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ជីវិតកម្សាន្ត

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
កំណើនជ្រកូចិញ្ចមឹក្នងុ-
ស្រកុនឹងធ្វើឱ្យការនំា-
ចូលថយចុះ...ទំព័រ ៩

ត្រពំន្យារផ្រនការចាក់
វ៉ាក់សំាងកូវីដជូនមន្ត្រី-
ស្រតវិមាន...ទំព័រ ១០

ក្រមុនិស្ិសតវិទ្យាសា្ថាន
ពហុបច្ច្រកទ្រសកម្ពជុា
NPICឈ្នះរង្វាន.់..ទំព័រ១៣

ព្រះមហាក្រសត្រនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លើកពីតម្ល្រន្រការដាក់រមណីយដា្ឋានអង្គរក្នងុបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នងុខួប២៨ឆ្នាំ

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ នៅក្នុងខួប២៨ឆ្នាំ
នៃការដាក់បញ្ចលូរមណីយដា្ឋាន
អង្គរទៅក្នុងបញ្ជីបៃតិកភណ្ឌ
ពិភពលោក ពៃះមហាកៃសតៃ
ពៃះបាទសម្តៃចពៃះបរមនាថ
នរោត្តមសីហមុនី និងលោក
នាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊នុសៃនបាន
ផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះពៃតឹ្តិការណ៍

នៃះនិងបានប្តៃជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុត-
មំក្នងុការបន្តអភិរកៃសបៃតិកភណ្ឌ
ដ៏អស្ចារៃយនៃះខណៈបច្ចុបៃបន្នអង្គរ-
វត្តបានកា្លាយជគោលដៅទៃស-
ចរណ៍លៃខ១នៅលើពិភពលោក។
រមណីយដា្ឋានអង្គរតៃូវបាន

ដាក់បញ្ចលូក្នងុបញ្ជីបៃតិកភណ្ឌ-
ពិភពលោករបស់អង្គការយូ-
ណៃស្កូអស់រយៈពៃល២៨ឆ្នាំ
មកហើយគតិតៃមឹថ្ងៃមៃសលិមញិ

(១៤ធ្ន១ូ៩៩២-១៤ធ្ន២ូ០២០)។
កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញពៃះមហា-

កៃសតៃពៃះបាទនរោត្តមសីហមុនី
បានចៃញពៃះសរលិខិតអបអរ-
សទរខបួអនសុៃសាវរយី៍លើកទី
២៨នៃការដាក់បញ្ចូលកៃុម-
បៃសទអង្គរចូលជសមៃបត្តិ-
បៃតិកភណ្ឌពិភពលោក។
ពៃះមហាកៃសតៃមនពៃះរាជ-

បន្ទលូថា៖«កូនចៅបៃជនុរាសៃ្ត

ទទូាងំពៃះរាជណាចកៃកម្ពជុ
សូមពៃះបរមរាជនុញ្ញាតកៃប-
បង្គំថា្វាយនវូអណំរពៃះរាជគណុ
និងមហាពៃះរាជកុសលថា្វាយ
ពៃះវិញ្ញាណក្ខន្ធពៃះករុណា
ពៃះបរមរតនកោដ្ឋពៃះវររាជ
បិតាស្ថាបនាជតិជទីគោរព
សកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដៃល
ពៃះអង្គបានតៃួសតៃយផ្លូវ
ដ៏សំខាន់ក្នុង...តទៅទំព័រ  ២  

CSXកំពុងត្រតួពិនិត្រយលើពាក្រយស្នើសំុលើកដំបូង
ក្នងុទីផ្រសារកំណើនក្រយដាក់ដំណើរការ៥ឆ្នាំ

លោកហុ៊នស្រនថ្ល្រងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិថ្ង្រន្រះ
អំពីសា្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩និងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សំាង

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ កៃមុហ៊នុផៃសារមលូ-
បតៃកម្ពជុ(CSX)បានបញ្ជាក់
ថាខ្លនួបានទទលួការដាក់ពាកៃយ
សុំចុះបញ្ជីលើទផីៃសារកណំើនជ
លើកដំបូងដៃលនឹងកា្លាយជ
កាតាលកីរតណំាងឱៃយសហគៃស
ធុនតូចនិងមធៃយម(SME)

នៅលើផៃសារហ៊ុនចាប់ពីទីផៃសារ
កំណើនតៃូវបានដាក់ឱៃយដំណើរ-
ការកាលពីឆ្នាំ២០១៥។
លោកJongWeonHa

អនុបៃធានCSXបានបៃប់
ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា
បច្ចបុៃបន្នCSXកពំងុដណំើរការ
តៃតួពនិតិៃយលើកា រដាក់ពាកៃយសុំ
លើកដបំងូពSីMEដៃលចង់ឡើង

ផៃសារហ៊នុដើមៃបីបៃមលូមលូនធិិ
តាមរយៈទផីៃសារមលូធនមយួនៃះ
សមៃប់ពងៃីកអាជីវកម្ម។
លោកថ្លៃងថា៖«ពិតហើយ

យើងទទួលបានការដាក់ពាកៃយ
សុំលើកដបំងូសមៃប់ការចុះបញ្ជី
លើទីផៃសារកំណើន។បច្ចុបៃបន្ន
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការ
តៃួតពិនិតៃយលើ...តទៅទំព័រ ៨

លោកវ្រងសាខុន
ឱ្រយអ្នកពាក់ព័ន្ធជំរុញ
ផលិតភាពនិងគុណ-
ភាពវរីវប្របកម្មក្នងុស្រកុ

នៀម  ឆៃង 

ភ្ន ំពៃញៈរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងកសកិម្ម

រុកា្ខាបៃមញ់និងនៃសទលោក
វៃងសខុនបានដឹកនាំកិច្ចបៃជុំ
បនា្ទាន់មួយដើមៃបីជំរុញផលិត-
ភាពនងិគណុភាពវារីវបៃបកម្មក្នងុ-
ការឆ្លើយតបនងឹតមៃវូការទផីៃសារ
និងកាត់បន្ថយការនាំចូលក្នុង
ខណ:ជំងឺឆ្លងកូវដី១៩កំពុងរកី-
រាលដាលជសកល។ កិច្ចបៃជុំ
នៃះធ្វើឡើងកាលពីពៃឹកថ្ងៃចន្ទ
ទី១៤ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នៅ
កៃសួងកសិកម្ម។
បើតាមទំព័រហ្វៃសប៊ុករបស់

លោក វៃង សខុនកិច្ចបៃជុំ
បនា្ទាន់នៃះក៏ធ្វើឡើងដោយ
អនុវត្តតាមបៃសសន៍ណៃនាំ
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហុ៊នសៃន
ដៃលលោកបានចាត់ទកុវសិយ័
កសិកម្មជជីពចររបស់ពលរដ្ឋ
កម្ពុជ។
ដើមៃបីបង្កើតបរិមណនិង

គុណភាពនៃវារីវបៃបកម្មលោក
រដ្ឋមន្តៃីកសិកម្មបានបៃប់ឱៃយរដ្ឋ-
បាលជលផលសហការជមួយ
សមគមវារីវបៃបករកម្ពុជដើមៃបី
វាយតម្លៃឱៃយបានចៃបាស់លាស់
អំពីសមត្ថភាពផលិតផ្គត់ផ្គង់
ក្នុងសៃុកនិងតមៃូវការបន្ថៃម
ដោយបៃើយន្ត...តទៅ ទំ ព័រ ៦

 មុំ  គ ន្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ លោក ហ៊ុនសៃន
នាយករដ្ឋមន្តៃីនៃពៃះរាជណាចកៃ
កម្ពុជគៃងនឹងថ្លៃងសរទៅ-
កាន់ជនរួមជតិទំាងអស់ អំពី
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩និងគមៃង
ការទិញវា៉ាក់សំងកៃយពីពៃតឹ្តិ-
ការណ៍សហគមន៍២៨ វិច្ឆិកា

ដៃលជការឆ្លងចូលសហគមន៍
លើកដំបូងនៅក្នុងបៃទៃស។
សររបស់លោកនាយករដ្ឋ-

មន្តៃី នឹងផៃសាយផ្ទាល់ចៃញពី
គៃហដា្ឋានរបស់លោកនៅកៃុង
តាខ្មៅខៃត្តកណា្ដាលនៅម៉ាង
៩ពៃឹកថ្ងៃទី១៥ខៃធ្នូនៃះ។នៃះ
បើយោងតាមការឱៃយដឹងពីកៃសួង
ព័ត៌មន។

ទោះជយ៉ាងណាក៏ដោយ
កៃសួងសុខាភិបាលបានឱៃយដឹង
ថាក្នុងរយៈពៃល៣ថ្ងៃជប់គ្នា
ចុងកៃយនៃះកៃសួងរកមិន-
ឃើញការឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍
នោះទៃ។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនលោក

ហ៊ុន សៃនបានបៃកាសអំពី
ការតៃៀមថវិកា...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ  កំពុង ដើ រគយ គន់  ពីភាព ដ៏មហាអស្ចារៃយ  នៃ បៃសទ អង្គរ វត្ត កាល ពី ពៃល កន្លង មក ។ រូបថតហៃងជីវ័ន



គឹម  សារុំ 

សៀមរាបៈ បុរស២នាក់ក្នុង
ចំណោម៤នាក់កំពុងត្រូវបាន-
នគរបាលការពារប្រតិកភណ្ឌ
ខ្រត្តសៀមរាបសាកសួរបនា្ទាប់ពី
ឃាតខ់្លនួបានកាលពីថ្ង្រទ១ី២ធ្នូ
ស្ថតិក្នងុបរវិ្រណប្រសាទព្រះខន័
ក្នុងក្រុង-ខ្រត្តសៀមរាប ខណៈ
ពួកគ្រកំពុងជិះម៉ូតូក្នុងបរិវ្រណ
ប្រសាទដោយមានឧបករណ៍
សម្រប់រាវរកវត្ថុបុរាណ។
លោកក្រត ប៊ុនឋានប្រធាន

អង្គភាពនគរបាលការពារប្រតកិ-
ភណ្ឌប្រចាំខ្រត្តសៀមរាបប្រប់
កាលពីថ្ង្រទី១៣ ធ្នូថាជន-
សង្រស័យទាំង២នាក់ទី១-ឈ្មោះ
ក្រនសារ័ត្នអាយុ២៨ឆ្នាំរស់នៅ
ភមូិត្រពាងំខ្ទះឃុំសា្វាយលើស្រកុ
សា្វាយលើខ្រត្តសៀមរាប។ទី២-

ឈ្មោះយ៉្រនស្រនអាយុ៣៦ឆ្នាំ
រសន់ៅភមូិស្រយង៉់ត្របូងឃុំស្រយង៉់
ស្រុកគូល្រនខ្រត្តព្រះវិហារ។រីឯ
ជនសង្រស័យ២នាក់ទៀត ឈ្មោះ 
ភក័្រ្តនងិឈ្មោះភាន់រត់គ្រចខ្លនួ។ 
ពួកគ្រជិះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាព។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងសង្រស័យ

ពួកគ្រហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញ
កំពុងសាកសួរបុរសទាំង២នាក់
នោះ។ពាកព់ន័្ធបញ្ជនូជនសង្រស័យ
ទៅតលុាការយ៉ាងណានោះរងច់ាំ
បញ្ចប់ការសាកសួរសិន»។
ប៉ុន្ត្រពីម្រសិលមិញ លោកក្រត

ប៊នុឋានមនិឆ្លើយតបនងឹការស្នើសុំ 
បញ្ជាក់បន្ថ្រមជុវំញិការសរួចម្លើយ  
ជនសង្រស័យទាំង២នោះទ្រ។
បើតាមមន្រ្តីនគរបាលមួយរូប

ក្នុងអង្គភាពការពារប្រតិកភណ្ឌ
សុំមិនបញ្ច្រញឈ្មោះឱ្រយដឹងថា
នៅវ្រលាម៉ាងជាង១០ព្រឹកថ្ង្រ

ទី១២ធ្នូ សមត្ថកិច្ចបានចាត់-
កមា្លាំងគ្នាដើរល្របាតនៅជុំវិញនិង
ក្នុងបរិវ្រណប្រសាទព្រះខ័ន
ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយក្រងមានជន-
ខលិខចូចលូលចួវត្ថុបរុាណផ្រស្រងៗ    
ដ្រលមាននៅក្នុងប្រសាទ។
ខណៈក្រុមសមត្ថកិច្ចកំពុងដើរ-
ល្របាតនោះស្រប់ត្រប្រទះឃើញ
ជនសង្រស័យចំនួន៤នាក់ជិះម៉ូតូ
២គ្រឿង ក្នុងបរិវ្រណប្រសាទ
ដោយមានឧបករណ៍សម្រប់
រាវរកវត្ថុបុរាណផង។
មន្រ្តីដដ្រលបន្តថា ព្រលនោះ

កមា្លាងំសមត្ថកចិ្ចបាននាគំ្នាដ្រញ-
តាមក្រុមជនសង្រស័យប៉ុន្ត្រជន-
សង្រស័យ២នាក់បានជិះម៉តូូគ្រចខ្លនួ   
បាត់។ទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ច
ឃាតខ់្លនួបាន២នាក់ក្នងុចំណោម
៤នាក់នោះ។បនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ច
ឃាត់ខ្លួនជន២នាក់នោះបាន-

ហើយក៏នាំមកសាកសួរនៅ
អង្គភាពត្រម្តង។ប៉ុន្ត្ររហូតដល់
លា្ងាចថ្ង្រទី១៣ធ្នូសមត្ថកិច្ចនៅ
មនិទាន់បានចម្លើយលម្អតិពីក្រមុ- 
ជនសង្រស័យនៅឡើយទ្រ។
ចំពោះវត្ថុតាងដ្រលសមត្ថកិច្ច

ដកហូតបានមានមា៉ាសុីនរាវ
២គ្រឿងទូរសព័្ទមា៉ាកoppoពណ៌
ខ្មោ១គ្រឿងកាំបិតចំពុះទុង២
ដ្រកត្រស្រះ១ថ្មមា៉ាសុីន១គ្រប់
កាបូបសា្ពាយពណ៌ខ្មោ១។
មន្រ្តីនាំពាក្រយរបស់អាជា្ញាធរ-

អប្រសរាលោកឡុងកុសលប្រប់ពី 
ម្រសិលមិញថាលោកបានទទួល
ព័ត៌មានពីករណីចាប់ខ្លួនជន-
សង្រស័យដ្រលប៉នុបង៉រាវវត្ថុបរុាណ
ក្នុងបរិវ្រណប្រសាទព្រះខ័ន
កាលពីថ្ង្រទី១២ ធ្នូ នោះដ្ររ
ហើយថា ន្រះជាសមត្ថកិច្ចរបស់
នគរបាលការពារប្រតិកភណ្ឌ។

លោកថ្ល្រងថា៖«ករណីបើដងឹថា  
មានបទល្មើសគឺអាជា្ញាធរអប្រសរាផ្តល់ 
ពត័ម៌ានទៅនគរបាលការពារប្រត-ិ 
កភណ្ឌក្នងុការឃាត់ខ្លនួជននោះ។ 
កិច្ចការន្រះយើងធ្វើជាប្រចាំ»។
ពីម្រសិលមិញលោកជួនសុបញ្ញា

អ្នកនាពំាក្រយន្រអយ្រយការអមសា- 
លាដំបូងខ្រត្តសៀមរាប ប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា មិនទាន់ឃើញ
ជនសង្រស័យ ដ្រលសមត្ថកិច្ច
បានចាប់ខ្លួននោះ បញ្ជូនមក
តុលាការនៅឡើយទ្រ៕

តពីទំព័រ  ១...កិច្ចការពារ
លើកតម្កើងកិត្តិនាមដ៏ឧត្តុង្គ-
ឧត្តមន្រក្រមុប្រសាទអង្គរ
ការពារអភិរក្រសនិងអភិវឌ្រឍន៍
រមណយីដ្ឋានអង្គរដើម្របីទកុជា
សម្របត្តិដ៏មានតម្ល្រពំុអាចកាត់-
ថ្ល្របានជូនដល់កូន-ចៅជំនាន់
ក្រយន្រប្រជាជាតិកម្ពុជា»។

 ជាមួយគ្នាន្រះលោកនាយក- 
រដ្ឋមន្រ្តីក៏បានបង្ហោះសារអបអរ-
សាទរខួបលើកទី២៨ន្រការ-
ដក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានអង្គរ
ក្នងុបញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក
ន្រះផងដ្ររដោយលោកបាន
កត់សមា្គាល់ថាន្រះគឺជាការរំឭក
សា្មោរតីកូនខ្ម្ររគ្រប់រូបឱ្រយច្រះ
ស្រឡាញ់និងចូលរួមថ្ររក្រសា
ប្រតិកភណ្ឌជាពិស្រសគឺសម្ត្រង
នូវការដឹងគុណដ៏ជ្រលជ្រ
ដល់បុព្វបុរសខ្ម្ររដ្រលបាន
ពលកិម្មដើម្របីបពុ្វហ្រតុអរិយធម៌
ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្ម្ររនាសម័យ
អតីតកាលនិងការតសូ៊ជាបន្ត-
បនា្ទាប់របស់ថា្នាក់ដកឹនាំប្រទ្រស
ក្នងុការជម្នះរាល់ឧបសគ្គទាងំ-
ឡាយដើម្របីការពារឱ្រយបាននូវ
សម្របត្តិប្រតិកភណ្ឌដ៏មានតម្ល្រ
របស់ជាតិនិងពិភពលោកទំាង-
មលូ។លោកហ៊នុស្រនលើក-
ឡើងថា៖«រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានប្ត្រជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុង
ការអភិរក្រសប្រតិកភណ្ឌមួយ
ដអ៏សា្ចារ្រយន្រះ។បច្ចបុ្របន្នអង្គរវត្ត
បានកា្លាយជាគោលដៅទ្រសចរណ៍
ល្រខ១នៅលើពិភពលោកដោយ
បានទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរ-
ជាតិរាប់លាននាក់មកទស្រសនា
នងិបានសា្គាលព់ីសម្របតិ្តវប្របធម៌
ប្រទ្រសកម្ពជុា»។លោកនាយក-  
រដ្ឋមន្រ្តីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ច-

ការពារសម្របត្តិប្រតិកភណ្ឌវប្រប-
ធម៌ជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្ម្ររ
គ្រប់ៗ រូប។
ក្រុមប្រសាទអង្គរត្រូវបាន

ដក់បញ្ចលូក្នងុបញ្ជីសម្របត្តិប្រតិ-
កភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ
យូណ្រស្កនូៅថ្ង្រទី១៤ខ្រធ្នូឆ្នាំ
១៩៩២នាទីក្រុងសាន់តាហ្វ្រ
សហរដ្ឋអាម្ររកិក្រមព្រះរាជ- 
តម្រិះរបស់ព្រះករណុាព្រះបាទ
សម្ត្រចព្រះនរោត្តមសីហនុ
ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបាន
ធ្វើការអពំាវនាវទៅកាន់អង្គការ
យូណ្រស្កូ សំុឱ្រយជួយស្រចស្រង់
ការពារក្រុមប្រសាទអង្គរ។
ឆ្លើយតបទៅតាមការអំពាវ-

នាវរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
បនា្ទាប់ពីការដក់បញ្ចូលតំបន់
រមណីយដ្ឋានអង្គរ ចូលក្នុង
បញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយបាន-
ប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្រយូ
ចាប់ពថី្ង្រទី១២-១៣ខ្រតលុា
ឆ្នាំ១៩៩៣ក្រមការផ្តចួផ្តើម
គនំតិរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលជប៉នុ
ដោយមានការគំទ្រពីប្រទ្រស
បារំាងនិងអង្គការយូណ្រស្កូដើម្របី
ដក់ច្រញនូវយុទ្ធសាស្រ្ត និង
ផ្រនការសកម្មភាពនានាជា

ប្រយោជន៍ដល់កិច្ចការពារអភិរក្រស 
នងិអភវិឌ្រឍន៍រមណយីដ្ឋានអង្គរ
ហើយដើម្របីសម្រចគោលដៅ
ន្រះគណៈកមា្មោធិការសម្រប-
សម្រួលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា
អាយសុីសុីអង្គរ (ICC-Ang-
kor)ត្រូវបានបង្កើតឡើងនា
ខ្រធ្នូឆ្នាំ១៩៩៣។
នៅថ្ង្រម្រសិលមិញន្រះដ្ររអាជា្ញា-

ធរជាតិអប្រសរាក៏បានបង្ហោញនូវ
វីដ្រអូខ្លីមួយពីរមណីយដ្ឋានអង្គរ
ដើម្របីអបអរសាទរខបួអនសុ្រសា-
វរីយ៍លើកទី២៨ន្រការដក់-
បញ្ចូលក្រុមប្រសាទអង្គរក្នុង
បញ្ជីប្រតិកភណ្ឌពិភពលោក។
អាជា្ញាធរជាតិអប្រសរាបានចាត់-

ទុកថាជាការរំឭកនូវសា្មោរតីកូន-
ខ្ម្ររគ្រប់រូបឱ្រយច្រះស្រឡាញ់
និងចូលរួមថ្ររក្រសាប្រតិកភណ្ឌ
ជាពិស្រសគឺសម្ត្រងនូវការដឹង-
គុណដ៏ជ្រលជ្រដល់បុព្វបុរស
ខ្ម្ររដើម្របីបុព្វហ្រតុអរិយធម៌ដ៏រុង-
រឿងរបស់ខ្ម្ររនាសម័យអតីត- 
កាលនងិការតស៊ូជាបន្តបនា្ទាប់
របស់ថា្នាក់ដឹកនំាប្រទ្រសក្នងុការ-
ជម្នះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយ
ការពារឱ្រយបាននវូសម្របត្តិប្រតកិ- 
ភណ្ឌដម៏ានតម្ល្ររបស់ជាតិនងិ
ពិភពលោកទាំងមូល៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈអង្គការការពារសទិ្ធ-ិ
មនសុ្រសលកីាដូរកឃើញករណី
រំលោភស្រពសន្ថវៈលើស្ត្រីនិង
កមុារីប្រព្រតឹ្តដោយសាច់ញាតិ
មានការកើនឡើងគួរឱ្រយព្រួយ-
បារម្ភខណៈជនរងគ្រះនៅត្រ
ជបួឧបសគ្គក្នងុការទទលួបាន-
យុត្តិធម៌ដោយការអនុវត្តច្របាប់
របស់អាជា្ញាធរធរូរលងុប៉នុ្ដ្រមន្ត្រី
រដ្ឋាភបិាលថាអាជា្ញាធរមនិបាន-
ព្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហោ
ទាំងន្រះទ្រ។
របាយការណ៍ដ្រលអង្គការ

លកីាដូច្រញក្នងុអឡំងុខ្រធ្ននូ្រះ
ហើយដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រទី១៣ធ្នូ មានចំ-
ណងជើងថា“ទមា្លាយភាព-
ស្ងៀមសា្ងាត់៖ការរលំោភស្រព-
សន្ថវៈដោយសាច់ញាតិ និង
ឧបសគ្គក្នុងការទទួលបាន-
យុត្តិធម៌»។ របាយការណ៍
កម្រស់២៥ទំព័រ បង្ហោញថា
ក្នងុករណីរលំោភស្រពសន្ថវៈឬ
ប៉នុបង៉រលំោភស្រពសន្ថវៈទាងំ- 
អស់ដ្រលអង្គការលកីាដូបាន-
ធ្វើអន្តរាគមន៍ចាបព់ីខ្រមករាឆ្នាំ
២០១៧ដល់ខ្រធ្នូឆ្នា២ំ០១៩
រកឃើញចនំនួ១៣៧ករណីគឺ
ជនសង្រស័យជាសាចញ់ាតិរបស់
ជនរងគ្រះដូចជាឪពុកពូឬ
ជីតាបង្កើត៤៦ភាគរយនិងអំពើ
ហិង្រសាផ្លវូភ្រទប្រព្រតឹ្តដោយឪពុក-
ចងុឬសាច់ញាតិឪពកុចងុនងិ
សាច់ថ្ល្រមាន៥៤ភាគរយ។

របាយការណ៍បន្តថាចាប់តំាង-  
ពីខ្រមិថុនាដល់ខ្រសីហាឆ្នាំ 
២០២០អង្គការលកីាដូបានធ្វើ- 
បច្ចុប្របន្នភាពអំពីសា្ថានភាពឬ
លទ្ធផលរបស់ករណីនីមួយៗ
ទាំង១៣៧ឡើងវិញ ដោយ
ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបំផុតន្រ
ករណីចំនួន១៣។ក្នុងនោះ
មានករណីមួយចំនួនលើសពី
ពាក់កណា្ដាលបន្តិចប៉ុណោ្ណោះឬ
ស្មើ នឹង៥៣ភាគរយ បាន-
ឈានដល់ការជំនុំជម្រះក្ដី
ដោយជនល្មើសត្រូវបានផ្ដនា្ទា-
ទោសដក់ពន្ធនាគរព្រញ-
ល្រញតាមច្របាប់ពាក់ព័ន្ធ។
បើតាមអង្គការលកីាដូចនំនួ

ករណីតិចជាង១ភាគ៥ ឬ
ស្មើនឹង១៩ភាគរយ គឺជន-
ល្មើសត្រូវបានផ្ដនា្ទាទោសក្នុង
កម្រិតស្រលដោយជាប់ពន្ធ-
នាគររយៈព្រលខ្លីនងិការកាត-់ 
ទោសកំបាំងមុខ និងមិនត្រូវ
បានចាបខ់្លនួ។ក្រពីន្រះករណី
ខ្លះរកឃើញមានការដោះស្រយ
បញ្ចប់ក្រប្រពន័្ធតលុាការនងិ
ពន្រយារព្រលកាត់ក្តី ហើយជន-
រងគ្រះមានសង្រឃឹមតិចតួច
ទទួលបានយុត្តិធម៌។
របាយការណ៍បង្ហោញថា៖

«ឧបសគ្គក្នងុការទទួលបានយុត្ត-ិ
ធម៌សម្រប់ជនរងគ្រះទាំង-
ន្រះដោយសារមានកតា្តាជាច្រើន
ដចូជាអពំើពកុរលយួកង្វះការ-
ការពារជនរងគ្រះ សមា្ពាធពី
សមាជិកគ្រួសារ និងប៉ូលិស
មនិឱ្រយរាយការណ៍ទៅខាងក្រ

ដើម្របីការពារកិត្តិយស»។
លកីាដូបញ្ជាកថ់ា៖«អាជា្ញាធរ

មួយចំនួនជួយជ្រមជ្រងឱ្រយ
បញ្ចប់រឿងក្រប្រព័ន្ធតុលា-
ការ។ការធ្វើដំណើរវ្រងឆ្ងាយ
និងចំណាយប្រក់ច្រើនក្នុង
ដណំើរការរឿងក្តីនៅតលុាការ។
ករណីខ្លះទៀត ជនរងគ្រះ
សម្រចដកបណ្ដងឹវញិដោយ-
សារជនល្មើសជាអ្នករកសុី
ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ»។
លោកអំសំអាត នាយករង

ទទួលបន្ទុកផ្ន្រកឃា្លាំមើលនិង
ការពារសិទ្ធិមនុស្រសន្រអង្គការ
លីកាដូ ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
គ្រះថា្នាក់ន្រអពំើរលំោភស្រព-
សន្ថវៈក្នុងរង្វង់គ្រួសារគឺកើត-
មានឡើងច្រើន។ប៉នុ្ត្រអាជា្ញាធរ
នៅត្រមិនទាន់ចាត់វិធានការ
គ្រប់គ្រន់ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រកដថា
ជនល្មើសត្រូវបានយកមក
ផ្ដនា្ទាទោស។សទិ្ធិរបស់ស្ត្រីនងិ
ក្ម្រងស្រីត្រូវបានមើលរំលង
ដ្រលន្រះបង្ហោញថាអំពើរំលោភ-
ស្រពសន្ថវៈ គឺជាអ្វីដ្រលអាច
អត់ឱនឱ្រយបាន។
តាមការកត់សមា្គាល់របស់

លោកគឺហានិភ័យន្រការរំលោភ-
ស្រពសន្ថវៈក្នុងរង្វង់គ្រួសារ
ទនំងជាកើនឡើងច្រើនកាលពី
ឆ្នាំមនុខណៈដ្រលសាលារៀន
បានបទិ។កតា្តាអ្នកគ្មោនការងរ
ធ្វើគឺកើនឡើងជាមយួនងឹការ-
រីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលនាំឱ្រយមនុស្រសជាច្រើនត្រូវ
ចំណាយព្រល...តទៅទំព័រ ៣

ជនសងេស័យប៉ងរាវវត្ថបុុរាណតេវូបានចាប់  ខ្លនួ កាលពីថ្ងេទី១២ ធ្ន ូនៅខេត្តសៀមរាប។រូបប៉ូលិស

ទិដ្ឋ ភាពបេសាទ អង្គរ  បន្ទាប់ ពី ថ្ងេ លិច កន្លង មក   ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

ព្រះមហាក្រសត្រ... លីកាដូរកឃើញករណីរំលោភស្រពសន្ថវៈលើស្ត្រី
និងកុមារីបង្កដោយសាច់ញាតិកើនឡើងគួរឱ្រយបារម្ភ

ឃាត់ខ្លនួជនសង្រស័យ២នាក់ករណីជិះមូ៉តូក្នងុបរិវ្រណប្រសាទដោយមានឧបករណ៍រាវរកវត្ថបុុរាណ
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តពទីពំរ័២...នៅផ្ទះ ចៃើន  នងិ 
ស្ថិត នៅកៃបៃរ ជនល្មើស។

លោក អ ំសអំាត  បាន បញ្ជាក ់
ថា៖ «ចំពោះ កត្តាគួបផៃសំ មួយ- 
ចនំនួ ទៀត ដៃលនាឱំៃយ មានការ- 
កើនឡើង នៃ ករណ ីចាបរ់លំោភ- 
ផ្លូវភៃទ លើ ស្តៃី  និង កុមារី  ក៏ 
បណ្ដាល មកពី ការធ្លាក់ចុះ 
សីលធម៌ សង្គម  ការបៃើបៃស់ 
គៃឿងញៀន  គៃឿង សៃវឹង  
ការខ្វះ ចន្លាះ នៃ ការ តៃតួពនិតិៃយ 
វដីៃអ ូអាសអាភាស បៃពន័្ធ អុនី- 
ធឺណិតនិង បញ្ហា កៃីកៃ ជា ដើម» ។

ជុំវិញរបាយ ការណ៍របស់ 
លីកាដូ លោក សៃី  ជូ ប៊ុន អៃង  
រដ្ឋលៃខា ធិការ កៃសួង មហាផ្ទៃ 
ទទួលបន្ទុក ការបៃឆំង ការ- 
ជួញដូរ មនុសៃស  កាលពី មៃសិល- 
មិញ  ក៏បានយល់សៃបដៃរ ថា   
ពិត ជា  មាន អំពើ រំលោភ សៃព- 
សន្ថវៈ លើ ស្តៃី  និង កុមារី  ដៃល 
បៃពៃឹត្ត ដោយ សាច់ញាត ិរបស់ 
ខ្លួនចៃើន មៃន។ ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ តួ- 
លៃខ កើនឡើង  ឬ មនិ កើននះ  
លោកសៃបីានបញ្ជាក ់ថា  កៃមុ- 
ការ ងារជំនាញ  កំពុងធ្វើការ- 
សៃវ ជៃវ  និង រៀបចំចងកៃង 
ធ្វើជា សំណុំ របាយការណ៍ ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ លាស់ សិន។

លោកសៃី រដ្ឋលៃខាធិការ 
បន្ថៃមថា  ការកើតឡើង នៃ អំពើ 
សៃពសន្ថវៈនៃះ  ដោយសារ 
ការផៃសព្វផៃសាយ របូភាព  នងិ វដីៃអ ូ
អាសអាភាស នៅលើ បៃព័ន្ធ- 
អុនីធ ឺណតិ  ឬ អន ឡាញ ចៃើន។ 
ទោះ ជាយ៉ាងណ  លោកសៃី 
បានអះអាងថា  អាជា្ញាធរ ពាក់- 
ព័ន្ធ របស់ រដ្ឋាភិបាល  មិន បាន- 
ពៃងើយ កន្តើយ ចំពោះ បញ្ហា 
ទាំងនៃះ ទៃ។

