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ខ្សែបែយុទ្ធ Rashford បំបាក់មុខ
PSG ម្ដងទៀត 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន អញ្ជើញ សួរសុខទុក្ខនិង ចៃក អំណោយ ជូន បៃជាពលរដ្ឋរងគៃះដោយទឹកជំនន់ នៅខៃត្ត បនា្ទាយមានជ័យ មៃសិលមិញ។ រូប SPM

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសួរសុខទុក្ខ
និងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រះបនា្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋរងគ្រះដោយទឹកជំនន់

ពន្ធដារប្រប់ម្ចាស់យានយន្តប្រញាប់បង់ពន្ធឱ្រយទាន់ថ្ង្រទី៣០វិច្ឆកិា

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

បនា្ទាយ មាន ជយ័ៈ  ក្នងុ អឡំងុ 
ពេល ចុះ ជួប សួរ សុខ ទុក្ខ   និង 
ផ្ដល ់ជនំយួ សង្គេះ ប ន្ទាន ់  ដល ់
បេជា ពលរដ្ឋ ជាង ១មុនឺ គេសួារ  
នៅ សេុក មង្គល បុរី  ខេត្ត  បន្ទាយ- 
មាន ជយ័  កាល ព ីថ្ងេ ពធុ   លោក 

នយក រដ្ឋ មន្តេ ី ហ៊នុ  សេន   បាន 
បង្ហាញ នូវ មរណ ទុក្ខ ដ៏ កេៀម កេំ 
បផំតុ  ចពំោះ បេជា ពល រដ្ឋ ដេល 
បាន សា្លាប ់  នងិ រង ផល ប៉ះ ពាល ់
ដោយ គេះ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង ។ 

 បើ តាម បេ សាសន៍ របស់ 
លោក នយក រដ្ឋ មន្តេី   គិត តេឹម 
ថ្ងេ ទី២១  ខេ តុលា  ឆ្នាំ ២០២០   

ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង ដេល បាន កើត 
ឡើង នៅ ក្នងុ ១៩ រាជ ធាន ី- ខេត្ត  
បាន បណ្ដាល ឱេយ មនុសេស ៣៤ 
នក់ លង់ ទឹក សា្លាប់  ក្នុង នោះ 
ខេត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ សា្លាប់ 
ចេើន ជាង គេ គ ឺ១៨ នក ់  ខណៈ 
បេជា ពល រដ្ឋ  ជាង ៤១ មុឺន នក់ 
ទៀត  រង ផល ប៉ះពាល់  ដោយ 

ទឹក ជន់ លិច ផ្ទះ សំបេង  ដេល 
តមេូវ ឱេយ មា ន ការ ជម្លៀស ចេញ 
ទៅ កាន ់ទ ីទលួ សវុត្ថ ិភាព   ដើមេប ី
កាត់ បន្ថយ នូវ គេះ ភ័ យ ផេសេងៗ   
ដេល បង្ក ឡើង ពី ទឹក ជំនន់ នេះ។       

 លោក បាន ថ្លេង ថា ៖ « ខ្ញុំ ពិត 
ជា សោក សា្ដាយ នងិ សមូ ចលូ រមួ 
រំលេក ទុក្ខ...តទៅ ទំ ព័រ ២

មុំ គនា្ធា
 
ភ្នពំៃញៈ នៅ ក្នងុ រយៈ ពេល ៩ 

ខេ ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ គណៈ កមា្មា -  
ធកិារ បេយទុ្ធ បេឆងំ ផលតិ ផល 
ក្លេង កា្លាយ (គ.ប.ផ.ក)បាន   
បង្កេប ឱស ថខុស ចេបាប់ ផលិ ត-  
ផល វេជ្ជ សាស្តេ នងិ ផលតិ ផល 
ក្លេង កា្លាយ ខុស ចេបាប់  បាន ជិត  
៦០០ តោន។ 

លោក តាន ់សខុវជិា្ជា បេធាន 
លេខា ធិការ ដ្ឋាននេ  គ.ប.ផ.ក 
បាន ថ្លេង  ព ីថ្ងេអង្គារ ក្នងុ កចិ្ច បេជុ ំ
ស្តី ពី  «យន្តការ អនុវត្តន៍ ការ- 
បេយុ  ទ្ធ បេឆំង ផលិត ផល ក្លេង- 
កា្លាយនងិ ទសិ ដៅ អនវុត្តន ៍បន្ត » 
នទី ស្តី ការ កេសួង មហា ផ្ទេថា  
ចាប ់ព ីខេ មករា ដល ់ខេ កញ្ញា ឆ្នា ំ
២០២០ នេះ គ.ប.ផ.ក បា នចុះ 
បង្កេប ឱសថ ខុស ចេបាប់ ផលិត- 
ផល វេជ្ជ សាស្តេ ន ិង ផលតិ ផល 
ក្លេង កា្លាយ ខសុ ចេបាប ់ទទូៅសរ ុប  
បាន ចនំនួ ១៣៤ ករណ ីស្មើ នងឹ  
៥៩៤,៦៥ តោន។ ក្នងុ ចំណោ ម 
ការ បង្កេប នោះរួម មាន ឱសថ 
១៩ ករណីផលិត ផល វេជ្ជ សា ស្តេ 
បេឆំង នឹង មេរោគ កូវីដ ១២ ករ ណី 
ផលិត ផល ឧប ភោ គ បរិ ភោ គ     
៣៥ ករណី ផលិត ផល គេឿង- 
សមា្អា ង  ២៩ ករណី ផលិត ផល 
បេើបេស់ ២០ ...តទៅទំព័រ  ៤

 នៀម   ឆៃង 
 
បនា្ទាយមានជ័យៈ  លោក   

ហ៊ុន   សេន  នយក រដ្ឋ មន្តេី នេ 
ពេះ រា ជា ណ ច កេ កម្ពុ ជា  បាន 
ពេមាន ជា សាធារ ណៈ ដល់ កេមុ- 
បេ ឆងំ  ដេល គេង ធ្វើ បាត ុកម្ម 
នៅ មុខ សា្ថាន ទូត ចិន ក្នុង រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពេញ  បេឆំង ទៅ នឹង ការ- 
ចោទ បេ កាន់ ដោយ គ្មាន ភស័្តតុាង 
ពី បេ ភព ខាង កេ ថា  កម្ពុជា 
បាន ផ្ដល់ មូលដ្ឋាន កង ទ័ព  និង 
វត្តមាន យោធា ចិន នៅ កម្ពុជា   
ក្នុង ពេល តេ មួយ  លោក ក៏ បាន 
អះ អាង ផង ដេរ ថា  កេមុ នេះ បន ់
ឱេយ តេ មាន ពលរដ្ឋ សា្លាប ់បនោ្ទាស 
រដ្ឋា ភិបាល ថា  គ្មាន សមត្ថ ភាព 
គេប់ គេង បេ ទេស ជាតិ ។ 

 ក្នុង ពិធី ជួប សួរ សុខ ទុក្ខ  និ ង 
ផ្គត ់ផ្គង ់សេបៀង អាហារ ជូន ដល់ 
បេ ជា ពល រដ្ឋ ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

៩ខ្រគបផកបង្ក្រប
ឱសថខុសច្របាប់និង
ផលិតផលវ្រជ្ជសាស្រ្ត
បានជិត៦០០តោន

លោកហុ៊នស្រន
ព្រមនក្រមុគ្រង
ធ្វើបាតុកម្មកំុរញ៉្ររញ៉្រ
ព្រលសង្គ្រះពលរដ្ឋ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្រ
គំាទ្រសភាកោះប្រជំុ
បនា្ទាន់ដើម្របីបន្ធូរបន្ថយ
ជម្លោះនយោបាយ

កៃុង បាង កកៈ  គណៈ រដ្ឋ - 
មន្តេីថេ  កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  បាន 
គំទេ សំណើ មួយ ឱេយ បើក បេជុំ 
សភា ពសិេស  ដើមេបី ពភិាកេសា រក 
មធេយោបាយដោះ សេយ ជម្លាះ 
នយោ បាយ ដេល បាន កើត 
ចេញ ពី ការ តវ៉ា បេឆំង រដ្ឋាភិ-
បាល ថេ បច្ចុបេបន្ន ។ 

 រដ្ឋ មន្តេី បេចាំ ការិយា ល័យ 
នយក រដ្ឋ មន្តេី  គឺ លោក អានូ-
ឆណ កា សេ  បាន បេកាស ថា  
សភា  និង ពេឹទ្ធ សភា  នឹងបើក 
កិច្ច បេជុំ រយៈ- ...តទៅទំព័រ១១

វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ អគ្គ នយក ដ្ឋានពន្ធ-  
ដរ នេ កេសួង សេដ្ឋ កិច្ចនិង ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុ នៅ ថ្ងេទ ី២០ តលុា   បាន 
ជនូដ ំណងឹ  ដល ់មា្ចាសយ់ាន យន្ត 
ទាំង អស់ ដេល  មិន ទាន់ បាន 
បពំេញ កា តព្វ កចិ្ច បង ់ ពន្ធ តេវូ រសួ-  
រាន់ បង់ ពន្ធ ឲេយ បាន ទាន់ ពេល តេមឹ  

ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ នេះ  នៅ 
តាម  សាខា ពន្ធដ រ  រាជ ធានី-ខេត្ដ 
និង ខណ្ឌ ហើយ ក្នុង  ករណី មិន  
បងព់ន្ធ ទានព់េល នងឹ តេវូ  ទទលួ 
រង ទោស ទណ្ឌ តាម ចេបាប់  ។

យោង តាម សេចក្ត ីជនូដណំងឹ 
របស់ អគ្គនយកដ្ឋាន ពន្ធដរ ស្ត-ី 
ព ីការ រឭំក ការបងព់ន្ធ លើ មធេយោ- 
បាយ ដកឹជញ្ជនូ  នងិ យាន ជនំិះ 

គេប់ បេភេទ បេចាំ ឆ្នាំ២០២០ 
នងិ អនលុោម តាម បេកាសលេខ 
៥៣១ ចុះ ថ្ងេទី៣០ ខេឧសភា 
ឆ្នា២ំ០១៨ របស ់កេសងួ សេដ្ឋ-
កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  ស្តីពី ការ បេ-
មូល ពន្ធ លើ មធេយោ បាយ ដឹក- 
ជញ្ជូន  និង យានជំនិះ គេប់ បេ-
ភេទ បេចាំឆ្នាំ គឺការ បេមូល ពន្ធ 
បេភេទ នេះ ន ឹង តេវូ បទិ បញ្ចប ់ជា 

សា្ថាពរ នៅ ថ្ងេ ទី ៣០  ខេវិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ២០២០នេះ។ អគ្គនយក-
ដ្ឋាន ពន្ធដ រសង្កេតឃើញ ថា  
មា្ចាស់ យាន  យន្ត ភាគចេើន បាន 
បេកាស បង់ពន្ធ រួចរាល់  ខណៈ  
មា្ចាស ់យាន យន្ត មយួចនំនួ ទៀត 
នៅ មនិ ទាន ់បាន បង ់ពន្ធ  បេភេទ 
នេះ នៅ ឡើយ ។

អគ្គ នយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ បញ្ជាក់  

ថា ៖« ក្នងុករណ ីខកខាន មនិ បាន 
បង់ពន្ធ ទាន់ពេលវេលា កំណត់  
ខាងលើ  មា្ចាស ់យាន យន្ត នងឹ តេវូ 
ទទួល រង នូវ ទោស ទណ្ឌតាម ចេបាប់ 
ស្តីពី សារពើ ពន្ធ ជា ធរ មាន ។ 
អគ្គនយក ដ្ឋា នពន្ធដរ នឹង 
សហ ការ ជាមួយ អា ជា្ញា ធរមា ន 
សមត្ថ កចិ្ច  ជា ពសិេស  នគរបាល 
ចរា ចរណ៍ ដើមេបី  ...តទៅទំព័រ ៤
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មុំ គន្ធា

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន បាន អំពាវ នាវ 
ជា ថ្ម ីទៀត ឱៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ បន្ត ការ- 
បៃងុ បៃយ័ត្ន ចំពោះ   ជំងឺ កូវីដ ១៩ បើ - 
ទោះ ប ីជា កន្លង មក រដ្ឋាភបិាល បាន 
តៃតួ តៃ សភាព ការ ណប៍ាន យ៉ាង ល្អ  
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ នៃះ ក្តី ខណៈ 
កៃសួង សុខាភិបាល បាន បៃកាស   
ពីមៃសិលមិញថា  បុរស ជន ជាតិ បូ៉ឡូ ញ  
អាយ ុ៤៧ ឆ្នា ំម្នាក ់ទៀត  តៃវូ បាន ធ្វើ 
តៃស្ត វិជ្ជមន ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី  បាន ថ្លៃង 
នៅ  ក្នុង ឱកាស ចុះ ជួប សួរ សុខ ទុក្ខ  
បៃជា ពល រដ្ឋ រងគៃះ ដោយ ទឹក - 
ជំនន់  នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យកាល ពី 
មៃសលិ មញិ ថា  ៖ «សមៃប ់យើង យើង 
បាន តៃួត តៃ សភាព ការណ៍ នៃះ 

បាន ល្អ ហើយ  តៃខ្ញុ ំនៅតៃ បន្តអំពាវ- 
នាវ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ របស ់យើង  មនិ 
ថានៅទីនៃះ  ឬនៅ កន្លៃងណា ទៃ 
គឺតៃូវ ខិត ខំបន្ត ទៅទៀត  តាម ការ - 
ណៃនាំ របស់ កៃសួង សុខា ភិបាល 
ដៃល យើង បាន ធ្វើ ក្នុង រយៈ ពៃល 
កន្លង ទៅ »។ លោក បន្តថា ទន្ទមឹ នឹ ង  
ដោះសៃយ ទឹក ជំនន់ នៅទីនៃះ  ទំា ង  
អ្នក ជួប នឹង គៃះ ទឹក ជំនន់ ទាំង 
អ្នក ជួយ អន្តរា គមន៍ ក៏តៃូវ បៃយ័ត្ន - 
បៃយៃង ដោយ សរ កូវីដ មិន រីស មុ ខ 
ទៃ រួម ទំាង នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីបៃធា នា - 
ធិប តី រដ្ឋ មនៃ្តី នៅតាម បៃទៃស 
នានា ឆ្លង ចៃើន ណាស់។ 

លោក  ថ្លៃង ថា៖«ទោះប ីជាខ្លនួ ខ្ញុ ំ
ជានាយក រដ្ឋមនៃ្តី  មិន បៃកដ ថា  
មិន មន លទ្ធភាព ឆ្លង កូវីដទៃដូច - 
នៃះ កុំទុក ចិត្ត ខ្ញុំពៃក ។ យើង មិន 
ប៉ះដៃគ្នា មិន មៃន បាន ន័យ ថា  

យើង មិន រាប់ អាន គ្នានោះ ទៃ ...។ 
យើង តៃូវ រួម គ្នា បន្ត បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ បន្ថៃម ទៀត »។

បើ តាម សៃចក្តជីនូ ពត័ម៌ន របស ់
កៃសួង សុខាភិបាល ពីមៃសិល មិញ 
បុរស ជន ជាតិ ប៉ូឡូញ  ម្នាក់  ដៃល 
មន អាសយ ដ្ឋាន ស្នាក់ នៅ បណ្តោ ះ-  
អាសន្ន នៅ សណា្ឋាគរ មយួ ក្នងុ ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ  ជាអ្នក ដៃល បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ មក ពី បៃទៃស ប៉ូឡូញ បន្ត 
ជើង ហោះ ហើរ នៅ បៃទៃស កូរ៉ ខាង - 
តៃបូង  បាន មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា 
នៅ ថ្ងៃទី ១៩ ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២០ 
លទ្ធផល ធ្វើ តៃស្ត  វត្ថសុណំាក របស ់
បគុ្គលនៃះ គ ឺវជិ្ជមន  ជងំ ឺកវូដី ១៩។  
បច្ចុបៃបន្ន   បុរស រូប នៃះ តៃូវ បាន ដក់ 
ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
មិត្ត ភាព ខ្មៃរ-សូវៀត។ កៃ ពី នៃះ  
អ្នក ដំណើរ តាម យន្ត ហោះ ជាមួយ  

ជនជាតិ ប៉ូឡូញ  រូប នៃះ សរុប មន 
ចនំនួ ៥៨ នាក ់ដៃល មន លទ្ធផល 
តៃស្តអវិជ្ជមន  តៃូវ បាន ដក់ ឱៃយ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ នៅ ក្នងុ សណា្ឋា - 
គរផៃសៃងៗគ្នា ក្នុង កៃុង ភ្នំពៃញ និង 
នៅ មណ្ឌល កង ទ័ព ជើង អាកាស ។

បើ តាម កៃសងួ សខុាភបិាល  គតិ 
តៃឹម ម៉ាង ៧ពៃឹក  ថ្ងៃទី ២១ ខៃតុ លា 
ចនំនួ អ្នក ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ ព ី
ជំងឺ កូវីដ  សរុប ទូទាំង បៃទៃស  មន 
ចំនួន ២៨០ នាក់ (ស្មើ នឹង ៩៧, 
៩០%) ក្នងុ ចណំម អ្នក ជងំ ឺសរបុ 
២៨៦ នាក់។  បច្ចុបៃបន្ន មន អ្នក ជំងឺ 
ចំនួន ៦ នាក់ ទៀត កំពុង  សមៃក 
ពៃយាបាល នៅមន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព 
ខ្មៃរ-សូវៀតក្នងុ នោះ មន បុរស ជន- 
ជាតិ ឥណ្ឌូនៃសុី ម្នាក់ បុរស ខ្មៃរ ២ 
នាក់ សៃ្តី ខ្មៃរ ម្នាក់ សៃ្តី បារាំង ម្នាក់ 
និង បុរស ប៉ូឡូ ញ ម្នាក់៕

ឡុង គីម មា៉ា រីតា 

ភ្នពំេញៈ សធា រ ណរដ្ឋ បៃជា- 
មនិត ចិន និង យូ នី សៃ ហ្វបៃកាស 
 គំទៃ កុមរ ៧ មុឺន នាក់ ឱៃយចូល 
រៀន នៅ ស លា មតៃ្តយៃយ ទៃបើង វិញ 
បៃកប ដោយ សុវត្ថ ិភាព ក្នងុ អំ - 
ទៃប ុង ពៃលជងំ ឺរាត តៃបាត ក ូវដី ១៩ 
តាម រយៈ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់សម្ភារ អបរ់ ំ 
និង បរិកា្ខារ អនា ម័យ ដល់ ការិ យ - 
ល័យ អប់រំ នៅ ក្នុង សៃុក ខណ្ឌ  
ជិត ២០០ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ។

កាលពី មៃសិល មិញ គណៈ បៃតិ- 
ភូ មកពី កៃសួង អប់រំ យុវ ជន និង 
កី ទៃបា ស្ថាន ទូត ចិន និង យូ នី- 
សៃ ហ្វ បាន រួម គ្នា ចុះ ពិនិតៃយ ការ- 
បៃើ បៃស់ បរិកា្ខារ អនា ម័យ  និង 
សម្ភារ អបរ់ ំ ដៃល ឧបត្ថម្ភ ដោយ 
កៃសងួ ពាណ ិជ្ជកម្ម ចនិ សមៃប ់
បៃើ បៃស់ តាម ស លា មត្តៃយៃយ 
នៅ ស លា ខណ្ឌ ពៃក ព្នា រាជ- 
ធា នីភ្នំពៃញ ។ 

ក្នងុ ឱកាស នោះ លោក អូ៊ ហ្គរ័- 
ឈៀន  អគ្គ កុង សុ៊ល ទទួល បន្ទកុ 
ពាណិជ្ជ កម្ម និង សៃដ្ឋ កិច្ចនៃ 
ស្ថាន ទូត ចិន បៃចាំ កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង ថា កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ចិន 
បាន ឧបត្ថម្ភ សម្ភារ ទាងំ នៃះ ដល់ 
សលា មត្តៃយៃយ ចំនួន ៣ ០៦៤  
នៅ ទូទាំង បៃទៃស  ដៃល ជួយ 
ឱៃយ កុមរ បៃមណ ៧ មុឺន នាក់ 
អាច តៃឡប ់ចលូរៀន វញិ ដោយ 
សុវត្ថិភាព ជា មួ យនឹង សម្ភារ 
ការពារ ការ ចម្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
បៃសើរ ជាង មុន ។     

លោក ថា៖«សម្ភារ ទាងំ នៃះគ ឺ
តំណាង ឱៃយ កិច្ចស ហ បៃតិបត្តិ- 
ការ រ វាង រដ្ឋា ភិបាល ចិន យូ នី- 
សៃ ហ្វ និង រាជរដ្ឋាភិ បាល  កម្ពជុា 
កៃ ម ការ ឧបត្ថម្ភ ពិសៃស ពី 

កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ចិន តំណាងឱៃយ 
រដ្ឋាភិបា ល ចិនជូន យូ នី សៃ ហ្វ 
សមៃប់ គំទៃ ឱៃយ កុមរ កម្ពុជា 
ការ ពារ សុខ ភាព  និង ការ អភិ វឌៃឍ 
និង លើក កម្ពស់ សមត្ថ ភាពរ បស់ 
សហ គមន៍  និង ស លា រៀន ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប ចំពោះ ការ រាត តៃបាត 
ជំងឺជាស កល...»។

លោក អ៊ូ ហ្គ័ រ ឈៀន បន្ថៃម 
ថា បៃ ទៃស ចិន បានចូលរួម យ៉ាង- 
សកម្ម  ក្នងុ កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ 
អន្តរ ជាតិដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នឹង ការ រាត តៃបាត ជាស កល ហើយ 
ក៏ គំទៃ ពៃញ ទំហឹង ដល់ កិច្ច- 
សហ បៃត ិបត្ត ិការ ព ហ ុភាគ ីនងិ 
គំទៃដល់ បៃសក កម្ម របស់ អង្គ- 
ការ សហបៃ ជាជា តិក្នុង ការ- 
បៃយុទ្ធ នឹង ការ រាត តៃបាត ជា 
ស កល នៃ ជំងឺ នៃះផងដៃរ។

លោក សៃ ីហ្វ ័រូ ហ្គ ហ្វ យូ ហៃសិថ  
នាយកិា យ ូន ីសៃ ហ្វ បៃចា ំ កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃង ថា ចនិ គជឺា ដៃគ ូអភ-ិ 
វ ឌៃឍន៍ ដ៏ សំខាន់ លើ កិច្ច  បៃងឹ បៃង 
រួម របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា 
និ ង យូ នី សៃ ហ្វ ក្នងុការ ឆ្លើយតប  
នឹង ជំងឺ រាត តៃបាត កូ វីដ១៩។ការ- 
ផ្គត់ ផ្គង់ សម្ភារ អប់រំ និង បរិកា្ខារ 

អនា ម័យ ដូច ជា ឧបករណ៍ លាង- 
សម្អាត ដៃ ចល័ត ធុង ចមៃះ- 
ទឹក ស្អាត  ស បូ៊ និង ជៃល អាល់កុល 
លាង ដៃគមឺន សរៈ សខំានណ់ាស ់ 
សមៃប់ សុវត្ថ ិភាព  និង សុខ ភាព 
របស់ សិសៃស មត្តៃយៃយកម្ពុជា។ 
សម្ភារ ទាំងនៃះ  កំពុង តៃូវបាន 
ចៃកជនូ ដលក់ារិយ លយ័ អបរ់ំ 
តាម ក្នងុ សៃកុ /ខណ្ឌ ចំនួន ១៨៧  
នៅ ទូទាំង ២៥ ខៃត្ត/ កៃុង ។

លោក សៃ ីហ្វ ័រ ូហ្គ ហ្វ យ ូហៃសិថ 
បាន ថ្លៃង ថា៖«មន ភ័ស្តុតា ង 
ជាចៃើ ន បាន បង្ហាញ ថា ការ អប់រំ 
កុមរ តូច បំពៃញ តួនាទី យ៉ាង- 
សំខា ន់ ក្នុង ការអ ភិវឌៃឍ ជួយ ឱៃយ 
កុមរ ទទួល បាន លទ្ធផល ពីការ- 
អប់រំ កាន់តៃ បៃសើរ នៅ ឆ្នាំ បន្ត- 
បនា្ទាប់  ខាង មុ ខ និង  ជួយ ឱៃយ ពួក- 
គៃ ទទលួបា ន លទ្ធផ ល កានត់ៃ 
ល្អ ពៃ ល ពៃញវ័ យ។ខណៈ បៃព័ន្ធ 
អប់រំ នៅ កម្ពុជា កំពុង តៃឡប់ 
មករក ភាព បៃសើរ ជាង មនុ នងិ 
កាន ់តៃធន ់ក្នងុការ ទប ់ទល់ នងឹ 
វិបត្ត ិជំងឺ កូ វីដ១៩ យើង តៃវូ បន្តធ្វើ 
ការងរ រួមគ្នាដើមៃបី បៃមើល- 
មើល ជាថ្មី ពី ការផ្ដល់សៃវា អប់រំ 
កុមរ តូច ដល់ កុមរ នៅ កម្ពុជា 

គៃប់រូប ជាពិ សៃស កុមរ ដៃល 
ងយ រង គៃះ បំផុត»។

ចាប់តាំងពីផ្ទុះ  ជំងឺ កូ វីដ១៩  
ដំបូងៗ យូ នី សៃ ហ្វ នៅ កម្ពុជា 
បាន  សហការជា មួយ កៃសួង 
អបរ់ ំ ដៃគ ូអភវិ ឌៃឍន ៍នងិ សង្គម- 
សុីវិល ដើមៃបី ឆ្លើយត ប ចំពោះ 
ផល ប៉ះពា ល់  ដៃល បង្កដោ យ ជំងឺ  
នៃះលើ ការសកិៃសា ។ការ គទំៃ នៃះ 
បាន ជួយ ឱៃយ កុមរ គៃប់ វ័យរួម- 
ទាំ ង កុមរ  សលា ម ត្តៃ យៃយ ផង  
អាច បន្ត បាន ការ អបរ់ ំក្នងុ រយៈ- 
ពៃល សលា កំពុង  បិទ ទា្វារ។ 
ជាមួយនៃះ  ក៏បាន ជួយ ឱៃយ ស-
លា រៀន អាច តៃៀម ខ្លនួ សមៃប ់
បើក ឡើង វិញផងដៃរ  ដោយ 
បៃើបៃ ស ់ការ អន ុវ ត្ត ល្ៗអ   ដើមៃប ី 
ធានា  ឱៃយ  បរិយ កាស  ក្នងុ ស- 
លារៀន មន សុវត្ថ ិភាព និងផ្ដល់  
ការ ការ ពារ សុខ ភាព ដ ល់ កុមរ។ 
   លោកសៃី  គឹម សៃដ្ឋា នី 
រដ្ឋលៃ ខាធិ កា រ កៃសួង អប់រំ  
យុវជន និ ង កីឡា បាន ស្វាគម ន៍ 
ចំពោះ ការឧ បត្ថ ម្ភ ពី  កៃសួង  
ពា ណិជ្ជកម្ម ចិន តា មរ យៈ ស្ថាន- 
ទូត ចិន និង យូ នី សៃ ហ្វ  ដល់ 
សិសៃស ម ត្តៃ យៃយ នៅ កម្ពុជា នៃះ។ 
លោក សៃ ីបន្តថា  កៃសងួ ចងឱ់ៃយ 
កុមរ តូច កាន់ តៃចៃើ ន អាច 
ទទួល បាន  ផល ពី ការចូល រៀន 
នៅ ស លាម ត្តៃ យៃយ ឡើង វិញ ។

លោកសៃី   បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«គោល ដៅ នៃះ អា ច សមៃច  
ទៅបាន លុះ តៃ តៃ បរយិ កាស 
រៀន សូតៃ មន សុវ ត្ថិភា ព ។  
យើ ង សងៃឃឹម ថាបៃ ជាព លរ ដ្ឋ នឹង 
មន ទំនុកចិ ត្តក្នុ ងការ បញ្ជូន- 
កូន របស់ ពួកគ ត់ ទៅ រៀន នៅ 
ស លាម ត្តៃ យៃយដោយ សរតៃ 
ការ គំទៃ ដ៏ សំខាន់ នៃះ» ៕

តពី ទំ ព័រ ១... កៃៀម កៃ ំ ពៃ ម-  
ទាងំ ទកុ្ខ លបំាក  ជា មយួ បង ប្អនូ 
បៃជា ពល រដ្ឋ   ដៃល មន កៃុម- 
គៃួសរ ស្លាប់   និង រង ការប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ គៃះ ជំនន់ ទឹក- 
ភ្លៀង។   នៃះ ជា គៃះ មហន្ត រាយ 
ដ ៏ធ ំមយួ  ដៃល ពុ ំធា្លាប ់មន ចាប-់ 
តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៧៩ មក » ។ 

