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តោះ! ចេញ ពី កេុង ទៅ 
លេង សួន ដំណាំធម្មជា តិ  
និង ភ្លក្ស អាហារ សេស់ ៗ   
ជាមួយ កសិធួរ ...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត
បេទេស សមាជិក សហ- 
ភា  ព អឺរ៉ុប ឯកភាព គ្នា បង្កើត   
យន្តការ រួមបេ ឆាំង ការ- 
លាង លុយកខ្វក់ ...ទំព័រ ១២

អន្តរជាតិ
កម្ពុជា នឹង បើក មជ្ឈ- 
មណ្ឌល កេុម បេឹក្សា ធុរ- 
កិច្ច នៅ កេុង បាងកក 
បេទេស ថេ   ...ទំព័រ ៩

សេដ្ឋកិច្ច 

មន្ត្រីសុខាភិបាលសរសើរលោកហុ៊នស្រន
ថាមានសមត្ថភាពទើបធ្វើឱ្រយកម្ពជុាឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលស្មគុស្មាញន្រជំងឺកូវីដ

ក្រសួងអប់រំប្រកាសឱ្រយគ្រះឹស្ថានសិក្រសារដ្ឋនិងឯកជនបើកដំណើរការឡើងវិញ
មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កឡីាបានប្រកាសឱ្រយគ្រឹះស្ថានសិក្រសា
រដ្ឋនិងឯកជនបើកដំណើរការឡើង-
វិញចាប់ពីថ្ង្រចន្ទទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០តទៅហើយការប្រឡងសញ្ញា-

បត្រមធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិនិងទុយិភូមិ
(បាក់ឌុប)គឺនៅត្រដំណើរការដដ្រល។
លោកហង់ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី

ក្រសួងអប់រំបានថ្ល្រងក្នុងសន្និសីទ-
កាស្រតកាលពីម្រសិលមិញថាក្រសួង
បានស្នើសំុគោលការណ៍ពីនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីដើម្របីបើកគ្រះឹស្ថានសិក្រសារដ្ឋនិង

ឯកជនឡើងវញិទាងំអស់ក្នងុរាជធានី-
ភ្នពំ្រញនិងទីរួមខ្រត្តកណា្តាលដើម្របីឱ្រយ
សិស្រសានុសិស្រសចូលរៀនជាប្រក្រតីឡើង-
វិញក្នងុដំណាក់កាលទ៣ីន្រះ។ម្រយ៉ាង-
វិញទៀតក្រសួងក៏បានប្រកាសបើក
ឱ្រយដំណើរការឡើងវិញនូវពហុកីឡដ្ឋាន-
ជាតិអូឡំាពិកក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឱ្រយមាន

ការល្រងកីឡាផ្រស្រងៗ ដោយអនុវត្ត
ទៅតាមគោលការណ៍ស្តង់ដដ្រល
ក្រសួងបានដក់ច្រញដោយធានាបាន
នូវការរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថភិាពនិងការរក្រសា
នូវស្តង់ដសុខភាពអនាម័យផងដ្ររ។
លោកហង់ជួនណារុ៉ន បញ្ជាក់ថា៖

«ក្រសួងអប់រំសូមប្រកាសឱ្រយសិស្រសា-

នុសិស្រសមាតាបិតាអ្នកអាណាព្រយបាល
លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមបើកដំណើរការគ្រះឹ-
ស្ថានសិក្រសាឡើងវិញទំាងរដ្ឋនិងឯកជន
ចាប់ពីថ្ង្រទី២៣ខ្រវិច្ឆិកាតទៅ»។
លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឱ្រយគ្រះឹ-

ស្ថានសិក្រសាទូទំាងប្រទ្រសកម្ពជុាសំុបន្ត
អនុវត្តឱ្រយបានមឺុងមា៉ាត់...តទៅទំព័រ  ២

ផ្លៃសៃកានគ
អាជីវករអង្គុយលក់ផ្ល្រស្រកានាគនៅតាមដងផ្លូវមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងត្រប្រកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំព្រញ។រូបថតជីវ័ន

GMACៈកម្ពជុា នឹងមានលទ្ធភាព
នំាច្រញកាន់ត្រច្រើនទៅទីផ្រសារអង់គ្ល្រស

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈសមាគមរោងចក្រ
កាត់ដ្ររនៅកម្ពុជា(GMAC)
បានឱ្រយដងឹកាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍
ថា ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងមាន
លទ្ធភាពកាន់ត្រច្រើនដើម្របី
បង្កើនការនាំច្រញផលិតផល
ទៅកាន់ទីផ្រសារចក្រភពអង់-
គ្ល្រស(UK)ខណៈប្រទ្រសន្រះ
នឹងផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រះពន្ធ
(GSP)របស់UKចាប់ពីថ្ង្រ
ទី១ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១។
យោងតាមរបាយការណរ៍បស់

GMACផ្ញើទៅសមាជកិកាល-

ពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ស្រចក្ដីយោង
ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះមួយ
ផ្ន្រកន្រអន្តរកាលBrexitគឺ
ច្របាប់ថ្មីសម្រប់ឆ្នាំ២០២១ដ្រល
បានច្រញផ្រសាយដោយក្រសួង
ពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ចក្រ-
ភពអង់គ្ល្រសកាលពីថ្ង្រទី១០
ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
UKបានចាកច្រញពីសហភាព

អឺរ៉ុប(EU)ហើយរយៈព្រល
អន្តរកាលបនា្ទាប់ពីBrexitបញ្ចប់
នៅឆ្នាំន្រះ។ចាប់ពីថ្ង្រទី១ខ្រ
មករាឆ្នាំ២០២១បណា្តាប្រទ្រស
អភវិឌ្រឍន៍ដ្រលមានសទិ្ធិនងឹអាច
ទទួលបាន...តទៅទំព័រ  ១០

សៅ  សម្ភសៃស

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្ល្រស

លោកBorisJohnsonបាន
បង្ហើបពីគម្រងវិនិយោគលើ
វិស័យយោធាធំបំផុតនៅក្នុង
ប្រវត្តិសស្ត្រអង់គ្ល្រសចាប់-
តាំងពីប្រទ្រសមួយន្រះមាន
សង្គ្រមត្រជាក់មក។
លោកJohnsonនឹងដក់-

ច្រញកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុ
រយៈព្រល៤ឆ្នាំសម្រប់ក្រសងួ
ការពារជាតិដើម្របី«ប្រកា្លាយ»
វសិយ័យោធាជាថ្មីដោយពង្រងឹ

សមត្ថភាពកងកមា្លាំងប្រដប់-
អាវុធសំដៅត្រៀមសមរភូមិ
អុីនធឺណិតនិងអាកាសនា-
ព្រលអនាគត។គម្រងន្រះ
មានរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើត
ទីភា្នាក់ងរមួយសំដៅបង្កើត
បញ្ញាសិប្របនិម្មិត(artificial-
intelligenceៈទ្រឹស្តីនិងការ-
បង្កើតប្រព័ន្ធកុំព្រយូទ័រដ្រលអាច
បពំ្រញការងរបានច្រើនយ៉ាង)
នងិ«បញ្ជាបាញ់ទៅលើអាកាស»
ដ្រលអាចបាញ់រ៉ុក្ក្រតលើក-
ដំបូងបង្អស់របស់អង់គ្ល្រសនៅ
ឆ្នាំ២០២២ ...តទៅទំព័រ ១៣ 

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង
សុខាភិបាល បានសរសើរលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនថា៖
«មានសមត្ថភាពអច្ឆរិយ»ក្នងុការ
ដកឹនាំទើបធ្វើឱ្រយកម្ពជុាបានឆ្លងផុត

នូវដំណាក់កាលស្មុគស្មាញដ្រល
មានហានិភ័យខ្ពស់ន្រការចម្លង
ជំងឺកូវីដ១៩ខណៈលោកហុ៊ន
ស្រនបានថ្ល្រងអំណរគុណដល់
វិទ្រយស្ថានបា៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដ្រលបាន
សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ
ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការធ្វើ

ត្រស្តរកអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។
យោងតាមអត្ថបទមួយដ្រល

សរស្ររដោយលោកស្រី ឱ
វណ្ណឌីន រដ្ឋល្រខាធិការនិងជា
អ្នកនាពំាក្រយក្រសងួសខុាភបិាល
បានលើកឡើងថាកម្ពជុាពិតជា
មានសំណាងដ៏ធំធ្រងមិនអាច

វាស់វ្រងបានឡើយដ្រលមាន
ប្រមុខដឹកនំាប្រទ្រសដ្រល«មាន-
សមត្ថភាពអច្ឆរិយប្រកបដោយ
ប្រះដូងមនុស្រសធម៌ពិតៗ មាន
ទស្រសនវិស័យត្រឹមត្រូវភាពមុឺង-
មា៉ាត់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌតិនងិ
ភាពឈ្លាសវ្រ...តទៅទំព័រ  ៦

អង់គ្ល្រសប្ត្រជា្ញាវិនិយោគលើវិស័យ
យោធាធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសស្ត្រ



 នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ពោធិ៍សាត់ៈ រដ្ឋបាលខេត្ត-
ពោធិ៍សាត់ បេប់ឱេយឃុំចំនួន៥
នេសេុកវាលវេង ចេញលិខិត-
បដិសេធ និងមោឃភាពលើ
លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី
លខិតិស្នើសុកំាន់កាប់អចលន-
ទេពេយមនិទាន់ចុះបញ្ជនីងិលខិតិ- 
បញ្ជាក់កម្មសទិ្ធិដីផេសេងៗទាងំអស់ 
ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដេន-
ជមេកសត្វពេភ្នំសំកុស ដេល
ធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខានាពេល
កន្លងមកនេះ។
លោកបា៉ាន់មរកតបេធនមន្ទរី-

បរិសា្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់បេប់
ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ពីមេសលិមញិថាចពំោះ   
ករណីនេះ រដ្ឋបាលខេត្តបានឱេយ
មេឃុំទាំង៥ គឺឃុំកេពើពីរ ឃុំ
បេមោយ ឃុំអូរសោម ឃុំថ្មដា
និងឃុំអន្លង់រាប ចេញលិខិត-
បដសិេធរាល់លខិតិដេលបញ្ជាក់ 
ការកានក់ាប់ដធី្លីនេះជាយរូណាស ់
មកហើយ។ប៉ុន្តេខេត្តមិនទាន់
ទទួលបានលិខិតពីគេប់ឃុំនៅ-
ឡើយទេទើបតេទទលួបាន២ឃុំ
គឺឃុំថ្មដានិងឃុំអន្លង់រាប។
លោកបន្តថាករណីទន្ទេនដីនេះ  

ក៏ប៉ះពាល់ទៅនឹងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិដេនជមេកសត្វពេភ្នំសំ-
កសុផងដេរហើយបានកើតឡើង   
តាំងពីយូរមកហើយពោលគឺ
កើតឡើងតាំងពីមេឃុំមុនរហូត
មកដល់បច្ចុបេបន្ននេះ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងបានណេ-

នំាគាត់ឱេយចេញលិខិតបដិសេធ
នវូអ្វីដេលបានបញ្ជាក់លើលខិតិ

អ្វីៗទាំងអស់ ហើយពេលនេះ
ទើបឃើញគាត់ចេញលខិតិមក។ 
កន្លងមកនេះមានការចេញលិខិត  
ទញិលក់ដីធ្លីដោយខសុចេបាប់ពី
ពលរដ្ឋមា្នាក់ទៅពលរដ្ឋមា្នាក់ទៀត
និងពីឈ្មួញផេសេងៗទៀត»។
បើតាមបេធនមន្ទីរដដេល

កេពីធ្វើលិខិតពេមានលើការ-
ទន្ទេនដីហើយ ជាមួយគា្នានេះ
ខេត្តកប៏ានចេញលខិតិកុឱំេយមាន
ការលក់ទិញលើដីហ្នឹងទៀត វា
ខសុចេបាប។់កន្លងមកកម៏ានខាង    
តុលាការហៅមេឃុំទៅសួរនំា
ផងដេរពាក់ពន័្ធនងឹការចេញលិខតិ    
ខុសពីនីតិវិធីចេបាប់។ករណីនេះ
បានកើតលើដីធ្លីជាចេើនទីតាំង
ក្នុងមូលដា្ឋានឃុំទាំង៥ដោយ
មិនអាចបរិយាយបាននោះទេ។
លោកថា៖«ការកាន់កាប់ដី

ដោយខុសចេបាប់នេះក៏មានការ-
ប៉ះពាល់ចំពោះដីពេអភិរកេស
ជាចេើនទីតំាងផងដេរសេប-
ពេលដេលយើងកំពុងតេធ្វើនីតិ-
វធិីឆ្វៀលដីជនូពលរដ្ឋសេបតាម-
បទបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោ
ហ៊ុនសេន។ប៉ុន្តេមានចំនួន
ប៉នុា្មានមនិទាន់ដងឹនោះទេដចូ្នេះ- 
ហើយយើងបានឱេយគាត់ចេញ-
លិខិតបដិសេធនេះ។ពេះ
កន្លងមកនេះ មានជនខិលខូច
ស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់កាន់កាប់
ដីធ្លីនេះដោយខុសចេបាប់»។
នាយកដេនជមេកសត្វពេភ្នំ-

សំកុស លោកផាន់សុភារីន
ឱេយដឹងដេរថា បនា្ទាប់ពីរដ្ឋបាល
ខេត្តបញ្ជាឱេយឃុំទាំង៥ នេសេុក
វាលវេងចេញលិខិតបដិសេធ

និងមោឃភាពលើលិខិតផ្ទេរ
សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី មានតេឃុំ២
ប៉ណុ្ណោះដេលបានចេញរចួហើយ  
គឺឃុំថ្មដានងិឃុំអន្លង់រាប។ប៉នុ្តេ 
សមេប់ឃុំ៣ទៀតគឺឃុំកេពើពរី
ឃុំបេមោយនិងឃុំអូរសោម
មិនទាន់ឃើញចេញនោះទេ។
ករណីមេឃុំខាងលើបើតាម-

លោកផាន់សុភារីន គឺមេឃុំ
ទាំង៥នេះបានចុះហត្ថលេខា
លើលិខិតទិញលក់ដីធ្លី និង
កាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់
ការពារបរិសា្ថាន។ នៅពេល
ដេលមន្តេីបរសិា្ថានចុះទៅហាម- 
ឃាត់ ពលរដ្ឋបានយកលិខិត
មកសមា្អាងដេលមានការទទលួ- 
សា្គាល់ពីអាជា្ញាធរភូមិឃុំ។
លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំមិនដឹងថា

មូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នាំ
គា្នាចុះហត្ថលេខាលើការកាន់កាប់ 
ដធី្លីនេះទេ។តាមពតិគាត់[មេឃុ]ំ 
មិនអាចសុីញ៉េឱេយមានការកាន់-
កាបដ់ីរដ្ឋនោះទេ។ខ្ញុំបានចុះទៅ   
បងេ្កាបប៉នុ្តេពកួគាត់[អ្នកទន្ទេន
ដី]ថាហេតុអ្វីមួយទទួលសា្គាល់
និងមួយទៀតមិនទទួលសា្គាល់
ខណៈជាសា្ថាប័នរដ្ឋដូចគា្នា។
គាត់បានបង្ហោះហ្វេសប៊កុរិះគន់
យើងថាមយួសុញីេទទលួសា្គាល់
មួយទៀតមិនទទួលសា្គាល់
ធ្វើបាបតេបេជាពលរដ្ឋទន់-
ខេសោយជាដើម»។ 
លោកថាពលរដ្ឋដេលទៅ

ទិញលក់ឬចូលទៅកាន់កាប់
ដីពេ និងតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ដេនជមេកសត្វពេភ្នំសំកុស
មានគេប់រូបភាព ដោយមាន
ទំាងអ្នករស់នៅក្នងុមូលដា្ឋាននិង
ភាគចេើន មកពីខេត្តផេសេងៗ
ទៀត។ជាពសិេសអ្នកដេលមាន   
ធនធនចេើនជួលពលរដ្ឋឱេយ
កាប់ឆ្ការនងិដាំដើមឈើហបូផ្លេ
ផេសេងៗក្នងុតបំនន់េះដើមេបីបាន-
កាន់កាប់ដីដោយសេបចេបាប់។
ជុំវិញបទបញ្ជានេះ លោក អ៊ុំ

សេង មេឃុំអន្លង់រាប ឱេយដឹងថា
លោកបានបញ្ជនូលខិតិទៅថា្នាក-់ 

ខេត្តរួចរាល់ហើយ ចាប់តាំងពី
រដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជូនលិខិតឱេយធ្វើ
កន្លងមកនេះ។បើតាមការអះ-
អាងរបស់មេឃុំរូបនេះ គឺបេជា-
ពលរដ្ឋបានរស់នៅទីនោះអស់
រយៈពេលជាចេើនឆ្នាមំកហើយ។
ប៉នុ្តេកេយមកខេត្តកប៏ានបេប់
ពលរដ្ឋកុឱំេយមានការទន្ទេននងិ
កានក់ាប់ដីពេមទាងំរុះរីទៀតផង  
ពេះតំបន់នោះ ខាងខេត្តទុក
ធ្វើជាតំបន់ទេសចរណ៍។
លោកថ្លេងថា៖«បើសិន

ពលរដ្ឋតវា៉ា គឺទៅតវា៉ានៅខាង
ខេត្តសមេប់ខ្ញុំមនិដេលដងឹទេ
ពេះខ្ញុំខា្លាចដេរហើយអ្វីដេល
ខ្ញុំធ្វើ គឺធ្វើទៅតាមសេចក្តី
ជូនដំណឹងរបស់ខេត្ត ហើយ
កាលពីពេឹកមិញអភិបាលខេត្ត
ម៉ាធនិន ក៏បានមកជួប-
ពលរដ្ឋនៅខាងឃុំបេមោយ
ដើមេបីដោះសេយបញ្ហោដីធ្លី
ប៉ុន្តេខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេ»។
នៅពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទាក់ទង

សុំការបញ្ជាក់បន្ថេមពីមេសិលមញិ
អភបិាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោក
ម៉ាធនិនបានបដិសេធធ្វើ-
អតា្ថាធិបេបាយ។
លោកសេីមិត្តសាមួន អ្នក-

សមេបសមេួលអង្គការសិទ្ធិ-
មនុសេស(លីកាដូ)បេចាំខេត្ត
ពោធិ៍សាត់បេបថ់ាមនិទទលួបាន   
ព័ត៌មានគេប់ជេុងជេយជុំវិញ
បទបញ្ជារបស់ខេត្តទៅមេឃុំ
ទាងំនោះទេ។លោកសេីគេន់តេ
ដឹងថា កន្លងមកនេះ មានការ-
ឃាត់ខ្លួនអ្នកដេលទនេ្ទានដីរដ្ឋ
យកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ បញ្ជូន-
ទៅតុលាការខេត្ត។
លោកសេីសាមួនថ្លេងថា៖ 

«ខ្ញុំគេន់តេដឹងថាមួយរយៈ
ចុងកេយនេះ មានការចាប់
និងឃាត់ខ្លួនអ្នកដេលចូល-
ទៅកានក់ាប់ដធី្លីនៅទីនោះមក
ពន្ធនាគារចេើន ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនដឹង
ចេបាស់ថា តើពួកគាត់ចូល-
ទៅកាន់កាប់ទនេ្ទានដីយា៉ាង-
ម៉េចនោះទេ»៕

តពីទំព័រ ១...នូវគោលការណ៍
អនុវត្តស្តង់ដានិងសុវត្ថិភាព-
សិកេសោនិងអនាម័យនៅតាម
គេះឹសា្ថានសិកេសោឱេយបានខា្ជាបខ់្ជនួ
ដើមេបីបន្តការពារកុំឱេយមានកើត
ជំងឺកូវីដ១៩នេះជាពិសេស
ការពារកំុឱេយមានការរីករាល-
ដាលជងំកឺវូដី១៩ចលូទៅក្នងុ
សហគមន៍។
កេសួងអប់រំក៏នឹងរៀបចំឱេយ-

មានការបេឡងសញ្ញាបតេមធេយម-
សិកេសោបឋមភូមិនៅថ្ងេទី៣០
ខេវិច្ឆិកា ហើយនឹងរៀបចំការ-
បេឡងសញ្ញាបតេទុតិយភូមិ
(បាក់ឌុប)នៅថ្ងេទី២១-២២
ខេធ្នូឆ្នាំ២០២០ ដដេលនៅ
តាមគេឹះសា្ថានសិកេសោ។លោក
រដ្ឋមនេ្តបីានណេនាំឱេយគេឹះសា្ថាន
នីមួយៗធ្វើការវាយតម្លេពីការ-
អនវុត្តកម្មវធិីសកិេសោហើយចេញ
វិញ្ញាសាទៅតាមការអនុវត្តកម្ម-
វិធីសិកេសោដេលទំាងនេះមិនមាន
បញ្ហោអ្វីចោទនោះទេ។
ចំពោះការបេឡងបាក់ឌុប

កេសួងនឹងសំុឱេយគេះឹសា្ថានសិកេសោ
នីមួយ ៗវាយតម្លេថាតើការអនុវត្ត
កម្មវធិីសកិេសោនមីយួៗនោះបាន
ចប់ឬមយួយា៉ាងណា?ដចូនេះ
កេសួងនឹងពិនិតេយមើលនិងដាក់-
ចេញនូវវិញ្ញាសាទៅតាមការអនុវត្ត
កម្មវិធីសិកេសោនោះតេម្តង។
លោកជួនណារុ៉នបញ្ជាក់ថា៖

«សូមឱេយសិសេសោនុសិសេសទំាងអស់
ជាពិសេសសិសេសនៅរាជធនី-
ភ្នំពេញដេលអាក់ខានមិនបាន
រៀនក្នុងចំនួន២សបា្តាហ៍នេះ
សូមខិតខំបេឹងបេងរៀនសូតេ
តេៀមបេឡងសញ្ញាបតេមធេយម-
សិកេសោបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិ
ហើយសុំឱេយគេឹះសា្ថានសិកេសោ
រៀបចំបងេៀនបន្ថេមដើមេបីបំ- 
ពេញនូវអ្វីដេលខ្វះខាត»។
ជាមយួគា្នានេះផងដេរលោក

