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ភ្នពំេញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហុ៊ន ស្រនកាលពីម្រសិលមិញ
បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងតសូ៊
បន្ថ្រមទៀតប្រឆំាងនឹងអ្នកដ្រល
ចង់កម្ចាត់ត្រកូលហុ៊ន និងបាន
លើកឡើងថាការសម្របសម្រលួ
នយោបាយអាចកើតមនក្រយ-
ព្រលអ្នកនយោបាយដ្រលជាប់-
សំណំុរឿងនៅតុលាការត្រវូបាន
តុលាការកាត់ទោសរួចរាល់។
ការថ្ល្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋ-

មន្ត្រីន្រះបានធ្វើឡើងនៅក្នងុពិធី
សំណ្រះសំណាលជាមួយក្រមុ
ម្រធាវីស្មគ័្រចិត្តដ្រលការពារស្ត្រី
និងជនក្រីក្រ កាលពីម្រសិលមិញ
បុ៉ន្ត្រមិនបានលើកចំឈ្មោះបុគ្គល
ណាម្នាក់ទ្រដោយគ្រន់ត្របញ្ជាក់
ថានយោបាយមនសីុអត់ស្រន
មនស្រនអត់សីុត្រវូបានគ្រលើក-
ឡើងតំាងពីឆា្នាំ២០១៣ដ្រល
ន្រះសំដៅទៅលើបុគ្គលជាអតីត

ម្រដឹកនំាន្រអតីតគណបក្រស
សង្គ្រះជាតិ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាម

លោកម្រធាវីសំសុគង់បុគ្គលន្រ
អតីតគណបក្រសសង្គ្រះជាតិប្រ-
មណជា១៥០នាក់ត្រវូបានជាប់-
ចោទដាច់ដោយឡ្រកពីគ្នាដូចជា
ជាប់ចោទពីបទឧបឃាតញុះញង់
និងរួមគំនិតក្របត់។
លោកហុ៊នស្រនមនប្រសា-

សន៍ថា៖«បើដាក់គោលដៅបង្រួប-
បង្រមួខ្ម្ររអូខ្រ។បើដាក់គោល-
ដៅកម្ចាត់ត្រកូលហុ៊ន សំុផ្ដាំទៅ
ទោះបីរលាយផ្រនដីក៏ហុ៊នស្រន
នៅត្រតសូ៊ផ្ដាំឱ្រយហើយ។ឥឡូវ
មិនម្រនវ៉្រត្រហុ៊នស្រនទ្រវ៉្រត្រកូល
ហុ៊ន។អី៊ចឹងតម្រវូឱ្រយខ្ញុំមនរឿងអី
ដ្រលត្រវូគិត។ប្រធានាធិបតីអា-
ម្ររិកថ្មីដ្រលជាប់ឆ្នាតអាយុ៧៨
ខ្ញុំទើបត្រ៦៨គត់ចាស់ជាងខ្ញុ។ំ
ខ្ញុំមនទាន់ចាស់ឯណា»។
លោកបន្តថា៖«អី៊ចឹងបើអ្នក-
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ក្រសួងសុខាភិបាល
បង្កើតក្រមុការងារធ្វើ
ផ្រនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់-
សំាងប្រឆំាងកូវីដ១៩

កម្ពជុាដាក់សម្ពោធ
ផ្លវូការយុទ្ធសាស្រ្ត
ពាណិជ្ជកម្មតាម
ប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រនិូក

វៀតណាមរីតង់២៦
កន្ល្រងបន្ទាប់ពីការ-
សន្ទនរវងនយក-
រដ្ឋមន្ត្រីប្រទ្រសទំាង២

មុំគនា្ធា

ភ្នពំេញៈក្រសងួសខុាភបិាល
បានបង្កើតក្រមុការងារពសិ្រស
មយួដើម្របីរៀបចំចាត់ច្រងការ-
ធ្វើផ្រនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាង
ប្រឆាងំកវូដី១៩នៅព្រលដ្រល
វ៉ាក់សំាងន្រះមនការទទួលសា្គាល់
ពីអង្គការសុខភាពពភិពលោក
ហើយក្រុមការងារន្រះក៏កំពុង
ត្ររៀបចំនូវកន្ល្រងសម្រប់រក្រសា-
ទុកវ៉ាក់សាំងផងដ្ររ។
លោកស្រីយ៉ក់សម្របត្តិរដ្ឋ-

ល្រខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអងា្គារទី២៤
ខ្រវចិ្ឆកិាថាក្រសងួសខុាភបិាល
បានធ្វើការជាច្រើនជាមួយនឹង
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
និងអង្គការដ្រគូ...តទៅទំព័រ៤

ហុឹនពិសី

ភ្នពំេញៈកម្ពជុាបានសម្ពោធ
ដាក់ឱ្រយដំណើរការជាផ្លូវការនូវ
យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មតាម
ប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិក(Offical
LaunchE-Commerce
Strategy)ក្នុងគោលបំណង
ដើម្របីឈានទៅសម្រចបាននវូ
កំណើនន្រភាពប្រកួតប្រជ្រង
ទាក់ទងនឹងស្រដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជ-
កម្មព្រមទាំងការសម្រចបាន
ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆា្នាំ២០៣០
និងឆា្នាំ២០៥០។
យទុ្ធសាស្ត្រពាណជិ្ជកម្មតាម

ប្រពន័្ធអ្រឡចិត្រនូកិដ្រលដាក់
សម្ពោធន្រះមន១០ជពំកូរមួ-
មនយទុ្ធសាស្ត្រ/គោលនយោ-
បាយនិងផ្ន្រកសម្របសម្រួល
សា្ថាប័ន,ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់ និង
បទប្របញ្ញត្ត,ិបទប្របញ្ញត្តិសម្រប់
សហគ្រសធនុតចូនងិមធ្រយម,
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា
ពត័ម៌នវទិ្រយានងិទរូគមនាគមន,៍
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធជនំាញឌជី-ី
ថល,ប្រពន័្ធទទូាត,់ភស័្តភុារកម្ម
ពាណជិ្ជកម្មក្នងុស្រកុ,ពាណជិ្ជ-
កម្មឆ្លងកាត់ព្រដំ្រន,ការទទលួ
បានហរិញ្ញប្របទាននងិពត័ម៌ន
ពាណិជ្ជកម្មនិងការគំទ្រទីផ្រសារ។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្ល្រង
ក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការយុទ្ធ-
សាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ
អ្រឡចិត្រនូកិកាលពីថ្ង្រពធុថា
ក្នងុបរបិទបដវិត្តន៍ឧស្រសាហកម្ម
៤.០បច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថលគឺជា
គន្លឹះដ៏សខំាន់ក្នងុការជរំញុភាព-
ប្រកតួប្រជ្រងរបស់សហគ្រស
ពាណិជ្ជកម្មលើកកម្ពស់ផលិត-
ភាពបង្កើនការនាំច្រញបង្កើត
ការងារនងិជរំញុកណំើនស្រដ្ឋ-
កិច្ចជាតិ។...តទៅទំព័រ៨

សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:ក្រមុទាហានវៀតណាម

បានរុះរីតង់ចំនួន២៦កន្ល្រង
ដ្រលបានសាងសង់ប៉ុនា្មោន-
ខ្រមុនក្នុងទឹកដីខ្លួននៅជិត
តាមបណ្ដោយព្រំដ្រនខ្រត្ត
កណា្ដោលដ្រលការរុះរនី្រះបាន
ធ្វើឡើង១ថ្ង្រក្រយពីមនការ-
សន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូរវង
លោកហ៊ុនស្រននាយករដ្ឋ-
មន្ត្រនី្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា
និងលោកង្វៀនសួនហ៊្វកុនា-
យករដ្ឋមន្ត្រីន្រសាធារណរដ្ឋ-
សង្គមនិយម...តទៅទំព័រ២

លោកហុ៊នស្រន៖ខ្ញុំនឹងតសូ៊បន្ថ្រមទៀតប្រឆំាង
នឹងអ្នកដ្រលចង់កម្ចាត់ត្រកូលហុ៊ន

សុខវេងឈាង

ភាពតានតឹងរវងអាល្លឺម៉ង់
នងិតកួគីបានកើនឡើងក្រយ
ពីទាហានជើងទឹកអាល្លឺម៉ង់
ដ្រលជាផ្ន្រកមយួន្រប្រសកកម្ម

យោធារបស់សហភាពអឺរ៉ុប
បានឡើងឆ្រកឆ្ររនាវដឹក-
ទំនិញតួកគី១គ្រឿងដោយ
មនការសង្រស័យថាកំពុង
ដកឹអាវធុខសុច្របាប់ទៅប្រទ្រស-
លីប៊ី។

កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ ទី២២
ខ្រវចិ្ឆកិាក្រមុទាហានអាល្លមឺង៉់
ដ្រលច្រញពីនាវចម្របាំងHa-
mburgបានឡើងឆ្រកឆ្ររ
នាវតួកគីមនឈ្មោះRose-
line-Aត្ររកមិនឃើញមន

អាវធុនោះទ្រហើយបានចុះវញិ
ក្រយពីភាគីរដា្ឋាភិបាលតួកគី
បានធ្វើការតវ៉ា។
ប្រសកកម្ម Irini របស់

សហភាពអឺរ៉ុបដ្រលជាអ្នក-
បញ្ជាឱ្រយ...តទៅទំព័រ ១២

ភាពតានតឹងរវងអាល្លម៉ឺង់និងតួកគកីើនឡើងទាក់-
ទងការឆ្រកឆ្ររនវតួកគីធ្វើដំណើរទៅកាន់លីប៊ី



តពីទំព័រ១...វៀតណាម។
លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិ-

បាលខេត្តកណា្ដាលបានថ្លេង
ពីមេសិលមិញថា៖«ទាហានវៀត-
ណាមគាត់រុះរើតង់ទាំង ២៦
តង់ហ្នឹងគឺគាត់រើទាំងសេុងតេ-
ម្ដងដេលមានទាំងតង់ខ្ពស់
ទំាងតង់ទាបឬសំណង់រឹងគេប់-
បេភេទតេម្ដង បុ៉ន្ដេមិនមានបេ-
ទូសរា៉យគា្នាអ្វីទាំងអស់គឺគាត់
ឯកភាពរុះរើចេញទាំងញញឹម
ញញេមដាក់គា្នាទៅវិញទៅមក
ពេះគាត់ថា ចប់បេសកកម្ម
កូវើដ១៩នៅសេុកគាត់ហើយ
ឥឡូវគាត់យល់ពេមរុះរើចេញ
គឺអត់មានទំនាស់អ្វីនឹងគា្នាទេ
សន្ដិភាពល្អណាស់»។
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុានិងរដា្ឋា-

ភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ច-
សន្ទនាទ្វេភាគីតាមបេពន័្ធវើដេអូ
កាលពីថ្ងេទី២៤ខេវិច្ឆិកាបាន
សម្ដេងនវូការពេញចតិ្តលើការ-
រើកចមេើននេកិច្ចសហបេតិបតិ្ត-
ការគេប់ជេុងជេយនាប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយបានឯក-
ភាពគា្នាបន្តពងេឹងកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការដេលមានសេប់
គេប់ជេុងជេយនិងស្ថិរភាព។
យោងតាមសេចក្ដីបេកាស-

ព័ត៌មានរបស់កេសួងការបរ-
ទេសនិងកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
អន្តរជាតិដេលភ្នំពេញបុ៉ស្តិ៍ទទួល-
បានកាលពីមេសិលមិញបានឱេយ
ដឹងថាកិច្ចសន្ទនានោះបានធ្វើ-
ឡើងរវាងលោកហុ៊នសេននិង
លោកង្វៀនសួនហ៊្វុក បាន
ពិភាកេសាអំពីមធេយោបាយ និង
វិធានការនានាក្នុងការជំរុញ
បន្ថេមពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
និងផ្លាស់ប្តូរទសេសនៈលើបញ្ហា
តំបន់និងពិភពលោកដេលជាក្តី

កង្វល់និងផលបេយោជន៍រមួរាប់
បញ្ចូលទាំងកិច្ចសហការក្នងុការ
បេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវើដ១៩ដេរ។
នាយករដ្ឋមន្តេីទាំង២ក៏បាន
ពិភាកេសាគា្នាផងដេរ ពីសារៈ-
សំខាន់ក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជ-
កម្ម និងវិនិយោគទ្វេទិសរវាង
បេទេសទាំង២។
សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មាននេះ

បានឱេយដឹងថា៖«ក្នុងគោលបំ-
ណងនេះថា្នាក់ដឹកនំាទាំង២
បានឯកភាពបេគល់ភារកិច្ច
ដល់កេសួង-សា្ថាប័ននានានិង
អាជា្ញាធរថា្នាក់ខេត្តនេបេទេស
រៀងៗខ្លនួធ្វើការឱេយបានជិតស្និទ្ធ
ជាមួយគា្នាដើមេបីសមេួលដល់-
ការធ្វើដំណើររបស់ធុរជនក៏
ដូចជាលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត
វិធានការបង្ការបញ្ហានានានៅ
តាមបណ្ដាយពេំដេននេបេទេស
ទំាងពីរដេលអាចកើតឡើងជា-
យថាហេតុឱេយបានទាន់ពេល-
វេលា។ថា្នាក់ដឹកនាំទាំង២ក៏
បានអះអាងសាជាថ្មីនូវកិច្ច-
ខតិខំបេងឹបេងរមួដើមេបីពងេងឹ

កិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី
លើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខ
ក្នងុទសិដៅធានាសន្តិសខុនងិ
សណា្ដាប់ធា្នាប់នៅតំបន់ពេំដេន»។
ក្នុងកិច្ចពិភាកេសាដដេលនោះ

ដេរនាយករដ្ឋមន្តេីនេបេទេស
ទំាង២បានអបអរសាទរចំពោះ
ការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញា
បំពេញបន្ថេមលើសន្ធិសញ្ញា
កំណត់ពេំដេនរដ្ឋឆ្នាំ១៩៨៥
និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថេមឆ្នាំ
២០០៥រវាងកម្ពជុានិងវៀតណាម
ពេមទំាងលើពិធីសារទទួលសា្គាល់
ការខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គាល
ពេំដេនគោករវាងកម្ពជុា និង
វៀតណាមនៅឆ្នាំ២០១៩។
យោងតាមសេចក្ដីបេកាស

ពត័ម៌ានដដេលនេះបានឱេយដងឹ
ថានាយករដ្ឋមន្តេីទាងំ២ក៏បាន
គូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នេ
ការផ្លាស់ប្តរូផេនទីឋានលេខា
ពេំដេនរវាងកម្ពជុា-វៀតណាម។
សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មាននេះ

ថ្លេងថា៖«ភាគីទំាង២បានឯក-
ភាពពន្លឿននីតិវិធីដើមេបីផ្លាស់-
ប្តរូលិខិតូបករណ៍នេការផ្តល់-
សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញ-
បន្ថេមនិងពិធីសារឆ្នាំ២០១៩
ឱេយបានឆប់តាមដេលអាចធ្វើ-
ទៅបាន។ថា្នាក់ដឹកនាំទាំង២ក៏
បានប្តេជា្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុត
ដើមេបីដោះសេយកំណាត់ខេសេ-
ពេំដេនដេលនៅសេសសល់
ចំនួន១៦ភាគរយក្នុងគោល-
បំណងបេកា្លាយពេំដេនកម្ពុជា
និងវៀតណាមជាពេំដេនសន្តិភាព
ស្ថិរភាពកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
និងការអភិវឌេឍ»។
លោកវា៉គឹមហុងទេសរដ្ឋ-

មន្តេី និងជាបេធានគណៈ-
កមា្មាធិការចមេុះខណ្ឌសមីានងិ
បោះបង្គាលពេំដេនកម្ពជុា-វៀត-
ណាមបានថ្លេងពីមេសិលមិញថា
បេមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តេងតេបេគល់ការទុកចិត្តមក-
លើគណៈកមា្មាធិការកិច្ចការ
ពេំដេនដេលធា្លាប់ទទួលបាន
ជោគជ័យលើកិច្ចការជាចេើន

ពាក់ព័ន្ធការងរពេំដេនកម្ពុជា-
វៀតណាម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងជា

បេទេសមានឯករាជេយពេញទី
យើងមានចុះហត្ថលេខាសន្ធិ-
សញ្ញាជាមួយបេទេសជិតខាង
យើងនេះគឺជាកិត្តិយសមួយ
សមេប់កម្ពុជាយើងហើយជា
មរតកបេវត្តិសាស្តេទុកឱេយកូន-
ចៅយើងជំនាន់កេយដឹងឮ
ផង។ចំណេកកចិ្ចការដេលនៅ
សេសសល់ចនំនួ១៦ភាគរយ
ទៀត យើងនឹងខិតខំបន្ថេម
ទៀត ដើមេបីដោះសេយបញ្ហា
បញ្ចប់ឱេយបានឆប់តាមដេល
អាចធ្វើទៅបាន»។
លោកវា៉គមឹហងុបញ្ជាក់ថា

នាយករដ្ឋមន្តេីទាងំ២បានដាក់
សំណើ១ទៅរដា្ឋាភិបាលបេទេស
បារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ដើមេបីស្នើសុំអ្នកជំនាញការ
បារាំងមកជួយបង្ហាត់បងេៀន
អ្នកបច្ចេកទេសកម្ពជុានិងវៀត-
ណាមឱេយចេះបំប្លេងផេនទីពី
១០០ពាន់ទៅផេនទី៥០ពាន់
ហើយរដា្ឋាភិបាលបារាំងបាន
យល់ពេមនឹងបញ្ជនូអ្នកជំនាញ
ការខ្លួនមកជួយបងេៀនអ្នក-
បច្ចេកទេសបេទេសទាំង២។
លោក ឡៅ ម៉ុងហេ អ្នក-

វិភាគបញ្ហាសង្គម និងនយោ-
បាយពីមេសិលមិញបានកត់-
សមា្គាល់ឃើញថាការប្ដេជា្ញាចតិ្ត
របស់នាយករដ្ឋមន្តេីបេទេស
ទាងំ២នេះមនិមានអ្វីថ្មីហើយ
ប្លេកបន្ថេមទៀតទេដោយគេន់-
តេចង់រំឭកពីកិច្ចពេមពេៀងដេល
ភាគីទំាង២បានចុះហត្ថលេខា-
ជាមួយគា្នាកន្លងមកបុ៉ណ្ណោះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បេសនិ-

បើភាគីទាំង២ជាប់គាំងអត់-
ពេមពេៀងគា្នាបានលើចណំចុឬ
បនា្ទាត់ពេំដេនជាក់លាក់ហើយ
គឺភាគីទាំង២គួរតេពេមពេៀង
គា្នាទៅរកភាគីទី៣ដេលសា្គាល់
ពេំដេនខ្មេរ-វៀតណាមចេបាស់ជាង
គេ គឺបេទេសបារាំងឱេយជួយ
ដោះសេយទៅ»៕

នៅស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈ គណៈកមា្មាធិការ-
ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប)
កំពុងរៀបចំបិទផេសាយបញ្ជី-
ឈ្មាះពលរដ្ឋចំនួន១៥៤៧៦៧
នាក់ដេលតេវូបានលុបចេញពី
បញ្ជីបោះឆ្នាតសមេប់ឆ្នាំនេះ
ខណៈអ្នកដេលបានចុះឈ្មាះ
ថ្មីមានចំនួនជាង២៦មុឺននាក់
ធ្វើឱេយចំនួនឈ្មាះពលរដ្ឋមាន
សិទ្ធិបោះឆ្នាតក្នុងបញ្ជីមាន
ដល់ជាង៨លាននាក់។
ថ្លេងនៅក្នងុកចិ្ចបេជុំកាលព-ី

មេសលិមិញជាមយួភាគីពាក់ពន័្ធ
ស្តពីីការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពដំណើរ-
ការការតេួតពិនិតេយបញ្ជីឈ្មាះ
និងការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតឆ្នាំ
២០២០លោកហងេសពុទា្ធាសមា-
ជកិនងិជាអ្នកនាំពាកេយគ.ជ.ប
បានឱេយដឹងថាការបិទផេសាយ
បញ្ជីបោះឆ្នាតដំបូងនិងបញ្ជី
ឈ្មាះអ្នកដេលតេូវលបុពីបញ្ជី
នឹងធ្វើនៅថ្ងេទី២៧វិច្ឆកិាបនា្ទាប់
ពីពិនិតេយផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរួច-
រាល់នៅទូទាំងបេទេស។
លោកបន្តថាចំនួនពលរដ្ឋ

ដេលមានឈ្មាះក្នងុបញ្ជីដបំងូ
ដេលនឹងតេូវបិទផេសាយមាន
ចំនួនជាង៨លាន៨សេននាក់
ក្នុងនោះមានសេីចំនួនជាង៤
លាននងិ៧សេននាក។់ចណំេក
ចំនួនពលរដ្ឋដេលនឹងតេវូលុប
ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នាតសរុប
មានចំនួន១៥៤៧៦៧នាក់។
ការបិទផេសាយនេះដើមេបីឱេយ
អ្នកដេលបានចុះឈ្មាះរួចទៅ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មាះខ្លួននិងអ្នក-
ដេលតេវូលុបចេញពីបញ្ជីបោះ-
ឆ្នាតកេងមានអ្នកប្តងឹជំទាស់
និងប្តងឹតវ៉ាលើបញ្ជីទំាង២នេះ។
លោកហងេសពុទា្ធាបានបញ្ជាក់
ថា៖ «បើបេជាពលរដ្ឋពិនិតេយ
ឃើញភាពមិនបេកេតីពលរដ្ឋ
មានសទិ្ធិប្តងឹតវា៉ឬប្តងឹជទំាស់
ជាលាយលក្ខណ៍អកេសរតាមទមេង់
១២០២ ទៅកេុមចុះឈ្មាះ-
បោះឆ្នាតនៅតាមឃុំ-សង្កាត់
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ឈ្មាះឬ
មានឈ្មាះបុ៉ន្តេកត់តេមិនចេបាស់
លាស់ឬគ.ជ.ប លុបឈ្មាះ
មិនបានតេឹមតេូវក្នុងរយៈពេល
៥ថ្ងេយ៉ាងយូរបនា្ទាប់ពីបិទ-
ផេសាយបញ្ជីទាំង២នេះ»។
លោកទេពនថីាអគ្គលេខា-

ធិការគ.ជ.បបានឱេយដឹងថា
កន្លងមកគ.ជ.បបានណេនាំ
ដល់កេមុបេឹកេសាឃំុ-សង្កាត់ដើមេបី
ឱេយសេង់ឈ្មាះអ្នកដេលតេូវ-
លបុពីបញ្ជីឈ្មាះបោះឆ្នាតនងិ
អ្នកចុះឈ្មាះថ្មីជាបេចំមុន

ពេលពនិតិេយនងិចុះឈ្មាះបោះ-
ឆ្នាតហើយឈ្មាះដេលតេវូលុប
តេវូសេង់ចូលក្នងុបញ្ជីថ្មីមួយ។
បើតាមលោកទេពនថីាអ្នក

ដេលតេវូលុបឈ្មាះចេញពីបញ្ជី
ទី១គឺអ្នកទទួលមរណភាព
ទី២អ្នកដេលបានផ្លាស់ប្តូរ
លំនៅឋានចេញពីឃំុសង្កាត់និង
ទី៣គឺអ្នកដេលដកសិទ្ធិបោះ-
ឆ្នាតជាបណ្ដាះអាសន្ន។
លោកបន្ថេមថាអ្នកតេូវលុប

ឈ្មាះចេញពីបញ្ជីមានចំនួន
១៥៤ ៧៦៧នាក់ដេលមាន
ឯកសារចេបាស់លាស់ខណៈអ្នក
ចុះឈ្មាះថ្មីនៅក្នងុឆ្នានំេះមាន
ជាង២៦មុឺននាក់ស្មើនឹង៨៩%
នេផេនការដេលបានដាកច់េញ
ជាង៣០មុឺននាក់។ប៉ុន្តេមាន
ការកើនឡើងជាងឆ្នាមុំនបើទោះ-
បេឈមនឹងជំងឺកូវើដ១៩និង
ជំនន់ទឹកភ្លៀងក្តី។
លោកតុលបេសាទអគ្គ-

លេខាធិការរងគណបកេសឆន្ទៈ-
ខ្មេរបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះ
ការលុបឈ្មាះពលរដ្ឋចេញពី
បញ្ជីបោះឆ្នាតក្នុងចំនួនចេើន
បេបនេះបុ៉ន្តេលោកទទួលសា្គាល់
ការលុបនេះគឺគ.ជ.ប សំអាង
លើភ័ស្តុតាងនិងឯកសារពិត-
បេកដដេរ។លោកបន្តថានៅ
ពេលបិទផេសាយនូវបញ្ជីទំាងនេះ
មន្តេីគណបកេសរបស់លោកនឹង
ចុះទៅតាមដានដើមេបីឱេយដងឹថា
នីតិវិធីដេលគ.ជ.បធ្វើតេមឹតេូវ
ឬមិនតេឹមតេូវ។
លោកកងសាវាងេសមន្តេីផ្នេក

អង្កេតនេអង្គការខុមែ្រហ្វល
បានថ្លេងថាការចុះឈ្មាះនិង
លបុឈ្មាះពលរដ្ឋចេញពីបញ្ជី
បោះឆ្នាតនេះមានលក្ខណៈល្អ
បេសើរប៉ុន្តេនៅតេនីតិវិធីមួយ
ចនំនួដេលគ.ជ.បតេវូសមេប-
សមេួលជាមួយនឹងភា្នាក់ងរ
គណបកេស និងការតេួតពិនិតេយ
ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងមន្តេីគ.ជ.ប
ដេលជាអ្នកចុះបញ្ជី និងការើ
កុំពេយូទ័រមិននៅកន្លេងជាដើម។
លោកបន្តថា៖«គ.ជ.បគរួតេ

សមេួលនីតិវិធីចំពោះភា្នាក់ងរ
គណបកេសនយោបាយ និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធឱេយមានការតេួតពិនិតេយ
ដើមេបីធ្វើយ៉ាងណាអាចទទួល
យកបានគេប់គា្នា»។
គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបច-ំ

ការបោះឆ្នាតបានចប់ផ្តើមចុះ
ឈ្មាះបោះឆ្នាតនិងពិនិតេយ
បញ្ជីឈ្មាះបោះឆ្នាតកាលពី
ថ្ងេទ១ីកញ្ញាដល់ថ្ងេទី១១តលុា
ឆ្នាំ២០២០មានរយៈពេល៤៥
ថ្ងេនិងបានបិទបញ្ចប់កាលពី
ថ្ងេទី១២ខេតុលាកន្លងទៅ៕

សកម្មភាពទាហានវៀតណាមរើតង់ចេញពីតំបន់ដេលគេបានសង់ជិតពេំដេនខេត្តកណា្ដាល។រូបថតFN

វៀតណាម... គ.ជ.បរៀបចំបិទផ្សាយឈ្មោះ
អ្នកតូ្វលុបពីបញ្ជជីាង១៥មឺុននាក់
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ក្រសួងណ្រនំាភ្ញៀវពីវិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដព្រលចូលគាល់ព្រះមហាក្រសត្រនិងជួបថ្នាក់ដឹកនំា
 នៀម  ឆេង

 ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ សខុាភបិាល  
ចៃញ សៃចក្ដ ីណៃនំា យ៉ាង លម្អតិ  
ដល់ ភ្ញៀវ ជាតិ  និង អន្ត រជា តិ 
ដៃល មាន បំណង ចូល គាល់ 
ពៃះ មហា កៃសតៃ សម្ដៃច ពៃះ វ រ- 
រាជ មាតា ជាតិខ្មៃរ និង ជួប សវនា- 
ការ ជាមួយ ថ្នាក់ ដឹក នំា ដោយ តមៃ ូវ  
ឱៃយអ នុ វ ត្តនូ វ វិធាន នា នា  ដើមៃបី  
ទប ់ស្កាត ់ ការ ចម្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ដល់ ពៃះ មហា កៃសតៃ  និង ថ្នាក់- 
ដឹក នាំ កំពូលៗ របស់ កម្ពុជា។

តាម សៃចក្ដី ណៃនាំ ចុះ   ហត្ថ- 
លៃ ខាដោយ  លោក ម៉ម  ប៊ុន- 
ហៃង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង សុខា ភិបាល 
កាលពីថ្ងៃ ទី ២៤ វិច្ឆកិា បានលម្អតិ 
អំពី ការ រៀបចំ វិធី ការពារ   ការ- 
ចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  សមៃប់ ការ- 
ចូល គាល់ ពៃះ មហា កៃសតៃ និង 
ក្នុង ជំនួប ផ្លូវ ការ ជាមួយ   ថ្នាក់- 
ដកឹ នា ំដោយ បៃង ចៃក ទៅ តាម 
ដណំាក ់កាល  រមួ មាន  ដណំាក-់ 
កាល  មុន ពៃល មក ដល់  ពៃល - 
មក ដល់  ក្នុង ពៃល ជួប សវនា- 
ការ  កៃយ ពៃល ជួប និង វិធាន- 
ការ  សមៃប់ អង្គ រកៃស  អ្នក បើក- 
បរ និង អ្នក សរ ព័ត៌ មាន ។

 សៃចក្ដ ីណៃ នំា នោះ  បាន រៀប- 
រា ប់ ទៀត ថ មុន ពៃល មក ដល់ 
បៃ តិភូ ភ្ញៀវ ជាតិ  និង អន្ត រជាតិ 

