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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
ទីក្រងុថ្មីមួយនៅខ្រត្តព្រះសហីនុ
ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នងុទឹកប្រក់
ប្រមាណ$១០០លាន...ទំព័រ១០

អាម្ររិកមានអ្នកសា្លាប់ដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
៥០០០០០នាក់...ទំព័រ១១

កត់ត្ររៀលកម្មវិធីទូរស័ព្ទជំនួយ
ក របញ្ជសីា្នាមសម្រប់អ្នកចង់
ក្លាយជាសហគ្រនិថ្មី...ទំព័រ ១៣

ប្រធានCCAនៅត្រមានកង្វល់
លើផ្រនករបញ្ជូនក្រមុជិះកង់
ទៅហាត់នៅបារំាង...ទំព័រ ១៥

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងWHOបង្ហាញ
ការព្រយួបារម្ភយ៉ាងខា្លាងំការផ្ទះុឆ្លងកូវីដជាចង្កោមក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍២០កុម្ភៈ

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)ប្រចាំកម្ពុជាបាន
បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាង-
ខា្លាំងចំពោះការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺ
កូវីដ១៩ក្នងុព្រតឹ្តិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈដ្រលមានការឆ្លង
ជាចង្កោមនៅក្នុងសហគមន៍
ជាកត្តាដ្រលក្រសួងនិងWHO

អពំាវនាវឱ្រយប្រពលរដ្ឋទាងំអស់
ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងរួមគ្នាទប់-
ស្កោត់ការឆ្លងរាលដាលន្រះ។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសងួសខុាភិបាលបាន
ថ្ល្រងក្នងុសន្នសិទីសរពត័៌មាន
នៅថ្ង្រម្រសលិមញិថាព្រតឹ្តិការណ៍
សហគមន៍២០កុម្ភៈ ខុសពី
ព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកានិងព្រឹត្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា
ដោយសរការឆ្លងក្នងុសហគមន៍

២០កុម្ភៈន្រះលឿន។ដូចន្រះ-
ហើយបានជាក្រសួងសុខាភិបាល
អំពាវនាវម្តងហើយម្តងទៀត
ដោយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ជានិច្ចពីព្រះគ្រប់គ្នាមិនដឹងថា
តើវីរុសកូវីដ១៩ន្រះនៅកន្ល្រង-
ណាទ្រហើយវាមានលទ្ធភាព
ចម្លងនៅគ្រប់ព្រលវ្រលាគ្រប់-
កាលៈទ្រសៈនិងគ្រប់ទីកន្ល្រង
ទាំងអស់។
លោកស្រីបានថ្ល្រងថា ៖

«ជោគជ័យ ឬបរាជ័យន្រការ-
ទប់ស្កោត់ការរីករាលដាលនូវ
ការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩គឺអា-
ស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នា។
ប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលក្រសួង
សុខាភិបាលក្រុមគ្រូព្រទ្រយ
បានខិតខំធ្វើការងរគ្រប់ព្រល
និងរាល់វិធានការទាំងអស់
កប៏ានដាក់ច្រញរចួហើយប៉នុ្ត្រ
នៅឡើយត្រការអនុវត្តរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋ...តទៅទំព័រ  ២

ក្រសួង២ណ្រនំាម្ចាស់រោងចក្រត្រវូចុះបញ្ជីនៅគម្រងBFC
ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ   ក្រសួងការងរនិង
បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ និង
ក្រសងួពាណជិ្ជកម្មបានណ្រនំា
ដល់មា្ចាស់រោងចក្រសហគ្រស
ទាងំអស់ក្នងុវសិយ័វាយនភណ្ឌ

កាត់ដ្ររសម្លៀកបពំាក់ផលតិ-
ផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបត្រូវ
មកចុះបញ្ជីជាមយួគម្រងរោង-
ចក្រកាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជា
(BFC)ដើម្របីទទលួបានវញិ្ញា-
បនបត្របញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌការងរ
សម្រប់ការនំាច្រញទនំញិក្រម

ប្រព័ន្ធអនុគ្រះពាណិជ្ជកម្ម។
គម្រងBFCត្រវូបានបង្កើត

ឡើងនៅឆ្នាំ២០០១ក្នុងភាព-
ជាដ្រគូត្រមួយគត់រវាងអង្គការ
អន្តរជាតិខាងការងរ(ILO)ន្រ
អង្គការសហប្រជាជាតិ(UN)
នងិសជវីកម្មហរិញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

(IFC)ដ្រលជាសមាជកិរបស់
ធនាគរពិភពលោក(WB)។
ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់ក្រសួង

ស្តពីីការអនវុត្តគម្រងរោងចក្រ-
កាន់ត្រប្រសើរនៅកម្ពុជាលើ
វិស័យនាំច្រញវាយនភណ្ឌកាត់-
ដ្ររសម្លៀក...តទៅទំព័រ ១០

ម្រដាយមសនិងប្រក់
៤គ្រឿងត្រវូបានផ្តល់ឱ្រយ
អង្គការភ្ល្រនចំពោះការ-
ចូលរួមអភិវឌ្រឍវិស័យអប់រំ

កម្ពជុាប្ដ្រជា្ញាបោស-
សម្អាតមីនឱ្រយអស់
នៅឆ្នាំ២០២៥បើទោះ
មនបញ្ហាប្រឈមខ្លះ

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈក្រសួងអប់រំយុវជន
នងិកឡីាបានបពំាក់គ្រឿងឥស្រស-
រិយយសម្រដាយស្ថាបនាជាតិ
មាស២គ្រឿងប្រក់២គ្រឿងនងិ
លិខតិថ្ល្រងអណំរគណុដល់អង្គការ-
ភ្ល្រនអន្តរជាតិកម្ពុជា បនា្ទាប់ពី
អង្គការន្រះបានរមួចណំ្រកអភ-ិ
វឌ្រឍវិស័យអប់រំនៅខ្រត្តរតនគិរី
អស់រយៈព្រល១០ឆ្នាំកន្លងមក។
ន្រះបើតមស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌-
មានពីម្រសិលមិញ។
គ្រឿងឥស្រសរិយយសន្រះត្រូវ-

បានប្រគល់ជនូលោកស្រីគ្វនីន្រត
វង៉នាយិកាប្រចំាប្រទ្រសន្រអង្គ-
ការភ្ល្រនអន្តរជាតិកម្ពជុានងិក្រមុ-
ការងរន្រអង្គការន្រះក្រមអធ-ិ
បតីភាពលោកថង សវុនអភិ-
បាលខ្រត្តរតនគិរីពីថ្ង្រទី២២កុម្ភៈ
ក្នុងពិធីសម្ពោធអគរអនុវិទ្រយា-
ល័យនិងបឋមសិក្រសា...តទៅទំព័រ ៥

 នៀម   ឆៃង   

 ភ្នំ ពៃញៈ កម្ពុជាប្ដ្រជា្ញាបោស-

សមា្អាតមីនប្រឆំងមនុស្រសឱ្រយ
អស់នៅឆ្នា២ំ០២៥បើទោះបីជា
មានបញ្ហាប្រឈមខ្លះក៏ដោយ
ប៉ុន្ត្រគោលដៅន្រះអាចសម្រច
ទៅបានអាស្រយ័លើការចលូរមួ
ពីអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ និងការផ្ដល់
ជំនួយពីប្រទ្រសជាមិត្តនិងដ្រគូ
អភិវឌ្រឍន៍។ ន្រះបើតមការឱ្រយ
ដឹងពីអាជា្ញាធរមីន និងអង្គការ
ដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងប្រតិបត្តិករ
សមា្អាតមីន។
លោកនាយក...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ជន បរទៃសជា ចៃើន បាន ទៅ ឈរ តមៃង់ ជួរ ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ  កូវីដ ១៩ នៅ វិទៃយា ស្ថាន ជាតិ សុខភាព សធារណៈ កាលពីមៃសិល មិញ ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈ ស្ថានទតូ កម្ពជុា បៃចា ំ
សធារណរដ្ឋ ករូ៉ៃ  បាន អន្តរាគមន ៍
ជយួ ពលករ ខ្មៃ រម្នាក ់ដើមៃប ីទទលួបាន 
កចិ្ចគាពំារ ផ្នៃក សខុភាព  នងិ កពំងុ 
សៃវជៃវ ករណី បាត់ ខ្លួន ស្តៃី ខ្មៃរ 
ម្នាក ់ ដោយ គា្មាន មូលហៃត ុ បន្ទាបព់ ី
បានរៀបការ ទៅ រសន់ៅ បៃទៃស ករូ៉ៃ    
បាន ២ខៃ។ នៃះ បើ តាម លោក ឡុង 
ឌីម៉ង់  ឯកអគ្គរាជទូត កម្ពុជា បៃចាំ 
សធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ ពី មៃសិល មិញ។

លោក ឡងុ  ឌមីង៉ ់ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍   
ថា  កាលព ីថ្ងៃទ២ី២កមុ្ភៈ  កៃមុ មន្តៃ-ី   
ស្ថានទតូ  ទទលួ បន្ទកុ ផ្នៃក ការងារ 
គៃបគ់ៃង ពលករ ខ្មៃរ នៅ សធារ ណ- 
រដ្ឋ កូរ៉ៃ  បានអន្តរាគមន៍ ជួយ បុរស 
ជា  ពលករ ខ្មៃរ ម្នាក់ ដៃល បមៃើ- 
ការងារ ក្នងុ រោងចកៃ ផលតិ គៃឿង- 
បន្លាស ់នងិ ដឡំើង ទទូកឹកក ១ កន្លៃង  
ស្ថតិ ក្នងុ តបំន ់ Gimhae  ភាគ ខាង 
តៃបូង ទកីៃងុ  Busan  ដើមៃប ីឲៃយ ពលករ 
របូ នោះ ទទលួ បាន កចិ្ច គំាពារ ពៃយា-
បាល ជំងឺ ដូច ពលករ ដទៃ ទៀត។

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«តាម សៃចក្ដ-ី 
រាយការណ៍ ដៃល កៃមុ ការងារ យើង 
ទទលួបាន  ពលក រខ្មៃរ ដៃល បមៃើ- 
ការងារ  នៅ ក្នងុ រោង ចកៃ នោះ  មន 
ចនំនួ ៧នក ់ ក្នងុ នោះ មន ម្នាក ់មន   
ជំងឺបាត់ បង់ ផ្នៃក សតិ ស្មារតី»។

ទោះជា យ៉ាងណា  ពលករ ខ្មៃរមន   
ជងំ ឺនោះ  មនិ តៃវូបាន អនញុ្ញាត ឲៃយ 
បញ្ចៃញ នូវ អត្តសញ្ញាណ ឡើយ។

លោក បន្តថា ៖«ពលករ រូប នោះ  
បានធ្វើឲៃយ បាត់បង់ នូវ ឯកសរ 
សខំាន់ៗ មួយចំនួន  ដូចជា  លខិតិ- 
ឆ្លង ដៃន  នងិ បណ្ណ សម្គាល ់ខ្លនួ នៅ 
កន្លៃង ការងារ របស ់គាត ់ដៃល ធ្វើឲៃយ 
គាត់ ពុអំាច ចៃញ ទៅ រក សៃវា ពៃយា-

បាល សខុភាព របស ់គាត ់បាន។ ប៉នុ្តៃ  
នៅ ពៃល នៃះគាត ់អាចទៅ មន្ទរី ពៃទៃយ  
ដើមៃបី ពិនិតៃយ សុខភាពនិង បើក ថា្នាំ 
យកមក លៃប នៅ ផ្ទះ បាន ហើយ» ។

បើ តាម ឯកអគ្គ រាជទូត រូបនៃះ  
កៃុមអនុព័ន្ធ ទទួល បន្ទុក ការងារ 
ពល ករ បានស្នើ ឲៃយ ភាគ ីថៅកៃ រោង- 
ចកៃពៃមទាងំ ពលករ ខ្មៃរ ដៃល កពំងុ  
បមៃើ ការងារ ក្នងុ រោង ចកៃ នោះ  ជយួ 
មើល ថៃទំា  និង នំ ពលករ  ដៃលមន 
ជងំ ឺនោះ ទៅ មន្ទរីពៃទៃយ  ដើមៃបី ពនិតិៃយ 
ពៃយាបាល  នងិ បើក ថា្នា ំយកមក លៃប 
នៅ ផ្ទះ ដៃល គាត់ កំពុង ស្នាក់នៅ 
ក្នងុ  បៃទៃស ករូ៉ៃ ជាបណ្ដោះ អាសន្ន។ 
កៃមុ ការងារ កប៏ានផ្ដល ់ដណំងឹ ទៅ 
កៃុម ការងារ ពាក់ព័ន្ធ នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា  ដើមៃប ីជយួ ទាកទ់ង នងិ ផ្ដល ់

ដណំងឹ ទៅ គៃសួ ររបស ់គាតន់ងិ ដើមៃប ី
ឲៃយ គៃសួរ របស ់គាត ់ទាកទ់ង តៃឡប ់
មក កៃុម ការងារ ស្ថានទូត តាម រយៈ 
អ្នកធ្វើការ ជាមួយ ពលករ នោះ វិញ។

លោក ឡងុ ឌមីង៉ ់បន្ថៃម ថា ៖«នៅ 
ពៃល ស្ថានភាព ជងំ ឺរបស ់គាត ់មន 
ភាព ល្អបៃសើរ ឡើង វញិ នោះ  កៃមុ- 
ការងារ យើង នងឹ ជយួ សមៃប សមៃលួ 
ធ្វើ លខិតិ បើក ផ្លវូ ដើមៃបី ឲៃយគាត ់បាន- 
វិល តៃឡប់ ទៅ កម្ពុជា វិញ»។

លោក ឌមីង៉ ់ ឲៃយដងឹទៀត ថាកាលព ី
ថ្ងៃ ទ២ី២កមុ្ភៈកៃព ី ជយួ  សមៃលួ ឲៃយ 
ពលករ ខ្មៃរ របូ នោះ ទទលួបាន កចិ្ច- 
គាំពារ ផ្នៃកសុខភាព  កៃុមការងារ 
ស្ថានទតូក ៏បានទាក ់ទង ភា្លាមៗ   ទៅ 
គៃប ់ភាគ ីពាក ់ ពន័្ធ  ទាងំ នៅ ករូ៉ៃ  នងិ 
នៅ កម្ពជុាដើមៃប ីជយួ ស្វៃងរក ស្តៃ ីខ្មៃរ   
ម្នាកឈ់្មាះឌចុ រតន អាយ ុ២១  ឆ្នា ំ  
ដៃល បាន បាតខ់្លនួ ព ីគៃហដ្ឋាន ខាង 
ប្ដី របស់ នង ក្នុង ទីកៃុង Seoul។

លោក ថ្លៃងថា ៖«តាម សៃចក្ដ ី
ជូន ដំណឹង របស់ អាជា្ញាធរ កៃុង  
Seoul ដៃល កៃុមការងារ យើង  
ទទលួបាន កាលព ីពៃកឹ ថ្ងៃទ ី២២ 
កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២១  អ្នក សៃី ឌុច 
រតន  ទើប បាន ទៅ រស់ នៅ បៃ-
ទៃស កូរ៉ៃ  ក្នុង រយៈពៃល ២ខៃ 
ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ គាត់ បាន បាត់ 
ខ្លួន ពី ផ្ទះ ដោយ គា្មាន មូលហៃតុ  
រយៈពៃល ២៣ ថ្ងៃ មក ហើយ»។

 លោក បានអំពាវ នវដល់អ្នក-
សៃី ឌុច រតន  ឬកៃុម គៃួសរ 
សច ់ញាត ិអ្នកសៃ ីនៅ    កម្ពជុាជយួ 
ផ្ដល់ ព័ត៌មន មក ស្ថាន ទូត   ជា 
បន្ទាន ់ ករណ ីកពំងុ រស ់នៅ ដោយ  
លាក់ ខ្លួនឬ បាន តៃឡប់ ដល់ 
បៃទៃស កម្ពជុា វញិ ដើមៃបឲីៃយកៃមុ- 
ការងារ ស្ថានទតូបាន ជយួអន្ត-
រាគមន៍ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ទាន់ ពៃល 
វៃលា៕

តពទីពំរ័  ១...ក្នងុ  ការ ចលូ រមួ 
ធ្វើ យ៉ាង ណា ដើមៃប ីកាត ់ផ្តាច ់ខៃសៃ 
ចម្លង ឱៃយបាន លឿន  ជា ទីបំផុត »។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌនី  បញ្ជាក ់ 
ថា ៖ «ពៃល នៃះ ស្ថាន ភាព មនិ- 
ជា  ល្អ សមៃប់ យើង ទៃ ស្ថាន - 
ភាព គ ឺជា ការឆ្លង ក្នងុ ទៃង ់ទៃយ 
មួយ ដ៏លំបាកមន ភាព សំញ៉ាំ 
ដៃល វិធាន ការ  ឬ អន្តរា គមន៍ របស់  
យើង ក៏មន ការ លំបាក ដៃរ  »។

ជាមួយ គា្នានៃះដៃរ លោកសៃី  
Li Ailan តំណាង អង្គការ 
សុខភាព ពិភព លោក  (WHO ) 
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា ក៏  បាន លើក- 
ឡើង ក្នងុ សន្នសិទី សរពត័ម៌ន 
តាមរយៈ អ្នក បកបៃ ថា សមៃ ប់  
ហៃតុ ការណ៍ ដៃល កើត ឡើង 
ថ្មីៗ  នៃះ គឺអង្គការ សុខ ភាព-  
ពិភព លោក មន ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ ជា ខា្លាំង  ចំពោះករណី 
ដៃល កើត ឡើង ជាចង្កោម   នៃ 
ករណី កូវីដ១៩ ដៃល តៃូវ បាន 
ដក់ឈ្មាះថា «ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ»។

លោកសៃី ថ្លៃងថា៖«យើង 
មន ការបារម្ភ ខា្លាងំ ណាសដ់ៃ ល 
អាចផ្ទុះ  ឡើង ជា ទៃង់ ទៃយធំ 
នៅ ក្នុង សហគមន៍។ ពៃលនៃះ 
យើង កំពុង តៃបៃឈម មុខ 
ចពំោះ ករណ ីដៃល កើតឡើង ជា 
ចង្កោម ទៃងទ់ៃយ តចូ   នៅ ក្នងុ- 
សៃុក។  ប៉ុន្តៃខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ ឱៃយ 
ចៃបាសថ់ា  យើង កពំងុ តៃបៃឈម 
មុខ នឹង ហានិភ័យ ចំពោះ ហៃតុ - 
ការណ៍ ដៃល អាច កើត ឡើង  
ការផ្ទុះឡើង ជាលក្ខណៈទៃង់- 
ទៃយ ធំ នៅ ក្នុង សហ គមន៍»។

លោក សៃី Li Ailan បាន 
បញ្ជាក់ ទៀត ថា [យើង] តៃូវ 
តៃធ្វើ ការរួមគា្នា  បៃឹងបៃង 
ទាំងអស់ គា្នា  ដើមៃបីការ ពារនូវ 
សៃណា រីយោដ៏អាកៃក់ បំផុត    
កុំ ឱៃយ កើត មន ឡើង ពីពៃះ 
ករណីឆ្ល ង  ជាទៃង់ទៃយ ធំក្នុង 
សហគមន៍  អាច មន ផល- 
ប៉ះពាល់ទាំង ផ្នៃក  សុខភាព 
សង្គម  និង ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច។ 

លោក សៃីថា បៃសិ ន  បើ មន 
ករណីឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩  កើត- 
ឡើង កាន់ តៃ  ចៃើន នៅ ពៃល 
ខាង មុខ  ដៃល អាច ឈាន ទៅ - 
ដល់ មន  ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ រហូត បាត់ - 
បង់ ជីវិត នៅ ពៃល នោះ  ក្នងុមន្ទរី - 
ពៃទៃយ  ឬ គៃឹះស្ថាន សុខា ភិបាល 
ផៃសៃងៗ  នឹង ទទួល បន្ទុក ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ហើយ នឹង មន ការ  ប៉ះពាល់ 
យ៉ាង  ធ្ងន់ធ្ងរ  ហើយ ករណីកូវី ដ- 
១៩ ក៏ មិនអាច ទទួល បាន នូវ 
ការពៃយាបា ល តៃមឹតៃ ូវ តាមដៃល  
ពួក គាត់ អាច ទទួល បាន ដៃរ 
ហើយ សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល មន ជំងឺផៃសៃងៗ នោះ នឹង 
មិន អាច ទទួល បាន សៃវាពៃយា - 
បាល សំខាន់ៗ ផង ដៃរ។

លោក សៃី Li Ailan បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖ «ការ ផ្ទុះ ទៃង ់ទៃយ  
ធ ំនៅ ក្នងុ សហគមន ៍នៃះគអឺា ច  
ឈាន ដល់ ការ បិទ នៅ តំបន់ ឬ 
ទីតាំង ណា មួយ ទៃង់ ទៃយ ធំ  
ដៃល   អាច មនផល ប៉ះពាល់ 
រហូ ត ទៅដល់ សលា រៀន មុខរ ប  រ  
អាជវីកម្ម ផៃសៃងៗ នងិ រហតូ ដល ់
សៃដ្ឋ កិច្ចផៃសៃ ង ៗ   ក្នុង បៃទៃស 
ផង ដៃរ »។

តំណាង អង្គការ  WHO រូប- 
នៃះ  បន្ត ថា មៃរោគ កូវីដ១៩ 
នៃះ  អាច ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ និង 
ឆ្លងទៅ បៃជាជន ណាមួយ ក៏បា ន  
ហើយ មក ដល ់ពៃល នៃះ  ពុមំន 
ភស័្តតុាង ណា មយួ ដៃល បងា្ហា ញ 
ថា  បៃជាជន កម្ពជុា  មន បៃពន័្ធ 
ភាព ស៊ា ំក្នងុ ការការ ពារ ជងំកឺវូដី- 
១ ៩ នោះទៃ ។ 

លោក សៃី Li Ailan   បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា ៖ «យើង គួរតៃ ផ្តាត 
អារម្មណ៍របស់ យើង  ការ យក - 
ចិត្តទុកដក់ របស់  យើង ទាំង - 
អស់គា្នា ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង 
នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហគមន៍ 
ដៃល កំពុង តៃ កើតឡើង  នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស របស ់យើង ដើមៃប ីធ្វើ 
ឱៃយ ពៃឹត្តិ ការណ៍ នៃះ បាត់ ទៅ វិញ  
និង ទទួល ជោគ ជ័យ  គឺ យើង 
តៃវូ តៃ បៃយុទ្ធ ជាមួយ នឹង មៃរោ គ  

ដៃល កំពុង តៃកើត ឡើង នៃះ ។ 
ដរាប ណា មៃរោគ នៅ តៃច រា-
ចរណ៍ នៅ កន្លៃង ណាក៏ ដោយ 
បៃជា ជន នៅ តៃ ទទលួ រង នវូ ការ 
គំរាម កំហៃង គៃប់ ទីកន្លៃង » ។

ជាការ ឆ្លើយ តបនឹង ការ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ថា វីរុសកូវីដ១៩ តៃូវ 
បាន រកឃើញ   លើសត្វបៃចៀវ 
ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១០ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន 
បាន  បញ្ជាក់ ថា វាមិន មៃន ជា 
កូវីដ ១៩  ទៃ។  លោក សៃីថា  ៖   
« មន ការ បកសៃយ មយួ ចនំនួ 
ថា ជំងឺនៃះ ចៃញ ពី កម្ពុជា ដូច - 
នៃះ  ខ្ញុំសុំបៃកាស បញ្ជាក់ ឱៃយ 
ចៃបាស់ថា កន្លៃង នៃះ  មិន ទាន់ - 
មន ការ សិកៃសាណា មួយ  ដៃល 
បាន បញ្ជាក់ ចៃបាស់ លាស់ ថា  
កូវីដ ១៩ នៃះ  កើតឡើង នៅ 
កន្លៃង ណានោះ ទៃ។ ដូច នៃះ 
សុំកុំ ធ្វើការ សន្និដ្ឋាន  ខុស ពី អ្វី 
ដៃល គៃបាន រក ឃើញ »។

កៃសួង សុខា ភិបាល  នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ បាន  ជូន ដំណឹង 
បញ្ជាក់ពី ឈ្មាះ ទី តាំង បន្ថៃម  
ដៃល មន ការ ពាក់ ព័ន្ធនឹង 
ពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ កើន ឡើង រហូត ដល់ ៤៧ 
ទីតាំង  ដោយ ក្នុង នោះ  មន 
ទីតាំងមួយ ចំនួន តៃូវ បាន បិទ 
ជាបណ្ដោះ អាសន្ន ហើយ 
មនុសៃស ដៃល មន ការ ពាក់ ព័ន្ធ 
បាន   យក សំណាក និង ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡី ស័ក រយៈពៃល ១៤ ថ្ងៃ  ។

សមៃប ់អ្នក ដៃល ទទលួ បាន 
ការចាក់ វា៉ាក់ សំង កូវីដ១៩ 
សុីណូ ហា្វា មតាម រយៈកៃសួង 
សុខាភិបាល   ចាប់ ពី ថ្ងៃទី១០ 
ដល់ ២២ ខៃកុម្ភៈ មន ចំនួន     
៥ ៨៦០ នកក់្នងុ នោះ សៃ ីចនំនួ 
១ ៩៧៦ នក់។ ចំណៃក ខាង 
កៃសួង ការពារ ជាតិ   ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ដូច គា្នា នៃះ ដៃរ មន ចំនួន 
៣១ ៥១៩ នក់ ក្នុង នោះ សៃី 
ចំនួន ២ ៥៥៥ នក់ ដៃល បាន 
ចាក់ វា៉ាក់ សំង កូវីដ ១៩  រួច - 
ហើយ  ៕

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងWHO...

ពលករខ្មេរមានជំងឺនៅបេទេសកូរ៉េ ដេលតេវូបានជួយឲេយមានកិច្ចគំាពារផ្នេក-  

ស  ខុភាព។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កម្ពជុាជួយពលករមានជំងឺឲ្រយមានកិច្ចគំាពារផ្ន្រក-
សុខភាពនិងកំពុងស្រវជ្រវរកស្ត្រខី្ម្ររមា្នាក់បាត់ខ្លនួ

លោក សេ ីឱ វណ្ណឌីន អ្នក នំាពាកេយ កេសួង សុខាភិបាល ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត ពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក  ហង់ជួន  ណា -  
រ៉ុន  រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង អប់រំ  យុវជន 
និង កីឡា  បាន ស្នើ ដល់  លោក-  
លោក សៃ ីបៃធាន មន្ទរី អប់រំ  រាជ - 
ធានី- ខៃត្ដ  រៀប ចំ យន្ត ការ  និង 
នតីវិធិ ីជៃើស រើស នាយក សាលា 
ល្អ គៃូ បងៃៀន ល្អ  និង សាលា- 
រៀន សា្អាត  ដើមៃបី ផ្ដល ់ពាន រង្វាន់ 
ផ្អៃក តាម  លក្ខណ វនិចិ្ឆយ័  ដៃល 
កៃសងួ បាន កណំត ់រចួ វាយ តម្លៃ 
និង បញ្ជូន បញ្ជី ឈ្មោះ បៃក្ខ ជន   
មក កៃ សងួ  ឱៃយ បាន មនុ ថ្ងៃទ ី១៥ 
ខៃ មីនា ឆ្នាំ នៃះ ។

យោង តាម លខិតិ របស ់លោក 
រដ្ឋ មនៃ្ដជីមៃប ទៅ លោក- លោក -   
សៃី  ដៃល ជា បៃធាន មន្ទីរ អប់រំ  
រាជ ធាន ី-ខៃត្ដ ស្ដពី ីការ វាយ តម្លៃ 
ជៃើស រើស នាយក សាលា ល្អ  គៃ-ូ 
បងៃៀន ល្អ  និង សាលា សា្អាត  
ដើមៃបី ផ្តល់  ពាន រង្វាន់  «សម្ដៃច- 
តៃជោ  សៃន » កាល ព ីថ្ងៃ ទ២ី២  
ខៃ កុម្ភៈ   បាន ឱៃយ ដឹង ថា សមៃប់ 

ឆ្នាំ នៃះ  កៃសួង នៅ តៃ បន្ត វាយ- 
តម្លៃ  ជៃើស រើស នាយក សាលា 
ល្អ  គៃូ បងៃៀន ល្អ  និង សាលា - 
សា្អាត  ដើមៃប ីផ្តល់ ពាន រង្វាន ់ ជនូ 
ដល ់ជយ លាភ ី ក្នងុ អង្គ សន្នបិាត 
បូក សរុប ការងរ អប់រំ  យុវ ជន  
និង កីឡា ឆ្នាំ សិកៃសា  ២០១៩-
២០២០  នងិ ទសិ ដៅ ការងរ ឆ្នា ំ
សិកៃសា  ២០២០-២០២១ ។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្លៃង ថា ៖« ជា - 
រៀង រាល ់ឆ្នា ំសកិៃសា  កៃសងួ បាន 
រៀប ចវំាយ តម្លៃ ជៃើស រើស នាយក- 
សាលា ល្អ គៃ ូបងៃៀន ល្អ  និង សា  -  
លា សា្អាត  ដោយ ផ្អៃក តាម គោល- 
ការណ៍  លក្ខណ វិនិច្ឆ័យ  និង នីតិ-   
វិធី ដៃល បាន កំណត់  បនា្ទាប់ ពី 
មន្ទរី អបរ់ ំ រាជ ធាន-ី ខៃត្ត បាន ផ្ញើ 
ល ទ្ធផល វាយ  តម្លៃ កមៃិត មន្ទីរ 
មក កៃសួង  ពៃម ទាំង  បាន ផ្តល់ 
ពាន រង្វាន់  “សម្ដៃច តៃជោ  សៃន ”  
ជូន ដល ់ជយ លាភី នា យក សាលា 
ល្អ  គៃូ បងៃៀន ល្អ  សាលា សា្អាត 
ផង ដៃរ »។

លោកហងជ់នួ ណារ៉នុ  បញ្ជាក ់

ថា  ដើមៃបី ឱៃយ ដណំើរ ការ វាយ តម្លៃ 
របស់ កៃសួង អាច បៃពៃតឹ្ត ទៅ បា ន  
កៃសងួ អបរ់ ំស្នើ ដល ់លោក  លោក- 
សៃី បៃ  ធាន មន្ទីរ អប់រំ  រាជ ធានី - 
ខៃត្ត  រៀប ចំយន្ត ការ  និង នីតិ វិធី 
ជៃើស រើស នាយក សាលា ល្អ  គៃ ូ
បងៃៀន ល្អ ចាប ់ព ីថា្នាក ់ ទ ី៤  ដល ់
ទ ី១២  នងិ សាលា សា្អាត ។  បៃធាន 
មន្ទរី អបរ់ ំរាជ ធាន ី-ខៃត្ត នមីយួៗ  
តៃូវ ជៃើស រើស នាយក សាលា 
ល្អ ១ របូ  គៃ ូបងៃៀន ល្អ  ១ របូ  នងិ 
សាលា សា្អាត ១ សាលា ក្នងុ ១ រា ជ    - 
ធានី -ខៃត្ត  ផ្អៃក តាម លក្ខណៈ វិនិ - 
ច្ឆយ័ ដៃល កៃសួង បាន កំណត់ ។

កៃ ពី នៃះលោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ក៏បា ន 
បៃប់ ឱៃយ បៃធាន មន្ទីរ អប់រំ រាជ- 
ធាន ី -ខៃត្ត ភ្ជាប ់ជា មយួ នវូ កណំត ់
ហៃត ុចុះ វាយ តម្លៃ  បញ្ជ ីបៃក្ខ ភព  
របាយ ការណ៍លក្ខណ វិនិច្ឆយ័ ដៃ  ល 
បាន វាយ  តម្លៃ  ឯក សារ ដៃល 
ពាក ់ ពន័្ធ ក្នងុ ដណំើរ ការ វាយ តម្លៃ  
វើដៃអ ូ សកម្ម ភព រយៈ ពៃល ៣០ 
នាទី  បទ បង្ហាញ ផ្អៃក លើ សូចនា -  
ករ  វាយ តម្លៃ រយៈ ពៃល ៣០ នាទ ី 

