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ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទឱ្រយអាជ្ញាធរដ្រនដី
ចូលរួមប្រមូលទិន្នន័យកំណត់តំបន់អភិវឌ្រឍន៍ជនបទឆ្នាំ២០២១-២០៣០

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍
ជនបទណ្រនំាឱ្រយអាជ្ញាធរដ្រនដី
ចូលរួមប្រមូលទិន្នន័យស្ថតិិអំពី
ការកំណត់តំបន់ជនបទនិង
ស្ថានភាពជនបទពិតប្រកដ
ដើម្របីធ្វើស្រចក្តីព្រងគោល-
នយោបាយជតិអភវិឌ្រឍនជ៍ន-

បទពីឆ្នាំ២០២១ដល់ឆ្នាំ២០-
៣០សម្រប់លើកស្ទយួជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជពលរដ្ឋ។
កាលពីថ្ង្រទី៨កុម្ភៈក្រសួង

អភិវឌ្រឍន៍ជនបទបានរៀបចំសិកា្ខា-
សលាស្តពីីការពិនិត្រយលើវឌ្រឍន-
ភាពនិងគុណភាពន្រការប្រមូល
ទិន្នន័យស្ថិតិ អំពីការកំណត់
តបំន់ជនបទស្ថានភាពជនបទ

និងប្រកឹ្រសាពីគោលបំណងគោល-
ដៅសូចនាករន្រស្រចក្តីព្រង
គោលនយោបាយជតិអភិវឌ្រឍន៍
ជនបទពីឆ្នាំ២០២១ដល់ឆ្នាំ២០-
៣០។សិកា្ខាសលាដ្រលធ្វើ-
ឡើងនៅខ្រត្តស្ទឹងត្រងន្រះមាន-
ការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូក្រសួង
អភិវឌ្រឍន៍ជនបទប្រធានមន្ទរីអភិ-
វឌ្រឍនជ៍នបទព្រមទាងំអភិបាល

អភិបាលរងស្រុកម្រឃុំចៅ-
សង្កាត់មកពីខ្រត្តចំនួន៥។
លោកសុខសរាវុឌ្រឍ រដ្ឋល្រខា-

ធិការក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ
ដ្រលបានចូលរួមក្នងុសិកា្ខាសលា
ន្រះបានប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍កាល-
ពីម្រសិលមញិថាដើម្របីពនិតិ្រយលើ
វឌ្រឍនភាពនងិគណុភាពន្រការ-
ប្រមូលទិន្នន័យ...តទៅទំព័រ  ២ 

គជបទបន្តអប់រំផ្រសព្វ-
ផ្រសាយលិខិតបទដ្ឋាន-
ជតិ-អន្តរជតិពាក់ព័ន្ធ
ការគោរពសិទ្ធមិនុស្រស

រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្ត
ការបញ្ចះុអត្រអាករ
ពិស្រសទៅលើទំនិញ
រថយន្តចាប់ពីខ្រមីនា

មនុស្រសជង៣០០
នាក់ត្រវូបានចាក់-
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
នៅក្នងុថ្ង្រដំបូង

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ គណៈកមា្មាធិការ-
ជតិប្រឆំងទារុណកម្មបន្តអប់រំ
ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីលិខិតបទដ្ឋាន-
ជតិ និងអន្តរជតិ ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្រសនិងតួនាទី
ភារកចិ្ចដលម់ន្រ្តីសធារណៈនងិ
សមត្ថកិច្ចជំនាញនៅតាមខ្រត្ត
នានាខណៈដ្រល...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួស្រដ្ឋ-
កចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុបានស្នើសុកំ្រ
សម្រលួបញ្ចុះអត្រអាករពសិ្រស
លើការនាំចូលទំនិញរថយន្ត
ដើម្របីស្តារទផី្រសារនងិគាទំ្រដល់
វសិយ័ឡជូសី្ទកិបនា្ទាប់ពចីណំលូ
ពីការនាំចូលរថយន្តធា្លាក់ចុះ
៤០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០។
តាមលិខិតរបស់លោកអូន

ពន័្ធមនុរីត័្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួស្រដ្ឋ-
កចិ្ចផ្ញើជនូប្រមខុរាជរដ្ឋាភបិាល
បានអះអាងថាចណំលូពន្ធគយ
បានពីអាករពិស្រសន្រការនាំ-
ចូលរថយន្តនឹងអាចបាត់បង់
ប្រមាណ៣០,២៦លានដលុា្លារ
ក្នុង១ឆ្នាំ ប៉ុន្ត្រក្រសួងរំពឹងថា
ការប្រប្រួលការបញ្ចុះអត្រ
អាករពិស្រសន្រះអាចនឹងទាក់-
ទាញតម្រវូការប្រើប្រស់រថយន្ត
កើនឡើងលើសឆ្នាំ២០២០
ដ្រលនាំទៅដល់ការកើនឡើង
ចំណូលពន្ធគយវិញ។
លិខិតន្រះអះអាងថាការក្រ-

សម្រលួអត្រអាករពសិ្រសនងឹ
អនវុត្តចាប់ពីថ្ង្រទ១ីខ្រមនីាឆ្នាំ
២០២១តទៅ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន

ស្រនកាលពី...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញ ៈ នៅក្នុងថ្ង្រដំបូងន្រ
ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សំង
កូវីដ១៩ដ្រលធ្វើឡើងពីថ្ង្រទី
១០ខ្រកុម្ភៈនៅក្នងុមន្ទរីព្រទ្រយធំៗ 
ចំនួន៤មានអ្នកចុះឈ្មាះចាក់-
វ៉ាក់សំងជង៤០០នាក់ប៉ុន្ត្រ
អ្នកដ្រលបានចាក់រួចមានត្រជង
៣០០នាក់...តទៅទំព័រ  ៤

ជៃកូខ្វៃ សមៃប់ សៃន ចូលឆ្នា ំចិន 
អតិថិជនទិញជ្រូកខ្វ្រដ្រលដក់លក់នៅផ្រសារអូរឫស្រសីសម្រប់ស្រនចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាមកាលពីម្រសិលមិញ។រូបហ្រងជីវ័ន
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តពីទំព័រ ១...ស្ថិតិ  អំពីការ- 
កំណត់ តំបន់ ជន បទ ឬ ស្ថា ន ភា ព 
ជន បទ នានាអាជ្ញាធរ ដៃន ដី តៃ ូវ- 
តៃ មាន ការ យល់ ដឹង និង កាតព្វ - 
កិច្ច ចូល រួម សហការ។  នៅ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល  នៃះ កៃសួងកំពុង 
បន្ត បៃកឹៃសា ពីគោល បំណងគោ ល  - 
ដៅ និង សូចនាករ នានា ដើមៃបី 
បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សៃចក្តី ពៃង 
គោល នយោ បាយ ជត ិអភវិឌៃឍន ៍ 
ជន បទនៃះ ខណៈ រាជ រដ្ឋាភិបា ល  
សមៃច ដក់ចៃញ នូវគោល- 
នយោ បាយ ក្នងុការលើក កម្ពស ់
សុខ ុមាល ភាព សង្គម ជន បទ 
កម្ពុជ បៃកប ដោយ ជីវភាព 
សមរមៃយ  សុវត្ថភិាពនិង សណ្ដា ប់  - 
ធ្នាប់ សង្គម ផាសុក ភាព ការ- 
គោរព ចៃបាប់ សីលធម៌ សង្គម 
នងិ យតុ្ត ិធម ៌សង្គម ជ មលូ ដ្ឋាន 
ក្នងុ គោល ដៅ លើក កម្ពស់ កមៃ ិត  
ជីវ ភាព រស់ នៅ បៃជជន ជន បទ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ដំណក់ - 
កាល ដៃល បៃទៃស កម្ពជុ យើង 
កំពុង អភិវឌៃឍន៍  ពិសៃស ការរីក - 
ចមៃើន នោះ គឺតៃូវ ទា មទារ ឱៃយ 
មាន ការ បង្កើត សុខ វឌៃឍនភាព 
ជន បទ បៃកប ដោយ សខុ ដមុនយី-
កម្ម សម ធម៌ បរិយា ប័ន្ន និង 
ចរីភាព ដៃល ជ សសរស្ដម្ភ ទី២ 
និង មាន សរៈ សំខាន់ ចំា បា ច់ មិន 
អាច ខ្វះបានដើមៃបី ធ នា  ឱៃយ មាន 
សុខ វឌៃឍនភាព ជន បទ កម្ពជុ » ។

លោកសខុ សរាវឌុៃឍ រពំងឹ ថា 
នៅពៃល មាន ការ ចូល រួម ពីអា - 
ជ្ញា ធរ ដៃន ដី ក្នងុ ការ បៃមូល ទិន្ន - 
ន័យ ស្ថិតិ  អំពី ការ កំណត់ តំបន់ 
ជន បទ ស្ថាន ភាព ជន បទ ពិត- 
បៃកដ ដើមៃបី ធ្វើ សៃចក្តី ពៃង 
គោល នយោ បាយ  ជតិ អភិវឌៃឍន៍  

ជន បទ ឆ្នា ំ២០២១-២០៣០នឹ ង  
អាច អនុវត្តបាន  ដោយ មាន 
បៃសទិ្ធ ភាព ក្នងុ ការ ជយួ លើក- 
ស្ទួយ ជីវភាព រស់ នៅរ បស់ 
បៃជ ព លរដ្ឋ តាម តបំ ន ់ជន បទ 
នានា ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ ។

លោក ពៃំ ចនា្ថា បៃធន មន្ទីរ 
អភវិឌៃឍនជ៍ន បទ ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង 
បាន លើក ឡើង ថា ខៃត្ត របស់ 
លោក បាន អនុវត្ត សកម្ម ភាព 
ជចៃើន កន្លង មកដៃល បាន ចូ ល - 
រួម លើក ស្ទយួគោល នយោ បា យ  
ជតិរបស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ។

លោក បន្ត ថា៖«អ្វទីាងំ នៃះ គ ឺ
ដើ មៃបីឱៃយ  មាន     ការ អភិវឌៃឍតាម 
ជន បទ ពិសៃស តមៃវូ ការ ចំា បា ច់ 
នានា  របស់ បៃជពលរដ្ឋ តាម 
មូលដ្ឋាន តំបន់ ជន បទ និង អនុ - 
វត្តសៃប តាម ផៃន ការ យុទ្ធ ស ស្តៃ 

របស់ កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ជន បទ 
ដៃល បាន ដក់ចៃ ញ ឱៃយ អនុវត្ត »  ។

លោក សន ជ័យ  បៃធន អង្គ - 
ការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយ ភាព សង្គ ម 
កម្ពុជ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ការ អភិវឌៃឍជន បទ នៃះគឺ -  
ជ ការ អភវិឌៃឍមយួ ដៃល តៃវូ ឱៃយ 
មាន ការ ចូល រួម ជ អន្តរ វិស័យ 
ដើមៃប ីដោះ សៃយ បញ្ហាជ ចៃើន 
នៅ តាម ជន បទ ។ បន្ថៃម ពី នៃះ 
រដ្ឋា ភិបាលក៏ដូច ជ កៃសួង  ក៏តៃ ូវ   
ធ្វើ ការ បៃង ចៃក តំបន់ ជន បទ នៃះ  
ជ២ ផង ដៃរ ដៃល មាន តំ បន់ 
ជន បទ ជតិ ទបីៃជុ ំជន នងិ តបំន ់
ជន បទ នៅដ ច់ សៃយាល។

ការ បៃង ចៃក ដូច្នៃះ ក្នុង ន័យ 
ដើមៃបី ធ្វើ ការ អភវិឌៃឍន ៍    តបំន ់ជន- 
បទ ឱៃយ ចំគោល ដៅ និង ពៃល- 
វៃលាពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហាទឹក ស្អា ត 

អនាម័យ  សុខភាព និង ការ- 
កសង ហៃដ្ឋា រ ចនា សម្ព័ន្ធ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ជ ទិស- 
ដៅរួម ការ បង្កើត ការ អភិវឌៃឍ 
មួយ ដៃលមាន ទមៃង់ អន្តរវិ ស័ យ 
គឺតៃូវ តៃ ពងៃឹង ពៃះ កន្លង មក 
យើង ឮ ថា កៃសងួ ខ្លះ ធ្វើការ ទៅ 
ពុំសូវ សុី ចង្វាក់គ្នា នៅ ពៃល 
ដៃល ទៅដោះ សៃយ បញ្ហារួម » ។ 
លោក ថា បញ្ហា មយួ ចនំនួនៅ ឯ 
ជ ន បទគចឺាបំាច ់ណសត់ៃវូ ការ 
មាន គណនៃយៃយភាព ទៅវិញ    
ទៅ  មកក្នុង ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា 
បៃឈម របស់ បៃជ ពលរដ្ឋ រួម 
គ្នា តៃម្តង ដើមៃបី ឱៃយការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ ទៅ វិញ ទៅមក នៃះ 
បាន ផលបៃ យោជ ន៍ទៅ ដល់ 
កៃមុ ងយ រងគៃះនិងកៃ ុម ដៃ ល 
តៃូវ ការ ការ ជួយ បំផុត ៕

មុំ គន្ធា

ស្ទងឹ ត្រែងៈ កៃមុ អ្នកវិទៃយាសសៃ្ត  
តាម ដន សត្វ ពៃ របស់ អង្គការ 
មលូនធិ ិសកល  សមៃប ់ អភរិកៃស 
ធម្មជត ិ (WWF)បាន រក ឃើញ 
សត្វ រពំៃ ទន្លៃ សរបុ  ៦៨ កៃបាល  ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល ចាប់ ផ្តើម សិកៃសា ពី 
ចំនួន សត្វ បកៃសី  នៅ តាម តំបន់ 
ទន្លៃមៃគង្គ រវាង ខៃត្ត កៃចៃះ ស្ទងឹ  
តៃង នងិ ពៃ ំបៃទល់ បៃទៃស ឡាវ  
នៅ  ដើម ខៃ កុម្ភៈឆ្នា២ំ០២ ១ នៃះ ។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន របស់ អង្គការ  WWF  ពី 
មៃសិលមិញ   បាន ឱៃយ ដឹងថា  ចំនួន 
បកៃស ីនៃះ  មាន កណំើន  ទ្វៃ ដង ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៥ឆ្នាំ ដៃល កើន ពី ៣១ 
កៃបាល  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ៦៨ 
កៃបាល ក្នងុ ដើម ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ ។

លោកអៀម សំអ៊ន ់អ្នក ទទលួ 
បន្ទកុ ផ្នៃក សៃវ ជៃវ  នងិ តាម ដន 
ជីវ ចមៃុះ បៃចាំ តំបន់ ទន្លៃ មៃគង្គ 
នៃ អង្គការ  WWF  បាន លើក - 
ឡើងថា ភាគចៃើន  សត្វ រំពៃ ទន្លៃ  
នៃះ   តៃូវ បាន គៃ បៃទះ ឃើញ  ក្នុង 
រដវូ កាល បន្ត ពជូ របស ់ ពកួ វា ដៃល 
ចាប់ ផ្តើម ពី ខៃមករា ដល់ ខៃ ឧសភា ។ 
ចនំនួសត្វ រពំៃ  ទន្លៃ  ដៃល បាន បៃទះ 
ឃើញ ពៃល នៃះ  មាន ចនំនួ ចៃើន 
ជង ចនំនួ ដៃល បាន បៃទះ ឃើញ 
កាល ពី ឆ្នាំមុន ដៃល ពៃល នោះ  
ឃើញ សត្វ រពំៃ ទន្លៃ មាន តៃចនំនួ 
៦៤ កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ។

លោកអៀម សំអ៊ន ់បាន   រៀប- 
រាប់ថា ៖« សមាជិកកៃមុ អ្នក វិទៃយា - 
សសៃ្ត គៃបគ់្នា ពតិ ជរភំើប ខា្លាងំ- 
ណសច់ពំោះ កណំត ់តៃ កណំើន 
សត្វ រពំៃ ក្នងុ អឡំងុ  ពៃល ការ អង្កៃត 
ចនំនួ សត្វបកៃស ីលើកដបំងូ នៅ ក្នងុ 
រដូវ បន្ត ពូជ ឆ្នាំនៃះ»។

ចំណៃកលោក សៃង ទៀក  
នាយក អង្គការ  WWF ក៏ បាន 
សទរ ចំពោះ ការ រក ឃើញ សត្វ 
រពំៃ ទន្លៃ នៃះ ដៃរ   ដៃលវាជ ដណំងឹ 
ល្អ មួយ សមៃប់ ជការ  ផ្តល់ នូវ - 
ការ លើកទកឹ ចតិ្ត  នងិ មោទនភាព 
សមៃប់ បៃទៃសកម្ពជុនិង បៃទៃ ស 
ផៃសៃងៗ ទៀត នៅ ក្នុង តំបន់។ 

លោក បាន  លើកឡើងថា ៖ 
«ដំណឹង នៃះ  ក៏ ជ ការ បង្កើន នូ វ 
កចិ្ច ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង ជទៀង ទាត ់ 
បានជំរុញ ឱៃយ ចំនួន សត្វ បកៃសី នៃះ 

កើនឡើង វិញ ដៃល ផ្តល់ នូវ ក្តី  
សងៃឃឹម សមៃប់ ការ ស្តារ សត្វ 
បៃភៃទ នៃះ ឱៃយ មាន ចំនួន សមៃបូរ - 
ឡើង  ក្នុង បៃទៃសកម្ពុជ និង ក្នុង 
តំបន់»។

នាយក អង្គការ WWF រូបនៃះ  
បាន កោត សរសើរ ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ 
បៃឹង បៃង យា៉ាងខា្លាំង កា្លាក្នុង កិច្ច - 
ការ គៃប់ គៃង តំបន់ ការពារ ការ 
ពងៃឹង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ និង ការ - 
លើក កម្ពស ់ការ ចលូ រមួ ព ីសណំក ់
សហគមន៍ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ថា្នាក់ជតិ ថា្នាក់ កៃម ជតិ និង 
អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន។ 

លោកថា ជពិសៃស មន្ទីរ 
កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់នងិ នៃសទ 
មន្ទរី បរសិ្ថាន ភាគពីាកព់ន័្ធ នានា 
និង កៃុម ការ ងរ របស់ អង្គការ  
WWF ពៃម ទាងំ ការ ចលូរមួ របស ់
សហគមន ៍ មលូ ដ្ឋាន  ដៃល កពំងុ 
រស ់នៅ ក្នងុ តបំន ់ទ ីជមៃក ធម្ម ជត ិ
របស់ សត្វ រំពៃ ទន្លៃ។

 សត្វ រំពៃទន្លៃ ជ បៃភៃទ បកៃសី 
មួយ ដ៏ កមៃ បំផុត  ក្នុង ចំណម 
បៃភៃទ បកៃសី កមៃ ក្នងុ តំបន់ អាសីុ  - 
អាគ្នៃយ៍។ បើ យោង តាម  WW  F 
ក្នុង បៃទៃសកម្ពុជ   សត្វ រំពៃ ទន្លៃ 
បាន ធ្លាកច់ុះ  ៨០% ក្នងុ រយៈ ពៃល 
២០ ឆ្នាកំន្លង ទៅ ដៃល មាន ចនំនួ 
បា៉ាន ់បៃមាណ សរុប ទទូាងំ បៃទៃស 
ចនោ្លាះ ព ី ៥៤ ដល ់៦២ កៃបាល  ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២១៨។

WWF នៃះ បាន លើកឡើង 
ថា កតា្តាគំរាម កំហៃង ចមៃបងៗ 
ចពំោះ  ការ រស់ រាន របស់ សត្វ បកៃស ី
នៃះ រួម មាន ការ យាយីដល់ ទី ជមៃ ក  
ធម្ម ជតិ របស់ វា បណ្ដាល មក ពី 
សកម្ម ភាព មនុសៃស ការជន់លិច 
សមៃបុក ការ បៃមលូ យក ស៊តុ បកៃស ី
ដោយ មនុសៃស  និង ការ បំផា្លាញ 
សមៃបុក សត្វ ដោយ សត្វ ពាហនៈ  
នងិ សត្វ ផៃសៃងៗ។ ហៃត ុនៃះ ហើយ 
បាន ជ អង្គការ  IUCN បាន ផា្លាស-់ 
ប្តូរ ចំណត់ ថា្នាក់ របស់ បកៃសី នៃះ  
ក្នុង បញ្ជីកៃហម នៃ បៃភៃទ សត្វ 
ទទួល រងគៃះ របស់ខ្លួន  ពីសត្វ 
ជិត រងគៃះ ទៅ ជ បៃភៃទសត្វ 
ងយ រងគៃះ វិញ។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០  សមៃបុក សត្វ 
រពំៃ ទន្លៃ ចនំនួ ៤៧ សមៃបុក តៃវូ បាន 
ការពារ ដោយ សហគមន៍  មូល ដ្ឋាន 
នៅ តំបន់ ទន្លៃ មៃគង្គ ៕

ក្ម្រែង ៗ  កំពុង អូស ត្រែ ីនៅ តាម ប្រែឡាយ ទឹក មួយ  នៅ ក្នងុ ខ្រែត្ត កំពង់ ធំកាលពី ឆ្នា ំ២០១៧។ រូបថត ហុង មិនា 

ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទឱ្រយអាជ្ញាធរដ្រនដី... WWFរកឃើញសត្វរំព្រទន្ល្រចំនួន៦៨
ក្របាលគឺកើនទ្វ្រដងបើធៀបឆ្នាំ២០១៦

ស ត្វ រំព្រែ ទន្ល្រែម្រែគង្គនៅ ដើម ខ្រែ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១  ន្រែះ ។ រូបថត WWF
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វ៉ ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង អបរ់ ំ យវុ ជន  
និង កីឡា  តាមរយៈ ការ សហ ការ- 
ជា មួយ ទីភ្នាក់ ងារ សហ បៃតិ បត្ត-ិ 
ការ អន្តរ ជាតិ ជប៉ុន (JICA) 
បានពងៃកី កម្ម វធិ ីសកិៃសា Think! 
Think! ដល ់សា លា រៀន ចនួំន 
៨ ក្នងុ រាជ ធានី- ខៃត្ដ ចំនួន ៦ប ន្ថៃម  
ទៀ ត  និង ស ម្ពោធ ថ្នា ក់ រៀន 
«Think!Think! School & 
Lab» នៅ មជៃឈម ណ្ឌល សហ- 
បៃតិ បត្ត ិការ កម្ពជុា -ជបុ៉ន  (CJCC) 
កាល ពី ថ្ងៃ ១០ កុម្ភៈ ។

តាមសៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន 
បាន ឱៃយ ដឹង ថ កម្មវិ ធីនៃះ ជា 
ការអបរ់តំាមបៃប STEM (Sci-
ence, Technology, Engi-
neering, Maths)សមៃប់ 
សិសៃស ក្នុង កមៃិ ត ប ឋមសិ កៃសា 
នៅក ម្ពជុា ។Think!Think! គ ឺ
ជាក ម្ម វិធិ សិ កៃសា លៃខ ១រ បស់ បៃ- 
 ទៃ សជ ប៉ុន។កម្ម វិធីសិ កៃសា នៃះ 
នឹង ដាក់ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង កម្ម វិធី 
សិកៃសា កុំពៃយូទ័រ របស់  សាលា រដ្ឋ 

ចំនួន ៨ នៅ រាជ ធានី-ខៃត្ដ  គឺ 
ភ្នពំៃញ  កណ្ដាល ពៃវៃង កពំង-់ 
ចាម  សា្វាយ រៀ ង សៀមរា ប ក្នងុ 
នោះ  មាន សិសៃស កំពុង ទទួល បាន  
ការ  សិកៃសា ពី កម្ម វិធី បៃ មាណ   
៣ ពាន់ នាក់  ក្នុង ជំ ហាន ដំបូង 
នៃ គមៃង នៃះ ។ 

លោក   ហង់ ជួន ណ រ៉ុន  រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំ យុវជ ន  និង 
កឡីា បាន ថ្លៃង ថ  ទោះ ប ីបច្ចបុៃបន្ន 
ការ បៃើ បៃស់ កម្មវិធី Thin k! 
Think! នៃះ ស្ថតិ ក្នងុ ការ សាក- 
លៃបង  ប៉ុន្ដៃ វាបាន  លើក  កម្ពស់ 
ការ គិត បង្កើន Intelligence 
quotient(IQ)នងិ សមត្ថ ភព 
គណតិ វទិៃយា របស ់កមុា រសៃប  នងឹ 
ការ ជំរុញ ការ សិកៃសា មុខ វិជា្ជា  STEM 
របស់ កៃសួង អប់រំ ដល់  សិសៃស  ។ 

លោក  ថ ៖ «តាម ការ សៃវជៃវ  
ការ បៃើ បៃស់ កម្មវិធី សិកៃសា 
Think! Think! នៃះ គឺ ធ្វើ ឱៃយ 
ចណំៃះ ដងឹ របស ់កមុារ មាន ការ- 
កើន ឡើង  ប៉នុ្ដៃ តៃវូ បៃើ ពៃល វៃលា 
យូរ ក្នុង ការ សិកៃសា  »។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ថ្លៃង ថ កៃសងួ 

អប់រំ កំពុង អនុវត្ដ កម្មវិ ធីសិ កៃសា   
អណំន ដបំងូ ន ិង គណតិ ដបំងូ  
ដូច្នៃះ បើ ចង់ ឱៃយ  ការ សិកៃសា របស់ 
កមុារ មាន មលូ ដា្ឋាន គៃឹះ រងឹ មា ំគ ឺ
តៃូវ ផ្តោត លើ ការ អប់រំ កុមារ តូច  
ថ្នាក់ ទី១ ទី២  ឡើង ទៅ ដើមៃបី អាច  
ឱៃយ សសិៃស ចាប ់អារម្មណ៍ រៀន មខុ- 
វជិា្ជា គណតិ វទិៃយា  វទិៃយា សាសៃ្ដ  នងិ 
បច្ចៃក វិទៃយា នៅ កមៃិត មធៃយម- 
សិកៃសា និង ឧត្ដម សិកៃសា  ។ 

លោក  មិកាមិ មា៉ាសាហុីរ៉ូ 
ឯកអគ្គរាជ ទតូ ជប៉នុ បៃចា ំកម្ពជុា 
ថ្លៃង ថ  បៃទៃស ជប៉ុន បាន 
ចលូរមួ សហ ការ លើ  វសិយ័ អបរ់ ំ
នៅកម្ពុជា ចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ  
ពិសៃស  បាន ផ្ដោត សំខាន់ លើ 
ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល  គៃូ បងៃៀន 
ដៃល ជា ចំណុច សំខាន់ ។  
  លោក ថ្លៃង ថ ៖«បៃសិន បើ 
យើង មាន គៃ ូបងៃៀន ល្អ គណុ- 
ភព នៅ ក្នងុ វសិយ័ អបរ់ ំនងឹ មាន 
ការ រកី លតូ លាស ់ឡើង មិន ខា ន  
ដចូ្នៃះ យើង តៃវូ បណ្ដុះ បណ្ដាល 
គៃូ បងៃៀន ជា មុន សិន  »។   

បើតា ម លោ ក  ម ិកាម ិមា៉ាសា- 

ហុរី៉ ូនៅ   កម្ពជុា ការ អបរ់ ំសមៃប ់
យវុជន ជនំាន ់កៃយ ពតិ ជា មាន 
សារៈ សំខាន់ ណស់ ។បើ បៃៀប- 
ធៀប  នឹង ជបុ៉ន  កម្ពជុា មាន យុវ-
ជន  វយ័  ក្មៃង ចៃើន ដៃល ពួកគៃនឹង 
ដើ រតួនាទី ជា អ្នក ចូលរមួ ក្នងុ ការ- 
អភិ វឌៃឍ  ជាតិ នាពៃល អនាគ ត ។ 

លោកសៃី   ហារុ កុ កាមីអិ  
បៃធាន តំ ណង ការិ យា ល័យ 
JICA បៃចា ំកម្ពជុា បាន ថ្លៃង ថ 
កាល ពីឆ្នាំ ២០២០ JICA បាន 
បង្កើត  មជៃឈមណ្ឌ ល បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល គៃូ បងៃៀន រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ  នងិ ខៃត្ដ  បាត ់ដបំង ដើមៃបី 
អនវុត្ដ គោល នយោ បាយ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល គៃ ូបងៃៀន របស ់កៃសងួ 
អប់រំ  ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថ ៖«យើង 
សងៃឃឹម  ថ  តាមរយៈ មជៃឈមណ្ឌល 
បណ្ដុះ បណ្ដាល គៃ ូបងៃៀននៃះ   
នងឹប ង្កើនសមត្ថ ភពគៃ ូបងៃៀន  
សមៃប់ ការ បងៃៀន សិ សៃសា នុ-  
សិសៃស ជំនាន់ កៃយ  បៃកប- 
ដោយ បៃ សិទ្ធ ភព គុណ ភព   
និង បរិ យា ប័ន្ន »។  

លោ ក  ដៃគី  វា៉ា តាណ បិ  នាយ ក-  
បៃត ិបត្ដ ិកៃមុ ហ៊នុ Wonderlab 
Cambodia ថ្លៃង ថ  កម្មវិ ធី- 
សិកៃសា Think! Think! បច្ចុ- 
បៃបន្ន កពំងុ ដាក ់ ដណំើ រការ នៅ តាម 
សា លា រៀន ចំនួន ៨  ដៃល ក្នុង 
សា លារៀន នីមួយៗ  គឺ បាន 
បពំាក ់ កុពំៃយូទរ័ ចាប ់ព ី២០ គៃឿង 
ឡើង ទៅដើ មៃបី ដាក ់អន ុវត្ដ  កម្ម វធិ ី
សកិៃសា នៃះ  ហើយ  បច្ចបុៃបន្ន សសិៃស 
ជាង ២ មុឺន នាក់ បាន ទាញ យក 
អ៊ៃបកម្ម វិធី សិកៃសា Think!- 
Think! ទៅ  សិកៃសា ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖«នៅ ក្នុង  
Think!Think! School & 
Lab យើង បាន  បពំាក ់ឧបក រណ ៍ 
និង សមា្ភា រជា ចៃើន ដៃល បាន 
នាំមក ពីបៃទៃស ជប៉ុន  ដៃល 
សមា្ភារ ទាំង នៃះ  ពាក់ ព័ន្ធ ការ- 
សកិៃសា មខុវិជា្ជា STEM។  សសិៃសក ៏  
អាច តាម រយៈ  វីដៃអូ អ៊ៃបសា្មា ត -  
ហ្វ ូន  កៃដាស  និង ការ សិកៃសា ជា  
កៃមុ ជាដើម ។កម្មវិធី សិកៃសានៃះ  
យើងបាន ផ្ដលឱ់ៃយ សសិៃសន ូវ ភព- 
ជឿ ជាក់ ក្នងុ ការ រៀន សូតៃ  និង  ជំរុញ 
ការ សិកៃសា ផ្នៃក STEM»៕

