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 នៀម   ឆៃង 

ភ្ន ំពៃញៈ  លោក   ប្រាក ់ សខុនុ  
រដ្ឋ មន្ត្រាី ក្រាសួង ការ បរ ទ្រាស និង 
សហ ប្រាតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ  
ថ្ល្រាង ថា  គោល នយោ បាយ ការ- 
បរទ្រាស របស់ កម្ពុជា  ត្រាូវ បាន 
ទ្រាទ្រាង់ យ៉ាង រឹង មំា ពី ស្មារតី ដ៏ 
មោះ មុត ន្រា ពហុ ភាគី និយម ។ 

  លោក ប្រាក់  សុខុន  ថ្ល្រាង ដចូ្ន្រាះ 
ក្នុង  សន្និ សីទ ជាន់ ខ្ពស់ ស្តី ពី   
« អនា  គត ដ្រា ល យើង ចង់ បាន   
តួ នាទី ន្រា ពហុភា គី និយម ក្នុង 
ពិភព លោក ក្រាយ កូវីដ  ១៩ »   
ដ្រាល រៀប ចំ ឡើង កាល ពី ថ្ង្រា 
អង្គារ ម្រាសិល មិញ ដោយ អង្គការ 
សហ ប្រាជា ជាតិ ប្រាចាំ កម្ពុជា  
និង វិទ្រាយា ស្ថាន ជាតិ  ការ ទូត និ ង 

ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ ។ 
  លោក បាន លើក ឡើង នូវ ប្រា- 

សសន៍ របស់ លោក នាយករដ្ឋ-   
មន្ត្រា ី ហ៊នុ  ស្រាន  ដ្រាល បាន ថ្ល្រាង 
កាល ពី ខ្រា  កញ្ញា  ក្នុង កិច្ច ប្រាជុំ 
ជាន់ ខ្ពស់ ដើម្រាបី រំឭក ខួប លើក ទី 
៧៥  ន្រា ការ បង្កើត អង្គការ សហ- 
ប្រាជា ជាតិ   ថា៖  « កម្ពុជា ទទួល 
ស្គាល់ តួនា ទី ស្នូល ន្រា ពហុភា គី- 

នយិម ក្នងុ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា 
ប្រាឈម សកល ដ៏ ស្មគុ ស្មាញ ដ្រាល 
យើង កំពុង ប្រាឈម មុខ សព្វ ថ្ង្រា។  
បញ្ហា ប្រាឈម របស់ យើង មាន 
ភាព ពាក ់ពន័្ធគ្នា   នងិ អាច ដោះ- 
ស្រាយ បាន ត្រា តាម រយៈ ការ ធ្វើ 
ឱ្រាយ សកម្ម ឡើង វិញ ន្រា ពហុភា គី- 
និយម» ។

 លោក  ហ៊ុន  ស្រាន  មាន ការ- 

ប្ដ្រាជា្ញា ក្នុង ការ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ន្រា 
កិច្ច ប្រាជំុ កំពូល  អាសីុ អឺរុ៉ប។  កម្ពជុា 
ចង់ចូល រួម ចំណ្រាក    តាម ត្រា 
អាច ធ្វើ បាន ក្នងុ ការ ធ្វើ ឱ្រាយ ជឿន- 
លឿន ដល់ ពហុ ភាគី និយម។  
ប្រាសិន បើ ពហុភា គី និយម នៅត្រា 
ដើរ តួនាទី របស់ ខ្លួន បាន ល្អ  នោះ 
ពិភព លោក នឹង មាន សមគ្គ ីភាព  
មាន ឆន្ទៈ  និង...តទៅ ទំ ព័រ ៧

ការបរទេសរបស់កម្ពជុាក្នងុតួនាទីនេពហុភាគីនិយមក្នងុពិភពលោកកេយកូវីដ១៩
លោកបេក់សុខុនបញ្ជាក់គោលនយោបាយ

អុកស្វាមថាកម្ពជុាបាន
បង្ហាញពីការខំបេឹងដើមេបី
កាត់បន្ថយវិសមភាព
លើវិស័យសំខាន់៣

បារំាងបេកាសឱេយ
បញេឈប់ការធ្វើពហិ-
ការមិនបេើបេស់
ផលិតផលបារំាង

មុំ គន្ធា 

ភ្នំពៃញៈ អង្គការ អុក ស្វាម  បាន   
រក ឃើញ  ថា ប្រាទ្រាស កម្ពុជា បាន  
បង្ហាញ ពីការ ខិតខំ ប្រាឹង ប្រាង  ធ្វើ ឱ្រាយ 
កាន់ ត្រា ប្រាសើរ ដើ ម្រាបី កាត់ បន្ថយ 
វិសម ភាព លើ វិស័យ សំខាន់ៗ ចំនួ ន  
៣  រួម មាន ស្រាវា កម្ម សធា រណ:  
ការ ប្រាមូល ពន្ធដារ សិទ្ធិ និង ប្រាក់ 
ឈ្នួល របស់ កម្មករ  ទោះបី ជា ត្រាូវ 
ប្រាឈម នឹង វិបត្តិកូវីដ  ក៏ដោយ ។

សន្ទស្រាសន៍ វិសម ភាព សកលឆ្នាំ  
២០២០ របស់ អង្គការ អុក ស្វាម 
បាន ដាក់ ចំណាត់ ថា្នាក់ ប្រាទ្រា ស 
កម្ពជុា នៅល្រាខ រៀងទី៨ក្ន ុង ចំណោ ម 
ប្រាទ្រាស អាស៊ាន ទាំង ១០ ហើយ 
កើន ឡើង ពី ចំណាត់ថា្នាក់ ១២១ 
មក  ល្រាខ ១១១ ក្នងុ ចំណោម ប្រាទ្រា ស 
ចំនួន ១៥៨ពី ឆ្នាំ ២០១៨មក ដ ល់ 
ឆ្នាំ ២០២០ ន្រាះ។ របាយការណ៍  
ច្រាញ ដោយ អង្គការ អុក ស្វាមកាល 
ពី ថ្ង្រា ទី ២៦  ខ្រា តុលា  បង្ហាញ ថា៖ 
«ក្នុ ង ឆ្នាំ២០១៨ សន្ទស្រាសន៍ ន្រាះ 
បាន ចាត ់ចណំាត ់ថា្នាក ់កម្ពជុា  ល្រាខ 
១២១ ក្នងុ ច ំណោម ១៥៨ ប្រាទ្រា ស  
ហើយ សព្វ ថ្ង្រា កម្ពជុា បាន កើន ឡើង 
ដល់ ចំណាត់ ថា្នាក់ ១១១។ ការ- 
ដំឡើង ឋានៈ បង្ហាញ ពីវឌ្រាឍន ភាព វិជ្ជ - 
មា ន ដ្រាល ប្រាទ្រាស...តទៅទំព័រ ៦ 

សុ ខ  សៃី លុច

ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រា ចុង ក្រាយ ន្រាះមាន 
ការ អំពាវនាវ ឱ្រាយ ធ្វើ ពហិការ ក្នុង-
ការ  ប្រាើប្រាស់ ផលិតផល បារាំង 
ជា ពសិ្រាស ផលតិផល ម្ហបូ អាហារ 
ន្រាះ បើ តាម ការប្រាកាស ឱ្រាយ ដឹង 
របស់ ក្រាសួង ...តទៅទំព័រ ១៦

NBC:ហានិភ័យឥណទាននៅតេទាបរីឯNPLបេសើរជាងបេទេសនានា
Sangeetha Amarthaligam

ភ្នំពៃញៈ លោកស្រាី ជា  សិរី  
អគ្គ នាយកិា ធនាគរ ជាត ិន្រា កម្ពជុា   
(NBC) បាន  ឱ្រាយ ដងឹ ថា  ហានភិយ័ 
ឥណទាន  នៅ ក្នុង វិស័យ មីក្រាូហិ-
រញ្ញ វត្ថុ នៅត្រា  ទាប  ដោយ ផ្អ្រាក លើ 

កម្ចី  មិន ដំណើរការ  (Non-Per-
forming Loan) មាន  ចំនួន  
ប្រាហ្រាល ២,៣ ភាគរយ គិត ត្រាឹម  
ថ្ង្រា ទី ៣១  ខ្រា សីហា  ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោកស្រាី បាន បង្ហាញ ថា ៖ 
«  អត្រា  ន្រាះ នៅ មាន កម្រាិត ទាប  
បើ ប្រាៀបធៀប នងឹ បណា្ដា ប្រាទ្រាស  

នៅ អាសុី អាគ្ន្រាយ៍  និង ទូទាំង- 
ពិភព លោក»។

លោកស្រា ីបាន ប្រាប ់ភ្នពំ្រាញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា លើស ពី ន្រាះ ទៅ ទៀត  
ឥណទាន ដ្រាល បានបញ្ច្រាញ ឱ្រាយ 
គ្រាួសរ មាន ប្រាក់ ចំណូលទាប  
មនិមាន ចនំនួ ១០០ ភាគរយ ន្រា 

ផលបត្រា កម្ចី របស់ វិស័យ ន្រាះ ទ្រា ។
អគ្គ នាយិកា  NBC   រូប ន្រាះ បាន  

ថ្ល្រាង ថា ៖«  ការផ្ដោត ការ យក ចិត្ត-  
ទុក ដាក់ របស់ គ្រាឹះស្ថាន មីក្រាូ-
ហិរញ្ញ វត្ថុ (MFIs)  គឺ  ផ្អ្រាក លើ 
ទីផ្រាសារ ផ្រាស្រាង ៗ  ចាប់ ពី មីក្រាូ ដល់ 
សហ គ្រាស ធុនតូច និង មធ្រាយម »។ 

 ការ លើក ឡើង ទាងំ ន្រាះ របស ់
លោកស ្រា ីជា  សរិ ី បាន ធ្វើ ឡើង  
បនា្ទាប់ ពី មាន ការ សុំ ុឱ្រាយ ធ្វើ អតា្ថា- 
ធបិ្រាបាយ ស្ដពី ីស្ថរិភាព  របស ់វសិយ័ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ខណៈ ដ្រាល  តម្ល្រា សរុប 
ន្រា កម្ច ី MFI បាន កើន  ឡើង ដល ់
ជាង ១០ ពាន់ ...តទៅទំព័រ  ១៣ 

មជេឈមណ្ឌលហ្វកឹហ្វនឺ
អាវុធហត្ថភ្នជំំរាយខា្នាត
អន្តរជាតិកំពុងសង់លើ
ផ្ទេដីទំហំ៥ពាន់ហិកតា

វ៉ន ដារ៉ា 

កំពង់ឆ្នាំងៈ  មជ្រាឈ មណ្ឌល ហ្វឹក- 
ហ្វឺន កងរាជ អាវុធ ហត្ថ ភ្នំ ជំរាយ  
ខា្នាត អន្តរ ជាតិ  ដ្រាល កំពុង សង- 
សង ់  លើ ផ្ទ្រាដ ីទហំ ំ៥ពាន ់ហកិតា  
ក្នុង ស្រាុក សម គ្គី មាន ជ័យ  ខ្រាត្ត 
កពំង ់ឆ្នាងំ  គ ឺជា ទលីាន ដស៏ខំាន ់
មួយ  ដ្រាល នឹង ចូលរួម ក្នុង ការ- 
ពង្រាងឹ វសិយ័ ការពារ ជាតតិាម រយៈ   
ការ ពង្រាឹង សមត្ថ ភាព កង ទ័ព។ 
ន្រាះ ជាការ អះអាង របស់ អគ្គ ម្រា- 
បញ្ជាការ រង  លោក សៅ សុខា  
និង លោក ហ៊ុន មា៉ាណ្រាត ។ 

លោក សៅ សុខា...តទៅទំព័រ ២ គមៃង ប្លង់មជៃឈមណ្ឌលហ្វកឹហ្វនឺ កង រជអាវុធហត្ថ ភ្នជំំរយខ្នាត អន្តរជាតិដៃល កំពុងតៃវូ បាន សាងសង់នៅ ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ ។ រូបថត FN

កំុភ្លេចអាន
របាយការណ៍ពិសេស

នៅខាងក្នងុ

ការយកចិត្តទុកដាក់សមេប់
ពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា



នៅប្រទ្រសណាក៏ដូចប្រទ្រស
ណាដ្រររឿងការប្រមូលពន្ធចូល-
រដ្ឋគឺជាតម្រវូការចំាបាច់ត្រគ្រន់-
ត្រមានការបត់ប្រនទៅតាមកាលៈ-
ទ្រសៈរបត់នយោបាយស្រដ្ឋកិច្ច
កម្រតិប្រក់ចំណូលរបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋផងដ្ររថាតើត្រវូចាប់យក
ពីណាទៅមុនហើយច្រញពីមួយ
ទៅមយួទកុគមា្លាតប៉នុ្មានឆ្នាំត្រ-
ប៉ុណ្ណឹង។
ទំាងសមាជិកសភាសមាជិក-

ព្រឹទ្ធសភាទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ទំាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទំាងមន្ត្រីរាជ-
ការរហូតដល់មន្ត្រីបានចូលនិវត្តន៍
និងអតីតយុទ្ធជនមា្នាក់ៗក៏សុទ្ធ-
ត្រចង់បានការដំឡើងប្រក់ខ្រ
ដ្ររដើម្របីចាយឱ្រយទាន់ទៅនឹង
អតិផរណាតម្ល្រទំនិញទីផ្រសារ
ក្នងុ១ឆ្នាំៗ ។អ៊ចីងឹដើម្របីដឡំើង-
ប្រក់ជនូពកួគាត់តើរដ្ឋាភបិាល
ត្រវូធ្វើដចូម្ត្រចក្នងុករណីអត្រ-
កំណើនពន្ធបានតិចតួចនោះ?
ភាសាសាមញ្ញថាបានលយុមក
ពីណាដើម្របីដំឡើងប្រក់ខ្រនិង
ប្រក់ឧបត្ថម្ភផ្រស្រងៗអ៊ចីងឹមានត្រ
រាវរកមធ្រយោបាយប្រមូលពន្ធផ្រស្រងៗ 
យកមកគំាទ្របន្ថ្រមពីលើអ្វីដ្រល
មានស្រប់ព្រះចំណូលពីពន្ធដរ
ពន្ធគយនិងចំណូលពីមធ្រយោ-
បាយផ្រស្រងៗគឺរដ្ឋបានទៅចំណាយ
ឲ្រយច្រញជាផ្លវូថ្នល់សា្ពានសួនច្របារ
សាលារៀនមន្ទរីព្រទ្រយមណ្ឌល-
សុខភាពសមា្ភារបរិកា្ខារនិងប្រស-

កកម្មផ្រស្រងៗ។អ៊ីចឹងហើយ
អគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរដើរបាន
មកដល់កម្រតិមួយដើម្របីបង្ហាញ
រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណ-
ជនឲ្រយឃើញថាសា្ថាប័នហ្នងឹពកូ្រ
ប្រមូលពន្ធមានកំណើនរហូត
នោះគឺមានត្រវធិីសាស្ត្របង្កើន-
របៀបយកពន្ធផ្រស្រងៗបន្ថ្រមដូចជា
ថ្មីៗន្រះក្រសួងរៀបចំដ្រនដី-
នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាន
ធ្វើការចុះបញ្ជីសំណង់តាមផ្ទះ
ដើម្របីវាយតម្ល្រដី និងផ្ទះដ្រល
ត្រវូបង់ពន្ធនិងការគ្រងប្រមូល-
ពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញមូលធន
ចំនួន២០ភាគរយ ចាប់ពីខ្រ
មករាឆ្នាំ២០២១តទៅប៉នុ្ត្ររាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រចពន្រយោរ-
ព្រល១ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ
២០២២ត្រការពន្រយោរព្រលន្រះ
ត្រូវបានមជ្រឈដ្ឋានទូទៅសាទរ
ព្រះចំព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះប្រក់-
ចំណូលរបស់វិនិយោគិននិង
ប្រជាពលរដ្ឋមានការធា្លាក់ចុះសឹង-
ត្រទំាងអស់គា្នាដ្រលរងផលប៉ះ-
ពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩កំពុងត្រវាយ-
លុកនៅលើពិភពលោកនិងប្រទ្រស
កម្ពជុាផងដ្ររ។ជាងន្រះទៅទៀត
នៅក្នងុខ្រតលុាឆ្នាំ២០២០ប្រ-
ជាពលរដ្ឋរងគ្រះដោយសារ
ទកឹជនំន់ដល់ទៅ២០រាជធាន-ី
ខ្រត្តហើយផ្ទះល្វ្រងកំពុងត្រដក់
លក់និងដីឡូត៍កំពុងត្រសាងសង់
តាមជាយៗរាជធានីភ្នពំ្រញនងិ
តាមបណា្តាខ្រត្តខ្លះគឺលិចទាំង-
ស្រុងជិះទូកខូចហ្រដ្ឋារចន-
សម្ព័ន្ធមួយផ្ន្រកធំ។គ្រះមហន្ត-

រាយធំៗ២ហ្នងឹធ្វើឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំទាងំ-
ប្រក់ចំណូលទំាងបំណុលទំាង-
ការប្រក់នៅធនគារដ្រលពិបាក
ក្រប្រឡើងវញិជាពសិ្រសអ្នក-
លក់អចលនទ្រព្រយ ដូចជា ដីធ្លី
និងផ្ទះសំប្រង មិនសូវមានអតិ-
ថិជនមកទិញឯអ្នកមានលុយ
វិនិយោគទិញផ្ទះក៏ទុកវិញសិន
រង់ចំាមើលកាលៈទ្រសៈល្អឡើង-
វិញដ្ររ។
បុ៉ន្ត្រអ្វីដ្រលទទួលរងទម្ងន់ធ្ងន់

នោះគអឺ្នកដ្រលខ្ចលីយុធនគារ
ទិញដីទិញផ្ទះសបំ្រងទិញខុន-
ដូឬក៏បង់ថ្ល្រផ្ទះគយឺ៉ាបម់្រនទ្រន
រកលុយបង្វិលសងមិនទាន់។
បញ្ហាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-
១៩រាជរដ្ឋាភបិាលជយួសម្រលួ
ឲ្រយមានការបន្ធរូបន្ថយមយួចនំនួ
ដើម្របីជួយសម្រលួបន្ទកុដ្រលរង-

ផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩រីឯ
បន្ទកុទឹកជំនន់វិញរាជរដ្ឋាភិបាល
និងវិស័យឯកជនខ្លះ ក៏បានរួម-
ចំណ្រកជួយសង្គ្រះទោះបីជា
មិនបានគ្រប់គា្នាក៏បានដល់អ្នក
ទីទ័លក្រមួយចំនួនផងដ្ររត្រ
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រចមិន
ដំឡើងប្រក់ខ្រជូនមន្ត្ររីាជការ
ផងដ្ររ។ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
របស់អគ្គនយកដ្ឋានពន្ធដរ
ចុះថ្ង្រទី១២ខ្រតុលាបានឱ្រយ
ដងឹថាក្នងុរយៈព្រល៩ខ្រឆ្នានំ្រះ
កម្ពុជាប្រមូលចំណូលពន្ធអាករ
បានជាង២ពាន់លានដុលា្លារអា-
ម្ររកិកើនឡើង៣,៧១ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នាកាល-
ពីឆ្នាមំនុ។អ៊ចីងឹរដ្ឋាភបិាលបាន
ប្រមូលពន្ធមានកំណើនល្អដ្ររ
ហើយបើទោះបីជាមានផល-
ប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ។

រីឯការដ្រលធ្វើឲ្រយសុខភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន
ឬក៏ប្រក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋ
សាមញ្ញដ្រលមានកាតព្វកិច្ច
ត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ចំពោះពន្ធ
ចំណ្រញលើមូលធនចំនួន២០
ភាគរយន្រះជួបការលំបាកច្រើន
បើតាមពតិទៅគឺត្រវូអនុវត្តតាងំ-
ពឆី្នាំ២០១០ដោយសារច្រះត្រ
ពន្រយោរព្រលម្តងហើយម្តងទៀត។
ន្រះបើតាមប្រសាសន៍លោក
គង់ វិបុលអគ្គនយកន្រអគ្គ-
នយកដ្ឋានពន្ធដរដ្រលធា្លាប់-
បានលើកឡើងកន្លងមក។
សរុបមកវិញ គម្រងអនុវត្តន៍

ចំពោះការយកពន្ធលើចំណ្រញ
លើមូលធនចំនួន២០ភាគរយ
ន្រះធ្វើឡើងនៅអំឡុងព្រល
ដ្រលវិនិយោគិនចិនបានចូល-
មកអភិវឌ្រឍវិស័យសំណង់និង
អចលនទ្រព្រយ។ត្រនៅព្រល
គ្រងចាប់អនុវត្តចំព្រលប្រទ្រស
កម្ពុជាក៏ដូចជាសកលលោក
កំពុងរងគ្រះពីផលប៉ះពាល់ពី
ជំងឺកូវីដ១៩ន្រះធ្វើឱ្រយវិនិយោ-
គិននិងពលរដ្ឋដ្រលរកសុីលើ-
វិស័យអចលនទ្រព្រយមានផល-
ប៉ះពាល់ខ្លាំង។
ហ្រតុដូច្ន្រះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរ-

ត្រចាប់ផ្តើមពភិាក្រសាឡើងវញិថា
តើត្រូវប្រមូលពន្ធលើចំណ្រញ
លើមូលធនចំនួន២០ភាគរយ
ន្រះនៅព្រលដ្រលមានវា៉ាក់សំាង
ជងំឺកវូីដ១៩ន្រះសនិទៅកម៏និ-
ទាន់ហួសព្រលដ្ររដោយសារ
ការប្រមូលពន្ធក៏នៅត្រមាន

កណំើនដ្ររនោះអ៊ចីងឹរដ្ឋនៅត្រ
មានឱកាសដំឡើងប្រក់ខ្រជូន
មន្ត្រីរាជការផងដ្ររ។
ប្រសិនបើចាប់ផ្តើមប្រមូលពន្ធ

ក៏គួរត្រយកពីអ្នកលក់ចំណ្រញ
ចាប់ពី១០មុឺនដុលា្លារឡើងទៅ
នៅឆ្នាំទី១អ្នកដ្រលលក់បាន
ក្រម១០មុឺនដុលា្លារមិនជាប់-
ពន្ធលើចំណ្រញលើមូលធន
ចំនួន២០ភាគរយន្រះទ្រ។
ជម្រើសទី២គឺនៅឆ្នាំបន្ទាប់

មកត្រមឹ៥មឺុនជាប់ពន្ធនិងជម្រើស
ទី៣សម្រប់ឆ្នាំទី៣គឺការយក-
ពន្ធពីការលក់ចំណ្រញ២មុឺន-
ដុលា្លារឡើងទៅហើយនៅឆ្នាំទី
៤គឺប្រមូលទាំងអស់ត្រម្តង។
ការធ្វើដូចន្រះដើម្របីជយួដល់

សា្ថានភាពអ្នកក្រីក្របានស្វ្រង-
យល់ពីការបង់ពន្ធផងនិងការ-
ផ្តល់ឱកាសបន្ធូរបន្ថយដល់អ្នក
ពុំសូវមានលទ្ធភាពនិងអ្នក
ដ្រលជំពាក់ធនគារដោយសារ
ត្ររកសុីអចលនទ្រព្រយផង។
ករណីន្រះនៅប្រទ្រសជឿន-

លឿនគ្របានរកដណំោះស្រយ
ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋដោយ
បានជួយសម្រលួដល់ប្រជាពល-
រដ្ឋរបស់គ្រផងដ្ររបើទោះបីជា
មានពលរដ្ឋខ្លះបានរត់ចោលផ្ទះ-
សំប្រងដីធ្លីដោយសារត្រជាប់-
បណំលុដចូនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក
កាលជួបវិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០០៨៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម

រយៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com

វិភាគសង្គម
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នៅប្រាទ្រាសណាក៏ដោយការប្រាមូលពន្ធចូលរដ្ឋគឺជាតម្រាវូការចំាបាច់

អគារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនៅក្នងុខណ្ឌទួលគោក។រូបថតហុងមិន

តពទីពំរ័១...អគ្គម្របញ្ជាការរង
ន្រកងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទនងិ
ជាម្របញ្ជាការកងរាជអាវធុហត្ថ
លើផ្ទ្រប្រទ្រសលោកហ៊ុនមា៉ា-
ណ្រត អគ្គម្របញ្ជាការរងន្រកង-
យោធពលខ្រមរភូមិន្ទនិងជាម្រ-
បញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិង
លោកវង្រសីវិស្រសតុរដ្ឋល្រខធកិារ-
ប្រចំាការក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ល្រងប្របន្រះក្នុងព្រល
ចុះត្រួតពិនិត្រយការងរសាងសង់
ហ្រដ្ឋារចនសម្ពន័្ធមជ្រឈមណ្ឌល-
ហ្វឹកហ្វឺនន្រះកាលពីថ្ង្រទី២៦
ខ្រតុលានៅស្រុកសាមគ្គីមាន-
ជ័យខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។
លោកហ៊ុនមា៉ាណ្រតថ្ល្រងថា៖

«សារៈសំខន់ន្រមជ្រឈមណ្ឌលហ្វកឹ-
ហ្វនឺន្រះគឺចលូរមួក្នងុការពង្រងឹ
វិសយ័ការពារជាតិតាមរយៈការ-
ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ព។បើ
យើងនយិយពីការពង្រងឹសមត្ថ-
ភាពកងទព័គឺត្រវូនយិយពកីារ-

ហ្វឹកហ្វឺន ដ្រលពឹងផ្អ្រក១ផ្ន្រក
ធំទៅលើទីតាំងហ្វឹកហ្វឺននិង
ហ្រដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធបម្រើឱ្រយការ-
ហ្វឹកហ្វឺន»។
បើតាមលោកហ៊ុនមា៉ាណ្រត

មជ្រឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនន្រះ មិន-
ម្រនសម្រប់ត្រការប្រកួតកីឡា-
ជាតិនិងអន្តរជាតិទ្រប៉ុន្ដ្រវានឹង
កា្លាយទៅជាទីលានសម្រប់ការ-
ហ្វឹកហ្វឺនថា្នាក់ជាតិដ្រលបម្រើ
ក្នងុការហ្វកឹហ្វនឺកងយោធពល-
ខ្រមរភមូនិ្ទ។ថ្ង្រក្រយកន្ល្រងន្រះ
អង្គភាពផ្រស្រងៗ  មិនថាកងរាជ-
អាវុធហត្ថទ្រ អង្គភាពថ្មើរជើង
របស់កងទ័ពជើងគោកអង្គភាព
ទព័ជើងទកឹជើងអាកាសអាចប្រើ-
ប្រស់ទតីាងំហ្វកឹហ្វនឺន្រះសម្រប់
រៀននូវយុទ្ធវិធីមួយចំនួនបាន។
ម្រទ័ពរូបន្រះបន្ថ្រមថាការអភ-ិ

វឌ្រឍមជ្រឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន គឺជា
ការប្រមលូផ្ដុំដម៏ានសារៈសខំន់
ណាស់ ព្រះកាលពីមុនទីតាំង

ហ្វកឹហ្វនឺគឺមាននៅតាមអង្គភាព
នីមួយៗ។ប៉ុន្ដ្រឥឡូវបានរៀបចំ
ជាទីលានហ្វឹកហ្វឺនថា្នាក់ជាតិ។
លោកថា៖«វាចំណ្រញទី១គឺ

ការប្រមលូធនធានទាងំអស់នៅ
ក្នុងការកសាងឱ្រយស្ដង់ដមួយ
ដ្រលយើងអាចប្រើប្រស់បាន។
ទ២ីគឺប្រមលូផ្ដុំនវូធនធានមលូ-
ដ្ឋានសម្រប់ហ្វឹកហ្វឺនទាំងគ្រូ
ទំាងហ្រដ្ឋារចនសម្ពន័្ធនិងគ្រឿង-
បំពាក់ដ្រលធនធានប្រទ្រស
យើងមិនសម្របូរដូចប្រទ្រសមហា-
អំណាច ដ្រលអាចបំពាក់គ្រប់
កន្ល្រងទ្រ»។
«ដូច្ន្រះការប្រមូលផ្ដុំន្រការបំ-

ពាក់និងការធានគឺជាកិច្ចការសំ-
ខន់ន្រការធ្វើឱ្រយការងរហ្វកឹហ្វនឺ
សម្រប់ទទូាងំកងទព័របស់យើង
បានជោគជ័យប្រកបដោយប្រ-
សទិ្ធភាពខ្ពស»់។ន្រះជាការបញ្ជាក់
របស់លោកហ៊ុនមា៉ាណ្រត។
សម្រប់ការកសាង លោក

សៅសុខ ក៏បានអរគុណដល់
សប្របុរសជនចំពោះការចូលរួម

ក្នុងការកសាងមជ្រឈមណ្ឌលន្រះ
ឡើងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមទីតាំង
ន្រះនៅជាព្រនៅឡើយ។ឥឡូវ
ប្រកា្លាយទៅជាកន្ល្រងមួយដ្រល
មានការចាប់អារម្មណ៍នងិសម្រប់
ផលប្រយោជន៍យូរអង្វ្រងរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកមានប្រសាសន៍ថា៖

«សម្រប់កងរាជអាវុធហត្ថ គឺ
មានមោទនភាព និងសប្របាយ-
រីករាយ ដោយសារទទួលបាន
ការជឿទកុចតិ្ដ។សារៈសខំន់ន្រ
ការកសាងមជ្រឈមណ្ឌលហ្វឹក-
ហ្វឺនមិនម្រនសម្រប់ត្ររយៈ-
ព្រលចំពោះមុខន្រះទ្រ ប៉ុន្ដ្រគឺ
សម្រប់រយៈព្រលវ្រងហើយនងិ
យទុ្ធសាស្រ្ដដយ៏រូអង្វ្រងសម្រប់
ប្រទ្រសកម្ពុជា»។
ក្នុងឱកាសនោះ លោក វង្រសី

វសិ្រសតុលើកឡើងដ្ររថាអ្វីដ្រល
រដ្ឋបានចំណាយមកលើការ-
កសាងហ្រដ្ឋារចនសម្ពន័្ធទីតំាង-
ហ្វកឹហ្វនឺន្រះពតិជាប្រកបដោយ
ការព្រញចតិ្ដមានប្រសទិ្ធភាព។

ការសាងសង់ប្រព្រឹត្តទៅតាម-
ផ្រនការមានគុណភាពខ្ពស់
មានស្ដង់ដល្អ ដ្រលជាការរួម-
ចណំ្រកមយួក្នងុការពង្រងឹគណុ-
ភាព សមត្ថភាពកងទ័ព ជា-
ពិស្រសកងរាជអាវុធហត្ថ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ថ្ង្រក្រយទៅ

ទីតាំងន្រះ គឺជាកន្ល្រងហ្វឹក-
ហ្វឺនមួយធំ មានស្ដង់ដខ្ពស់
ដ្រលអាចជួយឱ្រយកងទ័ពរបស់
យើងកាន់ត្រមានគុណភាព
សមត្ថភាពសម្រប់បំព្រញ
ប្រសកកម្មជូនជាតិ។ ការពារ
អធិបត្រយ្រយជាតិ បូរណភាព-
ទឹកដីការងរការពារសន្តិសុខ
ផ្ទ្រក្នុងជាតិ ឬការងរជួយ-
សង្គ្រះដល់ប្រជាពលរដ្ឋពី
គ្រះមហន្តរាយនន»។
បើតាម លោក វង្រសី វិស្រសុត