 យោង តាម ការ សិកៃសា សៃវជៃវ 
របស់ មន្តៃី ជំនាញ   កាល ពី ៧០ 
ឆ្នា ំមនុ   កម្ពជុា ធា្លាប ់ជបួ បៃទះ នវូ 
បាតុ ភូត គៃះ ធម្ម ជាតិ  ជំនន់- 
ទកឹ ភ្លៀង ដ ៏អា កៃក ់បៃប នៃះ ម្ដង 
រួច មក ហើយ។   លោក ហុ៊ន  សៃន  
បាន បន្ត ថា   ទោះ ជា យ៉ាង ណា 
គៃះ ទឹក ជំនន់ ដ៏ អា កៃក់ ដៃល  
កើត ឡើង  ពីកា រ បៃ  បៃលួ អាកាស- 
ធាតុ នៃះ  មិន មៃន កើត មន តៃ 
នៅ ក្នងុ   បៃទៃស កម្ពជុា នោះ ទៃ។ 
លោក ក៏ បាន បន្ត លើក ទឹក ចិត្ត   
ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
របស់ កង កម្លាំង បៃដប់ អាវុធ 
ទាងំ អស ់រមួ ទាងំ អាជា្ញាធរ ពាក-់ 
ព័ន្ធ គៃប់ លំដប់ ថា្នាក់  វិស័យ ឯក ជន  
និងបៃ ជា ពល រដ្ឋ   ក្នុង ការ ចូល- 
រួម ជួយ អន្ត រាគមន៍ សង្គៃះ បៃ - 
ជា ពល រដ្ឋ ពី កន្លៃង តំបន់ រង- 
គៃះ ដោយ ទឹក ជំនន់ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « អ្វ ីដៃល យើង តៃវូ 
ធ្វើ ជា បឋម គឺ ការ ជម្លៀស បៃ ជា- 
ពលរដ្ឋ ទៅ កាន់ ទីទួល មន សុវត្ថិ- 
ភាព  នងិ ផ្ដល ់សៃបៀង អា ហារ គៃឿង- 
ឧប ភោគ-បរិភោគ    ថា្នាំ ពៃទៃយ   និង   
សម្ភារបៃើ បៃស់   ដៃល ជំនួយ 
សង្គៃះ បនា្ទាន ់ ជយួ ដល ់បៃជា ពល- 
រដ្ឋ រង គៃះ  ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲៃយ ពល រដ្ឋ 
រង គៃះ មន ជីវិត ជា សិន » ។  

 លោក ថ្លៃង ថា  ថវកិា បៃមណ 
៧ លាន ដុលា្លារ  ដៃល ទទួល- 
បាន ព ីសបៃប ុរស ជន    ចាប ់តាងំ- 

ពី មន គៃះ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង 
កើត ឡើង នា ដើម ខៃ តុលា នៃះ  
តៃវូ បាន បៃើ បៃស ់សមៃប ់ការ- 
ឆ្លើយ តប បនា្ទាន ់ដល ់ជន រងគៃះ 
ដោយ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង នៅ តាម 
បណា្តោ រាជ ធានី - ខៃត្ត ទាំង ១៩   
តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ ជំនួយ សង្គៃះ - 
បនា្ទាន់ ។    សមៃប់ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជយ័   រដ្ឋាភ ិបាល តាម រយៈ 
គ ណៈ កម្មាធិ ការ ជាតិ គៃប់ គៃង 
គៃះ មហន្ត រាយ  បាន ផ្តល់ 
សច់ បៃក់ ២០ មុឺន ដុលា្លារ   និង   
សៃបៀង បមៃុង   ដៃល មន អង្ករ    
ម ី  ទកឹ សទុ្ធ   ទកឹ សុី អីវុ  ទកឹ តៃី  ជា-
ចៃើន តោន ទៀត  សមៃប់ ទុក 
ចៃក ជូន ពល រដ្ឋរង គៃះ។    

កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ   លោក  
អ៊ុំ  រាតៃី  អភិ បាល ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជ័យ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា  រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ  
កម្ពស់ ទឹក នៅ តាម ដង ស្ទឹង 
មង្គល បុរី   និង ស្ទងឹ សៃរី សោភណ័  
ពៃម ទាំង បណា្តោ ដៃ អូរ នា នា  
ពិសៃស អូរ ពៃំ ដៃន កម្ពុជា - ថៃ  
នៅ តៃ បន្ត ជន ់ឡើង នៅ ឡើយ។   
ជនំន ់ទកឹ ភ្លៀង   បាន បង្ក មនសុៃស 
១៨ នាក់ លង់ ទឹក ស្លាប់   នងិធ្វើឲៃយ  
ផ្ទះចំនួន  ២៩  ២២៥ ខ្ន ង  លិច 
សៃ ចំនួន  ៦៤  ៣៧២ ហិក តា  
ដំឡូង មី ចំនួន   ៦០  ២៥៩  
ហិកតា  ដំណាំ រួម ផៃសំ ចំនួន   
៩៨៩ ហិក តា  សលា រៀន 
ចំនួន  ១៨៦ កន្លៃង   មណ្ឌល- 
សុខ ភាព ចំនួន ៩ កន្លៃង   វត្ត- 
អារាម ចំនួន ៦០  សលា ឃុំ 
ចំនួន ៥ កន្លៃង  ផ្លូវ បៃវៃង ៥៣៥ 
គី ឡូម៉ៃ តៃ  អណ្ដូង ស្នប់ ចំនួន   
៥៤ កន្លៃង   និង លិច ទំនប់ អាង 
បៃ វៃង   ៣៤ គី ឡូ ម៉ៃតៃ  ជា បញ្ហា 
ដៃល តៃូវ ស្ដារឡើង វិញ៕   

លោកហុ៊នសែនអំពាវនាវជាថ្មីឱែយពលរដ្ឋបន្តបែងុបែយ័ត្នចំពោះជំងឺកូវីដ១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្តែ.ី.. ចិននិងយូនីសែហ្វគំាទែការចូលរៀនឡើងវិញរបស់់កុមារ

លោកហង់ជួន ណារុ៉ន ពិនិតេយសិសេសនៅសៀមរាប  ពីខេមុន។ រូប កៃសួងអប់រំ
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តពីទំព័រ១...ចុះត្រួតពិនិត្រយ
ការអនុវត្តប្រមូលពន្ធន្រះនៅ
តាមដងផ្លូវនានាបនា្ទាប់ពីបិទ-
បញ្ចប់ការប្រមូលពន្ធ»។
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបាន-

ក្រើនរំឭកដល់ម្ចាស់យានយន្ត
ទំាងអស់ដ្រលមិនទាន់បានបំ-
ព្រញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឱ្រយរួស-
រាន់ទៅប្រកាសបង់ពន្ធឱ្រយបាន-
ទាន់ព្រលវ្រលានៅសាខាពន្ធ-
ដរខ្រត្តខណ្ឌឬនៅធនាគារ
ដ្រលបានចុះអនសុ្រសរណៈន្រការ-
យោគយល់គា្នាជាមួយក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្របី
ចៀសវាងនវូការកកស្ទះនងិការ-
ប្រជ្រៀតគា្នាមកប្រកាសបង់ពន្ធ
នៅថ្ង្រជតិផតុកណំត់ដ្រលអាច
នំាឱ្រយកើតមននូវបាតុភាពអស-
កម្មដោយប្រការណាមួយ។
លោកគង់វបិលុអគ្គនាយក

ន្រអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរមិន
អាចទាក់ទងសុំអតា្ថាធិប្របាយ
បន្ថ្រមបានទ្រពីម្រសិលមិញ។
ប៉ុន្ដ្របើតាមស្រចក្ដីជូនដំណឹង
ដដ្រលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ
សង្រឃឹម និងជឿជាក់ថា ម្ចាស់
យានយន្តទាងំអស់នងឹយកចតិ្ត-
ទុកដក់បំព្រញកាតព្វកិច្ច
សារពើពន្ធស្របតាមការកណំត់
របស់ច្របាប់ប្រកបដោយសា្មារតី
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរបាន-

ចាប់ផ្តើមប្រមូលពន្ធលើយាន-
យន្តនៅឆ្នាំន្រះចាប់ពីថ្ង្រទី១
ខ្រមិថុនា រហូតដល់ថ្ង្រទី៣០
ខ្រវចិ្ឆកិាហើយក៏នងឹផាកពនិយ័
ចំពោះម្ចាស់យានយន្តទាំង-
ឡាយណាដ្រលមិនទាន់បាន-
បង់ពន្ធឆ្នាំចាស់ដ្រលកន្លងផុត
នោះទៅតាមច្របាប់។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស-

ពត័ម៌នរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន-
ពន្ធដរស្ដីពីកិច្ចប្រជុំបូកសរុប
លទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធ
ប្រចាំខ្រកញ្ញានងិត្រមីសទី៣

ឆ្នាំ២០២០បង្ហាញថាសម្រប់
ត្រីមសទី៣ឆ្នាំ២០២០ចំណូល
ពន្ធអាករដ្រលអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរប្រមូលបានមនចំនួន
៩០១៥,០៨ប៊ីលានរៀល
(២២២៥.៩៥លានដុលា្លារអា-
ម្ររិក)ស្មើនឹង៧៨,១០%ន្រ
ផ្រនការប្រចាំឆ្នាំ។ប្រសិនបើ
ប្រៀបធៀបនងឹរយៈព្រលដចូគា្នា
ន្រឆ្នាំ២០១៩ឃើញថាចំណូល
ពន្ធអាករសម្រប់ត្រីមសទី៣
ឆ្នាំ២០២០កើនឡើងចំនួន
៣២៥,២៧ប៊ីលានរៀល
(ប្រមណ៨០,៣១លាន
ដុលា្លារអាម្ររិក)ស្មើនឹង
៣,៧១%។
លោកគង់ វិបុលបានថ្ល្រង

តាមរយៈស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌-
មនន្រះថា ឥទ្ធិពលន្រការរីក-
រាលដលន្រជងំឺកវូដី១៩បាន
បង្ហាញនូវសញ្ញានិងផលប៉ះ-
ពាល់ជាអវិជ្ជមនមកលើចំ-
ណូលពន្ធជាពិស្រសប្រភ្រទ
ពន្ធ និងវិស័យសំខាន់ៗក្នុង
ត្រីមសទី៣ឆ្នាំន្រះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ដើម្របី

ធានាបាននវូប្រសទិ្ធភាពក្នងុការ-
គ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធ
និងឈានទៅសម្រចឱ្រយបានតាម
ផ្រនការដ្រលបានកំណត់អគ្គ-
នាយកដ្ឋានពន្ធដរនឹងបន្តអនុ-
វត្ដយា៉ាងមឺុងម៉ាត់និងប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្រមទៀតនូវ

គោលនយោបាយក្រទម្រង់សីុ-
ជម្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល»។
ជុវំញិការព្រមនក្នងុការបង-់

ពន្ធយតឺហសួព្រលកណំត់ន្រះ
លោកបុចិពសិីនាយកប្រតបិត្តិ
ន្រអង្គការតម្លាភាពកម្ពជុាមើល-
ឃើញថាក្នងុដំណាក់កាលចុង-
ក្រយន្រះតាមរយៈទនំើបកម្ម
ន្របច្ច្រកវទិ្រយាអគ្គនាយកដ្ឋាន-
ពន្ធដរបានក្រទម្រង់ឱ្រយមន
ប្រពន័្ធផ្ដល់ស្រវាកម្មបង់ពន្ធតាម
អនឡាញធ្វើឱ្រយមនតម្លាភាព
និងប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
លោកថ្ល្រងថា៖«នៅក្នុងបរិ-

បទដ្រលកម្ពជុាជបួវបិត្ដិស្រដ្ឋ-
កិច្ចច្រើនដ្រលកើតច្រញពីផល-
ប៉ះពាល់ន្រជំងឺកូវីដ១៩និង
គ្រះទកឹជនំន់ជាដើមន្រះពល-
រដ្ឋទូទៅមនហានិភ័យហិរញ្ញ-
វត្ថុធំធ្រង។បើពលរដ្ឋមនកាតព្វ-
កចិ្ចច្រើនដចូជាត្រវូផ្គត់ផ្គង់គ្រសួារ
ផងបង់កម្ចីធនាគារផងហើយ
ពួកគាត់ត្រូវងកមកបង់ពន្ធ
ទៀតខ្ញុំគតិថាពកួគាត់នងឹមន
បញ្ហាហរិញ្ញវត្ថុនងិលហំរូសាច-់
ប្រក់ប្រចាំគ្រសួារ។ដចូ្ន្រះរាល់
ការទាមទារយកថវកិាពីពលរដ្ឋ
ក្នងុដណំាកក់ាលន្រះគរួត្រមន
ការសកិ្រសានងិវាយតម្ល្រច្របាស-់
លាស់ពីផលប៉ះពាល់ព្រះពល-
រដ្ឋបើសនិជាគាត់គា្មានលទ្ធភាព
បង់ពន្ធគឺគា្មានជម្រើសអ្វីក្រពី
គ្រចការបង់ពន្ធនោះទ្រ»៕

តពីទំព័រ១...ករណីនិងផលិត-
ផលថា្នាំជក់១៩ករណី។
បើតាមលោកតាន់សុខវិជា្ជា

ករណីបង្ក្របទាំងន្រះធ្វើឡើង
នៅរាជធានីភ្នពំ្រញ១១១ករណី
នៅខ្រត្តកណា្តាល១១ករណី
កំពង់ស្ពឺ២ករណីតាក្រវ១ករណី
ព្រះសហីនុ២ករណីបាត់ដបំង
១ករណីកំពង់ចាម១ករណីត្របូង-
ឃ្មុំ៤ករណីនងិខ្រត្តសា្វាយរៀង
១ករណី។
បើតាមលោកសុខវិជា្ជា ក្នុង

ករណីទាំងនោះមនអាជីវកម្ម
៩ត្រវូរកឃើញថាបានអនុលោម
តាមច្របាប់១០៥ករណកីចិ្ចសន្រយា
អប់រំ និង១ករណផីាកពិន័យ
តាមវិធានក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។
បញ្ជនូសំណំុរឿងទៅតុលាការ
១៣ករណីដោយឃាត់ខ្លួន
មនសុ្រស២០នាក់ហើយក្នងុនោះ
កំពុងបន្តនីតិវិធី១១ករណី
(មនុស្រស១៨នាក់)និងតុលាការ
សម្រច២ករណីដ្រលមន
មនុស្រស២នាក់ដក់ពន្ធនាគារ។
លោក មៀចសុផាន់ណា

ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងផលិតផលក្ល្រងកា្លាយ
បានថ្ល្រងថាគ.ប.ផ.កគធឺ្វើការ
បង្ក្របឱសថខុសច្របាប់ផលិត-

ផលវ្រជ្ជសាស្ត្រនងិផលតិផល
ក្ល្រងកា្លាយខុសច្របាប់គឺដើម្របីធានា
និងការពារសុខុមលភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋជាចម្របងដោយជំរុញ
ការងរផ្រសព្វផ្រសាយអប់រំបង្ការ
និងទប់សា្កាត់ការអនុវត្តកិច្ច-
ប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបនិងកិច្ច-
សហប្រតិបត្តកិារសម្របសម្រួល
ជាមួយបណា្តាអន្តរក្រសួងសា្ថា-
ប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្របីរួមគា្នា
ប្រយទុ្ធប្រឆងំផលតិផលក្ល្រង-
កា្លាយដ្រលករណីន្រះមិនម្រន
ជាសមត្ថកិច្ចផា្តាច់មុខ របស់
ក្រសួងឬសា្ថាប័នណាមួយត្រ
ឯងនោះទ្របើយ។
លោកបានបន្តថា៖«ទោះបី-

ជាបច្ចបុ្របន្នន្រះការងរប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងបទល្មើសផលិតផល
ក្ល្រងកា្លាយទទួលបានជោគ-
ជ័យយា៉ាងណាក៏ដោយក៏បទ-
ល្មើសន្រះកំពុងរីករាលដល
ពី១ថ្ង្រទៅ១ថ្ង្រ និងកើតឡើង
ស្ទើរត្រគ្រប់ទកីន្ល្រងហើយត្រវូ
បានសកលលោកចាត់ទុក
ជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋឆ្លងដ្រន
ដ្រលមនលក្ខណៈជាអង្គការ
ចាត់តាំង»។
លោកសផុានណ់ាបានដកឹ-

នាំអង្គប្រជុំពិភាក្រសាដើម្របី

ប្រមូលធាតុចូលផ្រស្រងៗដ្រល
តំណាងអន្តរក្រសួងសា្ថាប័ននានា
និងមន្រ្តីជំនាញចូលរួមជាមតិ-
យោបល់ដើម្របីបញ្ចលូក្នងុយន្ត-
ការអនុវត្តទិសដៅបន្តនិងបញ្ចូល
ក្នុងការងរផ្រនការសកម្មភាព
៥ឆ្នាំ គឺពីឆ្នាំ២០២០ដល់ឆ្នាំ
២០២៥របស់គ.ប.ផ.ក។
ប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគ

កម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធ
ពាណជិ្ជកម្មតាមប្រពន័្ធអ្រឡចិ-
ត្រូនកិកម្ពជុាលោកឡីសភុាព
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ម្រសិលមិញថា
ការពង្រឹងនូវការបង្រ្កាបករណី
ផលិតផលក្ល្រងកា្លាយន្រះ ជា
សកម្មភាពមយួដល៏្អសម្រប់ឱ្រយ
ជនខលិខចូរាងចាលនងិឈប់
ប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្របាប់ប្របន្រះ
បន្តទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា ៖ «យើង

គួរត្រចូលរួមទាំងអស់គា្នាក្នងុ
ការលុបបំបាត់នូវផលិតផល
ក្ល្រងកា្លាយហើយខ្ញុំសូមអំពាវ-
នាវទៅដល់មនុស្រសគ្រប់គា្នាត្រូវ
ភា្ញាក់រឭកនិងត្រូវស្រឡាញ់
ជីវិតខ្លួនឯង។គ្រប់ភាគីដ្រល
ពាក់ព័ន្ធពិស្រសប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលជាអ្នកប្រើប្រស់ផា្ទាលត់្រវូ
ត្រចូលរួមទាំងអស់គា្នា»៕
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សុទ្ធគឹមសឿន

កំពង់ឆ្នាំងៈ មន្រ្តីមជ្រឈមណ្ឌល
សកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
(CMAC) ចំនួន៦០នាក់បាន-
បញ្ចប់វគ្គហ្វកឹហ្វនឺជនំាញបោស-
សម្អាតគ្រប់មីននិងគ្រប់យុទ្ធ-
ភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅវិទ្រយាសា្ថាន
បច្ច្រកទ្រសសកម្មភាពកចំាត់មនី
សុីម៉ាក់ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រយពី
ហ្វកឹហ្វនឺទាងំទ្រសឹ្តីនងិការអនវុត្ត
ជាកស់្ត្រងចនំនួ៤ខ្រដោយសកិា្ខា-
កាមប្ដ្រជា្ញាបំព្រញការងរក្នុង
វិស័យដោះមីនឱ្រយបានល្អ។
លោកហ្រងរតនាអគ្គនាយក

CMAC ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
សកិា្ខាកាមCMACចនំនួ៦០នាក់
នៅថ្ង្រទី២០តុលាបានបញ្ចប់វគ្គ-
ហ្វកឹហ្វនឺអ្នកជនំាញបោសសម្អាត
គ្រប់មីននិងគ្រប់យុទ្ធភណ្ឌមិន-
ទាន់ផ្ទុះនៅវទិ្រយាសា្ថានបច្ច្រកទ្រស
សុមី៉ាក់ខ្រត្តកពំង់ឆ្នាងំ។វគ្គហ្វកឹ-
ហ្វនឺទាងំទ្រសឹ្តនីងិការអនវុត្តជាក-់
ស្ត្រងន្រះ មនរយៈព្រល៤ខ្រពី
ថ្ង្រទី២០មិថុនា-២០តុលា។
បើតាមលោកហ្រង រតនា

សិកា្ខាកាមទាំង៦០នាក់ ជាអ្នក-
បន្តវ្រនឬជាអ្នកទទួលបន្ទុកការ-
ងរបន្តពីមន្រ្តីចាស់ៗដ្រលបាន-
ចូលនិវត្តន៍នាព្រលកន្លងមក។

អ្នកបន្តវ្រនទាងំន្រះសទុ្ធត្រកនូៗ
បង្កើតរបស់មន្រ្តីរបស់សុមី៉ាក់ដ្រល
បានចលូនវិត្តន៍ដើម្របីផ្ដល់ឱកាស
ឱ្រយក្ម្រងៗជំនាន់ក្រយអាចបន្ត
ការងរពីឪពុកម្ដាយពួកគាត់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងផ្ដល់

ឱកាសឱ្រយកនូចៅមន្រ្តីចាស់ៗ របស់
យើងដ្រលគាត់បានចូលនិវត្តន៍
ហើយគាត់មនកូនកំពុងមន
សមត្ថភាពនិងទ្រពកោសល្រយ
អាចបពំ្រញការងរន្រះបានទើប
យើងជ្រើសរីសគាត់តាមរយៈ
ការប្រឡងយា៉ាងតឹងរុឹង។បើសិន
ពួកគាត់ប្រឡងជាប់ទើបយើង
ជ្រើសរីសគាត់...តទៅទំព័រ៦

មន្ត្រសី៊ីម៉ាក់៦០នាក់បញ្ចប់វគ្គហ្វកឹហ្វនឺបោសសម្អាតមីន

ពន្ធដារប្រប់...៩ខ្រគបផកបង្ក្របឱសថ...

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនៅរាជធានីភ្នពំេញ។រូបថតហ្រងជីវ័ន



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

កម្ពជុានិងWFPចុះហត្ថលេខាបន្តកិច្ចសហការភាពជាដេគូលើបញ្ហាសេបៀងអាហារ
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ លោកឧបនាយក រដ្ឋ-  
មនៃ្ត ីយឹម ឆៃលី បៃធាន កៃមុ បៃឹកៃសា 
ស្តារអភិវឌៃឍន៍ វិស័យ កសិកម្ម និង 
ជន បទ  បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ក្នងុ ការ បន្ត  ភាព ជា ដៃគ ូ
លើ  បញ្ហា  សៃបៀង អាហារ រយៈ ពៃល 
៤ឆ្នា ំគ ឺព ីឆ្នា ំ២០២០ ដល ់ឆ្នា២ំ០ ២  ៣  
ជាមួយ នឹង លោកសៃី គ្លៃរ អៃន នី 
កូនិន (Claire Anne Conan) 
នា យិកា បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជានៃ 
កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ ពិភព លោក 
(WFP) ពី មៃសិល មិញ ។

លោក យមឹ ឆៃល ីបាន ថ្លៃង ក្នងុ 
ពិធី ចុះ ហត្ថលៃខា នៃះ ថា ក ម្ម  វិ   ធ ី   
សៃបៀង អាហារ ពិភព លោក(WF P ) 
តៃង តៃ សហការ យ៉ាង ល្អ  និង ជយួ 
ដល់ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល  និង បៃជាជន 
កម្ពុជាតាំង ពី   បៃទៃស កម្ពុជា មាន 
សងៃ្គាម រហូត ដល់ បៃទៃស មាន 
សន្តិភាព ពៃញ លៃញ និង ការ អភិ - 
វឌៃឍគៃប់ វិស័យ ដូច សព្វ ថ្ងៃ នៃះ ។

លោក  ថ្លៃងថា៖«ក្នុង រយៈ ពៃល 
៤១ ឆ្នាំ នៃះ កម្មវិធី សៃបៀ ង  អាហារ 
ពិភពលោកបានជួយ ឱៃយ ជន ភៀ ស -  
ខ្លួន នៅតាម បណ្តោយ ពៃំដៃន 
កម្ពជុា -ថៃ បាន វិល តៃឡប់ មក ជួប- 
ជុំ គៃួសរជួយ កសង  និង ស្តារ 

ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ នៅជន បទ 
ជយួ  ឱៃយ កមុារ បាន ចលូ សលា រៀន 
ជយួ កាត ់បន្ថយ ភាព អត ់ឃ្លាន នងិ 
បញ្ហា កង្វះអា ហារូប ត្ថម្ភ និង ជំងឺ 
ផៃសៃងៗ »។ លើស ពី នៃះ កម្មវិធី 
សៃបៀ ង អាហារ ពិភពលោកបានជួ យ  
លើក កម្ពស់ ជីវភាព បៃជា ជន និង 
ជួយ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង គៃះ មហន្ត - 
រាយ ធម្មជាត ិដចូជាទកឹ ជនំន ់នងិ 
គៃះរាំង ស្ងួត ជា ដើម ដើមៃបី ការ - 
ពារ សវុត្ថភិាព  នងិ អាយ ុជវីតិរបស ់
បៃជា ជន។ លោក ឆៃលី លើក ឡើ ង  
ថា បច្ចុបៃបន្ន នៃះ វត្តមាន របស់ 

កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ ពិភព លោក 
រឹតតៃមាន សរៈ សំខាន់ ក្នុង ការ- 
ចូលរួម ចំណៃក ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
និង ការ វិវិឌៃឍថ្មីៗ ក្នងុ តំបន់ និង ពិភ ព - 
លោក តាមរយៈ ការ ជួយរៀប ចំ 
គោ ល នយោបាយ  យុទ្ធ សសៃ្ត 
ការពងៃឹង សមត្ថភាព ស្ថាប័ន និង 
មនៃ្តី ទាំងនៅ ថា្នាក់ ជាតិ និង ថា្នាក់ - 
កៃម ជាតិ  ការ សមៃប សមៃលួ  កា រ 
តស៊មូត ិការសកិៃសា សៃវ ជៃវ នងិ 
ការ គៃបគ់ៃង ពត័ម៌ា ន  នងិ ចណំៃះ- 
ដឹង  និង ការ កសង មូលធ ន មនុ សៃស។

ជា មួយ គ្នានោះ ដៃរ លោកសៃី 

គ្លៃរ អៃននី កូនិន បាន លើក ឡើង  
ផង ដៃរ ថា កម្មវិធី សៃបៀង អាហារ 
ពិភព លោក ធ្វើ ការ ផ្គត់ផ្គង់សៃបៀង  
ដោយ សរ តៃ  [យើង] គិត ថា 
សៃបៀ ង នឹង នំា មក នូវ សន្តភិាព ដៃ ល 
នៃះគឺ ជាចំណុច សំខាន់ សមៃប់  
WF  P ក្នុង ការជួយ ដល់ កម្ពុ ជា  
ក៏ ដូចជាជួយ ទៅ ដល់ ជន ភៀស- 
ខ្លួន នៅ តាម ពៃំដៃន ខ្មៃរ-ថៃជា - 
ដើម។ លោកសៃី មាន បៃសសន៍ 
ថា៖«កាល ពី ពៃល ថ្មីៗនៃះ WF P 
បាន បៃរព្ធនូវ ទិវា សៃបៀង ពិភព- 
លោ ក  ដៃល យើង បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 

ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ហើយ ដូច 
ឯកឧត្តម ជៃប ហើយ  យើង ធ្វើ ការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹងភាពអត់ឃ្លាន  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  ខ្វះ នូវ  អាហារូប ត្ថម្ភ 
ហើយ ជាពិសៃស នៅ ក្នុង សម័យ 
កូវីដ នៃះ ផង ដៃរ យើង ឃើញមាន 
បៃជាជន ជាចៃើន រង គៃះ ដោយ 
ភាព អត់ ឃ្លាន »។ លើស ពី នៃះ 
តួនា  ទី របស់  WFP គឺ ចូលរួម ទូទំា ង 
ពិភព លោក  ជាពិសៃស បៃទៃស 
កម្ពជុាដើមៃបី បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ជា ម ួយ  
នឹង ភាព អត់ ឃ្លាន  និង កង្វះ អាហា - 
រូបត្ថម្ភ ហើយ WFP នឹង ជួយ ធ្វើ- 
ការ អន្តរាគមន៍ ទៅ ដល់ ការ ធ្វើ 
យ៉ាង ណា ឱៃយ បាន បៃសើរ ឡើង នូវ 
សន្ត ិសុខ សៃបៀង  និង អាហា រូបត្ថម្ភ ។

លោក សៃី គ្លៃរ អៃននី កូនិន 
បាន លើក ឡើង ថា៖«សហ បៃតិ - 
បត្តិ ការ គ្នានៃះ  គឺជារឿង សំខាន់ - 
ណាស ់សមៃប ់ឆ្លើយ តប នងឹ បញ្ហា 
សន្ត ិសខុ សៃបៀង  នងិ អាហារបូត្ថម្ភ 
នៃះ ហើយ នៅ ក្នុង កិច្ច ពៃមពៃៀង 
របស់ យើង  រយៈ ពៃល ៤ឆ្នានំៃះ ដៃ ល 
ជា កិច្ច ពៃម ពៃៀង បៃចា ំបៃទៃ ស គឺ 
បាន ផ្តាត ទៅ លើ ចំណុច ផៃសៃងៗ 
ជាចៃើន ហើយនៅ ក្នុង នោះ យើង 
ផ្តាត សំខាន់ ទៅលើ ភាព ជាដៃគូ 
រវាង  WFP ជាមួយ នឹង ស្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ហើ យ 

ចំណុច សំខាន់គឺយើង  ផ្តាត លើ 
ការ កសង  សមត្ថភាព របស់  ថា្នាក់ - 
ជាតិ និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប នឹង ការដោះ សៃយ នូវ 
កង្វះ សៃបៀង និង អាហារូប ត្ថម្ភ»។

កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃភាព ជា ដៃគូ 
រវាង កៃុម បៃឹកៃសា ស្តារ អភិវឌៃឍន៍ 
វិស័យ កសិកម្ម និង ជនបទ  និង  
WFP ផ្តាតសំខាន់ លើ៤ ចំណុច 
គឺ៖ ការរៀប ចំ  និង អនុវត្ត យុទ្ធ - 
សសៃ្ត ជាតិស្តី ពី សន្តិសុខ សៃបៀង 
នងិ អាហារបូត្ថម្ភ លើកទ២ី (២០ 
២០-២០២៣) ការ ពងៃឹង ការ- 
សមៃប សមៃួល ពហុវិស័យ ទំាង 
ថា្នាកជ់ាត ិនងិ ថា្នាកក់ៃម ជាត ិ ដើ មៃបី 
ធ្វើ ផៃន ការ សខុដមុ នយីកម្ម វសិយ័ 
សៃបៀង  និង អាហារូប ត្ថម្ភ។ ការ- 
បញៃ្ជាបការងារ សន្តិសុខសៃបៀង 
និង អាហារូបត្ថម្ភ ទៅក្នុង ដំណើរ- 
ការ រៀប ចំ ផៃន ការ របស់ កៃសួង 
ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋ បាល ថា្នាក់ កៃ ម  - 
ជាតិ ពិសៃស ផៃន ការ អភិវឌៃឍន៍ 
ឃុំ-សងា្កាត់ ។ 

