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សង្វៀនTV5 សម្រាកមួយ រយៈ
ដ ើម្បរីៀបចទំតីាងំនងិសម្រាលួរូបមន្តថ្មី

សូមអានទំព័រ 

១៥
កីឡា

សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

គ្រឿងបរិភោគគ្មានគុណភាព ឱសថនិងផលិត-
ផលក្ល្រងក្លាយជាង១៣០តោនដ្រលបានបង្ក្របរយៈព្រល៥ខ្រត្រវូបានកម្ទ្រចចោល

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញៈ ជាមយួនងឹការប្ដេជា្ញាបង្កេប
បទល្មើសនាំចូលទំនិញក្លេងកា្លាយ
បន្ថេមទៀត គណៈកម្មាធិការបេយុទ្ធ-
បេឆាំងនឹងផលិតផលក្លេងកា្លាយនេ
កេសួងមហាផ្ទេ ពីមេសិលមិញបាន-
កម្ទេចគេឿងឧបភោគ-បរិភោគគ្មាន

គុណភាពនិងឱសថពេមទាំងផលិត-
ផលក្លេងកា្លាយសរុបជាង១៣០តោន
ដេលសមត្ថកិច្ចបង្កេបរយៈពេល៥ខេ
នេឆា្នាំនេះក្នុងចំនួនជាង២០ករណី។
លោកមៀចសុផាន់ណា រដ្ឋលេខា-

ធិការ និងជាបេធានគណៈកម្មាធិការ-
បេយុទ្ធបេឆាំងផលិតផលក្លេងកា្លាយនេ
កេសួងមហាផ្ទេថ្លេងថាទំនិញដេល

តេូវបានកម្ទេចចោលនេះភាគចេើនជា
ឱសថដេលនាំចូលខុសចេបាប់ ឱសថ-
ក្លេងកា្លាយ និងឱសថបុរាណចិនខូច-
គុណភាព។កេពីនេះមនគេឿងសម្អាង   
គេប់បេភេទទឹកបរិសុទ្ធ ទឹកកេូច នំ-
កញ្ចប់និងសម្ភារមួយចំនួនទៀត។
លោកថា ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការ-

បេយុទ្ធបេឆាំងផលិតផលក្លេងកា្លាយ

លោកប្ដេជា្ញាចាត់វិធានការ និងបង្កេប
គេប់មុខទំនិញដេលខុសចេបាប់និងខូច-
គុណភាពទាំងអស់ដេលកំពុងចរាចរ
នៅលើទីផេសារកម្ពុជា។លើសពីនេះមិន
តេឹមតេការងារបង្កេបប៉ុណ្ណោះទេ
គណៈកម្មាធិការ នឹងផេសព្វផេសាយអំពី
ផលប៉ះពាល់នេទំនិញគ្មានគុណភាព
និងការនាំចូលគ្មាន...តទៅទំព័រ ៤

រដ្ឋសភាអនុម័តស្រចក្ដីព្រងច្របាប់ប្រឆំាងករសម្អាតប្រក់និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម
 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្ន ំពៃញៈរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្ត-ី

ពេងចេបាប់ស្តីពីការបេឆំាងការសម្អាត-
បេក់ និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម 
នងិសេចក្ដីពេងចេបាប់ស្តីពីការបេឆាងំ

ហិរញ្ញបេបទានដល់ការរីកសាយភាយ
អាវុធមហាបេល័យ កាលពីថ្ងេពេ- 
ហសេបតិ៍មេសិលមិញ។
សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មនរបស់រដ្ឋ-

សភាបញ្ជាក់ថាសេចក្ដីពេងចេបាប់ស្តីពី 
ការបេឆំាងការសម្អាតបេក់ និងហិរញ្ញ- 

បេបទានភេរវកម្មមន៩ជពំកូនងិ៤៧
មតេ។ ចំណេកសេចក្ដីពេងចេបាប់
ស្តីពីការបេឆាងំហរិញ្ញបេបទានដល់ការ- 
រីកសាយភាយអាវុធមហាបេល័យ
មន៨ជំពូកនិង២៤មតេ។សេចក្ដ-ី 
 ពេងចេបាប់នេះតេូវបានអនុម័តដោយ

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្តេីកាលពីខេ
ឧសភាកន្លងទៅ។
កាលពីខេកុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៩កេុម-

ការងារហិរញ្ញវត្ថុហៅកាត់ថាFATF
បានដាក់កម្ពជុាក្នងុបញ្ជីបេផេះហើយ
កាលពីខេឧសភាកន្លងទៅសហភាព

អឺរ៉ុបបានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីរដ្ឋដេល
មនហានិភ័យផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុសមេប់
សហភាពអឺរ៉ុប។
លោកផេសុផីានអ្នកនាពំាកេយរាជ-

រដា្ឋភិបាលបានថ្លេងកាលពីពាក់-
កណា្ដាលខេឧសភាថា...តទៅ ទំ ព័រ ២ 

គៃឿង ឧបភោគ-បរិភោគគ្មោនគុណភាព  និងឱសថ ពៃមទំាង ផលិតផលក្លៃង កា្លាយ សរុបជាង ១៣០តោន  តៃវូ បាន កម្ទៃច ចោល កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតហុងមិនា

ក្រមុហុ៊នក្នងុតំបន់
PPSEZកំពុងរៀបចំ
ផ្រនករពង្រកីអា- 
ជីវកម្មក្រយកូវីដ

អ្នកតវ៉ាស្វាគមន៍ករចោទ-
ប្រកន់ប្រឆំាងមន្ត្រីក្រងុ-
មីននៀបូ៉លិសបុ៉ន្ត្រនៅបន្ត
ករដើរហ្រក្របួនតាមដងផ្លវូ

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ ទោះបជីាវទិេយាសា្ថានហរិញ្ញ-
វត្ថុអន្តរជាតិមួយចំនួនបានពេយាករអំពី
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះរបស់កម្ពុជា
នៅឆា្នាំនេះក៏ដោយ ក៏ម្ចាស់រោងចកេ
បោះទតីាងំផលតិនៅតបំន់សេដ្ឋកចិ្ច-
ពិសេសភ្នំពេញ(PPSEZ)ដេលជា
តំបន់ឧសេសាហកម្មឈានមុខគេនៅ
កម្ពុជាកំពុងរៀបចំផេនការពងេីក
អាជីវកម្មនៅ...តទៅទំព័រ  ៩ 

កៃុង មីន នៀ ប៉ូលិសៈ កេុមអ្នកតវ៉ា
នៅអាមេរិក កាលពីថ្ងេពុធបាន
សា្វាគមន៍ការចោទបេកាន់ថ្មីៗបេឆាំង
មន្តេីកេុងមីននៀប៉ូលិសចំពោះការសា្លាប់
របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកដើម-
កំណើតអា្រហ្វិកលោកGeorge
Floyd ប៉ុន្តេមនុសេសរាប់ពាន់នាក់នៅ
តេដើរហេកេបួននៅក្នុងកេុងនានា
នៅទូទាំងបេទេស...តទៅទំព័រ  ១២



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បន្ទាយ មន ជ័យៈ លោក អ៊ុំ 
រាត្រី អភិបាលខ្រត្ត បន្ទាយ មាន- 
ជ័យ បាន អះ អាង ថា រដ្ឋបា លខ្រត្ត  
បាន ព្រយា យាម ចរចា ជា មួយ ភាគី 
ថ្រ អស់ហើយ ដើម្របី  ឲ្រយ កម្មករ អសូ 
រទ្រះ  និង អាជី វករ កម្ពុជា  អាច 
ច្រញ ចូល តាម ច្រកព្រ ំដ្រនបា ន  
បុ៉ន្ត្រ សំណើន្រះ ត្រូវ ថ្រ បដិស្រធ   
ក្រម ហ្រតុ ផល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ខណៈ ស្ទើរ រាល់ ថ្ង្រ មា ន ពលរដ្ឋ 
ខ្ម្ររ ព១ី០ទៅ ២០ នក ់ បាន លចួ 
ឆ្លង ដ្រន ចូល ប្រទ្រស ន្រះ ។

ការ អះ អាង យា៉ាង ដូច្ន្រះ បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ សន្នសីិ ទ សារ ព័ត៌- 
មាន ស្ដពី«ីវឌ្រឍន ភាព នងិ ទសិដៅ 
ការងារ បន្ដ របស់ រដ្ឋ បាល ខ្រត្ដ- 
បន្ទាយ មាន ជ័យ»រៀបចំ ដោយ 
អង្គ ភាព អ្នក នំ ពាក្រយ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល នៅទី ស្តកីា រគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី 
ដ្រល មាន អ្នកចូ លរួម ជិត៤០ នក់។ 
   លោក បាន ថ្ល្រង ក្នងុ ឱកា ស នោះ 
ថា៖ «ខ្រត្ត បន្ទាយ មានជ ័យ យើង 
ប្ល្រ ក ពី គ្រ ទូទាំង ប្រទ្រស  ហើយ 
បញ្ហា ប្រឈម  គ ឺកម្មករ អសូ រទ្រះ 
ន្រះ ឯង ព្រះ ព្រល ច្រក ប៉ាយ- 
ប៉្រត បើក ធម្មតា  គាត់ ដឹក ទំនិញ  
គាត់ យក ទៅ ដឹក ជាមួយ ក្រមុ កម្មក រ 
អូស  រទ្រះ ដោយ មិន សូវ ប្រើ ប្រស់ 
តាម រថយ ន្ត ទ្រ។ ការធ្វើ ដូច្ន្រះ 
កម៏ាន ផល ប្រយោជ ន ៍ដ្ររ គ ឺបាន 
ផល ប្រយោជន ៍ទៅ បង ប្អនូ  កម្មករ 
ដ្រល អសូ រទ្រះ នោះ ពកួ គាត ់ជា 
កម្មករ ក្រីក្រ និង ពិកា រ ដ្ររ» ។

លោក បន្ត ថា ដោ យសា រ មក 
ទល់ ព្រល ន្រះ  ប្រទ្រស ថ្រ នៅត្រ 
បិទ ប្រទ្រស របស់គ្រ  ដោយ សារ 
បញ្ហា កូ វីដ១៩ និង មិន អនុញ្ញាត 
ឲ្រយ ពលរដ្ឋ  ឬ ជន បរទ្រ ស ច្រញ 
ចលូ ប្រទ្រស គ្រទ្រ  បើ ទោះ អាជា្ញា- 
ធរ កម្ពុជា  បាន ព្រយាយា ម ចរចា 
យា៉ាង ណា ក៏  ថ្រមិន ព្រមដ្ររ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ និយាយ 
ឲ្រយ ចំ ខ្ញុ ំបាន ព្រយា យាមទៅ ប្រជំុ ផ្ទាល់ 
ជាមួយ អភិ បាល ខ្រត្ត ស្រះ ក្រវ 
និង សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធដើម្របី សំ- 
ណូ ម ពរ ថា  ពី មុន រទ្រះ ១មាន គា្នាក ៏
១០ នក់ ដ្ររ  ដើម្របី រុញ រទ្រះ ន្រះ 
ទៅបា ន ប៉ុន្ត្រ ព្រល ន្រះ រទ្រះ ១ 
មាន គា្នា ត្រ៤ នក់ ក៏ គ្រ មិន អនុ- 
ញ្ញាត ដ្ររ ដោយ សារ ត្រ មនុស្រស 
ចូល ប្រទ្រស គ្រ។ន្រះ គឺជា ការ 
ហាម ឃាត់ ពី ខាង ភាគី ថ្រ យើង 
ក្នងុន ម អាជា្ញា ធរ ព្រយា យាម ខ ំជយួ 
ណាស ់ប៉នុ្ត្រ គ្រ មនិ អន ុញ្ញាតយើ ង   
ត្រ ប៉ុណ្ណោះ» ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឆ្លង ដ្រន ច្រញ 
ចូល វិញ លោក អំុ៊ រាត្រ ីបាន អះ- 
អាង ថា បច្ចបុ្របន្ននៅត្រ មាន ពល- 
រដ្ឋ ខ្ម្ររ ត្រឡប់ ពី  ថ្រ  ចនោ្លោះ ពី ២០០ 
នក ់ទៅ ៣០០ នក ់ ក្នងុ ១ថ្ង្រ  នងិ 

មាន ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ចនោ្លោះ ពី១០ 
ទៅ២០ នក ់ នៅត្រ ព្រយា យាម លួច 
ឆ្លងដ្រន  ខសុ ច្របា ប ់ទៅ  ថ្រ វញិ តាម 
ច្រក របៀង តូចៗ  ខណៈ សកម្ម- 
ភាព ន្រះត្រូ វបាន ហាម ឃាត់និ ង 
ត្រូវថ្រចា ប់ប ញ្ចូ ន ត្រឡប់ ម កវិញ 
ស្ទើរ រាល់ ថ្ង្រ។  

លោក ថា៖ «១៥៣គី ឡូម៉្រត្រ 
( ព្រំ ជាប់ ប្រទ្រស ថ្រក្នុង ខ្រត្ត 
បន្ទាយ មាន ជ័យ)បើខ្ញុំ មិន ច្រឡំ 
ទ្រ គឺ ដូច ជា មាន ជាង ៥០ច្រក 
(រ បៀង)។បុ៉ន្ត្រ ច្រក ទំាង អស់ ន្រះ 
គឺ មិន អនុញ្ញាត ឲ្រយ មនុស្រស ច្រញ-
ចូ ល ទ្រ គឺ សម្រប់ សមត្ថ កិច្ច  គាត់ 
ត្រួត ពិនិ ត្រយ និង ឈរ ជើងដ្រល 
កន្ល្រង ខ្លះ មាន នគរ បាល ព្រដំ្រន  
កន្ល្រង ខ្លះកង ទ័ព គាត់ ឈរជើ ង 
ហើយ មិនម្រ ន មានន័ យថា  កា រ- 
ឈរជើង  នោះ  ប្រជាពល រដ្ឋ អាច 
ច្រញ ចូល(ឆ្លង ដ្រន)បានទ្រ »។ 

ការ ប្រកាស បិទ ច្រក និង ពន្រយារ- 
ព្រល បិទ ប្រទ្រស របស់ រដ្ឋាភិ បាល 
ថ្រ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ក្រមុ កម្មករ អូស រទ្រះ 
រាប់រយ នក់  និង ក្រមុអា ជីវករ មួយ 
ចនំ ួន ផង បាន ប្រកាស ធ្វើបា តកុ ម្ម  
ដើម្របី ទាម ទារ ឱ្រយ អាជា្ញា ធរ ខ្ម្ររ អន្ត- 
រា គមន៍ ទៅ ភាគី ថ្រ  សុំ បើកទា្វា រ 
ព្រំដ្រនឡើង វិញ។ ប៉ុន្ត្រ គម្រង 
ន្រះត្រ ូវបា នអា ជា្ញា ធរ  ខ្រត្តប ន្ទាយ- 
មាន ជ័យ ហា មឃា ត់ ដោយ មា ន 
ទាំ ងក មា្លោំង ចាំរារាំង ផង ។

លោក ឌិន ពុទ្ធី ប្រ ធាន សមា- 
គម ពង្រឹង ស្រដ្ឋ កិច្ច ក្រ ប្រព័ន្ធ 
ប្រចាំ នៅ ច្រកប៉ាយប៉្រ ត បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីម្រសិលម ិញ ថា 
ប្រ សិ នបើ អាជា្ញា ធរ កម្ពុជា ពិត ជា 
បាន លើក ពីក ង្វល់ របស់ កម្មករ ទៅ 
កាន់ អាជា្ញា ធរ ថ្រ ម្រនគឺជា រឿងល្អ។  
ប៉ុន្ត្រ លោក មិន ប្រកដ ថាអា ជា្ញាធរ  
កម្ពុជាពិ តជា  បាន លើ បញ្ហាន្រះ 
ទៅ ចរចា ជាមួ យ ថ្រ នោះទ្រ  ព្រះ 
ថា    ក្នងុ របា យ ការ ណ ៍ភាគ ីថ្រ មនិ 
មាន  បញ្ជាក់ ពី ការ ទាម ទារ ពី  
កម្ពុ ជា ក្នុង បញ្ហា ន្រះ ទ្រ។

លោកបានបន្តថា ៖«ក្នងុអឡំងុ  
ព្រលន្រះ កម្មករ អូស រទ្រះ និង 
ក្រុម អាជី វក ដ្រល ផ្ញើ អាយុជី វិត 
និង រប ស់ទ្រព្រយ នៅក្នុ ង ទឹក ដី ថ្រ 
មិន ត្រឹមត្រ  ប្រ ឈមនឹ ង ការឆ្លង- 
ជំងឺកូ វីដ១៩ ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ពួក- 
គាត់កំពុ ង ជួប ប្រទះ បញ្ហា ខ្វះ ខាត 
ជីវភាព  ខា្លោំង  ព្រះត្រ  មិនអា ច 
ស្វ្រង ច ំណលូ ហើយ ប្រឈម នងឹ 
បំណុល ថ្រមទៀ ត»។ 

បន្ថ្រ ម ពីន្រះ  លោ កពុ ទ្ធិ បា ន 
សំណូម ពរ ឲ្រយរដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
គួរ ហាមរ ថយ ន្តដឹ ក ទំនិ ញរបស់  
ថ្រ ឲ្រយតឹ ងរឹុងជាង ន្រះ  ខ ណៈ ទំនិញ  
កម្ពុ ជាដឹកចូ លទៅប្រទ្រ ស ថ្រ 
មានភា ពរឹតត្របិតខា្លោងំ បុ៉ ន្ត្រព្រល 
ភា គីថ្រ ដឹក ម ក ក ម្ពុ ជា វិញ  ហា ក់ 
មិ ន មា នការ រឹតត្របិតនោះ ទ្រ៕ 

តពី ទំ ព័រ ១...FATFបាន 
ដក់ កម្ពុជាក្នុង បញ្ជី ប្រផ្រះ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  ហើយ តម្រវូ 
ឲ្រយ កម្ពជុា  ធ្វើ ឲ្រយ ប្រសើ ឡើង   ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ គ តិ យុត្តក្នុង ការ ប្រឆំង 
ការ លាង សមា្អាត ប្រក់។   ដូច្ន្រះ  
កម្ពុជា  ធ្វើ វិសោធន កម្ម ច្របាប់ 
ស្ដីពី ការ ប្រឆំង ការ សមា្អាត 
ប្រក ់នងិ ហរិញ្ញ ប្រប ទាន ភ្ររ វ កម្ម  
ឲ្រយ បាន មនុ ដ ំណាច ់ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នា ំ 
២០ ២០  ចណំ្រក ច្របាប ់ ស្ដ ីព ីការ- 
ប្រ ឆំង ហិរញ្ញ ប្រប ទាន ដល់ ការ- 
រីក សាយ ភាយ អាវុធ មហា- 
ប្រល័យ  ត្រូវ សម្រច ឲ្រយ បាន 
ត្រឹម ដំ ណាច់ ខ្រ ឧសភា ។ 

  លោក   ឌ ី វជិា្ជា   អគ្គ ស្នង ការ រង 
នគរ បាល ជាតិ  និង ជា ប្រធាន 
នយក ដ្ឋាន កណា្តាល សន្តិ សខុ 
ន្រ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ កាល  ពី ថ្ង្រម្រសិល មិញ ថា  
ច្របាប់ ន្រះ នឹង ជួយ បំព្រញ ចនោ្លោះ 
ប្រហោង ដ្រល រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពជុា នៅ ខ្វះ  ក្នងុ កចិ្ច សហ ប្រ- 
ត ិបត្ត ិការ ប្រ ឆងំ ការ លាង ស មា្អា ត  
ប្រក់។ 

  លោក  វិជា្ជា  បាន ថ្ល្រង ឲ្រយ ដឹង 
ទៀត  ថា៖ « កន្លង មក យើង អនុ- 
វត្ត ទៅ មាន ការ ខ្វះ ចនោ្លោះ  ដូច- 
ជា កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ ការ ជា- 
មួយ បរ ទ្រស។   ក្នុង ស្រុក មិន 
សូវ អី ទ្រ  ត្រ ជា មួយ បរទ្រស  គឺ 
កចិ្ច សហ ប្រត ិបត្ត ិការ នោះ ធ្វើ ឲ្រយ 
យើង នៅ មាន ចនោ្លោះ ប្រហោង   
ហើយ ធ្វើ ទៅ មុខ អត់ រួច។  ជួន- 
កាល ធ្វើ ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ បរ- 
ទ្រស   ហើយ ជន ល្មើស ជា បរទ្រ ស 
យើង អត់ មាន អី នៅ ក្នុង ដ្រ » ។   

  លោក បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  នៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩  កន្លង ទៅ  សមត្ថ- 

កិច្ច  បាន បើក ការ  សុើប អង្ក្រត 
ករណី សមា្អាត ប្រក់ ចំនួន   ៧១   
ករណី  ដ្រល មាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បទ ល្មើស គ្រឿង ញៀន  បទ- 
ល្មើស ស្រដ្ឋ កិច្ច   បទ ល្មើស ឆ- 
បក   និង បទ ល្មើស មួយ ចំនួន 
ទៀត។   ក្នុង ចំណម  ៧១  
ករណ ីន្រះ  មាន  ១៣  ករណ ីត្រវូ 
បាន បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ   ហើយ 
តុលា ការ បាន ធ្វើ ការ ចោទ- 
ប្រកាន់ ចំនួន   ៦ ករណី។   ចំ- 
ណ្រក ករណី នៅ សល់  ស មត្ថ- 
កិច្ច ក៏ កំពុង បន្ត សុើប អង្ក្រត ។  
ក្នងុ រយៈ ព្រល  ៥ ខ្រ  ឆ្នា២ំ០២០   
ន្រះ   មាន ត្រ  ២ ករ ណី ទ្រ  ដ្រល 
ត្រវូ បាន បញ្ជនូ  និង  ចោទ ប្រកាន ់
ដោយ តុលា ការ  គឺ ល្មើស ឆ បក  
បទ ល្មើស គ្រឿង ញៀន ។ 

  ចំ ពោះ ការ ដក់ កម្ពុជា ក្នុង  
បញ្ជី រដ្ឋ ដ្រល មាន ហានិ ភ័យ  
ផ្ន្រក ហិរញ្ញ វត្ថុ សម្រប់ សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប លោក  ឌី  វិជា្ជា   បាន 
ថ្ល្រង ថា  វា បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការ- 

ភា្ញាក់ ផ្អើល  និង ចម្ងល់  ដោយ- 
សារ ត្រ កន្លង ទៅ  រាជ រដ្ឋា ភបិាល  
ន្រ ព្រះ រាជា ណា ចក្រ កម្ពុជា ពុំ 
សូវ បាន ទទួល សំណើ ពី សហ ភាព 
អឺរុ៉ប   ក្នងុ ការ បង្ក្រប ទល្មើស  ស មា្អាត 
ប្រក់ ទ្រ ។ 

  លោក  វិជា្ជា  បាន ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ 
ថា៖   « ព្រល ឮ ព័ត៌ មាន ន្រះ  ទំាង 
ក្រសួង សា្ថាប័ន  និង ថា្នាក់ ដឹក នំ 
ដ្រល គាត់ ធ្វើ ការ ងារ ន្រះ  បាន 
ជបួ គា្នា  ហើយ យើង ក ៏មនិ ដងឹ ថា 
គាត់ ប្រើ រូប មន្ត វាយ តម្ល្រ លើ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា យា៉ាង ម៉្រច។   
យើង ធា្លោប ់ធ្វើ ការ ជាមយួ  FATF   
យើង ដឹង រូប មន្ត របស់ គ្រ។  អ៊ី- 
ចឹង ខាង ខ្ញុំ ចង់ ជួប ជា មួយ ខាង 
ជំនញ  EU  ដ្រល នៅ កម្ពុ ជា 
សបា្ដាហ៍ ក្រយ  ដើម្របី សួរ ថា  
មាន មូល ហ្រតុ អី ហើយ យើង 
ត្រវូ ធ្វើ យា៉ាង ម៉្រច ដើម្របី សហ ការ 
គា្នា  ឲ្រយ ដឹង ពី រូប មន្ត អី ដ្រល គ្រ 
យក មក វាយ តម្ល្រ ។   យើង ចង់ 
ដឹង ទាំង អស់ ន្រះ » ។ 

លោក បន្ត ថា  បច្ចុ ប្របន្ន ន្រះ  
កម្ពុ ជា មាន កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ- 
ការ ជា មួយ  សហរដ្ឋ  អាម្ររិក  
កូរ៉្រ ខាង ត្របូង   សិង្ហ បុរី   ថ្រ   ជប៉ុន   
និង ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀត  រួម ទាំង 
តាម រយៈ ប៉ូលិស អន្តរ ជាតិ។   
ក្នងុ កិច្ច សហ ការន្រះ  សមត្ថ កិច្ច 
កម្ពុជា បាន ពង្រីក ចំណ្រះដឹង 
ច្រើន លើ ការ យល់ ដឹង ផ្ន្រក 
លាង សមា្អាត ប្រក់   ជា ពិស្រស 
បទ ល្មើស ដ្រល ប្រព្រឹត្ត តាម 
បច្ច្រក វិទ្រយា។   ទោះ យា៉ាង ណា  
ករណី ទំាង ន្រះ នៅ ត្រ កើត មាន 
ឡើង  រួម មាន ទាំង បទ ល្មើស 
ក្នុង   និង ក្រ ប្រ ទ្រស ។   

  លោក រំឭក ឲ្រយ ពល រដ្ឋ មាន 
ការ ប្រងុ ប្រយ័ត្ន  និង រាយ ការណ៍ 
ជនូ សមត្ថ កចិ្ច បើ សនិ មាន ការ- 
សង្រស័យ ករណី សមា្អាត ប្រក់។

លោក និយាយ ថា៖ « វា មិន- 
ម្រន គាត់ ធ្វើ សកម្ម ភាព  កាន់ 
សាច ់ប្រក ់មក  រចួ លាង សមា្អាត 
ឲ្រយ ទៅ ជា ល្អស្រប ច្របាប ់ប៉ណុ្ណោះ 
ទ្រ។  វា ពាក់ ព័ន្ធ ដល់ បទ ល្មើស 
របស់ គាត់។   ឧទា ហរណ៍ ថា   
បទ ល្មើស គ្រឿង ញៀន  ទោះ បី 
១ ក្រម   ១០  ក្រម  ឬ ១ គ ីឡ ូ គ ឺ
យើង ពិនិ ត្រយ មើល ទាំង អស់   ថា 
តើ ផល ន្រ បទ ល្មើស របស់ គាត់ 
នោះ  គាត់ យក ទៅ ធ្វើ អី ?» ។ 

  លោក ក៏ ស្នើ ឲ្រយ ពល រដ្ឋ រាយ- 
ការណ ៍ទៅ សមត្ថ កចិ្ច  ក្នងុ ករណ ី
ដ្រល សង្រស័យ ថា  មាន ការ- 
ឆបក និង ត្រូវ មាន ការ ប្រុង- 
ប្រយ័ត្ន ករណី មាន ការ  ពឹង ពាក់ 
ផ្ញើ លុយ  ឬ ទទួល លុយ ពី អ្នក- 
ណា មា្នាក ់ ឬ ព ី ជន បរទ្រស  ដ្រល  
តាម ពតិ វា ជា របូភាព មយួ ន្រ បទ- 
ល្មើស លាង ស មា្អាត ប្រក់៕ 
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រដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្ដីពេងចេបាប់បេឆំាងការសម្អាតបេក់...

