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ប្រលោមលោកកវីអង់គ្ល្រសរំល្រចដំណើរផ្សង-
ព្រងយុវតីលើដ្រនដីសុវណ្ណភូមិ...ទំព័រ១៣

កម្មវិធីអប់រំគុណតម្ល្រអូឡាំពិកត្រូវបាន
ផ្ដល់ជូនខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្តកីឡា

លោក ហុ៊ន សែន  ចែញសារាចរឱែយពងែងឹ ការអនុវត្តវិធាន
 វ៉ន   ដា រ៉ា   

ភ្ន ំពៃញៈ  លោក  ហ៊នុ  សែន  នា យក- 
រដ្ឋ មន្តែី នែ ពែះ រាជា ណា ចកែ កម្ពុជា  
បាន ណែនា ំ   ដល ់អាជា្ញា ធរ ជាត ិបែយទុ្ធ- 
បែឆាំង គែឿង ញៀន  កែសួង មហា ផ្ទែ 
កែសួង  និង ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់  
ឱែយពងែឹង ការ អនុ វត្ត វិធាន ការ បែ យុទ្ធ- 
បែឆាងំ  គែឿង ញៀន ខសុ ចែបាប ់  កែយ 

ពី បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ សកម្ម ភាព 
គែឿង ញៀន នៅ តែ មន កើត ឡើង ជា 
បន្ត បនា្ទាប់  និង មន រូប ភាព កាន់ តែ ធំ  
ហើយ ការ ជួញ ដូរ  និង ការ បែើ បែស់ 
សរ ធាតុ ញៀន បា ន  និង កំ ពុង រីក រាល- 
ដាល ដល់ តំ បន់ ជន បទ មួយ ចំ នួន នៅ 

ក្នុង បែ ទែស ក្នុង អំឡុង ពែល ប៉ុនា្មាន ឆា្នាំ 
ចុង កែយ នែះ ។

 យោង តាម សរាចរ ណែ នា ំស្ដពី ីការ- 
ពងែឹង ការ អនុវត្ត វិធាន ការ បែយុទ្ធ- 
បែឆាំង គែឿង ញៀន ខុស ចែបាប់  ដែល 
លោក  ហ៊ុន  សែន  បាន ចុះ ហត្ថ លែខា 

កាល ពី ថ្ងែទី ១៦  ខែ វិច្ឆិកា  បាន ឲែយ ដឹង 
ថា  ក្នុង អំឡុង ពែល ប៉ុនា្មាន ឆា្នាំ ចុង- 
កែយ នែះ  និនា្នា ការ នែ ការ ផលិត  
ចរាចរ ណដ៍កឹ ជញ្ជូន គែឿង ញៀន លើ- 
សកល លោក បន្ត មន កំណើន ឥត- 
ឈប់ ឈរ  ជាពិ សែស ការ ផលិត 

អាភៀន មួយ ភាគ ធំ តែូវ បាន ប្តូរ មក   
ផលិត គែឿង ញៀន សំយោគ ដែល 
បែភែទ សរ ធាតុ ញៀន ទំាង នែះ  ងាយ-  
សែួល ក្នុង ការ ផលិត  កែ ច្នែ   ងាយ រក  
សរ ធាតុ គីមី ផែសំ  និង ឧប ករណ៍ ផលិត   
ពែម ទាងំ មនិ រសី ភមូ ិសស្តែ  ឬ ទ ីតាងំ 
ផលិត ។ 

 សរា ចរ ដដែល នែះ  បាន ឲែយ ដងឹ  ថា ៖   
« ការ បែបែួល នែះ ...តទៅទំ ព័រ ២

បែ យុទ្ធ បែ ឆំាង គែឿង ញៀនកែយ កត់ សម្គាល់ការ បែបែលួលើសកលលោក

រដ្ឋមន្តែកីារងារបែកាស 
ឱែយកម្មករដែល បាត់បង់ការងារ 
ដោយវិបត្តកូិវីដ១៩ដាក់- 
ពាកែយសិកែសាវគ្គប ច្ចែកទែស

NagaCorp Ltd 
បែកាស ផែនការ  អភិ- 
វឌែឍន  ៍រមណីយ ដា្ឋាន  
តម្លែ $៣៥០  លាន  

បែ ទែ សបែរូ៉ មិនទាន់ បាន
ជែើ ស រី សបែធានាធិបតី 
បនា្ទាប់ពីលោ ក Merino
លាលែង  ពីតំណែង 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋមនែ្ត ីកែសងួ ការ ងារ   
នងិ បណ្តុះបណា្តាល វជិា្ជាជវីៈ  លោក 
អុិត  សំហែង  បែកាស ឱែយ កម្មករ 
និយោជិត  ដែល  បាត់បង់ ការ ងារ  
និង ពែយួរ ការងារ ដោយ សរ ការរីក- 
រាល ដាល នែ ជំងឺ កូវីដ១៩  មក 
ដាក់ ពាកែយ ចូលសិកែសា វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល សញ្ញាបតែ បច្ចែក ទែស  
និង វិជា្ជាជីវៈ ១ (C1) វគ្គ ពិសែស 
ដែល មន រយៈ ពែល ៤ខែ។

លោក  អិុត  សំហែង  បាន លើក- 
ឡើង តាមរយៈ សែចក្តី ជូនដំណឹង 
ស្តី ពី ការចុះឈ្មាះ ចូលរៀន វគ្គ- 
បណ្តុះ បណា្តាល សញ្ញាបតែ បច្ចែក- 
ទែស  និង វិជា្ជាជីរៈ១ (C1) វគ្គ- 
ពសិែស សមែប ់កម្មករ នយិោជតិ  
កាល ពី ថ្ងែទី១៦  ខែវិច្ឆិកា  ថា  
កែសួង នឹង រៀប ចំបើក វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្តាល នែះ រយៈពែល ៤ខែ ដោយ   
ឥតបង ់ថ្លែ។ វគ្គ នែះ អនវុត្ត លើ មខុ- 
ជំនាញ បច្ចែកទែស  និង វិជា្ជាជីវៈ 
មួយ ចំនួន សំខាន់ៗ ដែល ទីផែសារ 
ការងារ កំពុង មន តមែូវការ ខ្ពស់ 
នាពែល បច្ចបុែបន្ន  និង ទៅ  អនាគត ។

លោក បន្ថែមថា ៖ «ក្នុង អំឡុង- 
ពែល បណ្តុះបណា្តាល សញ្ញាបតែ- 
បច្ចែកទែស និង...តទៅទំព័រ ៤

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ស្ថាន បែសក កម្ម- 
អចិ នែ្តយ៍ កម្ពុជា បែចាំ អង្គការ- 
សហ បែជា ជាតិ នៅ ទីកែុង ហែសុឺ- 

ណែវ  បាន បែតិ កម្ម ចំពោះ ទសែសនៈ  
ផ្ទាល ់ខ្លនួ របស ់លោក សែ ីMary  
Lawlor អ្នក រាយ ការណ៍ ពិសែស 
ស្ដ ីពី ស្ថាន ភាព អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ-ិ 
មនសុែស  ដែលលើក ឡើង ព ីបញ្ហា 

នៅកម្ពុជា   ដោយ  មិន ផ្អែក លើ 
បរបិទ ចែបាប ់  ហែត ុការណជ៍ាកស់្ដែង  
និង  មិន  បាន គោរព តាម កែម- 
សលី ធម ៌នងិ សៀវភៅ ណែនា-ំ 
បែតិ បត្តិ ការ នីតិ វិធី ពិសែស។

បែតិកម្មនែះ ធ្វើ ឡើង  ភា្លាមៗ 
តប  ទៅ នឹង សែចក្ដី ថ្លែង ការណ៍ 
របស់ លោក  សែ ីLawlor កាល- 
ពី ថ្ងែ  ទី១៦  វិច្ឆកិា  ដែល បញ្ចែញ- 
ទសែសនៈ ថា...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ កែុម ហ៊ុនចុះបញ្ជី 
នៅទកីែងុ ហុងកងុ NagaCorp 
Ltd ដែល ជា កែុមហ៊ុន មែ របស់ 
បែតិបត្តិករ កាសុីណូ នៅ កម្ពុជា 
NagaWorld Ltd បានបែកាស  
ពី ផែនការ អភិវឌែឍន៍ រមណីយ-
ដា្ឋាន មិនមែន លែបែង ភា្នាល់ មួយ 
កន្លែង មន តម្លែ  ៣៥០ លាន- 
ដលុា្លារ ក្នងុ ខែត្ត សៀមរាប នា ឆា្នា ំ
២០២៥ ។...ត ទៅ ទំព័រ ១០

 សៅ សម្ភសៃស

លោក Manuel Merino 
បាន បែកាស លាលែង ពីតំ- 
ណែង  បនា្ទាប់ ពី ឡើង កាន់ តំ- 
ណែង មិនទាន់ បាន ១សបា្ដាហ៍ 
សែួល បួល ផង ។ 

ការ បែកាស ... តទៅទំព័រ១២

បៃមូលផលពោតកៃហម 
បែជាពលរដ្ឋ នៅក្នុង ឃុំ ជីរ៉ូទី១ សែុក-ខែត្តតែបូងឃ្មុំ បែមូលផល ពោតកែហម  នាពែល កន្លង មក ។ រូបថត រា៉ស់ហុីម 

តំណាងកម្ពជុានៅUNបែតិកម្មនឹងការលើកឡើងពីសា្ថានភាព
អ្នកការពារសិទ្្ធមិនុសែសនៅកម្ពជុាដោយមិនផ្អែកតាមបរិបទចែបាប់



នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ អង្គការសុខភាព
ពិភពលោកWHOបានដាក់ឱ្យ
ដំណើរការ«យុទ្ធសាស្ត្សកល
ដើម្បីពន្លឿនការលុបបំបាត់ជំងឺ
មហារីកមាត់ស្បូន»ដោយផ្ដោត
សំខាន់លើការចាក់វ៉ាក់សំាងការ-
ពិនិត្យនិងព្យាបាលខណៈដ្ល
នៅកម្ពជុាជងំឺន្ះឈរនៅលដំាប់
ទី១ក្នងុចណំោមប្ភទ្មហារកី
ទាំងអស់។
WHOកាលពីថ្ង្ទី១៧ខ្វិច្ឆកិា

បានដាក់ច្ញយុទ្ធសាស្ត្មួយ
ឈ្មោះថា «យុទ្ធសាស្ត្សកល
ដើម្បីពន្លឿនការលុបបំបាត់ជំងឺ
មហារីកមាត់ស្បូន»ដើម្បីកាត់-
បន្ថយនិងឈានទៅលុបបំបាត់
ជំងឺមហារីកស្បូន។យុទ្ធសាស្ត្
ន្ះផ្ដោតលើជំហានចំនួន៣រួម-
មានការចាក់វ៉ាកស់ាងំការពនិតិយ្
និងការព្យាបាល។ប្សិនបើកិច្ច-
ការទំាង៣ន្ះអាចសម្ចបាន
WHOបា៉ាន់ប្មាណថាវអាច
កាត់បន្ថយជងំឺមហារកីមាតស់ប្នូ
បានរហតូដល៤់០ភាគរយហើយ
អាចកាត់បន្ថយមរណភាពពាក់-
ព័ន្ធនឹងជំងឺន្ះបានប្មាណ៥
លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៥០។
លោកTedrosAdhanom

Ghebreyesusអគ្គល្ខាធកិារ
WHOថ្លង្ដូច្នះ្ថា៖«ការលុប-
បំបាត់ជំងឺមហារីកប្ភ្ទណា-
មយួពីមនុមកហាក់ដចូជាសបុនិ
ដ្លមិនអាចសម្ចបានប៉ុន្ត្
ឥឡូវន្ះ យើងមានឧបករណ៍

ដ្លផ្ដល់នូវលទ្ធផលល្អនិងជាក់-
លាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យសុបិនន្ះកា្លាយ
ជាការពិត។ បុ៉ន្ត្យើងអាចលុប-
បំបាត់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដ្ល
ជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបាន
ប្សិនបើយើងភា្ជាប់អំណាចន្
ឧបករណ៍ដល្យើងមានទៅនងឹ
ការប្ដ្ជា្ញាចិត្តមិនចុះញ៉មដើម្បី
ពង្ីកការប្ើប្ស់នៅទូទាំង
សកលលោក»។
ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺ

ដ្លគ្អាចទប់សា្កាត់និងព្យាបាល
បានប្សិនបើវត្ូវបានពិនិត្យ
ឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូង
និងមានការព្យាបាលបានដិត-
ដល់។ប៉ុន្ត្វជាជំងឺមហារីក
លំដាប់ទី៤សម្ប់ស្្តីនៅលើ
សកលលោក។ប្សិនបើមិន-
មានវិធានការទ្ជំងឺន្ះអាច
កើតមានចន្លាះពី៥៧មឺុនទៅ៧០
មឺុនករណីនៅចន្លាះពីឆ្នា២ំ០១៨
ដល់ឆ្នា២ំ០៣០ដោយអត្អ្នក-

សា្លាប់អាចមានពីជាង៣១មុឺន
ទៅ៤០មឺុននាក់។អត្មរណភាព
អាចកើនឡើង២ដងនៅប្ទ្ស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
WHOថ្ល្ងថាការរាតត្បាត

សកលន្ជំងឺកូវីដ១៩ធ្វើឱ្យ
មានបញ្ហាប្ឈមក្នុងការទប់-
សា្កាត់មរណភាពបណា្ដាលមកពី
ជំងឺមហារីកដោយសារត្មាន
ការរំខានដល់សវ្ចាក់វ៉ាកសំ់ាង
ពិនិត្យ និងការព្យាបាលការបិទ-
ព្ដំន្ដល្កាត់បន្ថយលទ្ធភាព
ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ការរារំាងដល់-
ការធ្វើដំណើររបស់វិស្វករជីវសា-
ស្ត្ជំនាញដើម្បីថ្ទំាសមា្ភារដ្ល
មាន។កូវីដ១៩ក៏រារាំងស្ត្ីនៅទី-
ជនបទក្នងុការធ្វើដំណើរមកមន្ទរី-
ព្ទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាល។
ការបិទសាលារៀនក៏បង្អាក់ដល់
ការចាក់វ៉ាក់សំាងនៅតាមសាលា-
រៀនផងដ្រ។ន្ះបើតាមWHO។
WHOជំរុញឱ្យប្ទ្សទាំង-

អស់នៅលើពិភពលោកធានា
បានថាការចាក់វ៉ាក់សំាងការ-
ពិនិត្យ និងព្យាបាលអាចបន្ត
ប្កបដោយសុវត្ថិភាពដោយ
មានការប្ុងប្យ័ត្នចាំបាច់។
លោកស្ីវ្ជ្ជបណ្ឌិតPrin-

cessNothembaSimelela
ជនំយួការអគ្គលខ្ាធកិារWHO
ថ្លង្ថា៖«ការបយ្ទុ្ធបឆ្ងំនងឹ
ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនក៏ជាការ-
បយ្ទុ្ធបឆ្ងំដើមប្ីសទិ្ធិស្ត្ីផង-
ដ្រ។ការឈឺចាប់ដ្លមិនចំាបាច់
បង្កឡើងដោយជំងឺដ្លអាច
បញ្ចៀសនិងព្យាបាលបានន្ះ
បង្ហាញពីភាពអយុត្តធិម៌ដ្លប៉ះ-
ពាល់ដល់សុខភាពរបស់ស្ត្ីនៅ
ជុំវិញពិភពលោក។បើយើងរួម-
គ្នាយើងអាចបង្កើនបាននូវប្វត្តិ-
សាស្ត្ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវអនា-
គតមួយដ្លគ្មោនជំងឺមាហារីក
មាត់ស្បូន»។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតអា៊ាវសុខា

ប្ធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺ

មហារីកដ្លស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរ-
ព្ទ្យកាល់ម៉្ត ឱ្យដឹងកាលពី
ថ្ង្ទី១៧ វិច្ឆិកាថាតាមការបា៉ាន់-
ប្មាណរបស់WHOជំងឺមហារីក
មាត់ស្បូនគឺជាជំងឺមហារីកទី១
ក្នុងចំណោមមហារីកប្ភ្ទ
ផ្ស្ងទៀតនៅកម្ពជុា។ក្នងុមយួ-
ឆ្នាំៗ ស្ត្ីកម្ពជុាដល្កើតជងំឺន្ះ
មានចនំនួចន្លាះព១ី៥០០នាក់
ទៅ២៥០០នាក់ក្នុងចំណោម
ពលរដ្ឋប្មាណ១៦លាននាក់។
ក្នងុចណំោមអ្នកកើតជងំឺន្ះ៦០
ភាគរយបានទទួលមរណភាព។
លោកថា៖«ភាគច្ើនបងប្អនូស្ត្ី
គត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យ
ច្ើនត្នៅដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ
ដ្លការព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយ
ជួបការលំបាក។មានបងប្អូនខ្លះ
ដ្លគត់បានមកព្យាបាលនៅ
ដណំាក់កាលដបំងូៗហើយការ-
ព្យាបាលរបស់គត់ទទួលបាន
ជោគជ័យទៅតាមហ្នឹង»។
លោកបញ្ជាក់ថាមន្ទរីព្ទ្យមិត្ត-

ភាពខ្ម្រ-សូវៀតបានទទួលព្យា-
បាលជំងឺន្ះតាំងពីឆ្នាំ២០០៣
ខណៈមន្ទរីព្ទ្យកាល់ម្៉តចាប់-
ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺន្ះនៅឆ្នាំ២០-
១៨។បុ៉ន្ត្ក្ពីន្ះក៏មានមន្ទរី-
ព្ទ្យឯកជនផ្ស្ងៗដ្លទទួល
ពិនិត្យជំងឺន្ះដ្រ។លោកផ្ដោំដល់
ស្ត្ីដល្កើតជងំឺន្ះឱយ្បញ្ាប់
ទៅទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរ-
ព្ទ្យជាជាងការព្យាបាលតាម-
ការយល់ឃើញឬតាមការនិយាយ
តៗគ្នាដ្លធ្វើឱ្យជំងឺន្ះវិវត្តពី
ដំណាក់កាលស្លទៅធ្ងន់ធ្ងរ
ព្យាបាលមិនជា។សម្ប់ស្ត្ី
ដ្លមិនទាន់កើតជំងឺមហារីក
មាត់ស្បូនលោកស្នើឱ្យពួកគត់
ទៅពនិតិយ្កោសិកាមាត់ស្បនូម្ដង
ក្នុង១ឆ្នាំចាប់តាំងពីពួកគត់
មានគ្សួាររហតូដល់អាយុ៧០
ឆ្នា។ំការធ្វើប្បន្ះគឺដើម្បីពិនិត្យ
មើលការវិវត្តដំណាក់កាលដំបូង
ន្ជងំឺន្ះដល្នៅដណំាក់កាល
ន្ះគ្អាចព្យាបាលជាសះស្បើយ
ស្ទើរត្១០០ភាគរយ។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថា៖

«បងប្អនូដល្មានកនូស្ចីាប់ពី
អាយុ១០ឆ្នាំឡើងទៅសូមទៅ
ចាក់វ៉ាកសំ់ាងការពារជងំឺមហារកី
មាត់សបូ្នព្ះ១ជវីតិចាក់ត្៣
ដងទ្ហើយអាចការពារបាន
១ជីវិត។ អី៊ចឹងការចាក់វ៉ាក់សំាង
លើកុមារីតូចៗហ្នឹងមានប្សិទ្ធ-
ភាពខ្ពស់ម្នទ្នជាពិស្ស
អ្នកនៅលវី។មនុនងឹមានគ្សួារ
គួរត្នាំគ្នាចាក់វ៉ាក់សំាងការពារ
មហារីកមាត់ស្បូនទៅ»៕
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តពីទំ ព័រ ១...បានកា្លាយជា
កតា្តាជំរុញធ្វើឱ្យទីផ្សារគ្ឿង-
ញៀនសំយោគរីកកាន់ត្ធំ
ទាំងក្នុងនិងក្តំបន់ដ្ល
ក្នុងនះ ព្ះរាជាណាចក្-
កម្ពុជា ក៏បាននិងកំពុងទទួល
រងគ្ះដោយសារឥទ្ធិពលន្
បទឧក្ិដ្ឋដ្លមានលក្ខណៈ
ជាសកលន្ះដ្រ»។
សារាចរន្ះបានបញ្ជាក់ពី

លទ្ធផលវិជ្ជមានន្ការអនុវត្ត
ផ្នការយុទ្ធនាការប្យុទ្ធ-
ប្ឆំងគ្ឿងញៀនខុសច្បាប់
របស់រាជរដា្ឋាភិបាលចំនួន៥
លើកជាបន្តបនា្ទាប់ដោយកង-
កមា្លាំងអនុវត្តច្បាប់ អាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចនិងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
បានសហការគ្នាបង្កើតបានជា
ចលនាជាតិ ប្យុទ្ធប្ឆំង
គ្ឿងញៀនយា៉ាងសស្ក-
សស្ំ ប៉ុន្ត្ប្ការដ្លត្ូវ
បានកត់សមា្គាល់ឃើញនះគឺ
សកម្មភាពលបលួចនាំចូល
ដកឹជញ្ជនូគ្ឿងញៀនឆ្លងកាត់
ការលួចលាក់ក្ច្ន្សារធាតុ
ញៀននៅត្កើតមានឡើងជា
បន្តបនា្ទាប់និងមានរូបភាពកាន់-
ត្ធំ ហើយការជួញដូរនិងការ-
ប្ើប្ស់សារធាតុញៀនបាន
និងកំពុងរីករាលដាលដល់
តំបន់ជនបទមួយចំនួន។
ឆ្លើយតបទៅនឹងសភាព-

ការណ៍ខាងលើនងិបញ្ចៀសឱយ្
បាននូវហានិភ័យដ្លបណា្ដាល
មកពីគ្ឿងញៀនព្មទាំង
ដោះស្យនូវការព្ួយបារម្ភ
និងការពារសុខុមាលភាពជូន
ប្ជាពលរដ្ឋធានាបាននូវ
ស្ថិរភាពសន្តិសុខសណា្ដាប់-
ធា្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមរាជ-
រដា្ឋាភិបាលបានធ្វើការណ្នាំ
ដល់អាជា្ញាធរជាតិប្ឆងំគ្ឿង
ញៀនក្សួងមហាផ្ទ្-សា្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធ ដ្លមានវិធានជា-
ច្ើនចំណុចដូចជាបង្កើន
សកម្មភាពអនុវត្តផ្នការយុទ្ធ-
នាការប្យុទ្ធប្ឆំងគ្ឿង-
ញៀនខុសច្បាប់លើកទី៥ឱ្យ
បានសកម្មផុលផុស និងតូ្វ
បន្តកសាងផ្នការយុទ្ធនាការ
ជាបន្តបនា្ទាប់ប្កបដោយនិរន្តរ-
ភាព។
-លើកកម្ពស់សា្មោរតីផ្សព្វ-

ផ្សាយអប់រំឱ្យបានទូលំទលូាយ
សុីជម្ចំគោលដៅនងិមខុ-
សញ្ញាគ្ប់ទីកន្ល្ងទាំងក្នុង
សហគមន៍ទាំងក្នុងសា្ថាប័នរដ្ឋ
ឯកជន និងក្នុងជួរកងកមា្លាំង
ប្ដាប់អាវុធគ្ប់ប្ភ្ទកំុពាក់ព័ន្ធ
កុំអន្តរាគមន៍កុំលើកល្ងនិង
ត្ូវរាយការណ៍ជូនអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចគ្ប់ករណីបទ-
ល្មើសគ្ឿងញៀន។

-យកចតិ្តទកុដាក់ចាត់វធិាន-
ការក្នុងការបង្ការទប់សា្កាត់ការ-
នាំចូលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់
ការលួចលាក់ក្ច្ន្-ផលិតសារ-
ធាតុញៀន និងការជួញដូរ-ប្ើ-
ប្ស់សារធាតុញៀន។
-បន្តពងឹ្ងការគ្ប់គ្ង តួ្ត-

ពិនិត្យការឆ្លងកាត់ព្ំដ្ននិង
ការដឹកជញ្ជនូទំនិញគ្ប់ប្ភ្ទ
រមួទាងំបញ្ញើប្ណយី៍ឱយ្បាន
ហ្មត់ចត់នងិមុងឺមា៉ាត់ដើមប្ីបង្ការ
ទប់សា្កាត់ និងបង្ក្បការនាំ-
ចូលគ្ឿងញៀនខុសច្បាប់។
ជំរុញការស្វជ្វនិងសុើប-
អង្ក្ត។
លោកឆយគឹមខឿនអ្នក-

នំាពាក្យអគ្គស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលជាតិថ្ល្ងប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្សិលមិញថា ក្នុង
រយៈព្ល៩ខ្ឆ្នាំ២០២០
សមត្ថកិច្ចបង្្កាបគ្ឿងញៀន
បានជាង៧៨០០ករណីក្នុង
នះចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន
ចំនួន១៥៩១៥នាក់។រឹបអូស
និងដកហូតសារធាតុញៀន
គ្ប់ប្ភ្ទបានចំនួនជាង
៧៥៣គីឡូក្មចំនួនន្ះ
ប្ៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩
បានកើនឡើង៨ភាគរយ។
លោកថ្ល្ងថា៖«គ្ប់ករណី

ដ្លកើតឡើងទំាងន្ះសមត្ថ-
កិច្ចយើងបានកសាងសំណុំ-
រឿងបញ្ជនូទៅតលុាការ។ប៉នុ្ដ្
បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនទា ន់មានរបាយ-
ការណ៍បទល្មើសព្ហ្មទណ្ឌ
រយៈព្ល៩ខ្ឆ្នាំន្ះនៅឡើយ
ទ្។បើធ្វើរបាយការណ៍ន្ះ
យើងត្ូវការព្លរៀបចំមិន-
អាចផ្ដល់ឱ្យភា្លាមៗបានទ្»។
លោកលមឹតងុហតួបធ្ាន

នាយកដា្ឋាននីតិកម្មអប់រំ និង
សា្តារនីតិសម្បទាន្អគ្គល្ខា-
ធិការដា្ឋានអាជា្ញាធរជាតិប្យុទ្ធ-
ប្ឆំងគ្ឿងញៀនថ្ល្ងពី
ម្សិលមិញដ្រថាសារាចរណ្-
នាំន្ះ រាជរដា្ឋាភិបាលបាន
កោ្ដោបទំាងអស់ក្នងុគោលបណំង
ប្មូលកមា្លាំងសរុប មធ្យា-
បាយសរុប ដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធ-
ភាពប្យុទ្ធប្ឆំងគ្ឿងញៀន
នៅកម្ពុជា។
លោកថ្ល្ងថា៖«កន្លងមក

តាមរយៈការដាក់ផន្ការរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាលក្នងុបង្កើនសកម្ម-
ភាពអនុវត្តផ្នការយុទ្ធនាការ
ប្យុទ្ធប្ឆំងគ្ឿងញៀន
ខុសច្បាប់លើកទី៥ ប្សិទ្ធ-
ភាពន្ការបង្្កាបគ្ឿងញៀន
យើងសវ្ជវ្បង្កប្កាន់ត្
ដល់ឫសគល់ជាងមុនហើយ
ការងរផ្សព្វផ្សាយអប់រំក៏កាន់
ត្គ្បដណ្ដប់បានច្ើនជាងមនុ
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋដ្រ»៕

លោក ហុ៊ន សែន ចែញ...  WHO ដាក់ ឱែយ ដំណើរ ការ «យុទ្ធសាស្តែ សកល 
ដើមែបី ពន្លឿន ការ លុប បំបាត់ ជំងឺ មហា រីក មាត់ សែបូន »

អគារ មជេឈ មណ្ឌល ជាតិជំងឺ មហារីក  នៅ ក្នងុ មន្ទរី ពេទេយ កាល់ម៉េត។ រូបថតជីវ័ន
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ សមា ជិក រដ្ឋសភា 
និង ជាអ្នក នាំពាកៃយ គណ បកៃស- 
បៃជា ជ ន កម្ពុជា លោក សួស 
យ៉ា រ៉ា អាយុ៤៧ ឆ្នា ំ ដៃល ធ្វើ  តៃ ស្ត 
វិជ្ជ មាន ជំងឺ  កូវីដ ១៩  ក្នុង ពៃឹ ត្តិ - 
កា រ ណ ៍៣វចិ្ឆកិា នងិ សៃ្ត ីខ្មៃរមា្នាក ់
អាយុ ៣១ ឆ្នាំ ដៃល ធ្វើ ដំណើរ 
មក ពីបៃទៃស ជប៉ុន  កាល ពីថ្ងៃ 
ទ ី១៩ ខៃតលុា  ដៃល ក ៏ធ្វើ  តៃ ស្ត 
វិជ្ជមាន ដៃរ នោះ តៃវូ បាន ពៃយា បា ល   
ជាសះ សៃបើយ ពីជំ ងឺនៃះហើយ ។  

សៃចក្តី ជូន ព័ត៌មាន របស់ 
កៃស ួង សខុាភបិាលបាន ឱៃយ ដ ឹង 
កាល ពី ថ្ងៃមៃសិល មិញថា បនា្ទាប់ ពី  
លទ្ធផល តៃស្ត អវិជ្ជមាន វីរុស 
កូរ៉ូណា  ចំនួន ២លើក ពួក គាត់ 
ទាំង ២នាក់  តៃូវបាន អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ចៃញ ពីមន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព- 
ខ្មៃរ-សូវៀត កាល  ពី ថ្ងៃ ចន្ទទី ១ ៦ 
ខៃ វិច្ឆិកា។ អ្នក ដៃល ធ្វើ  តៃស្ត  
 វិជ្ជមានវី រុស  កូរ៉ូណា  ក្នុ ងពៃឹត្តិ - 
ការណ ៍៣វ ិច្ឆកិា  នៅសល ់ចនំនួ 
៣នាក់  ទៀតដៃល កំពុង សមៃ ក  
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរពៃទៃយ មិត្ត- 
ភាពខ្មៃរ-សូវៀត។

លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌីន អ្នកនំា - 
ពាកៃយ កៃសងួ សខុាភ ិបាល  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិលមិញ ថា 
ការដៃល លោក សួស យ៉ារ៉ា 

មាន ការ ជាសះសៃបើយ ពីជំងឺ - 
កូវី ដ ១៩  លឿន នៃះ  ដោយ អា- 
សៃយ័ លើ សររីង្គ  របស ់លោក ។ 
លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖ «ដចូខ្ញុ ំតៃង 
តៃ ពនៃយ ល់ រួច ហើយ អាសៃ័យ 
លើ ការ ឆ្លើយ តប សររីង្គ មនសុៃស 
នៅពៃល ពៃយា បាលដៃល តៃង តៃ 
មាន ការខុស គា្នាពី មនុសៃស មា្នា ក់ 
ទៅ មនុសៃស មា្នាក់។  យើង ក៏ធ្លាប់ 
មាន អ្នក ជាសះ សៃបើយ បាន ឆ ប់  
នៅពៃល មុនៗ ដៃរតើ»។

ជាមួយ គា្នានៃះ ដៃរនៅ ថ្ងៃ មៃសិ ល - 
មិញ   កៃសួង សុខា ភិបាល  ក៏ បា ន 
បៃកាស ពីការ រក ឃើញ ករ ណី 
វិជ្ជ  មាន ជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១ នា ក់  
ទៀត  ដៃល ជាជនជាតិ ខ្មៃរ- 
អា  មៃ រិកំាង អាយុ ៥៦ ឆ្នា ំស្នាក់- 
នៅ  បុរី១ កន្លៃង ក្នងុ រជ ធនីភ្ន-ំ 
ពៃញ ដៃល  បាន ធ្វើដណំើរ មក ព ី
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  បន្ត ជើង ហោះ - 
ហើរ នៅ បៃទៃសចិន (តៃវ៉ាន់) 
មក ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា នៅ ថ្ងៃទ ី
១៥ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ 
បច្ចបុៃបន្ន អ្នក ជងំ ឺតៃវូ បាន ដាក ់ឱៃយ 
សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ 
មិត្ត ភាព ខ្មៃរ-សូវៀត ។

កៃសងួ  បញ្ជាក ់ថា អ្នក ដណំើរ 
តាមយន្ត ហោះ ជាមួយ អ្នក ជំងឺ 
ខាង លើ  សរបុ មាន ចនំនួ ១៦៥ 
នាក់  ដៃល នៅ ក្នងុ ចំនួននៃះ មា ន 
បរុស ជនជាត ិអាមៃរ ិក មា្នា ក ់នៃះ 

ផង ដៃរ។  រីឯ អ្នក ដំណើរ ចំនួន 
១៦៤ នាក ់ដៃល មាន លទ្ធផល 
តៃស្ត  អវជិ្ជមានតៃវូ បាន ដាក ់ឱៃយ 
ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ចនំនួ ១៤ ថ្ងៃនៅ 
វិទៃយាល័យ បុរី១០០ ខ្នង ចំនួន ១ ០ 
នាក់និង១៥៤ នាក់ ទៀត នៅ តា ម 
សណា្ឋាគារ ផៃសៃង គា្នាចនំនួ ៤  ក្នងុ 
រជ ធនី ភ្នំពៃញ ។ 

គិត តៃមឹ ពៃកឹ មៃសិល មិញ  បៃទៃ ស 
កម្ពជុា មាន អ្នក  ឆ្លង  វីរុ ស  កូរ៉ូណា  
សរុប ចំនួន ៣០៣ នាក់ (សៃ្ត ី៦ ១  
នាក់ និង បុរស ២៤២ នាក់) 
ដោ យ ក្នុ ង នោះ អ្នក ដៃល បាន 

ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ សរុប 
ទូទំាង បៃទៃស ចំនួន ២៩១ នា ក់ 
ស្មើ នឹង៩៦,០៤%(សៃ ី៦០ នា ក់ 
នងិ បរុស ២៣១ នាក)់ នងិ អ្នក 
ដៃល កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ-
សូវៀត មាន ចំនួន ១២ នាក់ ។

ចំណៃក លោក រស់ សុវចា 
អ្នក  នាំពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  បៃប់ 
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ពី មៃសិល មិញ ថា 
អង្គភាព កៃម ឱវទ កៃសួង 
ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
៣វចិ្ឆកិា មាន ចនំនួ ២៤ អង្គភាព 

ក្នុង នោះ មាន គៃឹះស្ថាន សិកៃសា 
សធរណៈចំ នួន៩ គៃឹះស្ថាន 
សិកៃសា ឯក ជន ចំនួន ១០ មន្ទីរ- 
អប់រំ យុវ ជន និង កីឡាខៃ ត្ត ចំនួ ន  
៤ និង ក្លិប ហាត់ កីឡាចំ នួន ១ 
នៅ ពហុកីឡដា្ឋាន ជាតិ អូឡំា ពិក   ។

លោក  មាន បៃសស ន៍ថា៖  
« អង្គភាព កៃម ឱវទ កៃសួង 
អប់រំ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិ - 
ការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា បាន ចាត់ ចៃង 
អនវុត្ត វធិន ការ តាម ការណៃ នា ំ
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល យ៉ា ង  
ខា្ជាប់  ខ្ជួន   និង បាន ផ្អាក ដំណើរ - 

ការ សិកៃសា ក្នុងថា្នាក់ រៀន ជា - 
បណ្តោះ អាសន្ន រយ :ពៃល ២ 
សបា្តាហ ៍នងិ បន្តកា រ សកិៃសា តាម 
អន ឡាញ នៅ រជ ធនី ភ្នំ ពៃញ 
ទីរួម ខៃត្ត កណា្តោល និង ទីតាំង 
គោល ដៅ» ។ លោក សុវចា 
បន្ថៃម ថា ចំពោះ មុខ នៃះ អង្គភា ព 
កៃមឱវទ កៃសួង អប់រំ គណ: - 
គៃប់  គៃង គៃះឹ ស្ថាន សិកៃសា លោ ក-  
គៃ-ូ អ្នក គៃ ូបុគ្គលិក អប់រំ សិសៃសា -  
នុ  សិសៃស មាតា បិតា និង គៃប់ - 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ តៃវូ បន្ត ការ អនុវត្ត 
បៃក ប  ដោយ ការ យក ចិត្តទុក ដាក់ 
កមៃ ិត ខ្ពស់ នូវវិ ធន ការ សុវត្ថ ិភា ព 
សុខ ភាព តាម គោល ការណ៍ បៃតិ  - 
ប ត្ត ិ ស្តង់ដា របស់ កៃសួង  និង តា ម -   
ការណៃ នាំ របស់ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល ។

គួរ បញ្ជាក់ថា នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី១ ៨ 
ខៃវិច្ឆកិា នៃះ ជាការ ធ្វើតៃស្ត លើ ក  - 
ទី៤ ដៃល ជា លើ ក  ចុង កៃយ 
សមៃប់ អ្នក ដៃល  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ពៃតឹ្ត ិការណ៍ ៣ វិច្ឆ ិកា ដៃល  នៅ ក្ន ុង 
នោះ រួម មានលោ ក  នាយករដ្ឋ មន្តៃ ី 
ហុ៊ន សៃន  រដ្ឋ  មន្តៃ ីមនៃ្ត ីនៅ តា ម  
ស្ថាប័ន មួយ ចំនួន អ្នក សរព័ត៌ - 
មា ន និង អ្នកប៉ះពា ល់ដោ យ- 
បៃយោល ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍នៃះ។ 
គិត ពី ថ្ងៃ ទី ៤ ដល់ ថ្ងៃ ១៥ វិច្ឆកិាមា ន 
មនុសៃស  សរុប ចំនួន ៣ ៩១ ៨ នា ក់ 
បាន ធ្វើតៃស្តរ កជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕

 វ៉ន  ដា រ៉ា
 
កំពង់ ធំៈ  កង រជ អាវុធ ហត្ថ 

ខៃត្ត កំ ពង់ធំ  កាលពី មៃសិល មិញ  
បាន បញ្ជនូ បុរស មា្នាក់  ទៅ ពៃយា បាល  
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ដ  ដោយ សរ 
បញ្ហា ជងំ ឺបៃះ ដងូ   កៃយ ពកីារ-    
ឃាត់ ខ្លនួ  និង កសង សំណំុ រឿង 
ពាក់ ព័ន្ធ  ករណី ប៉ុន ប៉ងមនុសៃស - 
ឃា ត ជាក់ ស្ដៃង លើ ពៃះរជ- 
អាជា្ញា រង នៃ សលា ដំបូង ខៃត្ដ នៃះ។ 

 មនៃ្ដី កង រជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត 
កពំង ់ធ ំមា្នាក ់ស្នើ សុ ំមនិ បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ  ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍  

កាល ពមីៃសលិ មញិ ថា  សមត្ថ កចិ្ច 
នៃ កង រជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត បាន- 
ឃាត់ ខ្លួន លោក  ម៉ា ប៊ុនធូ   
នាយក ទីចាត់ ការ អន្តរ វិស័យ 
សលា ខៃត្ត កាល ពីយប់  ថ្ងៃទី 
១៦  ខៃ វិច្ឆិកា  តាម បញ្ជា របស់ 
លោក  សុិន  វីរៈ ពៃះ រជ អាជា្ញា 
អម សលា ដំបូង  ខៃត្ត នៃះ  ពាកព់ន័្ធ  
ករណី បុ៉ន ប៉ង មនុសៃស  ឃាតជាក់ - 
ស្ដៃង  លើ  លោក  សយ  វស នា  
ពៃះរជ អាជា្ញា រង នៃ សលា ដបំងូ 
ខៃត្ដ កំ ពង់ធំ។   ករណីនៃះ បា ន- 
កើត ឡើង ក្នងុ ពៃល ជន រងគៃះ 
និង ជន សងៃស័យ   ជួប គា្នា នៅ 

ភោជ នីយ ដា្ឋាន  ជៃះ ពៃជ ចិនា្តា  
ស្ថតិ នៅ ខៃត្ដ កំពង់ធំ ។  បុ៉ន្ដៃ កៃយ 
ការ សក សួរ នៅ បញ្ជា ការដា្ឋាន 
កង រជ អាវុធ ហត្ថ  មក ដល់ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ  កង រជ អាវុធហត្ថ 
ខៃត្ដ  ក៏ សមៃច បញ្ជូន ជន - 
សងៃស័យ ទៅ  ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ ខៃត្ដ  បណ្តោះ អាសន្ន  
ពៃះ បញ្ហា ជំងឺ បៃះ ដូង ។  

 មន្តៃ ីរូបនៃះ បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង 
មិន ទាន់ អាច កំណត់ បាន ថា  
ការ កសង សំណុំ រឿង នៃះ  តៃូវ 
ចប់ ពៃល ណា ទៃ  ឥឡូវ ជន - 
សងៃស័យ កំពុង មាន បញ្ហា  ជំងឺ 
បៃះដូង ។  បើតាម ការ បញ្ជាក់ 
របស់ គៃូ ពៃទៃយ ខៃត្ត ដៃល បាន 
មក ពិនិតៃយ ផ្ទាល់ ថា ជីពចរ គាត់ 
លោត ញាប ់  នងិ ចកុ ដើម ទៃងូ ។  
ដចូ្នៃះ យើង បាន បញ្ជនូ គាត ់ទៅ 
ពិនិតៃយ ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ខៃត្ដ កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ ទី ១៧  ខៃ 
វិច្ឆិកា » ។    

 លោក  សុិន  វីរៈ  ថ្លៃង កាល 
ពីមៃសិល មិញ ថា  ករណីនៃះ  បច្ច ុបៃបន្ន 
គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង សមត្ថ កិច្ច របស់ 
កង កមា្លាំង កង រជ អាវុធ ហត្ថ  
ក្នងុ ការ បកូ សរបុ  សណំុ ំរឿង  រចួ 

បញ្ចូន មក សលា ដំបូង  ទើប 
សលា ដំបូង អាច ចាត់ ការ បន្ត បាន ។   

 លោកបាន ថ្លៃង ថា ៖ « បច្ច ុបៃបន្ន 
សមត្ថ កចិ្ច កពំងុ សក សរួ សកៃសី 
មយួ ចនំនួ។  ដចូ្នៃះ គាត ់ [ លោក  
ម៉ា  បុ៊ន ធូ]  កំពុង ស្ថតិ  នៅ បញ្ជា - 
ការ ដា្ឋាន កង រជ អាវធុ ហត្ថ ដើមៃបី 
បន្ត ការ សក សួរ សិន »។ 

 លោក  សយ  វសនា  បៃប់ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ថា ក្នុង ពៃល 
កើត ហៃត ុលោក រមួ ជា មយួ មនៃ្ដ ី 
កង រជ អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត និង មិត្ដ - 
ភក្ដិ មួយ ចំនួន ទៀត កំពុង ហូប 
អាហារ ជុំ គា្នា នៅ ភោជ នីយ ដា្ឋាន 
ដៃល ជា កន្លៃង កើត ហៃតុ នោះ។   
រហូ តដល់ ម៉ាង បៃហៃល ជាង 
៩  យប់  ជន សងៃស័យ  បៃដាប់ - 
ដោយ កាំបិត ចុង សៃួច ពណ៌ស 
បៃវៃង បៃ ហៃល  ៤ តកឹ លាក ់ទកុ 
ក្នងុ ដៃ  ដើរ ចូល ក្នងុ បន្ទប់ ជាប់ គា្នា។

លោក វសនា បាន ថ្លៃង បៃប់ 
ឲៃយ ដឹង ផង ដៃរ ថា៖ « បនា្ទាប់ មក 
លោក  ម៉ា   ប៊ុន ធូ  បាន ដើរ មក 
កៀក ខ្ញុ ំ ហើយ ទាញ កា ំបតិ ចាក ់
សំ ដៅ បំពង់  ករបស់   ខ្ញុំ  ប៉ុន្ដៃ តៃូវ  
ខ្ញុំ រង ជាប់ មិន បណា្តោល ឲៃយ រង- 
របួស ឡើយ » ៕   

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ពេះ សីហនុៈ មន្តៃ ីសលា ឧទ្ធរ ណ៍  
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុបាន ចុះ ធ្វើ អធិ ការ - 
កិច្ច នៅ  តាម សលាដំបូង ខៃត្ត កោះ-  
កុង ខៃត្ត កំពត និង ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការងារ សុើបសរួ នងិ 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ អយៃយការ  
អម សលាដំបូង ខៃត្ត ទាំង៣នៃះ 
ខណៈ បៃធន សលា ឧទ្ធរណ៍ ទ ទូ ច  
ឲៃយ មន្តៃី យុត្តិធម៌ បំពៃញ តួនាទី 
របស់ ខ្លួន ឲៃយ បានល្អ ចៀសវង 
ការរំលោភ សិទ្ធិមនុសៃស។

ការចុះ អធិការកិច្ច នៃះ បានធ្វើ 
ឡើង កាលពី ថ្ងៃទី១៦ ខៃវិច្ឆិកា 
នៅ សលា ដំបូង និង អយៃយការ 
អម សលាដំបូង ខៃត្ត កោះកុង 
ដៃលមាន ការ អ ញ្ជើញ ចូលរួម ពី 
មន្តៃីកៃមឱវទ មន្តៃី តុលា ការ 
និង មានការ ចូលរួម គៃប់ ស្ថាប័ន 
ជំនាញ ដៃល    ពាក់ព័ន្ធ ជាចៃើន រូប ។  
ការចុះ អធិការ កិច្ច នៃះ គឺជា ការ 
ចុះ  ជួប ដោយផ្ទាល់ ជាមួយ មន្តៃី 
នគរ បាល យុត្តិធម៌ និង មន្តៃី ពន្ធ - 

នា គារ មន្តៃី តុលា ការ ក្នុង តំបន់ 
សលា ឧទ្ធរណ៍ ពៃះសីហនុ បៃចាំ 
ឆ្នាំ ២០២០។

លោកលឹម សុី ណាត អគ្គលៃ - 
ខា  ធិការ  នៃ អគ្គលៃ ខា ធិការ ដា្ឋាន 
រដ្ឋ បាល សលាឧទ្ធរណ៍ ពៃះ សីហ នុ  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា 
ការចុះ អធិការកិច្ច នៃះ គឺជា ការ - 
ចុះអនវុត្ត ការងារដបំងូៗ ជាមយួ 
ស្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ បនា្ទាបព់ ីសលា- 
ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ តៃូវបាន បៃកាស 
ដាក់ ឲៃយ ដំណើរការ ពី ខៃ កញ្ញា ។

លោក បន្តថា ការធ្វើ អធកិារកចិ្ច 
នៃះ ក៏ ដើមៃបី ពិនិតៃយ មើល ទៅលើ 
ការ អនវុត្ត ការងារ នានា របស ់មន្តៃ ី
នៅក្នងុ ខៃត្ត ទំាង៣ក្នងុ វិស័យ យុត្ត  ិ- 
ធម ៌ផង ដៃរ។ «ការចុះ អធកិា រ កចិ្ច  
នៃះ គឺ យើងចុះទៅ ណៃ នំាជា ដំបូ ង ៗ  
ហើយ ដោយសរតៃ បញ្ហា កូ វីដ១ ៩ 
វ បាន ពនៃយារនិង បងា្អាក់ការងារ រប ស់ 
យើង មួយចំនួន។ ប៉ុន្តៃ ពៃ លនៃះ 
គឺ យើង បានធ្វើ វ និង បន្ត ដំណើរ ការ 
ការងារ របស់ យើង បន្តទៀត»។

លោក សុខ...តទៅទំព័រ  ៤

លោកសួសយ៉ារ៉ានិងស្ត្រីខ្ម្ររម្នាក់មកពីជបុ៉នបានជាសះស្របើយពីជំងឺកូវីដ១៩

ជនសង្រស័យម្នាក់ត្រវូបញ្ជនូទៅព្រយាបាលក្រយចាប់ខ្លនួបុ៉នប៉ងមនុស្រសឃាត

លោក សួស យ៉ារ៉ា តំណាង រស្តេ និង ជា អ្នក នំពាកេយ គណ បកេស បេជា ជន កម្ពជុា ។ រូបថត រដ្ឋ សភា 

មន្ត្រសីាលាឧទ្ធរណ៍ខ្រត្តព្រះសីហនុ
ចុះធ្វើអធិការកិច្ចសាលាដំបូងចំនួន៣

ជន សងេស័យ បុ៉នប៉ង មនុសេស ឃាត តេវូ ចាប់ ខ្លនួ ។ រូបថត សហ ការី



តពីទំព័រ៣...កល្យាណប្ធាន
សាលាឧទ្ធរណ៍ខ្ត្តព្ះសីហនុ
បានប្ប់ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ពីម្សិលមិញ
ថាក្នុងនាមជាអយ្យការសាលា-
ដំបូងមន្ត្ីនគរបាលយុត្តិធម៌
និងមន្ត្ីពន្ធនាគារខ្ត្តទាំង៣
តូ្វត្ធ្វើការរួមគា្នា និងរក្សាទំនាក់-
ទំនងសាមគ្គីគា្នាក្នងុការដោះស្យ
រាល់បញ្ហានិងអនុវត្តសាលក្ម
តុលាការដោយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ
បក្ដថាជនដល្ត្វូចោទនងិ
ជនរងគ្ះទទួលបានយុត្តិធម៌
ទៅតាមការអនុវត្តច្បាប់។
បន្ថ្មពីន្ះលោកក៏បាន

ណន្ាំដល់ចៅកម្សុើបសរួនងិ
នគរបាលយុត្តធិម៌តូ្វសុើបសង្កត្
ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ
ពាក្យបណ្ដងឹដ្លតូ្វចោទឱ្យបាន
ល្អិតល្អន់ និងស្វជ្វឱ្យបាន
ចប្ាសល់ាស់ទៅតាមនតីវិធិីដើមបី្
ឱ្យបានច្បាស់ថាការយកជន-
ណាម្នាក់ទៅកាត់ទោសដាក់ពន្ធ-
នាគារគឺមនភ័ស្តុតាងត្ឹមត្ូវ។
ការណន្ាំយ៉ាងដចូ្ន្ះដោយ-

សាត្កន្លងទៅលោកមើល-
ឃើញពីកំហុសដ្លកើតមន
ឡើងខ្លះៗពាកព់ន័្ធនងឹការអនវុត្ត
នីតិវិធីរបស់មន្ត្ីអនុវត្តច្បាប់ដ្ល
ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដ្លត្ូវ
បានការពាររបស់មនុស្សហើយ
វាក៏ជាបញ្ហានំាឱ្យមនការកកស្ទះ

សណំុរំឿងនៅតាមតលុាការនងិ
ការចង្អៀតណ្ននៅក្នុងពន្ធនា-
គារផងដ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងស្នើសំុ

ឱ្យគាត់ធ្វើឱ្យបានតឹ្មតូ្វទៅតាម
នតីវិធិីពហ្្មទណ្ឌហ្នងឹណា!ទោះ
ធ្វើយ៉ាងណាក៏មនិបានល្អ១០០
ភាគរយដ្រដោយសារត្យើង
មើលឃើញនវូភាពខ្វះខាតទាងំ-
អស់ន្ះបានជាយើងចង់ពង្ឹង
ឱយ្ចៅក្មសុើបសរួហ្នងឹបពំញ្
នីតិវិធី និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
ឯងឱ្យបានល្អ»។
កាលពីខ្សីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្ះមហាក្សត្បានច្ញព្ះរាជ-
កឹ្ត្យបង្កើតឱ្យមនសាលាឧទ្ធរណ៍
នៅតាមតបំន់ចនំនួ៣ផស្ង្ទៀត
គឺតំបន់ត្បូងឃ្មុំ តំបន់បាត់ដំបង
និងតំបន់ព្ះសីហនុដើម្បីសមួ្ល
ដល់រឿងក្តីរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ
តាមខ្ត្តនីមួយៗ។
បើតាមលោកសុខកល្យាណ

ចាប់តាំងពីសាលាឧទ្ធរណ៍ព្ះ-
សីហនុប្កាសដំណើរការមក
សា្ថាបន័ន្ះទទលួបានសណំុរំឿង
ពីសាលាដបំងូក្នងុតបំន់របសខ់្លនួ
ជាង៣០ករណីដ្លភាគច្ើន
ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសដីធ្លីគ្ឿងញៀន
អពំើហងិស្ានងិការបង្ខាងំមនសុស្
ដោយខុសច្បាប់ជាដើម។
លោកឡៅម៉ុងហ្អ្នកវិភាគ

នយោបាយបានលើកឡើងថា

តាមបព្ន័្ធចប្ាប់កម្ពជុាការសុើប-
អង្ក្តរកការពិតន្ហ្តុការណ៍
គឺជាតួនាទីរបស់ព្ះរាជអាជា្ញា
ចៅក្មសុើបសួរនិងនគរបាល
យុត្តិធម៌ទៅតាមដំណាក់កាល
ហើយការសុើបអង្ក្តត្ូវធ្វើឱ្យ
បានសព្វគ្ប់ដើម្បីឱ្យមនភ័ស្តុ-
តាងគ្ប់គ្ន់ សម្ប់កសាង
សំណុំរឿងចោទប្កាន់ដាក់ទៅ
ជំនុំជម្ះក្តី។
លោកបានបន្ថម្ថាការស្វង្-

រកការពិតន្ះក៏តូ្វការតួអង្គជា-
ច្ើនរួមគា្នាដើម្បីបង្កើតបានជានីតិ-
វិធីតុលាការមួយ ដ្លខុសទៅ
នឹងប្ព័ន្ធច្បាប់ន្ប្ទ្សមួយ-
ចំនួនខណៈវាជារឿងតឹ្មតូ្វ
ដល្បធ្ានសាលាឧទ្ធរណ៍បាន
ណ្នាំឱ្យមន្ត្ីសុើបអង្ក្តបទ-
ល្មើសដោយត្ូវធ្វើការសុើប-

អង្ក្តឱ្យបានល្អិតល្អន់សព្វគ្ប់-
ឱ្យឃើញការពិតដើម្បីឱ្យចៅកម្
បានដឹងអំពីការពិតទំាងអស់
សម្ប់ធ្វើស្ចក្តីសម្ចប្កប-
ដោយយុត្តិធម៌។
ទោះយ៉ាងណាលោកម៉ុងហ្

យល់ថា៖«អាចធ្វើការសុើប-
អង្ក្តត្ឹមត្ូវបានមន្ត្ីសុើប-
អង្ក្តត្ូវមនជំនាញការបុិន-
ប្សប់និងមធ្យាបាយជំហរ
ឯករាជ្យ ឥតលម្អៀងសា្អាតស្អំ
ដ្លទាំងអស់ន្ះនៅមនការខ្វះ-
ខាតច្ើន។ ដូច្នះ្ដើម្បីបំព្ញ
ប្សកកម្មតាមបញ្ជារបស់ប្ធាន
សាលាឧទ្ធរណ៍នោះ រដ្ឋត្ូវ
បពំញ្ការខ្វះខាតទាងំអស់នោះ
ហើយមន្ត្ទំីាងនោះខ្លនួឯងក៏តូ្វ
បំព្ញចំណ្កន្ការខ្វះខាត
របស់ខ្លួនផ្ទាល់ដ្រ»៕
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តពីទំព័រ១...វិជា្ជាជីវៈ១
(C1)វគ្គពសិស្ន្ះសិកា្ខាកាម
នឹងទទួលបានប្ក់ឧបត្ថម្ភ
ចំនួន២០មុឺនរៀលក្នុង១ខ្
សម្ប់ចំណាយលើការហូប-
ចុកនិងសា្នាក់នៅ»។
បើតាមសច្ក្តីជនូដណំងឹនោះ

គឺកម្មករនិយោជិតដ្លមន
បំណងចូលសិក្សាវគ្គបណ្តុះ-
បណា្តាលន្ះត្ូវភា្ជាប់មកជា-
មួយនូវសៀវភៅការងរនិង
បណ្ណសម្គាល់កម្មករនិយោជិត
ខ្ម្រកាតសម្គាល់ខ្លួននិងអត្ត-
សញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្ម្រ
ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរៀន
នៅតាមគ្ឹះសា្ថានអប់រំបណ្តុះ-
បណា្តាលបច្ច្កទ្ស និង
វិជា្ជាជីវៈនានា។
លោកបា៉ាវសុីណា ប្ធាន

សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ
កម្ពុជាប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ ពី
ម្សិលមិញថា ក្សួងបើកវគ្គ-
បណ្តុះបណា្តាលន្ះជាឱកាស
មយួដល៏្អសមប្់កម្មករនយិោ-
ជតិ។ប៉នុ្ត្ចណំចុសំខាន់ថាតើ
ទីផ្សារការងរនៅក្នុងប្ទ្ស
អាចមនឱកាសសម្ប់ពួក-
គាត់មនការងរធ្វើក្យពី
ពួកគាត់រៀនចប់ដ្រឬទ្?

លោកនិយយថា៖«ថ្វីដ្បិត-
ត្ពល្វល្ាន្ះពកួគាត់មន
ផលប៉ះពាល់ខា្លាងំដោយសារត្
បញ្ហាន្ការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩ត្ពួកគាត់ទាំងអស់
ចាបំាច់ត្ូវស្វះស្វ្ងរកការងរ
ថ្មីដើម្បីដោះស្យនូវជីវភាព
របស់ពួកគាត់។អ៊ីចឹង!ការ-
ដ្លគាត់ឆ្លៀតព្លទៅរៀន
រយៈព្ល៤ខ្ខ្ញុំគិតថាវាមិន
យរូទ្។ប៉នុ្ត្បស្និបើគ្សួារ
របស់ពួកគាត់ជួបបញ្ហាវិបត្តិ
ហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាឧប-
សគ្គសម្ប់ពួកគាត់ក្នុងការ-
ទៅរៀនជំនាញបន្ថ្មន្ះ»។
លោកមើលឃើញថាវិស័យ

សខំាន់ៗ ជាច្ើនដល្រមួមន
វសិយ័ឧសស្ាហកម្មសហគស្
វិស័យស្វាកម្មកាសុីណូផ្ទះ-
សណំាក់នងិសណា្ឋាគារជាដើម
ហាក់នៅមនភាពស្ងប់សា្ងាត់
ដដ្ល។ដូចន្ះក្សួងគួរ
ពិនិត្យមើលថាតើត្ូវធ្វើយ៉ាង-
ណាដើម្បីឱ្យកម្មករនិយោជិត
ដល្រៀនចប់វគ្គបណ្តុះបណា្តាល
ខ្លីន្ះហើយ អាចទទួលបាន
ការងរធ្វើ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ
នឹងតម្ូវការទីផ្សារការងរ
ពីព្ះថា កម្មករនិយោជិត

ដល្ត្វូបានគ្បញឈ្ប់ពីការងរ
ឬរោងចក្ត្ូវបានបិទឬព្យួរ
ក្នងុអឡំងុពល្ន្វបិត្តិកវូដីន្ះ
គឺមនចំនួនរាប់មុឺននាក់។
ប្ធានសហជីពរូបន្ះថ្ល្ង

ថា៖«ខ្ញុំគិតថា នៅព្លដ្ល
គាត់រៀនជនំាញទាងំន្ះហើយ
តើការងរអ្វីដល្អាចនងឹឆ្លើយ-
តបនៅពល្ដល្គាត់រៀនចប់។
ដូចន្ះទាំងអស់ន្ះគឺជាបញ្ហា
ដ្លយើងតូ្វមើល ហើយបើ

គាត់រៀនចប់ហើយគាត់រកការ-
ងរមិនបានធ្វើដដ្លនោះគឺ
នៅត្ជាឧបសគ្គសម្ប់គាត់
ដដល្។ខ្ញុំសងឃ្មឹថានៅពល្
ដ្លគាត់រៀនចប់ ទាំងរាជ-
រដា្ឋាភបិាលទាងំកស្ងួការងរ
ត្ូវពិនិត្យមើលថាតើនឹងមន
ការងរណាសម្ប់ជំនាញ
ដ្លពួកគាត់នឹងរៀនន្ះ»។
លោកបា៉ាវសុីណាក៏បាន-

អំពាវនាវ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យ

កម្មករនិយោជិតដ្លបាត់បង់
ការងរគរួមកចុះឈ្មោះរៀននវូ
ជនំាញខ្លីៗ ន្ះពីកស្ងួការងរ
និងបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ
ដោយសារវាជាឱកាសល្អនងិ
ជាប្យោជន៍សម្ប់ពួក-
គាត់នៅថ្ង្ខាងមុខព្ះមន
ជំនាញជាក់លាក់នៅក្នុងខ្លួន
ពកួគាត់អាចនងឹមនភាពនងឹ-
នរជាងការធ្វើការឱ្យគ្។
មន្្តីកស្ងួការងរនងិបណ្តុះ-

បណា្តាលវិជា្ជាជីវៈបានប្ប់ថា
ក្សួងចាប់ផ្តើមរៀបចំទទួល
ពាក្យពីកម្មករនិយោជិតចាប់-
ពីការផ្សាយដំណឹងន្ះតទៅ។
ការចាប់ផ្តើមចូលរៀនគឺអា-
ស្យ័លើចនំនួសកិា្ខាកាមដល្
ចុះឈ្មោះចលូរៀនតាមមខុវជិា្ជា
នីមួយៗ។
បើតាមការជូនដំណឹងន្ះ

គ្ឹះសា្ថានអប់រំបណ្តុះបណា្តាល
បច្ច្កទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈ គឺធ្វើ-
ការបណ្តុះបណា្តាលសញ្ញាបត្
បច្ចក្ទស្នងិវជិា្ជាជវីៈ១(C1)
វគ្គពស្ិសសមប្់កម្មករនយិោ-
ជិតន្ះ រយៈព្ល៤ខ្(ព្ឹក-
លា្ងាច)មនចនំនួ១២គ្ឹះសា្ថាន
ទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ និង
តាមបណា្តាខ្ត្តសំខាន់ៗមួយ-
ចំនួនផងដ្រ។ក្នុងនោះមនមុខ-
ជំនាញជាច្ើនដូចជាការ-
តបណា្តាញអគ្គិសនី ជួសជុល
និងថ្ទាំរថយន្តជំនាញធ្វើម្ហូប
ខ្ម្រ-ថ្ ជំនាញឆុងកាហ្វ្និង
ភ្សជ្ជៈជំនាញដុតនំបុ័ងការ-
ក្សម្ជសស្សម្អាងនងិសាឡន
ជួសជុលនិងថ្ទាំកុំព្យូទ័រ
អ្នកគ្ប់គ្ងភោជនីយដា្ឋាន
និងរចនាក្ហ្វិកដោយកុំព្យូទ័រ
និងបោះពុម្ព។ល។

សាលាឧទ្ធរណ៍...

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងការងារ ប្រកាសឱ្រយកម្មករដាក់ពាក្រយចូលសិក្រសា...