លើស ពី នៃះ មាន ការសមៃួល 
ដល់ការ គៃប់គៃង ព័ត៌មាន  និង 
ចណំៃះ ដងឹ ការតស៊ ូមត ិការតាម- 
ដន តៃួត ពិនិតៃយ  និង ការ ធ្វើ របាយ - 
ការណ ៍លើ វសិយ័ សន្ត ិសខុ សៃបៀង  
និង អាហារូប ត្ថម្ភ៕

លោក យឹម ឆេលី និង លោក សេ ីគ្លេរ អេននី  កូនិន នៅ ក្នងុ ពិធី ចុះ ហត្ថ លេខា ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ទី ស្តីការ គណៈរដ្ឋ មន្តៃី 



តពីទំព័រ១...ដែលរងគែះ
ដោយសារទកឹជនំន់នងិពនិតិែយ
សា្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុង
ខែត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពី
មែសិលមិញ លោកហ៊ុនសែន
បានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋថា
រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍តែ
រឿងជួយសង្គែះបែជាពលរដ្ឋ
តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនខ្វល់ជា-
មួយនឹងកែុមបែឆាំងទាំងនោះ
ទែបើទោះជាកែុមនែះនិយាយ
ស្ដីអ្វីនិងគែងធ្វើអ្វីក៏ដោយ។
បើទោះបីជាលោកមិនចង់

ថ្លែងសារនយោបាយយា៉ាងណា
ក្ដីក៏លោកហ៊ុនសែននៅតែ
ថ្លែងទៅកាន់បែជាពលរដ្ឋថា៖
«ខ្ញុំមិនខ្វល់ថា ពួកបែឆាំងគែ
នយិាយយា៉ាងម៉ែចអីយា៉ាងម៉ែច
ពែះអានោះវាបន់ឱែយតែបែជា-
ជនងាប់ឱែយបានចែើនដើមែបីវា
ឆ្លៀតយកចំណែញថា យើង
អត់សមត្ថភាពគែប់គែងតែ
ប៉ុណ្ណឹងទែអ្វីដែលពួកគែចង់
បានគឺប៉ុណ្ណឹង។ សមែប់យើង
វាមិនចំណុះលើពួកហ្នឹងថាទែ
អ្វីដែលយើងតែូវធ្វើតែូវខិតខំ
បន្តទៀត»។ «យើងនឹងជម្នះ
បាននូវការលំបាកដែលមកពី
ជំនន់ទឹកភ្លៀងយើងនៅតែ
មានសមត្ថភាពសា្ដារឡើងវិញ
កែយទឹកជំនន់»។
លោក ហ៊ុន សែនក៏បាន

បងា្ហាញឱែយដឹងទៀតថាកែមុបែ-
ឆំាងក៏បានរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាល
ផងដែរដែលបានទិញរថយន្ត
២៩០គែឿងពីចិនសមែប់បមែើ
ឱែយវសិយ័កងទព័ប៉នុ្តែបែរជាគែ
ទតិៀនថារថយន្តនោះសមែប់
ដឹកកងទ័ពទៅបង្កែបបែជា-
ពលរដ្ឋ ខណៈដែលរថយន្ត

ទាំងនោះកំពុងបែើបែស់ជា
មធែយោបាយជួយសង្គែះបែ-
ជាពលរដ្ឋដែលរងគែះដោយ
ទឹកជំនន់។
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា៖

«គែគួរអបអរតែបែរទិតៀន
ធុនណឹងមិនបាច់នៅសែុកខ្មែរ
ទែគែដែញវ៉ែ»។
លើសពីនែះទៀតលោកក៏

បានពែមានទុកមុនសមែប់
ដល់អ្នកដែលចង់ធ្វើបាតុកម្ម
នៅមុខសា្ថានទូតចិននៅកម្ពុជា
ខណៈពែលដែលកម្ពុជាកំពុង
ដោះសែយបញ្ហាគែះទឹក-
ជំនន់។
លោកថា៖«អ្នកដែលចង់ធ្វើ

បាតុកម្ម តែូវបែយ័ត្នបែយែង
និងកុំមករញ៉ែរញែវើយ។ខ្ញុំ
សមូជមែបថាមខុសញ្ញាដែល
បែុងឡើងមកភ្នំពែញនោះ
ឥឡវូគែមនិសវូយកអ្នកភ្នពំែញ
ទែគែរើសអ្នកខែត្តដើមែបីមក
ឈរធ្វើបាតុកម្ម។មុខសញ្ញា
ណាគែគែប់គែងបានហើយ។
ផ្ដាំផ្ញើទៅកុំមកដក់ញត្តិអី២៣
តុលានោះ។ អាអ្នកចុះហត្ថ-
លែខា២៣តុលានែះនៅឈរ
នៅហ្នឹងមា្នាក់ (ចង្អុលទៅខ្លួន-
ឯង)ទៀបាញ់មា្នាក់នៅតែ២
នក់ទែ។ សុទ្ធតែអ្នកចុះហត្ថ-
លែខាលើកចិ្ចពែមពែៀងទីកែងុ
បា៉ារើស។ ឯងកិច្ចពែមពែៀង
កែុងបា៉ារើសអីនឹងគែដែរ មកធ្វើ
បាតុកម្មនោះ? ហើយសា្គាល់
កិច្ចពែមពែៀងបា៉ារើសនោះ
ចែបាស់ទែ?បើគែអ្នកចរចាកចិ្ច-
ពែមពែៀងនែះ»។ «សុំផ្ដាំផ្ញើ
កំពុងទឹកជំនន់ផងកូវើដផងកុំ
រញ៉ែរញ៉ែហើយកុំទៅលើក
មែមដែ៣អីចូលរួមជាមួយថែ។

ឃើញថែដក់តែឡប់ទៅវញិថា
កំុជែៀតជែកផ្ទែក្នងុរបស់អញ។
ឃើញខាងថែដក់តែឡប់
ទៅវិញ។អីចង់សាមគ្គីភាព
ជាមួយការតស៊ូរបស់បែជាជន
ថែ។ រឿងថែជារឿងរបស់ថែ
រឿងខ្មែរជារឿងរបស់ខ្មែរ»។
បើទោះបីជាបែសាសន៍របស់

លោកមិនសំដៅផ្ទាល់ទៅលើ
បុគ្គលណាមា្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊នុ
សែនទនំងសំដៅទៅលើលោក
សមរងែសុីពីពែះលោកសម-
រងែសុីបានសរសែរនៅលើហ្វែស-
ប៊ុករបស់លោកកាលពីថ្ងែទី
១៩តុលាថានៅថ្ងែទី២៣
តុលា ដែលជាខួបទី ២៩ នែ
កិច្ចពែមពែៀងទីកែុងបា៉ារើស
«ជនជាតិខ្មែរទូទាំងពិភព-
លោកនឹងរៀបចំធ្វើបាតុកម្ម
បែឆាំងវត្តមានយោធាចិន លើ
ទឹកដីបែទែសកម្ពជុា»។បើតាម
ហ្វែសប៊ុកលោកសមរងែសុី ថា
ការធ្វើបាតុកម្មនែះធ្វើឡើងនៅ
មុខសា្ថានទូត និងសា្ថានកុង-
ស៊ុលចិននៅកែបែទែសរួម-
មាននៅទីកែុងធំៗនៅសហរដ្ឋ-
អាមែរិកកាណាដបារាងំបែល-
ហែសុិក ស្វ៊ីសអូស្តែលី នូ-

វែលសែឡង់កូរ៉ែខាងតែបូងនិង
ជប៉ុន ដើមែបីបែឆាំងនឹងអ្វីដែល
លោកអះអាងថា«វត្តមាន
យោធាចនិនៅកម្ពជុា»។លើស
ពីនែះលោកសមរងែសុីក៏បាន
បង្ហាះរូបលោក លើកមែមដែ
៣ដែលជាសញ្ញាគំាទែដល់
ការធ្វើបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិបែ-
ជាធិបតែយែយនៅបែទែសថែ។
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នអតីតតណំាង

រាស្តែគណបកែសសង្គែះជាតិ
បានថ្លែងដោយយល់ឃើញថា
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊នុ
សែនថាបកែសបែឆាងំចង់ឃើញ
មនុសែសសា្លាប់ដើមែបីជាលែស
ចោទរដ្ឋាភិបាលនោះមនិតែមឹ-
តែូវទែ។
លោកថ្លែងដចូ្នែះថា៖«ខ្ញុំអត់

យល់អ៊ីចឹងទែបកែសបែឆាំងមិន
បានបន់សែន់ឱែយមនសុែសសា្លាប់អី
មិនមានទែ។ កែងលោអ្នក-
ណាផែសែងខ្ញុំមិនដឹង សមែប់ខ្ញុំ
ជាសមាជិកអតីតបកែសបែឆាំង
មួយដែរ ខ្ញុំចង់ឃើញតែភាព-
សុខសាន្តរបស់សង្គម របស់
រាស្តែទាំងអស់គា្នា។ថ្មីៗនែះខ្ញុំ
ឃើញមែដឹកនំធំៗសសែក់-
សសែំចុះទៅជួយនែះជារឿង
បែសើរខ្ញុំមានការតែកអរ

ណាស់។ខ្ញុំមិនដឹងថាកែុម-
ណាចង់ឃើញមនុសែសសា្លាប់
ដើមែបីបនោ្ទាសរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមនិ
មានជំនឿបែបនែះទែ»។
លោកអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្នថ្លែងថា

លោកមិនបានដឹងពីគមែង
ការធ្វើបាតុកម្មមុខសា្ថានទូត
ចនិដើមែបីបែឆាងំវត្តមានយោធា
ចិននៅកម្ពុជាទែ ពែះពែល-
នែះពលរដ្ឋកំពុងរងគែះដោយ-
សារទឹកជំនន់ និងកូវើដដូច្នែះ
មិនជឿថាមានអ្នកទៅគិតគូរ
រឿងធ្វើបាតុកម្មដែលបែឈម
នឹងគែះថា្នាក់នោះទែ។
លោកគិនភាបែធានវិទែយោសា្ថាន

ទនំក់ទនំងអន្តរជាតិបានថ្លែង
ថានិន្នាការអ្នកបែឆាំងនៅ
កម្ពុជាជាទូទៅចង់ឃើញ
ចំណុចអវិជ្ជមានកើតចែញពី
រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាចណំចុ
នោះកើតឡើងពីគែះធម្មជាតិ
ក៏ដោយក៏ពួកគែដក់បន្ទុកលើ
រដ្ឋាភិបាលដែរ។ លោកយល់
ថា ការធ្វើបាតុកម្មបែឆាំងនឹង
ចិននៅកម្ពុជាគឺជារឿងមិន
តែមឹតែវូពីពែះការធ្វើបែបនែះ
បែៀបដូចជាការអូសកម្ពុជាឱែយ
ចូលក្នុងលែបែងនែការបែកួត-
បែជែងភូមិសាស្តែនយោបាយ
រវាងចិននិងអាមែរិក។
លោកគិនភាថ្លែងថា៖«វា

អត់មានហែតុផលអ្វីដែលយើង
តែូវធ្វើបាតុកម្មបែឆាំងវត្តមាន
ចនិនៅកម្ពជុាទែពែះគែកពំងុ
ជំរុញការលើកកម្ពស់ទំនក់-
ទំនងគែប់តែបែទែស។ មូល-
ហែតុនែការធ្វើបាតុកម្មវាអត់
សមហែតុផល។តែបើគាត់ធ្វើ
បាតុកម្មនៅកែបែទែស វាជា
សទិ្ធិរបស់គាត់ហើយអាសែយ័
លើយុតា្តធិការបែទែសនោះ។
បើធ្វើនៅកម្ពជុាខ្ញុំយល់ថារដ្ឋា-
ភិបាលនឹងមានវិធានការ»៕
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វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈកែមុបែកឹែសាជាតិភាសា-
ខ្មែរនែរាជបណ្ឌិតែយសភាកម្ពុជា
កពំងុរៀបចំបង្កើតកម្មវធិីសហូ្វវែរ
អែហ្វ (SoftwareApp)លើ
សា្មាតហ្វនូ(AndroidandApp
store)ដើមែបីកែកំហុសសំណែរ
អកែសរខ្មែរខណៈសែចក្តីពែងអនុ-
កែឹតែយស្តីពីការគែប់គែងលើការ-
បែើភាសាខ្មែរកំពុងតែធ្វើផងដែរ។
លោកឈិតវណា្ណោឫទ្ធិទបីែកឹែសា

រាជបណ្ឌិតែយសភាកម្ពុជា និងជា
អ្នកសមែបសមែលួក្នងុការបង្កើត
សូហ្វវែរអែហ្វនែះ ថ្លែងបែប់
ភ្នពំែញបុ៉ស្ដិ៍ពីមែសិលមិញថាកែមុ-
ការងារបច្ចែកទែសបានចាប់ផ្ដើម
បែមូលទិន្នន័យសមែប់បង្កើតកម្មវិធី
សូហ្វវែរអែហ្វនែះតាំងពីដើមឆា្នាំ

នែះហើយបច្ចុបែបន្នបានសមែច
ស្ទើរ១០០ភាគរយសមែប់បច្ចែក-
ទែសអែហ្វលើបែព័ន្ធបែតិបត្ដិការ
Android និងកំពុងកែតមែវូបច្ចែក-
ទែសមួយចំនួនលើបែតិបត្ដិការ
Appstoreដែលយា៉ាងយូរ១ខែ
ទៀតនឹងធ្វើរួចរាល់ទាំងសែុង។
លោកថ្លែងថា៖«កម្មវិធីសា្មាត-

ហ្វូននែះជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់ពុំ-
ធា្លាប់មានពីមុនមកសមែប់ឱែយ
សាធារណជន អាចបែើទូរស័ព្ទ
ថតរូបហើយបញ្ជូនទៅកែសួង
សា្ថាប័នអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធឱែយបាន
ដឹងពីរូបសញ្ញាដែលមានកំហុស
និងបញ្ជាក់ទីតាំងរបស់រូបសញ្ញា
នោះ ដើមែបីឱែយកែសួង សា្ថាប័ន
អាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិតែយ និងកែ-
តមែូវតាមនីតិវិធីដែលមានចែង
ក្នុងអនុកែឹតែយ ស្តីពីការគែប់គែង-

លើការបែើភាសាខ្មែរនៅលើរូប
សញ្ញា»។បើតាមលោកវណា្ណោឫទ្ធិ
ចាប់ពីពែលនែះទៅតាមរយៈកម្ម-
វិធីសា្មាតហ្វូននែះ ទាំងមហាជន
កែសួងសា្ថាប័ននិងអាជា្ញាធរពាក់-
ព័ន្ធអាចចូលរួមតាមដនតែតួពិនិតែយ
និងកែតមែូវរាល់កំហុសនែការ
បែើបែស់ភាសាខ្មែរលើរបូសញ្ញា
ទាំងអស់គា្នាដោយពុំមានការស្តី-
បនោ្ទាសទមា្លាក់កំហុសលើភាគី
ណាមួយឡើយ។
លោកសុខទូចបែធានរាជ-

បណ្ឌតិែយសភាកម្ពជុាថ្លែងពីមែសិល-
មិញថារាជបណ្ឌិតែយសភាកម្ពុជា
កំពុងជំរុញការធ្វើសែចក្តីពែង
អនុកែឹតែយស្តីពីការគែប់គែងលើ
ការបែើភាសាខ្មែរនៅលើរូបសញ្ញា
ឱែយបានរួចរាល់ឆាប់ៗ តាមដែល-
អាចធ្វើទៅបានខណៈបច្ចុបែបន្ន

កំពុងពន្លឿនពិភាកែសាការងារនែះ
ជាមយួកែសងួសា្ថាបន័ពាកព់ន័្ធ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងតែវូពិភា-
កែសាជាមួយកែសួងជាចែើនប៉ុន្ដែ
ដូចជាមិនមានអ្វដីែលជាការជំទាស់
ទែពែះសែចក្ដីពែងអនុកែឹតែយ
នែះគឺជាការចំាបាច់សមែប់ដំណើរ-
ការតែួតពិនិតែយទៅលើផ្ទាំងអកែសរ
ដែលមានកហំសុ។បើយើងគា្មាន
ចែបាប់យើងគា្មានអ្វីដើមែបីតែួត-
ពិនិតែយលើកំហុសទាំងនែះទែ»។
បើតាមលោកសុខទូចកែុម-

ការងាររបស់រាជបណ្ឌិតែយសភា-
កម្ពុជាបានធ្វើការងារលើការធ្វើ
សែចក្ដីពែងអនុកែឹតែយស្តីពីការ-
គែប់គែងលើការបែើភាសាខ្មែរ
នៅលើរូបសញ្ញាតំាងពីឆា្នាំ២០១១
ប៉ុន្ដែមិនទទួលបានលទ្ធផល។
ប៉ុន្ដែលោកបានប្ដែជា្ញាថាក្នុង

អាណត្តិលោកធ្វើជាបែធានរាជ-
បណ្ឌិតែយសភានែះនឹងធ្វើសែចក្ដី-
ពែងអនកុែតឹែយនែះឱែយបានរចួរាល់
និងបែឹងបែងឱែយរួចរាល់ក្នុង
ដំណាច់ឆា្នាំ២០២០នែះផងដែរ។
លោកសុខទូចថ្លែងថាការ-

រៀបចំបង្កើតកម្មវធិីសហូ្វវែរអែហ្វ
លើសា្មាតហ្វនូដើមែបីកែកហំសុក្នងុ
សំណែរលើសា្លាកសញ្ញានិងបែព័ន្ធ
ផែសព្វផែសាយគឺដើមែបីធ្វើទំនើបកម្ម
អកែសរសាសែ្ដខ្មែរឱែយទាន់សម័យ-
បច្ចែកវិទែយោ៤.០ពែះកម្មវិធីសា្មាត-
ហ្វនូអាចឱែយមហាជនគែប់គា្នាបញ្ចូន
កំហុសអកែសរគែប់ទីកន្លែងមក
កាន់សមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធដើមែបី
មានមូលដ្ឋានទៅកែតមែវូភា្លាមៗ។
កែុមបែឹកែសាជាតិភាសាខ្មែរ

កាលពីថ្ងែទី២០ខែតុលាបាន
រៀបចំសិកា្ខាសាលាស្តីពីការ-

ពគិែះយោបល់លើសែចក្តីពែង
អនុកែឹតែយស្តីពីការគែប់គែងលើ
ការបែើភាសាខ្មែរនៅលើសា្លាក-
សញ្ញា និងការផែសព្វផែសាយកម្មវិធី
សហូ្វវែរអែហ្វនែះនៅរាជបណ្ឌិតែយ-
សភាកម្ពុជាដើមែបីបងា្ហាញដល់
អ្នកចូលរួម និងមហាជនដើមែបី
ពិភាកែសាស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែម
ក្នុងការជំរុញឱែយសែចក្តីពែង
អនុកែឹតែយនែះកាន់តែគែប់ជែុង-
ជែយ។យោងតាមលទ្ធផល
សែវជែវរបស់កែុមបែឹកែសាជាតិ
ភាសាខ្មែរបងា្ហាញក្នងុសិកា្ខាសាលា
នែះថាកំហុសនែការបែើភាសា-
ខ្មែរលើរូបសញ្ញាមានដល់ទៅ២៥
ភាគរយគឺកហំសុក្នងុការសរសែរ
សែៈពែយញ្ជនៈវណ្ណយុត្តការសរ-
សែរជាពែយោង្គតមែួតឬពែយោង្គរាយ
និងកំហុសខាងវែយែយោករណ៍៕

ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិភាសាខ្ម្ររកំពុងរៀបចំបង្កើតសូហ្វវ្ររអ្រហ្វលើសា្មាតហ្វនូដើម្របីក្រកំហុសសំណ្ររអក្រសរខ្ម្ររ

លោកហុ៊នស្រន...

លោកហុ៊នសេនដឹកនំាកម្លាងំពិនិតេយស្ថានភាពទឹកជំនន់។រូបថតSPM

មន្ត្រសីុីម៉ាក់...
តពីទំព័រ៤...យកមកបណ្ដុះ-
បណា្ដាល និងចូលរួមហ្វឹកហ្វឺន
ក្នុងវគ្គនែះ»។
លោកសុខកក្កដសិកា្ខាកាម

មា្នាក់ក្នងុចណំម៦០នក់ថ្លែងថា
លោកបានចលូរមួក្នងុវគ្គហ្វកឹហ្វនឺ
របស់អង្គភាពសុីមា៉ាក់រយៈពែល
៤ខែដោយទទលួបានចណំែះដងឹ
និងជំនញពីគែូបង្គាលរបស់
អង្គភាពជាចែើនចំណុច។លោក
ថានឹងយកចំណែះជំនញនែះ
ទៅបមែើការងារក្នងុវសិយ័បោស-
សមា្អាតមីន និងគែប់យុទ្ធភណ្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះឱែយបានល្អបែសើរ។
លោកថា៖«មុនពែលបានចូល-

សិកែសាក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺននែះ គឺខ្ញុំ
បានបែឡងចូលយា៉ាងហ្មត់ចត់
ដោយមនិមានការសុីសណំកូអ្វីទែ
បើទោះបីជាឪពុកខ្ញុំជាអតីតមនែ្តី
សុីមា៉ាក់ក៏ដោយ។ វគ្គនែះគឺមាន
ចំណុចពិបាកចែើនជាងចំណុច
មិនពិបាកតែយា៉ាងណាខ្ញុំបាន-
តាំងចិត្តពែយោយាមរៀនសូតែរហូត
ទទលួបានជោគជយ័ហើយខ្ញុំនងឹ
យកចំណែះជំនញទាំងអស់ទៅ
បមែើកិច្ចការសង្គមជាតិ»។
តាមរបាយការណ៍របស់សុមីា៉ាក់

ពីមែសិលមិញមន្តែីចូលនិវត្តន៍និង
ពិការភាពដែលជាអតតីមន្តែីរបស់
សុមីា៉ាក់១០១៣នកត់ែវូបានដក-់
បញ្ចូលក្នុងកែបខ័ណ្ឌនិងផ្តល់
ឋានន្តរសក័្តិក្នងុជរួកងយោធពល-
ខែមរភូមិន្ទដើមែបីទទួលបានរបប
យោធិនពែលចូលនិវត្តន៍។
របាយការណ៍បន្តថាគិតតែឹម

ដើមខែតុលានែះអតីតមន្តែីជំ-
នញសុីមា៉ាក់៤វគ្គហើយដែល
តែូវបានកាត់ឈ្មាះបញ្ចូលក្នុង
កែបខ័ណ្ឌ និងផ្តល់ឋានន្តរស័ក្តិ
ក្នុងជួរកងយោធពលខែមរភូមិន្ទ
នែកែសួងការពារជាតិ៕



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ក រ�និពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  ក រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង ក រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

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

ក រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

ក រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

ក រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

ក រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
�ៃ  ក់ សា យ

ក រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

ក រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

ក រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

ក រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

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

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

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

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា� , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  �ៃង សុខគនា�   

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

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
ក រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
�ៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ � ន�េក� យក �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េក� យក �េត

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

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

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

� យិក ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
ក រ�� ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួង២ផ្រសព្វផ្រសាយពីការប្រឆំាងបទល្មើសជួញដូរសំណាកសត្វព្រ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: កៃសួង យុត្តិ ធម៌- 
សហ ការ ជា មួយ រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ នៃ កៃសងួ កស ិកម្ម  រ ុកា្ខាបៃ- 
មាញ់  និង នៃសា ទ បាន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ពី គោល ការ ណ៍បៃ យុទ្ធ- 
បៃឆំង កា រជួញ ដូរ សំណាក- 
បៃភៃទ សត្វ ពៃ និ ង រុក្ខជាតិ ដល ់
មន្តៃីរ ដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ពៃះ រាជ- 
អាជា្ញា  និង ចៅ កៃម ចំនួន ៤០ រូប 
ដើ មៃបី ឱៃយមាន ការ យល់ ដឹង  និង 
 រួ មគ្នា បៃយុ ទ្ធ បៃ ឆំ ងនឹ ង បទ- 
ល្មើស ដៃល នាំឱៃយមា ន គៃះ- 
ថ្នាក់ ដល់ សត្វ ក មៃ   ។

ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៃះ បា ន ធ្វើ 
ឡើ ងតា ម រយៈ សិ កា្ខា សា លា 
កាល ពថី្ងៃទ ី១ ៩ ខៃតលុា  ដើ មៃប ី
ផៃសព្វ ផៃសា យ អន ុសញ្ញា ស្ដពី ី«ពា- 
ណិ ជ្ជ កម្ម អន្តរ ជាតិ លើ បៃភៃទ 
សត្វ  នងិ រកុ្ខ ជាត ិ ពៃ ដៃល កពំងុ 
រង គៃះថ្នា ក់» ហៅ កាត់ ថ 
សាយ តៃស(CITES)ដៃល 
បៃទៃស កម្ពជុា បាន ចូល ជា សមា - 
ជកិ  ទ ី១៤០  កាល ពឆី្នា ំ១៩៩៧ 
ក្នុង ចំណោម សមា ជិក ១៨៤ 
បៃទៃស លើ ពិភព លោក  ដើមៃបី 
រួម គ្នា បៃ យុទ្ធ នឹង ការ ជួញ ដូរ 
ល្មើស ចៃបាប់ នូវ សំ ណាក បៃ ភៃទ- 
សត្វ ពៃ  នងិ រកុ្ខ ជាត ិដៃល កពំងុ 
រង គៃះ ថ្នាក់ ។  

លោក គឹម  សន្ត ិភាព  រដ្ឋ លៃខា- 

ធិការ កៃសួង យុត្តិ ធម៌ បាន ថ្លៃង 
កាល ពីថ្ងៃ ទី២០  តុលា ថ  ការ- 
ធ្វើសិ កា្ខាសា លា  នៃះ  ដើមៃបី ពងៃងឹ 
ចៃបាប់ ស្ដីពី អនុ សញ្ញា ពាណិជ្ជ- 
កម្ម អន្តរ ជាតិ ហៅ កាត់ ថសាយ- 
តៃស(CITES) ខណៈ កម្ពុជា 
ជា រដ្ឋ ភាគ ីនៃ អន ុសញ្ញា នៃះ  ដើមៃប ី
ចូល រួម បៃ យុទ្ធ នឹង  បទ ល្មើស នៃះ 
ដៃល ចង កៃង នៅ ក្នងុ ឧប សម្ពន័្ធ 
នៃ អនុ សញ្ញា នៃះ ។

លោក បន្ត ថ  លើ សពី នៃះ  
ម ន្តៃ ីពាក់ ព័ន្ធ  តៃវូ  ស្វៃង យល់ អពំ ី
ការ អ នុវត្ត វិធា នការ ចុះ បង្កៃប 
បទ ល្មើស ជញួ ដរូ សត្វ ពៃ ដៃល 
ស ហ ការ ជា មួយ អង្គការ សម្ពន័្ធ- 
មិត្ត សត្វ ពៃ និ ង ដៃ គូអភិ វឌៃឍន៍ 
នានា។ក្នងុ នោះ  តៃវូ ដងឹ ព ីរបៀប 
សរសៃរ កណំត ់ហៃត ុបទល្មើស  
សត្វ ពៃ និង ការ បំពៃញ ទមៃង់ 
បៃប បទ នៃ កំណត់ ហៃតុ បទ- 
ល្មើស សត្វ ពៃ  និង ពៃ ឈើ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថ៖«យើង  
នៅតៃ ជំរុញ បន្ថៃម ទៅលើ ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ អនុ- 
ស ញ្ញាCITESបាន កំណត់គឺ  
ការពារ បៃ ភៃ ទ  សត្វ ពៃ កមៃ  
ជិត ផុត ពូជ ដៃល ចៃបាប់ ពៃឈើ 
បាន ចៃង ថ ជា បទ ល្មើស  ដចូ្នៃះ 
មន្តៃី នគ របាល យុត្តិ ធម៌  ដៃល  
ទទលួ បាន នតី ិស មៃប ទា ក្នងុ រឿង 
នៃះ ជា មួយ នឹង ចៅ កៃម  ពៃះរាជ- 
អា ជា្ញា តៃវូ តៃ សហ ការគ្នា ឱៃយ បាន 

ស្អិត ល្មួត ដើ មៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
អំពើ ជួញ ដូរ ស ត្វ ពៃ  គៃប់ រូប- 
ភា ព ទាំង អស់ »។

លោក សួន  ផលា្លា  មន្តៃី រដ្ឋ- 
បាល ពៃឈើ នៃ កៃសួង កសិកម្ម  
រកុា្ខា បៃមាញ ់ នងិ នៃ សាទ  ដៃល 
បាន ចូលរួម ក្នុង សិកា្ខា សាលា  
បាន ឱៃយ ដងឹ ព ីថ្ងៃទ ី២០  តលុា ថ 
ក្នុង នាម ជាមន្តៃី អនុវត្ត ចៃបាប់  
តៃូ វតៃ ពងៃឹង សមត្ថ ភាព ទាក់- 
ទង ការ សៃវ ជៃវ សុើប អង្កៃត 
ទប់សា្កាត់  និង ប ង្កៃ ប  សកម្ម- 
ភាពធ្វើ ពាណិ ជ្ជកម្ម ការធ្វើ សន្នធិិ 
ការ នាចំៃញ-នាចំលូ ភ្លកុ ដរំ ីនងិ 
សំណាក សត្វពៃ ល្មើស ចៃបាប់ 
គៃប់ រូប ភាព ។