សមជិក រដ្ឋ សភាលើក ដៃ អនុម័ត សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប់។ រូបថត រដ្ឋ សភា 

អភិបាលខេត្តថាថេបដិសេធបើក
ចេកពេដំេនថ្វបីើកម្ពជុាពេយាយាមចរចា

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពៃញៈ លោក ព្រុំ សុខា  
រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មុខងារ សាធារ- 
ណៈ  ដស់តឿន មន្ត្រី ក្រម ឱវាទ 
គ្រប់ ជាន់ថា្នាក់ កុំគ្រចវ្រះពី ការ ងារ  
ក្នងុ ដណំាកក់ាល ន្រះ  ដោយ យក- 
ល្រស  Lock down[ថា គ្រ ចាក-់ 
សោ ខ្លួន]  ដើម្របី បងា្ការ ការពារ ជំងឺ 
កវូដី ១៩ នោះ ទ្រ  ហើយ ត្រវូ បង្កើត 
ប្រសទិ្ធ ភាព ការងារ ក្នងុ ការ ទទលួ 
បម្រើ ស្រវា សាធារណៈ ជនូ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ ឲ្រយបាន ល្អ ថ្រម ទៀត។

 លោក រដ្ឋមន្ត្រី ថ្ល្រងប្របន្រះ ក្នងុ 
ពិធី ប្រកាស ចូលកាន់ មុខ តំណ្រង 
ថា្នាក ់ដកឹន ំនងិ មន្ត្រ ីរាជការ ក្រ សងួ   
មខុងារ សាធារណៈ  ថ្ង្រទ៣ី  មថិនុ  
នៅ សាលា ភូមិន្ទ រដ្ឋបាល។ ន្រះ 
បើតាម  អង្គភាព Fresh News ។

Fresh Newsបានដកស្រង់ 
សម្តី របស់ លោក ព្រុំ សុខា ថា 
ក្នុងព្រល ជួប វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដ្រល កាលៈទ្រសៈ ខ្លះ មិនអាច ធ្វើ- 
ដណំើរ ឬ  Lock downនោះក ៏មនិ 
ម្រន មន្ត្រ ីត្រវូ នៅ  ធ្វើការ ក្នងុ ផ្ទះ ទាងំ- 
អស់ គា្នា  ដ្ររ  ព្រះ  មន្ត្រី ខ្លះ ត្រូវ ផ្ដល់ 
ស្រវា សាធារ ណៈ ដោយ ផ្ទាល ់ជនូ 
ប្រជាពលរដ្ឋ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖«មិនអាច មាន 
ល្រសថា កើត កវូដី  គ្រ  Lock down  
ខ្ញុំ មិនអាច ច្រញ ទៅ ធ្វើការ បាន 
នោះ  ឡើយ។ អ្វី ដ្រល ចាំបាច់ ត្រូវ 
ការពារ ខ្លួន ឯង ផង  ការពារ កុំឱ្រយ 
អ្នកដទ្រ មក ចម្លង យើង ផង  ហើយ 
ផ្ដល់ ស្រវា បាន ប្រកប ដោយ ការ- 
ប្រុង ប្រយ័ត្ន។ ន្រះ ជាការងារ គំរូ 
របស់ មន្ត្រី រាជការ សាធារណៈ ត្រូវ 
អនុវត្ត ឱ្រយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន»៕

រដ្ឋមន្តេមុីខងារសាធារណៈបេប់មន្តេកំុីយក-
លេសគេចវេះពីការងារអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ
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ក្រសួងទ្រសចរណ៍ឲ្រយអាជ្ញាធរបន្ដវិធានការ 
លើអាជីវកម្មកម្រសាន្ដដើម្របីការពារការឆ្លងកូវីដ

វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង ទៃស- 
ចរណ ៍លោក ថោង ខនុ កាល- 
ពីថ្ងៃ ៣  មិថុ នា  បានចៃ ញ លិខិ ត  
ជមៃប ជូន អភិ បាល រាជ ធានី- 
ខៃត្ដ  ទំាងអស់ឲៃយ  បន្ត អនុ វត្ដ វិធាន- 
ការចំពោះមូល ដ្ឋាន អាជីវ កម្ម 
KTV ក្លិប កមៃសាន្ត និង បៀរ ហ្គា- 
ដិន  ឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ  ដើមៃបី បន្ដ 
ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លងជំងឺ កូវី ដ១៩ 
តាម ការ ណៃ  នាំ របស់ រាជ រដ្ឋា- 
ភិបាល  ខណៈ កៃសួ ងនៃះក៏ តៃ ូវ 
បៃកា ស ពី ល ក្ខ ខណ្ឌ មួ យ ចំ នួ ន 
នៅ ថ្ងៃ នៃះ ផ ងដៃ រ។   

ការ ចៃញ លខិតិ នៃះ  គ ឺបនា្ទាប ់
ពី កៃសួង ទៃសច រណ៍ទ ទួល បាន 
របាយ ការណ៍ ថា  អាជីវ កម្ម បៃ- 
ភៃទ ខាងលើ នៃះ នៅ តាម រាជ- 
ធានី  ខៃត្ដមួយ ចំនួន  នៅ តៃ បន្ត 
សកម្ម  ភាព ល្មើស  ខណៈ ដៃល 
វិធាន ការ របស់ រដ្ឋាភិ បាល បា ន 
និងកំ ពុង បន្ដ អ នុវ ត្តនៅ ឡើយ   ។ 
    នៅ ក្នុង លិខិត នោះ លោក 
ថោង ខុន បាន បៃប់ ទៅ អភិ- 
បាល រាជ ធានី ខៃត្ដ ថា វិធាន ការ 

ទាងំ ឡាយ របស ់រាជ រដ្ឋា ភបិាល 
ដើមៃបី ទប់ ទល់ ការ រីក រាល ដល នៃ  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ពិសៃស ចំពោះមូល - 
ដ្ឋាន អាជីវ កម្ម ដូច បាន រៀប រាប់ 
ខាង លើ  នៅ តៃ តៃវូ បន្ត អនុវត្ដ ឲៃយ 
បាន មុឺង ម៉ាត់ ខា្ជាប់ ខ្ជួន ជា បៃចាំ 
រហតូ ដល ់មន ការ ជនូ ដណំងឹ ថ្ម ី
ស្ដពីី ការ បន្ធ ូរបន្ថយ ឬ កៃ សមៃលួ 
វិធាន ការ នៅ ពៃល ខាង មុខ ។

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
« បច្ចបុៃបន្ន នៃះមន របាយ ការណ៍ 
ថា នៅ មន មូល ដ្ឋាន អាជីវកម្ម 
KTV ក្លិបកមៃសាន្ត(ខារា៉ាអូខៃ 
រង្គសល ឌីស្កូតៃក) និង បៀរ- 
ហ្គាឌិន ខ្លះ នៅ តាម រាជ ធានី- 
ខៃត្ដ មួយ ចំនួននៅ តៃ ប ន្ត សកម្ម- 
ភាព អាជីវ កម្ម ដោយ ល្មើស នឹង 
វិធាន ការ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ បាល ។ 
អាសៃយ័ ហៃតុ នៃះខ្ញុ ំសូម រំឭក ដល់  
ឯកឧត្ដម លោកជទំាវ អភបិាល 
នៃ គណៈ អភិបាល រាជ ធានី ខៃត្ដ 
តៃូវ តៃួត ពិនិតៃយ  និង អនុវត្ដ វិធាន- 
ការ ចំពោះ មូលដ្ឋាន អាជីវកម្មទំាង-  
នៃះឲៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ តាម ការ- 
ណៃនំា របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល »។

ដោយ ឡៃក តាម ស្មារ តី នៃ 

កិច្ច បៃជុំ ដឹក នាំ ដោយ លោក 
ថោង  ខុន  នៅ កៃសួង ទៃស- 
ចរណ ៍កាល ព ីថ្ងៃទ ី៣  ខៃ មថិនុា   
ដដៃល  កៃសួងនៃះក៏ បាន សមៃច 
ចៃញ នូវ វិធាន  សុវត្ថិ ភាព  និង 
កៃម បៃតិ បត្តិ  ក្នុង ដំណាក់ កាល 
និង កៃយ ដំណាក់ កាល  នៃ ការ- 
រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ផង ដៃរ  
ជាពិសៃស សមៃប់ អាជីវ កម្ម- 
ទៃស ចរណ៍ ធំៗ ៤។ ក្នងុនោះរួម- 
មន  អាជី វ កម្ម សៃវា កម្ម ស្នាក់ នៅ 
ទៃស ចរណ៍ , អាជី វ កម្ម ភោជនីយ - 
ដ្ឋាន  និង អាហរ ដ្ឋានទៃសចរណ៍ ,  
អាជី វ កម្ម សៃវា កម្ម ដឹក ជញ្ជូន 
ទៃស ចរណ ៍ផ្លវូ ទកឹ- ផ្លវូ គោក  នងិ 
អាជី វ កម្ម រម ណីយ  ដ្ឋាន ទៃស- 
ចរណ ៍សហ គមន ៍ទៃស ចរណ ៍។ 
   កៃសួង ទៃស ចរណ៍ លើក ឡើង 
ថា ដើមៃប ីចលូ រមួ បង្កើន បៃសទិ្ធ- 
ភាព នៃ ការ ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដល នៃ ជំងឺកូវីដ ១៩  ដៃល  ដក់ 
ចៃញដោយរាជ រដ្ឋា ភបិាល នងិ 
កៃ សងួ សខុា ភបិាល   នងិ បនា្ទាប ់
ពី បាន ពិគៃះជា មួយ កៃសួង 
សុខា ភិបាល  និង ផ្នៃក ឯក ជន 
  រចួ មក  កៃសងួ ទៃសចរណ ៍ បាន 

សមៃច ដក់ ចៃញ នូវ បៃកាស ស្ដ ី
ពី «វធិាន សវុត្ថ ិភាព ទៃស ចរណ ៍
សមៃប់ អាជី វ កម្ម សៃវា កម្ម- 
ទៃស ចរណ៍  និង កៃម បៃតិ បត្តិ- 
សមៃប់ អនុ វត្ត ក្នងុ អាជីវ កម្ម ធំៗ  
 ទាំង ៤ នៃះ  »។

បើ តាម កៃសួង  វិធាន នៃះ មន 
កំណត់ នូវ លក្ខ ខណ្ឌ មួយ ចំនួ ន 
ដៃល អាជីវ កម្ម សៃវា កម្ម ទៃស- 
ចរណ ៍  តៃូវ រៀប ចបំ ំពៃញ ជាចា-ំ 
បា ច់  ដោយ ខាន ពំុបាន  តៃ កៃសួង  
ពុទំា ន ់បា នលម្អ ិតថា  លក្ខ ខ ណ្ឌ 
នោះ មន អ្វីខ្លះ ទៃ  ។   ក៏ប៉ុ ន្តៃ កៃ - 
សួ ង ទៃស ចរ ណ៍  បា នប ញ្ជា កថ់ា 
ក្នុង ករ ណី មូល ដ្ឋាន អាជីវ កម្ម 

សៃវា កម្ម ទៃស ចរណ៍ ខាង លើ 
មិន បំពៃញ នូវ លក្ខ ខណ្ឌ តមៃវូ ទៃ 
នោះ អាច នឹង បៃ ឈម នឹង ការ- 
ពៃយួរ អាជា្ញា ប័ណ្ណ មួយ រយៈ។

 ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ក្នងុ ករណ ីដៃល 
មូល ដ្ឋាន អាជីវ កម្ម សៃវា កម្ម- 
ទៃស ចរណ៍ បាន បំពៃញ នូវ លក្ខ- 
ខណ្ឌ តមៃវូ បាន ល្អ ដោយបន្ថៃម  
លក្ខ ខណ្ឌ ជមៃើស មួយ ចំនួន 
ទៀត  អាច នឹង បាន ទទួល នូវ 
បណ្ណបញ្ជាក ់នងិ លខិតិសរសើរ 
(Label)ទទួល ស្គាល់ គុណ ភាព 
សៃវា កម្ម ក្នុង ដំណាក់ កាល នៃ 
ការ រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ពីកៃ សួង ទៃស ចរណ៍  ហើយ 

អាច បិទ បង្ហាញជា សធា រណៈ 
ឬ ចុះ ផៃសាយ ក្នងុ បណា្តាញ សង្គម  
និង គៃហទំព័រ របស់ កៃសួង 
ទៃស ចរណ៍ ។

ជា មយួ គ្នា នៃះ  កៃសងួ ទៃស- 
ចរណ៍ ក៏ ចៃញ សៃចក្តី ណៃ នាំ ពី 
«អ្វ ីដៃល គរួ ធ្វើ នងិ អ្វ ីមនិ គរួ ធ្វើ» 
សមៃប់ វិស័យ ទៃស ចរណ៍ ក្នុង 
ដំណាក់ កាល កូវីដ ១៩ នៃះ  ជា 
ភាស ខ្មៃរ  និង បរ ទៃស ផង ដៃរ។ 
កប៏៉នុ្តៃ   បើ តាម  លោក  ថោង  ខនុ  
វធិាន សវុត្ថ ិភាព ទៃស ចរណ ៍ និង 
កៃម បៃតិ បត្ត ិសមៃប់ អនុ វត្ត នៃះ 
នឹង តៃូវ បៃ កាស ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅ 
ថ្ងៃ សុកៃ ទី ៥ ខៃ មិថុនា នៃះ ៕ 

ទិដ្ឋភាពនៅក្នងុក្លបិកមេសាន្តមួយនៅរជធានីភ្នពំេញ មុន ពេលមាន ការរីករលដាល ជំងឺកូវីដ។ រូបថត ហុង មិនា



តពីទំព័រ ១...ច្បាប់អនុញ្ញាតត្ឹមត្ូវ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បងប្អូនសួរមកខ្ញុំថា

ហត្អុ្វីបានជាយើងចាបប់ានទនំញិទាងំន្ះ
ច្ើនម៉្្លះនៅព្លន្ះ? ខ្ញុំសូមជម្បថា
យើងបានធ្វើជាហូរហ្មកហើយ។ប៉ុន្ដ្
មួយរយៈចុងក្យន្ះគឺមានការបង្ហាញ
មុខទំនិញច្ើនតាមអនឡាញ អ៊ីចឹងយើង
មានការងយស្លួក្នងុការរកអត្តសញ្ញាណ
និងបង្ក្ប។ពីមុនមានច្ើនដ្រ ប៉ុន្ដ្មិន-
មានលក់តាមអនឡាញ អ៊ីចឹងយើងពិបាក
ក្នុងការស្វ្ងរកប្ភពបង្ក្ប»។
មន្ត្ីរបូន្ះបន្តថាបទល្មើសជញួដរូទនំញិ

ក្ល្ងកា្លាយទាំង១៣០តោនន្ះត្ូវបាន-
សមត្ថកចិ្ចបង្កប្ចនំនួជាង២០ករណីប៉នុ្ដ្
លោកមនិបានបញ្ជាក់ពីចនំនួជនល្មើសទ។្
ក្នុងនោះមានអ្នកជាប់ទោសនៅពន្ធនាគារ
ចាប់ពី ៥-១០ឆ្នាំមួយចំនួនត្ូវបាន-
កាត់ទោសឲ្យព្យួរទោសនៅក្ឃុំ និងខ្លះ
ត្ូវធ្វើការផាកពិន័យជាអន្តរកាល។
លោកសផុានណ់ាបន្ថម្ថាទោសទណ្ឌ

ចំពោះអ្នកដ្លចរាចរទំនិញខុសច្បាប់
និងគា្មានគុណភាពន្ះគឺទោសខ្លះមន្ត្ី-
ជំនាញវាយតម្ល្ស្ថានភាពជាក់ស្ដ្ងត្ឹម
ពិន័យ អប់រំ ណ្នាំ និងធ្វើកិច្ចសន្យា
ប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្ដ្ទោសខ្លះទៀតត្ូវបញ្ជូន
ទៅតលុាការដោយសរពកួគាត់ចរាចរជា
លក្ខណៈទ្ង់ទ្យធំ ហើយបើមានអ្នក-
គ្ះថា្នាក់ដោយសរទំនិញនោះ គឺត្ូវ
សងសំណងទៅជនរងគ្ះនិងតូ្វ
បន្ថ្មទោសលើន្ះទៀត។
កម្មវិធីកម្ទ្ចចោលឱសថក្ល្ងកា្លាយ

អន់គុណភាព និងផលិតផលក្ល្ងកា្លាយ

ខុសច្បាប់ន្ះធ្វើឡើងនៅទីលានសំរាម
ដង្កោសង្កោត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានី
ភ្នពំញ្ដល្មានការចលូរមួពីថា្នាក់ដកឹនាំ
តំណាងក្សួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជា្ញាធរ
ដ្នដីនិងមន្ត្ីរាជការជិត៣០០នាក់។
លោកម៉មប៊ុនហ្ង រដ្ឋមន្ត្ីក្សួង

សុខាភិបាលដ្លចូលរួមក្នុងពិធីនោះ
តំណាងឲ្យលោកសខ្ងឧបនាយករដ្ឋ-
មន្ត្ីនងិជារដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួមហាផ្ទ្ថ្លង្ថា
បជ្ាពលរដ្ឋទាងំអស់ត្វូត្គោរពចប្ាប់។
ប្សិនបើមិនគោរពច្បាប់ ពួកគ្នឹងត្ូវ
ផាកពិន័យដ្លធ្វើឲ្យខាតបង់លុយកាក់
ខាតផលប្យោជន៍នានានិងព្លវ្លា
ថ្មទៀត។ម្យា៉ាងទៀតពួកគ្បានធ្វើឲ្យ
ប៉ះពាល់សខុភាពអ្នកប្ើបស្់ផស្ង្ៗទៀត
ដល្ធ្វើឲយ្ខចូសខុភាពធ្ងនធ់្ងរហើយឈាន

ដល់គ្ះថា្នាក់ដល់អាយុជីវិតទៀតផង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ដូច្ន្ះខ្ញុំសូមអំពាវនាវ

ដល់បងប្អនូយើងរមួគា្នាគោរពចប្ាប់ទាងំអស់
គា្នា ហើយចំពោះអ្នកទិញទំនិញត្ូវពិនិត្យ
មើលផលិតផលដ្លខ្លួនចង់ទិញឲ្យបាន-
ចប្ាសល់ាស់តាមរយៈការពនិតិយ្កាលបរចិ្ឆទ្
ហសួកណំត់នងិតម្អង្គភាពជនំាញបទិលើ
មខុទនំញិនោះ។ជាពសិស្ពល្ទញិឱសថ
ត្ូវត្ពិនិត្យឲ្យបានម្នទ្នកាលបរិច្ឆ្ទ
និងវ្ជ្ជបញ្ជាជាដើម»។
លោកមម៉ប៊នុហង្បានជរំញុឲយ្អាជា្ញាធរ

មានសមត្ថកចិ្ចចាត់វិធានការលើជនខលិខចូ
ដល្នៅត្បន្តនាចំលូឬធ្វើចរាចរណទ៍នំញិ
នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាដោយគា្មានច្បាប់ និង
គា្មានគុណភាព ដ្លធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់
សុខភាពអ្នកប្ើប្ស់។សមត្ថកិច្ចតូ្វត្
បញ្ជនូពកួគ្ទៅតលុាការដើមប្ីជាការពម្ាន
និងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរុឹងបំផុត៕

ឃុត សុភចរិយា

កំពង់ ឆ្នាងំៈយ៉ាងហោចណាស់
កម្មករ១៧នាក់បានរងរបួស
ធ្ងន់និងស្លក្នុងគ្ះថា្នាក់
ចរាចរណ៍មួយលើកំណាត់ផ្លូវ
ជាតិល្ខ៥នៅចនោ្លាះគីឡូ-
ម្៉ត្ល្ខ៤៦និង៤៧ស្ថតិក្នុង
ឃុំសដ្្ឋីស្កុសមគ្គីមានជយ័
កាលពីលា្ងាចថ្ង្ពុធ។
លោកស្ង ចិនា្តាអធិការ

ស្ុកសមគ្គីមានជ័យថ្ល្ងពី
ម្សិលមិញថាកម្មករដ្លរង-
របួសនៅក្នងុហ្តុការណ៍គ្ះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ន្ះចំនួន១៧នាក់
គឺធ្វើការនៅរោងចក្កាត់ដ្រ
សម្លៀកបំពាក់ចំនួន៤ផ្ស្ងគា្នា
នៅក្នុងស្ុកកំពង់ត្ឡាច។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ក្នុង

ចំណមកម្មករដ្លរងរបួស
ទាងំ១៧នាក់នោះមាន៣នាក់
រងរបសួធ្ងន់ត្វូបានបញ្ជនូទៅ
ព្យាបាលបន្តនៅមន្ទរីព្ទ្យកាល់-
ម៉ត្រាជធានីភ្នំពញ្។ចណំ្ក
១៤នាក់ទៀតសម្កព្យាបាល
នៅមន្ទរីព្ទ្យបង្អក្សុ្កកំពង់-
តឡ្ាចនងិគ្លនីកិត្វណា្ណោក្នងុ
ស្ុកកំពង់ត្ឡាច»។
លោកបន្ថ្មថា៖«តាមការ-

បញ្ជាក់ពីកម្មករគ្ះថា្នាក់

ចរាចរណ៍ន្ះកើតឡើងដោយ-
សរត្អ្នកបើកបរបានបួងចង្កូត
រថយន្តដើម្បីគ្ចពីម៉ូតូ១
គ្ឿងដល្បើកបញ្ចស្ទសិ
គា្នាហើយបានរអិលធា្លាក់ពី
ចណំតផ្លវូបណា្ដាលឲយ្កម្មករ
១៧នាក់ក្នងុចណំម៦០នាក់
នៅលើរថយន្តនោះរអិលធា្លាក់
រងរបួសធ្ងន់និងស្ល»។
អ្នកស្ីធីគនា្ធានាយករដ្ឋ-

បាលរោងចក្HorizonOut-
door (Cambodia)Co.,
Ltdបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា
ក្យពីចុះសកសួរសុខទុក្ខ
កម្មកររងគ្ះដល់មន្ទីរព្ទ្យ
រួចមកខាងរោងចក្បានអនុ-
ញ្ញាតឲ្យកម្មករទាំងនោះឈប់
សម្ក១ថ្ង្ដើម្បីព្យាបាល
របួសដោយមិនកាត់ប្ក់ឈ្នួល
និងប្ក់អត្ថប្យោជន៍ផ្ស្ងៗ ។
អ្នកសី្បានបញ្ជាក់ថា៖«ពួក-

គាត់មានរបួសស្លទ្ប៉ុន្ត្
ពួកគាត់នៅមានភាពតក់ស្លុត
ក្នុងអារម្មណ៍នៅឡើយដូច្ន្ះ
ខាងភាគីរោងចក្យើងបាន
សម្ចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់
បានឈប់សម្ក១ថ្ង្ទៀត
ដោយមនិកាត់បក្់ឈ្នលួនងិ
ប្ក់អត្ថប្យោជន៍ផ្ស្ងៗពី
ពួកគាត់ឡើយ»៕

រី សុចាន់ 

ភ្នពំេញៈកស្ងួផន្ការបាន
រកឃើញគ្ួសរពលរដ្ឋក្ីក្
ជាបឋមចំនួន៥៦០០០គួ្សរ
សមប្់ឧបត្ថម្ភក្នងុអឡំងុពល្
ដ្លមានការរាតត្បាយន្ជំងឺ
កូវីដ១៩បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្ម
គ្សួរកី្ក្នៅទជីនបទកាល-
ពីចុងខ្មុនហើយនៅទីប្ជុំ-
ជននឹងបញ្ចប់នៅចុងខ្ន្ះ។
លោកណុបកនណាវុឌ្ឍអ្នក-

នាំពាក្យក្សួងផ្នការបាន
បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងព្ធុ
ថា៖«បាន៥៦០០០គួ្សរនៅ
ទីជនបទតាមនីតិវិធីកំណត់
អត្តសញ្ញាណកម្មគ្ួសរតាម
ការស្នើសុំក្នុងព្លកូវីដ១៩។
នៅទីបជ្ុជំននៅខ្មថិនុាហ្នងឹ
ទើបយើងបញ្ចប»់។លោកថ្លង្
បើតាមលោកដឹងតួល្ខន្ះ
បានបញ្ជនូទៅកាន់ក្សួងស្ដ្ឋ-
កិច្ចហើយដើម្បីយកទៅធ្វើការ-
សកិស្ាហើយបហ្ល្ជាពល្
ឆប់ៗ ខាងមុខនឹងមានការប្កាស
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ

អនកុ្តឹយ្មយួថាតើនងឹត្វូផ្តល់
ជូនគួ្សរកី្ក្នូវចំនួនសច់-
ប្ក់បុ៉នា្មាន?លោកថា៖«រាជ-
រដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរហើយ»។
លោកកនណាវុឌ្ឍ បញ្ជាក់

ថាថ្មីៗ ន្ះរាជរដ្ឋាភបិាលបាន
ចញ្សច្ក្តីជនូដណំងឹឱយ្ក្មុ
ការងរថា្នាក់ជាតិទាំងអស់ចុះ
ពងឹ្ងការងរកំណត់អត្តសញ្ញាណ-
កម្មគ្សួរក្កី្ន្ះដើមបី្ជយួ
ពិនិត្យមើលបន្ថ្មទៀតនិង
សហការជាមួយអាជា្ញាធរមូល-
ដ្ឋានដោយធ្វើយ៉ាងម្៉ចជ្ើស-
រសីឱយ្ចគំ្សួរក្កី្នងិមាន
ភាពច្បាស់លាស់។
លោកមាសសខុសន្សន

អ្នកនាំពាក្យក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ង្ពុធថាក្សួងបានត្ៀម
ថវិការួចរាល់ហើយសម្ប់
បើកជនូបជ្ាពលរដ្ឋក្កី្នងិ
ថ្មទាំងមានការបង្កើនថវិកា
សម្ប់ការចំាបាច់ផ្ស្ងៗទៀត
ប្សិនជាមានហើយវិធានការ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅត្បន្ត
ជាប់រហតូ។លោកថា៖«ជាទូទៅ
យើងត្ូវសិក្សាមើលទំាងអស់

សិនថាចំនួន(គួ្សរ)ប៉នុា្មាន?
ហើយយើងតូ្វចាត់ចណំាត់ថា្នាក់
មនុស្សប៉ុនា្មាន?ហើយយើង
ត្ូវជូនតាមកម្ិតណា?មិន-
ម្នគ្ប់ៗគា្នាដូចគា្នាទំាងអស់
ទ្តាមមើល(ក្នងុ)ស្ថានភាព
រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយ
ត្វូមានលក្ខខណ្ឌ។ឱកាសន្ះ

ជាឱកាសដ្លយើងត្ូវមើល
ថាតើលទ្ធផលន្ឥទ្ធពិលកូវីដ-
១៩ហ្នងឹវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាព
របស់គាត់ក្នងុកមិ្តណាហើយ
ពិតប្កដទាំងអស់ប៉ុនា្មាន?»។
លោកឡាំសុជាតិនាយក-

បត្បិត្តិវទិយ្ាស្ថានតស៊មូតិនងិ
គោលនយោបាយបានថ្ល្ង

កាលពីថ្ង្ពុធថាការកំណត់
អត្តសញ្ញាណកម្មគួ្សរកី្ក្
ន្ះ ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងជា
ដំណើរការល្អមួយដើម្បីធ្វើ
បច្ចប្ុបន្នភាពអត្តសញ្ញាណអ្នក-
ក្ីក្និងអ្នកដ្លរងផល-
ប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថ្លង្ថាការធ្វើបច្ចប្ុបន្ន-

ភាពកណំត់អត្តសញ្ញាណអ្នក-
ក្កី្ន្ះមានការទទលួស្គាល់
ច្ើនពីដ្គូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ
ជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិ។
ទោះបជីាយ៉ាងណាការកណំត់
អត្តសញ្ញាណអ្នកក្ីក្ន្ះក៏
នៅមានភាពខ្វះចនោ្លាះខ្លះដ្រ
ព្ះស្ថានភាពជីវភាពរបស់
ប្ជាជនជាក់ស្តង្មួយៗក៏អាច
មានការប្ប្ួលឆប់រហ័សពី
ធរូធារទៅក្កី្វញិឬក៏ពីក្កី្
ទៅធូរធារ។
លោកសុជាតិ បញ្ជាក់ថា៖

«លក្ខខណ្ឌហ្នងឹវាអាចមានភាព-
ស្មគុស្មាញ។គួ្សរអ្នកក្មួយ
ចំនួនគាត់អត់នៅផ្ទះទ្។គាត់
ចំណាកសុ្កទៅធ្វើការនៅខ្ត្ត
ផ្ស្ងនៅទីក្ុងនៅប្ទ្ស
ក្អ៊ីចឹងទៅ។ជួនកាលអ្នក-
ដ្លក្ពិតប្កដហ្នងឹអាជា្ញាធរ
គាត់អាចខ្វះចនោ្លាះ។ប៉ុន្ត្ក្នុង
ចំណមអ្នកដ្លគ្ធ្វើ(កំណត់-
អត្តសញ្ញាណ)កី្ក្ហ្នងឹក៏យើង
ឃើញថាភាគច្ើនអាចតឹ្មតូ្វ
ជាអ្នកក្ីក្ហើយវាអាចមាន
មួយចំនួនតូចវាអាចមានការ-
រកមិនឃើញ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្សុក្ទី៥ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ក្រសួងផ្រនការរកឃើញពលរដ្ឋក្រីក្របឋម៥៦០០០គ្រសួារសម្រប់ឧបត្ថម្ភអំឡុងកូវីដរាតត្របាត

