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ការប្រមូលពន្ធរបស់GDTសម្រច
បានជាង៩៤%ន្រផ្រនការប្រចំាឆ្នាំ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ អគ្គនាយក នៃ អគ្គ-
នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ (GDT)  
លោក គង់ វិបុល បាន ឱៃយ ដឹង 
កាល ព ី  ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា ស្ថាបន័   
នៃះ  បៃមូល បៃក់ ចំណូល ពន្ធ 
បាន បៃហៃល  ២,៦៩៧ ពាន់ 

លាន ដុលា្លារ  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៦ 
ខៃធ្នូ ឬ សមៃច បាន  ៩៤,៦៣ 
ភាគរយ នៃ ផៃនការ បៃចា ំឆ្នា ំបើ 
ទោះ បី ជា ទទួល ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ  សរ ជំងឺ កូវីដ១៩  លើ 
សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង តំបន់ និង ពិភព- 
លោក ក៏ដោយ។

លោក គង ់វបិលុ  បាន ឱៃយ ដងឹ 

តាម រយៈ កម្ម វិធី ផៃសាយ ពិសៃស 
លើ  ទំព័រហ្វៃសប៊ុក របស់ GDT 
ថា គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី១៦ ខៃ ធ្ន ូGDT 
បៃមូល បៃក់ ចំណូល ពន្ធ បាន  
២,៦៩៧ ពាន ់លាន ដលុា្លារ បៃៀប- 
ធៀប  នឹង ផៃនការ ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃផៃនការ ដៃល មាន ចំនួន  
២,៨៥០ ពាន់  លាន ដុលា្លារ  ឬ 

៩៤, ៦៣ ភាគរយ ។
លោក ថ្លៃង ថា៖« ទោះ បី ជា 

យើង ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ សរ  ជំងឺ កូវីដ១៩ ដៃល 
ប៉ះពាល ់ដល ់កៃមុ ហ៊នុ ក ៏ដោយ 
ក៏ បៃក់ ចំណូល របស់ កៃុម ហ៊ុន 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ មាន លទ្ធផល  
ល្អ ដូច្នៃះ ពួក គៃ ...តទៅទំព័រ ១០ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយ មន ជយ័ៈកម្ពជុា នងិ  
ថៃ ឯកភាពគ្នា លើ របៀបវារៈ ៣ 
ចំណុច ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការបើក ចៃ ក  
ពៃំដៃន បន្ថៃម និង អនុ ញ្ញា ត ឱៃយ 
ពលករ កម្ពជុាអាច ចូល ទៅ ធ្វើ - 
ការ និង បៃកប អាជីវកម្ម លើទឹក- 
ដី ថៃវិញ ប៉ុន្តៃ មិនទាន់ កំណត់ 
ពៃលវៃលា ជាកល់ាកន់ៅ ឡើយ 

ទៃ  ដោយ រងច់ា ំការ សកិៃសា ផ្នៃក- 
វៃជ្ជសស្តៃ បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ការ- 
ការពារ ការ រីក រាល ដល ជំងឺ - 
កូ វីដ១៩។

ការបៃកាស នៃះ បាន ធ្វើឡើង 
កៃយពី  បញ្ចប់ កិច្ចបៃជំុ មួយ កា ល 
ពី ថ្ងៃទី១៧ ធ្នូ រវាង ថា្នាក់ដឹកនាំ 
កម្ពុជា និង ថា្នាក់ដឹកនាំ ថៃ តា ម 
សំណើរ បស់រដ្ឋបាលខៃត្ត សៃះ- 
កៃវដៃល ...តទៅទំព័រ  ៦

លោកហុ៊នស្រនអបអរលោកJoeBiden
ជាប់ឆ្នាតជាប្រធានាធិបតីទី៤៦របស់អាម្ររិក

អាម្ររិកដាក់វៀតណាមនិងស្វ៊សីនៅក្នងុបញ្ជី
ដ្រលមានច្រតនាបនា្ទាបរូបិយវត្ថរុបស់ខ្លនួ

កម្ពជុា-ថ្រឯកភាពឱ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររចូលទៅធ្វើការ
លើទឹកដីថ្រវិញត្រមិនទាន់កំណត់ព្រលជាក់លាក់

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន បាន អបអរ សទរ 
លោក Joe Biden ដៃល បាន 
ជាប់ ឆ្នាត ជា បៃធានា ធិបតី ទី ៤ ៦ 
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដោយ 
លោក បញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា  
នឹង ប្ដៃជា្ញាធ្វើការ ជាមួយ រដ្ឋបាល 
របស់ លោក Biden  ដើមៃបី ជំរុញ 
ទំនាក់ ទំនង ទ្វៃភាគី ឱៃយ ដល់ កមៃ ិត 

កាន់ តៃ បៃសើរ ។
តាម រយៈ លិខិត របស់ លោក 

ចុះ ថ្ងៃ ទ ី១៥ ធ្ន ូដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ទើប ទទួលបាន ពី មៃសិល មិញ លោ ក 
ហុ៊ន សៃន បញ្ជាក់ថា បទ ពិសោ ធ  
ដ៏ ចៃើន និង ការ ដឹក នំា ដោយ ឈ្លា ស  - 
វៃ  របស់ លោក  Biden  គឺ ជា កតា្តា- 
កំណត់ ក្នងុ ការ ទទួល បាន ការ ជឿ  - 
ទុក ចិត្ត ពី បៃជាជន អាមៃរិ កាំង។ 
លោក ជឿ ជាក់ យ៉ាង មុត មាំ ថា 
កៃម ការ ដឹកនាំ ...តទៅទំព័រ  ២ 

ឃុត  សុភ ចរិយា  

ភ្នំពៃញៈ ជាចៃើ  ន  ទសវតៃសរ៍ 
កន្លង មក  ការងារ បោស សមា្អាត- 
មីន  និង គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់- 
ផ្ទុះ  តៃូវបាន គៃ ពិនិតៃយ ឃើញ 
មាន  តៃ បរុស  ប៉ណុ្ណោះ ដៃល មាន 
កាយ ស មៃបទាស័ ក្ដសិម នឹង ការ- 
ងារ ដៃល បៃឈ ម គៃះ ថា្នាក់ ខ្ពស់- 
ដល់ ជីវិត នៃះ។ បុ៉ន្តៃបច្ចបុៃបន្នមាន   
ស្តៃ ីជាចៃើន បាន  និង កំពុង បមៃើ 
ការងារ នៃះ  ហើយ មាន ខ្លះ ជា អ្នកដឹក- 
នំា បោស សមា្អាត  និង កម្ទៃចគៃប់- 
មិន ទាន់ ផ្ទុះ  ផ្ទាល់ ទៀតផ ង។  

តើ មាន កតា្តា អ្វី ខ្លះដៃល ជំរុញ 
ឱៃយស្តៃី ចូល បមៃើ ការងារក្នុង 
វិស័យ នៃះ ដោយ ស្មើ ភាព គ្នាជា-  
មួយ បុរស?ឆ្លើយ តប នឹង ចម្ងល់ 
នៃះ  អ្នក សៃ ីសុភិន  សុផរី នាយក- 
បៃតិ បត្តិ អង្គការ Cambodia 
Self Help Demining (CSHD) 
ក៏ដូច ជា  មន្តៃី ជា បុគ្គ លិក នារី 
ឆ្នើម នៃ អង្គការ...តទៅទំព័រ ៨

សុខ  សៃីលុច

កាល ពី ថ្ងៃពុធ  ទី ១៧ ធ្នូ  កៃ- 
សួង  រតនាគរ សហរដ្ឋ អាមៃ- 
រកិ  បាន ដក ់បៃទៃស ស្វ៊សី  នងិ 
វៀតណាមថា  ជា បៃទៃស ដៃល 
មាន ចៃតនា បនា្ទាប រូបិយប័ណ្ណ 
បៃទៃសខ្លួន   ហើយកៃសួងនៃះ 
ក៏ បាន ដក់ បៃទៃស ចំនួន ១០ 
ផៃសៃង ទៀត នៅ ក្នុងតារាង ឃ្លាំ- 
មើល របស់ បៃទៃស ដៃល តៃូវ 
បាន គៃ សងៃស័យថា  បាន បនា្ទាប 
តម្លៃ រូបិយ ប័ណ្ណ របស់ខ្លួន ដើមៃបី 

ទទួល បាន ផល បៃយោជន៍  
ពាណិជ្ជកម្ម ពី សហ រដ្ឋ អាមៃរិក។

អត្ថ បៃយោជន ៍មយួ  នៅពៃល 
ដៃល រូបិយប័ណ្ណ ជាតិមាន តម្លៃ 
ទាបនោះ គឺ មានការ នំា ចៃញទៅ  
កៃ បៃទៃសចៃើនជាពិសៃស ការ 
លក់ ទៅ អ្នក ទិញ ដៃល បៃើបៃស ់
រូបិយប័ណ្ណ មាន តម្លៃ ថ្លៃ ជាង។ 
បញ្ជ ីបៃទៃស ដៃល កៃសងួ រតនាគរ  
អាមៃរិក បានដក់ ក្នុង តារាង តាម- 
ដន សមៃប់ ការ តៃួត ពិនិតៃយ រូបិយ- 
វត្ថុដៃលគួរ ឱៃយសងៃស័យ  រួមមាន 
កោះតៃវា៉ាន់ ...តទៅទំព័រ  ១១

ក្រុមហ៊ុននាំច្រញស្វាយនឹង
បញ្ចប់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង
រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មនៅក្នុង
ខ្រធ្នូន្រះ...ទំព័រ១០

សេដ្ឋកិច្ច

សហរដ្ឋអាម្ររិកបានដក់
ទណ្ឌកម្មតួកគីក្រយពី
ប្រទ្រសន្រះបានទិញអាវុធ
ពីប្រទ្រសរុស្សុី...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ

ជិះកង់ល្រងល្ប្រងបំប្រកអាថ៌-
កំបាំងលើកោះដច់ដ្រនដី
កោះខ្សាច់ត្រជាក់ត្រជំឯជាយ-
ក្រុងជាមួយUbiquest...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

ស្តៃជំីនញបច្ចៃកទៃស បោសសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គៃមនៃអង្គភាពសីុម៉ាក់។ រូប Heng Ratana facebook page

ស្ត្រអី្នកដោះមីនលើក
ពីមូលហ្រតុន្រការ-
ជ្រើសរើសការងារ
ប្រឈមគ្រះថ្នាក់
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នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈរដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សៃដ្ឋ - 
កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ លោកអូន  
ពន័្ធមនុរ័ីត្ន  ស្វាគមន ៍ការ វនិិយោគ  
ពី  ធនាគារ វិនិ យោគ អឺរ៉ុប (EIB) 
ក្នងុ ទកឹ បៃក ់បៃមាណ ៩៧ លាន 
ដុលា្លារ ដើមៃបី  ធ្វើ ទំនើប កម្ម បៃព័ន្ធ 
ធារាសស្តៃ នៅខៃត្ត មួយ ចំនួន 
នៅ កម្ពុជា។ 

លោក ចាត់ ទុក ការ វិនិយោគ 
នៃះ  ថា  ជា ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ  
ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ - 
ឡើង  ដល់ ជវីភាព  នងិ ផលតិកម្ម 
កសិកម្ម នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 
នៃះ បើ តាម សៃច ក្ដី  បៃកាស ព័ត៌ - 
មាន របស់  EIB ចៃញ ផៃសាយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ ធ្នូ។ បើ តាម  
EIB ទឹក បៃក់ ៨០ លាន អឺរ៉ូ ឬ 
បៃមាណ ៩៧ លាន ដុលា្លារ  គឺ ជា 

បៃភៃទ ហិរញ្ញបៃបទានសមៃបទាន 
(កម្ច)ី ដៃល នងឹ តៃវូ វនិយិោគ លើ  
«គមៃង កៃ លម្អ កសិកម្ម ដៃល 
មាន បៃព័ន្ធ ធារា សស្តៃ» ហៅ- 
កាត ់ ថា IAIP ដើមៃប ីធ្វើ ទនំើបកម្ម 
ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក  
និង បៃព័ន្ធ ធារាសស្តៃ នៅ តំបន់ 
ជន បទ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា។

លោកអនូ ពន័្ធមនុរីត័្ន  ថ្លៃង  ថា៖ 
«គមៃង  កៃ លម្អ កសិកម្ម ដៃល 
មាន បៃព័ន្ធ ធារា សស្តៃក៏ នឹង ធ្វើ  
ឱៃយ កម្ពុជា អាច បនៃសាំ ខ្លួន ទៅ នឹង 
ការ បៃ បៃលួ អាកាសធាតុ និង កៃ -  
លម្អ របៀប ដៃល យើង គៃប់ គៃង 
ទឹក សមៃប់ គោល ដៅ កសិកម្ម 
និង សកម្មភាព កសិកម្ម ផៃសៃងៗ 
ទៀត។ គមៃង នៃះ  គឺ ជា គំរូ ល្អ 
មយួ ដៃល បង្ហាញ ថា ដៃ គ ូផៃសៃងៗ 
អាចរួម  សមគ្គ ីគា្នានៅជំុវិញ ទសៃស ន - 
វិស័យ មួយ  និង ធ្វើ កិច្ច ការ ដើមៃបី 

ឱៃយ កម្ពុជា  កាន់ តៃ មាន ភាព មាំទាំ  
និង វិបុលភាព»។

គមៃង កៃ លម្អ កសកិម្ម  ដៃល 
មាន បៃព័ន្ធធារាសស្តៃ នៃះ  នឹ ង 
មាន សរៈ បៃយោជន៍ សមៃប់ មនុ សៃស  
២០ មុនឺ នាក ់ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ចនំនួ ៥ 
ដោយ គៃប ដណ្ដប ់លើ ផ្ទៃ ដ ីដ ំដុះ 
ទំហំ ៥ មឺុន ១ពាន់ ហិកតា។ គមៃ ង  
វិនិយោគ នៃះ  និង ធ្វើ ឡើង កៃម 
កិច្ច សហបៃតិ បត្តកិារ ជាមួយ ធនា  - 
គារ អភវិឌៃឍន ៍អាសុ(ីADB) រាជ- 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា សហភាព អរឺ៉បុ 
ក្នងុ គោល បំណង កាត់ បន្ថយ ភា ព  - 
កៃីកៃ និង រួម ចំណៃក ដល់ ការ- 
អនុវត្ត កសិកម្ម បៃកប ដោយ និរន្ត    រ - 
ភាព និង សន្តិសុខ សៃបៀង។ នៃះ 
បើ តាម EIB។ EIB ថា គមៃង 
នៃះ នឹង ជួយ ឱៃយ កម្ពុជា បង្កើត នូវ 
មជៃឈមណ្ឌល គៃប់ គៃង ទិន្នន័យ 
ធន ធានទឹក ថា្នាក់ ជាតិ ដៃល មាន  

សរៈ សំខាន់ ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង  
ដើ  មៃបី ឱៃយ កម្ពុជា មាន សមត្ថភាព  
បញ្ចៀស  ផល ប៉ះ ពាល ់បង្ក ដោយ 
បមៃ បមៃលួ អាកាស ធាត ុទៅ លើ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក  និង កសិកម្ម។

លោក Christian Kettel 
Thomsen អនុបៃធាន ធនាគារ  
EIB  ថ្លៃង ថា គមៃង នៃះ ក៏ នឹង 
ចូលរួម ដល់ ការ ស្តារ ឡើង វិញ ផ្នៃ ក  
បរិស្ថាន បនា្ទាប់ ពី បញ្ចប់ បញ្ហា កូវី ដ 
១៩ នៅ កម្ពុជា ហើយ ធនាគារ 
EIB មាន មោទនភាព ជា ខា្លាំង 
ដៃល រដ្ឋាភិបាល ទទួល  ស្គាល់ 
ធនាគារ នៃះ ថា  ជា ដៃ គូ ដ៏ ល្អ មួយ ។

សៃដៀង គា្នា នៃះ លោក សៃី 
Carmen Moreno ឯក អគ្គ - 
រដ្ឋទូត សហភាព អឺរុ៉ប បៃចំា កម្ពជុា    
ថ្លៃង ថា ជា មួយ នឹង គមៃង ថ្មី 
នៃះ កៃមុ ការងរ របស ់សហភាព 
អរឺ៉បុ នៅ កម្ពជុា នងឹ បន្ត គាទំៃ ដល ់

កម្ពជុា ក្នងុ កិច្ច បៃងឹ បៃង ស្ដារ ឡើ ង  - 
វិញ  បៃកប ដោយ ភាព បៃតង និង 
បរយិាបន័្ននៅ កៃយ កវូដីនៅ ក្នងុ 
វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ សំខាន់ នៃះ។

 គមៃង  កៃ លម្អ កសិកម្ម ដៃល 
មាន បៃព័ន្ធ ធារា សស្តៃនៃះ  ជា 

គមៃង ទី៣ ហើយ ដៃល ទទួល - 
បាន ការ គាំទៃ ពី ធនាគារ  EIB ។ 
គិត ចាប់ ពី ពៃល ដៃល ធនាគារ 
នៃះ មានវត្តមាន នៅ កម្ពជុានៅ ឆ្នា ំ
២០១៨  ទឹក បៃក់   បៃមាណ២៧ ១  
លាន ដុលា្លារ តៃវូ បាន វិនិយោគ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

 បន្ទាយមានជ័យៈ អាជា្ញាធរ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  កំពុង 
សិកៃសា នីតិវិធី  ដើមៃបី ពៃង សំ- 
ណើ ស្តីពី ការបំបៃក សង្កាត់ 
ចនំនួ ៣  នងិ ភមូ ិចនំនួ ៣១  នៅ 
កៃុង ប៉ោយ ប៉ៃត  ដៃល ការធ្វើ 
បៃបនៃះ  ដោយសរ តៃចំនួន 
បៃជាពលរដ្ឋ កើនឡើង  ពៃម- 
ទាំង  មានភាព ស្មុគស្មាញ ក្នុង 
ការគៃប់គៃង រដ្ឋ បាល មូល- 
ដ្ឋាន។ នៃះ បើតាម  លោក កៃវ 
តារារស្មី  អភិបាល កៃុង ប៉ោយ- 
ប៉ៃត  បៃប់ពី មៃសិល មិញ។ 

លោកតារារស្មីថ្លៃងថា ៖«ធំ - 
បំផុត  គឺ កតា្តា បៃជា សស្តៃ។ 
មាន នយ័ថា ពលរដ្ឋ មាន ក ំណើន   
កើន លើស ព ីការ គៃប ់គៃង របស ់
ភូមិ នីមួយៗ។  អ៊ីចឹង ទៅ យើង 
ចង ់បបំៃក ជាភមូ ិ សង្កាត ់ ពៃះ 
នៅ ក្នុង គោលការណ៍ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ ឱៃយ តៃឹមតៃ ១៥០ គៃួ- 
សរ ទៃ ក្នងុ ១ភូមិ។ បុ៉ន្តៃ ឥ ឡូវ នៃះ  
ភមូ ិនមីយួៗ  មាន គៃសួរ រហតូ- 
ដល់ រាប់ ពាន់ ឯណោះ» ។   

បើ តាម លោក កៃវ តារារស្មី  
ការស្នើសុំ បំបៃក សង្កាត់  និង 
ភមូ ិ នោះ  គ ឺសង្កាត ់ចាស ់១  តៃូវ 
បបំៃក បន្ថៃម សង្កាត ់ថ្ម ី១  ឯ ភមូ ិ
ចាស ់១អាច បបំៃក ព ី១ ទៅ ២ ភមូ ិ 
តាម ទំហំ ផ្ទៃដី  ភូមិ សស្តៃ  និង 
ចំនួន បៃជា ពលរដ្ឋ ជាក់ ស្តៃង។  

លោក បានថ្លៃងថា ៖«សង្កាត ់
ប៉ោយប៉ៃត  តៃូវពុះ ជា ២  គឺ  
ទៅជា សង្កាត់ ប៉ោយប៉ៃត  និង 

សង្កាត់  អូរជៃ។ សង្កាត់ ផៃសារ- 
កណ្តាល  ក៏ពុះ ជា ២ ដៃរគឺ ទៅ - 
ជា  សង្កាត់ ផៃសារ កណ្តាល  និង 
សង្កាត់ អូរ ឫសៃសី  រួម នឹង សង្កាត់ 
១ ទៀត គឺសង្កាត់ និមិត្ត  ដៃល 
តៃវូប ំបៃក ជា  សង្កាត ់នមិតិ្ត  នងិ 
សង្កាត់ កូនដំរី  និង ភូមិ សរុប ៣ ១ 
នឹង តៃវូ បំបៃក ទៅជា ៦៩ភូមិ» ។ 

អភិបាល រង  និង ជាអ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មានជ័យ  លោក លី សរី  បៃប់ 
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ ថា  
កិច្ចបៃជុំ រវាង រដ្ឋបាល ថា្នាក់ ខៃត្ត  
និង រដ្ឋបាល ថា្នាក់ កៃុង  គៃន់តៃ 
ដើមៃបី ពិភាកៃសា  និង ជជៃកគា្នា 
ដើមៃបី រក នីតិវិធី ធ្វើយា៉ោង ណ ឱៃយ 
ការរៀបចំ ឯកសរ  សមសៃប 
ទៅតាម ភាព ជាកស់្តៃង ប៉ណុោ្ណោះ ។ 
មក ដល ់រសៀល ថ្ងៃទ១ី៧  ខៃធ្ន ូ 
មនិទាន់ មាន លទ្ធផល សមៃច 
យា៉ោង ណ បៃកដ នោះ ទៃ  ចណំៃក   
ខាង មន្តៃ ីជនំាញ កពំងុ ចុះ សកិៃសា   
តាម ភូមិ សង្កាត់។ 

លោក សរី  បានថ្លៃងថា ៖ 
« ខាង  ជំនាញ កំពុង ចុះ ទៅ សិកៃសា 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង លិខិត បទដ្ឋាន- 
បច្ចៃកទៃស  ដើមៃបី បៃមូល 
ឯកសរ  សុំ គោល ការណ៍ ទៅ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ  ដៃល កៃសួង 
មហាផ្ទៃ នឹង សុំ គោលការណ៍ 
ទៅ បៃមខុ រាជរដ្ឋាភបិាល  ដើមៃប ី
ធ្វើ ការសមៃច  អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

 របាយ ការណ៍ របស់ រដ្ឋបាល 
កៃុង ប៉ោយប៉ៃត បានឱៃយដឹង ថា  
បច្ចុបៃបន្ន កៃុង ប៉ោយប៉ៃត មាន 
ផ្ទៃដី ចំនួន ២ ៧៣១ ៣៤២ 

ហកិតា លនំៅឋាន ១ ៣៣៤- 
០៦៦  ហកិតាដ ីកសកិម្ម ១២- 
៦០៤  ហកិតា ដ ីតបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច 
ពិសៃស៧១៨ ហិក តា និ ង ដី 
បឹងបួ  ៦៥០ ហិកតា ។ បុ៉ន្តៃ 
បៃជាពលរដ្ឋ មាន ដល់ ២ ៤   
២៥៨  គៃួសរ  នៃ មនុសៃស សរុប 
១០១ ២០២នាក់   សៃី ៥០- 
៦៥៤ នាក់។ ពលរដ្ឋ ១៨ ឆ្នាំ 
ឡើង ចនំនួ ៦១ ៥២៧ នាក ់ សៃ ី
៣១ ៧៦៥នាក់។   

លោក បា៉ោ ចន្ទរឿន  បៃធាន 
វទិៃយាស្ថាន បៃជាធបិតៃយៃយ កម្ពជុា  
ថ្លៃងថា  តាម គោល នយោបាយ 
នៃ ការគៃប់គៃង រដ្ឋបាល រាជ- 
ធាន ី ខៃត្ត  កៃងុ  អាជា្ញាធរ នៅ ក្នងុ 
ដៃនដ ីនមីយួៗ អាច ស្នើឱៃយ មាន- 
ការបំបៃក ភូមិ  ឬ ឃំុ  សង្កាត់បា ន  
បៃសិនបើ មាន តមៃូវការ ខាង 
ផ្នៃក រដ្ឋបាល  ដើមៃប ីងយ សៃ ួល 
ផ្តល់ សៃវា សធារណៈ ជូន ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តៃ  លោក 
បញ្ជាក់ថា  បើ មានការ បំបៃក 
ដៃនដ ី គរួតៃ រកៃសា អត្តសញ្ញាណ- 
ដើម បៃវត្តសិស្តៃ នៃ តំបន់ នីមួ យ  ៗ  
នោះ ផង។  

លោក ចន្ទរឿន ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ 
គិតថា  មិនមាន ការខុស ឆ្គង 
អីទៃ  ក្នុង ការបំបៃក ភូមិ  ឃុំ  
សៃុក  ខៃត្ត នោះ។  ប៉ុន្តៃ ទន្ទឹម- 
ហ្នងឹ   គរួ កុ ំដរូ ឈ្មាះ ដៃល នាឱំៃយ 
បាត ់បៃវត្តសិស្តៃ របស ់ភមូ ិ នងិ 
ទ ីកន្លៃង នមីយួៗ ហ្នងឹ។ ពពីៃះ 
ឈ្មាះ  ឬ ដន បៃវត្តសិស្តៃ ហ្នងឹ  
គឺជា អត្ត សញ្ញាណ របស់ ទឹកដី 
នៅ ទីនោះ ផ្ទាល់»៕ 

តពីទំព័រ ១...ក្នងុ នាម បៃធា នា - 
ធបិត ីរបស ់លោក Biden សហ- 
រ ដ្ឋ អាមៃរិក នឹងរីក ចមៃើន ជឿន - 
លឿន  នងិ ចលូរមួ ឱៃយ មាន ស្ថរិ ភា ព 
កានត់ៃ បៃសើរ  នងិ មាន វបិលុ ភា ព  
សមៃប់ ពិភពលោក។ លោក ហុ៊ ន 
សៃន សរសៃរ ថា៖«បៃជាជ ន  ន ិង 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  តៃង តៃភា្ជាប់ 
សរៈ  សំខាន់ ទៅនឹង ការ ពងៃងឹ  និ ង   
ធ្វើ ឱៃយ សុី ជមៃ ទំនាក់ ទំនង មិត្ត - 
ភា ព ដ៏ យូរ អង្វៃង រវាង បៃទៃស 
ទំាង ២ ដៃល ពៃល នៃះ យើង កំពុ ង 
ស្ថិត ក្នុង ការ បៃរព្ធ ខួប ៧០ ឆ្នាំ នៃ 
ទំនាក់ ទំនង របស់ យើង ។ សូម 
លោ ក  [Biden]  ជឿ ជាក់ ថា រដ្ឋា - 
ភិបាល របស់ ខ្ញុំ  ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត មុត មាំ  
ក្នងុ ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ រដ្ឋបាល រប ស់ 
លោក ដើមៃបី ជំរុញ ទំនាក់ ទំនង 
ទ្វៃភាគី របស់ យើងឱៃយដល់ កមៃិ ត 
កាន់  តៃ បៃសើរ»។

លោក ហ៊នុ សៃន បន្ត ថា៖ «ក្នងុ 
ឱកាស ដ៏ ល្អ នៃះខ្ញុ ំសូម ជូន ពរ ដ ល់  
លោក បៃធានាធិបតី ជាប់ ឆ្នាត  
និង  រដ្ឋបាល របស់ លោកទទួល - 
បាន ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ បំពៃញ 
ភារកិច្ច ដ៏ បៃវត្តិសស្តៃ នៃះ ក្នុង 
ការ ដឹកនាំ សហរដ្ឋ អាមៃរិក»។ 

លោក កុយ គួង អ្នក នាំ ពាកៃយ  
កៃសួ ង ការបរទៃស  និង សហ- 
បៃតិបត្តិការ អន្តរជាតិ បញ្ជាក់ ថា 
លិខិត នៃះ  ពិត ជា លិខិត របស់ 
លោ ក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី មៃន។

លោក Chad Roedemeier 
អ្នក នំា ពាកៃយ ស្ថាន ទូត សហរដ្ឋ អា - 
មៃរិក បៃចាំ  កម្ពុជា កាល ពី មៃសិល- 
មិញ  បដិសៃធធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ 
ហើយបង្វៃ រសំណួរ ទៅ កៃុម ការ- 
ងរ  បណោ្តាះអាសន្ន របស់ បៃធា- 
នាធិបតីនៅ កៃងុ វា៉ាសីុន តោ ន ។

លោក ឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នក វិភាគ 

នយោបាយ  យល់ ឃើញ ថា ដរា ប  
ណ កម្ពុជា នៅ តៃ មាន ទំនោ រទៅ 
រក ចិន ហើយ មិនស្ដារ លទ្ធ ិបៃជា-  
ធិប តៃយៃយ និង សិទ្ធមិនុ សៃស ទៃ នោះ 
វានៅ តៃ ជា ចម្ងល់ ថា តើ ទំនា ក់ ទំនង 
រវាង បៃទៃស ទំាង ២ នឹង អា ច  
បៃសើរ ឡើង ដៃរ ឬ យា៉ោង ណ? ។

បុ៉ន្តៃលោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយា - 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
រាជ  បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា ថ្លៃង ថា 
ការ ផ្ញើលិខិត អប អរ សទរ នៅ 
ពៃល នៃះ  គឺ ជា រឿង តៃមឹ តៃវូ   ពៃ ះ 
ការ បៃកាស លទ្ធផល បះ ឆ្នាត 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ទើបតៃ ចូល ជា 
ផ្លូវ ការ នៅថ្ងៃ ទី ១៤ ធ្នូ។ ចំពោះ 
ខ្លមឹ សរ លិខិត  នៃះលោក យល់ ថា 
កម្ពុជា តៃង តៃតៃៀម ខ្លួន ធ្វើការ  
ជា មួយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដើមៃបី 
ពងៃ ឹង ទំនាក់ ទំនង និង ការ កស ង  
ទំនុក ចិត្ត  និង ការ ជឿ ជាក់ គា្នា ទៅ - 
វិញ ទៅ មក។ វា អាសៃ័យលើ 
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក ទៃ ថា តើ គៃ នឹង 
មាន ភាព ស្មាះ តៃង់ ជា មួយ កម្ព ុជា 
ហើយ គោរព គា្នា ទៅវិញ ទៅមក ឬ - 
អត?់។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «សមៃប ់
កម្ពជុា យើង ចង់ ឃើញ ទំនាក់ ទំន ង 
រវាង បៃទៃស ទាំង ២ រីក ចមៃើន រឹង - 
មំា ហើយ ឈរ លើ គោល ការ ណ៍  

គោរព ផល បៃយោ ជន៍  អធិប- 
តៃយៃយ ភាព ឯក រាជភាព របស់ គា្នា 
ទៅវិញ ទៅ មក»។ 

ដោយ ឡៃកលោក  អ៊ ូចន័្ទរត័្ន អតតី 
តំណង រាស្តៃ គណបកៃស បៃឆំង 
យល់ ឃើញ ថា នៅ ពៃល បៃធា នា - 
ធិបតី សហរដ្ឋ កើត ចៃញ ពី គណ - 
បកៃស បៃជាធបិតៃយៃយ នយោបាយ 
ការបរទៃស របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិ ក  
មិន សូវ ជា តឹង រុឹង ដូច ពី ខាង ស - 
ធា រណរដ្ឋទៃ ។ នៅ តំបន់ អាសុី 
ហាក់ ដូច ជា ពឹង អាសៃ័យ ខ្ពស់  
លើ កចិ្ច សហបៃតបិត្តកិារជាមយួ 
គណបកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «កម្ពជុា ក ៏មនិ- 
ខសុ គា្នា ដៃរ គ ឺដចូ បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
ក្នងុ តំបន់ អាសីុ ។ ខ្ញុ ំជឿ ថា  ទំនាក់ - 
ទំនង នឹង ល្អ ជាង មុន បុ៉ន្តៃ គៃន់ តៃ  
ថា ទំនាក់ ទំនង ទន់ ភ្លន់ នោះ វា មា ន 
បៃយោជន៍ សមៃប់ កម្ពជុា ឬ អត់ ?។ 
ជា ទទូៅ  បៃទៃស អាមៃរកិ ទោះប ី
គណបកៃស ណ ជាប ់ឆ្នាត ក ៏ដោយ 
គោលនយោបាយ របស់ គៃ  គ ឺអត ់
មាន អី បៃ បៃលួ ទៃ រឿង បៃជា ធិប - 
តៃយៃយ ការ គោរព សិទ្ធិ មនុសៃស វា 
នៅ  ដដៃល ហ្នងឹ។ កិច្ច ការ បរទៃ ស  
ក៏ នៅ ដដៃល គៃន់ តៃ ទំនាក់ ទំន ង  
វា ទន់ ភ្លន់ ជាង មុន»៕

វាលសេមួយ កន្លេង ស្ថតិ  ក្នងុ គមេង  (IAIP) របស់  EU  ។ រូបថត EU

សង្កាត់ចំនួន៣និងភូមិ៣១នៅក្រងុប៉ោយប៉្រតកំពុង
ស្ថតិក្នងុការសិក្រសាត្រវូបំប្រកដោយសារកំណើនពលរដ្ឋ

លោកហុ៊នស្រនអបអរលោកJoeBiden...