ដោយ ភ្ជាប់ ឯក សារគាំទៃ  រួច 
បញ្ជូន មក  អគា្គាធិការ ដ្ឋាន  នៃ 
កៃ សងួ អបរ់ ំឱៃយ បាន មនុ ថ្ងៃ ទ ី១៥  
ខៃមីនា ឆ្នាំ នៃះ   ដើមៃបី វាយ តម្លៃ 
ជៃើស រើស នងិ ជហំាន ចងុ កៃយ 
ចុះ ទៅ វាយ តម្លៃ ផ្ទាល់ ។

លោក សៃ ីអ៊កុ ឆយ៉ាវើ បៃធាន 
សមា គម គៃ ូបងៃៀន កម្ពជុា ឯក-
រាជៃយ បាន លើកឡើងថា  ការបៃកួត- 
បៃជៃង គៃូល្អ នាយក ល្អ និង 
សាលា  រៀន ល្អ  ដើមៃបី ជាប់ពាន-  
រង្វាន ់នៃះ   នាយក សាលា នមីយួៗ  
បានខិត ខំ បៃឹង បៃង ធ្វើ ការងរ 
នៅ ក្នុង សាលា រៀន ជាចៃើន  
ហើយ ការងរនោះគតឺៃវូ ការ ការ- 
ចូលរួម ពីលោកគៃូ អ្នកគៃូ  នៅ 
ក្នងុ សាលា រៀន ទាងំអស ់ចលូរមួ 
សហការ ធ្វើ ទាំងអស់គា្នា។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖«ការ បៃឡង -  
បៃណាងំសាលារៀន សា្អាត យើង 
សង្កៃត ឃើញលោក នាយក សា - 
លា   ខិត ខំ បៃឹង ធ្វើ ការ ទោះបីជា 
លោក គៃូ អ្នក  គៃូ យើង គាត់ ហត់ 
នឿយ នងិ  មនិ សបៃបាយ ចតិ្ដ ដើមៃបី  

ជរំញុ ធ្វើ ឱៃយ សាលាលៃប។ី ប៉នុ្ដៃ បើ 
និយយ ពី ផល បៃយោជន៍  ពី    
ការ  ទទលួបាន ពានរង្វាន ់ គមឺនិ 
ដៃល បាន ដល់ លោកគៃូអ្នកគៃូ  
នៅក្នងុ សាលាដៃល ខតិ ខ ំបៃងឹ- 
បៃង ធ្វើ កិច្ច ការងរ ទៃ »។

លោក រស ់ សវុាចា អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ បាន ថ្លៃង កាល ពី 
ថ្ងៃ មៃសលិមញិថា  ការ ជៃើស រើស 
នាយក សាលា ល្អ  គៃូ បងៃៀន 
ល្អ  និង សាលា រៀន សា្អាត  ដើមៃបី 

ផ្ដល ់ពាន រង្វាន ់គ ឺធ្វើ សមៃប ់តៃ 
សាលា រដ្ឋ ប៉ុណ្ណោះ  មិន បាន ធ្វើ 
ចំពោះ សាលា រៀន ឯកជន ឡើយ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា៖«ការ ជៃើស រើស 
នាយក សាលា ល្អ  គៃូ បងៃៀន 
ល្អ  និង សាលា រៀន សា្អាត  គឺ 
ជៃើស រើស ដោយឡៃក ពគីា្នា ក្នងុ 
នោះ គឺ ជៃើស រើស នាយក- 
សាលាល្អ ១រូប គៃូបងៃៀន ល្អ 
១រូប និង សាលាល្អ ១សាលា 
ក្នុង ១ រាជ ធានី -ខៃត្ត »៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយករដ្ឋមនៃ្ត ីហ៊នុ  
សៃន បាន សមៃច ឱៃយ  បណ្តៃញ ចៃញ 
នូវ ជន បរទៃស  ណា ដៃល មិន  អនុវត្ត 
តាមវិធាន សុខាភិ បាល  ចំពោះ ការធ្វើ 
ចតា្តា ឡីស័ក  បុគ្គល គៃច វៃះ  មិន ពៃម 
ចលូ ពៃយា បាល ឬមនិ សហការ ផ្តល ់ការ- 
សមា្ភាស  និង ចំពោះ ទីតាំង ដៃល មិន 
សហការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ការ សៃវ ជៃវ នងិ 
ទប ់សា្កាត ់ការ រើក រាល ដលនៃ ជងំ ឺកវូើដ១៩ 
បន្ថៃមលើ អនុ កៃតឹៃយ លៃខ ២៧  ដៃល រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល បាន អនុ ម័ត ឱៃយ បៃើ កាល-  
ពី ថ្ងៃទី ១៨  ខៃកុម្ភៈ ថ្មីៗនៃះ ។

ការ យល់ ពៃម ឱៃយ មាន ការ បណ្តៃញ 
ជនបរ ទៃស ចៃញ ពី កម្ពុជា  និង ហាម 
ចូល បៃទៃស សា ជាថ្មីនៃះ គឺ ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាបព់ ីលោក ឌ ីវជិា្ជា អនគុណៈ កម្មការ- 
សៃវជៃវ នងិ តាម ដន បគុ្គល សងៃស័យថា 
មាន ផ្ទុក ជំងឺកូវើដ១៩ បាន ស្នើ ឡើង 
ដើមៃបីអនុវត្ត  ចៃបាប់ ចំពោះ  បុគ្គល ដៃល 
មិន អនុវត្ត តាម វិធាន សុខា ភិបា ល ។

លោក  ឌី វិ ជា្ជា បាន លើក ឡើង ក្នុង 
លខិតិ នោះ ថា  កន្លង មក ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
៣វ ិច្ឆកិា ២៨ វចិ្ឆកិា នងិ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍២០ 
កុម្ភៈ អនុ គណៈ កម្មការ សៃវជៃវ និង 
តាម ដន បុគ្គល សងៃស័យ ថា  មាន ផ្ទកុ ជំងឺ- 
កូវើដ ១៩  តៃង តៃជួប បៃទះ នូវ បញ្ហា 
បៃឈម មួយ ចំនួន ក្នុង បៃតិបត្តិ ការ 
របស់ខ្លួ ន។ ក្នុង នោះ មាន បញ្ហា បុគ្គល 
ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវើដ ១៩ មិន ពៃម- 
សហ ការ ចំពោះ កិច្ច បៃតិ បត្តិការ  របស់ 
កៃុម សៃវ ជៃវ នៃះ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖«បញ្ហា លបំាក  
ដៃល កៃុម ការងរ សៃវជៃវបៃឈម 
រួមមាន   បញ្ហា បុគ្គល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង 
ជំងឺកូ វើដ១៩មិន ពៃម សហការ ផ្តល់ ការ- 
សមា្ភាស  ផ្តាច់ ទំនាក់ ទំនង និង ករណី 
រត់ គៃច មិន ពៃម ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក  ពៃម- 
ទាំង ទីតាំង មិន សហការ ចំពោះ កិច្ច- 
បៃតិបត្តិ ការ  សៃវជៃវ និង តាម ដន 
បុគ្គល ផ្ទុក ជំងឺ កូវើដ១៩ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
បៃតបិត្ត ិការ មាន ភព យតឺ យ៉ាវ  នងិ ខ្វះ 
ចនោ្លោះ »។

ដោយ សារ  កៃមុ ការងរ សៃវ ជៃវជបួ 
ការ លំបាក បៃបនៃះទើបបាន  លោក  
ឌី វិជា្ជា  ស្នើ សុំ  គោល ការណ៍  ពី លោក 
ហ៊ុន  សៃន  អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ ចៃបាប់ 
បន្ថៃម ចពំោះ បគុ្គល នងិ ទតីាងំ ដៃល មនិ 
សហ ការ នវូ វធិាន ការ មយួ ចនំនួ  គចឺពំោះ 

ជន បរទៃស តៃូវ ធ្វើ ការ បណ្តៃញ ចៃញ 
ព ីបៃទៃស កម្ពជុា  នងិ ហាម ចលូ បៃទៃស 
សា ជា ថ្មី។ 

លោក បាន បន្ត ថា ចំពោះ ជន ជាតិ 
ខ្មៃរ តៃវូ ចាតវ់ធិាន ការ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់នងិ 
ទី តាំង ដៃល មិន សហ ការ នឹង តៃូវ ដក- 
ហូត អាជា្ញា ប័ណ្ណ  និង បិទ អាជីវ កម្ម ក្នុង 
ទី តាំង នោះ។

ទន្ទឹមនៃះដៃរ  លោក  ឃួង  សៃង  
អភបិាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ក ៏បាន កណំត ់
នូវ វិធាន ការ តឹង រឺុង ក្នងុ ការ បង្ការ  និង ទប-់ 
សា្កាត ់ ដើមៃប ីឈាន ទៅ  គៃប ់គៃង បាន នវូ 
ពៃឹត្តិ ការ ណ៍  សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈដៃរ។

លោក បាន ណៃនា ំ ដល ់ ពលរដ្ឋ  ជាមា្ចាស ់
កម្មវិធី  មា្ចាស់ អាជី វកម្ម ដ្ឋាន និង គៃប់- 
ភគី ពាក់ ព័ន្ធ  តៃវូ ចូលរួម អនុវត្ត ឱៃយ មឺុង មា៉ាត់  
បំផុត នូវ វិធាន ការ គមា្លោត សុវត្ថិ ភព 

សង្គម  និង គមា្លោត សុវត្ថិ ភព បុគ្គល ។
លោក  ឃងួ សៃង បញ្ជាក ់ថា៖«ក្នងុ 

ករណ ីនៅ តៃ មនិ ពៃម អនវុត្ត តាម វធិាន- 
ការ ណៃនាំ របស់ កៃសួង សុខាភិ បាល 
ន ិង វធិាន ការ របស ់បៃមខុ រាជ រដ្ឋា ភ ិបាល 
មា្ចាស ់កម្មវធិ ីនងិ មា្ចាស ់អាជវី កម្ម ដ្ឋាន តៃវូ 
បៃឈម មុខ នឹង ការបិទ កម្មវិ ធីឬ អា- 
ជ ីវកម្ម ដ្ឋាន  ពៃម ទាងំ តៃវូ ទទលួ ទោស- 
ទណ្ឌ ទៅ តាម ចៃបាប ់ នងិ លខិតិ ប ទដ្ឋាន- 
គតិ យុត្ត ជា ធ រ មាន » ។

យោង តាម អនុកៃឹតៃយ ស្តី ពី វិធាន ការ 
ចតា្តា ឡីស័ក  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវើ ដ១៩  ចុះ ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ 
កុ ម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១   ក្នុង ជំពូកទី ៥  បាន 
ចៃង ព ីទោស បៃបញ្ញត្ត ិដៃល នងឹ តៃវូ ទទលួ 
នូវ ពិន័ យ អន្ត រ  កា រណ៍ ជាបៃ ក់ពី១ លាន- 
រៀលទៅ ៥លាន រៀល  ចំពោះបុ គ្គល 
ដៃ ល គៃច វៃះ ពកីា រ ធ្វើច តា្តា ឡ ីស ័ក នងិ 
តៃូវ ពិន័យ អន្តរ ការណ៍ ជាបៃ ក់ពី ១ 
លាន រៀលទៅ  ៥លា នរៀ ល ចំពោះ 
បុ គ្គល ដៃល គៃច ពីទី កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តា- 
 ឡសីក័ក្នុ ងអ ំឡងុ ពៃ លធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័ 
ដោយ មិន មាន ការ អនុញ្ញា ត។ 

ច ំពោះ អ្នក ផ្តើមគំ និត ដឹក នាំ  ណៃនាំ 
ញុះ ញង ់បញ្ចុះ បញ្ចលូ  ឬជយួស មៃលួ 
ដោយ ចៃ តនា   ដ ល់បុ គ្គល ដៃល ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡសី ័ក ឱៃយគៃ ចចៃ ញ ពកីា រ តៃតួ ព ិន ិតៃយឬ 
គៃ ចវៃះ  ឬ គៃច ព ីក ន្លៃ ង ធ្វើច តា្តាឡ ីសក័ 
តៃូ វ ពិ ន័យ អន្ត រកា រ ណ៍ជា បៃ ក់ពី ១០ 
លាន រៀល ដល់ ៥០ លាន រៀល  និង 
មាន ការ ដក់ទោ ស ទណ្ឌ តាម ចៃបាប់ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ផៃសៃង ទៀត ផង ដៃរ ។ 

 ទាកទ់ងនងឹបញ្ហាកវូើដនៃះ កាលមៃសលិ- 

មញិ  កៃសងួ សខុា ភបិា ល បាន បៃកាស 
ពត័ម៌ាន ពកីាររក ឃើញ នវូ វើរសុ កវូើដ ១៩  
បៃប បំប្លៃង ថ្មី ៣ករណី   នៅ កម្ពុជា  ក្នុង 
ពៃតឹ្តកិារ ណ ៍សហគ មន ៍២០ក ុម្ភៈ ដៃល 
អ្នក ជំងឺ មា្នាក់ សា្នាក់ នៅ សង្កាត់ ទន្លៃ បា- 
សាក ់ ខណ្ឌ ចកំារ មន នងិ ២ នាក ់ទៀត 
ជា អ្នក នៅ  ក្លបិកមៃសាន្ត អនិ បៃ ំប ី(N8)។ 
  រដ្ឋលៃខាធិការ និងជាអ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសងួ សខុាភបិា ល លោក សៃ ីឱ  វណ្ណ- 
ឌនី  បាន លើកឡើ ង ក្នងុ សន្ន ិសទី កាសៃត 
ពមីៃសិលម ិញថា  ទោះ  បជីា បៃទៃ សកម្ពជុា 
មិន ទាន់ មាន ករណី  សា្លោប់ ដោយ សារ 
ជំងឺ កូវើ ដ១៩ ក៏ដោយ  ក៏ហា និភ័យ នៃ 
ការ ចម្លង វើរុសនៃះ នៅ តៃ មាន ខ្ពស់ ។

លោក សៃ ី បាន ថ្លៃងថា ៖ « សា្ថាន ភព 
បច្ចបុៃបន្ន គឺ មាន សភព រាត តៃបាត ធំ ជាងនងិ 
សាញំ៉ា ំជាង ពៃតឹ្ត ិការណ ៍សហគម ន ៍២៨ 
វចិ្ឆកិា កន្លង ទៅ  ជាព ិសៃស គ ឺការ ចម្លង 
បៃភៃទ វើរុស បំប្លៃង ថ្មី ដៃល ការ ចម្លង 
របស់ វា មាន សភព កាច សា ហាវ  និង 
លឿន ជាង ធម្មតា»។

យោង តាម របាយ ការណ៍ កៃសួង សុខា- 
ភ ិបាល បាន ឱៃយ ដងឹថា  អ្នក មានវ ិជ្ជមាន 
កវូើដ១៩  ដៃល បាន ឆ្លង ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ 
សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ មាន ចំនួន ៩៩ 
នាក់  ក្នុងនោះ អ្នក ឆ្លង ថ្មី នៅ ថ្ងៃទី ២២  
ខៃកុម្ភៈ  មាន ចំនួន ២៣ នាក់។ 

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី២៣ ខៃកមុ្ភៈ កម្ពជុា មាន 
អ្នក មាន ផ្ទកុវើរសុ កវូើដ ១៩  សរបុ ចនំនួ 
៥៩៣ នាក់  ក្នុង នោះ មាន អ្នក ពៃយា- 
បា លជា សះសៃបើ យ ចំនួន ៤៧៥ នាក់  
និង អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយា បាល មាន 
ចំនួន ១១៨ នាក់ ៕

អ្នក គេ ូម្នាក់ កំពុង បងេៀន សិសេស នៅ សាលា បឋម សិកេសា  ចតុមុខ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

ជនបរទេសពេលកំពុងទៅផ្ដល់សំណាករកវីរុសកូវីដ១៩ ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

នាយករដ្ឋមន្ត្រសីម្រចឱ្រយបណ្ដ្រញជនបរទ្រសដ្រលមិនសហការទប់ស្កាត់កូវីដច្រញពីកម្ពជុា

រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំស្នើដល់ប្រធានមន្ទរីអប់រំរៀបចំយន្តការជ្រើសរីសនាយកសលាល្អគ្រូបង្រៀនល្អ
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តពី ទំ ព័រ ១...រដ្ឋ មន្តៃី   ហ៊ុន  
សៃន   ដៃល ជា បៃធាន អាជា្ញាធរ 
មនី  បាន ចៃញ សារ លខិតិ ៣ ទពំរ័  
សមៃប់ ទិវា ជាតិ យល់ ដឹង អំពី 
មីន   ២៤ កុម្ភៈ  ដៃល បៃរព្ធ ធ្វើ 
ឡើង អស់ រយៈ ពៃល ២២ ឆ្នាំ មក 
ហើយ។  ទិវា នៃះ បៃរព្ធ ឡើង 
ដើមៃបី រំឭក ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ  
កម្ពុជា ជា ពិសៃស ពលរដ្ឋ ដៃល 
កំពុង រស់ នៅ ក្នងុ តំបន់ រង ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ដោយ សារ គៃប ់មីន  គៃប់- 
បៃក ចង្កោម  និង សំណល់ ជាតិ- 
ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ឱៃយ មាន ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ គៃះ ថ្នាក់ 
បង្ក ដោយ គៃឿង ផ្ទុះ ទាំង នោះ។ 

  បើ តាម សារ លិខិត របស់ លោក  
ចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៩២  ដល់ ឆ្នាំ 
២០២០   ផ្ទៃ ដី  ២ ១៣៨ គី ឡូ ម៉ៃ តៃ- 
កៃឡា តៃូវ បាន បោស សមា្អាត 
សមៃប់ យក ទៅ បៃើ បៃស់  និង 
បង្ក បង្កើន ផល  ដៃល ក្នុង នោះ 
៥៨ ភាគរយ តៃូវ បៃើ បៃស់ ក្នុង 
វិស័យ កសិ កម្ម  ១២ ភាគ រយ 
សមៃប់ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ   និង 
៣៨ ភាគ រយ សមៃប់ បៃើ បៃស់ 
ផៃសៃងៗ ដូច ជា លំ នៅ ឋាន   សាលា រៀន  
និង មណ្ឌល សុខ ភាព ជា ដើម   
ដោយ មាន ពល រដ្ឋ ទទួល ផល 
ចំនួន   ៦   ៣៥៧   ៨៥៣នាក់ ។  

 ក្នុង រយៈ ពៃល ២៨ ឆ្នាំ នៃះ  
គៃប់ មីន បៃឆំង មនុសៃស ចំនួន   
១  ០៩៥ ៧៥០ គៃប់   មនី បៃឆងំ 
រថ កៃះ ចំនួន   ២៥  ៤៨៨ គៃប់ 
និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម 
រាប់ ទាំង គៃប់ បៃក ចង្កោម ចំនួន 
២  ៨៨៥  ២៩៤ គៃប់ តៃូវ បាន រក- 

ឃើញ  និង បំផ្លាញ ចោល ។ លទ្ធ ផល 
នៃ ការ បោស សមា្អាត នៃះ ធ្វើ ឱៃយ 
ចនំនួ ជន រងគៃះ បាន ធា្លាក ់ចុះ ព ី  
៤ ៣២០ នាក់ នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៦   
មក នៅ តៃឹម ៦៥ នាក់ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០។   អាជា្ញា ធរ មីន ក៏ បាន 
បញ្ចប់ ការ សៃវ ជៃវ ទិន្ន ន័យ 
ចមា្កោរ មីន នៅ មូល ដ្ឋាន ផង ដៃរ ។   

  លោក   ហ៊ុន   សៃន   ថ្លៃង ដូច្នៃះ 
ថ៖  « ថ្វ ីបើ វសិយ័ សកម្ម ភាព មនី 
បាន និង កំពុង ទទួល លទ្ធផល ដ៏ 
ធធំៃង យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ កម្ពជុា 
តៃវូ ការ ធ្វើ ការ បោស សមា្អាត ផ្ទៃ ដ ី
ដៃល មាន មីន ចំនួន ៨៣៥ គីឡូ-
ម៉ៃតៃ កៃឡា ទៀត  នងិ សណំល ់ជាត-ិ 
ផ្ទុះ ពី សង្គៃម គៃប់ បៃក ចង្កោម 
ចំនួន ១ ៣១៦ គីឡូ ម៉ៃតៃ កៃឡា 
ទៀត ដើមៃបី សមៃច បាន  ចក្ខ ុវិស័យ 
តាម ផៃនការ យុទ្ធ សាស្តៃ ជាតិ  
កម្ពជុា មួយ គ្មាន មីន ឆ្នា ំ២០ ២៥ » ។ 

  លោក បាន អំពាវ នាវ ឱៃយ អាជា្ញាធរ 
ដៃន ដី គៃប់ លំដប់ ថ្នាក់  កង- 
កមា្លាំង បៃដប់ អាវុធ   និង បៃតិ- 
បត្តកិរ ជាត ិ នងិ អន្តរ ជាត ិចលូ រមួ 
ឱៃយ បាន កាន់ តៃ ខ្លាំង ក្នុង ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ឱៃយ ពលរដ្ឋ   សសិៃសា នុសសិៃស   
នងិ ជន នៅ កៃ សាលា យល ់ដងឹ 
ពី គៃះថ្នាក់ បណា្ដាល ពី មីន 
គៃប ់បៃក ចង្កោម   នងិ សណំល-់ 
ជាត ិផ្ទុះ ព ីសង្គៃម។   អាជា្ញា ធរ មនី 
តៃូវ ធ្វើ ការ ជា មួយ បៃតិបត្តិ ករ 
ដោះ មីន ដើមៃបី កំណត់ ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ នូវ  ទី តាំង ដៃល បៃ ឈម 
នឹង គៃះ ថ្នាក់ ។ 

 លោក  ក៏បាន  អំពាវ នាវ ដៃរ 
ថ៖   « បៃទៃស មា្ចាស់ ជំនួយ  និ ង 
ដៃ គូ អភិវឌៃឍ ន៍  សូម បន្ត គំទៃ 
ដល់ សកម្មភាព បោស សមា្អាត 
មីន  គៃប់ បៃក ចង្កោម   និង 

សណំល ់ជាត ិផ្ទុះ ព ីសង្គៃម  អបរ់ ំ
កាត់ បន្ថយ គៃះ ថ្នាក់  និង សង្គៃះ 
ជន ពិការ ដោយ សារ គៃឿង ផ្ទុះ 
ទាំង នៃះ» ។   

លោក ស្នើ ដល់ ពល រដ្ឋ កុំ ប៉ះ- 
ពាល់ ឬ លៃង មីន   ឬ សំណល់- 
ជាតិ ផ្ទុះ  និង កុំ លក់ ដូរគៃឿង ផ្ទុះ 
ទំាង នៃះ ពៃះ ជា អំពើ ខុស ចៃបាប់ ។   
ពល រដ្ឋ ក៏ មិន តៃូវ ចូល ទៅក្នុង 
តំបន់ ដៃល ខ្លួន មិន សា្គាល់ ចៃបាស់   
ឬ សងៃសយ័ ថ មាន មនី  នងិ សណំល ់
គៃឿង ផ្ទុះ ។ 

  លោក   លី  ធុជ  អគ្គ លៃខ- 
ធិការ អាជា្ញា ធរ មីន បាន ថ្លៃង ថ  
កម្ពុជា ក៏ បាន ដក់ គោល ដៅ 
កម្ពជុា គ្មាន មនី ឆ្នា ំ២០២៥ តាម- 
រយៈ   ផៃន ការ យុទ្ធ សាស្តៃ ជាតិ 
សកម្ម ភាព មីន  ២០១៨- ២០២៥  
ដៃល ផៃន ការ នៃះ តមៃវូ ឱៃយ កម្ពជុា  
បោស សមា្អាត គៃប់ មីន លើ ផ្ទៃ ដី 
ជាង ១៦០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ក្នុង 
១ឆ្នាំ។  ប៉ុន្តៃ គោល ដៅ នៃះ 
សមៃប់ តៃ មីន បៃឆំង មនុសៃស 
ប៉ុណ្ណោះ  មិន   រាប់ បញ្ចូល គៃប់- 
បៃក ចង្កោម  ឬ សំ ណល់ ជាតិ ផ្ទុះ 

ផៃសៃង ទៃ។ 
   បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ  មាន បៃតិ បត្តិ ករ 

សមា្អាត  មីន ជា ចៃើន ដៃល កំពុង 
បពំៃញ បៃស កកម្ម   ដចូ ជា សា្ថាបន័-  
ជាតិ គឺ  CMAC  អង្គការ Halo 
Trust  អង្គ ការ  N orwegian 
People's Aid  អង្គ ការ   MAG  
កង យោធ ពល ខៃមរ ភូមិន្ទ  និង 
ទាហាន មួក ខៀវ នៅ ក្នុង សៃុក 
អង្គការ អាគី រា៉ា   អង្គ ការ ដោះ មីន 
ជប៉ ុន   JMAS  សមា គម  Peace 
Land  របស ់ចិន  នងិ អង្គការ មយួ 
ចំនួន ទៀត។  សរុ ប រួម កមា្លាំង 
ដោះ មីន មាន ចំនួន បៃមាណ  
២៦០០ នាក់ ។   

 យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  លោក  លី  
ធុជ  បញ្ជាក់ ថ  មាន  បញ្ហា បៃឈម 
មួយ ចំនួន នៅ ចំពោះ មុខ ការ- 
ឈាន  សមៃច គោល ដៅ នៃះ ។  
បញ្ហា បៃឈម មួយ នោះ គឺ   ផ្ទៃ ដី 
ដៃល មាន គៃប់ មីន អាច មាន ធំ 
ជាង អ្វី ដៃល  មាន ក្នុង ផៃន ការ។  
គៃះ ធម្មជាត ិដចូ ជា ទកឹ ជនំន ់ក ៏ 
ជា កតា្តា  ធ្វើ ឱៃយ គៃប់ មីន អណ្ដៃត  
ចល័ត  ឬ លិច ទៅ ក្នុង ដី កាន់ តៃ 

ជៃ  ដៃល ជា កា រ បៃ ឈម មួយ 
ដៃរ ។  

លោក ថ្លៃង  ថ៖  « បញ្ហា មួយ 
ទៀត គឺ អ្នក បោស សមា្អាត មីន 
របស់ យើង ក៏ នៅ មាន កំណត់  
ហើយ   ខ្លះ គត ់ចាស ់ជរា ដៃ ល តៃវូ 
ចូល និវត្តន៍។   អ្នក ដោះ មីន តៃូវ 
មាន សខុ ភាព ល្អ  ដើមៃបី ធ្វើ ការងារ 
នៃះ បាន  ពៃះ វា  ជា ការងារ មាន 
ហានិ ភ័យ ខ្ពស់ បំផុត ហើយ  
ដៃល យើង ចាត់ ទុក គត់ ជា វីរ- 
បុរស» ។   

លោក បន្ត ថ  កតា្តា ថវិកា គឺ ជា 
កតា្តា សំខន់  ពៃះ ដើមៃបី មាន 
អ្នក ដោះ មីន បន្ថៃម  និង សមា្ភារ 
ទំ នើប   តៃូវ មាន ថវិកា ។  

លោក បន្ត  ថ៖ « អ៊ ីចងឹ សរួ ថ ពី  
ពៃល នៃះ រហូត ដល់ ឆ្នា ំ២០២៥  
យ៉ាង ម៉ៃច ដៃរ?  យើង នៅ តៃ 
មាន ក្ដ ីសងៃឃមឹ  នងិ ការ ប្ដៃជា្ញា ខ្ពស ់
ដដៃល  ដោយ មិន ថម ថយ។   
យើង សងៃឃមឹ មតុ មា ំថ ការ ខតិ ខ ំ
បៃឹង បៃង របស់ យើង  និង ភាគី 
ពាក ់ពន័្ធ ទាងំ អស ់នៅ តៃ បន្ត រកៃសា 
និង លើក កម្ពស់ ឱៃយ កាន់ តៃ ខ្ពស់ 
ថៃម ទៀត។  តៃ យើង តៃូវដោះ- 
សៃយ បញ្ហា បៃឈម ខង លើ នៃះ  
ដើមៃបី ឱៃយ យើង បាន ជោគ ជ័យ » ។

  តំ ណាង   UNDP   បៃ ចាំ នៅ 
កម្ពជុា  លោក   Nick Beresford  
បាន ឱៃយ ដឹង ថ  អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ   និង UNDP  ប្ដៃជា្ញា 
ជួយ ដល់ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ក្នុង 
ការ សមៃច បាន កម្ពជុា មយួ គ្មាន 
មីន ឆ្នាំ ២០២៥។   UNDP  បាន 
គំទៃ ដល់ អាជា្ញាធរ មីន ក្នុង ការ- 
សមា្អាត ផ្ទៃ ដី មាន មីន ២៥៥,៦ គី ឡូ -  
ម៉ៃតៃ កៃឡា ចាប់ ពី ឆ្នា ំ២០០៦ ។  
ដើមៃបី សមៃច គោល ដៅ នៃះ បាន  

តៃូវ មាន ធន ធាន បន្ថៃម ទៀត 
ហើយ លៃបឿន នៃ  ការ បោស សមា្អាត 
មីន តៃូវ តៃ ពន្លឿន ឱៃយ បាន លឿន 
ជាង នៃះ។  រដ្ឋាភ ិបាល បាន ប្ដៃជា្ញា 
បៃើ បៃស់ កង យោធ ពល ខៃមរ- 
ភូមិន្ទ  ដៃល មាន បទ ពិសោធពី 
ការ បោស សមា្អាត មីន ក្នុង បៃសក- 
កម្ម ការពារ សន្ត ិភាព របស់ អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ។  កង ទ័ព ចំនួន 
២ ០០០ នាក ់តៃវូ បា នស្នើ ឱៃយ ដក ់
ពងៃយ ដើមៃបី សមៃច គោល ដៅ 
នៃះ។  នៃះ ជា ការ លើក ឡើង 
របស់ លោក  Beresford។ 

  លោក បាន  ថ្លៃង យ៉ាង ដូច្នៃះ 
ថ៖ «ដោយ មាន កិច្ច បៃឹង បៃង 
សមៃប សមៃួល យ៉ាង ល្អ ដោយ 
រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា   កង យោធ- 
ពល ខៃមរ ភូមិន្ទ   ដៃ គូ អភិ វឌៃឍន៍  
បៃតិ បត្តិករ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ  វា 
អាច ទៅ រួច ក្នុង ការ សមៃច បាន 
នូវ កម្ពុជា មួយ ដៃល គ្មាន មីន នៅ 
ឆ្នាំ ២០២៥ » ។ 

  តំ ណាង អង្គការ   Halo Trust  
បាន ថ្លៃង ដោយ សុំ មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មាះថ  ផៃន ការ នៃះ អាច 
សមៃច បាន បើ សិន ជា មាន ធន- 
ធាន គៃប ់គៃន។់  លោក ថ្លៃង ថ៖ 
«ទតីាងំ ដៃល មាន មនី ភាគ ចៃើន 
តៃូវ បាន កត់ តៃ  និង កំពុង តៃូវ 
បាន សមា្អាត។  ប៉ុន្តៃ ការ  បៃយុទ្ធ 
គ្នា យ៉ាង ខ្លាងំ  ក្នងុ សង្គៃម ជាង ៣ 
ទស វតៃសរ៍ បង្កើត បាន ជា រូបភាព 
ស្មុគ សា្មាញ មួយ ដៃល បៃ បៃួល 
ទៅ តាម ការ បៃើ បៃស ់ដ ី កណំើន 
បៃជា ជន   នងិ ការ ធ្វើ ទៃស ន្ត រ បៃ- 
វៃសន៍ ក្នងុ សៃកុ   ជា ពិសៃស ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង សំណល់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
ដៃល ពបិាក នងឹ ពៃយាករ   នងិ គសូ- 
ពៃង » ៕ 

កម្ពជុាប្ដេជា្ញា...