តៃូវ ទទួល បាន ការ ឯក ភាព ពី 
ពៃះ បរម រាជវាំង អគ្គ លៃខាធិ- 
ការ ដ្ឋាន ពៃទឹ្ធ សភា  រដ្ឋ សភា នងិ 
ខុទ្ទ កាល័ យ លោក នា យក រដ្ឋ- 
មន្តៃី  ហ៊ុន  សៃន  ជា មុន សិន។ 
បៃតិភូ ក៏ តៃូវ កត់ សមា្គាល់ អំពី 
កមៃិត ហានិភ័យ នៃ ទីតាំង  ភូមិ- 
សស្តៃ នៃ ការ ឆ្លង រាល ដល ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩  និង ហានិ ភ័យ នៃ មធៃយោ- 
បាយ ធ្វើ ដំណើរ  ផង ដៃរ។លើស- 
ពី នៃះ ទៀត បៃតិភូ តៃូវ មាន 
វញិ្ញាបន បតៃ ចៃញ ដោយ អាជា្ញា- 
ធរ សុខាភិ បាល ដៃល បញ្ជាក់ 
ថ គា្មាន ជងំ ឺកវូដី ១៩  រយៈ ពៃល 
៧២ ម៉ាង  មនុ ចៃញ ដណំើរ  នងិ 

គា្មាន រោគ សញ្ញា នានា នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ ។

នៅ ពៃល មក ដល់ បៃតិភូ នឹង 
តៃូវ បាន យក សំណាក សមៃប់  
ធ្វើ តៃស្ត រក កូវីដ ១៩ ឱៃយ បាន 
ឆប់ រហ័ស ហើយ តៃវូ ចៀស វាង 
ការ ជបួ ជុ ំក្នងុ ពធិ ីណា ដៃល មាន 
មនុសៃស បៃមូល ផ្ដុំ គា្នា ចៃើន ។

បើ តាម សៃចក្ដ ីណៃនំា ដដៃល 
នៅ មុន ចូល គាល់  ពៃះ មហា កៃសតៃ 
និង ថ្នាក់ ដឹកនាំ បៃតិភូ  និង អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ តៃូវ បាន យក សំណាក 
នងិ ធ្វើ តៃស្ត រក មើល កវូដី ១៩។ 
ការ ចូល គាល់   ឬ ជួប សវនាការ 
អាច ធ្វើ ឡើង ទៅ បាន  លុះ តៃ តៃ   

លទ្ធផល នៃការ តៃស្ត សំណាក 
បញ្ជាក់ ថ អវិជ្ជមាន ជំងឺ នៃះ។  
បៃសិន បើ លទ្ធផល បញ្ជាក់ ថ 
មាន វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ ជំនួប នោះ 
តៃវូ លុប ចោល ភា្លាម។រីឯអ្នក 
ដៃល អម ដំណើរ ជា មួយ បៃតិភូ 
ទាំង អស់  តៃូវ បាន កត់ ក្នុង បញ្ជី 
ឈ្មាះ  នងិ មាន កម្មវធិ ីចៃបាស ់លាស ់
ក្នុង អំឡុង ពៃល មក កម្ពុជា។

សមៃប ់ទតីាងំ ជនំបួ តៃវូ មាន 
ការ រៀបចំ បៃព័ន្ធ រំហួត ខៃយល់ ចៃញ 
ចូល គមា្លាត សុវត្ថភិាព ១,៥ ម៉ៃតៃ 
ការ បៃើ បៃស់ ជណ្ដើរ យន្ត  ពាក់- 
មា៉ាស់  អនាម័យ ពៃល ក្អក កណា្ដាស់ 
និង តៃូវ បាញ់ ថ្នាំ សមា្លាប់ មៃរោគ 

មនុ ពៃល ជនំបួ។ កៃសងួ លើក- 
ទឹក ចិត្ត ឱៃយ រកៃសា ជំនួប  តៃមឹ តៃ ៤៥  
នាទី ហើយ អ្នក រៀបចំ តៃូវ រកៃសា 
បញ្ជី ឈ្មាះ អ្នក ចូលរួម  ដើមៃបី 
ងាយសៃលួ ក្នងុ ការ តាម ដន 
ក្នងុករណ ីមាន ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
អ្នក មាន កូវីដ១៩។

សមៃប់ អ្នក បើក បរ អង្គរកៃស 
ផ្ទាល ់ នងិ អ្នក សរ ពត័ម៌ា ន កៃ- 
សួង សុខាភិ បាល តមៃូវ ឱៃយ ពួក- 
គៃ ធ្វើ តៃស្ត រក មើល កូវីដ១៩  
ក្នុង រយៈ ពៃល ១២ ម៉ាង  មុន- 
ទទួល  និង ជួប  បៃតិភូ ពី អាកាស- 
យន ដ្ឋាន និង ហាម មាន ទំនាក់- 
ទំនង ជាមួយ អ្នក ដទៃ ក្នងុ អំឡុង- 
ពៃល ដៃល បៃតិភូ ស្នាក់ នៅ ពាក់- 
មា៉ាស់ លាង ដៃ និង រកៃសា គមា្លាត- 
សុវត្ថិ ភាព និង វិធាន ការ ពាក់- 
ព័ន្ធ នានា  ដៃល កៃសួង ធា្លាប់ បាន 
កំណត់ ។

កៃសងួ សខុាភ ិបាល បញ្ជាកថ់៖  
«វិធី សស្តៃ បងា្ការ ជា លក្ខណ- 
ពិសៃស តាម បៃប វិទៃយោ សសៃ្ត- 
វៃជ្ជ សសៃ្ត  មាន បៃសិទ្ធ ភាព  
ក្នងុ ការ កាត ់បន្ថយ  ជា អតបិរ មា 
នវូ ឱកាស ចម្លង វរីសុ កវូដី ១៩ព ី
មនុសៃស មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ទៀត នៅ 
ទីក ន្លៃង ណា មួយ  តាម រយៈ ការ- 
សៃវ  ជៃវ ជា មុន អំពី ភូមិ សសៃ្តនៃ  
ការ រីក រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មធៃយោបាយ ធ្វើ ដំណើរ ការ បៃ- 

កាស ពី ស្ថាន ភាព  សុខ ភាព របស់  
បគុ្គល ការ ពនិតិៃយ សុខ ភាព ជាប-់ 
ជា បៃចា ំការ ធ្វើ តៃស្ត សៃវ ជៃវ 
រក វីរុស កូវីដ ១៩ ឱៃយ បាន ឆប់- 
រហស័  ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡ ីសក័  ការ- 
អនុវត្ត វិធាន ការ អនាម័ យ គមា្លាត- 
សុវ ត្ថភិាព  រួម ជា មួយ ការ កំណត់  
ឬ ជៃើស ទ ីតាងំ ដៃល មាន សវុត្ថ-ិ 
ភាព  និង សម សៃប បំផុត»។

លោក វៃជ្ជ បណ្ឌតិ  ហៃន  ភារៈ 
ឯ កទៃស ខាងជំងឺ  ផ្លវូ ដង្ហើម  ថ្លៃង 
ថ កៃសងួ សខុាភ ិបាល  ដោយ  
មាន កិច្ច សហការ ជាមួយ អង្គ- 
ការ សុខភាព ពិភព លោក  បាន 
ដក ់ចៃញ នវូ វធិានការ ទបស់្កាត ់
ជា ចៃើន ប៉នុ្តៃ លោក ស្នើ ឱៃយការ- 
អនុវត្ត វិធានការ ទាំង នៃះ ធ្វើ 
ឡើង ឱៃយ បាន ដិត ដល់។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថ៖ «វា 
អាសៃ័យលើ អ្នក អនុវត្ត ដៃរ   
វធិា នការ  ដៃល យើង ដក ់ចៃញ 
ល្អ ហើយ ដោយ មាន ស្តង់ ដតាម  
អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក។ 
ប៉ុន្តៃ អ្នក អនុវត្ត តៃូវ តៃ មាន 
ស្មារត ីភា្ញាក ់រឭក ពៃះ អ ីការ ឆ្លង 
វា ងាយ ណាស់ យើង តៃូវ តៃ 
បៃុងបៃយ័ត្ន រហូត។យើង មិន 
អាច ថ  ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ ទប់- 
ស្កាត់ ជោគ ជ័យ ក្នុង ការ ពៃយោ- 
បាល  ហើយ ធ្វៃសបៃហៃស លើ  
វិធី ការ ពារ ទៃ»៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីហ៊នុ 
សៃន បាន  ផ្ដាំ  ផ្ញើ ដល់ មៃធាវី ស្ម័គៃចិត្ត  
របស ់លោក  ឱៃយ ផ្តាត ការ យក ចតិ្ដ ទកុ- 
ដក់  លើ ការ សមៃប សមៃួល រឿង  វិវាទ 
ជនូ បៃ ជា  ពល រដ្ឋ  តាម រយៈ ការ សមៃុះ- 
សមៃួល កៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ  ដោយ 
យក   ដំណោះសៃយ ឈ្នះឈ្នះ  ខណៈ 
គិត តៃឹម ខៃ កញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ កៃុម- 
មៃធាវី ស្មគ័ៃ ចិត្ត     បាន ផ្តល់ ការ ពិគៃះ-  
យោបល់   ដល់  បៃជា ពល រដ្ឋ  បាន  ចំនួន  
២៥៥០ករណី ។

លោក ហុ៊ន  សៃនបាន ផ្ដា ំផ្ញើ បៃប នៃះ 
នៅ ក្នុង ពៃល  ជួប សំណៃះ សំណា ល  
នងិ ពនិតិៃយ លទ្ធ ផល ការងារ   កៃមុ មៃធាវ ី
ស្ម័គៃ ចិត្ត របស់ លោក  កាល ពី មៃសិល- 
មិញ នៅ វិមា ន សន្តិ ភាព ។ លោក   ថ្លៃង 
ថ  ៖« ខ្ញុំ សូម ផ្តាំ ផ្ញើ មៃធាវី ស្ម័គៃ ចិត្ដ 
របស់ យើង  សូម ផ្ដាត ការ យក ចិត្ដ ទុក- 
ដក ់ទៅ លើ រឿង ខ្លះ (រឿងវវិាទ ) ដៃល  
អាច សមៃះុ សមៃលួ កៃ បៃព័ន្ធ តុលា - 
ការ បាន  ដោយ  យក ដំណោះ សៃយ 
ឈ្នះ ឈ្នះ ។  អ្នក នៃះ ថយ ១ជំហាន  
អ្នក នៃះ ថយ ១ជហំាន  យើង រក ឃើញ 
នូវ ដំណោះ សៃយ ឈ្នះឈ្នះ » ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  បាន បងា្ហាញ  ព ី
បទ ពិសោធក្នុង ប៉ុនា្មាន ខៃ នៃះ  ដៃល 

ទីបៃឹកៃសា  និង ជំនួយ ការរបស់ លោក   
ដោះ  សៃយ បាន តាម រយៈ ការ សមៃុះ-  
សមៃលួ កៃ បៃពន័្ធ តលុាការ  ក្នងុ នោះ 
មាន ករណី  ជម្លាះ  រាុាំរ៉ៃ អស់ រយៈ ពៃល  
១០ ឆ្នា ំ ២០ ឆ្នា ំ គ ឺតៃវូ បាន ដោះ សៃយ 
ផង ដៃរ  ។

លោក ថ្លៃង ថ ៖« បើ សិន ជាមៃធាវី 
របស់ យើង ខិត ខំ ដោះ សៃយ  សមៃុះ- 
សមៃួល កៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ  គឺ វាល្អ - 
ណាស់ ។ បើ មៃធាវី របស់ យើង ខិត ខំ 
ដោះសៃយ ទៅ តាម ផ្លូវ នៃះ  ទោះ បី  
រឿង នៃះ  នៅ ក្នុង ដៃតុលាការ ហើយ 
ក៏ដោយ  គៃ អាច យក  រឿង នៃះ  មក- 
ដោះសៃយ នៅ កៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ 
វញិ បាន »។ ក្នងុ ពធិ ីនៃះ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មនៃ្ដី ក៏ បាន អរគុណ ដល់ អង្គការ 
កៃ  រដ្ឋាភិបាល មួយ ចំនួន  ដៃល បាន 
ផ្ដល់ នូវ មៃធាវី  ក៏ ដូច ជា ការ ពិគៃះ 
ផ្នៃក ចៃបាប់ សមៃប់ បៃជាជននៅ តាម 
មូលដ្ឋាន  ផង ដៃរ  ។  ក៏ប៉ុន្ដៃលោក បាន 
សម្តៃង ការ  សោក ស្ដាយ ចពំោះ អង្គការ 
និង មៃធាវី កៃ រាជ រដ្ឋា ភិបាលមួយ- 
ចនំនួ ដៃល យក សកម្មភាព នៃះរញុ ឱៃយ 
មាន បាតុ កម្ម ផ្ទុះ ឡើង  ។ 

លោកបញ្ជាក់  ថ ៖« មិន មៃន រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល មិន ដឹង រឿង នោះទៃ យើង 
លើក ទកឹ ចតិ្ដ ឱៃយ ផ្ដល ់ជនំយួ ផ្លវូ ចៃបាប ់ ឬ 
ការពារ ក្ដ ីជូន ជន កៃកីៃ។ បុ៉ន្ដៃ យើង មិន- 

លើក ទឹក ចិត្ដ ឱៃយ អ្នក(អង្គការ  និង មៃធា វី 
កៃរដ្ឋាភិបាល )  ធ្វើ សកម្ម ភាព ញុះ - 
ញង់ ដើមៃបី រុញ ឱៃយ ធ្វើ បាតុ កម្ម នោះ ទៃ ។  
អ្នក អាច យល់ ខ្ញុំ ថ្លៃង អំណរ គុណ ផង  
តៃ ខ្ញុំ បងា្ហាញ ពីការ ខក ចិត្ដ ខ្លះ ផង» ។ 

លោក  សឹុង សៃនករុណា មន្តៃ ីអង្កៃ ត 
ជាន់ខ្ពស់  នៃ សមាគម ការពារ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
អាដហុក  សង្កៃត ឃើញថ ការជំរុញ 
ឱៃយ ដោះសៃយ រឿង ក្ដី កៃ បៃព័ន្ធ 
តលុាការ នៃះជាការ ល្អ ប៉នុ្ដៃ សណំុា ំរឿង 
មួយ ចំនួន  ដៃល បាន ទៅ ដល់ ដៃ 
តុលាការ ហើយ  មិន គួរ មៃធាវី លូកដៃ 
នាំឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ឯករាជភាព របស់  
ស្ថាបន័ តលុាការ នោះទៃ ។ លោក ថ្លៃង 
ថ ៖«ការ ដោះសៃយ សំណុាំរឿង កៃ 
បៃពន័្ធ តលុាការ កគ៏រួ គតិ អពំ ីទហំ ំនងិ 
កមៃិត នៃ សំណុាំ រឿង ដៃរ។ ពៃះ រឿង 
ខ្លះ  បើ យើង  ឱៃយ ដោះ សៃយ នៅ កៃ 
បៃព័ន្ធ តុលាការ  វា ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ នូវ 
ឥទ្ធពិលឬក៏ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ឱៃយ បាន តៃ ឹម- 
តៃវូ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  នងិ អាច រលំោភ 
អំណាច របស់ ស្ថាប័ន តុលាការ » ។ 

នៅ ក្នងុ ពិធី នៃះ លោក  គី តិច  បៃធា ន 
កៃុម មៃធាវីស្ម័គៃ ចិត្ត  របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន  បងា្ហាញ  ពី សមិទ្ធ - 
ផល ការ ងារ   ជុ ំវញិ ការ ផ្ដល ់ការ ព ិគៃះ 
និង ផ្ដល់ យោបល់ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទូទៅ គៃប់ ករណី នៅទូទំាង បៃ ទៃស  គិត 

តៃឹម ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០  មាន ចំនួន 
សរុប២៥៥០ ករណី  ក្នងុ នោះ សំ ណុា ំរឿង 
ដៃល បាន ទទួល យក មក ការពារក្តី  
សំណុា ំរឿង សៃ្ត ីទន់ ខៃសាយ និង ងាយ រង- 
គៃះ មាន ជីវភាព ខ្វះខាត  ក្នុង ការ - 
ជួល មៃធាវី មក ការ ពារ  សិទ្ធិ តាម ផ្លូវ - 
ចៃបាប់ នៅ គៃប់ សលា ជមៃះ ក្ដី  មាន 
ចំនួន សរុប  ៧៤ ករណី ។ 

លោក  គ ីតចិ  នងិ កៃមុ ធាវសី្មគ័ៃ   ចតិ្ត 
បាន ប្តៃជា្ញាចិត្ដ នៅ ចំពោះ មុខ លោក 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ថ ៖« កៃមុ មៃធាវី ប្តៃជា្ញា - 
ចិត្ដ  បំពៃញ តួនាទី ភារ កិច្ច ឱៃយ បាន គៃប់ - 
ជៃងុ ជៃយ  បៃើ បៃស ់ចណំៃះ ដងឹ  នងិ 
សមត្ថ ភាព របស់ ខ្លនួ  ឱៃយ អស់ ពីលទ្ធ ភា ព  

និង ចូល រួម ការពារ សិទ្ធិ ស្មើគា្នា ចំពោះ - 
មុខ ចៃបាប់  និង ចូល រួម ក្នុង សកម្ម ភាព 
លើក កម្ពស់ វិស័យ យុត្ដ ិធម៌ ជាមួយ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល »។ បើតាម លោក  គី តិច 
មៃធាវី ស្ម័គៃ  ចិត្ដ របស់ លោក   ហ៊ុន  
សៃន តៃូវ បាន  បៃកាស បង្កើត ឡើង 
កាល ព ីខៃកមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៩  ក្នងុ គោល-  
ដៅ ជួយ ការពារ  ក្ត ីជូន ស្តៃ ីមាន ជីវ ភាព 
ខ្វះ ខាត  និង មិន មាន លទ្ធ ភាព ជួល 
មៃធាវី មក ការ ពារ សិទ្ធិ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។  
បច្ចុបៃបន្នមៃធាវី ស្ម័គៃ ចិត្ត របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  មាន សមា ជិក សរុប  
១៣៨ រូប  កំពុង បំពៃញ ភារ កិច្ច របស់ 
ខ្លួន នៅ គៃប់ រាជធានី -ខៃត្ត ៕

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរី ទើបផុតអាណត្ត ិចូលគាល់ពេះមហាកេសតេកម្ពជុាពីថ្ងេ២១ វិច្ឆកិា។ រូបថត Royal du Cambodia

កេមុ មេធាវី ស្មគ័េ ចិត្ត  ក្នងុ ពិធី កេម អធិបតី ភាពលោក ហុ៊ន សេន   ពីមេសិល មិញ។ រូបថត SPM
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តពីទំព័រ ១...ដៃល កាល ពី 
ពៃល  ថ្មីៗនៃះ  កៃសួង សុខា - 
ភិបាល បាន បៃជុំជា មួយ នឹង 
ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត អូសៃ្តាលី  ដៃល 
បៃទៃស នៃះបាន បៃកាស ជួយ 
ក្នុង ការផ្គត់ ផ្គង់ វ៉ាក់សំាង ជូន 
ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា ជាមយួ នងឹ 
ដៃ គូដទៃ ទៀត ។ 

លោក សៃី  មាន បៃសាសន៍  
ថា៖«កៃសងួ សខុាភ ិបាល បាន 
បង្កើត នូវ កៃុម ការងារ ពិសៃស 
មួយ  ក្នុង ការ រៀបចំ ចាត់ ចៃង 
ការ ធ្វើ ផៃនការ វ៉ាក់សាំង នៃះ 
ក៏ដូច ជាការ ផ្តល់ វ៉ាក់សំាង ជូន 
ទៅដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ក៏ដូច ជា 
បៃ ជាជន   ដៃល តៃូវ ទទួល  បាន 
នូវ វ៉ាក់ សំាង មុនគៃ ហើយ នឹង 
បន្ត បន្ទាប់»។  

នៅ ពៃល នៃះ កៃសួង សុខា - 
ភបិាលកពំងុ តៃ រៀប ច ំនវូ ទតីា ំង 
មួយ  ស្ថិត នៅ ឃ្លាំង ចោម ចៅ 
ដោយ ទីតាំង សមៃប់ ស្តុក វ៉ាក់ - 
សាំង នោះតៃូវ រកៃសានូវ សីតុណ្ហ - 
ភាព ដៃល ជួយ សមៃួលនូវ ការ- 
រកៃសាទុក វ៉ាក់  សំាង នៅ ពៃល ដៃ ល 
វ៉ាក់ សំាង តៃូវបាន  វយ តម្លៃ នូវ 
គុណ ភាព និង ទទួល សា្គាល់ 
ពីអង្គការ  WHO ។ 

លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា ដចូ នៃះ 

កៃសួង នឹង មាន ឃ្លាងំ មាន ទីតំា ង 
រួច ជាសៃច ដើមៃបី រកៃសាទុក វ៉ាក់ - 
សាំង ដើមៃបី ចៃក ចាយ  និង ចាក់ 
ជូន បៃជាព លរដ្ឋ ។

ទាក់ទ ងនឹង វ៉ាក់សំា ងកូវីដ- 
១ ៩ នៃះ ដៃរ   លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌីន 
អ្នក នំពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបា ល  
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា នៅ 
ពៃល  ដៃល វ៉ាក់  សំាង នៃះ តៃូវ - 
បាន វយ តម្លៃ រួច រាល់ជា សា្ថា ពរ 
ដោយ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព-
លោក កៃសួង សុខា ភិបាល កម្ព ុជា 
ក៏ នឹ ង  អាច ទទួល បាន នូវ វ៉ាក់ សំា ង 
ណា មួយ ដៃល គៃវ យ តម្លៃ 
ហើយ ដើមៃប ីយក មក បៃើបៃស ់
នៅ កម្ពុជា ដៃរ ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖ «បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ កៃសងួ សខុា ភបិាល កម្ព ុជា 
កំពុង តៃ ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ 
ជាមួយ នឹង អង្គការ សុខភាព- 
ពិភព លោក សម្ព័ន្ធ ភាព អន្តរ- 
ជាតិ សមៃប់ ការ ចាក់ ថា្នាំបងា្ការ 
នងិ វ៉ាក ់សំាង (អង្គការ  GAVI) 
ហើយ នឹង  COVAX Facility 
ពៃម ទាំង ដៃ គូរ បស់ យើង មួយ- 
ចំនួន»។  លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា 
នៅពៃល នៃះ កៃសួង កំពុង តៃ 
ពភិាកៃសា គ្នា ឱៃយបាន ចៃបាស ់លាស ់
នូវ ការ ងារ គៃប់ គៃង ក៏ដូចជា 

ការ បៃងចៃក នូវ វ៉ាក់ សំាង វីរុស 
ករូ៉ណូា  នៅពៃ ល ដៃល កម្ពជុាអាច 
ទទួ ល យក មក បៃើបៃស់ នៅក្នុ ង    
បៃទៃស ។ ចំពោះ ថា តើ កម្ពុជា  
នឹង  អាច ទទួល បាន វ៉ាក់ សំាង 
ចំនួន ប៉ុន្មា ន  នោះ លោក សៃី ឱ 
វណ្ណ ឌី ន ថ្លៃង ថា មិនទាន់ មាន 
ការ  កណំត ់ជាក ់លាក ់នៅឡើ យ 
ទៃ អា សៃ័យ ទៅ លើ លទ្ធភាព 
និង សមត្ថ ភាព នៃការ ផលិត វ៉ាក់ - 
សាងំ។ ដចូ្នៃះ ការ កណំត ់ចនំនួ 
នៃះ គឺតៃូវ មាន ការពិភាកៃសាគ្នា 
ជាពិ សៃ សពី សា្ថាប័ នចាត់ ចៃង 
គៃប់ គៃង និង វយ តម្លៃ វ៉ាក់ សំាង ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លោក សៃីឱ 
វណ្ណឌី ន ធ្លាប់ បាន  បញ្ជាក់ កាល ពី 
ខៃ មុន ថា បៃទៃស កម្ពជុា បៃហៃ  ល 
ជាអាច តៃវូ បាន នូវ ការ ផ្តល់ វ៉ាក់ - 
សំាង ក្នងុ រង្វង់ ៣ ភាគ រយនៃ ចំនួ  ន 
បៃជា ជនដៃល អាច បាន ក្នងុ ខ្ទ ង់  
បៃមាណ ជាជាង ៣លាន នក់ ។

កាល ពី មៃសិលមិញ នៃះ ដៃរ កៃសួ  ង  
សុខាភិបាល  បាន បៃកាស រក- 
ឃើញ ករណីវិជ្ជមាន ជំងឺ  កូវីដ ១ ៩  
ចំនួន១ នក់  ដៃល ជាជន ជាតិ 
នៃបា៉ាល ់អាយ ុ៣៧ ឆ្នា ំសា្នាក ់នៅ  
សណា្ឋាគរ មយួ កន្លៃង ក្នងុ រាជ- 
ធនីភ្នំ ពៃញ ដៃល បាន ធ្វើ - 
ដំណើរ មក ពី បៃទៃស នៃបា៉ា ល់  
ទៅ ដូហា និង បន្ត ជើង ហោះ - 
ហើរ  នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខាង តៃបូង 
និង  បាន មក ដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃ 

ទី១១ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។ 
កៃសួង បាន បញ្ជាក់ ថា អ្នក- 

ជំងឺ រូប នៃះធ្លាប់ មាន វិជ្ជមាន 
វរីសុករូ៉ណូា  កាល ព ីនៅ បៃទៃស 
នៃបា៉ាល់ នៅថ្ងៃទ ី១៩ ខៃតុលា 
និង បានធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ចំនួន 
១៤ថ្ងៃ  នៅ ទីនោះ។ 

បុរស រូប នៃះ នៅ ថ្ងៃទី  ២ និង 
ទី៨ ខៃវិច្ឆិកា គត់ បាន ធ្វើតៃស្ត 
ឡើង វិញ ដោ យ  ទទួល បាន លទ្ធ - 
ផល អវិជ្ជ មាន  វីរុសកូរ៉ូណា 
ទាងំ២លើក។ នៅ ថ្ងៃ ដៃល បាន 
មក ដល់ កម្ពុជា គត់ បាន ធ្វើ 
តៃស្ត ដោយ ទទួល បាន លទ្ធ - 
ផល  នៅថ្ងៃ ទី ១២ ខៃវិច្ឆកិា អវិជ្ជ - 
មាន ហើយ តៃូវបាន អនុញ្ញាត 

ឱៃយ ទៅធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក នៅ ស ណា្ឋា   - 
គរ មួយ។ បុរស រូប នៃះគឺជា 
បុគ្គលិក អង្គការ អន្តរ ជាតិ មួយ 
នៅ ភ្នំពៃញ ។ 

កៃសងួសខុា ភបិាល  បាន បន្ត 
ថា លទ្ធ ផល ធ្វើ  តៃស្ត នៅថ្ងៃទី 
១៣  នៃ ការ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក 
របស់គត់ តៃូវនឹង ថ្ងៃទី២៤ ខៃ 
វិច្ឆកិា គឺ ទទួល បាន លទ្ធផល វិជ្ជ - 
មាន វីរុសកូរ៉ូណា  ហើយ  តៃូវ- 
បាន ដាក់ ឱៃយ សមៃក ពៃយា បាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ-
សូវៀត ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ ក៏មាន 
ករណី ជាសះ សៃបើយ ២នក់ ផង- 
ដៃរ កាល ពី ថ្ងៃមៃសិល មិញ ក្នុង 

នោះ មាន  ជនជាតិ ខ្មៃរ អាយុ 
៣៤  ឆ្នាំ មា្នាក់ នៅ សៃុក លា្វាឯម 
ខៃត្ត កណា្តាល និង បុរស ជន- 
ជាតិ អាមៃរិកាំង អាយុ ៦៩ ឆ្នាំ 
មា្នាក់ សា្នាក់នៅអាផាតមិន ១ 
ក្នុង រាជ ធនី ភ្នំពៃញ។ 

កៃសួង សុខា ភិបាល បន្ត ថា 
គិត មក ដល់ ថ្ងៃមៃសិល មិញ បៃទៃ ស 
កម្ពុជា មាន អ្នក កើត ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  សរុប ចំនួន  ៣០៧ នក់ 
(សៃ្តី ៦២ នក់) ក្នុង នោះ  តៃូវ- 
បាន ពៃយា បាល ជាសះ សៃបើយ 
សរុប ទូទាំង បៃទៃស ចំនួន 
២៩៨ នក ់(សៃ្ត ី៦០ នក)់នងិ 
អ្នក កំពុងសមៃក ពៃយាបាល 
មាន ចំនួន ៩នក់៕

ក្រសួងសុខាភិបាល...