កម្ពជុាសា្វាគមន៍ការវិនិយោគពីធនាគារអឺរុ៉បក្នងុទឹកប្រក់$៩៧លានដើម្របីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

លោក Joe Biden និង លោក  ហុ៊ន សេន   ។ រូបថត AFP/ហៃង ជីវ័ន



 ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលជលផល
នៃកៃសងួកសកិម្មរកុ្ខាបៃមាញ់
និងនៃសាទ បានបៃកសឱៃយ
ដងឹថាករនៃសាទតៃីសមៃប់
ធ្វើបៃហុកផ្អកនិងតៃីឆ្អើរនៅ
តាមគន្លងដាយនៃសាទតៃីក្នុង
ដងទន្លៃសាប ក្នុងភូមិសាស្តៃ
រាជធានីភ្នំពៃញ និងខៃត្ត-
កណ្ដាលអាចនឹងទទួលបាន
ផលចៃើនក្នុងរយៈពៃលជិត១
សបា្ដាហ៍។ យោងសៃចក្ដីជូន-
ដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលជលផល
ស្ដីពី«រដូវធ្វើបៃហុកផ្អក» ចុះ
ថ្ងៃទី១៥ខៃធ្នូឆ្នា២ំ០២០។
លោកអៃងជាសានបៃតិភូ

រាជរដា្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា
បៃធានរដ្ឋបាលជលផលបាន
គូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសៃចក្ដីជូន-
ដណំងឹនោះថាបៃសនិបើមៃឃ
សៃឡះល្អគ្មានភ្លៀងកក់ខៃឬ
ទទួលរងឥទ្ធិពលពៃយុះទៃនោះ
គន្លងដាយនៅតាមដងទន្លៃ-
សាបក្នងុភមូិសាស្តៃរាជធាន-ី
ភ្នពំៃញនងិខៃត្តកណ្ដាលអាច
នៃសាទតៃីបានចៃើនចាប់ពី
ថ្ងៃទី២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦
ខៃធ្នូនៃះ។
ជាមួយគ្នានៃះលោកបាន

អំពាវនាវដល់បៃជាពលរដ្ឋ
ដៃលនិយមចូលចិត្តធ្វើបៃហុក
ផ្អកតៃឆី្អើរសមៃប់ទកុបរភិោគ
បៃចាំឆ្នាំបៃញាប់អញ្ជើញមក
ទិញតៃី ក្នុងខៃបុសៃសនៃះ ឱៃយ
បានរួសរាន់ តាមពៃលវៃលា
និងទីកន្លៃងដូចបានជមៃប
ជូន។
ទោះជាបៃបណក្ដី នៅថ្ងៃទី

១៧ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០លោក
ហៃងសុភារិទ្ធិ នាយខណ្ឌ
រដ្ឋបាលជលផលខៃត្តកណ្ដាល
បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ថា នៅ
តាមគន្លងដាយតៃីនមីយួៗក្នងុ
ដងទន្លៃសាបភូមិសាស្តៃសៃុក
ពញាឮមានករចាប់តៃីបាន
ចៃើនបង្គួរគឺចនោ្លោះពី២៥០គី-
ឡូកៃមទៅ៣០០គីឡូកៃម
ក្នុង១សំណញ់ដាយតៃី។
ចនំនួនៃះគឺគៃចាប់បានរាល់១
ម៉ោងម្ដង។
លោកថ្លៃងថា៖«តាមរយៈ

ករចុះពនិតិៃយសា្ថានភាពនៃករ-
នៃសាទតៃីតាមគន្លងដាយតៃី
នាពៃលនៃះយើងរំពឹងថាតៃី
នងឹចាប់បានកន់តៃចៃើនថៃម-
ទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃ 
ទី២៦ ខៃធ្នូនៃះប៉ុន្តៃតម្លៃតៃី
បៃហុកអាចនឹងថ្លៃជាងឆ្នាមុំន»។
បើតាមលោកសុភារិទ្ធិតម្លៃ

តៃីបៃហកុដៃលបានលក់ចៃញ
ពីគន្លងដាយតៃីក្នងុភមូិសាស្តៃ
សៃុកពញាឮនាពៃលនៃះថ្លៃ
៣០០០រៀលក្នងុ១គីឡូកៃម
ជាតម្លៃមួយដៃលធ្វើឱៃយបៃជា-
ពលរដ្ឋរារៃកនៅក្នុងករចុះ-
បៃមលូទញិតៃីដើមៃបីធ្វើបៃហកុ
ផ្អកនងិតៃីឆ្អើរសមៃប់បមៃងុ-
ទុកបរិភោគបៃចាំឆ្នាំ។
ចណំៃកលោកងនិឌីនាយ-

ខណ្ឌជលផលរាជធានីភ្នំពៃញ
បានបៃប់ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ថាសមៃប់
គន្លងដាយតៃីទាំង១០ទីតាំង
ក្នុងដងទន្លៃសាបក្នុងភូមិ-
សាស្តៃខាងជើងរាជធានីភ្នពំៃញ
នាពៃលនៃះចាប់តៃីបានជា
មធៃយមក្នុងចនោ្លោះពី១៥០គី-
ឡូកៃមទៅ ២០០គីឡូកៃម

ក្នុង១សំណញ់ដាយតៃី និង
ក្នុងរយៈពៃល១ម៉ោងម្ដង។
លោកឌីបានថ្លៃងថា៖«នៃះ

ជាសញ្ញាមួយដៃលបង្ហាញថា
រដូវតៃីបៃហុកនឹងមកដល់នា-
ដើមសបា្ដាហ៍ខាងមុខនៃះ»។
លោក បានអំពាវនាវដល់

អាជា្ញាធរមលូដា្ឋានក្នងុរាជធាន-ី
ភ្នំពៃញជួយករពារសុវត្ថិភាព
សន្តិសខុនងិសមៃលួដល់ករ-
សា្នាក់នៅជាបណ្ដាះអាសន្ន
របស់បៃជាពលរដ្ឋដៃលមកពី
បណ្ដាខៃត្តឆ្ងាយៗដើមៃបីធ្វើ
បៃហុកផ្អកនៅតាមតំបន់
នានាដៃលមន្តៃីជំនាញបាន
ជូនដំណឹងហើយសកម្មភាព
នៃះចាប់ផ្ដើមនាដើមសបា្ដាហ៍
ខាងមុខនៃះ៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈកៃសួងវបៃបធម៌និងវិចិតៃ-
សិលៃបៈបៃកសជៃើសរើសសា្នាដៃតៃង-
និពន្ធបៃលោមលោកខា្នាតខ្លីនិងកំណពៃយ-
រឿងពានរង្វាន់ពៃះនាងឥន្ទៃទៃវើឆ្នា២ំ០២១ 
ខណៈមន្តៃគីៃងយកសា្នាដៃជយលាភី
ក្នុងករតៃងនិពន្ធមុនៗទៅបោះពុម្ព- 
ផៃសាយនិងចៃកចាយដោយមិនគិតថ្លៃ។ 
សៃចក្តីជនូដណំងឹចុះថ្ងៃទ១ី៥ធ្នូឱៃយ
ដឹងថាដើមៃបីថៃរកៃសាលើកតម្កើងនិង
ជរំញុវសិយ័អកៃសរសលិៃប៍អកៃសរសាស្តៃ-
ជាតិឱៃយបានកន់តៃបៃសើរឡើងថៃម-
ទៀតកៃសងួវបៃបធម៌នងិវចិតិៃសលិៃបៈ
នឹងរៀបចំបៃឡងជៃើសរើសសា្នាដៃ
តៃងនិពន្ធដៃលករទទួលពាកៃយនៃះមាន 
រយៈពៃលជិតកន្លះឆ្នាំ។
កៃសងួបានឱៃយដងឹថាបៃក្ខជនដៃល

ចង់បៃកួតគឺអាចជៃើសរើសបៃធានបទ 
ដោយសៃរើសៃបតាមអត្ថន័យនៃសច្ច-
ធម៌សីលធម៌និងគុណធម៌ខណៈដៃល
អត្ថរូបតៃូវតៃងឡើងដោយរចនាប័ទ្ម
និងសិលៃប៍សោភ័ណអមជាមួយករ- 
បង្ហាញពីករអប់រំករអភិវឌៃឍនិងករ-
រកៃសាតម្លៃអត្តសញ្ញាណជាតិ។
កៃសួងបានបញ្ជាក់ថាៈ«សូមកវើនិ-

ពន្ធនិងសាធារណជនដៃលមានឧប- 
និសៃស័យនិងមានចំណប់អារម្មណ៍ក្នងុ
ករតៃងនិពន្ធហើយមានបំណងចង់

ចូលរួមបៃឡងសូមបញ្ជូនសា្នាដៃតៃង
នពិន្ធមកដាក់ចាប់ពថី្ងៃជនូដណំងឹនៃះ
តទៅរហតូដល់ថ្ងៃទ៣ី០ខៃមថិនុាឆ្នាំ
២០២១ជាកំហិត»។
សៃចក្តីជនូដំណងឹដដៃលបញ្ជាក់ថា

ជយលាភបីៃកតួបៃជៃងចាបព់ីលៃខ១
ដល់៣នឹងទទួលបានពានរង្វាន់១
នងិបៃក់ឧបត្ថម្ភ។ចណំៃកជយលាភី
ព៤ីនងិលៃខ៥នងឹទទលួបានបណ្ណ-
សរសើរ១និងបៃក់ឧបត្ថម្ភ។
លោកកុករស់បៃធាននាយកដា្ឋាន-

សៀវភៅនិងករអាននៃកៃសួងវបៃប-
ធម៌ និងវិចិតៃសិលៃបៈបានបៃប់

ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ថាករបៃកសជៃើសរើស
សា្នាដៃតៃងនពិន្ធបៃលោមលោកខា្នាត-
ខ្លីនងិកណំពៃយនៃះគឺបានបង្កើតឡើង
រយៈពៃល២០ឆ្នាំមកហើយដើមៃបីផ្តល់
ឱកសដល់អ្នកនិពន្ធឱៃយចូលរួមបង្ហាញ
សា្នាដៃរបស់ខ្លនួក្នងុវៃទិកសាធារណៈ។ 
វៃទកិនៃះក៏ចលូរមួជយួជរំញុឱៃយយវុ-
ជនជំនាន់កៃយចូលរួមសៃឡាញ់
ករតៃងនិពន្ធផងដៃរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«អកៃសរសាស្តៃគឺ 

ជាផ្នៃកមួយនៅក្នុងវបៃបធម៌ជាតិយើង 
ដៃលយើងជំរុញយ៉ោងណឱៃយអកៃសរ-
សាស្តៃយើងរើកចមៃើនហើយមានតៃ

ករបង្កើតសៀវភៅឱៃយបានចៃើន។ករ-
ដៃលមានសៀវភៅឱៃយបានចៃើនគឺមាន 
តៃជំរុញឱៃយមានអ្នកនិពន្ធល្អៗបើមិន 
ល្អទៃសរសៃរសៀវភៅមកគៃអត់-
អានទៃហើយមិនមានតម្លៃទៀត។យើង
បៃកសកម្មវធិីបៃឡងនៃះដើមៃបីស្វៃង-
រកអ្នកមានសា្នាដៃល្អៗចូលរួម»។
ជាមួយគ្នានៃះដៃរលោកកុក រស់

រំពឹងថាអ្នកចូលរួមបៃកួតនឹងមាន-
ករកើនឡើងខណៈឆ្នាំ២០២០មាន
សា្នាដៃជាង១៦០តៃវូបានយកមកចូល-
រួមបៃកួត ហើយសា្នាដៃជយលាភីក្នុង
ឆ្នាំនីមួយៗកៃសួងគៃងនឹងបោះពុម្ព-
ផៃសាយចៃកជូនដោយមិនគិតថ្លៃ។
លោកបន្ថៃមថា៖«នៅពៃលជៃើស-

រើសបានអ្នកជាប់ចណំត់ថា្នាក់ហើយ
យើងនឹងបោះពុម្ពសា្នាដៃនៃះដើមៃបី
ផៃសព្វផៃសាយឱៃយអ្នកផៃសៃងៗដៃលចង់
អានសៀវភៅទទួលយកបទពិសោធ...។ 
យើងនឹងជៃើសរើសសា្នាដៃចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៩យកមកបោះពុម្ពមានកំណពៃយ
ចំនួន៥និងបៃលោមលោក៥ជិត
រួចរាល់ហើយយ៉ោងយូរចុងឆ្នាំនៃះ»។
មា្ចាស់ពានពៃះនាងឥន្ទៃទៃវើ ជយ-

លាភីលៃខ១កលពីឆ្នា២ំ០១៩កញ្ញា
លឹមផាន់ណបានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍
ពីបទពិសោធរបស់ខ្លួនថាសា្នាដៃនី-
មួយៗដៃលគៃងនឹងដាក់បៃកួត
គួរតៃបៃយ័ត្នពីអក្ខរាវិរុទ្ធកុំឱៃយខុស។ 

មៃយ៉ោងទៀតចំពោះពាកៃយណមិនចៃបាស់ 
តៃវូឆ្លៀតពិនិតៃយក្នងុវចនានុកៃមខ្មៃរនងិ
ពៃលសរសៃរសា្នាដៃចប់គួរពៃីនចៃញ
យកមកពិនិតៃយម្ដងជា២ដងទៀតដើមៃបី
ឱៃយបៃកដថាគ្មានពាកៃយខុស។
កញ្ញាបន្ថៃមថា៖«សមៃប់បៃក្ខជន

ទាងំអស់កត៏ៃវូពនិតិៃយមើលលក្ខខណ្ឌ
ឱៃយបានចៃបាស់លាស់ទាំងចំនួនទំព័រ
បៃភៃទហ្វុនអកៃសរ និងទំហំក្នុងសៃច- 
ក្ដីជូនដំណឹងពីករបៃឡងហើយតៃូវ
មើលលើគោលករណ៍នៃករបៃឡង
បើទោះជាបៃធានបទសៃរើពតិមៃនតៃ
ក៏មិនតៃូវឱៃយសា្នាដៃរបស់ខ្លួនខុសពី 
លក្ខខណ្ឌដៃលកៃសួងបានកំណត់
ដៃរពោលគឺតៃូវទាក់ទងនឹងអត្ថន័យ
អត្ថរូបអត្ថរសថាតើសាច់រឿងទាំង-
មូលរបស់ខ្លនួចូលក្នងុចំណុចសំខាន់ៗ
ទាំង៣នៃះដៃរឬទៃ?»។
ក្នុងនាមមា្ចាស់ជយលាភីលៃខ១

កញ្ញាលឹមផាន់ណ ចង់ឱៃយសា្ថាប័ន
ដៃលធា្លោប់បើកករបៃកតួបៃជៃងតៃង-
និពន្ធនៅតៃបន្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើមៃបី
ជំរុញឱៃយអ្នកសៃឡាញ់ករតៃងនិពន្ធ
ចូលរួមយ៉ោងផុសផុលពៃះថាករ-
និពន្ធគឺជាចំណៃកដ៏ធំមួយនៃអកៃសរ-
សាស្ដៃ។បន្ថៃមពីនៃះកញ្ញាក៏ចង់ឱៃយ
អ្នកនពិន្ធគៃប់របូតៃវូបន្តសៃវជៃវនងិ
អភិវឌៃឍសា្នាដៃរបស់ខ្លួនឱៃយកន់តៃ-
រើកចមៃើនជាបន្តបនា្ទាប់៕

មន្ត្រីជំនាញជូនដំណឹងថាការន្រសាទត្រីប្រហុកបានច្រើនចាប់ពីថ្ង្រ២០ធ្នូ

ក្រសួងវប្របធម៌ប្រកាសជ្រើសរើសសា្នាដ្រនិពន្ធពានរង្វាន់ព្រះនាងឥន្ទ្រទ្រវើ

អ្នកទទួលបានជយលាភីផ្នេកនិពន្ធបេលោមលោកនិងកំណាពេយពីឆ្នាមុំន។រូបថតហ្វៃសប៊ុក

សកម្មភាពពលរដ្ឋទិញ-លក់តេីបេហុកឆ្នាំមុន។រូបថតហៃងជីវ័ន

គឹមសារុំ

ភ្នពំេញៈនគរបាលមន្ទរីបៃឆងំ
គៃឿងញៀនកៃសួងមហាផ្ទៃកំពុង
សាកសួរជនបៃុសសៃី៣នាក់
បនា្ទាប់ពីចាប់បញ្ជូនមកពីខៃត្ត
បនា្ទាយមានជយ័ពាកព់ន័្ធនងឹករ- 
ជួញដូរគៃឿងញៀនចមៃះុបៃមាណ  
៨គីឡកូៃមកៃយពៃលបង្កៃប
បានកលពីថ្ងៃទី១៥ធ្នូនៅភូមិ
កៃបាលសា្ពាន១សង្កាត់-កៃងុបោ៉ោយ-
ប៉ៃតខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
លោកយនិបញ្ញារិទ្ធនាយករង 

មន្ទីរបៃឆំងគៃឿងញៀនបៃប់ពី
មៃសិលមិញថាជនសងៃស័យដៃល
ពាក់ព័ន្ធករជួញដូរគៃឿងញៀន
នៃះទី១-ឈ្មាះហងុយៀងភៃទ
សៃី អាយុ៤៥ឆ្នាំ ទី២-ឈ្មាះ
ឯលហា្វាយភៃទបៃសុអាយុ១៦
ឆ្នាំនិងទី៣-ឈ្មាះសៃងដាលី
សិទ្ធិហៅចិនភៃទបៃុសអាយុ
៤០ឆ្នាំពកួគៃជាជនជាតខិ្មៃររស-់ 
នៅភូមិកៃបាលសា្ពាន១សង្កាត់-
កៃងុបោ៉ោយប៉ៃតខៃត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យ។គិតមកទល់ថ្ងៃទី១៧ធ្នូ
គឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតៃសាកសួរពួក-
គៃ។ រើឯវត្ថុតាងគៃឿងញៀនវិញ
កក៏ពំងុចាតក់ររាប់នងិបៃងចៃក

បៃភៃទគៃឿងញៀនដៃរតៃមិន-
ទាន់បានថ្លងឹទម្ងន់ទៃ។លោកថ្លៃង
ថា៖«បទល្មើសគៃឿងញៀននៃះ
យើងទើបតៃដកឹជនសងៃស័យនងិ
វត្ថុតាងដល់ភ្នំពៃញពីមៃសិលមិញ
(ថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ)យើងមិនទាន់ធ្វើ-  
ករចប់ទៃ គឺទម្ងន់់បៃហៃល៧
ទៅ៨គីឡូកៃម»។
បើតាមលោកបញ្ញារិទ្ធតាម-

ពិតទៅជនជួញដូរគៃឿងញៀន
ទាំងនៃះគឺជាកៃុមតៃមួយដៃល 
តភា្ជាប់ករណីចាស់គៃឿងញៀន
៥០គីឡូកៃមដៃលសមត្ថកិច្ច
លោកបង្កៃបបានកលពីខៃវចិ្ឆកិ
ឆ្នាំនៃះ។បៃតិបត្តិករនៃះសម-
ត្ថកិច្ចរបស់លោកនិងសមត្ថកិច្ច
ខៃត្តបនា្ទាយមានជយ័បានអនវុត្ត
តាមវិធានញុះញង់ដើមៃបីទិញ
គៃឿងញៀនដៃលពួកគៃនំាចូល
ពីបៃទៃសថៃតាមចៃកអូរសា្មាច់
នងិចៃកបោ៉ោយប៉ៃត។លោកថា៖
«យើងកុម៉្មង់ទិញដំបូងចាប់បាន
គៃឿងញៀនខ្លះហើយយើងបន្ត
ចាប់បានបក្ខពួកគៃនិងគៃឿងញៀន
ចៃើនទៀត។គៃឿងញៀនទំាងនៃះ
កៃុមជនសងៃស័យតៃងយកមក
ចៃកចាយនៅកៃុងបោ៉ោយប៉ៃត
និងនៅរាជធានីភ្នំពៃញ»៕

សមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរជនប្រសុស្រី៣
នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៨គីឡូ
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មុំ  គន្ធា

ភ្នពំេញៈ   កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ កាល ពី មៃសិល- 
ម ិញបាន បៃជុពំភិា កៃសា បន្ទាន ់ជាមយួ នងឹ 
អង្គការ ធំៗ  និង បណ្ដា បៃទៃស មួយ- 
ចំ នួនជុំវិញគមៃង លទ្ធ កម្ម ទិញ  និង 
កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់ សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នៅ កម្ពុជា ខណៈមនៃ្តី កៃសួង សុខា ភិ- 
បា លបាន កៃើ ន រំឭក ទៅ ដល់ ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា ទាំង អស់ កុំ ឱៃយ រំពឹង តៃលើ វ៉ាក់- 
សំាង ការ ពារ កូវីដ១៩ ខា្លាំង  ពៃក  រហូត 
ភ្លៃច ការពារ ខ្លួន   ។

កចិ្ច  បៃ ជុបំ ន្ទា ន ់នៃះ ធ្វើ ឡើ ង តាម រយៈ  
អន ឡាញ  រវង លោក  វងៃសី  វិសៃសុត  
រដ្ឋមនៃ្តី បៃតិភូ អមន យករ ដ្ឋ មនៃ្តី  និង 
ជារដ្ឋ លៃខាធិ កា រ បៃចំា ការ កៃសួង    
សៃដ្ឋ កិ ច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ  ជាមួ យ រដ្ឋមនៃ្តី  
កៃ សួង សុខា ភិបាល  លោក  ម៉ម  ប៊ុន- 
ហៃង  និង ដៃ គូពាក់ ព័ន្ធដូច ជា  អង្គការ- 
សុខ ភាព ពិភព លោក   អង្គការ យូនីសៃ ហ្វ 
ធន គារ អភិវ ឌៃឍន៍ អាសុី  ធនគា រ ពិភព- 
លោក សហ ភាព អឺរ៉ុប បៃចាំ កម្ពុជា 
មូលនិ ធិសក ល  អង្គកា រGAVI(The 
GAVI Alliance), COVAX Facility, 
សា្ថាន ទូត អូស្តៃ លី ចិ ន ជប៉ុន រុសៃសុី 
សហរដ្ឋ អាមៃ រិក ចកៃភព អង់គ្លៃ ស   
សាធារ ណ រដ្ឋកូ រ៉ៃ និងបារាំ ង ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា អំពី គមៃង លទ្ធកម្ម  ទិញ វ៉ាក់- 
សំាង កូវីដ ១៩  និង កម្មវិធី ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាងកូ វីដ ១៩ នៅ កម្ពុជា ។

នៅ ក្នុងពិធី  នោះ  លោក  វងៃសី  វិសៃសុត  
បាន លើក ឡើ ងថា  កិច្ច បៃជុំ  នៃះមាន 
គោលបំ ណង ពិនិតៃយ ពិភាកៃសា  និង ពិគៃះ- 
យោប ល់ ជាមួ យ ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍ ទាំង ទ្វៃ- 
ភាគី និង ពហុ ភាគី  លើ ភាព គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  

នងិ សក័្ដ ិសទិ្ធ ភិាព នៃផៃន ការ នងិ សកម្ម- 
ភាព ជាយុទ្ធ សា្រស្ត ក្នុ ងការ ចាត់ចៃង 
ទិញ  និង ការផ្តល់ វ៉ាក់ សំាង បង្ការ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  ដៃល ធាន បាននូវ កា រគៃ ប់- 
គៃ ង សុវ ត្ថិភាព  គុណភាព និង បៃសិទ្ធ- 
ភាព នៃ ការបៃើ បៃស់ វ៉ាក ់សំាង ។ 

លោកបា នថ្លៃង ថា៖  «រាជរដ្ឋាភ ិបាល 
កម្ពជុា នងឹ ទញិ វ៉ាក ់សំាង ទាងំ ឡាយណ    
ដៃល មាន ការទ ទួល សា្គាល់ ពីអង្គ ការ- 
សខុ ភាពពភិព លោក តៃ ប៉ណុ្ណោះ  ទោះ- 
បី ទិញ តាមរយៈ  COVAX Facility  ក្តី  
ឬតាម រយៈការ ទិញផ្ទាល់ ពីកៃុមហ៊ុន- 
ផលិត និង តាម រយៈ យន្ត ការ នៃ កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ ទៃ្វភា គី ក្តី »។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា កម្ពុជា បាន 
ដក់ គោល ដៅ ចាក់ វ៉ាក់ សំាងប ង្ការ ជំ ងឺ- 
កវូដី១ ៩ ដ លប់ៃ ជាជ នឱៃយ បានបៃមាណ 
១០ លាន ន ក់ ដោយ ក្នុង នោះ មជៃឈ- 
ម ណ្ឌល ទទួល បានវ៉ាក់ សំាង បង្ការ ជំងឺ- 

កូវីដ ១៩ ជា សក ល (COVAX Facility) 
នឹង ផ្តល់វ៉ាក់ សំាង បង្ការ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
សមៃប់ បៃជា ជន ចំនួន ព៣ី ទៅ ៤ លាន- 
នក់ ។ ដោយ ឡៃក  នៅ សល់ បៃមាណ 
 ៦ ទៅ៧ លាន នក់ ទៀត  ដៃល រាជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល តៃូវ ផ្តល់ ជូន តាម រយៈកា រស្វៃង- 
រកជំនួយ ផ្គត់ផ្គង់ ពីដៃ គូ អភិវឌៃឍន៍     
ផៃសៃង ទៀត  និង ដោយ ការ ធ្វើលទ្ធកម្ម 
ទិញ ដោយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ផ្ទាល់ ។

 កាល ពីមៃសិ លមិ ញ នៃះ ដៃរ  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ  និង ជា អ្នកនំ ពាកៃយ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល  លោក សៃី ឱ វណ្ណឌី ន បាន 
កៃើន រំឭក ទៅ ដល់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ទាំង- 
អស់ កុំឱៃយ រំពឹង លើ វ៉ាក់ សំាង ការពារ  
កូ វីដ១៩ ខា្លាំង រហូត ភ្លៃច ការពារ ខ្លួន ។

លោកសៃី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា 
លោក សៃ ីសង្កៃត ឃើញ មាន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ជាចៃើន បាន ឱៃយ តម្លៃ  នងិ រងច់ា ំវ៉ាកសំ់ាង 
កូ វីដ១៩នៃះ ខ្ពស់ ណស់។  ក៏ប៉ុន្តៃ វ៉ាក់- 

សំាង កូ វីដ១៩ មិនមៃ នជា មធៃយោ បាយ  
ឬ ដំណះ សៃយ តៃមួយក្នុងការ ទប់- 
សា្កាត់ នូវ ការរីក រាល ដល កូ វីដ១៩ទៃ 
ដូច្នៃះ តៃូ វអ នុ វត្ត វិ ធា ន ការ អ ន ម័យ  
ប ន្ថៃ មឱៃយ បា ន ខា្ជា ប់ខ្ជួ ន ។

 លោក សៃី បាន រំឭក ថា ៖«  មិត្ត  ភ ក្តិ 
ប  រទៃ សយើ ង មួយ ចំ នួ នបៃើ ពាកៃយ Silver-
Soluti on  ប៉ុន្តៃស មៃប់ ខ្ញុំ  ខ្ញុំ បៃើពា កៃយ 
Gold en  Sol ut i on (ដំណះ សៃយ 
មាស ពៃ ជៃ )ដោ យ សា រខ្ញុ ំឃើ ញ បង ប្អ ូន 
យើ ង ឱៃយ តម្លៃខ្ព ស ់ណស ់ ហើយ រ ង ់ចា ំក ៏
ខ្ពស់ ដៃ រ ក្នុ ងកា រ បា ន វ៉ា ក់សំា ងយ កម ក 
ចាក់ ដើមៃបី អា ចចៀស ផុ ត ពីកា រឆ្ល ងនូ វ 
វី រុ ស កូវីដ ១៩ ។   យើង តៃូ វ កា រវ៉ា ក់ សាំង 
ដើមៃប ីចា កក់ ៏ប៉ ុន្តៃ យើ ងកម៏ ិន តៃ ូវ ព ឹងផ្អៃ ក  
ទៅ លើ វ៉ាក់សាំ ងទាំ ងសៃុ ង នោះ ដៃ រ  
យើង  តៃូវ ពឹ ងផ្អៃ ក លើ ខ្លួ នយើ ង» ។

អ្នកនពំាកៃយ របូនៃះ បន្ថៃមថា៖«បគុ្គល 
មា្នាក់ៗតៃូវតៃ ចងចាំ ថា ខ្ញុំ[ខ្លួន ឯង] មិន 
តៃវូ ឱៃយ វរីសុ ក ូវដី១៩  វយ លកុ សររីាង្គ ខ្ញុ ំ
បានទៃ ដោយ យើង តៃូវ អនុវត្ត នូវ- 
វិធានការ អន ម័យ ដៃលជា វិធាន ការ ដ៏ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព នៅក្នុង ការ ទប់សា្កាត់- 
ការច ម្លង នូវ វីរុស កូ វីដ១៩»។ 

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោកសៃី  ឱ វណ្ណឌី ន  
បាន អំពា វ នវ ឱៃយ មាន ការ រួមគា្នា ធ្វើយ៉ា ង- 
ណ កំុឱៃយ មាន ការ រាត តៃបាត  វីរុស នៃះ  ទៃង់- 
ទៃយ ធំ ក្នុង សហ គមន៍ ហើយ តៃូវ ពៃយោ- 
យម កាត់ ផ្តច់ ឱៃយបាន នូវ ខៃសៃច ម្លង វីរុស 
កូ វីដ១៩ពី បុគ្គល មួយ ទៅ បុគ្គល មួយ។

ទាក់ ទង នឹ ងបញ្ហា កូ វី ដនៃះដៃរ  កា ល- 
ពីមៃសិ ល មិញ   កៃសួង  សុខាភិ បាល បាន 
បៃកាស  ថា អ្នក ជំងឺដៃលឆ្លងកូវីដ១៩ 
ក្នុង ពៃឹត្តិការ ណ៍ សហគមន៍   ២៨  វិច្ឆិកា 
ចំនួន ៥នក់  នៅ ក្នុង នោះមា ន ទាំង 

ទារក អាយុ ៧ ខៃ មា្នាក់ផងបាន ជា សះ- 
សៃបើយ  និង ចាក ចៃញ ពី មន្ទី រពៃទៃយ ។

អ្នក ជំងឺ ជាសះ សៃបើយ ទាំង នោះមា ន  
សៃ្តី ជន ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ៦៤ ឆ្នាំ សា្នាក់ នៅ 
សង្កាត ់ទលួ ទពំងូ ១  ខណ្ឌចកំា រមន  តៃវូ 
ជា មា្តយ ស្តៃី អាយុ ៣៦ឆ្នាំ  ដៃល មាន 
សា្វាមី ជា អនុ បៃធាន នយ កដ្ឋាន  ពន្ធន- 
គារ នៃ កៃសងួ មហាផ្ទៃ ។សៃ្ត ីជន ជាត ិខ្មៃរ 
អាយ ុ២៥ ឆ្នា ំនងិ ទារក អាយ ុ៧ខៃ  សា្នាក-់ 
នៅ សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ចៃបារ អំពៅ  
ជាប្អូន សៃី របស់ អ្នក បើក បរ ឱៃយ លោក 
ឆៃម សាវុធ អគ្គនយក ពន្ធនគារ ។  
បុរ ស ជនជាតិ ខ្មៃរ អាយុ ២៣ ឆ្នាំ សា្នាក់- 
នៅ សង្កា ត់វល សៃបូវ ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ 
ជាបុគ្គលិកធនគារ ចិន (ផ្លូវ ពៃះ មុនី- 
វងៃស) និង បុរស ជន ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ ២៣ 
ឆ្នាំ សា្នាក់ នៅ ក្នុង ខណ្ឌ សៃន សុខ ជា 
បុគ្គលិក ហាង Pedro ផ្លូវ ពៃះសីហនុ។

អ្នក ជំងឺទាំង ៥នក់  បាន ទទួល លទ្ធ- 
ផល តៃស្ត អវិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ១៩ ចំនួន 
២ដង និង តៃូវ បាន អនុញ្ញា ត ឱៃយ ចៃញ ពី 
មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្តភាពខ្មៃរ-សូវៀត (៤នក់) 
និង មជៃឈម ណ្ឌល ជាតិ បៃ យុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
របៃង  និង ហង់ សិន  (១នក់)។

អ្នកជំងឺ ដៃល បាន រក ឃើញ ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ ពៃតឹ្តកិា រណ ៍សហ គមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា ព ី
ថ្ងៃទ ី២៨  ខៃវចិ្ឆកិាដ ល ់ថ្ងៃទ ី១៦ ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ
២០២០ មាន ចំនួន ៤១ នក់ ដៃល ក្នុង 
នោះ មាន អ្នក ជា សះ សៃបើយ សរុប ចំនួន 
១៣ នក់ ហើយ។

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ នៃះ  កម្ពជុា មាន 
អ្នក មាន វីរុសកូវីដ ១៩ ចំនួន ៣៦២ នក់  
ក្នងុនោះ ជាសះសៃបើយ ចនំនួ ៣២៤ នក ់
និង អ្នក កំពុ ង ស មៃក ពៃយោបា ល ចំនួន 
៣៨ នក់ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ កៃមុហុ៊ន អង្ករ អាយ បិ៊ស- 
រា៉ាយស៍ (IBIS Rice) បាន ចុះហត្ថលៃខា   
លើ កិច្ចពៃមពៃៀង ហិរញ្ញបៃបទាន ជាមួយ 
ធនគារ ភ្នពំៃញ ពាណិជ្ជ (PPC Bank) 
ដើមៃបី គំាទៃ កសិករ ខា្នាតតូច ចំនួន ១៥០០  
គៃសួារ  ឱៃយដំ សៃវូ ផ្កាម្លះិ សរីរាង្គ  ដៃលជា 
ការជួយ រក ចំណូល ដល់ កសិករ ឱៃយបាន 
ខ្ពស់និង ជួយ អភិរកៃស បៃភៃទ សត្វពៃ ដៃល  
ជិត ផុត ពូជ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា។

លោក Nick Spencer នយក 
បៃតិបត្ត ិកៃមុហុ៊ន IBIS Rice  ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃទី១៦ ធ្ន ូ  ថា  កៃមុហុ៊ន លោក បាន 
ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ហិរញ្ញបៃបទាន ជាមួយ 
ធនគារ  PPCBank  រួចរាល់ ហើយ។ 
បុ៉ន្ដៃ លោក បដិសៃធ បង្ហាញ ទំហំ ទឹក- 
បៃក់  ដើមៃបី ជួយ គំាទៃ ដល់ កសិ ករ ខា្នាត- 
តូច ចំនួន១៥០០គៃួសារ ស្ថិតនៅ ដៃ 
នជមៃក សត្វពៃ ចំនួន ៧តំបន់  នៅ ខៃត្ត 
ស្ទងឹតៃង  និង មណ្ឌលគិរី។

