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សមត្ថកិច្ចដកហូត
គ្រឿងសម្អាងនិងបរិ-
ក្ខារព្រទ្រយគ្មានច្របាប់
អនុញ្ញាតជាង៥តោន

អក្ខរភាពន្រមនុស្រស
ព្រញវ័យនៅកម្ពជុា
មនករកើនឡើង
ក្នងុរយៈព្រល១១ឆ្នាំ

រដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញករនំាច្រញវិស័យ
កម្មន្តសាលមិនម្រនកត់ដ្ររក្នងុឆ្នាំន្រះ

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំពៃញៈ ផលិតផល គ្រឿង - 
សម្អាង និង សម្ភារ បរិក្ខារ ព្រទ្រយ 
គ្មាន ច្របាប់ អនុញ្ញាត សរុប ជាង 
៥ តោនត្រវូបាន កម្លាងំ នគរបា  ល 
ជំនាញ  ដកហូត ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន  នៅ  ទីតាំង ឃ្លាំង ស្តុក- 
ទំនិញ មួយកន្ល្រង  ស្ថិតនៅ ក្នុង 
សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្របារអំពៅ 
ខណៈ  ដ្រល ថៅ ក្រលក់ ឡ្រ ល្របី - 
ឈ្មាះ ម្នាក់ បាន រត់ គ្រច ខ្លួន ពី - 
ករ តាម ចាប់ របស់ សមត្ថ កិច្ច ។

លោក ម៉ាត់ យូ សុះ ប្រធាន 
ករិយា ល័យ ...តទៅទំព័រ  ២ 

 វ៉ន   ដា រា៉ា  

 ភ្នំពៃញៈ  ករ ច្រះ អាន  និង 
សរស្ររ ( អក្ខរ ភាព) ន្រ មនុស្រស 
ព្រញ វ័យ ដ្រល មន អាយុ ពី ១៥ 
ឆ្នាំ ឡើង  មន ករ កើន ឡើង ក្នុង 
រយៈ ព្រល ១១ឆ្នាំ កន្លង មក ន្រះ  
តាម រយៈ កំ ណ្រ ទម្រង់ របស់ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អប់ រំ  
ដ្រល ជា វសិយ័ អាទភិាព ក្នងុ ករ- 
កសាង ធន ធាន មនសុ្រស។   យោង- 
តាម លទ្ធ ផល  ជំរឿន ចុង ក្រយ 
ទូទៅ ប្រជា ជន នៅ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០ ១៩ ។ 

   លោក   ស   ខ្រង  រដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រសងួ 
មហា ផ្ទ្រ បាន...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
មនផ្រនករ ជំរុញ ករ នាំ ច្រញ 
វស័ិយ កម្មន្ត  សាល មនិ ម្រន កត-់  
ដ្ររ នៅ ឆ្នាំ ២០២១  ដោយ សារ 
មន តម្រវូ ករ ទផី្រសារ ខ្ពស ់ព ីដ្រគ ូ
បញ្ជា ទិញ ក្នុង អំឡុង ព្រល ករ- 
រាត ត្របាត ជំងឺ កូវីដ១៩ ខណៈ 
ព្រល ដ្រល សា្ថានភាព ស្រដ្ឋកិច្ច 
ពភិព លោក ហាក ់ងើប ឡើង វញិ 
ជាមួយ នឹង វត្តមន ន្រ វ៉ាក់សំាង 
ប្រឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

ទិន្នន័យ ពី ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច  
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុបង្ហាញ ថា កម្ពជុា 
បាន នាំ ច្រញ ផលិត ផល នៅ 
ក្នងុវសិ័យ កម្ម ន្ត សាល មនិ ម្រន 
កត ់ ដ្ររ កើន ព ី១៧,២ភាគរយ  

កល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ទៅ ដល់ 
២៦ ភាគ រយ នៅ ឆ្នាំ ២០២០។ 
ផលិតផល  វិស័យ កម្មន្ត សាល 
មិន ម្រន កត់ដ្ររ  រួម មន  អង្ករ 
គ្រឿង សង្ហារិម កង់ និង គ្រឿង 
ផ្គុំអ្រឡិច ត្រូនិក  ជា ដើម។

លោក វង្រសី វិស្រសុត រដ្ឋ ល្រខា- 
ធកិរ ប្រចាកំរ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច  
នងិហរិញ្ញ វត្ថ ុ បាន ថ្ល្រង  ក្នងុ វ្រទកិ  
សាធារណៈ ស្តពី ីករ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
ច្របាប ់ស្តពី ីហរិញ្ញ វត្ថ ុសម្រប ់ករ- 
គ្រប ់គ្រង ឆ្នា ំ២០២១  កលពថី្ង្រ 
ទី  ២៧ ខ្រ មករា ថា ក្នុង គោល- 
ដៅ ជំរុញ ស្រដ្ឋកិច្ច រដ្ឋាភិបាល 
នងឹ បន្ត ជរំញុ ករ នា ំច្រញ វសិយ័ 
កម្មន្ត សាល មិន ម្រនកត់ ដ្ររ 
ថ្រម ទៀត នៅឆ្នាំ ន្រះ។ លោក 
បន្ថ្រម ទៀតថា ...ត ទៅទំព័រ ៨

មន្ត្រថីាកម្ពជុាអាចមនវ៉ាក់សំាងប្រឆំងនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន២០លានដូសនិងបានត្រៀមផ្រនករចាក់រួចរាល់ហើយ

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋល្រខាធិករ 
ក្រសួង  ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
លោក វង្រសី វិសុទ្ធ  បាន បង្ហើប ឱ្រយ 
ដឹង ពី ម្រសិលមិញថា កម្ពុជាអាច 
មន វ៉ាក់ សំាង ប្រឆំង កូវីដ ១៩  
សរុប ចំនួន ២០លាន ដូស  
ដោយ  ក្នុង នោះ ១១ លាន ដូស  
ជាជំនួយ ទទួល បាន ពី ប្រទ្រស 
ជាមិត្ត  និង ដ្រ គូ អភិវឌ្រឍន៍ នានា  
ហើយ ក៏ បាន ត្រៀម ផ្រនករ ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង នោះ រួចរាល់ ដ្ររ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ក្នុង 
សន្ន ិសទី សារពត័ម៌ន  បនា្ទាប ់ព ី

បញ្ចប់ វ្រទិក ស្ដី ពី «ករ គ្រប់- 
គ្រង  ម៉ាក្រូ ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ច្របាប់- 
ថវិក ឆ្នាំ ២០២១» ធ្វើ ឡើង 
នៅសណ្ឋាគរ មួយ ក្នុង រាជ- 
ធានី ភ្នំព្រញ  កល ពី ថ្ង្រ ទី២៧ 
ខ្រ មករា។ 

ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ អ្នក - 
សារពត័ម៌ន  លោក វសិទុ្ធ  ថ្ល្រង 
ដចូ្ន្រះ ថា ៖«រឿង វ៉ាកស់ាងំ តាម- 
ពិត យើង  ត្រៀម២០ លាន- 
ដូស។ ខ្ញុំ មិន គួរ និយាយ មុន 
សោះ ត្រ បើ មិន ឆ្លើយ ក៏ មិន- 
កើត។ តាម ពិត ក្នុង ២០ លាន- 
ដូស ដ្រល យើង មន ផ្រន ករ  
ឥឡវូ យើង បាន រៀប ច ំព្រង រចួ- 

ហើយ។  ស្អ្រក យើង នងឹ ពភិាក្រសា  
ហើយ ផ្រនករ ចាក់ វ៉ាក់សំាង 
ក៏បាន ត្រៀម រួច ហើយ ដ្ររ»។

លោក  បាន បន្ត ថា  ក្នុង ចំ-
ណម វ៉ាកស់ាងំ ២០លាន ដសូ 
ន្រះ  មន រហូត ដល់ ទៅ ១១ 
លាន  ដសូ  គ ឺជា វ៉ាកស់ាងំ  ដ្រល 
ទទួល បាន ក្នុង រូបភាព ជា អំ-
ណយ។ កម្ពុជា រំពឹង ថា  នឹង 
បាន វ៉ាក់សំាង ចំនួន ៧ លាន ដូស  
តាម រយៈ យន្តករ ក ូវ៉ាក ់ដ្រល  ជា 
ប្រព័ន្ធ អន្តរ ជាតិ របស់  អង្គករ 
សុខភាព ពិភព លោក ។ ក្នុង 
ខ្រកមុ្ភៈ  ឬ ខ្រមនីា  កម្ពជុា សង្រឃមឹ 
ថា  បាន វ៉ាក់សាំង ពី ចិន  ហើយ 

វ៉ាកស់ាងំ ន្រះ នងឹ ចាប ់ផ្ដើម ចាក ់
ក្នុង ខ្រ កុម្ភៈ ឬខ្រមីនា។

បើ តាម លោក វង្រសី វិសុទ្ធ  ប្រ- 
ទ្រស   អូស្ត្រលី  កល ពី ថ្មីៗ ន្រះ 
បាន ប្ដ្រជា្ញា ផ្ដល់ ជំនួយ ឥត សំ-
ណង   ២៨លាន ដលុា្លារ អាម្ររកិ 
ឬ ៣៥លាន ដុលា្លារ អូស្ត្រលី  
ដើម្របី ទិញ វ៉ាក់សំាង ចំនួន៣ - 
លាន ដូស ។  ករ ទិញ ន្រះ  អាច 
ធ្វើ ឡើង តាម យន្តករ កូវ៉ាក់  
WHO  យូនីស្រហ្វ  ឬ យន្តករ 
ណ ផ្រស្រង។ ក្រ ពី ន្រះ  កម្ពុជា 
ក៏បាន ស្នើ សុំវ៉ាក់សំាង ពី ឥណ្ឌា  
និង រុស្រសុី។

លោក រដ្ឋ...តទៅទំព័រ ២

អតីតអត្តពលិកប៉ារ៉ាឡាំ-
ពិកបន្តកិច្ចការផលិត
អវយវៈផ្តល់ក្ដីសង្ឃឹម
ជនពិការភាព...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
អង្គការសហប្រជាជាតិ
ចោទប្រកាន់ប្រទ្រសយ្រ-
ម៉្រនទាក់ទងនឹងការលាង-
លុយកខ្វក់...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
ការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវិញកើនឡើង
ដល់៤,២ពាន់លាន
ដុលា្លារ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

សមត្ថកិច្ច ពៃល ចុះបង្កៃបទីតំាងគៃឿង សម្អាងក្លៃងក្លាយនិង សម្ភារបរិក្ខារពៃទៃយគ្មានចៃបាប់អនុញ្ញាត នៅ ខណ្ឌចៃបារអំពៅ    ។ រូបនគរបាលប្រឆំងបទល្មើសស្រដ្ឋកិច្ច



តពីទំព័រ១...ប្រឆំាងបទល្មើស
កម្មសិទ្ធិបញ្ញាន្រនាយកដ្ឋាន
ប្រឆាំងបទល្មើសស្រដ្ឋកិច្ច
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិល-
មិញថាការស្រវជ្រវនិងបង្ក្រប
ទីតាំងស្តុកផលិតផលគ្រឿង-
សម្អាង និងសម្ភារបរិកា្ខារព្រទ្រយ
គ្មានច្របាប់អនុញ្ញាតខាងលើ
ន្រះបានធ្វើឡើងតាងំពីរសៀល
ថ្ង្រទី២៥ខ្រមករាឆា្នាំ២០២១
ក្រមកិច្ចសហការចូលរួមពី
តំណាងអយ្រយការអមសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញក្រសួង
សុខាភិបាលអគ្គនាយកដ្ឋាន
ការពារអ្នកប្រើប្រស់កិច្ចការ
ប្រកួតប្រជ្រងនិងបង្ក្របការ-
ក្ល្រងបន្លំព្រមទំាងអាជ្ញាធរមូល-
ដ្ឋានផងដ្ររ។
លោកយូសុះថ្ល្រងថា ក្នុង

ប្រតិបត្តិការនោះកម្លាំងសមត្ថ-
កិច្ចបានរកឃើញនិងរឹបអូសនូវ
ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង និង
សម្ភារបរិកា្ខារព្រទ្រយគ្មានច្របាប់
អនុញ្ញាតសរុបជង៥តោន
ក្នុងនោះរួមមនសាប៊ូចម្រុះ
ម៉ាកចនំនួ១២៤ក្រសស្មើនងឹ
២៧៨៩គីឡូក្រមទឹកលាង
ក្រចកចំនួន៥៥ក្រសស្មើនឹង
១៥៧៥ គីឡូក្រមម៉ាស់
MedicalFaceMaskចំនួន
១៨០០ប្រអប់ស្មើ៩៥០គីឡូ-
ក្រមនិងម្ជុលជ័រចាក់ស្ររ៉ូម
(IVCannula)ចំនួន១០០០។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មកទល់-

ព្រលន្រះយើងនៅមិនទាន់
ប្រកដ១០០ភាគរយថាទនំិញ
ទាំងន្រះជទំនិញក្ល្រងកា្លាយឬ
យ៉ាងណានោះទ្រប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រល
យើងរកឃើញពតិប្រកដនោះ
គឺគ្រប់ប្រភ្រទន្រទំនិញទំាងន្រះ

គ្មានចុះបញ្ជិកាទទួលសា្គាល់ពី
ក្រសួងសុខាភិបាលនោះទ្រ។
ចំណ្រកម្ចាស់ទំនិញឬម្ចាស់-
ឃ្លាំងក៏នៅមិនទាន់ចូលខ្លួន
ដោះស្រយដ្ររ»។
វត្ថតុាងដ្រលត្រវូបានរបឹអសូ

ទាំងនោះត្រូវបានចាក់ឃ្លុំប្រ
រក្រសាទកុជបណ្ដោះអាសន្ននៅ
ក្នុងឃ្លាំងស្តុកទំនិញខាងលើ
នោះហើយឃ្លាងំនោះក៏ត្រវូបាន
ចាក់សោរបិទទា្វារជបណ្ដោះ-
អាសន្នផងដ្ររ ដើម្របីឱ្រយម្ចាស់-
ទនំញិចលូខ្លនួមកដោះស្រយ
តាមផ្លវូច្របាប់។ទោះជប្របណា
លោកយូសុះមនិបានប្រប់ឱ្រយ
ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់
ទំនិញទាំងនោះទ្រ។
១ថ្ង្រក្រយពីមនការបង្ក្រប

ទីតំាងខាងលើន្រះកម្លាំងស-
មត្ថកិច្ចបានចុះទៅឡោមព័ទ្ធ
ទតីាងំផ្ទះរបស់ឧកញ៉ាល្របីខាង

លក់ឡ្រអា៊ានសៀវមីុដ្រល
ស្ថតិនៅក្នងុបរុីមូនថោនក្នងុភមូិ
គោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅ-
ទី១ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យបង្ក
ឱ្រយមនការភា្ញាក់ផ្អើល។
ប៉ុន្ត្រសៀវមុីបានគ្រចខ្លួន

បាត់ទៅហើយ។ន្រះបើតាម
មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដ្រលចូល-
រួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការន្រះ
ដ្រលបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ក្នងុ
លក្ខខណ្ឌមិនបញ្ច្រញឈ្មាះ។
មន្ត្រីរូបនោះនិយយថា៖«ខ្ញុំ

មិនដឹងថាគត់មនពាក់ព័ន្ធ
ករណីនំាចូលផលិតផលគ្រឿង-
សម្អាងនិងសម្ភារបរិកា្ខារព្រទ្រយ
គ្មានការអនញុ្ញាតនៅក្នងុខណ្ឌ
ច្របារអំពៅឬអត់ទ្រ។ប៉ុន្ត្រ
សៀវមីុមនរឿងជច្រើនពាក់-
ព័ន្ធករណីបរិហារក្ររ្តិ៍ទៅលើ
ជំទាវដ៏មនឥទ្ធិពល២រូបហើយ
គត់ត្រូវបានជំទាវទាំង២រូប
នោះ ដក់ពាក្រយប្ដឹងទៅកាន់
នគរបាលក្រសួងមហាផ្ទ្រ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរូប-

នោះ មិនបានប្រប់ឱ្រយដឹងអំពី
អត្តសញ្ញាណរបស់ជំទាវទាំង
២រូបនោះទ្រ។
ចំណ្រកលោកផានអូន

អគ្គនាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន
ការពារអ្នកប្រើប្រស់ កិច្ចការ
ប្រកួតប្រជ្រងនិងបង្ក្របការ-
ក្ល្រងបន្លំថ្ល្រងថាសំណុំរឿង
បង្ក្របទីតាំងស្តុកផលិតផល
គ្រឿងសម្អាងនងិសម្ភារបរកិា្ខារ
ព្រទ្រយគ្មានច្របាប់អនញុ្ញាតដ្រល
មនទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់
និរោធខណ្ឌច្របារអំពៅនោះ
កំពុងស្ថិតក្រមនីតិវិធីសុើប-
អង្ក្រតបន្តរបស់សមត្ថកិច្ច
ដ្រលលោកមិនអាចអធិប្របាយ
ឱ្រយបានពិសា្ដារនោះទ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើជ

ផលិតផលដ្រលនាំចូលត្រឹម-
ត្រូវតាមផ្លូវច្របាប់និងមនការ-

ទទួលសា្គាល់ពីក្រសួងសុខា-
ភិបាលនោះសមត្ថកិច្ចមិន-
ចុះបង្ក្របចាប់នោះទ្រ»។
ជមួយគ្នាន្រះលោកបាន

អំពាវនាវដល់ពាណិជ្ជករអាជីវ-
ករលក់ដំុនិងលក់រាយនូវផលិត-
ផលគ្រឿងសម្អាងនិងសម្ភារ
បរិកា្ខារព្រទ្រយទាំងអស់ពិស្រស
អ្នកប្រកាសលក់តាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញសមូកុំក្ល្រងបន្លំប្រភព
ន្រទំនិញ ហើយបោកប្រស់
ប្រជពលរដ្ឋដើម្របីចំណ្រញ
មនបានផា្ទាល់ខ្លនួធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពអ្នកដទ្រ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ដើម្របី

កា្លាយជពាណិជ្ជករអាជីវករ
និងពលរដ្ឋល្អត្រវូហានទទួល-
សា្គាល់នវូប្រភពទនំញិរបសខ់្លនួ
និងមិនត្រវូក្ល្រងបន្លំចំពោះប្រភព
ទនំញិដ្រលមនកម្មសទិ្ធបិញ្ញា
របស់គ្រដ្រលនាំឱ្រយមនបញ្ហា
ប្រឈមចំពោះផ្លូវច្របាប់នោះ
ឡើយ»។
បើតាមលោកផានអូនការ-

នាំចូលនូវផលិតផលគ្រឿង-
សម្អាងអាហារបបំន៉នងិសម្ភារ
បរិកា្ខារព្រទ្រយចាំបាច់ត្រូវមន-
ការត្រួតពិនិត្រយ និងចុះបញ្ជិ-
កាទទួលសា្គាល់ពីក្រសួងសុ-
ខាភិបាលជមុន។
លោកលើកឡើងទៀតថា

ចំណ្រកអ្នកប្រើប្រស់មិនត្រូវ
ជឿទៅលើការឃោសនាកហុក
បោកប្រស់របស់អាជីវករទុច្ច-
រឹតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះ-
ឡើយព្រះការជវផលតិផល
គ្រឿងសម្អាងអាហារបំប៉ន
និងសម្ភារបរិកា្ខារព្រទ្រយដ្រល
គ្មានប្រភពច្របាស់លាស់ឬ
គ្មានការទទលួសា្គាល់ពីក្រសងួ
សុខាភិបាលវានឹងធ្វើឱ្រយប៉ះ-
ពាល់ដល់សុខភាពនិងខាត-
បង់ថវិការបស់អ្នកប្រើប្រស់
ឥតប្រយោជន៍៕

សមត្ថកិច្ចដកហូតគ្រឿងសម្អាងនិង...

សមត្ថកិច្ចកំពុងត្រតួពិនិត្រយគ្រឿងសម្អាងនិងបរិក្ខារព្រទ្រយដ្រលគ្រស្តកុទុកក្នងុឃ្លាងំ។រូបថតនគរបាលស្រដ្ឋកិច្ច

អ្នកជំនាញស្រវជ្រវនៅរមណីយដ្ឋានប្រសាទកោះក្ររពីថ្ង្រទី២៦មករា។រូបក្រសួងវប្របធម៌

អោមប៊ុនធឿន

ភ្នំព្រញៈអាជ្ញាធរជតិព្រះ-
វិហារសហការជមួយសាកល-
វិទ្រយាល័យ Waseda ប្រទ្រស
ជប៉ុន ធ្វើការសិក្រសាស្រវជ្រវ
បន្ថ្រម លើសា្ថានីយឡបុរាណ-
គោកដីឆា្នាំងក្នុងរមណីយដ្ឋាន
ប្រសាទកោះក្ររដើម្របីស្វ្រងរក
ឱ្រយឃើញនូវសា្លាកសា្នាមន្ររចនា-
សម្ពន័្ធសណំង់ឡបរុាណចងក្រង
ទុកជឯកសារ។
លោកគង់ពទុ្ធកិារអគ្គនាយក

អាជ្ញាធរជតិព្រះវិហារ បានឱ្រយ-
ដឹងថាន្រះជដំណាក់កាលទី២
ហើយ ក្នុងការសិក្រសាស្រវជ្រវ
ឡបុរាណគោកដីឆា្នាំងក្នុងរម-
ណីយដ្ឋានប្រសាទកោះក្ររ។
ការសកិ្រសាន្រះធ្វើឡើងក្រមកចិ្ច-
សហប្រតិបត្តិការជមួយសា-
កលវិទ្រយាល័យ waseda នៅ
ប្រទ្រសជប៉នុដោយមនសាស្ត្រ-
ចារ្រយជំនាញខាងកុលាលភាជន៍
នៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ និងចិន គឺ
លោកDr.YukitsuguTaba-
taមកចូលរួមផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងចង់ដឹង

អំពីឡសម័យកោះក្ររនោះឡ-
បរុាណវាមនលក្ខណៈយ៉ាងម៉្រច
ហើយរបូរាងយ៉ាងម៉្រច?ព្រះនៅ
កោះក្ររកន្លងមកយើងឃើញមន
ការប្រើប្រស់កុលាលភាជន៍និង
ការប្រើប្រស់ក្របឿងប៉នុ្ត្រមនិដងឹ
ថាឡលក្ខណៈយ៉ាងណាឡើយ»។
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក

ពុទ្ធិការ រមណីយដ្ឋានកោះក្ររ
ជអតីតរាជធានីមួយរបស់ខ្ម្ររ
ក្នុងសម័យអង្គរហ្រតុន្រះទីនោះ
អាចមនការប្រមូលផ្តុំមនុស្រស
រស់នៅច្រើន ហើយតម្រូវការន្រ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ង្រក្នងុការសាង-
សង់ក៏ច្រើន។ ដូច្ន្រះការស្រវ-
ជ្រវន្រះនងឹបញ្ជាក់ច្របាស់ពីទហំំ
ន្រការផលិតកុលាលភាជន៍ នៅ
តំបន់កោះក្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«កលុាលភាជន៍

ដ្រលប្រើនៅតបំន់កោះក្ររគឺមន
លក្ខណៈខុសគ្នាពីតំបន់អង្គរ។
ក្របឿងនៅតំបន់កោះក្ររមន
លក្ខណៈធំៗ ជងនៅតបំន់អង្គរ។
អ៊ីចឹងកន្លងមកយើងអត់ដឹងថា

យកមកពីណាទ្រមនិដងឹថាយក
មកពីអង្គរឬតបំន់ផ្រស្រងៗ។ហ្រត-ុ
ន្រះការស្រវជ្រវន្រះនងឹបញ្ជាក់
កាន់ត្រច្របាស់ពីទហំំន្រការផលតិ
ដ្រលនំាឱ្រយយើងអាចបា៉ាន់សា្មាន
ដឹងអំពីវិសាលភាពន្រសម័យ-
កោះក្ររបាន»។
លោកភនិភក្តីមន្ត្រីបច្ច្រកទ្រស

បុរាណវិទ្រយា ន្រនាយកដ្ឋានរម-
ណយីដ្ឋាននងិបរុាណវទិ្រយាបាន-
ឱ្រយដឹងថាកាលពីខ្រកុម្ភៈ ឆា្នាំ
២០១៩ក្រុមមន្ត្រីជំនាញន្រ
អាជ្ញាធរជតិព្រះវិហារ បានធ្វើ-
កំណាយលើកទី១ម្តងរួចមក-
ហើយ ប៉ុន្ត្រពុំទាន់រកឃើញនូវ
រចនាសម្ព័ន្ធ ន្រសំណង់ឡដុត
កុលាលភាជន៍បុរាណនៅឡើយ។
លោករៀបរាប់ថា៖«កាលនោះ

យើងរកឃើញត្រកម្ទ្រចកម្ទដីចូជ
ជញ្ជាំងឡអំប្រងក្របឿងដ្រលដុត
ទៅខចូគណុភាពអបំ្រងក្អមដ្រល
ដតុទៅវាវៀចវាអ៊ចីងឹទៅ។អាហ្នងឹ
យើងអាចកំណត់ថា ទីតាំងហ្នឹង
ប្រកដជមនឡហើយប៉នុ្ត្រយើង
នៅរកអត់ទាន់ឃើញឡ»។
បើតាមលោកភិនភក្តីគម្រង

សហប្រតបិត្តកិារក្នងុការធ្វើកណំាយ
លើឡបុរាណន្រះ មនរយៈព្រល
២សបា្តហ៍ចាប់ពីថ្ង្រទី២៥មករា
ដល់ថ្ង្រទី៧ ខ្រកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០២១
ក្រមជនំយួថវកិាពីសាកលវទិ្រយា-
លយ័Wasedaនងិមលូនធិិជប៉នុ។
លោកថាបើសនិជក្នងុរយៈព្រល
២សបា្តហ៍ន្រះអាចរកឃើញទ្រង-់
ទ្រយន្រឡនោះមនន័យថាជ
ជោគជ័យមួយសម្រប់ការស្រវ-
ជ្រវប៉ុន្ត្រការស្រវជ្រវនៅត្រត្រូវ
ធ្វើបន្តទៀត ព្រះសា្ថានីយនោះ
អាចមនឡច្រើន។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគតិថាវាមនិ

ម្រនមនឡត្រ១ទ្រព្រះកោះក្ររ
ជអតីតរាជធានីរបស់អាណា-
ចក្រខ្ម្ររ។ដូច្ន្រះខ្ញុំអាចនិយយ
បានថា វាជកន្ល្រងសិប្របកម្មឡ
ក៏ថាបាន។យើងដឹងហើយបើវា
ជសិប្របកម្ម នោះវានឹងមន២
មន៣ឡើងទៅ។អ៊ចីងឹសា្ថាននយី-
គោកដីឆា្នាំងវាធំដ្ររ អ៊ីចឹងវា
អាចជសហគមន៍មួយក្នុងការ-
ផលិតកុលាលភាជន៍សម្រប់
បម្រើឱ្រយរាជធានីកោះក្ររ»៕

ស្ថាប័នជំនាញ២របស់កម្ពជុានិងជបុ៉នស្រវជ្រវលើ
ស្ថានីយឡបុរាណក្នងុរមណីយដ្ឋានប្រសទកោះក្ររ

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី២៨ែខមករាឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

នៅ សុី វុត្ថា

កែបៈ រដ្ឋ បាល ខៃ ត្ត កៃប និង 
កៃសងួ បរ ិស្ថា ន បាន កណំ ត ់អត្ត- 
សញ្ញា ណ កៃបាលដី ចនំនួ ២៧៥ 
កៃបាល ដី ស្មើ នឹង១៧៦ ហិក តា 
ដើមៃបរីៀបច ំកាត ់ឆ្វៀល ចៃក ជនូ 
ពល រដ្ឋ ដៃលកំ ពុង រស់នៅ អា- 
សៃយ័ ផល លើដ ីជា កស់្តៃ ង  ក្នងុ 
ភូមិ សស្តៃ  ឧទៃយាន ជាតិ ខៃត្ត កៃប  
ស្ថិត ក្នុង កៃុង កៃប  ខៃត្ត កៃប ។

លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ  អភិ បាល 
ខៃត្ត កៃប  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
ពី មៃសិល មិញ ថា លទ្ធ ផល  ប ឋម 
ដៃ ល រដ្ឋបា លខៃ ត្ត និង កៃសួង 
បរិ ស្ថាន បាន ចុះទៅ ពិនិតៃយ មើល 
ពាកៃយ ស្នើសំុ  និង កាន់ កាប់ ដី ជាក់- 
ស្តៃង  មាន ទំាង ដំណំា និង សំណង់  
មាន ចំនួន  ១៧៦ ហិក តា ស្មើ នឹង 
កៃបាល ដី សរុប២៧៥ កៃបាល ដ ីលើ 
ពាកៃយ ស្នើសំុ  ជាង ៤០០ កៃបា លដី។ 
   លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ  បន្ត ថា  
កៃសងួ បរិស្ថាន  នងិ រដ្ឋបា លខៃត្ត  
បាន សហ ការ គ្នា ចុះ ធ្វើ ការងារនៃះ 
 យ៉ាងលម្អិត  ដោយបា ន ចុះទៅ 
ពនិតិៃយ ផ្ទាល ់មនិ កៃម ១០ ដង 
ទៃ ហើយ ធ្វើ តាមបទ ដ្ឋាន គតិ- 
យុត្ត ចាប់ ពី ខៃ កក្កដ ឆ្នាំមុន 
រហូត មក ទល់ បច្ចុ បៃបន្ន ។

លោក ពនៃយល់ ថា   វិធីសស្តៃ 
ដោះ សៃយ  គ ឺបាន ជបួ បៃជុជំា- 
មយួ មន្តៃ ីខៃត្ត នងិ មន្តៃ ីបរសិ្ថាន 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ ឯកសរ  អត្តស ញ្ញាណ- 
កម្ម កៃបាល ដី ពី អ្នក ស្នើ សំុ  និង ការ- 
កត់ ទិន្នន័យ លើ អត្ត សញ្ញាណ កម្ម 
ដោយ បៃើ បៃស់ GPS និង 
Drone ថត ពី លើ អា កាស ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណា  ក្នងុ ចំណោម 
កៃបាល ដីដៃល បាន កំណត់ រួច គឺ 
មិន តៃវូ បាន កាត់ ឆ្វៀល ជូន  ពល- 
រដ្ឋ ទាងំ អស ់ ទៃ  ដោយ ស រដ ីខ្លះ 
មាន ចំណោត ខ្លាងំ ពៃក  និ ងខ្លះ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ឧទៃយានខៃត្តកៃប។   
តាម ការ ពិនិតៃយ ជាក់ ស្តៃង  មាន 
កាត់ ឆ្វៀល ទំាង សៃងុ  មាន កាត់- 
ផ្នៃក ខ្លះ  និង ផ្តល់ ជូន ខ្លះ ។