ថវិការដ្ឋសម្រប់ចំណាយក្នុង
ការកសាងមជ្រឈមណ្ឌលហ្វឹក-
ហ្វឺនកងរាជអាវធុហត្ថភ្នំជរំាយ
សរបុប្រមាណ១៣លានដលុា្លារ។
ក្រពីន្រះនៅមានថវកិាជនំយួ

ពីដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ជាតិនិងអន្តរ-
ជាតិជាច្រើនថ្រមទៀតផងដ្ររ។
លោកអ្រងហុីអ្នកនំពាក្រយ
កងរាជអាវធុហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រស
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ ពីម្រសិលមិញ
ថា តាមគម្រងការសា្ថាបន
មជ្រឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនន្រះ ហ្រ-
ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធនៅក្នុងន្រះទាំង-
អស់មិនអាចកំណត់ថាឱ្រយហើយ
ទាំងស្រុងទ្រ។ប៉ុន្ដ្រអ្វីដ្រល
សម្រប់ការហ្វកឹហ្វនឺមានដចូជា
អគារពហុសិក្រសា ថា្នាក់រៀន
កន្ល្រងផលតិទកឹសា្អាតនងិកន្ល្រង
សា្នាក់នៅរបស់នយទាហានគឺ
បានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖ «យើង

ចាប់ផ្ដើមសិក្រសាការសា្ថាបន
មជ្រឈមណ្ឌលហ្វកឹហ្វនឺន្រះដបំងូ
នៅឆ្នាំ២០០៩ រហូតដល់ឆ្នាំ
២០១៣គឺយើងចាប់ផ្ដើមសាង-
សង់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ត្រម្ដង។
ដូច្ន្រះ យើងធ្វើយ៉ាងណាឱ្រយ
បានចប់រចួរាល់នៅមនុដណំាច់
ឆ្នាំ២០២៣»៕

មជ្រាឈមណ្ឌលហ្វកឹហ្វនឺ...
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  
បាន បៃ កាស ដាក ់ឱៃយ ដណំើរ ការ 
ជា ផ្លូវ ការ នូវ គណៈ កម្មា ធិការ 
ចនំនួ  ២កាល ព ីមៃសលិ មញិ ដើមៃបី 
រួម សហ ការ គ្នា ធ្វើ ការ ទាក់ ទង 
និង ការ បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង គៃឿង ញៀន  
ជំងឺ អៃដស៍  និង កាម រោគ ។ 

 គណៈ កម្មា ធកិារ ទាងំ២  នោះ  
រមួ មន គណៈ កម្មា ធកិា រ បៃឆងំ 
គៃឿង ញៀន  ដៃល តៃូវ បាន 
បង្កើត ឡើង តាងំ ព ីខៃ សហីា  ឆ្នា ំ
២០១៩   និង គណៈ កម្មា ធិការ 
បៃយទុ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដស ៍ និង កាម- 
រោគ  តៃូវ បាន រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  សមៃច បង្កើត តាំង ពី 
ឆ្នាំ២០០១ ។ 

 លោក  កៅ  ខុន ដា រ៉ា  រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ កៃសងួ មហា ផ្ទៃ  បាន ថ្លៃង 
ក្នុង ឱកាស ដៃល បៃ កាស ដាក់ 
ឱៃយ ដំ ណើរ ការ នោះ ថា បើ ទោះ- 
ជា កន្លង មក គណៈ ក ម្មា ធិ ការ 
ទំាង ២ មិន ទាន់ តៃវូ បាន បៃកាស 
ជា ផ្លវូ ការ  ប៉នុ្តៃ គណៈ កម្មា ធកិារ 
ទាងំ ២  បាន ចលូ រមួ សហ ការ គ្នា 
រៀប ចំ ការងារ បាន ១ជំហាន 
ហើយ ជា ពិសៃស ការ រៀប ចំ នូវ 
កិច្ច បៃជុំ ជា បន្ត បន្ទាប់ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ភាព យឺត- 
យ៉ាវនៃ ការ បៃកាស ដំណើរ ការ 
ជា ផ្លូវការ នូវ គណៈ កម្មា ធិការ 
ទាំង ២  នៃះ  គឺ បណ្តាល មក ពី 
បញ្ហា កូ វីដ ១៩  រួម ទាំង បញ្ហា  
រួម ផៃសំ មួយ ចំនួន ទៀត » ។ 

  លោក  កៅ  ខុន ដា រ៉ា  បាន លើក- 
ឡើង ថា  ចាប់ ពី ពៃល នៃះ ទៅ  
គណៈ កម្មា ធិការ ទាំង ២នៃះ  
នឹង ចូល រួម ចំណៃក លុប បំបាត់ 
បញ្ហា ដៃល កើត មន ឡើង ដោយ- 
សារ គៃឿង ញៀន  នងិ បញ្ហា ជងំ ឺ
អៃដស៍  ដៃល កំពុង បន្ត គំរម កំ ហៃង 
នៅ ក្នុង បៃ ទៃស  តំបន់  និង  
ពភិព លោក ។   គណៈ កម្មា ធ ិការ 
ទាំង ២ គឺ តៃូវ រៀប ចំ ផៃន ការ 
បណ្តុះ បណ្តាល  និង ធ្វើ ការ 
បណ្តះុ បណ្តាល ពី បញ្ហា គៃឿង ញៀន  
ជំងឺ អៃដស៍  និង កាម រោគ  ដល់ 
កៃុម ជន បង្គោល  និង តាម អង្គ- 
ភាព ជា សម ជិក  និង រជ ធានី  ខៃត្ត។ 

 លោក  នក់  យុ ទា្ធា  បៃធាន 
លៃខា ធិការ ដា្ឋាន គណៈ កម្មា ធិ- 
កា រ បៃឆងំ គៃឿង ញៀន ថ្លៃង ថា 
គណៈ កម្មាធិ ការ ទាំង ២នៃះ  គឺ 
មន ទិស ដៅ រួម គ្នា  ដោយ 
បញ្ចូល សកម្ម ភាព តៃ ១ក្នុង 
ការ ងារ ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង អប់រំ។  
ជា ពិសៃស នោះ  គឺ ការងារសា្ដារ 
នីតិ សមៃបទា របស់ ជន រ ង គៃះ  
ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ៕

ក្រសួងនិងNGOឱ្រយប្រើទម្រង់ថ្មដីើម្របីចុះបញ្ជដីីជនជាតិដើមភាគតិច
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ និ ង សង្គម- 
សុីវិល មួយ ចំនួន បាន បៃកាស ដាក់ ឱៃយ បៃើ 
ជា ផ្លូវ ការ នូវ គំរូលក្ខ ន្តិកៈ បទ បញ្ជាផ្ទៃ ក្នុង 
ទមៃង់ ថ្មី  ដៃ លមន ភាព ងាយ សៃួល  និង 
ចំណយ ពៃល តិច ជាង មុន ស មៃប់ ចុះបញ្ជ ី
ដី សមូហ ភាព សហ គមន៍ ជន ជាតិដើ ម 
ភាគ តិច នៅ កម្ពុជា ។

ការ បៃកា ស ទមៃង់ ថ្មី នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ សណ្ឋា គរ ភ្នំពៃ ញអៃ រ៉ា កាលពី ថ្ងៃទី 
២៦  តលុា ដោយមន ការចលូ រមួ ពសីហ- 
គមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  និង ពៃឈើ ជាង 
៤០  រមួទាងំ មន្តៃ ីរដា្ឋាភ ិបាល  នងិ មន្តៃ ីអង្គ- 
ការ សង្គម សុីវិល សរុប រួ មបៃមណ ១០០ 
នក់  បន្ទាប់ ពី កៃមុ ការ ងារ បាន ចំណយអស់  
ជិត ១ ឆ្នាំដើមៃបី  កៃ សមៃួល ទមៃង់ថ្មីនៃះ។ 

លោក  តឹក វណ្ណា រ៉ា ន យក បៃតិ បត្តិ- 
វៃ ទកិា នៃ អង្គ ការ មនិ មៃន  រដា្ឋាភ ិបាល ស្តពី-ី 
កម្ពជុា បាន លើក ឡើង ក្នងុ ឱកាស នោះ ថា 
តាម រយៈ សំណូម ពរ ជាចៃើ ន ពី ស ហគម ន៍ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ក៏ដូច ជា  អ្នក ពាក់- 
ព័ន្ធ បានស្នើ ឱៃយ កៃ សមៃលួ នីតិ វិធី ក្នងុ ដំណើរ- 
ការ ចុះ បញ្ជ ីដី សមូហ ភាព សហ គមន៍ ជន- 
ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ដោយ ធ្វើយ៉ា ងណ ឱៃយ 
មន លក្ខណៈ ខ្ល ីខ្លមឹ  ងាយ យល់ ងាយ អនុ- 
វត្ត ដើមៃបី ពន្លឿន កា រងារ ឱៃយ បាន ឆប់ រហ័ ស 
ចំណៃញ ពៃល និង មន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ។ 
   លោក បន្ត ថា  ឆ្លើ  យ តប នឹង សំណូម- 
ពរនៃះ  កៃ សួង ម ហា ផ្ទៃ  និង កៃសួង អភិ- 
វ ឌៃឍ នជ៍ នបទ បាន  សហកា រ  ជា មយួ អង្គការ 
ដៃល គំទៃ សហគ មន៍ ជន ជាតិ ដើ ម ភាគ- 
តិ ច ពិនិ តៃយឡើ  ងវិញ នូវ លក្ខន្តិកៈ  និង បទ- 
បញ្ជា ផ្ទៃ ក្នងុ សហ គ ម ន៍  ជន ជាតិ ដើម ភាគ- 
តិច ពៃម ទាំង បញ្ជី សំណួរ  សមៃប់ បង្កើត 
បទ បញ្ជា ផ្ទៃ ក្នុង ថ្មី ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ជាល ទ្ធ ផល យើង 
ទទួល បាន នូវ កា រកៃ សមៃ ួល លក្ខន្តកិៈ  បទ- 
បញ្ជា ផ្ទៃក្នងុ   សហគ មន៍ ជន ជា តិដើម ភាគ- 
តិច (គំរូថ្មី) ការប ង្កើត នូវ ទមៃង់ ឯក សារ 
ដៃលមន ភាព ងាយសៃ ួល  សមៃប ់អនវុត្ត 
ជាមួយ បងប្អូន ជន ជាតិ ដើម  ភាគតិ ច និង 
ភាគី ពាក់ ព័ ន្ធន ន  ដៃល ធ្វើ ការ ជា មួយ 
សហ គម ន៍ ជន ជា តិដើ ម  ភាគតិ ច» ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖  «សិកា្ខាសា  លា 
ផៃសព្វ ផៃសាយ នៃះ  នឹង ជួយ ឱៃយ ភាគី ពាក់ ព័ ន្ធ 
ទាំង អស់  បាន យល់ ដឹង ចៃបាស់ ពី ការកៃ- 
សមៃួល   លក្ខ ន្តិកៈ  បទ បញ្ជា ផ្ទៃក្នុ ង សហ- 
គមន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច(គំរូថ្មី)នៃះ  
ពៃម ទាំង បៃគល់ ជូន នូវ គំរូ លក្ខន្តិកៈ  និង 
បទប ញ្ជា ផ្ទៃក្ន ុង ដល់ តំណង សហគ មន៍ ជន-  
ជាតិ ដើម ភាគ តិច នៃះ សមៃប់ បៃើបៃស់ 
ជា ផ្លូវការ ចាប់ ពីពៃ លនៃះ  តទៅ» ។

លោក សៅ  វណ្ណ សី  នយក បៃតិ បត្ត ិ អង្គ- 
ការ  ICSO បាន លើក ឡើង ថា តាមរយៈ 
កចិ្ច បៃងឹ បៃង របស ់រដា្ឋាភ ិបាល បាន រៀបច ំ
តាក់ តៃង  និង ដាក់ ឱៃយ បៃើនូវ គំរូ លក្ខន្តិកៈ 

ប ទប ញ្ជាផ្ទៃ ក្នុង ចាស់ អស់ ពៃល ជាង ១០ 
ឆ្នា ំមក ហើយ  ស មៃប ់ស ហ  គមន ៍ជន ជាត ិ
ដើម ភាគ តិច ។បុ៉ន្តៃ គំរូ ល ក្ខន្តកិៈ ចាស់ បា ន 
បង្ក ឧបសគ្គ មួយចំនួ នដ ល់  សហ គមន៍ 
ជនជា តិដើ ម  ភាគ តិ ច នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក បានបញ្ជាកថ់ា ៖  «តាម ការអន ុវត្ត 
និង រៀន សូតៃបណ្តើរ គឺ ឃើញ ថា មន 
ឧបសគ្គ ខ្លះ ទាក់ទង នឹង ការ បៃើបៃ ស់ លិខិត 
បទដា្ឋាន គតិ យុត្ត (ចាស់) ក៏ដូច ជា ជាការ- 
បៃើ បៃស់ នូវ ទមៃ ង់ បៃប បទ ផៃសៃង  ៗ។ ឧប សគ្គ 
សមៃប់ សហគម ន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  
យើង ក៏មន ការ ពិគៃះ និង ពិភា កៃសា គ្នា ជា- 
មយួ កៃសងួ អភ ិវឌៃឍ ន ៍ជន បទ  នងិ កៃសងួ- 
មហា ផ្ទៃ  ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាង ណ ឱៃយ ងាយ សៃលួ 
ជាង មនុ  នងិ ខ្ល ីជាង មនុ  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប នងឹ 
តមៃូវ ការ របស់ សហគម ន៍ ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគ តិច  និង សៃប ទៅ តាម សមត្ថ ភាព របស់ 
អង្គការ សង្គម សុីវិល គំទៃ ក្នុង ការ ចូល រួម 
ចំណៃក គំទៃ ដល់ គោល នយោ បាយ នៃះ»។ 

លោក សុ ត សឿង តំណង កៃសួង អភិ- 
វឌៃឍន៍ ជន បទ បាន ថ្លៃង ថា ការស្នើ ចុះ បញ្ជដីី 

សមូហ ភា ព សហ គ មន៍ ជន ជាតិ ដើម ភាគ- 
តិចនៃះគឺ កាន់ តៃ មន ការ កើន ឡើង ន 
ពៃល ប ច្ចនុ បៃបន្ន។ដចូ្នៃះ  លោក រពំ ឹងថា គរំ-ូ 
លក្ខន្តកិៈ  នងិ បទ បញ្ជា ផ្ទៃក្ន ុង ទមៃង ់ថ្ម ីនៃះ 
នឹង ចូលរួ ម ជួយ សមៃលួ ដល់ ដំណើរ ការ 
ចុះ ប ញ្ជី នៃះ នៅទូ ទាំង បៃទៃស ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «មន សហ គមន៍ 
ជន ជាតិ ភាគ តិច មួយ ចំនួន មិន ទាន់ មន 
ការវាយតម្លៃ  និង សម្គោល់ អត្ត សញ្ញា ណ 
នោះ ទៃ។ សមៃប់ កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ 
ជំរុញ ឱៃយ មន ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ហ្នងឹ 
ឱៃយ បាន រួចរ ល់ឆប់ ៗ នៃះ   ពៃះ រឿង នៃះ  
មនិ អាច ពនៃយារ ដល ់រប ់សបិ ឆ្នា ំត ទៀត ទៃ។ 
យើងកំពុង តៃ រក យុទ្ធ សាស្តៃ ជំរុញ ការ- 
ចុះ ប ញ្ជី សហ គមន៍ នៃះឱៃយ  ហើយ» ។

បើ តាម វៃទ ិកា នៃ អង្គការ មនិ មៃន រដា្ឋាភ-ិ 
បាល ស្តីពី កម្ពុជា  គិត មក ទល់ ដំណច់ ឆ្នាំ 
២០១៩  សហ គមន ៍ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ 
នៅ កម្ពុជា មន ចំនួន ៥០១ សហ គមន៍។ 
ក្នងុ នោះម ន ចនំនួ ១៥០  តៃវូបាន ទទលួ- 
សា្គោល់ ស្វ័យ អត្ត សញ្ញាណ ពី កៃសួង អភិ- 
វឌៃឍន៍ ជន បទ ។រីឯ សហ គម ន៍ចំនួន ១៥០ 
តៃូវ បាន ចុះ បញ្ជី ជា នីតិបុ គ្គល នៅ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ និង សហ គម ន៍ចំនួន៣ ០បាន 
ទ ទលួ បណ្ណ កម្ម សទិ្ធ ិសម ូហភា ព ព ីកៃសងួ 
រៀបចំ ដៃន ដី  នគរូ បនី យក ម្ម  និង សំ ណង់ ។

បៃភព ដដៃល  ឱៃយ ដឹង បន្ត ថា  កម្ព ុជាមន  
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ចំនួន ២៤ កៃុម  រួម- 
មន  ព្នង  កួយ ទំពួន ចា រយ គៃឹ ង ពៃ 
កា វៃ ត ស្ទៀង កៃល សំរៃ ជាដើម ឬ ស្មើ 
បៃមណ ១,៣៤ ភាគ រយ នៃ បៃជា ជន សរុប 
ខ ណៈ ជន ជាតិ ទាំង នៃះ រស់ នៅក្នុ ង ខៃត្ត  
 រ តនគិរី មណ្ឌល គិរី  កៃចៃះ  ពៃះវិ ហារ  កំ ពង់- 
ធ ំ ស្ទងឹ តៃ ង ឧ ត្ត រ មន ជយ័  តៃបូងឃ្មុ ំ ពោធិ៍- 
សាត់ កំ ពង់ស្ព ឺ  កោះ កុង បាត់ ដំបង  ពៃះសី ហនុ  
បន្ទាយ មន ជ័យ  និង សៀម រប ៕

មន្តេពីាក់ព័ន្ធពេលចូលរួមសិក្ខាសាលាពីគំរូចុះបញ្ជដីីថ្ម ីកលពីថ្ងេ២៦ តុលា។ រូបថត សហ ការី

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  រយៈ ពៃល ១០ ខៃ  
ឆ្នាំនៃះ   ជន រង គៃះ សា្លាប់ដោយ- 
សារ មីន  និង សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី 
សង្គៃម មន ៤១ ករណ ីបណ្តាល- 
ឱៃយ មនសុៃស សា្លាប់  នងិ របសួ  ៥៥  នក ់។ 
តួលៃខនៃះ មន ការ ថយចុះ  បើ 
ធៀប  កាល ពីឆ្នាំ មុន ក្នុង រយៈពៃល 
ដូច គ្នា  មន គៃះ ថា្នាក់ កើតឡើង 
៤៨ករណី  បណ្តាល ឱៃយ មនុសៃស 
សា្លាប់   និង របួស ចំនួន ៧១នក់។ 
នៃះបើតាម របាយ ការណ៍ អាជា្ញាធរ- 
មីន  ពី មៃសិល មិញ។

 ក្នងុ ពធិ ីបទិសកិា្ខា សាលា បកូ សរបុ   
លទ្ធ ផល ការងារ ឆ្នាំ២០២០  និង 
លើក ទិស ដៅ ការងារ ឆ្នាំ២០២១  
របស ់អាជា្ញា ធរ មនី នៅ ខៃត្ត សៀម- 
រប  ពីមៃសិលមិញ  លោក លី ធុជ  
ទៃស រដ្ឋមន្តៃ ីនងិជា អនបុៃធាន ទ១ី  
អាជា្ញាធរ មនី តណំង លោក នយក- 
រដ្ឋ មនៃ្ដ ីហ៊នុ សៃន  បៃធាន អាជា្ញាធរ- 
មនី  ថ្លៃង ថា  អតៃ ជន រង គៃះ ថា្នាក់ 
ដោយ សារមនី  នងិ សណំល ់ជាត ិផ្ទុះ   

ពសីង្គៃម មន ៤១ ករណ ី(ដោយ-   
សារ មនី២៣ ករណ ី សំណល់  ជាត-ិ 
ផ្ទុះ ព ីសង្គៃម ១៨ក រណ)ី បណ្តាល 
ឱៃយ មនសុៃស សា្លាប ់ នងិ របសួ  ៥៥នក ់
(សា្លាប់ ១៦នក់  របួស  ២៩នក់  
ពិការ អវយវៈ ១០នក់)។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ជន រង- 
គៃះ ជា បរុ ស មន ៣៤ នក ់ ក្មៃង- 
បៃុស អាយុ កៃម ១៨ ឆ្នាំ  ១៥ 
នក់  និង ស្តៃី  ៣នក់  និង ក្មៃង សៃី 
អាយុ កៃម ១៨ឆ្នាំ ៣នក់»។

តាម ការបងា្ហាញ លទ្ធផល  របស ់
លោក លី ធុជ  ពី មៃសិលមិញ  គឺ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៣ តៃីមស ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ 
បាន រដំោះ ផ្ទៃដ ី ដៃល មន មនី  នងិ 
សណំល ់ជាតិ ផ្ទុះ ព ីសងៃ្គាម  បាន- 
បៃមណ ១០៣.២  គឡីមូ៉ៃតៃ ការ៉ៃ 
(ចនំនួ ១០៣.២៣៨.៨៤៦ម៉ៃតៃ- 
ការ៉ៃ)ដោយ រក ឃើញ  នងិ កម្ទៃច- 
ចោល គៃប់ មីន បៃឆំង មនុសៃស 
១១ ០២០គៃប់។ គៃប់ មីន 
បៃឆងំ យនយន្ត ២៤៨គៃប ់ នងិ 
សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម ចំនួន 
៣៥ ៧៧១គៃប់។ 

លោក ទៃស រដ្ឋមន្តៃី   វាយ តម្លៃ 
ខ្ពស ់ចពំោះ លទ្ធ ផល  សមៃច បាន 
ន ពៃល កន្លង មក  និង បាន ថ្លៃង 
អរគុណ  ចំពោះ កម្ម វិធី អភិវឌៃឍ ន៍អង្គ- 
ការ សហ បៃជា ជាតិ(UNDP)។ 
អង្គការ នៃះ បាន ផ្តល ់នវូ កចិ្ច សហ- 
ការយ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ  នងិ ជយួ ឧបត្ថម្ភ 
គ ំទៃ ទាងំ ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស នងិ ថវកិា  
តាម រយៈ ការ អនុ វត្ត រួម គ្នា លើ 
គមៃង បោស សម្អាត មីន ដើមៃបី 
លទ្ធផល  ចាប់ តាំង ពីដំណក់- 
កាល ទ ី១ រហតូ ដល ់ដណំក ់កាល  
ទ ី៤ នៃះ។  លោក ក ៏អរគណុ ចពំោះ 
ការ ចូល រួម ចំណៃក របស់ អង្គ ការ  
UNICEF  ដៃល បាន បន្ត ជួយ ទៅ 
លើ ផ្នៃក អប់រំ គៃះ ថា្នាក់ ដោយ- 
សារ មនី  នងិ យទុ្ធ ភណ្ឌម ិន ទានផ់្ទុះ  
និង គមៃង  DFID/Capacity 
Development  តាម រយៈ អង្គការ 
NPA  ផង ដៃរ។ 

បើតាម លោក ល ីធជុ  ទន្ទមឹ នងឹ 
លទ្ធផល ដៃល សមៃច បាន ខាង លើ  
ក៏មន បញ្ហា បៃឈម មួយ ចំនួន 
ទៀត នៅ សៃស សល ់ នងិ មនិ ទាន ់

អាច ដោះ សៃយ បាន ទាងំ សៃងុ ។  
លោក  ផ្តល់ អនុសាសន៍ ណៃ នំ 
ដល់ អគ្គ លៃខាធិការ ដា្ឋាន នន នៃ 
អាជា្ញាធរ មីន  ដោយ តៃូវ បន្ត   អនុវត្ត 
ឱៃយ បាន នូវ ផៃន ការ យុទ្ធសាស្តៃ- 
ជាតិ សកម្ម ភាព មីន  ២០១៨-  
២០២៥  ឈាន ទៅ សមៃច បាន 
ជោគ ជយ័ នវូ យទុ្ធ សាសៃ្ត ចត ុកោណ   
របស់ រជ រដា្ឋា ភិបាល  និង សមៃច 
នវូ គោល ដៅ អភ ិវឌៃឍន ៍បៃក ប ដោយ   
ចីរភាព  ឈាន ឆ្ពោះ ទៅ រកកម្ពុជា 
មួយ ដៃល គ្មាន មីន  ឆ្នាំ ២០២៥  
នងិ បន្ត ស្វៃង រក ការ គទំៃ  នងិ កចិ្ច- 
សហការ ជាមួយ អង្គការ  និង 
ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍ បន្ត ទៀត។ 

តាម របាយការណ៍  ចាប់ពី ខៃ 
មករ  ដល ់ ខៃតលុា  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  
តួលៃខ បណ្តាះអាសន្ន  នៃ ជន- 
រងគៃះ  ដោយសារ មីន  និង សំ- 
ណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពី សង្គៃម  គឺ មន  
ជនរងគៃះ ចនំនួ ៧១នកក់្នងុ នោះ   
ជន រងគៃះ សា្លាប់ ដោយសារ មីន 
១១នក ់ របសួ ៤៧នក ់ នងិ ពកិារ  
អវយវៈ ១៣នក់។ ជន រងគៃះ 

ជាបរុស ៥០នក ់ ក្មៃង បៃសុ អាយ ុ
កៃម ១៨ឆ្នាំ  ចំនួន ១៥នក់  និង 
ស្តៃី ចំនួន ៦នក់។ 

លោក ហៃង រតន  អគ្គនយក 
មជៃឈមណ្ឌល សកម្មភាព កចំាតម់នី 
កម្ពជុា(CMAC) បៃប ់ព ីមៃសិល មញិ   
ថា  ៖«ចនោ្លាះ ឆ្នាំ ១៩៩៣ - ១៩៩៨  
គៃប់  មីន  និង សំណល់ជាត ិផ្ទុះ ពី 
សង្គៃម បាន សម្លាប់  និងធ្វើ ឱៃយរ ង- 
របសួ បៃជា ជន កម្ពជុា បៃមណ ជាង   
៤ ០០០នក ់ក្នងុ ១ ឆ្នាំៗ  ដៃល  កា្លាយ    
ជាឃាតករ លៃខ  ១ នៅ កម្ពុជា»។

លោក រតន  បន្តថា  អង្គភាព 
សុមី៉ាក ់ ជាកម្លាងំ ស្នលូ នៃ ការកម្ចាត ់   
ឃា តករ នៃះ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ជន រង- 
គៃះ ធា្លាក់ ចុះ មន ចំនួន តិច ជាង 
១០០នក់  ក្នុង ១ ឆ្នាំៗ (ទិន្នន័យ 
ឆ្នា ំ២០១៩)។ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  ដោយ-  
សារ ភាពរកី ចមៃើន ខាង មធៃយា បាយ   
ដឹក ជញ្ជូន  និង ការអភិវឌៃឍហៃដា្ឋា - 
រចនសម័្ពន្ធ ឃាតករ តាម ដង ផ្លូវ   
(ចរចរណ៍) បានកា្លាយជា យម- 
រជ  លៃខ១ វិញ ម្តង  ក្នុង ការ ឆក់- 
យក ជីវិត បៃជាជន កម្ពុជា៕

១០ខ្រឆ្នានំ្រះ ជនរងគ្រះស្លាប់ដោយសរមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទះុពីសង្គ្រម មានចំនួន៥៥នាក់

ក្រសួង មហាផ្ទ្រដាក់ឱ្រយ
ដំ ណើរការ គណៈកមា្មាធិការ
អ្រដស៍ និង គ្រឿងញៀន
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វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈយោងទៅតាម
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្ដីពី
ស្ថានភាពប្រាភ្រាទសត្វសំខាន់ៗ ក្នងុ
ដ្រានជម្រាកសត្វព្រាក្រាវសីមា
ដ្រាលរៀបចំដោយអង្គការសមាគម
អភិរក្រាសសត្វព្រាកម្ពជុា(WCS)
នងិក្រាសងួបរសិ្ថានបានឱ្រាយដងឹ
ថាស្ថានភាពសត្វព្រាក្នងុដ្រាន-
ជម្រាកសត្វព្រាក្រាវសីមាត្រាូវ
បានរកឃើញថាសត្វព្រា៧ប្រាភ្រាទ
ក្នងុចំណោមសត្វព្រា១៣ប្រាភ្រាទ
មានការថយចុះក្នុងរយៈព្រាល
១០ឆ្នាចុំងក្រាយខណៈស្ថាន-
ភាពសត្វព្រាចំនួន៦ប្រាភ្រាទ
ទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព
មានស្ថិរភាពនិងកើនឡើង។
របាយការណ៍បានបង្ហាញថា

ស្ថានភាពសត្វព្រាក្នុងដ្រាន-
ជម្រាកសត្វព្រាក្រាវសីមាដ្រាលមាន
ការថយចុះគឺប្រាភ្រាទស្វាព្រាម
ស្វាអង្គត់ឈ្លូសទន្រាសោងខ្ទីង
រមាំងប្រាើស។ ប្រាភ្រាទស្វា-
កន្ទុយស ទោចថា្ពាល់លឿង
ស្វាកា្ដាមជ្រាកូព្រាស្ថតិក្នងុប្រាភ្រាទ
សត្វដ្រាលនៅមានស្ថិរភាព។
ខណៈប្រាភ្រាទសត្វស្វាត្រាស
និងក្ងោកមានការកើនឡើង។

ប្រាភ្រាទសត្វដ្រាលកើនឡើង
មានក្ងោក៩៦៦ក្រាបាលស្វាត្រាស
១៤៨៣ក្រាមុ។ស្ថានភាពសត្វ-
ព្រាដ្រាលនៅមានស្ថរិភាពមាន
ស្វាកន្ទុយស ៦៧៥៦ក្រាុម
ទោចថា្ពាល់លឿង ៦៦៩ក្រាុម
ស្វាកា្ដាម៤២៤ក្រាុម ជ្រាូកព្រា
១១៦២ក្រាបាល និងប្រាភ្រាទ
ថយចុះស្វាអង្គត់មាន៥៦ក្រាមុ
ស្វាព្រាម៣៦៤ក្រាមុនិងឈ្លសូ
៧៣២ក្រាបាល។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុង

ឆ្នាំ២០២០WCSមនិអាចធ្វើ
ការបា៉ាន់ប្រាមាណចនំនួសត្វព្រា
សំខាន់ៗ៤ប្រាភ្រាទដោយ
កម្រាិតន្រាចំនួនរាប់ឃើញមាន
តិចព្រាកគឺសត្វទន្រាសោង ខ្ទីង
រមាំងប្រាើស។
របាយការណ៍ន្រាះបានសរស្រារ

ថា៖«ការសង្ក្រាតជាទូទៅចំនួន
សត្វព្រាដ្រាលចលូចតិ្តរកសុីលើ
ដើមឈើមានស្ថានភាពថ្រារ ឬ
មានការកើនឡើងចំណ្រាកឯពពួក
សត្វចូលចិត្តរកសីុលើដីមានចំនួន
ថយចុះ។ករណីទាំងន្រាះអាច
បណា្ដាលពីមូលហ្រាតុមួយចំនួន
ដូចជាការប្រាមាញ់ខុសច្រាបាប់
ដោយប្រាើអន្ទាក់ និងឆ្ក្រាជា-
ដើម»។«ប្រាសិនបើគ្មានការក្រា-