ក្នុងនាម មន្តៃីជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋា- 
ភបិាល ដៃលធ្វើការផៃ្នក បៃឆងំ 
ការរ ំលោភសៃព សន្ថវៈ លោក- 
សៃី ជ ូប៊ុន អៃង បាន បញ្ជាក់ថា ៖ 
«រដ្ឋាភិបាល បាន បង្កើត ទាំង 
គោល នយោបាយ  និង ចៃបាប់ 
ជាចៃើន  ហើយ ពៃលនៃះ  រដ្ឋាភ-ិ 
បាល កំពុង បង្កើត ចៃបាប់ មួយ- 
ទៀត ស្ដីពី ការគៃប់គៃង បៃព័ន្ធ- 
អន ឡាញ។ រីឯ អាជា្ញាធរ កំពុង 
បង្កើន សកម្មភាព ផៃសព្វផៃសាយ 
អប់រំ ដល់ ពល រដ្ឋ  គឺ យើង មិន- 
អាច អសូបនា្លាយ ការងារ នៃះ ឱៃយ 
រំលង ផុត ទៅកាន់តៃ វៃង ថៃម- 
ទៀត ទៃ។ បើសិនជា យើង 
បានដឹង  គឺ យើង តៃង មាន 
វិធនការ ករណី ហ្នឹង ភា្លាមៗ 
តៃម្ដង»៕

ក្រសួងបរិស្ថានជំរុញវិធានទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការបំពុលខ្រយល់
 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំពេញ:  កៃសួង បរិសា្ថាន 
បាន ជ ំរញុ ឱៃយ អភបិាល នៃ គណៈ 
អភិបាល រាជ ធនី - ខៃត្ត  អនុវត្ត 
សារាចរ របស ់រាជ រដ្ឋា ភបិាល ស្ដ ី
ពី វិធន ទប់ សា្កាត់ និង កាត់ បន្ថយ 
ការ បំពុល ខៃយល់ សាធរណៈ  
ដៃល ចៃញ ពី រោង ចកៃ ឧសៃសាហ- 
កម្ម  យន យន្ត  ការ ដុត កាក សំ- 
ណល់  និង ភ្លើង ឆៃះ ពៃ  ដៃល 
អាច ជា ហានិ ភ័យ បង្កការ ប៉ះ- 
ពាល់ សុខ ភាព បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
និង បរិសា្ថាន ។

« ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ នៅ ពៃល 
ចាប់ ផ្ដើម ឈាន ចូល ដល់ រដូវ 
បៃំង   ជា ពិសៃស ក្នុង អំឡុង ខៃ 
ធ្នូ ដល់ ខៃ មៃសា  សា្ថា ន ភាព 
គុណ ភាព ខៃយល់ មាន ការ ធ្លាក់- 
ចុះ គួ រ ឱៃយ បារម្ភ   ជា ពិសៃស 
កណំើន កហំាប ់ភាគ ល្អតិ នចិល 
អណ្ដៃត ក្នុង ខៃយល់ ( PM10  និង 
PM2.5) មាន កមៃិត លើស 
ស្ដងដ់ កណំត ់ដៃល អាចជា ហា- 
និភ័យ បង្ក ការ ប៉ះពាល់ សខុភាព 
បៃជា ពលរដ្ឋ  និង បរិសា្ថាន» ។  
យោង តម លិ ខិត កៃ សួង បរសិា្ថាន 
ស្នើ ទៅ អភិ បាល នៃ គណៈ អភិបាល 
រាជ ធន ី- ខៃត្ត  កាល ព ី ថ្ងៃទ៨ី  ខៃ 

ធ្ន ូ ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួ ល បា ន  ។ 
 កៃសួង បរិសា្ថាន បាន អង្កៃត 

បៃភព  នងិ សកម្មភាព សខំាន់ៗ  
ដៃល ជា ហៃតុ បង្ក ឱៃយ មាន កណំើន 
កំហាប់ ភាគ ល្អតិ និចល នៃះ មា ន  
ជា អាទិ៍  ការ បញ្ចៃញ ផៃសៃង ពី 
រោងចកៃ ឧសៃសាហ កម្ម   ពី យន យន្ត 
បៃើបៃស់ មា៉ា សូ៊ ត ចៃញ ពី ចំហៃះ 
ឥ ន្ធនៈផៃសៃងៗ   ជា ពសិៃសករណ ី 
ភ្លើ ង  ឆៃះ ពៃ  ការ ដុត សំណល់ 
កសកិម្ម   ការ ដតុ វាល ស្មៅ  ការ- 
ដុត រាន ពៃ ការ ដុត គល់ ជញ្ជាៃំង  
ការដុត សំណល់ រឹង សំរាម នៅ  
ទ ីលម្ហ នងិ ទលីាន ចាក ់សណំល់   
និង ការ ហុយ ធូលី ពី ការ ដ្ឋាន 

សំណង់ ជា ដើម ។ 
 កៃសួង បរិសា្ថាន ក៏ បាន  អំពាវនាវ 

ដល់ អភិបាល នៃ គណៈ អភិបាល 
រាជ ធនី - ខៃត្ត ឱៃយ ជួយ ជំរុញ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ដល់ រដ្ឋបាល កៃុង  
សៃកុ  ឃំុ  សងា្កាត់  និង បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ពី វិធនការ មួយ ចំនួន  
ក្នងុ  ការ ទប់សា្កាត់ បញ្ហា ភ្លើង ឆៃះ ពៃ  
ការដុត សំណល់ សំរាម  សំណល់ 
រឹង នៅតម ទី លម្ហ  ការដុត 
សមា្អាត សំ ណ ល់ ការដ្ឋាន សំណង់   
និង ការ ឆៃះ តម ទីលាន ចាក់- 
សំរាម។  ចាត់ វិធន ការ ទប់សា្កាត់ 
ការ ហុយ ធូលី ពី ការដ្ឋាន សំណល់  
កា រ កៃ ល ម្អ រចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្លវូ ថ្នល់   

និង ការ ហុយ ធូលី ពី ដងផ្លវូ   និង 
ទី សាធរ ណៈ។ 

 កៃសួង បរិសា្ថាន បញ្ជាក់ ថា ៖  
« អប់រំ បៃជា ពលរដ្ឋ កុំឱៃយ ដុត 
សំរាម  សំណល់ រឹង  ដុត វាល- 
ស្មៅ  ដុត គល់ ជញ្ជាៃំង  និង 
ការដុត សំ ណ ល់  ក សិកម្ម ផៃសៃងៗ 
ទៀត។   ធ្វើ ការ សមា្អាត អនាមយ័ 
នៅតម ដងផ្លូវ  និង តម ទីធ្លា 
សាធរណៈ ឱៃយបាន ជាប់ ជា- 
បៃចាំ  និង តៃៀម មធៃយោ បាយ 
បងា្កា រទប់សា្កាត់ ជាមុន ក្នុង ករណី 
ភ្លើង ចៃះ ពៃ ជាយ ថា ហៃតុ » ។ 

 លោក   ហៃង   យុ៉ ន គូ រា៉ា   នាយក- 
បៃតបិត្ត ិអង្គការ កៃច្នៃ  នងិ អនា- 
ម័យ សហ គមន៍ (CSARO) 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ ដុត ពៃ ការ- 
ដុត សំណល់ នានា  និង ការដុត 
សណំល ់រងឹ  សរំាម នៅ ទ ីលម្ហ   ឬ 
ទីលាន ចាក់ សំណល់ពិត ជាបាន  
បង្ក បញ្ហា ចៃើន ដល់ បរិ យ កាស  
ជា ពិសៃស ការ បំពុល ខៃយល់។  
ដចូ្នៃះ បញ្ហា នៃះ ទាមទារ ឱៃយមាន 
ការ ចូលរួម កាត់ បន្ថយ  ឬ ទប់- 
សា្កាត់ ពី គៃប់ និនា្នា ការ ទំាង អស់។ 
មន្តៃី ជំនាញ តៃូវតៃ ដើរតួ ជាគំរូ  
បងា្ហាញ ពី សកម្មភាព ផៃសព្វផៃសាយ 
ឱៃយបាន ទូលំ ទូលាយ ដល់ ពលរដ្ឋ  
និង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ៕

ការ  ដុត កាក  សំ ណល់  នាពេល កន្លងមក ។ រូបថត រដ្ឋបាល ខៃត្ត កណ្ដាល

លីកាដូរកឃើញករណីរំលោភ...
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 តពីទំ ព័រ ១...ក្នុង ការ បញ្ជា 
ទិញ វ៉ាក់ សំាង ការពារ វីរុស កូ វីដ- 
១៩ ចំនួន ១ លាន ដូ ស សមៃប់ 
ចាក ់ជនូ អ្នក ដៃល មាន ហាន ិភយ័ 
ខ្ពស់  និង អ្នក នៅ កន្លៃង មាន ហានិ - 
ភ័យ ខ្ពស់ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ១   
ទៅ លើ បៃជា ពល រដ្ឋ ចំនួន ៥០ 
មុឺន នាក់ ។  បនា្ទាប់ ពី ការ បៃកាស 
របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
ភ្លាមៗ នោះ ចលនា ជន រួម ជាតិ 
បាន បងា្ហាញ ពី ការ ចូល រួម ដោយ 
ស្ម័គៃ ចិត្ត  តាម រយៈ ការ បរិចា្ចាគ 
ថវិកា ផ្ទាល់ ខ្លួន  ជួយ ដល់ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល សមៃប់ ទិញ វ៉ាក់ - 
សំាង ការពារ ក ូវដី ១៩ នៃះ  ដោយ  
គិត មក ដល់  ថ្ងៃទី ១៤  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ  ចំ នួន ថវិកា នៃ ការ- 
ចូល រួម នៃះ បាន កើន ឡើង  បៃមាណ 
ជា ជិត ៥០ លាន ដុលា្លារ សហ រដ្ឋ 
អា មៃរិក ។    

យោង តាម សៃចក្តី ជូន ដំណឹង 
រប ស ់កៃសងួ សខុាភ ិបាល នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មញិ  ឱៃយដងឹ ថា  អ្នក ជងំ ឺកវូដី-  
១៩  ដៃល បាន រកឃើញ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង « ពៃតឹ្ត ិការណ៍ សហ គមន ៍២៨ 
វិច្ឆិកា »  ពីថ្ងៃ ទី ២៨  ខៃវិច្ឆិកា ដល់ 
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  មាន 
ចំនួន ៤០ នាក់   ( ស្តៃី ១៩ នាក់ )  
ខណៈ ដៃល ករណ ីឆ្លង ក្នងុ សហ- 
គមន ៍មនិ មាន រក ឃើញ បន្ត ទៀត 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ ជាប់ៗ គ្នា ។   

លោក សៃីឱ   វណ្ណ ឌី ន  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុ ខា ភិបាល បាន 

ឱៃយដឹង ពី មៃសិល មិញ ផង ដៃរ ថា  
សា្ថាន ភព នៃ អ្នក ជំងឺ ឆ្លង ក្នុង 
សហ គមន៍ ចំនួន ៤០ នាក់ នោះ  
មក ដល់ ពៃល នៃះ មិន មាន អ្វី 
ដៃល ជា ការ ពៃួយ បារម្ភ នោះទៃ  
ហើយ ក៏ មាន អ្នក ដៃល អាច នឹង 
វិវឌៃឍ ទៅ រក ការ ជា សះ សៃបើយ 
ខ្លះៗ ហើយ ដៃរ ។ 

 លោក សៃី  ថ្លៃង ថា ៖  « សា្ថាន- 
ភព មិន មាន អ្វី បៃបៃួល គួរ ឱៃយ 
កត ់សមា្គល ់នោះ ឡើយ ។  សងៃឃឹម 
ថា  ពកួ គត ់នងឹ អាច បាន ជា សះ- 
សៃបើយ នា ពៃល ខាង មុខ ជា - 
បណ្តើរៗ   ពី ពៃះ សា្ថាន ភព 
របស់ គត់ កាន់ តៃ មាន ភព ល្អ- 
បៃសើរ ឡើង  ហើយ ការ វិភគ ក៏ 
ឃើញ មាន លទ្ធ ផល ល្អ ជា បន្ត - 
បនា្ទាប់ ដៃរ » ។  

 យោង តាម កៃសួង សុខាភិ - 
បាល   បាន បញ្ជាក ់ថា   វត្ថ ុសណំាក 
នៅ សល ់កាល ព ីថ្ងៃទ ី១២  នងិ ទ ី
១៣   ខៃ ធ្ន ូចំនួន ៦ ៧៦២ សណំាក 
ដៃល នៅ ក្នងុ នោះ សណំាក ចនំនួ 
៣ ៤៣៨ សំណាក   តៃូវ បាន ធ្វើ 
វិភគ ដោយ វិទៃយា សា្ថាន បា៉ាស្ទ័រ 
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខៃធ្នូ គឺ មាន 
លទ្ធ ផល អវជិ្ជ មាន វរីសុ ក ូវីដ ១៩ 
ទាងំ  អស ់។  ដោយ ឡៃក   មាន នៅ 
សល ់វត្ថ ុសណំាក ចនំនួ ៣៣២៤ 
សំណាក ទៀត ដៃល តៃូវ ធ្វើ វិភគ 
បន្ត នៅ ថ្ងៃទី ១៤  ខៃ ធ្នូ   ឆ្នាំ ២០- 
២០ ។   

មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់  រាជ រដ្ឋាភិ បាល 

បាន បងា្ហាញ នូវ ក្ត ីសបៃបាយ រីករាយ 
ចំពោះ ការ វិភគ លើក ទី ៣ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ១២   ខៃ ធ្នូ  ដោយ ទទួល- 
បាន លទ្ធផល អវិជ្ជ មានជំងឺ  កូ វីដ- 
១៩ ក្នងុ នោះ មាន រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃស ួង 
មហា ផ្ទៃ  លោ ក ស  ខៃង  និង 
សមាជិក គៃសួារ ជាង ១០០ នាក់   
បៃធាន រដ្ឋ សភ  លោក ហៃង-  
សំរិន  និង កៃុម គៃួសារ  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង យុត្តិធម៌   លោក កើត  រិ ទ្ធ  
និង កៃុម គៃួសារ  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
ការ ពារ ជាតិ លោក  ទៀ  បាញ់  
និង អ្នក នៅ ជុំវិញ លោក   លោក   
គឹ ម  សន្តិភព  អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌  ។ 

 នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  អ្នក ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ចំនួន ២ នាក់ តៃវូបាន ពៃយាបាល 
ជា សះសៃបើយ  និង បាន អនញុ្ញាត 
ឱៃយ ចាក ចៃញ ព ីមណ្ឌល សខុ ភព 
ចាក់ អងៃ ផង ដៃរ ។  អ្នក ជំងឺ ទំាង- 
២នាក ់នោះ មាន   ស្តៃ ីជ ន ជាត ិខ្មៃរ  
អាយ ុ៣៥ ឆ្នា ំ សា្នាក ់នៅ សៃកុ ទកឹ- 

ឈូ ខៃត្ត កំពត  ដៃល បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ មក ពី បៃទៃស ចិន  មក 
ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ 
វិច្ឆិកា  តៃូវ បាន ពៃយាបាល ជា សះ - 
សៃបើយ ដោយ ទទួល បាន លទ្ធ - 
ផ ល តៃស្ត អវិជ្ជ មាន វីរុស កូ វីដ 
១៩  ចំនួន ២ ដង ។   

ចំ ណៃក ឯបុរស ជន ជាតិ ខ្មៃរ - 
អាមៃរិក   អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ  សា្នាក់ នៅ 
សងា្កាត់ ចោម ចៅ  ខណ្ឌ ពោធិ៍ - 
សៃន ជ័យជា អ្នក ធ្វើ ដំណើរ មក-  
ពី  សហ រដ្ឋ អា មៃរិក   មក ដល់ 
កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី ៤  ខៃ ធ្នូ  តៃូវ បាន 
ពៃយាបាល ជា សះ សៃបើ យ ដោយ 
ទទួល លទ្ធផល តៃស្ត អវិជ្ជ មាន 
ជំងឺ  កូ វីដ ១៩   ចំនួន ២ ដង ។  

 គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  កម្ពុជា 
រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង កូ វីដ ១៩ ចំនួន 
៣៥៩ នាក់  ក្នងុ នោះ អ្នក ពៃយាបាល 
ជា សះ សៃបើយ ចំនួន  ៣០៩ នាក់   
និង អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយា បាល 
ចំនួន ៥០ នាក់ ៕ 

ឃុត សុភចរិយា 

 ភ្នំពេញៈ គៃះជំនន់ ទឹក ភ្លៀង 
នាចុង រដូវវសៃសា បានធ្វើ ឱៃយលៃបឿន 
ការងារ បង្កបង្កើន ផល សៃូវ រដូវ- 
បៃងំ  សមៃប ់ឆ្នា២ំ០២០-២០២១  
មាន ភពយតឺយ៉ាវ  នងិ កាតប់ន្ថយ 
ផ្ទៃដី ដំដុះ តិចជាង ឆ្នាំមុន  ខណៈ 
ផ្ទៃដី ដំដុះ ដំណាំ សាកវបៃបកម្ម  
និង ដំណាំ ឧសៃសាហកម្ម  សមៃប់ 
រដូវ បៃំង ឆ្នាំនៃះ  ក៏តៃូវបាន កាត់- 
បន្ថយ។ នៃះ បើ តាម របាយការណ ៍
របស ់កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ ់ 

និង នៃ សាទ  ពីមៃសិល មិញ។
ក្នងុ ផៃនការ បង្កបង្កើន ផល សៃវូ 

រដូវបៃំង ឆ្នាំ២០២០ -២០២១  
កៃសួង បានកំណត់ ផ្ទៃដី ដំដុះ 
សរុប នៅ ទូទាំង បៃទៃស តៃឹម តៃ  
៤៥៩ ២០០ហិកតា  ប៉ុណ្ណោះ  គឺ 
តិច ជាង ឆ្នាំ មុន ១៥០ ២៤២ 
ហកិតា។ ការកាត ់បន្ថយ ផៃន ការ    
បង្ក បង្កើន ផល សៃូវ បៃំង នា ឆ្នាំ 
នៃះ  គ ឺដោយសារ បារម្ភ អពំ ីគៃះ- 
រាងំស្ងតួ  ដៃលនា ំមក នវូ កង្វះ ខាត 
ទឹក សមៃប់ សៃច សៃព។ 

របាយ ការណ៍ បញ្ជាក់ ថា ៖«គិត 

តៃឹម ថ្ងៃទី៩  ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  
ការបង្កបង្កើន ផល សៃូវ រដូវបៃំង 
ឆ្នាំ ២០២០-២០២១  អនុវត្ត 
បានចនំនួ ៣០៤ ០៩៩ ហ.ត  ស្មើ 
នឹង ៦៦,២២% នៃ ផៃនការ»។

កៃពី ផ្ទៃដី ដំណាំ សៃូវ  ផ្ទៃដី ដំ- 
ដុះ ដណំា ំសាក វបៃបកម្ម  នងិ ដណំា ំ
ឧសៃសាហកម្ម  សមៃប់ រដូវបៃំង 
ឆ្នានំៃះ  កត៏ៃវូបាន កាត ់បន្ថយ  ផង- 
ដៃរ។ តាម ផៃនការ របស់ កៃសួង 
កសកិម្ម  រកុា្ខាបៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ  
ផ្ទៃដី ដំដុះ ដំណាំ សាក វបៃបកម្ម  
ដៃល រួមមាន  ពោត ស  ដំឡូង ជា្វា  
បន្លៃ គៃប់មុខ  ម្ទៃស  និង ឪឡឹក  
សមៃប់ រដូវបៃំង ឆ្នាំនៃះ  មាន 
ចំនួន សរុប ៣៧ ៣១២ហិកតា  
តចិជាង ឆ្នា ំមនុ  ៨ ៥២១ហកិតា។  
ផ្ទៃដី ដំដុះ ដំណាំ ឧសៃសាហកម្ម 
ដៃល រមួមាន ពោត កៃហម  ដឡំងូ ម ី 
សណ្តៃក បាយ  សណ្តៃកដ ី សណ្តៃក-   
សៀង  ល្ង  អំពៅ  កៃចៅ  ថា្នាំជក់  
នងិ ឈកូ  សមៃប ់រដវូបៃងំ ឆ្នានំៃះ 
គឺ  មានចំនួន សរុប  ៨៤ ៧៧០ 
ហិក តា  តិច ជាង ឆ្នាំមុន  ៤ ១៦៤ 
ហិកតា។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៩ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  
ការដដំុះ ដណំា ំសាកវបៃបកម្ម  អន ុវត្ត   
បាន ១២ ៥៤១ហិកតា  ស្មើ នឹង   
៣៣,៦១%  នៃ ផៃនការ។ រឯី ការ- 
ដដំុះ ដណំា ំឧសៃសាហកម្ម វញិ  អន-ុ 
វត្ត បាន ចំនួន ៣៣ ៤៧៧ហិកតា  
ស្មើនឹង ៣៩,៤៩%  នៃ ផៃនការ។

ក្នុង របាយ ការណ៍ នោះ  កៃសួង 
បានគូស បញ្ជាក់ថា ៖«ជារួម  
លៃបឿន នៃ ការបង្កបង្កើន ផល សៃូវ  
ដំណាំ សាកវបៃបកម្ម  និង ដំណាំ- 
ឧសៃសាហកម្ម  នា រដូវ បៃំង ឆ្នាំ 
២០២០-២០២១  នៃះ  គឺ មាន 
ភព យឺតយ៉ាវ ជាង ឆ្នាំមុន  ដៃល 
បណា្ដាល មកពី គៃះ ធម្មជាតិ»។

ជាមួយ គ្នានៃះ  កៃសួង ក៏បាន- 
ដក់ចៃញ វិធានការ  និង ជំរុញ ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ដល់ អង្គភព ជំនាញ  
ចុះណៃនាំ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ឱៃយ 
ខតិ ខ ំបន្ថៃម លើ ការងារ បង្កបង្កើន 
ផល ដំណាំ សៃូវបៃំង  ក៏ដូចជា 
ដំណាំ ផៃសៃងៗ ទៀត  ពៃមទាំង 
ការថៃរកៃសា បៃភព ទឹក ឱៃយបាន ល្អ 
ក្នុង រដូវបៃំង នៃះ  ដើមៃបី បងា្ការ ពី 
គៃះ រាំង ស្ងួត។

គួរ បញ្ជាក់ ថា  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៩  
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  ដំណាំ សៃូវ នៅ 
ខៃត្ត ចំនួន១៩  បានរង ផល ប៉ះ- 
ពាល់  និង ខូច ខាត ដោយ គៃះ- 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង។ ក្នុង នោះ ប៉ះ- 
ពាល់ លើ ដំណាំសៃូវ មាន ចំនួន 
៣១៤ ០៤២ហិកតា  ស្មើនឹង 
១១,២៥%  នៃ ផ្ទៃដី ដំដុះ សៃូវ 
សរុប ២ ៥៨៨ ១៣០ហិកតា  
ដណំា ំសាកវបៃបកម្ម  ទទលួ រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ចនំនួ ១០ ០០១ហកិតា  
នងិ ដណំា ំឧសៃសាហ កម្ម  រយៈពៃល 
ខ្លី ចំនួន ៨៧ ២១២ហិកតា។

បើ តាម  លោក  សៃី វុឌៃឍី  អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បៃមាញ់  និង នៃសាទ   គៃះទឹក- 
ជំនន់ ចុង រដូវ វសៃសា នៃះ  បានបង្ក 
ការខូច ខាត ដំណាំ សៃូវ សរុប 
ចំនួន ១៣៣ ៤០៥ហិកតា   
ខណៈ ដំណាំ សាកវបៃបកម្ម ខូច- 
ខាត ចំនួន  ២ ៣១០ហិកតា  និង  
ដំណាំ ឧសៃសា ហ កម្ម រយៈពៃល ខ្លី 
ចំនួន ៥៩ ០០៥ហិកតា។ 

ជាមួយ គមៃង ដំដុះ សា្ដារ- 
ឡើង វិញ កៃយ ទឹក ជំនន់  បៃជា- 

កសិករ បានបង្ក បង្កើន ផល សៃូវ 
សា្ដារ ឡើងវិញ  បានចំនួន  ៣១- 
៤៩២ហិកតា  ខណៈ ដំណាំ- 
សាកវបៃបកម្ម  និងដំណាំ ឧសៃសា ហ- 
កម្ម  តៃវូបាន ដសំា្ដារ ឡើងវញិ បាន 
ចំនួន  ៤៩ ៣៨៧ហិកតា។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«កៃពី 
បៃងឹបៃង បង្កបង្កើន ផល សៃវូ  នងិ 
ដំណាំគៃប់ បៃភៃទ នៅ ក្នុង រដូវ- 
បៃំង នៃះ  បៃជាកសិករ ក៏បាន- 
យក  ចិត្ត ទុកដក់  មើល ថៃទាំ សៃូវ 
រដូវវសៃសា ដៃ ល ពួកគត់ បានដំ 
សា្ដារ ឡើងវិញ  កៃយ គៃះ ទឹក- 
ជំនន់ នាពៃល កន្លង មក ផង ដៃរ  
ដើមៃបី ទទួលបាន ផល សមៃប់ 
ទៃទៃង់ ជីវភព របស់ ពួក គៃ»។ 

លោក ថា  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៩  ខៃធ្នូ  
ឆ្នាំ២០២០  ការបៃមូល ផល សៃូវ  
រដូវ វសៃសា ឆ្នាំនៃះសមៃចបាន   
១៩៧៧ ៩១៦ហិកតា លើ ផ្ទៃដី 
អនវុត្ត សរបុ  ២ ៧៩០ ៨២៩ ហកិតា  
ដោយ ទទួលបាន បរិមាណ  ផល 
សរុប  ៦ ២៣៤ ៤៩៤ តោន  និង 
ទទួលបាន ទិន្នផល គិតជា មធៃយម 
៣,១៥ តោន ក្នុង ១ហិកតា៕

លោក ហុ៊ន សែន...

ការបង្កបង្កើនផលសែវូរដូវ បែងំឆ្នានំែះ និងឆ្នាកំែយមានភាពយឺតយ៉ាវ កែយពីគែះជំនន់ទឹកភ្លៀង

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តេ ីហុ៊ន សេន  នាពេលកន្លង មក ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

មន្តេធីនធានទឹក និង  WCS សិកេសាពីធារាសាស្តេស្ទងឹជីនិតក្នងុឆ្នានំេះ។ រូប កៃសួងកសិកម្ម

សេ្តមី្នាក់ចេតូសេវូនៅខេត្តកំពង់ស្ព ឺកាលពីថ្ងេ ទី១១ ធ្ន។ូ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

នៅ  សុី វុត្ថា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ធន ធាន   ទឹក 
និង ឧតុនិ យម បាន ជំរុញ អង្គ ការ 
WC Sឱៃយព ន្លឿ ន ការបពំៃញ នតី-ិ 
វិធី ហិរញ្ញវត្ថុ  របស់កៃសួង សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដៃលតៃូវផុត 
កំណត់តៃឹម ថ្ងៃទី ១៥  ខៃធ្នូនៃះ 
សមៃប់ អនុវត្តគមៃង អភិរកៃស 
សត្វ ខៃសឹប និង ជំរុញ  ផលិត កម្មសៃវូ  
ក្នងុ តបំន ់បៃពន័្ធធា រាសា ស្តៃ  ស្ទងឹ 
ជី និត ក្នុង ខៃត្ត កំព ង់ ធំ បនា្ទា ប់ពី 
អង្គការWCSមាន ការ យឺត យ៉ា វ  
លើដំ ណើរ កា រនៃះ  ។ 

កា រជំ រុ ញ បៃប នៃះ ធ្វើ ឡើង  
ដោ យ លោ ក ចាន់ សីុ ណាត  អនុ- 
រ ដ្ឋ លៃខា ធិ ការ កៃសួង ធនធាន- 
ទឹក និ ង ឧតុនិយម នៅក្នុ ង កិច្ច- 
បៃជុំ តាមរយៈ  V id eo   Co nf er-
ence កាលពី មៃសិលមិញ  ដោយ 
លោកបាន  ណៃនំា ជា កំហិត ឱៃយ 

WCS បំពៃញ តាម បៃបបទ របស់ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញ- 
វត្ថុជា ធរមាន ឱៃយ បាន ឆប់ បំផុត 
ដោយ មិន ឱៃយ លើសពី ថ្ងៃទី១៥  
ខៃធ្នូ  នៃះទៃ។

លោក បាន ថ្លៃ ង ថា៖«ការ ដៃល 
ត មៃូវ ឱៃយ បញ្ចប់ នៃះគឺដើ មៃបី ឱៃយ 
កៃសួង ធនធានទឹក និ ង  ឧ តុ និយម 
បន្ត នតីវិធិ ីលើ បៃព ័ន្ធធា រាសា ស្តៃ  
ស្ទឹង ជី និត ក្នុង ខៃត្ត កំព ង់ ធំឱៃយ 
បាន ឆប់ បានខាងមុ ខនៃះ » ។ 

ពាក់ ព័ ន្ធ នឹង ញ្ហា ភពយឹត យ៉ាវ 
នៃះ  លោក កៃន សិរី រដ្ឋា បៃធាន- 
អង្គការ សមា គម អភិរកៃស សត្វពៃ- 
នៅ កម្ពុជា(WCS)បានស្នើ  សុំ  
មិន   ធ្វើ  អតា្ថាធិបៃបា យ  កាលពី មៃសិ ល- 
ម ិញ កប៏៉នុ្តៃ លោកបា ន ឱៃយដ ឹងថា  
គ មៃង នៃះ ជា ផ្នៃក មយួ  ដៃល ធ្វើ 
យ៉ាង ណា កាត់ប ន្ថ យ ឱៃយបាន ជា 
អតិបរមាទៅ លើ   ហានិ ភ័ យ   ពាក់- 
ព័ ន្ធ នឹង ជមៃក ...តទៅទំព័រ ៥

កែសួងឱែយWCSពន្លឿននីតិវិធីលើការ- 
អភិរកែសសត្វខែសឹបដើមែបីជំរុញដំណំាសែវូ



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៥ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឃុត  សុភ ចរិយា 

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈ  តៃី សមៃប់ 
ធ្វើ បៃហុក បាន ចាប់ ផ្ដើម តៃូវ ជា 
ប ណ្ដើរ ៗ ហើយ  បើ ទោះ ជា ពៃល 
នៃះ  ស្ថិត នៅ ក្នុង រនោច  ដៃល ជា 
ទូទៅ តៃី មិន  ទាន់ សមៃុក ចុះ មក 
ខៃសៃ ទឹក ខាង កៃម ក្ដី ។   

 លោក   ស៊ុំ  រ៉ាន់  បៃធាន សហ- 
គមន៍ នៃសាទ ភូមិ សៃណាល  ឃុំ 
សំបួរ   សៃកុ មង្គល បុរី  ខៃត្ត បន្ទា យ-  
មាន ជ័យ   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា   បើ ទោះ បី ជា លំហូរ ទឹ ក  
ចៃញ ពី  បឹង  ស្ទងឹ  ពៃក  មួយ ចំនួ ន 
ដៃល ជា បៃព័ន្ធ ដៃ បឹង ទន្លៃសាប  
មាន សភាព  យឺតយ៉ាវ បន្តិចក្ដី   
ប៉ុន្តៃ តៃី បាន ចាប់ ផ្ដើម បំផ្លាស់ ទី 
ចុះ  ទៅ កាន់ បឹង ទន្លៃសាប  ដើមៃបី 
ឆ្ពោះ ទៅ កាន ់ទន្លៃ មៃគង្គនងិ  ទន្លៃ  
បាសាក់   ដៃល នៅ ខៃសៃ ទឹក ខាង- 
កៃម ។   លោកថា ៖  « ការ បំផ្លាស់ ទី 
របស់ តៃី នពៃល នៃះ  ជា ឱកាស 
ដ៏ ល្អ មួយ សមៃប់ បៃជា នៃសាទ 
យើង រក បៃក់ ចំណូល »។ 