ក្មេង សេ ីម្នាក់ កំពុង ដើរ  សំដៅ ទៅ ផ្ទះ នៅ ក្នងុ សហ គមន៍ កេកីេ មួួយ នៅ សង្កាត់ ស្ទងឹ មន ជ័យ ។ រូបថតហុងមិនា

គ្រឿងបរិភោគឱសថនិងផលិតផល... កម្មករ១៧នាក់បានរងរបួសធ្ងន់-
ស្រលក្នងុគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ទំនិញដេលមន្តេអីះអាងថាខុសចេបា ប់និងក្លេងក្លាយតេវូបានកម្ទេចចោលនៅខណ្ឌដង្កា មេសិលមិញ។ រូបថតហុងមិនា



សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគរិ:ី កនូសត្វទនស្ោង
១ក្បាលតូ្វបានមន្ត្ីឧទ្យានុរក្ស
ន្ដ្នជម្កសត្វព្លំផាត់
ឃំុរយ៉ សុ្កកោះញ្កបានប្ទះ
ឃើញជាប់អន្ទាក់ងាប់នៅក្នុង
ដ្នជម្កសត្វព្លំផាត់នៅ
ថ្ង្ទី៣ខ្មិថុន ក្នុងអំឡុង-
ព្លចុះល្បាត។
លោកន្ត្ភក្ត្រដ្ឋល្ខា-

ធិការនិងជាអ្នកនំពាក្យក្សួង
បរិស្ថាន ថ្ល្ងពីម្សិលមិញថា
កូនទន្សោងន្ះបានដាច់ជើង
ក្យ១ដោយសរជាប់អន្ទាក់
របស់ពន្ព្ហើយក្មុការ-
ងារបានដុតបំផា្លាញចោលនៅ
នឹងកន្លង្។លោកបន្តថាទោះបី-
ជាមានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្ត
ច្បាប់បង្កើនសកម្មភាពអប់រំស្តីពី
ច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិពី
សំណាក់មន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយ
ប៉នុ្ដ្បទល្មើសធនធានធម្មជាតិ
ទ្ង់ទ្យតូចដូចជាការលួច
កាប់ឈើការបរបាញ់និងការ-
ដាក់អន្ទាក់សត្វព្នៅត្បន្ដ
កើតមាននៅក្នុងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិដ្លចំាបាច់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
តូ្វចាត់វិធានការចំាបាច់ទប់ស្កាត់
និងបង្ក្បបទល្មើសទាំងន្ះ
បន្តថ្មទៀត។លោក ភក្ត្

បញ្ជាក់ថា៖«យើងមានការ-
សោកស្ដាយដ្លសត្វកម្
របស់យើងត្ូវបានគ្សមា្លាប់
ជាបន្តបន្ទាប់ហើយកិច្ចខិតខំ
របស់យើង គឺប្ឹងទប់ស្កាត់
បុ៉ន្ដ្ជនខិលខូចនៅត្បន្តបំផា្លាញ
ជាហូរហ្។យើងសូមជំរុញ
បន្ថ្មប្ជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យ
កានត់្សកម្មនងិបក្បដោយ
ភាពជាដ្គូសោ្មោះត្ង់បន្ថ្ម
ទៀតនៅក្នុងការងារគ្ប់គ្ង
និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ»។
លោកក្វសុភគ៌ប្ធាន

មន្ទីរបរិស្ថានខ្ត្តមណ្ឌលគិរី
ថ្ល្ងពីម្សិលមិញថាកូនសត្វ
ទន្សោងនះ្ត្ូវបានងាប់៣ឬ
៤ថ្ង្មកហើយដោយហើមនងិ
រលយួនៅកន្លង្ខ្លះន្ដងខ្លនួ។
លោកថា៖«ក្ពីបទ្ះឃើញ
កនូទនស្ោងងាប់មយួកប្ាលន្ះ
យើងបានរកឃើញប្ហ្ល
៥០អន្ទាក់ដល្ក្មុជនល្មើស
បានដាក់ពង្យនៅក្នុងដ្ន
ជម្កសត្វព្លំផាត់។យើង
ចុះល្បាតជាប្ចំាដ្របុ៉ន្ដ្ព្ន-
ព្គាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅពល្
យប់អ៊ីចឹងយើងពិបាកក្នុងការ
ទប់ស្កាត់»។
លោកប្ុងណចប្ធាន

សហគមន៍ការពារព្ឈើនៅ
តំបន់ដ្នជម្កសត្វព្លំផាត់

ថ្លង្ពីម្សិលមិញថាលោកសោក-
ស្ដាយចំពោះការបាត់បង់កូន
សត្វទន្សោងមួយក្បាលន្ះព្ះ
វាជាសត្វកម្និងកំពុងមាន
ហានិភ័យខ្ពស់ន្ការផុតពូជ។
លោកបន្តថានៅដ្នជម្ក
សត្វព្លំផាត់ន្ះមិនសូវ
មានបទល្មើសព្ឈើទ្ប៉ុន្ដ្
មានការដាក់អន្ទាក់សត្វមួយ
ចនំួនដ្រដោយព្នព្តង្-
ត្ធ្វើសកម្មភាពព្លយប់
ស្ងាត់។មួយរយៈចុងក្យ
ន្ះពលរដ្ឋសហគមន៍មិនសូវ
បានចូលល្បាតទ្ដោយសរ
ដល់រដូវធ្វើស្ចមា្ការហើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងមនិ

ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉្ចបើព្នព្
គាត់ធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់
អ៊ីចឹងហើយសត្វទន្សោងហ្នឹង
មិនម្នយើងចិញ្ចឹមបានដូច
គោដូចក្បីឯណាវារស់ខ្លួនវា
រកសុីខ្លួនវាហើយយើងច្ះត្
ទៅបាញ់ទៅសមា្លាប់វាអ៊ីចឹង
ហនិហោចអស់ហើយបើយើង
មិនការពារវាទ្ វាជិតផុតពូជ
អស់ហើយ»។
បើតាមលោក ន្ត្ភក្ត្

ក្នងុរយៈព្ល៤ខ្ដើមឆ្នាំន្ះ
មន្ត្ីឧទ្យានុរក្សបានបង្ក្ប
បទល្មើសធនធានធម្មជាតិបាន
ចំនួន២៣៣៣ករណី៕

ថ្ង្សុក្ទី៥ែខមិថុនឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ផែនទីបង្ហាញផ្លវូទែសចរណ៍កំពុងរៀបចំដាក់ឲែយបែើដើមែបីពងែកីទំនាក់ទំនងខែត្តចំនួន៩
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈក្សួងទ្សចរណ៍កំពុង
រៀបចំ«សៀវភៅផ្នការអភិវឌឍ្ន៍ផ្នទី
បងា្ហាញផ្លវូទស្ចរណ៍ភាគពាយពយ្ឧត្តរ
និងតំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្សប»ដើម្បី
ពង្ឹងនិងពង្ីកទំនក់ទំនងខ្ត្តក្នុង
តំបន់ និងផ្សព្វផ្សោយពីសកា្តានុពល
ទ្សចរណ៍ជាពិស្សតភា្ជាប់ខ្ស្-
ក្វាត់ត្មួយលើវិស័យទ្សចរណ៍
រវាងខ្ត្តចំនួន៩ក្នុងតំបន់ទាំងន្ះ។
លោកម៉្នភារម្យ ប្ធាននយក-

ដា្ឋានផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ទ្សចរណ៍ន្
ក្សួងទ្សចរណ៍ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍
កាលពីថ្ង្ទី៣មិថុនថាក្ុមការងារ
កស្ងួទស្ចរណ៍បានរៀបចំតាក់តង្
«សៀវភៅផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នទី
បងា្ហាញផ្លូវទ្សចរណ៍ភាគពាយព្យ
ឧត្តរ និងតំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្សប»
ជាង១ឆ្នាំមកហើយនិងគ្ងបញ្ចប់
នៅខ្មិថុនន្ះ រួចដាក់ទៅរដ្ឋមន្្ដី
កស្ងួទស្ចរណ៍ដើមប្ីពនិតិយ្អនមុត័
ដាក់ឲ្យប្ើប្ស់ជាផ្លូវការ។
លោកថ្លង្ថាកាលពីថ្ង្ទ២ីមថិនុ

កស្ងួទស្ចរណ៍តាមរយៈមន្ទរីទស្-
ចរណ៍ខត្្តបន្ទាយមានជយ័បានរៀបចំ
កិច្ចប្ជុំចុងក្យដើម្បីពិនិត្យលើ

«សៀវភៅផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នទី
បងា្ហាញផ្លវូទស្ចរណ៍ភាគពាយពយ្ឧត្តរ
និងតំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្សប»ជាមួយ
តណំាងមកពីខត្្ដចនំនួ៩ន្តបំន់ភាគ-
ពាយពយ្ឧត្តរនងិតបំន់ជុវំញិបងឹទន្ល្-
សប។ខ្ត្ដទាំង៩នោះរួមមានខ្ត្ត
ព្ះវហិារឧត្តរមានជយ័បន្ទាយមានជ័យ
ប៉្លិនកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបង
ពោធិ៍សត់និងខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង។
លោកភារម្យ ថ្ល្ងថា៖«កិច្ចប្ជុំ

កាលពីថ្ង្អងា្គារកន្លងទៅន្ះ យើង
បានប្ជុំគា្នាដើម្បីយកធាតុចូលចុង-
កយ្ដើមប្ីដាក់នៅក្នងុសៀវភៅរបស់
យើងត្ៀមដាក់ទៅសុំការឆ្លងពីឯក-
ឧត្ដមរដ្ឋមន្្ដីកស្ងួទស្ចរណ៍[ថោង
ខនុ]។គោលដៅន្ការរៀបចំសៀវភៅន្ះ
គឺជាផ្នទីបងា្ហាញដល់ភ្ញៀវទ្សចរ-
ជាតិអន្តរជាតិពល្ដល្ចង់មកលង្
កម្សោន្តនៅតំបន់ទ្សចរណ៍សកា្តានុ-
ពលតាមតបំន់ខាងលើគាត់អាចឃើញ
នៅក្នុងសៀវភៅន្ះគឺមានគោលដៅ
ទ្សចរណ៍ធំៗទាំងអស់»។
លោកបន្តថាកយ្បញ្ចប់វបិត្ដិកវូដី១៩

ក្សួងទ្សចរណ៍មានគោលបំណង
ណ្នំដល់ទ្សចរជាតិអន្តរជាតិ ពី
គោលដៅទ្សចរណ៍ថ្មីនៅខ្ត្តតាម
តំបន់ទន្ល្សបត្ម្ដង។ក្នុងនោះ[ភ្ញៀវ]

ទ្សចរអាចទស្សនគោលដៅទ្ស-
ចរណ៍៣ដល្សខំាន់គឺទស្ចរណ៍ប្ប
វប្បធម៌ធម្មជាតិនិងកសិទ្សចរណ៍។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«សៀវភៅន្ះកជ៏ា

ស្ពានមួយសម្ប់ការវិនិយោគដ្ល
សៀវភៅន្ះបានងា្ហាញពីតំបន់សកា្តានុ-
ពលទស្ចរណ៍សំខាន់ៗ ដល្ពកួគាត់
អាចចាប់ឱកាសទៅវិនិយោគបាន»។
លោកតបុសុភក័អ្នកនពំាកយ្ក្សួង

ទស្ចរណ៍បានបញ្ជាក់ពីថ្ងទ្៣ីមថិនុ
ដ្រថា តាមរយៈសៀវភៅផ្នការអភិ-
វឌ្ឍន៍ផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវទ្សចរណ៍គឺ

កាន់ត្ជំរុញឲ្យខ្ត្តបន្ទាយមានជ័យ
នងិខត្្តជុវំញិតបំន់ខាងលើកា្លាយទៅជា
សកា្តានុពលថ្មីបន្ថ្មទៀតស្បតាម
ទស្សនទានមាសសមាសប្តង និង
មាសផលិតកម្មស្ូវ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ការអភិវឌ្ឍវិស័យ

ទស្ចរណ៍បក្បដោយបរយិបន័្នគឺរមួ
ចំណ្កយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិរក្ស
សម្បត្តិវប្បធម៌ធម្មជាតិប្វត្តិសស្ត្
ពម្ទាងំរកស្ោការពារនងិទបស់្កាត់បម្-
បម្លួអាកាសធាតុនៅកម្ពជុាផងដ្រ។
និយយជារួមផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នទី

បងា្ហាញផ្លវូទស្រចរណព៍ាយពយ្ឧត្តរនងិ
ខត្្តជុវំញិបងឹទន្លស្បគឺពតិជាកាលា-
នុវត្តភាពថ្មីសម្ប់វិស័យទ្សចរណ៍
សម្ប់ជាផលប្យោជន៍រួមទំាងអ្នក-
ទ្សចរ និងវិនិយោគក្នុងវិស័យទ្ស-
ចរណ៍ដើម្បីជាប្ទីបន្ផ្នត់គំនិតថ្មីៗ
ក្នងុការរៀបចំជាកញ្ចប់ខស្្ទសស្នកចិ្ចរមួ
និងបង្កលក្ខណៈងាយសួ្លដល់អ្នក-
ទ្សចរក្នុងគោលបំណងកម្សោន្តតាម
បណា្តាតំបន់ទាំងន្ះនព្លអនគត»។
លោកឈឿនស្រីវុធប្ធានមន្ទីរ

ទស្ចរណ៍ខត្្តបន្ទាយមានជយ័បាន-
ឲ្យដឹងថា តាមរយៈការរៀបចំសៀវភៅ
ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នទីបងា្ហាញផ្លូវ
ទ្សចរណ៍ខាងលើន្ះ បានរឹតបន្តឹង
ទំនក់ទំនងខ្ត្ដនៅតំបន់ខាងលើឲ្យ
សហការគា្នាក្នុងការពង្ីកសកា្តានុពល
ទ្សចរណ៍តាមតំបន់របស់ខ្លួនបាន-
ប្សើរឡើងនិងមានភាពសម្បូរប្ប។
លោកថ្ល្ងថា៖«ខ្ត្តទាំង៩ក្នុង

តំបន់ជុំវិញបឹងទន្ល្សបនឹងសហការ
គា្នារៀបចំតំបន់ទ្សចរណ៍ជាខ្ស្
តម្យួត្ម្ដង។តាមរយៈផ្នការអភ-ិ
វឌឍ្ន៍ផន្ទីបងា្ហាញផ្លវូទស្ចរណ៍ន្ះ
ខ្ត្ដនីមួយៗនឹងបន្តពិភាក្សោរៀបបូ៉ល-
ទ្សចរណ៍ប្លក្ៗពីគា្នាដើម្បីឲ្យទ្សចរ-
ជាតិអន្តរជាតិមកល្ងកម្សោន្ត»៕

ទិដ្ឋភាពពលរដ្ឋលេងកមេសាន្តនៅទឹកជេះភ្នតំេបេង ខេត្តពេះវិហារ ឆ្នា២ំ០១៩។ រូបថតហុងមិន

មន្តែីឧទែយានុរកែសឃើញកូនទនែសោង១កែបាលជាប់អនា្ទាក់ងប់
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ឃុត សុភ ចរិយា

ភ្នពំេញៈ កៃមុ អភិរកៃស សត្វស្លាប នៅ 
កម្ពជុា បាន អំពាវ នាវ ជាថ្ម ីដល់ ពលរដ្ឋ  
ដៃលរស់ នៅ ជំុវិញ តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃឲៃយប ញៃឈប់ ការបៃើ បៃស់ ថ្នា ំពុល កសិ កម្ម 
ដើមៃបី ចូល រួម ការ ពារ  និង អភិរកៃស សត្វពៃ 
ជីវចមៃះុ និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ នៅ កម្ពជុា ។

ការ អំពាវ នាវ នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប់ 
ពីការ ចុះ លៃបាត សៃវ ជៃវ  នៅ តាម តំបន់ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ និង តំបន់ ការពារ 
ទៃសភាព មួយចំនួន នៅភាគ ឦសន  និង 
និរតី នា ពៃលថ្មីៗ  នៃះ បាន រក ឃើញ មាន 
ករណី បៃើ ថ្នា ំពុល   ដើមៃបី ចាប់ សត្វ ពៃ  ដោយ 
ខុស ចៃបាប់។

លោក បូ៊ វរសកៃស នាយកកម្ម វិធី បៃចំា 
កម្ពជុា  នៃ អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប អន្តរ ជាតិ 
បាន និយាយ ថ ៖ «ការ បៃើបៃស់ ថ្នាពុំល 
កសិកម្ម     នៅ ក្នងុ តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
និងតំបន់ ការពារ ទៃស ភាព គឺ ជា វិនាស កម្ម 
ដ៏មហន្ត រាយ បំផុត មួយ  ដល់ សត្វ ពៃ  
ជីវចមៃះុ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ និងបរិ ស្ថាន 
ដៃល ទាមទារ ឲៃយ គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធទំា ង- 
អស់ពិសៃ ស  បៃជា សហគមន៍ ក្នងុ មូល - 
ដ្ឋានតៃវូ ចូល រួម បញៃឈប់ ជា បនា្ទាន់ នូវ ការ បៃើ -   
បៃស់ ថ្នា ំពុល កសិកម្ម ក្នងុ តំបន់ ការពារ 
និង អភិរកៃស ទំាង នៃះ » ។ 

កាល ពី  សបា្ដា ហ៍ មុន កៃមុ មន្តៃ ីឧទៃយានុរកៃស  

នៃ តំបន់ ការពារ ទៃស ភាព  បឹង ពៃក ល្ពៅ 
បាន សហការ ជា មួយ កៃមុ ជំនាញ   ផ្នៃក 
អភិរកៃស សត្វ ស្លាប ពៃ  នៃ អង្គការ ជីវិត សត្វ- 
ស្លាប អន្តរ ជាតិ បាន ចុះលៃបាត  និង សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ អំពី បៃភៃទ សត្វ ស្លាប ពៃ ដ៏កមៃ 
និង  ជិត ផុត ពូជ ដៃល កំពុង មាន វត្តមាន នៅ 
ក្នងុ តំបន់ នៃះ ក៏បាន បៃទះ ឃើញ  ទាកាប- 
ពៃ ចំនួន  ៨កៃបាល ងាប់ នៅ ចំណុច កៃបៃរ មាត់- 
អាង នៃ តំបន់ ការ ពារ ទៃស ភាព បឹង ពៃក- 
ល្ពៅ ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ -ឃំុកំពង់ ឈូក  សៃកុ 
កោះអណ្ដៃត ខៃត្តតា កៃវ។ ករណី នៃះ តៃវូ  
កៃមុ មន្តៃ ីជំនាញ អះ អាង ថ  ជា បទ ល្មើស 
«បំពុល សត្វ ស្លាប ពៃ  » ។

លោក លឹម វ៉ាត នាយក រង តំបន់ ការពារ 
ទៃស ភាព បឹង ពៃក ល្ពៅ បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ថ  នៅកៃបៃរ កន្លៃង ដៃល សត្វ ទា ពៃ 
ទំាង ៨ កៃបាល ងាប់ នោះ កៃមុ មន្តៃ ីឧទៃយា - 
នុរកៃស និង កៃមុ ជំនាញ   សត្វ ស្លាប ពៃ នៃ 
អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប អន្តរជាតិ  បានរក- 
ឃើញ  គៃប់ សៃវូ ជា ចៃើន ដៃល សងៃស័យ ថ  
មាន លាយ ថ្នាពុំល កសិកម្ម តៃវូ បាន គៃ 
ដក់នៅ មាត់ ទឹក ជា ទីដៃលសត្វ ស្លាប ចុះ 
រក សីុ ចំណី។ លោកវ៉ាត  ប ញ្ជាក់  ថ ៖  «ការ- 
ចាប់ សត្វ ដោយ បៃើ ថ្នា ំពុលគឺជា សកម្ម - 
ភាព ដៃល បង្ក គៃះ ថ្នាក់យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ 
សត្វពៃ និង  សុខភាព មនុសៃស ។ ការ បំពុល 

១ករណី  អា ច សមា្លាប់ សត្វ គៃប់ បៃភៃទ 
រាប់ រយ កៃបាល រួម ទំាង សត្វ ស្លាប ជិត ផុត- 
ពូជ ដៃល មាន ចំនួន ដ៏តិច តួច ក្នងុ លោក។ 
វ ក៏បណ្តាល ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ដល់ សុខ ភាព 
របស់ មនុសៃស ផង ដៃរ  តាម រយៈ ការ បរិភោគ 
សត្វ ដៃល ស្លាប់ ដោយ កា របំពុល នៃះ »។ 

លោកបន្ថៃម ថ៖«សំណក សត្វ ទាកា ប-  
ពៃ ដៃល ស្លាប់ និង គៃប់ សៃវូដៃល សងៃស័ យ 
មាន លា យ     ថ្នាពុំល កសិកម្ម នោះ តៃវូ បាន 
កៃមុ ឧទៃយា នុរ កៃស យើង បៃមូល យក  និង បញ្ជនូ 
ទៅ កៃមុ ការ ងារ អង្គការ  WCS ដៃល ជាដៃ គូ 
នៅភ្ន ំពៃញ  ដើមៃបី ធ្វើកោស លៃយ វិច័យ»។

តាម រយៈ ការ រក ឃើញ បទ ល្មើ ស  បំពុល 
ស ត្វ ពៃនៅ ក្នងុ តំបន់ ការ  ពារ ទៃស ភាព បឹង 
ពៃក ល្ពៅនៃះ  កៃមុឧទៃយា នុរកៃស បាន បង្កើន 
ការ ងារ ចុះ លៃបាត  និង អប់ រំផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី 
ហា និភ័យ  នៃ ការ បៃើបៃស់ ថ្នា ំគីមី ពុល 
កសិកម្មដល់ ពល រដ្ឋ ក្នងុ សហ គមន៍ មូល- 
ដ្ឋាន ដៃល រស់ នៅជំុវិញ តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ និង តំបន់  ការពារ ទៃស ភាព នៅ 
កម្ពជុា  ដើមៃបី ឲៃយ ពួកគាត់ ចូល រួម បញៃឈប់ 
ការបៃើ បៃស់ វ ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ កិច្ច គំាពារ 
បរិស្ថាន ការ អភិរកៃស សត្វ ពៃ ជីវចមៃះុ 
និងធន ធាន ធម្មជាតិ នៅ កម្ពជុា បៃកប- 
ដោយ និរន្តរ ភាព ។

កញ្ញា នី ណៃ គី មន្តៃ ីសមៃប សមៃ ួល  
គមៃង អភិរកៃស សត្វតា្មាត កម្ពជុា នៃ អង្គការ 
ជីវិត សត្វ ស្លាប អន្តរ ជាតិថ្លៃង ពី ថ្ងៃ ទី២  ខៃ 

មិថុនា  ថ ក្នងុ រយៈ ពៃល ១ សបា្ដាហ៍កន្លង 
មក កៃមុ ការងារ របស់ នាង បាន សហការ 
ជាមួយ មន្ទរី កសិកម្ម   ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃងចុះ - 
តៃតួ ពិនិតៃយ ទីតំាង លក់ ថ្នាគីំ មី ពុលក សិកម្ម 
នៅទូទំាង សៃកុ សៀម បា៉ាង ហើយ បាន រក- 
ឃើញ ទីតំាង លក់ ថ្នាពុំល កសិកម្ម៨ក ន្លៃង 
ដៃល គា្មា នចៃបាប់ អនុញ្ញាត ។ កញ្ញា បន្ត ថ 
ក្នងុ  ចំណោម ទីតំាង លក់ ថ្នា ំពុល កសិកម្ម 
ដៃល គា្មាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត ទំា ង ៨កន្លៃង ក្នងុ 
សៃកុសៀម បា៉ាង នោះ មាន ១កន្លៃង បាន 
លក់ ថ្នា ំពុល កសិកម្ម ដៃល មាន ជាតិ ពុល 
កមៃតិ ខ្ពស់ ។ «កៃយ ពី រក ឃើញ មាន ការ- 
លក់ នូវ បៃភៃទ ថ្នា ំពុល កសិកម្ម ដៃល តៃវូ 
បាន ហាម ឃាត់ នោះ មន្តៃ ីជំនា ញ បាន 
ធ្វើការ ដក ហូត  និង ណៃនំា ឲៃយ បញៃឈប់ ការ - 
នំាយក នូវ ថ្នា ំពុល កសិកម្ម នោះ មក លក់ 
ក្នងុ ទីផៃសារ កម្ពជុា បន្ត ទៀត»។

បើ តាមអ្នក សៃនូី ចាន់ ពៅ មា្ចា ស់ ទីតំាង 
លក់ ជី និង ថ្នា ំពុល កសិកម្ម ដៃល តៃវូ បាន 
ហាម ឃាត់ នោះ ថ្លៃង ថ ថ្នា ំពុល កសិកម្ម 
ឈ្មាះ Molecule  គឺ  អ្នក សៃ ី បាន ទិញ មក ពី 
បៃទៃស ថៃដើ មៃបី មក បៃើបៃស់ ជា លក្ខ ណ ៈ   
ឯកជន  ក្នងុ ចមា្កា រស្វាយ ចន្ទរី បស់  អ្នក សៃី  
មិន សមៃប់ លក់ នោះ ទៃ ។ «បុ៉ន្តៃ នៅ ពៃល 
នៃះ ខ្ញុឈំប់ នំា វចូល ហើយ  ពៃះ មន្តៃី 
ជំនាញ ផ្នៃក កសិកម្ម ថ វ ជា ថ្នា ំពុល កសិ - 
កម្មដៃល មាន កមៃតិ ជាតិ ពុល ខ្ព ស់   និង តៃវូ 
បាន ហាម ឃាត់ »៕ 

មន្តេ ីចុះពិនិតេយ ទីតំាង លក់ ថ្នា ំកសិកម្ម នៅ ផេសារ សៀម ប៉ាង   ខេត្ត ស្ទងឹ តេង   ពី ថ្ងេ ទី ១មិថុនា។ រូបថត BIC

ក្រមុអភិរក្រសសត្វស្លាបអំពាវនាវជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋឲ្រយឈប់ប្រើប្រស់ថ្នាំពុលកសិកម្ម



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន�  

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

សូ វិស ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ ស� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

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

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

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

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

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

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ � 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� កម្ម
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

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

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណនេយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

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

� រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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វិទ្យាស្ថានប្ជាធិបត្យ្យទើបបង្កើតថ្មសីម្ពោធជាផ្លវូការ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  «វិទៃយា ស្ថាន បៃជា- 
ធិប តៃយៃយ កម្ពជុា»ដៃល បង្កើត- 
ឡើង ដោយ បញ្ញ វន្ត ខ្មៃរ មយួ  កៃមុ 
រួម មាន  ស ស្តៃចារៃយ  អ្នក វិភាគ- 
នយោ បាយ  និង សង្គម និង 
អតីត មៃដឹក នាំ សង្គម សុីវិល 
មួយ ចំនួន  ដើមៃបីលើក កម្ពស់  នងិ 
ពងៃឹង លទ្ធិ បៃ ជា  ធិប តៃយៃយ នៅ 
កម្ពជុា  បាន បើក សម្ពោធ ជា ផ្លវូ- 
ការ កាល ពី មៃសិល មិញ បនា្ទាប់ ពី 
ទទួល បាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត  ពី   កៃ - 
សួង មហាផ្ទៃ នៅដើម  ឆ្នាំ នៃះ   ។

លោក  បា៉ា ចន្ទរឿន បៃធាន- 
វិទៃយា ស្ថាន បៃជា ធិប តៃយៃយ កម្ពជុា 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពី- 
មៃសិល មិញ ថា  ទីតាំង វិទៃយា ស្ថាន 
នៃះ  មាន ការិ យាល័ យ នៅ ក្នុង 
សង្កាត់ ចោម ចៅ    ខណ្ឌពោធិ៍សៃន- 
ជ័យ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ។ ប៉ុន្តៃ 
លោ កថា ការ សម្ពោធ នៃះបាន 
រៀប ចឡំើង ជា លក្ខណៈ ឯកជន 
ដោយ មាន ការ ចូល រួម ពីសហ- 
ស្ថា ប និក បុ៉ណ្ណោះ  ដោយសរ 
ពៃល នៃះ ជា ដណំាក ់កាល ទប-់ 
ស្កាត់ ការ ឆ្លងជំងឺ កូវីដ ១៩ តៃ 
មា ន ការផៃសាយ ផ្ទាល់ តាម ហ្វៃស- 
បុ៊ក របស់ វិទៃយា ស្ថាន  ។

