia ។  លោក   
វ៉ាត់  ចំរីន   រំពឹង ថ ៖« កៃយ 
មហាសន្នបិាត  កៃមុ បៃកឹៃសាកីឡា 
អូឡំាពិក អាសីុ  នឹង ទទួល បាន 
ជោគជ័យ  ដៃល នឹង បៃរព្ធ ធ្វើ តាម 

ផៃន ការ កំណត់  ខណៈ ដៃល បញ្ហា 
អនាម័យ ការ ពារ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩  
ជា រឿង សំខាន់» ។ 

ចំណៃកឯ លោក  ថោង  ខុន  
បៃធាន  គណៈកម្មាធិការ ជាតិ អូ-
ឡំា ពិក កម្ពជុា  មន បៃសាសន៍ ថ   
៖ «កម្ពជុា បាន បងា្ហាញ នូវ មុខមត់ 
កិត្តយិស របស់ ខ្លនួតាមរយៈ កិច្ច- 

បៃជំុ តាមអនឡាញ  ក្នងុឋានៈ ជា 
បៃទៃស មួយ ដៃល ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ  
ការ បៃកួតសីុហ្គៃម  ក្នងុ ពៃល ខាង- 
មុខ  ហើយ បៃទៃស កម្ពុជា   ជា 
សមជិក ពៃញសិទ្ធ ិ នៃ កៃមុ បៃកឹៃសា 
កីឡា អូឡំាពិក អាសីុ ស្មើ មុខ មត់  
ដូច បៃទៃស ដទៃ ជា មួយ នឹង ភាព- 
រីក ចមៃើន» ៕ 

ថ្នាក់ដឹកនំា NOCC ពេល បេជំុតាមអនឡាញសន្នបិាតOCA  ។ សហ ការី

NOCC ចូលរួមប្រជំុមហាសន្នបិាតក្រមុប្រកឹ្រសាកីឡាអូឡំាពិកអាសីុតាមអនឡាញ

Siampanisបានការគំាទ្រ
សម្រប់ការឱ្រយដឹងរឿងសូកប៉ាន់

 អាថេន : សមគម កីឡាករ 
បាល់ ទាត់ អាជីព របស់  កៃិក 
(PSAP) នៅ ថ្ងៃ អងា្គារ   សរសើរ  
អ្នក ចាំ ទី Marios Siampanis 
របស ់កៃមុ Aris Thessaloniki 
(Aris) ក្នុង ការ ឱៃយ  ដឹង ពី ការ  - 
ប៉ុន ប៉ង សូក បា៉ាន់ ដៃល ធ្វើ ឡើង  
កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍    កន្លង ទៅ  ។ 

កីឡាករ Siampanis នៅ ថ្ងៃ 
ចន្ទ  ផ្ញើ លខិតិ ទៅ សហពន័្ធ បាល-់ 
ទាត់ កៃិក និង ខាង កៃប ខ័ណ្ឌ 
Super League ដោយ បៃប់  
ថ ខ្លួន តៃូវ បាន គៃ ទាក់ ទង មក 
មុន ជំនួប រវង កៃុម ក្នុង កៃុង  
Thessaloniki ជាមួយ គ្នា  គឺ  
Aris និង  PAOK ដើមៃបី ឱៃយ រូប គៃ  
កុំ បៃឹង លៃង ឱៃយ អស់ លទ្ធភាព ។

PSAP ចៃញ សៃចក្ដី ថ្លៃង- 
ការណ ៍ថ ៖ «PSAP ក្នងុ នាម ជា 
អ្នក ការ ពារ វសិយ័ កឡីា ខ្លនួ ផ្ទាល ់
និង ដោយ ការ គោរព យ៉ាង ខ្ពស់  
ចំពោះ ដំណើរ ការ នៃ ការ បៃកួត 
ដោយ ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង 
កម្ម វិធី ផៃសៃង ៗ  ដើមៃបី  បៃឆំង រាល់ 
បៃកួត ដៃល តៃូវ បាន រៀប ចំ ទុក 
ក្នុងគៃប់ រូប ភាព។ សូម  សរសើរ  
សមជិក ដៃលកា្លាហាន និង 
មនកាតព្វកិច្ចក្នុង ការ បៃកាស 
ឱៃយ ដឹង នូវ ទង្វើ បៃប នៃះ » ។