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង វបៃបធម៌ បាន- 
អពំាវនាវ ពមីៃសលិមញិ ឲៃយ ពលរដ្ឋជា-
ពិសៃសយុវជន ឈ្វៃងយល់ ពីឥទ្ធ-ិ 
ពលន ៃវបៃប ធម៌ព ី ខាង កៃឲៃយ បាន- 
គៃប់ជៃុងជៃយ ពាក់ព័ន្ធទិវា នៃក្តី- 
សៃឡាញ់ ថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ ខណៈ កៃសួង   
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  ណ ៃនំា ដល់  
បណ្ដា គៃះឹសា្ថាន សិកៃសា ទំាងអស់ ឱៃយ 
មាន វធិានការ ទប ់សា្កាត់  សកម្ម ភព 
មនិ បៃកៃត ីក្នងុ ទវិា នៃ ក្ត ីសៃឡាញ ់
នៃះ  នៅតាម គៃឹះសា្ថាន សកិៃសា សា-
ធារណៈនងិ ឯកជន   ដើមៃបី បន្ត  ពងៃងឹ 
ការអន ុវត្ត បទបញ្ជា ផ្ទៃ  ក្នងុ សមៃប ់
គៃះឹសា្ថាន សិកៃសា  និង ចូលរួម ទប់ សា្កាត់  
ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

យោង តាម សៃចក្តី អំពាវនាវ 
របស់ កៃសួង វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ 
សលីៃបៈ ព ីថ្ងៃទ១ី១  កមុ្ភៈ  ឱៃយដងឹថ  
ថ្ងៃទ១ី៤ កមុ្ភៈ  ដៃល មនសុៃស មយួ- 
ចនំនួ  ជាពសិៃស គៃសឹាសនកិជន 
បាន កំណត់ថ  ជាទិវា នៃ ក្ត ីសៃឡាញ់  
ជិត ឈាន ចូល មក ដល់ ហើយ។ 
បច្ចបុៃបន្ន ទិវានៃះ បាន និង កំពុង ជៃៀត   
ចលូ មក សង្គម ជាត ិកម្ពជុា  ជាព-ិ
សៃស ក្នងុ សៃទាប ់យវុជន  បណ្ដា- 
ឱៃយ មនុសៃស មួយចំនួន បាន ទទួល យក  
នងិ បៃើបៃស ់ដោយ ភនច់ៃឡ ំ នំា 
ឱៃយមាន ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់វបៃបធម ៌ 
ទំនៀម ទមា្លាប់ បៃណី ជាតិ ទៀត ផង។

កៃសងួវបៃបធមប៌ញ្ជាកថ់៖«ក្នងុ 
បរកិារណ ៍នៃះ  កៃសងួ វបៃបធម ៌ នងិ 
វិចិតៃ សីលៃបៈ  ឱៃយ បៃជាជន  ជាពិ-
សៃសៃ យុវជន កម្ពុជា តៃូវ សិកៃសា 

ឈ្វៃងយល់ ឱៃយ សុី  ជមៃ ចំពោះ 
វបៃបធម៌  បៃពៃ ណី  ដៃលជា មរតក 
ដថ៏្លៃថ្លា របស ់ដនូតា យើង  ពៃមទាងំ 
តៃវូ សកិៃសា ឈ្វៃង យល ់ឱៃយ គៃប ់ជៃងុ 
ជៃយ ព ីខ្លមឹសារ  នងិ ឥទ្ធពិល នៃ 
វបៃបធម ៌ ទនំៀម ទមា្លាប ់ព ីខាងកៃ  
ដើមៃបី បនៃសី ចូល ទៅ ក្នុង ឥរិយាបថ  
នងិ បរបិទ នៃ សង្គម របស ់ខ្លនួ  ក្នងុ 
គោលដៅ រកៃសា ឱៃយបាន នវូ អាទភិព 
ជាបៃជាជាត ិថ្លៃថ្នរូ មយួ ដៃល មាន 
វយ័ ចណំស ់រាប ់ពាន ់ឆ្នា ំមក ហើយ 
នៅ ទ្វីប អាសុី នៃះ»។

យោង តាម សៃចក្តណីៃនា ំ ដៃល 
ចុះហត្ថ លៃខា  ដោយ លោក ហង-់ 
ជួន ណរ៉ុន  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា  កាល ពី ថ្ងៃទី៨  
ខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា២ំ០២១  បានឱៃយ ដងឹថ  
សៃចក្តណីៃនា ំនៃះ  រមួមាន ការផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ដល់ សិសៃសា នុសិសៃស តាម- 
គៃប ់មធៃយាបាយ   ពងៃងឹ ការអនវុត្ត 

វនិយ័ ឱៃយបាន មុងឺ មា៉ាត។់ ជាពសិៃស 
លើ ការគៃប់គៃង សីលធម៌  ជំរុញ 
ដំណើរការ របស់ កៃមុបៃកឹៃសា កុមារ  
កៃមុ បៃកឹៃសា យវុជន  បៃចា ំសា លា រៀន  
តាមរយៈ សកម្មភព «មតិ្ត អបរ់ ំមតិ្ត»   
អបរំ់ ណៃនា ំដល ់សសិៃសានសុសិៃស  អពំ ី  
សារៈសខំាន ់នៃ វធិាន ការ សវុត្ថភិព 
សកិៃសាដើមៃប ីចលូរមួ ទបស់ា្កាត ់ការ- 
រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កៃសួង អប់រំ  ក៏បាន បៃប់ ឱៃយ គណៈ-  
គៃបគ់ៃង នៅតាម បណ្ដា គៃឹះសា្ថាន- 
សកិៃសា  តៃវូធ្វើ ទនំាក ់ទនំង ជតិស្នទិ្ធ 
ជាមយួ មាតាបតិា  អ្នក អា ណពៃយា-
បាល និង សហ គមន៍  ដើមៃបី ផ្តល់  
និង  ទទួល ព័ត៌ មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
សកម្មភព មនិ បៃកៃត ីនានា  ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត ដោយ សិសៃសា នុសិសៃស  ដើមៃបី  
សហការ ទប ់សា្កាត ់ នងិ អបរំ់ ណៃនា ំ
កៃលម្អ ឱៃយបាន ទាន់ ពៃល វៃលា។

អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ អបរ់ ំ យវុជន  

នងិ  កឡីា  លោក រស ់សវុាចា  បាន- 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ  ជាទូទៅ  
កៃសងួ តៃងតៃ ចៃញ សៃច ក្ត ីណៃនា ំ
ស្តពី ីវធិានការ ទបស់ា្កាត ់សកម្មភព 
មិន បៃកៃតី  ក្នុង ទិវា បុណៃយ  នៃ ក្តី- 
សៃឡាញ ់ នៅតាម គៃឹះសា្ថាន សកិៃសា 
សាធារណៈ  និង ឯកជន។  

បើ តាម លោក រស ់សវុាចា  កៃសងួ   
អបរ់ ំលើក ទកឹចតិ្ត គៃឹះសា្ថាន សកិៃសា 
ឲៃយ បៃរព្ធ កម្មវិធី មនុសៃសធម៌ និងកម្មវិធី   
សង្គម ទៅតាម លទ្ធភព ជាក ់ស្តៃង  
ដើមៃបី រៀបចំ ការណៃនំា  ដល់ សិសៃស- 
និសិៃសត។  ក្នងុ បរិបទកូវីដ១៩ នៃះគៃប់  
ភគី ពាក់ព័ន្ធ តៃវូអនុ  វត្ត វិធានការ 
សុវត្ថិភព សុខ ភព។ ជាក់ ស្តៃង 
សាកល វិទៃយាល័យ ភូមិន្ទ ភ្នពំៃញនឹង  
រៀបចំ កិច្ចពិភកៃសា អន ឡាញ ស្តីពី 
«សៃច ក្ត ីសៃឡាញ់  និង ការបារម្ភ»។ 

លោក រស់ សុវាចា  ថ្លៃងថ ៖ 
« យើង សង្កៃត ឃើញ ថ  សសិៃសាន-ុ 

សសិៃស ភគចៃើន បានយល ់ចៃបាស ់
ព ីអត្ថនយ័ ថ្ងៃ១៤ កមុ្ភ:  ថ  ពុ ំមៃន 
ជា ពធិបីណុៃយ បៃពៃណ ីរបស ់ជន- 
ជាត ិខ្មៃរ។  នា ថ្ងៃ១៤ កមុ្ភ:  ប៉នុា្មាន 
ឆ្នា ំចងុកៃយ នៃះ  សសិៃសា នសុសិៃស 
គៃប់ កមៃិត សិកៃសា បាន មក រៀន 
ជាធម្មតា នងិ បាន ឆ្លៀត ម៉ាង សមៃក   
ចលូរមួ សកម្មភព សង្គម  ដចូជាការ-    
បរចិា្ចាគ ឈាម  កចិ្ចការ សបៃបរុសធម ៌ 
នងិ ការរកៃសា សខុភព ផ្លវូចតិ្ត តាម- 
លំនាំ ពៃះពុទ្ធ សាសនា ជាដើម» ។ 

លោក បន្តថ ៖«កៃម កចិ្ច សហ- 
ការ ជាមយួ គៃប ់ភគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំ- 
អស ់ រួមមាន  សសិៃសា នុសសិៃស  និង 
មាតា បតិា  ជាពសិៃស ព ីសណំក ់
បណ្ដាញ សារព័ត៌មាន ទាំងអស់  
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
សង្កៃត ឃើញ ថ  ការយល់ ចៃឡំ 
ពី អត្ថន័យ របស់ ថ្ងៃ ១៤ កុម្ភ: នៃះ 
មាន ការថយ ចុះ»។  

លោក ក៏បាន អំពាវនាវ ដល់ 
យវុជន គរួ ចាតទ់កុ ថ្ងៃ១៤ កមុ្ភ:  ជា 
ថ្ងៃ មយួ ដចូ ធម្មតា សមៃប ់ប ំពៃញ 
ការសិកៃសា  និង ការងារ។ បើ ឆ្លៀត 
ឱកាស បាន  យវុជន គរួ ធ្វើ ការងារ- 
សង្គម ដៃល មាន បៃយោជន ៍វជិ្ជ មាន   
ដល ់ខ្លនួ ឯង  នងិ អ្នក ដទៃ។  សសិៃស  
នសិិៃសត  នងិ យវុ ជន គរួ ចាថំ  អនា- 
គត របស ់គាត ់ស្ថតិ នៅក្នងុ កណ្ដាប-់ 
ដៃ របស ់គាត ់ផ្ទាល។់ ដចូ នៃះ គាត ់
តៃវូ សមៃចចតិ្ត បៃកប ដោយការ- 
ពចិារណ ឲៃយបាន គៃប ់ជៃងុ ជៃយ  
នងិ បៃកប ដោយ ការទទលួ ខសុ- 
តៃូវ  ខ្ពស់ មុន នឹង ធ្វើ អ្វី មួយ។

លោក ឡុង ប៉ុណ្ណា សុីរីវត្ថ  អ្នក- 

នា ំពាកៃយ កៃសងួ វបៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ-  
សលិៃបៈ  បញ្ជាកថ់ ជាធម្មតា កៃសងួ 
តៃងតៃ ចៃញ នូវ សៃចក្តី អំពាវនាវ 
មយួ ដល ់យវុជន កម្ពជុា  កុឱំៃយ យក 
ថ្ងៃនៃះ  ជាថ្ងៃ ភ្លើត ភ្លើន។ ប៉ុន្តៃ វា 
គៃនត់ៃ ការរមួ ចណំៃក មយួ របស ់
កៃសងួ ប៉ណុ្ណាះ  មនិមៃន ជា កាតព្វ- 
កិច្ច ដូច ទិវា វបៃបធម៌ នោះ ទៃ។ 

លោក បន្តថ  បនា្ទាបព់ ីមាន ការ- 
អំពាវនាវ ឱៃយ មាន ការចូល រួម អប់រំ  
នងិ ផៃសព្វផៃសាយ កន្លង មក នៃះ  ឃើញ 
ថ  សកម្មភព នៃ ការភ្លើត ភ្លើន 
របស់ យុវជន កម្ពុជា  ហាក់ មាន 
សា្ថានភព សៃកសៃន្ត  និង ថម- 
ថយ ដោយសារ យវុជន បានចាប-់ 
ផ្តើម យល់ ពី ទិវា នៃះ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«បើ យើង មើល 
ទដិ្ឋភព ខាង កៃ  ដៃល ឃើញ នងឹ 
ភ្នៃក របស ់យើង  ឃើញ ថ តាមរយៈ 
ការអំពាវ នាវ  គួបផៃសំ ជាមួយ នឹង 
យុវជន ឥឡូវ គៃ ចាប់ផ្តើម យល់ ពី 
វបៃបធមដ៌ោយ គៃ យល ់ថវា គៃន ់តៃ   
ជាបណុៃយ នៃ ក្ត ីសៃឡាញ ់ទៃ។ យើង 
ឃើញថ វា មាន ការថមថយ នងិ [មនិ]   
គគៃកឹ គគៃង ពៃក ដចូ ព ីពៃល ដៃល 
មិនទាន់ មាន ការអំពាវ នាវ»។

ទោះជា យា៉ាងណ  លោក ថ  
សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ  លោក មិនទាន់ 
ដងឹ ថ  កៃសងួ នងឹ ចៃញ សៃចក្ត-ី 
អពំាវនាវ ដៃរ  ឬ អត់ ទៃ  ឬមួយ ជិត 
ដល់ ថ្ងៃ  ទើប លោក សៃី ភឿង 
សកណុ  រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសងួ វបៃបធម ៌ 
និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  បៃប់ ឱៃយ ចៃញ  
ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ  មនិទាន ់មាន ឃើញ 
ចៃញ នៅ ឡើយ ទៃ៕

ការបើកកម្ម  វិធីសិកេសា Think! Think ! ពីថ្ងេ១០កុម្ភៈ។ រូបថត វ៉ន ដារា៉ា
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តពីទំព័រ  ១...ខណៈ   កៃសួង 
សុខា ភិបាល បាន ជំរុញ ឱៃយ កៃុម 
គៃពូៃទៃយ  តៃវូ ចៃក  វៃនគ្នា ទៅ ចាក ់
វ៉ាក់ សំាង ដើមៃបី កំុ ឱៃយ រំាង ស្ទះ ដល់  
ដំណើរ កា រ មន្ទីរ ពៃទៃយ  ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល 
បាន   ផ្តល ់របាយ ការណ ៍ថា ចនំនួ 
អ្នក ដៃល បាន ចុះ ឈ្មោះ  ចាក់ វ៉ាក់ - 
សាំង កូវីដ ១៩  នៅ ថ្ងៃ  ទី១០ ខៃ 
កមុ្ភៈ មាន សរបុចនំនួ ៤២៥ នាក ់ 
(សៃ ី១០៤ នាក)់ប៉នុ្តៃ អ្នក ដៃល 
បាន ចាកវ់៉ាកស់ាងំ រចួ មាន ចនំនួ  
៣៣៩ នាក់ក្នងុ នោះ មាន សៃ ីចំនួ ន  
៧៥ នាក់។  អ្នក ដៃល បាន ចុះ - 
ឈ្មោះហើយ  មិន តៃវូបាន គៃ ូពៃ ទៃយ  
អនញុ្ញាត ឱៃយ ចាក ់នោះ មាន ចំនួន 
៨៦នាក ់(សៃ ី២៩ នាក)់ ដោយ- 
សារ ពួក គត់ មានបញ្ហា សុខ ភា ព ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ កៃសួង សុខា-
ភិបាល  បាន ចៃញ  សៃចក្ត ីបៃកា  ស- 
ព័ត៌មាន ស្ត ីពី កម្មវិធី ចា ក់វ៉ាក់ សំា ង 
កវូដី១៩ ជាបន្ត នៅ ថ្ងៃទ ី ១១ ខៃ 
កុម្ភៈ  និង ថ្ងៃ បន្ត បនា្ទាប់ ដោយ ឈ រ 
លើ គោល ការណ៍ ស្ម័គៃ ចិត្ត។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  លើក - 
ឡើង  ក្នងុ  សៃចក្ត ីបៃកាស នៃះថា 
ឥសៃសរជន  នងិ អ្នក ដៃល មនិ ទាន ់

បាន ចាក ់ វ៉ាកសំ់ាង នៅ ថ្ងៃទ ី១០ 
ខៃកុម្ភៈ    អាច ទៅ ចាក់ តាម ទី កន្លៃ ង 
ដៃ ល កៃសួង សុខាភបិាល  បាន 
កំណត់ ទីតាំង រួច រាល់ហើយ។

លោកសៃ ីបញ្ជាក់ថា៖« សមៃ ប់ 
កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ  នៅ តាម មន្ទរីពៃទៃយ 
កាល់ ម៉ៃត មន្ទីរពៃទៃយអង្គឌួង 
មន្ទីរពៃទៃយ មិត្តភាពខ្មៃរ-សូវៀត 
និង មន្ទីរពៃទៃយ កុមារជាតិ   ដៃល 
ជាទ ីតាងំ ចាកវ់៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩  
សមូ ចាតច់ៃង ចាកជ់នូ បគុ្គលកិ 
របស់ខ្លួន ឱៃយ បាន គៃប់ ៗ គ្នា  នៅ 
តាម ទីតាំង រៀងៗ ខ្លួន »។

សមៃប ់កៃមុ គៃពូៃទៃយ នៅ តាម 
មន្ទរីពៃទៃយ ពៃះ កុសមៈ មជៃឈ មណ្ឌ ល- 
ជាត ិគពំារ មាតា នងិ ទារក នងិ 
មជៃឈមណ្ឌល ជាតិកំចាត់ រោគ របៃ ង 
នងិ ហងស់និ  ទាងំអសត់ៃវូ ចៃក- 
ពៃល គ្នា ទៅចាក់ វ៉ាក់ សំាង នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ កុមារជាតិ ដើមៃបី កុំ ឱៃយ 
រំាង ស្ទះ ដល់ ដំណើរការ មន្ទរី ពៃទៃយ ។ 
ចណំៃក មន្ទរីពៃទៃយ កាល់ ម៉ៃត គ ឺ
សមៃប់  ចាក់ ជូន សមាជិក ពៃទឹ្ធ - 
សភា  រដ្ឋសភា និង អង្គ រកៃស 
ថា្នាកដ់កឹនា ំកពំលូៗ ឯមន្ទរីពៃទៃយ 
ពៃះអង្គ ឌងួ គឺ សមៃប ់ ចាក់ ជនូ 
បគុ្គលកិ-មនៃ្ត ីរាជ ការ ពៃទឹ្ធ សភា 
រដ្ឋសភា នងិ ទសី្តកីារ គណៈរដ្ឋ-  

មនៃ្តី ទាំងអស់។ 
ចណំៃក   កងកមា្លាងំ នគរបាល- 

ជាតិ នៃ  កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង នគ រ - 
បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ទាំងអស់ 
តៃវូ ទៅ ចាក់ នៅ មន្ទរីពៃទៃយ មិត្ត ភា ព 
ខ្មៃរ-សូវៀត។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌនី  បញ្ជាកថ់ា៖  
«ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ នៃះ  
តៃវូ បន្ត ធ្វើ ជារៀង រាល ់ថ្ងៃ ធ្វើ ការ  
ចាប ់ព ីម៉ោង ៨ ពៃកឹ  ដល ់ម៉ោង ៥ 
ល្ងាច ដោយ សមៃក ពិសាអា   ហា រ  
ថ្ងៃតៃង់ ពី ម៉ោង ១២ដល់ ម៉ោង 
២»។ ចពំោះ  ឥសៃសរជន  នងិ អ្នក 
ដៃល បាន ចាក ់ដសូ ទ១ីរចួហើយ  
សមូ ទៅ ចាក ់ដសូ លើក ទ ី២ នៅ 
តាម ទីកន្លៃង ដៃល ខ្លនួ បាន ចាក់ 
លើក ទី១  ចនោ្លាះ ព ី ថ្ងៃទ ី១៤ ដល ់
ថ្ងៃទី ២៨ខៃ មនីា  (មិនឱៃយ លើស 
ពី ថ្ងៃទី ២៨ មីនា ) គតិ បនា្ទាប ់ព ីថ្ងៃ 
ដៃល បាន ចាក់ លើក ទី១។

អ្នកនាពំាកៃយ របូនៃះ លើក ឡើង 
ទៀត ថា ៖ «កៃសងួ សខុាភបិាល  
បន្ត ជូន ដំណឹង ដល់ សាធា រណ - 
ជនពី អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ៥៩ ឆ្នាំ 
ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល នងឹ   ទៅ ចាក់ 
វ៉ាក់ សំាង  កូវីដ១៩ ដោយ ស្មគ័ៃ -  
ចិ ត្ត នៅ ពៃល កៃយៗ ទៀត »។

លោក ទៀ បាញ់រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួ ង 
ការពារជាត ិ  ថ្លៃង ក្នងុ សន្ន ិសទី- 
កាសៃត កាល ពរីសៀល  ថ្ងៃទ១ី០ 
ខៃកុម្ភៈ នៅ ថ្ងៃបើក យុទ្ធ នាការ 

ចាកវ់៉ាក ់សាងំ កវូដី ១៩ ជនូ ថា្នាក-់ 
ដឹកនាំ កងទ័ព នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
កៃតុមា លថា លោក  និង កូនរួ ម- 
នងឹ អ្នក ដៃល នៅ ជុវំញិ របូ លោក 
បាន ចាក់វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ សីុណូ   - 
ហា្វាម របស់ សាធា រណរដ្ឋ បៃជា - 
មានិត ចិន នៃះ រួច ហើយ។ 

លោក   មាន បៃសាសន ៍ថា៖« ខ្ញុ ំ 
សុំ អនុញ្ញាត និយាយ រឿងពិត 
មយួ  គ ឺខ្លនួ ខ្ញុ ំ បាន ចាករ់ចួហើយ  
ហើយ មក ដល ់ថ្ងៃនៃះគ ឺនៅ សល ់
តៃ ១០ថ្ងៃ ទៀត ទៃ គឺ បាន ១ ខៃ 
ដៃល ខ្ញុ ំបាន ចាក ់វ៉ាក ់សំាង នៃះ»។ 
លោក ថា៖«អ្នក នៅ ជុំវិ ញខ្លួន ខ្ញុំ 
មយួ ចនំនួ  គ ឺបាន ចាក ់វ៉ាក ់សំាង 
កវូដី ១៩ រចួ ហើយ នយិាយ តៃង ់
គឺ កូន របស់ ខ្ញុ ំបាន ចាក់ មុន ខ្ញុ ំទៀ ត 

ដៃល ពៃល នោះ យើង ទទលួ បាន 
ក្នុង ចំនួន មួយ តិច។ កូន ខ្ញុំចាក់ 
ហើយមិន មាន បញ្ហា អីទើប សមៃ ច 
ឱៃយ ខ្ញុំចាក់»។ លោក អះអាង  ថា 
លោក ចាក់ រួច ហើយ ឃើញ ថា 
វ៉ាក់ សំាង នៃះ មាន បៃសិទ្ធភាព ល្អ 
ហើយ អ្នក ចាក់ ទាំង អស់ ក៏ មិន 
មាន បញ្ហា  អ្វី ដៃរ ។ ដោយ សារ 
តៃ ឃើញ ពបីៃសទិ្ធ ភាព  របស ់វ 
ហើយទើបលោក  បាន ទំនាក់ ទំន ង  
ទៅ កៃសងួ ការពារ ជាតចិនិ  នងិ 
មាន ឱកាស បាន ទទួលអំណោ  យ 
វ៉ាក់ សាំង នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក ទៀ បាញ់ បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ជា លទ្ធផល  វ៉ាក់ សំាង នៃះ មា ន  
គុណ ភាព ល្អ  បៃសិទ្ធ ភាព ក៏ល្អ 
គឺ មិន មាន បញ្ហា អ្វីទាំង អស់»។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា សាធា - 
រណ រដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន បាន ផ្ត ល់ 
វ៉ាកសំ់ាងកវូដី១៩ ចនំនួ ១លន 
ដូស ដៃល ដំបូង នៃះវ៉ាក់ សំាង 
ចនំនួ ៦០ មុនឺ ដសូ  តៃវូ បាន ដកឹ 
មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ដោយ 
ក្នុង នោះ វ៉ាក់ សំាង ចំនួន  ៣០ 
មុនឺ ដសូ  សមៃបក់ៃសួង សុខា- 
ភបិាល  នងិ ៣០ មុនឺ ដសូ  សមៃប ់
កៃសួង ការពារ ជាតិ។

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី១១ ខៃ កមុ្ភៈ ឆ្នា ំ
២០២១នៃះ កម្ពជុា មាន អ្នកមាន 
វីរុសកូវីដ ១៩ ចំនួន ៤៧៨ នាក់  
ក្នងុនោះ អ្នក ដៃល បាន ពៃយាបាល 
ជាសះ សៃបើយ មាន ចំនួន ៤៥៩ 
នាក់ និង អ្នក សមៃក ពៃយា បាល 
មាន ចំនួន ១៩ នាក់៕

គឹម  សារុំ 

បាត់ដំបងៈ យា៉ោង   ហោច ណា ស់ 
មា  ន ម នុ  សៃសចំ នួ ន៣ នា ក់ បាន 
រ ង រប ួស  ន ិងផ្ទះ ឈើ បៃ ក ់ស ័ង្ក ស ី 
២០ ខ្នង  បា ន រង កា រខូ ចខា ត  
ពៃម ទា ំង ស ត្វគោ ១ កៃបាល  ក ៏បាន 
ងាប់ ផងដៃរ  ដោយ សា រគៃះ- 
ធម្មជាតភិ្លៀង   ល   យ ខៃយ ល ់កន្តៃក ់ 
នៅក្នុងភូ មិ ចំនួ ន ២ ក្នុ ង សៃុក 
រុ ក្ខ គិរី  ខៃត្តបា ត់ដំប ង  កា ល ពី 
ដើម សបា្តា ហ៍នៃះ។

លោក  ឆត  ឈៀក   អភិ- 
បាលរង   សៃកុ រកុ្ខ គរិ ីបៃ ប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញថា   ផ្ទះ ដៃល  
ខ ូចខា ត ទាងំ ២០ ខ្នងនោះ  មាន 
នៅ ក្នងុភ ូម ិចនំនួ ២  គភឺមូ ិបសុៃស- 
ដូង  និង ភូមិ កៃវ មុន្នី ក្នុង ឃុំ 
បាសាក់  សៃុក រុក្ខគិរី។ ក្នុងនោះ 
នៅភូមិ   បុសៃស ដូង  មានផ្ទះ ឈើ 
បៃក ់សង័្កស ី ចនំនួ ១៣ ខ្នង  បាន 
របើកដ ំបូល  រីឯ ផ្ទះ២ ខ្នង  ទៀត 
ដួលរ លំ  ពៃមទាំង  បង្ក ឱៃយ សៃ្តី 
២នាក់ របួស សៃល  និង ងាប់ 
គោ១ កៃបាល ផងដៃរ ដោយ សារ 
ផ្ទះ រលំស ង្កត់ ពី លើ ។

ដោយ ឡៃក នៅ ភូមិកៃវ មុន្នី 

វិញ  មាន ផ្ទះឈើ  បៃក់ ស័ង្ក សី 
ចំនួន ៤ ខ្នង បា នរបើក ដំ បូល 
និងផ្ទះ១ខ្ន ងទៀត  ហក់ចៃញពី 
ជើង តាង។ កៃ ពីនៃះ  ចមា្ការ 
សា្វាយ និង ចមា្ការ តា ង៉ៃន មួយ ផ្នៃក 
ក្នងុ ភមូមិយួនៃះក ៏បាន បា ក ់រល ំ ផង- 
ដៃរ ដោយ សារ ខៃយល់ក ន្តៃក់ ។ 
នៃះ បើ តា ម លោក  ឆត  ឈៀក ។ 
   លោក  ឆត  ឈៀក បន្ត ថា   
ផល ប៉ះពាល់ ពី គៃះធ ម្ម ជាតិ 
នៃះ  អាជា្ញា ធរ សៃុក រុក្ខ គិរី របស់ 
លោក បាន បញ្ជនូ របាយ កា រណ ៍
ទៅ  ខាងកា កបា ទ កៃហម ខៃត្ត 
បាត ់ដបំ ង បនា្ទាប ់ពមីាន ករណី 

រ ងគៃះ បាន កើត ឡើង ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ   និង វយ តម្លៃ ពី ការខូ ច- 
ខាត ។ រឯីជំនួយ ឧបត្ថម្ភ វញិនោះ 
ខាងម នៃ្តី កាក បាទ កៃហម ខៃត្ត 
កំពុង ចាត់ ចៃង ដើមៃបី ចៃក ជូន 
ពល រ ដ្ឋ  ។

បើតាម លោក  ឆត  ឈៀក   
ករណីនៃះ  កា ល ពី មៃសិល មិ ញ 
លោក    ប៊ុត  គឹម សា៊ាន  បៃធា ន 
គ ណៈក មា្មោ ធិ កា រ សា ខាខៃត្ត  
បា នចា ត់តំ ណាងកៃុ មការ ងារ 
សា ខាកា កបាទកៃ ហមក ម្ពុជា 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង នា ំយក អណំោយ 
មនុសៃស ធម៌ ...តទៅទំព័រ ៧

មនុស្សជាង៣០០នាក់...