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«មាន ឱៃយ 
១០០ ភាគ រយ  មាន ឱៃយ ខ្លះ និង 
មាន ឱៃយតាម ភាព ជាក់ ស្តៃង  
ដៃ ល មាន ដណំាចំ មា្ការ  សណំង ់ 
តំាងពី  ឆ្នា១ំ៩៩៤- ១៩៩៥   ដៃល 
គត ់មាន បណ្ណ ស្លាប មាន់ ដៃល 
មាន មនុ មាន ចៃបាប ់ការពា រ កើត- 
ឡើង»។ បើតាម លោ ក  សោម  
ពិសិដ្ឋ  របា យកា រណ៍ នៃះ នឹងតៃវូ  
ផ្ញើ ជូន បៃមុខ រាជ រ ដ្ឋា ភិបា ល  ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ  និង សមៃ ច ប ន្ត ទៀ ត។ 

អ្នក សមៃ បស មៃលួ សមា គម 

អាដ ហុក( Adhoc) បៃចាំ នៅ 
ខៃត្ត កៃប- កំពត លោក  យន់ 
ផល្ល ី បាន ឱៃយដ ឹង ដៃរ ថា  លោក 
មិន ទាន់ បានទទួល ព័ត៌ មាន ជំុវិញ 
ពី ការ ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ  និង កាត់ ឆ្វៀល 
ដី អាសៃ័យ ផល ជាក់ ស្តៃង  ក្នុង 
ភមូសិស្តៃ ឧទៃយាន ខៃត្ត កៃប នៃះ 
ទៃ។ ប៉ុន្តៃ ជា ធម្មតា  បៃសិន បើ 
ការ វាស់ វៃង ឬ ឆ្វៀល ដ ីប៉ះ ពាល់ 
ដំណាំ របស់ពល រដ្ឋ អាច នឹង 
មាន ការ តវា៉ា កើត ឡើង ហើយ ។

 យ៉ាង ណា ក្ដី  លោក ថ្លៃង ថា  
លោក នឹង ចុះទៅ ស្វៃងរក ព័ត៌- 
មាន លម្អតិ ជុវំញិ ការ កាត ់ឆ្វៀល 
ដីជូន ពលរដ្ឋ ដៃល អាសៃយ័ផល  
ជាក់ ស្តៃង នៃះ ថា តើ មាន ផល - 

ប៉ះពា ល់ យ៉ា ងណា ឬក៏ មិ ន មាន  
ផលប៉ះ ពាល់ លើ ការ កាន់ កាប់ 
ជាក់ ស្តៃង របស់  ពល រដ្ឋ ។

ឧទៃយាន ជាតិ កៃប  មាន ផ្ទៃដី  
៥ ០០០ ហិក តា តៃវូ បាន សមៃច 
និង បៃកាស ដក់ ឧទៃយាន ជាតិ 
កៃប ដោយ ពៃះរាជ កៃតឹៃយ ឡាយ- 
ពៃះហស្ត លៃខដោ យសម្តៃច 
ពៃះ បរម រតន កោដ្ឋ  ពៃះ បាទ 
សម្តៃច ពៃះ នរោត្តម សីហនុ ពី 
ថ្ងៃទី ១  ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣  
ដៃល មាន ពៃំ បៃទល់ ខង ជើង 
ជាប់នឹង ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ១៦ ខង 
តៃបូង ជាប់ នឹង ឆ្នៃរ សមុទៃ ខង 
កើត និង ខង លិច ជាប់ នឹង ផ្លូវ- 
ជាតិ លៃខ ១៦២៕

នៀម ឆែង

ភ្នពំែញៈ ការ ស្ទង់មតិ  មួយ របស់ ធនា- 
គរ អភិវឌៃឍន៍ អាសុី  ADB រក ឃើញ ថា 
នយិោ ជក(ថៅកៃ) ក្នងុ វសិយ័ កាត ់ដៃរ  
នងិ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍បាន អះ អាង ថា 
អ្នក ដៃល បញ្ចប់ ការ សិកៃសា  ហើយ 
ទទលួ បាន ការងារ ដបំងូ ក្នងុ វសិយ័ នៃះ 
មិន បាន តៃៀម ខ្លួន ល្អបៃសើរ ទៃ មុន- 
ពៃល ពួក គៃ ចូល បមៃើ ការ ងារ  ប៉ុន្តៃ 
ខង គៃឹះស្ថាន អប់រំ បាន អះ អាង ថា 
សិសៃស  និសៃសិត  របស់ ខ្លនួ បាន តៃៀម ខ្លនួ 
យ៉ាង ល្អ សមៃប់ ការងារ ទាំងនោះ។

របាយ ការណ ៍សៃវ ជៃវ របស ់ ADB 
តៃូវ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ កាល ពី សបា្ដាហ៍ 
មុន  ដោយ ផ្ដាត លើ វិស័យ ធំ បំផុត  
ចំនួន២ នៅ កម្ពុជា គឺ វិស័យ កាត់ ដៃរ 
និង វិស័យ ទៃស ចរណ៍  និង ពិនិតៃយ ទៅ 
លើ ការ ផៃសា៊ាំខ្លួន នៃ វិស័យ ទាំង នៃះ ទៅ 
នឹង ការ វិវឌៃឍ នៃ ឧសៃសា ហ កម្ម ៤.០។ 
របាយ ការណ៍ បញ្ជាក់ ថា គៃឹះ ស្ថាន 
អប់រំ  និង បណ្ដុះ បណា្ដាល តៃូវ ធ្វើ ឱៃយ 
សិសៃស  និសៃសិត  ដៃល បញ្ចប់ ការ សិកៃសា 
តៃៀម ខ្លនួ ឱៃយ បាន  ល្អ ជាង នៃះ  សមៃប ់
មុខ តំណៃង ដំបូង របស់ ពួក គៃ ។

របាយ ការណ៍ សរសៃរ ថា៖«និយោ- 
ជក  ៩០ ភាគ រយ  ក្នុង វិស័យ  កាត់- 
ដៃរដៃល តៃូវ បាន សមា្ភាស  និង ៧៩ 
ភាគ រយ ក្នុង វិស័យ ទៃសច រណ៍ បាន 

រាយ ការណ៍ ថា  អ្នក ដៃល បាន បញ្ចប់ 
ការ សកិៃសា កាល ព ីឆ្នា ំកន្លង ទៅ មនិ តៃវូ- 
បាន ជួយ ឱៃយតៃៀ ម ខ្លួន ល្អ គៃប់ គៃន់  
ព ីសណំាក ់ គៃឹះ ស្ថាន អបរ់ ំ នងិ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល ទៃ» ។

គៃឹះ ស្ថាន បណ្ដុះ បណា្ដាល  នងិ កៃមុ- 
ហ៊នុ នានា  ក្នងុ វសិយ័ ទាងំ ២នៃះ ហាក ់
ដូច ជា  បាន ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ គ្នា 
ជា ញកឹ ញាប ់ ប៉នុ្តៃ គណុ ភាព នៃ កម្មករ 
ដៃល បញ្ចប់ ការ សិកៃសា ហាក់ ដូច ជា  មិន- 
ទាន់ គៃប់ គៃន់  ដៃល នៃះ  គឺ ជាហៃតុ- 
ផល គួរ ឱៃយ បារម្ភ មួយ។ នៃះ បើ តាម  
របា យការ ណ៍សិកៃសា ដដៃល ។

របាយ ការណ៍ ដដៃល សរសៃរ ថា៖ 
«មើល ទៅហាក់ ដូច ជា  មាន  ភាព មិន 
សុី គ្នា ធ្ងន់ ធ្ងរ រវាង គៃឹះស្ថា ន ប ណ្ដុះ- 
បណា្ដាល  នងិ នយិោ ជក អពំ ីការ យល-់ 
ឃើញ របស់ ពួកគៃ ទៅ លើ ការ តៃៀម- 
ខ្លួន ធ្វើ ការ ងារនៃ  អ្នក បញ្ចប់ ការ សិកៃសា  
រួម បញ្ចូល ទាំង ជំនាញ  ដៃល ចាំ បាច់ 
សមៃប ់តនួាទ ីនៅ កមៃតិ ដបំងូ ជនំាញ 
ទទូៅ នងិ ជនំាញ ជាក ់លាក»់។ យ៉ាង- 
ណា ក៏ដោយ  គៃះឹស្ថាន បណ្ដះុ បណា្ដាល 
ជិត ៦០ ភាគរយ នៅ កម្ពជុា ជឿ ថា  សិសៃស 
និសៃសិត ដៃល បញ្ចប់ ការ សិកៃសា បាន 
តៃៀម ខ្លួន រួច ល្អ បៃ សើរ សមៃប់ មុខ- 

តំណៃង កមៃិត ដំបូង របស់ ពួក គៃ ។
គៃះឹស្ថាន អប់រំ ផ្ដាត ការ យក ចិត្ត ទុក- 

ដក់ យ៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ ការ វាយ តម្លៃ គៃូ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល  ប៉ុន្តៃ គៃឹះស្ថាន ទាំង- 
នោះ មិន សូវ ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ លោក គៃូ- 
បណ្ដុះ បណា្ដាល បាន ចលូរមួ នៅ កន្លៃង 
ការ ងារ ផ្ទាល ់ទៃ។មាន គៃឹះស្ថាន តៃ ៤១ 
 ភាគ រយ បុ៉ណោ្ណោះ ដៃលអនុ ញ្ញាត ឱៃយ  
គៃូ បណ្ដុះ បណា្ដាល មាន ពៃលសមៃប់ 
ទទួល បាន ចំណៃះ ដឹង ពី ការ អនុវត្ត ផ្ទាល់  
និង ទទួល បាន បច្ចៃក ទៃស ថ្ម ីសមៃប់  
ការ បងៃៀន ចៃញ ពី កន្លៃង ការ ងារ  ។

លោក រស់  សុវាចា អ្នក នាំពាកៃយ- 
កៃសួង អប់រំ យុ វជន  និង កីឡា បាន 
ថ្លៃង ថា ការ លើក ឡើង នៅ ក្នុង របាយ- 
ការណ៍ សៃវ ជៃវ នៃះ គឺ ជា ទសៃសនៈ 
បុគ្គល ប៉ុណោ្ណោះ។ ចំណៃក លោក  តុប  
សភុក័  អ្នក នាពំា កៃយ កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍
និង លោក  ហៃង សួរ អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ការងារ និង បណ្ដុះ បណា្ដាល- 
វិជា្ជាជីវៈ  បដិ សៃធ អតា្ថាធិ បៃបាយ ។

 បុ៉ន្តៃ លោក Andrew Tey នាយក - 
វិទៃយា ស្ថាន  បណ្ដុះ  បណា្ដាល  ជំនាញ  ក្នុង  
ឧសៃសា ហកម្ម  កាត់  ដៃរ  កម្ពុជា (CGTI) 
បាន យល់ សៃប ទៅ នឹង ការ រក ឃើញ 
នៃះ ដោយ លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ 
«បាទ! ខ្ញុំ យល់សៃប ទៅ នឹង ការ រក- 
ឃើញ នៃះ ពៃះ ថា  អ្នក បញ្ចប់ ការ សិកៃសា 
ភាគ ចៃើន មិន តៃូវ បាន បំពាក់ បំប៉ន 

ជំនាញ ដៃល តៃឹម តៃូវ ទៅ នឹង អ្វី ដៃល 
វិស័យ នៃះ តៃវូ ការ ទៃ។ វិស័យ ទំាង ២នៃះ 
ទាម ទារ ឱៃយ មាន ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
បច្ចៃកទៃស និង ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
នៅ ពៃល បំពៃញ ការងារ បន្ថៃម ទៀត»។ 
   ដើមៃបី រួមចំណៃក បំពៃញ ភាពខ្វះ- 
ចនោ្លាះ នៃះ លោក ថ្លៃង ថា  វិទៃយាស្ថាន 
របស់ លោក ផ្ដល់ ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល 
ដល ់សសិៃស នវូ ជនំាញ បច្ចៃក ទៃស  នងិ 
ជំនាញ ទន់ រួម ទំាង ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល 
ដោយ ការ  អនុវត្ត ការងារ ផ្ទាល់ រយៈ- 
ពៃល ១២ ខៃ បនា្ទាប់ ពី ទទួលបាន ការ- 
សិកៃសា ទៃសឹ្ដ ីរយៈ ពៃល ៤ ខៃ។ ក្នងុ រយៈ-  
ពៃល ១២ ខៃ  នៃ ការ ធ្វើការ ងារ ផ្ទាល់  
សិសៃស   តៃូវ  តៃឡប់ ទៅ វិទៃយា ស្ថាន វិញ 
ដើមៃបី ទទួល បាន ការ ណៃ នាំ បន្ថៃម។ 
ធ្វើ ដូច្នៃះ គឺ ដើមៃបី ធានា បានថា អ្វី ដៃល 
ពកួគៃ បាន រៀននៅ វទិៃយាស្ថាន  តៃវូ  បាន 
អនវុត្ត នៅ ក្នងុ  ការងារ នងិ  ដើមៃបី ដងឹ ថា 
មាន អ្វី ទៀត ដៃល នៅ ខ្វះ ចនោ្លាះ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «បៃសិន បើ 
មាន អ្វីលៃច ឡើង នៅ ពៃល ពួក គៃ 
អនុវត្ត ការងារ ផ្ទាល់ យើង នឹង បន្ថៃម 
ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល  និង ការ ណៃនាំ 
បន្ថៃម លើ បញ្ហា នោះ ។មនុពៃល សសិៃស 
ចាប់ ផ្ដើម ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល នៅកន្លៃង  
ការងារ យើង ធានា ថា ពកួគៃ ទាងំ អស ់
យល់ ពី លំហូរ ការងារ នៃ វិស័យ នៃះ 
និង លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ នៃ ការ ងារ»៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំពែញៈ ការ បៃរព្ធ ពិធី បុណៃយ 
មាឃ បូជា     ដៃលតៃូវ  បៃរព្ធ ធ្វើ 
ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ២៨ ខៃមករា នៃះ 
នឹងមាន ការ រឹត បន្តងឹពី ចំនួនអ្នក - 
ចូល រួម   ដើមៃបី   ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង 
ជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ តៃូវ កំណត់  
ចនំនួ ពៃះសងៃឃ  ដៃល នមិន្ត ចលូ- 
រួម  តៃឹម តៃ  ៨០ អង្គ ប៉ុណោ្ណោះ។ 

លោក យមឹ លាង អគ្គស្នង ការ- 
រង នៃ អគ្គស្នង កា រ នគរ បាល ជាត ិ
បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ រៀប ចំ 
ផៃនការ ការពារ សន្តសុិខសណា្ដា ប់   - 
ធា្នាប ់ក្នងុ ឱកាស បៃរព្ធពធិបីណុៃយ 
មាឃ បូជា នា ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ 
មករា នៅ នាយកដ្ឋាន អង្គរកៃយ ថា  
ការបៃរព្ធពិធីបុ ណៃយ មាឃបូ ជា 
ដៃល បៃពៃឹត្តទៅ នា ថ្ងៃ ទី ២៨   ខៃ 
មករា  នងឹ ធ្វើ ឡើង ដោយ មានការ- 
រឹត បន្តឹង បំផុត  ដោយ តៃូវ កំណត់ 
ចំនួន ពៃះ សងៃឃ ហើយ អ្នក ដៃល 
ចូល រួម ក៏ តៃូវ កមៃិត ផង ដៃរ ។

លោកលាងឱៃយដឹង ថា ៖«ការ- 
បៃរ ព្ធពិធីបុណៃយ មាឃ បូជា នៅក្ន ុង   
បរិវៃណ ពៃះមហា សកៃយ មុនី ចៃតិ យ 
ភ្នពំៃះ រាជ ទៃពៃយ (ឧដុង្គ  ) នៅ សៃ ុក 
ពញា ឮ ខៃត្ត កណា្ដាល ឆ្នាំ នៃះ គឺ 
មិន  ដូច ឆ្នាំ កន្លង ទៅ នោះ ឡើយ 

ដោយ សរ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ កង កមា្លាំង ការពារ 
ស  ន្ត ិ សុខសណា្ដាប់ ធា្នាប់គឺ នៅ មា ន  
ការ យម យ៉ាង តឹង រឹុង ដដៃ លបើ - 
ទោះ បីជា អ្នក ចូល រួម តមៃវូ ឱៃយ មា ន  
កមៃិត ក៏ដោយ » ។

កង កមា្លាំង ចមៃុះ ដៃល នឹង តៃូវ 
ដក់ ពងៃយ ការពារ សន្តិសុខ 
សណា្ដាប់ធា្នាប់ជូន ភ្ញៀវ ជាតិ  និង 
អន្តរជាតិ  រួមនឹង ពុទ្ធបរិស័ទ ក្នុង 
ឱកាស បុណៃយនៃះ  គឺ ចាប់ ពី រាជ- 
ធានីភ្នពំៃញ រហូត ទៅ ដល់ បណា្ដា - 
ខៃត្ត ជាប ់នងឹ ពៃ ំបៃទលខ់ៃត្ត ដៃល  
រៀប ចំ ពិធី នៃះ ។ លោក  បន្ត ថា៖ 
«បើ ទោះបីជា ពិធីបុណៃយ មាឃបូ ជា 
នៅ ឆ្នាំ នៃះ មាន ការ រឹត បន្តឹង  ទៅ 
លើចំនួន នៃ អ្នក ចូល រួម យ៉ាង ណា - 
ក្តី  ខ្ញុំ សុំ  ឱៃយ  គៃប់ អង្គភាព ដៃល ជា 
អ្នក  យម ការពារទំាងអស់តៃវូ យ ក  - 
ចិត្តទុកដក់ ឱៃយ បាន ខ្ពស់ បំផុត 
ចពំោះ ឥសៃសរជន ថា្នាកដ់កឹនា ំនងិ 
អង្គទូត នានា ដៃល នឹង តៃូវ ចូល- 
រួម  ក្នុង កម្មវិធីនៃះ»។

ជាមួយ គ្នានៃះដៃរ អគ្គ ស្នង ការ - 
រងរូបនៃះ  ក៏ បាន បញ្ជា ដល់កង - 
កមា្លាំងបៃដប់ អាវុធ ទាំងអស់ ក៏ 
តៃវូ ធ្វើ ការ តាម ដន  ឱៃយ បាន ហ្មត-់ 
ចត់ បំផុត ចំពោះ ពួកភៃរវករ  
ពួកឧទា្ទាម កៃ ...តទៅទំព័រ ៤មន្តែពីែលចុះកំណត់កែបាលដីនៅឧទែយានជាតិកែប ពីឆ្នាមុំន  ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត

កម្មករ-កម្មការិនី ក្នងុពែលកំពុងធ្វើការតមរោងចកែកាលពីកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា

ADBរកឃើញមានអ្នកចូលធ្វើការដំបូងមិនបានត្រៀមខ្លនួទុកជាមុន

ការប្ររព្ធពិធីបុណ្រយមាឃបូជាថ្ង្រន្រះមាន-
ការរឹតបន្តងឹអ្នកចូលរួមដើម្របីទប់ស្កាត់កូវីដអាជា្ញាធរកំណត់ក្របាលដីនៅឧទ្រយានជាតិចំនួន២៧៥ត្រៀមច្រកពលរដ្ឋ
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គឹម  សារុំ 

ព្រះ សីហនុៈ ជន សងៃស័យ ជនជាតិ ចិន 
៣ នាក់  ដៃលពាក់ព័ន្ធ  ការ បាញ់ សម្លាប់ 
បុរសចិនម្នាក់  នៅ កៃុង - ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  
កាលពីថ្ងៃ ទី ២១   ខៃ មករា តៃូវ  បាន នគរ - 
បាលពៃហ្មទណ្ឌ   បញ្ជូន ទៅ សាលាដំបូង 
ខៃ  ត្ត  កាល ព ីមៃសលិមញិ បនា្ទាបព់ី សៃវ ជៃវ 
ចាប់ខ្លនួ បាន បុ៉នា្មាន ថ្ងៃ កៃយ កើត ហៃតុ ។

លោក  កុល  ផាលី  ស្នង ការ រងទទួល 
ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  បៃប់ ពីមៃសិលមិញ ថា  ជន - 
សងៃស័យ ទាងំ៣នាក ់ទ ី ១ - ឈ្មាះ  Zhang  
XuanYi   ទី ២ -   W u KaiJi n  និងន ទី ៣ -  
Huan g  Kun ។ រីឯជន រង គៃះ ឈ្មាះ 
ផៃង ស៊ ូភៃទ បៃសុ ជន ជាត ិចនិ អាយ២ុ៨ 
ឆ្នា ំតៃវូបាន បាញ់ តៃវូ ១ គៃប់ ចំ លើដោះ ខា ង  - 
ឆ្វៃង បណ្តាល ឱៃយ សា្លាប់ ភ្លាមៗ នៅ ក្នុង រថ- 
យន្ត។ លោក ថ្លៃង ថា៖  «បក្ខពកួ ជន ទាងំ ៣ 
នាក់ នៃះ  ពាក់ព័ន្ធ ការ បាញ់ សម្លាប់ ជនរង - 
គៃះ ។ យើង បញ្ជូន ពួក គៃ ទៅ តុលាការ 
 ( នៅ ថ្ងៃ ២៧ មករា) ដើមៃបី បន្តនី តិវិធី សាក  - 
សួរទៀត ។ យើង បាន សៃវ ជៃវ យ៉ាងយក-  
ចិត្តទុក ដក់ រហូត ចាប់ កៃុម ជន សងៃស័យ 
បាន ក្នុង អំពើ មនុសៃស ឃាត នៃះ » ។ 

កា ល ពី ថ្ងៃ ទី ២១  ខៃ  មក រា  វៃលាម៉ាង 

បៃមណជា  ៩ពៃឹក  មនហៃតុការណ៍  បៃើ 
កាំភ្លើង បាញ់ បៃហារ មួយ កើតឡើង  នៅ 
មុខ  កាសុីណូយី ហោ «ជីយវនីសិន»  ក្នុង 
សង្កាត់  លៃខ ៣  កៃុង - ខៃត្តពៃះសីហនុ។  
ក្នុងហៃតុការណ៍  នោះ បានធ្វើឱៃយបុ រសរង - 
គៃះ ជា ជន ជាតិ ចិនម្នាក់  សា្លាប់ ក្នងុ រថយ ន្ត  
ម៉ាក  Rang Rove r ពណ៌ខ្មា ១គៃឿង។

រីឯ កៃមុជនសងៃស័យ កៃយ ពី ធ្វើសកម្ម - 
ភ ពរួច  បាន បើក រថយន្ត ម៉ាក ហ្វត ពណ៌ 
ខ្មា ១គៃឿង គៃច ខ្លួន និង បាន យករថ យន្ត 
ទៅ ប្លុង ចោល នៅជិត ផៃសារដំរី៥   ក្នុងកៃុង 
ពៃះសីហនុ ហើយ  នាំគ្នាចុះ គៃចខ្លួន បាត់ - 
អស់   តៃ កៃយ មក សមត្ថ កិច្ច សៃវជៃវ 
ចាប់ ខ្លួន បាន ។ 

បើតាម មនៃ្ត ីនគរបាលម្នាក់  នៅ អធិការ - 
ដ្ឋាន នគរបាល  កៃុងពៃះសីហនុ  សុំមិនឱៃយ 
បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  ឱៃយដឹងពីមៃសិល មិញដៃរ ថា  
ករណី ជនជាតិចិន បាញ់សម្លាប់គ្នានៃះ  គឺ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ បទ ឧកៃដិ្ឋ ជញួដរូ គៃឿង ញៀន  
នងិ ពាកព់ន័្ធ រឿង លយុកាក ់ ពពីៃះកៃយ 
កើតហៃតុ សមត្ថកិច្ច  បានរកឃើញ ថា្នាំ - 
ញៀន  គៃប ់ ចនំនួ ៦ កញ្ចបត់ចូ បនៃសល ់ទកុ 
ក្នុង រថយន្ត កៃុម ជន ល្មើស ។

 លោក អំ  សំអាត  អនុបៃធាន អង្គការ 
ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អង្គការលីកាដូ  បៃប់ 
តាម សារអៃឡិចតៃូ និក  ពី មៃសិលមិ ញ ថា  

កន្លងទៅ  មនអពំើ ហងិៃសា ដចូជា ការបាញ ់
សម្លាប ់ ឬ ចាកស់ម្លាប ់ ឬអពំើហិងៃសាផៃសៃងៗ  
ដៃល បង្កឡើង ដោយ  ជនជាត ិចនិ  ន ិង ជន 
ផៃសៃងទៀត បាន កើតឡើង ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។ 
អំពើហិងៃសា  ដៃល បន្តកើត ឡើង  គឺ   ជា ការ- 
ពៃួយបារម្ភ  ពៃះ ករណី នៃះ វា បង្កឱៃយ 
មនការ ភ័យខា្លាច ដល់  បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃលរ ស់ 
នៅ តំបន់នោះ ។ ជនបង្ក មយួចនំនួ តៃវូ បាន 
អាជា្ញាធរ ចាប់ ខ្លួន  ហើយ ជន បង្ក ខ្លះ  តៃូវ 
បាន តុលាការ ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ ពន្ធនាគរ 

អស់ មួយ ជីវិត ។  លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ប៉ុន្តៃ 
សារនៃះ  ហាក់ដូចជា នៅតៃមន ជនបង្ក 
អំពើហិងៃសានៃះ  បន្ត ទៀត  ពៃះ ការគៃប់ - 
គៃង អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះ  នៅ មន ចំណុច ខ្វះ 
ចនោ្លាះ  ការអនវុត្ត ចៃបាប ់មនការ ខ្វះ ចនោ្លាះ  
ហើយ ជនបង្ក មួយចំនួន  មិនញ ញើត 
សមត្ថ កចិ្ច  នងិ ចៃបាប»់។   លោក ថា មនតៃ 
ការចាត់វិធានការ ផ្លូវចៃបាប់ តឹ ង រុឹង  ទាំង 
ចៃបាប់ អនោ្តោ បៃវៃស ន៍  និង ចៃបាប់ ផៃសៃងៗ  
ជា ធរមន ឱៃយ មន បៃសិទ្ធភព ៕

នគរបាលបញ្ជនូជនជាតិចិន៣នាក់ទៅតុលាការករណីបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នា

ក្របួន ដង្ហ្រ ក្នងុ ពិធី បុណ្រយ មាឃ បូជា  
កន្លង មក   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

តពីទំព័រ  ៣...ចៃបាប់ រួម ទាំង 
កៃុម ចោរលួច ឆក់ និង ប្លន់ ដៃល 
ពកួ គត ់នៅ តៃ ចញិ្ចមឹ ចតិ្ត ក្នងុ ការ- 
រំខាន ក្នងុ ពិធី បុណៃយ នៃះ ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង  
ធម្ម ការនងិ សាសនា លោក ឈតិ 
សុខុន ក៏ បាន ធ្វើ ការ ណៃនាំ ទៅ  
គៃប់ មន្ទី រ ធម្ម ការ និង សាសនា 
រាជ ធានី-ខៃត្តទាំងអស់ ទូទាំង- 
បៃទៃស  ដោយ តៃវូ ចាត ់វត្តអារាម 
រៀប ច ំពធិបីណុៃយ មឃ បជូា  សៃប 
តាម ទំនៀម ទម្លាប់ និង បៃពៃ ណី 
ជាតិ។ លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖«តៃូវ 
ជៃើស តាំង វត្ត អារាម  ណមួយ 
បៃរព្ធ ពិធីបុណៃយ មឃ បូជា ជាផ្លវូ - 
ការ  ដោយ តៃូវ អនុវត្ត តាម គោល- 
ការណ៍ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល  និង 
វិធាន នានារបស់ កៃសួង សុខា - 
ភិបា  ល  និង តាមអនុសាសន៍ 
របស់ នាយករដ្ឋមនៃ្តី »។   

លោក ឈតិ សខុនុ  បញ្ជាក ់ថា 
កៃសួង សងៃឃឹម និងជឿ ជាក់ លើ 
សា្មារតី ទទួល ខុសតៃវូ របស់ បៃធា ន  
មន្ទីរធម្ម កា រ និង សាសនា រាជ- 
ធានី -ខៃត្ត សហការ ជាមួយ  ពៃះ 
មៃគណ ពៃះ អនគុណគៃប ់សៃកុ-
ខណ្ឌ-កៃងុ ពៃះចៅ អធិការ គៃប់ វត្ត 
អាជា្ញាធរ ដៃន ដី គៃប់ លំដប់ ថា្នាក់ 
ដើមៃបី អនុវត្ត ឱៃយ  មន បៃសិទ្ធ ភព 
ខ្ពស់  និង  ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ - 
បៃសើរ។

បើ តាម ឯក សារ បុណៃយ មឃ- 
បូជា គឺជា ពិធីបុណៃយ មួយ  ដៃល 
ពុទ្ធសាស និក ជន   អ្នក កាន់ ពៃះ - 
ពុទ្ធ សាសនាគៃប់ បៃទៃស   តៃង 
បៃរព្ធ ធ្វើ ជារៀង រាល ់ឆ្នានំៅ រៀង-  
រាល់ ថ្ងៃ១ ៥កើត ខៃ មឃ ដើមៃបី 
រំឭ ក ទៅ ដល់ ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏សំខា ន់ 
ចំនួន  ២  ដៃល បាន កើត ឡើង 
នៅក្នងុ ពៃល ដៃល ពៃះពុទ្ធ ជាម្ចា ស់ 
ទៃង់ នៅ  មន  ពៃះ ជន ្មនៅ ឡើយ ។

ពៃតឹ្ត ិការណស៍ ំខាន ់ទ ី១គពឺៃ ល 
ដៃល ពៃះអង្គ ទៃង់ បៃជុំ ពៃះភិក្ខុ 
សងៃឃ ចនំនួ ១ ២៥០ អង្គ ជាការ- 
បៃជុ ំលើក ដបំងូ ដើមៃបី បៃកាស នវូ 
គោល ការណ៍ មូល ដ្ឋាន នៃ សាស នា 
ដៃល ហៅ ថា ឱវាទ បាតិ មក្ខ 
និង ពៃឹត្តិ ការ ណ៍ ទី២ គឺ ដើមៃបី រំឭក 
ដល់ ពៃឹត្តិ ការណ៍ ដៃល ពៃះពុទ្ធ 
អង្គទៃ ងប់ៃ កាស ដកព់ៃះ ជនា្មាយ ុ
សង្ខារ នៅ ចំពោះ មុខម រ៕

ការប្រារព្ធពិធី...

