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កម្ពជុានំាចេញអង្ករនិងសេវូជាង៣,៥៨លានតោន
ដោយទទួលបានបេក់ជាង១,២៦ពាន់លានដុលា្លារ

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បាន នាចំេញ 
អង្ករ នងិសេវូ  ក្នងុបរមិាណសរបុ 
ជាង ៣,៥៨ លាន តោនដេល 
មាន តម្លេ ជាង ១,២៦ ពានល់ាន  
ដលុា្លារ នៅ ឆ្នា ំ២០២០ ក្នងុ នោះ  
អង្ករ តេូវ បាន    នាំចេញ     ជា ផ្លូវ   ការ   
ទៅ បេទេស ចំនួន ៦០ ខណៈការ- 
នាំចេញសេូវ  តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
សមេប ់បេទេស ជតិខាង  ជាព-ិ
សេស  បេទេស វៀតណាម។ 

កេសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បេមាញ ់
នងិ  នេសាទ  លោក វេង សាខនុ 
បាន ឱេយ ដឹងថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
កម្ពុជា បាន  នាំ ចេញ អង្ករ សរុប    
៦៩០ ៨២៩  តោន ដោយ   មាន  
តម្លេជិត  ៥៣៩   លាន ដុលា្លារ 
កើន ឡើង  ១១,៤០ ភាគ រយ 
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩។

លោក សាខនុ បានបន្ថេម ថា 
កេមុហ៊នុ   កម្ពជុា ចនំនួ  ៧៦  បាន 
នាចំេញ ទៅ កាន ់ ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ 
ចំនួន  ៦០  បេទេស   នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 

២០២០ ដោយ  បេទេសចនិឈរ 
នៅ លំដាប់  ទី១ ជា បេទេស   នាំ- 
ចលូ អង្ករ ព ីកម្ពជុា ក្នងុបរមិាណ  
២៨៩  ៤៣៩ តោន ស្មើ  ៤១, ៩ 
ភាគ រយ នេការនាំ ចេញ អង្ករ 
សរបុ។ រឯី ទ ីផេសារ សហភាព អរឺ៉បុ   
ឈរនៅ លដំាប ់ទ ី២  ដោយ មាន 
បរិមាណ    ២០៣  ៧៩១  តោន 
ស្មើ នឹង  ២៩, ៥០ ភាគយ ។

បេទេស   ៦   ក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន 
ក៏បាន នាំ  អង្ករ ពីកម្ពុជា ចំនួន  
៨៦  ៨៩៩  តោន ដេល ស្មើនឹង  

១២, ៥៨ ភាគរយ  ហើយ កេ 
ពី នោះ    មាន បេទេស   ២៩ ផេសេង 
ទៀត  នៅតបំន ់ ផេសេង ៗ  កប៏ាន រមួ 
ចណំេក  នាចំលូ អង្ករ  ព ីកម្ពជុាច-ំ
ននួ   ១១០  ៧០០  តោន ស្មើនងឹ  
១៦, ០២ ភាគ រយ ។   នេះ បើតាម   
ការ បង្ហាញ របស់  លោក  រដ្ឋមន្តេី 
វេង សាខុន ។ 

យោង   តួលេខ បញ្ចេញ  ដោយ 
លោក  វេង សាខុន កាលពី ឆ្នាំ 
២០២០ កម្ពុជា ក៏ បាននាំ ចេញ 
សេូវ  កេ ផ្លូវ ការ ...ត ទៅ ទំព័រ  ៨

រឹតបន្ដងឹតាមចេក
និងការធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កខណៈរកឃើញ
អ្នកឆ្លងកូវីដ១៦នាក់

ចាប់ខ្លនួជាង២មឺុននាក់
ពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀន
និងរឹបអូសជាង៣
តោនក្នងុឆ្នាំ២០២០

ឥណ្ឌាបេកាសអនុញ្ញាត
ឱេយបេើវ៉ាក់សំាងAstra-
Zencaក្នងុគេអាសន្ន

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ  អាជា្ញាធរ  ខេត្ត នៅ តាម  
ពេំដេន កម្ពុជា- ថេនិង សា្ថា ប័ន- 
ពាក ់ពន័្ធ កពំងុ បង្កើន ការ រតឹ បន្តងឹ   
ថេម ទៀត នៅ កន្លេង ធ្វើ ចតា្តា ឡី- 
ស័ក និង  តា មចេក របៀង និង ចេក 
ខុស ចេបាប់ ដើមេបី ចៀស វាង កុំឱេយ 
ពលករ ណាមា្នា ក់ ចូលមក  ដោយ 
មិន បាន ពិនិតេយ  និង ធ្វើ ចតា្តាឡី- 
សក័  ខណៈ មាន ព ល ករខ្មេរ ដេល 
វិលតេ ឡប់មក ពីថេ  ចំនួន ១៦ 
នាក់  តេូវបាន   រក ឃើញ មាន វិជ្ជ- 
មាន កូវីដ ១៩។

ទន្ទមឹ នឹង នេះ អាជា្ញាធ រថេ ក៏បាន 
និងកំពុង ដាក់ បមេម ហាម បេ- 
ជាពលរដ្ឋ ថេ  និង ជន បរទេស 
មិនឱេយ ចល័ត ពីតំបន់ មួយ ទៅ 
តំបន់ មួយ  និង កំពុង ដាក់ វិធាន- 
ការ គេប់ គេង  និង បង្ការ ការ រីក- 
រាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដេល 
កំពុង កើត ឡើង នៅ បណា្តា ខេត្ត 
មួយ ចំនួន នេ បេទេស ថេ ។

កេសួង ការងរ  និង បណ្តុះ- 
បណា្តាល វិជា្ជាជីវៈ  កាល ពី យប់ 
ថ្ងេទី ៣១ ខេធ្នូ  បាន អំពាវ នាវ 
ដល់ ពលក រកម្ពុជា ដេល កំពុង 
សា្នាក់ នៅ និង ធ្វើ ការនៅ ថេ មិន 
តេូវ ចល័ត ឬវិល តេឡប់ មក 
សេុកកំ ណើត  វិញ ក្នុង ដំណាក់- 
កា ល នេះ ទេ គឺ ពួក គេ អាច មា ន 
ហានិ ភ័យ ខ្ពស់ ទំាង ផ្នេក សន្ត ិសុខ 
និង សុខ ភាព ។...តទៅទំព័រ ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ: យ៉ាងហោចណាស់ 
មនសុេស ជាង២មុនឺ នាក ់ ជាមយួ 
នឹង គេឿង ញៀន ជាង៣ តោន 
តេវូ បាន សមត្ថកិច្ច  ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ 
រឹប អូស នៅ ក្នុង ការ ប ង្កេ ប នៅ 
ទូ ទំា ង បេទេស  ពេញ ១ ឆ្នា ំ២០ ២ ០  
ក្នងុ បទល្មើស គេឿងញៀន ចំនួ ន 
១០ ៤៦១ករណី ដោយ  ចំនួន 
នេះ  មានការ ...តទៅទំព័រ  ៤

សុខ  វៃងឈាង

រដា្ឋាភបិាល ឥណា្ឌា បាន បេកាស 
ឲេយដឹង កាល ពី ថ្ងេសៅរ៍ថា  និ- 
យតករ ឱសថ បាន អនញុ្ញាត ឱេយ 
បេើបេស់ វា៉ាក់សាំង ចំនួន ២ 
ទ១ី  គ ឺរបស ់កេមុហ៊នុ អងគ់្លេស/ 
ស៊ុយអេត  AstraZena និង 
សាកល វិទេយាល័យ Oxford  
ហើយ វា៉ាក់សំាង មួយទៀត ផលតិ  
ដោយ កេុមហ៊ុន ក្នុងសេុក ។

រដ្ឋមន្តេី កេសួង ព័ត៌មាន  និង 
សោតទសេសន៍ ឥណា្ឌា លោក  
Prakash...តទៅទំព័រ ១១

អ្នកប្រយុទ្ធ៤នាក់បានឈ្នះនៅក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីត្ររីមតុងហ្រងសន្លប់

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

កម្មករ  លីការុង អង្ករ ពីក្នងុ រថយន្តដាក់នៅ ក្នងុ កៃមុហុ៊នមួយ នៅសង្កាត់សៃះចក ខណ្ឌដូន ពៃញ រាជធានីភ្នពំៃញ នពៃល កន្លងមក ។ រូប ហេង ជីវ័ន

គ្រូគណិតវិទ្យាជាប់ល្រខ១
នូវគំនិតច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ចំ-
ពោះការបង្រៀនសិស្ស
របៀបធ្វើគម្រង...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
រដ្ឋបាលTrumpដាក់
ទណ្ឌកម្មធនាគារគុយបា
ដោយសារការជ្រៀតជ្រក
វ្រ៉ណ្រស៊ុយអ្រឡា...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ
ភ្ញៀវទ្រសចរនឹងមាន
កំណើនបនា្ទាប់ពីមាន
ព្រលានយន្តហោះថ្មី
នៅមណ្ឌលគិរី...ទំព័រ៧

ស្រដ្ឋកិច្ច



កូនមាសឪពុក!
ពុកបានចំណាយពេលចេើន

គួរសមទមេំអាចបណ្តុះចិត្ត
ក្លាហានបានប៉ុណ្ណេះ សរសេរ
លិខិតតូចមួយ ក្នុងថ្ងេដេលកូន
ទទលួសញ្ញាបតេក្នងុថ្ងេ១៥កើត
ខេបុសេសឆ្នាំជូតព.ស២៥៦៤។
ពកុគ្មានអ្វីជាអណំោយជាមាស-
បេក់ គ្មានទំាងបាច់ផ្កា សង្ហា
ស្អាតសេស់ ដល់កូនពុកឡើយ
ពុកមានតេពាកេយពេចន៍បន្តិច-
បន្តចួទកុជាគតិជាមាគ៌ាសមេប់
បេតិបត្តិទៅថ្ងេកេយ កេងថា
ពុកកន់តេចាស់ រូបកយនេះ
ចេបាស់ជានឹងតេូវកន់កប់ដោយ
ជរាបៀតបៀនដោយពេយាធិធ្វើឱេយ
ភ្លេចភ្លាំងសតិសេុតកមា្លាំងខ្វល់-
អពំល់មនិសល់ពាកេយពេចន៍សម្តី
ឱេយពីរោះកេបាះកេបាយរា៉ាយរា៉ាប់
សរសព្ទទៅកូនបានល្អ។ពាកេយ
ខ្លះរបស់ពុកក្នុងថ្ងេនេះជាពាកេយ
របស់មា្តាយកូនដេលផ្តេផ្តាំឱេយពុក
និយាយជំនួសជួសមុខគត់ផង។
កូនមាសឪពុក!ជាភ័ព្វពេង-

សំណាងរបស់កូនណាស់ ដេល
កនូពកុបានរៀនចប់ដល់ថា្នាក់ខ្ពស់
រហូតចប់ចុងចប់ដើមតាមក្តីបេ-
ថា្នារបស់ម៉េពកុនងិខ្លនួកនូហើយ
ចេះភសបរទេស អង់គ្លេស
បារាំងចិនយួនមានជំនាញ៣-
៤មុខយា៉ាងពិតបេកដ ដេល
សង្គមជាតិតេវូករជាចាបំាច់ក្នងុ
សម័យទំនើបនេះ។ រូបកូន ជា
ផលិតផលនេសន្តិភព ឯម៉េពុក
វញិជាផលតិផលនេសង្គេមដតិ-
ដាមដោយស្លាកស្នាមហងិេសានងិ
ករបាក់សេបាតផ្លូវចិត្ត។ជំនាន់ម៉េ
ពុក ម៉េពុកគ្មានពេលនឹងសង្វាត

ឱហាត រៀនសូតេចេើនដូចកូន
ឡើយ ដោយសរសងេ្គាមបង្ហូរ-
ឈាមរវល់តេរត់គេចគេប់ផ្លាង
តោងចាប់មុងកន្ទេលននៀល
គេចវេះ ដេកលាក់ខ្លួនពួនអាតា្មា
ក្នុងពេជេតូចធំហាលសនេសើម
កេមភ្លៀងផ្គររន្ទះថេមទាងំមាន
ពេលខ្លះតេវូសុីកនា្លាតក្អាត់សត្វ-
ល្អិតជាអាហារក៏មាន រហូតជីតា
របស់កនូបានរឭំកលេងសើចបេប់
ពុកថា កលពុកនៅក្មេង សត្វ
ជើង៤ពកុតមតេតុគេនងិកៅអី
សត្វជើង២ពកុតមតេកំជណ្តើរឯ
សត្វហើរពុកតមតេយន្តហោះ។
ភពជោគជ័យដ៏តេចះតេចង់

របស់កូនថ្ងេនេះ ជាមោទនភព
របស់គេួសរយើងផង ពូជពងេស-
វងេសតេកូលយើងផងរបស់ម៉េពុក
ផងនងិរបស់ជាតិផង។ម៉េពកុកេ
ទាងំចណំេះទាងំទេពេយនិងពាកេយ-
សម្តីតេម៉េពុកបានបេឹងបេងខ្នះ-
ខ្នេងឃ្មាតខ្មីលីសេង គស់កប់
យប់ថ្ងេចំណាយកមា្លាំងចូកចាំង
ទំាងឈឺទំាងជាមនិហា៊ានសមេក
បេងឹរកយកបេក់ទកុឱេយកនូបាន-
រៀនខ្ពស់យកចំណេះជាទេពេយសខុ
ទេពេយឧត្តមសមសនួសមេប់ជវីតិ
កុំឱេយជាន់ដានម៉េពុក។ចូរកូន
ចាតទ់កុចណំេះវិជា្ជានេះថាជាទេពេយ
ដេលម៉េពុកបានចេកទៅចុះ។
កូនដឹងទេ? មិនមេនមនុសេស

ទាំងអស់ សុទ្ធតេបានរៀនសូតេ
ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចកូនឡើយ។មាន
មនុសេសរាប់រយលាននាក់ ក្នុង
ពិភពលោក ដេលកំពុងគ្មាន
ឱកសចលូរៀនសោះសេបពេល
អ្នកមានឱកសខ្លះកំពុងពិបាក-
ចិត្តមិនដឹងរៀនអ្វី។កុមាររាប់
លាននាក់កំពុងរត់គេចពីសងេ្គាម
សុំតេរស់ ឯកូនពុកឯណេះកំពុង

អង្គុយក្នុងថា្នាក់សេួលមានហូប-
ចកុគេប់គេន។់បើកនូបេៀបធៀប
ចំណុចទាំងអស់នេះ កូននឹងគិត
ថា ឱកសនេករអប់រំដេលកូន
បានពេលនេះជាអណំោយបណុេយ
លាភដ៏មហាសល មានតម្លេ
ជាអនេក ដេលកូនតេូវបេើបេស់
ចំណេះទាំងនេះ តេក្នុងផ្លូវល្អ
ជានិរន្តរ៍តទៅ។
កូនមាសឪពុក!ពេះកូននឹង

ចេញធ្វើករអាចនងឹជបួភពបេសព្វ
ដេគូជវីតិនាពេលខាងមខុដចូ្នាះ-
ហើយ ក្នុងឱកសនេះពុកសូម
ផ្តាឱំេយកនូពកុចងចាំកត់ចណំាំតទៅ
ចំពោះគុណ៣ ដេលកូនជំពាក់
និងរបៀបសងគុណទំាងនេះ។
ករនឹករឭក និងតបស្នងគុណ
ទាំង៣នេះ កូននឹងបានសុខ-
ចមេើនក្នុងជីវិតគេួសរ និងករ-
ងរទាំងពួង។
គុណទី១៖ គឺកូនជំពាក់គុណ

របស់មា្តាយឪពុកពេះលោក
បានបេឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថេរកេសា។
កូនតេូវសងគុណលោកដោយ
ករកសងគេួសរ មានប្តីបេពន្ធ
មានកូនចៅ បន្តពូជពងេសវងេសតេ-
កូល និងលើកកិត្តិយសពូជពងេស
វងេសតេកូលរបស់កូនឱេយបានខ្ពស់
បេសើរលើសដើម។ម៉េពកុមនិចង-់
ឱេយកូនមកចិញ្ចឹមម៉េពុកនិងរស់-
នៅដូចកលម៉េពុកចិញ្ចឹមកូនទេ
ពេះម៉េពុកដឹងថា មនុសេសចាស់
រអ៊ូចេើនឆប់ខងឹមនិទាន់សមយ័
តេថាអពំើល្អរបស់កូនជាគំរូដល់
ជនផងទាំងពួងផងដល់កូនចៅ
បេសុសេីរបស់កនូផងនងិបង្ហាញ
ពីករគោរពវបេបធម៌សសនានេ
កនូផង។កលកនូនៅឆ្ងាយសមូ
កនូនកឹម៉េពកុផងពេះកនូទទលួ-
បានអ្វីគេប់យា៉ាង គឺគត់ជាអ្នក-

ផ្តល់ឱេយ ដោយលោកយកសច់
ឈាមមកប្តរូ។ដងឹគណុគត់ចញិ្ចមឹ
គត់គឺជាករបូជាដល់ពេះអាទិ-
ទេពហើយកូននឹងចមេើន។
គុណទី២៖កូនបានជំពាក់គណុ

របស់គេូបាអាចារេយ ដេលបាន-
បង្ហាត់បងេៀនបេៀនបេដៅផ្តល់
ចំណេះនិងជំនាញ។កូនគេប់រូប
តេវូសងគណុគេបូាអាចារេយដោយ
ករគោរពឱវាទរបស់លោកចេក-
រំលេកចំណេះដឹងដល់អ្នកដទេ
បន្តរៀនសូតេខ្លួនឯងនិងយក
ចំណេះ ជំនាញទាំងអមេបាលមា៉ាន
ទៅបេើបេស់ក្នុងផ្លូវល្អជួយខ្លួន-
ឯងផងជួយគេួសរផងនិងជួយ
សង្គមជាតិផង។ចរូកនូនកឹសលា
ដេលកនូធ្លាប់រៀនសតូេផងពេះ
ជាកន្លេងដេលជយួបណ្តុះបណា្តាល
កូន ឱេយក្លាយជាធនធនល្អ ជួយ
កូនឱេយមានករងរល្អ មានមុខ
មានមាត់ តំណេងបុណេយយស
សក្តា។នឹកគេូផង ពេះបើគ្មាន
ពកួគត់កនូគ្មានថ្ងេនេះនងិអនា-
គតបេបហ្នឹងឡើយ។កូនតេូវចាំ
ថាករចងចាំគត់ករគោរពគត់
គឺជាករឱេយតម្លេចំណេះវិជា្ជា។
គុណទី៣៖ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ

កូនបានជំពាក់គុណរបស់ជាតិ
ដេលបានផ្តល់ករករពារសន្តិ-
សុខ សន្តិភពអត្តសញ្ញាណ
ជាដើមដេលពលរដ្ឋគេប់រូបតេូវ
សងដោយករករពារសសនា
វបេបធម៌ ស្តាប់មេដឹកនាំ គោរព
ចេបាប់ជាតិ បរិចា្ចាគធនធនមាន-
ចិត្តស្នេហាជាតិ បណ្តុះគំនិត
ជាតិនិយម ហា៊ានតស៊ូលះបង់
អាយុជីវិត ដើមេបីករពារជាតិ
មាតុភូមិឱេយគង់វងេស ឱេយសុខសន្តិ-
ភពមនោរមេយ ស្ថិរភពសង្គម
តទៅ។បើកូនបានធូរធរហើយ

ចូរកូនជួយជាតិផង ពេះសង្គម
ជាតិផ្តល់អ្វីគេប់យា៉ាងទាងំគេសួរ
សសនាករអប់រំជាដើមដល់
កូន។កុំគិតគេួសរពេកពេះបើ
គ្មានជាតិគេួសរក៏គ្មាន។កល-
បើកូនជួយសង្គមជាតិ មានន័យ
ថាកូនជួយខ្លួនឯង។
មួយវិញទៀត កូនតេូវរាប់អាន

ញាតិឱេយបានចេើន ជួយសង្គេះ
ញាតិករពារអ្នកទន់ខេសាយក្នុង
នាមជាមនុសេសជាតិដូចគ្នានិងជាតិ
សសន៍តេមយួ។កុំភ្លេចសរសើរពី
ជាតិយើងផង ពេលកូនជួបបេ-
សេយ័ទាកទ់ងជាមយួសសន៍គេ។
បើសសន៍យើងចរូកនូកុំកណំាញ់
ឱកសឱេយសោះ ករផ្តល់ឱកស
ដល់អ្នកដទេ ជាករផ្តល់ឱកស
ដល់ខ្លនួឯង។កនូពកុកត៏េវូចងចាំ
ដេរថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនេជាតិ
មា្នាក់ កូនជាសសរទេូង១ដើម
កនូតេវូនៅឱេយឆ្ងាយពីគេឿងញៀន
សេលេបេងពាលាអាវាសេនាំបង-់
ខាតកតិ្តយិសអស់ទេពេយបេកបាក់
គេួសរនិងកើតរោគផេសេងៗ។
បើកូនចង់ជួយជាតិ កូនតេូវតេ
ជាពលរដ្ឋដេលមានសខុភពល្អ
និងមានចំណេះជំនាញ ពេះ
ជាតិដេលខា្លាងំមនិមេនជាតិមាន
មនុសេសចេើនឡើយ តេជាជាតិ
ដេលមានរាស្តេសុខភពល្អមាន
ចំណេះ ជំនាញអាចធ្វើករងរ
បេកបរបរចញិ្ចមឹជវីតិនងិមនិមេន
ជាបន្ទកុរបស់ជាត។ិសខុភពល្អ
របស់កូនជាលាភដ៏ឧត្តមរបស់
កូនរបស់គេួសរនិងជាតិ។
កូនពុក! វ័យពុកកន់តេចាស់

ជេណាស់ទៅហើយភ្នេកកព៏េលឹ
សេវាំង កមា្លាំងក៏ខេសាយ ចុករួយ
សេពន់ទន់រសោះអស់ជើងដេគ្មាន
ថ្ងេសេកសេន្ត។ថ្ងេណាមយួពកុ
បេហេលជាមិនអាចនឹងនៅជា
ខ្នងបង្អេកជយួចេករលំេកបេកឹេសា
កិច្ចករជីវតិជាមួយកូនបានដូចមុន
ឡើយ។កលបើមិនមានវត្តមាន
ពកុចរូកនូចងចាំថាអពំើល្អរបស់
កូនរមេងទទួលបានពរជ័យពីម៉េ
ពុកនិងទេវតា។កូនតេូវយកចំ-
ណេះវិជា្ជាដេលកូនបេឹងសនេសំមក
ប៉នុា្មានទៅបេើបេស់ក្នងុផ្លវូល្អជយួ
ខ្លនួឯងជយួគេសួរនងិជយួជាតិ។
ក្នងុកលៈទេសៈបេបណាក៏ដោយ
ចរូកនូកុំបេមាថនងិបេបេលួឃ្លាត-
ចាកពីភពជាអ្នកចេះដងឹរបស់កនូ
ដូចជាអំពៅមិនបេបេួលរសផ្អេម
ទោះស្ថិតក្នុងឃ្នាបដូច្នាះដេរ។
ម៉េពុកសងេឃឹមថាកូននឹងបាន-

ទទលួគតិខ្លះពីលខិតិរបស់ពកុថ្ងេ
នេះសមេប់ដកឹនាំជវីតិ។ចងុបញ្ចប់
ម៉េពកុសមូជនូពរកនូឱេយបានសខុ
ចមេើនជោគជ័យតរៀងទៅ៕
ពីពុករបស់កូន
បណ្ឌិតដុំវណ្ណៈសាស្ត្រាចារ្រាយ-

រងសាកលវិទ្រាយាល័យកម្ពុជា
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គឹមសារុំ

ត្រាបូងឃ្មុំៈមន្តេីនគរបាល-
ខេត្តតេបូងឃ្មុំបានឱេយដឹងថាបុរស
មា្នាក់ជាតំណាងសហគមន៍
កសិករតេូវបានសលាដំបូង-
ខេត្តតេបូងឃ្មុំឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនា-
គរខេត្តក្នុងថ្ងេតេមួយបនា្ទាប់-
ពីសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនបាន
នៅខេត្តពេះសីហនុពីថ្ងេទី៣០
ធ្នពូាក់ព័ន្ធករណីមិនគោរពបមេម
អាជា្ញាធរដេលមិនឲេយជួបជំុគ្នាក្នងុ
ទិវាសិទ្ធិមនុសេស១០ធ្នូបេពេឹត្ត
នៅសេកុមេមត់ខេត្តតេបូងឃ្មុំ។
លោកចក់សុខកៅស្នងករ-

រងទទួលផេនពេហ្មទណ្ឌនេស្នង-
ករដា្ឋាននគរបាលខេត្តតេបូងឃ្មុំ
បេប់ពីមេសិលមិញថាជនសងេស័យ
មានឈ្មាះផុនសុផលតេវូបាន
តលុាករខេត្តតេបងូឃ្មុឃំុំខ្លនួក្នងុ
ពន្ធនាគរខេត្តពីថ្ងេទី៣០ធ្នូ
នៅពេលបញ្ជូនខ្លួនមកពីខេត្ត-
ពេះសីហនុ។ប៉ុន្តេលោកមិន
បានដឹងថា ជនសងេស័យជាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអ្វីទេ
ពេះលោកអនុវត្តតាមដីក
បង្គាប់ឲេយចាប់ខ្លួនពីសលាដំ-
បូងខេត្តតេបូងឃ្មុំតេប៉ុណោ្ណោះ។
លោកបេប់ថា៖«ដីករបស់

តុលាករនេះចុះថ្ងេទី២៨ធ្នូឆ្នាំ
២០២០បង្គាប់ឲេយចាប់និងឃំុខ្លួន
តេម្តង។ដចូ្នេះកេយពីសមត្ថ-
កិច្ចខ្ញុំសហករជាមួយនគរ-
បាលខេត្តពេះសីហនុចាប់ជន-
សងេសយ័បានក៏បញ្ជនូទៅឃុំនៅ
ថ្ងេនោះ(ថ្ងេទី៣០ធ្ន)ូតេម្តង»។
បើតាមដីកនេះជនសងេស័យ
តេូវបានចទពីបទសមគំនិត
ក្នុងអំពើញុះញង់ឱេយបេពេតឹ្តអំពើ
បង្កឱមានភពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់
សន្តិសុខសង្គមតាមបញ្ញត្តិ-
មាតេ២៩,៤៩៤និង៤៩៥នេ
កេមពេហ្មទណ្ឌ។តាមមាតេ
៤៩៥បេសិនបើតុលាកររក-
ឃើញបេពេឹត្តដូចករចទមេន
នោះជនសងេស័យបេឈមនឹង
ករជាប់ពន្ធនាគរពី៦ខេដល់
២ឆ្នាំនិងពិន័យជាបេក់ចូលរដ្ឋ
ពី១លានដល់៤លានរៀល។
លោកជនួណារនិ្ទស្នងករ-

នគរបាលខេត្តពេះសីហនុឲេយ
ដឹងពីមេសិលមិញថា បុរសមា្នាក់
ឈ្មាះ ផុនសុផលតេូវបាន
សមត្ថកចិ្ចរបស់លោកសហករ
ជាមួយសមត្ថកិច្ចខេត្តតេបូងឃ្មុំ
ឃត់ខ្លួននៅភូមិស្មាច់ដេងឃុ-ំ
រាមសេកុពេនប់...តទៅទំព័រ៥

លិខិតចំហ នៅក្នងុថ្ងៃទទួលសញ្ញាបតៃ រ បស់កូន ឃំុខ្លនួតំណាង 
សហគមន៍កសិករ
កៃយចាប់នៅ
ខៃត្តពៃះសីហនុ
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គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នងុឆ្នា២ំ០២០ថយចុះគួរកត់សម្គាល់ធៀបនឹងឆ្នា២ំ០១៩
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស  ក្នុង រយៈ ពៃល ពៃញ ១ 
ឆ្នា ំ២០២០  បានថយចុះ គរួឱៃយ កតស់ម្គាល ់ 
ដោយបាន កើតឡើង ជាង  ៣ ០០០លើក  
បើ  បៃៀប ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩   ក្នុង ចំនួន 
គៃះ ថ្នាកច់រាចរណ៍  ដៃល កើត ឡើង ចនំនួ 
ជាង  ៤ ០០០ លើក  គឺ មន ការថយចុះ 
ចនំនួ  ៩៤២លើក ។ នៃះ បើ តាម របាយ ការណ ៍  
ដៃល ចៃញផៃសាយ នា ចុង ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ មុន។

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង ជាបៃធាន 
គណៈកម្មាធកិារ ជាត ិសវុត្ថភិាព ចរាចរណ ៍
ផ្លូវ គោក (គសចគ) លោក ស ខៃង  បាន- 
លើក ឡើង ផ្អៃក តាម របាយ ការណ៍  ដៃល 
លោក បង្ហោះ  កាលពី ថ្ងៃទី៣១  ធ្នូ  ថ  នៅ 
ឆ្នា២ំ០២០គៃះថ្នាក ់ចរាចរណ ៍បាន កើត- 
ឡើង ចនំនួ សរបុ ៣១៧៩ លើក  បើ បៃៀប- 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  មន ការ ថយចុះ 
ចំនួន  ៩៤២លើក  ឬ ស្មើនឹង ២៣ភាគរយ  
ខណៈ កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩  មន គៃះថ្នាក ់
ចរាចរណ៍  កើតឡើង  ចំនួន ៤ ១២១ លើក ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«ការថយ នៃ ករណ ីគៃះ- 
ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ជាង ២០ភាគរយ  នៅ 
ឆ្នា២ំ០២០នៃះ  បាន ធ្វើឱៃយ ចនំនួ អ្នកស្លាប់ 
មន ការ ថយចុះ ចំនួន ៣៣៥នាក់ ស្មើ នឹង 
១៧ភាគរយ  ដៃល កាលពី ឆ្នាំ២០១៩  
គៃះ ថ្នាក ់ចរាចរណ ៍បានផ្ដាច ់យក អាយ-ុ 
ជីវិត អ្នក ដំណើរ ចំនួន  ១ ៩៨១នាក់  ប៉ុន្តៃ 
ឆ្នាំ២០២០  ចំនួន អ្នកស្លាប់ បាន ថយ មក 
នៅ តៃឹមតៃ  ១ ៦៤៦នាក់ ប៉ុណ្ណោះ»។

រីឯ  អតៃ អ្នក រងរបសួ  ដោយ គៃះថ្នាក-់ 

ចរាចរណ ៍ កម៏ន ការថមថយ ដចូគ្នា ដៃរ  គ ឺ
ថយចុះ ចនំនួ ១៤៥៥នាក ់ ស្មើ ២៤ភាគ រយ  
តៃបិត នៅ ឆ្នា២ំ០២០ មន អ្នក រងរបសួ ចនំនួ 
៤ ៦៨៦នាក់  ដៃល រយៈពៃល ដូចគ្នា  ពី 
ឆ្នាំ២០១៩  មន អ្នក រងរបួស ចំនួន           
៦ ១៤១ នាក់។ នៃះ បើ តាម ការបញ្ជាក់ 
បន្ថៃម របស់ លោក រដ្ឋមន្តៃី មហា ផ្ទៃ។

លោក ស ខៃង  មនបៃសសន៍ ថ ៖ 
« ផ្អៃក លើ លទ្ធផល នៃះ  ក្នុងនាម គណៈ-  
កម្មាធិការ ជាតិ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ 
ផ្លូវគោក  ខ្ញុំ សូម សម្ដៃង ការកោត សរសើរ 
និង វាយតម្លៃ ខ្ពស់  ចំពោះ សមត្ថកិច្ច គៃប់ 
លំដាប់ ថ្នាក់  និង បៃជាពលរដ្ឋ អ្នក បៃើ- 
បៃស់ ផ្លូវ ដ៏ចៃើន លើស លប់  ដៃលបាន- 
ចូលរួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុងការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 