លោក ថា  កៃុមហុ៊ន  IBIS Rice  
បានធ្វើ ការ  ជាមួយ កសិករ ដោយ ឱៃយ 

កមៃ ពលកម្ម ខ្ពស់ ជាង តម្លៃ ទីផៃសារ  
៥០ភាគរយ សមៃប់ ទិញ អង្ករ ផ្កាម្លះិ 
សរីរាង្គ។ ក្នងុ គមៃង នៃះ កសិករ   តៃវូតៃ 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត មិន កាប់ ឈើ  បរបាញ់ សត្វ ឬ 
ការ បៃើបៃស់ សារធាតុ គីមី ដើមៃបី ជួយ 
ការពារ ពៃឈើ  និង សត្វពៃ។ IBIS 
Rice  តៃវូបាន បង្កើតឡើង ដោយ អង្គការ 
សមាគម   អភិរកៃស សត្វពៃ(WCS)  ហើយ  
ឈ្មោះ នៃះ តៃវូ បានដក់ ភា្ជាប់ នឹង ឈ្មោះ 
សត្វ តៃយង យកៃស (Giant Ibis) ពៃះ 
វ ជា បកៃសី ជាតិ របស់ បៃទៃស កម្ពជុា។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង បាន ជៃើស- 
រីស  និង បណ្តះុបណ្ដាល កសិករ កាន់- 
តៃ ចៃើន  ដូច្នៃះ តមៃវូការ ហិរញ្ញបៃបទាន 
មូលធន ក៏តៃវូ បន្ថៃម សមៃប់ ទិញ សៃវូ 
ពី កសិករ កាន់តៃ ចៃើន ដៃរ។ យើង ប្តៃជា្ញា 
ចិត្ត ចំពោះ កសិករ របស់ យើង ដោយ  ទិញ 
សៃវូ ទំាងអស់ ដៃល ពួក គៃ អាច ផលិត 
បាន  បុ៉ន្ដៃ សៃវូ ពួកគាត់ តៃវូ ឆ្លើយតប នឹង 
ស្តង់ដ អនុលោមភាព របស់ យើង»។

បើ តាម លោក Nick Spencer  សៃវូ 
នៃះ តៃវូបាន បញ្ជាក់ថា  ជា បៃភៃទ សៃវូ 
សរីរាង្គ មាន ស្តង់ដ  EUនិង USDA  

ដើមៃបី ទទួល បាន    ការអនុញ្ញាត ឱៃយចូល 
លក់ ជាស កល ក្នងុ  ទីផៃសារ លំដប់ ខ្ពស់ 
នៅ អឺរុ៉ប  និង កាណ ដ។ គមៃង នៃះ 
បាន ធ្វើឱៃយ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ បៃជាជន 
កម្ពជុា បៃសើរ ឡើង  ហើយក៏ ជួយ កាត់ 
បន្ថយ ការកាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ ៧៥- 
ភាគរយ នៅក្នងុ តំបន់ ដៃល កសិករ រស់ 
នៅ  និង កំពុង ដំ ដុះ ដៃរ។

លោក ញ៉ាក់ គឹម សៃយូ  អនុបៃធាន 
ធនគារ (PPCBank) ថ្លៃង ក្នងុ សៃចក្ដ-ី 
បៃកាស ព័ត៌មាន ពី ថ្ងៃ ទី១៦  ធ្ន ូ ដោយ 
សាទរ  ចំពោះ អត្ថបៃយោជន៍  នៃ គមៃង 
របស់ កៃមុហុ៊ន  IBIS Rice  ដៃល បាន 
ផ្តល់ ជូន កសិករ ខា្នាតតូច នៅតាម តំបន់ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  នៅ កម្ពជុា។ នៃះ ជា 
អ្វីដៃល ធ្វើឱៃយ ធនគារ លោក ចាប់អា-
រម្មណ៍ ខា្លាងំ  ពៃះ វ ជា ឱកាស អាជីវកម្ម 
ដ៏ ល្អ មួយ ក្នងុ ការផ្តល់ ហិរញ្ញ បៃបទាន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង មើលឃើញ ពី 
សកា្ដា នុពល ដៃល កៃមុហុ៊ន ទទួលបាន 
ពី សំ ណក់ ភ្ញៀវ ជាតិនិង អន្តរជាតិ  IBIS 
Rice ដៃល   ធ្វើ ឱៃយ យើង មាន ទំនុកចិត្ត 
លើ សំណើ នៃះ ។ កិច្ច ពៃមពៃៀង នៃះ 

បង្ហាញ ពី ការចាប់ ផ្តើម នៃ   ភាពជា ដៃគូ 
ដ៏ យូរអង្វៃង  ហើយ យើង ទន្ទងឹ រង់ចំា  
មើល ការរីកចមៃើន របស់ កៃមុហុ៊ន» ។

លោក Robb Menzi នយក បៃតិ 
បតិ្ត អង្គការ សមាគម អភិរកៃស សត្វពៃ 
(WCS) និង ជា បៃធាន កៃមុហុ៊ន អង្ករ 
អាយ បិ៊ស  រា៉ាយ ស៍ ថ្លៃង ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃ-
កាស ព័ត៌មាន  នៅ ថ្ងៃ ទី១៦  ធ្ន ូថា  ដោយ 
ការគំាទៃ របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា 
នៅ  ឆ្នា ំ២០ ០៩ អង្គការ WCS បាន 
បង្កើត គមៃង នៃះ សមៃប់ ជា វិធី ក្នងុ 
ការ អភិរកៃស សត្វពៃ តៃយង យកៃស និង 
សត្វ ពៃ    ដទៃ ទៀត។ គោល បំណង 
សំខាន់  គឺ លើក ទឹក ចិត្ត សហគមន៍ មូល 
ដ្ឋាន ឱៃយចូល រួម ក្នងុ ការ អភិរកៃស  តាមរយៈ 
ការទិញ សៃវូ ផ្កាម្លះិ សរីរាង្គ ក្នងុ តម្លៃ ខ្ពស់ 
ពី កសិករ ដៃល ប្តៃជា្ញា ការពារ ពៃ និង 
បញៃឈប់ ការ បរបាញ់ សត្វ ពៃ។ គមៃង 
នៃះ បានធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង ជីវភាព អ្នក 
រស់នៅ ក្នងុ តំបន់ ក៏ដូចជា  ដោះ សៃយ 
ការគំរាម កំហៃង ចមៃបង លើស ត្វតៃយង 
យកៃស ដៃល ជិត ផុត ពូជ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង គំាទៃ អង្ករ 

របស់ កៃមុហុ៊ន  IBIS Rice  តាមរយៈ 
គំនិត  ផ្តចួ ផ្តើម ធ្វើជា គំរូ ដល់ សហគៃស 
ដទៃ  ដៃល អាច  បង្កើត ផលិតផល ល្អ 
សមៃប់ អ្នក បៃើ បៃស់  ផ្តល់ ការអភិរកៃស 
ពិតបៃកដ  និង លទ្ធផល នៃ សុខុ មាល- 
ភាព របស់ មនុសៃស»។

 សៃចក្ដបីៃកាស ព័ត៌មាន  របស់ បៃធាន 
ទីភា្នាក់ងរ  USAID Green Invest 
Asia  គឺ លោក Christy Owen  ក៏បាន- 
លើក ឡើង  នថ្ងៃ នោះ ដៃរ  ថា  ភាពជា 
ដៃគូ របស់  IBIS Rice  ជាមួយ  PPC 
Bank  គឺជា ឧទាហរណ៍ ដ៏ ល្អ មួយ ដៃល 
ទី ភា្នាក់ងរ  USAID Green Invest 
Asia បាននិងកំពុង ធ្វើ ដោយ ផៃសារភា្ជាប់ 
ហិរញ្ញបៃបទាន ពី ធនគារ ពាណិជ្ជកម្ម  
ដើមៃបី ចូលរួម ការកាត់ បន្ថយ កាបូន  និង 
ផល  ប៉ះ ពាល់ សង្គម។

លោក ថា ៖«យើង សូម អបអរសាទរ 
ដល់ ភាគី ទំាង២ ចំពោះ ភាពជា ដៃគូ ដ៏ 
មាន អត្ថន័យ នៃះ  ដៃល នឹង ផ្តល់ អត្ថបៃ- 
យោជន៍ ដល់ ចង្វាក់ ផលិតផល ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទំាងមូល  ក៏ដូចជា ការថៃទំា សត្វ កមៃ 
នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដៃរ»៕

IBIS និងPPCBankព្រមព្រៀងគ្នាជួយកសិករខ្នាតតូច១៥០០គ្រ ួ សារនិងជួយអភិរក្រសសត្វព្រ

ថ្នាវំ៉ាក់សំាងសមេប់ចាក់ការពារការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩។ រូបថត  AKP

ក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រជំុជាមួយអង្គការនិងប្រទ្រសនានាជំុវិញការទិញវ៉ាក់សំាង



ថ្ងៃសុកៃ ទី១៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

UNDPៈ កម្ពជុា អាច ជា ប្រទ្រស គំរូ ១ ក្នងុ ការ បង្ហាញពីការ អភិវឌ្រឍ មនុស្រសនិង និរន្តរ ភាព បរិស្ថាន
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កម្ម វិធី អភិវឌៃឍន៍ 
សហបៃជា ជាតិ  (UNDP) នៅ 
ថ្ងៃ ទ ី១៦  ខៃ ធ្ន ូ បាន  ចៃញ ផៃសាយ 
របាយ ការណ៍ ១ ស្ដី ពី ការ អភិ - 
វឌៃឍមនុសៃស ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ 
បង្ហាញ ថា  កម្ពជុា  អាច ជា បៃទៃ ស  
គំរូ ១  ក្នងុ ការ បង្ហាញ អំពី ដំណើរ- 
សៃបគ្នា រវាង ការ អភិ វឌៃឍមនុ សៃស 
និង និរន្តរ ភាព បរិ ស្ថាន ដោយ បៃើ - 
បៃស់ នូវ បច្ចៃក វិទៃយា ថ្មីៗ  ក្នងុ  ការ- 
លើក កម្ពស់ ការ វិនិ យោគ ក្នុង 
សៃដ្ឋ កិច្ច បៃតង ។

តាម សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់  UNDP ស្ដ ីពី  របាយការណ៍- 
អភិ វឌៃឍន៍ មនុសៃស ឆ្នាំ  ២០២ ០ 
ដៃល មាន កមៃស់ ជាង ៤០០ 
ទំព័រ ដៃល មាន ចំណង ជើង   
« ឱកាស ក្នុង ការ ពន្លឿន វឌៃឍន- 
ភាព  សមៃប ់កម្ពជុា » បាន លើក- 
ឡើង ថា    បៃទៃស នានា កំពុង 
ស្ថិត នៅ ចំពៃល មួយ ដ៏ សំខាន់- 
បំផុត  ដៃល ចាំ បាច់ តៃូវ រៀបចំ 
ឡើង វិញនូវ មាគ៌ា នៃ ការ អភិ វឌៃឍ 
របស់ ខ្លនួ  ដើមៃបី កាត់  បន្ថយ សមា្ពា ធ 
នានា រ បស់  មនុសៃស  ដៃល មាន 
គៃះ ថា្នាក់ ទៅ លើ ភព ផៃន ដី ។

លោក  Nick Beresford 

អ្នកតំណាង   UNDP  បៃចំា កម្ព ុជា  
ថ្លៃង ថា៖« កម្ពជុា អាច ជា បៃទៃ ស  
គំរូ១  ក្នងុ ការ បង្ហាញ អំពី ដំណើរ- 
សៃបគ្នា  រវាង  ការ អភិ វឌៃឍ មនុ សៃស  
និង និរន្តរភាព បរិស្ថាន ដោយ 
បៃើបៃស់ នូវ បច្ចៃក វិទៃយា ថ្មីៗ   ការ- 
លើក កម្ពស់ ការ វិនិ យោគ ក្នុង 
សៃដ្ឋ កិច្ច បៃតង »។ 

ការ អភិ វឌៃឍមនុសៃស  និង និរន្តរ- 
ភាព បរិស្ថាន របស់ កម្ពុជា  រាប់ - 
បញ្ចលូ ទំាង ការ ពងៃកី នូវ ហៃដ្ឋា - 
រចនា សម្ពន័្ធ បរិ ស្ថាន ដូច ជា ថា ម- 
ពល  កកើត ឡើង វិញ  មធៃយា បា យ 
ដឹកជញ្ជូន បៃតង  កសិកម្ម ដៃល 
ធន់ នឹង ការ បៃ បៃលួ អាកា សធា តុ  
និង ការ ពងៃីក សហ គមន៍ ពៃ - 
ឈើ   ។ លោក បន្តថា ៖« ទំាង អ ស់ 
នៃះ ផ្តល់ នូវ ឱកាស សមៃប់ កម្ព ុជា  
ដើមៃបី សមៃច បាន នូវ ការ អភ ិវឌៃឍ 
មនុសៃស ក្នុង កមៃិត មួយ  កាន់ តៃ 
បៃ សើរ រួម ជា មួយ  នឹង កំណើន- 
សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល បៃកប ដោយ បរិ យ  - 
បន្ន  និង និរន្តរ ភាព »។

UNDP បង្ហាញ ពីស ន្ទ សៃសន៍ 
បៃប ជាការ ពិសោធថ្ម ីមួយសមៃប់  
វាស់វៃង វឌៃឍនភាព របស់ មនុសៃស 
ដោយ ពិចារណា លើ ការ បំ ភាយ 
ឧស្មន័ កា បូ និ ចក្នងុ បណា្តា បៃទៃស 
នានា ពៃមទាំង លើ បរិមាណ 

សរុប នៃ វត្ថុធាតុដើម  ដៃលបាន 
បៃើបៃស់នៅតាម បៃទៃស ទាំង 
នោះ បន្ថៃម ពីលើ ការ វាស់  វៃង   
សុខភាព  ការ អប់រំ  និង ជីវ ភាព- 
រស់ នៅ ។

តាម រយៈ ការ កៃ សមៃលួ ស ន្ទ - 
សៃសន៍ អភិវឌៃឍន៍ មនុសៃស Hu- 
man Development Index 
(HDI)បង្ហាញ ថា ការ អភិ វឌៃឍ  
របស់ សក ល លោក ទំាងមូល នឹ ង  
មាន ការផ្លាស់ប្ដូរបៃសិនបើ 
សខុមុាលភាព របស់ មនសុៃស នងិ 
ភពផៃនដី តៃូវ បាន ចាត់ ទុក ថា 
ជា កតា្តា ដៃល បំពៃញ តួនាទី  
សំ ខាន់  ក្នុង  ការ កំណត់ ពី វឌៃឍន- 

ភាព របស់ មនុសៃស ជាតិ ។
តាមរយៈ ការបៃើបៃស់ ស ន្ទ - 

សៃសន៍ HDI ដៃល តៃវូបាន ប ញ្ចលូ 
បន្ថៃម ការ គតិ គ ូរព ីសមា្ពាធ របស ់
ការអភិវឌៃឍ មនុសៃស មកលើ ផៃន - 
ដី បៃទៃស ជាង ៥០ បាន ចាក- 
ចៃញពី កៃុម បៃទៃស  ដៃលមាន 
ការអភិវឌៃឍ មនុសៃស ក្នុង កមៃិត- 
ខ្ពស់បំផុត ដៃលជា ការឆ្លះុ បញ្ចា ំង  
ពី ការ ពឹងផ្អៃក នៃ បៃទៃស ទំាង នៃះ   
លើ ឥន្ធនៈ ហ្វ ូសីុល និង ការ បៃើ - 
បៃស់ វត្ថុធាតុដើម ក្នុង បរិមាណ 
ដ៏ ចៃើន។ 

បើតាម  UNDP   បើ ទោះ  ប ីជា 
មាន ការ កៃ សមៃួល បៃប នៃះ 

កដ៏ោយ  កម្ពជុា នៅ តៃ ទទលួ ពនិ្ទ ុ
ខ្ពស់ ជាង មុន នៅ ក្នុ ង ស ន្ទ សៃសន៍ 
នៃះ ។  បច្ចុបៃបន្ន   កម្ពុជា ចាំ បាច់ 
តៃូវ ខិតខំ បន្ថៃម ទៀត  បន្ត ពី អ្វី 
ដៃល សមៃច បាន នៃះ ។  ការ- 
អភិ វឌៃឍ មនុសៃស  ដៃល ផ្តាត ការ- 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ លើ ធម្មជាតិ 
ផ្តល ់នវូ ឱកាស ក្នងុ ការ ព ន្លឿ ន នវូ  
វឌៃឍនភាព បៃកប ដោយ ន វា នុ - 
វត្តន៍ បៃ សិទ្ធភាព  និង សមធម៌ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 

 លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នក នាំ-
ពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថានបានថ្លៃង  
ពី ថ្ងៃទី១៦ ធ្នថូា កន្លង មក ការ- 
អភិវឌៃឍមនុសៃស  វាស់ ស្ទង់ តៃ ទៅ  
លើ GDP ការ អប់រំ និង សុខា- 
ភិបាល ហើយ ឥឡូវ នៃះ  កម្ពជុា 
បានពៃយា យម បញ្ចលូ បន្ថៃម ផល- 
ប៉ះ ពាល់ បរិ ស្ថាន ដៃ ល ផ្តាត ទៅ 
លើ កមៃតិ បញ្ចៃ ញ ឧស្មន័ កា- 
បូ និច  (កាបូន ) និង កមៃិត នៃ 
ការ បៃើ បៃស ់វត្ថ ុធាត ុដើម បន្ថៃម 
ទៀត ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ទោះ បី ជា 
កិច្ច ការ នៃះ  តៃូវ ការ ពិភាកៃសា 
បន្ថៃម ជា មួយ កៃសួង ស្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ  បុ៉ន្តៃយើង យល់ ថា ការ- 
បន្ថៃម ចំណុច ទាំង ២ នៃះ គឺ  ពិត- 
ជា មានសរៈសំខាន់  និង មាន 

លក្ខណៈ គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  ស មៃ  ប់ 
របាយការណ៍ អភិវឌៃឍន៍  មនុសៃស 
ឆ្នាំ ២០២០  »។  

បើ តាម លោក  នៃតៃ ភក្តៃ 
នៅ ក្នងុ ការ គៃប់ គៃង ផល ប៉ះ ពា ល់ 
ទាក ់ទង នងឹ បរិ ស្ថាន ជា ពសិៃស 
ចលូ រមួ កាត ់ បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ- 
ឧស្ម័ន នៃះ  រាជ  រដ្ឋា ភិបាល បាន 
កំណត់ អាទិ ភាព  ក្នងុ យុទ្ធ ស ស្តៃ  
នយោបាយ របស់ ខ្លួន  គឺ យុទ្ធ - 
សស្តៃ ចត ុកោណ ដណំាក ់កាល 
ទ ី៤  ដៃល ក្នងុ នោះ ផ្តាត លើ  ការ-  
អភិ វឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព   
និង បរិ យ ប័ន្ន ។  លោក  ថ្លៃង ថា    
កម្ពុ ជា បាន ខិត ខំ បៃឹង បៃង ក្នុង 
ការ រៀចំ គោល នយោបាយ គៃប់ - 
គៃង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  និង ការ- 
ពារ  បរ ិស្ថាន  (REDD+ គមៃង 
បង់ ថ្លៃសៃវា កម្ម បៃព័ន្ធ អៃកូ ឡូហៃសីុ 
Payment Eco System  
ឥណ ទាន កាបូ ន គៃប់ គៃង នូវ 
សំណ ល់  អាករ ពិសៃស  ចៃបាប់- 
វនិយិោគ ថ្ម ីជា ដើម ។  លោក បាន 
បញ្ជាក់ថា ៖ « រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
បាន ប្តៃជា្ញា ចតិ្ត ក្នងុ ការ ជរំញុ ការ- 
បៃើ បៃស ់ថា មព លក កើត ឡើង 
វញិ  (ចណំចុ ដៅ ២៥%តៃមឹ ឆ្នា ំ 
២០៣០) និង ការ សមៃច បាន 
នូវ អពៃយា កៃឹតកា បូន »៕

ពេ កាបូនមួយ កន្លេង នៅ សេកុ សន្ទកុ  ខេត្ត កំពង់ ធំ   ។ រូបថត រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ

កម្មវិធីពិសេសក្នងុឱកាសបុណ្យណូអេលនិងចូលឆ្នាំសកល
នៅទីតាំងShowroomរបស់កេុមហ៊ុនសុីងមុឹងនិងឌីជី

 ដើមៃបី ចូលរួម អបអរ 
ក្នងុឱកាស បណុៃយ ណអូៃល 
នងិ ចលូឆ្នា ំសកល នាពៃល 
ខាងមុខនៃះ នៅ ទីតាំង Showroom របស់ 
កៃុមហ៊ុន សុី ង មុឹង និង ឌី ជី បានធ្វើ កម្មវិធី 
ផ្តល់ជូន ពិសៃស  ដល់ អតិថិជន ដៃល បាន 
ចូលមក ទិញ សមា្ភារ អៃ ឡិច តៃូ និ ច នៅ ទីតាំង 
Showroom ដោយផ្ទាល់ ដោយ ទទួលបាន 
ការបញ្ចុះ តម្លៃ ពិសៃស គឺ អតិថិជន គៃន់តៃ 
ទិញ សមា្ភារអៃ ឡិច តៃូ និ ច អស់ ចំនួន $100 
បញ្ចុះតម្លៃ ជូន $10 ចំនួន $200  បញ្ចុះតម្លៃ 
ជនូ $20 ចនំនួ $300  បញ្ចុះតម្លៃ ជនូ $30 នងិ 
មានការ ផ្តល់ជូន គណនី VIP សមៃប់ ការ 
ទសៃសនា ទរូទសៃសន ៍តាមរយៈ ទរូសព័្ទដៃ Splus 
ការ វៃច ខ្ចប់ ជា កាដូ ជូន មិត្តភក្តិ បងប្អូន មា៉ាក់ 
បា៉ា នងិ មនសុៃស ជាទ ីសៃលាញ ់របសល់ោក អ្នក 
និង មានការ ផ្តល់ជូន កាដូ ជាចៃើន ទៀតផង 
ដៃរ ។ កម្មវិធី ពិសៃស នៃះ នឹង ចាប់ផ្តើម ចាប់ពី 

ថ្ងៃទី ២១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ 
រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២១ ខាងមុខនៃះ ។ 

 រួសរាន់ ឡើង ការផ្តល់ជូន នៃះ មាន រយៈ-
ពៃល ២ សបា្តាហ៍ តៃប៉ុណ្ណោះ និង សមៃប់តៃ 
អតថិជិន អញ្ជើញ មកកាន ់ទតីាងំ Showroom 
កៃុមហ៊ុន សុី ង មុឹង និង ឌី ជី ដោយផ្ទាល់ ។ 

 អាសយដ្ឋាន Showroom របស់ កៃុមហ៊ុន 
សុី ង មុឹង ៖ ផ្ទះ លៃខ ២៩ ផ្លូវ ៥៩២ សង្កាត់ 
បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

 អាសយដ្ឋាន Showroom របស់ ឌី ជី ៖ 
អាគរ ៣៦៨ ផ្លូវ ១៦៣ សង្កាត់ អូឡាំពិក 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

 សមេប់ ព័ត៌មាន បន្ថេម សូម ទំនាក់ទំនង 
មកកាន់ លេខ ៖ 096 6661 888/089 966 
888 /031 996 6888/078 777 555/
098 777 555 ។ 
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តពទីពំរ័១...បានធ្វើឡើងនៅ
ចំណុចច្រកទ្វារព្រំដ្រនចៅឌិន-
ភ្នំដីស្ថតិក្នងុស្រកុខ្លងហាតខ្រត្ត
ស្រះក្រវប្រទ្រសថ្រទល់នឹង
ស្រុកសំពៅលូនខ្រត្តបាត់ដំបង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកង៉ោម៉្រងជ្រួនអភិបាល-

រងខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យដ្រល
បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្រសាជា
សាធារណៈន្រះបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រទ១ី៧ធ្នូថាភាគី
កម្ពជុានិងភាគីថ្របានព្រមព្រៀង
គ្នាឯកភាពចំពោះការអនុញ្ញាត
ឱ្រយពលករកម្ពុជាចូលទៅធ្វើការ
ក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទ្រស
ថ្រ(ពលករចូលទៅធ្វើការព្រឹក
វិលវិញល្ងាច)។លោកថាភាគី
ទំង២កប៏ានឯកភាពឱ្រយអាជីវករ
កម្ពជុាចូលប្រកបអាជីវកម្មក្នងុ
ផ្រសាររុងក្លឿស្រកុអារញ្ញប្រថ្រត
ខ្រត្តស្រះក្រវផងដ្ររនិងបានព្រម-
ព្រៀងបើកឱ្រយប្រើប្រស់ច្រកទ្វារ
ព្រំដ្រនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់បាន-
ណងអៀនបណ្តោះអាសន្នជាច្រក
ដឹកទំនិញមួយទៀតដើម្របីកាត់-
បន្ថយការកកស្ទះនៅច្រកទ្វារព្រំ-
ដ្រនអន្តរជាតិប៉ោយប៉្រតខ្លងលឹក។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«លទ្ធផល

ជាគោលការណ៍យើងបានឯក-
ភាពគ្នាមយួជហំានគ្រនត់្រនៅ

បន្តពភិាក្រសាគ្នាឱ្រយបានលម្អតិអពំី
វធិានការគ្របគ់្រងទបស់ា្កាត់ផ្ន្រក
វ្រជ្ជសាស្ត្ររវាងភាគីទំង២នៅ
ព្រលមានការឆ្លងកាត់គ្នានិងព្រល
វ្រលកណំត់ថ្ង្រជាកល់កន់្រការ-
បើកដំណើរការន្រះព្រះយើង
មិនទន់មានការកំណត់ថ្ង្រន្រ
ការបើកន្រះទ្រ។យើងត្រវូត្រៀម
លក្ខណៈរួមគ្នាទប់សា្កាត់ការរីក-
រាលដាលន្រជងំឺកូវីដ១៩ដ្រល
ជារឿងធំ»។
បើទោះជាមិនទន់កំណត់ថ្ង្រ

ជាក់លក់ប៉ុន្ត្របើតាមលោក
ម៉្រងជ្រួនភាគីកម្ពុជានិងថ្រ
បានឯកភាពគ្នាក្នងុការជួបពិភា-
ក្រសាឱ្រយបានឆាប់បំផុតដោយ
យ៉ោងយូរនៅចុងខ្រធ្នូឬដើមខ្រ
មករារួមទំងបន្តជជ្រកគ្នាបន្ថ្រម-
ទៀតតាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្របីឱ្រយ
ចណំចុឯកភាពទងំ៣ន្រះអាច
អនុវត្តបានឆាប់រហ័សសម្រប់
ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ន្រប្រទ្រសទំង២។
លោកបន្ថ្រមថា៖«យើងនឹង

រកគ្រប់មធ្រយោបាយឱ្រយមានការ-
ឯកភាពគ្នារវាងខ្រត្ត(ថ្រ)និង
ខ្រត្ត(កម្ពុជា)ដើម្របីឱ្រយបងប្អូន
យើងបានចូលទៅធ្វើការក្នុង
ទកឹដីថ្រនងិអនវុត្តតាមរបៀបន្រ
ចតា្តាឡីស័កឬវិធានការអនម័យ

ទំងអស់របស់ក្រសួងសុខាភិ-
បាល»។លោកម៉្រងជ្រនួបញ្ជាក់
ថាខាងភាគីកម្ពជុាមនិបានបទិ
ព្រដំ្រននោះទ្រគឺខាងភាគីថ្រជា-
អ្នកបទិហើយបើមានការបើកឱ្រយ
ច្រញចូលនោះនឹងងាយស្រួល
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររក្នុងការ-
ប្រកបមុខរបររកសុី។
លោកងនួរតនៈអភបិាលខ្រត្ត

បាត់ដំបង ប្រប់ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រទី១៧ធ្នូថាមួយរយៈ
ចុងក្រយន្រះនៅត្រមានប្រជា-
ពលរដ្ឋខ្ម្ររបានលួចឆ្លងដ្រនតាម
ច្រករបៀងតូចៗចូលធ្វើការនៅ
ប្រទ្រសថ្រតាមរូបភាពទៅព្រឹក

វិលល្ងាចបើទោះជាប្រទ្រសថ្រ
បានប្រកាសបទិព្រដំ្រនរបស់គ្រ
យ៉ោងណាក៏ដោយ។
លោកបន្តថាតាមរូបភាពន្រះ

គឺភាគីទំង២ត្រវូត្រយកចិត្តទុក-
ដាក់ដើម្របីធ្វើការដោះស្រយ
ព្រះថាការដ្រលពលរដ្ឋបាន
ព្រយោយមឆ្លងដ្រនដោយខុស-
ច្របាប់នងិមនិមានការត្រតួពិនិត្រយ
ត្រឹមត្រូវ គឺជាហានិភ័យរវាង
ប្រទ្រសទំង២ជុំវិញការចម្លង
ជំងឺកូវីដ១៩។លោកបញ្ជាក់
ថាថ្រនៅត្របន្តប្រជុំផ្ទ្រក្នងុរបស់
គ្របន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀប-
របបសខុាភបិាលនៅព្រលដ្រល

ទទួលយកពលករដ្រលចូលទៅ
ពីកម្ពជុា។លោកថា៖«រឿងទទួល
ពលករកម្ពុជាន្រះគឺដោយសារ-
ត្រថ្រខ្វះពលករហើយត្រូវការ
កមា្លាំងពលកម្មសម្រប់វិស័យ
កសិកម្មរបស់គត់(ពលករកម្ពុជា
ចលូធ្វើការព្រកឹវលិល្ងាច)ព្រះ
រាល់ថ្ង្រពួកគត់លួចទៅហើយ
ខាងថ្រគ្រលួចទទួលពួកគត់
ដល់អ៊ីចឹងទៅ ច្រះត្រមានការ-
លួចទៅទៀត»។
លោកឌិនពុទ្ធីប្រធានសមាគម

ពង្រឹងស្រដ្ឋកិច្ចក្រប្រព័ន្ធបាន
សាទរចំពោះភាគីទំង២ដ្រល
បានឯកភាពឱ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររឆ្លង-

កាត់ព្រំដ្រនទៅធ្វើការនងិប្រកប
អាជីវកម្មនៅលើទឹកដីថ្រ។លោក
រំពឹងថាការសម្រចន្រះនឹង
កណំត់ថ្ង្រជាក់លក់ក្នងុការបើក
ឱ្រយបានឆាប់រហស័ខណៈការបន្ត
អូសបន្លាយ នឹងធ្វើឱ្រយពលរដ្ឋ
ដ្រលពឹងអាស្រយ័លើការប្រកប-
របររកសុីនៅតាមច្រកព្រំដ្រន
កានត់្រប្រឈមសា្ថានភាពលបំាក
យ៉ោប់យុឺន។លោកលើកឡើង
ថា៖«បើសិនជាបន្តអូសបន្លាយ
ព្រលនៅត្របិទបន្តទៀតគឺជីវភាព
របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំ-
ដ្រនគឺកាន់ត្រលំបាកធ្ងន់ធ្ងរទៅ។
កាលពីមុននៅព្រលទើបបិទ
ច្រកភា្លាមៗ  ជីវភាពយើងវាលំ-
បាកហើយច្រះត្រដុនដាបទៅៗ
ដ្រលអ្នកក្រកាន់ត្រក្រទៅៗ
រហូតដល់ដាច់បាយគ្មានអ្វី
ហូប។ ចំណ្រកអ្នកល្មមៗក៏
ធា្លាក់ខ្លនួក្រខ្ចបុីលគ្របណ្តើរៗ»។
រដា្ឋាភិបាលថ្របានប្រកាសបិទ

ព្រំដ្រនជាមួយកម្ពុជាកាលពី
អឡំងុខ្រមនីឆា្នាំ២០២០ហើយ
ក្រយពីមានកិច្ចចរចាភាគីទំង
២ក៏បានឯកភាពឱ្រយមានការ-
ដោះដូរទំនិញរវាងប្រទ្រសទងំ-
២នៅតាមច្រកទ្វារព្រំដ្រនអន្តរ-
ជាតិមួយចំនួនខណៈប្រទ្រសថ្រ
នៅត្របន្តដាក់ប្រទ្រសក្នងុភាព-
អាសន្នដើម្របីការពារការរកីរាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩៕
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កម្ពជុា-ថៃយល់ពៃម...
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នៅ សុីវុត្ថា

ពោធិ៍ សាត់ៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពោធិ៍ - 
សាត់ គៃង សាង សង់ អគារ រដ្ឋ - 
បា ល បៃមូល ផ្តុ ំនៅ ក្នងុ សៃកុ ចំនួ ន 
២ គឺសៃុក តាលោ  សៃន ជ័យ និង 
សៃកុ ភ្ន ំកៃវាញ  ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ មាន ភា ព 
ងាយ សៃលួក្នងុ ការ ផ្តល់សៃវាសា - 
ធារណៈជូន បៃជា ពលរដ្ឋ។ 

មន្តៃីរដ្ឋ បាល ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ 
មា្នាក ់សុំ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  បៃប់ 
ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ពី មៃសិល  មិញ ថា រដ្ឋ បា  ល 
ខៃត្ត បាន តៃៀម ដី របស់ រដ្ឋ សមៃ ប់ 
សាង សង់ រដ្ឋបាល បៃមូល ផ្តុំ  នៅ 
ក្នងុ សៃកុ តាលោ សៃន ជយ័ ដៃល  
ជា ដបីមៃងុ ទុក របស់ រដ្ឋ បៃមា ណ 
ជាង ៧០ ហិកតា ក្នុង ភូមិ សាស្តៃ 
ឃុំ ផ្ទះ រុង សៃុក តាលោ សៃន ជ័យ 
និង នៅ សៃុក ភ្នំ កៃវាញ  មានផ្ទៃ 
ដីបៃមាណ ជិត  ២០ហិក តា ជាប់ 
ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៥៥  ក្នងុ ភមូ ិពៃក ១ 
ឃុំ សំរោង សៃុក ភ្នំ កៃវា ញ ។ 

មន្តៃ ីរបូ នៃះពនៃយល ់ថា ការ រៀប- 
ចំ រដ្ឋបាល បៃមូល ផ្តុ ំនៃះ ឡើង គឺ ក្ន ុង 
គោល បំណង បមៃើ សៃវា សាធា - 