បុរសម្នាក់កំពុងជួសជុលមូ៉តូនៅទីតំាង១កន្លែងនៅសង្កាត់ចាក់អងែកែមរាជធានីភ្នពំែញពីថ្ងែទី១៧វិច្ឆកិា។រូបហា៊ានរង្សី

មន្តែីយុត្តធិម៌ចូលរួមបែជំុនៅសាលាដំបូងខែត្តកោះកុង។រូបថតFN
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អោម  ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ  កៃុមហ៊ុន First 
Womentech Asia  បាន បៃ- 
កាស  ឱៃយគ្លនីកិ  នងិ មន្ទរី ពៃទៃយ ឯកជន 
នានា ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត 
សៀម រាប  និង បាត់ ដំបង  ចុះ- 
ឈ្មោះ ក្នងុ កម្ម វិធី« ពៃទៃយយើ  ង» 
ដៃល ជាបៃ ព័ន្ធ គៃប់ គៃង ម ន្ទីរ- 
ពៃ ទៃយតា មបៃ ប ឌីជី ថល ដើ មៃបី 

ចលូរមួអន ុវ ត្តគ មៃ ងប ណ្តាញ 
ម ន្ទីរពៃទៃយ វៃឆ្លា ត បៃ តង ក្នុង-  
គោ លបំណង ក សាង  និងផ្តល់ - 
ដំណោះ សៃយ ទី កៃុង សា្អា ត 
និង បៃតង នៅក ម្ពុជា។ 

នៅក្នុ ងសៃ ច ក្តីបៃ កា ស ព័ត៌- 
មា ន ស្តីពី កា រ ចា ប់ផ្តើ ម ទ ទួល 
ជៃើ សរើស  និង ចុះ ឈ្មោះ គ្លីនិ ក 
នងិម ន្ទរីពៃ ទៃយឯក ជន កាល ពថី្ងៃ 
ទី១៦ ខៃវិច្ឆិកា លោក សៃី  ប៉ុង  

លីម សាន  សហ សា្ថាប និក និង 
ជា នាយក បៃតិ បត្ត«ិ ពៃទៃយយើ ង» 
នៃកៃុមហ៊ុន First Women-
tech Asia  បាន លើកឡើងថា   
មូល ហៃតុ ចមៃបង ដៃល នំា ឱៃយមា ន  
គំនិ តផ្តួ  ចផ្តើ ម ប ង្កើ តគមៃ ង 
ប ណ្តា ញម ន្ទ ី រពៃ ទៃយវៃឆ្លា តបៃ - 
ត ងនៃះ ពៃះ ចង់រួ មចំ ណៃក 
ក សាង និង ផ្តល់ ដំណោះ សៃយ  
ទីកៃុង សា្អាត  និង បៃ ត ងនៅបៃ- 
ទៃសកម្ពុជា ។ 

 លោក សៃី  បាន បញ្ជាក់ថា ៖ 
«ពួក យើង មិ ន តៃឹ មតៃ ផ្តល់ ដំ- 
ណោះ សៃយ ឱៃយ គ្ល ីនិក  និ ងម ន្ទរី- 
ពៃទៃយជា ដៃគូ ទាំង អស់ឱៃយមាន- 
សម ត្ថភាព តៃឹ មតៃ អា ចផ្ត ល់ - 
សៃ វា សុខ ភា ព និង គៃប់ គៃង 
សៃវាពៃយា បា ល  តា ម បៃប ឌីជី- 
ថល ទំនើប ដល់ អតិ ថិជ ន  ដូចជា  
កា រកៃសាទិន្ន ន័ យអ្ន ក ជំ ងឺ និង 
ភា្ជាប់ ទំ នា ក់ទំ ន ង បៃកបដោ យ- 
សុ វត្ថ ិភាព  និង បៃសិទ្ធ ភា ពបុ៉ណោ្ណោះ  
ទៃ តៃយើ ង មាន ឆ ន្ទៈ ន ិងគណុ- 

តម្លៃ បន្ថៃ មគឺ ចង់ ឱៃយ គ្លី និក និង 
ម ន្ទរី ពៃទៃយ ជា ដៃ គូ ...ចូ លរួមចំ- 
ណៃក កសា ង  និងផ្តល់  ដំណោះ- 
សៃ យទីកៃុ ងសា្អាត  និ ងបៃត ង 
នៅ កម្ពុជា ផងដៃរ »។ 

លោកសៃ ី បុ៉ង  លីម សាន បាន 
 រំពឹងថា ជាមួយ គមៃ ងគាំ ទៃ 
ផ្នៃ ក ហិ រញ្ញ វ ត្ថុ បន្ថៃ ម ពីកៃសួ ង 
ការ បរទៃ សស ហ រដ្ឋ អា មៃរិកកម្ម - 
វិ ធី«ពៃទៃយ យើង »នៃះ  នឹ ងមា ន 
លទ្ធ ភា ព ពងៃី កវិ សាល ភា ព 
ចាប ់ដៃ គ ូក្នងុការ ផ្តលស់ៃ វាពៃយា- 
បា លបៃ បឌីជីថ លទំនើប  និង 
កា្លា យជាគ្លី និក  និ ងម ន្ទីរ ពៃទៃយ - 
វៃ  ឆ្លាត បៃ ត ង  ដើមៃបី ចូល រួ ម ចំ- 
ណៃ កផ្ត ល់ ដំ ណោះ សៃយ ទី កៃងុ 
សា្អា ត  និ ង បៃត ង នៅ កម្ពជុា ពៃម- 
ទាំង ធ្វើ ឱៃយបៃសើរ ឡើង នូវកា រ- 
រស់ នៅ បៃចាំ ថ្ងៃទាំ ងផ្នៃ ក សុខ- 
ភាព  និង ប រិសា្ថា ន  ។ 

លោក សៃ ីបន្ថៃ មថា៖ «គ្ល ីនិក  
និងម ន្ទរី ពៃទៃយ ដៃគូ ដៃល ចូល រួម 
នឹង ទទួល បាន ថ វិកាមួយចំណៃក  

សមៃប់ ចំណយ លើវ គ្គសិ កា្ខា- 
សា លាប ណ្តុះបណ្តា លប ច្ចៃក- 
ទៃសបុ គ្គលិ កបៃើបៃ ស់ក ម្មវិធី 
« ពៃទៃយយើ ង» ការ ចុះទៅ ផ្តល់- 
បច្ចៃក ទៃសបៃើ បៃស់ ប ន្ថៃម 
នងិ សកិា្ខា សា លា បបំ ៉ន ឡើង វញិ 
ដើ មៃបពីងៃ ឹងស មត្ថភាព អ្នក បៃើ- 
បៃស់  ឱៃយពួ កគាត់ បៃើ កម្មវិធី 
«ពៃទៃយ យើង»បានសា្ទា តជ់ ំនាញ 
ន ិងទ ទ ួល បាន លខិ ិតបញ្ជាក ់ព ី
ស មាជិ ក របស់ បណ្តាញ ម ន្ទីរ- 
ពៃទៃយវៃឆ្លាត បៃ តង ផង ដៃរ » ។ 

លោក សៃ ី Lauren  Higgins 
មន្តៃីផ្នៃ កសៃ ដ្ឋ កិច្ច រ បស់ សា្ថា ន- 
ទ ូត អាមៃរ ិក បៃចា ំទ ីកៃងុ ភ្នពំៃ ញ 
បា នឱៃយ ដឹងថា  កម្មវិធី បៃព័ន្ធ- 
គៃប់ គៃង ម ន្ទី រ ពៃទៃយ ឌីជី ថល 
«ពៃទៃយ យើង»  ក៏បាន ចូ ល រួម 
ចំ ណៃក យ៉ាង សកម្ម ក្នុ ង ការ- 
លើក កម្ពស ់សមត្ថ ភាព យៃនឌរ័ 
ក្នុង វិស័ យ បច្ចៃ កវិទៃយា សុខា ភិ- 
បាល នៅក ម្ពុជា ផ ង ដៃរ។ 

លោក សៃីថ្លៃ ងថា ៖ « យើង 

ពិ តជាមា ន មោទ នភាព ក្នងុ ការ- 
ចា ប់ ដៃគូ ធ្វើកា រ ជាមួយ ក ម្មវិធី 
«ពៃទៃយយើ ង »នៃកៃ ុម ហ៊នុ F i rst 
Wom ente ch Asia តាម រយៈ 
កា រ ផ្ត ល ់ជ ំនយួ ហ ិរ ញ្ញវត្ថនុៃះ»។  
   បើតាម លោក សៃី Lauren 
Higgins ការ ចាប់ ដៃគូ រ វា ង 
កម្មវិធី «ពៃទៃយ យើង» និងកៃ សួង 
កា រប រ ទៃស  សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
ក្នងុការអ នវុ ត្ត គ មៃង បណ្តា ញ 
មន្ទី រ ពៃ ទៃយវៃ ឆ្លាត បៃ តង គឺដើ មៃបី 
ផ្តល់ ការ បណ្តុះប ណ្តា ល និង 
ពងៃងឹ  សមត្ថ ភា ព ដល់វៃជ្ជ ប ណ្ឌ ិត 
និ ង បុគ្គ លិ ក នៅ មន្ទី រពៃ ទៃយ បៃ- 
មាណជា ង១ ០០០ នា ក ់ម ក ព ី
គ្លីនិក និងម ន្ទីរ ពៃទៃយ ដៃ គូ៤ ៣ 
ក្នងុខៃត្តទំាង៣ លើជំ នាញ ឌី ជី- 
ថល ឱៃយ បានសា្ទាត់ ជំនា ញ ដើ មៃបី 
ឱៃយពួកគា ត់អា  ចប ញ្ចលូព័ ត៌  មា ន 
កំ ណ ត់    តៃ ពៃយា បា លបា ន តៃ ឹម - 
តៃ ូវ  រហ័ស នងិ រកៃសា ទនិ្នន ័យ អ្ន ក  
ជំងឺ សមៃប់ ការម ក ទទួល សៃវា- 
កម្ម លើ ក កៃ យ ៗ  ទៀត ៕  

នៅ សុី វុត្ថា

កោះកុងៈ  អាជា្ញាធ រខៃត្ត កោះកុង 
កំពុង  ចុះ សៃវជៃវ ស្វៃង រក មុខ សញ្ញា  
អ្នក ដៃល លួច ចូល ទៅ ដាំ ដើមឈើ 
ហូប ផ្លៃ  ជាចៃើន ដើម ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
នៅក្នុង តំបន់  ឧទៃយាន ជាតិ បទុម សាគរ  
ស្ថិត  នៅ ក្នុងភូមិ ជី តៃិះ ឃុំ អណ្តូងទឹក  
សៃ ុក  បទមុ សាគរ  ខណៈ ដៃល   អង្គការ- 
សង្គម សុ ីវលិ  អះ អាងថា អាជា្ញាធរពាក-់ 
ព័ន្ធ  និង មន្តៃ ីឧទៃយានុរកៃស អាច ជាប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ ក្នុង ករណី នៃះ ។

លោកសៃី មិថុនា  ភូ ថង  អភិបា ល- 
ខៃត្ត កោះកុង  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៦  ខៃ វិច្ឆិកា  ថា  លោ កសៃី 
បាន បញ្ជូន មន្តៃី ឱៃយ ចុះ ទៅ សុើ ប អ ង្កៃ ត  
ជុំវិញ ករណី មាន អ្នក លួច ចូលទៅ  
ដាំ ដើម ខ្នុរ  និង ដើម ដូង ជាចៃើន ដើម  
ដោយ ខុស  ចៃបាប់ នៅក្នុង បរិវៃណ 
ឧទៃយាន ជា តិ បទុម សាគរនោះ ហើយ   
បនា្ទាបព់ ីលោកសៃ ីទទលួបាន សារ ប្តងឹ 
ពី បៃជា ពលរដ្ឋ នៅក្នុង មូលដា្ឋាន។

លោកសៃី បន្តថា  រហូតមក ដល់  
ពៃលនៃះ  លោកសៃី មិនទាន់ ទទួល 
បាន  របាយការណ៍ អំពី លទ្ធផល នៃ 
ការចុះ សុើបអង្កៃត ពី មន្តៃី នៅ  ឡើយ 
ទៃ។ លោកសៃី ថ្លៃងថា៖«អ៊ី ចឹង យើង 
ចង់ដឹង ពី ករណី ហ្នឹង  ខ្ញុំ ក៏ ឱៃយ មន្តៃី ចុះ- 
សៃវ ជៃវ  បនា្ទាបព់ ីទទលួបាន  របាយ- 
ការ ណ៍   ជា លាយ លក្ខ ណ៍អកៃសរ ហើយ  
ខ្ញុំ នឹង បន្ត ឱៃយ មន្តៃី ចុះ សុើ ប អង្កៃត រក-
មុខ សញ្ញា ឱៃយបាន ពិត បៃក ដ ដើមៃបី 
ចាត់ វិធានការ តាមផ្លូវ ចៃបាប់»។ 

លោក អ៊ុក ភ័ ក្តៃ  អភិបាលរង ខៃត្ត 

កោះ កុង  ដៃល បាន ចុះទៅ តៃួត ពិ និតៃយ 
ផ្ទាល់ ចំពោះ ករ ណីនៃះ ឱៃយដឹង ថា  
កៃមុមន្តៃ ី ឧ ទៃយា ន ជាត ិបទមុ សាគរ បាន 
ដកចៃញ  នូវដើម ខ្នុរ  ដើម ដូង  ដៃល គៃ 
លួច ដាំ នោះ   ប៉ុន្តៃ លោក មិនទាន់ បាន 
កំណត់ មុខសញ្ញា ខាង ណ ជា អ្នក ដាំ 
នោះទៃ។  បើតាម ការ ឱៃយដឹងពី ឧ ទៃយា  នុ-  
រកៃស អ្នក ដៃល ចលូ ទៅ ដា ំដើម ឈើ ហបូ 
ផ្លៃ នោះគឺជា បៃជា  ពលរដ្ឋ ដៃល បាន 
លចួ ដា ំនៅ ពៃ ល យប ់ហើយក ៏មនិដងឹ 
ថា ពលរដ្ឋ មកពីណ នោះដៃរ ។ 

លោក បន្តថា  ដ ីដៃល គៃ បាន ដា ំ  ដើម 
ដូង  និង ខ្នុរ នៃះ  តៃូវបាន គៃ ដាំ ចនោ្លាះ 
ឆ្ងាយៗពីគា្នា ហើយក៏ ជា ដី ដៃល មន្តៃី 
បរិសា្ថាន  ធា្លាប់ ដាំ ដើមឈើ បៃភៃទ 
គៃញូង  និង ដើម ឫ សៃសី ផ្អៃម ផងដៃរ ។ 
លោក បន្តថា ៖ «ចពំោះ បញ្ហា នៃះ យើង 
មនិ ទា ន ់មាន វធិានការ ថា ដចូម្តៃច នោះ 
ទៃ  យើង តៃូវមាន កា រសុើប នៅពៃល 
យប ់ទៀត  ពៃះ គាត ់ដា ំតៃ ពៃល  យប។់ 
បើទោះបី មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស របស់ យើង  
បាន ចុះ តាមដាន នងិ តៃតួពនិតិៃយ   ដោយ 
ដាក់ វៃន  គា្នា ក្តី ប៉ុន្តៃដី ក្នុង ឧទៃយាន ជាតិ 
បទមុ សាគ  រ  មាន ទហំ ំធ ំយើង មនិអាច 
តាម ដា ន គៃប់ ជៃុងជៃយ បានទៃ»។

លោក បញ្ជាកទ់ៀតថា  បៃជា  ពលរដ្ឋ 
មួយចំនួន មាន ចរិត ខិល  ខូច ដោយ 
ឃើញ ដី ទំនៃរ  ពួកគាត់ ក៏ ទៅ ដាំ  បើ- 
ទោះ បី ដឹងថា ដី នោះ ជា ដី របស់ ឧទៃយាន- 
ជាតិ សមៃប់ អភិរកៃស  ។ បើ ទោះ បី ជា 
អាជា្ញាធរ បា ន ណៃនាំ និង ពនៃយល់ 
ជាចៃើន លើក ចៃើនសា ក៏ដោយ ក៏ 
ពួកគៃ នៅ តៃមក ទន្ទៃន ដដៃល។

ចំពោះ  ការ ចោទ បៃកាន់  ដៃល ថា 

មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស  គ ឺជា អ្នក លចួ ដា ំដើម- 
ឈើ ហូប ផ្លៃ ទាំង នោះ លោ ក  អ៊ុក  
ភ័ក្តៃ បាន ចៃន ចោល ដោ យ  អះអាងថា   
មន្តៃី ទាំង នោះមាន តៃ  ខិតខ ំដើរ លៃបាត 
និង ដក ដើម ឈើ  ដៃល តៃូវ គៃ លួច ដាំ  
នោះ ចៃញ បនា្ទា ប់ពី លោក បាន ចុះ-  
ពិនិតៃយ ដោ យ   ផ្ទាល់។ លោក បន្ថៃម ថា 
លោក នឹ ង  ដាក់ របាយ ការ ណ៍ ពិសា្តារ ទៅ  
លោ ក   សៃី មិថុនា ភូ ថង បនា្ទាប់ ពី បៃ-
មូល បាន ព័ត៌មាន គៃប់ ជៃុង ជៃយ ។   

ចំណៃក លោក  ម៉ម ផលា្លា បៃធាន 
មន្ទរី បរ ិសា្ថាន ខៃត្ត កោះ កងុ  បាន ឱៃយដងឹ  
ថា  តាម ការ សង្កៃ តមើល ជាក់ ស្តៃង 
បៃជា ពល រដ្ឋ បាន នំាគា្នា  ទៅ ដំា ដើម ដូង  
និង ដើម  ខ្នុរ   នៅក្នុង  តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ 
បទមុ  សាគរ នៃះ  ដើមៃប ីបាន កាន ់កា ប ់ដ ី 
ប៉ុន្តៃ មិន អាចធ្វើ ដូច្នៃះបាន នោះទៃ  

ពៃះ  មន្តៃ ី បរសិា្ថាន  បាន ទៅពនិតិៃយ នងិ 
បាន ដក ចៃញ ជា   ចៃើន ដើម ។ លោក បន្ត  
ថា៖ «មន្តៃី អនុរកៃស របស់ យើង  តៃ ង តៃ 
ចុះ លៃបាត និង បង្កៃប  បុ៉ន្តៃមិ នអាច ចាប់  
បាន នោះ ទៃ  ពៃះ ពលរដ្ឋ បានធ្វើ សកម្ម- 
ភាព តៃ នៅ ពៃល យប់ »។ លោក បាន 
ពៃមាន ថា នៅ ពៃល ដៃល សមត្ថ កចិ្ចរក 
ឃើ ញ ជន ទំាង នោះ គឺ នឹង ចាប់ យក  មក  
ផ្តនា្ទាទោស ទៅតាម ចៃបាប ់ពៃះ  ពកួ  គៃ 
រំលោភ លើដី តំបន់ អភិរកៃស របស់ រដ្ឋ។

ប៉ុន្តៃ លោក ថោង ច័ន្ទតារា អ្នក- 
សមៃប សមៃួល សមា គម អាដ ហុ ក  
បៃចា ំខៃត្ត កោះកងុ  បាន  ថ្លៃង  ថា លោក 
កប៏ាន ទទលួ ពត័ម៌ាន ជុវំ ិញ ករណ ី មាន 
អ្នក លចួ ចលូ ទៅ ដា ំ ដើម ដងូ ឬដើម ខ្នរុ 
នៅ ក្នុង  តំបន ់ឧទៃយាន ជាតិ បទុម សាគរ 
នៃះដៃរហើយ ករណី នៃះមិន មៃន បៃជា-   

ពលរដ្ឋ ដៃល រស់ នៅ ក្នុង មូល ដា្ឋាន ជា 
អ្នក ធ្វើ នោះ ទៃ។ 

លោក  អះអាង ថា៖  «អ្នក មាន អំ-
ណច ឬអ្នក ដៃល មាន លុយ បាន តៃវូ- 
រូ៉វគា្នា  ជាមួយ អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ដូច ជា 
សៃុក និងឃុំ ជាដើម  រួម ទាំង  មន្តៃី 
បរិសា្ថាន ទើប អាច  ចូល ទៅ( ដាំដើម- 
ឈើ ទាំង នោះ)កើត »។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖«ហើយ បៃជា  ពលរដ្ឋ   
ធម្មតា គឺ មិន មាន ហ៊ាន នោះ ទៃ ពៃះ  
ថា មន្តៃ ីបរិសា្ថាន បាន ចុះទៅ តៃតួពិនិតៃយនិង   
ដើរ លៃបាត ជាបៃចំា នៅ ក្នងុ បរិវៃណ ឧទៃយាន-  
ជាតិ នោះ។ ដូច្នៃះ នៅ ពៃ លរឿង   ហ្នងឹ  បៃក-  
ការពួក គាត់ ចោទ ពលរដ្ឋ ទៅ វិញ »។

យ៉ាង ណ ក្តី លោក ម៉ម ផលា្លា  បាន 
ចៃន ចោល  ការ ចោទ បៃកា ន់  ដៃល ថា 
មន្តៃ ី ឧទៃយានុរកៃស  គឺ ជា អ្នក  ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធនឹង   
ការ លួច ដំា ដើម ឈើ ហូប ផ្លៃ ទំាង នៃះ។

លោក បាន  បញ្ជាក់ថា ការ ចោ ទ  - 
បៃកាន់ វា  មិនមាន មូលដា្ឋាន ចៃបា ស់    - 
លាស់ នោះទៃ  ពី ពៃះ តំបន់ នៃះ  គឺជា 
ទីតាំង ដៃល កៃសួងបរិសា្ថាន  និង មន្ទីរ 
បរិសា្ថាន ខៃត្ត  ជា អ្នក អភិរកៃស  ហើយ 
ជាក់ស្តៃង នៅក្នុង ការដាំដុះ ដើមឈើ 
ទាងំនោះ  តៃវូ បាន មន្តៃ ីការពារ បរសិា្ថាន 
គឺ  ជា  អ្នក  ទៅដកចៃញ  វិញ ផងដៃរ។

បើតាម លោក បៃធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន  
ខៃត្ត កោះ កុង  រូប នៃះ  ឧទៃយាន ជាតិ បទុម- 
សាគរ  មាន ផ្ទៃ ដ ីសរបុ ចនំនួ១៧ពាន-់ 
ហកិតា  ហើយ  គៃប ដណ្តប ់ទៅលើ ភមូ ិ
បៃជាពលរដ្ឋ ខ្លះដី សហគមន៍ ខ្លះ  និង 
ដ ីអភរិកៃស ខ្លះ ដៃលមាន ធនធាន ដចូជា  
ពៃឈើ  សត្វពៃ  នងិ ជវី ចមៃុះ  ជាចៃើន 
បៃភៃទ ផៃសៃង ទៀត ៕

ក្រមុហុ៊នប្រកាសឱ្រយគ្លីនិកនិងមន្ទីរព្រទ្រយឯកជននៅខ្រត្តក្រងុចំនួន៣ចូលរួមក្នងុកម្មវិធី«ព្រទ្រយយើង»

លោកសេ ីបុ៉ង លីមសាន នៅការិយាល័យកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត ហុង មិនា

អាជ្ញាធរខ្រត្តកោះកុងស្រវជ្រវករណីលួចដំាដើមឈើហូបផ្ល្រក្នងុឧទ្រយានជតិ

 មន្តេ ីចុះ ពិនិតេយ និង ដក ចេញ ដើម ឈើ ហូប ផ្លេគេ លួច ដំាក្នងុ ឧទេយាន ជាតិ ។ រូបថត រដ្ឋបាល ខៃត្តកោះកុង 
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តពីទំព័រ១...កៃមុ អ្នក ជំនាញ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស  អ.ស.ប  សម្តៃងកង្វល់  
ពី ការ បន្តងឹ ការ រឹត តៃបិត លើ សង្គម- 
សីុវិល នៅ កម្ពជុា។លោក សៃ ីLaw-
lor បាន  អំពាវ  នាវ ឱៃយ បញៃឈប់ ជា- 
បនា្ទាន់ នូវ ការ ឃំុ ខ្លនួ  និង ការផ្តនា្ទា- 
ទោស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដល់ អ្នក ការ ពារ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស  ពៃម ទំាង  បៃើ កម្លាងំ 
ហួស បៃ មណ បៃឆំង ពួក គៃ។

អ្នក រាយកា រណ៍ពិ សៃស រូប នៃះ  
ថ្លៃង  ថា៖ «ខ្ញុ ំមន ការ ពៃយួ កង្វល់ 
ចំពោះ របាយ ការណ៍ ដៃល អាច 
ជឿ ទុក ចិត្ត បាន ថា  មន អ្នក ការ- 
ពារ សិទិ្ធ មនុសៃស  យ៉ាង ហោច- 
ណាស់ ២១ នាក់  បាន ទទួល រង 
នូវ ការ គំរាម កំហៃង  ការ ចាប់ ខ្លនួ  
និង ការ ឃំុ ខ្លនួ ដោយ បំពាន ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៣ខៃ កន្លង មក នៃះ»។ 
    លោក សៃ ីបានបន្ត ថា៖«ខ្ញុ ំបាន 
ពិនិតៃយ ឡើង វិញ នូវ វីដៃអូ ដៃល 
អាច រក បាន ជា សា ធា រណៈ ដៃល 
កម្លាងំ សន្ត ិសុខ បាន បៃើ បៃស់ 
កម្លាងំ ហួស បៃមណ  ដើមៃបី ហាម- 
ឃាត់ អ្នក ការ ពារ សិទ្ធិ មនុសៃស  
ដៃល ភាគ ចៃើន ជា ស្តៃ ី មិន ឱៃយ បៃើ  
សិទ្ធ ិរបស់ ពួក គៃ ក្នងុ ការ ជួប បៃជំុ 
ដោយ សន្ត ិវិធី។ ការ លើក ស្ទយួ 
និង ការ ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស ដោយ 
សន្ត ិវិ ធី  មិន មៃន ជា បទ ល្មើស ទៃ»។ 

ការ លើក ឡើង របស់ លោកសៃ ី
Lawlor ធ្វើ ឡើង ដោយ យោង 
លើ  ការ រាយ ការណ៍ ថា មនការ- 
ចាប់ ឃំុ ខ្លនួ  ដើមៃបី ដាក់ ទោស ដល់ 
អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុ សៃស ចំពោះ 
ការ បំពៃញ ការងារពួក គៃ  ក្នងុ 
នោះ មន លោក រុ៉ង ឈុន ដៃល 
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ 
កក្កដា និង ការ ចាប់ ខ្លនួ អ្នក  ធ្វើ 
បាតុ កម្ម បៃឆំង នឹង ការ ឃំុ ខ្លនួ 
លោក  រុ៉ង  ឈុន។ មនុសៃស១២នាក់  
កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ ការ ឃំុ ខ្លនួ បណ្តោះ- 
អាសន្ន  និង បៃឈម ការ ចោទ- 
បៃកាន់ នានា  ដៃល តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោស 
ដាក់ ពន្ធនា គាររយៈពៃល ២ឆ្នា។ំ

លោក សៃ ី ក៏ បាន សម្តៃង កង្វល់ 
ផងដៃរចំពោះ ការ ឃំុ ខ្លនួ អ្នក ការ- 
ពារ បរិ សា្ថាន  ការ បៃើ បៃស់ អំពើ 
ហិងៃសា លើ កៃមុ គៃសួា រ សកម្មជន 
ដៃល ជា ប់ ឃំុ ការ ផៃសឹក  ពៃះ សងៃឃ 
១ អង្គដៃល  ធ្វើ សកម្ម ភាព សិទ្ធ-ិ 
មនុសៃស  និង ការ គំរាម កំហៃង   
អ្នក ឃា្លាំ មើល ដៃល បាន ថត រូប  
ចាប់  ខ្លួន អ្នក តវ៉ា ដោយ សន្តិ វិធី 
និង បៃធាន សហ ជីព មួយ ចំនួន។ 
លោក សៃ ីថា អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ-ិ 
មនុសៃស មិន គួរ តៃវូ បាន ដាក់ ទោស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ចំពោះ ការការ ពារ- 
សិទ្ធ ិអ្នក ដទៃ ឡើយ។

បុ៉ន្តៃ សា្ថាន បៃសក កម្ម អចិ នៃ្តយ៍ 
កម្ពជុា  បាន  លើក ឡើង ថា ការ- 

វយ តម្លៃ លើ បៃទៃស មួយ អាច 
ជឿ ជាក់ បាន  លុះ តៃ តៃ ផ្អៃក លើ 
បរិបទ ចៃបាប់  និង ហៃតុ ការណ៍ ពិត 
នៅ នឹង កន្លៃង ជា មួយ នឹង បៃភព 
ព័ត៌ មន ដៃល មន ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់  
និង ទសៃសន វិស័យ  រួម។ការ ធ្វើបៃ ប  
នៃះ  សៃប នឹង កៃម សីល ធម៌ សមៃប់ 
អ្នក ទទួល អា ណត្ត ិនីតិ វិធី ពិសៃស 
និង សៀវ ភៅ ណៃនំា បៃតិ បត្ត ិការ- 
នីតិ វិធី ពិសៃស។  ជាការ គួរ ឱៃយ 
សា្តាយ យ៉ាង ខ្លាងំ ដៃល លោក សៃ ី
សាស្តាៃចារៃយ Lawlorពំុ បាន គោរព  
ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត់ក្នងុ ផ្នៃក ជា ចៃើន 
នៃ នីតិ វិធី ដៃ ល បាន រៀប រាប់ នៃះ។ 
   សា្ថាន បៃសក កម្ម អចិ នៃ្តយ៍ 
កម្ពជុា បន្ត ថា  លោក សៃ ីLawlor 
ពំុ ដៃល បាន និយយ ទាល់ តៃ 
សោះ ថា ការ អនុវត្ត សៃ រីភា ពនៃ 
ការ បញ្ចៃញម តិ ការ បង្កើត សម- 

គម  និង ការ បៃមូល ផ្ដុ ំដោយ សន្ត-ិ 
 វិធី តៃវូ ភា្ជាប់ នឹង ករណី យកិច្ច ការ- 
ទទួល ខុស តៃវូ  និង ការ រឹត តៃបិត- 
ពិសៃស ដៃល កំណត់ ដោយ ចៃបាប់ 
ដូច មន ចៃង ក្នុ ង សៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណ៍ ជា សកល ស្ត ីពី សិទ្ធ ិមនុសៃស  
និង កតិ កា សញ្ញា អន្តរ ជាតិ ស្ត ីពី 
សិទ្ធ ិពល រដ្ឋ និង នយោ បាយ ។

សា្ថាន បៃសក កម្ម អចិ នៃ្តយ៍ កម្ពជុា 
ថ្លៃង ថា៖ «ទីបំផុត  មើល ទៅ ហាក់- 
ដូច ជា លោក សៃ ី សាស្តាៃ ចារៃយ  
ពំុ តៃវូ បាន គៃ ជូន ព័ត៌មន ពៃញ- 
លៃញ ពី ការ អនុវត្ត សិទ្ធ ិនិង សៃរី- 
ភាព ផ្ទាល់ ខ្លនួ របស់ បុគ្គល ម្នាក់ៗ  
ដៃល តៃវូ ឱៃយ សៃប ទៅ តាម ចៃបាប់  
ដូច មន ចៃង ក្នងុ មតៃ ៣១ នៃ 
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ របស់ កម្ពជុា។ ការ - 
បៃមូល ផ្ដុំ ដោយ សន្តិ វិធី ដៃល  
សហ ការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ  និងបៃ- 

កាន់ ខ្ជាប់ នូវ វិធាន ការ សន្ត ិសុខ 
និង សុវត្ថ ិភាព  គឺ ជា ការ អនុវត្ត - 
សៃរីភាព ដៃល សៃប តាម រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញ  និង សៃប តាម ចៃបាប់។ ផ្ទយុ 
ទៅ វិញ ការ បៃមូល ផ្ដុកំ្នងុ គោល- 
បំណង ដាក់ សម្ពាធ លើ បៃព័ន្ធ 
តុលា ការ គឺ ជា បទ ល្មើស ដៃល 
មន ចៃង ក្នងុ មតៃ ៥២២  នៃ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ របស់កម្ពជុា»។

សា្ថាន បៃសក កម្មអ ចិនៃ្តយ៍ 
កម្ពជុា បញ្ជាក់ ថា រាជ រដា្ឋា ភិបាល- 
កម្ពជុា នៅ តៃ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត  បន្ត ធានា 
ការ អនុវត្ត សិទ្ធ ិ និង សៃរី ភាព ទំាង- 
អស់ ដៃល មន ចៃង ក្នងុ រដ្ឋ ធម្ម- 
នុញ្ញ និង ក្នងុ កៃបខ័ណ្ឌ នីតិ រដ្ឋ  
ដើមៃបី ជា ឧត្តម បៃយោជន៍ របស់ 
ពល រដ្ឋ ទំាង អស់ ដៃល គោរព 
ចៃបាប់  មិន មៃន សមៃប់ តៃ កៃមុ 
ជាក់ លាក់ ណា មួយ នោះ ឡើយ។ 
   សៃដៀង គា្នា នៃះ លោក  ជិន 
ម៉ាលីន  អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង 
យុត្តធិ ម៌ បាន ថ្លៃង ថា  សៃចក្ដ ីថ្លៃង- 
ការណ៍ របស់ លោក សៃ ីLawlor 
មិន មន មូល ដា្ឋាន គៃប់ គៃន់  និង 
គៃប់ ជៃងុ ជៃយ ក្នងុ ការ សន្ន ិដា្ឋាន 
និង វយ តម្លៃ ពី សា្ថាន ភាព អ្នក ការ- 
ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស នៅ កម្ពជុាទៃ។ 
លោក ថា ការ  សន្ន ិដា្ឋាន នៃះ ផ្តាត 
តៃលើរូប ភាព ខង កៃ   នៅពៃល 
សមត្ថ កិច្ច អនុ វត្ត ចៃបាប់   ដោយ  
មិន ខ្ច ីខ្វល់  និង វិភាគ វៃក ញៃក ថា 
តើទង្វើ   និង  សកម្ម ភាព របស់ កៃមុ 

គោល ដៅ ទំាង នោះជា ការ ការ ពារ សិទ្ធ-ិ 
មនុសៃសឬ ជា កា រ បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស។ 
  រដា្ឋា ភិបាល  និង សមត្ថ កិច្ច មិន- 
បាន ធ្វើ ទុក្ខ បុក ម្នៃញ លើ អ្នក ការ- 
ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស នោះ ទៃ  គៃន់ តៃ 
ចាត់ វិធានការ ចៃបាប់ ចំពោះ អ្នក-  
បៃពៃតឹ្ត បទ ល្មើស បុ៉ណ្ណោះ  ដៃល 
ជា  នីតិ វិធី តាម ផ្លវូ តុលា ការ ផ្អៃក- 
លើ គោល ការណ៍ បៃជា ធិប តៃយៃយ 
និង នីតិ រដ្ឋ។ ការ ជួប ជំុ តវ៉ាឱៃយ 
ដោះលៃង អ្នក ដៃល តៃវូ ចាប់ ខ្លនួ 
មិន មៃន ជា សកម្មភាព ការ ពារ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស ទៃ  តៃ វ ជា អំពើល្មើស 
ទៅ នឹ ង ចៃបាប់។ នៃះ បើ តាម លោក 
ជិន ម៉ាលីន។

លោក បាន បញ្ជាក់ ដូច្នៃះ ថា៖ 
«រដា្ឋាភិបាល លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ  
ពល រដ្ឋ ចូល រួម ការ ពារ គោរព និង 
លើក ស្ទយួ សិទ្ធ ិមនុសៃស លើ គៃប់- 
វិស័យ  ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ 
ចៃបាប់ ដើមៃបី ជា បៃយោជន៍ សមៃប់ 
បៃជា ជាតិ ទំាង មូល  និង ក៏ បៃកាន់ 
ភា្ជាប់ ផង ដៃរ នូវ វិធាន ការ ចៃបាប់ 
យ៉ាង មឺុង ម៉ាត់ ចំពោះ កៃមុ ដៃល 
មន ផៃន ការ  និង ចៃត នា ទុច្ចរិត 
បង្ក នូវ ចលាចល និង អសន្តសុិខ 
ក្នងុ សង្គម  កៃម រូប ភាព  និង 
លៃស សិទ្ធ ិមនុសៃស  ក្នងុ គោល-  
ដៅ ការ ពារ សិទ្ធិ សៃរី ភាព អ្នក - 
ដ ទៃ និង  ថៃ រកៃសា នូវ សន្តិ សុខ 
ស្ថរិភាព សង្គម  និង សណា្តោប់- 
ឆ្នាប់ សា ធា រណៈ»៕

តំណាងកម្ពជុា...