រដ្ឋមនេ្តីក៏បានផា្តាំផ្ញើទៅដល់
សិសេសោនុសិសេសទាំងអស់កុំឱេយ
មានការរីសអើងរវាងសញ្ញា-
បតេដេលបេឡងក្នុងអំឡុង

ពេលមានវិបត្តិកូវីដនិងសញ្ញា-
បតេកាលពីមិនទាន់មានកូវីដ
ពីពេះកេសួងនៅតេរកេសោស្តង់-
ដាសកិេសោដដេលដោយសារតេ
ចង់ឱេយសិសេសោនុសិសេសមានសមត្ថ- 
ភាពខ្ពស់ចេញទៅអាចរកការ-
ងារធ្វើបានអាចរៀនបន្តបាន។
បើតាមលោកណារុ៉ននៅតាម

បណា្តាបេទេសផេសេងៗមិនបាន
បេឡងទេដោយគេន់តេយក-
ពិន្ទុដេលរៀនក្នុងថា្នាក់ធ្វើជា
លទ្ធផលដើមេបីទទួលសា្គាល់សញ្ញា-
បតេទុតិយភូមិតេម្តងប៉ុន្តេ
សមេប់បេទេសកម្ពុជានៅតេ
បន្តការបេឡងដដេលគឺដោយ-
សារលោកមិនចង់ឱេយមានការ-
រសីអើងទេសមេបស់សិេសក្នងុ
អឡំងុពេលនេការរកីរាលដាល
ជងំកឺវូដី១៩នេះប៉នុ្តេទោះបជីា
កូវីដក្តីតេគាត់ក៏អាចរៀនចប់
បេកបដោយគុណភាព។
លោកសេីអុ៊កឆយា៉ាវីបេធន

សមាគមគេបូងេៀនកម្ពជុាឯក-
រាជេយ(CITA)ថ្លេងបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញថាជាការល្អ-
បេសើរដេលកេសួងបានបើក
ឱេយមានការសិកេសោជាធម្មតាវិញ
តាមគេះឹសា្ថានសិកេសោរដ្ឋនិងឯក-
ជនដោយសារសា្ថានភាពនេ
បញ្ហោកូវីដ១៩ក្នុងបេទេស
កម្ពជុាមានភាពល្អបេសើរឡើង-
វិញ។លោកសេីថា៖«នេះជា
ការល្អដោយសារការបេឡង-
សញ្ញាបតេទុតិយភូមិជិតមក
ដល់ផងដេរដេលសិសេសោនុសិសេស
តេវូសិកេសោសមេប់តេៀមក្នងុ 
ការបេឡងបញ្ចប់ការសិកេសោជា-
ពសិេសកមុារតចូៗក៏បានចលូ
រៀនវិញដេលជាការសមេល
បន្ទកុរបស់ឪពុកមា្តាយផងដេរ»។
លោកសេីមានសទុ្ធដិ្ឋិនយិមថា
កេសួងនឹងមានការសមេល
និងបន្ធូរបន្ថយទៅលើវិញ្ញាសា
ទៅដល់សិសេសោនុសិសេសបេឡង-
សញ្ញាបតេបាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ
សិកេសោដេលមានការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដនេះ៕

NATIONAL ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ងេសុកេទី២០ែខវិច្ឆកាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២

ថ្នាក់ខេត្តបេបឱ់េយឃំុចំនួន៥នេសេកុវាលវេងចេញលិខិត-
មោឃភាពលើលិខិតកាន់កាបដី់ធ្លីក្នងុតំបន់ការពារធម្មជាតិ

កេសួងអប់រំបេកាស...

លោក  ហង់ ជួនណារ៊៉ន រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសួង អប់ រំ ។ រូបថតហុងមិនា

សាលាឃំ៊អូរសោម ន្រស្រក៊វាលវ្រង ខ្រត្តពោធិ៍សាត់។ រូបថតសហការី
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អង្គការBirdlif eប្រវាស់ពូជក្របីដើម្របីបញ្រឈប់ការបរបាញ់សត្វ
 សុទ្ធ គឹម សឿន

តាកែវ: អង្គការ ជីវិត សត្វ ស្លាប- 
អន្តរ ជាតិ(Birdlife)បៃចាំ- 
កម្ពជុា បាន សក លៃបង គមៃង 
បៃវាស់ ពូជ កៃបី ញី  ឱៃយ កសិករ 
ចិញ្ចឹម  ដើមៃបី បញៃឈប់ មុខរបរ- 
 បរបាញ់ សត្វ ក្នុង តំបន់ ការពារ- 
ទៃស ភាព បឹង ពៃក ល្ពៅ  ក្នុង 
សៃកុ កោះ អណ្ដៃត  និង សៃកុ បុរី- 
ជល សរ ខៃត្ត តាកៃវ  ជា មួយ 
នងឹ ការ អពំាវ នាវ ឱៃយ មាន ការចលូ-  
រួម ថៃ រកៃសា សត្វ ស្លាប ក្នុង តំបន់ 
នៃះ ឱៃយ សមៃបូ របៃ ប  ឡើង វិញ។

លោក  បូ៊ វរ សកៃស  នាយក កម្ម- 
វិធី នៃ អង្គការ(Birdlife)បៃចាំ 
កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  
នៃះ ជាការ សក លៃបង ក្នងុ ជំហាន 
ទី១  ដោយ ចាប់ ផ្ដើម បៃវាស់ ពូជ- 
កៃបី ញី៥ កៃបាល  ជូន កសិករ  
១ គៃួសរ  នៅ តំបន់ ការ ពារ 
ទៃស ភាព បឹង ពៃ ក ល្ពៅ  ក្នុង 
ទិស ដៅ ផៃសារ ភា្ជាប់ ការ លើក កម្ពស់- 
ជីវ ភាព សហ គមន៍ ជា មួយ នឹង 
ការ អភិ រកៃស សត្វ កៃៀល នៅ ក្នុង 
តំបន់ នៃះ ។

លោក បន្ត ថា  តាម រយៈ ការ- 
បៃវាស ់ពជូ កៃប ីជនូ កសកិរ នៃះ 
នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ទន្ទៃន  
ការ ដាក់ សមា្ពៅធ ទៅលើ ធន ធា ន-   
ដា្ឋាន។ គមៃង នៃះ ក៏ បាន ធ្វើឱៃយ 
ពួក គាត់ ទទួល បាន បៃ ក់ ចំណូល 

បន្ថៃម សមៃប់ ទៃទៃង់ ជីវភាព 
គៃសួរ  ពិសៃស សត្វ កៃបី ក៏មាន  
តួនាទី សំខាន់ ក្នុង ការទន្ទៃន 
លើ វាល ស្មៅ  ធ្វើ ឱៃយ រុក្ខ ជា តិ នៅ 
តំបន់ វាល ស្មៅមិន កៃស់ពៃក  
ហើយ កា្លាយ ជា ជមៃក ដ៏ ល្អ 
សមៃប់ សត្វ កៃៀល រស់ នៅ ។ 

លោក  ប៊ ូវរ សកៃស  បញ្ជាក ់ថា៖ 
«បៃជា កសិករ ដៃល យល់ ពៃម 
អនុវត្ត គមៃង សក លៃបង នៃះ  
នឹង ទទួ ល បា ន កៃបី មៃ ចំនួន ៥ 
កៃបាល  សមៃប ់រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នា ំ
ហើយ ពកួ គាត ់អាច ទទលួ បាន 

ផល ៦០ ភាគ រយ ពី គមៃង  
ហើយ ៤០ ភា គរយ ទៀត សមៃប់ 
អង្គ ការ យក ទៅ ពងៃីក គមៃង 
ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត» ។

លោក ថា  បើទោះ ជា គមៃង 
នៃះ  មិន ទាន់ ផ្គត់ ផ្គង់ សត្វ កៃបី 
ឱៃយបាន ចៃើន គៃួសរ ក៏ ដោយ  
បុ៉ន្ដៃ កំពុងសក លៃបង នៅ ឡើ យ។  
បៃសិន បើ គមៃង នៃះ បាន 
ជោគ ជ័យ  អង្គការ លោក នឹង 
ពងៃីក គមៃង  ឱៃយ កាន់ តៃ ទូលំ- 
ទូលាយ ហើ យ  បៃសិន បើ មាន 
សបៃបុ រស ជន  ឬ មា្ចាស់ ជំនួយ 

នានា ចាប់ អារម្ម ណ៍ អាច ទាក់ទង  
ទៅ អង្គ ការដើមៃបី សហ ការ គា្នា  ។ 
    លោក  អុីម  សុខា ន់ អាយុ 
៤៦ ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ ដី លើក ឃុំ ជ័យ- 
ជោគ  សៃុក បុរី ជល សរ  ខៃត្ត- 
តាកៃវ  បាន ឱៃយដឹង ពី មៃសិល មិញ 
ថា គៃួ សរ លោក បាន ចូលរួ ម 
ជាមួយ គមៃង នៃះ ដោ យ 
ទ ទលួ បៃវាស ់កៃប ីញីៗ  ចនំនួ ៥ 
កៃបាល  ដើមៃប ីចញិ្ចមឹ ជា ល ក្ខណៈ 
គៃួសរ ។ លោក សបៃបាយ រីក- 
រាយ ចំពោះ គមៃង នៃះ ដៃល 
អាច ជួយ ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវ ភាព គៃសួរ 

 ឱៃយ កាន់តៃ បៃសើរ ថៃ ម ទៀ ត។
លោក បន្ដ ថា បៃ សិន បើ 

ទទួល បាន ផល ក្នុង រយៈ ពៃល  
៣ឆ្នាំ  ភាគ លាភ នឹង តៃូវ  បៃ ង- 
ចៃក ជូន លោក ៦០ ភាគ រយ  
ហើ យ៤ ០ភាគ រយ ទៀត អង្គការ 
Birdlife តៃូវ យ កទៅ ពងៃីក 
គមៃង បន្ថៃម ទៀត។យ៉ាង- 
ណា ក្ដី លោក ក៏ ចង់ឱៃយ អង្គការ 
បន្ថៃម គមៃង នៃះ ដល់ ពលរដ្ឋ 
ក្នុង សហ គមន៍ ផៃសៃងៗ ទៀត 
ដើមៃបី  ជួយ ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព គៃសួ រ  
នៅ ក្នុង  តំបន់ ទៃស ភាព នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «កន្លង 
មក ខ្ញុំ មិន ដៃល បាន ធ្វើ ការងារ 
អ្វ ីជាមួ យ ស្ថាប័ន ណា ទៃ  គឺ ធ្វើ- 
សៃ  ចមា្ការ ធម្ម តា  ហើយ ពៃល 
ចប់ រដូវ ធ្វើ សៃ ក៏ ដើរ បរបាញ់ 
សត្វ  តៃ ឥឡូវ នៃះ ខ្ញុំ ឈប់ បាញ់ 
សត្វ ហើយ ហើយ ខ្ញុំ ងាក មក 
ជួយ អភិរកៃស សត្វ ក្នងុ សហ គមន៍ 
ខ្ញុំ វិញ  ពៃះ មាន ការ ណៃនាំ ពី 
អង្គ ការ  ពី អាជា្ញា ធរ ជា ដើម  
អ៊ីចឹង ធ្វើឱៃយ ខ្ញុំ ឈប់ បរបាញ់- 
សត្វ។ ជា រៀងរាល់ សបា្ដាហ៍ ខ្ញុំ 
តៃង តៃ  ចូល រួម  ដើរ លៃបា ត ជា- 
មួយ អង្គ ការ  និង សហ គមន៍  
ដើមៃបី ថៃរកៃសា សត្វ ស្លាប ក្នុង 
តំបន់ យើង នៃះ ហើយ ខ្ញុំ សូម- 
អំពាវ នាវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ ឈ ប់ បា ញ់  
ស ត្វពៃ ងាក មក ជួយ អភិ រកៃស 
ទាំង អស់ គា្នា វិញ» ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀម រាបៈ ចៅកៃម សុើបសួរ 
សលា ដំបូង ខៃត្តសៀមរាប បាន 
សមៃច ឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន 
លោកម៉ា ប៊ុន ធូ នាយក ទីចាត់ - 
ការ អន្តរ វិស័យ  នៃ សលាខៃត្ត 
កពំងធ់ពំាកព់ន័្ធ ករណ ីយក កាបំ ិត 
ចាក ់បពំង់ក  លោក សយ វាសនា 
ពៃះរាជអាជា្ញារង អម សលា ដបំងូ 
ខៃត្ត កំពង់ធំពីបទ បុ៉ន ប៉ង ឃាត ក ម្ម។

យោង តាម ដីកា បងា្គាប់ ឱៃយ ឃំុខ្ល ួន 
ចៃញ ដោយ លោក នូ វាសនា 
ចៅកៃម សុើបសួរ សលាដំបូង 
ខៃត្តសៀមរាប ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខៃ 
វិច្ឆិកា  លើក ឡើង ថា លោក ម៉ា 
បុ៊ន ធូតៃវូបាន ចោទបៃកាន់ ពីប ទ 
«ប៉ុនប៉ង ឃាតកម្ម» តាម មាតៃ 
២៧ និង មាតៃ១៩៩នៃ កៃម - 
ពៃហ្មទណ្ឌ បៃពៃតឹ្ត នៅ ចណំចុ ក្នងុ 
ភោជនីយ ដា្ឋាន ជៃះ ពៃជៃ ចិនា្តា 
ស្ថិតនៅ ភូមិ បល្ល័ង្ក លិច សងា្កាត់ 
ដរំ ីជានខ់ា្លា កៃងុ ស្ទងឹ សៃន កាលព ី
ថ្ងៃទី ១៦ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។

បនា្ទាប់ពី ឃើញ ដីកា សន្និដា្ឋាន 
សំុ ឱៃយ ឃំុខ្លនួ បណ្តោះអាសន្ន រប ស់ 

តំណាង អយៃយការ និង យោងតាម 
មាតៃ ចៃបាប ់លោកន ូវាសនាបា ន 
សមៃច ថា៖«បញ្ជា ឱៃយ ភា្នាក់ ងារ 
មាន សមត្ថកិច្ច និង កមា្លាងំ សធា - 
រណៈ ធ្វើការ នាំខ្លួន ជន តៃូវ ចោទ 
ឈ្មៅះ ម៉ា ប៊ុន ធូ ទៅ ពន្ធនាគារ 
ឬ មណ្ឌល ឃុំខ្លួន ខៃត្តសៀមរាប 
ដោយ អនវុត្ត ឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ តាម 
នីតិវិធី ចៃបាប់។ បងា្គាប់ ឱៃយ បៃធាន 
ពន្ធនាគារ ឬ មណ្ឌល ឃុំខ្លួន ខៃត្ត 

សៀម រាប ទទួល  និង ឃំុ ជន នៃ ះ 
រហូតដល់ មាន សៃចក្តី សមៃច ថ្មី 
ផៃសៃង ពីនៃះ»។

លោក ម៉ា ប៊នុ ធ ូអាយ ុ៤១ឆ្នា ំ
មាន សៃកុ កំណើត នៅ សៃកុ កៀន- 
ស្វាយ ខៃត្តកណា្តោល និង លំនៅ  
នៅ កន្លៃងកើតហៃតុ ខាងលើ  តៃវូ - 
បាន តំណាង អយៃយការ ខៃត្ត សៀម - 
រាប សមៃច ចោទបៃកាន ់កាលព ី
ថ្ងៃទី១៨វិច្ឆកិា បនា្ទាប់ពី លោក កើ ត 

រិ ទ្ធ រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង យុត្តិធម៌ បាន 
សមៃច ផ្ទៃរ សមត្ថកចិ្ច សណំុរំឿង 
ប៉ុនប៉ង ឃាតកម្ម នៃះ ពី អយៃយការ 
អម សលា ដបំងូ ខៃត្ត កពំងធ់ ំទៅ 
អយៃយ ការ អម សលា ដំបូង ខៃត្ត 
សៀម រាប វិញ។ 

លោក កើត រ ិទ្ធ បញ្ជាក់ ថា ការផ្ទៃរ 
សមត្ថកិច្ច តុ លា ការ នៃះ គឺ ដើមៃបី 
ធានា បៃយោ ជន ៍សធារណៈ នងិ 
ដំណើរ ការល្អ នៃ យុត្តិធម៌ តុលា - 
ការ និង ដោយ អនុវត្ត តាម មាតៃ 
១៩ នៃ ចៃបាប់ ស្តពីី ការរៀបចំ អង្គ - 
ការ តុលាការ ។

លោក សយ វាសនា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃទី 
១៧ វចិ្ឆកិា ថា ក្នងុពៃល កើតហៃត ុ
លោក រួមជាមួយ មន្ដៃី កងរាជ- 
អាវុធហត្ថ ខៃត្ត និង មិ ត្ដ ភក្ដិ មួយ 
ចនំនួ ទៀត កពំងុ ហបូ អាហារ ជុគំា្នា  
នៅ ភោជនយីដា្ឋាន ដៃលជា កន្លៃង 
កើតហៃតុ នោះ។ លោក បន្តថា 
រហូតដល់ ម៉ាង បៃហៃល ជាង ៩ 
យប់ ជន តៃូវ ចោទ  បៃដាប់ ដោយ 
កំាបិត ចុង សៃួច ពណ៌ ស បៃវៃង 
បៃហៃល ៤ តឹក  លាក់ទុក ក្នុង ដៃ 
ដើរ ចូល ក្នុង បន្ទប់ ជាប់ គា្នា។

លោក វាសនា  ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា៖ 
«បនា្ទាប់មក លោក ម៉ា ប៊ុន ធូ 
បាន ដើរមក កៀក ខ្ញុំ ហើយ ទាញ 
កាំបិត ចាក់ សំដៅ បំពង់ក របស់ខ្ញុំ 
ប៉នុ្ដៃ តៃវូ ខ្ញុ ំរង ជាប ់មនិ បណា្តោល ឱៃយ 
រងរបួស ឡើយ»។

តាម របាយ ការណ៍ រប ស់ សមត្ថ- 
កិច្ច ជន តៃូវ ចោទ និង ជនរងគៃ ះ 
អាចមាន គំនុំ គា្នាដោយ ហៃតុ ថា 
លោក សយ វា សនា បានទទលួ 
បន្ទុក ក្នុង សំណុំរឿង ជនតៃូវ ចោ ទ   
រូបនៃះ បាន ដឹកនាំ កមា្លាំង គា្មៅន 
បញ្ជា ពី ពៃះរាជអាជា្ញាចុះទៅ ចាប់ 
គៃឿងចកៃ របស់  ឈ្មៅះ ជុ ត ថា 
ន ដៃលមាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត 
តៃឹមតៃូវ ពី អភិបាលខៃត្ត និង 
មន្ទរីជនំាញ ពាកព់ន័្ធ ដោយ ទាងំ 
ខ្លួន មិនមាន សមៃបទា ជា មន្តៃី 
នគរបាល យុត្តិធម៌ ។ កំណត់ 
ហៃតុ ដដៃល បាន បន្តថា ក្នងុ 
ហៃតុការណ៍ នោះជន តៃវូ ចោទ 
ស្នើសុំ ឱៃយ លោក សយ វាសនា 
កុំ ចាត់ការ រឿង នៃះ ប៉ុន្តៃ លោក 
សយ វាសនា បាន អនុវត្ត នីតិ- 
វិធី ចៃបាប់ ដោយ សរ ថា ឈ្មៅះ 
ជុត ថា ន មិន ពៃម ចរចា ៕

ពូជកែបីញី ដែលអង្គការ Birdlife ទើបយកទៅបែវាស់ជាមួយកសិករ ថ្មីៗ នែះ។ រូបថត  Birdlife

តុលាការសម្រចឃំុខ្លនួនាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាលាខ្រត្តកំពង់ធំពីបទបុ៉នប៉ងឃាតកម្ម

ក្រសួងអប់រំបាន
ប្រកាសជ្រើស-
រើសគ្របូង្រៀន
៣៦០០កន្ល្រង

គឹម   សា រុំ 
 
 ភ្នំ ពែញៈ កៃសួង អប់រំ  យុវជន   

និង កីឡា  បាន បៃកាស ជៃើស រីស 
គៃ ូបងៃៀន កៃប ខ័ណ្ឌ ចំនួន ៣៦០០ 
កន្លៃង សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១  នៅ 
ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ ជំ នាញ  មត្តៃយៃយ  
បឋម  និង ឧត្តម សិកៃសា  ដើមៃបី ធ្វើ 
ឱៃយ មាន សមា មាតៃ សសិៃស  និង គៃ ូ 
ដៃល តៃូវ ការ ពងៃយ នៅ តាម 
ខៃត្ត  សៃុក  និង ឃុំ។នៃះបើតាម 
សៃច ក្ដ ីបៃ កាស របស់ កៃសួង អប់រំ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ វិច្ឆិកា ។ 

  លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នំា ពាកៃយ- 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
បាន ថ្លៃង ថា  ច ំពោះ កាល បរចិ្ឆៃទ 
និង ទី កន្លៃង នៃ ការ បៃ ឡង មិន- 
ទាន់ បាន កំ ណត់ នៅ ឡើយ   ដោយ 
រង ចំ់ា ទទួល ការ ដាក់ ពាកៃយ បៃ ឡង 
របស់ បៃក្ខ ជន សិន។

លោក  សុ វាចា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
ការ ជៃើស រី ស គៃូ បន្ថៃម នៃះ 
គោល បំ ណង ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
ករណី លើស  និង ខ្វះ គៃ ូ ផ្ដល់ ការ- 
ឧបត្ថម្ភ ដល់ សិសៃស កៃី កៃ ដើមៃបី 
បង្កើន ការ ចូល រៀន  និង បញ្ចប់ 
ការ សិកៃសា នៅ មធៃយម សិកៃសា និង 
តាម តមៃវូ ការ ជាក់ ស្តៃង  តាម គៃះឹ - 
ស្ថាន សកិៃសា  នៃ  ទីតាងំ  ភូមិ សសៃ្ត 
នៅ ២៥ ខៃត្ត - កៃុង ។