ស្ដីពី ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក»។
លោក បន្តការ អពំាវនាវ ដល ់នគរបាល- 

ចរាចរណ ៍ទទូាងំ បៃទៃស  បន្ត បៃកាន ់ខ្ជាប ់ 
នូវ ការអនុវត្ត តួនាទី ភារកិច្ច  ដើមៃបី ការ ពារ 
អាយុ ជីវិត បៃជា ពលរដ្ឋ។ លោក ក៏បាន- 
អពំាវនាវ ផងដៃរ ដល ់ជន រួមជាត ិទាងំអស ់ 
បន្ត ចូលរួម គោរព ចៃបាប់  និង បើកបរ បៃកប- 
ដោយ ស្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន ដើមៃបី អាច ឈាន 
ទៅកាត ់បន្ថយ ចនំនួ អ្នកស្លាប ់នងិ អ្នករង- 
របួស ដោយ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ឱៃយមក 
នៅ កមៃិត កាន់តៃ ទាប ជាង នៃះ ទៀត។

ក្នងុ យទុ្ធនា ការ អបរ់ ំផៃសព្វផៃសាយ ចៃបាប ់ស្ត ីព ី  
ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក មុន ឱកាស ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ 
២០២១  រដ្ឋលៃខធកិារ កៃសងួ សធារណ- 
ការ   នងិ ដកឹជញ្ជនូ  នងិ ជាអគ្គលៃខធកិារ 

នៃ អគ្គលៃខធិការដា្ឋាន  គ.ស.ច.គ.  
លោក សៃី  មឹន មណវី  បាន លើកឡើង 
ដៃរថ  លោក សៃី នៅ តៃមន ការបារម្ភ 
ចពំោះ ស្ថានភាព គៃះថ្នាក ់ចរាចរណ ៍ផ្លវូ- 
គោក នៅ បៃទៃស កម្ពជុា  ដោយសរ ចនំនួ 
អ្នកស្លាប់ នៅ តៃ មន ចំនួន ចៃើន  ហើយ 
អ្នកដៃល បាន ស្លាប់ ភាគចៃើន ជាអ្នក- 
បៃើបៃស់ ទោចកៃយន យន្ត  និង អ្នកមិន 
ពាក់មួក សុ វត្ថិភាព នៅ ពៃល បើកបរ។ 

លោក សៃ ីថ្លៃងថ ៖«បៃការ នៃះ  ទាមទារ 
ឱៃយ អ្នក បៃើបៃស ់ផ្លវូ គៃបរ់បូ  តៃវូ បន្ត ពងៃងឹ 
ស្មារតី បៃុងបៃយ័ត្ន ក្នុងពៃល បើកបរ  និង 
តៃវូ អនវុត្ត ឱៃយបាន ខ្ជាបខ់្ជនួ តាម ចៃបាប ់ស្តពី ី
ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ទាំង អស់ គ្នា»។

លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ធា្លាប់ 
បាន លើកឡើង  និង អំពាវ នាវ ទៅ ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ទាងំអស ់ឱៃយ បៃងុបៃយត័្ន  នងិ 
រួម គ្នា កាត់ បន្ថយ គៃះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ 
ផងដៃរ  កាល ពី ថ្ងៃទី២៩  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
លោក ថ្លៃងថ ៖«វីរុស កូវីដ១៩ កាច ស- 
ហាវ  នងិ ឆ្លង លឿន មៃន  ប៉នុ្តៃ មក ដល ់ពៃល 
នៃះ មនិ ទាន ់មនអ្នក ស្លាប ់ដោយសរ កវូដី 
ទៃ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។  ប៉ុន្តៃ គៃះ ថ្នាក់- 
ចរាចរណ ៍បាន ធ្វើ ឱៃយ មន អ្នក ស្លាប ់ជារៀង- 
រាលថ់្ងៃ។ ជាហៃត ុដៃល យើង ទាងំ អសគ់្នា 
តៃូវ យកចិត្ត ទុក ដាក់ បន្ថៃម ទៀត»។

យោង តាម របាយការណ ៍របស ់អគ្គស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរបាល ជាត ិ ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ   
នៃ ឆ្នា ំថ្ម ី២០២១ គៃះថ្នាក ់ចរាចរណ ៍ផ្លវូ គោក   
ទ ូទាងំ បៃទៃសបាន កើតឡើង ចំនួន ២៨ លើក   
ដៃលបណ្តាល ឱៃយ  មនសុៃស ស្លាប ់ចនំនួ ១៣ នាក ់ 
និង អ្នក រងរបួស ចំនួន ៣១នាក់៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

កណ្តាលៈ បុរស ជនសងៃស័យ 
ម្នាក់  កំពុង តៃូវបាន នគរបាល 
ខៃត្ត កណ្តាល សកសួរ  កៃយ ព ី
ឃាត់ខ្លួន  កាលពី យប់ ថ្ងៃទី២  
មករា  ពាក ់ពន័្ធ ករណ ីបើក រថ យន្ត 
បុក បង្គាល ភ្លើង បាក់ ចំនួន ៣- 
ដើម នៅ ភមូ ិកពំងថ់្កលុ  ឃុ ំសពំៅ- 
ពនូ  សៃកុ កោះធ ំ ហើយ បាន យក 
កាភំ្លើង ព ីការយិ លយ័ សមត្ថកចិ្ច 
បាញ់ គំរាម ចំនួន ៧គៃប់។

លោកសុមី ឃាង  អធកិារ នគរ- 
បាល សៃកុ កោះធ ំ បៃប ់ព ីមៃសិល- 
មិញ  ថ ជនសងៃស័យ ឈ្មាះ ពៅ 
ហុង  ភៃទ បៃុស  អាយុ២៧ឆ្នាំ  
ជនជាតិ ខ្មៃរ  មុខរបរ សុីឈ្នួល 
បើកបរ រថ យន្ត  រស់នៅ ភូមិ កំពង់- 
ពោធិ៍ ឃុំ កៃំង យ៉ូ វ សៃុក ស្អាង  
ខៃត្ត កណ្តាល  តៃវូបាន សមត្ថ កិច្ច 
ឃាត់ខ្លួន កាលពី យប់ ថ្ងៃទី២  
ខៃមករា  នៅ ទីតាំង ខង លើ។

លោក បញ្ជាកថ់ ៖«យើង បាន- 
បញ្ជូន ខ្លួន និង កសង សំណុំរឿង 
ទៅ ស្នងការដា្ឋាន  ខៃត្ត កណ្តាល 
រចួរាល ់ហើយ។ ខ្ញុ ំគតិថ  មនិ ទាន ់
បញ្ជូនទៅ តុលាការ ទៃ  បៃហៃល 
មន្តៃ ីជនំាញ កពំងុ ធ្វើការ សកសរួ 

នៅ  ឡើយ។ តៃ សណំុ ំរឿង នៃះ ផតុ ព ី  
ដៃន សមត្ថកិច្ច ខ្ញុំ ហើយ។ ករណី 
នៃះ អត់ មន អ្នក រងរបួស ទៃ»។

លោក រឿន ណរា៉ា  ស្នងការរង- 
នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល ទទួល 
ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ  ឱៃយដងឹ ព ីមៃសលិ មញិ  
ថ  ជនសងៃស័យ  កំពុង តៃូវ បាន- 
សក សួរ នៅ ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល  ខៃត្ត កណ្តាល នៅឡើយ  
ដោយ គៃង បញ្ជូន ទៅស លា- 
ដំបូង ខៃត្ត នៅ ថ្ងៃទី៤  មករា។

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«យើង កំពុង 
សកសួរ គត់ សិន  ហើយនៅ 
រៀបចំ ឯកសរ  ឬ កសង សំណុំ- 

រឿង  ដើមៃបី បញ្ជូន ទៅ តុលាការ  
ចាត់ វិធានការ បន្ត ទៀត»។

តាម របាយការណ៍ រប ស់ ស្នង- 
ការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្តកណ្តាល  
ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិលមិញ ថ  ជនល្មើស  
បាន បង្ក ឱៃយ ខូចខត សម្ភារ ដូច ជា  
បើកបរ បុក បង្គាល ភ្លើង ចំនួន 
៣ដើម។ បនា្ទាប់ មក បាន បង្ក ឱៃយ 
ផ្ទុះអាវុធ បៃក កញ្ចក់ទា្វារ ១ផ្ទាំង  
បៃក  កញ្ចក ់បង្អចួ ១ផ្ទាងំ  បៃក កញ្ចក ់  
ដាក់ លើ តុ ១ផ្ទាំង  ខូចខត ទូដាក់- 
ឯកសរ ចំនួន ២  ខូចខត កុំពៃយូទ័រ 
១គៃឿង  ខូចខត កន្លៃង ទុកដាក់ 
អាវុធ  និង ធ្លុះ ដំបូល ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋបាល ។

បើ តាម របាយការណ ៍ដដៃល  គ ឺ
មុនពៃល កើតហៃតុ  ជនសងៃស័យ 
បាន បើកឡាន ធនុ ធ ំ១គៃឿង  ខណៈ    
មកដល ់ចំណចុ ខង លើ ក៏ រៃ ចង្កតូ 
មក បុក បង្គាល ភ្លើង ៣ ដើម  និង 
ដាច់ ខៃសៃភ្លើង បៃមណ ៦០ម៉ៃតៃ 
នៅ រសៀល ថ្ងៃទ២ី   មករា ។ បនា្ទាប់ 
មក សមត្ថកិច្ច បាន ឃាត់ រថយន្ដ 
នងិ ជនបង្ក ទកុ នៅ ប៉សុ្តិ៍ នគរបាល   
រដ្ឋបាល ឃុំ សំពៅ ពូន  ដើមៃបី រង់ចាំ 
ថៅកៃ ជា ម្ចាស់ រថយន្ត មក ដោះ-
សៃយ ជួស ជុល ដាក់ បង្គាល-   
ភ្លើង  និង ត ភ្លើង សជាថ្មី។

បើ តាម របាយការណ៍  នៅ ពៃល  
ថៅកៃ ម្ចាស់ រថយន្ត ឈ្មាះ គង់ 
ជៀប ឡៃង  ភៃទ បៃុស  អាយុ ៤០ 
ឆ្នា ំ រស់នៅ ភូមិ ពៃទៃយ អរជូន  ឃំុ ទឹក- 
វលិ  សៃកុ ស្អាង   មក ដល ់នៅ ម៉ាង 
ជតិ ៣ រសៀលថ្ងៃ ទ ី៣ មករា   កប៏ាន 
សមៃបសមៃួល ដោះ សៃយ  និង 
យល់ពៃម ជួសជុល បង្គាល  និង 
ត ភ្លើង ឡើង វិញ។ ភា្លាមៗ នោះ  
មន្តៃរីដ្ឋបាល ឃុ ំ មនិបាន ចាកស់ោ 
បន្ទប ់ដាក ់ឯកសរ  នងិ រកៃសា អាវធុ ទៃ  
សៃបត់ៃ ជនបង្ក បាន រត ់ចលូ បន្ទប ់  
ដាក់ គន្លឹះ ទា្វារ ពី ខងក្នុង មិន ឱៃយ 
មន អ្នក ចលូ  ខណៈ នៅក្នងុ បន្ទប ់
មន ឯកសរ រដ្ឋបាល ប៉ុស្ដិ៍ និង 

អាវធុ AK  ចនំនួ៣ដើម  ដៃលមន 
គៃប់ ចំនួន៩០គៃប់ ក្នុង នោះ  
AK ស្វាយ កាត់១ដើម។

របាយ ការណ ៍បន្តថ  បនា្ទាបម់ក 
សមត្ថកចិ្ចនងិ ថៅកៃ រថយន្ត  បាន- 
លងួលោម ឱៃយ ជនសងៃស័យ បើក ទា្វារ  
ចៃញមក កៃ វិញ  ប៉ុន្ដៃ រូបគៃ មិន- 
ពៃម ចៃញ តាម សំណូមពរ ទៃ។ 
ដូច្នៃះ សមត្ថកិច្ច ប៉ុស្តិ៍ បាន រាយ- 
ការណ៍ ជូន លោក សុីម ឃាង  អធិ- 
ការ នគរបាល សៃុក កោះ ធំ  ដើមៃបី 
មន គោល ការណ ៍បន្ត។ លុះ ដល ់
ម៉ាង ៧យប់  ជនសងៃស័យ ក៏បាន- 
យក អាវុធ របស់ ប៉ុស្តិ៍ នោះ បាញ់ 
គរំាម មកលើ សមត្ថកចិ្ច នគរ បាល 
ជា បន្តបនា្ទាប់ អស់ ចំនួន ៣គៃប់ ។

ពៃល នោះ  លោក ឈឿន សចុតិ្ត  
ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល  
បាន ដកឹនា ំកម្លាងំ ជនំាញ ពាកព់ន័្ធ 
មកដល់  កៃយ មក ជន សងៃស័យ 
កប៏ាន ផ្ទុះ អាវធុ បាញ ់ជា បន្ត បនា្ទាប ់  
អស់ ៤គៃប ់បន្ថៃម ទៀត។ រហតូ- 
ដល់   ម៉ាង១០យប់  ទើប សមត្ថ- 
កិច្ច  ជំនាញ បាន សមៃច ទម្លុះ ទា្វារ 
បាញ់ កាំភ្លើង ផៃសៃង បង្ហូរ ទឹកភ្នៃក 
ចលូក្នងុ បន្ទប ់នោះ ទើប ជន សងៃសយ័   
រតច់ៃញ មក កៃ  សមត្ថ កចិ្ច ចាប-់ 
ឃាត់ ខ្លួន បានតៃ ម្ដង៕

គេះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តប៉ះគ្នាលើកេងផ្លវូភ្លោះសហព័ន្ធរុសេសី៊ ខាងកើតវិមានសន្តភិាព ពីថ្ងេទី២មករា។ រូប ហា៊ាន  រងៃសី

បុរសម្នាក់កំពុងត្រោវូបានសមត្ថកិច្ចសួរចម្លើយករណីបើករថយន្តបុកបង្គាលភ្លើងនិងបាញ់គំរាម

ក្រោសួងលើកព្រោល
ប្រោរព្ធពិធីបុណ្រោយទន្ល្រោ
ដោយសារបញ្ហាកូវីដ

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ពិធី បុណៃយ ទន្លៃ លើក 
ទី ៧ ដៃល គៃង រៀប ចំ នៅ ខៃត្ត 
កំពង់ ធំនា ថ្ងៃទី ១៤  ខៃមីនា  ឆ្នា ំនៃះ 
នឹង តៃវូ លើក  ទៅ ធ្វើនៅ ឆ្នា ំ ២០២២ 
វិញ  ដោយ សរបារម្ភ ពី ការឆ្លង 
ជងំ ឺក ូវដី១៩។នៃះ បើតា មលោ ក 
តុ ប សុភ័ ក  អ្នក នាំពា កៃយ កៃសួង  
ទៃសច រណ៍  ពី  ថ្ងៃមៃសិ លមិញ។

លោក  សុភ័ក  បានឱៃយដឹងថ  
តាងំ ព ីឆ្នា២ំ០១៥ មក  រាជរដា្ឋាភ-ិ 
បាល តាមរយៈ កៃសួង ទៃសច រណ៍ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម រៀប ចំពិធី បុណៃយ  
ទ ន្លៃដើ មៃបីជំរុ ញក ំណើន ទៃស ចរ 
តាម ដង ទន្លៃ កម្ពុ ជាឱៃយ កា្លាយ ទៅ 
ជា គោ ល ដៅទៃ សចរណ៍ បៃក ប- 
ដោយ  ឧត្តម ភា ព ពៃះ ពធិបីណុៃយ 
នៃះមនកា រផៃស ព្វផៃសា យ ពីបៃ- 
ពៃណី  វបៃបធម៌ បៃវត្តិសស្តៃ  និង 
តំបន់ រមណី យដា្ឋាន ធម្ម ជាតិ តាម 
ដង ទន្លៃ រមួទា ំងការ តាងំ ពពិ ័រណ ៍
ផ លិត ផលក្នុង  សៃុក  ដើមៃបីទា ក់- 
ទាញ ការចា ប់ អារម្មណ៍ ពីភ្ញៀវ ជាតិ 
និង អន្តរ ជា តិ ផងដៃរ។  ប៉ុន្តៃ 
បច្ចបុៃបន្ន ជំ ងឺកូ វីដ ១៩  នៅប ង្កហា- 
នភិ ័យ បើទោះ មនការរក ឃើញ 
វា៉ា ក់  សំង  ហើ យ ក៏ដោ យ។ 

លោ ក ថ៖ «ដើមៃបី  ចលូ រមួបង្ការ 
ទប ់សង្កាត ់ ការ ឆ្លង រកី រាល ដាល  
នៃ ជងំ ឺឆ្លង កវូដី១៩ យើង ចាបំាច ់
តៃូវលើ ក ពៃល រៀបចំ ពិធី  បុណៃយ 
ទន្លៃ លើក ទី៧ នៅឆ្នាំ នៃះ ដោ យ  
ប្ដូរ ទៅ ឆ្នាំកៃ យវិ ញ »។

បើ តាម លោក  សភុក័ រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ គឺ ជាម្ចាស់ ផ្ទះ ក្នុង 
ការរៀប ចំពិ ធីបុណៃយ  ទន្លៃ លើក ទី 
៧ នៃះ បនា្ទាប់ ពី ពិធី បុណៃយទន្លៃ 
លើក ទ៦ី  ធ្វើ ឡើងពថី្ងៃទ ី១៤  ខៃ 
មីនាឆ្នា ំ២០២០ នៅ  កៃងុ បាត់ ដំបង  
កៃមបៃ ធាន បទ «ទន្លៃ នៃ - 
សន្តិភា ព ទន្លៃ នៃវិ បុលភា ព»។ 

 គរួប ញ្ជាក ់ថ  ខៃត្ត កពំង ់ធមំន 
តំបន់ រមណី យដា្ឋា ន វ បៃបធម៌ បៃវត្ត-ិ 
សស្តៃ សខំន ៗ់ ចនំនួ ៤  រមួ មន  
តបំន ់ បៃស ទស ំបរូពៃ គកុ ស្ថតិ 
នៅ បណ្តាយស្ទឹង សៃ នក្នុ ងភូមិ - 
ឃំុ- សៃកុ សំ បូរ  ចម្ងា យ២ ៨គីឡូ- 
ម៉ៃ តៃភា គឦស ននៃ ទីរួម ខៃត្ត, 
តំបន់  បៃស ទ គុកន គរ  នៅភូមិ 
តៃដក់ ពង ឃុំ ពងៃ សៃុ កតាំង-
គោក  មន ចម្ងា យ៨៦ គីឡូមៃ ត៉ៃ 
ពទី ីរមួ ខៃត្ត,តបំន ់ភ្ន ំសន្ទកុ ស្ថតិ- 
នៅ  ភូមិ-ឃុំ កកោះ សៃុកសន្ទុ ក  
មនច ម្ងាយ ១៧គី ឡូ ម៉ៃតៃ ពី ទី- 
រួ មខៃត្ត  និង តំប ន់រ មណីយដា្ឋា ន 
បឹ ងសំរឹ ទ្ធិ  ដៃលមន ទីតាំង ស្ថិត 
នៅ ក្នុង ភូមិ ដូង ឃុំ បល្ល័ ង្ក សៃុក 
បារាយណ៍  ខៃត្តកំ ព ង់ធំ ៕ 

ចាប់ខ្លនួជនបើករថយន្តបុកបង្គោលភ្លើងនិងបាញ់គំរាមនៅខេត្តកណ្តាលថ្ងេទី២មករា។រូប ប៉ូលិស



តពីទំព័រ ១...ក្រសួងបញ្ជាក់ 
ថា៖«បងប្អូនអាចប្រឈមនឹង
ការឃាត់ខ្លួននិងរងការពិន័យ
របស់អាជ្ញាធរថ្រក្នុងព្រលធ្វើ-
ដំណើរខុសនឹងបម្រមរបស់
អាជ្ញាធរថ្រ។ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ 
ដើម្របីការពារសខុភាពរបស់បង- 
ប្អូននិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជ
សុខភាពសាធារណៈបងប្អនូនឹង 
ត្រវូក្រមុការងារចត្តាឡីស័កកម្ពជុ
នៅតមច្រកព្រំដ្រនកម្ពុជ-ថ្រ
យកសំណាកទៅពិនិត្រយជំងឺកូវីដ-
១៩និងដាក់ឱ្រយធ្វើចត្តាឡីស័ក
នៅតមបណា្តាខ្រត្តជប់ព្រំដ្រន
ចនំនួ១៤ថ្ង្របើទោះបីជបងប្អនូ
ឆ្លងចូលមកប្រទ្រសកម្ពុជតម
ច្រកណាមួយក៏ដោយ»។
បើតមក្រសួងការងារគណៈ-

កម្មការផ្តល់ភាពស្របច្របាប់ដល់
ពលករកម្ពុជដ្រលកំពុងសា្នាក់-
នៅនិងធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្របាន 
ធ្វើការជប្រចំាជមួយនឹងថ្រហើយ  
ក្នុងព្រលខាងមុខន្រះក្រសួង-
មហាផ្ទ្រថ្រនងិក្រសងួការងារថ្រ
នឹងរួមគ្នាស្រង់ឈ្មោះពលករបរ-
ទ្រសនងិច្រញបណ្ណពណ៌សុជីម្ពូ
ដល់ពលករបរទ្រសក្នុងនោះក៏
មានពលករកម្ពុជផងដ្ររបើ 

ទោះបីជបងប្អនូមានឬគ្មោនឯក-
សារក៏ដោយ។
ស្របព្រលជមយួន្រះកាលពី

ព្រកឹថ្ង្រទ២ីខ្រមករាឆ្នាំ២០២១
មានបុរសជពលករខ្ម្ររអាយុ
៥២ឆ្នាំមា្នាក់បានសា្លាប់ក្នងុមណ្ឌល 
ចត្តាឡសី័កកម្រតិ២ន្រខ្រត្តត្របងូ- 
ឃ្មុំ(វិទ្រយាល័យត្របូងឃ្មុំ)ដោយ-
សារជំងឺគំងប្រះដូងនិងបាន
ដួលបោកក្របាលនឹងចានបង្គន់
បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើត្រស្តរក-
វរីសុកវូីដ១៩លើកទ១ីត្រឃើញ
អវិជ្ជមានពីថ្ង្រទី៣០ខ្រធ្នូ។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំ-

ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាលបានឱ្រយ 
ដឹងពីម្រសិលមិញថាជនរងគ្រះ
រូបន្រះបានធ្វើដំណើរពីខ្រត្តឈុន-
ប៊ុរីន្រប្រទ្រសថ្រចូលមកកម្ពុជ
តមច្រកអន្តរជតិអូរសា្មោច់ន្រ
ខ្រត្តឧត្តរមានជ័យពីថ្ង្រទី២៨ធ្នូ
ឆ្នាំមុន។ក្រយពីពិនិត្រយសុខភាព
រចួក៏បានបញ្ជនូគត់បន្តមកខ្រត្ត
ត្របូងឃ្មុំតមរថយន្តដឹកជញ្ជូន
យោធាមកដល់មណ្ឌលចត្តាឡី- 
ស័កនៅខ្រត្តត្របួងឃ្មុំ។គ្រូព្រទ្រយ
ត្រងពិនិត្រយសុខភាពគត់រាល់-
ព្រកឹដោយមិនមានសញ្ញាថា
គត់មានភាពមិនប្រក្រតីឡើយ។

លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«បន្ទាប់ពី
ជនរងគ្រះបានវិលត្រឡប់មក
បន្ទប់ក៏បានចូលក្នុងបន្ទប់ទឹក
ប៉ុន្ត្រដោយសារបាត់យូរព្រកក៏
មានការស្វ្រងរកដោយបានគស់
ទ្វារបន្ទប់ហើយក៏បានឃើញ
សាមីសពដ្រកស្តូកស្តឹងបាត់-
បង់ជីវិតទៅហើយនៅម៉ោង
៩:១០នទីព្រឹកថ្ង្រសៅរ៍»។
លោកស្រីបន្ថ្រមថាក្រយពី

ក្រុមការងារកោសល្រយវិច័យ
ពិនិត្រយលើខ្លួនសពឃើញសា្នាម
ប្រកក្របាលហូរឈាមក្នុងសា្ថាន-
ភាពរបៀបជដួលបោកក្របាល 
នឹងចានបង្គន់។ការរាយការណ៍
ពីភរយិារបស់សពគឺប្តីរបស់គត់
ធា្លាប់មានជំងឺប្រះដូងនិងមាន
ការព្រយាបាលកន្លងមកនៅប្រ- 
ទ្រសថ្រជយូរមកហើយដ្ររ។ 
 គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាគិតត្រឹម
ថ្ង្រទី២ខ្រមករាឆ្នាំន្រះកម្ពជុបាន 
រកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ១៩
ចំនួន៣៨១នក់ក្នុងនោះអ្នក-
ជសះស្របើយមាន៣៦២នក។់ 
ឯអ្នកកំពុងសម្រកព្រយាបាលមាន
១៩នក់ ក្នុងនោះមានពលករ 
មកពីថ្រឆ្លងកូវីដ១៦នក់។ពល- 
ករ៦នក់កំពុងព្រយាបាលនៅមន្ទរី-

ព្រទ្រយខ្រត្តបាត់ដំបងនិង១០នក់ 
ព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយប៉្រលិន។ 
 កាលពីថ្ង្រទី២ខ្រមករាលោក 
នយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊នុស្រនតម-
រយៈក្រសួងសុខាភិបាលបាន
សម្រចឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថ្រមទៅ
ដល់ខ្រត្តនៅជប់នឹងព្រំដ្រន
កម្ពជុ-ថ្រចំនួន៦៥០លានរៀល 
នងិសមា្ភារមយួចនំនួទៀតដោយ- 
សារខ្រត្តទំងន្រះមានបន្ទុក
ទទួលពលករត្រឡប់មកពីថ្រ
ដើម្របីរៀបចំធ្វើចត្តាឡីស័ក។ក្នុង
នោះមានខ្រត្តបាត់ដំបងខ្រត្ត 
បន្ទាយមានជយ័ខ្រត្តឧត្ដរមាន-
ជ័យនិងខ្រត្តប៉្រលិន។
បើតមលោកស្រីយក់សម្របត្តិ

រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងសុខាភិ-
បាលបានឱ្រយដឹងថាសម្រប់ខ្រត្ត
ប៉្រលិនដ្រលរកឃើញមាន 
ពលករវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ច្រើន
ពីថ្ង្រទី១ខ្រមករាត្រវូបានបន្ថ្រម 
នូវមា៉ោសុីនជំនួយដកដង្ហើម២ 
គ្រឿងមា៉ោសុីនតមដានសញ្ញា- 
ជីវិតអ្នកជំងឺ៥គ្រឿងនិងទឹកថា្នាំ
សមា្លាប់ម្ររោគចំណុះ២៥លីត្រ
៥ប៊ីដុងនិងក៏បានបញ្ជូនក្រុម
គ្រូព្រទ្រយជំនញពីមន្ទីរព្រទ្រយរុស្រសុី
ទៅជួយផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសដល់
មន្ទីរព្រទ្រយខ្រត្តប៉្រលិនផងដ្ររ។
កាលពីយប់ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូ 

លោកនយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊នុស្រន

បានបញ្ជាឱ្រយកមា្លាំងតមព្រំដ្រន
គ្រប់គ្រងឱ្រយបានហ្មត់ចត់បំផុត
តមច្រករបៀងដ្រលដាច់ខាត 
មិនឱ្រយមានការឆ្លងចូលមកផ្ទ្រក្នងុ
ប្រទ្រសដោយមិនបានពិនិត្រយ
មិនបានយកសំណាកនិងមិន
បានធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយ។
ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររលោកហ៊ុន

ស្រនអំពាវនវដល់ពលករ
កម្ពុជទំងស្របច្របាប់ និងមិន
ស្របច្របាប់នៅប្រទ្រសថ្រសុំបន្ត
សា្នាកន់ៅទនីោះនងិយោគយល់
ក្នុងកាលៈទ្រសៈដ៏លំបាកន្រះ។
ទកទ់ងនងឹបញ្ហាកូវីដន្រះដ្ររ

នៅថ្ង្រចន្ទទី៤មករាន្រះលោក

អ៊ុចបូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអម- 
នយករដ្ឋមន្រ្តីតំណាងនយក-
រដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជអមដោយលោក- 
ស្រីយក់សម្របត្តិរដ្ឋល្រខាធកិារ
ក្រសួងសុខាភិបាលរួមទំងមន្ត្រី 
មួយចំនួននឹងដឹកមា៉ោស់២លាន 
និងសមា្ភារបរិកា្ខារព្រទ្រយជជំនួយ 
ពីរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជទៅប្រ- 
គល់ជូនរដា្ឋាភិបាលន្របា៉ោល់។
គួរបញ្ជាក់ដ្ររថាកន្លងមក 

កម្ពជុក៏ធា្លាប់ផ្តល់មា៉ោស់និងសមា្ភារ
បរកិា្ខារព្រទ្រយទៅដល់ប្រទ្រសជ- 
មិត្តមួយចំនួនរួចមកហើយ 
ដូចជឡាវមីយា៉ោន់មា៉ោនិងទីម័រ 
ខាងកើតផងដ្ររ៕
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តពីទំព័រ ១...កើនឡើងបើ-
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។
របាយការណ៍របសអ់គ្គស្នង-

ការដា្ឋាននគរបាលជតិបាន
ឱ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថាចាប់ពី
ថ្ង្រទី១ខ្រមករាដល់ថ្ង្រទី៣១
ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០សមត្ថកិច្ច
បង្ក្របបានបទល្មើសគ្រឿង-

ញៀនទទូងំប្រទ្រសចនំនួ១០
៤៦១ករណីដោយឃាត់មនុស្រស
ចំនួន២១៥៦៦នក់(ស្រី១
៣៣៤នក)់ក្នងុនោះមានជន-
បរទ្រស១៩សញ្ជាតិចំនួន៣៨៩ 
នក(់ស្រ៥ី២នក)់។ក្នងុនោះ
មានសារធាតុញៀនសរបុចនំនួ
៣១៦៩គីឡូក្រមគ្រឿងញៀន

ប្រភ្រទICEចនំនួជង៧៦៧
គីឡូក្រមប្រភ្រទWYចំនួន
៣គីឡូក្រមKetamineចំនួន
១១៣គីឡូក្រមMDMAចំនួន 
៧២គីឡូក្រមHeroineជង
២៩៨គឡីូក្រមCathinnone
ជង១៤គឡីកូ្រមP2Pចនំួន
១៩០០គីឡូក្រមនិងNitam- 
ezepamជង៩គីឡូក្រម។
បើតមរបាយការណ៍ក្នងុនោះ

សារធាតុញៀនដូចជកញ្ឆាស្រស់
២៩៧៨៩៨ដើមនិងកញ្ឆាស្ងួត
ចំនួន២៩២គីឡូក្រមនិង
សារធាតុគីមីផ្រសំចំនួន៥០២៥
គីឡូក្រម។សមា្ភារចាប់យករួម-
មានជញ្ជងីចនំនួ៥៧៩គ្រឿង
អាវធុខ្លី៣២ដើមនងិអាវធុវ្រង
២៦ដើម។ក្នងុនោះមានរថយន្ដ
ម៉ូតូ, ទូរស័ព្ទ និងស្នើសុំបង្កក
ទ្រព្រយសម្របត្តិចនំនួ៦កន្ល្រងផ្ទះ
២កន្ល្រងដីផ្ទះ២កន្ល្រងខុនដូ
១កន្ល្រង និងឃា្លាងំ១កន្ល្រងព្រម-
ទងំបង្កកគណនីធនគរចនំនួ
៣មានទឹកប្រក់២មឺុនដុលា្លារ។
លោកម៉ក់ជីតូអគ្គស្នងការ-