លោក ស្រ ីLawlor និងលោកអាន សុខខឿន តំណាងកម្ពជុា។ រូបថត UN
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នៅ សុីវុត្ថា
 
ភ្នំពេញៈ កៃសួង សាធារណការ  និង 

ដឹក ជញ្ជូន  សហការ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន 
ឯកជន មួយ បង្កើត មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ- 
បណ្តាល ជំនាញ បើកបរ រថយន្ត ធុនធ្ងន់  
និង ទីលាន បៃឡង ថ្មី មួយ ស្ថិត នៅ តំបន់ 
ចៃំង ចំរៃះ  តៃង់ ចំណុច គីឡូម៉ៃតៃ លៃខ 
១៥  នៃ រាជធានី ភ្នំពៃញ  នៅលើ ផ្ទៃដី 
១ហិកតា ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅ នឹង កង្វះ- 
ខាត អ្នក ជំនាញ បើកបរ  និង កាត់ បន្ថយ 
គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ បង្កឡើង ដោយ រថ- 
យន្ត ធុន ធ្ងន់ នៅ ក្នុង បៃទៃស។

លោក ឈួន វន់  អគ្គនាយក នៃ អគ្គនា- 

យកដ្ឋាន ដកឹ ជញ្ជនូ ផ្លវូគោក របស ់កៃសងួ 
សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិ ថ  កន្លង មក  កៃ- 
សួង ក៏មាន មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ បណ្តាល 
ជំនាញ បើកបរ រថយន្ត ធុនធ្ងន់ នៃះ ដៃរ  
ប៉នុ្តៃ  តៃវូបាន បទិ ទៅវញិ ជាចៃើន ឆ្នា ំមក- 
ហើយ។ បនា្ទាប ់មក កៃសងួ ក៏បាន សមៃច 
បង្កើត ឱៃយ មាន មជៃឈមណ្ឌល នៃះ ឡើង វិញ 
ស្ថតិ នៅ កៃម ការគៃបគ់ៃង របស ់អគ្គនា- 
យកដ្ឋាន ផ្លូវ គោក  ប៉ុន្តៃ វា តូច ពៃក។

លោក បន្តថ  ដោយ មើល ឃើញ ពី 
សា្ថានភាព បៃប នៃះ  កៃសួង ក៏ សហការ 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន ឯកជន ឈ្មោះ កៃុមហ៊ុន 
កាំ តៃង់ សុីប មួយ ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន 

សហការ ក្នុងការ ធ្វើ សា្លាក លៃខ រថយន្ត 
និង ម៉ូតូ  ដើមៃបី បង្កើត ឱៃយ មាន មជៃឈមណ្ឌល 
បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ បើកបរ រថយន្ត 
ធនុធ្ងន ់នៃះ ឡើង វញិ  ដៃល ជា មជៃឈ មណ្ឌល   
របស់ រដ្ឋ  ហើយ មាន តៃ១ គត់ នៅ កម្ពុជា។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«មជៃឈមណ្ឌល នៃះ  
តៃវូបាន បង្កើត ឡើង  ដើមៃប ីឱៃយមាន ស្តងដ់ 
មួយ ចៃបាស់ លាស់  សៃបតាម ស្តង់ដ 
អន្តរជាតិ  ដៃល មាន ទីលាន តៃឹម តៃូវ  និង 
បណ្តុះបណ្តាល ឱៃយមាន គុណភាព  និង 
ជំនាញ ចៃបាស់ លាស់»។

បើ តាម លោក ឈួន វន់  គឺ នាពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  កម្ពជុា កពំងុ មានការ ខ្វះខាត 
អ្នក បើកបរ រថយន្ត ធុនធ្ងន់ ចៃើន  ខណៈ 
ដៃល រថយន្ត ធុន ធ្ងន់ បាន ចុះ បញ្ជី នៅ 
កៃសួង មាន ចំនួន ជាង ៣០មុឺន គៃឿង   
ហើយ អ្នកដៃល មាន បណ្ណ បើកបរ រថយន្ត 
ធុនធ្ងន់ នៃះ  មាន តៃឹមតៃ១៨ មុឺន បណ្ណ។  
បើធៀប នឹង អ្នក កាន់ បណ្ណ បើកបរ រថយន្ត 
ធនុ តចូ មាន បៃមាណជា ៧០ទៅ ៨០ មុនឺ- 
គៃឿង  ខណៈ អ្នក មានបណ្ណ បើកបរ ចំនួន 
ជាង១លាន បណ្ណ។ លោក ថ   ជាធម្មតា 
បណ្ណ បើកបរ គួរតៃ មានចៃើន ជាង ចំនួន 
រថយន្ត  ដៃលតៃូវ ចុះ បញ្ជី។ តៃ ផ្ទុយ- 
ទៅវញិ ឡាន ធំ មាន ចំនួន តិច ជាង ទៅ វញិ  
ខណៈ សាលា សមៃប់ បងៃៀន បើកបរ 
រថយន្ត ធុន ធំ មិនសូវ មាន ទៀត  ទើប តៃូវ 
បង្កើតសាលា ឱៃយ មាន ឡើង។

ការ សាងសង ់មជៃឈមណ្ឌល នៃះ  បើ តាម 
លោក ឈួន វន់  គឺ  មកដល់ ពៃល នៃះ  
សមៃចបាន បៃមាណ  ៩០ភាគ រយ ហើយ  
ដៃល គៃង នងឹ ដក ់ឱៃយ ដណំើរ ការ ជាផ្លវូ- 
ការ  នៅ ដើម ឆ្នា ំកៃយ នៃះ។ កៃសងួ រពំងឹ 
ថ មជៃឈមណ្ឌល នៃះនឹង ចូលរួម ចំណៃក 
ក្នុង ការកាត់ បន្ថយ គៃះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ 
ពីអ្នក បើក បរ រថយន្ត ធុន ធ្ងន់  អ្នក ដៃល 
បើកបរ ទាំងអស់ មាន បណ្ណ  និង ជំនាញ 
ចៃបាស់ លាស់  ដៃលអាច ផ្តល់ សុវត្ថិភាព 
ខ្ពស់ សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក ឆឹម ចំណន  បៃធាន សមាគម 
ដឹកជញ្ជូន អ្នកដំណើរ ផ្លូវគោក កម្ពុជា  
គាំទៃ ចំពោះ កៃសួង  ដៃល បង្កើតឱៃយ មាន 
មជៃឈមណ្ឌល  ជនំាញ បើកបរ នៃះ ឡើង  នងិ 
តប តាម សំណើរ បស់  សមាគម  ដៃល 
ចងឱ់ៃយ មាន មជៃឈមណ្ឌល បៃភៃទ នៃះ តាងំ ព ី  
យរូ ឆ្នា ំមក ហើយ។   ពៃះ កៃមុហ៊នុ តៃវូ ការ 
អ្នកបើកបរ ដៃល មានជំនាញ ចៃបាស់  និង 
យល ់ដងឹ ពី ចៃបាប់ចរាចរណ។៍ ពៃះ កន្លង- 
មកអ្នកបើកបរ ស្ទើរតៃ ទាងំអស ់ចៃះ បើក បរ 
តាម គា្នា  ដៃល ជា បញ្ហាធ ំបង្កឱៃយ មាន គៃះ- 
ថ្នាក់ ចរា ចរណ៍ និង មិន មាន ការ គោរព 
ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ ឱៃយបាន តៃឹម តៃូវ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«អ្នក បើកបរ រថយន្ត 
ធនុធ ំភាគចៃើន  គ ឺមនិចៃះនងិ មនិយល ់ដងឹ   
ពី ចៃបាប់  ហើយ ពកួគាត ់បាន ពៃកម ី[បណ្ណ- 
បើកបរ] មក ក្នុង រូបភាព មិន បៃកៃតីនិង 

រៀន  ត ពគីា្នា  ហើយ អ្វ ីដៃល សខំាន ់មយួ ទៀត  
គឺ កម្ពុជា មានការខ្វះ ខាត អ្នក បើកបរ។  
ដចូ្នៃះ ហើយ បានជា ខាង កៃមុហ៊នុ ចៃះតៃ 
យក មក ធ្វើការ ឱៃយតៃ មានបណ្ណ បើកបរ 
សៃប ទៅតាម អ្វី ដៃល រដ្ឋ មាន តមៃូវ ការ» ។ 

បើ តាម លោក ឆឹម ចំណន  កៃសួង 
បង្កើត ឱៃយមាន មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ បណ្តាល   
ជំនាញ បើកបរ រថយន្ត ធុនធ្ងន់ នៃះ ឡើង  
សៃប តាម គោលដៅ  ឱៃយតៃ អ្នក បើកបរ 
ចៃញពី មជៃឈមណ្ឌល នៃះ  ទាំង សមាគម  
និង កៃុមហ៊ុន លៃង ខា្វាយខ្វល់ ហើយ  និង 
ទាន ់ ពៃល វៃលា។ ពៃះ តមៃវូការ អ្នកបើក- 
បរ នៅ ក្នុង បៃទៃស កាន់តៃ មាន កំណើន 
ខ្ពស់ ពី១ឆ្នាំ ទៅ ១ឆ្នាំ។

ចំណៃក លោកសុខ ឈាង  បៃធាន 
សមាគម ដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ផ្លូវគោក កម្ពុជា  
កគ៏ាទំៃ   ចពំោះ ការបង្កើតឱៃយ មាន មជៃឈ មណ្ឌ ល 
នៃះ ។ ពៃះ សមាគម របស់ លោក បានស្នើ សុំ  
ជាចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ  ខណៈ កម្ពុជា  កំពុង ខ្វះ 
ខាត អ្នក បើកបរ រថយន្ត ធុន ធ្ងន់ នៃះ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«អ្នក បើកបរ រថយន្ត 
មាន  ចៃើន ណស ់ ប៉នុ្តៃ សមៃប ់អ្នកដៃល 
មាន ជនំាញ បើកបរនងិ យល ់ដងឹ ព ីចៃបាប-់ 
ចរាចរណ៍ តាម បៃភៃទ បណ្ណ បើកបរ មិន 
សូវ មាន នោះ ទៃ។ បើទោះ បី មាន  ក៏មាន 
តៃ អ្នក ទទលួ បាន បណ្ណ បើកបរ ក្លៃងកា្លាយ  
ដោយ មិនបាន ឆ្លងកាត់ សាលា បើក បរ 
ចៃបាស់ លាស់  និង តៃឹម តៃូវ»៕

 សុទ្ធ  គឹម សឿន 

 បន្ទាយ មាន ជ័យ:   តំ ណង ពល- 
រដ្ឋ ៣នាក់ បាន ពៃយាម យាម ដក់ 
ពាកៃយ បណ្ដឹង កាល ពី សបា្ដាហ៍- 
មុន ទៅ កាន់ ខុទ្ទកា ល័យ របស់   
លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហុ៊ន   សៃន   
ស្នើ សុំ អន្ត រាគ មន៍ ជួយ រក យុត្តិ- 
ធម ៌ទាកទ់ងនងឹ  សៃចក្ដ ីសមៃច 
របស់ សាលា ដំ បូង ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ ដៃល បង្គាប់ ឱៃយ បៃ- 
ជាពល រដ្ឋ ចំ នួន ១២២ គៃួសារ 
រុះរើ ផ្ទះ  និង សំ ណង់ ផៃសៃង ៗ  នៅ 
លើ ទី តាំង ដី ទំហំ ទទឹង ១០០ 
ម៉ៃតៃ នងិ បណ្តាយ ៣០០ ម៉ៃតៃ   
ដៃល ពួក គៃ កំ ពុង រស់នៅ  ស្ថិត   
នៅ ភូមិ អូរ ជៃ  សង្កាត់ ប៉ោយ- 
ប៉ៃត   កៃងុ ប៉ោយ ប៉ៃត   ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ។ 

  យោង តាម ពាកៃយ បណ្ដឹង 
របស់ អ្នក តំ ណង បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ទាំង ១២២ គៃួសារ  ដៃល មាន   
ឈ្មោះផល ធា, ហ៊យុ  ឡៃង   នងិ 
លាង  ចន័្ទ គៃ ឹសា្នា  បាន ឱៃយ ដងឹ ថ    
បៃ ជា ពល រដ្ឋ បាន ទិញ ដី ពី 
ឈ្មោះ  ង៉ោ  ឆៃង ដៃល  លោក  
ង៉ោ   ឆៃង   ជា មា្ចាស់ ដី មាន បណ្ណ 
សមា្គាល ់សទិ្ធ ិកា ន ់កាប ់អច ល ន  
វត្ថុ តៃឹម តៃូវ ចំនួន៣ បណ្ណ   ចៃញ 
ដោយ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី 
នគរូប នី យ កម្ម   សំណង់   និង  

សុរិ យោ ដី ខៃត្ត ប នា្ទា យ មាន ជ័ យ 
ហើយ ទិដ្ឋ ភាព ដី នាពៃល នោះ  
គ ឺជា ដ ីទនំៃរ ពុ ំមាន សណំង ់ នងិ 
ពុំមាន បៃជា ជន រស់ នៅ លើ 
ទីតាំង ដី នោះ ទៃ   ថៃម ទាំង មាន 
របង បៃ  តុង រឹងមាំ ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដី 
ទាំង មូល ទៀត  ហើយ ផ្ទៃរ កម្ម- 
សិទ្ធិ មក ឈ្មោះ  ង៉ោ ឆៃង  និង 
បាន បង់ ពន្ធ តៃមឹ តៃវូ តាម ផ្លវូ ចៃបាប់។  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ បាន រស់ នៅ លើ ដី 
នោះ ជា យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
ទើប តៃ ថ្ងៃ ទី ៦   ខៃ សី ហា  ឆ្នាំ 
២០២០  សាលា ដំ បូង ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ ចៃញ សៃច ក្ដី- 
បង្គាប់ ឱៃយ រុះ រើ ។     

 យោង តាម ពាកៃយ បណ្ដងឹ   បាន 
ឱៃយ ដឹង ថ ៖ « យើង ខ្ញុំ ជា បៃជា- 
ពលរដ្ឋ បាន ទទួ ល  ដំ ណឹង អំពី 
ដីកា បង្គាប់ ឱៃយ រុះរើ ដោយ ស្មគ័ៃ ចិ ត្ត 
របស់ សាលា ដំបូង ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  ដៃល មាន ខ្លឹម សារ 
បង្គាប់ ឱៃយ យើង ខ្ញុ ំ  រុះ រើ ផ្ទះ  និង សំ ណង់ 
ផៃសៃងៗ ចៃញ ពី ដី លំ នៅ ឋាន 
យើង ខ្ញុំ  ហើយ បៃគល់ ដី នៃះ ឱៃយ 
ទៅ ឈ្មោះ វ៉ៃន   ខៃម រិន្ទ   តាម 
ដីកា សមៃច របស់ តុលា ការ។   
កៃយ ព ីបាន ទទលួ ដណំងឹ នៃះ 
ភា្លាម ធ្វើ ឱៃយ យើង ខ្ញុ ំជា បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ មាន ការ តក់ ស្លុត  និង ភា្ញាក់- 
ផ្អើល យា៉ោង ខា្លាងំ   ទើប យើង ខ្ញុ ំបា ន 
ដ ក់ ពាកៃយ តវា៉ា  និង ពាកៃយ សុំ ឱៃយ 

ផ្អាក ការ អនុ វត្ត ទៅ តុលា ការ   
ប៉ុន្តៃ តុលា ការ មិន ទាន់ បាន 
ពិនិតៃយ   និង សមៃច អំពី បណ្ដឹង 
តវា៉ា នៃះ បៃ រ ជា បន្ត ការ អនុ វត្ត   
ហើយ បាន កណំត ់ថ្ងៃ អន ុវត្ត នៅ 
ថ្ងៃទី១៣  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  
វៃលា ម៉ោង   ៨ កន្លះ ពៃឹក  ដោយ 
បង្គាប់ ឱៃយ យើ ង ខ្ញុំ រុះរើ ផ្ទះ  និង 
សណំង ់ផៃសៃងៗ ចៃញ ព ីទតីាងំ ដ ី
ដៃល ទង្វើ របស់ សាលា ដំបូង 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ជា បៃ ជា ពល រដ្ឋ ទំាង១២  ២  គៃ ួសារ 
មាន ការ ភិត ភ័យ  និង តក់ ស្លុត 
យា៉ោង ខា្លាំង។   ដូច្នៃះ សូម លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី   ជួយ ស្វៃង រក 
យុត្តិ ធម៌   និង ពិនិតៃយ ភាព មិ ន- 
បៃកៃ តី នៃ ចំណត់ ការ របស់ 

តុលា ការ ដៃល សមៃច បង្គា ប់ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ  ដៃល  បាន ទិញ ដី 
មាន បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ សៃប ចៃបាប់   
និង រាល់ ការ ទិ ញ និង លក់ មាន 
ការ ដឹង ឮ ពី អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន 
តៃឹម តៃូវ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ » ។ 

    លោក   គាត  ហ ុល  អភ ិបាល 
កៃុង ប៉ោយ ប៉ៃត បាន ថ្លៃង ថ  
សំណុំ រឿង នៃះ មាន ភាព ស្មុ គ- 
សា្មោញ   ហើយ ភាគី ទំនាស់ ទាំង 
២ ក៏ បាន បញ្ជូន សំណុំ រឿង ទៅ 
តុលា ការ រួ ច រាល់ ហើយ ដៃរ ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថ ៖ « ករណី នៃះ  
កើត ឡើង យូ រឆ្នា ំហើយ   ( ឥឡូវ) គៃ 
ទើប តៃ សើរើ ឡើង វញិ  រើឯ សណំុ-ំ 
រឿង នៃះ  តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ  
ត ុលា ការ  ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំអត ់អាច មាន 

សិទ្ធិ ជួយ ដោះ សៃយ ជូន ពួក- 
គាត់ បាន  ទៀត ទៃ  តៃ អាជា្ញា ធរ 
យើង គៃន់ តៃ ទៅ សមៃប សមៃលួ 
មិន ឱៃយ មាន ការ តវា៉ា   ឬ ហាម មិន 
ឱៃយ បៃើ អំពើ ហិងៃសា អ្វ ីឡើយ។   បៃ- 
ជា ពល រដ្ឋ គួរ តៃ ស្វៃ ង រក មៃធាវើ 
ជយួ ការ ពារ ក្ដ ីជនូ ពកួ គាត ់  ទើប 
បៃសើរ ជាង  ការ តវា៉ា » ។ 

 លោក   តៃង   សម័យ   ពៃះ រាជ-  
អាជា្ញា រង នៃ សាលា ដំបូង ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ បាន ថ្លៃង ថ 
តុលា ការ បាន សមៃច ព នៃយា រ 
ពៃល អនុវត្ត ដី កា របស់ តុលា ការជា  
បណ្តាះ អាសន្ន សនិ   ដោយ នងឹ 
ពិនិតៃយ និង កំណត់ ពៃល វៃលា 
អនុ វត្ត ជា ថ្មី ទៅ លើ  ទី តាំង នោះ  
ហើយ ពលរដ្ឋ មិនគួរ មក រា រាំង 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ទៃ   ពៃះ អាច មាន 
ទោស ទាក ់ទ ង ការ រារាងំ ភារ កចិ្ច 
របស់ មន្តៃី អនុវត្ត ចៃបាប់ ។ 

 លោក   សម័យ   ថ្លៃង ថ ៖ « ពួក គាត់ 
មិនគួរ មករា រំាង   ឬ ចង់ បៃើ ហិងៃសា 
មក លើ មន្តៃ ីអនុវត្ត ចៃបាប់ ទៃ  បៃ សិន 
ពួក គាត់ មាន អ្វី ជំទាស់   គួរ តៃ 
ចាត ់តណំង ណ មា្នាក ់  ឬ ២ នាក់  
ហើយ កាន់ ឯក សារ បញ្ជា ក់ មក 
តុលា ការ   ដើមៃបី ធ្វើ ការ ដោះ- 
បន្ទកុ   ឬ ស្វៃង រក មៃធាវើ មក ជយួ 
ការ  ពារ ក្ដី  ដោយ ចៀស វាង ការ 
តវា៉ា  បៃប នៃះ » ។ 

 លោក   វ៉ៃន   ខៃម រិន្ទ   ដៃល ជា 

អ្នក ទទលួ បាន ដ ីតាម រយៈ ដកីា  
របស់ តុលា ការ   មិន ទាន់ អាច ស្វៃង- 
រក បៃ ភព ទាក ់ទង សុ ំការ បញ្ជាក ់
បន្ថៃម ជំុ វិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ ។       

 លោក   គង់   ចំរើន   អ្នក ទទួល 
ញត្ត ិត ំណង ខទុ្ទកា លយ័ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី   បាន ថ្លៃង កាល  
ពី មៃសិល មិញ ថ   លោក មិន ទា ន់ 
បាន ទទួល ញត្តិរ បស់ បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ ទាំង នោះ ទៃ។

 លោក បញ្ជាក់ ថ ៖  « ខ្ញុំ អត់ 
ទាន់ ឃើញ ពួក គាត់ ដក់ មក 
ខុទ្ទកា ល័យ »។

 លោក   សំុ៊  ចាន់ គា  មន្តៃ ីសមៃប- 
សមៃួល ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ 
សមា គមអាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ត 
បនា្ទាយ មាន ជ័យ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិ ល- 
មិញ ថ  តុលាការ តៃូវ តៃ ធ្វើ ការ- 
សុើប អង្កៃត ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  មុ ន 
នងឹ ចៃញ  ដកីា សមៃច   ឬ បង្គាប ់
ឱៃយ ពល រដ្ឋ រុះ រើ ផ្ទះ ចៃញ ពី ដី លំ- 
នៅ ឋាន របស់ ខ្លួន បៃប នៃះ។  ដី 
ដៃល កពំងុ មាន ទនំាស ់នៃះ  តៃវូ 
បាន គៃ លក់ ដូរ តៗ គា្នា ចំនួន  ៤ 
មា្ចាស ់ហើយ ប៉នុ្ដៃ មា្ចាស ់ម ុនៗ ជា 
អ្នក មាន ទំនាស់   កៃយ មក 
មា្ចាស់ ចុង កៃយ នៃះ  ក៏ បាន 
ដោះ សៃយ  រួច រាល់ ហើយ ក៏ 
បាន ធ្វើ បណ្ណ កម្ម សទិ្ធ ិ  រចួ ហើយ 
ក៏ ពុះ ឡូ ត៍លក់ ឱៃយ ពល រដ្ឋ ទាំង   
១២២ គៃួសារ ហ្នឹង៕

ក្រសួងសាធារណការនិងក្រមុហុ៊ន១បង្កើតសាលាបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់និងទីលានប្រឡង

ទីតំងមជេឈមណ្ឌលបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ដេលទើបសាងសង់នៅចេងំចំរេះ ភ្នពំេញ។ រូប សហ ការើ

ពលរដ្ឋ១២២គ្រសួារស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយរកយុត្តធិម៌ទាក់ទងសាលក្រមតុលាការ

ពល រដ្ឋ ស្វេង រក យុត្តធិម៌រឿង តុលាការ បង្គាប់ ឲេយ រើផ្ទះ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ចា ងហ�  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន្ធ ជា ន់ខ្ព ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

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

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

កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
រ៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន្ធ   �ែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

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

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

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

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រ៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� រា វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
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  ផែ� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 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
�ែ � ន�ែកចា យកា �ែតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�ែ � ន�ែកចា យកា �ែត

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

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

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

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

កា រិ� ល័យខែត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

លោក ជា ហ៊ាន  ស្នើអភិបាល ខេត្ត រឹបអូសដីរដ្ឋ១៥០០ហិកតាមកវិញ
 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 កំពង់ ស្ពឺ:  បៃធាន អង្គ ការ- 
បៃឆំង អំពើ ពុក រលួយ  ទប់ ស្កាត់ 
ការ បផំ្លាញ ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ និង 
ការពារ សិទ្ធ ិពល រដ្ឋ  (ACNCIPO)    
លោក   ជា  ហ៊ាន   បាន ដាក់ - 
លិខិត ស្នើ ឱៃយ លោក  វុី  សំ ណាង  
អភ ិបាល ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺដក ហតូ 
ដី ពៃ ចំនួន  ១ ៥០០ ហិក តា  
ស្ថតិ នៅ  ភូមិ រមំាង ស   ឃំុ តា សល  
សៃកុ ឱ រ៉ា ល ់ ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ ដើមៃបី 
ទុក ជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ  ដោយ 
អះអាង ថា  មាន គៃ រលំោភ យក 
ធ្វើ ជា  កម្ម សិទ្ធិ ខុស ចៃបាប់ ។ 

 លិខិត លោក   ជា   ហ៊ាន   
ជមៃប ជូន លោក  វុី  សំ ណាង  
ចុះ ថ្ងៃទី ១៦  ខៃ វិច្ឆិកា  ដៃល 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី មៃសិល - 
មញិ ឱៃយ ដងឹ ថា  កា ល ព ីថ្ងៃទ ី ១០ 
ខៃ តុលា  ឆ្នា ំ២០២០   មន្តៃ ីអង្គការ  
ACNCIPO   បាន ចុះ ទៅ អង្កៃត 
នៅលើ ទីតាំង ដី ដៃល មាន 
កំណត់ បង្ហាញ លៃ ខ យាម ការ 
មាន ផៃន ទី បង្ហាញ ទី តំាងដី   បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ឈ្មោះ  យឿន   យឿ ត  
បាន កាប់ រន ទន្ទៃន ដី ពៃ នៅ ទី - 
តំាង  តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្ន ំកៃវាញ 
កណា្ដាល ប៉ៃក ខាង តៃបូង បឹង ទន្លៃ - 
សប   ដើមៃបី កាប់ ពៃ ឈើ រុករន 
ទន្ទៃន ចូល កាន់ កាប់ ដី រដ្ឋ ដោ យ 
ខុស ចៃបាប់ ។ 

 អង្គ ការ   ACNCIPO  បាន 
ពនិតិៃយ ឃើញ ថា   ដ ីពៃ នៅ តបំន ់
ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្ន ំកៃវាញ កណា្ដាល 
ដៃល ការពារ ដោយ ពៃះ រជ- 
កៃឹតៃយ តៃូវ បាន កៃុម អនា ធិប- 
តៃយៃយ តៃង តៃ ឆ្លៀត ឱកាស បៃើ - 
បៃស់ ពល រដ្ឋ ជា អ្នក ចាប់ ដី ពៃ 
តំបន់ ការ ពារ យក ទៅ  លក់ 
យា៉ាង អនា ធបិ តៃយៃយ ដៃ ល  ធ្វើ ឱៃយ 
បាត់ បង់ ដី ពៃ ធម្ម ជាតិ។   ដូច្នៃះ  
លោក អភិបា ល ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺតៃ ូវ  
ពិនិតៃយ  និង សមៃច ចៃញ ដី កា 
ដក ហូត ដី ពៃ ទាំ ង នោះ ទុក ជា 
សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ ។ 

 លោ ក   ជា   ហ៊ាន    ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  ដី ពៃ ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្ន-ំ 
កៃវាញ កណា្ដាល ចំនួន   ១ ៥០០ 
ហិកតា  តៃូវ បា ន បុគ្គល មា ន-  
អំ ណាច មា្នាក់ ឈ្មោះ  យឿន   យឿ ត   
ជា មន្តៃី ទី បៃឹកៃសា រជ រដា្ឋាភិ បាល 
ដៃល មាន ងរ ជា ឯក ឧត្តម  បាន 
កៀរ គរ បៃជា ពល រដ្ឋ បៃ មា ណ  
១៥០ គៃួស រ  ចូល ទៅ កាប់ 
ទន្ទៃន   រកុ រន ដ ីពៃ  ដើមៃប ីធ្វើ ជា 
កម្ម សិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន។   បុគ្គល  
យឿន  យឿ ត  បាន រត់ ការ ក្លៃង - 
បន្ល ំឯក សរ ខុស ចៃបាប់ ដៃល មិន- 
មាន ការ ដឹង ឮពី អាជា្ញា ធរ មូល ដា្ឋាន  
ដោ យ បា ន ភូ ត  កុហក បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ឱៃយ ចលូ ទៅ កាប ់ទន្ទៃន ដ ីពៃ 
នោះ   ហើយ ខ្លនួ ជា អ្នក ធានា រ៉ាប់ - 
រង ពី កៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ។   

ដូច្នៃះ លោ ក ស្នើ ទៅ អភិបាល  
ខៃត្ត   ដើមៃបី ដក ហូត ដីទាំង នៃះ 
ទុក ជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ ។ 

 លោក   ជា   ហ៊ាន   បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ខ្ញុំ មាន គមៃង ដាក់ ពាកៃយ- 
បណ្ដឹង ទៅ តុលា ការ ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ 
រល់ ពាកៃយ បណ្ដឹង របស់ ខ្ញុំ  គឺ 
តុលា ការ មិន ទទួល យក ទៃ   គឺ 
គាត់ រុញ ទៅ ស្ថាប័ន ផៃសៃងៗ ទៅ 
វិញ  អ៊ីចឹ ង ខ្ញុំ សមៃច ចិត្ត ដាក់ 
ទៅ រដ្ឋបាល ខៃត្ត សិន  បើ សិន រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត គា្មោន ចំណាត់ ការ អ្វី ទៃ  
ខ្ញុ ំនងឹ បន្ត ដាក ់លខិតិ ទៅ សម្ដៃច 
កៃឡា ហោម  ស  ខៃង  ទៀត  
ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាង ណា ដក ហូត ដី 
នោះ ជា សមៃបត្ត ិរដ្ឋ វិញ » ។     

 លោក   វុ ី  សណំាង   អភ ិបាល- 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ពី មៃសិល មិញ បាន 
បដិ សៃធ  ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ ជុំវិញ 

ករណ ីនៃះ ដោយ លោក អះ អា ង  
ថា   កំ ពុង ជាប់ រវល់ ខា្លាងំ មិន ទាន់ - 
អាច និយាយ ទូរ ស័ព្ទ បាន ទៃ ។ 

 លោក   នៅ   ណាក់  អ នុ បៃធាន- 
មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  លោក មិន 
ទាន់ បាន ទទួល ដំណឹង ពី ការ- 
ស្នើ ឱៃយ  ដក ដី ពៃ របស់ លោក   ជា  
ហ៊ាន   នៅ ឡើយ  បុ៉ន្ដៃ ដី នៅ តំប ន់ 
នោះ មិន ទាន់ មាន អ្នក រំលោភ 
យក ធ្វើជា  កម្ម សិទ្ធិ ទៃ ពី ពៃះ  
ស មត្ថ កិច្ច  តៃង តៃ ចុះ បង្កៃប   
ដោយ មនិ អន ុញ្ញាត ឱៃយ កាន ់កាប ់
ដី ពៃ ជា ឯ ក ជន ទៃ ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖   « អាជា្ញា ធរ 
មិន មាន ចៃញ លិខិត បញ្ជាក់ ឱៃយ 
មាន ការ គៃប់ គៃង ដី ហ្នឹង ទៃ  
ពៃះ កន្លង មក យើង បង្កៃប ជា - 
បន្ត បនា្ទាប់ ។   ដី តំបន់ ហ្នឹង   គឺ 

មាន ពល រដ្ឋ យើង រំលោភ យក 
ខ្លះ ដៃរ  ដៃល គាត់ មាន ដី ចមា្ការ 
កៃបៃរៗ ហ្នឹង  ហើយ គាត់ លួច 
រកំលិ ពៃំ ដ ីគាត ់ម្ដង បន្ដិ ច ៗ  ចលូ 
មក ដី ពៃ  តៃ បើ ទៃង់ទៃយ  ធំ   គឺ  
មិន មាន ទៃ » ។    

 លោក   យឿន   យឿ ត   តៃវូ បាន 
គៃ ស្គាល់ ជា មា្ចាស់ ដី ចំនួន   ១ ៥០០ 
ហិក តា  រស់ នៅ ឃុំ តា សល  
សៃកុ ឱ រ៉ា ល់  ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺពី  មៃសិ ល -  
មិញ មិន ទាន់ អាច ស្វៃង រក 
បៃភព ទាក់ ទង សុំ ការ បញ្ជាក់  
ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ ។ 

 លោ ក ឌុល  សុខុម  មៃ ឃំុ តា - 
សល  សៃុក ឱ រ៉ា ល់ បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា  មួយ រយៈ ចុង- 
កៃយ នៃះ  មាន កៃមុ ជន ខិល ខូច 
កាប់ រន ទន្ទៃន យក ដី ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធ ិ  
បើ ទោះ បី ជា អាជា្ញា ធរ បាន បង្កៃប 
ជា ចៃើ ន លើក មក ក៏ ដោយ ។ 

 លោក ឌុល  សុខុម  បញ្ជាក់ ថា៖  
« ដី នៃះ ខ្ញុ ំអត់ បាន សីុ ញ៉ៃ ទទួ ល  - 
ស្គាល់   ឬ ចៃញ លិខិត អនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ បុគ្គល ណា មា្នាក់ ទៃ  ពៃះ ជា 
ដ ីរបស ់រដ្ឋ មា ន ពៃះ រជ កៃតឹៃយ ការ- 
ពារ   ហើយ ខ្ញុ ំបាន បៃកាស បៃប ់
ពល រដ្ឋ ក្នុង មូល ដា្ឋាន ខ្ញុ ំហើយ  គឺ 
កំុ ទៅ ទន្ទៃន យក ដី ហ្នងឹ    តៃ ពួក- 
គាត់ មិន ស្ដាប់ អាជា្ញា ធរ។  ឥ ឡូវ 
លោក   ជា  ហ៊ាន   គាត់ ប្ដឹង បៃប 
នៃះ  ខ្ញុំ គាំ ទៃ ឱៃយ ដក ហូត ដី ហ្នឹង  
មក វិញ » ៕ 

គឹម  សារុំ 

កំពង់ស្ពឺៈ បុរស សងៃស័យ មា្នាក់ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង គៃឿងញៀន ជាង 
១គីឡូកៃម  តៃូវបានសមត្ថកិច្ច 
នគរបាល បញ្ជូន ទៅ សលា ដំ- 
បូង  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  កាលពី ថ្ងៃចន្ទ  
បនា្ទាប់ពី នគរបាល នៃ មន្ទីរ បៃ- 
ឆងំ គៃឿងញៀន កៃសងួ មហផ្ទៃ 
ឃាត ់ខ្លនួ  កាលព ីថ្ងៃទ១ី៣  វចិ្ឆកិា  
នៅ ភមូតិៃ ពាងំ លើ  ឃុ ំរកាធ ំ កៃងុ 
ចៃបារមន  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ។