 លោក សៃ ី អុ៊ក  ឆយ៉ា វី    បៃធាន- 
សមា គម គៃ ូបងៃៀន  កម្ពជុា ឯក រាជៃយ  
បាន ថ្លៃងថា  ការ ជៃើស រី ស គៃូ- 
បងៃៀន  គឺ ជា រឿង តៃឹម តៃូវ  ពៃះ 
ចំ នួន គៃូ ប ងៃៀន នៅ តៃ មាន 
តមៃវូ ការ  ប៉នុ្តៃ ការ បៃឡង ជៃើស- 
រីស តៃូវ តៃ មាន តមា្លា ភាព តាម- 
រយៈ ការ បៃឡង   កុំ ឱៃយ ជៃើស រីស 
តាម ខៃសៃ  ឬតាម បក្ខពួក ។ 

 លោក  សៃ ី ថ្លៃង  ថា៖   « យើង ឃើញ 
ថា  ឥឡូវ នៃះ គៃ ូចូល និវត្តន៍ ក៏ ចៃើន 
ដូច្នៃះ តៃូវ តៃ មាន គៃូ មក ជំនួស ។  
កុំ ឱៃយ គៃូ ដៃល គៃប់ អាយុ ចូល 
និវត្តន៍ ហើយ  ហើយ ឱៃយ គាត់ វា រ 
ទៅ បងៃៀន  នោះ ក៏ មិន ល្អ ដៃរ » ។  

 លោក សៃ ី ក ៏បាន អះ អាង ផង- 
ដៃរ  រឿង ដៃល បាន ចោទ បៃ កាន់ 
ដល់ គៃូ មួយ ចំ នួន ដៃល គិតតៃ 
យក  បៃ យោជន៍ ពី សិសៃសតាម- 
រយៈ ការ បងៃៀន គួរ   គឺ នៅ សល់ 
តិច តួច បំផុត ។   លោក  សុវាចា   
ថ្លៃង  ថា  កៃសួង  មិន ហាម ការ- 
បងៃៀន គរួ   ដៃល មាន ការ យោគ- 
យល់ ពៃម ពៃៀង គា្នាទៃ។ ក្នងុ ន័យ 
នៃះ កៃសងួ មនិ បាន ហាម លោក- 
គៃ ូ អ្នក គៃ ូ បងៃៀន គួរ នៅ ថ្ងៃ អា ទិ តៃយ  
នងិ ថ្ងៃ បណុៃយ នោះទៃ តៃមនិមៃន 
ក្នុង ម៉ាង សិកៃសា ឡើយ ៕

លោក ម៉ា បុ៊ន ធូរ តែវូ បានចោទពី បទ បុ៉ន ប៉ង ឃាតកម្ម   ។ រូបថត នគរបាល 



ការពង្រងឹទនំាកទ់នំងទ្វ្រភាគីរវាងកម្ពជុា-
ថ្រតាមរយៈការពង្រងឹអំណាចប្រជាជន
ការអភវិឌឍ្ធនធានមនសុស្គជឺាការ-

វនិយិោគទៅលើមនសុស្ដើមប្ីសមធម៌
សង្គម និងកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។នៅ
ព្លដ្លប្ទ្សកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរពី
ស្មោលន្សង្គ្មសុីវិលជិត៤
ទសវត្សរ៍ការកសាង និងការអភិវឌ្ឍ
ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិត្ូវបានគ្សម្លឹង
ឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវិស័យ
អាទិភាពកំពូលៗសម្ប់ព្ះរាជា-
ណាចក្មួយន្ះ។ក្នុងនាមជាប្-
ទ្សជិតខាងប្ទ្សថ្ជឿជាក់ថា
ការអភិវឌ្ឍប្ទ្សកម្ពុជាមិនត្ឹមត្
ផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់ប្ទ្សន្ះ
ប៉ុណោ្ណោះទ្ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងបានរួម-
ចំណ្កដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុង
តំបន់និងសុខុមាលភាពរបស់ប្ជា-
ជនរវាងប្ទ្សទាំង២ផងដ្រ។
ក្ពីកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និង

ការវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងថ្ក្នុង
រយៈព្លជាច្ើនឆ្នាំកន្លងមកន្ះ
កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍលើ
វិស័យផ្ស្ងៗដូចជាធនធានមនុស្ស
និងសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្ជាជនគឺ
ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់
ខណៈដល្បទ្ស្ទាងំ២អបអរខបួ
លើកទី៧០ការបង្កើតទំនាក់ទំនង
ការទូតរវាងកម្ពុជា-ថ្ដ្លត្ូវបាន
បង្កើតឡើងចាប់តាំងពីខ្ធ្នូឆ្នាំ
១៩៥០។

ការកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស

វាមិនម្នជាអាថ៌កំបាំងនោះទ្
ដ្លថាការអប់រំប្កបដោយគុណ-
ភាពគឺជួយពង្ឹងអំណាចប្ជាជន
និងរួមចំណ្កក្នុងការបង្កើតមូល-
ដ្ឋានគ្ឹះដ៏រឹងមាំសម្ប់ការអភិ-
វឌ្ឍប្ទ្សជាតិមួយ។
គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១មក

ទីភា្នាក់ងារសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ
ថ្ (TICA)បានទំនាក់ទំនងជា-
មួយក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
(EDC)ដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍
រយៈព្លខ្លី និងវ្ងដល់សិស្ស-
និស្សិតកម្ពុជាជាង២,៤០០នាក់
សម្ប់សិក្សាថា្នាក់អាហារូបករណ៍
និងវគ្គបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈនៅ
ប្ទ្សថ្។
ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ន្ះគឺជា

ការចូលរួមចំណ្កមួយដ៏ធំរបស់

ប្ទ្សថ្ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាន-
មនុស្សរួមជាមួយប្ទ្សជិតខាង
ដោយអាហារូបករណ៍ភាគច្ើន
ត្ូវបានផ្តល់ជូនក្មគម្ង
ព្ះរាជឧបត្ថម្ភរបស់ព្ះអង្គមា្ចាស់-
កស្ត្យិ៍MahaChakriSirindhorn
ដ្លទ្ង់ត្ូវបានគ្ផ្តល់គោរមងារ
ជា«EducatorPrincess»សមប្់
ទឹកព្ះទ័យយកចិត្តទុកដក់របស់
ទង្់ចពំោះការអភវិឌឍ្វសិយ័អបរ់ំទាងំ
នៅក្នុងប្ទ្សនិងតំបន់។
គម្ងន្ះគឺដើម្បីផ្តល់ជូនប្ជា-

ជនកម្ពុជាទាំងក្នុងព្លបច្ចុប្បន្ននិង
អនាគតនូវចំណះ្ដឹងនិងជំនាញ
ដើម្បីទទួលបានសកា្តានុពលព្ញ-
លញ្នៅក្នងុអាជពីរបស់ពកួគ្ដើមបី្
រួមចំណ្កដល់ការរីកចម្ើននិង
ការអភិវឌ្ឍជាទូទៅរបស់ប្ទ្ស
កម្ពុជា។
កព្ីការផ្តល់អាហារបូករណ៍របស់

ព្ះអង្គមា្ចាស់ក្សត្ិយ៍ហើយនោះ
គម្ងន្ះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់
ព្ះរាជឧបត្ថម្ភហរិញ្ញវត្ថុនងិការគាទំ្
ដល់ការបង្កើតសា្ថាបន័ឧត្តមសិកស្ានៅ

កម្ពុជាផងដ្រគឺវិទ្យាសា្ថានបច្ច្កវិទ្យា
កំពង់ឈើទាលនិងកំពង់ស្ពឺ និង
វទិយ្ាសា្ថានអភវិឌឍ្ន៍មខុជនំាញកម្ពជុា-
ថ្ដ្លស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ
ដោយបានសហការជាមួយក្សួង
ការងារថ្។
ការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់ព្ះ-

អង្គមា្ចាស់ក្សត្ិយ៍និងការផ្តល់ជំនួយ
លើវិស័យអប់រំន្ះបានផ្តល់ឱកាស
ដល់បជ្ាជនកម្ពជុាក្នងុការកប្យក
ចំណ្ះដឹងនិងកសាងវិថីឆ្ពោះទៅរក
ភាពជោគជ័យ។ហើយវាគឺជាការរួម-

ចំណ្កប្កបដោយអត្ថន័យរបស់
ប្ទ្សថ្ដ្លមានជាយូរមកហើយ
និងមានឥទ្ធពិលដ៏រឹងមំាទំាងសម្ប់
ប្ជាជននិងថា្នាក់ជាតិ។
កាលពីព្លថ្មីៗន្ះគម្ងន្ះ

ត្ូវបានបន្តជាថ្មីក្នុងរយៈព្ល៥ឆ្នាំ
ទៀតដោយមានការចុះហត្ថល្ខា
លើកិច្ចព្មព្ៀងថ្មីមួយនៅក្នុង
ទីក្ុងបាងកកកាលពីថ្ង្ទី១ 
ខ្កញ្ញាឆ្នាំ២០២០។ការប្ត្ជា្ញាចិត្ត
បន្តន្ះត្ូវបានគ្រំពឹងថានឹងជំរុញ
បន្ថ្មទៀតដល់ក្រដំណ្លន្

គម្រោងផ្តល់អាហារូបករណ៍បន្តរបស់ព្រោះអង្គម្ចាស់ក្រោសត្រោិយ៍ ត្រោូវបានចុះហត្ថល្រោខាកាលពីព្រោលថ្មីៗន្រោះនៅទីក្រោុងបាងកក។  

និស្រោសិតកម្ពុជា និងថ្រោថតរូបអនុស្រោសាវរីយ៍ព្រោលបញ្ចប់ការសិក្រោសានាព្រោលកន្លងមក។ និស្រោសិតកម្ពុជាមនឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្រោសានៅប្រោទ្រោសថ្រោ។  
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កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុង
វសិយ័អបរ់ំដល្អាហារបូករណ៍របស់
ព្ះអង្គមា្ចាស់ក្សត្ិយ៍ជាង២០០០
កន្លង្ត្វូបានផ្តលជ់នូសសិស្-នសិស្តិ
កម្ពជុាឱយ្បានទៅសកិស្ានៅបទ្ស្ថ្
គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ដល់
២០១៩។

ប្រព័ន្ធអប់រំដ៏រឹងមាំ

នៅក្នុងបទសមា្ភាសកាលពីព្ល
ថ្មីៗ ន្ះជាមួយរដ្ឋមន្ត្ក្ីសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡាឯកឧត្ដមបណ្ឌតិ-
សភាចារ្យហង់ជួនណារុ៉ន ដ្លជា
កមា្លាងំចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នងុការ-
ជំរុញកិច្ចសហប្តិបត្តិការរបស់
ប្ទ្សទំាង២ដើម្បីកសាងធនធាន-
មនុស្សនៅកម្ពជុា។សារៈសំខាន់ន្
ប្ព័ន្ធអប់រំល្អសម្ប់កំណើន និង
ការអភិវឌ្ឍតូ្វបានផ្តាតជាសំខាន់។
«ខ្ញុំជឿជាក់ថាការអប់រំពិតជាមាន

សារៈសំខាន់ណាស់។បើគា្មានប្ព័ន្ធ
អប់រំដ៏រឹងមាំទ្នោះយើងក៏នឹងមិន
អាចកសាងប្ទ្សជាតិឱ្យរឹងមាំ
បានដ្រ»។
«សមិទ្ធផលដ៏អសា្ចារ្យន្អាណា-

ចក្ខ្ម្រចនោ្លាះពីសតវត្សរ៍ទី៩និងទី
១៥ត្ូវបានកសាងឡើងនៅលើ
មូលដ្ឋានគ្ឹះន្ប្ព័ន្ធអប់រំដ៏រឹងមាំ
ដ្លរដ្ឋបាលសាធារណៈកសិកម្ម
សា្ថាបត្យកម្ម ជលវិទ្យាភ័ស្តុភារ
នគរបូនយីកម្មនងិសលិប្ៈគជឺាសក្ខ-ី
ភាពន្អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដ្លត្ូវ
បានកសាងដោយធនធានមនុស្ស
ដ្លមានកម្ិតចំណ្ះវិជា្ជាខ្ពស់»។
ឯកឧត្ដមហង់ជួនណារ៉ុនមាន-

ប្សាសន៍ថា៖«ជមោ្លាះនិងសង្គ្ម-
សុីវិលនៅក្នុងប្ទ្សជាបន្តបនា្ទាប់
អស់រយៈព្លជាច្ើនឆ្នាំបានធ្វើឱ្យ
បព្ន័្ធអបរ់ំតូ្វបានគ្បភំ្លច្ចោលឬ
ចាត់ទុកជាអរិភាពហើយវិបត្តិស្ដ្ឋ-
កិច្ចកើតឡើង។ម្រៀនដ្លយើង
បានរៀនសូត្ពីការសង្ក្តរឿងរា៉ាវ
បវ្ត្តសិាស្ត្ទាងំន្ះបានបប្់យើង
ថាប្ព័ន្ធអប់រំន្ប្ទ្សមួយគឺមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់
ជោគជ័យឬបរាជ័យរបស់ប្ទ្ស
នោះ»។
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្ូវការ

ចាំបាច់ន្ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
បន្ថ្មសម្ប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិង
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ព្ះរាជាណាចក្-
កម្ពុជាឯកឧត្តមមានជំនឿចិត្តថា
ដើម្បីឱ្យប្ទ្សជាតិធ្វើដំណើរឆ្ពោះ-
ទៅមខុគឺត្វូមានកចិ្ចខតិខំប្ងឹបង្
ធ្វើកំណ្ទម្ង់ និងផ្លាស់ប្តូរប្ព័ន្ធ
អប់រំ។
ហើយគន្លឹះក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឯក-

ឧត្តមហង់ជួនណារ៉ុនសង្កត់ធ្ងន់លើ
ការបណ្តុះបណា្តាលយុវជនកម្ពុជា
ជំនាន់ក្យពោលគឺមិនត្ឹមត្
សម្ប់ចំណ្ះដឹងនិងជំនាញ
បច្ច្កទ្សប៉ុណោ្ណោះទ្ថ្មទាំង
រៀបចំជូនពួកគ្នូវជំនាញន្ការគិត
វិភាគនិងជំនាញដោះស្យបញ្ហា
ផងដ្រ។ប្ការន្ះនឹងជួយពង្ឹង
ទាងំផ្នក្សវ្ាសាធារណៈនងិវសិយ័
ធុរកិច្ចឯកជននៅកម្ពុជានាព្ល

អនាគត។
លើសពីន្ះទៀតជាមួយនឹងការ-

ជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បី
ឆ្ពោះទៅរកការត្ៀមរៀបចំប្ទ្ស-
ជាតិសមប្់«បដវិត្តនឧ៍សស្ាហកម្មទី
៤»គឺតម្ូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ 
ធនធានមនសុស្ជាពសិស្ក្នងុវសិយ័
ហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មាន។
សមប្់ឱកាសដល្សសិស្-នសិសិ្ត

កម្ពជុាអាចទទលួបានអាហារបូករណ៍
ពីព្ះអង្គមា្ចាស់ក្សត្ិយ៍Maha
ChakriSirindhornឯកឧត្តមហង-់
ជនួណារ៉ុនបានមើលឃើញរចួហើយ
អំពីផលវិជ្ជមានដ្លមាននៅលើ
ការផ្លាស់ប្តូរប្ព័ន្ធអប់រំថា្នាក់ជាតិ។
ឯកឧត្តមបានមានប្សាសន៍ថា៖

«កាលពីអតតីកាលមានសសិស្ត្៣០
ភាគរយប៉ណុោ្ណោះដល្បានចលូរៀនពី
ថា្នាក់បឋមសិក្សា រហូតដល់ថា្នាក់
អនុវិទ្យាល័យនិងបានបញ្ចប់ថា្នាក់ទី
១២ហើយមានត្១ភាគរយប៉ណុោ្ណោះ
ដ្លបន្តការសិក្សានៅថា្នាក់ឧត្តម-
សិក្សានិងបញ្ចប់ការសិក្សានៅថា្នាក់
ឧត្តមសិក្សាឬសាកលវិទ្យាល័យ»។
ប៉ុន្ត្បច្ចុប្បន្នស្ថិតិបានបងា្ហាញថា

មានសិស្សកាន់ត្ច្ើនបានបញ្ចប់
ការសិក្សាថា្នាក់ទី១២ហើយចំនួន
និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅថា្នាក់
សា្ថាប័នឧត្តមសិក្សាឬសាកល-
វិទ្យាល័យបានកើនឡើងជាលំដប់
ជារួមគឺកើនឡើង១០ភាគរយ។
«ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាហារូបករណ៍

របស់មា្ចាស់ក្សត្ិយ៍ជិត២០០កន្ល្ង
ត្វូបានផ្តលជ់នូសសិស្-នសិស្តិកម្ពជុា
សម្ប់សិក្សានៅប្ទ្សថ្។សិស្ស-
និស្សិតដ្លដក់ពាក្យស្នើសុំអាហា-
របូករណ៍បានសម្លងឹឃើញឱកាសទៅ
សិក្សានៅក្នុងប្ទ្សថ្គឺជាតម្ល្-
បន្ថ្មដ្លមានមុខជំនាញជាច្ើន
សមប្់ជ្ើសរសីនងិមានករ្្តិ៍ឈ្មាះ
លប្លីប្ាញនៅទទូាងំពភិពលោកនងិ
ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធដ៏មាន
តម្ល្ទាំងនៅក្នុងថា្នាក់តំបន់និងអន្តរ-
ជាតិ។
«ខណៈអ្នកដល្ទទលួបានអាហា-

រូបករណ៍ភាគច្ើនគឺជាសិស្ស-
និស្សិតឆ្នើមមកពីព្ះរាជាណាចក្-
កម្ពុជា។ពួកគ្ភាគច្ើនបានបញ្ចប់
ការសកិស្ានងិទទលួបានចណំាតថ់ា្នាក់
កំពូលហើយមួយចំនួនទៀតទទួល-

បានម្ដយមាសពីសា្ថាប័នឧត្តមសក្ិសា
នៅប្ទ្សថ្ថ្មទៀតផង»។
នៅព្លបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្-

ទ្សថ្ពួកគ្បានវិលត្ឡប់មក
ប្ទ្សកម្ពុជាវិញដោយមិនត្ឹមត្
ទទួលបានសញ្ញាបត្ប៉ុណោ្ណោះទ្
ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងមានបទពិសោធ 
សំខាន់ៗដ្លរួមចំណ្កជួយដល់
ក្ុមហ៊ុននានានិងប្ទ្សជាតិឱ្យ
រីកចម្ើនថ្មទៀតផង»។
ក្នងុនាមជាអ្នកទទលួបានកតិ្តយិស

និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសា្ថាប័ន
ឧត្តមសិកស្ារមួទាងំសាកលវទិយ្ាលយ័
ឈានមុខគ្មួយរបស់ប្ទ្សថ្
ឯកឧត្តមហង់ជនួណារ៉នុបានឱយ្ដងឹ
ថាន្ះគឺជាគុណតម្ល្បន្ថ្មន្ការ-
សិក្សានៅបរទ្ស។
តាមរយៈការច្ករំល្កបទពិសោ-

ធរបស់ឯកឧត្តមខណៈបានបន្តការ-
សិក្សាថា្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យា-
លយ័ChulalongkornUniversity
ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា៖«មុន
ព្លដ្លខ្ញុំត្ូវបានត្ងតាំងជា
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ខ្ញុំគឺជាស្ដ្ឋវិទូ១រូប

ដល្កាន់មខុតណំង្ជាមន្ត្ជីានខ់្ពស់
និងមុខតំណ្ងសំខាន់ៗជាច្ើននៅ
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អស់
រយៈព្ល១៥ឆ្នាំ»។
«ប្វត្តិការងាររបស់ខ្ញុំកើតច្ញពី

ជនំាញហរិញ្ញវត្ថុនងិសដ្្ឋកចិ្ចទាងំក្នងុ
កម្ិតបច្ច្កទ្សនិងវិជា្ជាជីវៈប៉ុន្ត្ខ្ញុំ
បានប្តរូផ្នតគ់នំតិរបសខ់្ញុំហើយផ្តាត-
លើការរៀនសូត្អំពីប្ព័ន្ធអប់រំនៅ
កម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងបង្កើត
គោលនយោបាយធ្វើកំណ្ទម្ង់
ដ្លត្ូវការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញ
ប្ទ្សជាតិយើងឱ្យឆ្ពោះទៅមុខ»។
«ដូច្ន្ះក្នុងឆ្នាំ២០១៦បនា្ទាប់ពីខ្ញុំ

បានសិក្សាអស់រយៈព្ល៣ឆ្នាំដើម្បី
ពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយន្
ប្ព័ន្ធអប់រំជាតិ ខ្ញុំបានសម្ចចិត្ត
បន្តការសកិស្ាថា្នាកប់ណ្ឌតិនៅសាកល-
វិទ្យាល័យChulalongkornUni-
versityដើម្បីជួយខ្ញុំឱ្យមានជំនាញ
ចំណ្ះដឹងនិងបទពិសោធកាន់-
ត្ប្សើរដើម្បីដោះស្យបញ្ហា
ប្ឈមក្នុងការគ្ប់គ្ងមុខតំណ្ង
អប់រំថា្នាក់ជាតិ»។
«ទោះជាយ៉ាងណាដោយសារត្

ការប្តជ្ា្ញាចតិ្តចពំោះការបពំញ្ការងារ
ខ្ញុំបានស្នើសុំសាកលវិទ្យាល័យឱ្យ
អនញុ្ញាតឱយ្ខ្ញុំសកិស្ាដោយមនិចាបំាច់
ចូលរៀននៅក្នុងសាលាដោយផ្ទាល់
ហើយសាលាក៏យលព់ម្។ពល្នោះ
ធ្វើឱយ្ខ្ញុំកា្លាយជាមនសុស្ដបំងូគ្ដល្
បានចុះឈ្មាះចូលរៀនថា្នាក់បណ្ឌិត
នៅសាកលវិទ្យាល័យន្ះតាមរយៈ
ការសិក្សាពីចមា្ងាយ»។
«អ្វីដ្លធ្វើឱ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុត

នៅព្លសិក្សាថា្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំ គឺ
ការសា្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តានិងទទួលបាន
ការគាំទ្យ៉ាងខា្លាំងពីសាស្តា្ចារ្យ និង
បុគ្គលិកខាងវិស័យអប់រំន្សាកល-
វិទ្យាល័យChulalongkornUniver-
sityដ្លពោរព្ញដោយសមត្ថភាព
ជាសាកលវទិយ្ាលយ័ដល្មានសាស្តា-្
ចារ្យល្បីៗនិងបានផ្តល់សៀវភៅឯក-
សារផ្ស្ងៗ។
ព្លខ្លះពួកគ្បានមកជួបខ្ញុំដើម្បី

ផ្តល់យោបល់សម្ប់ការសិក្សា រួម-
ទាំងពួកគាត់បានមកបំព្ញប្ស-
សកម្មបង្ៀនដ្លបានចាប់ដ្គូ
ជាមយួសា្ថាបន័ឧត្តមសិកស្ានៅកម្ពជុា។ 
ទាំងន្ះបានធ្វើឱ្យខ្ញុំរៀបចំខ្លួន
សម្ប់ការប្ឡងរៀបចំផ្នការ
សរស្រនិក្ខ្បបទនិងបញ្ចប់ការ-
សិក្សាដោយជោគជ័យនិងប្កប-
ដោយកិត្តិយសបំផុត»។
«ក្នងុអឡំងុពល្សកិស្ាខ្ញុំកត៏្វូបាន 

ជំរុញឱ្យចាប់ផ្តើមគមង្សាកល្បង
មួយនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតសាលាថ្មី
មួយសម្ប់ព្លអនាគតសាលា-
រៀនដ្លបំពាក់ដោយប្ព័ន្ធគ្ប់-
គ្ងទំនើបដើម្បីបណ្តុះបណា្តាល
សិស្សានុសិស្សនូវចំណ្ះដឹងសំខាន់ៗ
ជំនាញនិងការប្តជ្ា្ញាចិត្តដើម្បីកា្លាយជា
ពលរដ្ឋល្អសម្ប់សង្គមជាតិ និង
សកលលោក»។

រថយន្តសង្គ្រោះបនា្ទាន់ជាជំនួយរបស់ថ្រោ ត្រោូវបានផ្តល់ជូនដល់មន្ទីរព្រោទ្រោយបង្អ្រោកខ្រោត្តឧត្តរមនជ័យ។ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្រោយ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រោីក្រោសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។រូបថតហុងមិនា
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មន្ត្រីសុខាភិបាលសរសើរលោកហុ៊នស្រនថាមានសមត្ថភាព...