អ្នក ជំ នាញយក UXOMK82ចេញ ពី ដី ក្នងុ សេកុ អង្គស្នលួ  ។ រូបថត CMAC

អ្នក ផ្គត់ ផ្គង់ តេអំីាង -មាន់អំាង តាម ផ្លវូ 
ស្តៃី មា្នាក់ កំពុង អាំង តៃី-មាន់ លក់ នៅ តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ មួយ នៅ ម្តុំ ផៃសារ ទួល ទំពូង  ក្នុង ខណ្ឌ 
ចំការ មន   កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២១  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១។ តៃី អាំង - មាន់ អាំង  ដៃល គៃអាំង លក់ 
ក្តា ៗ  នៅ តាម ចិញ្ចើម ផ្លូវ  គឺ ជា មុខ ម្ហូប ដ៏ ពៃញ និយមដៃល មាន តម្លៃ សមរមៃយ  សមៃប់ ពល- 
រដ្ឋ ខ្មៃរ ជា ចៃើន ខណៈ ការ អាំង តៃី- អាំង មាន់ លក់  ក៏ ជា មុខ របរ រក បៃក់  សមៃប់ ពល រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ផង ដៃរ។ រូបថត ហៃង  ជីវ័ន



តពីទំព័រ ១...ថ្មី និងអន្តេវា-
សិកដ្ឋានរបស់គេូនៅសេុកអូរជុំ។
លោកសេីគ្វីននេតវ៉ងថ្លេងថា

សមិទ្ធផលថ្មីៗ ដេលអង្គការភ្លេន
បានចូលរួមចំណេកលើកកម្ពស់
គណុភាពអបរំ់នៅខេត្តរតនគរិីរមួ- 
មានសំណង់អគារសិកេសាថ្មីចំនួន
៩កន្លេងមាន៤៣បន្ទប់នងិបពំាក់
ដោយបរិកា្ខារសមា្ភារអនាម័យ។
តាមរយៈវិនិយោគលើការកេលម្អ
ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនៅតាមសាលា- 
រៀននេះបានផ្តល់ផលបេយោជន៍
ដោយផ្ទាល់ដល់សិសេសានុសិសេស
២៩៩៩នាក់ក្នងុនោះមានក្មេងសេី 
១០៧៥នាក់និងសិសេសរាប់ពាន់
នាក់ទៀតនាពេលអនាគត។
លោកសេថី្លេងថា៖«យើងពតិជា   

មានមោទនភាពដេលកា្លាយជាផ្នេក   
មួយនេការចូលរួមចំណេកនេះ។
ប៉នុ្តេដើមេបីនរិន្តរភាពពកួយើងសមូ   
សំណូមពរដល់កេសួងអប់រំសូម
បេងចេកគេបូន្ថេមដល់សហគមន៍
កេកីេនងិសហគមន៍ដច់សេយាល   
ដេលសសិេសភាគចេើនមនិអាចចលូ-   

រៀន។ពងេងឹការអនវុត្តកេមសលី-
ធម៌របស់គេូពងេងឹមខុងារនេគណៈ-  
កមា្មាធិការគេប់គេងសាលារៀន
និងការគេបគ់េងសាលារៀន»។
លោកសេីបញ្ជាក់ថា៖«អ្វីគេប់-

យា៉ាងដេលយើងធ្វើ យើងចង់
ធានាថាកមុារជាពសិេសក្មេងសេី 
នៅតបំន់ដច់សេយាលទទលួបាន   
ឱកាសស្មើគា្នាក្នងុការអបរ់ំបេកប-
ដោយគុណភាព និងកសាង
អនាគតភ្លឺសា្វាងរបស់ពួកគេ»។
លោកថងសាវុន ថ្លេងអំណរ-

គុណនិងវាយតម្លេខ្ពស់ចំពោះ
អង្គការភ្លេនអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា
ដេលបានផ្តល់មលូនធិិសាងសង់
អគារសិកេសា និងចូលរួមចំណេក
អភិវឌេឍវសិយ័អបរ់ំនៅខេត្តរតនគរិី
អស់រយៈពេល១០ឆ្នាំកន្លងមក។
លោកថ្លេងថា៖«សកម្មភាព

សហបេតបិត្តកិារនេះពតិជាបាន-
ចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងការផ្តល់
ការគាំទេដល់កិច្ចខិតខំបេឹងបេង
យា៉ាងប្តូរផ្តាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
លើការកេទមេង់ជាតិ។ ពិសេស

កំណេទមេង់សុីជមេលើវិស័យ-
អប់រំក្នុងគោលដៅដើមេបីការអភិ-
វឌេឍភាពសុខដុមរមនានិងវិបុល-
ភាពរបស់កម្ពុជា»។
ទោះបីជាកេសងួអបរ់ំបានផ្តល់

អគារសិកេសាបំពាក់សមា្ភាររូបវ័ន្តជា-
ចេើននាពេលកន្លងមកប៉ុន្ដេមិន-
ទាន់អាចបំពេញតមេូវការចំពោះ
ការអបរ់ំសសិេសានសុសិេសនៅខេត្ដនេះ   
បានទេ។ដចូ្នេះដើមេបីបពំេញតមេវូ-
ការទាងំនេះទាមទារការចលូរមួពី
អង្គការជាតិ អន្តរជាតិដេគូអភិ-
វឌេឍន៍សបេបុរសជននានា។នេះបើ- 
តាមការបញ្ជាក់ពីលោកថងសាវុន។ 
   លោកអភិបាលឱេយដងឹថាអគារ- 
សិកេសានិងអគារអន្តេវាសិកដ្ឋាន
ដេលផ្ដល់ជូនដោយអង្គការភ្លេន
អន្តរជាតិកម្ពុជានេះបានចូលរួម
ដោះសេយនូវសំណមូពរលើការ-  
សិកេសារៀនសូតេរបស់សិសេសនៅ
ក្នងុសហគមន៍ដេលពកួគេកពំងុ
ជួបការលំបាកនិងមានលំនៅ
ឆ្ងាយពីសាលារៀន។  
បើតាមសេចក្ដីបេកាសពត័ម៌ាន

អង្គការភ្លេនអន្តរជាតិកម្ពជុាបាន-
និងកំពុងធ្វើការជាដេគូជាមួយ
មន្ទីរអប់រំ និងអង្គការក្នុងសេុក
ដើមេបីគាំទេការសិកេសារបស់សិសេស
ពន្លឿនការចលូសកិេសាសមេប់សសិេស 
លើសអាយុ។គាំទេការចូលរៀន
សាឡើងវិញសមេប់កុមារបោះ-
បង់ការសកិេសានងិពងេងឹសមត្ថភាព
គេូទាក់ទងនឹងវិធីសាសេ្តបងេៀន
បេបបរិយាប័ន្ន រួមនឹងការបង្កើត
សាលារៀនបណ្តោះអាសន្នសហ-

គមន៍ផងដេរ។អង្គការ  នេះក៏បាន-
គាំទេមធេយោបាយធ្វើដណំើរសមេប់ 
កមុារដេលរស់នៅឆ្ងាយពីសាលា-
រៀនផ្តល់អាហារបូករណ៍ជាសាច-់ 
បេក់ដល់កមុារដេលទទីាល់កេនងិ  
ងាយរងគេះនងិផ្គតផ់្គង់សមា្ភារ-
សិកេសានៅសាលារៀនផងដេរ។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំពាកេយ

កេសួងអប់រំថ្លេងពីមេសិលមិញថា
កេសងួអបរ់សំា្វាគមន៍កចិ្ចសហការ   
វិជ្ជមានពីគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុង

ការចលូរមួចណំេកការងារកណំេ-
ទមេង់អប់រំយុវជននិងកីឡា។
លោកថ្លេងថា៖«ដេគូអភវិឌេឍន៍

និងអង្គការអន្តរជាតិ រួមមាន    
អង្គការភ្លេនអន្តរជាតិកម្ពជុាបាន-
នងិកពំងុមានតនួាទីសំខាន់មយួ
ក្នងុការចលូរមួលើកកម្ពស់គណុ-
ភាពអប់រំ ជាពិសេសក្នុងការ-
ចូលរួមចំណេកអភិវឌេឍវិស័យ-
អប់រំនៅខេត្តរតនគិរីក្នុងរយៈ-
ពេល១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ»៕
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ ការរៀបចំបង្កើតយន្ត- 
ការដោះសេយវិវាទកេបេព័ន្ធ
តលុាការគឺជាផ្នេកមយួនេយន្តការ
ដេលមានចរិតលក្ខណៈជាយុទ្ធ-
សាសេ្ដក្នុងការកេទមេង់បេព័ន្ធ
យុត្តធិម៌ដេលនឹងតេវូយកមកបេើ
នៅពេលយុទ្ធនាការដោះសេយបញ្ហា
ការកកស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមសា-
លាដំបូងរាជធានី-ខេត្ដតេវូបាន
បញ្ចប់។នេះបើតាមលោកជិនមា៉ាលីន
រដ្ឋលេខាធិការកេសួងយុត្ដធិម៌។
នៅក្នងុពេលដកឹនាំសកិា្ខាសាលា

ពគិេះយោបលអ់ពំ«ីការរៀបចំ
យន្តការដោះសេយវិវាទកេ-
បេពន័្ធតលុាការនៅកម្ពជុា»ជាមយួ
កេសួង-សា្ថាប័នរដ្ឋគណៈមេធាវី
និងសា្ថាប័នតុលាការកាលពីថ្ងេ
ទី២២ខេកុម្ភៈនៅសណ្ឋាគារកំាបូ- 
ឌីយា៉ាណលោកជនិមា៉ាលនីបាន
ថ្លេងថាការរៀបចំយន្តការដោះ-
សេយវវិាទកេបេពន័្ធតលុាការ
នេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីទទលួបាន
បទពិសោធពីការអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការដោះសេយការកកស្ទះ
សំណុំរឿងដេលបានចាប់ផ្ដើម
អនវុត្តកាលពីថ្ងេទី១៨ខេឧសភា  
ឆ្នាំមុន នឹងគេងបិទបញ្ចប់នៅ
ខេឧសភាឆ្នាំនេះ។

លោកលើកឡើងថា៖«យុទ្ធនា- 
ការដោះសេយការកកស្ទះសំណំុ-  
រឿងរៀបចំមានពេលកណំត់នងិ
ដោះសេយបញ្ហាជាកស់្ដេងចពំោះ
មុខប៉ុណ្ណោះ។ដូច្នេះដើមេបីដោះ-
សេយបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿង
ជាអចិនេ្តយ៍បើយើងមិនមាន
យន្តការណមយួជាអចនិេ្តយទ៍េ
ពេលបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះទៅ

សំណុំរឿងនៅតេមានការកក-
ស្ទះដដេល»។លោកបន្តថា១
ឆ្នាំកេយមកសំណំុរឿងនិងមាន- 
ការកកស្ទះទៀតហើយនងឹធ្វើការ
ដោះសេយទៀតពេះសណំុរំឿង
នៅតេកើតមានចេើនហើយធន-
ធាននៅតុលាការនៅតេមានចំនួន
តចិដេលជាដើមហេតុធ្វើឲេយសណំុំ
រឿងនៅតេកកស្ទះដដេល។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«ដចូ្នេះចាបំាច់
បំផុតគឺតេវូមានយន្តការមួយដេល
មានចរតិលក្ខណៈជាយទុ្ធសាសេ្ដ
នេការកេទមេង់គឺការរៀបចំយន្ត- 
ការនេការដោះសេយវិវាទកេ
បេព័ន្ធតុលាការនេះ។នៅពេល
មានយន្តការនេះគឺថាអាចកាត់-
បន្ថយនូវសំណុំរឿងមួយចំនួន
ដេលមនិចាំបាច់បញ្ជនូទៅកកស្ទះ

នៅតុលាការឡើយ»។
បើតាមលោកជិនមា៉ាលីនរដ្ឋ-

មនេ្ដកីេសងួយតុ្ដិធម៌លោកកើត
រទិ្ធកេយឡើងកាន់តណំេងបាន
ផ្ដោតសំខាន់និងដក់កម្មវិធី
អាទិភាពសមេប់កេសួងលើ
ការកេទមេង់បេព័ន្ធយុត្ដិធម៌ គឺ
ការរៀបចំយន្តការដោះសេយ
វិវាទកេបេព័ន្ធតុលាការនេះ។
លោកថ្លេងទៀតថា៖«ហេតុអ្វី

ក៏យើងគិតថាវាចំាបាច់ដេលតេវូ
រៀបចំបនា្ទាន់ ពីពេះឆ្លងតាម
យុទ្ធនាការដោះសេយសំណំុ-
រឿងពេហ្មទណ្ឌនៅតាមសាលា-
ដំបូងរាជធានី-ខេត្ដ ដូច្នេះតាម
រយៈយុទ្ធនាការនេះទើបយើង
ដឹងថាវាចាំបាច់មេនទេនតេូវ
មានយន្តការដោះសេយវិវាទ
កេបេព័ន្ធតុលាការនេះ»។
លោកសេីភាណសោភ័ណ

នាយកកម្មវិធីអង្គការអុកសា្វាម
ថ្លេងក្នុងសិកា្ខាសាលានេះដេរថា
ទសេសនវស័ិយរបស់អង្គការOxfam
គឺចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាមាន
យតុ្ដធិមន៌ងិរចួចាកពភីាពកេកីេ។
លោកសេីបញ្ជាក់ថា៖«យើងគតិ
ថាយន្តការនេះគជឺារឿងសខំាន់
ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការ
ដេលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជា
និងដើមេបីឱេយបេជាជនកម្ពជុាទទួល-

បាននូវយុត្ដិធម៌»។
បើតាមលោកសេីភាណសោ- 

ភ័ណកាលពី៣ឆ្នាំមុនអង្គការ
Oxfam បានបញ្ចប់នូវគមេង
១ទាក់ទងទៅនងឹការដោះសេយ
វិវាទកេបេព័ន្ធតុលាការហើយ
ជាលទ្ធផលលើការសកិេសាសេវជេវ
នងិវាយតម្លេចងុកេយគទឺទួល
បានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដេល
បេជាជនដេលទៅរកសេវាដោះ-
សេយវវិាទកេបេពន័្ធតលុាការ
នៅកមេិតថា្នាក់ឃុំទទួលបាន
យតុ្ដធិម៌ដេលពេញចតិ្ដចណំយ
ពេលវេលានិងថវិកាតិច។
បើតាមលោកជិនមា៉ាលនីកេមុ

ការងារបច្ចេកទេសរៀបចំគោល-
នយោបាយដោះសេយវិវាទកេ
បេព័ន្ធតុលាការបានកំណត់គោល- 
ដៅបញ្ចប់ការពិគេះយោបល់លើ
ឯកសារទសេសនទាននេគោលនយោ-
បាយនេះជាមយួគេបភ់ាគីពាកព់ន័្ធ
នៅដណំច់ខេមនីាឆ្នានំេះដោយ
តេវូរៀបចំសកិា្ខាសាលាចនំួន២
លើកទៀតក្នងុនោះសកិា្ខាលាលា
១តេូវធ្វើជាមួយដេគូអភិវឌេឍន៍
និងអង្គការសង្គមសុីវិលនិង
សិកា្ខាសាលាចុងកេយធ្វើ-
ឡើងជាមួយគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទាងំអស់ដើមេបីធ្វើការពនិតិេយនងិ
វាយតម្លេជាចុងកេយ៕

លោក  ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ កេសួង យុត្ត ិធម៌ ក្នងុ ពិធី កាលពី ថ្ងេ ទី ២២  ខេ កុម្ភៈ។ រូបថតហេងជីវ័ន

មន្ត្រ៖ី ការ រៀប ចំ បង្កើត យន្តការ ដោះ ស្រយ វិវាទ ក្រ ប្រព័ន្ធ 
តុលាការ  គឺ ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការ ក្រទម្រង់ ប្រព័ន្ធ យុត្តធិម៌

ម្រដាយមាសនិងប្រក់ ៤គ្រឿង...

អភិបាលខេត្តរតនគិរី   លោក ថង សាវុន   ផ្តល់មេដាយជូនលោកសេគី្វនីនេត វ៉ង ពីថ្ងេទី២២ កុម្ភៈ។ រូបPlanInt.
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ក្រសួងបរិស្ថានគ្រងដាក់ម៉ាសី៊នថតស្វយ័ប្រវត្ត១ិ០គ្រឿងក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នសំំក៊ះ
 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ពោធិ៍សាត់ៈ  កៃសួង បរសិ្ថាន 
គៃង ដាក ់ម៉ាសុនី ថត របូ ស្វយ័- 
បៃវត្ត ិចនំនួ ១០ គៃឿង ថៃម ទៀត   
នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នសំ ំកុះ   
ក្នុង ភូមិ សស្តៃ ខៃត្ត ពោធិ៍ សត់ 
សមៃប់ សមៃលួ ដល់ ការ សៃវជៃវ 
វត្ត មន សត្វពៃ  និង តាម ដាន 
សកម្ម ភាព ដាក ់អន្ទាក ់  នងិ បទ- 
ល្មើស ពៃ ឈើ ។   

  រដ្ឋ លៃខា ធិការ   និង ជា អ្នក នំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន   លោក   
នៃតៃ  ភក្តៃ  ថ្លៃង ថា   ចាប់ តាំង- 
ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មក កៃសួង 
បរិស្ថាន បាន សហ ការ ជា មួយ  
អង្គ ការ សម្ព័ន្ធ សត្វពៃ   និង 
ធម្មជាត ិ  (Wild Earth Allies)  
ចុះ សិកៃសា សៃវជៃវ សត្វ ពៃ   
ដំបូង  បាន ដាក់ ម៉ាសុីន ថត រូប 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិ  (Camera-trap)   
ចំនួន ៩ គៃឿង ។   

លោក បញ្ជាក ់ថា កៃសងួ គៃង 
នឹង ដាក់ បន្ថៃម ម៉ាសុីន ថត រូប   
បៃមណ ១០ គៃឿង ទៀត ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ   ខណៈ ម៉ាសុនី ថត- 
រូប សរុប ដៃល បមៃើ ឱៃយ កិច្ចការ 
សៃវ ជៃវ នៃះ   មន ចន្លោះ ព ី២០ 

ទៅ ២៥ គៃឿង ។     
លោក បាន ថ្លៃង ទៀត ថា៖ 

« ម៉ាសុនី ថត របូ ស្វយ័ បៃវត្ត ទិាងំ- 
នៃះ មិន ដាក់ នៅ តៃ មួយ កន្លៃង 
ទៃ  នងឹ ធ្វើ ការ ផ្លោស់ ប្តូរ រៀងរាល់ 
ខៃ  បន្ទាប់ ពី មន ការ ដាក់ នៅ 
កន្លៃង នីមួយៗ    ហើយ ការ- 
ផ្លោស់ប្តូរ ទីតាំង នៃះ យើង ផ្តោត 
លើ រដវូ បៃងំ   នងិ រដវូ វសៃសា  ដើមៃបី 
យើង អាច ដឹង ពី វត្ត មន របស់ 
សត្វ ពៃ  តើ ទី ជមៃក រដូវ បៃំង 
នៅ កន្លៃង ណា  នងិ នៅ រដវូ វសៃសា 
នៅ កន្លៃង ណា » ។   

 បើ តាម លោក នៃតៃ   ភក្តៃ   លទ្ធ- 
ផល ដៃល ចាប ់បាន ដោយ ម៉ាសុនី- 
ថត របូ ក្នងុ ពៃល កន្លង មក  បង្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ ថា ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ភ្នសំ ំកុះ មន វត្ត មន សត្វពៃ កមៃ 
ជា ចៃើន បៃភៃទ ។  

យ៉ាង ណា លោក ថា  នៅ មន 
សត្វ ជា ចៃើន ទៀត ដៃល មិន ទា ន់ 
ថត បាន  ហៃតុ នៃះ ម៉ាសុីន ថត- 
រូប ស្វ័យ បៃវត្តិ នឹង ដាក់ បន្ថៃម 
ទៀត នៅ ពៃល ឆប់ៗ ខាង មុខ ។ 

លោក ភក្តៃ ថ្លៃង ថា៖ « យើង 
ពនិតិៃយ មើល នៅ ក្នងុ កា មៃរា៉ា ស្វយ័- 
បៃវត្ត ិក្នងុ ពៃល កន្លង ទៅ  គ ឺយើង 
ថត បាន  សត្វ ដំរី ពៃ  សត្វ ខ្ទីង  

ឈ្លសូ ស្វា ពៃហ្ម ណ ៍ ស្វា តៃស   
ឆ្កៃ ពៃ   ខា្លោ ឃ្មុំ ធំ  ស្ការ ធំ  ក្ងោក   
កុកពាក់ អំបោះ  និង បៃភៃទ 
សត្វពៃ មួយ ចំនួន ទៀត » ។  

រដ្ឋ លៃខា ធកិារ កៃសងួ បរសិ្ថាន 
រូប នៃះ   បញ្ជាក់ ថា   ការ ដាក់ 
ម៉ាសុនី ថត របូ ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ត ិ

នៅ ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សំ -  
កុះ  នៃះ   គោល បំណង ដើមៃបី ដឹង 
ថា  បច្ចុបៃបន្ន នៅ មន វត្ត មន 
សត្វពៃ បៃភៃទ ណាខ្លះ ។  ជា- 
មួយ គ្នា នះ ក៏ ដើមៃបី តាម ដាន 
មើល សកម្ម ភាព របស់ ម នុសៃស  
និង បទ ល្មើស ផៃសៃងៗ នៅ ក្នុង 

តំបន់ នះ ផង ដៃរ ។  
អ្នក នំ ពាកៃយ រូប នៃះ ថ្លៃង ថា៖ 

« យើង ចង ់ដងឹ ថា   តើ ទតីាងំ កន្លៃង 
តបំន ់ហ្នងឹ មន មនសុៃស ចលូ ចៃើន 
ឬទៃ  ហើយ មន សកម្ម ភាព អ្វខី្លះ  
ដើមៃប ីយើង អាច ផ្តល ់របាយ ការណ ៍
ទៅ ដល់ កៃុម ចុះ លៃបាត ឱៃយ ពួក- 

គត់ ងយ សៃួល ចុះ លៃបាត ។  
ការទទលួ បាន ពត័ម៌ន ពាកព់ន័្ធ 
ជា មយួ នងឹ វត្តមន មនសុៃស  សត្វ  
អី ផៃសៃងៗ នៅ តំបន់ ហ្នឹង   ដើមៃបី 
យើង អាច កា្តោប់ បាន ក្នុង កិច្ច- 
ការងរ អភិ រកៃស » ។

     បើ តាម លោក ភក្តៃ  ទនិ្ននយ័ 
ពី ការ សិកៃសា សៃវជៃវ នៃះ  នឹង 
យក ទៅ បៃើបៃស់ សមៃប់ ជា 
ផ្នៃក មួយ ក្នុង ការ កំណត់ តំបន់ 
គៃប់គៃង ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ- 
ភ្នំសំ កុះ  ជា ពិសៃស ការ កំណត់ 
តំបន់ ស្នូល  និង តំបន់ អភិរកៃស   
ដៃល មិន អនុ ញ្ញាតឱៃយ ពល រដ្ឋ 
មន ការ ចៃញ ចូល បាន ឡើយ ។

លោកថា៖ « អ៊ចីងឹ តបំន ់ដៃល 
មន សត្វពៃ ចៃើន  គឺ យើង នឹង 
ចាត ់ថា ជា តបំន ់ស្នលូ  នងិ តបំន ់
អភិរកៃស  ដៃល តំបន់ ទាំង អស់ 
នះ គ ឺ មនិ អាច មន ការ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ ចលូ បាន ទៃ ពៃះ វា ជាទ ីជមៃក 
របស់ សត្វពៃ ។  បន្ទាប់ ពី ចាប់ - 
បាន វត្ត មន សត្វ   យើង  នឹ ង ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ   បង្ហាញ 
ភ័ស្តុតាង ដល់ ពួកគត់  ថា ពួក- 
គត់ នឹង មិន អាច ចូល បាន  ឬ 
កំណត់ តំបន់ ហ្នឹង ទៅ ជា តំបន់ 
សហ គមន៍ បាន ទៃ » ៕   

អម្បូរ សត្វ សា្វា ១ ប្ ភ្ទ ដ្ល មាន វត្តមាន ក្នងុ ដ្ន ជម្កសត្វព្ ភ្នសំំ កុះ។ រូបថត កៃសួង បរិស្ថាន 
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ឡាយ សា មាន

កោះ កុង ៈ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង ការ- 
ពារ ជាតិ លោក ទៀ បាញ់  បាន  
អំពាវនាវ ដល ់សបៃបរុ សជន នងិ 
បៃជាពលរដ្ឋ ទំាងអស់  បន្ត ចូល- 
រមួ ជា  ថវកិា ដើមៃបី សាងសង ់នងិ 
ជសួជលុ ទលីាន ផ្នរូ សព យទុ្ធជន 
ខៃត្តកោះកុង  ដៃល បាន ពលី- 
ជវីតិ ក្នងុសមយ័ សង្គៃម  ខណៈ 
ថវិកា សរុប  ដៃលជា ជំនួយ ពី 
សបៃបុរស ជន ទទួល បាន បៃមា ណ 
៣៧មុឺន ដុលា្លារ។

ការអពំាវនាវ នៃះ ធ្វើឡើង ក្នងុ 
ពធិ ីបញ្ចុះបឋមសលិា សាង សង ់
នងិ ជសួជលុ ទលីាន ផ្ន ូរយទុ្ធជន 
ខៃត្តកោះកងុ កាលព ី មៃសិល មញិ 
ដៃលមាន ការចូលរួម ពី មន្តៃី 
ពាកព់ន័្ធ នងិ សាច ់ញា ត្ត ិនៃ សព 
យុទ្ធជន ផងដៃរ។ 

លោក ទៀ បាញ ់បាន ថ្លៃងថា 
ការរៀបច ំពធិ ីបញ្ចុះបឋមសលិា  
សាង សង់ ទីលាន ផ្នូ រ យុទ្ធជន 
គធឺ្វើឡើង ក្នងុ សា្មារត ីចងចា ំជានចិ្ច 
នូវ គុណូបការគុណ ដ៏ ឧ ត្ត ុង្គឧ ត្ត ម 
ចពំោះ វរីភាព ដ ៏អងអ់ាច កា្លាហាន  
របស់ វីរ កមា្មាភិបាល  វីរ យុទ្ធជន 
យុទ្ធ នារី បៃជាជន និង អ្នក - 
ស្នៃហាជាតិ  ដៃល បានធ្វើ មហា- 

ពលី កម្ម បូជា សាច់ សៃស់ឈាម - 
សៃស ់ក្នងុ សមរភមូ ិដើមៃបី  រដំោះ 
មាតុភូមិ  ពី កណ្តាប់ដៃ របប បៃល័ យ 
ពូជសាសន៍បុ៉ល ពត ដើមៃបី ជួ យ  
សង្គៃះ ជវីតិ បៃជា ជន នងិ សង្គម 
ជាត ិ ឱៃយ រស ់ឡើងវញិ រហតូ មាន 
ការ រីក ចមៃើន ដល់ សព្វថ្ងៃ នៃះ» ។

ដើមៃបីឱៃយ ការសាង សង ់បន្តទៅ 
ដោយ រលូន និង បញ្ចប់ តាម 
ការគៃងទុក  លោក  ទៀ បាញ់ 
បាន អពំាវនាវ ថា៖«សមូ   ប ង ប្អនូ 
បៃជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់  បន្ត 

ចលូរមួ គាទំៃ ជា ថវកិា ឧបករណ ៍
សមា្ភារ និង មធៃយោបាយ គៃប់- 
បៃភៃទ តាម លទ្ធភាព ជាក ់ស្តៃង 
ដើមៃបី បង្កលក្ខណៈ ងាយសៃួល  
ដល់ កៃុមការងារ សាងសង់ 
ដំណើការ ការងារ រប ស់ ខ្លួន 
សមៃច ជោគជ័យ  តាម គៃប់- 
ភារកិច្ច របស់ កៃុម ការងារ 
រាជរដ្ឋាភបិាល ចុះ មលូដ្ឋាន ខៃត្ត 
កោះ កុង»។

លោក ទៀ បាញ់  បន្ថៃមថា 
តាមរយៈ ពៃឹត្តិការណ៍ ទាំង អស់ 

នៃះ គឺជា ការបងា្ហាញ ពី ភាព - 
ក តញ្ញ ូការដឹងគុណ និង ការចូល-  
រួម របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដើមៃបី ឱៃយ 
មនុសៃស ជំនាន់ កៃយ  យល់ ជៃតួ - 
ជៃប ទកុជា បៃវត្ត ិសាស្តៃ ដៃល 
មនសុៃស ជនំាន ់មនុ  បាន ឆ្លងកាត ់
ទៅតាម ដំណក់ កាល នីមួយៗ  
សមៃប ់ធ្វើជា មៃរៀន ដ ៏មាន តម្លៃ 
សមៃប់ កសាង និង ការពារ បៃ- 
ទៃ ស   ជាតិ  ត ទៅមុខទៀត។

រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង ការ- 
ជាត ិនងិ ជា បៃធាន គណៈកម្មការ- 

សាងសង់  ទីលាន ផ្នរូ សព  អតីត- 
កមា្មាភបិាល យទុ្ធជន លោក យន្ត 
មីន បានឱៃយដឹង ថា  គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
មៃសិលមិញ  ថវិកា សរុប ដៃល 
ទទួលបាន ពី សបៃបុរសជន  ពី 
ទជីតិ ទ ីឆ្ងាយ មាន បៃមាណ ៣៣ 
មុឺន ដុលា្លារ ហើយ ខណៈ លោក 
ក ៏អពំាវនាវ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ ឱៃយ 
បន្ត ចូលរួម ថវិកា បន្ថៃមទៀត 
ទៅតាម លទ្ធភាព។

លោក ថា៖«ទន្ទឹមនៃះ  យើង 
បាន បផំុស ចលនា អពំាវនាវ សុំ 
ការគាំទៃ ពី សបៃបុរជន សមៃប់  
ក សា ង   ទីលាន ផ្នរូសព យុទ្ធ ជននៃះ 
ក្នងុនោះ យើង បាន បង្កើត ហ្វៃ ស-  
ប៊ ុក ផៃ កមយួ ដៃលមាន ឈ្មាះថា 
កៃុមការងារ ទីលាន ផ្នូរ យុទ្ធជន 
ខៃត្តកោះកងុ»។ លើស ព ីនៃះ ក ៏
មាន  បង្កើត គណនី នៅ ធនាគារ 
ABA  ហើយតាំងពី បង្កើត មក  
មាន មន្តៃីរាជការ បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល ខ្លះ ជា សាច់ញាតិបាន ចូល -  
រួម បរិចា្ចាគ។ លោក បន្ត ថា  គិត  
មកទល់ យប់មៃសិល មិញ របាយ -  
ការណ៍ ដៃល បូកសរុប មាន 
បៃមាណ ៣៣មុនឺ ដលុា្លារ ហើយ 
អត់ ទាន់ បាន បូក បន្ថៃម ថវិកា ពី 
សបៃបុរសជន ថ្មី ទៃ អ៊ីចឹ ង បើ បូក 
ទៀត អាច ឈាន ដល់ ៣៦ ឬ 

៣៧ មុនឺ ដលុា្លារ។ បើ តាម លោក 
យន្ត មីន កៃុមការងារ ជំនាញ 
នឹង ខិតខំ សាង សង់ ទីលាន សព- 
យទុ្ធ ជន ឱៃយ ចបស់ព្វ គៃប ់ជា សា្ថាពរ 
យ៉ាង យរូ បផំតុ នៅ រដវូ បៃងំ ឆ្នាំ 
២០២៣ ។ 