លោក ថា៖ «វិទៃយាស្ថាន បៃ ជា- 
ធិប តៃយៃយ កម្ពុជា គឺ ជា អង្គការ 

មិន មៃន រដ្ឋា ភិ បាល(ធនា គារ 
គំនិត )មិន រក បៃក់ ចំណៃញ  និង  
មនិ បៃកាន ់ននិា្នាការ នយោ បាយ 
ដៃល ធ្វើការ ដើមៃបី គា ំទៃ  និង ពងៃងឹ 
លទ្ធិ បៃជា ធិបតៃយៃយ ដៃលជា 
គោល ការណគ៍ៃឹះ សមៃប ់ ការ- 
អភិវឌៃឍ សង្គម  សៃដ្ឋ កិច្ច និង 
នយោបាយ នៅ បៃទៃសកម្ពជុា»។ 
   លោក បាន ឲៃយដឹង ថា វិទៃយា- 
ស្ថាននៃះ បង្កើត ឡើង កាល ថ្ងៃទ ី
២៣ ខៃ តុលា ឆ្នា ំ២០១៩  និង 
ទទួល បាន ការអនុញ្ញាតពីកៃសួង 
មហា ផ្ទៃ តំាង ពី ដើម ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២០ មក។ លោក ថា   សហ- 
ស្ថាប និក វិទៃយាស្ថាន នៃះ មើល 
ឃើញ ថា  មាគា៌ា  បៃសើរ សមៃប់ 
សង្គម ជាតិ   និង ដំណើរ នយោបាយ  
នៅ កម្ពជុា   មិន អាច ដើរ ហួស ឬខុស  

គន្លង បៃជា ធិប តៃយៃយ  បាន ទៃ ។ 
    លោក បាន បន្ថៃម ថា  ការ- 
បង្កើត វិទៃយា ស្ថាន នៃះ ក៏  ដើមៃបី ជួយ 
លើក ស្ទយួ លទ្ធ ិ បៃជា ធបិ តៃយៃយ 
ពិសៃស ទាក់ ទង  នឹង  ការ បណ្ដះុ- 
បណា្ដាល  ការ ពិភាកៃសា  ក៏ដូច ជាការ-  
លើក ទឹក ចិត្ដ ព លរដ្ឋឲៃយ ចូល- 
រួម  ក្នុង សង្គម នយោ បាយ  និង  
ក្នុង វិស័យ ដទៃទៀ ត ។  ពៃះ  
បៃសិន បើ សង្គម មួយ មាន  ពល- 
រដ្ឋ យល់ ពបីៃជា ធបិ តៃយៃយ នោះ  
អ្នក ដឹក នំា នយោ បាយ ក៏ដើរ តាម 
គន្លង នោះ ដៃរ ។

លោក បន្តថា ប៉ុន្ដៃ បើព លរដ្ឋ 
នងិអ្នក នយោ បាយ  ខ្វះ ចណំៃះ 
ជនំាញ ឥរយិា បថ គណុ តម្លៃ ក ៏
ដចូ ជា  ផ្នត ់គនំតិ ផ្នៃក បៃ ជា ធបិ- 
តៃយៃយ  កម៏ ិន អាច ធ្វើ ឲៃយ សង្គម ឬ 

ក៏ បៃព័ន្ធ ដឹក នំា បៃទៃស  មួយឆ្ពោះ  
ទៅ មុខ បានដៃរ ។ 

បើតាម  លោក  បា៉ា ចន្ទរឿន 
ការងរ ស្នូល សំខាន់ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ៣ឆ្នា ំខាង មខុ វទិៃយា ស្ថាន- 
បៃជា ធិប តៃយៃយ  នឹង ធ្វើ ទៅ លើ 
កា រ សៃវ ជៃវ និង ការ ផ្ដល់ យោ- 
បល់ ទាក់ ទង នឹង លទ្ធ ិបៃជា ធិប- 
តៃយៃយ នៅ កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង កម៏ាន 
កម្មវិធី ១ ទៀត គឺ បណ្ដះុ បណា្ដាល 
អ្នក ដកឹ នា ំអ្នក  នយោ បាយ វយ័- 
ក្មៃងគឺ បណ្ដះុ បណា្ដាល អ្នក ដឹក- 
នា ំជនំាន ់កៃយ ឲៃយ នា ំគា្នា គតិ គរូ 
អំពី វបៃប ធម៌ន យោ បាយ ថ្មីដៃល 
អាច ជួយ ដឹក នំា នាវា កម្ពជុា  ឆ្ពោះ 
ទៅ មុខ  កុំ ឲៃយ ជួប បៃទះ នឹង ពៃយុះ 
ដូច ដៃល យើង ធា្លាប់ ជួប បៃទះ 
នា ពៃល កន្លង មក» ។

លោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជ បណិ្ឌតៃយ សភា កម្ពុជា បាន  
លើក ឡើង កាលពមីៃសិលុមញិថា 
រាជ រដ្ឋា ភិបា ល កម្ពុជា តៃង តៃ 
បើក ទា្វារ ចំហ  ជា យូរ ណាស់ មក 
ហើយ  ក្នងុ ការ សហ ការ ជាមយួ 
អង្គ ការ សមា គម មិន មៃន រដ្ឋា- 
ភិបាល  ហើយ សព្វ ថ្ងៃ នៃះ  មាន 
អង្គ ការ  សមា គម កៃ រដ្ឋាភិ- 
បាល រហូត ដល់ ជាង ៤ ពាន់ ។ 

លោក បានបញ្ជាក់ថា ៖«យើង  

ឃើញ ថា  ការ បើក ទា្វារ វិទៃយា- 
ស្ថាន បៃប នៃះ  តិច ឬចៃើន គឺ ជា 
ការ ល្អ  ឲៃយ តៃ វិទៃយា ស្ថាន នៃះ  ធ្វើ- 
ការ ងរ ដើមៃបី លទ្ធិ បៃជា ធិប- 
តៃយៃយ ដើមៃបី ការ លើក តម្កើង 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ កម្ពជុា  នៃះ គ ឺជា 
រឿង ល្អ សមៃប ់កម្ពជុា ។ កប៏៉នុ្ដៃ 
បៃសិន បើ ពួក គាត់ គៃន់ តៃ 
បៃើបៃស់ ស្លាក វិទៃយា ស្ថាន នៃះ 
ហើយ បមៃើ គោល ដៅ នយោ- 
បាយ ណា មួយ ទៃ គឺ មិន បាន 
ផ្ដល់ ផល បៃយោ ជន៍ ណា មួយ 
សមៃប់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  និង បៃ- 
ទៃស កម្ពុជា ឡើយ »។ 

  លោក អំ  សំ អាត  អ្នក- 
ឃ្លាំ មើល បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ 
អង្គ ការ លីកា ដូ បាន ស្វា គមន៍ 
ចំពោះ ការ អនុ ញ្ញាត ឲៃយ វិទៃយា- 
ស្ថាន បៃជា ធិបតៃយៃយ កម្ពុជា 
បើកដំណើរ ការ   លោកថា  ជា 
ការ បង្ហាញ ពី ភាព ជា ដៃ គូរ វាង 
សង្គម សុីវិល  និង រដ្ឋាភិ បាល 
ប៉ុន្តៃ លោក នៅ មាន មន្ទិល ពី  
លម្ហ នៃ ការ ធ្វើ សក ម្ម ភាព ។

លោ ក ថា៖ «ការ បើក ឲៃយ មាន 
សមា គម  និង អង្គ ការ កៃ រដ្ឋា ភិ- 
បាល ចៃើន មនិ មៃន មាន នយ័ ថា  
ជា លម្ហ លទ្ធ ិបៃជា ធិប តៃយៃយ 
ទៃ គឺ ទាល់ មាន លម្ហ ខាង សៃរី- 
ភាព បំពៃញ ការ ងរ របស់ គៃ  
ផង ដៃរ »៕

 នៀម   ឆេង 
 
 ភ្ន ំពេញៈ មន្តៃី កម្ព ុជា ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ  

ថា  កម្ពុជា មិន បាន គាប សង្កត់ លើ សៃរី- 
ភាព នៃ ការ បញ្ចៃញ មតិ ទៃ  បុ៉ន្តៃ បានអនុ-  
វត្ត វិធាន ការ ផ្លូវ ចៃបាប់ តាម ផ្លូវ តុលា ការ  
ចពំោះ អ្នក ដៃល បាន បៃ ពៃតឹ្ត បទ ល្មើស។   
ការ ថ្លៃង ដចូ្នៃះ គ ឺជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ 
ការ លើក ឡើង របស ់ ឧត្តម  ស្នង ការ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស   អ . ស . ប  អ្នក សៃី   មី សៃៃសល  បា- 
សៃសៃ ឡៃត  ដៃល បាន សម្តៃង ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ ចពំោះ ការ គាប សង្កត ់លើ សៃរ ីភាព 
នៃ ការ បញ្ចៃញ មតិ  នៅ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ តំបន់ 
អាសុី បា៉ា សុី ហ្វិក ដៃល មាន បៃ ទៃស ចំ- 
នួន ១១  និង  រួម ទាំង កម្ពុជា ផង  នៅ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល មាន វិបត្ដិ នៃ ជំងឺ កូវី ដ ១ ៩ ។ 

  អ្នក សៃី   មី សៃៃសល   បាសៃសៃ ឡៃត  បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ទី៣  មិថុនា  ថា  បៃទៃស 
ជា ចៃើន នៅ ក្នុង តំបន់  មាន ចៃបាប់ គៃប់- 
គៃង  “ព័ត៌ មាន មិន ពិត ”   និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-  
ផៃសាយ តាម អន ឡាញ ដៃល លើក ឡើង  ព ី
កង្វល់ អំពី សិទ្ធិ មនុសៃស  ហើយ តៃូវ បាន  
គៃ បៃើ បៃស ់ ក្នងុ បរបិទ ផៃសៃង ទៀត  ដើមៃប ី
រារាំង ការ និយាយ ស្តី សៃប ចៃបាប់  ជា- 
ពិសៃស   ការ ជជៃក ដៃញ ដោល ជា 
សធារ ណៈ  ការ រិះ គន ់អពំ ីគោល នយោ- 

បាយ របស់ រដ្ឋាភិ បាល  និង ការ បង្កៃប 
សៃរី ភាព ក្នុង ការ បញ្ចៃញ មតិ ។ 

  អ្នក សៃ ី ថ្លៃង  ថា  ជងំ ឺកវូដី ១៩  តៃវូ បាន 
គៃ មើល ឃើញ ព ីការ រតឹ តៃបតិ បន្ថៃម ទៀត 
លើ ការ និយាយ ស្តី នៅ បៃទៃស ជា ចៃើន  
អម ដោយ ការ ចាប់ ខ្លួន  និង ការ ឃុំ ខ្លួន 
អ្នក ទាំង ឡាយ និយាយ រិះ គន់   ចំ ពោះ 
ការ ឆ្លើយ តប របស់ រដ្ឋាភិ បាល  ឬ គៃន់- 
តៃ ការ ចៃក រំលៃក ព័ត៌ មាន   ឬ ទសៃសនៈ 
អំពី ជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ។ 

  លោក សៃ ីថ្លៃង ថា    នៅ បៃទៃស កម្ពជុា   
ការិយា ល័យ ឧត្តម ស្នង ការ  អ.ស. ប   
ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស   OHC HR  
បាន ចង កៃង ជា ឯក សរ ទាក់ ទង នឹង 
ការ ចាប ់ខ្លនួ មនសុៃស ចនំនួ  ៣០ នាក ់ រាប-់ 
ទាំង ស្តៃី  ៦ នាក់  និង ក្មៃង សៃី មា្នាក់ អាយុ  
១៤ ឆ្នាំ ។ 

   លោក សៃី បន្ត ថា ៖  « មនុសៃស មួយ 
ចំនួន  តៃូវ បាន ចោទ បៃកាន់ ពី បទ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ព័ត៌ មាន មិន ពិត   ឬ ព័ត៌ មាន ក្លៃង- 
កា្លាយ  ការ ញុះ ញង់ ឱៃយ បៃពៃឹត្ត បទ ឧកៃិដ្ឋ  
និង រៀប ចំ ផៃន ការ បៃឆំង នឹង រដ្ឋាភិ- 
បាល។  មនុសៃស ចំនួន ១៤ នាក់  កំពុង 
ស្ថិត ក្នុង ការ ឃុំ ខ្លួន នៅ ឡើយ  ក្នុ ង នោះ  
១០ នាក់  ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល តៃូវ បាន បៃកាស 

រំលាយ ហើយ នោះ» ។ 
  លោក សៃ ី ថ្លៃង ថា៖   « វបិ ត្ត ិនៃះ  មនិ គរួ 

តៃូវ បាន បៃើ បៃស់   ដើមៃបី រឹត តៃបិត មតិ 
បៃឆំ ង   ឬ លំហូរ ដោយ សៃរី  នៃ ព័ត៌ មាន  
និង ការ ជជៃក ដៃញ ដោល ឡើយ»។

លោក   ឆយ   គឹម ខឿន  អ្នក នាំ ពាកៃយ 
អគ្គ ស្នងការ នគរ បាល ជាត ិបាន បៃប ់ឲៃយ 
ដងឹ ព ីមៃសលិថា  ចាប ់តាងំ ព ីមាន កវូដី ១៩ 
មក   មនសុៃស  ៥០ នាក ់  ក្នងុ នោះ មាន  ២៦ 
នាក់ តៃូវ បាន ឃត់ ខ្លួន តាម ដីកា  ហើយ 
ពកួ គៃ នៅ ក្នងុ ឃុ ំនៅ ឡើយ  ច ំណៃក  ២៤ 
នាក់ តៃូវ បាន អប់រំ ហើយ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ 
វិញ រួម ទាំង ក្មៃង សៃី អាយុ ១៤ឆ្នាំ។   អ្នក 
ដៃល តៃវូ បាន អបរ់ ំគ ឺដោយ សរ ពត័ ៌មាន 
របស់ គាត់ មិន មាន ឥ ទ្ធិ ពល ខ្លះ  ឬ មួយ 
គៃន់ តៃ បង្ហាះ ត ពី គៃ។ ចំ ណៃក ការ- 
ចាប់ ខ្លួន អ្នក ២៦ នាក់ នោះ  មិន មៃន 
ដោយ សរ គាត់ ជា សមាជិក អតីត បកៃស 
បៃឆងំ ទៃ  គ ឺដោយ សរ គាត ់បង្ហាះ ពត័-៌ 
មាន ក្លៃង កា្លាយ  ព័ត៌ មាន ញុះញ ង់ ធ្វើ ឲៃយ 
មាន ចលា ចល សង្គម ។   ពត័ ៌មាន ខ្លះ មាន 
ចរិតបង្ក អ សន្តិ សុខ ទៀត ផង ។   

  លោក  ថ្លៃង ថា៖  « កូវីដ របស់ គាត់ គឺ 
គាត់ យក កូវីដ ធ្វើ ជា ស្ពោន ដើមៃបី វាយ- 
បៃហារ  នងិ ញុះ ញង ់ ក្នងុ ចៃត នា ប៉នុ បង៉ 
បង្ក ចលា ចល ក្នុង គោល បំណង អនុវត្ត 

ផៃន ការ បៃឆំង រាជ រដ្ឋា ភិ បាល » ។ 
 លោ ក   ជិន  មា៉ា លីន   អ្នក នំា ពាកៃយ គណៈ- 

កមា្មាធិ ការ សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង 
ថា កម្ពជុា   មនិ បាន ចាប ់ខ្លនួ អ្នក បញ្ចៃញ- 
មតិ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៃ។  ប៉ុន្តៃ 
ការឃត់ ខ្លួន  និង បន្ត ដោយ វិធាន ការ 
ចៃបាប់ តាម ផ្លូវ តុលាការ កន្លង មក គឺ ដោយ- 
សរ តៃ អ្នក ទំាង នោះ បាន បៃ ពៃតឹ្ត បទ ល្មើស ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖  « សកម្ម ភាព របស់ គៃ 
មនិ មៃន ជា ការ បញ្ចៃញ មត ិដៃល ការពារ 
ដោយ ចៃបាប់ ទៃ   ប៉ុន្តៃ បាន បង្កើត បទ- 
ល្មើស ដូច ជា ការ បង្ហាះ ព័ត៌ មាន ក្លៃង- 
កា្លាយ  ការ ញុះ ញង់ បង្ក ភាព ចលា ចល  
បំភិត បំភ័យ   ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ សិទ្ធ ិសៃរី- 
ភាព របស់ អ្នក ដទៃ។  នៃះ មិន មៃន ជា ការ- 
បញ្ចៃញ មតិ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កូវីដ ទៃ  នៃះ ជា 
បទ ល្មើស ដៃល តៃូវ មាន វិធាន ការ តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់ » ។ 

   លោក   អំ សំ អាត   អ្នក ឃ្លាំ មើល  សិទ្ធិ- 
មនុសៃស   នៃ  អង្គការ  លីកា ដូ  បាន ថ្លៃង ថា 
លកីា ដ ូនៅ តៃ គាទំៃ   ហើយ លើក ទកឹ ចតិ្ត 
ឲៃយ មាន ការ បញ្ចៃញ មតិ។  ប៉ុន្តៃ គៃន់ តៃ 
ថា  ការ បញ្ចៃញ មតិ ធ្វើ យា៉ាង ណា តាម 
បៃប ស្ថាប នា   រិះ គន់ ដើមៃបី ស្ថាប នា។   
ដើមៃបី ចៀស វាង ភាព បៃឈម ខ្លួន ឯង 
ដោយ សរ ការ ផូស្ត របស់ ខ្លួន ៕

ពិធីសម្ពោធវិទេយាស្ថានបេជាធិបតេយេយកម្ពជុាពីមេសិលមិ  ញ។ រូបថត សហ ការី

កម្ពជុាប្តិកម្មលើមន្ត្ីសិទ្ធិមនុស្សUNដ្លចោទថាគាបសង្កត់ស្រីភាពបញ្ចញ្មតិ



BUSINESS

www.postkhmer.com

ចិន នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្ពជុា នំាចូល ស្វាយ ៥០មឺុន តោន 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា នឹង អាច នំា ចេញ ផ្លេ-  
ស្វាយ ជា ផ្លវូ ការ  ចនំនួ ៥០ ម៉នឺ តោន ក្នងុ 
១ ឆ្នា ំទៅ កាន ់បេទេស ចនិ ខណៈ ការ ច៉ះ 
ពិធី សរ  រវាង ភាគី  ទាំង ២ គេង នឹង ធ្វើ   
នៅសប្តាហ ៍កេយ នៅ ទសី្ត ីការ កេសងួ 
កសកិម្ម  រក៉ា្ខា បេមាញ ់នងិ នេសទ។ នេះ 
បើ យោង តាមសេចក្តី បេកាស របស់ 
ស្ថាន ទូត ចិន បេចាំ នៅ កម្ពុជា ។

បណ្តាញ សង្គម « ហ្វេក ប៉ក៊»  ផ្លវូ ការព ី 
ស្ថាន ទូត ចិន  បេចាំ កម្ពុជា កាល ពី ពេឹក 
ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍  បន ផេសព្វ ផេសាយ ថា ភាគី 
ចិន និង កម្ពុជា នឹង រៀបចំ ផ្លាស់ ប្តូរ ពិធី- 
សរ នា ំផ្លេ ស្វាយ កម្ពជុា ទៅ កាន ់បេទេស 
ចនិ  ដេល នងឹ រៀប ច ំនៅ  ថ្ងេទ៩ី  ខេមថិន៉ា 
ខាង មខ៉  ។ ផ្លេ ស្វាយ កម្ពជុា ជា កសផិល 
បនា្ទាប ់ព ីផ្លេ ចេក ដេល  តេវូ បន អនញ៉្ញាត 
ឲេយ នា ំចេញ ទៅ កាន ់ទផីេសារ បេទេស ចនិ។ 
កម្ពជុា អាច នា ំចេញ ផ្លេ ស្វាយ ដេល មាន 
គ៉ណភាព ខ្ពស់ ចំនួន ៥០ ម៉ឺន តោន ទៅ 
កាន ់ទផីេសារ បេទេស ចនិ ជា រៀងរាល ់ឆ្នា។ំ 
ការ បើក ទីផេសារ របស់  ចិន នឹង អាច ជំរ៉ញ 
ការ អភវិឌេឍ វសិយ័ ផលតិ ផល កសកិម្ម ក្នងុ  
បេទេស កម្ពុជា ឲេយ កាន់ តេ ល្អ បេសើរ ។

លោក វេង សខ៉ន រដ្ឋ មនេ្ដី កេសួង 
កសកិម្ម រក៉ា្ខា បេមាញ ់នងិ នេសទ កាល- 
ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ បន បេប ់  ថា ផ្លេ ស្វាយ 
នឹង កា្លាយ ជា ផ្លេឈើ សេស់ ទី ២ របស់ 
កម្ពុជា ដេល តេូវ   នាំ ចេញ ជា ផ្លូវ ការ  ទៅ 
បេទេស ចិន បនា្ទាប់ ពី  ផ្លេ ចេក ។ លោក 
បន្ត ថា ពិធី ច៉ះ ហត្ថលេខា លើ ពិធីសរ   ផ្លវូ-  
ការ ក្នុង ការ នាំ ស្វាយ សេស់ ទៅ បេទេស 
ចិន នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ សប្តាហ៍  កេយ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « នេះ  ជា ការ បើក រនាងំ  
ថ្មី មួយ បន្ថេម ទៀត ដេល អាច ឲេយ កម្ពុជា 

នាំ ស្វាយ ទៅ បេទេស ចិន ទៅ ពេល ណ 
ក៏ បន កេយ ពី ច៉ះ ហត្ថលេខា រួច» ។

លោក ម៉៉ង ឫទ្ធី បេធាន កេ៉ម បេឹកេសា- 
ភិបល កេ៉មហ៊៉ន  ម៉៉ង ឫទ្ធី គេ៉ប ដេល 
កំព៉ង វិនិយោគ លើ ការ ដាំ ដ៉ះ និង នាំ- 
ចេញ ផ្លេ ស្វាយ នៅ កាន ់បេទេស ជា ចេើន 
លើ ពិភព លោក  បន និយាយ  ថា ការ- 
ទទួល បន ការ អន៉ញ្ញាត ឲេយ នំា ចេញ ផ្លេ- 
ស្វាយ ទៅ បេទេស ចនិ  នងឹ ផល បេយោជន ៍ 
ជា ចេើន ដល់ បេជាជន អ្នក ដាំ ដ៉ះ អ្នក- 
វនិយិោគ នងិ សេដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ។ លោក បន្ត 
ថា   ចិន មិន តេឹម តេ ជា ទីផេសារ ធំប៉៉ណ្ណោះ 
ទេ តេ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទៅ ទីនោះ ក៏ មាន 
ភាព ងាយ សេលួផង ដេរ បើ ធៀប  នងឹ ការ- 
នា ំចេញ ទៅ ទផីេសារ តបំន ់អរឺ៉ប៉ ។ បច្ចបុេបន្ន  
កេ៉មហ៊៉ន លោក កំព៉ង  នាំ ចេញ ផ្លេ ស្វាយ 
ទៅ លក់ នៅ  បេទេស ជា ចេើន នៅ ក្នុង 
តំបន់ អឺរ៉៉ប និងរ៉សេសុី ផង ដេរ ។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖ « ខ្ញុ ំពតិ ជា រកីរាយ ដេល 
កម្ពុជា អាច នាំ ចេញ ស្វាយ ជា ផ្លូវ ការ ទៅ 

កាន់ បេទេស ចិន។  ខ្ញុំនឹង ពងេីក ការ ដាំ- 
ដ៉ះ បន្ថេម នៅ ពេល ដេល មាន ទីផេសារ 
ពិត បេកដ »។ 

លោក ឲេយ ដងឹ   ទៀត ថា  កាល ព ីពេកឹមញិ 
(ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍) តណំង ខាង ស្ថាន ទតូ 
បេទេស ចិន ក៏ បន ទូរស័ព្ទ មក លោក 
និង បន បេប់ លោក ឲេយ រៀប ចំឯកសរ 
យក ឈ្មោះ កេ៉មហ៊៉ន ទៅ ច៉ះ បញ្ជី នៅ 
កេសួង កសិកម្ម ដើមេបី មាន ឱកាស ចូល- 
រមួ ក្នងុ ការ នា ំចេញ ផ្លេស្វាយ ទៅ បេទេស 
ចិន ឲេយ បន កាន់ តេ ចេើន ។

លោក វណ្ណ ឫទ្ធ ីបេធាន គេប ់គេងទទូៅ  
កេម៉ហ៊ន៉ Angkor Mango ដេល តេង 
នា ំចេញ ផ្លេ ស្វាយ សេស ់ទៅ កាន ់បេទេស  
ថេ នងិ តណំប ់ស្វាយ ទៅ បេទេស ជប៉ន៉ 
បន និយាយ ថា ការ បើក ឲេយ មាន ការ នាំ - 
ចេញ ផ្លេ ស្វាយ វា មិន តេឹម តេ ជួយ លើក- 
កម្ពស់ តម្លេ ផ្លេ ស្វាយ កម្ពុជា  និង បង្កើន 
បេក់ ចំណូល សមេប់ បេជាកសិករ ដាំ- 
ដ៉ះ ប៉៉ណ្ណោះទេ តេ វា ថេម ទាំង ទាក់ ទាញ 

ឲេយ មាន ការ ចូល មក វិនិយោគ លើ វិស័យ 
នេះ កាន ់តេ ចេើន ផង ដេរ។ លោកបញ្ជាក ់
ថា៖ « ចនិ ជា ទផីេសារ ធ ំហេតន៉េះបើគេអន-៉
ញ្ញាត ឲេយ យើង   នាំ ចូល ផ្លេ ស្វាយ ដោយ 
ផ្ទាល់ នោះ គឺ ជា ការ បេសើរ ណស់»។

បើ តាម លោក ឫទ្ធី តម្លេ ផ្លេ ស្វាយ នា 
អំឡុង បេមូល ផល ដេល ទើប បញ្ចប់  ថ្មីៗ 
នេះ បន  ធា្លាក ់ច៉ះ យា៉ាង ចេើន ដោយ តម្លេ 
ក្នងុ ១ គឡីកូេម ស្ថតិ នៅ ចនោ្លាះ ព ី ២០០ 
រៀល ទៅ ៣០០ រៀល ប៉៉ណ្ណោះ ខណៈ 
កាល ព ីចង៉ ឆ្នា ំ ២០១៩ មាន តម្លេ ១៤ ០ ០  
រៀល ទៅ ១៥០០ រៀល ។ លោក អះ- 
អាង ថា៖ « ការ មិន មាន ទីផេសារ ចេបាស់- 
លាស់ ពេម ជា មួយ នឹង ការ រឹត បន្តឹង នៅ 
តាម ពេដំេន ដើមេប ីទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  គឺ ជា  មូល ហេត៉ចមេប ង      
ធ្វើ ឲេយ  តម្លេ ផ្លេ ស្វាយ ធា្លាក់ ច៉ះ យា៉ាង ចេើន 
នា រដូវ បេមូល ផល កន្លងមក » ។ 

កាល ពី ខេ មករា ឆ្នាំ ២០២០  កម្ពុជា 
នងិ ករូ៉េ ខាង តេបងូ បន ច៉ះ កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ជា មួយ គ្នា ក្នុង ការ អន៉ញ្ញាត ឲេយ កម្ពុជា 
នាំ ចេញ ផ្លេ ស្វាយ ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ កាន់ 
បេទេស កូរ៉េ តាម រយៈ កេ៉មហ៊៉ន Hy-
undai Mao Legacy Co., Ltd។ 

របយកាណ៍   កេសួង កសិកម្ម បន ឲេយ 
ដឹង ថា នៅ រយៈពេល៥ ខេ   ឆ្នាំ ២០២០  
នេះ កម្ពជុា បន នា ំចេញ ផ្លេស្វាយ សេស ់
៤៤ ០៩៩ តោន កើន ឡើង  ១៤ ៨៨៥ 
តោន ស្មើ នឹង៥០,៩៥ ភាគ រយ  ធៀប- 
នឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា  កាល ពី ឆ្នាំម៉ន ។