គណៈកមា្មាធិការអចិន្រ្តយ៍សភាពិនិត្រយស្រចក្តពី្រង-
ច្របាប់ចំនួន៧ដើម្របីត្រៀមដាក់ឱ្រយរដ្ឋសភាអនុម័ត

តពីទំព័រ១...ពៃម ទាំង ការ- 
គោរព សៃឡាញ់ និង ការយក ចិត្ត - 
ទុក ដាក់ជា ទីបំផុត លើ សុខ ភាព 
បៃជាជន ទូទៅដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃ ស  
កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន ការ ចម្លង 
វីរុស កូរ៉ូណា  ចូល ក្នុង សហ គ មន៍ 
និង មិន ទាន់ មាន អ្នក ស្លាប់ ដោយ- 
សរ ជំង ឺមយួ នៃះ នៅ ឡើយ រហតូ 
មក ទល់ ពៃល នៃះ »។

លោក សៃី បាន បន្ត ថា កម្ពុជា 
បាន ឆ្លង កាត់ នូវ វិញ្ញាស ឬ ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍ធំៗ ចំនួន ៤  បៃកប ដោយ 
ការ ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់ និង ការ- 
គៃប់ គៃងស ភាព ការណ៍ បាន ល្អ- 
បៃ សើរ។ វិញ្ញាសទាំង នោះ មាន 
ពៃឹត្តិការ ណ៍ នៃការ វិល តៃឡប់ 
របស់ ពលក រ កម្ពុជា ចូល មក ក្នុង 
បៃទៃស នៅពៃល ដៃល កំពុង តៃ 
មាន ការ រាត តៃបាត ខ្លាងំ នៅ បណា្ដា - 
បៃទៃស ក្នុ ង តំបន់ និង នៅលើ 
សកល លោក ។ 

លោក សៃីឱ វណ្ណ ឌីន  បន្ថៃម 
ថា៖«ទី២ គឺពៃឹត្តិ ការណ៍ នាវា ខ្នាត 
យកៃស MS Wes terdam ចូល 
ចត នៅកំពង់ ផៃ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
ការ គៃប់ គៃង អ្នកដំណើរ មក ពី កៃ- 
បៃទៃស ក្នងុ ពៃ ល ដៃល មាន ការ- 
គិត គូរ ដោ យយក ចិត្តទុក ដាក់ 
ក្នងុការ សមៃលួ ឱៃយប ង  ប្អនូ ខ្មៃរ ដៃល 

ជាប់គាំង នៅ កៃ បៃទៃស អាច 
បាន វលិ តៃឡប ់មក កាន ់ផ្ទះរបស ់
ខ្លួន វិញ និង តមៃូវការ នៃអ្នក- 
ដំណើរ ផៃសៃងៗ ទៀត ចូល មក 
កាន់ កម្ពុជា និង វិញ្ញាសទី ៤ 
គពឺៃតឹ្តិ ការណ៣៍ វចិ្ឆកិា ដៃល ទើប 
តៃកន្លង ទៅថ្មីៗ នៃះ»។

លោក សៃថីា   ហៃតុការណ៍ ទំាង  - 
នៃះបាន ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ចៃបាស ់ណា ស ់ 
ថា«លោក ហុ៊ន សៃន ពិត ជា កុល - 
បុតៃខ្មៃរ ដ៏ឆ្នើម និង ពិតជា បៃមុខ 
ដឹក  នំាដ៏ខ្លាងំ កា្លាដៃល មិន អាច ខ្វះ- 
បា នរបស់ក ម្ពជុា ជារៀងរ ហូត » ។

ជាមួយ គា្នានៃះ ដៃរ បនា្ទាប់ ពី 
លោក នាយករដ្ឋមនៃ្ត ីបាន បៃកា ស 
បិទពៃឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា   កាល ពី 
ថ្ងៃទី១៨ ខៃវិច្ឆកិាមក លោក ក៏ បា ន  
អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃជាពលរ ដ្ឋខ្មៃរ 
អាចរៀបចំនូវពិធី រៀប អាពាហ៍- 
ពិពាហ៍បាន ដោយ បៃកាន់ ខ្ជាប់ - 
ខ្ជនួ នូវ អនាម័យល្អ តាម ការ ណៃ - 
នាំ របស់ កៃសួង សុខ ភិបាល។

លោក ហ៊ុន សៃន   បានលើក- 
ឡើង តាម រយៈសរ សំឡៃង មួយ 
នាយប់ ថ្ងៃ ទី១៨  ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២០ថា ៖«ខ្ញុំ សូម ស្នើឱៃយ អា - 
ជា្ញាធរ គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់ គៃប់ ខៃត្ត 
រាជ ធានី សៃុក ឃុំ សង្កាត់ ដៃល 
មាន ការ រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ គឺ 

អនញុ្ញាត ឱៃយ បង ប្អនូ រៀប ការ ទៅ។ 
ជា ទមា្លាប ់បៃពៃ ណ ីខ្មៃរ របស ់យើង 
ចាប់ ពីខៃនៃះ រហូត ដល់ ចូល វសៃសា 
ជាពិសៃស រដូវ រំហើយ នៃះ មាន 
រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍។ ដូច្នៃះ សូ ម  
សមៃលួ ឱៃយមាន ការ រៀប អាពាហ៍ - 
ពិពាហ៍ គៃន់ តៃឱៃយ យកចិត្ត ទុក- 
ដាក់ទៅ លើ បញ្ហា ទាក់ ទង នឹង ការ  - 
រកៃសា អនា ម័យ ទាក់ ទ ង នឹងអ្វី ជា  
តមៃវូ ការ ការ ណៃនា ំរបស ់កៃសងួ 
សុខ ភិបាល តៃ ប៉ុណ្ណោះ »។

លោក ហ៊ុន សៃន ពី  ថ្ងៃមៃសិល- 
មិញ  បាន សរសៃរ លិខិត ថ្លៃង- 
អំណរគុណ ចំពោះ លោក សៃវីៃជ្ជ - 
បណ្ឌតិ ឡូរ៉ង់ បារីល បៃធា នវិ ទៃយា - 
ស្ថាន បា៉ាស្ទ័រកម្ពុជា  និង កៃុម ការ - 
ងរ សមៃប់ ជំនួយ ដ៏បៃពៃ ដៃល 
ពួកគាត់ បាន ផ្តល់ជូន ដើមៃបី គាំទៃ 
ដល់ ការ ធ្វើតៃស្ត រកកូវីដ ១៩ លើ 
មនៃ្តី រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា រួមទាំ ង   
រូបលោក ផ្ទាល់ ពៃមទាំង មនុសៃស 
ទំាងអស់ ដៃល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្ទា ល់ 
នងិ ដោយបៃយោ ល នៅ ក្នងុ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ ៣វិច្ឆិកា ដោយ សហ កា រ 
យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ កៃសួង 
សុខភិបាល។ 

លោក ហ៊ុន សៃន បាន លើក-
ឡើ ង  ថា៖ «កាយវិការ នៃះ ពតិ ជា  
បង្ហាញ យ៉ាង ចៃបាស់ នូវ ការប្តៃជា្ញា - 

ចតិ្ត យ៉ាងខ្លាងំកា្លា របស ់លោកសៃ ី
ក្នុង ការ ធ្វើ ការជាមួយ រាជ រដា្ឋា-
ភិបា  ល  កម្ពុជា ដើមៃបី យក ឈ្នះ 
វិបត្តិ សកល ដៃល ពុំធា្លាប់ មាន 
ពមីនុ នៃះ»។ លោក បន្តថា ទោះ-
បី ជា ករណី កូវីដ១៩ កំពុង កើន - 
ឡើង យ៉ាងឆប់ រហ័ស នៅទូទាំង 
តបំន ់នងិ ពភិពលោកកដ៏ោយ ក ៏
លោក ជឿជាក់ថា ដោយ មាន 
ការ គាំ ទៃ យ៉ាងខ្លាំង ពីវិទៃយាស្ថាន 
បា៉ាស្ទរ័កម្ពជុានៅកៃម ការដកឹនា ំ
ដ ៏ឈ្លាសវៃ របស ់លោកសៃ ី ឡរូង៉ ់
បារីល  បៃទៃស កម្ពុជា នឹង អាច 
ឆ្លងផុត ពីការ គំរាម កំហៃង រួម ជា 
សកល នៃះ។

បនា្ទាប់ ពី លោក ហ៊ុន សៃនផ្ញើ 
លិខិត ថ្លៃង អំណរ គុណ ដល់ វិទៃយា - 
ស្ថាន បា៉ាស្ទរ័  រួច មក លៃខ ធិការ - 
ដា្ឋាននៃវិទៃយា ស្ថាន បា៉ាស្ទ័រ កម្ព ុជា 
បាន បង្ហាះ សរ លើ បណា្ដា ញសង្គម 
របស ់ខ្លនួ ថា  មន្ទរី ពសិោធន ៍វរីសុ- 
សសៃ្ត នៃវទិៃយា ស្ថាន បា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា  
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩- 
៩ ៥ និង សម្ពោធ នៅឆ្នាំ ១៩៩៦ 
ដោយ លោក ហ៊ុន សៃន ហើយ 
វិទៃយា ស្ថាន នៃះមាន កិត្តយិស ដៃ ល 
បាន បមៃើការ ដល់ រាជ រដា្ឋាភិ បា ល  
កម្ពុជា  និង បៃជា ជន កម្ពុជា ។

លៃខ ធិការ ដា្ឋាន បាន លើក- 

ឡើង ថា ៖ «វិទៃយា ស្ថាន បា៉ាស្ទ័រ 
កម្ពជុា នៅ តៃ ប្តៃជា្ញាចតិ្ត យ៉ាង មតុ- 
មាំ ក្នុង ការ ធ្វើ ការ រួម គា្នា ជាមួយ 
កៃសួង សុខ ភិបាល  ក្នុង ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ ការ ពារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជំងឺ ឆ្លង ផៃសៃងៗ 
ទៀត  ដៃល កពំងុ កើត ឡើង តាម- 
រយៈការ សៃវ ជៃវ ការគាំ ទៃ 
នវូស ុខ ភាព សធា រណៈ នងិការ- 
អប់រំ »។

វទិៃយាស្ថា នបា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា កប៏ាន 
ថ្លៃង អំណរគុ ណ  ផង ដៃរ ដល់ 
បុគ្គលិក ទាំង អស់ ដៃល ខិតខំ 
បៃឹង បៃង ធ្វើការដៃល បាន ផ្តល់ 
ការ ឆ្លើយ តប ទាន់ ពៃល វៃលា ទៅ 
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ កៃសួង 
ការងរ និង បណ្តុះ បណា្ដាល 
វជិា្ជាជវីៈ បាន ជនូដណំងឹ ស្ត ីពកីារ- 
បើក ដំណើរការ  សលា បណ្តុះ- 
បណា្ដាល ឡើង វិញ នៅតាម គៃឹះ - 
ស្ថាន អប់រំ បណ្តះុប ណា្ដាល  បច្ចៃក- 
ទៃស និង វិជា្ជាជីវៈ នៅរាជ ធានីភ្នំ - 
ពៃញ  និង ទីរួម ខៃត្ត កណា្ដាល  
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃ វិច្ឆិកា  ដោយ 
គៃឹះ ស្ថាន ទាំង អស់  តៃូវ គោរព 
តាម គោល ការណ ៍ស្តង ់ដាការ ពារ 
ការ ចម្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល 
កៃសួង សុខ ភិបាល បាន ណៃនំា ។ 

 ជា មួយ គា្នា នៃះដៃរ  លោក ហ៊ុន 
សៃន ក៏បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ បើក- 
ដណំើរ ការ ឡើង វញិ នវូ រោង ភាព- 
យន្ត និង សរមន្ទរី នានា នៅទូទំា ង   
បៃទៃស  ចាប់ ពី ពៃល នៃះ តទៅ 
ដោយ តៃូវ គោរព តាម គោល- 
ការណ៍ បៃតិបត្តិ ស្តង់ដា ការពារ 
ការ ចម្លង  ជំងឺ កូវីដ ១៩  ទៅ  តាម 
ការ ណៃនាំ របស់ កៃសួង សុខ- 
ភិ បាល។

កៃសួង សុខភបិាល បាន ចៃញ 
សៃចក្តីជូន ព័ត៌មានមួយ  កាល ពី 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញថា អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ពៃឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា ផ្ទាល់ និង 
បៃយោល សរុបចំនួន  ១៤២ ២ 
នាក់  ទទួល បាន លទ្ធផល តៃស្ត 
ពី វិទៃយាស្ថានបា៉ាស្ទរ័កម្ពជុា គឺ អវិជ្ជ - 
មាន វីរុសកូរូ៉ណា ទំាងអស់សមៃ ប់ - 
ការ ធ្វើ តៃស្ត លើកទ៤ី នាថ្ងៃទ ី១៨ 
ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។   

បើ តាម កៃសួង សុខភិបាល 
គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ១ី៩  ខៃ  វចិ្ឆកិា កម្ពជុា 
មាន អ្នក ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជ មាន  ជំង ឺកូវីដ- 
១៩  សរបុ ចនំនួ ៣០៤នាក ់(សៃ្ត ី
៦២នាក់)ក្នុង នោះ  តៃូវ បាន ពៃយា - 
បា ល ជាសះ សៃបើយ សរុប ចំនួន 
២៩១  នាក ់ឯអ្នក ជងំ ឺ ដៃល កពំងុ 
សមៃក ពៃយា បាល  នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
មាន ចំនួន សរុប ១៣ នាក់៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ គណៈ កមា្មាធិការ- 
អចិនៃ្តយ៍ រដ្ឋសភា  ពី មៃសិលមិញ  
បាន ពិភាកៃសា និង ពិនិតៃយ សៃចក្តី- 
ពៃងចៃបាប់ ចំនួន ៧ទាក់ទង វសិយ័ 
សៃ ដ្ឋកិច្ច  ពាណិជ្ជកម្ម  និង សៃវា 
ដកឹ ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ អាកាស។ ក្នងុ- 
នោះ កម៏ាន សៃចក្ត ីពៃងចៃបាប ់ស្ត ីព ី  
ការគៃបគ់ៃង ហរិញ្ញ វត្ថ ុសមៃប ់ឆ្នា ំ
២០២១  ខណៈ អ្នកជំនាញ ថា  
គួរតៃ បង្កើន កញ្ចប់ ថវិកា ទៅលើ 
វិស័យ កសិកម្ម  និង សុខភិ បាល ។

លោក ឡៃង ប៉ៃងឡុង  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ រដ្ឋសភា បាន  ថ្លៃង ព ីមៃសិល មញិ   
ថា  កិច្ចបៃជុំ បានសមៃច កំណត់ 
យក ថ្ងៃទ២ី៥  វចិ្ឆកិា  បន្ត សមយ័ បៃជុ ំ 
រ ដ្ឋសភា លើក ទី៥  នីតិកាល ទី៦  
ដៃល នងឹ ពភិាកៃសា អនមុត័ សៃចក្ត-ី 
ពៃង ចៃបាប ់ចនំនួ ៧  ដៃល ទាក ់ទង 
វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច  ពាណិជ្ជកម្ម  និង 
សៃវា ដឹក ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ អាកាស ។ 
លោក ថា ៖«ក្នងុ នោះ សៃច ក្ត ីពៃង- 
ចៃបាប់ ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ សមៃប់ ការ- 
គៃប់គៃង ឆ្នាំ២០២១ដៃលជា 
ចៃបាប ់មួយ ដ៏ សំខន់ ក៏ នឹង តៃូវ 
ដាក់បញ្ចូល ក្នុង របៀបវារៈ ខង- 
មុខ នៃះ ផង ដៃរ»។

លោក ហុង វណ្ណៈ  អ្នកជំនាញ 
សៃដ្ឋកចិ្ច នៃ វទិៃយាស្ថាន ទនំាកទ់នំង 
អន្តរជាតិ នៃ រាជបណ្ឌិតៃយសភា- 
កម្ពជុា ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា  សមៃប ់  
ឆ្នាំ២០២១នៃះ  រដា្ឋាភិ បាល គួរតៃ 
បង្កើន ថវិកា ជំរុញ ទៅលើ វិស័យ 
សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 
ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ វិស័យ នៃះ 
មាន ឱកាស ពងៃឹង ខ្លួន ដៃល អាច 
ផលតិ ផលតិផល ឧបភោគ  បរភិោគ  
សមៃប ់បៃើក្នងុសៃកុ ឱៃយ បាន  គៃប-់ 
គៃន់ ចៀស វាង ការនាំ ចូល ពី បរ- 
ទៃស ទាំង សៃុង។ កៃពី នៃះ ក៏ 
បង្កើន លើ វិស័យ កសិកម្ម ពៃះ 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ភាគចៃើន ពឹង ផ្អៃក 
លើ វិស័យ កសិកម្ម  សៃប ពៃល 
មានជំងឺ កូវីដ១៩  ធ្វើឱៃយ តមៃូវការ 
កសកិម្ម កើនឡើងខ្ពស ់ដោយ   សរ   
ការនាំ ចូលពី បរទៃស មក កម្ពុជា 
តៃូវ រាំងស្ទះ  ឬ អាច កាត់បន្ថយ ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ គិតថា  
វសិយ័ សខុភបិាល ក ៏តៃវូតៃ បង្កើន   
ថវកិា ដៃរ  ពៃះ យើង ដងឹ ហើយ គ ឺ
ជំងឺ កូវីដ១៩  ជាពិសៃស ស ង- 
សង ់អគារ ឬ កន្លៃង ធ្វើ ចតា្តា ឡ ីសក័  
ពៃះ យើង មិនអាច យក ទីតំាង 
សលារៀនក្មៃងៗទៅធ្វើជា កន្លៃង 
ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក ទៃ។ លើស ពីនៃះ  

បរិកា្ខារ ពៃទៃយ  ក៏តៃូវ តៃ ទិញ បន្ថៃម  
ហើយ សមត្ថភាព ពៃទៃយ ក៏ តៃូវតៃ 
បង្កើន ដៃរ  អ៊ីចឹង ធ្វើយ៉ាង ណា ឱៃយ 
ដើរ សៃបគា្នា »។  

លោក សន ជ័យ  នាយក បៃតិ- 
បត្ត ិ នៃ អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នៃយៃយ - 
ភាព សង្គម កម្ព ុជា(ANSA)ថ្លៃង ថា  
រាជ រដា្ឋា ភិបាល តៃវូតៃ ពងៃងឹ វសិយ័ 
កសកិម្ម  ដើមៃបឱីៃយ កសកិម្ម ដើរ  តនួា ទ ី
ស្ដា រវិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង  វិញ ក្នុង 
អឡំងុ វបិត្តកិវូដីនៃះ។ នៅ ពៃល ជងំ ឺ
កូ វីដ១៩ ចាប់ផ្ដើម  រាលដាល  ការ- 
ផលិត  សៃបៀង អា ហារ  តៃូវ ប៉ះ ពាល់ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ គិតថា  បើ 
រដា្ឋាភិបាល ធ្វើឱៃយ វិស័យ កសិកម្ម  
សុខភិបាល និង វិស័យ អប់រំ 
បានដើរ ទៅមុខ ឱៃយបាន លឿន 
ជាង គៃ បន្ដចិ  គ ឺបៃទៃស យើង នងឹ 
មនិសូវ ពៃយួបារម្ភ ចៃើន ពៃក ទៃ។ 
ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ដៃរ  ចំពោះ 
វិស័យ សុខភិបាល គឺ តៃូវ តៃ 
ពងៃងឹ ឱៃយ ដល ់  នៅ មលូដា្ឋាន ផ្ទាល ់ 
ពៃះ យើង មើល ជាក់ស្ដៃង  នៅ 
ពៃល មាន គៃះ ធម្មជាតិ ឬ ទឹក- 
ជនំន ់ម្ដងៗ  យើង មនិ ដងឹ ថា  ពល- 
រដ្ឋ រស់នៅ មាន អនាម័យ កមៃិត 
ណា ទៃ  គឺ ទំាង ការហូប  ការផឹក  
និង ការ បនោ្ទា បង់»៕