បាតុភូតខ្យល់កន្តក់្បង្កឱ្យរបួសមនុស្ស៣នាក់និង
ប៉ះពាល់ផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន២០ខ្នងនៅខ្ត្តបាត់ដំបង

ក្រមុ មន្ត្រ ីយោធា ជាន់ ខ្ពស់  នៅ ព្រល  រង់ ចំា ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩ កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១០ ខ្រ កុម្ភៈ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 

ផ្ទះដ្រលខូចខាតដោយសារខ្រយល់កន្ត្រក់ នៅបាត់ដំបង។ រូបថត កាកបាទកៃហមខៃត្ត



រដ្ឋាភិបាលជបុ៉នប្រើប្រស់ជំនួយ
អភិវឌ្រឍន៍ផ្លវូការ(ODA) របស់ខ្លនួ
ផ្តួចផ្តើមគម្រងស្តារហ្រដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធធារាសស្ត្ររយៈព្រល៣ឆ្នាំនៅ
តំបន់ខាងលិចន្របឹងទន្ល្រសបក្នងុឆ្នាំ
២០១៩កន្លងទៅ។
គម្រងន្រះត្រូវបានអនុវត្តដើម្របី

ជំនួសហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធចាស់ដ្រល
ត្រវូបានសងសង់ក្នងុរបបខ្ម្ររក្រហម
(១៩៧៥-១៩៧៩)ដ្រលភាគច្រើន
ន្រសំណង់ទំាងនោះមិនដំណើរការ
គ្រប់គ្រន់ដោយសរត្របញ្ហាការរចនា
សំណង់ និងភាពចាស់ទ្រុឌទ្រម
ហើយបរិមាណទឹកត្រវូបានប៉ះពាល់
ដោយអាកាសធាតុ។
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធធារាសស្ត្រទំាង

ន្រះគឺមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នងុការ-
គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្រយមានស្ថរិ-
ភាពដល់តំបន់ជំុវិញបឹងទន្ល្រសប
ដ្រលត្រវូគ្រស្គាល់ថាជាប្រភពដំដុះ
ស្រូវដ៏សំខាន់សម្រប់សហគមន៍
កសិកម្ម។ តំបន់គោលដៅគឺ៦ស្រកុ
នៅក្នងុខ្រត្តទំាង៣នៅប៉្រកខាងលិច
បឹងទន្ល្រសបហើយការសងសង់
ដំណាក់កាលទី២ន្រគម្រងបាន
ចាប់ផ្តើមនៅខ្រកុម្ភៈឆ្នា២ំ០១៩ហើយ
រាល់ការបំពាក់គ្រឿងបរិកា្ខារទំាងអស់
បានបញ្ចប់នៅខ្រមិថុនាឆ្នា២ំ០២០។
ក្រពីការសងសង់ហ្រដ្ឋារចនា-

សម្ពន័្ធក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិ-
យម នឹងនំាមុខក្នុងការគ្រប់គ្រង
ធនធានទឹកនៅក្នុងតំបន់ទ្រទ្រង់
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ប្រព័ន្ធធារាសស្ដ្រ
ពង្រងឹប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការ និងថ្រទំា
ប្រព័ន្ធធារាសស្ត្រការអភិវឌ្រឍធនធាន-
មនុស្រសការគ្រប់គ្រងទឹកដ៏ត្រឹមត្រូវ
ដោយប្រជាកសិករហើយក៏កំពុង
អនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ច្រក-
ទ្រសក្នងុគោលបំណងគ្រប់គ្រងបង្កើត
និងពង្រងឹសមាគមការប្រើប្រស់ទឹក

ដោយផ្តល់នូវការណ្រនំាពីកសិកម្ម
ដើម្របីបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មនិងរួម
ចំណ្រកដល់ការក្រលម្អជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជាកសិករនៅក្នងុតំបន់។
លោកព្រំ កន្ធ្រលនាយករងន្រ

នាយកដ្ឋានទទួលបន្ទកុនៅក្នងុក្រសួង
ធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឱ្រយដឹង
ថាគម្រងន្រះនឹងមានរយៈព្រល៣ឆ្នាំ
ដោយមានគោលដៅបង្រៀនពីរបៀប
ធ្វើស្រនៅឆ្នាំទី១និងទី២ហើយវិធីគ្រប់-
គ្រងប្រព័ន្ធធារាសស្ត្រនៅឆ្នាំទី៣។ 
លទ្ធផលដ្រលរំពឹងនៅក្នងុគម្រង-

ការន្រះគឺផ្តល់ភាពងាយស្រលួក្នងុការ-
បូមទឹកជាងមុនមានភាពងាយស្រលួ
ក្នងុការដឹកជញ្ជនូដោយបង្កើតផ្លវូ និង
រំពឹងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុន។
សហគមន៍កសិករនៅភូមិលាងពុង

ខ្រត្តបាត់ដំបង និងភូមិវត្តជ្រខ្រត្ត-
ពោធិ៍សត់ចាប់ផ្តើមទទួលអត្ថប្រយោ-
ជន៍ពីគម្រងដ្រលត្រវូបានជួសជុល
និងក្រលម្អដោយមានជំនួយរបស់
រដ្ឋាភិបាលជបុ៉ន។ ផ្ទ្រដីស្រចស្រព
នៅភូមិលាងពុងខ្រត្តបាត់ដំបងមាន
ចំនួន១៩៦៩ហិកតាហើយមាន
ប្រព័ន្ធស្រចទឹកនៅភូមិចំនួន៧ក្នងុ
ឃំុចំនួន៣។
លោកគ្រនសមានប្រធានសហ-

គមន៍កសិករបានឱ្រយដឹងថា មុនព្រល
ការសងសង់ប្រព័ន្ធស្រចស្រពបាន
បញ្ចប់ទឹកទន្ល្រមិនអាចរក្រសាទុកបានទ្រ
ហើយមានបញ្ហាខ្វះទឹកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។
នៅព្រលអនាគតវានឹងអាចធ្វើឱ្រយ
មានការបង្ហូរទឹកនៅរដូវវស្រសាដើម្របី
ការពារទឹកជំនន់ និងច្រកចាយទឹក
ដ្រលបានផ្ទុកទៅតំបន់ដ្រលមាន
ការខ្វះទឹកនៅរដូវប្រងំបាន។
ប្រហ្រលកន្លះឆ្នាំបនា្ទាប់ពីចាប់ផ្តើម

ប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធស្រចស្រពទិន្នផល
ដ្រលធា្លាប់មាន២តោនក្នងុ១ហិកតា
បានកើនឡើងពី១,៥ទៅ២ដង។
លើសពីន្រះទៀតវាធា្លាប់ជាដំណំាមួយ
ដំណាក់កាល បុ៉ន្ត្រឥឡូវន្រះអាចធ្វើ
បានដំណំា២ដំណាក់កាលហើយ
កសិករកំពុងមានបំណងដំដំណំា៣
ដំណាក់កាល។
លោកសមានថ្ល្រងថា៖«ប្រព័ន្ធ-

ធារាសស្ត្រន្រះគួរត្រត្រវូបានគ្រប់គ្រង
ដោយអ្នកភូមិ។យើងចង់ច្រករំល្រក
គុណតម្ល្រនិងសហការគ្នាដើម្របីថ្ររក្រសា
ប្រព័ន្ធន្រះ។យើងក៏បង្កើតជាក្រុម
នៅក្នងុសមាជិកដើម្របីសមា្អាតប្រព័ន្ធ-
ធារាសស្ត្រ។ខ្ញុំចង់អប់រំ និងបំភ្លឺ
ប្រជាជនឱ្រយថ្រទំា។ន្រះគឺជាគំនិតមួយ

ដ្រលមានបំណងចង់ប្រើប្រស់និង
គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទំាងនោះដោយសមា-
គមកសិករផ្ទាល់»។
ផ្ទ្រដីស្រចស្រពទី២គឺភូមិវត្តជ្រ

ខ្រត្តពោធិ៍សត់ដ្រលមានផ្ទ្រដីចំនួន
១២២៧ហិកតា។ម្រដឹកនំារបស់ភូមិ
ទំាង១០នៅក្នងុឃំុចំនួន២បានបង្កើត
សហគមន៍កសិករប្រើប្រស់ទឹក។
ប្រធានសមាគមលោកមាសសុខ

ថ្ល្រងថា៖«នៅរដូវវស្រសា ទឹកទន្ល្រហៀរ
បុ៉ន្ត្រនៅរដូវប្រងំ ទឹកទន្ល្ររីងស្ងតួ។
បុ៉ន្ត្រក្រយព្រលបានបញ្ចប់ការសង-
សង់ប្រព័ន្ធស្រចស្រពន្រះ ទិន្នផល
ដ្រលធា្លាប់បាន៣-៤តោនក្នងុមួយ
ហិកតាវាមានការកើនរហូតដល់ចំនួន
៤-៦តោនហើយឥឡូវន្រះវាអាចធ្វើ
ការដំស្រវូ៣ដំណាក់កាល»។
សមាគមកសិករដើរតួនាទីយ៉ាង-

សំខាន់ក្នងុការគ្រប់គ្រងទឹក និងថ្រទំា
ប្រព័ន្ធ។ជាពិស្រសកង្វះខាតទឹកនៅ
រដូវប្រងំគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយចំាបាច់
ត្រវូពិភាក្រសាដោយប្រងុប្រយ័ត្នថាតើ
ត្រវូច្រកចាយទឹកនៅភូមិណា?និង
ត្រវូសម្របសម្រលួ និងកំណត់បរិ-
មាណន្រការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
ព្រលន្រះក្រសួងធនធានទឹក និង

ឧតុនិយមជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ-
ធារាសស្ត្របុ៉ន្ត្រនៅព្រលគម្រងន្រះ
ត្រវូបានបញ្ចប់នៅខ្រមីនាឆ្នា២ំ០២១
ខាងមុខសមាគមកសិករជាអ្នកគ្រប់គ្រង 
ប្រព័ន្ធធារាសស្ត្រដោយផ្ទាល់វិញ។
ក្នងុករណីជួសជុលទ្រព្រយសម្របត្តិខា្នាត

ធំដូចជាមា៉ាសីុនបូមទឹកជាដើមគ្រត្រវូ
សំុពិគ្រះជាមួយក្រសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយមត្រការងារថ្រទំាប្រចំាថ្ង្រ
គឺត្រវូទទួលបន្ទកុដោយសមាគមដ្ររ
ទើបត្រូវប្រមូលថ្ល្រសមាជិកហើយ
គ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រស់វាសម្រប់
ប្រយោជន៍រួម។
លោកហ្រ បុ៊នធឿននាយករងន្រ

នាយកដ្ឋានទទួលបន្ទកុការងារន្រះនៅ
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
បានឱ្រយដឹងថាប្រព័ន្ធស្រចស្រពនៅ
ភូមិវត្តជ្រត្រវូបានយកគំរូតាមការ-
រចនារបស់ជបុ៉ន។
ឧទ្រយានកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើង

ហើយសកម្មភាពក្រលម្អកំពុងត្រវូបាន
អនុវត្តដូចជាដំឡើងកៅអីអង្គយុនិង
អំពូលភ្លើងនៅតាមដងផ្លវូជំុវិញប្រព័ន្ធ
ស្រចស្រពព្រមទំាងដំផ្កា។តាមរយៈ
ការបង្កើតទ្រសភាពស្រស់ស្អាតនៅ
ជំុវិញប្រព័ន្ធធារាសស្ត្រគ្រនឹងធ្វើ
ការអភិវឌ្រឍតំបន់ន្រះទៅជាគោលដៅ
ទ្រសចរណ៍ក្នងុស្រកុផងដ្ររ។
ទំាងនៅខ្រត្តបាត់ដំបង និងខ្រត្ត

ពោធិ៍សត់មានការរំពឹងទុកខ្ពស់
សម្រប់ប្រព័ន្ធធារាសស្ត្រដ្រលបង្កើត
ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជបុ៉នតាមរយៈ
ជំនួយប្រក់កម្ចី។
នៅព្រលអនាគតសមាគមកសិករ

នឹងផ្តចួផ្តើមគំនិតក្នងុការគ្រប់គ្រងនិង
ប្រើប្រស់ជាបន្តហើយសកម្មភាពរបស់
ពួកគ្រនោះនឹងរួមចំណ្រកដល់ការ-
អភិវឌ្រឍកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព
ព្រមទំាងការកាត់បន្ថយភាពក្រកី្រ និង
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច៕

ការធ្វើកសិកម្មកាន់តែបែសើរឡើងនៅខែត្តបាត់ដំបងនិង
ពោធិ៍សាត់ខណៈបែព័ន្ធធារាសាស្តែតែូវបានសា្តារឡើងវិញ

គម្រោងប្រោព័ន្ធធារាសាស្ត្រោរាមគុណស្ថិតនៅក្នុងខ្រោត្តបាត់ដំបង ប្រោព័ន្ធធារាសាស្ត្រោនៅភូមិវត្តជ្រោក្នុងខ្រោត្តពោធិ៍សាត់ត្រោូវបានសា្តារឡើងវិញ

កិច្ចសហបែតិបត្តិការជប៉ុននៅកម្ពុជា
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអនាគតរុងរឿង

ប្រោព័ន្ធធារាសាស្ត្រោដំណាក់អំពិលស្ថិតនៅក្នុងខ្រោត្តពោធិ៍សាត់

លោក  គ្រោន សាមាន  
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តពីទំព័រ  ១...សៃច ក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តី ពី 
ការ បង្កើត គណៈ កម្មការ ជាតិ បៃឆំង- 
ការធ្វើទារុណ កម្ម បាន ដល់ ដៃ អន្តរ- 
កៃសួង។

គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ បៃឆំង ទារុណ- 
កម្ម  កាល ព ីថ្ងៃទ១ី០  កមុ្ភៈ  បាន បន្តការ- 
អប់ រ ំផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី លិខិត បទដ្ឋាន ជាតិ 
និងអន្តរ ជាតិ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការគោរព 
សិទ្ធ  ិមនុសៃស  និង តួនាទី ភារកិច្ច របស់ 
អាជា្ញាធរ មន សមត្ថកិច្ច ក្នុង ការ បៃឆំង 
ការធ្វើ ទារណុ កម្ម លើ អ្នក ដៃល តៃវូ បាន- 
ដក ហតូ សទិ្ធ ិសៃរភីាព  ដោយ ក្នងុ សបា្ដាហ ៍  
នៃះ បាន ចុះ ទៅ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  និង 
រតនគិរី។ នៃះ បើ តាម កៃសួង មហា ផ្ទៃ។

លោក នុត សាអាន  បៃធាន គណៈ- 
កម្មាធិការ ជាតិ បៃឆំង ទារុណកម្ម 
(គជបទ)ថ្លៃង ថា  វគ្គ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
នៃះ ផ្តល់ ការយល់ ដឹង ដល់ អ្នក មន- 
សមត្ថកចិ្ច គៃប ់គៃង ជន តៃវូ បាន ដក ហតូ 
សៃរីភាព  ឬ អ្នក ដៃល នឹង តៃូវ ដក ហូត 
សទិ្ធ ិសៃរភីាពដើមៃប ីធានា បង្ការ  ទប ់សា្កាត ់ 
បៃឆំង ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម ឬ ទណ្ឌកម្ម 
ឯទៀត ដៃល ឃោ រឃៅ  អមនុសៃស ធម៌  ឬ 
បនា្ទាប បន្ថោក លើ ជន ដៃល តៃវូ បាន ដក- 
ហូត សៃរភីាព។ ការ អបរ់ ំនៃះ ក ៏នងឹ ធានា 
ឱៃយ មន បៃពន័្ធ តៃតួ ពនិតិៃយ ទៀង ទាត ់មយួ 
ឯក រាជៃយ នៅ គៃប ់កន្លៃង ឃុ ំឃំាង ជន ទាងំ- 
ឡាយ ដៃល តៃូវ បាន ដក ហូត សៃរីភាព 
នងិ ធានា ថា មនៃ្ត ីសាធា រណៈ ជា អ្នក គៃប-់ 

គៃង មនសុៃស ដៃល ស្ថតិ នៅ កៃម សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ ខ្លួន បៃកប ដោយ សៃចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ 
និង ការ គោរព។

លោក នុត សាអាន  បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា  ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២០ មក ទល់ 
នឹង ពៃល នៃះ លោក បាន ចុះ អប់រំ 
ផៃសព្វផៃសាយ លិខិត បទដ្ឋាន ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ បៃឆំង នឹង ការ ធ្វើ ទារុណ- 
កម្មនៃះ បាន ចំនួន ៧ ខៃត្ត ហើយ គិត 
ទាងំ ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី នងិ រតនគរិ ីនៃះ។ 
លោក គៃង នឹង ចុះ បន្ត ទៅ ខៃត្ត ស្ទឹង- 
តៃង  និង ខៃត្ត កៃចៃះ  នៅចុង ខៃ កុម្ភៈ 
នៃះ  និង បន្ត ទៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ 
នងិ បាត ់ដបំង  នៅ ខៃ ថ្ងៃទ ី៣ ខៃ មនីា ។ 
គមៃង ចុះ ឱៃយ បានគៃប់ ខៃត្ត ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ តៃវូ បាន ពនៃយារ ដោយ សារ តៃ 
បញ្ហា កូវីដ១៩។

លោក មនបៃសាសន៍ ថា ៖«លិខិត- 
បទដ្ឋាន មន ពាក់ ព័ន្ធនឹង សិទ្ធិ មនុសៃស 
នងិ ការ ធ្វើ ទារណុ កម្ម  នងិ តនួាទ ីភារកចិ្ច 
របស ់គណៈ កម្មការ ដើមៃបី ឱៃយ បង ប្អនូ គាត ់
ដឹង ពៃះ កន្លង មក អត់ មន អ្នក ដឹង ទៃ  
សូមៃបីតៃ ចៅហា្វាយ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  
រតនគរិ ី ក ៏គាត ់អត់ដងឹ ដៃរ  ទើប តៃ មៃសលិ- 
មិញ ខ្ញុំ បញ្ជាក់ ចៃបាស់ ទៅ បាន គាត់ ថា   
អ ូ ខ្ញុ ំអត ់បាន ដងឹ ទៃ  ដល ់បាន ឯក ឧត្តម 
មក បញ្ជាក់ អ៊ីចឹង បានដឹង ចៃបាស់»។

កាល ពីខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ២០២០  
កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន បន្ត ធ្វើ សៃច ក្តី- 
ពៃង ចៃបាប់ ស្តី ពី ការ បង្កើត គណៈ- 
កម្មការ ជាតិ បៃឆំង ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម  
បនា្ទាប់ ពី ខក ខាន អស់ រយៈ ពៃល 

បៃមណ ៧ ឆ្នា ំចាប ់តាងំ ព ីការ ពភិាកៃសា 
ចុង កៃយ នៅ ឆ្នាំ ២០១៣។ លោក 
នុត សាអាន  បញ្ជាក់ ពី មៃសិល មិញ ថា  
សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ មន១០ ជំពូក  
និង ជាង ៣០មតៃ  ប៉ុន្តៃ ចំនួន មតៃ 
អាច បៃ បៃួល ទៅ តាម ការ ផ្ដល់ មតិ- 
យោបល់ ពី អន្តរ កៃសួង។

បើ តាម  លោក នុត  សាអាន  បច្ចុបៃបន្ន  
សៃចក្ដីពៃង ចៃបាប់ នៃះ បាន ដល់ ដៃ 
កៃសួង មុខងរ សាធារណៈ ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
លោក អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន  បាន ស្នើ ឱៃយ 
កៃសួង ទាំង ៣ រួម មន កៃសួង មហា ផ្ទៃ  
កៃសួង មុខ ងរ សាធារណៈ  និង កៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ពិភាកៃសា គា្នា 
ឱៃយបាន លម្អតិ សនិ។ លោក ថា ចៃបាប ់នៃះ 
មន ភាព ចាបំាច ់ដើមៃប ីឱៃយ គណៈ កម្មការ- 

ជាត ិបៃឆងំ ការធ្វើ ទារណុ កម្ម នៃះ កា្លាយ- 
ជា សា្ថោប័ន ឯក រាជៃយ ពី រដ្ឋាភិបាល។

លោក នតុ សាអាន  ស្នើ ដល ់សា្ថោបន័ 
អន្តរជាតិ  និង អង្គការ សហបៃជាជាតិ 
ជយួ ដល ់កម្ពជុា ក្នងុ ការ ពន្លឿន ការ ធ្វើ- 
សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការបង្កើត 
គណៈ កម្មការ ជាតិ បៃឆំង ការធ្វើ- 
ទារុណ កម្ម នៃះ ឱៃយ បាន ឆប់។

កាល ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០  អ្នក មន- 
ជម្លាះ ដ ីធ្ល ីម្នាក ់ឈ្មាះ ទយុ សៃស ់ បាន- 
សា្លាប់  បនា្ទាប់ ពី តៃូវ បាន អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មន ជយ័ ឃាត ់ខ្លនួនងិ ធ្វើ ទារណុ-  
កម្ម។ មន្តៃ ីអាវធុ ហត្ថ ២ របូ តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ 
រមួ មន  ឈ្មាះ ស ប៊នុ សឿង  ដៃល ពៃល 
នះ ជា មៃ បញ្ជាការ រង នៃ កង រាជអាវុធ- 
ហត្ថ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ  និង ឈ្មាះ  
ឆយ រដ្ឋនា  ជំនួយ ការ ការិយាល័យ 

បៃឆងំ គៃឿង ញៀន នៃ កង រាជ អាវធុ ហត្ថ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ។ អ្នក ទាំង២ តៃូវ 
បាន តលុាការ កាត ់ទោស ដក ់ពន្ធនាគារ 
៤ឆ្នាំ  និង ៧ ឆ្នាំ កាល ពី ខៃ មករា ២០២១ ។

លោក អំ សំអាត  នាយក រង អង្គការ 
សទិ្ធ ិមនសុៃស លកីាដ ូ ថ្លៃង ថា  កម្ពជុា បាន- 
ផ្ដល់ បតៃយាប័ន លើ អនុសញ្ញា ស្ដី ពី ការ- 
បៃឆំង អំពើ ទារុណ កម្ម និង អំពើ ឃោរ- 
ឃៅ អមនសុៃស ធម ៌ ហើយ នៅឆ្នា ំ២០០៧  
រដ្ឋសភា បាន អនុម័ត លើ ពិធីសារ បន្ថៃម 
លើ អនសុញ្ញា នៃះ ដៃល តមៃវូ ឱៃយ មន ការ-  
បង្កើត វិធានការ ថា្នាក់ ជាតិ ដើមៃបី បៃឆំង 
នឹង អំពើ ទារុណកម្ម។ ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល រឹង មំ 
គ ឺតៃវូ មន ចៃបាប ់ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ មន 
ធាតុចូល ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ។

លោក ថា  ដោយ សារ តៃ ការ មនិ យល ់
ព ីអនសុញ្ញា ស្ដ ីព ីការ បៃឆងំ អពំើ ទារណុ- 
កម្ម បាន ជា ការ បៃពៃឹត្ត អំពើ ទារុណកម្ម 
នៅ តៃ កើត មន នៅ កម្ពជុា  ដចូ ជា ករណ ី
នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មនជ័យ ជា ដើម។

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា ៖«សខំាន ់ គ ឺការ- 
អប់រំ  និង ការបើក វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល ឱៃយ 
មន្តៃី ដៃល នៅថា្នាក់ កៃម ជាតិ យល់ ដឹង 
ពី អនុសញ្ញា បៃឆំង ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម  
និង អ្វី ដៃល គៃ ចាត់ ទុកថា ជា អំពើ  ទា- 
រុណ កម្ម។ យើង ឃើញ ថា  មន ការ- 
អនវុត្ត បណ្ដើរៗ ហើយ  ដចូ នៅ  បនា្ទាយ- 
មន ជ័យ  លើ កង រាជ អាវុធហត្ថ ដៃល 
បាន ធ្វើ ទារុណកម្ម លើ អ្នក ជាប់ ឃុំ រហូត 
មន របួស សា្នាម និង សា្លាប់។ តៃូវ តៃ អនុ-
វត្ត ចៃបាប់ ហ្នឹង បន្ត ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មន្តៃី ផៃសៃង- 
ទៀត គាត់ យក គំរូ អាកៃក់ នះ»៕

គជបទ បន្ត...
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អង្គការ២សម្ពោធគម្រោងលើកកម្ពស់តម្លាភាពអនុវត្តក្នងុខ្រោត្ត៤
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  អង្គការ មលូ នធិ ិអាសុ ី 
និង អង្គ ការ សីល ការ បាន សម្ពោធ 
គមៃង  «ការ លើក កម្ពស ់តម្លា- 
ភាព  និង គណ នៃយៃយ ភាព នៃ ការ- 
គៃប់ គៃងថវិ កាថ្នាក់ កៃម ជាតិ 
នៅ កម្ពជុា »  កាលពីថ្ងៃ៩ កុម្ភៈ 
ដោយ អនវុត្ដ រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នា ំនៅ 
ឃុំ ចំនួន ២៤  ក្នុង សៃុក ចំនួន ៨  
នៃ ខៃត្ត ចំនួន ៤  ដើមៃបី  លើក ទឹក ចិត្ត  
ជា វិជ្ជ មន ដល់ កៃុម បៃឹកៃសា ថ្នាក់ - 
មូលដ្ឋាន  ឆ្លើយ តប នឹង សៃច ក្ត-ី 
តៃូវ ការ របស់ ពល រដ្ឋ ។ នៃះបើ 
តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មន 
កាលពី មៃសិល មិញ ។

 តាម សៃចក្ត ីបៃកាស  គមៃង 
នៃះ តៃវូ បាន សម្ពោធ កៃម អធិប- 
តី ភាព លោក  ង៉ាន់  ចំរើន រដ្ឋ- 
លៃខាធកិារ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  និង 
ជា បៃធាន លៃខា ធិការ ដ្ឋាន គណៈ- 
កម្មា ធិការ ជាតិ  សមៃប់  ការ អភិ- 
វឌៃឍ តាម បៃប បៃជា ធបិ តៃយៃយ នៅ 
ថ្នាក់ កៃមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) រួម- 
ជាមយួ  មនៃ្ត ីមក ព ីថ្នាក ់ជាត ិ នងិ 
ថ្នាក់កៃមជាតិជាចៃើន នាក់ 
ទៀត នៅ  សណ្ឋាគារ Raffles  
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ។

សៃច ក្ដបីៃ កាស ព័ត៌ មន ឱៃយ ដឹង 
ថ ការ អន ុវត្ដ គមៃង នៃះ កៃម  
ជនំយួ របស ់កៃសងួ ការបរ ទៃស 
និង ពាណិ ជ្ជ កម្ម នូវៃល សៃឡង់ ។  
គមៃង រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នា ំនៃះ  នងឹ 
ជរំញុ ការ លើក ទកឹ ចតិ្ត ជា វជិ្ជ មន 
ដល់ កៃុម បៃឹកៃសា ថ្នាក់ មូល ដ្ឋាន 

ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ  នឹង សៃច ក្ត-ី 
តៃូវ ការ របស់   ពល រដ្ឋ និង ជំរុញ 
ការ ចូល រួម ពីសំណក់  ពល រដ្ឋ 
នៅ ក្នុង ដំណើរ កា រ រៀប ចំផៃន- 
ការ ថវិ កា អភិ  វឌៃឍន៍ មូល ដ្ឋាន ឱៃយ 
កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង ។ 

លោក  Taha Macpherson  
ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត នូវៃល សៃ ឡង់ បៃចំា 
បៃទៃស  ថៃ  ឡាវ  និង កម្ពជុា  បាន 
ថ្លៃង ថ  តម្លា ភាព  និង គណ - 
នៃយៃយ ភាព ហរិញ្ញ វត្ថ ុសាធារណៈ 
មន សារៈ សំខាន់ ណស់ ក្នុង 
ការធានា ថ  ការ សមៃច ចិត្ត ផ្នៃក 
ថវកិា នងឹ ធ្វើ ឱៃយ មន ការ ផ្លាស ់ ប្តរូ 
បៃប វជិ្ជ មន ដល ់ការ រស ់នៅ របស ់
បៃជា ជន កម្ពុជា។ 

លោក បាន  ថ្លៃង ថ ៖«បៃទៃស 
នវូៃល សៃឡង ់រើ ករាយ នងឹគាទំៃ 

ដល ់កៃមុ បៃកឹៃសា ថ្នាក ់កៃម ជាត ិ
និង បៃជា ពល រដ្ឋ ដើមៃបី កសាង 
សមត្ថ ភាព របស ់ពកួ គាត ់នៅ ក្នងុ 
ដំណើរ ការ រៀប ចំថវិ កា បៃកប- 
ដោយ ភាព តៃឹម តៃូវ »។

លោក  ង៉ាន់ ចំរើន  បាន ថ្លៃង 
ថ គមៃង នៃះ មន សារៈ- 
សំខាន់ ណស់ ក្នុង ការ ចូល រួម- 
ចំណៃក នៅ ក្នងុ ការ ចូល រួម អនុវត្ត 
កំណៃ ទមៃង់ អភិ បាល កិច្ច រដ្ឋ- 
បាល ថ្នាក់ កៃម ជាតិ ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ការ ពងៃឹង 
បៃពន័្ធ គៃប ់គៃង ហរិញ្ញ វត្ថ ុរដ្ឋ បាល 
ថ្នាក់ កៃម ជាតិជា កិច្ច ការងរ 
ដ៏ចាំ បាច់ ក្នុង កំណៃ ទមៃង់ អភិ- 
បាល  កិច្ច រដ្ឋ បាល ថ្នាក់ កៃម- 
ជាត ិ ខណៈ ថវកិា រប ស ់រដ្ឋ បាល 
ថ្នាក ់កៃម ជាត ិ តៃវូ បាន បង្កើន  

ពី១ ឆ្នាំ ទៅ ១ឆ្នាំ »។
លោកសៃី  Meloney C. 