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា  នាំ ចេញ 
ផ្លេស្វាយ សេស ់ចនំនួ ៥៨ ១៦២  តោន 
ទៅ កាន់ បេទេស ចំនួន ៥ រួម មាន ថេ  
វៀតណម សិង្ហប៉រី បរាំង រ៉សេសុី និង 
ទីកេ៉ង ហ៉ងក៉ង ។ នេះ បើ យោង តាម 
របយ ការណ៍ កេសួង កសិកម្ម៕ LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ ធនាគរ អេស៉លីដីា 
(ABC) ដេល ជា កេ៉ម ហ៊៉ន ច៉ះ - 
បញ្ជ ី នៅ កេម៉ ហ៊ន៉ ផេសារ មលូបតេ 
កម្ពជុា (CSX) បន រាយការណ ៍
ពី បេតិបត្តិការ អាជីវ កម្ម ល្អ បេ-
សើរ នៅ ក្នងុ តេមីាស ទ១ី ឆ្នា ំនេះ 
ជាមួយ នឹង បេក់ ចំណេញ កើន 
ជាង  ១៧  ភាគរយ បើ ធៀប នឹង 
រយៈ ពេល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩។

យោង តាម របយ ការណ៍ ហិ- 
រញ្ញ វត្ថ ុបេក ់ចណំេញ របសធ់នា-
គរ នេះ មាន បេហេល  ៣៦ លាន  
ដ៉លា្លារ នៅ តេីមាស ទី១ ឆ្នាំ នេះ 

ធៀប នងឹ  ២៩ លាន ដល៉ា្លារកាល- 
ព ីតេ ីមាស ទ១ី ឆ្នា ំមន៉  កើន ឡើង 
ជាង  ១៧ ភាគរយ។ 

លោក Jong Weon Ha 
អន៉ បេធាន  CSX បន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉៉ស្ដិ៍  កាល ពី ថ្ងេ ពេហ-
សេបតិ៍ ថា បេតិបត្តិ ការ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដ៏  ល្អ របស់ ធនាគរ អេស៉ីលីដា 
បងា្ហាញ ថា ធនាគរ នេះ មាន 
សមត្ថភាព ដ៏ រឹង មាំ ក្នុង ការ រក 
បេក់ ចំណេញ នៅ  គេប់  ស្ថាន- 
ការណ៍ សេដ្ឋ កិច្ច ។

លោក ថ្លេងថា ៖ « អេស៉ីលីដា 
ក៏ នឹង ទទួល បន  អតិថិជន ក្នុង 
សេ៉ក កាន់ តេ ចេើន  និង កេរ្តិ៍- 

ឈ្មោះ កាន់ តេ ល្អ   ដោយ សរ  
ការ ទទលួ អត្ថ  បេយោជន ៍ព ីការ- 
ច៉ះ បញ្ជី   CSX »។

ធនាគរ អេស៉លីដីា ដេល ច៉ះ 
បញ្ជ ីនៅ  CSX កាល ព ីថ្ងេទ ី២៥ 
ខេ  ឧសភា បន បេមូល និធិ បេ-
ហេល  ១៧,៥ លាន ដ៉លា្លារ ពី ការ-   
បោះ ផេសាយ លក់ មូលបតេ កម្ម- 
សិទ្ធិ លើក ដំបូង ជា សធារណៈ 
(IPO)។ ធនាគរ នេះ   កា្លាយ ជា 
កេ៉ម ហ៊៉ន  ច៉ះ បញ្ជី ភាគ ហ៊៉ន ទី ៦  
និង ជា ធនាគរ ពាណិជ្ជ លើក- 
ដំបូង ចេញ លក់ ភាគ ហ៊៉ន នៅ 
លើ ផេសារ ហ៊៉ន នេះ  ជាមួយ នឹង 
ភាគ ហ៊៉ន សរ៉ប   ៤,៣៤ លាន ។ 

នេះ បើ  តាម ឯកសរ ធនាគរ 
នេះ ផ្ញើ ទៅ CSX។

លោក Ha បន ឲេយ ដឹង ទៀត 
ថា ចាប ់តាងំ ព ីការ ច៉ះ បញ្ជ ីរបស ់
ABC ទីផេសារ នេះមាន សកម្ម- 
ភាព ខា្លាំង  ។ ទំហំ ជួញដូរ បេចាំ 
ថ្ងេ ជា មធេយម របស់  ABC មាន  
២៧៣ ៤០៥ ភាគហ៊៉ន ខណៈ   
តម្លេ ជួញដូរ ជា មធេយម មាន  
៥,៧៨ ពាន់លាន រៀល។

លោក ថ្លេង ថា៖«  ABC បន 
បង្កើត កេ៉ម វិនិយោគិន រាប់ ពាន់ 
នាក់ ឲេយ ចូល មក ក្នងុ បេព័ន្ធ ជួញ- 
ដរូ របស ់យើង  ក្នងុ ពេល តេ  មយួ  
ហើយ វា ជា បេវត្តសិស្ដេ សមេប ់ 

ទីផេសារ របស់ យើង។ ក្នុង រយៈ- 
ពេល ប៉៉នា្មោន ឆ្នាំ   នេះ  ភាគ ចេើន 
នេ ភាគ ហ៊៉ន ច៉ះ បញ្ជី នៅ  CSX 
គឺ ជា ភាគ ហ៊៉ន ដេល មាន តេឹម 
តម្លេ ដូច្នេះ ទីផេសារ នេះ មិន មាន 
សកម្ម ភាព ខា្លាំង  ទេ »។ លោក 
បន្តថា ៖« បនា្ទាប់ ពី ការ ច៉ះ បញ្ជី  
ABC បន កា្លាយ ជា ភាគ ហ៊៉ន 
មាន សម្ទុះខា្លាំង  ដេល កេ៉ម វិនិ-
យោគិន  កំព៉ង ពេយាយាម ទទួល- 
បន  បេក់ ចំណេញ ពី ការ ជួញ- 
ដូរ ។  វិនិយោ គិន ជា ចេើន កំព៉ង 
បើក គណន ីជញួដរូ ជា រៀងរាល ់
ថ្ងេ  ដើមេបី ចូល រួម ក្នុងការ វិនិ-
យោគ នេះ »៕ LA 

កម្មករ កំព៊ង លើ កថង់ ចេក ផ្លេ ស្វាយ   សមេប់ដាក់ លក់ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ។ រូបថត  ហេង ជីវ័ន

អ្សីុលីដា  កំពុង បង្ហាញ ភាព រឹងមំា ជាមួយ នឹងកំណើន ខ្ពស់

 អាជា្ញាធរ នឹងក្ - 
លម្អ   ឆ្នរ្ ខ្ត្តក្ប     
ជិត ៣០០០ម្៉ត្  
ដើម្បី  ទាក់ទាញ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : រដា្ឋា ភិបល កំព៉ង 
សិកេសា កេ លម្អ ឆ្នេរ  ខេត្ត កេប 
ដេល ជា តំបន់សកា្តា ន៉ពល 
ទេសចរណ៍  ធម្ម ជាតិ  ជាប់ មាត់-  
សមទ៉េ នៅ ភាគ នរិត ីនេ បេទេស 
កម្ពជុា ដើមេប  ី បង្កើន សោភណ  ភាព 
និង ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ  មក 
កមេសាន្ត នៅ ក្នុង ខេត្ត នេះ។  

លោក  វ៉ៅ  សខ៉ា  បេធាន មន្ទរី- 
រៀប ចំ ដេន ដី  នគរូបនីយ កម្ម  
នងិ សណំង ់ខេត្ត កេប បន បេប ់
ភ្នំពេញ ប៉៉ស្តិ៍ ពីថ្ងេ មេសិល មិញ   ថា 
កេ៉មការងារ របស់ លោក   កំព៉ង   
សិកេសា កេ លម្អ ឆ្នេរ សម៉ទេ កេប 
បេវេង ជតិ ៣ ០០០ម៉េតេ  ដើមេប ី
បេ កា្លាយ តំបន់នេះ ទៅ ជា  ឆ្នេរ  
សធារណៈ   សមេប់  ទាក់ ទាញ   
ភ្ញៀវ ទេសច រ កាន ់តេ ចេើន ថេម- 
ទៀត ទៅ កមេសាន្ត នៅ ទី នោះ  ។  
ការ កេលម្អនេះ នឹង អភិវឌេឍ 
ចាប ់ព ីផេសារ កា្តាម រហតូ ដល ់តបំន ់
សហគមន ៍កោង កាង ដេល ស្ថតិ 
នៅ  សងា្កាត់ ពេ ធំក្នុង កេ៉ង កេប។ 

លោកថ្លេងថា៖«យើងបន  គរូ 
ប្លងឆ់្នេរ នេះ រចួ រាល ់ហើយ យើង 
កពំង៉ សកិេសាផល ប៉ះ ពាល ់បរសិ្ថាន  
សង្គម  នងិ ផល ប៉ះ ពាល ់ជាមយួ   
សហគមន៍ ដេល រស់នៅ តាម 
បណ្តាយ ឆ្នេរ នេះ។ យើង កពំង៉ 
ពន្លឿន កិច្ច ការងារ  នេះ»។ 

លោក បន ឲេយ ដងឹថា បច្ចបុេបន្ន 
ខេត្ត កេបមាន ឆ្នេរ តេ១គត ់ មាន 
បេវេង  តេមឹ  ៣៥០ ម៉េតេ ប៉ណ៉្ណោះ  
សមេប់ កមេសាន្ត ដោយ មិន  អាច 
បំពេញតមេូវការ ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បន នៅ ឡើយ។ 

ខេត្ត កេប ជា តបំន ់ទេសចរណ៍ 
ធម្មជាតិ ជាប់ ឆ្នេរសម៉ទេ ដេល 
មានចមា្ងាយ ជាង ១៧៥គឡីមូ៉េតេ 
ព ី រាជធានី ភ្នំ ពេញ ។ ខេត្ត នេះ 
មាន  សកា្តានព៉ល លើ វសិយ័ទេស-
ចរណ ៍ដេលមាន ឆ្នេរ ឧទេយានជាត ិ
ពេ កោង កាង  ផ្កាថ្ម ស្មោ សមទ៉េ  
និង ជីវ ចមេ៉ះ ផេសេងទៀត ។

លោក  វ៉ៅ សខ៉ា បន្តថា ទន្ទមឹ 
នឹង នេះ រដា្ឋា ភិបល ក៏ កំព៉ង សិកេសា  
កេលម្អ ឆ្នេរ ១ ទៀតបេវេង១ ៨ ០០ 
ម៉េតេចាបព់ ី ឆ្នេរ កេប  រហតូ   ទៅ ជាប ់
នងឹ ពេបំេទល ់ឆ្នេរ សមទ៉េ បេទេស 
វៀតណម៕ LA 
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ក្រមុហុ៊នក្នងុតំបន់ PPSEZ... កម្ពជុានិងទីម័រ   ប្រ្តជា្ញា បង្កើន កិច្ច សហ ប្រតិបត ្ត-ិ
ការ   លើវិស័យទ្រសចរណ៍ ក្រយ កូវីដ១៩តពី ទំព័រ ១...កៃយ ការ រីក- 

រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 
 លោក Hiroshi Uematsu   

នាយក គៃបគ់ៃង  PPSEZ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ថា ទោះ បជីា  រោងចកៃ 
ជា ចៃើន តៃវូ បាន  រង ផល ប៉ះពាល ់
ដោយ ការ រកីរាល ដាល   វរីសុ ករូ៉ណូា  
ក៏ដោយ  ក៏ រោងចកៃ មួយ ចំនួន 
កពំងុ រៀបច ំការ ពងៃកី នៅ កៃយ   
ជំងឺ កូវីដ១៩ ។  

គតិ តៃមឹ ចងុ ខៃ ឧសភា  ចនំនួ 
កម្មករ សរុប នៅ  PPSEZ មាន 
ចំនួន ២០ ៥៤០ នាក់  ដៃល 
ធ្លាក់ចុះ ២, ៦៨ ភាគរយ ធៀប 
នឹង ខៃ មករា ឆ្នា ំនៃះ។  ទោះ យ៉ាង-  
ណា   កៃមុហ៊នុ មយួ ចនំនួ ដចូជា 
កៃមុ  ហុ៊ន  Denso (Japan)  កៃមុ- 
ហ៊នុ   Laurelton Diamonds 
(USA) កៃុមហ៊ុន  Marvel 
Garment (China) និង កៃមុ- 
ហ៊ុន   Sumi Wiring Sys-
tems (Japan) កំពុង ធ្វើឬ 
រៀបចំ ការ ពងៃីក សមៃប់ ពៃល 
កៃយ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

លោក ថ្លៃងថា ៖« តាម បទ- 
ពិសោធរបស់ យើង  នៅ តំបន់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស ប៉ាយ ប៉ៃត  
យើង  អាច មើល ឃើញ  ថា កៃមុ- 
ហ៊នុ ផលតិ  គៃឿង បនា្លាស ់រថយន្ត 
ដចូជា  កៃមុ ហ៊នុ Denso  កៃមុហ៊នុ 
Sumi Wiring Systems 
កំពុង ពងៃីក បៃតិបត្តិការ» ។   

លោកបញ្ជាក់ថា កៃុមហ៊ុន  
ផលិត ផលិតផលអាហារ  ជា- 
ចៃើន  ក៏ បាន  ធ្វើដូចគ្នាដៃរ។ 

ធនាគរ ពិ ភព លោក  បាន កៃ- 
តមៃូវ ការ ពៃយាករ របស់ ខ្លួន លើ 
កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់បៃទៃស 
កម្ពជុា ថា នងឹ ធ្លាក ់ចុះ នៅ ចន្លាះ  
ពី - ១ ទៅ - ២,៩ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ 

នៃះ ដោយ លើក ឡើង ព ីការរកី- 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩  កំពុង 
ធ្វើ  ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ កតា្ត ជំរុញ 
សំខាន់ ៗ  នៃ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច 
របស់   បៃទៃស នៃះ ដចូជា វសិយ័ 
ទៃស ចរណ៍ ការនំា ចៃញ ផលិត- 
កម្ម និង សំណង់  ដៃល រួមគ្នា  
មាន ចំនួន ជាង ៧០ ភាគរយ  នៃ 
កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ កម្ពុជា  
និង ជិត  ៤០ ភាគរយ  នៃ ការងារ   
មាន  បៃក ់ ខៃ ។ 

របាយ ការណ៍ នៃះ បាន រាយ- 
ការណ៍ ថា ការ ធ្លាក់ចុះ នៃ កតា្ត 
ជំរុញ  កំណើន ទាំងនៃះ បាន 
ប៉ះពាល ់ដល ់កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច  
និង  បាន ដាក់ ការងារ យ៉ាង- 
ហោច ណាស់  ១, ៧៦ លាន  ឲៃយ 
មាន ហា នភិយ័។  របាយ ការណ ៍
ក៏ ពៃមាន ថា លំហូរ ចូលមូល- 
ធន នងឹ ធ្លាកច់ុះ ផង ដៃរ  ដៃល ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ កំពុង ជំរុញ ឲៃយ មាន 
ការធ្លាក់ចុះ តម្លៃ ទី ផៃសារ អចលន- 
ទៃពៃយ  ដូចជា  ការ បញ្ចប់ ការកើន-  
ឡើង ការ  សាងសង់ ផង ដៃរ ។ 
ជា មួយ នឹង ឥណទាន ចំនួន 
ចៃើន  នៅពៃល បច្ចុបៃបន្ន ដល់ 
វិស័យ សំណង់   អចលន ទៃពៃយ 
និង កម្ច ីទិញ ផ្ទះ កម្ច ីមិន ដំណើរ- 
ការ  អាច កើន ឡើង ។  

 លោក Stephen Higgins  
ដៃគូ គៃប់គៃង នៅ  កៃុម ហ៊ុន 
Mekong Strategic Part-
ners (MSP) បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
វិស័យ  ផលិត  កម្ម របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា នឹង  ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ 
យ៉ាងរ ហ័ស នៅកៃយ ពៃល  
ការរកី រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖ «  កៃយ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ខ្ញុំ មាន សុ ទិដ្ឋិ និយម 
យ៉ាង ខា្លាងំ អពំ ី ចក្ខវុ ិសយ័ សមៃប់  
ផលិត កម្មនៅ  បៃទៃស កម្ពុជា ។  

បញ្ហា នៃះ កំពុង កំណត់ ថា នៅ 
ពៃល កៃយ ពី កូវីដ ១៩»។  

ទោះ យ៉ាង ណា  លោក  បាន 
បញ្ជាក ់ថា ភាព ពតិ គថឺាភាគចៃើន  
នៃ សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់ កម្ពជុា អ្វីៗ  នងឹ   
មនិ តៃឡប ់ទៅរក ភាព ធម្មតា  វញិ  
នៅឆ្នាំនៃះ ទៃ ហើយ សមៃប់  
វិស័យ មួយ ចំនួន ដូចជា វិស័យ 
ទៃស ចរណ៍  វា ទំនង ជា នឹង ស្ទះុ-  
ងើប ឡើង វិញ នៅ ឆ្នាំ ២០២២ 
មុន  ពៃល អ្វីៗ ចាប់ ផ្ដើម តៃឡប់ 
ទៅរក ភាព ធម្មតា វិញ ។  

 លោក  Higgins បន្ថៃមថា ៖ 
« វិស័យ កាត់ដៃរ គួរតៃ តៃឡប់ 
ទៅ រក ភាព ធម្មតា វិញ តៃឹមចុង- 
ឆ្នាំ នៃះ ខណៈ ដៃល វិស័យ 
សំណង់ ទំនង ជា នឹង  មាន ការ - 
ធ្លាក់ចុះ ជា បៃចាំ  ក្នុង រយៈ ពៃល 
២-៣ឆ្នាំ នៃះ»។ 

លោក  Uematsu បាន ផ្ដល ់
យោបល់ ដល់ រដា្ឋា ភិបាល  ឲៃយ  កៃ 
តមៃូវ ចៃបាប់ វិនិយោគ  និង ចៃបាប់ 
តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស  ដើ មៃបី 
ទាកទ់ាញ កៃមុ វនិយិោ គនិ កានត់ៃ 
ចៃើន ថៃម ទៀត ។ 

 លោក លើក ឡើងថា ៖« ខ្ញុ ំផ្ដល់  
យោបល់ ថា រដា្ឋា ភិបាល នឹង កៃ-  
តមៃវូ ចៃបាប់ វនិិយោគ និង អនុម័ត  
ចៃបាប ់ SEZ នៅ ក្នងុ មធៃយា បាយ 
ដើ មៃបី គំទៃ ដល់ ឧសៃសាហ កម្ម  
ទាំង នៃះ  ដើ មៃបី កម្ពុជា អាច ធ្វើ 
ពិពិធ កម្ម ឧសៃសាហ កម្ម បាន។ 
ដចូជា មនសុៃស ជា ចៃើន យល ់ដងឹ 
រចួ ហើយ ថា បៃទៃស កម្ពជុា តៃវូតៃ 
ធ្វើ ពិពិធ កម្ម ឧសៃសាហ កម្ម ។ ខ្ញុំ 
ផ្ដល ់យោ បល ់ដល ់រដា្ឋា ភិបាល  តៃវូ 
កណំត ់ឧសៃសាហ កម្ម ជា  អាទ ិភាព  
ដោយ មាន ការ លើក  ទឹក ចិត្ត 
ដៃល គួរ  ឲៃយ ទាក់ទាញ ដើមៃបី 
«សា្វាគមន៍ ពួកគៃ  មក កាន់  
កម្ពុជា កាន់តៃចៃើន  »៕ LA 

ធូ វីរៈ 

ភ្នំពេញ :  កម្ពុជា  និង  ទីម័រ 
ខាងកើត បាន ប្តៃជា្ញា ពងៃកី កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិការ លើ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍  តាម រយៈ ការភា្ជាប់ 
ជើង ហោះ ហើរ តៃង ់ រវាង បៃទៃស 
ទា ំង២  កៃយ ពី សា្ថាន ភាព ជំងឺ 
កវូដី ១៩   ស្ងបស់ា្ងាត ់ ។ នៃះ បើ តាម   
រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ទៃស ចរណ៍ ។

ការ ថ្លៃង នៃះ ធ្វើ ឡើង នៅក្នុង 
ជំនួបរវាង  លោក ថោង ខុន 
រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង ទៃស ចរណ៍  
ជាមយួនងឹ លោក Ermeneg-
lido  Kupa  Lopes  ឯក អគ្គ - 
រដ្ឋ ទូត  ទីម័រ បៃចំា កម្ពជុា  នៅ ទីស្ត-ី 
ការ  កៃសួង  ទៃសចរណ៍ កាលពី 
ថ្ងៃពុធ ។ 

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង  ទៃស ចរណ៍  បានថ្លៃង 
ក្នុង  ជំនួប នៃះ ថា ភាគី ទាំង២ 
បាន  បងា្ហាញគោល បំណង ដូច- 
គ្នាក្នងុ ការពងៃកី កិច្ច សហ បៃតិ-  
បត្តិការ លើ វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
បន្ថៃម  ទៀត។ 

លោក បន្តថា   កម្ពជុា  កពំងុខតិខ ំ

បៃងឹ បៃង  សា្តរ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍
ឡើង វិញ  បនា្ទាប់ ពី រង ផល  ប៉ះ- 
ពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង ដោយ សារ ការ - 
រកី រាល ដាល ជងំកឺវូដី ១៩  ដើមៃបី 
តៃៀម ខ្លនួ ទទលួ  ការ វលិ តៃឡប ់
របស់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរ ជាតិ 
កៃយ វិបត្តិ វីរុស នៃះតៃូវ បាន 
គៃប់ គៃង  ទាំ ង សៃុង ។

លោកថ្លៃងថា៖«កម្ពុជា បាន 
ជរំញុ ឲៃយ  ភាគ ីទមីរ័ពន្លឿន ការ ចុះ 
ហត្ថលៃខា លើអនុសៃសរណៈ នៃ 
ការ យោគ  យល ់គ្នា ស្ដ ី ពកីចិ្ច សហ-
បៃតបិត្តកិារ លើ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍ 
រវាង បៃទៃស ទាំង ២ »។

លោក ទៃី  ឈីវ  បៃធន 
នាយក ដា្ឋាន សហ បៃតិបត្តិការ 
អន្តរ ជាតិ  និង អាសា៊ាន  បាន ឲៃយ 
ដឹងថា  អនុសៃសរណៈ  នៃះ បាន 
ផ្ដោត លើ ការ អភវិឌៃឍ ផលតិ ផល 
ទៃសចរណ ៍ ការ អភវិឌៃឍ ធនធន  
មនុសៃស ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍  
នងិ បង្កើន ការ ទាក ់ទាញ ទៃសចរ  
ពី គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ឱៃយ បាន កាន់- 
តៃ ចៃើនថៃម ទៀត ៖ « នៅ ពៃល 
ចប់ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ  ភាគី 
ទាងំ  ២ ក ៏នងឹ ពនិតិៃយ លើ លទ្ធ ភាព   
ក្នុង ការ  តភា្ជាប់ ជើង ហោះ ហើរ 
តៃង់ កម្ពុជា -ទីម័រ  »៕LA

លោក ថោង ខុន (ស្តា)ំ និង លោក  Ermeneglido។ រូបថត សហ ការី

ចិន នឹង រឹតត្របិត ការ ហោះហើរ ពី អាម្ររិក 
ទីកេុង ប៉េកាំងៈ អាជា្ញាធរ ចិន 

កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា ខ្លួន នឹង អនុញ្ញាត ឲៃយ 
អាកាស ចរណ៍ បរទៃស ដៃល 
បច្ចុបៃបន្ន តៃូវ ជាប់ បមៃម បៃតិ-
បត្តិការ ក្នុង បៃទៃស ចិន ជុំវិញ ក្តី 
ពៃួយ បារម្ភ នៃ ការរីក រាល ដាល 
វីរុស កូ រ៉ូ ណាឲៃយ ហោះ ហើរ តាម 
ចំនួន មាន កំណត់  ដោយ ដាក់ 
បមៃម ជាក ់ស្តៃង តៃ លើ កៃមុហ៊នុ  
អាកាស ចរណ៍ អាមៃរិក ។ 

ការ សមៃច ចតិ្ត ដោយ អាជា្ញាធរ  
អាកាស ចរណ ៍ចនិ កើត មាន ឡើង  
បនា្ទាប់ ពី ទីកៃុង វា៉ាសុីន តោន បាន  
បញ្ជាឲៃយ ផ្អាក ការ ហោះហើរ 
ទាំងអស់  របស់  អាកាស ចរណ៍ 
ចនិ សមៃប ់ការ ចលូទៅកាន ់  ឬ 
ចៃញ កៃ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ព ីថ្ងៃ 

ទ ី១៦  ខៃ មថិនុា ក្នងុ សកម្មភាព 
សង សកឹ បៃឆងំ ការ រតិ បន្តងឹ របស ់
កៃុង ប៉ៃកាំង មក លើ កៃុមហ៊ុន  
អាកាស ចរណ៍ អាមៃរិក ។

ជម្លាះ នះ បន្ថៃម ភាព តាន- 
តងឹ កពំងុ កើត មាន រវាង បៃទៃស 
ដៃល មាន សៃដ្ឋកចិ្ច ធ ំបផំតុ ទាងំ 
២ក្នុង ពិភព លោក ចំ ពៃល វិបត្តិ 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា និងក្នុង បុព្វ ហៃតុ 
នៃ សង្គៃម ពាណិជ្ជ កម្ម រយៈ- 
ពៃល  ២ ឆ្នាំ ដៃល មិន តៃូវ បាន 
ដោះសៃយ រួច រាល់ នៅ ឡើយ ។ 

ជម្លាះ ចុង កៃយ បំផុត មួយ 
ផ្នៃក កើតឡើង     ព ីអាជា្ញាធរ អាកាស- 
ចរណ ៍សុវីលិ ចនិ(CAAC)  ដៃល  
បាន សមៃច អនុវត្ត ការ កំណត់ 
ចំនួន អាកាស ចរណ៍ បរ ទៃស 
ផ្អៃក តាម សកម្ម ភាព របស ់ពកួ- 

គៃ  តៃឹម ថ្ងៃ ទី ១២  ខៃ មីនា ។ 
ប៉ុន្តៃ អាកាស ចរណ៍ អាមៃរិក 

បាន ផ្អាក ការ ហោះហើរ ទាំង- 
អស់ តៃឹម ថ្ងៃ នះ ពីពៃះ តៃ ការ- 
រីក រាល ដាល ខណៈ ការហោះ- 
ហើរ របស់ អាកាស ចរណ៍ ចិន 
ទៅ អាមៃរិក នៅ តៃ បន្ត។ 

 CAAC  នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា រាល់ អាកាស- 
ចរណ៍ បរ ទៃស ទាំង អស់ មិន- 
មាន ក្នងុ បញ្ជ ីតារាង ថ្ងៃ ទ ី១២ ខៃ 
មីនា  ពៃល នៃះ នឹង អាច ដំណើរ- 
ការ ហោះហើរ ១ ម្តង ទៅ កាន់ 
បៃទៃស ចិន ក្នុង ១ សបា្តហ៍ ។ 

អ្នក ដំណើរ ទាំង អស់ នឹង តៃូវ 
គៃ ធ្វើ តៃស្ត រោគ សញ្ញា ក ូវដី ១៩  
ពៃល មក ដល ់អាកាស យន-
ដា្ឋាន    បៃទៃស ចិន៕AFP/RR



ខណៈដែលវសិយ័ឧសែសាហកម្មផ្នែក
ផលិតកម្មធ្លាប់បានគែបដណ្តប់
ទៅលើសែដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនោះ
កែុមហ៊ុនបច្ចែកវិទែយាទិន្នន័យដូចជា
ហ្វែសប៊ុកនិងGoogleជាដើម
បានបង្ហាញភ្លាមៗថាអ្វីដែលមាន
តម្លែនិងសារៈសំខន់បំផុតនៅសត-
វតែសរ៍ទី២១នែះគឺទិន្នន័យ។
កែមុហ៊នុADAដែលមានមលូដ្ឋាន

នៅទីកែុងគូឡាឡាំពួគឺមានភព-
សែដៀងគ្នាទៅនងឹកែមុហ៊នុនៅតបំន់
SiliconValley ដែរ។កែុមហ៊ុន
ផែសព្វផែសាយពាណជិ្ជកម្មបានបែើបែស់
បច្ចែកវទិែយាបញ្ញានមិ្មតិ(A.I)ការវភិគ
ទៅលើទនិ្ននយ័នងិស្វែងរកដណំោះ-
សែយខងផ្នែកទីផែសារបែកបដោយ
ភពជាក់លាក់គឺសែដៀងគ្នាទៅនឹង
របៀបដែលកែុមហ៊ុនហ្វែសប៊ុកគែប់-
គែងការផែសព្វផែសាយពាណជិ្ជកម្មដោយ
ផ្អែកលើការសកិែសាលើឥរយិបថរបស់
អ្នកបែើបែស់តាមរយៈវែទិកាស្វែង-
រករបស់ពួកគែ។
លោកHubertMarchand