លោក មា៉ាត់  ធុច  ស្នងការរង 
ទទួលផៃន បៃឆំង គៃឿងញៀន  
នៃ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត- 
កំពង់ស្ពឺ ឲៃយ ដឹងពីមៃសិលមិញថា   
ជនសងៃស័យ កំពុងស្ថិតកៃម 
ការសកសរួ រប សត់លុាការ នៅ- 
ឡើយ។  ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ  ប៊ុន  
ចាន់ ដារ័ត្ន  ភៃទ បៃុស  អាយុ ៣៦ 
ឆ្នាំ  ជនជាតិ ខ្មៃរ  រស់ នៅ   ភូមិ- 
តៃពាងំ លើ  ឃុ ំរកាធ ំ កៃងុ ចៃបារ  មន  
ខៃត្ត កពំងស់្ព។ឺ ជន មា្នាកន់ៃះ  តៃវូ- 
បាន កសង សណំុរំឿង បញ្ជនូ ទៅ 
សលា ដបំងូ ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺនៅ ថ្ងៃ 
ទី ១៦  វិច្ឆិកា ។ 

លោក ថា ៖ «កាលព ី[ថ្ងៃ ទ១ី៥  
វិច្ឆិកា] ខាង មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿង 
ញៀនដៃល ជា អ្នក ចាប ់ជន សងៃសយ័  
គាត់ បាន បៃគល់ មក ឱៃយ ខាង ខ្ញុំ។ 
ឯ ខាង ខ្ញុំ ទើប បញ្ជូន ជនសងៃស័យ 
បន្ត ទៅ តុលាការនៅ ថ្ងៃ   [ទី១៦  
វិច្ឆិកា]។ឥឡូវ ជន សងៃស័យ ដឹក 
ដល់ តុលាការ ហើយ »  ។ 

លោក អិុន  សុង  នាយ ករង 
មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿង ញៀន បៃប់ ពី 
មៃសលិមញិ ដៃរ ថា  សមត្ថកចិ្ច នគរ- 
បាល បៃឆំង គៃឿងញៀន នៃ មន្ទរី- 
បៃឆំង គៃឿងញៀន របស់ លោក 
បាន ចាបខ់្លនួ បរុស សងៃស័យ ខាង- 
លើ ពិត បៃកដ មៃន។ ប៉ុន្តៃ បៃតិ- 
បត្ត ិការ នៃះសមត្ថកចិ្ច របស ់លោក    
បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ទកឹដ ីខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ 
ដចូ្នៃះ សមត្ថកចិ្ច របស ់លោក   បាន- 
បៃគល់ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត កំពង់- 
ស្ពឺ វិញ កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៥  វិច្ឆិកា។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ដោយ សរតៃ 
ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ ជា មា្ចាស់ ករណី  
ហៃតុ ដូច្នៃះ ខាង មន្ទីរ ខ្ញុំ បៃគល់ 
ជន សងៃស័យ ទៅ ឱៃយមា្ចាស់ ករណី 
ជា អ្នក អនុវត្ត នីតិវិធី បន្ត»។

បើយោង តាមរបាយការណ៍ 

របស់ មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿងញៀន 
គ ឺបៃតបិត្តកិារ នៃះ ធ្វើឡើង កាល- 
ព ី វៃលា ម៉ាង ១៥: ៣០ នាទ ី នៅ 
ថ្ងៃ ទ១ី៣  ខៃវចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០ ។ 
បៃតិបត្តិការ នៃះ ធ្វើឡើង  ដោយ 
កមា្លាំង ជំនាញ (ក៤) នៃ មន្ទីរ- 
បៃឆំង បទ ល្មើស គៃឿងញៀន  
ដកឹ  នា ំដោយ លោក ឧត្តម សៃនយី-៍ 
ទោ    ឃឹង  សរ៉ាត់  នាយក រង- 
មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿងញៀន  និង 
សហការ ជាមយួ កមា្លាងំ ជនំាញ 
នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត- 
កំពង់ ស្ពឺ។ បៃតិបត្តិការ នៃះ ក៏ 
មាន ការសមៃប សមៃលួ ផ្លវូ ចៃបាប ់  
ផងដៃរ ព ីលោក សៃ ី ចាត សរូស្ម ី 
ពៃះរជ អាជា្ញា  នៃ អយៃយការ អម- 
សលាដ ំបងូ ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺហើយ   
បាន ឃាត ់ខ្លនួ ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់
ឈ្មោះ  ប៊ុន  ចាន់ ដារ័ត្ន នៅ ភូមិ 
តៃពាំង លើ  ឃុំ រកាធំ  កៃុង ចៃបារ- 
មន  ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ។ 

របាយ ការណ ៍ដដៃលបង្ហាញ 
ថា  ចំពោះ វត្ថុតាង ដៃល សមត្ថ- 
កិច្ច រឹប អូស បាន ពី ជន សងៃស័យ 
មាន សរធាតុញៀន  បៃភៃទ 
មៃតំ ហ្វៃតាមីន  (ICE)  ទម្ងន់ 

១ ២៨៥,៨៥កៃម។
យោងតាម របាយ ការណ ៍របស ់ 

កៃសួង មហផ្ទៃ  បង្ហាញ  ថា  ក្នុង 
រយៈពៃល ៦ខៃ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  
សមត្ថកិច្ច បាន រកឃើញ បទ- 
ល្មើស គៃឿង ញៀន ចំនួន ជាង 
៤ពាន់ ករណី  គឺ កើន ឡើង ២៧ 
ភាគ រយ  បើ បៃៀបធៀប រយៈ- 
ពៃល ដចូ គា្នា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩។  
ក្នងុ នោះ ផងដៃរ ក ៏មាន ការឃាត-់ 
ខ្លនួ ជនសងៃស័យ ក្នងុករណ ីគៃឿង- 
ញៀន ជាង ៨ ពាន់នាក់  គឺ កើន- 
ឡើង ២៦ ភាគរយ  បើ បៃៀប- 

ធៀប រយៈ ពៃល ដចូគា្នា កាល ព ីឆ្នា ំ
២០១៩។ 

របាយការណ៍ ដដៃល បន្ត ថា 
ចំពោះ ជនល្មើស គៃឿងញៀន 
មាន   ជនជាត ិខ្មៃរ ចនំនួ ៨ ៣៦៩ 
នាក់  ជនជាតិ វៀតណាម មាន 
ចនំនួ ៩៦នាក ់ ជនជាត ិឡាវ ចនំនួ  
២នាក់  ជនជាតិ ថៃ មាន ៣នាក់  
ជនជាត ិចនិ មាន ចនំនួ ១៣នាក ់ 
ជនជាតិ មីយា៉ាន់មា៉ា មាន មា្នាក់  
ឥណ្ឌ ូនៃសុ ីមា្នាក ់ ជន ជាត ិសងិ្ហបរុ ី
មា្នាក់  ជនជាតិ ជប៉ុន មា្នាក់  និង 
ជនជាតិ នីហៃសៃរីយា៉ា មា្នាក់៕ 

លោក ជា ហ៊ាន  ពន្លត់ ភ្លើង ដែលដុត រានយកដីពែ កន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

ជនសងែស័យជួញគែឿងញៀនចាប់ខ្លនួពីថ្ងែទី១៣ វិច្ឆកិា នៅខែត្តកំពង់ស្ព។ឺ រូប ប៉ូលិស

ជនសងេស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀនជាង១គីឡូកេមតេវូបានបញ្ជនូទៅតុលាការ
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នាយក នៃគណៈ-  
កម្មការ មូល បតៃ កម្ពុជា  លោក 
ស៊ ូសជុាត ិបាន ឱៃយ ដងឹ ថា រហតូ 
មក ដល ់ពៃល នៃះ ស្ថាបន័  លោក   
មនិ ទាន ់ទទលួ បាន ការ បង្ហាញ 
ព ី ចណំាប ់អារម្មណ ៍ដោយ ផ្ទាល ់
ឬ លខិតិ ផ្លវូ ការ ណា មយួ ព ីកៃមុ- 
ហ៊នុ តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស កៃងុ  
ពៃះសីហនុ  ស្តី ពី ផៃនការ ចង់ 
ចុះ បញ្ជ ីក្នងុ ផៃសារ ភាគ ហ៊នុ កម្ពជុា  
នៅ ឡើយ ទៃ។

ការ បង្ហាញ ចណំាប ់អារម្មណ ៍
នៃះ   តៃូវ បាន លើក ឡើង កាល ពី 
ថ្ងៃ ចន្ទ  នៅ  ក្នងុ ជនំបួ រវាង លោក 
Chen Jiangang បៃធានកៃមុ  - 
ហ៊នុ តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស  កៃងុ  
ពៃះ សីហនុ ជា មួយ  លោក ឧប-
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហោ ណាហំងុ។  

នៃះ បើ   តាម  បណា្តាញ សង្គម  ផ្លវូ- 
ការ របស់ លោក ហោ ណំាហុង។

លោក Chen Jiangang 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ និយាយ ថា ស្ថិរ- 
ភាព នយោបាយ និង កំណើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច បាន ធ្វើ ឱៃយ តបំន ់សៃដ្ឋ-  
កិច្ច ពិសៃស កៃុង ពៃះ សីហនុ 
ទទលួ បាន  កណំើន  ការ ចលូ មក 
វិនិយោគ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ដោយ 
ទហំ ំទកឹ បៃក ់ទទលួ បាន ព ីការ- 
នាំ ចៃញ និង នាំ ចូល  ក្នុង តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស នៃះ  នា  រយៈ- 
ពៃល១០ ខៃ ដំបូង  ឆ្នាំ ២០២០  
មាន តម្លៃ បៃមាណ ១ ៣០០ 
លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង  ៣១ 
ភាគ  រយ បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល 
ដូច គ្នា  ឆ្នាំ ២០១៩។  លោក បន្ត 
ថា ទន្ទមឹ នងឹ ភាព រកី ចមៃើន នៃះ 
កៃមុហ៊នុ ក ៏មាន មហចិ្ឆតា បង្កើន  
សកា្តានពុល   បន្ថៃម ទៀត ដោយ 

នងឹ ខតិ ខ ំ ទាក ់ទាញ ឱៃយ កៃមុហ៊នុ 
កាន់តៃ ចៃើន ធ្វើ ដំណើរ មក  នៅ 
ទ ីនោះតាម រយៈ ការ ចុះ បញ្ជ ីក្នងុ   
ផៃសារ មូល បតៃ កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កៃមុហ៊នុត-ំ
បន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស កៃងុ ពៃះ-
សីហនុ កំពុង រៀបចំ ឯកសរ ចុះ - 
បញ្ជី ផៃសារ ភាគ ហ៊ុន កម្ពុជា ក្នុង  
បំណង បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ ការ  - 
វិនិយោគ បន្ថៃម  ជា ពិសៃសពី 
តំបន់អឺរ៉ុប និង អាមៃរិក» ។

លោក ស៊ ូសជុាត ិអគ្គនាយក 
នៃ គណៈ កម្មការ មលូ បតៃ កម្ពជុា 
(SECC) បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ - 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា លោក 
បាន ឮ និង ឃើញ ការ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន ដៃល 
លើក ឡើង ថា ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកៃមុ- 
ហ៊ុន តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស 
កៃុង ពៃះ សីហនុ កំពុង រៀបចំ 

ឯកសរ ដើមៃបី ចុះ បញ្ជ ីផៃសារ ភាគ- 
ហ៊នុ កម្ពជុា ប៉នុ្តៃ សមៃប ់ SECC 
មក ដល់ ពៃល នៃះ នៅ មិន ទាន់ 
ទទលួ បាន ការ ទាកទ់ង  ផ្ទាល ់ឬ 
ឯកស រផ្លវូ ការ  ព ីកៃមុ ហ៊នុ តបំន ់
សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស   នៃះ ទៃ ។ លោក  
បន្ថៃម ថា SECC ស្វាគមន ៍ រាល ់
កៃុមហ៊ុន ដៃល ចង់ មក ចុះ បញ្ជី 
នៅ ផៃសារ ហ៊ុន កម្ពុជា ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « យើងមិន -  
ទាន់ បាន ទទួល ឯកសរផ្លូវ ការ 
ណា  មួយ ទៃ។ យើង ស្វាគមន៍ 
បើ កៃមុហ៊នុ មាន បណំង ចុះ បញ្ជ ី 
នៅ ផៃសារហុ៊ន កម្ពជុា  ដោយគៃន់  - 
តៃ កៃុមហ៊ុន តៃូវ រៀប ចំ ឯកសរ 
ឱៃយ សៃប តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ និង បទ- 
បៃបញ្ញត្តិ ដៃល មាន ជាធរមាន»។

បើ យោង តាម លោក  សុជាតិ 
បច្ចុបៃបន្ន មាន កៃុមហ៊ុនកាន់ តៃ - 
ចៃើន បាន បង្ហាញ ពី ការ ចាប់ - 

អារម្មណ៍ ក្នុង ការ ចុះ បញ្ជី នៅ 
ផៃសារ ហ៊ុន កម្ពុជា ។ 

លោក  ហោ ណាំហុង បាន 
និយាយ ថា តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិ - 
សៃស កៃងុ ពៃះសហីន ុស្ថតិ នៅ 
ចំទីតាំង ល្អ បំផុត ពៃះ នៅ ជិត 
កពំងផ់ៃ កៃងុពៃះ សហីន ុនងិ ជា 
កៃបាល មា៉ាសុនី សមៃប ់នាចំៃញ- 
នាំចូល ទំនិញ ខណៈ  ខៃត្ត ពៃះ-
សហីន ុគ ឺជា ប៉លូ សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ 
ទៃសចរណ ៍សខំាន ់ របស ់កម្ពជុា។ 
លោក បន្ថៃម ថា តាម ការ ពៃយាករ 
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស កៃុង 
ពៃះ សីហនុ នឹង រួម ចំណៃក ក្នុង 
ការ បង្កើន ទំហំ ពា ណិជ្ជ កម្ម 
ជាមួយ  ចិន ឱៃយបាន១០ពាន់ 
លានដលុា្លារ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២៣ 
ពៃម ទាំង ចលនា ពាណិជ្ជ កម្ម 
រវាង កម្ពុជា និង បៃទៃស  ផៃសៃងៗ- 
ទៀត  បាន  កាន់  តៃ ចៃើន ។

លោក  និយាយ   ថា៖ « ខ្ញុំ សូម 
គំទៃ ចំពោះ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច  ពិ - 
សៃស កៃុង ពៃះសីហនុ ដៃល 
មាន បំណង ចង់ ចូល ទីផៃសារ ភាគ- 
ហ៊នុ កម្ពជុា ដៃល នងឹ ជយួ ធ្វើ ឱៃយ 
តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស  មយួ នៃះ  
កាន់ តៃ មាន ការ អភិវឌៃឍ ខា្លាងំ នា - 
ពៃល ខាង មុខ ឆប់ៗ។

បច្ចបុៃបន្នតបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស 
កៃុង ពៃះសីហនុ  មាន  កៃុមហ៊ុន 
វនិយិោគ សរបុ ១៦៥ កៃមុហ៊នុ 
ដោយ បង្កើត   ការងរ បាន  ៣០- 
០០០កន្លៃង។ នៃះ បើ យោង តាម  
លោក Chen Jiangang។ 

លោក បៃប ់ទៀត ថា បនា្ទាប ់ព ី
ចុះ បញ្ជ ីក្នងុ ផៃសារ ភាគ ហ៊នុ កម្ពជុា 
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស នៃះ  ក៏ 
មាន ផៃនការ នងឹ បន្ត រៀបច ំចុះ- 
បញ្ជី ក្នុង ផៃសារ ភាគ ហ៊ុន នៅ កៃុង 
ហុងកុង ថៃម ទៀត ៕  LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នពំេញៈ លោកសៃ ី ជា សរិ ីជនំយួការ   
ទៃសភិបាល ធនាគរ ជាតិ នៃ កម្ពុជា 
(NBC)  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  « បាគង» ដៃល  
ជា បៃព័ន្ធ ទូទាត់ បច្ចៃក វិទៃយា អន្តរ ធនា-
គរ  ហើយ តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ 
នៅ ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ គ ឺដើមៃប ីឆ្លើយតប នងឹ 
ការ អភវិឌៃឍ  បច្ចៃកវទិៃយា ហរិញ្ញ វត្ថ ុ(Fin-
tech)  របស់ កម្ពុជា   និង ជា ការ  ពងៃីក 
វសិល ភាព នៃ វសិយ័ ហរិញ្ញវត្ថ ុទៅដល ់ 
បៃជាជន ដៃល មនិ មាន គណន ីធនាគរ  
ប៉នុ្តៃ បៃពន័្ធ នៃះ មនិ បមៃើ ជា របូយិ បណ័្ណ 
ឌីជីថល ធនាគរ កណា្តាល ឡើយ   ។

លោកសៃី ជា សិរី បាន ធ្វើ អតា្ថាធិ-
បៃបាយ បៃប នៃះ នៅ ក្នុង អំឡុង នៃ កិច្ច ពិ-
ភាកៃសា តាម អនឡាញ  ស្ដីពី  «  បៃក់ នៅ 
ក្នងុ សតវតៃសរ ៍ទ២ី១ -តនួាទ ីអ្វ ីខ្លះ សមៃប ់  
រូបិយ ប័ណ្ណ ឌីជីថល និង កាក់ សកល 
របស ់ ធនាគរ កណា្តាល» ដៃល  តៃវូបាន  
រៀប ច ំឡើង ដោយ អង្គការ  OECD កាល-  
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។ លោកសៃី  បាន បន្ត ថា  
បៃទៃស កម្ពុជា នឹង តៃូវ ការ ពៃល វៃលា 
ជា  ចៃើន ទៀត សមៃប់ ការ បៃើបៃស់ 
ពៃញ លៃញ នៃ រូបយិប័ណ្ណ ឌជីថីល  ជា 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ មួយ ឆ្ពោះ ទៅ រក សៃដ្ឋ កិច្ច 
ឌីជីថ ល។  

លោកសៃី បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា មាន 
បរុៃ លក្ខខណ្ឌ ជា ចៃើន សមៃប ់បៃទៃស  
កម្ពជុា ក្នងុ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ទៅ រក របូយិ បណ័្ណ  
ឌជីថីល  ដោយ លើក ឡើង ថា សមៃប ់

បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ ដូចជា កម្ពុជា   
មាន ឧបសគ្គ ជា ចៃើន  ចពំោះ លទ្ធ ភាព  
ទទួល បាន អគ្គិសនី បៃើ បៃស់  គឺ ទី១ 
( អគ្គិសនី បៃកប ដោយ និរន្ត រភាព) 
លទ្ធ  ភាព ទទួល បាន ការ តភា្ជាប់   ទី២ 
លទ្ធភាព ទទលួ បាន ទរូសព័្ទ ស្មាតហ្វនូ 
តម្លៃ ទាប  ចំណៃក ទី៣ និង ទី៤  គឺ 
អក្ខរកម្ម ឌីជីថល សមៃប់ បៃជាជន 
ហើយបនា្ទាប់  មក អក្ខរកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖«ទាំង នៃះ គឺ ជា 
បញ្ហា  បៃឈម  ហើយ សមៃប ់បញ្ហា រយៈ-
ពៃល  វៃង យើង អាច និយាយ អំពី  ការ- 
វនិយិោគ  ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  វា នងឹ តៃវូ  
ការ ពៃល វៃលា បន្តចិ។ វា អាច ធ្វើ ទៅ  បាន  
ប៉នុ្តៃ ដចូ ដៃលខ្ញុ ំបាន នយិាយ  យើង  នងឹ  
តៃវូ ធ្វើ ការងរ យា៉ាង សកម្ម  ជា ពសិៃស  
រដា្ឋា ភិបាល តៃូវ តៃ ខិតខំយា៉ាង ខា្លាំង លើ 
តមៃូវការ មូលដា្ឋាន របស់ បៃជាជន»។ 

លោក សៃ ីជា សរិ ីបញ្ជាក ់ថា ៖ «Libra 
( រូបិយប័ណ្ណ ឌីជីថល របស់ កៃុមហ៊ុន 
ហ្វៃស ប៊ុក) បង្កើត ផលិតផល  របស់ 
ពកួ គៃ នៅ ក្នងុ មធៃយាបាយ មយួ ដៃល វា 
តៃវូ បាន បៃើបៃស ់ឆ្លង កាត ់បៃតបិត្តកិារ  
ពៃដំៃន   ហើយ នោះ ជា ការ ល្អ បៃសើរ។ 
នៅ ពៃល នៃះ វា ឈាន ដល់ បៃទៃស 
នៃះ តៃូវ តៃ ប្តូរ ទៅ ក្នុង រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង 
សៃកុ  បៃហៃលជា បៃក ់ដលុា្លារ អាមៃរកិ  
និង បៃតិបត្តិការ  នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ។ 
ដចូ្នៃះ ជា មលូដា្ឋាន  វា នងឹ ជយួ ដល ់បៃជាជន  
ឱៃយ ល្អ បៃសើរ »។ 

លោក សៃី លើក ឡើង ថា៖« ខ្ញុំ គិត ថា 

បញ្ហា បៃឈម ដ ៏សខំាន ់ ចពំោះ របូយិ បណ័្ណ 
ឌីជីថល  ទី១ គឺ អ្វី ដៃល តៃូវ បៃើបៃស់  
និង អ្វី ដៃល យើង ចង់ បាន ពីវា។  វា តៃូវ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ ទនំើប ឬ មាន អ្វីៗ  ដៃល យើង 
ចង់ បាន។  បើ ពិចារណា  ឱៃយ គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយ  វា អាសៃយ័ លើ ការ បង្កើត ឡើង 
ហើយ អ្វ ីដៃល យើង បាន បង្កើត ឡើង  គ ឺ
ពាក ់កណា្តាល កនូកាត ់ជា ចរន្ត ឌជីថីល 
របស់ ធនាគរ កណា្តាល និង ជា បៃព័ន្ធ  
ទទូាត ់ឆ្អងឹ ខ្នង  ប៉នុ្តៃ យើង តៃវូ ការ បៃពន័្ធ 
ទទូាត ់ឆ្អ ឹងខ្នង ជាង អ្វីៗ  ផៃសៃង ទៀត  ដចូ្នៃះ  
យើង បង្កើត ឡើង ដើមៃបី ឱៃយ តៃវូ តាម តមៃវូការ  

របស ់យើង។   ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំគតិ ថា យើង មនិ 
គរួ បារម្ភ ខា្លាងំ ពៃក ជាមយួ នងឹ ឈ្មាះ  ឬ 
បច្ចៃកវិទៃយា នៃះទៃ »។ 

កៃមុ ហ៊នុ  Facebook កពំងុ កណំត ់
ទសិដៅ ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០ ដើ មៃបី ដាក ់ 
ឱៃយ ដំណើរការ  រូបិយប័ណ្ណ ឌីជីថល ពិភព- 
លោក របស់ ពួកគៃ  ដៃល ហៅ ថា Li-
bra។  ចក្ខ ុវសិយ័ នៃ អ្នក បៃើបៃស ់២,៥ 
ពាន ់លាន នាក ់របស ់កៃមុ ហ៊នុ Face-
book ដៃល ទទួល យក  រូបិយ ប័ណ្ណ 
Libra  បាន បណា្តាល  ឱៃយ មាន ការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ យា៉ាង តឹងតៃង ពី កៃុម និយតករ 

ពភិពលោក  ដោយ មាន មនសុៃស ជា ចៃើន  
បារម្ភ ថា ការ ដាក់  ឱៃយ ដំណើរ ការ របស់ 
រូបិយ ប័ណ្ណ នៃះ  អាច កាត់ បន្ថយ  ការ- 
គៃប់ គៃង ថា្នាក់ ជាតិ លើ ចរាចរ ណប៍ៃក់  ។ 
នៃះ បើ យោងតាម ទីភា្នាក់ ងរព័ត៌ មាន  
Reuters ដៃល បានរាយ ការណ៍  
កាល ពី ខៃ មៃស ។

ធនាគរជាតិ នៃ កម្ពុជា បាន ដាក់ ឱៃយ 
ដំណើរការ ជា ផ្លូវការ បៃព័ន្ធ  បាគង  
កាលព ីថ្ងៃទ ី២៨ ខៃ តលុា  សមៃប ់ការ 
អភវិឌៃឍ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ បៃពន័្ធ ទទូាត់  
ស្នូល  ដើមៃបី ធ្វើ  ឱៃយ មាន ដំណើរ ការ អន្តរ 
បៃតបិត្តកិា ររវាង ធនាគរ នងិ គៃឹះស្ថាន- 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុបៃកប ដោយ សវុត្ថភិាព បៃសទិ្ធ-
ភាព  សនៃស ំការ ចណំាយ  ហើយ សខំាន ់
ជាង នៃះ ទៅ ទៀត គឺការ ជំរុញ បរិយា- 
ប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ  ក្នុង វិស័យសៃដ្ឋកិច្ច ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី១៨ ខៃ កក្កដា  ដល់ 
ថ្ងៃទី  ២៨ ខៃ  តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន 
សមាជិក ដៃល ចូលរួម នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ 
បាគង បាន កើន ឡើង ដល់  ១៨ ក្នុង 
ចំណោម នោះ ១៦  គឺជា ធនាគរ និង 
គៃឹះស្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុនងិ ២គជឺា  កៃមុហ៊នុ  
ផ្ដល់ សៃវា ទូទាត់ ។ ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ 
ធនាគរ និង គៃឹះស្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ និង  
កៃុម ហ៊ុន  ផ្ដល់សៃវា ទូទាត់ ២៤ ផៃសៃង- 
ទៀត  តៃូវ បាន ផ្ដល់  ការ អនុញ្ញាត ជា 
គោលការណ ៍  ឱៃយ កា្លាយ ជាសមាជកិ  នៅ 
ក្នុង បៃព័ន្ធ បាគង នៃះ ហើយ កំពុង 
រៀបច ំ សកិៃសា បច្ចៃកទៃស  នៃការត ភា្ជាប ់ 
បៃព័ន្ធនៃះ ៕LA 

SECC នៅ មិន ទាន់ ទទួល បាន លិខិត សំុ ចុះ បញ្ជ ីពី តំបន់ សេដ្ឋកិច្  ពិសេសកេងុ ពេះសីហនុ 

លោកសេ ី        ជា សេរី៖កម្ពជុា តេវូ ការ ពេល ចេើនទៀតសមេប់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

លោកសេ ីជា សិរី  ចូល រួម កិច្ច ពិភាកេសាតាម អនឡាញ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី
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NagaCorp Ltd ប្រកាស ផ្រនការ  ...ភាគហុ៊ន អាកាសចរណ៍ ហក់ ឡើង  ស្រប វត្តមានវ៉ាក់សំាង
ត ពី ទំព័រ ១...នៃះ បើ   តាម  សៃចក្ដី - 

បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ កៃុមហ៊ុន។
សៃចក្ដ ីបៃកាស  ឱៃយ ដងឹ ថា រមណយី- 

ដ្ឋាន រមួ បញ្ចលូ គ្នា មនិមៃន លៃបៃង ភ្នាល ់
នៃះ  បាន ជួល ដី ទំហំ   ៧៥  ហិកតា រយៈ- 
ពៃល ៥០ឆ្នា ំដៃល មាន ចមា្ងាយ បៃហៃល  
៥០០ ម៉ៃតៃ នា ភគ ខាង តៃបូង នៃ តំបន់ 
បៃសាទ អង្គរវត្ត។

កៃុម អ្នក រៀបចំ ផៃនការ សា្ថាបតៃយករ 
នៃ រមណីយដ្ឋាន រួម បញ្ចូល គ្នា នៃះ  គឺ 
ជា កៃុមហ៊ុន សា្ថាបតៃយកម្ម ចំនួន ២ រួម- 
មាន កៃមុ  ហ៊នុ Steelman Partners 
នងិ កៃមុ ហ៊នុ Gensler ដៃល ជា កៃមុ- 
ហុ៊ន មាន មូល ដ្ឋាន នៅ អាមៃរិក និង មាន  - 
កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ លៃបី លើ ឆក អន្តរជាតិ ។  

កៃមុ ហ៊នុឱៃយ  ដងឹ ទៀត ថា គមៃងនៃះ 
នងឹ មាន ឈ្មោះ បណ្ដោះ អាសន្ន  Ang-
kor Lake of Wonder (ALOW) 
ដៃល  នងឹ រមួ មាន សណ្ឋាគរ សនួ ទកឹ- 
កមៃសាន្ត សួន ចៃបារ  កន្លៃង កមៃសាន្ត តាម- 
ទឹក សាល បៃជុំ អគរ សន្និសីទ និង 
ពពិរ័ណ៍ កន្លៃង ទាក ់ទាញ ផ្នៃក វបៃបធម ៌
ហាងអាហារ និង ហាង សៃ   ។ ល ។ 

លោក ស៊នុ ចណំន នាយកទចីាត-់  
ការ រដ្ឋបាល ខៃត្ត សៀម រាប បានបៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារថា គមៃង 
នៃះ ស្ថតិ នៅ ភូមិ  បឹង ដូនបា៉ា សង្កាត់ស្ល - 
កៃម  កៃុង សៀម រាប ។

លោក ថា៖  «ការ វនិយិោគ នៃះ គ ឺសៃប 
នឹង ផៃនការ មៃ របស់ កៃសួង  ទៃសចរ ណ៍ 
ដើមៃបី   ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវទៃសចរ    កាន់តៃ - 
ចៃើន ថៃម ទៀត ឱៃយ មក ទសៃស នា ខៃត្ត  

សៀមរាប ។ យើងនងឹ មាន ផលតិ ផល 
ថ្មីមួយ ទៀត  ដៃលជា រមណីយ  ដ្ឋាន 
សបិៃបនមិតិ្ត នងិ វបៃបធម ៌ដៃល ភ្ញៀវ អាច 
សា្នាក់ នៅ កាន់ តៃ យូរ នៅទីនៃះ  »។

លោក តុប សុភ័ក អ្នក នាំ ពាកៃយកៃ- 
សងួ ទៃសចរណ ៍បាន សា្វាគមន ៍គមៃង  
វិនិយោគ នៃះ ដោយលោក  សងៃឃឹម ថា 
ផលិត ផល ទៃសចរណ៍ ថ្មី នៃះ នឹង ជួយ 
លើក កម្ពស់ វិស័យ ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា 
ឱៃយ កាន់ តៃ រីក ចមៃើន ថៃម ទៀត។  

លោក ថ្លៃងថា៖ «ជា គោល ការណ៍ 
របស់ រដ្ឋា ភបិាល  កដ៏ចូ ជា កៃសួងទៃស- 
ចរណ៍  យើង គំ ទៃ គៃប់ការ វិនិយោគ 
ដៃល   សៃប  តាម ចៃបាប ់អនញុ្ញាត  ហើយ 
ការ វនិយិោគទាក ់ទង នងឹវសិយ័  ទៃស-
ចរណ៍  វា ពិត ជាបាន រួម ចំណៃក អភិវឌៃឍ  
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ជួយ  បង្កើត ការ ងរ ជូន 
បៃជាពល រដ្ឋ  នៅក្នុង មូល ដ្ឋាន»។ 

ការរៀបចំ ផៃនការ មៃ តៃូវ ពឹង ផ្អៃក 
តាម គំនិត នៃ ការ បង្កើត ឱៃយ មាន ភព រីក - 
រាយ  និង ការ លៃង តាម ដៃល អាច ធ្វើ - 
ទៅ  បាន  នៅ ក្នុង រម ណីយ ដ្ឋាន នៃះ។

Naga Corp  បាន រាយការណ ៍កាល 
ព ី ថ្ងៃ ទ ី ២៧  ខៃ សហីា  ឆ្នានំៃះ  ថា  កៃមុ- 
ហ៊នុ  រក បៃក ់ចណំៃញ សទុ្ធ ជាង  ២០,៦   
លាន ដុលា្លារ នៅ រយៈ ពៃល  ៦ ខៃ ដំបូង 
ឆ្នានំៃះ   ធ្លាក ់ចុះ  ៩១,៦ ភគ រយ បើធៀប  
ទៅ នងឹ រយៈ ពៃល ដចូ គ្នា កាលព ីឆ្នាមំនុ   
ពៃះ តៃ  វិបត្តិ   កូវីដ១៩ ។  រីឯ  បៃក់ 
ចណំលូ បាន ធ្លាកច់ុះ  ៥៧,៧  ភគរយ 
ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូចគ្នា  ឆ្នាំ មុន មក 
តៃឹម  ៣៧៧,៥  លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ទកី្រងុហងុកងុៈ តម្លៃ ភគ ហ៊នុ របស ់
កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ អាសុីបាន 
ហក់ ឡើង នៅថ្ងៃ អង្គារដៃល រុញ  ចៃន 
ដោយ ពត័ម៌ាន ដៃល ថា  វត្តមាន វា៉ាកសំ់ាង  
ថ្ម ី មាន បៃសទិ្ធភព បៃឆងំ នងឹ វរីសុ ករូ៉ណូ  
ដៃល ជា  ក្ត ីសងៃឃមឹ  ដៃល ថា  ពភិព លោក 
នឹង  ចាប់ ផ្តើម ងក ទៅ រក ភព បៃកៃតី 
ឡើង វិញឆប់ៗ ។ 