មន្ត្រសុីខាភិបាល  ធ្វើត្រស្ដ រកម្ររោគកូរូ៉ណា   នាព្រល កន្លងមក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈមន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ រាជ- 
រ ដ្ឋាភិ បាល បាន ចា ត់ទុក លទ្ធ ផល 
ស្ទង ់មត ិរបស ់អង្គការ តម្លា ភាព- 
កម្ពជុាស្តពី ីការវាសវ់ៃង អពំ ីអពំើ 
ពកុរ លយួ   ជា សកល ឆ្នា ំ២០២០ 
ថា ម ិន អាច យកម កបៃើ ជា ផ្លវូការ 
បាន  ដោយ សារការ ស្ទង ់មត ិនៃះ 
មនិ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីតថ ភាព  នៅ ក្នងុ 
សង្គម  កម្ពជុា  ថ្វបីើ គិត ជា ភា គ- 
រ យម ន ការ ថយ  ចុះ ក៏ដោ យ។ 
   កាលពី ថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆកិា អង្គការ- 
តម្លា ភាព កម្ពុ ជា បាន បៃកាស- 
ផៃសាយ  រ បា យកា រណ៍ ស្តីពី ការ- 
វា ស់ វៃង អំពី អំពើ ពុក រលួយ ជា 
ស កល ឆ្នាំ២០២០ ដោយផ្អៃក 
លើការ ស្ទង់ មតិ សា ធារ ណជ ន 
អំពី ទសៃសនៈ  និង បទ ពិសោ ធ 
របស ់  ពកួគៃក្នងុ តំបន់ អាសីុ ចំនួន 
១៧ បៃទៃស  ទាក ់ទង នងឹ ករណ ី
ពុក រលួយ។    

តាម ការ ស្ទង់ មតិ នៃះបាន រក 
ឃើញ ថា កម្ពជុានៅតៃ មន អពំើ 
ពុក រលួយ នៃ ការ សូកបា៉ាន់ ខ្ពស់ 
ក្នុង ចំណោម បៃទៃស ទាំង ១៧ 
នោះ ដោយ បៃសើ រជាង តៃ ឥណ្ឌា 
មយួ ប៉ណុោ្ណោះ។  ប៉នុ្តៃ ការ រក ឃើញ 
នៃះ បង្ហាញ ថា  អំពើ ពុក រលួយ  នៅ 

ក ម្ពជុា បាន ថយ ចុះ ព៤ី០ ភាគ- 
រយមក នៅ តៃឹម ៣៧ ភាគ រយ  
បើ ធៀប នងឹ ការ ស្ទងម់ ត ិកាល ព ី
ឆ្នាំ ២០១៦ ។

របាយ ការណ៍ ដៃល ផ្អៃក លើ 
ការ សៃង់ មតិ ពលរដ្ឋ កម្ពជុាចំនួន 
១ ០០០នាក់ និង ពលរដ្ឋ នៅ 
អាសុជីតិ២មុនឺ នាក ់បាន ឱៃយ ដងឹ 
បន្តថា អំពើ ពុក រលួយ ទូទាំង- 
អាសុ ីបានកើន ឡើង នៅ ១២ ខៃ 
ចុង កៃយ នៃះ ។

របាយ កា រ ណ៍  ដ ដៃ ល  បា ន   ឱៃយ  
ដ ឹង  ទៀត   ថា  ពល រ ដ្ឋ  ក ម្ព ុជា ដៃល 
ឆ្លើ យ ស ំណ ួរ៨ ៩ ភា គ រយ យ ល ់
ថា  ម ន អំពើ ពុ ក រ លួយ ក្នុ ង ជួរ 
ម ន្តៃ ី ន គរ បា ល រឯី ៧២ភា គ រយ 
យ ល ់ថាម ន ក្ន ុងវសិ ័យ  តលុា កា រ 
និង ក្នុង មន្តៃី រដ្ឋា ភិបា ល។

  របាយ ការណ៍ ដដៃល បាន 
បញ្ជាក់ ថា« ៣៧ ភាគ រយ នៃ អ្នក-  
ចលូរមួ ផ្តល ់សម្ភា សន ៍ឆ្លើយថា  
ធា្លាប់បា ន សូក បា៉ាន់ ដើមៃបី ទទួល 
បាន សៃវាសាធា រណៈ  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃ ល១ ២ខៃ  កន្លង មកនៃះ។ 
ក្នុងចំណោម អ្នក បាន ឆ្លើយ ថា 
បាន ធា្លាប ់សកូ បា៉ាន ់៤០ភាគរយ 
បញ្ជាក់ ថា ធា្លាប់ សូក បា៉ាន់ ដើមៃបី 
ទទលួ បាន ឯកសារ បញ្ជាក ់អត្ត- 
ស ញ្ញាណ ន ិង៣៨ភា គរយ បាន 

សូក បា៉ាន់ ដល់ ប៉ូលិស»។ 
យ៉ាង ណក្ដី  លោក ជិន ម៉ា- 

លីន អ្ន កនាំ ពាកៃយ កៃសួង យុត្តិ- 
ធម៌  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល មិញ ថា   លទ្ធ ផល នៃ ការ- 
រ កឃើ ញ នៃះ គឺ មិន អាច ឱៃយ រដ្ឋា- 
ភបិាល យ កមក ធ្វើជា មលូ ដ្ឋាន 
ក្នុង ការ បៃើ ជា ផ្លូវការ បាន ទៃ 
ដោយសា រតៃ មនិ បាន ឆ្លុះ បញ្ចាងំ 
ពី សា្ថាន ភាព ពិត នៅ កម្ពុជា ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ ពិនិតៃយ 
មើល ទៅរ បាយ ការ ណ៍  និង 
លទ្ធផល នៃ ការស្ទ ង់ម តិ  នៃះ យក  
មក ធ្វើជា មូលដ្ឋាន សមៃប់ ធ្វើ 
ការ ដោះសៃ យ បញ្ហា នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ម ិនកើត ពៃះនៃះ គៃន់ 

ជា ការ ស្ទង់ម តិ ហើយ រីស- 
យក មនសុៃស ១កៃមុ  យកម ក សរួ  
ហើយ យើង មិនដឹ ងថា  យក   
កៃមុ ណ ផង ដៃល មន និនា្នាការ 
នយោ បាយ របៀប ម៉ៃច?... ហើយ  
ធាតុ ផៃសំ នៃ បទល្មើ ស ពុករ លួយ 
យ៉ាង ម៉ៃច ផង» ។ 

ក៏ប៉ុន្តៃ  លោក ម៉ា លីន បាន 
ជំរុញ ឱៃយ អង្គការ នៃះ គួរ មន មូល- 
ដ្ឋាន ចៃបាស ់លាស ់ដោយ បង្ហាញ 
ពី បញ្ហា អំពើ ពុក រលួយឱៃយ ចំ គោល- 
ដៅ ជាក់ លាក់ ជាង នៃះដើ មៃបី ឱៃយ 
សា្ថា ប័ន  មន សមត្ថ កិច្ច អាច បៃើ- 
បៃស់ ជា មូល ដ្ឋាន ក្នងុ ការ បង្កៃប 
បទ ល្មើស ទាំង នោះ។ 

ចំណៃក   លោក ផៃ សុី ផាន 

អ្នក នាំពាកៃយ  រដ្ឋាភិ បាល បាន 
ហៅរ បា យការណ៍ នៃះថា មិនមន  
ភាព សុចរិ ត និង  មិនបា ន ឆ្លើ យ- 
តប នងឹ សា្ថាន ភាព ជាក ់ស្តៃង  នៅ 
កម្ពជុា  ពៃះ មន គោលប ំណង 
និង និនា្នាការ នយោ បាយ របស់ 
ខ្លួន រួ ចជា សៃច ទៅហើ យ។ 

លោក  ថា៖«បៃសិ នបើ យើង 
មើល ទៅលើ សមិទ្ធ ផលរប ស់ 
រដ្ឋាភិបា ល និង សង្គម កម្ពជុា ហ្នងឹ 
គ ឺបានទ ទលួ សា្គាល់ នងឹ ការ បៃ- 
យុទ្ធ បៃ ឆំង អំពើពុក រលួ យ រួច 
ទៅហើ យ ដៃល មន សា្ថាប័ន  
អង្គភាព បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ 
ដៃល បានធ្វើ កចិ្ចការ នៃះ។សៃប 
ជា មួយ គ្នា ហ្នឹង ការបៃើបៃ ស់ 
លុយ ផា្ទាល់ ដៃ និង ការសមៃច 
គឺមន តម្លា ភាព តៃ ងតៃ មន  
ការតៃ ួត ពនិតិៃយ ព ីអង្គ ភាព បៃឆងំ 
អំពើ ពុក រលួ យ» ។

លោក បិុច ពិសី នាយក បៃតិ- 
បត្តិ នៃ អង្គការ តម្លា ភាព កម្ពុជា 
បាន លើក ឡើង ថា របាយការ ណ៍  
នៃះអា ច មន លម្អៀង ខ្លះពៃះ 
ការ ស្ទង់ មតិ លើក នៃះ ធ្វើឡើ ង 
តា មទរូស ័ព្ទ ដៃល ខសុ ព ីមនុ ធ្វើ 
តាម ការចុះ ជួប ពលរ ដ្ឋផា្ទាល់។

យ៉ាង ណ  លោក អះ អាង ថា 
របាយ ការណ ៍នៃះ ធ្វើឡើង ដោយ 

សា្ថាបន័ ឯករាជៃយ  ដៃល នៅតៃ អាច 
ធានាបាន នូវ សុ កៃឹតភាព  និង 
ភាព បៃ កដ បៃ ជា  ដៃល អាច 
យក ធ្វើជា មលូដ្ឋាន មយួ ក្នងុការ- 
លុប បំបាត់ អំពើ ពុក រលួយ នៅ 
កម្ពុជា បាន។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ការ សកិៃសា 
នៃះ គ ឺធានា បាន នវូ ស ុចរតិ ភាព 
ខ្ពស់ ណស់ ក្នងុការ ធានាថា  កមៃង  
សណំរួ ហើយ នងិ ការ សាក  សរួ  
មន ភាព បៃកដ បៃជា ខ្ពស់ ដៃល 
កមៃតិ លម្អៀង មន តចិ ប ំ ផតុ។ខ្ញុ ំ
លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ សាមី កៃសួង  មៃតា្តា 
តៃួត ពិនិតៃយ អំពី ព័ត៌ មន លម្អិត 
នៃ ការ រ កឃើញពី មតិ យោប ល់ 
របសព់ លរ ដ្ឋ» ។ ក្នងុ ពៃល កម្ពជុា 
កំពុង បៃឈម នឹង វិបត្តិ ផ្ទួន ៗ  
ការកាត់ប ន្ថយ  អំពើពុ ករ លួយ  
គឺជា ការចាំ បា ច់ បំផុត។ 

យោង តាម របាយការណ ៍របស ់
អង្គការ តម្លាភា ពកម្ពុជាអំពើ ពុក - 
រលួយ នៃ ការ សូកបា៉ា ន់ នៅ កម្ពជុា 
គឺម ន ការថ យ ចុះ បើ ធៀប  នឹង  
កា រ ស្ទង់ ម តិ រយៈពៃល ៣ ដង 
កន្លង ម កនៃះ ដោយ កាលពី 
ឆ្នាំ២០១៣ មន៥៧ភាគរយ  
នៅឆ្នា ំ២០១៦  មន៤០ ភាគ- 
រយ និង ចុ ងកៃយ  ឆ្នាំ២០២០ 
នៃះមន៣៧ភាគរយ៕

ភាគរយពុករលួយ តាមស្ថាប័នដេលមន្តេថីាមិនអាចបេើផ្លវូការបាន។ រូប អង្គការតម្លាភាព

មន្ត្រ៖ីលទ្ធផលស្ទង់មតិរឿងពុករលួយមិនអាចយកមកប្រើជាផ្លវូការបានទ្រ

 ជាមួយ វី ង អតិថិជន អាច ដក បេក់ ពី 
ធនាគារ ចំនួន ១៨ ទូទំាងបេទេស 
តាមរយៈ បាគង ។

 អតិថិជន ដៃគូ ធនាគរ នៃ បាគង 
ដៃល ជា បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទៃយា Block-
chain បៃកបដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត 
ដំណើរការ ដោយ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ដៃល 
តៃវូបាន បង្កើតឡើង ដោយ ធនាគរ 
ជាតិ កម្ពុជា ឥឡូវនៃះ ពួកគៃ អាច 
ផ្ទៃរបៃក់ បាន យ៉ាង ងយសៃលួ តាម-
រយៈ បៃព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ វី ង នៅ 
ទូទំាងបៃទៃស ។ 

 អ្នក ឧក ញ៉ា គិត ម៉ៃង បៃធាន 
កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល នៃ ធនាគរ ឯក-
ទៃស វី ង បាន មនបៃសាសន៍ថា ៖    
« ក្នងុ រយៈពៃល១២ឆ្នា ំ កន្លងមកនៃះ   
វី ង នៅតៃ បៃកាន់ខ្ជាប់ នូវ ចក្ខវិុស័យ 
របស់ យើង ក្នងុការ ផ្តល់ជូន ពលរ ដ្ឋ 
កម្ពជុា គៃប់រូប នូវ សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ 
ចល័ត ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ 
ជីវភាព រស់នៅ បៃចំាថ្ងៃ របស់ ពួកគៃ ។ 
តាមរយៈ ការរួម សហការ វា ងបាគង 
និង វី ង យើង នឹង ជំរុញ ចក្ខ ុវិស័យនៃះ 
ឱៃយ កាន់តៃ រីកចមៃើន បន្ថៃមទៀត » ។ 

 បាគង ដៃល បានដក់ ឱៃយ ដំណើរការ 
កាលពី ចុងខៃ តុលា ឆ្នានំៃះ ជា កម្មវិធី 
អន្តរ ធនាគរ មួយ ដៃល ជំរុញការ- 

ទូទាត់ សាច់បៃក់ យ៉ាង រលូន រវាង 
ធនាគរ និង សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុផៃសៃង- 
ទៀត  នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ។ ការ រួម 
បញ្ចលូ គ្នា នូវ ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល នៃះ 
នឹងធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ បៃសិទ្ធភាព 
និង សុ វត្ថភិាព នៃ ការទូទាត់ ចំណយ 
និង ការជំរុញ បរិ យ ប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ 
ក៏ដូចជា លើកកម្ពស់ បៃតិបត្តកិារ គ្មាន 
សាច់បៃក់ នៃ បៃក់រៀល ដៃលជា 
រូបិយប័ណ្ណ ជាតិ ផងដៃរ ។ 

 លោក ម៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក     
នៃ ធនាគរ ឯកទៃស វី ង បាន មន 
បៃសាសន៍ថា ៖ « នៃះ ជា លើកទី១ 
ហើយ ដៃល បៃព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថ ុបៃកប- 
ដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត បៃបនៃះ តៃវូបាន 
ដក់ ឱៃយ ដំណើរការ  ដើមៃបី ភា្ជាប់ ធនាគរ 
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុ និង អ្នកផ្តល់ សៃវា 
ទូទាត់ ផៃសៃងទៀត សមៃប់ បៃជាជន 
កម្ពជុា គៃប់រូប ។ តាមរយៈ ភាពជា ដៃគូ 
នៃះ យើង អាចជួយ សមៃួល ដល់ 
ការផ្ទៃរ បៃក់ តាមបៃប ឌីជីថល ដល់ 
សា្ថាប័ន ផៃសៃងៗ បាន យ៉ាង រហ័ស និង 
ងយសៃលួ ។ ជាមួយ បៃព័ន្ធ បាគង 
អតិថិជន នៃ ធនាគរ ដៃគូ ទំាងអស់ 
ឥឡូវនៃះ នឹង អាច បៃើបៃស់ បណ្តាញ 
ភា្នាក់ងរ វី ង ទូទំាងបៃទៃស ដើមៃបី ដក 
បៃក់ របស់ ពួកគៃ » ។ 

 សមៃប់ អ្នកបៃើបៃស់ ទូទៅ បាគង 
កៃលម្អ របៀប នៃ ការទូទាត់ សាច់-
បៃក់ និង ធនាគរ ចល័ត តាមរយៈ 
ការរួមបញ្ចលូ នូវ សៃវាកម្ម ធនាគរ 
និង សៃវា ហិរញ្ញវត្ថ ុ ចូលក្នងុ ទមៃង់ 
តៃមួយ ។ ដោយសារតៃ រូបិយប័ណ្ណ    
ឌី ជី ថលនៃះ អាចធ្វើ បៃតិបត្តកិារ បាន 
យ៉ាង ងយសៃលួ រវាង បៃជាជន និង 
សា្ថាប័ន  ទើប ធ្វើ ឱៃយ អ្នកបៃើបៃស់ អាច 
ទទួល និង ផ្ទៃរបៃក់ ទៅ មិត្តភក្ត ិសម-
ជិកគៃសួារ និង ដៃគូ អាជីវកម្ម គៃប់-

ពៃលវៃលា គៃប់ ទីកន្លៃង នៅ បៃទៃស 
កម្ពជុា ។ សព្វថ្ងៃនៃះ  អតិថិជន របស់ 
សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុដៃលជា សមជិក 
របស់ បាគង អាចធ្វើ ការផ្ទៃរ បៃ ក់    
តា មរយៈ ស្កៃ ន QR កូដ វាយ បញ្ចលូ 
លៃខ ទូរស័ព្ទ ឬ គៃន់តៃ ជៃើសរីស 
ឈ្មាះ អ្នកទទួល ពី បញ្ជ ីទំនាក់ទំនង 
របស់ ពួកគៃ ។ 

 អ្នកបៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ បាគង អាច 
ជៃើសរីស សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុណមួយ 
នៅក្នងុ បណ្តាញ បៃព័ន្ធ បាគង ដើមៃបី 
ផ្ទៃរបៃក់ រវាង គ្នា ទៅវិញទៅមក 
ហើយ ថៃមទំាង អាចធ្វើ ការតៃួត-
ពិនិតៃយ បៃវត្ត ិបៃតិបត្តកិារ បៃើបៃស់ 
ទៀតផង ។ នៅពៃល ផ្ទៃរបៃក់ ហើយ 

អ្នកបៃើបៃស់ អាច ផ្ទៃរបៃក់ តាមរយៈ 
បៃព័ន្ធ បាគង ទៅ គណនី វី ង ហើយ 
ពួកគៃ អាច បៃើបៃស់ ភា្នាក់ងរ វី ង 
ទូទំាងបៃទៃស ដើមៃបី ដក បៃក់ ។ 

 បៃទៃស កម្ពជុា កំពុង ជំរុញ បច្ចៃក-
វិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ខ្លួន  តាមរ យៈ 
រូបិយប័ណ្ណ ឌីជីថល ហើយ ក្នងុនាម 
ជា អ្នកផ្តល់ សៃវា ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល    
ដ៏ ធំ មួយ នៅក្នុង បៃទៃស វី ង កំពុង 
រួមចំណៃក ធ្វើ ឱៃយ ការ ខំបៃងឹបៃង មួយ 
នៃះ ជោគជ័យ ។ 

ឥឡូវនេះអ្នកបេើបេស់បាគងអាចបេើវីងដើម្បីដកបេក់ពីធនាគារជាចេើន

អតិថិជននេធនាគារដេគូទាំងអស់អាចបេើបេស់ភា្នាក់ងារវីងដើមេបីដកបេក់។ 

អ្នក ឧក ញ៉ា គិត ម៉េង បេធាន កេមុបេកឹេសា-
ភិបាល នេ ធនាគារ ឯកទេស វី ង។
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តពទីពំរ័១...តែបែហារខ្ញុំរឿង
អីដែលខ្ញុំទុកឱែយអ្នកឯងមានពែល
បែហារខ្ញុំតែវូតែបែហារអ្នកឯង។
រឿងវាអី៊ចឹង។គែថាលោកហុ៊ន
សែនអប់រំគែឱែយចែះសមែបសមែួល 
តែខ្លនួឯងអត់ពែមសមែបសមែួល។ 
ខ្ញុំសមែបសមែលួអស់បុ៉ណ្ណងឹ
ហើយខ្ញុំគ្មានពែលសមែបសមែួល 
ជាមួយអ្នកណាទៀតទែ។ដំណើរ-
ការផ្លវូចែបាប់ធ្វើតាមចែបាប់ ផុតពី
រឿងចែបាប់ហើយ ចំាសមែលួគ្នា
ខាងនយោបាយ។អត់មាន
សមែលួគ្នាខាងនយោបាយមុន
សមែលួគ្នាខាងផ្លវូចែបាប់សំុជូន-
សារនែះទុកឱែយហើយ។ដំណើរ-
ការផ្លវូចែបាប់នៅតែបន្តអ្នកឯង
ជាប់គុកតែវូជាប់គុកឱែយហើយ
ចំាមកនិយាយគ្នាខាងនយោ-
បាយ។អ្នកមិនទាន់កាត់ក្ដីតែវូ
តែកាត់ក្ដីឱែយហើយ ចំានិយាយ
គ្នារឿងនយោបាយ»។
កម្ពជុានឹងមិនមានដំណោះ-

សែយនយោបាយទែ ពែះ
បែទែសនែះគ្មានជម្លោះនយោ-
បាយបុ៉ន្តែមានតែជម្លោះជាមួយ
ផ្លវូចែបាប់តែបុ៉ណោ្ណោះ។នៅកម្ពជុា
ក៏គ្មានអ្នកទោសនយោបាយដែរ
មានតែអ្នកនយោបាយជាប់-
ទោសពែហ្មទណ្ឌតែបុ៉ណោ្ណោះ។

កម្ពជុាក៏នឹងគ្មានកិច្ចពែមពែៀង 
លើកទី២ហើយក៏គ្មានការលើក- 
លែងទោសលើកទី២ទី៣ទី៤
ទី៥នោះដែរ។នែះជាការលើក
ឡើងរបស់លោកហុ៊នសែន។
លោកមានបែសាសន៍ថាការ-

អះអាងពីការកមា្ចាត់តែកូលហុ៊ន
ធ្វើឱែយលោកកាន់តែបែឹងតសូ៊ 
តទៅទៀត។លោករំឭកថាពែល
លោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្តែី
ការបរទែសនៅថ្ងែទី៨ខែមករា
ឆ្នាំ១៩៧៩លោកតែវូបានអ្នក-
ខ្លះហៅថាជារដ្ឋមន្តែីមិនទាន់បាត់
ធំក្លនិទឹកដោះគោ។ភាសាមួយ-
មាត់នែះធ្វើឱែយលោកបែងឹធ្វើការ
ផងរៀនផង។
លោកបញ្ជាក់ដូច្នែះថា៖«អី៊ចឹង

នៅពែលឮថាកមា្ចាត់តែកូល
ហុ៊នបានសែចក្ដីថាកាន់តែធ្វើ
ឱែយខ្ញុំប្ដែជា្ញាចិត្តទាល់តែពួកឯង
ងាប់សិន។ទាល់តែមែខ្លោង
របស់វាងាប់សិនបានអញថយ
និយាយគ្នាឱែយចែបាស់។រឿងអីមក
និយាយដល់តែកូលដល់គែសួារ
ទំាងមូល?ទទួលយកអត់បាន
ទែអាហ្នងឹ»។
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នអតីតតំណាង-

រាស្តែពីអតីតគណបកែសសង្គែះ-
ជាតិថ្លែងថាជាគោលការណ៍

របស់គណបកែសសង្គែះជាតិមិន
ដែលចង់កម្ទែចដែគូបដិបក្ខទែ 
គឺបែកួតដោយឈរលើមាគ៌ា
បែជាធិបតែយែយ។ បុ៉ន្តែលើសពី
នែះលោកមិនដឹងទែ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការសមែបសមែួល

នយោបាយកែយពែលអ្នក-
នយោបាយបាយឆ្លងផុតនីតិវិធី
តុលាការលោកច័ន្ទរ័ត្នថ្លែងថា
មកទល់បច្ចបុែបន្ននែះគណបកែស
បែឆំងគ្មានជមែើសអ្វីផែសែងទែ។
លោកថារឿងរា៉ាវដែលកើតមាន
ឡើងមកទល់បច្ចបុែបន្ននែះគឺកើត-
ចែញពីវោហាសាស្តែនយោបាយ។ 
លោកថ្លែងថា៖«បើមកដល់ពែល

នែះលោក[ហុ៊នសែន]យល់ថា
នែះជាជមែើសហើយអត់មាន
វិធីផែសែង អី៊ចឹងមានតែធ្វើតាម
នោះហើយឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលា-
ការសិនទៅ។ទោះយើងមិន
សបែបាយចិត្តឆ្លងកាត់បុ៉នណា
តែវាគ្មានជមែើសទែ»។
បែធានវិទែយាសា្ថានទំនាក់ទំនង

អន្តរជាតិនែរាជបណ្ឌតិែយសភា-
កម្ពជុាលោក គិនភាថ្លែងថា
នៅពែលនិយាយពីការកម្ទែច
តែកូលហុ៊នលោកហុ៊នសែន
ទំនងជាសំដៅដល់អតីតមន្តែី
បកែសបែឆំងមួយចំនួនដែលមាន
ចរិតនយោបាយផ្ដោតលើបុគ្គល

ជាជាងលើគោលនយោបាយ។
លោកបន្តថាវាជារឿងខ្វះកែម-
សីលធម៌ដែលអ្នកនយោបាយ
យករឿងបុគ្គល និងគែសួារនែ
អ្នកដឹកនំាជាកម្មវត្ថុនែការវាយ-
បែហារ។ការធ្វើបែបនែះនឹងមិន
អាចរកឃើញចំណុចរួមសមែប់
សាមគ្គជីាតិនិងការកសាងជាតិ។
ចំពោះការសមែបសមែួល

នយោបាយនៅកែយពែល
អ្នកនយោបាយបានឆ្លងកាត់
នីតិវិធីតុលាការលោកគិនភា
យល់ថាលោកហុ៊នសែនធា្លោប់
ថ្លែងថានឹងមិនស្នើសំុលើកលែង
ទោសចំពោះលោកសម រងែសីុ

បុ៉ន្តែលោកមិនធា្លោប់បាននិយាយ
បែបនែះចំពោះលោកកឹមសុខា
ទែបុ៉ន្តែការចរចានយោបាយអាច
មាននៅកែយនីតិវិធីតុលាការ។
លោកបញ្ជាក់ថាការសមែប-

សមែលួនយោបាយអាចកើតមាន 
ឡើងនៅលើទិដ្ឋភាព៣ដែល
មិនឱែយភាគីណាមួយបាក់មុខ-
មាត់។ទិដ្ឋភាពទី១គឺគណបកែស
បែជាជនអាចសមែបសមែលួ
ក្នងុរូបភាពមួយដែលមិនស្ថតិ
កែមការដាក់សមា្ពាធពីខាង-
កែ។ទិដ្ឋភាពទី២គឺអន្តរជាតិ
ដូចជាសហភាពអឺរុ៉បតែវូរកែសានូវ
តម្លែរបស់ខ្លនួ លើបញ្ហានយោ-
បាយនៅកម្ពជុា។លោកបន្តថា៖
«ទិដ្ឋភាពទី៣គឺកែមុអតីតបកែស
បែឆំងបែសិនបើមានការសមែប-
សមែលួនយោបាយណាមួយ
មិនតែវូដើរសែកយកមុខយក
ពិន្ទុថា ជាជោគជ័យរបស់ខ្លនួ
ដែលបរទែសបានដាក់សមា្ពាធ
នំាឱែយរដា្ឋាភិបាលសុខចិត្តសមែប-
សមែលួនោះទែ។បើនិយាយ
បែបនែះ គឺមានបញ្ហាវិញភា្លោម
តែម្ដង។តែវូរកែសាឥរិយាបថមួយ
បងា្ហាញសុឆន្ទៈក្នងុការរួមគ្នាដើមែបី
បែទែសជាតិនោះទើបបានសុខ-
សបែបាយយូរអង្វែង»៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

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

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
�ៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

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

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) 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
កា រ�� ល័យសៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ នៅ ក្នុង ខួប១៥ឆ្នាំ  
ដៃ ល ល្ខោន សៃ មោល សៃបៃក ធំ 
តៃវូបាន ចុះ ក្នងុ បញ្ជ ីបៃតិក ភ ណ្ឌ  
ពិភពលក លក នាយ ក រដ្ឋ - 
មន្តៃហុ៊ីន សៃន បាន សម្តៃ ង ការ 
សបៃបាយ រីករាយនិង អប អរ សាទរ 
ជា ថ្មី  បើ ទោះ បី ជា ឆ្នាំនៃះ កៃសួង 
វបៃប ធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ មិន មាន 
រៀបចំ  បៃរព្ធ  ពិធី រំឭកខួប នៃះ 
ដោយ សារ តៃ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ក៏ ដោយ ។ 

តាម រយៈ បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃស- 
ប៊ុក លក ហ៊ុន សៃន  បាន លើក 
ឡើង ថា ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២០  គឺជា ខួប ទី ១៥ ឆ្នាំ ដៃល 
ល្ខោន សៃមោ ល សៃបៃក ធំ របស់ 
កម្ពុជា តៃូវ បាន ចុះ ក្នុង បញ្ជី បៃតិ- 
ក ភណ្ឌ វបៃបធម៌ អរូបី នៃ មនុសៃស- 
ជាតិរបស់ អង្គ ការ យូណៃ ស្ក។ូ 
លក បាន សរ សៃរ លើ បណ្តាញ 

សង្គម ហ្វៃសប៊ុក របស់ លក 
ថា៖«សិលៃបៈ ល្ខោន សៃបៃកធំ  មាន 
បៃវត្តិ និង អាយុ កាល ជាយូរ - 
លង់ ណស់ មក ហើយ លើទឹក ដី 
នៃពៃះរាជាណច កៃ កម្ពុជា តៃូវ 
បាន សកល លក ទទួល សា្គាល់ 
និង ឱៃយ តម្លៃ ថា ជា សមៃបត្តិ មនុសៃស - 
ជាតិ ដ៏អសា្ចារៃយ និង បាន ដាក់ - 
បញ្ចូល  ជាបៃ តិក ភណ្ឌ ពិភព - 
លកខាង បៃតិក ភណ្ឌ បញ្ចៃ ញ - 
សំឡៃងនិង អរូបីរបស់ មនុ សៃស  ជាតិ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៥ របស់ អង្គ ការ យូ- 
ណៃ ស្ក ូដៃល នៃះ ជា មោ ទ ន ភាព - 
ជាតិ មួយដ៏តៃចះ តៃច ង់ មិន អាច 
កាត់ ថ្លៃបា ន » ។