PSAP បន្ត ថ ៖ « យើង ឈរ 
ខាង Siampanis ដៃល ទទួល 
បាន ការ  ជៃរ បៃមថ និង មន ការ- 
គំរាម កំហៃង រាង កាយ ទំាង រូប- 
គត់ និង កៃមុ គៃសួារ ។ ពៃល នៃះ 
ករណី នៃះ បានទៅ ដល់ ដៃ កៃុម 
អ្នក ចៃបាប់ របស់ កៃិកហើយ» ។

ចំណៃក កៃុម PAOK  ចៃញ 
សៃចក្ដ ីបៃកាស ថ ៖ « យើង  រង ់ចា ំ
មើល ថ តើ កៃមុ  ណ  ដៃល កំពុង 
រៀប ចំ គមៃង ផៃន ការ អាកៃក់ 
ដាក់   PAOK ហើយ នឹង  បៃើ- 
បៃស់ ដើមៃបី គៃច វៃះ ហើយ ពួក- 
គៃ នឹងពៃយាយម បងា្ហាញ  ឱៃយ ឃើញ 
ថ  សម ហៃតុ សម ផល ដល ់គៃប់ 
សា្ថាប័ន ទាំង ថ្នាក់ ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ ដោយ ការ ចោទ បៃកាន់ 
ថ មន ការ ប៉ុន ប៉ង សូក បា៉ាន់ 
ដៃល ពួក គៃ  បង្កើត ឡើង ។ អ្នក- 
ដៃល រៀប ច ំអនា្ទាក ់ទាងំ អសហ់្នងឹ 
នឹង ជាប់ ដោយ ខ្លួន ឯង » ។ 

ក្នុង ន័យ នៃះ PAOK ហាក់ 
ចោទ កៃុម គូ បៃជៃង សា្លាប់ រស់ 
Olympiakos ថ  នៅ ពីកៃយ 
ការ ប៉ុនប៉ង ផ្ដល់ សំណូក  នៃះ ។ 
កៃុម    Olympiakos ដៃល កំពុង 
មន ពិន្ទុ នាំ មុខ គៃ បាន បៃតិកម្ម 
នឹង ការ ចោទបៃកាន់ នៃះ ។

ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស របស់ ខ្លួន 
Olympiakos  បៃតិកម្ម តប  ថ ៖ 
« ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត កៃមុ PAOK អត ់
និយយ ពី បៃភព នៃ បញ្ហា និង 
មនុសៃស ស្និទ្ធនឹង កៃុមដៃល កាន់ 
លុយ យ៉ាង ចៃើន ទៅ សូក និង 
គំរាម កំហៃង កីឡាករ ណ ម្នាក់ 
ឬ មួយ ចំនួន របស់ កៃុម Aris។ 
ផ្ទយុ  ទៅ វញិ កៃមុ PAOK ជៃើស- 
រសី ការ វយ បៃហារ មក លើ កៃមុ  
Olympiakos នាយក បៃតិ បត្តិ 
របស់ ខ្លួន អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ៗ  
របស់ ខ្លួន និង សូមៃបី តៃ កៃុម  នៅ 
កៃ បៃទៃស កៃិក តាម វិធីដៃល 
មិន ថ្លៃ ថ្នូរ » ៕ AFP/VN

Lampardរអូ៊រទំាព្រលក្រមុចាញ់ទៀត
កេុងវុល វើហេមថុន : លោក 

Frank Lampard ជឿ ថ 
កៃុម Chelsea រវល់ តៃ  ពៃញ- 
ចិត្ត  នឹង ទមៃង់ លៃង របស់ ខ្លួន 
ទើប ចាញ់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Wol-
verhampton Wanderers 
(Wolves) ២-១ ទាំង  ដៃល 
ខ្លនួ ជា អ្នក នា ំមខុ មនុ ខណៈ នៃះ 
ជា បរាជ័យ ជាប់ ៗ  គ្នា លើក- 
ដំបូង សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ 
កៃប ខណ័្ឌ Premier League 
កៃម ការ ដឹក នាំ របស់ គត់ ។

២  ដង ក្នុង រយៈ ពៃល៤ ថ្ងៃ 
ដៃល  Chelsea បាន ខ្ជះ ខា្ជាយ 
ឱកាស ក្នុង ការ បាន ឡើង ទៅ 
ឈរ ទ ីកពំលូ នៃ តារាង ពនិ្ទ ុរបស ់
Premier League កៃយ 
ចាញ់ លើក ទី១ ក្នុង ចំណោម 
១៨បៃកតួ នៅ ផ្ទះ របស ់  Ever-
ton កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