ទោះ ប ីជា យ៉ាង ណ   ទផីៃសារ  ភគហ៊នុ 
ធំ ៗ  នៅ អាសុី ខិតខំ   បៃឹងបៃង ដើមៃបី 
បៃើបៃស ់ការ កើន ឡើ ង      របស ់   ផៃសារហ៊នុ 
Wall Street  ជាមូល ដ្ឋាន គៃះឹ  ដោយ- 
សារតៃ   អ្នក វិនិយោគ ជា ចៃើន ងក 
ទៅរក  កៃុមហ៊ុន បច្ចៃក វិទៃយា  និង អ្នក- 
ផៃសៃង ទៀតដៃល ទទួល បាន ផល- 
បៃយោជន៍ អំឡុង ពៃល នៃ ការ រីក រាល-   
ដល វីរុស កូរ៉ូណ ។ 

ករណី ឆ្លង វីរុស កំពុង មាន សម្ទះុ កើន-  
ឡើង ទទូាងំ សហរដ្ឋ អាមៃរកិ នងិអរឺ៉បុ  
និងក្តី បារម្ភ ដៃល ថា  សមាជិក សភ 
អាមៃរកិ ទាងំ ឡាយ នៅ ទកីៃងុ វា៉ាសុនី តោន   
ទំនង ជា មិន យល ់ពៃម អនមុត័ នវូ កញ្ចប់  
ជរំញុ សៃដ្ឋកចិ្ច ណ មយួ  មនុដណំច-់ 
ឆ្នាំ នៃះ  ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន ក្តី ពៃួយ បារម្ភ 
ដល់ ទីផៃសារ ជួញ ដូរ ។ 

 អារម្មណ ៍ក្នងុ ចណំម ពាណជិ្ជករ មាន  
សម្ទុះ ឡើង វិញ នៅ ខៃ នៃះ បនា្ទាប់ ពី ការ - 
ឈ្នះ ឆ្នាត របស់  Joe Biden បាន 
តៃួសតៃយ ផ្លូវ សមៃប់ ភព បៃកដ- 
បៃជា បន្ថៃម ទៀត នៅ លើ ពិភព លោក  
ហើយ កៃុមហ៊ុន ឱសថ  យកៃស  Pfizer  
និង BioNTech  បាន បៃកាស ថា 
វា៉ាកស់ាងំបៃឆងំ   វរីសុ របស ់ពកួ គៃ មាន 
បៃសិទ្ធ ភព ជាង៩០ ភគរយ ។

ព័ត៌មាន នៃះ នាំ ឱៃយ មានក្តី សងៃឃឹម 
ចពំោះ សៃដ្ឋកចិ្ច ពភិព លោក អាច ចាប-់ 
ផ្តើម ងក ទៅភពបៃកៃតីវិញ ឆប់ ៗ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ដៃល ទសៃសនវិស័យ 
សៃដ្ឋកិច្ច តៃូវ បាន គៃ ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភព 
ជា ថ្មី  ពៃល ដៃល កៃុមហ៊ុន បច្ចៃកវិទៃយា 
ជីវសាសៃ្ត អាមៃរកិ Moderna  អះអាង 
ថា  លទ្ធផល ធ្វើ តៃស្ត  បង្ហាញ ថា  វា៉ាកស់ាងំ   
របស់ ខ្លួន  មាន បៃសិទ្ធភព រហូត ដល់ 
ទៅ ៩៤,៥ ភគរយ ឯណះ ។ 

អ្នកវិទៃយា សាស្តៃ ផ្នៃក ជំងឺ ឆ្លង កំពូល 
របស ់សហរដ្ឋ អាមៃរកិ លោក  Anthony 
Fauci បាន សាទរ ចពំោះ ការ បៃកាស 
នៃះ ថា ជា៖«គរួ ឱៃយ ចាប ់អារម្មណ ៍ ណស់   
ហើយ វា ពិតជា លទ្ធផល  ដ៏ វិសៃស- 
វិសាល ណស់ » ។

សន្ទសៃសន៍ ភគ ហ៊ុន  របស់ កៃុមហ៊ុន 
ធំៗ  ទាំង ៣នៅ  Wall Street  បាន 
កើន ឡើង ខ្ពស់  ដោយ ភគហ៊ុន   Dow  
និង  S&P 500 បាន កើន ឡើង ដល់ 
កមៃិត ខ្ពស់ បំផុត នៃ កំណត់ តៃ ថ្មី ។

ទោះបី ជា យ៉ាងណ  អាសុី មិន អាច 
រកៃសា សម្ទុះ ខា្លាំង ពី ថ្ងៃ មុន បាន ទៃ ដោយ 
ផៃសារហ៊នុ  ទ ីកៃងុ តកូៃយ ូ  មានភពថៃរ   នងិ 
ផៃសារហ៊ុន នៅ ទីកៃុង  Shanghai  របស់ 
ចិន  ទីកៃុង  សៃអ៊ូល របស់ កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង   
និង ទី កៃុង Wellington របស់ បៃទៃស 
នវូៃល សៃឡង ់   ស្ថតិនៅ លើ បនា្ទាត ់កៃហម     
ខណៈ ពៃល ដៃល ផៃសារភគហ៊នុ ទកីៃងុ 
ហងុកងុ   ទកីៃងុ សុដីន ី បៃទៃស សងិ្ហបរុ ី 
ទីកៃុង តៃបុ ិ និង ហៃសា ការ តា កើន ឡើង  
ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ ៕ AFPឯកសារ បង្ហាញ ពី ការ ស្រវជ្រវវ៉ាក់សំាង  ន្រ ក្រមុហុ៊ន BioNTechរបស់ អាម្ររិក។ AFP

ធូ វិរៈ

ភ្នំព្រញ: សហព័ន្ធ សៃូវ អង្គរ កម្ពុជា 
(CRF)បាន  ចៃន ចោល  កា រចោទ បៃកាន ់  
របស់  អតីត សកម្ម ជ ន គណបកៃស   សង្គៃះ-  
ជាតិ ដៃល ចោទ  ថា   អង្ករកម្ពុជា ដៃល 
នាចំៃញ   ទៅ កាន ់ទផីៃសារបៃទៃស  អសូ្តៃល ី  
ជាប ់ពាក ់ពន័្ធនងឹ ការ រលំោភ សទិ្ធ ិមនសុៃស  
ហើយ CRF  បាន   ស្នើ កុ ំឱៃយ យក  កសកិរ 
ធ្វើ ជាឈ្នាន់ នយោបាយ និងបំផ្លាញ 
ទីផៃសារ អង្ករ កម្ពុជា ដៃលរក បាន មក 
ដោយ លំបាក ។

សៃចក្ត ីថ្លៃងការណ ៍របស ់ CRFចៃញ 
ផៃសាយ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទបានសម្តៃង ការ- 
សោក សា្តយ  នងិ ហសួ ចតិ្ត ជា ខា្លាងំ ចពំោះ  
សកម្មភព ថ្មីៗ នៃះ របសស់កម្មជន  អតតី 
គណបកៃសសង្គៃះ ជាតិ ១ កៃុម តូច ដៃល  
ដឹក នាំ ដោយ បុគ្គល ឈ្មោះ  ខៀវ ដរា៉ា 
ដៃល តំាង ខ្លនួ ជា តំណង ឱៃយ ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ - 
អូស្តៃលី បាន ដក់ ញត្តិ ទៅ តំណង- 
រាសៃ្ត អូស្តៃលី មួយ រូប ដោយ ចោទ ថា 
អង្ករកម្ពជុា ដៃល បាននងិ កពំងុ នាចំៃញ  
ទៅ បៃទៃស អូស្តៃលី ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការ រំលោភ សិទ្ធិ មនុសៃស ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ បន្តថា នៃះ ជា - 
ការ បៃឌតិ រឿង ដៃល គ្មោន មលូ ដ្ឋាន  នងិ 

ទឡ្ហីករណ៍ ពិត   កៃពី ការ ចង់ បំផ្លាញ  
ផល បៃយោជន៍ របស់ បៃទៃស កម្ពជុា ជា - 
ពិសៃស ផល បៃយោជន៍ របស់ កសិករ 
ខ្មៃរ ដៃល តណំង ឱៃយ បៃជាជន១ ភគ ធ ំ
ជា កមា្លាំង ចលករ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច ។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍បញ្ជាកថ់ា៖«CRF 
សមូ ធ្វើ ការ ចៃនចោល ទាងំ សៃងុ នវូ ការ  
លើក ឡើង នៅក្នងុ ញត្ត ិរបស់ កៃមុ   សក ម្ម   - 
ជន  អតតី គណបកៃស សង្គៃះ  ជាត ិបៃចា ំ
តបំន ់មយួ នៃ បៃទៃស អសូ្តៃល ី។  យើង  
សមូ ស្នើសុ ំកុ ំឱៃយ យក បៃជា កស ិករ  ធ្វើ ជា  
ឈ្នាន់ នយោបាយ  និង បំផ្លាញ ទីផៃសារ 
សៃវូ   អង្ករ របស ់កសកិរ  ហើយ គរួ ណស ់
តៃ គតិ គ ូរជយួ រក ទី ផៃសារ  ជនូ បៃជា កសិករ  
ខ្មៃរ វិញ ទើបជា ការ បៃសើរ» ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃងការណប៍ានឱៃយ ដងឹទៀតថា 
វិស័យ  សៃវូ អង្ករ បាននិងកំពុង ផ្តល់ការ - 
ងរ ជូន  បៃជា ជន កម្ពជុា បៃមាណ ជា ៣៧ 
ភគរយឬ ជាង៣,២លាននាក់ (សៃ្ត ីចំនួ ន 
១,៦ លាននាក់) សៃប ពៃល ដៃល កម្ព ុជា  
កំពុង ទទួល រង ឥទិ្ធ ពល ហានិ ភ័យ នៃ ជំងឺ 
រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ១៩ គៃះ រាំង ស្ងួត 
កាលពីពាក់ កណ្ដោល រដូវ វសៃសា  និង  
គៃះ ជំនន់ទឹក ភ្លៀង នៅ ចុង រដូវ វសៃសា ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ បន្ថៃម ថា៖«CRF  
កស៏មូ អពំាវនាវ ដល ់បៃជា កសកិរ  នងិ 

មហាជន ទាងំ ក្នងុសៃកុ  នងិ កៃ សៃកុ 
សមូ កុ ំឱៃយ ជឿ តាម ការ បៃឌតិ  ការ ញុះញង ់ 
របស ់កៃមុ ជៃលុ នយិម ទាងំ នោះ ហើយ  
CRF កដ៏ចូជា កសកិរ ខ្មៃរ ទទូាងំ បៃទៃស  
សមូ ថ្លៃង អណំរគណុ ដល ់បៃទៃស នានា 
ជា ពសិៃស បៃទៃស អសូ្តៃល ីដៃល បាន  
នងិ កពំងុ ជយួ ដល ់វសិយ័ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា  
ឱៃយ មាន ភព រីក ចមៃើន មក ដល់ ពៃល- 
បច្ចុបៃបន្ន »។

លោក ចាន ់សឃំុាង អន ុបៃធន CRF 
និង ជា នាយក  បៃតិបត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន 
Signature of Asia Co., Ltd ដៃល   
នាំ ចៃញ អង្ករ  បាន ឱៃយ ដឹងថា ការ ចោទ - 
បៃកាន់ របស់ ពួកគៃ គ្មោន កា រពិតទៃ។ 

លោក និយយ ថា៖«ការ ចោទ បៃកាន់ 
របស ់គត ់ដោយ អត ់មាន  មលូ ដ្ឋាន ចៃបាស ់
ដៃល ភ្ជាប់ ទៅ នឹង  រឿង នយោ បាយ   ដើមៃបី  
បង្កើត ឱៃយ មាន តៃ បញ្ហា  ហើយ គត់ មិន- 

មាន ជួយ អ្វ ីដល់ បៃជាជន ខ្មៃរនោះទៃ» ។ 
CRF  បាន ឱៃយដឹង ថា កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ - 

បៃងរបស់ បៃជា កសិករ ក្នុងការ ដំដុះ 
បានធ្វើ ឱៃយ កតិ្ត ិនាម នៃគៃប ់អង្ករកម្ពជុា 
មាន គណុភព  នងិ តៃវូ បាន ទទលួ សា្គាល ់ 
ថា ជាអង្ករ ដៃល ល្អ បំផុត លើ ពិភព លោក  
តាម រយៈ ការ ឈ្នះ ពានរង្វានអ់ង្ករល្អ បផំតុ  
លើ ពិភព លោក (The World Best 
Rice) ចំនួន ៤លើក  រួច មក ហើយ គឺ 
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១២- ២០១៣- ២០១ ៤ 
និង ឆ្នាំ២០១៨ ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  ថា ៖«ការ ចោទ - 
បៃកាន់ ដៃល លើក ឡើង ដោយ កៃមុ អគិ ត 
មយួ ចនំនួ នោះគ ឺជា ចៃតនា អាកៃក ់ក្នងុ 
ការ បំផ្លាញ កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ អង្ករ ខ្មៃរ  និង 
មោទនភព របស់ បៃជាជន ខ្មៃរ»។

យោង តាមរបាយការណ ៍នាចំៃញ អង្ករ 
កម្ពជុា បាននា ំចៃញ អង្ករ ជាង ៥៣ មុនឺ 
តោន ទៅ កាន់ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ  ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ១០ខៃ ដើមឆ្នាំ២០២០  កើន  
១៧,១១ភគ រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល ដចូគ្នា កាលព ីឆ្នាមំនុ ដោយ ទទលួ  
បាន បៃក់ ចំណូល ចំនួន ២៦៦,៤៤ 
លាន ដលុា្លារ ។  អង្ករ ៦ ភគរយ  នៃ ចណំៃក 
ខាងលើ តៃូវ បាន នាំចៃញ  ទៅ អូស្តៃលី 
និង  នូវៃលសៃឡង់៕ LA

CRF ស្នើ  អ្នកនយោបាយ កំុ បំផ្លាញ ទីផ្រសារ អង្ករ របស់ កម្ពជុា 

កសិករ  ប្រមូល ស្រវូ ច្រក ការុង  មុន នឹង ដឹក យក ទៅ កាន់ រោងម៉ាសីុនកិន ស្រវូ ។ រូបថត រា៉ាហីុម



សុខ ស្រីលុច 

ការចុះហត្ថលេខាលើភាពជា-
ដេគូសេដ្ឋកិច្ចគេប់ជេុងជេយ
ក្នុងតំបន់(RegionalCom-
prehensiveEconomic-
Partnership-RCEP)នៅឯ
កិច្ចបេជំុកំពូលថ្នាក់តំបន់មួយនៅ
ទីកេុងហាណូយបេទេសវៀត-
ណាមកាលពីថ្ងេទ១ី៥វចិ្ឆកិាថ្មីៗ 
គឺជាសារបង្ហាញទៅកាន់មេដកឹ-
នំាធំៗ លើសកលលោកជាពិសេស
សហរដ្ឋអាមេរកិអពំីការសមេច
បាននវូទផីេសារដ៏ធំបផំតុរបស់ពិ-
ភពលោកជាពិសេសគឺសមត្ថភាព
ថ្នាក់ដឹកនំាក្នងុតំបន់ដេលសមេច
បាននូវកិច្ចពេមពេៀងនេះ។
ចពំេលមានសណំរួជុវំញិការ-

ចលូរមួរបស់ទីកេងុវ៉ាសុនីតោន
នៅអាសុីចំពោះ RCEPអាច
ជួយពងេឹងជំហររបស់បេទេស
ចនិឱេយកាន់តេរងឹមាំក្នងុនាមជា
ដេគូសេដ្ឋកចិ្ចជាមយួអាសុអីា-
គ្នេយ៍ជបុ៉ននិងកូរ៉េដោយធ្វើ
ឱេយបេទេសចិនដេលជាសេដ្ឋ-
កិច្ចធំបំផុតទី២ របស់ពិភព-
លោកស្ថតិក្នងុជហំរមយួបេសើរ
ជាងមុនដើមេបីបង្កើតចេបាប់
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់។
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមាន

វត្តមានទាងំនៅក្នងុRCEPទាងំ
នៅក្នុងភាពជាដេគូអន្តរបា៉ា-
សុីហ្វិក (Trans-Pacific-
Partnership-TPP)ដោយ
ទកុឱេយសហរដ្ឋអាមេរកិដេលជា
សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភព-
លោកនៅកេប្លុកពាណិជ្ជកម្ម
សេរីទាំង២ដោយសារតេរដ្ឋ-
បាលលោកDonaldTrupm
បានសមេចដើរចេញពី TPP
កាលពីឆ្នាំ២០១៧ខណៈដេល
ឥណា្ឌាក៏បានដកខ្លួនពីRCEP
កាលពីខេវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៩ផង-
ដេរ។ផ្ទយុមកវញិRCEPអាច
ជយួទីកេងុប៉េកាងំឱេយកាត់បន្ថយ
ការពងឹផ្អេករបស់ខ្លនួលើទផីេសារ
និងបច្ចេកវិទេយាកេបេទេសដេល
ជាការផ្លាសប់្តរូកាន់តេសុីជមេ
ជាមួយទីកេុងវ៉ាសុីនតោន។
RCEPដេលតេូវបានចុះ-

ហត្ថលេខាដោយបេទេសចនំនួ
១៥នៅតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក

នេះគឺជាសញ្ញាដេលអាចមើល-
ឃើញថសហរដ្ឋអាមេរកិបាន
ដកថយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ-
ពភិពលោកកេមរដ្ឋការរបស់
លោក Trump។ វក៏ជាការ-
ជំរុញឥទ្ធិពលភូមិសាស្តេន-
យោបាយរបស់ចនិនងិអាចបង្ក
ជាបញ្ហាបេឈមដល់លោកJoe
Bidenដេលចង់លើកស្ទួយ
សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជា
មហាអំណាចបា៉ាសុីហ្វិក ប៉ុន្តេ
កំពុងបេឈមមុខនឹងឧបសគ្គ
នយោបាយតឹងរឹុងនៅក្នងុបេទេស
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
សមាជិក RCEP រួមមាន

សមាជិកអាសា៊ានទាំង១០
បេទេស ពេមទាំងបេទេសចិន
ជបុ៉នកូរ៉េខាងតេបូងអូស្តេលីនិង
នវូេលសេឡង។់កចិ្ចពេមពេៀង
នេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយ
ពន្ធគយជាបន្តបនា្ទាប់នាពេល
ខាងមុខ។បេទេសវៀតណាម
បានលើកឡើងថRCEPនឹង
មានចំណេក៣០%នេសេដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោក៣០%នេចំនួនបេជា-
ជនពិភពលោកនិងអាចផ្តល់-
ផលបេយោជន៍ដល់មនុសេសចំនួន
បេមាណ២,២ពាន់លាននាក់។
កេសួងហិរញ្ញវត្ថុនេបេទេស

ចិនបាននិយាយថកិច្ចពេម-
ពេៀងរបស់ប្លុកថ្មីនេះរួមមាន
ការលុបបំបាត់ពន្ធគយមួយ-

ចំនួននៅក្នុងបណា្តាបេទេស
ដេលចលូរមួអាចមានបេសទិ្ធ-
ភាពភា្លាមៗនិងខ្លះទៀតក្នងុរយៈ-
ពេលជាង១០ឆ្នាំ។
កេុមអ្នកវិភាគបាននិយាយ

ថ បើទោះបីជាស្ថិតនៅកេ
RCEP និងស្ថិតក្នុងរដ្ឋបាល
ដេលជំរុញTPPក៏ដោយ ក៏
បេធានាធិបតីជាប់ឆ្នាតលោក
JoeBidenដេលជាអតីត
អនុបេធានាធិបតីរបស់លោក
Obama ទំនងជាមិនចូលរួម
ក្នងុTPPនាពេលឆប់ៗ នេះទេ
ពេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
នឹងតេូវផ្តល់អាទិភាពលើការ-
ដោះសេយបញ្ហាការឆ្លងរាល-
ដលនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកLuongHoangThai

បេធាននាយកដ្ឋានគោល-
នយោបាយពាណិជ្ជកម្មពហុ-
ភាគីនេកេសងួឧសេសាហកម្មនងិ
ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបាន
និយាយថRCEP នឹងជួយ
កាត់បន្ថយឬលើកលេងពន្ធគយ
លើផលតិផលឧសេសាហកម្មនងិ
កសិកម្មពេមទាំងបង្កើតចេបាប់
សមេប់ការបញ្ជនូទនិ្ននយ័របស់
បេទេសវៀតណាមផងដេរ។រដ្ឋ-
មនេ្តីពាណជិ្ជកម្មឥណ្ឌូនេសុីបាន
នយិាយកាលពីសបា្តហ៍មនុថ
កិច្ចពេមពេៀងនេះនឹងចូលជា-
ធរមាននៅពេលដេលបណា្តា-

បេទេសចូលរួមបានបំពេញ
នីតិវិធីក្នុងបេទេសក្នុងការផ្តល់
សច្ចាបន័លើកចិ្ចពេមពេៀងនេះ
ក្នុងរយ:ពេល២ឆ្នាំខាងមុខ។
ចំណេកបេទេសឥណា្ឌាវិញ

បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចចរច
RCEP កាលពីខេវិច្ឆិកា ឆ្នាំ
២០១៩ប៉នុ្តេមេដកឹនាំអាសា៊ាន
បាននយិាយថកចិ្ចពេមពេៀង
នេះនៅតេសា្វាគមន៍ឥណា្ឌាឱេយ
ចូលរួម។
លោកសេីDeborahElms

មកពីមជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម
អាសុីបាននិយាយថ៖«កិច្ច-
ពេមពេៀងពាណជិ្ជកម្មសេរីដេល
មានសេប់អាចមានភាពស្មគុ-
សា្មាញជាងក្នុងការអនុវត្តបើ
បេៀបធៀបទៅនឹងRCEP។
អាជីវកម្មដេលមានចង្វាក់ផ្គត់-
ផ្គង់សកលអាចបេឈមនឹង
របាំងពន្ធគយសូមេបីតេនៅក្នុង
កចិ្ចពេមពេៀងពាណជិ្ជកម្មសេរី
(FTA)ពីពេះផលិតផលរបស់
ពួកគេមានសមាសធាតុដេល
តេវូបានផលតិនៅកន្លេងផេសេង-
ទៀត។ឧទាហរណ៍ផលតិផល
ដេលផលិតនៅក្នុងបេទេស
ឥណ្ឌនូេសុីដេលមានសមាស-
ធាតុខ្លះដកឹជញ្ជនូមកពីបេទេស
អូស្តេលីអាចបេឈមនឹងពន្ធ
ផេសេងៗនេតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម
សេរអីាសា៊ាន(ASEANFree-

TradeArea)ប៉ុន្តេនៅកេម
វិធានរបស់RCEPធនធានឬ
សមាសធាតុមកពីបេទេសសមា-
ជកិនងឹទទលួបានការផ្តល់តម្លេ
ស្មើគ្នាដេលអាចធ្វើឱេយកេមុហ៊នុ
ក្នុងបណា្តាបេទេសសមាជិក
RCEPទទួលបានការលើកទឹក-
ចិត្តឱេយរកមើលផលិតផលផ្គត់-
ផ្គង់នៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម
ដេលមានសេប់នេះ។
គួរកត់សមា្គាល់ថRCEPគឺ

ជាកិច្ចពេមពេៀងទី១ដេល
បេទេសចនិជប៉នុនងិករូ៉េខាង-
តេបងូបានចលូរមួជាមយួគ្នាក្នងុ
កិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មតេ-
មួយហើយកន្លងមកកិច្ចពេម-
ពេៀងបេបនេះតេវូបានបផំ្លាញ
ដោយជម្លាះបេវត្តិសាស្តេនិង
ការទូត។ កាលពីឆ្នាំ២០១៩
នៅពេលមានជម្លាះពាណជិ្ជកម្ម
រវងជប៉នុនងិករូ៉េខាងតេបូងដេល
មានឫសគល់ចេញពីអាណាន-ិ
គមរបស់ជប៉ុននៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
មន្តេីកូរ៉េខាងតេបូងបានថ្លេងថ
ការរឹតតេបិតពាណិជ្ជកម្មរបស់
ជប៉នុបានរលំោភលើសា្មារតីនេ
RCEP។
លោកសេីDeborahElms

នាយកបេតិបត្តិមជេឈមណ្ឌល-
ពាណិជ្ជកម្មអាសុីដេលមាន
មូលដ្ឋាននៅបេទេសសិង្ហបុរី
បាននិយាយថ៖ «បេទេស

ជប៉នុអាចនងឹរកឃើញនវូអត្ថ-
បេយោជន៍សំខាន់ៗជាមួយ
RCEP ពេះថឥឡូវនេះ
បេទេសនេះមានសទិ្ធិអនគុេះ
ដល់ករូ៉េខាងតេបូងនងិចនិដេល
មិនធា្លាប់មានពីមុនមក»។
RCEPផ្តល់នូវភាពបត់បេន

មួយចំនួនដល់សមាជិកដេល
មិនសូវមានការអភិវឌេឍដើមេបី
សមេចបានការផ្លាស់ប្តូរជាក់-
ស្តេងនិងដល់ការបំពេញកាតព្វ-
កិច្ចផ្លូវចេបាប់សមេប់បេទេស
ដេលចលូរមួឧទាហរណ៍កម្ពជុា
នងិឡាវមានពេលពី៣ទៅ៥ឆ្នាំ
ដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនវូនតីវិធិី
គយរបស់ខ្លនួ។សមេប់បណា្តា-
បេទេសដេលមានកចិ្ចពេមពេៀង
ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នា
ទៅវិញទៅមកRCEPផ្តល់
អត្ថបេយោជន៍បន្ថេម គឺការ-
បង្កើតសំណុំនេបេភពដើមរួម
ដេលនងឹជយួសមេលួដល់ការ-
ដឹកជញ្ជូនទំនិញរវងបេទេស
សមាជិកទាំង១៥។
កាលពីខេមិថុនា អ្នកសេវ-

ជេវនៅវទិេយាសា្ថានPeterson-
InstituteforInternational-
Economicsបានរកឃើញថ
RCEPដេលចណំាយពេល៧
ឆ្នាំដើមេបីចរចអាចនឹងបង្កើន
បេក់ចំណូលពិតបេកដរបស់
ចិននៅឆ្នាំ២០៣០ចំនួន០,៤
ភាគរយខណ:ដេលសង្គេម
ពាណិជ្ជកម្មនឹងកាត់បន្ថយ
ចណំលូនេះដល់ទៅចនំនួ១,១
ភាគរយ។កិច្ចពេមពេៀងនេះ
នងឹធ្វើឱេយបេទេសចនិមានសមា-
ហរណកម្មកាន់តេចេើនជាមយួ
តំបន់អាសីុដទេទៀតហើយយើង
តេវូសម្លងឹមើលអ្វីដេលអាចសមេច
បានក្នុងរយ:ពេលវេង។
ការសិកេសាមួយទៀតដេលធ្វើ-

ឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដោយអ្នក-
សេវជេវនៅសាកលវទិេយាលយ័
Queenslandនិងកេសួងហិ-
រញ្ញវត្ថុឥណ្ឌនូេសុីបានរកឃើញ
ថRCEPនងឹជយួបង្កើនសេដ្ឋ-
កចិ្ចចនិតេមឹតេ០,០៨ភាគរយ
នៅឆ្នាំ២០៣០ហើយក្នងុរយ:-
ពេលដូចគ្នានេះសង្គេមពាណិជ្ជ-
កម្មនងឹកាត់បន្ថយសេដ្ឋកចិ្ចចនិ
ចំនួន០,៣២ភាគរយ៕
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ក្រុង កាប៊ុលៈ  អនុ បៃធានា-
ធបិត ីបៃទៃស អាហ្វ ហ្គាន ីស្ថាន  
បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
កងកម្លាំង សន្តិ សុខ អាហ្វ ហ្គា-
នីស្ថាន  បាន សម្លាប់ មៃ ខ្លាង 
លៃខ ២  ដៃល បាន វាយ បៃហរ  
ទៅលើសកល វទិៃយា លយ័ កៃងុ-
កាប៊លុ យ៉ាង បង្ហរូ ឈាម  នៅ ខៃ 
នៃះ  ដៃល បាន បង្ក ឱៃយ មនុសៃស 
២២ នាក់ ស្លាប់ នោះ។ 

 លោក អាម រូល ឡាហ៍  ស-
ឡៃហ៍ បាន ថ្លៃង ថា៖ « មៃខ្លាង   
ទី ២» មិន ស្គាល់ ឈ្មោះ រូប នោះ  
តៃូវ បានគៃ  សម្លាប់  នៅ ក្នុង 
ខៃត្តបា៉ាក ់ទៀ ភាគ ខាង កើត  នងិ 
មៃខ្លាង លៃខ ៣ ដៃល ទទួល 
បន្ទុក ផ្នៃក បៃតិបត្តិការ តៃូវ បាន 
គៃ ចាប់ខ្លួន ។ 

 ខា្មោន់ កាំង ភ្លើង ទាំង ៣ នាក់  
បាន វាយ បៃហរ យ៉ាង កំរោល - 
ចូល ទៅ ក្នុង សកល វិទៃយា ល័យ 
កៃុង កាប៊ុល  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២ 
ខៃវិច្ឆិកា  ដោយ បាន បោក - 
គៃប់បៃក  និង បាញ់ កាំភ្លើង 
ស្វ័យ បៃវត្តិ  នៅ ពាស ពៃញ 

បរិវៃណ សកល វិទៃយា ល័យ  
អស់ រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ម៉ាង ។ 

 ការ វាយ បៃហរ នោះ តៃូវ - 
បាន អះអាង ដោយ កៃុម រដ្ឋ-
អ៊ិស្លាម  ទោះ បី ជា រដ្ឋាភិ បាល 
អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន  បាន ស្តី-
បនោ្ទោស ទៅ លើ កៃុម កងកម្លាំង 
តាលី បង់ ក្តី ។ 

 បៃទៃស អាហ្វ ហ្គានី ស្ថាន 
កពំងុ រក មធៃយា បាយ ដោះ សៃយ  
ជា មួយ ការ កើន ឡើង នូវ អំពើ-
ហិងៃសា  ដៃល កាន់ តៃ អាកៃក់ 
ខា្លាងំ ឡើង  ទោះ ប ីជា រដ្ឋាភ ិបាល 
បាន រៀប ចំ ឱៃយ មន កិច្ច ពិភាកៃសា 
សន្ត ិភាព  ជា មយួ កៃមុ តាល ីបង ់ 
នៅ ក្នុងបៃទៃស  កាតា ក្តី ។ 

កិច្ច ពិភាកៃសា ទាំង នោះ បាន  
ធ្វើ ឡើង បនា្ទោប់ ពី មន កិច្ច ពៃម-
ពៃៀង មួយ  រវាង កៃុង វា៉ាសុីន-
តោន  និង កៃុម អ៊ិស្លាម បៃកាន់ 
តងឹ  ដើមៃប ីដក កង កម្លាងំ យោធា 
អាមៃរិក ទាំង អស់  ចៃញ ពី អ្វី 
ដៃល បាន កា្លាយ ជា សង្គៃម 
យ៉ាងយូរ បំផុតរបស់ US នៅ 
អាហ្វហ្គានី ស្ថាន  ៕ AFP/SK

តពីទំព័រ១...លា លៃង ពី តំណៃង នៃះ ធ្វើ - 
ឡើង  កៃយ ព ីមន បាតកុម្ម តវា៉ា ទាមទារ ឱៃយ 
ដក លោក ចៃញ ពី តំណៃង ដៃល បាតុកម្ម 
នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ មនសុៃស ២នាកស់្លាប ់ នងិ រាបស់បិ 
នាក់ ទៀត រង របួស។

លោក  Manuel  បាន ឡើង កាន ់តណំៃង 
ជំនួស បៃធានា ធិបតី ចាស់ លោក Martin 
Vizcarra ដៃល តៃវូ បាន គៃ ទាមទារ ឱៃយ ដក- 
ចៃញ ព ីតណំៃង កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  សបា្ដាហ ៍មនុ  
ដោយ សរ មន ការ ចោទ បៃកាន់ ករណី សីុ - 
សំណូក ក្នងុ សភា ដៃល ការ ចោទ នៃះកា្លាយ-         
ទៅ   ជាបាតកុម្ម ទៃង ់ទៃយ ធ ំរហតូ ដល ់មន 
ការ ផ្ទុះ ហិងៃសា រវាង ប៉ូលិស និង បាតុករ ។ 

នៅ អំឡុង បាតុ កម្ម  ប៉ូលិស  បាន បាញ់ 
ឧស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នៃក  និង កាំ ភ្លើង ខ្លី បាញ់ 
សំដៅ បង្កៃប បាតុករ  ដៃល បាន បាញ់ 
កាំជៃួច និង គប់ ដុំ ថ្ម មក កាន់ ប៉ូលិស។  ជា - 
មយួ គ្នា នោះ ដៃរ  នសិៃសតិ ២នាក ់ឈ្មោះ  Jack 
Pintado  អាយុ  ២២ ឆ្នាំ  និង Inti  Sotelo 
អាយ ុ ២៤ ឆ្នា ំបាន ស្លាប ់ នងិ  មនសុៃស យ៉ាង- 
ហោច ណាស់  ២៧នាក់ ទៀត រង របួស ។ 