រងនគរបាលជតិទទួលផ្រន-
គ្រឿងញៀនថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ថានៅឆ្នាំ២០២១ន្រះគណៈ-
កម្មការប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿង-
ញៀននងិមន្ត្រីជនំញទងំអស់
នឹងស្នើសុំគោលការណ៍ពីប្រមុខ-
រាជរដា្ឋាភបិាលដើម្របីបន្តអនុវត្ត
យុទ្ធនការប្រយុទ្ធប្រឆំងគ្រឿង-

ញៀនក្នងុដណំាក់កាលលើកទី
៦បន្ទាប់ពីការអនុវត្តកន្លងមក
ទទួលបានជោគជ័យច្រើន 
គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់។
លោកជតីូបានអពំាវនវដល់

មា្ចាស់អាជីវកម្មទំងអស់ត្រវូចូល-
រមួសហការផ្ដលព់ត័ម៌ានរហស័
មកអាជ្ញាធរមលូដា្ឋាននៅព្រល
សង្រស័យថាមានការប្រើប្រស់
នងិជញួដរូគ្រឿងញៀននៅក្នងុ
ទីតំងរបស់ខ្លួនដើម្របីសមត្ថ-
កិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ឱ្រយបានទន់
ព្រលវ្រលានិងចៀសវាងកុំឱ្រយ
មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ-
បើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើង

បង្ក្របបានច្រើនជងឆ្នាមំនុៗ
ដោយសារក្នងុអំឡុងជំងឺកូវីដ១៩ 
ន្រះការផលតិគ្រឿងញៀននៅ
សល់ក្នងុឃា្លាងំច្រើនចរាចរណ៍

លក់ច្រញមិនបានអី៊ចឹងព្រល-
ដ្រលពួកគ្រមានឱកាសលក់ច្រញ 
ម្ដងៗគឺនំច្រញច្រើនគីឡូក្រម។ 
អ៊ីចងឹសមត្ថកចិ្ចយើងក៏បង្ក្រប
បានច្រើនទៅតមហ្នងឹដ្ររ។បុ៉ន្ដ្រ
អ្វីសំខាន់មួយទៀតគឺពួកគ្រ
នំច្រញទៅបរទ្រសឆ្លងកាត់-
តមកម្ពជុហើយយើងក៏បាន
សហការជមួយប៉ូលិសអន្តរ-
ជតិច្រើនដ្ររ»។
លោកមាសសវុណ្ណប្រធាន

សមាគមសង្គ្រះជនរងគ្រះ
ដោយគ្រឿងញៀនកម្ពជុបាន
សាទរចំពោះការបង្ក្របរបស់
សមត្ថកិច្ចជំនញជហូរហ្របុ៉ន្ដ្រ
លោកនៅត្រជំរុញបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីកាត់បន្ថយការចរាចរ 
គ្រឿងញៀននៅកម្ពជុ និងកាត់-
បន្ថយជនញៀនគ្រឿងញៀន។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំក៏កត់សមា្គាល់

ឃើញការបង្ក្របឆ្នានំ្រះគមឺាន
ច្រើនករណីដ្ររហើយឃើញ
មានសុទ្ធត្រទ្រង់ទ្រយធំៗទៀត-
ផង។ រីឯជនរងគ្រះដោយ-
សារគ្រឿងញៀនក៏មានការ-
កើនឡើងដ្ររនៅតមមណ្ឌល-
ក្រប្រឬព្រយាបាលជនរងគ្រះ
គ្រឿងញៀនបើសិនជនៅត្រ
កើនឡើងបន្តទៀតប្របន្រះ
យើងពតិជបារម្ភខា្លាងំប៉ះពាល់
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជតិយើង»។
តមរបាយការណ៍របសអ់គ្គ-

ស្នងការដា្ឋាននគរបាលជតិ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩សមត្ថកិច្ច
បង្ក្របបានចំនួន៩៨០៦ករណី
ឃាត់ខ្លនួជនសង្រស័យ២០៤៩០
នក់ក្នុងនោះបានចាត់វិធាន-
ការបញ្ជូនទៅពន្ធនគរចំនួន
៧៩៩នក់របឹអសូគ្រឿងញៀន
ចំនួន៧៥០,៧០គីឡូក្រមនិង
កញ្ឆាក្រៀមជិត១០០គីឡូក្រម
ព្រមទំងដើមកញ្ឆាស្រស់ជង
៩មឺុនដើម។
ក្នងុនោះករណីបទល្មើសគ្រឿង-

ញៀនធំៗចាប់ពី១គីឡូក្រម
ឡើងទៅមានចំនួន៦១ករណី
ដោយចាប់យកគ្រឿងញៀន
សរុបបាន៦៩៧,៤៦គីឡូ-
ក្រម និងចាប់ឃាត់ខ្លនួជន-
សង្រស័យចំនួន១៤០នក់ក្នុង
នោះចាប់ម្រខ្លាងចំនួន២៧ន ក់
និងចាប់តមរយៈខ្រស្របណា្តាញ
ចំនួន១១៣នក់៕

ពលករ ខ្មែរ វិល ម ក ពី  ថែ តាម ចែក ពែ ំដែន អូស្មាច់   ។ រូបថតរដ្ឋបាលខ្រតឧត្តរមានជ័យ

គែឿងញៀន និង ជន សងែស័យ ដែល សមត្ថ កិច្ច ចាប់ បាន   កន្លង មក។ រូបថតនគរបាល

រឹតបន្ដងឹតាមច្រកនិងការធ្វើ...

ចាប់ខ្លនួជាង២មឺ៉ននាក់...
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នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ទៃសច រណ៍ 
បាន សមៃច បង្កើត អនុ កៃមុការ - 
ងារថ្ម ីចនំនួ១២ កៃមុ ដើមៃប ីជរំញុ 
និង តាម ដាន វិធាន សុវត្ថិភាព 
ទៃស ចរណ៍(ជំហាន ទី១) ចំណុះ 
ឱៃយ កៃុមការងារ ជំរុញ និង លើក- 
ស្ទួយ វិស័យ ទៃស ចរណ៍ ក្នុង 
ដំណាក់ កាល វិបត្តិ និង កៃយ 
វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩។

យោង តាម សៃចក្ត ីសមៃច លៃខ 
០៨០ សសរ ដៃល ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ទទួលបាន កាលពី មៃសិល មិញ ឱៃយ 
ដឹងថា លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍បានសមៃច 
បង្កើត អនុ កៃមុ ការងារ ដើមៃបី ជំរុ ញ 
និង តាមដាន ការអនុវត្ត វិធាន 
សុវត្ថិភាព ទៃសចរណ៍ (ជំហាន 
ទី ១) ចំណុះ ឱៃយ កៃុម ការងារ 
ជំរុញ និង លើក ស្ទយួ វិស័យ ទៃស - 
ចរណ ៍ក្នងុ ដណំាក ់កាល វបិត្ត ិនងិ 
កៃយ វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ថ្មី ចំនួន 
១២ ខណៈ សៃចក្ត ីសមៃច លៃខ 
០៥៤ សសរ ចុះ ថ្ងៃទី១៤ ខៃ 
សីហា ឆ្នាំ២០២០ តៃូវ បាន   
ចាត់ ចូល ជា និរា ករណ៍។ 

លោក ត ុប សភុក័ អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសួង ទៃសច រណ៍ បាន បៃប់ ភ្ន ំ- 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី មៃសិល មិញ ថា 
គោល បំណង នៃ ការបង្កើត អនុ - 
កៃមុ ការងារ ថ្ម ីមាន ចំនួន១២ កៃ ុម  
នៃះ  ដើមៃប ីចុះទៅ ពនិតិៃយ តាមដាន 
នូវ វិធានការ សុវត្ថភិាព ទៃស ចរ ណ៍ 
នៅតាម គោលដៅ ទៃសចរណ ៍នៃ 
ខៃត្តនី មួយៗ នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
ក្នងុការ រួម ចំណៃក ទប់ ស្កាត់ ការ - 
រីក រាល ដាល នូវ ជំងឺ កូ វីដ ១៩។

លោក តុ ប សុភ័ក បន្ត ថា អនុ - 
កៃុម ការងារ នៃះ នឹង សហការ 

ជាមួយនឹ ង រដ្ឋបាល រាជធានី-ខៃ ត្ត 
ទាំងអស់ ដើមៃបី ធ្វើការ បញ្ជៃប 
ព័ត៌មាន ឱៃយមាន ការ យល់ ដឹង 
ក៏ដូចជា ការដាក់ឱៃយ អនុវត្ត វិធាន 
សុវត្ថិភាព ទៃសចរណ៍ សមៃប់ 
បៃតបិត្ត ិករ ទស ចរណ ៍ដៃលមាន 
មូលដា្ឋាន អាជីវ កម្ម រួមមាន សណា្ឋា - 
គារ ផ្ទះសណំាក ់ នងិ ភោជនយី- 
ដា្ឋា ន ជាដើម នៅក្នងុ ដៃនសមត្ថ - 
កិច្ច របស់ ខៃត្តនីមួយ។  

កៃុមការ ងារ ថា្នាក់ ជាតិ នៃះក៏ 
នឹង ចុះទៅ ជួយ សមៃប សមៃួល 
ជាមួយនឹង រដ្ឋបាល រាជធានី-

ខៃត្ត ឱៃយ អនុវត្ត ឱៃយមាន បៃសិទ្ធភាព 
ចំពោះ វិធាន កា រ សុវត្ថិភាព ទៃស- 
ចរណ៍ នៃះ ។ 

លោក ពនៃយល់ ទៀត ថា៖«ការ - 
បង្កើត លើក នៃះ មាន ១២កៃុម 
ដៃល កាលពី លើក មុន មានតៃ ៤ 
កៃមុ មាន គា្នា តិច ដៃល ធ្វើឱៃយ ថា្នាក់ - 
ដឹកនំា មានការ មមាញឹក ខ្លាងំ ពៃក  ។  
ដចូ្នៃះ យើងបៃង ចៃក ឱៃយមាន គា្នា ចៃើន 
ដើមៃបី ជួយ គា្នា ក្នងុ ការធ្វើ កិច្ច ការ នៃះ 
ជាពិសៃសងាយ សៃួល ក្នងុការ- 
កា្តាប់ ស្ថាន ការណ៍ឱៃយ បានល្អ » ។

ទោះជា យ៉ាណាបើតាមអ្នក នំា - 
ពាកៃយ រូបនៃះ កៃុមការងារ ថ្មី នៃះ 
គឺ មិន ខុសពី  កៃុមការងារ ចា ស់  
នោះទៃ ដោយ កៃសួង គៃន់តៃ 
បន្ថៃម កមា្លាំងដើមៃបី ធ្វើ ការងារ ឱៃយ 
កាន់ តៃមាន បៃសទិ្ធភាព  ពីពៃះ 
ការអនុវត្ត វិធាន ទៃសចរណ៍ ដៃ ល  
បានធ្វើ កន្លង មក នៃះទើបតៃ សមៃច 
បាន៤០ភាគរយ នៃ មូលដា្ឋាន 
អាជីវកម្ម នៅ ទូទំាង បៃទៃសដៃ ល 
អនុវត្តបាន តៃមឹ តៃវូនិង បៃគល់ ឡា - 
ប៊ៃ ល សុវត្ថភិាព ទៃស ចរណ៍ ។ 

លោក ហូ វណ្ឌ ី ទីបៃកឹៃសា សមា - 
គម ទៃស ចរណ៍ កម្ពជុាបាន ស្វាគ ម ន៍ 
ចំពោះ ការបង្កើត អនុ កៃុម បន្ថៃម 

ទៀត នៃះពៃះ វា ជា ទសៃសន វិស័ យ 
របស់ ថា្នាក់ដឹកនំា កៃសួង ទៃស ចរ ណ៍ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ភាព អសកម្ម ឬក៏ 
មិនសវូ ជា រលនូ  តៃងតៃមានការ- 
ផ្លាស់ប្តូរ ជាធម្មតា និង មានការ- 
បង្កើត ថ្ម ី។ ប៉នុ្តៃ ក្នងុករណ ីបង្កើត 
អនុ កៃុមការងារ នៃះ ដោយ ដាក់ 
មនុសៃស មិន ចំ ជំនាញឬមិន ចំ តួនា ទី 
ក៏ ការងារ នៃះ មិនសូវរ លូន ដៃរ។

ទោះយ៉ាងណា លោក ហ ូវណ្ឌ ី
មិនទាន់ អាច ហា៊ាន វាយតម្លៃ យ៉ា ង- 
ណា ចំពោះ លទ្ធផល នៃ ការ អនុ - 
វត្ត ការងារ របស់ អនុ កៃុមការ ងារ 
ទំាង១២ នៃះនោះទៃដោយ លោ ក 
តៃូវ រង់ចាំ តាម ដាន មើល សកម្ម - 
ភា ព ការងារ របស់ កៃុម ការងារ 
នៃះ បនា្ទាប់ ពីសៃចក្តី សមៃច នៃះ 
បានចូល ជា ធរមាន។ 

លោក បាន  ថ្លៃងថា៖«ពៃល ខ្លះ 
យើង រង់ចាំ មើលផៃន ការ ណា 
ដៃល មាន បៃសិទ្ធភាព ផៃនការ 
នោះ ធ្វើទៅ បាន ជោគ ជ័យ។ វា 
សុីសង ទៅ លើ ពៃល វៃលា យើង 
រង ចំ់ាមើល បន្តចិ សិនអ្វីៗ  ទំាង  អ ស់  
វា មិនអា ច  ដចូ ការគតិ ទកុ ទៃ ប៉នុ្តៃ 
សមៃប ់អ្នក ធ្វើ តៃងតៃ ខសុ អ្នក- 
មិន ធ្វើ សោះ វា មិន ខុស ទៃ» ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  ភ្ញៀវ ទៃសចរ ភាគ ចៃើ ន  
ដៃល  ទៅ លៃង កមៃសាន្ត ក្នុង ពិធី 
បុណៃយ ឆ្លង ឆ្នាំ សកល  ២០ ២០ 
ឈាន ចូល ២០២១  នៅ តាម 
បណា្តា ខៃត្ត ជាប់ មាត់ សមុទៃ មាន- 
ការ យល់ ដឹង ចៃើន និង បាន វៃច ខ្ច ប់ 
ទកុ ដាក់ សរំាម បាន តៃមឹ តៃវូ ថៃម  
ទាំងមាន  ឥរិយ បថ ល្អ ក្នុង កា រ- 
ចូល រួម ថៃរកៃសា បរិស្ថាននិង អនា- 
ម័យ លើក លៃង តៃ ភ្ញៀវ ទៃ សចរ 
មួយ ចំនួន តូច ប៉ុណ្ណោះ   ដៃ ល នៅ 
តៃ បន្ត បោះ ចោល សំរាម   ។  

លោក ឃាង  ភារមៃយ  អ្នក  នំា ពា កៃយ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  បៃ ប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ពមីៃសលិ មញិ ថា  ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ មក លៃង កមៃសាន្ត ក្នុង ថ្ងៃ 
បុណៃយឆ្លង ឆ្នាំសកល កាល ថ្ងៃទី 

៣១  ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០២០  នងិ ថ្ងៃទ១ី  
មករា ឆ្នា២ំ០២១ មានចនំនួសរ ុប  
៧៤ ៩២៣ នាក ់កើន ឡើង ១៤,- 
៨៦%  បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០ ១៩   
ក្នងុ នោះ ភ្ញៀវជាត ិ៧២ ៣៣០នាក ់ 
កើន ឡើង ៣៩,២១% ភ្ញៀវ -    
បរ ទៃស  ២ ៥៩៣  នាក់  ថយចុះ  
៨០,៤៥%។ លោក បាន បន្ត ថា ៖ 
« យើង សង្កៃត ឃើញ ថា  បង ប្អូន 
បៃជាពលរដ្ឋ មាន  ការចលូរមួក្នងុ- 
ការ សមា្អាត បរិស្ថាន តាម តំបន់ ឆ្នៃរ   
ជា ពិសៃស ការ ទុក ដាក់ សំរាម 
ដោយ មាន ការ វៃច ខ្ចប់ កាក សំណ ល់  
សំរាម បាន ល្អ។ ពួកគាត់ បាន 
រៀប  ច ំវៃច ខ្ចប ់សរំាម រចួ ជាសៃច 
ទុក ដាក់ នៅ កន្លៃង ធុង សំរាម ឬ 
កន្លៃង ទុក ដាក់ សំរាមសមៃប់ ឱៃយ 
កៃុម ការងារ ដឹក ជញ្ជូន  យក ទៅ 
ទុក នៅ ទីលាន ដាក់ សំរាម» ។ 

សកម្មភាព របស់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ចំពោះ ការ រៀបចំ ទុក ដាក់ សំរាម 
បាន ល្អ បៃបនៃះគឺ ជា គំរូ ល្អ មួយ 
ដៃល បាន បញ្ជក ់ ព ីការ យល ់ដងឹ 
របស់  បៃជាពលរដ្ឋ ជាពិសៃស 
ភ្ញៀវ ទៃស ចរក្នងុ ការ ថៃរកៃសា អនា - 
មយ័ បរសិ្ថាន  នងិ ជយួ លើក ស្ទយួ  
សោភណ ភាព តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ ។ 

លោក ភារមៃយ   បញ្ជក ់ថា៖«ក្នងុ 
នាម អាជា្ញាធរ ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ 
យើង នៅ តៃ ពងៃងឹ  ការ សមា្អាតឆ្នៃរ 
សមុទៃ របស់ យើង  ដោយ យើង 
មាន កៃមុ ការងារ សមា្អាត ឆ្នៃរ  មាន 
មា៉ាសុីន សមៃប់ សមា្អាត  រថយន្ត 
សមា្អាត និងបាន ធ្វើ ជា បៃចាំ »។

លោក បាន  អំពាវនាវ ដល់ បៃជា - 
ពលដ្ឋក៏ដូចជា ភ្ញៀវ ទៃសចរជាតិ  
អន្តរជាតិ ឱៃយ ចូលរួម សហការ 
បន្ថៃម ទៀតក្នុង ការ ជួយ សមា្អាត 
ឆ្នៃរ  សមទុៃ  ដើមៃបី ឱៃយ ធានាបាន នវូ 
អនា ម័យ  បរិស្ថាន  គុណ ភាព ឆ្នៃរ - 
ខៃសាច់  គុណ ភាព ទឹក  និង គុណ ភា ព 
ខៃយល់ នៅ តាម រមណីយ ដា្ឋាន  និង 
តំបន់ ឆ្នៃរ កមៃសាន្ត នានា ។ 

អ្នកសៃ ី គងួ  សខុគៀង  ពល រដ្ឋ 
មា្នាក ់ រសន់ៅ ភ្នពំៃញដៃល បាន ទៅ  
លៃង កមៃសាន្ត នៅ កៃងុ ពៃះស ីហន ុ 
កាល ថ្ងៃ ឆ្លង ឆ្នា ំសកល  ថ្លៃង  ថា  នៅ  
ថ្ងៃ ឆ្លង ឆ្នាំ មាន មនុសៃស ចៃើន ទៅ  
លៃង កមៃសាន្ត នៅ ឆ្នៃរ សមុទៃ  កៃុង 
ពៃះសីហនុ ហើយ សំរាម ក៏មាន 
ចៃើន ដៃរ។  ប៉ុន្ដៃ សំរាម ទាំង នោះ 

តៃវូ បាន រៀបច ំទកុ ដាក ់យ៉ាង មាន 
សណា្តាប់ ធា្នាប់ ។ អ្នក សៃី បៃប់ ថា 
៖«សុសំរសើរ ដៃរ ពៃះ ពៃល យ ប ់
ឆ្លង ឆ្នា ំមនសុៃស ចៃើន ណាស ់សរំា ម 
ក៏ចៃើ ន  តៃ  ពៃកឹឡើង មើល នៅ តា ម 
ឆ្នៃរ ឡើង ស្អាត  សរំាម ទោះ ជញ្ជនូ 
មិន ទាន់ អស់ ក៏បា នរៀបចំ ជា គំន រ  
យ៉ាង មាន របៀប»។

លោក  អុងឹ វទុ្ធ ីនាយក រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ដ កៃប ថ្លៃង ពមីៃសិលមញិដៃរ ថា 
ភ្ញៀវទៃសចរ    ក្នងុ ថ្ងៃ  ពធិ ីបណុៃយ ឆ្លង 
ឆ្នា ំសកល ថ្ងៃទ៣ី១  ខៃធ្ន ូ២០ ២០  
និងថ្ងៃទី១  មករា  ២០២១  មាន  
ជាង ៥ មុនឺ នាក ់ ក្នងុ នោះ  ទៃសចរ 
ភាគ ចៃើន បាន រៀបចំ ទុក ដាក់ 
សំរាម បាន ល្អ ។  ប៉ុន្ដៃ នៅ យប់ 
ថ្ងៃទ ី៣១ ខៃ ធ្ន ូ  មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ចៃើន  បាន ទៅលៃង តាម តបំន ់ឆ្នៃរ 
កម៏ាន ពល រដ្ឋ មយួ ច ំននួ មនិ បាន 
ទុក ដាក់ សំរាម  តៃឹម តៃូវ ដៃរ  ។ 
លោក  ថ្លៃងថា ៖« នៅ យប់ ឆ្ល ង ឆ្នាំ 
សកល មាន បង ប្អនូ បៃជា ពល រ ដ្ឋ 
មក លៃង កមៃសាន្ត នៅ តាម តំបន់ 
ឆ្នៃរ សមុទៃ ចៃើន ហើយ យើង ក៏ 
ឃើញ មាន សំរាម ចៃើនដៃល បង- 
ប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ មិនបាន រៀបចំ 
ទុកដាក់ បាន ល្អ  ហើយ មាន សំរា ម  
ធា្លាក់ ចូលសមុទៃ មួយ ចំនួន ។ បុ៉ន្ដៃ  
យើង បាន ចាត ់ឱៃយ កៃមុ ការ ងារ ទៅ 
បៃមូល សំរាម ទំាង នោះ អស់ ហើ យ  
ដៃរ »។ បើ តាម លោកវទុ្ធ ី រដ្ឋ បា ល 
ខៃត្ដ កៃប មាន យន្ត ការ រៀបចំ ស-   

ណា្តា ប់   ធា្នាប់  និង បរិស្ថាន នៅតាម 
តំបន់ ឆ្នៃរ  សមុទៃដើមៃបី ថៃរកៃសា 
អនា ម័ យ  បរិស្ថាន នៅតាម តំបន់ 
ឆ្នៃរ។  រដ្ឋ បា  ល ខៃត្ដ  ក៏បាន បំពាក់ 
ធុង សំរាម នៅ តា ម តំបន់ កមៃសាន្ត 
នានា និង មាន ទីលាន សមៃ ប់ 
ចាក់ សំរាម ក្នងុ កៃ ុង   ផង ដៃរ ។ 

ចំណៃក លោក  សុខ  សុទ្ធ ី អភិ - 
បាល រង  និង ជាអ្នកនំាពាកៃយ រដ្ឋ បា ល 
ខៃត្ដ កោះកងុ ថ្លៃង ពមីៃសលិ មញិថា  
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ  ម ក 
លៃង កមៃសាន្តតាម រមណី យ ដា្ឋាន 
នានា ក្នងុ ខៃត្ដ កោះកុងក្នងុ  ពិធី បុ ណៃយ 
ឆ្លង ឆ្នាំ សកល ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១  
ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី ២ ខៃ 
មករា ឆ្នាំ ២០២១ ភ្ញៀវទៃស ចរ 
ជាតិ មាន ចំនួន ២៦ ២៤៥នាក់  
កើន ឡើង ចំនួន  ៣ ៦៣៥ នាក់ 
ស្មើ  នងឹ  ១៦ភាគ រយ  បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ ២០១៩។  ទៃសចរ អន្តរ ជាតិ 
មាន ចំនួន៧៤ នាក់  ថយចុះ       
៨ ៣៧០ នាក់ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ ។ 

លោកបញ្ជក់ ថា ៖« ពល រដ្ឋ 
យើង គាត់ មាន ឥរិយបថ ថា ការ - 
បៃមូល សំរាមឬក៏ការ សមា្អាត បរិ-
ស្ថាន គ ឺជា បន្ទកុ របស ់អាជា្ញាធរ   ឬ 
ជា របស់ អ្នក ទទួល បន្ទកុ ណា មា្នា ក់ 
គ ឺមនិ មៃន ជា បន្ទកុ របស ់ពកួ គាត ់ 
នៃះ គឺជាឥរិយបថទូទៅ របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ មួយចំនួន ក្នុង ខៃត្ដ 
កោះកុង »៕

ក្រសួងទ្រសចរណ៍បង្កើតអនុក្រមុការងារ១២ដើម្របីលើកស្ទយួវិស័យទ្រសចរណ៍

ភ្ញៀវទ្រសចរភាគច្រើនទៅល្រងខ្រត្តជាប់មាត់សមុទ្របានវ្រចខ្ចប់ទុកដាក់សំរាមបានត្រមឹត្រវូ

សមាជិក កេមុ ការ ងារ កេសួង ទេសចរណ៍   ពិភាកេសា ពីការងារ។ រូបថត សហ ការី

ទេស ភាព នៅ តំបន់ ឆ្នេរ ខេត្ត កេបកាល ពី ថ្ងេ ទី២ មករ ២០២១  ។ រូបថត រងៃសី

តពទីពំរ័២...ខៃត្ត ពៃះស ីហន ុ។ 
ការ ឃាត់ ខ្លួន នៃះ   គឺ សមត្ថ កិច្ច   
អនវុត្ត តាម ដកីា  បងា្គាប ់ឱៃយចាប-់ 
ខ្លួន តាម ដីកា របស់ តុលា  ការ - 
ខៃត្តតៃបូ ងឃ្មុំ  ។  

លោក បន្ត ថា  កៃយ ឃាត់- 
ខ្លនួ ជ នស ងៃស័ យ ភា្លាម   សមត្ថ ក ិច្ច 
រប សល់ោ ក បាន បៃគល ់បន្ត ជនូ 
នគរ បាល កា រិយ ល័ យ ពៃហ្ម- 
ទ ណ្ឌ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ ដើមៃបី អនុវត្ត 
នីតិ វិធី  ដៃលជា ខៃត្ត សមី ដៃល 
ជនស ងៃស័យ បាន បៃពៃឹត្ត នៅទី- 
នោះ ។   ប៉ុន្តៃ លោក មិន បា ន ដឹង 
ថា ជន សងៃស័យ  ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ បៃ- 
ពៃឹ ត្ត ប ទ ល្មើសអ្វី  នោះ  ទៃ ។ 

បើ តាម លោក ស្ន ង ការ ថា ៖ 
«ករណីនៃះ យើង សហកា រ ដោយ 
អនុវត្ត តាម ដីកា  បញ្ជ ឱៃយចាប់- 
ខ្លួន  របស់ តុលា ការ ខៃត្ត តៃបូ ងឃ្មុំ  
ហើយ  យើង សហការ ជា មួយ 
សមត្ថ កចិ្ច ខៃត្ត តៃបងូ ឃ្មុំ។  ចពំោះ 
ថា តើពាក់ ព័ន្ធ  នឹង បទល្មើ សអ្វី 
នោះ  ជា  សមត្ថ កិច្ច រប ស់ន គរ បាល 
ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំជា អ្នក ដឹង  » ។

ពាក់ ព័ន្ធ ការឃំុ ខ្លនួ នៃះ  លោក  
ថៃង  ជាង   អ្នក នាំ ពាកៃយ តុលា- 
ការខៃ ត្តតៃបូ ងឃ្មុ ំ ពំុអា ចសំុ  បញ្ជក់ 
ពី បទ ចោទ បៃកាន់   និង បទ ល្មើស 
របស់ជ នស ងៃស័យ  បាន ទៃដោយ - 
ស រទូ រស័ព្ទ របស់ លោក ពុំមាន 
អ្នក ទទួល កាល ពីមៃសិ លមិ ញ  ។ 

ក៏ បុ៉ន្តៃ មនៃ្តនី គ របាល ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ 
មា្នាក់សុំ មិន ឱៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មោះ   
បា នបៃ ប់ ពី  មៃសិល មិញ ថា  ជន- 
សងៃស័យ  ជា កសិករ ឆ្នើម ១រូប 
រស់ នៅ ក្នុង ភូម ិកៃវៀន ជើង  ឃុំ  
ជាកំៃ វៀន  សៃកុ មៃមត ់ ។  មលូ- 
ហៃត ុនៃ ការចា បខ់្ល ួន នៃះ ដោយ- 
ស រ កាលពី ថ្ងៃ ទី ១០  ធ្នូ ដៃល 
ជាទិវា បៃរព្ធ សិ ទ្ធិ មនុ សៃសអ ន្តរ- 
ជា ត ិគអឺាជា្ញា ធរ ខៃ ត្ត តៃបងូឃ្មុ ំបាន 
ហា មបៃមូ លផ្តុ ំមនុសៃស  ចៃើន  ដើមៃបី 
បងា្ការ ការ ចម្ល ងកូ វីដ១៩  ។ តៃ 
ថ្ងៃនោះ ជ នសងៃស័យ  បាន យក 
អាវ យឺត  និយ យពីកា រ លើក- 
តម្កើង សិទ្ធិមនុសៃស    ទៅ   ចៃក ជូ ន 
ដល់ កសិ ករ ក្នុង ឃុំ ជាំ កៃវៀន  
សៃុកមៃ មត់  ។ 

លោក ប ន្តថា  ក្នុង ពៃល ដើរ 
ចៃក អាវយឺ ត នោះ ជន ស ងៃស័យ 
បាន រិះគន ់ អា ជា្ញា ធរ  ពកីារ ហាម- 
បៃម ការជួប ជុំគា្នា  ។ហៃតុ ដូច្នៃះ  
ហើយ  ទើប មាន ការ ចាប់ខ្លួ  ន  ។ 
ជ នស ងៃស័យ មាន បៃ ព ន្ធ កំពុ ងមាន 
ផ្ទៃ ពោះ ៣ខៃ និ ងមា នកូ ន បៃសុ 
អា យុ៥ ឆ្នា ំមា្នា ក់ ក្នុង ប ន្ទុ ក ផង ។ 

កាល ពីមៃសិលមិ ញ លោក  ហុង  
គឹម ហឿន  អធិ កា រន គរ បាល 
សៃកុ មៃម  ត ់បៃប ់  ថា    លោក មនិ 
បាន ដឹង ពី ចាប់ខ្លួន នៃះទៃ  ។ រីឯ 
លោក  ចៃង  ប៊ុណា្ណោរា៉ា   អភិ បាល 
សៃុក មៃមត ់ក ៏មនិ អាច ទាក ់ទង 
សំុកា រប ញ្ជ ក់ពី ក រណី នៃះបា ន 
ដៃ រ កាល ពី មៃសិល មិ ញ៕ 

ឃំុខ្លនួតំណាង...
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ចា ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង

បែ ធ នគ ែ ប់គែ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបែ ធ ន គែ ប់គែ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុបែ ធ ន កែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជ តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �ែដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �ែដ្ឋ  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជ តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   �ែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជ ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

�្ន ែករចនា �ែ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ែក  ផែ� 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

បែ ធ នចែកចា យកា �ែតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បែ ធ នចែកចា យកា �ែត

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

បែ ធ ន�្ន ែករដ្ឋ បា ល និង ធនធ នមនុសែស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ្ឋបា ល  និងធនធ នមនុសែស
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរញ� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បែ ធ នគណនែយែយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទែ�  និងរចនា �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ 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 សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
គឹម សារុំ