ជន ជាតិ ចិន ៣ នាក់  ដ្រល បាន បាញ់ សមា្លាប់ ជន ជាតិ ចិន ដូច គ្នា   ។ រូបថត នគរបាល 

តពីទំព័រ ១...លៃខាធិការ 
បន្ត  ថា  បន្ថៃម លើ ជំនួយ ជា វា៉ាក ់- 
សំាង ១លាន ដូស ពី បៃ ទៃស ចិ ន  
នោះ កម្ពុជា ក៏ អាច នឹង យក ថវិ - 
កា ជំនួយ  ឥត សំណង ដៃល ចិន 
ឱៃយ នោះ ទៅ ទិញ វា៉ាក់ សំាង ចិន 
វិញ។ កៃ ពីនៃះ  កម្ពុជា   ក៏ អាច 
ទិញ ផា្ទាល ់ដោយ បៃើ ថវិកា  ជាតិ 
ឬ ថវិកា សបៃបុរស ជន ដៃល ម ន 
៥៧ លានដុលា្លារ ក្នុង ដៃ សៃប់ ។

ចំពោះ វា៉ាក់សំាង របស់ បៃ- 
ទៃស  អងគ់្លៃស វញិ  លោក វសិទុ្ធ 
ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា ៖«យើង បាន ទាក-់ 
ទង ហើយ  សៃលួ បផំតុ អង ់គ្លៃស  
ចង់ ទិញ ប៉ុនា្មាន ក៏ បាន ដៃរ ១ 
ដូស  ៤ដុលា្លារ  នៅ ថៃ ១ម៉ាង 
ដកឹ មក ដល។់ ដចូ្នៃះ បើ នយិយ 
អំពី វត្តមន វា៉ាក់សាំង  សៃុក ខ្មៃរ 
ដចូ លៃង ចោទ ជា បញ្ហា ធ ំហើយ ។  
សំខាន់ យើង តៃូវ រៀប ចំ ឃា្លាំង  
ការ ដឹក ជញ្ជូន  ការចាក់ វា៉ាក់- 
សំាង តាម នតីវិធិ ី ហើយ ការ គៃប់-   
គៃង សំណល់  វា ក៏ ពិបាក» ។

បើ តាម លោក រដ្ឋ លៃខាធកិារ 
រូប នៃះ  រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា កំពុង 
ធ្វើ ផៃន ការ ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់
ថា  តើវា៉ាក់សំាង នឹង មក ដល់ 
ពៃល ណ រកៃសា ទកុ  នងិ ចាក ់ជនូ 
ពលរដ្ឋ យ៉ាង ដចូម្តៃច? រដ្ឋាភ-ិ 
បាល កពំងុ ធ្វើ ផៃន ការ ចុះ ឈ្មាះ    
ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង ជា ២ដ ំណកក់ាល 

ចាប ់ផ្ដើម នៅ ភ្នពំៃញ  ដោយ បៃើ- 
បៃស់ កម្មវិធី (App) របស់ កៃ- 
សួង សុខាភិបាល។ ចំណៃក 
ផៃន ការ ចាក ់ទទូាងំ បៃទៃស វញិ  
នងឹ មន ទមៃង ់មយួ ធដំៃល ក ំពងុ 
ស្ថិត ក្នុង ដំណក់ កាល រៀបចំ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ប៉ុន្តៃ មន 
ទសៃសនវសិយ័ ថា បៃទៃស កម្ពជុា 
អាច ជា បៃទៃស មួយ កៃ ប៉ុន្តៃ 
មន លៃបឿន លឿន ជាង គៃ ដៃរ 
ក្នុង ការ ទិញ  និង ចាក់ វា៉ាក់សាំង 
នៃះ ហើយ នៃះ ជា សញ្ញា មយួ ល្អ 

បំផុត សមៃប់ ការ ងើប ឡើង នៃ 
សៃដ្ឋកិច្ច។ ជា សញ្ញា មួយ ល្អ 
បំផុត ក្នុង ការទាក់ ទាញ ការវិនិ- 
យោគ  ដៃល កំពុង តៃ មន 
ឱកាស នៅ ក្នុង តំបន់ យើង នៃះ» ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វា៉ាក់សាំង នៃះ 
អ្នក នាពំាកៃយ សា្ថាន ទតូ អសូ្តោៃលី 
បៃចាំ កម្ពុជា បាន ថ្លៃង តាម- 
អុីមៃល កាល ពី មៃសិល មិញ ថា ៖   
« រដ្ឋាភបិាល អសូ្តោៃល ីកពំងុ មន 
កិច្ច ពិភកៃសា ជាន់ ខ្ពស់ ជាមួយ 
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា អំពី ការ គំ ទៃ 

របស់ យើង លើ បញ្ហា វា៉ាក់ សំាង 
ហើយ យើង នឹង ធ្វើ ការ បៃកាស 
នា ពៃល ឆប់ៗ នៃះ»។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃមករា  
លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន  ក៏ បាន បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា 
វា៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ដៃរ  ដោយ 
លោក បញ្ជាក់ ថា កៃ ពី ស្នើ សុំ 
ពី ឥណ្ឌា  លោក ក៏ បាន ស្នើ សុំ ពី 
បៃទៃស កូរ៉ៃខាង តៃបូង ផង ដៃរ។ 
លោក នឹង ទៅ ទទួល វា៉ាក់សាំង 
ចិន របស់ កៃុម ហ៊ុន សុីណូហា្វាម  

ដោយ ផា្ទាល់ នៅ អាកាស យន- 
ដ្ឋាន  ។ ការ ចាក់ វា៉ាក់សំាង នៃះ ធ្វើ- 
ឡើង លើ គោល ការណ៍ ស្ម័គៃ ចិត្ត ។

កាល ពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ  លោក 
ក៏ បាន បង្ហាញ ពី បញ្ជី អ្នកដៃល 
មន អាទិភព មុន គៃ ក្នុង ការ- 
ទទួល បាន វា៉ាក់សាំង នៃះ  ដៃល 
ក្នុងនោះ រួម មន ទាំង អ្នក រត់- 
តាក់សុី  និង ម៉ូតូ កង់បី ផង ដៃរ។ 

អ្នក រត់ តាក់សុី កៃចៃះ -ភ្នំពៃញ 
ម្នាក់ បាន ថ្លៃងពី មៃសិល មិញ ថា  
នៅ ពៃល វា៉ាក់សំាង នៃះ មក ដល់ 
ហើយ រដ្ឋាភិបាល ចាក់ ជូន ពល- 
រដ្ឋ នោះ  លោក នងឹ ស្មគ័ៃចតិ្ត ចាក់ 
វា៉ាក់សំាង នៃះ ដោយ រីករាយ ។ 

ចណំៃក បគុ្គលិក ម្នាក ់នៃ កៃមុ- 
ហ៊នុ ម៉តូ ូកងប់ ី PassApp  ឈ្មាះ  
អាត សុភ័ណ្ឌ  និយយ ថា  
លោក  មិន បាន ដឹង អំពី គមៃង 
ចាក ់វា៉ាក ់សំាង នៃះទៃប៉នុ្តៃ លោក 
នឹង ជំរុញ ឱៃយ អ្នករត់ម៉ូតូ កង់ បី 
ទៅទទួល ចាក់វា៉ាក់សាំង នៃះ។  

លោក បាននយិយ ថា ៖«បើ- 
សិន គត់  [រដ្ឋាភិបាល]  ផ្ដល់ 
វា៉ាកស់ាងំ  ខាង ខ្ញុ ំក ៏ទៅ តាម នោះ 
ដៃរ  យើង សមៃប សមៃួល ទៅ 
តាម នោះ ដៃរ។ យើង ជរំញុ គត ់
ឱៃយ គត់ ចាក់  ពៃះ វា ជួយ កុំ ឱៃយ 
គត់ ឆ្លង ជំងឺ  ហើយ គត់ មិន - 
មន ការ ភតិ ភយ័ ចៃើន លើ បញ្ហា 
ជំងឺ នៃះ ទៀត»៕

មន្ត្រាីថាកម្ពជុាអាចមនវ៉ាក់សំាងប្រាឆំាង...
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 នៀម   ឆេង 

 កំ ពតៈ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ចៃញ 
អនុ កៃឹតៃយ  បង្កើត តំបន់ បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ ធម្មជាតិ   ២ កន្លៃង  ក្នុង 
សៃុក បន្ទាយ មាស  និង សៃុក 
ដង ទង ់ ខៃត្ត កពំត ដើមៃប ីការពារ 
បៃព័ន្ធ អៃកូ ឡូសុី  សោភណ- 
ភាព ទៃស ភាព ធម្មជាតិ   និង 
តម្លៃ ធម្មជាតិ ផៃសៃង ទៀត។  នៃះ 
បើ តាម អនុ កៃឹតៃយ ចំនួន ២  ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក នយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន   សៃន   កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ២២  មករា  ឆ្នាំ ២០ ២១ ។ 

  តំបន់ បៃតិ ក ភណ្ឌ ធម្ម ជាតិ 
ទាងំ ២ មាន  តបំន ់បៃត ិក ភណ្ឌ- 
ធម្ម ជាតិ  ភ្នំ ទទុង -ភ្នំ តូច  ដៃល 
មាន ផ្ទៃ ដី ជាង ៨៣មុឺន ហិកតា 
ស្ថិត នៅ ក្នុង សៃុក ដង ទង់  និង 
សៃុក បន្ទាយ មាស  និង តំបន់ 
បៃតិ ក ភណ្ឌ ធម្ម ជាតិ ភ្នំ ពៃះ- 
គហុារ ហ្លងួ  ដៃល មាន ទហំ ំ២៥ 
ហិកតា  ស្ថិត នៅ ឃុំ ទូក មាស 
ខាង លិច   សៃុក បន្ទាយ មាស   
ខៃត្ត កំពត ។ 

  គោល បំណង នៃ ការ បង្កើត 
តំបន់ បៃតិ ក ភណ្ឌ ធម្មជាតិ ទាំង- 
២នៃះ  រួម មាន ដើមៃបី ការពារ 

តួន ទី ផ្នៃក បៃព័ន្ធ អៃកូ ឡូសុី 
សមៃប់ ជា បៃ យោជន៍  របស់ 
មនុសៃស គៃប់ ជំនន់   ដក់ កមៃិត 
ដល់ ការ បៃើ បៃស់ ធន ធាន ជីវ-
ចមៃុះ  ធន ធាន ធម្មជាតិ   ធន- 
ធាន វបៃបធម។៌    តបំន ់ទាងំ ២ នៃះ 
ក៏ បង្កើត ឡើង ដើមៃបី ផ្ដល់ សៃវា- 
កម្ម ធម្មជាតិ   និង វបៃបធម៌ សមៃប់ 
ការ បៃើ បៃស ់បៃកប ដោយ នរិន្ត រភាព  
លើក  កម្ពស់  ការ ចូ ល រួម របស់ 
សហ គមន៍ មូល ដ្ឋាន  និង សាធារ ណ- 
ជន ក្នុង ការ ចូល រួម គៃប់ គៃង  
ការពារ   និង អភិរកៃស ជីវចមៃុះ  
ធន ធានធ ម្មជាតិ   និង បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ វបៃប ធម៌ ក្នុង តំបន់ ។ 

  អនុ កៃឹតៃយ ដដៃល បន្ត ថា   ការ -  
បង្កើត តំបន់ បៃតិ ក ភណ្ឌ ទាំង- 
នៃះ ក ៏ដើមៃប ី « ការពារ សោភណ-  
ភាព   ទៃស ភាព ធម្មជាតិ   និង 
តម្លៃ ធម្ម ជាតិ នៃ តំបន់ នៃះ សមៃប ់
បមៃើ ដល់ ការ កមៃសាន្ត   ការ- 
ទសៃសន  ការ អប់រំ  ការ សិកៃសា 
សៃវជៃវ វទិៃយា សាស្តៃ  នងិ ជនំឿ  
ដៃល គៃប់ សកម្ម ភាព ទាំង នៃះ 
ពុំ បង្ក ការ គំរាម កំហៃង ដល់ 
បរិសា្ថាន   ធម្ម ជាតិ  និង វបៃប ធម៌ 
ក្នុង មូល ដ្ឋាន » ។  

 កៃសួង បរិសា្ថាន មាន សមត្ថ- 
កិច្ច រៀប ចំ  និង គៃប់គៃង តំបន់ 

បៃតិ កភណ្ឌ ធម្ម ជាតិ ទាំង ២នៃះ 
ដោយ សហការ ជា មួ យ កៃសួង  
សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
កំពត   និង កង កមា្លាំង បៃដប់- 
អាវុធ មាន សមត្ថ កិច្ច   ដើមៃបី   
ធាន ដល់ កិច្ច គាំពារ បរិសា្ថាន   
ការ អភិ រកៃស ជីវចមៃុះ  និង ការ - 
បៃើ បៃស់ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  
បៃកប ដោយ និរន្ត រ ភាព  សៃប 
តាម បទ បៃប ញ្ញត្ត ិនៃ ចៃបាប់ ជា- 
ធរមាន ។ 

  លោក  នៃតៃ  ភកៃ្តា  អ្នក នំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិល មិញ ថា  តំបន់ បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ ធម្ម ជា តិ ទាំង ២ នៃះ  គឺ ជា 
តំបន់ ការ ពារ ដៃល បាន បង្កើត 
ឡើង ដំបូង គៃ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
នៃះ។  

បុ៉ន្តៃ កាល ពីចុង  ឆ្នា ំ២០២០រាជ - 
រដ្ឋាភិ បាល ក៏ បាន បង្កើត តំបន់ 
បៃតិក ភណ្ឌ ធម្ម ជាតិ ចំនួន   ៩   
កន្លៃង នៅ ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំបង   
និង ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ។ 

 លោក  ភក្តៃ ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖   
« បើ យើង សរុប ទាំង ២ ថ្មី នៃះ  
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ របស់ 
យើង សរបុ ទាំង អស ់មាន ចនំនួ  
៧០កន្លៃង  ដៃល មាន ផ្ទៃ ដី 
សរុបជាង   ៧លាន ហិកតា » ៕  

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញ ៈអាជា្ញាធរ រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃ ញបាន ជូន ដំណឹង ពី ការ  ជួស - 
ជុល សា្ពាន ពៃះ មុនីវងៃស ចា ស់ ចាបព់ ី
ពៃឹក ថ្ងៃទី២៧ ខៃមករាតទៅ 
ខណៈ ផ្លវូជាតិ លៃខ៥ តៃង់ ម្តុ ំគីឡូ - 
ម៉ៃតៃ  លៃខ ៦  ក្នុង ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ 
ក៏តៃូវ បិទ ការ ច រា ចរ រយៈ ពៃល 
៣០ថ្ងៃ ដើ មៃបី  ពងៃីក ផ្លូវ ផង ដៃរ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង រប ស់ រដ្ឋ - 
បាល ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ  ឱៃយ ដឹ ង ថា 
ការដ្ឋាន ជួសជុល បង្កាន់ ដៃ សា្ពាន 
ផ្លូវ ថ្មើរជើង និង អ៊ុត កៅ ស៊ូ លើ 
សា្ពានពៃះមុនីវងៃស ចាស់ គឺ នឹង អនុវ ត្ត 
ម្តង ១ ចំហៀង នៃ តួ សា្ពាន ដៃល 
នឹងតៃូវ បើក ការ ដ្ឋាន សាង សង់ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី២ ៧ មករា។

រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ បាន 
សុ ំការយោគយល ់អធៃយា សៃយ័  ព ី
សំណាក់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល 
ធ្វើដំណើរ ឆ្លងកាត់ សា្ពាន នៃះ  
ពៃះថា ក្នុងអំឡុងពៃល ជួស - 
ជុល នៃះ អាច នឹង មាន ការ កក- 
ស្ទះ ចរាចរណ៍ដៃល នំ ឱៃយ មា ន -  
ការ រំខានដល់ ការ ធ្វើ ដំណើរ។

រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ចៃបារអំពៅ បន្ត 
ថា៖ «ទំហំ តួ ផ្លូវ  សា្ពាន ពៃះមុនីវងៃស 
ចាស់  សរុប បៃវៃង ទទឹង ១១ 
ម៉ៃតៃ។ ការហ៊មុពទ័្ធ ការដ្ឋាន ដើមៃបី 
ជួសជុល អស់ បៃវៃង ៣ម៉ៃតៃ នៃ 
ទំហំ តួ ផ្លូវ បៃវៃង ១១ម៉ៃតៃ។ 
នៅសល់ ទំហំ ទទឹង បៃវៃង ៨ ម៉ៃតៃ 
បង - ប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ អាចធ្វើ 
ចរាចរ ណ៍  បានជា ធម្មតា»។

លោក សំា ពិសិដ្ឋ បៃធាន មន្ទ ីរ 
សា ធា រណការ និង ដឹកជញ្ជនូ 
រាជធានី ភ្នពំៃញ  បៃ ប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
យ៉ាងខ្ល ីថា អាជា្ញាធរ នងឹ ពៃយាយម 
ព ន្លឿ ន ការ ជួស  ជុល សា្ពាន នៃះឱៃយ 
បាន លឿន  បំផុ ត តាម ដៃល អាចធ្វើ 
ទៅ បាន ។ បុ៉ន្តៃ លោក សំុ មិន ធ្វើ 
អតា្ថា ធិបៃបា យ ចំពោះ គមៃង នៃ 
ជួលជុល តៃូវ ចំណាយ ទឹកបៃក់ 
អស់ ប៉ុន្មាន នោះទៃ ពៃះនៃះ ជា 
បញ្ហា បច្ចៃកទៃស។

ដោយ ឡៃក រដ្ឋបាល ខណ្ឌ  
ឫ សៃសី កៃវ បាន ជូន ដំណឹង ដល់ 
អ្នកធ្វើដំណើរ ឱៃយ បង្វៃរ ការធ្វើ - 

ដំណើរ ពី ផ្លូវជាតិ លៃខ ៥ តៃង់ 
ចំណុច គីឡូម៉ៃតៃ លៃខ ៦  ទៅ ផ្លវូ 
ផៃសៃង ដើមៃបី បញ្ចៀស ការ កក ស្ទះ 
ចរាចរណ ៍ក្នងុ ពៃលដៃល អាជា្ញាធរ 
ធ្វើការ ជសួ ជលុ នងិ ពងៃកីកំណាត់  
ផ្លវូ នៃះ ។ សៃចក្ត ីជូន ដំណឹងបញ្ជា ក់  
ថា៖«ស្នើ ឱៃយ បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ 
ទាងំអស ់មៃតា្តា  ជៃប យោគយល់ 
អធៃយា សៃយ័  និង បញ្ចៀស ការ ធ្វើ - 
ដំ ណើ រ  ឆ្លងកាត់ ទីតាំង នៃះ ដោយ 
ធ្វើ ដំណើរ វាង ទៅ ផ្លូវ៥៩៨ ឬ ផ្លូវ 
ឯកឧត្តម ជា សុផារា៉ាជា បណ្តោ ះ- 
អាសន្ន វិញ ដើមៃបី កាត់បន្ថយ កា រ - 
កកស្ទះ និង គៃះថា្នាក់ ជាយថា - 
ហៃតុ ពីពៃះ កៃុម កា រ ងរ តៃូវ 
បៃើបៃស់ គៃឿងចកៃ និង រថយ ន្ត  
ធុន  ធ្ងន់ សមៃប់ សា្ថាប ន ផ្លូវ»។

លោក គង់ សុវណ្ណ ទី បៃឹកៃសា 
ជំនញ និង ជា អនុបៃធាន កៃុម 
កម្មវិធី សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ សហ - 
គមន៍ នៃ គមៃង អភិវឌៃឍ ន៍ ផ្លវូ ជន-  
ប ទ ជំហាន ទី២ របស់ កៃសួង 
អភវិឌៃឍនជ៍នបទ ថ្លៃង ថា គឺជា រឿង 
ដៃល ចំាបាច់ បំផុត ដៃ ល  អាជា្ញាធរ 
តៃវូតៃ ធ្វើការ ជូន ដំណឹ ង ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋឬ អ្នកធ្វើ ដំណើរ អំពី ការ បិទ 
ឬ ការ ជួស ជុល សា្ពា នឬ ផ្លូវ ណា - 
មយួ ។ លោក បន្តថា ការធ្វើ ដចូ្នៃះ 
គឺ ដើមៃបី ឱៃយ ពលរដ្ឋ បាន តៃៀមខ្លួន 
ជាមនុ នងិ តៃវូ ស្វៃងរក ពៃល វៃលា 
និង ផ្លវូ ផៃសៃង ជំនួស ចៀស វាង ការ- 
កកស្ទះ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ខាត បង់ 
ពៃល វៃ លា និង ថវិកា។ 

លោ ក បញ្ជាក់ ថា ៖«ការ បៃប់ ពី 
ផ្លវូ ដៃ ល   តៃវូ វាង ដល ់អ្នកដណំើរ  គ ឺ
រឹតតៃ បៃសើរ ដើមៃបី ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
អាច ជិះ កាត់ ផ្លូវ ណាខ្លះ។ ពៃះ 
ការ កកស្ទះ នៃះ គឺ ឡាន និង ម៉ូតូ 
គ ឺបៃើបៃស់ សំាង ហើយ បើ កក ស្ទះ 
នៅ មួយកន្លៃង គឺ ខូច បរិសា្ថាន 
ហើយ បៃៀបដូចជា ដុត លុយ 
ចោល»។ កៃ ពី នៃះ លោក គង់ 
សុវណ្ណ លើកទឹកចិត្ត ឱៃយ អាជា្ញា ធរ 
គរួតៃ ធ្វើការ សកិៃសា ពនិតិៃយ សា្ពាន ឬ 
ផ្លូវ ដៃល បាន សាង សង់ រួច ឱៃយ 
បាន ជា បៃចាំដើមៃបី ធាន រកៃសា 
គុណភាព និង ចៀស  វាង គៃះ- 
ថា្នាក់ ដៃល អាច កើត មាន ឡើង 
ជាយ ថាហៃតុ៕

តំ បន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ ភ្ន ំទទុង  ខេត្ត កំ ពត  ។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នពំេញចាប់ផ្តើម
ជួសជុលស្ពានពេះមុនីវងេសចាស់

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជតិ២កន្លេងនៅខេត្តកំពត

អាជ្ញាធរចុះសេង់ខ្នងផ្ទះពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីជមួយកេុមុហុ៊នសូងួន
ឃុ ត សុភ ចរិយា

កំពតៈ កៃុម ការងរ គណៈ - 
កម្មកា រ ចមៃុះ   ខៃត្ត កពំត នៅ ថ្ងៃ  ទ ី
២៦ ខៃ មករា បាន ចុះ ពនិតិៃយ  នងិ 
សៃង់ ខ្នង ផ្ទះ បៃជាពលរដ្ឋ ចំនួន 
៥៩ ខ្នង នៅ ភូមិ ពៃ ពាយ ឃុំ 
តៃពាំង ភា្លាំង សៃុក ឈូក ដៃល 
មាន ជម្លាះ ដីធ្ល ីរំុារ៉ៃ  ជាមួយ កៃមុ - 
ហ៊ុន សូ ងួន គៃុប។

លោក ចាន់ រិ ទ្ធិ បៃធាន មន្ទីរ 
កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសា ទ  
ខៃត្ត កំពត បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ការចុះពិនិតៃយ  និង សៃង់ 
ស្ថិតិ ចំនួន ខ្នង ផ្ទះ បៃជា ពលរ ដ្ឋ 
នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ បាន ធ្វើឡើង 
បន្ទាបព់ ីអ្នកភមូ ិកាលព ីលា្ងាច ថ្ងៃ 
ទី ២៥ ខៃមករា បាន ឡើងទៅ 
បៃមូល  ផ្ដុំគា្នា   តវា៉ា នៅមុខ សាលា - 
ខៃត្ត នងិ រាយការណ ៍បៃប់ លោក 
អភិបាលខៃត្ត ថា កៃមុហុ៊ន សូ ងួ ន 
គៃបុ បាន បៃើ កមា្លាងំ កម្មករ ចលូ 
រុះរើ លំនៅឋាន របស់ ពួកគាត់  
អស់ ជាចៃើន ខ្នង និង ឈូស- 
ឆយ ផល ដំណំា របស់គាត់ អស់ 
ជាចៃើ ន ហិកតា។

លោក បាន ថ្លៃងថា៖«តាម ការ - 
ពិនិតៃយ ជាក់ស្ដៃង អ្នក ភូមិ ទាំង- 
នោះ  រស់នៅ លើដ ីពៃ សមៃបទាន 
របស់ រដ្ឋ  ដោយ ខុស ចៃបាប់  ដៃល 
តៃវូបានធ្វើ បៃទាន កម្ម  ទៅ ឱៃយ កៃ ុម   - 

ហ៊ុន សូ ងួន គៃុប»។ បើតា ម 
លោក រ ិទ្ធ ិកន្លងមក អាជា្ញាធរ ខៃត្ត  
បានផ្ដល់ ដំណះ សៃយ ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ 
រួចមក ហើយ ប៉ុន្តៃ អ្នក ភូមិ មួយ - 
ចនំនួ នៅតៃ បន្ត ការ កាប ់រាន និង  
សង់ ផ្ទះ រំលោភ ចូលទៅ ក្នុង ដី 

សមៃប ទាន របស់ កៃុមហ៊ុន។ 
ទោះ យ៉ាង ណា នៅពៃល នៃះ 

កៃមុការងរ ថា្នាក់ ខៃត្ត បាន សមៃ ច 
ឱៃយ កៃមុហ៊នុ ផា្អាក សក ម្មភាព រុះរើ 
ផ្ទះ និង ឈូសឆយ ផលដំណាំ 
របស់ អ្នកភូមិ ទំាងនោះ ជា បណ្តោ  ះ - 
អាសន្ន ដើមៃបី រង់ចាំ ដំណះ- 
សៃយ ជាថ្មី ពី ថា្នាក់ ខៃត្ត។

 អ្នកសៃ ីទចូ សៃ ីម៉ា អាយ ុ៤៥ 
ឆ្នាំ តំណាង បៃជា ពលរដ្ឋ១០៧ 
គៃួសារ ក្នុងភូមិ ពៃ ពាយ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ក្នុង រយៈ - 

ពៃល ២-៣ ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ កៃមុ - 
ហុ៊ន សូ ងួន គៃបុ បាន បៃើ កមា្លា ំង 
កម្មករ ចុះ រុះរើ ផ្ទះ បៃជាពលរដ្ឋ   
នៅ ចណំចុ ថា្លាន ់១០០អស ់ចនំ ួន  
១០ ខ្នង និង ឈូស ឆយ ផល- 
ដំណាំ ជាចៃើន ហិក តា។ 

អ្នកសៃ ីបាន បន្តថា ៖«អាជា្ញាធរ 
ចុះមក ថ្ងៃ នៃះគឺ មិន មាន ដំណ ះ   - 
សៃយ ជា ដំុកំភួន នោះ ទៃគឺ បា ន - 
តៃមឹ តៃ កត ់ឈ្មាះ នងិ សៃង ់ស្ថតិ ិ
ចំនួន ខ្នង ផ្ទះ ប៉ុណ្ណោះ »។

 បើតាម អ្នកសៃី ទូច សៃី ម៉ា 
បៃជា ពលរដ្ឋរស ់នៅក្នងុ ភមូ ិពៃ- 
ពាយ ឃុ ំតៃពាងំ ភា្លាងំ ដៃលមាន 
វិវាទ ដីធ្ល ី ជាមួយ កៃមុ ហុ៊ន សូ ងួ ន  
គៃបុបាន រៀប រាប់ ថា ដំបូង ឡើ យ  
មាន  ពល រដ្ឋ តៃ ចនំនួ ២០គៃសួារ 
បុ៉ណ្ណោះដៃល បាន ចូលមក រស់ - 
នៅ កៃយ ការធ្វើ សមាហ រណ - 
កម្ម  ខៃ្មរ កៃហ ម នៅ  ចុងឆ្នា ំ១៩- 
៩ ៨  ។ លុះមក ដល់ ឆ្នាំ ២០០០ 
នងិ ២០០៤ កម៏ាន បៃជា ពលរដ្ឋ 
២០ គៃសួារ ទៀតចូលមក រស់ នៅ 
ហើយ  នៅ  ចុងឆ្នា ំ២០១៥ ក៏មា ន  
បៃជា ពលរដ្ឋ បៃមាណ ៤០ គៃួ - 
សារ  ទៀត  បាន ចូល មក រស់ នៅ 
បន្ត ទៀត ។ 

អ្នកសៃ ីបាន បន្តថា៖«ប៉នុ្តៃ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល២-៣ឆ្នាំ ចុង កៃយ 
នៃះសៃប់ តៃមាន ចលន ពលរ ដ្ឋ 
មកពីណា ទៃ  ចំនួន ២២៦ គៃួ - 

សារ បាន ចូលមក កាប់ រាន និង 
សង់ ខ្ទម រស់នៅ យ៉ាង អនធិប- 
តៃយៃយ ក្នុង តំបន់ នោះ  បង្ក ឱៃយ មាន 
បាតុភាព វិវាទ ដីធ្លី កើត ឡើង »។

ទោះ យ៉ាង ណា  លោក ស ូងនួ 
បៃធាន កៃុមហ៊ុន សូ ងួន គៃុប 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា កៃុម - 
ហ៊ុន របស់លោក ទទួលបាន ដី 
សមៃបទាន ព ីរដ្ឋាភបិាល តាមរយៈ 
កៃសងួ កសកិម្ម រុកា្ខា បៃមាញ ់ នងិ 
នៃសាទ ចាប់ តំាងពី ឆ្នា ំ២០១៥។   
លោក  បាន បញ្ជាក ់ថា  ដចូ្នៃះ ការ- 
ចូលមក រស់នៅ រប ស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ មុន ឆ្នាំ២០១៥ គឺ បាន 
ដោះ សៃយ ដោយ ការ កាត់- 
ឆ្វៀល រួចរាល់ ហើយ តាម រយៈ 
សារា ចរលៃខ០១។ ចំណៃក 
បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល  ទើប ចលូ មក- 
រស់នៅ កៃយ ឆ្នាំ២០១៥ គឺជា 
ការបង្ក អរិភាព ដល់ ដំណើរការ 
អភិវឌៃឍ រប ស់ កៃុមហ៊ុន។

លោក ស ូងនួ ថ្លៃងថា៖«កៃមុ- 
ហ៊ុន យើង ចង់ បញ្ចប់ បញ្ហា វិវាទ 
ដីធ្លី នៃះ ឱៃយ បាន ឆប់ តាម ដៃល 
អាចធ្វើ ទៅបាន ដើមៃបី អភិវឌៃឍ 
ដីក្នុង តំបន់ នោះ ទៅតាម ផៃន- 
ការ   របស់ យើង ដៃល បានគៃង- 
ទុក។ ការពនៃយា រពៃល ដំណះ - 
សៃយ នំ ឱៃយ វិវាទ កាន់តៃ រើក ធំ 
និង ខាតបង់ ចំណូល ពន្ធ រដ្ឋ កាន់ - 
តៃ ចៃើន»៕

កេុម ហ៊ុន យើ ង 
ចង់ បញ្ចប់ បញ្ហាវិវាទ ដីធ្លី 
នេះឲេយ បាន ឆាប់តាម 
ដេល អាចធ្វើទៅ បាន  
ដើមេបី អភិវឌេឍដី ក្នុង តំបន់ 
នោះ ទៅ តាម ផេន ការ របស់ 
យើង ដេល បាន គេង ទុក 