រណៈ ជូន ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋឱៃយ មា ន 
ភាព ងាយ សៃួល និង កាត់ បន្ថយ 
នូវ ពៃល វៃលា ក្នុងការ មក ទំនាក់ - 
ទនំង ខណៈ ដៃល សា្ថាបន័ នៃះ គ ឺជា  
កន្លៃង បៃមូល ផ្តុំ គៃប់ សា្ថាប័ន អង្គ - 
ភាពចំណុះ ឱៃយ រដ្ឋ បាល សៃុក។

 ជា   ជំហាន ដំបូង  រដ្ឋបា ល ខៃត្ត  
កំពុង ឈូស ឆយដីនៅ ទីតំាង ទំា ង - 
២ នៃះ ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាង ណាឱៃយ មាន 
រួច ជា សៃច នូវ បៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ភ្លើង ទឹក។ លោក ថា ៖ 
«ជំហាន បនា្ទា ប់ នឹង សាង សង់ 
អគារដ្ឋ បាល ដើមៃបី បមៃើដល ់ពកុ- 
ម៉ៃ បៃជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង និង 
ចាត ់ទកុ ថាជាលើក ដបំងូ សមៃ ប ់ 
ខៃត្ត ពោធិ៍សា ត់ដៃល មាន រដ្ឋបា ល 
សៃុក បៃមូល ផ្តុំ នៃះ ជាគំរូ ក្នុង - 
ចំណោម សៃុក-កៃុង ទាំង៧ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ »។ 

បើ តាម មន្តៃីរូប នៃះ  សៃុកតា - 
លោសៃន ជ័យ គឺជា សៃុក ដៃល 
ទើប បង្កើត ថ្មមីាន ឃុ ំចនំនួ  ២ ក្ន ុង 
នោះមាន ឃុំតា លោ ដៃល កាត់ - 
ចៃញ ពសីៃកុ បាកាន នងិ ឃុផំ្ទះ រងុ 
ដៃល កាត់ ចៃញ ពីសៃកុ ភ្ន ំកៃវាញ ។ 

សៃុក នៃះនឹង តៃូវ សាង សង់ ឱៃយ 
មាន ជា ពហុកីឡដ្ឋានដៃល មាន 
ទីលាន សមៃប់ ចៃត់ ពៃះ នង្គ័ល 
និង ក៏ មាន កន្លៃង បៃណាំង គោ- 
កៃបី ផង ដៃរ ។ 

ដោយ ឡៃ ក សាលា សៃកុ ភ្ន ំកៃវា ញ 
បច្ចុបៃបន្ន មាន ទីធា្លាតូច ចង្អៀត 
តមៃូ វ  ឱៃយ សាងសង់ អគារ ថ្មីមាន 
លក្ខ ណៈ បៃមូល ផ្តុំនៅ លើ ផ្ទៃដី 
បមៃុង ទុក របស់ រដ្ឋ ទំហំ បៃមាណ 
ជិត ២០ ហិកតា  ដៃល ស្ថិត ក្នុង 
ភូមិ ពៃក ១ ឃុំសំរោង។  បើ តាម  
មន្តៃី ខាង លើ ទីតាំង នៃះ គឺពិត ជា 
សៃស ់សា្អាត នងិ មាន សកា្តា នពុល 
ខ្ពស់ ពីពៃះ នៅជិត ទំនប់ ធារា - 
សា ស្តៃដំណាក់ ឈើ កៃម និង នៅ 
ជាប់ផ្លូវជា តិលៃខ  ៥៥ ឆ្លង កាត់ 
ទៅ  ពៃំដៃន កម្ពុជា -ថៃដៃលបៃជា - 
ពលរដ្ឋ អាច ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ខៃត្ត 
បាត់ ដំបងឬ ទៅ ខៃត្ត កោះ កុង បា ន  ។

លោ ក ម៉ា ធនិន អភិបាល 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  មិន បាន ធ្វើ 
អតា្ថាធិបៃបាយ ឡើយ  នៅ ពៃល  ភ្នំ - 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ សុំការ បញ្ជាក់  បន្ថៃម ពី 
បញ្ហា នៃះ   កាលព ីមៃសលិ មញិ ដោយ 

លោក បាន ចុច ផ្តាច់ ទូរ ស័ព្ទ។
លោក សូ សាហុង  អភិបាល 

សៃកុ ភ្នកំៃ វាញ ថ្លៃង ថា លោក មនិ 
បាន ដឹង ចៃបាស់  ពី គមៃង  នៃះនោះ 
ទៃពី ពៃះ គមៃង សាង សង់  អគារ 
រដ្ឋ  បាល បៃមូល ផ្តុំនៃះ គឺជាការ- 
គិត របស់ លោក អភិបាល ខៃត្ត។  
លោកថា៖«បច្ចុបៃប ន្ន នៃះ សៃុក 
មាន កន្លៃង ធ្វើការ និង ផ្តល់សៃវា 
ជនូ បៃជា ពលរដ្ឋជា ធម្មតា ប៉នុ្តៃវា 
មិនធំ ដំនោះ ទៃ ហើយ នៅ ពៃល 
ដៃល មា ន រដ្ឋបាល បៃមូល ផ្តុំ នៃះ 
សាង សង់ រួច រាល់ នាពៃល ខាង - 
មុខ និង ផ្តល់សៃវា សាធា រណៈ 
កាន់ តៃមាន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ »។

ចំពោះលោក សំ ណារិទ្ធិ អភិ - 
បា ល សៃុក តាលោ សៃន ជ័យ  
ថ្លៃង ថា លោក មនិ ទាន ់ដងឹ ចៃបាស ់
ពី គមៃង នៃះទៃ គៃន់ តៃ ដឹងថា 
លោក អភិបាល ខៃត្តបាន ចុះ ទៅ 
ពិនិតៃយ មើល ទីតាំង ដៃល តៃៀ ម 
នឹងសាង សង់ខណៈ  សៃកុ នៃះ មិន   - 
ទា ន់មាន ទីតាំង ចៃបាស់ លាស់ ក្នុង 
ការ ផ្តល់ សៃវា សាធា រណៈ ជូន  
បៃជា ពលរដ្ឋ ។ លោក បន្តថា៖     

« ក្នុង នាម ជា អ្នក ផ្តល់ សៃវាសា-
ធា  រណៈ យើង ចង់ បាន តៃ ទីតំាង   
ដៃ ល មាន ភាព ទូលាយ ដើមៃបី ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ មក ទទួល សៃវាមាន 
ភាព ងាយ សៃួល  »។ 

លោកសន ជ័យ នាយក បៃតិ -  
បត្ត ិអង្គការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយ ភា ព  
សង្គម កម្ពជុា (ANSA) បាន សា្វា - 
គ មន៍ ចំពោះ គំនិ ត ផ្តួច ផ្តើម ឱៃយ 
មាន រដ្ឋ បាល សៃុក បៃមូល ផ្តុំ នៃះ 
នៅថា្នាក់ កៃម ជាតិ ដើមៃបី ឱៃយ មាន 
ភាព ងាយ សៃលួ ក្នងុ ការ បមៃើ សៃវា 

សាធា រណៈ ជនូ ដល ់បៃជា  ពលរដ្ឋ 
និង ជា អ្វ ីដៃល អង្គការ សង្គម សីុវិ ល  
ចង ់បាន ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ « យើង 
មើល ឃើញ នៃះគឺ ជាគំនិត ផ្តួច- 
ផ្តើម ពីការ ទមា្លាក់ ការ ទទួល ខុស- 
តៃូវ ទៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  សៃប 
តាម ចៃបាប់ ស្តពីី ការ គៃប់ គៃង ថា្នាក់ - 
កៃម ជាតនិងិចៃបាបស់្ត ីព ីការ គៃប-់ 
គៃង រាជធានី-ខៃត្ត  កៃងុ សៃកុ ខ ណ្ឌ 
នៅទូ ទំាង បៃទៃសនិង គោ ល   នយោ  - 
បាយ ផៃសៃងទៀតដៃល គំា ទៃ  ដល់ 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់ កៃម ជាតិ » ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ គណៈ មៃធាវ ីនៃ ពៃះ- 
រាជា ណាចកៃ កម្ពុជា (Bar As-
sociation)តាម រយៈ កចិ្ច សហ- 
ការ ជាមួយ មូល និធិ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ ដើមៃបី កុមារ  
(UNICEF)  នឹង ផ្ដល់ មៃធាវី 
ការពារ ក្ដ ីដល ់កមុារ  ដៃល ជា ជន- 
ល្មើស  នងិ កមុារ ជា ជន រង គៃះ  
តាមសាលា ដបំងូ រាជ ធាន ី-ខៃត្ដ 
ទូ ទំាង បៃទៃស ។  នៃះ បើ តាម  
លោក លី  ច័ន្ទតុលា  បៃធាន 
គណៈ មៃធាវី  ពីមៃសិល មិញ។

ការ សមៃច និងតៃៀមក្នុង 
ការផ្ដល់ មៃធាវី ការពារ ក្ដី ដល់ 
កុមារ  ដៃល ជា ជន ល្មើស  និង 
កុមារ ជាជន រង គៃះ នៃះ  កើត- 
ឡើង កៃយពី ជំនួប  កាល ពី 
ថ្ងៃទី១៦ ខៃធ្នូ រវាង  លោក លី 
ចន័្ទតលុា  នងិ លោក  លមឹ វណា្ណា  
មន្តៃី ផ្នៃក កិច្ច ការពារ កុមារ នៃ  
UNICEF ដៃលនិយយពី 
ទំនាក់ ទំនង  នឹង កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តិ ការ ការ ងារ ជួយ ដល់ កុមារ 
ដៃល ទំនាស់ នឹង ចៃបាប់[កុមារ 
បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ]។  

លោកលី ច័ន្ទ តុលា បៃប់ 
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ  ថា  
កន្លង មក  គណៈ មៃធាវ ី មាន កចិ្ច- 
សហ ការ គា្នា  ជា មួយ UNICEF 
រួច ហើយ ។  ប៉ុន្ដៃ  កិច្ច ពិភាកៃសាគា្នា 

កៃយនៃះ គ ឺដើមៃប ីបង្កើត យន្ត ការ  
ថ្មី ដើមៃបី សហការ គា្នា បន្ត ទៀត  
ជាពិសៃស ការ ជួយ ដល់ កុមារ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« គណៈ មៃធាវ ី
ក៏ ចង់ ជួយ ការ ពារ ដល់ កុមារ 
ដៃល ជា ជន រង គៃះ ដៃរ ។  ប៉ុន្ដៃ 
ជា ទិដ្ឋភាព ទូទៅ គឺ ពងៃឹង បន្ថៃម 
លើ សមត្ថ ភាព មៃធាវ ី  នងិ ការ ចុះ- 
អនុវត្ដ ការ ងារ  គឺ ទៅលើ កុមារ 
ដៃល ជា ជន ល្មើស ។  ដ ូច្នៃះ នៅ ក្នងុ   
យន្ត ការ ដៃល យើង គិត  គឺ យើង 
ធ្វើ ទាំង ២  ទាំង កុមារ ជា ជន រង- 
គៃះ និង កុមារ ជា ជន ល្មើស »។

បើតាម លោក បៃធាន គណៈ- 
មៃធាវី ជា យន្ត ការ  គណៈ មៃធាវី  
នងឹ ធ្វើ យ៉ាង ណា បណ្ដុះ បណា្ដាល  
មៃធាវី ឱៃយ បាន យល់ ដឹង បន្ថៃម- 
ទៀត ទាក់ ទង ទៅ នឹង ចៃបាប់ ស្ដីពី 

យុត្តិ ធម៌ អនីតិ ជន ដើមៃបី មាន ជំ- 
នាញ សមៃប់ ការ ពារ ក្ដីជូន កុមារ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖« យើង នងឹ 
បណ្ដុះ បណា្ដាល មៃធាវី ឱៃយ មាន 
ជនំាញ ការពារ ក្ដ ីជនូ កមុារ ដៃល 
ជា ជន ល្មើស នៃះ  ដោយ សហ- 
ការ ជា មួយ  UNICEF ។  យើង 
នឹង ពងៃយ មៃធាវី ដៃល មាន 
ជំនាញ ការពារ ក្តី បៃប នៃះ  ទៅ 
តាម រាជ ធានី- ខៃត្ដ »។ 

លោកលី  ច័ន្ទ តុលា  បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា  ចៃបាប់ ស្ដីពី យុត្តិ ធម៌ អនី តិ- 
ជន របស់ កម្ពុជា   មាន លក្ខណ-
ពិសៃស មួយ ចំនួនទាក់ ទង នឹង 
ការ យក  ចតិ្ដ ទកុ ដក ់លើ វិធាន ការ   
អប់រំ ការ កៃ តមៃូវ ចំពោះ កុមារ 
ដៃល ជា ជន ល្មើស ។  ដចូ្នៃះ មៃធាវ ី
តៃវូ ការ ជនំាញ បន្ថៃម ទៀត ដចូ ជា  

ចិត្ត សាសៃ្ដ  ជា ដើម ដើមៃបី ជួយ ការ-  
ពារ ក្ដី ដល់ កុមារ ទាំង នោះ ។

លោក បន្ថៃម ថា  យន្ត ការ ដៃល 
ពិភាកៃសា ជាមួយ  UNICEF  គឺ 
ខាង ភាគី អង្គការ អាច ផ្ដល់ ជា 
មូល និធិ មួយ ចំនួន ដល់ គណៈ- 
មៃធាវី ដើមៃបី អាច មាន លទ្ធ ភាព 
ការពារ ក្ដី ជូន ដល់ កុមារ ដៃល 
ជាជន ល្មើស ឬ កុមារ ជា ជន រង- 
គៃះ   ពីពៃះ តាម ចៃបាប់ របស់ 
កម្ពជុា បទ ល្មើ សដៃល អ្នក បៃពៃតឹ្ដ  
ជា អនីតិ ជន  គឺ តមៃូវ ឱៃយ មាន 
មៃធាវី ការ ពារ ក្ដី ជា ចាំ បាច់ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« នៅ ពៃល មាន 
ករណី ណា ដៃល មាន បទល្មើស 
ជា អនីតិ ជន  គណៈមៃធាវី  នឹង 
រាយ ការណ ៍ទៅ  UNICEF ដើមៃប ី
ឧបត្ថម្ភ ដល់ កុមារ  ដើមៃបី អាច 
ដំណើរការ សំណុំ រឿង បាន »។

បើតាម លោក ចន័្ទ តលុា  ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០នៃះ  គណៈមៃធាវី  បាន- 
ផ្តល់ មៃធាវី ជួយ ការពារ ក្តី ជូន 
ជនកៃីកៃ នៅតាម សាលាដំបូង 
រាជ ធានី-ខៃត្ដ បាន ចំនួន ៦ ៩១៤  
សំណុំរឿង បើធៀប កាលពីឆ្នាំ 
មនុ  មានចនំនួ ៣ ៨៧៨ សណំុ-ំ 
រឿង  កើនឡើង ចំនួន ៣ ០៣៦ 
សំណុំរឿង ។ 

UNICEF ពី មៃសិលមិញ  នៅ 
មិនទាន់ ឆ្លើយតប នឹង ការស្នើសុំ 
អតា្ថាធិបៃបាយ លើ ករណី នៃះ  ពី 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នៅ ឡើយ ទៃ៕ 

 វ៉ន  ដារ៉ា  
 
ភ្នំពេញៈ  សា្ថាន គុណភាព  

ខៃយល់ នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  និង 
តាម បណា្ដា ខៃត្ត នានា នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា កំពុង មាន ភាព-  
ល្អ បៃសើរ  បើ ទោះ បី មាន ការ- 
ពៃួយ បារ ម្ភ អំ ព ី គុណ ភា ព ខៃយល ់ 
ដៃល អាច ធា្លាក់ ចុះ ជា រៀងរាល់- 
ឆ្នាំ នៅ ក្នុង រដូ វ បៃំង ចាប់ ពី ខៃ ធ្នូ 
ដល់ ខៃ មៃសា  ក្តី។  យោងតាម 
សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ របស ់កៃសងួ 
បរិ សា្ថាន ស្ត ីពីលទ្ធ ផល សន្ទសៃសន ៍
គុណ ភាព ខៃយល់។

លោក នៃតៃ  ភក្តៃ  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង បរិសា្ថាន ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ថា៖ « សា្ថាន គណុ ភាព ខៃយល ់នៅ 
រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ តាម បណា្ដា 
ខៃត្ត នានា នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
កំពុង មាន ភាព  ល្អ បៃសើរ មិន- 
មាន បញ្ហា អ្វី ឡើយ »។ 

 សៃច ក្ដ ីជូន ដំណឹង នៃះ បងា្ហាញ  
គណុ ភាព ខៃយល ់នៃ កហំាប ់ភាគ- 
ល្អិត និចល នៅ  ភ្នំពៃញ គឺ ស្ថិត 
នៅ ក្នងុ កមៃតិ សន្ទសៃសន ៍ ជា ស្ដង់ ដ  
សា្ថាន ភាព ខៃយល់ ល្អ ណាស់ ។  

 លោក  ភក្តៃ  ថ្លៃង ថា ៖« គុណ- 
ភាព ខៃយល ់នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
របស់ យើង គឺ ល្អ។  យើង គិត តៃ 
ពី ក្នុង សៃុក យើង គឺ អត់ អីទៃ » ។

 តាម ការ បញ្ជាក ់របស ់កៃសងួ 

បរសិា្ថាន កាល ព ីខៃ មករា ដើម ឆ្នា ំ
នៃះ  កំហាប់ ភាគ ល្អិត និចល  
មាន ការ កើន ឡើង ហួស កមៃិត 
ស្ដង់ ដ កំណត់  អាច ជា ហានិ ភ័យ 
បង្ក ការ ប៉ះ ពាល់ សុខ ភាព បៃ-
ជាពល រដ្ឋ  និង បរិ សា្ថាន ។  ប៉ុន្ដៃ 
សា្ថាន ភាព ខៃយល ់បាន តៃឡប ់មក 
រក សា្ថាន ភាព ល្អ បៃ សើរ ឡើង 
វិញ បនា្ទាប់ ពី កៃសួង បាន ដក់ 
ចៃញ នូវ វិធាន ការ ទប់ សា្កាត់ នា- 
នា ។  ទាក់ ទង នឹង ការ តាម ដន 
សា្ថាន ភាព គុណភាព ខៃយល់ នៃះ 
កៃ សួង បរិសា្ថាន  ក៏ បាន បំពាក់ 
មា៉ាសីុន តាម ដន គុណ ភាព ខៃយល ់
ចនំនួ ៤៩កន្លៃង នៅ ទទូាងំ  ២៥  
រាជ ធានី- ខៃត្ដ ។    កៃសួង បរិសា្ថាន  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កំហាប់ បា៉ារា៉ា ម៉ៃតៃ 
ភាគ ល្អិត និចល គឺ ជា ភាគ ល្អតិ 
និចល តូចៗ នៅ ក្នុង ខៃយល់ ដៃល 
មាន អង្កត់ ផ្ចិត តូច ជាង  ២,៥   
មី កៃុង ។  ភាគ ល្អិត និចល មាន 
បៃភព មកពី ការដុត ឥន្ធនៈ ហ្វ ូសីុល  
និង កម្ទៃច ធូលី  ផៃសៃងៗ ។  ភាគ- 
ល្អិត និចល នៃះ អាច សៃូប ចូល 
ទៅ ដល់ សួត  និង ពៃល ខ្លះ ដល់ 
សរសៃ ឈាម ដៃល អាច បង្ក ការ - 
ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព របស់ 
មនុសៃស  បៃសិន បើ សៃូប ចូល 
លើស កមៃិត កំ ណត់ ។ កៃ សួង 
ក៏ បាន ជំ រុញ  អនុវត្ត វិធាន ទបស់ា្កាត ់ 
និង កាត់ បន្ថយ ការ បំពុល ខៃយល់ 
សាធា រណៈផងដៃរ ៕  

អភិបាល និង មន្តេ ី  ខេត្ត ពោធិ៍ សាត់ចុះ ពិនិតេយ ទី តំង  កន្លងមក ។ រូបថត រដ្ឋបាល ខៃត្ត

តំណាងUNICEFជួបជាមួយគណៈមេធាវី ពីថ្ងេទី១៦ ធ្ន ូ ។ រូបថត គណៈមៃធាវី

គណៈមេធាវី និង UNICEF នឹងផ្តល់មេធាវីការពារក្ត ី      
សមេប់អនីតិជន នៅតាមតុលាការគេប់រាជធានី-ខេត្ត

កេសួង បរិស្ថាន បញ្ជាក់ ពី គុណ ភាព
ខេយល់ នៅ កម្ពជុាស្ថតិ ក្នងុ ភាព ល្អ បេសើរ

រដ្ឋបាល ខេត្ត ពោធិ៍សត់ គេង  សងសង់ អគារ រដ្ឋ បាល បេមូល ផ្តុ ំនៅ ក្នងុ សេកុចំនួន ២
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា៊ា ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ � រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� 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
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណន្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  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�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ស្ត្រអី្នកដោះមីន...
តពីទំព័រ១...Halo Trust- 

Cambodia ផៃសៃង ទៀត បាន 
រៀប រាប់ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ក្នុង សម័យ ទំនើប នៃះ ស្តៃី  និង 
បុរស មាន ភាព ស្មើគ្នា ក្នុង គៃប់- 
កិច្ច ការ សង្គម  ទោះ កិច្ច ការ នោះ  
បៃឈម បញ្ហា ធ្ងន់ ធ្ងរ  ក៏ ដោយ។ 
ការ ចាត់ ទុក ស្តៃី ជា មនុសៃស ទន់- 
ខៃសោយ មិន អាច បំពៃញ កិច្ច ការ- 
នៃះឬ កិច្ច ការ នោះ បាន គឺជា ការ- 
រើស អើង ដ៏ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដល់ស្តៃ ីភៃទ។

បៃសូត ចៃញ ពី គៃសួារ កសិករ 
កៃីកៃ មួយ  ក្នុង ភូមិក កោះ  ឃុំ 
គោក ធ្លក កៃម  សៃុក ជីកៃង  
ខៃត្ត សៀម រាប  អ្នក សៃី សុភិន  
សុផារើ ឱៃយ ដឹ ងថា អ្នក សៃីបា ន 
ស្ម័គៃចិត្ត  ចូល បមៃើ ការងារនៅ 
អង្គការCSHDដៃល ធ្វើកា រលើ- 
ការដោះគៃប់មី នក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៩ 
កៃយ ពីប ញ្ចប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញា បតៃ 
ផ្នៃក គណ នៃយៃយ នៅ សាកល- 
វិទៃយា ល័យ ប៊ៀលបៃយ ថ្វីបើ  
ឪពុក មា្ដាយ   និង បង ប្អនូ ជំទា ស់ក្ដ។ី  
   បន្ទាប ់ពខី ំបពំៃញ ការងារ តាម 
ទីវាល និ ង ការ ហ្វឹក ហ្វឺន បន្ថៃម 
លើ ជំនញ បោស សមា្អាត  និង   
កម្ទៃច គៃប ់ មនី  នងិ គៃប ់យទុ្ធ- 
ភណ្ឌ មនិ ទាន ់ផ្ទុះអ ស ់ ៨ឆ្នា ំ អ្នក- 
សៃ ីតៃវូ បាន ជៃើស តំាង ជានយិកា- 
បៃតបិត្ត ិនៃ អង្គ កា រនៃះ តៃម្ដ ង។ 
នៃះ បើ តាម ការ អះ អាង ពីអ្ន ក- 
សៃី  សុភិន សុផា រើ។ 

អ្នក សៃ ីថា ៖« ក្ដ ីសៃមៃរ បស ់ខ្ញុ ំ
តាំង ពី កុមារ ភាព  គឺ ចង់ ឃើញ 
ពល រដ្ឋ កម្ពជុា  ពិសៃស កុមារ តូចៗ 
មាន សុវត្ថិ ភាព រួច ផុត ពី គៃះ- 
ថា្នាក់ នៃ គៃប់ មីន  និង គៃប់ យុទ្ធ- 
ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ » ។ 

ដោយ រឭំ កព ីរឿង អតតី កាល 
អ្នក សៃី បាន បៃប់ ពី បុព្វ ហៃតុ 
ដៃល នំ ចិត្ត ឱៃយចូ លប មៃើ ការ- 
ងារ  នៃះថា  កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៩២ 
អ្នក សៃី   និង មិត្ត ភក្ដិ បៃុស- សៃី 
បាន បៃទះ ឃើញ គៃប់ មីន ១ 
គៃប ់ នៅ ចញិ្ចើម ផ្លវូ ទៅ សា លា 
បឋម សកិៃសោ កៃបរីៀល ក្នងុ ភមូ-ិ 
កំណើត  ខណៈ អ្នក សៃ ីទើប មាន  
អាយុ ៨ ឆ្នា ំ និង មិន ទាន់យល់ ដឹង 
ពី គៃះ ថា្នាក់ នៃគៃប់ មីន ។ ពៃល 
នោះ អ្ន កសៃីនិ ង មិត្ត ភក្ដិ ២-៣ 
នក់ បមៃុងនំ គ្នា យក កំណាត់ 
ឈើ ទៅជ ីកគ ស ់គៃប ់មនី នោះ 
ម កលៃ ងក៏ បុ៉ន្តៃ សំណាង  ល្អ មាន   
មន្តៃី យោ ធា មា្នាក់ បា នមក ដល់ 
ហើយ បៃប់ កុំ ឱៃយប៉ះ ពាល់  វា ។ 

អ្នក សៃី  សុភិន  សុផារើ  បាន 
ប ន្ថៃមថា  លុះដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៧  
អ្នក ជិត ខាង ក្នុង ភូ មិអ្នក សៃី១ 
គៃួសារ មាន គ្នា ៧ នក់ បាន ជិះ- 
គោយ ន្ត ជាន ់លើ គៃប ់មនី តោន 
បណា្ដាល ឱៃយ ផ្ទុះ សា្លាប់  និង របួស 
ធ្ងន់ សៃល ទាំង អស់ គ្នា។ក្នុង 
ឆ្នាំ នោះក៏ មាន យុវជន  មា្នាក់ ក្នុង 
ភូមិ បាន រើស គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 

ពី សៃមក ដំលៃ ងនៅកៃ មផ្ទះ 
ធ្វើឱៃយផ្ទុះ សា្លាប ់ ខ្លនួ ឯង    នងិ សា្លាប ់
កុ មារា ២ន ក់ ផៃសៃងទៀ ត ផង ដៃរ។ 
   អ្នក សៃី សុផារើ បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«ខ្ញុំពិត ជា ភ័យ តក់ ស្លុត  ណាស់ 
នៅពៃ លនោះ  ហើយ តាំង ពី 
នោះ មក  ខ្ញុ ំបាន តាងំ ចតិ្ត ថា នងឹ 
មិន ឱៃយ មាន ករណី បៃប នៃះ កើត 
មាន ចំពោះ អ្នក ភូមិ ខ្ញុំ ទៀតទៃ។ 
នៃះជាហៃ តុផ លដៃល ជំរុ ញ ឱៃយ 
ខ្ញុំ តៃូវ ជម្នះច ិត្ត  ឪពុ ក មា្ដាយ  និង 
បង ប្អនូ មកប មៃើ កា រងារនៃះ »។  

យ៉ា ងណា ក្ដ ី មិន មៃន គៃប់ស្តៃ ី
កម្ពជុាដៃលបមៃើ ការងា រក្នុ ង 
វិស័យ នៃះសុទ្ធ តៃមានកា រ តំាង-
ចិ ត្ត ពីកុមា រភា ពដូ ចអ្នក សៃី  
សុផារើ  នោះទៃ។ បុ៉ន្តៃក៏មា នមូ ល- 
ហៃ តុផៃសៃង ដៃ លជំរុ ញឱៃយ ស្តៃី 
ចូល រួម ក្នុង វិស័យ នៃះ កាន់ តៃ- 
ចៃើ ន  ខណៈ គិត មក តៃឹម ថ្ងៃទី 
៣០ ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ នៃះ បុគ្គ លិក 
ដោះម ីនជា ស្តៃមីាន ៦៤៧ នក ់ 
ក្នងុ ចំណោម សរុប  ២ ៣០៩ នក់ 
នៅ ទូទាំង បៃទៃ ស ក ម្ពុជា ។

ចំណៃក  អ្នកសៃី  រុន  សុខ តឿ 
អាយុ ៣០ឆ្នាំ  ជាបុ គ្គលិក ឆ្នើម 
នៃ អង្គកា រ Halo Trust Cam-
bodia បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ដៃរ 
ថា ដោ យ សារ ជី វភា ពខ្វះខា ត 
អ្ន កសៃ ីបានឈបរ់ៀន តៃមឹ ថា្នាក ់
ទ៤ីដើមៃបី តាម ឪពកុ មា្ដាយ ទៅធ្វើ  
ជាកម្មករនៅ ចមា្ការ ដឡំងូ ម ី នងិ 
ចមា្កា រពោ ត នៅខៃ ត្តប៉ៃ លនិ មនុ 
ចូល បមៃើ ការ ងារដូ ចស ព្វថ្ងៃ ។  

អ្នក សៃ ី  រឭំកថា  ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤  
មួយ ឆ្នា ំមុ ន អ្នក សៃ ីចូលប មៃើការ- 
ងា រនៃះ  មិត្ត ភក្ដិ សៃី អ្នកសៃី   
ឈ្មោះ  សាល ីបាន រង របសួ ធ្ងន ់ 
ហើយ សា្លាប ់តាម ផ្លវូ ពៃល បញ្ជនូ 
ទៅ មន្ទរី ពៃទៃយដោយ សារ  ជា ន់ មីន  
ពៃល ដើរ រក ជីកទំពំាងក្នងុពៃ។ 

កៃយ ជបួ ហៃត ុការ ណន៍ោះ  
អ្ន កសៃ ីនិ ង ឪពុក មា្ដាយ ក៏តៃ ឡប ់
មក រស់ នៅ ក្នុងភូ មិកៃូច ថ្ម  ឃុំ 
លាច   សៃកុ  ភ្នកំៃវា ញ   ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់ ដៃល  ជា សៃកុ កំណើតវិញ។ 

អ្នក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា៖ « សា្ថាន ភាព- 
គៃសួា រខ្ញុ ំ ពៃល នោះ លំបាក ខា្លាងំ- 
ណា ស់  ពៃះយើ ង គ្មោ នដី សៃ- 
ចមា្ការស មៃ ប់ប ង្ក បង្កើ នផលទៃ» ។ 
លុះដ ល ់ឆ្នា ំ២០១៥ អង្គ ការ Halo- 
Trust Cambodia បានជៃើ ស- 
រើស អ្នកសៃីឱៃយ ចូល  បមៃើ ការ- 
ងារ នៅ ផ្នៃក  សៃវ ជៃវ រកគៃប-់  
មីន  និង គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់- 
ផ្ទះុ ដោយផ្ដ ល់ បៃក់ ខៃសម រមៃយ និង 
បៃ ក ់អត្ថ បៃយោជ ន ៍ ផៃសៃង ទៀត។ 
   អ្នក សៃី ថ្លៃងថា៖  «ក្នុង រយៈ- 
ពៃលបុ៉ន្មោ នឆ្នា ំមក នៃះ ខ្ញុរំើក រាយ 
នឹងកា រងា រនៃះ ណាស់  ពៃះ- 
វាជា ការ ងារ មនុសៃស ធម៌ ដៃល 
មាន ការ ទទួ លសា្គាល់  និង គំទៃជា 
អ ន្តរជា ត ិពសិៃស គ ឺមាន បៃក-់ 
ខៃស មរ មៃយ ល្អជាង ធ្វើជា កម្មក រ 
ចមា្កា រដំឡូង មីនិ ងច មា្ការពោ ត  » ។

ចំណៃក អ្នកសៃី  ម៉ា  ចាន់- 
ថុល  អាយុ៣ ២ឆ្នា ំបៃធាន កៃមុ- 
សៃ វជៃ វ និង កម្ទៃច គៃប់ មីន  
និង គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌមិ នទា ន់ ផ្ទះុ- 
ចលត័ នៃអ ង្គកា រ  Halo Trust 
Cambodia ក៏ មាន ហៃតុ ផ ល 
មិ នខុ សគ្នា ប៉ុន្មោន ដៃរ ។ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១២  ចាន់ ថុល   បាន  ស្ម័គៃ- 
ចិត្ត ចូល ប មៃើកា រងារ នៃះ ដោយ- 
សារ  ចង់ ជួយ រក បៃក់ មកផ្គត់- 
ផ្គង់ គៃួសារ  ពៃះ អ្នកសៃី មិន 
បាន រៀន សតូៃ ជៃ ជៃះទៃ។មៃយា៉ាង 
 ទៀត អ្នក សៃីក៏  មិន ចៃះជំ នញ 
អ្វី កៃ ពី  ធ្វើ សៃ ចមា្កា រ ដៃរ ។

អ្នក សៃី បាន បៃប់ ថា ៦ ខៃ 
កៃយ ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល ពី កៃមុ- 
ជំនញ ការ ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ 
អ្នកសៃី  តៃូវ បាន បញ្ជូន ឱៃយចុះ- 
សៃវ ជៃវ  និង កម្ទៃច គៃប់ មីន 
នៅទ ីវាល ផា្ទាល។់ នៅពៃលរឭំក 
ដល់ សំឡៃង ផ្ទះុគៃ ប់នៅ សៃកុថ្ម 
ពួក ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ(ក្នុ ង 
ឆ្នាំ១៩៧៩- ១៩៩៧ )ទីដៃល 
អ្នក សៃីរស់ នៅ ធ្វើ ឱៃយ អ្នក សៃី 
តកស់្លតុ  ខា្លាងំ  ដ ូច្នៃះការ ងារនៃះ 
វា ពិ ត ជាធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់ សមៃប់  
ស្តៃី។ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី ជីវ ភាព  អ្នកសៃី 

បានអត់  ធ្មត់ធ្វើការដោយ មិន 
ហ៊ា នបៃ ប ់ព ីអារម្ម ណខ៍ា្លា ចនៃះ 
ដល់ ន រណាមា្នា ក់ ឡើយ។    