ជា ទូទៅយើ ងធ្លាប់ ឮ ថាបៃ សិន- 
បើ ផ្ទះ ឯក ជ នរា យ ខៃសៃភ្លើ ងល យ  
ចៃញ មក ផ្លូ វសា ធ រ ណៈ ហើ យ 
ធ្វើឱៃយឆ ក់ម នុ សៃស សា្លា ប់ គឺ តៃ ង 
បៃឈ ម កា រ ជាប់ ទោ សតិច ឬ ចៃើន 
តាម ទង្វើ ចៃត នា  ឬ អចៃ តនា 
រ បស់ ខ្លួ ន តាម បណ្ដឹង ភាគី រង- 
គៃះ ។ចុះ បើ ករណី ខៃសៃ ភ្លើង រដ្ឋ 
ដាច់ ឆក់ មនុសៃស សា្លាប់  តើ ភាគីគៃ-ួ 
សារ ជន រ ង គៃះអា ច ប្ដ ឹងទារសំ - 
ណង បានឬ ទៃ?ជំុ វិញ បញ្ហានៃះ  
ភ្នំពៃ ញប៉ុស្តិ៍ បានស ម្ភាសជា- 
មួយ លោក មៃធ វី លី កុស ល 
ដៃលមន ការយិាលយ័ នៅ ផ្ទះ- 
លៃខ៤៥Eo ផ្លវូ ៩ ភមូ ិតៃពាងំ- 
ថ្លងឹ សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ រាជធនី ភ្នពំៃញ  មន 
ខ្លឹមសារ ដូចខា ង កៃម  ៖

ឧបមា ថា   លោក(ក)កំពុងដើរ  
តាម ផ្លវូ តែចែ ដនែយ ខែសែភ្លើង(បណ្តាញ  
រដ្ឋ)បាន ដាច់ ធ្លាក់ ឆក់ លោក(ក) 
សា្លាប់។ ករណីនែះ បែសិនបើ គែ-ួ 
សារ លោក (ក)ប្តឹង ទាម ទារ 
សំណង ពីអាជ្ញាធរ អគ្គ ិសនី អាច 
បាន ទែ?បើ អាច ប្តងឹ បាន មលូ- 
ហែតុ អ្វ?ីបើ មិន បាន មក ពីអ្វដីែរ? 
  ករណីនៃះ គៃួសារ លោក(ក)
អាច ប្តងឹ ទាម ទារ សណំង ព ីអា- 
ជា្ញា ធរ អគ្គិ ស នី បាន  ពីពៃះ  វា- 
ចូលទៅ ក្នងុ លក្ខ ខណ្ឌ នៃ អំពើ 
អនីតៃយានុ កូល ។ អំពើ អនីតៃយា នុកូ ល 
បាន បៃង ចៃក ជា  ៣ បៃ ភៃទ ធំៗ  ៖

១-ការ ទ ទ ួ ល ខសុតៃវូ ច ំពោះ 
អំពើ ខ្លួន ឯង 

២-ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ ច ំពោះ 
អំពើ របស់ អ្នកដ ទៃ

 ៣- ការ ទទ ួលខសុ តៃវូ ច ំពោះ 
អំពើ របស់ សត្វ និង វត្ថុ។

 តាម សម្មតិ កម្ម ខាងលើ គឺ ចូល 
ទៅ ក្នងុ  ការ ទទួល ខុសតៃវូចំពោះ 
 អពំើ របស ់សត្វ នងិ វត្ថ ុដ ូចដៃល 
មនចៃង នៅ មតៃ៧ ៥១ នៃ 
កៃម រដ្ឋ បៃបវៃណី។

+តៃ បៃសិន ករណីនៃះ គៃួ- 
សារ លោក (ក)មិនអាច  ប្តឹង- 
ទាមទារ សំណង ពី អាជា្ញា ធរ អគ្គ-ិ 
សន ី បាន  ដោ យ ហៃត ុថា កន្លៃង 
ដៃល លោក( ក) កំពុង ដើរ តាមផ្លវូ  
នោះ តៃូវបាន  អាជា្ញាធរ អគ្គិស នី 
បាន បទិ បមៃម ហាមឃា តម់និ 
ឱៃយ ម ន  អ្នក ដើរឬ ធ្វើ ចរា ចរណ៍ 
នៅក្នុង បរិវៃណ ដងផ្លូវ នោះគឺ 
អាជា្ញាធ រ អគ្គសិនី មិន ទទួល ខុស- 
តៃូ វ លើ គៃះថា្នា ក់ ឆក់ ខៃសៃភ្លើង  
សា្លា ប់ ឡើយ ពៃះ លោក(ក)  
មិន គោរព តាម ការ ណៃនាំ  និង 
បមៃម របស់ អាជា្ញា ធរ អគ្គសិនី។  
   ហែតុ ការណ៍ បង្ក ឱែយ មាន 
មនសុែស សា្លាប ់ដចូ នែះ អា ចចាត-់ 
ទុកជ បទឧកែិ  ដ្ឋ បានដែ រ  ឬទែ 

បើ គ្មាន បគុ្គល ណ មា្នាក ់ជ អ្នក- 
បង្ក ផ្ទាល់ នោះ? តើ ចែបាប់ នឹង 
ដោះ សែ យ បែប ណ? 

 +  សមៃប់ ហៃតុការណ៍ នៃះ 
មិន តៃូវបាន ចៃបាប់ ចាត់ជា  បទ- 
ឧកៃិដ្ឋ នោះទៃ  វា ចូលក្នុង លក្ខ- 
ខ ណ្ឌ ជា បទល្មើស មជៃឈិម គឺ 
មនុសៃសឃាត ដោយ អ ចៃតនា  
ដៃល  មន ចៃង តៃង់ មតៃ ២០៧ 
នៃ កៃម ពៃហ្មទ ណ្ឌ  ប៉នុ្តៃ ដោយ- 
សា រតៃ អាជា្ញាធរ អគ្គិសនី គឺជា  
នីតិបុ គ្គល  ហើយ មិន មន 
បុគ្គល ណា ដៃលជា  អ្នក បង្ក 
ផ្ទាល់ នោះ  ដូច្នៃះ  នីតិបុគ្គ ល ជា 
អ្នក ទទួល ខុស តៃូវ   ហើយ ការ- 
ដាក់ ទោស  ទៅលើ នីតិបុ គ្គ ល 
លើ បទល្មើស ខាងលើនៃះ   គឺ 
មន ចៃង តៃង់ មតៃ ៤២ និង 
មតៃ ២០៩  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ក្ន ុងនោះ មតៃ ២០៩  បាន កំណត់ 
ការ ផ្តនា្ទាទោ ស លើ នីតិបុ គ្គល ពិន័យ 
ជា បៃក់១ ០លាន រៀល  ទៅ ៥០ 
លាន រៀល ពៃមទំា ង ទោសបន្ថៃម  
ណាមួយឬ  ចៃើន ដូច តទៅ៖

១-ការរំ លាយ  តាមបៃប  បទ- 
កំណត់ដោ យ  មតៃ១៧ ០នៃ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ

 ២-ការ ដាក ់ឱៃយ ស្ថតិ នៅ កៃ  ម 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ តាម ដាន របស់ 
តុលា ការ

៣-កា រហា មឃាត់  ចំពោះ 
ការ ធ្វើស កម្ម ភាព ណា មួយ ឬ 
ចៃើន តាម បៃប បទ កំណត់ 
ដោយ មតៃ ១៧ ៧ 

 ៤ -ការ បិទ គៃឹះសា្ថាន ដៃល  
បៃើ បៃស់ សមៃប់ បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស  តាម បៃ បបទ កំណត់ 
ដោយ មតៃ១ ៧៦

៥-កា រហា មឃាត់  ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ អាជ ីវក ម្ម លើ គៃឹះ សា្ថាន  ដៃល 
បើ ក ចំហ ដោយ សា ធរណ ជន  
ឬ បៃើ បៃស់  ដោយ សា ធរណ - 
ជ ន តាម បៃប បទ ដៃល កំណត់ 
ដោយ មតៃ ១៧៧

 ៦-ការ បទិ ផៃសាយ សៃចក្ត ីសមៃច 
ផ្តនា្ទា ទោស តាម បៃប បទ នៃ 
កំណត់ ដោយ មតៃ ១៨០

៧- ការ ផៃសាយ  សៃចក្ត ីសមៃច 
ផ្តនា្ទា ទោស  នៅ ក្នងុ  សា រព ័តម៌ ន 
សរសៃ រ ជាដើម ។ 

  សូ មប ញ្ជាក់ ថា កា រផ្តនា្ទា ទោស  
ខា ង លើនៃះ គឺជា ការដា ក់ទោស   
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ប៉ុ ណ្ណោះ ចំ ពោះ 
សំណង រដ្ឋ បៃបវៃ ណី វា អាសៃ័យ 
ទៅលើ ការ ទាម  ទារ របស់ ដើម- 
បណ្ដងឹ រដ្ឋបៃប វៃណ ីឬ សាច ់ញាត ិ
ជន រង គៃះ ។ 

ឧបមា  ថា ខែសែ ភ្លើង  នោះ កពំងុ 
តែវូ ភ្នា ក់ងា រ អគ្គ ិសនី ១កែ ុម ជួស- 
ជុ លហើយ ចែដនែយ អ្នកដំណើ រ  
ដើរ ជន់ ខែសែភ្លើង ដែល កំពុង 
ជួសជុ ល នោះ ឆក់ សា្លាប់ ។តើ កែមុ 

ភ្នា ក់ ងារអគ្គិ សនី នោះ ជ អ្នក- 
ទទួល ខុស តែវូ ឬក៏ អង្គភព អគ្គ ិសនី 
ជ អ្នក ទ ទួល ខុសតែូវ? ពែះ ថា   
បែសិនបើ  គ្មាន ការ ជួស ជុល ភ្លើង 
ទែ ក៏ គ្មាន ឆក់ មនុសែស សា្លាប់ ដែរ ?

+បើសិនជា  ការសុើប អង្កៃ ត   
រក ឃើញ ថាកា រដើរ ជាន់ខៃសៃភ្លើង  
នោះ គជឺា កហំសុ របស ់ភា្នាកង់ រ 
អគ្គិ សនី នោះដៃល កើត ឡើ ង 
ចៃ ញ ព ី ការ ធ្វៃ សបៃហៃ ស ការ- 
មិន បៃ ុងបៃ យ័ត្ន  ឬ ការ ខ្ជខីា្ជា ការ- 
បំពាន  កាត ព្វកិ ច្ច សន្តសុិ ខ  ជា- 
ដើម  ភា្នាក់ ងរ នោះ គឺ តៃូវ ទទួល-  
ខុសតៃូវ ពៃហ្មទ ណ្ឌ ហើ យ 
ការ- ទទួ លខុ សតៃវូ សំណ ង រ 
ដ្ឋបៃប- វៃណី គជឺា កាតព្វកចិ្ច  របស ់
សា្ថាប័ន អគ្គិ សនី  នោះ។

 តាមពិ ត ចែបាប់ ចែង ថា  បទ- 
ឧកែដិ្ឋ សំដៅ ដល់ ការដា ក់ ទោស-  
ទណ្ឌ ជប់ ពន្ធ នាគរ ផង តែ ដោ យ- 
សារ គ្មាន  ជ នណ មា្នា ក់  ជ អ្នក បង្ក 
ហើយ សា្ថាប័ ន ឬ អង្គ ភព ជ អង្គ- 
ភព រមួ ទៀត។ ដចូ្នែះ បើ បញ្ចប ់
តែឹម សំណង  រដ្ឋបែប វែណី អា ច 
ចាត ់ទកុ ថា ជការ តែ ឹមតែវូ តាម 
ផ្លូវ ចែបាប់ បានទែ ?

 +សា្ថាប ័នឬ អង្គភា ពគ ឺជា នតី-ិ 
បគុ្គ ល ហើយ ចពំោះ ការ ទទលួ- 
ខុស តៃូវ ពៃហ្ម ទ ណុ្ឌ របស់ នីតិ- 
បុគ្គល  គឺ វា មន រូបភាព ខុសគ្នា  
ទៅ នងឹ ការ ទទលួខ ុស តៃវូ រប ស ់
រូប វន្តបុ គ្គល  ហើយ ការផ្តនា្ទាទោស   
នៃះ ទៀ តសោ ត គ ឺមន ចៃង តៃង ់
មតៃ២ ០៩  នៃ កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  ដូចដៃ ល ខ្ញុបំាទ ជមៃបជូន  
ពី ខាង ដើម  មក ហើ យ  អំពី លក្ខណ : 
ក៏ដូ ចជា រូបភាព នៃ ការដាក់ទ ណ្ឌ- 
ក ម្ម ទៅ លើនីតិ បុគ្គល ៕

នៀម  ឆែង

ភ្នពំែញៈ កៃសួង យុត្តធិម៌ បាន ផៃសព្វផៃសា យ  
សាល កៃម រដ្ឋបៃបវៃណី  គំរូ ចំនួន ៤៤  នៅ 
លើ គៃហ ទពំរ័ របស ់ខ្លនួចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី៣១  ធ្ន ូ
ឆ្នាំ ២០២០ ដើមៃបី ឱៃយ សាធរណជន អាច 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ  និង យក ជា គំរូ។ ការ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ សាល កៃម គំរូ នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដោយ  
មន កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ ជាមួយ ទី ភា្នាក់ - 
ងរ  សហបៃតបិត្តកិារ អន្តរជាត ិនៃបៃទៃស 
ជប៉ុន ហៅ កាត់ ថា JICA។ នៃះ  បើ តាម 
សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង របស់ កៃសួង យុត្តធិម៌ ។ 

បើ តាម គៃហ ទពំរ័ របស ់កៃសងួ យតុ្តធិម ៌
សាល កៃម រដ្ឋ បៃបវៃណី ទំាង៤៤  នៃះ  
ភាគចៃើន ជា សណំុ ំរឿង កចិ្ចសនៃយា ខ្ចបីៃក ់
និង កិច្ច សនៃយា ទិញ លក់ អចលនទៃពៃយ។ 
លោក  ជិន ម៉ាលីន អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 

យតុ្តធិម ៌ថ្លៃង ថា សាល កៃម ទាងំ អស ់នៃះ 
ជា សាល កៃម ដៃល តុលាការ បាន ចៃញ 
ហើយអាច យក ជា គំរូ បាន ហើយ មិន ប៉ះ-  
ពាល់ ដល់ កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ កិត្តិយស ឬ ការ- 
សម្ងា ត់ នៃ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធឡើយ។ 

និសៃសិត អាច យក សាល កៃម នៃះ ជា - 
មូលដា្ឋាន ក្នុង ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ របស់ 
ពួក គៃ ហើយ ក៏ ជា គំរូ សមៃប់ មន្តៃ ីអនុវត្ត - 
ចៃបាប ់ផង ដៃរ។ លោក ពនៃយល់ ថា ជាគោល- 
ការណ៍ ចៃបាប់ សាល កៃម តៃូវ បៃកាស ជា - 
សាធរណៈ ដោយ មនិ ប៉ះ ពាល ់ដល ់ភាគ ី
ពាក ់ពន័្ធ ទៃ ប៉នុ្តៃ មន គោលការណ ៍លើក- 
លៃង ខ្លះ ដូច ជា សំណុំ រឿង នោះ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ជីវិត ឯកជន ការសម្ងាត់ មួយ ចំនួន ដៃ ល 
សាលកៃម មិន អាច ផៃសព្វផៃសាយ បាន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៃះ ជាចណំចុ នៃការ- 
ចា ប់ ផ្ដើម  ដោយ ការ ផៃសព្វផៃសាយ សំណុំ - 

រឿងរដ្ឋ បៃបវៃណី ចនំនួ ៤៤ ហើយ យើង នងឹ 
ផៃសព្វផៃសាយ បន្ត ទៀត  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សំណុំ - 
រឿង រដ្ឋ បៃបវៃណ ីផៃសៃង ទៀត នងិ សណំុ ំរឿង 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ និង សំណុំ រឿង ផៃសៃង ទៀត 
សមៃ ប ់ជាចណំៃះដងឹ ដល ់នសិៃសិត ក្នងុ ការ- 
សិកៃសា សៃវជៃវ និង អនុវត្ត ចៃបាប់។ ប៉ុន្តៃ 
វា តៃូវ ការ ពៃល វៃលាយូរ បន្តិច  ពៃះ កៃុម 
ការងរ តៃូវ ការ ពិនិតៃយ មើល ដើមៃបីចៀស - 
វា ង ការ ប៉ះ ពាល់ ដល់ វិជា្ជា ជីវៈ និង ការ - 
សម្ងាត់  កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ កិត្តយិស បុគ្គល  និង 
ភា គី ពាក់ ព័ន្ធ»។

អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក ចៃបាប់  លោក សុក 
សំអឿន បាន សាទរ ចពំោះ ការ ផៃសព្វផៃសាយ 
សាល កៃម គំរូនៃះ។ លោក ថា នៃះ ជា អ្វី 
ដៃល មៃធវី បាន ទាមទារ  ឱៃយ មន ជាយូរ ម ក-  
ហើយដោយ សារ សាលកៃម គំរូជា ពិសៃ ស 
សាល កៃម របស់ តលុាការ កពំលូ  អាច តៃវូ 

បាន បៃើ បៃស ់ជា ឯកសារ យោង  សមៃប់ 
សំណុំ រឿង បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា។ លោក 
បញ្ជាក ់ថា៖«យើង អត ់ចង ់ឱៃយ ថារឿ ងក្ដ ីនៃះ 
កាត ់ផៃសៃង ដល ់រឿង ក្ដបីៃហាក ់បៃហៃ ល គ្នា 
ដៃរសៃប់ តៃ កាត់ ផៃសឹង យើង អត់ចង់ ឱៃយ តុលា-
ការ ធ្វ ើអ៊ីចឹង។ យើង ចង់ ឱៃយ ថា បើ យើង បក- 
សៃយ ថា រឿង នោះ វា ឆ្វៃង ឱៃយវា ឆ្វៃង ដូច - 
គ្នា។ កំុ ឱៃយ រឿង ដូច គ្នា អង្គហៃតុ ដូច គ្នា  សៃ ប់ - 
តៃ ចៅកៃម ១កៃមុ បក សៃយ ឆ្វៃង ចៅ - 
កៃម ១កៃមុ បក សៃយ សា្ដា ំទៅ  វា អត ់តៃវូ។ 
យើង ចង់ ឱៃយ វា ឯក ភាព គ្នា តៃ មួយ មន 
ន័យ ថា  ឱៃយ យុត្ត ិធម៌  បើ អ្នក នោះ គៃ កា ត់  
យា៉ាង ម៉ៃច អ្នក ដៃល មន រឿង ដូច គ្នា តៃូវ 
កាត ់ទោស ដចូ គ្នា»។ លោក ថា សាល កៃម 
គំរ ូបៃប នៃះ  មន សារៈ សខំាន់  ជា ពិសៃស 
សមៃប់ ចៅកៃម  ពៃះវា ជាយុទ្ធសាស្តៃ  
ដៃល ចៅកៃម អាច យោង បាន៕

តើអាចប្ដងឹបានទេ បើមានខេសេភ្លើងរដ្ឋដាច់ឆក់មនុសេសស្លាប់?

កេសួង យុត្តធិម៌ ផេសព្វ ផេសាយ សល កេម គំរូចំនួន ៤៤ ដើមេបី ឱេយសធារណជន អាច សិកេសា សេវ ជេវ

លោកមែធវី លី កុសល កាលពីកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,100 17,160 17,160 17,100

2 GTI 3,200 - 3,200 3,200

3 PAS 14,200 14,160 14,200 14,000

4 PEPC 2,900 2,900 2,900 2,900

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,500

6 PPSP 1,180 1,150 1,180 1,150

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,100

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញៈធនាគារ  Maybank 
Cambodia  ទទួល បាន ពាន រង្វាន់  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ជា « ធនាគារ អន្តរ ជាតិ 
ល្អ បំ ផុត នៅ  កម្ពុជា       ឆ្នាំ ២០២០» ដោយ 
ពាន រង្វាន់ Asiamoney Best 
Bank Awards 2020 ពេម ទាំង ជា 
«ធនាគារ CSR  ល្អ បំផុត  នៅ កម្ពុជា ឆ្នាំ  
២០២០ » និង ជា  «ធនាគារ លក់ រាយ 
ល្អ បំផុត នៅ កម្ពុជា ឆ្នាំ   ២០២០ » ដោយ 
ពាន រង្វាន ់ Global Banking Finance 
Awards 2020។ យោងសេចក្តី- 
បេកាសព័ត៌មាន។ 

កាល ពី ដើម ខេ តុលា   ឆ្នាំ ២០២០  
ធនាគារ  Maybank Cambodia  ក៏ 
ទទលួ បាន ការ ទទលួ សា្គាល ់ជា កតិ្តយិស   
មួយ ផេសេង ទៀត ដោយ សា្ថាប័ន Retail 
Banker International Asia 
Trailblazer Awards 2020 សមេប ់
ពាន រង្វាន ់« ធនាគារ លក ់រាយ ល្អប ំផតុ 
នៅ កម្ពុជា »និង ពាន រង្វាន់« គំនិត 
ផ្តួចផ្ដើម  CSR  ល្អបំ ផុត ផង ដេរ ។   

លោក  Dato Mohd Hanif Suadi 
អគ្គ នាយក ធនាគារ Maybank Cam-
bodia បាន  ឱេយ ដឹង តាម រយៈសេចក្តី- 
បេកាស នោះ ថា ៖«  ការ ទទលួសា្គាល ់ទាងំ- 
នេះ បញ្ជាក់ ពីកិច្ច ខិត ខំ បេឹង បេង ជា - 

បេចាំ របស់ ធនាគារ Maybank  ក្នុង 
ការ បង្កើត ទនំាក ់ទនំង កានត់េ  ជតិ ស្នទិ្ធ  
ជាមួយ  ភាគ ទុនិក របស់ យើង  និង ការ - 
ផ្ដោត ការ  យក ចតិ្ត ទកុដាក ់លើ  ការ ផ្ដល ់
តម្លេ ជាបេចា ំតាមរយៈ  ផលតិ ផល  នងិ 
សេវា កម្មទាងំ អស ់របស ់យើង។  ភាព ខ្លាងំ  
កេរ្ដិ៍ឈ្មោះ យីហោ និង បេសកកម្ម នេ 
សេវាកម្ម  ហិរញ្ញវត្ថុ  បេកប ដោយ មនុសេស - 
ធម៌ ក្នុង តំបន់ របស់ យើង  ជា កមា្លាំង 
ចលករ ក្នុងការ  បង្កើត ថា្នាល គេប់គេង 
ដេល តភា្ជាប់  ជាមួយ ភាគ ទុនិក  ពេម- 
ទាងំ ផល ប៉ះពាល ់វជិ្ជមាន  លើ សហគមន៍ 
ដេល យើង បមេើ »។ 

លោក  Dato  Hanif  បន្ថេម ថា៖  

«  តាម រយៈ ការ បេកាន់ ខ្ជាប់ នូវ គុណ តម្លេ 
ទាំងនេះ  យើង បន្ត ជំរុញ ឧសេសាហកម្ម 
ធនាគារ   និង ផ្ដល ់អាទិភាព ជាប់ ជាបេចំា 
ដល ់សវុតិ្ថភាព ហរិញ្ញ វត្ថ ុរបស ់អតថិ ិជន  
របស់ យើង  និង សុខុមាល ភាព របស់ 
សហគមន៍  នៅក្នុង អ្វី គេប់យ៉ាង ដេល 
យើង ធ្វើដើមេបី ធានា ថា  យើង ផ្ដល់ នូវ  
បទ  ពិសោធផ្នេក និមិត្ត សញ្ញា  សមេប់  
យើង ទាំងអស់ គា្នា »។  

 Maybank Cambodia បាន 
បន្ថេម ថា ពាន រង្វាន់ នេះ ក៏ បង្ហាញ ពី 
តួនាទី ឈាន មុខ គេ របស់ ធនាគារ  នេះ  
ក្នងុការ ជរំញុ កណំើន សេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ជយួ  
ដល់ សហគមន៍ ឱេយ រីក ចមេើន  ឆ្ពោះទៅ  

អនាគត បេកប ដោយ ចរីភាព ។ យទុ្ធសាស្តេ 
របស់ ធនាគារ   Maybank បាន ផ្ដោត 
លើ  វសិយ័ ជាចេើន ដេល ខ្លនួ ជឿជាក ់ថា  
វាអាច ធ្វើ  ឱេយ មានការ ផ្លាស់ប្តូរ គួរ  ឱេយកត់- 
សមា្គាល ់ក្នងុ ការបពំេញ  នវូ មហចិ្ឆតា របស ់
អតថិ ិជន  នងិ សហ គមន ៍របស ់ខ្លនួ  គាទំេ   
អាជវីកម្ម ខ្នាត ធ ំ នងិ តចូ  ដើមេបី ទទលួ បាន  
ជោគជ័យ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា  និង 
លើស ពនីេះ  ក ៏ដចូជា ការ ផ្ដល ់អណំាច 
ដល់  បុគ្គលិក របស់ ខ្លួន ដេរ។  

ធនាគារ  Maybank Cambodia 
កទ៏ើប ដាក ់ឱេយ ដណំើរការ កម្មវធិ ី ទរូសព័្ទ 
ចល័ត   M2U ដ៏ ថ្មី សនា្លាង របស់ ខ្លួន  ក្នុង 
សម័យ កាល ដ៏ពេញ និយម នេះ ៕ LA

ហុឹនពិសី

ភ្នពំេញៈ វសិយ័ ទេសចរណ ៍នៅ ខេត្ត 
ភមូភិាគ ឦសាន ពិសេស ខេត្តមណ្ឌល- 
គរិ ីតេវូ រពំងឹ ថា នងឹ មាន សម្ទុះ កើនឡើង 
ខ្លាំង នៅ ពេល ខង មុខ  ខណៈ រដា្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន បាន 
សមេច ជា គោល ការណ៍ ឱេយ កេុមហ៊ុន 
របស់ ចិន  សិកេសា និង អភិវឌេឍសំណើ 
សាងសង់ ពេលានយន្ត ហោះ ថ្មី ខ្នាត 
តបំន ់ក្នងុ ខេត្ត មណ្ឌល គរិ។ី នេះ បើតាម 
អ្នក  ក្នុង វិស័យ ទេសចរណ៍ កម្ពុជា ។ 

កាល ព ីថ្ងេ៣១ ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំមនុ  ទសី្តកីារ- 
គណៈ រដ្ឋ មន្តេី បាន ចេញ លិខិត មួយ 
ដេល ចុះ ហត្ថលេខ ដោយ លោក ហុងី 
ថរូា៉ាកស់ុ ីរដ្ឋលេខ ធកិារ បេចាកំារ  ដើមេបី  
ផ្ញើ ទៅ ជនូរដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុកេសងួ រៀបច ំដេនដ ីនគរបូ-
នីយ កម្ម និង សំណង់ និង រដ្ឋលេខ-
ធកិារ ដា្ឋាន អាកាសចរ សុវីលិ ពេម ទាងំ 
អភបិាល ខេត្ត មណ្ឌលគរិ ីថា  រដា្ឋាភបិាល  
បាន សមេច ជា គោល ការណ៍ ជេើស- 
រីស កេុមហ៊ុន Powerchina Inter-
national Group ជា ដេគ ូឯកជន ក្នងុ 
ការ សិកេសា និង អភិវឌេឍសំណើគមេង  
សាងសង់ អាកាស យនដា្ឋាន ថ្មី ខ្នាត 
តបំន ់នៅ ខេត្ត មណ្ឌល គរិ ីដោយ តមេវូ 
ឱេយ កេមុហ៊នុ ទទលួ រា៉ាប ់រង លើ ចណំាយ 

នេ ការ សិកេសា សមិទ្ធលទ្ធភាព គមេង 
ដោយ រដ្ឋលេខធិការ ដា្ឋាន អាកាសចរ 
សុវីលិ។ ជា មយួ គា្នា នេះ រដ្ឋ ក ៏ អនញុ្ញាត 
ឱេយ រដ្ឋលេខធិការ ដា្ឋាន អាកាស ចរ សុី- 
វិល ដឹក នាំ រៀបចំ កិច្ច ពេម ពេៀង កេប - 
ខណ័្ឌ (Framework Agreement) 
ជា មួយ កេុមហ៊ុន Powerchina In-
ternational Group តាម នីតិ វិធី 
ជាធរមានដូច បាន អនុវត្ត កន្លង មក។ 

លោកសេី សុិន ចាន់ សុភាព មា្ចាស់ 
បាងហ្គាឡ ូ ចកំារតេ ដេល ស្ថតិ ក្នងុ កេងុ 
សេន មនោរមេយ ខេត្ត មណ្ឌល គរិ ីបានឱេយ  
ដឹង   ថា ពេលាន យន្តហោះថ្មី នឹង  រួម- 
ចណំេក ដល ់ការ ទាក ់ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ   
ឱេយ មក កមេសាន្ត នៅ មណ្ឌល គិរី ខណៈ  
ក្នងុ រយៈ ពេល ៣ ថ្ងេ មក នេះ (ថ្ងេ ទ ី  ៣១ 
ខ េ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ដល ់ថ្ងេ ទ ី២ ខេ មករា 
ឆ្នា ំ២០២១) លោក សេ ីសង្កេត ឃើញ 
ចនំនួ  ភ្ញៀវ ទេសចរ ក្នងុ សេកុ ជា លក្ខណៈ  
គេួសារ ជា ចេើន បាន មក កមេសាន្ត ខេត្ត 
មណ្ឌល គរិ។ី លោក សេ ី   បន្ថេម ថា ការ- 
ធ្វើ ដណំើរ មក កមេសាន្ត របស ់អ្នក ទេសចរ 
ក្នុង សេុក គឺ មាន ទាំង ការ សា្នាក់ នៅ   
ផ្ទះ សណំាក ់សណា្ឋាគារ នងិ មាន មយួ 
ចំនួន   តាម តង់ ផ្ទាល់ ខ្លួន ផង ដេរ ។

លោក សេី  បាន ថ្លេង ថា៖ « នៅ ពេល 
ពេលាន  យន្ត ហោះ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី  
បើក ដំណើរ ការ ខ្ញុំ ជឿថា   ភ្ញៀវ ទេសចរ 

ពិសេស ជន បរទេស នឹង មាន កំណើន 
ខ្ពស់ មក កាន់ ទី នេះ  ដេល ជា កន្លេង 
ទេសចរណ៍ បេប ធម្មជាតិ »។ 

ជា មួយ គា្នា នេះ ដេរ លោកសេី ដាលី 
ជំនួយ ការ អ្នក គេប់ គេង ផ្ទះ សំណាក់  
Mayura Hill Resort បាន បេប់ ថា 
ការ សាងសង ់ហេដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ថ្ម ីនងិ  
គមេង សាងសង ់ពេលាន យន្ត ហោះ 
ខ្នាត តបំន ់នងឹ ជយួ   ឱេយ ខេត្ត មណ្ឌល គរិ ី 
កាន់ តេ មាន ភាព ទាក់ ទាញ សមេប់ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ មក កមេសាន្ត ដោយ សព្វ ថ្ងេ 
ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ មាន ចេើន គួរ សម 

ប៉ុន្តេ   ភាគ ចេើន  ជា ទេសចរ ក្នុង សេុក ។
លោកសេីអះអាង ថា៖ « ខ្ញុំ រំពឹង ថា 

នៅ  ពេល កូវីដ ១៩ អាច គេប់ គេង បាន 
នងិ មាន ពេលាន យន្តហោះ ទៀត នោះ 
ភ្ញៀវ ទេសចរ មក មណ្ឌល គិរី នឹង មាន 
កំណើន ខ្ពស់  ខណៈ  ទីនេះ មាន កន្លេង 
កមេសាន្ត ចេើន នងិ មាន ធម្មជាត ិសេស-់ 
បំពេង បេប ធម្មជាតិ »។