ពៃក ទឹង ដៃល តភា្ជាប់ ពី ស្ទឹង 
បវៃល ខៃត្ត បាត់ ដំបង   ជា កន្លៃង 
បៃមូល ផ្ដុំ នៃ បៃជា សហ គមន៍ 
នៃសាទ   ក្នុង សៃុក មង្គល បុរី។  
លោក រ៉ាន ់  បន្ត  ថា  ក្នងុ អឡំងុ ពៃ ល  
នៃះ ពល រដ្ឋ ក្នុង សហ គមន៍ របស់  
លោក  បាន ដាក់ មង  កៃឡា ល្អិត   
( កៃឡា ៣ស.ម )   លប នងិ ណ រវ  
ចាប ់តៃ ីនៅ តាម ដង ពៃក ទងឹ បា ន 
ចៃើន បង្គ ួរ   ដៃល ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ តៃនីៅ 
ក្នងុ តំបន់ នៃះ  ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង គំហុ ក  
មក នៅ ក្នងុ ចនោ្លាះ ពី ១  ៥០០ រៀ ល 
ទៅ ២ ០០០ រៀល ក្នងុ ១គី ឡូកៃ ម ។    
លោ ក  បញ្ជាក ់ថា ៖ « ទហំ ំតៃ ីមនិ ធ ំ
នោះ ទៃ គឺ បុ៉ន ២-៣ ធា្នាប់ ដៃ សមៃ ប់  
តៃ ធ្វើ បៃហុក ប៉ុណ្ណោះ។  ប៉ុន្តៃ បើ - 
ធៀប កាល ពី១ ខៃ មុន តៃីតូចៗ 
បៃប នៃះ  មាន តម្លៃ ចនោ្លាះ ពី ៥០ ០ ០ 
ទៅ  ៦ ០០០រៀល ក្នុង ១គី ឡូ » ។ 

 ជា មួ យ គ្នា នៃះ  លោក   ឱម   
សាវ៉ាត   តណំាង បៃជា សហគមន ៍
នៃសាទ កំពង់ ភ្លកុ  ក្នងុ សៃកុ បៃ - 
សាទ បា គង  ខៃត្ត សៀមរប ថ្លៃង  
ថា  នៅ ចុង ខៃ ធ្នូ  ឬ ដើម ខៃ មករ 

តម្លៃ តៃី សមៃប់ ធ្វើ បៃហុក  អាច 
នឹង ធា្លាក់ ថ្លៃ ជាង នៃះ  ពៃះ កៃុម 
អាជី វ កម្ម   ដាយ តៃី នៅ តា ម ដង- 
ទន្លៃ សាប  នឹង អាច ចាប់ តៃី បាន 
ចៃើន ។    « នៅ ពៃល នៃះ តៃី កំពុង 
សមៃុក ចុះ ពី បឹង ទន្លៃ សាប   ទៅ 
កាន ់ទន្លៃ មៃគង្គ នងិ ទន្លៃបា សាក ់ 
ដៃល នៅ ខៃសៃ ទឹក ខាង កៃម ហើ យ  
យ៉ាង យូរ ក្នងុ រយៈ ពៃល២ សបា្ដា ហ៍ 
ទៀត វ នឹង ទៅ ដល់ ទន្លៃ សាប » ។   

 ចំ ណៃក   លោក   ចក់   ជឿន   អនុ - 
បៃធាន សហគមន ៍បៃជា នៃសាទ 
ពាម បាង ក្នងុ ខៃត្ត កពំង ់ធ ំ ថ្លៃង ថា  
ទោះ ជា នៅ ពៃ ល នៃះ ពល រដ្ឋ ក្នុង 
សហ គមន ៍របស ់លោក  អាច ចាប ់
តៃី បាន ចៃើន  ប៉ុន្តៃ  វមិន បាន ធ្វើ 
ឱៃយ ជ ីវ ភាព របស ់ ពល រដ្ឋ  ល្អ បៃសើរ 
ជាង មុន នោះ ទៃ ។    « ចាប់ តៃី បាន 
ចៃើន តៃ តម្លៃ តៃី ថោក  យក មក 
ទូទា ត់  ថ្លៃ ឧបករណ៍ នៃសាទ គឺ បា ន 
តៃមឹ តៃ ស្មើ ដើម » ។   លោក ថ្លៃង ថា  
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃះ   តៃ ីដៃល បាន 
កៃច្នៃ ធ្វើ ជា បៃ ហុក រួច   នៅ សហ - 
គមន៍ របស់ លោក  លក់ បាន តៃ 

ក្នងុ តម្លៃ ចនោ្លាះ ពី ៣៥០០ - ៥៥០ ០ 
រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កៃម ខណៈ តៃី - 
តូចៗ រស់   ឬ នៅ សៃស់ មាន តម្លៃ 
តៃមឹ តៃ១ ៥០ ០ រៀល ក្នងុ ១ គីឡូ - 
កៃម   ចំណៃក   តៃ ីរ៉ស់  តៃ ីឆ្កោក  និ ង   
តៃ ីក្អៃក សមៃប ់ធ្វើ ផ្អក ថ្លៃ ៦៥០ ០ 
រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កៃម ។ 

 ទោះ ជា បៃប ណា  តម្លៃ  បៃហុក 
ន ពៃល នៃះ   នៅ តៃ មាន តម្លៃ ខ្ពស ់
នៅ ឡើ យ សមៃប់ នៅ ភ្នពំៃញ   និ ង 
នៅ តបំន ់ដាច ់សៃយល នៃ បណា្ដា 

ខៃត្ត មយួ ចនំនួ  ។     អ្នក សៃ ី កៃវ   ថា  
អាជវី ក រ នៅផៃសារ គឡី ូម៉ៃតៃ លៃខ- 
៦   និយយ ថា តម្លៃ បៃហុក   បោះ ដំុ 
គឺ ១៦ ០០០ ហើយ  តម្លៃ លក់ រយ 
គឺ ២០ ០០០ រៀល ក្នងុ ១ គីឡូ កៃម  ។ 

ចំ ណៃក   លោក   ហោ  សំអាត   
បៃធាន សហ គមន៍ នៃ សាទ ស្ដ ីក ៃម  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង ថ្លៃង ថា  តម្លៃ បៃហុ ក  
ក្នុ ង ទីផៃសារ ខៃត្ត បាត់ ដំបង   គឺ  ពី   
១០ ០០០ដល់១២០  ០០០ រៀ ល  
ក្នុង ១ គី ឡូកៃម ៕ 

អោម  ប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈ កៃសងួបរសិា្ថាន  នងិ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ រួមគ្នា បង្កើត កៃមុ- 
ការងារ ថ្ម ីដើមៃប ីពនិតិៃយ  នងិ ដាក-់ 
ប ញ្ចូល វិធានការ អន ម័យ  និង 
បរសិា្ថាន ទៅ ក្នងុ លក្ខណ សមៃបត្ត ិ
នៃ គោល នយោ បាយ ភូមិ ឃំុ មាន 
សុវត្ថិ ភាព ដើមៃបី បំផុស សា្មារតី  
ពលរដ្ឋ ឱៃយ យកច ិត្តទកុដាក ់រកៃសា 
អន មយ័  គៃប ់គៃង សណំល ់រងឹ 
ឱៃយបាន ល្អ។   

បៃកាស អន្តរ កៃសួង ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន ពី ថ្ងៃ 
១៣ ធ្នូ ឱៃយ ដឹង ថា កៃុមការងារ  
ថ្ម ីនៃះមាន តួនទី ពិនិតៃយ ឡើងវិញ  
នូវ លក្ខណ សមៃបត្តិនៃ គោល- 
នយោ បាយ ភមូ ិ ឃុ ំមាន សវុត្ថ-ិ 
ភាព ដើមៃបី កៃស មៃួល ឱៃយ បាន 
សមសៃប ជា មួយ សភាពការណ៍  
វិ វត្ត បៃ បៃួលនៃ បទ ល្មើស និង 
ការ ចូលរួម របស់ ពលរដ្ឋ។សិកៃសា  
ពិនិតៃយ  និង កៃសមៃួល គោល- 
ការណ៍ វិធាន ការ និង យន្ត ការ- 
នាននៃ ចលន បៃឡងបៃណំាង  
កា រអនុវត្ត គោល នយោ បាយ 
ភូមិ ឃុំមាន សុវត្ថិ ភាព។ 

រដ្ឋលៃ ខាធិ ការ និង ជា អ្នក នំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន  លោក 
នៃតៃ  ភក្តៃ បាន ឱៃយ ដឹង  ពីថ្ងៃ 
១៣  ធ្នូថា  ការ បង្កើត កៃុម ការ- 
ងារ អន្តរ កៃសួង នៃះ ដើមៃបី ប ញ្ជាៃប 
ការ យល ់ដងឹ ព ីការ ថៃរ កៃសា អន- 
ម័យ បរិ សា្ថានធ្វើ យ៉ាង ណាឱៃយមាន 

បរិសា្ថានសា្អាត ទន្ទឹម នឹងភូមិ ឃុំ    
មានសុវត្ថិភាព។ 

បើ តាម លោក  ភក្តៃ  ការ រកៃសា- 
អន ម័យ បរិ សា្ថាន គឺជា ភាព ចំា- 
បាច់ មួយ  ហៃតុ នៃះ គោល ដៅ 
សខំាន ់នៃ ការ រមួគ្នា បង្កើត កៃមុ- 
ការងារ អន្តរ កៃសងួ នៃះ គ ឺដើមៃប ី
ឱៃយ សហ គមន៍ មាន បរិ សា្ថានអន - 
ម័យ ល្អ  សៃប នឹង បរិបទនៃ ជំងឺ- 
 កូ វីដ ១៩ ។  

លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖ «អ៊ចីងឹ  
ការ បញ្ជាៃប នវូ ចណំៃះ ដងឹ ការ- 
គោ រព បៃតិ បត្ត ិបរិ សា្ថានទំាង អស់ គ្នា 
ទាំង ការ គៃប់ គៃង សំរម ការ- 
រស់ នៅ បៃកប ដោយ អន ម័យ 
បរិ សា្ថាន ការ ចូលរួម ទុក ដាក់- 
សំរម ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  ការ ចូល- 
រួម ក្នុងការ សមា្អាត ភូមិ ឃុំ របស់ 
ខ្លួន  និង ការ ទុក ដាក់ សំរម 
សំណល់ ផៃសៃងៗ ឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ  
គឺ ជា កតា្តា សំខាន់»។ 

សំខាន់ ជាង នៃះ  ការផ្តាត- 
សំខាន ់លើអន មយ័ បរិ សា្ថានគឺ 
ការ គៃប់ គៃង សំណល់ រឹង ទីបៃជំុ- 
ជនក៏ដូច ជា សំណល់ ដៃល បង្កើត 
ឡើង តាម ភូមិ ឃុំ របស់ ពលរដ្ឋ 
ដៃរ។កៃសួង បរិសា្ថាន សង្កៃត- 
ឃើញ ថា ក្នុង សំណល់ ១០០ 
ភា គរ យ  មានតៃ ជាង ៥ ០ភាគ- 
រយ ប៉ុណ្ណោះ តៃូវ បាន យកទៅ 
ចាក ់នៅ លើ ទលីាន កៃ ព ីនោះ  
តៃងមាន ការ ដតុ កាយ កប ់នងិ 
ការ បោះ ចោល ផ្តៃស ផ្តាស។នៃះ 
 បើតាម លោក នៃតៃ  ភក្តៃ ។   

លោក សំ បៃក់ នយ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ សងា្កោត់ លៃខ ៤  ខៃត្ត 
ពៃះសី ហនុបាន បៃប់ ថា ក្នុង 
រយៈ ពៃល ៣ខៃ ចងុ កៃយ  នៃះ 
ការ អនុវត្ត គោល នយោ បាយភូមិ  
ឃំុ មាន សុវត្ថ ិភាព មិន បាន លៃច- 
ធ្លា ដូចមុនឡើយ ដោ យសា រ 
បញ្ហា វិបត្តិ កូ វីដ១៩។ ប៉ុន្តៃនៅ 
មា ន សក ម្មភាព មួយ ចំនួនដៃល  
អាចធ្វើ ជាបៃចាំ គឺការ ងារ រ ដ្ឋ- 
បា ល ការបង្កៃប បទ ល្មើស  និង 
ការ លៃបាត ពួ នសា្ទាក់ តាម វៃន។ 

លោក  សំ បៃក់  ថ្លៃងថា៖ 
«លទ្ធផល កន្លង មក ពោល គឺ 
មុន ពៃល កូ វីដ១៩ កើត ឡើង 
យើង ទទលួបាន ល្អបៃសើរ អាច 
ទទួល យក បាន ...បុ៉ន្តៃ នៅពៃល  
ក ូវដី នៃះ  យើង សង្កៃត ឃើញ ថា 
ហាក់បីដូចជា មានការ កមៃើក 

ចៃើន ឡើង វិញ នូវ គៃឿងញៀន 
និង បញ្ហា ចរច រណ៍»។  

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន  បៃធាន- 
វិទៃយាសា្ថាន បៃជា ធិប តៃយៃយ កម្ពជុា  
បានថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី១ ៣ ធ្នូ  ដៃរ ថា 
កន្លង មក រ ជរ ដា្ឋា ភិបា ល និង 
អាជា្ញា ធរបា ន អនុវត្តគោលនយោ- 
បាយ ភូមិ ឃំុ មាន សុវត្ថភិាពបាន  
មយួ កមៃតិ។ ប៉នុ្តៃ គណុ ភាពនៃ 
ការអនុវត្ត គោល នយោ បាយ នៃះ 
មិន ទាន់ បានបៃ សើរនៅឡើយ។  
   លោក ចន្ទ រឿន បានថ្លៃង ថា៖ 
«តាម ភូមិ ឃុំ នៅ បៃ ឈ មមុខ- 
បញ្ហា ជា ចៃើន  ឧទាហរណ៍ ដូច- 
ជា រឿង ការបៃើ  បៃស់  ជួញ ដូរ- 
គៃឿងញៀន ការ លួច ការឆ ក់- 
ប្លន់ តៃង កើត មាន ជារឿយៗ  
ជាព ិសៃស គៃះថា្នាក ់ចរចរណ ៍
នៅតៃ ជា ឃាតករលាក់ មុខ 

ដៃល សមា្លាប់ បៃជាជន ខ្មៃរ ក្នុង 
១ ថ្ងៃពី ៦  ទៅ ៧ នក់»។   

យ៉ាងណាក្ដី លោក  ច័ន្ទ រឿន 
បាន សម្តៃង ក្ដីរី ករ យ នៅ ពៃ ល  
ដឹងថា  កៃសួ ង ម ហា ផ្ទៃ និង 
កៃសួង បរិ សា្ថានប ង្កើន បៃសិទ្ធ- 
ភាព ពីលើ គោ ល ន យោបា យ  
ភូមិ ឃំុ មាន សុវត្ថ ិភាព  ជាពិ សៃស 
បញ្ហា អនម័យ  និង បរិសា្ថាន។ 
ជា មយួគ្នានៃះ លោក បាន ស្នើឱៃយ 
មាន គោល នយោ បាយ  ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ ដើមៃបី ឱៃយ អាជា្ញាធរ ថា្នាក់ កៃម 
នងិ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ មានលទ្ធ ភាព 
ក្នុងការ អនុវត្ត គោល នយោ- 
បាយ  នៃះ ឱៃយបាន ពៃញ លក្ខ ណៈ 
ផ ង ដៃរ។រឯីការអនវុ ត្ត កស៏ុ ំកុ ំឱៃយ 
រីសអើង  ឬ ប៉ះពាល់ សិទ្ធិសៃរី - 
ភាព ជា មលូដា្ឋាន របស ់ព លរដ្ឋ ។ 
   លោក  មា៉ាត់ អា ល់ពី  បៃធា ន- 
អង្គការ អ្នក អភិវឌៃឍន៍ សហ- 
គមន ៍បាន ថ្លៃងដៃរថា  ការដាក ់
បញ្ចូល វិធានការ អនម័យ   និង 
បរិសា្ថាន គឺជា យន្ត ការ ល្អ ប៉ុន្តៃ 
កា រអនុវត្ត អាច នឹង មិន បាន 
១០០ ភាគរយ នោះទៃ។ 

លោក ថា៖ «ខ្ញុំ គិតថា វ អាច 
ល្អ សមៃប់ គោល នយោបាយ 
ប៉ុន្តៃ ការអនុវត្ត អាច នឹង ពិបាក 
អ៊ីចឹង បើ ក្នុង សហគម ន៍ មាន 
អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន សកម្ម ក្នុង 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយបាន ទូលំទូ លាយ 
ជាបៃចាទំើប គោ លនយោបាយ 
នោះបាន ជៃប ដល ់ពលរដ្ឋ ក្នងុ 
សហ គមន៍»៕ 

តពីទំព័រ៤...សត្វ សា្លាបដៃ ល 
ជា បៃភៃទ សត្វ កមៃ ជា ពិសៃ ស  
បៃភៃទ សត្វ ខៃសឹប ។

លោ ក ថ្លៃង ថា ៖«រ ជរ ដា្ឋាភិបាល  
មាន គ មៃង រៀបចំ បៃព័ ន្ធធា រ- 
សា ស្តៃ ស្ទឹង ជី និត  ដើមៃបី បាន ទឹក 
សៃចសៃ ពនៅ  តំប ន់ នៃះជា មួ យ 
AD B។ដល់  អី៊ចឹ ង ទៅ កិច្ចកា រ ងារ 
បរិសា្ថា ន អ ភិរកៃសបាន ដើរ តួនទី 
សំខាន់ ក្នុងការ គំទៃ គមៃង 
នៃះ...កៃសួង ធ នធា នទឹ ក និង  
ឧតុនិយម និ ង កៃ សួង សៃដ្ឋកិ ច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុបាន ឱៃយអង្គការ 
WCS ចលូរមួ ព ិនតិៃយ មើល លទ្ធ- 
ភា ព រៀ បចំ ផៃនកា រ យុទ្ធសា ស្តៃ 
ដើ មៃបី កាត់ប ន្ថ យ ឱៃយបាន ខ្ពស់ 
បំផុតទៅលើ ហានិភ័ យ និង ប៉ះ-
ពា ល់ លើ ជមៃក សត្វសា្លាប»។   
   បើតា ម លោ ក កៃន សិរី រដា្ឋា 
ការរៀបចំ ហៃដា្ឋារចនស ម្ព័ន្ធ- 
បៃព័ន្ធ សៃច សៃព នៃះ អាច 
ប៉ះពាល់ ជមៃក សត្វ សា្លាប កមៃ 
នៅ ទីនោះ  ជាពិសៃ ស  សត្វ ខៃសឹប 
ដៃល មាន ជាង១០ ០កៃបា ល។រឯី 
ខាង រដា្ឋាភិបាល និងADBចង់ឱៃយ 
ខាង អង្គការ ពនិ ិតៃយមើល  ផៃនការ 
យុ ទ្ធសា ស្តៃ ដូចម្តៃចដើ មៃបី កាត់- 
ប ន្ថយ ផលប៉ះពា ល់នៅ  ទី នោះ។

លោក  កៃន សរិ ីរដា្ឋា បាន សា្វា- 
គម ន ៍ចពំោះ រជរដា្ឋាភ ិបាល ដៃល 
បាន  ផ្លាស់ ប្តរូ  ផ្នត់ គំនិ ត  និងរ បត់ - 
ថ្មីចង់ឃើ ញ  ការអ ភិ វឌៃឍ តៃូវ ដើរ 
ជា មួយ នឹ ង  ការ អភិរ កៃស ។

 លោក បន្ថៃម ថា គមៃង របស់ 
wcs មិ នមៃន ធ្វើ តៃ លើ ការអភរិកៃស 
ធនធា នធ ម្ម ជា តិ ទៃ  តៃក៏   ធ្វើ ជា- 
មួយ ក សិ ករ នៅ   ទីនោះ ដៃ រ។ប៉ុន្តៃ 
ការ គំទៃ ដល់បៃពន័្ធសៃច សៃព  
នៃះថា  តើក សិក រគត់  នឹង ចូល - 
រួម អភិរ កៃយ យ៉ាង ដូ ចម្តៃ ច ?  

លោ ក យូ ឡា បៃធាន មន្ទរី ធន- 
ធានទឹក និង ឧតុនិ យម   ខៃត្ត កំ- 
ព ង់ធំ បា នឱៃយដឹ ងថា រហូត មក- 
ទល់ពៃ ល នៃះ លោក មិនទាន់ 
ដឹង ពី គមៃង នៃះ ជាក់ លាក់ ទៃ 
ដោយគៃន់ តៃ ដឹង ថា ក ន្ល ងម ក 
កៃស ួង នងិ ភាគ ីពាកព់ន័្ធ បានចុះ-  
សិកៃសា នៅតំបន់ នៃះ។

លោក ថា៖«គមៃងនៃះមិន 
ទាន ់ចាបផ់្តើម ទៃ គៃន ់តៃឃើញ 
ខាង ទបីៃកឹៃសា ចុះ ពនិតិៃយ នងិសកិៃសា  
ហើយ គមៃង នៃះគៃ ដាក់ចូល 
ទៅក្នុង គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ហើយ  
...«ខ្ញុំ រង់ចាំ តៃ អនុវត្ត   ប៉ុន្តៃបើ គៃ 
សិកៃសា ទៅវ ប៉ះពាល់ ដល់ ការ អភិ- 
រកៃស សត្វក៏ គៃ មិនឱៃយ ធ្វើ ដៃរ...»។

កៃសងួ ធនធានទ ឹក អនញុ្ញាត 
ឱៃយ ធន គ រអ ភ ិវ ឌៃឍន ៍អាសុ ីADB 
ផ្តល់ កិច្ចសនៃយា  ផ្ទា ល់ ទៅ ឱៃយ WCS 
តាមរយៈ កចិ្ច សនៃយា  AD B  IAIP- 
CS04 ដើមៃបី ឱៃយ ដឹ កនំ អភិរកៃស សត្វ- 
កមៃ ជិត ផុត ពូជ សត្វ ខៃសឹប និង 
ជរំញុខឿន ផលតិក ម្ម ដណំា ំសៃវូ 
ក្នងុ តំបន់ បៃព័ន្ធ ធារ សា ស្តៃ  ស្ទងឹ- 
ជី និត ក្នុង  ខៃត្តកំ ពង់ ធំ ៕តេ ីសមេប់ ធ្វើ បេហុក នៅក្នងុ ខណ្ឌឫសេសី កេវ កន្លង មក   ។ រូបថត ហុង មិន

កេមុយុវជនពេលបេមូលសំរាមនៅភ្នពំេញកន្លងមក  ។ រូប អង្គការយុវជនសំរម

ក្រសួង២បង្កើតក្រមុការងារពិនិត្រយអនាម័យនិងបរិស្ថានតាមភូមិឃំុ ក្រសួងឱ្រយ...

ត្រីតូចៗ សម្រប់ធ្វើប្រហុកចាប់ផ្តើមត្រវូជាបណ្តើរៗហើយ
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លោក វេង សាខុន ឱេយ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ជំ រុញផលិត ភាព និងគុណភាព...
តពទី ំពរ័ ១...ការ ចុះ សៃង់ ស្ថតិិ 

កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម  កន្លៃង ចិញ្ចឹម  
និង បណ្តុំ អាជីវ កម្ម ផៃសៃងៗ ទៀត  
រួច កណំត ់ចៃញ អពំ ីបរមិាណ ផ្គត-់ 
ផ្គង់  និង តមៃវូ ការ ចៃបាស់ លាស់។ 

  លោក ជំរុញ  ឱៃយ រដ្ឋ បាល ជល- 
ផល    ពងៃឹង  និង ពងៃីក ការ ងារ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ បច្ចៃក ទៃស  បៃប បទ 
រដ្ឋបាល  និង ឯកសារ គតិ យុត្ត 
ដៃល មាន សៃប់ ដល់ សមាជិក 
សមា គម វារ ីវបៃបកម្ម កម្ពជុា  ពៃម- 
ទំាង ពងៃងឹ ការ ងារ ទប់ សា្កាត់ បទ- 
ល្មើស នាំ ចូល ផល វារីវបៃប កម្ម  
ដោយ តៃូវ សហ ការ ជាមួយ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ និង សមា គម។   

រដ្ឋ បាល ជល ផល ក៏ តៃូវ ជួយ 
រៀប ចំ ចង កៃង បណ្តុំ អាជីវ កម្ម  ឬ 
បណ្តាញ  ចិញ្ចឹម   ដើមៃបី ងាយ- 
សៃលួ ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង បរមិាណ 
ផលិត   និង តមៃូវ ការ  ពៃម ទាំង  
សិកៃសា   សៃវ ជៃវ បន្ថៃម ទៀត អំពី 
បច្ចៃក ទៃស ចញិ្ចមឹ  នងិ ការ កៃ ច្នៃ 
បច្ចៃក ទៃស ចិញ្ចឹម ដើមៃបី  ធានា 
បាន នូវ សុខុ មាល ភាព   វិបុល- 
ភាព   និង និរន្ត រ ភាព នៃ វិស័យ វា រី-  
វបៃប កម្ម កម្ពុជា ក្នុង ពៃល អនា គត 
ដ៏ខ្លី។   លោក រដ្ឋ មន្តៃី ក៏ បាន ណៃ- 
នាំ សមា គម វារី វបៃបករ កម្ពុជា ឱៃយ  
រមួ  សហការ គ្នា ក្នងុ រង្វង ់សមា គម  

បង្កើន ផលិត ភាព ផលិត កម្ម 
ចិញ្ចឹម តៃី គៃប់ បៃភៃទ  បង្កង  
កនា្ធាយ  នងិ កង្កៃប ទាងំ បរមិាណ  
និង គុណ ភាព ដើមៃបី បង្កើន បរិមាណ 
ផ្គត់ ផ្គង់ ឱៃយ ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក  និង  
ធ្វើ ការ កាត់ បន្ថយ ការ នាំ ចូល។  
សមៃប់ សមា គម វារី វបៃបករ 
កម្ពជុា  លោក ណៃ នា ំឱៃយ សមាគម 
នៃះ  រៀប ចំ បណ្តុំ  ឬ បណ្តាញ 
អាជីវ កម្ម ចិញ្ចឹម តៃី ឱៃយ បាន ទូលំ- 
ទូលាយ  អនុវត្ត បច្ចៃក ទៃស ឱៃយ 
បាន តៃឹម តៃូវ ទាំង កម្ម វិធី ផលិត 
កូន  កម្មវិ ធីចិ ញ្ចឹម  និង កម្ម វិធី 
ទផីៃសារ។  សមា គម ក ៏តៃវូ សាមគ្គ-ី 
គ្នា អនុ វត្ត បៃប បទ បច្ចៃក ទៃស 
រដ្ឋបាល   និង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ឱៃយ 
កាន់ តៃ មាន បៃសិទ្ធ ភាព  ឆ្លើយ- 
តប តាម ស្តង់ ដផលិត  ដៃល ជា 
ឱកាស ដ៏ ល្អ សមៃប់ ការ បៃកួត- 
បៃជៃង។ 

  លោក  វៃង   សាខុន   មាន បៃសាសន៍ 
ថា៖   « [ សមាគម តៃវូ] កាត ់ បន្ថយ 
ភាព អសកម្ម  បង្កើន សកម្មភាព 
ជំរុញ  លើក ទឹក ចិត្ត  គំទៃ   និង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី តមៃូវ ការ ទី ផៃសារ  
បរិមាណ  និង តម្លៃ ក្នុង រង្វង់ 
សមាគម ឱៃយ បាន ទូលំ ទូលាយ។  
[ សមា គម] តៃូវ សហ ការ គ្នា ឱៃយ 
បាន ល្អ បៃសើរ ជា មួយ រដ្ឋ បាល 

ជល ផល  ដើមៃប ីលើក ស្ទយួ វសិយ័ 
វារី វបៃប កម្ម កម្ពុជា  និង ចូល រួម ទប់- 
សា្កាត់ បទ ល្មើស នាំ ចូល ផល  
វារី វបៃប កម្ម ខុស ចៃបាប់ តាម គៃប់-  
រូប ភាព» ។ 

 លោក  សុខ   រ៉ាដៃន   បៃធាន 
សមា គម វារី វបៃបករ កម្ពុជា  បាន 
ថ្លៃង បនា្ទាប់ ពីជួប ជា មួយ លោក  
វៃង  សាខុន  ថា  កិច្ច បៃជុំ  បនា្ទាន់ ពី 
មៃសិល មិញ ក៏ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី   
បៃជា ពលរដ្ឋ ចិញ្ចឹម តៃី បាន រអ៊ូ- 
រទាំ អំពី ការ នាំ ចូល តៃី ពី ខាង- 
កៃជា ចៃើន តោន  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  
ការ លក់ ចៃញ ផលិត ផល តៃី 

របស់ ពួក គៃ  ជួប បញ្ហា បៃឈម ។ 
 លោក ថ្លៃង ថា៖  « ដោយ សារ 

មាន ការ ចិញ្ចឹម ផុស ផុល ចៃើន  
ហើយ បៃជា ពលរដ្ឋ មាន ការ រអូ៊- 
រទាំ អំពី ការ នាំ ចូល  តៃី ប៉ះ ចំ តៃី 
ដៃល យើង មាន សៃប់  គត់ ស្នើ 
ឱៃយ ខ្ញុំ ក្នុង នាម សមាគម  ស្នើ ទៅ 
 រដ្ឋ មន្តៃី ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ កុំ ឱៃយ មាន 
ការ នាំ ចូល តៃី ដៃល យើង មាន 
សៃប់  ដូច ជា តៃី បៃ  តៃី អណ្ដៃង   
កង្កៃប   ជា ដើម » ។ 

 លោក  រ៉ាដៃន  បាន រៀប រប់ ថា  
សមា គម របស់ លោក ទើប តៃ 
ចាប់ ដំណើរ ការ នៅ ខៃ មិថុនា  

២០២០  ដើមៃបី អភិវឌៃឍ វារី វបៃបកម្ម 
នៅ កម្ពុជា   ដូច ជា ផលិត តៃី  និង 
សត្វ ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់ 
ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក  និង អាច នាំ- 
ចៃញ ទៅ ទីផៃសារ កៃ បៃទៃស  នា 
ពៃល អនា គត។   

  លោក រ៉ាដៃន បាន ថ្លៃង  ថា  
ចាប់ តាំង ពី បង្កើត មក  សមា គម 
នៃះ មាន សមាជិក  សកម្ម ជាង 
២០០  ដៃល អ្នក ផលិត កូនតៃី  
អ្នក ចិញ្ចឹម តៃី   និង ផ្គត់ ផ្គង់ ចំណី 
តៃី នៅ  ក្នុង ខៃត្ត ទាំង ៦  ជុំវិញ បឹង 
ទន្លៃ សាប។   សមា គម នៃះ ចង- 
កៃងអ្នក ចិញ្ចឹម តៃី ពិត បៃកដ 
ដើមៃបី ចៃក រំលៃក ព័ត៌មាន  បទ- 
ពិសោធនៃ ការ ចិញ្ចឹម តៃី ដៃល   
ធ្វើ ឱៃយ តៃ ីមាន សខុភាព ល្អ  ទទលួ 
សា្គល់  និង ទទួល យក ពី ទីផៃសារ 
ក្នុង សៃុក។   

លោក  បញ្ជាក់ ថា  សមា គម  
លោក ធ្វើ ការ លើ បច្ចៃក ទៃស  នងិ  
មិន ពាក់ ព័ន្ធ រឿង នយោ បាយ  ទៃ។  

លោក  ហុង  វណ្ណៈ  អ្នក សៃវ- 
ជៃវ សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ រជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពជុា  ថ្លៃង ថា  វា ដល ់ពៃល 
វៃលា ដៃល តៃវូ មាន ការ ចាត ់ចៃង 
ចៃបាស់ លាស់ លើ វារី វបៃបកម្ម ហើយ  
ពៃះ បច្ចុបៃបន្ន កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ- 
ការ រវាង ពលរដ្ឋ  និង សា្ថាប័ន រដ្ឋ 

ពាក់ ព័ន្ធ មាន ដោយ អន្លើ ប៉ុណ្ណោះ។ 
 លោក បានថ្លៃង ថា៖  « បៃសនិ- 

បើ យើង ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុក  ហើយ 
បង្កើន ឱៃយ ទៅ ជា លក្ខណពិសៃស 
តាម រយៈ បច្ចៃក ទៃស ចញិ្ចមឹ ការ- 
ជរំញុ របៀប របប នៃ ការ ចញិ្ចមឹ ឱៃយ 
ល្អ  សៃប តាម បទដ្ឋាន ជាត ិ ខ្ញុ ំគតិ 
ថា វាល្អ ជាង ការ នាំ ចូល ពី កៃ 
សៃុក ដៃល យើ ងគៃប់ គៃង មិន 
បាន។   ក្នុង ១ ថ្ងៃៗ  តមៃូវ ការ តៃី 
សាច់ នៅ ក្នុង សៃុក ចៃើន ណស់  
ហើ យ កន្លង ទៅ ដូច យើង បាន 
ដឹង ហើយ ថា  យើង មាន កង្វះ- 
ខាត  ហើយ មាន ការ នាំ ចូល 
សាច់ ជៃូក ពី កៃ» ។ 