Lindberg តំណង អង្គ ការ មូល- 
និធិ អាសុី  បៃចាំកម្ពុ ជា ថ្លៃង ថ  
តាម ការ ស្ទង់ មតិ ក្នងុ  សហគមន ៍
គោ លដៅរ បស ់អង្គការ  ឃើញថ 
៨៩,៧ ភាគរយ នៃអ្នកចូលរួ ម 
យ ល់ថ ពួ ក គៃ ចាំបា ច់ ចូ ល រួម 
ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ ផៃន ការ វិនិ យោគ- 
សហ គមន៍ របស់ ពួក គៃ  ហើយ 
៨៣,២ភាគរយ ចាប់ អារម្ម ណ៍  
និង ចង់ យល់ដងឹ ព ីថវកិា សមៃប់ 
អភិ វឌៃឍន៍ នៅ ឆ្នា ំ២០២០។

លោក សៃី  ថ្លៃង ថ ៖ «នៃះ 
បញ្ជាក ់ព ីចណំប ់អារ ម្មណ ៍របស ់
បៃជាព លរដ្ឋក្នុង ការ យ ល់ដឹង 
និង ចូល រួម ក្នុង ការ រៀប ចំផៃន- 
ការ ធ្វើ ថវកិា  នៅ សហ គមន ៍របស ់

ពួក គៃ និង ផៃន ការវិនិ យោគ- 
សហ គមន៍ »។

លោក  ចាន់  តារា  អភិ បាល- 
រង ខៃត្ត កំពង់ ធំ  បាន ថ្លៃង ថ  
គមៃង ថវិកាថ្នាក់ កៃម ជាតិ 
នៃះ  មន សារៈ សំខាន់ ណស់ 
សមៃប់ ថ្នាក់ សៃកុ ។«គមៃង នៃះ  
ជាការ ចាបំាច ់ក្នងុ ការ ពងៃងឹ  នងិ 
លើក កម្ពស់ សមត្ថ ភាព មនៃ្តី ឬ 
គណៈ អភបិាល សៃកុ ដើមៃបី យល-់ 
ដឹង កាន់ តៃ ចៃបាស់ អំពី ដំណើរ- 
ការអភិវឌៃឍ ន៍ថវិកា  និងកៀ រគរ 
ការ ចូល រួម ពីបៃជា ពល រដ្ឋ »។

តាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស តត័ម៌ ន  
គមៃង នៃះ  នឹង ធ្វើ ការ នៅឃុំ 
ចំនួន២៤ ក្នងុសៃកុ ចំនួន ៨  ដៃល 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ  កំពង់- 
ធំ  កណ្តាល  និងតៃបូង ឃ្មុ ំ។   គមៃង 
នៃះ នឹង កសាង សមត្ថ ភាព សម- 
ជិក កៃុម បៃឹកៃសា ឃុំ ចំនួន  ២២២ 
នាក់ និង សមជិក កៃមុ បៃកឹៃសា សៃកុ 
ចនំនួ ៤០ នាក ់ សមៃប សមៃលួ 
នងិ រៀប ចវំៃ ទកិា ជជៃក ពភិាកៃសា 
ចនំនួ៣១ ដង នៅ ថ្នាក ់ជាត ិ នងិ 
ថ្នាក់ កៃមជាតិ និ ង ធ្វើការ ជា - 
មួយ អ្នក ភូមិ ចំនួន ៤ មុឺន នាក់ ។

តាម រយៈ គមៃង នៃះ រពំងឹថ 
នឹង ជំរុញ ឱៃយការ យល់ ដឹង របស់ 
ពល រដ្ឋ កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង 
អំពីដំណើរការ រៀប ចំផៃន ការ 
និ ង ផៃនការ ថវិការបស់ កៃមុ បៃកឹៃសា 
ឃុំ និ ងការ បៃង ចៃកមូល និធិ 
ពៃម ទាំង សិទ្ធិ  និង ការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ របស់ ពួក គៃ ក្នុង ការ - 
សមៃ ច ចិត្ត នៅ មូល ដ្ឋាន ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី ជំនាញ កៃសួង 
កសិកម្ម កំពុង រឹតបន្តឹង  និង តៃួត- 
ពិនិតៃយ ការនាំចូល ជៃូក ខុស ចៃបាប់ 
មកព ីកៃ បៃទៃស  កៃយព ីសត្វ- 
ជៃូក ៣០ កៃបាល  តៃូវបាន នាំ ចូល 
មកព ីបៃទៃស ថៃ ដោយ ខសុចៃបាប ់ 
និង រកឃើញ មន ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក  
កាលពី ចុង សបា្តាហ៍  ដៃល នឹង តៃូវ 
កម្ទៃច ចោល នៅ ថ្ងៃ សុកៃ នៃះ។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន ពីថ្ងៃ ទី-  
១០ កមុ្ភៈ  ឱៃយដងឹ ថ  អគ្គ នាយកដ្ឋាន 
សខុភាព សត្វ  នងិ ផលតិកម្ម សត្វ  
នៃ កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមញ ់ នងិ    
នៃសាទ បាន ចាតតំ់ាង កៃមុការ ងរ 
ចុះ សហការ ជាមួយ សមត្ថ កិច្ច 
មលូដ្ឋាន  នងិ មន្តៃ ីជនំាញ ផលតិកម្ម  
នងិ បសពុៃយាបាល  តាម បណ្តារាជ- 
ធាន ី-ខៃត្ត  ដើមៃបី ពនិតិៃយ  នងិ បង្កៃប 
បទល្មើស ចលនា សត្វ ខសុ ចៃបាប។់ 
នៅ ថ្ងៃទ៧ី  កមុ្ភៈ  មន្តៃ ីជនំាញ ចាប-់ 
បាន ជៃកូ ៣០កៃបាល នាចំលូ មក ពី 
បៃទៃសថៃ ដោយ ខសុ ចៃបាប ់ ហើយ 

បានយក សណំក ឈាម ជៃកូ ទៅ 
ពិនិតៃយ ទើប ឃើញ ថ មន ជំងឺ   
ប៉ៃស្ត ជៃូក នៅ ថ្ងៃទី៩  ខៃកុម្ភៈ។ 

លោក ហ៊យុ ទចូ  បៃធាន ការយិា- 
លយ័ ផលតិកម្ម  នងិ បសពុៃយាបាល 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មនជ័យ  បានឱៃយដឹង 
ថ  ឈ្មួញ តៃង រក គៃប់ វិធី ដើមៃបី ធ្វើ- 
យា៉ាង ណ នាមំក នវូ ការ ចណំៃញ។ 
ប៉នុ្តៃ មន្តៃ ីជនំាញ កម៏និ បណ្តាយ ដៃរ   
គឺ នៅ តៃ បន្ត ធ្វើការងរ តាម តួនាទី 
ដើមៃបី ការពារ កុំឱៃយ មន ការនាំ ជៃូក 
ដៃល មន ជងំ ឺឆ្លង ព ីខាង កៃ  ដៃល 
នា ំឱៃយ មន ផល ប៉ះពាល ់ដល ់ជវី ភាព   
ពលរដ្ឋ ក៏ដូចជា សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ខ្ញុ ំនៅតៃ ធ្វើការ ងរ   
តាម ជនំាញ  ទោះប ីមន កម្លាងំ តចិ 
ក៏ដោយ  ទី១  គឺ តៃួត ពិនិតៃយ តាម- 
ដង  ផ្លូវ  ទី២ តាម សត្ត ឃាតដ្ឋាន។ 
អ៊ចីងឹ ជាលទ្ធ ផល រយៈពៃល ពងៃងឹ 
ការអនុវត្ត កិច្ចការងរ  ឃើញថ  
ទាំង ការនាំ ចូល  ទាំងអី ហ្នឹង  គឺ ថ 
ស្ទើរតៃ បាត់ ទាំង សៃុង»។ 

បើ តាម លោក ទូច  ជៃូក ដៃល 
ចាបប់ាន ចនំនួ ៣០កៃបាល នោះ នងឹ 

ធ្វើការ កម្ទៃច ចោល នៅ ថ្ងៃសុកៃ 
នៃះ  ពៃះ បាន ធ្វើ ការ សុំ ឯក ភាព 
ពី ពៃះរាជអាជា្ញា រួច ហើយ។ លោក 
បញ្ជាក់ ថ ៖«យើង នឹង ដុត កម្ទៃច- 
ចោល ជៃកូ ទាងំ នោះ នៅ មន្ទរី កស ិកម្ម  
ហើយ ទាក់ ទិន ជៃូក ហ្នឹង កាលពី 
មៃសិល មញិ [ថ្ងៃ១០កមុ្ភៈ]  វា ងប ់អស់   
៣កៃបាល ហើយ។ អ៊ចីងឹ យើង បាន- 
អនុវត្ត វិធាន បសុពៃទៃយ  ដោយ កប់-  
ចោល  នងិ ហាម មនិឱៃយ ទៅ បរវិៃណ 
ហ្នឹង ទៃ  ហើយ បាន បាញ់ ថ្នាំ រម្ងាប់ 
មៃរោគ រួច អស់ ហើយ»។ 

លោក ស៊ៃនុ ពៅ  បៃធាន សម- 
គម  អ្នក ចញិ្ចមឹ ជៃកូ កម្ពជុា  ថ្លៃង ថ  
មនៃ្តី ជំនាញ បានធ្វើ ការទប់ សា្កាត់ 
បាន ល្អក្នុង កិច្ច ការពារ ការ នាចំូល 
នៃះ។ ពៃះ បើសនិជា មនិ ទប់សា្កាត ់
បាន  នឹង មនការរើក រាល ដល   
ពៃញ បៃទៃស  ដៃលនា ំឱៃយ ប៉ះពាល ់
ខា្លាងំ ដល ់សៃដ្ឋ កចិ្ចរបស ់បៃជា ពល-  
រដ្ឋ  ពោល គឺ អ្នក ចិញ្ចឹម ជៃូក។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ជាសំណង មួយ  
ដៃរ ដៃល ខាង កៃសងួ ជនំាញ ពាក-់ 
ពន័្ធ បានធ្វើ ការទបស់ា្កាត ់ទាន ់ពៃល- 

វៃលា  ពៃះ ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃកូ  នៃះ  យើង  
ដឹង ហើយ ថ  ទី១ អត់ វា៉ាក់សំាង  ទី២ពំុ- 
មន ថ្នា ំណពៃយា បាល វា បាន ទៃហ្នងឹ- 
ហើយ ដៃលជា បញ្ហា។ ជំងឺ នៃះ  ធ្ងន់-  
ធ្ងរ ណស់  បើ ក្នងុ ហ្នងឹ មន តៃ ១គឺ  
ទំាង អស់ ហ្មង  ១ពាន់ កៃបាល  ៥ពាន ់
កៃបាល ក៏ ទៅ ទាំង អស់ ដៃរ»។  

បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន  
ករណី ទី១  រថយន្ត ១គៃឿង ដឹក ជៃកូ  
រស់ ចំនួន ២០កៃបាល  ចៃញ ពី បៃទៃស-  
ថៃ  តាម ចៃក អរូប ីជាន ់ សៃកុ អរូជៃ 
និង ករណី ទី២  គោយន្ត ១គៃឿង 
ដកឹ ជៃកូ រស ់ចនំនួ ១០ កៃបាលចៃញព ី
បៃទៃស ថៃ  តាម ចៃក  ចកំារគ   សៃកុ 
សា្វាយ ចៃក  ដោយ គា្មាន លខិតិអន-ុ
ញ្ញាត អ្វី ទំាង អស់។  កៃុម ការងរ 
បាន នាំ វត្ថុតាង  និង បទល្មើស 
ទាំង២ ខាងលើ ទៅ រកៃសាទុក នៅ 
មន្ទរី កសកិម្ម  ខៃត្ត បនា្ទាយ មនជយ័ 
ដើមៃបី ចាត់ការ ទៅតាម នីតិ វិធី។ 

 ករណ ីនៃះ កៃសងួ កសកិម្ម  បាន- 
ចៃញ វធិានការ បនា្ទាន ់នៅថ្ងៃ ទ១ី០  
កមុ្ភៈ   ដោយ បញ្ជាកថ់  អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន សុខភាព សត្វ និង ផលិតកម្ម 

សត្វ  នឹង ចុះ សហការ ជាមួយ 
សមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ ដើមៃបី កម្ទៃច 
វត្ថុតាង  បទល្មើស ជាក់ ស្តៃង 
ទៅតាម វិធានការ បសុ ពៃយាបាល។ 

 សមៃប ់ការយិាលយ័ ផលតិកម្ម- 
សត្វ  និង បសុពៃយាបាល រាជធានី - 
ខៃត្ត តៃូវ ពងៃឹង ការគៃប់ គៃង  តៃួត-   
ពនិតិៃយ  នងិ បង្កៃប បទល្មើស ចលនា 
សត្វ ខសុចៃបាប ់ឱៃយមន បៃសទិ្ធភាព 
ខ្ពស់។ កសិករ  នងិ ពាណជិ្ជករ  ជា 
អ្នក  ចិញ្ចឹម ជៃូក តៃូវ មន វិធានការ 
ជីវ សុវត្ថិភាព កន្លៃង ចិញ្ចឹម សត្វ 
ជាបៃចំា  ដើមៃបី ចៀស វាង ការចម្លង 
ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក អា្រហ្វិក  និង ជំងឺ 
ផៃសៃងៗ ទៀត។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ន របស ់
កៃសងួ កសកិម្ម បញ្ជាកថ់  គៃប ់
សត្តឃាត ទូទំាង រាជធានី -ខៃត្ត  
តៃវូ  សហការ ជាមួយ មន្តៃី មន 
សមត្ថកចិ្ច ធ្វើ ជវី សវុត្ថ ិភាព ជាបៃ-
ចា ំ នងិ តៃវូ ទញិ ជៃកូ រស ់ព ីកៃមុ-
ហ៊នុ សៃបចៃបាប ់ដៃល ចៃញ ដោយ 
កៃ សួង កសិកម្ម  មក ធ្វើការ- 
ពិឃាតតៃ ប៉ុណ្ណោះ៕

ពិធីសម្ពោធគមេងលើកកម្ពស់តម្លាភាព និងគណនេយេយភាព កាលពីថ្ងេទី៩ ខេកុម្ភៈ។ រូបថត សហ ការើ

ការនំាចូលជ្រោកូពីក្រោប្រោទ្រោស ត្រោវូបានរឹតបន្តងឹ ក្រោយពីរកឃើញជ្រោកូនំាចូលពីក្រោមនជំងឺប៉្រោស្ត

បាតុភូតខ្រោយល់កន្ត្រោក់ 
បង្កឱ្រោយរបួស...

តពីទំព័រ៤...ផ្តល់ ជូន  ពល រដ្ឋរង-  
គៃះ ដោយ ខៃយល់ កន្តៃក់ ចំនួន 
១៦ គៃួសារ ។ក្នុង នោះ ធ្ងន់ ធ្ងរ ៦ 
គៃសួារ  មធៃយម ចនំនួ ១០ គៃសួារ 
ប៉ះ ពាល់លើ ភូមិ ចំនួន ២ ។ 

លោក  ឈៀក  បាន ឱៃយ ដឹង 
ទៀត ថ  ចពំោះ សម្ភារ ដៃល បាន 
ផ្តល ់ជនូ គកឺ្នងុ ១ គៃសួារ ៗ   ទទលួ 
អំណយ បាន  អង្ករ ២៥ គីឡូ- 
កៃ ម, ម១ី កៃស ,ភយួ ១ កៃម១  
អាវ យឺត ១, ទឹក សុទ្ធ វើឃៃរ  ១ 
កៃស,ទឹក តៃី និង សុី អុីវ ១ យួរ , 
ថ វិកា មួយ ចំ នួ នផ ង ដៃ រ ។

កៃ ពីនោះ គៃួសា ររង គៃះ  
នឹ ងទ ទួល បា ន ការ ឆ្លើ យ តប ពី 
អនសុា ខា សៃ ុក  ន ិង កៃមុ កា រ ងរ 
ចុះ ជួ យមូ លដ្ឋា ន ឃុំ បាសា ក់ 
នាពៃ ល ខា ង មុខ  ជា បន្ត ប នា្ទា ប់ 
ផង ដៃ រ ។

លោក  បញ្ជាក់ ដៃ ថ  ចំពោះ 
គៃះធ ម្មជាតិ  ដូច ជា ភ្លៀង 
លាយ ឡខំៃយ ល ់កន្តៃក ់នៃះ  កាល- 
ពឆី្នា ំ កន្លង ទៅ  សមៃប ់សៃកុ រកុ្ខគរិើ 
ធា្លាប់ ជួប បញ្ហា ខ្លះ ៗ  ដៃរ  ប៉ុន្តៃ  
តៃវូ បាន អាជា្ញាធរ សៃកុ  ពសិៃស 
កាក បា ទ កៃហម ខៃត្ត  យ ក ចតិ្ត- 
ទកុ ដក ់ ជយួ ឧបត្ថម្ភ ដ ល ់ពលរដ្ឋ 
មិនដៃ ល ខានឡើយ ។ចំពោះ 
ដើ មឆ្នា ំ២០២១ នៃះ វញិក្ន ុង សៃកុ 
រុក្ខគិរើ របស់ លោក  ទើប តៃ ជួប 
គៃះ  ធម្ម ជាត ិភ្លៀង  ខៃយល ់កន្តៃក ់
ម្តងនៃះ  ទៃ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖ « អំ ណ យ 
ទាំង នៃះ តៃូ វ បាន ចៃ ក ជូន ដ ល់ 
ដៃព ល រ ដ្ឋរ ង គៃះទា ំង នោះ អស ់
ហើ យ ។ ពួក គា ត់ រើ ក រាយនឹង  
ការយក ចិ ត្តទុ ក ដ ក់រ ប ស់ កា ក- 
បា ទ កៃ ហម ខៃ ត្ត រប ស់ យើ ង »។

លោក  ឃុន  សុខា  អ្នកនាំ - 
ពា កៃយគណៈ ក ម្មា ធកិា រ ជាតគិៃប-់  
គៃង  គៃះម ហន្ត រាយបៃ ប់ 
ភ្ន ំពៃញបុ៉ស្តិ៍កាលពី មៃសិ ល ថ  ពំុទា ន ់
មន របាយ  ការ ណ ៍ថ្មសី្ដពី ីគៃះ- 
មហន្ត រាយ កើ ត ពី បាតុភូត 
 ភ្លៀង ខៃយល់ក ន្តៃក់  និង  ផ្គរ  រន្ទះ 
នៃះទៃ ។ 

ក៏ ប៉ុន្តៃ បើ យោង  តាម របាយ - 
កា រណ៍ របស់ គណៈក ម្មាធិការ - 
គៃ ប់គៃ ង គៃះ មហន្ត រាយ 
ដៃលភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន 
កន្លង មក   បង្ហាញ ថ  បាតុភូ ត- 
ភ្លៀង ខៃយល់ក ន្តៃក់  និង ផ្គរ  រន្ទះ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ៩  ខៃឆ្នាំ ២០២០  
បាន បង្ក ឱៃយ មនុសៃស សា្លាប់  និង របួស 
សរុប ចំនួន ១៨០ នាក់ ។ ចំនួន 
នៃះ មន ការ ថយចុះ ១០៧នាក ់ 
បើ បៃៀប ធៀប ក្នងុ រយៈ ពៃល ដចូ 
គា្នា កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ កៃពី 
នោះ មន ផ្ទះ ពលរដ្ឋ  នងិ សណំង ់
អគារ រដ្ឋបាល សាធា រណៈសរបុ 
ជាង ៦ ០០០ ខ្នង  បាន រង ការ ខូច- 
ខាត យា៉ាង ដំណំ ផង ដៃរ ៕
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អនុ�ៃ � ន �ៃ ប់�ៃ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុ�ៃ � ន �ៃ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់ ស� ងលី

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សៃដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សៃដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមៃ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមៃ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ៃ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន្ធ   �ៃហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

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

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន ៃក  ផៃ� យ ពា ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�ៃ � ន�្ន ៃករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសៃ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ៃករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសៃ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
�ៃ � នគណ�ៃយៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទៃ�  និងរចនា �ៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
ស�្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ ស�្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៅ សុី វុត្ថា

ស្វាយ រៀងៈ រដ្ឋបា លខៃ ត្ត - 
ស្វាយរៀ ង   បាន ចៃ ញ  សៃ ចក្តី - 
ជ ូនដ ំណងឹ ដល ់ពលរដ្ឋ ឱៃយបៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ ការទិញ ដី ឡូ ត៍ 
នៅក្ន ុង ខៃ ត្ត ដើមៃបី កំុឱៃយ មាន ការ- 
ខាត បង ់ផល បៃយោជន ៍ ទៅថ្ងៃ- 
កៃយ ដោយ ស រមា ន កៃមុ ហុ៊ ន  
ខ្លះពុំ ទា ន់មា ន លិ ខិតអ នុញ្ញាត 
តៃឹម តៃូវ   ហើ យមុ ននឹង ស មៃ ច- 
ចិត្ត ទិញ  តៃូវ សក សួ រ ព័ត៌ មាន 
ពី គមៃង ឱៃយ បាន ចៃបា ស់ សិន។ 
   យោង តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ 
របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ស្វាយ រៀង 
កាល ពី ថ្ងៃទី៨  ខៃកុម្ភៈ បាន ឱៃយ 
ដឹ ង ថា បច្ចបុៃប ន្ននៃះ មាន កៃមុ ហុ៊ន 
និង អាជី វ ករ ដៃលធ្វើ អាជី វកម្ម 
ពុះ ដី ឡូ ត៍លក់ នៅ ភូមិ ស ស្តៃ 
ខៃត្ត ស្វា យ រៀង បាន  និង កំពុ ង 
រកី ដុះ ដាល ន ិង មាន សម្ទុះ កើន- 
ឡើង គរួឱៃយ កតស់ មា្គាល ់។កប៏៉នុ្តៃ 
ក្នងុ នោះ  ក៏មាន កៃមុ ហុ៊ន ឬ អាជីវ- 
ករ មួយចំ នួន នៅ ពុំទាន់ មាន 
លិខិត អនុញ្ញា ត អភិវ ឌៃឍន៍ ដី  
លិ ខិត អនុញ្ញាត អាជី វកម្ម  ឬ 
អាជ្ញា បណ័្ណ អភ ិវឌៃឍន ៍ដ ីឡ ូត ៍ដៃល 
ចៃញ ដោយ អាជ្ញា ធរ មន្ទរី- អង្គ ភាព 
ឬ ស្ថា ប័ នមា នសម ត្ថ កិច្ច នៅ ឡើយ។  
  ជ មួយ គ្នា នៃះ រដ្ឋ បាល ខៃត្ត 
បាន រំឭ កពលរដ្ឋ ថា  មុន នឹង 
សមៃច ចតិ្ត ទញិ ដ ីឡ ូតន៍ៅ ទតីាងំ 
ណា មួយ  តៃូវ បង្កើន ការ បៃុង- 

បៃយ័ត្ន ខ្ពស់  និង តៃូវ សកសួរ 
ព័ត៌ មាន លម្អិត របស់ កៃុមហ៊ុន 
ឬ អាជីវករ មា្ចាស់ គមៃង ពុះ ដី ឡូ ត៍  
នោះ ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ ថា តើ 
មាន លិខិត អនុញ្ញាត  ឬ អាជ្ញា- 
បណ័្ណ តៃមឹ តៃវូ សៃប តាម លខិតិ- 
បទ ដា្ឋាន គតិ យុត្ត ហើយ ឬ នៅ?។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ដដៃល 
បញ្ជាក់ ថា ដើមៃបី បញ្ចៀស  ហា- 
និភ័យ ជយ ថា ហៃតុដៃ ល បង្ក 
ឡើង ដោយ កៃុម ហ៊ុ ន ឬ បុគ្គល 
មយួ ចនំនួ ដៃល ឆ្លៀតឱកាស បន្ល ំ
បោក បៃស់ ឬ កៃង ចំណៃញ 
ដោយ បៃការ  ណាមួ យ សូ ម 
ពលរដ្ឋ  នងិ ស ធារ ណជ ន  ពនិតិៃយ 
នងិ ស្វៃង យល់ ឱៃយ ដោយ ការ យក- 
ចិត្ត ទុក ដាក ់លើ ឯក សរ ពាក ់ពន័្ធ 
នងឹ ការ ធ្វើ អា ជ ីវកម្ម ។ក្នងុ នោះ រមួ 
មាន៖  ១-លខិតិ អនញុ្ញាត អភវិ- 

ឌៃឍន ៍ដ។ី ២-លខិតិ អនញុ្ញាតអា-
ជវី កម្ម ឬ អាជ្ញា បណ័្ណ អភវិ ឌៃឍន ៍ដ ី
ឡូ ត៍។ ៣-កិច្ច សនៃយា ពាក់ ព័ន្ធ និង 
៤-ឯក សរផៃសៃ ងៗដៃល ពាក់ - 
ព័ន្ធនឹង អត្ត សញ្ញាណ ដី និង  
អត្តសញ្ញាណ មា្ចាស់ អចលនវត្ថុ 
ជដើម។ 

បើតា មរ ដ្ឋបាលខៃត្ត ស្វាយ- 
រៀង  ក្នងុករ ណ ីបងប្អនូពល-  
រ ដ្ឋនៅមាន មន្ទិល អំពី ព័ត៌មាន 
របស់ កៃមុហ៊ុ ន  ឬ អាជវីកម្ម ពុះ- 
ដី ឡូ ត៍ ណាមួ យ សូម ទាក់ ទង 
មកកាន ់រដ្ឋបាល កៃងុ-សៃកុ ដៃ ល  
ទីតាំង ដី ឡូ ត៍នោះ ស្ថិត នៅ ឬ 
មន្ទរី រៀបចដំៃន ដ ីនគរបូ នយីក ម្ម 
សំណង់  និង សុរិយោដី  ខៃត្ត ឬ 
រដ្ឋបា លខៃ ត្ត ដើមៃបី ទទួល បាន 
ព័ត៌ មាន តៃឹម តៃូវ និង ចៃបាស់- 
លាស់។ 

លោក ហៃម ពសិដិ្ឋ អភ ិបាល- 
រង ខៃត្តស្វា យរៀ ងបៃ ប ់ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ប ន្ថៃម  កាលពីថ្ងៃ១០ កមុ្ភៈថា 
កន្លង មក មិន មាន ករណី ណា មួយ 
កើតឡើ ង ទៃ ប៉នុ្តៃ ការ ជនូ ដណំងឹ 
នៃះ គៃន់ តៃជ ការ គិត គូរ ដើមៃបី 
ការ ពារ កុ ំឱៃយពលរ ដ្ឋ កុ ំចាញ ់បោក 
នងិ ខាត បង ់ផល បៃយោ ជន ៍នៅ 
ពៃល ខាង មុខ  ពៃះ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  
អា ជីវក ម្ម ដី ឡូ ត៍ ក្នុង ខៃត្ត  បាន  
និង កំពុង រីក ចមៃើ ន។

 បើតា ម លោក ពសិដិ្ឋ ស្ថាន- 
ភាព នៃ ការ ពុះ ដី ឡូ ត៍ក្នុង ខៃត្ត 
មាន ចៃើន  ដោយ ពៃល ខ្លះ ការ- 
អ ភិវឌៃឍ មួយ ចំនួន  ហាក់ មិន 
គោរព តាម ចៃបាប់  ដូចជ មិន 
មាន ផ្លវូ  ភ្លើង  នងិ ទកឹដោយ ពៃល 
លក ់ចប ់គ ឺគត ់ដើរចៃ ញ។ដចូ្នៃះ 
ចៃបាប់ ថ្មី ដៃល បាន ចៃញ កន្លង 
មកនៃះ កៃុម ហ៊ុន  ឬ អាជី វករ 
តៃវូអភវិឌៃឍ ឱៃយបាន១ ០ ភាគ រ យ   
ឬ ៣ ០ភា គរ យ គឺ មានន័ យថា   
មាន ផ្លូវ  មាន លូ ភ្លើង និង ទឹក។ 
នៅពៃល អភិវឌៃឍ ទាំង អស់ 
នៃះបាន ហើយ ទើប អាច ពុះជ 
ឡូត៍លក់ បាន ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង 
គៃន់តៃ ការពារ ពលរដ្ឋ របស់ 
យើង សរួនា ំទៅលើ ទដិ្ឋ ភាព ចៃបាប ់ 
និង បញ្ហា ពាក់ ព័ន្ធ នានា កំុឱៃយ ទាល់ 
មាន បញ្ហា គត់ ចោទ មក លើអាជ្ញា- 
ធរ ឬក ៏រដ្ឋ បាល ខៃត្ត យើង ថា  មនិ 
បា ន ជូនដំ ណឹង ដល់ គត់។  មួយ- 

វិ ញទៀត  គឺ យើង គៃន់ តៃជួ យ 
សមៃលួ ដល់ ការរក សីុ របស់ មា្ចាស់ 
គមៃង ដោយ តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ឱៃយ 
មាន យតុ្ត ិធម ៌ទាងំ អ្នក រក សុ ីនងិ 
បៃជ ពលរដ្ឋ »។ 

លោក  ហៃង  ជី វ័ ន្ត មា្ចាស់- 
គមៃង ដី ឡូ ត៍ មួយ នៅ កៃុង 
ស្វាយ រៀង  បាន គំទៃ  និង ចាត់- 
ទុក ការជូ នដំណឹ ង របស់រ ដ្ឋ បាល- 
ខៃត្ត ថា ជ ការ ជួយទ ប់ស្កា តអ្នក-  
រកសីុ មិន តៃមឹតៃ ូវ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ អ្នករក សីុ សុច រិត។បុ៉ន្តៃ 
លោក ថា ព លរដ្ឋ នៅ ទីនៃះ បើ 
ដឹងថា ដី ណា មិនមា ន   ចៃបាប់  - 
អ នុញ្ញាតគឺពួក គៃ មិន ទិញ ទៃ។ 

ទោះជ  យ៉ាង ណា លោក  ជវីន័្ត  
បាន បញ្ជាក់ថា  ការរកសុី ពុះដី-  
ឡ ូតន៍ៅទនីៃះ (ខៃត្តស្វាយ រៀង) 
នៅមា ន ការល ំបាក ចៃើន  ពៃះ 
តៃូវ ការ ចំណា យ ចៃើន ដៃល 
ខុសពី ខៃត្តផៃសៃ ងៗ ដោយ សរ 
មាន បង្គាល  នងិ ខៃសៃ  ភ្លើង ហើយ 
តៃគៃ មនិ អសូ ខៃសៃ ឱៃយទៃ លុះតៃ- 
តៃ  ទៅ ជបួ ខាង មន្តៃអី គ្គសិន ី រចួ 
ច រចា គ្នា   ទើប  គៃ  មក ដា ក់ឱៃយ 
ហើយ ចំ ពោះ  បៃព័ន្ធ ទឹក វិញក៏ 
ដូចគ្នា ដៃ រ។ 

លោក ថា៖ « អាជ្ញាធរ ហាក់ មនិ 
ជួយ សមៃលួ ដល់ មា្ចាស់ គមៃង 
សោះ បើ ទោះប ីបាន លើ កសណំើ 
នៃះ  ទៅ កាន់  រដ្ឋបាល ខៃត្ត  ដើមៃបី 
ឱៃយជួយ ដោះសៃយ  ប៉ុន្តៃ ហាក់ 
ដាក់ ទៅ ស្ងាត់ ឈឹង» ៕ 

នៅ សុី វុត្ថា

សៀមរាបៈ អគ្គនា យក នៃ អគ្គ - 
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនាគ រ  កៃសួង 
មហាផ្ទៃ  បាន បញ្ជា ឱៃយ អង្គភាព 
ពន្ធនាគ ខៃត្ត សៀមរាប ពងៃឹង 
ការគៃបគ់ៃង បន្ថៃម ទៀត ក្នងុ ការ-  
ទប ់ស្កាត ់ ការ លចួ បៃើ ទរូសព័្ទ របស់ 
ជន ជប់ឃំុ នៅក្នងុ ពន្ធនាគរដៃ ល   
អាច  ធ្វើ ឱៃយ ជន ជប់ ឃុំ បញ្ជា ឱៃយ 
បក្ខពួក របស់គៃ ឱៃយ បៃពៃតឹ្តធ្វើ បទ- 
ល្មើស ផៃសៃងៗ នៅ  កៃ ពន្ធ នាគរ ។

លោកនតុ សវ នា  អ្នកនំា ពាកៃយ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនាគ រ  កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ  ឱៃយដងឹ កាល ព ីមៃសិល មញិ 
ថា លោកឆៃម សវធុ អគ្គនា  យក 
នៃ អគ្គនា យកដា្ឋាន ពន្ធនាគ រ  នៅក្នងុ 
ពិធី បំពាក់ គៃឿង ឥសៃស រិយយស 
បំពាក់ ឋានន្តរ ស័ ក្ដ ិនិង បៃកា ស មខុ- 
តំណៃងជូន មន្តៃ ីអង្គ ភាព ពន្ធនាគ រ  
ខៃត្ត សៀម រាប កាលពី ថ្ងៃ ទី ១០ 
ខៃកុម្ភៈ បានឱៃយ មន្តៃី ពងៃឹង ការ- 
គៃប់គៃង លើ ការ លួច បៃើ ទូរ ស័ព្ទ 
ពៃះលោក យល់ ឃើញ ថា 
បើសិនជ ជន ជប់ឃុំ អាច លួច 
បៃើ ទរូសព័្ទ បាន ពកួគៃ អាច បញ្ជា  

ទៅ ដល់ បក្ខ  ពួកគៃ នៅ ខាង កៃ 
ឱៃយធ្វើ សកម្មភាព បទ ល្មើស ទៀត 
បាន ជពសិៃស សកម្ម ភាព គៃឿង- 
ញៀន។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «ដចូនៃះ 
យើង ចាំបាច់ តៃូវ ធ្វើការ រឹតបន្តឹង 
នងិ គៃបគ់ៃង លើ បញ្ហា នៃះ ឱៃយបាន 
ល្អ ដោយសរតៃ នៅ ពន្ធនាគ រ- 
ខៃត្តសៀមរាប នៃះ មាន អ្នក ជ ប់ ឃ ុំ 
ចៃើន  ដៃល តៃវូ មន្តៃ ីទំាងអស់ បង្កើ ន 
ការ គៃប់ គៃង ឱៃយបាន ល្អ»។