លោក ងិន សុវិមាន បេធាន មន្ទីរ- 
ទេសចរណ៍ ខេត្ត មណ្ឌលគិរី បាន 
និយយ ថា បើ ទោះ បី ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កំពុងបន្ត ធ្វើ ឱេយ  ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស 

មក កមេសាន្ត នៅ កម្ពជុាធា្លាក ់ចុះ ជា គហំកុ  
ប៉នុ្តេចនំនួ ភ្ញៀវ ទេសចរ ក្នងុ សេកុ ដេល 
មក លេង នៅ មណ្ឌល គិរី នា ថ្ងេ ឆ្លង ឆ្នាំ 
កន្លង មក  មិន បាន ធា្លាក់ ចុះ ទេ ដោយ 
មាន កំណើន បេមាណ ២,៧ ភាគ រយ 
បើ ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូច គា្នា ឆ្នាំ មុន ។ 

លោកថ្លេង ថា៖«មណ្ឌល គរិ ីជា តបំន ់
ទេសចរណ៍  ធម្មជាតិ ហេតុ នេះ ទោះ បី 
ចំនួន ភ្ញៀវ បរទេស ធា្លាក់ ចុះ ខ្លាំង ប៉ុន្តេ 
ជា រួម   ក្នុង រយៈ ពេល ៣ ថ្ងេ ចាប់ ពី ថ្ងេ ទី 
៣១ ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ដល ់ថ្ងេ ទ ី២ ខេ  
មករា ឆ្នា ំ២០២១ ខេត្ត មណ្ឌល គរិ ី បាន 
ទទួល  ភ្ញៀវ  សរុប  ១១ ០០៤ នាក់ » ។

អភិបាល ខេត្ត មណ្ឌល គិរី  លោក 
សា្វាយ សំអា៊ាង  កាល ពី ពាក់ កណា្តាល 
ឆ្នាំ  ២០២០ បាន និយយ ថា អាជា្ញាធរ 
ខេត្ត កពំងុ ធ្វើការ កណំត ់ពេដំ ីពេលាន- 
យន្តហោះ ថ្មី ដេល មាន ផ្ទេកេឡា បេ-
មាណ ៦០០ ហិកតា ស្ថិតនៅ ចមា្ងាយ 
ជាង ២០  គឡីមូ៉េតេ ព ីកេងុ សេនមនោ-
រមេយ ។ លោក ថ្លេង ថា៖ « ទតីាំង ថ្ម ីនេះ គឺ 
ឃ្លាត ពី កេុង សេនមនោរមេយ ទៅ ឃុំ 
សេន មនោរមេយ សេុក អូររាំង បេមាណ 
២២ គីឡូម៉េតេ ដេល វា ជា ការងរ មួយ 
ក្នងុ ការ ពងេកី ពេលាន យន្តហោះ ខ្នាត 
ធ ំនៅក្នងុ សេកុ នងិ  អន្តរ ជាត ិដោយអា- 
សេ័យ  លើ ការ សិកេសា របស់ អ្នក បច្ចេក - 
ទេស និង កេសួង ពាក់ព័ន្ធ » ៕ LA

 ធនាគារ  Maybank Cambodia ទទួល បាន ពានរង្វាន់  អន្តរជាតិ ៣ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០

 ភ្ញៀវ ទ្សចរ នឹង មាន កំណើន បនា្ទាប់ ពី មាន ព្លាន យន្តហោះ ថ្មី 

កេមុអ្នកទេសចរក្នងុសេកុថតរូបនៅលើភ្នដំោះកេមំុក្នងុខេត្តមណ្ឌលគិរី។ហុង មិនា
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ក្រងុឡងុដ៍ៈ  សមាជកិ នៃ អង្គការ  
OPEC  ដៃល ជា កៃុម បៃទៃស 
ផលិត បៃង  និង ដៃគូ  របស់ ពួកគៃ 
ហៅថា «OPEC+»  នងឹ ជបួ បៃជុ ំ 
តាម វីដៃអូ  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ  នៃះ ដើមៃបី 
សមៃច   លើ កមៃតិ ផលតិ កម្ម បៃង  
សមៃប់ ខៃ កុម្ភៈ  ដោយ សងៃឃឹម   
បៃ កា្លាយ ស្ថានការណ ៍ ដ ៏លបំាក 
កន្លង មក នៃះ  ។ 

  កចិ្ច បៃជុ ំ រដ្ឋមន្តៃ ី  OPEC+ បាន  
កើត មាន បន្ទាប ់ព ីការ បៃើ បៃស ់
បៃង បាន ធ្លាក ់ចុះ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  
ដោយសរ  ការ រកី រាល ដាល កវូដី 
១៩  និងសង្គៃម តម្លៃ  រវាង រុសៃសុី  
និង  អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត។ 

  ទោះបី ជា  ការ កើន ឡើង តម្លៃ   
រហូត ដល់ ចុង  ឆ្នាំ ២០២០  ប៉ុន្តៃ 
កមៃិតទីផៃសារ  សមៃប់  មាស ខ្មៅ 
នៃះ នៅតៃ មិន ចៃបាស់ លាស់ 
នៅឡើយ។ 

 បន្ទាប់ ពី កិច្ច បៃជំុ កំពូល លើក- 
ចងុ កៃយ    ព ីថ្ងៃទ ី៣០ ខៃ វចិ្ឆកិា 
ដល់ ថ្ងៃទី ៣  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ 
សមា ជិក របស់  OPEC+  បាន 
យល ់ពៃម  បង្កើន ផលតិ កម្ម តៃមឹ 
កន្លះ លាន បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ ក្នុង 
ខៃ មករា នៃះ ។ 

នៅកចិ្ច បៃជុ ំនោះដៃរ  សមាជកិ   
១៣ បៃទៃស នៃ អង្គការ   OPEC 
ដឹក នំ ដោយ   អារា៉ាប៊ី សអ៊ូឌីត  
និងសម្ព័ន្ធ មិត្ត ទាំង ៦ របស់ ពួកគៃ  
ដកឹ ន ំដោយ   រសុៃសុបីាន យលព់ៃម  
ជ ួប បៃជុ ំ នៅ ដើម ខៃ នមីយួ  ៗ   ដើមៃបី   
សមៃច លើ  ការ កៃបៃ ណា មយួ  
ចពំោះ ចនំនួ ផលតិ កម្ម   សមៃប ់
ខៃ បន្តបន្ទាប់ ទៀត។ 

  រុសៃសុី   និងអារា៉ាប់ប៊ីសអ៊ូឌីត   
ជា បៃទៃស  ផលិត បៃង  ធំបំផុត  
នៅ លំដាប់ លៃខ ២ និង លៃខ ៣  
ក្នងុ ពិភពលោក បន្ទាប់ ពី សហរដ្ឋ  - 
អាមៃរិក ។ 

 ការ សមៃចចិត្ត នៃះ  បង្ហាញ ថា  
មហិច្ឆតា របស់ អង្គការ  OPEC  
ដើមៃបី រកៃសា នៅឥទ្ធិពល  ខ្លាំង  លើ  
ទីផៃសារ បៃង  និង  ស្ថានភាព 
ធ្ងន់ធ្ងរ សមៃប់ បៃទៃស ផលិត 
បៃង  ឆៅ កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ 

មនុ ការ រីករាល ដាលកវីូដ១៩    
សមាជកិ OPEC តៃង តៃង រៀបចំ     
កិច្ចបៃជុំ   កំពូល ២ ដង  ក្នុង ១ ឆ្នាំ 
នៅ ឯ ការយិា លយ័ កណា្តាល  របស ់
អង្គការ នៃះ នៅទីកៃុងវីយៃន។ 

 កៃុម អ្នក វិភាគ   ថាម ពល នៅ 
កៃមុ ហ៊នុ JBC បាន លើក ឡើង 
ក្នុងសៃចក្តី ថ្លៃង ការ ណ៍ ថា៖      
« ចុង  កៃយ យើង ឃើញ ការ- 
បង្ហាញ   ឆន្ទៈ និង  សមត្ថភាព  នៃ  
សមាជិក  របស់   OPEC+ ដើមៃបី 
គៃប់ គៃង ទីផៃសារ   ដោយ បាន 
ដាក ់មលូដា្ឋាន គៃឹះ សមៃប ់ការ- 
ងើបឡើង វិញ របស់ បៃងមា៉ាក  

Brent  ដល ់ជាង៥០ដលុា្លារ ក្នងុ 
១ បារ៉ៃល បើ ទោះបី ជា តមៃូវការ  
មនិ ទាន់ មាន ភាព បៃកដ បៃជា 
នៅក្នុង ទីផៃសារ ក៏ដោយ »។

 បៃង  ឆៅ មា៉ាក  Brent  ដៃល 
បៃើ បៃស់ នៅអឺរ៉ុប  និង WTI  
ដៃល បៃើបៃស ់នៅ អាមៃរកិ  ទាងំ 
២  នៃះ  មាន តម្លៃ  ជុំវិញ ៥០ ដុលា្លារ  
ក្នងុ ១ បារ៉ៃល    ដៃល នៅទាប ជាង  
ឆ្ងាយ ធៀប តម្លៃ  កាល ពី ដើម ឆ្នាំ 
២០២០  ប៉ុន្តៃ   កើន ឡើង ចៃើន 
បង្គួរ  ធៀប តម្លៃ  ចុងឆ្នាំ ២០២០។ 

  កាល ពីខៃ មីន  ឆ្នាំ ២០២០ 
ទីកៃុង មូ៉ស្គូ   និង  ទីកៃុង រីយា៉ាដ 
បាន  ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ សង្គៃម តម្លៃ បៃង 
បន្តិច ម្តង ៗ   ដៃល បណា្តាល ឱៃយ  
តម្លៃ បៃង ធ្លាក់ ចុះ ។

នៅ ថ្ងៃទ ី២០ ខៃ មៃស   បៃង- 
ឆៅ មា៉ាក់  WTI បាន ដំា កៃបាល 
ចុះ យា៉ាង ខ្លាងំ  ដៃល  មាននយ័ថា 
អ្នក ផលិត  លក់ ក្នុង តម្លៃ កៃម 
ផលិត កម្ម ទៅ ឱៃយ   អ្នក ទិញ   ។ 

បរយិាកាស  រវាង  បៃទៃស ផលតិ 
បៃង ធំ ទាំង ២នៃះ   បាន បន្ធូរ-
បន្ថយ   មក វិញ ចាប់ តាំង ពី ពៃល 
នោះ មក  ដោយ រដ្ឋ មន្តៃី ថាមពល  
រុសៃសុី និង អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត បាន 
ជួប បៃជុំ  កាល ពី ពាក់ កណា្តាល 
ខៃ ធ្នូ  ដើមៃបី បង្ហាញ ការ រួបរួម គ្នា។ 

 ទោះប ីជា យា៉ាងណា  វា នៅតៃ 
លបំាក   ដើមៃបពីៃយាករ  អពំ ីការ វវិត្ត 
នៃ តមៃវូការ  បៃង ពៃល រដា្ឋា  ភិបាល    
បាន ចាប់ផ្តើម កម្មវិធី ផ្ត ល់  វា៉ាក់- 
សក ់ បៃឆំ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

 កាល ព ីខៃ កន្លង ទៅ នៃះ OPEC  
បាន ពៃយាករ ថា  ការ ងើប ឡើង វញិ  
បន្តចិ បន្តចួ   ក្នងុ ទីផៃសារ បៃង ខណៈ-  
ដៃល បាន កត់សមា្គាល់  អំពី ភាព- 
មនិចៃបាស ់លាស ់ជាចៃើន នៅតៃ 
បន្ត  កើត មានជាក់ស្តៃងនៅ  ក្នុង  
វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន តៃម្តង។ 

ទោះបជីា មាន បណា្តា បៃទៃស  
សមាជកិ OPEC+ដ ៏មាន ឥទ្ធពិល  
ក៏បៃទៃស នៅ កៃ បៃព័ន្ធ មាន 
ឥទ្ធិពល យា៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ ទីផៃសារ 
បៃង  ជាពិសៃស  នោះគឺ សហ រដ្ឋ 
អាមៃរកិ  ដៃល បន្ត ផលតិ បៃង ឆៅ 
១១លាន  បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។

  សូមៃបី តៃ នៅ ក្នុង ជួរ សមាជិក  
OPEC នឹង ផ្តោត លើ ការ អភិវឌៃឍ  
ក្នុង  សមាជិក ៣ ដៃល តៃូវបាន 
លើក លៃង ពចីនំនួ កតូា រ ួមមាន  
បៃទៃសលបី៊ ីអុរីង៉ ់ នងិ បៃទៃស 
វ៉ៃណៃស៊ុយអៃឡា។ 

 ផលតិ  កម្ម បៃង របស ់បៃទៃស 
លីប៊ី ស្ទើរ តៃ តៃូវផ្អាក    ទាំង សៃុង 
ដោយសរ សង្គៃម សុវីលិ ប៉នុ្តៃ  
បាន កើន ឡើង ចាប់ តាំង ពី  ខៃ 
តុលា   បន្ទាប  ់  ពីការ ចុះ ហត្ថ-
លៃខ ពី កិច្ច ពៃម ពៃៀង បទ- 
ឈប់ បាញ់ មក៕ AFP/RR

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញៈ កៃុម ហ៊ុន  Phnom 
Penh SEZ Plc  (PPSP)
ដៃល ចុះ បញ្ជី នៅ  ផៃសារ មូល បតៃ 
កម្ពុជា  (CSX) បាន ចុះ កិច្ចពៃម - 
ពៃៀង ជួលដី បន្ថៃម ទំហំ ៣,៧ 
ហកិតា  ជាមយួ កៃមុហ៊នុ  Mar-
vel Garment Co Ltd ដៃល 
ជាកៃុម ហ៊ុន ផលិត សម្លៀក បំ-
ពាក់ ឈាន មុខ គៃ មួយ មក ពី បៃ- 
ទៃស ចិន ។ នៃះ បើ យោង តាម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ 
កៃមុ ហ៊នុ ដៃល ចៃញ ផៃសាយ កាល  
ពីថ្ងៃទី២ ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១។

កៃមុហ៊នុ PPSP ដៃល គៃប-់ 
គៃង តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស 
ភ្នំពៃញ (PPSEZ) ដៃល មាន 
ផ្ទៃ ទំហំ  ៣៥ហិកតា  ស្ថិត   ក្នុង 
ខណ្ឌ កំបូល រាជធនី  ភ្នំពៃញ ។

កៃមុហ៊នុ Marvel Garment  
គឺ ជា បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុម ហ៊ុន 
ផលតិ សម្លៀកបពំាក ់ បៃទៃស ចនិ 
Shenzhou International 
Group Holdings Ltd។

លោក Tan Kak Khun 
បៃធន កៃុម ហ៊ុន  PPSP គឺ ជា 
អ្នក តណំាង  ដៃល  បាន ចុះ ហត្ថ- 
លៃខ  លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ជលួ ដ ី
បន្ថៃម នៃះ ជាមួយ លោក  Yan 
Delin បៃធន   គៃប់ គៃង ទូទៅ 
តំណាង ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន  Marvel 
Garment កាល ពីខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន នៃះ 
បន្ថៃម ថា ៖  « កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ 

ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ដី ទំហំ  ៣,៧  
ហកិតា ដៃលជា កចិ្ច សហ បៃត-ិ
បត្តិ ការ និមិត្ត រូប រវាង កៃុម ហ៊ុន 
ទាងំ ២ ដើមៃប ីបង្កើត ការងរ  នងិ 
លើក កម្ពស់ ឧសៃសាហកម្ម របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា »។  

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន បាន 
កត់ សមា្គាល់ ថា  Marvel Gar-
ment កំពុង សងសង់ រោង-
ចកៃ ផលតិ ថ្ម ី ចាប ់តាងំ ព ីខៃ មនី 
ឆ្នា ំ២០១៩ នៅ ក្នងុ តបំន ់សៃដ្ឋ- 
កិច្ចពិសៃស ភ្នំពៃញ ។

ខណៈ ខៃសៃ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម 
តៃូវ បាន បញ្ចប់ ជា ជំហានៗ 
កៃុម  ហ៊ុន នៃះ បាន ជៃើសរីស 
បុគ្គលិក ជាង  ៣ ០០០  នក់ 
ចាប់ តាំង ពី ដើម ខៃ តុលា  ឆ្នាំ 
២០២០។   កៃុ មហ៊ុន នៃះ ក៏ តៃូវ 
ការ ជៃើស រីស  បុគ្គលិក  បន្ទាន់ 
រហូតដល់   ៦ ០០០ នក់ តៃឹម 
ចុង ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ ។  

ដោយ ពចិារណា លើ ការ បង្កើន  
ចនំនួ កម្មករ  កៃមុ ហ៊នុ នៃះ កពំងុ 
បង្កើន លៃបឿន   រៀបចំ កន្លៃង ស្នាក់ - 
នៅ របស់ កម្មករ និង រោងចកៃ 
នៅ ជុំវិញ តំបន់។ ទិសដៅ នៃះ 
នឹង ផ្ដល់ កន្លៃង ស្នាក់ នៅ ដល់ 
កម្មករ ជាង   ១០ ០០០ នក់ 
តៃឹម ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

កៃុម ហ៊ុន PPSP កាល ពី ថ្ងៃ 
ទ ី២១ ខៃធ្ន ូ បាន ចាប ់ផ្ដើម ការ- 
សងសង ់ឃ្លាងំ ជលួថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ  
ដោយ   រំពឹង ថានឹង ដាក់ ឱៃយ ដំណើរ- 
ការ នៅ ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២១។ 
នៃះ បើ យោង តាម មន្ដៃ ីជាន ់ខ្ពស ់ 
របស ់បៃតបិត្តកិរ តបំន ់ឧសៃសាហ-  

កម្ម មួយ នៃះ។ 
លោក Hiroshi Uematsu 

អគ្គនយក កៃុម ហ៊ុន  PPSP 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល- 
ពីថ្ងៃទី ២២ ខៃធ្នូ ថា  ឃ្លាំង ជួល 
ថ្មីនៃះ នឹង តៃូវ បៃើបៃស់ ដើមៃបី 
ស្ដុក សមា្ភារ ផលិតកម្ម និង តៃូវ 
បាន សងសង ់លើ ទហំ ំសរបុ  ៥ 
៨៥០ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ នៅលើ ដឡីតូ ៍
ទហំ ំ១២ ៣២៥ម៉ៃតៃ  ការ៉ៃ  នៅ 
ខង ក្នងុ តបំន ់សៃដ្ឋ កចិ្ចពសិៃស 
ភ្នំពៃញ  (PPSEZ) ។ 

លោក លើកឡើង ថា ការ 
សង សង ់គៃង នងឹ បញ្ចប់  ក្នងុ 
រយៈពៃល ៧ខៃ ។  

ជា លទ្ធផល លោក Ue-
matsu បាន ឱៃយ ដងឹ ថា បគុ្គលកិ 
សរុប  បាន កើន ពី  ២១ ០០០ 
នក ់កាល ព ីខៃ មករា  ដល ់ ២៦- 
០០០នក ់ កាល ព ីខៃ មនុ  ខណៈ 
ដៃល តម្លៃ នំ ចៃញ សរុប បាន 
កើន  ៥៤៧ លាន ដុលា្លារ ក្នុង 

រយៈ ពៃល  ១១ ខៃ ដំបូង ឆ្នាំ មុន  
កើន  ១៣,៧ ភាគរយ ធៀបនឹង 
៤៨១ លានដុលា្លារ  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ដូចគ្នា  ឆ្នាំ ២០២០។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
រោង ចកៃ ជា ចៃើន នៅ  PPSEZ 
កំពុង រួម ចំណៃក យា៉ាង ចៃើន 
ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច   កម្ពុជា  ក្នុង ពៃល- 
វៃលា ដ៏ ពិបាក បំ ផុត នៃះ »។ 

នៅ តៃីមាស ទី៣  ឆ្នាំ ២០២០  
PPSP បាន រាយការណ៍ បៃក់ 
ចំណូល សរុប  ១០ ២២៨- 
៨៧៧ ០០០រៀល កើន    ១៩,- 
៥៣ ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល  ដូច គ្នា   ឆ្នាំ ២០១៩ និង 
បៃក់ ចំណៃញ សុទ្ធ មាន ចំនួន  
១ ០៨៨ ៧៦១ ០០០ រៀល  
កើន ឡើង ១៣៤, ៨៦ ភាគរយ 
ធៀបនឹង រយៈ ពៃល ដូចគ្នា កា ល- 
ពីឆ្នាំ ២០១៩។ នៃះបើ តាម 
របាយ ការណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុ ដៃល ផ្ញើ 
ទៅ   CSX៕  LA 

ត ព ីទពំរ័ ១... សរបុ  ២ ៨៩៣- 
៩៥១ តោន ដៃល មាន តម្លៃ ជាង  
៧២៣ លាន ដុលា្លារ។

លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា បើ 
បកូ  ទាងំ  ការ ចៃក ចាយ លើ ទផីៃសារ  
ក្នងុ សៃកុ  តម្លៃ សៃវូ  នងិ អង្ករ មាន   
ដល់   ៣,៨២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កម្ពជុា មាន លទ្ធ ភាព 
ធំធៃង ក្នុងការ ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
តមៃូវ ការ ទីផៃសារ  អន្តរជាតិ។ 

លោកថ្លៃងថា៖« យើង មាន 
មោទន ភាព ចំពោះសមិទ្ធផល 
នៃ  ការ ន ំចៃញ ផលតិ ផល កស-ិ
កម្ម នៃះ។  យើង គតិថា វា ដលដំ់- 
ណាក់ កាលមួយ កំពុង មាន ការ 
រីក ចមៃើន លើ វិស័យ កសិកម្ម    
ហើយវា ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី លទ្ធភាព 
នៃ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ផលិត  ផល កសិ-
កម្ម របស់ យើង នៅ  លើ ទីផៃសារ 
អន្តរជាតិ»។ 

លោក កៅ ថាច អគ្គ នយក 
ធនគរ អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ និង 

កសិ កម្ម ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ 
រដ្ឋ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
គិត  តៃឹម ឆ្នាំ ២០២០ ធនគរ 
នៃះ   បញ្ចៃញ កម្ច ីទៅដល ់អ្នក ក្នងុ  
វិស័យ សៃូវ អង្ករ  ចនោ្លាះ ពី ៦០ 
ទៅ  ៧០ ភាគ រយ នៃ ទហំ ំឥណ-
ទាន សរុប ដើមៃបី ផ្តល់ ជា ទុន ក្នុង 
ការ ទិញ សៃូវ ពី កសិក រសមៃប់ 
កៃច្នៃ នំ ចៃញ។  ការ បញ្ចៃញ 
ឥណ ទាន បៃមាណ ៧០ ភាគ រយ 
នៃះ រួម បញ្ជូល ទាំង ឥណទាន 
ពិសៃស ៥០ លាន ដុលា្លារ របស់ 
រដា្ឋាភិ បាល ផង ដៃរ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «ការ ន ំចៃញ 
សៃវូ ទៅ បៃទៃស វៀតណាម នងិ 
ថៃ ន ពៃល កន្លង មក វា មនិ មៃន 
បញ្ហា កង្វះ ដើម ទនុ  នោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ 
វា អាច មក ពី កតា្តោ ចិត្តសស្តៃ នៃ 
ទផីៃសារ អង្ករ  លើពភិព លោក ដៃល  
ន ំឱៃយមា្ចាស ់រោង មា៉ាសុនី ទញិ សៃវូ  
សមៃប់ តៃ តមៃូវ ការ ទីផៃសារ នំ- 
ចៃញ អង្ក រប៉ុណ្ណោះ»។ 

អ្នកសៃ ីបា៉ាន ់ចន្ទៃ មា្ចាសរ់ោង 
មា៉ាសុីន កិន សៃូវ ថន ជា ស្ថិត 
នៅ  សៃុក អូររាំងឪ ខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ 
បានកត់ សមា្គាល់ថា ផលិត កម្ម 
សៃវូ  នៅ បៃទៃស កម្ពជុាជា ចៃើន 
តៃវូ បាន សៃបូ យក ដោយ ទផីៃសារ 
វៀតណាម តាមរយៈ កៃមុឈ្មញួ 
ដៃល  បាន ដឹក សៃូវ សើម   ពៃល 
បៃមូល ផល ថ្មីៗ។ អ្នកសៃី បាន 
បៃប ់ ថា៖ «សព្វ ថ្ងៃ ភាគ ចៃើន  គៃ 
ដឹកសៃូវ ទៅលក់ នៅ ពៃំដៃន 
កម្ពជុា -វៀតណាម ដោយ ភាគ- 
ចៃើន ជា បៃភៃទ អង្ករ ស ដៃល 
ឈ្មួញ វៀតណាម ទិញ ចៃើន ។ 
ជា ធម្មតា ការ នចំៃញ ទៅ វៀត-
ណាម ចៃើន វាមិន ល្អ សមៃប់ 
រោង មា៉ាសុីន  ក្នុងសៃុក  ទៃ  ពៃះ 
យើង នឹង បៃឈម កា រខ្វះខត 
សៃវូ  កនិ  ដើមៃបនី ំចៃញ ។ ខ្ញុយំល ់
ថា បើ យើង  ផលតិ អង្ករ សមៃប ់
នំ ចៃញ គឺ វា បៃសើរជាង »។ 

 លោក សុង សរ៉ន បៃធន 
សហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា គៃង 
នឹងដាក់ ឱៃយ អនុវត្ត ចំពោះ ការ នំ-  
ចៃញ អង្ករ កៃអបូ ដោយ បៃើ   មា៉ាក    

«ម្លិះអង្គរ »  ចាប ់ព ីពាក ់កណា្តាល 
ឆ្នាំ នៃះ ដើមៃបី ជំរុញ  ការនំចៃញ 
ទៅកាន់ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖« យើង នងឹ 
បន្ត ដំណើរ ដើមៃបី ជំរុញ ការនំ- 
ចៃញ អង្ករ ដៃលមាន គុណភាព 
ខ្ពស់  ។  យើង កំពុង ទន្ទឹង រង់ ចាំ 
បន្ត  ធ្វើការ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
ជវីភាព អ្នក នៅ ក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម 
សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា » ។ 

បើ តាម លោក វៃង សខុន 
បរមិាណ បៃមលូ ផល សៃវូ សរបុ 
មាន ចំនួន១០  ៩៣៥  ៦១៨  
តោន កាលពីឆ្នាំ ២០២០ នៃ  
ផ្ទៃ ដី  បៃមូល សរុប ចំនួន ៣  -   
២ ៦ ៨  ៩៦៨  ហិកតា ។

លោក សខនុ បន្ថៃមទៀតថា 
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ តម្លៃ ផលតិផល 
កសកិម្ម នងិ ការ ន ំចៃញ កៃព ី
សៃូវ  និង អង្ករ   មាន ចំនួនជាង 
៤,៤៩ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ហើយ 
តម្លៃ នៃការ នំចៃញ ផលិតផល 
សរុបជា បៃភៃទ ដំណំា កៃ ពី 
សៃូវ និង អង្ករ មាន  ២,១៧ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

កិច្ចប្រជំុOPECនិងដ្រគូដើម្របី
សម្រចទៅលើផលិតកម្មប្រង

កម្ពជុានំាច្រញអង្ករនិងស្រវូ...