អោមប៊ុនធឿន

មណ្ឌលគិរីៈ  ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ១៩០នាក ់ 
ដ្រល ជា ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ ព្នង បាន 
បង្ហាញ នូវ ក្ដ ីបារម្ភ បញ្ហា លក់  និង ទិញ ដ ី 
ដ្រល មាន ភាព មិន ប្រក្រ តី កំ ពុង កើត 
មាន ឡើង ក្នុង តំ បន់ ភ្នំ ទ្រីង  និង ភ្នំ ពូព្រ  
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ភូមិ ពូលុង  សង្កាត់ មនោ រម្រយ  
ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី  ដ្រល អាច នឹង បាត់- 
បង់ តំ បន់ វប្រប ធម៌  និង អត្ត សញ្ញាណ- 
ដូនតា របស់ ពួក គ្រ ។ 

 លោក   ច្រ ន  វណ្ណា  តំណង ប្រជា- 
ពល  រដ្ឋ ជា ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្នង  
នៅ ភមូ ិព ូលងុ  បាន ថ្ល្រង  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ឲ្រយ ដឹង កាលពី ថ្ង្រ ទី ១៨  ខ្រ វិច្ឆិកា 
ថា  ការ លក់ និង ទិញ ដីដ្រល កំ ពុង 
ត្រមាន ភាព មនិ ចុះ សម្រងុ គ្នារវាង ក្រមុ 
ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្នង ដូច គ្នា នោះ  
បាន កំ ពុង  ទន្ទ្រន ចូល ទៅ ក្នុង តំបន់   
ភ្ន ំទ្រ ីង  ដ្រល មាន ទំហំ  ១១ ហិកតា  នងិ 
ភ្នំ ពូ ព្រ  ទំហំ ៧ ហិកតា។ 

  លោក   វណ្ណា  ថ្ល្រង ថា ៖  « ពួក គ្រ ចង់ 
បន្ត លក់ ទៀត  ប៉ុន្ត្រ ក្រុមប្រជា ពលរដ្ឋ 
មួយ ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត ក្នងុ ភូមិ ជា មួយគ្នា 
នោះ  មិន យល់ ព្រម ដោយ គិត ថា  ចង់ 
ទកុ ដ ីនោះ  ជា កន្ល្រង  មរតក ដនូតា បន្ត 

ទៅ អ្នក ជនំាន ់ក្រយ  នងិ ធ្វើ ជា កន្ល្រង 
វប្រប ធ មជ៌នជាត ិដើម ភាគ តចិ ព្នង  ដើម្របី 
ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទ្រស ចរផង  ទើបផ្ត ិត ម្រ- 
ដ្រ ដាក ់ពាក្រយ សុ ំឲ្រយ អាជា្ញាធរ ក្រងុ ស្រន- 
មនោ រម្រយ ជួយ អន្តរា គមន៍ » ។   

  លោក វណ្ណា ថ្ល្រង ថា៖ « ពួក ខ្ញុំ ខ្លាច 
អ្នក ខិល ខូច លួច លក់ អ៊ីចឹង ទៅ  កាល 
ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ទី ១៦  ខ្រវិច្ឆិកា   បាន ទៅ សុំ 
ធ្វើប្លង់ ដីសមូហ ភាព គ្រប់ គ្រង ក្នុង 
លក្ខណៈ សហ គមន ៍ ប៉នុ្ត្រ ម្រឃុ ំអត ់ឲ្រយ 
ទ្រ គ្រ ថា  ព្រះ ដី នោះ ពាក់ព័ន្ធ  អ៊ីចឹង 
ពួក ខ្ញុំក៏ធ្វើ លិខិត ទប់ស្កាត់ ទៅ ដល់ ឃុំ  
ឃុំ គ្រ មិន ព្រម ទទួល  អ៊ីចឹង ពួក ខ្ញុំ ក៏ 
ធ្វើការ ដាក ់លខិតិ នោះ ដល ់ក្រងុ  ដើម្រប ី
ស្នើ សុំ ទប់ស្កាត់ ទៀត   ក្រុង គ្រន់ ត្រ 
បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខ ទទួល ស្គាល់ ទ ប់- 
ស្កាត់ អ៊ីចឹង ទៅ ណ  ត្រ ក៏ មិន ឃើញ  
ច្រញ មុខ ដោះស្រយ ដ្ររ » ។     

 យោង តាម លិខិត ដ្រល មាន ស្នាម 
ម្រដ្រ របស់ ជន ជាតិ ដើមភាគតិចព្នង 
ទាំង ១៩០ នាក់ នោះ  បាន បង្ហាញ ពី 
គោល បំ ណង សំ ខន់ របស់ ពួក គ្រ  គឺ 
សុឲំ្រយ អាជា្ញាធរ ជយួ រារាងំ កុឲំ្រយ មាន ការ- 
ទិញ  និង លក់ ដី នៅ តំ បន់ភ្នំ ទាំង ២។

អ្នក ស្រ ី ងឹ ន  ចាន់ ណ  តំណង ប្រជា- 
ពល រដ្ឋ ព្នង មា្នាក់ ទៀត  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  

កាល ព ីដើម   ដ ីតបំន ់ភ្ន ំទាងំ ២នោះ មាន 
ច្រើន   ជា កន្ល្រង អាស្រយ័ ផល ជន ជាតិ- 
ដើម ភាគ តចិ  ដា ំដុះ ដ ំណ ំផ្រស្រងៗ  ព្រម- 
ទាំង ឃ្វាល គោ   ក្របី  ប៉ុន្ត្រ ពួក គ្រ បាន 
នាំ គ្នា ល ក់ អស់ ទៅ  ទី បំផុត ពួក គ្រ  ក៏ 
បាន នាំ គ្នា ចង់ មក យក ដី ដ្រល នៅ 
ស្រស សល់ លក់ ថ្រម ទៀត ។  

 អ្នក ស្រី  ចាន ់ណ  ថ្ល្រង ថា ៖  « ពកួ គ្រ 
ជា អ្នក នៅ ក្នុង ភូមិ ជា មួយគ្នា ជា មួយ 
ពួក ខ្ញុំ  ប៉ុន្ត្រ មិនម្រន ជា អ្នក ចូល រួម តវា៉ា 
ទ្រ អ្នក ដ្រល ចូល រួម តវា៉ា ជា មួយ ពួក ខ្ញុំ 
មានត្រ ចនំនួ ប្រមាណ១៩០ នាក ់ហ្នងឹ 
ទ្រ  ក្រ ពី ហ្នឹង  មាន គ្រ អ្នក ផ្រស្រង មក 
យកដី ពួក ខ្ញុំ អាស្រ័យ ផល   និង រក្រសា- 
ទុក ហ្នឹង ទៅ លក់ » ។  

  លោក  ភ ី ង ូក   ចៅ សង្កាតរ់ មនា  បាន 
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ឲ្រយ ដឹង ថា   ដី តំ បន់ ភ្នំ 
ទំាង ២នោះ ជា ដី សមូ ហភាព របស់ ជន- 
ជាតិ ដើម ភាគតិច   ហើយ បញ្ហា ដ្រល 
កើត ឡើង  គឺជា ជម្លាះ ផ្ទ្រ ក្នុង របស់ 
ពួកគត់  ដ្រល មិន ចុះ សម្រុង គ្នា រឿង 
តម្ល្រ ទើប កើត ជា មាន ការ តវា៉ា ។   

 លោក  ភី  ងូ ក  ថ្ល្រង ថា ៖   «  ជា ជម្លាះ 
ផ្ទ្រ ក្នងុ របស ់ពកួ គត ់ ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថា  មាន 
ការ បត ់ប្រន យ៉ាង ម៉្រច ទ្រ ។  ដើម ឡើយ 
ពួក គ្រ ព្រម ព្រៀង គ្នា  ប៉ុន្ត្រ ក្រយ មក 

មាន រឿង ចម្រូង ចម្រស  មិន ចុះ- 
សម្រងុ គ្នា  មា្ខាង ចង ់បាន ប៉ណុ្ណ្រះ  រី ឯ មា្ខាង 
ទៀត ចង់ បាន បុ៉ណ្ណាះ  អី៊ចឹង ទៅ »។   

  លោក  ងូ ក  បាន អះ អាង ថា  ពីមុន 
មក គឺ មាន ស្នាម ម្រដ្រ របស់ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ ពូ លុង ទាំង អស់  ដ្រល 
យល ់ព្រម ជាមយួ  អ្ន ក ទញិ  ហើយ បាន 
ស្រុះស្រួល គ្នា យក លុយ រួច រាល់ អស់ 
រយៈ ព្រល ជា យូរ ហើយ  ក្រយ មក 
លោក ក៏ បាន យល់ ព្រម ចុះ ហត្ថ ល្រខ 
សម្រច ទទួល ស្គាល់ ការ លក់ ទិញ 
របស់ ពួក គ្រ ។   

 ទោះ ជា យ៉ាង ណ ក៏ដោយ  លោក   
ងកូ  មនិ អាច បញ្ជាក ់អ ំព ីអត្ត សញ្ញាណ 
អ្នក ទិញ នោះ ទ្រ។  ចំ ណ្រក ការ ដាក់- 
ពាក្រយ ចងុក្រយ របស ់ប្រជា ពល រដ្ឋ  ជា 
អ្នក ត វា៉ា លោក ក៏ មិន ទទួល ដ្ររ  ព្រះ  
ឯ ក សរ លក់  និង ទិញ បាន ចុះហត្ថ- 
ល្រខ រួច រាល់ អស់ ហើយ  ។   

  លោក   ហៀក  សផុាន  អភ ិបាល ក្រងុ 
ស្រន មនោ រម្រយ បាន ថ្ល្រង ថា  លោក មនិ 
ទាន់ បាន ទទួល ឯកសរ ទាក់ ទង នឹង 
ការ ដាក់ ពាក្រយ សុំ ជួយ អន្ត រាគមន៍ ពី 
ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ ពូ លុង នៅ ឡើយ 
ទ្រ  គិត ត្រឹម ថ្ង្រទី១៨   ខ្រ វិច្ឆិកា ន្រះ ។

 លោក   សុផាន  ថ្ល្រង ថា ៖   « យើង 

កំពុង សិក្រសា បញ្ហា ទំនាស់ ដីធ្លី នៅក្នុង 
ភូមិ ពូ លុង នោះ ព្រះ កន្លង មក  មាន 
ប្រជា ពលរដ្ឋ ផ្តិត ម្រដ្រ យល់ ព្រម លក់  
រួច ហើយ  ប្ររ ជា ផ្តតិ ម្រដ្រ ជំទាស់ វិញ ។  
ពិបាក បងប្អូន យើង មួយ ចំនួន  មាន 
អ្នក ផ្តតិ ម្រដ្រ លក ់ ហើយ មាន អ្នក ផ្តតិ- 
ម្រដ្រ ប្តឹង ។  អ្នក ផ្តិត ម្រដ្រ លក់ ដដ្រល 
ហ្នឹង ផ្តិត ម្រដ្រ លក់ ផង ផ្តិត ម្រដ្រ ប្តឹង 
ផង  អ៊ចីងឹ មនិ ដងឹ ថា  ពកួ គត ់ចង ់បាន 
យ៉ាង ណ ឲ្រយ ប្រកដ »។ 

 លោក  អា៊ាង  ម៉្រង លី  អ្នក សម្រប- 
សម្រួល សមា គម ការពារ សិទ្ធិ មនុស្រស 
អាដ ហុក  ប្រចាំ ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន 
ថ្ល្រង ថា ទាក ់ទង នងឹ ផ្លវូ ច្របាប ់ប្រសនិបើ 
ករណី ន្រះ  មាន ការ ទិញ លក់ ឬ មាន 
ស្នាម ម្រដ្រ ប្រជា ពលរដ្ឋ  ឬ ការ ចុះ 
ហត្ថ ល្រខ ព ីអាជា្ញា ធរ ក ៏ដោយ  ប្រសនិ- 
បើដី នោះ ជា របស់ រដ្ឋ  គឺ ការ ទិញ លក់ 
នោះ  មិន អាច ធ្វើ ទៅ បាន ទ្រ ។  

 លោក ថ្ល្រង ថា៖« យើង ដឹង ហើយ  ប្រ- 
សិនបើដី នោះ ជា របស់ រដ្ឋ  គឺ យើង មិន 
អាច ធ្វើការ លក់ដូរ បា ន ទ្រ  ប្រសិន បើ 
ដី សធារ ណៈ របស់ រដ្ឋ ហ្នឹង មិន ទាន់ 
បាន ប្រក ជា ដី ឯកជន របស់ រដ្ឋ ។  មួយ 
វិញ ទៀត  ទំនាស់ ដីធ្លី  នៅ មណ្ឌល គិរី  
គឺ ជា បញ្ហា ស្មុគស្មាញ »៕
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តុលាការខេត្តកោះកុងថា ការប ង្គាប ឱ់េយជនតេវូចោទ៣នាក់ចូលបំភ្ល ឺជាសំណំុរឿងពេហ្មទណ្ឌ
ឡុងគីមម៉ារីតា

កោះកុងៈ សលា ដំបូង  និង អយ្រយ- 
ការ  អម សលា ដំបូង ខ្រត្ត កោះកុង  បាន 
បក ស្រយ ថា  ការបង្គាប់ ឱ្រយជន ត្រូវ- 
ចោទ ចំនួន ៣នាក់  ដ្រល ជា តំណង 
សហគមន ៍ចលូ បភំ្ល ឺនៅ តលុាការ  គជឺា 
សំណុំរឿង ព្រហ្ម ទណ្ឌ  មិនម្រន ជា 
សំណុំរឿង ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិវាទ កម្មសិទ្ធិ 
ដីធ្លី នោះ ឡើយ។

ការបក ស្រយ ន្រះ  បនា្ទាប់ ពីមាន 
ការតវា៉ា រយៈព្រល ២ថ្ង្រ ជាប ់គ្នា នៅមខុ- 
សលា ដំបូង ខ្រត្ត កោះកុង  កាលពី ថ្ង្រ 
ទ១ី៧  នងិ ១៨ វចិ្ឆកិា  របស ់ប្រជាពល- 
រដ្ឋ រាបរ់យ នាក ់មកព ីស្រកុ ចនំនួ  ៣  ន្រ 
ខ្រត្ត ន្រះ  រួមមាន  ស្រុក ស្រ អំបិល  
ស្រកុ បទមុ សគរ  នងិ ស្រកុ គរិ ីសគរ។ 
ពួក គ្រ   តវា៉ា ន្រះ  គឺ ដើម្របី ឃ្លាំមើល ការ- 
ចូល បំភ្លឺ របស់ តំណង ពួកគ្រ  និង 
បានស្រក តវា៉ា ថា  ពួកគ្រ  គឺជា ជន រង- 
គ្រះ ដីធ្លី។

ស្រចក្ដី ថ្ល្រងការណ៍ របស់សលា- 
ដំបូង  និង អយ្រយការ អម សលា ដំបូង 
ខ្រត្ត កោះកងុ  ចុះ ថ្ង្រទ១ី៨  វចិ្ឆកិា  បាន- 
ឱ្រយ  ដឹង ថា  អ្នកស្រី  ផាវ ញើង  អ្នកស្រី  
ស្រង លីន  និង អ្នកស្រី  ខន ផុន  
ត្រវូបាន តណំង អយ្រយការ អម ស លា- 
ដំបូង ខ្រត្ត កោះកុង  ធ្វើការ ចោទ- 
ប្រកាន់ ពីបទ ញុះញង់ ឱ្រយ ប្រព្រឹត្ត អំពើ 
បង្ក ឱ្រយ មាន ការវឹកវរ ដល់ សន្តិសុខ- 
សង្គម  និង បទ បរិហារក្ររ្តិ៍ ជា ស-
ធារណៈ  ដ្រល មាន   ឈ្មាះ  ឆយ វី  ជា 

អតីត តំណង របស់ ពួកគត់  ជាដើម- 
បណ្តឹង រដ្ឋប្រប វ្រណី។

សលា ដបំងូ  នងិ អយ្រយការ   អះអាង 
ថា  នៅ ថ្ង្រទី១៨  វិច្ឆិកា  សលាដំបូង  
បាន បង្គាប់ ឱ្រយ ជន ត្រូវ ចោទ ទាំង៣  
ចូល ខ្លួន នៅ ចំពោះ មុខ ចៅក្រម សុើប- 
សរួ  ហើយ ប្ររ ជាមាន ប្រជាពល រដ្ឋ ជា 
ច្រើន រយ នាក់  ខងលើ  បានមក ធ្វើ- 
ការស្រក តវា៉ា  នៅ មខុ ស លា ដបំងូ  សុ ំ
ឱ្រយ តុលាការ ជួយ ដោះស្រយ រឿង 
ទំនាស់ ដីធ្លី ទៅ វិញ។

សលា ដំបូង ខ្រត្ត កោះកុង  បញ្ជាក់ 
ថា ៖  «ដើម្របី ចៀសវាង ការភាន់ច្រឡំ  
ស លា ដំបូង  និង អយ្រយការ  សូម 
បញ្ជាក់ ជូន សធារណ ជន ថា  សំណុំ- 
រឿង ខងលើ ន្រះ  គឺជា សំណុំរឿង 

ព្រហ្មទណ្ឌ  មិន ម្រន ជា សំណុំរឿង 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិវាទកម្ម សិទ្ធិ ដីធ្លី នោះ 
ឡើយ»។

កាលពី ថ្ង្រទី១៨ វិច្ឆិកា  បនា្ទាប់ពី 
បញ្ចប់   ការសុើប សួរ  ចៅក្រម សុើប- 
សួរបាន សម្រច  ឱ្រយ អ្នកស្រី  ផាវ ញើង  
និង អ្នកស្រី  ស្រង លីន  ស្ថិតនៅ ក្រ- 
ឃុំ បណ្តោះ អាសន្ន ដោយ ដាក់ នៅ- 
ក្រម ការត្រួត ពិនិត្រយ របស់ តុលាការ  
ខណៈ តំណង មា្នាក់ ទៀត  គឺ អ្នកស្រី  
ខន ផុន  ត្រូវបាន តុលាការ សម្រច ឱ្រយ 
រួច ផុតពី ការចោទ ប្រកាន់។

កាលពី ថ្ង្រទី២៥  ខ្រវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០១៩  តំណង ៣នាក់ ដ្រលជា ជន 
ត្រវូចោទ ខងលើ  ក្នងុចណំម ពលរដ្ឋ 
១៧៥ គ្រួសរ  នៅ ឃុំ ជីខ លើ  ស្រុក 

ស្រ អបំលិ  ខ្រត្ត កោះកងុ  បាន ប្តងឹទៅ 
រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហាផ្ទ្រ  លោក ស 
ខ្រង  ដោយ ចោទប្រកាន ់អ្នកស្រ ី ឆយ 
វី  អតីត តំណង ពួកគ្រ ថា  បាន ញុះ- 
ញង់  ឱ្រយ ប្រជាពលរដ្ឋ លក់ ដី ស្រស- 
សល់ បម្រុង ទុក របស់ សហគមន៍។

អ្នក ស្រី ផាវ ញើង  បាន ប្រប់ ភ្នំ-
ព្រញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីម្រសលិ មញិ ថា  ការ ប្តងឹប្តល ់
របស់ពួក អ្នកស្រី គឺមាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង បញ្ហា ដីធ្ល ី ដូច្ន្រះ តុលាការ ត្រវូត្រ ស្វ្រង- 
រក យុត្ត ិធម៌ ដល់ ពលរដ្ឋ មាន បញ្ហា ដីធ្លី 
ទាំងអស់  ព្រះថា  ដើម បណ្តឹង រដ្ឋ- 
ប្របវ្រណី គឺ មាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ- 
លក់ ដី របស់ សហគមន៍។

អ្នកស្រី  បាន បញ្ជាក់ថា ៖ «ហ្រតុអ្វី 
បាន  ពកួ ខ្ញុ ំ ស្រក ដចូ្ន្រះ  ដោយសរត្រ 
គ្រ រលំោភបពំាន ដធី្ល ីរបស ់ខ្ញុ ំ ហើយពកួ  
ខ្ញុ ំក៏ តវា៉ា ហើយ នៅព្រល តវា៉ា មាន បណ្តងឹ   
ជា បន្តបនា្ទាប់  បាន ប្តឹង មកលើ ពួក ខ្ញុំ។ 
ករណី ដ្រល អ្នកស្រី  ឆយ វី  ប្តឹង  ន្រះ ក៏ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ដីធ្លី ដ្ររ  ព្រះ គត់ បាន 
បញ្ចុះបញ្ចូល ពល រដ្ឋ ឱ្រយលក់ ដី របស់ 
សហគមន៍  ហើយ គត់លក់ ដី ដ្រល 
ស្រសសល់ របស់ សហគមន៍» ។

កាលពី ថ្ង្រទី១៧  វិច្ឆិកា  តំណង 
ពលរដ្ឋ ចនំនួ ៥នាក ់ផ្រស្រង ទៀត  កប៏ាន- 
ចូលទៅ ឆ្លើយបំភ្លឺ នៅ តុលាការ កោះ-
កុង  តាម ដីកា បង្គាប់ ឱ្រយចូល ខ្លនួ  ពីបទ- 
បរិហារ បង្កាច់ ក្ររ្តិ៍  និង ញុះញង់ ឱ្រយ 
ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស បង្ក ឱ្រយ វឹកវរ ដល់ 
សន្តិសុខ សង្គម  តាម ពាក្រយ បណ្តឹង 
របស់ ក្រុមហ៊ុន  ហ្រង ហ៊ុយ  អ្រ ្រហ្គី- 

ខល ់ឆរ័  គ្របុ (Heng Huy Agricul-
ture Group) របស់ ឧកញ៉ា  ហ្រង 
ហ៊យុ  ផង ដ្ររ។ ប៉នុ្ត្រ ពកួគ្រ ទាងំ ៥ នាក ់ 
ត្រូវបាន សម្រច ឱ្រយ នៅក្រ ឃុំ ជា- 
បណ្តោះ អាសន្ន  ក្រម ការត្រតួ ពនិតិ្រយ 
របស់ តុលាការ ដូច គ្នា។