គេម ស្ពាន ពេះ មុនីវងេស ចាស់  តេវូ ឈូស រំលើង ពីមេសិល មិ  ញ។ រូប ហុង មិន



តពីទំព័រ១...ថ្លែងនៅក្នុងពិធី
បែកាសផែសព្វផែសាយរបាយការណ៍
ជាតិនែលទ្ធផលចុងកែយ
ជំរឿនទូទៅបែជាជននៅពែះ-
រាជាណាចកែកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩
កាលពីថ្ងែទី២៦ ខែមករានៅ 
សណា្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពែញ-
ភូគីតែបានឲែយដឹងថាអតែអក្ខរ- 
ភាពមនុសែសពែញវ័យនៅកម្ពុជា
មានការកើនឡើងពី ៧៧,៦
ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០០៨ទៅ
៨៧,៧ភាគរយនៅឆ្នាំ២០១៩។
អតែនែះគឺជាសចូនាករសខំាន់
នែលទ្ធផលអបរ់ំដែលមានសារៈ-
សំខាន់សមែប់បុគ្គល និងជា
ធនធានសមែប់អភិវឌែឍជាតិ។
លោកសខែងបានថ្លែងថា៖

«ការអប់រំមានសារៈសំខាន់
សមែប់បុគ្គល និងជាធនធាន
សមែប់អភិវឌែឍជាតិ។ ការអប់រំ
ជាសទិិ្ធពីកំណើតសមែប់បគុ្គល
មា្នាក់ៗ។ ការអប់រំជាការអភិវឌែឍ
សមត្ថភាពមនុសែសជាតិដើមែបី
លុបបំបាត់វិសមភាពក្នុងសែដ្ឋ-
កិច្ច សង្គម វបែបធម៌គែួសារ/  
បុគ្គលចែបាប់នយោបាយពែម-
ទំាងរួមចំណែកដល់ការកាត់-
បន្ថយភាពកែីកែផងដែរ»។
លោកបញ្ជាក់ថា អតែចែះ

អានសរសែរក្នងុចណំោមបែជា-

ជនកម្ពជុាសរបុអាយុ៧ឆ្នាំឡើង
ក៏បានកើនឡើងពី៧៨,៤ភាគរយ
ក្នងុឆ្នាំ២០០៨ដល់៨៨,៥ភាគរយ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ប៉ុន្តែនៅមាន
គមា្លាតធំរវាងអតែអក្ខរភាព
បែុសនិងសែី ដែលគមា្លាតនែះ
មានខ្ពស់នៅតាមជនបទ។
លោកសខែងថ្លែងថា៖«ជា

ទូទៅវិសមភាពរវាងបែុសនិង
សែីលើមូលដ្ឋានអក្ខរភាព គឺជា
បញ្ហាចមែបង សមែប់កែសួង
អប់រំ និងរដ្ឋាភិបាលពិចារណា
បនា្ទាន់។អតែអក្ខរភាពមនុសែស
ពែញវ័យមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱែយ
កត់សមា្គាល់នៅក្នុងតំបន់ទីបែ-
ជុំជនដែលមានអតែជាង ៩៣
ភាគរយធៀបនឹងជនបទមាន
អតែជិត៨៤ភាគរយ»។
យោងតាមរបាយការណ៍

ជំរឿនដដែលបានឲែយដឹងថាក្នុង
ចំណោមបែជាជនដែលមាន
អាយុចាប់ពី២០-២៤ឆ្នាំ មាន 
ចំននួ២២ភាគរយដែលមនិបាន
បញ្ចប់កមែិតបឋមសិកែសាជិត
៣២ភាគរយបានបញ្ចប់កមែិត
បឋមសិកែសានិងជាង៣៣ភាគ-
រយបានបញ្ចប់មធែយមសិកែសា
បឋមភូមិ។ក្នុងចំណោមវ័យ
ដដែលនែះដែរមានជាង៩ភាគ- 
រយបានបញ្ចប់មធែយមសកិែសានិង

មធែយមសិកែសាទុតិយភូមិមាន
បច្ចែកទែសនងិវជិា្ជាជវីៈនងិជាង
៣ភាគរយបានបញ្ចប់សញ្ញា-
បតែថា្នាក់មហាវិទែយាល័យសញ្ញា-
បតែថា្នាក់អនុបណ្ឌតិនងិសញ្ញា-
បតែថា្នាក់បណ្ឌិត។
របាយការណ៍ជាតិនែះកណំត់

ថា អក្ខរភាព គឺជាសមត្ថភាព
ក្នុងការអាន និងសរសែរដោយ
មានការយល់ដឹងជាភាសាណា
មយួដែលមនសុែសមា្នាក់អាចអាន
សរសែរភាសាសាមញ្ញតែវូចាត់-
ទុកថាអក្ខរជន ហើយមនុសែស
មា្នាក់ដែលមិនអាចអាននិង
សរសែរពាកែយសាមញ្ញតែូវបាន
ចាត់ទុកថាអនក្ខរជន។ អតែ
អក្ខរភាពមនុសែសពែញវ័យតែូវ-
បានកំណត់សមែប់អាយុ១៥

ឆ្នាំឡើងដែលចែះអាននិងចែះ
សរសែរឃ្លាសា មញ្ញជាភាសា
ណាមួយ។
គណៈកមា្មាធិការជាតិជំរឿន

ទទូៅបែជាជនបានបែកាសលទ្ធ-
ផលផ្លូវការកាលពីថ្ងែទី២៦ ខែ
មករាកែយពីបញ្ចប់ការធ្វើ-
ជំរឿនបែជាជនទូទៅកាលពីថ្ងែ
ទី៣ខែមីនាឆ្នាំ២០១៩ដោយ
រកឃើញថា បែជាជនកម្ពុជា
មានការកើនឡើងដល់ ១៥,៥
លាននាក់ស្មើនឹង១៦ភាគរយ
បើធៀបលទ្ធផលជំរឿនកាលពី
ឆ្នាំ២០០៨មានចំនួន១៣,៤
លាននាក់។
លោក ដនីញែល អាលែមូ

(DanielAlemu)បែធានស្ដ-ី
ទីUNFPAបែចាំនៅកម្ពជុាថ្លែង

ក្នុងពិធីបែកាសលទ្ធផលចុង-
កែយជំរឿននែះដែរថា ទិន្នន័យ
ជំរឿនស្ដីពីទំហំនិងលក្ខណៈនែ
របាយបែជាជនគឺជាបែភពទនិ្ន-
ន័យចមែបងសមែប់ការវិភាគ។
ដចូ្នែះវាជយួគាទំែដល់បែពន័្ធទនិ្ន-
ន័យអែកូឡូសីុជាតិ និងផ្ដល់ការ-
គាទំែដល់ការវាស់វែងសចូនាករ
អភិវឌែឍន៍ជាតិបែកបដោយចីរភាព
និងកែបខ័ណ្ឌជែើសរើសសណំាក
សមែប់ការងារអង្កែតថា្នាក់ជាតិ
និងថា្នាក់កែមជាតិ។
លោកបានថ្លែងថា៖«ទនិ្ននយ័

ជំរឿនបានផ្ដល់ជាបែភពព័ត៌-
មានដម៏ានសារៈសខំាន់សមែប់
អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ
ដើមែបីឆ្លើយតបឱែយកាន់តែមាន
បែសិទ្ធភាព ចំពោះកែុមងាយ- 
រងគែះនិងកែុមដែលមិនអាច
កំណត់អត្តសញ្ញាណ»។
លោក រស់ សុវាចា មនែ្ដីនាំ-

ពាកែយកែសួងអប់រំ យុវជន និង
កីឡាបានថ្លែងថាកែសួងអប់រំ
បានខិតខំបែឹងបែងនិងបង្កើត
កម្មវិធីជាចែើនរបស់អនុវិស័យ
អប់រំ កែបែព័ន្ធក្នុងការរួម-
ចំណែកលុបបំបាត់អនក្ខរភាព
ដូចជា កម្មវិធីអក្ខរកម្មវិជា្ជាជីវៈ
កម្មវិធីកែយអក្ខរកម្ម កម្មវិធី-
ចូលរៀនឡើងវិញ កម្មវិធីសម-
មលូកម្មវធិីបង្កើនបែក់ចណំលូ
កម្មវិធីបំពែញវិជា្ជា និងកម្មវិធី- 

កែលម្អជីវិតរស់នៅ។
លោកសវុាចាថ្លែងថា៖«កែមុ

មុខសញ្ញាសមែប់កម្មវិធីអប់រំ-
កែបែព័ន្ធផ្តោតការយកចិត្តទុក- 
ដក់លើពលរដ្ឋដែលពុំមាន-
ឱកាសនិងពំុមានលទ្ធភាពទទួល
បានការសិកែសានៅសាលាចំណែះ- 
ទទូៅរមួមានបែជាពលរដ្ឋកែីកែ
ងាយរងគែះកុមារនងិយវុជន
ដែលធ្វើពលកម្ម និងនៅកែ-
សាលា។ក្នងុចំណោមមខុសញ្ញា
ទាំងនែះតែូវបានយកចិត្តទុក-
ដក់ជាពិសែសគឺកុមារនិងសែ្តី»។
លោក សុវាចា ថ្លែងថា អនុ-

លោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះ-
រាជាណាចកែកម្ពុជាតែង់មាតែ
៦៥ដែលចែងថារដ្ឋតែវូការពារ
និងលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់បែជា-
ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលការអប់រំ
បែកបដោយគណុភាពនៅគែប-់
កមែិត និងចាត់វិធានការគែប់-
បែបយ៉ាងជាជំហានៗ ដើមែបីឱែយ
ការអប់រំនែះបានទៅដល់បែជា-
ពលរដ្ឋគែប់រូប»។
យោងតាមមាតែ ៦៦នែរដ្ឋ-

ធម្មនុញ្ញដដែលនែះក៏បាន
ចែងឲែយដឹងដែរថា «រដ្ឋកសាង
បែពន័្ធអបរ់ំមយួពែញលែញនងិ
ឯកភាពនៅទូទំាងបែទែសដើមែបីឱែយ
បែជាពលរដ្ឋគែប់រូបមានភ័ព្វ- 
សំណាងគែប់គែន់ស្មើគា្នាក្នុង
ការកសាងជីវិត»៕
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អក្ខរភាពនៃមនុសៃសពៃញវ័យ...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

�េ � នគ េ ប់គេ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន គេ ប់គេ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

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

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យ� �េត

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

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

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

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

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

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

 រា ជ 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
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ឪពុកម្តាយ ឬ អា- 
ណា ពៃយាបាល  ដៃលមន កូនៗ 
ធ្លាក់ខ្លនួក្នងុ ផ្លវូគៃះថ្នាក់នៃ ការ- 
បៃើបៃស ់គៃឿងញៀន  បង្ហាញ   ក្ត ី
ពៃួយបារម្ភខ្លាំង  ខណៈ  ដៃល 
បញ្ហា គៃឿងញៀន  បាននិង 
កំពុង រីករាលដាលកាន់តៃ ខ្លាំង 
នៅតាម ទីជន បទ   សៃុកសៃ- 
ចម្ការ  ដៃល បាន បង្ក ឲៃយ មន 
ការភ័យខ្លាច ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
នៅក្នុង សហគមន៍  ដោយ ពួក- 
គៃ ទាមទារ ឲៃយ មន ការ ទបស់្កាត ់
ជាបន្ទាន់។

អ្នកសៃី  ពៃំ រា៉ា  គឺជា ម្តាយ 
មួយរូប ដៃល តៃូវ ទទួល រា៉ាប់រង 
បន្ទកុ ទាងំសៃងុ  នៅក្នងុ គៃសួរ  
ខណៈ កូនបៃុសរបស់ អ្នកសៃី  
បាន ធ្លាក់ខ្លួន តាម ការ អូស- 
ទាញ ពី កៃុម មិត្ត ភក្តិឲៃយ បៃើ- 
បៃស ់គៃឿងញៀន។ ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល មក សួរសុខទុក្ខ កូនបៃុស 
នៅក្នងុ មណ្ឌល អបរ់ ំកៃបៃ អ្នក- 
ញៀន  គៃឿងញៀន មួយកន្លៃង 
ក្នុង រាជធនី ភ្នំពៃញ  អ្នកសៃី ពៃំ 
រា៉ា  បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ  
កូន បៃុស អ្នកសៃី បាន ធ្លាក់ខ្លួន 
បៃើ បៃស់ គៃឿងញៀន ម្តង- 
ហើយ ម្តងទៀត  បើទោះបីជា 
បានយកមក ពៃយាបាល ជាចៃើន 
ដង ហើយ ក៏ដោយ។

ស្តៃ ីសមៃបរុ សៃអៃម  វយ័៦១ឆ្នា ំ
រូបនៃះ  បាន បន្ទាស ទៅលើ 
មជៃឈដា្ឋាន ទូទៅ នៅក្នុង សហ- 
គមន ៍ ដៃល ពោរ ពៃញ ទៅដោយ 
អ្នក បៃើ បៃស់ គៃឿងញៀន  
ហើយ ការចរាចរ គៃឿងញៀន 
នៅក្នងុ សហគមន៍ កម៏ន យ៉ាង 
អនធិបតៃយៃយ  ដោយ អាច រក 
ទិញ បាន នៅ គៃប់ ទីកន្លៃង។

មិន បង្អង់ យូរ  អ្នកសៃី  ពៃំ រា៉ា 
ក៏បាន បន្លឺ សំឡៃង ខ្លាំង បន្តិច  
ដោយ នយិយថ ៖«វា រញ៉ៃរញ៉ៃ 
មៃនទៃន  ពពាក់ ពពូន គ្នា ពៃញ 
ហ្នងឹ  ជក ់ពៃញ ភមូ ិហ្នងឹ។ ជាព-ិ 
សៃស  ក្មៃងៗ  បៃើ គៃឿងញៀន 
ឡើង ពៃញ ហ្នងឹ បើ គ តរ់ក ទញិ  
(គៃឿងញៀន)សៃួល យ៉ាង 
ហ្នឹង។ ខ្ញុំ បារម្ភ ណាស់  បារម្ភ 
កូន ខ្ញុំ  ចៃញមក  នៅតៃ បៃពៃឹត្ត 
ដដៃល ជា ដដៃល ទៀត  បើ 
យ៉ាង ហ្នឹង»។

សៃដៀង គ្នា នៃះ ដៃរ  អ្នកសៃី  
អឹមុ ស វាត  អាយ ុ៧៣ឆ្នា ំ រស-់ 
នៅ ក្នុង ភូមិ ពៃក កាត់  សង្កាត់  
តាក្តុល  ខៃត្ត កណា្តាល  បាន- 
និយយ ថ  សហគមន៍អ្នកសៃី   
ក៏ មិន ខុសគ្នា ប៉ុន្មាន ដៃរ។ ការ- 
ចរាចរ គៃឿងញៀន  ចៃះតៃ មន 
ភាព ទូលាយ ទៅៗ  ហើយ ការ- 
អូសទាញ របស់ កៃុមជន ទចុ្ចរតិ 

ឲៃយ ងកមក រក គៃឿង ញៀន ក៏ រឹត- 
តៃ សមៃបរូ បៃប  ដៃល ធ្វើ ឲៃយក្មៃងៗ  
ងយ ធ្លាក់ខ្លួន កាន់តៃខ្លាំង ឡើង។

អំឡុង ពៃល កូនបៃុស ធ្លាក់- 
ខ្លួន  ចូលក្នុង អន្ទាក់ នៃ គៃឿង- 
ញៀន  អ្នកសៃី  ស វាត  បាន រង- 
ទុក្ខ ឈឺចិត្ត  និង ខត បង់ ថវិកា 
ជាចៃើន  ពៃះ នៅពៃល ដៃល 
កូនបៃុសតៃូវការ បៃើបៃស់ 
គៃឿងញៀន  គ ឺគត ់ហាកដ់ចូជា 
មនុសៃស ម្នាក់  ដៃល បាត់បង់ 
ស្មារត ី នងិ មនិ អាចធ្វើ ការ រក សុ ី
ជួយ ការងរ អ្វី បាន នះ ទៃ។ 

ដោយ ហៃត ុតៃបារម្ភ ព ីស្ថាន- 
ភាព កូន  អ្នកសៃី ស វាត  មិន 
បង្អង់ យូរ ដោយបាន បញ្ជូន 
កនូបៃសុ របស ់ខ្លនួ មក ពៃយាបាល 
ដើមៃបី បនៃសាប គៃឿងញៀន នៅ 
មណ្ឌល អប់រំ មួយ កន្លៃង។ 
អ្នកសៃី  រំពឹងថ  កូនបៃុស  នឹង 
កា្លាយ ទៅជា មនុសៃស មនស្មារតី 
ធម្មតា ដូចដើម វិញ  ហើយនឹង 
លៃង បារម្ភ បន្ត ទៀត  បើ ស្ថាន ភាព   
ក្នុង សហគមន៍ ក៏ តៃូវបានទប់- 
ស្កាត់ជុំវិញ ការរីក សយ ភាយ 
គៃឿងញៀន ដ៏ ខ្លាំងកា្លា នៃះ។

អ្នកសៃី បញ្ជាក់ថ ៖ «សូម ឲៃយ 
រដា្ឋាភបិាល បទិ ការ ចរាចរ គៃឿង- 
ញៀន ហ្នឹង ឲៃយ អស់ កុំ ឲៃយ មន 
អ៊ចីងឹ ទៀត  ឲៃយ សង្គម នៃះ ល្អ ទៅ 
មខុ។ ពៃះ បើ មនិ អ៊ចីងឹ ទៃ  កនូ 
ខ្មៃរ ខចូ ស្ទើរ១០០ភាគរយ  បើ- 
ទោះជា កនូ អ្នក ល្អជា ប៉នុណា  ក ៏
វង្វៃង ជាមួយ គៃឿងញៀន អស់ 
ដៃរ  តាម រយៈ ការអូសទាញ ពី 
សង្គម ដៃល ពោរពៃញ ដោយ 
គៃឿងញៀន នៃះ»។

ហសួ ឆ្ងាយ ព ីស្ថានភាព ដៃល 
អ្នកសៃី  ស វាត  ជួបបៃទះ ក្នុង 
ខៃត្ត កណា្តាល សមៃប់ អ្នកសៃី  
វា៉ាន់ ធី  ដៃល តៃូវជា ម្តាយកូន 

បៃុស សៃី តូចៗ ចំនួន ២នក់ 
ដៃល កំពុង  រស់នៅ ក្នុងសៃុក- 
វាលរៃញ  ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
ឯណោះ វិញ  បាន និយយថ  
ក្នុងនម ជា ម្តាយ  នៅ ពៃល 
ឃើញ ស្ថានភាព ផ្ទាល់ ភ្នៃក ពី 
ការរីក សយភាយ គៃឿងញៀន  
កាន់ តៃ  ខ្លាំង ក្នុង សហគមន៍  
ពិតជា បារម្ភ។ ការបារម្ភ របស់ 
អ្នកសៃ ី ពៃះថ  នៅពៃល ដៃល 
កូនៗ របស់ ខ្លួន ធំធត់ ឡើង  ក៏ 
អាច នងឹ ធ្លាកខ់្លនួ ជា ទាសករ នៃ 
គៃឿងញៀន នៃះ ដៃរ។

អ្នកសៃី  បានបង្ហាញ ក្តីបារម្ភ 
យ៉ាង ដូច្នៃះ ថ ៖«ពីមុន  ទោះ 
យើង មន បៃក់  ក៏ យើង ពិបាក 
រក ដៃរ  ប៉នុ្តៃ ពៃលនៃះ  ឲៃយ តៃមន 
បៃក ់ គ ឺទញិ គៃឿងញៀន សៃលួ 
តៃម្តង  ឲៃយ តៃ ថ មន លយុ  គ ឺរក 
ទញិ បាន គៃប ់កន្លៃង។ ការលក ់
គៃឿងញៀន នៃះ  គឺ ដូច លក់ ស្ករ- 
គៃប់ អ៊ីចឹង»។

ក្នុង ពិធី បៃកាស ផៃសព្វផៃសាយ 
ដាក់ ឲៃយ បៃើបៃស់ ជា ផ្លូវការ 
ផៃនការ សកម្មភាព ជាតិ  ស្តីពី 
ការទប់ស្កាត់ អំពី ហិងៃសា លើ ស្តៃី  
ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣  កាលពី 
ថ្ងៃទី១៩  ខៃមករា  លោក  ស 
ខៃង  ឧបនយករដ្ឋមន្តៃ ីនងិជា 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ  កប៏ាន- 
លើកឡើង ពី ក្តីបារម្ភ ជុំវិញបញ ្ហា  
គៃឿង ញៀន  ដៃល វា ស្ថិតក្នុង 
កម្មវធិ ីគោល នយោបាយ  ភមូ-ិ ឃុ ំ 
មន សុវត្ថិភាព  ក្នុងការ អនុវត្ត 
នពៃល កន្លងទៅ ផង ដៃរ។ 

លោករដ្ឋមន្តៃី ទទួលស្គាល់ 
ថ  ការ ទប់ ស្កាត់ បទល្មើស 
គៃឿង ញៀន  គឺ ទទួលបាន 
លទ្ធផល ចៃើន  ហើយ ចំនួន 
ចាប់ ជនល្មើស ជួញដូរ គៃឿង- 
ញៀន  និង វត្ថុតាង គៃឿងញៀន 

មក ដាក់ទោស ក៏បាន កាន់តៃ 
ចៃើន ដៃរ។ ប៉ុន្ដៃ ស្ថានភាព នៃ 
ការ រកី រាលដាល ចលូ សហ គមន ៍ 
គឺ មិនទាន់ ធូរសៃល នះ ទៃ។ 

លោក  ស ខៃង បញ្ជាក់ថ ៖ 
« ក្នងុ រយៈពៃល ១០ឆ្នា ំ ឆ្នា ំ២០១០- 
២០២០  គឺ លទ្ធផល នៃ ការ- 
អនវុត្ត គោល នយោបាយ  ភមូ ិ-ឃុ ំ 
មន សុវត្ថិ ភាព នៃះ  គឺ ទទួល- 
បាន ជោគជយ័ ធ ំណាស។់ ប៉នុ្ដៃ 
ទោះបី យ៉ាងណា  យើង ឃើញ 
ថ  នៅមន បញ្ហា ខ្លះ  ដៃល នៅ តៃ   
ជា បញ្ហា  ហើយ អាច ធំ ជាង  
ពីមុន ថៃមទៀត  ឧទាហរណ៍ 
បញ្ហា គៃឿងញៀន  ដោយសរ 
ទីផៃសារ គៃឿងញៀន  វា រីក រាល - 
ដាល ធំ»។

កាលព ីឆ្នា២ំ០១៩  សមត្ថ កចិ្ច  
បង្កៃប បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន 
បាន ជិត១មុឺន ករណី  ដោយ 
មន ការកើនឡើង ជាង ២២ 
ភាគ  រយ  និង ឃាត់ខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ បាន ជាង២មុឺន នក់  
កើនឡើង ជាង២ពាន់ នក់ បើ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា២ំ០១៨។ ចណំៃក  
ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កន្លង ទៅនៃះ  
កម្លាំង សមត្ថកិច្ច បាន បង្កៃប 
បទ ល្មើស គៃឿងញៀន  ទូទាំង 
បៃទៃស ជាង១មុនឺ ករណ ី ដោយ    
ឃាត់ មនុសៃស ជាង ២មុឺន នក់។ 
របាយការណ៍ ដដៃល  បានឲៃយ 
ដងឹថ  ក្នងុ ១ឆ្នានំៃះ  សមត្ថកចិ្ច 
ដកហូត ថ្នាញំៀន  និង សរធត-ុ 
ញៀន ផៃសៃង ទៀត  សរុប ចំនួន 
ជាង  ៣ ០០០គីឡូកៃម។

លោក  ហងៃស ពិ ទូរ  នយក- 
ការិយល័យ រដ្ឋបាល មណ្ឌល- 
ស្តារ នីតិសមៃបទា  ពៃយាបាល  
អ្នកញៀន គៃឿងញៀន  ឌី ធី អៃ 
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថ  មន 
ហៃតុ ផល ចៃើន ទៀត ដៃល 

ជរំញុឲៃយ យវុជន  នងិ កមុរ ចាប-់ 
ផ្ដើម បៃើបៃស ់គៃឿង ញៀន  ដចូ ជា 
ការ បង្ខ ំព ីមតិ្តភក្ត ិ ការ បៃើ តាម គ្នា 
ឬមន គៃ លចួ ដាក ់ឲៃយ បៃើ ដោយ 
មិន ដឹង ខ្លួន ហើយ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម 
មន អារម្មណ៍ ញៀន។ 

លោក បន្តថ  គៃឿង ញៀន  
បានបង្កផល ប៉ះពាល់ ជាចៃើន 
ចំពោះ ផ្លូវ ចិត្ត  ផ្លូវ កាយ  និង ជះ- 
ឥទ្ធិពល អាកៃក់ ដល់គៃួសរ  
និង សង្គម ជាតិ  ដៃលបង្ក ឲៃយ 
មន អំពើ លួច  ឆក់  ប្លន់  និង ការ- 
កាប់ សម្លាប់ នៅក្នងុ សហគមន៍ 
ជាចៃើន។ លោក ថ  បញ្ហា 
គៃឿង ញៀន  បើ កាន់តៃ រីក- 
រាលដាល ខ្លាំង ពី មួយថ្ងៃ ទៅ 
មួយថ្ងៃ  នះ ភាព អសន្តិសុខ 
ក្នុង សង្គម  ក៏ ពិបាក គៃប់គៃង 
ទៅតាម នះ ដៃរ។

បើ តាម លោក  ហងៃស ពិទូរ  
មណ្ឌល ស្តារ នីតិសមៃបទា  និង 
ពៃយាបាល អ្នកញៀន គៃឿង ញៀន  
របស់ លោក  គឺ មនអ្នក ញៀន 
គៃឿងញៀន មក ទទលួ ការពៃយា- 
បាល ជិត ៤០០នក់  ហើយ 
តួលៃខ នៃះ ចៃះតៃ កើន ចៃើន- 
ឡើងៗ  ខណៈ ស្ថានភាព នៃការ- 
បៃើ បៃស ់ ចៃះតៃ ធ្ងនធ់្ងរ ទៅៗ។ 
អា ណា ពៃយាបាល  ដៃល ន ំកនូៗ  
មក ពៃយាបាល  មិនតៃឹមតៃ មន 
នៅ ក្នងុ ទបីៃជុ ំជន  ឬទ ីកៃងុ នះ 
ទៃ  បច្ចុបៃបន្ន តួលៃខ អ្នកមក ពី 
តាម សហគមន៍ ដាច់ សៃ យល  
ក៏មន មិន តិច នះ ដៃរ។ 

លោក រៀបរាប់ ថ ៖ «កាលពី 
មនុ  យើង ឃើញ ថ្នាញំៀន  កើត- 
មនតៃ កន្លៃង ទបីៃជុ ំជន ឬ កន្លៃង   
អនធិបតៃយៃយ មួយ ចំនួន ។ 
ប៉ុន្តៃ ពៃលនៃះ  សៃប់តៃ មន 
ការ ចៃកចាយ  និង បៃើបៃស់ 
យ៉ាង ហូរហៃ  មិន ថ កន្លៃង 
ដាច់សៃយល ប៉ុនណា  ក៏មន 
ការ ចៃក ចាយ  និង បៃើបៃស់ 
ដៃរ។ បើ ស្ថានភាព នៅតៃ បន្ត  
មិនមន ការចុះ ថមថយ  នះ 
ផល ប៉ះពាល់ ជា អវិជ្ជមន  នឹង 
កាន់ តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង ដល់ សង្គម  
ជាពសិៃស សខុ សវុត្ថភិាព របស ់
កៃុម គៃួសរ នីមួយៗ»។

ទន្ទឹម នឹង ការ ពៃួយបារម្ភ នៃះ  
លោក  ហងៃស ពិទូរ  រំពឹងថ  រដា ្ឋា  -   
ភិ បាល  ជាពិសៃស កៃសងួ ស្ថា ប័ន   
ពាក់ព័ន្ធ  នឹង បង្កើន ការបង្កៃប  
ទប់ស្កាត់ បន្ថៃមទៀត។ ជាង- 
នៃះទៀត  តៃវូ ស្វៃង រក មៃខ្លាង ធ ំ  
ដៃល នៅ ពីកៃយ ការ ចរាចរ 
គៃឿងញៀន នៅក្នុង បៃទៃស  
យក មក ផ្តន្ទា ទោស ឲៃយ បាន។ 
ការពងៃងឹ ទបស់្កាត ់នៅតាម សហ- 
គមន ៍ គជឺា រឿង ចាបំាច ់ ដើមៃបឲីៃយ 
បៃកដថ  ក្នុង សហ គមន៍ គ្មាន 
ការ ចរាចរ គៃឿង ញៀន៕

ពលរដ្ឋបារម្ភពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនចូលសហគមន៍និងសំណូមពរឲ្រយទប់ស្កាត់បន្ទាន់

គេសួារអ្នកញៀនថ្នាទំៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅកន្លេងបនេសាបគេឿងញៀន(DTA)ពីថ្ងេ១៧ មករា។ រូបហៃង ជីវ័ន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,860 17,000 17,000 16,820

2 GTI 3,500 3,550 3,550 3,300

3 PAS 13,900 13,900 13,900 13,900

4 PEPC 2,950 2,950 2,950 2,950

5 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,680

6 PPSP 1,490 1,480 1,500 1,470

7 PWSA 6,100 6,120 6,120 6,100

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ រៀបចំឥណទាន ឡើង វិញ  កើន ឡើង ដល់$៤,២ ពាន ល់ាន 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ចនំនួ  នេ ការ រៀបច ំឥណទាន   
ឡើង វិញ នៅ តាម គេឹះ សា្ថាន ធនាគារ 
នងិ មកីេហូរិញ្ញ វត្ថ ុ នៅ កម្ពជុា បាន កើន 
ដល ់៤,២ ពាន ់លាន ដលុា្លារ គតិ តេមឹដ-ំ 
ណាច ់ឆ្នា ំ ២០២០ ចាប ់តាងំ ព ីវធិានការ  
នេះ តេវូ បាន បេកាស កាល ពី ចុង ខេ មីនា  
ឆ្នា ំ២០២០ ដើមេប ីបន្ធរូ បន្ថយ បន្ទកុ អ្នក- 
ខ្ច ីបេក ់នៅ ក្នងុ វសិយ័ សខំាន់ៗ  ចនំនួ ៤ 
ដេល ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់  ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី 
ការ   រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

យោង តាម របាយការណ៍ បេចាំ ឆ្នាំ 
របស់ ធនាគារ ជាតិ នេ កម្ពុជា (NBC) 
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ មាន ការ រៀបច ំឥណទាន  
ឡើង វិញ បេហេល ៤,២ពាន់ លាន ដុ-
លា្លារ  ឬ ២៨៥ ០៧៤ គណនី។ 