បើតាម លោក យន្ត មនី សព 
យទុ្ធជន ដៃល នងឹតៃវូ តម្កល ់នៅ 
ទលីាន ផ្នរូ យទុ្ធ ជន នៅក្នងុ កៃងុ  
ខៃមរ ភូមិន្ទ ខៃត្ត កោះ កុង មាន 
ចំនួន ៤៤៧នាក់ ដៃល សព យុទ្ធ- 
ជន ទាំង នៃះ  យក មកពី បណ្តា 
១៨ រាជ ធានី-ខៃត្ត ដៃល បាន 
ពលី ជីវិត លើ សម រភូមិ ចនោ្លាះ   
ពី ឆ្នា១ំ៩៧៩ ដល់ ឆ្នា១ំ៩៩៨។

សព អតីត កមា្មា ភិបាល និង 
អតតី យទុ្ធ ទាងំ ៤៤៧នាក ់រមួ-
មាន  មកពី ខៃត្ត កោះកុ ង ចំនួន 
២៨៧ នាក់, កំពត ៤៤នាក់, 
កំពង់ ស្ពឺ ៣៤ នាក់,កណ្តាល 
២៥ នាក់, តាកៃវ ១៧ នាក់,ពៃះ-  
សីហនុ ៨នាក់,កៃុង ភ្នំ ពៃញ 
៤នាក់, ពោធិ៍ សាត់ ៤នាក់, ពៃ- 
វៃង ២នាក,់ សា្វាយ រៀង ៧នាក,់ 
កំពង់ ចាម៤នាក់, កំពង់ ឆ្នាំង 
៤នាក,់  កៃប ២ នាក,់ សៀម រាប 
១នាក,់  រតន គរិ ី១នាក,់ កៃចៃះ 
១នាក់, បាត់ ដំបង ១ នាក់ និង 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ ១នាក់៕

ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពេញៈ រ ដ្ឋ បាល រាជធា នី- 
ភ្នំពៃញ  និង កៃុម ហ៊ុន អភិវឌៃឍន៍ 
OCIC កំពុងសហ ការ រៀបចំ  
ដក់ ឱៃយ បៃើ បៃស់ សៃ ឡាងជា 
បណ្តាះ អា សន្ន ដើមៃបីចម្លង ពី 
កោះ នរា ទៅ កាន ់កោះ ពៃជៃ នៅ 
ចងុ ខៃ កមុ្ភៈ នៃះ   ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ការ កក ស្ទះ ចរាច រណ៍ ពី 
កំណត់ ផ្លវូ ជាតិ លៃខ ១  និង សា្ពាន- 
ពៃះមនុ ីវងៃស ដៃល ជា ក្ត ីកង្វល ់របស ់
ពល រដ្ឋ នា ពៃល បច្ចុ បៃបន្ន ។

មនុ ដក ់ឱៃយ ដណំើរ ការ សៃ ឡាង 
បណ្តាះ អាសន្ន  អភិបាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ លោក  ឃួ ង  សៃង  
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១  បាន ដកឹ នា ំមន្តៃនីៃមន្ទរី- 
ជនំាញ ពាក ់ពន័្ធ  នងិ មន្តៃ ីជនំាញ 
រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ ចុះ ពនិតិៃយ 
ទីតាំង ដក់ សៃ ឡាង ឆ្លង កាត់ ពី 
កោះន រា ទៅ កាន ់កោះ ពៃជៃ  ដើមៃបី 
ធ្វើ បច្ចុ បៃបន្ន ភាព  ។  

លោក  ឃ ួង  សៃង  អភ ិបាល 
រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បន្ថៃម  កាល ពីថ្ងៃទី ២២  កុម្ភៈ 
ថា   កៃមុ ការ ងារ កពំងុ ធ្វើកា រ លើ 
រឿង នៃះដើមៃបី រដំោះ ការ កក ស្ទះ- 

ចរាចរណ៍ ឱៃយបាន ឆប់ រហ័ស។ 
លោក ថា៖ «យើង តៃៀម ដក់ សៃ- 
ឡាង ចម្លង ចនំនួ ៤ ខ្ញុ ំចង ់ឱៃយ បាន 
ដក់ ដំណើរ ការ ឆប់ៗ នៅ ចុង 
ខៃ កមុ្ភៈ នៃះ ជាការ គៃង ទកុ  តៃ 
អា សៃយ័ទៅ លើ ជាក ់ស្តៃង យើង 
កពំងុទាក ់ទង ទៅ កពំង ់ដរ អរយិ- 
កៃសតៃថា តើ គាត់ មាន លទ្ធ ភាព 
ផ្តល់ ខ្លះ ឱៃយ យើង ទាន់ ទៃ យ៉ាង- 
ហោច ណស ់ក៏មាន សៃ ឡាង ២ 
បណ្តាះ អា សន្ន សិន  ចាំ ពៃល 
គាត ់ធ្វើ បាន ទៀត យើង នងឹ បន្ថៃម 
ទៀត» ។ 

យ៉ាង នៃះ ក្ត ី លោក បាន  គសូ- 
បញ្ជាក់ ថា  អ្នក ដៃល ធ្វើ ដំណើរ 
តាម សៃ ឡាង នៃះ  គិត កមៃ 
ធម្មតា ពៃះរ ដ្ឋ ពុំមៃន ជា អ្នក 
 វនិ ិយោគ ឡើយ គៃន ់តៃ ជា អ្នក 
សមៃប សមៃួល តៃួស តៃយ ផ្លូវ 
ប៉ុណ្ណោះ។ លោក ថា៖ «អ្នក វិនិ- 
យោគ គាត ់ជា អ្នក ធ្វើ យើង ជា អ្នក 
សមៃលួ គាត ់រដ្ឋ មាន លយុ ឯណ 
ដើមៃបី ទិញ បៃង  ទិញ សៃ ឡាង  
ហើយ ការ បង ់ថ្លៃ សៃវា ធ្វើ ដចូ តម្លៃ 
ជិះ សៃ ឡាង អរិ យកៃស តៃ ដៃរ» ។

បៃជា ពលរដ្ឋ  រសន់ៅ ភមូ ិកោះ- 
នរាដៃល បៃកប របរ រត់ ម៉ូតូ ឌុប  
លោក  បុរី  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 

ដោយ បាន បងា្ហាញ ការ សា ទរ 
ចំពោះ ការ ដក់ ឱៃយ បៃើ បៃស់ សៃ- 
ឡាង បណ្តាះ អាសន្ន នៃះ  ខណៈ 
លោក ស្នើ រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ 
ដក់ សៃ ឡាង ឱៃយ បាន ចៃើន ដើមៃប ី
ឆ្លើយ តប តាមតមៃូវ ការ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ពៃល ឃើញ 
គៃ បៃកាស ដក់ សៃ ឡាង យើង 
សបៃបាយ ចិត្ត  ដោយសា រ យើង 
រសន់ៅ ខាង សា្ពាន ចៃបារ អពំៅ ស្ទះ 
ខា្លាងំ  ពៃល ដក ់ឱៃយ ឆ្លង នងឹ កាត-់ 
បន្ថយ ស្ទះ មួយចំ ណៃក ដៃរ អី៊ចឹ ង  
អ្នកជិះ ពី កៀន សា្វាយ មកអាច 
ជិះ តាម ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ១ វាង ចលូ 
កំពង់ ចម្លង កោះ នរា នៃះ» ។តៃ 
ខ្ញុ ំសណំមូ ពរ ថាបើ សៃ ឡាង មាន 
១ក ៏ចម្លង អត ់ទាន ់ដៃរ  លុះ តៃ- 
តៃ មាន ២ ឬ៣សមៃប់ ដឹក ទៅ 
មក ទើប គៃប់ គៃន់» ។

លោក  បុរី   បាន ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា  
បញ្ហា ការ កក ស្ទះ ចរាច រណ៍ កើត 
ឡើង រៀង រាលថ់្ងៃ  ពៃល ពៃកឹ  នងិ 
ពៃល លា្ងាច  ជា ព ិសៃស ស្ទះ ខា្លាងំ 
ចាប់ ពី អនុ វិទៃយោ ល័យ ចៃបារ អំ ពៅ ។ 
    ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ទៀត លោក  ពៃំ  
រដ្ឋា រស់នៅ សងា្កាត់ ចៃបារ អំពៅ  
២ បាន និយយ ថា  ការ ដក់ ឱៃយ   
បៃើបៃស់ សៃ ឡាង បណ្តាះ- 

អាសន្ន  នៃះគ ឺជា ដណំះ សៃយ 
ដៃល អាច ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ- 
កក ស្ទះ ចរាច រណ៍ មួយ ចំណៃក 
តូច តៃប៉ុណ្ណោះ ។ លោក បាន 
បញ្ជាក ់ថា៖«ពៃះ ថា រយៈ ចមា្ងាយ 
នៃ ការ ធ្វើដ ំណើរ ដោយ យន យន្ត 
បូក ទាំង ការ កក ស្ទះឬ ស្មើនឹង  
កា រចំណយ ពៃល ជិះ សៃ ឡាង 
ទៅហើយ  អី៊ចឹ ង បៃ ហៃល អ្នក- 
ដំណើរអាច ជៃើស យក មធៃយោ - 
បា យ ជិះ  សៃ ឡាង តៃតៃឹម រ យៈ-  

ពៃល ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ »។ 
យ៉ាង ណ ក ៏ដោយ  លោក ស្នើ 

ដល់ រដ្ឋា ភិបា លគបៃបី ព ន្លឿ ន ការ- 
សាងសង ់សា្ពាន ព ីកោះ នរា ឆ្លងទៅ 
កាន់ តំបន់ កោះ ពៃជៃឱៃយ បាន   ឆប់- 
រហ័ស  ហើយ បន្ថៃម សមត្ថ កិច្ច 
នៅ ម្តុំ ចៃបារ អំពៅ ឱៃយ បាន ចៃើន 
ដើមៃបី សមៃួល ដល់ ការធ្វើ ចរា- 
ច រណ៍ នៅ តំបន់ នៃះ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ  សា្ពាន ខៃសៃ- 
កាប បៃ តុង ត ភា្ជាប់ ពី តំបន់ អភិ- 

វឌៃឍន៍ កោះ នរា  ទៅ កាន់ ទីកៃុង- 
រណប កោះ ពៃជៃ  តៃវូ បាន បើក-  
ការ ដ្ឋាន សាង សង ់តាងំ ព ីខៃ តលុា 
ឆ្នា ំ២០២០ ដោយ នងឹ បៃើ បៃស ់
រយៈ ពៃល សាង សង់ បៃមាណ 
៣៥ខៃ។ សា្ពាន នៃះមាន បណ្តាយ 
បៃវៃង ៨២៤ ម៉ៃតៃ  និង ទទឹង 
បៃវៃង ២៤,៥ ម៉ៃតៃ  និង មាន 
សសរ ខៃសៃ កាប កម្ពស់ ៦០ម៉ៃតៃ 
ចំនួន ២ ដើម  ដៃល មាន ចមា្លាក់ 
កៃបាច់ ខ្មៃរ ផង ដៃរ ៕

លោក  ទៀ បាញ់  ពេល ចុះ ទៅ ខេត្ត កោះ កុង មេសិល មិញ   ។ Tea Banh page 

ទិដ្ឋភាពតេើយមា្ខាងនេតំបន់កោះពេជេ ទល់មុខកោះនរា ដេលតេវូឆ្លងសេឡាង។ រូបថត ឡាយ សាមាន

ស្រឡាងឆ្លងពីកោះនរាទៅកោះព្រជ្រនឹងដាក់ឱ្រយប្រើបណ្ដោះអាសន្ននៅចុងខ្រន្រះ

លោកទៀបាញ់អំពាវនាវឱ្រយសប្របុរសជនបន្តចូលរួមជាថវិកាដើម្របីសង់ទីលានផ្នរូសពយុទ្ធជន



ឡាយ សា មាន 

ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាក្យ អគ្គ- 
ស្នងកា រ ដ្ឋាន នគរ បាល ជាតិ 
លោក  ឆាយ  គឹម ខឿន បាន ឱ្យ 
ដឹ ង ថា គិត ត្ឹម ម៉ោង ១០ ព្ឹក 
ម្សិល មិញ កម្លាំង អាជា្ញា ធរមន 
សមត្ថ កិច្ច ទូទាំង ប្ទ្ស បាន 
ឃាត ់ខ្លនួ ម ្ខយ្ល ់ដល្ នា ំពលករ 
ឆ្លង ព្ដំន្ ខសុចប្ា ប ់ទៅ បទ្ស្ 
ជិត ខាង បាន ចំនួន ៨០ នាក់ 
ខណៈ សមត្ថ កិច្ច កំពុង អនុវត្ត 
វិធាន ការធ្វើ  ច ត្តា ឡី ស័ក លើ ម្- 
ខ្យល់ និង ពល ករ ទាំ ងនោះ ។

បត្ ិបត្ត ិការ ន្ះ បនា្ទាប ់ព ីលោក 
នាយក រដ្ឋមន្ត្ ីហ៊នុ  សន្  កាល 
ព ីពល្ ថ្មីៗ  ន្ះ  បានចញ្ បញ្ជា 
យ៉ោង តងឹ រុងឹ ឱយ្ ចាប ់មខ្យ្ល ់ដល្ 
នា ំពលករ ឆ្លង ដន្ ខសុ ចប្ាប ់ទៅ 
ក ្បទ្ស្  ដើមប្ ីចលូរមួ ក្នងុការ 
បង្ការ ការពារ ការឆ្លង  រកី រាល ដល 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

លោក  ឆាយ  គឹម ខឿន  បាន 
បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមស្លិ- 
មិញ យ៉ោ ងខ្លី ថា៖« គិត ត្ឹម ថ្ង្ទី 
ម៉ោង ន្ះ(ថ្ងទ្ ី២៣  កមុ្ភៈ  ម៉ោង 
១០ព្កឹ) អាជា្ញាធរ ពាក ់ពន័្ធ បាន 
ឃាត់ ម្ខ្យល់ ចំនួន ៨០ នាក់ 
ហើយ ភាគច្ើន ម្ខ្យ ល់ ទាំង- 
នោះ កំពុង ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក  ត្ 

ជាគោល កាណ៍ នឹង បញ្ជូន ទៅ 
ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក ទាំង អស់»។ 

អភិ បាល រង ខ្ត្ត បាត់ ដំបង  
លោក សឿ ម ប៊នុ រ ិទ្ធ ិបាន បប្ ់
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ដ្រ ថា  ក្យពី 
ទទួល បាន ប ទបញ្ជា ពី លោក 
នាយ ក រដ្ឋមន្ត្ី  ខ្ត្ត បាត់ ដំបង 
ឃាត់ ខ្លួន ម្ខ្យល់ បាន ៩នាក់ 
នងិ កសាង សណំុ ំរឿង ទៅ តលុា- 
ការ ផ ងដ្រ។

លោក ថា៖ «មខ្យ្ល ់ឃាត ់ខ្លនួ 
មន ទាងំ នា ំចញ្ នា ំចលូ ម ្ខយ្ល ់
ខ្លះ នាំ ប្ជា ពលរដ្ឋ យើង ទៅធ្វើ 
កម្លាងំ ពល កម្ម នៅ  ថ,្ គ ្សនយ្ា 
ជា មួយ ពលរដ្ឋ ដ្ល គ្នា អត់ ដឹង 
អី ថា  ទៅ រក ការងរ តម ពិត ថ្ 
គ្ មនិ ឱ្យចូល ប្ទ្ស គ្ ទ្  បើ 
មន លចួ ចលូ  គ ្នងឹចា បប់ ញ្ជនូ 
មកឱយ្ សមត្ថ កចិ្ច យើង វញិ ហើយ 
ត្ ម្ ខ្យល់ ខ្លះ នាំ ពលករ ពី ថ្ 
ចូល មក កម្ពុជា  ដើម្បី គ្ច វ្ះ ពី 
មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ក »។ 

យ៉ោង ណាក្ដី  លោ ក  ប៊ុន រិ ទ្ធិ 
បាន បញ្ជាក់ ថា  ដើម្បី ចូល រួម ទប់- 
សា្កាត់ ការរីក រាល ដលជំងឺ កូ វីដ១៩  
ចលូក្នងុ ស ហគមន ៍ ក្មុ ការ ងរ 
ខត្្ត ក ៏បាន ផស្ព្វ ផស្ាយ ព ីអន ុក្តឹយ្ 
រដ្ឋាភិ បាល ទាក់ ទង បង្កើន កា រផាក- 
ពនិយ័ លើ អ្នក មនិ ធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័  
និង អ្នក  ដ្ល នាំ រត់ គ្ច វ្ះ មិន 

ធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័ ដល ់ពល ករ ក ៏ដចូ 
ពល រដ្ឋ មូលដ្ឋាន ផង ដ្រ ។ 

លោក ថា៖ «យើង មិន ត្មឹ ត្ 
ចាប ់មខ្យ្ល ់ទ ្យើង កប៏ាន ជយួ 
ផស្ព្វ ផស្ាយ អន ុក្តឹយ្ ផង ដរ្  ដើមប្ ី
កំុឱ្យ គត់ គ្ច វ្ះ ពី មណ្ឌល ច ត្តា-  
ឡី ស័ក  យើង ពន្យល់ គត់ 
កា លណា  រ ត់គ្ច ពី មណ្ឌល- 
 ច ត្តា ឡី ស័ក  មិន តឹ្ម ត្ ទទួល 
ការ ពិន័យ ពី១ លាន ទៅ៥ លាន 
រៀ ល ទ ្ ហើយ បើ អ្នក សម គំនិត 
ពិន័យ ច្ើន ជាង ពី ១០ ទៅ ៥០ 
លាន រៀល ដោយ មនិ ទាន ់គតិ ព ី
ទោស ព្ហ្ម ទណ្ឌ ទៀត ផង »។

ជា មួយ គ្នា ន្ះ ដ្រ   លោក  លី  
សារី  អភិបា លរង ខ្ត្ត បនា្ទា យ- 
មន ជយ័ បាន បប្ ់ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា៖ « អំឡុង ខ្កុម្ភៈ យើង ចាប់ 
បាន ម្ ខ្យល់ ទាំង អស់ ៣ នាក់ 
ស្ី ១  ប្ុស ២ នាក់  ក្នុង នោះ  
ប៉ូ លិស ចាប់ បា ន២ នាក់ និង  
ប៉្ អឹម  ចាប់ បាន ១ នាក់»  ។

 ទាក ់ទងនងឹ ករណនី្ះ  លោក 
នាយក  រដ្ឋ មន្ត្ ី ហ៊នុ  សន្  កាល 
ពី ថ្ង្ ទី២០ កុម្ភៈ  បាន បញ្ជា ឱ្យ 
កម្លាងំ ការ ពារ ព្ដំ្ន រឹតប ន្តងឹ កំុ 
ឱ្យ មន ពលរដ្ឋ ឆ្លង ដ្ន ទោះ ស្ប- 
ច្បាប់ ក៏ដោយ ។ ជា មួយ គ្នាន្ះ  
លោក អំពាវ នាវដល់ ពល ករ ខ្ម្រ 
ដល្  កពំងុ ធ្វើ ការ នៅ ថ ្ បស្និ 

បើ អាច កុំ ទាន់ វិល មក កម្ពុជា អំ ឡ ុង- 
ព្ល រីក រាល ដល កូ វីដ ១៩ ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «បជ្ា- 
ពលរដ្ឋ របស់ យើង អាច នឹង មក 
ចលូ ឆា្នា ំខ្មរ្ក ៏ផា្តា ំទៅ បជ្ា ពលរដ្ឋ 
របស់ យើង នៅ ព្ះរា ជា ណា- 
ចកថ្ ្ឱយ្បាន ជប្  បើ មក ក ៏អត ់
បាន ចូល ឆា្នាំ ដ្រ  ព្ះ អី ព្ល 
មក ត្វូធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័ នៅ ទល-់ 
ដន្  បើ ថា មក មុន អត់ មន បញ្ហា 
ទ្ ប៉ុន្ត្ បើ មក ដើម្បី ត្ ចូល ឆា្នាំ 
គឺ អត់ បាន ចូល ឆា្នាំ ទ្  ច្បាស់ ជា 
ត្ូវធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក អត់ ឱ្យ ធា្លាយ 
ចលូ មក ខាងក្ន ុង ទ ្ ហើយ ពល្ 
ត្ឡប់ ទៅ ថ្ វិញ  តូ្វ ធ្វើ ច ត្តា ឡី- 
ស័ក នៅ ថ្១៤ ថ្ង្  អ៊ីចឹង មក 
កម្ពុជា អស់ ១៤ថ្ង្   ទៅ ថ្ វិញ  

អស់ ១៤ ថ្ង ្  អី៊ចឹង ក្មយួៗ កម្ម ករ- 
កម្ម ការ ិនី របស់ យើង ពលករ - 
ពល ការ និ ីនៅ ថ ្គ ឺកុមំក កម្ពជុា 
ចូល ឆា្នាំ នៅ ថ្ ទៅជា  ការ ល្អ» ។  

លោកបាន បន្ត ថា៖ «ចំពោះ  
អ្នក ដ្ល ត្ឡប់ មក វិញ យើង 
មនិ ទទលួ ពលរដ្ឋ យើង មនិ បាន 
ព្ះ ជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង 
 ធ្វើដ ំណើរ តឡ្ប ់មក វញិ  ហើយ 
អ៊ចីងឹ យើង ត្វូត ្ទទលួ ត ្យើង 
ត្វូ ធ្វើ ច ត្តា ឡ ីសក័  ប៉នុ្ត ្ឆ្លងដន្ 
ពី កម្ពជុា ទៅ ថ្ ពី កម្ពជុា ទៅ  
វៀតណាម កម្ពជុា ទៅ ឡាវ  យើង 
មិន អនុញ្ញាត ឱ្យ ទៅ ទ្  អ៊ីចឹង  
កង កម្លាំង ការពារ ព្ំដ្ន ទាំង- 
អស ់ត្វូ បទិ  មនិឱយ្ មន ពល ករ 
ច្ញ ទ្» ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ពុធ ទី២៤ ែខកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �្ស្ង

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

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

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផា ក់ សា� ងលី

� រ�និពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វង្ស សុខ្ង, ព្ ុំ  ភ័ក្ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �េដ្ឋ  កិច�  
ម៉្ គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
ប្  ក់ សា យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីម៉ោ ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកីឡា   
ណ្ម វណ� ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុត�  ,
ឡុង គឹមម៉ោ រីត ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា� ,
 សួស  យ៉ោ មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខ្ង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា ត  

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

ខឿន ឌីយ៉ោ , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហ្ង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រង្សី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និងបោ ះពុម� 
ញឹម សុក្ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

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

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

ប្  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
ក្វ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេស 
ព្�្  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល សោ ភា 

នា យិ� ហិរញ� វត� ុៈ �� ង ត ំងម៉្ង
�េ � នគណនេយេយៈ េស៊្ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ោ , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ ន្ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ច្

ហុ៊ន ស្ន(ផ្ល វូ៦០ម្៉ត្ ) ភូមិ�្  កត ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�្  ក្  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ព្ំញ
ទូរស័ព�  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ� ះល្ខ៦២៩ ផ្ល វូល្ខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
ក្ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព�  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 នៅ  សុី វុត្ថា     

 ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្មា ធិការ 
ដើម្បី ការ បោះ ឆ្នាត ដោយ ស្រី 
និង យុត្ត ិធម៌ នៅ កម្ពជុា  ( Comfrel)  
កាល ពី ម្សិល មិញ បាន បញ្ជាក់ 
ថា  បញ្ជី ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ដ្ល 
បាន ប្ កាស ជាផ្លូវ ការ ដោយ   
គ. ជ .ប  កាល ពី ចុង ឆា្នាំ ២០២០  
មន គណុ ភាព អាច ទទលួ យក- 
បាន  បើ ទោះ ប ីនៅ ត ្មន ឈ្មាះ 
ស្ទួន ដ្ល អាច ធ្វើ ឱ្យ អ្នក មន 
ឈ្មាះ នៅ ក្នុង បញ្ជី បោះ ឆ្នាត  
អាច នឹង បាត់ សិទ្ធិ បោះ ឆ្នាត ។ 

 យោ ង តម ស្ច ក្ដី ប្ កាស 
ព័ត៌ មន ស្ដី ពី  លទ្ធ ផល ន្ ការ- 
សង្កត្ ការ ចុះ ឈ្មាះ និ ង សវ នកម្ម 
បញ្ជ ីឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ឆា្នា ំ២០២០  
ច្ញ ផ្សាយ កាល ពី ម្សិល មិញ 
បាន ឱ្យ ដឹង ថា   Comfrel បាន 
រក ឃើញ ឈ្មាះ ស្ទនួ ចនំនួ     ៧៩    
ស្មើ នឹង មន ឈ្មាះ  ចំនួន  ១៥៨នា ក់ ។   
ក្នុង ចំ ណោម ឈ្មាះ ស្ទួន  ៧៩ 
ឈ្មាះ នោះ  មន ៥៤ ឈ្មាះ បា ន 
ស្ទួន ខុស ខ្ត្ត   ១៨ ឈ្មាះ បាន 
ស្ទនួ ក្នងុ ខត្្ត ត ្១  ត ្ខសុ ឃុ ំ ៤ 
ឈ្មាះ ស្ទនួ ក្នងុ ការយិ លយ័   នងិ 
៣ ឈ្មាះ ស្ទនួ ក្នងុ ឃុ ំត ្១ ត ្ខសុ 

ការិយ ល័យ។  
ករណី សិក្សា លើ ឈ្មាះ ស្ទួន 

ដល្ បាន រក ឃើញ ន្ះ Comfrel   
ជ្ើស រីស យក ឈ្មាះ ចំ នួន ៣ 
ក្នុង បញ្ជី ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  ទៅ 
សកិស្ា នៅ ខត្្ត បនា្ទាយ មន ជយ័  
ខ្ត្ត កណា្ដាល  ខ្ត្ត កំ ពត  និង 
ខត្្ត សៀម រាប   បាន រ ក ឃើ ញ ថា  
អ្នក មន សទិ្ធ ិបោះ ឆ្នាត ម្នាក ់ពតិ 
ជា មន ឈ្មាះ ២ ប្កដ ម្ន ។ 

សច្ ក្ដ ីប ្កាស ពត័ ៌មន ដដល្ 
បាន អះ អាង ថា ៖ « យោង តម 
ការ រក ឃើញ  ហើយ វិភាគ ត្ឹម 
ឈ្មាះ ស្ទួ ន ក្នុង បញ្ជី  Comfrel 

នៅ ត ្យល ់ឃើញ ថា  បញ្ជ ីឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាត  មន គុណ ភាព អាច 
ទទលួ យក បាន  ត ្បើ ពនិតិយ្ លើ 
សទិ្ធ ិអ្នក ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត វញិ   
គឺ នៅ មិន ទាន់ អាច បំ ព្ញ បាន 
នៅ ឡើយ ទ្   ទាក់ ទង នឹង អ្នកចំ-  
ណាក ស្កុ នៅ ក ្ប ្ទស្»។  
« ឈ្មាះ ស្ទនួ ន្ះ បើ ប្ៀបធៀប 
ជា មួយ ឆា្នាំ ២០១៩   ឃើញ ថា 
មន តល្ួ ខ កើន ឡើង   ( កាល- 
ពី ឆា្នាំ ២០១៩   មន ចំ នួន ១៧ 
ឈ្មាះ) Comfrel  កត់ សម្គាល់ 
ឃើញ ថា  ឈ្មាះ ស្ទនួ ដល្ បាន 
កើត ឡើង ក្នងុ បញ្ជ ីឈ្មាះ បោះ- 

ឆ្នាត ឆា្នា ំ២០១៩   ដល្  Comfrel   
បាន បញ្ជនូ ឈ្មាះ ទាងំ នោះ ទៅ   
គ. ជ. ប   ដើមប្ ីដោះ សយ្ គ ឺមន 
១៧ ឈ្មាះ បាន លបុ ចញ្ ព ីបញ្ជ ី
រួច ហើយ » ។ 

 លោក   សោម   សូរិ ដ   អគ្គ- 
ល្ខា ធិ ការ រង   គ ជ ប   បាន ឱ្យ 
ដឹង ថា    គ . ជ . ប  បាន ទទួល រួ ច 
ហើយ នវូ របាយ ការណ ៍ស្ត ីព ីការ- 
សង្ក្ត ការណ៍ បោះ ឆ្នាត   និង 
សវន កម្ម បញ្ជ ីបោះ ឆ្នា ត ឆា្នា ំ២០ ២០  
របស ់អង្គ ការ  Comfrel    ជា មយួ 
នឹងការ វាយ តម្ល្ ខ្ពស់ ចំពោះល ទ្ធ - 
ផល ន ្ការ សវ្ ជវ្ ន្ះ ដោយ 
បាន ចាត់ ទុក ថា ជា ធា តុ ចូល ដ៏ 
ស ំខា ន ់  ក្នងុ ការ រមួ ចណំក្ ធ្វើ ឱយ្ 
បស្ើរ ឡើង  នងិ គណុ ភាព បញ្ជ ី
បោះ ឆ្នាត ឱ្យ មន ភាព ព្ញ ល្ញ     
តឹ្ម តូ្វ   និង មន បច្ច ុប្បន្ន ភាព ។ 

 លោក   សោម   សូរិ ដ  ថ្ល្ង ថា ៖   
« លទ្ធ ផល ន្ ការ រក ឃើញ ន្ះ   
គឺ ជា គុណ ភាព ន្ ការ វាស់ បញ្ជី 
បោះឆ្នាត  របស ់គ .ជ . ប ឱយ្ មន 
ភាព ត្ឹម ត្ូវ   និង អាច ជឿ ទុ ក- 
ចិត្ត     ហើយ ផ្អ្ក ទៅ លើ ការ រក 
ឃើញ របស ់ Comfrel រ ួម ជាមយួ  
នឹង ការ រក ឃើញ របស់ គ. ជ . ប  
 ចំ នួន ៤៤   ទៀត   គ ជ ប នឹង ត្ូវ 

ធ្វើ ការ ក្ តម្ូវ   បញ្ជី បោះ ឆ្នាត 
របស់ គ ជ ប   ឆា្នា ំ២០ ២០ » ។  

  លោក   សោម   សរូដិ   អះ អាង 
ថា  មូល ហ្តុ ដ្ល ធ្វើ ឱ្យ មន 
ឈ្មាះ ស្ទ ួន ន្ះ   ដោយ សារ បញ្ហា 
បច្ច្ក ទ្ស   និង ជា សំណល់ 
ដល្ សល ់ព ីឆា្នា ំ ២០១៦   ដល្ 
គ . ជ . ប  រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នាត  
សាក ល្បង ។   

 លោក  ថ្ល្ង ថា ៖   « ទោះ ជា 
យ៉ោង ណា ក ៏ដោយ   នៅ  ២០២១   
គ. ជ . ប  ពិនិត្យ ឡើង វិញ   និង ចុះ 
ទៅ ដល ់ទ ីកន្លង្ ដើមបី្ ផ្ទៀង ផា្ទាត ់
នងឹ លបុ ឈ្មាះ អ្នក មន ឈ្មាះ ស្ទនួ  
នោះ  ចញ្ ព ីបញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត  ដោយ   
រក្សា ទុក ឈ្មាះ ត្ ១  ដ្ល ត្ូវ 
បាន ចុះ ឈ្មាះ ចុង ក្យ » ។    