បើ តាម លក  ហ៊ុន សៃន   
ល្ខោន សៃបៃក ធំ អាច តៃូវ បាន គៃ 
ហៅឈ្មោះ មៃយ៉ាង ទៀត ថា«ណំ ង  - 
សៃបៃក ធំ» ហើយ វា ជា សិលៃបៈ 
សៃមោល មួយ បៃប ដៃល បៃើ - 
បៃស់ ផ្ទាំង រូប ឆ្លាក់ ពី សៃបៃក មក 
សម្តៃង ជាឈុតឆ កសាច់ រឿង 

ហើយ រូប ឆ្លាក់ ពី សៃបៃក ទាំង នោះ  
តៃូវ គៃដាប់និង ឆ្លាក់ ជារូប អាទិ - 
 ទៃ ព ដៃល ភាគ ចៃើន ជា រឿង បៃ ប 
ពៃហ្មញ្ញសាសនា ។ 

ល្ខោន សៃបៃកធំ  គឺជា សិលៃបៈ  
មួយ មាន បៃវត្តិ នៅ ពៃល ពៃហ្ម ញ្ញ 
សាសនា ចលូ មក ទកឹដ ីខ្មៃរ។ កាល 
ពី ដើម ឡើយ  សិលៃប ៈ  បៃភៃទ   នៃះ  
តៃវូ បាន គៃ ឃើញ សម្តៃង ក្នងុ ពិធី តៃ 
២ ឬ៣ បុ៉ណ្ណោះ  ក្នុង ១ ឆ្នាំ ហើយ 
កមៃ សម្តៃង ជា សាធា រណៈ ណស ់។ 
ពិធី ទាំងនោះ មាន ដូច ជា  ពិធី 
បុណៃយ ចូលឆ្នាំខ្មៃ រ ពិធី បុណៃយ ចមៃើន -  
ពៃះ ជន្ម ពៃះមហាកៃសតៃ  និង ពិធី 
គៃង រាជៃយឬក្នុង ពិធី សកា្ការៈ រប ស់ 
ឥសៃស រជន លៃបីៗ ។

លក ឡុង បុ៉ណ្ណោ សីុរីវត្ថ រដ្ឋ - 
លៃខា ធកិារ នងិ ជា អ្នកនា ំពាកៃយ 
កៃសួង វបៃបធម៌ បៃប់ ភ្នំពៃ ញ- 
ប៉ុស្តិ៍កាល ពីមៃសិល មិញ ថា នៅ 
ឆ្នាំ  ២០២០ នៃះ មិន មាន ការ- 
រៀបចំ ជាពិធី ដូច រាល់ ឆ្នាំដៃ ល 

មាន ទីតំាង ដើមៃបី បង្ហាញ ឬស ម្តៃ ង 
សិលៃបៈ ផៃសៃងៗ ទៃ ពៃះតៃ 
បញ្ហាកូវីដ ១៩។ លក ថ្លៃ ង 
ថា ៖«ប៉ុន្តៃ មាន បង្កើត ជាវីដៃ អូ 
សមៃប់ ផុស តាម បណ្តាញ សង្គ ម 
យើង មាន រៀបចំ ជាទមៃង់ អីអី៊ចឹ ង - 
ទៅហើយ បង្ហាះ តាមហ្នងឹ ខាង 
ភាព យន្តគៃ នឹងចាក់ រំលៃ ចជា 
សៃបត៉ ជាឃ្លបី អ.ី.. លើ បណ្តា ញ 
សង្គម ហ្វៃស ប៊កុកៃសងួ វបៃប ធ ម ៌
និង វិចិតៃ សិលៃបៈ»។ 

បើ តាម លក ប៉ុណ្ណោ សុីរីវត្ថ 
ការ រំឭក ខួប នៃការ ដាក់ បញ្ចូល 
សមៃបត្តិ វបៃបធម៌ ជា បៃតិក ភណ្ឌ 
ពិភព លក នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី 
បញ្ជាក់ បង្ហាញ អំពីការ ចូល រួម 
នៅ ក្នងុ កិច្ច អភិរកៃស ថៃរកៃសា ពៃ ះ 
សមៃបត្ត ិវបៃបធម៌ដៃល ដាក់ បញ្ច ូល 
នោះមិន មៃន តៃមឹ តៃ ជា របស់ ខ្មៃរ 
នោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វាជា តម្លៃសកល 
សមៃប់ មនុសៃស ជាតិ លើពិភព- 
លក។ លក បញ្ជាក់ ថា ៖«កិច្ច   - 

ការ នៃះ វាជា មោទន ភាព របស់ 
ជាតិ ផង ជាកាតព្វ កិច្ច ដៃល មនុ សៃស - 
ជាតិ ទូទៅតៃូវ ចូល រួម ចំណៃក 
នៅ  ក្នងុកា រ ថៃរ កៃសា លើក កម្ពស ់
ឱៃយ សមៃបត្តិ ហ្នឹង ឱៃយ កាន់ តៃមាន 
ភាព បៃសើរ ហើយ មានការ រស-់ 
នៅយូរ អង្វៃង តទៅ ទៀត ផង » ។ 

ដើមៃបី ចូល រួម អបអរ សាទរ ខួប  
១៥ឆ្នា ំ នៃការ ដាក់ បញ្ចលូ ល្ខោ ន 
សៃមោល សៃបៃកធំ  ក្នងុ បញ្ជបីៃ តិ - 
ក ភណ្ឌវបៃបធ ម៌ អរូបី នៃ មនុសៃស - 
ជាតិ នៃះកៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិ តៃ  - 
សិលៃប:បាន ចាក់ ផៃសា យ វីដៃ អូឯក - 
សារ ស្តពីីការ ចម្លង ឡើ ង   វិញ សៃបៃក  ធំ 
១ ឈុតចំនួន ៩ ០ ផ្ទាំង ដៃល ជា 
ពៃះ រាជូ បត្ថម្ភ រ ប  ស់  សម្តៃច ពៃះ 
មហា កៃស តៃ ីនរោ  ត្ត ម មុនិ នា ថ 
សីហនុ ពៃះវ ររា ជ  មាតា ជាតិ ខ្មៃរ ។ 
វីដៃអូ នោះបាន បង្ហាះ ផៃសាយ 
លើ ផៃច ហ្វៃស ប៊ុកផ្លូវ ការ របស់ 
កៃសងួវ បៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ សលិៃប: 
នៅ ថ្ងៃ ពុ ធ ទី ២៥ ខៃវិច្ឆិកា៕ 

សុទ្ធ  គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: រដ្ឋ សភា កា លពី មៃសិល មិញ 
បាន អនុ ម័ត សៃចក្តី ពៃ ង ចៃបាប់ ស្តីពី 
ហិរញ្ញវត្ថ ុសមៃប់ ការគៃប់គៃ ង  ឆ្នា ំ២០ ២១ 
នងិ សៃចក្តពីៃងចៃបា ប៦់ ផៃសៃ ងទៀត   ប៉នុ្តៃ 
មិន ទា ន់មា នគមៃង  បញ្ជូនទៅ ពៃឹទ្ធ- 
សភា  ដើមៃបី  ពិនិ តៃយ និង អនុម័ត បន្តទៃ  
ខណៈស ង្គ ម  សុ ី វ ិ ល    ថា ការ អន ុមត័ ចៃបាប ់
ទាងំនៃះ   មាន លក្ខ ណៈ លឿន ពៃ កដៃ ល 
ធ្វើឱៃយគ្មោ ន អត្ថ ន័យ គៃប់គៃ ន់។  

ការ អ ន ុមត័  ចៃបាប ់ទាងំ នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ  
សម័យ បៃជុំ រដ្ឋ សភា លើក ទី៥  នីតិ- 
កាល ទី៦ ដឹក នាំដោ យល ក  ហៃ ង   
សំរិ ន   បៃធាន រដ្ឋស ភា និងមាន ការ ចូល-  
រួម ពី សមា ជិក ចំនួន ១១៤ រូប ។

លក  ហៃង  សំរិ ន បា ន ឱៃយដឹង តាម 
ហ្វៃ  ស ប៊ ុក ផ្លវូកា រ លក ថា សៃ ចក្ត ីពៃ ង 
ចៃបា ប់ស្តីពី  ហិរញ្ញវត្ថុ សមៃប់ ការ គៃ ប់- 
គៃ ង ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល មាន ៦ជពំ ូក ១៥ 
មាតៃតៃវូ បាន រៀប ចឡំើ ង ក្នងុ បរកិា រណ ៍
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដ៏ កាច សាហា វ បាន និង កំពុង  
យាយី សកល លក រួម ទំាង កម្ពជុា ផង។ 
   លក បន្ត ថា  ថវិកា ឆ្នាំ ២០២១ គឺជា- 
ថវិកា សមៃប់ បៃយុទ្ធ ការ ពារ អាយុជី វិត 
បៃជា ជន  រកៃសា លំនឹង សង្គម  សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ជីវ ភាព របស់ បៃជាជ ន  ពៃម ជាមួយ 
នងឹ ការ តមៃង ់ធន ធាន ឆ្ពោះ ទៅ សា្តារ នងិ  
ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច ឡើង វញិ កៃយ 
ពៃ លវិ បត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  តាម គន្លង បៃ- 
កៃ តី ថ្មដីើមៃបី ធានា សុខ សន្ត ិភាព ស្ថរិ ភាព 
សង្គម  និង ចីរភាព នៃ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច  ។

លក  ហៃង  សំរិន  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«រដ្ឋស ភា  បាន គំទៃ សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ 
ដ៏ សំខាន់ នៃះ និង សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ 
ដទៃទៀ ត ដៃ ល មាន  សារៈ សំខា ន់ នៅ 
ក្នងុ វសិយ័ សៃ ដ្ឋក ិច្ច ពាណជិ្ជ កម្ម ទាងំ ក្នងុ 
និង កៃបៃ ទៃស »។ 

លក  ឡៃង  ប៉ៃង ឡុង  អ្នក នាំ ពាកៃយ- 
រដ្ឋស ភា  កា  ល ពី មៃសិល មិញ មិន អាច ទាក់- 
ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជុំវិញ កិច្ច បៃជុំ 
អនុ ម័ត ចៃបាប់ នៃះ ទៃ ដោយ ទូរ ស័ព្ទ 
លក គ្មោន អ្នក ទទួល។ 

លក  សន  ជ័យ  នាយក  បៃតិ បត្ត ិនៃ- 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នៃយៃយ ភាព សង្គម- 
កម្ពុ ជា(ANSA)បាន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិ ញ 
ថា  ការ អនុ ម័ត សៃ ចក្តីពៃ ងចៃបា ប់ ស្តីពី 
ហិរញ្ញ វត្ថុ សមៃប់ ឆ្នាំ នៃះ និ ង សៃចក្តី- 
ពៃងចៃបា ប ់ ផៃសៃងច ំននួ ៦នៃះ  គ ឺហាក ់ដចូ 
ជា បៃញាប ់ពៃក  ដោ យ មនិ បា នព ិភាកៃសា 
ឱៃយបា ន គៃប់ ជៃុង ជៃយ  ពី គៃប់ ភាគី- 
ពាក់ ព័ន្ធ។ការ អនុ ម័ត ចៃបាប់ លឿន បៃប នៃះ 
គៃ នឹង ចាត់ ទុ កថា ចៃបា ប់  គ្មោ ន គុណភា ព 
គៃប់ គៃន់  និង មិន ឆ្លុះ បញ្ចាំង តថភា ព 
ទាំង មូល ក្នុង សង្គម ជាតិ ។ 

លក  សន  ជ័យ  បាន បញ្ជា ក់ថា ៖ 
«ចៃបាប់ នៃះ គួរតៃ មាន ការ ពិគៃះ  យោ- 
ប ល់ ឱៃយបាន ចៃើន ជាង នៃះហើយ ជា 
ព ិសៃស  input ស មៃ ប ់កៃលម្អ ខ្លមឹសារ 
ចៃបាប ់នៃះ ជា ពសិៃស ការបៃង ចៃ ក ថវកិា 

រវាង ថា្នា ក់ជា តិ  និង ថា្នាក់កៃ ម ជាតិ  
ពៃះ  យើង ច ង់ឱៃយ ថវិកាជាតិ ហ្នងឹ   ទៅឱៃយ- 
ដល់ ថា្នាក់ កៃម  ជាតិ  ឱៃយបាន ចៃើន ជាង 
នៃះ  ដោ យសា រ ទី នោះ  ជាទី កន្លៃង 
ដៃលមា ន ត មៃវូការ ចៃើន ដចូ ជា តៃវូ សា្ដារ 
ហៃដា្ឋារ ចនាស ម្ព័ន្ធ នានា និង បញ្ហា ទប់- 
សា្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ឬ គៃះធ ម្មជាតិ 
ជាដើ ម »។ 

លក  ហ៊ុន មា៉ា នី បៃធាន គណៈ- 
ក ម្មការ អប់រំ  យុវ ជន និង កីឡា  កិច្ច ការ- 
សាសនា  វបៃបធម៌ និង ទៃសចរណ៍ នៃ 
រដ្ឋសភា  បាន ឱៃយ ដឹង  តា មរយៈ ហ្វៃ ស - 
ប៊ុ កលក ពី មៃសិលមិញ ថា តំ ណង រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល  បា នបង្ហាញ ពី សា្មោរតី នៃ 
ការតាក់តៃង  សៃចក្តី ពៃង  ចៃបាប់ នៃះ  
ដោយ ផ្តាត ជាចមៃបង លើ ការបៃយុទ្ធ 
ការពារ អាយុ ជីវិត បៃជា ជន  ការរកៃសា  
លនំងឹ សង្គម  សៃដ្ឋ កចិ្ច  នៅកៃយ វ ិបត្ត ិ 
កូ វីដ១ ៩  ។

លក បន្ត ថា  កន្លង ម ក រាជ រដា្ឋាភិ បា ល 
បាន អនុវត្ត ការងរ បៃកប ដោយ  ភាព- 
ទទួល ខុស តៃវូ  និង ជោគ ជ័យ ពី អា ណត្ត១ិ 

ទៅ អា ណត្ត ិ១ ដោយ សមៃច បាន សមិទ្ធ- 
ផល ជា បៃយោ ជន ៍ជនូ ពល រដ្ឋ នងិ ភាព- 
រីក ចមៃើន ក្នុង សង្គម ។ ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ 
ក តា្តា   សតៃយនុ ម័ត នៃ បរិបទ អន្តរ ជាតិ- 
តមៃវូ  កតា្តា អត្ត នោម ័តតៃវូ តៃ សមៃប ខ្លនួ 
ទៅ តាម សា្ថាន ភាព ជាក់ ស្តៃង ក្នុង បរិបទ 
ថ្មី នៃះ។  ក្នុង ន័ យ នៃះ  ការ គិត គូរ  និង 
របៀប របប នៃ ការ អនុវត្ត ការង រ  ក៏តៃូវ- 
តៃមាន ការ សមៃប តាម កាលៈ ទៃសៈ  
ជាក់ស្តៃ ង  ដោ យ  ផ្អៃក លើ  មូល ដា្ឋាន នៃ 
ការ រៀប ចំ ថវិកា ជាតិ  និង ចំណូល ថវិ- 
កាជាត ិ ដៃ លមា ន កមៃតិ តាម សា្ថាន ភាព 
ដូច គ្នា ដៃ រ។

ដោយ ឡៃក  ចពំោះ សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប ់
៦ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល រដ្ឋ សភា ពភិា កៃសា នងិ 
អនុ ម័តដៃ រនោះ រួ មមា ន ទី ១-សៃច ក្តពីៃង 
ចៃបា បស់្ត ីព ី ការទទូា ត ់ថវកិា ទទូៅ របស ់រដ្ឋ 
សមៃ ប់  ការគៃប់ គៃង ឆ្នាំ២ ០១៩   ទ២ី-
សៃច ក្តីពៃ ង ចៃបា ប់ ស្តីពី មូល ប តៃ  ទី៣- 
សៃចក្តី ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ រៀប ចំនិង 
ការ បៃពៃឹត្ត ទៅ នៃ  អាជា្ញាធរ សៃវា ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ មិន មៃន  ធនា គរ  ទី៤ -សៃចក្តី ពៃង- 
ចៃបាប់ ស្តីពី កា រអ នុម័ ត  យល់ ពៃម លើ 
កចិ្ចពៃ ម ពៃៀង  អា សា៊ាន ស្តពី ីការទ ទលួ- 
សា្គា ល់ ទៅវិញ ទៅម ក លើ ការផ្តល់ អា ជា្ញា- 
 បណ័្ណ កៃមុ  អាកាស យា នកិ    ទ៥ី-សៃចក្ត-ី 
ពៃង ចៃបាប់ ស្តីពី ការ អនុ ម័ត យល់ ពៃម  
លើ សទិ្ធ ិសហ ការ លើ ជើង ហោះ ហើ រ  ក្នងុ 
សៃកុ  ក្នងុ  រង្វង ់ទកឹដ ីនៃ បៃទៃស ជា សមា 
ជិក អា សា៊ាន ណ មួយ  និង សិទ្ធិហោះ- 
ហើរ កូ ធ័ រ មីណ ល រវាង អាកាសយា ន- 
ដា្ឋា ន នៅ ក្នុង  ទឹកដី នៃ បៃទៃស ជា សមា- 
ជិក អា សា៊ាន និង ទី៦- សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់- 
ស្តីពី ការអ នុម័ ត យល់ ពៃម លើ ពិធីសារ- 
អនវុ ត្ត កញ្ចប ់កចិ្ច ស នៃយ  ទ៩ី  នងិ ទ១ី០នៃ 
សៃវាកម្ម ដឹកជ ញ្ជូន  តាមផ្លូ វ អាកា ស  
កៃម កចិ្ច ពៃ ម ពៃៀង កៃប ខណ័្ឌ អាសា៊ា ន 
ស្តីពី  សៃវា កម្ម  ៕

លោកហុ៊នសែនសម្តែងក្តីរីករាយជាថ្មីដែលលោ្ខោនសែមោលសែបែកធំតែវូចុះក្នងុបញ្ជីបែតិកភណ្ឌ

រដ្ឋសភាអនុម័តចែបាប់ចំនួន៧ក្នងុសម័យបែជំុពែញអង្គកាលពីមែសិលមិញ

កិច្ចបេជំុពិភាកេសានិងអនុម័តចេបាប់របស់រដ្ឋសភា កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត រដ្ឋសភា
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CP ALL ប្តេជ្ញា បន្ត ផេនការ វិនិយោគ នៅ កម្ពជុ និង ឡាវ 
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រុម ហ៊ុន CP ALL 
Pl c ដ្រល ជា ប្រតិបត្តិករ ហាង- 
ទំនិញ លក់ រាយ  7-Eleven ចុះ- 
បញ្ជ ីនៅ ប្រទ្រស ថ្រ បាន បង្ហាញ 
ព ីការ ប្ដ្រជា្ញា ចតិ្ត ដ ៏រងឹ មា ំរបស ់ខ្លនួ 
ក្នុង ការ ពង្រីក ផ្រសារ ទំនើប នៅ 
ក្នងុ  ប្រទ្រស កម្ពជុា  នងិ ប្រទ្រស 
ឡាវ  តាម ការ គ្រង ទុក។ ន្រះ 
បើ  តាម ស្រចក្ដី ថ្ល្រង ការណ៍  
កាល  ពី ថ្ង្រទី២៤ ខ្រ វិច្ឆិកា។

ស្រចក្ដី ថ្ល្រង ការណ៍  បាន ឱ្រយ 
ដឹង  ថា ក្រុម ហ៊ុន CP ALL នឹង 
នៅ ត្រ បន្ត ការ ប្ត្រជា្ញា បើក ដំណើរ- 
ការ  ផ្រសារ ទំនើប  7-Eleven នៅ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា តាម ផ្រនការ 
គ្រង ទុកនៅ ឆ្នាំក្រយ ។ 

ស្រចក្ដីថ្ល្រង ការណ៍ ន្រះ បន្ត 
ថា៖ «  បើ យោង តាម ពត័ ៌មាន  អពំ ី
ការ ពង្រកី ហាង   7-Eleven នៅ 
ក្នុង ព្រះ រាជា ណា ចក្រ កម្ពុជា  
និង   ប្រទ្រស  ឡាវ  ក្រុម ហ៊ុន  CP 
ALL Company Limited 
ដ្រល ទទួល   សិទ្ធិ ផ្តាច់ មុខ ក្នុង 
ការ   បង្កើត  នងិ ប្រតបិត្ត ិការ ផ្រសារ- 
ទំនើប  7-Eleven នៅ   ប្រទ្រស  
ទាំង ២  បាន បញ្ជាក់ ថា ទោះ បី 
ជា ស្ថាន ភាព ន្រ ការ ផ្ទុះ ឡើង ន្រ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ មាន ផល ប៉ះពាល ់
ខ្លះ ក ៏ពតិ ម្រន ក ៏ក្រមុ ហ៊នុ នៅ ត្រ 

បន្ត រៀបច ំនងិ តៀម បើក សខា 
ទៅ  តាម ផ្រន ការ »។ 

កាស្រត The Nation របស់ 
ថ្រ បាន រាយការណ៍ កាល  ពី ថ្ង្រ 
ទី ២០ ខ្រ វិច្ឆិកា ថា ក្រុមហ៊ុន 
CP ALL (Cambodia) Co., 
Ltd និង ក្រុម ហ៊ុន  CP ALL 
(Laos) Co., Ltd ត្រវូ បានផ្ដល់  
សទិ្ធ ិផ្តាច ់មខុ សម្រប ់ការ បង្កើត  
នងិ ប្រតបិត្តកិារ  7-Eleven ក្នងុ  
រយៈព្រល  ៣០ឆ្នាំ។ 

ផ្រសារ ទនំើប 7-Eleven ដបំងូ 

គ្រ  នៅ ទកី្រងុ ភ្នពំ្រញ គ្រង  បើក 
ដំណើរ ការ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ។ 
ន្រះ  បើ យោង តាម កចិ្ច ព្រម ព្រៀង  
ដ្រល ចុះ ហត្ថល្រខា កាល ពី ថ្ង្រ 
ទី  ៧ ខ្រ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២០។ 

លោក អ៊ូក សោភ័ណ ឯក- 
អគ្គ   រាជទូត កម្ពុជា ប្រចាំនៅ ប្រ-
ទ្រស ថ្រ  បានប្រប ់ ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា  ក្រមុហ៊នុ  CP 
ALL នៅត្រ រក្រសា ការ  ប្ត្រជា្ញាចិត្ត 
ក្នុង ការ បើក ដំណើរ ផ្រសារទំនើប  
7-Eleven នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា 

តាមផ្រន ការ ដដ្រល ។ 
លោក សោភ័ណ ថ្ល្រង ថា ៖  

« បន្ទាប់ ពី ស្ថាន ភាព    ជំងឺ កូវីដ១៩  
ធូរស្រល  គម្រង  ដំណើរ ការ 
ផ្រសារ ទំនើប នឹង ដំណើរ ការ ទៅ 
តាម ផ្រនការ ដ្រល គ្រង ទុក   
របស់ ក្រុមហ៊ុន CP ALL»។ 

លោក បន្ថ្រម ថា នៅព្រល 
ផ្រសារ ទំនើប  ន្រះ បើក ដំណើរ ការ 
ក្រុមហ៊ុន  នឹង ប្រើ ប្រស់ កមា្លាំង  
ពលកម្ម ក្នុង ស្រុក ឱ្រយ បាន ច្រើន 
បំផុត ដើម្របី ចូល រួម ចំណ្រក 

ដល់ ការ លើក  កម្ពស់ ជីវភាព 
ប្រជាពល រដ្ឋ  និ ងការ អភិវឌ្រឍ 
ក្នុង សហគមន៍ ។ 

 លោក បាន ឱ្រយ ដឹងថា៖ « គាត់ 
ក៏  បាន សន្រយា ជាមួយ យើង ថា 
នងឹ ប្រើ ប្រសផ់លតិផល កម្ពជុា 
ឱ្រយ  បាន ច្រើន នៅ ក្នងុ  ផ្រសារ ទនំើប  
7-Eleven ដ្រល នឹងបើក នៅ 
កម្ពជុា  ហើយ ផលតិ ផល កម្ពជុា 
មយួ  ចនំនួ ទៀត ក ៏អាច ដាក ់តាងំ 
លក ់នៅ ក្នងុ ផ្រសារ7-Eleven នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ ផងដ្ររ»។ 

នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ ក្រុម ហ៊ុន 
ន្រះ កំពុង បង្កើត ផ្រន ការ  បើក 
ហាង  ៧០០កន្ល្រង បន្ថ្រមទៀត 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០ ២០  ក្នុង នោះ ហាង 
ចនំនួ  ៥១៣ បាន បើក ដណំើរ- 
ការ  នៅ ក្នងុ រយៈព្រល ៩ខ្រ ដបំងូ 
ឆ្នាំន្រះ ។  

បច្ចុប្របន្ន   ប្រតិបត្តិការ របស់ 
7-Eleven មាន ចំនួន  ១២ 
២២៥ទីតាំង   នៅក្នុង ប្រទ្រស 
ថ្រ។  ក្រុម ហ៊ុ ន CP ALL បាន 
ឱ្រយ ដឹងថា ខ្លួន នឹង វិនិយោគ  
ចនោ្លាះពី ១១,៥ ទៅ ១២ លាន 
បាត (ប្រហ្រល៣៨០-៣៩៦ 
លាន ដុលា្លារ) ដើម្របី ដំណើរ ការ 
ហាង ថ្ម ីការ ចាប ់ផ្តើម គម្រង ថ្ម ី
និង ជួស ជុល ហាង ដ្រលមាន 
ស្រប់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ។ ន្រះ បើ 
តាម The Nation៕ LA 

ត ពី ទំព័រ ១...លោកបន្ត ថា ដោយ 
មើល  ឃើញ ពី ចក្ខុ វិស័យ ដ៏ វ្រង ឆ្ងាយ  នៅ 
ក្នងុ ការ ចាប ់យក កាលានវុត្ត ភាព ព ីបដវិត្តន ៍ 
ឧស្រសាហកម្ម ទី ៤.០   រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  
នីតិកាល ទី ៦  បាន រំល្រច ពីការ រៀបចំ 
ខ្លួន សម្រប់ ការ រីក ចម្រើន ន្រ ស្រដ្ឋកិច្ច 
ឌជីថីល តាម រយៈ ការ ដាក ់ច្រញ គោល- 
នយោបាយ អភវិឌ្រឍន ៍ឧស្រសាហកម្ម កម្ពជុា 
ក្នុង ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម ស្រដ្ឋកិច្ច និង ការ- 
លើក កម្ពស ់សមត្ថភាព របស ់សហគ្រស  
ធុនតូច និង មធ្រយម ក្នុង ស្រុក។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ច្របាប់ ស្តីពី ពាណិជ្ជ-
កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច ត្រូនិក បម្រើ ជា 
មូលដា្ឋាន គតិ យុត្ត ដ៏ មាន សរៈ សំខាន់  
ដល់ ការ អភិវឌ្រឍ វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម តាម 
ប្រពន័្ធ អ្រឡចិ ត្រនូកិ ជា ពសិ្រស ការពារ 
ផល ប្រយោជន៍ និង កសង ទំនុក ចិត្ត 
ខ្ពស់  ដល់ អ្នក ប្រើប្រស់ ក្នុង វិស័យ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច ត្រូនិក ក៏ 
ដូចជា ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន ទាំង ក្នុង 
និង  ក្រ ប្រទ្រសឱ្រយ ចូល មក  វិនិយោគ 

នៅ កម្ពជុា»។ លោក បន្ថ្រម ថា៖  «ន្រះ ជា  
វិស័យ ថ្មី ទើប នឹង ល្រច ឡើង ប៉ុន្ត្រ ជា 
វសិយ័ ប្រកប ដោយ សកា្តាន ុពល ខ្ពស ់ក្នងុ 
ការ បង្កើត ប្រភព កំណើន ថ្មី សម្រប់ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា» ។ 

ខណៈការ រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
កំពុង បន្ត អូស បន្លាយ  ដ្រល បាន ធ្វើ ឱ្រយ   
ផល ប៉ះ ពាល ់ជា អវជិ្ជមាន  ដល ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច  
នៅ គ្រប់ ប្រទ្រស លើ ពិភព លោក នោះ 
ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច - 
ត្រនូកិ ពតិ ជា មាន សរៈ សខំាន ់ណាស ់។ 
ជា មួយ គា្នា ន្រះ វា ក៏ ជា ការ ផ្តល់  ជា គំរូ 
អាជីវកម្ម ថ្មី មួយ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធ-
ភាព នងិ ភាព ប្រកតួ ប្រជ្រង ខ្ពស ់ដោយ 
ប្រើ ប្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា ឌីជីថល ដ្រល 
សមស្រប  នឹង បរិបទ ស្រដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល 
នងិ លក្ខខណ្ឌ តម្រវូ ការ ទផី្រសារ ក្នងុ ស្ថាន-
ភាព កូវីដ១៩ និង ក្រយ ព្រល  កូវីដ ។