កាល ព ីចងុ ខេ មនីា NBC បាន ចេញ 
សារាចរណេនា ំ មយួ ដល ់ធនាគារ នងិ 
គេឹះសា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ ទាំង អស់  តេូវ 
រៀបច ំឥណទាន ឡើង វញិ សមេប ់កម្ច ី  
នៅ ក្នុង វិស័យ អាទិភាព ៤ សំដៅ រកេសា 
ស្ថិរភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ គាំទេ សកម្ម ភាព 
សេដ្ឋ កិច្ច និង បន្ធូរ បន្ថយ បន្ទុក អ្នក ខ្ចី 
បេក់ ដេល បេឈម នឹង ការ ធា្លាក់ ចុះ 
បេក់ ចំណូល  ក្នុង អំឡុង ពេល ការ រីក-
រាល  ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩។ សារាចរ នេះ 
នងឹ តេវូ អនវុត្ត រហតូ ដល ់ពាក ់កណា្ដាល 

ឆ្នាំ ២០២១។
លោក  អិុន ចាន់នី  បេធាន នាយក- 

បេតិបត្តិ ធនាគារ អេសុីលីដា កាលពី 
ថ្ងេពុធ បាន ស្នើ ឱេយ រដា្ឋាភិបាល តេូវ បន្ត 
ពេល  វេលា រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
រយៈ ពេល វេង ជាង នេះ ទៀត  ដោយសារ   
វា អាច ជួយ អតិថិជន ទោះ បី ជា មាន 
វា៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវីដ១៩  ក៏ដោយ ។ 

លោក ថ្លេងថា៖   «តាង នាម ឱេយ វសិយ័ 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុខ្ញុ ំចង ់ស្នើ ឱេយរដា្ឋា ភបិាល ពចិារ- 
ណា ការ បន្ត ពេល   បន្ថេម ទៀត សមេប ់
ការ រៀបច ំឥណទាន ឡើង វញិ  ដល ់អតិ-  
ថជិន ខណៈ  កេមុ ហ៊នុ ជា ចេើន  កពំងុ តេ 
ជម្នះ ក្នុង ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ »។  

លោក កាំង តុងងី បេធាន នាយក-
ដា្ឋាន ទំនាក់ ទំនង របស់ សមាគម មីកេូ- 
ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា (CMA) បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ កាលពី ឆ្នាំ ២០២០  ថា 
សមាជិក របស់ CMA ដេល រួម មាន 
ធនាគារ ៤ បាន ផ្ដល ់ការ រៀបច ំ ឥណទាន  
ឡើង វញិ សរបុ  ១, ៣៨២ លាន ដលុា្លារ  
ដល់  ជាង  ២៨៥ ០០០ អតិថិជន ។

លោក លើក ឡើង ថា៖ « ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
បាន ប៉ះពាល ់អវជិ្ជមាន លើ វសិយ័ មកីេ-ូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៅ ក្នុង កមេិត ដេ លអាច គេប់- 
គេង បាន ។ គោល នយោបាយ រៀបចំ 
ឥណទាន ឡើង វិញ បាន បន្ធូរ បន្ថយ 
បន្ទុក  ដេល បាន បណា្ដាល មក ពី  កូវីដ - 

១៩ លើ អតិថិជន ជាចេើន ដូច្នេះ ពួក-  
គេ អាច បន្ត ជវីភាព រស ់នៅ បាន ហើយ 
បេវត្ត ិឥណ ទាន របស ់ពកួ គេ នងឹ មនិ រង 
ផលប៉ះពាល់ ដោយ សារ  តេ ការរៀបចំ 
ឥណទាន ឡើង វញិ នោះ ទេ។  ការ រៀបចំ   
ឥណទាន ឡើង វិញ ជាង ពាក់ កណា្ដាល  
តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង សមេប ់កម្ច ីកេមុ ហ៊នុ 
តចូៗ ដេល បេក ់ចណំលូ តេវូ រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយសារ  ជំងឺ កូវីដ១៩»។ 

លោក  សាយ សនូ ីអនបុេធានបេត-ិ  
បត្តិ បេសាក់ បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ព ីថ្ងេ ពធុ ថា ការ រៀបច ំឥណទាន 
ឡើង វិញ នៅ គេឹះសា្ថាន កំពុង ធា្លាក់ ចុះ 
ដោយ សារ ការ ធរូ សេល សា្ថានការ ណ ៍

ជំងឺ កូវីដ១៩ ជា ពិសេស ការ រក បាន 
វា៉ាក់សាំង ។  

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «  យើង នៅ តេ មើល  
ឃើញ និនា្នាការ  ការ ធា្លាក់ ចុះ ការ រៀបចំ 
ឥណទាន  ដេល បាន ស្នើ សុ ំព ី អតថិជិន 
របស់ យើង  ដោយ សារ តេ ពួក គេ អាច 
ចាប ់ផ្ដើម អាជវីកម្ម របស ់ពកួគេ  ជា ថ្ម ី នងិ  
រក បេក់ ចំណូល ដើមេបី សង កម្ចី តាម 
ពេល  វេលា កំណត់ ការ សង »។ លោក 
បន្ត  ថា៖ « យើង ផ្ដល ់ឱកាស ដល ់វសិយ័ 
មួយ ចំនួន  ប៉ុន្តេ យើង កត់ សមា្គាល់ ថា 
អតេ ការ រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
ខ្ពស ់ដល ់វសិយ័ ដេល ជាប ់ទាកទ់ង នងឹ 
វិស័យ ទេសចរណ៍  »៕  LA

តព ីទពំរ័ ១...ជាក ់ស្តេង កម្ពជុា បាន 
នាំ ចេញ កង់ ក្នុង តម្លេ បេមាណ ៦០០ 
លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំ មុន កើន  
១៣០ ភាគ រយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  
ហើយ កម្ពជុា ក ៏ នា ំចេញ គេឿង សង្ហា រមិ 
ក្នុង តម្លេ ៦០០ លាន ដុលា្លារ ផង ដេរ  ។ 
អាមេរកិ គ ឺជា ទផីេសារ ឈាន មខុ គេ របស ់
កម្ពុជា សមេប់ ឆ្នាំមុន ។

លោក វិសេសុត  ថ្លេងថា៖ «យើង នឹង 
បន្ត  ជួយ ធុរកិច្ច ក្នុង វិស័យ កម្មន្តសាល 
ដេល មាន សកា្តា នុពល នាំ ចេញ នៅ ដំ-
ណាក់ កាល នេ ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ឱេយ   លូត លាស់ ថេម ទៀត។  យើង 
នឹង កេ ទមេង់ បរិយាកាស ពាណិជ្ជកម្ម  
កចិ្ច សមេប សមេលួ ធរុ កចិ្ច  ពាកព់ន័្ធ នងឹ 

អពំើ ពកុ រលយួ  ដើមេប ីធ្វើ ឱេយ បរយិាកាស 
ពាណិជ្ជកម្ម យើង កាន់ តេ ល្អ  ក្នុង ការ 
ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ ក្នុង គោលដៅ 
បង្កើន ភាព បេកួត បេជេង »។ 

លោក ជឿ ថា កម្ពុជា នឹង អាច ទាក់- 
ទាញ  រោង ចកេ ផ្នេក កម្មន្ត សាល មិន - 
មេនកាត់ ដេរ កាន់ តេ ចេើន ថេម ទៀត  
តាម រយៈ កិច្ច ពេមពេៀង ពាណិជ្ជ កម្ម 
សេរ ីទ្វេ ភាគ ីកម្ពជុា-ចនិ នងិ FTA  រវាង  
កម្ពុជា -កូរ៉េ ខាង តេបូង   កិច្ច ពេមពេៀង 
គេប់  ជេុង ជេយ  RCEP ពេម ទាំង 
បេព័ន្ធ អនុគេះ GSP ពី  អង់ គ្លេស។

លោក បន្ត   ថា៖ «បេទេស ចិន គឺ ជា 
បេភព ផ្ទេរ ការ វិនិយោគ មក តំបន់ អា-
សា៊ាន  រួម ទាំង កម្ពុជា  ពិសេស បេភេទ 

ឧសេសាហ កម្ម កម្មន្ត សាល ដេល បេើ 
អតិពលកម្ម  ពេះ  ចិន នឹង កា្លាយ ជា 
បេទេស បេើ បេស់  បច្ចេក វិទេយា កមេិត 
ខ្ពស ់ក្នងុ ឧសេសាហកម្ម  តេមឹ ឆ្នា ំ២០៣០ 
ដូច្នេះ អ្វី ដេល មិន មេន បច្ចេក វិទេយា 
ទំនើប នឹង ផ្លាស់ ប្តូរ មក ហើយ យើង 
តេូវចាប់ យក ឱកាស នេះឱេយបាន»។ 

លោក  សងុ  សារន៉  បេធាន សហពន័្ធ 
សេវូ  អង្ករ កម្ពជុា (CRF) បេប់ ភ្នពំេញ-  
ប៉ុស្តិ៍ថា  ការជំរុញ វិស័យ កម្មន្ត សាល 
មនិ  មេន កាត ់ដេរ របស ់រដា្ឋា ភបិាល គជឺា 
ទិស ដៅដ៏ តេឹម តេូវ  ខណៈ កំណើន នេ 
ការ នាំចេញ ផលិតផលមិន  មេន កាត់ - 
ដេរ មាន ការ កើន ឡើង គរួ ឱេយកត ់សមា្គាល ់ 
ក្នងុ អឡំងុ  វបិត្តសិខុភាព សកលនេះ។

លោកបាន  ថ្លេង  ថា ៖  «ខ្ញុំ ជឿថា ការ- 
ជរំញុការ នាចំេញផលតិផល ក្នងុ វសិយ័  
កម្មន្តសាល  នឹង ផ្តល់ ផលវិជ្ជ មាន ដល់ 

កំណើន សេដ្ឋកិច្ច របស់កម្ពុជា។ ដើមេបី 
ជរំញុភាព បេកតួ បេជេងក្នងុ វសិយ័នេះ 
យើង តេូវ រកេសាភាព បេកួត បេជេង ធ្វើ 
យា៉ាង ណាឱេយ តម្លេ ដើម ផលតិ   ទាប  នងិ 
សមេួល ដល់ការ នាំចេញ»។ 

លោក ឈាង វណា្ណារិទ្ធ  អគ្គនាយក 
នេ អគ្គនាយក ដា្ឋាន គោល នយោ បាយ 
នេ កេសងួ សេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុបាន 
ឱេយ ដងឹ ថា កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា នងឹ 
ងើប ឡើង វញិ ក្នងុ អតេ ៤ ភាគ រយ នៅ 
ឆ្នាំ២០២១នេះ  ខណៈ ឆ្នាំ មុន  កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  បាន ធា្លាក់ ចុះ   -៣,១ 
ភាគ រយ។ លោក បញ្ជាក់ ថា កំណើន 
សេដ្ឋកចិ្ច ធា្លាក ់ចុះ នេះ ដោយ សារ  លហំរូ 
វនិយិោគ នងិ ពាណជិ្ជ កម្ម មាន ការ ថម- 
ថយ នៅ ក្នុង វិស័យ កាត់ ដេរ  សំណង់ 
និង  អចលនទេពេយ ជា ពិសេស  នៅ ក្នុង 
វិស័យ ទេស ចរណ៍៕ LA

កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱៃយ បៃក់ ចំណូល អ្នក   ក្នងុ វិស័យ ទៃសចរណ៍ រង  ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាងំ។ រា៉ាហុីម 

រដ្ឋាភិបាល នឹង   ជំរុញ ការ នំា ច្ញ  ... 

កម្ពជុា-ឥណ្ឌា នឹង ជំរុញ 
ការចរចា  ដើម្ប កំីណើន   
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគី

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា -ឥណា្ឌា  បានឯកភាព 
គា្នា ជរំញុ កចិ្ច ចរចា លើ ឯកសារសខំាន់ៗ   
មយួ ចនំនួ ឱេយ បាន ឆប ់ ដើមេប ីឈាន ទៅ 
ចុះ  ហត្ថ លេខា លើ សន្ធសិញ្ញា វនិយិោគ 
ទ្វេ ភាគ ីនងិ សេចក្ត ីពេង លក្ខខណ្ឌបេ- 
តបិត្តកិារ សមេប ់កេមុការងរ រមួ កម្ពជុា 
ឥណា្ឌា ស្តី ពី ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ 
ក្នងុ  បណំង ពងេកី ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម  នងិ  
វិនិយោគ រវាង បេទេស ទាំង ២ បន្ថេម ។

ការ ឯកភាព គា្នា នេះ តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង ជំនួប ពិភាកេសា រវាង រដ្ឋ មន្តេី កេសួង 
ការ បរទេស នងិ សហបេតបិត្តកិារអន្តរ- 
ជាត ិកម្ពជុា លោក បេក ់សខុនុ ជាមយួ  
នឹង ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត ថ្មី នេ សាធារណរដ្ឋ- 
ឥណា្ឌា បេចាំ កម្ពុជា   លោក សេី Devy-
ani Uttam Khobragade នៅ 
ទីស្តីការ កេសួង កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ។ 

លោក លមឹ ហេង អនបុេធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បេប ់ ថា បើន-ិ
យាយ ព ី  ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វេ ភាគ ី កម្ពជុា នងិ  
ឥណា្ឌា  គឺ  មាន ចំនួន តិច តួច នៅ ឡើយ  
ជា ពិសេស កម្ពុជា  ដេល មិន សូវ មាន 
ផលិត ផល សកា្តានុពល សេប ទៅតាម 
តមេូវ ការ នៅ បេទេស ឥណា្ឌា។ លោក 
ថ្លេង  ថា៖ « នៅ ពេល មាន កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី វា នឹង មិន តេឹម តេ 
អាច ធ្វើ ឱេយ មាន លហំរូ ពាណជិ្ជ កម្ម  រវាង 
បេទេស ទាំង ២  កើន នោះ ទេ ប៉ុន្តេ វា ក៏ 
នងឹ កា្លាយ ជា ឱកាស  សមេប ់ កម្ពជុា ក្នងុ 
ការ ទាក់ ទាញ វិនិយោ គិន   ឱេយ ចូល មក 
បណា្ដាក់ ទុន នៅ កម្ពុជាផងដេរ »។ 

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋ កិច្ច អន្តរ ជាតិ នេ វិទេយា សា្ថាន ទំនាក់- 
ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ កម្ពុជា បានបេប់ថា 
ទោះ កម្ពជុា នងិ ឥណា្ឌា មាន ទនំាក ់ទនំង  
ការ ទតូ ជាមយួ គា្នា ជតិ  ៦០ ឆ្នា ំហើយ ក ៏
ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម រវាង  បេទេស ទាងំ ២ 
នៅ តចិ  តចួ នៅ ឡើយ។ លោក ថ្លេង   ថា៖  
«   បើ កម្ពជុា  មាន កចិ្ច  ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ-  
កម្ម ជា មួយ ឥណា្ឌា  គឺ ជា ការ បេសើរ  ។ វា 
មិន តេមឹ  តេ ជួយពងេកី ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម 
ប៉ណុ្ណាះ ទេ ប៉នុ្តេ ថេម ទាងំ វសិយ័ សេវា- 
កម្ម ទេសចរណ៍ ផង ដេរ » ៕ LA
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម 
Prince Square ដៃល គៃប ់គៃងដោយ   
កៃមុ ហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ Prince Real 
Estate របស់ វិនិយោគិន ចិន បាន ចុះ- 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ជលួ ជា ចៃើន ជា មយួ នងឹ  
បៃតបិត្ត ិករ ពាណជិ្ជកម្ម ខណៈ ការអភ-ិ 
វឌៃឍ មជៃឈ មណ្ឌល ពាណិជ្ជ កម្ម មួយ នៃះ 
គៃង នឹង បញ្ចប់និង ដាក់ ឱៃយ បៃតិបត្តិ -  
ការ ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ ខាង មុខ ។

លោក Steven Wang អគ្គនាយក 
កៃមុហ៊នុ Prince Real Estate បាន 
ឱៃយ ដឹង  ក្នុង ពិធី ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ 
នៅ  រាជធានី   ភ្នំពៃញ  កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា 
Prince Square គឺ ជា មជៃឈមណ្ឌល 
ចៃក ចៃញ ចូល តៃ មួយ ដៃល អភិវឌៃឍ 
ឡើង ដោយ កៃុមហ៊ុន Prince Real 
Estate។ លោក បន្ថៃម ថា ដោយ សារ   
ការ អភវិឌៃឍ រហស័ នងិ ការ ធ្វើ ទនំើប កម្ម 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា កៃមុហ៊នុ Prince 
Real Estate តៃង តៃ លើក កម្ពស់ 
បៃសកកម្ម នៃ ការ បមៃើ  កសាង  និង 
ផ្ដល ់ ការគាទំៃ ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា នងិ 
ពងៃីក ពាណិជ្ជ កម្ម។

លោក បាន  ថ្លៃងថា៖ « ភាគ ចៃើន នៃ 
បៃតិបត្តិករ ពាណិជ្ជកម្ម ដៃល ចុះ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ជាមយួ នងឹ ពកួ យើង  គមឺកព ី 
យហីោ លៃបីៗ  បផំតុ។ ក្នងុ នាម ជា មជៃឈ-
មណ្ឌល ពាណជិ្ជកម្ម ចៃក ចៃញ ចលូ តៃ 
មួយ Prince Square កំពុង ទទួល 
បាន  នូវ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង ការ 
គំាទៃ ពី រដា្ឋាភិបាលផង ដៃរ ។ ពិធីចុះកិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ថ្ងៃ នៃះ គឺ ជា ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ហើយ បៃតិបត្តិការ រយៈពៃល វៃង គឺជា 
គន្លឹះ ដើមៃប ីឈាន ទៅ រក ការ ទទលួ បាន 
ជោគជ័យ។ យើង សងៃឃឹម ថា នឹងទទួល- 
បាន ការ គាទំៃ ជា បន្ត ព ីដៃគ ូពាណជិ្ជកម្ម  
នានា ពី មន្ដៃី របស់ រដា្ឋាភិបាល និង ពី 
សំណាក់ មនុសៃស គៃប់គា្នា»។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖  « មជៃឈមណ្ឌល 
ពាណជិ្ជ កម្ម នៃះ ក ៏នងឹ កា្លាយជា ឱកាស 

វនិយិោគ ថ្ម ីមយួ នងិ ជា ចណំចុ បៃកប- 
ដោយ ក្ដី សងៃឃឹម ក្នុងការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ-
កិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា»។ 

លោក ឃងួ សៃង អភបិាលរាជធាន-ី  
ភ្នពំៃញ ដៃល បាន ធ្វើ ជា គណៈ អធបិត ី
ក្នុង ពិធី   នោះ  បាន និយាយ ថា បៃទៃស  
កម្ពជុា បាន ផ្លាស ់ប្តរូ មខុ មាត ់  ខ្លនួ យា៉ាង- 
លឿន នៅ ក្នងុ រយៈពៃល បុ៉នា្មាន ឆ្នា ំចុង- 
កៃយ នៃះ   ពិសៃស  រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ខណៈ ពៃល ដៃល កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច ល្អ 
បៃហៃល ៧ ភាគរយ ជា រៀងរាល់ ឆ្នាំ 
ក្នុង រយៈពៃល ២ ទសវតៃស រ៍ចុងកៃយ 
នៃះ។ ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ បៃក ់ចណំលូរបស ់ 
បៃជាជន ខ្មៃរ ក៏ កំពុង កើន ឡើង ដៃល 
អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន ឱកាស ដ៏ ល្អសមៃប់  
Prince Square ក្នុង ការ   នាំមក នូវ 
មា៉ាក  បៃណីត  និង លៃបី ដើមៃបី បមៃើ តមៃវូ - 
ការ  របស់ បៃជាជន។

លោក មាន បៃសាសន ៍  ថា៖ « គមោង 
ផៃសារ ទំនើប Prince Square នៃះ គឺ 
ជា  ជមៃើស អាជីវកម្ម ដ៏ ល្អ គាប់ បៃសើរ 
ដៃល សមសៃប បផំតុ ទៅ នងឹ តមៃវូការ 
នងិ ចណំង ់ចណំលូ ចតិ្ត របស ់បៃជាជន  

ក្នុង ទីកៃុង ហើយក៏ ជា យុទ្ធសាស្តៃ 
មយួ នៃ ការ ទាក ់ទាញ កៀរ គរ ចនំនួ ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ អន្តរជាតិ និង វិនិយោគិន 
បរទៃសឱៃយ  ចូលមក សា្នាក់ នៅ បណា្តាក់ - 
ទុន  ធ្វើ ធុរកិច្ច នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
កាន់ តៃ ចៃើន»។ 

មជៃឈមណ្ឌល Prince Square 
មាន  ទីតាំង ស្ថិត នៅ មហាវិថី សហ ព័ន្ធ - 
រសុៃសុ ី ក្នងុ ខណ្ឌ ទលួគោក។ មជៃឈមណ្ឌល  
នៃះ សាង សង់ នៅលើ ផ្ទៃដី ទំហំ ៣៥- 
០០០ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដៃល ជា មជៃឈ មណ្ឌល 
ពាណជិ្ជកម្ម ភ្នពំៃញ ឈាន មខុ គៃ ហើយ   
តៃវូ បាន សាង សង ់ជា ហាង លក ់ ទនំញិ 
ចៃក ចៃញ ចលូ តៃ មយួ លើក ដបំងូ នៅ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។ នៅ ជា ន់ ទី ៣  របស់ 
អគារ នៃះ រមួមាន មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជ-  
កម្ម ហាង ទំនិញ កន្លៃង សមៃក លម្ហៃ - 
កាយ និង កមៃសាន្ត អាហារ និង សមា្ភារ 
ទាន ់សមយ័ ដៃល រមួ បញ្ចលូ ទាងំ អស ់ 
ក្នុង ផៃសារ ទំនើប តៃ មួយ រោង  ភាព  យន្ត 
ហើយក ៏មាន សាល បៃណតី ដៃលអាច  
រៀបចំ  ការ តាំង ពិព័រណ៍  ពិធី ជួបជុំ អា-
ហារ ពៃល ល្ងាច សាលសន្នសិទី សារ-
ព័ត៌មាន ជាដើម ៕ LA

ខុនដូជាង៩០០យូនីតត្រវូបាន
ដាក់ចូលទីផ្រសារក្នងុត្រមីាសទី៤

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ បន្ទប់ ខុនដូ ចំនួន ៩៣៧ 
យូនីត  បាន បញ្ចប់ ការ សាងសង់ និង 
ដាក់  ចូល ទីផៃសារ ក្នុង តៃីមាស ទី ៤ ឆ្នាំ 
២០២០ ដៃល ធ្វើ  ឱៃយ ចំនួន បន្ទប់ ខុនដូ   
ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញគិត តៃឹម ដំណាច់- 
ឆ្នា ំ២០២០ កើន ឡើង ដល ់២៥ ៩១៤  
យូនីត។ នៃះ បើ យោង តាម ការ សៃវ - 
ជៃវ របស់ កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ  
CBRE Cambodia។

ទិន្នន័យ សៃវ ជៃវ របស់ CBRE 
Cambodia ចៃញ ផៃសាយ កាល ព ីពៃល 
ថ្មីៗ  នៃះ ឱៃយ ដឹង ថា  ក្នុង តៃីមាស ទី ៤ ឆ្នាំ 
២០២០ មាន ខនុដ ូចនំនួ ២ ដៃលមាន    
បន្ទប ់សា្នាក ់នៅ សរបុ ៩៣៧ យនូតីតៃវូ  
បាន បញ្ចប់ការ សាងសង់  និង បើក ឱៃយ 
អតិថិជនចូល សា្នាក់ នៅ ក្នុង នោះ រួម- 
មានគមៃង  ខនុដ ូតម្លៃ មធៃយម Bao Li 
Mansion នៅក្នងុ ខណ្ឌ ៧ មករា ដៃល 
មាន បន្ទប ់  ចនំនួ ៦៤៤ យនូតី នងិខនុ- 
ដ ូតម្លៃ សមរមៃយ Royal Park Condo   
នៅ ខណ្ឌ ទួល គោក ដៃល  មាន បន្ទប់ 
២៩៣ យនូតី ។ កណំើន បន្ទប ់សា្នាកន់ៅ  
ចំនួន ៩៣៧ យូនីត  នៃះ គឺ កើន ឡើង  
៣,៧៥ ភាគ រយ  បើ ធៀប  ទៅ នឹង ចុង- 
តៃីមាស ទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០ ។

ការ សៃវ ជៃវ នៃះ ក៏ បាន រក ឃើញ  
ដៃរ ថា តម្លៃ លក់ បន្ទប់ ខុនដូ បាន បន្ត 
ធា្លាក់ ចុះ បន្ថៃម ទៀត  ក្នុង តៃីមាស ទី៤ 
ធៀប នឹង តៃីមាស ទី ៣ ដោយ បៃភៃទ  
ខនុដ ូបៃណតី មាន តម្លៃ មធៃយម៣ ០០០  
ដុល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ធា្លាក់  ១,១៩ 
ភាគ រយ បៃភៃទ តម្លៃ មធៃយម មាន តម្លៃ 
២ ២៥០ ដុល្លារ ធា្លាក់  ៥,៨៩ ភាគ រយ 
នងិ បៃភៃទតម្លៃ សមរមៃយ មាន តម្លៃ មធៃយម 
១ ៤០០ ដុល្លារ ធា្លាក់ ១,៥៦ ភាគ រយ។ 

ដោយ ឡៃក សមៃប់ ទីផៃសារ   ជួល គឺ 
ខុនដូ បៃណីត មាន តម្លៃ ១២,៦៩ ដុ-
ល្លារ ក្នុង ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  រយៈ ពៃល ១ ខៃ 
ធា្លាក ់០,០៨ ភាគ  រយ ធៀប នងឹ តៃមីាស  
ទ ី៣ នងិ បៃភៃទតម្លៃ មធៃយម មាន តម្លៃ 

១០,២ ដុល្លារ ធា្លាក់  ៦,៧ ភាគ រយ ។ 
លោកសៃី  អាន សុធីតា នាយិកា 

គៃប់ គៃង កៃុមហ៊ុន CBRE Cambo-
dia បាន នយិាយ ថា  ទោះ  នៅ តៃមីាស  
ទី ៤ ឆ្នាំ ២០២០ ការ រីក រាល ដាល  ជំងឺ 
កវូដី ១៩ នៅ តៃ បន្ត  ក ៏សកម្ម ភាព   ការ- 
សាងសង ់ គមៃង ខនុ ដ ូនៅ កម្ពជុា មនិ 
បាន ធា្លាក់ ចុះ នោះ ទៃ។ លោក សៃី បាន 
អះអាង ថា៖ « អ្នក អភវិឌៃឍន ៍នៅ តៃ មាន 
ភាព ជឿ ជាក ់ចពំោះ ទផីៃសារ  កម្ពជុា ដោយ   
មាន គមៃង  ចនំនួ  ២ បាន បញ្ចប ់ហើយ  
ក៏ មាន  គមៃង ថ្មី បន្ថៃម ចំនួន ៣   បាន 
បៃកាស ចាប់ ផ្តើម លក់ ផង ដៃរ »។

 បើ តាម លោក  សៃី  សុធីតា គមៃង  
ថ្មីទាំង  ៣   នោះ រួម មាន  គមៃងខុនដូ 
តម្លៃ សមរមៃយ Green Leaf Resi-
dence    ស្ថតិ ក្នងុ ខណ្ឌ សៃន សខុ មាន 
ចនំនួ ១៦២ យនូតី គមៃង ខនុដ ូតម្លៃ 
មធៃយម Real Hope Condominium 
នៅ ខណ្ឌ ចកំារមន មាន  ២៣១ យនូតី 
និង គមៃង  ខុនដូ តម្លៃ មធៃយម City 
Light Condominium នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ 
ចមា្ការ មន ដៃល មាន  ១០៥ យូនីត ។ 

ក្នងុ នាម ជា អ្នក សៃវ ជៃវ លោក សៃ ី
បាន បៃប ់   ថា អ្វ ីដៃល គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់
នា  ពៃល   នៃះ គ ឺ  ការ បៃកាស   គមៃងថ្មីៗ     
ភាគ ចៃើន  មិន មាន ទំហំ ធំ  ដូច កាល ពី 
អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៩ នោះ ទៃ ។

ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន  ការរីក រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ អាច នឹង តៃូវ គៃប់ គៃង បាន 
ក្នងុ ពៃល ឆប ៗ់  នៃះ លោក សៃ ីសធុតីា 
បាន និយាយ ថា៖ « បើ តាម ការ ពៃយាករ  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ក្នងុរាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ នឹង កើន ឡើង បៃមាណ 
៥០ ភាគ រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០២០ » ។ 

របាយការណ៍ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី 
នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ឱៃយ ដឹងថា 
ទនុវនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់ រយៈពៃល 
៩  ខៃ ឆ្នាំ ២០២០ មានតម្លៃ ៥ ៨៦៨ 
លន  ដលុ្លារ ថយចុះ ៩,៦  ភាគរយ ព ី 
៦ ៤៩៤ លន ដុល្លារ កាលពី រយៈ- 
ពៃល ដូចគា្នា ឆ្នាំ២០១៩ ៕ LA

PrinceSquareចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ
អតិថិជនដោយគ្រងបើកដំណើរការឆាប់ៗ 

លោក ឃួង សៃង (កណ្តាល ) អំឡុង ពៃល ទៅ   ពិនិតៃយ មើល គមៃង Prince Square 
ដៃល ស្ថតិ នៅ តាម បណ្តាយ មហាវិថី សហព័ន្ធ រុសៃសីុ។ រូបថត សហ ការី

 បច្ចបុៃបន្នតម្លៃ មាស ស្ថតិនៅក្នងុ តម្លៃ          
១ ៨៥០ ដុល្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ស្មើនឹង    ២- 
២២០ ដុល្លារ អាមៃរិក ក្នងុ ១ តម្លងឹ ហើយ តម្លៃ 
មាស អាច នឹងមាន ការកើនឡើង រហូតដល់ 
តម្លៃ ២ ០៧០ ដុល្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ក្នងុ 
ខៃកុម្ភៈ ខាងមុខនៃះ ដោយសារ បទបញ្ជា 
ទំាង១០ ចំណុច របស់ បៃធានាធិបតី អាមៃរិក 
Joe Biden នៃះ បើ យោងតាម ការវិភាគ 
របស់ លោក ចៃង តារា វុ ធ បៃធាន ផ្នៃក បៃកឹៃសា 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន ហោ្គាល ដៃ ន 
អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល ។ 

 បនា្ទាប់ពី បាន សៃបថ ចូលកាន់ តំណៃង    
ជា បៃធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមៃរិក ទី ៤៦   
ជា ផ្លវូការ កាលពី ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មករា ឆ្នាំ 