លោក បន្ត ថ  កន្លង មក  អង្គ- 
ភាព គយ បាន អនុវត្ត ចៃបាប់ ដោយ 
បង្កៃប បទ ល្មើស ជួញ ដូរ ភ្លុក - 
ដំរី  ទម្ងន់  ៩៣៥៣,០១ គីឡូ-
កៃ ម រឯី  ភ្លកុ ដរំ ីទម្ងន ់៣៥៣,០៥ 
គីឡូ កៃម ដៃល ល្មើស ចៃបាប់ ពៃ- 
ឈើ   តៃវូបាន  ផ្នៃក រដ្ឋ បាល ពៃ- 
ឈើ ចាប ់របឹ អសូ។ អ្វដីៃល គរួ ឱៃយ 
បារម្ភ ខា្លាងំ គ ឺភ្លកុ ដរំ ីជា សណំាក 
តៃវូ បាន គៃ យក មក ពី ការ បរបាញ់ 
បៃភៃទ សត្វ ដំរី  ទាំង ដំរី អាសុី 
និង ដំរី អា្រហ្វិក  ហើយ តៃូវ បាន 
គៃ ជួញ ដូរ ដោយ លួច លាក់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថ៖ «ដើមៃបី អនុ- 
វត្ត អនុ សញ្ញា CITES គឺ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា យើង បាន 

បង្កើត សមត្ថ កចិ្ច គៃប ់គៃង (អា- 
ជា្ញា ធរ គៃប ់គៃង) មយួ ដៃល មាន 
ទីចាត់ ការ នៅ ទីស្តីកា រ កៃសួង 
កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃ- 
សាទ  និង បង្កើត សមត្ថ កិច្ច វិទៃយា- 
សាស្តៃ( អាជា្ញា ធរ វទិៃយា សាស្តៃ)
សាយ តៃស ចំនួន ៣  រួម មាន 
រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ  រដ្ឋបាល ជល- 
ផល និង អគ្គ នាយ ក ដ្ឋាន- 
រដ្ឋបាល ការពារ  និង អភិ រកៃស ធ ម្ម- 
ជាត ិនៃ កៃសងួ បរ ិសា្ថាន។  ដចូ្នៃះ 
មន្តៃី ទាំង នៃះតៃូ វតៃ  ស្វៃងយ ល់ 
ពី CITES ឱៃយ បាន ចៃបាស់លាស់»។  
    តាម របាយ ការណ៍ សង្ខៃប ពី 
សិកា្ខា សាលា នៃះ  បាន ឱៃយ ដឹង ថ  
ចៃបាប់ ស្តីពី ពៃ ឈើ ឆ្នាំ ២០០២  
ចៃបាប ់ស្តពី ីជល ផល ឆ្នា ំ២០០៦  
និង ចៃបាប់ ស្តីពី គយ ឆ្នាំ ២០០៧ 
គឺជា វិធាន សមៃប់ គោរព  និង 
បៃពៃឹត្ត តាម ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត់។ 
ចំពោះ មន្តៃ ីរាជ ការ  និង ភា្នាក់ ងារ- 
សា ធារណៈ  ដទៃ ទៀត ដៃល ចៃបាប់ 
បៃគល់ អំណាច ឱៃយ ពិនិតៃយ បទ- 
ល្មើស គឺជា មន្តៃី ជំនាញ ជួយ 
ដល់ ចៅ កៃម អយៃយ ការ អម សា- 
លាដំ បូ ង និង សា លាឧ ទ្ធរណ៍ 
លើ ការ ធ្វើ កោស លៃយ វិច័យ សំ- 
ណាក បៃភៃទ សត្វ ពៃ  និ ង រុក្ខ- 
ជាតិ ក្នុង ដំណាក់ កាល នៃ ការ- 
ព ងៃឹង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ឬ ការ - 
ក សាង សណំុ ំរឿង ជនូ តលុា ការ 
សមៃប់ ជំនុំ ជមៃះ ក្តី៕ 

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ របាយការណ៍ របស់ 
អង្គការ សង្គម សុវីលិ ចនំនួ ៣ ដៃល 
ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ   ក្នុង រយៈ ពៃល ៤ ឆ្នាំ 
ចងុ កៃយ បងា្ហាញ ថ អ្នក ឆ្លើយ តប 
ក្នងុ ចំនួន តិច តួច បុ៉ណោ្ណោះ  ដៃល ជឿ - 
ជាក់ ថ  ពួក គៃ មាន ការ យល់ ដឹង អំ ពី 
សិទ្ធិ សៃរីភាព ជាមូលដ្ឋាន។ ប៉ុន្តៃ 
អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង យុត្តធិម៌ ថ្លៃង ថ 
លទ្ធផល  នៃ ការ សៃវ ជៃវអា សៃយ័  
លើ គោល បំណង នៃ  ការ ស្ទង់ មតិ។

អង្គការ សង្គម សុវីលិទាងំ ៣ រមួ- 
មានមជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធមិនុ សៃស កម្ព ុជា  
(CCHR)សមាគ ម  អាដហុក និង 
មជៃឈ មណ្ឌ ល  សាមគ្គី ភាព  បាន  ធ្វើ- 
ការ ស្ទង់ មតិ ពល រដ្ឋ ទូទៅ   កាល ពី 
ខៃ មករា ដើម  ឆ្នាំ ២០២០ និង បាន 
បៃៀប ធៀប លទ្ធ  ផល នៃះ ជា មួយ 
នឹង លទ្ធ ផល នៃ ការ ស្ទង់ មតិ ចំនួន  
៣ ឆ្នាំ ជាប់ គ្នា កន្លង មក។ ការ សៃវ- 
ជៃវ នៃះ ពិនិ តៃយ មើល លើ ការ  កើន - 
ឡើង  និង ការ ធា្លា ក់  ចុះ នៃ ការ យល់- 
ដឹង សិទ្ធ ិសៃរី ភា ព ជាមូលដ្ឋាន របស់  
ពលរដ្ឋ។ ការ សៃវជៃវ នៃះមាន   អ្ន ក -  
ឆ្លើយ តប ការ ស្ទង់ មតិ បៃមាណ ១០ 

០០នាក់ ។  តៃ  នៅឆ្នាំ២០២០ មា ន 
អ្នក ចូ ល រួម  ឆ្លើយ  តិច ជាង ឆ្នា ំមុន ៗ  ។

បើតាម លទ្ធផល  សង្ខៃប  នៃ ការ- 
ស្ទង់ មតិ សាធារណជន  ចៃញ ផៃសា យ 
នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ បញ្ជា ក ់ ថ នៅ ឆ្នាំ 
២០១៦, ២០១៨, ២០១៩, នងិ 
ឆ្នា ំ២០២០  មាន អ្នក ឆ្លើយ តប ក្នងុ 
ចំនួន តិច តួច ដៃល ជឿ  ថពួកគៃ មា ន  
ការ យល់  ដឹង អំពី  សិទ្ធ ិសៃរីភាព ជា 
មូលដ្ឋាន។ សាធា រណជន កាន់ តៃ 
តិចជាង មុន   យល់ ថ ពួកគៃ មាន 
សៃរី  ភាព ក្នុង ការ ចូលរួម ជា  សមា - 
គម ហើយ ពកួ គៃ យល់ ថ សៃរីភាព 
ក្នងុ ការ ចូលរួម ក្ន ុ ង ជីវភាព នយោ - 
បាយ  ក៏ មាន តិច តួច ។ អ្នក ឆ្លើយ តប  
តិច តួច យល់ ថ ពួក  គៃ មាន សៃរី - 
ភាព ក្នងុ ការ ជបួ បៃជុ ំដោយ សន្តវិ ិធ ី
ធ្វើ កូដកម្មឬ បាតុកម្មនិយាយ ដោ យ  
បើក ចំហ នៅ ទី សាធារណៈ មាន សុវ ត្ថ ិ- 
ភាព ក្ន ុង  ការ រាយការណ៍ ព័ត៌មាន  និង  
បញ្ចៃ ញ  មតិ តាម បណា្ដាញ សង្គម ។

លោកសៃី   ចក់ សុភាព នាយិកា   
CCHR ថ្លៃងតាម អុីមៃលថ គោល- 
បំណង នៃ ការ ស្ទង់ មតិ នៃះ គឺ  ធ្វើ ឡើ ង  
ដើមៃបី វាយ តម្លៃ ថតើ ពលរដ្ឋ យល់ ពី 
សិទ្ធ ិសៃរីភាពមូល ដ្ឋាន របស់ ពកួ គៃ 

កមៃតិ ណា។ លទ្ធផល នៃការ ស្ទង់ - 
មតិនៃះ  នឹង ជួយ បងា្ហាញ កាន់ តៃ ចៃបា ស់ 
ពី សា្ថាន  ភាព សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ កម្ពជុា 
វិធី នៃ ការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង និង ការ - 
ការពារ ។ លោក សៃ ីថ្លៃង ថ៖«ការ- 
រក ឃើញ ដៃល គួរ ឱៃយ បារម្ភ មួយ នោះ  
គឺ ថការ ធា្លាក់ ចុះ នៃចំនួន មនុ សៃស ដៃ ល  
រាយការណ៍ ថ ពួក គៃ បាន យល់ ពី 
សៃរីភាពជា មូលដ្ឋាន នៃ ការ បញ្ចៃ ញ - 
មតិ និង ការ ជួបជុំ។ ឆ្នាំ២០២០ គឺ 
ជា ឆ្នា ំដៃល កមៃតិ នៃ ការ ធា្លាក់ ចុះ អំពី  
ការ យល់ ដឹង ពី សិទ្ធ ិសៃរីភាព បុគ្គ ល 
រាយការណ៍ ធា្លាក់ ចុះ មិន ធា្លាប់ មាន 
ក្នុង នោះ សៃរីភាព នៃ ការ ជួប ជុំ តៃូវ 
បាន យល់ដឹង តិច តួច ជាង គៃ»។

លោកសៃី បន្ត ថ៖«មាន តមៃូវ- 
ការ ចំា បាច់ ក្នងុការ ធ្វើ ឱៃយបៃសើ ៃរឡើ ង 
ដល់ ការ យល់ ដឹង ពី សិទ្ធិ  និង សៃរី - 
ភាព ជា មូលដ្ឋាន  ក្នងុ ចំណោម សា  - 
ធារណ ជន ដូច មាន ចៃង ក្នុង ចៃបាប់ 
ជាតិ  និង អន្តរជាតិដើមៃបី ផ្ដល់ លទ្ធ - 
ភាព ឱៃយ ពលរដ្ឋ ចលូ រមួ យា៉ាង សកម្ម 
ក្នុង សង្គម និង ជួយ ឱៃយ ពួក គៃ ទាម - 
ទារ ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល មាន គណ នៃ យៃយ - 
ភាព សមៃប ់ការ បរាជយ័ របស ់ខ្លនួ 
ក្នងុ ការ អនុវត្ត សៃរីភាព ទំាង នៃះ» ។ 

លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថ ការ ធា្លាក់ ចុះ 
កមៃ ិត យល់ ដឹង អំ ពី សៃរីភាព នៃះ 
តៃវូ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង វិញ  ដើមៃបី 
ការពារ កំុ ឱៃយ មាន ការ រួម តូចនៃ  លម្ហ 
សមៃប់ ពលរដ្ឋ និង ចុង កៃយ រួម តូ ច 
លទ្ធ ិបៃជាធិបតៃយៃយ នៅ កម្ពជុា ។

បុ៉ន្តៃ លោក ជីន មា៉ាលីន អ្នក នំា - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌  ថ្លៃង ពី  ថ្ងៃ ទី 
២០ តុលា ថ លោក មិន អាច វាយ តម្លៃ  
អំពី ភាព ជឿ ទុក ចិត្ត លើ ការ ស្ទ ង់  មតិ 
នៃះទៃ ពៃះ វា អាសៃ័យ ទៅ លើ 
វិធីសាស្តៃ នៃ ការ ស្ទង់ មតិ សំណួរ 
សមៃប់ អ្នក ឆ្លើយ តប និង កៃមុ អ្នក- 
ឆ្លើយ តប។ លោក ថ្លៃង ថ៖«បើ 
គត ់ជៃើស រសី យក កៃមុ គោល ដៅ 
មួយ ជាក់ លាក់ ដៃល មាន និនា្នាការ 
បៃឆំង រដ្ឋាភិបាលឬ មួយ កៃមុ ដៃ ល  
គំទៃ សកម្មភាព អនា ធិប តៃយៃយ ដៃ ល 
រង នូវយន្តការ ចៃបាប់ របស់ រដ្ឋាភិបា ល 
នោះ គត ់មខុ ជា ឆ្លើយ ថ  សៃរភីាព 
នៃ ការ ជួប ជុំ  ការ បញ្ចៃញ មតិ ឆ្លាក់ 
ចុះ  ។ ប៉ុន្តៃ បើ គត់ យក កៃុម ផៃសៃង 
ដៃល មនិ មាន ននិា្នាការ នយោបាយ 
ហើយ គំទៃ វិធានការ ចៃបាប់ របស់ 
រដ្ឋាភិបាល ក្នងុ ការ ថៃ រកៃសា សណា្ដា ប់  - 
ធា្នាប់ សាធារណៈពៃល នោះ លទ្ធផ ល 

នឹង ឃើញ ផៃសៃង»។ 
លោក ថ្លៃង ថ កៃសួង យុត្តធិម៌ 

មិន មាន ការ វាស់ វៃង ឬ ស្ទង់ មតិ ជា 
លក្ខណៈ វិទៃយាសាស្តៃ នៅឡើយ ទៃ 
អំពី ការ យល់ ដឹង របស់ ពលរដ្ឋ។ 
ប៉ុន្តៃ តាម រយៈ យន្តការ ដៃលមាន 
សៃប់  និង តាម រយៈ ការ ធ្វើ ការ ងារ 
ជា មួយ ពលរដ្ឋ លោក សង្កៃត 
ឃើញ មាន សា្ថាន ភាព២។ លោក 
បញ្ជាក់ ថ ៖«ទី ១ បៃជា ពល  រដ្ឋ ដៃល 
គត់ បំពា ន  ចៃបាប ់នោះ គត ់អតម់ាន 
ការ យល់ ដឹង ពី ចៃបាប់ មៃន   ដៃល នាំ 
ឱៃយ មាន ការ ធ្វើ សកម្មភាព និង ការ- 
អនវុត្ត សទិ្ធ ិលើស ពៃដំៃន ឈាន ទៅ 
ដល ់ការ បពំាន ចៃបាប ់ដោយ សារ តៃ 
គត់ មិន ដឹង ចៃបាប់។ បុ៉ន្តៃ ក៏ មាន 
១កៃមុ ទៀត ដៃរ  ដៃ ល  ដឹង  យល់ 
ដៃរ តៃនៅ  តៃបំពាន ទៀត ។ គត់ ដឹង 
ថ  ទង្វើ នោះ បំពា ន ចៃបាប់ មិន មៃន 
ជា ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ ប៉ុន្តៃ គត់ ធ្វើ 
ដោយសារ គត់ មាន ចៃត នា ឬ មាន 
ផៃនការ ឬ មាន ការ រៀបច ំចាត ់ចៃង  
ដោយ ការ ធានា អះអាង ផៃសៃងៗ  
ដៃល ជំរុញ គត់ ឱៃយ ធ្វើ សកម្មភាព 
ទាំង អស់ ហ្នឹង ទោះបី ជា ដឹង ថ 
ខុស ចៃបាប់ ក៏ ដោយ»៕

មន្តេពីេលចូលរួមសិក្ខាសាលា កលពីថ្ងេ១៩ តុលា។ រូបថត កៃសួងយុត្តិធម៌

អង្គការ៣ៈអ្នកឆ្លើយតបក្នងុចំនួនតិចជឿថាពួកគ្រមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិស្ររីភាពជាមូលដ្ឋាន
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ធូ វិរៈ  

ភ្នពំេញៈ ក្រមុហ៊នុ ព្រដូនិសល  
កម្ពជុា បាន ចុះ អនុស្រសរណៈ ន្រ  - 
ការ យោគ យល់ គ្នា (MoU)  
ជាមួយ   Metfone ជា ប្រតិ-
បត្តកិរ ទរូ សព័្ទ ចលត័ដ្រល គ្របគ់្រង   
ដោយ  វិនិយោគិន វៀតណាម  
និង  ក្រុមហ៊ុន អុី ម៉ាន់នី ដ្រល  
ផ្ដល់ ស្រវា ហិរញ្ញវត្ថុ តាម រយៈ 
ទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន  ដោយ ភាគី 
ទាំង៣ យល់ថា វា នឹង ផ្ដល់ ប្រ-
យោជន ៍ ទៅវិញ ទៅមក នៅ ក្នុង 
វសិយ័ ទរូគមនា គមន ៍ការ ធានា 
រ៉ាប់រង អាយុ ជីវិត និង ស្រវា 
គណនីតាម ទូរស័ព្ទ ចល័ត ។ 

ស្រចក្ដ ីប្រកាស ពត័ម៌ន ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ កាល ពីម្រសិលមិញ  កត់ - 
សម្គាល់ ថា ស្ថតិ ក្រម  កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ន្រះ  ក្រុមហ៊ុន ដ្រ គូ ទាំង- 
២ន្រះ  នងឹ ផ្ដល ់ ស្រវា នានា ដល ់
អតិថិជន របស់ ខ្លួននៅ  កម្ពុជា 

ដូចជា ស្រវា ទូទាត់  ប្រក់ តាម 
អនឡាញ  និង ការ ពង្រឹង ស្រវា 
ធានា រ៉ាប់រង ទូរ គមនាគមន៍ 
ហើយ វា ក៏ ពង្រងឹ ដល់ កិច្ច សហ - 
ប្រតិ បត្តិការ រយៈព្រល  វ្រង រវាង  
ក្រុម ហ៊ុន ឈាន មុខគ្រ ផ្ន្រក ទូរ-
គមនា គមន៍   គណនី ទូរស័ព្ទ- 
ចល័ត និង ធានា រ៉ាប់រង  អាយុ - 
ជីវិត នៅ កម្ពុជា ។  

ភាគី ទាំង ៣ នឹង សហការ គ្នា 
លើ ប្រត ិបត្តកិារ មយួ ចនំនួ   ក្នងុ 
នោះ ក្រមុហ៊នុ មតិ្ត ហ្វនូ នងឹ ផ្ដល ់
ជនូ ក្រមុហ៊នុ ព្រដូនិ សល កម្ពជុា 
នវូ ស្រវា ហៅ នងិ ទទលួ ទរូសព័្ទ 
(SIP TRUNK) ការ តភា្ជាប់ 
ស្រវា  អុីន ធឺណិត  ស្រវា បច្ច្រក- 
វទិ្រយា ពត័ ៌មន  នងិ ទរូគមនា គមន ៍ 
ស្រវា  eConnect  ស្រវា SMS- 
Brand-name ជាដើម  ។  

 ក្រមុ ហ៊នុ មតិ្ត  ហ្វនូ នងិ  អុ ីម៉ានន់ ី
នឹង ផ្ដល់  ស្រវា ជូន អតិថិន របស់ 
ក្រមុហ៊នុ ព្រដូនិ សល កម្ពជុា  ក្នងុ  

ការ បង ់បពុ្វ លាភ រ៉ាបរ់ង  តាមរយៈ  
ប្រព័ន្ធ បង់ប្រក់  អុី ម៉ាន់នី ឬក៏ 
គណនី ទូរស័ព្ទ ចល័ត ។  

ទន្ទមឹ នងឹ ន្រះ ក្រមុ ហ៊នុ  អុ ីម៉ានន់ ី 
នងឹ ផ្ដល់ ជនូ ព្រូដនិ សល កម្ពជុា  
នវូ ដណំោះ ស្រយ ដ្រល នងឹ ជយួ  
សម្រលួ  ដល ់ការ ទទូាត ់ សណំង ព ី 
ព្រដូនិ សល កម្ពជុា ទៅ ដល ់អត-ិ
ថជិន របស ់ខ្លនួ  ដ្រល  ប្រើប្រស ់
គណនី ចល័ត  អុី  ម៉ាន់នី ។

អតថិ ិជន  មតិ្តហ្វនូ  កន៏ងឹ  ចលូ 
ទៅ ប្រើប្រស់ កម្ម វិធី សុខភាព 
លើ ទរូសព័្ទ ដ្រ របស ់  ព្រដូនិ សល 
កម្ពុជា  ឈ្មាះ ថា «Pulse by- 
Prudential (Pulse)» ដោយ  
ឥតគតិ ថ្ល្រ ថ្រម ទៀត  ហើយ  អត-ិ 
ថជិន  ព្រដូនិ សល ក ៏មន លទ្ធភាព  
គ្រប់ គ្រង  ព័ត៌មន  លម្អិត អំពី  
គោល នយោ បាយ របស់ ខ្លួន នឹង  
ទទួល បាន ស្រវា សុខភាព      ។  

លោក Phung Van Cuong  
អគ្គ នាយក ក្រុមហ៊ុន មិត្ត  ហ្វូន  

បាន  ឲ្រយ ដឹងថា  កិច្ច សហ ប្រតិ-
បត្តកិារ ន្រះ ដាក ់ច្រញ នវូ វធិ ីសស្ត្រ 
ថ្មី  ក្នុង ការបង់ ប្រក់ ស្រវា ធានា 
រ៉ាប ់ រង អាយុ ជីវិត ដ្រល ន្រះជា 
ជំហាន បនា្ទាប់ ន្រ ការ វិវត្ត ផ្ន្រក 
ឌីជីថល  របស់ មិត្តហ្វូន។

លោក ថ្ល្រង ថា៖«  ក្រម កិច្ច - 
សហ ប្រតបិត្តកិារ ន្រះ ក្រមុ ហ៊នុ 
ទាំង៣ នឹង ផ្ដល់ ជូន អតិថិជន 
របស ់ខ្លនួ នវូ ស្រវា  កម្ម ប្រកប ដោយ  
ភាពច្ន្រ ប្រឌិត បំផុត សម្រប់  ការ- 
ត ភា្ជាប ់ នងិ បម្រើ ប្រជាជន  ដ្រល  
ធ្វើ  ឲ្រយ  អតិថិ ជន កាន់ត្រ  មន ទំនុក-  
ចិត្ត ហើយ ជួយឲ្រយ ពួក គត់ រស់ - 
នៅ មន សុខភាព ល្អ និង មន 
ផាសុកភាព ជាង មុន »។

លោក Pham Doan Cuong 
អគ្គនាយក  ក្រុមហ៊ុន  អុី ម៉ាន់នី 
ភា្នាក់ ងារ  ជាង ៨ ០០០ទីតំាង នៅ 
ទទូាងំ ប្រទ្រស   បាន កត ់សម្គាល ់
ថា ភាព ជា ដ្រគូ  ន្រះនឹង ផ្ដល់  ភាព- 
ងាយ ស្រួល ដល់ អតិថិជន របស់  

អុ ីម៉ានន់ ី នងិ ព្រដូនិ សល   ក្នងុការ  
បង់ប្រក់  បុព្វលាភ  រ៉ាប់រង ។

លោក  Sanjay Chakra-
barty អគ្គ នាយក  ក្រុម ហ៊ុន 
ព្រូដិន សល កម្ពុជា ដ្រល មន 
អតិថិជន ជាង ២០មុឺននាក់    ឲ្រយ 
ដឹងថា ក្រុមហ៊ុន   ព្រូដិន សល  
មនបំណង ជួយ ឲ្រយ ប្រជាពល- 
រដ្ឋ   គ្រប់រូប ទទួល បាន នូវ ជីវិត 

ដ៏ប្រសើរ ។ 
ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ

ឲ្រយដឹងថា បច្ចុប្របន្ន កម្ពុជា មន 
ក្រមុ ហ៊នុ ធានារ៉ាបរ់ង ចនំនួ ៣៨ 
កពំងុ ប្រត ិបត្តកិារ  ក្នងុ ទផី្រសារ ហរិ-
ញ្ញវត្ថ ុដោយ   ១៨ ផ្តល់ ស្រវា  ធានា 
រ៉ាបរ់ង ទទូៅ ១៤ ផ្តល់ ស្រវា ធានា 
រ៉ាប់រង អាយុជីវិត និង៦ ផ្តល់ ស្រវា  
ធានា  រ៉ាប់រង ខ្នាតតូច ៕ LA 

ម៉េ គុណមករា  

ភ្នពំេញ: លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រ ី
ហ៊ុន ស្រន បាន អំពាវនាវ ដល់ 
គ្រឹះស្ថាន ធនាគរ នងិ គ្រឹះស្ថាន- 
មកី្រហូរិញ្ញវត្ថ ុដើម្របី ធ្វើការ យោគ- 
យល់ ក្នុងការ រៀបចំ ឥណ ទាន  
ឡើងវិញ បន្ធូរបន្ថយ អត្រ 
ការប្រក់ ឬ ពន្រយា រព្រល សង ដល់ 
អតិថិជន ខ្លួន ដ្រល រងគ្រះ 
ដោយសរ ជំនន់ ទឹកភ្លៀង ។ 

 ការអំពាវនាវ ន្រះ ត្រូវបាន ធ្វើ 
ឡើង នៅព្រកឹ ថ្ង្រទ ី២១ ខ្រតលុា ឆ្នា ំ
២០២០ ដ្រល លោក ហ៊ុន ស្រន 
អញ្ជើញ ចុះ ជួប សួរសុខទុក្ខ និង 
ច្រក អំណោយ ជូន ប្រជាពលរដ្ឋ    
១ មុឺន គ្រួសរដ្រល រងគ្រះ  
ដោយ សរ   ទឹកជំនន់ នៅ ស្រុក 
មង្គលបុរី ខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ។ 

 ការស្នើសុំ ន្រះ គឺជា លើក ទី ២ 
ហើយ ដល់ គ្រឹះស្ថាន ធនាគរ និង 
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការ 
យោគយល់ ដល់ អតិ ថិ ជន ខ្លួន 
បនា្ទាប់ពី ការអំពាវនាវ អំពី ផល- 
ប៉ះពាល់ ដោយសរ ការរីករល- 
ដាល ន្រ ជងឺំ ក ូវដី ១៩ ដល ់ចណំលូ 
របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង បន្តទៀតថា ៖  
« ឥឡូវន្រះ ខ្ញុំ ក៏ សូម អំពាវនាវ 

ទៅកាន់គ្រឹះស្ថាន ធនាគរ និង 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការ យោគយល់ 
ចំពោះ អ្នក ដ្រល លិចលង់ នៅ គ្រប់- 
ទីកន្ល្រង ទាំងអស់ ដ្រលមន ការ- 
លិចលង់ ពិតប្រកដ ឲ្រយ មន ការ- 
បន្ធូរបន្ថយ នូវ ព្រលវ្រលា ន្រ ការ- 
សង ប្រក ់ពន្រយារ ព្រល ន្រ ការសង 
ប្រក់ រហូត ទៅដល់ ការបន្ថយ 
អត្រ ការប្រក់ នៅក្នុង រយៈព្រល 
ន្រ ការលំបាក ដ្រល ខ្ញុំ គិតថា ទាំង 
ធនាគរ ធំៗ  នងិ សខំន ់គ្រឹះស្ថាន- 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធំៗ ធ្វើការ យោគ- 
យល ់អពំ ីបញ្ហា ន្រះ ព្រះ រឿងន្រះ 
វា ជា រឿង ដ្រល បានកើត ឡើង 
ហើយ ផ្តល់ ការឈឺចាប់ រួចរល់ 

ទៅហើយ សម្រប់ ប្រជាពលរដ្ឋ 
របស់ យើង » ។ 

 ធនាគរជាតិ ន្រ កម្ពុជា កាលពី 
ម្រសិលមិញក៏បាន ស្នើដល់ គ្រឹះ- 
ស្ថានធនាគរ និង ហិរញ្ញវត្ថុ បន្ត 
កិច្ចសហការ និង អនុគ្រះ ដល់ 
អ្នក ខ្ចីប្រក់ ដ្រល រង ផលប៉ះពាល់ 
ជាក់ស្ត្រង ដោយសរ ទឹកជំនន់ 
បនា្ទាប់ពី គ្រឹះស្ថាន ធនាគរ និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុទាំងអស់ បាន ចូលរួម 
សហការ អនុវត្ត យ៉ាង ល្អ ក្នុង 
ការផ្តល ់ភាពអនគុ្រះ បន្ធរូបន្ថយ 
កម្រ ស្រវាកម្ម នានា ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ឥណទាន ការរៀបចំ ឥណទាន 
ឡើងវិញ ការមិន ពិន័យ និង  

រឹប អូស ទ្រព្រយ ប ញ្ចាំក្នុង អំឡុង- 
ព្រល ន្រ ការរីក រលដាល ន្រ ជំងឺ  
កូ វីដ ១៩  ដើម្របី សម្រល បន្ទុក 
របស់ អ្នក ខ្ចីប្រក់ ។ 

 លោក អិុន ចាន់នី ប្រធាន- 
នាយក ប្រ តបិ ត្ត ិន្រ ធនា គរ អ្រសុ-ី 
លីដា បាន ថ្ល្រងប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ម្រសិលមិញ ថា ធនាគរ 
របស់លោក បាន ត្រៀមខ្លួន រួច 
ជាស្រច ក្នុងការ ចូលរួមចំណ្រក  
ជួយ ដល់ អតិថិជន ខ្លួន ដ្រល រង 
ផលប៉ះពាល់ ពី គ្រះទឹកជំនន់ 
ដោយសរ ទឹកភ្លៀង នាព្រល ថ្មីៗ 
ន្រះ ។ លោក ថា  ធនាគរ របស់ 
លោក បាន រៀបចំ  និង អន ុវត្តនូវ  
យុ ទ្ធសស្ត្រ ទឹកជំនន់ ន្រះ ជាង 
២១ ឆ្នាំ មកហើយ ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា ៖« ធនាគរ បស់ 
យើង យល់ស្រប ជាមួយនឹង ការ 
អំពាវនាវ របស់ រ ជ រដា្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ទៅលើ ករណី គ្រះទឹក- 
ជំនន់ ដោយសរ ទឹកភ្លៀង ន្រះ ។ 
ធនាគរ យើង នៅក្នុង ផ្រនទី 
ឥណទាន (Credit Mapping) 
គឺ យើង ផ្តល់ ឥណទាន ទៅតាម 
ផ្រនទី ន្រះ ហើយ យើង ត្រងត្រ 
ត្រៀម ជា រៀងរលឆ់្នា ំដចូ្ន្រះហើយ 
ការធ្វើ ឥណទាន ត្រូវ យល់ អំពី 
ទីតាំង ភូមិសស្ត្រ រដូវ កាល និង 