នាយកកែុមហ៊ុនADAបែចាំកម្ពុជា
បានឲែយភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖ «ដើមែបី
ទទួលក្តោបកា្តោប់ចំណែកទីផែសារនៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០២០នែះគឺយើងតែូវតែ
ផ្តោតសំខន់លើផ្នែកទិន្នន័យ។នៅ
យុគឌីជីថលនែះបានបង្ហាញឲែយ
ឃើញកាន់តែចែបាស់អំពីពែលវែលា
ដែលមនុសែសបានចំណាយលើការ
បែើបែស់មាតកិាដចូ្នែះហើយទើបតែវូ
មានការបន្ថែមការយលដ់ងឹអពំអីត្ត-
ចរិករបស់អតិថិជននៅក្នុងទីផែសារឲែយ
កាន់តែសុីជមែ»។
ADAគឺជាបុតែសម្ព័ន្ធរបស់កែុម-

ហ៊ុនAxiataGroupBerhadដែល
បែមលូពត័ម៌ានរបស់អតថិជិនពីអ្នក-
បែើបែស់ទូរស័ព្ទដែចំនួន៣៧៥
លាននាក់នៅទីផែសារចំនួន៩រួមមាន
កម្ពុជាមា៉ាឡែសុី ឥណ្ឌូនែសុីថែ
ហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីកូរ៉ែខងតែបូងបង់-
កា្លាដែសនិងសែីលង្កា។
យើងបែើបែស់ព័ត៌មានរបស់អតិ-

ថិជនទាំងនែះដើមែបីជួយមា្ចាស់កែុម-
ហ៊ុននីមួយៗឱែយយល់ដឹងអំពីផ្នត់-
គនំតិរបស់អ្នកបែើបែស់ហើយរចនា
និងបង្កើតយុទ្ធសាស្តែទីផែសារបែកប-

ដោយបែសិទ្ធភព។
នៅកម្ពុជាចំនួនទូរស័ព្ទដែគឺមាន

ចែើនជាងចនំនួបែជាជនដចូ្នែះADA
បង្កើតទិន្នន័យអតិថិជនចំនួន ៤.៨
លានពីឧបករណ៍អែឡិចតែូនិក
(ទូរស័ព្ទ)។
ទោះបីយ៉ាងណាកែពីផ្អែកលើ

មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដែលរាប់-
បញ្ចូលកម្មវិធីរាប់ពាន់ និងទិន្នន័យ
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយសង្គមពីអ្នកបែើ-

បែស់ហ្វែសប៊ុកទាងំ៩លាននាក់នងិ
អ្នកបែើបែស់YouTube៥លាននាក់
ADAក៏វភិគអាកបែបករិយិនៅជាង១
លានទីតាំងលើផែនទីពិភពលោក។
លោកបន្តថា៖«ទីផែសារកម្ពុជាកំពុង

តែរីកលូតលាស់។ នៅពែលដែល
ទីផែសារផែសែងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាសុី
បា៉ាសុហី្វកិកពំងុបានផ្លាសប់្តរូបណ្តើរៗ
ទៅរកយុគឌីជីថលបែទែសកម្ពុជា
ក៏កំពុងពន្លឿនការវិវត្តយ៉ាងឆប់-
រហ័សផងដែរ។ បែជាជនកម្ពុជា
ជាចែើនបានឈប់បែើកុំពែយូទ័រលើតុ
ហើយងកមកបែើទូរស័ព្ទដែយ៉ាង-
ឆប់រហ័ស។
ចាប់តាំងពីចូលមកក្នុងទីផែសារ

កម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០១៨កែមុហ៊នុADA
កម្ពុជាបានទទួលកែុមហ៊ុន Sam-
sung,Starbucks, Smart
Axiata ជាអតិថិជនរបស់ខ្លួន
រួចហើយ។
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងអំពី

ដំណើរបែតិបត្តិការជាមួយកែុម- 
ហ៊ុនSamsungយើងនឹងសិកែសា
ថាតើមាតកិាបែភែទណាដែលមាន
បែសទិ្ធភពនងិទាកទ់ាញល្អបផំតុ
សមែប់ផែសព្វផែសាយផលិតផលដែល
នឹងមកដល់នាពែលខងមុខ។
យើងនឹងធ្វើការកំណត់អំពីភព-

លាក់ថាផលតិផលឬអតថិជិនមាន
ទំនោរទៅរកវីដែអូដែលមិនមាន

ការផែសព្វផែសាយទផីែសារបែបផែននែជវីតិ
រស់នៅឬអតិថិជនដែលផ្តោតលើ
ព័ត៌មាន និងលក្ខណពិសែសនែ
មុខងរនីមួយៗ។
លោកMarchandបានបញ្ជាក់ពី

យុទ្ធនាការដ៏ជោគជ័យមួយរបស់
ADAសមែប់កែុមហ៊ុនBurger
Kingនៅពែលពិពណ៌នាអពំីសែវាកម្ម
របស់កែុមហ៊ុនគត់។
នៅពែលដែលកែុមហ៊ុនបានកំពុង

ពងែីកអតិថិជនគោលសមែប់ខែសែ-
ចង្វាក់ផលិតបែភែទប៊ឺហ្គឺរអាមែរិក
មួយនែះADAបានចាប់ផ្តើមវិធី-
សាស្តែទីផែសាររបស់ខ្លួនតាមរយៈ
ការសែវជែវ។
«ការងររបស់យើងសមែប់

BurgerKingគឺជាសក្ខីកម្មមួយ
បញ្ជាកថ់ាយទុ្ធសាស្តែផ្អែកលើភស័្តុ-
តាងដូចជាការធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្ម
ទីផែសារគឺមានសារៈសំខន់ណាស់»។
«នៅក្នុងដំណាក់កាលសែវជែវ

យើងបានបែើបែស់ទិន្នន័យទីតាំង
ដើមែបីស្វែងយល់ថាតើអ្នកណាដែល
ទៅភោជនយីដ្ឋានមានសែវាកម្មឆប-់
រហ័សនៅក្នុងតំបន់ដែលBurger
Kingមានសាខនៅម្តុំៗនែះដែរ»។
«បនា្ទាប់មកយើងបានដំណើរការ

យុទ្ធនាការតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ
របស់យើងជាពិសែសនៅក្នុងតំបន់
ទាំងនោះដល់បែជាជនដែលមាន

ចំណាប់អាម្មណ៍ចំពោះចំណីអាហារ
និងតាមរយៈបច្ចែកវិទែយាដើមែបីផែសាយ-
ពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដែលមិនធ្លាប់
បានឃើញពីមុន»។
លោកថ្លែងថា៖«ហើយនៅទីបំផុត

ក៏មានបែជាជនចំនួន៧៥ភគរយ
បានចងចាំអំពីការផែសព្វផែសាយរបស់
យើងហើយនៅពែលនោះយើង
សមែចបានការលក់កើនឡើងរហតូ
ដល់១២ភគរយឯណោះ»។
ខណៈហ្វែសប៊ុកបានគែបដណ្តប់

ការផែសាយពាណិជ្ជកម្មចំណីអាហារ
យ៉ាងចែើននៅទីផែសារកម្ពុជាអមជា-
មួយនឹងកំណើននែការបែើបែស់
អីនុធណឺិតផងដែរលោកMarchand
បានទទួលសា្គាល់ថា កម្មវិធីដូចជា
TikTokនិងPlengក៏កំពុងតែរីក-
ចមែើនយ៉ាងឆប់រហ័សជាពិសែស
ក្នុងចំណោមយុវវ័យកម្ពុជា។
ដើមែបីបានទៅដល់ចំនួនបែជាជន

ដែលកំពុងកើនឡើងពីចិនដីគោក
កែុមហ៊ុនADAបានបង្កើតទំនាក់ទំនង
ជាមយួកែមុហ៊នុរបស់ចនិធំៗ ចនំនួ៣គឺ
Baidu,TencentនិងAlibaba។
កែុមហ៊ុនមានក្តីបែថា្នាចង់កា្លាយជា

កែមុហ៊នុបច្ចែកវទិែយាកានត់ែជោគជយ័
ហើយនាយកបែចាំបែទែសរូបនែះ
ថ្លែងថាទីផែសារដែលកំពុងរីកចមែើន
ដចូជាបែទែសកម្ពជុាគជឺាកតា្តោសខំន់
ក្នុងការឈានដល់គោលដៅនោះ។
លោកMarchand បញ្ជាក់ថា៖

«បែទែសកម្ពុជាគឺជាទីផែសារដែល
កំពុងរីកចមែើនសមែប់ ADAវា
ជាទីកន្លែងដ៏គួរឱែយស្ងើចសរសើរ
ជាមួយនឹងការរីកចមែើនយ៉ាង-
ឆប់រហ័សនែបែព័ន្ធឌីជីថល និង
យុវជនវ័យក្មែងដែលពោរពែញ
ដោយទែពកសលែយដ៏អសា្ចារែយ»។
«ដោយសារសារៈសំខន់នែ

បច្ចែកវិទែយាយើងបែងចែក២០
ភគរយនែបែក់ចំណូលសមែប់
ការវនិយិោគលើបច្ចែកវទិែយាហើយ
បុគ្គលិករបស់យើង២០ភគរយគឺ
ពងែឹងលើផ្នែកវិស្វកម្ម និងវិទែយា-
សាស្តែទិន្នន័យ។
«បែទែសកម្ពជុាសមែបរូទៅដោយ

យុវជនដែលមានទែពកសលែយ
យ៉ាងចែើនហើយពែលខ្លះបុគ្គល
ទាំងនោះមិនបានដឹងថាខ្លួនឯង
មានទែពកសលែយផងដចូ្នែះយើង
បណ្តុះបណា្តាលបុគ្គលិករបស់
យើងនូវជំនាញផែសែងៗ ដូចជា
វទិែយាសាស្តែទនិ្ននយ័ដើមែបីឲែយពកួគែ
កា្លាយជាអ្នកធ្វើទីផែសារនាពែល
អនាគត»៕
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ក្រងុស្រអ៊លូៈប្អនូស្រីដម៏ាន
ឥទ្ធិពលរបស់ម្រដឹកនាំកូរ៉្រ-
ខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុន
បានព្រមានកាលពីថ្ង្រព្រហ-
ស្របតិ៍ថាលោកស្រី នឹងលុប-
ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់-
បន្ថយភាពតានតឹងយោធា
ជាមួយកូរ៉្រខាងត្របូងនិងបិទ-
គម្រងផ្លាស់ប្តូរធំៗ មួយ-

ចំនួនទៀតប្រសិនបើក្រុង-
ស្រអ៊លូមិនឲ្រយក្រមុអ្នករត់ចោល
ស្រុកឈប់បង្ហោះខិត្តប័ណ្ណ
ប្រឆាងំក្រងុព្រយងុយ៉ាងចលូទៅ
ក្នុងទឹកដីប្រទ្រសកុម្មុយនីស្ត
មួយន្រះទ្រនោះ។
លោកស្រីគមីយូចងុជាអន-ុ

ប្រធានទី១ន្រគណៈកមា្មាធិការ
មជ្រឈិមបក្រសពលករកូរ៉្របាន

ច្រញស្រចក្តីព្រមាននៅក្នុង
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មយួដោយ
បានបន្ថ្រមថាភាពស្មាះត្រង់
និងការផ្រសះផ្រសាមិនអាចដើរ-
ទន្ទឹមគ្នាជាមួយសកម្មភាព
អរិភាពប្របន្រះជាដាច់ខាត។
លោកស្រីបានថ្ល្រងនៅក្នុង

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ដ្រលបាន
ច្រញផ្រសាយដោយទីភា្នាក់ងារ-
សារព័ត៌មានមជ្រឈិមកូរ៉្រថា៖
«ដោយបាននិយយយ៉ាង-
ច្របាស់ថាអាជា្ញាធរកូរ៉្រខាងត្របងូ
នឹងត្រូវខាតបង់ថ្ល្រយ៉ាងច្រើន
ប្រសិនបើពួកគ្រអនុញ្ញាតឲ្រយ
សា្ថានការណ៍ន្រះបន្តកើតឡើង
ខណៈធ្វើជាល្រសដោះស្រយ
បញ្ហោនោះ»។
លោកស្រីបានថ្ល្រងថា៖«បើ-

សិនពួកគ្រមិនចាត់វិធានការ
ឆ្លើយតបសកម្មភាពន្រះទ្រកិច្ច-
ព្រមព្រៀងយោធានោះអា ច-
ត្រូវលុបចោល»៕Yonhap/SK

ក្រុងវីយោដឺហ្រស្រន្ររ៉ូៈក្រុម-
អ្នកស្រវជ្រវនៅប្រទ្រសប្រ-
សុីលដ្រលរងប៉ះពាល់យ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ង្រពុធបាន
និយយថាពួកគ្រ នឹងចាប់-
ផ្តើមធ្វើវ៉ាក់សំាងការពារវីរុស-
កូរ៉ូណាដ្រលផលិតនៅចក្រ-
ភពអង់គ្ល្រសខណៈប្រទ្រស
អឺរ៉ុបជាច្រើននៅមហាសមុទ្រ
អាត្លង់ទិកបានចាប់ផ្តើមបើក-
ព្រំដ្រនឡើងវិញ ជាកិច្ចខិតខំ-
ប្រឹងប្រងដើម្របីងើបច្រញពី
ការបផំ្លចិបផំ្លាញដ្រលបណា្តាល
មកពីវីរុសន្រះ។
អាជា្ញាធរនៅប្រទ្រសប្រ-

សុីលជាទីដ្រលជំងឺរាតត្របាត
កើតឡើងថ្មីៗន្រះ ដោយមាន
ចំនួនអ្នកសា្លាប់ និងឆ្លងកំពុង
កើនឡើងនោះបានដាក់ការ-
រឹតបន្តឹងថ្មីនៅភាគឦសានន្រ
ប្រទ្រសន្រះក្រយពីមានការ-

រាយការណ៍អពំីចនំនួករណីឆ្លង
កើនឡើងខ្ពស់ខា្លាំង។
លោកប្រធានអង្គការសុខ-

ភាពពិភពលោក(WHO)ត្រ-
្រដូស អាដហណូមហ្គឺប្រីយ្រ
ស៊ុស បានថ្ល្រងនៅក្នុងសន្និ-
សីទក្រុងហ្រសឺណ្រវថា៖«អាម្រ-
រិកឡាទីនបន្តរាប់ចំនួនករណី
ឆ្លងច្រើនបំផុត»។

អង្គការន្រះក៏បានថ្ល្រងថា
ខ្លួននឹងបន្តពិសធថា្នាំHy-
droxychloroquineន្រះមយួ
សបា្តាហ៍ក្រយពីការផ្អាក
បនា្ទាប់ពីការសិក្រសា១ដ្រលចុះ
ផ្រសាយនៅក្នុងទស្រសនាវដ្តីព្រទ្រយ
TheLancetដ្រលបញ្ជាក់ថា
ថា្នាំន្រះអាចបង្កគ្រះថា្នាក់ដល់
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩៕AFP/PSAលោកស្រីគីមយូចុងប្អនូស្របីង្កើតរបស់លោកគីមជុងអុ៊ន។Yonhap

ប្អនូ ស្រី គីម ជុង អុ៊នព្រ មាន លុបច លកិច្ចព្រមព្រ ៀង
កាត់បន្ថយភាពតានតឹងយ ធាជាមួយក្រងុស្រអូ៊ល

ប្រសីុលគ្រងធ្វើត្រស្តវ៉ាក់សំាងផលិតនៅអង់គ្ល្រស
ខណៈប្រទ្រសជាច្រើននៅអឺរុ៉បបើកព្រំដ្រនឡើងវិញ

ក្រុងប៉្រកាំងៈ ប្រធានាធិបតី
ចនិលោកសុីជនីភងីបានថ្ល្រង
កាលពីថ្ង្រពុធថាប្រទ្រសចិន
បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រច
ដើម្របីធ្វើការជាមួយប្រទ្រស
អាល្លឺម៉ង់ និងសហភាពអឺរ៉ុប
(EU)ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហ-
ប្រតបិត្តិការយទុ្ធសាស្ត្រប្រកាន់
ខា្ជាប់ពហុភាគីនិយមដោះ-
ស្រយបញ្ហោជាសកល និង

រួមគ្នាធ្វើឲ្រយពិភពលោកមាន
ភាពប្រកដប្រជា។
នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរ-

សព័្ទមយួនៅព្រលយប់ជាមយួ
អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្រនជ្រ-
ឡាមឺរក្រលលោកសុីជីនភីង
បានបញ្ជាក់ថាន្រះគឺជាលើក
ទី៣ហើយចាប់តាំងពីបាន
ចាបផ់្តើមផ្ទុះជងំឺកូវដី១៩ដ្រល
លោកនិងលោកស្រីអ្រនជ្រ-

ឡាមឺរក្រល បានសន្ទនាគ្នា
តាមទូរស័ព្ទដ្រលបានឆ្លុះ-
បញ្ចាំងអំពីការជឿជាក់នយោ-
បាយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាង-
ជ្រលជ្រនងិការទនំាក់ទនំង
យទុ្ធសាស្ត្រយ៉ាងជតិស្នទិ្ធរវង
ប្រទ្រសទាំង២។
លោកសុី ជីនភីងបានថ្ល្រង

ថាភាគីចិនបានអរគុណ
ចំពោះជំហរមិនលម្អៀងនិង
សមស្របរបស់រដា្ឋាភិបាល
អាល្លឺម៉ង់ និងការគោរពដល់
វិទ្រយាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលើបញ្ហោ
ការឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូ-
វីដ១៩នៅព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
លោកសុីជនីភងីបានបន្ថ្រម

ទៀតថាប្រទ្រសចិនបាន
ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រចដើម្របី
ធ្វើការជាមយួប្រទ្រសអាល្លឺមង៉់
ក្នុងការគំទ្រកិច្ចការរបស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)លើកស្ទយួកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុង
គម្រងដូចជាអង្គការសហ-

ប្រជាជាតិនិងក្រុមទ្រសG-20
ដើម្របីជួយដល់ប្រទ្រសនៅ
អា្រហ្វិកមួយចំនួនក្នុងការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីដ៏ចម្ល្រកនិង
ផ្តល់វិភាគទានដល់ការការពារ
សនិ្តសុខសុខាភិបាលសាធា-
រណៈសកល។
ដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ

តម្រូវការសម្របសម្រួលគ្រប់-
គ្រងជំងឺឆ្លងរាលដាលស្រដ្ឋ-
កិច្ចនិងការអភិវឌ្រឍលោកសុី-
ជីនភីង បានថ្ល្រងថាទិសដៅ

ទូទៅរបស់ស្រដ្ឋកិច្ចចិនឆ្ពោះ
កណំើនមានស្ថរិភាពរយៈព្រល
យូរដោយមានកមា្លាំងចលករ
រឹងមាំមិនផ្លាស់ប្តូរ។
លោកសុីជនីភងីបានបន្ថ្រម

ថា ប្រទ្រសចិននឹងនៅត្រ
ប្ត្រជា្ញាចិត្តបើកចំហបន្ថ្រមទៀត
នងិពង្រកីកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការ
ជាមួយប្រទ្រសផ្រស្រងៗ ទៀត
នៅលើពិភពលោកនិងបន្ត
ដើម្របីបង្កើតឲ្រយមានបរយិកាស
អំណោយផលសម្រប់សហ-
គ្រសអាល្លឺម៉ង់ដើម្របីបង្កើន

ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទ្រស
ចិន។
លោកប្រធានាធបិតីសុីជនី-

ភីងបានថ្ល្រងថា ការសម្រប
សម្រួលដ្រលបាន«ធ្វើឡើង
យ៉ាងឆាប់រហ័ស» កាលពី
ព្រលថ្មីៗ ន្រះរវងប្រទ្រសចិន
និងអាល្លឺម៉ង់ នឹងជួយដល់
សហគ្រសជាច្រើនរបស់
ប្រទ្រសទាំង២ដើម្របីបង្កើន
ចាប់ផ្តើមបន្តធ្វើអាជីវកម្ម រក្រសា
ស្ថិរភាពឧស្រសាហកម្ម និង
ចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់៕Xinhua/SK

ប្រធានាធិបតីចិនលោកសីុជីនភីងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុព្រញអង្គលើកទី២ន្រសភាប្រជាជនចិននៅក្នងុទីក្រងុប៉្រកំាង។AFP

លោកស្រី អ្រនជ្រឡាមឺរក្រលថ្ល្រងនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មានមួយ។AFP

ចិន ត្រៀមធ្វើការជា មួយអ ល្លម៉ឺង់និងEU
ដើម្របីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារយុទ្ធសាស្ត្រ 

សមាជិកន្រអង្គការគ្រពូ្រទ្រយគ្មានព្រដំ្រន រៀបចំឯកសារអ្នកជំងឺកូវីដ១៩។AFP



ក្រុងទ្រីប៉ូលីៈ  កង កម្លាំង 
គាំទ្រ រដ្ឋាភិ បាល បង្រួប បង្រួម 
ល ីប៊ ី បាន ថ្ល្រង កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា  
ពួក គ្រ បាន ដណ្តើម យក បាន 
ព្រលាន យន្ត ហោះ អន្តរជាតិ    
ក្រុង  ទ្រី ប៉ូលី មកកាន់ កាប់  វិញ  
ដ្រល វា    ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង ចាប់- 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ កង- 
កម្លាំង  គាំទ្រ លោក ហ្គាលី ហ្វា- 
ហហ្វ តារ  នៅ ក្នុង ការ វាយ-
ប្រហរ បន្ត បន្ទាប់ ចុង ក្រយ 
បំផុត សម្រប់ យោ ធា មន - 
មូលដ្ឋាន នៅ ភាគ ខាង កើត ។ 

លោក មូ៉ ហ ម៉្រដ  នូ នូ  ជា អ្នក- 
ន ំពាក្រយ កង កម្លាងំ  គាទំ្រ រដ្ឋាភ-ិ
បាល បង្របួ បង្រមួ ជាត ិ(GNA)  
បាន ថ្ល្រង ថា ៖«កង កម្លាំង របស់ 
យើង បាន រំដោះ ព្រលាន យន្ត-
ហោះ អន្តរ ជាតិ ទ្រី ប៉ូ លី មក វិញ 
ទាំង ស្រុង » ។ 

 ព្រលាន យន្ត ហោះ សុី វិល ដ៏-
សំខាន់ នៅ លី ប៊ី  ដោយ មន 
ទីតាំង ស្ថិត នៅ រដ្ឋ ធានី ភាគ-
ខាងត្របូង  នៅ តាម ផ្លូវ ហយ វ៉្រ 
សំខាន់ មួយ   ទៅ កាន់ កណ្តាល 
រដ្ឋ ធានី ទ្រី ប៉ូលី របស់ខ្លួន  ត្រូវ- 
បាន បិទ  ចាប់ តាំង ពី ព្រលាន 
ន្រះ  បាន រង ការខូច ខាត យ៉ាង-  
ធ ្ងន់ធ្ងរ   នៅ ក្នុង ការ ប៉ះ ទង្គិច គា្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤ កន្លង ទៅ ។ 

កង កម្លាំង គាំទ្រ លោក ហ្គា-
លីហ្វា ហហ្វតារ  បាន បើក - 
ការវាយ ប្រហរ មួយ  ទៅ លើ 
រដ្ឋធាន ីទ្រ ីប៉ ូលកីាល ព ីខ្រ ម្រសា 
ឆ្នាំ ២០១៩  ដោយ ដណ្តើម 
កាន់កាប់ ព្រលាន យន្ត ហោះ 
នោះ នៅក្នុង  សបា្តាហ៍ បន្ទាប់ ។ 

 ប៉ុន្ត្រ ការ វាយ ប្រហរ ថ្មើរ ជើង  
បាន បង្ក ឲ្រយ មន ការ បង្ហូរ ឈាម 
នៅ ក្នងុ   ទ ីក្រងុ ទ្រ ីប៉ ូល ី រយៈ ព្រល 
ប៉ុន្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ ន្រះ  កង- 
កម្លាំង គាំទ្រ រដ្ឋាភិ បាល បង្រួប - 
បង្រួម ជាតិ បាន ដណ្តើម យក   
ទី តាំង សំខាន់ ៗ  ជា បន្ត បន្ទាប់ 
មកកាន់ កាប់  វិញ ។ 

 លោក ម៉ូ ហម៉្រដ នូនូ  បាន 
ថ្ល្រង ថា  អស់រយៈ ព្រល ជាង       
២ សបា្តាហ៍ហើយ កងកម្លាំង 
គាំទ្រ រដ្ឋាភិ បាល បង្រួបបង្រួម 
ជាតិ GNA  បាន បើក ការវាយ - 
ប្រហរ ថ្មើរ ជើង  នងិ ផ្លវូអាកាស 
ទ្រង់ទ្រយ ធំ ជាច្រើន លើក  
ដោយ បាន ធ្វើ ការ ឡោមព័ទ្ធ - 
តំបន់ ព្រលានយន្ត ហោះ អន្តរ- 
ជាតិ ទ្រី ប៉ូលី  នៅ មុន ព្រល ការ - 
វាយ ប្រហរ ចុងក្រយ   ហើយ 
ដណ្តើម  យក បាន  វា មក គ្រប់- 
គ្រង ទាំង ស្រុង វិញ។ 

លោក នូនូ  បាន ថ្ល្រង ថា  កង- 
កម្លាំង គាំទ្រ រដ្ឋាភិ បាល បង្រួប - 
បង្រួម  បច្ចុប្របន្ន «កំពុង តាម 
ចាប់ ខ ្លួន យុទ្ធ ជន របស់ លោក 
ហ្គាលី ហ្វា  ហហ្វ តារ  ដ្រល រត់ 
គ្រច ខ្លនួ ទៅ ទសិ ខាង ត្របងូ  ទៅ- 
កាន ់ទ ីក្រងុ ហ្គាស ់ប៊និ  ហ្គា ស្រសុ ី» 
ចម្ងាយ ប្រហ្រល ២០ គ ីឡ ូម៉្រត្រ 
ពី រដ្ឋ ធានី ទ្រី ប៉ូលី  ខាង ត្របូង ។ 

 ទូរទស្រសន៍ គាំទ្រ រដ្ឋាភិ បាល - 
បង្រួប បង្រួម  និង ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ សង្គម  បាន ច្រក រំល្រក 
វដី្រ អ ូជា ច្រើន   បាន បង្ហាញ កង-
កម្លាំង ស្មាះ ត្រង់ រដ្ឋាភិ បាល  
បាន ចូល កាន់ កាប់ ព្រលាន - 
យន្ត ហោះក្រុង  ទ្រី ប៉ូលី ។ 

 កង កម្លាំង របស់ លោក ហ្គា-
លីហ្វា ហហ្វតារ  មិន បាន ធ្វើ 
អតា្ថា ធិប្របាយ ភា្លាម ៗ  អំពី ឧប-
សគ្គ នោះ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ ការ បាត់ បង់ 
ព្រលាន យន្ត ហោះ បាន  ធ្វើ  ឲ្រយ   
កង កម្លាំង    របស ់ លោក ហហ្វ- 
តារ បើ កការ វាយ ប្រហរ ជា បន្ត- 
បន្ទាប់ ប៉ុ ន្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

ម្រ បញ្ជា ការ យោធា  ដ្រល 
បាន គាំទ្រ រដ្ឋការ គូ បដិបក្ខ មួយ  
នៅ ប្រទ្រស លី ប៊ី ភាគ ខាង កើត  
ហើយ  គ្រប ់គ្រង ទកឹ ដ ីភាគច្រើន 
នៅ ប្រទ្រស លី ប៊ី ភាគខាង ត្របូង 
កាល ព ីខ្រ មនុន ្រះ   បាន បាត ់បង ់
មូល ដ្ឋាន ទ័ព អាកាស អាល់ -   
វា៉ា ទី យ៉ា ៕AFP/SK

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រសុក្រ ទី៥ ែខមិថុន ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

កងកម្លាងំគំាទ្ររដ្ឋាភិបាលGNAដណ្តើមព្រលានយន្តហោះទ្រីបូ៉លីមកវិញ។AFP

កងកម្លាំង បង្រួប បង្រួម  លី បី៊ 
ដណ្តើម   យក ព្រលាន យន្តហោោះ
ទ្រីបូ៉ លី  វិញ ធ្វើឲ្រយ ហាហ្វតារកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ

អ្នកតវ៉ាស្វាគមន៍ការចោទប្រកាន់មន្ត្រី...
តពីទំព័រ ១ ... ន្រះ  ចំនួ ន ៩ - 

យប់ ជាប់ ៗ គា្នា  ដោយ បាន 
ស្រក បន្ទរ ប្រឆំង ការ ប្រកាន់ - 
ពូជ សាសន៍  និង អំពើ សាហវ - 
ព្រ ផ្រស្រ របស់ ប៉ូលិស ។ 

ទោះ បជីា    ការទាមទារ សខំា   ន ់ 
មួយ ត្រូវ បា ន ឆ្លើយតប ក្តី ក៏ 
ក្រុមបាតុករ បា ន ធ្វើ ការ ជួបជុំ - 
គា្នា  ទ្រងទ់្រយ ធ ំ    ៗ  ដោយ សន្តវិធិ ី       
ដ្រល  បា នទាមទា រ   ឲ្រយ មនការ- 
ផ្លាស់ប្តូរសុី ជម្រ   នៅក្នុង 
ក្រុងជាច្រើន  ចាប់ ពី ក្រុងញូវ- 
យ៉ក  ដល់  ក្រុង ឡូស អ្រន ជឺ- 
ល្រស     ប៉ុន្មានម៉ាង ក្រយ ពី    
ការ ចោទប្រកាន់ថ្មី ៗ ត្រូវ បាន   
គ្រ ប្រកាស។      

សម្ពាធ ទៅ លើ លោក ប្រធា- 
ន ធិបតី  ដូ ណល់  ត្រំ  បាន 
កើន ឡើងយ៉ា ង ខា្លាំង   ខណៈ 
អតីតប្រមុខ មន្ទី រ  បញ្ចកោណ 
របស់ លោកគឺ  លោក  ជីម  
ម៉ាធីស  បាន ចាប់ ផ្តើម រិះ គន់ 
យ៉ាង ធ្ងន់ៗ  ដោយ បាន ចោទ - 
ប្រកាន់ ម្រ ដឹក នំ សាធារណ រដ្ឋ 
រូប ន្រះ ថា បាន ព្រយាយម បំប្រក 
អាម្រ រិក  នៅ ក្នុង អំឡុង ភាព- 

ចលា ចល ន្រះ ។ 
នៅ ក្នុង ក្រុង មីនីសូតា  ក្រុម - 

រដ្ឋ អាជា្ញា ពី ដំបូង  បាន ចោទ - 
ប្រកាន់ លោក  Derek Chau-
vin  អាយ ុ៤៤ ឆ្នា ំ ជា មន្ត្រ ីស្រប្រក 
ស  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ឃើញ ថា  
លោក យក ជង្គង់ ទៅ សង្កត់ ក 
របស់ លោក Floyd  រយៈ ព្រល 

ជិត ៩នទី ដ្រល ជា អំពើ ឃាត - 
កម្ម កម្រិត ទី៣ ។ 

ប៉ុន្ត្រ ពួគ្រ បាន និយយ កាល 
ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា  ពកួ គ្រ កពំងុ ធ្វើ ការ- 
ក្រ ប្រ ការ ចោទ ប្រកាន់  អំពើ 
ឃាត កម្ម ន្រះ  មក ត្រឹម អំ ពើ 
ឃាតកម្ម កម្រិត ទី២ ដ្រល មិន  
ទាក់ ទិននឹង  ការ គិត ទុក ជា មុន 
ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ ទទួល ទោស តឹង រុឹង 
បំផុត ។      

សហ ស្រ វកិ ៣ របូ របស ់លោក  
Chauvin  នៅ កន្ល្រង កើត ហ្រត ុ
ន្រ ការ ចាប់ ខ្លួន លោក Floyd  
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២៥  ខ្រ ឧសភា  ពី - 
បទ ស្វះ ស្វ្រង រក ទញិ បារ ីដោយ 
ប្រើ ក្រដស ប្រក់ ក្ល្រង កា្លាយ  
ត្រវូ បាន ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ សម-  
គំនិត ក្នុង អំពើ ឃាត កម្ម នោះ ។ 

លោក Tou Thao  អាយ ុ៣៤ 
ឆ្នាំ  លោក J. Alexander 
Kueng អាយុ ២៦ ឆ្នាំ  និង  

លោក Thomas Lane អាយុ 
៣៧ ឆ្នាំ  ត្រូវ បាន ចោទ កាន់  ពី 
បទ  ជួយ  និង ញុះ ញង់ ឲ្រយ មន 
អំពើ ឃាត កម្ម កម្រតិ ទី ៣  ហើយ  
ត្រូវ បាន គ្រ ឃុំ ខ្លួន ។ 

ការ ចាប់ ខ្លួន មន្ត្រី ទាំង ៤ រូប 
ន្រះ  គជឺា ការ ផ្តាត សម្រប ់អ្នក- 
តវា៉ា រាប់ មឺុន នក់ ដ្រល បាន ហ្រ- 
ក្របួន តាម ផ្លូវ នន   ន្រ ក្រុង ជា- 
ច្រើន នៅ US ជា រឿយៗ ផ្គើន នងឹ 
បម្រម គោចរ  ដើម្របី ថ្កោល - 
ទោស អំពើ សាហវ ព្រ ផ្រស្រ  
របស់ ប៉ូលិស និង ទាមទារ រក 
យុត្តិធម៌ ឲ្រយ George  Floyd។ 

អតីត ប្រធាន ធិបតី  លោក  
បារា៉ាក់ អូ បាម៉ា  បាន សរសើរ 
ចពំោះ «ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ផ្នត ់គនំតិ » 
ដ្រល លោកឃើញ ក្នងុ ចណំោម 
ប្រជាជនUS  ដោយ ទាម ទារ រក 
យុត្តិ ធម៌ សម្រប់ ការ ប្រកាន់ - 
ពូជសាសន៍ ន្រះ៕ AFP/PSA

សមជិកន្រអង្គការសាមគី្គនិងសន្តភិាពឥណ្ឌា(AIPSO)កាន់បដមនរូបថតរបស់Floydក្នុងអំឡុងការតវ៉ា។AFP

បាតុករលុតជង្គង់និងលើកដ្រក្នងុអំឡុងការតវ៉ាប្រឆំាងការសា្លាប់របស់Floyd។AFP
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ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ទោះកូវីដ១៩ធ្វើឲ្យជីវិត
កាន់ត្ត្ដាបត្ដួសសម្ប់អ្នករក
ព្ឹកខ្វះល្ងាចត្វាក៏បានផ្ដល់ពន្លឺខ្លះ
ពីសន្ដានចិត្ដរបស់សប្បុរសជនដ្រ។
ជាការតបនឹងអ្វីដ្លលោកបាន

ជំពាក់ព្ះរាជាណាចក្មួយន្ះ
ដោយខ្លួនមានឱកាសបានស្នាក់នៅ
ជាច្ើនឆ្នាំជាងថតរូបព័រទុយហ្គាល់
មីហ្គ្លជ្រ៉ូនីម៉ូបានបង្កើតគំនិត
ផ្ដួចផ្ដើមនូវអំពើមនុស្សធម៌ជាមួយ
អង្គការអន្ដរជាតិដើម្បីទ្ទ្ង់ជន-
ក្ីក្នៅកម្ពុជានិងបានផ្ដល់រូបថត
ស្នាដ្របស់ខ្លួនថ្មទៀត។
មិនត្ឹមត្ជាការបរិច្ចាគលោក

មីហ្គ្លជ្រ៉ូនីម៉ូជាជាងថតរូបនៅ
ភ្នំព្ញបានផ្ដល់រូបភាពស្នាដ្របស់
ខ្លួនខណៈអ្នកបរិច្ចាគចប់ពី៥០
ដុល្លារឡើង។
លោកបាននយិាយថា៖«លោកអ្នក

អាចជ្ើសរីសរូបថត១សន្លឹកពី
គណនីអុីនស្ដាក្មរបស់ខ្ញុំ និង
អុមីល្បប្់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនងឹផ្ញើរបូភាព
មានទំហំត្ឡប់វិញជាការថ្ល្ង-
អំណរគុណចំពោះការបរិច្ចាគរបស់
លោកអ្នក»។
លោកបន្ដថាលោកចង់តបស្នង

ដល់បទ្ស្ន្ះអឡំងុជបួគ្លបំាក
ជាពស្ិសចពំោះសហគមន៍ងាយរង-
គ្ះដូចជាក្ុមអ្នករីសអ្តចយ
បុគ្គលក្ផ្លូវការជនអនថានិង
អ្នកបាត់បង់ការងារពីកវូដី១៩រមួទាងំ
បុគ្គលិកក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ឬ
ឧស្សាហកម្មកម្សាន្ដនន។
លោកជ្រ៉ូនីម៉ូបានប្ប់ភ្នំព្ញ-

ប៉ុស្ដិ៍ថា៖ «ខ្ញុំបានបង្កើតយុទ្ធនការ
តាមអនឡាញហើយខ្ញុំបានច្ក-
រំល្កជាមួយអ្នកដ្លមានឱកាស
ទទួលប្ក់ចំណូលអំឡុងព្លន្ះ
និងអាចជួយអ្នកដទ្បានតិចតួច»។
ជាងថតរូបដ្លផ្ដាតភាគច្ើន

បញ្ហាបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាលោក
បានស្នើក្មុគ្សួរនៅពរ័ទយុហ្គាល់
ជួយច្ករំល្កព័ត៌មានទៅកាន់
មិត្ដភក្ដិនិងផ្ទ្រប្ក់សប្បុរសធម៌។
លើសពីន្ះលោកបានចុះដល់

មូលដា្ឋានជាមួយក្ុមការងារអង្គការ
មិត្ដសមា្លាញ់ដើម្បីថតរូបយុទ្ធនការ
ឆ្លើយតបកូវីដ១៩និងធ្វើបច្ចុប្បន្នលើ
វ្បសយនូវអ្វីដ្លបាននិងកំពុង
កើតឡើង រួមទាំងការផ្ដល់ជំនួយ
សង្គ្ះ ដូចជាអង្ករឬសមា្ភារអន-
ម័យជាដើម។
ន្ះមិនម្នជាលើកដំបូងដ្ល

លោកបានបំព្ញកិច្ចការមនុស្ស-

ធមក៌្នងុការជយួអ្នកខស្ត់ខស្ាយតន្្ះ
ជាលើកទី១ សម្ប់គម្ងសហ-
ការជាមួយនឹងអង្គការមិត្ដសមា្លាញ់
នៅកម្ពុជា។
លោកបាននិយាយថាអង្គការមាន

ក្មុការងារសង្គមជាច្ើនធ្វើការងារ
ផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ដ្លផ្ដល់
ប្សិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការជួយ។
អង្គការមិត្ដសមា្លាញ់បាននិងកំពុង

ឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋក្ីក្ប្មាណ១ពាន់
នក់ឬ២០០គ្ួសរជាមួយជំនួយ
សង្គ្ះបន្ទាន់ហើយពួកគ្កំពុង
ជួយលើការងារអចិន្្តយ៍ ឬគាំទ្
គម្ងមុខរបរថ្មីថ្មោងបណ្ដះុបណា្ដាល
ជំនញនិងបងា្ហាត់បងា្ហាញជំនញ
សមញ្ញដ្លអាចសម្ួលដល់ការ-
ស្វ្ងរកការងារ។
លោកបន្ដថា៖ «វាពិតជាសំខាន់

ដ្លមានគម្ងវ្ងឆ្ងាយដោយ
ជ្មជ្ងពួកគ្ឲ្យច្ះជួយខ្លួនឯង
រយៈព្លយូរព្មទាំងរស់នៅ

ឯករាជ្យល្ងចំបាច់ទទួលជំនួយ
សប្បុរស»។
លោកលើកឡើងថា៖ «ឧបមាថា

ការឧបត្ថម្ភប្ក់៥០ដុល្លារអាចជួយ
ទ្ទ្ង់ជីវភាពរស់នៅ១គ្ួសររយៈ-
ព្ល១ខ្ហើយរាល់ទឹកប្ក់៥០
ដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបាន
រូបភាពស្នាដ្១ឥតគិតថ្ល្»។
មិនម្នមានន័យថាលោកលើក-

ទឹកចិត្ដឲ្យមានការបរិច្ចាគចប់ពី៥០
ដុល្លារឡើងដើម្បីជាថ្នូរនឹងស្នាដ្
រូបថតនោះទ្។
លោកបាននយិាយថាសបប្រុសជន

អាចបរិច្ចាគទឹកប្ក់ទៅតាមតមូ្វ-
ការនិងទៅតាមសមត្ថភាព។
លោកបានឲ្យដឹងថា៖ «ខ្ញុំបានដឹង

ថាន្ះជាវល្ដ៏ពបិាកចពំោះមនសុស្
គប្់របូលើបញ្ហាការងារ។ដចូ្ន្ះវាពតិ
ជាអាស្័យលើសន្ដានចិត្ដរបស់
លោកអ្នក»។
ការបរិច្ចាគគឺជាជំនួយសង្គ្ះជីវិត

រួមមានស្បៀងអាហរនិងសមា្ភារ
អនម័យការស្ចស្ង់រយៈព្ល
យរូអង្វង្នងិការកសងឡើងវញិនវូ
កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងលើការបណ្ដះុ-
បណា្ដាលជំនញនិងការងារ។
ថវិកាក៏ត្ូវបានប្ងច្កឲ្យក្ុម

ការងាររបស់អង្គការដ្លបំព្ញកិច្ច
និរន្ដរភាពផងដ្រ។
លោកជ្រ៉ូនីម៉ូបានអះអាងថា៖

«សងឃឹ្មថាយើងអាចផ្ដល់អណំាចឲយ្
ក្ុមគ្ួសរននរៀនទ្ទ្ង់ដោយ
ខ្លនួឯងដោយការរកចណំលូថ្មៗី ដល្
នឹងឧបត្ថម្ភការរស់នៅប្ចំថ្ង្ទាំង-
ស្ុងដោយធានថាឪពុកមា្ដាយត្ូវ
បញ្ជូនកូនៗ ទៅសលរៀន»។
សម្ប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការ-

ចលូរមួសកម្មភាពមនសុស្ធម៌សុំចលូ
ទស្សនអុីនស្ដាក្មលោកមីហ្គ្ល
ជរ្៉នូមី៉ូmigueljeronimophotog-
raphyឬទាកទ់ងលខ្ទរូសព័្ទ០១០
២៩៨០៩១៕

យុទ្ធនាការ ឆ្លើយតប កូវីដ១៩ បាន និង កំពុង កើនឡើង រួមទាំង ការ ផ្ដល់ជំនួយ សង្គេះ និង សម្ភារ អនាម័យ ។ រូបថតសហការី

លោក មីហ្គេល បានចុះ ទៅផ្ដិត រូបភាព នៅសហគមន៍ កេីកេ  ជាមួយ បុគ្គលិកអង្គការ។ រូបថតសហការី ការ បរិច្ចាគ គឺជា ជំនួយ សង្គេះ ជីវិត  រួម មន សេបៀង អាហារ ដល់ សហគមន៍ងាយរងគេះ ។ រូបថតសហការី

ជាងថតរូបព័រទុយហ្គាល់
ប្រើប្រស់ស្នាដ្រកៀរគរ
ជំនួយជូនជនក្រកី្រជា
ការតបស្នងដល់កម្ពជុា
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា -  
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន-  

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  បញ្ហា   - 
ស្នៃហា      គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក  ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ   អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន  ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ      យល ់ ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ 
ស្នៃហ ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ 
មាន  ភាព  ទោមនសៃសទៅនឹងអំពើ - 
អកុសល    ផៃសៃងៗ  អាច មានគៃះ   
កើត   ឡើង   ។ ចំពោះ សៃច  ក្តសី្ន ៃ ហា 

វិញ    គូស្នៃហ  ៍ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ   
គបៃបី ផ្តល   ់ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា ឲៃយ បាន ចៃើន។ ការ - 
បៃកបរបរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ កំុ បណ្តាយឲៃយ បៃឈម-   
នឹង  ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក ទើប ជាការល្អ បៃសើរ ។  
លាភ  សកា្ការៈ វិញ ពិបាក នឹង ទទួល បានផលល្អ។  

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ    រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន - 
ផល  ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ   សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌  មាន សមត្ថ-  
ភាព     ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬក៏ធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ    បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា     មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ    ទៅ ទីនានា វិញ តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ   មាំ មួន  ល្អ   ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំណយ 
ទាងំ  កមា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន       លទ្ធផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន ់    ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  ប៉នុ្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់ការ ពៃយាយាម ទាងំ  ឡាយ  ហាក ់ដចូមាន សភាព  
ខៃសត់  ខៃសោយ បន្តិច តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ៕      

រាសីមធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា-   
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លវូកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 
ហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ-  

ភៅ    ធម៌  ឬ ស្តាប់ ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ- 
និយាយ   ស្ត ីក៏ មិន សូវ ជាល្អ បុ៉នា្មាន ដៃ រ តៃវូ  យក  ការ- 
បៃងុ   បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់។ ចំពោះ បញ្ហាស្នៃហា  គូស្នៃហ៍-   
អ្នក  យល់ ដឹង ពី ទឹក ចិត្តដូចជា សព្វដង តៃម្តង។  

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ   ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ   បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល-   
លើស  ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នានា     តៃង - 
ត  ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ  វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក   ៏      មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច   ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន        នានា វញិ នងឹ អាចខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន        ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ-
 ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រីឯ 

ការ  នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន  នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
ស្មាះ  តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ- 
មាន  ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិនា្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព            ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព           រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ          សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ  

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក       ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ   ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ  
ស្តី     គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ-  
លាភ   សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង - 

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃច ក្តីស្នៃហាវិញ  តៃូវ មាន សៃចក្តីសន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា បាន ល្អជានិច្ច ផងទើប ល្អ បៃសើរ។     

កៃមុ កវី និពន្ធ ពៃលទទួល  ពាន រង្វាន់អកៃសរសិលៃប៍ ទន្លៃមៃគង្គ នៅបៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្នា២ំ០១៩ ។ រូប សហ ការី

កម្ពជុាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការបៃកួតពានរង្វាន់
អកៃសរសិលៃប៍ទន្លៃមៃគង្គលើកទី១១ឆ្នា២ំ០២០

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ  ក្នុង គោល  បំណង 
ថៃរកៃសោ  និងលើក ស្ទួយ តម្ល ៃ- 
អកៃសរសិលៃប៍ ជាតិឲៃយ កាន់ តៃ 
បៃសើរឡើង  និង    ក្នុង ន័យ រឹត - 
ចំណង  សមគ្គីភាព  មិត្តភាព-   
និង  កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ គ្នា   
ជា មួយ បៃទៃសតាម ដង ទន្លៃ - 
មៃគង្គ មាន កម្ពជុា  ចនិ  ភមូា  ថៃ  
ឡាវ និង វៀត ណម   នះ  ទើប 
សមា  គម អ្នក និពន្ធ ខ្មៃររៀបចំ- 
បៃកួត  ជៃើសរីសស្នាដៃ  តៃង- 
នពិន្ធ  ស្នាដៃ រឿងខ្ល ីនងិ កណំពៃយ  
ពានរងា្វាន់ អកៃ សរ សិលៃប៍ ទន្លៃ - 
មៃគង ្គ លើកទី១១  ឆ្នាំ២០២០ 
(Mekong River Literature 
Award 2020) ខណៈ      កម្ពុជា   
គឺ    ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ  រៀបចំ  ឆ្នាំ នៃះ ។ 

សមៃប់  ការបៃឡង បៃជៃង-  
តៃង    និពន្ធ រឿង ខ្លី និង កំណពៃយ 
ពាន  រងា្វាន់ អកៃសរសិលៃប៍ ទន្ល ៃ- 
មៃគង្គ នៃះ នៅ  រកៃសោ  បៃធនបទ  
ដដៃល      គ ឺ «  ជវីតិ នងិ នរិន្ត រភាព-  
ទន្ល ៃ  មៃគង្គ »  ខណៈ  ការ  បៃកួត 
នៅ   ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  ជា  លើក ទី  
១១ ធ្វើ នៅក្នុង  បៃទៃស កម្ពុជា    
នងិ   កា ល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  បៃទៃស  
មយីា៉ានម់ា៉ា  គ ឺជា មា្ចាស ់ផ្ទះ   ដោយ   
ការ  បៃកតួ បើក  ទ ូលា យ     ទៅ ដល ់
អ្នកនិពន្ធ  សមា ជិក  សមាជិកា 
នៃ   សមា គម អ្នក និពន ្ធ ខ្មៃរ និង 
សធរណ ជន អាច  ចូល រួម-  
ដាក់ ពាកៃយ បៃកួត  បាន ។ 

បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ជូន-  
ដំណឹង ពី  សមាគម អ្នក និ ពន្ធ  ខ្មៃរ  
ដោយ មានរូប  លោក  បណ្ឌិត-   
ពៃឿង បៃណីត គឺ ជា បៃធន   
សមា  គម   អ្នក និពន្ធ ខ្មៃ រ    បា ន  ឲៃយ 
ដឹង  អំពី លក្ខខណ្ឌ ន ៃ ការ បៃកួត   
ថា ៖«បៃធន  បទ   ជីវិត និង 

និរន្តរភាព ទន្លៃ មៃគង្គ ដៃល   មាន 
ខ្លមឹ រឿង  បៃកប ទៅ ដោយ ទសៃសន-  
វិជា  ្ជា ជីវិត និង សភណ ភាព។ រីឯ 
ស្នា  ដៃ តៃវូ វាយជា  អត ្ថ បទកំុពៃយូ ទ័រ 
មិន លើស ចំនួន  ២០ ទំព័រ  ជា  
កៃដាស A4  (Margin 2.54 
cm) និង ចាប់ ទទួលពាកៃយ  ពី ថ្ងៃ 
ទី ១ ខៃ  កក្កដា រហូត ដល់  ថ្ងៃ ទី 
៣១ ខៃ សីហា ឆ្នា ំ២០ ២០ ។  
ការ បៃកួត បៃជៃង  នៃះ  នឹង ជៃើស 
រីស   យក    ជយលាភី   ចំនួន  ២រូប 
ផ្នៃក រឿ ង  ខ្លី និង   កំណពៃយ  ។ 
ខណៈ មា្ចាស់ជយ    លាភី នឹង ទទួល 
បាន នូវ បៃកាស  នីយ បតៃ  ថវិកា 
និង ពាន  រងា្វាន់ »។ 

ដោយឡៃក ទី កន្លៃង ទទួល- 
ពាកៃយ   ស្នាដៃ នៅ អគរ សមាគម 
អ្នក នពិន្ធ ខ្មៃរ ក្នងុ បរវិៃណ នៃ វត្ត 
បទុមវតី រាជធនី ភ្នំពៃញ ឬ- 
អាច   ផ្ញើ តាម  សរអៃឡិចតៃូនិក  
khmerwriterkwa@gmail.
com  ឬ  តាម បៃពន័្ធ តៃឡៃកៃម 
នៃ  លៃខទូរ ស័ព្ទ  078 78 89 

91 /089 85 67 64  / 092 78 
89 90 ខណៈ ការ បៃគល់ ពាន 
រងា្វាន  ់ជយ លាភី  នឹង បៃរព្ធធ្វើ 
នៅ  បៃទៃស កម្ពុជា ផង ដៃរ។ 

ការបៃឡង បៃជៃង តៃង នពិន្ធ 
រឿង  ខ្លី និង កំណពៃយ  ពាន រងា្វាន់ 
អកៃសរសិលៃប៍ ទន្លៃ មៃ គង្គ  លើក ទី  
១០ កៃម បៃធន បទ « ជីវិត 
នងិ   នរិន្តរភាព ទន្លៃមៃគង្គ » បៃចា ំ
ឆ្នាំ ២០១៩ ដៃល ធ្វើ  នៅ ក្នុង-   
បៃទៃស   មីយា៉ាន់មា៉ា នះ ខាង 
បៃទៃស  កម្ពជុា យើង  មាន មា្ចាស ់ 
ជយ លាភី  ២  រូប គឺ  លោក សៃី 
បណ្ឌតិ ប៉ៃន សៃដា្ឋារនិ ជា មា្ចាស ់
ជយ លាភី ផ្នៃក រឿង ខ្លី មាន-  
ចំណង ជើង ថា « គងា្គា ជីវិត » 
នងិ  លោក មឿន សណំង  គជឺា 
មា្ចាស់  សំណៃរ នៃ កំណពៃយ មាន 
ចំណង ជើង ថា « ស្នៃហ៍ លើ ផ្ទៃ 
ទន្លៃ » ដៃលអ្នកទាងំ ២ បាន ទៅ 
ចូលរួម ទទួល  ពានរងា្វាន់  កាល 
ពី  ថ្ងៃទី  ១១-១៤ ខៃ តុលា ឆ្នាំ  
២០ ១៩ កន្លងមក  ៕ 

ការបៃកួតពាន រង្វាន់អកៃសរសិលៃប៍ ទន្លៃមៃគង្គ  ឆ្នា២ំ០២០ នៃះធ្វើនៅ កម្ពជុា។ រូប ហ្វៃសប៊ុក 
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  បើ និយាយ ពី សង្វៀន 
បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  ដៃល បៃ កួត ផៃសាយ 
ផ្ទាល់ វិញ  ទូរទសៃសន៍ បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  
ជា ស្ថាបនិក មុន ដំបូង  ដៃល មាន 
ការ បៃកួត ផៃសាយ ផ្ទាល់ តាម កញ្ចក់ 
ទូរទសៃសន៍ មុន គៃ បង្អស់  នៅ  កម្ពជុា  
គឺ តំាង ពី ឆ្នា ំ១៩៩៦  បុ៉ន្តៃ   មក ដល់ 
បច្ចបុៃបន្ន  មាន ទូរទសៃសន៍ ជា ចៃើន  
យក កម្ម វិធី បៃ កួត នៃះ  ដើមៃបី ជា  
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម  ហើយ 
យា៉ាង ហោច មាន បៃ កួត ជា អចិ  - 
នៃ្តយ៍  និង ទៀង ទាត់ ចំនួន ៦ 
ស្ថានីយដៃរ ដោយ  សៃបូ ទាញ  
អ្នក បៃដាល់  ក្នងុ សៃកុ មក បៃ កួត 
បាន បៃហៃល ១៥០ នាក់ ក្នងុ ១ 
សបា្តាហ៍ ៗ ។ 

សង្វៀន បៃដាល់ បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  
ទោះ បី មាន កម្ម វិធី បៃ កួត តៃ ១ ពៃល  

ក្នងុ ១ សបា្តាហ៍  បុ៉ន្តៃ បៃយិ ភាព  និង 
កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ នៅ តៃ រកៃសា បាន លំ នឹង 
ល្អ  ដោយ មិន ទាន់ បិទ ទំាង សៃងុ 
ដូច សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៣  និង បុ៉ស្តិ៍ 
អបៃសរា  និងសង្វៀន  អាសីុ អាគ្នៃយ៍ 
នោះ ឡើយ ។  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  
និង សបា្តាហ៍ នៃះ  សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ 
លៃខ ៥  បាន សមៃក  ដោយ គ្មោន 
ការ បៃ កួត ដៃល ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ចំា 
ទសៃសនា ឆ្ងល់ ថា  តើ សង្វៀន នៃះ  
បិទ លៃង បន្ត ការ បៃកួត ទៀត ឬ 
យា៉ាង ណា ? 