យោង តម ឯក សារ  នៅ ក្នុង 
គហ្ទ ំពរ័ របស ់គណៈ កម្មាធកិារ 
ជាតិរៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នាត  (គ .ជ. ប ) 
បាន ឱយ្ ដងឹ ថា  ប ្ជា ពល រដ្ឋ ដល្ 
មន ឈ្មាះ ក្នងុ បញ្ជ ីឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត ផ្លូវ ការ ឆា្នាំ ២០២០  មន 
ចំនួន   ៨  ៨៣១  ៩៧១ នា ក់   
ប ្មណ ជាង ៨៥ ភាគ រយ  ធៀប 
នឹង ចំ នួន ប ្ជា ពល រដ្ឋ បា៉ោន់ សា្មាន 
សរបុ ដល្ មន អាយ ុចាប ់ព ី១៨ 
ឆា្នាំ ឡើង ៕ 

Comfrelៈ  បញ្ជ ីបោះ ឆ្នោតផ្លវូការ ២០២០មានគុណភាពអាចទទួលយកបាន

សមត្ថកិច្ចចាប់មេខេយល់នំាមនុសេសឆ្លងដេនបាន៨០នាក់កេយពីមានបទបញ្ជា

ពល រដ្ឋ ពិនិតេយ ឈ្មោះ ខ្លនួក្នងុ បញ្ជ ីឈ្មោះ បោះឆ្នោត   ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន 

កេមុជនសងេស័យនំាពលករឆ្លងដេន កេយចាប់ខ្លនួ  ថ្មីៗ នេះ។ រូប ហ្វ្សប៊ុក
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 16,880 16,900 16,820

2 GTI 3,280 3,240 3,280 3,240

3 PAS 13,380 13,420 13,500 13,300

4 PEPC 2,860 2,970 2,970 2,860

5 PPAP 12,040 11,920 12,100 11,840

6 PPSP 1,550 1,550 1,560 1,550

7 PWSA 6,000 6,060 6,060 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៣ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈមនេ្ត ីជាន ់ខ្ពស ់នេ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ ដរ  អះអាង ថា 
ពន្ធ លើ ចំណេញ មូល ធន (Cap-
ital Gain Tax)  តេូវ បាន លើក- 
លេង ចំពោះ  ការ លក់  និង   ផ្ទេរ 
កម្ម សិទ្ធិ  លើ ទេពេយ សមេបត្តិ របស់ 
សា្ថាប័ន រដ្ឋ កម្ម សិទ្ធិ របស់ អ្នក- 
ការទូត  និង  ដី  កសិកម្ម ។ 

ការ លើក ឡើង នេះ លាត តេដង   
នៅក្នងុ សកិា្ខា សាលា  ស្តពី ី« ពន្ធលើ 
ចំណេញមូល ធន » កាលពី ថ្ងេ  
ទី ២២ ខេ កុម្ភៈ កន្លង ទៅ   នៅ 
ភ្នំពេញ។ នេះបើ តាម សេចក្តី បេ- 
កាស ព័ត៌មាន របស់ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធដរ ។

លោក  កេន  សមេបត្តិ  អគ្គ- 
នាយក រង នេ អគ្គនាយក ដ្ឋាន 
ពន្ធដរ  បាន ថ្លេង ថា  ពន្ធ លើ 
ចំណេញ មូល ធននេះ  តេូវ បាន  
លើក  លេង ចំពោះ  ការ លក់   និង 
ផ្ទេរ មូលធនមួយ ចំនួនដូចជា  
ទេពេយ  ជា កម្ម សទិ្ធ ិរបស ់សា្ថាបន័ រដ្ឋ  
ទេពេយ ជា កម្ម សទិ្ធ ិរបស ់បេសក កម្ម- 
ទតូ  កងុ ស៊លុ បរទេស  អង្គការ- 
អន្តរ ជាត ិ ទភី្នាក ់ងារ សហ បេត-ិ
បត្តិការ បច្ចេក ទេស នេ រដ្ឋាភិ-
បាល ដទេទៀត  ។

រាជ រដ្ឋា ភបិាល កប៏ាន សមេច  
លើក លេង  ពន្ធ លើ ចំណេញ 
មលូ ធន ចពំោះ ការ លក ់ នងិ ផ្ទេរ 
ដ ីកសកិម្ម ជា កម្មសទិ្ធ ិ ឬ សទិ្ធ ិកាន-់ 
កាប ់របស ់បេជាពល រដ្ឋ ដេល ជា 
កសិករ កំពុង បង្ក បង្កើន ផល ពិត- 
បេកដ  និង មាន អាសយដ្ឋាន  
រស់ នៅ ស្ថិត ក្នុង ឃុំ សងា្កាត់  លើ  
ដី ដេល កំពុង ធ្វើ កសិកម្ម ។ 
នេះបើ តាម  លោក សមេបត្តិ។

រាជរដ្ឋា ភិបាល បាន សមេច 
ពនេយា រការ អនុ វត្ត ពន្ធ លើ ចំណេញ  
មូល ធន  ដេល ពី ដំបូង  បំណង 
អនវុត្ត ក្នងុឆ្នា ំ២០២១ នេះ រហតូ  
ដល ់ដើម ឆ្នា ំ២០២២ វញិ   ដោយ- 

សារ ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បាន  និង កំពុង ជះឥទ្ធិ ពល  អវិជ្ជ- 
មាន ដល ់វិសយ័ អចលន  ទេពេយ នៅ 
កម្ពុជា   បនា្ទាប់ ពីមានសមាគម 
មួយ ចំនួន បានស្នើ សុំ ពនេយារ 
ការ អនុវត្ត ជាបន្តបនា្ទាប់។ 

ពន្ធ លើ ចណំេញ មលូធន នងឹ 
តេវូ អនវុត្ត ចពំោះ ការលក ់ឬ ផ្ទេរ 
ឬក ៏បង្កើត ឱេយ មាន សទិ្ធ ិគេបគ់េង 
លើ ទេពេយ ឬ ចុះ បញ្ជ ីសមេប ់ការផ្ទេរ  
កម្ម សិទិ្ធ ឬ សិទ្ធិ កាន់ កាប់ ទេពេយ ។ 

យោង  បេកាស របស់ កេសួង   
សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ ចុះ   ថ្ងេទ ី 
១ ខេមេសា ឆ្នា ំ២០២០  ការ បង ់
ពន្ធ នេះ គ ឺបាន មកព ីការលក ់នេ 
អចលនទេពេយ មួយ ចំនួន ដូចជា  
ដី  អគារ  ភគហ៊ុន  អាជា្ញាប័ណ្ណ  
បា៉ាតង ់ សញ្ញា បណ្ណ បណំលុ  និង  
រូបយិបណ័្ណ  ដេល តេវូ ជាប ់កាតព្វ-
កិច្ច  ពន្ធ ២០ភគរយ។  

លោក សមេបត្ត ិ បាន ឱេយ ដងឹ ទៀត 
ថា  ការ អនុ វត្ត ពន្ធ លើ ចំណេញ 
មូល ធនក៏ តេូវ បាន អនុគេះ 
ចពំោះ នវិាសនដ្ឋាន ជា  គោល ដើម  
របស់ អ្នក ជាប់ ពន្ធ ដេល បាន កាន់-  
កាប់ ក្នុង រយៈ ពេល យ៉ាង តិច ៥  
ឆ្នា ំមនុ ពេល លក ់ នងិ ផ្ទេរ ។ ក្នងុ 
ករណី មាន និវាសន ដ្ឋាន ចេើន 

ជាង ១ ឬ អ្នក ជាប់ ពន្ធ  និង 
សហពទ័្ធ មាន នវិាសន ដ្ឋាន ផេសេង  
ពី គា្នា  និវាសន ដ្ឋាន តេ ១ប៉ុណ្ណោះ   
តេូវ បាន អនុញ្ញាត ជា និវាសន- 
ដ្ឋាន ជា គោល ដើម ។

ទន្ទឹម នឹង នេះ  អចលន ទេពេយ 
ក្នងុ រង្វង់ ញាតដិចូ មាន ចេង ក្នងុ 
បទបេបញ្ញត្តិ ស្តីពី ពន្ធ បេថាប់ តេ 
លើក លេង តេការ ផ្ទេរ កម្ម សិទ្ធិ  
ឬ សទិ្ធ ិកាន ់កាប ់អចលន ទេពេយ រវាង  
បង ប្អនូ បង្កើត  នងិ បង ប្អនូ បង្កើត   
រវាង ឪពកុ មា្តាយ ក្មេក  នងិ កនូ បេសា  
នងិ រវាង យយ តាក្មេក  នងិ ចៅ- 
បេសា  និង ទេពេយ ដេល តេូវ បាន 
លក ់ឬផ្ទេរ ដើមេបី បាន ជា បេយោជន ៍
សាធារណៈ សេប តាម ចេបាប់ 
អសេសា មិករណ៍។  

លោក  សមេបត្តិ   ថ្លេង ទៀតថា 
ការ ដក់ ឱេយ អនុវត្ត ពន្ធ លើ ចំណេញ  
មលូធន នេះ នងឹ ធានា បាន សមធម ៌ 
នេ ការ បង ់ពន្ធ ដេល នតី ិបគុ្គល បាន  
អនវុត្ត បង ់ពន្ធ នេះ  ហើយ ក ៏នងឹ 
ធានាបាន នូ វការ បេកួត បេជេង 
ដោយ ស្មើ ភព គា្នា ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖« វានឹង ធានា 
នូវ  ចីរភព  កំណើន ចំណូល ពន្ធ  
សេប តាម កម្ម វិធី កេ ទមេង់ ការ- 
គេប់ គេង ហិរញ្ញ វត្ថុ សាធារណៈ  

នងិ យទុ្ធ សាស្តេ កៀរ គរ ចណំលូ  
២០១៩ -២០២៣»។

លោក បាន បន្តថា ការ អនវុត្ត 
ពន្ធ លើ ចំណេញ មូលធន នេះ ក៏ 
នឹង រួម ចំណេក ពងេឹង ស្ថិរ ភព 
តម្លេ អចលន ទេពេយ តាម រយៈ ការ- 
កាត ់បន្ថយ ការ លក ់បបំ៉ាង តម្លេ 
អចលន ទេពេយ ដេល  បេជាពល- 
រដ្ឋ  និង វិនិយោ គិន អាច ទិញ 
អចលន ទេពេយក្នុង តម្លេ សមរមេយ ។

លោកបន្ត ថា៖«ក្នុង ន័យ នេះ  
អាច ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន មក 
វិនិយោគ បាន កាន់ តេ ចេើន  នាំ 
ឱេយ បង្កើត បាន នូវ ការងារ  និង 
បេក់ ចំណូល ជូន បេជាពល រដ្ឋ 
បាន កាន់ តេ ចេើន ដេល នឹង 
បង្កើន បាន ជា ផលរាលដលវជិ្ជ-
មាន   (Spillover Effects) នៅ 
ក្នុង បេព័ន្ធ សេដ្ឋ កិច្ច» ។

សេច ក្តី បេកាស ព័ត៌មាន នេះ 
បាន ឱេយ ដងឹ ថា  ចពំោះ នតី ិបគុ្គល 
និវាសន ជន  ដេល បាន ចុះ បញ្ជី 
ពន្ធដរ  នងិ បេកាស  បង ់ពន្ធ លើ 
បេក់ ចំណូល បេចាំ ឆ្នាំ រួច រាល់ 
ហើយ  គពឺុ ំជាប ់បន្ទកុ ពន្ធ នេះ បន្ថេម  
ទៀត ទេ ។ ពន្ធ លើ ចំណេញ មូល-  
ធន នេះ គ ឺបេមលូ តេ លើ ចណំេញ  
មូលធន ដេល សមេច បាន នៅ 
ពេល មាន បេតបិត្ត ិការ លក ់ ឬ ផ្ទេរ  
មលូ ធន ប៉ណុ្ណោះ   ក្នងុ ករណ ីមនិ 
ចំណេញ  គឺ មិន មាន កាតព្វ កិច្ច 
បង់ ពន្ធ នោះ ទេ ។

កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ  
កាល ពី ខេ មករា កន្លង ទៅ បាន 
បងា្ហាញ ថា ចំណូល ពន្ធ -អាករ 
ដេល អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ  
បេមលូ បាន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មាន  
ចំនួន បេមាណ២ ៨៨៩,០២ 
លាន  ដុលា្លារ អាមេរិកស្មើ នឹង 
១០១,៣៦ % នេ ផេនការ បេចា ំ
ឆ្នាំ និង មា នកំណើន  ៣,៧៣ 
ភគរយ   ដេល មាន ទឹក បេក់ 
បេមាណ ១០៤,៤៩ លាន ដលុា្លារ 
ធៀប នឹង  ឆ្នាំ២០១៩៕ LA 

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញ:  អ្នក ជាប់ពន្ធ ទំាង- 
អស់ នឹង កាន់តេ ងាយសេួល ក្នុង 
ការដក់ លិខិត បេកាស ពន្ធ និង 
ពន្ធ លើ បេក់ចំណូល របស់ ពួក- 
គេ តាមរយៈ បេព័ន្ធ អន ឡាញ 
E-filling ដេល នឹង ចាប់ផ្ដើម 
អនុវត្ត ចាប់ពី ខេមីនា ។ 

 យោងតាម សេចក្ដីបេកាស 
បាន   ពី អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ 
(GDT) ដេល ចុះ កាលបរិច្ឆេទ 
ថ្ងេទ ី១៨ ខេ ក ុម្ភៈថា អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធដ រ បាន អភិវឌេឍ បេព័ន្ធ 
រួចរាល់ នូវ បេព័ន្ធគេប់គេង ការ- 
ដក់ លិខិត បេកាស ពន្ធ លើ 
បេក់ចំណូល បេចាំឆ្នាំ តាម អន- 
ឡាញ (ToI E-filing) ដើមេបី 
សមេួល ការដក់ លិខិត បេកាស 
ពន្ធ និង បង់បេក់ ពន្ធ លើ បេក់- 
ចំណូល បេចាំឆ្នាំ ។ 

 សេចក្ដីបេកាស នេះ បន្តថា ៖ 
« បេព័ន្ធ នេះ ដើមេបី ពងេឹង សេវា 
ផ្នេក ចាតច់េង លខិតិ បេកាស ពន្ធ 
ជូន អ្នក ជាប់ពន្ធ ឱេយ កាន់ តេមាន 
បេសិទ្ធភព ខ្ពស់ ស័ ក្ដ ិសិទ្ធិ ភព 
ធានាបាន នូវ តមា្លាភព ភព- 
ងាយសេលួ ឆបរ់ហ័ស ចណំេញ 
ពេលវេលា និង ភពជឿ ទុកចិត្ត 
ក្នុង ការផ្ដល់សេវា ជូន ដល់ អ្នក- 
ជាប់ពន្ធ »។ អ្នក ជាប់ពន្ធ តាម 
របប ស្វ័យ បេកាស ទាំងអស់ 
តេូវដក់ លិខិត បេកាស ពន្ធ លើ 
បេក់ចំណូល បេចាំឆ្នាំ តាម 
បេព័ន្ធ គេប់គេង ការដក់ លិខិត- 
បេកាស ពន្ធ លើ បេក់ចំណូល 
បេចាំឆ្នាំ តាម អន ឡាញ (ToI 
E-filing) ចាប់ពី ខេមីនា ឆ្នាំ 
២០២១ នេះ តទៅ ។ 

 លោក Anthony Galliano 
អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន Cambo-
dian Investment Manage-
ment បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា 
ការចាប់ផ្ដើម បេើបេស់ បេព័ន្ធ  
អន ឡាញ E-filling បាន ផ្លាស  ់-  
ប្តរូ ការរៀបច ំពន្ធ របស ់កម្ពជុា នងិ 

ការបំពេញ ឯកសារ ពី ការទំនាក់ - 
ទំនង ដោយផ្ទាល់ ការបេើបេស់ 
ពេលវេលា និង ដំណើរការ ផលិត  - 
ភព ទាប ជាមួយនឹង ការចូលរួម 
ពហុភគ ីដេល មនិចំាបាចដ់ចូ ជា 
ជាមួយ នាយកដ្ឋាន ពន្ធ ដរ និង 
ធនាគារ ទៅជា បេព័ន្ធ ស្វ័យ- 
បេវត្តិកម្ម និង រួមបញ្ចូល គា្នា 
ជាទូទៅ ។ 

 លោកបាន ឱេយ ដឹងថា វា ជា 
សមិទ្ធផល មួយ ក្នុងចំណម 
សមិទ្ធផល ធំៗ ជាចេើន របស់ 
GDT លើការផ្លាស់ប្តូរ ឯកសារ 
ពន្ធ ទៅជា  ឌីជីថល ដ៏ ទំនើប ។   
លោក ថ្លេងថា ៖ « ការដកប់ញ្ចលូ 
ពន្ធ លើ បេក់ចំណូល គឺជា 
ការរកីចមេើន ជាធម្មតា មយួ នងិ 
ជាការ ជឿនលឿន មួយកមេិត 
ទៀត របស់ បេព័ន្ធ នេះ។ ការ- 
បេើបេស់ បេព័ន្ធ នេះ កាន់តេ 
ទលូទំលូាយ គណុ តម្លេ ក ៏កានត់េ 
ធំ សមេប់ ទាំង អ្នក ជាប់ពន្ធ និង 
GDT» ។ 

 ជាមួយនឹង ការផ្លាស់ប្តូរ របស់ 
GDT ទៅជា ការធ្វើ ទំនើបកម្ម 
ផ្នេក បច្ចេកវិទេយា លោកថា ការ- 
បេមូល ពន្ធ  ចេបាស់ ណាស់នឹង 
បេសើរឡើង ដោយសារតេ 
ទនិ្ននយ័ អ្នក ជាបព់ន្ធ សមេប ់ការ- 
ដក់ ឯកសារ ពន្ធ បេចាំខេ និង 
បេចាំឆ្នាំ នៅពេលនេះ គឺ ស្ថិតនៅ 
យ៉ាង ពេញលេញ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖ « ខ្ញុ ំសមូ 
អបអរសាទរ GDT សមេប់ ការ - 
បន្ត ធ្វើ ឱេយ បេសើរឡើង និង ការ- 
កេលម្អ នេ បេព័ន្ធ អន ឡាញ E-
Filing ។ ខ្ញុំ មាន ភពកក់ក្ដៅ 
សុវត្ថិភពខ្លាំង បំផុត ដោយ 
ការដក់ ឱេយ ដំណើរការ នៅពេល 
ថ្មីៗ នេ បេព័ន្ធ ចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម 
អន ឡាញ នងិ ការបន្ត រកីចមេើន 
នេ បេព័ន្ធ អន ឡាញ E-Filing 
បានធ្វើ ឱេយកេ រ្ដិ៍ឈ្មោះ របស់ 
កម្ពុជា កើនឡើង ខ្លាំង ទាក់ទង 
នឹង ការ បន្ធូរបន្ថយ ការធ្វើ អា- 
ជីវកម្ម »៕LA 

លោក កេន សមេបត្ត ិពេល ថ្លេង ក្នងុសិក្ខាសាលា  ។ រូបថត GDT

មន្ត្ី   អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ បញ្ជាក់ ពី ប្ភ្ទ   
ទ្ព្យ   សម្បត្ត ិដ្ល មិនជាប់ ពន្ធ ចំណ្ញ មូលធន

ការប្កាសពន្ធលើប្ក់  ចំណូល 
នឹងតូ្វ ធ្វើតាមប្ព័ន្ធ អនឡាញ
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តពីទំព័រ ១...បំពាក់ និង 
ផលតិ ផល ធ្វើ ដណំើរ នងិ កាបបូ 
ដៃល បានផៃសាយ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ 
បាន ឱៃយ ដងឹថា ដើមៃប ីទទលួ បាន 
សិទ្ធ ិនំា ទំនិញ កៃម បៃព័ន្ធ អនុ - 
គៃះ ពាណជិ្ជកម្ម ម្ចាស ់រោងចកៃ  
សហគៃសដៃល បាន ស្នើ សុំ 
ចុះ បញ្ជ ីទទលួ បាន សទិ្ធ ិនា ំចៃញ  
កៃម បៃព័ន្ធ អនុគៃះ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម តៃូវ មក  ចុះ បញ្ជី ជា មួយ 
គមៃង  BFC  ជា មុនសិន ទើប 
អាច នាំចៃញទំនិញបាន ។

កៃសួង បាន ឱៃយ ដឹង ទៀតថា 
ការ ចុះ បញ្ជី ក្នុង គមៃង   BFC  
នៃះ   តៃូវ បង់ វិភាគ ទាន ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ទៃ ទៃង់ គមៃង នៃះ តាម រយៈ 
សមគម រោង ចកៃ កាត់ ដៃរ នៅ 
កម្ពជុា  ដើមៃប ីអាច ស្នើ សុ ំចុះ បញ្ជ ី
ជាមួយ គមៃង នៃះ ។ 

សៃចក្តីណៃ នាំ របស់ កៃសួង 
ទាំង  ២នៃះ បាន បន្ថៃម ទៀតថា 
ចាប ់ព ីឆ្នា២ំ០២២តទៅ  អ្នក ក្នងុ  
វស័ិយ នៃះ តៃវូ មន វញិ្ញា បនបតៃ  
បញ្ជាក ់ អន ុលោម ភាព លក្ខខណ្ឌ 
ការ ងារ ដៃល ចៃញ ដោយ អធិការ  
ការ ងារ នៃកៃសួង ការ ងារ  និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  ដើមៃបី 
បញ្ជាក ់អពំ ីស្ថាន ភាព លក្ខខណ្ឌ 

ការ ងារ បៃចា ំរោង ចកៃ  សហគៃស 
សៃប តាម បៃកាស លៃខ ៤៣៤/ 
២០  ក.ប /បៃ.ក.ខ.ល ចុះថ្ងៃទី 
៣១ ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០  ស្តពី ីការ 
ផ្តល់ វិញ្ញា បនបតៃ បញ្ជាក់ អនុ - 
លោម ភាព លក្ខខណ្ឌ ការ ងារ  នងិ  
ផៃនការ សកម្ម ភាព រួម របស់  
គមៃង រោង ចកៃ កាន ់តៃ បៃសើរ  
នៅ កម្ពុជា និង កៃសួង ការងារ  
និង បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ ។ 

សៃចក្តីណៃនាំ នៃះ បញ្ជាក់ 
ថា ៖«ក្នុង ករណី ម្ចាស់ រោង ចកៃ 
សហគៃ ស មនិ ទទលួ បាន បពំៃញ  
លក្ខខណ្ឌ ខាង លើ នៃះ នឹង ពុំ - 
ទទលួ បាន សទិ្ធ ិនា ំចៃញ ទនំញិ 
ទៅ បរទៃស នោះទៃ ។  កៃសួង 
សងៃឃឹម យ៉ាងមុត មំថា អ្នកក្នុង 
វសិយ័ នៃះ នងឹ អនវុត្ត តាម សៃចក្ត-ី
ណៃនាំនៃះ ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភាព »។ 

អគ្គ លៃខា ធកិារ សមគម រោង- 
ចកៃ កាតដ់ៃរ នៅ កម្ពជុា  (GMAC) 
លោក  ខៃន  លូ បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ - 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃ កុម្ភៈ   ថា 
សមគម កំពុង ធ្វើការ លើ បញ្ហា 
នៃះ ដោយ ទាកទ់ង ទៅ គៃប ់រោង-
ចក ៃ ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ ដើមៃបី ចូល- 
រួម ជា សមជិក សមគម ឱៃយ អនុ-
លោម តាម សៃចក្តី បៃកាស ។ 

លោកបន្តថា ៖« បច្ចុបៃបន្ន យើង  
កំពុងទាក់ ទង រោងចកៃ ផលិត 
ទនំញិ ធ្វើ ដណំើរ ទាងំអស ់ដោយ  
ពនៃយល់ ពកួគៃ ឱៃយចលូរមួ ជាមយួ   
GMAC  ឱៃយ បាន ឆប់ តាម ដៃល 
អាច ធ្វើ ទៅ បាន ។ យើង បាន 
រៀប ចំសិកា្ខាសលា មួយ ដៃល 
រៀបច ំឡើង ដោយ កៃសួង ការងារ  
និង សិកា្ខា សលា មួយ ផៃសៃង ទៀត  
ដៃល រៀបច ំឡើង ដោយ  GMAC 
សមៃប ់រោងចកៃ ទនំញិ ធ្វើដណំើរ  
ទាំងអស់ ដៃល ជូន ដំណឹង ដល់ 
ពួកគៃ អំពី សៃចក្តី បៃកាស នៃះ 
ហើយ យើង គៃង នឹង បើកវគ្គ 
មួយ ទៀត ឆប់ៗ នៃះ»។

លោក  បានបន្ត ថា  តាម សៃចក្ត ី 
បៃកាស បាន បញ្ជាក ់យ៉ាង ចៃបាស ់ 
ថា  ការ ខកខាន មនិ បាន អនវុត្ត 
តាម អាច ប៉ះពាល់ ដល់ សិទ្ធិ នៃ 
ការនាំចៃញ របស់ ពួក គៃ ដោយ 
លោក ថា  ឥឡវូ នៃះ រដ្ឋាភបិាល 
បាន សមៃច ពងៃកី វសិល ភាព 
គៃប ដណ្តប់ ដើមៃបី រួម បញ្ចូល 
ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ និង រោងចកៃ 
ផលិត កាបូប ។

លោក បន្តថា  ៖ «ការណ៍នៃះ 
គឺជា ការ បងា្ហាញ យ៉ាងចៃបាស់ ពី 
ការប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នងុ  - 
ការ ធានា ថា  អ្នក នាំចៃញ ក្នុង  
វសិយ័ ទាងំ២នៃះ គោរព នវូភាព-  
អនលុោម តាមចៃបាប ់ការងារ ក្នងុ 

សៃកុ និង បទដ្ឋាន ការងារ អន្តរជាតិ ។  
GMACគឺជា ហត្ថលៃខី នៃ  MOU 
ជាមយួBFCរមួគ្នា ជាមយួ កៃសួង  
ការងារ នងិ កៃសួង ពាណជិ្ជ កម្ម ។  
យើង គំទៃ គំនិត ផ្តួចផ្តើម នៃះ»។

លោក អាត់ ធន់ បៃធាន សហ- 
ជីព   សហភាព ការងារ កម្ពុជា 
(CLC) កត ់សម្គាល ់ថា កម្ម វធិ ី 
BFC នៃះ អនវុត្ត បាន ជោគ ជយ័ 
ដោយ ចុះ វាយ តម្លៃ រោង ចកៃ ជា 
ចៃើន នងិ បាន ជយួ កៃបៃ លក្ខខណ្ឌ  
ការ ងារ  កាន់ តៃ បៃសើរ ជាង មុន។

លោកនិយយថា៖«អ្វីដៃល 
សំខាន់ របស់ គមៃង នៃះគឺ 
របាយការណ ៍នៃ ការ  តៃតួ ពនិតិៃយ 
លក្ខខណ្ឌ ការងាររបស ់រោងចកៃ 
តៃវូ បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ជា សធារ ណៈ   
ដចូ្នៃះ  រោង ចកៃ ទាងំ អស ់តៃវូ តៃ 
ចូល រួម កម្ម វិធីនៃះ ទើប អាច នំា - 
ចៃញ ទំនិញបាន »។ 

យោង អង្គការ  ILO គមៃង  
BFCនៃះមន  ការ ចូល រមួ ពី កម្មករ   
និយោជិត និង រដ្ឋា ភិបាល ក្នុង 
ការ កៃលម្អលក្ខខណ្ឌ ការ ងារ និង  
ជំ រុញ ភាព បៃកួត បៃជៃង ក្នុង 
ឧសៃសាហកម្ម កាត ់ដៃរ ។  សព្វ ថ្ងៃ  
រោង ចកៃ ចំនួន ៥៥៧ រោង ចកៃ  
ជាមយួនងឹ កម្មករ នយិោជតិ ចនំនួ 
៦១៤ ២៤២នាកន់ងិ ម៉ាក យីហោ  
និង អ្នក លក់ រាយ ចំនួន៥៩ ចូល-  
រួមក្នុង គមៃង នៃះ ៕ LA

ក្រសួង២ណ្រនំាម្ចាស់... វៀតណាមដំឡើងពន្ធលើស្ករ
ថ្រដោយសង្រស័យលក់បង្ខចូថ្ល្រ

ទីក្រុងហាណូយៈ កៃសួង 
ពាណិជ្ជកម្ម   និង ឧសៃសាហកម្ម 
វៀតណមបាន សមៃច ដក ់ពន្ធ 
ការលក ់បង្ខចូ ថ្លៃ ទនំញិ  (anti-
dumping tax)ដល ់៤៤,៨៨ 
ភាគរយ លើ ស្ករ ដៃល មិន ទាន់ 
ចមៃញ ់ នងិ ៣៣,៨៨ ភាគរយ 
លើ ស្ករ ដៃល ចមៃញ ់រចួ នា ំចលូ 
ពី បៃទៃស ថៃ។ 

ការ ដំឡើង ពន្ធ លើ ស្ករ អំពៅ  
នាំ ចូល ពី បៃទៃស ថៃ ជា ឱកាស 
ដើមៃបី ធ្វើ ឧសៃសាហកម្ម ស្ករ ក្នុង 
បៃទៃស ងើប ឡើងវិញ និងជួយ 
វសិយ័ នៃះ ឱៃយ ឆ្លងផុងគៃលបំាក។ 

អតៃ ពន្ធ នៃះ នឹង តៃូវ បាន តៃួត -  
ពិនិតៃយ ជា ទៀង ទាត់   ដើមៃបី ធានា 
នវូ យតុិ្តធម ៌  បរយិកាស បៃកតួ- 
បៃជៃង  បៃសិន បើ មន   នូវ ការ- 
ផ្លាសប់្តរូ ខា្លាងំ ព ី ការ នា ំចលូ ស្ករ ស  
ចមៃញ់ រួច ទៅ  ជា ការ នាំ ចូល 
ស្ករ មិនទាន់ កៃច្នៃ  ដើមៃបី គៃច ពី 
ពន្ធ  លកប់ង្ខចូ ថ្លៃ  ទនំញិ នងិ  ពន្ធ  
លើ  ការ ឧបត្ថម្ភ ធន  កមៃិត ខ្ពស់។ 

 ការ សមៃច នៃះ បានកើត មន  
បនា្ទាប ់ព ីកៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម កាល  
ពី ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ មុន បាន ផ្តួច ផ្តើម 
ឱៃយ  មន ការ សុើប អង្កៃត លើ ការ- 

លក់ បង្ខូច ថ្លៃ ទំនិញ  និងការ- 
ឧបត្ថម្ភ ធន សមៃប ់ស្ករ នា ំចលូពី  
បៃទៃស ថៃ លើ មលូ ដ្ឋាន នៃ ឯកសរ  
ស្នើ ដោយ  សមគម ស្ករ  នងិ  ស្ករ 
អពំៅ វៀតណម (VSSA) នងិ  
អ្នក ផលិត ស្ករ ក្នុងសៃុក។ 

 នៅ ពៃល កៃយ មក  មន ការ 
រក ឃើញ ថា  អាជីវកម្ម ថៃ បាន 
នំា ចៃញ ជតិ  ១,៣ លាន តោននៃ 
ស្ករ ដៃល ឧបត្ថម្ភ ធន ទៅ កាន់ 
បៃទៃស  វៀតណមកាល ព ីឆ្នា ំមនុ   
កើន ឡើ  ៣៣០,៤ ភាគរយ បៃៀប- 
ធៀប ទៅ នឹង ១ ឆ្នាំ មុន នោះ។ 

 ការ កើន ឡើង យ៉ាងខា្លាងំ នៃ ចនំនួ  
នា ំចូល បណ្តាល ឱៃយ ខូច ខាត យ៉ាង  
ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់ឧសៃសាហកម្ម ស្ករ នៅ 
បៃទៃស វៀតណមដៃល បង្ខ ំឱៃយ  
រោងចកៃ កៃច្នៃ ស្ករ ជា ចៃើន តៃូវ 
ផ្អាក បៃតិបត្តិការ   និងបញៃឈប់ 
បុគ្គលិក។ 