អាកាសធាត ុហើយ យើង មនិអាច 
ទៅ គបសង្កត ់ដល ់អតថិជិន ណា 
ដ្រល រង ផលប៉ះពាល់ នោះទ្រ » ។ 

 គិត ត្រឹម ដំណាច់ ខ្រកញ្ញា 
ធនាគរ  អ្រសុីលីដា បាន បញ្ច្រញ 
ឥ ទាន សរបុ ចនំនួ ៣ ៩៧០លាន- 
ដុលា្លារ សហរដ្ឋអាម្ររិក និង មន 
អតិថិជន ឥណទាន សរុប ចំនួន 
៤១៣ ៦១៣ នាក់ ។ 

 លោក សយ សូ ន ីនាយក ប្រត-ិ 
ប ត្ត រិបស ់គ្រឹះ ស្ថាន មកី្រហូរិញ្ញវត្ថ-ុ 
ប្រ សក ់បាន ថ្ល្រង មកកាន ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ភាគច្រើន អតិថិជន របស់ 
លោក ដ្រល រង ផលប៉ះពាល់ 
ដោយ ជំនន់ ទឹកភ្លៀង  គឺ នៅ ខ្រត្ត 
បនា្ទាយមនជ័យ បាត់ដំបង និង 
ពោធិ៍សត់ ។ លោ កថា  រល់ អតិថិ- 
ជន ដ្រល រង ផលប៉ះពាល់ នឹង 
ទទួលបាន ការអនុគ្រះ ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រងថា ៖ « គ្រឹះ- 
ស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ សក់ 
នៅត្រ បន្ត ការផ្តល ់ឥណទាន ជូន 
អតិថិជន ដ្រល រង ផលប៉ះពាល់ 
ដោយ គ្រះទឹកជំនន់ ទឹកភ្លៀង 
ប្រសិនបើ ពួកគត់ ត្រូវការ ប្រក់ 
ដើម្រប ីចាបផ់្តើម បើកមខុ របរ ឡើង- 
វិញ ។ ប្រសិនបើ ពួកគត់ មន 
ផល លំបាក ក្នុងអំឡុងព្រល ន្រះ 
ពួកគត់ អាចមក ជួបពិភាក្រសា 

ជាមួយ បុគ្គលកិ របស ់យើង ដើម្របី 
ស្វ្រងរក ដំណោះស្រយ ឈ្នះ - 
ឈ្នះ ទាំងអស់គ្នា » ។ 

 គិត ត្រឹម ដំណាច់ខ្រ កញ្ញា ន្រះ 
ប្រ សក ់បាន បញ្ច្រញ ឥណទាន 
សរុប ចំនួន ២,៨៦ពាន់ លាន- 
ដុលា្លារ សហរដ្ឋអាម្ររិក កើន 
១៤,៤៣ ភាគរយ  ធៀប នឹង 
ដំណាច់ ឆ្នាំមុន និង មន អតិថិ- 
ជន ឥណទាន សរុប ចំនួន ៤៣៧- 
០០០នាក់ ។ 

 យោងតាម គណៈកម្មាធកិា រ ជាត ិ
គ្រប់គ្រង គ្រះមហន្តរយ បាន 
រយការណ៍ ថា ទឹកជំនន់ ដ្រល បង្ក 
ឡើង ដោយ ទឹកភ្លៀង បានធ្វើ ឲ្រយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ចំនួន  ១០៤ ៣៤៨ 
គ្រួសរ ឬ ៤១០ ៧៨២ នាក់ នៅ 
ខ្រត្ត ចំនួន ១៩ ។ ទឹកជំនន់ បានធ្វើ 
ឲ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ ដំណាំ ស្រូវ ជិត 
១៧០ ០០០ ហកិតា ក្នងុចណំោម 
នោះ ៣២ ៣៨២ហិកតា ត្រូវ- 
បាន បំផា្លាញ ។ ដំណាំ ស្រូវ ជាង 
៧៣ ០០០ហិកតា  ត្រូវ ខូចខត 
ក្នុងនោះ ចំនួន ៣៨ ០០០ហិកតា 
ត្រូវបាន បំផា្លាញ ទាំងស្រុង ។ ផ្លូវ- 
ជាតិ និង ផ្លូវ តាម ខ្រត្ត ជាង ៣៤៤ 
គឡីមូ៉្រត្រ នងិ ផ្លវូ តាម ជនបទ ជតិ 
១ ៥០០ គីឡូម៉្រត្រ  ត្រវូ រង ផល- 
ប៉ះពាល់ ៕LA

ព្រដិូនសល Metfone   និង អីុ ម៉ាន់នី រួមគ្នា ផ្តល់ស្រវា ដល់ អតិថិជន កាន់ត្រសម្របូរប្រប  

រដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្រយគ្រះឹស្ថានធនាគរ និងហិរញ្ញវត្ថជួុយអតិថិជនរងគ្រះដោយទឹកជំនន់

គេះឹស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថនឹុងបន្តផ្តល់អនុគេះដល់អតិថិជនពីគេះទឹកជំនន់។ រូបថត មិនា

តំណាង កេមុហុ៊ន ទំាង៣ ចាប់ដេគា្នា  កេយ ចុះហត្ថលេខារួច ។ សហ ការី
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ក្រសួងលុបនិងព្រយួរអាជ្ញាប័ណ្ណ
១៧ក្រមុហុ៊នខណៈស្រវាបច្ចបុ្របន្នអន់

ទីផ្រសារលំនៅឋានអាម្ររិកចាប់ផ្តើមងើបវិញក្នងុខ្រកញ្ញា

ធូ វិរៈ

  ភ្នពំេញ: កៃសួង បៃសណយ៍ី 
និងទូរ គមនាគមន៍ (MPTC) 
បាន  លុប និង ពៃយួរអាជ្ញា ប័ណ្ណ 
បៃតិបត្តិករ ទូរ គមនាគ ម ន៍  ចំនួន 
១៧  ដៃល  បរាជយ័ ក្នងុការ អនវុត្ត 
តាម ចៃបាប់  និង  លក្ខខណ្ឌនៃ 
អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ខណៈនាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន  បាន រិះគន់ 
សៃវា អន់ របស់ កៃុមហ៊ុន ដៃល 
កពំងុ  ផ្តល ់សៃវា អុនីធណឺតិ តាម 
ទរូសព័ ្ទ អឡំងុ ពៃល ចុះ ជបួ បៃជ-
ពលរដ្ឋ  ដៃល រងគៃះ ដោយ ទឹក-  
ជំនន ់ នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  
កាល ពីថ្ងៃមៃសិលមិញគឺ ១  ថ្ងៃ 
កៃយ ការ សមៃច របស់ MPTC។ 

លោក អុឹម វុតា្ថា អ្នក នាំពាកៃយ  
នយិត ករ ទរូ គមនាគមន៍ កម្ពុជ 
(TRC)បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ ថា 
កៃមុហ៊នុ ដៃល កៃសងួ បាន លបុ  
និង ពៃយួរ អាជ្ញា ប័ណ្ណ គឺ មាន អាជ្ញា- 
ប័ណ្ណ សមៃប់ បៃតិ បត្តិការ ផ្តល់ 
សៃវា ទរូសព័្ទ ចលត័  អាជ្ញា បណ័្ណ 
សមៃប់  ផ្តល់ សៃវា អុីន ធឺណិត 

(ISP) នងិ    េ ្រហ្វកងស់ ៍សមៃប ់
ដណំើរ ការ  Broadband Wire-
less Access  (BWA)  
ពៃមទាងំ  អាជ្ញា បណ័្ណ សមៃប ់ផ្តល ់
សៃវា សំឡៃង តាម រយៈ ពិធីការ 
អុនី ធណឺតិ (VoIP) នងិ អាជ្ញា-
ប័ណ្ណសមៃប់ បៃព័ន្ធ បណ្តាញ  
និង សៃវា កំណត់ ទីតាំង  និង 
តមៃង់  ទិស តាម ផ្កាយ រណប ។

លោក ថ្លៃង ថា៖« យើង តៃងតៃ 
កៃើន រំឭកគាត់ និង បន្ធូរ បន្ថយ 
ឱៃយ គាត ់ហើយ  ដោយ ជនូ ដណំងឹ  
គាត ់ ឱៃយ  មក  បង ់ពន្ធ ជនូ រដ្ឋ  ដោយ 
ស្មគ័ៃចតិ្ត ប៉នុ្តៃគាត ់មនិ ពៃម មក 
បង់ ពន្ធ  អ៊ីចឹង  យើង ចាត់ វិធាន- 
ការ តាម ចៃបាប់ ហើយ»។   

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ សៃន  
បានរិះគន់ ជសាធារណ ៈចំពោះ 
កៃមុហ៊នុ   ទរូសព័្ទ ចលត័ ដៃល បាន  
ផ្តល់ សៃវា អុីនធឺណិត  ឥតខៃសៃ  ដៃល  
មាន សៃវា អន់ នៅ កៃ តំបន់ បៃជុំ- 
ជន ៖« អា [កៃុមហ៊ុន]ខ្លះ [មាន 
សៃវា ]  បាន  តៃនៅ ក្នុង កៃុងធំៗ  
ដល់ តៃតំបន់ ផៃសៃង ទៀត អត់- 
មាន សៃវា  ធ្វើអីវា!»៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញ: ទកឹជនំន ់ដៃល បង្ក ដោយសារ 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ជប់ៗ គា្នា ជចៃើន ថ្ងៃ កន្លង- 
មកនៃះ បាន ជន់ លិច ខណ្ឌដង្កា រាជធានី 
ភ្នំពៃញ យ៉ាង ដំណំ ដៃល បណ្តាល ឱៃយ មាន 
កា រ ជន់ លិច ផ្ទះ បុរី ឃ្លាំង និង រោងចកៃ  
ជចៃើន ដៃល នៃះ គឺជ សញ្ញា អវិជ្ជមាន 
ដល់ វិស័យ សំណង់ និង ជ មៃរៀន ថ្មី មួយ 
ដល់ បណ្តា អ្នក អភិវឌៃឍន៍ និង អតិថិជន 
ក្នុងការ ពិចារណ និង ធ្វើការ សមៃចចិត្ត 
មុននឹង ធ្វើការ វិនិយោគ និង ទិញ គឺ តៃូវ គិត 
អំពី ទីតាំង ភូមិសាស្តៃ  ។ 

 កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ  សបា្តាហ៍ មុន នៅ 
រាជធានី  ភ្នពំៃញ កៃយពី បាក់ ទំនប់ សណ្ដ  
ស្ទឹង ពៃក ត្នាត បណ្តាល ឱៃយ លំនៅឋាន 
ពលរដ្ឋ ជចៃើន ពាន់ ខ្នង និង កំណត់ ផ្លូវ 
ជចៃើន កន្លៃង ក្នុង ខណ្ឌដង្កា ភាគខាង- 
តៃបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ បាន រង ការ ជន់ លិច 
និង ហូរ កាត់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល មិន អាចធ្វើ 
ចរាចរណ៍ ឆ្លងកាត់ បាន ។ ក្នុងសា្ថានភាព ដ៏ 
អាកៃក់ នៃះ លោក ឃួ ង សៃង អភិបាល 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ កប៏ាន សមៃច បទិផ្លវូ លៃខ 
២១៧ ពី ចមា្ការ ដូង ទៅ រង្វង់ មូល កួរសៃូវ 
និង កំណត់ ផ្លូវលំ មួយចំនួនទៀត នៅក្នុង 
ខណ្ឌ នៃះ ជ បណ្តាះអាសន្ន ។ 

 លោក សុឹម តុលា នាយក រដ្ឋបាល 

ខណ្ឌដង្កា បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលពពីៃល 
ថ្មីៗ នៃះ ថា សង្កាត ់ចំនួន ១១ លើ ១២ 
សង្កាត់ នៃ ខណ្ឌដង្កា បាន រង ការ ជន់ លិច 
ដោយជំនន់ ទឹកភ្លៀង និង ទឹកជំនន ់ ស្ទឹង - 
ពៃក ត្នាត ។ 

 លោក ង៉ៃត ជូ អ្នកពិគៃះ  និង ផ្តល់ - 
យោបល ់ជនខ់្ពស ់ផ្នៃក ទផីៃសារ ហៅ កាត ់ថា 
EMC បាន ថ្លៃងបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងៃ ពុធ  មៃសិល មិញ ថា  តាមពិត តំបន់ ប៉ៃក- 
ខាងតៃបូង នៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ គឺ ចំ មុខទឹក ចំ 
ពី ស្ទឹង ពៃក ត្នាត ហូរ ចាក់ ពី ខ្ពង់រាប ខៃត្ត 
កំពង់ស្ពឺ មក ដូច្នៃះ ពៃលដៃល មាន ភ្លៀង 
ចៃើន នៅ តំបន់ ទាំងនោះ វា តៃងតៃ បង្ក 
ឱៃយមាន ទឹកជំនន់ ហើយបៃសិន មាន ភ្លៀង 
ជប់ ជបៃចាំ ដូច មួយ រយៈពៃល កន្លងមក 
នៃះ វា បាន បង្ក ជ បញ្ហា គៃះមហន្តរាយធំ 
ជ ទកឹជនំន ់ដោយសារ វសិាលភាព នៃ ទកឹ 
គឺ ធំ មៃនទៃន ។ 

 លោកបន្ត ថា ៖ « បើ យើង ពនិតិៃយមើល នវូ 
សា្ថានភាព ខណ្ឌដង្កា នៃះ ឈានទៅដល់ 
តំបន់ កួរ សៃូវ និង ចូលដល់ កណ្តាលស្ទឹង 
នោះ គឺថា  តំបន់ ទាំងនោះ វា ទំនាប សៃប់ 
ទី ពីរ វា ជ មុខទឹក  ដូច្នៃះហើយ វា ងយ 
រងគៃះ ។ ជធម្មតា យើង អាច សង្កៃត- 
មើល បៃហៃលជ ៤ ទៅ ៥ ឆ្នាំ គឺ តៃងតៃ 
រងគៃះ ទកឹ ជន ់លចិ ម្តង ដចូ្នៃះ បៃសនិបើ 
ជ រៀងរាល់ ៤ ឬ៥ ឆ្នាំ តៃងតៃ មានការ- 

រងគៃះ ដោយសារ ទឹកជំនន់ ម្តង អ៊ីចឹង 
ការសាងសង់ បុរី រោងចកៃ និង ឃ្លាំង- 
នានា ក៏ អាច នឹងរង គៃះ ទៅតាម នោះ 
ផងដៃរ » ។  លោក ថា ៖« អ៊ីចឹង លុះតៃតៃ 
រដ្ឋាភិបាល មាន វិធីសាស្តៃ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
តៃ ខ្ញុំ គិតថា  ការទប់សា្កាត់ ក៏ ពិបាក ដៃរ គឺ 
យើង តៃវូការ អាង ស្តកុ ធំ មាន បៃព័ន្ធ ធារា - 
សាស្តៃ ធំ និង រឹងមាំ ជដើម ដូច្នៃះ គឺ រដ្ឋ តៃូវ 
វិនិយោគ ចៃើន មៃនទៃន ។ ដើមៃបី បញ្ចៀ ស 
បញ្ហា នៃះ មិន ថា  អ្នក សាងសង់ បុរី ឃ្លាំង 
និង រោងចកៃ នានា តៃូវ ពិនិតៃយ មើល ឡើង - 
វិញ នូវ សា្ថានភាព ភូមិសាស្តៃ ថា តើ តំបន់ 

ទំាងនោះ វា ងយ រងគៃះ ដោយសារ 
ទឹកជំនន់ ដៃរ ឬអត់? ដូច្នៃះហើយ វា អាច 
ផ្លាសប់្តរូ ការគតិ របស ់អ្នក អភវិឌៃឍ ន ៍ទាងំនោះ 
ងក ទៅរក តំបន់ ដៃល ភូមិសាស្តៃ មាន 
សុវត្ថិភាព ។ មៃយា ង វិញទៀត ទោះបី ជ អ្នក- 
អភិវឌៃឍ ន៍មិន គិតដល់ ចំណុច នៃះ ក៏ 
អ្នកទញិ ឬ អតិថិជន ជ មៃរៀន មួយ ក្នងុការ- 
ថ្លងឹថ្លៃង  តៃិះរិះ ពចិារណ ពនិតិៃយមើល តបំន ់
ដៃល ងយ រងគៃះ ដោយសារ ទឹកជំនន់ 
ដចូ្នៃះ ចង់ មិន ចង់ អ្នក អភិវឌៃឍ ន៍ គឺ គាត់ បៃកដ 
ណ ស់  នឹង រត់តាម ទីផៃសារ » ។ 

  លោក ឧកញ៉ា ចៃង ខៃង សា្ថាបនកិ នងិ 

ជ អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ 
CPL បានស្នើ ដល់ មា្ចាស់ អភិវឌៃឍ គមៃង 
នានា អ្នកទិញ និង អជ្ញាធរ នៃ ខណ្ឌ និង 
ខៃត្ត  គរួ ជបួពភិាកៃសា គា្នា ឱៃយ បាន ល្អតិល្អន ់មនុ 
នឺង សមៃច ធ្វើការ វិនិយោគ  ។ 

 លោកថា ៖« ធម្មតា នៅក្នុង ខណ្ឌ និង 
ខៃត្ត នីមួយៗ តៃងតៃ កៀរគរ អ្នកវិនិយោគ 
ដើមៃប ីទៅ វិនិយោគ តាម ខណ្ឌ របស់ ពួកគាត់ 
អី៊ចឹង  ទាល់តៃ អភិបាលខៃត្ត អភិបាល 
ខណ្ឌ  និង អ្នក អភិវឌៃឍ ន៍ទាំងអស់ គឺ តៃូវ 
រួមគា្នា គិត ធ្វើ ដូចម្តៃច ដើមៃបី បញ្ចៀ ស គៃះ 
ហានិភ័យ ដៃល បានកើត ឡើង នៃះ ដូច្នៃះ 
គៃះទឹកជំនន់ ទឹកភ្លៀង នៃះ គឺជ មៃរៀន 
មួយ ដ៏ ល្អ សមៃប់ យើងទាំងអស់គា្នា ទាំង 
អ្នកទញិ អ្នកធ្វើ បរុ ីពចិារណ ល្អតិល្អន ់ ។ ខ្ញុ ំ
គិតថា ទាំង អ្នក អភិវឌៃឍន៍ និង អ្នកទិញ គឺ 
គាត់ មាន ភាព វៃឆ្លាត កៃយពី បាន ជួប 
គៃះធម្មជតិ ថ្មីៗ នៃះ ហើយ បើ មិនមាន 
ដំណះសៃយ ល្អ នោះទៃ ក្នុង ខៃត្ត ឬក៏ 
ខណ្ឌ នោះបៃកដជ ពួកគាត់ មិន ចង់ 
វិនិយោគ និង បៃឈម នឹង ហានិភ័យ 
បៃបនៃះ ទៀត ទៃ » ។  

 យោងតាមកៃសួង ការងរ មាន រោងចកៃ  
ចំនួន ៧៩  រង ផលប៉ះពាល់ ក្នងុនោះ រោង - 
ចកៃ បៃមាណ៤០បាន ផ្អាក ចង្វាក់ ផលិ ត - 
កម្ម  និង ប៉ះពាល់ដល់ក ម្មករ និយោជិត 
បៃមាណ ជង ៤ មឺុន នាក់ ៕ 

ទកីេងុវ៉ាសុនីតោនៈ លនំៅឋាន 
នៅ អាមៃរិក ចាប់ផ្តើម ងើប 
ឡើងវិញ បន្តិច បន្តួច  ក្នុងខៃ កញ ្ញា 
ពៃល  កៃុមហ៊ុន សាងសង់ ជ- 
ចៃើនបៃឹង បៃង   ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ  
តមៃូវការ ពី អ្នក ទិញ ផ្ទះ  បៃសើរ 
ឡើង វិញ ។ នៃះ បើតាម របាយ- 
ការណ៍ របស់ រដ្ឋាភិបាល  បាន 
បង្ហាញ កាល ពីថ្ងៃអង្គារ។ 

ទីផៃសារ លំនៅឋាន  ជ ផ្នៃក 
សខំាន ់១   ក្នងុ សៃដ្ឋកចិ្ច អាមៃរកិ 
ពៃល ដៃល បៃទៃស នៃះ  នៅតៃ 
កៃញ ននៀល ជមួយ ការ រីករាល -  
ដល វរីសុ ករូ៉ណូ ដ ៏អាកៃក ់បផំតុ 

ក្នងុ ពភិពលោកដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ  
អតៃ  បៃក់ កម្ចី   ធា្លាក់ ចុះ ទាប  ជ 
បៃវត្តិសាសៃ្ត  ហើយទិន្នន័យ 
កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម  អាមៃរិក បាន 
បង្ហាញថា  ការ កសាង ផ្ទះ បាន 
ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ខៃ កញ្ញា មាន 
កំណើន  ១,៩ ភាគរយ  បនា្ទាប់ 
ពកីារ ធា្លាក ់ចុះ យ៉ាង គហំកុ កាល- 
ពី ខៃ សីហា កន្លង មក នោះ។ 

ប៉ុន្តៃ  ការ ទទួល បាន កំណើន 
តិចតួច នៃះ កើត មាន  បនា្ទាប់ ពី 
កើន ឡើង ២ ខ្ទង់ ក្នុង ខៃ ឧសភា  
ខៃមថិនុា នងិខៃកក្កដ  បាន ធ្វើ 
ឱៃយ គមៃង ថ្មីៗ  ជ ចៃើន ចាប ់ផ្តើម   

តៃឹមតៃ ជង ១,៤ ពាន់ លាន 
ដៃល ទាប ជងការរំពឹងទុក  បន្តិច  -  
បន្តួច បៃចាំ រដូវ កាល។ 

ការ ធា្លាក់ចុះ  ជិត ១៥ ភាគរយ  
នៃ ការ សាងសង់ នៃ   លំនៅឋាន  
ជប ៗ់ គា្នា  (Multi-family build-
ings) បាន ទាញ ទមា្លាក ់ កណំើន។ 
យោង តាម របាយការណ៍។ 

ប៉ុន្តៃ   ការ កសាង អគារទោល 
(Single Family Housings)   
បាន  ចាបផ់្តើម ស្ទុះ ងើប ដល ់ជង  
១,១ លាន  ដៃល លឿន ជង ខៃ 
សីហា ចំនួន ៨,៥ ភាគរយ ។ 

 ស្ទើរ គៃប់ តំបន់មាន កំណើន   
ទាំង លំនៅឋាន ទូទៅ និងការ- 
សា្ថាបនា អគារ ទោល ដោយ  
លើក លៃង  តំបន់ ភាគ ខាង លិច  
ដៃល ការ សាងសង ់ធា្លាកច់ុះ ដល ់ 
ទៅ ៣២ ,៧ ភាគរយ ។ 

ការ ទទួល បាន កំណើន នៃះ  
ពិត ជ រហ័ស ណស់ក្នុង ភាគ- 
ឦសានបៃទៃស ដៃលការ  ចាប-់ 
ផ្តើម   មាន កណំើន រហតូ  ដល ់ទៅ 
៦៦,៧ ភាគរយ ។ 

 លោក  Mike Fratantoni 
នៃ  សមាគម  ផ្តល់ កម្ចី ទិញផ្ទះ    
បាន ចង្អលុ បង្ហាញ ចពំោះ ការ ធា្លាក ់
ចុះ យ៉ាង ចៃើន ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្តើម 

សាង សង ់ជមយួ  គមៃង ដៃល 
មាន ចាប់ ពី ៥យូនីត ឬក៏ ចៃើន 
ជងនៃះ       ជ ការ ថយ ចុះ កណំើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច ទទូៅ   ប៉នុ្តៃ  នយិយ ថា  
កំណើន ពី មួយ ខៃ ទៅ មួយ ខៃ 
៥,២  ភាគរយ ក្នុង ការ អនុញ្ញាត 
ឱៃយ សាង សង ់ ជ ភស័្តតុាង ដៃល 
អ្នក កសាង ផ្ទះ  ពៃយាយម ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នកមាន តមៃូវ ការ ពៃញ ចិត្ត។ 

លោក បានឱៃយ ដងឹ ក្នងុ សៃចក្ត-ី  
ថ្លៃង ការ ណ៍ ថា៖«អ្នក សាង សង់ 
នឹង   ពន្លឿន  ឱៃយ  កាន់តៃ លឿន  ក្នុង 
ប៉នុា្មាន  ខៃ ខាង មខុ ទៀត នៃះ ដៃល  
ជ ពត័ម៌ាន  សា្វាគមន ៍  ចពំោះ គៃសួារ    
ដៃល ចង់ទិញ ផ្ទះ ថ្មី»។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖ «ទផីៃសារ  
លំនៅឋាន កំពុង ជួប ឧបសគ្គ 
ដោយសារ  កង្វះខាត បញ្ជ ីសារ-
ពើ ភណ្ឌ  ទាំង ផ្ទះថ្មី និង  ផ្ទះ កំពុង 
បៃើ បៃស់     »។ 

របាយ ការណ ៍នោះបាន ឱៃយ ដងឹ  
ថា ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ សាងសង់  
តៃវូ  បាន ចៃញ សមៃប ់អគារទោល  
បាន កើន ឡើង ៧,៨ ភាគរយ 
ខណៈដៃល ការអនញុ្ញាត សមៃប ់
ការ សាងសង ់អគារ ជប ់ គា្នា  បាន 
កើន ឡើង តៃឹម តៃ ១ភាគរយ 
ប៉ុណ្ណោះ៕ AFP/RRរូប ភាព បង្ហាញ ផ្ទះ ទោល (Single Family Home) នៅអាមេរិក។ AFP

ជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចបុរីនៅខណ្ឌដង្កោជម្ររៀនដល់អ្នកអភិវឌ្រឍន៍និងអ្នកទិញ

ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅភូមិពេជេនេខណ្ឌដង្កោកកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា



                                                 ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២២ ែខតុលា ឆ្នា២ំ០២០                                                                                                               www.postkhmer.com 

ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្ល្រៈ398000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នពំេញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្ល្រៈ720000ដុល្ល្ររ

វីឡាចាស្មីនណាក្រងសម្រ្រប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្ល្រៈ820000ដុល្ល្ររ

វីឡាក្រងប្រភ្រទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងកេទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្ល្រៈ780000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គេង02 
តម្ល្រៈ310000ដុល្ល្ររ

ខុនដូសម្រ្រប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្ល្រៈ175000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសេកុ
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្ល្រៈ150ដុល្ល្ររ/m2

វីឡាភ្ល្រះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប៉េងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្ល្រៈ305000ដុល្ល្ររ

វីឡាកូនកាត់ប្រភ្រទLA   
នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម៉េតេទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្ល្រៈ275000ដុល្ល្ររ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ276666ដុល្ល្ររ

វីឡាភ្ល្រះសម្រ្រប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អងេ
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្ល្រៈ450000ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រៈ90ដុល្ល្ររ/m2

ខុនដូសម្រ្រប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ពេលឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គេង 
តម្ល្រៈ116500ដុល្ល្ររ

ដីសម្រ្រប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សេកុកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្ល្រ105ដុល្ល្ររ/m2

ទូរស័ព្ទល្រខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសីុធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡេងណវ៉ាត់តេ
តម្ល្រ:67000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
តម្ល្រ:290000ដុល្ល្ររចរចា


ផ្ទះល្វ្រងលក់បន្ទ្រន់ខ្ល្រងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្ល្រ:69800ដុល្ល្ររចរចា

ខុនដូលក់បន្ទ្រន់នៅអូឡំាព្រយា
ទំហំ:45ម៉េតេការ៉េ
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫសេសី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់ត្រមឹត្រ13000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប៉េងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្ល្រ:84500ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាភ្ល្រះលក់បន្ទ្រន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតផេសារប៉េសេ
តម្ល្រ:385000ដុល្ល្ររចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯង
តម្ល្រ:400ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ180ដុល្ល្ររ/m2ចរចា


ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350ដុល្ល្ររ/m2ចរចា

ដីសម្រ្រប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងកេយវត្តពេកឯង
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ120000ដុល្ល្ររចរចា

ផ្ទះល្វេងសមេប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫសេសីកេវ
 តម្លៃ : 183 000  ដុលា្លារ ចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វេងសមេប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ
តម្ល្រ:៩៨០00ដុល្ល្ររ(១ល្វ្រង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
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ដីលក់ល្រខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម៉េតេ
ទីតំាង:ដីបេរទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ពេកឯងចេបារអំពៅ
តម្ល្រ:320000ដុល្ល្ររចរចា

ដីលក់ល្រខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម៉េតេ
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិលេខ២សង្កាត់
ពេកកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្ល្រ:170000ដុល្ល្ររចរចា

ដីលក់ល្រខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម៉េតេ
ទីតំាង:វលសេបូវចេបារអំពៅ
រាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:1300000ដុល្ល្ររចរចា

ដីលក់ល្រខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម៉េតេការេ
ទីតំាង:សង្កាត់ពេកឯងខណ្ឌ
ចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:200000ដុល្ល្ររចរចា