លោក Lampard ខ្លួន គត់  
ផ្ទាល់ បាន ដាក់ ជា សំណួរ ពី 
លទ្ធភាព  ក្នុង ការ បៃជៃង ពាន  
របស់ កៃុម លោក កៃយ ចាញ់ 
១-០ នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន  Goodi-
son Park កាល ព ីចងុ សបា្ដាហ ៍
ហើយ ជឿ ថ កីឡាករ របស់ 
លោក ទំនង អាច ទាញ យក 
ផល ចណំៃញ ព ីបៃកតួ មនិ ចាញ ់
ជា បន្ត បនា្ទាប់ របស់ ខ្លួន ។

« ទមៃង់ លៃង គឺ ជា អ្វី ដៃល 
ផ្ដល់ លទ្ធផល ឱៃយ អ្នក ។ យើង 
កពំងុ លៃង បាន ល្អ ពោល គ ឺអត ់
ចាញ់ យ៉ាង យូរ  ដោយសារ  
អ៊ីចឹង ទើប កីឡាករ  គិត ថ    
ពួក យើង លៃង បាន ល្អ ។ វិនាទី 
ដៃល  អ្នក គតិ ថ អ្នក កពំងុ លៃង 

ល្អ អ៊ីចឹង លទ្ធផល បៃប នៃះ     
ក៏ កើត មន ឡើង » ។ នៃះ ជា 
ការនិយយ  ទាំង  អារម្មណ៍   
អត់សបៃបាយ ចិត្ត  របស់លោក 
Lampard កៃយ  គៃប់ បាល់ 
របស់  Pedro Neto ដៃលនាំ- 
ឱៃយ  កៃុម  Wolves ឈ្នះ នៅ 
នាទីទី ៩០+៥ ។

គៃូបង្វឹក សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស  
លោក Lampard បានបន្ត ថ៖ 
«  បើ   អ្នក លៃង មិន  ល្អ ដូច   យប់- 
នៃះ ពោល គឺ រកៃសា ការ នាំ មុខ 
១-០ អត់បាន គៃប់ គៃង ហ្គៃម 
អត់ បាន ហើយ បណោ្តាយ ឱៃយ 
មន ការ វយ បក  នោះយើងនងឹ 
បាន លទ្ធផល នៃះ» ។

នៃះ ជា ភ័ស្តុតាង បន្ថៃម ទៀត 
ដៃល បងា្ហាញ ថChelsea គជឺា 
កៃុម១ស្ថិត ក្នុង ដំណក់កាល  

បៃ បៃលួ មនិ ទៀង  កៃយ មន 
ការ ចណំយ យ៉ាង ចៃើន សន្ធកឹ- 
សនា្ធាប់ នូវ  ទឹក បៃក់ ២២០ 
លាន ផោន ($២៩៤ លាន) 
ដើមៃបី ទិញ កីឡាករ ខណៈ 
កីឡាករ តម្លៃ ខ្លួន ថ្លៃ  ជាង គៃ ២ 
របូ គ ឺTimo Werner នងិ Kai 
Havertz មិន អាច រះ ម្ដង  ទៀត  
ក្នុងការបៃកួតនៃះ។

១គៃប់របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
ចាស់ វសៃសា Olivier Giroud 
ដៃល ជួយ ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នាំ មុខ 
តៃូវ បាន បដិសៃធ ដោយ គៃប់- 
បាល ់របស ់ Daniel Podence 
នៅ នាទីទី ៦៦ ហើយ ខណៈ 
ដៃល គៃប់ គ្នា គិត ថ ទាំង  ២ 
កៃុម  នឹង បាន ១ ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា 
សៃប ់តៃ Neto  ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ តោ- 
ខៀវ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ដោយ 

គ្មាន ពិន្ទុ ជាមួយ នឹង ការ ស៊ុត 
ទម្លុះ សំណញ់ ទី យ៉ាង សា្អាត ។ 

កៃយ ពីបញ្ចប់ ការ បៃកួត 
លើក ទី ១២ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
អងា្គារ កៃុម របស់ លោក Lam-
pard នៅ តៃ ឈរ ក្នុង តំណៃង 
លៃខ៥ ក្នុង តារាង ពិន្ទុលីគ 
កំពូល របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស 
ដោយ មន ២២ ពិន្ទុ ។ 