Marvelជួលដីបន្ថ្រមដើម្របីពង្រកីផលិតកម្ម

តំណាង របស់ក្រមុហុ៊ន Marvel Garment និង PPSP អំឡុង ព្រល ចុះ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ គ្នា ។ រូបថត សហ ការី



ស្របតាមចក្ខុវិស័យនិងផ្រនការ
អភិវឌ្រឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីផ្រសារមូលបត្រ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីជាមធ្រយោ-
បាយក្នងុការកៀរគរមលូធនព្រមទាងំ
ប្រងច្រកទុនសម្រប់ការផ្តល់ហិរញ្ញ-
ប្របទានដល់ការវិនិយោគគ្រប់ប្រភ្រទ
និងជំរុញកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។
ចាបត់ាងំពីការបង្កើតឱ្រយមានទផី្រសារ

មូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រយៈព្រលជាង១០ឆ្នាំ មកន្រះជា-
ពិស្រស១ឆ្នាំចុងក្រយន្រះទោះបី
ជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសកល
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដលន្រជំងឺ
កូវដី១៩កដ៏ោយយើងសង្ក្រតឃើញ
ថាទីផ្រសារមូលបត្រហាក់កំពុងបោះ-
ជំហានទៅមុខគួរឱ្រយកត់សមា្គាល់។
ដោយព្រលបច្ចុប្របន្នទីផ្រសាមូលបត្រ
កម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយលក់
មលូបត្រកម្មសទិ្ធិ(Stock)ចនំនួ៧
និងប្រមូលទុនបានប្រហ្រល១០១
លានដុលា្លារអាម្ររិកនិងក្រុមហ៊ុន
បោះផ្រសាយលក់មូលបត្របំណុល
(Bond)ចំនួន៦ដ្រលប្រមូល
សច់ប្រក់បានជាង១៤៣លាន
ដុលា្លារអាម្ររិកនិងមានមូលធនូប-
នីយកម្មទីផ្រសារ(MarketCapitali-
zation)សរបុប្រហ្រល២,៤៥ពាន់
លានដុលា្លាអាម្ររិក (ប្រហ្រល
១០%ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
-GDP)។លើសពនី្រះក្នងុការអនវុត្ត
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាល ក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការ
ទទួលបានហិរញ្ញប្របទានរបស់សហ-
គ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមតាមរយៈ
ទផី្រសារមលូបត្រទផី្រសារកណំើនត្រវូបាន
ដក់ឱ្រយដំណើរការ។ទីផ្រសារទាំងមូល
អាចដំណើរការទៅបានដោយមាន
វត្តមានន្រតួអង្គ៤សំខាន់ៗជាស-
រវន្ត រួមមានហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទីផ្រសារ
អន្តរការីមូលបត្រក្រុមហ៊ុនបោះ-
ផ្រសាយលក់មូលបត្រនិងវិនិយោគិន
ទាំងក្នុងនិងក្រស្រុកនិងដើម្របីឱ្រយ
ដណំើរការទផី្រសារមលូបត្រមយួប្រកប-
ដោយចីរភាពប្រសិទ្ធភាពតមា្លាភាព
យុត្តិធម៌ និងមានសណា្តាប់ធ្នាប់ ក៏
ទាមទារឱ្រយមានតអួង្គពាកព់ន័្ធជាច្រើន
ទៀតជយួគាទំ្រនៅក្នងុទផី្រសារទាងំមលូ
ផងដ្ររដូចជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង
មូលនិធិជាដើម។
ជាមយួគា្នាន្រះដ្ររទផី្រសារឧបករណ៍

និស្រសន្ទ ក៏ជាផ្ន្រកមួយន្រទីផ្រសារមូល-
បត្រដ្រលជាទីផ្រសារមានការជួញដូរ
លើកចិ្ចសន្រយោគមា្លាតថ្ល្ររមួមានរបូយិ-
ប័ណ្ណលោហធតុមានតម្ល្រ ខុម៉ូឌីធី
(ផលតិផលកសកិម្ម)នងិកចិ្ចសន្រយោ
លើគមា្លាតថ្ល្រប្រងឆៅហើយទីផ្រសារ
ន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ

២០១៦និងមានទំហំជួញដូរកើន-
ឡើងខា្លាំងពី១៨៣លានដុលា្លារ
អាម្ររិកទៅដល់ជិត៣២៥លាន
ដុលា្លារអាម្ររិក ពីឆ្នាំ២០១៩ទៅឆ្នាំ
២០២០គតិត្រមឹត្រមីាសទី៣ដចូគា្នា។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររអ្នកចូលរួមនៅក្នុង

ទីផ្រសារន្រះរួមមានក្រុមហ៊ុនសមភាគី
កណា្តាលចំនួន៥ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញ
ជើងសឧបករណ៍និស្រសន្ទចនំនួ៣១
និងភា្នាក់ងារឧបករណ៍និស្រសន្ទចំនួន
៩៤ព្រមទំាងមានគណនីជួញដូរ
រហូតដល់៤៧៤៤។

លើសពីន្រះគ.ម.ក.ត្រងត្រយក
ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ទៅលើការលើក-
កម្ពស់ និងការជំរុញការយល់ដឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រដ្រលជា
ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋានសម្រប់សធ-
រណជនទូទៅសិស្រសនិស្រសិតធុរជន
អ្នកសរព័ត៌មាន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
ស្ថាប័នរដ្ឋ បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់
គុណវុឌ្រឍិដ្រលជាអ្នកប្រកបវិជា្ជាជីវៈ
ក្នុងអាជីវកម្មមូលបត្រព្រមទាំង
ក្រុមហ៊ុនសកា្តានុពលផងដ្ររ។ ជា
លទ្ធផលគិតត្រឹមឆ្នាំ២០២០ ន្រះ
គ.ម.ក.បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
សម្រប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់
គណុវឌុ្រឍិចនំនួ២០លើក(អ្នកចលូរមួ
សរុប ១៦៣៥ រូប)និងតាមរយៈ
អនឡាញ១លើក(អ្នកចូលរួមសរុប
៦១រូប),វគ្គបណ្តុះបណា្តាលសម្រប់
វិនិយោគិនសធរណជននិងនិស្រសិត
សកលវិទ្រយោល័យចំនួន៧២លើក
(អ្នកចូលរួមសរុប៨៧៧៥រូប)វគ្គ-
បណ្តុះបណា្តាលសម្រប់អ្នកសរពត័-៌
មានចំនួន១១លើក(អ្នកចូលរួម
សរុប៣៥០រូប) វគ្គបណ្តុះបណា្តាល
សម្រប់ក្រុមហ៊ុនសកា្តានុពលចំនួន
៣០លើក(អ្នកចលូរមួសរបុ១៨៥០

រូប)និងវគ្គបណ្តុះបណា្តាលសម្រប់
សិស្រសវិទ្រយោល័យចំនួន១០លើក
(អ្នកចូលរួមសរុប២០០០រូប)។
ជារួមគ.ម.ក.បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះ-
បណា្តាលសរុបចំនួន១៤៣លើកនិង
តាមរយៈអនឡាញ១លើកដោយមាន
អ្នកចូលរួម១៤៦៧១រូប។
ព្រមជាមួយនឹងសកម្មភាពក្នុង

ស្រកុគ.ម.ក.ក៏ដើរតនួាទីយ៉ាងសកម្ម
នៅលើឆកអន្តរជាតិផងដ្ររដ្រល
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្រះគ.ម.ក.នឹង
ធ្វើជាអនុប្រធនន្រវ្រទិកាទីផ្រសារ
មលូធនអាស៊ាន(ASEANCapital
MarketsForum-ACMF)ដ្រល
គណៈកម្មការមូលបត្រប្រ៊ុយណ្រជា
ប្រធន។វ្រទិកាទីផ្រសារមូលធនអា-
ស៊ានគឺជាក្រុមការងារដ្រលប្រមូលផ្តុំ
ដោយថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ន្រនិយត-
ករមូលបត្រអាស៊ានដ្រលត្រូវបាន
បង្កើតឡើងក្រមការគាំទ្រពីរដ្ឋមន្ត្រី
ហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ានដ្រលមានការ-
ទទួលខុសត្រូវជាចម្របងក្នុងការអភិ-
វឌ្រឍនិងការធ្វើសមាហរណកម្មទីផ្រសារ
មូលបត្រក្នុងតំបន់។
តាមរយៈតួនាទីន្រះគ.ម.ក.មាន

ជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងអាច
ទាញផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន
សម្រប់ទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជានិង
សមាជិកផ្រស្រងទៀតជាពិស្រស
សមាជិកដ្រលទីផ្រសារមូលបត្រនៅ
មានភាពក្ម្រងខ្ចីនៅឡើយ ដូចជា
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បេឆាំងនឹងការបង្កើតភេរវកម្ម
នេះដោយអះអាងថា វិធាន-
ការថ្មីរបស់រដ្ឋបាលTrump
នេះមានគោលបំណង«ចង-
ដេ» បេធានាធិបតីជាប់ឆ្នាត
អាមេរិកលោក JoeBiden
មិនឱេយអនុវត្តគោលការណ៍

បង្កើតការទូតជិតស្និទ្ធជាមួយ
បេទេសគុយបា។
លោកMeeksបានថ្លេងថា៖

«ចេបាស់ណាស់ថា នេះជា
គមេងការថ្មីមួយទៀតរបស់
លោកបេធានាធិបតី Trump
និងលោក Pompeo ទៀត
ហើយ»។
អ្នកនាំពាកេយកេសួងការបរ-

ទេសអាមេរិកបានបដិសេធ
មិនធ្វើអត្ថាធិបេបាយលើ «ការ
ពភិាកេសាដេលមានសកា្តានពុល
ទាកទ់ងនងឹការរៀបចំវធិានការ
ថ្មី» របស់លោកTrumpនិង
លោកPompeo។
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដក

បេទេសគុយបាជាផ្លូវការចេញ
ពីបញ្ជបីេទេសឧបត្ថម្ភភេរវកម្ម

កាលពីឆា្នាំ២០១៥ដេលផ្ទុះ
ឡើងម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលខ្លី
មយួក្នងុរយៈពេលដេលលោក
Obama កាន់តំណេង។ការ
ចាតត់ងំបេទេសគយុបាជាបេ-
ទេសឧបត្ថម្ភភេរវកម្មសជាថ្មី
ម្ដងទៀត គឺដើមេបីបំផ្លាញផេន-
ការរបស់បេធានាធិបតីជាប់-
ឆ្នាត JoeBidenក្នុងការ
បង្កើតការទូតជាមួយបេទេស
នេះនិងលួងចិត្តបេជាជនអា-
មេរកិគយុបានងិអ្នកបោះឆ្នាត
ដទេទៀត ដេលបោះឆ្នាតឱេយ
Trumpឈ្នះក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាបើ
ទោះបជីាលោកចាញឆ់្នាតនៅ
រដ្ឋនោះក៏ដោយ។
ទំនាក់ទំនងរវាងគុយបានិង

សហរដ្ឋអាមេរកិចាបផ់្តើមយា៉ាប-់
យុឺនចាប់តំងពីឆា្នាំ ២០១៧
នៅពេលដេលរដ្ឋបាលTrump
បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកចិ្ចលើ
រដា្ឋាភិបាលដេលគេប់គេង
ដោយកុម្មុយនីស្តប៉ុណ្ណោះនិង
បានរឹតបន្តឹងពលរដ្ឋអាមេរិក
ក្នងុការធ្វើដណំើរទៅកាន់បេទេស
នេះថេមទៀតផង។
នាពេលថ្មីៗ នេះទនំាក់ទនំង

រវាងបេទេសទាំង២មានតេ
ការរឹតតេបិតជាបេចាំ។តួយា៉ាង
លោកPompeoបានបេកាស
កាលពីដើមខេនេះថាសហរដ្ឋ-
អាមេរិកកំពុងដាក់បេទេសគុយបា
ក៏ដូចជាមា៉ារ៉ុកនីការា៉ាហា្គានិង
រុសេសុី «នៅក្នុងបញ្ជីឃា្លាំមើល
ពិសេសសមេប់រដា្ឋាភិបាលណា
ដេលបានចូលរួមឬអត់ឱន
ដល់ការរំលោភសេរីភាពសស-
នាយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ»ជាដើម៕

ប្ក់សាយ

កាលពថី្ងេទី២ខេមករាកេមុ-
ខា្មោន់កាំភ្លើងបានវាយបេហារ
ទៅលើភូមិចំនួន២នៅក្នុង
បេទេសនីហេសេភាគខាងលិច
កេបេរពេំដេនជាមួយបេទេស-
មា៉ាលីដោយបានបណា្ដាលឱេយ
ជនសុីវិលរាប់សិបនាក់ស្លាប់
និងជាចេើននាក់ផេសេងទៀត
រងរបួស។នេះបើយោងតម
មន្តេីជាន់ខ្ពស់មា្នាក់។
លោករដ្ឋមន្តេីកេសួងមហា-

ផ្ទេAlkacheAlhadaបាន
ថ្លេងបេប់សរព័ត៌មានDPA

ថាការវាយបេហារនោះ បាន
កើតឡើងនៅក្នងុភមូិTchom-
bangouនិងZaroumdar-
eye ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់Man-
gaizeកាលពីថ្ងេសៅរ៍។
ភា្លាមៗនោះមិនទាន់ចេបាសថ់ា

តើនរណាជាអ្នកទទលួខសុតេវូ
ចំពោះការវាយបេហារនោះទេ។
អ្នកកាសេតក្នុងតំបន់មា្នាក់

បានបេប់ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មាន
AFPថាមនុសេស៥០នាក់បាន
ស្លាប់នៅក្នុងការវាយបេហារ
ទៅលើភូមិTchombangou
ខណៈដេលកាសេតReuters
ដេលបានដកសេង់បេភព

សន្តិសុខមួយបាននិយាយថា
មនសុេសយា៉ាងតចិ៤៩នាក់ស្លាប់
និង១៧នាក់ បានរងរបួសនៅ
ក្នុងភូមិនោះ។
ដោយបានដកសេង់សម្តីបេ-

ភពសន្តសុិខទី២មួយទៀតសរ-
ព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថា
មនុសេស៣០នាក់ផេសេងទៀតបាន
ស្លាប់នៅក្នងុការវាយបេហារទៅ
លើភូមិZaroumdareye។
អ្នកកាសេតAl Jazeera

លោកAhmed Idrisដេល
បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីណេ-
អាមីនេបេទេសនីហេសេបាននិ-
យាយថា៖«ជំនឿនៅទីនោះគឺថា

អ្នកវាយបេហារទំាងនោះបានឆ្លង
ពេំដេនមកពីបេទេសមា៉ាលី»។
«នោះគឺជាតំបន់មួយក្នុង

ចំណមតំបន់ពេំដេនរបស់
បេទេសនីហេសេដេលធូររលុង។
ពេដំេនជាមយួបេទេសបគួណីា-
ហា្វាសូក៏ធូររលុងដេរ ហើយ
បានមើលឃើញថាមានការ-
វាយបេហារជាចេើនចេញពី
កេុមបេដាប់អាវុធដេលស្មោះ-
តេង់នងឹកេមុអាលក់េដានងិរដ្ឋ
អ៊ិស្លាម(IS)ហើយនៅលើ
ពេំដេនជាមួយបេទេសនីហេសេ-
រីយា៉ាយើងបានឃើញថាមាន
ការកើនឡើងសកម្មភាពជា

មួយការវាយបេហាររបស់កេុម
បកូូហារា៉ាមដេលបានយកកេមុ-
ជនសុីវិលនិងបុគ្គលិកយោធា
ជាគោលដៅ»។
អំពើហិងេសាបានកើតឡើង២

ក្នុងថ្ងេតេមួយដេលបេទេស
នហីេសេបានបេកាសថាបណា្ដាល
មកពីលទ្ធផលជុំទី១នេការ-
បោះឆ្នាតបេធានាធិបតី។
អតីតរដ្ឋមន្តេីមហាផ្ទេMo-

hamedBazoumនេ
គណបកេសដើមេបីលទ្ធិបេជាធិប-
តេយេយនិងសង្គមនិយមនីហេសេ
បាននាំមុខក្នុងការបោះឆ្នាត
ដោយមានសំឡេងឆ្នាត៣៩-

ភាគរយ។បច្ចុបេបន្នលោកនឹង
បេឈមជាមួយអតីតបេធានា-
ធិបតីMahamaneOus-
maneដេលបានទទួលសំ-
ឡេងឆ្នាត១៧ភាគរយនៅក្នងុ
ការបោះឆ្នាតផ្តាច់ពេ័តេនៅ
ថ្ងេទី២០ខេកុម្ភៈ។
តំបន់ជាទីដេលការវាយ-

បេហារបានកើតឡើងកាលពី
ថ្ងេសៅរ៍មានឈ្មោះថាMan-
gaizeស្ថិតនៅក្នុងទីបេជុំជន
Tillaberiជាតបំន់ដ៏ធំមយួនងិ
គា្មោនស្ថិរភាពដេលជាពេំដេន
នេបេទេសនីហេសេ មា៉ាលី និង
បួគីណាហា្វាសូបេសព្វគា្នា៕

រដ្ឋបាលTrumpដាក់ទណ្ឌកម្មធនាគារគុយបាដោយសារការជ្រៀតជ្រកវ៉្រណ្រសុ៊យអ្រឡា

ជនសីុវិលរាប់សិបនាក់សា្លាប់នៅក្នងុការវាយប្រហារដោយកំាភ្លើងនៅប្រទ្រសនីហ្រស្រ

បុរសម្នាក់កានរូ់បថតរបស់អតីតម្ដឹកនំាគុយបាFidelCastroនៅក្ប្រទង់ជាតិគុយបានិងអាម្រិក។រូបថតAFP
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តពីទំព័រ ១...Javadekar  
បាន និយាយ ថា  កៃុមអ្នក ជំ-
នាញ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើវ៉ាក់-
សាងំ  AstraZeneca/Oxford 
ក្នុងគៃ អាសន្ន តាំងពី ថ្ងៃសុកៃ  
ទី ១មករា  ធ្វើ ឱៃយ វ៉ាក់សាំងនៃះ 
ក្លាយជា វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ដំ-
បូងគៃ ដៃល តៃូវ បាន អនុញ្ញាត 
ឱៃយ បៃើបៃស់ នៅ ក្នុង ឥណ្ឌា។

លោក  Javadekar  បាននិ- 
យាយ ថា៖  «ឆ្នាមុំន បាន ចាប់ ផ្ដើម    
ជាមួយ កូរូ៉ណ បុ៉ន្តៃ ឆ្នានំៃះ  កំពុង  
ចាប់ផ្ដើម ជា មួយ វ៉ាក់សាំង»។

វ៉ាក់សំាងនៃះ  នឹងតៃូវ ផលិត 
ក្នុង សៃុក កៃម ឈ្មោះ  COV-
ISHIELD  ដោយ វិទៃយាសា្ថាន 
សៃរ៉ូម ឥណ្ឌា  (SII)  ដៃលជា 
ផលតិករ វ៉ាកសំ់ាង ធជំាង គៃក្នងុ 
ពិភព លោក  បើគិត តាម បរិ- 
មាណ។  SII បាន ចាប់ផ្ដើម 
ផលិត វ៉ាក់សាំង  AstraZene-
ca  ទៃង់ទៃយធំ  តាំងពី មុន 
ពៃល ចាប់ផ្ដើម ករ សាកលៃបង  
មក ម្លៃះ៉ ហើយ មកដល់ ពៃល នៃះ 
បាន ស្តុកទុក ចំនួន ៥០ លាន  - 
ដូសដៃល នឹង តៃូវ លក់ ទៅឱៃយ 
រដ្ឋាភិបាល ក្នុង តម្លៃ បៃហៃល 
២៥០រូពី (៣,៤២ដុលា្លារ) ក្នុង 
១ ដូស  និង ១០០០ រូ ពី លើ 
ទីផៃសារ ឯកជន។  នាយក បៃតិ-

បត្ត ិ SII បា ននយិាយថា  យា៉ាង- 
ហោច ណស់  ៥០%  នៃ វ៉ាក់- 
សាងំ ដៃល ពកួគៃ ផលតិ នងឹ តៃវូ 
បៃើបៃស់ ក្នុង បៃទៃស ឥណ្ឌា។

វ៉ាក់សាំង AstraZeneca  គឺ 
ងាយសៃលួ ផលតិ  ងាយ សៃលួ 
រកៃសាទកុ  ងាយសៃលួ បៃើបៃស ់
និងមាន តម្លៃទាប  បើបៃៀប- 
ធៀប ជា មួយនឹង វ៉ាក់សំាង 
Pfizer/BioNTech  និង វ៉ាក់- 
សាំង Morderna  ធ្វើឱៃយ វ៉ាក់-
សាងំ នៃះល្អ សមៃប ់បៃើបៃស ់
ក្នងុ បៃទៃស ដៃលមាន បៃជាជន 
ចៃើន  និង សមៃបូរ តំបន់ជន បទ 
ដូចជា បៃទៃស ឥណ្ឌា។

បើទោះ ជាយា៉ាងនៃះ ក៏ ដោយ 
វ៉ាក ់សំាង  AstraZeneca  បាន 
បង្កឱៃយ មានភាព មិនទុក ចិត្ត ទាក់- 
ទងនឹង ភាពមិន ចៃបាស់លាស់  
ទហំ ំដសូ ដៃលមាន បៃសទិ្ធ ភាព 
ល្អ។ កល ពីខៃ វិច្ឆិក អ្នក វិទៃយា- 
សាស្តៃ បានរក ឃើញថា  វ៉ាក់- 
សំាងនៃះ មាន បៃសិទ្ធភាព  ៦២%  
កៃយពី ករ ចាក់ ចំនួន  ២ដូស  
តៃកៃយ មករក ឃើញ ថា  មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព ៩០%ក្នងុ ជន   ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ត ដៃលតៃូវ បាន គៃ ចៃឡំ ផ្ដល់ 
ឱៃយ ពាក់ កណ្ដាល ដូស ក្នុង ករ- 
ចាក់  លើកទី១  និងដូស ពៃញ 
នៅ  ក្នុងករ ចាក់ លើកទី ២។

ក្នុង សៃចក្ដី ថ្លៃងករណ៍មួយ  
រដ្ឋា ភបិាល ឥណ្ឌា  បាន នយិាយ 
ថា  ករអនញុ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស ់គ ឺ 
«ស្ថិតកៃម លក្ខខណ្ឌ បទបៃប- 
ញ្ញត្តិ» តៃមិន បានផ្ដល់ ព័ត៌មាន 
លម្អតិ អំពី លក្ខខណ្ឌ ទំាងនោះ ។

វ៉ាក់សាំង មួយទៀត ដៃល 
រដ្ឋាភិបាល ឥណ្ឌាបាន អនុញ្ញាត  
ឱៃយ បៃើបៃស ់ គ ឺវ៉ាកស់ាងំ  COV-
AXIN  ផលិតក្នុង សៃុកដោយ 
កៃុមហ៊ុន  Bharat Biotech 
និង កៃុមបៃឹកៃសា សៃវជៃវ វៃជ្ជ- 
សាស្តៃ ឥណ្ឌា។ ករ អនុញ្ញាត 
នៃះ  បាន ធ្វើឡើង  ខណៈពៃល- 
ដៃល មានព័ត៌ មានជា សាធា- 
រណៈ តិចតួច  អំពី លទ្ធផល ករ- 
សាក លៃបង សុវត្ថិភាព  និង បៃ-
សិទ្ធភាព នៃ វ៉ាក់សាំង នៃះ។

សៃចក្ដ ីថ្លៃងករណ៍ របស់ រដ្ឋា- 
ភបិាល  បាន នយិាយថា  រដ្ឋាភ-ិ 
បាល  បាន «ផ្តល់ ករ អនុញ្ញាត 
សមៃប់ ករ បៃើបៃស់ មាន កមៃ ិត   
ក្នងុសា្ថាន ភាព អាសន្ន ក្នងុ  ផល - 
បៃយោជន៍ សាធារណៈ  ជាករ - 
បៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ក្នុង របៀប 

ជាករ សាកលៃបង គ្លីនិក  ជា - 
ពិសៃស ក្នុង បរិបទ នៃ ករឆ្លង 
វ៉ារៃយ៉ង់ថ្មី »។

ដំណក់ កល ចុងកៃយ នៃ 
ករអនុញ្ញាតឱៃយ វ៉ាក់សំាង ទំាង ២  
នៃះ គឺ ករ អនុម័ត ជាផ្លវូ ករ ដោយ  
បៃធាន របស ់អង្គករ តៃតួ ពនិតិៃយ 
ស្តង់ដ ឱសថ  ដៃលគៃ រំពឹងថា 
នឹង ធ្វើឡើង នៅ ពៃល ឆប់ៗ។ 
ឥណ្ឌាមាន គមៃង ចាប់ផ្ដើម 
ករ  ចាក់វ៉ាក់សំាង នៅ ខៃ មករា 
នៃះ ដោយមាន គោលដៅ ចាក់ 
ជនូ បៃជាជន ចនំនួ  ៣០០លាន 
នាក់ ក្នុង រយៈពៃលពី ៦  ទៅ  
៨ខៃ ខាងមុខ។ កៃសួង សុខា - 
ភបិាល ឥណ្ឌា គ ឺគៃង នងឹ ផ្តល ់
អាទិភាព ចាក់ជូន បុគ្គលិក 
សុខា  ភិបាល ជាង ៣០លាន 
នាក់ ដោយ ឥត គិតថ្លៃ។

 កៃពី វ៉ាក់ សាំងទាំង ២នៃះ  
លោក រដ្ឋមន្តៃី  Prakash Ja-
vadekar  ក៏បាន បងា្ហាញផង- 
ដៃរថា  វ៉ាកស់ាងំ ២ផៃសៃងទៀត គ ឺ
កំពុង រង់ចាំ ករ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បៃើបៃស់  គឺ វ៉ាក់សាំង  Zy-

CoV-D ផលតិ ដោយ កៃមុហ៊នុ 
ក្នុង សៃុក  Zydus Cadila  និង  
Sputnik V  របស់ រុសៃសុី។

សៃចក្ដី បៃកស របស់ឥណ្ឌា 
ធ្វើឡើង ប៉នុា្មោនថ្ងៃ បនា្ទាបព់ ីចកៃ-
ភព  អង់គ្លៃស  បានធ្វើករ អនុ-
ញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ វ៉ាក់សាំង  
AstraZeneca/Oxford។

អង់គ្លៃស បាន មានផៃន ករ 
ចាប់  ផ្ដើម ករ ចៃកចាយ វ៉ាក់- 
សាំង នៃះ នៅថ្ងៃទី៤  ខៃ មករា  
ហើយមាន គោលដៅ ឱៃយ បៃជា- 
ជន  ២ លាននាក់ ទទួល បាន 
ដូស ទី១ នៃ វ៉ាក់សំាង  Astra-
Zeneca/Oxford  ឬ វ៉ាក់សាំង  
Pfizer/BioNTech នៅ តៃឹម 
ដំណច់ សបា្ដាហ៍ ដំបូង នៃឆ្នាំ 
២០២១ ។ 

ដោយសារ ករកើន ឡើងនូវ 
ករណីឆ្លង  និង រកឃើញ ករ- 
រកីរាលដល វ៉ារៃយង៉ថ់្ម ី ដៃលងាយ 
ជាង មុន  នៅខាង តៃបូង បៃទៃស 
បានធ្វើ ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល ចកៃភព 
អង់គ្លៃស  ក៏ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ យុទ្ធ- 
សាស្តៃ មកធ្វើ ករ ចាកវ់៉ាក ់សំាង 

ដូស ទី១ ឱៃយ មនុសៃស ឱៃយ ចៃើន- 
បផំតុ  ជាជាង រកៃសាទកុ វ៉ាកស់ាងំ 
សមៃប ់ករ ចាក ់ដសូទ ី២  ដើមៃប ី
បង្កើន ចំនួន មនុសៃស ដៃល ទទួល-  
បាន វ៉ាកស់ាងំ។  ថ្មីៗ នៃះ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល អង់គ្លៃស  បាន ចៃញ ករ- 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មនុសៃស មា្នាក់ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង ២បៃភៃទ ផៃសៃងគ្នា  បើ - 
សិនដច់ ស្តុក វ៉ាក់សំាង ដើម 
របស់ ពួកគៃ។

ករណៃនាំ ទាំង២នៃះ  តៃូវ 
រិះគន ់ដោយ អ្នកជនំាញ ជងំឆឺ្លង 
ជាចៃើន ថា គឺ ជា ករ បៃថុយ 
របស់  រដ្ឋាភិបាល អង់គ្លៃស 
ដោយ សារ ករ សាកលៃបង វ៉ាក់-
សំាង  ទំាង២មិន បានសិកៃសា អំពី   
បៃសិទ្ធ ភាព និង សុវត្ថិភាព នៃ 
ករ ពងៃីក គមា្លាត រវង ករ ចាក់  
ដូស នីមួយៗ  និង ករ ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាងលាយ គ្នាទៃ។ អ្នក វិភាគ  មួយ 
ចនំនួ បានគតិ ថា ករ ណៃ នា ំនៃះ  
អាចកត់ បន្ថយ ករ ជឿទុក -  
ចិត្ត លើយុទ្ធនាករ ចាក់ វ៉ាក់-
សាំង និង វិធាន ករ សុខភាព 
សាធារណៈ ជា ទូទៅ ៕

ឥណ្ឌាប្រកាសអនុញ្ញាត...

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងព័ត៌មាន និងសោតទស្រសន៍ឥណ្ឌា លោក Prakash Javadekar (កណ្តាល ) ថ្ល្រង ក្នងុ សន្នសីិទកាស្រត      នៅក្រ ុងញូវ ដ្រលី។ AFP

មន ្ត ្រ  ីស ខុាភិបាល ចូល រួមទទួល វ៉ាក់សំាង  កា រពារជំងឺកូវីដ ១៩   ។រូបAFP



www.postkhmer.com

ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : លោក ថុល ចាន់ថន ជា 
គ្រូ បង្រៀ ន គណិតវិទ្រយា នៅវិទ្រយាល័យ 
ហ៊ុន ស្រន ស្ររីភាព ខ្រត្ដកណ្ដាល   
បាន ក្លាយ  ជា ម្ចាស់ ជយលាភី ល្រខ ១  
ក្នងុ កម្មវធិ ីប្រកតួ គ្រ ូបង្រៀន ដ្រលមន 
ភាព  ច្ន្រ ប្រឌិត  ប្រចាំ ឆ្នាំ ២០២០ លើ  
«ករ បង្រៀន សិស្រស តាម រយៈ ករ ធ្វើ- 
គម្រង ស្រវជ្រវ»  ទៅ តាម បរបិទ ន្រ 
សម័យ បច្ច្រកវិទ្រយា ។ 

លោក ចាន់ថន បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖« នៅ ក្នុង គម្រង ន្រះ ខ្ញុំ ដឹក- 
នាំ សិស្រស ស្រវ ជ្រវ  លើ ផ្ន្រក ផលិត-
ផល  ដោយ ប្រើ ប្រស ់កម្មវធិ ីArduino 
និង អ្រឡិចត្រនិូក  តាម រយៈ ករ ធ្វើ ផ្រន-  
ករ សម្រប់ បង្រៀន សិស្រស  ដូចជា ករ- 
ស្រវ ជ្រវ នូវ អ្វី ដ្រល ថ្មី ករ វិភាគ និង 
ករ ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ករ បាតុភូត ដ្រល 
បង្ក  ជា ហ្រតុ និង ផល  និង ករ អភិវឌ្រឍ 
ឧបករណ៍ វិទ្រយា សាស្ដ្រ ថ្មី ដើម្របី ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា »។ 

 លោក  ថា ៖ « ខ្ញុ ំក ៏បាន ដកឹ នា ំស្វ្រង រក 
ដំណោះ ស្រយ ប្រប វិទ្រយា សាស្ដ្រ  មិន 
ប្រប វិទ្រយា សាស្ដ្រ និង បញ្ហា សង្គម  ក៏ 
ដូចជា  ករ ដោះ ស្រយ បញ្ហា ដ្រល 
កើត ឡើង ក្នុង ជីវិត ប្រចាំ ថ្ង្រ ផង ដ្ររ »។ 

យោងទៅតាម ស្រចក្ដ ីប្រកស របស ់
ក្រសួង អប់រំ យុវជន  និងកីឡា   ឲ្រយ ដឹង 
ថា  ប្រពន័្ធអ្រឡចិត្រនូកិ លើកទ១ី នៅ 
កម្ពជុា (Cambodian E-Learning 
Forum 2020) ត្រវូបាន បង្កើត ឡើង 
ក្នុង បំណង ផ្ដល់ ឱកស ក្នុងករ ផ្លាស់- 
ប្ដូរ ទស្រសនវិស័យ  គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម និង 
ច្រក រំល្រក យុទ្ធសាស្ដ្រ នានា  ដើម្របី 
ធានា បន្ដ ផ្ដល់ ស្រវា អប់រំ  អំឡុង ព្រល 
ន្រ វិបត្ដ ិកូវីដ ១៩ ក៏ ដូចជា ករ ជំរុញ កិច្ច 
សហករ អភិវឌ្រឍ  និង ករ ប្រើ  បច្ច្រក-  

វិទ្រយា  គំាទ្រ ករ សិក្រសា តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច-  
ត្រនិូក  និងករ សិក្រសា ព្រញ ១ជីវិត  ។ 

លោក ហង់ ជួន ណរ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី- 
ក្រសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា បាន 
ថ្ល្រង ក្នុង ព្រល បើក ដំណើរករ ប្រព័ន្ធ - 
អ្រឡិចត្រូនិក លើកទី១ នៅ កម្ពុជា 
តាម វដី្រអ ូថា ៖ «  ព ីខ្រ មនីា ឆ្នា ំ២០២០  
ព្រល ខ្ញុ ំត្រវូ បទិ សាលារៀន ដោយ សារ 
ត្រ  វិបត្ដិ កូវីដ ក្រសួង អប់រំ យុវជន 
និងកីឡា ន្រ ព្រះរាជាណចក្រ កម្ពុជា 
បាន បង្កើត យទុ្ធនាករ  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ករ- 
សិក្រសា តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក  និង 
ឌីជីថល ដោយ ករ បង្រៀន តាម រយៈ 
វដី្រអ ូ ព ីថា្នាក ់ទ១ី ដលទ់១ី២ ដើម្រប ីផ្ដល ់
ឱ្រយ កុមរ និង សិស្រស មិនបាន និង មិន 
អាច ទៅសាលារៀន បាន »។ 

Arduino ជា ឧបករណ៍ សម្រប់ 
សរស្ររកូដ ដាក់ ក្នងុ ឈីប (Arduino) 
ដ្រល ត្រូវបាន ប្រើ ឱ្រយ អពំលូ ដណំើរ ករ 
ម៉ូទ័រ និងរ៉ូបូត ។ កូដ ដ្រល ត្រូវ បាន ប្រើ  
ជា ករ ប្រមូល យក នូវ ទ្រសឹ្ដ ីរូបវិទ្រយា រូប- 
មន្ដ គណតិវទិ្រយា របូមន្ដ គមី ីវទិ្រយា  សសិ្រស 
រៀន នៅ ចំណ្រះដឹង ទូទៅ  ជា អ្នក សរ-
ស្ររ ដើម្រប ីឱ្រយ ប្រពន័្ធ ដណំើរករ  រមួទាងំ 
ប្រតិបត្ដិករ ស្វ័យ ប្រវត្ដិ ជា ដើម។ 

លោក ចាន់ថន   និយាយ ថា ៖ «   ក្នុង 
គម្រង ន្រករ បង្កើត ន្រះ  លើក យក ពី 
ករ  ធ្វើ គម្រង ស្រវជ្រវ ដោយ ប្រើ  
Arduino និង អ្រឡិចត្រូនិក »។ 

គ្រូគណិត វិទ្រយា  ថុល ចាន់ថន បាន 
ឱ្រយ ដងឹថា ករ ប្រកតួ  « គ្រ ូបង្រៀន ដ្រល 
មន គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត ខ្ពស់ » ន្រះ បាន 
ផ្ដល់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ចំពោះ គ្រូ សិស្រស 
ក៏ដូចជា ប្រព័ន្ធ អប់រំ នា ព្រល បច្ចុប្របន្ន 
ន្រះ ផង ដ្ររ។ 