ទោះជ យ៉ាង ណា លោក នុត 
សវនាបញ្ជាកថ់ា ចពំោះ ការ លចួ 
បៃើបៃស់ ទូរ ស័ព្ទ នៅក្នងុ ពន្ធនា - 
គរ នៃះ មិន មៃន មានតៃ ករណី 
នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុ នោះទៃ សូ មៃបី 
តៃ នៅ បណា្តា បៃទៃស មួយ ចំនួន  
នៅ លើ ពភិពលោក  កម៏ាន ករណ ី
លួ ច  បៃើ ដូច នៅ កម្ពុជ ដៃរ។

លោក បន្ត ថា៖«កន្លង មក នៃះ 
យើង មានការ ពងៃងឹ ការឆៃកឆៃរ 
ជបៃចំា នៅតាម គោលដៅ នីមួយ ៗ  
បុ៉ន្តៃ វា មាន ការ  លំបាក ដោយ ការ- 
យម កាម និង ការឆៃកឆៃរ នៃះមា ន 
វៃន ចៃើនជពិសៃស នៅ ពៃល យ ម -  
កាម និង ឆៃក ឆៃរ នៅ វៃន យប់ វា 
នៅមាន ភាព ចនោ្លោះ បៃហោង» ។

បើតាម លោក សវនា  អ្វ ីដៃល 
សំខាន់ គឺ វា កើតឡើង ដោយ  សរ 
កតា្តា មនុសៃស មានចិត្ត មិន សោ្មោះ តៃ ង់ 
និងឆ្លៀត រក ផល បៃយោ ជន៍។  ការ- 
លចួ បៃើ ទរូសព័្ទ ក្នងុ ពន្ធនាគរ នៃះ 
បើ តៃ ទៅ កៃមុគៃសួរ ឬ សចញ់ាត ិ
វា មិន អី នោះទៃ បុ៉ន្តៃបើ ពួកគៃ យ  ក 
តៃ ដោយ បញ្ជា ចៃញពី គុក  ឱៃយ រៀប  ច ំ
ផៃនការ អ្វី ផៃសៃងៗនោះ នឹង ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ សន្តិសុខ សង្គម។

លោក ថ្លៃងថា៖ «វា មាន ចៃើន- 
ណាស់នៅក្នងុ ហ្នងឹ វា សុទ្ធ ឧកៃដិ្ឋ  ជ ន 
ហើយ ឧកៃដិ្ឋជន វា មាន បណា្តាញ 
របស ់វា អ៊ចីងឹ វា ទាកទ់ង ឆ្លងឆ្លើយ 
គ្នា ពនីៃះ ព ីនោះ ពត័ម៌ាន Update 
អ៊ីចឹង ទៅ។ ជួនកាល វា បញ្ជា ពី 
នោះ  ដោយ វាច ង់ ធ្វើ អ្វីមួយ នោះ 
គ ឺពបិាក រក តមៃយុ ណាស។់ ពៃល 
ខ្លះ ទៀត ពកួវា តៃ ទាកទ់ង ឱៃយ លចួ 
រតគ់ៃច ឬ រ ំដោះ ចៃញ ជ ដើម ដៃល 
នៃះ វា ប៉ះ ពាល់ ដល់ សន្តសុិខ ផ្ទៃ-  
ក្នុង របស់ ពន្ធនា គរ ទៀត »។

លោក អំ សំអាត នាយក រង 
អង្គការ សទិ្ធមិនសុៃស   អង្គកា លកីាដ ូ
បាន  ដាក់ ជ ចម្ងល់ ថា ហៃតុ អ្វី  
បានជ អ្នកទោស អាច លចួ យក 

ទូរស័ព្ទ ទៅ បៃើ បៃស់ នៅក្នុង 
ពន្ធនាគរ បាន? បញ្ហា នៃះ លោក 
ស្នើសុំ ឱៃយមាន ការសៃវជៃវ រក- 
មូលហៃតុ ករណ ីលចួ យក ទូរ សព័្ទ 
ទៅបៃើ បៃស់ នៅក្នុង ពន្ធនាគរ 
នៃះ ឱៃយ ចៃបាស់លាស់។ 

លោក អ ំសអំាត សន្នដិា្ឋាន ថា 
ករណីនៃះ អាចពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់ មាន ចនោ្លោះ បៃហោ ង  
របស់ មន្តៃី នៅក្នុង ពន្ធនាគរ។ 
លោ  ក បាន សម្តៃង ការពៃយួបារម្ភ 
ផងដៃរ  ចពំោះ ឧកៃដិ្ឋជន ឬ ឈ្មញួ 
ជញួ ដ ូរគៃឿង ញៀន ធំៗ   ដៃល អាច 

បៃើ បៃស់ ទូរស័ព្ទ បាន ហើយ 
បញ្ជា  ចៃញ ពី ពន្ធ នាគរ  ឱៃយមាន 
ការចៃក ចាយ គៃឿងញៀន បន្ត 
ទៀត ដៃល នៃះ គជឺ ហា នភិយ័ ថ្ម ី
មួយ ថៃម ទៀត។

បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់ អគ្គ    - 
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនាគរ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
នៅ ទូទំាង បៃទៃស កម្ព ុជ មាន ជ ន -   
ជប់ឃុំ ជិត៤មុឺន នាក់ ក្នុងនោះ 
ពន្ធនាគរ ខៃត្ត សៀម រាប ស្ថិត 
នៅក្នងុ លដំាប ់ទ២ី ដៃល មាន ជន- 
ជប ់ឃុ ំរហតូដល ់ជតិ៣ ពាន ់នាក ់ 
បនា្ទាប់ពី ពន្ធនាគ រពៃ ស៕

អគ្គនាយកពន្ធនាគារបញ្ជាឱ្យពន្ធនាគារសៀមរាបទប់ស្កាត់ការលួចប្ើទូរស័ព្ទរបស់ជនជាប់ឃំុ

អាជា្ញាធរខ្ត្តឱ្យពលរដ្ឋបុ្ងប្យ័ត្នមុនសម្ចទិញដីពុះឡូត៍

ទិដ្ឋភាពនៃការពុះដីជាឡូត៍លក់នៅខៃត្តស្វាយរៀង។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

ពន្ធនាគារ  ខៃត្ត សៀម រាប ដៃល ផ្ទកុ អ្នក ជាប់ ឃំុ ជិត ៣ពាន់ នាក់    ។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,020 17,060 17,060 17,020

2 GTI 3,340 3,200 3,340 3,200

3 PAS 13,660 13,660 13,660 13,660

4 PEPC 2,930 (SQ) - 2,930 2,930

5 PPAP 11,600 11,600 11,600 11,600

6 PPSP 1,540 1,520 1,550 1,510

7 PWSA 6,080 6,080 6,080 6,080

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី១ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា និង EAEU មាន តម្ល ្ជាង ៦៧ លាន ដុលា្លារ 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី   កម្ពុជា 
ជា មយួ សហភាព សេដ្ឋកចិ្ច អរឺ៉បុ-អាសុ ី
(EAEU)ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ មាន តម្លេ 
ជាង  ៦៧ លាន ដុលា្លារ កើន ជាង  ១៨ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩។ នេះ 
បើ តាម ទិន្ន ន័យ  កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម។

ទិន្នន័យ ដេល ផេសព្វ ផេសាយ កាល ពី ថ្ងេ 
ទ៩ី ខេ កមុ្ភៈ បង្ហាញ ថា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម  កម្ពុជា  និង EAEU 
មាន តម្លេ សរបុ ៦៧,៣៧ លាន ដលុា្លារ 
កើន ឡើង ១៨,២២ ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល មាន  ៥៦,៩៨ 
លាន ដុលា្លារ។ ក្នុង នោះ ការ នាំ ចេញ ពី 
កម្ពជុា  មានតម្លេ ៥២,១៩ លាន ដលុា្លារ 
កើន  ០,៧៣ ភាគ រយ ពី ចំននួ ៥១,៨១  
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ និង 
ការ  នាំ ទំនិញ ពី  EAEU មក បេទេស 
កម្ពជុា   មាន តម្លេ  ១៥,១៨ លាន ដលុា្លារ 
កើន ឡើង ១៩៣,៥៧ ភាគ រយពចីនំនួ 
៥,១៧ លាន ដុលា្លារ ។

EAEU ជា សហព័ន្ធ សេដ្ឋកិច្ច ដេល 
តណំាង ឱេយ ប្លកុ បេទេស ចនំនួ ៥  រមួមាន 

រសុេសុ ីអាមេន ីបេឡារសុ កាហេសាកស់ា្ថាន 
និង កៀហេសុី សុីសា្ថាន ដេល មាន បេជា-
ជន  សរបុ ជាង ១៨៤ លាន នាក ់ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ នងិ មាន ផលតិ ផល ក្នងុ សេកុ  
GDP សរុប រួម គ្នា បេមាណ៤,៧៧ 
ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

លោក លមឹ ហេង អនុបេធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នា  ថ្ងេ ទី ១១ ខេ កុម្ភៈ ថា EAEU 
ជា  កេុម បេទេស មាន បេជាជន ចេើន 
នងិ  មាន សេដ្ឋកចិ្ច រកី ចមេើន  ហេត ុនេះ 
ជា ទីផេសារ គោលដៅ ដ៏ សំខាន់ សមេប់ 
ទនំញិ កម្ពជុា  ដេល តេវូ ខតិខ ំចាប ់យក 
ចណំេក ទផីេសារនេះ ឱេយ បាន ចេើន បន្ថេម 
ទៀត ។  លោក ថ្លេង ថា ៖  « ការ កើន ឡើង 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា និង EAEU 
គឺ  ជា រឿងល្អ ខណៈ បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជា      
ក ៏មាន ផលតិ ផល ដេល មាន គណុ ភាព 
ជា ចេើន សមេប់ នាំ ចេញ ទៅ កាន់ 
ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ »។

បើ តាម លោក លឹម ហេង ផលិត-
ផល ដេល កម្ពុជា នាំ ចេញ ទៅ  EAEU 
មាន ភាគ ចេើន ជា ផលិត ផល កសិកម្ម 
នងិ វាយនភណ្ឌ ចណំេក ផលតិ ផល   នា ំ

ព ីEAEU មាន    គេឿង មា៉ាសុនី តេកទ់រ័ 
និង គេឿង បនា្លាស់ យាន យន្ត កសិកម្ម ។

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋ កចិ្ច អន្តរ ជាត ិនេ រាជ បណ្ឌតិេយ សភា-  
កម្ពុជា បាន លើក ឡើង ថា តេបិត ទើប  
ចាប ់ផ្តើម ប៉នុ្តេ ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  
និង  EAEU មាន ចំនួន ចេើន សមរមេយ 
ទៅ ហើយ នៅ ដណំាក ់កាល នេ ការ វាយ- 

លុក របស់ ជំងឺ កូវីដ ១៩  នេះ ។  លោក 
បន្ត ថា នេះ ក ៏ជា ការ រមួ ចណំេក ក្នងុ ការ- 
លើក កម្ពស់ សមត្ថភាព នាំ ចេញ របស់ 
កម្ពុជា  ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នេ  EBA។

លោក លើក ឡើង ថា៖ « ទហំពំាណជិ្ជ-
កម្ម នឹង កាន់ តេ ធំ បន្ថេម ទៀត បនា្ទាប់- 
ពីកូវីដ ១៩ បញ្ចប់ ទៅ វិញ »។  លោក 
បន្ត   ថា  ៖  «តាម ទិន្នន័យ ខាង លើ យើង  

អាច សន្និដ្ឋាន ថា EAEU  ជា ទីផេសារ 
ដេល  ផ្តោត ខា្លាំង  លើ ការ បេមូល ទិញ ពី 
កម្ពុជា នេះ ជា អ្វី ដេល យើង ចង់ បាន 
ខណៈ ក ៏បង្ហាញ ថា បេទេស  កម្ពជុា មាន 
ទំនិញ  សមសេប តាម ការ ចង់ បាន 
របស់ EAEU ផង ដេរ »។ 

រដ្ឋមនេ្តី កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម លោក 
បា៉ាន សរូសក័្ត ិក្នងុ កម្ម វធិបីញ្ចបក់ចិ្ចពេម-  
ពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ីរវាង កម្ពជុា-ករូ៉េ 
កាល ពី សបា្តោហ៍ មុន បាន និយាយ ថា 
បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជា កំពុង ជំរុញ ការ សិកេសា 
ដើមេបី ឈាន ទៅ ដល ់ការ បង្កើត កចិ្ច ពេម- 
ពេៀង ពាណជិ្ជកម្មសេរ ីជា មយួ   បេទេស 
មួយ ចំនួន ឥណា្ឌា អង់គ្លេស រួម ទាំង  
EAEU ។ លោក ថ្លេង ថា៖ « យើង  បាន 
ជួប ចរចា ជា មួយ បេទេស  ខ្លះ ៗ  ហើយ 
ព ី ការ រៀបចំ ឱេយ មាន កចិ្ច ពេម ពេៀង ពា-
ណិជ្ជកម្ម សេរី។ យើង  មាន ឆន្ទៈ បើក 
ទីផេសារ កម្ពុជា ឱេយ បាន ទូលំ ទូលាយ ជូន 
បេជា ពលរដ្ឋ  យើង ដើមេបី អាច នាំ ចេញ 
ផលតិ ផល នងិ ដើមេប ីធ្វើ ឱេយ មាន តលុេយ-
ភាព ជញ្ជីង ពាណិជ្ជ កម្ម ដូច្នេះ យើង 
បេងឹបេង ទំាង អស់ គ្នា ដើមេប ីឱេយ សមេច  
បាន លទ្ធ ផល ល្អ» ៕  LA

តពី ទំព័រ ១... ថ្ងេទី ៤ ខេ កុម្ភៈ  
ឆ្នា ំនេះ បាន ចុះ ហត្ថ លេខា យល ់
ពេម  តាម សំណើ របស់ លោក 
អូន ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  រដ្ឋមនេ្តី កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  លើ លិ-
ខិត ស្នើ សុំ កេ សមេួល បញ្ចុះ 
អតេ អាករ ពិសេស លើ មុខ 
ទំនិញ រថយន្ត ដើមេបី សា្តោរ ទីផេសារ  
និង គំ ទេ ដល់ វិស័យ ដឹក ជញ្ជូន  
ក៏ ដូចជា ការ ការ ពារ បរិសា្ថាន ។

លខិតិ នេះ បញ្ជាក ់ថា សណំើ 
របស់ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិ-
រញ្ញ វត្ថុ ស្នើ សុំ បញ្ចុះ អតេ អាករ 
ពសិេស ១០ ពនិ្ទ ុភាគ រយ ចពំោះ 
រថយន្ត គេួសារ ដេល មាន ទំហំ 
សុឡីាងំ មនិ លើស  ៣ ០០០cc 
(ព ី៣០   មក  ២០ ភាគរយ នងិព ី
៦០ មក ៥០ ភាគរយ) ពេមទាងំ  

បញ្ចុះ អតេ អាករ ពិសេស  ១៥ 
ពនិ្ទភុាគ រយ ចពំោះ បេភេទ ទហំ ំ
សុឡីាងំ លើស ៣ ០០០ cc (ព ី
៦៥ មក ៥០ ភាគរយ នងិ ព ី៧០ 
ភាគរយ មក  ៥៥ ភាគ រយ)។

លិខិត នេះ  ឱេយ ដឹង ទៀត ថា 
ចពំោះ រថយន្ត បេើ អគ្គសិន ីសទុ្ធ 
(រថយន្ត គេួសារ និង រថយន្ត 
ដកឹ  អ្នក ដណំើរ) កេសងួ    ស្នើ សុ ំ
បញ្ចុះ អាករ ពិសេស  ២០ ពិន្ទុ 
ភាគ  រយ (ព ី៣០  មក ១០ ភាគ- 
រយ) ដើមេប ីកាត ់បន្ថយ ចណំាយ  
និង ជួយ ការ ពារ បរិសា្ថាន ។

ដោយ ឡេក រថយន្ត ដកឹ ទនំញិ  
នឹង បញ្ចុះអតេ អាករ ពិសេស  
១៥ ពិន្ទុ ភាគ រយ (ពី៤០ មក   
២៥ ភាគ រយ ) ចំពោះ រថយន្ត  
សណ្តោង សឺមីរុឺម៉ក ពេមទាំង 

បញ្ចុះ អតេ អាករ ពិសេស  ១០ 
ពិន្ទុ  ភាគ រយ (ពី៤០មក ៣០ 
ភាគ  រយ ) សមេប់ រថយន្ត ដឹក- 
ទំនិញ បេភេទ ដេល មាន ទម្ងន់ 
(ទម្ងន់ រថយន្ត  និង ទម្ងន់ ផ្ទុក ) 
លើសព ី៥តោន ។ កេសងួ បាន 
ពនេយល ់ថា ការ បញ្ចុះ អតេ អាករ 
ពិសេស លើ រថយន្ត ដឹក ទំនិញ 
នេះ នឹង រួម ចំណេក ក្នុង ការ កាត់- 
បន្ថយ ចំណាយ ឡូជីស្ទិក ។ 

ចំពោះ រថយន្ត បេន រថយន្ត 
ស្ទចូ  នងិ រថ យន្ត ឯកទេស ផេសេង 
ទៀត នឹង បញ្ចុះ អតេ អាករ ពិ-
សេស១០ ពនិ្ទ ុភាគរយ (ព ី៤០  
មក ៣០ ភាគរយ ) ដើមេបី ជួយ 
ដល ់ វសិយ័ កសាង ហេដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ រូបវន្ត  និង ឡូជីស្ទិក ។ 

«កេសួង នេះ រំពឹង ថា  ការ កេ- 
សមេលួ បញ្ចុះ អតេ អាករ ពសិេស 
នេះ អាច នឹង ទាក់ ទាញ តមេវូ ការ  
បេើ បេស ់រថយន្ត កើន   លើស ឆ្នា ំ

២០២០ ដេល នាំ ឱេយ ចំណូល 
ពន្ធ  អាករ កើន ឡើង បំពេញ នូវ 
ការ  បាត់បង់់ នេះ វិញ» ។ 

លិខិត នេះបាន ឱេយ ដឹង ទៀត 
ថា ការ ធា្លាក់ចុះ យា៉ាង គំហុក នេ 
ចំណូល មុខទំនិញ រថយន្ត  និង 
ការ ងើប ឡើង វិញ យឺត ៗ   នេ កំ- 
ណើន សេដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ អឡំងុ ពេល 
និង កេយ ពេល ការ រាត តេបាត  
កូវីដ ១៩  បាន កា្លាយ ជា ក្តី បារម្ភ  
និង ជា បញ្ហា បេឈមដ៏ សំខាន់ 
នេ  ការ បេមូល ចំណូល គយ ។ 

លោក សុិន ចន្ធី បេធាន 
សមាគម ឡូជីស្ទិក កម្ពុជា  បាន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ ព័ត៌មាន នេះ ។

លោក បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា ៖«ខ្ញុ ំសបេបាយ រកីរាយ ណាស ់
ចំពោះ រដ្ឋា ភិបាល បាន ធ្វើ ការ 
អនគុេះ ពន្ធ នេះ នងឹ ជយួ កាត-់ 
បន្ថយ ចំណាយ លើ កា រ បង់ ពន្ធ 
គយ។ ខ្ញុ ំ ជឿ ថា  កេមុហ៊នុ ទាងំ- 

អស ់នៅ ក្នងុ វសិយ័ ឡជូសី្ទកិ នងឹ 
បង្កើន ការ នាំ ចូល រថយន្ត ដឹក 
ទនំញិ បន្ថេម ទៀត  ដើមេប ីបពំេញ 
ការ ខ្វះ ខាត រថយន្តដឹក ទំនិ ញ »។ 

លោក គង ់រតនៈ អ្នកជនំាញ 
ផ្នេក សុវត្ថិ ភាព ចរាចរណ៍  បាន 
និយាយ   ថា ការ បន្ធូរ បន្ថយ ពន្ធ 
នា ំចលូ រថយន្ត  នងឹ ផ្តល ់ឱកាស 
ឱេយ    បេជាពល រដ្ឋ មាន លទ្ធ ភាព 
បេើបេស់ រថយន្ត កាន់ តេ ចេើន 
ប៉នុ្តេ ការ  បន្ធរូ បន្ថយ ពន្ធ គរួ តេ ធ្វើ 
សមេប់ រថយន្ត ថ្មី  ពេះ វាមាន 
បេពន័្ធ សវុត្ថភិាព ខ្ពស ់ជយួសនេសំ  
ថវិកា និង ជួយ ដល់ បរិសា្ថាន ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖ «ខ្ញុ ំលើក ទកឹ- 
ចតិ្ត  នងិ គ ំទេ សមេប ់ការ បញ្ចុះ 
ពន្ធ នា ំចលូ រថយន្ត ថ្ម។ី ការបញ្ចុះ 
ពន្ធ  រថយន្ត ចាស់ ៗ   វា   ដូចជា  
យើង នាំ ចលូ អេតចាយ  មក ក្នងុ 
បេទេស   ដេល មនិ សវូ មាន សវុត្ថ-ិ  
ភាព  ហើយ បើ យើង គិត តេ ការ- 

បង្កើន   ពន្ធ តេ ១ មុខ សមេប់  ខ្ញុំ 
គិត ថានឹង មិនល្អ   នោះ ទេ»។

ទីកេុង ភ្នំពេញ ហាក់ បេឈម 
បញ្ហា កកស្ទះ ចរាចរណ៍ ខា្លាំង 
នៅ ពេល ម៉ាង មមាញឹក   ប៉ុន្តេ 
សមេប ់ លោក  រតនៈ  បញ្ហានេះ 
គេ អាច ដោះសេយ បាន តាម 
រយៈ ការ រតឹបន្តងឹ ចេបាប ់ចរាចរ ណ ៍ 
ឥរិយាបថ អ្នក បើកបរ  និងកេ-
សមេួល  រចនា សម័្ពន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់។

អគ្គនាយក ដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋា - 
ករ កម្ពុជា  កាលពី ឆ្នាំ ២០២០  
បេមូល ចំណលូ បាន ២ ៤១៩,៦ 
លាន ដុលា្លារ  ស្មើ ៨៣,៥ ភាគ- 
រយនេ ផេនការ  ធា្លាក់  ៧៩៥,៥  
លាន ដលុា្លារ  ឬ២៤,៨ ភាគ រយ   
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  ក្នុង នោះ 
មុខ ទំនិញ រថយន្ត ដេល ជា 
បេភព ចំណូល គយ ដ៏ សំខាន់ 
ថយ ចុះ ៤០ ភាគ រយ ។  នេះ បើ 
យោង តាម លិខិត នោះ៕LA

សកម្ម ភាព លើក ដាក់ ក៊ងតឺន័រ នៅ កំពង់ ផេ ស្វយ័តកេង៊ ពេះសីហន៊។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

រដ្ឋាភិបាល នឹង អនុវត្ត   ...
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ទីក្រងុ ប៉ារីសៈ លទ្ធផល វភិាគ  
បាន បង្ហាញ  នៅ  ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ថា បៃទៃស ផលិត បៃង និង 
ឧស្ម័ន   បៃឈម ខាត បង់ បៃក់ 
ចំណូល ដល់  ៩ ពាន់ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ  ពៃល  ពភិពលោក ទទលួ 
យក ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ងក ទៅ រក ការ 
បៃើ បៃស ់ថាមពល  កកើត ឡើង 
វញិ ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស កៃកីៃ កាន ់តៃ 
ចុះ ខៃសោយ  ប៉ុន្តៃ បៃទៃស  សមៃបូរ   
ធនធាន មាន ហានភិយ័ ខ្ពស  ់ជាង  
នៃ ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ជាប់គាំង។ 

យោងតាម ការ វាយ តម្លៃ ដោយ   
អ្នក ឃ្លា ំមើល  ឧសៃសោហកម្ម បភំាយ 
កាបូន (Carbon Tracker)  
បៃជាជន ជាង ៤០០  លាន នាក ់
រស ់នៅ ក្នងុ បៃទៃស ដៃល រង ផល  
ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ ជាង គៃ ដៃល ចណំលូ   
ពី បៃង ឥន្ធនៈ ហ្វូសុីល ធា្លាក់ចុះ 
អាច ធ្វើ ចណំលូ រដ្ឋាភបិាល ធា្លាក ់  
យ៉ាង តិច ២០ភាគរយ ដៃល 
បណ្តាល ឱៃយ មាន ការ កាត ់បន្ថយ 
សៃវាកម្ម សាធារណៈ និង ភាព- 
អត់  ការងរ ធ្វើ កាន់តៃ ចៃើន ។

វា បាន រក ឃើញ ថា ពាក ់កណ្តាល  
នៃ អ្នក ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ គឺ 
រស់  នៅ ក្នុង បៃទៃស នីហៃសៃរីយ៉ា 
ដៃល  ជា កន្លៃង ដៃល ធា្លាក់ ចុះ 
ចណំលូ ព ីបៃង  ៧០ភាគរយ ដៃល  
នឹង កាត់ បន្ថយ បៃក់ ចំណូល 

របស់ រដ្ឋ ១ ភាគ៣។
ដោយ សារ ថាមពល កកើត 

ឡើង វិញ ដូចជា ខៃយល់ និង ពន្លឺ 
ពៃះ អាទតិៃយ មាន តម្លៃ ថោក ជាង 
ឥន្ធនៈ ហ្វូសុីល បណ្តា បៃទៃស 
ផលិត បៃង ជួប ហានិភ័យ នឹង 
ការ ខាតបង១់៣ពានព់ាន ់លាន  
ដលុា្លារ នៅ ឆ្នា ំ ២០ ៤០ ធៀប ការ-  
រំពឹង ទុក ក្នុង  ឧសៃសោហកម្ម ។

របាយ ការណ៍  បាន  ឱៃយ ដឹង ថា  
រដ្ឋាភិបាល តៃូវ ការ   ដើមៃបី ធ្វើ 
សកម្មភាព ចាប់ ពី ពៃល នៃះ 
ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ  ការ ពងឹ ផ្អៃក លើ 
ចំណូល បៃង  និង ឧស្ម័ន   ឬ ក៏ 
បៃឈម  ហានិភ័យ នៃ មូល ធន  
ដៃល ខាត បង់  និង រាំង ស្ទះ ដល់ 
គមៃង ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ។ 

 លោក Andrew Grant បៃធាន  
ផ្នៃក អាកាសធាត ុថាមពល នងិ 
ឧសៃសោហកម្ម នៅ កៃមុ ឃ្លាមំើល  
Carbon Tracker  បាន នយិយ  
ថា ការ បៃកាស ព ី កមៃតិ បភំាយ 
កាបនូ  «សនូៃយ »  ក្នងុ ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ   
ពី បៃទៃស មហា អំណច ដូចជា 
ចនិ នងិ ជប៉នុ បាន បន្ថៃម កមា្លាងំ 
ជំរុញ ដល់ ការ ផ្លាស់ប្តូរ កាន់តៃ 
ចៃើន  ពី ថាមពល ដៃល បំពុល 
បរិយកាស  ខា្លាំង ។ លោក បន្ត 
ថា៖« សមៃប់  ពិភព លោក នៃះ 
នឹង មាន អ្វីមួយ ហើយបាត់បង់ 

អ្វីមួយ ជាក់ ជា មិនខាន»។ 
លោក បន្ត ៖«គតិ អពំ ីបៃទៃស  

ផលិត ថាមពលហ្វូសុីល  ដៃល 
ពឹង ផ្អៃក លើ ចំណូល ថាមពល 
ហ្វសូុលី  ដើមៃបី  ធ្វើ ឱៃយ មាន តលុៃយភាព    
ថវិកា របស់ ពួកគៃ  នោះ  ពួកគៃ 
នឹង តៃូវ  បៃឈម បញ្ហា»។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖« ជា ការ ពតិ  
បញ្ហា  គឺ ថាតើ«នៅ  ពៃលណ» 
មិនមៃន «បៃសិនបើ»នោះទៃ »។ 

ការ វិភាគ  នោះ បាន រក ឃើញ 
ថា  បៃទៃស  ៧   រួមទាំង  បៃទៃស 
អងហ់្គោឡា  នងិ អាស៊ៃបៃហៃសង ់  
អាច បានបាត ់បង ់យ៉ាង ហច- 
ណស ់ ៤០ ភាគរយ នៃ ចណំលូ 
រដ្ឋាភបិាល សរបុ តៃមឹឆ្នា ំ២០៤០ 
បៃសនិ បើ  បៃង បរាជយ័ រកៃសោ នវូ 
តម្លៃ តាម ការ ពៃយាករ របស ់OPEC 

រយៈពៃល វៃង  ដៃល ស្ថតិ នៅ កមៃតិ  
តម្លៃ ៦០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល។ 

បៃទៃស នហីៃសៃរយី៉ា  អាលហ់ៃសៃរ ី 
អារា៉ាប់ប៊ី សាអ៊ូឌីត  កូវ៉ៃត និង 
អុរីា៉ាក ់ ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម  បៃទៃស 
១២  ដៃល អាច បាត ់បង ់  ចណំលូ 
រដ្ឋ ចនោ្លាះ ព ី២០ ទៅ ៤០ ភាគរយ  
ខណៈរសុៃសុ ី មុកិសុកិ  នងិ អុរីង៉ ់នងឹ  
បាត់ បង់  ពី ១០ -២០ ភាគរយ ។ 

កិច្ច ពៃម ពៃៀង អាកាសធាតុ 
ទីកៃុង បា៉ារីស ឆ្នាំ ២០១៥  បាន 
រមួ  បញ្ចលូ  បៃទៃស ជា ចៃើន  ដើមៃបី   
ដក់ កមៃិត ការ ឡើង សីតុ-
ណ្ហាភាព តៃឹម កមៃិតកៃម២  
អងៃសោរ សៃ  លើ កមៃិត នៅ ពៃល 
មុន  ការរីក ចៃើន ឧសៃសោហកម្ម    
តាមរយៈ ការ កាត ់បន្ថយ បភំាយ 
ឧស្ម័ន  កាបូនិច៕ AFP/RR

ធូ វិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ គមៃង  ចំននួ  ២៣៨ ដៃល  
មាន  តម្លៃ   វិនិយោគ សរុប  ៨,២  ពាន់ 
លាន ដុលា្លារតៃូវ បាន កៃុម បៃឹកៃសោ អភិ-
វឌៃឍន៍  កម្ពុជា (CDC) អនុម័ត ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ តម្លៃ ទុន វិនិយោគ នៃះ  
គ ឺ  ធា្លាក ់ចុះ  ១២  ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ 
២០១៩ ។  នៃះ បើ យោងតាម សៃចក្តី- 
បៃកាស ព័ត៌មាន របស់  CDC។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  បញ្ជាក ់ថា ៖ 
«លទ្ធ ផល នៃះ  គឺ ជា ផ្លៃ ផ្កា ដៃល កើត 
ចៃញ ពី ការ អនុវត្ត វិធានការ យ៉ាង មឺុង- 
មាត ់ក្នងុ ការ គៃប ់គៃងការ រាត តៃបាត ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  និង វិធានការ កៃ ទមៃង់ មុត- 
សៃួច ជា កញ្ចប់ របស់ រដ្ឋា ភិបាល ដៃល  
បាន ដក់ ចៃញ ក្នុងវៃទិកា រដ្ឋាភិបាល-
ផ្នៃក ឯកជន លើកទី  ១៨ កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៩ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩  ក្នុង គោល- 
បំណង  កៃលម្អ និង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង 
នូវ បរិយ កាស វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា »។