អ្នក ចាត់ ការ របស់  Wolves  
លោក Nuno Espirito បាន 
ថ្លៃង  កៃយ កៃមុ មន ជយ័ ជម្នះ 
ថ ៖« យើង ឆ្លើយ តប បាន យ៉ាង 
ល្អ ។ ខ្ញុំ គិត ថ យើង តៃង តៃ 
មន ឱកាស វយ បក ជានិច្ច ។ 
យើង រៀប ចំ យុទ្ធ សាស្តៃ បាន 
យ៉ាង បៃសើរ ហើយ ជាពសិៃស 
វគ្គ ទី២ យើង ពិត ជា លៃង បាន 
ល្អ មៃន ទៃន » ៕ AFP/VN

Giroud (លើឆ្វេង) របស់ Chelsea លោតតេតបាល់បេជេងជាមួយ Saiss (លើស្ដា)ំ របស់ Wolves។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ អតីត Freshie Girl ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លេខ៣ កាលពី ឆ្នាំ២០០៥ មាន រាង ខ្ពស់-  
សេឡះ សមេបុរ ខ្មៅ សេអេម មាន  ឈ្មៅះ   ពិត អ្នក- 
នាង  វ៉េន ដាវីន ហៅ បេសាទ ដាវីន  បាន  វិល-  
តេឡប ់ មក បេឡូក សិលេបៈ វិញ ហើយ កេយ ពី 
បាន សមេល  បុតេី  ដ៏ គួរ ឱេយសេឡាញ់  បាន រយៈ- 
ពេល ជ ង   ៣-៤ ខេ  មកនោះ ជមួយ   សា្វាមី មិន 
ទាន់ រៀបការ ជ  ជន បរ  ទេស ។ 

ដណំើរ វលិ តេឡបម់ក ទកឹដ ីកណំើត វញិ លើក-  
នេះ ក៏បាន បង្ក ការភ្ញាក់ផ្អើល និង កើត ចម្ងល់ ពី 
មហា  ជន   ដេរ ដោយ សារ ឧសេសាហ៍  ឃើញ រូប  - 
អ្នកនាង  បង្ហាញ មុខ  ក្នុង កម្មវិធី សម្ពោធ ហាង ឬ 
ជួប  ជុំ អ្នក សិលេបៈ នានា ទើប ជជេកសួរ ថ៖ « ចុះ 
កេង  តារា   ម៉ដូេល រាង ខ្ពស ់សេឡះ សមេបុរ សេអេម 
អ្នក  នាង បេសាទ ដាវនី របូ នេះ បាន ទៅ រស ់នៅ 
បេទេស  អូស្តេលី ហើយ ម៉េច  បាន     ជ លេច មុខ 
នៅ  ក្នងុ សេកុ ខ្មេរ  នា ពេល ថ្មីៗ  នេះ ទនំង  វលិ ចលូ-  
សលិេបៈ     វញិ ហើយ ទេ ដងឹ ឬ មយួ នា ង គេន ់
តេ  មក  លេង  កមេសាន្ត      សាច ់ ញាត ិ និង   
សេកុ  កណំើត  តេមឹ តេ  រយៈ ពេល   ខ្ល ី
ប៉ុណ្ណោះ?»។

 អតីត    តារា   សម្តេង និង 
តារា  ប ង្ហាញ ម៉ដូ ជើង ខ្លាងំ 
កាល ពី  អំឡុង ពេល ជង 
១០ ឆ្នាំ  មុន  មាន រាង ខ្ពស់  
សេឡះ   ១,៧៥ ម៉េតេ  
សមេបុរ    សេអេម  មាន - 
ទមេង់ មុខ ដូច នារី បស្ចមិ - 
បេទេស គឺអ្នក នាង- 
បេសាទ ដាវីន មាន វត្ត-  
មាន     ក្នុង បេទេស កម្ពុជ  
សា ជ ថ្មី ម្តង នេះ ហាក់ 
ដូចជ  មាន ភព  ជប់ - 
លាប់ យូរ  ដោយ សារ គេ 
ឧសេសាហ ៍ ឃើញនាង ថត   
សេប៉ត  ពាណិជ្ជ កម្ម  និង 
ថត  សមា្អាងការនានា -  
ជ រឿយៗ   មិន សូវ  ដាច់ 
ហើយ  ទំនងជ មាន-  
គមេង  ការ ចេបាស់- 
លាស់  មក បេឡូក - 
សិលេប ៈ  វិញ  កេយ ពី 
មាន  មា្ចាស់  ចិត្តជ  ជន  បរ - 
ទេស នៅ  លើ   ទឹក  ដី  កំណើត ខ្លួន  
នងិ  មាន ចណំង ស្នេហក៍នូ សេ ីគរួ ឱេយ 
សេឡាញ់   ឈ្មៅះ ថ «Kiami»។ 