ប៉នុ្តៃ៣ ឆ្នា ំកៃយ មក អ្នក  សៃ ី
ក៏លៃងខា្លាច ហើយបៃរ ជា រើក- 
រា យទៅវិញ នៅពៃ លរា វរក 
ឃើញ  នងិ កម្ទៃច គៃប ់មនី  នងិ 
គៃប់ មិន ទាន់ផ្ទុះ ទាំង នោះ ។  

អ្នកសៃ ី ថ្លៃងថា៖  «ការរ កឃើញ   
និង កម្ទៃចចោ លនូ វគៃ ប់ មីនឬ 
គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ១ 
គៃ ប ់វា ធ្វើឱៃយខ្ញុ ំសបៃបា យច ិត្ត ខា្លាងំ 
ពៃះវាបា ន ជួយ សង្គៃះ ពលរ ដ្ឋ  
យ៉ាងតិ ចមា្នាក់ ពី គៃះថា្នាក់  ... មិ ន  - 
មៃន  មាន តៃប ុរស  ទៃ  ស្តៃ ីក៏មាន 
សម ត្ថភាព បោ សស មា្អាត និង កម្ទៃ ច 
គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះបា ន ដៃរ »។ 

ដោយ បាន ឆ្ល ង កាត់កា រងារ  
អ ស ់ ជាង ១០ ឆ្នា ំអ្ន កសៃ ី ចាន-់ 
ថុល តៃូវ បាន អង្គ ការ  Halo- 
Trust Cambodia ជៃើសតំា ង 
ជាបៃ ធា ន កៃ ុម ការ ងារ សៃវ ជៃវ  
និង កម្ទៃចគៃ ប់  ច ល័ ត ។   

កា លពី ថ្ងៃទី  ៨ ធ្នូ  ឆ្នាំនៃះ 
ចាន់ថុ ល  បាន ដឹកនំ កៃមុកា រងារ  
ចុះទៅក ម្ទៃច គៃប់ បៃភៃទM- 
122 mm ចំនួន ២ គៃប់ ដៃ ល តៃវូ - 
បា នរ កឃើ ញ នៅ ភូមិ តា មាន់- 
សៃន ជ័យ  ឃំុ គោក ម ន សៃ ុក- 
បន្ទា យ អម្ពលិ  ខៃត្ត  ឧត្តរ មាន ជ័យ។  

យ៉ាង ណា ក្ដ ីអ្ន ក សៃ ី ចាន់ថុ ល 
ថា   ប ញ្ហាបៃឈ មក៏ មា នចំ ពោះ 
ស្តៃកី្នងុ ការងា រនៃះ ដៃរ  ពិសៃស 
ស្តៃ ី ដៃល មាន រដូវ  និងមាន គភ៌ - 
ដំ បូង  និងក រណី ច មា្ការមីន ក្នុង 
ពៃជៃ ផ្លូ វ ពិបាក ធ្វើ ដំ ណើរ 
និ ងក្ន ុងរដូវ ក្ដាដី រឹង ពិបាក ធ្វើការ 
រើ ឯរដូ វវសៃសោ ដីទន់ ជៃយក៏ជា  
ឧ បសគ្គ ផ ង ដៃរ ។    

ដោយសារ សង្គៃ ម នៅកម្ពជុា 
មានដីសៃច មា្ការ ជាចៃើន តៃវូ- 
បាន បោះ បង់ ចោល  និងបានកា្លាយ  
ជាដីពៃ ចមា្ការ មីន និង គៃប់  មិន- 
ទាន់  ផ្ទះុ។  តាមទិ ន្នន័យ ពីអាជា្ញា- 
ធរមីន  ព លរដ្ឋ កម្ពជុាដៃល បាន 
សា្លាប់  ដោយ សារ គៃប់ មីន និង 

គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ គិតពី  
ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ដំ ណាច់ខៃ 
វិច្ឆកិាឆ្នានំៃះ មាន សរុ ប  ៦៤ ៩១៥ 
ន ក់  ក្នងុ នោះមា  ន បុរ ស   ៥៨- 
៦៦៩ នក់  ស្តៃ ី ៦  ១៨៣ នក់ 
និង  ៦៣ន ក់ ទៀត ជាកុ មារ ។ 

ចំណៃក ការ បោស  សមា្អា តចមា្ការ- 
មីន និងគៃប់យុ ទ្ធភ ណ្ឌ មិន- 
ទាន់ផ្ទុះគិត ចាប់ពីឆ្នាំ  ១ ៩៩២ 
ដល់ ដំណាច់ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំនៃះ  
សមៃ ចបា នលើផ្ទៃដី ទំហំ  
 ២ ១០២  ០៣៨  ៩២២  ម៉ៃតៃ-
កា រ៉ៃ ដោយ បៃមូ ល  និង  កម្ទៃ ច- 
មីន បៃឆំ ង ម នុសៃស   ១  ០៩៣- 
៦៥១ គៃប់  មី នតោន ចំនួន  
២៥  ៤៥៧ គៃប់  និង គៃប់ សំ- 
ណល់ ជាតិ ផ្ទុះពី សងៃ្គាម សរុប  
២  ៨៧៥  ៨៧០ គៃប់ ។ 

ក៏ បុ៉ន្តៃ ប ច្ចបុៃបន្ន កម្ពជុា នៅស ល់  
ផ្ទៃដមីនិ ទាន ់ បោសស មា្អាតគិ ត 
តៃឹ ម ដំណា ច់ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំនៃះ 
សរុប មាន ២ ១ ៥៥  ៧១២- 
៦០៧  ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ក្នុងនោះ ផ្ទៃ ដី 
ច មា្ការមី នមា ន ៨៣៥  ៦៨៨ - 
៦៤៨ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ និង កៃឡាផ្ទៃដី 
 ចមា្កា រ គៃប់ បៃ កច ង្កា ម មា ន 
ទហំ ំ ៧៤១  ៩៥៦  ០៨១ ម៉ៃតៃ- 
កា រ៉ៃ ពៃ មទា ំងកៃ ឡាផ្ទៃដចី មា្ការ 
គៃប់  និង សំណល់ ជា តិផ្ទុះ ពី  
ស ងៃ្គាម   មាន ទំហំស រុប  ៥៧៨- 
០៦៧  ៨៧៨ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។

 ឯ បៃតិ បត្តិក រ បោសសមា្អា ត- 
មីន មាន ចំនួ ន៨អ ង្គភា ព រួម- 
មា ន  មជៃឈ មណ្ឌល សកម្ម ភាព- 
កំចាត់ មីន កម្ពុ ជា( CMAC) 
មជៃឈ មណ្ឌល ជាត ិគៃប ់គៃង កង- 
កមា្លាំង រកៃសោស ន្តិភា ព បោស- 
សមា្អាត មីន និងកា ក សំណល់- 
សង្គៃម(NPMEC),កង វិស្វ- 
កម្ម កៃសួង ការពា រជា តិ, HA-
LOTrust Camb odia,MAG, 
CSHD, NPA និង APOPO កំពុ ង 
បំពៃ ញបៃស កក ម្មបោ ស សមា្អាត 
ផ្ទៃ ដ ី ដៃលនៅ សៃ សស ល ់ ដើមៃប ី
ភាព សុខ សា នរ បស់ ពល រដ្ឋ  និង 
ការ អភិវឌៃឍ នៅក ម្ពុជា ៕

ស្ត្រដី្រលបម្រើការងារជាអ្នកដោះមីន ព្រលកំពុងបំព្រញការងារ នៅក្នងុឆ្នា២ំ០២០ន្រះ។ រូបថត CMAC
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អត្រាពន្ធគយមួយចំនួនត្រាវូបានក្រាសម្រាលួសម្រាប់ឆ្នា២ំ០២១
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល    កម្ពុជា 
បាន សម្រេច  កាត់ បន្ថយ  អត្រេ 
ពន្ធ គយ  នងិ អត្រេអាករពសិ្រេស 
លើ មុខទំនិញ និង  វត្ថុ ធាតុ  ដើម 
នាចំលូ មយួ ចនំនួ ន្រេ តារាង ពន្ធ- 
គយ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៧ នៅ  ក្នងុ 
គោល  បណំង  លើកទកឹ ចតិ្ត ដល ់
វនិយិោគនិ ដ្រេល ទទលួ រង ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ដោយ សារ ការរាត ត្រេបាត  
ន្រេជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

អនុ ក្រេឹត្រេយដ្រេល   ចុះ ហត្ថ ល្រេខា 
ដោយ លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រេ ី ហ៊នុ 
ស្រេន កាល ព ី ថ្ង្រេទ ី១៦ ខ្រេធ្ន ូ ឱ្រេយ 
ដងឹ ថា ការ ក្រេ សម្រេលួ   អត្រេ ពន្ធ 
គយ នងិ អត្រេ អាករ ពសិ្រេសន្រេះ   
នឹងត្រេូវ   អនុវត្ត ចាប់ ពី  ថ្ង្រេទី១ 
ខ្រេមករា ឆ្នាំ២០២១  តទៅ ។ 

អនុក្រេតឹ្រេយ បាន ឱ្រេយ ដងឹ ថា ទនំញិ  
វត្ថុធាតុដើម សម្រេប់ ផលិតកម្ម 
ចំណី អាហារ  និង ភ្រេសជ្ជៈ និង 
ប្រេពន័្ធ សឡូា(ចនំនួ ១៣ បនា្ទាត ់ 
ពន្ធ)   ត្រេ ូវ បានកាតប់ន្ថយអត្រេ  
ពន្ធ គយ ពី ៧ ភាគ រយ មក  ០  
ភាគ  រយ  ហើយ មុខទំនិញ ឧប-
ករណ៍  និងគ្រេឿង ម៉ាសុីន ក្រេ ច្ន្រេ 
សខំាន់ៗ   ដ្រេល បម្រេើ ដល ់ចង្វាក-់  
ផលិតកម្ម នានា(៥៦ បនា្ទាត់ពន្ធ)  
ត្រេូវ បាន កាត់ បន្ថយ អត្រេ ពន្ធ - 

គយព ី១៥ ភាគរយ មក ០ភាគ-  
រយ ។   មខុទនំញិជា វត្ថធុាត ុដើម  
នងិ ម៉ាសុនី ក្រេ ច្ន្រេ សខំាន់ៗ  បម្រេើ 
ឱ្រេយ  ចង្វាក ់ផលតិកម្ម នានា  (៦០ 
បនា្ទាត់ ពន្ធ)បាន កាត់ បន្ថយ 
អត្រេ ពន្ធ គយ ពី ១៥ភាគ រយ 
មក  ៧ ភាគ រយ ។ 

អនកុ្រេតឹ្រេយ    ឱ្រេយ ដងឹទៀតថា  មខុ- 
ទនំញិ អាល ់កលុ សម្លាបម់្រេរោគ  
និងមុខទំនិញមួយ ចំនួន ទៀត  
ដ្រេល គាំ ទ្រេ ដល់ ឧស្រេសាហកម្ម  
(៦ បនា្ទាត់ ពន្ធ)ត្រេូវ កាត់ បន្ថយ 
អត្រេ ពន្ធគយ ពី ៣៥ភាគ រយ 
មក  ៧ ភាគ រយ ហើយមខុទនំញិ 
ជា វត្ថុធាតុ ដើម   និង ធាតុ ចូល 
ផលតិ កម្ម  (៤បនា្ទាត ់ពន្ធ)ក ៏ត្រេវូ 
បានកាត ់បន្ថយ ព ី៣៥ភាគរយ 
មក  ១៥ភាគ រយ  ផងដ្រេរ។ 

អនកុ្រេតឹ្រេយ បន្ថ្រេម ទៀតថា រាជ-
រដ្ឋា ភិបាល ក៏បាន សម្រេច ក្រេ- 
សម្រេលួ អត្រេ អាករ ពសិ្រេស លើ 
មុខទំនិញ  មួយ ចំនួន ទៀត  រួម- 
មន  មុខទំនិញ ប្រេង រំអិល ប្រេើ- 
ប្រេស់ ក្នុង វិស័យ វាយនភណ្ឌ  
ម៉ាសុនី លាង ចាន  នងិ ទោចក្រេ- 
យាន (១៦បនា្ទាត់ ពន្ធ)ពី ១០ 
ភាគ  រយ មក ០ភាគ រយ  ខណៈ 
ប្រេង រំអិល ជា ធាតុ ចូល នៅ ក្នុង 
ចង្វាក ់ផលតិកម្ម នានា(៨បនា្ទាត ់ 
ពន្ធ) បានកាត់ បន្ថយ ពី ២៥ 

ភាគ រយ មក  ០ ភាគ រយ ។  
រីឯ មុខទំនិញ សម្ភារអគ្គិសន ី

ប្រេើ ប្រេស ់ក្នងុ ផ្ទះ  (៥ បនា្ទាត ់ពន្ធ) 
ត្រេូវ បាន កាត់ បន្ថយពន្ធ គយពី 
១០ភាគរយ មក ៥ ភាគ រយ ។ 

មុខទំនិញ អាល់កុល សម្លាប់ 
ម្រេរោគ ប្រេើ ប្រេស់ក្នុង វិស័យ 
សុខាភិបាល  (៣ បនា្ទាត់ ពន្ធ)
ត្រេូវ កា ត់ បន្ថយ  ពី ៣៥ ភាគរយ 
មក  ០ ភាគរយ  នងិ ព ី៣៥ភាគ-
រយ មក ១៥ ភាគ រយ សម្រេប់ 

ទំនិញ ម្រេស្រេ មន ជាតិ អាល់- 
កលុ  ចាបព់ ី៨០ ដកឺ្រេ (១បនា្ទាត ់
ពន្ធ)។  ន្រេះបើតាម អនុក្រេឹត្រេយ។

លោក កាំង ម៉ូនីកា អគ្គ ល្រេ-
ខា  ធិការរង  សមគម រោង ចក្រេ  
កាត់ ដ្រេរ នៅកម្ពុជា (GMAC)
បាន ឱ្រេយដងឹថា  វធិាន ការ  ន្រេះ នងឹ 
ផ្តល ់អត្ថ ប្រេយោជន ៍ដល ់អាជវី-
កម្ម  និង វិស័យ ផ្រេស្រេងទៀត ។ 

លោក ថ្ល្រេងថា៖«យើង ទាំង- 
អស ់គា្នា នងឹ  រចួ ផតុ ព ីពន្ធ នាចំលូ 

សម្រេប់ សម្ភារ ក្នុង ផលិតកម្ម 
សម្រេប់ ការ នាំច្រេញ ដ្រេល ជា 
គម្រេង វនិយិោគមន លក្ខណ-  
សម្រេបត្តិគ្រេប់ គ្រេន់» ។ 

ជាមយួ គា្នា លោក លន ់យ៉្រេង  
អគ្គល្រេខាធិការ សហព័ន្ធ ស្រេូវ- 
អង្ករ កម្ពជុា (CRF) បាន ប្រេប់ 
ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ថា ការ ក្រេ សម្រេួល 
អត្រេ ពន្ធ គយ របស់ រដ្ឋា ភបិាល 
នឹង ជំរុញ ឱ្រេយ មនការ វិនិយោគ 
លើ  វសិយ័ កសកិម្ម កានត់្រេ ច្រេើន 

ឡើង  ថ្រេម ទៀត ។ 
លោកថ្ល្រេង  ថា៖ «យន្ត ការ ន្រេះ 

ល្អ ពិស្រេសការ ក្រេ សម្រេួល លើ 
អត្រេ ពន្ធគយ  នាំ ចូល ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ គ្រេឿង ចក្រេ បម្រេើ ដល ់វសិយ័ 
កសកិម្ម នងិ មខុទនំញិ ធាត ុចលូ 
វិស័យ កសិកម្ម ។ វា នឹង ជួយ ធ្វើ 
ឱ្រេយ ថ្ល្រេ ដើម ផលិត យើង កាន់ ត្រេ 
ចុះ  ទាប  ហើយកា រ វនិយិោគ លើ 
វិស័យកសិកម្ម ក៏ កាន់ ត្រេ មន 
សម្ទុះឡើង ផងដ្រេរ »។ 

ទិន្នន័យ  ពី ក្រេសួង ស្រេដ្ឋកិច្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ បាន ឱ្រេយ ដងឹថា ការ- 
នា ំច្រេញ ទនំញិ របស ់កម្ពជុា មន  
តម្ល្រេ សរុប ១៤,១ ពាន់លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង រយៈព្រេល  ៩  ខ្រេ  ឆ្នាំ 
២០២០  កើនឡើង  ២០,០៧  
ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង រយៈព្រេល 
ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ។ ទំនិញ 
ដ្រេល  កម្ពុជា នាំច្រេញ ឈានមុខ 
គ្រេ រមួមន អង្ករ កង ់គ្រេឿងអគ្គ-ិ
សនី និង ផលិតផល កសិកម្ម 
មយួចនំនួ ទៀត ដចូជា សណ្ត្រេក 
គ្រេបស់ា្វាយចន្ទ ីនងិ ច្រេកអបំងូ- 
លឿង ជាដើម ។

ទិន្នន័យ   ឱ្រេយដឹង ទៀតថា ក្នុង 
អំឡុង ព្រេលន្រេះ   កម្ពុជា បាន  
នាំ ចូល ទំនញិ ក្នងុ   តម្ល្រេ  ១៣,៦ 
ពានល់ាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់ចុះ  ៨,៧ 
ភាគ រយ  ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ ក្រេមុ ហ៊នុ ធរុកចិ្ច បង្កើត ថ្ម ី២ 
គឺ  Banhji និង DRVR កាល ពីថ្ង្រេ ពុធ  
ទទលួ បាន មលូ នធិ ិវនិយិោគ ពី មូល និធិ   
សម្រេប ់អាជវី កម្ម ប្រេប ឌជីថីល ព ីក្រេមុហ៊នុ 
Smart Axiata Digital Innovation 
Fund (SADIF) ដើ  ម្រេប ី ពង្រេកី  អាជវី- 
កម្មរបស់ ពួកគ្រេ បន្ថ្រេម ទៀត  ឆ្លើយ តប 
នឹង តម្រេវូកា ររបស ់អត ិថជិន ជាពសិ្រេស  
សហគ្រេស មកី្រេ ូនងិ សហគ្រេស ខា្នាតតចូ  
និង មធ្រេយម  (MSMEs)។

ក្រេមុ ហ៊នុ Banhji  គជឺា កម្ម វធិ ី ប្រេត-ិ
បត្តកិារ ហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្រេប់  សហគ្រេស  ខា្នាត- 
តូចបំផុត  តូច  និង មធ្រេយម  (MSMEs) 
ខណៈ ក្រេុម ហ៊ុនន្រេះ ផ្គត់ ផ្គង់ ទិន្នន័យ វិភាគ  
យានយន្ត ដឹក ជញ្ជូន និង យានយន្ត  
ដឹក អ្នក ដំណើរ ។  

លោក   សុមឹ ចាន ់គរីរីត្ន  សហសា្ថាប នកិ  
ក្រេុមហ៊ុន  Banhji បាន  ឱ្រេយ ដឹងថា  
មូលនិធ ីព ី  SADIF នងឹ រមួចណំ្រេក ដល់ 

ប្រេសក កម្ម របស ់ ក្រេមុហ៊នុ ក្នងុ ការផ្ដល ់ 
ស្រេវា កម្ម កានត់្រេ ប្រេសើរ សម្រេប់ សហ-
គ្រេស មកី្រេ ូខា្នាត តចូ នងិ មធ្រេយម  (MSMEs)  
ចូលរួម ក្នុង បរិយាប័ន្ន  ហិរញ្ញ វត្ថុ ។  

លោក  ចាន ់គីរីរត្ន  ថ្ល្រេងថា៖« យើង 
បាន បង្កើត  ក្រេមុ ហ៊នុ BanhJi  ជាមយួ 
នឹង ប្រេសកកម្ម មួយ  ដ្រេល អនុញ្ញាតឱ្រេយ  
សហគ្រេស ខា្នាតតចូ  នងិ មធ្រេយម ចលូរមួ 
ក្នងុ   បរយិាបន័្ន  ហរិញ្ញ វត្ថ ុ។   ក្នងុមលូនធិ ិ 
SADIF យើងបាន ស្វ្រេង រក ដ្រេគ ូដ្រេ ល 
មនិត្រេមឹ ត្រេ ច្រេក រលំ្រេក ប្រេសកកម្ម  នងិ 
គណុ តម្ល្រេ របស់ យើង ប៉ណុ្ណោះ ទ្រេ ប៉នុ្ត្រេ 
ថ្រេម  ទាំង  មន បទ ពិសោធ  ដើម្រេបី  ជួយ  
ពន្លឿន វឌ្រេឍនភាព របស់ យើង ផងដ្រេរ  
ដូច្ន្រេះ យើង អាច ជួយបន្ថ្រេមទៀតដល់ 
អតិថិ ជន បច្ចុប្រេបន្ន  និង អតិថិជន ថ្មី »។  

លោក  David Henderson សហ-
សា្ថា ប  និក ក្រេុម ហ៊ុន DRVR បាន ថ្ល្រេង ថា  ៖ 
«  ក្រេុម ហ៊ុន  DRVR  មន ស្រេចក្ដី សោម-
នស្រេស រីករាយ  ដ្រេល បាន ទទួលការ-  
វិនិយោគ  ន្រេះ និង បង្កើត  ភាពជា ដ្រេគូ 

យទុ្ធសាស្ដ្រេ ជាមយួ  មលូនធិ ិ SADIF។ 
យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ ផ្ដល់ ដំណះ ស្រេយ 
រួមគា្នា នូវ ប្រេព័ន្ធ  ដំណះ ស្រេយ ត្រេឡ្រេ ម៉ា - 
ទចិ (Telematics) ចលត័ ដំបូង បង្អស ់
ជាមួយ  ក្រេុមហ៊ុន  Forte និង ក្រេុម ហ៊ុន 
Smart Axiata។   ការវិនិយោគ  និង 
ភាព ជា ដ្រេគូ យុទ្ធសាស្ដ្រេ  របស់ យើង ជា - 
មួយ ក្រេុមហ៊ុន  Forte នឹង  អនុញ្ញាត  ឱ្រេយ 
យើង ពង្រេកី ស្រេវាកម្ម   នងិ ប្រេត ិបត្តកិារ 
របស ់យើង ចលូទៅ  ក្នងុ ប្រេទ្រេស កម្ពជុា  
ស្រេប តាម ផ្រេនការ ពង្រេកី ក្នងុ តំបន់ រប ស់  
យើង ។   យើង មើល ឃើញ សកា្ដានុពល 
ដ៏ធំធ្រេង  សម្រេប់  ការរីក ចម្រេើន  មិន- 
ត្រេមឹត្រេ នៅក្នងុ   ប្រេទ្រេស  កម្ពជុា ប៉ណុ្ណោះ ទ្រេ 
ប៉ុន្ត្រេ ក៏ មន នៅ ទូទាំង  តំបន់ អាសា៊ាន 
ផងដ្រេរ »។ 

លោក  គឹម បូរា៉ា  ដ្រេគូ របស់ ក្រេុមហ៊ុន  
Mekong Strategic Partners ជា 
ក្រេមុ ហុ៊ន វិនិយោគ  ដ្រេល គ្រេប់គ្រេង មូល- 
នធិ ិ SADIF  លើក ឡើងថា ការ វនិយិោគ   
លើ ក្រេុម ហ៊ុន Banhji និង ក្រេុម ហ៊ុន  

DRVR បង្ហាញ សារៈសំខាន់ ន្រេ បច្ច្រេក - 
វិទ្រេយា  ដ្រេលជួ យឱ្រេយធ្វើការសម្រេច  ចិត្ត 
ត្រេឹម ត្រេូវ ទាក់ទង ក្នុងការ ប្រេើប្រេស់  
ទិន្នន័យ ។

កម្មវិធី ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់  ក្រេុម ហ៊ុន  
Banhji មន បណំង  កាតប់ន្ថយ គម្លាត 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ដ្រេលសហគ្រេស ខា្នាតតូច 
នងិ មធ្រេយ មបានជបួ ប្រេទះនៅកម្ពជុា  ដោយ 
បង្កើន ភាព ជឿជាក់  ន្រេរបាយ ការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ  របស់ ក្រេុម ហ៊ុន សហគ្រេស 
ខា្នាតតចូ នងិមធ្រេយម  ខណៈដ្រេល កម្មវធិ ី 
Internet of Things និង កម្មវិធី  
វិភាគ  ទិន្នន័យ របស់ ក្រេុម ហ៊ុន  DRVR 
មន គោល បណំង កាត ់បន្ថយ  ការ ចណំាយ  
លើការ គ្រេប់គ្រេង  និង បង្ក គ្រេះ ថា្នាក់ លើ 
ដង  ផ្លូវចំពោះ  ស្រេវា ដឹក ជញ្ជូន របស់ 
អតិថិ ជន ។ 

លោក  Thomas Hundt នាយក- 
ប្រេតិបត្តិ ក្រេុម ហ៊ុន  Smart Axiata 
បាន ឱ្រេយដងឹ ថា MSMEs  គឺ ជា កតា្តា ជំរញុ   
ស្រេដ្ឋ កចិ្ច ដខ៏ា្លាងំ មយួ  នងិ ជា កតា្តា ជរំញុ 

អត្រេ ការងរ ធ្វើនៅ កម្ពជុា  ប៉នុ្ត្រេ ពកួគ្រេ 
ប្រេឈម នងឹ ភាព គា្មាន ប្រេសទិ្ធភាព ក្នងុ- 
ការ គ្រេប់ គ្រេង ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ពួក គ្រេ ។  

លោក ថ្ល្រេង ថា៖«  Banhji បាន បង្កើត  
ដំណះ ស្រេយ ក្នុង ស្រេុក  ដើម្រេបី បម្រេើ 
ដល ់MSMEs  នៅ កម្ពជុា  ដោយ បង្កើត  
របាយការណ៍  ហិរញ្ញ វត្ថុ ច្រេបាស់  លាស់   
ហ្រេតុន្រេះ  វានឹង ជួយ បង្កើន ឱកាស 
ហរិញ្ញប្រេប ទាន របស ់ពកួគ្រេ ។ យើង រកីរាយ  
ក្នងុ ការ ចលូរមួ ចណំ្រេក  ក្នងុការ អភវិឌ្រេឍ 
សហគ្រេស ខា្នាត តចូ នងិ មធ្រេយម  តាម- 
រយៈ  មូល និធិ  SADIF របស់ យើង ទៅ 
ក្នុង ក្រេុមហ៊ុន Banhji »។ 

ការ វិនិយោគ ទំាង ២  បាន ធ្វើ  ឱ្រេយ មូល- 
និធិ អាជីវកម្ម របស់  SADIF  ពង្រេកី ខ្ល ួនជា - 
មយួ ដ្រេគូ អាជីវកម្ម ឌជីីថល ឆ្នើមៗ  រហូត 
ដល់ ទៅ ១០ ក្រេមុ ហុ៊ន  ដូចជា  ក្រេមុ ហុ៊ ន 
Morakot Technology , Joonaak 
Delivery,   Nham24, GoGam e s , 
Sala Tech,  Okra Solar, Sousde y 
និង ក្រេុម ហ៊ុន  Agribuddy៕ LA 

សកម្ម ភាព ម៉ាសីុន  ស្ទចូ កុងតឺន័រ   ពី កប៉ាល់ ដាក់ លើ រថយន្ត   នៅ ក្នងុ កំពង់ផេស្វយ័ត កេងុ ពេះសីហនុ។ ហ្រេង ជីវ័ន

ក្រាមុហុ៊នថ្មី២ទទួលមូលនិធិអភិវឌ្រាឍន៍អាជីវកម្មផ្តោតលើMSMEពីSADIF



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ បើ ទោះ ទើប ដាក់ លក់  លើ 
ទផីស្ារ ពល្ ខ្លកី ៏ដោយ ក ៏តម្វូការ ទកឹ- 
ដោះគោ សស្ ់ផលតិ ក្នងុ ស្កុ  Kirisu 
Farm ត្ូវ គ្ ដឹង ថា កំពុង ទទួល   នូវ 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ យ៉ាង ច្ើន នៅ លើ 
ទីផ្សារ។ ន្ះ បើ  តាម សហ ស្ថាបនិក 
ក្ុមហ៊ុន Khmer Fresh Milk។

Kirisu Farm ជា ផលិត ផល របស់ 
ក្មុហ៊នុ Khmer Fresh Milk ដល្ 
បាន វនិយិោគក្នងុ ទកឹ បក្ ់ ១០ លាន 
ដលុា្លារ   លើ កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ គោ ១ កន្លង្ 
មានផ្ទ្ ដី  ៣០០ ហិកតា និង  មាន 
រោងចក្ ក្ច្ន្ ទឹក ដោះគោ ស្ស់ 
ស្ថិត ក្នុង ស្ុក បាទី ខ្ត្ត តាក្វ។ 

លោក ជ ីសលិា សហស្ថាបនកិក្មុ-
ហ៊នុ Khmer Fresh Milk បាន បប្ ់
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្ ព្ហស្បតិ៍ ថា 
ទោះ  ទើប ចូល ទីផ្សារ  បាន ជិត កន្លះ ឆ្នាំ 
ប៉នុ្ត ្ ផលតិ ផល ទកឹដោះ គោ សស្ ់នងិ   
យ៉ាអ៊ួរ របស់ Kirisu Farm ពិត ជា 
ទាក ់ទាញ បាន   ចណំាប ់អារម្មណ ៍របស ់
អតិថិជន ជា បន្ត បន្ទាប់  ដោយសរ  ត្ 
ផលិត ផល  Kirisu Farm ត្ូវ បាន 
ផលិត ពី ទឹកដោះ គោ សុទ្ធ ពី ធម្មជាតិ 
ជា មយួ នងឹ បច្ចក្ទស្ កសកិម្ម ទនំើប 
នងិ ការ កច្្ន ្ចណំ ីអាហារ តាម ស្តងដ់ា 
អនម័យ លំដាប់ ពិភពលោក។

លោក ថ្ល្ង ថា៖ « ទោះ បី យើង ទើប 
ដាក ់ចលូ ទផីស្ារ ប៉នុ្ត ្កណំើន តម្វូ ការ 
ផលិត ផល  Kirisu Farm បាន កើន- 

ឡើង ជា លដំាប ់គន្ ់ត ្ នៅ ពល្ ន្ះ 
ក្ុម ហ៊ុន នៅ មិន ទាន់ មាន ប្ព័ន្ធ ច្ក- 
ចាយ (រថយន្ត ត្ជាក់ ) គ្ប់ គ្ន់» ។

ជា មយួ នងឹ កណំើន តម្វូ ការ លោក 
បាន អះអាង ថា នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០២១ 
ខាង មខុក្មុហ៊នុ សងឃ្មឹ ថា  ការ ចក្- 
ចាយនឹង  មាន វិសល ភាព កាន់ ត្ ធំ។

បន្ទាប់ ពី  បើក ដំណើរ  រោងចក្ ក្ច្ន្ 
ទឹកដោះគោ ស្ស់ កាល ពី ខ្ កក្កដា 
ឆ្នា ំ២០២០ បច្ចបុប្ន្ន កសដិា្ឋាន ន្ះ មាន 
គោ  ផ្តល ់ទកឹ ដោះ ពជូ Holstein heif-
ers ជាង  ៥០០ កប្ាល នងិ មានសមត្ថ- 
ភាព ផលតិ ទកឹ ដោះ   បាន ជាង ៨ ០០០  
លីត្ ក្នុង  ១  ថ្ង្ ហើយ អាច កើន ដល់ 
១២ ០០០ លីត្ នៅ ព្ល ឆប់ៗ  ។ 

ខណៈ   តាម ផ្សារ ទំនើប  ក្នុង រាជធានី- 
ភ្នពំញ្  គ ្តង្ សង្កត្ ឃើញ  មាន  ដាក ់  
លក់ ទឹក ដោះ គោ ស្ស់ ភាគ  ច្ើន នំ 
ចលូ ព ីបរទស្ នោះ លោក  សលិា បាន  
ប្ប់ ថា កម្ពុជា បាន នំ ចូល ទឹក ដោះ- 
គោ ស្ស់ ស្ទើរ ទាំង ស្ុង ពី បរទ្ស។

បើ  តាម លោក សលិា  Kirisu Farm 
កពំងុ ត្វូ បាន ដាក ់ លក ់នៅ ផស្ារ ជា ច្ើន   
ដចូ ជា មា៉ាក្ ូឡាកគ់ ីបាយន័ ស៊ភូើស្ទរ័ 
និង ជីបម៉ុង ជា ដើម ។

ក្ ពី Kirisu Farm   នៅ កម្ពុជា 
បច្ចុប្បន្ន មាន កសិដា្ឋាន ចិញ្ចឹម គោ យក 
ទឹក ដោះ ធំៗ  ចំនួន  ២ កន្ល្ង ទៀត    គឺ 
កសិដា្ឋាន ផលិត ទឹក ដោះ គោត្ជោ-
ស្ន  ឫស្សីត្ឹប និង កសិដា្ឋាន  Moo 
Moo Farms៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: យ៉ាង ហោចណាស ់ក្មុហ៊នុ   
ចំនួន ៤ នឹង បញ្ចប់ ការ សង សង់ ហ្ដា្ឋា - 
រចន សម្ព័ន្ធ  និង រោង ចក្  ប្ ព្ឹត្តិ  កម្ម 
សមា្លាប់ សមាស ភាព ចង្ ដោយ ប្ើ ទឹក -  
ក្តៅ  (HWT) និង ចំហាយ ទកឹ ក្តៅ (VHT) 
លើ ផ្ល្ស្វាយ ស្ស់  នៅត្ឹម ដំណាច់- 
ឆ្នា ំ២០២០ន្ះ ដើមប្ជីរំញុការ នចំញ្  
ផ្ល្ ស្វាយ ស្ស់ ទៅកាន់ ទីផ្សារ ប្ទ្ស  
ចិ នតាមកូតា ៥០មុឺន តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

កម្ពជុា នងិ  ចនិ បាន ចុះ ហត្ថលខ្ា លើ 
ខ្លមឹ សរ ពធិ ីសរ ស្ត ីអពំ ី«លក្ខខណ្ឌ តម្វូ  
ភតូគាម អនមយ័ សមប្ ់ការ ន ំចញ្ 
ផ្ល ្ស្វាយ កវ្ រមៀត សស្ ់ព ីកម្ពជុា  ទៅ 
កាន់ សធារណ រដ្ឋ ប្ជា មានិត ចិន » 
កាល ពីថ្ង្ ទី៩  ខ្ មិថុ ន ឆ្នាំន្ះ។ 