លម្អច្រាើនក្នុងការងរគ្រាប់គ្រាង
ទ្រាប្រាភ្រាទសត្វចំនួន៤ប្រាភ្រាទ
ដូចជាទន្រាសោងខ្ទីងរមាំងនិង
ប្រាើសនងឹបាត់បងទ់ាងំស្រាងុពី
តំបន់ការពារធម្មជាតិក្នងុរយៈ-
ព្រាលខាងមខុដចូពពកួគោព្រា
ខា្លាធំនិងក្រាបីព្រាជាដើម»។
WCSក៏បានសន្និដ្ឋាននៅ

ក្នុងរបាយការណ៍ផងដ្រារ ទំហំ
ន្រាការគំរាមកំហ្រាងដល់ធន-
ធានធម្មជាតិនងិជវីចម្រាុះរបស់
ប្រាទ្រាសកម្ពុជាគឺមានកម្រាិត
ខ្ពស់ហើយទោះបីជាកិច្ចខិតខំ
ប្រាឹងប្រាងក្នុងការការពារក៏-

ដោយក៏ការគរំាមកំហ្រាងទាងំ-
ន្រាះបន្តធ្វើឱ្រាយបាត់បង់ជីវចម្រាុះ
និងព្រាឈើ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក

អូលីគ្រាហី្វហ្វ៊នី(OllyGriffin)អ្នក-
វិភាគទិន្នន័យ និងជាទីប្រាឹក្រាសោ
បច្ច្រាកទ្រាសន្រាអង្គការ WCS
បានថ្ល្រាងនៅសន្និសទីសរពត័-៌
មានថាលទ្ធផលទាងំន្រាះបាន
ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផលវិជ្ជមានជា-
ច្រាើនកើតច្រាញពីកិច្ចខិតខំប្រាងឹ-
ប្រាងក្នុងការអភិរក្រាសជីវចម្រាុះ
សំខាន់ៗ ជាសកល នៅក្នុង
ដ្រានជម្រាកសត្វព្រាក្រាវសីមា

ដូចជាការថ្រារក្រាសោចំនួនពពួក
ពានរដ្រាលជិតផុតពូជបំផុតឱ្រាយ
នៅថ្រារនងិការធ្វើឱ្រាយចនំនួសត្វ-
ក្ងោកដ្រាលជាប្រាភ្រាទជិតផុត
ពូជកើនឡើងវិញ។
លោកន្រាត្រាភក្ត្រារដ្ឋល្រាខា-

ធិការនិងជាអ្នកនំពាក្រាយក្រាសងួ
បរសិ្ថានបានថ្ល្រាងក្នងុសន្និសទី
ដ្រារថាតបំន់ព្រាការពារសត្វព្រា
ក្រាវសីមាត្រាូវបានបង្កើតនៅខ្រា
ឧសភាឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតនៅ
ក្រាមការការពារនិងអភិរក្រាស
របស់ក្រាសួងបរិស្ថានដ្រាល
មានទំហំ២៩២៦៩០ហិកតា។
ដ្រានជម្រាកសត្វន្រាះគឺជាតំបន់
ការពារធម្មជាតិមានសរៈ-
សំខាន់កម្រាិតអន្តរជាតិនៅក្នុង
ការអភិរក្រាសសត្វព្រា និងជីវ-
ចម្រាុះជាច្រាើនទៀត។ ដ្រាន-
ជម្រាកសត្វព្រាក្រាវសីមាមាន
សរៈសំខាន់កម្រាិតអន្តរជាតិ
ក្នុងការអភិរក្រាសសត្វដំរីអាសុី
សត្វពានរ រួមមានទោចថា្ពាល់
លឿងស្វាកន្ទុយសប្រាភ្រាទមំ - 
សសីនិងប្រាភ្រាទសត្វស្លាបជា-
ច្រាើនប្រាភ្រាទដ្រាលប្រាភ្រាទសត្វ
និងរុក្ខជាតិ៧៥ប្រាភ្រាទជា
ប្រាភ្រាទរងការគរំាមកហំ្រាងស្ថតិ
ក្នុងបញ្ជីក្រាហមរបស់អង្គការ

សហភាពអន្តរជាតិដើម្រាបីការ-
អភិរក្រាសធម្មជាតិ(IUCN)។
លោកបានថ្ល្រាងថា៖«ក្រាសងួ

បរិស្ថាននិងអង្គការសមាគម
អភិរក្រាសសត្វព្រាកម្ពុជាសូម-
ប្រាកាសថាបច្ចុប្រាបន្នក្តីបារម្ភរបស់
ក្រាុមអភិរក្រាសអំពីការវិនសផុត-
ពូជន្រាប្រាភ្រាទសត្វពានរបាន
ថយចុះ ដោយសរត្រាចំនួន
ប្រាភ្រាទពពួកពានរ៣ប្រាភ្រាទ
រួមមានស្វាកន្ទុយសទោច
ថា្ពាល់លឿងនិងស្វាកា្តាម និង
ជ្រាូកព្រាមានចំនួនថ្រារ និង
ចំនួនពានរ១ប្រាភ្រាទទៀត
គឺស្វាត្រាសកំពុងមានការកើន-
ឡើងសត្វក្ងោកមានចនំនួកើន-
ឡើង។ ពពួកពានរទាំងន្រាះ
ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថា្នាក់ផ្រាស្រាង
គ្នារួមមានប្រាភ្រាទជិតផុតពូជ
បំផុត ប្រាភ្រាទជិតផុតពូជនិង
ជាប្រាភ្រាទកំពុងទទួលរងការ-
គំរាមកំហ្រាង»។លោកសូត្រា
វ៉ាន់ឌឿន ប្រាធានក្រាុមផ្ន្រាក
អង្ក្រាតសត្វព្រាន្រាអង្គការWCS
បានថ្ល្រាងថាក្រាមុការងរស្រាវជ្រាវ
ជីវចម្រាះុមានមោទនភាពចំពោះ
កិច្ចការរយៈព្រាលជាង១០ឆ្នាំ
កន្លងមក ក្នុងការប្រាមូលទិន្ន-
ន័យន្រាះ៕
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លោកនេតេភក្តេបង្ហាញបេភេទស្វាដេលមានវត្តមាន។ រូបថតក្រាសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថាននិងWCSបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ថានភាពសត្វព្រ
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ភ្នំពេញៈ ក្រុមអ្នកវិភាគផ្ន្រក

ប្រព័ន្ធទន្ល្រម្រគង្គថ្ល្រងថាការប្រកួត-
ប្រជ្រងជាយទុ្ធសាស្រ្តរវាងសហរដ្ឋ
អាម្ររិកនិងចិនបូករួមទាំងការ-
ប្រប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឱ្រយ
ប្រទ្រសនៅអាងទន្ល្រម្រគង្គក្រម
ជួបប្រឈមនឹងក្ដីបារម្ភជាច្រើន
ដ្រលរួមបញ្ចូលទាំងប្រព្រណី
សង្គមស្រដ្ឋកិច្ចនិងបរិសា្ថាន។
នៅក្នងុកចិ្ចប្រជុំតាមប្រពន័្ធអន-

ឡាញស្ដីពី «ការអភិវឌ្រឍប្រកប-
ដោយចីរភាពនិងអនាគតន្រអនុ-
តំបន់ម្រគង្គ»កាលពីថ្ង្រទី២៦ខ្រ
តុលាលោកពូសុធីរៈនាយកប្រតិ-
បត្តិវិទ្រយាសា្ថានខ្ម្ររសម្រប់សហ-
ប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពថ្ល្រងថា
ទន្ល្រម្រគង្គត្រូវបានគ្រសា្គាល់ជា
ទន្ល្រន្រជីវិត។ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ
ជាង៧០លាននាក់រស់នៅពងឹផ្អ្រក
លើធនធានដ្រលមាននៅក្នុង
ប្រព័ន្ធទន្ល្រន្រះដ្រលក្នុងនោះរាប់-
បញ្ចូលទាំងប្រជាជនកម្ពុជាជាង
១លាននាក់ដ្រលរស់នៅពឹង-
ផ្អ្រកទៅលើធនធានត្រីដ្រលមិន
ច្រះរីងស្ងួត នៅក្នុងបឹងទន្ល្រសាប
ផងដ្ររ។ទោះយ៉ាងណាមិនម្រន

គ្រប់គ្នាសុទ្ធត្រមានសិទ្ធសិ្មើគ្នាក្នងុ-
ការទទលួបានអត្ថប្រយោជន៍នោះ
ទ្រ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុងរយៈ-
ព្រលបុ៉នា្មានឆ្នាចុំងក្រយន្រះការ-
ផ្លាស់ប្តូរសកា្ដានុពលភូមិសាស្ត្រ
នយោបាយដ្រលកើតច្រញពី
ការប្រកួតប្រជ្រងជាយុទ្ធសាស្រ្ត
រវាងសហរដ្ឋអាម្ររិកនងិចនិបាន
បង្កឱ្រយបណា្ដាប្រទ្រសក្នងុអនុតបំន់
អាងទន្ល្រម្រគង្គដ្រលរួមមានកម្ពុជា
ឡាវមីយ៉ាន់មា៉ាវៀតណាមនិងថ្រ
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ»។
បើតាមលោកសុធីរៈភាពរាំង-

ស្ងួតបានធ្វើឱ្រយកម្ពស់ទឹកទន្ល្រម្រ-
គង្គមានកម្រតិទាបជាមួយនឹងនិនា្នា-
ការកើនឡើងដ្រលអាចបង្កហា-
និភ័យជាច្រើនដល់ឯករាជភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចទឹកថាមពលសន្តិសុខ
ស្របៀង និងជីវចម្រះុនៅទូទំាងអនុ-
តំបន់ម្រគង្គ។តាមទស្រសនវិស័យ
នានាក្នងុអនុតបំន់ប្រទ្រសកម្ពជុា
ឡាវមីយ៉ាន់មា៉ាវៀតណាមនិងថ្រ
នៅត្របន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា
ដ្រលមានជាយូរមកហើយដូចជា
ការគ្រប់គ្រងទន្ល្រម្រគង្គសមាហ-
រណកម្មស្រដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្រឍ
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធឆ្លងកាត់ព្រដំ្រន។
ជាមួយន្រះលោកKaviChong-

kittavornអ្នកជំនាញការជាន់ខ្ពស់
ន្រវិទ្រយាសា្ថានសន្តិសុខនិងការសិក្រសា
ស្រវជ្រវជាអន្តរជាតិក្នងុប្រទ្រស
ថ្រលើកឡើងថាកាសាងសង់ទំនប់
វារីអគ្គិសនីនៅលើតួទន្ល្រម្រគង្គគឺ-
ជាបញ្ហាប្រឈមដធ៏បំំផតុសម្រប់
បណា្ដាប្រទ្រសដ្រលស្ថិតនៅខ្រស្រ-
ទឹកខាងក្រមន្រតំបន់អាងទន្ល្រម្រ-
គង្គ។សណំង់ទនំប់វារអីគ្គិសនីនៅ
លើតួទន្ល្រម្រគង្គបានធ្វើឱ្រយមាន
ការប្រប្រួលជាអវិជ្ជមានន្ររបប-
ទឹកទន្ល្រម្រគង្គនៅខ្រស្រទឹកខាងក្រម
ដ្រលបង្កឱ្រយមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់-
ធ្ងរដល់គណុភាពទកឹបរសិា្ថាននងិ

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រាប់លាននាក់ដ្រលស្ថិតនៅផ្ន្រក
ខាងក្រមន្រដងទន្ល្រន្រះ។ក្រពី
ន្រះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ធន-
ធានត្រីនិងជីវចម្រុះជាច្រើនទៀត
នៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្ល្រន្រះផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ដើម្របីធានាដល់

ការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាព
ចំាបាច់ត្រូវមានការសិក្រសាឱ្រយបាន
គ្រប់ជ្រងុជ្រយអពំីផលប៉ះពាល់
សង្គម និងបរិសា្ថាននិងត្រូវសា្ដាប់
រាល់មតិយោបល់របស់អ្នកពាក់-
ព័ន្ធពិស្រសប្រជាពលរដ្ឋក្នងុសហ-
គមន៍មូលដ្ឋានដ្រលស្ថតិនៅក្នងុនិង

ជាប់តំបន់អភិវឌ្រឍន៍គម្រង»។
លោកឡ្រងធារិទ្ធិនាយកមជ្រឈ-

មណ្ឌលម្រគង្គសម្រប់ការសិក្រសា
យុទ្ធសាស្ត្រន្រវិទ្រយាសា្ថានចក្ខុវិស័យ
អាសុីថ្ល្រងថាដើម្របីធានាដល់ការ-
អភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពចំាបាច់
ត្រវូមានការគ្រប់គ្រងធនធានទំាង-
អស់ទំាងផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសសមា្ភារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ។ដោយឡ្រកសម្រប់
ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលធនធាននៅ
មានកម្រិតនៅឡើយចាំបាច់ត្រូវ
ស្វ្រងរកជំនួយគំទ្រពីបណា្ដាប្រទ្រស
ជាដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានាទាំងផ្ន្រក
បច្ច្រកទ្រសសមា្ភារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រប់អភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រសឆ្ពោះទៅ-
រកការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់
ពលរដ្ឋ។លោកថា៖«យើងត្រវូការ
ការគទំ្រពីគ្របដ់្រគអូភវិឌ្រឍន៍ទាងំ-
អស់នៅក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស
ប្រកបដោយនរិន្តរភាពប៉នុ្ត្រយើង
មនិត្រវូការការគទំ្រដ្រលបង្កប់នវូ
ការគំរាមកំហ្រងឬលក្ខខណ្ឌប្រប
បង្គាប់បញ្ជាឱ្រយយើងធ្វើតាមប្រប-
ន្រះឬប្របនោះពីប្រទ្រសដ្រគូ-
អភិវឌ្រឍន៍ណាមួយឡើយ»។
លោកPatrickMurphyឯក-

អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាម្ររិកប្រចាំ
កម្ពជុាដ្រលជាសហប្រធានន្រកិច្ច-

ប្រជុំតាមប្រពន័្ធOnlineន្រះបាន
ជរំញុលើកទកឹចតិ្តដល់អ្នកចលូរមួ
បើកកិច្ចពិភាក្រសាឱ្រយបានទូលំទូលាយ
ទៅលើប្រធានបទចនំួន២រមួមាន
«ភាពជាដ្រគូ ម្រគង្គ-សហរដ្ឋ
អាម្ររិកនៅក្នុងសា្ថាប័នដ្រលមាន
ការប្រកួតប្រជ្រង»និង «ភាពជា
ដ្រគូម្រគង្គ-សហរដ្ឋអាម្ររិកក្នុង
បរិបទន្រការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ
ចីរភាព»ដោយលោករំពឹងថា
លទ្ធផលន្រកិច្ចប្រជុំន្រះនឹងត្រូវ
បានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុក្របខណ័្ឌ
ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រប់ការ-
ប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រកប-
ដោយចីរភាពសម្រប់បណា្ដាប្រទ្រស
ក្នុងអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។
កិច្ចប្រជំុតាមអនឡាញស្ដីពី«ការ-

អភិវឌ្រឍប្រកបដោយចីរភាពនិង
អនាគតន្រអនុតំបន់ម្រគង្គ»ន្រះ
ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្រយា-
សា្ថានកម្ពជុាសម្រប់សហប្រតិបត្តិ-
ការនិងសន្តិភាពក្រមកិច្ចសហ-
ការគទំ្រដោយក្រសួងការបរទ្រស
អាម្ររកិមានរយៈព្រល២ថ្ង្រចាប-់
ផ្ដើមពីថ្ង្រទី២៦ដល់២៧ខ្រតលុា
ឆ្នា២ំ០២០។របាយការណប៍កូសរបុ
លទ្ធផលន្រកិច្ចពិភាក្រសាន្រះនឹងត្រូវ
ផ្រសព្វផ្រសាយនៅដំណាច់ខ្រវិច្ឆកិា៕
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តពីទំព័រ  ១...កម្ពុជាបានធ្វើ
នៅក្នុងគោលនយោបាយស្តីពី
ស្រវាសាធារណៈពន្ធនិងសិទ្ធិកម្មករ។
វិស័យចំនួន៣ដ្រលមានសារៈ-
សំខាន់ក្នងុការកាត់បន្ថយវិសមភាព
និងអំឡុងព្រលន្រការទទួលរង
ដោយវីរុសកូវីដ១៩»។ របាយ-
ការណ៍បន្តថាក្នងុចំណោមប្រទ្រស
មានប្រក់ចំណូលមធ្រយមកម្រិត-
ទាបកម្ពជុាបានបង្កើនខ្លនួជាប្រទ្រស
ឈានមខុគ្រលើគោលនយោបាយ
ពន្ធដ្រលបង្ហាញពកីាររកីចម្រើនជា
លំដប់ជាពិស្រសពន្ធលើប្រក់-
ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន។ចំណ្រកសិទ្ធិ
ស្តីពីការងរនិងប្រក់ឈ្នួលអប្រប-
បរមាទោះបីមានការក្រលម្អប្រក់-
ឈ្នួលអប្របបរមាត្រវានៅត្រមាន
កម្រតិទាបបើប្រៀបធៀបទៅប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតក្នងុតំបន់ដូចជាមីយ៉ាន់-
មា៉ាឬថ្រនិងការចំណាយផ្រស្រងៗ
លើការរស់នៅ។ទាក់ទងនឹងការ-
វិនិយោគលើស្រវាកម្មសាធារណៈរួម-
ទំាងការចំណាយលើការថ្រទំាសុខ-
ភាពនិងការគំពារសង្គមកម្ពុជា
ស្ថតិក្នងុកម្រតិទាបបើប្រៀបធៀប
នឹងការរក្រសាបានចំណាត់ថា្នាក់
ស្រដៀងនឹងឆ្នាំ២០១៨។
បើតាមរបាយការណ៍ ក្នុងរយៈ-

ព្រលប៉ុនា្មានទសវត្រសរ៍ចុងក្រយ
ន្រះកម្ពជុាមានការរីកចម្រើនយ៉ាង-

ខា្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ដ្រលបានធ្វើឱ្រយប្រជាជនរាប់លាន
នាក់ចាកផុតពីភាពក្រីក្រខា្លាំង។
សមទិ្ធផលគរំូន្រះអាចធ្វើទៅបាន
តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នាន្រកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ច
និងបង្កើនការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈ
ដល់សហគមន៍ក្រីក្របំផុត។
អុកសា្វាមបន្តថា៖«រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពជុាបានបង្កើតនវូកមា្លាងំចលករ
ដ្រលមិនគួរឱ្រយជឿដើម្របីជំរុញការ-
អភវិឌ្រឍសង្គមនងិមានទនំកុចតិ្តថា
ការវិនិយោគបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុង
កិច្ចការពារសង្គមនឹងជួយលើក-
កម្ពស់ការចូលរមួកានត់្រច្រើននងិ
ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពភ័យខា្លាចរបស់
ពលរដ្ឋសម្រប់ឆ្នាខំាងមុខទៀត»។
លោកមាសសុខស្រនសាន

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ពីម្រសិល-
មញិថារាជរដ្ឋាភបិាលពតិជាបាន
ខិតខំប្រឹងប្រងច្រើន ដោយបាន
ដោះស្រយទាន់ព្រលវ្រលាជា-
ពិស្រសក្នងុអំឡុងព្រលមានវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩។លោកថ្ល្រងថា៖
«ព្រលមានវិបត្តិអ្វីមួយមានអ្នក
ធា្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រច្រើន
ប៉ុន្ត្ររាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំឱ្រយ
គមា្លាតន្រភាពក្រីក្រន្រះមិនឆ្ងាយ
ព្រក។ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររក្រសួង
របស់យើងបានគិតគូរគ្រប់ប្រប-
យ៉ាងក្នុងការអន្តរាគមន៍លើថវិកា

សង្គមដោយមិនឱ្រយមានគមា្លាត
សង្គមខា្លាងំព្រកទោះបីជាចៀសមិន-
ផុតពីការមានគមា្លាតសង្គមន្រះ»។
ប្រធានវិទ្រយាសា្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយ

កម្ពុជាលោកបា៉ាចន្ទរឿនថ្ល្រងថា
លោកទទួលសា្គាល់ពីការខិតខំប្រងឹ-
ប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការ-
ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងលើវិស័យសំខាន់ៗ
ទាំង៣ន្រះប៉ុន្ត្រគុណភាពន្រការ-
ខិតខំប្រឹងប្រងនិងការក្រទម្រង់
នៅមានកម្រតិនៅឡើយ។លោកថា៖
«យើងឃើញថាមុនមានជំងឺកូវីដគឺ
មិនអីទ្រ ប៉ុន្ត្រក្រយមានការផ្ទុះ
នូវជំងឺន្រះឡើង រាជរដ្ឋាភិបាល
បានកាត់ការចំណាយស្រវាសាធា-
រណៈរហតូដល់៥០ភាគរយដ្រល
ធ្វើឱ្រយមានការប៉ះពាល់់យ៉ាងខា្លាំង
ដល់លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុង
ការផ្តល់ស្រវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដូចជាការអប់រំនៅទីជនបទនិង
ទកី្រងុជាដើម»។លោកថាចពំោះ
សិទ្ធកិារងរទោះបីជាមានការក្រប្រ
និងផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរច្រើន
ប៉ុន្ត្រកម្មករនៅមានការប្រឈម
នូវការបាត់បង់ការងរដោយសារ
បញ្ហាកូវីដ១៩និងការកាត់ផ្ន្រក-
ខ្លះន្រEBAផងដ្ររ។លោកថា៖
«ដណំោះស្រយគឺរាជរដ្ឋាភបិាល
ព្រយាយមរកមធ្រយាបាយដើម្របីថ្ររក្រសា
ទីផ្រសារសម្រប់ការងររបស់កម្មករ
នៅតាមរោងចក្រជាពសិ្រសគឺកុឱំ្រយ
បាត់បង់EBAថ្រមទៀត»៕

អុកស្វាមថា...

អ្នកវិភាគ៖ការប្រជ្រងយុទ្ធសស្ត្រនិងការប្រប្រលួអាកាសធាតុបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រទ្រសទន្ល្រម្រគង្គក្រម

វាគ្មនិ នៅ ក្នងុ សិក្ខាសាលា តាម អន ឡាញ  ពី ថ្ងេ ទី ២៦  ខេ  តុលា ។ រូបថតចរិយ
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុ�ៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

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

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  �ៃង សុខគនា�   

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

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

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

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

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំ ព័រ ១...ធនធាន រួម  
ដើមៃបី បៃឈម ដោះ សៃយ ការ - 
គំរាម កំហៃង លើ បញ្ហា សុខ ភាព។   
នៃះ បើ តាម ការ លើក ឡើង របស ់
លោក   បៃក់   សុខុន ។ 

 លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖   « ប៉ុន្តៃ 
វា មនិ មៃន ដចូ្នៃះ ទៃ  ហើយ យើង 
ទាងំ អស ់គ្នា ក ៏បាន ដងឹ រឿង នៃះ 
ដៃរ។  ការ បៃកួត បៃជៃង ភូមិ - 
សាស្តៃ នយោ បាយ ដ៏ ស្វតិ សា្វាញ  
ដៃល មាន រូប ភាព ជា សងៃ្គាម- 
តៃជាក ់បៃប ថ្ម ី បាន កពំងុ បន្ទចុ- 
បង្អាក់ កិច្ច បៃឹង បៃង ក្នុង ការ - 
ដោះ សៃយ ការ រកី រាល ដាល នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណា  និង បាន កំពុង ធ្វើ 
ឱៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក ធា្លាក់ 
ដុន ដាប កាន់ តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើង» ។

 លោក បន្ត ថា  ពហុភា គី នយិម  
មាន ភាព ចំា បាច់ មិន មៃន សមៃប ់
តៃ ដោះ សៃយ លើ បញ្ហា កូវីដ- 
១៩ ទៃ  ប៉ុន្តៃ វា ចាំ បាច់ សមៃប់ 
ដោះ សៃយ ដល់ ជោគ វាសនា 
របស់ មនុសៃស ដៃល រងគៃះ 

ដោយ សារ បាតុ ភូត នានា ដៃល 
កើត ឡើង ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
បៃ បៃលួ អាកាស ធាតុ ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា៖   « យើង ទាំង- 
អស ់គ្នា បាន ឃើញ សៃប ់ហើយ 
ពី ផល ប៉ះ ពាល់ ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ របស់ 
ភ្លៀង ធា្លាក់ ក្នុង ចំនួន ចៃើន  និង 
បញ្ហា ទឹក ជំនន់ ដៃល បណា្តាល 
ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ អាយុ ជីវិត 
បៃជា ជន កម្ពុជា  នៅ ទូ ទាំង 
បៃទៃស  ក្នងុ បុ៉នា្មាន សបា្តាហ៍ ចុង- 
កៃយ នៃះ។  បញ្ហា បៃ បៃួល 
អាកាស ធា តុ  គឺ មាន ពិត និង មា ន-  
គៃះ ថា្នាក់ ដូច ជា ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដៃរ។  គ្មាន បៃទៃស ណា មួ យ  អាច 
ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃ បៃលួ អា-
កា ស  ធាតុ នៃះ បាន ដោយ ខ្លនួ- 
ឯង នោះ ទៃ។  មាន តៃ ពហុភាគី 
និយម ដ៏ រឹង មំា និង មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព ប៉ុណ្ណោះ ទើប យើង អាច 
សងៃឃឹម យក ឈ្នះ នូវ គៃះ មហន្ត - 
រាយ ធម្ម ជាតិ ទាំង នៃះ បាន » ។ 

 កម្ពុជា បាន ចូលរួម យ៉ាង- 

សកម្ម  និង កៃបខ័ណ្ឌ រកៃសា សន្តភិាព 
ពហុ ភាគី របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ។   ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ  
២០០៦ មក   កម្ពុជា បាន បញ្ជូន 
កង កមា្លាំង រកៃសា សន្តិ ភាព ចំនួន   
៧១២៣ នាក ់ទៅ  បៃទៃស ចនំនួ  
៩ ដៃល ហៃក ហួរ ដោយ សង្គៃម។  
ក្នងុ ចំនួន នៃះ  មាន ស្តៃ ី ៤១៩ នាក់   
ដៃល បពំៃញ មខុងរ ជា បគុ្គលកិ 
សុខាភិ បាល  និង សន្តិ សុខ  
វិស្វករ សំណង់ សុីវិល  និង ជា 
អ្នក ជនំាញ ផ្នៃក ដោះ មនី។   នៃះ 
បើ តាម ការ លើក ឡើង របស់ 
លោក  បៃក់  សុខុន ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖   « កម្ពុជា 
ជាប់ ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ១៧ 
ក្នុង ចំណម ១២០ បៃទៃស  
ដៃល បញ្ជូន ស្តៃី ចៃើន ទៅ ចូល- 
រួម ក្នងុ បៃសក កម្ម ថៃ រកៃសា សន្តភិាព 
របស់  អ. ស . ប  នៃះ ។  កម្ពុជា 
បច្ចបុៃបន្ន ស្ថតិ នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី ២  
ក្នុង ចំណម បៃទៃស សមា ជិក 
អាសា៊ាន  បើ និយយ ពី ចំនួន 
ចូល រួម របស់ ស្តៃី» ។ 

  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃឈម ដោះ- 

សៃយ បញ្ហា កូវីដ១៩   ពហុ ភាគី- 
និយម បាន គំទៃ ដល់ វិធានការ 
របស់ កម្ពុជា ក្នុងការ ទប់ សា្កាត់ 
ជងំ ឺនៃះ។   នៃះ បើ តាម ការ លើក- 
ឡើង របស់ លោក សៃ ី ឱ  វណ្ណ ឌីន  
អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភបិាល 
ដៃល ជា វាគ្មិន ១ រូប នៃ សិកា្ខា - 
សាលា នៃះ។  

លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា   ចាប់ តំា ង-  
ពី មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  កម្ពុជា  អភិវឌៃឍ លើ សមត្ថ - 
ភាព ឆ្លើយ តប នឹង ជំងឺ   ដោយ បា ន  
បណ្ដុះ បណា្តាល  និង ពងៃ យ 
កៃមុ ឆ្លើយ តប រហ័ស ជិត   ៣០ ០ ០ 
នាក់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស ។ 

លោក សៃី បាន បន្ត ថា  កម្ពុជា 
ទទួល បាន ភាព ជោគ ជ័យ ចំនួ ន  
៣  ក្នុង ការ ដោះ សៃយ ជំងឺ 
នៃះ។  ជោគ ជ័យ ទាំង នោះ រួម- 
មាន ការ ជួយ សង្គៃះ ដល់ អ្នក- 
ដំណើរ តាម នាវា ទៃស ច រណ៍  
Westerdam  កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ 
ការ គៃប់ គៃង ពលករ ចំណាក- 
សៃុក ដៃល តៃឡប់ ពី បរទៃស 
បៃមាណ   ១០ មុនឺ នាក ់ នងិ ការ- 

បន្ត អនុវត្ត យ៉ាង ខា្ជាប់ ខ្ជនួ នូវ វិធាន- 
ការ សមៃប់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ។ 

  លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖   « បៃសនិ- 
បើ យើង ចង់ ទទួល បាន នូវ  
សមិទ្ធ ផល  ផ្នៃក សុខភាព  ជា - 
ពិសៃស ការ ដោះ សៃយ មិន- 
តៃមឹតៃ កូវីដ ១៩   ទៃ  បុ៉ន្តៃ សមៃប ់
ហៃត ុការ ណភ៍យ័ រន្ធត ់នា ពៃល- 
អនាគត នោះ  យើង តៃូវ តៃ ធ្វើ- 
ការ រួម គ្នា ពី វិស័យ ផៃសៃងៗ  ទាំង 
វិស័យ សាធារ ណៈ  និង ឯក ជន   
ទាំង ជាតិ   និង អន្តរ ជាតិ » ។  

លោក សៃ ី Pauline Tame-
sis អ្នក សមៃប សមៃលួ អង្គ ការ 
UN បៃចាំ កម្ពុជា   បាន ថ្លៃង ថា  
មនុសៃស ជា ចៃើន ចង់ ឃើញ មាន 
ការ សហ បៃត ិបត្ត ិការ ជា មយួ គ្នា 
បន្ថៃម ទៀត  រវាង បៃទៃស នានា 
ដើមៃប ីធ្វើការ ជាមយួ គ្នា នា ពៃល- 
អនាគត  និង ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ដៃល ពួក គៃ មាន ការ ខ្វល់ ខា្វាយ។  
ការ ពងៃងឹ វធិដីោះ សៃយ ដោយ 
ផ្អៃក លើ ពហុ ភាគី និយម  សមៃ ប់  
បញ្ហា បៃ ឈម សកល  គ ឺជា រឿង 
ចាំ បាច់ ៕ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ ខៃសៃ វដីៃអ ូគនំរូ ជវីចល 
មួយដៃល មានចំណង ជើងថា  
«គៃួសារ រីករាយ»  ដៃល ផ្តាត លើ 
ការផ្លាសប់្តរូ ឥរយិបថ សង្គម ផ្តល ់
សកម្ម ភាព ផៃសៃងៗ ព ីហានភិយ័  នៃ 
ការបៃសៃ័យ ទាក់ទង ស្តីពី ជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា  តៃូវ 
បាន ជៃើស រីស  ឬ ឈ្នះ  សមៃប់ 
ការបៃកតួ បៃជៃង ជយលាភ ីចនំនួ 
២ ពី ពាន រង្វាន់ បៃប ច្នៃ បៃឌិត នៅ 
តំបន់ អាសុី ឆ្នាំ ២០២០ កា ល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន។