អ្នកនាង បេសាទ ដាវីន ធ្លាប់ - 
បញ្ជាក ់បេប ់  ថ៖ «មក សេកុ ខ្មេរ លើក 
នេះ ក៏មាន កេុមហ៊ុន និង ផលិតកម្ម 
នានា មក សួរ នាំ ចង់ ហៅ  ទៅ  ថត កុន 
ដេរ តេ នាង ខ្ញុ ំមនិ អាច ទទលួ បាន ឡើយ 

សមេប់  ការ ថត កុន ដោយ សារ ខ្លាច ប៉ះពាល់ 
ពេល ដេល នាង ខ្ញុំ តេូវ ចេញ  ឡើង ចុះ ទៅ កេ 

បេទេស វិញ  ទ ើប មិន ហា៊ាន ទទួល 
ថត  ឡើយ។ ដូច្នេះ  គឺ នាង   ខ្ញុំ 
គេន់ តេ ទទួល  ការង រ  - 
សិលេបៈ  បេប  មាន រយៈពេល 
ខ្លីៗ ដូចជ ថត សមា្អាងការ 

នងិ ថត សេបត៉ ពាណជិ្ជកម្ម 
នានា ជ ដើម។ កេ ពី 
នេះ នាង ខ្ញុ ំកម៏ាន ការ- 

បេកប  មុខ របរ  រក សុី-  
បន្តិច បន្តួច ផង ដេរ នៅ 
សេុក ខ្មេរ យើង ដូច្នេះ 
ហើយ  ទើប បាន ជ តមេូវ 
ឱេយ   ធ្វើ ដំណើរ ឡើង ចុះ ជ 
ញឹក ញាប់ សេុក ខ្មេរ និង 
បេទេស    កេ»។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដេរ ថ 
បេសាទ ដាវីន បាន 
សមេលកូន សេី ដ៏ គួរ 
ឱេយ សេឡាញ់ មា្នាក់ - 
កាល ពី ថ្ងេទី១៨ ខេ 
សីហា ឆ្នាំ២០២០   
ខណៈ  នាងក៏  បាន 
បង្ហាះ សារ តាម - 
ហ្វេស   ប៊កុ   ខ្លនួ  ជ 
សា ធរ ណៈ    បាន 

ឱេយ ដឹង ដេរ  ថ កូនសេី 
ដ៏  គួរឱេយ កា្នាញ់ របស់ខ្លួន នោះ  - 

បាន ចាប ់កណំើត នៅ ពេកឹ  ម៉ោង ១០ 
នងិ៣នាទ ី  មាន ទម្ងន ់៤,២ គឡីកូេម  

និង តេូវ បាន ដាក់ ឈ្មៅះឱេយ  ថ Kiami 
Grintal ៕ 
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បេសាទ ដាវីន ថត សេប៉ត ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្មីៗ   កេយ ពី 
បនសមេល បុតេ ជាង ៣-៤ខេ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

តារា មូ៉ដេល សមេបុរសេអេម សេស់ រាង ខ្ពស់ 
អ្នក នាង បេសាទ  ដាវីន។ រូបថត ហុង មិនា

សកម្ម ភាព បេកួត រវាងជើងខ្លាងំ ឡៅ ចន្ទេ និង ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធ ីនៅ លើ សង្វៀន CNC កន្លងមក  ។ រូប ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