២០២១  ថ្មីៗ  នៃះ លោក Joe Biden 
បានសមៃច ចុះហត្ថលៃខា លើ បទបញ្ជា 
សំខាន់ៗចំនួន  ១០ ចំណុច ដៃលមាន 
សៃចក្ដីលម្អិតចំនួន ២៣ ទំព័រ ស្ដីពី 
ការដោះសៃយ និង គៃប់គៃង ការរីក- 
រាលដាល ជំ ងី កូ វីដ ១៩ ដៃល បានសមា្លាប់ 
មនុសៃស ជា មធៃយម ៣ ០៥៤ នាក់ ក្នងុ ១ថ្ងៃ 
និង មាន អ្នក ឆ្លង ជា មធៃយម ១៩៤ ២៥២ 
នាក់ ក្នងុ ១ថ្ងៃ នៅក្នងុ  សហរដ្ឋ អាមៃរិក គិត 
តៃមឹ រយៈពៃល ១ សបា្ដាហ៍ ចុងកៃយ នៃះ 
ដោយ យោងតាម ការចៃញ ផៃសាយ របស់ 
សារព័ត៌មាន CNBC កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
សបា្ដាហ៍ មុន ។ 

 តាម ការចៃញផៃសាយ រប ស់ សារព័ត៌មាន 

CNBC ដដៃល នៃះ លោក Joe Biden 
បានស្នើ ឱៃយ សភា អនុម័ត ទៅលើ កញ្ចប់ 
ថវិកា សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច ដៃលមាន ចំនួន ១,៩ 
ពាន់ ពាន់ លន ដុល្លារ អាមៃរិក បន្ថៃមទៀត 
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង បញ្ហា ជំងឺ រាតតៃបាត 
នៃះ និង ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ បៃជាជន ដៃល 
បាត់បង់ ការងារ ធ្វើ ។ 

 ជាទូទៅ ការធ្វើ ចរាចរណ៍ រូបិយប័ណ្ណ លើ 
ទីផៃសារ កាន់តៃចៃើន នោះ អតិផរណា នៃ 
រូបិយប័ណ្ណ កាន់តៃ កើនឡើង ដៃលជា កតា្ដា 
ធ្វើឱៃយ តម្លៃ មាស កាន់តៃ ឡើងថ្លៃ ពៃះ មាស 
គឺជា លោហធាតុ មានតម្លៃ ដៃល បៃទៃស 
នីមួយៗ នៅ ទូទំាង ពិភពលោក តៃូវការ 
សមៃប់ ទប់សា្កាត់ ហានិភ័យ នៃ អស្ថរិភាព 

ណាមួយ នៅក្នងុ បៃទៃស ជាពិសៃស ពៃល 
មាន វិបត្ត ិសៃដ្ឋកិច្ច វិបត្ត ិនយោបាយ និង 
សង្គៃម ជាដើម ។ 

 យោងតាម ការ វភិាគ របសលោក តារា- 
វ ុធ តម្លៃ មាស អាច នងឹមាន ការកើនឡើង 
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង ដើមឆ្នាំ ២០២១ នៃះ ។ 
សមៃប់ អ្នកជួញដូរ ដៃល ចង់ ជួញដូរ លើ 
តម្លៃ មាស ក្នុង រយៈពៃល វៃង គួរ ទិញ 
ក្នុងតម្លៃ ១ ៨៣០  ដុល្លារ  ក្នុង ១ អោន- 
ស៍ ដោយ កំណត់ មុខងារ យកបៃក់ 
ចំណៃញ នៅ តម្លៃ ២ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ 
អោន ស៍ និង កំណត់ មុខងារ បញៃឈប់ 
ហានិភ័យ នៅ តម្លៃ ១ ៧៥០ ដុល្លារ ក្នុង 
១ អោន ស៍ ៕ 
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តម្ល្រ មាស នឹង ឡើងថ្ល្រ ខ្លាងំ នៅ ខ្រកុម្ភៈខណៈព្រល បទបញ្ជា១០របស់ Biden ត្រវូបាន អនុម័ត

 លោក ចៃង តារា វុ ធ បៃធាន ផ្នៃក បៃកឹៃសា 
យោបល់ ហិរញ្ញវត្ថ ុនៃ កៃមុហុ៊ន ហ្គោល ដៃ ន 

អៃ ហ្វ អិ កស៍ លីង ឃៃ ភី ថ ល ។
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្WHOនឹងចាប់ផ្តើម
ការស៊ើបអង្កត្នៅWuhan
បន្ទាប់ច្ញពីចត្តាឡីស័ក
ក្រុមអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រអង្គការសុខ-

ភាពពិភពលោក(WHO)គឺកំពុង
ត្រៀមចាកច្រញពីចត្តាឡីស័កនិង
ចាប់ផ្ដើមការសុើបអង្ក្រតនៅទីក្រុង
Wuhanប្រទ្រសចនិដើម្របីរកប្រភព
ន្រការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
ក្រមុអ្នកវទិ្រយាសាស្ត្រអន្តរជាតិទាងំ

១៣នាក់នងឹបញ្ចប់ចត្តាឡសីក័១៥
ថ្ង្ររបស់ពកួគ្រនៅថ្ង្រព្រហស្របតិ៍២៨
មករា។ក្រុមន្រះនឹងធ្វើការជាមួយ
អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រចិនដើម្របីផ្ដោតលើ
ការស្វ្រងយល់ពីរបៀបដ្រលអ្នកជងំឺ
ដបំងូបផំតុអាចឆ្លងជងំឺន្រះ។ពកួគ្រ
ក៏នងឹពនិតិ្រយមើលការស្រវជ្រវជុវំញិ
ផ្រសារចំណីអាហារដ្រលទាក់ទងទៅ
នឹងករណីដំបូង៕សុខ វេងឈាង

អាម្រិកទិញវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
បន្ថម្២០០លានដូស
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្ររិក

លោក JoeBidenបានប្រកាស
កាលពីថ្ង្រអង្គារ ទី២៦មករាថា
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានបញ្ជាទិញ
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បន្ថ្រម២០០
លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Pfizer/Bi-
oNTechនិងModernaដ្រលនឹង
ទទួលនៅអំឡុងខ្រកញ្ញា។
ជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញចុង-

ក្រយន្រះសហរដ្ឋអាម្ររកិនងឹបាន
ទិញយកវ៉ាក់សំាងសរុបចំនួន៦០០
លានដូសគ្រប់គ្រន់សម្រប់ផ្ដល់
ជូនប្រជាជនអាម្ររិកទាំងមូល
៣០០លាននាក់នៅចុងឆ្នាំន្រះ៕
សុខ វេងឈាង
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សុខ  សេ ីលុច

របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហ-
ប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការចោទ-
ប្រកាន់ថា រដា្ឋាភិបាលយ្រម៉្រនបានពី
ការលាងលុយកខ្វក់និងអំពើពុករលួយ
ដ្រលជះឥទ្ធពិលទៅប្រជាជនក្នងុការ-
ទទួលបានស្របៀងគ្រប់គ្រន់។
អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទ-

ប្រកាន់ប្រទ្រសន្រះចំពោះការលាងលុយ 
កខ្វក់ដោយយកប្រក់គម្រងអភិវឌ្រឍន៍
និងការកសាងឡើងវិញរបស់អារា៉ាបី៊-
សាអ៊ូឌីតដ្រលបានតម្កល់នៅធនាគារ
កណ្តាលយ្រម៉្រនកាលពីឆ្នាំ២០១៨
ដ្រលមានទឹកប្រក់ប្រមាណ២ពាន់
លានដុលា្លារអាម្ររិក។ការដកលុយនោះ
ត្រវូបានចោទប្រកាន់ថា យ្រម៉្រនបាន
យកលុយគម្រងទៅទ្រទ្រង់ក្រមុហូ៊ធី
(Hou-this)ក្នងុការធ្វើសង្រ្គាម។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាក្រុមឧទា្ទាម

ហូ៊ធីជាក្រុមជម្លាះជាមួយអារា៉ាបី៊-
សាអ៊ូឌីត។សង្រ្គាមសីុវិលបានចាប់
ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០១៤នៅព្រលដ្រល
កមា្លាំងហូ៊ធីបានកាន់កាប់ទីក្រុងសា-
ណប្រទ្រសយ្រម៉្រន។ទន្ទមឹគា្នាន្រះដ្ររ
សម្ព័ន្ធភាពដឹកនំាដោយអារា៉ាបី៊សា-
អ៊ូឌីតបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាដោយ
ប្រើការវយប្រហារតមផ្លវូអាកាសដើម្របី
សា្តារអតីតរដា្ឋាភិបាលយ្រម៉្រនឡើងវិញ។
ប្រក់ដ្រលប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអូ៊ឌីត

បានតម្កល់នៅឆ្នាំ២០១៨នោះគឺ
សម្រប់គម្រងផ្តល់មូលនិធិឥណ-
ទានសម្រប់ទិញទំនិញស្របៀងដើម្របី
ពង្រឹងសន្តិសុខស្របៀងនិងស្ថិរភាព 
នៅក្នុងស្រុក។
អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើក-

ឡើងថាប្រទ្រសយ្រម៉្រនអាចនឹងជួប
ប្រទះភាពអត់អាហារជាទ្រង់ទ្រយធំ។
ក្រយពីមានការសុើបអង្ក្រតមកអង្គ-
ការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថា
ប្រទ្រសយ្រម៉្រនបានរំលោភលើច្របាប់
ប្តរូប្រក់បរទ្រស។យ្រម៉្រនបានរៀបចំ
ទីផ្រសារប្តូរប្រក់បរទ្រស និងបានដក
ប្រក់បញ្ញើរបស់អារា៉ាបី៊សាអូ៊ឌីតក្នុង
គម្រងការលាងលុយកខ្វក់ដ្រលមាន

ពាណិជ្ជករមួយចំនួនទទួលបានប្រក់
ចំនួន៤២៣លានដុលា្លារអាម្ររិក។
របាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាម្ររិក

បានបង្ហាញថា នៅក្នុងតំបន់ដ្រល
គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហូ៊ធីក្រុមន្រះ
កំពុងប្រមូលពន្ធនិងប្រក់ចំណូលរដ្ឋ
ផ្រស្រងទៀតដ្រលត្រវូការដើម្របីបង់ប្រក់
ខ្ររបស់រដា្ឋាភិបាល និងផ្តល់ស្រវកម្ម
មូលដា្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
តមការបា៉ាន់សា្មានក្រុមហូ៊ធី បាន

បង្វ្ររលុយយ៉ាងហោចណស់១,៨
ពាន់ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិកក្នុងឆ្នាំ
២០១៩ គឺជាចំណ្រកដ្រលត្រូវបាន
ប្រើដើម្របីផ្តល់ថវិកាដល់ការធ្វើសង្គ្រម
របស់ពួកគ្រ។មកដល់ព្រលន្រះរដា្ឋា-

ភិបាលយ្រម៉្រន និងក្រមុហូ៊ធីមិនទាន់
មានការឆ្លើយតបទៅលើការចោទប្រ-
កាន់ន្រះនៅឡើយទ្រ។
របាយការណ៍ន្រះពណ៌នាថាក្រុម

ហូ៊ធីនិងរដា្ឋាភិបាលយ្រម៉្រនហាក់ដូច-
ជាព្រងើយកន្ដើយចំពោះផលប៉ះពាល់
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្រការធា្លាក់ចុះស្រដ្ឋកិច្ចទៅលើ
ប្រជាជនរបស់ខ្លនួខណៈកំពុងបន្តបង្វ្ររ
ធនធានស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ប្រទ្រស។របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញ
បន្ថ្រមថាមានការកើនឡើងនូវភ័ស្តតុង
ដ្រលថាមានបុគ្គល និងអង្គភាពនានា
នៅក្នងុប្រទ្រសអីុរ៉ង់ផ្គត់ផ្គង់អាវុធ និង
គ្រឿងបនា្លាស់ទៅក្រមុហូ៊ធី។
សង្គ្រមរយៈព្រល៦ឆ្នាំរវងសម្ពន័្ធ-

មិត្តអារា៉ាប់ដ្រលគំាទ្រដោយសហរដ្ឋ
អាម្ររិក និងក្រុមហូ៊ធី ដ្រលគំាទ្រ
ដោយអីុរ៉ង់បានកា្លាយជាគ្រះមហន្ត-
រាយសម្រប់ប្រទ្រសន្រះ។សង្រ្គាមន្រះ
បានសមា្លាប់មនុស្រសជាង១១២០០០
នាក់ដ្រលនំាប្រទ្រសន្រះស្ថិតក្នុង
សភាពគ្រះថា្នាក់។
ភាពអត់ឃ្លានបានចាប់ផ្តើមជាមួយ

នឹងការដណ្តើមកាន់កាប់ភាគខាងជើង
ប្រទ្រសយ្រម៉្រននៅឆ្នាំ២០១៤ជា
កន្ល្រងដ្រលប្រជាជនយ្រម៉្រនភាគច្រើន
រស់នៅដ្រលបានជំរុញយុទ្ធនាការអា-
កាសដ្រលបំផ្លចិបំផ្លាញដោយក្រមុចម្រះុ
ដឹកនំាដោយអារា៉ាបី៊សាអ៊ូឌីតក្នងុគោល-
បំណងសា្តាររដា្ឋាភិបាលឡើងវិញ៕

បេក់ សាយ 

ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានកូរ៉្រ-
ខាងជើងកាលពីថ្ង្រអង្គារបាន
រិះគន់ប្រមុខការពារជាតិជប៉ុន
យ៉ាងខា្លាំងៗជុំវិញការថ្ល្រង
សុន្ទរកថាថ្មីៗរបស់លោក
ទាក់ទងនឹងព្រយុហយត្រយោ-
ធាមួយដ្រលត្រូវធ្វើឡើង
នៅក្នុងក្រុងព្រយុងយ៉ាងដោយ
បាននិយយថាក្រុងតូក្រយូ
កពំងុបង្កជម្លាះនងិញុះញង់ឱ្រយ
មានអារិភាពជាមួយនឹងប្រទ្រស 
របស់ខ្លួន។
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបាន

រៀបចំធ្វើព្រយហុយត្រយោធាធំ
មួយនៅក្នុងកណ្តាលក្រុង-
ព្រយុងយ៉ាងកាលពីពាក់កណ្តាល

ខ្រមករា ដោយបានបង្ហាញឱ្រយ
ឃើញមីសុីលបាលីស្ទិកថ្មី
បាញ់ច្រញពីនាវមុជទឹកនិង
អាវុធផ្រស្រងៗទៀត។
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ

ជប៉នុNobuoKishiបានថ្ល្រង
ថាទីក្រុងតូក្រយូកំពុងធ្វើការ
ប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មាន
ទាក់ទងនឹងអាវុធគ្រប់ប្រភ្រទ
ដ្រលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង
អំឡុងព្រយុហយត្រនោះ។
ទីភា្នាក់ងរសារព័ត៌មានមជ្រឈិម

កូរ៉្រ(KCNA)បាននិយយ
ថា៖«កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉នុ
Kishiបានថ្ល្រងថាប្រទ្រស
កំពុងប្រឹងប្រងធ្វើការឱ្រយអស់
ពសីមត្ថភាពដើម្របីប្រមលូនងិ

វិភាគព័ត៌មានអំពីវិធានការ
របស់កូរ៉្រខាងជើង។ ន្រះមិន-
ម្រនជាបញ្ហានោះទ្រប៉ុន្ត្រមាន
សម្រកមួយ ដ្រលត្រូវបាន
បញ្ច្រញដោយអ្នកដ្រលកំពុង
ភ័យខា្លាចឥទ្ធិពលយោធារបស់
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងនោះ»។
KCNA បានឱ្រយដឹងថា៖

«ប្រទ្រសជប៉ុនដ្រលស្វះស្វ្រង
រកវធិានការនានាដើម្របីទបទ់ល់
នឹងកូរ៉្រខាងជើងដោយតម-
ដានប្រទ្រសន្រះ ព្រញ១ឆ្នាំ
ជាមយួការប្រើផ្កាយរណបនងិ
មធ្រយាបាយសុើបការណ៍ផ្រស្រងៗ
ទៀតនោះកពំងុបង្កជម្លាះនងិ
ញុះញង់ឱ្រយមានភាពអារិភាព
ជាមួយប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង។
ហ្រតុផលលាក់កំបាំងរបស់

ប្រទ្រសជប៉នុន្រះពតិជាច្របាស-់
ណស់»។
KCNA បាននិយយថា៖

«ក្រុមអ្នកជ្រុលនិយមជប៉ុន
និងអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពជា-
ច្រើនទៀត ធ្វើការអធិប្របាយ
គា្មានន័យជុំវិញការព្រួយបារម្ភ
ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង
របស់ក្រុងព្រយុងយ៉ាងក្នុងការ-
បង្កើនសមត្ថភាពការពាររបស់
ខ្លួនដើម្របីការពារអធិបត្រយ្រយ-
ភាពនងិសទិ្ធិអភវិឌ្រឍនប៍្រទ្រស
ន្រះប្រកបដោយចីរភាព»។
សារពត័៌មានន្រះបានឱ្រយដងឹ

ទៀតថា៖«ប្រទ្រសជប៉ុននឹង
ត្រូវឈ្លាសវ្រក្នុងការប្រឈម
នឹងនិនា្នាការន្រព្រលវ្រលានិង
ប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឱ្រយបានល្អ»។

ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងមាន
ប្រតិកម្មចំពោះការប៉ុនប៉ងពី
ខាងក្រក្នងុការតមដានសញ្ញា
ព្រយុហយត្រយោធារបស់ខ្លួន។   
ព្រយុហយត្រយោធានោះ

បានកើតឡើងក្រយពីសមាជ 
របស់គណបក្រសពលករដ្រល
កំពុងកាន់អំណច ដ្រល
លោកម្រដឹកនាំគីមជុងអ៊ុន
បានរិះគនអ់ាម្ររកិថាជាសត្រវូ
របស់ប្រទ្រសខ្លួន។
កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះដ្ររ

លោកស្រីគីមយ៉ូចុងប្អូនស្រី
របស់ម្រដឹកនាំលោកគីមជុង-
អ៊ុនបានរិះគន់យោធាកូរ៉្រ-
ខាងត្របូងជុំវិញការតមដាន
សញ្ញាផ្រស្រងៗទាក់ទងនឹង
ព្រយុហយត្រយោធានៅក្រុង

ព្រយុងយ៉ាងនោះ។
ទោះបីជាប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-

ជើងបានរងទណ្ឌកម្មអន្តរ-
ជាតិជាបន្តបនា្ទាប់ដោយសារ
កម្មវិធីអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ និង 
មីសុីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនក្តី
ក៏ប្រទ្រសន្រះនៅត្រមិនបោះ-
បង់ចោលមហិច្ឆតរបស់ខ្លួន។
នៅឯសមាជបក្រសពលករ

កាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រមករា
លោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្ល្រង
ថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបាន
បញ្ចប់គម្រងនាវមុជទឹកដើរ
ដោយថាមពលនុយក្ល្រអ៊្ររ...
កចិ្ចការផ្រស្រងទៀតនឹងផ្លាសប់្តរូ
យទុ្ធសាស្ត្រប្រសនិបើនាវន្រះ
ត្រូវបានសាងសង់ហើយអាច
ដំណើរការបានជោគជ័យ៕

អង្គការសហប្ជាជាតិចោទប្កាន់ប្ទ្ស
យ្ម្៉នទាក់ទងនឹងការលាងល៊យកខ្វក់

កូរ្៉ខាងជើងរិះគន់ប្ម៊ខការពារជាតិជប៊៉នជំ៊វិញការថ្លង្ស៊ន្ទរកថាទាក់ទងនឹងព្យុហយាត្យោធនៅក៊្ងព្យុងយា៉ាង
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
កសិករឥណ្ឌាធ្វើបាតុកម្ម
ដើម្បីស្នើសំុុរដ្ឋាភិបាលដក-
ច្ញច្បាប់កសិកម្មថ្មមួីយ
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៧

មករាបៃជាកសិករឥណ្ឌាបាន
ធ្វើបាតុកម្មនៅRedMughal
ដើមៃបីទាមទារឱៃយលុបចោលចៃបាប់
កសិកម្មថ្មីដោយការតវ៉ានៃះ
បៃទៅជាអំពើហិងៃសានិងបណ្តាល
ឱៃយមានមនុសៃសស្លាប់មា្នាក់។
ខណៈពៃលដៃលមានការ-

បៃរព្ធទិវសធារណរដ្ឋកៃុម
បាតុករបានប៉ះទង្គិចជាមួយ
ប៉ូលិសដៃលបានបាញ់ឧស្ម័ន
បង្ហរូទឹកភ្នៃកនិងបានបៃើដំបង-
ឆក់។គិតមកដល់ពៃលនៃះអស់-
រយៈពៃល២ខៃហើយដៃលបៃ-
ជាកសិករបានបោះជំរំនៅជាយ-
កៃុងញូវដៃលីដោយស្នើសុំឱៃយ
រដ្ឋាភិបាលដកចៃញនូវចៃបាប់ដៃល
បានអនុម័តកាលពីខៃកញ្ញា
ឆ្នាំ២០២០៕ សុខ  ស្រីលុច

AstraZenecaបានបដិ-
ស្ធចំពោះកាលើកឡើងថា
វ៉ាក់សំាងមានប្សិទ្ធភាព
ទាបចំពោះមនុស្សព្ញវ័យ
អ្នកនាំពាកៃយរបស់ Astra

Zenecaបាននិយាយថា
របាយការណ៍ដៃលទទលួបាន
បៃសទិ្ធភាពថា្នាំវ៉ាកស់ងំAstra
Zeneca/Oxfordមានកមៃតិ
បៃសទិ្ធភាព៨ភាគរយប៉ណុ្ណោះ
ចំពោះមនុសៃសដៃលមានអាយុលើស
ពី៦៥ឆ្នាំគឺមិនតៃឹមតៃូវទៃ។
កៃុមហ៊ុនបាននិយាយថា

គណៈកមា្មាធិការចាក់វ៉ាក់សំង
ចកៃភពអង់គ្លៃសJCVIនិង
និយតករថា្នាំMHRA របស់
ចកៃភពអង់គ្លៃសបានគាំទៃ
ការបៃើបៃស់វ៉ាក់សំងរបស់
ខ្លួនលើកៃុមអាយុជាក់លាក់
នោះ៕សុខ  ស្រីលុច 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី២៨ែខមករាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ  សម្ភស្រស 

នាយករដ្ឋមនៃ្តីបៃទៃសអុី-
តាលីលោកGiuseppeConte
បានលាលៃងពីតំណៃងខណៈ
បៃទៃសកពំងុមានការកើនឡើង
នៃអស្ថិរភាពនយោបាយដៃល
កំពុងពុះកញ្ជៃោលសៃបពៃល
បៃទៃសកពំងុបៃយទុ្ធបៃឆងំនងឹ
ជំងឺកូវីដ១៩ និងវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ច
ដ៏សហាវពៃផៃសៃ។នៃះបើយោង
តាមសរព័ត៌មានFinancial
Times។
លោកConteបានបើកកិច្ច-

បៃជុំគណៈរដ្ឋមនៃ្តីដើមៃបីជូន-
ដំណឹងដល់រដ្ឋមនៃ្តីទាំងអស់
របស់លោកថា លោកសមៃច
លាលៃងពីតណំៃងនងិបានមក
ជួបជាមួយបៃធានាធិបតីអុីតា-
លីគឺលោកSergioMattarella
ដើមៃបីបៃគល់លិខិតលាលៃង
របស់លោក។
ការសមៃចចិត្តរបស់លោក

Conte បៃៀបបាននឹងលៃបៃង-
នយោបាយមួយរបស់លោក
កៃយពៃលដៃលរដ្ឋាភិបាល
របស់លោកតៃូវបានគៃដកហូត
សំឡៃងភាគចៃើនពីគណបកៃស
តូច Italia Viva របស់អតីត-
នាយករដ្ឋមនៃ្តីMatteoRenzi
ក្នុងការតវ៉ាបៃឆំងនឹងការគៃប់-
គៃងមនិបានល្អក្នងុការឆ្លើយតប
នងឹជងំឺកវូដី១៩។បច្ចបុៃបន្នរដ្ឋា-
ភិបាលដៃលធ្វើការក្នុងការិយា-
ល័យរបស់លោកភាគចៃើនសុទ្ធ-
តៃជាកៃុមចមៃុះថ្មីមួយជំនួស
ដោយកៃុមមន្តៃីរបស់លោក

ដៃលតៃូវបានគៃដកចៃញពី
តំណៃង។
ដោយមិនមានក្ដីសងៃឃឹមថា

នងឹទទលួជោគជយ័ក្នងុអាណត្តិ
លោកហើយមានគោលបំណង
ចង់បង្កើតចលាចលខាងនយោ-
បាយផងលោកក៏បានលាលៃង
ពីតំណៃង ទាំងដៃលបៃទៃស
កំពុងបៃឈមមុខនឹងអ្នកស្លាប់
ដោយសរជំងឺកូវីដ១៩បៃមាណ
ជាង៨៥០០០នាក់ និងកំពុង
បៃឈមនងឹវបិត្តិសៃដ្ឋកចិ្ចអាកៃក់
បំផុតចាប់តាំងពីសង្គៃមលោក
លើកទី២។
ភាពចលាចលផ្នៃកនយោ-

បាយនៃះក៏បានធ្វើឱៃយមានភាព
មិនបៃកដបៃជាអំពីគមៃង
របស់បៃទៃសអុីតាលីក្នុងការចំ-
ណយថវិកាចំនួន ២០០ពាន់
លានអឺរ៉ូ ពីក្នុងមូលនិធិសហ-
ភាពអឺរុ៉បដៃលតៃវូចំណយដើមៃបី

ដោះសៃយការធា្លាក់ចុះសៃដ្ឋ-
កិច្ចពីការរាតតៃបាតនៃះដោយ
ទីកៃុងរ៉ូមតៃូវចំណយចៃើន
ជាងគៃ។
បនា្ទាបព់ីការលាលៃងនៃះការ-ិ

យាល័យរបស់បៃធានាធិបតី
អុីតាលីបាននិយាយថា រដ្ឋាភិ-
បាលរបស់លោកConte នឹង
នៅតៃរកៃសាតំណៃង និងតួនាទី
ក្នងុរយៈពៃលដ៏ខ្លីមយួដើមៃបីបន្ត
ដំណើរការកិច្ចការក្នុងបៃទៃស
នៃះខណៈការពិគៃះយោបល់
រវងគណបកៃសនយោបាយនានា
ដើមៃបីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនឹង
ចាប់ផ្តើមនៅពៃកឹថ្ងៃពុធផងដៃរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា លោក

Conteមនិដៃលមានគណបកៃស
នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននោះទៃ
មុនពៃលតៃូវបានគៃតៃងតាំង
លោកជានាយករដ្ឋមនៃ្តីក្នុងឆ្នាំ
២០១៨។ការឡើងកាន់តំណៃង

នៃះគឺតៃូវពឹងផ្អៃកលើការគាំទៃ
របស់មៃដឹកនាំនៃគណបកៃសធំៗ 
២នៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបច្ចុបៃបន្ន
របស់លោកគឺចលនាផ្កាយ៥
និងគណបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ។
លោកMarkLowenអ្នក-

កាសៃតជនជាតិអង់គ្លៃសបាន
វភិាគក្នងុសរពត័ម៌ានBBCថា៖
«បៃទៃសនៃះតៃងមានវិបត្តិ
នយោបាយជាចៃើនឆ្នាំមកហើយ
ប៉ុន្តៃពៃលនៃះ ហាក់ដូចជាមិន
មៃនជាពៃលវៃលាសមសៃបមួយ
ក្នុងការបៃឈមមុខនឹងបញ្ហា
នៃះទៃខណៈបៃទៃសកំពុងបៃ-
ឈមនឹងវិបត្តិពិភពលោក ផង
និងវិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចផង»។
លោកបានបន្តថា៖ «លោក

GiuseppeConteអាចតៃឡប់
មកវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ដៃលគៃបានកៃសមៃលួរចួហើយ
កំពុងតៃគៃចវៃះពីភាពវឹកវរនៃ
ការបោះឆ្នាតជាពិសៃសពៃល
បៃទៃសកំពុងជួបនឹងគៃលំ-
បាក។ បន្ថៃមលើនៃះលទ្ធផល
នៃការបោះឆ្នាតជាលើកដំបូង
បណ្ដើរៗនៃះបានបង្ហាញឱៃយ
ឃើញពីភាគរយនៃការឈ្នះ
របស់លោកតិច។ ដូច្នៃះហើយ
ទើបលោកConteសងៃឃឹមថា
លោកអាចនឹងទាក់ទាញអ្នក-
នយោបាយកណ្តាលបានល្មម-
គៃប់គៃន់ដើមៃបីរួមគា្នាជាមួយ
លោកហើយចូលរួមបង្កើតកៃុម
ចមៃុះថ្មីមយួជាមយួលោកពៃល
ដៃលលោកតៃឡប់មកឆក-
នយោបាយវិញ»។
តើអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើត-

ឡើងបនា្ទាប់ទៀតកៃយលោក
Conteលាលៃងពីតំណៃង?
លោកConteអាចតៃូវបាន

គៃស្នើឱៃយបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋ-
មន្តៃី ប៉ុន្តៃលោកចាំបាច់តៃូវកៃ-
លម្អគោលនយោបាយខ្លះរបស់
លោកនិងធ្វើជំនួបថ្មីមួយដើមៃបី
ឈ្នះសឡំៃងភាគចៃើននៃសមា-
ជិកសភា។ករណីផៃសៃងទៀតគឺថា
លោកអាចនឹងបញ្ចះុបញ្ចូល
សមាជិកពៃទឹ្ធសភាដៃលមិនចូល
បកៃសខ្លះឱៃយចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធ-
ភាពថ្មីជាមួយលោកបៃសិនបើ
លោកRenzi បដិសៃធមិន
គាំទៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក។
ម៉ៃយាងវិញទៀតគណបកៃស

សំខាន់ៗនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាព
បច្ចុបៃបន្នដៃលបៃឆំងនឹងការ-
បង្កើតចលនាផ្កាយ៥និង
គណបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយឆ្វៃង
ដៃលគាំទៃលោកConteអាច
នឹងយល់ពៃមបមៃើការនៅ
កៃមការដឹកនាំនៃនាយក-
រដ្ឋមន្តៃីថ្មី ឬជាមួយគណបកៃសថ្មី
១ឬ២ផៃសៃងទៀត។
ករណី១ទៀត គឺថាលោក

Conteអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូល
គណបកៃសស្តានំយិមមយួឬចៃើន
ឱៃយចលូរមួក្នងុសម្ពន័្ធភាពថ្មីរបស់
លោក។ប៉នុ្តៃករណីនៃះតៃវូបាន
គៃមើលឃើញថាទំនងនឹងមិន
អាចកើតឡើងទៃដោយសរ
គណបកៃសស្តាំនិយមកំពុងតៃនាំ-
មុខក្នុងលទ្ធផលបោះឆ្នាតមុន
ថ្ងៃដូច្នៃះការបោះឆ្នាតបន្តទៅ
មុខទៀតលទ្ធផលអាចនឹង
គាំទៃពួកទាំងនៃះដូចគា្នា៕