លោក  បញ្ជាក ់ ថា ៖ « ឯកសរយទុ្ធសស្ត្រ   
ន្រះ នងឹ កា្លាយ ជា ឯកសរ ចម្របង មយួ ក្នងុ 
ការ រមួ ចណំ្រក ដល ់ការ អភវិឌ្រឍ ស្រដ្ឋកចិ្ច- 

ជាត ិជា ពសិ្រស ការ ប្រ កា្លាយ កម្ពជុា ទៅ 
ជា ស្រដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល នព្រល អនគត ក ៏
ដូច ជា រួម ចំណ្រក ដល់ ការ សម្រច បាន 
នូវ ចក្ខុ វិស័យ របស់ កម្ពុជា ក្នុង ការ វិវឌ្រឍ 
ទៅជា ប្រទ្រស មាន ប្រក ់ចណំលូ មធ្រយម 
កម្រតិ ខ្ពស ់ក្នងុ ឆ្នា ំ២០៣០ នងិ ប្រទ្រស 
មាន ចំណូល ខ្ពស់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០៥០» ។

លោកបន្ថ្រម ថា  យុទ្ធសស្រ្ត ន្រះ ត្រូវ  
បានរៀបចំឡើងក្នុងព្រលវ្រលាដ៏ត្រឹម- 
ត្រវូ   គ ឺស្រប ព្រល ដ្រល កម្ពជុា មាន ច្របាប ់
ស្តីពី ពាណិជ្ជ កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិច  ត្រូ-
នកិ ដ្រល ត្រវូ បាន ប្រកាស ឱ្រយ ប្រើប្រស ់
កាល ពី ថ្ង្រទី ២ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។

ទោះ យ៉ាង ណា លោកអះអាង ថា ដើម្របី  
ឱ្រយ  យុទ្ធសស្ត្រ ពាណិជ្ជកម្ម តាម ប្រព័ន្ធ 
អ្រឡចិត្រនូកិន្រះ សម្រច បាន លទ្ធ ផល 
ល្អ  គឺ ត្រូវ  ទាម ទារ ការ ចូល រួម ជា ចាំ បាច់ 
ព ីស្ថាបន័ ជាច្រើន  ដចូ ជា ក្រសងួ ប្រស-
ណយី ៍និង ទូរគមនគមន៍ ក្រសងួឧស្រសា-
ហកម្ម វទិ្រយាសស្រ្ត បច្ច្រក វទិ្រយា នងិនវា-
នុវត្តន៍ ព្រម ទាំង វិស័យ ឯកជន ផង ដ្ររ។ 

លោក លឹម ហ្រង អនុប្រធាន សភា - 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍  
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា យុទ្ធសស្ត្រ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក  នឹងផ្តល់ 
នូវ ផល វិជ្ជមាន ជា ច្រើន សម្រប់ ការ ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម  ដូច ជាបង្កើន នូវ ភាព ទាក់- 
ទាញវនិយិោគនិ បរទ្រស  ព្រម ទាងំ  ធ្វើ  ឱ្រយ 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង មាន តមា្លា ភាព  ព្រម- 
ទាំង ធ្វើ ឱ្រយ រដ្ឋ ប្រមូល ចំណូល ពន្ធ ចូល 
ជាតិ ផង ដ្ររ ។

លោកបន្ថ្រម ថា៖ « យទុ្ធសស្ត្រ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក នឹង បង្ក 
លក្ខណៈកាន ់ត្រ ងយ ស្រលួ ដល ់អ្នក វនិ-ិ 
យោគ  ពិស្រស ធ្វើ ឱ្រយ ការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
មាន   តមា្លាភាព នងិ   ដើរ ស្រប នងឹ ការ វវិឌ្រឍ 
ន្រ បរិបទ    ពាណិជ្ជ កម្ម ជា  អន្តរ ជាតិ » ។ 

ការ រៀបច ំយទុ្ធស ស្ត្រ ន្រះ ទទលួ បាន 
ការ  ឧបត្ថម្ភ ហរិញ្ញប្រប ទាន ព ីអង្គភាព ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ ពង្រងឹ សមាហរ ណកម្ម (Enhanced 
Integrated Framework-EIF)។ 
ន្រះ  បើ តាម  ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ៕ LA

ទិដ្ឋភាព អតិថិជន នៅ ខាងមុខ ផេសារ ទំនើប  7-Eleven នៅ ក្នងុ បេទេស ថេ ។ រូបថត The Nation

កម្ពជុ ដាក់សម្ពោធ  ផ្លវូ ការ យុទ្ធ សាសេ្ត  ពាណិជ្ជ កម្ម តាម បេព័ន្ធ ...

កេសួងបេ  ស ណីយ៍  
និង  ទូរ គ មនា គមន៍លុប  
អាជ្ញា ប័ណ្ណ ៣ ពី កេមុហុ៊ន 
ផ្តល់      សេវា  បច្ចេកវិទេយា

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : ក្រសងួ ប្រ សណយី ៍ 
និងទូរគមនគមន៍(MPTC) 
បាន  លុប អាជា្ញា ប័ណ្ណ ស្រវា កម្ម 
៣របស ់ក្រមុហ៊នុ ឈនួ វ្រ  (ខ្រម- 
បូឌា) (Chuan Wei (Cam-
bodia)) ដ្រលចុះ បញ្ជ ីនៅ ក្រសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម និង  បាន ដំណើរ ការ    
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៨ ដោយ   
អះអាង ថា ក្រមុហ៊នុ ន្រះ ពុ ំបាន 
អនុវត្ត តាម ច្របាប់  និង គោរព  
តាម លក្ខខណ្ឌ អាជា ្ញាប័ណ្ណ ។ 

ក្នុង រយៈព្រល ប្រមាណ ២ខ្រ 
ចុងក្រយ ន្រះ  MPTC បាន 
លបុ អាជា្ញា បណ័្ណ ព ីក្រមុហ៊នុ    ផ្តល ់
ស្រវា បច្ច្រកវទិ្រយា  យ៉ាង ហោច   ១៨ 
ដោយ អះអាង ថា  ពួកគ្រ បរា- 
ជ័យ  ក្នុងការ អនុវត្ត  ត្រឹម ត្រូវ 
តាមច្របាប់ ជាធរមាន។ 

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន របស ់
ក្រសួងន្រះ ដ្រល ច្រញផ្រសាយ 
កាលពី ថ្ង្រ អង្គារបាន ឱ្រយ ដឹងថា 
អាជា្ញាប័ណ្ណដ្រល ត្រូវ បាន លុប 
ទាំង ៣ន្រះ រួមមាន អាជា្ញាប័ណ្ណ 
ស្រវា បណា្តាញ  ស្រវា សំឡ្រង 
តាម រយៈ ពធិ ីការ អុនី ធណឺតិ  អាជា្ញា-
ប័ណ្ណស្រវា ទូរសព័្ទ ចលត័ 4G និង  
អាជា្ញាបណ័្ណ ស្រវា បណា្តាញ ខ្រស្រកាប្លិ៍  
អុបទិក ក្រម បាតសមុទ្រ ។ 

ក្រសងួ បាន ឱ្រយដងឹថា ខ្លនួ នៅ  
រក្រសា ទុក អាជា្ញា ប័ណ្ណ ស្រវា អុីន ធឺ-
ណិត (ISP)ឱ្រយ ក្រុមហ៊ុន  ន្រះ 
បន្ត  អាជវីកម្ម ដដ្រល  ប្រសនិបើ  
ក្រុមហ៊ុនន្រះ  សងបណំុល ដ្រល  
ជំពាក់ រដ្ឋ ។ 

 ទោះយ៉ាងណា ក្រសួង មិន 
បាន បញ្ច្រញ ចំនួន ទឹក ប្រក់  
ដ្រល ក្រុមហ៊ុន ន្រះ ជំពាក់ រដ្ឋ 
នោះទ្រ ហើយក៏បាន ព្រមាន  
លបុ អាជា្ញាបណ័្ណ  ព ីក្រមុហ៊នុ ដទ្រ 
ផ្រស្រងទៀត ក្នុងករណី  មិន សង 
បំណុល ជំពាក់រដ្ឋ។ 

MPTCបញ្ជាក ់ ៖« ក្រសងួ នងឹ 
បន្តចាត ់វធិានការ លបុ អាជា្ញា បណ័្ណ  
ន្រ ប្រតបិត្តកិរ ទរូគមនមន ៍ទាងំ-
ឡាយ ដ្រល គ្រច វ្រះ មិន អនុវត្ត   
តាម ច្របាប់  និង មិន គោរព តាម 
លក្ខខណ្ឌ ន្រអាជា្ញា ប័ណ្ណ  ដូចជា 
មិន មានប្រតិបត្តកិារ  មិន បាន ធ្វើ 
ស្វ័យ ប្រកាស...តទៅទំព័រ ៩ 



តពីទំព័រ៨...បង់ចំណូល
ត្រមឹត្រវូមនិផ្តល់ឯកសារហរិញ្ញ-
វត្ថុ និងបច្ច្រកទ្រសគ្រប់គ្រន់
មនិសងបណំលុឬមិនបង់ចណំលូ
ជូនរដ្ឋជាដើម»។
ក្រមុហ៊នុឈនួវ្រ(ខ្រមបឌូា)

ចូលជាសមាជិករបស់សភា-
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិន្រកម្ពុជា
(IBC)និងជាសមាជិករបស់
សភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា(CCC)
នឹងបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ
២០០៨ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយ
អ្នកវិនិយោគសញ្ជាតិកម្ពុជា។
កាលពថី្ង្រទ២ី១តលុាឆ្នានំ្រះ

ក្រសងួប្រសណយី៍នងិទរូគម-
នាគមន៍បានសម្រចលបុនងិ
ព្រយួរអាជា្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិករទូរ-
គមនាគមន៍ចំនួន១៧ក្រុមហ៊ុន
ដ្រលមានអាជា្ញាប័ណ្ណសម្រប់
ប្រតិបត្តិការផ្តល់ស្រវាទូរស័ព្ទ
ចលត័អាជា្ញាបណ័្ណសម្រប់ផ្តល់
ស្រវាអុីនធឺណិត(ISP)និង
េ្រហ្វកង់សម្រប់ដំណើរការ
BroadbandWirelessAc-
cess (BWA)ដោយមាន
មូលហ្រតុដូចការលុបអាជា្ញា-
ប័ណ្ណដ្រលបានធ្វើឡើងលើក
ចុងក្រយន្រះដ្ររ។
ជាមួយគ្នាន្រះ MPTCក៏

បានលុប និងព្រយួរអាជា្ញាប័ណ្ណ
សម្រប់ផ្តល់ស្រវាសំឡ្រងតាម-
រយៈពធិកីារអុនីធណឺតិ(VoIP)
និងអាជា្ញាប័ណ្ណសម្រប់ប្រព័ន្ធ
បណ្តាញនិងស្រវាកំណត់ទីតាងំ
នងិតម្រង់ទសិតាមផ្កាយរណប
ផងដ្ររ។ន្រះបើតាមស្រចក្តី
ប្រកាសរបស់MPTC។
កាលពីខ្រតុលាឆ្នាំន្រះអ្នកនាំ-

ពាក្រយនិយតករទូរគមនាគមន៍
កម្ពជុា(TRC)ប្របភ់្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
ថាប្រតបិត្តកិរទាងំអស់គមឺាន
កាតព្វកិច្ចស្វយ័ប្រកាសបង់ចំ-
ណូលពន្ធជូនរដ្ឋដ្រលត្រូវធ្វើ
ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចាប់

យកឱកាសពង្រកីការវនិយិោគ
លើវសិយ័បច្ច្រកវទិ្រយានៅប្រទ្រស
កម្ពុជាក្នុង១ទសវត្រសរ៍ចុង-
ក្រយន្រះចាប់តាំងពីស្រដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់និងការ-
កើនឡើងន្រអ្នកប្រើប្រស់ប៉នុ្ត្រ
ពួកគ្រក៏រងការប្រកួតប្រជ្រង
ដ៏ខ្លាំងក្នុងអំឡុងព្រលន្រះ។
បើតាមTRCបច្ចុប្របន្ន ស្រវា

ទូរស័ព្ទចល័ត និងអុីនធឺណិត
បណ្តាញ4G របស់កម្ពុជាបាន
គ្របដណ្តប់លើផ្ទ្រប្រទ្រស
ចំនួន៥៣ភាគរយន្រអ្នកប្រើ-
ប្រស់អុនីធណឺតិជាង១៥លាន
នាក់ខណៈកម្ពជុាមានបណ្តាញ
ខ្រស្រកាប្លិ៍អុកទិកម្រប្រវ្រងជាង
៤៤២៥១គីឡូម៉្រត្រ៕LA
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Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

ក្រសួង...អ្នកជំនាញ៖ទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយនឹងស្ទះុងើបវិញ
ក្នងុល្របឿនលឿននិងឆាប់រហ័សចាប់ពីឆា្នាំ២០២១

ភ្នពំេញៈ វសិយ័អចលនទ្រព្រយ
កម្ពជុានងឹស្ទុះងើបឡើងវញិក្នងុ
ល្របឿនយ៉ាងរហស័ក្នងុឆ្នាំ២០២១
បនា្ទាប់ពីការទទលួបានកណំើន
ទាបនៅឆ្នាំ2020ន្រះ ដោយ-
សារត្របញ្ហាជងំឺកវូដី១៩ទូទាងំ
ពិភពលោក។ន្រះបើយោង-
តាមលោកRichardW.
Davidsonដ្រលទើបនឹងត្រូវ
ត្រងតាងំថ្មីជាប្រធានរបស់ក្រមុហ៊នុ
Century21Cambodia។
លោកRichardW.Dav-

idsonជាអ្នកដ្រលមានបទ-
ពិសោធជើងចាស់ផ្ន្រកឧស្រសា-
ហកម្មន្រះរយៈព្រល៣០ឆ្នាំដោយ
លោកបានចំណយព្រលជាង
១០ឆ្នាំធ្វើការងារជាប្រធាននងិ
ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cen-
tury21RealEstateយហីោ
ពាណិជ្ជសញ្ញាពិភពលោកនៅ
អាម្ររកិគ្របគ់្រងយីហោCen-
tury21នៅប្រទ្រស៨៤ផ្រស្រងទៀត។
លោក ម៉េ គុណ មករា ការី-

នពិន្ធពត័ម៌ានស្រដ្ឋកចិ្ចនៅកាស្រត
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍បានជួបសមា្ភាស
លោកRichardW.Davidson
អពំីយទុ្ធសាស្ដ្ររបស់លោកក្នងុ
ការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនCentury
21Cambodia និងទស្រសនៈ
របស់លោកលើវសិយ័អចលន-
ទ្រព្រយកម្ពុជា។

តើ ហេតុអ្វី បាន ជា លោក 
សមេច  ចិត្ត ទទួល យក តួនាទី 
ថ្ម ី នៅ ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា ជនំសួ 
ឱេយ បេទេស ផេសេងទៀត  ដេល 
កេុមហ៊ុន  Century  21 កំពុង 
បេតិបត្តិការ ទៅ វិញ ?
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទីក្រុងរបស់

ប្រទ្រសន្រះមានកំណើនយ៉ាង
រហ័សក្នុងរយៈព្រល៥ឆ្នាំចុង-
ក្រយន្រះជាពិស្រសទីផ្រសារអ-
ចលនទ្រព្រយជាមួយនឹងការសាង-
សង់អគរខ្ពស់ៗកប់ពពកជា
ច្រើន។ការរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័ស
ន្រទកី្រងុរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាគឺ
ស្រដៀងគ្នានឹងទីក្រុង ញូវយ៉ក
កាលពី១៥ឆ្នាំកន្លងមក។ក្នុង
រយៈព្រល២ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយ
ន្រះស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមាន
អត្រកំណើនជាមធ្រយមប្រហ្រល
៧ភាគរយប្រចាំឆ្នាំដ្រលធ្វើឱ្រយ
ប្រទ្រសន្រះកា្លាយជាប្រទ្រសមយួ
ក្នុងចំណោមប្រទ្រសដ្រលរីក
ចម្រើនរហស័បំផតុជាច្រើនលើ
ពិភពលោក។បរិយកាសវិនិ-
យោគរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាកំពុង

ទទួលបានទំនុកចិត្តពីក្រុមវិនិ-
យោគិនអន្តរជាតិហើយជាលទ្ធផល
ពួកគ្រមើលឃើញឱកាសនៅទ-ី
ន្រះនិងស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលរីកចម្រើន
យ៉ាងរហ័សរបស់ប្រទ្រសន្រះ។
ភរិយរបស់ខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំបាន

មកទស្រសនាប្រទ្រសកម្ពជុាកាល-
ពីឆ្នាំមុន ហើយខ្ញុំមានឱកាស
ក្នងុការរៀនសតូ្រពីប្រវត្តិសាស្ដ្រ
ដស៏ម្របូរប្របរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុា
និងទទួលបានការសា្វាគមន៍ដ៏
កកក់្ដៅពីប្រជាជនកម្ពជុា។ដចូ្ន្រះ
នៅព្រលលោកគុយវា៉ាតបាន
ស្នើឱ្រយខ្ញុំទទួលយកតួនាទីជា
ប្រធានក្រមុហ៊នុCentury21
Cambodiaខ្ញុំមានការភា្ញាក់ផ្អើល
ក្នងុការកា្លាយជាផ្ន្រកមយួក្នងុការ-
បន្តការរកីចម្រើនន្រយហីោនិង
ទផី្រសារអចលនទ្រព្រយនៅប្រទ្រស
ដ្រលរីកចម្រើនប្របនោះ។

តើ អ្វជីា គោល ដៅ របស ់លោក   
សមេប់ តួ នាទី ថ្មី នៅ កេុមហ៊ុន  
Century 21 Cambodia? 
ទសិដៅរបស់ខ្ញុំនងឹដកឹនាំឱ្រយ

កាន់ត្រមានភាពសម្របូរប្របន្រ
វិស័យន្រះ បង្កើនបណ្តាញពិភព-
លោករបស់ខ្ញុំនងិជនំាញភាព-
ជាអ្នកដឹកនាំដើម្របីជំរុញយុទ្ធ-
សាស្ដ្រច្របាស់លាស់មួយនិង
ជរំញុសា្ថាបន័មយួន្រះឆ្ពោះទៅមខុ
តាមរយៈយុទ្ធសាស្ដ្រកំណើន
បនា្ទាប់ខណៈដ្រលពង្រងឹជហំរ
របស់យើងជាសា្ថាបន័អចលន-
ទ្រព្រយឈានមុខគ្ររបស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាដ្រលប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រជាជនអាសុីអាគ្ន្រយ៍ និង
ពិភពលោកអាចជឿជាក់ និង
ទុកចិត្តបាន។ជាមួយនឹងបទ-
ពិសោធនិងចំណ្រះធ្វើជា-
ច្រើនឆ្នាំនៅលើឧស្រសាហកម្ម
អចលនទ្រព្រយលើពិភពលោក
ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចនាំយក
ក្រមុហ៊នុវនិយិោគនិដ្រលមាន
សកា្ដៅនពុលកានត់្រច្រើនចលូមក
និងស្វ្រងរកការវិនិយោគនៅ
ក្នុងទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជា។

តើ លោក យល ់ថា ចណំេះ ដងឹ  
និង បទ ពិសោធកមេិត  ពិ ភព- 
លោក   របស ់លោក  នងឹ ផ្ដល់អត្ថ-  
បេយោជន៍ ដល់ វិស័យ អចលន-  
ទេពេយ កម្ពុជា ដូចម្ដេច ដេរ ? 
វិជា្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនជើងសា

និងភា្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន
Century 21Cambodia
សម្រចបានកម្រិតខ្ពស់រួចទៅ

ហើយ។ស្រវាកម្មដ្រលផ្ដល់ដល់
អតិថិជនបានកំណត់ស្ដង់ដា
ដោយឧស្រសាហកម្មផ្រស្រងទៀត
ត្រូវការដើម្របីជំរុញទៅមុខ។
ការងារដ្រលបានធ្វើដោយ

ក្រមុហ៊នុCentury21Cam-
bodiaដើម្របីផ្ដល់ឱកាសនិង
លទ្ធភាពដ៏ប្រសើរដល់អតថិជិន
អចលនទ្រព្រយ គឺជានវានុវត្តន៍
នងិអាចបន្តក្នងុការជរំញុទផី្រសារ
ឆ្ពោះទៅមុខ។ខ្ញុំមិនអាចមាន
មោទនភាពជាងន្រះទ្រនងិដើរ
តួនាទីក្នុងការបន្តកំណើននិង
ការអភិវឌ្រឍក្រុមហ៊ុនCentury
21Cambodiaដ្រលខ្ញុំត្រូវ
បានត្រងតំាងជាប្រធានរបស់
ក្រមុហ៊នុន្រះដ្រលអាចឱ្រយរបូខ្ញុំ
ដើរតនួាទីជាផ្ន្រកមយួន្រភាពជា
អ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនន្រះ
ខណៈដ្រលទផី្រសារអចលនទ្រព្រយ
ប្រទ្រសន្រះបន្តវិវឌ្រឍន៍ទៅមុខ។

ចំពោះ ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ -  
១៩  ប៉ះពាល ់ដល ់វសិយ័ អចលន- 
ទេពេយ កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នេះ  
តើ លោកមាន  ការរំ ពងឹ  ទកុ យ៉ាង- 
ណា   ដេរ  សមេប់ ឆ្នាំ ២០២១ ?
យើងគួរត្រដឹងច្របាស់ហើយ

ថា ប្រទ្រសកម្ពុជាមិនម្រនជា
ប្រទ្រសត្រមួយគត់ដ្រលកំពុង
ជម្នះក្នុងការទប់សា្កាត់ជំងឺន្រះ

នៅឆ្នាំន្រះទ្រ។អ្វីដ្រលខ្ញុំបាន
ដងឹពីសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្រមុហ៊នុ
Century21Cambodiaការ-
លក់អចលនទ្រព្រយមានតម្ល្រលើស
ពី២លានដលុា្លារបានធា្លាក់ចុះបន្តចិ
ក្នងុអឡំងុព្រលន្រះដោយសារ
ការរតឹបន្តងឹការធ្វើដណំើរការ-
កម្រតិលហំរូចលូអ្នកទញិមាន
សកា្ដៅនពុលពីបណ្តាប្រទ្រសក្រ
ដូចជាជប៉ុនចិន និងអ្នកទិញ
អន្តរជាតិផ្រស្រងទៀត។
ប៉ុន្ត្រប្រតិបត្តិការទិញ-លក់

អចលនទ្រព្រយនៅក្រមតម្ល្រ២
លានដលុា្លារមានដណំើរការជា
ធម្មតាដោយសារត្រប្រជាជន
កម្ពុជាដ្រលមានអតិរ្រកសាច់-
ប្រក់នងិបន្តការទញិអចលន-
ទ្រព្រយសម្រប់ធនាគរដ។ីគម្រង
សាងសង់ដ្រលអនុម័តនៅត្រ
កើនឡើងនៅឆ្នាំន្រះហើយស្ទើរត្រ
គ្រប់គម្រងសាងសង់ធំៗ
កំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្ម។
ខ្ញុំគតិថាទផី្រសារអចលនទ្រព្រយ

កម្ពុជា នឹងស្ទុះងើបឡើងវិញ
នៅឆ្នាំ២០២១នៅព្រលដ្រល
វា៉ាកសំ់ាងនងឹរកបានហើយរដា្ឋា-
ភិបាលនឹងលុបចោលការរឹត-
បន្តឹងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ។
អ្នកគរួត្រត្រវូបានជនូដណំងឹថា
សូម្របីត្រអំឡុងព្រលជំងឺកូវីដ-

១៩ន្រះការយិលយ័ក្រមុហ៊នុ
Century 21Cambodia
របស់យើងនៅត្រទទួលបាន
ការសាកសរួជាច្រើនពីអតិថិជន
ដ្រលសួររកឱកាសវិនិយោគ
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ពកួគ្រ
មានដើមទនុហើយពកួគ្រមើល
ឃើញប្រទ្រសកម្ពជុាជាកន្ល្រង
មួយដើម្របីរកប្រក់ចំណ្រញពី
អាជីវកម្មអចលនទ្រព្រយហើយ
ត្រៀមជាស្រចក្នងុការចាក់បញ្ចលូ
មូលនិធិទៅក្នុងទីផ្រសារកម្ពុជា។

តើ លោក យល ់ឃើញ យ៉ាង ណា    
ចពំោះ  វសិយ័ អចលន ទេពេយ កម្ពជុា   
នៅ ក្នុង រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ កេយ  
និង ជាចេើន ឆ្នាំ ទៅ មុខ ទៀត ?
ក្នងុរយៈព្រល៥ឆ្នាំទៅមខុទៀត

ប្រទ្រសកម្ពជុានងឹមានការអភវិឌ្រឍ
កានត់្រខ្លាងំហើយវសិយ័អចលន-
ទ្រព្រយនឹងមានកំណើនកាន់ត្រ
ច្រើន។នៅទីក្រងុភ្នពំ្រញខណ្ឌ
បងឹក្រងកងនងឹនៅត្រជាមណ្ឌល
ពាណជិ្ជកម្មកណ្តាលឈានមខុ
គ្រដោយមានអគរខ្ពស់ៗ ជា-
ច្រើន។ជាមយួគ្នាន្រះដ្ររតបំន់
ទួលគោកនឹងខិតកាន់ត្រជិត
ក្នងុការកា្លាយជាមណ្ឌលពាណជិ្ជ-
កម្មកណ្តាលទ២ីនៅក្នងុទីក្រងុ
ភ្នពំ្រញដោយសារត្រខណ្ឌន្រះ
កំពុងអភិវឌ្រឍក្នុងល្របឿនលឿន
នងិកានត់្ររហស័។នៅព្រលន្រះ
ខណ្ឌន្រះកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាង
រហស័ពីតបំន់លនំៅឋានទៅជា
តំបន់ពាណិជ្ជកម្មដោយមាន
ផ្រសារទនំើបកានត់្រច្រើនអាជវីកម្ម
លករ់ាយនងិអគរខ្ពស់ៗ ជាច្រើន
ខណៈដ្រលដីនៅតបំន់ទលួគោក
មានតម្ល្រ១៨៥០ដុលា្លារក្នុង១
ម៉្រត្រការ៉្រកាលពីឆ្នាំ២០១៨
តម្ល្របានកើនឡើងដល់៣៥០០
ដុលា្លារក្នុង១ម៉្រត្រការ៉្រនៅ
ព្រលបច្ចុប្របន្ន។
ដចូ្ន្រះក្នងុរយៈព្រល៥ឆ្នាំចាប-់

ពីព្រលន្រះទីក្រុងភ្នំព្រញនឹង
អភវិឌ្រឍកានត់្រខ្លាងំនងឹមានអគរ
ខ្ពស់ៗ កានត់្រច្រើនខណៈដ្រល
ខ្រត្តមានសកា្ដៅនុពលជាច្រើន
នងឹមើលឃើញគម្រងអភវិឌ្រឍន៍
កាន់ត្រច្រើនដូចជាលំនៅឋាន
វីឡាសម្រកលម្ហ្រកាយ រម-
ណីយដា្ឋាននងិគម្រងជាច្រើន
ផ្រស្រងទៀត។តម្ល្រដីនៅក្នងុខ្រត្ត
សំខន់ៗ មួយចំនួននឹងមើល-
ឃើញការកើនឡើងពី២ទៅ
៣ដងនៅព្រលន្រះក្នុងរយៈ-
ព្រល៥ឆ្នាំក្រយ៕LA

លោក  Richard W. Davidson អគ្គនាយក  កេមុហុ៊ន  Century 21 
Real Estate។ រូបថតសហការី





ក្រុងបាងកកៈ  របង ដែក ថែប 
និង បន្លា លួស យ៉ាង មុត  តែូវ 
បាន ដាក់ ពងែយ នៅ ជុំ វិញ 
បរិវែណ របង ពែះ បរម រាជ វាំង  
នៅ ក្នុង សង្កាត់ ឌូ សុីត  និង 
បែក់ណា ខន  កាល ពី ថ្ងែ ពុធ  
ដោយ បាន ដាក់ របង បន្លា លួស 
ព័ទ្ធ ជុំ វិញ កន្លែង សំខាន់ ៗ      
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន  
ការិយ ល័យ ទែពែយ សមែបត្តិ 
ពែះមហាកែសតែ  នងិ វមិាន រដា្ឋាភ-ិ
បាល  ហើយ ការ ធ្វើ បែប នែះ  
វាបាន បង្ក ឱែយ មាន ការ កក ស្ទះ- 
ចរាចរ ណ៍យ៉ាង ខា្លាំង នៅ ទី នោះ ។ 

 ការ ដាក់ ពងែយ របង បន្លា-
លួស ទាំង នោះ  តែូវ បាន ធ្វើ- 
ឡើង  ទោះ បី ជា កែុម អ្នក តវា៉ា 
បែឆាងំ រដា្ឋាភ ិបាល បាន បែកាស 
ថា  ពួក គែ បាន កំពុង ផ្លាស់ ទៅ 
បែមូល ផ្តុំ នៅ ពែល ថ្ងែ តែង់ ក្តី  
ចែញ ពី សួន ចែបារ CPB ទៅ កាន់ 
សួន ចែបារ SCB  ជា ទី ស្នាក់ ការ 
របស ់ធនគារ ពាណជិ្ជ ស យ៉ាម  