   យឺន  ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ការ បេកួតបេដាល់ 
នៅតាមសង្វៀន ឯកជន ទំាង៦ 
ដេល  បាន  កំណត់ ឱេយ ផ្អាក ការ បេកួត 
ជថ្មភី្លាមៗ បនា្ទាប់ពី មាន ករណី 
ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ ចូលសហគមន៍ 
កាល ពី ថ្ងេទី ២៨ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ  
២០២០ នោះ គឺ ពេល នេះតេវូបាន 
អនុញ្ញាត ឱេយបើក ការ បេកួត វិញ 
ហើយ នៅ ចុងសបា្តហ៍ នេះ។ 

ការ អនុញ្ញាត ឱេយបើកការ បេកួត 
បេដាល់ ជថ្មនីេះ គឺ តេវូ បាន ធ្វើ- 
ឡើង បនា្ទាប់ពី សហព័ន្ធ កីឡា បេ- 
ដាល់ គុន ខ្មេរ  បាន បេជំុ ជ មួយ    
ដេ គូ សា្ថានីយទូរទសេសន៍ ជមា្ចាស់ 
សង្វៀន បេដាល់  កាល ពី ថ្ងេ ពុធ 
ហើយ ក្នងុ នោះ  មា្ចាស់ សង្វៀនទំាង 
៦សា្ថានីយទូរទសេសន៍  ដោយ  ធ្លាប់ 
ជ ដេ គូ សហការ  មាន បាយ័ន  និង  
CNC  ដេល មាន កម្ម វិធីបេកួត  ចេើន 
ជង គេ រួមទំាង សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លេខ 
៥  សង្វៀន ថោន  សង្វៀន  PNN  
នៅ រាជ ធនី ភ្នពំេញ  និងសង្វៀន  
ឯក ភ្ន ំ ខេត្ត បាត់ ដំបង  ដេល មាន 
តេ ១ លើក ក្នុង ១សបា្តហ៍ នោះ  
សុទ្ធ តេ តេៀម បើកការ បេកួត ទាន់ 
ទំាង អស់ នៅ ចុង  សបា្តហ៍នេះ ។ 

យ៉ោង ណា ក៏ ដោយ ការអនុញ្ញាត 
ឱេយ  បើកការ  បេ កួត  បេដាល់ ឡើង 
វិញ នេះ   តេវូ បាន អង្គ បេជំុ បន្ថេម 
នូវ ចំណុច ពិសេស  គឺ រកេសា អនាម័យ 
ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩  តាម គោល- 
ការណ៍ បច្ចេកទេស របស់ កេសួង 
សុខភិបាល  និង កំណត់ ឱេយ កម្មវិធី 

បេ កួត ទំាង មូល  នៅ ក្នងុ សង្វៀន 
នីមួយៗ   មាន មនុសេស ចូល រួម ទំាង- 
អស់ គឺ  ទំាង កីឡាករ  មន្តេ ីបច្ចេក- 
ទេស  ពេម ទំាង ខង ទូរទសេសន៍  
មាន ពិធី ករ  ពិធី ការិនី  សរុប មិន ឱេយ 
លើស ២០ នាក់  និង មិន អនុញ្ញាត  
ឱេយមាន អ្នក  ទសេសនា ផ្ទាល់ ទេ។ 

លោក  ជួប  វុតា្ថា  ដេល បាន ចូល 
បេជំុ កាល ពី ថ្ងេពុធ នោះ  បាន បេប់ 
ថ ៖« ពេកឹ មិញ  ខង សហព័ន្ធកីឡា 
បេដាល់ គុន ខ្មេរ  និង ភគី ពាក់ ព័ន្ធ  
រួម ទំាង តំណាង សង្វៀន ទូរទសេសន៍  
បាន ទទួល ការ អនុញ្ញាត ឱេយ រៀប ចំ 
ការ  បេ កួត វិញ ទំាង អស់  គឺ ចាប់ ពី 
ថ្ងេ សុកេ  ទី ១៨  ខេ ធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០ 
នេះ ទៅ   ហើយ តំណាង ខង- 
ទូរទសេសន៍  សុទ្ធ តេ សម្តេង ការ- 
សបេបាយ ចិត្ត   ពេះ កម្ម វិធី បេ កួត 
បាន ដំណើរ ការ  យើង មាន ការងរ 
ធ្វើ ទំាង គេប់ ភគី  ពិសេស កីឡាករ  
គ្នា បាន បេកួត  ទទួល បាន  បេក់ 
ជួយ ជីវភព» ។ 