 យោង តាម  កៃសងួ   កម្មករ ចៃើន  
រហូត ដល់ ទៅ ៣ ៣០០ នាក់ បាន  
បាត ់បង ់ការងារ  របស ់ពកួគៃ  នងិ 
កសិករ ចៃើន ជាង ៩៣ ០០០ គៃួ-
សរ  បាន រង ផល ប៉ះពាល់ ពៃះ  
ដំណើរការ គ្មាន បៃសិទ្ធភាពនៃ 
រោងចកៃ ស្ករ ៕VNS-ANN/RR

ទីក្រងុថ្មមួីយនៅខ្រត្តព្រះសីហនុចាប់ផ្តើមសាងសង់ក្នងុទឹកប្រក់ប្រមណ$១០០លាន
ម៉្រ គុណមករា

ភ្នំព្រញ: អ្នក វិនិយោគិន 
ក្នងុសៃកុ បាន បោះទនុ វនិយិោគ 
ទកឹបៃក ់បៃមណ ជា ១០០ លាន 
ដលុា្លារ អាមៃរកិ សងសង ់ទកីៃងុ 
ថ្ម ីមយួ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ ស ីហន ុដើមៃបី 
ឆ្លើយតប ទៅ នឹង ការរីកចមៃើន 
នៃ តមៃូវការ នៃ ខៃត្ត ទឹកដី តំបន់ 
ឆ្នៃរ សមុទៃ មួយ នៃះ ។ 

 គមៃង សងសង ់នៃះ តៃវូបាន 
វិនិយោគ ដោយ កៃុមហ៊ុន លន 
សុ ីធ ីមន ទតីាងំ ស្ថតិក្នងុ ឃុ ំបតិ- 
តៃងំ សៃកុ ពៃនប ់ខៃត្ត ពៃះស-ី 
ហន ុតៃវូបាន  សម្ពោធសងសង ់
ជា ផ្លូវការ កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃ កុ ម្ភៈ កន្លងមកនៃះ ។ នៃះបើ 
យោងតាម សៃចក្តបីៃកាស ពត័-៌
មន របស់ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ។ 

 លោក តុល លន ស្ថាបនិក 
កៃមុហ៊នុ លន សុ ីធ ីកៃងុ ពៃះស-ី  
ហន ុមនបៃសសនថ៍ា គមៃង 
នៃះ នងឹ អភវិឌៃឍលើ ផ្ទៃដ ីបៃមណ 
៦៦ហកិតា ដៃលមនការ  សង-
សង ់ជា លនំៅឋាន ផ្ទះល្វៃង បរុ ី
វីឡា សមៃប់ លក់ ជូន អតិថិ-    
ជន និង សងសង់ បន្ថៃមនូវ 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត 
រួម មន សលារៀន សួន ចៃបារ 
ស្ថានីយបៃង ឥន្ធនៈ អាហា រដ្ឋា ន  

និង កន្លៃង ហាត់បៃណ ជាដើម  
ដៃលមន ទុនវិនិយោគជាង 
១០០  លានដុលា្លា រអាមៃរិក ។ 

 លោក បាន ថ្លៃងថា ៖« ជាមយួ 
សុខសន្តភិាព ស្ថរិភាព និង ការ-  
អភវិឌៃឍបៃទៃសជាត ិបង្ក ឱកាស 
ដល់  វិនិយោគិន មន ទំនុកចិត្ត 
ក្នុងការ បោះទុន វិនិយោគ លើ 
គមៃង នានា » ។ 

 លោ គចួ ចរំនី អភបិាលខៃត្ត 
ពៃះសហីន ុដៃល បាន ចលូរមួ ជា 
អធបិតភីាព ក្នងុ កម្មវធិ ីនោះបាន 

លើកឡើងថា សៃប ពៃលដៃល 
ខៃត្ត ពៃះសហីន ុគជឺា ខៃត្ត តបំន ់
ឆ្នៃរ មយួ មនការ អភវិឌៃឍលើ គៃប ់
វិស័យ ទាំង ហៃដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ 
ផ្លវូថ្នល ់ភ្លើង បភំ្ល ឺផ្លវូ នងិ សណំង ់
អគរ តចូ ធ ំក្នងុ កៃងុ ពៃះសហីន ុ
ក៏ដូចជា តាម តំបន់ ទៃសចរណ៍ 
នានា ហើយ មយួ វញិ ទៀត ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ សមៃបូរ ទៅដោយ 
រមណយីដ្ឋាន ទៃសចរណ ៍ដើមៃបី 
ឱៃយ ភ្ញៀវ មក ទសៃសនា និង លៃង- 
កមៃសាន្ត ។ 

 លោក មនបៃសសន ៍យ៉ាង- 
ដូច្នៃះ  ថា ៖« ទោះបីជា បៃទៃស 
កម្ពជុា នងិ ពភិពលោក ពៃយួបារម្ភ 
ចំពោះ ជំងឺកូ វីដ ១៩ ក្តី ប៉ុន្តៃ ចំ-
ពោះ   ការវិនិយោគ លើ វិស័យ 
អចលនទៃពៃយ នងិ ការសងសង ់
សណំងផ់្ទះ ល្វៃង វឡីា បរុ ីលនំៅ- 
ឋាន ក្នងុបៃទៃស កម្ពជុា កដ៏ចូជា 
ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ នៅតៃមន 
សកម្ម ភាពជា បន្តបនា្ទាប់ » ។ 

 បើ យោងតាម លោក គចួ ចរំនី 
អភិបាលខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន 

ថ្លៃង ក្នុង សន្និសីទ សរ ព័ត៌ មន 
កន្លងមកថា បើ គិត ចាប់ពី ឆ្នាំ 
១៩៩៤ រហតូ ដល ់ពាកក់ណ្តាល 
ឆ្នា ំ២០២០ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុមន 
កៃុមហ៊ុន ចំនួន២០ បានមក 
វិនិយោគ លើ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
លើ កោះ នងិ ឆ្នៃរសមទុៃ នៅលើ 
ផ្ទៃដី សរុប ១១ ៦៣៧ ហិកតា 
ដោយមន ទុន វិនិយោគ សរុប 
ជាង ៣,៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« ការវនិយិោគ 
យើង បើកទលូាយ យើង ចងប់ាន 
អ្នកវិនិយោគ និង អ្នកទៃសចរ 
មកពី បរទៃស ដោយ យើង អត់ 
កំណត់ ទិសដៅ មកពី បៃទៃស 
ណ ទៃ » ។ 

 លោក ឱៃយ ដងឹ ទៀតថា ជា មយួ 
គ្នា នៃះ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុក ៏ទទលួ 
បាន   គមៃង វនិយិោគ លើ វសិយ័ 
សៃ វាកម្ម ទៃសចរណ ៍នងិ សណ្ឋា- 
គរ ចនំនួ ៦០ដោយមន ទនុវនិ-ិ  
យោគ សរបុ ជាង ១០,៧៤ ពាន ់
លាន  ដុលា្លារ គិត មកដល់ពៃល 
នៃះ។ 

 លោកនាយក រដ្ឋមន្ដៃី ហ៊ុន 
សៃន ធា្លាបប់ាន ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីជបួ 
សណំៃះសណំល ជាមយួ មន្ដៃ-ី
រាជការ នងិ កៃមុការងារ បច្ចៃក- 
ទៃស ស្ថាបនា ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
ក្នងុ ខៃត្ដ - កៃងុពៃះសហីន ុកាល- 

ពីដើម ខៃមិថុនា ឆ្នាំមុន ថា ការ- 
ស្ថាប នា ផ្លូវ ទាំង ៣៤ ខៃសៃ និង 
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ខៃត្ដ ពៃះ ស-ី 
ហន ុដោយ រាជរដ្ឋាភបិាល បាន 
កំណត់ ផៃនការ ក្នុង ការរៀបចំ 
ប្លងគ់ោល បៃើបៃស ់ដធី្ល ីក្នងុ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ ក្នុង ចក្ខុវិស័យ ឆ្នាំ 
២០៣០ គឺ រៀបចំ និង អភិវឌៃឍ 
ខៃត្ត នៃះ ជា ប៉ូល អភិវឌៃឍន៍ ជាតិ 
បៃកបដោយ ចីរភាព នៅ តំបន់ 
ឆ្នៃរ សមុទៃ កម្ពុជា ។ 

 លោក បញ្ជាកថ់ា រាជរដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា សមៃច បញ្ចៃញ កញ្ចប់ 
ថវកិា ជាតបិៃមណ ៣០០ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ការកសង ផ្លូវ ចំនួន 
៣៤ ខៃសៃ នងិ ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ 
ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដៃលជា ផ្លូវ 
បៃកបដោយ បៃណតីភាព ដបំងូ 
បំផុត នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃងថា ៖  
« តាមរយៈ ការអភិវឌៃឍ ខៃត្ដ នៃះ 
ជាទី កៃុង ទំនើប ជាមួយ រមណីយ- 
ដ្ឋាន ឆ្នៃរសមុទៃ ដៃល ស្អាត បំផុត 
លើ សកលលោក និង ជា តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស គំរូ ពហុ បំណង 
ដៃល នឹង ទាក់ទាញ ទៃសចរ និង 
ការវិនិយោគ ថ្មីៗ បន្ថៃមទៀត ពី 
បរទៃស ខៃត្ដ នៃះ ក ៏នងឹ បមៃើដល ់ 
ការរស់នៅ ដ៏ ល្អបៃសើរ សមៃប់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ផងដៃរ »៕ LA
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សុខវេងឈាង

សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងេចន្ទទី២២
កុម្ភៈបានឈានដល់ការស្លាប់ដោយ
សរជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៥០០០០០
នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង១ឆ្នាំបនា្ទាប់ពី
ជំងឺរាតតេបាតនេះបានសម្លាប់ជនរង-
គេះដំបូងនៅក្នុងបេទេសនេះ។
តេឹមរសៀលថ្ងេចន្ទ អាមេរិកបាន

កត់តេករណីឆ្លងជំងឺជាង២៨លាន
ករណីនិងការស្លាប់៥០០០២៤នាក់
តេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះចំនួនករណី
បេចាំថ្ងេនងិការទៅសមេកពេយាបាល
នៅមន្ទីរពេទេយបានធ្លាក់ចុះដល់កមេិត
ទាបបំផុតដូចកាលពីមុនថ្ងេបុណេយ
Thanksgivingនិងបុណេយណូអេល
នេឆ្នាំ២០២០។
បេមណ១៩ភាគរយនេការស្លាប់

ដោយសរកវូដី១៩ជុវំញិពភិពលោក
បានកើតឡើងនៅអាមេរិកដេលជា
តលួេខមយួគរួឱេយកត់សម្គាល់ដោយ-
សរបេទេសនេះមនចំនួនបេជាជន
ស្មើនឹង៤ភាគរយនេបេជាជនសរុប
ជុវំញិពភិពលោក។ចនំនួនេការស្លាប់
នេះ គឺចេើនជាងចំនួនសរុបទាហាន

អាមេរកិបានស្លាប់ក្នងុសង្គេមលោក
លើកទី១សង្គេមលោកលើកទី២
និងសង្គេមវៀតណាម។
បេធនាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក

JoeBidenបានបញ្ជាឱេយបង្ហោះទង-់
ជាតិតេមឹពាក់កណា្ដាលដងរហតូដល់
ថ្ងេសុកេ។
លោកBidenបាននយិយក្នងុការ-

ថ្លេងសនុ្ទរកថាមយួនៅសេតវមិនថា៖
«ខ្ញុំស្នើឱេយពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់
ចងចាំអ្នកដេលយើងបានបាត់បង់
និងអ្នកដេលយើងបានទុកចោល។
ប៉នុ្តេដចូដេលយើងទាងំអស់គ្នាចងចាំ
ខ្ញុំក៏បានសមូឱេយយើងធ្វើសកម្មភាពឱេយ
មនការបេុងបេយ័ត្ន រកេសាគម្លាត
សង្គមពាក់ម៉ាស់ និងចាក់វ៉ាក់សំង
ពេលដេលដល់វេនរបស់អ្នក»។
កាលពីមុនលោកBidenតេូវបាន

គេរិះគន់ថាមនការបេុងបេយ័ត្នខ្លាំង
ពេកក្នងុការកណំត់គោលដៅសមេប់
ការចេកចាយវ៉ាក់សំងប៉ុន្តេរដ្ឋបាល
លោកបាននិយយថា ពួកគេបាន
បង្កើនអតេការចាក់វ៉ាក់សំងដល់
១,៧លានក្នុង១ថ្ងេហើយកំពុង
ឈានដល់គោលដៅរបស់ខ្លនួក្នងុការ-

ផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សំង១០០លាន
ដូសក្នុងរយៈពេល១០០ថ្ងេដំបូងនេ
ការកាន់អំណាច។
វិធីសស្តេការបេយុទ្ធបេឆំងកូវីដ

១៩របស់លោកBidenគឺមនលក្ខណៈ
ខុសពីវិធសីស្តេរបស់អតីតបេធនា-
ធិបតី Donald Trumpដេលមិន-
បានធ្វើការឆ្លើយតបថា្នាក់ជាតិមួយ
ហើយផ្ដល់ការទទួលខុសតេូវបេយុទ្ធ-
បេឆំងនឹងជំងឺទៅឱេយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ
នីមួយៗ ។លោកTrumpក៏បានធ្វើ
ឱេយមនការមិនទុកចិត្តលើការរាយ-
ការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នេជងំឺរាតតេបាត
នេះហើយបានធ្វើឱេយការគោរពតាម
វិធនការបង្ការដូចជាការពាក់ម៉ាស់
កា្លាយជាជំហរនយោបាយទៅវិញ។
លោកBidenបាននិយយថា៖

«យើងតេូវតេបញ្ចប់នយោបាយនេ
ព័ត៌មនមិនពិតដេលបំបេកបំបាក់
គេួសរសហគមន៍និងបេទេសដេល
បានធ្វើឱេយបាត់បង់ជីវិតអស់ជាចេើន
រួចទៅហើយ»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖«មិនមេន

បកេសបេជាធិបតេយេយ ឬសធរណរដ្ឋ
ទេដេលកំពុងស្លាប់ដោយសរវីរុស

នេះគឺជនជាតិអាមេរិកាំងរបស់យើង
គឺជាអ្នកជិតខងរបស់យើង។គឺជា
មិត្តភក្ដិម្ដាយឪពុកកូនសេីប្ដីបេពន្ធ
របស់យើង។យើងតេូវរួមគ្នាតស៊ូជា
បេជាជនតេមួយជាសហរដ្ឋអាមេ-
រិក។នេះជាមធេយាបាយតេមួយគត់
ដេលយើងអាចយកឈ្នះមេរោគនេះ
បាន»។
យ៉ាងណាមិញការឆ្លងកាត់តួលេខ

នេះបានកើតឡើងខណៈពេលមន
ព័ត៌មនដេលគួរឱេយសងេឃឹមសមេប់
ជនជាតិអាមេរកិ។ករណីឆ្លងវរីសុនងិ

ការស្លាប់ថ្មីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាងំហើយ
ការចេកចាយវ៉ាកស់ងំបានកើនឡើង
ជាលំដប់។
បើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអាយុ-

កាលរបស់ជនជាតិអាមេរិកបានធ្លាក់
ចុះ១ឆ្នាំពេញដោយសរជំងឺនេះ
ហើយបន្ថេមពីលើនេះភាពមិនបេកដ-
បេជានៅតេមនអពំីការរកីរាលដល
នេវរីសុបបំ្លេងថ្មីដេលមនសមត្ថភាព
រាលដលខ្លាំងជាងមុននិងអាច
បណា្ដាលឱេយមនគេះថា្នាក់ដល់អាយុ-
ជីវិតខ្ពស់ជាងមុន៕

បេក់សាយ

វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុង
បេទេសហេទី មិនមេនតេឹមតេ
ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់ការសិកេសា
របស់មនុសេសវ័័យក្មេងៗនិង
អនាគតរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ
ទេ វថេមទាំងបានបង្កឱេយមន
បញ្ហោបេឈមកាន់តេចេើន-

ឡើងថេមទៀត។
ដោយអង្គុយនៅលើដំបូល

ផ្ទះមួយដេលឪពុកមរបស់
លោកកំពុងសងសង់នោះ
KervensCasseusមនវយ័
២០ឆ្នាំបានដក់សៀវភៅមនោ-
គមន៍វិជា្ជារបស់លោកនៅលើដុំ-
ឈើមួយដេលលោកបានបេើ-
បេស់ជាតុបណ្ដាះអាសន្ន។

លោកCasseusដេលមនិ-
បានចូលរៀនក្នុងថា្នាក់នៅក្នុង
ខេនេះបាននយិយថា៖«កេមុ-
បេឆងំនងិអាជា្ញាធរដេលកពំងុ
គេប់គេងអំណាចពួកគេគឺជា
អ្នកដេលកំពុងបំផ្លាញបេទេស
នេះ»។
ក្នុងនាមជាសិសេសសលា

វទិេយាលយ័ដេលសកិេសាផ្នេកវទិេយា-
សស្តេលោកមិនបានទទួល
កចិ្ចការសលាឬការណេនាំអ្វីពី
លោកគេូ-អ្នកគេូរបស់លោកទេ។
ឪពកុម្តាយជាចេើននយិយ

ថា នៅក្នុងបេទេសមួយជាទី
ដេលមនវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច
កាន់តេជេទៅៗនងិការកើន-
ឡើងនេកេុមជនជើងកាងតាម
ដងផ្លូវបានបង្កឱេយកើតមន
បញ្ហោកាន់តេចេើននោះ ដូច្នេះ
កេុមយុវជន កំពុងបាត់បង់នូវ
វ័យកុមរភាពរបស់ពួកគេ។

លោកCasseusគឺជាសិសេស
ម្នាក់នៅសលារដ្ឋដេលគ្មាន
មូលនិធិនៅក្នុងបេទេសនេះ។
៨០ភាគរយនេសលារៀននៅ
ក្នុងបេទេសហេទីគឺឯកជន។
នៅអាយុមួយដេលលោក

គួរតេខំបេឹងបេងដើមេបីចិញ្ចឹម
ជីវិតឱេយបានធំធត់ និងរៀន-
សូតេឱេយបានពេញលេញនោះ
លោក Casseusអង្គុយ
ដោយអស់កម្លាំង និងមិនធ្វើ
សកម្មភាពអ្វីទាំងអស់នៅ
កណា្ដាលនេរដ្ឋធនីហេទី។
លោកបានបេប់អ្នកសរ-

ពត័ម៌នAFPថា៖«តេមឹតេនៅ
ពេឹកនេះទេ ដេលខ្ញុំចេញមក-
កេស្វេងរកអ្នកហើយខ្ញុំចេញ
នៅលើផ្លូវធំនេះជាលើកដំបូង
នៅក្នុងខេកុម្ភៈនេះ»។
លោកបាននយិយថាតាម

ធម្មតាផ្លូវនេះ ស្ងប់ស្ងាត់ចាប់-

តាងំពីថ្ងេទី៧ខេកមុ្ភៈជាកាល-
បរិច្ឆេទមួយដេលជាអ្វីលោក
ហៅថាជាការផ្លាស់ប្តូរគួរឱេយ
កត់សម្គាល់។
នោះគឺជាពេលដេលកេុម

បេឆំងនយោបាយនិងកេុម
សង្គមសុីវិលខ្លះ បាននិយយ
ថា ពួកគេលេងទទួលស្គាល់
លោក JovenelMoise ជា
បេធនាធិបតីសេបចេបាប់របស់
បេទេសនេះតទៅទៀតហើយ។
សេបពេលមនការបន្តជម្លាះ

ជុំវិញការចោទបេកាន់ថាមន
ការលចួបន្លំការបោះឆ្នាតនោះ
លោកMoiseបានបញ្ជាក់ថា
អាណត្តិរបស់លោកនឹងបន្ត
រហូតដល់ថ្ងេទី៧ខេកុម្ភៈឆ្នាំ
២០២២។
ប៉ុន្តេគណបកេសបេឆំងហេទី

បានទាមទារថាលោកMoise
គរួតេចុះចេញពតីណំេងខណៈ

អាណត្តិកាន់តណំេង៥ឆ្នារំបស់
លោកបានចប់នៅថ្ងេទី៧ខេ-
កុម្ភៈកេយពីការបោះឆ្នាត
កាលពីឆ្នាំ២០១៥ដេលមន
ជម្លាះហើយលទ្ធផលតេវូបាន
លុបចោលដោយកេុមបេឹកេសា
បោះឆ្នាតនោះ។
បេទេសហេទី បានរងប៉ះ-

ពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសរ
ការឆ្លងរាលដលនេជំងឺកូ-
វីដ១៩ ហើយក៏មនវិបត្តិ
នយោបាយកើតឡើងនៅក្នុង
ខេនេះទៀតនោះសិសេសានុ-
សិសេសមិនអាចទៅសលារៀន
បានទេ។
វិបត្តិនយោបាយនេះបាន

បង្កឱេយមនវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច
កាន់តេជេទៅៗដេលធ្វើឱេយ
ប៉ះពាល់បេទេសហេទី និង
សលារៀននៅទូទាំងបេទេស
មួយនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ៕

អាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ដោយសរ
ជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៥០០០០០នាក់

វិបត្តនិយោបាយបន្ថេមបន្ទកុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើយុវជននេបេទេសហេទី

លោកBidenនិងស្តេីទី១លោកសេីJillBidenស្មងិសា្មាធិ៍ក្នងុពិធីដុតទៀនគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ
អ្នកដេលសា្លាបដ់ោយសារជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ងេទី២២ខេកុម្ភៈ២០២១។រូបថតAFP

លោកJeanRomualErnestកំពុងភ្ជាប់អីុនធឺណិតឱេយកូនរៀនពីចម្ងាយ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

អាមេរិកចាប់ខ្លនួបេពន្ធស្ដេចគេឿងញៀន
មិ៉កសិ៉កលោក«ElChapo»
ភរយិារបស់ស្ដេចគេឿងញៀនម៉កិស៉កិJoaquin«ElChapo»

Guzman តេូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងេចន្ទ ទី២២ក៉ម្ភៈនៅ
សហរដ្ឋអាមេរិក។នាងតេូវបានគេចោទបេកាន់ពីបទជួយប្តីរបស់
នាងបេតិបត្តិការកេ៉មជួញដូរគេឿងញៀនដេលមានចំណូលរាប់-
ពាន់លានដល៉ា្លារនងិរៀបចំផេនការរត់គេចខ្លនួពីពន្ធនាគារម៉កិស៉កិ
កាលពីឆ្នាំ២០១៥។
លោកសេីEmmaCoronelAispuroដេលមានអាយ៉៣១

ឆ្នាំ និងជាអតីតបវរកញ្ញាមួយរូបតេូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាស-
យានដ្ឋានអន្តរជាតិDul-lesក្នុងរដ្ឋVirginiaហើយតេូវបានគេ
រពំងឹថានងឹបង្ហាញខ្លនួនៅត៉លាការរដ្ឋធានីWashingtonនៅថ្ងេ
អង្គារ។នាងគឺជាពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិ២គឺសហរដ្ឋអាមេរិក និង
ម៉ិកស៉ិក។
ជាសេ្ដចគេឿងញៀនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផ៉តក្នុងបេទេសម៉ិកស៉ិក

លោកGuzmanបានគេបគ់េងកេម៉រត់ពន្ធគេឿងញៀនSinaloa
អស់រយៈពេលជាង២៥ឆ្នាំដេលក្នុងរយៈពេលនោះបាននាំចេញ
កូកាអ៉ីនរាប់សិបតោននិងគេឿងញៀនដទេទៀតចូលទៅកាន់
សហរដ្ឋអាមេរិក៕សុខ វេងឈាង

Facebookយល់ពេមបង្ហាញព័ត៌មាននៅ
អូស្តេលីឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយ
រដ្ឋាភិបាល
Facebookនងឹបង្ហាញពត័ម៌ានឡើងវញិនៅអសូ្តេលីបនា្ទាប់ពី

រដ្ឋាភិបាលបានយល់ពេមផ្លាស់ប្ដូរសេចក្ដីពេងកេមបេព័ន្ធ-
ផេសព្វផេសាយកេយពីបានបិទមិនឱេយឃើញនិងចេកចាយ។
ដើមឡើយចេបាប់នេះបានអនញ៉្ញាតឱេយស្ថាបន័សរពត័ម៌ានចរចា

តម្លេជាលក្ខណៈប៉គ្គលឬជាសមូហភាពជាមួយនឹងFacebookឬ
Googleហើយអាចទៅប្ដងឹផ្ដល់នៅត៉លាការអាជា្ញាកណ្ដាលបើសិន
មនិអាចឈានទៅដល់កចិ្ចពេមពេៀង។កេម៉ហ៊ន៉Facebookនងិ
Googleមានបេតិកម្មអវិជ្ជមានជាមួយនឹងការបេកាសចេបាប់នេះ។
កាលពីថ្ងេអង្គារទី២៣ខេកម៉្ភៈរដ្ឋាភបិាលអសូេ្តាលីបាននយិាយ

ថាខ្លួននឹងធ្វើវិសោធនកម្មកេមនេះដើមេបីដក់បញ្ចូលបទបេបញ្ញត្តិ
មួយដេល«ពិចារណថាតើវេទិកាឌីជីថលបានចូលរួមចំណេក
យា៉ាងសំខាន់ដល់និរន្តរភាពនេឧសេសាហកម្មសរព័ត៌មានអូស្តេលី
តាមរយៈការឈានដល់កចិ្ចពេមពេៀងពាណជិ្ជកម្មជាមយួអាជវីកម្ម
សរព័ត៌មានឬទេ?»។
ទន្ទឹមនឹងនេះការប្ដឹងផ្ដល់នៅតល៉ាការអាជា្ញាកណ្ដាលនិងតេូវ

បេើជា«មធេយោបាយចង៉កេយ»បនា្ទាប់ពីរយៈពេលសមេ៉ះសមេលួ
មួយ៕សុខ វេងឈាង

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេព៉ធទី២៤ែខក៉ម្ភៈឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ សម្ភសេស 

កាលពីបេមាណ១សបា្ដាហ៍
មន៉លោកElonMuskមា្ចាស់
កេម៉ហ៊ន៉Teslaបានវនិយិោគ
ទឹកបេក់ចំនួន១,៥ពាន់-
លានដ៉លា្លារទិញរូបិយប័ណ្ណ
Bitcoinដេលកាលនោះបាន
ធ្វើឱេយតម្លេរូបិយប័ណ្ណមួយនេះ
ហក់ឡើងខ្ពស់ជាង៥៨០០០
ដ៉លា្លារក្នុង១ឯកតា ដេលជា
តម្លេខ្ពស់បំផ៉តមិនធា្លាប់មានពី-
ម៉នមក។ ប៉៉ន្តេ បច្ចុបេបន្នតម្លេ
របូយិបណ័្ណមយួនេះធា្លាក់ថ្លេមក
តេមឹបេមាណ១១០០០ដ៉លា្លារ
ក្នុង១ឯកតាទៅវិញ។
ចាបត់ាងំពីការបេកាសរបស់

លោក Musk មកកេ៉មហ៊៉ន
Teslaបានរកបេក់ចំណេញ
បានជិត១កោដិដ៉លា្លារ។
លោក Dan Ives អ្នកវិភាគ
នៅកេ៉មហ៊៉នវិនិយោគធំមួយ
Wedbush Securities
បានឱេយដឹងកាលពីថ្ងេសៅរ៍
ថា៖«កេ៉មហ៊៉ន Teslaកំព៉ង
ស្ថិតនៅលើវិថីមួយដេលខ្លួន
កពំង៉ចងឆ់្ពោះទៅរកគរឺកបេក់
ចំណេញពីការវិនិយោគពីBit-
coinបានចេើនជាងចណំលូពី
ការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់
ខ្លួននៅឆ្នាំ២០២០ទៅទៀត»។
កាលពីថ្ងេស៉កេសបា្តហ៍ម៉ន

ក្នុងកំឡុងពេលដេលតម្លេ
Bitcoinកំព៉ងឡើងច៉ះអ្នក-
វិនិយោគBitcoinបានស្តី-
បនោ្ទាសលោកMuskចំពោះ
ជំហររបស់លោកក្នុងទីផេសារ
រូបិយប័ណ្ណអេឡិចតេូនិក។

ប៉៉ន្តេសេដ្ឋវិទូ និងអ្នកយ៉ទ្ធ-
សសេ្តទីផេសារលោកPeter
Schiffបានលើកឡើងថា
នាយកបេតបិត្តិកេម៉ហ៊ន៉Tesla
បានបេប់ម៉នទាក់ទិននឹងរឿង
Bitcoinនេះ តាំងពីខេធ្នូ
ឯណោះ។
មន៉សេសជាចេើនសន្មតថាការ-

ធា្លាក់ថ្លេរបស់Bitcoinបណ្ដាល
មកពីលោកបង្ហាះសរនៅ-
លើបណ្ដាញសង្គមTwitter
របស់លោកMusk។យា៉ាងណ-
មិញធ្វធីើររបស់លោកMusk
បានកើតឡើង២ថ្ងេម៉នពេល
តម្លេរបស់ទីផេសាររូបិយប័ណ្ណ
អេឡិចតេូនិកមួយនេះ ឈាន
ដល់កមេិតកំពូល។ តម្លេនេះ
សូមេបីតេអ្នកជំនួញក៏ថាតម្លេ
នោះខ្ពស់ហួសកមេតិពេកដេរ។
អ្នកសេី JanetYellen

លេខាធិការរតនាគារនិងសហ-
ស្ថាបនកិកេម៉ហ៊ន៉Microsoft

Corpគឺជាអ្នកថ្លឹងថ្លេងពីការ-
ជជេកដេញដោលអំពីកាក់-
ឌីជីថលច៉ងកេយបង្អស់។
អ្នកសេីបានពេមានអំពីវិធី
ដេលអ្នកវិនិយោគ អាចតេូវគេ
បញ្ឆោតទាងំមនិដងឹខ្លនួដោយ
អ្នកសេីបានលើកឡើងថាBit-
coinគឺជា "វិធីធ្វើបេតិបត្តិ-
ការបេក់គា្មានបេសិទ្ធភាព
បំផ៉ត»។
បើយោងតាម កេ៉មហ៊៉ន

MillerTabak+Co.បានឱេយ
ដងឹថាការងើបឡើងវញិពីវបិត្តិ
សេដ្ឋកចិ្ចសកលអាចនងឹជរំ៉ញ
ឱេយធនាគារកណ្ដាលបេើបេស់
គោលនយោបាយបេកង់យ-
សេួលដើមេបីជួយជំរ៉ញឱេយតម្លេ
Bitcoinហក់ឡើងខ្ពស់។បើ
គិតតាមកមេិតបច្ចេកទេស
រូបិយប័ណ្ណអេឡិចតេូនិកមួយ
នេះមើលទៅអាចនងឹឡើងខ្ពស់
គួរសម។

លោកMattMaleyបេធាន
យ៉ទ្ធសសេ្តទីផេសាររបស់កេ៉ម-
ហ៊៉នMiller Tabak+Co.
បាននិយាយថាសន្ទសេសន៍នេ
ការទិញBitcoinបេចាំខេ
មាន«ចំនួនចេើនហួសកមេិត»។
អ្នកដេលនៅមានជំនឿលើ

ទផីេសារBitcoinអះអាងថាការ-
លេចឡើងនូវវត្តមានរូបិយ-
បណ័្ណចេើនឡើងបង្ការក៉ំឱេយមាន
ហានិភ័យដូចជា អតិផរណ
ឡើងលឿនជាដើមថេមទំាង
ទទលួស្គាល់នងិចាប់អារម្មណ៍
ពីកេ៉មហ៊៉នសជីវកម្មនិងស្ថា-
បន័ដេលជាវនិយិោគនិជាដើម។
ដោយឡេកអ្នកដទេទៀតបាន
បេមើលមើលថា រូបិយប័ណ្ណ
នេះដើរតួកាន់តេសំខាន់នៅ
ថ្ងេម៉ខឯអ្នកខ្លះទៀតយល់ថា
រូបិយប័ណ្ណនេះនឹងផ្ទុះឡើង
ខា្លាំងប៉៉ន្តេនឹងធា្លាក់ច៉ះវិញដូច
កាលឆ្នាំ២០១៧៕