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស- 
ព័ត៌មាន រួម របស់ កៃសួង អប់រំ  
យវុជន  នងិ កឡីា  អង្គការ  USAID  
អង្គការ  Save the Children 
អង្គការ  UNICEF  និង  Break-
through-ACTION  កាលពី ថ្ងៃ 
ទី២៦  តុលា ឱៃយ ដឹងថា «គៃួសារ 
រីករាយ»  ដៃល ជា វីដៃអូ គំនូរ ជីវ- 
ចល ភាគ សមៃប ់កមុារ  បាន ឈ្នះ 
ការបៃកួត បៃជៃង កមៃិត ថា្នាក់ 
បៃទៃស សមៃប់ ពាន រង្វាន ់បៃប ច្នៃ- 
បៃឌិត នៅ តំបន់ អាសុី ឆ្នាំ ២០២០  
គឺជា ពាន រង្វាន់ ដៃល ល្អបំផុត 
សមៃប ់កម្ម វធិ ីមត្តៃយៃយសកិៃសា  នងិ 
ពានរង្វាន់ ដៃល ល្អបំផុត សមៃប់ 
កម្មវិធីគំនូរជីវចល។

 តាម រយៈ សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌- 
មាន រួម ខាងលើ   ក៏បាន លើក យក   
សារ  របស់ អគ្គនាយកិា ពាន រង្វាន ់
បៃប ច្នៃ បៃឌិត នៅ តំបន់ អាសុី  
លោក សៃី  Fiona McKay ដៃល 
បាន សាទរ ចំពោះ ការ ឈ្នះ ការ- 

បៃកួត ជុំ ថា្នាក់ ជាតិ នៃះ។
លោក សៃី មានបៃសាសន៍ ថា ៖ 

« តាង នាម ឱៃយ ពាន រង្វាន់ បៃប ច្នៃ- 
បៃឌិត   នៅ តំបន់ អាសុី  ខ្ញុំ សូម អប- 
អរ សាទរ  ដៃល អ្នក បាន ឈ្នះ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង ជុំ ថា្នាក់ ជាតិ។ មាន 
នយ័ថា  គណៈកមា្មាធកិារ បាន វាយ- 
តម្លៃ ថា  វដីៃអ ូរបស ់អ្នក គ ឺល្អ បផំតុ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស របស់ អ្នក»។

ខៃសៃ វីដៃអូ ភាគនៃះ  តៃូវបាន- 
ផលិត ឡើង ដើមៃបី ចៃករំលៃក ពី 
សារ  ដៃល ទាក ់ទង នងឹ ការការពារ 
ពីជំងឺ កូវីដ១៩ ជាមួយ កុមារ  និង 
អាណា ពៃយាបាល។ ខៃសៃ វីដៃអូ នៃះ  
ផ្តល់ ជំនាញ ពៃញ ១ជីវិត ដល់ 
កមុារ  នងិ អ្នក ថៃទា ំ អពំ ីវធិ ីការពារ 
ខ្លួន ពី វីរុស កូវីដ១៩ ក៏ដូច ជា វិធី 
ទប ់ទល ់ជាមយួ រោគ រាតតៃបាត  និង 
បញៃឈប ់ការរាតតៃបាត របស់ វា។ អ្នក- 
ចូលរួម ជាចៃើន មក ពី បៃទៃស 
ផៃសៃង គ្នា ក្នងុ តបំន ់អាសុ ីបាន ចលូ- 
រួម ក្នុង ការ បៃកួត បៃជៃង ពាន- 
រង្វាន់ នៃះ  និង គណៈកមា្មាធិការ 
សរុប ចៃើន ជាង ៣០០នាក់ បាន- 
ពិនិតៃយ  និង ឱៃយ ពិន្ទុ។

បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
ដដៃល ខៃសៃ វីដៃអូ ភាគ ដៃល មាន 
លក្ខណៈ សបៃបាយ ក្នងុ នយ័ អបរ់ ំនៃះ  
ផលិតឡើង សមៃប់ កុមារ ដៃល 
មាន អាយុ ចាប់ ពី ៥ ដល់ ១០ឆ្នាំ  
ហើយ មាន គៃួសារ ទនៃសាយ ជាតួ - 
អង្គ ។ ដណំើរ  នងិ សារ  មាន ដូចជា 
ការលាងដៃ  ការរកៃសា គមា្លាត សវុត្ថ-ិ
ភាព សង្គម  ស្វ័យ សិកៃសា នៅ ផ្ទះ  
សខុ  ុ មាល  ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត  នងិ ផ្លវូ កាយ  
នងិ ការរីស អើង។ វគ្គ នមីយួៗ  មាន   

លក្ខណៈ ប្លៃកៗ ពគី្នា  នងិ ទាក ់ទាញ   
សមៃប់ ឪពុក មា្តាយ  និង អ្នក ថៃ ទាំ 
កុមារ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល នឹង រៀន 
ជាមួយ កូនៗ ផងដៃរ ពីវិធី អនុវត្ត 
វិធាន ការ ការពារ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩។

លោក សៃី  សាយ សុខភាព  
បៃធាន គៃបគ់ៃង ផ្នៃក ទនំាកទ់នំង  
នៃ អង្គការ  Save the Children  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ពថី្ងៃទ២ី៦ តលុា  
ថា  អង្គការ  Save the Children  
មាន សៃចក្តី រំភើប ជា ខា្លាំង ដៃល 
វីដៃអូ នៃះ តៃូវបាន ជៃើស រីស 
សមៃប់ ការបៃកួត បៃជៃង ថា្នាក់- 
ជាតិ នៅ បៃទៃស កម្ពុជា សមៃប់ 
ពានរង្វាន់ បៃប ច្នៃបៃឌិត អាសុី 
ចំនួន២  សមៃប់ កម្មវិធី មត្តៃយៃយ- 
សកិៃសា ល្អបំផុត  និង កម្មវធីិ ជីវចល 
ល្អ បំផុត។ វីដៃអូ នៃះ តៃូវបាន- 
ពនិតិៃយ  នងិ ដាក ់ពនិ្ទ ុដោយ ចៅកៃម 
ជាង ៣០០នាក់។

លោកសៃ ីបញ្ជាកថ់ា ៖«ខៃសៃ វដីៃ អ ូ  
ភាគ ដៃលមាន លក្ខណៈ សបៃបាយ 

ក្នុង ន័យ អប់រំ នៃះ  ផលិត ឡើង 
សមៃប់ កុមារ ដៃលមាន អាយុ 
ចាប់  ពី ៥ដល់ ១០ឆ្នាំ ។ វីដៃអូ នៃះ 
បងៃៀន ក្មៃងៗ អំពី ការលាង ដៃ 
ការ  រកៃសា គមា្លាត សង្គម  ការរៀន- 
សូតៃ ពី ផ្ទះ  សុខុមាលភាព ផ្លូវចិត្ត  
និង រាងកាយ  និង ការមាក់ងយ 
និង  ការរីសអើង ក្នុង អំឡុងពៃល 
នៃ ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩» ។

លោក សៃសីខុភាព  ថ្លៃងថា  វគ្គ 
នីមួយៗ មាន លក្ខណៈ ប្លៃក  និង ធ្វើ- 
ឡើង ដើមៃបី អំពាវនាវ ដល់ ឪពុក 
មា្តាយ  នងិ អ្នកមើល ថៃ ក្មៃងៗ ដទៃ- 
ទៀត រៀន ពី វិធី អនុវត្ត បច្ចៃកទៃស 
បង្ការ ពី កូវីដ១៩។ វីដៃអូ នៃះ នឹង 
បង្កើន ឱកាស ឱៃយ កុមារ អាចរៀន 
និង អនុវត្តតាម បាន។

លោក សៃ ីបន្ថៃមថា ៖«លទ្ធផល 
ចុង កៃយគឺ នៅ ដើម ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០ ខាង មុខនៃះ  ហើយ យើង 
សងៃឃឹមថា  យើង អាច ឈ្នះ ពាន- 
រង្វាន់ នៃះ»។

បើ តាមលោក សៃី  អៃលីហៃសា- 
ប៊ៃត  ភៀស  នាយិកា អង្គការ  
Save the Children  បៃចាំ 
បៃទៃស កម្ពុជា  គឺ អង្គការ របស់ 
លោក  សៃី កប៏ាន ថ្លៃង អណំរគុណ 
ដល់ សា្ថាបន័ ពាក ់ពន័្ធ  ដចូជា កៃសួង   
អបរ់ ំ យវុជន  នងិ កឡីា  នងិ អង្គការ   
យូនីសៃហ្វ    ចំពោះ ការ គំទៃ  និង 
សហការ ក្នងុ ការ ទទលួ បាន លទ្ធ- 
ផល ដ៏អសា្ចារៃយ នៃះ ជាមួយ គ្នា។

លោកសៃី ថ្លៃងថា ៖«យើង សូម 
ថ្លៃង អំណរគុណ ដល់ ប្អូន កុមារ  
នងិ យវុជន  ដៃល បាន ចលូរមួ ក្នងុ 
ការ ផ្តល់ ព័ត៌មាន តៃឡប់  មុន នឹង 
បញ្ចប់ វីដៃអូ ទាំង នៃះ»។

អ្នក ឈ្នះ ចុង កៃយ ក្នុង បៃភៃទ 
វដីៃអូ នមីយួៗ នងឹទទលួ បាន ពាន- 
រង្វាន ់កតិ្តយិស ជាមាស  ដៃល មាន 
ឈ្មាះថា  «Goddess of Crea-
tivity» ដៃល ជា រូប ចមា្លាក់ រចនា  
និង ផលិត ដោយ កៃុម ហ៊ុន ដៃល 
ទទួល ខុស តៃូវ ដូចជា  Emmy 
និង  Golden Globes។ នៃះ បើ 
តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន រួម 
ខាង លើ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា  ខៃសៃ - 
វីដៃអូ ជីវចល ភាគ «គៃួសារ រីក- 
រាយ» នៃះបាន ធ្វើការ ចាក ់ផៃសាយ   
នៅ សា្ថានយី ទរូទសៃសន ៍មយួ ចនំនួ   
និង លើ បណា្តាញ ទំនាក់ ទំនង 
សង្គម ផ្លូវការ របស់ កៃសួង អប់រំ  
យវុជន  នងិ កឡីា  អង្គការ Save 
the Children និង អង្គការ 
UNICEF កាលពី ខៃឧសភា 
រហូតដល់ចុងខៃតុលា  ឆ្នាំ 
២០២០នៃះ៕

លោក ប្រាក់ សុខុន បញ្ជាក់...

ខ្រាស្រាវីដ្រាអូគំនូរជីវចលផ្តោតលើហានិភ័យន្រាជំងឺកូវីដនៅកម្ពជុាឈ្នះជយលាភី

ខេសេវីដេអូគំនូរជីវចលផ្តោតលើជំងឺកូវីដឈ្នះជយលាភី។ រូប Save the Children



ប៉ុស្តិ៍  សេវាថេទាំវេជ្ជសាសេ្ត

អ្នកជំនាញខាងមីក្រូជីវសាស្ត្រ
ជនជាតិបារាំងលោកLouisPas-
teurបានបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត
ដំបូងគ្រនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ
១៨៨៥ហើយ១៣៥ឆ្នាំក្រយមក
វទិ្រយាសា្ថានដ្រលដាកឈ់្មោះតាមឈ្មោះ
របស់លោកកំពុងត្រខិតខំប្រឹងប្រង
ដឹកនំាការប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺមួយន្រះ។
មជ្រឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត

(RPC)នៅវិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញត្រូវបានបើកជា
ផ្លវូការក្នងុឆ្នាំ១៩៩៥។អស់រយៈព្រល
២៥ឆ្នាំមកន្រះRPCបានផ្តល់ស្រវ
ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតដល់
មនុស្រសជាង៥០០០០០នាក់ដ្រល
រងរបួសដោយសារសត្វខាំ មកពី
ទូទាំងប្រទ្រស។
សារៈសខំាន់ន្រស្រវកម្មដ្រលមជ្រឈ-

មណ្ឌលផ្តល់ឱ្រយន្រះគឺធំធ្រងណាស់
ដោយគិតជាមធ្រយមមានអ្នកជំងឺថ្មី 
២០០០០នាក់ក្នងុ១ឆ្នាំគតិចាប់តាងំ
ពីឆ្នាំ២០០០មកត្រចំនួនន្រះបាន
កើនឡើងដល់ជិត៨០០០០នាក់
កាលពីឆ្នាំមុន។
«ការបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅឯRPC

យើងមានផ្តល់ស្រវកម្មទាំងសម្រប់
ការពារក្រយរងរបួសដោយសត្វខាំ
ដ្រលជាស្រវកម្មអាទភិាពរបស់យើង
ហើយក៏មានផ្តល់ស្រវកម្មបង្ការមុន
សត្វខាំផងដ្ររ»។
«គោលដៅន្រការស្រវជ្រវដ៏-

សំខាន់មួយគឺដើម្របីលើកកម្ពស់ការ-
ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សំាងការពារ
ជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតបនា្ទាប់ពីមានរបួសដោយ
សត្វខាំ។យោងតាមការស្រវជ្រវដ៏
ធំមួយរបស់ IPC,អង្គការសុខភាព
ពិភពលោកបានផ្តល់អនុសាសន៍
សម្រប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សំាង
ការពារជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតឱ្រយបានឆប់រហ័ស»។  
វ្រជ្ជបណ្ឌតិPengYiksingប្រធាន

មជ្រឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សំាងបានថ្ល្រង
ថា៖«អនុសាសន៍ន្រះគឺមានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ណាស់ការចាក់វ៉ាក់សាំង
ត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈព្រលត្រ១សបា្តាហ៍
ប៉ុណ្ណោះហើយបរិមាណវ៉ាក់សំាង
ដ្រលត្រូវប្រើគឺមានតិចសម្រប់អ្នក-
ជំងឺមា្នាក់។ការសិក្រសាស្រវជ្រវដទ្រ
ទៀតក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដ្ររ»។
មជ្រឈមណ្ឌលបាននិយាយថាការ-

ឆ្លងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា-    

ជាចម្របងទាក់ទងនឹងសត្វឆ្ក្រ។ចំនួន
សត្វឆ្ក្រធំៗនៅក្នុងប្រទ្រសគឺឆ្ក្រ១
ក្របាលសមាមាត្រមនសុ្រស៣ទៅ៤នាក់
ដ្រលធ្វើឱ្រយមានការចម្លងវីរុស។កតា្តា
មួយទៀតគឺអវត្តមានន្រកម្មវិធីចាក់
វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតសម្រប់សត្វឆ្ក្រ។
លោកវ្រជ្ជបណ្ឌិតDidierFonte-

nilleប្រធានវិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័របាន
ពពិណន៌ាអពំីសា្ថានភាពជងំឺឆ្ក្រឆ្កតួនៅ
កម្ពុជាថា«ជាភាពអាសន្នផ្ន្រកសុខ-
ភាពសាធារណៈ»ពីព្រះថាជំងឺន្រះ
អាចបង្ការបាន១០០ភាគរយដោយ
PEPហើយការឆ្លងអាចទបស់ា្កាតប់ាន
តាមរយៈកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងឆ្ក្រឆ្កួត
ដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រះ វ
នៅត្របន្តធ្វើឱ្រយមានមនុស្រសសា្លាប់នៅ
កម្ពុជា។
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺឆ្ក្រឆ្កួត

បន្ថ្រមទៀតRPCបានធ្វើការអភិវឌ្រឍ

ជាច្រើនរួមមានការបើកមជ្រឈមណ្ឌល
ព្រយាបាលជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតចំនួន២បន្ថ្រម
ទៀតគឺនៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបងកាលពី
ខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០១៨និងនៅខ្រត្ត
កំពង់ចាមកាលពីខ្រកក្កដាឆ្នាំមុន
ដើម្របីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការ-
ព្រយាបាលនៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។
សមាជិកភាពរបស់ប្រឡាជាតិរបប-
សន្តិសុខសង្គមត្រូវបានអនុវត្តនៅ
មជ្រឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតចំនួន៣
នៅកម្ពុជា។
«ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ប្រជាជនចំនួន

១៥០៧០នាក់បានទទួលការចាក់-
វ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្ក្រឆ្គួត (PEP)នៅ
មជ្រឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅខ្រត្ត
បាតដ់បំងហើយមនសុ្រស១១១២៣
នាក់ផ្រស្រងទៀតទទួលបានការចាក់វ៉ាក់-
សំាងនៅមណ្ឌលខ្រត្តកំពង់ចាម»។
លោកYiksingថ្ល្រងថា៖«ទិន្នន័យ

បានបង្ហាញថាស្រវកម្មន្រះអាច
ទទួលបានកាន់ត្រងយស្រួលដោយ-
សារមានមនុស្រសកាន់ត្រច្រើនអាច
ទទួលបានស្រវន្រះហើយមជ្រឈម-
ណ្ឌលបង្ការជងំឺឆ្ក្រឆ្កតួកពំងុបង្ហាញថា
វមានអត្ថប្រយោជន៍យា៉ាងខា្លាំង
សម្រប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។
RPCបាននិយាយថា ក្នុងករណី

មានឆ្ក្រខាំមខុរបសួត្រវូសមា្អាតឱ្រយបាន
ត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈព្រល១០ទៅ១៥
នាទីដោយប្រើទឹកនិងសាប៊ូ និងថា្នាំ
សមា្លាប់ម្ររោគ។ការប្រើប្រស់ឱសថ-

បុរាណគួរត្រត្រូវចៀសវង។
ដើម្របីកាតប់ន្ថយការសា្លាប់ដោយជងំឺ

ឆ្ក្រឆ្កួតលោកYiksingថ្ល្រងថា
វិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័របានដាក់ច្រញនូវ
ផ្រនការសកម្មភាពរយៈព្រល៥ឆ្នាំ
សម្រប់ឆ្នាំ២០១៨-២៣ដោយមាន
ការសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិ-
បាលក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទនិងក្រសួងអប់រំ។
អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គ-

ការសុខភាពសត្វ (OIE)អង្គការ
ស្របៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធ
សកលសម្រប់ការត្រួតពិនិត្រយជំងឺ
ឆ្ក្រឆ្កតួបានដាក់គោលដៅលបុបបំាត់
ការសា្លាប់ដោយជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតនៅត្រឹម
ឆ្នាំ២០៣០ហើយវិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រ
នៅត្រជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រកិច្ច-
ខិតខំប្រឹងប្រងរបស់កម្ពុជា។
លោកYiksingបន្តថា៖«ប្រទ្រស

កម្ពុជាបានបង្ហាញនូវការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
របស់ខ្លួនជាផ្ន្រកមួយន្រសហគមន៍
អាសា៊ាននិងជាផ្ន្រកមួយន្រវិធីសាស្ត្រ
សកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺ
ឆ្ក្រឆ្កួតឆ្ពោះទៅរកគោលដៅលុប-
បំបាត់ការសា្លាប់ដោយជំងឺឆ្ក្រឆ្កួតត្រឹម
ឆ្នាំ២០៣០។វិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
នឹងបន្តចូលរួមក្នុងការគាំទ្រដល់
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់រដា្ឋាភិបាល
ដើម្របីឆ្ពោះទៅរកការសម្រចបាន
គោលដៅន្រះ»៕
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ការ យក ចិត ្តទុក ដាក់ 
សមេប់

 ពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជា
របាយការណ៍ពិស្រស



មជ្ឈមណ្ឌលវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរី
(SGMC)នៅកម្ពុជាបំពាក់ដោយ
សម្ភារនិងបរិក្ខារទំនើបៗនិងវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ពោរព្ញដោយជំនាញវិជា្ជាជីវៈដើម្បី
ផ្តល់ស្វាករព្យាបាលស្តង់ដាសិង្ហបុរី
សម្ប់អ្នកជំងឺនៅកម្ពជុា។
មជ្ឈមណ្ឌលSGMCបានចាប់ផ្តើម

ប្តិបត្តកិរនៅកម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០១៩
មនផ្តល់ស្វាកម្មថ្ទំាបឋម និង
មធ្យមផ្តោតលើករព្យាបាលគ្ប់ជុ្ង-
ជ្យដ្លជាផ្នក្មួយន្មណ្ឌល
ថ្ទំាសុខភាពឯកជនដំបូងគ្របស់
កម្ពជុាដ្លបានសហករជាមួយមន្ទរី
ព្ទ្យវះកត់FeMSurgery-Mount
ElizabethHospitalជាកុ្មវះកត់
ដ្លឈានមុខគ្មួយនៅក្នងុប្ទ្ស
សិង្ហបុរី។
SGMCផ្តល់នូវស្វាកម្មថ្ទំា

វ្ជ្ជសាស្ត្និងសុខភាពទូលំទូលាយ
រួមមនផ្នក្ថ្ទំាគួ្សារនិងករពិនិត្យ
ជំងឺទូទៅករថតឆ្លះុធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័
សុខភាពស្ត្ី ជំងឺទូទៅ និងករព្យា-
បាលដោយប្ើជាតិទឹកIV។
អ្នកគ្ប់គ្ងទូទៅន្មជ្ឍមណ្ឌល

SGMCលោកសី្PaeYiLinមន-
ប្សាសន៍ថា៖«គោលបំណងរបស់
យើងធំបំផុត គឺផ្តល់ករយកចិត្ត-

ទុកដាក់ផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ឱ្យល្អបំផុត
ស្បតាមជំនាញនិងករចង់បានរបស់
អ្នកឯកទ្សសិង្ហបុរីនិងកម្ពជុានិងនំា
យកដំណើរវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរីព្ញ-
ល្ញមកដល់ប្ជាជនកម្ពជុា»។
ដោយមនករគំាទ្ពីឧបករណ៍

លំដាប់ពិភពលោកជាមួយករណ្នំា
ពីអ្នកឯកទ្សខាងវ្ជ្ជសាស្ត្ទំាង
ផ្នក្វិទ្យុសកម្មនិងផ្នក្វះកត់SGMC
ធានានូវស្តង់ដាវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរីយ៉ាង
មនប្សិទ្ធភាពគ្ប់ព្លវ្លា។
នាយកដា្ឋានផ្នក្វិទ្យុសកម្មមន៥

ផ្នក្(ផ្នក្ស្ក្នCTផ្នក្ថតX-ray
ផ្នក្ធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័ឆ្អងឹផ្នក្ត្ចៀក
និងសុដន់ ដ្លជួយទ្ទ្ង់ដល់គូ្-
ព្ទ្យក្នងុករធ្វើរោគវិនិច្ឆយ័សម្ប់
គ្ប់សា្ថានភាពជំងឺ។
លោកសី្YiLinថ្លង្ថា៖«រូបភាព

ទំាងអស់តូ្វបានបកស្យដោយ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្វិទ្យុសកម្មសិង្ហបុរីដើម្បី
ធានានូវភាពតឹ្មតូ្វ បានផ្តល់ទៅឱ្យ
គូ្ព្ទ្យដ្លជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺ។
មជ្ឈមណ្ឌលន្ះបានកំណត់ទិសដៅ
សម្ប់អតិថិជនដ្លធ្វើដំណើរទៅ

ប្ទ្សសិង្ហបុរី និងប្ទ្សថ្ដើម្បី
ទទួលករព្យាបាលនិងប្ជាជនកម្ពជុា
ដ្លស្វង្រកករពិនិត្យសុខភាព។
លោកសី្បន្តថា៖«ប្ជាជនដ្ល

ធ្វើដំណើរទៅប្ទ្សសិង្ហបុរីឬថ្
សម្ប់ស្វាវ្ជ្ជសាស្ត្គឺជាគោល-
ដៅរបស់យើង។ករទទួលបានស្តង់-
ដារវ្ជ្ជសាស្ត្នៅក្នងុប្ទ្សកំណើត
របស់ខ្លនួនឹងផ្តល់នូវភាពងាយសួ្ល
ជាច្ើនទាក់ទងនឹងព្លវ្លានិង
ករចំណាយជាពិស្សសម្ប់
ប្ជាជនដ្លចង់សន្សំព្លវ្លា។
មជ្ឍមណ្ឌលSGMCបាននំាយក
ស្តង់ដាវ្ជ្ជសាស្ត្សិង្ហបុរីមកដល់ជិត
ផ្ទះពួកគ្»។
លោកសី្YiLinបានបញ្ជាក់ថា

៖«ករពិនិត្យសុខភាពបានក្លាយជា
ករយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ល្អក្នងុចំណោម
ប្ជាជនកម្ពជុានៅព្លពួកគ្មើល-
ឃើញពីសារៈសំខាន់ន្ករបងា្ការជំងឺ។
ដោយសារត្មនកររឹតត្បិតចំពោះ
ករធ្វើដំណើរដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
ប្ជាជនកម្ពជុា ជាច្ើនដ្លធា្លាប់
ធ្វើដំណើរទៅប្ទ្សសិង្ហបុរីឬថ្ដើម្បី
ពិនិត្យសុខភាព និងព្យាបាលកំពុង
សម្លងឹមើលអ្នកផ្តល់ស្វាវ្ជា្ជាសាស្ត្
ដ្លអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុង

ប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីជួយពួកគ្ក្នុង
ករផ្តល់ស្វាសុខភាព»។
ក្ពីផ្តល់ស្វាវ្ជ្ជសាស្ត្ដ្ល

អាចជឿទុកចិត្តបានSGMC ក៏ខិតខំ
បឹ្ងប្ងដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកទំាង-
អស់តូ្វបានទទួលនូវករបណ្តះុ-
បណា្តាលយ៉ាងល្អដោយអ្នកឯកទ្ស
និងអ្នកគ្ប់គ្ងផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្
របស់ខ្លនួជាពិស្សគឺដើម្បីពងឹ្ង
ជំនាញនិងចំណ្ះដឹង។
លោកសី្YiLinបានមនប្សាសន៍ថា

៖«ករជួលបុគ្គលិកគឺជាដំណើរករដ៏
វ្ងឆ្ងាយនិងចំណាយច្ើនដូច្នះ្ករ
ជួលបុគ្គលិកដ្លតូ្វនឹងជំនាញគឺ
សំខាន់ណាស់។ បុគ្គលិកដ្លមន
ទ្ពកោសល្យហើយសំខាន់បំផុតនិង
មនសុខភាពល្អគឺជាអ្នកដ្លមន
ផលិតភាពខ្ពស់»។
លោកសី្YiLinបានថ្លង្បន្តទៀត

ថា៖«ជាពិស្សនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា
ជាប្ទ្សដ្លស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងត្
រីកចម្ើនហើយបាននិងកំពុងទាក់-
ទាញអ្នកដ្លមនទ្ពកោសល្យ
ខ្ពស់ ដូច្នះ្ប្ទ្សកម្ពជុានឹងកន់ត្
រីកចម្ើនខណៈប្ជាជនគឺជាធន-
ធានដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នងុប្ទ្ស
នីមួយៗ៕

SGMC នាំយកសេវាកម្មវេជ្ជសាសេ្តស្តង់ដាសិង្ហបុរីមកកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌល SGMC ផ្តល់ស្វាព្យាបាលវ្ជ្ជសាស្តស្្តង់ដាសិង្ហបុរី។

Bសេវាថេទាំវេជ្ជសាសេ្ត
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សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ(IU)
គឺជាគឹ្ះសា្ថានអប់រំឯកជនឈានមុខ
មួយនៅកម្ពុជា ដ្លបានផលិត
និស្សិតវ្ជ្ជសាស្ត្ជាច្ើនសម្ប់
វិស័យដ៏សំខាន់មួយន្ះ។សាកល-
វិទ្យាល័យ IUបានជួយកម្ពជុាឱ្យពឹង
ផ្អ្កលើខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យវ្ជ្ជ-
សាស្ត្តាមរយៈករបណ្តះុបណា្តាល
និងផលិតនិស្សិតព្ទ្យយ៉ាងច្ើនដើម្បី
ឆ្លើយតបនឹងតមូ្វកររបស់ប្ជាជន
ដ្លកំពុងកើនឡើងចំពោះស្វា
វ្ជ្ជសាស្ត្ប្កបដោយគុណភាព។
ជាមធ្យមនិស្សិតព្ទ្យប្មណ

៣០០នាក់បានបញ្ចប់ករសិក្សាជា

រៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នងុជំនាញវ្ជ្ជសាស្ត្
ផ្ស្ងៗពីសាកលវិទ្យាល័យឯកជន
ឈានមុខគ្មួយន្ះ។យើងអាច
និយយបានថាសាកលវិទ្យាល័យIU
គឺជាគឹ្ះសា្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនឈាន-
មុខគ្នៅក្នុងវិស័យវ្ជា្ជាសាស្ត្។
សាស្តោច្ារ្យបណ្ឌតិសាបូ អូហ្សា-

ណូសាកលវិទ្យាធិករសាកលវិទ្យា-
ល័យ IUបានឲ្យភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថា៖
«IUបានបណ្តះុបណា្តាលនិស្សិតក្នងុ
វិស័យសុខាភិបាលជាច្ើនកមិ្ត គឺ
កមិ្តបរិញ្ញាបត្រងកមិ្តបរិញ្ញាបត្
កមិ្តវ្ជ្ជបណ្ឌតិវ្ជ្ជបណ្ឌតិឯកទ្ស
កមិ្តបរិញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់និងកមិ្ត

ថា្នាក់បណ្ឌតិជាដើម»។
ចាបត់ាងំពីត្វូបានបង្កើត

ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០២មក
គឺមននិស្សិតប្មណ
៥០០០នាក់បានបញ្ចប់
ករសិក្សាផ្ន្កវ្ជ្ជសាស្ត្ពី
សាកលវទិយ្ាលយ័IU។នៅ
សាកលវទិយ្ាលយ័អន្តរជាតិ
និស្សិតមនឱកសសិក្សា
មខុជនំាញឯកទ្សផស្ង្ៗ
ដូចជាជំនាញវ្ជ្ជបណ្ឌិត-
ទទូៅពទ្យ្ធ្មញ្ឱសថករី
ធ្មបគ្ពូទ្យ្កមុរគលិានបុ-

ដា្ឋាយិកនិងវិទ្យុសាស្ត្ជាដើម។
«សាកលវិទ្យាល័យ IUបានយក

ចិត្តទុកដាក់ខា្លាងំបំផុតទៅលើកម្មវិធី-
សិក្សាគោរពតាមស្តង់ដារបស់ក្សួង
និងថ្មទំាងបានប្មូលផ្ដុំនូវវត្តមន
សាស្តោច្ារ្យល្បីៗមនបទពិសោធ
ហើយលើសពីន្ះទៀតនោះសាកល-
វិទ្យាល័យ IUមនបំពាក់នូវសម្ភារ
បរិក្ខារទំនើបៗ និងមនសា្ថាប័នឧប-
សម្ព័នសម្ប់និស្សិតធ្វើកម្មសិក្សា»។
«ធនធានមនុស្សគឺជាកតា្តោសំខាន់

ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខភាពសាធា-
រណៈកត់បន្ថយអត្មរណភាព
និងលើកកម្ពស់ស្វាបងា្ការរោគជាដើម