បនា្ទោប់ ពី ការ លា លៃង ពី តំណៃង របស់ 
លោក  Merino  រដ្ឋ មន្តៃ ីចនំនួ ១២  របូ  ដៃល 
គណៈរដ្ឋ មនៃ្ត ី ទើប តៃ បាន តៃង តាងំ ពៃលថ្មីៗ  
នៃះ  ក ៏បាន លាលៃង ដចូ គ្នា កាល ព ីពៃកឹ ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ  ខណៈ ពៃល កពុំង មន បាតកុម្មបៃ-
ឆងំ នងឹ អពំើ ហងិៃសា របស ់ប៉លូសិ  នងិ របៀប 
នៃ ការ ដោះ សៃយ បញ្ហា មនិ ល្អ របស ់លោក 
បៃធានា ធិបតី។

សភា នៅ ថ្ងៃ ដដៃល នៃះ  បាន ចៃន ចោលការ   
ដឹកនំា ដោយ កៃមុ ខាង ឆ្វៃង និយម  ដឹកនំា ដោយ  
លោក  Rocio Silva Santisteban  អតីតជា   
សកម្ម ជន សិទ្ធ ិមនុសៃស  និង ជា អ្នក កាសៃត ។ 

យ៉ាង ណា មិញ  បញ្ជី ឈ្មោះ នៃ បៃធានា- 
ធិបតី បណ្ដោះ អាសន្ន  និង អ្នក នយោបាយ 
ជាន ់ខ្ពស ់ជា ចៃើន នាក ់តៃវូ បាន រាយ នាម ក្នងុ 
បញ្ជ ីបុ៉ន្តៃ ពំុ ទាន់ មន ការ សមៃច ជៃើស រើ ស  
អ្នក ណា នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

បៃជាជន បាន ធ្វើ ដំណើរ តាម ដង ផ្លវូ ដើមៃបី 
សទរ ចំពោះ ការ ចាក ចៃញ របស់ លោក Me-

rino កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ ដោយ គៃវើទង់-
ជាតិ  សៃក បន្ទរ និង គោះ ចាន ឆ្នាងំ ប ណ្ដើរ។ 

លោកសៃ ី Clarisa Gomez  ជា មនសុៃស 
ម្នាក់ ក្នុង ចំណម អ្នក ដៃល បាន ចូល រួម 
អបអរ ការ ចាក ចៃញ របស់ លោក  Merino  
បាន នយិយ ថា  Merino បាន លា ឈបព់ ី 
តណំៃង  ដោយ សរ តៃ ដៃ របស ់គត ់បៃឡាក ់
ដោយ ឈាម  ជា ឈាម របស់ កូនៗយើង ។ 
លោក សៃី បាន បន្ថៃម ថា  សមជិក សភា 
ដៃល ដក់ គត់ ឱៃយ កាន់ អំណាច ក៏ គួរ តៃ          
ចាក ចៃញ ដូច គ្នា។

លោក Merino  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សុន្ទរ - 
កថា តាម ទរូទសៃសន ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  ថា៖ 
« ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ បៃទៃស ទាំង មូល ដឹង ថា  ខ្ញុំ លា - 
ឈប់ ពី ការងារ ហើយ ហើយ ការ សមៃច 
ដូចនៃះ គឺ ជា ទង្វើ មិន ផ្លាស់ ប្ដូរ បាន ឡើយ 
ហើយ លោក  ក៏ អំពាវ នាវ ឱៃយ បៃទៃស រកៃសា  
សន្តិភាព  និង សមគ្គីភាព »។

ការ លាលៃង ពី តំណៃង នៃះធ្វើ ឡើង ដោយ -  
សរ មន អ្នក នយោបាយ ជា ចៃើន បាន  ស្នើ 
ឱៃយ លោក ចុះ ចៃញ ពី តំណៃង  ដោយសរ ការ- 
បៃើ អំពើ ហិងៃសា បៃឆំង នឹង ពលរដ្ឋ ក្នុង 

បៃទៃស នៃះ។
បៃធាន សភា  បច្ចបុៃបន្ន លោក  Luis Val-

dez  បាន និយយ នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា 
គណបកៃស នយោបាយ ដៃល មន នីតិកាល 
ទាងំ អស ់បាន យល ់ពៃម តាមការស្នើ សុ ំ លា- 
លៃង ជា «បនា្ទោន»់ របស ់លោក បៃធានាធបិត ី
នៃះ។ លោក ក៏ មន គមៃង លា លៃងពី 
តំណៃង ដូច គ្នា។ លោក បាន និយយ ថា៖ 
«យើង គួរ តៃ ផ្ដល់ តម្លៃ ដល់ជីវិត របស់ 
បៃជាជនប៉ៃរូលើសអ្វីៗ ទាំង អស់»។  

លោក បាន បន្ថៃម ថា បើ ទោះ ជា លោក  
Merin o មិន លាលៃង ពី តំណៃង ក៏ ដោយ 
ក៏ អង្គ នីតិ បៃបញ្ញត្ត ិទំាង អស់ នឹង រៀប ចំ ដំណើរ -  
ការ ទម្លាក់ លោក  Merino  ដដៃល ។  

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា ច លាចល នយោ-
បាយ ដៃល កពំងុ កើត ឡើង នៅ ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ  
ធ្វើ ឱៃយ  ស្ថាន ភាព បៃទៃស  ប៉ៃរូ ធា្លាក់ ដុន ដប 
សៃដ្ឋ កិច្ច ដ៏ អាកៃក់ បំផុត នៅ ក្នុង សតវតៃសរ៍ 
នៃ បៃទៃស នៃះ  ខណៈ បៃទៃស នៃះ កពំងុ តៃ 
បៃឆំង នឹង ការ ឆ្លង រាតតៃបាត ជំងឺកូវើដ ១៩  
ផង  និង បៃឈម ជា មួយ នឹង  ចលាចល 
នយោបាយ ផង ៕

មេខ្លោង លេខ២នៅពី កេយក រវាយបេហារ 
សាកលវិទេយាល័យ កេុង ក បុ៊លតេូវគេសម្លោប់  

បេទេសប៉េរូមិនទាន់បានជេើសរើស...

លោក Manuel Merino ប្រកាស  លាល្រង ពីតំណ្រង កា លពី ថ្ង្រ ទី ១៥ វិចិ្ឆកា ឆ្នា ំ២០២០។ AFP

ផ្រស្រង ហុយ បន្ទាប់ ពី បំផ្ទះុ លើ ក្របួនរថយន្ត លោក អាមរូលឡាហ៍ សាឡ្រហ៍។ AFP 



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : អ្នកនិពន្ធ អង់គ្លេស 
អ្នកសេី ហ្គាបេៀល យេតទ័រ បាន 
ចេញ លក ់សៀវភៅ ទ៤ី  របស ់ខ្លនួ ស្ដពី ី
កម្ពុជា ឈ្មោះ «សេទន់ ផ្កាឈូក» 
កាលពីថ្ងេទី៩ ខេវិច្ឆិកា ចំទិវា បុណេយ 
ឯករាជេយ ជាត ិ ហើយ បេក ់ចណំលូ មយួ 
ផ្នេក តេវូបាន បេគល់ ជូន អង្គការ ជួញ ដូរ- 
មនុសេស Justice and Soul។ 

អ្នកសេ ីយេតទរ័ ចង ់ឲេយ មតិ្ដអ្នក អាន 
បាន ឃើញ នូវ ទិដ្ឋភាព ដ៏ សេស់ តេកាល  
តាម រយៈ កេសេភ្នេក តួ អង្គ ឯក នៅ- 
ទីឋាន  ដេល អ្នកសេ ី បាន ហៅ ថា ដេន ដ ី 
ដ៏ សេស់ ស្អាត  និង ជា ផ្ទះ វបេបធម៌ ។ 

ស្ដេី វ័យ ក្មេង ឈ្មោះ ឆាឡត ហ្វុន-
ទៀន ដេល ធ្វើ ដំណើរ មកកាន់ កម្ពុជា 
បំណង មក លេង មិត្ដភក្ដិ របស់ នាង  ក៏ 
បាន ជបួ មនសុេស ចណំាស ់ដ ៏អាថ ៌កបំាងំ 
ម្នាក់ នៅ លើ យន្ដ ហោះ ។ 

ពេល នាង មកដល់  នាង បាន ឃើញ 
ដេន ដ ីសវុណ្ណភមូ ិ  ពេះ សងេឃ គេង សេបង-់ 
ចីពរពណ៌ ទឹក កេចូ និង ពលរដ្ឋ មន ទឹក- 
ចិត្ដ ចេះ ជួយ យក អាស ។ កេយ មក  
នាង ក៏ បាន ដឹង រឿង រា៉ាវ ស្មុគ ស្មោញ ជា 

ចេើន រួម ទាំង ទំនាក់ ទំនង គេួសរ 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ ដេល តេវូបាន ជកី កកាយ ជា 
ហូរហេ ។ 

អ្នកសេី យេតទ័រ បាន និយាយ ថា ៖ 
« តាម រយៈ សៀវភៅ នេះ ឆាតឡត 
បាន ស្វះ ស្វេង រក ការពិត  ដោយ នាង 
តេវូ ធ្វើ ដណំើរ គេប ់ចេកល្ហក ទៅតាម ផ្លវូ 
លបំាក នងិ អារាម  ជា កន្លេង ដេល នាង 
បាន ជួប អ្នក ផ្ដល់ ឲេយ នាង នូវ បទ-
ពិសោធ ជីវិត គេប់ រសជាតិ »។ 

 ស្ដេី ដេល ចំណាយ ពេល រស់ នៅ 
កម្ពជុា ជា ចេើន ឆា្នា ំរបូ នេះ បាន បន្ដថា ៖ 
« ខ្ញុ ំចង ់ចេក រលំេក នវូ ភាព សេស ់ស្អាត 
នេ បេទេស នេះ ខ្លះៗ នៅ ក្នុង សៀវភៅ 
របស់ ខ្ញុំ ។ កេយ ពី ទទួល បាន បទ- 
ពិសោធ រស់ នៅ កម្ពុជា បាន កា្លាយ ជា 
ផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ  ហើយ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជេប ទៅ 
ដល់ អ្នក អាន »។ 

អ្នកសេីក៏ បាន បញ្ចូល តួ អង្គ ពិត ៗ  
មួយ ចំនួន ដូចជា លោក សំអូន ជា 
អ្នក រត ់រុមឺក៉  ដេល បាន កា្លាយ ជា មតិ្ដភក្ដ ិ
ហើយ អ្នកសេី ក៏ បាន រំលេច នូវ ហេតុ- 
ការណ៍ ពិត បេកដ ខ្លះ ផង ដេរ ។ 

បេលោមលោកកមេស ់  ៣៦៦ ទពំរ័ 
«សេទន់  ផ្កាឈូក» ឬ Whisper of 

the Lotus ជា រឿង រា៉ាវ ស្ដីពី ការ រង់ ចាំ  
ក៏ ដូចជា ទសេសនីយភាព និង ដំណើរ- 
សច់ រឿង ស្ដី ពី ដេនដី វេទមន្ដ ។ 

អ្នកសេ ីបាន បេប ់ ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍  ថា៖ 
« វាជា បេលោម លោក ស្ដីពី ទំនាក់-
ទំនង និង គេួសរ សេ្នហ និង អត្ដ-
សញ្ញាណ  ជា សច់ រឿង កើត ឡើង 
ដោយ មនិ គតិ ដល ់ទនំាក ់ទនំង ដ ៏សេន 
ឆា្ងាយ ដេល វាតេូវ តេ ដល់ វេលា វិល មក 
រក ការពិត »។ 

អ្វីដេល អន្ទង ចិត្ដ អ្នក សេី ឲេយ សរសេរ 
បេលោម លោក នេះ  វា បាន កើត ឡើង 
ជា ចេើន ឆា្នាំ មុន នៅពេល អ្នកសេី 
ចំណាយ ពេល ចេើន ឆា្នាំ រស់ នៅ កម្ពុជា 
ដោយសរ អ្នកសេី សេឡាញ់ បេទេស 
នេះ  និង ចង់ ផេសារភា្ជប់ តាម រយៈ ការ 
សរសេរ សៀវភៅ ។ 

អ្នកសេី មិន តេឹម តេ រំលេច នូវ ទសេស-

នីយភាព សំឡេង និង ក្លិន ប៉ុណ្ណោះទេ 
ប៉នុ្ដេ អ្នកសេ ីក ៏ចង ់នា ំអារម្មណ ៍អ្នក អាន 
ទៅ ស្គាល់ វាល សេ នេ ទី ជន បទ នៅ 
ខេត្ដ កពំត តបូ ម ីស៊បុ នៅ ផេសារ រសុេសុ ី នងិ 
ស្ថានភាព អ៊អូរ នៅ តាម ដង ផ្លវូ ក្នងុ កេងុ 
ភ្នំពេញ ។ 

អ្នកសេ ីយេតទរ័ បាន បន្ថេមថា ៖ «ខ្ញុ ំ
ចង់ ឲេយ អ្នក អាន បាន ដឹង អំពី ទឹក ចិត្ដ ដ៏ 
ល្អ របស ់ពលរដ្ឋ ខ្មេរ នងិ ស្គាល ់ព ីកម្ពជុា  
ដេល ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន ជួប បទពិសោធ តាម 
រយៈ សំណេរ របស់ ខ្ញុំ »។ 

អ្នកសេ ីបាន បេៀប ធៀប  ឆាឡត ទៅ 
នឹង ផ្កា ឈូក ដេល ដុះ លូត ចេញ ពីភក់  
ពុះពារ រហូត បាន ចេញ ផ្កា  រំលេច នូវ  
រូប  ផ្កា ដ៏ សេស់ បំពេង ។ 

អ្នកសេី បាន លើក ឡើង ថា ៖ « ក្នុង 
ពុទ្ធ សសនា ផ្កា ឈូក តំណាង ឲេយ 
សកា្ដានុពល  ហើយ ខ្ញុំ ជេើសរើស 
ចណំង  សេទន ់ផ្កា ឈកូ នេះ  ដោយសរ 
ឆាឡត ក៏ ដចូជា  ផ្កា ឈូក  បាន ពុះពារ 
ដើមេប ីជវីតិ រស ់នងិ ទទលួ ជោគ ជយ័ ក្នងុ 
ស្ថាន ភាព ដេល ធ្វើ ឲេយ នាង លំបាក»។ 

ពេល សរសេរ សច់ រឿង អ្វីដេល 
រំឭក ដល់ ការ ចង ចាំ របស់ អ្នក សេី 
គឺចម្ការស្នេហ៍ ឬ Silk Island ជា 
ភូមិឋាន រំលេច វាល សេ ដេល តួ អង្គ 
រាយ រង របស់ អ្នកសេី រស់ នៅ ទី នោះ ។ 

មន អង្គការ ជា ចេើន ដេល បាន ជយួ 
គាទំេ ដល ់កម្ពជុា ហើយ អ្នកសេ ីជេើស- 
រើស    ផ្ដល់ ការ បរិចា្ចាគ បេក់ លក់ សៀវ-
ភៅ រយៈ ពេល  ៥៧ថ្ងេ  ដំបូង ដល់ 
អង្គការ Justice and Soul ដេល 
ផ្ដល់ វគ្គ បណ្ដុះបណា្ដាល កេ សម្ផសេស 
ដល់ យុវជន ងាយ រង គេះ  និង អ្នក- 
សង្គេះ ពី ការ ជួញ ដូរ ផ្លូវភេទ ។ 

ក្នុង ឆា្នាំ ២០១០ អ្នកសេី និង ស្វាមី 
បាន មក រមួ រស ់នៅ ក្នងុ រាជធន ីភ្នពំេញ 

ជា ទី ដេល អ្នកសេី ធ្វើ ការ ជា ទីបេឹកេសា 
ផ្នេក ធនធន នៅ អង្គការ កេ រដ្ឋា-
ភិបាល មួយ ។ 

ក្នុង ឆា្នាំ ២០១២ អ្នកសេី និង ស្វាមី 
បាន  រួម គា្នា សរសេរ សៀវភៅ ដោយ- 
ផ្អេក លើ បទពិសោធ ផ្ទាល់ ខ្លួន  Just- 
Go! Leave the Treadmill for a- 
World of Adventure ដេល បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ជុំវិញ ពិភពលោក។ 

ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៣ អ្នកសេី បាន បោះ- 
ពមុ្ព សៀវភៅ The Definitive Guide 
to Moving to Southeast Asia: 
Cambodia និង  The Sweet- 
Tastes of Cambodia (ស្ដពី ីបង្អេម 
បេពេណី ខ្មេរ ) បនា្ទាប់មក សៀវភៅ 
កុមរ ទៀត  Ogden The Fish Who- 
Couldn't Swim Straight និង 
សៀវភៅ  Martha the Blue- 
Sheep ។ 

ដោយសរ វិបត្ដិ កូវើដ បាន រា រាំង ការ 
ធ្វើ ដំណើរ របស់ មនុសេស ជុំវិញ ពិភព-
លោក អ្នកសេី ហ្គាបេៀល យេតទ័រ 
បច្ចបុេបន្ន សចំត នៅ មតភុមូ ិកណំើត នេ 
ចកេ ភព អង់គ្លេស ហើយ អ្នកសេី មន 
បំណង វិល មក កាន់ ដេន ដី នេ មតុភូមិ 
វបេបធម៌ វិញ ។ 

អ្នកសេី យេតទ័រ បាន ឲេយ ដឹងថា ៖ 
«កម្ពុជា គឺជា ផ្ទះ នេ វបេបធម៌ របស់ ខ្ញុំ  
ហើយ ខ្ញុំ នឹក បេទេស នេះ និង មិត្ដភក្ដិ 
កម្ពុជា ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ដឹង ថា យើង នឹង 
តេឡប់ ទៅកាន់ ទី នោះវិញ នៅ ថ្ងេ 
ណាមួយ »។

« សេទន ់ផ្កាឈកូ» ឬ Whisper of 
the Lotus តេូវ បាន ដក់ លក់ តាម 
អនឡាញ នៅ គេហទំព័រ Amazon 
នៅ វេបសយ https://www.ama-
zon.com/dp/099623702X៕

www.postkhmer.com

ប្រលោមលោកកវី
អង់គ្ល្រសរំល្រចដំណើរ
ផ្រសងព្រងយុវតីលើ
ដ្រនដីសុវណ្ណភូមិ

អ្នកសេី យេតទ័រ និង ម្ដាយ របស់អ្នកសេី។ រូបថត សហ ការើ

អ្នកសេី យេតទ័រ និង សៀវភៅទី ៤ របស់ខ្លួន អំពីកម្ពុជាឈ្មោះថា «សេទន់ ផ្កាឈូក»   កមេស់  ៣៦៦ទំព័រ។ រូបថត សហ ការើ
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ    ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អ ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ        មិ  ន  ឱៃយ មា      ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នា នា បាន   ផល ចំណៃញ       
ជា ធម្មត  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា    ស   ្នៃ  ហ      វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន   
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ   បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី មធៃយម។ ថ្ងៃនៃះលាភ សកា្ការៈ- 
ផៃសៃងៗ នឹង បានមក ដយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ចៃើន។ សៃចក្ត ីស្នៃហ  ខ្វះភាព- 
ផ្អៃម  ល្ហៃម  នងិ មនិ សវូ  ចៃះ យល ់ចតិ្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ចៃើនតៃ តមៃវូ ចិត្ត តម ខ្លនួ - 
ឯង  មិន  សូវ ខ្វល់ខ្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាន  
នោះ  ឡើយ ។ ការបៃកប របរ រកទ ទលួ   ទន ផៃសៃងៗ 
គួរ ត ៃ មានការ ពិចារណា  និង ពិ ភាកៃសា  គ្នា ឱៃយបាន 
ចៃើន  ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ការសមៃចចិត្ត។ 

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទួល   ផល 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

បៃ កប ដយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្ត ីបៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត  មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល        គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្ត ី  មៃត្តា   ករុណា-   
ចំពះ     ម ន សុៃស   ន  ិង   សត្វ ។  ការទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ    សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តសុីខ។  

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព ផ្លវូ  កា យ  
និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ ពាល      ់ អ្វ ីឡើយទៃ ។  
ចំពះ ការ បៃកបរបរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  
នឹង បាន នូវ ផល    ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ 

ខិត  ខំ បៃងឹ បៃង របស់ អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ   លោក អ្នក      មា ន    ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ ្វើ 
ដំណើរ      ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។ ចំពះ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅទីជិត ឆ្ងាយ រមៃង មាន សុខសុវត្ថភិាព។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។   រី ឯការបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ  ន ផ ៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មត ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា កា ស ផ ងដៃរ។    បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោកអ្នក គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ    សៃយ ដ យ     សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខន  ឡើយសមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ  ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
 ការ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង  ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ   ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត  មិន   មាន ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ៃយម     ។  កា រ  ព ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន      សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ    បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស  ុខ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រី ឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប  ញ្ហា ស្នៃហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសី មធ ៃយម។ ការបំពៃញ ការងារ- 
ផៃសៃងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ចៃើន តៃ ទឹក- 
ចិត ្ត   បៃកបដយ ភាព សា្វាហប់  ក្នុ ង 
កិច្ច ការ។ ចំពះ សៃចក្តីស្នៃហ គួរ- 

តៃ   មាន  ការ យគយល់  និង អធៃយាសៃ័យ គ្នា ទើប
 ជា  ការ បៃសើរ។  ថ្ងៃនៃះលាភសកា្ការៈផៃសៃងៗនឹង 
បាន   មក ដយ   សារ តៃ ផល បុណៃយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដយ ឡៃ ក  ទកឹចតិ្ត ចៃើន តៃ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ការបំពៃញ បុណៃយ កុសលផៃសៃងៗ។     

 រាសឡី ើ   ង     ខ     ្ព សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃ ល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ ពរ- 
    ពៃ ញ  ដ   យ        ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប  រ  បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ   ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ការនា  នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាស ីសៃុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគ សា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក    គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង- 
ការ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនសុៃស  គរួឲៃយ  ទកុចតិ្ត ដើមៃបបីៃកឹៃសា យបល ់ទើប ជា 
ការ  បៃសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បៃ ក ប  រ បរ រក ទទលួទន  
ផៃសៃងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ អ ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់  
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។   

 រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការ បៃកប 
របរ  រក ទទួល ទន នានា  បាន  ផល - 
ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លវូ កាយ 
អច  នឹងតៃវូ យាយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ 

លា ភ   សកា្ការៈចៃើន បាន ដយធម៌  មាន សមត្ថភាព  
ដះ    សៃយ បញ្ហាឬធ្វើកា រសមៃចចិត្ត ផៃសៃង ៗ  បាន 
ល្អ  ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។  ចំពះ សៃចក្ត ីស្នៃហ  វិញ គូស្នៃហ៍ 
យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  និង មាន ភាពផ្អៃមល្ហៃម ។ រី ឯ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត តៃង តៃ មាន ជោគ ជានិច្ច ។  

 រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ 
ទី   ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ការ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ- 

និយាយ   ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា គ្មាន 
ការ អធៃយា  សៃយ័ ជាហៃតុ នំា ឱៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។ រីឯ- 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

កៃមុ  សិលៃបៈ សម្តៃង សៀក របស់ សាលាហ្វារពន្លសិឺលៃបៈ  នៅ ខៃត្ត បាត់ដំបង។ រូបថត សហ ការី

បញ្ចាងំកុនរឿងCirqueduCambodia
អនឡាញអង្គាសប្រាក់ទ្រាទ្រាង់សាលាហ្វារ

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ  កៃយ ពី  ជាប់ នៃ  - 
ជមៃើស   ជា កនុ តៃវូ យក ទៅ ចាក-់ 
បញ្ចាំង កាល ពី    ថ្ងៃទី២១ តុលា 
ឆ្នាំ ២០២០ នៃ    មហោសៃព-   
United Nations Associa-
tion Film Festival    ជា លើក  
ដំបូង     មិន ធ្លាប់  មាន ពី មុន   មក  - 
នោះ ខៃសៃ ភាព យន្ត  ឯ កសារ    ស្តពី ី
ក្មៃង   បៃសុ   ខ្មៃរ    អ្នក លៃង សៀក ២ 
នាក់ នឹង  តៃូវ ចាក់ បញ្ចាំង តម 
អន ឡាញ  ដើមៃប ីរ៉ៃអងា្គាស បៃក ់ 
ជួយ   ទៃទៃង់   សា លា   ហ្វារ ព ន្លឺ-    
សិលៃបៈ នៅ ថ្ងៃ ទី ២០ និង ទី ២១ 
ខ ៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  ។

 កុន  ឯកសារ      ៩០នាទី ស្តីពី 
ក្មៃង   បៃុស    ខ្មៃរ    អ្នក លៃង សៀក-    
២ រូប របស់ ផលិត ករ អ មៃ រិក 
លោក Joel Gershon   ថត  នៅ  
អំឡុង ឆ្នាំ  ២០ ១១-២០១៨   
ថត  នៅ    ក្នុង  បៃទៃសចំនួន  ៤  ។ 
កុន នៃះ    បានរៀប រាប់  ពី រឿងរា៉ាវ  
ក្មៃង   ជំទង់  ខ្មៃរ២នាក់   ឈ្មាះ 
សុខ ឌីណា  និង  ណៃម  សុផា  
មក   ពី ភូមិ ជន  បទ    នៃ បៃទៃស-   
កម្ពុជា  ដៃលឆក   ជីវិត   ពួក    គៃ  
តៃូវ បាន   ផា្លាស់ប្តូរ  បនា្ទាប់ ពី បាន    
ចូល រៀន នៅ សាលា ហ្វារ ពន្លឺ 
សិលៃបៈ   នៅខៃត្ត បាត់ ដំបង  ។

បើ តម គៃ ហទំព័រ សាលា-  
ហ្វារ   ប ង្ហើរសា រ ជនូ ដណំងឹព ីការ  
រ ៃ    អងា្គាស បៃក់   អន ឡាញ  ពី កុន 
នៃះ   ថ៖ « អ្នក អច ទសៃសនា-     
កុន        Cirque  du Cambodia 
តមអុីនធឺណិតបាន។      យើង 
ចាប់ ផ្តើម ចាក  ់ផៃសាយ   ចំថ្ងៃទិវា  
កុមារ ពិភព  លោក របស់ អង្គ ការ 
សហ  បៃជា  ជាត!ិភាពយន្ដ ឯក- 
សារ  មួយ នៃះ បងា្ហាញ ពីភាព-  
ជោគ ជ័យ របស់ ឌីណា  និង -  
សុផា តំង  ពី ពួក គត់ ទំង២ 
នៅ វយ័ ជទំង  ់ក្នងុ  សាលា សលិៃបៈ 

ហ្វារ រហតូ  ទល ់តៃ បាន កា្លាយ ជា 
ជន  ជាតិខ្មៃរ ដំបូង គៃ  បាន 
សម្តៃង កម្មវិធី លំដាប់  ថ្នាក ់ - 
ពិភពលោក    Cirque du So-
leil។    លោក Joel Gershon 
យល់ ថ   ដយ  ឃើញ   សាលា  
ហ្វារកំពុង   ជួប   ការ លំបាក   ពៃល    
វិបត្តិ កូវីដ ១៩ នៃះ លោក គិត 
ថ អច   ទញ  យក  បៃយជន ៍  
តម រយៈ   ការ  រៃ អងា្គាស រក ថវិកា - 
បន្ថៃម  ពី ការចាក ់ផៃសាយភា ពយន ្ដ   
ឯក   សា រ នៃះ  ។ តម រយៈការ - 
ទិញ   សំបុតៃ  អច  គំទៃ សា លា 
ឱៃយ  នៅតៃមាន ដំណើរ ការបន្ដ- 
ទៀត បាន»។ 

តួ ឯក    មា្នាក់នៃ រឿង   Cirque  
du Cambodia    លោក ណៃម  
សុផា  ក៏     រំឭក បៃវត្តិ ខ្លួន   ខណៈ 
ជិត   ចាក់ បញ្ចាំង អន ឡាញ រៃ- 
អងា្គាស  បៃក ់នៃះ ថ៖ « ខ្ញុ ំ មាន-  
បង   ប្អូន ១២នាក់  ក្នុង នោះ ៧ 
នាក់  សុទ្ធតៃ បានរៀន  និង-  
កពំងុ  តៃ រៀនសៀក នៅ សាលា-  
ហ្វារ។ ខ្ញុ ំផា្ទាល ់ដយ សារតៃ ផ្ទះ 
ខ្ញុំ  នៅ កៃបៃរហ្នឹង  ទើបខ្ញុំ បានរៀន 
មត្ដៃយៃយ និង បាន ហត់សៀក 
នៅ  សាលា ហ្វារ  តំងពីខ្ញុំអយុ 
៧ ឆ្នាំ បនា្ទាប់ ពីឃើញ បង បៃុស  
ខ្ញុ ំ ហតប់ាន ក ៏ ហត ់សៀកដៃរ។ 
ខ្ញុំ ចាំថ ខ្ញុំ បាន   ពៃយាយាម លោត 
លើ  កៃ ណា ត់  យឺត ឱៃយខ្ពស់ តម-  

ដៃល  អចធ្វើបាន  ហើយចាបព់ ី
ពៃល  នោះ មកពួកគត់ បាន 
លើក ទឹក ចិត្ត ខ្ញុំឱៃយបន្ត ហត់ 
រហូត  ដល់ ខ្ញុំ បាន  ចូល   រៀន-  
សាលា  សៀក អន្តរ ជាតិ នៅ 
បៃទៃស  កា ណា ដា។  ពៃល ទៅ 
ដល់  ទ ី នោះ ដំបូង  វាពិត ជា - 
លំបាក  ណាស់   នៅ  ក្នុងការ - 
សមៃបខ្លួន   នឹ ង ភាព ខុសគ្នានៃ 
ពៃល វៃលា អកាស  ធត ុ ចណំ ី
អហរ  និង ភាសា។  ខ្ញុំនឹកផ្ទះ   
មិត្តភក្តិ  និង គៃូៗ  នៅ ហ្វារ ។ 
ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំនៅ ជាមួយ មិត្ត   សៀក 
ឈ្មាះ ឌីណា ដៃល យើង ជា 
តំណាង  ឱៃយ   កម្ពុជា តៃ២នាក់ 
ប៉ុណ្ណោះ  ដៃល  មាន សមត្ថ ភាព  
ចូលរៀន នៅសាលា ដៃល មាន 
កិតៃយានុភាព និង តម្លៃថ្លៃ  ពៃម- 
ទំងពិបាក ក្នុង ការ ចូល ទៀត - 
ផង  ដូច្នៃះ ហើយ  ខ្ញុំ គិត ថ ខ្ញុំ គួរ- 
ត ៃ    ខតិខ ំបៃងឹ បៃង  ហត ់ឱៃយបាន 
ចៃើន  បំផុត ។ ខ្ញុំ  បាន ហ្វឹក ហត់ 
នៅ ទនីោះ យា៉ាង   លបំាក ពៃល ៥  
ឆ្នា ំ     មនិ  មក ផ្ទះ សោះ ។ បៃជា   ជន 
នៅ ទីនោះ  បាន សា្វា គមន៍   យា៉ា ង- 
កកក់្តា។ នៃះ ជាការចងចា ំ នងិ 
បទ  ពិសោធដ៏ ល្អ មួយ  បនា្ទាប ់ 
មក ឌីណា និង  ខ្ញុំ បាន កា្លាយ ជា 
ជន   ជាត ិខ្មៃរ ដបំងូគៃ  ដៃល អច 
សម្តៃងនៅកម្មវិធី  Cirque du 
Soleil!»៕ 

លោក ណៃម សុផា ជាតួឯក ម្នាក់កុន ឯកសារនៃះ ។ រូបថត សហ ការី



ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កម្មវិធីអប់រំគុណតម្លៃអូឡំាពិកតៃវូបានផ្តល់ជូន ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្មាធិការ- 
ជាត ិអឡូាពំកិ កម្ពជុា (NOCC)  
សហការ ជា មួយនឹង អង្គ ការ- 
សាមគ្គី អូឡាំពិក អន្តរជាតិ  
ដើមៃបី  ផ្តល់ ការ អប់ រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ  
និង បញ្ជៃប ពី តម្លៃ នៃ អូឡាំ ពិក 
ជូន  ដល់ មហា ជន  យុវ សិសៃស  
នៅ ក្នុង  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  នា  ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍  ទី ១៩  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០  ក្នុង គោល បំណង ធ្វើ 
សកម្មភាព   ឆ្ពោះ ទៅ កាន់  ការ - 
បៃកតួ  សុ ីហ្គៃម  លើក ទ ី៣២  ឆ្នា ំ
២០២៣  នៅ  កម្ពុជា ហើយ  
វាគ្មិន ជា អ្នក ជំនាញ ទៃឹស្តី កីឡា 
ចំនួន ៣ នាក់  នឹង ចូល  ខ្លួន មក 
បំពៃញ បៃសកម្ម នៃះ  ដៃល 
គៃង ធ្វើ ឡើង នៅ ភមូ ិចកំារ ដងូ  
សង្កាត់ ចៃបារមន  កៃុងចៃបារមន    
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ។ 

 លោក  វា៉ាត ់ ចរំើន  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ  NOCC  បាន បៃប់  ថា ៖ 
«តាម គមៃង នៃ កម្ម វិធី បៃចាំ 
ឆ្នាំនៃះ  យើង មន ចៃើន  ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សារ បញ្ហា កវូើដ ១៩  យើង 
បាន កាត ់បន្ថយ កម្ម វធិ ីខ្លះ  ដើមៃប ី