  លោក  វណ្ណ ៈ  បាន ថ្លៃង ដោយ 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  ជា- 
ពិសៃស កៃសួង កសិកម្ម បន្ថៃម 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ បច្ចៃក ទៃស វារវីបៃប- 
កម្ម ដល់ វារី វបៃបករ ឱៃយ បាន យល់ 
កាន់ តៃ ចៃបាស់  និង ធ្វើ យ៉ាង ណ 
ឱៃយ អ្នក បៃើ បៃស់  អាច ទទួល 
សា្គល់ ផលិត ផល ទាំង នោះ។  
ការ ពងៃឹង គុណភាព ផលិត ផល  
និង ការទទួល សា្គល់ របស់ អ្នក - 
បៃើ បៃស់ គឺ ជា ការ ជំរុញ ឱៃយ វារី- 
វបៃបកម្ម កាន់ តៃ រីក ចមៃើន  និង 
អាច ទប ់សា្កាត ់ការ នា ំចលូ ព ីខាង- 
កៃ បាន ៕ 

លោក វេង សាខុន  និង មន្តេ ី លេង កូន តេ ីពូជក្នងុអាង។ រូបថត កៃសួងកសិកម្ម 
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

បាត់ដំបងៈ  គិត តៃឹម ខៃ ធ្នូ នៃះ  
មាន អ្នក ភូមិ  ចំនួន ៤៥ នាក់ ក្នុង 
ចំណោម អ្នក ភូមិ ចាស់ ក្មៃង ៣២៥ 
នាក់  បាន ស្លាប់  កៃយពី  ករណី 
ផ្ទុះ ការ ឆ្លង មៃរោគ អៃដស៍ នៅ ឃុំ 
រកា ក្នងុ សៃកុ សង្កៃ កាល ពចីងុ ឆ្នា ំ
២០១៤។  មនៃ្ដ ីសុខា ភិបាល  អង្គ-
ការ សង្គម សីុវិលនិង អ្នក ដៃល កំពុ ង 
រស់ នៅ ជា មួយ មៃរោគ អៃដស៍  
អំពាវ នាវ ដល់ សបៃបុរស ជន សូម 
ឱៃយ  បន្ត ជួយ ផ្ដល់ ជំនួយ  ដល់ អ្នក 
ដៃល កំពុង រស់ នៅ ជា មួយ មៃរោគ - 
អៃដស៍ ទាំង នោះ ។

លោក  អៃង  សំណាង  បៃធាន 
មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក រកា ស្ថតិ នៅ ភមូ ិ
រកា ឃុ ំរកា សៃកុ សង្កៃ  ថ្លៃង បៃប ់
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍  ថា  ក្នុង ចំណោម 
ពល រដ្ឋ ដៃល បាន ឆ្លង  និង ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស៍នៅ ក្នុង ឃុំ រកា  
កាល ពីចុង ឆ្នា ំ២០១៤ ចំនួន ៣ ២៥ 
នាក ់ រហតូ មក ទល់ តៃមឹ ខៃ ធ្ន ូនៃះ 
អ្នក ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស ៍ចនំនួ  ៤៥ 
នាក់  បាន ស្លាប់ ។  ក្នុង ចំណោម 
អ្នក ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស ៍ដៃល បាន 
ស្លាប់ ភាគ ចៃើន គឺជា មនុសៃស វ័យ 
ចាស់ នងិ អ្នក មាន ជងំ ឺបៃចំា កាយ 
សៃប់ ។ « ក្នងុ នាម ខ្ញុ ំគឺ ជា អ្នក គៃប់ - 
គៃង មន្ទីរ ពៃទៃយ នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ  
ពៃល បៃជុំ  ខ្ញុំ តៃ ង តៃ និយាយថា  
យើង កំុ បំភ្លៃច បង ប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ  
យើង ដៃល គ្នា កពំងុ រសន់ៅ ដោ យ 
ផ្ទុក ជំងឺ ឆ្លង អៃដស៍ នៃះ »។

បើ តាម លោកសំណាង  ទោះ ប ី
ជា អ្នក កំពុង រស់ នៅ ជា មួយ 
មៃរោគ  អៃដស៍ ទាំង   ២៨០ នាក់ 
ក្នុង ឃុំ រកា  ទទួល បាន សៃវា ពៃយា - 
បាល ល្អ ពី កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ក្តី   ប៉ុន្ដៃ 
ពួក គត់ ក៏ កំពុង ជួប កា រលំបាក  
ចពំោះ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ជវី ភាព គៃសួរ 
ដោយសរ បញ្ហា សុខភាព ទៃុឌ- 

ទៃម ខា្លាងំ ។ លោក បន្តថា ៖« អ្នក - 
ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស៍ សុខ ភាព ពួក - 
គត ់ មាន ការ ធា្លាក ់ចុះ ទៃឌុ ទៃម  
កមា្លាំង កំហៃង នៅ ក្នុង ខ្លួន មាន 
មិន ទៀង ទាត់ ។  ដូច្នៃះ ការ បង្ក - 
បង្កើន ផល នងិ ការ រក ចណំលូ  មក 
ផ្គត់ ផ្គង់ គៃសួរ  គឺ មាន ការ ប៉ះ - 
ពាល់ ខា្លាំង មៃន ទៃន»។

ដោយ សរ អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ- 
អៃដស៍មួយ ចំនួន   គឺ ជា បង្គល 
និង ជា គន្លះឹ នៅ ក្នងុការ រក ចំណូ ល 
ដើមៃបី  សៃដ្ឋ កចិ្ច គៃសួរ  បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ជីវ ភាព គៃសួរ ទំាង- 
សៃុង  ។  លោក ថ្លៃង ថា ៖« បើ មាន 
អង្គការ ដៃគូ ឬសបៃបុរស ជន ផ្ដល់ - 
ជំនួយ គំទៃ ណា មួយ ដល់ ពលរ ដ្ឋ   
ដៃល កំពុង រស់នៅ ជាមួយ មៃ រោគ - 
អៃដស៍  នៅ ក្នុង ឃុំ រកា ទាក់ទង 
ទៅនឹង ការ លើក កម្ពស់ ជីវភាព 
គៃួសរ របស់ ពួកគត់ ខ្ញុំ យល់ ថា  
គឺជា រឿង មួយ ល្អមៃន ទៃន» ។ 

អ្នក សៃ ី ជ ីស  អាយ ុ៥០ ឆ្នា ំជា 
អ្នក ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ មា្នាក់ រស់ - 
នៅ ក្នុង ឃុំ រកា    មាន កូន  ៣ នាក់ 
សៃី  ១នាក់  ក្នុង បន្ទុក គៃួសរ  និង  
មាន ប្ដីជា កសិករ។  ប៉ុន្ដៃ អ្នក សៃី 
មិន អាច បន្ត ជួយ ធ្វើ  ការងារ សៃ - 

ចមា្ការ  បាន ទៃ ដោយ សរ សខុ ភា ព 
ទៃុឌ ទៃម ខៃសោយ កមា្លាំង ។ 

អ្នក សៃ ី ថា ក្នងុ ចណំោម ពលរដ្ឋ  
ជាង  ៣០០ នាក់ ដៃល កំពុង រស់ - 
នៅ  ជាមយួ មៃរោគ អៃដស ៍នៅ ក្នងុ 
ឃុំ រកា ភាគ ចៃើន ពួក គត់ មាន 
មុខ របរ ជា កសិករ និង មួយ ចំនួន 
ទៀត  ជា មនសុៃស ចាស ់នងិ កមុារ។  
បនា្ទាប់ ពីឆ្លង មៃរោគ អៃដស៍  ជីវភា ព 
របស់ គៃសួរនីមួយ ៗ  បាន  ធា្លាក់ ចុះ  
និង លំបាក ពៃះ បាត់ បង់ កមា្លាំង 
ស្ន ូល ដើមៃបី រក បៃក់ ចំណូល ។« អ្ន ក- 
ផ្ទកុ មៃរោគ នៃះ ដៃល មាន ជវីភាព 
លំបាក ខា្លាងំ  គឺ កៃមុ មនុសៃស មានវ័ យ  
ចាស់ ជរា  ដៃល ពួក គត់  គ្មាន 
ទពីងឹ ។  មនសុៃស ចាស ់សមូៃប ីតៃ ទៅ 
ទទួល សៃវា ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃ ទៃយ 
ក៏មាន ការ លំបាក ខា្លាំង ដៃរ »។ 

អ្នកសៃ ីបាន ត្អញូ ត្អៃ រពីជីវិត រស់ - 
នៅ ជា មួយ មៃរោគ អៃដស៍ ថា  
មាន ការ លំបាក ខា្លាំង បៃៀប បាន 
ទៅ នឹង ទឹក នៅ លើ ស្លកឹ ឈូក គ្មា ន  - 
ល ំនងឹ ចៃបាស ់លាស ់ឡើយ  ។  ប៉នុ្ដៃ 
អ្នក សៃី មិន បាន បោះ បង់ ចោល 
ការពៃយា យាម រស់ នៅ និង បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង នឹង មៃរោគ នៃះ ឡើយ ។  
អ្នក សៃី អំពាវ នាវ ដល់ រាជ រដ្ឋា - 

ភបិាល  នងិ អង្គ ការ ពាកព់ន័្ធ  សមូ 
បន្ត ជួយ ដល់ ជីវភាព រស់ នៅ រប ស់ 
ពួក អ្នក សៃ ីដៃល កំពុង ផ្ទកុ មៃរោគ- 
អៃដស៍  ហើយ គ្មាន កមា្លាំង ដើមៃបី 
បៃ កប របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត  នៃះ ផង ។ 

លោក  ផង់ ចន្ថន  អ្នក សមៃប- 
សមៃួល ភាព ជា ដៃ គូ  និង ពងៃឹង 
បណា្តាញ ការងារ នៃ អង្គ ការ សម្ព ័ន្ធ  - 
ភាព ខ្មៃរ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដស៍  
បាន ឱៃយ  ដឹង  ថា  បច្ចុបៃប ន្នការ គំទៃ 
ផ្នៃក ជនំយួ  ដល ់ពលរដ្ឋ រង គៃះ  
ដោយ សរ ជំងឺ អៃដស៍ នៅ ឃុំ រកា 
ហាក់ មាន ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ បន្តិច 
បើ បៃៀប ធៀប នឹង កាល ផ្ទុះ ជំងឺ 
នៃះ ឡើង ដបំងូ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
« តាម ការ ជួប បៃជុំ ផ្ទាល់ ជា មួយ 
ពល រដ្ឋ រង គៃះ  យើង ក៏សង្កៃត- 
ឃើញ ជីវ ភាព និង មុខ របរ របស់ 
ពកួ គត ់ មាន ការ លបំាក ខា្លាងំ »។ 
លោក  ចន្ថន   បាន អំពាវនាវ ដល់ 
ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ គួរ បង្កើត គមៃ ង 
ក្នងុ ការ បណ្ដុះ បណា្តាល ជនំាញ ឬ 
មុខ របរ ណាមួយ គួបផៃសំ ជាមួយ 
ដើម ទនុ  ផ្ដល ់ដល ់ពលរដ្ឋ  រងគៃះ 
ដោយ សរ អៃដ ស៍ នៅ ឃុំ រកា  
ដើមៃប ីអាច ឱៃយ ពកួ គត ់មាន  ជវីភាព 
គៃួសរ បាន ល្អ ទៅ  មុខ ទៀត ។

 គៃូ ពៃទៃយ ឯក ជន  ក្នុង ភូមិ  រកា 
ឈ្មាះ យ៉ៃម ជៃនិ  ដៃល ជាប់ ពា ក់ - 
ព័ន្ធ  នឹង ករណី ចម្លង ជំងឺ អៃដស៍  
ទៅ អ្នក ភូមិ   រាប់  រយ នាក់ នៅ ក្នុង 
ឃុំ  រកា តៃូវ បាន  តុលាការ ផ្តនា្ទា- 
ទោស ឱៃយ ជាប់ ពន្ធ នាគរ២៥ ឆ្នា ំ ។

បើ តាម  អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ  - 
នឹង ជំងឺ អៃដស៍  បច្ចបុៃបន្ន   ស្ថាប័ន នៃះ  
កំពុង សហការ ជា មួយ កៃសួង 
ផៃន  ការ ដើមៃបី ដក់ បញ្ចូល អ្នក 
ផ្ទុក មៃរោគ អៃដស៍ ក្នុង បៃព័ន្ធ 
គំពារ សង្គម។   បច្ចុបៃបន្ន អ្នក ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស៍ ចំនួន  ១ ៩២៨  
គៃសួរ ស្មើនឹង ២០%  នៃ អ្នក ផ្ទកុ- 
មៃរោគ អៃដស៍ ចំនួន  ៩ ៦៤០ 

គៃួសរ  នៅ  ទូទាំង បៃទៃស បាន 
ទទួល បណ្ណ សមធម៌ គំពារ សង្គ ម  
នៃះ រួច ហើយ ។  

លោក  ជួប  សុខ ចំរើន  បៃធាន 
អង្គការ  KHANA   ថ្លៃង  ថា  ការ- 
ដក់ បញ្ចូល អ្នក រស់ នៅ ជា មួយ 
មៃរោគ អៃដស៍  ក្នុង ការ ទទួល 
បាន សៃវា គំពារ សង្គម  គឺ ជា ការ 
ចាបំាច ់បផំតុ  ដើមៃប ីជយួ ឱៃយ ពកួ គៃ 
ទទួល បាន នូវ ផល បៃយោជន៍ ជា - 
ចៃើន  រាប់ ទាំង ការ ទទួល បាន 
សៃវា  សុខ ភាព មិន បង់ ថ្លៃ បន្ថៃម  
លើការ ទទួល បាន ថា្នា ំ និង ការ ពៃយា - 
បាល បៃឆំង នឹង មៃរោគ អៃដស៍ ។  
លោក ថ្លៃង ថា ៖« សកម្ម ភាព គទំៃ 
បៃប នៃះ គឺជា ការ បងា្ហាញ នូវ ការ - 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខ្ពស់  និង បៃកប- 
ដោយ ការ ទទួល ខុស តៃូវ  របស់ 
រាជ រដ្ឋា ភិ បាលដៃល មាន អាជា្ញា ធ រ  
ជាត ិ បៃ យុទ្ធ នងឹ ជងំអឺៃដស៍  គ ឺជា 
ស្ថាប័ន សមៃប សមៃួល  ចំពោះ 
បង ប្អូន ដៃល រស់ នៅ ជា មួយ មៃ - 
រោគ អៃដស៍ ឬ  រង គៃះ ដោយ ស រ 
ជំងឺ អៃដស៍ »។

បើ តាមមជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ បៃយុ ទ្ធ   
នឹង ជំងឺ អៃដស៍  សើ សៃបៃក  និង 
កាម រោគ  ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៩  មាន 
អ្ន ក រស ់នៅ ជា មយួ មៃរោគ  អៃដ ស៍ 
បៃមាណ  ៧៣ ០០០នា ក់  ក្នុង 
នោះ  មាន បៃមាណ ៦១ ១៩៣ នា ក់  
បាន និង កំពុង ទទួល  បាន ការ ពៃយា- 
បាល ដោយ ថា្នា ំបៃឆងំ នងឹ មៃរោគ 
អៃដស៍ ។  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  មាន 
អ្នក ឆ្លង មៃរោ គ អៃដស៍ ថ្មី ចំនួន  
៧៨០ នាក់  តៃូវ បាន រក ឃើញ។  

លោក សខុ ចរំើន បញ្ជាក ់ថា  អ្វ ី
ដៃល  ជា ការ ពៃយួ បារម្ភ នោះ  គឺ ក្ន ុង 
ឆ្នាំ ២០១៨  ដល់ ឆ្នាំ ២០២០  
ចំនួន  អ្នក រក ឃើញ ថ្មី ដៃល មាន 
ផ្ទកុ មៃរោគ អៃដស៍ គឺ ជា កៃមុ បុរ ស  
រមួ ភៃទ ជា មយួ បរុស វយ័ ក្មៃង  នងិ 
កៃុម អ្នក បំប្លៃង ភៃទ ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  បណា្តាញ កុមា រ និង 
យុវជ ន ស្នើ ដល់ អង្គការ ដៃគូ នានា  
ឱៃយបន្ត គំទៃ  និង ផ្ដល់ជំនួយ ដល់ 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល  និង អា ជា្ញាធរ មូល- 
ដ្ឋាន ដើមៃបី អាច  អនុវត្ដ  សកម្ម ភាព 
អប់រំ ដល់ ពួកគៃ ពៃល មាន វិបត្ដិ- 
កូវើដ ១៩ នៃះ  ខណៈ គៃួសរ កៃីកៃ 
ខ្លះ កំពុង បៃឈម នឹង ការ  បោះបង់ 
ការ សិកៃសោ ដោយ សរ គ្មាន សមា្ភារ- 
សិកៃសោ តាម អន ឡាញ គៃប់ គៃន់។ 
     ការស្នើ បៃប នៃះ ធ្វើឡើង តាម 
រយៈ កិច្ច ពិភាកៃសោ តាម អន ឡាញ  
ពីមៃសិល មិញ លើ បៃធាន បទ« វិបត្ត ិ- 
នៃ បរិបទ កូវើដ ១៩ លើ ការ សិកៃសោ- 
អប់រំ របស់ កុមារ  និង យុវជន »។ កិច្ច- 

ពិភាកៃសោ នៃះ រៀបចំ ដោយ អង្គ ការ- 
សម្ពន័្ធ សិទ្ធ ិកុមារ កម្ពុជា(CRC 
Cambodia)និង គំ ទៃ ដោយ 
អង្គការ  Save the Children)  
អង្គការ ភ្លៃន អន្តរ ជាតិ កម្ពុជា  អង្គ- 
ការChildFund  និង អង្គ ការ- 
ទសៃសន ពភិ ពលោក អន្តរ  ជាត ិបៃ ចា ំ
នៅ កម្ពុជា(World Vision  In-
ternational Cambodia)។  

យុវតី  អៀង  មរកត  បៃធាន- 
បណា្តាញ កុមារ អ្នក តសូ៊មតិ  (Child- 
Advocate Network)បាន លើក- 
ឡើង ក្នងុ កិច្ចពិភាកៃសោ នៃះ ថា ការ- 
សកិៃសោរបសក់មុារ  ក្នងុ គៃសួរ កៃកីៃ 
មយួ ចនំនួ  មាន ការ ធា្លាកច់ុះដោយ- 
សរ ពួកគៃឆ្លៀតជួយការងារ ផ្ទះ 
ដើមៃបី ជួយ សមៃល បន្ទុកគៃួសរ ។ 

យុវតីរូបនៃះ ថា ៖ «សិសៃស មួយ 
ចំនួន គ្មាន សមា្ភារដើមៃបី សិកៃសោ តាម 
អន ឡាញ ទៃ។ដូច្នៃះលោក គៃ ូអ្នក - 
គៃ ូ តៃ ូវចុះ តាម ដន ការសកិៃសោ របស ់
សសិៃស ថា  តើ លទ្ធផល នៃការ សិកៃសោ 
តាម អន ឡាញ របស់ ពួក គត់ ដំណើរ- 
ការ ទៅ យា៉ាង ណា»។

ជា មួយ នៃះដៃរ  យុវតី មរកត 
ក៏បាន ស្នើ ដល់ អង្គការ ដៃ គូអ ន្តរជាតិ 
ឱៃយបន្ត គំទៃ  និង ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់  
រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា  និង អាជា្ញា ធរ- 
មូល ដ្ឋាន  បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី មាន 
ថវកិា  ជយួ ដល ់កមុារ  នងិ យុវជន ឱៃយ 
ទទួល បាន ការ សិកៃសោ។  

រើឯ យវុត ីអុមឹ សខុ ណៃត  សមា- 
ជិក សមា គម ចល នា កុមារ  និង យុវ- 
ជន កម្ពជុា ដើមៃប ីសទិ្ធ ិកមុារ(CCY- 

MCR)ដៃល កពំងុ រៀនថា្នាក ់ទ ី១២ 
នៅ ខៃត្ដ កំពង់ ឆ្នាំង  បាន លើក- 
ឡើង ថា  ការ សិកៃសោរ បស់ នាង ក្នងុ- 
ពៃល វិបត្ដិ កូវើដ ១៩  បាន ជួបការ- 
លបំាក   ពៃះ មិនមានសមា្ភារ សកិៃសោ 
គៃប់ គៃន់  និង ខ្វះ ខាត បណា្តាញ - 
អុីន ធឺណិ ត  ។ 

 យុវតី  រូបនៃះ  បៃប់ ថា៖«ការ- 
សិកៃសោ របស់ ខ្ញុំ មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ  
ពៃះ ខ្ញុ ំសិកៃសោ មាន ពៃល តិច តួច  
ហើយ ពៃល ខ្លះ សិកៃសោ តាម អន- 
ឡាញ  បណា្តាញ អីុន ធឺណិត ដំណើរ- 
ការ រអាក់ រអួល ...»។ 

បើ តាម ការ សង្កៃត របស់ សុខ- 
ណៃត   កៃុម កុមារ ដៃល បៃឈម 
បញ្ហា សិកៃសោ តាម អនឡាញ ខា្លាំងគឺ 
កៃុម អ្នក ដៃល គៃួសរ មាន ជីវភាព 

ខ្វះ ខាត ។
យុវតី  រូបនៃះបានបញ្ជាក់ ថា៖  

«កុមារ ក្នងុ សហ គមន៍ ខ្ញុ ំ ពួក គត់ 
ពិត ជា ចង់ រៀន ណាស់ប នា្ទាប់ ពី បិទ 
ស លារៀន កុមារ ខ្លះ បាន សៃវ- 
ជៃវ ឯក សរ រៀន ខ្លួន ឯង នៅ ផ្ទះ។ 
ប៉ុន្ដៃ ក៏ មាន កុមារ ខ្លះ បោះបង់ការ- 
សិកៃសោ ដៃរ  ពៃះ បញ្ហា ខ្វះ ខាត 
សមា្ភារ សិកៃសោ តាម អន ឡាញ» ។ 

កៃយ មានករណី ជំង ឺកូវើដ ១៩  
មក  សលា រៀន នៅ កម្ពជុា តៃវូ បាន 
បិទ ទា្វារ កាល ពី ពាក់ កណា្តាល ខៃ  
មីនា។  រើឯ សិសៃស តៃូវបាន ឱៃយ  ធ្វើ- 
ស្វ័យសិកៃសោ ពីផ្ទះ  និង រៀន តាម 
បៃព័ន្ធ អន ឡាញ តាម កម្ម វិធីដៃ ល 
រៀបច ំឡើង ដោយ កៃសងួ អបរ់ ំនងិ 
ស្ថាប័ន ដៃគូ ផៃសៃង ទៀត ៕

មន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវឱ្រយបន្តជួយអ្នករស់នៅជាមួយម្ររោគអ្រដស៍នៅឃំុរកា

បណ្ដាញកុមារនិងយុវជនស្នើឱ្រយបន្តគំាទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយដើម្របីជួយលើការសិក្រសាតាមអនឡាញ

ស្តេ ីម្នាក់  នៅ ក្នងុ ឃំុ រកា សេកុ សង្កេដេល ឆ្លង មេរោគ អេដស៍   ។រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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រដ្ឋ នឹង លើកលែង 
VAT ចំពោះ  ម៉ាសី៊ន  
បូម ទឹកនៅ ឆ្នា ំកែយ

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: អគ្គ នាយក ដ្ឋាន គយ 
និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា  នឹង  ដក់ ពន្ធ  
អាករ លើ តម្លៃ បន្ថៃម (VAT) គ ឺ
ជា បន្ទុក របស់ រដ្ឋ   លើ មុខ ទំនិញ 
ម៉ាសុនី បមូ ទកឹ  ក្នងុ គោល បណំង 
ដើមៃបី លើ ក ទឹក ចិត្ត ដល់ អ្នក នៅ 
ក្នុង វិស័យ  កសិកម្ម នៅ កម្ពជុា  
ដៃល នឹង ចាប់  ផ្តើម អនុវត្តនៅ  
ឆ្នាំ កៃយ។ 

យោង តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  
របស់ អគ្គនាយក ដ្ឋាន គយ និង 
រដ្ឋាករ កម្ពជុា  ដៃល បាន  ចុះ ហត្ថ - 
លៃខា ដោយ  លោក គណុ  ញមឹ  
អគ្គ នាយក  គយ និង រដ្ឋាករ 
កម្ពជុា កាលព ីថ្ងៃ  ១៣ ខៃតលុា  
ឆ្នាំនៃះ ការ ដក់ អាករ លើ តម្លៃ 
បន្ថៃម ជា បន្ទកុ របស ់រដ្ឋ  គ ឺអនវុត្ត 
ចំពោះ តៃ  ម៉ាសុីន បូមទឹក  ដើរ 
ដោយ កម្លាងំ ម៉ាសុនី ដោយ មនិ- 
បៃើ ចរន្ត អគ្គសិន ីមនលៃបឿនល-ំ 
ហូរ ទឹក មិន លើស  ៨ ០០០ ម៉ៃតៃ    - 
គបុក្នងុ  ១ ម៉ាង  នងិ ឧបករណ ៍
បមូ ទកឹ ដោយ ដៃ  ដៃលស្ថតិ នៅ 
ក្នុង ទីតាំង រង នៃ តារាង ពន្ធ គយ 
កម្ពុជា ជា ធរមន ។ 

សៃចក្តជីនូ ដណំងឹ បាន បន្ថៃម  
ថា ម៉ាសីុន បូម ទឹ ក បៃភៃទ ផៃសៃង- 
ទៀត  តៃវូ ជាប់ កាតព្វ កិច្ច  និងអា - 
ករ តាម បទ បៃប ញ្ញត្តិ ជាធរ មន 
លើក លៃង តៃ ការ នំា ចូល របស់ 
គមៃង ជាក់ លាក់ នានា ដៃល 
មន គោល ដៅ បមៃើ ឱៃយ វិស័យ 
កសិកម្ម  ដៃល តមៃវូ ឱៃយ មនការ- 
អនញុ្ញាត ព ីអគ្គ នាយក ដ្ឋាន គយ 
និង រដ្ឋាករកម្ពុជា។

សៃចក្តីជូន ដំណឹង បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«រាល់ ខ្លឹមសារ ខាង លើ នៃះ នឹង  
អនុវត្ត ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភាព ចាប់ 
ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ មករា ឆ្នាំ២០២១ 
ខាង មុខត ទៅ  »។ 

អាករ លើ តម្លៃ បន្ថៃម  គ ឺជាបៃ-
ភៃទ ពន្ធ បៃយោល ដៃល យក 
ទៅ  លើ អ្នក បៃើ បៃស ់ចងុ កៃយ  
តាម អតៃ  ១០ ភាគ រយ ។ អាករ 
លើ តម្លៃ បន្ថៃម  គឺ តៃូវ យក លើ 
ទនំញិ  ឬសៃវា ដៃល  ផ្គត ់ផ្គង ់នៅ 
ក្នុង សៃុក ។ នៃះបើតាម  អគ្គ នា-
យក  ដ្ឋាន គយនិង រដ្ឋាករកម្ពជុា។ 

លោក ហ៊នុ  ឡាក ់អគ្គនាយក 
កៃមុ ហ៊នុ  មៃគង្គ អរូហីៃសា  តៃដ- 
ឌីង  ដៃល ជា...ត ទៅ ទំព័រ  ៩

តពីទំព័រ  ១...ការដក់ ពាកៃយ 
សុំ នៃះ ។ យើង នឹង ផ្ដល់ ការជូន 
ដំណឹង ការយល់ ពៃម ក្នុង រយៈ-
ពៃល  ១ខៃ បៃសិន បើ ឯកសារ 
និង ព័ត៌មន តៃូវបាន បញ្ចប់ » ។ 

លោក បាន បន្តថា ទាកទ់ង នងឹ  
ព័ត៌មន  ការបោះ ផៃសាយ លក់ 
មលូ ប តៃ កម្មសទិ្ធ ិលើក ដបំងូ ជា 
សាធារណៈ  (IPO) លោក មនិ 
អាច បង្ហាញ បាន ទៃ នៅពៃល នៃះ 
ដោយ តៃវូ រងច់ា ំ រហតូ ដល ់គណៈ-
កម្មកា រមលូ បតៃ កម្ពជុា (SECC)  
ផ្ដល់ ការ យល់ ពៃម លើការ បោះ-
ផៃសាយ លក់ មូល ប តៃ កម្មសិទ្ធិ លើក- 
ដំបូង ជា សាធារណៈ ជាមុន ។ 

 បនា្ទាប់ ពី ការ ចុះបញ្ជី លើក- 
ដំបូង របស់ កៃុមហ៊ុន លើ ទីផៃសារ 
កណំើន មយួ នៃះ លោក Mr.Ha 
បាន ឱៃយ ដឹងថា ទីផៃសារ កំណើន 

មយួ នៃះ នងឹ បមៃើ ជា កាតាលីករ  
តណំាង ឱៃយ SME ឈាន មខុ គៃ 
ដៃល មន លក្ខណសមៃបត្ត ិគៃប-់
គៃន់ ក្នុង ការ បោះផៃសាយ លក់ 
ភាគហ៊ុន ដល់ សាធារណ ជន ។ 

 លោក Mr.Ha ថ្លៃង ថា ៖« វា 
ក ៏មននយ័ ថា នៅពៃល នៃះ SME 
អាច បៃមលូ មលូនធិ ិសាធារណៈ 
នងិ មន ភាគហ៊នុ របស ់ខ្លនួ ជញួ- 
ដូរ  នៅលើ ទីផៃសារ ហ៊ុន ដូចជា សា-
ជីវកម្ម ធំៗ ដៃរ ។ ចំពោះ កៃុម 
វនិយិោគនិ នៅពៃល នៃះ ពកួគៃ 
អាច វិនិយោគ លើ ភាគហ៊ុន តូច  
បន្ថៃម លើ ភាគហ៊នុ ធំៗ  លើ ទផីៃសារ  
គោល នៅលើ CSX។ វា នឹង ជា 
ជហំាន បៃវត្ត ិសាស្ដៃ ថ្ម ីមយួ ទៀត  
ឆ្ពោះ ទៅរក ការ អភិវឌៃឍទីផៃសារ  
មូ ល ធន ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

ទោះយ៉ាង ណា លោក ស្នើ សុ ំ

មិន បង្ហាញឈ្មោះ និង វិស័យ អ្វី 
របស ់កៃមុហ៊នុ នៃះ ដៃល តៃវូ ចុះ 
បញ្ជី លើ ទីផៃសារ កំណើន  លើក- 
ដំបូង  នៃះ ទៃ ។ 

 ចាបត់ាងំ ព ីការ ដណំើរការ ទផីៃសារ  

កណំើន នៃះ កាលព ីចងុឆ្នា ំ២០១៥   
CSXបាន ជម្នះ ក្នងុការ ទាកទ់ាញ  
SME ដើមៃប ីចុះ បញ្ជ ីបោះផៃសាយ 
មូល បតៃ កម្ម សិទ្ធិ ។ 

បើ យោង តាម បទ បៃបញ្ញត្ត ិរបស ់  
SECC កៃុមហ៊ុន SMEs តមៃូវ 
ឱៃយ មន មូលធន បៃតិបត្តិការ 
អបៃបបរម ចំនួន៥ សៃន ដុលា្លារ 
ក្នុង  ការ ចុះបញ្ជី  ធៀប នឹង ៧,៥ 
លាន ដុលា្លារ លើ ទីផៃសារ គោល ។ 

 ចពំោះ កៃមុហ៊នុ ដៃល ចុះបញ្ជ ី

នៅលើ ទផីៃសារ នៃះ តមៃវូ ឱៃយ ចៃញ 
ផៃសាយ លទ្ធផល ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល 
ធ្វើ សវនកម្ម រចួហើយ រយៈពៃល 
១ឆ្នាំ ធៀប នឹង រយៈពៃល ២ឆ្នាំ 
ដៃល តមៃូវ សមៃប់ កៃុមហ៊ុន 

ធំៗ។ លើស ពីនៃះ លទ្ធផល 
នៃះ  តៃវូតៃ បង្ហាញ បៃក ់ចណំៃញ  
សុទ្ធ វជិ្ជមន ឬ លហូំរ សាចប់ៃក ់
បៃតបិត្តកិារ វជិ្ជមន ជាមយួ នងឹ 
បៃកច់ ំណៃញ ដលុ យ៉ាង ហោច- 
ណាស់១០ ភាគរយ ។ 

 លោក សខុ ដ រា៉ា អន ុបៃធាន 
គណៈ កម្មការ មូល បតៃ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ នៅពៃល ថ្មីៗ 
នៃះ ថា SME ចនំនួ ២ កពំងុ ស្ថតិ 
លើ ដំណើរ ផ្លូវ ដើមៃបី ចុះបញ្ជី លើ 