ដ្លតូ្វមនករចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ជាពិស្សវ្ជ្ជបណ្ឌតិឯកទ្ស»។
សាស្តោច្ារ្យ អូហ្សាណូបន្ថម្ថា៖

«ប្ទ្សយើងនៅមនតមូ្វករធន-
ធានច្ើនបន្ថម្ទៀតក្នងុវិស័យសុខា-
ភិបាលហើយជាពិស្សថា្នាក់ឯក-
ទ្សដោយយើងនៅមនករខ្វះខាត
ច្ើនដោយយើងមិនទាន់មនវ្ជ្ជ-
បណ្ឌតិឯកទ្សគ្ប់ជំនាញនៅឡើយ
ទ្»។
យោងតាមលោកសាស្តោច្ារ្យអូហ្សា-

ណូ ប្ទ្សកម្ពជុាតូ្វករវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ឯកទ្សបន្ថម្ទៀតដូចជាវ្ជ្ជបណ្ឌតិ
ឯកទ្សផ្នក្វះកត់ផ្នក្សម្ភព រោគ

ស្ត្ីផ្នក្រោគកុមរផ្នក្ប្ះដូងផ្នក្
ប្មុះបំពង់កផ្នក្ជំងឺផ្លវូចិត្តផ្នក្ស្ប្ក
និងឯកទ្សផ្នក្តម្ងនោមជាដើម។
លោកសាស្តោច្ារ្យបន្ថម្ថា៖«ដូច្នះ្

ប្ទ្សកម្ពុជាយើងតូ្វករបណ្តះុ-
បណា្តាលជំនាញឯកទ្សឲ្យបានច្ើន
ដើម្បីឲ្យអ្នកមនឯកទ្សពួកគាត់មន
ឱកសទៅជួយប្ជាជនរបស់យើង
នៅមូលដា្ឋាននៅតាមសុ្កតាមខ្ត្ត
ដ្លយើងនៅខ្វះខាតវ្ជ្ជបណ្ឌិត
ឯកទ្សច្ើន»។
មុនចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យា-

ល័យអន្តរជាតិ និស្សិតតូ្វឆ្លងកត់
ករប្ឡងចូលថា្នាក់ជាតិតាមចំនួន
ដ្លគណៈកម្មករថា្នាក់ជាតិកំណត់ឲ្យ
សាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ។
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគឺជា

គឹ្ះសា្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនត្មួយ
គត់ដ្លជាសមជិកបណា្តាញសាកល
វិទ្យាល័យព្ទ្យអាសា៊ានដ្លនិស្សិត
របស់IUអាចចុះទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅ
តាមគឹ្ះសា្ថានឧត្តមសិក្សាព្ទ្យដ្ល
ជាសមជិកអាសា៊ាន។សាកលវិទ្យា-
ល័យអន្តរជាតិ IUមនសាស្តោច្ារ្យ
មហាបរិញ្ញាចំនួន២២រូបសាស្តោច្ារ្យ-
រង១០រូបនិងមនសាស្តោច្ារ្យជំនួយ
ជាង៧០រូបទៀត៕
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សេវាថេទាំវេជ្ជសាសេ្ត

និស្សិតវេជ្ជសាស្តេនៅIU ចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យវេជ្ជសាស្តេ

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៅក្នងុខណ្ឌស្នសុខ។ 

លោកសាស្តច្ារ្យបណ្ឌតិ សាបូ អូហ្សាណូ (រូបសា្ត)ំ សាកលវិទ្យាធិការ IU។ 

C

របាយករណ៍ពិស្ស



វទិយ្ាស្ថានប៉ាស្ទរ័កម្ពជុាត្វូបនបើក
ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣គឺជា
វិទ្យាស្ថានស្វជ្វនិងសុខភាព
សធារណៈចំណាស់ជាងគ្បំផុត
នៅក្នុងព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។
វិស័យសំខាន់មួយដ្លវិទ្យាស្ថាន
ប្តិបត្តិការគឺការលើកកម្ពស់សុវត្ថិ-
ភាពចំណីអាហារនិងសុវត្ថិភាព
បរិស្ថាននៅកម្ពុជាដោយមានមន្ទីរ-
ពិសោធន៍បរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាព
ចំណីអាហារ។
ប្ធានមន្ទីរពិសោធន៍លោកស្ី

បណ្ឌិតណាវីន បនថ្ល្ងថា៖«យើង
មានប្សកកម្មជួយដល់ប្តិបត្តិករ
ចំណីអាហារទាំងអស់នៅក្នុងការ-
ត្ួតពិនិត្យ និងការការពារជំងឺដ្ល
បណា្តាលមកពីចំណីអាហារពីកសិ-
ដ្ឋានទៅដល់អ្នកបរិភោគនិងដើម្បី
ផ្តលន់វូអាហារដល្មានគណុភាពនិង
សវុត្ថភិាពគ្មានភាពកខ្វក់គ្មានបកត់រ្ី
បង្កគ្ះថា្នាក់គ្មានប៉ារា៉ាសុីតម្រោគ
ជាតិពុលនិងសរធាតុគីមី»។
«មន្ទីរពិសោធន៍ន្ះត្ូវបនបង្កើត

ឡើងក្នងុឆ្នាំ១៩៩៥ដើមប្ីលើកកម្ពស់
សុខភាពសធារណៈទាក់ទងនឹង
សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។វាសំខាន់
ណាស់ជាពិស្សសម្ប់ប្ជាជន
កម្ពុជាពីព្ះកម្ិតអនាម័យនៅ

កម្ពជុានៅមានកម្តិនៅឡើយហើយ
វាជាបញ្ហាធំមួយទាក់ទងនឹងកំណើន
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្ស»។
«មន្ទីរពិសោធន៍បនធ្វើឱ្យប្សើរ-

ឡើងនូវស្ថានភាពន្ះដោយផ្តល់
ការបណ្តុះបណា្តាលស្តីពីអនាម័យ
ផ្ទាល់ខ្លួននិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
ដល់អ្នកចម្អិនម្ហូបអាហារសណា្ឋាគរ
និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ។លើស
ពីន្ះទៀតលទ្ធផលន្ការធ្វើត្ស្ត
ចំណីអាហារច្ញពីមន្ទីរពិសោធន៍
របស់យើងគឺជាការជូនដំណឹងដល់
អ្នកផលិតចំណីអាហារឱ្យពួកគ្
ចាត់វិធានការទាន់ព្លវ្លាក្នុង
គោលបំណងការពារការឆ្លងជំងឺពី
ចំណីអាហារកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់អតិ-

ថិជនរបស់ខ្លួន»។
មន្ទីរពិសោធន៍មានធ្វើត្ស្តដូចជា

តស្្តមកី្ូជវីសស្ត្សមប្់ផលតិផល
ចំណីអាហារការធ្វើត្ស្តមីក្ូជីវ-
សស្ត្ និងសរធាតុគីមីសម្ប់
ប្ភ្ទទឹកផ្ស្ងៗនិងធ្វើត្ស្តមីក្ូ
ជីវសស្ត្ដ្លមានឆ្លងនៅក្នុងខ្យល់
និងផ្ទ្ន្កន្ល្ងធ្វើការងារ។
ក្ពីការធ្វើត្ស្តក៏មានការផ្តល់

សវ្ាកម្មសវនកម្មការបណ្តុះបណា្តាល
និងពិគ្ះយោបល់អំពីអនាម័យ
ចណំអីាហារនៅក្នងុចងា្វាក់ផលតិកម្ម
ផងដ្រ។
លោកសី្បណ្ឌតិណាវីនបនលើក

ឡើងថា៖«សម្ប់ការបណ្តះុបណា្តាល
យើងផ្តល់ការបណ្តះុបណា្តាលភាគច្ើន

លើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លនួ និងសុវត្ថភិាព
ចំណីអាហារ។ទោះយ៉ាងណាយើង
សម្បតាមតមូ្វការរបស់អតិថិជន
ថាតើពួកគ្មកពីផ្ន្កផ្គត់ផ្គង់ចំណី-
អាហារសណា្ឋាគរឬកសិកម្ម»។
ហើយវាមិនត្ឹមត្សម្ប់សុវត្ថិ-

ភាពចំណីអាហារដ្លមន្ទីរពិសោ-
ធន៍កំពុងការពារប្ជាជនកម្ពុជា
ប៉ណុ្ណោះទ្ប៉នុ្ត្កម៏ានការផ្តោតយក-
ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ទៅលើសុវត្ថិភាព
បរិស្ថានផងដ្រ។
«ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន

មន្ទីរពិសោធន៍របស់យើងចូលរួម
យ៉ាងសកម្មលើការវិភាគទឹកដើម្បី
ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្ើប្ស់អំពី
សុវត្ថិភាពទឹកនិងការចម្លងនូវសរ-
ធាតុមិនល្អជាពិស្សជាមួយលោ-
ហៈធ្ងន់។ទាក់ទងនឹងអ្នកផលិត
ចំណីអាហារមន្ទីរពិសោធន៍របស់
យើងជួយក្នុងការគ្ប់គ្ងបរិយ-
កាសការងាររបស់ពួកគ្ដោយផ្តល់
ស្វាកម្មដូចជាការធ្វើត្ស្តមីក្ូជីវ-
សស្ត្ដ្លមានឆ្លងនៅក្នុងខ្យល់
និងផ្ទ្ន្កន្ល្ងធ្វើការងារ»។
ឱសថបណ្ឌិតដ្លទទួលបន

សញ្ញាបត្បណ្ឌិតផ្ន្កជីវវិទ្យាពី
ប្ទ្សបរាំងរូបន្ះបន្តថា៖«ដើម្បី
ធានានូវភាពតឹ្មតូ្វន្លទ្ធផល

មន្ទីរពិសោធន៍របស់យើងបនអនុវត្ត
តាមនិតិវិធីស្តង់ដអន្តរជាតិសម្ប់
ការវិភាគចំណីអាហារនិងទឹកហើយ
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការដើម្បី
ទទួលបនវិញ្ញាបនបត្ISO17025
ដ្លជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិបញ្ជាក់ពី
សមត្ថភាពន្ការវិភាគរបស់មន្ទីរ-
ពិសោធន៍»។
ជាមួយនឹងតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បី

រកស្ាស្តង់ដសវុត្ថភិាពខ្ពស់លោកស្ី
/បណ្ឌតិណាវីនបនថ្លង្ថាលោកស្ី
/បណ្ឌិតពិតរីករាយណាស់ដ្លបន
ជយួការពារបជ្ាជននៅក្នងុព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពជុា។«ខ្ញុំមានមោទនភាព
ដ្លបនធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍
បរិស្ថាននិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាពីព្ះ
ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដ្ល
មានស្តង់ដខ្ពស់ និងដ្លស្ថិតក្នុង
ដំណើរការដើម្បីទទួលបនវិញ្ញាបន-
បត្ISO17025»។
លោកស្ីបណ្ឌិតណាវីនក៏បន

មានបស្សនថ៍ា៖«ខ្ញុំកម៏ានមោទន-
ភាពផងដ្រដ្លបនចូលរួមដោយ
ផ្ទាល់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាព
សធារណៈប្ជាជនរបស់ខ្ញុំហើយ
ជាពិស្សគឺទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព
ចំណីអាហារ»៕

មន្ទរីពិសោធន៍ក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសុវត្ថភិាពបរិស្ថានផងដែរ។ 
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ប្ជាជនកម្ពជុាមួយចំនួនដ្លបន
ចំណាយថវិកាធ្វើដំណើរទៅក្
ប្ទ្សដើម្បីស្វ្ងរកស្វាព្យាបល
ផ្ន្កវ្ជ្ជសស្ត្ នឹងតូ្វបនកាត់-
បន្ថយនាព្លខាងមុខ។
មន្ទីរព្ទ្យសង់ត្ល់ ដ្លបន

បង្កើតឡើងតំាងពីឆ្នាំ២០១១បន
កា្លាយជាផ្ន្កមួយន្ស្ថាប័នសុខាភិ-
បលក្នុងការផ្តល់ជូននូវស្វាថ្ទំា
សុខភាពតាមស្តង់ដអន្តរជាតិទំនើប
សម្ប់អ្នកដ្លស្វ្ងរកស្វាព្យា-
បលវ្ជ្ជសស្ត្។
មន្ទីរព្ទ្យសង់ត្ល់គឺជាស្ថាប័ន

វ្ជ្ជសស្ត្រក្នងុសុ្កឈានមុខគ្មួយ
ក្នងុប្ទ្សដ្លផ្តល់នូវការព្យាបល
ទូទៅ និងឯកទ្សផ្ស្ងៗដូចជា
ពិនិត្យសុខភាព ពិគ្ះជំងឺទូទៅ
ពិគ្ះ និងវះកាត់ជំងឺប្ះដូង និង
សរស្ឈាមប្ព័ន្ធប្សទថ្លើម
ក្ពះពោះវៀនលាងឈាមតម្ងនោម 
សម្ភពនិងរោគស្ត្ី កុមារវះកាត់និង
សង្គះ្បនា្ទាន់និងជំងឺធ្ងន់ជាដើម។
លោកសស្តោច្ារ្យម៉មបុ៊នសុជាតិ

នាយករងនិងនាយកផ្ន្កវះកាត់
ប្ះដូងនិងសរស្ឈាមន្មន្ទរីព្ទ្យ
សង់ត្ល់បនប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ថា
បុ៉នា្មានឆ្នាំមកន្ះមន្ទរីព្ទ្យទទួលបន
ក្រ្តិ៍ឈ្មាះល្បីល្បាញក្នុងនាមជា
មន្ទីរព្ទ្យឯកជនទំនើបក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាដ្លមានអ្នកឯកទ្សវ្ជ្ជ-

សស្ត្ប្កបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់
និងក្មសីលធម៌ល្អក្នងុការផ្តល់ស្វា
វ្ជ្ជសស្ត្ជូនអ្នកជំងឺ។
លោកសស្តោច្ារ្យម៉មបុ៊នសុជាតិ

បននិយយថា៖«កាលពីមុនអ្នកឯក-
ទ្សផ្នក្វះកាត់ប្ះដូងសរស្ឈាម
និងផ្នក្ប្ព័ន្ធប្សទនៅកម្ពុជាមាន
ចំនួនតិចតួចណាស់។ទោះយ៉ាងណា
សព្វថ្ង្ន្ះអ្នកឯកទ្សផ្ន្កន្ះ
មានការកើនឡើងទំាងជាជនជាតិ
កម្ពជុានិងបរទ្ស។កតា្តោទំាងអស់ន្ះ
រួមជាមួយនឹងឧបករណ៍វ្ជ្ជសស្ត្
ទំនើបៗអាចឱ្យស្ថាប័នវ្ជ្ជសស្ត្
ក្នងុសុ្កដូចជាមន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់
អាចផ្តល់នូវការបឹ្ក្សា ព្យាបល និង
វះកាត់ដោយវ្ជ្ជបណ្ឌិតឯកទ្ស។
ទំាងន្ះឆ្លះុបញ្ចាងំពីការផ្លាស់ប្តរូនិង

ការវិវត្តន្វិស័យសុខាភិបលរបស់
ប្ទ្សក្នុងរយៈព្ល១០ឆ្នាំចុង-
ក្យន្ះ។
មន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់បនបំពាក់់-

ដោយមា៉ាសីុនប្កបដោយបច្ចក្វិទ្យា
ទំនើបៗ និងតួ្សត្យផ្លវូឆ្ពោះទៅ
រកស្តង់ដខ្ពស់ន្ការថ្ទំាសុខភាព
ប្កបដោយតម្ល្សមរម្យសម្ប់
ប្ជាជនកម្ពជុា។
ដោយសរស្វាកម្មវ្ជ្ជសស្ត្មាន

ច្ើនឯកទ្សប្កបដោយស្តង់ដ
ខ្ពស់ និងតម្ល្សមរម្យបនធ្វើឱ្យ
មន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់កា្លាយជាទិសដៅ
ដ៏សំខាន់ និងមានការព្ញចិត្តពី
សំណាក់ដ្គូវ្ជ្ជសស្ត្និងកុ្មហុ៊ន
ធានារា៉ាប់រងជាតិនិងអន្តរជាតិ។
អ្នកគ្ប់គ្ងមន្ទរីព្ទ្យសង់ត្ល់

លោកសី្អ្មមា៉ារី ជ្លីបនប្ប់
ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ថាក្ពីសហការជាដ្គូ
យូរអង្វ្ងជាមួយកុ្មហុ៊នធានា-
រា៉ាប់រងជាតិនិងអន្តរជាតិក្នងុការពិនិត្យ
សុខភាពអតិថិជនមន្ទរីព្ទ្យក៏មាន
ផ្តល់ស្វាពិនិត្យសុខភាពជូនអ-
តិថិជនទូទៅដ្រ។
ក្ពីជាមន្ទីរដ្លនំាមុខគ្ក្នុង-

ការផ្តល់ជូននូវស្វាវ្ជ្ជសស្ត្ដ្ល
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់មន្ទរីព្ទ្យ
សង់ត្ល់ក៏បនចូលរួមក្នងុសកម្ម-
ភាពសង្គមជាច្ើន ដូចជាការពិនិត្យ
សុខភាពតាមសហគមន៍ដោយ
ឥតគិតថ្ល្ យុទ្ធនាការយល់ដឹងអំពី
សុខភាពបង្កើនការជឿទុកចិត្តលើ
សមត្ថភាពស្ថាប័នវ្ជ្ជសស្ត្រក្នងុសុ្ក
ជាដើម។

ប្ធាននាយកផ្នក្ប្ព័ន្ធប្សទ
លោកសស្តោច្ារ្យFrancoisXavier
Roux ដ្លជាអ្នកទទួលខុសតូ្វក្នងុ
ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសស្ត្
ប្ព័ន្ធប្សទនៅមន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉ត
និងចូលរួមការងារនៅមន្ទរីព្ទ្យសង់-
ត្ល់តំាងពីឆ្នាំ២០១៣ បនមាន
ប្សសន៍ថា ៉ទោះបីការវះកាត់មាន
ភាពស្មគុស្មាញក៏ដោយ បុ៉ន្ត្កុ្មគូ្-
ព្ទ្យរបស់យើង៧នាក់ប្កបដោយ
ជំនាញនិងបទពិសោធផ្ន្កប្ព័ន្ធ
ប្សទ រួមទំាងឧបករណ៍ទំនើប
រួមបញ្ចលូគ្នាបនធ្វើអោយការវះកាត់
របស់យើងទទួលបនជោគជ័យស្ប
តាមស្តង់ដអន្តរជាតិក្នងុដំណើរការ
វះកាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទរីព្ទ្យសង់-
ត្ល់់៕ 

មន្ទរីពេទ្យសង់តេលផ់្តល់ការថេទាំសខុភាពមានតម្លេសមរម្យនៅកម្ពជុា

E

របយការណ៍ពិស្ស

ក្នុងចំណមផ្ន្កវិភាគនិងស្វ-
ជ្វជាច្ើននៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជាដ្លរួមចំណ្កដល់ការធ្វើ
រោគវិនិច្ឆ័យការស្វជ្វនិងការ-
ការពារជំងឺឆ្លងមន្ទីរពិសោធន៍វ្ជ្ជ
ជីវសស្ត្LaboratoiredeBiolo-
gieMedicale(LBM)ឬMedical
Laboratoryគជឺាមន្ទរីពសិោធន៍មយួ
ស្ថិតនៅជួរមុខន្ផ្ន្កវ្ជ្ជជីវសស្ត្
ចាប់តាំងពីបនបង្កើតឡើងនៅក្នុង
ឆ្នាំ១៩៩៥។
បធ្ានមន្ទរីពសិោធន៍ជវីវជ្្ជសស្ត្

លោកឱសថបណ្ឌតិGauthierDel-
vallezមានបស្សនថ៍ា៖«បស្ក-
កម្មដ៏សំខាន់របស់មន្ទីរពិសោធន៍
LBMគឺការចូលរួមចំណ្កក្នុងការ
ព្យាបលនិងថ្ទាំអ្នកជំងឺនិងលើក
កម្ពស់សុខភាពសធារណៈនៅក្នុង
ប្ទ្សកម្ពុជា រួមទាំងការប្យុទ្ធ-
បឆ្ងំនងឹជងំឆឺ្លងក្នងុគោលបណំង
សំខាន់គឺដើម្បីបំព្ញតាមការរំពឹង-
ទុកនិងការព្ញចិត្តរបស់សធារ-
ណជន»។
វាគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងគ្នៅ

កម្ពុជាដ្លបនអនុវត្តការធ្វើត្ស្ត
និងប្ឹក្សារកម្រោគអ្ដស៍ដោយ

ឥតគតិថ្ល្ហើយបន្តផ្តលន់វូសន្តភិាព
ផ្លូវចិត្តតាមរយៈការពិគ្ះយោបល់
ធ្វើត្ស្តរកម្រោគអ្ដស៍និងប្ឹក្សា
ដោយឥតគិតថ្ល្។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨មន្ទីរពិសោធន៍

LBMបនទទួលវិញ្ញាបនបត្វាយ-
តម្ល្ទទួលស្គាល់គុណភាពអន្តរជាតិ
ISO 15189ហើយបនកា្លាយជា
មន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងគ្នៅកម្ពុជា
ដល្ឆ្លើយតបទៅនងឹតម្វូការបព្ន័្ធ
គ្ប់គ្ងគុណភាពអន្តរជាតិសមប្់
ផ្ន្កមន្ទីរពិសោធន៍វ្ជ្ជជីវសស្ត្។

ហើយការប្ត្ជា្ញាចិត្តក្នុងការលើក-
កម្ពស់សុខភាពសធារណៈអាចត្ូវ
បនមើលឃើញថា វាជាគោលដៅ
ឈានមខុគ្របស់មន្ទរីពសិោធន៍ក្នងុ
ការប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺឆ្លងនៅ
កម្ពុជាជាពិស្សជំងឺរប្ង។
កញ្ញាសខុលាភដល្បច្ចបុប្ន្នកពំងុ

សិក្សាថា្នាក់បណ្ឌិតទាក់ទងនឹងការ-
សិក្សាហ្ស្ន្ទិកនិងការវិវត្តភាពស៊ាំ
ន្មរ្ោគរបង្ថ្លង្ថា៖«ជងំរឺបង្នៅ
ជាបញ្ហាសុខភាពចម្បងមួយនៅឡើយ
នៅក្នងុបទ្ស្កម្ពជុាមានបម្ាណ៣

មុនឺករណីជារៀងរាលឆ់្នាំ។ទោះយ៉ាង-
ណាដោយសម្ចបនគោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ២០១៥
ករណីរប្ងបនធា្លាក់ចុះ៥០ភាគរយ
ពីតួល្ខឆ្នាំ១៩៩០។ប្ទ្សកម្ពុជា
មានការរីកចម្ើនគួរឱ្យកត់សមា្គាល់
ក្នុងការគ្ប់គ្ងជំងឺរប្ងនិងកំពុង
ធ្វើការដើម្បីសម្ចឱ្យបននូវយុទ្ធ-
សស្ត្លុបបំបត់ជំងឺរប្ងក៏ដូចជា
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្កបដោយ
ចីរភាព(SDG)ត្ឹមឆ្នាំ២០៣០ក្នុង
គោលបំណងកាត់បន្ថយអត្ជំងឺ-
រប្ងឱ្យបន៨០ភាគរយនិងអត្
មរណភាពឱ្យបន៩០ភាគរយ»។
មន្ទីរពិសោធន៍បនបង្កើតប្ព័ន្ធ

គប្គ់ង្គណុភាពដើមប្ីធានាបននវូ
ស្តងដ់គណុភាពដល្ត្វូការនៅមនុ
ពល្វភិាគ(ការបម្លូសណំាកនងិ
ការដឹកជញ្ជូន) ការវិភាគ(ការធ្វើ-
ត្ស្ត)និងក្យការវិភាគ(ការ-
បញ្ជូនលទ្ធផល និងការបកស្យ)
ព្មទាំងអនុវត្តការធ្វើឱ្យប្សើរឡើង
ជាបន្តដើមប្ីបន្តការធានាគណុភាពន្
លទ្ធផល។
មន្ទីរពិសោធន៍វ្ជ្ជជីវសស្ត្LBM

មានត្ស្តជាង១៥០ប្ភ្ទផ្ស្ងៗ

គ្នាដោយធ្វើការជាមួយមន្ទីរព្ទ្យ
ជាច្ើននិងគ្លីនិកឯកជននៅទូទាំង-
រាជធានីភ្នំព្ញនិងបណា្តាខ្ត្តមួយ
ចំនួនដ្លបញ្ជូនសំណាកពីអ្នកជំងឺ
របស់ពួកគ្។
ជាមយួក្មុការងារដ្លទទលួបន

ការបណ្តុះបណា្តាលខ្ពស់ចំនួន៣៥
នាក់ រួមទាំងគិលានុបដ្ឋាយិកាអ្នក-
បច្ច្កទ្ស វិស្វករប្ធានផ្ន្ក
គុណភាពវ្ជ្ជបណ្ឌិតនិងឱសថ-
បណ្ឌិត មន្ទីរពិសោធន៍ត្ូវបនប្ង-
ច្កជា៤ផ្ន្កផ្ស្ងគ្នាដូចជាមន្ទីរ-
ពិសោធន៍ត្ស្តឈាមមន្ទីរពិសោធន៍
មីក្ូជីវសស្ត្ មន្ទីរពិសោធន៍រោគ-
រប្ងនិងផ្ន្កជីវសស្ត្ម៉ូល្គុល។     
លោកGauthierDelvallezក៏-

បនបន្ថ្មថា៖«ខ្ញុំមានមោទនភាព
ចពំោះគណុភាពការងារនងិលទ្ធផល
គួរឱ្យទុកចិត្តន្ការវិភាគដ្លយើង
ផ្តលជ់នូអ្នកជងំឺរបស់យើង។តាមរយៈ
ការផ្តល់នូវលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍
ដល្អាចជឿទកុចតិ្តបនវាជយួដល់
គ្លីនិកឱ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបនត្ឹមត្ូវ
ហើយអ្នកជងំឺអាចទទលួបនការពយ្ា-
បលនិងថ្ទាំជំងឺរបស់ពួកគ្បន
យ៉ាងមានប្សិទ្ធភាព»៕

មន្ទីរពិសោធន៍ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាឈានមុខគេលើផ្នេកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

មន្ទរីពិសោធន៍ប៉ាស្ទរ័កម្ពជុារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នងុវិស័យវែជ្ជសស្តែ។

 អ្នកជំងឺកំពុងទទួលសែវាពិនិតែយសុខភាព នៅបន្ទប់ CT scan។សស្តែចារែយ ម៉ម បុ៊ន សុជាតិ (កណ្តាល) និងថ្នាក់ ដឹកនំា មន្ទរីពែទែយ សង់ តែល់។ ហា៊ានរង្សី



តពទីពំរ័១... លានដលុា្លារគតិ
ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩។
ឯកសារសង្ខ្របដោយមជ្រឈ-

មណ្ឌលសម្ពន័្ធភាពការងារនងិ
សិទ្ធិមនុស្រស (CENTRAL)
សម្ពន័្ធខ្ម្ររជរំឿននងិការពារសទិ្ធិ
មនុស្រសលីកាដូ (Licadho)
និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា
(CATU)បានបញ្ជាក់ថាកម្ចី
ដ្រលបានយកដោយប្រជាជន
ប្រហ្រល២,៦លាននាក់ជា
មធ្រយមក្នងុ១កម្ចបី្រហ្រល៣៨០៤
ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំមុន។
ថ្មីៗ ន្រះការិយាល័យឥណ-

ទានកម្ពជុា(CBC)បានរាយ-
ការណ៍សមតុល្រយរបស់MFI
មានចនំនួ៦,៣ពាន់លានដុលា្លារ
ដ្រលការិយាល័យបានឱ្រយដឹង
ថាវាស្របនងឹកណំើនស្រដ្ឋកចិ្ច
របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។
ទោះបីយា៉ាងណាកម្ចីដ្រល

កើនឡើងមានភាពមិនល្អក្នុង
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំ ខណៈ
ដ្រលក្រមុជាច្រើនចោទប្រកាន់
រដ្ឋាភិបាលនិងNBCពីបទ
«បញ្រឈប់សា្ថានភាព»ន្រះ និង
ក្នងុកម្រតិជាកល់ាក់មយួ«ដ្រល

ការពារ»អ្នកខ្ចីប្រក់មានប្រក់
ចំណូលកាន់ត្រទាប។
របាយការណ៍ពត័ម៌ានបងា្ហាញ

ថា ករណីអ្នកខ្ចីប្រក់ដ្រល
បាតប់ង់បណ្ណកម្មសទិ្ធិកាន់កាប់
ដីធ្លីរបស់ពួកគ្រដោយសារ
បង្កើនប្រក់កម្ចីហើយកម្ចីកើន
ឡើងកានត់្រច្រើនដើម្របីបពំ្រញ
តម្រវូការដោយសារត្រស្រដ្ឋកចិ្ច
គ្រួសារធ្លាក់ចុះ។
ដោយសារត្រជំងឺកូវីដ១៩

ប៉ះពាល់លើវសិយ័ស្រដ្ឋកចិ្ចបន្ត
កើតឡើងនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា
អ្នកសង្ក្រតបានឱ្រយដឹងថាសា្ថាន-
ការណ៍សង្គមស្រដ្ឋកចិ្ចមនិទនំង
ជានឹងភាពល្អប្រសើរក្នុងព្រល
ឆប់ៗន្រះទ្រដ្រលអាចជំរុញ
ឱ្រយធ្លាក់ខ្លួនក្នុងបំណុល។
កាលពីដើមខ្រតុលាអង្គការ

សង្គមសុវីលិនានារមួមានអង្គ-
ការCENTRALអង្គការCATU
អង្គការLicadhoនិងអង្គការ
សមាគមធងត្នាតបានអពំាវ-
នាវឱ្រយមានការអនគុ្រះព្រញ-
ល្រញន្របំណុលMFI ដ្រល
បានយកដោយគ្រួសារក្រីក្រ។
ប៉ុន្ត្រវាហាក់ដចូជាមិនទនំង

ជាNBCនឹងលើកឡើងពី
តម្រូវការនោះទ្រ។
ផ្ទុយទៅវិញNBC នឹងបន្ត

រក្រសាការណ្រនាំរបស់ខ្លួនដល់
ធនាគារនងិគ្រឹះសា្ថានហរិញ្ញវត្ថុ
ក្នងុការរៀបចំឥណទានឡើងវញិ
របស់អតថិិជនដ្រលរងប៉ះពាល់
ដោយសារត្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកស្រីជាសរិីបានឱ្រយដងឹ

ថាឥណទានអតិថិជនប្រហ្រល
២៧០០០០នាក់ត្រវូបានរៀបចំ
ឥណទានឡើងវញិគតិត្រមឹថ្ង្រទី
៣១ខ្រសហីាឆ្នាំ២០២០ដ្រល
មានចំនួនសរុបប្រហ្រល៣,៦
ពាន់លានដុលា្លារ។
យន្តការនានាក្នុងការរក្រសា

ស្ថរិភាពវសិយ័MFIខណៈដ្រល
ការពារអតិថិជនលោកស្រីឱ្រយ
ដងឹថាNBCមានប្រកាសមយួ
ចំនួនដ្រលមិនគ្រន់ត្រកម្រិត
ចំណាត់ថា្នាក់ហានិភ័យឥណ-
ទានភាពទន់ខ្រសាយក្នងុការផ្ដល់
នោះទ្រ។
លោកស្រីលើកឡើងថា៖