លោក  Elon Musk ធ្វើកាយវិការ នៅពេល មកដល់ទីតំាងសាងសង់រោងចកេ ផលិតរថយន្ត អគ្គសិនី ។ AFP

អ្នកជំនញកំព៉ងវិភាគមើលការធ្លាក់ថ្លេជាលំដប់របសរូ់បយិ-
ប័ណ្ណអេឡិចតេនិូកBitcoinកេយឡើងខ្ពស់មួយរយៈ
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ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : មុន ពេល មាន កម្មវិធី 
«កត់តេ រៀល» អ្នកសេី គេម សុគន្ធា 
បេើ កេដាស សៀវភៅ កត់តេ រាល់ 
ចំណូល និង ចំណាយ ពី ការ លក់ ដូរ 
ផលិត ផលបេចាំ ថ្ងេ ។

ប៉ុន្ដេ មា្ចាស់ ហាង ការ៉េម ពពក រូប នេះ 
អះអាងថា បញ្ជី លើ កេដាសសៀវភៅ 
រមេង បង្កើត កំហុស ភ្លេច ភ្លាំង ។ 

អ្នកសេី គេម សុគន្ធា និយាយ ថា ៖ 
« ទាក់ ទង ការ បង្កើត និង ការ ថេរកេសា 
អាជីវកម្ម របស់ ខ្ញុំ អាច ដើរ ទៅ មុខ 
វាទាម ទារ ឱេយ ខ្ញុំ ស្គាល់ ពី ចំណាយ  និង 
ចណំលូ  ពពីេះ វា អាច ឱេយ ខ្ញុ ំដងឹ ព ីសខុ- 
ទុក្ខ នេ អាជីវកម្ម ថា តើ វា នឹង បេឈម 
បញ្ហា ឬ រកី ចមេើន ដេរ ឬទេ។ ជាកស់្ដេង 
ខ្ញុំ មាន ហាង ការ៉េម ២ សខា និង 
តេៀម ពងេីក សខាទី៣ »។ 

  អតីត បេក្ខភព ចូលរួម ក្នុង ថា្នាក់ 
សហគេិន  មូលដា្ឋាន គេឹះ  ដេល បង្កើត- 
ឡើង ដោយ សុី អុិនវេសមិន បាន 
បន្ដថា ៖ «មនុ ពេល ខ្ញុ ំស្គាល ់App នេះ 
ការ  កត់ តេ  យើង ធ្វើ នៅ លើ កេដាស 
ដេល តេូវ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ដោយ ដេ ហើយ 
ពេល ខ្លះ យើង មាន ការ ភ្លេច កត់ តេ   
ដោយសរ ការ មមាញឹក ពេក » ។ 

« កត់តេ រៀល» តេូវបាន បង្កើត 
ឡើងដោយ  សុី អុិនវេសមិន [SHE 
Investments]  សមេប់ ផ្ដល់ ភព- 

ងាយ សេួល ដល់ អ្នក បេើ បេស់ និង 
គោល បំណង សំខាន់ បំផុត គឺ ដើមេបី 
ជួយសហគេិន ខា្នាតតូច   ឈាន ទៅ រក 
អាជីវកម្ម ណាមួយ ដោយ ចាប់ ផ្ដើម 
រៀបចំ ខ្លួន ពីពេល បច្ចុបេបន្ន  ។

អ្នកសេី លឹម លីដា សហ ស្ថាបនិក 
សុី អុិនវេសមិន [SHE Invest-
ment] បាន ថ្លេង ក្នុង ពេល សម្ពោធ  
មជេឈមណ្ឌល ព័ត៌មាន ឌីជីថល និង 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ កត់តេ រៀល កាលពី  
ថ្ងេទី១២ ខេ កុម្ភៈ ថា ៖ «ដោយ  មើល 
ឃើញ ពី ផល លំបាក   សហគេិន ស្ដេី   
និងការ  ទទួល បាន ត្អូញ ត្អេរ  ថា  ការ- 
កត់តេ  ក្នុង សៀវភៅ  ជួប ការ លំបាក  
ហើយ ជួន កាល អត់ បាន ធ្វើ វា ដិត ដល់  
វា ក៏ បាត់ ឬ ជួន កាល  កូន ៗ  សរសេរ 
អកេសរ លើ  ខ្ញុំ ពេយាយាម រិះ រក  App ដេល 
គាត់ អាច បេើ បេស់ បាន »។

អ្នកសេី ទទួលស្គាល់ ថា  ភគ ចេើន 
នៅ  លើ ទូរស័ព្ទ  មានកម្មវិធី  សេប់ជា - 
ចេើន  តេ វា អត់ ទាន់ ល្អគេប់ គេន់  អត់ 
ទាន់ តេូវ ជាមួយ ពួកគាត់ នោះទេ  
ជាពិសេស App ទូទៅ បេើ ជា ភស 
អង់គ្លេស ថេម ទៀត  ដេល សហគេិន- 
ស្ដេីខា្នាត តូច  មួយ ចំនួន អត់ ចេះ អង់-
គ្លេស មិន អាច បេើ បេស់ បាន  ។ 

អ្នកសេី អះអាងថា ៖ « ចំណុច 
ពិសេស របស់ « កត់តេ រៀល»  វា មាន 
ភព សមញ្ញ ពោល គ ឺងាយ សេលួបេើ    
ទាងំ ចុះ ឈ្មោះ ការ បញ្ចលូ លេខ ទាញ 

របាយ ការណ ៍  ភស ខ្មេរ នងិ អងគ់្លេស  
ក៏ដូចជា បេព័ន្ធ សុវត្ថិភព »។

ដោយឆ្លង កាត ់ការ អភវិឌេឍ រយៈ ពេល 
ជិត ២ឆ្នាំ « កត់តេ រៀល » តេូវបាន 
សម្ពោធ ជា ផ្លូវ ការ  បំណង ជួយ គេប់- 
គេង ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ ដូចជា ការ បេង ចេក 
រវាង អាជីវកម្ម  និង លុយ គេួសរ ។

 ការ បេើ បេស់ រវាង  បេក់ អាជីវកម្ម 
និង បេក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន សមេប់ គេួសរ 
បង្កើត  ជា បញ្ហា ស្មគុ ស្មោញ  ដេល ធ្វើ ឱេយ 
ការ ចំណាយ និង ចំណូល មាន ភព- 
ចេបូក ចេបល់ គា្នា ។ 

អ្នកសេី គេម សុគន្ធា បាន និយាយ 
ថា ៖ « កត់តេ រៀល អាច ឱេយ យើង មើល- 
ឃើញ ពី ការ ចំណាយ ចំណូល  ក៏ 
ដូចជា items ដេល យើង លក់ បាន 
នៅ ក្នុង នោះ  ជាពិសេស រៀង រាល់ 
ពេល  ល្ងាច មុន ពេល បិទ ហាង រមេង 
មាន  notification រំឭកឱេយ យើង 
បញ្ចូល  និង ផ្ទៀង ផ្ទាល់ ចំណាយ និង 
ចំណូល នៅ ក្នុង ហាង របស់ យើង »។ 

កត់តេ រៀលមាន មុខ ងារ ៤ សំខាន់ៗ 

ដេល ផ្ដោត លើការ  កត់ចំណូល ថ្មី កត់ 
ចំណាយ ថ្មី បិទ បញ្ជី បេចាំថ្ងេ និង តេួត- 
ពិនិតេយ របាយ ការណ៍ ។ 

  លោក ឈៀង វណ្ណមនុណិ្ណ នយក- 
បេតិបត្ដិ នេ សហគេិន ខ្មេរ (Khmer 
Enterprise) ដេល ជា ស្ថាប័ន 
បេតិបត្ដិករ កេម ចំណុះ កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ចាត់ ទុក ការ - 
បង្កើត ឡើង ថ្មី នេះ ជា វិធី សស្ដេ ដ៏ មាន 
បេសិទ្ធភព ក្នុង ការ ជំរុញ ឱេយ អាជីវកម្ម 
ខា្នាត តូច និង មធេយម បេើ បេស់ បច្ចេក-
វិទេយា តាម របៀប សមញ្ញ។

លោក បាន បន្ត ថា ៖ « មជេឈមណ្ឌល 
ព័ត៌មាន ឌីជីថល និង កត់តេ រៀល 
ជួយ ជំរុញ ឱេយ អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច និង 
មធេយម ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ដ បេប ឌីជីថល 
តាម រយៈ ការ ចូលយក ព័ត៌មាន ទាក់- 
ទង នឹង អាជីវកម្ម ការ បងា្ហាត់ បងា្ហាញ 
ការ បង្កើត ទំនក់ ទំនង លើ បណា្ដាញ 
អុីនធឺណិត និង ការ តាមដាន ចំណូល 
ចំណាយ បេចាំថ្ងេ »។ 

អ្នកសេី លីដា បាន លើក ឡើង 

សំណួរ ដ៏ ពេញ និយម មួយ  ដេល 
សហគេិន ស្ដេី រូប នេះ រមេង ចោទ សួរ 
អ្នក មាន បំណង ចង់ បង្កើត អាជីវកម្ម 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ ថា «ពេល បង ចេញ រក សុ ីតើ  
៥ ឆ្នាំ កេយ  បង កា្លាយ ជា អ្វី?»។ 

អ្នកសេបីន្ដថា ៖ « ៨០ភគរយ  ដេល  
ខ្ញុំ បាន ជួប  គឺ ឆ្លើយ ថា អត់ ដឹងទេ អ្នក 
គេូ ។ បើ អត់ ដឹង អ៊ីចឹង តេូវ តេឡប់ ទៅ   
រាប់ លុយ   ក្នុង ផ្ទះ និង នៅ ធនគារ ឱេយ 
ដឹង សិន  រួចដាក់វា ចូល  ពីពេះ App 
មួយ នេះ វា កត់ តេ ទៅ លើ សច់ លុយ 
ចេញ ចូល របស់ យើង »។ 

អ្នកសេបីន្ត ថា ៖ «បើ ៥ ឆ្នា ំទៀត ចង ់
ដាក់ ពាកេយ សំុ  grant ឬ  loan ធំ ៗ  យើង  
តេូវ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ពី ចំណុច នេះ ទៅ »។ 

ថ្លេងតាម សរ វីដេអូ ក្នុង ថ្ងេ សម្ពោធ 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ នេះ លោក Rajeev 
Kumar Gupta អ្នក ជំនញ បច្ចេក-
ទេស  ឌីជីថល បេចាំ តំបន់ អាសុី របស់  
UNCDF បាន ឱេយ ដឹងថា ៖ « កម្មវិធី 
ទូរស័ព្ទ កត់តេ រៀល នឹង អាច ជួយ ឱេយ 
ស្ដេី ដេល មាន អាជីវកម្ម ខា្នាត តូច និង 
មធេយម នៅ កម្ពជុា កាត ់បន្ថយ ការ ពងឹ ផ្អេក 
លើ ការ បញ្ចាំ ទេពេយ សមេបត្ដិ ផេសេង ៗ  »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « កម្មវិធី នេះ គឺជា 
ដំណោះ សេយ ថ្មី ដេល បេើ ទិន្នន័យ 
បេតិបត្ដិការ អាជីវកម្ម ជា ជមេើស មួយ 
ដេលអាច យក មក ធ្វើ ការ វាយ តម្លេ 
ឥណទាន បាន ។ ជាមួយ នឹង ការ រង 
វបិត្ដ ិកវូដី ១៩ មក លើ សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា 
កម្មវធិ ីនេះ ផ្ដល ់ឱកាស ឱេយ មា្ចាស ់អាជវី-
កម្ម ខា្នាត តូច ឬ មធេយម  ស្ដោរ ឡើង វិញ  
ពេះ វា អាច ឱេយ ពួកគេ ទទួល បាន នូវ 
ឱកាស ហិរញ្ញវត្ថុ នន »។ 

 ពត័ម៌ាន បន្ថេម   សុ ំចលូ ទៅកាន ់ទពំរ័ 
ហ្វេសប៊ុក  សុី អុិនវេសមិន @shein 
vestments ឬ  វេបសយ  www. 
kotrariel.com/៕

កត់ត្រារៀលកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទជំនួយការបញ្ជ-ី
ស្នាមសម្រាប់អ្នកចង់
កា្លាយជាសហគ្រាិនថ្មី

« កត់តេ រៀល»  ជំនួយ ដល់ ការ កត់តេ បញ្ជីស្នាម និង ជួយសហគេិន ខា្នាតតូច   ឈាន ទៅ រក អាជីវកម្ម ណាមួយ។ រូបថត ហុង មិន

អ្នកសេ ីលឹម លីដា សហ ស្ថាបនិក សីុ អិុនវេសមិន [SHE Investment]  ។ សហ ការី លោក ឈៀង វណ្ណមុនិណ្ណ នាយក បេតិបត្ដិ នេ សហគេិន ខ្មេរ (កណា្ដាល) ។ សហការី



ក្រុងឡាសវ្រហ្កាស: នារី រាំ សិចស៊ី 
កញ្ញា   អេន ម៉ាទីណេស (Anne 
Martinez) ជា តារា  លើ ឆាក សម្ដេង  
ជា  ចំណី ចក្ខុ  ទសេសនិកជន ជា ពិសេស 
ប៊រសៗ នៅ ក្លិប Hustler Club  
របស់អតីត សេដ្ឋី ផលិតករ  ភាពយន្ត 
អាសអាភាស  ឡេរ ីហ្វ្លនី ដេលទើបតេ 
លាចាកលោក កាលពី ថ្ងេទី១០ ខេ 
ក៊ម្ភៈ  ឆា្នាំ២០២១ កន្លង ទៅនេះ។

ស្ថិត នៅ កេ៊ង ភ្លើងពណ៌    ឡាស- 
វេហ្កាស រដ្ឋ ណេវ៉ាដា តារាចមេៀង នងិ 
រាំ កញ្ញា ម៉ាទីណេស ពេល នេះ បាន 
ចាប់ផ្ដើម អាជីព បន្ថេម ថ្មី  ដោយ  កាន់ 
ម្ជុល   អំបោះ  និង កនេ្តកាត់ដេរ ឈ៊ត 
សិចស៊ី ឆើត ឆាយ សមេប់  នារី មន 
អាជីព សម្ដេង វិញ ម្ដង។

កាលពី  ខេ មីនា ឆា្នាំ ២០២០ កញ្ញា  
ម៉ាទីណសេ  បេថ្នា ចង់បាន  ឈ៊ត 
សម្ដេង  កំប៊ិតឡិត សេបដោយ  ឌិន 
តេបូង  ជ័រ ធំៗ   សមេប់កម្មវិធី សបេបុរស-
ធម៌មួយ ។

កាលនោះ នាង ពតិ ជា  ពបិាក រក ទញិ  
ឈ៊ត ក្នុង ក្ដី សេមេ មក ស្លៀក ណាស់។ 
ណា មួយ ឈ៊ត បេប នេះ មិន សូវ សមេបូរ 
លក់ នៅទីផេសារ ហើយ  ម៉េយាង ទៀត  វ 
មនតេ ជមេើស ថ្លេៗ  កប ់ពពក មនិ អាច 
លេលក ទិញ បាន ។

ដោយពិបាក  ក្នុងការ រកទិញ ឈ៊ត 
ដេល តេូវ ចិត្ត  ពេក នាង ក៏ សមេច ចិត្ត  
ច្នេ ដេរ  ស្លៀក ខ្លនួ ឯង ហើយ ក ៏រភំើប  នងឹ 
លទ្ធផល   ស្នាដេ សមេច របស់ ខ្លួន ។

មនិ យរូ ប៉ន៊ា្មាន  វបិត្តកិវូដី ក ៏បាន ធ្វើ  ឲេយ 
បណា្ដា ក្លិប កមេសាន្ត នៅ ទីកេ៊ង ឡាស- 
វេហ្កាស  បិទ។

ពេះតេ បាត់បង់ ឱកាស សម្ដេង 
កញ្ញា ម៉ាទីណេស បាន  ឆក់ យក 
ឱកាស   រក ចណំលូ បន្ថេម តាម រយៈ ការ 
ដេរឈ៊ត សម្លៀកបំពាក់  សិលេបៈសមេប់   
នារី ស្លៀក រាំ  ដេល សមេួល ដល់  ការ- 
ពត់ពេន រាងកាយ ហើយ ក៏ ងាយ ក្នុង 
ការ ដោះ ដូរ ឈ៊ត ថ្មី ផង ដេរ។

នាង បាន   និយាយ ថ៖ «ឈ៊ត   

សម្លៀក  បំពាក់ ដេល ខ្ញុំ ដេរ ជួយ  លើក   
សមេស់ ទមេង់រាង កាយ មន៊សេស សេី  
ហើយ  វ ងាយ ក្នុង ការ ស្លៀក និង 
ដោះដូរ ស័ក្ដិសម សមេប់ នារីសម្ដេង 
ដេល តេូវ ការ   ប្ដូរ ខោអាវ ចេើនឈ៊ត»។

កញ្ញា ម៉ាទីណេស បាន  លាន់ មត់ 
ថ៖ «គេន់តេ ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើម បង្ហោះ 
ស្នាដេ ច្នេ ម៉ូដ របស់ខ្ញុំ ក្នុង បណា្ដាញ 
សង្គម  ភា្លាម ទូរស័ព្ទ របស់ខ្ញុំ រោទ៍ឥត- 
សេកសេន្តតេម្ដង »។

អតិថិជន របស់ នាង ភាគ ចេើន គឺ ជា 
នារសីម្ដេង  ក្នងុ ក្លបិ នារ ីរបា ំសលិេបការនិ ី 
ទមេង ់សលិេបៈ ផេសេងៗ  រមួទាងំ កនូកេម៊ ំ  
តេៀម រៀបការ ផង ដេរ។

ជាទូទៅ  ម៉ាទីណេស  ទិញគេង  
ខោអាវ  មនសេប ់រចួ យក មក ដេរ  នងិ 
បិទ កាវ  នូវ គេប់អងា្កាំ តេបូង ជ័រ និង 
គេឿង  លម្អ ផេសេងៗ។

 ដណំាក ់កាលទាងំ អស ់នេះ តេវូ បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅ បន្ទប់ ទទួលទាន បាយ  
ដេល បេៀប បីដូច ជាស្ទូឌីយោច្នេ ម៉ូដ 
និង កាត់ដេរ របស់ នាង។

ពេល នេះ  សម្លៀក បំពាក់  លើ ឆាក 
របស់ ម៉ាទីណេស តេូវ បាន បេើបេស់ 
ដោយ  នារី របាំ ជា ចេើននាក់   កេយ 
ពេល ដេល ការ រឹត បន្តឹង   ដើមេបី ស៊វត្ថិ-
ភាព ស៊ខភាព ពី ជំងឺ កូវីដនៅ កេ៊ង 
ឡាស វេហ្កាស  តេូវ បាន បន្ធូរ បន្ថយ 
ដោយអន៊គេះ ដល់អាជីវកម្ម  ទសេស-
នីយ ភាព មួយចំនួន បើក ដំណើរការ 
ឡើង វិញ៕ AFP/HR

រ័ត្នសុជាតា

 កំពង់ចាម : នា ពេឹក ពេលឹម 
ថ្ងេ អាទិតេយកន្លង ទៅ កេម៊ គេសួរ 
និង សច់ ញាតិ  ជួប ជ៊ំ គ្នា ដោយ 
ការ ទន្ទងឹ រង ់ចា ំស្វាគមន៍ សម-
ជិក ថ្មី ចំពោះ វត្ដមនទារិកា 
ដេល  នឹង ចាប់ កំណើត ក្នុង ផ្ទេ 
ម្ដាយ ខ្មេរ អិ៊ស្លាម  នៅ  ឯ ផ្ទះ ផ្ទាល់ - 
ខ្លួន នេ  ខេត្ដ កំពង់ចាម ។ 

ក្ដរំីភើប រីក រាយ ដ៏ អន្ទះស  បាន  
បេ កា្លាយ ជា អារម្មណ៍ តក់ ស្លតុ  
ស្ទើរ គំង អស់ ស្មារតី    ពេល ទារិកា  
បេសតូ មក មន មខ៊ មត ់ ចម្លេក  
បំផ៊ត  ដេល ធ្វើ ឱេយ ផ្អើល អស់ អ្នក- 
ភូមិ រត់ មក មើល យា៉ាង ឈូឆរ ។

ជេក កេម ដំបូល ផ្ទះ  តោក- 
យា៉ាក  ទារិកា  នេះ មន កេវ ភ្នេក 

២ក្នុង រង្វង់ ភ្នេក  តេ១ស្ថិត នៅ 
ចំកណា្ដាល  និង ចេម៊ះ ដ៊ះ  ចេញ 
ពី  ថ្ងាស លើភ្នេក ។ 

មើល ឃើញ ស្ថានភាព កូន ដ៏ 
ចម្លេក បេប នេះ និង  អារម្មណ៍ 
រន្ធត់ ចិត្ដជាពន់ ពេក     ឪព៊ក ចាប់ 
លើក   តេកង បី កូន ផង  ដាក់ ច៊ះ ផង   
និង  រត់ ឆ្លេឆា្លា រក អ្នក ភូមិ ជួយ ។ 

លោក ស្លេម៉ាន ម៉ាត់សេន 
ជា អ្នក ជិត ខាង ដ៏ ស្និទ្ធ បំផ៊ត នេ 
កេម៊ គេសួរ បេសតូ កនូ ដ ៏ចម្លេក 
នេះ  ឃើញ ហេត៊ ការណ៍ ផ្ទាល់ - 
ភ្នេក  និង  ផ្ដល់ ព័ត៌មន ផេសេង ៗ  
ជំនួស កេ៊ម គេួសរ នេះ ដោយ- 
សរ  ពួកគេ គ្មាន លទ្ធភាព សមេបូរ  
តេ   បេើ បេស់ ទូរស័ព្ទ ដេ ចាស់ 
សមេប់ ទំនាក់ ទំនង ។ 

លោក ម៉ាតស់េន បាន បេប ់

ភ្នំពេញ ប៉៊ស្ដិ៍  ថ ៖ «ពេល  កើត 
មក ភា្លាម [នៅ ម៉ាង ១០ ពេឹក ]  
ទារកិានេះ  បានយ ំ នងិ កណា្ដាស ់
បន្តចិបន្តចួ ដេរ   ហើយ រាងកាយ 
ដេជើង គឺ ធម្មតា ទំាងអស់ លើក - 
លេ ងតេ  ភ្នេក  ស្ថតិ នៅ ចំ កណា្ដា ល  
និង មន បេសេី២  ក្នុង ភ្នេក តេ - 
មយួ   ដេល  បេហោង ទន់ៗ  ទេ វេង  
មួយ  ទំនង ជា ចេម៊ះ  ដ៊ះ លើ ថ្ងា ស  » ។ 

 លោកបាន បន្ដ ថ៖ «ខ្ញុ ំកប៏ាន 
ទៅ  អញ្ជើញ គេូពេទេយ មក មើល 
ដេរ ។ ប៉៊ន្ដេ សូមេបី គេូពេទេយ ក៏ គត់ 
មិន សូវ ហ៊ាន មើល  ហើយ ក៏ មិន - 
ហ៊ាន   អះអាង ថ  ភាព មិន បេកេតី  
នេះ កើត មក ពី អ្វី ដេរ »។ 

ឮសំឡេង កណា្ដាស់ តេ ម្ដងពីរ- 
ដង  ទារិកា ចម្លេក នេះ ក៏ស្ងាត់ 
ឈឹង  រៀងរហូត ។ ឆាក ជីវិត  ជា 
កូន សេ ីកេម ផ្ទេ ម្ដាយ  អេល 
វ៉ារីយះ អាយ៊ ៣៥ឆា្នា ំនិង  ឪព៊ក  
ឈ្មាះ ម៉ាត់ សឡេះ អាយ៊ 
៣៧ឆា្នា ំបាន អស់ និសេស័យ  នឹង - 
គ្នា តេឹម រយៈ ពេល ៤ ម៉ាង 
ប៊៉ណ្ណោះ ។ 

នៅ វេលា ម៉ាង ២ រសៀល  
ទារិកា មិន ទាន់ មន ឈ្មាះ នេះ 
បាន ដាច់ ដង្ហើម ឈឹង  និង បាន 
បនេសល់  ទ៊ក នូវ ភាព អាឡោះ - 
អាលយ័ របស ់ឪពក៊ ម្ដាយ ដេល 
មិន ទាន់ បាត់ ឈឺ ចាប់ នូវ ស្នាម- 
របួស នេការ ផ្ដល់ កំណើត ផង- 
នោះ ។ 

លោក ម៉ាត់សេន បាន ឱេយ 
ដឹង ថ ៖ « ដោយ កតា្ដា ជីវភាព កេ ី- 
កេ ពេក  ស្ដេី ជា ម្ដាយ ធ្លាប់ ទៅ 
ពិនិតេយ  អេកូ តេ ម្ដង គត់  ដេល 

គេូពេទេយ បាន បេប់ថ មិនមន 
សញ្ញា ខស៊បេកេត ីណាមយួ លើ 
ទារិកា ទេ »។

 ទោះ នសិេសយ័ រវង ឪពក៊ ម្ដាយ 
និង  កូន បាន បញ្ចប់ តេឹម រយៈ  - 
ពេល ខ្លី ជាមួយ ពិធី ប៊ណេយ សព 
លា គ្នា យា៉ាង ណាក៏ ដោយ ក៏ ពួក - 
គេ នៅ តេ យ ំអាលយ័ កនូ  ដោយ 
លោក  ម៉ាតស់េន បាន បេបថ់ 
ឪពក៊ ម្ដាយ នៅតេ សេឡាញ ់កនូ  
ថ្វីដេបិត តេ កូន មន ស្ថានភាព 
បេប ណា ក៏ដោយ ។ 

លោក ម៉ាត់សេន     និយាយ 
ទាំង អួលដើមក នឹកអាណិត 
ដល់  ស្ថានភាព គេួសរ នេះ ថ ៖ 
«ពួកគត់លំបាក ទីទ័លមេន- 
ទេន  គត ់គ្មាន សេចម្ការ អ្វ ីទេ។  
ខោ អាវ ដេល ស្លៀកពាក់ ក៏ តោក - 
យា៉ាក មើល មិន យល់ ។ សព្វថ្ងេ 
រស់  ដោយសរ តេ អ្នកភូមិ ឱេយ 

ម្នាក់  បន្តិចៗ  »។  
លោក អះអាងថ ៖ « ដំបូង- 

ឡើយ  ប៊រស ជា ប្ដី  រកស៊ី លើ ទូក  
ដាក ់មង តាម ពេក។   ប៉ន៊្ដេ ឥឡវូ 
គត ់  ធ្វើអ ីលេង ចេញ  ពេះ ភ្នេក 
សេវងំ ដោយសរ  ទៅ ស៊ឈី្នលួ 
គេ តេយ ពេ ឈើ វត់ តេវូ ភ្នេក     
៣-៤ឆា្នា ំហើយ មិន មន អ្នក ណា  
ជួយ គត់ ទៀត ទេ  ពីពេះ គត់  
មើល មិន សូវ ចេបាស់ »។ 

 កាន់តេ អក៊សល ថេម ទៀត 
នោះ គេួសរ កេី កេ ដេល មន 
កូន ៥ នាក់ នេះ បាន  ជួប វិបត្ដិ   
ដោយ សរ  កនូ ទ ី៤ បេសតូ មក 
ក៏ បានស្លាប ់រយៈ ពេល ១០ ថ្ងេ 
កេយ ។ ចំណេក ឯ កូន ទី ៥ 
នេះ ក ៏ជបួ ហេត ៊ការណ ៍ នងិ បាន 
ស្លាប់ តេឹម រយៈ ពេល ៤ ម៉ាង  
ខណៈ កូន ទាំង ៣ ទើប តេមន 
អាយ៊ ចនោ្លាះពី ៣  ទៅ៦ ឆា្នាំ 

ប៉៊ណ្ណោះ ។ 
ជាច៊ងកេយ  ប៊រសអ៊ិស្លាម 

លោក  ម៉ាត់សេន បាន អំពាវ- 
នាវ   ថ  ៖ «ខ្ញុំ សូម សំណូមពរ ឱេយ 
សបេបុរសជន ក្នុង ហ្វេសប៊៊ក  ឬ 
ក្នុង  បេទេស  និង កេបេទេស   
មេតា្តា  ជួយ ឧបត្ថម្ភ ដល់គត់ តាម  
លទ្ធភាព ដេល អាច ជួយ គត់ 
បាន    ពីពេះ ពួកគត់ ពិតជា 
លំបាក ខា្លាំង មេនទេន» ។ 

ដោយសរ ឪព៊ក ម្ដាយ គ្មាន 
ទូរស័ព្ទ ទាក់ទង លោក ម៉ាត់-
សេន   ផ្ដល ់លេខ ទរូសព័្ទ ជនំសួ  
សមេប់អ្នក  មន បំណង ជួយ 
ដល់ គេួសរ នេះ  តាមរយៈ លេខ 
០៩៦ ២៧៧ ៧៨ ៨២។

គេួសរ ទារិកា ចម្លេក រស់ នៅ 
ក្នុង ភូមិ ទួលពោធិ៍ ឃ៊ំពេកកក់ 
សេ៊កស្ទឹងតេង់ នេខេត្ត កំពង់- 
ចាម៕ 

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេព៊ធ ទី២៤ ែខក៊ម្ភៈ ឆា្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤
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   យឺន  ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  លោក សៃ ី ប៉ៃន  សៃមំុី   
បៃធាន ស្ត ីទី សមាគម  Cambo-
dia Cycling  Academy 
(CCA)  ដៃល ខក ខាន ចៃើន លើក  
ក្នងុ ការ នំា អត្ត ពលិក ជមៃើស ជាតិ 
កីឡាទោចកៃយាន កម្ពជុា ចំនួន 
៣ នាក់  ទៅ ហ្វកឹ ហាត់  នៅ បៃទៃស 
បារំាង  តៃៀម ការ បៃ កួត លក្ខណៈ- 
អន្តរជាតិ នានា ជា ពិសៃស ការ- 
បៃកួត   សីុហ្គៃម  លើក ទី ៣១  ឆ្នាំ 
២០២១ នៅ បៃ ទៃស វៀត ណាម  
ក៏ដូចជា សីុ ហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣  
ដៃល កម្ពជុា ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ  នោះ បាន 
ជួប នូវ ក្តីកង្វល់ និងការពិបាក 
ទៅលើបញ្ហា នៃះ ខណៈ ជំងឺកូវីដ- 
១៩ បាន ផ្ទះ ឡើង ជាថ្ម ីដៃល អាច 
រំខាន ដល់ ផៃនការ នៃះជាថ្ម។ី

លោក សៃ ី បាន ផ្តល់ សមា្ភាសន៍ 
ឱៃយ   ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ថា ៖ « បញ្ហា កូវីដ- 

១៩  បាន ធ្វើ ឱៃយ  កម្ម វិធី ហ្វកឹ ហាត់  
នៅ បៃទៃស បារំាង  បាន ពនៃយារ- 
ពៃល ជាចៃើន លើក  ចៃើន សា។    
ខ្ញុ ំមក ពី បៃទៃស បារំាង  តំាង ពី ថ្ងៃ 
ទី ១៩  ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១  ដើមៃបី 
នំា យក កីឡាករ បៃណំាង កង់ 
កម្ពជុា  ដៃល តៃៀម រួច រាល់ កាល- 
ពី លើក មុន  សមៃប់  ចៃញ ទៅ    
ហ្វឹក ហាត់   តៃៀម ការ បៃកួត 
លក្ខណៈ  អន្តរជាតិ ចៃើន កម្ម វិធី  
បុ៉ន្តៃ ពៃល នៃះ ខកខាន  និងតៃវូ  
ពនៃយារ ពៃលជា បន្ត ទៀត  ដោយ 
បញ្ហា កូ វីដ  ចៃះ តៃ ផ្ទះុ ឡើង» ។