លោក  ថោង ច័ន្ទដារា៉ា  អ្នកសម្រប- 
សម្រួល ផ្ន្រក សិទ្ធិមនុស្រស ន្រ សមាគម  
អាដហកុ  ប្រចាខំ្រត្ត កោះកងុ បាន ថ្ល្រង 
ថា  តំណង សហគមន៍ ទំាង ៥នាក់  និង  
តណំង សហគមន ៍២នាក ់ន្រះ  គ ឺពកួ- 
គត់ សុទ្ធត្រ តវា៉ា  និង មាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ  
ទៅ  នឹងការ ការពារ ដីធ្ល ីរបស់ ខ្លនួ។ លោក   
បន្តថា  ការ ចោទ ប្រ កាន់ ពួកគត់  ពីបទ- 
បរិហារ បង្កាច់ ក្ររ្តិ៍  និង ញុះញង់ ឱ្រយ ប្រ-
ព្រតឹ្ត បទល្មើស បង្ក ឱ្រយ វកឹវរ ន្រះ  គ ឺហាក ់
ធ្ងន់ធ្ងរ សម្រប់ ពលរដ្ឋ មាន បញ្ហា ដីធ្លី 
ណស់។ លោក ស្នើឱ្រយ មាន ការ សុើប- 
អង្ក្រត ករណី ន្រះ ឱ្រយបាន ត្រឹមត្រូវ 
មុននឹង ចោទ ប្រកាន់ ពលរដ្ឋ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖ «ក្នុង ករណី ន្រះ  
មាន  ភាគី មា្ខាងគឺ ប្តឹង គត់  ប៉ុន្ត្រ ជាក់- 
ស្ត្រង យ៉ាង ណ នោះ  គ ឺគរួត្រ តលុាការ 
ធ្វើការ សុើប អង្ក្រត ទាក់ទង រឿងន្រះ  
ឱ្រយ បាន ច្របាស ់ ហើយ ការលក ់ដ ីសហ-
គមន ៍អ ី តើ មាន ពតិម្រន ទ្រ?តើ ឈ្មាះ 
ដ្រល ប្តឹង ប្រជា សហគមន៍  គត់បាន 
លក់ ដី សហគមន៍ ម្រន ឬ យ៉ាង ម៉្រច? 
សុំ ឱ្រយមានការ សុើប អង្ក្រត ឱ្រយ បាន 
សុីជម្រ ជាមួយ អាជា្ញាធរ ដ្រន ដី មុន- 
នងឹ ធ្វើ ការ កោះហៅ ពលរដ្ឋ មក   បភំ្ល ឺ គ ឺ
គួរត្រ ធ្វើ ឱ្រយ បាន ទាំង សង ខង»៕

ពលរដ្ឋតវ៉ានៅមុខតុលាការខេត្តកោះកុងពីថេ្ង១៨វិច្ឆកិាខណៈតំណាងពួកគេតេវូហៅសួរចម្លើយ។រូប សហ ការី

ជន ជាតិ ដើមភាគតិច ព្នង១៩០នាក់សំុអាជា្ញាធរ ជួយទប់ស្កាត់ ការលក់និងទិញដីភ្ន ំទេងីនិង ភ្ន ំពូពេ
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន ស្ដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន ស្ដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រើយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកម្សា ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីម៉ោ ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កម្សា ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

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

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមម៉ោ រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា៉ា ,
 សួស  យា៉ោ មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន ក្  ផ្សា យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ 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 វ សនា , 015 814 499

�្ � ន�្ន ក្រដ� � ល និង ធន� នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�� ល  និងធន� នមនុស្ស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្ � នគណន្យ្�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្�  និងរច� �្ហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�្ត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ 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 រិយា ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួបុរសម្នាក់ករណីអារកសម្លាប់ទារកវ័យ១១ខែ
 ឃុត សុភ ចរិយា 

កពំងច់ា មៈ  សមត្ថ កចិ្ចន គរបា ល សៃកុ 
កំពង់  សៀម  បាន ចា ប់ខ្លួនបុ រ សម្នាក់ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  ឃា ត ក ម្មអារ ក ស ម្លា ប់  
ទារ កវ័យ ១១ ខៃម្នា ក់ កៃយ ពី ជន- 
សងៃស័យ រូប នៃះ  ពៃយា យា មរត់ គៃចខ្លួ ន 
និង  តស៊ូ ជាមួ យសមត្ថ កិច្ច  អស់ ពៃល 
ជាង ៣ម៉ោ ង កាលពយីបន់ៅ ថ្ងៃព ុធ នៅ 
ក្នុង ភូ មិទួ ល រកា ឃុំ រអាង  សៃុក កំព ង់ 
សៀម  ខៃត្ត កំពង់ ចាម  ។   

លោក  ឯក  វ៉ាន់ ដន  អធិ ការ សៃុក- 
កំពង់ សៀម បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី- 
មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃស័យ ក្នងុ អំពើ ឃាត- 
កម្ម នៃះ ឈ្មោះ សៃុីន  បូនិន  អាយុ ៣៤ 
ឆ្នា ំ ម នលនំៅ ក្នងុ ភមូ ិកើត ហៃត។ុបរុស 
រូបនៃះ  តៃូវ បា នចាប់ ខ្លួន នៅវៃលាម៉ោង 
៩:៣០ នាទី  យប់ ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០  កៃយ ធ្វើ សកម្ម ភាព អារក 
សម្លាប់ ទារក អាយុ ១១ ខៃ ម្នាក់  ឈ្មោះ  
ប៊ុន ថុន  សុខ ចំរើន  តៃូវ ជា ក្មួយ បៃុស 
ចិញ្ចឹម របស់ ខ្លួន  ដៃល កំពុង រស់ នៅ ក្នុង 
ផ្ទះ ជា មួយ គ្នា  ។

បើ តាមលោ ក  វ៉ាន់ ដន ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល កម្លាំង សមត្ថកិច្ច ចមៃុះរួ ម ទាំង 
បៃជាកា រ ពា រភូមិ សរុប ជាង ២០នាក់ 
ឡោម ព័ទ្ធ  ជន សងៃស័យ បាន ពៃយា យាម 
តស៊ូ អស់ពៃលជាង៣ម៉ោងដោយបៃើ 

កំា បិតផ្គា ក់កា ប់ មក លើស មត្ថកិច្ចបណ្ដាល  
ឱៃយ បៃជា ការ ពារភូ មិម្នាក់ ឈ្មោះ  សៃុីន 
ណៃ ហ៊ត់  អាយុ ៣៥ ឆ្នា ំរងបួ ស សៃល ។ 
   លោក បាន ថ្លៃង ថា៖  «នៅ ពៃលសាក- 
សួរ ចម្លើ យ កៃយ ចាប់ ខ្លួ នបាន  ជន- 
សងៃស័យ បា នសា រភាព ថា ពិត ជា បាន 
អារក សម្លាប ់ទារ ក  ដៃល ជា ក្មយួ ចញិ្ចមឹ 
នោះ មៃន ដោយ សារ តៃខឹ ងនឹ ងប ងថ្លៃ 
បៃុស ស្ដី បនោ្ទោស ខ្លាំង ពៃក» ។   

បៃជា ពល រដ្ឋក្នងុ ភូមិ ទួល រកា បាន ចា ត់ - 
ទុក អំពើ ឃាត កម្ម លើទា រកដៃ លមិ ន 
ទា ន់ដឹ ងក្ដនីៃះ ថាជា អំពើ «ឃោ រឃៅ ពៃ- 
ផៃសៃ បំផុត» និង ទាម ទារ ឱៃយ សមត្ថ កិច្ច 

ផ្ដនា្ទោ ទោស ឱៃយ ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត ទៅ លើជ ន- 
ស ងៃស័ យ ជា ឃា តក រ នៃះ ។ 

អ្ន កសៃ ី នវូ ចនិា្តា ដៃល ជាអ្នក ជ ិតខង 
គៃួសារ ទារក រង គៃះ បាន និយាយ ថា 
ជ នសងៃស័យ កន្លង ម ក ធ្លាប់  បៃើ សារ ធតុ - 
ញៀន  និង ចូលចិត្ត ដើរ លៃង លៃបៃង ភា្នាល់  
ដចូ ជា  បញ្ជល់ មន់ ជា ដើម ។ អ្នក សៃ ីបាន 
បន្ត ថា មុន ពៃល កើត ហៃតុ  ជ នសងៃស័យ 
តៃវូបាន កៃមុ គៃសួារ ស្ដ ីបនោ្ទោស រឿង មនិ 
ជួយ ធ្វើ ការ ងា រសៃ ចម្ការ  ហើយ គិត តៃ 
ពីដើរ ផឹក  និង លៃង លៃបៃង ពា លា ។

អ្នក សៃ ីបាន បញ្ជាក់ ថា៖  «ទំនង ជាជ ន- 
សងៃសយ័ សៃវងឹ សៃខ្លា ំង  ឬញៀន ថា្នា ំខ្លាងំ 

ពៃក មិន អាច គៃប់ គៃង សា្មោរ តី បាន ទើប 
ឈាន ដល់ បៃើ អំពើ ឃោរ ឃៅ អា រក សម្លាប់ 
ក្មួយ បៃុស ចិញ្ចឹម របស់ ខ្លួន បៃប នៃះ» ។

ប៉នុ្តៃ បើ តាម អះ អាង របស ់លោក  វ៉ាន-់ 
ដន ការ ធ្វើ កោសលៃយ វិច័យទឹក នោម 
របស់ ជន សងៃស័យ  គឺរ កមិន ឃើ ញ មន 
សា រធតុ ញៀន នោះទៃ  ។ 

លោក  វ៉ាន់ ដន  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង 
បាន យកស ំណក ទកឹ នោម ជន សងៃសយ័ 
ទៅធ្វើ  កោស លៃយវចិយ័  ដើមៃបី រកសារ ធត ុ
ញៀន តៃ ល ទ្ធផល  គអឺវជិ្ជ មន។ ទោះ- 
យា៉ោង ណ  វជាប ទឧ កៃដិ្ឋ ដ៏គួរ ឱៃយរ ន្ធត់មួ យ  
ដៃល ជនស ងៃស័យ បា នបៃ ពៃតឹ្តទៅ លើ ទារក 
ដៃល គ្មោន ទី ពឹង   និង គ្មោន ទោស ពៃរ៍ »។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា  តាម ការ សាក សួរ  
គឺ ទារក នោះ តៃូវ បាន គៃ បោះ បង់ ចោល 
នៅជតិមន្ទ ីរពៃទៃយ មយួ ក្នងុ ខៃត្ត កពំង ់ចាម 
ហើយ តៃវូ បាន បង សៃ ី នងិ បង ថ្លៃ ជនសងៃសយ័  
បៃទះ ឃើញ  នងិ រើស យក មក ចិញ្ចមឹ ទុក 
ដូច កូន បង្កើត  ដៃល គិត មក ទល់ ថ្ងៃ កើត- 
ហៃតុ  ទារក  មន អាយុ ១១ ខៃ។  

បើ តាម លោក  វ៉ាន់ ដន  ជន សងៃស័យ នងឹ 
តៃូវ មន្តៃី ជំនាញ ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃអធិ ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល សៃកុ កពំង ់សៀម  កសាង 
សណំុ ំរឿង ចោទ បៃកាន ់ព ីបទ« មនសុៃស- 
ឃាត ដោយ ចៃត នា នងិ បទ បៃឆងំ មន្តៃ ី
រាជ ការ សា រធ ណៈ»និង  បញ្ជនូ ទៅស្នង- 
កា រដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កពំង ់ចាម  ដើមៃបី 
ចាត់ការ បន្ត តា មនីតិ វិធី ចៃបា ប់ ៕

ឃុត  សុភចរិយា

សៀមរាបៈស្តៃ ី៣ នាក់ តៃវូបាន  
សមត្ថក ិច្ច រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ខៃត្ត  
សៀម រា បឃាត់ ខ្លួន កា លពី ថ្ងៃ 
១៨  វិច្ឆិ កា នៅ ទីតាំ ង ផៃសៃ ង គ្នា 
ពាក់ ព័ន្ធ ករណី ជួញ ដូរ សត្វ តៃ ចៀក- 
កំា ខុ ស ចៃបាប់ ចំនួន  ២៥០កៃបា ល 
ខណៈ សត្វ បៃ ភៃ ទនៃះ មន បៃ- 
យោ ជ ន៍ចៃើ ន ដ ល់ សៃដ្ឋ កិ ច្ច  នងិ 
ជយួ បផំ្លាញ សត្វច ងៃផៃសៃងៗ ។   
នៃះបើតា មលោ ក  ម៉ ុង  ប៊នុ ល ីម  
នា យខ ណ្ឌ រ ដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ  
ខៃ ត្តសៀ ម រា ប ។ 

លោក  ប៊ុនលីម  បាន ថ្លៃង 
ពីថ្ងៃទី ១៨  វិច្ឆកិាថា  ស្តៃ ី សងៃសយ័ 
ទំាង ៣ នាក់ នោះ  រួមមន  ឈ្មោះ 
រៀម  សុី ណត  អាយុ  ៣៣ ឆ្នាំ 
រស់នៅភូ មិ គោក ថ្មី ឃុំដូ នកៃ វ 
សៃុ កពួក  ខៃត្ត សៀម រាប  តៃូវ- 
បាន ឃាត់ ខ្លួន នៅ  ផៃសារ ដើម- 
កៃឡាញ់  ជា មួយ នឹង វត្ថុ តាង 
សត្វ តៃចៀក កា ំ១៥ កៃបាល ។ រើឯ 
ស្តៃី ឈ្មោះ សុខ  សៃី នាថ  អាយុ 
៣០ ឆ្នាំ  រស់នៅ ភូមិ កន្តៃក- 
សងា្កាត់ សា្វាយ ដង្គុ ំកៃងុ សៀម រាប 
តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន នៅ ទីតាំ ងតៃ 
មួយ ជា មួយ នឹងវត្ថុ តាង សត្វ- 
តៃចៀ កកំា១២៥ កៃបាល។ចំណៃក  
ស្តៃ ីម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  ម៉ន  សាវឿ ន 

អា យ ុ២៩ឆ្នា ំរសន់ៅ ភមូ ិកន្តៃក 
សងា្កាត់ សា្វាយ ដង្គុំ កៃុង សៀម- 
រា ប តៃវូ បាន ឃាត ់ខ្លនួ នៅផៃសារ- 
លើ ជាមួ យវ ត្ថ ុតាង សត្វ តៃចៀ ក- 
កាំ  ១១០ កៃបាល។

លោកថា៖  «កៃយ សា  កសរួ 
នងិ អប ់រណំៃនាឱំៃយ ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា 
បញៃឈ ប់ ការជួញ ដូ រសត្វពៃ  មន្តៃី- 
ជំ នាញយើ ង បាន សមៃច ផក- 
ពនិយ័  អន្តរ កា លទៅ តាម នតីវិ ិធ ី
ចៃបាប់ ចំណៃកវ ត្ថុតាង សត្វ តៃ- 
ចៀក កំា [ បោច រោម រួច]សរុ ប២៥០  
កៃបា លតៃូ វបាន  នាំ យក ទៅដុ ត- 
បំ ផ្លា ញចោ ល»។

តាម ចម្លើយ របស ់ស្តៃ ី ឈ្មោះ  
ម៉ន  សាវឿន  ដៃលបាន បៃប់ 
មន្តៃី ជំនាញ នៅពៃល  សាកសួរ 
ថា  សត្វ តៃចៀក កាំទាំង នោះ គឺ 
គត់ បានទិញ ពី  ពលរដ្ឋ  នៅក្នុង 
មូល ដ្ឋាន ដៃល ពួក គៃ ខ្លះ បាន 
បៃើល ប ់ ខ្លះ បៃើ  មង រាយ បប៉ៃះ- 
លើ ផ្ទៃទឹ ក ដើមៃបី ចាប់ វ  ពៃះ  វ 
ចូល ចិ ត្តហើ រឆ្វៃលលើ ផ្ទៃទឹ  ក។ 

លោក  ប៊នុ លមី  បាន បន្ត  ថា៖ 
«តាមរ យៈ កា រ បំភ្លឺ របស់ ស្តៃី- 
សងៃស័យ  កម្លាងំ មន្តៃ ីជំនាញ យើង 
នឹង បន្ត កិច្ច សហ ការ ជាមួយ 
អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន ចុះប ង្កៃប 
ករណ ីរាយ មង ឬស ំណញ ់ចាប ់
សត្វតៃ ចៀកកាំ ទៅដល់ មូល- 

ដ្ឋា នតៃ ម្ដង ។បើ មិន ដូ ចោ្នាះទៃ  
សត្វ តៃចៀ កកាំ នឹងឈា នទៅ 
រក ភាពផុ តពូជ មិន ខន» ។ 

បើតា មលោ ក ប៊នុ លមី សត្វ- 
តៃចៀកកាំ  គឺ ជាបៃ ភៃទ សត្វ- 
សា្លា ប ពៃ ដៃល ចលូចតិ្តរស ់នៅ  
ជា ហ្វងូ តា ម តបំន ់ទវីល ទនំាប  
ដៃល ម នទឹកដក់ ចៃើន  និង ចូល- 
ចិត្តសីុ សត្វ ល្អតិ ជា អាហារ  ហើយ 
តៃង បងា្ហា ញ ខ្លនួនៅរដូ វរំហើយ។ 
ជាទូ ទៅស ត្វតៃ ចៀក កំាចូ លចិ ត្ត  
ទ ំលើ ដើម កក ់ដើម តៃង  ហើយ 
ក្នុ ង ចនោ្លាះពី ខៃឧសភា  ដល់ ខៃ 
មិ ថុនា  គឺ ជា រដូ វកាល នៃ ការប ងា្កា ត់  
ពូជ រប ស់ វ ។

ជុំវិ ញ ការ ឃាត់ ខ្លួននៃះ  កៃុម 
អ្នក ធ្វើអា ជី វកម្ម ផ្ទះ សត្វ តៃចៀ ក - 
កា ំបាន សាទ រ នងិ បាន អពំាវ នាវ   
សុឱំៃយ ពល រដ្ឋ បញៃឈប ់ការចាប ់សត្វ-  
តៃចៀក កាំ យក មក លក់ ដូរ ឬ យក 
ម កបំពង លក់  ពៃះ  សត្វបៃភៃ ទ 
នៃះ មន តម្លៃខ្ពស់ ក្នុង វិស័យ 
កសិក ម្មផង  និងពា ណិ ជ្ជក ម្ម ផង។ 

លោក ឃី  សុខ សាន្ត  អ្នកបៃ- 
ក បអា ជីវកម្ម ផ្ទះ សត្វ តៃចៀក- 
កា ំម្នាក ់នៅ ខៃត្ត សៀ មរា ប បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  សត្វតៃ- 
ចៀក កាំ មិន សុីដំ ណំ ទៃ  តៃ វ 
សីុ សត្វ ល្អតិ ដៃល បំផ្លាញ ដំ ណំ 
រប ស ់កសកិរ ។    ដចូ្នៃះ ក្នងុ វសិយ័ 

ក សកិម្មវ ដើរ តនួា ទជីាភា្នាក ់ងារ 
កម្ចាត់ ពួក សត្វ ចងៃ។ រើឯក្នុង 
វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម វិញ សត្វ បៃ- 
ចៀ កកំាអា ចរក ចំណូល បានរាប់  
លានដ ុលា្លារ ក្នងុ ១ ឆ្នាំៗ ជនូ ជាត ិ
តាម រយៈ ការ នាំចៃ ញ ទឹក ម ត់  
រប ស់  វ។ 

 បើតា ម លោ ក  សុ ខសាន្ត  
សត្វ តៃចៀក កាំ១ កៃបាល  អា ច 
រក ចំណូល  បាន ១០ ដុលា្លារ ក្នុង 
១ ឆ្នា ំហើយ ស ត្វនៃះ  មន អាយ ុ
រហូត ដល់ ១៥ ឆ្នាំ តៃបើ ចាប់ 
វបោ ចល ក ់ ១ កៃបា ល ថ្លៃតៃ ឹមតៃ 
២០០០ រៀលប៉ុ ណ្ណោះ។ ដូច្នៃះ 
មន កា រ ខតប ង់ ខ្លាងំ ណស់ 
ហើ យនៃះ មិន ទា ន់ គិតពី ផល 
ដៃ លវ តៃ ូវប ន្ត ពជូ ក្នងុ រ យៈ ពៃល 

១៥ ឆ្នាំនៃ ការ រ ស់នៅ   ផ ង។   
លោក ថា  ៖ «ស ូមបញៃឈប ់ការ- 

ចាប់ សម្លាប់ សត្វ តៃ ចៀក កាំធ្វើ  
ជាម្ហបូអា ហារ  ហើយ  តៃវូតៃ រួម-  
គ្នាកា  រពារ និង អភិ រកៃស សត្វ តៃ- 
ចៀក កាំ ឱៃយ បាន កាន់ តៃ ចៃើន 
ឡើង ថៃម ទៀត  »។ 

លោក  បន្ត ថា  នៅ ពៃល ខង- 
មុខ នៃះ ក ម្ពជុា នឹង បង្កើត រោ ង- 
ចកៃកៃ ច្នៃទឹក មត់ សត្វ តៃចៀក- 
កាំ ដើមៃបី នាំ ចៃញ ទៅ ទីផៃសារ ចិន 
ហើយ ពៃល នោះ នឹង តៃូវ កា រ 
ក ម្លាងំ ព លក ម្មចៃើន ដើមៃបីប មៃើ- 
ការ ងារនៅក្នុ ង រោង  ចកៃនោះ។ 
ដូច្នៃះ បើគ្មោ ន សត្វ តៃ ចៀក កាំ 
នោះ វិស័យ មួ យ នៃះនឹង តៃវូរំា  ង- 
ស្ទះ ឬខ តប ង់ទាំ ង សៃុង ៕

ជនសង្ស័យ(កណ្ដាល)ព្លសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួកាលពីយប់ ថ្ងទី្១៨ វិច្ឆកិា។ រូបថត CPU