 លោក Giuseppe Conte គ្រ វីដ្រ ក្នងុ ជំនួបជាមួួយសមាជិកEU។ AFP

នាយករដ្ឋមន្ត្អីុីតាលីលាល្ងពីតំណ្ងកាន់ត្បន្ថម្ភាព-
វឹកវរផ្នក្នយោបាយខណៈប្ទ្សប្ឈមនឹងវិបត្តសិកល
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ហុងរស្មី

ខេត្ដតាកេវ : ជា ក្មេង បេុស 
មាន សុខភាព រឹង មាំ  មាស 
សាប៊ុន មាន ក្ដី បំណង បេថ្នា 
ចង ់ក្លាយ ជា គេ ូបងេៀន មា្នាក ់ក្នងុ 
ខេត្ដ តាកេវ តាំងពី អាយុ ៦ ឆ្នាំ ។ 

ប៉ុន្ដេ ជាអកុសល  ក្ដី សេមេ   ជា 
អ្នក ផ្ដល់ ករអប់រំ  នេះ ហាក់ បេ 
ជា ខ្មៅ សេអាប ់ នៅពេល សសិេស 
ថ្នាក់ ទី ២ រូ បនេះ  ជួប ឧបេបត្ដិ- 
ហេតុ ដាច់ បេអប់ ជើង មា្ខាង  ។ 

បរុស វយ័ ៤០ ឆ្នា ំរបូ នេះ   បេ- 
ក្លាយ ករ ឈឺ ចាប់ ពី ពិករភាព  
តាំងពី តូច ទៅ ជា ករ តស៊ូ ទាំង 
វិស័យ កីឡាជាមួយ មិត្ដ រួម កេុម  
រហូត ដណ្ដើម បាន មេដាយ ជូន 
ជាតិ  និង បន្ដ កិច្ចករ ផ្ដល់ ក្ដ ីសងេឃឹម 
ឱេយ ជន មាន ពិករភាព ដទេ   ។ 

លោក បាន និយាយថ ៖ « ខ្ញុំ 
ចូលចិត្ដ លេង បាល់ ទះ ហើយ 
ពេល មក ទទួល សេវាកម្ម ពាក់ 
ជើង ថ្មី  តាម រយៈ   មជេឈមណ្ឌល 
នេះ គាត ់បាន ផ្ដល ់ពត័ម៌ាន  នងិ 
ទីតាំង លេង កីឡា ។ ខ្ញុំ ក៏ ចាប់- 
ផ្ដើម  លេង បាល់ ទះ តាំងពី ឆ្នាំ 
២០០២  នោះ មក »។ 

កេុម បាល់ ទះ ជមេើស ជាតិ  
ដេល   លោក សាបុ៊ន ជា សមាជិក  
មា្នាក់   បានឈ្នះ មេដាយ  សំរិទ្ធ 
ក្នុង ពេឹត្ដិ ករណ៍ កីឡា បា៉ារ៉ាឡាំ-
ពិក នៅ បេទេស មីយា៉ាន់មា៉ា  ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៣។

ជា អតិថិជន ជើង សិបេបនិម្មិត 
មា្នាក ់មជេឈមណ្ឌល សា្ដារ លទ្ធភាព 
ពលកម្ម កយ សមេបទា  ក្នងុខេត្ត 
តាកេវ លោក សាប៊នុ បាន ចលូ 
បមេើ ករ នៅ ទី នោះ និង  ជា 
ជំនួយ ករ ផ្នេក ផលិត អវយវៈ 
សិបេបនិម្មិត និង រណប ។ 

កល ពីអាយុ ៧ ឆ្នាំ សាប៊ុន  
កំពុង  អង្គុយ ចាំ សំណាប កេម 
ដើម ត្នាត កេបេរ វាល សេ  សេប-់ 
តេ បង្អោង ស្នូល  ដើម ត្នាត បាក់ 
ធ្លាក់ លើជើង ខាង ឆ្វេង ។ 

លោក មាស សាប៊នុ រស ់នៅ 
អង្គតាសោម  សេុកតេំកក់ 
ចមា្ងាយ ១៥ គីឡូម៉េតេ ពី  កេុង 
ដូនកេវ   បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថ ៖ 
« ក្នងុឆ្នា ំ១៩៨៧ ពេល ខ្ញុ ំនៅ ចំា 
សំណាប  ករពារ មាន់ ចូល សុី 
អកុសល     ស្នូល  ត្នាត ក៏ ធ្លាក់ ពី 

ដើម ត្នាត ចំ ជើង របស់ ខ្ញុំ »។ 
លោក  បន្ដ ថ ៖ « ទោះបីជា 

យា៉ាង ណា ក៏ដោយ ខ្ញុំ នៅ មាន 
សា្មៅរតី ល្អ ហើយ បន្ទាប់ មក 
មា្ដាយ នងិ ឪពកុ ខ្ញុ ំបាន ជនូ ខ្ញុ ំទៅ 
ពេយាបាល នៅ ពេទេយ »។ 

នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៨ ពេល បញ្ចប់ 
ករ សិកេសា ទុតិយភូមិ  លោក 
ពេយាយាម ដើរ ដោយ មាន ជំនួយ 
ពី ឈើ រណប ស្វេង រក  ក្ដី សុបិន 
របស់ ខ្លួន ជា គេូ បងេៀន មា្នាក់ ។ 

ថ្វីដេបិតតេ ពិករ ជើង នៅតេ 
មាន   សមត្ថភាព រៀន សូតេ និង   
បងេៀន សិសេស  ដូច មនុសេស  
ធម្មតា ទូទៅ យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ក៏ លោក សាប៊ុន បាន អះអាង 
ថ កល ព ីជាង ២ ទសវតេសរ ៍មនុ 
សមភាព ករងារ នៅ មិន ទាន់ 
អំណោយ ផល ល្អ បេសើរ ទេ។ 

លោកបន្ដថ ៖« ដោយសារ ខ្ញុ ំ 
រៀន  តេឹម ថ្នាក់ទី១២ ហើយ 
ចណំេះដងឹ ភាសា អងគ់្លេស  នៅ 
ខេសាយ  ខ្ញុ ំ ពបិាកស្វេង  រក ករងារ 
ធ្វើ   តាម គេឹះសា្ថាន ឯកជន »  ។ 

លោក បន្ដ ថ ៖«កលពី មុន 
ករ ដាក់  ពាកេយ រក ករងារ ពឹង- 
អាសេយ័ លើ កយ សមេបទា ចេើន  
ដេល កន្លេង ជាចេើន  បដិសេធ  
ចំពោះ រូប រង របស់ ខ្ញុំ ។ ប៉ុន្ដេ 
បច្ចបុេបន្ន  យើង មាន ករ ផ្លាស ់ប្ដរូ 
ចេើន ដោយ ជន មាន ពកិរភាព 
តេវូ បាន យក ចលូ ក្នងុ សា្ថាបន័ រដ្ឋ 
ខ្លះ ៗ   និង អង្គករ ជាដើម »។ 

 សាប៊ុន រស់ នៅ ជាមួយ នឹង 
ពិករភាព ដាច់ បេអប់ ជើង តាងំ- 
ពី អាយុ ៧ ឆ្នាំ និង ទេំ ដើរ ក្នុង 
សា្ថានភាព លំបាក លំបិន ខា្លាំង 
រហូត មកដល់ ឆ្នាំ ២០០២ ទើប 
លោក  ទទួល បាន ជើង ថ្មី  និង 
មាន ឱកស បំពេញ ករងារ នៅ   
មណ្ឌល សា្តារលទ្ធភាព ពលកម្ម 
កយ សមេបទា ។ 

លោក និយាយថ ៖ « ពេល 
នៅ ខេត្ដ តាកេវ បង្កើត ក្លបិ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០០៤  គេ អញ្ជើញ ខ្ញុំ  ចូល ក្លិប 
បាល ់ទះ   ហើយ ខ្ញុ ំបាន ចលូ ធ្វើ- 
ករ នៅ មជេឈមណ្ឌល នៅក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៦ ។ ខ្ញុំ ធ្វើ ករងារ បណ្ដើរ 
និង ហាត់ បាល់ ទះ បណ្ដើរ »។ 

លោក  សាប៊ុន មមាញឹក ក្នុង 
ករ ផលិត ជើង ដេ និង ឈើ- 
រណប   សិបេបនិម្មិត នៅ មណ្ឌល  

សា្តារលទ្ធភាព ពលកម្ម កយ- 
សមេបទា ខេត្ដ តាកេវ ។ វា ជា 
កិច្ចករ ដេល លោក អះអាង ថ 
បាន  ចូលរួម ចំណេក ជួយ ដល់ 
ជន មាន ពិករភាព ជា ចេើន ។ 

លោក   បេប ់ថ ៖ « បើ មនិ មាន 

ជើង សិបេបនិម្មិត នេះ ពួកគាត់ 
បេកដជា ជួប ករ លំបាក ។ 
ជាក់  ស្ដេង ពួកគាត់ តេូវករ 
ជំនួយ ក្នុង ករ ដើរ ជា ចាំ បាច់ ។ 
នៅពេល ពកួគាត ់សា៊ានំងឹ ជើង ថ្ម ី
នេះ ហើយ ពួក គាត់ អាច ចេញ 

បេកប ករងារ និង របរ ផេសេង ៗ  
ដើមេបី ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព គេួសារ ។ 

អវយវៈ សិបេបនិម្មិត ទាំង នេះ 
តេូវ បាន ផលិ ត សមេប់ ផ្ដល់  ឱេយ  
ជន មាន ពិករ ភាព ទាំង អស់ 
ដោយ ឥត គិត ថ្លេ រួម ទាំង ករ- 
ផ្ដល់ សោហ៊ុយ ធ្វើដំណើរ  និង 
ហូប ចុក តិច តួច ថេម ទៀត ។ 

លោក សាប៊ុន  ថ ៖ « កេពី 
ករ ផ្ដល់ ជើង ថ្មី  មណ្ឌល ក៏ ជួយ 
ទនំកុ បមេងុ មយួ ចប ់ចាប ់តាងំ- 
ពី  ករសា៊ាំ នឹង ករ ពាក់ ថេទាំ 
នងិ   បណ្ដុះ បណា្ដាល មខុ ជនំញ 
វជិា្ជា ជវីៈ  ដចូជា ចញិ្ចមឹ សត្វ កត-់ 
ដេរ ជសួជលុ ម៉តូ ូទរូទសេសន ៍   ជា 
បេភេទ អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច »។ 

ដោយសារ  ករងារ មមា ញឹក 
ដេល មិនសូវ មាន ពេល វេលា 
ហ្វឹក ហាត់ ជា កេុម អតីត សមា-
ជិក កេុម ជមេើស ជាតិ បាល់ ទះ 
កម្ពុជា រូប នេះ  បាន សមេចចិត្ដ 
ប្ដូរ  មក លេង ដុំ ដេ កវិញ ។

លោក និយាយថ ៖ « រយៈ- 
ពេល  ២ ឆ្នា ំ  ដេល ខ្ញុ ំចាកចេញ ព ី
កេុម  តេ  ក្លិប បាល់ ទះ នៅតេ បន្ដ 
ដដេល។  ខ្ញុ ំដក ខ្លនួ ចេញ  ដោយ 
ផ្ដាត លើ ករងារ ជា ចមេបង»។ 

លោក សាប៊ុន ឆ្លៀត ពេល- 
វេលា ពី ករងារ មក ចិញ្ចឹម មាន់ 

និង គោ ដើរ នេសាទ   តេី សាច់ 
សមេប់ ធ្វើ បេហុក  ទុក បមេុង 
សមេប់ គេួសារ ។ 

លោក សាប៊នុ ដេល មាន កនូ 
៣ នក ់  នងិភរយិា លក ់ដរូ ចាប-់ 
ហយួ តចិ តចួ នៅ ផ្ទះ    នយិាយថ ៖ 
«ខ្ញុំ ដូចជាគា្មៅន ពេល សមេក  
ទេ ។ ទៅ ដល់ ផ្ទះ ខ្ញុ ំតេូវ ចិញ្ចឹម 
មាន់ ចិញ្ចមឹ គោ ហើយ ទំនេ  រ 
បង់ សំណាញ់ រក តេ ី ចិញ្ចមឹ  បេពន្ធ  - 
កូន  និង ធ្វើ បេហុក  ហូប »។ 

លោក សាប៊នុ  ជា មនសុេស មនិ 
ចេះ បោះ បង់  និង ពឹង ផ្អេក លើ 
អ្នក ដទេ ដើមេបី ចម្អេត កេពះ បាន 
លើក ទកឹចតិ្ដ ជន មាន ពកិរភាព 
ដទេ ទៀត បងា្ហាញ ពី ឆន្ទៈ និង 
សមត្ថភាព របស់ ខ្លួន ជាជាង 
សម្ដេង នូវ ភាព ទន់ ជេយ ។ 

លោក ថ ៖ «ខ្ញុំ ចង់ ផ្ដាំ ផ្ញើ ដល់ 
ជន មាន ពិករ ភាព ដទេ កំុ ឱេយ   ផ្ដេក- 
ផ្ដួល លើ ពិករភាព ។ ពួកគាត់ 
តេូវ បញ្ចេញ សមត្ថភាព ជា ជាង 
ករ ត្អញូ ត្អេរ ចពំោះ កយ សមេប-
ទា របស់ ខ្លួន »។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ ៖ « បើ   ខ្វះ 
លទ្ធភាពរៀន អាជីព ពួកគេ 
អាច មក រក ជំនួយ ពី មជេឈមណ្ឌល 
ដេល ខាង យើង ខ្ញុំ អាច បញ្ជូន 
ពួកគាត់ ទៅ រក វិជា្ជាជីវៈ  »៕   

លោកមាសសាបុ៊នលើកបង្ហាញពានរង្វាន់បាល់ទះក្នងុសេកុនិងសកម្មភាពផលិតជើងសិបេបនិម្មតិនៅមជេឈមណ្ឌលខេត្ដតាកេវ។ រូបថត សហ ករី

លោកសាបុ៊នពិការបេអប់ជើងឆ្វេងតំាងពីអាយុ៧ឆ្នាំ។ រូបថត សហ ករី

អតីតអត្ដពលិកប៉ារ៉ាឡំាពិកបន្ដកិច្ចការផលិតអវយវៈផ្ដល់ក្ដ-ី
សង្ឃឹមជនមានពិការភាពដោយកំុផ្ដក្ផ្ដលួលើព្ហ្មលិខិត



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ដោយ សារ មាន  
គោល  បំណង  ចង់ បង្កើន ចំនួន 
ធន ធាន មនុស្ស  ផ្ន្ក ផលិត   
ភាព  យន្ត  ជនំាន ់ថ្ម ី មជឈ្ មណ្ឌល  
បើក    វគ្គ    បណ្តុះ     ប ណ្តាល   ផ្ន្ក     
ផលតិ  ភាព យន្ត  និង ពហ ុបព្ន័្ធ- 
ផ្សព្វ ផ្សាយ ន្ គម្ងដ្ល  
ស្តីពី « ការ  អភិរក្ស សត្វ ដំរី និង  
បទ  ពិសោធ  របស់ ជន ជាតិ   - 
ដើម   ភាគ  តចិ នៅបទ្ស្ កម្ពជុា  
ការ ផ្តោត  ការ  យក ចិត្តទុកដាក់ 
ល ើបរ ិសា្ថាន តាម រយៈ ការ បង្កើត   
ភាព  យន្ត»   សមប្ ់ក្មុ  នសិស្តិ 
ជនំាន ់   ទ ី៣ របស ់ខ្លនួ  ដល្ បាន 
ទទួល  វិញ្ញា បនបត្ បញ្ចប ់វគ្គ- 
បណ្តុះ  បណ្តាល  កាល  ពី  ថ្ង្ ទី 
២២ ខ្ មករា ឆ្នាំ ២០២១    
ចនំនួ   ១២របូ (ស្ ី៤ នងិ  ប្សុ     
៨)។ 

គមង្  «ការអភរិកស្ សត្វដរំ ី 
និង    បទពិសោធរបស់ជនជាតិ 
ដើម   ភាគតចិ នៅ កម្ពជុា  ជា ការ- 
ផ្តោត   ការយក ចិត្តទុក ដាក់ លើ-  
បរិ សា្ថាន  តាមរយៈ ការ បង្កើត 
ភាព  យន្ត »  ទទលួ បាន មលូ នធិ ិ
ពី  Arts and Humanities 
Research Council  អនុ   វត្ត   
ដោយ  មជ្ឈ មណ្ឌល បុបា្ផាណ  
សហ  ការជាមួយ សាកល  វិទ្យា-  
លយ័  Bath សាកល វទិយ្ាលយ័  
Leeds សាកល វិទ្យា  ល័យ-  
Queen's University Bel-
fast  នងិ អង្គការ ថរ្កស្ាសត្វ ដរំ ី 
ជីវ ភាពរស់ នៅ កិ ច្ចផ្ដួចផ្ដើម-   
និង  បរិសា្ថាន  (ELIE)។ 

បើ តា ម លោក ច្ង  រតនា 
មន ្ត្ ី ផ្នក្ ទនំាកទ់នំង នងិ ព្តឹ្ត-ិ 
ការ ណ ៍ វប្បធម៌  ន្  មជ្ឈ មណ្ឌល   
បុបា ្ផា ណ បាន ឱ្យ ដឹងពី គោល - 
បណំង  នងិ  ចនំនួ នសិស្តិ បញ្ចប ់
វគ  ្គ នៅ ជំនាន់ ទី ៣ នៅ បុបា្ផាណ  
ថា៖ «បនា្ទាប់ ពី អស់ រយៈ ព្ល  

១២ខ្   សិកា្ខាកាមទាំងអស់  
បាន  ប ញ្ច ប់  ដោយ ជោគ ជ័ យនូវ 
វគ ្គបណ្តុះបណ្តាល  របសព់កួគ ្ 
ប្កប   ដោយ ជំនាញ  និង    បទ-  
ពិសោធយ៉ាងច្ើន  ព្មទាំង 
បាន សម្ច ច្ញ  ជាភាព យន្ត 
ឯក  សារ ចំនួន ៣រឿង  ក្ម  
ប្ធានបទ ន្គម្ង  ដ្ល  
នឹង     បន្ត ផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យកាន់ត្ 
ទលូ ំទលូាយ ថម្ទៀត ទៅ កាន ់
សាធារណជន ក្នុង ព្ល ដ៏ខ ្លី  
ខាង  មខុ។     សខំាន ់ គ ឺ  ចង ់ឱយ្ មាន 
ធន  ធា នផ្ន្ក ផលិត កុន ន្ះ  
ច្ើន ជា  មនុស្សជំនាន់ ថ្មី »។ 

សម្ប់ ពិធីប្គល់ វិញ្ញា បន- 
បត្  ន្ះ ប្ព្ឹត្ត ទៅ ក្ម-  
អធិប  តី ភាព លោក  ហាប់ ទូច 
រដ្ឋ ល្ខាធិកា រ  ក្សួង  វប្បធម៌  

និង វិចិត្ សិល្បៈ លោក  ន្ត្ 
ភក្ត្ រដ្ឋល្ខា ធិការ ក្សួង បរិ- 
សា្ថាន លោក ស្ី  Jemma- 
Bullock ជា តណំង ន ្អង្គការ 
ថ ្ រក្សា  សត្វ ដំរី  ជីវ ភាព រស់នៅ  
កិច្ច ផ្ដួចផ្ដើម  និងប រិសា្ថាន និង 
លោក ជា សុភាព នាយក- 
ប្តិប ត្តិ  មជ្ឈ មណ្ឌល បុបា្ផាណ  
តំណង សា្ថានទូត  តំណង  
អង្គការ  សារព័ត៌មាន  និង មាន 
សមិទ្ធ ក រ កុន ជា ច្ើន រូប ។

 គួរបញ្ជាក់ ដ្រ ថា ភាព យន្ត   
ឯក  សា រ ស្ត ីព ីការ អភរិកស្ សត្វ ដរំ ី
និង  បទ ពិសោធ  របស់ ជន ជាតិ   
ដើម ភាគតិច នៅកម្ពុជា ចំនួន  
៣ រឿង  នោះ  រួម មាន រឿង  «My 
Home»  រឿង «ដានស្អាប់» 
និង  រឿង «មរតក»៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ ទី២៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ១៥កើត ខេមាឃ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេពេហសេបតិ៍  ទី២៨ ខេមករា ឆ្នា២ំ០២១

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ  ើ     ង    ខ   ្ព  ស  ់ត្ ដ្ត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិស្ា   ផ ្នក្    អ   ក  ្ស រ សាស្្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្  ដោ យសារ  ត្ អំ ណច ន្ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱ្យ មា     ន ភា        ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 ប្កប       របរ រកទទួល ទា ន  នានា បាន   ផល ចំណ្ញ      
ជាធម្មតា  ។ ចពំ   ះ   ប  ញ   ្ហា    ស   ្ន ្ហា       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នហ្ ៍  មាន     
អធ្យា            ស្័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  ប្ស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទមា្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ការ     និយយ ស្តី   ច្ើនជាពាក្យសម្តីគួរ ជា ទី ព្ញ - 
ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទ្ ។ ការ ប្កបរបរ រកទ ទួល- 
ទាន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ញ្ចតិ្ត ។   ចពំះ 
ស្ច  ក្តី  ស្្នហាវ ិញ  គឺ មាន ដំណើរការ យ៉ាងល្អ  
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សម្ុងនឹងគ្នា ត្ម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត  ។  ការនិយយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រម្ង មាន ការ ពិចារ ណ  
វ្ង ឆ្ងាយ  ហើយ ត្ង ថ្លងឹថ្លង្ពី ផល-  
ប្យោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យ៉ា ង   ល្អ- 

ប្សើរ ។ ចំពះ ស្ចក្តសី្នហ្ា ច្ើន ប្កប ដោយ ភាព-  
ចុះ  សមុ្ងគ្នា បាន ល្អណស់ ។ ចំណ្កឯ ការ ប្កប-   
របររ ក ទទួលទា ន  ផ្ស្ង  ៗនឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តាម ការខិតខំ បឹ្ង ប្ង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ កម្សាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដ្រ។ 

រាសីមធ ្យ  ម ។ ការនិយ យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តោប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ -  
ទៀត  ព ង្ ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហ្តុ 
ន្ះ តូ្វ ប្យ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងន្្ះ លោក អ្នក គួរគិត ឱ្យ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយយ     
ច្ញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ ប្កប របរ រក  ទទួល - 
ទាន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កតា្តោ  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នហ្ា       គូ ស្នហ៍្ ច្ះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូចជា  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ ត្ដ្ត  ។  ការ និយយ-  
ស្ត ី ច្ើនត្  ព  លពាក្យ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទាន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណ្ញ  

យ៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱ្យ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខា្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំព្ញការងា រ ផ្ស្ង ៗ   ។ ចំ ណ្កឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺច្ើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នហ្ា វិញ  គូស ្ន ្ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មតា ហើយ ច្ះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អម្ល្ហម្៕   

រាសមីធយ្ម។  កតា ្តោ សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ   ត្ូវ ចំណយ  ទាំង-  
កមា្លាំង  កាយច្ើ ន ក្នុង ការ បំព្ញ   កិច្ច -  
ការ   ទាំងឡាយ ។ ថ្ង្ន្ះ លោក   អ្នក  
ត្ូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផ្ស្ងៗ 

ប្យ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ព្យា - 
យម  ហាក់    មាន  ភាព  ខ្ស ត់ ខ្សាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហាប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្ន្ហា                             គូ ស ្ន្ហ៍ មានអ ធ្យាស្័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព  ស់ ត្ដ ត្ ។ ការប្កប-  
របរ  រក ទទួល ទាន ផ្ស្ង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរត្ច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទាក់ ព -ី 

មនុស្ស  គ្ប់ ស្ទាប់ វណ្ណៈមិនខាន ទ្  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកប្កប ដោយ  ក ្ត ីសោមនស្ស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដោះ ស្យ បញ្ហា  ផ្ស្ង  ៗ   បាន យ៉ាង- 
ល្អ។  ចំណ្ក ឯ ស្ចក្ត ីស ្នហ្ា វិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ ត្ដ្ត  ។ ថ្ង្ន្ះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព ន ្ គសូ្នហ្ម៍ានការ  ស្វង្  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា ប្ប សភាព ធម្មតា។  ចំពះ  
ការ  បំព្ញ កិច្ចការ ផ្ស្ង ៗ  ច្ើន ត្ 

ប្កបទៅ  ដោ យសា្មារតីទទួល ខុសតូ្វខ្ពស់  ។ 
ដោយ ឡ្ក  ការ  ប្ក ប រ បរ រកទទលួ ទាន វញិនងឹ 
បាន ផល គប ់ បស្ ើរច្ើន ។  សមប្ ់ថ្ងន្្ះ ដរ្ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តោនចិត្ត  ដោយ ក្តី ម្តា្តោ  និង  
ករុណ ធម៌  ធ្វើ ឱ្យ អ្ន ក ផងគោរពស្ឡាញ់ខា្លាំង ។ 

 រាសី ស្ុតចុះ ។ ជ ើង ល្ខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ    ហ្តុន្ះ រាល់ការ- 
បំព្ញ កិច្ច ការ   ផ្ស្ងៗត្ូវ  ត្ប្ុង- 
ប្យ័ត ្នឱ្យ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

ប្កប ដោយ  ក្តីទ សៈ ច្ើន   ដ្ល អាច ញុំង ឱ្យ  
អ្នកបពំញ្ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្ន្ះត្វូត ្ មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱ្យ បានច ្ើន ។   ចំណ្កឯ ស្ច ក្តី- 
ស្នហ្ា  វញិ ហា ក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្ន្ហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សុ្តចុះខា្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គ្ះ ដោយ សារត្សម្តី  
ហើយ លា ភ សកា្ការៈផ ស្្ង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដោយសារសម្តផីងដ្រ។   

ដូច្នះ្  មិន  គួរ  ប ណ្តាយ  ឱ្យ មាន ការថា្នាងំ ថា្នាក់ ណ-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងន្្ះ  ។  ចំពះការ បំព្ញការងារ 
ផ្ស្ងៗ បាន ផល  តិចតួច ត បុ៉្ណ្ណោះ ។ ដោយឡ្ក  
ស្ច ក្តសី្នហ្ា  ក្ន ុងចិត្ត ច្ើនត្ ពរព្ញ ទៅដោយ 
មនោសញ្ច្តនា និង ភាពអណ្ត្តអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់ត្ដ្ត  ។ កតា្តោ សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ ប្កប-  
របរ  រក     ទទួល  ទាន ផ្ស្ង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណ្ញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បឹ្ង ប្ង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ល្   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱ្យ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនស្ស រី ក រា យ។   ចំណ្កឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រម្ង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ត្ដ្ត ។ ការប្កប របរ - 
រកទទលួ  ទាន ផស្្ងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ ត្ច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទាក់ពីមនុស្ស គ្ប់ - 

ស្ទាប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកប្កប ដោយ ក្តី- 
សោមនសស្   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដោះ សយ្ បញ្ហា 
ផ្ស្ង  ៗ    បាន យ៉ាង ល្អ។  ចំណ្កឯ  ស្ចក្តី ស្ន្ហាវិញ  
គូស្ន្ហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណស់។ 
រីឯលាភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

កេ ុម និសេស ិត បុប្ផាណាជំនាន់ទី ៣ បង្ហាញ ភាព យន្ត  ដេល ពួក គេបន ផលិត  ស្តអំីពី 

ការ អភិរកេសសត្វដំរី និង បទ ពិសោធជន ជាតិ ភាគតិច នៅ មណ្ឌលគិរី។សហការី  

លោក នេតេ ភក្តេ រដ្ឋលេខាធិការកេសួង បរិសា្ថាន ក្នងុ  កម្ម វិធី បេគល  វិ់ញ ្ញា បនបតេ បញ្ចប់វគ្គ 

បណ្ដះុបណា្ដាលរបស់សិកា្ខាកាមផ្នេកផលិតភាពយន្ត និង ពហុបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ។សហការី 

និស្សិតផ្នក្ផលិតភាពយន្តនៅបុប្ផាណាជំនាន់ទី៣
ផលិតកុនស្តីពីការអភិរក្សសត្វដំរីនិងជនជាតិភាគតិច

កេមុ  និសេសិត    ផ្នេក ផលិត ភាព យន្ត ជំនាន់ទី ៣ មជេឈមណ្ឌល  បុប្ផាណា ទទួល វិញ្ញាបនបតេបញ្ចប់វគ្គបណ្ដះុបណា្ដាល។ សហការី 
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  កៃសួងអប់រំ  យុវជន 
និង កីឡា ដោយមានការ ចូល រួម 
ពី តំណាង របស់ គណៈ កមា្មា ធិការ 
ជាតិអូឡំាពិក កម្ពជុា (NOCC) 
សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិ  ចំនួន ៤២ ពៃម- 
ទំាង សមាគម កីឡា កង យោធ ពល- 
ខៃមរភូមិន្ទ  និង កៃសួងមហាផ្ទៃ  
គឺ បាន បន្ត បើកកិច្ច បៃជំុពិភាកៃសា   
លម្អតិ លើ ជំពូកទី ១ និងទី២ នៃ 
សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់ គៃប់ គៃង វិស័យ 
អប់រំកាយ និងកីឡា ដើមៃបី  សមៃប- 
សមៃលួ ឱៃយ កីឡា  នៅ កម្ពជុា  ស្ថតិ 
នៅ ក្នងុ របត់ មួយ  សៃប ទៅ នឹង 
ធម្មនុញ្ញអូឡំា ពិក អន្តរ ជាតិ។

លោក  បូ៊ ជំុសៃរី  អនុ រដ្ លៃខា - 
ធិការ នៃ កៃសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា ជា អនុ បៃធាន អចិ នៃ្តយ៍ 
គណៈ កម្មការ រៀប ចំ តាក់ តៃង 

សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប់ គៃប់គៃង  វិស័យ 
អប់រំកាយ និងកីឡា  នៃះ បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ  កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ 
ថា៖  « កិច្ចពិភាកៃសា នៃះ  សង្កត់ធ្ងន់ 
ទៅ លើ ការ បៃមូល ធាតុ ផ្គុំ ចូល 
ទិន្នន័យ  ឱៃយ បាន ចៃើន  ពៃម ទំាង 
ពិភាកៃសា លើ ជំពូក ផៃសៃងៗ  ស្ដពីី ការ-  
បង្កើត តួនាទី ភារកិច្ច និង សិទ្ធ-ិ 
អំណាច របស់ អង្គការ  និង ស្ថាប័ន 
កីឡា  ដៃល ចៃក ចៃញ ជា ១០ ផ្នៃក 
ហើយ  សៃចក្ដ ីពៃង ស្ដពីី ការ គៃប់- 
គៃង លើ វិស័យ អប់រំកាយ និង 
កីឡា នៃះ យើង  បាន បៃជំុ ចៃើន 
លើក មក ហើយ  ដើមៃបី ពិ ភាកៃសា 
លម្អតិ  ទៅ លើ ជំនាញ បច្ចៃកទៃស 
ចៃើន ទៀត  ដៃល ក្នងុ នោះ  អាច 
នឹង ចំណាយ ពៃល ចៃើន ខៃ  ទៀត 
បុ៉ន្តៃ យើង នឹង  ជំរុញ  ឱៃយ លឿន បំផុត  
ដៃល អាច  នឹង បញ្ចប់ ឱៃយ ទាន់ នៅ 
ដំណាច់ ឆ្នា ំ២០២១  ដើមៃបី ដាក់ 