លោក សៃ ី ប៉ៃន  សៃ ីមំុ  ដៃល 
ចំណាយ ពៃល វៃលា  និង ថវិកា 
ផ្ទាល់ ខ្លនួ យា៉ាង ចៃើន  ក្នងុ សកម្ម- 
ភាព កីឡា បៃណំាង កង់ នៃះ គឺ  
បង្កើត  បាន នូវ ការ បណ្តះុ បណា្តាល  
កៃមុ អត្តពលិក បៃណំាង កង់  និង  
បង្កើត បាន Cambodia Cycling 
Academy  ចំនួន  ២ កន្លៃង  គឺ  នៅ 

បៃទៃស កម្ពជុា  ផង  និង នៅ  បារំាង 
ផង   ខណៈ ដៃល សា្វាមី អ្នក សៃ ី ជា 
អ្នក ជិះ កង់ ដ៏ លៃបី លៃបាញ នៅ បៃ- 
ទៃស បារំាង គឺ គាត់  មាន និសៃស័យ 
និង  សៃឡាញ់  ចូល ចិត្ត លើ បៃ ភៃទ 
កីឡា ជិះ កង់ នៃះ ខា្លាងំ ណាស់ ។

 « តាម គមៃង ខ្ញុ ំតៃវូ ចាក ចៃញ 
នំា កីឡាករ ទៅ បៃទៃស បារំាង នៅ  
ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មីនា  ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ  
បុ៉ន្តៃ ជាក់ ស្តៃង  ខកខាន ទៀត 
ហើយ  ហើយ កម្ម វិធី ហ្វកឹ ហាត់  
និង តៃៀម បៃ កួត នៃះ  ធ្វើ ឡើង តាម 
កិច្ច សហការ រវាង សហព័ន្ធ ខ្មៃរ 
កីឡាទោច កៃយាន  និង សមាគម 
បៃណំាង កីឡា ទោចកៃ យាន កម្ពជុា  
នៅ  បារំាង គឺ  សហព័ន្ធ តៃៀម រៀប- 
ចំ បញ្ជូន កីឡាករ ជមៃើស ជាតិ      
៣ នាក់ ដើមៃបី ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ រយៈ- 
ពៃល វៃង  នៅ  បារំាង  ហើយ  ខាង 
សមាគម កីឡា ទោចកៃ យាន នៅ 
បៃទៃស បារំាង នាង ខ្ញុ ំ ជា អ្នករា៉ាប់- 

រង លិខិត សា្នាម នានា  ការ សា្នាក់នៅ  
ហូប ចុក  និង សំបុតៃ យន្តហោះ 
ធ្វើដំណើរ ទៅមក  ជូន កៃមុ កីឡាករ 
កម្ពជុា យើង ទំាង សៃងុ »។ 

លោក សៃ ី លម្អតិ ថា ៖« ឥឡូវ-  
នៃះ  កីឡា ករ  បៃណំាង កង់ ទំាង ៣ 
នាក់ នៃះ  បាន ចាក់ ថា្នា ំវា៉ាក់ សំាង   
កូ វីដ១៩  ជា លើក ទី ១  កាល ពី ថ្ងៃ 
១៨  ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១ រួច ហើយ  
គឺ រង់ ចាក់ ជា លើក ទី ២ ម្តង ទៀត  
នៅ ថ្ងៃ ទី១១  ខៃ មីនា  ឆ្នា ំ២០២១   
ទើប ចាក ចៃញ  បុ៉ន្តៃក៏អាច នឹង នៅ 
តៃ ពនៃយារពៃល ចៃើន លើក ទៀត  
ពៃះ កូវីដ  នៅ តៃ រំខាន  ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ ខ្ញុ ំ កាន់ តៃ ជួប ការ លំបាក  ជា- 
ពិសៃស បញ្ហា ការ ចំណាយ ពៃល  
និង ថវិកា ផង ដៃរ» ។ 

ចំណៃក លោក  នូ  ចំរីន  អគ្គ- 
លៃខាធិការ សហព័ន្ធខ្មៃរ កីឡា- 
ទោចកៃយាន  បៃប់  ថា ៖« កីឡាករ 
កម្ពុជា ទំាង ៣ នាក់  មាន គីម  

ចាន់ធូ,  ហួត  លយ រស្ម ី និង   សាន  
ណាមា៉ាវ  គៃងនឹងទៅ  ហ្វកឹ ហាត់ 
ជា មួយកៃមុ កីឡាករ បរទៃស ជា- 
មួយ គៃ ូបង្វកឹ ជា ជនជាតិ បារំាង  
ដើមៃបី បង្កើន សមត្ថភាព  បទ- 
ពិសោធ សមៃប់  តៃៀម ចូលរួម 
ការ បៃកួត  អន្តរជាតិ នានានិង ការ- 

បៃកួតសីុហ្គៃម  ហើយ  ពៃល វៃលា 
ចាក់ចៃញ របស់ អ្នក ទំាង ៣នៃះ  គឺ 
កៃយ ចាក់ វា៉ាក់ សំាង លើក ទី ២ 
រួច ដោយ យើង  រង់ ចំា មើល ខាង 
សា្ថាន ទូត បារំាង  អនុញ្ញាត ឱៃយ  ចៃញ 
ទៅ  អាច ថា  ក្នងុ អំឡុង ខៃ ៣ នៃះ 
តៃ ម្តង» ៕

លោកសេ ីប៉េន សេមំុី   ពេល ជួបលោក វ៉ាត់ ចំរើន កន្លងមក។ រូបសហ ការី

ប្រធាន CCA នៅត្រមានកង្វល់ លើផ្រនការបញ្ជនូក្រមុជិះកង់ទៅហ្វកឹហាត់នៅបារំាង

Gladbachប្រឈមMan City
ជាមួយនឹងការមានសមា្ពាធលើRose

កេុង ប៊េរឡំាង : កៃុម Borus-
sia Moenchengladbach 
នឹង តៃូវ បៃឈម   កៃុម ដៃល កំពុង 
មាន ទមៃង់ ដល់កមៃិត កំពូល 
Manchester City ក្នុង ជំនួប 
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League នា ថ្ងៃ ពុធ នៃះ ជាមួយ 
នឹង គៃូ បង្វឹក របស់ ក្លិប នៅ អា-   
ល្លឺ ម៉ង់  លោក  Marco Rose 
ដៃល កំពុង ពៃយាយាម ដោះ សៃយ 
ជាមួយ  ដំណងឹ នៃ ការ បៃកាស ថា  
គាត់ នឹង ចូល រួម ជាមួយ  Dort-
mund នៅ រដូវ កាល កៃយ ។

កៃុម Man City ដ៏ រី ក រាយ 
របស់ លោក Pep Guardiola 
កពំងុ តមៃង ់ទៅ ការ បៃកតួ  ក្នងុ វគ្គ 
១៦ កៃុម ចុង កៃយ ជើង ទី១ 
ដៃល តៃូវ រៀប ចំ នៅ ទី កៃុង ប៊ុយ- 
ដាប៉ៃស បៃទៃស ហងុ គៃ ីជាមយួ 
នឹង កំណត់ តៃ ជ័យ ជម្នះ ១៨ 
លើក ពី ការ ការ បៃកួត នៅ គៃប់ 
កម្មវិធី ទាំងអស់ ។

ផ្ទុយ  សៃឡះ ពីសមិទ្ធ ផល 
របស ់កៃមុ យកៃស អងគ់្លៃស  Glad-
bach ទទួល បាន លទ្ធផល មិន- 
សូវ ល្អ ជាពិសៃសកាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍  បាន ភា្លាត់ ចាញ់  ២-១ នៅ 
ផ្ទះ ខ្លនួ ដោយសារ Mainz  កៃមុ 
លៃខ ២ រាប់ ពី កៃម  ក្នុង បៃកួត 
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga ។

លោក Rose បាន បនោ្ទាសការ- 
បរាជ័យ នោះ ថា ដោយសារ ការ- 
រខំានព ីការ បៃកាស គរួ ភា្ញាក ់ផ្អើល 
ថា គាត់ នឹង កា្លាយ ជា គៃូបង្វឹក 
កៃមុ គបូៃជៃង Dortmund ចាប-់ 

ព ីរដវូកាល ២០២១-២០២២ ។ 
ព័ត៌ មាន នៃ គមៃង ចាក ចៃញ 
នោះ ក៏  នាំ ឱៃយ មានការ កៃធ ខឹង 
យា៉ាង កំរោល ពី សំណាក់  អ្នក គំា- 
ទៃ របស់  Gladbach ផងដៃរ ។

បនា្ទាប់ ពី បរាជ័យ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នោះ លោក Rose ដៃល 
មើល ទៅ មាន ទកឹ មខុ អស ់កមា្លាងំ  
ថ្លៃង ទទួល សា្គាល់ ថា ៖ « គៃប់- 
យា៉ាង ដៃល បាន កើត ឡើង នា 
សបា្ដាហ ៍កន្លង ទៅ នៃះ គៃប់ យា៉ាង 
ដៃល ប៉ះ ទង្គចិ ដល ់សត ិអារម្មណ ៍
របស់ កីឡាករ  វា កើត ឡើង ពៃះ 
តៃ ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំ ទទួលខុស តៃូវ រឿង  
ទាំង អស់ នោះ » ។

ការ បៃកួត ជើង ទី១ នៃះ តៃូវ 
បាន លើក ពី កៃងុ Moencheng-
ladbach ទៅ រៀប ចំនៅ ប៊ុយ- 
ដាប៉ៃស វិញ ដោយសារមាន  ការ 
រឹតបន្តឹង នៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ 
បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ដើមៃបី ទប ់សា្កាត ់
ការ រីក រាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

បើចង់ ឱៃយ  ការ ធ្វើ តួនាទីជា 
គៃូបង្វឹក   Gladbach រយៈ ពៃល 
២ឆ្នា ំរបសល់ោក Rose  ដើរ ដល ់
ផ្លូវ បំបៃក ជាមួយ នឹង ភាព ជោគ 
ជ័យ  នោះ គាត់ ផ្ទាល់ ខ្លួន  តៃូវ តៃ 
ធ្វើ  គៃប់ យា៉ាង ឱៃយ  បៃសើរ ឡើង 
យា៉ាង ឆប់ រហ័ស ។ ជាមួយ នឹង 
ការ គំរាម កំហៃង ពី កៃុម  Man 
City ក្នុង បៃកួត ខាង មុខ នៃះ 
លោក Rose បៃប់ ថា ការងារ 
បនា្ទាន់ របស់ គាត់ គឺ ធ្វើ ឱៃយ កូន- 
កៃុម មាន ជំនឿ ចិត្ត និង កុំ មាន 
ភាព អន្ទះ អន្ទៃង ៕ AFP/VN

អធិរាជKazu នៅល្រងបាល់ទាត់ក្នងុវ័យ៥៤ឆ្នា ំ 
កេុង តូកេយូ : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ដូច       

តួ អង្គ Peter Pan ក្នុង រឿង 
បៃលោម លោក គឺបុរស សញ្ជាតិ 
ជប៉ុន Kazuyoshi Miura 
កំពុង តៃៀម  លៃង  ១ រដូវកាល 
ទៀត ទោះ ប ីជាខ្លនួ មាន វយ័ ដល ់
ទៅ ៥៤ ឆ្នាំ នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ ក្ដី  
តៃយា៉ាង ណា រូប គាត់ នៅ ឆ្ងាយ ពី 
ពាកៃយ ថា« វត្ថុ បុរាណ ដ៏មាន តម្លៃ 
តៃ  ១គត់  » នៃ វិស័យ បាល់ ទាត់  
ក្នុង បៃទៃស របស់ គាត់ ។   

Miura ដៃល តៃូវគៃ សា្គាល់ 
យា៉ាង ចៃបាស់ ជាមួយនឹង រហសៃស- 
នាម   «King Kazu» (អធិរាជ- 
Kazu) កំពុង សម្លឹង ដល់ ការ- 
បនា្លាយ   កំណត់ តៃ  ក្នុង នាម ជា 
កីឡាករ វ័យ  ចំណាស់ បំផុត នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ ទី ១ J-League  
របស់  ជប៉ុន ពៃល ក្លិប  Yoko-
hama FC  ចាប ់ផ្ដើម យទុ្ធនាការ 
រដូវកាល ថ្មី  នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នៃះ ។ 

តៃរូប គាត់ នឹង មិន មៃន ជា 
កីឡាករ  ចាស់ វសៃសា តៃ មា្នាក់ គត់  
ទៃ ដៃល  បៃកប អាជីព នៅឡើយ 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ នៃះ ដោយ បច្ចុបៃបន្ន 
មាន កីឡាករ ដល់ ទៅ៩ រូប  វ័យ 
ជាង៤០ ឆ្នា ំកពំងុ មាន ឈ្មាះ នៅ 
ក្នងុ កៃមុ របស ់ពកួ គៃ ដៃល ធ្វើ ការ 
បៃកួត បៃជៃង នៅ ទូ ទាំងកៃប-
ខ័ណ្ឌ ទាំង ៣ របស់ លីគ ។

« ខ្ញុំ យល់ ថា បៃពៃណី របស់ 
បៃទៃស ជប៉នុបៃហៃល មាន ការ- 
ទាក់ ទង នឹង រឿង នៃះ » ។ នៃះ ជា 
សម្ដី  ដៃល បៃប់ AFP របស់  ខៃសៃ - 
បៃយទុ្ធ Keiji Tamada វយ័៤០ 
ឆ្នាំ ដៃល ជា សមាជិក របស់កៃុម 

V-Varen Nagasaki នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ  ទី២ របស់ ជប៉ុន។

Tamada  បន្ថៃម ថា ៖ « មៃន 
ហើយ  គោល បណំង គ ឺចង ់លៃង 
ការ បៃកួត តៃ ខ្ញុំ គិត ថា កីឡាករ 
ជាចៃើន បន្តសា្នាក់ នៅ ជាមួយ 
កៃុម  ដោយសារ យល់ ថា ពួកគៃ 
អាច ធ្វើ ការ រួម ចំណៃក លើ សពី 
ហ្នឹង ដោយ ការ ផ្ទៃរចំណៃះ ដឹង 
និង បទ ពិសោធ » ។

Miura ដៃល កពំងុ តៃៀម   ចាប់- 
ផ្ដើម រដូវកាល ទី ៣៦ របស់ ខ្លួន  
កា្លាយ ជា អត្ត ពលិក បាល់ ទាត់ ដ៏ 
មាន វ័យ ចំណាស់ បំផុត  ក្នុង 
លោកដៃល ស៊ុត បញ្ចូល ទី ក្នុង 
បៃកួត  អាជីព ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ 
ពៃល បាន  បំប៉ាង សំណាញ់ ទី 
នៅ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ និង ១៤ ថ្ងៃ ។

Miura បនា្លាយ កំណត់ តៃ  
នៅ J-League ក្នងុ នាម ជា អ្នក- 
ចាប ់ផ្ដើម ចលូ លៃង វយ័ ចណំាស ់
បំផុត ក្នុង ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ មុន  ពៃល  
ចូល លៃង ម្ដង ក្នុង ចំណោម ការ- 
មាន វត្តមាន  ៤ ដងនៅលីគ ដៃល 
គាត់ បាន បងា្ហាញ ខ្លួនឱៃយ  Yoko-
hama កាល ពី រដូវកាល មុន ។

Miura នយិាយ បនា្ទាប ់ព ីបាន 
បន្ត កុង តៃ ថ្មី កាល ពី ខៃ មុនថា ៖ 
«ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ រីក រាយ  ពៃល 
បាន  លៃង បាល់ ទាត់ ក្នុង គៃ 
ដៃល ពិភពលោក កំពុង បៃឈម 
សា្ថាន ការណ ៍តាន តងឹ  ដោយសារ 
ការ រាត តៃបាត ពី វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី ។ 
ដោយ ផ្ទាល់ ខ្លួន វា មិន មៃន ជា 
រដូវកាល គួរ ឱៃយ ពៃញ ចិត្ត  នោះ ទៃ  
តៃ មហចិ្ឆតា នងិ ចណំង ់ចណំលូ 

ចិត្ត ចំពោះ បាល់ ទាត់ របស់ ខ្ញុំ 
នៅតៃមាន  ខា្លាំង ឡើង ៗ  » ។

តៃ  Miura ដៃល ចាប់ អាជីព  
បាល់ ទាត់ ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៨៦ មិន- 
មៃន  ជា កីឡាករ ចាស់ វសៃសា តៃ 
មា្នាក់ ឯង ដៃល កំពុង មាន ចំហៃះ 
យា៉ាង សនោ្ធោសនៅ្ធោ  ក្នងុ ពន្ល ឺដៃល  
កំពុង ខៃសាយ ទៅ ៗ   នៅ  J-
League នោះទៃ ។

អតីត ខៃសៃ បមៃើ  Shunsuke 
Nakamura របស់  Celtic នៅ 
រឹង មាំ ក្នុង វ័យ៤២ ឆ្នាំ ខណៈ 
កីឡាករផៃសៃងទៀត  Junichi 
Inamoto,Yasuhito Endoនងិ 
Teruyoshi Ito ដៃល ឥឡូវ នៃះ 
អាយុ៤៦ ឆ្នាំកំពុង លៃង បាល់- 
ទាត ់ទាងំ អស ់គា្នា  ក្នងុ ទសវតៃសរ ៍ទ ី
៥ របស់ ពួកគៃ៕ AFP/VN

Miura (ឆ្វេង) របស់ Yokohama តេវូ  Miranda របស់ Kawasaki ឈូសកាត់ អំឡុងបេកួត នៅ J-League នាពេលកន្លងមក។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈគ្រាន់ត្រាដរូមកកាន់ទ្រានំថ្មីហង្រាសមាស
បានរយៈប្រាមាណ៣-៤ខ្រាប៉ុណ្ណោះក៏ល្រាចឮ
ថាតារាចម្រាៀងស្រាីសាច់សខ្ចីដ្រាលសម្រាបរូក្រាបាច់
រាំដ៏រស់រវើកកញ្ញាយូរើកំពុងត្រាមានក្រាុមកន្លង់
ចោមរោមតាមសុំស្ន្រាហ៍ស្អំប្រាះដូងបាត់ទៅ
ហើយ។
កញ្ញាយូរើតារាចម្រាៀងស្រាីដ្រាលទទួលបាន

ប្រាជាប្រាិយភាពខ្លាំងពីយុវវ័យនិងមានក្រាបាច់រាំ
យ៉ាងជក់ចតិ្តមនិចាញ់តារាចម្រាៀងស្រាីនៅថោន
កញ្ញារា៉ាប៊ី ឬអតីតតារាចម្រាៀងនៅហង្រាសមាស
កញ្ញាទ្រាពបូព្រាឹក្រាសនោះឡើយខណៈកញ្ញាយូរើ
ធ្លាប់មានបទចម្រាៀងផ្ទុះខ្លាំងនៅលើបណ្តាញ-
សង្គមយូធូបគឺបទ«ចាក់ទឹកដូង»។
តារាចម្រាៀងស្រាសី្រាស់សាច់សខ្ចីសម្រាបរូក្រាបាច-់

រាំប្ល្រាកៗ កញ្ញាស្រានយូរើហៅកញ្ញាយូរើដ្រាល
អតីតជ្រាកទ្រានំសាន់ដ្រារូបន្រាះបង្ហាញវត្តមាន
នៅទ្រានំថ្មីហង្រាសមាសអស់រយៈព្រាល៣-៤ខ្រា
ហើយជាមួយនឹងបទចម្រាៀងដំបូងដ្រាលមាន
ចំណងជើងថា«ផំាងៗ»ក្រាយពីជ្រាកកោន
នៅទ្រានំចាស់ក្នងុរយៈព្រាលកងុត្រាចនំនួ៥
ឆ្នាំមកនោះ។
តារាចម្រាៀងស្រាីអតីតធ្លាប់ច្រាៀងនៅ-

ផលិតកម្មរ៉ុកនិងផលិតកម្មសាន់ដ្រា កញ្ញា
យូរើបានបង្ហើរថា៖ «ធំៗអស់
ហើយល្មមច្រាះគតិហើយ-
ស្រាឡាញ់គ្នាឱ្រាយច្រាះ
ច្រាបាស់ល ស់-
ផងដងឹនៅ
បុិ»។
នារំព្រាច

នោះក៏មាន
អ្នកចុច Like
និងCommentយ៉ាង-
ច្រាើននិងមានចម្ងល់លើកឡើង
ថា៖ «អីយ៉ា!ទើបត្រាដូរទ្រានំថ្មី
បានត្រាប៉នុា្មានខ្រាសោះក៏ស្រាប់ត្រា
មានអ្នកចោមរោមតាមសុំ-
ស្រាឡាញ់ធ្វើជាមា្ចាស់ប្រាះដងូ
បាត់ទៅហើយកញ្ញាយូរើ!
តើអ្នកណទៅដ្រាលមក
សុំស្រាឡាញ់យូរើឬ
ក៏ជាបុរសដ្រាលគ្រា
ល្រាបីថាជាមា្ចាស់ហាង-
ផឹកសុី១កន្ល្រាងលើកមុន
នោះដដ្រាល?»។
កញ្ញាយូរើបានច្រាន-

ចោលដូចលើកមុនអ៊ីចឹង-
ចំពោះដំណឹងថាខ្លួននិង
ថៅក្រាហាងផឹកសុីមួយ-
កន្ល្រាងនោះថា៖ «ចំពោះ
រឿងមានគូគប់អ្វីនោះ

នាងខ្ញុំដូចជាមិនដ្រាលមានបំណងចង់លក់-
លៀមអ្វីនោះទ្រា។ប្រាសនិបើខ្ញុំមានពតិម្រាននោះ
ខ្ញុំនងឹប្រាប់ត្រាង់ៗ ដល់មហាជនមនិខនឡើយ។
ចំណ្រាកឯ បរុសជាថៅក្រាហាងនោះគឺ

នាងខ្ញុំ និងគត់បាន
សា្គាល់គ្នាស្និទ្ធសា្នាល-
ហើយក៏បានរាប់អានគ្នា
ដូចជាបងប្អូនផងដ្រារ»។
ដោយឡ្រាកឱកាសដ៏ល្អ

សម្រាប់កញ្ញាយរូើដ្រាលបាន
មក កាន់ទ្រានំថ្មីហង្រាស-

មាសន្រាះ
គឺថា-
ចំ-

ព្រាលដ្រាលអវត្ត-
មានតារាចម្រាៀងស្រាី

សម្រាបរូក្រាបាច់រាំកញ្ញាទ្រាព
បូព្រាឹក្រាសទៀតផងនោះ
ទើបមហាជនជាអ្នក-
គំទ្រាក៏លើកឡើងថា
យូរើហាក់ដូចមក-
បំព្រាញកញ្ញាទ្រាព
បពូ្រាកឹ្រាសអ៊ចីងឹដ្រារ
ព្រាះទាំង២-
ស្រាដៀងគ្នា-
មានក្រាបាច់រាំ
ប្ល្រាកៗ»៕

LIFESTYLE
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កញ្ញា យូរី សេប់ តេ បង្ហើរសារ បេប ចម្លេក ដូចជាចង់  
បង្ហាញ ថា មាន អ្នក តាម សំុស្នេហ៍ ។ រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

កញ្ញា យូរី តារា ចមេៀងសេ ីសិចសីុ ជាចំណូល ថ្ម ីនៅ 
ផលិត កម្ម ហងេសមាស ។ រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

កេមុមហាហងេស បន នំា គ្នា សេក ហ៊ោ អបអរ នៅ ក្នងុ ពិធី លើក ពាន កាលពី ថ្ងេអាទិតេយ។ យូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ អគ្គល្រាខធិការក្លបិ
មហាហង្រាសអលសា្តារលោកយិន
សុខុមបានចាត់ទុកការក្រាសោប
បានពានរហូតដល់ទៅ៥ពីការ-
ប្រាកួតក្នុងសាលថា្នាក់ជាតិឬ
ជើងឯកពានរង្វាន់ក្នុងសាល
TIGERឆ្នា២ំ០២០ថាជាមោទន-
ភាពយ៉ាងធំធ្រាងដ្រាលកម្រានឹង
មានក្រាមុណអាចធ្វើបានហើយ
ក្រាុមរបស់លោកនឹងប្រាឹងប្រាង
បន្ថ្រាមទៀតដើម្រាបីប្រាកួតតំណ្រាង
ឱ្រាយកម្ពជុាក្នងុពានរង្វាន់AFF
FutsalChampionship។
លោកយិនសុខុមបានប្រាប់

ភ្នពំ្រាញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រាអង្គារថា៖
«សម្រាប់មហាហង្រាសពិតជាមាន
មោទនភាពខ្លាងំដ្រាលកម្រាមាន
ក្រាមុណអាចធ្វើបានដូចយើង
ណស់ព្រាះយើងជាក្រាមុក្ម្រាង
ខ្ចមួីយដ្រាលទើបត្រាចូលប្រាឡូក
ទៅក្នងុវិស័យបាល់ទាត់ក្នងុសាល
បុ៉ន្ត្រាយើងទទួលបានលទ្ធផល
គួរជាទីមោទនៈម្រានទ្រានគឺយើង
បានឈ្នះរហូតដល់ទៅ៥ពាន
ក្នងុចំណមពានទំាង៦មានន័យ
ថាយើងអត់បានត្រាពានកីឡាករ
ទាត់បាល់បញ្ចលូទីច្រាើនជាងគ្រា
១បុ៉ណ្ណោះ»។
សម្រាប់ការចូលរួមប្រាកួតបាល់- 

ទាត់ក្នងុសាលថា្នាក់ជាតិព្រាញមួយ
រដូវកាលន្រាះក្រាុមមហាហង្រាស
បានបង្កើតនូវកំណត់ត្រាប្រាកួត
ល្អបំផុតគឺពួកគ្រាមិនធ្លាប់ចាញ់
សោះដោយក្នងុនោះមហាហង្រាស
បានឈ្នះ៣និងស្មើ១នៅក្នងុការ-

ប្រាកួតវិលជំុដើម្រាបីឈរនៅល្រាខ
១ប្រាចំាពូលCមុនព្រាលពួកគ្រា
បានបន្តទៅទមា្លាក់ក្រាមុPanda
FCនៅវគ្គខ្វ្រាង៨ក្រាមុជាមួយការ-
យកឈ្នះ៨-១និងបន្តទៅលត់
ក្រាមុLoadingFC៩-១នៅ
វគ្គពាក់កណ្តាលផា្តាច់ព្រាត័្រា។
ចំណ្រាកការប្រាកួតផា្តាច់ព្រាត័្រា

កាលពីថ្ង្រាអាទិត្រាយក្រាមុមហាហង្រាស
បានឈ្នះក្រាុមឪមា៉ាល់អ្រាហ្វសីុ
៩-៤ដើម្រាបីលើកពានធំដ៏គួរឱ្រាយ
កត់សមា្គាល់បំផុតហើយពួកគ្រា
ក៏ទទួលបានពានជាក្រាមុល្រាង
Fairplayព្រាមទំាងពានឯកជន
ចំនួន៣ទៀតផងដ្រារគឺពានអ្នក-
ចំាទីល្អរបស់អ្នកចំាទីវង្រាសដារា៉ា
ពានគ្រាូបង្វកឹល្អរបស់លោកគ្រាូន្រា
បុ៊នសុភ័ក្រានិងពានកីឡាករល្រាង
ល្អជាងគ្រារបស់កីឡាករពាក់ល្រាខ
៨ក្រាវជាតួ។រើឯពានរង្វាន់កីឡាករ
សុ៊តបាល់បញ្ចលូទីបានច្រាើនជាង
គ្រាបានទៅលើកីឡាករឌុក
សុផាតរបស់ក្រាមុTaiChiFT
បុ៉ន្ត្រាTaiChiបានចាញ់Load-
ingFC១៣-១១ក្នងុការប្រាកួត
ដណ្តើមយកល្រាខ៣។
ចំពោះការដណ្តើមបានលទ្ធ-

ផលដ៏ល្អន្រាះលោកយិនសុខុម
បានលម្អតិថា៖«ការសម្រាចបាន
ជោគជ័យយ៉ាងធំន្រាះវាមាន
ការកតា្តារួមផ្រាសំច្រាើនគឺយើងត្រាៀម
ខ្លនួនិងហ្វកឹហាត់បានល្អដោយ
យើងហាត់ពី៤ទៅ៥ថ្ង្រាក្នងុ១
សបា្តាហ៍ដ្រាលធ្វើឱ្រាយក្រាុមយើង
មានអាទិភាពខ្ពស់។បន្ថ្រាមលើ
ន្រាះកីឡាករយើងសម្រាបូរអ្នកមាន
គុណភាពហើយក្រាមុទំាងមូល

មានការយល់ចិត្តគ្នាល្រាងសីុ-
ចង្វាក់គ្នានិងមានការតំាងចិត្តខ្ពស់
ក្នងុការប្រាកួតតំាងពីដើមរដូវកាល
រហូតដល់ចប់រដូវកាលជាពិស្រាស
គឺពួកគត់មានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាងំ
ព្រាះខ្ញុំត្រាងណ្រានំាពួកគត់ទៅ
លើបញ្ហាន្រាះថាសូ៊ឱ្រាយគូប្រាកួត
ដាក់យើងចុះត្រាយើងត្រាវូអត់ធ្មត់
ក្នងុការល្រាងហើយចំណុចទំាង-
ន្រាះហើយដ្រាលនំាឱ្រាយក្រាមុយើង
ទទួលបានជោគជ័យធំ»។
សម្រាប់ការឈ្នះបានជើងឯក

ពីការប្រាកួតហ្វតុសាលប្រាចំាឆ្នាំ
២០២០ន្រាះក្រាមុមហាហង្រាសនឹង
ទទួលបានឱកាសដ៏ពិស្រាស
មួយបន្ថ្រាមទៀតគឺពួកគ្រានឹងកា្លាយ
ជាក្រាមុតំណងឱ្រាយកម្ពជុាដើម្រាបី
ទៅចូលរួមការប្រាកួតពានរង្វាន់
AFFFutsalChampionship
ជាមួយក្រាមុខ្លាងំផ្រាស្រាងៗ ទៀតនៅ
ក្នងុតំបន់អាសា៊ាន។
លោកយិនសុខុមបានបញ្ជាក់

ថា៖«ក្រាមុមហាហង្រាសពិតជារំភើប
ដ្រាលបានល្រាងតំណងឱ្រាយកម្ពជុា
ហើយពួកយើងនឹងប្រាងឹប្រាងឱ្រាយ
អស់ពីសមត្ថភាពដើម្រាបីដណ្តើមឱ្រាយ
បានលទ្ធផលល្អជូនជាតិព្រាះ
កីឡាករយើងមួយចំនួនធ្លាប់មាន
បទពិសោធប្រាកួតកម្រាតិអន្តរជាតិ
ខ្លះហើយចំណ្រាករូបខ្ញុំផា្ទាល់ក៏
ធ្លាប់ជាទីប្រាកឹ្រាសារបស់ក្លបិដោន-
ថោនស្ពតនៅព្រាលក្រាមុន្រាះបាន
ឡើងទៅវគ្គ១/២ផា្តាច់ព្រាត័្រាក្នងុការ
ប្រាកួតAFFFutsalChampi-
onship2019កន្លងមកផងដ្រារ
អី៊ចឹងមានន័យថាយើងមានមូល- 
ដា្ឋានខ្លះរួចទៅហើយ»៕

ក្រមុមហាហង្រសបង្ហាញពីមោទនភាព
និងតំាងចិត្តខ្ពស់ប្រកួតតំណាងឱ្រយកម្ពជុា

ល្របីយូរីគ្រន់ត្រដូរទ្រនំភា្លាម
ក៏មានអ្នកតាមសំុស្ន្រហ៍ភ្ល្រត
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