សត្វត្ចៀកកំាដ្លមន្ត្ចីាប់នៅក្នងុផ្សារថ្មីៗ ន្ះ  ។ រូបថត សហ ការើ

ឃាត់ខ្លនួស្តែ៣ីនាក់ករណីជួញដូរសត្វតែចៀកកំាខុសចែបាប់២៥០កែបាល
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កម្ពជុានឹងបើកមជ្ឈមណ្ឌលកុ្មបឹ្ក្សាធុរកិច្ចនៅកុ្ងបាងកក
ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញ: ស្ថានទតូ កម្ពជុាប្រ-
ចា ំនៅ ទកី្រងុ បាងកកនងឹ បង្កើត 
ក្រុមប្រឹក្រសា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា 
(CBC) ឆាប់ៗ ន្រះ ដើម្របី បម្រើ 
ជា ស្រវា ច្រកច្រញ ចូល ត្រមួយ 
ព្រម ទាំង  ជួយ សម្រួល សកម្ម-
ភាព ដ្រល  ទាក់ទង នឹង អាជវីកម្ម 
នងិ ពាណជិ្ជកម្ម រវាង ប្រទ្រស ថ្រ 
និង កម្ពុជា ជាពិស្រស គឺ ដើម្របី 
សម្រច បាន តាម ទិសដៅ ពា-
ណជិ្ជ កម្ម ទ្វ្រភាគ ី តម្ល្រ ១៥ ពាន ់
លាន ដលុា្លារ  ដ្រល កណំតដ់ោយ  
នាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ី ន្រ ប្រទ្រស ទំាង -  
២ នៅ ឆា្នាំក្រយ ។ 

 លោក អ៊ ូក សោភណ័ ឯកអគ្គ-  
រាជទូត កម្ពុ ជាប្រចាំ នៅ ទីក្រុង 
បាងកក បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ថា ជា ផ្ន្រក មយួ ន្រ អាណត្ត ិរបស ់
ខ្លួន ក្នុងការ លើក កម្ពស់ ពាណិ-
ជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី និង ទាក់ទាញក្រមុ- 
វិនិយោគិន ថ្រ  កាន់ ត្រច្រើន មក 
ប្រទ្រស  កម្ពុជា និង ពី ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ទៅ ប្រទ្រស ថ្រ CBC នងឹ 
អភិវឌ្រឍ ជាទី កន្ល្រង ផ្លាស់ប្តូ រមតិ 
និង ការខិតខំ   លើក កម្ពស់ ការ- 
សន្ទនា ជាមយួ សម ភាគ ីកម្ពជុា 
និង ក្រុម វិនិយោគិន ថ្រ ។ 

 លោក  បាន ថ្ល្រងថា ៖  « CBC 
អាច ជា  ច្រកច្រញចូល ត្រមួយ 
សម្រប ់ ទាងំ ក្រមុ វនិយិោគនិ ថ្រ 

និង កម្ពជុា ដើម្របី ទទួលបាន ការ- 
គំាទ្រ ផ្ន្រក បច្ច្រកទ្រស និង ការ- 
ណ្រ នាសំ្ត ីព ី រៀបច ំការ វនិ ិយោគ   
របស់ ពួកគ្រ នៅ  ប្រទ្រស កម្ពុជា 
នងិ  ថ្រ  ។  យើង បាន ពគិ្រះយោ- 
បល់ ជាមួយ អាជា្ញា ធរ ពាក់ព័ន្ធ 
នៅក្នុង ប្រទ្រស របស់ យើង ជា - 
ច្រើន ដង ហើយ ។ នៅ ព្រល ន្រះ 
យើង កពំងុធ្វើការ ងារ លម្អតិ លើ 
គម្រង ន្រះ ខណៈ យើង មាន 
បណំង លើកកម្ពស ់ការទតូ នងិ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ដោយ អនុវត្តតាម- 
គោលការណ៍ ណ្រនំា ពី រដ្ឋាភិ-

បាល  យើង ។ ម៉្រយាងទៀតកដ៏ើម្រប ី 
គាទំ្រ ដល ់គោល នយោបាយ  ថ្រ 
បូក ១  ដ្រល  មាន ន័យ ថា ក្រុម-
ហ៊ុន បរទ្រស ណាមួយ កំពុង 
វនិយិោគ នៅ ប្រទ្រស ថ្រ ពកួគ្រ 
អាច បង្កើន ការផលិត របស់ ពួក- 
គ្រ   នៅ ប្រទ្រស កម្ពុជា » ។ 

 លោក ថា បច្ចុប្របន្ន មានការ- 
កើនឡើង ចំនួន វត្តមាន ក្រុម - 
ហ៊ុន កម្ពុជា នៅក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ 
CBC នឹង ដើរតួនាទី ក្នងុការ រួម - 
បញ្ចូល ពួកគ្រ ជាមួយ ដ្រគូ ពា-
ណិជ្ជកម្ម របស់ ពួកគ្រ ខណៈ  

ស្ថានទ ូត ក៏បាន ចុះ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង   រួចហើយ ជាមួយ ក្រុម-
ហ៊ុន ច្របាប់ របស់ ប្រទ្រស ថ្រ 
ដើម្រប ីការពារ ក្រមុ វនិយិោគនិ ឬ 
ពាណិជ្ជករ មកពី ភាគី ទាំង២។ 

 លោក ហ្រង ស ុវណា្ណា រ ិទ្ធ ិអន-ុ 
ព័ន្ធ ពាណិជ្ជកម្ម នៅ ស្ថានទូត 
កម្ពុជា ប្រចាំ ទីក្រុង បាងកក 
បាន  ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ ថា ក្រ - 
ពី   ការលើកកម្ពស់ ពាណិជ្ជ កម្ម 
និង ការទូត CBC ក៏ នឹង លើក- 
កម្ពស់ ផលិតផល ដ្រល ផលិត 
ក្នុងប្រទ្រស កម្ពុជា ផងដ្ររ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា ៖« រាល ់ផលតិ- 
ផល របស ់យើង អាច តាងំ បងា្ហាញ  
ផលិតផល របស់ ពួកគ្រ បាន ។ 
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររ CBC នឹង 
ទាក់ទង ជាមួយ ផ្រសារ ទំនើប 
ផ្រស្រងៗ ទៀត ក្នុងប្រទ្រស ថ្រ 
ដើម្របី តាំង បងា្ហាញ ផលិតផល 
របស ់យើង  ដោយសរត្រ យើង 
ចង់ លើកកម្ពស់ ផលិតផល 
របស់ យើង នៅក្នុង ទីផ្រសារ ថ្រ » ។ 

 លោក លមឹ ហ្រង អនបុ្រធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា  បាន 
ស្វាគមន ៍គ ំនតិ ផ្តចួផ្ដើម ន្រះ នងិ 
បាន ជរំញុ ដល ់ស្ថានទតូ កម្ពជុា 
ផ្រស្រងៗទៀត ឱ្រយ អនុវត្តតាម ។   
លោក ថ្ល្រងថា ៖ «  ខ្ញុ ំសមូ ជរំញុ ឱ្រយ 
គ្រប់ ស្ថានទូត របស់ យើង ទាំង - 
អស់ នៅ តាម  បណា្ដា ប្រទ្រស  
ផ្រស្រង  ៗ ទៀត ត្រវូ គតិ អពំ ីកចិ្ចការ 
នោះ ផងដ្ររ » ។ លោក បន្តថា 
ថ្មីៗ ន្រះ CCC ក៏មាន ផ្រនការ 
បើក ការិយាល័យ តំណាង  ខ្លួន 
នៅ អាម្ររិក កាណាដ និង 
បណា្ដា  ប្រទ្រស ផ្រស្រងទៀត នៅ 
អឺរ៉ុប នៅ ឆា្នាំក្រយ ផងដ្ររ ។

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រ   ភាគី   កម្ពុជា- 
ថ្រ មាន តម្ល្រ   ៥,៥៦៩ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ នៅ រយៈព្រល ៩ ខ្រ 
ដបំងូ ឆា្នានំ្រះ ធា្លាក ់ ចុះ  ១៩ ភាគ-
រយ បើ ធៀប   នឹង  រយៈ ព្រល ដូច - 
គា្នា  កាលពី ឆា្នាំមុន  ។ ន្រះ បើ តាម 
ស្ថាន ទូត ថ្រ នៅកម្ពុជា៕LA

ធូ  វិរៈ 

ភ្នំពៃញ : ក្រសួង កសិកម្ម  
រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសទ  និង 
សមាគម ពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ-អូស្ត្រលី 
ន្រ  រដ្ឋ វិច តូរៀបាន ច្រន ចោល 
ការ ចោទ ប្រកាន់ របស់ សកម្ម - 
ជនអតីត  គណបក្រសសង្គ្រះ- 
ជាតិ ដ្រល ចោទ ថា អង្ករ កម្ពុជា 
ដ្រល នាំច្រញ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ 
ប្រទ្រស អូស្ត្រលី ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការរំលោភ សិទ្ធិមនុស្រស។ 

ការ បដិស្រធ របស់ ក្រសួ ង 
កសិកម្ម    និងសមាគម ពលរដ្ឋ 
ខ្ម្ររ   -អសូ្រ្តាល ីនាព្រលន្រះ  បនា្ទាប ់
ព ីសហពន័្ធ ស្រវូអង្ករ កម្ពជុា  ទើប 
បដិស្រធ   ចពំោះ ការ ចោទ ប្រកាន ់ 
ពី ប្រភពត្រមួយន្រះ ។ 

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន របស ់

ក្រសងួកសកិម្ម ច្រញ ផ្រសាយ កាល 
ព ីថ្ង្រទ១ី៨ វចិ្ឆកិា បានឱ្រយ ដងឹថា 
ខ្លនួ  មាន  ការ សោក ស្តយ   យា៉ាង - 
ខ្លាងំ នងិ ប្រកាស    បដ ិស្រធ   ចពំោះ  
ការ ចោទ ប្រកាន ់គា្មាន  ហ្រត ុផល 
របស់ ឈ្មាះ ខៀវ ដរា៉ា  ដ្រល 
បានដក ់ញត្ត ិទៅ តណំាងរាស្ត្រ 
អូស្ត្រលី ១រូប ដោយ ចោទថា 
អង្ករ កម្ពជុា ដ្រល បាននងិ កពំងុ 
នាំ ច្រញ ទៅ ប្រទ្រស អូស្ត្រលី 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការរំលោភ 
សិទ្ធិមនុស្រសនៅ កម្ពុជា  ។

ក្រសងួ កសកិម្ម បាន ឱ្រយដងឹ បន្ត  
ថា  សព្វ ថ្ង្រ កសិករ  កម្ពជុា  កំពុងក្រ - 
ប្រ របៀប   អនុវត្ត កសិកម្ម   តាម- 
ប្របយថាផល ទៅជា លក្ខណៈ   
ប្រពល វប្រប កម្ម  នងិក្រ ប្រ ជវីភាព  
រស់ នៅរបស់ ខ្លួនទៅជា កសិ-
ពាណិជ្ជកម្ម  ហើយ កម្ពុជា ក៏ 

កពំងុ ត្រ អភ ិវឌ្រឍ ពបី្រទ្រស ដ្រល 
ពឹង ផ្អ្រកលើ វិស័យ កសិកម្ម  ទៅ 
ជាកស-ិឧស្រសាហកម្ម ក្នងុ បរបិទ  
ន្របដិ វត្តន៍ ឧស្រសាហកម្ម ទី ៤ ។

ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន បញ្ជាក ់
ថា ៖«ប្រជា កសិករ ផលិត ស្រូវ 
កម្ពជុា រាប់លាន នាក់ មាន ស្រចក្ត ី- 
សោមនស្រស រីករាយ ចំពោះ ការ- 
ទទួល បាន ទីផ្រសារ នាំច្រញ អង្ករ 
ទៅកាន ់អសូ្ត្រល ីដ្រល  ជយួ បង្កើន  
ប្រក់ ចំណូល ពី ផលិត  កម្ម ស្រូវ 
ដើម្របីលើក កម្ពស់ ជីវភាព   រស់ នៅ 
ឱ្រយ កាន់ ត្រល្អ ប្រសើររបស់ ពួកគ្រ »។ 

ជាមួយគា្នា ន្រះ សមាគម ពល- 
រដ្ឋ ខ្ម្ររ - អូស្ត្រលី ន្រ រដ្ឋ វិច តូរៀ 
ក្នុង ប្រទ្រស អូស្ត្រលី  ក៏ បាន 
ប្រកាស គាំ ទ្រ ដល់ការ នាំចូល 
អង្ករ និង ផលិត ផល កសិកម្ម ពី 
ប្រទ្រស កម្ពុជា មក កាន់ ទីផ្រសារ  

ប្រទ្រស ន្រះ ។  ន្រះ បើ តាម លិខិ ត   
របស់ សមាគម ចុះ ថ្ង្រ ទី ១៨ ខ្រ 
វិច្ឆិកា     ឆា្នាំ ២០២០។

លោក  ប៊ូ  សម្របត្តិ  ប្រធាន 
សមាគម ពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ - អូស្ត្រលី 
ន្រ រដ្ឋ វិច តូរៀ បា ន ច្រញ មុខ 
ថ្កោល ទោស លើ ក្រមុ សកម្ម ជន 
អតតី គណ បក្រស សង្គ្រះ ជាត ិថា  
បាន   បង្ខូច  ក្ររ្តិ៍ ឈ្មាះ អង្ករ  របស់ 
កម្ពជុា  នងិ បផំ្លាញ ផល  ប្រយោជន ៍
រ បស់ ប្រជា កសិក រខ្ម្ររ  ។ 

លិខិត របស់សមាគម  បាន 
សរស្ររ ថា  ៖« យើង ខ្ញុំ តំណាង 
សហគមន ៍ ខ្ម្ររ ប្រចាំ ទីក្រុង 
ម្រលប៊ន   រដ្ឋ វិច តូរៀ ប្រទ្រស 
អសូ្ត្រលមីានការ ហសួ ចតិ្ត នងិ 
សោក ស្តយ យា៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ 
ជន អគត១ិ ក្រមុតចូ ដ្រល តាងំ- 
ខ្លួនជា តំណាង ឱ្រយ  សហគមន៍  ខ្ម្ររ 

មាន ច្រតនា  បំផ្លាញផល ប្រ- 
យោជន៍  កសិករ ខ្រ្មរ»។ 

កាល ពថី្ង្រទ ី១៦  ខ្រវចិ្ឆកិា ន្រះ 
សហពន័្ធ ស្រវូ អង្គរ កម្ពជុា  (CRF) 
ក៏ បាន ច្រនចោល ការ ចោទ ប្រកាន ់ 
របស់  បុគ្គល ន្រះ ដ្ររ។ 

ក្រសួង កសិកម្ម បងា្ហាញ ថា 
កម្ពជុា បាននាចំ្រញ អង្ករ ទៅកាន ់ 
ប្រទ្រស អូស្ត្រលី មានចំនួន២៥  - 
៩៩៤ តោន ក្នងុ រយៈ ព្រល ១០ 
ខ្រ ឆា្នាំន្រះកើន ៥២,៧០ ភាគរយ   
បើ ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូចគា្នា 
កាលពី ឆា្នាំមុន ។

អង្ករ កម្ពុជា បាន នាំច្រញ ផ្លូវ- 
ការ កើន ព ី៥៣៨ ០០០ តោន ដល ់
ជាង៦២០ ០០០ តោន ក្នុង ឆា្នាំ 
២០១៩  គតិជា មធ្រយម មាន កណំើន  
១៥,២៤ ភាគ រយនៅ ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល៥ឆា្នាំ ៕ LA

កុងតឺន័រ  ផ្ទកុទំនិញ សមៃប់ បមៃើ សកម្មភាព នំាចៃញ-នំាចូល  ទំនិញ ជាមួយ បរទៃស  ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

ក្សួងកសិកម្មច្ញមុខការពារភាពស្អាតស្អំរបស់អង្ករកម្ពជុា

FASMECចុះ
MoUជាមួយនឹង
សមាគមCDTA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ សម្ព័ន្ធ សមាគម 
សហគ្រស ធុន តូច និង មធ្រយម 
កម្ពជុា (FASMEC) កាល ព ីថ្ង្រ  
ព្រហស្រសតិ៍  បាន ចុះ អនុស្រសរ - 
ណៈ ន្រ ការ យោគ យល់ ជា មួយ 
សមាគម បច្ច្រក វទិ្រយា  ឌជីថីល ន្រ 
កម្ពុជា  CDTA (Cambodia 
Digital Tech Association) 
ដោយ រំពឹង ថា នឹង ជួយ ធ្វើ ឱ្រយ ការ- 
ប្រើ ប្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា ឌីជី ថល  
ក្នុង  វិស័យ ឯកជន នៅ កម្ពុជា 
កាន់  ត្រ មាន ភាព រីក ចម្រើន ។ 

លោក ត្រ តាំង ប៉ ប្រធាន  
FASMEC បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ថា ការ ចុះ MoU ជា មួយ 
CDTA  គឺ ដើម្របី  ជួយ  ពង្រឹក ផ្ន្រក 
ឌីជីថល ទៅ  ដល់   វិស័យ ឯកជន  
ពសិ្រស សហគ្រស ធនុតចូ នងិ  
មធ្រយម  នៅ កម្ពជុា (SME)ដ្រល  
មាន   ប្រមាណ ៩៩,៥  ភាគ រយ 
ក្នងុ  ចណំោម សហគ្រស អាជវី- 
កម្ម ទាងំ  អស ់នៅ កម្ពជុា។ លោក  
បន្ថ្រម ថា បច្ច្រក វិទ្រយា ឌីជីថល 
កពំងុ កា្លាយ ជា  ចណំ្រក ដ ៏សខំន ់
សម្រប់ ការ  ធ្វើ អាជីវកម្ម ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា លោកបញ្ជាក ់ 
ថា ៖ « ន្រះ មិន ម្រន ជា លើក ទី ១ 
ទ្រ  ដ្រល FASMEC ចុះ MoU 
ជា មួយ ដ្រគូ ដោយ កន្លង មក  
FASMEC បាន ចុះ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀងជា  ច្រើន រួច មក ហើយ ជា - 
មួយ សមាគម និង សហ គ្រស 
ផ្រស្រងៗ ។ ន្រះ ជា កិច្ច ការ ជួយ 
អភិវឌ្រឍសង្គម   និង វិស័យ ឯក-
ជន នៅ កម្ពុជា»។

លោក ឈិន ក្រន ប្រធាន 
CDTA  និយាយ ថា MoU ន្រះ  
នឹង បង្កើតនូវ កិច្ច សហការ រវាង  
CDTA នងិ  FASMEC ឱ្រយ បាន 
កាន់  ត្រ ខ្លាំង។ CDTA នឹង ធ្វើ 
ការ សហការ ជាមយួ  FASMEC 
ដើម្របី ផ្តល់ចំណ្រះ ដឹង និង ជំ-
នាញ ផ្ន្រក ឌីជីថល ជា ច្រើន ទៅ 
ផ្ន្រក ពាក់ ព័ន្ធ របស់ FASMEC។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ខ្ញុ ំសង្រឃមឹ ថា 
តាម រយៈ MoU ន្រះ  នងឹ ជយួឱ្រយ  
វសិយ័ ឯកជន នៅ កម្ពជុា កាន ់ត្រ 
មាន ឱកាស  ជោគ ជ័យ   លឿន 
ព្រះ បច្ចបុ្របន្ន ន្រះ បច្ច្រក វទិ្រយា គ ឺ 
ពតិ ជា មាន ភាព ចាំ បាច ់ណាស់ 
នៅ គ្រប់ វិស័យ»៕ LA
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ប្រធានាធិបតីចិនចាត់ទុកស្រដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លនួជា
មូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មស្ររីនិងកំណើនពិភពលោក

ទកី្រងុគឡូាឡាពំូៈ លោក សុ ី
ជីនភីង បៃធានាធិបតី ចិន   កាល-  
ពីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  បាន  ចាត់ទុក  
បៃទៃស ខ្លួន  ជា ចំណុច ស្នូល 
សមៃប  ់ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី សកល  
ដោយ  ប្តៃជា្ញា រកៃសា សៃដ្ឋកចិ្ច ដៃល 
មាន ទំហំ ធំ ទូលាយ និង ពៃមាន 
បៃឆងំ នងឹ ការ គាពំារ នយិម នៅ 
ក្នងុ សៃដ្ឋកចិ្ច សកល ដៃល បានរង- 
ផល ប៉ះពាល់ ដោយ សារ   ការ រីក- 
រាល  ដាល ជំងឺ រាតតៃបាត កូវីដ១៩។

ដោយ មាន ការ ចុះ ហត្ថលៃខា 
លើ កតិ កា សញ្ញា ពាណិជ្ជកម្ម ធំ 
ជាង   គៃ បផំតុ នៅ លើ ពភិព លោក   
កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ លោក សុី 
បាន និយាយថា៖«  អាសុីបា៉ាសុី - 
ហ្វិក  ឈាន មុខ គៃ ក្នុង ការ ជំរុញ 
កណំើន  សៃដ្ឋកចិ្ច ពភិព លោក» 
នៅ ក្នុង ពិភព លោក ដៃល រង ការ - 
វាយ បៃហារ ដោយបញ្ហា បៃឈម  
ជា ចៃើនរួម ទាំង វីរុស កូរ៉ូណា។ 

លោក បាន សនៃយា ចពំោះ  ភាព 
បើក   ចំហ ដល់ វិស័យ  ពាណិជ្ជកម្ម    
នងិ  បដសិៃធ  នវូ  លទ្ធភាព នៃ ការ 
បំបៃក នៃ សៃដ្ឋកិច្ចចិន ដៃល 
បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ 
អត្ថាធបិៃបាយ របស ់លោក   ចពំោះ 

គោល នយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម 
អរិភាព នៃ គោល នយោបាយ  
របស់ រដ្ឋ បាល លោក  ដូណាល់ 
តៃ ំដៃល បានធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់
បៃទៃស ចិន ជាមួយ  នឹងពន្ធ  
និង ការ រឹតតៃបិត បច្ចៃក វិទៃយា។ 

វៃទិកា  កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ  
សៃដ្ឋកចិ្ច អាសុបីា៉ាសុហី្វកិ (APEC) 
បាន បៃជុំ តម អន ឡាញ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ ដោយសារ  ការ រកី រាល ដាល 
វីរុស  កូរ៉ូណា ដោយ ជួបបៃជុំ 
បៃទៃស ទាងំ   ២១ រមួ ទាងំ   អាមៃរកិ  
និង ចិន  និង មាន សៃដ្ឋកិច្ច  ធំ 
បំផុត  ទាំង ២ និង   មានចំណៃក  
បៃហៃល  ៦០ ភាគរយ   នៃ GDP 
ពិភព លោក ។  