«យើងមានតមា្លាភាពក្នងុការផ្ដល់
ការជយួសម្រលួឥណទានរបស់
គ្រះឹសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងការដោះ-
ស្រយបណ្ដងឹរបស់អតថិជិន។
ហើយក៏មានខ្រស្រទូរស័ព្ទបនា្ទាន់

ដោយផ្ទាល់ទៅNBCសម្រប់
បណ្ដឹងជាសាធរណៈ»។
លោកស្រីបន្ថ្រមថា វាជាតួ-

នាទីដ៏សំខាន់របស់NBCក្នងុការ
ផ្ដល់ភាពជឿទកុចតិ្តព្រញល្រញ
និងការវាយតម្ល្រហានិភ័យឥណ-
ទានសម្រប់វិស័យន្រះ។
លោកស្រីជាសរិីបានឱ្រយដងឹ

ថា MFIsក៏មានការការពារផ្ទាល់
ខ្លួនរបស់ពួកគ្រផងដ្ររ ដូចជា
គោលការណ៍ផ្ដលក់ម្ចីដ្រលបាន
បង្កើតឡើងដោយសមាគម
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។
ធនាគារកណា្ដាលកប៏ានលបុ-

ចោលការផ្ដល់កម្ចីក្រផ្លូវការ
ដ្រលបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម
៦ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០១៦
ធៀបនងឹ៣២ភាគរយកាលពឆី្នាំ
២០០៤។ន្រះបើយោងតាមរបាយ-
ការណ៍របស់NBCស្ដីពីស្ថិរ-
ភាពហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំមុន។
ធនាគារន្រះបានឱ្រយដឹងថា

ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន
ហរិញ្ញវត្ថុដោយMFIsនងិគ្រឹះ-
សា្ថានទទួលប្រក់បញ្ញើមីក្រូ-
ហិរញ្ញវត្ថុបានកាត់បន្ថយការ-
ពងឹផ្អ្រករបស់ប្រជាជនលើការ-
ខ្ចីប្រក់ពីប្រភពក្រផ្លូវការ។
ទោះបីជាលោកស្រីជាសិរី

បានឱ្រយដឹងថាNBC មិនមាន
ទនិ្នន័យដ្រលអាចរកបានស្ដីពី
វិស័យន្រះនៅព្រលថ្មីៗន្រះ
ក៏ដោយក៏NBCបន្តផ្ដោតការ-
យកចិត្តទុកដក់លើការលើក-
កម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបាន
ហរិញ្ញវត្ថគុ្រប់គា្នានងិការយល-់
ដឹងផងដ្ររ។
លោកស្រីបានពន្រយល់ថា៖

«ការយកចិត្តទុកដក់ន្រះមិន
គ្រន់ត្រដើម្របីនាំយកប្រជាជន
កានត់្រច្រើនចលូទៅក្នងុវសិយ័
ផ្លូវការប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រក៏ថ្រម-
ទាងំផ្ដល់ដល់ពកួគ្រនវូចណំ្រះ-
ដឹងជាមូលដ្ឋានស្ដីពីការគ្រប់-
គ្រងប្រក់ផងដ្ររ»។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាតាម

មធ្រយោយបាយនោះNBCនឹង
បន្តការត្រួតពិនិត្រយការអភិវឌ្រឍ
របស់វិស័យធនាគារ «យា៉ាង-
ជិតដិតបំផុត»។
លោកស្រីបន្ថ្រមថា៖«យើង

នឹងបន្ថ្រមឬលើកកម្ពស់ក្រប-
ខ័ណ្ឌបទប្របញ្ញត្តិរបស់យើង
នៅព្រលចាំបាច់ស្របជាមួយ
នឹងការអភិវឌ្រឍរបស់វិស័យន្រះ
ព្រមទាងំការអភវិឌ្រឍមា៉ាក្រសូ្រដ្ឋ-
កិច្ចទាំងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
និងពិភពលោក»៕LA
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ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ:ក្រុមហ៊ុនឈានមុខ
គ្រចនំនួ២០របស់ប្រទ្រសកម្ពជុា
នឹងចូលរួមនៅក្នុងវ្រទិកាធុរកិច្ច
ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក(IPBF)នៅ
ថ្ង្រន្រះដើម្របីចាប់យកឱកាស
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ
ពីវិស័យឯកជននៅក្នុងតំបន់
ជាពិស្រសសា្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុន
ធំៗរបស់អាម្ររិក។
វិទិកាន្រះរៀបចឡំើងចាបព់ីថ្ង្រទី

២៨និង២៩ខ្រតុលានៅទីក្រុង
ហាណូយប្រទ្រសវៀតណាម
គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សាធរណៈនិង
ឯកជនដ៏សខំាន់ន្រះត្រវូបានគំាទ្រ
ដោយរដ្ឋាភិបាលអាម្ររិកនិង
វៀតណាម។
លោកW.PatrickMurphy

ឯកអគ្គរដ្ឋទតូអាម្ររកិប្រចាំកម្ពជុា
បានឱ្រយដឹងថាពិធីបដិសណា្ឋារកិច្ច
ន្រគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចសម្រប់
IPBFនៅភ្នពំ្រញកាលពីថ្ង្រចន្ទថា
ឆ្នាំន្រះគឺជាលើកទី៣ន្រការរៀបចំ
ព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលមានតំណាង
រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន

ច្រើនជាងរាបព់ានន់ាក់ចលូរមួ។វា
នឹងផ្ដល់ឱកាសសម្រប់ក្រុមហ៊ុន
កម្ពុជាក្នុងការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយក្រុមហ៊ុននិងមន្ដ្រីៗរបស់
រដ្ឋាភិបាលអាម្ររិកដោយផ្ទាល់។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ឆ្នាំន្រះយើង

ប្ររព្ធខួបលើកទី៧០ន្រទំនាក់-
ទំនងការទូតរវាងប្រទ្រសយើង
ទំាង២។ដោយសារត្រភាពជា
ដ្រគូដ្រលមានស្រប់ប្រទ្រស
កម្ពុជាត្រងត្រទទួលបានអត្ថ-
ប្រយោជន៍ពីផលិតផលនិង
ស្រវាកម្មរបស់អាម្ររិក។ភាពជា
ដ្រគូមិនកំណត់ត្រចំពោះវិស័យ
ឯកជននោះទ្រយើងនឹងនាំយក
ដំណះស្រយទាំងមូលទៅ
ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកអំពីភាពជាដ្រគូ
សាធរណៈនិងឯកជន»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ដូច្ន្រះអ្នក-

ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ន្រះ
គឺជាការតំណាងវត្តមានរបស់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
តាមការអង្ក្រតរបស់ខ្ញុំស្រដ្ឋកចិ្ច
និងវិស័យធុរកិច្ចរបស់កម្ពុជា
មានការកើនឡើងកាន់ត្រខា្លាំង
ហើយពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់

ក្នងុការរកីចម្រើនយា៉ាងរហស័»។
លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំសង្រឃឹមថា
អ្នកនឹងប្រើប្រស់ឱកាសន្រះ
ដើម្របីបងា្ហាញឱ្រយក្រុមហ៊ុនជុំវិញ
តបំន់នងិមន្ដ្រីរដ្ឋាភបិាលមកពី
អាម្ររិកនិងទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូ-
បា៉ាសុីហ្វិកដឹងថាអ្វីកំពុងកើត
ឡើងនៅកម្ពុជា»។
លោកសុងសារ៉នប្រធន

AmruRice(Cambodia)
បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្រអងា្គារថាលោកបានចូលរួម

ក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ទី២ន្រះនៅទកី្រងុ
បាងកកជាកន្ល្រងដ្រលលោក
បានជួបម្រដឹកនាំធុរកិច្ចរាប់-
ពាន់នាក់និងមន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់
អាម្ររិកជាច្រើនរូប។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងមាន

ឱកាសក្នងុការជបួជុំនងិនយិាយ
ដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ដ្រីជាន់-
ខ្ពស់មកពីអាម្ររិកនិងដ្រគូ
ធុរកិច្ចនៅឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក
ខណៈដ្រលយើងបានច្រក-
រំល្រកអំពីប្រវត្តិធុរកិច្ចរបស់

យើងនងិឱកាសវិនយិោគដ្រល
យើងអាចធ្វើជាដ្រគូ ឬទទួល
យកកម្ចីបាន»។
លោកបានបន្ថ្រមទៀតថា៖

«AmruRiceគឺជាក្រុមហ៊ុន
រោងមា៉ាសុនីកនិស្រវូទទលួបាន
កម្ចីពីធនាគារEXIM របស់
អាម្ររិកដើម្របីវិនិយោគលើ
ការក្រលម្អប្រព័ន្ធស្ដុកអង្ករ
កាន់ត្រទំនើបថ្រមទៀត»។
អាម្ររិកគឺជាទីផ្រសារឈាន-

មុខគ្រសម្រប់ការនាំច្រញ
របស់ប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលមាន
តម្ល្រ$៥,៤ពាន់លានកាលពី
ឆ្នាមំនុកើនឡើងពី៣ពាន់លាន
ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៥។
ប្រទ្រសកម្ពុជាបាននាំច្រញ
ទំនិញមានតម្ល្រ២,៧៥ពាន់
លានដុលា្លារទៅទីផ្រសារអាម្ររិក
នៅឆមាសទី១ឆ្នាំន្រះកើន-
ឡើង២៣ភាគរយធៀបនឹង
២,២៤ពាន់លានដុលា្លារនៅ
ក្នុងរយៈព្រលដូចគា្នាកាលពី
ឆ្នាំមុន។ន្រះបើយោងតាម
ទនិ្ននយ័បានពីសា្ថានទតូអាម្រ-
រិកប្រចាំកម្ពុជា៕LA

NBCៈ ហានិភ័យ...

វេទិកាធុរកិច្ចតំបន់ឥណ្ឌ-ូប៉ាសីុហ្វកិចាប់ផ្តើមថ្ងេនេះ

សកម្មភាពអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមវៃទិកាធុរកិច្ចអន្តរឥណ្ឌ-ូប៉ាសីុហ្វកិ។ រូបថតជីវ័ន

កេមុហុ៊ន OYIKA 
ពងេកីសេវាកម្មខ្លនួ 
តាមរយៈ ការ ផ្ដល់ 
សេវាដល់ជនបទ

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញ:OYIKAជាក្រមុហ៊នុ
របស់ប្រទ្រសសិង្ហបុរីនឹងពង្រីក
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
នៅកម្ពជុាតាមរយៈការផ្ដលស់្រវា
ដល់សហគមន៍ជនបទជាកន្ល្រង
ដ្រលអាចប្រតិបត្តិការសា្ថានីយ
ប្តូរអាគុយដើម្របីកាត់បន្ថយ
ការប្រើប្រស់ចំហ្រះខាងក្នុង
(ICE)ក្នុងការចាប់ផ្ដើមការ-
ប្រើប្រស់ទោចក្រយានយន្ត
អគ្គិសនី។
OYIKAបានចូលមកកម្ពុជា

កាលពីឆ្នាំ២០១៩តាមរយៈ
ការផ្ដល់គំនិតក្នុងការដក់ឱ្រយ
ប្រើប្រស់ថាមពលអាគុយ
ក្រុមហ៊ុនOYIKAអនុញ្ញាតឱ្រយ
អ្នកជិះទោចក្រយានយន្តអគ្គិសនី
ផ្លាស់ប្តូរអាគុយដ្រលអស់ថាម-
ពលជាមយួនងឹអាគយុដ្រលសាក
ព្រញនៅតាមសា្ថានីយផ្លាស់ប្តូរ
អាគុយនីមួយៗ។
លោកCarlWongប្រធន

ក្រុមហ៊ុនន្រះបានឱ្រយដឹងថាក្រុម-
ហ៊ុនន្រះបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម
របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
កាលពីខ្រកក្កដឆ្នាំ២០១៩
ជាមួយនឹងសា្ថានីយផ្លាស់ប្តូរ
អាគុយចំនួន១០នៅភ្នំព្រញ
ហើយបានផ្ដល់ដល់អ្នកជិះនូវ
គម្រងបង់ប្រក់ចំនួន៦៩ដុលា្លារ
ក្នុង១ខ្រដ្រលផ្ដល់ជូននូវទោ-
ចក្រយានយន្តអគ្គិសនី១គ្រឿង
នងិគម្រងផ្លាសប់្តរូអាគយុសម្រប់
ការធ្វើដំណើរចមា្ងាយ ១៥០០
គីឡូម៉្រត្រក្នុង១ខ្រ។
លោកCarlថាលោកមិនទាន់

ឃើញមានសហគមន៍ផ្ដល់ស្រវា-
កម្មធ្វើដណំើរសាធរណៈនៅតាម
តំបន់ជនបទនៅឡើយទ្រ។ដូច្ន្រះ
ការច្រករំល្រកទោចក្រយានយន្ត
អគ្គសិនីផ្ដលន់វូការធ្វើដណំើរដ្រល
មានតម្ល្រសមរម្រយទៅកាន់សហ-
គមន៍ជនបទដោយមិនចាំបាច់
ការធ្វើការទិញយានយន្តជាមុន
ដើម្របីកា្លាយជាមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះ
ទ្រ។ក្រមុហ៊នុលោកទទលួបាននវូ
ប្រក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លើគម្រងន្រះ៕LA
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ធូ វិរៈ  

ភ្នពំេញ : ថ្នាក ់ដកឹនា ំសភា ពាណជិ្ជ កម្ម  
កម្ពជុា (CCC) នងិ គណៈ កម្មការ មលូ-
បតៃ កម្ពជុា (SECC) បាន  អពំាវនាវ ឱៃយ 
កៃុមហ៊ុន  ក្នុង សៃុក មក  ចុះ បញ្ជី នៅ 
ទីផៃសារ មូលបតៃ កម្ពុជា  ដើមៃបី ចូល រួម 
ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ  និង  
កៀរគរ មូលធន ពីផៃសារ នៃះ ដើមៃបី និរន្តរ- 
ភាព អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន ។ 

ការ អពំាវនាវ នៃះតៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ  
សកិា្ខា សាលា   ផៃសព្វ ផៃសាយ ស្តពី ីសកា្តានពុល  
ទីផៃសារ មូលបតៃ សមៃប់ និរន្តរ ភាព  
អាជវី កម្ម នៅ កម្ពជុាដល ់ធរុជន ក្នងុ សៃកុ  
កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ  នៅ សភា ពាណិជ្ជ កម្ម 
ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ។

លោក លមឹ  ហៃង អន ុបៃធាន  CCC 
ដៃល តណំាង លោក គតិ  ម៉ៃង បៃធាន 
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បាន  ថ្លៃង ថ 
ទីផៃសារ មូល បតៃ កម្ពជុា មាន សារ ៈ សំខាន់   
ណាស ់សមៃប ់វសិយ័ ឯកជន ក្នងុការ- 
កៀរ គរ ទនុ បន្ថៃម ដើមៃប ីពងៃកី អាជវីកម្ម  
នៅ ពៃល ជំងឺកូវីដ ១៩ អាច តៃូវ បាន 
គៃប់ គៃង  ទាំង សៃុង  ។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖« ខ្ញុំ ជឿថ កៃយ ពី 
ចប ់សកិា្ខា សាលា នៃះទៅ  សមាជកិ របស ់ 
សភា ពាណជិ្ជកម្ម នងឹ យល ់ដងឹ កានត់ៃ 

ចៃើន ព ីទផីៃសារ មលូ បតៃ  ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំសងៃឃឹម 
ថ  សមាជកិ របស ់សភា ពាណជិ្ជ កម្ម នងឹ  
ចលូ បោះ ផៃសាយភាគហ៊នុ នៅ ផៃសារ  មលូ-
បតៃ  ដើមៃបី ផ្តល់  ឱៃយ បៃជាពល រដ្ឋ មាន 
លទ្ធភាព ចូលរួមបណា្តាក់ទុន តាមរយៈ 
ការ ទញិ ភាគហ៊នុ   របស ់កៃមុហ៊នុ ចុះ បញ្ជ ី
ដើមៃបី ទទួល បាន បៃក់ ចំណៃញ »។

លោក បាន ឱៃយ ដឹងថ  សិកា្ខា សាលា 
ផៃសព្វផៃសាយ នៃះ តៃូវ បាន រៀប ចំ ឡើង 
ក្នុង គោល បំណង ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 

និង បង្កើន ការ  យល់ ដឹង  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
វិស័យ មូលបតៃ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ៖«សិកា្ខា សាលា 
នៃះ នឹង  ផ្តល់  អត្ថ បៃយោជន៍ ជា ចៃើន 
ដល់ សមាជិក របស់ សភា ពាណិជ្ជ កម្ម 
កម្ពជុាអពំ ីការ កៀរ គរ មលូ  ធន សមៃប ់
ពងៃីក បៃតិបត្តិការ អាជីវកម្ម  តាម រយៈ 
ទផីៃសារ មលូបតៃ   នងិ ការ ស្វៃង រក ហរិញ្ញបៃប-
ទាន នៅ ក្នងុ ទផីៃសារ មលូបតៃ សមៃប  ់ ពងៃងឹ  
ការ គៃប់ គៃង កៃុម ហ៊ុន  ដើមៃបី ឱៃយអាជី វ -  

កម្ម មាន និរន្តរ ភាព »។
លោក ស៊ ូសជុាត ិ អគ្គ នាយក SECC 

បាន ថ្លៃង ក្នងុ សកិា្ខា សាលា នៃះ ថ ការ- 
ចូល រួម ពី វិស័យ ឯកជន  មាន សារ ៈសំខាន់ 
ណាស់ ក្នុង ការ ចូល រួមចំណៃក  បង្កើន 
ចំនួន  កៃុម ហ៊ុន ចុះបញ្ជី នៅ លើ ផៃសារ- 
មូល បតៃ កម្ពុជា។  

លោក ថ្លៃងថ៖«យើង សមូ សា្វាគមន៍ 
គៃប់ កៃុមហ៊ុន ក្នុង តំបន់ចូលរួមជា មួយ 
យើង ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថ ធុរជន យើង ទាំង- 
អស់ គ្នា  នៃះ នឹង ចុះ បញ្ជី នៅក្នុង ផៃសារ- 
មូល បតៃ កម្ពុជា ដៃល វា នឹង ជួយ ឱៃយ 
កៃុមហ៊ុន អាច  បៃមូល សាច់ បៃក់ មក 
ពងៃីកការ វិនិ យោគ បន្ថៃម ទៀត »។

លោក   អុិន ចាន់នី  បៃធាន នាយក- 
បៃតិបតិ្ត នៃ ធនាគរ  អៃសុីលីដា  បាន 
ថ្លៃង ក្នុង សិកា្ខា សាលា នៃះ ថ   ធនាគរ 
អៃសុលីដីា គ ឺជា ធនាគរ ពាណជិ្ជ  ដបំងូ 
គៃ នៅ កម្ពជុា ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី ជា ផ្លូវ- 
ការ   នងិ ដាក  ់លក ់ភាគ ហ៊នុ របស ់ធនាគរ  
ឱៃយ ជួញ   ដូរ នៅ ទីផៃសារ មូល បតៃ កម្ពុជា  
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៥  ខៃឧសភា  ឆ្នាំនៃះ   
ដោយ ទទួល បាន ទុន ១៧,៦លាន 
ដុលា្លារ  ស្មើនឹង  ១៥,៨៦ភាគ រយ នៃ 
មូល បតៃ កម្ម សិទ្ធិ  របស់ ខ្លួន ។ 

លោក ថ្លៃង ថ៖« ខ្ញុ ំគតិ ថ ការ ចុះ បញ្ជ ី 
នៅផៃសារ មលូ បតៃ កម្ពជុា នងឹ ផ្តល ់លទ្ធភាព   

ទទលួ បាន ដើម ទនុ ធ្វើ ឱៃយ មាន កណំើន 
ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម កាន់ តៃ ទូលាយ នៃ 
ជមៃើស  ហិរញ្ញ បៃបទាន  ទទលួ បាន ការ- 
ចាប ់អារម្មណ ៍ ព ីសាធារ ណជន កាន ់តៃ 
ចៃើន  បង្កើន តមា្លាភាព  នងិ សចុរតិ ភាព 
ហើយ ជួយ  បង្កើន សន្ទនីយ ភាព របស់ 
ភាគ ហ៊ុន  និង តម្លៃ ពៃមទាំង ដំណើរ- 
ការ អាជវីកម្ម មាន ភាព រងឹ មា ំ រកី ចមៃើន 
បៃកប ដោយ ចីរភាព »។

គិត តៃឹម ដំណាច់  តៃី មាស ទី ៣ ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ    ធនាគរ  អៃសុលីដីា បាន 
បញ្ចៃញ ឥណទាន សរបុ ចនំនួ  ៣ ៩៧០  
លាន ដលុា្លារ  នងិ   មាន អតថិជិន ឥណទាន  
សរុប ចំនួន ៤១៣ ៦១៣នាក់ ។

ទនិ្ននយ័ បាន ព ីCSX រហតូ មក ដល ់
ពៃលនៃះ ផៃសារមូល បតៃ កម្ពុជា  មាន 
កៃុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី ចំនួន ១៣ ក្នុង នោះ  
កៃមុហ៊នុ  ៧  ចុះ បញ្ជ ីមលូបតៃ កម្មសទិ្ធ ិ
និង កៃុមហ៊ុន ៦ផៃសៃង ទៀត ចុះបញ្ជី សញ្ញា- 
បណ្ណ សាជវីកម្ម  ។ កៃុមហ៊ុន  ១៣  នៃះ 
បាន បៃមូល មូល និធិ រមួគ្នា បាន បៃហៃល  
២៥៣លាន ដុលា្លារ ។ 

តៃមឹ ចងុ ឆមាស ទ ី១  ឆ្នា ំនៃះ មលូធន- 
ភាវូបនីយ កម្ម ទីផៃសារ មួយ នៃះ បាន កើន- 
ឡើង ដល ់២,៥៧  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ដៃល  
មាន ចនំនួ  ៤,៥ បើ ធៀប នងឹ រយៈពៃល 
ដូច គ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ៕ LA 

CCC និង  SECC  អំពាវនាវ ក្រមុហុ៊ន ចុះ បញ្ជ ីបោះផ្រសាយមូលបត្រ

 សមាជិក សភាពាណិជ្ជកម្ម  ចូលរួម សិក្ខាសាលា ផេសព្វផេសាយ   ថ្ងេមេសិលមិញ។ រូបថត ធូ វិរៈ
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លោកបៃដនិថាកូរ៉ៃខាងជើងមានមីស៊ីលគៃះថា្នាក់កានត់ៃចៃើនឡើងថៃមទៀតដោយស រលោកតៃំ
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  បេក្ខ ជន 

បេធា នា ធិប តី គណ បកេស បេជា-
ធិប តេយេយ អាមេរិក  គឺ លោក ចូ-
បេ ដិន  បាន ថ្លេង កាល ពី ថ្ងេអា-
ទិតេយថា បេទេស កូ រ៉េ ខាង ជើង  
បច្ចបុេបន្ន  មាន មសី៊លី ចនំនួ កាន-់ 

តេ ចេើន ឡើង  ដេល ក ៏ជា មសី៊លី 
ដ៏ គេះ ថា្នាក់ កាន់ តេ ចេើន ឡើង 
ជាង ពី ម៊ន ផង ដេរ  មូល ហេត៊ 
ដោយ សារ តេ បេធានា ធិបតី 
អាមេរិក  លោក ដូ ណាល់  តេំ 
ប៉៊ណ្ណោះ ។ 

 លោក ច ូ បេ ដនិ  ក ៏បាន ចោទ-
បេកាន់ លោក ដូ ណាល់  តេំ  
ពបីទ គេប ់គេង អណំាច ផ្តាច ់ការ  
ដូច ជា មេ ដឹក នាំ កូ រ៉េ ខាង ជើង 
លោក គីម  ជ៊ង អ៊៊ន ផង ដេរ  
ខណៈ បាន ធ្វើ ឱេយ ការ ទំនាក់ - 
ទំនង របស់ បេទេស  ជា មួយ 
កេ៊ម សម្ព័ន្ធ មិត្ត តាម ទមា្លាប់ 
របស់ ខ្លួន  ច៊ះ ខេសោយ។ 

អតតី អន ៊បេធានា ធបិត ី បាន 
ថ្លេង នៅ ក្នុង បទ សមា្ភាស មួយ  
ជា មួយ សារ ព័ត៌ មាន CBS  
បណា្តាញ ទូរទសេសន៍ US រយៈ- 
ពេល ៦០ នាទី ថា៖«លោក ដូ-
ណាល់  តេំ  បាន គាំទេ គេប់ 
ជនផ្តាច ់ការ យ៉ាង ចេបាស់ កេឡេត  
ហើយ លោក តេំ  បាន ចង្អុល 
ម៊ខ មិត្ត ភក្តិ របស់ យើង ទាំង- 
អស់ គា្នា ថេម ទៀត ផង » ។ 

លោក ចូ  បេ ដិន  បាន បន្ថេម 
ថា៖« ហេត ៊ដចូ្នេះ ហើយ  អ្វ ីកពំង៊ 
កើត ឡើង នៅ បច្ចុបេបន្ន  គឺ អ្នក-
ឯងមាន កចិ្ច ការ នៅ ក្នងុ បេទេស- 
កូ រ៉េ ខាង ជើង  ដេល ជា បេទេស 
មាន មី ស៊ីល គួរឱេយ គេះ ថា្នាក់ 
កាន ់តេ ខា្លាងំ ឡើង  ហើយ បេទេស 
កូ រ៉េ ខាង ជើង មាន សមត្ថ ភាព 
កាន់ តេ ចេើន ឡើង បន្ថេម ទៀត  
ដេល ពួក គេ មាន ពី ម៊ន » ។ 

 សន៊្ទរ កថា របស់ លោក ច ូ បេដនិ  
បាន ធ្វើ ឡើង កេយ ពី បេទេស 
ក៊ម្មុយ នីស្ត មួយ នេះ  បាន បង្ហាញ 
ម ីស៊លី បាល ីស្ទកិ អន្តរ ទ្វបី ចមា្ងាយ 
ឆ្ងាយ ថ្មី មួយ  នៅ ក្នុង ពេយុហ-
យតេ យោធា មួយ  បាន ធ្វើ 
ឡើង កាល ពី ថ្ងេ ទី ១០  ខេ ត៊លា  
ដើមេបី បេរព្ធ ខួប លើក ទី ៧៥  នេ 
ការ បង្កើតបកេស ពល ករ ក ូរ៉េកពំង៊-

គេប់ គេង អំណាច របស់ ខ្លួន ។ 
លោក ដូ ណាល់  តេំ  បាន 

បើក កិច្ច បេជ៊ំ ៣ ដង  ជា មួយ 
មេដឹកនាំ កូ រ៉េ ខាង ជើង  នៅ 
ចន្លាះ ខេ មិថ៊នា ឆ្នាំ ២០១៨  
នងិ ខេមថិន៊ា ឆ្នា ំ២០១៩  ហើយ 
លោក តេំ  បាន អះ អាង ថា ៖ 
«ការ ទំនាក់ ទំនង ដ៏ ល្អ របស់ 
លោក » ជា មយួ លោក គមី  ជង៊-
អ៊៊ន  គឺ ជា អ្វី ដេល បាន ទប់ សា្កាត់ 
សង្គេម នយ៊ ក្លេ អ៊េរ មយួជា មយួ 
បេទេស កូ រ៉េ ខាង ជើង នះ ។ 

លោក តេំ  បាន ថ្លេង នៅ ក្នុង 
កិច្ច ពិភាកេសោ ទល់ ម៊ខគា្នា តាម 
ទូរទសេសន៍ បេធា នា ធិប តី ច៊ង- 
កេយ  ដេល បាន រៀប ចំ ធ្វើ- 
ឡើង កាល ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ថា ៖- 
« អ្វ ីដេល ជា ការ ទសេស នទ៍ាយ ទក៊ 
នះ  វា អាច នងឹ ជា សង្គេម នយ៊- 

ក្លេ អ៊េរ មយួហើយ លោក មាន រោង- 
ចកេ  ដេល មាន សមត្ថ ភាព អាច 
ផលិត ន៊យ ក្លេ អ៊េរ បាន ។  នៅ 
ក្នុង ពេល នះ  ខ្ញុំ មាន ទំនាក់- 
ទំនង យ៉ាង ល្អ មួយ   ជា មួយ 
លោក គីម  ជ៊ង អ៊៊ន  យើង មាន 
ទនំាក ់ទនំង ល្អ    វា គា្មាន សង្គេម- 
ន៊យ ក្លេ អ៊េរ នះ ទេ » ។ 

 លោក ចូ  បេ ដិន  មាន មធេយោ-
បាយ ឱេយ លោក ដូ ណាល់  តេំ 
កា្លាយ ជា មិត្ត  ហើយ លោក នឹង 
មនិ អនញ៊្ញាត ឱេយ សតេវូណា  បង្ក 
បញ្ហា ដល់ បេទេស អាមេរិក 
ជាដាច់ ខាត ។ 

លោក ច ូ បេ ដនិ  បាន ថ្លេង នៅ 
ពេលគេ  ស ួរ ថា   អ្វគីជឺា ការ គរំាម- 
កំហេង ពី បរទេស ធំ ជាងគេ 
បំផ៊ត ដេលអាមេរិក  កំព៊ង 
បេឈម នះ ៕ Yonhap/SKលោកចូប្រដិនថ្ល្រងនៅក្នងុបទសម្ភាស១ជាមួយសារព័ត៌មនCBS។Yonhap

បារំាងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកវិញកៃយលោក
ErdoganដៀលលោកMacronថាមានបញ្ហាផ្លវូចិត្ត
សុខវ្រងឈាង

 កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ទី២៥  
បេទេស បារាំង  បាន កោះ ហៅ 
ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត ខ្លួន បេចាំ  បេទេស 
តួកគី តេឡប់ មក វិញ  កេយ -      
ពី បេធានាធិបតី តួកគី  លោក          
Racep Tayyip Erdogan  បាន 
និយយ ថា  បេធានាធិបតី បារាំង 
លោក  Emmanuel Macron 
តេវូ ការ ពេយោបាល សខ៊ភាព ផ្លវូចតិ្ត។  
សម្តី របស់ បេធានាធិបតី តួកគី 
ទៅលើ បេធានាធបិតបីារំាង បេប- 
នេះ គ ឺដើមេបី រិះគន ់ឥរយិបថ របស ់
លោកMacron ចំពោះជនមូ- 
ស្លីមក្នុងបេទេសបារាំង។

«តើ ប៊គ្គល ឈ្មាះ  Macron 
នេះ  មាន បញ្ហាអ្វ ីជា មយួ សាសនា 
អ៊ិសា្លាម  និង ជនមូស្លីម?» លោក 
Erdogan  បាន ចោទ សរួ បេប នេះ 
នៅ កិច្ច បេជ៊ំ គណបកេស យ៊ត្តិធម៌ 
និង អភិវឌេឍន(៍AKP)របស ់លោក។  
លោក Erdogan បាន នយិយ 
បន្ថេម ទៀត ថា៖ «លោក Ma-
cron តេូវ ការ ពេយោបាល ស៊ខភាព 
ផ្លវូចតិ្ត! តើមាន អ្វ ីផេសេងទៀត ដេល 
គរួ នយិយ ទៅកាន ់បេមខ៊ រដ្ឋមា្នាក ់
ដេល ជា ប៊គ្គល មិន យល់ ពី សេរី- 
ភាព នេ ជនំឿ សាសនា ហើយ បាន 
បេពេឹត្ត ទង្វើ របៀបនេះ ចំពោះ 

មន៊សេស រាប់ លាន នាក់ ដេល រស់- 
នៅ ក្នុង បេទេស ខ្លួន ដេល មាន 
ជំនឿ សាសនា ខ៊សៗគា្នា ?»