ទផីៃសារ កណំើន របស ់CSX តៃមឹ 
ចុង ឆ្នាំនៃះ ។ 

 បច្ចបុៃបន្ន មន កៃមុហ៊នុ ចុះបញ្ជ ី 
ចំនួន ១៣ នៅក្នុង ផៃសារ មូល បតៃ 
កម្ពជុា ក្នងុ នោះ កៃមុហ៊នុ ចនំនួ ៧ 
ចុះ បញ្ជី ភាគហ៊ុន  និង កៃុមហ៊ុន 
៦ ផៃសៃង ទៀត ចុះបញ្ជ ីសញ្ញាបណ្ណ   
សាជវីកម្ម ។ កៃមុហ៊នុ ទាងំ ១៣ 
នៃះ បាន បៃមូល មូលនិធិ រួម 
ចំនួន ២៥៣ លាន ដុលា្លារ និង 
សន្ទ សៃសន ៍ភាគហ៊នុ បាន កើនឡើង    
ជាង ៥៧ ភាគរយ កាលព ីឆ្នាមំនុ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ។ នៃះ បើ 
យោងតាម ទិន្នន័យ របស់CSX។ 

 ទិន្នន័យ ដដៃល នៃះ ក៏បាន 
បង្ហាញ  ថា នៅក្នុង  រយៈពៃល ៩ 
ខៃ ដំបូង ឆ្នាំនៃះ កៃុមហ៊ុន ចំនួន 
២បាន ចុះបញ្ជី ភាគហ៊ុន និង 
កៃមុហ៊នុ ៣ បាន ចុះបញ្ជ ីសញ្ញា-
បណ្ណ សាជីវកម្ម ។ កៃមុហុ៊ន ទំាង 
៥ នៃះបាន បៃមូល មូល និធិ រួម 
ចំនួន ៩២ លាន ដុលា្លារ ៕LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ 
ជន បទ នងិ កសកិម្ម (ARDB)
ដៃល គៃប ់គៃង ដោយ រដ្ឋ រពំងឹ ថា 
ខ្លួន នឹង អាច បញ្ចៃញ ឥណទាន 
ពសិៃសចនំនួ ៥០ លាន ដលុា្លារ 
សមៃប ់ផ្តល ់កម្ច ីឱៃយ សហគៃស 
ខា្នាត តចូ នងិ មធៃយម អសន់ៅតៃមឹ  
ឆ្នាំ ២០២០  នៃះ។

លោក កៅ ថាច អគ្គ នាយក  
ARDB បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃទី 
១៤ ខៃធ្នូ នៃះ ARDB ទទួល 
បាន ពាកៃយ ស្នើ សុ ំឥណទាន កើន 
ឡើង ដល់ ជិត  ៦០០ ក្នុង នោះ  
ឥណទាន ដៃល បាន អនមុត័ មន 
ជាង ៤០លាន ដុលា្លារ ។  លោក 
សងៃឃឹម ថា  ឥណទាន នៃះ នឹង 
បញ្ចៃញ អស់ នៅ តៃឹម ឆ្នាំនៃះ ។

លោក  ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុ ំសម្គាលថ់ា  
អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ និង វារី វបៃប កម្ម 
ភាគ ចៃើន បាន កម្ចី ពី ឥណទាន 
នៃះ ពៃះការ នាំ ចូល ជៃូក រស់ 
មន កមៃតិ  ដៃល នា ំឱៃយ តម្លៃសាច-់  
ជៃកូ ក្នងុ សៃកុ ឡើង ថ្លៃ  នងិនាឱំៃយ 
កសិករ   ងក មក ចាប់ អារម្មណ៍ 
កម្ចី នៃះ  ដើមៃបី  ជា ទុន សមៃប់ 
បង្កើត អាជីវ កម្ម ពួក គាត់ »។

លោក បានបន្ថៃមថា ការ ចលូ- 
រួម អនុវត្ត គោល នយោបាយ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ជំរុញ 
វិស័យកសិកម្ម ក្នុង អំឡុ ង ពៃល 

នៃ ការ  ឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ជា 
កតា្តា រួម ចំណៃក ផងដៃរ។

លោក នយិយ  ថា ៖ « ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ  
ថា នៅ ចងុ ឆ្នា ំនៃះ យើង នងឹ អាច 
បញ្ចៃញ ឥណទាន នៃះ ឱៃយ អស់   
តាម  គោល ដៅ ដៃល យើង បាន 
កណំត ់។ សព្វ ថ្ងៃ  នៃះ នៅតៃមន 
អ្នកដក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ ឥណទាន 
ជា  បន្ត បនា្ទាប ់ដៃល ភាគ ចៃើន ជា 
កសិករ ខា្នាត តូចៗ»។

លោក តៃ តាំង ប៉ បៃធាន 
សម្ពន័្ធ សមគម សហគៃសធនុ    
តូច និង មធៃយម កម្ពុជា បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា ការ បញ្ចៃញ ឥណទាន 
នានា របស ់រដ្ឋា ភបិាល តាម រយៈ 
ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ជនបទ និង 
កសកិម្ម  នងិ ធនាគារ សហ គៃស  
ធនុ តចូ នងិ មធៃយម កម្ពជុា ពតិជា 
បាន ផ្តល់ លទ្ធភាព ចៃើន ដល់ 
សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 
ក្នុង ការ ទទួល បាន កម្ចី យក ទៅ  
ពងៃីក  និង បង្កើត អាជីវកម្ម នៅ 
ក្នុង អំឡុងពៃល នៃះ ។

លោក និយយថា៖  «បៃសិន 
បើការ បញ្ចៃញ ឥណទាន នៃះ គឺ 
ដើមៃបី ជួយ ដល់ កសិករ ពិត មៃន 
វា  ជារឿង ល្អ  ប៉ុន្តៃ សំខាន់ ថា  តើ 
វា បាន ដល ់ដៃ កសកិរ ពិត បៃកដ 
ឬទៃ?យើង ចង ់ឃើញ ការ ផ្តល ់
នូវ ឥណទាន នៃះ បៃកប ដោយ 
តម្លាភាព »។

យោង តាម ARDB  មូលនិធិ 
នៃះ មន បំណង ក្នុង ការ បង្កើន 

ចង្វាក ់ផលតិ នងិ ដើមៃប ីរកៃសាភាព  
បៃកួត បៃជៃង ក្នុង វិស័យ សហ-
គៃស ខា្នាតតចូនងិ មធៃយម សៃប 
ពៃល ការ រីក រាលដល ជំងឺកូវីដ- 
១៩ និង ការ បាត់ បង់ ផ្នៃក ខ្លះ ពី 
EBA។  SME អាច ខ្ចបីៃក ់បាន 
រហូត ដល់ ៣០មុឺន  ដុលា្លារ ជា- 
មួយ នឹង អតៃ ការ បៃក់ ទាប ។  

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មន ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ខៃ 
មិថុនា ឆ្នាំ នៃះ រដ្ឋាភិបាល បាន 
សមៃច ធ្វើ ការ បញ្ចុះ អតៃ ការ 
បៃក់ ពី ៦  ភាគរយ មក នៅតៃឹម 
៥ ភាគរយ ក្នុង ១  ឆ្នាំ សមៃប់ 
ទុន បង្វិល និង ពី ៦,៥មកនៅ  
៥,៥  ភាគរយ សមៃប់ ទុន វិនិ - 

យោគ ដោយ មនិ គតិ កមៃ សៃវា 
ផៃសៃងៗ ។ រាជរដ្ឋាភ ិបាល ក ៏បាន 
សមៃច កៃ សមៃួល រយៈពៃល 
ឥណ ទាន អតបិរម ព ី៥  ទៅ ៧  
ឆ្នា ំសមៃប ់ទនុ វនិ ិយោគ ខណៈ 
រកៃសា ទុក រយៈ ពៃល ខ្លី អតិបរម 
២  ឆ្នាំ សមៃប់ ទុន បង្វិល ។

លោក រស់ សីលវា៉ា រដ្ឋលៃខា- 
ធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិ- 
រ ញ្ញវត្ថ ុ ធា្លាប ់បាន នយិយ ថា ការ 
ផ្តល់ កម្ចី ឱៃយ សហគៃស ធុន តូច 
នងិ មធៃយម គជឺា វធិានការ ឆ្លើយ- 
តប នឹង វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល រង 
ផលប៉ះពាល់ ដោយសារ ការ 
 រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក បន្ត ថា ជាមួយ គា្នា នៃះ 

រដ្ឋាភិបាល ក៏ បាន តៃៀម ថវិកា 
៥០០ លាន ដលុា្លារទៀតសមៃប ់ 
ផ្តល់ កម្ចី ដល់ សហ គៃស ធុន- 
តចូ នងិ មធៃយម ក្នងុ ដណំាកក់ាល 
ទី  ២ ដោយ បៃក់ ៣០០ លាន 
ដុលា្លារ សមៃប់ ផ្តល ់ហរិញ្ញបៃប ទាន 
នងិ ២០០ លាន ដលុា្លារ សមៃប ់
គមៃង ធានា ឥណទាន ។

លោក ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថា 
ទហំ ំហរិញ្ញបៃប ទាន នៃះ នងឹ ជយួ 
ទៃទៃង់ សៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃស យើង 
ឱៃយ មន ចីរភាព ក្នុង អំឡុង ពៃល 
មន វិបត្តិ សុខភាព នៃះ ហើយ 
តៃៀម លក្ខណៈ គៃបគ់ៃន ់សមៃប ់
ស្ទុះ ងើប ឡើងវញិ នៅពៃល វបិត្ត ិ
នៃះ បញ្ចប់ ទៅ»៕ LA

CSX កំព៊ង ពិនិតែយ ពាកែយស្នើសំ៊ ...

ARDB រំពឹង  បញ្ចែញ បែក់ អស់  $៥០លាន តែមឹ ច៊ង ឆ្នា ំនែះ 

លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ARDB ក្នងុ ពេល ផ្តល់ បទ សម្ភាសឱេយ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  កន្លង មក។ រូបថត ហុង មិនា

នៅពេល នេះSME អាច បេមូល មូលនិធិ សា- 
ធារណៈ និង មន ភាគហ៊ុន របស់ ខ្លួន ជួញ  ដូរ  នៅលើ 
ទីផេសារ ហ៊ុន ដូចជា សា ជីវកម្ម ធំៗ ដេរ ។



ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ទីក្រុងតូក្រយូៈ    ការស្ទង់ មតិ គន្លឹះ 
១ បាន បង្ហាញ ថា  ទំនុកចិត្ត ក្នុង 
ចណំោម អ្នក ផលតិ សខំាន ៗ់  នៅ  ជប៉នុ  
បាន បៃសើរ ឡើង បន្តទៀតបន្ទាប ់ព ី 
ការ ធ្លាក់ ចុះ បណ្តាល មក ពី ការ- 
រីករាលដាល វីរុសឆ្លង  ដល់ កមៃិត  
អាកៃក់ បំផុត របស់  បៃទៃសជប៉ុន 
ចាប់ ពី  វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ  សកល។ 

ការ ស្ទង ់មត ិអាជវីកម្ម ដៃល ហៅថា  
«Tankan» បៃចា ំខៃ ធ្ន ូរបស ់ធនគារ 
ជប៉ុន ដៃល ជា ការ ស្ទង់ មតិ បៃចាំ 

តៃមីាស លើ កៃមុហ៊នុ បៃហៃល  ១០   
០០០  បាន បង្ហាញ ព ីភាព អវជិ្ជមាន  
១០  (ដក១០) ក្នុង ចំណោម 
កៃុមហ៊ុន ផលិត ធំ ៗ   បន្ទាប់ ពី កត់ - 
តៃ អវិជ្ជមាន  ២៧   (ដក២៧) នៅ 
ក្នុង ការ ស្ទង់ មតិ លើក  មុន   និង 
អវិជ្ជមាន  ៣៤  (ដក៣៤) នៅ ក្នុង 
ការ ស្ទង់ មតិ  កាល ពី ខៃ មិថុន ។

តលួៃខ ចងុ កៃយ បើ បៃៀបធៀប  
នងឹ ការ បា៉ាន ់ស្មាន នៃ ការ ពៃមពៃៀង 
ទីផៃសារ គឺ អវិជ្ជមាន ១៥ ។

តួលៃខ កាល ពី ខៃ មិថុន  គឺ ជា 
តួលៃខ  ទាបបំផុត ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០៩  ពៃលដៃល វបិត្ត ិហរិញ្ញវត្ថុ 
ទទូាងំសកល លោកបាន វាយ បៃហារ  
បៃទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋកចិ្ច ធ ំបផំតុ  
លៃខ ៣ ក្នុង ពិភពលោក នៃះ។ 

ការ ស្ទង់ មតិ សតិអារម្មណ៍ ផ្នៃក 
អាជកីម្ម រយៈពៃល ខ្ល ីបង្ហាញ នវូ  ភាព 
ផៃសៃង គា្នា  រវាង  ភាគរយ នៃ កៃុមហ៊ុន   
ដៃល មាន សទុដិ្ឋ ិនយិម  នងិ កៃមុហ៊នុ  
ដៃល មើល ឃើញ លក្ខខណ្ឌ មិន 
ផ្តល់ អំណោយ ផល ។

របាយ ការណ ៍អវជិ្ជមាន មាន នយ័ ថា  
កៃមុហ៊នុ មយួ ចនំនួ ទទុិ្ទដ្ឋនិយិម ជាង 
សុទិដ្ឋនិិយម។ វា តៃវូ បាន គៃ ចាត់ - 
ទុក ថា ជា សូចនករ ដ៏ ធំ បំផុត នៃ 
របៀប ដៃល កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន កំពុង 
បៃឈម មុខ ។

របាយ ការណ៍ ចុង កៃយ បំផុត 
កើតមាន ឡើង  បន្ទាប ់ព ីរដា្ឋាភបិាល  
កាល ព ីសបា្តាហ ៍កន្លងទៅ នៃះ  បាន 
អនមុត័នវូ  ទកឹបៃក ់ជាង ៧០០ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ ក្នងុ កញ្ចប ់ជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច 
ថ្មី  ដើមៃបី ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ គមៃង 

នន ព ីវធិនការ បៃឆងំ វរីសុ ករូ៉ណូ  
ដល់ បច្ចៃក វិទៃយា បៃតង ដៃល ជា 
កញ្ចប់ ទី ៣របស់ បៃទៃសនៃះ ក្នុង 
ឆ្នាំ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៃះ ។

Tom Learmouth អ្នក សៃដ្ឋកចិ្ច  
នៅ កៃមុហ៊នុ  Capital Econom-
ics បាន អតា្ថាធិបៃបាយ ថា៖«ការ - 
ស្ទុះ  ងើប ឡើង វញិ យ៉ាង រហស័  នៅ 
ក្នុងតៃីមាស ៤  ការស្ទង់មតិ របស់ 
Tankan គាទំៃ ដល ់ទសៃសនៈ របស ់
យើង ថា  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ជប៉ុន នឹង 
ស្ទុះ ងើប ឡើង វញិ យ៉ាងឆប ់រហស័ 
ព ីការ  រខំាន ដ ៏ខា្លាងំ ដៃល បណ្តាល មក  
ពី ជំងឺ រាតតៃបាត »។

ជបុ៉ន បាន ចាក ចៃញ ពី ការ ធ្លាក់ -  
ចុះសៃដ្ឋកិច្ច  ជា ផ្លូវការ កាល ពី ខៃ 
មនុ  បន្ទាប ់ព ីការ ធ្លាក ់ចុះ  ៣តៃ ីមាស 
ជាប់ ៗ គា្នា  ប៉ុន្តៃ  បៃទៃស ដៃល មាន 
សៃដ្ឋកិច្ច ធំបំផុត ទី ៣ របស់ ពិភព- 
លោក  នៃះ ពៃល នៃះ  ក ៏បៃឈម មខុ 
នឹង ការ កើន ឡើង ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩  
ដៃល មាន ចំនួន ករណី ឆ្លង ដៃល 
តៃូវ បាន រាយការណ៍ ក្នុងសបា្តាហ៍ 
ថ្មីៗ ចុងកៃយ នៃះ៕  AFP/RR

ហុឹន ពិសី

ភ្នំព្រញៈ បើ ទោះ បី តមៃូវ ការ នៅ លើ 
ទីផៃសារ មិន មាន កំណើន  ប៉ុន្តៃ បរិមាណ 
នៃ ការ ចញិ្ចមឹ ជៃកូ នៅ កម្ពជុា ន អឡំងុ- 
ពៃល ការ រកី រាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៃះ បាន 
ស្ទុះ កើន ឡើង ចៃើន ជា មួយ  ក្តី សុទិដ្ឋិ - 
និយម ថា  ការ នំ ចូល ជៃូក ពី បៃទៃស 
ជិត ខាង នឹង តៃូវ កាត់ បន្ថយ  បន្ទាប់ ពី 
ចៃក ពៃំដៃន បើក ទូលាយ ឡើង វិញ ។ 
នៃះ  បើ យោង តាម អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ 
ចិញ្ចឹម ជៃូក នៅ កម្ពុជា។

វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ជំរុញ ឱៃយ 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា  ដាក់ ចៃញ នូវ គោល- 
នយោបាយ ជា ចៃើន ជា ពិសៃស ក្នុង 
វិស័យ កសិកម្ម ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាងណ ឱៃយ 
កម្ពជុា មាន ឯករាជៃយ ក្នងុ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ម្ហបូ- 
អាហារ តាម រយៈ ការ ពងៃងឹ នងិ ពងៃកី 
សកា្តានុពល ដាំ ដុះ ដំណំកសិកម្ម និង 
ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ។

កាលពី ដើម ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០ 
កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបៃមាញ់ និង នៃ-
សទ  បាន ចៃញ សរាចរ មួយ ដោយ 
បាន    សរសៃរ ថា កម្ពជុា តៃវូខតិខ ំជរំញុ 
ការ ចញិ្ចមឹសត្វ ដើមៃបី ធន ការផ្គតផ់្គង ់
សច់ និង ផលិតផល សត្វ សមៃប់ បំ-
ពៃញតមៃវូការ ហបូចកុ របស ់បៃជាជន 
ដោយ តៃូវ រៀបចំ យុទ្ធនការ បំផុស ឱៃយ    
កសិករ ដៃល ចិញ្ចឹម លក្ខណៈ  គៃួសរ 
ឱៃយ  បង្កើន ការចិញ្ចឹម សត្វ ដៃល មាន វដ្ត- 
ផលិតកម្ម ខ្ល ីនិង ដោះ សៃយ បាន  ទាន់ - 
ពៃលវៃលា បញ្ហា សន្តិសុខ សៃបៀង ។

បៃធន សមាគម អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ 

កម្ពុជា លោក សៃ៊ុន ពៅ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា សម្ទុះ 
ការ ចញិ្ចមឹ ជៃកូ នៅ កម្ពជុា ទាងំ លក្ខណៈ  
កៃុមហ៊ុន និង គៃួសរ កំពុង កើន ឡើង 
ចៃើន កៃយ ព ីបាន ធ្លាក ់ចុះ យ៉ាង ខា្លាងំ 
ពៃល ផ្ទុះ  ជងំ ឺប៉ៃស្តជៃកូ អា្រហ្វកិ កាល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩ ពិសៃស បន្ទាប់ ពី រដា្ឋាភិ-
បាល  តាម រយៈ កៃសួង កសិកម្ម ខិត ខំ 
ជំរុញ និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ មាន ការ- 
បង្កើន  ការ ផលតិ នងិ ដាដំុះ ក្នងុ សៃកុ។ 
ជា មួយ នឹង កំណើន ការចិញ្ចឹម  ពៃល- 
នៃះ កម្ពជុា សងៃឃមឹ ថា  ការ ន ំចលូ ជៃកូ 
ព ីបរទៃស ដើមៃប ីបពំៃញ តមៃវូ ការ ទផីៃសារ 
នងឹ តៃវូ   កាត ់បន្ថយកាន ់តៃ ចៃើន ខណៈ 
បច្ចុបៃបន្ន ការ នំ ចូល ជៃូកពី បៃទៃស ថៃ   
មាន បៃហៃល ពី ២០-៣០ ភាគ រយ  នៃ 
តមៃូវ ការ ក្នុង សៃុក សរុប ។ 

បច្ចបុៃបន្ន នៃះ តមៃវូ ការ សច ់ជៃកូ នៅ 
កម្ពុជា  មាន បៃមាណ ៧ ០០០កៃបាល 
ទៅ ៨ ០០០ កៃបាល ក្នុង ១ ថ្ងៃ ក្នុង នោះ 
ជៃកូ ក្នងុ សៃកុ មាន បៃមាណ ៦ ០០០ 
កៃបាល។ តមៃវូ ការ  ពៃល នៃះ បាន ធ្លាក់ - 
ចុះ បន្តិច បើ ធៀប នឹង មុន ពៃល មាន 
វត្តមាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដោយ សរ តៃ មិន - 
មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ និង ការ រៀបចំ ពិធី- 
បណុៃយ ឬ រៀប អាពាហព៍ពិាហ ៍។  នៃះ បើ 
តាម លោក សៃ៊ុន ពៅ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « នៅ ពៃល នៃះ ការ នំ -  
ចូល ជៃូក ពី បៃទៃស ជិតខាង មិន មាន 
ចៃើន ដចូ មនុ ទៃ ពៃះ តមៃវូ ការ ទផីៃសារ 
ធ្លាក់ ចុះ និងការ ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុកកើន- 
ឡើង » ។ លោក បន្ថៃម ថា៖ « ទោះ   យ៉ាង- 
ណ ជា មួយ នឹង ស្ថាន ភាព  សព្វ ថ្ងៃ   ខ្ញុំ 

គតិ ថា នៅ ពៃល  តមៃវូ ការ កើន ឡើង វញិ 
(បន្ទាប ់ព ី កវូដី ១៩ បញ្ចប ់) ការ ន ំចលូ  
ជៃូក  នឹង មិន មាន   ចៃើន ទៀត ទៃ  » ។ 

 ជៃកូ រស ់ពៃល នៃះ មាន តម្លៃ    ចនោ្លាះព ី 
១០ ១០០ - ១២ ៥០០រៀល ខណៈ  
រយៈពៃល ដូចគា្នា  ឆ្នាំមុន មាន តម្លៃ 
បៃហៃល ៨ ០០០រៀល។  

យោង តាម លោក សៃ៊ុន ពៅ ក្នុង ១ 
ថ្ងៃ ជៃូក ក្នុង សៃុក បៃមាណ ៦ ០០០ 
កៃបាល តៃូវបាន ដាក់ ចូល ក្នុង ទីផៃសារ 
ដៃល ភាគ ចៃើន បាន មក ពី កៃុមហ៊ុន 
ធំៗ ចំនួន៣ រួ ម មាន  កៃុមហ៊ុន CP, 
M's Pig ACMC Cambodia និង 
កៃុមហ៊ុន Betagro។ 

លោក លី ឡា វី ល បៃធន គៃប់ គៃង 
ទូទៅ កៃុមហ៊ុន M's Pig ACMC 
Cambodia co.,Ltd បាន និយយ 
ថា ក្នុង ពៃល នៃះ ការ ចិញ្ចឹម ជៃូក កំពុង 

មាន កំណើន ចៃើន ពៃះ វា តៃូវ បាន 
អាជា្ញាធរ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខា្លាំង ប៉ុន្តៃ  អ្វី 
ដៃល លោក បារម្ភ  គ ឺនៅ ពៃល កវូដី១៩  
បញ្ចប់ ទៅ  វិស័យ នៃះ  មិន តៃូវ បាន គៃ 
យក ចិត្ត ទុកដាក់ ខា្លាំង ដូច ពៃលនៃះ ។ 
លោក បន្ថៃម ថា អ្នក ចិញ្ចឹម កំពុង មាន 
ភាព រីក រាយ ដៃល ជៃូក ក្នុង សៃុក មាន 
ទីផៃសារ ល្អ និង  តម្លៃ សមរមៃយ ។ 

លោក បៃប ់ថា៖  « នៅ អឡំងុ មាន ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល    កវូដី១៩ គៃ (អាជា្ញា ធរ)
បាន ជួយ  ទប់ ស្កាត់ ការ នំ ចូល និង ជំ-
រុញ  ការ ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុក ប៉ុន្តៃ នៅ ពៃល 
ជំងឺ នៃះ អាច គៃប់ គៃង បាន  វា អាច នឹង 
មាន ការ នំ ចូល កើន ឡើង   វិញ ពៃះ 
មិន មាន ការ បិទបៃទៃស ទៀត ទៃ »។ 

ជា មួយ គា្នា នៃះ  លោកក៏ បាន   ស្នើឱៃយ 
អាជា្ញាធរ បង្កើន ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ឱៃយ 
បាន កាន់ តៃ ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត ផងដៃរ។ 

យោង តាម   លោក ឡាវលី ជា មធៃយម 
ក្នុង  ១ ថ្ងៃ កៃុមហ៊ុន ក្នុង សៃុក ធំៗ ទាំង  
៣ អាច ផ្គត់ ផ្គង់ ជៃូក បៃមាណជាង  
៥ ០០០ កៃបាល   ទៅ ក្នុង ទីផៃសារ ។ 

លោក ចាន ់សធុ អ្នកគៃបគ់ៃងកៃមុ-  
ហ៊ុន ហុក  ហៀ ង ដៃលមាន កសិដា្ឋាន 
ចិញ្ចឹម ជៃូក បៃមាណ ៧០០ កៃបាល  
បាន  បៃប ់ថា បើ ទោះ ប ី កសដិា្ឋាន របស ់
លោក មិន បាន បង្កើនការ ចិញ្ចឹម    ប៉ុន្តៃ 
លោក សង្កៃត ឃើញ ថា ការ ចញិ្ចមឹជៃកូ   
ពៃលនៃះ ពិត ជា មាន សម្ទុះ កើន ឡើង  
ហើយ  តម្លៃ ក ៏ មាន ស្ថរិភាព ល្អ ផង ដៃរ ។  
លោក បន្ត ថា៖ « បើ មនិ មាន ជៃកូ  ន ំចលូ  
ចៃើន និង មិន មាន ការផ្ទុះ  ជំងឺ ដូច មុន 
ខ្ញុ ំគិត ថា ការ ចិញ្ចមឹ នឹង មាន ចំនួន កាន់ - 
តៃ  ខា្លាំង នៅ ពៃល ខាង មុខ »។ 

រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃមាញ ់
នងិ  នៃសទ លោក វៃង សខនុ កាល- 
ព ី សបា្តាហ ៍មនុ  ឱៃយ ដងឹ ថា ការ ចញិ្ចមឹសត្វ 
ទាងំ លក្ខណៈ គៃសួរ នងិ ឧសៃសាហកម្ម  
កពំងុ មាន សម្ទុះ  គរួឱៃយ កតស់មា្គាល ់ក្នងុ 
រយៈពៃល ជិត  ១ឆ្នាំ នៃះ  ដោយ គិត ពី 
ខៃ  មករា  ដល់ ដើម ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ ការ-   
ចិញ្ចឹមសត្វ ជា លក្ខណៈ គៃួសរ និង 
ឧសៃសាហកម្ម ដចូជា គោ កៃប ីជៃកូ នងិ  
បកៃសី បាន កើន ពី ៤២ ០២២ ១៣៧ 
កៃបាល ដល ់៤៩ ៤២៣ ៥៥៨ កៃបាល 
ដោយ កើន  ១៧,៦០ ភាគរយ ធៀបនងឹ  
ឆ្នា ំ ២០១៩ ។ ដោយ ឡៃកគតិ មក ដល ់
ពៃល នៃះ នៅ កម្ពជុា មាន   កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ  
ជៃកូ  ៥៤៧  កន្លៃង ដៃល មាន ជៃកូសរបុ   
ជាង ១,៣៣ លាន កៃបាល  កើន  ១៥,៩  
ភាគរយ ធៀប  ឆ្នាំ  ២០១៩៕ LA

ត ពី ទំព័រ ៨...ដៃល ជា កៃុម- 
ហ៊នុ នចំៃញ អង្ករ  បាន ឱៃយ ដងឹថា 
ការ ដាក ់អាករ លើ តម្លៃ បន្ថៃម ជា 
បន្ទកុ របស ់រដ្ឋ  គ ឺជា ចណំៃកមយួ 
ដៃល នឹង  ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃ ដើម ផលិត 
របស់ កសិករ ចុះ ទាប ប៉ុន្តៃ មិន 
ទាន ់ដលក់មៃតិនៃ ការ បៃកតួបៃ-  
ជៃង ជាមួយ បៃទៃស ជិត ខាង 
នៅ ឡើយ ទៃ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«បៃសនិ បើ រដា្ឋាភបិាល មានការ- 
បន្ធូរ បន្ថយ ឬក៏លើក លៃង ពន្ធ 
អាករ លើ តម្លៃ បន្ថៃម  នឹង អាច 
ជួយ ឱៃយ  តម្លៃ ថ្លៃ ដើម ផលិត ចុះ 
ទាប ហើយ  វានឹង បង្ក លក្ខណៈ 
ងយ សៃួល ក្នុងការ បៃកួត បៃ-
ជៃង សមៃប់ នំ ចៃញ   »។

លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គ លៃខា- 
ធិ ការ សហព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា 
បាន បៃប ់ថា  ការ លើកលៃងពន្ធ 
បៃភៃទ នៃះ នងឹ ផ្តល ់បៃយោជន ៍
ដល ់កសកិរ  ពៃះកសកិរ ភាគ- 
ចៃើ ន បៃើ បៃស់មា៉ាសុីន បូម ទឹក 
សៃច សៃពដណំ ំសៃវូ ។  លោក  
បន្ត ថា៖  « អ្នកន ំចលូ អតត់ៃវូបង ់ 
ពន្ធ អាករ លើ តម្លៃ បន្ថៃម  គាត់  

អាច លក់ ចៃញ ក្នុង តម្លៃធូរ ថ្លៃ  
ដៃល វា នឹង ផ្តល់ លទ្ធភាព ឱៃយ 
កសិករ អាច ទិញ បានយក មក 
បៃើ បៃស់»។ 

ក្នងុ កចិ្ចបៃជុ ំបកូ សរបុ របាយ- 
ការណ៍  កាលពី  ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ នៃះ  
លោក គុណ ញឹម បាន ថ្លៃង    ថា 
អគ្គ នយក ដា្ឋាន គយ នងិ រដា្ឋាករ 
កម្ពជុា បៃមលូ សរបុ ជាង  ៣,២១ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ កាល ព ីឆ្នាមំនុ 
កើន  ៣០ភាគ រយ  បើធៀបនឹង 
ឆ្នាំ ២០១៨ ។  លោក បន្តថា  ចំ-
ណលូ ដៃល បៃមលូ តាម បៃភៃទ 
ពន្ធ សំខាន់ៗ មាន កំណើន ខ្ពស់ 
គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់ក្នងុ នោះ ពន្ធ 
ន ំចលូ បាន កើន ឡើង  ៣០,៧ 
ភាគរយ អាករ ពសិៃស កើនឡើង  
៣៣,៦ភាគរយ   និង អាករ លើ 
តម្លៃ បន្ថៃម  (VAT)   កើន២៨,៨ 
ភាគរយ ។ ចពំោះ   ចណំលូ តាម 
កៃមុ ទនំញិ ឃើញថា មខុ ទនំញិ 
យន យន្ត  និង គៃឿង ចកៃ បន្ត 
ជាបៃភព ចណំលូ សខំាន ់ ដោយ  
គៃប ដណ្តប់ បៃមាណ  ៥២,៧ 
ភាគ រយ   នៃ ចំណូល សរុប ៕LA  កម្មករ ដំឡើងរថយន្ត  ក្នងុ ឧស្រសាហកម្ម ផលិត រថយន្ត ជបុ៉ន   ។ រូបថត AFP

បុរសម្នាក់ កំពុង ផ្តល់ ចំណី ឱ្រយ ជ្រកូ ក្នងុ កសិដ្ឋាន មួយ កន្ល្រង ក្នងុ ខ្រត្ត កណ្តាល។ ហុង មិន

កំណើនជ្រកូចិញ្ចមឹក្នងុស្រកុនឹងធ្វើឱ្រយការនំាចូលពីបរទ្រសធ្លាក់ចុះ

រដ្ឋនឹងលើកល្រងVATចំពោះ...ការស្ទង់មតិៈទំនុកចិត្តអាជីវកម្មជបុ៉នប្រសើរឡើងម្តងទៀត
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សុខ  វេង ឈាង

កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយទី១៣ធ្នូ
បៃធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក
លោកDonaldTrumpបាន
សមៃចពនៃយារផៃនការចាក់
វ៉ាក់សាំង Covid-19 ជូនមន្តៃី
សៃតវមិានជានខ់្ពស់មនុសាធារ-
ណជនទូទៅក្នុងរយៈពៃល
ប៉ុនា្មានថ្ងៃខាងមុខនៃះ។
លោកTrumpបានសរសៃរ

នៅលើបណ្ដាញសង្គមTwitter
ថា៖«អ្នកដៃលធ្វើការនៅសៃត-
វិមានគួរតៃទទួលវ៉ាក់សំាងនៅ
ពៃលកៃយក្នុងកម្មវិធីលើក-
លៃងតៃករណីចំាបាច់។ខ្ញុបំានស្នើ-
សុំឱៃយមានការកៃតមៃូវនៃះ។ខ្ញុំ
មិនបានគៃងនឹងទទួលវ៉ាក់-
សាំងនៃះទៃ ប៉ុន្តៃទន្ទឹងរង់ចាំ
ក្នុងការទទួលនៅពៃលវៃលា
សមសៃប។សូមអរគុណ!»។
ការផ្លាស់ប្ដូរផៃនការនៃះ

បានកើតឡើងប៉ុនា្មានម៉ោង
បនា្ទាប់ពីកាសៃត TheNew
York Timesបានរាយការ-
ណថ៍ារដ្ឋបាលលោកTrump
គៃងនឹងចៃកចាយវ៉ាក់សំាង
ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅ
ពៃលដៃលដូសដំបូងដៃល
ចំនួនមានកំណត់តៃូវបានគៃ
បមៃុងទុកសមៃប់បុគ្គលិក
សខុាភបិាលបៃឈមនងឹហាន-ិ
ភ័យឆ្លងខ្ពស់។

មុនការផ្លាស់ប្ដូរផៃនការ
ដោយលោកTrumpអ្នកនាំ-
ពាកៃយកៃុមបៃឹកៃសាសន្តិសុខជាតិ
លោក JohnUllyot បាន
សរសៃរក្នងុសៃចក្ដថី្លៃងការណ៍
មួយថា៖«មន្តៃីជាន់ខ្ពស់នៅ
តាមសា្ថាបន័អណំចនតីិទាងំ៣
របស់រដ្ឋាភបិាលនងឹទទលួការ-
ចាក់វ៉ាក់សាំងដោយអនុលោម
តាមពិធីសាររបស់រដ្ឋាភិបាល
ដៃលតៃូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ក្នុងគោលនយោបាយនីតិ-
បៃតិបត្តិ»។
លោកUllyotក៏បានបន្តទៀត

ថា៖«បៃជាជនអាមៃរិកគួរតៃ
មានទំនុកចិត្តថាពួកគៃកំពុង
ទទួលវ៉ាក់សំាងដៃលមានសុវត្ថ-ិ
ភាពនិងបៃសទិ្ធភាពដូចគ្នានងឹ
វ៉ាកសំ់ាងដៃលមន្តៃជីាន់ខ្ពសន់ៃ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមៃរិក
បានទទួលតាមយោបល់របស់
អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈ
និងថា្នាក់ដឹកនំាសន្តិសុខជាតិ»។
ពីខៃកញ្ញារហតូដល់ខៃវចិ្ឆកិា

មានពៃឹត្តិការណ៍នៃការរាល-
ដលជំងឺCovid-19ទាក់ទង
នឹងសៃតវិមាន ដៃលមាន
ករណីឆ្លងបៃមាណជាង ៥០
ករណី។កាលពីដើមខៃតុលា
លោកTrumpនងិភរយិាបាន
ធ្វើតៃស្តវជិ្ជមានជងំឺCovid-19
ហើយតៃូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរ-
ពៃទៃយយោធា WalterReed

MedicalCenter។លោក
Trumpបានជាសះសៃបើយក្នងុ
រយៈពៃលប៉ុនា្មានថ្ងៃកៃយពី
បានទទួលឱសថសាកលៃបង
ផលិតពីអង់ទីគ័ររបស់មនុសៃស
ដៃលជាសះសៃបើយពីCovid-19។
គៃមិនបានដឹងថា ផៃនការ

នៃះបានបមៃុងទុកវ៉ាក់សំាង
ប៉ុនា្មានសមៃប់បុគ្គលិកសៃត-
វមិានទៃហើយក៏មនិដងឹចៃបាស់
អំពីហៃតុផលដៃលលោក
Trumpធ្វើការពនៃយារផៃនការ
នៃះផងដៃរ។
យា៉ោងណមញិកៃយពីបាន

ទទួលការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើ-
បៃស់ក្នុងគៃអាសន្នដោយ
រដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថ
(FDA)វ៉ាក់សាំង Pfizer/
BioNTechបៃមាណ២,៩
លានដូសតៃូវបានគៃចាប់ផ្ដើម
ដឹកជញ្ជូនចៃញពីឃ្លាំងកៃុម-
ហ៊នុPfizerនៅរដ្ឋMichigan
តាមរយៈយន្តហោះនងិរថយន្ត
កុងតឺន័រហើយគៃរំពឹងថាវ៉ាក់-
សំាងទំាងអស់នឹងទៅដល់មជៃឈ-
មណ្ឌលចៃកចាយចនំនួ១៤៥
ទូទាំងបៃទៃសនៅតៃឹមថ្ងៃចន្ទទី
១៤ធ្នូ។គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា

វ៉ាក់សំាងនៃះ គឺដឹកជញ្ជូនក្នុង
បៃអប់ដៃលមានបៃភពតៃជាក់
ពីឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីតកក
ដើមៃបីរកៃសាសីតុណ្ហភាព-៧០
អងៃសាសៃសមៃប់ធានាគុណ-
ភាពនៃវ៉ាក់សាំង។
វ៉ាក់សំាងPfizer/BioN-

Tech គឺមានបៃសិទ្ធភាព
៩៥% ហើយមិនមានផល-
ប៉ះពាល់ចៃើនទៃតៃFDAបាន
ណៃនាំឱៃយបុគ្គលមានបៃវត្តិ-
អាល្លៃកហៃសុីធ្ងនធ់្ងរនងិស្តៃីមាន
ផ្ទៃពោះតៃូវតៃពិភាកៃសាជាមួយ
វៃជ្ជបណ្ឌិតមុននឹងចាក់ហើយ

ហាមឃត់មិនឱៃយជនកៃម
អាយុ ១៥ឆ្នាំទទួលការចាក់
ទៃ។ នៅចកៃភពអង់គ្លៃស
ដៃលអនុញ្ញាតឱៃយបៃើវ៉ាក់សាំង
នៃះមុនគៃបានហាមជនដៃល
មានអាល្លៃកហៃសុីធ្ងន់ធ្ងរមិនឱៃយ
ទទួលវ៉ាក់សំាងនៃះកៃយពី
បុគ្គលិកសុខាភិបាលបាន
បៃតិកម្មនឹងឱសថនៃះ។
កៃពីបៃទៃសទាំង២នៃះ

បៃទៃសបារ៉ៃន គុយវ៉ៃតនិង
មិកសុិកក៏បានអនុញ្ញាតឱៃយ
បៃើបៃស់Pfizer/BioNTech
ក្នុងគៃអាសន្នផងដៃរ។ រីឯ
បៃទៃសកាណដនិងអារា៉ាប៊ី-
សាអ៊ូឌីតបានធ្វើការអនុញ្ញាត
ឱៃយបៃើបៃស់ពៃញលៃញហើយ។
បៃទៃសកាណដក៏បានទទលួ
វ៉ាក់សំាងដំបូងរបស់ពួកគៃនៅ
ថ្ងៃចន្ទផងដៃរ។រីបៃទៃសបារ៉ៃន
និងអារា៉ាប់រួមក៏បានអនុញ្ញាត
ឱៃយបៃើបៃស់វ៉ាកស់ាងំSinop-
harmរបស់ចនិផងដៃរដោយ
បារ៉ៃនគឺបានអនុញ្ញាតឱៃយបៃើ-
បៃស់ក្នុងគៃអាសន្នហើយ
អារា៉ាប់រួមអនញុ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់
ពៃញលៃញ។ ក្នុងការធ្វើការ-
សាកលៃបងដំណក់កាលទី៣
នៅអារា៉ាប់រួមអ្នកវិទៃយាសាស្តៃ
បានបៃកាសថាវ៉ាក់សំាង Si-
nopharmគឺមានបៃសទិ្ធភាព
៨៦ភាគរយនិងគ្មានផលប៉ះ-
ពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៃ៕

លោកត្រាំពន្រាយារផ្រានការចាក់វ៉ាក់សំាងCovid-19ជូនមន្ត្រាីស្រាត-
វិមានមុនសាធារណជនទូទៅខណៈអាម្រារិកច្រាកចាយទូទំាងប្រាទ្រាស

លោក  Trump  មក ដល់ យន្តហោះ Air Force One ដើមេបីចេញ ទៅបណ្ឌិត េយសភាយោធា West Point ។ AFP

បេក់ សាយ 

កាលពីថ្ងៃទី១២ធ្នូបៃទៃស
អុីសៃអៃលបានបៃកាសថា
ខ្លួនបានបង្កើតទំនាក់ទំនង
ការទូតជាមួយពៃះរាជាណ-
ចកៃប៊ូតង់(Bhutan)ដៃល
មានពៃំដៃនជាប់ជាមួយនឹង
បៃទៃសឥណ្ឌានិងចិននៅក្នុង
ពធិចីុះកចិ្ចពៃមពៃៀងមយួដៃល
តៃវូបានរៀបចំឡើងនៅនិវស-
នដ្ឋានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអុី-
សៃអៃលបៃចាំនៅឥណ្ឌាគឺ
លោកRonMalka។
លោករដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស

GabiAshkenaziបានចាត-់
ទុកពិធីនោះជាពៃឹត្តិការណ៍ដ៏
សំខាន់មួយក្នុងការឱៃយទំនាក់-
ទំនងរវងអុីសៃអៃលនិងអា-
សុីកាន់តៃជៃលជៃថៃមទៀត។
លោកបានថ្លៃងថា៖«វដ្ដនៃ

ការទទួលសា្គាល់អុីសៃអៃល
កំពុងរកីចមៃើនកាន់តៃធំឡើង»
ដោយបន្ថៃមថាលោកសងៃឃឹម
ថានងឹសា្វាគមន៍ពៃះរាជាណចកៃ
ប៊ូតង់មកបំពៃញទសៃសនកិច្ច
អុីសៃអៃលនៅពៃលវៃលា
ណមួយនៅឆ្នាំកៃយ។
កៃសួងការបរទៃសបាន

និយាយថាលោកAshkena-

ziនិងសមភាគីប៊ូតង់ Tandi
Dorji បានធ្វើការពិភាកៃសា
រចួរាល់ហើយនងិបានឯកភាព
ចំពោះកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ
លើវសិយ័គៃបគ់ៃងទកឹកសកិម្ម
ការថៃទាំសុខភាពនិងវិស័យ
ផៃសៃងៗទៀត។
បៃទៃសអុីសៃអៃលធា្លាប់

មានទនំាក់ទនំងជាមយួបៃទៃស
ប៊ូតង់តាមរយៈMashavជា
ទីភា្នាក់ងារអភិវឌៃឍន៍អន្តរជាតិ
របស់ខ្លួននិងបានទទួលយក
និសៃសិតឱៃយធ្វើការងារទៅលើ
គមៃងកសិកម្ម។
ប៊ូតង់គឺជាបៃទៃសតូចមួយ

ដៃលមានផ្ទៃដី៣៨៣៩៤
គឡីមូ៉ៃតៃការ៉ៃជាទទូៅបៃកាន់
ភា្ជាប់នយោបាយការបរទៃស
ឯកោនយិម។បៃទៃសនៃះមាន
ទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយ
បៃទៃសចំនួន៥៣នៅក្នុងពិភព-
លោក(ក្នុងនោះមានសហ-
ភាពអឺរ៉ុបផងដៃរ)។
ការបង្កើតទំនាក់ទំនងជា-

មួយបៃទៃសប៊ូតង់នៃះ នឹង
កា្លាយដំណក់កាលថ្មីនៅក្នុង
ការធ្វើឱៃយចំណងទាក់ទងរបស់
អុីសៃអៃលនៅអាសុីកាន់តៃ
សុីជមៃថៃមទៀត។
លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីអុសីៃ-

អៃលបៃនចាមនីនៃតានយីា៉ោហ៊ូ
បានសាទរចំពោះកិច្ចពៃម-
ពៃៀងនៃះដោយបានថ្លៃងនៅ
ក្នុងសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍មួយថា
បៃទៃសអុសីៃអៃលកពំងុមាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយបៃទៃស
ដទៃទៀតដៃលចងប់ង្កើតទនំាក-់
ទំនងជាមួយរដ្ឋជ្វីហ្វនៃះ។
កចិ្ចពៃមពៃៀងជាមយួពៃះរា-

ជាណចកៃបូ៊តង់បានកើតឡើង
ប៉នុា្មានថ្ងៃកៃយពីបៃទៃសមា៉ោរ៉កុ
បានពៃមពៃៀងឱៃយទំនាក់ទំនង
ជាមួយអុីសៃអៃលល្អបៃសើរ
ឡើងវញិជាបៃទៃសអារា៉ាបទ់៤ី
ដៃលបានធ្វើបៃបនៃះចាប់-

តាំងពីខៃសីហាមកម្លៃ៉ះ។
បើតាមអ្នកវិភាគខ្លះ បានឱៃយ

ដឹងថា បៃទៃសដទៃទៀតអាច
នឹងធ្វើតាមមានដូចជាបៃទៃស
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត និងបៃទៃស
ខ្លះទៀតនៅអាសុីតាមធម្មតា
បៃឆំងនឹងអុីសៃអៃលមាន
ដូចឥណ្ឌូនៃសុីជាដើម។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទតូRon

Malkaបានថ្លៃងនៅលើគៃហ-
ទំព័រធ្វីធើរថា៖«កិច្ចពៃមពៃៀង
នៃះនងឹផ្តល់ឱកាសយា៉ោងចៃើន
ឱៃយមានកិច្ចសហបៃតិបត្តិការ
ដើមៃបីផលបៃយោជន៍ នៃបៃជា-
ជនទាំង២»៕

អីុស្រាអ្រាលចុះកិច្ចព្រាមព្រាៀងការទូតផ្លវូការជាមួយព្រាះរាជាណាចក្រាបូ៊តង់



សៅសម្ភស្ស

មន្ទីរបញ្ចកោណ(Penta-
gon) បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ
ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់(CIA)ថា
ខ្លួនគ្រាងនឹងដកការគាំទ្រា
យោធាមួយភគធំដ្រាលត្រាង
ផ្ដល់ដល់ប្រាសកកម្មប្រាឆាំង
ភ្រារវកម្មរបស់ CIAនៅដើម
ឆា្នាំក្រាយន្រាះ។
ន្រាះបើតាមការឱ្រាយដឹងពីរដ្ឋមន្ត្រាី

ការពារជាតិស្តីទីលោកChris-
topherMillerជម្រាបជូន
ប្រាធានទីភ្នាក់ងារCIAលោក
GinaHaspelក្នងុលខិតិមយួ
កាលពីសបា្ដាហ៍ម៊ន។
យ៉ាងណាមញិគ្រាមនិទាន់ដងឹ

ច្រាបាស់ទ្រាថាតើការសម្រាចចតិ្ត
ន្រាះនងឹជះឥទ្ធពិលដល់ប្រាសក-
កម្មប្រាឆាំងភ្រារវកម្មនៅទូទាំង
ពិភពលោករបស់ទីភ្នាក់ងារ
CIAប៉៊នណានោះទ្រាប៉៊ន្ត្រាជា
ទូទៅប្រាសកកម្មន្រាះពឹងផ្អ្រាក
លើយោធារបស់មន្ទីរបញ្ច-
កោណ សហរដ្ឋអាម្រារិកដើម្រាបី

ជាការគាំទ្រាខាងការដឹកជញ្ជូន
តាមផ្លវូអាកាសសម្ភារនងិផ្ន្រាក
ព្រាទ្រាយយោធាផងដ្រារ។
ការសម្រាចដូចន្រាះ នឹងត្រាូវ

ចាប់ផ្ដើមពីថ្ង្រាទី៥មករាតទៅ
ដោយដកក្រា៊មយោធា DOD
(មនសមជិកច្រាើនបំផត៊ក្នុង
ពិភពលោក)និងឧបករណ៍យោ-
ធាមួយចំនួនរួមទំាងដ្ូរនសម្រាប់
ប្រាយ៊ទ្ធថ្រាមទៀតផង។
អ្នកនាំពាក្រាយរបស់ទីភ្នាក់ងារ

CIAអ្នកស្រាីNicoledeHaay
ថ្ល្រាងថា៖«មនិមនទនំាក់ទនំង
នងិភពជាដ្រាគណូារងឹមងំជាង
ទនំាក់ទនំងរវាងទភី្នាកង់ារCIA
និងក្រា៊មយោធាDoDន្រាះទ្រា។
ភពជាដ្រាគូដ៏រឹងមំន្រាះហើយ
បាននំាឱ្រាយមនសមទិ្ធផលជឿន-
លឿនដល់សន្តិសខ៊ជាតិរបស់
សហរដ្ឋអាម្រារិកយ៉ាងខា្លាំង
ហើយយើងមនសង្រាឃឹមថា
ក្រាម៊យោធាDoDនងិCIAបន្ត
កិច្ចសហការជិតស្នទិ្ធន្រាះសម្រាប់
ឆា្នាំខាងម៊ខ»។
លោកEricOehlerich

អតីតកងទ័ពជើងទឹកNavy
SEALបានប្រាប់ABCថាការ-
ដកថយពីក្រាសួងការពារជាតិ
ក្នងុប្រាតបិត្តកិារប្រាឆាងំភ្រារវកម្ម
CIA«អាចគ្រាន់ត្រាត្រាូវជាសកម្ម-
ភពគាទំ្រាហ្រាតផ៊លនយោបាយ
ប៉៊ណ្ណោះ»។
លោកOehlerichមនប្រា-

សាសន៍ថា៖«ទំនាក់ទំនងនៅ
នឹងកន្ល្រាងនិងទំនាក់ទំនងជា-
មយួអ្នកខាងលើគឺរងឹមំស្រាប់
ហើយ។ប៉៊ន្ត្រាការដ្រាលមកដក
ជនំយួពីភ្នាក់ងារន្រាះប្រាៀបដូច
យកកំាបិតចិតដងឯងអី៊ចឹង»។
មន្ត្រាីសហរដ្ឋអាម្រារិកជាន់-

ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតបានប្រាប់CNN
ថា លិខិតដ្រាលលោក Miller
ផ្ញើទៅCIAដ្រាលថាក្រាសួង
ការពារជាតិឈបគ់ាទំ្រាCIAន្រាះ
អាចមនន័យថាCIAនឹងមិន
អាចបន្តប្រាសកកម្មភ្រារវកម្មន្រាះ
បានទៀតទ្រា។
លោក Darrell Blocker

អតីតអន៊ប្រាធានមជ្រាឈមណ្ឌល
ប្រាឆាងំភ្រារវកម្មរបស់ទភី្នាកង់ារ

CIAបាននយិយថាការដកជ-ំ
នយួន្រាគនំតិផ្តចួផ្តើមលើប្រាស-
កម្មរបស់ទភី្នាកង់ារCIAដោយ
ក្រាសងួការពារជាតិន្រាះដចូជា
ការបំផ្លាញការងារដ្រាល CIA
បានធ្វើហើយទាំងស្រា៊ង។
គរួបញ្ជាក់ផងដ្រារថាការផ្លាស់

ប្តូរមួយន្រាះ នឹងកា្លាយជាការ
ផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយច៊ង
ក្រាយបង្អស់ក្រាមតំណ្រាងរបស់
លោកប្រាធានាធិបតីDonald
Trump ដ្រាលបានផ្តួចផ្តើម
បង្កើតមន្ត្រាីសំខាន់ៗនិងធ្វើឱ្រាយ
មនការរង្គោះរង្គើក្នុងមន្ទីរន្រាះ
ចាប់តាងំពីការចាញ់ឆ្នាតលោក
JoeBidenមក។
រដ្ឋបាលTrump កាលពី

ព្រាលថ្មីៗន្រាះក៏បានប្រាកាស
អពំីការដកកងទព័អាម្រារកិមយួ
ចនំនួធំច្រាញពីប្រាទ្រាសអាហ្វ-
ហ្គោនីសា្ថានអ៊ីរា៉ាក់និងសូម៉ាលី
ហើយបានដកតំណ្រាងមន្ត្រាី
ដឹកនាំស៊ីវិល របស់មន្ទីរបញ្ច-
កោណកាលពីប៉៊នា្មានសបា្តាហ៍
ម៊ន។ជាមួយគា្នាន្រាះលោក
Trumpក៏បានយកមន្រា្តីស្មាះ-
ត្រាង់ខាងលោកមកជំនួស
តំណ្រាងមន្ត្រាីទាំងនោះវិញ។
កាលពីថ្ង្រាស៊ក្រាសបា្តាហ៍ម៊ន

មន្ទីរបញ្ចកោណបានប្រាកាស
ថាខ្លួននឹងដកទ័ពសហរដ្ឋអា-
ម្រារិកមួយភគធំច្រាញពីប្រា-
ទ្រាសសមូ៉ាលីតាមបញ្ជារបស់
លោក Trump។មន្ទីរបញ្ច-

កោណ មិនបានផ្តល់ព័ត៌មន
លម្អតិស្ដីពីការដកទព័ច្រាញន្រាះ
ទ្រា គ្រាន់ត្រាបានបញ្ជាក់ក្នុង
ស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍ខ្លីមួយថា
កងទ័ពសហរដ្ឋអាម្រារកិនឹងត្រាវូ
ដកច្រាញពីប្រាទ្រាសសមូ៉ាលីនៅ
ដើមឆា្នាំ២០២១ន្រាះ។
មន្ទីរបញ្ចកោណ បាននិ-

យយថា ការដកទ័ពច្រាញពី
ប្រាទ្រាសសមូ៉ាលីមនិម្រានជាការ
បញ្ចប់ន្រាកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាង
ប្រាឆាងំភ្រារវកម្មទ្រាប៉ន៊្ត្រាគឺជាការ
សម្ដ្រាងភពស្រាងាកចតិ្តប៉ណ៊្ណោះ
ហើយការសម្រាចចតិ្តន្រាះអាច
នឹងសម្រាចឡើងវិញនៅព្រាល
ណាមយួក្នងុអឡំងុព្រាលលោក
Bidenចូលកាន់តំណ្រាង៕

សុខស្ីលុច

កាលពីថ្ង្រាទី១២ធ្នូក្រា៊មHacker
ដ្រាលគ្រាជឿថាកពំង៊ធ្វើការឱ្រាយប្រាទ្រាស
រស៊្រាសីុបានត្រាតួពនិតិ្រាយដណំើរការអ៊មី្រាល
ផ្ទ្រាក្នុងនៅឯក្រាសួងរតនាគារនិង
ក្រាសងួពាណជិ្ជកម្មសហរដ្ឋអាម្រារកិ។
ប្រាភពអនាមិកបាននិយយថាការ-
លចួចូលទៅប្រាពន័្ធអ៊ីម្រាលន្រាះគឺមន
លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដ្រាលធ្វើឲ្រាយមនការ-
ប្រាជ៊ំក្រា៊មប្រាឹក្រាសាសន្តិស៊ខជាតិនៅឯ
ស្រាតវិមនសហរដ្ឋអាមរិក។

មន្រា្តីសហរដ្ឋអាម្រារិក មិនបាននិ-
យយអ្វីច្រាើនទ្រា ក្រាពីក្រាសួងពា-
ណជិ្ជកម្មដ្រាលបានបញ្ជាកថ់ាមនការ
រំលោភបំពានលើទីភ្នាក់ងារមួយក្នុង
ចំណមទីភ្នាក់ងាររបស់ក្រាសួងខ្លួន
ហើយពួកគ្រាបានស្នើស៊ំទីភ្នាក់ងារ
សន្តិសខ៊បច្ច្រាកវិទ្រាយាសន្តិសខ៊ហ្រាដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធនងិFBIដើម្រាបីស៊ើបអង្ក្រាត
ករណីន្រាះបន្ថ្រាម។
រដ្ឋាភបិាលសហរដ្ឋអាម្រារកិមនិបាន

កំណត់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈ
ថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រាយការលចួ

ចលូក្នងុប្រាពន័្ធបច្ច្រាកវទិ្រាយារបស់ក្រាសងួ
នោះទ្រាប៉ន៊្ត្រាជនអនាមកិ៣នាក់បាន
និយយថាបច្ចុប្រាបន្នន្រាះប្រាទ្រាសរ៊ស្រាសុី
ត្រាូវបានគ្រាគិតថាជាអ្នកវាយប្រាហរ
តាមបច្ច្រាកវិទ្រាយាន្រាះ។ ជនអនាមិក២
នាក់បាននយិយថាការរំលោភបពំាន
ទាំងន្រាះគឺទាក់ទងទៅនឹងយ៊ទ្ធនាការ
មយួដ្រាលពាកព់ន័្ធនងឹការhackដ្រាល
ត្រាូវបានបងា្ហាញនាព្រាលថ្មីៗ ន្រាះទៅ
លើក្រាម៊ហ៊ន៊FireEyeដ្រាលជាក្រាម៊-
ហ៊ន៊សន្តសិខ៊អ៊នីធណឺតិរបស់សហរដ្ឋ-
អាម្រារកិដ្រាលធ្វើការជាមយួរដ្ឋាភបិាល
និងកិច្ចសន្រាយាពាណិជ្ជកម្ម។
នៅក្នងុស្រាចក្តថី្ល្រាងការណ៍មួយដ្រាល

ត្រាវូបានបង្ហាះនៅលើហ្វ្រាសប៊៊កក្រាសួង
ការបរទ្រាសរ៊ស្រាសុីបាននិយយថាការ
ចោទប្រាកាន់ន្រាះជាការប៉៊នប៉ងគា្មាន
មូលដ្ឋានមួយទៀតរបស់ប្រាព័ន្ធផ្រាសព្វ-
ផ្រាសាយអាម្រារិកក្នងុការស្តបីនោ្ទោសប្រាទ្រាស
រស៊្រាសុីចពំោះការវាយប្រាហរតាមអន៊ធី-ឺ
ណិតប្រាឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារអាម្រារិក។
គ្រាហទំព័រSolarWinds បាន

បង្ហាះនៅលើគ្រាហទំព័ររបស់ខ្លួនថា
អតិថិជនរបស់ខ្លួនរួមមន ក្រា៊មហ៊៊ន
Fortune500របស់អាម្រារកិដ្រាលជា
ក្រា៊មហ៊៊នផ្តល់ស្រាវាទូរគមនាគមន៍

កំពូលៗទាំង១០របស់សហរដ្ឋអា-
ម្រារកិដ្រាលជាសាខាទាងំ៥ន្រាយោធា
សហរដ្ឋអាម្រារិកក្រាសួងការបរទ្រាស
ទីភ្នាក់ងារសន្តិស៊ខជាតិនិងការិយ-
លយ័ប្រាធានាធបិតីសហរដ្ឋអាម្រារកិ។
ប្រាភពបាននិយយថាក្រា៊ម Hacker
បានលួចចូលប្រាព័ន្ធNTIA,Micro-
soft'SOffice 365។អ៊ីម្រាលរបស់
បគ៊្គលកិនៅទីភ្នាកង់ារន្រាះត្រាវូបានត្រាតួ
ពិនិត្រាយដោយពួកHackerអស់រយៈ-
ព្រាលជាច្រាើនខ្រាមកហើយ។
អ្នកនំាពាក្រាយទីភ្នាក់ងារសន្តស៊ិខបច្ច្រាក-

វិទ្រាយា និងសន្តិស៊ខហ្រាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បាននយិយថាពកួគ្រាកពំង៊ធ្វើការជា
មយួដ្រាគទូភី្នាកង់ារទាកទ់ងនងឹសកម្ម-
ភពដ្រាលត្រាូវបានរកឃើញនៅលើ
បណា្តាញរដ្ឋាភិបាល។CISAកំព៊ងផ្តល់
ជំនួយបច្ច្រាកទ្រាសដល់អង្គភពដ្រាល
រងផលប៉ះពាល់នៅព្រាលពកួគ្រាធ្វើការ
ដើម្រាបីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងកាត់-
បន្ថយបញ្ហាដ្រាលអាចកើតមន។
អ្នកជនំាញខាងសន្តសិខ៊តាមអ៊នីធ-ឺ

ណិតលោកDmitriAlperovitchបាន
ប្រាប់សារព័ត៌មនAssociatedPress
ថា៖«សកម្មភពន្រាះអាចប្រាកា្លាយទៅ
ជាយ៊ទ្ធនាការចារកម្មដ្រាលមនឥទ្ធិ-

ពលបំផ៊តមួយនៅក្នុងកំណត់ត្រា»។
ក្រាម៊ហ៊៊នស៊វត្ថភិពអី៊នធឺណិត Fi-

reEyeបាននិយយថាក្រាម៊Hacker
បរទ្រាសបានលួចចូលក្នុងបណា្តាញ
របស់ខ្លនួហើយបានលួចយកឧបករណ៍
លួចចូលប្រាព័ន្ធរបស់ក្រា៊មហ៊៊នផ្ទោល់
កាលពីប៊៉នា្មានថ្ង្រាម៊នន្រាះ។ក្រាម៊ហ៊៊នន្រាះ
ត្រាូវបានគ្រាលួចចូលតាមរយៈប្រាព័ន្ធ
គ្រាប់គ្រាងបណា្តាញSolarWinds។
ក្រា៊មហ៊៊នSolarWindsបានប្រាប់

សារព័ត៌មន AssociatedPress
កាលពីថ្ង្រាទី១៣ធ្នូថាភពងាយរង-
គ្រាះដ្រាលអាចកើតមនទាកទ់ងនងឹ
បច្ចុប្រាបន្នភពប្រាព័ន្ធដ្រាលបានច្រាញ-
ផ្រាសាយកាលពីដើមឆា្នាំន្រាះ។
លោកAlperovitchបាននិយយថា

ប្រាសនិបើត្រាវូបានលចួចលូក្នងុប្រាពន័្ធ
ដោយជោគជ័យនោះក្រាម៊ហ៊៊នSolar-
Windsអាចធ្វើឱ្រាយក្រាម៊hackerចូល
មើលឯកសារនៅក្នុងនោះទាំងអស់។
ការវាយប្រាហរលើបច្ច្រាកវិទ្រាយាន្រាះ

កើតឡើងត្រាប៉៊នា្មានថ្ង្រាប៉៊ណ្ណោះបនា្ទោប់
ពីមន្ត្រាីសហរដ្ឋអាម្រារិកបានព្រាមនពី
អ្នកធ្វើសកម្មភពអ៊នីធណឺតិដ្រាលមន
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាល រ៊ស្រាសុី
ដើម្រាបីកំណត់គោលដៅទិន្នន័យ៕

រុស្ស៊ីតូ្វបានគ្សង្ស័យថាបានលួចចូលអុម្ីលក្សងួរតនាគារអាម្រិក

ថ្ង្រាអងា្គោរទី១៥ែខធ្នូឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១១

មន្ទីរបញ្ចកោណគ្ងដកការ
គំាទ្ប្សកកម្មប្ឆំាងភ្រវកម្ម
របស់CIAនៅដើមឆា្នាក្ំយ

លោកJoeBidenថ្លង្នៅក្នុងអំឡុងការប្កាសត្ងតំាងគណៈរដ្ឋមន្ត្ីថ្មីកាលពីថ្ង្ទី១១ធ្នូឆ្នាំ២០២០។AFP

លោករដ្ឋមន្ត្រីតនាគារអាម្រិកSteveMnuchinថ្លង្ពាក់ព័ន្ធប្ក់កម្ចសីម្ប់សន្តសុិខជាតិ។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ សម្ភស្ស

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង មហាផ្ទៃលោក  Karl 
Nehammer  បាន និយាយ  ថា  ប៉ូ-
លសិ អទូៃសី បាន ឃាតខ់្លនួ ជន សងៃសយ័ 
យា៉ាងហោច  ៥ នាក់  និង រឹបអូស ឃា្លាំង 
អាវុធ ដ៏ធំ ១  គៃប់ រំសៃវ  និង គៃប់- 
បៃកដៃដៃល   ប៉នុបង៉ បង្កើត កៃមុ ជៃលុ- 
និ យមនៅ ក្នុង បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ ។