លោក  អូ៊ ឡា ឡា  អ្នក សមៃប-  
សមៃលួ  និង ជា អ្នក អតា្ថា ធិ បៃបាយ 
បៃ ដាល់ បាន បៃប់ ថា  សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  ពិត ជា បាន សមៃក 
ជា បណ្តោះ អាសន្ន ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ខ្លី  ដើមៃបី រៀប ចំ ទី តំាង បរិវៃណ 
សង្វៀន  បៃ កួត  ឲៃយ បាន ល្អ   ពៃះ 
យើង បាន ចប់ រដូវ កាល ចាស់  នឹង  

ចូល ដល់ រដូវ កាល មួយ ទៀត  មាន 
ការ ផ្លាស់ ប្ត ូរពាណិជ្ជកម្ម   និង  ទុក 
ពៃល រៀប ចំ សមាស ភាព កីឡាករ  
រដូវ កាល ថ្មី  មិន ទាន់ បាន គៃប់ 
ចំនួន  អី៊ចឹង  សមៃក ក្នងុ បៃហៃល 
២ ឬ ៣ សបា្តាហ៍ បុ៉ណ្ណោះ ។

 លោក  ឡាឡា បាន បន្ត ថា៖ 
«ការ វិល មក បៃ កួត ឡើង វិញ  យើង 
នឹង រៀប ចំការ  បៃ កួត ក្នងុ លក្ខណៈ 
ថ្ម ីរូប មន្ត បៃ កួត ថ្ម ី ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ 
ដណ្តើម ពាន  ដោយ ក្នងុ ១ សបា្តាហ៍  
យើង អាច បៃ កួត ជមៃះុ តៃមឹ ១ គូ  
ហើយ កៃ ពី នៃះ  យើង ដាក់គូ -    
បៃ កួត  ដៃល ខ្លាងំ  ល្អ  លៃបី  និង   
ជក់ ចិត្ត »។ 

ចំណៃក លោក  សៃង  កដិកា  
អ្នក គៃប់គៃង បច្ចៃកទៃស បៃ ដាល់ 
បៃចំា សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥ បាន 
បៃប់ ថា ៖ «សង្វៀន យើង  មិន បិទ 
ការ បៃ កួត បៃដាល់ ទៃ   គឺ សមៃក 

មួយ រយៈ ខ្ល ី ដើមៃបី ជួស ជុល ទី លាន 
សង្វៀន បៃ កួត ឲៃយ មាន លក្ខណៈ 
ទំនើប  តាម ការ ចង់ បាន របស់ ភាគី 
ស្ពនស័រ និង កំពុង រៀប ចំ ផ្គផូ្គង 
កីឡាករ  ដៃល ល្អ ៗ   ខ្លាងំ  ដើមៃបី 
រៀប ឲៃយ មាន ភាព ទាក់ ទាញ ក្នងុ រដូវ 
កាល ថ្ម ីនៃះ» ។  

លោក បាន បញ្ជាក់  ថា៖  « យើង 
បាន តៃៀម ការ បៃកួត រដូវ កាលថ្មី  
តាម រូបមន្តបៃកួត  knock out  
ដូច មុន  បុ៉ន្តៃ យើង មាន ការ ផ្លាស់ 
ប្តរូ បច្ចៃកទៃស នៃ ការ បៃកួត  ដោយ 
ជៃើសរើស យក សុទ្ធតៃ អ្នកខ្លាងំៗ  
ឬ ជា ជើងឯក កន្លង មក  ចំនួនតៃ 
១៦ នាក់ ទៃ ក្នងុ  បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤  
ឬ ៥៧ គ.កៃ  ឲៃយ បៃកួត យក ពាន 
ជើងឯក ។  ចំណៃក  ពៃល វៃលា នៃ 
ការ ចាប់ផ្តើម  គឺ រង់ចំា ការ រៀបចំ 
ស្ទឌីូយោ ភ្លើង រៃញ បៃដាល់  តាម 
តមៃូវ ការ ឡើង វិញ  និង តាម 

ស្ពនស័រ  ផងដៃរ  ហើយរួច រាល់ 
ពៃលណា  ខ្ញុ ំនឹង ជមៃប ជូន » ។ 

ទោះ ជា យា៉ាង ណា  លោក  សៃង  
កដិកា  មិន បាន  បញ្ជាក់ ថា  នឹង 
សមៃក ការ បៃ កួត  បុ៉នា្មោន សបា្តាហ៍ 
នោះ ទៃ។ បុ៉ន្តៃ បៃភព ពី មន្តៃ ីសហ- 
ព័ន្ធ បាន  បៃប់  ដោយ សំុ  មិន 

បញ្ចៃញ ឈ្មោះ ថា ៖ «សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ 
លៃខ ៥  អាច នឹង សមៃក យូរ      
គួរ សម   ពៃះ សមា ស ភាព អ្នក- 
បៃដាល់ នៅ មិន ទាន់ រៀប រយ  
តៃៀម បាន រួច នៅ ឡើយ  ហៃតុ នៃះ 
មិន អាច លឿន ពៃក ទៃ  គឺ យូរ ជាង 
អ្វ ីដៃល គត់ បាន បៃប់» ៕   

សកម្ម ភាព បេកួត ដណ្តើម ពាន រដូវកាលចាស់ នៅសង្វៀនTV5  ។ ពន្លក

សង្វៀន TV5សម្រាកមួយរយៈដើម្រាបីរៀបចំទីតំាង និងសម្រាលួរូបមន្តថ្មី

នៅអាល្លឺម៉ង់ក្រាុមBremen 
កាន់ត្រាភ័យឯនៅព័រទុយហ្គាល់
Porto បរាជ័យថ្ង្រាបើកឆាក

កេុង ប៊េរឡំាង : មើល ទៅ ក្ដី 
សងៃឃឹម របស់កៃុម Werder 
Bremen  ដៃល  តស៊ូ ឲៃយ ផុត ពី 
តំបន់ គៃះ ថា្នាក់នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ   
Bundesliga អាល្លឺម៉ង់ មាន 
តិច ទៅ ៗ   ហើយ កៃយ បរា-
ជ័យ យា៉ាង ដំណំ  នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  
កៃម ថ្វី ជើង របស់ កៃុម  Ein-
tracht Frankfurt  ៣-០ ក្នុង 
ការ បៃកួត កាលពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ ។ 

Bremen  ជាកៃមុ មយួ ដៃល 
លៃង នៅលកី លដំាប ់កពំលូ យរូ 
ជាង ក្លបិ ណា ទាងំ អស ់ពោល គ ឺ
ធ្លាក់ តៃម្ដង គត់ ទៅ លីក  ទី២ 
រដវូកាល ១៩៨០ -១៩៨១ តៃ 
ដោយការ បៃកួត សល់ តៃ ៥ 
លើក     ហើយ តាម ពីកៃយ 
កៃមុឈរ នៅ ទ ីសវុត្ថភិាព ៣ពនិ្ទ ុ
ដូច្នៃះ ឱកាសបៃឈម នឹង ការ- 
កាត់ចោល រដូវកាល កៃយ 
អាច នឹង ខ្ពស់ គួរ សម ។  

 ការ បៃកតួ  ដៃល លៃង   បទិទា្វារ 
នៃះ ៣ គៃប់ របស់កៃុម ភ្ញៀវ 
Frankfurt រក បាន ដោយ 
កីឡាករ ២ រូប គឺ គៃប់ ទី ១ 
ដោយ     ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Andre Sil-
va នាទទី ី៦១ ហើយ គៃប ់ទ ី២ 
នងិ ទ ី៣ ធ្វើ បាន ដោយ កឡីាករ 
បមៃុង គឺខៃសៃ បមៃើ   Stefan Il-
sanker តៃ មា្នាក់ឯង នៅ នា-
ទីទី៨១ និង ៩០ ។ 

ចៃញ ព ីបៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ទៅ  
ពរ័ទយុហ្គាល ់ឯណះវញិ លកី 
លដំាប ់កពំលូ Primeira Liga 

របស់ បៃទៃស នៃះ បាន ចាប់ 
ផ្ដើម មាន សកម្មភាព ឡើង វិញ 
ហើយ កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ 
កៃយ  ផ្អាក ដោយសរ តៃ ការ- 
កើតមាន នូវ វើរុស កូរ៉ូណា   តៃ អ្វី 
ដៃល គួរ ឲៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល គឺ កៃុម 
ដៃល មាន ពិន្ទុ នាំ មុខ គៃ ក្នុង 
តារាង បានលៃង ចាញ់ កៃុម   
Famalicao  ២-១ សមៃប់ 
ការ បៃកួត បើក ឆក នៃះ។

បរាជយ័ដ ៏គរួឲៃយសោកស្ដាយ 
របស់ កៃុម  Porto ដៃល មាន 
៦០ ពិន្ទុ ក្នុង ចំណម ២៥ 
សបា  ្ដា  ហ ៍ កន្លង មក  នៃះ  បាន បើក 
ផ្លវូ យា៉ាង ទលូាយ ឲៃយ កៃមុ លដំាប ់
ទី ២ Benfica ក្នុង ការ បាន 
ឡើង ទៅ ឈរ ទី កំពូល ជំនួស 
វិញ ពៃះ កំពុង តាម ពី កៃយ 
តៃ ១ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ ខណៈ កៃុម 
ដៃល ដឹក នាំ ដោយលោក គៃូ-
បង្វឹក Bruno Lage សល់ 
ការបៃកួត មួយ ក្នុងដៃ ។

សមៃប់ ការ បៃកួត បើក ឆក 
នៃះធ្វើ ឲៃយ  លីកកំពូល របស់ ព័រ- 
ទយុហ្គាល ់ កា្លាយ ជាលកី បាល-់ 
ទាត់ អាជីព ទី ២ នៅតំបន់ អឺរ៉ុប  
ដៃល ចាប់ ផ្ដើមឲៃយមាន ដំណើរ 
ការ សកម ្មភាព ឡើង វញិ គៃន-់ 
តៃ ថា  លីក របស់ បៃទៃស ព័រ- 
ទុយ ហ្គាល់ មួយ នៃះ មិន តៃូវ 
បាន  ចាត់ចូល ជាលីក កមៃិត 
កំពូល ដូច កៃប ខ័ណ្ឌ  Bun-
desliga របស់ បៃទៃស អាល្លឺ- 
ម៉ង់  ឡើយ ៕ AFP/VN

Champions Leagueរបស់អាសីុ
ជិតចាប់ផ្ដើមដំណើរការ  ឡើងវិញហើយ

កេុងគូឡាឡំាពួ: កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League របស់ 
អាសុ ីកពំងុ កៀក ៗ  នងឹ ការ តៃឡប ់ 
មក វិញ ហើយ តៃ  នឹង តៃូវ រង់ ចាំ 
ការ បៃកតួ បៃជៃង ក្នងុ សៃកុ ចាប-់ 
ផ្ដើម មាន សកម្ម ភាព វិញ សិន ។ 
នៃះបើ តាម មន្តៃី បាល់ ទាត់ជាន់ 
ខ្ពស់  មា្នាក់ និយាយ បៃប់ AFP 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

វិស័យ កីឡា បាល់ ទាត់ កំពុង 
ចាប ់ផ្ដើម ឡើង សនៃសមឹ ៗ   នៅ ជុ ំវញិ 
ពភិពលោក កៃយ តៃវូបាន ផ្អាក 
ដណំើរការ  ដោយសរ វើរសុ ករូ៉ណូា 
ទោះ បី ជា លីក អាជីព ភាគ ចៃើន  
នៅ មិន ទាន់ ចាប់ផ្ដើម កើតមាន 
ឡើង វិញ ក៏ ដោយ។   

អគ្គ លៃខ ធកិារ សហ ពន័្ធ កីឡា 
បាល ់ទាត ់អាសុ ី (AFC) លោក 
Windsor John បានថ្លៃង ថា៖ 
« យើងខិតកៀក នឹងការវិលមក 
វញិ នៃវសិយ័ បាលទ់ាត ់ហើយ » ។ 
ពៃល តៃវូ បាន ស ួរ អពំ ីការ ចាប ់ផ្ដើម 
វញិ  ការ បៃកតួ នៃ ក្លបិ  របស ់ AFC 
លោក អគ្គ លៃខ រូបនៃះ បាន 
បន្ថៃម ថា ៖ « យើង តៃូវ រង់ ចាំ ឲៃយ 
លីក អាជីព ក្នុង សៃុក ទាំង អស់ 
ចាប់ ដំណើរ ការ ជាមុន សិន » ។ 

ការ បៃកួត ពាន រង្វាន់ AFC 
Champions League ដៃល 
ជា ការ បៃកួត  ក្លិប កមៃិត ខ្ពស់ ៗ  
នៅ អាសុី និង ពាន រង្វាន់ លំដាប់ 
ទី ២ AFC Cup គឺ កម្មវិធី ទាំង  ២  
តៃូវ បានគំង ដំណើរ ចាប់ តាំង ពី 
ខៃ មនីា  រមួ ទាងំ ការ បៃកតួ សមៃប ់

វគ្គជមៃុះ  បាល់ ទាត់ ពិភព លោក  
និង អូឡាំពិក  ផង ដៃរ ។ ក្នុង-
ចណំម  បៃទៃស ទាងំ ១២ ដៃល 
បាន លៃង ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ Cham-
pions League មាន តៃ លីក 
របស់ បៃទៃស កូរ៉ៃ ខង តៃបូង ទៃ 
ដៃល បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព ឡើង វញិ 
ខណៈ មាន  បៃទៃស ៤ ទៀត បៃងុ 
នឹង ចាប់ ផ្តើម ឡើង វិញ នៅ ខៃ 
មិថុនា ឬ  កក្កដា ហើយ បៃទៃស 
ថៃ គៃងនឹង ធ្វើ នៅ ខៃ កញ្ញា។

ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង បញ្ហា នៃះ លោក 
John គៃន់ តៃ  បៃប់ ថា AFC 
កំពុង ពិភាកៃសា ពី ពៃល វៃលា ដៃល 
ការ បៃកួត បៃជៃង នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វញិ ដោយ  មនិ ពៃម បង្ហើប ព ី

កាល បរចិ្ឆៃទ  ដៃល អាច នងឹ មាន 
ឲៃយ  ដឹងនោះ ឡើយ  ប៉ុន្តៃ  បើ តាម 
ការ បា៉ាន់ ស្មោន ពៃល វៃលា នៃ ការ 
បៃកតួ នងឹមាន លក្ខណៈ មមា ញកឹ  
ជាពិសៃស  កៃុម ទាំង ៣២ នៅ   
Champions League តៃូវ 
បៃកតួ ឲៃយ ចប ់  ៤ ជុ ំ ក្នងុ វគ្គ សនៃសំ ពនិ្ទ ុ
តាម ពូល មុន នឹង ដល់ វគ្គ ចាញ់ 
ធ្លាក់ (knock-out)។  តាម កាល 
បរិ ច្ឆៃទ ដើម  វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ទាំង  
Champions League និង AFC 
Cup គៃង ធ្វើ  ក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា។

ពៃល តៃវូសរួ ថា បើ  មាន សណំើ 
ណាមយួ សុឲំៃយ កៃបៃ ព ី របៀប លៃង  
ក្នងុ ផ្ទះ នងិ កៃ ផ្ទះ សមៃប ់ការ- 
បៃកួត នៃះដើមៃបី ចៀស វាង ការ-   

ឆ្លង ជំងឺ លោក John  និយាយ 
ថា  កំពុង  ពិភាកៃសា  ។ លោក  អគ្គ- 
លៃខ ធិការ រូបនៃះបៃប់ ថា ៖        
« យើង ដឹង ថា  អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់ រួម មាន អ្នក គំទៃ  និង អ្នក- 
ឧបត្ថម្ភ  កំពុង ចង់ ឲៃយ ការ បៃកួត 
របស់ AFC ចាប់ ផ្ដើម  វិញ » ។

លោក  John បន្តថា ៖ « កឡីាករ  
តៃូវ បាន ជំរុញ ឲៃយ តៃឡប់ មក  ទី- 
លាន  វិញ ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក គំ ទៃ រើក- 
រាយ និង រភំើបចិត្ត ។ តៃដូច   AFC 
បៃប់ដដៃល ៗ  តាំង ពី មាន ការ- 
រាត  តៃបាតនៅថ្ងៃដបំងូថា  សខុ ភាព 
នងិ សខុមុាល ភាព គៃប ់ គ្នា នៅ តៃ 
ជា អាទិភាព   ចមៃបង របស់ យើង 
ពិតបៃកដ  » ៕ AFP/VN

កីឡាករ Oliveira (ឆ្វេង) របស់កេមុ Tokyo និងកីឡាករ Mrcela របស់ កេមុ Perth បេជេងយកបាល់ពី គ្នា។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះតារាសម្តេងសេីលេបីដេល
អាចសម្តេងបានគេប់ទមេង់ និងចេះកេបាច់គុន
លេបុក្កតោខ្មេរកញ្ញាពេជេចរណេបានធ្វើឲេយអ្នក-
បេើបេស់បណ្តាញសង្គមភ្ញាក់ផ្អើលម្តងទៀត
ជាមួយការបង្ហោះរូប១សន្លឹកបង្ហោញអារម្មណ៍
នឹកអាល័យនាកាលដេលកេុមសមាជិកសិសេស-
គុនលេបុក្កតោថតកុនដុំរឿង«ពេលឹងលេបុក្កតោ»
ហើយពេលនោះរូបនាងអវត្តមាន។
អ្វីដេលកើតក្តីងឿងឆ្ងល់ពីសណំក់មហាជន-

នោះគឺថាក្នុងរូបថត ១សន្លឹកនោះបេរជាគ្មាន
រូបកញ្ញាពេជេ ចរណេតេហេតុអ្វីបានជានាង
បង្ហោះវាហើយថេមទាំងក្លេមសារមួយឃ្លាដេរ-
ថា៖ «ថតនៅសម័យនេះតេរំឭកដល់រាប់រយ-
ឆ្នាំមុន»។
តារាសម្តេងសេីនិងជាពិធីការិនីរូបសេស់វ័យ

២៥ឆ្នាំរូប នេះបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទាក់ទងនឹង
រឿងនេះភ្លាមៗថា៖ «តាមពិតទៅរូបនេះ
យូរហើយបងតេខ្ញុំទើបតេយកមក-
ផសូ្តវាថ្មីៗ នេះដោយសារចង់រឭំក
រឿងកាលពីពេលកេមុសសិេសគនុ
លេបុក្កតោថតកនុដុមំានចណំង-
ជើងថា«ពេលឹងលេបុក្កតោ»-
ដេលជា ការថតកុនមួយមានតួ-
សម្តេងគឺសុទ្ធសឹងជាសិសេស
គនុលេបុក្កតោខ្មេរ។ពេលនោះនាង
ខ្ញុំមិនបានថតឡើយដោយសារតេ-
នាងខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងមិន
អាចថតបានខណៈដើម-
ឡើយនាងខ្ញុំក៏តេូវគេឲេយ
ថតកុននេះដេរ»។
កញ្ញាពេជេចរណេ

បានបន្តថា៖ «កុន-
នោះគឺជាកុនដុំដេល
មានរយៈពេលជាង១
ម៉ោងហើយក៏ជិត-
ចាក់បញ្ចាងំតាមរោង-
កនុនានាហើយដេរក៏
ប៉នុ្តេដោយសារបញ្ហោ
ជំងឺកូវីដ១៩បាន-
រីករាលដាលខ្លាំង
ទើបខងរោងកុន-
ទាងំអស់តេវូបាន
ផ្អាកបើកការរក-
សុីទើបរឿង-
កុននោះក៏តេូវ
ពនេយារពេល
ផងដេរ។
ចំពោះអត្ថ-
ន័យនេកុន
រឿង«ពេលងឹ
លេបុក្កតោ»នេះគឺ-

មាននយ័ចង់នយិាយពីដណំើរនេការកកើតកេបាច់
គនុខ្មេរលេបកុ្កតោនេះនៅក្នងុភមូិមយួនាសមយ័
កាលបុរាណដ៏យូរលង់មកហើយ»។

កេយឆ្លងកាត់ដំណក់កាលស្ទើរអស់-
ជីវិតលើគេពេទេយតារាសម្តេងសេីថា្ពាល់-
ខចួកញ្ញាពេជេចរណេដេលអាសេយ័-
សទា្ធាសបេបុរសជនក៏បានថវកិាវះកាត់
ជងំឺបេះដងូបេហោងជោគជយ័អស-់
រយៈពេលចេើនខេ និងកេយមក
ទៀតក៏តេូវមហាជនកោតសរសើរ
រឿងនាងបេកាសមិនទទួលថត-
សេប៉តផេសព្វផេសាយជាតិសេវឹងជា
សាធ រណៈក្នងុបណ្តាញសង្គម

ថា៖«សូមបេកាសថា
ខ្ញុំមិនទទួលថតឬ
ផេសព្វផេសាយគេឿង-
សេវងឹទេ។តាងំពី
ដើមមកនាងខ្ញុំ
មិនដេលទទួល
ថតផេសព្វផេសាយ-
គេឿងសេវឹង
នោះទេប៉ុន្តេ
កន្លងមកខ្ញុំ
បានតេឹមតេ
បដិសេធមិន
បើកចំហ-
ដោយសារ
នៅតេមាន-
ការទាក់ទង
មកខ្ញុំដើមេបីឲេយ
ថតផេសព្វផេសាយ
បេបនេះទៀត

ទើបខ្ញុំសមេច-
ចិត្តបេកាសជា
សាធរណៈ -
ដចូ្នេះតេម្តងទៅ
តាមបណ្តាញ
សង្គម»៕

 ពេជេ ចរណេ អាល័យឈុត  កុនរឿង 
« ពេលឹង លេបុក្ក តោ» ដេលខ្លនួអវត្តមាន  
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សង្វៀនទំពំាងស្នងឫសេសីគុនខ្មេរ របស់ ក្លបិ សាល វ័ន្តកីឡា ដេល នឹង បើកដំណើរ ការ នៅ ថ្ងេអាទិតេយ។ រូបសហការី

សង្វៀនថ្ម ីមួយ នឹងបើកការ  បេកួត 
ដើមេបី ជួយអភិវឌេឍសមត្ថភាពក្មេងៗ
   ឈន ណន  

 ភ្នពំេញៈសង្វៀនថ្មីមួយឈ្មាះ
ថា«ទំពំាងស្នងឫសេសីគុនខ្មេរ»
ដេលផ្តចួផ្តើមបង្កើតឡើងដោយ
បេធនក្លបិបេដាល់សាលវ័ន្តកីឡា
លោកឡុងសាលវ័ន្តនឹងកា្លាយជា
ទីលានសមេប់ក្មេងៗជាកីឡាករ
ដេលមិនទាន់មានឱកាសបាន
ឡើងបេកួតនៅតាមបុ៉ស្តិ៍ បាន
បេកួតបេជេងគ្នាដើមេបីដុសខត់
វិជា្ជាគុនរបស់គេឲេយរីកចមេើននិង
កា្លាយទៅជាអ្នកបេដាល់មាន
សមត្ថភពពិតបេកដសមេប់
ស្នងមរតកកេបាច់គុនបុរាណខ្មេរ
របស់ដូនតាជាបន្តទៅទៀត។
ជំុវិញការបង្កើតឲេយមានសង្វៀនថ្មី

នេះលោកឡុងសាលវ័ន្តបាន
បេប់ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«សង្វៀន
នេះតេវូបានបង្កើតឡើងដើមេបី
ផ្តល់ឱកាសឲេយក្មេងៗដេលបាន
តេមឹហ្វកឹហាត់តេមិនទាន់មាន
ឱកាសបេកួតនៅតាមបុ៉ស្តិ៍នោះ
បានបេកួតគ្នាដើមេបីភពរីកចមេើន
របស់ពួកគេទៅមុខទៀត»។
លោកបន្ថេមថា៖«ក្មេងៗបេៀប-

ដូចជាទំពំាងនៅពេលវាហាត់ខ្លាងំ
នឹងកា្លាយជាឫសេសីអី៊ចឹងដោយការ-
សេឡាញ់វបេបធម៌គុនខ្មេរខ្ញុំតេវូតេ
បើកសង្វៀននេះដើមេបីបណ្តះុ-
បណ្តាលក្មេងៗឲេយរីកដុះដាល
ពេះបើពួកគត់បានតេមឹហ្វកឹ-
ហាត់តេអត់មានការបេកួតមិន
រួចរីកចមេើនទេគឺដូចគ្នានឹងកំាបិត
ដេរបើយើងបានតេសំលៀង

ហើយយកទៅទុកចោលនឹងចេះ
ចាប់មិនមុតដូចគ្នា»។
សង្វៀនទំពំាងស្នងឫសេសីគុនខ្មេរ

នឹងបើកឲេយមានការបេកួតជាលើក
ដំបូងនៅថ្ងេអាទិតេយនេះបុ៉ន្តេជា
ការបេកួតដេលនៅមានលក្ខណៈ
តូចគឺមានតេមឹ៣គូហើយការ-
បេកួតនឹងធ្វើចាប់ពីលា្ងាចម៉ោង
៥:៣០តទៅបុ៉ន្តេលោកសាលវ័ន្ត
បានអះអាងថាបើសង្វៀននេះ
មានអ្នកឧបត្ថម្ភយើងនឹងរៀបចំ
ឲេយមានការបេកួតធំជាងនេះ។
គេូបង្វកឹរូបនេះបាននិយាយ

ថា៖«តាមលទ្ធភពដេលយើង
ធ្វើបាននៅពេលនេះគឺយើងនឹង
សាកលេបងបេកួតតេមឹ៣គូរយៈ-
ពេល២សបា្តាហ៍សិនហើយបើការ-
បេកួតនេះមានសបេបុរសជនឬ
កេុមហុ៊នឯកជនចូលរួមជួយ
ឧបត្ថម្ភយើងនឹងប្តូរទៅធ្វើនៅ
លា្ងាចថ្ងេចន្ទវិញដេលមានលក្ខណៈ
ធំដូចការបេកួតនៅតាមបុ៉ស្តិ៍ដេរ
បុ៉ន្តេបើគ្មានការឧបត្ថម្ភយើងនៅ
តេរៀបចំការបេកួតបន្តតេធ្វើ
តេមឹ១លើកក្នងុ១ខេវិញ»។
បើតាមលោកឡុងសាលវ័ន្ត

បានឲេយដឹងថាសង្វៀនទំពំាង-
ស្នងឬសេសីគុនខ្មេររបស់ក្លបិបេដាល់
សាលវ័ន្តកីឡាដេលមានទីតំាង
ស្ថតិនៅភូមិទំនុកសង្កាត់ភ្នពំេញ
ថ្មីខណ្ឌសេនសុខគឺទទួលយក
កីឡាករវ័យក្មេងមកពីគេប់ក្លិប
ឲេយចូលរួមបេកួតហើយគិតតេមឹ
ពេលនេះមានក្លបិចំនួន៥ហើយ
នឹងបញ្ជនូកីឡាករក្មេងៗរបស់ខ្លនួ

មកបេកួតនៅសង្វៀននេះទោះ
តម្លេខ្លនួបេកួតបានតិចក្ត។ី
លោកសាលវ័ន្តបានបន្ថេម

ថា៖«ចំពោះបេក់តម្លេខ្លនួពេលនេះ
គឺអាចឲេយពី២ទៅ៣មឺុនរៀលក្នងុ
១បេកួតហេតុនេះហើយខ្ញុំសូម
អំពាវនាវដល់សបេបុរសជនជិត
ឆ្ងាយនិងកេមុហុ៊នឯកជនដេល
សេឡាញ់គុនខ្មេរមេតា្តាចូលរួម
ជួយឧបត្តម្ភដល់សង្វៀនរបស់
យើងដើមេបីយើងអាចរៀបចំការ-
បេកួតកាន់តេធំនិងមានលទ្ធភព
ផ្តល់បេក់តម្លេខ្លនួដល់កីឡាករក្មេងៗ
របស់យើងបានចេើនជាងនេះ
ពេះអ្វីដេលយើងធ្វើនេះដើមេបីចូល-
រួមលើកកម្ពស់វិស័យគុនខ្មេរគឺ
ជួយអភិវឌេឍយុវជនក្មេងៗរបស់
យើងកា្លាយទៅជាកីឡាករមាន
សមត្ថភពខ្ពស់អាចបេកួតនៅ
លើឆកអន្តរជាតិលើសង្វៀនធំៗ
និងពេតឹ្តកិារណ៍ផេសេងៗតំណង
ឲេយបេទេសជាតិបាន»។
ចំណេកឡុងសុវណ្ណឌឿនដេល

ជាគេូបង្វកឹនៅក្លបិមជេឈមណ្ឌល
អ្នកបេយុទ្ធបានបេប់ថា៖«ខ្ញុំមាន
តេមឹកីឡាករ១នាក់ឲេយចូលរួមការ-
បេកួតនៅសង្វៀនថ្មីនេះហើយ
ការផ្តល់ឱកាសឲេយក្មេងៗបេកួត
តំាងពីវ័យក្មេងបេបនេះពិតជាល្អ
ខ្លាងំណស់ពេះវានឹងធ្វើឲេយពួកគេ
មានមូលដា្ឋានគេះឹរឹងមំាក្នងុការ-
វិវឌេឍខ្លនួកា្លាយទៅជាកីឡាករដេល
មានសមត្ថភពដ៏ពិតបេកដអី៊ចឹង
គុនខ្មេរនឹងកាន់តេរីកចមេើននិង
កាន់តេខ្លាងំថេមទៀត»៕

ឈុត មួយ នេ ការ ថត កុនដំុ  រឿង «ពេលឹង លេបុក្កតោ»  
ដេល  តារាសេ ីពេជេ ចរណេ អវត្តមាន ។ រូបហ្វេសប៊ុក
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