វីឡាសម្រ្រប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:390000ដុល្ល្ររ

វីឡាល្រខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌចេបារអំពៅរាជធានីភ្នពំេញ
តម្ល្រ:350000ដុល្ល្ររ
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តពីទពំរ័១...ពេល២ថ្ងេចាប់
ពីថ្ងេទី២៦ខេតុលា។ សំណើ
នោះតេូវការឡាយពេះហស្ត-
លេខាដោយពេះមហាកេសតេ។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្តេី

វសីេសនុគេឿង៉ាមបានថ្លេងកាល
ពីថ្ងេចន្ទថាពេះរាជកេឹតេយមួយ
តេូវបានចេញរួចរាល់សមេប់
កចិ្ចបេជុំសភាធម្មតាមយួដេល
តេូវចាប់ផ្តើមនៅថ្ងេទី១ ខេ
វិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏ចេបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុ-
ញ្ញាតឱេយគណៈរដ្ឋមន្តេីស្នើពេះ-
មហាកេសតេអនុម័តឱេយបើកកិច្ច-
បេជុំវិសាមញ្ញមួយដើមេបីដោះ-
សេយបញ្ហាសំខាន់ៗ ក្នងុការ-
គេប់គេងបេទេស។
ពេះរាជកេតឹេយក៏អាចតេវូបាន

ឱេយបន្តបើកកិច្ចបេជុំឡើងវិញ
បេសនិបើសមាជកិសភាចនំនួ
១ភាគ៣មកពីសា្ថាប័នទាំង២
បានគាំទេញត្តិមួយឱេយរៀបចំ
បើកកិច្ចបេជុំពិសេសនៅក្នុង

សភា។
ការតវ៉ាជាចេើនបានអំពាវ-

នាវឱេយលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
បេយុធចាន-អូចាចុះចេញពី
តំណេងហើយពួកគេ បាន
បេមូលផ្តុំគា្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស
នៅទូទាំងបេទេសចាប់តាំងពី
កេុមមេដឹកនាំនិសេសិតនិង
សកម្មជនមួយចំនួនតេូវបាន
ចាប់ខ្លួនហើយរថយន្តបាញ់-
ទឹកជាចេើនគេឿងតេូវបានគេ
បេើបេស់ដើមេបីបំបេកការ-
បេមូលផ្តុំមួយនៅក្នុងទីកេុង
បាងកកកាលពីយប់ថ្ងេសុកេ
សបា្តាហ៍មុន។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏កេុមសេឡាញ់ថេ(Loyal
Thai)គាំទេរបបរាជាធិប-
តេយេយដេលតេូវបានដឹកនាំ
ដោយអតីតសមាជិកសភា
បេជាធិបតេយេយគឺលោកវ៉ារ៉ុង
ឌីគីតវីកេមបានរិះគន់បេឆាំង
យ៉ាងខា្លាងំចពំោះកចិ្ចបេជុំសភា
ពិសេសនោះ។

លោកវ៉ារ៉ុងឌីគីតវីកេមបាន
ថ្លេងថា កេុមអ្នកតវ៉ាបេឆាំង
រដ្ឋាភិបាលមិនមានបំណង
ដោះសេយបញ្ហានយោបាយ
នោះទេហើយជាការពតិណាស់
ពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាង-
សំខាន់ទៅលើកំណេទមេង់
របបរាជាធិបតេយេយតេប៉ុណ្ណោះ។
លោកវ៉ារ៉ុងឌីគីតវីកេមបាន

ថ្លេងទៀតថាអ្នកនយោបាយ
ខ្លះបានទទួលផលបេយោជន៍
ពីសា្ថានការណ៍នោះដើមេបីអពំាវ-
នាវឱេយបើកកិច្ចបេជំុសភាពិសេស
ស្ថតិនៅកេមលេសមយួដើមេបី
ដោះសេយជម្លាះនោះប៉ុន្តេ
ការពិតទៅគឺពួកគេចង់កេង-
ចណំេញឱេយសភាបង្កើតជម្លាះ
កាន់តេខា្លាំងឡើងនិងការធ្វើ
បាតុកម្មដោយសេបចេបាប់នៅ
ក្នុងកិច្ចបេជុំពិសេសនោះ។
ចលនាយុវជនសេរី កាលពី

ថ្ងេអង្គារបានបង្ហាះសារនៅ-
លើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកថា
«រឿងគួរឱេយភា្ញាក់ផ្អើលបំផុត»

ដេលបានបេកាសកាលពីពេល
ថ្មីៗ នេះគឺ«មិនមានអ្វីគួរឱេយ
ភា្ញាក់ផ្អើលនោះទេ»។
សារនៅក្នងុគេហទពំរ័ហ្វេស-

ប៊កុបានបង្ហាះថា«ចរូយើងធ្វើ
បាតុកម្មពេញ១ថ្ងេ»។
សមេបរ់យៈពេល១សបា្តាហ៍

វិញ យើងបានបេយុទ្ធជាមួយ
គា្នាយ៉ាងអង់អាចកា្លាហានប៉នុ្តេ
រដ្ឋាភិបាលថេបច្ចបុេបន្ននេះមនិ
បានដឹងចេបាស់ថារបបសក្តិ-
ភមូិនយិមបេហេលជានងឹអាច
តេូវដួលរលំនៅពេលខាងមុខ
នេះដេរឬយ៉ាងណាទេ?»។
«ចាប់តាំងពីពួកគេមិនបាន

អើពើជាមយួការអពំាវនាវរបស់
ពួកយើងមកនោះពួកគេបាន
ទន្ទឹងរង់ចាំសេចក្តីបេកាសគួរ-
ឱេយភា្ញាក់ផ្អើលមួយយ៉ាងអន្ទះ-
សាកាលពីថ្ងេពុធមេសិលមិញ»។
គណបកេសបេឆាងំភឿថេបាន

ស្នើឱេយតលុាការសុីវលិចាត់ទកុ
បទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋ-
មន្តេីបេយុធចាន-អូចាដេល

បានបេើបេស់ចេបាប់គេអាសន្ន
និងការហាមបេមមិនឱេយមាន
ការបេមូលផ្តុំជាសាធារណៈ
នៅក្នុងទីកេុងបាងកកជាម-
ឃៈដោយបាននិយយថា
ចេបាប់នោះពិតជាបានរំលោភ-
សិទ្ធិមនុសេស។
តុលាការសុីវិលនឹងអនុវត្ត

ចេបាប់របស់ខ្លួនស្តីពីបញ្ហានោះ
នៅថ្ងេពេហសេបតិ៍នេះ។
លោកឧត្តមសេនីយ៍បេយធុ

ចាន-អូចាបានបេកាសដក់
បេទេសក្នុងគេអាសន្ន រយៈ-
ពេល១ខេកាលពីថ្ងេទី១៥ខេ
តុលាថ្មីៗនេះ។
នេះគឺជាការហាមបេមមិន

ឱេយមានការបេមូលផ្តុំមនុសេស
ចាប់ពី៥នាក់ ឬចេើនជាងនេះ
ហើយសារព័ត៌មានបានរាយ-
ការណ៍ថាតេូវបានគេចាត់ទុក
ថាជាការគំរាមកំហេងដល់
សន្តិសុខជាតិ និងរំលោភបំ-
ពានសទិ្ធិជបួជុំបញ្ចេញមតយិោ-
បល់របស់ពលរដ្ឋ៕BKP/SKអ្នកតវ៉ាគំាទ្រលទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយលើកសញ្ញាម្រមដ្រ៣។រូបថតAFP
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សុខវ្រងឈាង

«យើងមានឱកាសដើមេបីរកេសា
បេជាជាតិអឺរុ៉បឱេយមានភាពរឹងមំា
មានសេរីភាពសេបជាមួយសហ-
រដ្ឋអាមេរិក ចំណុចទំាងនេះ
ហើយជាអ្វីដេលបេទេសខ្ញុំចង់
បាន។ ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់
ថវិកាគេប់គេន់គួបផេសំការផ្តាត-
លើការធ្វើសកម្មភាពនេគមេង
គំនិតផ្តចួផ្តើមសមុទេទំាង៣
(ThreeSeasInitiative)នឹង
អាចជួយឱេយសមេចបាននូវ
គោលដៅរួមទំាងអស់នេះ»។
នេះគឺជាសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្តេីការ-
បរទេសអាមេរិកលោកMike
Pompeoនៅក្នងុកិច្ចបេជំុតាម-
រយៈវីដេអូនេគមេងគំនិតផ្តចួ-
ផ្តើមសមុទេទំាង៣(ThreeSeas
Initiativeឬហៅកាត់ថា3SI)
កាលពីថ្ងេចន្ទទី១៩តុលា។
គមេង3SIតេវូគេសា្គាល់ថា

ជាគមេងរួមមួយនេសមុទេ
បាល់ទិក សមុទេអា្រឌីអាទិក
និងសមុទេខ្មៅ (BABS)។
គមេងនេះបង្កើតឡើងនៅឆា្នាំ

២០១៥ដោយបេទេសបូ៉ឡូញ
និងបេទេសកេូអាសីុក្នងុគោល-
បំណងធ្វើឱេយមានកិច្ចសហការគា្នា
ដើមេបីអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ក្នងុវិស័យថាមពលដឹកជញ្ជនូ
និងទំនាក់ទំនងឌីជីថល។
បេទេសទំាង១២នេគមេង

3SI គឺជាសមាជិកសហភាព-
អឺរុ៉បមកពីតំបន់អឺរុ៉បកណា្ដាលនិង
អឺរុ៉បខាងកើតរួមមាន៖បេទេស
អូទេសីបុ៊លហា្គារីកេអូាសីុសា-
ធារណរដ្ឋឆេកអេស្តនីូ ហុងគេី
ឡេតូនី លីទុយអានី បូ៉ឡូញ
រូមា៉ានីស្លវូ៉ាគីនិងស្លវូេនី។
សមាជិកទំាងអស់របស់3SI

លើកលេងតេអូទេសី គឺជាបេ-
ទេសអភិវឌេឍន៍តិចតួចបំផុតក្នងុ
ចំណមបេទេសជាសមាជិក
សហភាពអឺរុ៉ប។ដេនដីបេទេស
ទំាងនេះគឺស្មើនឹង២៨ភាគរយ
នេទំហំទឹកដីរបស់សហភាពអឺរុ៉ប
និងមាន២២ភាគរយនេចំនួន
បេជាជនសរុបបុ៉ន្តេមានការចូល-
រួមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតេមឹតេ
១០ភាគរយនេGDPរបស់EU។
មេដឹកនំាបេទេសទំាងនេះ

បានលើកឡើងនូវការវិនិយោគ
ទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធមួយចំនួនដូចជា
ការសាងសង់បំពង់ឧស្មន័ធម្ម-
ជាតិតភា្ជាប់ពីបេទេសបូ៉ឡូញទៅ
កេអូាសីុការសាងសង់សា្ថានីយ
នំាចូលឧស្មន័ធម្មជាតិនៅកំពង់-
ផេនេបេទេសនីមួយៗ ការសាង-
សង់ផ្លវូលេបឿនលឿនតភា្ជាប់ពី
សមុទេបាល់ទិកដល់សមុទេ
មេឌីទេរា៉ាណេ។ ក៏បុ៉ន្តេរហូតមក
ទល់ពេលនេះគមេងគំនិតផ្តចួ-
ផ្តើមសមុទេទំាង៣មានការរីក-
ចមេើនតិចតួចដោយសារកង្វះ
ថវិកាខណៈបេទេសជាសមា-
ជិកមិនបានបង់ចំណេករបស់
ពួកគេនៅក្នងុមូលនិធិសមេប់
វិនិយោគរួម។
នៅខេកុម្ភៈឆា្នាំ២០២០លោក

Pompeoបានសនេយាថាអាមេ-
រិកនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន១ពាន់-
លានដុលា្លារសមេប់មូលនិធិនេះ។
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានគិតថា
សហរដ្ឋអាមេរិក ខំបេងឹគំាទេ
គមេងនេះដោយសារចង់កាត់-
បន្ថយឥទ្ធពិលរបស់ចិននិងរុសេសីុ

ក្នងុតំបន់អឺរុ៉ប។
នៅក្នងុកិច្ចបេជំុជាមួយបេ-

ទេសទំាង ១២ ដដេលនេះ
លោកMike Pompeo បាន
និយយថា៖«ខណៈយើងកំពុង
អង្គយុនៅទីនេះ អ្នកផ្ដាច់ការ-
និយមនៅមូ៉ស្គូនិងប៉េកំាងកំពុង
តេបេើឧបាយកលយកកិច្ចពេម-
ពេៀងហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ធ្វើជា
មធេយាបាយដើមេបីពងេកីយុទ្ធ-
សាស្ដេ និងនយោបាយគេប-
ដណ្ដប់លើជនសេរីនិយម។
យើងបានឃើញករណីនេះជា-
មួយនឹងNordStream2។
យើងក៏បានឃើញពីផលប៉ះ-
ពាល់នេកិច្ចពេមពេៀងហេដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធរបស់ចិនរួចហើយ

នៅជំុវិញពិភពលោកដេលរាប់
ចាប់ពីនៅបា៉ាគីសា្ថាន មុ៉ងតេ-
ណេេ្រហា្គានិងបា៉ាគីសា្ថាន»។
កាលពីខេសីហាលោកPom-

peo បានធ្វើទសេសនកិច្ចនៅបេ-
ទេសអូទេសីសាធារណរដ្ឋឆេក
បូ៉ឡូញ និងស្លូវេនីដើមេបីផេសព្វ-
ផេសាយកម្មវិធីCleanNetwork
របស់អាមេរិកដេលគមេងនេះ
មានគោលបំណងហាមឃាត់
ការបេើបេស់ឧបករណ៍បេព័ន្ធ
ទូរស័ព្ទ5G ផលិតដោយកេមុ-
ហុ៊ន Huawei របស់ចិន។
បេទេសជាសមាជិក3SIភាគ-
ចេើនបានជេើសរីសចៀសវង
ផលិតផលនេះហើយបេទេស
អេស្តនីូ ក៏បានសមេចចូលរួម

ក្នងុកម្មវិធី Clean Network
របស់អាមេរិក។
ការសនេយាឧបត្ថម្ភថវិការបស់

អាមេរិកក៏តេវូបានគេគិតថាជា
សកម្មភាពពងេងឹគមេងគំនិត
ផ្តចួផ្តើមសមុទេទំាង៣ ដើមេបី
កាត់បន្ថយឥទ្ធពិលនេគមេង
កេវត់និងផ្លវូរបស់ចិន។អេស្តនីូ
និងហា្វាងំឡង់បានខ្ចីថវិកាពី
គមេងកេវត់និងផ្លវូដើមេបីសាង-
សង់ផ្លវូកេមសមុទេដើមេបី
តភា្ជាប់បេទេសទំាង២។
អាមេរិកក៏បានបេឆំាងនឹងការ-

សាងសង់បំពង់ឧស្មន័ធម្មជាតិ
Nord Stream 2 របស់រុសេសីុ
ដោយបានអះអាងថាបំពង់នេះ
នឹងធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ
របស់វិស័យថាមពលអឺរុ៉ប។
អាមេរិកបានជំរុញឱេយធ្វើការ-
សាងសង់សា្ថានីយនំាចូលឧស្មន័-
ធម្មជាតិតាមរយៈគមេង 3SI
ដើមេបីលក់ឧស្មន័ធម្មជាតិរបស់
ខ្លនួក្នងុទីផេសារអឺរុ៉ប។
កេពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏

មានពាក់ព័ន្ធនឹងគមេងថាម-
ពលជាចេើនទៀតនៅក្នងុតំបន់។
ជាក់ស្តេងនៅរូមា៉ានីអាមេរិកបាន
សនេយាចំណាយ៨ពាន់លានដុលា្លារ
ដើមេបីសាងសង់រោងចកេថាមពល
នុយក្លេអ៊េរឬធ្វើទំនើបកម្មទៅលើ
រោងចកេដេលមានសេប់៕

លោកPompeoថ្ល្រងក្នងុអំឡុងសន្នសីិទកាស្រតនៅក្រសួងការបរទ្រស។AFP

ហ្រតុអ្វីបានជាអាម្ររិកយកចិត្តទុកដាក់លើគម្រង 
គំនិតផ្តួចផ្តើមសមុទ្រទាំង៣(3SI)ខ្លោំងម្រ៉្លះ?



សុខ ស្រីលុច 

ពលរដ្ឋអាមេរិកដេលតេវូបាន
រៀបចំឱេយទៅបោះឆ្នោតមុនមាន
ចំនួនបេមាណជាង២០លាន
នាក់បុ៉ន្ដេនៅក្នងុរដ្ឋមួយចំនួនដូច
ជារដ្ឋGeorgia,Virginia,និង
Texasជាដើមនៅមានមនុសេស
រាប់មឺុននាក់ទៀតកំពុងរង់ចំា
បោះឆ្នោតនៅឡើយ។អ្នកបោះ-
ឆ្នោតខ្លះបានចំណាយពេល
ឈររង់ចំាជាចេើនម៉ោងក្នងុ
អំឡុងពេលបោះឆ្នោតមុនថ្ងេ-
កំណត់ហើយពួកគាត់បានចាត់-
ទុកថានេះជាឧបសគ្គរារំាងក្នងុ
ការបោះឆ្នោត។ដូច្នេះចង់មិនចង់
អ្នកដេលមិនទាន់បានបោះឆ្នោតតេវូ
រង់ចំារយៈពេលយូរទៀត។
កាលពីរសៀលថ្ងេសៅរិ៍នៅ

ជាយកេងុមួយនៅភាគខាងជើង
នេទីកេងុAtlantaស្តេជីនជាតិ
អា្រហ្វកិអាមេរិកមា្នោក់បានបេប់
សារព័ត៌មានDWNewsថា
អ្នកសេី បានចំណាយពេល
រង់ចំាបោះឆ្នោត រហូតដល់ទៅ
៥ម៉ោង។
គួរកត់សមា្គាល់ថាក្នងុរយៈ-

ពេល១ទសវតេសរ៍ចុងកេយកេមុ
អ្នកបេជាធិបតេយេយ និងកេមុ
អ្នកតសូ៊មតិលើការបោះឆ្នោតបាន
ប៉ះទង្គចិគា្នោជាមួយមន្តេីគណបកេស
សាធារណរដ្ឋអំពីការបោះឆ្នោត
ដោយសេរីនិងយុត្តធិម៌។
អង្គការទទួលបន្ទកុផ្នេកសិទ្ធិ

បោះឆ្នោតដូចជាFairFightនិង
CommonCauseជាដើមបាន
បញ្ជាក់ថាការបេើពេលរង់ចំាយូរ
ចំពោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅ
ដំណាក់កាលដំបូងក្នងុរដ្ឋមួយ
ចំនួននាពេលកន្លងមក នឹងជា

ឧទាហរណ៍មួយនេការគាប-
សង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតហើយ
ការដាក់របំាងរារំាងការបោះ-
ឆ្នោតក៏ជាផ្នេក១ជះឥទ្ធពិលដល់
កេមុមនុសេសមួយចំនួន។
ជាការឆ្លើយតបអ្នកគេប់គេង

គណៈកមា្មាធិការផ្ដចួផ្ដើមកំ-
ណេទមេង់ការបោះឆ្នោតលោក
HansvonSpakovskyបាន
បេប់DWថា៖«គំនិតនេការរារំាង
ការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមិន
ពិត។ការរង់ចំាយូរក៏ពេះតេ
បេជាជនទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងេ-
បោះឆ្នោតដេលបានកំណត់»។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

អ្នកជំនាញវិទេយាសាស្តេនយោ-
បាយលោកJonathanRod-
denដោយបេើទិន្នន័យចងកេង
ដោយGeorgiaPublicBroad-
casting និងកេមុអ្នកកាសេត
សុើបអង្កេតProPublica បាន
បង្ហាញថានៅកន្លេងបោះឆ្នោត
ដេលមានអ្នកចុះឈ្មាះបោះ-
ឆ្នោតសកម្មជាង៩០%ជាជន-
ជាតិភាគតិច ហើយពួកគេចំ-
ណាយពេលរង់ចំាជាមធេយមគឺ
៥១នាទី។ របាយការណ៍ឱេយដឹង
ដេរថានៅតាមសេកុដេលមាន
អ្នកចុះឈ្មាះបោះឆ្នោតចេើន
ជាង៩០%ជាជនជាតិសេបេកស
ជាមធេយមចំណាយពេលរង់ចំា
តេ៦នាទីបុ៉ណ្ណោះ។
លោកសេីCarolAnderson

សាសេ្តាចារេយសិកេសាសេវជេវពី
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអា-
្រហ្វកិនៅឯសាកលវិទេយាល័យ
EmoryUniversity និងជា
អ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណង-
ជើងថា«មនុសេសមា្នោក់គា្មានការ-
បោះឆ្នោតៈការរារំាងអ្នកបោះ-

ឆ្នោត កំពុងបំផ្លាញលទ្ធបិេជា-
ធិបតេយេយរបស់យើង»ផងនោះ
បាននិយាយបេប់DWថាវិធី-
សាស្តេបង្កេបអ្នកបោះឆ្នោត
ដេលផ្តោតលើអ្នកបោះឆ្នោតជន-
ជាតិសេបេកខ្មា នៅតេតេវូបាន
បេើបេស់ក្នងុឆ្នោ២ំ០២០។
លោកសេី បាននិយាយថា៖-

«បេព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅតំបន់នេះ
មិនតេវូបានបង្កើតឡើងដើមេបី
គោរព និងទទួលយកសិទ្ធ-ិ
បោះឆ្នោតរបស់បេជាជនទេបុ៉ន្តេ
កំពុងធ្វើការជាបេព័ន្ធតាមរយៈ
មធេយាបាយផេសេងៗដើមេបីរារំាង
ការបោះឆ្នោតរបស់បេជាជន»។
លោកសេីKristenClarke

បេធាន និងជានាយិកាបេតិបត្តិ
នេគណៈកមា្មាធិការមេធាវីដើមេបី
សិទ្ធិសីុវិលកាលពីខេមិថុនាបាន
និយាយបេប់វិទេយុជាតិសាធារ-
ណៈថា«ការបង្កេបលើអ្នក-
បោះឆ្នោតគឺពិតជាមានហើយ
មានទមេង់ខុសគា្នោបន្តចិបន្តចួ»។
លោកសេីនិយាយបន្តថា៖«ថ្ងេ
នេះយើងឃើញកិច្ចការរារំាងអ្នក-
បោះឆ្នោតក្នងុទមេង់ជាការផ្លាស់-
ប្តរូទីតំាងបោះឆ្នោត ទៅទីតំាង
ដេលមានការពិបាកក្នងុការទៅ
ដល់ បិទកន្លេងបោះឆ្នោតដេល
ធ្វើឱេយវាកាន់តេពិបាកសមេប់
បេជាជនក្នងុការចុះឈ្មាះបោះ-
ឆ្នោត ដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មី
រយៈពេល១១ម៉ោងហើយជា
ញឹកញយទង្វើទំាងនេះមាន
ទំនោរប៉ះពាល់ និងដាក់បន្ទកុ
មនុសេស១ចំនួនដូចជាអ្នកបោះ-
ឆ្នោតសេបេកខ្មាជានិសេសិត និង
អ្នកងយរងគេះផេសេងទៀត»។
ជាមួយគា្នោនេះការបោះឆ្នោត

បានពឹងផ្អេកយា៉ោងខា្លាងំទៅលើ

អ្នកស្មគ័េចិត្តជួយរៀបចំដេល
តាមការបា៉ោន់សា្មានតេវូការអ្នក-
ស្មគ័េចិត្តចំនួន១លាននាក់។
ជិត៦០%នេអ្នកស្មគ័េចិត្តមាន
អាយុ៦០ឆ្នោំឬចេើនជាងនេះ
ដេលជាកេមុមនុសេសងយឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩ផងដេរ។
លោកDanKortrumអ្នក-

ធ្វើការនៅកន្លេងបោះឆ្នោតបាន
បេប់DWថា៖«ខ្ញុំស្ថតិនៅក្នងុ
ចំណមមនុសេសដេលមានហា-
និភ័យឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាខ្ពស់។ខ្ញុំ
មានអាយុ ៧១ឆ្នោំទៅហើយខ្ញុំ
តេវូចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ
ផ្ទេរបិ៊ចតេឡប់ទៅមកហើយតេវូ
ដោះសេយបញ្ហាដេលអ្នក-
បោះឆ្នោតអាចជួបបេទះ។
ដោយផ្អេកលើហេតុផលនេះ
ខ្ញុបំេហេលជាមិនទៅស្មគ័េចិត្ត
ធ្វើការងរនេះទៀតទេ»។
បេជាជនUSកាន់តេពិបាកក្នងុ

ការបោះឆ្នោតជាពិសេសបេ-
ជាជនUSសេបេកខ្មាចាស់ជរា
និសេសិតនិងជនពិការដើមេបីអនុវត្ត
សិទ្ធិជាមូលដា្ឋានរបស់ពួកគេក្នងុ
ការបោះឆ្នោត។ វិធានការទំាង-
នេះ រួមមានការកាត់បន្ថយការ-
បោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់អត្ត-
សញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោត
និងការបោសសមា្អាតបញ្ជីឈ្មាះ
អ្នកបោះឆ្នោត។
គួរបញ្ជាក់ថានៅពេលតុលា-

ការកំពូលបន្ធរូបន្ថយសិទ្ធិបោះ-
ឆ្នោតក្នងុឆ្នោ២ំ០១៣ដើមេបីរកេសា
ចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត
តេបិតថាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបាន
ប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិអាមេរិកទំាង-
អស់តេដាក់បន្ទកុជាពិសេសលើ
ជនជាតិភាគតិចបេជាជនកេកីេនិង
អ្នកបោះឆ្នោតក្មេងនិងចាស់៕
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ក្រិកស្នើ ឱ្រយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្  
អឺរុ៉បឈប់លក់ អាវុធឱ្រយតួកគី 

ក្រុង អាថ្រនៈ យោងតាម
របាយការណ៍ជាចេើនបានឱេយ
ដឹងកាលពីថ្ងេអង្គារថា បេ-
ទេសកេិកបានស្នើឱេយកេុម-
សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនតេូវ
ហាមបេមការទញិលក់-អាវធុ
ទៅឱេយតួកគីដោយបានបង្កឱេយ
មានភាពតានតងឹកាន់តេខា្លាងំ-
ឡើងជុំវិញតំបន់បមេុងថាម-
ពលរវាងបេទេសកេបេរសមទុេ-
មេឌីទេរា៉ាណេ។
ទីភា្នោក់ងរសារពត័៌មានANA

កេកិបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្តេី
ការបរទេសលោកនកីសូឌេន-
ឌៀសបានសរសេរលិខិតទៅ
សមភាគីរបស់លោកគឺបេ-
ទេសអាល្លឺម៉ង់អេសេប៉ោញនិង
អុីតាលីដើមេបីបញ្ជាក់«អំពី
សកម្មភាពបង្កហេតុកាលពី-
ពេលថ្មីៗ នេះ»របស់បេទេស-
តួកគីហើយបានស្នើឱេយបញ្ចប់
ការលក់អាវុធ ទៅឱេយបេទេស-
តួកគីតទៅទៀត។
តួកគី បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅ

ក្នុងជម្លាះយា៉ោងជូរចត់មួយ
ជាមួយបេទេសកេិកនិងសុីប
ជុំវិញតំបន់បមេុងបេងនិង
ឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទេមេឌី-
ទេរា៉ាណេភាគខាងកើតជា-
ចេើនលើកតួកគី បានដាក់-
ពងេយនាវារុករកបេងទៅ
កាន់ដេនទឹកដេលបានអះ-
អាងដោយបេទេសកេិក។
នៅក្នុងលិខិតរបស់លោក

ទៅកាន់រដ្ឋមន្តេីការបរទេស
អាល្លឺម៉ង់ គឺលោកហុីកូមា៉ោស់
លោកឌេនឌៀសបានអពំាវនាវ
ឱេយកេុងប៊េរឡាំងបិទការនាំ-
ចេញនាវាមុជទឹកនាវាចមេបំង
និងយន្តហោះចមេបំង។
បេភពការទតូមយួបានថ្លេង

ដោយគា្មានការបញ្ជាក់អំពីការ-
បពំានដេលរងការចោទបេកាន់
ថាលោកឌេនឌៀសបានសរ-
សេរលខិតិដាច់ដោយឡេកទៅ
គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានស្នើឱេយ
រាំងខ្ទប់ដើមេបីពនេយារកិច្ចពេម-
ពេៀងនោះ៕ AFP/SK

លោក នី កូ ល ប៉ាស្រសី៊នយ៉ាន់(ស្តា)ំជួប ជាមួយ លោក នី កូស ឌ្រនឌៀស។ AFP

បញ្ហាប្រឈមមួួយចំនួន កំពុងក្លាយជារនំាងរារំាងអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋGeorgia
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ទេពមច្ឆាឧបករណ៍
វាស់កម្ពស់ទឹកបេកាស
អាសន្នអំពីលទ្ធភាព
គេះទឹកជំនន់ជាមុន

ហុង រស្មី 

ភ្នពំេញ : ទេព មច្ឆា មនិ សំដៅ តេលើ 
តេីឬ មនុសេស ឡើយ តេ វា ជា ឧបករណ៍ 
វាស់ កម្ពស់ទឹក  ដេល តេវូ បាន បង្កើត ឡើង 
ដើមេបីបេកាស  អាសន្នដល់ អ្នក រស់ នៅ 
កេបេរ បេភព ទឹក ពី ហានិភ័យ គេះ ទឹក- 
ជនំន ់ផងដេរ។ វា មាន សមត្ថភាព   វាស-់ 
កមេតិ នេ កម្ពស ់ទកឹ  នងិ បញ្ជនូ ទនិ្ននយ័  
តាម រយៈ ទរូសព័្ទ ទៅ កាន ់បេពន័្ធ ពេមាន 
ជា មុន  (EWS 1294)។ 