លោក លើក ឡើងថា ៖ « ចំពោះ គ្រូ 
មន ភាព ច្ន្រ ប្រឌិត ដោយ ប្រើ វិធី សាស្ដ្រ- 
 បង្រៀន និង បច្ច្រកវិទ្រយា សម្រប់ ករ- 

បង្រៀន ក៏ដូចជា រៀន ដើម្របី ឱ្រយ មន 
ប្រសិទ្ធភាព ។ ជាក់ស្ដ្រង វា ប្រើ រយៈ- 
ព្រល ខ្លី ត្រ សិស្រស ទទួល បាន ចំណ្រះ- 
ដឹង ច្រើន ។ ចំពោះ ករ អប់រំ វា ជា ករ- 
បង្កើត សា្មារតី សាមគ្គ ីក្នងុ ករ អប់រំ សិស្រស  
ប្រកប ដោយ គុណភាព  មន ធាតុ ចូល ពី 
គ្រប់ មុខ ជំនាញ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ សហ គមន៍ 
មន ទំនុក ចិត្ដ ក្នងុ វិស័យ អប់រំ ជាតិ »។ 

លោក ចាន់ ថន  បន្ដថា ៖ « ចំពោះ 
សិស្រស ពួកគ្រ បាន យល់ ដឹង ពី ម្ររៀន  
ពពី្រះ កម្មវធិនី្រះ មនិ ម្រន ផ្ដោត ត្រ លើ 
ខ្លឹម សារ ម្ររៀន មួយ មុខ នោះទ្រ ត្រ ក៏ 
ទទួល បាន ករ យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ ពី គ្រូ 
ថ្រម  ទៀត។  សិស្រស អាច រៀន ពី វិធី- 
សាស្ដ្រ  ស្រវ ជ្រវ ដើម្រប ីជា ដើម ទនុ ក្នងុ 
ករ រៀន បន្ដ  នងិ ធ្វើ ករ ព្រល អនាគត។ 
សិស្រស ស្រឡាញ់ លើ ករ រៀន  ដើម្របី ចាប់ 
យក អាជីព ជា ជាង ករ គិត ថា រៀន  
គ្រន់  ត្រ ដើម្របី ប្រឡង ប្រចំា ខ្រ ឆមស។ 
សិស្រស មន ផ្នត់ គំនិត ជួយ សហគមន៍  
ក្រយ  ពួកគ្រ ទទួល បា នករងារ  »។ 

គ្រ ូគណតិ វទិ្រយា របូ ន្រះ បាន ចលូរៀន 
ជាមួយ ArrrowDot តាម រយៈ កម្មវិធី 
សិក្រសា ជា ច្រើន ដូចជា Electronic 
Module ព្រមទំាង គម្រង Arduino 
និង  ESP  រួច បន្ដ    Python ជាដើម។

បើ ទោះ ជា ក្រសួង សា្វាគមន៍ ចំពោះ 
ប្រក្ខភាព ជា គ្រ ូបង្រៀន ទាងំអស ់យា៉ាង 
ណ កដ៏ោយ  ក ៏ម្ចាស ់ជយ លាភ ីរបូ ន្រះ  
អះអាង ថា គ្រូ បង្រៀន ដ្រល មិន មន 
ចំណ្រះដឹង ផ្ន្រក បច្ច្រកវិទ្រយា សម័យ ថ្មី  

នឹង មិន អាច ចូលរួម ករ ប្រកួត ប្រជ្រង 
ន្រះ បាន ឡើយ ។ 

លោក បាន ឱ្រយ ដងឹថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថាមនិ 
អាច  ទ្រ   ពីព្រះ ករ បង្រៀន  និងករ- 
រៀន   ព្រល បច្ចបុ្របន្ន ត្រវូបាន ធ្វើ បច្ចបុ្របន្ន- 
ភាព ខ្លាងំ ក្នងុ ប្រទ្រស យើង ។ ដូច្ន្រះ គ្រ-ូ 
បង្រៀន ត្រូវ រៀន ពី បច្ច្រកវិទ្រយា »។ 

លោក ចាន់ថន ជា គ្រូ  គណិត វិទ្រយា 
ផង និង ជា គ្រូ ដឹក នាំ ក្លិប វិទ្រយា សាស្ដ្រ 
ប្រចាំ សាលា ផង ដ្ររ  ដោយ ក្លិប វិទ្រយា- 
សាស្ដ្រ ន្រះ បាន ដំណើរ ករ រយៈ ព្រល 
៣ ឆ្នាំ មក ហើយ និង បាន ជួប ឧបសគ្គ 
ជា ច្រើន ។ 

ក្លិប បាន កត់ ត្រ ទុក នូវ បញ្ហា ដ្រល 
ជួប ប្រទះ  រួច រក វិធី ដោះ ស្រយ  ដ្រល  
មន ករ ចូលរួម ពី នាយក សាលា និង 

សសិ្រសានសុសិ្រស ផ្ទាល ់។ នៅ ឆ្នាដំបំងូ  វា 
ពិត ជា មន ករ លំបាក ចំពោះ សម្ភារ 
ពពី្រះ ពកួគ្រ ប្រើ គ្រឿង អ្រឡចិត្រនូកិ 
និង  Arduino ជា ឧបករណ៍  រៀន។ 

លោក  លើក ឡើងព ីមលូ ហ្រតនុ្រ ករ 
ចូលរួម ប្រកួត ថា ៖ « ករ ចូលរួម ក្នុង 
កម្មវធិ ីន្រះ គចឺង ់ បងា្ហាញ ទៅ កន ់ថា្នាក-់ 
ដឹក នាំ ដើម្របី គាំទ្រ នូវ គម្រង ន្រះ។ ខ្ញុំ 
ចង់ ស្វ្រង យល់ ពី ករ ប្រកួត  ផ្រស្រងៗ 
បណំង ដកឹ នា ំសសិ្រស ទៅ ចលូរមួ ប្រកតួ  
ដោយប ្រើចំណ្រះដឹង របស់ ខ្ញុំ ដើម្របី 
តម្រង់ ទិស សិស្រស ឱ្រយ ចាប់ យក ជំនាញ 
វិស្វកម្ម អ្រឡិចត្រូនិក ម្រកនិក ព័ត៌-
មន វិទ្រយា និង ឧត្ដម នវានុវត្ដន៍ »។ 

លោក បន្ដថា ៖« ខ្ញុំ ក៏ ចង់ ផ្រសព្វផ្រសាយ 
ឱ្រយ សសិ្រស នងិ គ្រ ូចលូរមួ ក្នងុ សកម្មភាព 
ស្រវជ្រវ បង្កើត ថ្មី និង ចូលរួម ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា (ករ បពំលុ បរយិាកស  
ដណំោះ ស្រយ សសិ្រស រៀន ខ្រសាយ នងិ 
សង្គម ជា ដើម ) ឱ្រយ សហគមន៍ គាំទ្រ 
សកម្មភាព ដូចជា ចលនា សម្អាត 
សាលារៀន ទីក្រុង ជាដើម »។ 

ម្ចាស់ ពាន រងា្វាន់  លោក ថុល ចាន់ 
ថន បាន ទទួល ប្រក់ រងា្វាន់ ចំនួន៥ 
លាន រៀល  នងិ កុពំ្រយទូរ័ យរួ ដ្រ ១គ្រឿង  
ដ្រល ត្រូវបា នរៀបចំ ប្រកួត ពី ថ្ង្រទី ៣ 
ទ៤ី ខ្រ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០កន្លង ទៅ  ដោយ 
ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា សហ-
ករ  ជាមួយ គ្រឹះ សា្ថាន បណ្ដុះ បណ្ដាល  
IT Academy STEP Cambo-
dia៕ 

គ្រូគណិតវិទ្រយាជាប់ល្រខ១នូវគំនិតច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ចំពោះ
ការបង្រៀនសិស្រសរបៀបធ្វើគម្រងស្រវជ្រវក្នងុបរិបទថ្មី

ម្ចាស់ ជយលាភីលេខ ១ បង្កើត កម្មវិធី « ការ បងេៀន សិសេស តាម រយៈ ការ ធ្វើ គមេង សេវជេវ » តាមបច្ចេកវិទេយាសម័យ ថ្ម។ី រូបថត សហ ករី

លោក ថុល ចាន់ថន (អាវខៀវ កេវាត់ក) បងេៀនក្នងុ វិទេយាល័យ ឯកជនមួយ។ សហ ករី

លោក ថុល ចាន់ថន គេ ូ គណិត វិទេយា នេ 
វិទេយាល័យ  ហុ៊ន សេន  សេរីភាព។ សហ ករី



ថ្ងៃ៦រោច ខៃបុសៃស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី៤ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចូលចិត្ត
សកិ្រសាផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តសខុភាព
ផ្លូវកយអ ចមានជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រដ យសារត្រអំណាចន្រ

កមា្លាងំចិត្តមានសភាពខ្លាងំទើបអចករពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកយមិនឱ្រយមានភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯករ-
ប្រកបរបររកទទួលទ ននានាបានផលចំណ្រញ
ជាធម្មត ។ចំព ះបញ្ហាស្ន្រហ វិញ គូស្ន្រហ៍មាន-
អធ្រយាស្រ័យគ្នាបានល្អប្រសើរនិងសុខសាន្ត។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធ្រយម។ថ្ង្រន្រះលាភសក្ការៈ
ផ្រស្រងៗនឹងបានមកដយក្តីនឿយ-
ហត់ច្រើន។ស្រចក្តីស្ន្រហខ្វះភាព-
ផ្អ្រមល្ហ្រម និងមិនសូវច្រះយល់ចិត្ដ

គ្នាឡើយ។លោកអ្នកច្រើនត្រតម្រវូតមចិត្តខ្លនួ-
ឯងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីទឹកចិត្តអ្នកដទ្រប៉ុនា្មាន
នោះឡើយ។ករប្រកបរបររកទទលួទនផ្រស្រងៗ
គួរត្រមានករពិចារណា និងពិភាក្រសាគ្នាឱ្រយបាន
ច្រើនជាមុនសិនចំាឈានដល់ករសម្រចចិត្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ករបំព្រញ-
ករងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលផល
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ ចំពះ
ករធ្វើដំណើរទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រកបដយសុវត្ថិភាព។ រីឯករនិយាយស្តីប្រកប-
ដយឧត្តមគតិ សុខភា ពផ្លវូចិត្តមានសភាពល្អ
ពលគឺចិត្តប្រកបដយស្រចក្តីម្រត្តាករុណា
ចំពះមនសុ្រសនិងសត្វ។ករទទួលដំណឹងនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមានស្រចក្តសុីខ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។សុខភាពផ្លវូកយ
និងផ្លវូចិត្តគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វទី្រ។
ចំពះករប្រកបរបររកទទួលទនផ្រស្រងៗ 
នឹងបាននូវផលចំណ្រញតបស្នងនឹងករ-

ខិតខំប្រងឹប្រងរបស់អ្នកខណៈដំណឹងដ្រលទទលួបាន
ធ្វើឱ្រយលោកអ្នកមា នក្តីសោមនស្រសរីករាយ។ចំណ្រកឯករ-
ធ្វើដំណើរទៅកន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្រងមានសុខសុវត្ថភិាព។
រីឯលា ភសក្ការៈវិញទទួលបានផលដយរលូន។ចំពះ
ករធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយរម្រងមានសុខសុវត្ថភិាព។

រាសីល្អបង្គរួ។ រីឯករប្រកបរបររក-
ទទួលទ នផ្រស្រងៗ នឹងបានផលកក់-
កបជាធម្មត។ចំពះករធ្វើដំណើរ
ទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយនានាវិញនោះក៏

ទទួលបានសុវត្ថភិាពល្អត្រទឹកចិត្តរម្រងប្រប្រលួ
ទៅត មបរិយាកសផងដ្ររ។ប្រសិនបើមានបញ្ហា
ណាមួយកើតឡើងចំព ះលោកអ្នកគួរត្រព្រយាយាម
ដះស្រយដយសន្រសឹមៗ បើពំុនោះទ្រនឹងបង្កជា
បញ្ហាធំមិនខនឡើយសម្រប់សុខសុវត្ថភិាព៕      

រាសីឡើងខ្ពស់ ។រាល់ករបំព្រញ-
ករងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ករធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្រកបដយ-
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯករនិយាយស្តី

ប្រកបដយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមាន
សភាពល្អព លគឺទឹកចិត្តប្រកបដយក្តីម្រត្តានងិ
ករុណា។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតមិនមានក្តីខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធ្រយម។ក រព លពាក្រយសម្តីធ្វើ-
ឱ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់សា្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុករបំព្រញករ-
ងារប្រកបដយសា្មារតីប្រងុប្រយ័ត្ន

ធ្វើឱ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ករធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសប្របាយត្រក៏គួរត្រប្រងុប្រ-
យ័ត្នដ្ររ។ រីឯលាភសក្ការៈវិញគឺទទួលបានផល
បង្គរួប៉ុណ្ណោះ។ចំពះបញ្ហាស្ន្រហវិញនឹងមាន
ករអធ្រយាស្រយ័និងច្រះយ គយល់គ្នាផងដ្ររ។        

រាសីមធ្រយម។ករបំព្រញករងារ
ផ្រស្រងៗមា នឧបសគ្គច្រើនត្រទឹក-
ចិត្តប្រកបដយភាពសា្វាហប់ក្នុង
កចិ្ចករ។ចពំះស្រចក្តសី្ន្រហគរួ-

ត្រមានករយគយល់និងអធ្រយាស្រ័យគ្នាទើប
ជាករប្រសើរ។ថ្ង្រន្រះលាភសក្ការៈផ្រស្រងៗនឹង
បានមកដយសារត្រផលបុណ្រយរបស់លោក-
អ្នកពជីាតមិនុ។ដយឡ្រកទកឹចតិ្តច្រើនត្រមាន
ទំនោរទៅរកករបំព្រញបុណ្រយកុសលផ្រស្រងៗ។

 រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត។ករនយិាយ-
ស្តីប្រកបដ យឧត្តមគតិពលគឺ
រាល់ពាក្រយសម្តីដ្រលនិយាយច្រញ-
មកត្រវូវិភាគឱ្រយច្របាសល់ាស់មុននឹង

មានករហស្តីច្រញទៅក្រ។ស្រចក្តីស្ន្រហពរ-
ព្រញដយភក្តីភា ព និងភាពផ្អ្រមល្ហ្រមល្អូកល្អិន
នឹងគ្នា។រីឯករប្រកបរបររកទទួលទននានាបាន
ផលចំណ្រញគួរជាទីគ ប់ចតិ្តធ្វើឱ្រយអ្នកមានទកឹចតិ្ត
បំព្រញនូវកិច្ចករនា នាបានទ្វ្រឡើងថ្រមទៀត។

-  

 រាសីស្រុតចុះ។នៅក្នុងចិត្តអច
មានបញ្ហាស្មុគសា្មាញខ្លះៗ លោក-
អ្នកគ្មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុង-
ករសម្រចចតិ្តនានាឡើយគប្របីរក

មនុស្រសគួរឱ្រយទុកចិត្តដើម្របីប្រកឹ្រសាយបល់ទើបជា-
ករប្រសើរ។ចពំះករប្រកបរបររកទទលួទន
ផ្រស្រងៗគឺមិនសូវជាបានផលល្អប៉ុនា្មានឡើយ។
ស្រចក្តីស្ន្រហអចនឹងផ្តល់នូវករថ្នាំងថ្នាក់
ស្មុគសា្មាញច្រើនដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ករប្រកប-
របររកទទួលទននានាបានផល-
ល្អប្រសើរត្រសុខភាពផ្លវូកយ
អចនឹងត្រវូយាយីដយជំងឺ។រីឯ-

លាភសក្ការៈច្រើនបានដយធម៌មានសមត្ថភាព
ដះស្រយបញ្ហាឬធ្វើករសម្រចចិត្តផ្រស្រងៗ បាន
ល្អក្នងុថ្ង្រន្រះ។ចំពះស្រចក្តីស្ន្រហវិញគូស្ន្រហ៍
យល់ចិត្តគ្នាបានល្អ និងមានភាពផ្អ្រមល្ហ្រម។រីឯ-
ករធ្វើដំណើរកម្រសាន្តត្រងត្រមានជោគជានិច្ច។  

រាសីស្រតុចុះ។ករធ្វើដំណើរទៅកន់
ទីជិតឆ្ងាយដើម្របីបំព្រញករងារផ្រស្រងៗ 
អចជួបនូវភាពបរាជ័យដ្រលធ្វើឱ្រយមាន
ករធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាងំ។ ចំពះករ-

និយាយស្តីមា នភាពរអក់រអួលមិនគប់ចិត្តអ្នកសា្តាប់
ខណៈបញ្ហាស្ន្រហវិញគូស្ន្រហ៍គ្មានករយល់ចិត្តគ្នាគ្មាន-
ករអធ្រយាស្រយ័ជាហ្រតុនំាឱ្រយមានករប្រកបាក់គ្នា។
ចំណ្រកឯលាភសក្ការៈពិបាករកបានផលណាស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភាពវិញគឺមិនល្អទំងផ្លវូកយនិងផ្លវូចិត្ត។

កៃុង ប៉ៃកាំង : បុរសចូល
និវត្ដន៍ជនជាតិចិនរ៉្រនឃ្វៀន
ដ្រលស្រឡាញ់កីឡាប៉្រងប៉ុង
នៅត្របន្ដកីឡាប៉្រងប៉ុងព្រញ
១ឆ្នាំថ្វីដ្របិតស្ថតិក្នងុអកស-
ធតុរងាស្ទើរកកក៏ដយ។
លោករ៉្រនអយុ៧៣ឆ្នាំ

ដ្រលមកឧទ្រយានគងីហ្វ្រងភាគ
ខងកើតទីក្រុងជាមួយភរិយា
អស់រយៈព្រល២ឆ្នាំចងុក្រយ
បណំងចង់ហត់ប្រណថ្ររក្រសា
សុខភាព។
លោកបានរំឭកថ៖ «ព្រល

ខ្ញុំនៅរៀនយើងរម្រងមើល
ឃើញក្ម្រងៗ ប្រកួតប៉្រងប៉ុង
រៀងរាល់ឆ្នាំ។នោះគឺជាមូល-
ហ្រតុដ្រលមនុស្រសជាច្រើនក្នុង
វ័យស្របាលខ្ញុំច្រះល្រងបាន
យា៉ាងសា្ទាត់ជំនាញ»។
ចំណាប់អរម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន

កើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩
ព្រល១០ឆ្នាំក្រយសា្ថាបនិក
បក្រសកមុ្មយុនសី្ដចនិfounding
ក្លាយជាជើងឯកពិភពលោក
ដំបូងដ្រលមិនត្រឹមត្រកីឡា
ប៉្រងប៉ុងនោះទ្រប៉ុន្ដ្រថ្រមទំង
គ្រប់ប្រភ្រទកីឡាផងដ្ររ។
លោកនិយាយថ៖ «នោះ

ហើយជាមូលហ្រតុដ្រលប៉្រង-
ប៉ុងកន់ត្រព្រញនិយម។ជន-
ជាតិចិនស្ទើរត្រគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើម
ល្រងប៉្រងប៉ុង»។
អគរខ្ពស់ៗ ក្នងុតំបន់ពាណិជ្ជ-

កម្មក្រុងប៉្រកំងឈរច្រូងច្រង
ផុតតុប៉្រងប៉ុងបានជួយរក្រសា
ប្លុកអ៊ូអរមើលទៅមានសភាព
ស្ងប់សា្ងាត់ន្រឧទ្រយានគងីហ្វ្រង។
ទោះស្ថតិក្នងុសតីណុ្ហាភាពធ្លាក់
ទកឹកកក៏លោករ៉្រននងិភរយិា
ត្រវូប្រកួតប៉្រងបុ៉ងជាមួយកីឡា-
ករវ័យចំណាស់ដទ្រទៀត។
តុប៉្រងប៉ុងសាធរណៈចំនួន

១០ក្នុងឧទ្រយានត្រងត្រមាន
មនសុ្រសល្រងនៅចនោ្លាះម៉ាង៨
ព្រឹកដល់ម៉ាង១០យប់រៀង
រាល់ថ្ង្រ។អ្នកមកល្រងក្រម
សីតុណ្ហាភាពត្រជាក់រម្រងពាក់
មួក និងស្រមដ្រករពារ រួម
ទំងមា៉ាស់ទប់សា្កាត់កររីករាល
ដាលវរីសុករូ៉ណូាត្រព្រលពកួ-
គ្របានកម្ដៅសាច់ដំុដយករ-
វាយគ្រប់ប៉្រងបុ៉ង ពួកគ្រចាប់-
ផ្ដើមដះអវក្រស់បណ្ដើរៗ ។
ទិដ្ឋភាពន្រះកំពុងត្របន្ដរីក-

សាយភាយតមទីក្រងុផ្រស្រងៗ 
ទៀត។នរណាក៏អចចូលល្រង

ដយមិនចាំបាច់កក់ទុកត្រ
ត្រូវយកគ្រប់និងប្រដាប់វាយ
ប៉្រងប៉ុងមកដយខ្លួនឯង។
អ្នកល្រងជាច្រើនសុទ្ធត្រជា

បុរសវ័យចំណាស់ត្រក៏មាន
ស្ដ្រីផងដ្ររដ្រលពួកគ្រជាជន
ចូលនិវត្ដន៍។សម្រប់មនុស្រស
ភាគច្រើនប៉្រងប៉ុងជាចំណូល
ចតិ្ដតងំពីកមុារភាពនងិនៅត្រ
បន្ដល្រងទោះចូលនិវត្ដន៍។
លោករ៉្រននិងភរិយា រស់-

នៅក្រប្ររតំបន់សាធរណៈនោះ
និងរម្រងល្រងប៉្រងប៉ុងកន្លះ
ម៉ាងរៀងរាល់ថ្ង្រ។
អ្នកល្រងនៅក្នងុឧទ្រយាននោះ

ក៏មានអ្នកជោគជ័យក្នុងនាម
ជាអ្នកប្រកួតតំណាងជាតិជាក់-
ស្ដ្រងកីឡាអូឡាំពិកក្រុងរីយ៉ូ
ឆ្នាំ២០១៦ចិនឈ្នះម្រដាយ
មាសដល់៤គ្រឿង។
ភរិយាលោករ៉្រនឈ្មាះប៊ី

ជិងឡានអយុ៧០ឆ្នាំប្រប់
AFPថ៖«ចិនឈ្នះម្រដាយ
ស្ទើរគ្រប់ករប្រកួតអន្ដរជាតិ។
ដូច្ន្រះ ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋចិន
យើងមានមទនភាពណាស់
និងរីករាយក្នុងករល្រងប៉្រង-
ប៉ុង»៕AFP/HR

អគារ ខ្ពស់ ចៃូងចៃង ជួយ បង្កប់ ភាព អ៊ូអរ នៃ សកម្មភាព កីឡាវយ ប៉ៃងប៉ុង ក្នុងឧទៃយាន គិងហ្វៃង  ។ រូបថតAFP

ពលរដ្ឋចិនចូលនិវត្ដន៍បន្ដពុះពារអាកាស-
ធាតុលេងប៉េងបុ៉ងតាមចំណូលចិត្ដពីក្មេង

 លោក រ៉ៃន ឃ្វៀន អាយុ ៧៣ ឆ្នាំ បន ្ដ លៃង ប៉ៃងប៉ុង ជា ទម្លាប់ នៃការ ហាត់ បៃណ  ៣០ នាទីរាល់ថ្ងៃ ។ រូបថតAFP

ថ្ង្រចន្ទទី៤ែខមករាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  CIvitkmSanþ LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣
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ណុងហឹបហ្វាយនែនឧបត្ថម្ភសម្ភារបែើបែស់
ជូនមណ្ឌលសុខភាពក្នុងខែត្តពែះសីហនុ

 ដើមៃបី រួមចំណៃក ក្នងុការ អភិវឌៃឍ សហគមន៍ និង 
បង្ហាញ នូវ ការចៃករំលៃក ចំពោះ សង្គម ក៏ដូចជា 

ការយកចិត្ត ទុកដាក់ ទៅលើ អនាម័យ ក្នងុ ការរស់នៅ បៃចំាថ្ងៃ នៅ ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០  គៃះឹស្ថាន 
មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុណុង ហឹប ហ្វា យ នៃ ន ( ខៃ ម បូ ឌា ) ម . ក បាន នំាយក នូវ សម្ភារ បៃើបៃស់ មួយចំនួន ដូចជា 
ធុងសំរាម ចំនួន ១៧ ធុង ជូន ដល់ មណ្ឌល សុខភាព ស្ទងឹហវ  និង កៅអី ចំនួន ១៥០ កៅអី រួមជាមួយ នឹង 
បង់ អង្គយុ ចំនួន ២៦ បង់ ជូន ដល់ អាជា្ញាធរ សមៃប់ បៃើបៃស់ នៅក្នងុ សលាឃំុ / សង្កាត់ ចំនួន ១៣ ឃំុ / សង្កាត់ 
ដៃល ស្ថតិ ក្នងុសៃកុ ចំនួន ២ និង កៃងុ ចំនួន១ គឺ សៃកុ ពៃនប់  ស្ទងឹហវ និង កៃងុពៃះសីហនុ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ។  
ការផ្តល់ សម្ភារ បៃើបៃស់ នាពៃលនៃះបាន បង្ហាញថា ណុង ហឹប ហ្វា យ នៃ ន មិន តៃមឹតៃ ជា គៃះឹស្ថាន ដៃល 
ផ្តល់ សៃវាកម្ម បៃក់កម្ច ីបុ៉ ណ្ណោះ ទៃ តៃ ណុង ហឹប តៃងតៃមន ការចូលរួម និង រៀបចំ សកម្មភាព សង្គម និង 
មនុ សៃសធ ម៌ផៃសៃងៗ ថៃមទំាង បាន យកចិត្តទុកដាក់ លើ ភាគី ពាក់ ព ន័្ធទំាងអស់ ក៏ដូចជា សហគមន៍ ទំាងមូល 
ផងដៃរ ៕
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សណ្ឋាគារហែយ៉ាត់រីជិនសុីភ្នំពែញលំដាប់ផ្កាយ៥ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធដ៏សម្បូរបែប
 សណ្ឋាគារ ហៃ យ៉ា ត់ រី ជិន សីុ ភ្នពំៃញ Hyatt Regency ដៃល 

ស្ថតិនៅ កណ្តាល រាជធានី ភ្នពំៃញ ជាមួយ រចនាប័ទ្ម សម័យ អាណ-
និគមនិយម បារំាង ស្ថតិនៅ លើផ្លវូ លៃខ ១៧៨ បើកទា្វារ ជាថ្ម ីម្តងទៀត 
នៅ ថ្ងៃ ពុធ នៃះ ដៃល ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ ខៃសៃចង្វាក់ សណ្ឋាគារ 
បៃណីត នៅ ភ្នពំៃញ ។   លោក Herman Kemp អ្នកគៃប់គៃង ទូទៅ 
បាន មនបៃសសន៍ថា៖  «ចាប់តំាងពី ឆ្នាំ ១៩០០ ធា្លាប់ជា ផ្ទះ 
លក្ខណៈ គៃសួរ មួយ ហើយ ធា្លាប់ បមៃើ ជា ហង កាហ្វៃមួយ ផ្ទះ ចាស់ 
ដ៏ សៃស់ស្អាត នៃះ តៃងតៃ ជា កន្លៃង សមៃប់ មនុសៃស ជួបជំុគា្នា ហើយ 
សណ្ឋាគារ ហៃ យ៉ា ត់  ធានាថា ខ្លួននឹងនៅតៃ បន្ត ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ 
គៃប់រូប។  ការចៃបាច់បញ្ចលូគា្នា នៃ ស្ថាបតៃយកម្ម សម័យ បុរាណ និង 
ទំនើប លក្ខណៈ អន្តរជាតិ  គួបផៃសំ ជាមួយ វបៃបធម៌ ខ្មៃរ ធ្វើឱៃយ អគារ ដ៏ 
បៃណីត មួយ នៃះ កា្លាយទៅជា មជៃឈមណ្ឌលដ៏ ទំនើប និង ផ្តល់នូវ 
បទពិសោធដ៏ អស្ចារៃយ  ហើយ យើង បង្កើត វា ឡើងដើមៃបី ផ្តល់ជូន នូវ 
អ្វីដៃល ប្លៃក ជាមួយនឹង គំនិត ថ្មី សមៃប់ ទីផៃសារ បច្ចុបៃបន្ន »។  មន 
ទីតំាង ស្ថតិនៅ ចំ កណ្តាល សង្កាត់ ពាណិជ្ជក ម្ម និង កៃបៃរ កន្លៃង វបៃបធម៌ 
នៃ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ   សណ្ឋាគារផ្កាយ៥ លំដាប់អន្តរជាតិ ហៃ យ៉ា ត់   
ក៏មន ហង ធំៗចំនួន ៤ ដៃល រចនា ឡើង យ៉ាង អស្ចារៃយ ដើមៃបី 
ផ្តល់នូវបទពិសោធនៃម្ហបូអាហរ ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់  ។   ភោជនីយដា្ឋាន 
FiveFive Rooftop & Bar ដៃល ស្ថតិនៅ ជាន់ ទី ១៤ មន លក្ខណៈ- 
ទំនើប ដៃលអាច គយគន់ទៃសភាព ដ៏ សៃស់តៃកាល នៃ ដងទន្លៃ 
ខណៈដៃល Metropole Underground នឹង កា្លាយជា បារ៍ 
ដៃលស្ថតិនៅជាន់កៃម ដី ដំបូងគៃនៅ ទីកៃងុភ្នពំៃញ ៕ 
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   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  អ្នក បៃដាល ់ចាសវ់សៃសា ពុទ្ធ 
ឆយរិទ្ធី ពៃមទាំង  គឹម វាសនា, ឡុង 
ពិសិដ្ឋ និង កីឡាករ ជើង ថ្មី ទៃព ឧត្តម 
តៃូវបាន គៃ ចាត់ទុក ថា ជា បៃក្ខភាព 
ដំបូង គៃ បាន រក ឃើញ ជ័យជម្នះ នៅ 
ក្នុងពៃឹត្តិការណ៍ បៃកួត ថ្មី «អ្នកបៃយុទ្ធ 
គនុខ្មៃរ សៃបៀរ ម៉ាទៃដី» ដៃល បានចាប ់
ដណំើរ ការ បៃកតួ ផ្លវូការ នៅ លើ សង្វៀន 
CNC កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ។ 

នៅក្នុង សន្និសីទកាសៃត មុន បើក 
ការ បៃកតួ កាល ព ីពៃកឹ ថ្ងៃអាទតិៃយ នោះ 
លោក សុថី ូណាថាន ់បៃធាន ផ្នៃកកឡីា 
របស់ កៃុមហ៊ុន CBS (CNC CTN 
និង MyTV) និង លោក មុិល កាដូ 
អគ្គ លៃខាធកិារ សហពន័្ធ កឡីា បៃដាល ់
គនុខ្មៃរ សទុ្ធតៃ បាន បង្ហាញ ព ីមោទន- 
ភាព ដៃល បានរមួគ្នាជាមយួ កៃមុហ៊នុ 
អុីនធើ ម៉ាទៃីដបៃវើរិច បង្កើត ឱៃយមន 
ពៃឹត្តិការណ៍ បៃកួតនៃះ ឡើង ដើមៃបី ធ្វើ 
ឱៃយ កីឡាករ កម្ពុជា មន ទីផៃសារ បៃកួត 
កាន់តៃ ចៃើន ក្នុងការ រក បានចំណូល 