អនុវត្ត តាម ការ ណៃ នាំ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល  ហើយ  
កម្ម វិធីនៅ   សបា្តាហ៍ នៃះ  បាន 
លើក ទៅ ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  វិញ» ។ 

លោក  បាន បន្ត ថា    កម្មវិធី 
អប់រំ គុណ តម្លៃ អូឡាំពិក  ឆ្នាំ 
២០២០  ដៃល រៀប ចំ ដោយ  
NOCC  បាន ធ្វើ ឡើង កៃម 

បៃធាន បទ សំខាន់ៗ ចំនួន៣   
ទី១ ការ ចៃក រំ លៃក នូវ បទ- 
ពិសោធ ជោគជ័យ ក្នុង អាជីព 
កីឡា  ក្នុង នាម ជាអត្តពលិក 
អូឡាំពិក   ទី២ ផៃសព្វ ផៃសាយ ជូន 
ដល់ ពល រដ្ឋ កម្ពុជា នូវ ដំណើរ 
ឆ្ពោះ ទៅ សុីហ្គៃម  ឆ្នាំ២០២៣  
និង ទី៣  ផ្ដោត លើ ការ បណ្ដុះ- 

បណ្ដាល  និង អប់រំ  ស្ដីពី ការ- 
ការពារ ជំងឺ កូវើដ១៩  និង ការ- 
អប់ រំ ជាចៃើន ទៀត  ដោយ អ្នក 
ជំនាញ មន បទ ពិសោធ ក្នុង 
កីឡា  ជា វាគ្មិន   ហើយ តាម 
គមៃង កម្មវិធី នៃះ  ជា លើក ទី 
៣  បនា្ទាប់ ពី បាន ធ្វើ រួច ហើយ  
នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  និងខៃត្ត 

កំពង់ ធំ ។  
ចណំៃក លោក  ប៊យុ  សភុណ័្ឌ  

អនុបៃធាន គណៈកម្មការ គៃប់- 
គៃង កម្មវិធី ខាង លើ  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា  កម្ម វិធី នៃះ  
មន ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី គុណតម្លៃ 
អូឡាំពិក, ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពី 
ចលនា អូឡាំពិក  និង បញ្ជៃប 
ការយល់ ដឹង អំ ពីដំណើរឆ្ពោះ 
ទៅ សុីហ្គៃម   ឆ្នាំ ២០២៣  នៅ 
កម្ពុជា ពៃម ទាំង    អប់ រំ បណ្ដុះ 
បណ្ដាល គនំតិ ផៃសៃងៗ  អពំ ីការ- 
ធ្វើ ចរាចរណ៍  និង ការ ការ ពារ 
ជំងឺ  កូ វើដ ១៩ ផង ដៃរ ។ 

លោក បាន បៃប់ បន្ត ថា៖ 
«សកម្មភាព នៃះ  នឹង បាន ឆ្លុះ 
បញ្ចាងំ  ឱៃយ ឃើញ ព ីការ យល ់ដងឹ 
របស ់យវុជន ក្នងុ កឡីា  ពសិៃស 
ការ យល់ ដឹង ពី ការ តៃៀម ធ្វើ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ សុីហ្គៃម ឆ្នាំ ២០២៣  
ហើយ តាម រយៈ ការ ផៃសព្វផៃសាយ 
នោះ  មន យុទ្ធនាការ ផ្តល់ជូន 
ពលរដ្ឋ ម្នាក់ លៃង កីឡា មួយ 
មុខ,   កម្ពុជា សា្អាត  និង បដិ- 
សណ្ឋារ  កិច្ច ល្អ  រួមទាំង  យុទ្ធ 
នាការ លុបបំបាត់ គៃះថា្នាក់ 
ចរាចរណ ៍ នងិ បញ្ហា បង្កា រគៃឿង 

ញៀន ជា ដើម» ។
បន្ថៃម លើ នៃះ លោក  តុប  

បញ្ញា  បៃធាន គណៈ កម្មការ 
គៃប់គៃង កម្មវិធីនៃះ បាន   បៃប់ 
ថា   តាមកម្ម វិធី  នឹង មន វាគ្មិន 
សខំាន ់ចនំនួ ៣ នាក ់ដើមៃប ី ផៃសព្វ 
ផៃសាយ ពី កម្ពុជា  ឆ្ពោះ ទៅ ធ្វើ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ សុីហ្គៃម  ឆ្នាំ ២០២៣   
ជា មួយ អ្នក ចូល រួម  ដៃល យើង 
ផ្តល់ ជូន ភាគ ចៃើន  សមៃប់  
សិសៃសា នុសិសៃស  នៅ សាលា 
អនុវិទៃយា ល័យ ឆយ ឆុប   មន ទី- 
តាំង នៅ ចំណុច ភូមិ ចំការ ដូង  
សង្កាក់ ចៃបារមន  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ។

លោក តបុ បញ្ញា  បញ្ជក ់ ថា៖ 
« គមៃង ពី ដំបូង  យើង តៃៀម 
ផ្តល់ ជូន សមៃប់ ខៃត្ត កណ្ដាល  
ប៉ុន្តៃ ដោយ អនុវត្ត តាម ការ ណៃ 
នាំ របស់ កៃសួង សុខាភិបាល  
ក្នុង ការ រកៃសា បាន នូវ សុវត្តិភាព  
រកៃសា នូវ គម្លាត  ពៃម ទាំង រក 
ទីតាំង  មន បរិសា្ថាន ល្អ  ធានា 
រកៃសា បាន ល្អ  នវូ សវុត្ថភិាព  សៃប 
តាម ការ ណៃនានំោះ  យើង បាន 
សមៃច ដាក់ កម្ម វិធី គមៃង ទី 
៣ មួយ នៃះ  ជូនទៅ ដល់  ខៃត្ត 
កំពង់ ស្ពឺ  វិញ» ៕

សកម្ម ភាព ដេល ធ្លាប់ បាន ធ្វើ នៅ ក្នងុ កម្ម វិធី អប់រំ គុណតម្លេ អូឡំាពិក នា ពេល កន្លង មកនេះ។ រូបថត សហ ការើ

Elnenyជាម្នាក់ក្នងុតួលៃខវិជ្ជមនរបស់EPL 
កេុង ឡុងដ៍ : ខៃសៃ បមៃើ  Mo-

hamed Elneny របស់ កៃុម 
កាំភ្លើង ធំ Arsenal ធ្វើ តៃស្ត 
វិជ្ជមន នៃ ជំងឺ កូវើដ១៩។ នៃះ 
បើ តាម ការ ឱៃយ ដឹងពី ភា្នាក់ ងរ 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ របស ់កឡីាករសញ្ជត ិ
អៃហៃសុីប កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ខណៈ 
តួលៃខ ដៃល ចៃញ ផៃសាយ 
ដោយ កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier 
League បាន បង្ហាញ ថា មន 
ការ កើន ឡើង យ៉ាង ឆប ់រហស័  
ចពំៃល សមៃក  បៃកតួ លក្ខណៈ 
អន្តរ ជាតិ ។

ក្លិប នៅ  Premier League 
សុុទ្ធតៃមិន ចង់ ឃើញនោះទៃ 
នវូដណំងឹនៃះ ដោយសារ កពំងុ 
បៃឈម ជាមួយ  នឹង កីឡាករ 
សំខាន់ ៗ  របួស ផង ដូច្នៃះ 
អារម្មណ៍ របស់ គៃូបង្វឹក ដូច ជា 
លោក Mikel Arteta របស់ 
Arsenal ពៃម ទាំង អ្នក ចាត់- 
ការ ជា ចៃើន ទៀត  ទំនង ជាមិន 
សូវ សៃួល ក្នុង ចិត្ត ឡើយ ។ 

តួ លៃខ តៃស្ត  ចុង កៃយ 
ពីចនោ្លាះ ថ្ងៃ ទី ៩-១៥ ខៃ វិចិ្ឆកា  
បានបង្ហាញ ថា អ្នក វិជ្ជមននៃ 
វើរុស កូរ៉ូណមន ១៦ ករណី 
ក្នងុ ចណំោម ការ ធ្វើ តៃស្ត ចពំោះ  
កីឡាករ និង បុគ្គលិក ពាក់ ព័ន្ធ 
ចំនួន ១ ២០៧ នាក់ ។

លទ្ធផល នៃះ ធៀប ជាមួយ 
ករណី វិជ្ជមន ចំនួន៤ ពី ការ ធ្វើ 
តៃស្តទាំង ១ ៦៤៦ នាក់ ក្នុង 
សបា្ដោហ៍   ទី ២-៨ នៃខៃ វិច្ឆិកា 
និង  លទ្ធផល បៃចាំ សបា្ដោហ៍ នៅ 
មុន ហ្នឹង ឃើញ ថា កើន ឡើង 
ជាង មុន ១០ករណី ។

តៃ ទោះ ជា កឡីាករ ដៃល អត ់
បាន បពំៃញ ភារកចិ្ច ជាមយួ កៃមុ 
ជមៃើស ជាត ិនា ពៃល នោះ នងិ 
មិន មនបញ្ចូល ក្នុង បញ្ជី តួ- 
លៃខ  របស ់ Premier League 
ក៏ ដោយ ក៏ ឥឡូវ នៃះអាច  នឹង 
មន ក្ដ ីកង្វល ់នៃផល ប៉ះ ពាល ់ព ី
កីឡាករ ដៃល តៃឡប់ មកវិញ 
ដោយការធ្វើ ដំណើរ ផ្លូវ ឆ្ងាយ។

អ្នក ដៃល  តៃស្ត វិជ្ជមន នឹង 
តៃវូ នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក  ១០ ថ្ងៃ 
ហើយ ជា គោល នយោ បាយ 
របស់ ខ្លួន Premier League 
មិន បាន បង្ហាញ  ឈ្មាះក្លិប ឬ 
បុគ្គល ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ឡើយ តៃ 
លោក  Alan Nazmy ដៃល ជា 
ភា្នាកង់រ   របស ់កឡីាករ Elneny 
បាន សរសៃរ តាម បណ្ដាញ 
សង្គម  Twitter  ថា ៖ «Elneny 
ដៃល ឆ្លង ជំងឺ កូវើដ ១៩ សូម ឱៃយ 
ជា សះ សៃបើយ ឆប់ ៗ  » ។

សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អៃហៃសុីប 
(EFA) អះ អាង តាម រយៈ  
បណ្ដាញ សង្គម  Facebook 
ថា ៖ « កីឡាករ Elneny កំពុង 

នៅ ដាច់ ពី អ្នក ដទៃ សៃប តាម 
នតី ិវធិ ីសខុា ភបិាល ។ លទ្ធផល 
របស់ គៃ ដឹង ៣ ថ្ងៃ កៃយ 
លទ្ធផល តៃស្ត របស់ Mo-
hamed Salah ដៃល វិជ្ជមន 
ដៃរ នៅ ថ្ងៃ បំពៃញ ភារកិច្ច ឱៃយ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ » ។

EFA បន្ត ថា ៖ « លទ្ធផល 
តៃស្តដៃល ធ្វើ ឡើង ចំពោះកៃុម 
ជមៃើស  ជាតិ នៅ ថ្ងៃ មក ដល់ 
របស់ កៃុម តូហ្គោ  បង្ហាញ ថា 
អវិជ្ជមន ទាំង អស់ លើក លៃង 
តៃ កីឡាករ Mohamed El-
neny  របស់ Arsenal ដៃល 
មន លទ្ធផល វិជ្ជមន ទាំង 
ដៃល គ្មាន រោគ សញ្ញា អ្វី » ។

អៃហៃសុីប ទោះ អត់ Salah ក៏ 
នៅ អាច  ឈ្នះ តូហ្គោ ១-០ ក្នុង 
បៃកតួ វគ្គ ជមៃុះ Africa Cup of 
Nations 2021 កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ នៅ កៃុង គៃរ បានដៃរ។

អវត្តមនរបស់ Salah នឹង 
ជា ដំណឹង អាកៃក់ សមៃប់  Liv-
erpool ដៃលបាត់បង់ កីឡាករ 
សំខាន់ៗ សៃប់ ហើយ  ដូច ជា  
Joe Gomez ដៃល របសួ ជង្គង ់
ធ្ងន់ ធ្ងរ ពៃល លៃង ឱៃយ អង់គ្លៃស  
និង Virgil van Dijk ដៃល 
អាច នឹងខកខានលៃង ដល់ 
បញ្ចប់ រដូវ កាល៕ AFP/VN

Elneny (ស្ដា)ំ របស់ Arsenal ពេយាយាមគេប់គេងបាល់ ក្នងុ បេកួតកន្លងមក។ AFP

Suarezនឹងមិនបានជួយកៃមុ
ដោយសារវិជ្ជមនជំងឺកូវីដ១៩

កេុង ម៉ុងតេវីដេអូ : អ្នក រក 
គៃប់ បាល់ បាន ចៃើន ជាង គៃ 
ក្នុង កៃុម ជមៃើស ជាតិ អ៊ុយ- 
រូហា្គោយ Luis Suarez ទទួល 
បាន លទ្ធផល វិជ្ជមន នៃ ជំងឺ 
កូវើដ១៩ ហើយ នឹង តៃូវ ខក- 
ខាន ក្នុង បៃកួត  ដៃល តៃូវ ប៉ះ 
ជាមួយ បៃសុីល សមៃប់ វគ្គ 
ជមៃុះ  World Cup ។ នៃះ បើ 
តាម ការ ឱៃយ ដឹង ពី សំណក់ ថា្នាក់ 
ដឹកនាំ បាល់ ទាត់ របស់ ជាតិ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

តៃស្ត វិជ្ជមន នៃះ  ក៏ តមៃូវ  ឱៃយ  
Suarez នឹង អវត្តមន ផង ដៃរ 
ជាមួយ ក្លិប Atletico Madrid 
ដៃល តៃវូ ធ្វើ ការ បៃកតួ នៅ កៃប- 
ខណ័្ឌ La Liga របស ់អៃសៃបា៉ាញ 
ទល់ នឹង កៃុម  Barcelona 
ដៃល វា  ជា លើក ដំបូង របស់ គៃ 
ក្នុង ការ បៃឈម ជាមួយ ក្លិប 
ចាស់របស់ ខ្លួន ។  

សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ បៃទៃស 
អ៊ុយ រូហា្គោយ បាន ចៃញ សៃចក្ដី 
បៃកាស ថា ៖ « តៃស្ត តៃវូ បាន ធ្វើ 
ចំពោះ សមជិក ទាំង អស់ នៃ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ ដោយ ជា 
លទ្ធផល ឃើញ ថា កីឡាករ 
Luis Suarez និង Rodrigo 
Munoz ពៃម ទាំង មន្តៃី ១ រូប 

លោក Matias Faral សុទ្ធ តៃ 
វិជ្ជមន ជំងឺ កូវើដ ១៩ » ។

សហព័ន្ធ  ក៏ បន្ថៃមទៀត ថា ៖ 
« អ្នក ទាំង៣ មន សុខ ភាព ល្អ 
ជា ធម្មតា ទៃ » ។ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
ខៃសៃ ការពារ  Matias Vina 
កត៏ៃស្ត វជិ្ជមន ដៃរ កៃយ ការ- 
បៃកួត ដៃល អ៊ុយរូហា្គោយ ឈ្នះ 
កៃមុ កឡូុបំ៊ ី៣-០ នា កៃងុ  Bar-
ranquilla ។

កៃុមអ៊ុយ រ៉ូហា្គោយ ដៃល អត់ 
ដៃល ឈ្នះ បៃសុីល សោះ តាំង 
ពី ឆ្នាំ ២០០១ មក សងៃឃឹម ថា 
នឹង អាច ទាញ ផល ចំណៃញពី 
ការ អវត្តមន របស ់កឡីាករ ឆ្នើម 
Neymar ពៃល ប៉ះ គ្នា នៅ កៃុង 
ម៉ុង តៃ វើដៃអូ  នា ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ ។

សមៃប់ ការបៃកួត វគ្គ ជមៃុះ 
World Cup 2022 នៅ 
បៃទៃស កាតា បៃចាំ តំបន់ 
អាមៃរិក ឡាទីន នៃះ កៃយ 
បញ្ចប់ ៣ បៃកួតកន្លងទៅ 
ឃើញ ថា កៃុមបៃសុីល ឈរ 
នៅ លៃខ ដោយ មន ៩ ពិន្ទុ 
ខណៈ អាហៃសង់ ទីន មន ៧ពិន្ទុ 
នៅលៃខ ២ ហើយ កៃមុអៃកា្វាទរ័ 
និងកៃុមអ៊ុយរូហា្គោយ នៅតាម 
លដំាប ់ទ ី៣ នងិ ទ ី៤ មន៦ ពនិ្ទ ុ 
ដូច គ្នា ៕ AFP/VN  



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ   ខណៈ គិត   មក ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ 
កូន  ប្រុស  ទី ១  មាន វ័យ៣ឆ្នាំ  និង កូន ស្រី  ទី ២ 
មាន  វ័យ២ឆ្នាំ   សម្រប់  ចំណង ស្ន្រហ៍ អាពាហ៍ - 
ពពិាហ ៍របស ់តារា ចម្រៀង ប្រសុ  ក្រវ វាសនា នងិ 
ភរិយា  ដ្រលជា  អ្នក មក  ពី ខ្រត្តបនា្ទាយ មាន ជ័យ 
អ្នក នាង  លឹម សុគនា្ធារី ហៅឈីឈី  មាន រយៈ- 
ព្រលត្រឹមត្រ     ៤  ឆ្នាំ  សោះ ក៏ ស្រប់  ត្រ ថ្មីៗ ន្រះ  ក៏   
ល្រច ឮ  ថា  ប្រពន្ធ   លោក ព្រលយ ថា ចង ់បាន បតុ្រ 
ទី ៣  បន្ថ្រម  បង្ក ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ដល់ មហា  ជន    
សា ជា ថ្មី។ 

មហា   ជ នជា  អ្នកគាទំ្រដចូ នៅ ចា ំបាន នងិ ធ្លាប ់
លាន ់មាត ់ស្ញបស់្ញ្រង   ខ្លា ំង  បនា្ទាប ព់ ី ប្ត ី ប្រពន ្ធ   មយួ-  
គូ   ន្រះ សម្រល បាន កូន ប្រុ ស  ច្របង មិន បាន 
ប៉ុនា្មាន ខ្រ ផង ភរិយា របស់ តារា ចម្រៀង    លោក  
ក្រវ វាសនា ក ៏ស្រប ់   ត្រ  ពពោះកនូ  ស្រ ី១ របូ  ទៀត 
ហើ យ ភរយិារបស ់លោកក ៏លើកឡើងថា ខ្លនួ ចង ់
មាន កូន ទាន់ នៅ ក្ម្រង ដើម្របី  ងាយ  ស្រួល   រក សុី 
ធ្វើការនៅ  ថ្ង្រខងមុខ។

ដោយ ឡ្រក  លើក ន្រះ អ្នក នាង  លឹម សុគនា្ធារី 
ហៅឈីឈី   ដ្រល ជា ថៅក្រ ស្រី លក់ ផលិត  ផល  
រក្រសា  សម្រស់ ដ៏ ល្របី  និង 
មាន   ប្រក់ ចំណូល 
ច្រើន     ដោយ   ទិញ -  
ផ្ទះ   ដ៏ ប្រណីត  នៅ 
ក្នុង បុរី  ប៉្រង ហួត - 
តម្ល្រ ជតិ ២០ មុនឺ 
ដុលា្លារ  ជា កាដូ ឱ្រយ 
កូន   ប្រុស ដំបូង - 
នោះ   ក ៏មក បង្ហើប 
តាម សារ

ប្រប ់ព ី ក្ត ីប្រថា្នា ចង ់បាន កនូ ទ ី ៣  ន្រះ។  ភរយិា 
តារាចម្រៀង ប្រសុ សឡំ្រង ស្រទន ់ចលូ  ចតិ្ត  ទកុ-   
សក ់វ្រង លោក ក្រវ វាសនា បាន សរស្ររ ល្រង-    
សើចផង  ន ិងទំនងប្រប ជា ការពិតផង ដ្ររ ថា ៖      
« ចា  ំ  មានកូន មួយទៀត  យើង នឹងរៀបការ ម្តង-   
ទៀត  ហើយ ឱ្រយកូនទាំង៣  យើង ធ្វើកូន កនា្ធាយ  
ត្រព្រលន្រះទើ ប មាន កូន  ២ ទ្រ!»។ 

  គួរ រំឭក ដ្ររ ថា តារា ចម្រៀង ក្រវ វាសនា និង 
អ្នក នាង លឹម សុគនា្ធារី បាន  រៀប   អាពា ហ ៍ - 
ពិពាហ៍ យា៉ាង អធិក អធម  កាលពី ថ្ង្រ ទី ១១ ខ្រ 
ឧសភ ឆ្នាំ ២០១៦  នៅ គ្រហដ្ឋាន ខង ស្រី  ឯ 
ខ្រត ្ត បនា្ទាយមានជ័យ ។ ក្រយ   ពី រៀបការ មិន - 
បាន ប៉នុា្មាន    គសូ្ន្រហ ៍ដ ៏ផ្អ្រមល្ហ្រម ន្រះ បាន ទញិ ផ្ទះ 

វីឡា ដ៏ ស្កឹម ស្ក្រ តម្ល្រ ខ្ទង់  ២០មុឺន ដុលា្លារ   
ត្រៀម  សា្វាគមន៍ កំណើត កូន ដំបូង នៅ     
បុរី  ប៉្រង  ហួត បឹង  សោ្នា។   

 ជាមួយនឹង  ជីវភព ដ៏ហុឺហា ដោយ 
ប  ្រើ  រថ យន្ត  ទំនើបៗ  សុទ្ធត្រ   មា៉ាក ឡង ់- 
គ្រីស័រ និង ឡិចសុីស ទាំង ប្ដី ប្រពន្ធ - 
នោះ  តារា ចម្រៀង ប្រុស មក  ពី ខ្រត្ត 
កំពង់ ឆ្នាំង   រូប ន្រះ ក៏   បាន ប្រកាស   
ពង្រីក ជំនួញ បន្ថ្រម  ដើម្របី សា្វាគមន ៍ 
កំណើត កូន ស្រី ទី  ២ លោក ដ្ររ។

ចំពោះ  ចំណង ស្ន្រហ៍ អាពាហ៍ - 
ពិពាហ៍រយៈព្រល ៤ ឆ្នាំ ន្រះ តារា- 
ចម្រៀង ប្រុស  ដ្រល កាលពី ដើម-  
ឡើយ  នៅ  ផលិត  កម្ម សាន់ដ្រ 
ហើយ     បាន ដូរ  ទៅ   ទ្រ នំ  ថ្មី  ថោន 
មួយ រយៈ  និង  ជា ចុង ក្រយ វិល- 
មក  រក ទ្រនំចាស់ សាន់ដ្រ   វិញ   
លោក ក្រវ វាសនា និង ភរិយា  

មាន  កូន ប្រុស ទី ១ ឈ្មាះ  Chu 
Fu  វ័យ ៣ឆ្នាំ កើត នៅ ឆ្នាំ ២០១៧ 

និង  កូនស្រី ទី ២ ឈ្មាះ សា្នា ឈីអុីង  វ័យ  ២ 
ឆ្នាំ កើត នៅ ឆ្នាំ ២០១៨ ៕ 

ល្បីភរិយាតារាចម្ៀងលោក
ក្វវាសនាប្ថ្នាបុត្ទី៣
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តារាចមេៀង  កេវ វាសនា និង ភរិយា ថៅ ក េ អនឡាញ 
ពេម  ទំង កូនបេសុសេ ី  ទំង ២នាក់ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

លោក សំុ៊ វណ្ណា (ឆ្វេង) និង កេវ សុខង៉ន ពេលរួមគ្នា ដឹក នំា កេមុ ភ្នពំេញ កេន នាការ បេកួតក្នងុ ឆ្នានំេះ។ សហ ការី

ភ្នព្ំញក្នគ្ងយកគូ្បរទ្ស
មកជំនួសតំណ្ងលោកសំុ៊វណ្ណា
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ថា្នាក់ ដឹក នំា ក្លបិ បាល់- 
ទាត់ ភ្នពំ្រញ ក្រន  បាន និងកំពុង 
ពិនិត្រយ មើល និងពិចារណា ទៅ លើ 
សមាសភព គ្រ ូបង្វកឹ ជាជន ជាតិ 
បរទ្រស ដើម្របី យក មកដឹកនំា ក្លបិ 
មួយន្រះ ជំនួស គ្រ ូបង្គោល លោក 
សំុ៊ វណា្ណា ដ្រល ត្រវូបាន ផ្លាស់ប្តរូ 
ឱ្រយ  កាន់តួនាទី ផ្រស្រង បនា្ទាប់ ពី លោក 
បាន ចូល រួម ដឹកនំា ក្រមុ ធំ ភ្នពំ្រញ- 
ក្រន អស់ព្រល ជិត ២ ឆ្នា។ំ

 ជំុ វិញ គម្រងនំា យក គ្រ ូបង្វកឹ 
បរទ្រស មក ដឹកនំា ក្រមុ ភ្នពំ្រញ- 
ក្រន ន្រះ អ្នក ចាត់ការ ទូទៅ របស់   
ក្លិបភ្នំព្រញ ក្រន លោក ក្រវ 
សុខង៉ន បាន និយាយ ថា៖  «យើង 
មាន គោលដៅ ថា នឹងយក គ្រ-ូ 
បរទ្រស ដោយ យើងមាន ប្រក្ខជន 
៤ទៅ ៥ រូប ដើម្របី ឱ្រយ ប្រធន ក្លិប 
(លោកឧកញ៉ា ឫទ្ធ ីសំណាង) 
ធ្វើការ សម្រច ព្រះ គាត់ ក៏កំពុង 
តាមដន ដូច គា្នា ថាតើ អ្វ ីដ្រល 
យើង  ផ្លាស់ប្តរូន្រះ  នឹង ធ្វើ ឱ្រយក្លបិ 
របស់ យើង វាទៅ ជា យា៉ាង ម៉្រច 
ទៀត?»។

យា៉ាង ណាក៏ ដោយ ក្រវ សុខង៉ន 
មិន បាន បងា្ហាញឈ្មាះ គ្រ ូបង្វកឹ 
ទំាងន្រះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ  អះអាង ថា ក្លបិ 
ភ្នពំ្រញ ក្រន នឹង ប្រកាស ប្រក្ខ- 
ភពជា គ្រ ូបង្វកឹ ថ្ម ីនៅចុងសបា្តាហ៍ 
ន្រះ។ ជាមួយ គា្នា ន្រះ មានព័ត៌មាន 
ល្រចឮមក   ថា បុរសជនជាតិ កូរ៉្រ  
លោក Lee Tae Hoon   ជាអតីត 
គ្រ ូបង្វកឹ ក្រមុ ជម្រើសជាតិ កម្ពជុា 
អាច មាន ភគ រយ ខ្ពស់ ក្នងុការ-  
មក  ជំនួស  តំណ្រង លោក សំុ៊ វណា្ណា 

ហើយ នៅ ក្នងុចំណោម គ្រ ូបង្វកឹ  
ដ្រល ភ្នពំ្រញ ក្រន កំពុងពិចារណា 
ព្រលន្រះ ក៏ មាន វត្តមាន លោក 
Lee Tae Hoon មា្នាក់ ផង ដ្ររ។

អតីត កីឡាករ ជម្រើសជាតិ 
កម្ពជុា ក្រវ សុខង៉ន បាន ប្រប់ 
បន្ថ្រម ថា៖  «យើងមាន ប្រក្ខភព 
ជា គ្រូ បង្វឹក បរទ្រស៤ ទៅ ៥ រូប   
ក្នុង នោះ មាន មក ពី ប្រទ្រស កូរ៉្រ 
ខងត្របូង អុ៊យក្រន និង ថ្រ ជាដើម 
បុ៉ន្ត្រដូច ខ្ញុ ំបាន និយាយ ពី  ខង ដើម 
អី៊ចឹង ថា  ចុង ក្រយ គឺ ស្ថតិ នៅលើ 
ការ សម្រច ចិត្ត របស់ លោក ប្រធន 
ក្លបិ ថា គាត់ សម្រច ចិត្ត យក គ្រ-ូ 
បង្វកឹ រូបណា ដើម្របី ចូល រួម អភិវឌ្រឍ  
ក្លបិ របស់យើង បន្ថ្រម ទៀត»។

ជាមួយ គា្នា ន្រះ ក្លបិ ភ្នពំ្រញ ក្រន 
ក៏ បាន ប្រកាស ពី ការត្រង តំាង 
លោក សំុ៊ វណា្ណា ទៅជា នាយក- 
បច្ច្រក ទ្រស របស់ក្លបិ ផងដ្ររ បើ 
ទោះ បីជា ក្លិប មានរហស្រសនាម 
«សិង្ហក្រហម» មួយន្រះ មិន បាន 
ប្រកាស ពី ការ បញ្ចប់តួនាទី ជា គ្រូ 
បង្គោល របស់ លោក វណា្ណា ក៏ 
ដោយ។ ក្លបិ ភ្នពំ្រញ ក្រន បាន 
ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រអងា្គោរ  ថា៖  «ក្លបិ  
ភ្នពំ្រញក្រន  បាន សម្រច ត្រង- 
តំាង លោក សំុ៊ វណា្ណា ដ្រល ជា    
គ្រូ ក្រុមធំ  សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ  ទៅ ជា 
នាយក បច្ច្រកទ្រស របស់ ក្លបិ»។

ការ ប្រកាស ដដ្រល ន្រះបាន 
បន្ថ្រម ថា៖ «លោក គ្រ ូ សំុ៊ វណា្ណា 
បាន ចំណាយ ព្រល ជិត ២ រដូវ កាល  
ជាមួយ ក្លបិ  ហើយ យើង មើល- 
ឃើញ ថា លោក គ្រ ូក៏ ជា ចំណ្រក 
មួយ  ក្នុង ការ អភិវឌ្រឍធនធន 
កីឡាករ របស់ យើង ដូច្ន្រះ ថា្នាក់ - ដឹក 

នំា ក្លិប បាន ធ្វើការ សម្រច ត្រង-   
តំាង លោក គ្រ ូជានាយក បច្ច្រក- 
ទ្រស ដោយ ផ្តាត សំខន់ លើ ការ- 
អភិវឌ្រឍ យុវជន ថា្នាល ទំាង ៣ កម្រតិ 
(យុវជន អាយុ  ក្រម ១៥ ឆ្នាំ 
ក្រម  ១៨ ឆ្នា ំនិង  ក្រម ២១ ឆ្នា)ំ 
និង ក្រមុ នារី ភ្នពំ្រញក្រន»។

គួររំឭក ថា លោក សំុ៊ វណា្ណា 
ត្រវូបានត្រងតំាង ឱ្រយ ធ្វើជា គ្រ ូជំនួយ 
ក្លិប ភ្នំព្រញ ក្រ ន នៅ ថ្ង្រទី ៩ 
ខ្រវិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០១៨  ហើយ  គ្រ-ូ 
បង្វកឹ កម្រតិ A-License រូបន្រះ 
បាន ឡើងកាន់តំណ្រង ជា គ្របូង្វកឹ 
បណោ្តោះអាសន្ន  ជំនួស គ្របូង្គោល 
សញ្ជាតិ ប្រ សីុ ល  លោក Leon-
ardo Vitorino នៅ ថ្ង្រទី ៩ ខ្រ 
ឧសភ ឆ្នា ំ២០១៩ ។

បនា្ទាប់មក ទៀត គ្របូង្វកឹ រៀន 
ចប់ បរិញ្ញាបត្រ ផ្ន្រក អប់រំ កាយ និង 
កីឡា នៅ សាធរណរដ្ឋ គុយបា ឆ្នា ំ
២០១០ លោក សំុ៊ វណា្ណា ត្រវូ 
បានត្រងតំាង ជា គ្របូង្គោល  ក្លបិ 
ភ្នពំ្រញ ក្រ ន ព្រញសិទ្ធ ិ នៅ ថ្ង្រទី 
១៧ ខ្រមករា ឆ្នា ំ២០២០  ហើយ  
ក្រម  ការដឹកនំា របស់លោក 
ក្នងុការ ប្រកួត រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២០ 
ន្រះ ក្រមុ ភ្នពំ្រញ ក្រ ន  ទទួលបាន 
ចំណាត់ថា្នាក់ ល្រខ ៣  ក្នងុការ ប្រកួត 
លី គ កំពូលកម្ពុជា ដោយមាន 
៣៣ពិន្ទ ុជាមួយការ ឈ្នះ ៩ ស្មើ 
៦ និងចាញ់ ២ដង ព្រម ទំាង បាន 
ល្រខ ៤  ក្នងុ ពានរងា្វាន់ សម្ត្រច ហុ៊ន 
ស្រន  ក្រយ ចាញ់ ណាហា្គោវីល 
នៅ ក្នុង វគ្គ ពាក់ កណា្តោល ផ្តាច់- 
ព្រ័ត្រ  និង បន្ត ចាញ់ ក្រុម ខ្រត្ត 
ព្រវ្រង ក្នងុការ ប្រកួតដណ្តើម យក 
ល្រខ ៣ និងល្រខ ៤ ន្រះ៕

តារា  ចមេៀង បេសុរូប សង្ហា ចូល ចិត្ត ទុកសក់ - 
 វេង  នៅទេនំសាន់ដេលោក  កេវ វាសនា។ 

រូបថត ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
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