អ្នក តំណាង ឱេយ សា្ថានីយទូរ - 
ទសេសន៍  សង្វៀន ថោន  លោក ជួប 
វុតា្ថា  បាន បន្ថេម ថ ៖  «ខង សង្វៀន 
ថោន  រៀប ចំ បេ កួត ថ្ងេ អាទិតេយ ដូច 
សព្វ មួយ ដង  គឺ រៀប ចំ ការ បេ កួត 
ទាន់  ហើយ ទទួល បាន តាម ការ- 
ណេនំា ដូច ជ ពងេងឹ អនាម័យ  ពាក់ 
មា៉ោស់  រកេសា គមា្លាត ពេម ទំាង កាត់- 
បន្ថយ ចំនួន មនុសេស ឱេយ តិច  មិន 
លើស ២០ នាក់  គឺ ធនា បាន »។ 

ចំណេក លោក  ញាន  សុធី  
ជំនួយ ការ រៀប ចំការ បេកួត របស់  
សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លេខ ៥   និយយ ថ  

ខង សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លេខ ៥  រៀប ចំ 
បេ កួត ទាន់នៅ សបា្តហ៍ នេះ  គឺ 
កំពុង តេ ផ្គ ូផ្គង រៀប រយ ឱេយ បាន ល្អ 
ឡើង វិញ  និង ដាក់ ឱេយ បេ កួត វគ្គ   
ពាក់ កណា្តាល ផ្តច់ ពេត័េ  ដណ្តើម 
ពាន ផង ដេរ ។ ចំណេក ខង  បាយ័ន 
CNC PNN និងសង្វៀនឯក ភ្នំ 
បាន បេកាស ពី ការ រៀបចំ ការ បេកួត 
ឡើង វិញ ទាន់ពេលដូចគ្នា។

លោក  តេម  មឺុន  បេធន សហ- 
ព័ន្ធកីឡា  បេដាល់ គុន ខ្មេរ  មិន អាច 
ទាក់ ទង បានទេ  បុ៉ន្តេ លោក ឧត្តម- 
សេនីយ៍ ទោ  និន  ភរមេយ ជ អនុ - 
បេធន សហព័ន្ធ     បេប់ ថ ៖ « គេប់ 
សង្វៀន  តេវូ បាន អនុញ្ញាត ឱេយ បើក 
ការ បេ កួត ឡើង វិញ គេប់ សា្ថានី យ 
ដេល ធ្លាប់ បេ កួត តាម ការ ណេ នំា 
របស់ ថ្នាក់ ដឹក នំា  បុ៉ន្តេ បន្ថេម ឱេយ 
មាន ការ បេងុ បេយ័ត្ន ខ្ពស់ ជង មុន  
គឺ   អនុញ្ញាត ឱេយ បន្ថេម តេ   អ្នក ឱេយ ទឹក 
មា្នាក់ បុ៉ណ្ណោះ ក្នុង កីឡាករ មា្នាក់ 
ដោយ  ហាម គេ ូ និង អ្នក គំ ទេ »។ 

លោក ឧត្តម សេនីយ៍ ទោ  និន  
ភរមេយ  បាន  បេប់បន្ថេម ថ ៖ 
«ចំណេក  គណៈ កម្មការ តិច បំផុត  
ដេល អាច ធ្វើ ទៅ បាន  គឺ សរុប គេប់ 
ផ្នេក   មិន ឱេយ លើស ២០ នាក់ ហើយ 
តាម ការ ឯក ភព គ្នា  សង្វៀន ដេល 
ធ្លាប់ បើក បេ កួត កន្លង មក  គឺ អនុវត្ត 
តាម ការ ណេនំា បាន  បុ៉ន្តេ សង្វៀន 
ថ្ម ីមួយ ដេល  ទើប តេ ទទួល បាន 
ចេបាប់ អនុញ្ញាត ថ្មីៗ  គឺ  សង្វៀន 
ទូរទសេសន៍ ហងេស មាស  តេូវ បាន 
ពនេយារ ពេល  ការ បេកួតដល់ ខេ មករា  
ឆ្នា ំ២០២១ »៕   

សង្វៀនប្រដាល់ នឹងបើក ឱ្រយប្រកួត    
វិញ បុ៉ន្ត្រ មានការ បន្តងឹខ្លាងំជាង មុន

ប្រសាទ ដាវីន វិលមកប្រឡូក
សិល្របៈវិញក្រយសម្រលបុតី្រ
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