លោក លីម សង្វា សហស្ថាបនិក 
កេុមហ៊ុន ArrowDot ដេល អភិវឌេឍ 
ឧបករណ ៍នេះ  នយិាយ ថា ៖ « ទេពមច្ឆា 
(Tep Machcha) តេូវបាន បំពាក់ 
សេនស័រ អាល់តេ សូនិក  ជាមួយ នឹង 
ឧបករណ៍ បញ្ជា ដើមេបី វាស់ កម្ពស់ ទឹក  
ដេល តេូវ បាន ដំឡើង នៅ លើ ស្ពាន »។ 

បើ កម្ពស ់ទកឹ ឡើង ដល ់កមេតិ ហានិ-
ភ័យ  បេព័ន្ធ បញ្ជា មេ នឹង បញ្ជូន សរ- 
ពេមាន ទៅកាន់ គណៈកមា្មាធិការ  គេប់- 
គេង  គេះ មហន្ដរាយ ខេត្ដ ដេល បន្ដ ផ្ញើ 
សរ សឡំេង តាម ទរូសព័្ទ ដេ ដើមេប ីបេប ់
ពលរដ្ឋ ដេល បាន ចុះ ឈ្មាះ បេើ បេស់ 
បេពន័្ធ ពេមាន ជា មនុ ១២៩៤  នវូ លទ្ធ-
ភាព នេ គេះ ទឹក ជំនន់ ។ 

បេជាពលរដ្ឋ គេប់ រូប អាច ចុះ ឈ្មាះ 

ចូល ជា សមាជិក ដោយ គេន់តេ ចុច 
លេខ ១២៩៤ រួច ស្ដាប់ ការ ណេនាំ  ឬ 
ចូល  ទៅ កាន់ គេហទំព័រ អង្គភាព ។ 

លោក សង្វា  បាននយិាយ ថា កម្ពជុា 
កំពុង  ជួប ការ លំបាក ពី ការ  បេបេលួ អា- 
កាស ធាតុ។ រដូវ បេងំ អូស បនា្លា យ ពេល 
យូរ និង រដូវ ភ្លៀង មិន ទៀង ទាត់  គឺជា 
មូល ហេតុ បង្ក គេះ មហន្ដរាយ  ដូចជា 
គេះ ទឹក ជំនន់ និង រាំង ស្ងួត ជា ដើម ។ 

លោក បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ 
«សេប ពេល នេះ ការបេបេលួ អាកាស- 
ធាតុ ដេលស្ថតិ ក្នងុ ចំណោម បញ្ហា ផេសេងៗ 
កពំងុ  ជះ ឥទ្ធពិល ប៉ះពាល ់ដល ់ផលតិ-
ផល កសិកម្ម  ផ្ទះ សំបេង  ជីវភាព  និង 
សន្ដិសុខ សេបៀង »។ 

លោក អះអាង ថា ការ ពេមាន ឱេយ ដឹង 
ជា មនុ នវូ ហានភិយ័ នេ គេះ មហន្ដរាយ 
អាច ធ្វើ ឱេយ ពលរដ្ឋ និង រដ្ឋបាល មូល ដ្ឋាន  
ឆ្លើយ តប ទាន់ ពេ លវេលា ។

លោក បានបន្ដថា ៖« វា ធ្វើ ការ  វភិាគ ព ី
អាកាស ធាតុ និង ធ្វើ បច្ចុបេបន្នភាព ទិន្ន- 
ន័យ អាកាស ធាតុ  រួចជូនដំណឹង  ដល់ 
អ្នក បេើ បេស់ ចំពោះ ការ បេ បេួល- 
អាកាសធាតុ »។ 

ទេព មច្ឆា តេូវបាន ផលិត ឡើង ដើមេបី 
តេួត ពិនិតេយ ទិន្នន័យ អាកាសធាតុ  និង  
បរិយាកាស តាម ភាព ជាក់ ស្ដេង រក ឱេយ 

ឃើញ    ហានិភ័យ  និង ធ្វើ ការ ទសេសន៍ទាយ 
ពី លទ្ធភាព ការ ប៉ះពាល់ ទុក ជា មុន ។ 

ឧបករណ៍ នេះ បង្ហាញ កមេិត កម្ពស់ 
ទកឹ  ជា ៣ពណ ៌ខសុ ៗ  គ្នា  គ ឺពណ ៌បេតង 
តំណាង កមេិត កម្ពស់ ទឹក ធម្មតា ពណ៌ 
លឿង តំណាង កមេិត បេកាស អាសន្ន 
នងិ ពណ ៌កេហម តណំាង  សញ្ញា ពេមាន 
ពី ហានិភ័យ ខ្ពស់ ។ 

លោក សង្វា បន្ដថា អង្គការ   Peo-
ple In Need Cambodia (PIN)  
ផ្ដួចផ្ដើម គំនិត  និង សហការ ជាមួយ  
ArrowDot Co., Ltd   ជា កេមុហុ៊ន រក- 
ដំណោះ សេយ លើ គេប់ ផ្នេក  បច្ចេកវិទេយា  
លើ ការ ឌីហេសាញ ផលិត និង ដំឡើង 
ឧបករណ៍ ទាំង នេះ នៅ តាម គោល ដៅ 
ងយ រង គេះ ។ 

កញ្ញា មេច សេីល័ក្ខ ជា ជំនួយ ការ 
ផ្នេក បច្ចេក ទេសនេអង្គការ PIN បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « យើង ចង់ ឱេយ 
ទេព មច្ឆា គំទេ ដល់ បេព័ន្ធ ពេមាន ឱេយ 
ដឹង ជាមុន ១២៩៤ អំពី លទ្ធភាព នេ 
គេះ ទឹក ជំនន់ នៅ កម្ពុជា »។ 

សេី ល័ក្ខ និយាយ ថា អង្គការ បាន 
ដំឡើង  ទេព មច្ឆា នៅតាម តំបន់ ងយ- 
រង គេះ ដោយសរ ទឹក ជំនន់ ទៅតាម 
ការ ណេនា ំរបស ់គណៈកមា្មាធកិារ គេប-់ 
គេង គេះ មហន្ដរាយ ខេត្ដ ។ 

នៅតបំន ់ងយ រង គេះ ទកឹ ជនំន ់ក្នងុ 
សេុក បុរី ជលស នេខេត្ដ តាកេវ កញ្ញា 
សេី ល័ក្ខ កំពុងដំឡើង ឧបករណ៍ ទេព- 
មច្ឆា ទី ៤៣  ជា បេអប់ ភា្ជាប់  សេនស័រ 
គេប បន្ទះ ដេក  ផ្ដល់ ថាមពល ដោយ 
បន្ទះ សឡូា ។ ជា ទទូៅ ទេពមច្ឆា បពំាក ់
ភា្ជាប់ នៅ នឹង ស្ពាន ឬ បង្គោល រឹង មាំ ។ 

កញ្ញា បាន ឱេយ ដឹងនៅក្នុង បទ បង្ហាញ 
វដីេអូ ថា  សេនសរ័  មើល ឃើញ ព ីកម្ពស ់
ទឹក និង បញ្ជូន ទិន្នន័យ ទៅ កាន់ ជន 
បង្គោល ២នាក់ នៅ គណៈកមា្មាធិការ 
គេប់  គេងគេះ មហន្ដរាយ ដេល ទទលួ 
បន្ទុក បេព័ន្ធ ពេមាន ជា មុន ១២៩៤ 
នៅ សលា ខេត្ដ ។ 

កញ្ញា បន្ដថា ៖ « ឧបករណ ៍នេះ បញ្ជនូ 
ទនិ្ននយ័ ទៅកាន ់គណៈកមា្មាធកិារ គេប-់ 
គេង គេះ មហន្ដរាយ ខេត្ដរៀងរាល់ 

១៥ នាទី ម្ដង ។ ពេលនេះ យើង ដំឡើង 
បាន៤៣ គេឿងនៅ ទូទំាងបេទេស ដេល 
ក្នងុ នោះ កំពុង បេតិបត្ដកិារ  ១២គេឿង  
និង សល់ ប៉ុនា្មាន កំពុង តេូវ បាន ធ្វើ 
បច្ចុបេបន្នភាព »។ 

បេពន័្ធ ពេមាន ជាមនុ ១២៩៤ បង្កើត 
ឡើង ដោយ អង្គការ People In Need 
Cambodia ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ មាន 
សមាជិក  ១១៤ ៧៧៣ នាក់  នៅ ទទូាងំ 
បេទេស ។

លោក  សង្វា និយាយ ថា ៖« គេប់- 
អង្គការ និង អង្គភាព រដ្ឋាភិបាល ដេល 
ទទួល បន្ទុក ដោះ សេយ គេះ មហន្ដ-
រាយ  នឹង អាច គេប់ គេង បញ្ហា បាន ល្អ 
ពេល មាន ជំនួយ ពី  ទេព មច្ឆា »។ 

ចូល ទៅកាន់ គេហទំព័រ   បេព័ន្ធ ពេមាន  
ជាមុន ១២៩៤ សមេប់ ព័ត៌មាន អំពី 
ការ ទប់ ស្កាត់ គេះ មហន្ដរាយ ទកឹ ជនំន ់ 
http://ews1294.info/en/home/ 
ឬ ពត័ម៌ាន អពំ ីទេពមច្ឆា នៅទពំរ័ ហ្វេស-
ប៊ុក @ArrowdotTech និង  @
PINCambodiacz៕

បុគ្គលិក អង្គការ People In Need Cambodia ពិនិតេយ មើល ឧបករណ៍  ទេពមច្ឆា បំពាក់ ភ្ជាប់ ស្ពាន ។ រូបថត អង្គការ PIN 
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខេត្ត សៀមរាបៈ នៅ ទី បំផុត  
ទីតាំង កន្លែង ថ្មី  សមែប់ បង្កើត 
ស្នាដែ ចម្លាក ់ដ ីរបស ់កែមុ    បង្កើត 
វីដែអូ  ប្លែកៗ  ដែល មន ឈ្មោះ   
Channel ថា  Leurt Wilder-
ness     និង Building Tech-
nology រក បាន កន្លែង ថ្មី  និង 
កពំងុ  តែ បង្កើតបាន  កែបាច ់ចម្លាក ់  
ជីក    ដី ជា បណ្តើរៗ ហើយ តែ 
ដោយ សរ   មនិ   ទា ន ់រចួ រាល ់អស ់
នោះ   ទើប មិន ទាន់ អនុញ្ញាត ឱែយ 
ទែស ចរ  ចូល  ទសែសនា ។ 

គរួ រឭំក ផង ដែរ ថា  កែមុ បង្កើត 
វីដែអូ  ប្លែកៗ  ដែល  មន ឈ្មោះ   
Channel  ថា  Leurt Wilder-
ness   នែះ  មន  គមែង     ភាគ-    
ចែើន   ជា      បែភែទ វដីែអ ូ    បង្ហាញ ព ី  
ការ      សង់ លំនៅឋាន របស់   សត្វ    
ដោយ   កែមុ មនសុែស ពែ  ឬ មនសុែស   
បុរាណ   តាម រយៈ  Channel ២ 
ផែសែង   គ្នា ខណៈ     លោក ពាញ-  
សែដ្ឋា ធ្លាប ់  បញ្ជាក ់ពែល មនុ   ថា 
កែុម  លោក   មន  Channel ២ 
គ ឺ  Channel ធ ំ  មន ឈ្មោះ   ថា 
Building Technology    
ដែល  មន ស្នា ដែ       ចំ នួន ៧០  
វីដែអូ  និង១ទៀត    Channel 
តចូ មន    ឈ្មោះ ថា  Leurt Wil-
derness ដែល មន បង្កើត  
ស្នាដែ   ចំនួន  ៣០វីដែអូ ។ 

លោក ពាញ សែដ្ឋា  ដែល      
កាល ពី     មុន   លោក មន មុខ   រ បរ    
ជា  គែូ  បងែៀន    ហើយ ក៏ បាន  ដូរ 
មុខ របរ មក     ជា  អ្នក បង្កើត    វី ដែ អូ  
(Video  Creator) បង្ហាះ  
តាម  Channel   បាន បង្ហើប   ពី 
ភាព    លែបីលែបាញ នែ គមែង 
ចម្លាក  ់ជកី  ដ ីនៅ សៀម រាបរបស ់
លោក ជាមួយ នឹង    ប្អូន ថ្លែ បែុស  
ឈ្មោះ លោក តាន់ ម៉ូលី     ជា  អ្នក- 

ជំនាញ  ផ្នែក ព័ត៌ មន     វិទែយា    បាន   
បង្កើត   ជា ងចំនួន  ៣ឆ្នាំ មក- 
ហើយ ដែរ។  

ខណៈ ស្នាដែ ចម្លាក ់ ជកី   ដ ីនៅ 
តំបន់ ដី   ពែ  សហ គមន៍  នៅ ក្នុង  
សែកុ សទូែនគិម    ខែត្ត សៀម រាប 
ដែល ជា ការ បង្កើត ស្នាដែ ចុង- 
កែយ នោះ    ក៏ បាន ទាក់ ទាញ   
ចំណាប់ អារម្មណ៍    ពល រដ្ឋ  ខ្មែរ-   
ទាំង     ក្នុង  តំបន់ និង នៅ ទី ឆ្ងាយ   
យ៉ាង   ខ្លាំង  កាល ពី  រដូវកាល ពី 
បុណែយ  ភ្ជុំ  បិណ្ឌ  កន្លងមក  ។ 

ដោយ ឡែក  ខណៈ ពែល ថ្មីៗ 
នែះ  គែ ក៏ ឃើញ  លែច ចែញ  នូវ 
សកម្ម ភាព ចម្លាក ់ដជីា បណ្តើរៗ  
នៅ កន្លែង ទីតាំង ថ្មី  ហើយ ក៏ 
មន ស្នាដែ   ចែើន  ជាង មុន ទៅ-  
ទៀត ។  នែះ បើ តាម ការ បង្ហើប 
បែប់ ពី លោក ពាញ សែដ្ឋា   ជា  
សហ  ស្ថាបនិក   នែ  កែុម បង្កើត  
វីដែអូ  ប្លែកៗ Channel  ឈ្មោះ   
Leurt Wilderness លោក 

ពាញ សែដ្ឋា បានបញ្ជាក ់ បែប ់
ឱែយ ដងឹ ទ ីតាងំ ថ្ម ីនងិចនំនួ  ស្នាដែ 
ថ្ម ីថា ៖ «សមូ គោរព នងិ ជមែប 
ជូន ដ ល់ទែ ង់ ឯកឧត្តម អស់- 
លោក  លោកសែី  អ្នកនាង 
កញ្ញា ពុកម៉ែ បង ប្អូន  ឱែយ បាន 
ជែប ថា  ទតីាងំ ចម្លាក ់ ផ្ទះ កែម 
ដី    យើងខ្ញុំកំពុងតែ ស្ថិតនៅ ក្នុង 
ដំណាក់ កាល នែ ការ សង សង់ 
ជា  ថ្មី យើង ខ្ញុំ មិន ទាន់ អនុ ញ្ញា ត 
ឱែយ    ពុកម៉ែ បងប្អូន ចូល មក-     
ទសែសនា ទែ នៅ  ពែលនែះ»។ 

«កែមុការងរ យើងខ្ញុ ំ នងឹខតិខ ំ
បែឹង បែង  សងសង់ ឱែយ  រួច ជា - 
ស្ថា ពរ នឹង ជមែប  ជូន ជា ព័ត៌ - 
មន    បើក     នៅ  ពែល កែយ  
ដោយ   យើង នឹង  មន ជាង ៣០ 
ផ្ទះ   សមែប់ ទុក ឱែយ  បងប្អូន ចូល 
ទសែសនា   លែង កមែសាន្ត  ហើយ  
យើ ង ក ៏  សូម  អ រ គុណ ដល់ បង - 
ប្អូន ចំពោះ ការ  សែ ឡាញ់ និង 
ការ  គំទែ!»៕ 
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  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស  ់តែដែត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិែសា  ផ ្នែក    អ  ក  ែស រ សសែ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តែ  ដោ យសរ  តែ អំ ណាច នែ 

កម្លាងំ    ចិត្ត  មន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព    ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱែយ ម     ន ភា     ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បែកប      របរ រកទទួល ទា ន  នានា បាន   ផល ចំណែញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំពោ   ះ  ប ញ   ្ហា   ស   ្នែ ហ       វិ ញ     គូ ស្នែហ៍   មន   ភាព-  
អធែយា          សែ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បែស ើរ និង សុខ សន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីខ្ពស់តែដែត  ។  ការនិយយស្តី  
បែកប ទៅ    ដោយការថ្លងឹ ថ្លែង ពី ហែ តុ-  
ផល   ល្អ បែសើរ ។ ថ្ងែនែះ លោក  អ្នក- 
ហក់   មន សមត្ថភាព ក្នុង ការសមែច  

កិច  ្ច ការផែសែងៗ  និង បានផល ល្អ  បែកប  ដោយ ឆន្ទៈ 
មោះ   មតុ  កា្លាហន ។ បើជាអ្នក បែកបរ បរ រក ទទលួ- 
ទាន    នឹង ទទួល  បាន នូវ ផល  តប ស្នង យ៉ាង  គប់ ចិត្ត ។ 
ចំពោះ   ស្នែហ  វិញគឺ មន ភាព  ល្អូក ល្អិននឹង  គ្នាល្អ 
ណាស់ មិនមន កើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីខ្ពស់តែដែត។ ការបំពែញ កិច ្ច - 
ការ  ផែសែងៗ ចែើន តែ ធ្វើ ដោយភាព-  
មឺុងម៉ាត់ និង ហ្មត ច់ត់។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈនឹង បាន ដោយ ការ ពែយាយម  

បែងឹ  បែង របស   ់ខ្លនួ  ។ ចំណែក ឯ សែច ក្តសី្នែហមន  
ការយល់ចិត្ត គ្នា និងចែះ អធែយា សែយ័  គ្នា ល្អ ។ ថ្ងែនែះ 
លោក អ្នក  មិន សូវជាអំណោយផលល្អ បុ៉នា្មោន នោះ 
ឡើយសមែប់ មុខរបររកទទួលទានផែសែងៗ  តែ មិន 
មនអ្វចីោទជា បញ្ហា ធំនំាឱែយ ខូចខតលាភទែ  ។

រាសីសែតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមែបី បំ ពែញ ការងរ ផែសែង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱែយ មន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពោះ ការ និយយ- 

ស ្ត ីម  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក ស្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នែហ វិញ គូ ស្នែហ  ៍គ្មោន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មោន ការ -  
អធែយា  សែយ័  ជាហែតុ បណា្តាល ឱែយមន ការ បែក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណែក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញគឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

 រាសីសែតុចុះ ។  ការ បំពែញ ការងរ 
ផែសែង ៗ គ បែបីយកចិត្តទុកដក់  ខ្លាងំ- 

 កា្លា ពំុនោ ះទែ តែវូខត បែយោជន   ៍ 
ជាក់ជាពំុខនឡើយ ។ ការ  និយយ- 

ស្ត ី  នឹង  តែវូ អ្នក ដទែ និនា្ទា សុខភាព ផ្លវូកាយ ល្អ   តែ មន 
ចិត្ត ជាអកុសល។ រីឯកា រ ប ែកប របរ រកទទួល ទាន មិន 
បាន  ផ លចំណែញ ទែ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត-  
ឆ្ងាយ      តែវូតែ  បែយ័ ត្ន  ពំុនោ ះ ទែ ចែបាស់ជា តែវូ រង  ម ហន្ត- 
រាយ   និង បណា្តាលឱែយកើត មន គែះភ័យផងដែរ៕       

រាសី ឡ ើង   ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពែញ-  
 ការ       ងរ  ផ  ែ ស  ែ  ង ៗ  រមែង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ  ី ពែញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បែ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយយ ស្តី- 

បែកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មន  
ស   ភាព   ល្អ   ពោ   ល  គ  ឺ   ទឹក  ចិ ត ្ត ប ែកប ដោយ    ក្ត ីមែតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណែក    ឯ បញ្ហា ស្នែហ  គូ ស្នែហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គ្នា   ធម្មតា មិន ប    ង្កើត    ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធែយម។ កតា ្តា សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
មំ មួនល្អ  ហើយនឹង  តែវូ ចំណាយ - 
ទំាង កម្លាងំកាយចែើន ក្នងុ ការ បំពែញ 
កិច្ច  ការ  ទំាងឡាយ ។ ថ្ងែនែះលោក - 

អ្នក  តែវូ វៀរច ក នូវ អបាយមុខ ផែសែងៗ បែយ័ត្ន នំា 
ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លនួ ។  ចំពោ ះ ការ ពែយាយម ហក់ 
មន  ភាព ខែសត់ ខែសាយ បន្តចិ ខ្វះភាព ស្វា ហប់ក្នងុ 
កិច្ច ការ ងរ រប ស់ ខ្លនួ  ។ ចំណែកឯ  បញ្ហា  ស្នែហគឺ 
ថា  គូ ស្នែហ៍នៅ មនភាព  អធែយាសែយ័  គ្នាបាន ល្អ ។                   

រាសីឡ  ើ ង ខ្ព ស់  ។ រាល់ការ បំពែញ  
ការ   ង  រ ផ  ែស ែង  ៗ  រមែង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពែញ ចិត្ត ។ ចំពោះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បែ កប-  

ទៅ ដោយ         សវុត្ថ ិភាព ។  រឯី  ការ នយិយ  ស្ត ីបែកប- 
ដោយ            ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ  ភា  ព ផ ្លវូ ចតិ្ត   មន ស ភាព   ល្អ   
ពោល         គឺចិត្ត ប ែ កប ដោ យសែចក្តី   មែតា្តា   ករុណា   
ចពំោ ះ     ម ន សុែស  ន  ិង   ស ត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ   សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មន សែចក្តីសុខ។  

 រាសី  ឡើង  ខ្ពស់។ លោក អ្នក មន  
សុខ   ភាព ជា ធម្មតា មិន មន ជំងឺ មក 
បៀ ត  បៀន  ឡើយ ។ ចំពោះទឹកចិត្ត  
មន   សភាព ស្ងប់ នឹង នរ  ការ និយយ-  

ស្តី   ចែើនជាពាកែយសម្តីគួរ ជា ទី ពែញ ចិត្ត ទៅ កាន់ 
អ្នក   ដទែ  ការបែកបរបរ រកទ ទលួទាន ទទលួ បាន 
នវូ   ចណំលូ គរួជាទ ីពែញចតិ្ត ។  រឯី ចពំោះ សែចក្ត-ី 
សែ្នហវ ិញ គឺ មន ដំណើរការទៅ យ៉ាង រលូន មិន  
មន អ្វី ជា ឧបសគ្គ ដល់ លោក អ្នកនោះ ឡើយ។ 

 រាសីមធ ែយ  ម ។ ការនិយ យ ស្ត ីមន 
អ្នក ខ្លះ យ ក     ចិត្ត ទុក ដ ក់ ស្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ   ទៀត ព ែង ើ យ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  
ហែតុ នែះ តែវូ បែយ័ត្ន  ការ និយយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱែយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយយ    ទៅអ្ន ក  ផ ង   ។      កា   រ បែកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត ម ន     ផ  ល ប ះ៉ ពា ល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្នែហ     គូ ស្នែហ៍ មន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តែដែត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ   កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពោះ ការ បែកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទាន ផែសែង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល    ចំណែញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បែងឹ បែង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ែល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱែយ  លោក អ្នក      
ម ន    ក ្ត ី សោមនសែស រី ក រា យ។   ចំណែកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមែង មនសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។

សំណង់ ចម្លាក់ ដី  ទីតំាង ថ្មដីេល កេមុ លោក ពាញ សីុថា   ដឹកនំា កេច្នេ មិន ទន់រួចរាល់។ រូប Leurt Wilderness 

ចម្លាក់ក្រោមដីទីតំាងថ្មីនៅសៀមរាប
នឹងមនកន្ល្រោងទស្រោសនាជាង៣០ផ្ទះ

ចម្លាក់បេសាទដី នៅ ទី តំាង ថ្ម ីក្នងុ ខេត្តសៀមរាប  ។ Leurt Wilderness 

រាសី ធ្លាក់ចុះ។ លោកអ្នក គួរ ចៀសវាង 
ការ  ឡើង ទៅកាន់ ទីខ្ពស់ ដែល មន ការ- 
រង   គែះថា្នាក់ ។ លាភសកា្ការៈ ចែើន បាន 
ដោយសរ បុណែយ។ ថ្ងែនែះ ទឹក ចិត្ត អ្នក 

មនភាព អង់ អាច  កា្លា ហន ខណៈ  កម្លាងំ កាយ ពែញ បរិ- 
បូ រណ៍  តែ ខ្វះ នូវ គំនិត ច្នែ បែឌិត នាំ ឱែយ  ចិត្តមន ភាព-  
បែថុយ បែថាន ។ រីឯ បញ្ហាស្នែហអាច  មន ការ អាក់-  
អន ់   ចិត្ត  គ្នា ខ្លះៗ និង ចែើន តែ មន ភាព រកាំរកូស ។ 
ចំណែក ឯ  ការធ្វើ ដំណើរ វិញ តែូវ បែុង បែយ័ត្នផង។    
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Rashford បំបាក់មុខ PSG ម្ដងទៀត 
ប៉ារីស : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Marcus 

Rashford ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត  ជួយ  
កៃុម Manchester United 
(United) ជាន់ ពន្លិច កៃុម  
Paris Saint-Germain 
(PSG) កៃយស៊តុ   គៃប ់បាល ់
ដ៏ សំខាន់ ដៃល ជា គៃប់ នាំ ឱៃយ 
កៃុម  ឈ្នះ ២-១ អំឡុង ការ- 
បៃកួត កៃប ខ័ណ្ឌ   Champions 
League នា រដ្ឋ ធានី នៃ បៃទៃស 
បារាំង កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

កីឡាករ អន្ត រជាតិ អង់គ្លៃស  
Rashford ដៃល ស៊ុត បាល់ 
ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ សមៃច 
ទម្លាក់  PSG ពី កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
អឺរ៉ុប  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  នោះ  ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ដោយ ការ ពៃយាយាម ស៊ុត រាប ៗ  
នៅ ៣នាទី មុន សំឡៃង កញ្ចៃ 
ចងុ កៃយ បន្ល ឺឡើង ជយួ ឱៃយ កៃមុ 
ដណ្ដើម បាន ៣ ពនិ្ទពុ ីការ បៃកតួ 
បើក ឆក ក្នុង ពូល H នា កីឡ- 
ដ្ឋាន  ស្ទើរ តៃ គ្មាន អ្នក គំទៃ សោះ 
Parc des Princes ។

កៃុម ភ្ញៀវ United ធ្វើ ការ នាំ 
មុខ មុន នៅ នាទទី ី២៣ ពៃល ខៃសៃ 
បមៃើ Bruno Fernandes 
ស៊តុ បាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ីជា លើក ទ ី
២ សមៃច តៃ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ An-
thony Martial តៃត បាល់ ចូល 
ទី ខ្លួន ឯង  ពៃល  Neymar ទាត់  
ជៃុង ធ្វើ ឱៃយ កៃុម ទាំង២ ស្មើ គ្នា  
រង្វង់១០នាទី  ក្នុងវគ្គ ទី២ ។

ពៃល វៃលា នៅ សល់ គឺជា  
ការងរ  ចុង កៃយ ខណៈកៃុម 
ទាំង ២ ជៃើស យក ជ័យ ជម្នះ ជា 
ជាង ចៃក គ្នា ១ ពិន្ទុ ហើយ  

Rashford ក៏ ធ្វើ បានសមៃច។
Rashford បៃប់ ទូរទសៃសន៍ 

BT Sport ថា ៖ «បៃកដ ណាស ់
វា មន អារម្មណ៍ សៃស់ សៃយ។ 
អ្វី ដៃល សំខាន់ ជាង នៃះ គឺ យើង 
ឈ្នះ ការ បៃកួត ហើយ យើង 
កពំងុ ស្ថតិ នៅ ទ ីតាងំ ដ ៏រងឹ ម ំក្នងុ 
ពូល ពៃល នៃះ ។ វា ជា បៃកួត 
ដំបូង ។ ការ ផ្ដោត អារម្មណ៍ និង 
ថាម ពល ដៃល យើង បាន បង្ហាញ 
ថ្ងៃ នៃះ យើង តៃូវ  យក ទៅ អនុវត្ត  
នៅ Premier League » ។

ជ័យ ជម្នះ នៃះ នាំ ឱៃយ  United 
តៃៀម ខ្លួន បាន យា៉ាង បៃសើរ 
សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ ទឹក ដី ខ្លួន 
ឯង ជាមួយ កៃុម របស់ អាល្លឺម៉ង់ 
RB Leipzig ដៃល ឈរទ ី១ ក្នងុ 
ពូល កៃយ យក ឈ្នះ កៃុម  Is-
tanbul Basaksehir របស់ 

តួកគី ២-០ នៅ ផ្ទះខ្លួន ។
ចំណៃក កៃុម  Barcelona 

(Barca) បាន ផ្ញើ សារ តឿន 
គៃប់ កៃុម ដោយ ការ បំបាក់ កៃុម 
Ferencvaros ៥-១ នៅ ផ្ទះ 
ខ្លួន ឯង ខណៈ នៃះ ជា ជ័យ ជម្នះ 
លើកដំបូង នៅ Champions 
League របស ់គៃ ូបង្វកឹ ថ្ម ីលោក 
Ronald Koeman។