ជូន គណៈ រដ្ មន្តៃ ីពិនិតៃយ  និង បន្ត 
តាម និតិ វិធី» ។  

លោក បន្ថៃម ថា   ខ្លមឹ សរ ៈសំខាន់ 
មាន  ១០ ផ្នៃក នោះ  ផ្នៃក  ទី១  មាន 
៧ មាតៃ  គឺ ចៃង ពី រចនាសម្ព័ន្ធ 
ចាត់តំាង គៃប់គៃង វិស័យ អប់រំ - 
កាយ និងកីឡា  ផ្នៃកទី២ ដៃល  
មាន៤ មាតៃនោះ  ចៃង ពី ឋានានុ- 
កៃម  ចាត់តំាង រចនាសម្ពន័្ធ កីឡា 
ផ្នៃកទី៣  មាន ចៃង  ពី ទំនាក់ ទំនង 
រវាង អង្គការ រដ្ និងអង្គការ សង្គម - 
កីឡាមាន ១៣ មាតៃ ហើយ 
ផ្នៃកទី៤ ចៃង ពី សហព័ន្ធ កីឡាជាតិ  
ដៃល មាន២មាតៃ ។

 ចំណៃក ផ្នៃកទី៥  ចៃង ពី ការ- 
បង្កើត សហព័ន្ធ កីឡាជាតិ  មាន 
ចំនួន ៤ មាតៃ   ផ្នៃកទី៦  មាន ៥ 
មាតៃ  ចៃង ពីការ គៃប់គៃង សហ- 
ព័ន្ធ កីឡា ជាតិ   ផ្នៃកទី៦  មាន ៥ 
មាតៃ ចៃង ពីការ គៃប់គៃង សហ- 

ព័ន្ធ កីឡាជាតិ   ផ្នៃក ទី៧  មាន ៧ 
មាតៃ ចៃង ពី ក្លបិ កីឡាស្មគ័ៃចិត្ត  
ផ្នៃក ទី ៨  មាន២ មាតៃ  ចៃង ពី ក្លបិ- 
កីឡា អាជីព  ផ្នៃក ទី៩  មាន ចំនួន៦ 
មាតៃ  គឺ ចៃង អំពី កីឡាកង យោធ- 
ពល  ខៃមរភូមិន្ទ និងផ្នៃក ទី១០ 
ចៃង ពីកីឡានគរ បាល ជាតិ  មាន 
ចំនួន ៩ មាតៃ ។ 

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន អគ្គលៃខាធិការ 
NOCC បាន បៃប់ ថា ៖   «គមៃង 
ពៃង ចៃបាប់ ស្ដពីី ការ គៃប់គៃង លើ 
វិស័យ អប់រំ កាយ និងកីឡា នៃះ 
គឺ យើង សមៃប សមៃលួ ឱៃយ កីឡា  
នៅ បៃទៃស យើង  ស្ថិត នៅ ក្នុង 
របត់ មួយ  សៃប ទៅ នឹង ធម្មនុញ្ញ 
អូឡំាពិក  អី៊ចឹង ការពិភាកៃសានៃះ 
ដើមៃបី រក ការ ឯកភាព ជា ធ្លងុ មួយ  
ក្នងុ គោល បំណង   ឱៃយ ការ  គៃប់ គៃង 
ដឹក នំា ចាត់ ចៃង សកម្មភាព កីឡា- 
មាន លក្ខណៈ រលូន  ហើយ  តាម 

គោល ការណ៍ នៃះ  នឹង មាន ចៃបាប់ 
មួយ ជាក់ លាក់  ដើមៃបី ឱៃយ អង្គការ 
កីឡា តៃ មួយ របស់ ជាតិ  មាន 
បៃភពតៃ  មួយ  ពី ថា្នាក់  ជាតិ  ដល់ 
មូល ដា្ឋាន  សៃប ទៅ នឹង ភាព ជឿន- 

លឿន នៃ ការ រីក ចមៃើន វិស័យ កីឡា  
របស់ ពិភព លោក  ដៃល ផ្តោត កីឡា  
ជា មួយ ការ អប់ រំ  ដូច ទៅ នឹង 
ទសៃសនៈ  របស់ គណៈ កមា្មាធិការ- 
អូឡំា ពិក អន្តរជាតិ»៕

លោក បូ៊ ជំុសេរី និងតំណាង របស់ស្ថាប័ន កីឡា ផេសេងៗ ទៀត ដេល បាន 
ចូល រួម នៅ ក្នងុកិច្ច បេជំុ លើ សេចក្ត ីពេងចេបាប់ ពី ថ្ងេអង្គារ។ រូប សហ ការី

ស្ថាប័នជំនាញៗ កំពុង ព្រាង ច្រាបាប់ ស្ដពីី ការ គ្រាប់គ្រាង លើ វិស័យ អប់រំ កាយ និងកីឡា

Man City ឡើង ទី កំពូលតារាង 
ក្រាយបំបាក់ West Brom ៥-០

កេុង ឡុងដ៍: កៃុម មៃឃខៀវ 
Manchester City កៃយ ពី 
ទៅបំបាក់  West Brom ៥-០  
ដល់ផ្ទះ ឥឡូវ នៃះ បាន តៃឡប់ 
ឡើង ទៅ ឈរ ទ ីកពំលូ តារាង នៃ 
កៃប ខណ័្ឌ Premier League 
បណ្ដោះ អាសន្នវិញ ហើយ។

កៃុម Man City ឥឡូវ នៃះ 
ឈ្នះ បាន ដល់ ទៅ ១១ហ្គៃម 
ជាប់ ៗ  គ្នា គិត តាំង ពី West 
Brom ទៅដណ្ដើម បាន ១ ពិន្ទុ 
ដោយ  ការ ទប់ ស្មើ  ១-១ យ៉ាង 
គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល អំឡុង ការ- 
បៃកួត  នៅ កីឡដា្ឋាន Etihad 
កាល ពី ខៃ មុន ។

កូន កៃុម របស់ លោក Pep 
Guardiola បាន ឈាន ដល់ 
ទមៃង ់លៃង កមៃតិកពំលូ តាងំព ី
ពៃល នោះ មក ហើយ មិន មាន 
បញ្ហា ចពំោះ ការ អវត្ត មានរបស ់ 
ខៃសៃ បមៃើ ដ៏សំខាន់ Kevin De 
Bruyne ដៃល មាន របួស 
ដោយការ បំប៉ាង សំណាញ់ ទី  
៤គៃប់  នៅ មុន ចប់ វគ្គ ទី១ ។

ខៃសៃ បមៃើ Ilkay Gundog-
an ជាអ្នក ទម្លុះ ភាព ទាល់ ចៃក 
កៃយ បៃើ បច្ចៃក ទៃស ស៊ុត- 
បាល់ កោង បញ្ចូល ទី យ៉ាង- 
ស្អាត មុន ខៃសៃ ការពារ Joao 
Cancelo បន្ថៃម ពីលើ ខណៈ  
គៃប់ បាល់ នោះ មាន ការ តវា៉ា ពី 
ខៃសៃ ការ ពារ របស់  កៃុម West 
Brom ថា វាជា បាល់ អក ហៃសុឺ  
តៃកៃយ ពី ពិនិតៃយ វីដៃអូ ជំនួយ 
ការអាជា្ញា កណា្ដោល (VAR) 
រួចមក អាជា្ញា កណា្ដោល សមៃច 

បដិសៃធ ការ ទាម ទារ នោះ ។
កៃយមក  Gundogan 

បាន រក ឃើញ គៃប់ បាល់ ទី៧ 
របស់ ខ្លួន ពី ការ ចូល លៃង ៨ 
បៃកតួ ចងុ កៃយ នៅ លគី មនុ 
នឹង   Riyad Mahrez និង 
Raheem Sterling នាំ គ្នា 
បង្ហើយ ២គៃប់ ចុង កៃយ 
ក្នុងជ័យ ជម្នះ ៥-០ នៃះ ។

កីឡាករ  Gundogan បាន 
និយយ ពី ការ រក គៃប់ បាល់ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា របស់ ខ្លួន នៃះថា ៖ 
« ការ ពិត វាគ្មាន អាថ៌ កំបាំង អ្វី 
ឡើយ ។ ខ្ញុំ គៃន់ តៃ ឈរ តៃូវ 
កន្លៃង និង តៃូវ ពៃល ប៉ុណ្ណោះ ។ 
ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ តួនាទី  បៃយុទ្ធបាន ល្អ  
ជាង នៃះ បន្តិច បើសិន ខ្ញុំ មាន 
ឱកាស កៀក នឹង តំបន់ គៃះ- 
ថា្នាក់ ដៃល ខ្ញុំ តៃងតៃ ពៃយាយម 
ធ្វើ ការ សមៃច ចតិ្ត ឱៃយ បាន តៃមឹ- 
តៃូវ បំផុត» ។

សៃប ពៃល   Man City ឡើង 
ទៅឈរ លៃខ១ ក្នុង តារាង 
ដោយ មាន ៤១ ពិន្ទុ  កៃយ- 
ពីបញ្ចប់ ការ បៃកួត សបា្ដាហ៍ ទី 
១៩ កៃុម West Brom 
ឯណះវិញ នៅ តៃ ឈរ លៃខ 
២ រាប ់ព ីបាតតារាង ដោយមាន 
គមា្លាត  ៦ ពិន្ទុ ពី កៃម កៃុម 
ដៃល រួច ផុត ពី ការតៃូវកាត់ ឱៃយ 
ទៅលៃង លីគ លំដាប់ ទី២ ។ 
កៃម ការ ដកឹនា ំរបស ់អ្នក ចាត-់ 
ការ ថ្ម ីលោក Sam Allardyce 
៤ បៃកួត នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង កៃុម 
West Brom របូត ដល់ ទៅ 
១៧ គៃប់ ៕ AFP/VN

Tuchel កា្លាយ ជា អ្នក ចាត់ ការ ថ្ម ីរបស់ តោខៀវ
កេុង ឡុងដ៍ : លោក Tho-

mas Tuchel  កា្លាយ ជា អ្ន ក- 
ចាត ់ការ ចងុ កៃយបផំតុ ដៃល 
នងឹ មក អង្គយុ កៅ អ ីដ ៏កៅ្ដា គគកុ 
របស់ កៃុម តោ ខៀវ Chelsea 
ពៃល ក្លិប នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League បាន បៃកាស 
អះ អាង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ថា 
បុរស សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ជា អ្នក 
មក ជំនួស តំណៃង របស់លោក 
Frank Lampard ។

ក្លបិ  ភាគ ខាង លចិ កៃងុ ឡងុដ ៍
បានបៃកាស បៃប់ ថា លោក 
Tuchel  វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ  ដៃល ជា 
អតីត គៃូបង្វឹក កៃុម Borussia 
Dortmund និង Paris St 
Germain  យល ់ពៃម ទទលួ ធ្វើ 
តួនាទី នៃះ ដោយ ចុះ កុង តៃ 
រយៈ ពៃល  ១៨ ខៃ ជាមួយ នឹង 
ជមៃើស បន្ត ១ ឆ្នាំ  ទៀត ។

« ខ្ញុំ សូម អរគុណ ដល់ កៃុម 
Chelsea FC សមៃប់ ការ ជឿ -  
ជាក់ ចំពោះ រូប ខ្ញុំផ្ទាល់ និង កៃុម 
ការងរ របស់ ខ្ញុំ » ។ នៃះ ជា សម្ដី  
ដៃល មាន ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
របស់ លោក  Tuchel ដៃល 
បាន ទៅ ជួប កីឡាករ  នៅ ឯ 
កន្លៃង ហ្វឹក ហាត់ Cobham 
របស់ កៃុម Chelsea ។

ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស របស ់អ្នក- 
ចាត់ ការ កៃុម ថ្មី រូប នៃះ បាន បន្ត 
ទៀត ថា ៖ « យើង ទាំង អស់ គ្នា  
មាន ការ គោរព យ៉ាង ខ្ពង់ ខ្ពស់ 
សមៃប់ កិច្ច ការ របស់  លោក 
Frank Lampard និង អ្វី ៗ  
ដៃល គត់ បាន សង ឡើង នៅ 
ក្លិប  Chelsea » ។

លោក  Tuchel បានបន្ថៃម 
ថា ៖ «  ជាមួយ គ្នា នៃះ ខ្ញុំ ពិត ជា 
មិន អាច រង់ចាំ ទៀត បាន ឡើយ  
សមៃប ់ការ  ជបួ ជាមយួ កនូ កៃមុ 
ថ្មី  និង ការ បៃកួត បៃជៃង  ក្នុង 
លីគ ដៃល មាន ភាព ទាក់ ទាញ 
ជាង គៃ បំផុត ក្នុង វិស័យ កីឡា 
នៃះ។ ខ្ញុំ មាន ក្ដី សោមនសៃស ជា 
ពន់ ពៃក ដៃល កា្លាយ ចំណៃក 
មួយ នៃ គៃួសរ របស់  Chel-
sea។ ពិត ជា មាន អារម្មណ៍ 
អស្ចារៃយមៃន ទៃន » ។  

លោក Lampard ដៃល ជា 
អ្នក រក គៃប់ បាន ចៃើន ជាង គៃ 
ក្នងុ កណំត ់តៃ របស ់Chelsea 
តៃូវ  បណ្ដៃញ ចៃញ  កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ កៃយ ធ្វើ តនួាទ ី រយៈ ពៃល 
១៨ ខៃ  ដោយសរ  ដឹក នាំ កៃុម 
ចាញ់ ដល់ ទៅ ៥ លើក ក្នុង 

ចំណម ៨ បៃកួត ចុង កៃយ  
នៅ Premier League ។

អតីត ខៃសៃ បមៃើ របស់ កៃុម 
ជមៃើស ជាត ិអងគ់្លៃស វយ័ ៤២ 
ឆ្នាំ  កា្លាយ ជា បុគ្គល សំណព្វ 
របស់ អ្នក គំ ទៃ នៃ កៃុម តោ ខៀវ 
ចាប់ តាំង ពី មក ដឹក នាំ កៃុមឆ្នាំ 
២០១៩ តៃ គត់នៅ ខ្វះ បទ- 
ពិសោធ ក្នុងនាមជា អ្នក ចាត់- 
ការ  ដោយសរ បាន ធ្វើ តួនាទី 
នៃះបានតៃ ១ រដវូកាលប៉ណុ្ណោះ  
ជាមួយ កៃុម នៅលីគ លំដាប់ ទី 
២ Derby County មុន នឹង  
ឆ្លើយ យល ់ពៃម តៃឡប ់មក ទកឹ- 
ដី Stamford Bridge  ដើមៃបី 
ជំនួសតំណៃងលោក Mau-
rizio Sarri ។

លោក Tuchel នឹង មិន សូវ 
ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ពី 

អ្នក គំទៃ របស់ កៃុម តោ ខៀវ 
ប៉ុនា្មាន ទៃ តៃ មាន បៃវត្តិ ដឹកនាំ 
កៃុម  មិន អាច មើល រំលង បាន 
ទោះ នៅ មុន នៃះ ធ្វើ ជា គៃូ បង្វឹក 
របស ់ PSG នៅ លគី ដៃល  មាន 
កមៃិត នៃ ការ បៃកួត បៃជៃង មិន 
ដល់ កមៃិតនៃកៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល  
របស់ អង់គ្លៃស ក៏ ដោយ ។

តាំង ពី មក កាន់ តំណៃង ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៨ គត់  ជួយ ឱៃយ កៃុម 
ឈ្នះ ពានកៃប ខ័ណ្ឌ League 
1 ចំនួន ២លើក  បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា 
ហើយ ដឹក នាំ កៃុម ឱៃយ ឡើង ដល់ 
វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ Champions 
League នា រដូវកាល មុន   តៃ 
នៅតៃតៃូវបាន  បណ្ដៃញ ចៃញ 
និង ជំនួសវិញ  ដោយ លោក 
Mauricio Pochettino កាល- 
ពី ខៃ ធ្នូ ៕ AFP/VN

លោក Tuchel តេូវបានបេកាស តេងតាំង ជាអ្នក ចាត់ ការថ្មីរបស់កេុម Chelsea កាល ពី ថ្ងេអង្គារ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ មហាជន មាន ការ ភ្ញាក-់ 
ផ្អើលខ្លាំង ខណៈ នៅដើម ឆ្នាំ ថ្មី 
២០២១ នេះ សេប ់តេ   តារា ចមេៀង 
សេី ចាស់   វសេសា  សមេស់  កាន់ តេ 
សេស់ ស្អាត  អ្នកនាង ពេជេ 
សោភ លេច វត្តមាន ក្នងុ   គណៈ- 
កម្មការ  ដេលមានសមាជកិ ៤ របូ 
សមេប ់កម្ម វធិ ី បេឡង ចមេៀង ថ្ម ី 
សនា្លាង កមេិត ពិភព លោក  របស់ 
ទរូទសេសន ៍ហងេសមាស មាន ឈ្មោះ 
ថា «Beat The Best»។ 

 ឃើញ វ ត្ត មាន  តារា ចមេៀង សេ ី 
ពេជេ សោភ ភ្លាម  ក៏ មាន អ្នក- 
លើក ឡើង ភ្លាម ថា៖ «អយី៉ា! តារា 
ចមេៀងសេីឈរ ជើងបាន យូរ ពេជេ សោភ និង 
លោក ឆន សវុណ្ណារាជ  ទទលួ បាន លាភថ្ម ីឆ្នា ំថ្មពី ី
ផលិត កម្ម ហងេសមាសទៀត ហើយ ខណៈខន  ឃើញ 
អ្នក ទាំង  ២ យូរ ហើយ សមេប់ជា គណៈ កម្ម ការ 
បេឡង ចមេៀង បេប នេះ     ហើយ បង  ពេជេ សោភ 
នៅ តេ ជា អាយដល នៅ  ក្នុង ចិត្ត  ខ្ញុំ គេប់ ពេ លហ្នឹង»។  

សមេប ់ កម្ម វធិ ីថ្ម ីសនា្លាង បេឡង ចមេៀង លដំាប ់
ពិភព លោក  ឈ្មោះ ថា«Beat The Best» នេះ 
មាន វត្ត មាន តារា ចមេៀង លេបី ៗ  នៅ ផលិត កម្ម 
ហងេសមាស ៤ រូប ដោយ ក្នុង នោះ មាន តារា- 
ចមេៀងសេី ២  រូប  គឺ អ្នកនាង ពេជេ សោភ កញ្ញា 
ផន សេីខួច និង តារា ចមេៀងបេុស ២ រូប គឺ លោក 
ឆន សវុណ្ណារាជ និង លោក នកី ូ អតតី តារា ចមេៀង 
នៅផលិត កម្ម សន់ដេ ដេលជា ប្អូន របស់ តារា 
ចមេៀងបេសុ លេបី ចាស់ វសេសា ដេរ  នៅ ហងេស- 
មាស គឺ លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ ។ 

គួរ រំឭក ដេរ ថា តារា ចមេៀង សេី 
អ្នកនាង ពេជេ សោភ  និង  
លោក ឆន សវុណ្ណារាជ  ធ្លាប ់
ជា   សមាជកិ គណៈ កម្មការ 
ជាមួយ គ្នា ផង ដេរ សមេប់ 
កម្ម វធិ ីបេឡង លដំាប ់ពភិព- 
លោក គឺ The Voice Cam-
bodia ដេល មាន ២ រដូវ កាល រួច   
មក ហើយ នៅ ឯបុ៉ស្តិ៍ ទូរ  ទសេសន៍ ហងេស-  
មាស ដចូគ្នា  ខណៈ លោក នកី ូនងិ  កញ្ញា  
ផន សេខីចួ សទុ្ធ តេជា ឱកាស ដបំងូ ដចូគ្នា 
សមេប ់តណំេងជា គណៈ កម្ម ការ បេឡង 
ចមេៀង កមេិត ពិភព លោក នេះ។ 

ដោយ ឡេក បើ តាមសរ ជូន ដំណឹង 
ពី  គេហ ទំព័រ ផ្លូវ ការ កម្ម វិធី  Beat The 
Best បាន ឱេយ ដងឹ ថា៖ «សកម្ម ភព កេមុ 
ការងារ របស់ កម្មវិធី បេឡង ចមេៀង 
កមេតិ  ពភិព លោក Beat The Best 
កពំងុតេ មមាញកឹ ក្នងុ ការជេើសរើស 
បេក្ខ  ជន តាមរយៈ Online    នេះ   គឺ ជា 
វ ធិដីង៏ាយសេលួ បផំតុ សមេប ់បេក្ខ-
ជន គេប់រូប ដេល មាន ក្តីសេមេ ចង់ - 

កា្លាយ ខ្លួន ជា អាយដល របស់ ទសេស និក  ជន រាប់ 
លាន  នាក ់ ដោយ គេនត់េ ថតសឡំេង ខ្លនួឯង ចេៀង 
ជាវើដេអូឃ្លបី រួចផ្ញើ ទៅកាន់ ផេច Facebook ផ្លវូ  ការ  
របស់ កម្ម វិធី   Beat The Best  ឬ តាមរយៈ  Tel-
egram ដេល មាន លេខ ទូរស័ព្ទ ៣បេព័ន្ធ  069 89-   
80 80 / 061 89 80 80 / 066 89 80 80  ជា ការ- 
សេច ។   រួសរាន់ ឡើង កុឱំេយ ឱកាស មាស 
ដ៏ ល្អនេះ កន្លងផុត !»៕ 
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វត្ត មានគណៈកម្មការទំង ៤ រូប នេ កម្ម វិធី បេឡងចមេៀង ថ្ម ីនៅ ហងេសមាស 
ឈ្មោះថា «Beat The Best»។ រូបថត YouTube 

លោក សូ៊ម សាវឿន (ពីសា្តា)ំ និងលោក អូ៊ រតនា ក្នងុពេលបេគល់វិញ្ញាបនបតេ ដល់ សិកា្ខាកាម។ រូប សហ ការើ

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា វូ៉ វើ ណម 
ទើបតេ  បាន បិទ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល 
ចៅកេម អាជា្ញា កណ្តាល កមេតិ ក  
នៅ ទី លាន ហ្វកឹហាត់  របស់ សហ- 
ព័ន្ធ  ក្នងុ មជេឈមណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹហ្វនឺ 
កីឡា  កាល ពី លា្ងាច ថ្ងេ អងា្គារ  ខណៈ 
វគ្គ   ដេល ទទួល បាន ការ  គំទេ ថវិកា  
ពី កេសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
នេះ   ជា  គមេង ឆ្នា ំ២០២០   បុ៉ន្តេ 
បាន  អូស បនា្លាយ និង  ពនេយារពេល 
រហូត មក ដល់ ឆ្នា ំ២០២១  នេះ   
ដោយ សរ   វិបត្ត ិជំងឺវើដ១៩ ។

ជាមួយ គ្នានេះ សិកា្ខាកាមជា 
ចៅ កេម  អាជា្ញាកណ្តាល ដេល 
ទើប បាន បញ្ចប់  នៅ ក្នងុ វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាលនេះតេវូបាន សហព័ន្ធ 
កីឡាវ៉ូវើណម កម្ពុជា ដាក់ ឱេយ 
បំពេញ  ការងារផ្ទាល់នៅ ក្នងុ ការ-  
បេ កួតកីឡា វូ៉វើណម ជេើស រើស  
ជើង ឯក ថា្នាក់ ជាតិ  បេចាំ ឆ្នាំ 
២០២០  ដេលទើប បាន  រៀបចំ 
ជា ថ្ម ីកាល ពី ថ្ងេពុធ  មេសិល មិញ 
នៅ ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ អូឡំា ពិក 
កម្ពជុា នឹង គេង     បញ្ចប់  ថ្ងេ ទី ២៩  
ខេ មករា  ឆ្នា ំ២០២១។ 

លោក  អូ៊  រតនា  ជាអគ្គ លេខ- 
ធិការ សហព័ន្ធកីឡា វូ៉វើណម កម្ពជុា   
បាន បេប់ថា  ៖ «វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល 
នេះ  មាន សិកា្ខាកាម ចូលរួម ចំនួន 
២៨ នាក់ ( សេ៥ី នាក់)  មកពី ខេត្ត 
ស្វាយរៀង  ខេត្ត កណ្តាល  ខេត្ត 
កំពង់ចាម  ប៉េលិន  ពេវេង  កំពង់ធំ  
កំពត  តេបូងឃ្មុ ំ ខេត្តសៀមរាប  និង 

ក្លបិ នៅក្នងុ រាធនី ភ្នពំេញ  មាន 
ចំនួន ៦  បន្ថេម ទៀត  ពេម ទំាង  
កេសួង ២  គឺ កេសួង ការ ពារ ជាតិ  
និង កេសួង មហា ផ្ទេ  ហើយតាម 
រយៈ ការ សិកេសា រួចមក  សិកា្ខាកាម 
មានការ សិកេសា ដោយ យក ចិត្ត -  
ទុក ដាក់  រៀន សូតេ  ទទួល បាន 
លទ្ធផល គួរ ឱេយ កត់ សមា្គាល់ »។ 

 វគ្គ  បណ្តះុ បណ្តាល ចៅ កេម   
អាជា្ញាកណ្តាល កីឡា វូ៉ វើ ណ ម  លើក  
នេះ  ផ្តោត ជា សំខន់ ទៅ លើ ចេបាប់ 
នេ ការ បេកួត  បេប បទ  ការ ដាក់ 
ពិន័យ  និង ការ ពេមានពី បច្ចេក- 
ទេស នេ ការ ដាក់ ពិន្ទ ុឱេយ កីឡាករ  
កីឡា ការិនី  ការ អនុវត្ត ជាក់ ស្តេង 
លើ ទីលាន  រួម ជា មួយ បទ បេបញ្ញត្ត ិ
ទូទៅ នេ កីឡា ជា ធរមាន ។  លោក  
កៅ  មករា  ជា គេ ូឧទ្ទេស  បាន បេប់  
ថា   តាម ការ វាយ តម្លេ គឺ  សិកា្ខាកាម 
ទទួល បាន  និទ្ទេស ល្អ ៥០ ភគ រយ  
និទ្ទេស មធេយម ៣០ភគ រយ  និង 
និទ្ទេស ខេសាយ ២០ ភគ រយ  ។ 

ចំណេក  លោក  សូ៊ម  សរឿន  
បេធន សហព័ន្ធកីឡា  វូ៉ វើណ ម 
កម្ពជុា លោក បន្ថេម ថា ៖  «វគ្គ នេះ 
បងា្ហាញ ថា  សិកា្ខាកាម របស់ យើង  
នៅមាន សមត្ថភព ខ្វះខត ចេើន  
ចំាបាច់ ណស់  តេវូតេ ពងេងឹ បន្ថេម 
ទៀត  ក្នងុន័យ  ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ សិកា្ខា- 
កាម របស់ យើង  កា្លាយ ទៅ ជា ចៅ- 
កេម  និង អាជា្ញា កណ្តាល  បេកប- 
ដោយ គុណ វុឌេឍិ និង ថាមពល  ទំាង 
ក្នងុ កេបខ័ណ្ឌ ការបេកួត ថា្នាក់ជាតិ  
តំបន់  និង អន្តរជាតិ  នា ពេល 
អនាគត  ពិសេស  ឆ្នា ំ២០២១ នេះ  

គឺ បន្ត បើក វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល 
ចៅកេម  និង អាជា្ញាកណ្តាល  ឱេយ 
បាន ចេើន បន្ថេម ទៀត  ដើមេបី ពងេងឹ  
និង ជំរុញ អភិវឌេឍសមត្ថភព ធ ន- 
ធន របស់ ពួកគត់  ឱេយ មាន ការ -  
រើក ចមេើន  ពេះ វូ៉ វើណម ជា បេភេទ 
កីឡា  មាន សកា្តោ នុ ពល ឈ្នះ មេ-
ដាយ ចេើន» ។

ដោយឡេក ចំពោះ ការ បេ កួត 
កីឡា វូ៉វើណម ថា្នាក់ជាតិ   វិញ   លោក  
អូ៊  រតនា បាន  បេប់ ថា   តេវូ ធ្វើ  ឡើង  
ចំនួន ៣ ថ្ងេ  ដោយ ចាប់ ផ្តើម នៅ 
លា្ងាច ថ្ងេ ទី ២៧  និង បញ្ចប់ នៅ ថ្ងេ 
ទី ២៩  ខេ មករា  ឆ្នា ំ២០២១  ហើយ 
ការ បេកួតនេះ មាន  អត្តពលិក 
ចូល រួម បេ កួត  ចំនួន ៧៦ នាក់  មក 
ពី  ក្លបិ -  សមាគម ចំនួន ១២  ក្នងុ 
នោះ មាន ខេត្ត ប៉េ លិន  ខេត្ត ស្វាយ- 
រៀង  កេសួង ការ ពារ ជាតិ  កេសួង 
មហា ផ្ទេ  និង ក្លិប ក្នុង រាជ ធនី- 
ភ្នពំេញ   ចំនួន ៨ ក្លបិ ទៀត ។ 

ទាក់ ទង ទៅ នឹង បច្ចេកទេស  
លោក  អូ៊  រតនា បាន  បន្ថេម ថា 
ការ បេ កួត មាន១៧  វិញ្ញាស  ក្នងុ 
នោះ វញិ្ញា ស បេ យទុ្ធ ចនំនួ ៩  នងិ 
វិញ្ញាស  សម្តេង ចំនួន ៨  មាន 
សម្តេង មេគុណ ជា កេមុ  និង ឯក- 
ជន។ ចំណេក  លោក  សូ៊ម  សរឿន    
បញ្ជាក់ ថា ៖« កេយ បេ កួត ជើង- 
ឯកថា្នាក់ ជាតិនេះ  សហ ព័ន្ធ កីឡា  
វូ៉វើណម កម្ពជុា មាន ការ ងារ ចេើន 
បំផុត  ដោយ តេវូ បញ្ជនូ អត្តពលិក  
ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ ឱេយ បាន ខ្លាងំ  កា្លា  នៅ 
បេ ទេស វៀត ណម  ដើមេបី តេៀម 
បេ កួត អន្តរជាតិ ជា ចេើន» ៕ 

វ៉ូវីណាមបិទវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
និងកំពុងបើកការប្រកួតថ្នាក់ជាតិ

ព្រជ្រសោភាបានលាភថ្មីក្នងុកម្មវិធី
ប្រឡងចម្រៀងBeatTheBest
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