លោក វ្ង សខុន រដ្ឋ មន្ត្ីក្សួង 
កសិកម្ម  រុកា្ខា ប្មាញ់ និងន្សទ 
បាន ឱយ្ ដងឹថា តាម រយៈ ការ ចុះ វាយ តម្ល ្
របស ់អគ្គនយក ដា្ឋាន កសកិម្ម បង្ហាញ ថា 
ក្មុហ៊នុ ទាងំ នោះ នងឹ បញ្ច ប ់ការ សងសង ់  
ហ្ដា្ឋារចន សម្ព័ន្ធ ប្ព្ឹត្តិ  កម្ម សមា្លាប់ 
សមាស ភាព ចង្ ដោយ ប្ើ ទកឹ ក្តៅ  នងិ  
ចំហាយ ទឹក នៅ ដំណាច់ ខ្ធ្នូ ន្ះ  ។ 

លោក បាន ឱ្យ ដឹងថា ក្ុមហ៊ុន នោះ  
រមួ មាន ក្មុហ៊នុ  បងឹកត្  េ ្រហ្វស   ្រហ៊តូ-  

ឯ.ក  ក្ុមហ៊ុន  ឡុង វ៉ូ អ្ ្រហ្គី ខល ឈ័រ  
(ខ្មបូឌា) និង ក្ុមហ៊ុន  អាល់ ហ្សា 
ហ្សុី ល្ន  ហ្វូ៊ដ  ដ្ល ក្ុម ហ៊ុន ទាំង  
៣ន្ះកំពុង ដំឡើង មា៉ាសុីន  HWT។ 

ដោយ ឡ្ក ក្ុម ហ៊ុន  បាមីន  អ្- 
្រហ្គខីលឈរ័  ហាយ -ថក្  ឌវីឡ្បុ មុនិ  
ឯ.ក  មាន ទតីាងំ នៅ ស្កុ កពំង ់សលីា  
ខ្ត្ត ព្ះ សីហនុ  កំពុង ដំឡើង មា៉ាសុីន  
VHT  ក៏ គ្ង នឹង បញ្ចប់ នៅ ដំណាច់- 
ខ្ ធ្នូ ន្ះ ដ្រ ។

លោករដ្ឋ មន្ត្ ី បាន សមា្គាល់ថា  អគ្គ- 
នយក ដា្ឋាន កសិកម្ម បាន និង កំពុង 
អនវុត្ត ខ្លមឹសរ ន ្ពធិសីរន្ះ ក្នងុ ស្មារត ី
យក ចតិ្តទកុ ដាក ់ឱ្យ បាន សម សប្ តាម  
លក្ខខណ្ឌ តម្វូ ភូតគាម អនម័យ ដល្  
ភាគ ីចនិ បាន តម្វូ ។ ក្នងុ ដណំាក ់កាល 
ទ១ី  អគ្គនយក ដា្ឋាន កសកិម្ម បាន បញ្ចប ់
ដំណើរ ការ ពិនិត្យ  និង វាយ តម្ល្ លើ 
លក ្ខណសម្បត្តិ របស់ កសិដា្ឋាន ដ្ល 
មាន សកា្តៅនុពលខ្ពស់  និង ស្ប តាម 
លក្ខខណ្ឌ ត ម្វូ ភតូគាម អនមយ័ ចនំនួ   
០៥ និង ទីតាំង វ្ច ខ្ចប់  ១  កន្ល្ង ។ 

លោក ថ្ល្ងថា៖« ភារកិច្ច ចំពោះ មុខ 
អគ្គ នយក ដា្ឋាន កសកិម្ម នងឹ បន្ត រៀបច ំ
សិកា្ខា សលា ផ្សព្វ ផ្សាយ  និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល  បច្ចក្ ទស្ ដល ់បណា្តា ក្មុហ៊នុ   
មា្ចាសច់មា្ការ  កសដិា្ឋាន  សហគមន ៍កសកិម្ម   

និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ដ្ល បាន ដាក់ ពាក្យ 
ស្នើ សុំ ចុះ បញ្ជី ចមា្ការ ស្វាយ»។

អ្នក ស្ ីម៉ា សធុា  អ្នក គប្ ់គង្ ផ្នក្ 
លក ់ន ្ក្មុហ៊នុ  គរិ ីរមយ្ ហ្វូត៊  បដ្ាកស់និ  
(ខ.្អហ្្វ.ភ)ីដល្ ជាក្មុហ៊នុ១  ក្នងុ  
ចណំោម ក្មុហ៊នុជតិ ៥០ ត្វូ បាន កស្ងួ  
កសកិម្ម អនញុ្ញាតឱយ្ ន ំចញ្ ផ្ល ្ស្វាយ 
សស្ទ់ៅកាន ់បទ្ស្ ចនិ  បាន បប្ ់
ថា ការ វនិយិោគលើ រោងចក ្ បព្្តឹ្តកិម្ម  
សមា្លាប ់សមា ស ភាព ចង ្ន្ះ  នងឹ ជរំញុ  

ការ នំច្ញផ្ល្  ស្វាយ ស្ស់ ទៅកាន់ 
ទីផ្សារ ប្ទ្សចិន តាម កូតា កំណត់។ 

អ្នកស្ ីថ្លង្ថា៖« គ ្នងឹ ជយួបម្លូ  
ទិញ ផលិតផល កសិកម្ម ខ្ម្រ យើង  
ពិស្ស ស្វាយស្ស់ ដូច្ន្ះ កសិករ 
យើង នឹង លក់បាន ថ្ល្ខ្ពស់   និង មាន  
ទីផ្សារ ល្អ »។

បច្ចុប្បន្ន ក្ុមហ៊ុន  ហ៊ុន  ទី ដ្ល ជា 
ក្មុហ៊នុ ចនិ បាន នចំញ្ ផ្ល ្ស្វាយសស្ ់
ទៅ កានទ់ ីផស្ារ ចនិ សក លប្ង  ចនំនួ៣  

លើក  រចួមក ហើយ  ដោយ ក្មុហ៊នុន្ះ 
មាន ផ្នការ នឹង  បង្កើនការ នំច្ញ 
ចនោ្លាះព ី១ ៥០០ តោនទៅ ៨ ៤០០ 
តោនក្នុង ១ថ្ង្។

ទិន្នន័យ ពី អគ្គនយក ដា្ឋាន កសិកម្ម 
បង្ហាញថា គិត ត្ឹម ថ្ង្ ទី ១៤  ខ្ ធ្នូ 
អគ្គនយក ដា្ឋាន កសិកម្ម បាន ទទួល 
ពាក្យ ស្នើសុំ ចុះ បញ្ជី ចមា្ការ ស្វាយ  និង 
ទីតាំង វ្ចខ្ចប់  ចំនួន ៤៨ ចមា្ការ  និង 
ទតីាងំ  ដោយ រមួ មាន   ក្មុហ៊នុ  មា្ចាស-់ 
ចមា្ការ  នងិ សហគមន ៍កសកិម្ម នងិ មាន 
ផ្ទ្ដី ដាំដុះ ដំណាំ ស្វាយ សរុប ចំនួន   
២៨ ៣៤៥,៧០ ហិកតា។ 

របាយការណ៍ ពី អគ្គនយ កដា្ឋាន 
កសកិម្ម ឱយ្ ដងឹថា រហតូ មក ដល ់ពល្ 
ន្ះ កម្ពជុា មាន ផ្ទដ្ ីដាសំ្វាយ បម្ាណ 
១២៤ ៣១៩  ហកិតា  ដោយ  ផ្តលផ់ល  
ជា មធយ្ម ១៥,៥  តោនក្នងុ  ១  ហកិតា  
សមប្១់រដវូ កាល ខណៈ  ១  ឆ្នា ំអាច 
ទទួលផល បាន២ ដង ។

ទិន្នន័យ ពី អគ្គនយ កដា្ឋាន កសិកម្ម 
ឱយ្ ដងឹថា  កម្ពជុា បាន នចំញ្ ផលតិផល  
ពី ផ្ល្ស្វាយ រួមមាន  ផ្ល្ ស្វាយ ស្ស់ 
ដំណាប់ ស្វាយ ទឹក សុីរ៉ូ ស្វាយ និង 
ស្វាយ ជ្ក់ ដ្ល មាន តម្ល្ សរុប ជាង  
៤៤,៥៧  លាន ដុលា្លារ  កាលពី ឆ្នាំ  
២០១៩៕  LA

គោ  ចិញ្ចមឹ យក ទឹក ដោះ  នៅ   ក្នងុ កសិដ្ឋាន Kirisu  Farm។ រូបថត សហ ការី

Kirisu Farm នឹងពង្រកីទីផ្រសារនៅដើមឆ្នាំក្រយការប្រមូលពន្ធរបស់GDT...
ត ពី ទំព័រ ១...ប្កាស ពន្ធ ក្នុង ឆ្នាំ 

២០២០ ធ្វើ ឱ្យ ចំណូល យើង ឆ្នាំ ន្ះ ក៏ 
នៅ ត្ ល្អ ដ្រ។  ខ្ញុំ បាន អង្ក្ត ឃើញ ថា 
និន្នាការ ប្ក់ ចំណូល ប្ចាំខ្ របស់ 
យើង ក ៏នៅ ត ្កពំងុ ធ្វើ បាន ល្អ ដរ្ ការ- 
ន្ះ បាន ធ្វើ ឱ្យ យើង ទទួល បាន  ប្ក់ 
ចំណូល ខ្ពស់ សម្ប់ ឆ្នាំ ន្ះ »។

លោក លើក ឡើង ថា ៖« ដូច ដ្ល 
យើង បាន មើល ឃើញ ហើយ ថា យើង 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ សរ ត្ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងិ ការ ធា្លាក ់ចុះ សដ្្ឋកចិ្ច 
យើង នៅ ត ្សមច្ បាន ចណំលូ ជាង 
៩៤,៦៣ ភាគរយ  ន ្ផន្ ការ ឆ្នា ំន្ះ។ 
ខ្ញុំ គិត ថា យើង នឹង សម្ច បាន តាម 
ទសិដៅ ត្មឹ ចងុ ឆ្នា ំន្ះ ដចូ ដល្ កស្ងួ  
ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន កំណត់ 
ផ្ន ការ ប្ចាំ ឆ្នាំ មក យើង»។ 

លោក  មាស សុខស្នសន អ្នក នំ- 
ពាក្យ  ក្សួង ស្ដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បាន លើក ឡើង ពី ប្តិបត្តិ ការ ល្អ ន្  
ការ ប្មូល ប្ក់ ចំណូល នៅ ឆ្នាំ ន្ះ     
ទោះ ប ី ជា ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩  
ដ្ល  ប៉ះពាល់ ដល់ស្ដ្ឋ កិច្ច ក៏ ដោយ។ 

លោក ថ្ល្ង ថា ៖«  វា មិន ជា ការ បារម្ភ 
អំពី ការ ប្មូល ប្ក់ ចំណូល ពន្ធ នៅ 
ឆ្នាំ ន្ះ ទ្។ ដូច ដ្ល ខ្ញុំ បាន មើល- 
ឃើញ ថា ការ បម្លូ បក្ ់ចណំលូ ពន្ធ  
ល្អ បស្ើរ ជាង ការ រពំងឹ ទកុ ដោយ សរ 
ត្ យើង មើល ឃើញ  វិស័យ មួយ ចំនួន  
ទៀត នៅ ត្ ដំណើ រការ បាន ល្អ»។

លោក គង់  វិបុល  បាន  ឱ្យ ដឹង ថា 

ផ្នការ អនុវត្ត ឆ្នាំ ២០២១ នឹង ទាប - 
ជាង លទ្ធ ផលឆ្នាំ ២០២០ ដោយ សរ 
ត ្បត្បិត្ត ិការ អាជវី កម្ម ធា្លាក ់ចុះ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ ជា ពិស្ស នៅ ក្នុង វិស័យ 
ទ្សចរណ៍ ។ ប៉ុន្ត្ លោក មើល ឃើញ 
ថា វិស័យ ផ្ស្ង ទៀត  ដូចជា ការ ដឹក- 
ជញ្ជនូ  នងិ មនិមន្ កាតដ់រ្ កពំងុ មាន 
ប្តិបត្តិការ ល្អ ប្សើរ។  

លោក ថ្លង្ ថា ៖« តាម ផន្ការ បច្ា-ំ 
ឆ្នា ំ GDTត្វូ ត ្បម្លូ ឱយ្ បាន បហ្ល្  
២,២៧១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ន ្ផន្ ការ 
អនុវត  ្ត ឆ្នាំ ២០២១ ដ្ល ទាប ជាង ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ សរ ត ្ផល ប៉ះពាល ់ជងំ ឺ 
កូវីដ១៩  ដ្ល ប៉ះពាល់ ដល់ ក្ុម- 
 ហ៊ុន ជា ច្ើន ដូច្ន្ះ វា នឹង បន្ត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២១   »។ តាម ច្បាប់ ពន្ធ  លោក 
ពន្យល់ ថា សម្ប់ ក្ុម ហ៊ុន នន 
ដ្ល បាន ខាត បង់ ប្ក់ ចំណូល ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២០ ពួក គ្ អាច បន្ត ទៅ មុខ 
ចាប់ ពី ៣ ទៅ ៥ឆ្នាំ បន្ថ្ម ទៀត។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« នោះ ជា មូល- 
ហ្តុ ដ្ល អ្នក មើល ឃើញ  ផ្នការ 
អនុវត្ត  ឆ្នាំ ២០២១ នឹង ទាប ជាង ឆ្នាំ 
២០ ២០»។  

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ GDT ប្មូល 
ប្ក់ ចំណូល ពន្ធ បាន ២, ៨១៩ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ  លើស ព ីទសិដៅ បច្ា ំឆ្នា ំ
ចំនួន ៥៣០ លានដុលា្លារ ឬ ២៣, ២០ 
ភាគរយ។ វា មាន ចំនួន  ២៨,២៨ 
ភាគរយ ខ្ពស ់ជាង ចនំនួ ២, ១៩៧ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ កាល  ពី ឆ្នាំ ២០១៨៕ LA 

ក្រមុហុ៊ននំាច្រញស្វាយនឹងបញ្ចប់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធក្នងុខ្រធ្ននូ្រះ

បេព័ន្ធ បេពេតឹ្តកិម្ម សម្លាប់ សមសធាត៊ចងេ  តេៀម ដំឡើង  ក្នងុរោងចកេ  ។ Sakhon Veng 
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សុខវេងឈាង

នៅរយៈពេល២ថ្ងេជាប់គ្នា
បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាមេរិក
២របូដេលធ្វើការនៅមន្ទរីពេទេយ
តេមួយនៅរដ្ឋ Alaskaបាន
ចេញរោគសញ្ញាបេតិកម្មអា-
ល្លេកហេស៊ីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មាននទី
កេយពីពកួគេបានទទលួវ៉ាក-់
សាំងCovid-19ផលិតដោយ
កេមុហុ៊នPfizer/BioNTech។
ករណីទី១គឺបានកើតឡើង

នៅថ្ងេអង្គារទី១៥ដោយបុគ្គ-
លកិសខុាភបិាលទ១ីគជឺាស្តេី
វ័យកណ្ដាលដេលមិនមានបេ-
វត្តិអាល្លេកហេស៊។ីក្នង៊រយៈពេល
១០នទីបន្ទាប់ពីទទួលវ៉ាក់-
សាងំស្តេីមា្នាកន់េះមានបេតកិម្ម
អាណហ្វីឡាក់ទចិដោយមាន
រោគសញ្ញាកន្ទួលលើមុខ និង
ដងខ្លួន ការពិបាកដកដង្ហើម
និងចង្វាក់បេះដូងកើនឡើង។
បុគ្គលិកទី១ដំបូងតេូវចាក់-

ថ្នាំEpinephrine(Adrena-
line) ដេលជាថ្នាំស្តង់ដា
សមេប់ពេយាបាលបេតិកម្មអា-
ល្លេកហេស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។រោគសញ្ញា
របស់ស្តេមីា្នាក់តេវូបានធូរសេបើយ
ប៉នុ្តេកេយមកលេចចេញជាថ្មី
ហើយតេូវបានបន្តពេយាបាល
ដោយបេើថ្នាំ Steroid និង
ដាក់ពេយួរថ្នាំ Epinephrine

បន្ថេម។ នៅថ្ងេពុធលោកសេី
បានធូរសេបើយរោគសញ្ញា
ហើយបានផ្ដាច់ថ្នាតំេវេជ្ជបណ្ឌតិ
បញ្ជាឱេយសមេកនៅមន្ទីរពេទេយ
ដើមេបីធ្វើការតាមដាន។
រីឯករណីទី២គឺបានកើតឡើង

នៅថ្ងេពធុទី១៦ដោយបគុ្គលកិ
សុខាភិបាលទី២បានចេញ
រោគសញ្ញាហើមភ្នេកវិលមុខ
និងរមាស់បំពង់ក១០នទី
កេយពីបានទទលួវ៉ាក់សាងំ។
លោកតេូវបានគេនំទៅបន្ទប់
សង្គេះបន្ទាន់ហើយពេយាបាល
ជាមួយ EpinephrinePep-
cidនិងBenadryl។
មន្ទីរពេទេយមិនបានសន្និដា្ឋាន

ថបេតិកម្មនេះគឺជាបេតិកម្ម
អាណហ្វីឡាក់ទិចទេហើយ
លោកបានសះសេបើយប៉ុន្មាន
ម៉ោងកេយមកហើយបាន
អនុញ្ញាតឱេយចេញវិញ។
កាលពីយប់ថ្ងេពធុមន្ទរីពេទេយ

BartlettនៅទីកេុងJuneau
រដ្ឋAlaskaបានផ្ដល់វ៉ាកសំ់ាង
ជនូបគុ្គលកិសខុាភបិាលចនំនួ
១៤៤របូហើយបានបង្ហាញថ
ពកួគេនងឹបន្តផេនការចាក់វ៉ាក-់
សាងំដោយមនិប៉ះពាល់ដោយ
ករណីអាល្លេកហេសី៊ទាំង២
នេះទេ។
បើទោះបីជាវ៉ាក់សំាងPfiz-

er/BioNTechតេវូបានបង្ហាញ

ថ មានសវុត្ថភិាពនងិមានបេ-
សិទ្ធភាពបេហេល៩៥ភាគ-
រយក្ន៊ងការសាកលេបងដោយ
មានការចូលរួមពីអ្នកចូលរួម
ចនំនួ៤៤០០០នក់កដ៏ោយ
ក៏ករណីអាល្លេកហេស៊ីទាំងនេះ
អាចប៉ះពាល់ដល់ភាពទកុចតិ្ត
ទៅលើសុវត្ថិភាពនេវ៉ាក់សំាង
នេះ។អ្នកវិភាគមួយចំនួនគិត
ថអាចនឹងមានការរឹតបន្តឹង
ការណេនំលើការផ្ដល់វ៉ាក់-
សាំងដើមេបីធានសុវត្ថិភាពនេ

អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំង។
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុចកេភព

អង់គ្លេសបានហាមឃាត់ជន
ដេលមានបេវត្តិអាល្លេកហេស៊ី
ធ្ងន់ធ្ងរមិនឱេយទទួលវ៉ាក់សាំង
នេះ កេយបុគ្គលិកសុខាភិ-
បាល២រូបបានបេតិកម្មអាណ-
ហ្វឡីាកទ់ចិហើយបានកណំត់
ឱេយការផ្ដល់វ៉ាកស់ាងំតេវូបេពេតឹ្ត
ទៅនៅកន្លេងដេលមានឧប-
ករណ៍ជួយសង្គេះ។
ករណីទាំង២នេះគឺតេូវបាន

គេរំពឹងថនឹងតេូវពិភាកេសា
ដោយគណៈកម្មការបេឹកេសា-
យោបល់របស់FDAដេលនឹង
ជបួបេជុំនៅថ្ងេពេហសេបតិ៍ដើមេបី
ពិភាកេសាថតើគួរអនុញ្ញាតឱេយ
បេើបេស់វ៉ាក់សាំងកេុមហ៊ុន
Mordenaក្ន៊ងគេអាសន្នដេរ
ឬទេ? បើទោះបីជា វ៉ាក់សាំង
Pfizerនិងវ៉ាក់សំាងMor-
dernaគឺជាវ៉ាក់សាំងបេភេទ
mRNA ទាំង២ហើយមាន
គេឿងផេសំសេដៀងគ្នាគេមិនទាន់

ដឹងថវ៉ាក់សាំង Morderna
នងឹបង្កឱេយមានបេតកិម្មអាល្លេក-
ហេស៊ីដូចវ៉ាក់សាំង Pfizer/Bi-
oNTechដេរឬទេ?
បញ្ហាមយួទៀតដេលPfizer

បានបេឈមគឺបញ្ហាកង្វះវត្ថ៊
ធាតុដើមសមេប់ផលិតវ៉ាក់-
សាំងពួកគេហើយនឹងធ្វើការ-
កាត់បន្ថយគោលដៅផលិត-
កម្ម។កាលពីខេសីហា កេុម-
ហ៊ុន Pfizerបាននិយាយថ
ពួកគេមានគោលដៅផលិត
វ៉ាក់សំាងចំនួន១០០លានដូស
តេឹមដំណច់ឆ្នាំ២០២០។
យា៉ោងណមិញ កាលពីថ្ងេ

ពុធកេុមហ៊ុនចិន Shanghai
FosunPharmaceutical
Groupបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់-
សាំង Pfizer/BioNTech
ចនំនួ១០០លានដសូសមេប់
ចេកចាយក្ន៊ងបេទេសចិន
ខណៈពេលដេលបេក្ខជនវ៉ាក់-
សាំងចិនផេសេងទៀតដូចជា
Sinovacនិង Sinopharm
គឺកាន់តេខិតជិតការអនុញ្ញាត
ឱេយបេើបេស់ក្ន៊ងបេទេស។
បារាងំក៏បានបញ្ជាទញិយក

វ៉ាក់សាំង Pfizer/BioNTech
ផងដេរ ខណៈពេលដេលអា-
ល្លឺម៉ង់ជំរុញសហភាពអឺរ៉ុប
ឱេយអនុញ្ញាតបេើបេស់ក្ន៊ង
គេអាសន្ន៕

តពីទំព័រ១...ថេឥណ្ឌា ចិន
ជប៉ុន កូរ៉េ អាល្លឺម៉ង់ អីុតាលី
សិង្ហបុរីនិងមា៉ោឡេសុី។
កេសួងរតនគរសហរដ្ឋ-

អាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្ន៊ង
របាយការណ៍បេចាឆំ្នាំរបស់ខ្លនួ
ដេលបានបេគល់ទៅសភាថ
បេទេសវៀតណមនងិបេទេស
ស្វ៊ីសបានបំពេញនូវលក្ខណ-
វិនិច្ឆ័យទាំង៣សមេប់ការកំ-
ណតក់ាររៀបចរំូបយិវត្ថ៊រមួទាងំ
ការធ្វើអន្តរាគមន៍យា៉ោងសកម្ម
នៅក្ន៊ងទីផេសារប្តូរបេក់បរទេស
នៅក្ន៊ង៤តេីមាសរហូតដល់
ខេមិថុន ឆ្នាំ២០២០ដេល
ធ្វើឱេយមានផលបេយោជន៍ដេល
មិនយុត្តិធម៌នៅក្ន៊ងការធ្វើពា-
ណិជ្ជកម្ម។
យា៉ោងណមញិធនគរជាតិ

ស្វ៊សីបានរញុចេនចោលការ-

ចោទបេកាន់របស់រតនគរ
អាមេរកិដោយបានចេញសេច-
ក្តីថ្លេងការណ៍មួយដេលសរ-
សេរថខ្លួនមិនបានបេើកល-
លេបិចរូបិយប័ណ្ណណមួយឡើយ
ហើយវិធីសាសេ្តគោលនយោ-
បាយរបូយិវត្ថ៊របស់បេទេសនេះ
នឹងមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។ធនគរ
នេះក៏បានអះអាងផងដេរថ
ខ្លួននៅតេមានឆន្ទៈក្ន៊ងការធ្វើ
អន្តរាគមន៍យា៉ោងសកម្មនៅក្ន៊ង
ទីផេសារប្តូរបេក់បរទេស។
បណ្ដាបេទេសដេលតេូវបាន

ចាត់ថ តេូវបានបន្ទាបរូបិយ-
ប័ណ្ណដើមេបីបង្កើនការនំចេញ
អាចបេឈមនងឹការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មដូចជា ការកំណត់កិច្ច-
សនេយាពីរដា្ឋាភិបាលសហរដ្ឋ-
អាមេរិក និងហិរញ្ញបេបទាន
អភិវឌេឍន៍។បេទេសវៀតណម

ក៏អាចរងផលប៉ះពាល់ពីពន្ធ-
គយ កេមការសុើបអង្កេត
របស់ការិយាល័យតំណងពា-
ណិជ្ជកម្មអាមេរិកទាក់ទងនឹង
រូបិយប័ណ្ណបេទេសវៀតណម
មានតម្លេទាប។
ការគំរាមកំហេងពីកេសួង

រតនគរសហរដ្ឋអាមេរិកអាច
ជាការអាមា៉ោស់មួយសមេប់
បេទេសស្វ៊ីស ប៉ុន្តេទោះបីជា
បេទេសស្វ៊សីស្ថតិក្នង៊បញ្ជីក៏
ដោយបេទេសនេះទំនងជានឹង
មានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់
គោលនយោបាយរូបិយវត្ថ៊
របស់ធនគរជាតិនេបេទេស
ស្វ៊ីស។ ការដាក់នៅក្ន៊ងបញ្ជី
ដេលបេើបេស់រូបិយប័ណ្ណមក
បោកបញ្ឆោតនេះនឹងមិនមាន
ការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយស្វ័យ-
បេវត្តិណមួយឡើយទោះបី

ជាចេបាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតមេូវ
ឱេយទីកេុងវ៉ាសុីនតោនទាមទារ
ការចរចាជាមួយបេទេសដេល
មាននៅក្ន៊ងបញ្ជីក៏ដោយ។
ចំពោះបេទេសផេសេងដូចជា

បេទេសវៀតណម ថេ និង
តេវ៉ាន់នៅឆ្នាំនេះបានរំលោភ
លើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ៣របស់
កេសួងរតនគអាមេរិកររួម
មានពាណជិ្ជកម្មទ្វេភាគីលើស
ដេលមានទឹកបេក់ ២០ពាន់
លានដុលា្លារជាមួយសហរដ្ឋ
អាមេរកិអន្តរាគមន៍របូយិបណ័្ណ
បរទេសលើសពី២ភាគរយនេ
ផលិតផលក្ន៊ងសេុកសរុបនិង
គណនីចរន្តពិភពលោកលើស
ពី២ភាគរយនេផលតិផលក្នង៊
សេុកសរុប។
អ្នកជំនញខាងរូបិយវត្ថ៊

រំពឹងថ លេខាធិការរតនគរ
លោក StevenMnuchin
នងឹចេញរបាយការណ៍នេះក្ន៊ង
រយៈពេលតេប៉នុ្មានថ្ងេប៉ណុ្ណោះ

មុនពេលគត់ចេញពីតំណេង
កេមអាណត្តិរបស់Donald
Trump។លោកសេី Janet
Yellenអ្នកជាប់ឆ្នាតអាណត្តិ
លោកJoeBidenដេលជាប់
ឆ្នាតជាលេខាធិការកេសួង
រតនគរអាចផ្លាស់ប្តូររបាយ-
ការណ៍នេះនៅពេលដេល
កេសួងនេះ នឹងចេញរបាយ-
ការណ៍បន្ទាប់ក្ន៊ងខេមេសា
ឆ្នាំកេយ។
បេទេសចុងកេយបង្អស់

ដេលមានក្ន៊ងបញ្ជីសហរដ្ឋ-
អាមេរិកគឺ បេទេសចិនដេល
កាលពីចងុឆ្នាំមនុក៏មានឈ្មាះ
ក្ន៊ងបញ្ជីនេះដេរ មានតេបេ-
ទេសចនិទេដេលបានដកចេញ
ពីតារាងនៅក្ន៊ងខេមករាឆ្នាំ
នេះ។ការដកបេទេសចិនពី
តារាងកាលពីខេមករាគឺបន្ទាប់
ពីបេទេសចិននិងសហរដ្ឋ-
មេរិកមានកិច្ចពេមពេៀងពា-
ណជិ្ជកម្មមយួ។បណ្ដាបេទេស

ដេលតេូវបានចាត់ថ បន្ទាប
តម្លេរូបិយប័ណ្ណអាចបេឈម
នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជា
ការដាក់កមេិតកិច្ចសនេយាពី
រដា្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
និងហិរញ្ញបេបទានអភិវឌេឍន៍។
ជារឿយៗបេទេសវៀតណម

តេូវបានគេកំណត់ថ ដើរតួ
សំខាន់សមេប់បេទេសចិន
ដេលជាមជេឈមណ្ឌលបណ្ដាញ
ផ្គត់ផ្គង់របស់កេុមហ៊ុនអាមេ-
រកិ។របាយការណ៍បេពន័្ធផេសព្វ-
ផេសាយថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថ
កេុមហ៊ុនAppleបានផ្លាស់ប្តូរ
ផលិតកម្ម AirPods ចំនួន
៣០ភាគរយពីបេទេសចនិទៅ
បេទេសវៀតណម។បេសនិបើ
អាមេរិកនៅតេបន្តផេនការ
ដើមេបីបន្ធូរបន្ថយទំនក់ទំនង
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយចិន
ការបន្ទាបរូបិយប័ណ្ណវៀត-
ណមអាចនឹងតេូវបរាជ័យ
ដោយខ្លួនឯង៕

បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាមេរិក២រូបបេតិកម្មអាល្លេកហេសី៊ធ្ងន់ធ្ងរកេយទទួលវ៉ាក់សំាង Pfizer/BioNTech
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សៅ  សម្ភស្ស

កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  រដ្ឋបាល  
Trump  បាន ចៃញ លិខិត ស្ដីពី 
ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម បៃឆំង នឹង 
ទីភ្នាក់ងារ ទិញ អាវុធ របស់ 
បៃទៃស តកួគ ី ដៃលជា បៃទៃស 
សម្ព័ន្ធមិត្ត របស់  ណាតូ ជាង 
៣ឆ្នាបំន្ទាប ់ព ីបៃទៃស នៃះ  បាន 
ទិញ បៃព័ន្ធមីសុីល ពី បៃទៃស 
រុសៃស៊ី។

ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម សៃដ្ឋកិច្ច  
និង ការធ្វើ ដំណើរ បៃឆំងនឹង 
កៃសួង ឧសៃសាហកម្ម ការពារ- 
ជាតិ  តួកគី  និង មន្តៃីកំពូលៗ 
ចំនួន ៤នក់  គឺជា ការ ពៃមាន 
ដល ់បៃជា ជាត ិដទៃទៀត រមួមាន  
ឥណា្ឌា  អៃហៃសី៊ប  និងអារ៉ាប់-
ប៊ីសាអ៊ូឌីត ដៃល កំពុង ពិចារ- 
ណា ទិញ អាវុធ  និង ឧបករណ៍ 
យោធា ផៃសៃង ទៀត ព ីទ ីកៃងុ មូស៉្គ ូ
ដូចគ្នា។ 

ការ បៃកាស ពកីារ ដាកទ់ណ្ឌ- 
កម្មនៃះ ធ្វើឡើង ក្ន៊ង អំឡ៊ង 
សបា្តាហ៍  ចុងកៃយ នៃ ការកាន់ 
តំណៃង របស់ បៃធាន ធិបតី 
លោក Donald Trump  ដៃល 
បាន បងា្ហាញពី   ឆន្ទៈ របស់ អា-
មៃរកិ ក្នង៊ ការ ជរំញុ ឱៃយ បៃធាន-  
ធិប ត ី តួកគី លោក  Recep 
Tayyip Erdogan  មាន  ភព- 
ស្មោះតៃង់  និង ទទួល ខុស តៃូវ 
ក្ន៊ង ការររំង កុំឱៃយ រុសៃសី៊ ជៃៀត 
ចូល បច្ចៃក វិទៃយា យោធា របស់ 
បៃទៃស លោក ខាងលិច។

រដ្ឋមន្តៃកីា របរ ទៃសសហ រដ្ឋ អា-
មៃរិក   លោក  Mike Pompeo 
បាននិ យាយថា៖ «សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក  បាន បញ្ជាក់ បៃប់ 
បៃទៃស តួកគី ជាចៃើន លើក- 

ចៃើន  សាថា  កា រទិញ បៃព័ន្ធ 
មីសុីល S-400 នឹង បង្ក គៃះ-
ថា្នាក់ ដល់ សន្តិសុខ បច្ចៃក វិទៃយា  
និង បុគ្គលិក យោធា អាមៃរិក  
ហើយជា ការ ផ្គត់ផ្គង់ ថវិកា 
យា៉ាងចៃើន ដល់ វិស័យ ការពារ- 
ជាតិ របស់ រុសៃសី៊  វាដូចជា ការ- 
អនញុ្ញាត ឱៃយ រសុៃសី៊ ដាក ់កង កមា្លាងំ- 
បៃដាប ់អាវធុ  នងិ ឧសៃសា ហកម្ម- 
ការពារ  នៅ បៃទៃស តួកគី 
អ៊ីចឹង»។

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖ «យា៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ ក៏តួកគី បាន សមៃច-  
ចិត្ត ទិញ  និង ឈានទៅ ដល់ ការ- 
សាកលៃបង បៃព័ន្ធ មីសីុល S-400   
បាតទ់ៅ ហើយ ទោះ ប ីជា នៅ ក្នង៊ 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត ណាតូ  អាច មាន 
លទ្ធភព ផ្គត់ផ្គង់ ក្ន៊ង វិស័យ 
យោធា  និង ការពារ បៃទៃស នៃះ 
ហើ យក្ដី »។