លោក Nehammer  បាន បៃប់  
សន្នសិទី សារពត័ម៌ាន នៅទ ីកៃងុ វយីៃន 
កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ ថា មនុសៃស ៥នាក់តៃូវ 
បាន ចាប ់ខ្លនួ បនា្ទាបព់ ីមាន ការ ឆៃក ឆៃរ  
ផ្ទះជា បន្ត បនា្ទាប់។ «យើង បាន  ចៃញ 
វិធានការ ធំ សមៃបើម  មួយ បៃឆំង នឹង 
ពកួសា្ដា ំនយិម  នៅ បៃទៃស អទូៃសី  នងិ 
ឧកៃិដ្ឋកម្ម គៃងឡើង  ហើយស្វៃង រក 
ឫសគល់  ថា តើពួកនៃះ មានទំនាក់ទំ-
នង  គ្នា យា៉ាង ដូចម្ដៃច ?»។ 

លោក Nehammer  បាន បន្ថៃម ថា 
កៃុមនៃះ បាន បង្កើត ឃា្លាំង អាវុធ ដ៏ធំ 
មួយ ក្នុងគោល បំណង វាយ បៃហារ 
សង្គម លទ្ធិ  បៃជា ធិបតៃយៃយ  និង សៃរី-
ភាព មូលដ្ឋាន។

លោក  Gerhard Purstl  មៃប៉លូសិ 
នៅ ទីកៃុងវីយៃន  បាន ពិពណ៌នា ថា  
អាវុធ ដៃលបាន រឹបអូសនៃះ គឺជា 
ករណធី ំជាង គៃ ក្នងុ រយៈ ពៃលជា ចៃើន 
ទសវតៃសរ ៍មកនៃះ  ដោយ បន្ថៃមថា  អាវធុ 
ទាងំនៃះ  នងឹ តៃវូ បៃើ ដើមៃប ីបង្កើត កៃមុ- 
ជៃុល និយម បៃដប់ អាវុធ នៅ រដ្ឋបាវា៉ា- 
រៀភាគ ខាងតៃបូង បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ ។

ជន សងៃស័យ ចំនួន៥ នាក់ តៃូវ បាន ឃុំ- 
ខ្លួន ក្នុង បៃទៃស អូទៃីស ក្នុង ចំណោម 
នោះ  បរុស មា្នាក ់តៃវូបាន អាជា្ញាធរ សា្គាល ់

ថា ជនដៃលតៃង បង្ក សកម្មភាព ដើមៃបី 
គទំៃព ួកសា្ដានំយិម។ បៃពន័្ធផៃសព្វ ផៃសាយ 
ក្នុងសៃុកបាននិយាយ  ថា លោក តៃូវ 
បាន  គៃ សងៃស័យថា មាន ពាកព់ន័្ធ ជា មយួ 
យុទ្ធនាការ បំផ្ទុះ គៃប់បៃក ដៃលបាន 
ធ្វើឱៃយ កកៃើក ដល់ បៃទៃស អូទៃីស ក្នុង 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០។

បៃស កកម្មនៃះ គជឺា ផ្នៃក មយួ នៃ ការ- 
សុើបអង្កៃត ដំបូង ទាក់ទិន នឹង បទ- 
ល្មើស  គៃឿង ញៀន  ប៉នុ្តៃ មនៃ្ត ីប៉លូសិ ក ៏
បានរក ឃើញទំនាក់ទំនង រវាង កៃុម 
សា្តានំយិម  នងិ ឧកៃដិ្ឋកម្ម ដៃល ប៉នុបង៉ 
ធ្វើ ឡើង  ដោយ កៃុមនៃះ ក្នុងពៃល ជា- 

មួយ គ្នា ផងដៃរ។
បណ្តាញ កៃុម ប៉ូលិសនៃះ បាន ដំ-

ណើរការ យា៉ាង សកម្ម នៅក្នុង បៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់ ដោយមាន មនៃ្តី មក ពី ទីកៃុង 
បាវា៉ារៀ  និង រីន វៃភហា្វាលៀ ខាងជើង ក៏ 
ចូលរួម ក្នុងការ សុើប អង្កៃត នៃះដៃរ។

 បើ តាម សម្ត ីរបស ់លោក Mi-chael 
Mimra  ព ីការយិាលយ័ ប៉លូសិ ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ រដ្ឋ នៅទី កៃងុ វីយៃន បូ៉លិស រឹប អូស   
បាន អាវុធ ពាក់ កណ្តាល ស្វ័យ បៃវត្តិ  
និង ស្វយ័   បៃវត្ត ិចំនួន ២៥ដើមដៃល   
បូ៉លិស ជឿ ថា  ជា ករណី ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ។ 

លោកMimra  បាន បន្ថៃមថា ប៉លូសិ 
បាន រកឃើញ រថយន្ត ដឹក ទំនិញ ១ 
ដៃល មានដឹក កាំភ្លើង យន្តធុន សៃល  
Uzi  កាំភ្លើងអា កា ៤៧ដើម  កាំភ្លើង- 
យន្ត  មា៉ាក  Scorpion  និង គៃប់ រំសៃវ 
ជា  ដើម។  អាវុធ និង គៃប់ កាំភ្លើង ជា 
ចៃើន ទៀត តៃូវបាន រឹបអូស កាល ពី 
ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ខណៈ  គៃប់ រំសៃវ ជាង 
១០មុនឺ គៃប ់តៃវូបាន រកឃើញ នៅ ក្នងុ 
ឃា្លាំង ១ នៅ បៃទៃស អូទៃីស។

អាវធុ ស្វយ័ បៃវត្ត ិ នងិ ពាក ់ កណ្តាល- 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិសរបុ ចនំនួ ៧៦ តៃវូ បាន រក 
ឃើញ ជាមួយ នឹង កាំភ្លើង ចំនួន ១៤ 

ដើម   គៃប់ កាំភ្លើង  និង គៃប់បៃក ដៃ 
ចំនួន  ៦ ដើម ក៏ ដូចជា  គៃប់បៃក  និង 
គៃឿង ផ្ទុះ ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល អាវធុ មយួ- 
ចនំនួ តៃវូ បាន វៃច ខ្ចបរ់ចួ រាល ់ដើមៃបីដកឹ- 
ជញ្ជូន ។

លោក  Mimra  បាន នយិាយ ថា  មក 
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន ការសុើប អង្កៃត នៅក្នុង 
បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់បានឈាន ដលក់ារ- 
ចាប់ខ្លួន មនុសៃស ២នាក់  និង រឹបអូស 
គៃឿងញៀន បាន មួយ ចំនួនធំ ហើយ។

ចំណៃក ឯ កៃុម អ្នកសុើប អង្កៃត  
បច្ចុបៃបន្ន ក៏ កំពុង ពៃយាយាម ស្វៃង រក បៃ-
ភព ដើម នៃ អាវុធ ទាំងនៃះ ដោយ ធ្វើ 
កោស លៃយ វិច័យ  ដើមៃបី ពិនិតៃយ មើលថា 
តើ  ពួកគៃ ធា្លាប់ បាន  បៃើបៃស់ ក្នងុ ឧកៃដិ្ឋ- 
កម្ម ដៃរ ឬទៃ។  លោក  Mimra  បាននិ-
យាយ ថា៖«ការសុើបអង្កៃត បាន ចាប់- 
ផ្តើម ហើយ  ហើយក ៏តៃវូ ចណំយ ពៃល 
មួយ រយៈដៃរ »។

គរួ បញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា  កាល ព ីខៃតលុា 
កន្លងទៅ អ្នកសុើប អង្កៃត  អូទៃីស បាន 
ចាប ់ផ្តើមធ្វើ ការ សុើប  អង្កៃត លើករណ ី
ជួញ ដូរគៃឿង ញៀន ពី បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់  
ហើយ បាន  រកឃើញ ថា  បៃក ់ចណំៃញ 
បាន  មក ពី ការ លក់ គៃឿង ញៀនតៃវូ  បាន   
គៃ បៃើបៃស់ ដើមៃបី ទិញ អាវុធ ទំាងនៃះ ។

កៃុម ភា្នាក់ងរ សុើប អង្កៃត អាល្លឺម៉ង់ 
មាន ការពៃួយ បារម្ភ កាន់  តៃ  ខា្លាំង  ឡើង 
ចំពោះ សកម្មភាព គំរាម កំហៃង ដៃល 
បង្កឡើង ដោយ   កៃមុ សា្តានំយិម បនា្ទាបព់ ី
មាន    ការ កើន ឡើង នវូ ឧកៃដិ្ឋ កម្ម នយោ- 
បាយនិង ការ ចូលរួម របស់ កៃមុ  សា្តា ំ និ យម  
ជា បន្តបនា្ទាប ់ក្នងុ ការ បៃឆងំ នងឹ វធិាន-  
ការ  ដក់បៃ ទៃស ក្នងុ គៃអាសន្ន នៅ ពៃល   
មាន ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ ១៩៕

លោករ ដ្ឋមន្ត្មីហា ផ្ទអូ្ទី្ស  Karl Nehammer  ធ្វើ សន្ន ិសីទកាស្តនាព្លកន្លង មក។ រូបថត AFP

បូ៉លិសអូទ្រសីចាប់ខ្លនួមនុស្រស៥នាក់និងរឹបអូស
អាវធុបុ៉នប៉ងបង្កើតក្រមុស្តានិំយមនៅអាល្លម៉ឺង់
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ភ្នំពេញៈក្រុមនិស្រសិតខ្ម្ររ-
ចំនួន២ក្រុមមកពីវិទ្រយាស្ថាន
ជាតិពហុបច្ច្រកទ្រសកម្ពុជា
(NPIC) ដ្រលបានឈ្នះការ-
ប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រន្រការ-
ប្រកួតរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលើកទី៧
នៅកម្ពុជានោះបានបន្តឈ្នះ
រង្វាន់២ប្រភ្រទនៅក្នុងការ-
ប្រកួតរ៉ូបូតអន្តរជាតិ ABU-
RoboconFestival 2020
តាមអនឡាញនៅឯប្រទ្រស-
ជប៉នុកាលពីថ្ង្រទី១២ខ្រធ្នូឆ្នាំ
២០២០។
ការប្រកួតរ៉ូបូតអន្តរជាតិ-

ABURoboconFestival
2020បើតាមគម្រងន្រការ-
រៀបចំនោះគឺត្រវូរៀបចំនៅក្នងុ
ប្រទ្រសដ្រនដកីោះហ្វជីី(Fiji)
ត្រដោយសរត្របញ្ហាកវូដី១៩
ទើបបានសម្រចរៀបចំតាម-
អនឡាញជាលើកដំបូងនៅ
ប្រទ្រសជប៉ុនវិញ។
បើតាមគ្រហទំព័រផ្លូវការ-

RoboconCambodiaបាន
ឱ្រយដឹងពីលទ្ធផលន្រការប្រកួត
រ៉ូបូតអន្តរជាតិ ABURobo-
conFestival 2020ថ៖
«ក្រុមរ៉ូបូតកម្ពុជា ឈ្នះពាន
រង្វាន់២ប្រភ្រទ ពីកម្មវិធីប្រកួត-
រ៉ូបូតអន្តរជាតិ ABURobo-
conFestival2020។ក្រុម
CambodiaB-NPIC02
ឈ្នះពានចំណាត់ថ្នាក់ល្រខ៥
និងក្រុមCambodiaA-
NPIC01ឈ្នះពានរង្វាន់
ពិស្រសពីក្រុមហ៊ុនROHM។
ដោយសរត្រកូវីដ១៩ព្រឹត្តិ-

ការណ៍ប្រកួតរ៉ូបូតធំប្រចាំទ្វីប
អាសុីបានបង្វ្ររមករៀបចកំារ-
ប្រកួតតាមអនឡាញ ដ្រល
មានក្រមុចនំនួ២១មកពី១១
ប្រទ្រសក្នងុទ្វបីអាសុចីលូរមួ។
ក្រុមរ៉ូបូតទាំងអស់ត្រូវផលិត-
រ៉ូបូតដើម្របីឱ្រយវាដំណើរការទៅ
តាមវិញ្ញាសប្រកួតដ្រលឆ្នាំ-
ន្រះគឺអំពីរ៉ូបូតបាល់ឱប។
ចំពោះលទ្ធផលឆ្នាំន្រះគឺក្រុម
JapanAចណំាត់ថ្នាក់ល្រខ១
ក្រមុHongKongAចំណាត់-
ថ្នាក់ល្រខ២ក្រុមJapanB
ចំណាត់ថ្នាក់ល្រខ៣ក្រុម
ChinaA ចំណាត់ថ្នាក់ល្រខ
៤។ចណំ្រកក្រមុកម្ពជុាCam-
bodiaBក្រុមThailandA
និងក្រមុVietnamAចំណាត់-
ថ្នាក់ល្រខ៥ស្ទួន»។
ប្រភពដដ្រលបានបន្តទៀត

ថ៖«ដោយឡ្រកសម្រប់ក្រមុ
CambodiaAក៏ទទួលបាន-
ពានរង្វាន់ពិស្រសពីក្រុមហ៊ុន
ROHMផងដ្ររ។សូមបញ្ជាក់
ថក្រមុរូ៉បូតតំណាងកម្ពជុាទំាង-
២មកពីវិទ្រយាស្ថានជាតិពហុ-
បច្ច្រកទ្រសកម្ពុជាដ្រលជា
ជើងឯកនងិជើងឯករងន្រការ-
ប្រកួតប្រជ្រងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិ
លើកទី៧ ឆ្នាំ២០២០ដ្រល
រៀបចំដោយទូរទស្រសន៍ជាតិ-
កម្ពុជា(TVK)។
ចំណ្រកលោកថ្លាងសុច្រន

(Mr.ThlangSochen)ជា
គ្រូដឹកនំាក្រមុនិស្រសិតមកពីវិទ្រយា-
ស្ថានជាតិពហុបច្ច្រកទ្រស
កម្ពុជា(NPIC)ក៏បានឱ្រយដឹង
ពីអារម្មណ៍សប្របាយចិត្តទៅ-
នងឹជយ័ជម្នះរបស់ក្រមុនសិ្រសតិ

ខ្លនួនងិលក្ខណពសិ្រសដ្រល
នាំឱ្រយក្រុមរ៉ូបូតតំណាងកម្ពុជា
ឈ្នះពាន២ប្រភ្រទន្រះដ្ររថ៖
«ក្នុងនាមជាគ្រូ និងតំណាង
ខាងស លានោះគឺមានការ-
សប្របាយចិត្តចំពោះលទ្ធផល
ន្រះព្រះវាជាការទទួលបាន
ជោគជយ័ជាលើកដបំងូផងដ្ររ
សម្រប់កម្ពជុាដ្រលធ្លាប់ចលូ-
រួមប្រកួតកន្លងមក។អ្វីដ្រលខ្ញុំ
មានស្រចក្តីត្រកអររំភើបចិត្ត
នោះគឺក្រុមនសិ្រសតិកម្ពជុាយើង
មាន២ក្រុមទៅចូលរួមប្រកួត

ប្រជ្រងជាមួយក្រុមចំនួន២១
ក្រុមដ្រលមកពី១១ប្រទ្រស
ក្នុងតំបន់អាសុីនោះ។ក្រុម
យើងបានឈ្នះរង្វាន់ទាំង២
ក្រមុត្រម្តងដ្រលមានលក្ខណ-
ពិស្រសជាងគ្របន្តិចសម្រប់
បណា្តាប្រទ្រសជិតខាងយើង
ដូចជាថ្រនិងវៀតណាម»។
លោកថ្លាងសុច្រនបន្តឱ្រយ

ដឹងពីលក្ខណពិស្រសន្រក្រុម
រ៉ូបូតកម្ពុជាដ្រលមានក្រុម
CambodiaB ឈ្នះរង្វាន់
ល្រខ៥ស្ទួនដូចជាក្រុមមកពី

ប្រទ្រសថ្រនិងវៀតណាមនិង
ក្រមុCambodiaAដ្រលឈ្នះ
បានពានរង្វាន់ពសិ្រសពកី្រមុ-
ហ៊ុន ROHMថ៖ «សម្រប់
ក្រមុCambodiaBដ្រលក្រមុ
ន្រះបានឈ្នះល្រខ១ពីការ-
ប្រកួតរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលើកទី៧
នៅកម្ពុជានោះគឺយើងទទួល-
បានការវាយតម្ល្រខ្ពស់ត្រង់
ចំណុចពិស្រសមួយគឺមាន-
គំនិតប្រឌិតខ្ពស់ដោយខ្លួនឯង
មនិចម្លងគ្រ(UniqueIdea)
ដ្រលត្រូវខាងគណៈកម្មការ

បានផ្តល់ពិន្ទុជូនសម្រប់ការ-
ប្រកួតន្រះ។ចំណ្រកឯល្របឿន
វិញ រ៉ូបូតក្រុមយើងក៏មាន-
លក្ខណៈល្អប្រហាក់ប្រហ្រល-
គ្នាទៅនឹងក្រុមរបស់ថ្រនិង
វៀតណាមដ្ររទ្រ។ ចំណ្រក
ក្រមុCambodiaAដ្រលឈ្នះ
បានពានរង្វាន់ពិស្រសពីក្រុម-
ហ៊ុន ROHMនោះក៏ទទួល-
បានការវាយតម្ល្រខ្ពស់ខាងផ្ន្រក
គំនិតប្រឌិតខ្ពស់ដោយខ្លួនឯង
មនិចម្លងគ្រ(UniqueIdea)
ដូចគ្នាផងដ្ររ»៕

កេមុរូ៉បូតCambodiaB-NPIC02ឈ្នះពានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ដូចថេនិងវៀតណាម។រូបRoboconCambodia

កេមុរូ៉បូតកម្ពជុា(CambodiaB-NPIC02)ឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ពីការបេកួតអន្តរជាតិABURoboconFestival2020។រូបថតRoboconCambodia

កេមុរូ៉បូតCambodiaA-NPIC01ឈ្នះពានពិសេសពីកេមុហុ៊នROHM។រូបថតRoboconCambodia

ក្រមុនិស្រសិតវិទ្រយាស្ថានពហុបច្ច្រកទ្រសកម្ពជុាNPICឈ្នះរង្វាន់២
ពីការប្រកួតរូ៉បូតអន្តរជាតិABURoboconFestival2020



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៥ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប       ដ យ     ឆន្ទៈមោះមុតនៅ   ក្នងុ 
កា រ   បំពៃញ          ការ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ការដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន      គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្ត-ី   
ស្នៃហា       វិញ   គឺគូស្នៃហ៍មានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ខ្លាងំ   ។ 
ចំណៃ ក ឯ លាភសកា្ការៈ វិញ   ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទៃ។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្ត ីចៃើន 
ពោលពាកៃយ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គ្នា  ។ 
ការ បៃកប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មាន ផល ចំណៃញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱៃយទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំពៃញ ការ- 
ងារ ផៃសៃង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មាន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណៃក បញ្ហាស្នៃហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍  មាន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មតា។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិញ នឹង ទទួល បានផលល្អគប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។   

 រា សី សៃុតចុះ ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទទួល   ទាន  នានា  បាន ទទួ ល ផល  
ជា   ធម្មតា  ប៉នុ្តៃ តៃវូ ច ំណាយ កមា្លាងំ- 
កាយ   និង កមា្លាំង ចិត្ត យ៉ាង ចៃើន ។ 

ចំពោះ         ការ និយយ   ស្ត ីបៃកប ដយ ក្តគីោរព។ រីឯ  
សៃច         ក្ត ីពៃយាយ ម  មានការ ធ្លាក ់ចុះ ការធ្វើ  ដណំើរ  
ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃូវតៃ មាន ការ បៃុង បៃយ័ត ្ន    
ឱៃយ    បានខ្ពស់ ផង ទើ ប ទទួល បា នសៃចក្តី សុខ ។   
ចំពោះ     សៃចក្តី ស្នៃហា មានការ យល់ចិត្ត គ្នា  ល្អ។    

រា សីសៃតុចុះខ្លាងំ ។ គៃះកាច 
អាច នឹងកើត ដយសារតៃ ពាកៃយ- 
សម្ត ី ដូច្នៃះតោង   តៃវូ តៃ មាន ការ- 
ពិចារ ណាឱៃយបាន ចៃើនសិន  មុន- 

នឹង  ចៃញ វាចា។ តៃ ចំពោះ សៃចក្តសី្នៃហា  គូស្នៃហ៍ 
ហាក  ់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ បន្តចិ   គបៃបីផ្តល់ 
ភាព ក ក់ក្តៅឱៃយគ្នា  បានចៃើន។ ចំពោះ ការ បៃក ប- 
របររកទទួលទាន នានា អាច បៃឈម  នឹង  ការ  ខត- 
បង់  និង សមៃបូរតៃ រឿងរកំារកូស កើតឡើង ។  

 រាសី ឡើង ខ្ពស់តៃដៃត ។  ថ្ងៃនៃះ 
ការ  និយយ  ស្តី ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផង  
សៃឡាញ់ ពៃញ ចិត្ត  និង មានការ- 
កោត សរសើរ  កៃលៃង  ធ្វើ ឱៃយ លោក- 

 អ្នក មាន កតិ្តយិស   កៃរិ៍្តឈ្មាះ បៃពៃ។  ការ បៃកប-  
របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណៃញ   
គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ    ល្អ- 
បៃសើរ  ខណៈ   ផ្លវូ ចតិ្តក ៏ មាន ស ភាពស្ងប ់សា្ងាត ់ល្អ 
ធ ្វើ ឱៃយ មាន ការ សមៃច ចិត្តបាន យ៉ាងតៃឹម តៃូវ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មាន  សៃចក្តី  មៃតា្តៅ  ករុណា  ទៅដល់  
មនុសៃស សត្វ ទំាង ឡាយ  ចូល ចិត្ត 
ភាព    ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបសា។     

លោក   អ្នក មាន សមត្ថភាព  អាច បំពៃញ ការងារ 
ផៃសៃងៗ ឬ បៃកប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រីឯ ការ- 
ធ្វើ   ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
តៃ  ក៏ តោង យកការ បៃុងបៃយ័ត្នផង។   ចំណៃក 
លាភសកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គប់ចិត្ត។          

ថ្ងៃ១កើត ខៃបុសៃស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី១៥ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ  ើង ខ្ព ស ់ ។ ការ បៃកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណៃ ញ  យ៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មាន អារម្មណ៍ 

សៃស  ់  ថ្លាគួ រ ជាទី មៃតៃី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក  
វឌៃឍន  ភាព  នៃ អាជី វកម្មផៃសៃងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ គបៃបី ប ៃ យ័ត្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្នៃហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ៃប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា   បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
តៃ  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ មានគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សមៃច   ចតិ្តដ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ តៃ បង្កើន ភា ព មា   ្ចា  ស   ់  កា  រ បៃកបដយ ការ ទទលួ-  
ខសុ តៃវូ  ទើប ជា ការ  បៃសើរ ។ ចពំោះ   សៃចក្ត ីស្នៃហា 
គបៃបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ៃស  វរ  ីយ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ពៃល  វៃលា សមៃប់ គៃួ សារឱៃយបាន គៃប់ គៃន់  ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ  អ្នក 
ចូល ចិត្ត     ស ិកៃស  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   
សុខ ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មាន ជំងឺ បៀត- 
បៀន   ខ្លះ  តៃ ដយ  អំ ណាច   កមា្លាំង - 
ចិត្ត មាន     ភាព ខ្លាំងកា្លា  ធ ្វើ ឱៃយ   សុ ខ        ភា ព   

ផ្លវូ  កាយ  មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទៃ ។ ការ          បៃកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណៃញ         
ធម្មតា ។ រីឯបញ្ហា ស្នៃហា     វិញ  គូ ស្នៃហ៍ នឹ ង   មាន ការ- 
អធៃយា  សៃ័យ ឱៃយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អបៃពៃ។ 

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ តៃដៃត។ ការ បៃកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផៃសៃងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អបៃ សើរ។ ចំណៃកឯសៃចក្ត-ី 
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

បៃកប    ទៅ ដ យ សុភមង្គល ។ តៃចំពោះការបំពៃញ 
ការ ងារផ ៃសៃង  ៗ  ក៏  តៃវូ  ត  ៃ បៃងុ បៃ យ័ត្ន   ពិសៃសបៃយ័ត្ន 
មាន  គៃះដយសារទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
បៃកប  ដយស ៃច   ក្ត ីកា្លាហា ន  និងធ្វើការសមៃច-  
ចិត ្តបៃកបដយការ  ទទួល ខុសតៃវូខ្ពស់តៃម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ រាល់ការ - 
បំពៃញ   ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ រមៃង ទទួល- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  បៃ- 

កប  ដយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិយ ស្ត ីមាន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាពល្អ 
ពោល គមឺាន  ចតិ្ត  មៃតា្តៅ  ករណុា ចពំោះ មនសុៃស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា   គសូ្នៃហ ៍យលច់តិ្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម កាន់តៃល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ចៃើន 
បៃកប      ទៅ ដ  យ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ    អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ - 
ការ  បំពៃញ  កិច្ចការផៃសៃងៗ   ចៃើន តៃ  ធ្វើ    

ដ យ      ភាព  មុឺង មា៉ាត់ និង  ហ្មត់ចត់  ហើយ មាន ការ   - 
ជៃម ជៃង    ពី អ្នក ដទៃ  ទើបបានជា ការបៃសើរ ។ 
ចណំៃក    ឯ  សៃច ក្ត ី  ស្នៃហាវញិ    ទាម    ទារ កា  រ យល-់ 
ចិត ្ត  គ្នា  និង ចៃះ អធៃយាសៃ័យ   គ្នា ឱៃយបាន  ចៃើន  ទើប 
ជា   ការល្អ  បៃពៃ សមៃប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្នៃហ៍។  

កៃុង កៀវ : ពៃឹល ធ្លាក់ ល្អិត ៗ   
ទន់ ល្មើយ នៅ ខ្នង ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ដៃល ពាក ់ឧបករណ ៍វាស ់កមៃតិ 
វិទៃយុ សកម្ម ពៃល តៃច់ចរ កាត់ 
ទីកៃុង ខ្មាច  ពៃីពីយ៉ាត របស់ 
អ៊ុយកៃន  ដៃ លតៃូវបាន បោះ- 
បង់ ចោល តាំងពី ឧបៃបត្ដិហៃតុ 
នុយក្លៃអ៊ៃរ ដ៏ អាកៃក់ បំផុត ក្នុង 
លោក នៅ ឆ្នាំ ១៩៨៦ ។ 

ជាង ៣ ទសវតៃសរ៍ កៃយ ពី 
មហន្ដរាយ នុយក្លៃអ៊ៃរ  Cher-
nobyl   បង្ខំ ឱៃយ ជម្លៀស  ពលរដ្ឋ 
រាប់ ពាន់ នាក់ ទៃសចរ ជា ចៃើន 
នាក់   មក លៃង តំបន់ នៃះ ដៃល  
នាំ ឱៃយ កៃុម មន្ដៃី ខិត ខំ ស្វះ ស្វៃង 
ចុះ បញ្ជ ីបៃតកិភណ្ឌ  UNESCO 
ជា ផ្លូវការ ។ 

មគ្គទុៃសក ៍មា៉ាកសុមី ប៉លូវីក ូ
អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ បាន បៃប់ AFP   
ពៃល ធ្វើ មគ្គទុៃសក ៍ទៃសចរណ ៍
រដូវ រងា ថ ៖ « តំបន់ Cherno-
byl បាន កា្លាយ ជា ទឋីាន ដ ៏ពៃញ- 
និយម បំផុត មួយ  ។ ប៉ុន្ដៃ ថ្ងៃ នៃះ 
តំបន់ នៃះ នៅ មិន ទាន់ មាន ងារ  
ផ្លូវ ការ នៅ ឡើយ ទៃ »។ 

វា អាចតៃវូបាន ផ្លាស់ ប្ដរូ កៃម  
គំនិត ផ្ដចួផ្ដើម របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ដើមៃប ីបញ្ចលូ តបំន ់ខ្មាច នៃះ ទៅ 
ក្នុង បញ្ជីបៃតិកភណ្ឌ  អង្គការ 
UNESCO រួម ជាមួយ ទីឋាន 
ដទៃ  ទៀត ដូចជា Taj Mahal 
របស់ ឥណា្ឌា ឬ  Stonehenge 
របស់ អង់គ្លៃស។ 

កៃមុ មន្ដៃ ីរពំងឹ ថ នងឹ មាន ការ-   
ទទួល សា្គល់ពី ទីភា្នាក់ងារ វបៃប-
ធម ៌ របស់ អង្គការ UNESCO 
ដៃល នឹង ជួយ ជំរុញ កំណើន 
វិស័យ ទៃសចរណ៍  និង ក៏ ជួយ   
កិច្ចការ អភិរកៃស អគរ ចំណាស់ 
ទាំង នោះ ផង ដៃរ ។ 

ការ ផ្ទុះរ៉ៃអាទ័រ ទី៤ នៃ  រោង-
ចកៃ វិទៃយុ ស កម្ម    ពី ខៃ មៃសា ឆ្នាំ 
១៩៨៦ បាន បង្ក មហន្ដរាយ 
ដល ់ អ៊ុយកៃន និង បៃឡារុស 

ខូច ខត យ៉ាង ដំណំ  និង តៃូវ 
បោះ បង់ តំបន ់ នោះ ចោល ។ 

អាជា្ញាធរ អ៊យុកៃន   ឱៃយ ដងឹថ 
វា ទំនង ជា មិន មាន សុវត្ថិភាព 
សមៃប់ មនុសៃស រស់ នៅ តំបន់ 
វទិៃយ ុសកម្ម   រយៈ ពៃល ២៤០០០ 
ឆ្នា ំឯនោះ ។ សៃប ពៃល នៃះ វា ក ៏
បាន កា្លាយ ជា ឋាន សគួ ៌សមៃប ់
សត្វ ពៃ  ដយ ពពួក បៃើ ស 
រមា៉ាំង  ដើរ ហើរ យ៉ាង រីករាយ ។ 

ភូមិឋាន និង ទីកៃុង ជា ចៃើន 
ដៃល មាន មនុសៃស រស់ នៅ រាប់ 
សិប មុឺន នាក់ តៃូវបាន បោះ បង់ 
ចោល   តៃ មនុសៃស ចាស់ អាយុ 
លើស ១០០ ឆ្នា ំនៅតៃ បន្ដ រស-់ 
នៅ តំបន់ នោះទោះ បៃឈម 
ហានិភ័យ យ៉ាង ណា ក៏ ដយ ។ 

នៅ កៃុង ពៃីពីយ៉ាត ចមា្ងាយ 
ជាចៃើន គឡីមូ៉ៃតៃ ព ីតបំន ់រោង- 

ចកៃ Chernobyl កា្លាយ ជា 
ទីកៃុង ខ្មាច ។ 

ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ១២៤ ០០០ 
នាក ់ មក លៃង តបំន ់នៃះ កាលព ី
ឆ្នាំ មុន  រួមទាំង ភ្ញៀវ បរទៃស 
១០ មុឺន នាក់ កៃយ មាន ការ- 
ចាក់  ផៃសយ   Chernobyl លើ 
កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍ ជា ហូរ ហៃក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

ការ ទទលួ សា្គល ់ព ីUNESCO 
អាច ជួយ ផៃសព្វផៃសយ តំបន់ ដ៏ 
វិសៃស នៃះ ជា « ទីឋាន ដ៏ គួរ ឱៃយ 
ចង ចា ំ» ដៃល កៃើន រឭំក មនសុៃស 
ជំនាន់ កៃយ  បញ្ចៀស ហៃតុ- 
ការណ៍ អាកៃក់ កើត ម្ដង ទៀត។ 

រដ្ឋាភិបាល អ៊ុយកៃន គៃង 
ដក់ ស្នើ  ទីតាំងមួយ ចំនួនក្នុង 
តំបន់ ជា ទីឋាន បៃតិកភណ្ឌ មុន 
ខៃ មីនា៕ AFP/HR

គំនូរ លើ ជញ្ជាងំ នៃអគារ ភាគកណ្ដាល នៃ ទីកៃងុ ខ្មោច ពៃពីីយ៉ាត  ។ AFP

ទៃសចរ ដើរ ក្នងុ ឧទៃយាន កមៃសាន្ដ   មិន ឆ្ងាយ ពី រោង ចកៃ នុយក្លៃអៃរ៊។ AFP

អុ៊យក្រែនត្រែៀមដាក់ទីក្រែុងខ្មោចរង-
គ្រែះពីវិទ្រែយុសកម្មក្នងុបញ្ជីប្រែតិកភណ្ឌ

កន្ដៃក វិល ក្នងុ ឧទៃយាន កមៃសាន្ដ មួយ  នៃទីកៃងុ ពៃពីីយ៉ាត   តៃវូបាន បោះ បង់ចោល។ រូបថត AFP