នៅ ក្នុង សង្កាត់ ចាក់ ចុ ចាក់ ។ 
កុង តឺន័រ ជា ចែើន  តែូវ បាន គែ 

ដាក់ គរ តែួត លើ គា្នា ២ ជាន់  នៅ 
តាម ផ្លូវ ជា ចែើន កន្លែង  រហូត-
ដល់ វិមាន រដា្ឋាភិ បាល  មជែឈ-
មណ្ឌល លក់ ទំនិញ សំខាន់ ៗ   
និង ការិយ ល័យ ទែពែយ សមែបត្តិ 
ពែះ មហាកែសតែ ជា ដើម ។ 

 ចំណែក កែុម ទាហាន ក្នុង 
សម្លៀក បំពាក់ សុី វិល  តែូវ បាន 

គែ មើល ឃើញ ថា  បាន ដាក់ 
ពងែយ នៅ ម្តុំ សួន ចែបារ CPB  
ដែល កែមុ អ្នក តវា៉ា បែឆាងំ រដា្ឋាភ-ិ
បាល  បាន បែកាស កាល ពី-
ពែល ថ្មី ៗ  នែះ ថា   ពួក គែ បាន 
កណំត ់គោល ដៅ កាល ព ីថ្ងែ ពធុ 
មែសិល មិញ ។ 

ស្ពាន មា៉ាក កាវា៉ាន់ រា៉ាង សន់  
តែូវ បាន រដា្ឋាភិបាល បិទ មិន ឱែយ 
ធ្វើ ចរាចរ ណ៍៕BKP/SK

ក្រងុហ្រសណឺ្រវៈ  កែមុ បែទែស  
ផ្តល ់ជនំយួ បាន ទាម ទារ ឱែយ មាន 
បទ ឈប់ បាញ់ ជា បន្ទាន់ មួយ  
នៅ ក្នុង បែទែស អាហ្វ ហា្គានី-
ស្ថាន  កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ  ខណៈ 
ពួក គែ បាន ប្តែជា្ញា ផ្តល់ ជំនួយ 
គិត ជា ទឹក បែក់ ចំនួន ១២ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ  សមែប ់រយៈ ពែល 
៤ ឆា្នាំ  ប៉ុន្តែ ការ ជួយ ទឹក បែក់ 
របស់ ពួក គែ  ដើមែបី គាំទែ សិទ្ធិ- 
សុីវិល នៅ ក្នុង កិច្ចពិ ភាកែសា 
សន្តភិាព  ជា មយួ កែមុ តាល ីបង ់ 
នៅ បែទែស អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន ។ 

 នៅ ឯកិច្ច បែជុំ ជំនួយ សកល 
ចែបាស់ លាស់ មួយ  បាន ទទួល 
ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ពី អង្គការ សហ - 
បែជា ជាតិ  នៅ ក្នុង ទី កែុង ហែសុឺ- 
ណែវ  បែទែស មួយ ចំនួន  បាន 
អះ អាង អពំ ីការ ប្តែជា្ញា របស ់ពកួ- 
គែ  ដើមែបី មញែឈប់ បែទែស មួយ  
ដែល បាន រំខាន ដោយ អំពើ 
ហិងែសា  រវាង កែុម តាលី បង់  និង 
កង កមា្លាងំ រដា្ឋាភ ិបាល  ទប ់ស្កាត ់
អពំើ ពកុ រលយួ  នងិ ការ ដក កង- 
កមា្លាំង យោធា អាមែរិក  នឹង ជិត 
មក ដល់ នៅ ពែល ខាង មុខ នែះ 
ផង ដែរ ។ 

 សហ គមន៍ អន្តរ ជាតិ  បាន 
អំពាវ នវ ឱែយ មាន  «បទ ឈប់ 
បាញ់ ជា បន្ទាន់ ជា អចិនែ្តយ៍ 
និង ទូលំ ទូលាយ » មួយ  ខណៈ 
មនសុែស យ៉ាង តចិ ១៤ នក ់ បាន 
ស្លាប់  នៅ កណា្តាល បែទែស 
អាហ្វ ហា្គាន ីស្ថាន  នៅ ពែល ការ- 
ផ្ទុះ ២ បាន ឮ លាន ់យ៉ាង ខា្លាងំ នៅ 
ទ ូទាងំ ទ ីកែងុ បែវត្តសិស្តែ បាម-ី 
យ៉ាន់  ជា កន្លែង រស់ នៅ របស់ 
សមា ជកិ ដែល ភាគ ចែើន ជា ជន- 
ជាតិ ភាគ តិច សុី អុីដ ហាហែសារា៉ា 
ជា ពិសែស ។ 

 ការ បំផ្ទុះ គែប់ បែក ២ គែប់  
បាន ធ្វើ ការ វាយ បែហារ ធំ ចុង- 
កែយ បំផុត  នៅ ក្នុង បែទែស 
អាហ្វហា្គានី ស្ថាន  ជា ទី ដែល 
អំពើ ហិងែសា បាន កើន ឡើង នៅ 
ក្នងុ រយៈ ពែល ប៉នុ្មាន ខែ ថ្ម ៗី  នែះ  
ខណៈ នៅ ពែល សែបគា្នា  ដែល  
កែុម ចរចា តាលី បង់  និង រដា្ឋាភិ- 
បាល អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន កំពុងជួប   
បែជុ ំគា្នា  ដើមែប ីកចិ្ចព ិភាកែសា សន្ត-ិ
ភាព នៅ ក្នុង បែទែស កាតា ។ 

 កិច្ចខិតខំ បែឹង បែង នន 
ដើមែបី កសង បែទែស អាហ្វ - 
ហា្គាន ីស្ថាន ឡើង វញិ  បាន ចាប-់ 

ផ្តើម ក្នងុ ពែល ឆាប ៗ់  នែះ  កែយ  
ពី ការ ឈ្លាន ពាន ដឹក នំ ដោយ 
អាមែរកិ  បាន ទមា្លាក ់របប តាល-ី 
បង ់បែកាន ់តងឹ ព ីអណំាច  បន្ទាប ់ 
ពី ការ វាយ បែហារ ជា បន្ត បន្ទាប់   
កាល ពី ថ្ងែ ទី ១១  ខែ កញ្ញា  ឆា្នាំ 
២០០១  កន្លង មក ។ 

កែមុ បែទែស ផ្តល ់ជនំយួ មយួ 
ចនំនួ  បាន ជបួ បែជុ ំគា្នា រៀង រាល ់
៤ ឆា្នា ំម្តង  ដើមែបី ប្តែជា្ញា ផ្តល ់ជនំយួ 
ទៅ ឱែយ បែទែស អាហ្វ ហា្គាន ីស្ថាន  
ដែល ភាគ ចែើន បំផុត បាន ពឹង 
ផ្អែក ទៅ លើ ជនំយួ បរទែស ទាងំ- 
សែងុ  ទោះ ប ីជា ចែើន ឆា្នា ំមក នែះ  

បាន សនែយា ធ្វើ កណំែ ទមែង ់ នងិ 
ពែយា យម ដើមែបី ធ្វើ ឱែយ មាន កំ- 
ណើន សែដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ ។ 

 កិច្ច បែជុំ នៅ ទី កែុង ហែសុឺណែវ  
បាន ទាម ទារ ថា  ធ្វើ យ៉ាង ណា 
តែូវ តែ ធាន  ឱែយ មាន ការ រីក - 
ចមែើន ក្នុង រយៈ ពែល ១៩ ឆា្នាំ  

ពោល គឺ  ឱែយ មាន បែជា ធិប- 
តែយែយ  គោរព ចែបាប់ និង សិទ្ធិ- 
មនុសែស  ជា ពិសែស  គោរព សិទ្ធិ- 
ស្តែី  កែុម ជន ជាតិ ភាគ តិច  និង 
សិទ្ធិ កុមារ ជា ដើម ។ 

ជា មួយ តួលែខ ចុង កែយ  
នៅ តែ តែូវ បាន គែ បែៀប ធៀប 
នៅ ឡើយ  កែុម បែទែស ផ្តល់ 
ជំនួយ  បានសនែយា ផ្តល់ ទឹក- 
បែក់ ចំនួន ៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
សមែប់ ២០២១  ខាង មុខ នែះ ។ 

រដ្ឋ មន្តែី ការ អភិវឌែឍ ហា្វាងំ ឡង់  
លោក វីលលី  ស្គីនណារី  ដែល 
ជា សហបែធាន កិច្ច បែជុំ  បាន 
ថ្លែង ថា  ជនំយួ  បែចា ំឆា្នា ំតែវូ បាន 
គែ រំពឹង ថា  នឹង នៅ តែ ស្ថិត ក្នុង 
កមែិត មាន កំណត់ នៅ ឡើយ  
ដោយ អាសែ័យ ទៅ លើ ការ - 
អនុវត្ត របស់ កែុង កាប៊ុល ។ 

« បញ្ហា នែះនឹង ជា ចំនួន ទឹក 
បែក់ បែហែល ១២ ពាន់លាន 
ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង រយៈ ពែល ៤ ឆា្នាំ » ។ 

កាល ពី កិច្ច បែជុំ ឆា្នាំ ២០១៦ 
កន្លង ទៅ នៅ ក្នុងកែុង  បែ៊ុច-
សែល  ទកឹ បែក ់បាន កើន ឡើង 
ចំនួន ១៥,២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
អាមែរិក ៕  AFP/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  បែទែស កូ រ៉ែ-
ខាង ជើង កាល ពី ថ្ងែ អង្គារ  បាន 
បោះ ពុម្ព ផែសាយ សៀវ ភៅ រូប ថត  
ដែល បាន សម្ញែង មី សុីល បា-
លីស្ទិក អន្តរ ទ្វីប មួយ  និង អាវុធ 
ជា ចែើន ផែសែង ទៀត  សែប ពែល 
មាន ការ ស្ងប់ ស្ងាត់មិន ធម្មតា 
យ៉ាង យូរ របស់ ខ្លួន  អំពី លទ្ធ-
ផល បោះ ឆ្នាត នៅ អាមែរិក។ 

 សៀវ ភៅ រូប ថត មាន ១២០ 

ទំព័រ  បាន ដាក់ ចំណង ជើង ថា 
«ដើមែបី ការ ពងែឹង សមត្ថ ភាព 
ការ ពារ ជាតិ »  ដែល បាន បោះ-
ពុម្ពផែសាយ ដោយ សភា បោះ-
ពុម្ពផែសាយ ជាភាស បរទែស  
លក្ខណពិសែស បែវត្តិ សស្តែ 
របស់ មី សុីល  និង ការ ផលិត 
អាវុធ ជា ចែើន  ចាប់ តាំង ពី 
មែដឹក នំ កូ រ៉ែ ខាង ជើង លោក-
គីម  ជុង អ៊ុន  បាន ឡើង កាន់ 

អំណាច នៅ ក្នុង ឆា្នាំ ២០១១ ។ 
សៀវ ភៅ រូប ថត នោះ  បាន 

រាប់បញ្ចូល រូប ថត ជា ចែើន  
ចាប់ពី ការ បណ្តុះ បណា្តាល 
យុទ្ធសស្តែ ដល់ ទា ហាន កង-
មា៉ារីន របស់ លោក  នៅ ក្នុង ឆា្នាំ 
២០១២  ដើមែបី ធ្វើ ពែយុហ យតែ 
យោធា ចុង កែយ បំផុត របស់ 
ករូ៉ែ ខាង ជើង  ដែល បាន បែរព្ធ-
ខួប បង្កើត គណបកែស ពល ករ 
កំពុង គែប់ គែង អំណាច លើក ទី- 
៧៥ របស់ ខ្លួន  កាល ពី ខែ មុន ។ 

 សៀវ ភៅ នោះ  ក ៏បាន បង្ហាញ 
រូប ថត ជា ចែើន  នែ ការ បាញ់ 
សក លែបង មី សុី បាលី ស្ទិក 
(SLBM) ដំបូង  ចែញ ពី នវា-
មុជទឹក ថ្មី បំផុត របស់ ខ្លួន  ដែល 
ជា មី សុីល  Pukguksong-3  
កាល ព ីខែ តលុា ឆា្នា ំ២០១៩  នងិ 
ការ បាញ់ សក លែបង មី សុីល 
បាលី ស្ទិក អន្តរ ទ្វីប Hwasong-
15(ICBM)  កាល ពី ខែ វិច្ឆិកា 
ឆា្នាំ២០១៧ ៕Yonhap/SK
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សៀវភៅមានចំណងជើងថាដើម្របីការពង្រងឹសមត្ថភាពការពារជាតិ។Yonhap

ផ្លូ វជ ច្រើន នៅ ក្រុងប ងកកនិងបរិវ្រណ
ព្រះបរមរាជវំងត្រូវ បិទ មុនការ ប្រមូលផ្តុំ

កូ រ៉្រខាង ជើង បោះពុម្ពផ្រសាយរូប អ វុធទំនើ បៗ 
ជច្រើន ក្រមការ គ្រប់គ្រងរបស់គីម ជុង អុ៊ន

ប្រទ្រស មួយចំនួនលើ ពិភព លោក បន្ត ផ្តល់ ជំនួយដល់ អហ្វហ្គានីស្ថានជថ្នូរនឹងបទឈប់បញ់



ក្រងុដាម៉ាសៈ  ទ ីភ្នាក ់ងារ  ពត័ម៌ាន រដ្ឋ 
សា ណា  បាន រាយ ការណ ៍ថា  ការ វាយ- 
ប្រហារ មី ស៊ីល របស់ អ៊ីស្រ អ្រល  
ទៅលើ ទី តាំង មូល ដ្ឋាន យោធា មួយ-
ចនំនួ នៅ ទ ីជន បទ  ន្រ រដ្ឋធាន ីដមា៉ាស 
ភគ ខាង ត្របូង  កាល ពី យប់ ថ្ង្រ អងា្គារ 
បាន បង្ក ឱ្រយ ខូច ខាត ត្រ ប៉៊ណ្ណោះ ។ 

 ទី ភ្នាក់ ងារ ព័ត៌មាន សាណា  បាន 
រាយ ការណ៍  ដោយ បាន  លើក ឡើង 
ច្រញ ពី ប្រភព យោធា មួយនិយាយ 
ឱ្រយដឹង ថា  នៅ ម៊ន យប់ អ្រធាត្រ  ការ 
វាយ- ប្រហារ មសី៊លី របស ់អ៊សី្រ អ្រល  
បាន បើក ការ វាយ ប្រហារ ច្រញ ព ីតបំន ់ 
ហ្គូ ឡ្រន ហ្រហ៍  បាន គ្រប់គ្រង ដោយ 
អ៊ីស្រ អ្រល ។ 

 គោល ដៅ ពិត ប្រកដ ន្រ ការវាយ- 
ប្រហារ នៅ មិន ទាន់ បាន បញ្ច្រញ ឱ្រយ 
ដឹង នៅ ឡើយ ទ្រ ។ 

 ការ វាយ ប្រហារ នោះ  គឺ ជាការ វាយ- 
ប្រហារ ច៊ង ក្រយ បំផ៊ត មួយ  ក្នុង 
ចណំម ការ វាយ ប្រហារ ជា ច្រើន លើក 
ជា បន្ត បន្ទាប់  ដ្រល បាន កំណត់ គោល- 
ដៅ ទៅ លើ ទតីាងំ មលូដ្ឋាន យោធា  នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រសស៊ីរី  នៅ ក្នុង នោះ រួម មាន  

ក្រ៊ម ជីវ ពល ដ្រល គាំទ្រ ដោយ ប្រ-
ទ្រស អ៊ីរ៉ង់ ផង ដ្ររ ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១៨  ខ្រ វិច្ឆិកា   អ៊ីស្រ- 
អ្រល បាន បាញ់ មី ស៊ីល ជា ច្រើន គ្រប់  
ទៅ លើ គោលដៅ ក្រង៊ ដមា៉ាស ភគខាង  
ត្របងូ  ដោយ បាន បង្ក ឱ្រយ ខចូ ខាត  ហើយ 
បាន ធ្វើឱ្រយ សា្លាប ់នងិ របសួ អស ់ជា ច្រើន 
នក់  ក្នុង ចំណម ក្រ៊ម យ៊ទ្ធ ជន ដ្រល 
គាំទ្រ ដោយ អ៊ីរ៉ង់  និង ទា ហាន ស៊ី រី ។ 

 កាល ពី ប៉៊ន្មាន ឆ្នាំ ថ្មី ៗ  ន្រះ  អ៊ីស្រ - 
អ្រល  បាន បើក ការ វាយប្រហារ ផ្លូវ- 
អាកាស រាប់ រយ លើក  ប្រឆំង គោល- 
ដៅ ដ្រល មាន ទនំក ់ទនំង ជា មយួ អ៊រីង៉ ់
នៅ ស៊ីរី  និង ក្របួន រថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន 
អាវ៊ធ  ទៅ ឱ្រយ ក្រ៊ម ហ្របូ ឡាហ៍  ជា ក្រ៊ម 
ជវីពល ល ីបង ់មយួ   រង ការ ចោទ ប្រកាន ់
ថា បាន គាំទ្រ ដោយ អ៊ីរ៉ង់ នោះ ។

ទភី្នាកង់ារ ពត័ម៌ាន  SANA  ការ វាយ- 
ប្រហារ នោះ  បាន បណា្តាល ឱ្រយ ទាហាន 
ស៊ីរី ៣នក់ សា្លាប់  ខណៈ ក្រ៊ម អ្នក  ឃ្លាំ- 
មើល  បាន និយាយ ថា  យ៊ទ្ធ ជន បរ-
ទ្រស ជា សម្ពន័្ធ មតិ្ត ជា ច្រើន នក ់ក ៏បាន 
សា្លាប់ ដ្ររ នោះ។  

ក្រម៊ ឃ្លាមំើល នោះ  បាន នយិាយ ថា 

កាល ពី រាត្រី ថ្ង្រសៅរ៍  ការ វាយ ប្រហារ 
ផ្លូវ អាកាស ជា ច្រើ នលើ កបាន   បង្ក ឱ្រយ  
យ៊ទ្ធជន គាំទ្រ អ៊ីរ៉ង់  ១៤នក់ មក ពី 
ប្រទ្រស អ៊ ីរា៉ាក់  និងអា ហ្វហា្គានីសា្ថាន 
នៅ ស៊ីរី ភគ ខាង កើត  ដោយ បាន 
បន្ថ្រម ថា  ការ វាយ ប្រហារ ទាំងនោះ 
ទំនង ជា ការ វាយ ប្រហារ ផ្លូវ អាកាស 
របស់ អ៊ីស្រអ្រល។   

សង្គ្រម នៅ ស៊ីរី  បាន បណា្តាល ឱ្រយ 
មនស៊្រស ជាង ៣៨០ ០០០ នក ់នងិ រាប ់
លាន នក់ ផ្រស្រង ទៀត ខា្ចាត់ ព្រត់ ចាប់- 
តាំង ពី ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១១  
ដោយ មាន ការ បង្ក្រប យា៉ាង ព្រ ផ្រស្រ 
ទៅលើ ការ តវា៉ា ប្រឆំង  រដ្ឋា ភិបាល។   

ចំណ្រក អ៊ី ស្រ អ្រល  បាន ចាត់ទ៊ក 
អ៊ី រ៉ង់ ជា សត្រូវ សា្លាប់ រស់ របស់ ខ្លួន 
ហើយ នឹង មិន អន៊ញ្ញាត ឱ្រយ អី៊រ៉ង់ បង្កើត 
មូលដ្ឋាន អចិន្រ្តយ៍ នៅ ប្រទ្រស ស៊ី រី 
ទ្រ។   អី៊ស្រ អ្រល និង ស៊ីរី មាន ព្រំ ដ្រន 
នៅ តំបន់  Golan Heights ដ្រល រដ្ឋ 
ជ្វហី្វ បាន របឹអសូ ព ីប្រទ្រស ស៊រី ីនៅ ក្នងុ 
អឡំងុ សង្គ្រម មជ្រឈមិ បពូ៌ា ឆ្នា ំ១៩៦៧ 
និង  បាន ដក់ ជា ឧបសម្ព័ន្ធ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៨១ ៕ Xinhua/SK

តពីទំព័រ១...ទាហាន អាល្លឺម៉ង់  
ឆ្រក ឆ្ររ នវាន្រះ  គឺ ជា ប្រសកកម្ម 
ដ្រល អន៊វត្ត ការ ហាមឃត់ ការដឹក- 
ជញ្ជូន អាវ៊ធ ទៅ កាន់ លីប៊ី របស់ 
អង្គការ សហ ប្រជាជាតិ។

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការបរទ្រស តួកគី 
លោក Mevlut Cavusoglu បាន 
និយាយ ថា  ការឡើង ឆ្រកឆ្ររ របស់ 
អាល្លមឺង៉ ់គ ឺជា អពំើ «ចោរ កម្ម សមទ៊្រ» 
និង ទី ក្រ៊ងអង់ ការា៉ានឹង «ឆ្លើយតប 
នៅនឹង កន្ល្រង  ក៏ ដូចជា ដំណើរ ការ 
នីតិវិធី ច្របាប់  និង នយោបាយ»។

រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ ការពរជាត ិអាល្លមឺង៉ ់
លោកស្រី  Annegret Kramp-
Karrenbauer  បាន និយាយថា ការតវា៉ា   
របស់ តួកគី គឺ មិនសម ហ្រត៊ផល ទ្រ។

លោកស្រី  បាន និយាយថា៖ «ទា- 
ហាន   មាន អាកប្រប កិរិយា ត្រមឹត្រវូ ហើយ   
បាន ធ្វើពិតប្រកដ ស្របតាម ការ-  
អន៊ញ្ញាត ន្រប្រសកកម្ម អឺរ៉៊ប Irini។ 

ការចោទ ប្រកាន់  ដ្រល ត្រូវ បាន 
លើកឡើង ប្រឆំង នឹង ទាហាន គឺ       
មិន សម ហ្រត៊ ផលទ្រ »។ 

មន្ត្រី យោធា អាល្លឺម៉ង់  បាន និយាយ 
ថា  ពកួគ្រ បាន នយិាយថា  ពកួគ្រ បាន 
ជូនដំណឹង ដល់ ប្រទ្រស តួកគី ប្រ-

ហ្រល ៤  ម៉ាង មន៊ ព្រលឡើង ឆ្រកឆ្ររ 
ហើយ ធ្វើ ប្រតិបត្តិការ បន្ទាប់ ពី ទី ក្រ៊ង 
អង់ ការា៉ា  ខកខាន មិន បានឆ្លើយតប 
ទៅ  នឹង ស្រចក្ដី ជូន ដំណឹងន្រះ។

តួកគី បាន បដិស្រធថា  ខ្លួនមិន បាន 
ឆ្លើយតប ដោយ នយិាយថា  កង កមា្លាងំ 
មិន អើពើ នឹង សារ ជា លាយលក្ខណ៍ 
អក្រសរ  និង ផ្ទាល់មាត់ ដ្រលត្រូវ បានផ្ញើ 
ដោយ អាជា្ញាធរ តួកគី ម៊នព្រល ឡើង 
ឆ្រកឆ្ររ។

កាលពី ថ្ង្រចន្ទ  ទី២៣  រដ្ឋាភិបាល តួកគី  
បាន កោះហៅ ឯក អគ្គរដ្ឋទូត សហ ភព 
អឺរ៉៊ប  អាល្លឺម៉ង់  និង អ៊ី តាលី ប្រចាំ ក្រ៊ង 
អង់ការា៉ា ដើម្របីធ្វើ ការតវា៉ា ជា ផ្លូវកា រប្រ-
ឆំង នឹង ការឆ្រក ឆ្ររ របស់ អាល្លឺម៉ង់ ។

ន្រះជា ចំណុច ប៉ះទង្គិច ច៊ងក្រយ 
បំផ៊ត រវាង សហភព អឺរ៉៊ប  និង តួកគី  
ដោយភគី ទាំង២ក៏ បាន ប៉ះទង្គិ ចគា្នា 
ទាក់ទង នឹង ការរ៊ករក ឥន្ធនៈ នៅ តំបន់ 
សម៊ទ្រ ម្រឌីទ្ររា៉ាណ្រ ដោយ តួកគី 
ដ្រល  តំបន់ន្រះ គឺ ជា ដ្រនទឹក មាន 
ទំនស់ ជា មួយ ក្រិក  និង ស៊ីប។ 

ថ្មីៗ ន្រះ  រដ្ឋមន្ត្រ ីការបរទ្រស  Heiko 
Maas បាន ព្រមាន តួកគីថា  បើសិន 
ដកខ្លួន ច្រញ ពី តំបន់ន្រះ  ពួកគ្រ អាច 
នឹង រង ទណ្ឌកម្ម ពី សហភព អឺរ៉៊ប ៕
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ហុង រស្មី 

កំពង់ឆ្នាំង : នៅ រីសត ផ្ទះ កសិដ្ឋាន 
ស្ថិត ក្នុង ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ ន្រ  
ទឹក ដី កំពង់ ឆ្នាំង ភ្ញៀវ  មិន ត្រឹមត្រ  អាច 
ទទួល បាន នូវ ស្រវាកម្ម  សា្នាក់ នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ ឈើ បុរាណ  និង ទទួល អាហារ 
ស្រស់ ៗ  ផលិត ច្រញ ពី កសិដ្ឋាន ផ្ទាល់ 
ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ដ្រ ថ្រម ទាំង ទស្រសនា   
និង ស្វ្រង យល់ ពី ការ ដំ ដុះ ដំណាំ     
និង ចិញ្ចឹម សត្វ ផង ដ្ររ ។ 

ផ្ទះ កសិដ្ឋាន បាន ប្រើ ប្រស់ ដី ជាង 
១០  ហិកតាលើ ផ្ទ្រ ដី កសិកម្ម  ២០ 
ហិកតា  ដើម្របី ដំដំណាំ បន្ល្រ បង្ការ ជាង 
៣០  ប្រភ្រទ  ចាប់ ពី បន្ល្រ ស្លឹក ជីរ ដើម 
ផ្កា ផ្ល្រ  និង មើម ថ្រម ទៀត  ស្រះ ចិញ្ចឹម 
ត្រី និង មាន់ ជាដើម ។ 

លោក សុី សុវា៉ាត ជាអ្នក គ្រប់ គ្រង 
នៅផ្ទះ  កសិដ្ឋាន ន្រ អង្គការតុកក្រ 
ញញឹ ម បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ 
«យើង ប្រងច្រក តំបន់ ជា៣ ផ្ន្រក ធំៗ 
ដូចជា កន្ល្រង បណ្ដុះ  កន្ល្រង ដំណាំ   
បិទ ជិត និង ដំណាំ កណា្ដាល វាល»។

លោក ថា ៖ « ក្នងុ វិស័យ កសិកម្ម យើង  
ធ្វើ ការ ជាមួយ ជីវិត ដ្រល មិន ងយ- 
ស្រួល ប៉ុនា្មាន ក្នុង ការ ដំដុះ និង ថ្រទាំ 
ជីវិត ឡើយ ។ បើ ចាប់ ផ្ដើម មក មិន ល្អ 
ពួក វា អាច ងប់ ពាក់ កណា្ដាល ដ្ររ »។ 

ដោយ   ចាប់ ផ្ដើម   រយៈ ព្រល៤ ឆ្នាំ និង 
កំពុង ត្រូវបាន ពង្រីក បន្ថ្រម ឱ្រយ កាន់ត្រ 
ធំ  ក្នងុ ការ បំព្រញ តម្រវូ ការ ខ្ពស់   ដើម្របី ឱ្រយ 
ដំណាំ មាន ទិន្នផល ល្អ លោក សុវា៉ាត 
បាន  ផ្ដោត លើ កតា្ដោ មួយ ចំនួន។ 

 លោក  សុវា៉ាត បាន រៀបរាប់ លម្អិត 
អំពី វិធី ដំដុះ ចំពោះ អ្នក ស្រឡាញ់ 
កសិកម្ម ប្រប ធម្មជាតិ ថា ទី ១ កសិករ   
មើល ទៅ លើ ដី  ដ្រល មាន ធាត ុផ្រស ំទាំង 
ជីរ និង ការ បំប៉ន ។ ទី២វា ទាក់ ទង នឹង 
កតា្ដោ ទឹក ដ្រល ទាមទារ កសិករ ត្រូវ 
ដងឹថា ដណំា ំប្រភ្រទ ណា ត្រវូការ ទកឹ- 
ច្រើន និង ដំណំា ណា ត្រវូ ការ ទឹក តិច ។ 

បុរស វ័យ ៣២ ឆ្នាំ ដ្រល ខិត ខំ 
សង្គ្រះ ដី ធា្លាប់ត្រ ជា ខ្រសាច់ ខ្រសាះ 
ជីវជាតិ រូប ន្រះបាន បន្ដថា មួយ ទៀត 
គ ឺសារធាត ុចញិ្ចមឹ    ទាក ់ ទង នងឹ ដ ីទៀត 
ថា តើ វា ត្រវូ ការ សារធាត ុចញិ្ចមឹ កម្រតិ 
ណា  ទៅ តាម ប្រភ្រទ ដី និង ប្រភ្រទ 
ដណំា ំ។ ចងុក្រយ គជឺា ការ គ្រប ់គ្រង 
កតា្ដោ ចង្រ (IPM) រួម ទាំង  ការ គ្រប់-
គ្រង សត្វ ល្អិត និង ជំងឺ ផ្រស្រង ៗ   ។ 