អគ្គលៃខាធកិារ  កៃមុ បៃកឹៃសោ អភវិឌៃឍន ៍
កម្ពុជា លោក សុក ចិនា្តា សោភា បាន 
ឱៃយ ដឹង ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ថា 
រដ្ឋា ភិបាល បាននិង កំពុង រៀប ចំ ចៃបាប់ 
ស្តីពី វិនិយោគ ថ្មី  និង បទ បៃបញ្ញត្តិ ពាក់- 
ពន័្ធ នងឹការ វនិយិោគ ក្នងុ គោល បណំ ង 
បង្កើន ការ វិនិយោគ ផ្ទាល់ពី បរទៃស ។  

លោក   ថ្លៃងថា៖ « ចៃបាប់ វិនិយោគ ថ្មី  
នឹង បង្កើន ភាព   ទាក់ ទាញ វិនិយោគ 
សមៃប់ជា មូល ដ្ឋាន ដល់ វិនិយោគិន  
ធុរជន ក្នុងការ សមៃច បោះ ទុន វិនិ-
យោគ  និង ធ្វើ ធុរកិច្ច នៅ កម្ពុជា »។ 

« របាយការណ៍ វឌៃឍនភាព មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច និង វិស័យ ធនាគារ  ឆ្នាំ ២០១៩ 
និង ទសៃសនវិស័យ ឆ្នាំ  ២០២០» របស់ 
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា (NBC) បាន 
បង្ហាញ ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ លំហូរ ទុន 

វិនិយោគ ផ្ទាល់ ពី បរទៃស មក កម្ពុជា 
មាន តម្លៃ សរបុ ៣ ៥៨៨ លាន ដលុា្លារ  
កើន ឡើង ជិត  ១២ ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ២០១៨។

ទនិ្ននយ័ នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ ទៀតថា  ក្នងុ 
ចំនួន ទាំងអស់  គឺ មាន មកពី  បៃទៃស 
ចិន ៤៣ ភាគរយ កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង ១១  
ភាគ រយ វៀតណម ៧ភាគរយ សិង្ហ- 
បុរី ៦  ភាគរយ ជប៉ុន ៦ភាគរយ និង 
បៃទៃស ផៃសៃងៗ ទៀត ២៧ ភាគរយ ។

អ្នក សៃវ ជៃវ សៃដ្ឋ  កិច្ច អន្តរ ជាតិ នៃ 
វិទៃយា សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ រាជ- 
បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពជុា   លោក ហងុ  វណ្ណៈ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថា  ការ រាត តៃបាត 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩   គឺជា កតា្តា ចមៃបង ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ លំហូ រវិនិ យោគិន ពី 
បរទៃស មក កម្ពុជា   កាលពី ឆ្នាំមុន ។ 

លោក នយិយ ថា៖« វនិយិោ គ ិន  បរ-
ទៃស ដៃល មាន បណំង  នងិ កពំងុ បោះ 
ទុន វិនិយោគ នៅកម្ពុជា តៃូវ បាន ពនៃយារ - 

ពៃល  ដោយ  សារ ជំងឺនៃះ»។
លោក  វណ្ណៈ កត ់សមា្គោលថ់ា ទោះជា 

ការ អនុម័ត របស់ CDC  ធា្លាក់ចុះ   ប៉ុន្តៃ 
បៃទៃស ចនិ នៅ តៃជា វនិយិោ គនិ  ផ្ទាល ់ 
ពី បរទៃស  ឈាន មុខ គៃ របស់ បៃ ទៃស 
កម្ពុជា ក្នុង រយៈ ពៃល ១ ទសវតៃស រ៍ ចុង- 
កៃយ   នៃះ  ដៃល ភាគ ចៃើន ពកួ គៃវនិ-ិ
យោគ ក្នងុ វសិយ័ កាត ់ដៃរ សណំង  ់នងិ 
អចលនទៃពៃយ  បដិសណ្ឋា រកិច្ច  កសិ- 
កម្ម និង ធនធាន រ៉ៃ  ជា ដើម ។

លោក លមឹ ហៃង អន ុបៃធាន សភា- 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា  បៃប ់ ថា ការ ធា្លាក-់ 
ចុះ  តម្លៃ អនុម័ត គមៃង វិនិ យោគ ក្នុង 
ដំណក់ កាល កូវីដ ១៩ នៃះ វា មិន ប៉ះ- 
ពាល ់ដល ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ខា្លាងំ  ទៃ ។  លោកបន្ត 
ថា ៖ «នៃះ គៃន់ តៃ ជា ការ បង្ហាញ ពី ការ - 
ចុះ បញ្ជ ីគមៃង វនិយិោគ ថ្ម ីមាន ចនំនួ 
តិច ជាង ឆ្នាំមុន ប៉ុណោ្ណោះ ។ វា មិន គួរ ឱៃយ 
បារម្ភ ទៃ ប៉នុ្តៃ  បើ  គាត ់ចុះ បញ្ជ ីវនិយិោគ 
ហើយ  គាត ់ដក គមៃង វនិយិោគ  នោះ 
ទៅ វិញ   ទើប ជា រឿង គួរឱៃយ បារម្ភ» ។ 

យោង តាម  CDC ក្នុង រយៈ ពៃល ៥  
ឆ្នាំ  ជាប់ គា្នា ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ 
២០១៧ បៃទៃស ចិន គឺជា វិនិយោគិន 
ផ្ទាល់ ពី បរទៃស ឈាន មុខ គៃ របស់ 
កម្ពុជា ជាមួយ នឹង ទុន វិនិយោគ  ចំនួន 
៥,៣  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ឬ បៃហៃល  ១  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  បៃចាំឆ្នាំ ៕ LA

កាត់ដ្ររ  ជា វិស័យ ដ្រល  ទទួល បន ការ ចូល មក បណ្តាក់ ទុន ច្រើន ជាង គ្រ ។ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

គម្រោងវិនិយោគចំនួន២៣៨ត្រោវូបានCDCអនុម័តក្នងុឆ្នាំ២០២០

ការសិក្រោសាៈចំណូលរដ្ឋពីវិស័យប្រោងនិងឧស្មន័នឹងបាត់$៩ពាន់ពាន់លាន

រោងចក្រ ចម្រញ់ ប្រងនៅ ប្រទ្រស អារ៉ាបី៊សាអូ៊ឌីត។ រូបថត AFP



ក្រុមហ៊ុន HK Burltex ផលិតម៉ាស់គុណភាព ខ្ពស់ នៅ  
ក្នងុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា ខណៈតម្រវូការម៉ាស់កើនឡើង 

ថ្ងៃសុកៃ ទី១២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  www.postkhmer.com ១១

 ផលិតកម្មwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

អស់ រយៈពៃល ជិត ១ទសវតៃស រ៍       
នៃ ការផលិត កាបូប  សមៃប់ នាំចៃញ 
កៃុមហ៊ុន Sino-Cambodian 
manufacturer - HK Burltex 
Manufactory Co Ltd បាន ផ្លាស់ 
ទៅរក គំរូ ថ្មី មួយទៀត គឺ ការផលិត 
ម៉ាស់ និង ឧបករណ៍ ការពារ ផ្ទាល់ខ្លួន 
(PPE) ។ 

 លទ្ធផល នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩ 
បានធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ឧសៃសាហកម្ម 
វាយនភណ្ឌ ជាទូទៅ  ហើយ សមៃប់ 
កៃុមហ៊ុន ឬ អាជីវកម្ម ដៃលមន ឯក-
ទៃស ខាង ផលិត សម្លៀក បំពាក់  មួយ- 
ចំនួន កាលពី ឆ្នាំមុន ក៏ បានជួប បៃទៃះ 
នឹង បញ្ហា បៃឈម ដោយសារតៃ វិបត្តិ 
ជំងឺ រា តតៃបា ត សកល នៃះដៃរ ។ 

« ទោះបី តៃូវបាន បង្កើតឡើង ដើមៃបី 
ផលិត កាបូបដៃ និង សៃបៃកជើង ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១២ ក្តី ក៏ ការងា កមក 
ផលិត ម៉ាស់ នៃះ គឺជា រឿង ដ៏ ថ្មី សនា្លាង 
សមៃប់ យើង ។ ជាមួយនឹង ការរីក- 
រាលដាល នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ កាលពដីើម 
ឆ្នាំមុន យើង បាន ជួបបៃទះ នូវ ការ-
ធ្លាកច់ុះ យ៉ាងខា្លាងំ នៃ ទផីៃសារ ផលតិផល 
របស់ យើង » ។ 

 លោក Hong Kong  Wai នាយក 
គៃប់គៃង កៃុមហ៊ុន HK Burltex 
Manufactory Co Ltd ថ្លៃងថា ៖      
« ជាមួយនឹង តមៃូវការ ម៉ាស់ និង ឧប-
ករណ៍ ការពារ ផ្ទាល់ខ្លួន (PPE) 
កពំងុ  កើនឡើង ខ្ពស ់ទាងំ នៅក្នងុ សៃកុ 
និង សកល ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង វិបត្តិ 
រាតតៃបាត នៃះ កៃុមហ៊ុន បានធ្វើ ការ-
សមៃច ចិត្តជា យុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងការ- 
បន្ថៃម ការផលិត ម៉ាស់ ដៃលជា 
ផលតិផល មយួ ផៃសៃងទៀត កៃព ីខៃសៃ-
ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម របស់ខ្លួន » ។ 

 ការលើកឡើង នៃះ មិនមៃនជា រឿង 
ភ្ញាកផ់្អើល នោះទៃ ខណៈ របាយការណ ៍
របស់ គៃហទំព័រ MarketAndMar-
kets.com ដៃល ជា អ្នក សៃវជៃវ 
ទីផៃសារ ឈាន មុខ គៃ នៅលើ ពិភព-
លោក បាន ពៃយាករ  ថា តមៃូវការ ម៉ាស់ 
នៅលើ ពភិព លោក  កើនឡើង ព៧ី៣៧ 
លាន ដុលា្លារ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់  
២២  ពានល់ាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ 
ដោយមន អតៃកំណើន បៃចាំឆ្នាំ 
បៃមណ ជិត៣០ដង។ 

 លើសពីនៃះ ទៀត ទំហំ ម៉ាស់ ផ្នៃក 
វៃជ្ជសាស្តៃ នៅ ទូទាំង ពិភពលោក 
តៃូវបាន រំពឹងថា នឹង កើន ឡើងដល់ 

បរិមណ ដ៏ គួរឱៃយភ្ញាក់ផ្អើល គឺជា ង៥២ 
ពាន ់លាន ម៉ាស ់គតិ តៃមឹ ចងុឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយសារតៃ ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជងំ ឺក ូវដី- 
១៩ ប៉នុ្តៃ រពំងឹថា  ឆ្នា ំ២០២១ នងឹមន 
ស្ថិរភព ហើយ តមៃូវការ ម៉ាស់ អាច 
ឈាន ដល់ ២៩ ពាន់ លាន ម៉ាស់ តៃឹម 
ឆ្នាំ ២០២៥ ។ 

 ខណៈ បៃជាជន កម្ពុជា កំពុង បន្ត 
បៃឈម  នឹង ការផ្លាស់ប្តូរ ការរស់ នៅ 
បៃចាំថ្ងៃ ដោយសារតៃ ជំងឺ រាតតៃបាត 
ធ្វើឱៃយ កៃមុហ៊នុ ផលតិ ម៉ាស ់ទទលួបាន 
ការសា្វាគមន៍ យ៉ាង កក់ ក្តៅ ហើយ 
កាល ព ីឆ្នាមំនុ ដោយសារ តៃ ការបារម្ភ 
ពី សុខភព បានធ្វើ ឱៃយ តមៃូវ ការ ម៉ាស់ 
មន កំណើន ខ្ពស់ ដៃល រុញ  ឱៃយ តម្លៃ 
ម៉ាស់ កើនឡើង ខ្ពស់ ផងដៃរ ។ 

« ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការផ្តៅត 
របស់ អតិថិជន ទៅលើ គុណភព និង 
កមៃិត នៃ ការការពារ ពី ផលិតផល 
របស ់យើង យើង បាន ផ្តៅត នងិ ខតិខ-ំ 

បៃងឹបៃង យ៉ាងខា្លាងំ ក្នងុ រយៈពៃល ព ី៥ 
ទៅ ៧ ខៃ ដើមៃប ីបង្កើត ផលតិផល ដៃល 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង តមៃូវការ សុខភព 
និង  សុវត្ថិភព  ហើយ តៃូវបាន អនុវត្ត 
បនា្ទាប់ពី ការដាក់ ពាកៃយស្នើសុំ ផលិត 
ម៉ាស ់តៃវូបាន រដា្ឋាភបិាល អនមុត័ កាល 
ពី ខៃមៃសា ឆ្នាំមុន » ។ 

 លោក Hong បន្តថា ៖« ជា លទ្ធផល 
យើង អាច និយយ ដោយ ទំនុកចិត្ត ថា 
ផលតិផល ម៉ាស ់ទាងំអស ់ដៃល ផលតិ 
នៅក្នុង សៃុក ដោយ កៃុមហ៊ុន HK 
Burltex គឺ ស្ថិត ក្នុងចំណោម ផលិត-
ផល ម៉ាស ់មយួចនំនួ តចូ ប៉ណុោ្ណោះ ដៃល 
តៃូវបានបញ្ជាក់ដោយ កៃសួងសុខា-
ភិបាល កម្ពុជា ថាបាន  បំពៃញ តាម 
ស្តង់ដា សុខភព  និង សុវត្ថិភព 
អន្តរជាតិ » ។  

 សមៃប ់ការលក ់រាយ នៅ ផៃសារ ទនំើប 
និង តាម ហាង មួយចំនួន គឺមន តម្លៃ 
ចាបព់ ី៨ ដលុា្លារ ក្នងុ ១ បៃអប ់ដៃលមន 

៥០ ម៉ាស់ ជា បៃភៃទ ម៉ាស់ ៣ សៃទាប់ 
ដៃល ផលិត ដោយ បៃើ វត្ថុធតុដើម 
គុណភព ខ្ពស់ នាំចូល មកពី បៃទៃស  
ចិន ។ លោក Hong ជឿជាក់ថា  តម្លៃ 
សមរមៃយ នៃះ នឹង ផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ 
ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា ទាំងមូល  និង 
រួមចំណៃក ដល់ ស្ថិរភព នៃ តម្លៃ ម៉ាស់ 
នៅ កម្ពុជា ។  

 កៃព ីម៉ាស ់៣សៃទាប ់កៃមុហ៊នុ HK 
Burltex ក៏ ផលិត ម៉ាស់ ផៃសៃងទៀត ដៃរ 
ដូច ម៉ាស់ ៤ សៃទាប់ និង ម៉ាស់ សមៃប់ 
វះកាត់ N95 ផងដៃរ ។ តាមរយៈ 
ខៃសៃចងា្វាក់ ផលិតកម្ម ចំនួន ១០ និង 
មន បុគ្គលិក ចំនួន ៧០០ នាក់ កៃុម-
ហ៊នុ អាច ផលតិ ម៉ាស ់បាន រហតូដល ់១ 
លាន ម៉ាស់ ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ 

 ដោយមន ចំណាប់អារម្មណ៍ ខា្លាំង 
ទៅលើ ចងា្វាក់ ផលិតកម្ម ម៉ាស់ របស់ 
ខ្លួន ទើប ពៃល ថ្មីៗ នៃះ កៃុមហ៊ុន បាន 

ណៃនាំ ផលិតកម្ម OEM សមៃប់ 
អតិថិជន សាជីវកម្ម ដៃល ផលិតផល 
របស់ខ្លួន តៃូវបាន ផលិត និង ប្តូរ តាម 
តមៃូវការ របស់ អតិថិជន  ហើយក៏ 
គៃង នឹង ពងៃីក បៃតិបត្តិការ បន្ថៃម 
ទៀត នៅ ប៉នុា្មាន ខៃ ខាងមខុ ជាមយួនងឹ 
ខៃសៃចងា្វាក់ ផលិតកម្ម ចំនួន ១០ បន្ថៃម 
ទៀត នឹង ជួយ បង្កើន ផលិតផល របស់ 
កៃុមហ៊ុន កើន ដល់ ២ លាន ម៉ាស់ ក្នុង 
១ថ្ងៃ ។   

លោក Frankie Yeung បៃធន 
គៃប់គៃង ទូទៅ បាន ថ្លៃងថា ៖« ផ្អៃក  
លើ គុណភព នៃ ផលិតផល របស់ 
យើង ក៏ដូចជា ការស្នើសុំ កំណត់ តម្លៃ 
សមរមៃយ សមៃប់ ដៃគូ លក់រាយ  និង 
អតិថិជន សាជីវកម្ម យើង រំពឹងថា នឹង 
ចាប់ យក ចំណៃក ទីផៃសារ បាន១០ 
ភគរយ នៃ ទីផៃសារ ម៉ាស់ ក្នុងសៃុក 
នៅក្នុង រយៈពៃល ២ ឆ្នាំ ខាងមុខ »៕ 

 HK Burltex ជាក្រមុហុ៊នទី១នៅកម្ពជុាដ្រលបោះពុម្ពឡូហ្គោនៅលើម៉ាស់។   

ក្រមុហុ៊ន HK Burltex ផលិតម៉ាស់បានចំនួន១លានម៉ាស់ក្នងុ១ថ្ង្រ តាមរយៈខ្រស្រចង្វាក់ផលិតកម្មចំនួន១០។ 

 លោក Hong Kong Wai នាយកគ្រប់គ្រងក្រមុហុ៊ន  HK Burltex។ 
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លោកElonMuskម្ចាស់
ក្រមុហ៊នុTeslaបានវនិយិោគ
ទកឹប្រក់ចនំនួ១,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារដើម្របីទិញរូបិយប័ណ្ណ
Bitcoinនិងប្រកាសថាក្រុម-
ហ៊នុលោកគ្រងនងឹប្រើប្រស់
រូបិយប័ណ្ណអ្រឡិចត្រូនិកBit-
coinន្រះក្នងុការទញិរថយន្តពី
ក្រមុហ៊នុខ្លនួ។ភ្លាមៗនោះតម្ល្រ
របូយិបណ័្ណBitcoinបានឡើង
លឿនមិនធ្លាប់មនពីមុនមក
ដោយបង្កើតឱ្រយមនការពិភ-
ក្រសាដ្រញដោលនងិវភិគថាតើ
អនាគតន្ររូបិយប័ណ្ណអ្រឡិច-
ត្រនិូកនឹងកា្លាយជាយ៉ាងណា?
ក្រយការប្រកាសនិងការ-

អនុម័តវិនិយោគរួចមកទីផ្រសារ
ទូទាត់សាច់ប្រក់រួមមនដូច-
ជា PayPalស្រវាបង់ប្រក់
តាមទរូសព័្ទ(Microstrategy
MSTR)ធ្លាក់ចុះប្រមណដក
២៣,៤%,Visa, Square-
SQធ្លាក់ដល់ដក០,២%និង
Mastercard ក៏ធ្លាក់ចុះផង-

ដ្ររ។ យ៉ាងណាមិញទីផ្រសារ
រូបិយប័ណ្ណBitcoinនិងរូបិយ-
បណ័្ណអ្រឡចិត្រនូកិ(crypto)
ផ្រស្រងៗទៀតហាក់ហក់ឡើង
ខ្ពស់វិញ។
លោកThomasCarper

សមជិកព្រឹទ្ធសភជាន់ខ្ពស់
អាម្ររកិនៅរដ្ឋដ្រឡាវា៉ា(Dela-
ware)បានឱ្រយដងឹទាកទ់និនងឹ
បាតភុតូន្រះថា៖«ក្នងុចណំោម
រូបិយប័ណ្ណនិមិត្ត(អ្រឡិចត្រូ-
និក)រូបិយប័ណ្ណដ្រលគួរឱ្រយកត់-
សម្គាល់បផំតុគឺBitcoinដ្រល
ផ្ដល់ក្ដីសង្រឃឹមដល់អ្នកទិញខ្លះ
និងធ្វើឱ្រយមនអ្នកខ្លះភ័យខ្លាច
ខ្លះច្របូកច្របល់ដូចត្រពួក-
យើងដ្ររថាតើអនាគតអាច
នឹងមនអ្វីកើតឡើង?»។
លោកElonMuskកាលពី

ថ្ង្រទី៨កមុ្ភៈកន្លងទៅបានប្រ-
កាសថាក្រមុហ៊នុTeslaបាន
ទិញរូបិយប័ណ្ណBitcoinចំនួន
១,៥ពាន់លានដុលា្លារកាលពី
ខ្រមករាដោយរំពឹងថានឹង
ចាប់ផ្តើមទទលួយករបូយិបណ័្ណ
ប្រភ្រទន្រះដើម្របីទូទាត់នា-

ព្រលអនាគត។ របាយការណ៍
ក្រមុហ៊នុTeslaបានឱ្រយដងឹថា
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ខ្លួន
បានអនមុត័គោលនយោបាយ
វិនិយោគដោយបានធ្វើបច្ចបុ្របន្ន-
ភពនៅក្នុងខ្រមករាក្នុងការ-
ផ្តល់ភពងាយស្រួលបន្ថ្រម-

ទៀតដើម្របីបង្កើតឱ្រយមនប្រភ្រទ
ទូទាត់សាច់ប្រក់ច្រើននិង
ផ្តល់ផលចំណ្រញអតិបរម
បន្ថ្រមទៀតលើសាច់ប្រក់
របស់យើងដ្រលនៅសល់ក្រ
ពីប្រតិបត្តកិារ។គិតត្រមឹដំណាច់
ឆ្នាំ២០២០ក្រុមហ៊ុនន្រះមន

សាច់ប្រក់សុទ្ធស្មើនឹង១៩,៣៨
ពាន់លានដុលា្លារ។
ព័ត៌មនន្រះបានធ្វើឱ្រយតម្ល្រ

Bitcoinលោតឡើងដល់២៥
ភគរយឬស្មើនឹងប្រមណ
ជាង៤៥០០០ដុលា្លារក្នុង១
ឯកតាដ្រលជាកំណត់ត្រខ្ពស់

បំផុតមិនធ្លាប់មនពីមុនមក។
លោកMuskហាក់ដូចជា
ចាត់ទុកខ្លនួឯងថាជាអ្នកត្រសួ-
ត្រយទីផ្រសាររូបិយប័ណ្ណអ្រឡិច-
ត្រនិូកកាលពីសបា្តាហ៍មុនដោយ
បានផសូ្តធ្វីធើរជាបន្តបនា្ទាប់នងិ  
បន្ថ្រមហាសថ្រក '#Bitcoin'
ទៅលើផូស្តTwitterរបស់លោក។ 
គាត់បានបន្តផូស្តទាក់ទិននឹង
និយយជាមួយរូបិយប័ណ្ណ
អ្រឡចិត្រនូកិមយួប្រភ្រទទៀត
គឺDogecoinដ្រលធ្វើឱ្រយទផី្រសា
រូបិយប័ណ្ណមួយន្រះកើនឡើង
ដល់៥០ភគរយកាលពីស-
បា្តាហ៍មុនបនា្ទាប់ពីការប្រកាស
វិនិយោគរបស់លោក។
លោកNicCarterសហសា្ថាប- 

និកក្រុមហ៊ុនCastleIsland
Venturesនិងក្រុមហ៊ុនទិន្ន-
ន័យCoinMetricsបានប្រប់
សា្ថានីយទូរទស្រសន៍CNBCកាល
ពីថ្ង្រពុធថាលោកមនជំហរ
សុទិដ្ឋនិិយមចំពោះBitcoin
នងិរកីរាយចពំោះជហំានរបស់
លោកMuskដ្រលបានទិញ
Bitcoin។...តទៅទំព័រ១១

ស្តកីឡា

ប្រធនាធបិតីអាម្ររកិលោក
JoeBidenកាលពីថ្ង្រពធុបាន
ប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆំង
ក្រមុម្រដកឹនាំយោធមីយ៉ាន់ម៉ា
ហើយបានទាមទារឱ្រយពួកគ្រ
បោះបង់អណំាចក្រយពីមន
មនុស្រសរាប់មុឺននាក់បានច្រញ
តាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនានា
នៅក្នងុប្រទ្រសមយី៉ានម់៉ាអស-់
រយៈព្រល៥ថ្ង្រជាប់គា្នាដ្រល
បានទាមទារឱ្រយមនប្រជាធិប-
ត្រយ្រយឡើងវញិនៅក្នងុប្រទ្រស
មួយន្រះ។
ការបងា្ហាញកម្លាំងដ៏ព្រញ-

និយមនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាំង-
ហ្គាន ដ្រលបានធ្វើឡើងនៅ
ក្នុងការផ្គើនទៅនឹងបម្រមតវា៉ា
មួយ នៅក្នុងអតីតរដ្ឋធនី
មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគ្រមើល
ឃើញថាមនហ្វូងមនុស្រស
យ៉ាងច្រើនដើរដង្ហ្រក្របួនឆ្លង

កាត់ទីក្រុងនោះហើយបាន
អពំាវនាវឱ្រយដោះល្រងម្រដកឹនាំ
របស់ពួកគ្រ គឺលោកស្រីអ៊ុង-
សានស៊ូជី បនា្ទាប់ពីយោធ
បានទម្លាក់លោកស្រីនៅក្នុង
ការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពី
សបា្តាហ៍មុន។
ក្រមុអ្នកតវា៉ាបានប្រឈមមខុ

ជាមួយប៉ូលិស១ថ្ង្រក្រយពី
អាជា្ញាធរបានបបំ្រកហ្វងូមនសុ្រស
គ្រប់ទីកន្ល្រងជាមួយឧស្ម័ន-
បង្ហរូទកឹភ្ន្រកនងិគ្រប់កាភំ្លើង-
កៅស៊ូនងិបង្កើនការយយីឥត
ឈប់ឈរទៅលើម្រដឹកនាំ
គណបក្រសទម្លាក់ពីតំណ្រង
របស់ពួកគ្រ។
ការបង្កើនកងកម្លាំងកាន់-

ត្រច្រើនឡើងភ្លាមៗប្រឆំងការ-
ធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទ្រស
បានធ្វើឱ្រយមនការថ្កោលទោស
ពីអន្តរជាតិជាថ្មីក្រយពី
ប៉ូលិសបានបាញ់គ្រប់ពិតទៅ
លើការប្រមូលផ្តុំមួយនៅក្នុង

រដ្ឋធនីណ្រពដិោដ្រលជារដ្ឋធនី
តាំងពីឆ្នាំ២០០៥មកេម៉្លះ។
លោកBidenបានថ្ល្រងថា

រដ្ឋការរបស់លោកបានកាត់ផ្តាច់
ថវិការបស់ក្រុមឧត្តមស្រនីយ៍
មីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងទឹកប្រក់ចំនួន
១ពាន់លានដុលា្លារនៅអាម្ររិក  
ហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីក្នុង
ព្រលឆប់ៗខងមុខន្រះ។
លោកBidenបានថ្ល្រងថា៖

«ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំអំពាវនាវឱ្រយ
យោធមីយ៉ានម់៉ាត្រវូដោះល្រង
ក្រុមម្រដឹកនាំនយោបាយ
ប្រជាធិបត្រយ្រយនិងសកម្មជន
ដ្រលពួកគ្របច្ចុប្របន្នកំពុង
ឃុំខ្លួននៅក្នុងនោះរួមមន
លោកស្រីអ៊ុងសាន ស៊ូជី និង
ប្រធនាធិបតីWinMyint។
យោធត្រូវត្របោះបង់អំណាច»។
មនុស្រស២នាក់បានរងរបួស

យ៉ាងធ្ងនធ់្ងរនៅក្នងុឧប្របត្តហិ្រតុ
នៅទីក្រុងណ្រពិដោ នៅក្នុង-
នោះរមួមនស្ត្រីម្នាក់ដ្រលត្រវូ

បានគ្របាញ់ចំក្របាលសា្លាប់។
រូបភពដ្រលបានពិពណ៌នា

អំពីអ្នកស្រីនៅព្រលបច្ចុប្របន្ន
ក្រយពីអ្នកស្រីត្រូវបានគ្រ
បាញ់សា្លាប់គឺកាលពីថ្ង្រពុធគ្រ
បានយករបូអ្នកស្រីដាក់នៅលើ
បដាតវា៉ាធំមួយហើយត្រូវបាន
គ្រច្រករលំ្រកយ៉ាងទលំូទលូាយ 
នៅតាមអុនីធណឺតិជាមយួនងឹ
ការបងា្ហាញនូវភពសោកសៅ
និងខឹងសម្របាយ៉ាងខ្លាំង។
អ្នករាយការណ៍ពិស្រសរបស់

អង្គការសហប្រជាជាតិលោក
TomAndrewsបានថ្ល្រងនៅ
លើគ្រហទំព័រធ្វីធើរកាលពីថ្ង្រពុធ  
ថា៖«ពួកគ្រអាចបាញ់សម្លាប់
ស្ត្រវ័ីយក្ម្រងម្នាក់បុ៉ន្ត្រពួកគ្រមិន
អាចលចួយកក្តីសង្រឃឹមនងិការ- 
ដោះស្រយរបស់មនុស្រសដ្រល
បានប្ត្រជា្ញាចិត្តបាននោះទ្រ»។
ហ្វូងមនុស្រសយ៉ាងច្រើនបាន

វិលត្រឡប់ច្រញតាមដងផ្លូវ
ន្រទីក្រុងយ៉ាំងហ្គានកាលពី-

ថ្ង្រពុធដ្រលជាថ្ង្រមុនព្រល
ពួកគ្របានប្រឈមមុខប្រឆំង
ជាមយួអង្គភពប៉លូសិប្រឆងំ
កុបកម្ម ដ្រលឈរនៅក្រប្ររ
រថយន្តបាញ់ទកឹនៅជតិគ្រហដា្ឋាន
របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី។
ការធ្វើសនុ្ទរកថារបស់លោក

Bidenបានធ្វើឡើងក្រយពី
ប្រធនគោលនយោបាយការ-
បរទ្រសសហភពអឺរ៉ុបលោក
JosepBorrell បានព្រមន
ថាប្លុកអឺរ៉ុបអាចដាក់ទណ្ឌកម្ម
ថ្មីទៅលើយោធមីយ៉ានម់៉ាបុ៉ន្ត្រ
លោកបានថ្ល្រងថារាល់វិធន-
ការណាមយួគរួត្រវូបានកណំត់
គោលដៅដើម្របីចៀសវាងកុំឱ្រយ
ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទូទៅ
នៅក្នុងប្រទ្រសមួយន្រះ។
សមគមជំនួយដើម្របីក្រុម

ឃ្លាមំើលអ្នកទោសនយោបាយ
បានថ្ល្រងថាអ្នកនយោបាយជា
ច្រើនទៀតមកពីគណបក្រសសម្ពន័្ធ
ជាតិដើម្របីប្រជាធិបត្រយ្រយ(NLD)

របស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី
ត្រវូបានគ្រឃំុខ្លនួកាលពីថ្ង្រអងា្គារ
រួមជាមួយអ្នកនយោបាយ៣០
នាក់ផ្រស្រងទៀតនៅក្នងុនោះអ្នក-  
កាស្រតម្នាក់មកពីប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយទូរទស្រសន៍DVBក្នងុតំបន់
នៅកន្ល្រងតវា៉ានៅក្នុងទីក្រុង
Mandalay។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

នៅមិនទាន់មនការឆ្លើយតប
របស់ម្រដឹកនាំយោធមីយ៉ាន់-
ម៉ាអំពីការប្រកាសដាក់ទណ្ឌ-
កម្មរបស់ប្រធនាធបិតីអាម្ររកិ
លោកJoeBidenនៅឡើយ
ទ្រ។ប៉ុន្ដ្រម្រដឹកនាំយោធមី-
យ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមស្រនីយ៍
MinAungHlaingបានបញ្ជាក់
នៅក្នុងសុន្ទរកថាលើកដំបូង
របស់លោកតាមទូរទស្រសន៍
កាលពីថ្ង្រចន្ទថាការរឹបអូស
យកអណំាចន្រះគជឺាការត្រមឹ-
ត្រូវ ដោយសារមនការលួច-
បន្លំសន្លឹកឆ្នាត៕

លោកElonMuskវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណBitcoinចំនួន១,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារនឹងធ្វើឱ្យទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអ្ឡិចតូ្និកឡើងកូដឬយ៉ាងណា?