ក្រងុឡងុដ៍: ក្រមុ Tottenham Hotspur 
(Spurs) និង Liverpool នៅ ត្រ ចង ភ្ជាប់ 
គ្នា នៅ ទ ីកពំលូ ន្រ តារាង ក្រប ខណ័្ឌ Premier 
League ក្រយ ទាំង ២ក្រុម ល្រងស្មើ  
១-១ ជាមួយ គូប្រកួត រៀងៗ ខ្លួន គឺ ក្រុម 
Crystal Palace និង Fulham ខណៈ  
Pierre-Emerick Aubamyeng ធ្វើ ចូល 
ទី ខ្លួន ឯង នាំ ឱ្រយ  Arsenal ចាញ់ Burnley 
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  ១-០ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។

ក្រមុ Liverpool នងិ Spurs ត្រវូ ប្រឈម 
ជាមយួ គ្នា នៅ កឡីដ្ឋាន Anfield នៅថ្ង្រ ពធុ 
ហើយ ពួក គ្រ បាន ខ្ជះ ខ្ជាយ ឱកាស ដូច គ្នា 
ក្នងុ ការ បន្ថ្រម គម្លាត ពនិ្ទ ុ នា ំមខុ កាន ់ត្រ ឆ្ងាយ 
ក្រយ ក្រុម គូ ប្រជ្រង មន Chelsea, 
Manchester City និង Manchester 
United ភ្លាត់ របូត ពិន្ទុ កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍។

ក្រុម ការ ពារ ជើង ឯក Liverpool ត្រូវ ពឹង 
លើ គ្រប់ បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉្រត្រ របស់ ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ Mohamed Salah នៅ  ១១ នាទី 
មុន ចប់ការ ប្រកួត  ទើប  គ្រច ផុត ពី បរាជ័យ ដ៏ 
គួរ ឱ្រយ ខ្មាស ក្រម ថ្វី ជើង របស់ ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Fulham  ក្រយ ពមីន  ទម្រង ់ល្រងមនិ សវូ 
ល្អ នៅ វគ្គ ទី ១ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ គ្រូប ង្វឹក  លោក 
Jurgen Klopp ខឹង សម្របា យ៉ាងខ្លាំង ។ 

លោក  Klopp នយិយ ថា ៖ « យើង ត្រវូ ការ 
ព្រល ដល ់ទៅ កន្លះ ម៉ាង ទើប យើង រក ឃើញ 
វិធី ល្រង ក្នុង ហ្គ្រម ហ្នឹង បាន  នោះ ហើយ ជា 
មូលហ្រតុ ដ្រល ខ្ញុំ ស្រក រាង ខ្លាំង បន្តិច ដក់ 
ពួក គ្រ ។ ខ្ញុំ គិត ថា ១/២ ម៉ាង ដំបូង  យើង 
អាច ចាញ់  ត្រ  ៦០ នាទី ចុង ក្រយ យើង គួរ 
ត្រ ឈ្នះ ។ ត្រចុង ក្រយ យើង ដណ្ដើម បាន 
ពិន្ទុ អ៊ីចឹង គឺ ប្រសើរ ហើយ » ។ 

Bobby DeCordova-Reid ជយួ ឱ្រយ ក្រមុ 
របស់ លោក Scott Parker នាំមុខ មុន ចប់ 
វគ្គ ទី១ ត្រ Salah ទម្លុះ សំណាញ់ ទី ដោយ 
បាល់ ប៉្រណាល់ ទី ឱ្រយ ក្រុម ភ្ញៀវ តាម ស្មើ វិញ 

នៅ ចុង ម៉ាង  តង់ ទី២ ខណៈ អ្នក គំទ្រ ក្រុម 
ម្ចាស ់ផ្ទះ  ២០០០នាក ់នា កឡីដ្ឋាន Craven 
Cottage រីក រាយ នឹងលទ្ធផល ន្រះ ។

ចំណ្រក ឯ ក្រុម Crystal អាច ត្រូវ ពឹង លើ 
កម្លាំង ចិត្ត  ពី  អ្នក គំទ្រ  ដ្រល ទើប ត្រឡប់ មក 
កាន ់កឡីដ្ឋាន Selhurst Park  លើក ដបំងូ 
ក្នុង រយៈព្រល ៩ ខ្រ  ដើម្របី បង្កើន ការ វាយ បក 
ក្រុម ភ្ញៀវ Spurs នៅ វគ្គ ទី ២ ។ 

គ្រប ់បាល ់របស់  Harry Kane នៅ នាទទី ី 
២៣ ជយួ ឱ្រយ ក្រមុ របស ់លោក Jose Mour-
inho នាំ មុខ មុន ត្រ នៅ ខ្វះ ៩ នាទី ចប់ ការ- 
ប្រកួត កីឡាករ Jeffrey Schlupp មន 
ឱកាស ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីឱ្រយ  Crystal  ស្មើ  ១-១ 
វិញ ហើយ លទ្ធផល នោះ គឺ ផ្លូវការ ត្រ ម្ដង ។ 

ក្រយ ក្រុម  បាន ត្រឹម ១ពិន្ទុ គ្រូបង្វឹក 
របស់ Spurs លោក Mourinho និយយ 
ថា ៖ « ចាប ់ព ីនាទ ីទ៤ី៥ ដល ់៧៥ យើង មនិ 
អាច ល្រង ឬ បង្កើត ឱកាស ពី ក្រម មក វិញ 
ហើយ  យើង បង្កើត កំហុស ច្រើន »។

Spurs និង Liverpool នៅត្រ ឈរ ល្រខ 

១ និង ល្រខ ២ គិត ត្រឹម សបា្ដាហ៍ ទី១២ ន្រះ 
ដោយ មន ២៥ ពិន្ទុ ស្មើ គ្នា ខណៈ  Leices-
ter City ហក់ ទៅ ល្រខ៣ ជាមួយ នឹង  
២៤ពិន្ទុ ក្រយ បំបាក់  Brighton ៣-០។

ដោយ ឡ្រក ក្រុម  Arsenal កំពុង ត្រ ដុន- 
ដប ទៅ ៗ  ក្រយ ភ្លាត់ ចាញ់ ១ ប្រកួត ទៀត 
នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង ក្រម ថ្វី ជើង ក្រុម ក្រប្ររ បាត -  
តារាង Burnley ១-០ ដោយសារ ការត្រត 
ចូល ទី ខ្លួន ឯង របស់  Aubameyang នៅ 
នាទីទី ៧៣  ហើយ ន្រះ ក៏ ជាបរាជ័យ ៣ 
ប្រកួត  ជាប់ ៗ គ្នារបស់ ក្រុម ដ្រល ដឹក នំា 
ដោយ លោក Mikel Arteta ។

លោក Arteta មិន ត្រឹម ត្រ ខក ចិត្ត នឹង ការ- 
បរាជ័យប៉ុណ្ណោះទ្រ ថ្រម ទាំង មិន សប្របាយ- 
ចិត្ត នឹង ការ បណ្ដ្រញ កីឡាករ Granit 
Xhaka  ផងដ្ររ នៅ នាទីទី៥៨ ក្រយ 
ពីមនការពិនិត្រយ វីដ្រអូ ជំនួយ ការ អាជា្ញា- 
កណា្ដាល (VAR) ដ្រលបាន បង្ហាញ ថា 
កីឡាករ សញ្ជាតិស្វ៊ីស ច្របាម ករបស់ Ash-
ley Westwood៕ AFP/VN

ថ្ង្រអង្គរ ទី១៥ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងប៉ារីស:ក្រុម Paris 
Saint-Germain បានបោះ បង់ 
តំណ្រង កំពូល តារាង ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Ligue 1 ក្រយ ចាញ់  Lyon 
នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង ១-០ កាល ពី 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ត្រ រឿង ដ្រល រឹត ត្រ 
យ៉ាប់ ជាង លទ្ធផល ហ្នឹង គឺ ថា  
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Neymar ត្រូវ បាន 
ស្រង ច្រញ ពី ទីលាន ដោយ- 
សារមន របួស កជើង  ។

១គ្រប់ របស់ កីឡាករ Tino 
Kadewere  ធានា ឱ្រយ ក្រមុ Lyon 
នូវ ជ័យ ជម្នះ ជាលើក ទី៧ ក្នុង 
ចណំម ៨ ប្រកតួ ខណៈ ៣ពនិ្ទ ុ
ន្រះ រុញ  ពួក គ្រ ឡើង ទៅ  លំដប់ 
ទី២ ដោយមន ២៩ ពិន្ទុ ស្មើ 
ក្រុម ល្រខ១  Lille ដ្រលយក   
ឈ្នះ  Bordeaux ២-១ ។

PSG ធា្លាក់ ទៅ  ទី៣ ជាមួយ 
នឹង  ២៨ ពិន្ទុ ក្រយ ចាញ់ លើក 
ទី៤ ក្នុង ចំណម  ១៤ ប្រកួត 
នារដូវកាល ន្រះ ត្រ អ្វី ដ្រល គួរ 
បារម្ភ  ខ្លាងំ នោះ គ ឺសខុ ភព របស ់ 
Neymar ដោយសារ ក ជើង 
កីឡាករ អន្តរ ជាតិ ប្រសុីល  រូប- 
ន្រះ មើល ទៅ ដូច អាការ រមួល-  
ក្រពើ ក្រយ មន ការ ឈូស ពី 
កីឡាករ  Thiago Mendes 
ក្នុងម៉ាង បន្ថ្រម បង្គ្រប់ ។

ខ្រស្របម្រើ របស ់ក្រមុ Lyon ត្រវូ 
បណ្ដ្រញ ច្រញ ក្រយ  ពិនិត្រយ 
ឡើង វិញ នូវ វីដ្រអូ ជំនួយ ការ 
អាជា្ញា កណា្ដាល (VAR) ខណៈ 
Neymar ដ្រល មើល ទៅ មន 
អាការ ឈឺ ចាប់ ខ្លាំង ត្រូវ  ស្រង 
ច្រញ ជាមួយ នឹង ការ ផ្ដល ់សញ្ញា 
ភ្លាម ៗ   ដើម្របី សុំ ជំនួយ ពី ព្រទ្រយ ។ 

គ្រូបង្វឹក របស់ ក្រុម PSG 
លោក Thomas Tuchel បាន 
ប្រប់ទូរទស្រសន៍បារាងំ Telefoot  
ថា ៖ « គ្រ (Neymar ) កំពុង 
ទទួល ការ ព្រយាបាល និង នៅ 
ជាមួយ ក្រមុ គ្រពូ្រទ្រយ ហើយ យើង 
ត្រូវ រង់ ចាំ  ត្រស្ត នៅ ថ្ង្រ ស្អ្រក » ។ 

ន្រះ ជា  ជ័យ ជម្នះរបស់ Lyon 
លើ  PSG   នៅ ក្រ ផ្ទះ លើក ទី 
១ តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០០៧ មក ពោល 
គឺ ជា   រដូវកាល ចុង ក្រយ ដ្រល 
ពួក គ្រ  កា្លាយ ជា ជើង ឯក ពាន 
Ligue 1 ហើយ លទ្ធផល ន្រះ 
ផ្ដល ់នវូ ក្ដ ីសង្រឃឹម ថ្ម ីក្នងុ ការ  កា្លាយ 
ជា ក្រុម  ដ្រល មន សិទ្ធិ ប្រជ្រង 
ពាន ពិត ប្រកដ  រដូវកាល ន្រះ ។

គ្រូបង្វឹក របស់  Lyon លោក  
Rudi Garcia  ប្រប់ថា ៖ « យើង 
ការ ពារ បាន ល្អ ដោយ យើង  រារាងំ 
រាល់ ការ ប៉ុន ប៉ង របស់ ពួក គ្រ 
ហើយ បនា្ទាប់ មក យើង ល្រង ល្អ 
គ្រប់ គ្រន់ នៅ តំបន់ ប្រយុទ្ធ 
រហូត អាច ស៊ុត បញ្ចូល ទី  យ៉ាង  
ហោចណាស់ ១គ្រប់ ដ្ររ » ។ 

ចំណ្រក លោក Tuchel វិញ  
និយយបន្ត ថា៖ « ការ មិន បាន 
ឡើង ទៅ ឈរ ទី១ មិន ធ្វើ ឱ្រយ ខ្ញុំ 
បារម្ភ នោះ ទ្រ ។ ត្រ យើង អត់ មន 
យទុ្ធសាស្ត្រ ល្រង ត្រមឹ ត្រវូ ហើយ 
ខ្ញុំ កំពុង ព្រយាយម ដោះស្រយ 
បញ្ហាហ្នឹង ។ យើង មិន ទាន់ មន 
អារម្មណ ៍ល្អ ព្រញ ល្រញ សម្រប់ 
ធ្វើ ការ ប្រកួត ឡើយ។ យើង រក 
មិន  ឃើញ ចង្វាក់ ការ ល្រង  ហើយ 
យើង ល្រង ដោយ មិន មន ការ- 
ផ្ដាត អារម្មណ៍  ព្រមទាំង វិន័យ 
គ្រប់ គ្រន់ » ៕ AFP/VN

ឈនណន

ភ្នំព្រញៈ  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បាន សម្រច ការ ដក់ ឱ្រយអនុវត្ត 
ជា ផ្លូវការនូវ«ការ បើក  ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ 
ប្រចា ំខ្រ តាម ប្រពន័្ធ ធនាគរ អ្រសុលីដី» 
ជនូគ្រ ូបង្វកឹ គ្រជូនំយួ កឡីាករ កឡីា- 
ការិនី ជម្រើសជាតិ ចាប់តំាង ពី ការ - 
ប្រមូល ផ្តុំ  ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ហើយ ការ - 
អនវុត្ត វធិានការ ន្រះ គ ឺទទលួ បានការ- 
គទំ្រ ព្រញទហំងឹ ព ីថា្នាក ់ដកឹនា ំសហពន័្ធ- 
កីឡា ជាតិ ព្រះ ពួក គត់គិតថា ការ- 
បើក តាមកុង ធនាគរ គឺ រក្រសា បាន នូវ 
តម្លាភព និងអាច បើក ប្រក់ ប្រចាំ ខ្រ 
បាន ទៀងទាត់ ជាង ព្រលកន្លងមក។

តាម លិខិត ល្រខ ៦០១៩អយក.
មជហក របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន 
និងកីឡា បាន បញ្ជាក់ថា៖  «ក្រសួង 
សម្រច ធ្វើការ ប្រមូល ផ្តុំ និងដក់ 
ឱ្រយអនុវត្ត ការបើក ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ប្រចាំ- 

ខ្រ តាមប្រពន័្ធ ធនាគរអ្រសុលីដី ជនូ 
គ្រូ បង្វឹក គ្រូ ជំនួយ កីឡាករ កីឡាការិនី -   
ជម្រើសជាត ិចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០២១ តទៅ។ 
ដោយ ឡ្រក ថវកិា របបអាហារ ប្រចា ំថ្ង្រ 
ត្រូវទូទាត់ជូន ទៅ ភគីផ្គត់ផ្គង ់អាហារ 
ប្រចាំ ថ្ង្រ ដល់ ក្រុមជម្រើសជាតិ ជា - 
ប្រចាំ ខ្រ»។

លោក ធិន វិចិត្រ អគ្គ ល្រខ ធិការ 
សហព័ន្ធ កីឡា ចំបាប់កម្ពុជា បាន គំ- 
ទ្រ លើ ការ សម្រចន្រះ ដោយ នយិយ 
ថា៖  « ការ បើក  ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ ប្រចាំ ខ្រ 
តាម ប្រពន័្ធ ធនាគរ ន្រះ វា បានបង្កភព 
ងយ ស្រួលដល់ ក្រុមអត្តពលិក យើង 
ព្រះបើ គត់ចង់បើក ឬមិនចង់បើក 
គគឺត ់អាចរក្រសា លយុ ទកុ ក្នងុកងុ របស ់
គត ់អ៊ចីងឹ ក្នងុនាម សហពន័្ធ សមូអប- 
អរ សាទរ លើ ការងរ ន្រះ»។

ស្រដៀង គ្នា ន្រះ លោក ណយ ផាណា 
អគ្គ ល្រខធិការ សហព័ន្ធ កីឡាកាយ- 
សម្ពន័្ធ កម្ពជុា ប្របថ់ា៖  «សម្របក់ារងរ 

ន្រះ ខ្ញុំគិតថា ល្អ ហើយ ដ្រលបាន 
អនវុត្ត  ស្រប ទៅ តាមការ ចងប់ាន របស ់
យើង គ ឺវាមនិមន បញ្ហា អ្វ ីទ្រ ដោយសារ 
ថវិកា ធា្លាក់ទៅ ចូលទៅ ក្នុង  កុង របស់ 
កីឡាករ កីឡាការិនី ទាំង អស់ អ៊ីចឹងវា 

អត់មនអី ជា ការ លំបាក ទ្រ។ សំខន់ 
ពាក់ព័ន្ធការ បើក កុង តើ គ្រ អនុញ្ញាត 
ឱ្រយបើក អត ់ចពំោះ អត្តពលកិមយួចនំនួ 
ដ្រល គត ់មនអាយ ុអត ់ទាន ់គ្រប ់ ក្នងុ 
ការ បើក កុងធនាគរ អ៊ីចឹងបើក្រសួង 

ជួយ សម្រួល លើការងរ ន្រះ ទៀត វា 
កានត់្រ មន ភព ងយស្រលួ សម្រប ់
ពួក យើង»។

ជាមយួ គ្នា អគ្គល្រខធកិារ សហពន័្ធ 
ខ្ម្ររ  កឡីា ទោចក្រយន  លោក ន ូចរំនី 
យល់ ថា ការ បើក ប្រក់តាមធនាគរ 
នឹង រក្រសា បាននៅតម្លាភព និង អាច 
បើក បាន ទៀងទាត ់ល្អ។ «ខ្ញុ ំគតិថា ជា 
រឿង ល្អ ណាស់ នៅព្រលយើង បើក ប្រក-់ 
ឧបត្ថម្ភតាម រយៈធនាគរ ដ្រល ធ្វើតាម 
ទនំើបកម្ម ហើយការ បើក តាមកងុន្រះ 
យើង មន តម្លា ភព គណន្រយ្រយ ភព 
ប្រសិទ្ធ ភព។ យើងក៏សង្រឃឹម ដ្ររថា 
ការ បើក ប្រក់ឧបត្ថម្ភ តាមប្រព័ន្ធ 
ធនាគរ នឹង  បាន ទៀង ទាត់ប្រចំាខ្រ 
សម្រប ់អត្ត ពលកិ  ព្រះ កន្លង មក ការ- 
បើក ប្រក ់ន្រះ មន ភព យតឺ យ៉ាវបន្តចិ 
អ៊ីចឹង ការ បើក ប្រក់តាម ធនាគរហ្នឹង 
វា មនភព ល្អ  ប្រសើរ និងមន ភព- 
ត្រឹម ត្រូវ ជាងមុន»៕

អ្នកចំាទីGuaita(ស្ដា)ំរបស់Crystalព្រយាយាមរារំាងបល់ពីជើងរបស់Bergwijnរបស់Spurs។AFP

ក្រសួងសម្រចឱ្រយសហព័ន្ធកីឡាជាតិបើកប្រក់ឧបត្ថម្ភប្រចំាខ្រតាមធនាគារ។ហ្រង ជីវ័ន

Spurs និង Liverpool ស្មើ ដូច គ្នា 
ខណៈ Arsenal ចាញ់  ១ប្រកួតទៀត

PSG ចាញ់ Lyon ១-០
អម នឹង  Neymar របួស

សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិ គំ ទ្រ ចំពោះ ការ សម្រច ឱ្រយបើក ប្រក់ឧបត្ថម្ភ  តាម ធនាគរ



 ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ តារាចម្រៀងស្រី
រលកក្រយដ្រលនិយមបក-
ស្រយបទចម្រៀងមរតកដើម
ប្របមនោសញ្ច្រតនា វ័យក្ម្រង
ត្រសឡំ្រងធ្ងន់ដចូមនសុ្រសចាស់
ស្របូបានប្រជាប្រយិភាពច្រើន
តាមបណ្តាញសង្គមយុវតី រ៉ន
ចានឌ់នីនងឹមានបទចម្រៀងថ្មី
សនា្លាងបំព្រអារម្មណ៍ប្រិយមិត្ត
នៅលើទ្រនំហង្រសមាសគឺជា
បទចម្រៀងមានខ្លឹមសារប្រប
អប់រំនាព្រលឆាប់ៗន្រះ។
ន្រះបើតាមការបង្ហើបតាម-

បណ្តាញសង្គមហ្វ្រសប៊កុរបស់
លោកលីសុីនហួនដ្រលជា
អ្នកកវីនិពន្ធទំនុកច្រៀងដ៏ល្របី
ប្រចាំផលិតកម្មហង្រសមាស
បានព្រលយឱ្រយដឹងនូវវត្តមាន
តារាចម្រៀងចណំលូថ្មី២ដងួកពំងុត្រៀមច្រញ
បទថ្មីរបស់ខ្លួនឆាប់ៗន្រះថា៖ «លោកចាន់
មករានិងក្មួយស្រីរ៉នចាន់ឌីនថតសំឡ្រង
បានមា្នាក់១បទរួចហើយលោកគ្រូភ្ល្រង
ឈ្មោះសុវណ្ណឌីន។បងប្អូនពិតជាចង់
សា្តាប់សំឡ្រងអ្នកទាំង២ណស់ហើយ
ព្រះមនិដងឹថាអត្ថនយ័ន្របទចម្រៀង
របស់ពួកគាត់សើចយំឬអប់រំយ៉ាងណ
ទ្រ?មានត្រទន្ទឹងរង់ចាំបន្តិចទៀត
ចុះ!ប៉ុន្ត្រមិនយូរទ្រនឹងច្រញហើយ
បងប្អូន។សូមអរគុណបងប្អូនជា-
អន្រកដ្រលបានគាំទ្រក្រុមហ៊ុន
ហង្រសមាសរហូតមកផង»។
លោកលីសុីនហួនក៏មានទំនុក-

ច្រៀងបទកន្ទ្រឹមសម្រប់បំព្រ-
អារម្មណ៍ប្រយិមិត្តសា្តាប់តាម-
រយៈទឹកដមសំឡ្រង
ដ៏ពីរោះរបស់-
តារាចម្រៀង-
ប្រុសមានទ្រព-
កោសល្រយនិង
សូរសៀងច្រៀង
ល្អក្នុងប្រភ្រទ
បទចម្រៀងប្រប
កន្ទ្រឹមលោក-
ចាន់មករានិង
បទប្របមនោ-
សញ្ចតនាអប់រំ
សម្រប់យុវតី
រ៉នចាន់ឌីន ត្រៀមនឹង
ច្រញជាAudioក្នុងព្រល
ឆាប់ៗន្រះខណៈ-
តារាចម្រៀងទាំង-

២ដួងរូបន្រះបានមកជ្រកកោននៅទ្រនំហង្រស-
មាសនាព្រលថ្មីៗន្រះផងដ្ររ។

កវីនិពន្ធ ទំនុកច្រៀងលោកលី
សុីនហួនក៏បានបន្ត
ទៀតថា៖ «យើងក៏
មានទនំកុច្រៀងបទថ្មី
ប្របមនោសញ្ច្រតនា
សម្រប់គាត់ដ្រល
យើងក៏បានថតសំឡ្រង
រចួរាល់ហើយនងិកពំងុ
ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជី
តារាងលដំាប់ល្រខរៀង
ន្រក្រុមសិល្របករ-ការិនី
ហង្រសមាសដ្រលច្រញ

ព្រលឆា ប់ៗ -
ន្រះ»៕
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 យុវតី រ៉ន ចាន់ឌីន តេៀម ចេញ បទ ថ្ម ីនៅហងេសមាស ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

តារា ចមេៀងរលក កេយ យុវតី  រ៉ន ចាន់ឌីន កំពុង  
តេៀម ចេញ បទ ថ្មនីៅហងេសមាស   ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

លោក មា៉ាក់ សាខន និងលោក ញូ៉វ មា៉ាក់ (កណ្តាល) ពេលថតជាមួយកេមុ កីឡាករ កាលពីឆ្នា ំ២០១២។ ពន្លក

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈអតីតអ្នកប្រដាល់មាន
បទពិសោធតិចនៅលើសង្វៀន
លោកមា៉ាក់សាខនបាននិងកំពុង
ធ្វើឱ្រយក្ររ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនមាន
ភាពល្របីឡើងក្នងុនាមជាគ្រូបង្វកឹ
ដ្រលមានសមត្ថភាពអាចបណ្តះុ-
បណ្តាលបានកីឡាករកីឡាការិនី
ប្រដាល់ល្ៗអ ខណៈការងារន្រះ
ជាក្ររមរតកបន្តពីឪពុកបង្កើត
របស់លោកគឺព្រទឹា្ធាចារ្រយញូ៉វមា៉ាក់
ដ្រលបច្ចបុ្របន្នមានវ័យចំណស់
និងបានចូលនិវត្តន៍។
ក្លបិប្រដាល់តាឡីដំរីមានឫទ្ធិ

និងក្លបិរតនគិរីដ្រលស្ថតិក្រម
ការគ្រប់គ្រងនិងបង្វកឹផ្ទាល់របស់
លោកមា៉ាក់សាខនបានកា្លាយជា
ក្លបិល្របីមានភាពល្រចធ្លាក្នងុ
ចំណោមក្លបិជាង១០០ដ្រលចុះ-
បញ្ជីនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់
គុនខ្ម្ររហើយក្លបិន្រះមានកូន-
សិស្រសជាអចិន្រ្តយ៍១៥នាក់ដ្រល
សា្នាក់នៅហូបចុកផ្ទាល់នៅផ្ទះ
លោកញូ៉វមា៉ាក់ស្ថតិនៅភូមិតាឡី
សងា្កាត់ដង្កាខណ្ឌដង្កា។
មា៉ាក់សាខនបានប្រប់ថា៖

«កាលអាយុ១៣ឆា្នាំខ្ញុបំានចូល
ហាត់ប្រដាល់លុះដល់ឆា្នាំ១៩៩៨
និងឆា្នាំ១៩៩៩ខ្ញុំបានចូលប្រកួត
ជើងឯកជាតិដោយខ្ញុំបានផ្ញើខ្លនួ
ក្នងុក្រមុជម្រើសជាតិនិងហ្វកឹ-
ហាត់ជាមួយគ្រូជម្រើសជាតិឆោម
ឆារីបុ៉ន្ត្រខ្ញុំមិនបានជាប់ជម្រើស
ជាតិនោះទ្រហើយនៅក្នងុជីវិត
របស់ខ្ញុំបានឡើងប្រកួតត្រមឹ៤

លើកគឺសកល២និងគុនខ្ម្ររ២
ដោយឈ្នះបាន២លើក»។
យ៉ាងណក៏ដោយបុរសវ័យ

៤០ឆា្នាំលោកមា៉ាក់សាខនដ្រល
មានកូនក្នងុបន្ទកុ៤នាក់ហើយ
មានកូនមា្នាក់ជាអ្នកហាត់ប្រដាល់
ដ្ររនោះគឺអាចបណ្តះុបណ្តាល
បានកីឡាករល្ៗអ ដ្រលមានសមត្ថ-
ភាពខ្ពស់ទំាងលើផ្ន្រកប្រដាល់
សកលនិងគុនខ្ម្ររហើយក្នុង
ចំណោមនោះក៏មានអ្នកធ្លាប់ឈ្នះ
ម្រដាយលើឆាកអន្តរជាតិជូន
ជាតិដ្ររពិស្រសផលសុផត
ដ្រលធ្លាប់ឈ្នះម្រដាយប្រក់ផ្ន្រក
ប្រដាល់សកលនៅសីុហ្គ្រមជូន
កម្ពជុាបានមុនគ្រ។
លោកសាខនបន្តថា៖«ខ្ញុំ

ទទួលភារកិច្ចន្រះពីលោកឪពុក
ហើយមិនអួតទ្រកីឡាករច្រញពី
ក្លបិខ្ញុំគឺមានគុណភាពសមត្ថភាព
ល្អទទួលយកបានក្នងុនោះមាន
ទំាងប្រដាល់សកលនិងគុនខ្ម្ររ
ដូចជាកីឡាករផលសុផត,ផល
សោភ័ណ្ឌ,មា៉ាត់ភិរុន,មា៉ាក់
សាមឿន,មា៉ាត់ភិរក្រសយំងកុយ,
ចាន់ថាបូ៊ថង,ឃួនកា្លាធំ,អុំ៊ចំរីន
ផង់សុភាព,ផង់សម្ភស្រស,នៅ
សីុថា,ងួនគា,ផន់ចំណន,
ភួនពិសិដ្ឋ,យ៉ន់ដារ័ត្ន,ធវាសនា
កីឡាការិនីនៅស្រីពៅនិងសឹង
តុជាដើមគឺជាលំដាប់អ្នកខ្លាងំៗ
ច្រញពីសា្នាដ្រខ្ញុំបង្វកឹផ្ទាល់»។
ទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅវិញ

លោកមា៉ាក់សាខននិយយថា៖
«ខ្ញុំមានប្រពន្ធរកសីុបន្តចិបន្តចួ
ទប់ជីវភាពចំណ្រកខ្ញុំផ្ទាល់បាន

ប្រក់ពីធ្វើគណៈកម្មការដោយពី
ដំបូង១ថ្ង្របាន៨ដុល្លារហើយឆា្នាំ
២០២០ន្រះបាន១៥ដុល្លារបុ៉ន្ត្រ
ដោយបញ្ហាកូវីដ១៩យើងខក-
ខនប្រកួតហ្រតុន្រះលំបាក
ម្រនទ្រន។ចំណ្រកកីឡាករក៏មាន
ការលំបាកដ្ររដោយខកខនប្រកួត
យូរសបា្តាហ៍គឺគា្មោនអ្វីហូបទ្រ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ពីមុនខ្ញុបំាន

ជួយត្រមឹអង្ករដំាបាយចំណ្រក
ម្ហបូគឺក្រមុកីឡាកររ្រអងា្គាសលុយ
គា្នាទិញហូបជំុគា្នាតាមលទ្ធភាព
ដោយព្រលខ្លះទើបប្រកួតរួចមាន
លុយក៏ហូបប្របឆា្ងាញ់ទៅត្របើ
ខកខនប្រកួតយូរអត់លុយឆា
ត្រកួនលយសៀងអី៊ចឹងទៅ។
យ៉ាងណក៏ដោយជីវភាពអ្នក-
ប្រដាល់សាមញ្ញបំផុតគឺបើយើង
មិននិយមចូលចិត្តនិងហា៊ានលះ-
បង់ទ្រមិនអាចធ្វើបានទ្រ»។
ចំណ្រកលោកព្រទឹា្ធាចារ្រយញូ៉វ

មា៉ាក់ថ្ល្រងថា៖«កីឡាប្រដាល់គឺ
ជានិស្រស័យនិងចំណង់ចំណូល
ចិត្តហើយការរីកចម្រើនមកដល់
ព្រលន្រះគឺក្លបិតាឡីដំរីមានឫទ្ធិ
ពិតជាមានលំដាប់ជួរមុខ។ពីដំបូង
ខ្ញុំមានដ្រគូជួយជាកមា្លាងំចិត្តនិង
ថវិកាខ្លះដូចជាលោកសាមឿន
អតីតចៅសងា្កាត់ដង្កាត្រងត្រ
ជួយឧបត្ថម្ភគំាទ្រជាដរាប។ឥឡូវ
ខ្ញុំចាស់ហើយគឺបានប្រគល់ឱ្រយ
កូនមា៉ាក់សាខនគ្រប់គ្រងបុ៉ន្ត្រ
ខ្ញុំនៅត្រតាមមើលជានិច្ចហើយ
កូនខ្ញុំមួយន្រះប្រកួតលើសង្វៀន
មិនសូវល្អទ្រត្របង្វកឹអត្តពលិក
បានល្អណស់»៕

ម៉ាក់  សាខន  មិន ខ្លាងំ លើ សង្វៀន  
បុ៉ន្តែ  លោក បង្វកឹ កីឡាករ បាន ល្អ 

យុវតី  រ៉ន  ចាន់ឌីន តែៀម ចែញ 
បទ ថ្មបីែប    អប់រំ នៅ ហងែសមស 
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