លោក និយាយនៅ ក្នុង សួន ផ្រសាំ កូន 
រុក្ខជាតិ  ថា ៖ «បញ្ហា ជំងឺ ដល់ ដំណាំ 
រួមមាន ជំងឺ ផ្រសិត និង ជំងឺ បង្ក ដោយ 
វរីសុ ។ ប៉នុ្ដ្រ ជា ទទូៅ ជងំ ឺវរីសុ យើង មនិ 
អាច ព្រយាបាល វា បាន ទ្រ ដោយ ការ  ដក 
ដំណាំ នោះ ចោល ហើយ ជំងឺ ផ្រសិត 

យើង អាច បាញ់ ថា្នាំ ទ្រូកូឌើមា៉ា  (tri-
choderma)។ យើង ក៏ ប្រើ ប្រស់ 
អនា្ទាក់ មួយ ចំនួនដូចជា អនា្ទាក់ ក្រដស  
ស្អិត និង អនា្ទាក់ ស្រំង ជាដើម ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ជា កសិកម្ម 
សររីាង្គ ការ ប្រើ ប្រស ់ថា្នា ំ បាញ ់លើ សត្វ 
ល្អិត មិន ម្រន អាច សមា្លាប់  ពួកវា បាន 
នោះទ្រ ។ ភាគ ច្រើន ប្រសទិ្ធភាព របស ់
វា ត្រឹម បណ្ដ្រញ សត្វ ល្អិត ចង្រ ។ នៅ 
ទីតំាង ខ្លះ យើង ដំ ផ្កា មួយ ចំនួន  ដូចជា 
ស្រប្រ រឿង ឬ ខ្ទឹម  ដ្រល អាច បំភាយ ក្លិន 
បណ្ដ្រញ សត្វ ល្អិត ផង ដ្ររ »។ 

ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ពី សំណាក់ ភ្ញៀវ  
ដ្រល មាន បណំង  ដ ំដណំា ំបន្ល្រ បន្ដចិ- 
បន្ដួច ក្នុង បរិវ្រណ ផ្ទះអំពី ការ កមា្ចាត់ 
សត្វ ខ្រយង ល្អិត ៗ  ដ្រល សុី កូន រុក្ខជាតិ 
ទើប  ចាប់ ផ្ដើម ដុះ  អ្នក គ្រប់ គ្រង ផ្ទះ 
កសិដ្ឋាន បាន ឱ្រយ ដឹងថា  វិធី សាមញ្ញ 
និង ងយ ស្រួល មា្ចាស់ ដំណាំ កាត់ 
កំប៉ុង  រួច កប់ ក្នុង ដី ប្រហ្រល កន្លះ តឹក 
និង ឱ្រយ មាត់ លើ ស្មើនឹង ផ្ទ្រ របស់ ដី ។ 

លោក  សុវា៉ាត ដ្រល ត្រៀម ខ្លនួ ឆ្លើយ 
រាល ់សណំរួ ទាកទ់ងនងឹកសកិម្ម  បាន 
និយាយ ថា ៖ « បនា្ទាប់ មក យើង ចាក់- 
ទឹក ស្របៀរ ចូល ត្រឹម ពាក់ កណា្ដាល 
ន្រ កំប៉ុង។  សត្វ ល្អិត ចង្រ ទាំង នោះ 
នឹង វារ ចូល ទឹក ស្របៀរ និង ងប់ នៅ 
ទី នោះ »។ 

ចណំម ដណំា ំជា ច្រើន ប្រភ្រទ ភ្ញៀវ  
ដ្រល ដើរ ទស្រសនា សួន បន្ល្រ ប្រតង 
ស្រស់ ហាក់ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ចមា្ការ  
វា៉ានឡីា  ជា ដណំា ំថ្ម ីសនា្លាង មយួ ប្រភ្រទ 
របស់ ផ្ទះ កសិដ្ឋាន  ដ្រល អ្នក គ្រប់ គ្រង 
សួន មាន សុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះ លទ្ធ-
ភាព  ន្រការ ផ្ដល់ ផល របស់ វា ។ 

ស្ថិត ក្នុង សួន   ដំណាំ វា៉ានីឡា ដ្រល 
កសិដ្ឋាន ទើប ចាប់ ផ្ដើម ជិត ៤០ គុម្ព 
ក្នងុ រោង បទិ ជតិ លោក សវុា៉ាត បាន ឱ្រយ 
ដងឹថា ផ្ល្រ របស ់វា ដ្រល ត្រវូ បាន ហាល 
សម្ងួត រួច និង ចង ជា បាច់ ៗ  មានតម្ល្រ 
ចនោ្លាះ ពី ៥០០ ទៅ ៧០០ ដុល្លារ ក្នុង 
១ គីឡូក្រម អាស្រ័យ លើ ចំណាត់- 

ថា្នាក់ របស់ វា។ 
លោក បាន និយាយ ថា ៖« វា៉ានីឡា 

អាច ផ្ដល់ ផល នៅ ចនោ្លាះ ពី ៤  ទៅ ៥ 
ឆ្នា ំ អាស្រយ័ លើ ការ កាត ់ទងចាស ់ឬក ៏
ខ្ចី  ផង ដ្ររ ។ បើ សំណាង ល្អ ឆ្នាំ ក្រយ  
វា នងឹ ច្រញ ផ្កា អាច បាន ផល ។ ត្រ អត ់
សំណាង ទ្រ យើង ត្រូវ រង់ ចាំ បន្ដ ទៀត  
ហើយ គ្រន់ត្រ ចនោ្លាះ ពី ការ ច្រញ ផ្កា 
ទៅ ច្រញ ក្ដឹប  ក៏ វា ត្រូវ ការ ព្រល វ្រល 
ប្រមាណ ៩ ខ្រ ឯណះ »។ 

លោក អះអាងថា ៖ «វា៉ានីឡា មាន 
លក្ខណៈ ខសុ ប្ល្រក ព ីរកុ្ខជាត ិដទ្រ ត្រង ់
ថា រុក្ខជាតិ ទូទៅ ត្រូវ ការ ឃ្មុំ ជា អ្នក នាំ 
លម្អង ក្រស ញី ឈ្មាល  ត្រ ចំពោះ  
វា៉ានីឡា យើង ត្រូវ ប្រើ ដ្រ ក្នុង ការ ផ្រសាំ 
ក្រស ញី និង ក្រស ឈ្មាល» ។ 

 ផ្ទះ កសិដ្ឋាន របស់ អង្គការ តុកក្រ 
ញញឹម កម្ពុជា ស្ថិត ក្នុង ឃុំ ត្រប្រង ខ្ពស់ 
ស្រកុ សាមគ្គមីាន ជយ័ ខ្រត្ដ កពំងឆ់្នាងំ 
ចមា្ងាយ ប្រមាណ ៧០ គីឡូម៉្រត្រ ពី 
រាជធានី ភ្នំព្រញ៕ 

ភ្ញៀវទេសចរ ពិនិតេយ មើល វល្លិ វ៉ានីឡា នៅ ផ្ទះកសិដ្ឋាន របស់អង្គការ តុកកេ ញញឹម កម្ពុជា។ រូបថត ហុង មិនា ដើមទំពាំង បារាំង លូតលាស់  នៅ ផ្ទះកសិដ្ឋាន របស់អង្គការ តុកកេ ញញឹម កម្ពុជា។ រូបថត ហុង មិនា

ភ្ញៀវទេសចរ ទៅ ទសេសនា ថ្នាល បណ្ដុះ បេទាល កន្ទុយ កេពើ នៅ ផ្ទះកសិដ្ឋាន របស់អង្គការ តុកកេ ញញឹម កម្ពុជា។ រូបថត ហុង មិនា

ចង់ដឹងអំពីវិធីដាំដុះ
ដំណាំបែបធម្មជាតិ
ទៅលែងផ្ទះកសិដា្ឋាន
ឯកំពង់ឆ្នាំងនែះឯង!



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ខណៈពេលថ្មីៗ នេះ
ក៏សេប់លេចវត្តមានផលិតករ
នងិអតតីអ្នកនពិន្ធបទចមេៀង
លេបីនៅហងេសមាសលោកសុខ
ជំនោរ កំពុងតេសមេុកផលិត
ថតMVបទចមេៀងជាចេើន
សមេប់ចេញផេសាយបន្តបន្ទាប់
និងតេៀមនៅឆ្នាំ២០២១នៅ
ផលិតកម្មថ្មីសន្លាងដេលមាន
ឈ្មោះថាផលិតកម្មដាវីតេ-
មេឌៀរ(DavitraMedia)។
ចំពោះការលេចចេញវត្តមាន

លោកកវីនពិន្ធនងិជាអ្នកដកឹ-
នរំឿងកដ៏ចូជាផលតិករមាន
បទពិសោធចាស់វសេសាដ៏លេបី
ក្នងុពភិពសលិេបៈបេមាណជាង-
២០ឆ្នាំលោកសខុជនំោរក្នងុ
ផលិតកម្មថ្មីភ្លាមៗនេះលោក
ក៏បានបង្ហើបបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ថា៖«ដោយសារតេបានមើល-
ឃើញនូវលក្ខខណ្ឌសមសេប-
និងមា នគមេងការជាគោល-
ដៅឆ្ពោះទៅមខុវេងឆ្ងាយដេល
មានសារបេយោជន៍ទាំងអស់-
គ្នា គឺសមេប់ទាំងផលិតកម្ម
ផលិតករនិងសិលេបករនោះ
ហើយទើបខ្ញុំបានសមេចចិត្ត
ចូលរួមចាប់ដេគូធ្វើការងារជា-
មួយនឹងផលិតកម្មដាវីតេ-
មេឌៀរបេមាណជាង២ខេមក
ហើយកេយពីមានទំនក់-
ទំនងនិងបានជជេកកិច្ចការ
ងារជាមួយគ្នាអស់ពេលចេើន
ឆ្នាំមកនោះ»។
លោកសុខជំនោរបានបន្ត

ថា៖«សមេប់ខ្ញុំពេលមកកាន់
ការងារនៅផលិតកម្មដាវីតេ-
មេឌៀរនេះក៏ពេះតេមាន
ចំណុចពិសេសជាចេើនដេល
ខាងផលិតកម្មមានការបើក-

ទូលាយនិងបានទទួលយក-
គមេងការរបស់កេមុការងារខ្ញុំ
ដេលក្នុងនមជាកេុមសេវាកម្ម
ផ្នេកផលិតបទចមេៀងនិង-
ភពយន្ត។យើងមានគមេង
ជាគោលការណ៍ល្អសមេប់
ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះ
សិលេបករ-សិលេបការិនីដោយ
យើងបានចេកបេភេទនេផលតិ-
កម្មផ្នេកតារាចមេៀងរបស់-
ផលិតកម្មដាវីតេមេឌៀរ។
នៅទីនេះយើងនឹងផ្តល់

ឱកាសសមេប់កេុមសិលេបករ-
សិលេបការិនីទៅតាមបេភេទ៣
យ៉ាងគឺទី១សមេប់កេមុតារា-
ចមេៀងជារលកកេយ ដេល
ពួកគត់មានទេពកោសលេយ-
ខណៈទី២សមេប់កេុមតារា-
ចមេៀង ដេលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
លេបីមធេយមតេពួកគត់នៅខ្វះ-
ឱកាសផេសព្វផេសាយដោយយើង
នងឹផ្តល់ឱកាសនេះឱេយពកួគត់
បានបញ្ចេញទេពកោសលេយ-
ដេលមានសេប់នោះ។
ចំណេកឯបេភេទទី៣វិញគឺ

យើងនឹងបើកឱកាសសមេប់
កេមុតារាចមេៀងដេលមានវយ័
កណ្តាលឬចាស់បន្តិចតេនៅ
មានសកា្តានុពលសិលេបៈអាច
មកបងា្ហាញសមត្ថភពខ្លនួឡើង-

វញិជាពសិេសយើងក៏នងឹមាន
បទថ្មីសមេប់ពួកគត់ផងដេរ
តួយ៉ាងតារាចមេៀងមួយចំនួន
ដូចជាអ្នកនងខាត់សុឃីម
អ្នកសេីហុឹមសុីវនលោក-
ណយូវា៉ានណ់េតលោកឈឿន
ឧត្តមនិងអ្នកនងម៉េងកេវ-
ពេជ្ជតាជាដើមគឺខាងផលិត-
កម្ម នឹងអញ្ជើញពួកគត់មក
ពិភកេសាគ្នាដើមេបីធ្វើការងារ-
សិលេបៈនេះជាមួយគ្នា។
សមេប់ការរៀបចំគមេង

ជាយុទ្ធសាសេ្តនៅក្នុងផលិត-
កម្មដាវីតេមេឌៀរដេលជា
ផលិតកម្មថ្មីមេនតេមានកេុម
ការងារបេកបទៅដោយវជិា្ជាជវីៈ
មានទេពកោសលេយខ្ពស់មាន
កេុមបច្ចេកទេសល្អ មានបទ-
ពិសោធនិងជំនញយ៉ាង-
ពិតបេកដ នៅក្នុងវិស័យ-
សិលេបៈចមេៀងនិងភពយន្ត
នេះលោកសុខជំនោរក៏បាន
បង្ហើបឲេយដឹងបន្ថេមទៀតដេរ
ថា៖«នៅពេលនេះយើងកពំងុ
តេសមេុកថតMV បណ្តើរ-
ផេសាយបណ្តើរ និងថតទុកឱេយ
បានចេើនទៀតដើមេបីតេៀមទកុ
សមេប់បញ្ចេញផេសព្វផេសាយ-
នៅដើមឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ
នេះតេម្តង»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី២៦ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ១១កើត ខេមិគសិរ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេពេហសេបតិ៍  ទី២៦ ខេវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ចូលចិត្ត
សកិេសាផ្នេកអកេសរសាសេ្តសខុភព
ផ្លូវកាយអាចមានជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្តេដោ យសារតេអំណចនេ

កមា្លាងំចិត្តមានសភពខា្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភ ពផ្លូវកាយមិនឱេយមានភ ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
បេកបរបររកទទួលទា នននបានផលចំណេញ
ជាធម្មតា ។ចពំោ ះបញ្ហាស្នេហ វិញគូស្នេហ៍មាន
អធេយាសេ័យគ្នាបានល្អបេសើរនិងសុខសាន្តល្អ។    

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន-
សុខភពជាធម្មតាមិនមានជំងឺមក
បៀតបៀនឡើយ។ចំពោះទឹកចិត្ត
វិញគឺមានសភពស្ងប់ នឹងនរល្អ។

ការនិយយស្តីចេើនជាពាកេយសម្តីគួរជា ទីពេញ-
ចិត្តទៅកាន់អ្នកដទេ។ការបេកបរបររកទទួល-
ទានននបានចណំលូគរួជាទីពេញចតិ្ត។ចពំោះ
សេចក្តីសេ្នហវិញគឺមានដំណើរការយ៉ាងល្អ-
ហើយមានភពរលូនចុះសមេុងនឹងគ្នាតេម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ការនិយយ
ស្តរីបស់អ្នករមេងមានការពិចារណ
វេងឆ្ងាយហើយតេងថ្លងឹថ្លេងពីផល-
បេយោជន៍និងផលប៉ះពាល់យ៉ាងល្អ

បេសើរ។ចំពោះសេចក្តសី្នេហចេើនបេកបដោយភព
ចុះសមេងុគ្នាបានល្អណស់។ចំណេកឯការបេកប-
របររកទទួលទានផេសេងៗនឹងបានផលគួរជាទីគប់ចិត្ត
សមតាមការខិតខំបេងឹបេងរបស់ខ្លនួឯង។រីឯការធ្វើ
ដំណើរកមេសាន្តវិញក៏មានសុខសុវត្ថភិពផងដេរ។

រាសីមធេយម។ការនិយយស្តីមានអ្នកខ្លះ
យកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់ខណៈអ្នកខ្លះ
ទៀតពេងើយកន្ដើយចំពោះអ្នក។ហេតុ
នេះតេវូបេយ័ត្នការនិយយស្តីបន្តចិ។

ថ្ងេនេះលោកអ្នកគួរគិតឱេយបានហ្មត់ចត់មុននឹងនិយយ
ចេញមកកាន់អ្នកផង។ចំពោះកា របេកបរបររកទទួល-
ទាននននឹងបានផលបង្គរួបុ៉ណ្ណោះខណៈកតា្តាសុខ-
ភពផ្លវូកាយល្អ និងចិត្តគ្មោនផលបះ៉ពា ល់។ រីឯបញ្ហា
ស្នេហគូស្នេហ៍ចេះយល់ចិត្តគ្នាដូចជាសព្វមួយដង។

 រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ការនិយយ-
ស្តីចេើនតេពោលពាកេយពិតទៅកាន់
អ្នកផង។ ចំពោះមុខរបររកទទួល-
ទានននវិញនឹងបានផលចំណេញ

យ៉ាងគប់ចិត្តធ្វើឱេយទឹកចិត្តអ្នកមានសម្ទះុខា្លាងំក្នងុ-
ការបំពេញការងារផេសេងៗ ។ចំណេកឯការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយគឺចេើនកើតមានសុវត្ថភិពល្អ។
រីឯបញ្ហាស្នេហវិញគូស្នេហ៍មា នភពល្អកូល្អនិនឹង-
គ្នាជាធម្មតាហើយចេះបង្កើតនូវភពផ្អេមល្ហេម៕   

រាសមីធេយម។កតា្តាសខុភពផ្លវូកាយ
មាំមួនល្អហើយតេូវចំណយទាំង
កមា្លាំងកាយចេើនក្នុងការបំពេញកិច្ច-
ការទាំងឡាយ។ថ្ងេនេះលោកអ្នក
តេូវវៀរចា កនូវអបាយមុខផេសេងៗ

បេយ័ត្ននំទុក្ខទ សដល់ខ្លួន។ ការពេយាយម
ហក់មានភពខេសត់ខេសាយបន្តិចគឺខ្វះនូវភព-
សា្វាហប់ក្នងុកចិ្ចការងាររបស់ខ្លនួ។បញ្ហាស្នេហ
គូស្នេហ៍នៅមានអធេយាសេ័យគ្នាបានល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ការបេកប-
របររកទទួលទានផេសេងៗ បានផលល្អ
ហើយដំណើរតេច់ចរទៅកាន់ទីជិត-
ឆ្ងាយទទួលបាននូវការរាក់ទាក់ព-ី

មនុសេសគេប់សេទាប់វណ្ណៈមិនខានទេ។ចំពោះទឹក-
ចិត្តលោកអ្នកបេកបដោយក្តីសោមនសេសនិងមាន
សមត្ថភពដោះសេយបញ្ហាផេសេងៗ បានយ៉ាង-
ល្អ។ចំណេកឯសេចក្តីស្នេហវិញមានការយល់-
ចិត្តថ្លើមគ្នាបានល្អណស់គ្មោនភពសៅហ្មង។              

រាសីខ្ពស់តេដេត។ថ្ងេនេះសម្ព័ន្ធ-
ភពនេគូស្នេហ៍មានការស្វេងយល់
ចិត្តគ្នាបេបសភពធម្មតា។ចំពោះ
ការបំពេញកិច្ចការផេសេងៗ ចេើនតេ

បេកបទៅដោយសា្មោរតីទទួលខុសតេូវខ្ពស់។
ដោយឡេកការបេកបរបររកទទួលទានវិញនឹង
បានផលចេើនគប់បេសើរ។សមេប់ថ្ងេនេះដេរ
លោកអ្នកមានសន្តានចិត្តដោយក្តីមេតា្តា និង
ករុណធម៌ធ្វើឱេយអ្នកផងគោរពសេឡាញ់ខា្លាំង។

រាសីសេុតចុះ។ជើងលេខស្ថិតនៅ
លើអន្តរាយហេតុនេះរាល់ការ-
បំពេញកិច្ចការផេសេងៗតេូវតេបេុង-
បេយ័ត្នឱេយខ្ពស់។ចំពោះទឹកចិត្ត-

បេកបដោយក្តីទ សៈចេើនដេលអាចញ៉ាំងឱេយ
អ្នកបពំេញកចិ្ចការជបួបរាជយ័ដចូ្នេះតេវូតេមាន
ការអត់ធ្មត់ឱេយបានចេើន។ ចំណេកឯសេចក្តី-
ស្នេហវញិហក់ដចូជាមានភពរការំកសូហើយ
គូស្នេហ៍អ្នកចូលចិត្តចាប់កំហុសបង្ករឿងរា៉ាវ។

 រាសីសេតុចុះខា្លាងំ។លោកអ្នកអាច
នឹងមានគេះដោយសារតេសម្តី
ហើយលា ភសកា្ការៈផេសេងៗ ក៏អាច
បង់បា ត់ដោយសារសម្តផីងដេរ។

ដូច្នេះមិនគួរបណ្តាយឱេយមានការថា្នាងំថា្នាក់ណ-
មួយឡើយនៅថ្ងេនេះ។ចំពោះការបំពេញការងារ
ផេសេងៗបានផលតិចតួចតេបុ៉ណ្ណោះ។ដោយឡេក
សេចក្តសី្នេហក្នងុចិត្តចេើនតេពោរពេញទៅដោយ
ភពមនោសញ្ចេតននិងភពអណ្តេតអណ្តងូ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។កតា្តាសុខ-
ភពផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តគ្មោនផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ ចំពោះការបេកប-
របររកទទួលទានផេសេងៗ នឹងបាននូវ

ផលចំណេញតបស្នងនឹងការខិតខំបេងឹបេងរបស់
អ្នកខណៈដំណឹងដេលទទលួបានធ្វើឱេយលោកអ្នក
មា នក្តីសោមនសេសរីករាយ។ចំណេកឯការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរមេងមានសុខសុវត្ថភិព។
រឯីលា ភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលដោយរលូន។

លោក សុខ ជំនោរ នាពេល ដឹកនំា កេមុ ការ ងារ ថត  MV បទ ចមេៀង ឱេយ  Davitra Media។ រូបថតសហការី

ឈុត    MV បទ ចមេៀង ដឹកនំាដោយ លោក សុខ ជំនោរ ។ រូបសហការី

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ការបេកបរបររក
ទទួលទានផេសេងៗបានផលល្អហើយ
ដំណើរតេច់ចរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ-
ទទួលបានការរាក់ទាក់ពីមនុសេសគេប់

សេទាប់វណ្ណៈ។ចំពោ ះទឹកចិត្តលោកអ្នកបេកបដោយក្តី-
សោមនសេសនងិមានសមត្ថភពអាចដោះសេយបញ្ហា
ផេសេងៗ បានយ៉ាងល្អ។ចំណេកឯសេចក្តីស្នេហវិញ
គូស្នេហ៍មានការយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាបានល្អណស់។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញនឹងទទួលបានផលជាទីគប់ចិត្ត។

លោកសុខជំនោរសម្រុកថតចម្រៀងត្រៀម
ច្រញដើមឆ្នាំ២០២១សម្រប់DavitraMedia



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  គៃ ូបង្វកឹ របស់ កីឡាករ 
ជើង ខ្លាងំ ធន់ អៀនឡៃ គឺ លោក 
ធន់ សុភា  មាន ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ថា 
សិសៃស របស់ លោក នឹង អាច ទទួល- 
បាន ជ័យជម្នះ សមៃប់ការ បៃកួត 
ផ្តាច់ពៃ័តៃ  ដណ្តើម ពាន TV5  
Boxing  Knock Out Series 
នៅ លើ សង្វៀនបុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥ នា 
ថ្ងៃសៅរ៍នៃះ សៃប ពៃល ដៃលដៃគូ 
របស់ ខ្លនួ គឺ កីឡាករ ជមៃើសជាតិ 
រិន ដាវីត មាន អារម្មណ៍ ភ័យ ផង  
អរ ផង  មិន ហ៊ាន សងៃឃឹម ចៃើន នោះ 
ទៃ សមៃប់ការ បៃជៃង យក កៅ អី 
ទៅ វគ្គ ផ្តាច់ពៃ័តៃ អម ជាមួយ 
បៃក់រង្វាន់ ៤០០០ដុល្លារនៃះ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា បើ តាម កមៃតិ 
បច្ចៃកទៃស សមត្ថភាព វិជា្ជាគុន  
ពៃម ទំាង បទ ពិសោធ  គឺ ធន់  

អៀន ឡៃ  មាន ចិត្ត ធំ ជាង បន្តចិ  រីឯ 
កៃបាច់ ជង្គង់ របស់  រិន  ដាវីត  ក៏ ល្អ 
ណាស់ ដៃរ  ដៃល  ជា ឧបសគ្គ ធំ 
ដូច គ្នា   ខណៈ   ការ បៃកួត ជមៃះុ ២ 
ជំុ កន្លង មក ធន់ អៀនឡៃ  បាន 
ឈ្នះ ពិន្ទ ុដាច់ លើ សៃក  សារ៉ាន់ 
នៅ ជំុទី ១ និង បន្ត ឈ្នះពិន្ទ ុសឺុន  
ថៃសាន់ នៅ ជំុ ទី ២ ចំណៃក រិន 
ដាវីត   បាន ឈ្នះ ពិន្ទ ុរឿន  សុខលី  
និងបន្ត ឈ្នះ ពិន្ទលុើ ពៃជៃ  បុ៊ន- 
សិដ្ឋ  នៅ ជំុ ទី ២  ។ 

ចំពោះ បៃ វត្តបិៃ កួត របស់ អ្នកទំាង 
២ នៃះ វិញ  ធន់  អៀន ឡៃ  បៃកួត 
បាន  ៧៩ ដង  ឈ្នះ ៧៣  ចាញ់ ៦ 
ដង ក្នុង នោះ ផ្ដួល គូ បៃកួត ឱៃយ 
សន្លប់ បាន  ២៥ ដង  ចំណៃក  រិន  
ដាវីត  ធ្លាប់ បៃកួត បាន  ៥៨ ដង  
ឈ្នះ ៤៤ ដង  ចាញ់ ១២   ស្មើ ពិន្ទុ 
២ ដង  ហើយ ក្នងុ នោះ ផ្ដលួ គូ បៃកួត 
ឱៃយ សន្លប់ បាន ២០ ដង ។

លោក  ធន់  សុភា  គៃ ូបង្វកឹ ធន់ 
អៀនឡៃ បាន  បៃប់ ថា ៖« វគ្គ នៃះ 
សំខន់  ហើយ បើ ឆ្លង ផុត គឺ ធនា 
បាន ពាន រង្វាន់ មិន ខន ។  រិន  ដាវីត  
មិន ងយ នឹង យក ឈ្នះ បាន សៃលួ 
ទៃ  គឺ មិន ងយ ចុះ ចាញ់ ដៃរ  បុ៉ន្តៃ 
ខ្ញុ ំមាន យុទ្ធសាស្តៃ  ដើមៃបី យក ឈ្នះ  
គឺ ហ្វកឹ ហត់ ផ្នៃក កមា្លាងំ ឱៃយ បាន 
ពៃញ លៃញ ចំណៃក កៃបាច់ បៃ កួត  
គឺ ជាក់ ស្តៃង  មិន អាច និយយ មុន 
ឱៃយ គៃ ដឹង នោះ ទៃ »។

 គៃ ូបង្វកឹ រូប នៃះ   បន្ថៃម ថា ៖« ធន់  
អៀន ឡៃ  វាយ បាន គៃប់ សា្ថាន- 
ការណ៍  ទំាង កណា្តាប់ ដៃ  ជង្គង់  
និង ទាត់  ហើយ  វ៉ៃ បាន ទំាង កៃបាច់ 
ឆ្ងាយ  និង ចូល កៀក  ហៃតុ នៃះ  ខ្ញុ ំ
រំពឹង ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ  បុ៉ន្តៃ មិន 
មៃន សីុ ផុយ នោះ ឡើយ »។ 

ចំណៃក លោក  សា្វាយ  សុខុន  
អ្នក គៃប់ គៃង កីឡាករ  រិន  ដាវីត  

មិន អាច ទាក់ ទង សមា្ភាស បានទៃ  
បុ៉ន្តៃ កីឡាករ  រិន  ដាវីត  បាន 
និយយ ថា  រូប គៃ   ហ្វកឹ ហត់ តៃៀម 
បាន ល្អ  ហើយ លទ្ធផល យ៉ាង ណា 
មិន ហ៊ាន ទសៃសន៍ ទាយ មុន បៃ កួត 
ទៃ   ពៃះ គៃ ក៏ ហត់  យើង ក៏ ហត់  
និង ចង់ ឈ្នះ ដូច គ្នា ។ ដាវីត  បាន 
បន្ថៃម ថា ៖« ខ្ញុំ នឹង វ៉ៃ ឱៃយ អស់ ពី 
សមត្ថភាព  បុ៉ន្តៃ ការ រំពឹង  ឈ្នះ 
បុ៉នា្មាន ភាគ រយ  មិន ហ៊ាន និយយ 
ឡើយ   ពៃះ ការ បៃ កួត នៃះ សំខន់  
និង តឹង តៃង បំផុត  ដោយ សារ  
អៀន ឡៃ  ក៏ជាអ្នក ខ្លាងំ ១រូប ផង 
ដៃរ  នៅ ក្នងុ បៃ ភៃទ ទម្ងន់ នៃះ» ។ 

យ៉ាង ណាក៏ ដោយ តាម មតិ 
សា្ទាប ស្ទង់ពី អ្នក និយម ទសៃសនា 
ភាគ ចៃើន  គៃ មាន ជំនឿ ទៅ លើ 
ធន់  អៀន ឡៃ  ថា មាន បៃៀប ជាង  
ដោយ សារ ចិត្ត ធំ  វាយ ប្តូរ មិន 
ញញើត  ខណៈ ដៃល  រិន  ដាវីត 