វិមាន Elyse  ដេល ជា ការិយ- 
ល័យ របស់ បេធានាធិបតី បារំាង 
បាន និយយ ថា  សម្ត ីរបស់ លោក 
Erdogan  គឺ ជា ការ បេមាថ ហើយ 
បានកោះហៅ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ខ្លនួ 
បេចំា កេង៊អង់ ការា៉ា លោក Herve 
Magro  មក ពិគេះ យោបល់។

ជា ការ ឆ្លើយ តប នឹង សម្ត ីលោក 
Erdogan អ្នក នំាពាកេយ វិមាន  Elyse 
បាន និយយថា៖ «ការ អតា្ថា ធិបេបាយ 
របស់ បេធានា ធិបតី  Erdogan  គឺ 
មិន អាច ទទួល យក បាន ទេ។  ភាព - 
ជេល៊ លើស លប់  និង ភាព ជម្លើយ  គឺ 
មិនមេន ជា វិធីសាស្តេ ទេ។ យើង 
ទាម ទារ ឱេយ លោក  Erdogan  ផ្លាស់- 
ប្ដរូ ទិសដៅ នេ គោល នយោបាយ 
របស់ គាត់  ពីពេះ វា មាន គេះ- 
ថា្នាក់គេប់ បេបយ៉ាង។  យើង នឹង មិន 
ចូល រួម ក្នងុ ការ វាយ បេហារ ពាកេយ- 
សម្ត ីដេល មិន ចំា បាច់  ហើយ ក៏ មិន 
ទទួល យក ការបេមាថ នះ ដេរ។»

   គួរ កត់សមា្គាល់ ថា  ការ ថ្លេង - 
សន៊្ទរកថា របស ់លោក Erdogan  
ជា សញ្ញាមួយ នេ បេតិកម្ម កំព៊ង 
កើន ឡើង ក្នុង បណា្តា បេទេស កាន់ 
សាសនា អ៊សិា្លាម បង្កឡើង ដោយ- 
សារ តេ ការអះអាង របស់ លោក  

Macronថា សាសនា អ៊ិសា្លាមថា 
ជាសាសនា មួយ ដេល កំព៊ង មាន 
វបិត្ត ិនៅទទូាងំ ពភិពលោក ដោយ- 
សារ តេ បេកាន ់ជហំរ តងឹតេង ខា្លាងំ។ 
បេទេស ក្នុង តំបន់ អារា៉ាប់ មួយ 
ចំនួន បាន ធ្វើ ពហិការ មិន ទិញ 
ផលិត ផល បារាំង។

ក្នុង ខេ នេះ  លោក Macron 
បាន ប្ដេជា្ញាថា នឹង បង្កេប កេ៊ម 
«អ៊សិា្លាម បបំេក ខ្លនួ នយិម» បនា្ទាប ់
ពី បេទេស បារាំង  តេូវ បាន រង្គាះ - 
រង្គើ  ដោយ ការ សមា្លាប់ កាត់ កេបាល 

លោក  Samuel Paty កាល ពី 
ថ្ងេ ទី១៦  ខេត៊លា។ លោក Paty 
គឺ ជា សាស្តាេចារេយ បេវត្តិវិទេយោ និង 
ភូមិវិទេយោ មា្នាក់ ដេល បាន បងេៀន 
សសិេស អពំ ីសេរភីាព នេ ការបញ្ចេញ 
មតិ ដោយ លោក បាន បេើបេស់ 
របូត្លកុអពំ ីពេយោការ ីMuhammad  
គរូ ដោយ កាសេត កបំ្លេង  Charlie 
Hebdo បង្ហាញ ដល ់សសិេស ដេល 
នេះ ជា ការបេមាថ សាសនា អ៊ិ- 
សា្លាម  បើទោះ ជា ការបង្ហាញនះ 
ជា ផ្នេក មួយ នេ សេរីភាព នេ ការ - 

បញ្ចេញមតិ ក៏ដោយ។ មន៊សេស៧ 
នាក់ ក្នុង នះ មាន និសេសិត២ នាក់ 
តេវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ ទាកទ់ង នងឹ ការ- 
ធ្វើឃាត  លោក Paty ហើយ 
ឃាតក រជា ជនជាតិឆេ ឆីន  អាយ៊ 
១៨ ឆ្នា ំតេវូ បានប៉លូសិ បាញ ់សា្លាប ់
នៅជិត កន្លេង កើត ហេត៊។

ហេត៊ការណ៍ សមា្លាប់ កាត់ កេបាល 
លោក Samuel Paty កើត ឡើង 
ចំ ពេលមាន ការ ជំនំ៊ជមេះ លើ រឿង ក្តី 
បេវត្តសិាសេ្ត ទៅលេ ីអ្នក សមគំនិត 
១៤នាក់  នៅ ក្នងុ ការវាយ បេហារ 

មួយ កាល ពី ខេ មករា ឆ្នា២ំ០១៥ 
ទៅលើកាសេត Charlie Hebdo 
ដេល បាន ច៊ះ ផេសោយ គំនូរ ត្លកុអំពី 
ពេយការី Muhammad ដេល អំពេ ី 
បេប នេះ  តេវូ ហាម ឃាត់ យ៉ាង តឹងរឹ៊ង 
ដោយ អ្នក គោរព សាសនា អិ៊សា្លាម។

 នៅ ក្នងុ ការ បាញ ់បេហារ កាល- 
ពី ឆ្នាំ២០១៥  ជន ល្មើស ២នាក់ 
បាន បើក ការ វាយ បេហារបណា្តាល 
ឱេយ បគ៊្គលកិ កាសេត Charlie Heb- 
doចំនួន១២រូបសា្លាប ់។ 

គរួបញ្ជាកថ់ា  របូគនំរូ នេ ពេយោការ ី
មូហាមា៉ាត់  អាច បង្ក ការបេមាថ 
យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ ក្នងុ សហគមន ៍មសូ្លមី 
ពេះ សាសនា អ៊ិសា្លាម ហាមឃាត់ 
ការ បេីបេស់ រូប ពេះ អាល់ឡោះ  
និង ពេយោការី មូហាមា៉ាត់។

យ៉ាងណាមិញ  ជម្លាះ ការទូត 
នេះគឺជា បញ្ហាច៊ង កេយ បង្អស់ 
ដេល ធ្វើ  ឱេយ ភាពតាន តឹង រវាង បារំាង 
និង តួកគី កើន ឡើង។ បើ ទោះបី ជា 
បេទេស ទំាង២គឺ ជា សម្ពន័្ធមិត្ត ក្នងុ 
អង្គការ ណាតូ ក៏ដោយ ក៏ ពួកគេ មាន 
គោលន យោបាយ ផ្ទយុគា្នា លើ បញ្ហា 
ភូមិសាស្តេ នយោបាយ មួយ ចំនួន 
ដេល រួម មាន សង្គេម សី៊វិល នៅ សី៊រី 
និង លីបី៊ ជម្លាះ នៅ មេឌីទេរា៉ាណេ 
ខាង កើត  និង ជម្លាះ រវាង អាមេនី  និង 
អាហេសេប៊េហេសង់ ក្នងុ តំបន់ Nagorno-
Karabakh ដេរ៕

លោកRacepTayyipErdoganថ្ល្រងនៅក្នុងសភា។រូបAFP



តពីទំព័រ ១...ការបរទេស
បារាងំនៅក្នងុសេចក្តថី្លេងការណ៍
មួយចេញផេសាយកាលពីថ្ងេអាទិតេយ
ទី២៥ខេតុលា។សេចក្តីថ្លេង-
ការណ៍បានបញ្ជាក់ថា៖«ការអំ-
ពាវនាវឱេយធ្វើពហិការនេះគឺជា
រឿងគ្មានមូលដ្ឋានដេលគួរតេ
បញេឈប់ជាបនា្ទាន់ហើយក៏តេូវ
បញេឈប់ការវាយបេហារទាំងអស់
បេឆាំងនឹងបេទេសបារាំងដេល
កំពុងតេូវបានជំរុញដោយជន-
ជាតិភាគតិចជេុលនិយម»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុន លោក

Macron បានថ្លេងសារធ្ងន់ៗ
ឆ្លើយតបទៅនងឹការសម្លាប់កាត-់
កេបាលសាស្តេចារេយបេវត្តវិទិេយានងិ
ភូមិវិទេយាឈ្មាះSamuelPaty
បនា្ទាប់ពីលោកសាស្តេចារេយរូប
នេះ បានបេើបេស់រូបត្លុកកំប្លេង
អំពីពេយាការីMuhammadគូរ-
ដោយកាសេតកបំ្លេងបារាងំChar-
lieHebdoដើមេបីបង្ហាញដល់
សិសេសក្នុងមេរៀនមួយនិយាយពី
សេរីភាពនេការបញ្ចេញមតិ។
លោកបេធានាធិបតីរូបនេះ

បាននិយាយថា«គេូបងេៀន
ឈ្មាះSamuelPatyតេូវបាន
សម្លាប់ដោយពួកអ៊ិសា្លាមជេុល-

និយមដេលចង់បំផ្លាញអនាគត
របស់យើងប៉ុន្តេយើងនឹងមិន
បោះបង់ចោលរូបត្លុកទាំងនោះ
ឡើយ»។ជាមួយគ្នានេះកាលពី
ថ្ងេអាទិតេយលោកMacronបាន
សរសេរក្នងុបណ្តាញសង្គមTwit-
terទៀតថា៖ «យើងនឹងមិន
ចុះចាញ់ចំពោះបដិវត្តន៍អ៊ិសា្លាម
ជេុលនិយមឡើយ។យើងមិន
ទទួលយកការនិយាយញុះញង់
ឱេយស្អប់គ្នាហើយយើងការពារ 
ការជជេកវេកញេកដោយមន-
ហេតុផល»។
ប៉ុន្ដេបេជាជនមូស្លីមវិញមើល

ឃើញថាការពណន៌ាណមួយឬ
ការនិយាយពីអ្វីក៏ដោយ ឱេយតេ
ទាក់ទងនឹងពេយាការីរបស់ពួកគេ
នោះគឺជាការបេមថ។បេជាជន
មសូ្លមីបានផ្ទុះកហំងឹចពំោះបេធា- 
នាធិបតីបារាំងដេលនិយាយ-
ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពួកគេថា
«សាសនាអ៊សិា្លាមកពំងុមនវបិត្តិ
នៅទទូាងំពភិពលោកដោយសារ
តេបេកាន់ជំហរតឹងតេងខ្លាំង»។
ជាបេតិកម្មតបតនឹងសម្តីនេះ

នៅបេទេសអារា៉ាប់ប៊ីសាអូ៊ឌីត
ដេលជាបេទេសមនសេដ្ឋកិច្ចធំ
ជាងគេនៅតបំន់អារា៉ាប់មនការ-

អំពាវនាវឱេយធ្វេីពហិការមិនលក់
ទំនិញបារាំងនៅតាមហាងដេល
នេះគឺជានិនា្នាការទី២បេឆាំងនឹង
បេទេសបារាំង។ទន្ទឹមនឹងនេះ
ការតវា៉ាតេវូបានគេឃើញមននៅ
បេទេសលីប៊ីសុីរី និងតំបន់-
ហា្គាហេសាដេរ។នៅតាមផេសារទំនើប
មួយចំនួនក្នុងបេទេសហេស៊កដនី
កាតានងិកវូ៉េតផលតិផលបារាងំ
ក៏តេូវបានគេដកចេញពីហាង
ផងដេរដូចជាសក់និងគេឿង-
សម្អាងដេលផលិតនៅបារំាង
ជាដេីម។
ចណំេកឯមេដកឹនាំនយោបាយ

នៅក្នុងបេទេសតួកគី និងបា៉ាគី-
សា្ថាន បានចោទបេកាន់លោក
Macronថាមិនគោរព«សេរភីាព-
នេជំនឿ»និងបានធ្វើឱេយជនជាតិ
ម៉ូស្លីមរាប់លាននាក់នៅបារាំង
បាត់បង់ឱកាស។ កាលពីថ្ងេ
អាទិតេយបេធានាធិបតីតួកគីលោក
RecepTayyipErdoganបាន
ស្នើជាលើកទី២ថាលោកMa-
cronគរួតេស្វេងរក«ការពេយាបាល
បញ្ហាផ្លូវចិត្ត»កេយបញ្ចេញ 
ទសេសន:របស់លោកចពំោះសាស-
នាអ៊ិសា្លាម។មេដឹកនាំបា៉ាគីសា្ថាន
លោកImranKhanបានចោទ-

បេកាន់មេដឹកនាំបារាំងថាបាន
«វាយបេហារលើសាសនាអ៊សិា្លាម
ដោយគ្មានការយល់ដឹងអំពី
សាសនានេះឡើយ»។លោកបាន
សរសេរតាមបណ្តាញសង្គម
twitterថា៖ «បេធានាធិបតី
Macronបានវាយបេហារនិង
ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍
បេជាជនម៉សូ្លមីរាបល់ាននាក់នៅ
អឺរ៉ុបនិងទូទាំងពិភពលោក»។
នៅបេទេសកូវ៉េតបេធាន-

សហជីពលោកFahdAl-
Kishtiបានបេប់សារព័ត៌មន
រ៉យទ័រថា៖«រាល់ផលិតផល
បារំាងទំាងអស់តេវូបានដកចេញ 
ពីសហករណ៍អ្នកបេើបេស់
ទំាងអស់»។សមគមកេរដ្ឋា-
ភិបាលនេកេមុអ្នកបេើបេស់ដេល 
មនសហគេសជាង៧០ជា
សមជិកបានចេញសេចក្តីថ្លេង- 
ការណ៍ធ្វើពហិការនៅថ្ងេទី២៣
ខេតុលា។បេធាននិងសមជិក

កេមុបេកឹេសាភិបាលនេសមគម
Al-Naeemបានសមេចធ្វើ-
ពហិការផលិតផលបារំាងទំាង-
អស់ និងដកយកផលិតផល
ទំាងនោះចេញពីផេសារទំនើប។ 
កូវ៉េតនំាចូលផលិតផលពីបេ- 
ទេសបារំាងមនតម្លេជាទឹក- 
បេក់បេមណ១,១៦ពាន់លាន-
ដុលា្លារក្នុងឆា្នា២ំ០១៩។នេះបើ-
យោងតាមព័ត៌មនពីការិយា- 
ល័យស្ថតិិកូវ៉េត៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពុធទី២៨ែខតុលាឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

បារំាងប្រកាសឱ្រយបញ្រឈប់ការធ្វើពហិការ...

លោកប្រធានា  ធិបតីបារំាង Emmanuel  Macron ថ្ល្រង ទៅ កាន់សារព័ត៌មាន   កាល ពីថ្ង្រទី ២៣ ខ្រតុលា។ AFP

យុទ្ធនាការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ចាប់ផ្តើមទទួលវិភាគទាននៅធនាគារកាណាឌីយ៉ា
នាយកបេតិបត្តិកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍លោកJamesOng(រូបទី២រាប់ពីឆ្វេង)កាលពីពេលថ្មីៗ 

នេះបានធ្វើដំណើរទៅទីសា្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគរកាណឌីយា៉ាដើមេបីសម្តេងអំណរគុណដល់
នាយកបេតិបត្តិលោកRaymondSia(រូបកណ្តាល)អនុបេធានជាន់ខ្ពស់លោកMoonByung
Soon(រូបខងសា្តំ)និងគណៈគេប់គេងចំពោះការគំទេរបស់ពួកគេទៅលើបុ៉ស្តិ៍យុទ្ធនាការសង្គេះ
ជនរងគេះកេយទឹកជំនន់៕
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ទីបំផុតការប្រកួតប្រជ្រង
ស្នាដ្រគំនូរWhiteCanvasCam-
bodia 2020 រដូវកាលទី១ដ្រល
រៀបចំដោយក្រមុហ៊នុSocialCom-
passCambodiaបានរកឃើញ
ម្ចាស់ជយលាភីរបស់ខ្លនួហើយខណៈ
ការប្រកាសលទ្ធផលនិងច្រករង្វាន់
ជូនដល់ជយលាភីនោះបានធ្វើឡើង
នៅឯវិចិត្រសលសិល្របៈន្របរិវ្រណ
សណ្ឋាគារiRoHaGardenHotel
កាលពីលា្ងាចថ្ង្រទី២៤ខ្រតុលាឆ្នាំ
២០២០កន្លងមក។
បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកណកា-

មរូ៉ាហុដី្រតាកា(NakamuraHide-
taka)ជានាយកក្រុមហ៊ុន Social
CompassCambodiaបានឱ្រយដឹង
ពីការប្រងច្រករង្វានជ់យលាភីន្រការ-
ប្រកួតគំនូរWhiteCanvasCam-
bodia2020ថា៖«យើងប្រងច្រក
រង្វានជ់យលាភីន្រការប្រកតួន្រះជា២
ផ្ន្រកន្រក្រមុវចិតិ្រករគឺជយលាភីកមុរ
នងិជយលាភីមនសុ្រសធំហើយយើងក៏
មនក្រមុគណៈកម្មការកាត់ស្រចក្តីន្រ
ការប្រកួតគំនូរន្រះយើងមនលោក
ប៉ោយឈនុលីមកពីសលាហ្វារពន្លឺ
សិល្របៈ ខ្រត្តបាត់ដំបងនិងលោក
ស្រង វិសលជាគ្រូបង្រៀនសិល្របៈ
គនំរូនៅសលាសលិ្របៈគនំរូយ៉ោម៉ោដា-
ក្នងុរជធានីភ្នពំ្រញ។រង្វាន់ជយលាភី
សំខាន់សម្រប់ក្រមុវិចិត្រករ និងវិចិត្រ-
ការិនី គឺមនរង្វាន់ធំ GoldPrize
រង្វាន់ SilverPrizeនិងរង្វាន់
BronzePrizeដ្រលមនទាំងកុមរ
នងិមនសុ្រសធ។ំក្រពីន្រះយើងក៏មន
រង្វាន់ផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររសម្រប់
លើកទកឹចតិ្តរួមសលិ្របករ-សលិ្របការនិី
គនំរូដ្រលរមួមនរង្វាន់AsianPrize
រង្វាន់ Social Compass រង្វាន់
EasternCultureFoundation
Prize រង្វាន់ EmbassyPrize
រង្វាន់HopePrizeនិងរង្វាន់Next
GenerationPrizeជាដើម»។
សម្រប់មនុស្រសធំ រង្វាន់ជយលាភី

GoldPrizeបានទៅវិចិត្រការិនី-
គឿមកូឡាប(KoeurmKolab)
ជាមួយនឹងស្នាដ្រដ្រលមនចំណង-
ជើងថា«ម្ភ្រម្ភ្រឬCovid-19»មកពី
ខ្រត្តបាត់ដំបងដ្រលអតីតជាសិស្រស
សលាសិល្របៈហ្វារពន្លឺសិល្របៈ និង
បច្ចុប្របន្នជាគ្រូបង្រៀនសិល្របៈ និង
សិល្របករគំនូរផងដ្ររខណៈឯរង្វាន់-
SilverPrizeបានទៅលើវចិតិ្រការនិី
ខ្ចីទូច(KhchaoTouch)ខណៈ
រង្វាន់ BronzePrizeបានទៅលើ-
វិចិត្រករលោកឈឺមហ្រ(Chhim
Hai)។ សម្រប់កុមររង្វាន់ Kids-
GoldPrizeបានទៅកុមរឡូហ្រសា
(Loza)រង្វាន់KidsSilverPrize
បានទៅកុមរឈិន រតនា(Chhen
Rattana)និងរង្វាន់KidsBronze
Prizeបានទៅយុវតីភោគសុគន្ធវារី
(PhorkSokunveary)។
វចិតិ្រការនិីគឿមកឡូាបដ្រលទើប

ឈ្នះពានGoldPrizeដោយទទួល
បានលិខិតវិញ្ញាបនបត្រ១ទឹកប្រក់
រង្វាន់១ពាន់ដលុា្លារនងិកុពំ្រយូទរ័យរួដ្រ
ផលតិដោយកនូខ្ម្ររម៉ោកKoompi១
គ្រឿងដ្រលត្រូវបានគ្រប្រកាសលទ្ធ-
ផលកាលពីលា្ងាចថ្ង្រទី២៤ខ្រតុលា
ឆ្នាំ២០២០នោះបកស្រយពីអត្ថនយ័
ផ្ទាងំគនំរូខ្លនួដ្ររថា៖«ហ្រតុផលដ្រល
នាងខ្ញុំសម្រចជ្រើសរសីយកប្រធាន
បទខ្លនួស្តីពីជងំឺកវូដី១៩ន្រះដោយ-

សរត្រវាជាបញ្ហាសង្គមមួយដ្រល
កំពុងត្រវាយប្រហរមនុស្រសនៅលើ
សកលលោកត្រម្តងមិនម្រនត្រ
ប្រទ្រសកម្ពជុានោះទ្រហើយមកទល់
ព្រលន្រះ វានៅត្របន្តគំរមកំហ្រង
មនុស្រសលើសកលលោកដដ្រលនិង
មនិទានដ់ងឹថាវានងឹត្រវូបញ្ចប់ព្រល-
ណនោះទ្រ។
សម្រប់គំនូរន្រះនាងខ្ញុំបានប្រើ

ព្រលគូរវាខណៈព្រលជំងឺន្រះចាប់-
ផ្តើមកើតមនឡើង រហូតព្រលដាក់-
ប្រកួត។អត្ថន័យន្រផ្ទាំងគំនូរន្រះ
តាមរយៈតួអង្គស្រ្តីម្នាក់អង្គុយនៅលើ
កៅអីពាក់ម៉ោស់ក្នងុទកឹមខុសោកសៅ
ភ្ន្រកសម្លងឹមើលរបូថតគ្រសួរវា៉ាលសិ
និងមើលតាមបង្អួចកញ្ចក់ដ្រលបាន
កើតឡើងព្រលស្ថានភាពប្រទ្រស
នានានៅលើសកលលោកជួបវិបត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩គឺបន្ទប់ធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
ចំពោះការសម្លឹងរូបគ្រួសរវា៉ាលីនិង
មើលតាមបង្អួចកញ្ចក់ មនន័យថា
ស្រ្តីរូបន្រះមនក្តីសង្វ្រគខ្លួនខណៈ-
ព្រលប្រកគ្រសួរដោយសរភាពភ័យ-
ខា្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ហើយក៏បាន
ប្រៀបធៀបខ្លនួទៅនងឹក្រមុសត្វតចូៗ

ដ្រលនៅខាងក្របន្ទប់ចតា្តាឡីស័ក
នោះហក់មនស្ររភីាពជាងខ្លនួនាង
ទៅវិញនាព្រលន្រះ»។
វចិតិ្រការនិីគឿមកឡូាបក៏បានបន្ត

បរិយយទៀតថា៖ «ចំណ្រករូបភាព
ផ្រស្រងៗទៀតមនដូចជាដបអាល់-
កុលដបជ្រលដ្រលនៅក្រប្ររស្រ្តីនោះ
គឺចង់បញ្ជាក់ថានាព្រលបច្ចុប្របន្ន
មនុស្រសគ្រប់រូបចាប់យកការប្រុង-
ប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាមួយការរីករលដាល
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ដូច្ន្រះដបអាល់កុល
និងដបជ្រលជារបស់ចាំបាច់បំផុត
ត្រូវដាក់តាមខ្លួនដើម្របីបង្ការនិងជួយ
បញ្ចៀសការឆ្លងជំងឺ។ចំណ្រកឯ
ក្រដាសរយបា៉ោយនៅលើកម្រលឥដ្ឋ
នោះវញិវាជាក្តីទកុ្ខសោករបស់មនសុ្រស
ដ្រលកំពុងត្រជាប់បំណុលធនាគារ
អត់មនការងរធ្វើឬការបទិអាជវីកម្ម
របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននាអំឡុង-
ព្រលមនវិបត្តិកូវីដ១៩ន្រះ»។
ចណំ្រកឯលោកប៉ោយឈនុលីជា

គ្រូបង្រៀនសិល្របៈគំនូរ និងគំនូរជីវ-
ចលនៅសលាហ្វារពន្លឺសិល្របៈនិង
លោកស្រង វិសលជាគ្រូបង្រៀន-
គំនូរនៅសលាសិល្របៈយ៉ោម៉ោដា

ដោយអ្នកទាំង២គឺជាសមជិកន្រ
ក្រមុគណៈកម្មការវាយតម្ល្រនិងជ្រើស-
រីសស្នាដ្រជាប់រង្វាន់ជយលាភី
សម្រប់ការប្រកតួគនំរូWhiteCan-
vasCambodia2020ន្រះក៏បាន
បង្ហើបឱ្រយដឹងពីរបៀបន្រការសម្រច-
ជ្រើសរីសស្នាដ្រនិងប្រគល់រង្វាន់ធំ
ទាងំ៣មនរង្វាន់GoldPrizeរង្វាន់
SilverPrizeនិងរង្វាន់ Bronze
Prizeផងដ្ររ។
ជាពិស្រសនោះសម្រប់ការសម្រតិ-

សម្រំងជ្រើសរីសយកស្នាដ្ររបស់
វិចិត្រការិនីគឿមកូឡាបដ្រលឈ្នះ
រង្វាន់ធំ GoldPrizeលោកប៉ោយ
ឈុនលីក៏បានបញ្ជាក់ថា៖ «ចំពោះ
ស្នាដ្ររបស់វិចិត្រការិនីគឿមកូឡាប
ដ្រលបានឈ្នះរង្វាន់ធំនៅក្នុងការ-
ប្រកតួWhiteCanvasCambodia
2020ន្រះបានគោរពនូវគោល-
ការណ៍ទាំង៥ដ្រលជាលក្ខខណ្ឌចាំ-
បាច់យើងបានប្រើដើម្របីចម្រញ់រក
ស្នាដ្រល្អត្រឹមត្រូវមិនលម្អៀងដោយ
ប្រការណមួយឡើយ។ដូច្ន្រះស្នាដ្រ
គំនូរន្រះពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួល-
បានរង្វាន់GoldPrize»៕

ការប្រកួតប្រជ្រងគំនូរ
WhiteCanvas
Cambodiaបាន
រកឃើញជយលាភី

កេមុ ជយលាភី ទំង កុមារ និង មនុសេសធំ នេការបេកួត គំនូរ White Canvas Cambodia ឆ្នា២ំ០២០ រដូវកាលទី១  ។ រូបថតសហការី

លោក ប៉ាយ ឈុនលី ពេល បញ្ជាក់ ពីស្នាដេ   ស័ក្តសិម  ទទួល រង្វាន់ Gold Prize។ រូប សហការីវិចិតេការិនី គឿម កូឡាប នាពេល ទទួលជយលាភី Gold Prize   ពីគណៈបេតិភូ។ រូបសហការី



ក្រុងប៉្រកាំង :ជីវិតនៅលីវ
នងិអត់ឱកាសណាត់ជបួស្នេហ៍
កេកេុងប៉េកាំងដោយសារតេ
វិបត្ដិកូវីដអាមីុតេូវបានលើក
ទកឹចតិ្តដោយមតិ្ដនារៗី ដទេក្នងុ
កេុមឆាតនារីលើអនឡាញឲេយ
ស្វេងរកដណំោះសេយចពំោះ
ភាពសេកឃ្លាននេចំណង់ជា-
មួយនឹងការបេើបេស់ឧប-
ករណ៍សិច។
ស្ដេីវ័យ២៧ឆា្នាំដេលសុំមិន

បង្ហាញអត្ដសញ្ញាណនិយាយ
ថា៖ «ដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍
ខ្លាចនងិខ្មាសអៀននងឹបេើវា។
ឥឡូវនេះខ្ញុំរកឃើញពិភពថ្មី
សមេប់ខ្លួនឯងហើយ»។
អាមីុគេងបន្ថេមឧបករណ៍

ដើមេបីបង្កើនភាពសេស់បពំេង។
តមេូវការឧបករណ៍សិចកំពុង
តេកើនឡើងក្នុងបេទេសចិន
ដេលជាទីផេសារនាំចេញឧប-
ករណ៍កំដរកាមគុណដ៏ធំបំផុត
ក្នុងពិភពលោក។
ទាំងនេះមួយផ្នេកតេូវអរ-

គុណដល់ជំងឺរាតតេបាតដេល
បង្កឲេយមានការខណ្ឌចេករវាង
ដេគូស្នេហានិងការបិទទីតាំង
កមេសាន្ដរយៈពេលយូរដើមេបីកាត់-
បន្ថយហានិភ័យនេជំងឺឆ្លង។
ប៉នុ្ដេវាក៏ជាផលតិផលផ្លាស-់

ប្ដរូវបេបធម៌ចំពោះការយល់ឃើញ
ថាឧបករណ៍សិចសមេប់តេ
យុវវ័យនិងកាន់តេបើកទូលាយ
ផ្នេកបេជាសាស្ដេផងដេរ។

យីហេងអ្នកធ្វើប្លុកណេនាំ
អំពីសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទនិង
ទំនាក់ទំនងស្នេហាបានបេប់
AFPថា៖«សមេបូរនារីៗ ដេល
សកម្មរឿងសិច រមេងមាន
ទសេសនៈបើកចំហចំពោះការបេើ-
បេស់ឧបករណ៍សិច»។
ឧបករណ៍សចិជាផលតិផល

ក្នុងសេុករបស់ចិនមិនទាន់
អាចបេកួតបេជេងជាមួយ
ផលិតផលបស្ចិមបេទេសឬ
ជប៉ុនឡើយ។ប៉ុន្ដេដោយសារ
ពេញនិយមសមេប់នារីៗ និង
សេដ្ឋី ទីផេសារឧបករណ៍សិច
កំពុងរីកចមេើនរបស់បេទេស
នេះមានតម្លេរហតូដល់១៤,៧
ពាន់លានដុលា្លារ។នេះបើយោង
តាមកេុមហ៊ុនសេវជេវចិន
iiMedia។
សេបពេលនេះតមេូវការពី

បរទេសក៏កំពុងតេហក់ឡើង
ខ្លាំងផងដេរ។
កេុមហ៊ុនយកេសចិនAliEx-

pressបានឲេយដឹងថាពាក់-
កណា្ដាលឆា្នាំ២០២០ការនាំ-
ចេញបានកើនដល់៥០ភាគ-
រយខណៈរោងចកេនានាបេ-
កួតបេជេងផ្គត់ផ្គង់តាមតមេូវ-
ការទីផេសារក្នងុកន្លេងដេលមនុសេស

ពបិាកធ្វើការដណំើរដោយសារ
តេមានវិបត្តិកូវីដ។
នាយកគេប់គេងកេុមហ៊ុន

ShengyiAdultProducts
Co.ដេលមានតេកូលហ្វេង
បានបេប់AFPថា៖«យើងនាំ
ចេញតុក្កតាសិចជាង១ពាន់-
ឈុតក្នុង១ខេ។យើងបាន
បង្កើនសមត្ថភាពផលិតពេញ-
លេញតេម្ដង»។

សហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់
នងិជប៉នុគជឺាគោលដៅចមេបង
សមេប់តុក្កតាសិចដេលក្នុង
១ឈុតមានតម្លេជិត៣០០
ដុលា្លារ។
លោកបានបន្តទៀតថា៖

«ពេលនេះមនុសេសកាន់តេបើក-
ទូលាយហើយពួកគេមិនគិត
ថាឧបករណ៍ទាំងនេះជាវត្ថុ-
ចម្លេកទៀតឡើយ»។

អាមុីនយិាយថានាងរពំងឹថា
សង្គមចនិដេលធ្លាបត់េអភរិកេស-
និយមខ្លាំងនឹងកាន់តេទទួល-
យកនវូវបេបធម៌នេការបេើបេស់
ឧបករណ៍សិចហើយកា្លាយជា
រឿងធម្មតាបំផុត។
នាងបន្ដថា៖ «ខ្ញុំសងេឃឹមថា

មនសុេសគេប់របូអាចទទលួបាន
បទពិសោធសេណុកសុខសេលួ
ក្នុងជីវិត»៕AFP/HR
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ចិនដ្រលនំាមុខខាងផលិតឧបករណ៍សិចក៏មានកំណើនអ្នកប្រើប្រស់ក្នងុស្រកុច្រើនដ្ររ។រូបថតAFP

ដោយសារកូវីដ ឧបករណ៍ សិច កាន ត់ែ ពែញ និយម ក្នងុ សង្គម ចិនដ៏អភិរកែស  

យីហ្រងជាអ្នកធ្វើប្លុកណ្រនាំពីផ្លូវភ្រទនៅប្រទ្រសចិន។រូបថតAFP

វីងនិងខ្រមឡ្រហ្វ រួបរួមគ្នាលើក-
កម្ពស់ការធានារ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិនៅ
កម្ពុជា
ធនាគារឯកទេសវីង(ខេមបូឌា)

លីមីតធីតជាកេុមហ៊ុនផ្តល់សេវា
ធនាគារចល័តឈានមុខគេនៅ
កម្ពុជានិងកេុមហ៊ុនធនារា៉ាប់រង-
អាយុជីវិតខេមឡេហ្វដេលជា
បេតិបត្តិករធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិត
ដេលមានអាយកុាលវេងជាងគេនៅ
កម្ពុជាបានប្តេជា្ញាចិត្តបន្តពងេឹង
សេវាកម្មការពារហិរញ្ញវត្ថុដល់
បេជាជនកម្ពុជា។
លោកមា៉ានូរា៉ាចាន់អគ្គនាយកនេ

ធនាគារឯកទេស វីងបានមាន-
បេសាសនថ៍ា៖“វីងបានដាក់បញ្ចលូ
បេសកកម្មក្នុងការកេលម្អបទពិ-
សោធអតិថិជនដោយបេើបេស់
ឌីជីថលនិងការច្នេបេឌិតទៅក្នុងឌី-
អនិអេសាជវីកម្មរបស់យើង។យើង
ចង់ធ្វើការជាមួយដេគូដូចជាខេម-
ឡេហ្វជាដើមដេលមានចក្ខុវិស័យ
បេហាក់បេហេលនឹងវីងក្នងុការដោះ-
សេយសេវាកម្មហរិញ្ញវត្ថុនងិតមេវូ-
ការធនារា៉ាប់រងរបស់បេជាជនកម្ពជុា
រាប់លាននាក់ដេលមានបេក់-
ចំណូលមធេយម។

លោកមា៉ានូបានបញ្ជាក់បន្ថេមថា៖
“ក្នុងនាមជាធនាគារឯកទេស វីង
បានខិតខំអស់រយៈពេល១២ឆា្នាំ
កន្លងមកដើមេបីសមេចចក្ខុវិស័យ
ក្នុងការផ្តល់ឱេយបេជាជនកម្ពុជា
មា្នាក់ៗ នវូលទ្ធភាពទទលួបានសេវា-
ហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទចល័តដេល
មានភាពងយសេួលដើមេបីធ្វើឱេយ
ជីវិតរស់នៅទូទាំងបេទេសមាន
ភាពបេសើរឡើង”។
កេុមហ៊ុនធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិត

កម្ពជុាហៅកាត់ថាខេមឡេហ្វស្ថតិ-
ក្នុងចំណោមកេុមហ៊ុនធនារា៉ាប់រង-
អាយុជីវិតដេលគួរឲេយជឿជាក់បំផុត

នៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។
កេុមហ៊ុននេះបានកា្លាយជាកេុមហ៊ុន
ធនារា៉ាបរ់ងដបំងូគេបផំតុដេលបាន
បេតបិត្តកិារអាជវីកម្មនៅក្នងុបេទេស
កម្ពុជាក្នុងឆា្នាំ២០១២។
កេុមហ៊ុនធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិត

ខេមឡេហ្វបានសហការជាមួយ
ធនាគារឯកទេសវីងចាប់តាំងពីឆា្នាំ
២០១៤ដើមេបីផ្តល់ជូននូវមធេយោ-
បាយបង់បេក់សមេប់អតិថិជន
របស់ខ្លួនឲេយបង់បេក់បុព្វលាភ
តាមរយៈបេព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល
របស់វីង។
លោកបេធនអគ្គនាយកកេមុហ៊នុ

ធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិតខេមឡេហ្វ
ចនសុនឆេបានមានបេសាសន៍ថា៖
“ជាផ្នេកមួយរបស់កេុមហ៊ុនរ៉ូយា៉ាល់
គេុបដូចគា្នាកេុមហ៊ុនធនារា៉ាប់រង
អាយុជីវិតខេមឡេហ្វ និងធនាគារ-
ឯកទេសវីងកំពុងធ្វើការជាមួយគា្នា
ដើមេបីពងេងឹកចិ្ចសហការដើមេបីផ្តលជ់នូ
អតិថិជនរបស់ខ្លួននូវអត្ថបេយោជន៍
បន្ថេមពីកេុមហ៊ុនទាំង២នេះ។
“ខ្ញុំជឿជាកថ់ាយើងអាចឆ្ពោះទៅ-

មុខយា៉ាងរហ័សហើយឈានមុខគេ
ដោយផ្តល់ជូននូវការបង់បេក់
បពុ្វលាភដ៏ងយសេលួចពំោះអតថិ-ិ
ជនរបស់យើងក៏ដូចជាការបង្កើតនវូ

ផលិតផលនិងពងេីកបន្ថេមសេវា-
កម្មធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិតជាមួយ
អត្ថបេយោជន៍ដ៏ចេើនដល់អតថិជិន
របស់យើងទាំង២”។
វីងបានខិតខំបេើបេស់សេវាកម្ម-

ហរិញ្ញវត្ថុឌជីថីលបេកបដោយភាព-
ច្នេបេឌិតដើមេបីជំរុញបរិយាប័ន្ន-
ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងបេទេស។ទន្ទឹម-
នឹងនេះខេមឡេហ្វជោគជ័យក្នុង
ការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើមេបី
ការពារសខុមុាលភាពគេសួារកម្ពជុា
ដោយផ្តលជ់នូនវូផលតិផលការពារ
ធនារា៉ាប់រងអាយុជីវិតសាមញ្ញនិង
មានតម្លេសមរមេយ៕ 

វីងនិងខេមឡេហ្វបន្តផ្តោតលើការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
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លោកមា៉ានូរ៉ាចាន់អគ្គនាយកន្រធនាគរឯកទ្រសវីង។ លោកចនសុនឆ្រអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្រមឡ្រហ្វ។



ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៩

Son និង Kane រួម គ្នា ជួយ រុញ Spurs ទៅលេខ ៥
ប៊ឺនលី : Son Heung-min លោត 

តៃតពៃញ ទំហឹង ជួយ ឱៃយ កៃុម Tot-
tenham Hotspur (Spurs) ដៃល 
លៃង ដូច អត់ មាន កមា្លាំង កំហៃង ឈ្នះ 
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Burnley ១-០ ខណៈ 
គៃប់  ដៃល មាន ភ្ជាប់ ទំនាក់  ទំនង  ជាមួយ 
ដៃ គូ បៃយុទ្ធ  Harry Kane នៃះ បាន 
រុញ កៃមុ របស់ Jose Mourinho ឡើង  
ទៅ លំដាប់ ទី ៥ ក្នុង តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ  
Premier League អង់គ្លៃស ។

កៃុម ធំ ៗ  ទាំង៦ បាន បាត់ បង់ ពិន្ទុ  
ដៃ ល មិន គួរ នឹង កើត មាន នៅ ប៉ុនា្មាន 
សបា្ដាហ៍ នៃ ដើមរដូវកាល នៃះ ហើយ 
កៃុម  Spurs ក៏ ទំនង ជា ចាក ចៃញ ពី 
កីឡដា្ឋាន Turf Moor ដោយ ការ ខក 
ចិត្ត  ដៃរ តៃ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិកូរ៉ៃ 
ខាង តៃបូង Son មាន ឱកាស រក បាន 
គៃប់ ទី៨ របស់ ខ្លួន នៅ នាទីទី ៧៦ 
ដោយ ការ តៃត បណ្ដាក់គ្នា ជាមួយ 
Kane ជួយ ឱៃយ កៃុម តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ 
ដោយមាន ៣ ពិន្ទុ  ។

ឃើញ ថា ពៃល នៃះ Spurs ដណ្ដើម 
បាន ១១ ពិន្ទុ ហើយ ពី ការ បៃកួត ៦ 
លើក របស់ ខ្លួន ដោយ តាម ពី កៃយ 
កៃុម កំពូល តារាង Everton តៃ ២ 
ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ បនា្ទាប់ ពីឈ្នះ ជា លើក ទី 
៣  ក្នុង រដូវ កាល នៃះ ។ 

គៃ ូបង្វកឹ របស់ Spurs លោក Mour-
inho បាន និយាយ សរសើរ កូនកៃុម-
ដៃ គូ បៃយុទ្ធ របស់ គត់  ដៃល គិត ទាំង 
គៃប់ នៃះផង រួម សហការ គ្នា ទម្លុះ 
សណំញទ់ ីបាន ២៩ គៃប ់ហើយ នៅ 
Premier League ដោយ កាល ព ីមនុ 
មាន តៃអតីត កីឡាករ  Didier Drogba 
និង Frank Lampard បុ៉ណ្ណោះ ដៃល 

មាន ចំណៃក ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  
ដោយ ធ្វើ បាន  រហូត ដល់ ៣៦  គៃប់ ។

លោក  Mourinho បាន និយាយ ថា ៖ 
« តៃូវ យល់ ថា គៃប់ យា៉ាង  គឺ កើត ឡើង 
ត ពី សម័យកាល របស់ Maurcio Po-
chettino។ ខ្ញុំ មនិ ចង់ បាន សមទិ្ធផល 
នៃះ តៃ មា្នាក ់ឯង ទៃ តៃវូ ផ្ដល ់ពនិ្ទ ុនៃះ ឱៃយ 
Pochettino ។ ពកួ គៃ លៃង ជាមយួ គ្នា 

យរូ ហើយ។ អ្វ ីដៃល ធ្វើ ឱៃយសបៃបាយ ចតិ្ត 
កាន ់តៃ ខា្លាងំ ជាមយួ ពកួ គៃ ទាងំ២ គ ឺថា 
ទំាង ២នាក់ មិន តៃឹម តៃ ជា កីឡាករ  
កមៃតិ កពំលូ ទៃ  ថៃម ទាងំ ជា មតិ្ត ស្នទិ្ធ- 
ស្នាល គ្មាន ការ ចៃណៃន គ្នា ពោល គឺ 
ពួក គៃ លៃង ដើមៃបី កៃុម » ។

ការ យក បាន  ៣ពិន្ទុ ដ៏ លំបាក  នៃះ 
នងឹ នា ំឱៃយ មាន ភពធរូ សៃល  អារម្មណ ៍

យា៉ាង ខា្លាងំ សមៃប ់លោក  Mourinho 
ដៃល កៃុម របស់ លោក ហាក់ បី ដូច ជា 
អ្នក ពិឃាត  ពិភព លោក អ៊ីចឹង ដើម ខៃ 
នៃះ  ដោយ សរ បាន ទៅ បំបាក់ កៃុម 
បិសច កៃហម Manchester United 
៦-១ ដល ់ផ្ទះ មនុ នងឹ ភ្លាត ់ស្មើ   West 
Ham ទំាង ដៃល ខ្លនួ នំា មុខ ៣-០  មុន  ។

តៃ យា៉ាង ណ  សកម្ម ភព បៃយុទ្ធ 
បៃក ប ដោយ ភព ក្លៀវ កា្លា របស់ កៃុម  
Sp urs ស្ទើរ តៃ រលាយ បាត់ អស់ អំឡុង 
ការ បៃកួត នៅ Turf Moor កន្លៃង ដៃល 
ពួក គៃ ពៃយាយាមយា៉ាង ខា្លាងំ ដើមៃបី បង្កើត 
បាន នូវ  ការ លៃង ដ៏ គួរ ឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
មួយ ទល់ នឹង កៃមុ ដឹកនំា ដោយ លោក 
Sean Dyche ដៃល ទៅ ណ  មិន រួច 
ពី តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ដោយ ការ មិន ឈ្នះ 
សូមៃបី ១ បៃកួតនា រដូវកាល នៃ ះ ។

សមៃប់ បៃកួត ដៃល មាន សភព- 
តឹង  តៃង នៃះ កីឡាករ ខ្ចី ជើង ពី កៃុម-  
Real Madrid ១ រដូវកាល គឺ Gareth 
Bale បាន តៃឹម អង្គុយ កៅ អី កីឡា ករ 
បមៃុង តៃប៉ុណ្ណោះ ដៃល នៃះ មាន ន័យ 
ថា កីឡាករ អន្តរ ជាតិ វៃលល៍ រូប នៃះ 
តៃូវ រង់ចាំ តទៅ ទៀត  សមៃប់ការបាន 
បង ្ហាញ    ខ្លួន លើកទី១ នៅ   Premier 
League ក្នងុ ចណំម  ១១នាក ់ដបំងូ 
រយៈពៃល៧ ឆ្នាំ ៕ AFP/VN

Son (កណ្ដាល) ងើយមើលគ្រាប់បាល់ ដ្រាលខ្លនួត្រាតបំប៉ោងសំណញ់ទី ជួយឱ្រាយក្រាមុ Spurs ឈ្នះ Burnley ១-០ ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ  ខណៈ របូ សម្រស ់កាន ់ត្រ ស្រសស់្អាត  
រហតូ  ដល ់ មហាជន  លាន ់មាត ់ សរសើរ មនិ ដាច ់ព ី
មាត់  និង ល្របី ថា សម្របូរ ក្រុម កន្លង់ ចោម លួង - 
ស្ន្រហ៍    នោះ ប្ររ ជា  តារា ចម្រៀង ស្រី  ដ្រល កំពុង 
ត្រ     ឡើង កូដ  ខ្លាំង នៅ ទ្រនំថោន  កញ្ញា  ផាន វីរា៉ាទី 
ហៅ   កញ្ញា រា៉ាប៊ី មក   រអ៊ូថា ជិត ចប់ ឆ្នាំ ២០២០ 
ហើយ   នាងនៅ ត្រ  គ្មាន មា្ចាស់ ចិនា្តា មក  ន្រប និត្រយ   
ទៅ  វិញ មិន គួរ ឱ្រយ ជឿ។ 

កញ្ញា រា៉ាប៊ី ស្រប់ ត្រ     រអ៊ូ ថា ៖ «រក សង្រសារ ក្នុង 
ស្រុក ១ គ្រប់ ធ្វើ ថា្នាំ  មិន បាន   សោះ  ហើយក៏ គ្មាន   
ប្រុស ស្ន្រហ៍ នៅ បរ ទ្រស ណា  ដ្ររ អ៊ីចឹង សរុប ទៅ  
ឆ្នាំ២០២០ ប្រះដូង នាងខ្ញុំ   គឺ ទទ្រស្អាតត្រម្ដង 
មិន  ទាន់ មាន ប ្រុស ណាមា្នាក់   មក ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ចិត្ត 
ឡើយ»។

ត្រ បើ តាម ប្រភព អ្នក តាម ដានប្រមាញ់  ពី ជីវិត 
ឯក   ជននាង ក៏   ព្រលយឱ្រយ ដងឹ  ថា នា អឡំងុព្រល  
ដ្រល នាង ច្រញ ទៅ    សម្ដ្រង នៅ   សហ អាម្ររិក- 
កាលពីឆ្នាំមុននោះ  នាង មាន គ្រ ទាក់ទងផង ដ្ររ 
ប៉នុ ្ត្រ  ដោយស  រ របូ នាង  មនិ បង្ហាញ  ភ្លើង  ខៀវ ឱ្រយគ្រ  
ទើប ស្ងាត់ ទៅ វិញអស់ទៅ ហើយឥឡូវន្រះ   ប្ររ 
ជា  មក រអ៊ូរ  ក សង្រសារ  មា្នាក់ មិនបាន ទៅវិញ។

ស្រ ីស្អាត រា៉ាប៊ ី តារា ចម្រៀង   ស្រ ី   សខំន ់  
មា្នាក ់   របស់  ផលិតកម្ម ថោនរូបន្រះ  ក៏ - 
ធ្លាប ់ បញ្ជាក់ ដ្ររ ថា  ៖ «ជា រឿង ធម្មតា 
ទ្រ  សម្រប់ ជីវិត  មនុស្រស មិន ទាន់ - 
មាន  គូគ្រង  គឺ ត្រង ត្រ មាន គ្រ មក 
តាម  ដូច្ន្រះ ហើយ។ ត្រ សម្រប់ 
នាង ខ្ញុំ នាព្រល ន្រះ ដូចជា  មិន 
ទាន់ ចង់  គិត  គូរ ខ្លាំង       លើ - 

រឿង   គូគ្រង អ្វី នោះ    ឡើយ 
គ ឺ  នាង  ខ្ញុំ ចង់ ប្រើ  ព្រល  រក 
ប្រក ់ ព ីការងរ សលិ្របៈ ន្រះ 
មួយ រយៈ សិន  ព្រះ   ថា- 
ក្រយ    ពី  បាន វិល  មក ពី  
អាម្ររិក មក  នោះ ខ្ញុំ ក៏-  
ទទួល    ការងរ សិល្របៈ  - 
ច្រើន    ណាសគ់ ឺសងឹ ត្រ គ្មាន 
ព្រល ទំន្ររ ទ្រ  ពី  ១អាទិត្រយ 
ទៅ   ១ អាទិត្រយ  »។

តារា ចម្រៀង ស្រ ី  ផលតិកម្ម 
ថោន   មា្ចាស់ បទ  « មាន់ស្រ» 
ដ្រល   ស្រូប បាន ប្រជាប្រិយ - 
ភាព ល្របី ខ្លាំង ពី យុវវ័យ សម័យ 

ថ្ម ី របូ  ន្រះ ក ៏បន្ត ឱ្រយ ដងឹ ព ីមលូហ្រត ុ ពុទំាន ់បើក ចតិ្ត 
ទទួល  យក ស្ន្រហ៍ ពី ក្រុម កន្លង់ បរទ្រស ជា - 

អាណកិ ជន ខ្ម្ររ-អាម្ររកិ ទាងំ ឡាយ ដ្រល     
តាម  សុ ំស្ន្រហ ៍ ដ្ររ ថា៖ «ម្រយ៉ាង ទៀត អ្នក 

តាម  សរួនាំ ខ្ញុ ំនោះ ភាគ ច្រើន នៅ មនិ 
ទាន់ ព្រញ ចិត្ត ឬ ត្រូវចិត្ត ចង់ បាន - 
របស ់ នាង ខ្ញុំ នោះ  ឡើយ។ នាង ខ្ញុំ ក៏ 
សន្រយ    ក្នងុ ចតិ្ត ខ្លនួ ដ្ររ ថា បើ មនិ ត្រវូ 
ចតិ្ត  នាង ខ្ញុ ំប្រថា្នា ចង ់បាន ទ្រ គ ឺសខុ- 

ចិត្ត នៅទំន្ររ ល្អ ជាង»។
 តារា   ច ម្រៀង ស្រី- 

ដ្រល   ធ្លាប់ផ្តើម អាជីព 
ជា ប្រធន ក្រុម រាំ និង 
ធ្លាប់ជា ពិធី ការិនី ទូរ - 
ទស្រសន៍   ហង្រស មាស-   
កញ្ញា រា៉ាប៊ី  ក៏     ចាប់   
ឱកាស    ទៅ ស ម្ត្រង  - 
ក្រ   ប្រទ្រស ជា លើក- 
ដំបូង ចាប់ តាំង ពី-  
ប្រឡូក     សិល្របៈ មក  ក៏   
បាន ព្រលយ   ពី លក្ខ -  
ខណ្ឌ    ន្រ ស្រច  ក្តី ប្រថា្នា 
ចំពោះ  បុរស ជា គូ គ្រង  
ខ្លួន នាព្រល  អនា គត-     
ដ្ររ  ថា៖ « សម្រប ់ នាង 

ខ្ញុំ បុរស ដ្រល ខ្ញុំ ចង់ បាន 
ឬ ស្រឡាញ់  ជា គូ ជីវិត      គឺជា-  

បរុស  ដ្រល គោរព ស្រឡាញ ់នងិ ឱ្រយ 
តម្ល្រ   ខ្ញុ ំឱ្រយ បាន ច្រើន  គ ឺមាន ស្ររភីាព  ក្នងុ ការ- 

ចាយ  វាយ និង   ការ រស់ នៅ   ជា ដើម»៕ 

កញ្ញា រ៉ាបី៊ រអូ៊ថា ជិត ចប់ឆ្នា២ំ០២០ 
នៅ   តែ    មិន  ទាន់  អាច    រក  ម្ចាស់ ចិត្ត បាន 
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តារា ចមេៀងសេរីាងសេលូន រា៉ាបី៊ រអូ៊ថា  ទោះជិត ចប់ 
ឆ្នា២ំ០២០ ខ្លនួ នៅ តេ  គ្មាន គូគេង ។ រូបថត សហ ការី

អ្នកសេ ីពុធ ធីតា និងស្វាមី បនចូល រួមលើក ពាន យ៉ាងរំភើប ជាមួយសមាជិក កេមុ បឹងកេត។ រូបថត CNCC

បែធាន ក្លបិ បឹងកែត ទម្លាយពី 
ទុក្ខលំបាក មុន ឈ្នះ ពានលីគ 
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  ប្រធន ក្លបិ បឹងក្រត 
អ្នកស្រ ីពុធ ធីតា ដ្រល ត្រវូបានគ្រ 
ចាត់ទុក ថា  ជា ស្រ្ត ីដំបូង គ្រ បាន 
ចូល ប្រឡូ ក ក្នងុ វិស័យបាល់ ទាត់ 
នៅ  កម្ពុជានោះបាន ទមា្លាយ ថា 
អ្នកស្រ ីបាន ជួប ការ លំបាកខ្លាងំ 
ក្នងុ ការ ដឹកនំា ក្លបិបឹងក្រត បុ៉ន្ត្រ 
ការមាន  ឆន្ទៈ និង ធ្វើ ដោយប្រះ- 
ដូងពិតប្រកដ ពិស្រស ការ សូ៊ទ្រ ំ 
«សីុអំបុកសីុអំបិល » ជាមួយ គ្នា 
នៅ ក្នងុគ្រលំបាក វាជា ចំណុច 
សំខន់  ជួយ ឱ្រយ បឹង ក្រត អាចជម្នះ 
នូវរាល់ការលំបាក ទំាង នោះ រហូត 
ឈានមក ឈ្នះ ជើង ឯក លីគកំពូល 
កម្ពជុា ក្នងុ រដូវកាល ន្រះ។ 

«ការដឹកនំា ក្លបិមួយ  ឱ្រយ ទទួល 
បាន ជោគជ័យ វា មិនម្រនជា ការ- 
ងយស្រលួនោះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ សំខន់ 
យើង ត្រវូមាន ឆន្ទៈគឺត្រវូ  ធ្វើដោយ 
ឆន្ទៈពិតប្រកដ ស្រឡាញ់ ពិត 
ប្រកដ ព្រយយាមដោយ ពិតប្រកដ 
នោះ អ្វីៗនឹងទទួលបាន ជោគ- 
ជ័យ»។ ន្រះជា ការ លើក ឡើង 
របស់អ្នក ស្រ ីពុធ ធីតា ដ្រល  បាន 
ថ្ល្រង ប្រប់ នៅ ក្រយពិធី ប្រគល់ 
ពាន ដល់ ក្រុម មា្ចាស់ ជើង ឯក    
កាល ពី យប់ ថ្ង្រចន្ទ។

យា៉ាង ណាក៏ ដោយ អ្នក ស្រ ីពុធ 
ធីតា បាន ទមា្លាយ ថា ការ ដឹកនំា 
ក្លបិ នៅ ក្នងុគ្រ មាន វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ- 
១៩ គឺ អ្នកស្រ ីបាន ជួបការ លំបាក 
ច្រើន។ «វិវត្តសិ្រដ្ឋកិច្ច ដោយសរ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដូចជា ការបិទ ក្របាល 
មា៉ាសីុន អី៊ចឹង គឺ វា សហាវម្រន 

ទ្រន ព្រះ  យើងមិន បាន ត្រៀមខ្លនួ 
ក្រមុហុ៊ន យើង ក៏មិនបានត្រៀម 
ម្ល្រះ៉ហើយយើង បាន សូ៊ ដោយ 
យើងបាន ប្រម្រប្រមូល អស់ ហើយ 
នូវធនធន ដ្រល មាន ត្រ កីឡាករ 
ក៏ បាន យល់ ចិត្ត យើងដ្ររ ទោះបី 
យើងមិន បាន ផ្តល់ ឱ្រយពួកគត់ 
ព្រញ ល្រញ»។

ប្រធនក្លបិ បឹងក្រត រូបន្រះ បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖  «កីឡាករ  សូ៊នៅ 
ជាមួយ យើង សីុអំបុក សីុអំបិល  
ជាមួយ គ្នា មាន ន័យ ថា យើងមាន 
ប្រះ ដូង ឱ្រយគត់ គត់ក៏ មានប្រះ 
ដូង ឱ្រយ យើង គឺ យើង បាន តសូ៊ 
ជាមួយគ្នា។ ការ តសូ៊ របស់យើង 
បាន ឆ្លង កាត់ការលំបាក គឺ លំ- 
បាក ម្រនទ្រន! ដូច ថា លុយមិន 
មានច្រើន ទ្រ មានត្រប្រះ ដូង គឺ 
ប្រះ ដូង ដ្រល ព្រញ ទៅ ដោយការ- 
ស្រឡាញ់ ចំពោះ ពួក គត់។ ជាមួយ 
គ្នា ន្រះ ខ្ញុំក៏  ស្រឡាញ់ នៅ ក្នុង 
វិស័យកីឡា ន្រះ ខ្លាងំ ហើយការ- 
ស្រឡាញ់  ន្រះ ហើយដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ 
យើងមានដល់ ថ្ង្រន្រះ»។

តាម រយៈ ការ ប្រកាស នៅ ក្នងុ 
ពិធី ប្រគល់ ពានដល់ ក្រុមមា្ចាស់ 
ជើង ឯក កាល ពី យប់ ថ្ង្រចន្ទ នោះ 
ក្រមុ បឹងក្រត បាន កា្លាយ ជា មា្ចាស់ 
មា្ចាស់ជើង ឯក ជាមួយ កំណត់ត្រ 
ល្អបំផុត គឺ ឈ្នះ ១២លើក ស្មើ ៥ 
មិនបាន ចាញ់ សោះ   ហើយក្លបិ  
បឹងក្រត  ក៏ បាន កា្លាយ ជា ក្រមុដំបូង 
គ្រ ដ្រល  ទទួល បាន ប្រក់រង្វាន់ 
១៥០ លាន រៀលក្នងុនាមជា ក្រមុ- 
ជើង ឯក ផងដ្ររ ដោយ សរ ត្រ 
ប្រក់រង្វាន់ន្រះ  ទើប ត្រ បង្កើន នៅ 

ឆ្នានំ្រះទ្រ ខណៈ  ឆ្នា ំកន្លងមក ក្រមុ 
ល្រខ ១ បាន ប្រមាណ ៦០ លាន 
រៀល បុ៉ណ្ណោះ។

បន្ថ្រម លើ  ការ ឈ្នះ ពាន លើក ទី 
៣ ន្រះ  លោក  គីម ភក្ត ីបាន កា្លាយ- 
ជា គ្រ ូបង្វកឹ ល្អ  រីឯ អ្នក ចំាទី ហុ៊ល 
គីមហុ៊យ បាន កា្លាយ ជា អ្នក ចំាទី 
ល្អ ខណៈ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ មា៉ាត់ នូរុណ 
បាន ពាន ជា កីឡាករ ល្អ ប្រចាំ 
ព្រតឹ្តកិារណន៍្រះ ដោយ សមាជិក 
ក្រមុ បឹងក្រត ទំាង ៣ ន្រះ បាន  
ប្រក់រង្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត ចំនួន 
៣លាន រៀល ដូចៗ គ្នា។

 បុ៉ន្ត្រ ពាន អ្នក សុ៊តបាល់បញ្ចលូទី 
បាន ច្រើនជាង គ្រ បាន ទៅ លើ ខ្រស្រ 
ប្រយុទ្ធ Privat របស់  ក្រមុព្រះ ខ័ន 
រាជស្វាយរៀង   ហើយ ក្រមុស្វាយ- 
រៀង ក៏ជា ក្រមុ ជើង ឯក រង ប្រចំារដូវ 
កាលន្រះ ផងដ្ររ ដោយ ពួក គ្រ 
ទទួល បាន  ប្រក់រង្វាន់  ៦០លាន 
រៀល រីឯ ក្រមុល្រខ ៣ ភ្នពំ្រញ- 
ក្រន បាន ៥០ លាន រៀល ខណៈ 
ក្រមុ Fair Play បាន ទៅ  ក្រមុ 
យុវជន បាទី ដោយ   បាន  ប្រក់រង្វាន់ 
៨លាន  រៀល។

ជាមួយ បាត់បង់ តំណ្រង ជើង- 
ឯក  ដោយ បាន ត្រមឹ ល្រខ ២ នៅ 
រដូវកាល ន្រះ  ស្វាយរៀង ដ្រល 
មាន ៤១ពិន្ទ ុ ស្មើ បឹងក្រត ដ្ររនោះ 
បាន ធ្វើ រឿង ដ៏ គួរ ឱ្រយគោរព មួយ គឺ 
ក្លិប មួយន្រះ បាន ប្រកាស ថា៖ 
«ប្រក់ រង្វាន់ ៦០ លាន រៀល ដ្រល 
បាន ទទួល ពីការ ប្រកួត លីក កំពូល 
កម្ពជុា យើងនឹង   បរិចា្ចាគ ទំាង អស់  
ជូន ជន រងគ្រះ  ដោយ សរ  ទឹក- 
ជំនន់ នៅតាម បណា្តា ខ្រត្ត»៕

តារាចមេៀងសេ ីកំពុង តេ ឡើង កូដ  នៅ ទេនំ ថោន 
មា្ចាស់បទ«មាន់សេ» កញ្ញា រា៉ាបី៊។ រូបថត  ហុង មិនា 
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