លោក បាន បន្តថា៖  «ខ្ញ៊ំ សូម 
ជរំញុ ឱៃយ តកួគ ីដោះសៃយ បញ្ហា 

S-400 នៃះ ជា បន្ទាន់ ដើមៃបី 
សមៃបសមៃួល សា្ថានភព ជា- 
មួយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក។  តួកគី  
គឺជា សម្ព័ន្ធមិត្ត ដ៏ មាន តម្លៃ  និង 
ជាដៃ គូ សន្តិសុខ ក្ន៊ង តំបន់ ដ៏ 
សខំាន ់សមៃប ់សហរដ្ឋ អាមៃ-
រកិ  ហើយយើង ស្វៃងរក ការ បន្ត 
កចិ្ច សហបៃត ិបត្តកិារ  ក្នង៊ វសិយ័ 
ការពារ ជាតិ ដៃលមាន អាយុ- 
កាល រប់ ទសវតៃសរ៍  បៃសិន បើ 
តួកគី  មិន កាន់កាប់ បៃព័ន្ធ 
មីសុីល S-400  ឱៃយបាន ឆប់ 
បំផុត»។ 

ជា ការ ឆ្លើយតប  កៃសួង ការ- 
បរ ទៃស តកួគ ី បាន នយិាយ នៅ 
ក្ន៊ង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយថា 
ខ្លួន «មិន យល់ សៃប  និង បដិ- 
សៃធ»  ចពំោះ ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម 
របស់ សហ រដ្ឋអាមៃរិក ដោយនិ- 
យាយ ថា ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម តៃ 
មា្ខាង របស ់ទ ីកៃងុ វា៉ាសុនីតោន  គ ឺ
មិនអាច ទទួលយក បានទៃ ។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍ បាន សរ-
សៃរ ថា៖ «បៃទៃស តួកគី  នឹង 
ចាត់វិធាន ការ ចាំបាច់ បៃឆំង 
នឹង  ការ សមៃច ចិត្តនៃះ  ដៃល 
នងឹ ជះ ឥទ្ធពិល អវជិ្ជមាន ចពំោះ 
ទនំក ់ទនំង របស ់យើង (តកួគ ី 
នងិ អាមៃរកិ)»។  នៅក្នង៊ សៃច- 
ក្តីថ្លៃង ការណ៍ នៃះ តួកគី អះ- 
អាង ថា បៃព័ន្ធ មីសុីល  S-400  
នងឹមនិ ប៉ះពាល ់ដល ់សម្ពន័្ធ មតិ្ត 
ណាតូ ទៃ។

កៃសួង  បាន អំពាវនវ ដល់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក «ឱៃយ តៃឡប់ 
មកវិញ ឱៃយបាន ឆប់តាម ដៃល 
អាច ធ្វើ ទៅបាន  និង ពិភកៃសា ពី 
កំហុស ដ៏ធំ មួយ នៃះ»។ លោក 
បន្ថៃម ថា   ទីកៃុង  អង់ ការ៉ា បាន 
តៃៀម ខ្លួនរួច ជា សៃច សមៃប់ 
កិច្ច ពិភកៃសា ការទូត ជាមួយ 
អាមៃរិក ។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ  រដ្ឋ មន្តៃ ីការបរ- 
ទៃស រុសៃស៊ី លោក Sergey 

Lavrov  បាន និយាយថា  ការ- 
ដាក់  ទណ្ឌកម្មនៃះ  គឺជា ភ័ស្ត៊- 
តាង នៃ «ភព កៃអឺត កៃទម» 
របស់ អាមៃរិក ហើយ នឹងធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល ់ដល ់ជហំរ របស ់សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក នៅលើ ឆក អន្ដរ- 
ជាតិ។

លោក បាន និយាយថា៖ «វា 
ជា ភ័ស្ត៊តាង មួយទៀត  ដៃល 
បងា្ហាញ ព ីអាកបៃប ករិយិា កៃអតឺ- 
កៃទម របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
ចំពោះ ចៃបាប់ អន្ដរជាតិ  និង ការ- 
បងា្ហាញ នូវ វិធានការ មិនសៃប 
ចៃបាប់ ជា ឯកតោភគី  និង ការ- 
បង្ខតិបង្ខ ំលើ បៃទៃស ដទៃ ដៃល 
សហរដ្ឋ អាមៃរកិ តៃងធ្វើ អសជ់ា- 
ចៃើន ទសវតៃសរ ៍មក ហើយចពំោះ 
បៃទៃសនៅ ទទូាងំ ពភិព លោក។  
ជា ការពតិ  ខ្ញ៊គំតិ ថា ទង្វើនៃះ នងឹ 
មិន បាន ជួយដល់ កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ សហ- 
រដ្ឋអាមៃរិក  លើឆក អន្តរជាតិ 
ឱៃយ ល្អទៃ ខណៈដៃល អាមៃរិក 
មាន  ការទទលួខសុតៃវូ ក្នង៊ ការ- 
ចរចា លើ ឆក អន្តរជាតិ ដៃល រួម- 
មាន  ទំាង កិច្ចសហ បៃតិបត្ត ិការ 
បច្ចៃកទៃស យោធា ផងនោះ » ។  

ការ ទិញ បៃព័ន្ធ មីសីុល S-400 
របស់ បៃទៃស តួកគី នៅឆ្នាំ  
២០១៧  បាន បង្កឱៃយ មាន 
ការផ្ដើម ឱៃយមាន ការ ដាក់ ទណ្ឌ- 
កម្ម ពី អាមៃរិក  ពៃះវា បាន រំ-
លោភលើចៃបាបត់ទល ់នងឹ សតៃវូ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដោយការ- 
ដាក់ទណ្ឌកម្ម  ហៅកាត់ ថា 
CAATSA។  យា៉ាងណា មិញ  
បៃព័ន្ធ មីសុីល S-400  មាន 
សមត្ថភព បាញ់ ទមា្លាក់ យន្ដ- 
ហោះ  ដូចជា  F-35  ដៃល ជា 
យន្តហោះ ចមៃបាំង  ចុង កៃយ 
បង្អស់ របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក។

តួកគី  បាន ចំណាយ បៃក់ 
យា៉ាង ចៃើនរួច ទៅហើយ  សមៃប់  
ការ ទញិ មសីុលី រសុៃស៊ ីនៃះ។  ឥឡវូ 
នៃះ បៃទៃសនៃះ តៃូវបាន គៃ 
ហាម  ឃាត់ មិនឱៃយ ទិញ  និងសាង- 
សង់ យន្តហោះ F-35  ទៀត 
ឡើយ  ទើប តកួគ ីបាន ចាប ់ផ្តើម 
ទិញ បៃព័ន្ធ មីសុីល S-400  
ក្ន៊ងឆ្នាំ២០១៩ ។

ការ ដាក ់ទណ្ឌកម្ម ចងុ កៃយ 
បង្អស ់របស ់សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ  គ ឺ
ផ្តាត សំខាន់ ទៅលើ ទីភ្នាក់ងារ 
លទ្ធកម្ម យោធា របស់ បៃទៃស 
តួកគី  ដោយ ហាមឃាត់ អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ នំ ចៃញ របស់ សហ រដ្ឋ- 
អាមៃរកិ  នងិ ឥណទាន បៃទៃស 
នៃះ ផងដៃរ ។  មន្តៃីជាន់ខ្ពស់ 
មួយ ចំនួន  ដៃល ធ្វើ ការ នៅទី- 
ភ្នាក់ងា រនៃះ  ក៏តៃូវ បានគៃ 
កំណត់ គោល ដៅ ហើយដៃរ ។  

ទោះយា៉ាង ណាក៏ ដោយ នៅ 
កៃមចៃបាប់  CAATSA  របស់ 
អាមៃរិក  ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម តៃូវ 
បាន គៃ មើល ឃើញថា  ជា ការ- 
ដាក ់ទណ្ឌកម្ម កមៃតិ សៃល នៅ 
ឡើយ។

អ្នកវិភគ Atilla Yesilada  
នៃ កៃុម ពិគៃះ យោបល់  Glo-
bal Source Partners  បាន 
មាន  បៃសាសន ៍ថា៖ «នៃះ គៃន-់ 
តៃ  ជា ឧទាហរណ៍ ប៉ុណ្ណោះ។ 
ពកួគៃ មនិទាន ់ធ្វើឱៃយប៉ះ ពាល ់អ្វ ី
ខា្លាំងនៅ ឡើយទៃ។  ចំពោះ 
បុគ្គល ដៃល ពាក់ព័ន្ធ ផ្ទាល់  ក៏ 
មនិទាន ់មាន ផល ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ  
នៅ ឡើយដៃរ។  សមៃប់ខ្ញ៊ំ  នៃះ 
គ ឺគៃនជ់ា ជុទំ១ី  ដៃល គៃ សាក-
លៃបង មនុ ប៉ណុ្ណោះ  នងិមាន រឿង 
ជាចៃើន ទៀតនៅ ថ្ងៃមុខ ដៃល 
យើង មិនទាន់ ដឹង»៕

ប្ព័ ន ្ធការ ពា រ ដ្នអាកាសS-400របស់រុស្សី៊ដ្លតូ្វ បា ន ដាក់ពង្យ  នៅ មូលដា្ឋ ន ទ ព័ អាកាស Hmeimim ។ AFP 

អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មតួកគីកេយពីបេទេសនេះទិញអាវុធពីរុសេសី៊



រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំពេញ : ខណៈ ឆ្នាំ ២០២០ 
ត្រូវបាន ចាត់ទុក ជា វ្រលា ដ៏ គួរ 
ឱ្រយ ភ័យ ខ្លាច ដោយ សារ ត្រ វិបត្ដិ 
កវូដី១៩  Ubiquest Phnom 
Penh បាន រៀបចំ កម្មវិធី មួយ 
ចនំនួ ដើម្របី បន្ធរូ បន្ថយ ភាពតាន- 
តឹង ក្នុង ផ្លូវ អារម្មណ៍ ។ 

រៀបចំ ឡើង នៅ កោះ ដាច់ ជា 
ទឋីាន ដ ៏ស្រសត់្រកាល ន្រ ដ្រន- 
កោះ សម្របូរ ដំណាំ ហូប ផ្ល្រ និង 
ជំនោរ ត្រជាក់ ពីទន្ល្រ  ស្ថិត នៅ 
ឯជាយ  ក្រុង ចម្ងាយ ប្រមណ  
១៥ គីឡូម៉្រត្រ ពី ប្រះដូង រាជ-
ធាន ី ភ្នពំ្រញ  ព្រតឹ្ដកិារណ ៍កម្រសាន្ដ 
ន្រះ មន គោល បំណង ជំរុញ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ក្នុង ស្រុក ។ 

 ទោះ បី ជា  កោះដាច់ នៅស្ថិត 
ក្នុង បរិវ្រណ រាជធានី   ភ្នំព្រញ  
ប៉ុន្ដ្រ វា ស្ថិត នៅ  ឆ្ងាយ ពី ទិដ្ឋភាព 
អ៊ូអរ  និង ផ្រស្រងអួអាប់ របស់ 
ទីក្រុង ដ្រល អ្នកចួលរួម  អាច 
ធ្វើដំណើរ ស្រូប   ខ្រយល់ អាកាស  
បរិសុទ្ធ  និងទស្រសនា  ទ្រសភាព 
ប្ល្រក ភ្ន្រក ។

Ubiquest Phnom Penh 
បាន រៀបចំ កម្មវិធី ចំនួន២ រួច 
មក ហើយ ដចូជា ការប្រណាងំ 
រុឺម៉ក   កាល ពីថ្ង្រ ទី៣  ខ្រតុលា  
និង ការប្ររឰ កម្មវិធីហាឡូវីន    
នៅ ថ្ង្រ ទី ៧  ខ្រ វិច្ឆិកា  ។ 

កញ្ញា សម្របត្តិ ស្រីមុំ  ជា អ្នក- 
គ្រប់គ្រង ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម តាម 
ប្រពន័្ធអ្រឡចិត្រនូកិ  បាន  ប្រប ់ 
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ថា ៖ «កាល នោះ 
មន គ្នា ប្រហ្រល   ៣០ នាក់  ចូល- 
រួម ។ វា ទទួលបាន ជោគជ័យ 

ដោយ អ្នក ចូលរួម គត់ ទទួល- 
បាន  ភាព រីករាយ គ្រប់ៗ គ្នា ។ 
យើង  អាច គ្រប់គ្រង សា្ថានការណ៍ 
បានទំាង អ្នកបើក  tuk-tuk និង  
អ្នកជិះ សុទ្ធត្រ មន សុវត្ថភិាព »។ 

កញ្ញា និយាយ ថា  លើក ន្រះ  
ក្រមុហ៊នុ បាន រៀបច ំកម្មវធិ ីមន 
លក្ខណៈ ប្ល្រក ពី កម្មវិធី មុនៗ  ។   
រាល់ ដង ភាគច្រើន កម្មវិធី  ត្រូវ 
បាន  រៀបចំ ឡើង  ចំនួន ១ ថ្ង្រ 
ប៉ណុ្ណោះ  ត្រ ម្ដង ន្រះ មក ជាមយួ   
កម្មវិធី រីករាយ  និង ប្ល្រកៗ  ៣៥ 
ថ្ង្រ  ចាប់ពី ថ្ង្រ ទី ១៩  ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ  
២០២០  ទៅដល់ ថ្ង្រ ទី ២៣  ខ្រ 
មករា  ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

«ថា្នាក់ បង្រៀន កុមរ ចម្អនិ ម្ហបូ»    
ធ្វើ ឡើង នៅ ម៉ោង  ២ រសៀល  
ដ្រល មន  តម្ល្រ    ១២ ដលុា្លារម្នាក ់   
សម្រប់ ក្ម្រង អាយុ ចនោ្លាះ  ពី  ៧  
ទៅ  ១១ ឆ្នាំ ជាមួយ  ម្រ ចុងភៅ 
ចំណាន  អាលីស្រយា ។ 

«ទ្រសចរណ៍ តំបន់ ប្រតិក-
ភណ្ឌ  នា ព្រល រាត្រី» ជា ដំណើរ 
កម្រសាន្ដ ជិះ រថយន្ដ ដើម្របទីស្រសនា 
សំណង់ អគរ ប្ល្រក ៗ  នៅ កម្ពុជា 
ក៏ ដូចជា អគរ បន្រសល់ តាំងពី 
សម័យ អាណានិគម   បារាំង ។ 

កម្មវិធី ទាំង២ន្រះ ត្រូវបាន 
រៀបចំ ឡើង ព្រញ ១ថ្ង្រ  ខណៈ 
ក្រុមហ៊ុន នៅ មន កម្មវិធី ច្រើន 
ទៀត ក្នុង ការ ផ្ដល់ ការ កម្រសាន្ដ 
ប្ល្រក ៗ  ។ 

«រង់ចាំតា ណូអ្រល » គឺជា 
កម្មវិធី សម្រប់ កុមរ អាយុ 
ចនោ្លាះ  ពី ៨  ទៅ ១២ ឆ្នាំ  ដ្រល 
ឪពុក ម្ដាយ អាច នាំ កូន ៗ  រីក-
រាយ  ជាមួយ ល្រប្រង ជា ច្រើន រួម- 
ទាំង  ការ ទទួល ទាន អាហារ ថ្ង្រ- 

ត្រង់  និង មើល កុន នៅ សណា្ឋា-
គរ Plantation។

 «ស្វ្រង រក រតនសម្របត្ដិ នៅ  
Factory Phnom Penh» 
ជា  កម្មវិធី ដ្រល គ្រប់ គ្នា អាច នាំ 
ក្រុម គ្រួសារ មក ល្រង កម្រសាន្ដ 
ដើម្របី ធ្វើ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ។ 
អ្នក ឈ្នះ ពកីារ ប្រកតួ នងឹ ទទលួ- 
បាន រង្វាន់ ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ។ 

 ចំណ្រក នៅ ថ្ង្រទី២៣ ខ្រ 
មករា Time Zone  ជា កម្មវិធី 
ដ្រល មន ការរៀបចំ ប្ល្រក  និង 
រីករាយ ជាងគ្រ ។ 

វា ជា ការ ប្រណាំង  កង់ នៅ លើ  
កោះដាច ់។  តម្ល្រចលូរមួគ ឺ ៣៦ 
ដុលា្លារ សម្រប់ មនុស្រស ម្នាក់ៗ។ 

កញ្ញា ស្រមីុ ំ វយ័  ២៥ ឆ្នា ំ បាន 
ឱ្រយដងឹទៀត ថា ៖  « ក្នងុ ចណំម 
កម្មវិធី ទាំងន្រះ  មន ត្រ  Time 
Zone  ទ្រ  ដ្រល មន   លក្ខណៈ  
ប្រណាំង ប្រជ្រង រវាង ក្រុម ជា 
កម្រិត ធំ ជាងគ្រ ។  សកម្មភាព 
ផ្រស្រង  ទៀត ភាគច្រើន មិន តម្រូវ  
ឱ្រយ  មន ការប្រកួត  ទ្រ  វា ជា ការ- 
កម្រសាន្ដ និង សាកល្របង  នូវ បទ-
ពិសោធថ្មី »។ 

 អ្នក គ្រប ់គ្រង របូ ន្រះ បាន បន្ដ 
ថា   មនសុ្រស គ្រប ់របូ ប្រកដ ធញុ- 
ថប់  ខ្លាំង ពី បញ្ហា កូវីដ    ហើយ 
កញ្ញា  សង្រឃមឹ ថា កម្មវធិ ីទាងំ ន្រះ 
ជា   អាច ផ្លាស់ប្តូរ បរិយាកាស 
បាន  យា៉ោង  ល្អ ។ 

កញ្ញា និយាយ ថា ៖ «ខ្ញុំ ជឿ ថា  
គ្របគ់្នា  ជាពសិ្រស ភ្ញៀវទ្រសចរ 
ដ្រល មក ធ្វើដណំើរ កម្រសាន្ដ   នងិ   
ជាប់ ទីន្រះ  ខ្រ បុណ្រយ ណូអ្រល  
ផង ពួក  គត់ ប្រកដ ជា  នឹក ចង់ 
ចំណាយ ព្រល ជាមួយ គ្រួសារ  
ធ្វើអ្វី សប្របាយៗ ជាមួយ នឹងគ្នា  
ហើយ សម្រប់  អ្នក ក្នុង ស្រុក ក៏ 
ដូចគ្នា»។ 

ស្រីមុំ បន្ដថា ៖ «ទើប យើង 
យល ់ ថា  ការរៀបចំ កម្មវិធី ន្រះ 
យា៉ោងហោចណាស់ ក៏ ជួយ ប៉ះ- 
ប៉ូវ  បាន ខ្លះ »។ 

យា៉ោងណាមិញ កញ្ញា បាន 
លើក  ឡើង ថា ក្នុង ករណី  ដ្រល 
រាជ  រដា្ឋាភិបាល តម្រូវ ឱ្រយ  ផ្អាក  ឬ 

យា៉ោងណា  ក្រមុហ៊នុ នងឹ ប្រគល ់ 
ប្រក់ គ្រប់ ចំនួន ទៅ កាន់ អ្នក   
បាន  កក់ មុន វិញ ។ 

 កញ្ញា បន្ថ្រមថា  បើ   ប្រព្រតឹ្ត ទៅ 
ធម្មតា  Ubiquest Phnom 
Penh នៅបន្ដ ប្រកាន់ ភា្ជាប់ នូវ 
គោល ការណ ៍អនាមយ័ នងិ មនិ 
រៀបចំ កម្មវិធី មនុស្រស កកកុញ  
ស្រប  តាម ក្រសួងសុខភិបាល 
យា៉ោង ខ្ជាប់ខ្ជួន ។ 

សម្រប់ ព័ត៌មន លម្អតិ  លោក- 
អ្នក អាច ចូល  ទៅ កាន់វ្របសាយ: 
https://hello.last2ticket.
com/event/3433  ឬក៏ 
ហ្វ្រសប៊ុក @Ubiquestph-
nompenh៕ 

www.postkhmer.com

«ថ្នាក់ បងេៀន កុមារ ចម្អនិ ម្ហបូ»    សមេប់ ក្មេង អាយុ ចន្លោះ  ពី  ៧  ទៅ  ១១ ឆ្នា ំជាមួយ នឹងមេ ចុងភៅ ចំណាន  អាលីសេយា។ រូបថត សហ ការី

ជិះកង់លេងលេបេងបំបេកអាថ៌កំបំាងលើកោះដាច់ដេន-
ដីកោះខេសាច់តេជាក់តេជំឯជាយកេងុជាមួយUbiquest

តេបូង ក្នងុ សេកុ មាន បេភព មកពី ខេត្ដ តាកេវ ប៉េលិន និង រតនគិរី សមេប់ 
ឱេយអ្នក ចូលរួម ច្នេ ជា គេឿង អលង្ការ   ។ រូបថត សហ ការី

អ្នក ចូលរួម អាច យក តេបូង   ជា ផលិត ផល ក្នងុ សេកុ មកកេច្នេ បង្កើត ជា 
គេឿង តុបតេង កាយ ដោយ ខ្លនួ ឯង ។ រូបថត សហ ការី

ទេសភាព កោះ ដាច់  កោះខេសាច់ ដ៏ សមេបូរ ដំណំាហូប ផ្លេ និង ហុ៊មព័ទ្ធ ដោយ 
ទន្លេ ជា កន្លេង សមេប់ បេណំាង កង់   ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៤កើត ខៃបុសៃស ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ  ទី១៨ 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 ល្អជា 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  ល ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ    ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើ ន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ គូស្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតន វូ 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  ខៃសត ់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ      គូ ស្នៃហ៍ មា នអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡ ើង 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 ដ យ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក ្ត ីស ្នៃហវិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ ្នៃហម៍ានការ  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 ់ បៃសើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  ស នា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសមីធៃយម ។ ការនយិាយ ស្ត ីពរីោះ- 
ពសិា ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផ ង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ 
សា្តាប់ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ- 
ចិត្ត   មិនសូវជា មាន អំណយ ផល - 

ល្អ  ប៉នុា្មាន  ឡើយ ។  ការបពំៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ  មាន 
ការ  យក ចតិ្តទ ុកដាក ់ប៉នុ្តៃអាច  មានការថ្នាងំ ថ្នាក ់
ចពំះរឿង មយួចនំនួ ។  លោក អ្នក គបៃបមីា ន ការ-  
បៃងុបៃយត័្ន   ច ំពះ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅកាន ់ទ ីនានា  
និង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំ ពះ ចំណង ស្នៃហ៍ផង  ។         

 រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ សមៃច    ភារ- 
កិច្ច   ផៃសៃង  ៗ  អាច ទទួល  បាន ជោគ -  
ជ័យចៃើន ។ ការ និយាយស្ត ីបៃកប- 
ដយ  ហៃតុ ផល តៃមឹ  តៃវូ ធ្វើ ឱៃយ -  

លោក អ្នក មាន បៃៀបលើ ដៃគូសន្ទនា ។ សុខ ភាព  
ល្អ  មានសា្មារតី ភ្លសឺា្វាង  និង មានសមត្ថភាពគិត 
បញ ្ហា  នៅ  ចំពះ មុខ  បាន ល្អ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ   បៃកប- 
ដយ កា រ បៃងុ បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហ  មាន 
ការ ចុះសមៃងុ  និងស្វៃង យល់ចិត្ត គ្នា បានល្អ ។        

 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  

ភ្នពំៃញៈ ដយមាន ការ គ ំ ទៃ 
ព ីកម្មវិធី ចំណៃះដឹង ស ្តីអំពី - 
សមា្ភារ ដៃលហៀបនងឹបាតប់ង ់
របស ់  សារមន្ទីរ នៃចកៃភព អង់ - 
គ្លៃស និង អង្គការយូណៃស្កូ 
បៃចា ំ   បៃទៃស កម្ពុជា  អង  ្គការ   
សលិៃបៈ ខ្មៃរអមតៈ នងិ សាកល- 
វិទៃយា ល័យ ្រហ្គីហ្វហ្វីធ  បៃទៃ ស   
អូស្តាៃ លី  បាន សហ ការ ចង-  
កៃង   ឯកសារ ដ៏មាន តម្លៃ អំពី 
ឧប ករណ៍  «អង្កួច» និង ការធ្វើ 
អង្កួច  នៅ ក្នុង ខៃត្តសៀមរាប។  

 លោក ឥន្ទ សមា៉ាណាក់   ជា 
អ្នក   សមៃប សមៃួល   កម្មវិធី  
អភិវឌៃឍន៍  សិលៃបៈ នៃ  អង្គការ  
សលិៃបៈ ខ្មៃរ អមតៈ    បៃប  ់ ភ្នពំៃញ  
ប៉សុ្តិ៍ឱៃយ ដងឹ  ថ៖ «គោលបណំង  
នៃ ការ ចង កៃង នៃះ   គដឺើមៃប ី ជយួ  
អភិរកៃ ស   ចំណៃះដឹង  ដ៏មាន តម ្លៃ 
មយួ   នៃះ  ទកុជា បៃយោជន ៍នងិ 
ការ កមៃសាន្ត ដ ល់ មនុសៃស ជំនាន់ 
ន ៃះ នងិ ជនំានក់ៃយៗ ទៀត។ 
ពធិ ីសម្ពោធ លទ្ធ ផល សៃវជៃវ  
អពំ ឧីប ករណ ៍«អង្កចួ»   នៃះ នងឹ 
មាន  វត្ត មាន  ចូល រួម ពី អង្គការ 
សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ ពី សាកល- 
វិទៃយា ល័យ ្រហ្គីហ្វហ្វីធ  អង ្គការ 
យូ ណៃ ស្កូ  បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា  
កៃសងួ វបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ សលិៃបៈ 
អ្ន ក  ធ្វើអង្កចួ  អ្នកផ្ទាត ់អង្កចួ នងិ 
គៃួសារ  អ្នកចៃះធ្វើ អង្កួច នៅ  
ខៃត្ត សៀមរាប។  កម្ម វិធីបៃពៃឹត្ត 
ទៅនៅថ្ងៃសកុៃ ទ១ី៨ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ
២០២០ ដៃល ចាប់ពីម៉ាង ៤ 
រសៀល ដល់ ៥ និង   ៣០នាទី   
តម  រយៈ ការ ផៃសាយផ្ទាល់ លើ 
ទំព័រហ្វៃសប៊ុក នៃ អង្គការ-  
សលិៃបៈ ខ្មៃរអមតៈ ខណៈ លោក- 
អ្នក   ក៏ អាច  ចុះឈ្មាះ ចូលរួម  
តម   កម្មវិធី Zoom  តម  រយៈ  
លិងក៍  មួយ  នៃះ   https://bit.
ly/34yYe19 ក៏ បាន ដៃរ »។ 

ទះ  ប ីជា ឧបករណ ៍«អង្កចួ»  
តៃវូ បាន អ្នកសៃវជៃវ រក ឃើញ 
ថ  មានចៃើន បៃភៃទ នៅទទូងំ 
ពិភព លោក ក្តី   ប៉ុន្តៃ បៃភៃទ 
អង្កួច   របស់កម្ពុជា នៅតៃ មាន 
លក្ខណ ពិសៃស ប្លៃក ពីគៃ។  

«អង្កចួ»គឺ  ជា ចំណៃក នៃ  មរត ក 
វបៃប ធម៌ កម្ពុជា ដ៏មាន តម្លៃ     ថៃម - 
ទៀតផង។ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ «អង្កចួ » 
នងិ ទនំៀមទមា្លាប ់នៃ ការ  ផ្ទាត ់ឬ 
លៃងឧបករណ៍ តន្តៃី ដ៏ ក មៃនៃះ 
កំពុងហៀប នឹង បាត់  បង់  ដៃល  
តមៃូវឱៃយ  អភិរកៃស យា៉ាង ឆប់ - 
បផំតុ។  ការផ្លាសប់្តរូ ន ៃ បទ ដា្ឋាន  
សង្គម និង វបៃបធម៌   កម្ពុជា នា 
ពាក់ កណា្តាល សត  វតៃស   រ៍ចុង-  
កៃយនៃះ   រួម នឹង   ការ បំផ្លិច - 
បំផ្លាញ   ក្នុង សម័យខ្មៃរ កៃហម  
បាន  បនៃសល់ មនុសៃស តៃប៉ុនា្មាន 
នាក ់  ចុង កៃយ ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល  
ចៃះ   ធ្វើ និង ផ្ទាត ់ អង្កួច ។

លោក សុង សៃង  នាយក-  
នៃ មជៃឈមណ្ឌល បៃតិកភណ្ឌ   
បង្ហើប   ឱៃយ ដឹង ពី  ការ   សៃវ ជៃវ    
អង្កួច  ថ៖ « យើង      សៃវ ជៃវ   
ឃើញ  ថ អង្កួច  មាន      ២ បៃភៃទ   
គឺ   អង្កួច   ដៃក និង   អង្កួច ឫសៃសី។ 
សមៃប  ់អង្កចួ ដៃក  គ ឺ ជបួ លោក- 
ត ប៊ិន សុង    មាន   វ័យ  ៧៩ឆ្នាំ 

គត់   រស់នៅ  ក្នុង  ភូមិ ពៃះ គោ  ថ្មី 
ឃុំ សា្វាយចៃក សៃុក អង្គរ ធំ 
ខៃត្ត    សៀមរាប ដៃល គត់    ចៃះ 
ធ្វើ  ឧប ករណ៍  នៃះ ។ ចំណៃក 
អង្កួច  ឫសៃសី វិញ ឃើញ នៅ ភូមិ 
សៃះ   សៃង់  ខង ជើង  សងា្កាត់  
នគរធំ កៃុង  និង ខៃត្ត សៀមរាប     
មាន លោក ត កៃក ់ជ ី មាន   វយ័  
៦៩ឆ្នាំ   គត់ គឺ ជា បៃធាន   ភូមិ    
ហើយ  ក ៏មាន កនូ បៃសុ    ឈ្មាះ   ជ ី
មុនីវងៃស ចៃះ ធ្វើ  និង  ចៃះ ផ្ទាត់ 
(ឧបករណ ៍អង្កចួ   គៃ បៃើ ភាសា 
ថ    ផ្ទាត ់មនិ មៃន ផ្លុ ំ    ឡើយ  ពៃះ   
គៃ  បៃើ អណា្តាត និង អញ្ចាញ   
ផ្ទាត់ ) »។

  ពៃឹទ្ធាចារៃយ ប៊ិន សុង   មាន-  
បៃសាសន ៍ ថ៖ «ខ្ញុសំបៃបាយ ចតិ្ត 
ណាស់ ដៃល បាន ចៃក រំលៃក  
ចំណៃះ ដឹង អំពី អង្កួច ទៅ កាន់ 
មនុសៃស ដទៃ ទៀត ។  ពៃល    បាន 
បងា្ហាញ   ពីរបៀប  ធ្វើ អង្កួច បៃប - 
នៃះ  ខ្ញុតំៃក អរណាស។់  ពតិ ជា 
តៃក អរមៃន!  ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍    
សាទរ  ជាមួយនឹង គមៃងនៃះ  
ពៃះ ខ្ញុ ំយល់ឃើញថ  កៃមុ អ្នក- 
សៃវ  ជៃវ  នងឹ យកពត័ម៌ាននៃះ  
ទៅ ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយ បាន  កាន់ តៃ  
ទូលំ ទូលយ  ដើមៃបីឱៃយបងប្អូន 
ដងឹអពំបីៃវត្តរិបសអ់ង្កចួ!»៕

លោកតា បិ៊ន សុង ដៃល ចៃះ ធ្វើឧបករណ៍  «អង្កចួដៃក» និង លោក ជី 
មុនីវងៃស ចៃះ ផ្ទាត់ឧបករណ៍  «អង្កចួឫសៃសី»   ។ រូបថត CLA 

ល្ងាចនេះអង្គការ CLA ធ្វើ  ពិធីបង្ហាញលទ្ធផ ល 
 សេវជេវអំពីឧបករណ៍«អង្កចួ »តាម អនឡាញ

ពៃទឹា្ធាចារៃយ  បិ៊ន សុង នឹងធ្វើ បទ បង្ហាញ តាមអនឡាញ  អំពីបៃវត្តរិបស់អង្កចួ នារសៀលថ្ងៃនៃះ។ រូបថត CLA
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   យឺន ពន្លក  

ភ្នំុពេញៈ  ការ វិលមក ជួបគ្នា 
ជា លើក ដបំងូ រវាងកីឡាករ ឡងុ 
ខៃត្ត  និង  យ៉ន  ពិសី  បាន ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នកទាងំ ២នៃះ ហាកម់ាន ភាព- 
ស្ទាក់ ស្ទើររៀងៗខ្លួន ក្នុងការ- 
បង្ហាញ ពភីាពអះអាង របស ់ខ្លនួ 
ខណៈ ការ ជួបគ្នា លើក ទី ១ នៃះ 
ជា ការ បៃកួត ដ៏សំខាន់ ក្នុង វគ្គ 
ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ពៃ័តៃ ដើមៃបី 
យក អ្នក  ឈ្នះ ឡើង ទៅ  បៃកួត 
ផ្តាច់ពៃ័តៃជាមួយ រិន ដាវីត 
ហើយ អ្នក ចាញ់ តៃូវ ធ្លាក់ទៅ 
បៃកួត ដណ្តើម យក លៃខ ៣ 
ជាមួយ ធន់ អៀនឡៃ។

អ្នក បៃដាល់  ឡុង  ខៃត្ត  និង  
យ៉ន  ពិសី  ជា កីឡាករ សៃករ 
កៃយ  ប៉ុន្តៃ ជំនួប បៃ កួត នៃះ 
សខំាន ់ មនិ អាច មើល រលំង បាន  

ដៃល តៃូវ បៃ កួត គ្នា  នៅ យប់ ថ្ងៃ 
សៅរ ៍ សបា្តាហ៍ នៃះ  លើ សង្វៀន  
TV5 Boxing Knock Out 
Series  ខណៈ ការ  ចាញ ់ ឬ ឈ្នះ  
អាច នឹង តឹង តៃង ខា្លាំង ។