ជំនាញ ជង្គង់ ល្អ  តៃ ទឹក ចិត្ត តូច  
និង ខ្លាច ដៃ គូ  ហើយ  បើ  នរណា 
ឈ្នះ  ក្នងុ វគ្គ នៃះ  នឹង ឈាន ទៅ 
ឈ្នះ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ មិន ខន   ពៃះ 
ពៃល ប៉ះ ជា មួយ ដៃ គូ មា្នាក់ ទៀត 
មាន  ឡុង  ខៃត្ត  ឬ ក៏ យ៉ន  ពិសី  គឺ 
មាន សមត្ថភាព មិន អាច ទប់ ទល់  
បាន នោះ ឡើយ ។ 

លោក  ញាន  សុធី  អ្នក ផ្គ ូផ្គង  

កីឡាករ បៃប់  ថា   នៅ ថ្ងៃ បៃ កួត 
វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ សបា្តាហ៍ នៃះ  
យើង បាន សមៃងំ គូ ល្អ ៗ    បន្ថៃម 
ទៀត ដូច ជា     លីន  សៃងហុង  
ក្លបិបុរីរជ សីហ៍ មានរិទ្ធ  តៃវូ បៃកួត 
ជា មួយ   ប៊ន  ពន្លឹក  ក្លិបនាគ- 
រជចតុមុខ ក្នងុ  ទម្ងន់៥១គ.កៃ 
ចំណៃក  ធន់  ផនិត តៃវូ ជួប  បុ៉ក  
វិបុល  ក្នងុ ទម្ងន់ ៥៧ គ.កៃ៕ 

រិន ដាវីត (ឆ្វេង) នឹង តេវូបេកួត ជាមួយ ធន់ អៀនឡេ។ រូប ឈន ណន

ធន់ អៀនឡៃ រំពឹងខ្ពស់ តៃ រិន ដាវីត ហាក់ភ័យ ពៃលប៉ះ គ្នា នៅ វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ

Neymar ជួយ  PSG បន្តដំណើរ 
លើផ្លវូ Champions League

 ប៉ារីស : កៃុម   Paris Saint-
Germain (PSG) ចាប់ ផ្ដើម 
មាន ដង្ហើម រស់ ឡើង វិញ ហើយ 
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League ដោយសារបាល់- 
ប៉ៃណាល់ ទី នៅ ដើម វគ្គ ទី១ 
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Neymar 
ដៃលជួយ ឱៃយ កៃុម យកៃស បារំង 
ឈ្នះ   RB Leipzig ១-០ អំឡុង 
ការ បៃកួត  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

កៃុម ជើង ឯក រង ពានរង្វាន់ 
កៃប ខ័ណ្ឌ នៃះ កាល ពី រដូវកាល 
មុន PSG បាន ចាញ់ ២លើក 
ក្នងុ ចណំោម ការ បៃកតួ បើក ឆក 
៣ ដង របស់ ខ្លួន នៅ  ពូល H 
ហើយ កំពុង តៃូវ បាន គៃ សម្លឹង 
មើល ឥត បប៉ៃចិ ភ្នៃកនវូ  លទ្ធភាព 
ដៃលអាចធ្លាក់ ចៃញ យ៉ាង ឆប់ ពី 
ការ បៃកួត បៃជៃង នៃះ បើ សិន 
ពួក គៃ ភា្លាត់ ចាញ់ កៃុម ទៅ ពី 
អាល្លឺម៉ង់ ម្ដង ទៀត សមៃប់ ការ- 
បៃកួត  នៅ កីឡដា្ឋាន Parc des 
Princes នៃះ ។

តៃគៃប់ បាល ់របស ់ Neymar 
នៅ នាទីទី ១១ ដៃល បាន មក ពី  
ការ ទាត់ បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃតៃ 
គៃប់ គៃន់ សមៃប់ កៃុម  PSG 
ដៃល កំពុង ជួប វិបត្តិ កីឡាករ 
របួស និង ជាប់ ពិន័យ ខណៈ  RB 
Leipzig មិន អាច ឆក់ យក 
ឱកាស សមៃប់ខ្លួន បាន ។ 

« ក្នុង គៃ  លំបាក  យើង គឺ ជា 
កៃមុ មយួ ដៃលមាន ភាព សាម គ្គ ី
គ្នា យ៉ាង ស្អតិ ល្មតួ ហើយ សមៃច 
បាន នូវ កិច្ច ការ មួយ យ៉ាង ល្អ ។ 
ជាថ្មី ម្ដង ទៀត  យើង បាន បង្ហាញ 

ឱៃយ ឃើញ ពី ការ ធ្វើ បៃប នោះ » ។ 
នៃះ ជា សម្ដី របស់ បៃធន កៃុម  
PSG កីឡាករ Marquinhos 
ដៃល និយយ ទៅ កាន់ បណា្តាញ 
សារព័ត៌មាន RMC Sport 
កៃយ ការ បៃកួត ដៃល កៃុម ខ្លួន 
ដណ្តើម បាន ៣ ពិន្ទុ ដ៏ សំខន់ ។

ទាំង  ២កៃុម PSG និង Leip-
zig មាន  ៦ ពិន្ទុ ដូច គ្នា ជាមួយ 
នឹងការ នៅសល់ ២បៃកួត ទៀត 
ដោយ តៃវូ តាម ព ីកៃយ កៃមុ នៅ 
កំពូល តារង Manchester 
United ចំនួន ៣ ពិន្ទុ បនា្ទាប់ ពី 
កៃុម យកៃស នៅ អង់គ្លៃស បំបាក់ 
កៃុម របស់ តួកគី Istanbul 
Basaksehir ៤-១ ។

អ្វី ដៃល សំខន់ គឺ កៃុម PSG 
មាន បៃវត្តិ ជួប គ្នា   (head-to-
head) ល្អ ជាង Leipzig ដោយ- 
សារ អាច ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន នៅ 
កៃ ផ្ទះ បៃសិន បើ ទាំង ២ កៃុម 
នៅ តៃ មាន ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា ទៀត ក្នុង 
បៃកួត ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ចុង កៃយ ។ 
ពៃល  ជបួ គ្នា នៅ អាល្លមឺង៉ ់កាល- 
ពី ៣ សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ កៃុម 
PSG ចាញ់ ២-១ ។ 

កៃុម របស់ លោក Thomas 
Tuchel តៃូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទឹក ដី 
Old Trafford របស់  Man 
United នៅ ហ្គៃម បនា្ទាប់ ហើយ 
អ្វ ីគរួ ឱៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍ក្នងុ បៃកតួ 
នោះ គឺ ថា កៃុម ជើង ឯក លីគ 
កំពូល បារំង មួយ នៃះ អាច ទាំង 
បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦កៃុម  ក៏ ដូច 
ជាអាច ធ្លាក់ ពីកម្មវិធី របស់ អឺរ៉ុប 
នៃះបានដូច គ្នា៕ AFP/VN

៤កៃមុ ឈ្នះកៅអីនៅ វគ្គបន្ត UCL មុនគៃ  
កេងុ ប៉ារសី : កៃមុ  Juventus, 

Chelsea និង Sevilla សុទ្ធ តៃ 
ដណ្តើម បាន ជ័យ ជម្នះ នៅ វិនាទី 
ចុង  កៃយ ដូច គ្នា ខណៈ ពួក គៃ 
បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ១៦កៃុម ចុង- 
កៃយ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Champi-
ons League កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
សៃប ពៃល កីឡាករ Martin 
Braithwaite ស៊ុត បាន ២ 
គៃប ់ក្នងុ បៃកតួ ដៃលកៃមុ  Bar-
celona ឈ្នះ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Dynamo Kiev ៤-០ ហើយ 
កក ់កៅ អ ីនៅ វគ្គ ចាញ ់ធ្លាក ់នៃះ  ១ 
នឹង គៃ  ដៃរ ។

ពកួ គៃ  គ ឺកៃមុ ដបំងូ  ដៃល បាន 
ឆ្លង ផុត វគ្គ សនៃសំ ពិន្ទុ តាម ពូល 
ទាំង នៅ សល់ ២បៃកួត ទៀត 
ខណៈ នៃះ ជា ការ បៃកួត នៅ យប់ 
មយួ ដៃល គៃ បាន ឃើញ  កឡីាករ 
ឆ្នើម ៗ   ដូច ជា Erling Braut 
Haaland, Neymar, Cris-
tiano Ronaldo និង Bruno 
Fernandes សុទ្ធ តៃ ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី បាន ដូច ៗ  គ្នា ។

ក្នុង បៃកួត នៃះ គ្មាន វត្ត មាន 
របស ់ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Lionel Messi 
សមៃប់ កៃុម Barca ទៃ ដោយ 
កីឡាករ អន្តរជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ សមៃក ពី 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ អ៊ុយ កៃន នៃះ 
តៃ កៃុម របស់ លោក Ronald 
Koeman នៅ តៃ ធ្វើ បាន ល្អ 
ដោយ ការយក ជ័យ ជម្នះលើក ទី 
៤ ក្នុង ចំណោម ការ បៃកួត ទាំង 
៤ ដង របស់ ខ្លួន ក្នុង ពូល G ។

គៃប់ បាល់ ទាំង អស់ របស់ 
កៃុម យកៃស ទៅ ពី អៃសៃបា៉ាញ  កើត 

ឡើង នៅ  វគ្គ ទី២ ដោយ គៃប់ ទី 
១ បាន មក ពី កីឡាករ  Sergino 
Dest មុន នឹង  Braithwaite 
ស៊ុត  ២គៃប់ បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា 
ហើយ គៃប់ ចុង កៃយ ធ្វើ បាន 
សមៃច ដោយ កីឡាករ បមៃុង 
Antoine Griezmann ។

គៃូបង្វឹក របស់  Barca លោក 
Koeman និយយ កៃយ ការ- 
បៃកតួ បញ្ចប ់ថា ៖ « យើង សមៃច 
គោល បំណង របស់ យើង បាន 
ហើយ ។ យើង ចង ់បាន ជយ័ ជម្នះ 
ខ្លាំង ណាស់ ហើយ ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី ៤គៃប់ ។ កីឡាករ សំខន់ ៗ   
អាច សមៃកបាន  ហើយ កឡីាករ 
ក្មៃង ៗ   ទទួល បាន ឱកាស  » ។ 

ក្នុង ពូល  G នៃះ Juve ក៏ បាន 
ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត ដៃរ តៃ កៃុម ជើង-
ឯក លគី កពំលូ របស ់ អុតីាល ីតៃវូ 
ចាំ គៃប់ បាល់ ដៃលតៃត ដោយ  

កឡីាករ បមៃងុ Alvaro Morata 
ក្នងុ  ម៉ាង បន្ថៃម បង្គៃប ់ទើប អាច 
ឈ្នះ  កៃមុ Ferencvaros ២-១ 
នៅទឹក ដី ខ្លួន បាន ។

ការ បៃកួត នៅ កៃុង ទូរីន នៃះ 
Myrto Uzuni ជួយ ឱៃយ កៃុម ទៅ 
ពី ហុង គៃី នាំ មុខ មុន តៃ Ron-
aldo ឱៃយ មា្ចាស ់ផ្ទះ ស្មើ វញិ មនុ ចប ់
វគ្គ ទី១ ដៃលនោះ ក៏ មាន  ន័យ 
ដៃរថា ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ 
ព័រទុយហ្គាល់  រក គៃប់ បាល់ 
បាន  ១៥រដូវកាល   ជាប់ ៗ  គ្នា 
នៅ  Champions League  ។

ដូច គ្នា ដៃរ Chelsea អាច  ធ្វើ- 
ដំណើរ ចៃញ  ពី ពូល E បាន 
ហើយ  កៃយ ឈ្នះ  Rennes 
២-១ នៅ បារងំ ដោយ សារ ការ- 
តៃត របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Olivier 
Giroud  ក្នុង ម៉ាង បន្ថៃម របួស  ។ 
Serhou Guirassy ជា អ្នក រក 

គៃប់ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ តាម ស្មើ 
គៃប់ បាល់ របស់កៃុមភ្ញៀវដៃល 
ស៊តុ ដោយ Callum Hudson-
Odoi ។

Sevilla នឹង មិន អាច ការ ពារ 
តំណៃង ជើង ឯក ពាន Europa 
League រដវូកាល មនុ របសខ់្លនួ  
បាន ឡើយ ដោយសារ បាន  ឡើង 
ទៅ វគ្គ ១៦ កៃុម នៃ កម្ម វិធី បៃកួត 
សមៃប់ កៃុម កំពូល ៗ  របស់ អឺរ៉ុប 
កៃយឈ្នះ  Krasnodar នៅ 
រុសៃសុី  ២-១។

Sevilla និង Chelsea  មាន  
១០ ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា តៃ កៃុម លំដាប់ 
កំពូល របស់ អង់គ្លៃស របស់  
Frank Lampard នឹង ធ្វើ- 
ដណំើរ ទៅ អៃសៃបា៉ាញ នា សបា្ដាហ ៍
កៃយ ហើយ អ្នក ឈ្នះ នឹង 
ធនា បាន នូវ ចំណាត់ លៃខ១ 
ក្នុង ពូល  E៕ AFP/VN

Danilo (ឆ្វេង) របស់ Juve និង Uzuni របស់ Farencvaros លោតតេតបេជេងគ្នា យក បល់។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ពេល នេះ  សេីសេស់  ដេល ជា  
កញ្ញាឯក ផេនដី កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០  (Miss 
Earth Cambodia 2020)  កញ្ញា ហេង 
សទុ្ធនសិេស័យ  កពំងុ តេ   ឆ្លង ចលូ ដល ់វគ្គ បន្ត នេ ការ- 
បេកតួ   កញ្ញាឯក ផេនដ ី ពភិព លោក  Miss Earth 
2020  ដេលគេ សមេច   រៀបច ំតាម អនឡាញ ជា 
លើក ដំបូង នៅ ឆ្នាំ នេះ ដោយសារ តេ បញ្ហា 
កូវីដ១៩ នោះ។ 

ដោយ សារ  ធ្លាប់ មាន បទពិសោធក្នុង   ការ-   
បេកតួ បវរកញ្ញា  រមួ  ផេស ំ   សមត្ថភាព  ភាសា អងគ់្លេស  
រូប       សមេស់  និង ចំណេះ ដឹង        នោះ ទើប សេី សេស ់ 
កញ្ញាឯក ផេនដី តំណាង ឱេយ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២០  
កញ្ញា ហេង សទុ្ធនសិេសយ័ ហាក ់មាន សទុដិ្ឋនិយិម  
និង  មាន ដំណើរ ការ បេកួត រលូន ទៅ មុខ បាន ល្អ  
សមេប ់ ភារកិច្ច   ក្នុង ការ ចូលរួម បេកួត កញ្ញាឯក 
ផេន ដី   Miss Earth 2020  ដេល មានបេទេស 
ចូល រួម    ចំនួន   ៨៤ បេទេស   ទូទាំង   ពិភព លោក 
ហើយ ការ បេកួត    វគ្គ ចុង កេយ  នឹង ធ្វើ  នៅ    ថ្ងេទី  
២៩ ខេ   វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  ។

កាល  ព ី ថ្ងេ ទ ី២៤ ខេ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០ 
កញ្ញា សុទ្ធ និសេស័យ តេូវបាន គេ ហ - 
ទពំរ័  ផ្លវូ ការ នេ ការ បេកតួ បាន ទមា្លាយ 
ឈ្មោះ   បេក្ខនារ ីជាប ់ ក្នងុ ការបេកតួ   វគ្គ 
Talent Competition ថា ៖ «កញ្ញា  
ហេង សុទ្ធនិសេស័យ បាន ជាប់ ក្នុង  - 
បេភេទ វញិ្ញា សាបេកតួ ទេព កោសលេយ  
ចេៀង (Singing Category )
ដេល  ជា តំណាង   នៅ តំបន់ អាសុី 
និង  អូសេអានី (Asia & 
Oceania)ដេល តេូវ ជួប 
បេក ្ខ នារី ជា តំណាង  តំបន់ 
អឺរ៉ុប(Europe)កញ្ញា -  
Anette Müürsep មក 
ពី បេទេសអេតេយូពី  បេក្ខនារី 
តំណាង  តំបន់អា្រហ្វិក (Africa )

កញ្ញា   Lungo Katete  
មក ពី បេទេស អា្រហ្វិក  - 
ខាង តេបូង   និង បេក្ខ នារី 
តំណាង   តំបន់  អាមេរិក  - 
(Americas) កញ្ញា  Lindsey 
Coffey  មក   ពី  បេទេសអាមេរិក» ។  

កញ្ញាឯក ផេនដី តំណាង ឱេយ - 
កម្ពុជា  ឆ្នាំ២០២០  កញ្ញា ហេង 
សុទ្ធនិសេស័យ  ក៏ ធ្លាប់ ជា អតីត   
កញ្ញាឯក Miss University 
2016 ចំណាត់  ថា្នាក់ លេខ    
២  និង   ធ្លាប់ បាន ចូលរួម 
បេកួត  កម្មវិធី  Miss  
Cosmopolitan 
World 2016 នៅ  
បេទេស      មា៉ាឡេសុី 

ដោយ  ទទលួ បាន  ពាន ២ គ ឺពាន  Best in talent 
& ពាន  Best Eyebrows។

ចំណេកឯ  ការ សិកេសា វិញ  កញ្ញា  ហេង សុទ ្ធ- 
និសេស័យ ទើប តេ បាន  បញ្ចប់ ការ សិកេសា ផ្នេក ទំនាក់- 
ទំនង    អន្តរជាតិ នៅ សាកល   វិទេយាល័យ  Bridge-

water State University       នៅ ក្នុង រដ្ឋ 
មា៉ាសាឈសូេត សហរដ្ឋ អាមេរកិ កាល-   

ពី  ឆ្នាំ ២០១៩ សមេប់   កម្ម វិធី -   
ផ្លាស  ប់្តរូ    នសិេសតិ (Exchange 
Program)  ហើយ កញ្ញា ក ៏ ជា 
និសេសិត    រៀន  ជំនាញ  ទំនាក់- 

ទំនង អន្តរជាតិ  នៅ  សាកល-  
វទិេយាលយ័    បញ្ញាសាសេ្ត  នៅ  
បេទេស កម្ពុជា    ខណៈ-   
សមត្ថភាព  ភាសា បរ - 
ទេស  វិញ គឺ  អាច    និយាយ 
ភាសា អង ់គ្លេសបាន យា៉ាង  
សា្ទាត ់ជនំាញ   ដចូជា  ភាសា   
កំណើតអ៊ីចឹង ដេរ    ។ 

សេ ីសា្អាត    សមេបុរ    សេអេម    កម្ពស ់ 
១,៧០ម៉េតេ កញ្ញា ហេង សុទ្ធ- 
និសេស័យ ដេល   ធ្លាប់ បមេើ   ការងារ 
ជា មន្តេី ផ្នេក   ទំនាក់ទំនង  នេ  អង្គ- 

ការ  កេ រដ្ឋាភិបាល    មួយ   និង ធ្លាប់ 
បមេើ ការងារ ជា ជំនួយការ កេុម      

អាកាសយានិក   កេុមហ៊ុន  មួយ  - 
កាល   ពី  ឆ្នាំ២០១៧។

កញ្ញា  សុទ្ធនិសេស័យ ក៏ បាន 
សម្តេង ពី អារម្មណ៍ សុទិដ្ឋិនិយម     

កេយ  ពី បាន កា្លាយជា កញ្ញា ឯក 
ផេន ដ ី   បេចា ំឆ្នា ំ២០២០ ដេល តណំាង   
ឱេយ   កម្ពុជា  និង មាន  ក្តី  រំពឹង ខ្ពស់  
សមេប់   ការ  បេកួត   លក្ខណៈពិភព  - 
លោ ក  ឆ្នាំ នេះ  ដេរ៕ 
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កញ្ញា ហេង សុទ្ធ និសេស័យ     ឆ្លង ដល់   ដំណាក់ កាល 
បេកួត  ទេព កោសលេយ ចេៀង។  រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

កញ្ញាឯក ផេនដី តំណាង ឱេយ បេទេស 
កម្ពជុា ឆ្នា ំ ២០២០  កញ្ញា ហេង 
សុទ្ធនិសេស័យ  ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

ការ  បេជំុ របស់គណៈកម្មាធិការ CAMSOC និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅទីស្នាក់ការ NOCC កាលពី ថ្ងេអង្គារ។ CAMSOC

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  គណៈ កមា្មោធិការជាតិ 
រៀបចំ ការ បេកួត សីុហ្គេម លើក 
ទី៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ (CAMSOC) 
បាន  ឯក ភាព គ្នា នឹង   រៀបចំ សិកា្ខា- 
សាលា ថា្នាក់ ជាតិ  ដើមេបី បញ្ជេប 
ការ ផេសព្វផេសាយ  ពីយុទ្ធនាការ  
សីុហ្គេម លើក ទី៣២ និង អាសា៊ាន 
បា៉ារ៉ា ហ្គេម លើក ទី ១២ ឆ្នា ំ២០២៣ 
ឱេយ បាន ដល់ទូ ទំាង បេទេស ហើយ 
CAMSOC ក៏ មាន គមេង ពងេកី 
វិសាលភាព នេ  គណៈកម្មការ ទីផេសារ 
និង ចលនូបត្ថម្ភ ដើមេបី រក ចំណូល 
មក ទេទេង់ដល់ ពេតឹ្តកិារណ៍ ជា 
បេវត្ត ិសាសេ្ត នេះ ផងដេរ។

នៅ ក្នងុ កិច្ច បេជំុ   កាល ពី ពេកឹ ថ្ងេ 
អងា្គារ លោក បណ្ឌតិ ថោង ខុន 
អនុ បេធនអចិនេ្តយ៍ CAMSOC 
បាន លើកយក របៀប វារៈទំាង ២ 
នេះ មក ពិភាកេសា គ្នា  ទី ១ គឺ ការ- 
រៀបចំ សិកា្ខា សាលា ថា្នាក់ ជាតិ អប់រំ 
សង្គម និង បើក យុទ្ធនាការ ផេសេងៗ 
ទៀត ក្នងុ  គោលដៅ បញ្ជេប  ការ- 
ផេសព្វផេសាយ អប់រំ ឱេយ បានកាន់ទូលំ-  
ទូលាយ ជំុ វិញ ផេន ការ  ឆ្ពោះ ទៅ 
សីុហ្គេម និង អាសា៊ាន បា៉ារ៉ា ហ្គេម 
ឆ្នា ំ២០២៣ នៅ កម្ពជុា។

ចំណេក  ទី ២ គឺ ពិនិតេយ លើ យន្តការ 
នេ ការ ស្វេង រក ធនធន  ជួយ ដល់ 
ពេតឹ្ត ិការណ៍នេះ តាម រយៈ ការ រក 
ចំណូល បន្ថេម នេ ទីផេសារ កីឡា និង 
ការ ស្វេង រក ចលនូ បត្ថម្ភ (ស្វេង 
រក មា្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ) ហើយ លោក 
ថោង ខុន បានឯក   ភាព ចំពោះ 
គមេង និង សមាស ភាព បន្ថេម 

របស់ គណៈកម្មការ ទីផេសារ និង 
ចលនូបត្ថម្ភ ដោយ នឹង ស្វេង រក 
អ្នក ជំនាញ ពី កេ បេទេស  មក ជួយ 
ដល់ គណៈកម្មការ ជំនាញ នេះ។

ចំពោះ ការ រៀបចំ សិកា្ខា សាលា 
ថា្នាក់ ជាតិ  ដេល គេង   ធ្វើ  ថ្ងេទី ១៦ 
ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ នៅ សណា្ឋាគរ 
Garden City រជ ធនី ភ្នពំេញ 
លោក វា៉ាត់ ចំរីន អគ្គលេខាធិការ 
CAMSOC បាន ថ្លេង កេយ កិច្ច- 
បេជំុ នោះ ថា៖  «ការ រៀបចំ សិកា្ខា- 
សាលា នេះ ពិតជា មាន សារៈ- 
សំខាន់ ណាស់ ពេះ  បើ យើង មិន 
រៀបចំ ទេ យើង មិន ទទួល បាន នូវ 
ធតុ ចូល និង មិន ទទួល បាន នូវ 
ការ ចាប់ ផ្តើម មួយ ទូទំាង បេទេស 
នោះ ទេ ដូច្នេះ  សិកា្ខាសាលា នេះ  
នឹង ធ្វើឱេយ យុទ្ធនា ការ ទំាង អស់ របស់ 
យើង  បញ្ជេប ទៅ ដល់ ទូទំាង 
បេទេស»។

ជាមួយ គ្នា នោះ លោក បណ្ឌតិ 
ថោង ខុន បាន ដឹក នំា ដើមេបី បេើ- 
បេស់ យន្ត ការ នានា ដេល តេវូ ធ្វើ 
ក្នងុ អំឡុង យុទ្ធនា ការ អប់រំ សង្គម 
បេជា ជន មា្នាក់ លេង កីឡា ១មុខ 
កម្ពជុា សា្អាត បដិ សណា្ឋា កិច្ច ល្អ ការ- 
កាត់ បន្ថយ គេឿង ញៀន និង ការ- 
កាត់ បន្ថយ គេះ ថា្នាក់ ចរចរណ៍  
ដោយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង អស់កំណត់   
រួម គ្នា ថា ជា យុទ្ធនាការ ឆ្ពោះទៅ 
សីុហ្គេម និង អាសា៊ាន បា៉ារ៉ា ហ្គេម 
ឆ្នា ំ២០២៣ ហើយ   ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  
មាន  តំណាងកេសួងបរិសា្ថាន និង   
នគរ បាល ជាតិ សុទ្ធតេ  យល់ ចេបាស់ 
ពី គោលដៅ  និង  ខ្លមឹសារ សិកា្ខា- 
សាលា ថា្នាក់ជាតិនេះ។

យា៉ាង ណា ក៏ដោយ  សិកា្ខា សាលា 
ថា្នាក់ ជាតិ  នេះ នឹង អនុវត្ត នូវ វិធន- 
ការ សុខាភិបាល របស់ រជ រដ្ឋា- 
ភិបាល ដោយ   បេមូល ផ្តុគំ្នា  តេមឹ 
២០០ ទៅ ៣០០នាក់  ទេ ហើយ   
អ្នក ចូលរួម  ទំាង នោះ  គឺ ជា មនុសេស 
គន្លះឹ ដេល ជា អាជា្ញាធរ អភិបាល 
ទំាង ២៥ រជធនី-ខេត្ត សហព័ន្ធ- 
កីឡា ជាតិ  អង្គការ កីឡាជាតិ និង 
អន្តរជាតិ ពេម ទំាង មន្ទរី អប់រំ យុវ- 
ជន និង កីឡា និង មន្ទរី ទេសចរណ៍ 
រជធនី ខេត្ត ដេល  ជាភា្នាក់ ងារ 
ផេសព្វផេសាយ បញ្ជេប ចំណេះ ដឹង 
បន្ត ជូន ទៅ ដល់ មូល ដ្ឋាន របស់ ខ្លនួ 
ក្នងុ កេបខ័ណ្ឌ ទូទំាង បេទេស។

លោក វា៉ាត់ ចំរីន  បន្ថេម ថា៖  
«ការ បេកួត កីឡា សីុហ្គេម ហេតុ អ្វ ី
តេវូ រៀបចំ យុទ្ធនា ការ អប់រំ ផេសព្វ- 
ផេសាយ បរិសា្ថាន-កម្ពជុា សា្អាត កាត់- 
បន្ថយ គេឿង ញៀន និង កាត់ បន្ថយ 
គេះ ថា្នាក់ ចរចរណ៍នេះ ដេរ? 
ពេះ បញ្ហា នេះ  ជា គោលការណ៍ 
របស់ អន្តរជាតិ ដេល មា្ចាស់ ផ្ទះ តេវូតេ 
សា្អាត ស្អ ំមាន ឥរិយាបថ ល្អ  ក្នងុ 
ការ ទទួល សា្វាគមន៍ បេតិភូ ក៏ ដូច 
ជា មាន កេរ្តិ៍ ឈ្មោះល្អ ផងដេរ ដេបិតអី  
មា្ចាស់ ផ្ទះ  ក៏ មាន  ឱកាស ផេសព្វផេសាយ 
ពី វិស័យ នានា បន្ថេម កេពី  កីឡា 
ផងដេរ ដើមេបី ឱេយ អន្តរ ជាតិ មើល 
ឃើញ ពី ភាព ល្អ ហើយ យើង នឹង 
ទទួល បាន ភាពជោគជ័យ នយោ- 
បាយ ការ ទូត សេដ្ឋ កិច្ច សង្គម 
របស់ យើង ពេះ  ការរៀបចំ ពេតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ ធំៗ បេប នេះ គឺជា ឱកាស 
ក្នងុ ការ សេបូ ទាញ ឱេយ មាន ការ គំទេ 
ពី លើ ឆក អន្តរជាតិ»៕

 កញ្ញាឯកផែនដីកម្ពជុាកំពុងឆ្លងវគ្គបន្ត
ការបែកួតកញ្ញាឯកផែនដីពិភពលោក 

CAMSOC នឹងបើកសិកា្ខាសាលា
បញ្ជែបពីសីុហ្គែម នៅទូទំាងបែទែស
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