លោកBidenប្កាសដាក់ទណ្ឌកម្មខណៈយោធ មីយ៉ានម់៉ាបង្កើនការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្ទ្ស

លោកElonMuskបង្ហាញកាយវិការនៅព្លលោកមកដល់កន្លង្រោងចក្ផលិតរថយន្តអគ្គសិនីអាម្រិក។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

កងទ័ពឥណ្ឌានិងចិនបានដកទ័ពខ្លនួចេញ
ពីតំបន់បឹងហិមាល័យ 
កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទ១ី១កមុ្ភៈរដ្ឋមន្តៃីការពារជាតិឥណ្ឌាបាន

និយាយថា បៃទៃសឥណ្ឌានិងចិនបានពៃមពៃៀងគ្នាដកកងទ័ព
ចៃញពីតំបន់បឹងនៅភាគខាងលិចហិមាល័យ។
កៃសងួការពារជាតិចនិបាននយិាយថាការដកកងទព័របសភ់ាគី

ទាំង២តៃូវបានចាប់ផ្តើមដកចៃញពីតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃទី១០
កុម្ភៈមកម្លៃ៉ះ។
ជម្លោះនៃះបានចាបផ់្តើមនៅខៃមៃសាឆ្នាំ២០២០នៅពៃលដៃល

បៃទៃសឥណ្ឌាបាននិយាយថាកងទ័ពចិនបានជៃៀតចូលទៅក្នុង
ពៃំដៃននៅតំបន់Ladakhនៅភាគខាងលិចហិមាឡៃយា៉ា។
បៃទៃសចនិបាននយិាយថាកងទព័របស់ខ្លនួកពំងុបៃតបិត្តកិារនៅ
ក្នងុតបំន់របស់ខ្លនួហើយបានចោទបៃកាន់ឆ្មាំពៃដំៃនឥណ្ឌាថាជា
អ្នកបង្កហៃតុ៕សុខស្រីលុច

វ៉េណេសុ៊យអេឡាៈអ្នកគេប់គេងកេមុហុ៊ន
បេងរដ្ឋ២នាក់ជាប់ពន្ធនាគារពីបទចេក-
ចាយព័ត៌មានសមា្ងាត់ឱេយអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃពុធអាជា្ញាធរវៃ៉ណៃស៊ុយអៃឡាបានចាប់ខ្លួននិងដាក់

ពន្ធនាគរអ្នកគៃប់គៃងកៃុមហ៊ុនបៃងរដ្ឋPetroleosdeVene-
zuelaចំនួន២នាក់ពីបទចៃកចាយព័ត៌មានសមា្ងាត់។
លោកAryenisTorrealbaនិងលោកAlfredoChirinos

មកពីនាយកដា្ឋានផ្គត់ផ្គង់និងពាណិជ្ជកម្មរបស់កៃុមហ៊ុនPDVSA
តៃវូបានកាតទ់ោសឱៃយជាបព់ន្ធនាគររយៈពៃល៥ឆ្នាំកាលពីសបា្តាហ៍
មុន។ពួកគៃតៃូវបានគៃចាប់ខ្លួននៅខៃកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ដោយតៃូវ
បានគៃចោទបៃកាន់ពបីទបៃកធ្លោយពត័ម៌ានដល់រដា្ឋាភបិាលសហ-
រដ្ឋអាមៃរកិដៃលធ្វើឱៃយអាមៃរកិដាកទ់ណ្ឌកម្មកៃមុហ៊នុPDVSAនងិ
ពៃយាយាមទមា្លោក់លោកបៃធនាធិបតីNicolasMaduroតាំងពីឆ្នាំ
២០១៩៕សៅសម្ភស្រស

អារ៉ាប់រួមដករដ្ឋមន្តេីកេសួងការបរទេសចេញ
នៅក្នងុការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្តេីឡើងវិញ
អារ៉ាប់រួម (UAE)បានដករដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបរទៃសលោក

AnwarGargashចៃញពីមខុតណំៃងរបសល់ោកនៅក្នងុការរៀប-
ចំគណៈរដ្ឋមន្តៃីឡើងវញិ។នៃះបើតាមការឱៃយដងឹពសីៃចក្ដបីៃកាស
មួយលើបណ្តាញសង្គមTwitterកាលពីថ្ងៃពុធ។
យា៉ាងណមិញលោកSheikhShakhbout binNahyan

នងឹជនំសួលោកGargashវញិដោយតៃវូបានតៃងតាងំជាទីបៃកឹៃសា
របស់បៃធនាធិបតីអារ៉ាប់រួមគឺលោកសៃីSheikhKhalifabin
ZayedAlNahyanអភិបាលកៃុងឌូបៃ និងនាយករដ្ឋមន្តៃី
SheikhMohammedbinRashidAlMaktoum។
លោកGargashបានកាន់តំណៃងនៃះចាប់តាំងពីខៃកុម្ភៈឆ្នាំ

២០០៨មកម្លៃ៉ះខណៈលោកShakhboutbinNahyanបាន
ធ្វើជាឯកអគ្គរជទតូអារ៉ាប់រមួបៃចាំនៅអារ៉ាប៊សីាអ៊ឌូតីចាបត់ាងំពី
ខៃកក្កដាឆ្នាំ២០១៧៕សៅសម្ភស្រស

សុខស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃពធុទ១ី០ខៃកមុ្ភៈ
កៃមុបាតុករថៃបានបៃមលូផ្តុគំ្នា
នៅទីកៃងុបាងកកដើមៃបីទាមទារ
ឱៃយមានការដោះលៃងសកម្ម-
ជនចំនួន៤នាក់ដៃលតៃូវបាន
ចាប់ឃុំខ្លួនហើយពួកគៃតៃូវ
ចោទបៃកាន់ពបីទបៃមាថពៃះ-
មហាកៃសតៃ។
កៃមុអ្នកតវ៉ាបៃមាណ១០០០ 

នាក់បានបៃមូលផ្តុគំ្នានិងអំពាវ-
នាវឱៃយមានការដោះលៃងមៃដឹក- 
នាំបាតកុម្មទាងំ៤នាក់រមួមាន
លោកParitChiwarakលោក
ArnonNampaកញ្ញាPati-
watSaraiyaemនិងលោក
SomyotPrueksakasem-
sukk។អ្នកទំាង៤អាចជាប់-
ពន្ធនាគររហូតដល់១៥ឆ្នាំ
កៃមការចោទបៃកាន់ពីបទ-
បៃមាថពៃះមហាកៃសតៃ។
កញ្ញាPanusaya"Rung"

Sithijirawattanakulដៃល
ជាមៃដឹកនំាតវ៉ាមា្នាក់បានបៃកាស 
ពីការតវ៉ានៃះបនា្ទាប់ពីតលុាការ
បានបញ្ជូនមៃដឹកនាំ៤នាក់
ទៅឃុំខ្លួនបណ្តាះអាសន្ន
កៃមការចោទបៃកាន់ពីបទ-
បរិហារកៃរ្តិ៍។អ្នកទាំង៤ មិន
តៃូវបានដោះលៃងនិងមិន-
អនុញ្ញាតឱៃយនៅកៃឃុំនៅ-
ឡើយទៃ។
ការធ្វើបាតុកម្មនៅទីកៃុង

បាងកកពីដំបូងតៃូវបានធ្វើ-
ឡើងដើមៃបីបង្ហាញការគំទៃ
កៃមុអ្នកតវ៉ានៅបៃទៃសមីយា៉ាន់-
មា៉ា។ប៉នុ្តៃបាតកុម្មនៃះតៃវូបាន
កា្លោយជាការអំពាវនាវឱៃយមាន
ការផ្លោស់ប្តូរឬបញៃឈប់ការអនុ-
វត្តចៃបាប់ «បៃមាថពៃះរជា»

បនា្ទាប់ពីសកម្មជនទាងំ៤នាក់
តៃូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី៨
កុម្ភៈថ្មីៗនៃះ។
មៃដឹកនាំបាតុកម្ម កញ្ញា

Panusaya“Rung”Sithi-
jirawattanakulបាននយិាយ
ថា៖«បៃសិនបើយើងជាចៃើន
នាក់នាំគ្នាដើរតាមផ្លូវយើង
អាចធ្វើកណំៃទមៃង់រជានយិម
បាន»។ការតវ៉ាដៃលដឹកនាំ
ដោយយុវជននៅក្នុងបៃទៃស
ថៃកាលពីឆ្នាមុំនបានអំពាវនាវ
ឱៃយមានការកៃទមៃង់ចៃបាប់រជា-
ធិបតៃយៃយ។ការតវ៉ានោះគឺ
ទាមទារឱៃយមានការធ្វើកំណៃ-
ទមៃង់សិទ្ធិរជាធិបតៃយៃយនិង
បដិសៃធការចាប់ឃំុខ្លនួមៃដឹក-
នាំបាតុករទាំង៤នាក់ដៃល
តៃវូបានកាត់ទោសពីបទបៃមាថ
ពៃះមហាកៃសតៃ។
អ្នកដឹកនំាបាតុកម្មមា្នាក់លោក

PanupongJadnokថ្លៃងថា៖
«ថ្ងៃនៃះគឺជាការជួបជុំដំបូង

ការបើកដំបូងនិងការបៃយុទ្ធគ្នា 
បនា្ទាប់ពីចៃបាប់ដៃលអយុត្តិធម៌
បានធ្វើឱៃយមិត្តរបស់យើងជាប់-
ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគរ»។
កៃុមបាតុករបានទាមទារ

សំណើចំនួន៣ដូចកាលពីឆ្នាំ-
មុនដៃរគឺការទមា្លោក់លោក
នាយករដ្ឋមន្តៃីPrayutChan
-o-chaចៃញពីតំណៃងសរ-
សៃរឡើងវិញនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដៃលគទំៃដោយយោធនងិធ្វើ
កំណៃទមៃង់របបរជានិយម។
ចំណៃកឯលោកPrayut

Chan-o-chaវិញបាននិយាយ
ថាការតៃឡប់មកវិញនៃការ-
តវ៉ានៃះនឹងធ្វើឱៃយមានការបង្ក
គៃះថា្នាក់ដល់បៃទៃសថៃ។
កាលពីថ្ងៃទី១០ខៃកុម្ភៈ

សមាជិកសភាគណបកៃសបៃឆំង
ថៃបៃហៃល៤៤នាក់បាន
ដាក់សំណើធ្វើវិសោធនកម្ម
ចៃបាប់បៃមាថពៃះមហាកៃសតៃ។
សមាជិកសភាគណបកៃសបៃឆំង

ថៃបាននិយាយថាការធ្វើវិសោ-
ធនកម្មចៃបាប់នៃះអាចបន្ធរូបន្ថយ
ភាពតានតឹងផ្នៃកនយោបាយ
និងបង្កើនសៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញ- 
មតិអឡំងុពៃលមានការបៃឆំង
នឹងរដា្ឋាភិបាល។
នៅក្នុងសំណើនោះអ្នក

ដៃលបរិហារកៃរ្តិ៍ ឬគំរមពៃះ-
មហាកៃសតៃនៅតៃបៃឈមនឹង
ការជាប់ពន្ធនាគរ។ប៉ុន្តៃអាច
ជាប់ពន្ធនាគររយៈពៃល១ឆ្នាំ
ឬពិន័យជាបៃក់៣០មុឺន
បាត។ការធ្វើវិសោធនកម្មនៃះ
តៃូវការសំឡៃងគំទៃចៃើនពី
ពៃឹទ្ធសភាដៃលមានយោធ
និងសភាជាន់ទាប។
កាលពីថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈគណ-

បកៃសរជានិយមថៃ Pakdee
បានដាក់សណំើមយួដៃលមាន
ហត្ថលៃខាជាង១០០០០០
នាក់ដើមៃបីបញៃឈប់រល់ការធ្វើ
វិសោធនកម្មចៃបាប់ណមួយ
ទាក់ទងនឹងពៃះមហាកៃសតៃ៕

អ្នកតវ៉ាម្នាក់បញ្ចាងំកំារស្មីឡាស៊្រទៅកាន់បូ៉លិសប្រឆំាងកុបកម្មនៅអំឡុងព្រលប៉ះទង្គចិគ្នា។រូបថតAFP

បេទេសថេៈកេមុបាតុករទាមទារឱេយដោះលេងសកម្មជន
ថ្ងៃសុកៃទី១២ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១៣

តពីទំព័រ១២...«ប៉ុន្តៃជា
អកសុលអ្នកលក់រយជាចៃើន
អាចនឹងខាតបង់បៃក់លើការ-
វិនិយោគdogecoinក្នងុរយៈ-
ពៃលវៃង ពីពៃះវមិនមាន
ទំនាក់ទំនងចៃើនជាមួយនឹង
បច្ចៃកវិទៃយាដៃលគួរធ្វើឱៃយគៃ
ចាប់អារម្មណ៍»។លោកបាន
បន្តយា៉ាងដូច្នៃះ។
លោកបានបន្ថៃមថា៖«រឿង

តៃមួយគត់ដៃលអាចនឹងកើត-
ឡើងចំពោះរូបិយប័ណ្ណបៃភៃទ
នៃះ(Dogecoin)គឺបន្ថយ
លៃបឿននៃការឡើងថ្លៃប៉ុន្តៃនៅ
បន្តនៅក្នុងទីផៃសារដដៃលនិង 
ឈប់ផ្ដល់ការរពំងឹទកុដល់អ្នក- 
វិនិយោគ»។
ទោះជាយា៉ាងណក្ដីមួយជំ-

ហានរបស់កៃុមហ៊ុន Tesla
ក្នុងការទិញរូបិយប័ណ្ណBit-
coinនៃះមានបៃសិទ្ធភាពគួរ-
ឱៃយកត់សមា្គាល់ដោយមានគៃ
រពំងឹថាកៃមុហ៊នុនៃះនងឹទទលួ- 
បានបៃក់ចំណៃញតៃឡប់
មកពីការទិញវិញរប់រយលាន
ដុលា្លោរឯណះ។ការទិញរូបិយ-
ប័ណ្ណBitcoinរបស់កៃុមហ៊ុន
Teslaគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំ
បំផុតមួយដៃលមិនធ្លោប់មាន
ពីមុនមកបើយោងទៅតាមរត-
នាគរBitcoinដៃលជាគៃហ-
ទំព័រដៃលគៃប់គៃងការវិនិយោគ
សាជីវកម្មក្នុងទៃពៃយសកម្ម។
ប៉ុន្តៃសំណួរសួរថាតើសៃវ

ទទូាត់ដទៃៗ ទៀតអាចនងឹបៃើ-
បៃស់របូយិប័ណ្ណអៃឡចិតៃូនកិ

បនា្ទាប់ពីលោកMuskដៃរឬ
យា៉ាងណ?
ការទញិរបូយិប័ណ្ណBitcoin

បានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនិងនៅ
តៃបន្តកើនឡើងជាបន្តបនា្ទាប់
ជាពសិៃសពីសណំក់កៃមុហ៊នុ
សាធរណៈកាលពីឆ្នា២ំ០២០
នៅពៃលដៃលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណ
មួយនៃះឡើងខ្ពស់ជាង៤ដង
នៃតម្លៃដើម។កៃមុហ៊នុTesla
កប៏ានចលូរមួជាមយួកៃុមហ៊នុ
ដទៃទៀតដៃរនៅពៃលនោះ។
កៃមុហ៊នុអភវិឌៃឍន៍សូហ្វវៃរដចូ-
ជាMicroStrategyIncបាន
ទិញBitcoinតម្លៃបៃមាណ
៤២៥លានដុលា្លោរ កាលពីឆ្នាំ
មនុហើយនាយកបៃតបិត្តិរបស់
កៃមុហុ៊ននៃះគឺលោកMichael
Saylorបានកា្លោយបុគ្គលនាំ-
មុខមា្នាក់ដៃលវិនិយោគលើ
រូបិយប័ណ្ណBitcoinនៃះ។

យា៉ាងណមិញការទិញរូបិយ-
ប័ណ្ណការវភិាគនងិការឡើងថ្លៃ
របស់Bitcoinនៃះគឺជាការ-
ពងៃីកខ្លួនរបស់ Bitcoin ក្នុង
ទផីៃសាររបូយិប័ណ្ណអៃឡចិតៃនូកិ
ដៃលដំណើរការនៃះធ្លោប់មាន
រចួហើយចាបត់ាងំពីពៃលដៃល
ទផីៃសារBitcoinឡើងខ្ពសប់ផំតុ
នៅឆ្នា២ំ០១៧ខណៈរូបិយប័ណ្ណ
នៃះនៅតៃបន្តការកើនឡើង
និងការពងៃីកសកា្ដានុពលខ្លួន
ក្នងុទីផៃសាររូបិយប័ណ្ណអៃឡិចតៃ-ូ
និក។ ប៉ុន្តៃក្នុងឆ្នាំ២០២១គៃ
រំពឹងថាការកើនឡើងនៃះទំ-
នងមិនអាចកើតមានឡើងដូច
កាលឆ្នាំ២០១៧ឡើយ។
ថ្មីៗនៃះកៃុមហ៊ុនPayPal

ដៃលជាកៃមុហ៊នុសហសា្ថាបនា
ដោយលោកMuskកាលពីឆ្នាំ
១៩៩៩ក៏បានចាប់ផ្តើមអនុ-
ញ្ញាតឱៃយអ្នកបៃើបៃស់ទញិនងិ

លក់ដោយបៃើបៃស់រូបិយ-
ប័ណ្ណអៃឡិចតៃូនិកផងដៃរ។
កៃុមហ៊ុនគៃប់គៃងបៃក់ធំវិនិ-
យោគធំជាងគៃបំផុតនៅលើ
ពិភពលោកកៃុមហ៊ុនBlack-
rockថ្មីៗនៃះក៏បានផ្លោស់ប្តូរ
លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដៃរ
ដៃលអនុញ្ញាតឱៃយការវិនិយោគ
មយួចនំនួបៃើបៃស់របូយិបណ័្ណ
អៃឡិចតៃូនិកក្នុងការទូទាត់
និងវិនិយោគផងដៃរ។
បើយោងតាមកាសៃតWall

Street Journalកៃុមហ៊ុន
ដៃលកាន់កាប់ Bitcoinនៅ
ក្នុងរតនាគររបស់ពួកគៃអាច
នឹងបៃឈមនឹងហានិភ័យ
ទៃពៃយសកម្មដោយសារតៃ
Bitcoinនិងទៃពៃយសមៃបត្តិឌីជី-
ថលផៃសៃងទៀតតៃូវបានគៃ
ចាត់ទុកថាជា«ទៃពៃយអរូបីមិន
បៃកដបៃជា»ដៃលមានលក្ខណៈ   

បៃថុយបៃថានជាងរូបិយប័ណ្ណ
ទូទៅ។ការធ្លោក់ថ្លៃជាងតម្លៃ
ដៃលកៃុមហ៊ុនទិញអាចនឹង
ធ្វើឱៃយកៃមុហុ៊នចូលដើម។ឧទា-
ហរណ៍ដូចកៃុមហ៊ុនMicro
Strategyធ្លោបប់ានបៃកាសពី
ការខាតបង់ពីការទិញលក់
Bitcoinនៅតៃមីាសទី៣នៃឆ្នាំ
២០២០ដោយសារតៃតម្លៃ
Bitcoinបានធ្លោក់ចុះជាបណ្តាះ-
អាសន្នកាលពីខៃកញ្ញា។
ករណីមួយទៀតគឺ ករណី

របស់Teslaនៃះតៃម្តងពោល
គឺកៃយការបៃកាសទញិរបូយិ- 
ប័ណ្ណBitcoin រួចតម្លៃ Bit-
coinបានឡើងថ្លៃរហូតដល់
២៥%ក្នុង១ថ្ងៃក៏ពិតមៃន
ប៉ុន្តៃក៏បានធ្វើឱៃយជះឥទ្ធិពល
អវជិ្ជមានដលក់ៃមុហ៊នុTesla
ខាតបង់បៃហៃល៤%ចាប់តំាង-
ពីទិញមក៕

លោកElonMuskវិនិយោគ...



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : កើតក្នុងគ្រួសារ
សកម្មជន អាដាណាសុវណ្ណ
រស្មីមម៉ឡឺេ្រហ្គាសជាវចិតិ្រករ
ស្រីកនូកាត់ខ្ម្ររ-បារាងំបានបន្ត
តួនាទីន្រះក្នុងការច្រករំល្រក
សារទៅកាន់ពិភពលោកដោយ
ភ្ជាប់ការពិព័រណ៍សិល្របៈគំនូរ
អរូបីជាមួយនឹងសកម្មភព
តស៊ូមតិរបស់នាង។
កញ្ញាបានបន្តនូវចលនា

«GenerationCCambo-
dia»  របស់ខ្លួនដោយដាក់-
តាំងបង្ហាញសា្នាដ្រគំនូរបង្កប់
អត្ថនយ័ដ្រលត្រវូបានសម្ពោធ
កាលពីថ្ង្រសុក្រ ចុងសបា្ដាហ៍
កន្លងទៅន្រះនៅPlantation
TheLounge។
ជាចលនាដ្រលលើកទកឹចតិ្ត

ឱ្រយមនសុ្រសគតិអ្វីថ្មីដោយសង្កត់
ធ្ងន់ទៅលើការសហការចិត្ត
ម្រតា្តាករុណានិងការទទួល
ខុសត្រូវក្នុងសង្គមចលនា
GenerationCCambodia។
សិល្របការិនី និងសកម្មជន

អាដាណាដ្រលជាប្រធាននងិ
ជាសហសា្ថាបនិកន្រចលនា
GenerationCCambodia
ផងដ្ររបានឱ្រយដឹងថា៖«Gen-
erationCCambodiaគឺខ្ញុំ
ប្រើសិល្របៈគំនូរក្នុងការបញ្ជូន
សារន្រជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងសង្គម។
រាល់កម្មវិធីដ្រលខ្ញុំបានរៀបចំ
គោលដៅគឺទាក់ទងទៅនឹង
ចិត្តសាស្រ្តសង្គមបរិសា្ថាន
និងសិល្របៈ»។
កញ្ញាបន្តទៀតថា៖ «លើក-

ន្រះខ្ញុំបានផ្ដល់សំឡ្រងជូនទៅ
អ្នកនិពន្ធខ្ម្ររម្នាក់លោកKyle

Kaoដ្រលបានសរស្ររសៀវភៅ
កំណត់ហ្រតុមួយក្របាលហៅ
ថាBlackដ្រលការតាំង-
ពិព័រណ៍របស់ខ្ញុំជាការផ្ដល់
ឱកាសឱ្រយលោកបានបង្ហាញ
និងច្រកចាយការព្រួយបារម្ភ
ទៅកាន់កម្ពុជាដូចគ្នា»។
កម្រងសា្នាដ្រសិល្របៈឈ្មោះ

ថា«OriginsandBecom-
ing»(ដើមកំណើត និងការ
ប្រកា្លាយ» នឹងបង្ហាញតាម
សលិ្របៈគនំរូ៤ផ្ទាងំរបស់កញ្ញា
អាដាណាក្នុងនោះមនPar-
enthood(ភពជាមតាបតិា)
Femininity&Masculinity
(ភពជាស្ត្រីនងិបរុស)Hon-
esty&Vulnerability(ភព-
ស្មោះត្រង់ និងភពងយរង-
គ្រះ)និងEmpathy&

Compassion(ការយលច់តិ្ត
និងការអាណិតអាសូរ)។
កម្មវិធីពិព័រណ៍ន្រះកញ្ញា

ផ្ដាតទៅលើ ភពជាឪពុក-
ម្ដាយ រួមទំាងទំនាក់ទំនង
ជាមួយបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដ្ររ។
រំល្រចប្រធានបទន្រះឡើង

កញ្ញាបានបកស្រយថាការ-
រៀននៅតាមសាលាគ្រន់ត្រជា
ការផ្ដល់ចំណ្រះឱ្រយកុមរសម្រប់
ការងរនៅថ្ង្រខាងមខុត្រវាមនិ
គ្រប់លក្ខណៈក្នងុនាមជាមនុស្រស
ម្នាក់ឬពលរដ្ឋម្នាក់នោះទ្រ។
ភពជាឪពកុម្ដាយគឺលើសពី

នោះ។ភពជាឪពុកម្ដាយគឺជា
ការផ្ទ្ររចំណ្រះជំនាញព្រញ-
ល្រញមយួជវីតិនងិបទពសិធ
ជាច្រើនទាំងដោយច្រតនា
និងអច្រតនាដល់កូនៗ។

ផ្រសារភ្ជាប់ភពជាឪពុកម្ដាយ
និងរឿងរា៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រ កញ្ញា
ក៏បានរំល្រចនូវចំណុចដ្រល
ប្រទ្រសកម្ពុជាធា្លាប់ជួបរឿងរា៉ាវ
ភ័យរន្ធត់កាលពីសម័យរបប
ប្រល័យពូជសាសន៍។
របបខ្មោងងតឹបាននាឱំ្រយមន

ដំបៅដួងចិត្តការធ្វើទណ្ឌកម្ម
ទាំងកាយនិងប៉ះពាល់បញ្ហា
ផ្លូវចិត្តការភៀសខ្លួនការមិន
ទទួលបានចំណ្រះដឹងគ្រប់-
គ្រន់ និងជាពិស្រសខ្វះការ-
ថ្រទាំពីឪពកុម្ដាយចាស់ៗ ដ្រល
ឆ្លងកាត់រឿងទាងំអស់ន្រះបាន
ផ្ទ្ររមកកនូចៅតៗគ្នាដោយមនិ
ដឹងខ្លួន។
វិបត្តិផ្លូវចិត្តតជំនាន់ន្រះត្រូវ

បានអ្នកនិពន្ធលោក កៅ
សុខម៉ៅ (KyleKao)បាន

សរស្ររពីកុមរភពរបស់
លោកដ្រលធធំាត់ពរីបសួក្នងុ
សម័យក្រយសង្គ្រមសុីវិល-
កម្ពុជានិងបទពិសធការ-
ជួបប្រទះបញ្ហាផ្រស្រងៗដូចជា
សុខភពផ្លូវចិត្តការងរនៅ
វ័យកុមរនិងសម្ពោធគ្រួសារ។
សលិ្របការនិរីបូបានរឭំកដ្ររ៖

«តាមរយៈសារច្រករលំ្រកទាងំ-
អស់ន្រះខ្ញុំសង្រឃមឹថាខ្ម្ររយើង
នឹងបើកចិត្តទទួលសា្ដាប់អ្នក-
ដ្រលរងសម្ពោធនិងកំពុងមន
វិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយមិនចាត់ទុក
ថាពកួគត់ឆ្កតួហើយព្រយាយាម
ជួយគ្នាទាញពីភពខ្រសាយ
មកជាភពខា្លាំងវិញដើម្របីឱ្រយ
ពួកគត់ហ៊ានបើកចំហពីជំងឺ
ផ្លួវចិត្តរបស់គត់ដូចគ្នា»។
កញ្ញាបន្តថា៖ «ខ្ញុំសង្រឃឹមថា

មនុស្រសនឹងឃើញពីរឿងរា៉ាវ
របស់ Kyleហើយមកមើល
និងអានពីសិល្របៈគំនូរ និង
សញ្ជឹងគិតពីជីវិតរបស់ខ្លួន
ដោយការតាំងសមធិពីព្រះ
មនត្រអ្នកដ្រលមនចិត្តស្រឡះ
ទ្រទើបអាចជះឥទ្ធិពលដល់
ពិភពលោកដោយការយល់
ច្របាស់ពីសំណួរសាមញ្ញន្រះគឺ
ថាយើងមកពីណា?ហើយ
យើងនងឹទៅណា?ដចូ្ន្រះការ-
សា្គាលព់ីប្រភពកណំើតនងិដងឹ
ច្របាស់ថា ខ្លួនធ្វើអ្វីបន្តទៀត

មនសារៈសំខាន់ណាស់»។
កន្លងមកសារន្រការតស៊ូ

ប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់កញ្ញាមន
ការគទំ្រយា៉ៅងខា្លាងំនងិមនត្រ
អ្នកដ្រលលើកទឹកចិត្តដល់
កញ្ញាជាហ្រតុធ្វើឱ្រយកញ្ញាមន
កម្លាងំចតិ្តនងិបន្តធ្វើវាហើយក៏
សង្រឃឹមថាចលនាGenera-
tionCCambodia របស់
កញ្ញាបានច្រករំល្រកទៅដល់
អន្តរជាតិផងដ្ររ។
ក្នុងដំណើរបន្តចលនាន្រះ

ផងដ្ររនៅថ្ង្រ៨មីនាខាងមុខ
ដ្រលត្រវូនងឹសទិ្ធិនារីកញ្ញានងឹ
មនការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំ
មួយស្ដីពីស្រ្តីជាមួយនឹងស្ត្រី
ដ្រលផ្ដាតទៅលើគំនិតថ្មីន្រ
ស្រ្តីសម័យថ្មីដ្រលនាងជឿថា
ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមគឺទាល់ត្រ
មនការផ្លាស់ប្តូរគំនិត។
កញ្ញាអាដាណាបានច្រក-