Ferencvaros ដៃល ជា កៃុម 
ហុង គៃី ទី ១ បាន លៃង នៅ វគ្គ 
ចៃក ពូល ក្នុង រយៈ ពៃល ១១ ឆ្នាំ  
ចាប់ ផ្ដើម យា៉ាង ល្អ រហូត ដល់ 
បបំ៉ាង សណំាញ ់ទ ីកៃមុ Barca 
បាន  ១គៃប់ យា៉ាង សា្អាត ទៀត 
ផង  នៅ នាទទី១ី២ ដោយ  Tok-
mac Nguen តៃ តៃវូ  លុបចោល 
ពៃះ ស្ថិត ក្នុង ជំហរ កៃ លៃបៃង 
(offside) ។

កៃយមក កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  ធ្វើ 
ការ វាយ សមៃុក  រឿយ ៗ  រហូតរក 
គៃប ់បាល់ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ ទំាង ២ 
វគ្គ ដោយ តង់ ទី ១ ស៊ុត ដោយ 
បៃធាន កៃុម Lionel Messi 
(ប៉ៃណាល់ ទី) និងកីឡាករ 
Ansu Fati ហើយវគ្គ ទី ២ ធ្វើ 
បាន សមៃច ដោយ Philippe 
Coutinho, Pedri និង Ous-
mane Dembele។

កៃយ បញ្ចប ់បៃកតួ បើក ឆក 
នៃះ Barca លៃខ ១ ក្នុងពូល 
G ដោយ មន ៣ ពិន្ទុ ស្មើ កៃុម 
Juventus របស់ លោក  And-
rea Pirlo ដៃល ដកឹ នា ំកៃមុ ឈ្នះ 
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ របស់ អឺ រ៉ុប  លើក 
ដំបូង ដៃរ ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ 
២-០ លើកៃុម  Dynamo Kiev 
របស់ អ៊ុយ កៃន ៕ AFP/VN

Rashford (ឆ្វេង) របស់ United យារជើងស៊ុត បល់បញ្ចូលទីឱេយកេុមឈ្នះ PSG ២-១ នៅចុងម៉ាង ។ AFP

ថៃសាន់ រំពឹង អាច សង សឹក អៀន ឡៃ ដៃល ទើប ផ្តលួ ខ្លនួ ឱៃយសន្លប់
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អ្នកបៃដល់ ចិត្ត 
សឿង សុឺន ថៃសាន់   បាន 
ចាត់ទុក ការ សន្លប់ធំ កៃម ផ្លៃ 
កៃង របស់ ធន់ អៀនឡៃ នៅ 
លើ សង្វៀន PNN កាលពី 
ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា ជា ករណី ភ្លាត់- 
ស្នៀត  ហើយ បាន អះអាង ថា 
សមៃប់ការ ជួបគ្នាជា ថ្មី នៅ  
វគ្គជមៃុះ  ៨ នាក់  នៃ  ការ បៃ កួត  
ជើង ឯក  TV5  Knock Out 
Series  ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤  
គីឡូកៃម  នៅ សង្វៀនប៉ុស្តិ៍- 
លៃខ ៥ នាយប់ថ្ងៃសៅរ៍  រូបគៃ 
មនការ ជឿជាក់ថា អាច សង- 
សឹក អៀនឡៃ វិញ បាន។

កឡីាករ   មន បៃវត្ត ិបៃកតួ  បាន  
៥៦ ដង  ឈ្នះ៤២  ចាញ់១១   
នងិ ស្មើពនិ្ទ ុ ៣ ដង  សុនឺ ថៃសាន ់
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 

ថ្ងៃ ពធុ ថា៖ «  ការ ចាញ ់ អៀន ឡៃ   
នៅ សង្វៀន  PNN កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ដោយ ចលូកៃង បណា្តាល 
ឱៃយ សន្លប់ ធំ នោះ ជាការ  ភ្លាត់- 
ស្នៀត ទៃ ប៉ុន្តៃ ការ បៃកួត  លើក 
នៃះ  ខ្ញុំនឹង  វ៉ៃដោយ  បៃុង  បៃយ័ត្ន  
នងិ សងៃឃឹម ឈ្នះ ៧០ ភគ រយ  តៃ 
បច្ចៃក ទៃស បៃកួតយា៉ាង ម៉ៃច 
នោះ ខ្ញុំ  សុំ មិន និយាយទៃ  កុំ ឱៃយ 
ដៃ គូ  គៃ ដឹង »។

គរួរឭំក ថា សមៃបក់ារ បៃកតួ 
ជមៃុះ តាមពូល ដណ្ដើម ខៃសៃ - 
កៃវាត់ នៅ លើ សង្វៀន PNN 
កាល ព ីថ្ងៃអាទតិៃយ កន្លង មក នៃះ 
សុឺន ថៃសាន់ ដៃល ពៃយាយាម 
ចលូ ប្តរូកណា្តាប ់ដៃ នោះ តៃវូ បាន 
ធន់ អៀនឡៃ ចៃស កៃង សា្តាំ 
ចលូ  គមុ្ពតៃចៀកពៃញ បណា្តាល 
ឱៃយ ដលួ សន្លប ់ដោយមន ឈាម 
នៅ  ជាប់ តៃចៀក ផងដៃរ។

 ការ បន្ត ចាញ់ ជា លើក ទី ២  

បន្ថៃម ទៅ លើ ការ ចាញ់ពិន្ទុ រិន 
ដវីត នោះ បាន ធ្វើ ឱៃយ សុឺន 
ថៃសាន់  ធា្លាកទ់ៅ ឈរ នៅលៃខ 
៤ចុង កៃយ គៃ បៃចាំពូល A គឺ 
មនភគ រយ ខ្ពសជ់ាង គៃ ក្នងុការ 
ធា្លាក់ ចៃញ ពីការ បៃកួត ដណ្ដើម 
ខៃសៃ កៃវាត ់នៅPNN នៃះ ចណំៃក 
ធន់ អៀនឡៃ ក៏ស្ថិត  ក្នុង ភព 
មិនចៃបាស់លាស់ ផងដៃរ ពៃះ 
ការ បៃកួត បើក ឆក រូបគៃ បាន 
ចាញ់ ភួន ឡាំងកូសុីន ដោយ 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិពៃះ មនិអាច សមៃក 
ទម្ងន ់មក ដលត់ៃមឹ ៥៤ គឡីកូៃម 
តាមការ កំណត់។ ចំណៃក ការ 
ជួប សុឺន ថៃសាន់ លើក នៃះ  
អៀន ឡៃ   ក៏មន ការ  បារម្ភ ដៃរ  
តៃ ធានា វ៉ៃ អស់ ពី សមត្ថភព  
ដើមៃបី យក ជ័យជម្នះ។ 

ជាមួយគ្នានៃះលោក  ធន់  
សភុ  ជា គៃ ូបង្វកឹ  មន ការ រពំងឹ  
ឈ្នះ ខ្ពស់  ថា ធន់  អៀន ឡៃ  នឹង 

ឈ្នះ   ថៃ សាន ់ ជា មនិ ខាន ដើមៃបី  
បាន ឡើង ទៅវគ្គ បន្ត ។  ធន ់ សភុ  
និយាយ ថា ៖ « ការ ប៉ះ ជា មួយ 
សុឺន ថៃសាន់ លើក នៃះ  ក៏ជា 
ឧបសគ្គ ធំ ដៃរ   ពៃះ គៃ ហាត់  
នងិ មន បច្ចៃកទៃស ល្អ ដៃរ  ប៉នុ្តៃ 
យើង បាន តៃៀម នវូ លៃបចិ បៃ កតួ 
យក ឈ្នះ បាន  ក្នងុ ជនំឿ ៨០ ភគ 
រយ  តៃ ខ្ញុំលាក់ លៃបិច បៃកួត នៃះ 
សិន ដើមៃបី កុំ ឱៃយ  គៃ ដឹង » ។

ចំណៃក លោក  ម៉ៃ  សុភ  ជា  
អតតី គៃ ូដើម របស ់ សុនឺ ថៃ សាន ់  
បាន បៃប ់ថា  បច្ចបុៃបន្ន  ថៃសាន  
បាន ផ្លាស ់ទៅ នៅ ក្លបិ ជៃ សៃន- 
ជ័យ ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  កៃម ការ- 
គៃប ់គៃង របសល់ោកមស  សខុ- 
គៃី   ហើយ។ យា៉ាង ណា ក៏ដោយ 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង បច្ចៃកទៃស 
បៃកួត  លោក  ម៉ៃ  សុភ  បាន 
នយិាយ ថា ៖« ធន ់ អៀន ឡៃ  មនិ 
អាច សុី  ថៃ សាន់  ផុយ ទៃ  ឬ ក៏ 

អាច ចាញ ់ស្នៀត កណា្តាប ់ដៃ  វញិ 
ក ៏ថា បាន ដៃរ   ពៃះ វា មន ចណំចុ 
ខា្លាងំ រៀងៗ ខ្លនួ។  អៀន ឡៃ  មន 
ស្នៀត ចមៃុះ គ ឺវ៉ៃ បាន គៃប ់សា្ថាន- 
ភព រឯី   ថៃ សាន ់ ជនំាញ កណា្តាប-់ 
ដៃ ធ្ងន ់ ដៃល ជា អាវធុ នា ំឱៃយ គៃះ 

ថា្នាក់  ឬ សន្លប់ បាន ដៃរ  អ៊ីចឹង 
រវាង ២ នាក់ នៃះ  មិន អាច ទសៃសន៍- 
ទាយ មនុ បាន ទៃ  គ ឺចាញ ់ឬ ឈ្នះ  
ក្នុង លក្ខណៈ តឹង តៃង ណាស់   
ពៃះ មន ស្នៀត ពិសៃស ផ្តួល 
គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក» ៕

កេុង ឡុងដ៍ : កៃុម  Man-
chester United (United) 
និង  Liverpool កំពុង ពិភកៃសា 
ជាមួយ កៃុម កំពូល ដទៃ ៗ ទៀត 
នៅ តំបន់ អឺ រ៉ុប រឿង ចូល រួម ការ  
បៃកួត កម្មវិធី ថ្មី គំ ទៃ ដោយ 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ពិភព-
លោក (FIFA)។ នៃះ បើ តាម 
សៃចក្ដ ីរាយការណ ៍របស ់បៃពន័្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  Sky News កាល- 
ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

កៃុម United បាន បដិសៃធ 
មិន អធិបៃបាយ ចំពោះ សៃចក្ដី- 
រាយការណ៍នៃះ ហើយ កៃុម  
Liverpool មិន បាន ឆ្លើយ តប 
ភ្លាម ៗ  ចំពោះ សំណើ  ដៃល សុំ 
ឱៃយ ធ្វើ ការ ពនៃយល់ នោះ ឡើយ ។

បើ យោង តាម បៃភពក្នងុ  រង្វង ់
បាល់ ទាត់ ដៃល មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មាះ Sky News បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា កៃុម ជាង១២ មក ពី លីគ 
កំពូល ៗ  ទាំង៥ របស់ អឺរ៉ុប រួម 
មន  អងគ់្លៃស បារាងំ អាល្លមឺង៉ ់
អុីតាលី និង អៃសៃបា៉ាញ កំពុង 
ពិភកៃសា គ្នា ដើមៃបី កា្លាយ ជា 
សមជិក បង្កើត ការ បៃកួត 
បៃជៃង ថ្មី ដៃល ឱៃយ ឈ្មាះ ថា 
«European Premier 
League» ដោយ កាល បរចិ្ឆៃទ 
កំណត់ បណ្តាះ អាសន្ន គឺ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០២២ ។

សៃចក្ដ ីរាយ ការណ ៍នោះ បន្ត 
ថា  ហិរញ្ញ ធិការី (អ្នក ជំនាញ 
ខាង ហិរញ្ញ វត្ថុ) កំពុង ស្វៃង រក 
កញ្ចប់ ទឹក បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ៦ ពាន់ 

លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី ចាប់ ផ្ដើម 
ដណំើរ ការ  កម្ម វធិ ីបៃកតួ បៃជៃង 
ថ្មីនៃះ ។

បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ដដៃល 
បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា FIFA 
កំពុង សិកៃសា លើ រូប មន្ត ថ្មី មួយ 
ដៃល រំពឹង ថា នឹង មន កៃុម 
ចនំនួ ១៨ ធ្វើ ការ បៃកតួ គ្នា ក្នងុ 
រដូវកាល ធម្មតា របស់ អឺរ៉ុប មុន 
នឹងឡើង ដល់ វគ្គ  បៃកួត កាត់ ក្ដី 
ឬចាញ ់ធា្លាក ់តៃ ទាងំ FIFA នងិ 
សា្ថាប័នគៃប់គៃងបាល់ទាត់ 
អឺរ៉ុប (UEFA) មិន ធ្វើ សៃចក្ដី 
អធិបៃបាយ អ្វី ទាំង អស់ ចំពោះ 
បៃធាន បទ នៃះ ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ ១ រូប របស់ 
FIFA បាន បៃប់បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ តាម អុមីៃល ថា ៖ « FIFA 
គ្មាន បំណង ធ្វើ ការ ពនៃយល់ និង 
ពាក ់ពន័្ធរាល ់ពាកៃយ ចចាម អារា៉ាម 
ចំពោះ បៃធានបទ ដៃល យូរ ៗ  
លៃច ឮ ម្ដងនៃះ ពៃះ   គមៃង 
ផ្លូវ ការ និង កៃប ខ័ណ្ឌ គតិ យុត្តិ 
ផៃសៃងៗ  ដៃលមន  កពំងុដណំើរ 
ការ យា៉ាង ល្អ ទាំង កមៃិត ជាតិ 
អឺរ៉ុប និង ពិភពលោក » ។  

UEFA ដៃល រៀប ចំ  ការ- 
បៃកតួ Champions League 
មិន បាន ឆ្លើយ តប ភ្លាម ៗ  នោះ 
ឡើយ តៃ បៃធាន សហព័ន្ធ 
លោក Aleksander Ceferin 
បាន សម្ដៃង ការ ជំទាស់ មក 
ជាយរូ ហើយ ចពំោះ គនំតិ  ដៃល 
ចង់ បង្កើត កៃបខ័ណ្ឌ មិន ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង អឺរ៉ុប ៕ AFP/VN

ករណី ធន់ អៀនឡេ វ៉េ កេង បណ្តាល ឲេយ សឺុន ថេសាន់ សន្លប់ធំ។ PNN

United និង Liverpool 
កំពុងពិភាកៃសារឿងលីគអឺរុ៉បថ្ម ី



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ  ប្រហ្រល   ទស្រសនកិជន ភាគច្រើន មនិ 
ទាន ់  ភ្ល្រចនោះទ្រ មើលទៅ តារា ចម្រៀង ស្រ ីតចូ-  
ច្រឡងឹ  រាង  ស្រឡនូ កញ្ញា   សវុត្ថឌិ ីធារកីា   អតតី- 
ប្រក្ខនារី  ធា្លាប់ ប្រឡង ក្នុងកម្មវិធី  ចម្រៀង លំដាប់ 
ពិភព  លោក Cambodian Idol រដូវ កាល ទី១ 
កាល  ពឆី្នា២ំ០១៥  នងិ បច្ចបុ្របន្ន  ជា តារា  ចម្រៀង 
ជ្រក  នៅ   ទ្រនំ   ផលិត   កម្ម ថោន ផ ង   និង ផលិត   កម្ម 
មកដុ ម្រឌាផង នោះ  ធ្វើ ឱ្រយ  មហា ជន ចាប ់ អារម្មណ ៍
ម្តង ទៀតជាមយួ នងឹ របូ សម្រស ់នងិ ស្លៀក ឈតុ  
ច្ន្រ  ពី សំរាមដើរ កាត់ ទឹកជំនន់ ។  
  ទោះ ប ី ជា កញ្ញា សវុត្ថឌិ ីធារកីា     មនិ ទទលួ  បាន 
ព នរង្វាន់ពី ការ ប្រឡង ចម្រៀង អ្វី ១ក្តី ក៏ ប្រជា-   
ប្រិយ ភាព របស់តារា ចម្រៀង រូប  ន្រះ   នៅ ត្រ អាច  
ស្របូ  បាន ការ គាទំ្រ ច្រើន  ព ីមហា ជន  ទទូៅ ដចូជា  
កាល   ពី ប្រឡង អ៊ីចឹង  ជា ពិស្រស នោះ    បទ ថ្មី នៅ 
ផលិត  កម្ម  មកុដ ម្រឌា និង វត្ត មាន    តាម កម្ម វិធី - 
ចម្រៀង  អាហ្វ្ររ នានា   ជា មយួ នងឹ  ក្រមុ តន្រ្ត ីតារា- 
ចម្រៀង   ប្រុស លោក អ្រឡិច ចាន់ត្រ ជាដើម  ។
      ព្រល  ថ្មីៗ  ន្រះ  ស្រប ់ត្រ មាន ការ ភា្ញាក ់ផ្អើល ម្តង   
ទៀត  ព ី ម ហា ជន ព្រល  ឃើញ  តារាចម្រៀង ស្រី -  

មាឌ ល្អតិ  រាង ស្លមី  សឡំ្រង ព ីរោះ សវុត្ថឌិ ីធារកីា 
បង្ហោះ  របូ សម្លៀក បពំក ់ ឈតុ ច្ន្រ ព ី សរំាម បង្ហោះ 
តាម   បណ្តាញ សង្គមហ្វ្រសប៊ុក ។ រំព្រចនោះ ក៏ - 
មាន   អ្នក ចលូ សរួ ដ្រញ ដោល គា្នា អពំ ីរឿង  ឈតុ ច្ន្រ 
ពី  សំរាម របស់ តារា ចម្រៀង ស្រី  សំឡ្រង  ផ្អ្រម  - 
ស្រទន់  សុវត្ថិឌី ធារីកា យ៉ាងក្តៅ គគុក  ដោយ 
បានលើកឡើង ថា៖ « ចុម! ឥឡូវ ន្រះ កញ្ញា  
សុវត្ថិឌី ធារីកា មាន ទី ផ្រសារ ច្រើន ណស់ លើ វិថី- 
សិល្របៈ ស្រប់ ត្រ ច្រញ ថត កុន  ទៀត ! តើ  កញ្ញា  
កពំងុ   ត្រ ថត កនុ ដុ ំឬជា កា រ ថត   កនុ  ខ្នាតខ្ល ី ប្រភ្រទ  
អប់រំ ពី បរិស្ថាន  ? »។ 
    ខណៈ ចម្ងល់ នោះ  ក៏ ត្រូវ បាន  តារា ចម្រៀង ស្រី  
កំពុង  ត្រ មាន រូប សម្រស់  ស្រស់ ស្អាតជាង មុន- 

កញ្ញា សុវត្ថិឌី ធារីកា បាន បញ្ជាក់ ភា្លាម  មួយ 
រំព្រច  ថា ៖ «មិនថា  ត្រ មនុស្រស ទ្រ   ដ្រល មាន 
តម្ល្រ  ប៉ុន្ដ្រ  សំរាម ក៏មានតម្ល្រ ដ្ររ។ ន្រះជា - 
លើកទី១ ក្នងុ     ជី វិត    ដ្រល  ស្លៀក  ប្រប   ន្រះ  ពោរ-  
ព្រញ ទៅ   ដោយ ការច្ន្រប្រឌិត។  ថត Mv នឹង  
ច្រញ ល្ងាច ន្រះបងប្អូន !»។ 
គួររំឭក ដ្ររ ថា នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ប្រឡង  ចម្រៀង 
លំដាប់ ពិភព លោក Cambodian Idol រដូវ- 
កា ល ទី១ កាល   ពីឆ្នា២ំ០១៥  នៅ បុ៉ស្តិ៍ ទូរ -  
ទស្រសន៍  ហង្រស មាស    នោះកញ្ញា សុវត្ថិឌី- 
ធារីកា ជា ប្រក្ខនារី ត្រ ១គត់ អាច ប្រជ្រង 

ជា  មួយ នឹង ប្រក្ខជន ៣រូប  ទៀត  រួម  មាន 
លោក នី រតនា ដ្រល ជា មា្ចាស់ពន  
Cambodian Idol រដូវ កា ល ទី១  
លោក ម៉ា ហាជី ជា តារា ចម្រៀង- 
ប្រុស  នៅ ផលិត កម្ម ថោន និង  
លោក សៅ ឧត្តម បច្ចបុ្របន្ន ជា តារា- 
ចម្រៀង ឯករាជ្រយ  ក្នុង ការ ប្រជ្រង  
យក  ពន រង្វាន់ ៕

សុវត្ថឌីិ ធារីកា បញ្ជាក់អារម្មណ៍ ប្លែក 
នឹង សម្លៀកបំពាក់ ឈុតច្នែ ពី សំរាម 
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ថ្មីៗ  នេះ កញ្ញា សុវត្ថឌីិ ធារីកា ក្នងុ សម្លៀកបំពាក់ឈុត     
ដេល ច្នេ  ពី សេបោង និង  វត្ថ ុប្លាស្ទកិ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

លោក ឡុច សុភា, អាត អូនតូច របស់ ខេត្តពេវេង ពេមទំងសិុន កក្កដា និង លោក Curtis  Colum Gerard  
បានបង្ហោញការ គោរព ដល់គា្នា ក្នងុសន្នសីិទ មុនផ្តៅច់មនោសញ្ច្រតនា ដើម្របី ប្រកួតគា្នាថ្ង្រ ន្រះ។ រូបCNCC

វិសាខា តែៀម លែង  ១០០% 
ដើមែបី យក ឈ្នះ កែមុសិសែស ប្អនូ
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ក្រុមធា្លាប់ ស្ថិត នៅ 
ក្រមជម្រក និងការ គ្រប់គ្រង ត្រ 
១ គឺ ក្រុម ធំ វិសខ និងក្រុម 
យុវជន  វិសខ ដ្រលទើប ផ្តៅច់ខ្លនួ 
ទៅ ល្រង ឱ្រយខ្រត្ត ព្រ វ្រង នោះ នឹង 
ត្រវូ  ប្រឈម មុខ ដាក់គា្នា ក្នងុការ- 
ប្រកួត វគ្គ ពក់កណ្តាល ផ្តៅច់ព្រត័្រ 
ពន រង្វាន់សម្ត្រច ហុ៊ន ស្រន ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ ពហុ កីឡដា្ឋាន ជាតិ 
នា ល្ងាច ម៉ាង ៦ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ន្រះ 
ដើម្របី យក ក្រុម ឈ្នះ ឡើងទៅ 
កាន់ការ ប្រកួត វគ្គ ផ្តៅច់ព្រត័្រ។

ការ វិល មក ជួបគា្នា ជា លើក ដំបូង 
រវាងក្រមុសិស្រស ច្របង និងសិស្រសប្អនូ 
ទំាង ២  ន្រះ បាន ធ្វើ ឱ្រយមានភាព- 
មន្ទលិ មួយចំនួន ថា ក្រមុទំាង ២ 
ន្រះ អាច នឹងល្រង មិនអស់ពី ចិត្ត 
ដោយ សរ នៅ មាន ភាព យោគ- 
យល់ គា្នា ពី ចំណង មិត្ត ភាព  កាល- 
ពី អតីត កាល បុ៉ន្ត្រ  ក្រមុខ្រត្ត ព្រវ្រង 
បានអះអាង  នឹង ខំ ប្រកួត  ដោយ 
មិន គិត ពី មនោសញ្ច្រត នាអ្វ ីនោះ 
ទ្រ ខណៈ វិសខ បាន បញ្ជាក់ ថា 
នឹង ប្រើ ថាមពល ល្រង ១០០ ភាគ- 
រយ ក្នងុការ យក ឈ្នះ នៅ ក្នងុការ -  
ប្រកួតដ៏ សំខន់ ន្រះ។ 

លោក Curtis Colum Gerard 
គ្រ ូ បង្វកឹ ក្រមុវិសខ  បាន និយយ 
នៅ ក្នងុ សន្នសីិទកាស្រត កាលពី 
ថ្ង្រ អង្គារ ថា៖  «ចំពោះ ការ ល្រង 
បាល់ ទាត់ មិនថា  ក្រមុ ខ្លាងំ ឬ 
ខ្រសាយ នោះ  ទ្រ គឺ នៅ ព្រល ឡើង 

មក ដល់ព្រលន្រះ ជា ក្រុម ១ 
ដ្រលអស្ចារ្រយ ហើយ ដូចជា ក្រមុ 
ខ្រត្ត  ព្រវ្រង គឺ គាត់   អាច ល្រង ឈ្នះ  
ទំាងក្រមុអង្គរ ថាយហ្គរឺ និង ក្រមុ  
កងយោធពល ខ្រមរភូមិន្ទ (ទ័ព) 
អី៊ចឹង ចាត់ទុក ថា ជា ក្រុម ១ 
ដ្រលខ្លាងំ អី៊ចឹង ន្រះជា ការ ប្រកួត 
ដ៏ ល្អ ដោយ យើង ត្រវូ ប្រើ ប្រស់ 
ថាមពល របស់  យើង ១០០ ភាគរយ 
ដើម្របី ឈ្នះ ការ ប្រកួត ន្រះ»។

នៅ ព្រល សួរ ដល់ ទំនាក់ទំនង 
កាល ពី មុន គឺ ព្រល   ក្រមុ វិសខ 
និង ខ្រត្ត ព្រវ្រង ស្ថតិ ក្រម ដំបូល 
ត្រ ១នោះ លោក  Curtis Colum 
Gerard  បាន បញ្ជាក់ថា៖  «ពី មុន 
មក យើង ធា្លាប់ជា ក្រមុ ត្រ ១ម្រន 
បុ៉ន្ត្រ ឥឡូវ ន្រះ ពួកគាត់ មាន 
មហិច្ឆតាអភិវឌ្រឍ ខ្លនួ គាត់ ទៅ រក 
ការ ប្រកួត ទៅ ក្នុង លីគកំពូល 
កម្ពជុា ដ្ររ អី៊ចឹង ពួកគាត់ ត្រវូ ការ 
បង្ហោញពីសមត្ថ ភាព របស់ខ្លួន 
ដូច្ន្រះ   ពួក យើង ក៏ត្រៀម លក្ខណៈ  
ក្នងុ ការ ល្រង ជាមួយ ពួក គ្រឱ្រយ បាន  
១០០ ភាគ រយ ដើម្របី ឈ្នះ នៅ 
ក្នងុការ ប្រកួតន្រះ ដ្ររ»។

វាជា ការ ពិត ណស់ នៅ ព្រល 
ន្រះ ក្រមុ យុវជន វិសខ ដ្រល 
បាន ផ្តៅច់ ខ្លួន ហើយស្ថិត នៅ 
ក្រមការគ្រប់ គ្រង របស់ សមា- 
គមកីឡាបាល់ទាត់ ខ្រត្ត ព្រវ្រង 
នោះ បាន និងកំពុង វិវឌ្រឍ ខ្លនួ ដ៏ គួរ- 
ឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ ហើយ ក្រមុទើប 
លើក ពន រង្វាន់សម្ត្រច ហុ៊នស្រន 
(ថា្នាក់ ខ្រត្ត) ឆ្នា ំ២០២០  មួយន្រះ  

បាន និងកំពុង ប្រកួតប្រជ្រង នៅ 
ក្នងុការ ប្រកួត លីគ២ ក្នងុគោល- 
បំណង ប្រជ្រង  យក ជើង ឯក ដើម្របី 
បាន ទៅ ល្រង នៅ លីគកំពូល កម្ពជុា 
ឆ្នា ំ២០២១ ខណៈការប្រកួត ៣ 
លើក កន្លងមក ន្រះ ក្រុមខ្រត្ត 
ព្រវ្រង បាន ឈ្នះ ទំាង ៣ លើក 
និងកំពុង ឈរ នៅ លើកំពូល តារាង 
លីគ ២។

  ចំពោះ ការ ប្រកួត ជាមួយក្រមុ 
វិសខ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ លោក ឡុច 
សុភា គ្រជំូនួយ ក្រមុ ខ្រត្ត ព្រវ្រង 
បាន និយយ ថា៖ «យើង រៀបចំ 
បាន ល្អ ប្រសើរ នូវអ្វ ីដ្រល ពួក ខ្ញុបំាន 
គិតទុក ជាមុន ហើយ ការ បាន  ឡើង 
ដល់វគ្គ ន្រះ វាជា ប្រវត្តិសស្រ្ត 
របស់ខ្រត្ត ព្រ វ្រង។ មហិច្ឆតា 
របស់ក្រមុទំាង មូល  គឺ យើង ចង់ 
ឈ្នះ នៅ ក្នងុការ ប្រកួតន្រះ បុ៉ន្ត្រ 
អ្វ ីដ្រលពួក  យើង ធ្វើ គឺ ពួក យើង 
នឹង ប្រងឹ  ឱ្រយអស់ពី សមត្ថ ភាព ទោះ- 
បីជាលទ្ធផល ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ ឬ ក៏មិន បាន ជោគ ជ័យក៏ 
ដោយ»។

ចំណ្រក ប្រធាន ក្រមុ  ខ្រត្ត ព្រវ្រង 
អាត អូន តូច  និយយថា៖ «ក្រមុ 
របស់ យើង រៀបចំ បានរួច រាល់ ទំាង 
ការ ហ្វឹក ហាត់ និង ការ ប្រកួត 
ហើយ មក ដល់ វគ្គន្រះ ខ្រត្ត ព្រវ្រង 
របស់ ខ្ញុ ំនឹងល្រង ឱ្រយអស់ ពី សមត្ថ- 
ភាព នូវ អ្វ ីដ្រល បាន ហ្វកឹ ហាត់ 
ទំាងបុ៉នា្មាន គឺ ត្រវូ ល្រង ឱ្រយ អស់ពី 
លទ្ធភាព ដោយ គា្មាន មនោ- 
ស ញ្ច្រតនាអ្វ ីនោះ  ទ្រ»៕

តារា ចមេៀង សេ ី  មាន សំឡេង ពីរោះ-  
ផលិត កម្ម  មកុដមេឌា កញ្ញា សុវត្ថ ិឌី 
ធារីកា  ។ រូប ថត ហ្វ្រសប៊ុក 
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