មក ផ្គត ់ផ្គង ់គៃសួារ ពសិៃស  បានបៃកតួ 
បៃជៃង គ្នា ពងៃឹងសមត្ថ ភាព ឱៃយបាន 
កាន់តៃ ល្អ តៃៀម ការ បៃកួត អន្តរជាតិ 
នៅពៃលសា្ថាន ភាព ជំងឺ កូវើដ ១៩ បាន 
ធរូសៃល  ហើយ  អាច នា ំយក កឡីាករ 
បរទៃស មក បៃកួតបាន វិញ។ 

ចណំៃក លោក នៅ កសុល តណំាងឱៃយ 
កៃុមហ៊ុនអុីនធើ ម៉ាទៃីដបៃវើរិច ដៃល 
ជាកៃមុហ៊នុ   ឧបត្ថម្ភ ធ ំក្នងុពៃតឹ្តកិារណ ៍
បៃកតួ ថ្ម ីនៃះ បាន នយិាយ ថា៖  «ដោយ 
មើល ឃើញ ព ីភាព រើកចមៃើន ជា  លដំាប ់
របសវ់សិយ័ កឡីាបៃដាល ់គនុខ្មៃរ ព១ី 
ថ្ងៃទៅ ១ ថ្ងៃ កៃមុហ៊នុ សៃបៀរម៉ាទៃដី 
កាន់ តៃ  មន មោទនភាព ខា្លាំង ឡើងៗ 
ដៃល បាន មក  រួមចំណៃក លើក ស្ទួយ 
វិស័យ  កីឡា ដ៏ពៃញ និយម និង    ជា  
កៃរមតក មិនអាច កាត់ថ្លៃបាន របស់ 
ជនជាត ិខ្មៃរ យើង ដោយ កៃមុហ៊នុ របស ់
យើង មន ការតាំង ចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការ 
បន្ត លើក ស្ទួយ វិស័យកីឡា បៃដាល់ 
គនុខ្មៃរ របស ់យើង ឱៃយកានត់ៃ មន ភាព 
លៃបីលៃបាញថៃម ទៀត»។

ចពំោះកម្ម វធិ ីបៃកតួ អ្នកបៃយទុ្ធ គនុ- 

ខ្មៃរ សៃបៀរ ម៉ាទៃីដ នៃះ នឹង មនការ 
បៃកួត នៅ លើ សង្វៀន CNC រៀង- 
រាល់ថ្ងៃអាទិតៃយ ចាប់ ពី មោ៉ាង ១១:០០ 
រហូត ដល់ រសៀល មោ៉ាង ១:៣០។ 
ចំណៃក ការ បៃកួត បើក ឆក បៃចាំ 

សបា្តាហ ៍ទ ី១ កាល ព ីថ្ងៃអាទតិៃយ មៃសិល- 
មិញ គឺ មន ភាព ស្វិត សា្វាញ  ទាំង ៥ គូ 
តៃ ម្តង ហើយជា លទ្ធផល បាន បញ្ចប ់
យា៉ាងរលនូ គ ឺ មន  ឈ្នះដោយពនិ្ទ ុ  ៣នាក ់
ឈ្នះ ដោយ ផ្តលួគ ូបៃកតួ ឱៃយសន្លប ់១នាក ់

ខណៈ ជំនួប រវាង កីឡាករ ខាន់ ឃន 
នងិ ផាន ់សផុាត បាន បញ្ចប ់ដោយការ- 
ស្មើ ពិន្ទុគ្នា។

តាម រយៈ ការ បៃកួត នោះ កីឡាករ 
វយ័ក្មៃង ទៃព ឧត្តម ដៃលជា ប្អនូ បង្កើត 
របស់ ឡុង សុវណ្ណឌឿន បានផ្តួល រើម 
តងុហៃង ឱៃយ សន្លប ់នៅ ទកឹ ទ ី៤ កៃយព ី
បាន វ៉ៃ  តុងហៃង ឱៃយ អាជា្ញាកណា្តាល 
រាប់ចំនួន ៣ដង។ ប៉ុន្តៃ ទៃព ឧត្តម 
បានសារភាព  កៃយការ បៃកួត ថា៖ 
«ជយ័ជម្នះ  ដៃល ទទលួ បាន លើក នៃះ 
មនការ លបំាក ពៃះ កម្លាងំ ទាត ់ចៃញ 
របស់ រើម តុងហៃង មន ទម្ងន់ធ្ងន់ ធ្វើ 
ឱៃយខ្ញុ ំមនការពបិាក ក្នងុការ ចលូ ចាបប់កុ 
ជង្គង់ និង ម៉ាត់ ផង ដៃរ»។

ចំណៃក គឹម វាសនា បាន បន្ត យក 
ឈ្នះ លើ ឆៃ សារា៉ា ដោយ ពនិ្ទមុនិឯកច្ឆន្ទ 
៣-២ រើឯ ឡុង ពិសិដ្ឋ បាន ឈ្នះ ប៊ន 
ពន្លឹក ដោយពិន្ទ ុដៃរ ប៉ុន្តៃ វងៃស វិឆ័យ 
ដៃល បាន បង្ហាញ ពី ភាព ជឿជាក់ ខា្លាំង 
ថា នឹង ឈ្នះ ពុទ្ធ ឆយរិទ្ធី នោះ បៃរ 
ជា តៃវូ បាន បៃកាស ឱៃយ ចាញ ់ដោយ ពនិ្ទ ុ
មិនឯកច្ឆន្ទ ៣-២ ទៅ វិញ៕

ទេព ឧត្តម (កេហម) បាន ម៉ាត់ទៅ លើ រីម តុងហេង កាលពី ថ្ងេអាទិតេយ។ រូប ឈន ណន

អ្នកប្រយុទ្ធ៤នាក់បានឈ្នះនៅក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ថ្មីត្ររីមតុងហ្រងសន្លប់

Pochettinoបានកា្លាយជា
អ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ក្រុមPSG

កេងុ បា៉ារសី : លោក Mauricio 
Pochettino តៃូវ បាន   តៃង តាំង 
ជា គៃូ បង្វឹក ថ្មី នៃ កៃុម ម្ចាស់ ជើង- 
ឯក លីគ កំពូល របស់ បារាំង 
Paris Saint-Germain 
(PSG) ផ្លូវ ការ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
កៃយ ពី  ការ បណ្តៃញ លោក 
Thomas Tuchel ហើយ អ្នក 
ចាត់ ការ ថ្មី  បាន ប្តៃជា្ញា ភា្លាម ៗ  ថា 
នឹង ដឹក នា ំឱៃយ មន ជោគ ជ័យ តាម 
មតៃ ដា្ឋាន របស់ ក្លិប ។

PSG បាន បៃកាស នៅ លើ 
វៃបសាយ ថា អតីត អ្នក ចាត់ ការ 
កៃុម  Tottenham Hotspur 
លោក  Pochettino ពៃម ពៃៀង 
ចុះ ហត្ថ លៃខា ក្នុង កុង តៃ រហូត 
ដល ់ថ្ងៃ ទ ី៣០ ខៃ មថិនុា ឆ្នា ំ២០២២  
ជាមួយ  ជមៃើស  ១ឆ្នាំ ទៀត ។

តាម រយៈ ប៉ុសិ៍ ទូរទសៃសន៍ របស់ 
ក្លិប លោក  Pochettino វ័យ 
៤៨ ឆ្នាំ បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « កៃុម 
PSG គឺ ជាក្លិប ១ ក្នុង ចំណោម 
ក្លិប ធំ ៗ  បំផុត ក្នុង លោក។ វា មិន 
តៃឹម តៃ សំខាន់ ក្នុង ការ ដណ្តើម 
បាន ជោគ ជ័យ ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ តៃ 
ថៃម ទាំង ជោគ ជ័យ ទៅ តាម   
មតៃ ដា្ឋាន របស់ ក្លិប ផង ដៃរ » ។

បុរស សញ្ជាតិ អាហៃសង់ ទីន  ជា 
ឈ្មោះ តៃម្នាក់ គត់  ដៃល តៃូវ  
ជៃើស រើសយក  មក  ដឹក នាំ កៃុម 
កៃយ  PSG ផា្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង 
ជាមួយ លោក Tuchel នៅ ថ្ងៃ ទី 
២៤ ខៃ ធ្នូ ដៃល  គៃ រាយការណ៍  
ថា  មន មតិ យោ បល់ ប៉ះពាល់ 
ម្ចាស់ ក្លិប សញ្ជាតិ កាតា ។

« ក្លិប នៃះ តៃង  ម នអត្ថន័យ 
សមៃប ់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុ ំមន អនសុៃសាវរើយ ៍
ល្អ ជាចៃើន នៅ ទី នៃះ ជាពិសៃស 
បរិយាកាស ប្លៃក ពី គៃ  នៅ  កីឡ- 
ដា្ឋាន Parc des Princes » ។ 
នៃះ ជា សម្តីរបស់ លោក Po-
chettino ដៃល ធា្លាប ់លៃង ឱៃយ ក្លបិ 
ឆ្នាំ ២០០១ ដល់ ២០០៣។

« ខ្ញុ ំតៃឡប ់មក កាន ់កៃមុ ថ្ងៃ នៃះ 
ជាមួយ នឹងការ មន  មហិច្ឆតា 
ពៃញ ខ្លួន  ហើយ ខ្ញុំ អន្ទះ សា ចង់ 
រមួ ការងរ ជាមួយ កីឡាករ ដ៏ មន 
ទៃព កោសលៃយល្អ បំផុត របស់ 
ពិភព លោក មួយ ចំនួន » ។ នៃះ 
ជាពាកៃយ ពៃចន៍  របស់ លោក Po-
chettino  បន្ថៃម។ 

លោក Pochettino នងឹ ចាប ់
ផ្ដើម តួនាទី ក្នុង ការ ដឹក នាំ កៃុម 
បៃកួត ដំបូង នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ចុង- 
សបា្ដាហ៍  នៅ ផ្ទះ របស់  Saint-
Etienne ខណៈ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Ligue 1 ដំណើរ ការ យុទ្ធ នាការ 
របស់ ខ្លួន វិញ កៃយ សមៃក 
រដូវរងជាមួយ នឹង កៃុម PSG 
ដៃលតាម ១ ពិន្ទុ ពី កៃយ កៃុម 
នៅ កំពូល តារាង  Lyon  កំពុង 
ស្ថិត នៅចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ៣ ។

លោក Pochettino តៃូវ  
បណ្តៃញ  ចៃញ កៃយ ដឹក  នាំ 
Spurs ដៃលលោកបាន   រួម រស់ 
ជាមួយ (២០១៤- ២០១៩)
ឡើង ដល់ វគ្គ ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ នៅ 
Champions League  លើក- 
ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ តៃ ចាញ់   
Liverpool៕ AFP/VN

KaneនិងSonធ្វើឱ្រយSpursរស់រវីកវិញ
កេុង ឡុងដ៍ : Harry Kane 

និង Son Heung-min   កា្លាយ 
ជា កីឡាករ មន តម្លៃ ម្ដង ទៀត 
របស់ កៃុម Tottenham Hot-
spur (Spurs) អំឡុង បៃកួត 
ដៃលយកឈ្នះ Leeds United  
៣-០ ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ ការ បៃជៃង ពាន 
កៃបខ័ណ្ឌ Premier League  
ចាប់ ផ្ដើម មន សម្ទុះ ឡើង វិញ ។

តៃ យា៉ាង ណា  វា ជា ថ្ងៃ ដ ៏លបំាក 
មួយ  ទៀត របស់  Premier 
League អង់ គ្លៃស ក្នុង បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង នឹង វើរុស កូរ៉ូណា  ពៃល      
គូ ទី៣ នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ តៃូវ ផា្អាក 
ដោយសារ តៃ ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ   
ការ ឆ្លង ជំងឺ ខណៈ  កីឡាករ របស់ 
Spurs និង West Ham តៃូវ 
បាន  គៃ ឃើញ ថា  នាំ គ្នា រំលោភ 
ចៃបាប់ រឹត បន្តឹង ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ  
ដោយ ការ ទៅ ចូល រួម ពិធី បុណៃយ 
គៃិស្ដ សា្មោស់ ។

ការ បៃកួត រវាង កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Burnley និង កៃុម Fulham 
ដៃល គៃង ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
តៃូវ  លុប ចោល  ដោយសារ មន 
ករណី វិជ្ជមន មួយ ចំនួន ក្នុង 
ចំណោម កីឡាករ នៃ កៃុម ភ្ញៀវ ។

មុន នៃះ  Fulham ដៃល តៃូវ 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ជួប  Spurs កាល 
ពី ថ្ងៃ ពុធ ក៏ តៃូវ  បញៃឈប់ ដូ ច គ្នា ដៃរ 
ពោល គឺ តៃ ប៉ុនា្មោន មោ៉ាង  មុន ការ 
បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម ហើយ ការ ផា្អាក 
នៃះ  នំា ឱៃយ មន ការ ខឹង សមៃបា ពី 
គៃូ បង្វឹក របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
លោក Jose Mourinho ។

តៃ ទោះ បី ជា កៃុម របស់ លោក 

អាច បញ្ចប់ ការ លៃង អត់ ឈ្នះ  ៤ 
បៃកួត ជាប់ៗ គ្នា បាន ពៃល ប៉ះ 
Leeds នៃះ ក៏ ដោយ ក៏ លោក 
Mourinho បាន ស្ដី បនោ្ទោស 
ចំពោះ កីឡាករ  ៣ រូប របស់ខ្លួន 
ដៃល បាន បំពាន ចៃបាប់ ទប់ សា្កាត់ 
វើរុស កូរ៉ូណា ។

Giovani Lo Celso, Erik 
Lamela និង Sergio 
Reguilon តៃូវ  គៃ ថត រូប ភាព 
ពៃល ចលូ រមួ ក្នងុ ពធិ ីជប ់លៀង  ធ ំ
មួយ ជាមួយ គៃួសារ និង មិត្ត ភក្ដិ  
នៅ ថ្ងៃ បុណៃយ គៃិស្ត សា្មោស់  រួម 
ជាមយួ កឡីាករ Manuel Lan-
zini របស់ កៃុម West Ham ។

Spurs  ចៃញ សៃចក្ដី បៃកាស  
ថា ៖ « យើង សោក សា្ដាយ  ណាស់ 
ហើយសូមថ្កាល ទោស ទាំង 
សៃុង  ដៃល  កីឡាករ របស់ យើង 

រួម នឹង  កៃុម គៃួសារ ពៃម ទាំង មិត្ត 
ភក្ដ ិរបស ់ពកួគៃ ចលូ រមួ ថ្ងៃ បណុៃយ 
គៃិស្ត សា្មោស់ ជាមួយ គ្នា  ពិសៃស  
ពៃល យើង ដឹង ពី ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
របស ់គៃប ់គ្នា ទទូាងំ បៃទៃសក្នងុ- 
ការ បន្ត អនុវត្ត វិធាន ការសុវត្ថិ- 
ភាព នៅ ថ្ងៃ បុណៃយ រើក រាយ នៃះ  ។ 
បញ្ហា នៃះ នឹង តៃូវ ដោះ សៃយ  
ដោយ វិន័យ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ ក្លិប » ។ 

លើ ទីលាន  វិញ ដៃ គូ បៃយុទ្ធ 
Kane នងិ Son បាន បញ្ចប ់ការ 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី អត ់បាន របស់ ខ្លួន 
នៅ ២ បៃកួត មុន  ហ្នឹង ហើយ 
គៃប់ បាល់ របស់ ពួក គៃ ក្នុង 
បៃកួត ទី ១៦  នៃះ  ជួយ រុញ ឱៃយ 
Spurs ឡើង ទៅ លៃខ ៣ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ លីគ កំពូល ដោយ 
មន  ២៩ ពនិ្ទ ុតាម ព ីកៃយ កៃមុ 
កំពូល តារាង Liverpool និង 

Manchester United ៤ ពិន្ទុ  
គិតតៃឹម ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ 

កីឡាករ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស 
Kane ជួយ ឱៃយ កៃុម បើក ការ -   
នាំ មុខ ដោយ បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃ មុន នឹង Son ស៊ុត គៃប់ ទី 
១០០ ឱៃយ កៃុម បន្ថៃម ការ នាំ មុខ 
២-០ ហើយ លើស ពី នៃះ ទៀត  
កឡីាករ អន្តរ ជាត ិករូ៉ៃ ខាង តៃបូង ក ៏
បាន ទាត់ បាល់ ជៃុង ឱៃយ កីឡាករ 
Toby Alderweireld តៃត   
គៃប់ ជ័យ ជម្នះ ចុង កៃយ  ដៃរ ។ 

ពៃលនៃះ Kane និង Son 
សហការ គ្នាស៊តុបាន ១៣គៃប ់
ដោយ  ស្មើ នឹង កំណត់ តៃ របស់   
Alan Shearer និង Chris 
Sutton  របស់កៃុម Black-
burn  កាលពីរដូវកាលឆ្នាំ   
១៩៩៤-៩៥  ៕ AFP/VN

Ayling (ឆ្វេង) របស់ Leeds កំពុងលើកជើងបេជេងយកបាល់ជាមួយ Kane របស់ Spurs។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ  ចាប ់តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៨ មកគេ  សង្កេត 
ឃើញ ថា  សមេប់ បេក្ខ នារី ដេល  ជា តំណាង-  
សមេស់ នេ   កញ្ញា ឯក ចក្ក វាឡ  កម្ពុជា ឬ  Miss 
Universe Cambodia  ហាក់ មានសម្ទុះ ខ្លាំង 
នូវ បេជាបេិយ ភាព បន្តបនា្ទាប់ ដោយ សារតេ    មាន  
សមត្ថភាព   គួប  ផេសំ  ជាមួយ នឹង រូប  សម្ផសេស ។ 

យ៉ាង ណា  មិញ មា្ចាស់  មកុដ  កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ 
កម្ពជុា      នៅ ឆ្នា ំ  ២០២០  កផ៏្ទុះនវូ  ការ កោត សរសើរ 
ពី  មហា ជន អំពី  សមត្ថភាព   និង ចំណេះ ដឹ ង  ជា- 
ពិសេស  នោះ    សមត្ថភាព   ចេះ   ភាសា បរ ទេស-    
របស់ កញ្ញា រ៉េត  សារីតា  ជា មា្ចាស់  មកដុ កញ្ញា ឯក  
ចក្ក វាឡ  កម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០២០ និង ជា បេក្ខ ភាព-     
តំណាង   ឱេយ កម្ពុជា  សមេប់ ការ ចូល រួម បេកួត 
កញ្ញា    ឯក ចក្ក វាឡ  ពិភព លោក  ឆ្នាំ ២០២០ នា 
ពេល  ឆ ប់ៗ នេះ   ។

កញ្ញា រ៉េត សារតីា   បច្ចបុេបន្ន ជានសិេសតិ កពំងុតេ  
បន្ត  ការ សិកេសា ថា្នាក់  អនុបណ្ឌតិ  ផ្នេក  ទំនាក់- 
ទំនង  អន្តរជាតិ និង អាច  និយយ   
ភាសា    អង់ គ្លេសបាន  យ៉ាង    សា្ទាត ់-   
ជំនាញ  ស័ក្តិសម  ជា បវរ កញ្ញា  
ដេល   តំណាង ឱេយ  កម្ពុជា  នៅ  លើ 
ឆក   អន្តរជាតិ ដេល កញ្ញា  អាច-  
នយិយ   ភា សា  ប រ ទេស  ជា សកល  
បានយ៉ាង  ល្អ  ។ កញ្ញា រ៉េ ត សារ ីតា 
មាន ចំណុច  ទាក់ ចិត្ត  លើស  គេ- 
ដេល   គណៈ កម្មការ    ពេញ    ចិត្ត គេប់  
វិញ្ញាសា   ដេល   សេី សា្អាត រូប នេះ អាច 
បំបេក  បាន បេកប ដោយ - 
ជនំឿ ចតិ្ត  ហើយ  តាម  ដងឹ គ ឺ
នាង   បាន  បញ្ចប់  ការ  សិកេសា    
បរិញ្ញាបតេ  ផ្នេក ភាសា 
អង់ គ្លេស   ខណៈ មាន  
តុង   និយយ     ភាសា  - 
នេះ  បាន   ល្អ  ហើយ  
ភាសា  ទី ២  ចេះ   
ភាសា   បារំាង - 
សា្ទាត់  ជំនាញ  
និង     ទី ៣  គឺ ជា  
ភា សា    ថេ ក៏ - 
អាច នយិយ 
បាន  ខ្លះ។ 

ចំណេក ឯ 
បេជាបេិយ-  
ភាព    សេី សេស់  
រ៉េត សារីតា ដេល 
មានរូប  រាង សេលូន-  
កម្ពស់  ១,៦៥ - 
ម៉េតេ របូ នេះ  ហាក ់
ទទួល  បាន  ការ - 
ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង 
ពី  មហាជន ក៏ ដូច ជា 
បណា្តាញ  សង្គម នានា 

ទាំង ក្នុង  និង កេ សេុក ចាប់ តា ំង ពីបាន  គេង 
មកុដ មក  គឺ មាន កេុម ហ៊ុន ក្នុង  សេុកជាចេើន បាន 

ទាក់ ទង ថត សេប៉ត  ពាណិជ្ជ ក ម្ម  និង បណា្តាញ 
ព័ត៌មាន កេ សេុក  បាន ទំនាក់ ទំនង 

សមា្ភាសជា  ហូរ ហេ  ស្ទើរ តេ គ្មាន ថ្ងេ 
សមេក។ 

បើ តាម លោក ម៉េន និមលរ័តន៍ 
សមា  ជិក  នេ កេុម អ្នក រៀបចំ ការ- 
បេកួត   Miss Universe Cam-
bodia 2020  បានបញ្ជាក់  ឱេយ  
ដឹង ថា៖ « គួរ ឱេយ កត់ សមា្គាល់ មិន 

ថា  តេសមេប់ សារីតា នោះ ទេគឺ 
អាច  និយយ បាន ថា ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ 

២០១៨ ជំនាន់កញ្ញា រឿន ណាត មក 
ចំពោះ  បេជាបេិយ ភាព    ន េ បេក្ខនារី - 

តំណាង សមេស់ នេ កញ្ញាឯក ចក្ក-  
វាឡ កម្ពុជាយើង  គឺ ហាក់ 

មាន   ភាព ល្អ បេសើរ ពី 
មយួ  ជនំានទ់ៅ មយួ-  

ជនំាន ់ ជា ពសិេស  
សមត្ថ  ភាព »។ 

គួរ  រំឭក  ដេរ 
ថា កាលពី     
ឆ្នាំ ២០១៦-   

រ៉េត សារីតា ក៏  
ធ្លាប់ ទទួល  បាន-  

ពាន    រង្វាន់ ជើង  ឯក 
Youth Champion 

Award  ពី កម្ម  វិធី  UNFPA 
Cambodia  ចំពោះ ការ - 
ជួយ  លើក កម្ពស់ នូវ ការ - 
យល ់  ដឹង អំ ពី ការ អប់រំ 
សុខ ភាព  ផ្លូវ ភេទ  និង - 
ខង សុខ ភាព     បន្ត ពូជ - 
សមេប      ់     យុវ ជន ៕
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កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ រ៉េត សារីតា 
ទទួល  ប ន បេជាបេយិភាព ខ្លាងំ ។ រូប ហ្វេសប៊ុក 

រិន ដាវីត បន លោត និងសេក អបអរ បន្ទាប់ពី លោក អាជា្ញាកណ្តាល លើក ដេ គាត់  ឱេយ ឈ្នះ យ៉ន ពិសី។ រូប ពន្លក

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ   កឡីាករ ជើង ខ្លាងំវយ័- 
ក្មេង នេ កេមុជមេើសជាតគិនុខ្មេរ 
រនិ ដាវតី បានរក ឃើញ ជយ័ជម្នះ 
ដ៏សំខន់ នៅ ក្នុងអាជីព របស់ 
ខ្លួន ហើយ គឺ ការ យក ឈ្នះ លើ 
អ្នក បេដាល់ យ៉ន ពិសី ដោយ 
ពនិ្ទ ុដើមេប ី កា្លាយ ជា មា្ចាស ់ជើង ឯក 
នេ ការ បេកតួ ដណ្តើម ពាន TV5 
Boxing Knock Out Serie 
ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកេម បនា្ទាប់ ពី  
របូ គេ បាន បេឡកូ នៅ ក្នងុ វសិយ័ 
បេដាល ់គនុខ្មេរ អស ់រយៈ ពេល 
ជាង ៤ ឆ្នាំ។

ការ យក ឈ្នះ លើ  យ៉ន ពិសី 
ដោយ ពិន្ទុមិន ឯកច្ឆន្ទ ៣-២ 
សមេប់ការ បេកួត ផ្តាច់ ពេ័តេ 
នៅ លើ សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ លេខ ៥ 
កាល ពី ថ្ងេសៅរ៍ កន្លង មក នេះ 
វា មិន តេឹម តេ ជា ការ រក ឃើញ 
ជោគ ជ័យ យ៉ាងសំខន់ នៅ 
ក្នុងអាជីព ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តេ វា 
កជ៏ាពេល ដេល  រនិ ដាវតី ទទលួ 
បាន បេក់រង្វាន់ ធំចំនួន ៤ ០០០ 
ដុល្លារ ជា លើក ដំបូង ផងដេរ 
ខណៈ   យន៉  ពសិ ី បាន    ២ ០០០ 
ដលុ្លារ ។ ចណំេក ឡងុ ខេត្ត  បាន 
យក ឈ្នះ ពិន្ទុ លើ សាន់ សំអុន 
ក្នងុការ បេកតួ យក លេខ ៣ ដើមេបី 
បាន បេក់ ៧៥០ ដុល្លារ ហើយ 
អ្នកលេខ ៤ សាន់ សំអុន បាន 
៥០០ដុល្លារ។

រិន  ដាវិត  មានការសបេបាយ 
ចិត្ត ខ្លាំងចំពោះ ការ ឈ្នះ បាន 

ពាន ជា លើក ដបំងូនេះ។ ដាវតី 
បាន  នយិយ  កេយ បេ កតួ ថា ៖  
«ខ្ញុ ំសបេបាយ ចតិ្ត ខ្លាងំ  ដោយ សារ 
ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ លើ អាជពី 
មយួ នេះ ។  ខ្ញុ ំបាន ឈប ់រៀន តេមឹ 
ថា្នាក ់ទ ី៤  ដើមេបី បាន ចលូ បេឡកូ 
បេ ដាល ់ពេញ លេញ  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៦  ពេះ ខ្ញុំ បាន  មើល 
ឃើញ  ព ីជវីភាព របស ់គេសួារ ខ្ញុ ំ 
កេ លបំាក ពេក  គ ឺអ្នក មា្តាយ គត ់
កាត់ ដេរ  និង លោក ឪពុកជា    
អ្នក កីឡា បាល់ ទះ» ។

ជាមយួ គ្នា នេះ រនិ ដាវតី បាន  
បេប់ថា សមេប់ បេក់ រង្វាន់ 
ចនំនួ ៤ ០០០ដលុ្លារ ដេល របូគេ 
ទទួល បាន ពី ការ ឈ្នះ  ពាននេះ 
គឺ នឹង យក ទៅ បេគល់ ជូន ដល់ 
មា្តាយ របស់ ខ្លួនទាំង អស់ ដើមេបី 
ឱេយគត់ យក ទៅសង បំណុល 
គេ។ « នេះ ជា លើក ទី ១ហើយ 
ដេល  ខ្ញុំ បាន  ឈ្នះ ពាន  និង ទឹក 
បេក់ ចំនួន ៤  ០០០ ដុល្លារនេះ 
ហើយ បេករ់ង្វាន ់នេះ ខ្ញុ ំនងឹ  យក 
ទៅ ជូន  មា្តាយខ្ញុំ ទាំង អស់  ដើមេបី 
ជីវ ភាព   ពេះ គត់ ជំពាក់ គេ 
ចេើន» ។ 

សសិេសគណ ក្លបិ នាគរាជ ចត-ុ 
មុខ រិន ដាវីត  បានទមា្លាយ ឱេយ 
ដឹង ទៀត  ថា  ៖ « ខ្ញុំ ជា កូនទី ២ 
ក្នងុចណំម បង ប្អនូ  ៤ នាក ់  ដេល 
ចេញ មក រក លយុ  ដើមេប ីគេសួារ 
ក្នងុ មខុ របរ ឡើង បេដាល ់ ហើយ 
ទទលួ បាន ផ្លេ ផ្កា គរួ សម  ទោះប ី 
ជា បាន ជួប ឧបសគ្គ ចេើន យ៉ាង 
ណា ក ៏ដោយ  ហើយ  គតិ មក ដល ់

ពេល នេះ  បេក ់ចណំលូ របស ់ខ្ញុ ំ 
គ ឺខ្ញុ ំជាប ់ជមេើស ជាត ិ ១ ខេ បាន 
៤៥០ ដុល្លារ  រមួទំាងបេក់ បាន 
ព ី  ការ បេ កតួ តាម សង្វៀន បេ ដាល ់
ឯក ជន ទៀត  អ៊ីចឹង  ក្នុង ១ ខេៗ 
ខ្ញុំ  ទទួល បាន ខ្ទង់ ពាន់ ដុល្លារ  
ដើមេបី ជយួ គេសួារ ឱេយ មាន ជវីភាព 
ល្អ បេ សើរ ជាង មុន  គឺ មា្តាយ ខ្ញុំ  
ឈប ់ព ីកម្មការនិ ីកាត ់ដេរមក ធ្វើ 
មេផ្ទះវិញ »។ 

បនា្ទាប ់ព ីការ ឈ្នះ ពាន ជា លើក 
ដំបូង នៅ សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ លេខ ៥ 
នេះ រនិ ដាវតី នងឹ តេវូតេៀម ខ្លនួ  
បេកួតកាន់ តេ សំខន់ មួយ នេះ 
គឺ ការ បេកួតផ្តាច់ ពេ័តេ ដណ្តើម 
ខេសេ កេវាត់ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកេម 
ជាមួយ ភួន ឡាំងកូសុីន នៅ 
លើ សង្វៀន PNN ដេល គេង 
ធ្វើ នៅ ថ្ងេទី ២៤ ខេ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ ខណៈ អ្នកឈ្នះ ខេសេ 
កេវាត់នេះ នឹង បានបេក់ រង្វាន់ 
រហូត ដល់ ៣០ លន រៀល។

សមេបក់ារ បេកតួ ផ្តាច ់ពេត័េ 
ជាមួយ ភួន ឡាំងកូសុីន នេះ 
រិន  ដាវីត មាន សងេឃឹមខ្ពស់ 
ថានឹងអាច ដណ្តើម បាន ខេសេ - 
កេវាត ់ពេមទាងំ បេករ់ង្វាន ់យក 
ទៅ ជយួ  ដល ់មា្តាយ របសគ់េបន្ថេម 
ទៀត។ ដាវីត បាន បញ្ជាក់ថា៖  
« ខ្ញុំ   នឹង តេូវ បេកួត ផ្តាច់ ពេ័តេ       
ជា មយួ កឡីាករ  ភនួ ឡា ំងកសូុនី 
នៅ  សង្វៀន PNN  នា ថ្ងេ ២៤  
ខេមករា  ឆ្នាំ ២០២១  ដណ្តើម 
បេក ់ចនំនួ ៧  ៥០០ ដលុ្លារ  ដោយ  
ខ្ញុំ រំពឹង  ឈ្នះ ៩០ ភាគ រយ »៕

រិន  ដាវីត យក ប្រាក់បានពី ការ  ឈ្នះ 
ពាន ទៅជួយ ដោះបំណុលម្តាយ 

ប្រាជាប្រាយិភាព កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា 
ឆ្នា ំ២០២០ ល្រាបីទំាង ក្នងុ  និង ក្រា ស្រាកុ 

សេសីេស់ កញ្ញាឯកចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២០ រ៉េត សារីតា 

ចេះភាសាអង់គ្លេស និង បរំាងសា្ទាត់ ។ រូបថត ហ្វេសបុ៊ក  
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