រលំ្រកសារខ្លីមយួថា៖«ខ្ញុំចង់ជា
អ្នកដ្រលចលូរមួចណំ្រកក្នងុការ
លើកស្ទួយការរស់នៅជាមួយ
គ្នាដ្រលយើងត្រូវត្រគិតជាថ្មី
នងិមកជាមយួដណំោះស្រយ
ថ្មីទៅនឹងសា្ថានភពបច្ចបុ្របន្ន»។
ពិព័រណ៍សិល្របៈគំនូរ Ori-

ginsandBecomingរបស់
អាដាណានៅ Plantation
The Loungeនឹងបន្តរហូត
ដល់ថ្ង្រទី៦ខ្រម្រសា៕លោក សុខម៉ៅ អ្នក សរសេរ សៀវភៅ Black។ រូបថតសហការី

ស្នាដេ គំនូរអរូបី  Empathy & Compassion របស់ សិលេបការិនី អាដាណា និ ង គំនូរ ឈ្មោះថា Parenthood នៅ Plantation The Lounge  ។ រូបថតសហការី

 សិលេបការិនី និង អ្នកតសូ៊មតិ អាដាណា  ។ រូបថតJeremieMontessuis

វិចិត្រករស្រីខ្ម្ររ-បារំាងរំល្រចស្នាដ្រសិល្របៈគំនូរអរូបីគំាទ្រ
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អគ្គ លៃខា ធិ ការនៃ 
គណៈកម្មាធកិារ ជាត ិរៀប ចកំារ- 
បៃកតួ កឡីាសុហី្គៃម  លើកទ៣ី២  
ឆ្នាំ ២០២៣   (CAMSOC) 
លោក វ៉ាត់ ចំរើន បានអះអាង 
ថា កឡីាករ  កឡីាការនិ ីជមៃើស- 
ជាតិកម្ពុជា  ជាង  ១  ០០០ នាក់  
នងឹ ទទលួ ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
ពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ  ក្នុង ការ ផ្តល់ ជូន 
ការ ចាក់ វ៉ាក់ សាំង ការពារ កូវើដ- 
១៩ ដបំងូ  ដើមៃប ីបង្កើន ទនំកុ ចតិ្ត 
ក្នងុ ការ ចៃញ ទៅ ហ្វកឹហាត ់ នងិ 
ការ តៃៀម ខ្លនួ ចលូ រមួការ បៃកតួ  
អន្ដរជាតិ ធំៗ នានា។ 

 នាយ បៃសកកម្ម សុហី្គៃម  មន 
បទ ពិសោធ   តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៩ 
លោក វ៉ាត់ ចំរើន លោក  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖ « វិបត្តិ ជំងឺកូវើដ១៩   

បាន ប៉ះ ពាលខ់ា្លាងំ  ដល ់សម្ម ភាព 
កឡីា ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  បាត ់បង ់ពៃល 
វៃលា ចៃើន ហើយ គមៃង ហ្វកឹ- 
ហាត់ និង ពៃឹត្តិការណ៍ បៃកួត  
មួយចំនួន តៃូវបាន លុបចោល 
នៅក្នុង អំឡុងពៃល  ឆ្នាំ២០២០  
ដល ់ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ ។ ហៃតនុៃះ  
គណៈ កម្មាធកិារ អឡូាពំកិ អន្ដរ- 
ជាតិ  (IOC)  បាន ស្នើ ឱៃយ រាជ - 
រដា្ឋាភ ិបាល បៃទៃស នមីយួៗ  តៃវូ 
យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ នងិ ឱៃយ  អាទិភាព  
លើ  កៃមុ អត្តពលកិ ហើយ  ជាមយួ 
គ្នា នៃះ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  
តាម អនសុាសន ៍ដ ៏ខ្ពងខ់្ពស ់របស ់
សម្ដៃច តៃជោ នាយក រដ្ឋមន្ដៃី    
ក ៏បាន មន បៃសាសន ៍ ក្នងុ ការ- 
ផ្ដល់ វ៉ាក់ សំាង  ដល់ កីឡាករ 
កីឡាការិនី ផង ដៃរ» ។

 លោក វ៉ាត់ ចំរើន ដៃលជា 
អគ្គលៃខាធកិារ គណៈ កម្មាធ ិការ 

ជាត ិអឡូាពំកិ កម្ពជុា (NOCC) 
ផង នោះ  បានបៃប់ បន្ថៃម ថា៖   
«ពៃល នៃះ  CAMSOC  របស់ 
យើង  គ ឺបាន ទទលួ អនសុាសន ៍
ណៃនាំ  និង បាន ទទួល សញ្ញា 
ភ្លើង ខៀវ  ព ីសម្ដៃច ព ិជយ័ សៃនា  
ទៀ  បាញ់  ឧបនាយក រដ្ឋ មន្ដៃី 
រដ្ឋមន្ដៃ ីកៃសងួ ការពារ ជាត ិ នងិ 
ជា បៃធាន  CAMSOC  ថា   នឹង 
ផ្ដល់ នូវ ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ដំបូង 
នៃះ ជនូ ដល ់កឡីាករ កឡីាការនិ ី
របស ់យើង  ជាង ១ពាន ់នាក ់ ក្នងុ 
កមៃិត នៃ កៃុម  ជមៃើសជាតិ  រួម 
ទាងំ គៃូ បង្វកឹ នងិ  អនរុកៃស  ដៃល 
ជា មនសុៃស សខំាន ់  ពៃះ ពកួ គត ់ 
មន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ មនុសៃស 
ជា ចៃើន នៅ ខាង កៃ  និង ឆ្លង 
បៃទៃស ទៀត ផង »។ 

 «កៃមុ  អត្តពលកិ  នងិ  ថា្នាក ់ដកឹ 
នាំ   ដៃល មន អាទិភាព  តៃូវ 

ទទួល វ៉ាក់ សាំង ខាង លើ  គឺ ជា 
កៃុម ពិសៃស  ដៃល តៃូវ បំពៃញ 
បៃសកកម្ម សខំាន់ៗ   នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២១  ដចូ ជា កៃមុ តៃវូទៅ  ចូល 
រមួការ  បៃកតួ កឡីា អឡូាពំកិ  នា 
ខៃ កក្កដា  នៅ បៃទៃស ជប៉ុន,  
កៃុម តៃៀម ចៃញ ទៅ ហាត់ នៅ 
បៃទៃស ចនិ ករូ៉ៃ  នងិ ជប៉នុ  ពៃម- 
ទាំង កៃុម ធំ  ដៃល មន បៃតិភូ  
និង អត្តពលិក តៃូវ ចូល រួមការ-  
បៃកួត កីឡា សុីហ្គៃម លើកទី 
៣១  នៅ បៃទៃស វៀតណាម    
នា  ចុង ឆ្នាំ ២០២១  នៃះ»។ 

លោក វ៉ាត ់ចរំើន បាន បញ្ជាក ់
ថា៖  «បើសិន យើង ធ្វើ ការ ចាក់ 
វ៉ាក់ សាំង ឱៃយ  ហើយ ពៃល នៃះ  គឺ 
យើង មន ទនំកុ ចតិ្ត ក្នងុ ខ្លនួ  ពៃះ 
ការ ទទួល វ៉ាក់សំាង នៃះ  គឺ ជា 
បៃការ មួយ  ដៃល ជំរុញ ទឹក ចិត្ត 
ឱៃយ  កឡីាករ កឡីាការនិ ី នងិ មន្តៃ ី 

មន ទំនុក ចិត្ត  ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ 
កម្លាងំ កាយ  នងិ កម្លាងំ ចតិ្ត  ពៃម 
ទាំង បច្ចៃកទៃស។ ហៃតុ នៃះ 
កៃុម អត្តពលិក ជមៃើសជាតិ 
របសយ់ើង សមូ អរគណុ ចពំោះ 
សម្ដៃច តៃជោ នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី  
ក៏ដូច ជា សម្ដៃច ពិជ័យ សៃនា  

ដៃល បាន យក ចតិ្ត ទកុដាក ់ខ្ពស ់ 
ចំពោះ សុខុមល ភាព កីឡាករ 
កីឡាការិនី កៃុម ជមៃើស ជាតិ  
យើង ហើយ ពៃល វៃលា  នងិការ-  
កណំត ់ចាកវ់៉ាកស់ាងំ អាសៃយ័ 
លើ   កៃុម ការងារ  របស់ កៃសួង- 
សុខា ភិបាល »៕

 កេមុ ជមេើសជាតិ លើបេភេទ កីឡា ផេសេងៗ ពេលចូល បេជំុ កន្លងមក  ។ ណន
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ប្រធានTokyo Olympics
ត្រៀមខ្លនួលាល្រងពីតំណ្រង

កេុង តូកេយូ : លោក Yoshiro 
Mori បៃធាន គណៈ កម្មការ 
កីឡាអូឡាំពិក នាកៃុង តូកៃយូ 
(Tokyo Olympics) ឬ 
(Tokyo 2020)  តៃៀម ខ្លួន 
ចុះចៃញ ព ីតណំៃង កៃយ ព ី របូ 
គត់ បង្ក ឱៃយ មន ការខឹង សមៃបា  
ទាំង នៅ ក្នុង បៃទៃស ជប៉ុន និង 
បរទៃស ដោយសារ កា រ លើក- 
ឡើង របស់គត់ ដៃល ថា ស្តៃី 
នយិាយចៃើន ពៃក ពៃល បៃជុ ំ។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី រាយ ការណ៍  
ព ីបណា្ដាញ សារពត័ម៌នកាល ព ី 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ។  

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ធំ ៗ ជា- 
ចៃើន របស់ ជប៉ុន ដៃល បាន ដក- 
សៃង់ សម្ដី ពី បៃភព មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មាះ ធ្វើ សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ 
ថា លោក Mori បាន បៃប់ 
មនៃ្តីទាំង អស់ អំពី ចៃតនា ក្នុង 
ការ លា លៃង ពី តំណៃង របស់ 
គត ់ហើយ មន បណំងបៃកាស   
ការ លា ឈប ់របស ់គត ់នៃះ នៅ 
ឯ កិច្ច បៃជុំ របស់ គណៈ កម្មការ
រៀបចំពៃឹត្តិការណ៍កីឡានៃះ 
នៅថ្ងៃសុកៃនៃះ ។

ការមនិពៃញចតិ្តពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
ការ បៃកាន ់ភៃទ នៃះ បាន កា្លាយ- 
ជា រឿង  ឈ ឺកៃបាល  ១  ផៃសៃង ទៀត  
សមៃប់ កៃុម អ្នក រៀបចំ  និង 
មន្តៃ ីកឡីា អឡូា ំពកិ ដៃល កពំងុ 
មន រឿង តៃវូតស៊ ូរចួ ហើយនោះ 
គឺ  ការខ្វល ់ខា្វាយ  ជា សាធារណៈ 
ជុំ វិញ ការ រៀប ចំ ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
កឡីាដ ៏ធ ំដៃល តៃវូ បាន ពនៃយារ- 
ពៃល មក រដូវ ក្តៅ នា ឆ្នាំ នៃះ ចំ- 

ពៃល មន ការ រាត តៃបាត ពី ជំងឺ 
ជាសកល។

លោក Mori អតីត នាយក- 
រដ្ឋ មនៃ្ត ី វយ័ ៨៣ ឆ្នា ំបាន ទទលួ 
សម្ពាធ ខា្លាំង ឡើង ៗ  កៃយ ពី 
គត់ បាន និយាយ កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន  ថា សៃ្តី ហាក់ មន 
ការ ពិបាក ក្នុង ការ និយាយ 
ដោយសង្ខៃប ៗ  ។ 

« នៅ ពៃល អ្នក បង្កើន ចំនួន 
សមជិក បៃតិ បត្តិជាស្តៃី  បើ 
ពៃល វៃលា នៃ ការ នយិាយ របស ់
ពួក គត់ មិន តៃូវ បាន កមៃិត ឱៃយ 
បានចៃបាស់ លាស់ ទៃ នោះ ពួក- 
គត់មន ការ ពិបាក ក្នុង ការ- 
បញ្ចប់ ន័យ សៃចក្ដី ដៃល វ 
ជាការ ធ្វើ ឱៃយ ខាត ពៃល វៃលា» ។ 
នៃះ ជា អ្វី  ដៃល គត់ និយាយ 
ទៅកាន់ សមជិក នៃ គណៈ- 
កម្មាធិការអូឡាំពិក ជប៉ុន ។ 

គត់ បាន ធ្វើ ការ សុំ ទោស 
សមៃប ់ការ លើក ឡើង ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង ការ បៃកាន់ ភៃទ នៃះ ដៃរ តៃ 
បាន ផុង ខ្លួន កាន់ តៃ ជៃ ជាង- 
មនុ ពៃល គត ់ធ្វើ ការ ពនៃយល ់ថា 
គត់ មិន បាន និយាយ សំដៅ 
ដល់ សៃ្តី ចៃើន ទៃ។ 

បើ តាម ទូរទសៃសន៍ TBS និង 
NTV បាន ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ថា  
មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ កំពុងពិចារណា 
ក្នុងការ តៃង តាំង អតី ត កីឡាករ 
បាល់ ទាត់ ១រូប គឺលោក 
Saburo Kawabuchi ដៃល 
មនអាយុ ៨៤ឆ្នាំ ឱៃយ ធ្វើ ជា 
បៃធាន Tokyo 2020 ជំនួស 
លោក     Mori ៕ AFP/VN

EvertonនិងSpursសុ៊តគ្នាសរុប៩គ្រប់
កេុង ឡុងដ៍ : កៃុម Everton 

បាន បន្ថៃម សម្ពាធ ចំពោះ លោក 
Jose Mourinho ជាមួយនឹង  
ជ័យ ជម្នះដ៏ រំជួល ចិត្ត ៥-៤ លើ 
កៃុម  Tottenham Hotspur 
(Spurs) កៃយ បញ្ចប់ ម៉ោង 
បន្ថៃម ពិសៃស១៥ នាទី ២ដង 
ដើមៃបី បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ៨ កៃមុ ចងុ- 
កៃយ ក្នុង កម្មវិធី FA Cup។

Spurs បៃឈម ជា មយួ ការ ធ្វើ 
ដំណើរ ដ៏ គួរ ឱៃយ ខា្លាច ទៅ ផ្ទះ របស់ 
កៃុម Manchester City 
សមៃប់ ជំនួប នៅ  Premier 
League នា ថ្ងៃ សៅរ៍ ហើយ 
ជោគជ័យ  កៃយការ បៃកួត 
១២០ នាទ ីដស៏ៃន ហត ់នឿយ គ ឺ
ជា រឿង ចុង កៃយ  ដៃល លោក   
Mourinho ចង់ បាន ។

កៃុម មន់ ខា្នាយ មស បាន 
ចាញ់ ៤ ដងហើយ ក្នុង ចំណោម  
៥ ហ្គៃម ចុង កៃយ របស់ ខ្លួន 
ហើយ  ១ ក្នុង ចំណោម ឱកាស 
ចំនួន ៣ ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ រង់ ចាំ 
រយៈ ពៃល ១៣ ឆ្នាំ របស់ ក្លិប 
ដៃល ចង់  ឈ្នះ ពាន ពី ការ បៃកួត- 
បៃជៃង ក្នុង  Cup ឥឡូវ នៃះ តៃូវ 
បាត់ បង់ អស់ ហើយ ។ 

« ការ លៃង បាល់ ទាត់  ក្នុង 
លក្ខណៈ វយ សមៃកុ ដើមៃប ីឈ្នះ  
លុះតៃ អ្នក មិន បង្កើត កំហុស 
ផ្នៃក ការ ពារ ជាង  បង្កើត ឱកាស 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី » ។ នៃះ ជា សម្ដី 
របស់ លោក Mourinho ដៃល 
ធា្លាប់ហៅ លទ្ធផល ៥-៤ ថា ជា 
ពិន្ទុ របស់ កីឡាហុក គី។

គៃូបង្វឹក ជាតិ ព័រ ទុយ ហា្គាល់ 
បន្ត ថា ៖ « វ គឺជាលៃបៃង  ឆ្មា និង 

កណ្ដុរ ។ ឆ្មា គឺ ការ លៃង ដ៏ ល្អ 
របស់ យើង ពោល គឺការ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី ហើយកណ្ដុរ គឺជា 
កហំសុ ផ្នៃក ការ ពារ របស ់យើង ។ 
ដូច្នៃះ មន ន័យ ថា  ការ បង្កើត 
ឱកាស ស៊ុត បញ្ចូល ទី តៃ មៃយា៉ោង 
មិន គៃប់ គៃន់ នោះ ទៃ » ។ 

កូន កៃុម របស់ លោក Mour-
inho បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ ចាប់ ផ្ដើម នៃ 
ការ បៃកួត នា កីឡដា្ឋាន  Goodi-
son Park របស់ ខ្លួន មន ពន្លឺ 
នៃ ជ័យ ជម្នះ ពៃលខៃសៃ ការ ពារ 
Davinson Sanchez តៃត 
បាល់ ជៃុង ដៃលទាត់ ដោយ 
Heung-Min Son បញ្ចូល ទី 
យា៉ោង សា្អាត នៅ នាទីទី ៣។

តៃ កំហុស នៅ តំបន់ ការ ពារ 
ដៃលធ្វើ ឱៃយ កៃមុ Spurs ខាត បង ់
យា៉ោង ចៃើន ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខៃ នៃះ 

បាន បងា្ហាញ យា៉ោង ចៃបាស់ ពៃល 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ Everton អាច 
ស៊ុត បានដល់ ទៅ ៣គៃប់ ក្នុង 
រយៈ បៃមណជា ៧ នាទ ីមនុ ចប ់
វគ្គ ទី ១ ដោយ កីឡាករ Do-
minic Calvert-Lewin, Rich-
arlison និង Gylfi Sigurds-
son (ប៉ៃណាល់ ទី) ។

Erik Lamela  ជយួ បន្ថយ ការ- 
នាំ មុខឱៃយ  Spurs ជាមួយ នឹង ការ- 
ស៊ុត ១ គៃប់ ក្នុង ម៉ោង បន្ថៃម 
បង្គៃប់ នៃ តង់ ទី ១ មុន នឹង  
Sanchez ធ្វើ បាន សមៃច 
គៃប់ ទី២ ក្នុង វគ្គ ទី២ ជួយ ឱៃយ 
កៃុម ភ្ញៀវ តាម ស្មើ ៣-៣ ។

កៃយ មក  Richarlison 
ទម្លុះ សំណាញ់ ទី គៃប់ ទី២ ឱៃយ 
Everton នំា មុខ ម្ដងទៀត តៃ 
កីឡាករ បមៃុង  Harry Kane 

តៃត បាល់ បញ្ចូល ទី ក្នុង លៃបឿន 
យា៉ោង លឿន ធ្វើ ឱៃយមនពនិ្ទ ុ៤-៤ 
ខណៈ លទ្ធផល ហ្នឹង បន្ត រហូត 
ដល់ ចប់ ការ បៃកួត ផ្លូវ ការ  ដូច្នៃះ 
កៃុម ទាំង  ២ តៃូវ តទល់ គ្នា ក្នុង 
ម៉ោង បន្ថៃម ពិសៃស ១៥នាទី 
២ដងដើមៃបី រក កៃុម ដៃល ឈ្នះ 
ឡើង ទៅ ជុំបន្ត ។

ការ បៃកួត ដ៏ គួរ ឱៃយ ជក់ចិត្ត និង 
ស្វិត សា្វាញ នៃះ ចុង កៃយ  វើរ- 
បុរស  គឺជា  កីឡាករ បមៃុង Ber-
nard កៃយ មន ឱកាស ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី យា៉ោង អសា្ចារៃយ នៅ 
នាទទី៩ី៧ ដៃល វ ជា គៃប ់បាល ់
ជយួ បន្ត ក្ដ ីសងៃឃឹមឱៃយ កៃមុ   Ever-
ton ក្នុងការ បន្ត ដំណើរ បៃកួត 
បៃជៃង ដើមៃបី  ឱៃយបាន   ឈ្នះ ពាន 
ជា លើក ដំបូង  គិត តាំង ពី ឆ្នាំ 
១៩៩៥  មក៕ AFP/VN

Doucoure (កណ្ដាល) របស់ Everton លោតតេតបាល់ អំឡុងការបេកួត FA Cup ជាមួយ Spurs។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ  នាពេលថ្មីៗ សេប-់
តេលេចឮនូវព័ត៌មានរហៀងៗ
ថាតារាចមេៀងសេីអរូជីណីល
កញ្ញានគីនីគី(ីNikkiNikki)
ដេលមហាជនភាគចេើនស្គាល់
ថាជាតារាចមេៀងឯករាជេយនងិ
កំពុងតេមានបេជាបេិយភាព
ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញាសង្គម
បាននាំយកកាមេរា៉ាថ្មីសនា្លាង
១គេឿងធ្វើជាកាដូជូនមា្ចាស់
ស្នេហខ៍្លនួដេលជាជនបរទេស
នៅមុនថ្ងេទិវានេក្តីសេឡាញ់
១៤កុម្ភៈឬValentine'sDay។
បើយោងតាមបេភពអ្នកស្នទិ្ធ

ស្គាល់តារាសេអីរូជីណីលកញ្ញា
NikkiNikkiជាមា្ចាស់បទ«បល្ល័ង្ក
ឬក៏Throne»បានលួចបង្ហើបថា៖
«មិននឹកស្មានថា វត្តមានតារា
ចមេៀងសេីកញ្ញានីគីនីគីបាន
យកកាមេរា៉ាថ្មីមា៉ាកNikon
១គេឿងទៅSurpriseដល់
គូស្នេហ៍ជាបុរសរូបសង្ហាជន-
បរទេសជាអ្នកថត-
រូបនិងសេឡាញ់
ការថតរបូសមេប់
ទុកជាកាដូនេ
ថ្ងេទិវាក្តី-
សេឡាញ់
១៤កុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២១
សោះ!។អ្វី
ដេលសខំន់
កញ្ញានីគីនីគី-
យកកាដូទៅ-
Surpriseមនុថ្ងេទី
១៤ខេកុម្ភៈទៀត-
ផង!»។
យ៉ាងណចំពោះ

កាដូជាកាមេរា៉ា ជូន-
ទៅមា្ចាស់ចិត្តជាជន-
បរទេសនោះមនិតេវូ
បានតារាចមេៀងសេី
កញ្ញានគីនីគីីបញ្ជាក់
ថាមានតម្លេ-
ប៉នុា្មាននងិហេត-ុ
អ្វីបានជាជូន
កាដូកាមេរា៉ា-
នោះឡើយ
ខណៈសេចក្តី
លម្អិតមិន-
តេូវបាន-

បញ្ជាក់ដោយសរបេព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់
នាងមិនអាចទំនាក់ទំនងបាន។
គួរបញ្ជាក់ដេរថាតារាចមេៀង-
អូរីជីណលកញ្ញាNikkiNikki
ដេលមហាជនភាគចេើនស្គាល់ថា
ជាតារាចមេៀងឯករាជេយ និងកំពុង
មានបេជាបេិយភា ពខ្លាំងនៅលើ
បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនោះ

នាពេលថ្មីៗកន្លងមក
នេះក៏តេវូបានកេមុ-
ហ៊ុន T&L
ជេើសរីស
ជាទូត
សុ-

ច្ឆន្ទៈនេ-
តំណ ងផលតិ-

ផលរបស់ខ្លួនជាផ្លូវ-
ការសេបពេលដេល-
ផលិតផលយីហោនេះ
កំពុងមានការគាំទេខ្ពស់
នៅលើទផីេសារក្នងុបេទេស
កម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ
២០២០កន្លងមក៕
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កញ្ញា នីគីនីគី ពេលជូន កាមេរ៉ាថ្ម ីម៉ាក Nikon ទៅ ម្ចាស់ ចិត្ត មុន ថ្ងេ ទិវានេ 
ក្ត ីសេឡាញ់ (Valentine's Day)។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

តារា ចមេៀងសេអូីរីជីណល លេបី តាម បណ្តាញសង្គម 
កញ្ញា នីគីនីគី(Nikki Nikki)។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ម៉ន សាម៉េត បន ទត់ទៅ លើគូ បេកួតកន្លងមក ខណៈ ពេលនេះ រូបគេ រំពឹង ជោគជ័យ នៅ សង្វៀនហងេសមស។

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ អ្នកបេដាល់ចាស់
វសេសាខ្លនួតចូចតិ្តធំមន៉សម៉េត
របស់សមាគមបេដាល់កីឡា
កេសួងមហាផ្ទេ ដេលបាន
ឈ្នះកីឡាករសុឹមប៊ុនឆេមក
ពីខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងវគ្គ
ជមេុះ៣២នាក់ដបំងូនោះបាន
តេៀមខ្លនួរចួជាសេចដើមេបបីន្ត
មកបេកួតជមេុះ នៅក្នុងវគ្គ-
ចេកពូល១៦នាក់ចុងកេយ
ដេលក្នងុ១ពលូមានបេក្ខភាព
៤នាក់ហើយនៅថ្ងេសៅរ៍នេះ
សម៉េតតេូវបេកួតជាមួយ
កីឡាករ ថន ភឿតមកពីក្លិប
ឃ្លាំងមឿងខេត្តពោធិ៍សត់
ដោយរូបគេមានជំនឿចិត្តខ្ពស់
ថានឹងឈ្នះ១០០ភាគរយ។
មន៉សម៉េតធ្លាប់សងភាព-

លេបីលេបាញក្នុងទម្ងន់៥៧
គឡីកូេមដោយធ្លាប់បានឈ្នះ
ខេសេកេវាត់ និងពានរង្វាន់ជា-
ចេើនប៉នុ្តេលើកនេះរបូគេបាន
ដឡំើងទម្ងន់ដល់៦០គីឡកូេម
លើកដំបូងដើមេបីចូលរួមបេកួត
ខេសេកេវាត់នៅលើសង្វៀនថ្មី
របស់ហងេសមាសនេះហើយ
បើទោះបីជាការបេកួតនេះតេូវ
ឆ្លងកាត់វគ្គជាចេើនទៀតតេ
សម៉េតមានការជឿជាក់ថា
របូគេអាចនងឹដណ្តើមបានខេសេ-
កេវាត់នេះ។
កីឡាករម៉នសម៉េតបាន

នយិយថា៖«ខ្ញុំបានតេៀមខ្លនួ
រចួសេចគឺហ្វកឹហាត់បានគេប-់

គេន់ ដើមេបីបេកួតជាមួយ
កីឡាករជើងចាស់ថនភឿត។
ខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបគាត់ទេ ពេះពី
មុនទម្ងន់ខុសគា្នាហើយខ្ញុំគិត
ថាគាត់ជាអ្នកបេដាល់រឹងមាំ
មានកមា្លាំងល្អមា្នាក់ប៉ុន្តេលេបិច-
បេយុទ្ធ ខ្ញុំអាចយកឈ្នះគាត់
បានដោយសងេឃឹមឈ្នះគាត់
១០០ភាគរយ។កេយខ្ញុំឈ្នះ
ក្នុងសបា្តាហ៍នេះខ្ញុំតេូវបេកួត
បន្តជាមួយពេឿងសុជាតិមក
ពីសមាគមកីឡាបេដាល់-
កេសួងការពារជាតិ ហើយ
បេកួតចុងកេយបេចាំពូល
នេះជាមួយ លាភ រដា្ឋា មកពី
ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ»។
អ្នកបេដាល់រូបនេះបាន

បញ្ជាកថ់ា៖«សមាសភាពអ្នក-
បេដាល់ទាំង៣នាក់ខងលើ
ខ្ញុំគា្មានពេួយបារម្ភពីការចាញ់
នោះឡើយគឺពេឿងសុជាតិ
លំបាកឈ្នះបន្តិច ប៉ុន្តេចំពោះ
លាភ រដា្ឋា ខ្ញុំគិតថា គា្មាន
ឧបសគ្គនោះឡើយពេះការ-
ជបួគា្នា៦ដងកន្លងមកខ្ញុំឈ្នះ៥
ដងនងិចាញ់តេ១ដងទេអ៊ចីងឹ
ខ្ញុំធនាឆ្លងផុតក្នុងការបេកួត
តាមពលូនេះដេបតិអីតាមរបូមន្ត
គេយក១ពូល២នាក់ ទៅវគ្គ
បន្តហើយតាមខ្ញុំសម្លឹងមើល
បេក្ខភាពបេកួតក្នុងពេឹត្តិ-
ការណ៍នេះគឺខ្ញុំអាចនឹងឈាន
ចលូវគ្គផ្តាច់ពេត័េដណ្តើមយក
ខេសេកេវាត់ទម្ងន់៦០គីឡូកេម
នេះឱេយបាន»។
ចំពោះកីឡាករ ថន ភឿត

មិនរំពឹងថាអាចយកឈ្នះម៉ន
សម៉េតបាននោះទេ។ថន
ភឿតបាននយិយថា៖«ខ្ញុំពតិ
ជាលំបាកបេកួត ពេះ ម៉ន
សម៉េតលេបីលេបាញខ្លាងំដោយ
មានបច្ចេកទេសវ៉េចេញចូល
រហ័សនិងចេញបានគេប់
ស្នៀតទាំងទាត់ ជង្គង់ និង
កណ្ដាប់ដេហេតុនេះខ្ញុំរំពឹង
ឈ្នះ៥០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ»។
នៅក្នុងថ្ងេជាមួយគា្នានេះ

កម៏ានការបេកតួជមេុះដណ្តើម
ខេសេកេវាត់នេះចំនួន៣គូទៀត
ផងដេរ គឺសុទ្ធតេជាកីឡាករ
លេបីៗដោយក្នុងនោះកីឡាករ
យគុយកេសផ្លេមកពីក្លបិបរុីរាជ-
សីហ៍តេូវប៉ះ ពុទ្ធ សំអូនមក
ពីក្លិបពុទ្ធសេរីវងេស ចំណេក
ឡញូវណ្ឌីក្លបិវបិលុពោធិ៍សេន-
ជយ័បេកតួជាមយួភងួពសិដិ្ឋ
មកពីក្លិបរាជសីហ៍ខេត្តរតនគីរី
ហើយគង់ហូវក្លិបគុហាពេហ្ម
ជយ័ខេត្តសៀមរាបតេវូបេឈម
នងឹទចូដេវតីរបស់ក្លបិអរណុ-
រះដើមេបីបេជេងយកពនិ្ទុក្នងុវគ្គ
ជមេុះតាមពូលនេះ។
គួរបញ្ជាក់ថា អ្នកលេខ១

និងលេខ២តាមពូលទាំង៤
ក្នុងវគ្គ១៦នាក់នេះនឹងតេូវ
ឡើងទៅវគ្គ៨នាក់ដេលតេូវ
ចេកជា២ពូលទៀតហើយតេូវ
បេកួតជមេុះយកអ្នកលេខ១
និងលេខ២ឡើងទៅបេកួតវគ្គ
១/២ផ្តាចព់េត័េរចួបន្តយកអ្នក-
ឈ្នះ២នាក់នៅវគ្គនេះឡើងទៅ
បេកួតផ្តាច់ពេ័តេតេម្តង៕

ម៉ន  សាម៉េត  កំពុង  សម្លងឹ ឃើញ ការ- 
ឈ្នះ ជើង ឯក  នៅ សង្វៀន ហងេសមាស 

លេបី កញ្ញា នីគីនីគី ជូន កាដូកាមេរ៉ា  ថ្មី 
ទៅ មា្ចាស់ ស្នេហ៍ មុន ថ្ងេ  Valentine 
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