 សមៃប់  ការ  បៃ កួត  វគ្គ ជមៃុះ 
ជុំទី ១  កន្លង មក   កីឡាករ  ឡុង  
ខៃត្ត  បាន ឈ្នះ អ្នក បៃដាល ់ លនី  
សៃងហងុ  ក្លបិ បរូរីាជសហីម៍ានរទិ្ធ  
ដោយ ពិន្ទុ  ចំណៃក  យ៉ន ពិសី  
ឈ្នះ  រា៉ា  រ៉ យ៉ា  ក្លបិ អៃភថូង កឡីា 
ដោយ ពិន្ទុដៃរ ។ ចំណៃក ចូល 
ដល ់ជុទំ២ី  ឡងុ  ខៃត្ត  បាន  ផ្ដលួ   
បាង កាននុ  ក្លបិ អាណចកៃ គនុ- 
ខ្មៃរ  នៅ មនុ ស្នរូ ជងួ បញ្ចប ់ទកឹទ២ី  
ហើយ   យន៉  ពសិ ី  បាន យក ឈ្នះ 
អ្នក បៃដាល ់កណ្តាប ់ដៃ ធ្ងន ់ សន ់  
សអំនុ របស ់ ក្លបិ អារណុរះ កឡីា  
ដោយ ពិន្ទុ ដាច់ ៥ -០។

យ៉ាងណ មិញ នៅ  វគ្គ ពាក់- 

កណ្តាល ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ នៃះ  ការ ចាញ ់
ឬ ឈ្នះ  រវាង ឡងុ ខៃត្ត នងិ យន៉ 
ពសិ ីតៃវូ គៃ រពំងឹ ថា  សទុ្ធ តៃ មាន 
លក្ខណៈ ស្វិត ស្វាញ  តឹង តៃង 
ណស ់  ពៃះ ការ បៃងឹ បៃង  នងិ 
តៃៀម បៃ កួត  និង ឆន្ទៈ ចង់ ឈ្នះ  
គ ឺសៃចួ សៃវ ដចូ គ្នា  ជា មយួ បៃក-់ 
រង្វាន់ ក៏ ខុស គ្នា  ។

 តាម  ស្ថិតិ បៃកួត  បាន ពី គណៈ - 
កម្មការ ផ្គ ូផ្គង បាន  ឱៃយ ដងឹ ថា  ឡងុ  
ខៃត្ត  ធ្លាប់ បៃកួត បាន ៨៧ ដង  
ឈ្នះ ៥៨  ចាញ ់២០  នងិ  ស្មើ ពនិ្ទ ុ
៩ដង  ក្នុង នោះ វាយ គូ បៃកួត ឱៃយ 
សន្លប ់បាន  ៦ ដង ។  ចពំោះ   យន៉ 
ពិសី  វិញ  ធ្លាប់  បៃកួត បាន៣៩ 
ដង  ឈ្នះ ២៩   ចាញ់ ៧   និង ស្មើ 
ពនិ្ទ ុ៣ ដង ក្នងុ នោះ វាយ គ ូបៃកតួ 
ឱៃយ សន្លប់  បាន ១២ដង  ហើយ 
ជំនួប បៃ កួត ក្នុង វគ្គ សំខាន់ រវាង 
អ្នក បៃដាល់ ទាំង២រូប នៃះ  គឺ 

ពកួ គៃ សទុ្ធ តៃ អះអាង  ព ីការ ឈ្នះ 
៥០ ភាគ រយ ដចូ គ្នា គ ឺ ទនំង ខា្លាច 
គ្នា ទៀត ផង ។  

ឡុង  ខៃត្ត បាន បៃប់ ថា៖ « ខ្ញុំ 
សងៃឃឹម ឈ្នះ តៃឹម ៥០ ភាគ រយ   
ពៃះ មនិ ធ្លាប ់ បៃ កតួ គ្នា កន្លងមក 
ទៃ។   យ៉ាង ណ ក៏ដោយ  ខ្ញុំ 
បៃ កួត អស់ ពី សមត្ថភាព  ដើមៃបី 
បៃជៃង យក កៅ អី វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ 
នៃះ ឱៃយ បាន »។  ជា មួយ គ្នា នៃះ  
កឡីាករ  យន៉  ពសិ ី ដៃល ជា ជើង- 
ថ្មី ជំនាន់ កៃយ  មិន ហា៊ាន អះ- 
អាង  ឈ្នះ ចៃើន ទៃ  គ ឺសងៃឃមឹ ៥០ 
ភាគ រយ ដូច គ្នា ។ 

បៃ ភព ព ីអ្នក តាម ដាន បៃដាល ់ 
គៃ បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា  
ឡុង  ខៃត្ត  ឡើង សង្វៀន ចាស់- 
វសៃសា ជាង  យ៉ន  ពិសី   ហើយពួក-  
គៃ ហា៊ាន ទសៃសន ៍ទាយ កៃ ផ្លវូ ការ 
ថា  ឡុង  ខៃត្ត  មាន បៃៀប ឈ្នះ 

ចៃើន ជាង។ 
ចំណៃក លោក  ញាន  សុធី  

ជនំយួ ការ រៀបច ំ ការ បៃកតួ នៅ 
សង្វៀន ប៉សុ្តិ៍ លៃខ ៥  បាន  បៃប ់
ថា ៖« បើ តាម ខ្ញុ ំវាយ តម្លៃ  គ ឺជនំបួ 
នៃះ លបំាក ទសៃសន ៍ទាយ ឱៃយ តៃវូ 
ណស ់  ពៃះ  ឡងុ  ខៃត្ត  ចាស-់ 
វសៃសា ជាង  ប៉នុ្តៃ ទកឹ ចតិ្ត កា្លាហាន  

ចូល វាយ សមៃុក វិញ  កីឡាករ 
យ៉ន  ពិសី   វ៉ៃ កាច ជាង  ពិសៃស 
កណ្តាប់ ដៃ  ខណៈ ដៃល  ឡុង 
ខៃត្ត  ល្អ ជង្គង់។  បន្ថៃម លើនៃះ 
សមៃប់ ការ  បើក សង្វៀន ឡើង 
វិញ  នៃះ យើង  បាន សមៃតិ សមៃងំ  
កឡីាករ បាន ល្អ ៗ   អម គ ូដណ្តើម 
ពាននៃះ ផង ដៃរ »៕

ឡុង ខេត្ត តេវូ បេកួតជាមួយ យ៉ន ពិសី នៅ ល្ងាច ថ្ងេសៅរ៍ ។ រូប សហ ការី

ឡុង ខេត្ត និង យ៉នពិសីហាក់ញញើតគ្នាក្នងុការបេជេងយកកៅអីវគ្គផ្តាច់ពេត័េ

Golovkinកំពុងសម្លងឹមើល
ពីកំណត់តេថ្មីនៅថ្ងេសុកេនេះ

កេុង ម៉េ អាមី : Gennady 
Golovkin អាច ដណ្តើម បាន 
ចំណៃក មួយ នៃ បៃវត្តិ សស្តៃ 
កីឡា បៃដាល់់ ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់ 
មធៃយម នៅ ថ្ងៃ សកុៃនៃះ ពៃល តៃវូ 
ការ ពារ ខៃសៃ កៃវាត់ឱៃយ បាន សមៃច 
ជាលើក ទី២១ ទល់ នឹង អ្នក- 
បៃដាល់ សញ្ជាតិ ប៉ូឡូញ Kamil 
Szeremeta នៅ លើ សង្វៀន 
នារដ្ឋហ្វ្លរីដា សហ រដ្ឋ អាមៃរិក ។

អ្នក បៃដាល់ សញ្ជាត ិកាហៃសាក-់ 
ស្ថាន Golovkin ដៃល បៃកួត 
ឈ្នះ ៤០ ដង (ឈ្នះ ដោយសន្លប ់
៣៥ដង) ស្មើ ១ដង និង ចាញ់ 
១ដង   នឹង មាន ១លើក លើស 
អតីត កីឡាករ Bernard Hop-
kins សមៃប់ ការ ការ ពារ ខៃសៃ- 
កៃវាត ់បាន ចៃើន បផំតុ ក្នងុ ទម្ងន ់
១៦០ផោន (ជាង ៧២ គ.ក) 
បើ អ្នក បៃដាល ់វយ័ ៣៨ ឆ្នា ំជោគ- 
ជ័យ ពៃលបៃឈម  Szereme-
ta ដៃល ឈ្នះ ទាំង  អស់ ក្នុង 
ចំណោម ២៥បៃកួត របស់ ខ្លួន។

« ជា រឿង រភំើប ណស ់សមៃប់ 
អត្ត ពលកិ រាល ់របូ ក្នងុ ការ បង្កើត  
កំណត់ តៃ ថ្មី ១ មិន ថា   វាជា 
ការពារ  លើក ទី ២១ ឬ ក៏ កំណត់- 
តៃ ណ មយួឡើយ គ ឺថា   កណំត-់ 
តៃ នឹងធ្វើ ឱៃយ ខ្ញុំ រីក រាយ » ។ នៃះ 
ជា សម្ដី របស់ Golovkin ដៃល 
ជា មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់ ទម្ងន់ មធៃយម 
នៃសហព័ន្ធ បៃដាល់ អន្តរជាតិ ។ 

ការ បៃកួត ដៃល ធ្វើ ដោយ បិទ 
ទា្វារ លើ  សង្វៀន នៅឯ Semi-
nole Hard Rock Hotel & 
Casino ដៃល នឹង ផៃសាយ ផ្ទាល់ 

តាម គៃហ ទំព័រ DAZN គឺ ជា 
ឱកាស ដៃរ សមៃប់  Golovkin 
រំឭក ដល់អ្នក គំទៃ ទូ ទាំង ពិភព- 
លោក ថា រូប គៃ នៅ តៃ អនុវត្ត  នីតិ- 
វិធី  នៅដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គ្នា ។ 

កៃយការ សមៃច  ឯកច្ឆន្ទ 
ក្នុង ការ ផ្ដល់ ឱៃយ មាន ជ័យ ជម្នះដ៏ 
តងឹ តៃង មយួលើ កឡីាករ Sergiy 
Derevyanchenko សមៃប់ 
ការ បៃកួត ចុង កៃយ របស់ ខ្លួន 
ក្នុង ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ បាន 
បង្ក ឱៃយ មាន ការ យល់ ឃើញ ថា 
កណ្តាប់ ដៃ  របស់ Golovkin 
កំពុង ធ្លាក់ ចុះ ។

ចណំៃក  អ្នក ឡើង ដណ្តើម ខៃសៃ- 
កៃវាត់  Szeremeta វ័យ ៣១ 
ឆ្នាំ  និយយ ថា៖ « អ្នក មិន អាច 
ឈ្នះ ពៃល វៃលា បាន ទៃ ។ យើង 
ដឹង ថា បៃប ហ្នឹង ។ យើង ដឹង ថា 
កមៃតិ កំពូល របស ់គត់ បាន កប់ 
ក្នុង ខ្លួន គត់បាត់ ហើយ ឯ ខ្ញុំ 
កំពុង ឡើង ដល់ កមៃិត កំពូល ។ 
មៃន! គត់ នៅ ជា អ្នក បៃដាល់ 
គៃះ ថា្នាក ់ ហើយ ខ្ញុ ំតៃវូ តៃ ចង ចា ំ
ពាកៃយ នៃះ គៃប់ ពៃល » ។

ពាក់  ព័ន្ធ  ការ លើក ឡើង របស់  
Szeremeta នៃះ Golovkin 
ដៃល ជា មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវាត់ស្ថាប័ន 
IBF និង IBO  តប ថា ៖ « គៃប់ 
អត្ត ពលិក  សម ទទួល បាន ការ- 
ឱៃយ តម្លៃ លើ ការ បញ្ចៃញ មតិ យោ - 
បល ់។ ខ្ញុំ មនិ អាច នយិយ  ថា តើ 
គត់ កំពុង យលច់ៃឡំ ឬ អត់ នោះ 
ទៃ? តៃ ការ បៃកួត នៅ ថ្ងៃ សុកៃ 
នៃះ នឹង បង្ហាញ ថា តើ គត់ កំពុង 
វង្វង ឬ អត់ ? » ៕ AFP/VN

FirminoរុញLiverpool ទៅទីកំពូល
កេុង លីវើភលូ : លោក Jose 

Mourinho  និយយ ថា កៃុម  
Tottenham Hotspur 
(Spurs) តៃូវ រៀន ពីរបៀប 
បញ្ចប់ហ្គៃម បៃសិនបើ ពួក គៃ 
ចង់ ឈ្នះ ពាន លីគ កំពូល លើក 
ដំបូង ក្នុង រយៈ ពៃល  ៦០ ឆ្នាំ 
កៃយ កីឡាករ Roberto 
Firmino ជួយ  ឱៃយ  Liverpool 
ឈ្នះ កៃុម របស់ លោក ២-១ 
នៅ ចុង ម៉ាង អំឡុង ការ បៃកួត 
កាលពីថ្ងៃ ពុធ ។   

ការ តៃត បំប៉ាង សំណញ់ ទី 
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ កម្ពស់ ខ្ពស់ 
អន្តរជាតិ បៃសុីល បាន បញ្ចប់  
ការ លៃង មិន  ចាញ់ ក្នុង លីគ 
១១លើក សមៃប់ កូន កៃុម 
របស់ លោក Mourinho និង  
ជួយ ឱៃយ កៃុម ការ ពារ ជើង ឯក 
មាន គមា្លាត  ៣ ពនិ្ទ ុនៅ ទ ី កពំលូ  
តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League  អង់គ្លៃស លើកៃុម 
Spurs ដៃលមាន ២៥ពិន្ទុ។

ការ ប៉ះ គ្នា រវាង កៃុម ខា្លាំង ទាំង 
២  នៃះ ឃើញ ថា កៃុម Liver-
pool ក្នងុ នាម ជាមា្ចាស ់ផ្ទះ បាន 
ធ្វើ ការ គៃប់ គៃង បាល់ ដល់ ទៅ 
៧៦ ភាគ រយ ហើយ ស៊ុត ចំ 
គោល ដៅ ចំនួន ១១ លើក 
ចៃើន ជាង កៃុមភ្ញៀវ Spurs 
ដៃល មាន តៃ ២ លើក តៃ លោក 
Mourinho នៅ តៃ ជឿ ថា កៃុម 
របស់ លោក សម នឹង ទទួល- 
បាន ជ័យ ជម្នះ ចៃើន ជាង។

ដើម វគ្គ ទី២ កៃុម មាន់ ខា្នាយ 
មាស  មាន ឱកាស ល្អៗ   ២ 
លើក តៃ លើក ទី១ កីឡាករ 

Steven Bergwijn ស៊ុត បុក 
បង្គាល ទី ហើយ លើក ទី២ 
ខៃសៃបៃយទុ្ធ Harry Kane តៃត 
បុក ដី ហើយ បាល់ ហោះ រំលង 
របារទី  ពៃល   ស្មើគ្នា ១-១ ។

« យើង ប៊ិះ នឹង ឈ្នះ  ពោល គឺ 
មនិ មៃន លទ្ធផល ដៃល ស្ទើរ តៃ 
ស្នើ គ្នា ឡើយ » ។ នៃះ ជា ការ- 
លើក ឡើង របស ់លោក  Mour-
inho ដៃល មាន ការ ឆ្លើយ ឆ្លង 
ពាកៃយ សម្ដ ីជាមយួ គៃបូង្វកឹ របស ់
Liverpool លោក Jurgen 
Klopp ពៃល ការ បៃកួត ចប់ ។

អ្នក ចាត ់ការ សញ្ជាត ិពរ័ ទយុ- 
ហា្គាល់  លោក Mourinho វ័យ 
៥៧ ឆ្នាំ  បន្ត ថា ៖ « ការ ស្មើ គ្នា 
នឹង ជា លទ្ធផល អាកៃក់ ទៅ 
ហើយ ដោយសរ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ទមៃង ់លៃង ដចូ្នៃះអ្នក អាច ធ្វើ- 

ការ សៃមើ សៃមៃ  មើល ថា តើ 
យើង មាន អារម្មណ៍ យ៉ាង ម៉ៃច 
ចំពោះ ការ បរាជ័យ នៃះ » ។

លោក Mourinho បាន 
បន្ថៃម  ថា ៖ « ពតិ ណស ់ពកួ គៃ 
គៃប់ គៃង បាល់ ចៃើន ជាង តៃ 
ពៃល យើង បាន បាល ់យើង ដងឹ 
ពី វិធី ដៃល ធ្វើ ឱៃយ គៃ ឈឺ ចាប់ ។ 
យើង តៃវូ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីគៃប ់ទ ី
២ និងទី៣។ យើង តៃូវ ស៊ុត ឱៃយ 
បាន ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ បៃកួត ។ 
ក្នុង  បៃកួត  ដូច ពៃល នៃះ ដៃល 
យើង គ្មានឱកាសចៃើន ដល ់ទៅ  
១០ ដង ពោល គឺ តៃឹម តៃ ៣ ឬ 
៤  ដង អ៊ចីងឹ តៃវូ  ស៊តុ ឱៃយ បាន ៣ 
គៃប់  ដើមៃបី បញ្ចប់ ហ្គៃមតៃ ម្ដង 
តៃ យើង ធ្វើ អត់ បាន » ។

ឥឡូវ នៃះ Liverpool បាន 
ឈាន ដល់ ហ្គៃម ទី ៦៦ ហើយ 

ដៃល មិន ស្គាល់ រស ជាតិថា 
ចាញ់ សមៃប់ ការ បៃកួត ក្នុង 
លគី នៅ ទកឹ ដ ី  Anfield ហើយ 
លទ្ធផល នៃះ ក៏ បង្ហាញ ផងដៃរ 
ថា ហៃតុ អ្វី ពួក គៃ នៅ តៃ ជា 
កៃុម មាន សិទ្ធិ ខ្ពស់ជាង គៃ ក្នុង 
ការបៃជៃង ពាន ដៃល ពិបាក 
ទាយ នៃះ ជាមួយ នឹង សមត្ថ-
ភាព  យក ឈ្នះ  ការ បៃកួត ដ៏ 
តឹង តៃងមួយនៅ ចុង ម៉ាង ។

គៃូ បង្វឹក របស់  Liverpool 
លោក Klopp បាន និយយ ពី 
ជ័យ ជម្នះ របស់ កៃុមខ្លួន ដូច្នៃះ 
ថា ៖ « ស័ក្ដិ សម នឹង បាន ជ័យ- 
ជម្នះ  ណស។់ ពតិ ជា ការ បៃកតួ 
ល្អ មួយ ក្នុង ការ លៃង ទល់ នឹង 
កៃុម លំដាប់ កំពូល  ពោល គឺ 
កៃមុ  ដៃល មាន ដៃ គ ូបៃយុទ្ធគរួ ឱៃយ 
ខា្លាចបៃបនៃះ » ៕ AFP/VN

Firmino (ស្ដា)ំ លោតតេតបញ្ចលូទីឱេយ Liverpool ឈ្នះ Spurs ២-១ អំឡុងការបេកួតលីគ កំពូលអង់គ្លេស។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នា ពេល ថ្មីៗ នេះ  តារា ចមេៀង  និង 
សម្តេង  សេ ីសាច ់ទេលកុ  ទេលន ់ឆយ័ ល ីដាឡេន 
បញ្ចេញ បេត ិកម្ម ខ្លាងំ  ដេល ទនំងជា ពាក ់ពន័្ធ ទៅ 
នងឹ   កេមុ អ្នក រិះគន ់មាត ់ដាច នេ   ចណំាប ់អារម្មណ ៍
ប្លេក      ល្វេង លើ  នយិាយ  មនិ  សចំេ  មាត ់  នោះ  ហើយ  
នៅ ពេល  ឃើញ   តារា   សេី   រូប    នេះ    ចាប់ ផ្តើម  Live 
ហ្វេស ប៊ុក ផេសាយ លក់ ឡេ ម្តងៗ  ។ 

តារា ចមេៀង      សេី  យេៗ  ឆ័យលី ដាឡេន  និង 
សា្វាមី  បាន   បញ្ចប់ ផ្លូវ  ស្នេហា ជា ប្តី បេពន្ធ  កេម-   
ហេតុ ផល      រស់នៅ   មិន ចុះ  សមេុង  គ្នា  ចំណេក   កូន      
បេសុ  ពកួ គេ  វញិ  គ ឺមាន សទិ្ធ ិ  មើល  ថេ រមួ គ្នា តេ តេវូ    
សា្វាម ី នាង   លោក រទិ្ធ ីឧត្តម  សុដីារា៉ា ជា អ្នក ទទលួ   
បន្ទកុ   មើល ផ្ទាល ់  នងិ បាន វលិ តេឡប ់ទៅ បេឡកូ 
វិស័យ  សិលេបៈ ចមេៀង វិញ  ដូចជា   កាល ពី ពេល 
ខ្លនួ   នៅ លវី ផង ដេរ កេ ព ីមានមខុ  របរ  រក សុ ី  លក ់ 
ឡេ   តាម អន   ឡាញ  នោ ះ ។ 

យា៉ាង ណា  ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ក៏ មិន អាច 
ស ុំ ការ បក   សេយ   លម្អិត ជុំវិញ  រឿង    
ដេល ចេញ សារ បេប បេតកិម្ម របស ់
អ្នក  មេមា៉ាយ  សាច់ ខ្ចី   សមេស់់   
នៅ    តេ     សា្អាត   ឆ័យ លី ដាឡេន    
ឡើយ    ដោយសារ  បេព័ន្ធ  ទូរ - 
ស័ព្ទ   នាង ធ្លាប់ ទំនាក់ ទំនង   ពី 
មុន ខណៈ  ពេល នេះ  មិន   - 
អាច   ទាក់ទង  បានទេ។   
ចំពោះ   រឿង ដេល នាំ ឱេយ 
តារា  សម្តេង  និង-  
ចមេៀង របូ  នេះ ខងឹ 
ខ្លាំង ទេំលេង - 
បាន ទើប ចេញ 
សារនៅ តាម   
ស ង្គម ហ្វេស - 
ប៊ុក    តប វិញ  ក៏ 
ពេះ  តេ មាន  មតិ 
ព ី កេមុ មាត ់ដាចសរសេរ 
តេង់ៗ   សំដៅ ទៅ លើ សុដន់ 
ទាំង គូ របស់ នាង  ថា៖ « ធំ - 
របស ់ គេ   មេន!ធំជាង មុខ- 
ទៀត! មើល ហើយ  ឈាម 
ចេមុះ  បាត់! ធំកា ដុកៗ ហ្មង 
ហា្អាស!»។ 

រំពេច នោះ  តារា ចមេៀងសេី  
មេ មា៉ាយ  កូន១ក្តៅសេួយ  ដេល -  
ធ្លាប់ សាង ភាព  ល េបី ដោយសារ ការ- 
បញ្ចេញ ភាព សិចសុី ខ្លាំង  អ្នកនាង 
ឆ័យ   លី ដាឡេន   តប សារ វិញ ថា៖ 
« ឆ្ងល ់ មនសុេសយើង ឥឡវូ   ចលូ ចតិ្ត ទើស 
គេម៉េស?   មាត ់ហ្នងឹ ទនំេរ ខ្លាងំ មេន? ចុះ 
បើ  មើល ឃើញ ហើយ នៅ ឱេយ ស្ងៀម ទៅ វា 
ថ ីរមាសម់េន?  ខ្លនួ គេកច៏េះ មើលខ្លនួ គេ 
ដេល   គេដងឹខ្ល ួន គេចេបាសណ់ាស ់  គតិ តេ 

ខ្លួន  ឯង ឱេយ ល្អ ហើយ  សា្អាតទៅ   កុំទៅ ខ្វល់ 
រឿង គេ   ដេល ឮ ពាកេយ ថា  ចង្កៀង ផ្ទះ   
អ្នក ណា ភ្លឺផ្ទះ  អ្នកនឹង  យល់ អត់?  តិច -  
កេង    ពេលងាប់ទៅ  នៅ ឋាន  នរក  
គេកាត់ អណា្តាត ចោល   ឬ  ចាប់ ជាតិ 
ថ្មី  តិច មាត់ ធំ ជាង កេបាល»។  

គួរ  កត់ សមា្គាល់   ដេរ ថា មួយ រយៈ  
ចងុ កេយ នេះ  មជេឈដា្ឋាន  មហាជន 

តេង សង្កេត ឃើញ ថា តារា - 
ចមេៀង  នងិ សម្តេង  សេ ីសចិ- 
សុ ី អ្នកនាង ឆយ័ ល ីដាឡេន  
ឧសេសាហ៍ បង្ហោះ   នូវសារ   ពី - 
សា្ថាន ភាព ខ្លនួ នៅក្នងុ ការ ខ ំ
តស៊ ូរសន់ៅ   ដោយ ខ្លនួ  ឯង     
ជា ពិសេសនោះ រឿង វិល - 
តេឡប់  ទៅ រក ឆ្នាំង  បាយ 
ចាស់ វិញ   ធ្វើជា តារា-   
ចមេៀង  ដូច  កាល នៅ 
លវី កេយ  ព ី លេងលះ  
សា្វាមី  ថ្មីថ្មោងមក ។ 

 តារា     សេី   ឆ័យលី- 
ដាឡេន បង្ហោះសារ   ថា  ៖ 
«      កូន ហ្នឹង   ចូល ចិត្ត  ប្លង់-  
ក្នុង   បន្ទប់ ទឹក!ទោះ ឈឺ   
ក៏  មក ធ្វើ ការ ដេរ  ពេះ 

តេ!អរគុណ     The drum 
pub ផ្តល់ ការងារ  ឱេយ  អូន   មាន-  

មក   លេង អនូ ផង ចា ៎ នៅ លើ ដង ផ្លវូ 
ជា   សផុរា៉ា ទល ់មខុ ស្នងការ ដា្ឋាន 
នគរបាល។  អរគុណ   សោភ័ណ ្ឌ 
ផ ណា សាឡន  ផត់ មុខ ធ្វើ សក់ 
ព ី បិសាច សក់ ពស់  Phana»៕ 
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ឆ័យលី ដាឡេន ពេល  Live ផេសាយ លក់ ឡេ  ក៏ ផ្ទះុ   កំហឹ ង  
តេវូ គេ រិះគន់រឿង ប្លេក ល្វេងលើ ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

តារា ចមេៀង និង សម្តេង សេ ីសិចសី៊  
អ្នកនាង ឆ័យលី ដាឡេន ។ ហ្វេសប៊ុក 

សកម្ម ភាពបេកួតកីឡាចំបប់ ជេើសរើស ជើងឯក ថ្នាក់ជាតិ បេចំាឆ្នា ំដេល បនរៀបចំ កន្លងមក។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ការ អូសបនា្លាយនេ 
ការ រីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ 
ក្នងុ បេទេស កម្ពជុាបានធ្វើ ឱេយសហ- 
ព័ន្ធ កីឡាជាតិ ចំនួន ៣០ មិនអាច 
រៀបចំ ការ បេកួត ជេើសរីសជើង- 
ឯក ថា្នាក់ ជាតិ បេចំា ឆ្នា ំ២០២០ 
របស់ខ្លនួ ទៅតាមកាលបរិច្ឆេទ 
កំណត់បាន ប៉ុន្តេ អ្នកនាំ ពាកេយ 
របសក់េសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា  បេប់ ថា ពេតឹ្តកិារណ៍ បេកួត 
ទំាង នោះ អាច លើក ពេលទៅធ្វើ 
នៅ ដើម ឆ្នា ំ២០២១  បាន។

គិតតេមឹ ពេលនេះមាន សហ- 
ព័ន្ធ កីឡាជាតិ តេមឹ ១០ បុ៉ណ្ណោះ 
រួមមាន សហ ព័ន្ធ កីឡា ទាញ  ពេត័េ 
កម្ពជុា តេកា្វាន់ដូ (WTF) បាល់- 
ឱប តេកា្វាន់ដូ (ITF) ការា៉ាតេ 
បេសេបល វាយកូនឃ្លលីើ តុ សូហ្វ- 
តិន្នសី ហេល ទឹក និង សហព័ន្ធ 
ខ្មេរ អត្តពលកម្ម ស្មគ័េ ចិត្ត បាន 
រៀបចំ ការ បេកួត ថា្នាក់ ជាតិបាន   
រួច រាល់ ចំណេក  គណៈកមា្មោធិការ- 
ជាតិ បា៉ារា៉ាឡំាពិក កម្ពជុា ទើប បេកួត 
បាន កីឡា បាល់ទះ  អង្គុយ មួយ 
បុ៉ណ្ណោះ គឺនៅ សល់ បេភេទ កីឡា 
ជន ពិការ ជាចេើន ទៀត ដេល មិន 
ទាន់ បាន រៀបចំ។

ចំណេកសហព័ន្ធ កីឡាជាតិ 
ចំនួន ៣០ ទៀត រួមមាន សហព័ន្ធ 
កម្ពជុា បងា្ហោត់ជិះសេះ យូដូ កាយ- 
សម្ពន័្ធ ទោចកេយាន (ជិះកង់) 
គុនដាវ គុនលេបុក្កតោ ចំបាប់ 
តុងហ្គលីមូ៉ដូ ទូក ក្តៅង ទេយីា៉ា ត្លងុ 

បាញ់កំាភ្លើង បាល់ទះ បាល់ ទាត់ 
កីឡាបាល់បោះ បេដាល់ គុនខ្មេរ 
បេដាល់ សកល មូ៉តូទឹក កីឡារំា 
វូ៉វីណាម វូ៉សូ៊ វាយកូនហ្គាល 
វាយកូនបាល់ វាយសី, កីឡា 
សិសេស និងនិសេសិត, សីដក់ និង 
ឈិនឡូន, បូ៊ល និងប៉េតង់, 
ទូកកានូ និងរូ៉អុីង, ស៊ូរិនហេសីុកំាបូ៉ 
កីឡាឡើង ភ្ន ំនិង សហ ព័ន្ធ កីឡា 
អុកចតេង្គកម្ពជុា នៅមិនទាន់ បាន 
បេកួត ជេើសរីស ជើង ឯក ថា្នាក់ 
ជាតិ របស់ខ្លនួនៅ ឡើយ ទេ។

ការ មិន បាន រៀបចំ ការ  បេកួត 
ថា្នាក់ជាតិ បេចំា ឆ្នា ំ២០២០ របស់ 
សហព័ន្ធ ខង លើនេះ វា បាន   ធ្វើ 
ឱេយមាន ការ  រំាង ស្ទះ ដល់ ចរន្តនេ 
ការចំណាយ និង ការទូទាត់ កញ្ចប់  
ថវិកា បេចំា ឆ្នា ំ២០២០ នេះ ដេល  
កេសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា 
បាន ទមា្លាក់ ទៅឱេយ សហព័ន្ធ កីឡា 
នីមួយៗ សមេប់ ការ  អភិវឌេឍ ទៅ 
លើ ៣ចំណុច គឺ បណ្តះុបណា្តាល 
រដ្ឋបាល និងការ បេកួត ជើង ឯក 
ថា្នាក់ជាតិនេះឯង។

បន្ថេម លើនេះ ការ មិនបាន 
បេកួត ជេើស រីសជើងឯក ថា្នាក់ 
ជាតិ ក្នងុ ឆ្នា ំនេះ ក៏បាន ប៉ះ ពាល់  
ដល់  ចរន្ត  នេ ការជេើស រីស អត្ត- 
ពលិក ឆ្នើម សមេប់ ដាក់ ឱេយ ចូល 
ហ្វកឹ ហាត់ ក្នងុ កេមុ ជមេើស ជាតិ 
នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ផងដេរ ពេះ 
គោលបំណង សំខន់នេ ការ បេកួត 
ថា្នាក់ ជាតិ នេះ គឺ ជេើស រីស អ្នក- 
មានសមត្ថ ភាព ទៅ ជំនួសទីតំាង 
កីឡាករ កីឡាការិនី ជមេើសជាតិ 

រូប ណា ដេល មាន សមត្ថ ភាព  
ធ្លាក់ ចុះ ឬ  មាន បញ្ហោ អ្វ ីមួយ នៅ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នេះ។

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ អគ្គ លេខ- 
ធិការ អ្នក នំា ពាកេយ កេសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា លោក រស់ 
សុវាចា បាន បេប់ថា សហព័ន្ធ 
ដេល មិនទាន់បាន បេកួត ថា្នាក់ជាតិ 
បេចំា ឆ្នា ំ២០២០ អាច លើក ពេល 
ទៅ ធ្វើ  នៅ ដើម ឆ្នា២ំ០២១ បាន 
គឺបនា្ទាប់ពីករណី ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ក្នងុ  ពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍  ២៨ 
វិច្ឆកិា បាន បញ្ចប់ ខណៈ លោក 
នាយករដ្ឋមនេ្ត ីហុ៊ន សេន បាន 
បា៉ាន់ សា្មោនថា ពេតឹ្តកិារណ៍ ២៨- 
វិច្ឆកិា អាច នឹងបញ្ចប់ នៅ ថ្ងេទី 
២០ ខេមករា ឆ្នា ំ២០២១។

លោក រស់ សុវាចា បាន បេប់ 
ភ្នំពេញបុ៉ស្តិ៍ ថា ៖ «កន្លង មក  
កេសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា 
បាន ចេញ លិខិត ផ្អាក សកម្ម ភាព 
ហាត់ បេណ  ហាត់ ហ្វកឹ ហ្វនឺ  និង 
ការ បេកួត មាន លក្ខណៈ បេមូល 
ផ្តុ ំ ហើយ ក៏ មិន ទាន់ អនុញ្ញាតឱេយធ្វើ 
សកម្មភាព ឡើង វិញ ដេរ  ដើមេបី 
បន្ត ចូល រួមចំណេក ទប់ សា្កាត់ ការ-
រីក រាល ដាលនេ កូវីដ ១៩ ហេតុ- 
នេះ ចំពោះ ការ បេកួត ជើង ឯក   
ថា្នាក់ ជាតិ តាម   បេភេទ  កីឡា បេចំា 
ឆ្នា២ំ០២០ គឺ សហព័ន្ធណា ដេល 
មិន ទាន់ បាន ធ្វើ អាច នឹង ពនេយារ- 
ពេល រហូតដល់ ការបញ្ចប់ នេ 
ពេតឹ្តកិារណ៍ ២៨ វិច្ឆកិា ឬ អាច 
ពនេយារ ការ បេកួតដល់ដើម ឆ្នាំ 
២០២១»៕

សហព័ន្ធ ចំនួន៣០មិនអាចរៀបចំ
ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិតាមកាលកំណត់

តារាស្រីឆ័យលីដាឡ្រនប្រតិកម្ម
នឹងអ្នករិះគន់ខ្លនួរឿងប្ល្រកល្វ្រងលើ
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