វា មនិ ទាន ់ចៃបាស ់ភា្លាម ៗ ទៃថាតើ  
លោកតៃ ំដៃល ឈចឺាប ់ដោយសារ   
ការ ចាញ់ ឆ្នាត នឹង តៃូវ ចូល រួម  
កិច្ច បៃជុំ កំពូល   នៃះ  ឬ បញ្ជូន  
បៃតិភូ ជាន់ខ្ពស់  ក្នុង រដ្ឋបាល 
របស់ គាត់ នោះ។ 

នៅក្នុង សុន្ទរ កថា មួយ ដៃល 
លើក ឡើង  ព ីភាពជោគជយ័ លើ 
សៃដ្ឋកិច្ច «ភាព ធន់ និង ភាព រឹង-  
មាំ» នៃ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ចិន ក្នុង 
ការ តៃឡប់ មក វិញ  កៃយវិបត្តិ  

វីរុស ដៃល បាន លៃច ចៃញ ជា 
លើក ដំបូង នៅ កណា្តាល ទី កៃុង 
វហូាន  លោក សុ ីបាន ពៃមាន ដល ់ 
បណា្តា បៃទៃស ដៃល បៃកាន់ មាំ 
លើ  របាងំ ពាណជិ្ជ កម្ម ថា នងឹ  រង 
របួស  ដោយ ខ្លួន ឯងវិញ  ។

លោក និយាយ ថា៖«ភាព បើក  
ចំហ ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស វិវឌៃឍ ទៅមុខ   
ខណៈ ដៃល ការ គាំពារ  ធ្វើ ឱៃយ វា 
ថយ កៃយ»។ 

លោក បន្ថៃម ថា៖ «បៃទៃស ចនិ  
នងឹ ធ្វើ កចិ្ច សហ បៃតបិត្តកិារ យា៉ាង  
សកម្ម ជាមយួ បៃទៃស នានា   តបំន ់ 
និង សហគៃស ទាំង អស់ ដៃល 
ចង់ ធ្វើ ដូច្នៃះ។ យើង នឹង បន្ត  លើក-  
ស្ទួយ ភាព បើក ទមា្លាយ និង កិច្ច- 
សហបៃតិបត្តិការ »។ 

នៅ ក្នុង តំបន់ APEC  ការ- 
នាំចៃញ របស់ អូសៃ្តាលី រួម មាន 
សាច ់គោ  សៃ  នងិសៃវូសាល ីតៃវូ  
បាន រំខាន ដល់ ទីផៃសារ ធំ បំផុត 
របស់ ពួកគៃ ដោយសារ តៃ មាន 
ការ ជជៃក វៃក ញៃក ខាងការ ទតូ 
ជុវំញិ ការ ឈាន ដល ់ចណំចុ កពំលូ  
នៃ ជងំរឺាត តៃបាត កដ៏ចូ ជា ការ បៃឆងំ  
នងឹ ការ ចោទ បៃកាន ់របស ់ ចារកម្ម   
ទៅវិញ ទៅមក ៕ AFP/RR

GMAC:កម្ពជុានឹងមានលទ្ធភាព...
តពទីពំរ័ ១...បៃពន័្ធ អនុគៃះ  

ពាណិជ្ជ កម្ម តម រយៈ  បៃព័ន្ធ 
អនុគៃះ ពាណិជ្ជ កម្ម  (GSP)
UK។

GMAC បាន  ឱៃយ ដឹងថា  GSP 
របស់  UK ដំបូង នឹង ផ្ដល់ ភាព-
អនុគៃះ ពាណិជ្ជ  កម្ម ដល់ បណា្តា - 
បៃទៃស ដូចគា្នា  នឹង  GSP របស់  
EU ផងដៃរ  ។   GSP របស់ UK 
នឹង  មាន កៃប ខ័ណ្ឌ ៣ គឺ កៃប-
ខ័ណ្ឌ បណា្តាបៃទៃស អភិវឌៃឍន ៍ 
តិចតួច បំផុត  កៃបខ័ណ្ឌ ទូទៅ  
និង  កៃបខ័ណ្ឌ  លើកកម្ពស់  ។ 

GMAC ថ្លៃង ថា៖«   បៃទៃស 
កម្ពជុា  តៃវូបាន ចាត ់ថា្នាក ់ដោយ 
អង្គ ការសហ បៃជាជាត ិ ជា  បៃទៃស  
អភវិឌៃឍន៍ តិចតួច បំ ផុត  ធា្លាកច់លូ   
ទៅ ក្នងុ  កៃប ខណ័្ឌ បណា្តា បៃទៃស   
អភវិឌៃឍន ៍តចិ តចួ ប ំផតុ។ អាសៃយ័  
ហៃតនុៃះ កម្ពជុានងឹ ទទលួ បាន 
សិទ្ធិ រួចពន្ធ និង មិន គិតកូត 
លើការ នាំចៃញ ទៅទីផៃសារ  UK  
គៃប ់ទនំញិ  ទាងំអស ់លើក លៃង 
តៃ អាវុធ  និង គៃប់ រំសៃវ។ នៃះ 
ស្មើគា្នា នឹង ផៃនការ អនុគៃះ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទំនិញ គៃប់យា៉ាង 
លើកលៃង តៃ អាវុធ (EBA) 
ពៃញលៃញ ស្ថិត កៃម GSP  
របស់  EU»។  

លោក  ខៃន លូ  អគ្គ លៃខា- 
ធិការ GMAC បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ដូចការ ចាត់- 
ថា្នាក់ នៅ ក្នុង អង្គការ សហបៃ-
ជាជាត ិ បៃទៃស កម្ពជុា ដៃល  ជា  
បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ តិចតួច បំផុត  
នងឹ ទទលួ  បាន  GSP  របស ់  UK 
សមៃប ់ការ អនគុៃះ ពាណជិ្ជ- 
កម្មពៃញ លៃញ សមៃប ់ការនា-ំ
ចៃញ ទំនិញ ដោយ រួចពន្ធ  និង 
មនិ គតិកតូ  ដចូអ្វ ីដៃល  បៃទៃស  
នៃះ ទទួល បាន ពី   EBA របស ់ 
EUផងដៃរ ។  

លោក ថ្លៃង ថា ៖«  UKគឺជា 
ទីផៃសារ ធំជាង គៃ នៅក្នុង EU 
ដៃល   មាន ចំនួន ចនោ្លាះ ពី ២៥ 
ទៅ ៣០ ភាគរយ នៃ ការនា ំចៃញ 
សរុប ទៅ  កាន់EU។   ដោយ ចាប់- 
ផ្ដើម អនវុត្ត ចាបព់ ីថ្ងៃទ ី១ខៃ មករា  
ឆ្នាំ ២០២១  យើង នឹង នាំចៃញ 
ផលតិ ផល របស ់យើង  ស្ថតិ កៃម    
GSP របស ់ UK ជា កន្លៃង ដៃល 
យើង អាច  បង្កើន ការនាំចៃញ 
កាន់តៃ ចៃើន សមៃប់ ទីផៃសារ 
មួយ នៃះ»។  

លោក បញ្ជាក់ ថា GMAC  
នឹង ធ្វើការងារ ជាមួយ  កៃសួង 
ពាណិជ្ជ  កម្ម កម្ពុជា  និងសម- 
ភាគី  UK ដើ មៃបី  បញ្ជាក់ ការ ផ្លាស់- 

ប្តរូមយួ ចនំនួ ក្នងុនតី ិ វធិ ីរដ្ឋ បាល  
បៃសនិបើ មាន  ដចូជា ការ បញ្ជាក់   
បៃភព ដើម ទំនិញ  និង កាល- 
បរិច្ឆៃទ ការ អនុវត្ត បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធភាព ( កាលបរិច្ឆៃទ នៃ 
ការនាចំៃញ  ឬ កាល  បរចិ្ឆៃទ នៃ 
ការមកដល់ )។  

យោងតម ទិន្នន័យ បា នពី  
សា្ថានទតូ ចកៃភព អងគ់្លៃស  បៃចា ំ
កម្ពជុា ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្មទ្វៃ ភាគ ី
រវាង  កម្ពុជា និង UK សមៃច 
បាន ជាង ១,២ ពាន ់ លាន ដលុា្លារ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៧  កើន ឡើង  
៧  ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៦។ 

កម្ពុជា បាន នាំចៃញ ទំនិ ញ 
មានតម្លៃ ១,១៦ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
ទៅ UK  កាល ព ីឆ្នា ំ ២០១៧  កើន  
ឡើង  ៥ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៦  ហើយ ការនាំចូល  ពី 
UK មាន តម្លៃ  ៤៨ លាន ដុលា្លារ  
កាលពី ឆ្នាំ  ២០១៧  កើន ឡើង  
១១២ភាគរយ  បើ បៃៀប ធៀប 
នឹង  ១ឆ្នាំ មុន នោះ  ។ 

គណៈកម្មការ អឺរ៉ុប កាល  ខៃ 
សីហា  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ បាន 
សមៃច  ពៃយួរ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ បៃព័ន្ធ 
អនុគៃះ ពន្ធ EBA ពី កម្ពុជា 
ដៃល ប៉ះពាល់ លើ ទំនិញ  ៤០  
មុខ ពី កម្ពុជា នាំចូល ទៅ ប្លុក 

ដៃល មាន បៃទៃស ចំនួន  ២៧  
នៃះ ដោយ លើកឡើង ហៃតផុល 
ថា កម្ពជុា មាន ការរលំោភ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស ធ្ងន់ធ្ងរ  និង ជា លក្ខណៈ 
បៃព័ន្ធ ។  យោងតម ខ្លឹមសា រ 
ដៃល បាន ចុះ ផៃសាយកន្លងមក។

ប៉នុ្តៃ ជា បន្ត បនា្ទាប ់រដា្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា  បាន ចៃនចោល  ចំពោះ  
ការ ចោទ បៃកាន ់អពំ ីរលំោភ សទិ្ធ ិ 
មនុសៃស ហើយ អះអាង ថា ខ្លួន 
បាន  អនុវត្តតម ចៃបាប់ ។ 

ការពៃយួរ ដោយ ផ្នៃក នៃះ នឹង 
ប៉ះពាល ់ជាកល់ាក ់ទៅ លើ ផលតិ- 

ផល សម្លៀកបពំាក ់សៃបៃក ជើង 
មយួចនំនួ នងិ ប៉ះពាល ់ទាងំសៃងុ 
ទៅលើ សមា្ភារ  សមៃប់ ធ្វើដំណើរ 
និង ស្ករស ។ នៃះ បើ យោងតម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
គណៈកម្មការ អឺរ៉ុប ចៃញ ផៃសាយ  
កន្លង មក ។ 

អឺរុ៉បគឺជា  ដៃគូ ពាណិជ្ជ កម្ម ឈាន 
មុខគៃ  របស់កម្ពជុា មាន ចំនួន  ៤៥  
ភាគរយនៃ ការ នំាចៃញ របស់បៃ-
ទៃស កម្ពជុា   កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៨។  
ការនាំចៃញទៅ អឺរ៉ុប ជាទីផៃសារ 
ចាយ បៃក់ អឺរ៉ូរួម   សមៃច  បាន  

៤, ៩  ពាន់ លានអឺរូ៉( ៥,៥ ពាន់  
លា  ន ដុលា្លារ) កាលពី ឆ្នា ំ២០ ១ ៨ 
កើន ឡើងជិត២ដង ដល់ ២, ៥ 
ពាន ់លានអរឺ៉ ូកាល ពឆី្នា ំ២០ ១ ៣ ។ 
ការ នាំចៃញ ចំនួនចៃើន  ៩៥, ៧ 
ភាគរយ  បាន ចូលទៅ ទីផៃសារ 
អឺរ៉ុបស្ថិត កៃម  ការអនុគៃះ 
ពន្ធ ពាណិជ្ជ កម្ម (EBA) ។ 
ជារួម កម្ពុជា គឺជា  បៃទៃស បៃើ-
បៃស់ ការអនុគៃះ ពន្ធ ពា-
ណិជ្ជ កម្ម  EBA ឈា  នមុខគៃ  
ទី២  នៅ ពី កៃយ បៃទៃ ស បង់-
កា្លាដៃស  ៕ LA 

លោក ខ្រន លូ អគ្គល្រខាធិការ សមាគម រោងចក្រកាត់ដ្ររនៅកម្ពជុា (  GMAC)។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 



វិស័យផលិតកម្មដែលតែងតែ
បញ្ចែញផែសែងខ្មួលខ្មាញ់ពីរោងចកែ
ទៅលើអាកាសហាក់បានស្ងប់ស្ងាត់
និងពុំមានសំឡែងរំខននែខែសែចង្វាក់
ផលតិកម្មទែនៅក្នងុឆ្នានំែះដោយសរ
តែវិបត្តិជំងឺរាតតែបាតកូវីដ១៩។

 អាជវីកម្មមយួចនំនួតែវូបានរងផល- 
ប៉ះពាល់នងិរាងំស្ទះដលប់ែតបិត្តកិារ
ចាបត់ាងំពីមានជងំឺរាតតែបាតកូវដី១៩
ដែលបានចាបផ់្តើមកាលពដីើមឆ្នានំែះ
ហើយវាបានធ្វើឱែយសហគែសធុនតូច
នងិមធែយមនៅទទូាងំពភិពលោកកាត-់
បន្ថយចង្វាកអ់ាជវីកម្មនងិបែតបិត្តកិារ
របស់ខ្លួនឬបោះបង់ចោលផលិតកម្ម។
មានបញ្ហាបែឈមជាចែើននៅក្នុង

អឡំងុពែលជងំកឺូវដី១៩នែះពពីែះ
តមែវូការទនំញិឬផលតិផលសមែច
មានការផ្គត់ផ្គង់យឺតយ៉ាវខណៈ
ពែំដែនតែូវបានបិទចំណែកឯកង្វះ-
ខតវត្ថុធាតុដើមនិងការរឹតតែបិតការ-
ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពែំដែនបានធ្វើឱែយ
វិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងបែទែសជា-
ចែើនមានការថមថយ។សមូែបីបែទែស
កម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរទៅលើ
វិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យទែស-
ចរណ៍រោងចកែកន្លែងកមែសាន្ត និង
វិស័យផលិតកម្មក៏បានជួបបែទះនឹង
ស្ថានភាពបែហាក់បែហែលគ្នាដែរ។
យោងតាមសែចក្តីថ្លែងការណ៍រួម

រវាងសមាគមរោងចកែកាត់ដែរនៅ
កម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅ
កម្ពុជាដែលបានចែញផែសាយកាលពី

ខែតុលាបានឱែយដឹងថារោងចកែ
កាត់ដែរសម្លៀកបំពាក់សែបែកជើង
និងរោងចកែផលិតសមា្ភារសមែប់
ធ្វើដំណើរបែហែល៤០០នៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជាបានផ្អាកបែតិបត្តិការ
របស់ពួកគែដែលបណ្តាលឱែយកម្មករ
ជាង១៥០០០០នាកគ់្មានការងរធ្វើ
នៅទទូាងំបែទែសដោយសរជងំឺរាត- 
តែបាតកូវីដ១៩។
យ៉ាងណក៏ដោយនៅក្នុងឧសែសា-

ហកម្មកែច្នែចំណីអាហារនែសហ-
គែសខ្នាតតូចនិងមធែយមមានភាព-
ខុសប្លែកពីវិស័យដទែទៀត។មនុសែស
ជាចែើនបានរត់គែចចែញពីកន្លែង
ដែលគ្មានសុវត្ថិភាពខណៈក្នុងពែល
បច្ចុបែបន្ន ពួកគែបានកាត់បន្ថយ

តមែូវការសម្លៀកបំពាក់ងកមក
រៀបចំទុកដាក់សែបៀងអាហារក្នុងផ្ទះ
ជំនួសវិញ។
សហគែសធុនតូចនិងមធែយមក្នុង

សែុកបានទាញយកអត្ថបែយោជន៍ពី
ការកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផល
កែបែទែសដោយសរតែការរាត-
តែបាតនែជងំឺនែះនងិបានបង្កើនផលតិ-
កម្មដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការ
ទផីែសារក្នងុសែកុ។តមែវូការផលតិផល
ចំណីអាហារនិងបែើបែស់ជាចែើន
តែូវបានបង្កើនផលិតកម្ម ដូចជា
អាហារសមែន់ ទឹកតែី ទឹកសុីអុីវ
មីកញ្ចប់ ទឹកលាងដែតែីងៀតទឹក
បរិសុទ្ធនិងមា៉ាស់ការពារជាដើម។
បែធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគែស

ធុនតូចនិងមធែយម (FASMEC)
ឧកញ៉ាតែតាំងប៉មានបែសសន៍ 
ថា៖«បើនិយយពីបញ្ហាកូវីដវាមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទែសចរណ៍
និងវាយនភណ្ឌតែចំពោះការកែច្នែ
ផលិតផលចំណីអាហាររបស់សហ-
គែសធុនតូចនិងមធែយមនៅកម្ពុជាគឺ
មនិមានផលប៉ះពាល់ទែប៉នុ្តែផ្ទយុទៅ
វិញកាន់តែធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវ
ផលិតផលក្នុងសែុកនិងលក់ដាច់
ជាងមុន ដោយសរការនាំចូលពីបែ-
ទែសជិតខងតែូវបានកាត់បន្ថយ»។
ដូច្នែះធ្វើឱែយសហគែសធុនតូចនិង
មធែយមមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទីផែសារ
និងផលិតបានចែើនជាងមុន»។
លោកបន្តថា៖«កាលពីមុនយើងគិត

តែអំពីការនាំចូលផលិតផលអាហារ
ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពែលជំងឺកូវីដ-
១៩យើងផ្តោតលើការលក់ក្នុងសែុក
ដចូ្នែះផលតិផលម្ហបូអាហារដែលផលតិ
ក្នុងសែុកកំពុងលក់ដាច់ជាងមុន»។
នែះបើតាមលោកឧកញ៉ាតែតាងំប៉

បានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ ក្នុងកម្មវិធី
«ការបែកួតជើងឯកលើកទី១សហ-
គែសធុនតូចនិងមធែយមកម្ពុជាដែល
រៀបចំសហការដោយសម្ពន័្ធសមាគម
សហគែសធុនតូចនិងមធែយមនិងកែមុ- 
ហ៊ុនPLMPVentureCapital»។
លោកឱែយដងឹដែរថាបច្ចបុែបន្នសហ-

គែសធុនតូចនិងមធែយមក្នុងសែុក
ទូទាំងបែទែសមានជាង៥៣មុឺន
សហគែស រួមមានផ្នែកសែវាកម្ម

ឧសែសាហកម្មកសិកម្មពាណិជ្ជកម្ម
និងផ្នែកកម្មន្តសល(អ្នកផលិត
កែច្នែផលតិផលកសកិម្មទៅជាចណំ-ី
អាហារ)ដែលក្នុងនោះឧសែសាហកម្ម
ផលិតចំណីអាហារមាន៤០ភាគរយ
ដែលផ្តល់ការងរជតិ១,២លាននាក់
និងរួមចំណែក៥៨ភាគរយដល់
ផលតិផលក្នងុសែកុនៅកម្ពជុា។ការ-
កើនឡើងនែតមែូវការផលិតផល
ក្នុងសែុកមិនតែឹមតែជួយដល់សហ-
គែសធុនតូចនិងមធែយមនានា នៅ
កម្ពជុាប៉ណុ្ណោះទែប៉នុ្តែវាក៏ជយួក្នងុការ- 
កាត់បន្ថយការចំណយទៅលើការ-
នាំចូលផលិតផលអាហារផងដែរ។
លោកឧកញ៉ាតែតាំងប៉បាន

ថ្លែងថានៅពែលដែលការនាំចូលពី
បែទែសជិតខងតែូវបានកាត់បន្ថយ
សហគែសធុនតូចនិងមធែយម របស់
យើងបានចាបផ់្តើមផលតិបន្ថែមទៀត
ដើមែបីផ្គត់ផ្គង់ទីផែសារក្នុងសែុក។
«តាមពិតសហគែសធុនតូចនិង

មធែយមមិនសងែឃឹមក្នុងការនាំចែញ
ប៉ុនា្មានទែសំខន់បំផុតការលក់ក្នុង
សែុកបើនិយយឱែយចំ ផលិតផល
ក្នុងសែុកមានទំហំធំណស់វាអាច
រមួចណំែកដល់សែដ្ឋកចិ្ចជាតិ។បើគតិ
នៅក្នងុមយួឆ្នាំៗ យើងនាចំលូផលតិ-
ផលចំណីអាហារបែមាណ៥ទៅ
៦ពាន់លានដុលា្លារប៉ុន្តែបើសិនជា
យើងផលតិលក់ក្នងុសែកុបាននយ័ថា
យើងកាត់បន្ថយការនាំហិរញ្ញវត្ថុ
ចែញទៅកែ»៕

ការកើនឡើងនូវតម្រវូការក្នងុស្រកុជួយលើកកម្ពស់ 
SMEsក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារនៅកម្ពុជា

ថ្ងែសុកែទី២០ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍
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កាលពីថ្ងៃពុធទី១៨ខៃវិច្ឆិកា
មន្តៃីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាន់-
ខ្ពស់បៃចារំដ្ឋArizonaលោក-
សៃី KatieHobbsបាន
បៃកាសថា លោកសៃី កំពុង
បៃឈមមុខនឹងការកើនឡើង
នៃការគំរាមកំហៃងហិងៃសាកៃយ
ពីការចៃញលទ្ធផលនៃការ-
បោះឆ្នោតបៃធានាធបិតីអាមៃ-
រិកក្នុងរដ្ឋនៃះ ហើយលោកសៃី
បានចោទបៃកាន់លោកបៃធា-
នាធិបតី Donald Trumpថា
បានចៃកចាយព័ត៌មានមិនពិត
ដើមៃបីធ្វើឱៃយខូចនូវភាពតៃឹមតៃូវ
នៃការបោះឆ្នោត។
លោកសៃីHobbsដៃលជា

រដ្ឋលៃខាធិការនៃរដ្ឋArizona
ហើយជាសមាជិកបកៃសបៃជា-
ធិបតៃយៃយបាននិយាយក្នុង
សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មយួថាការ-
គរំាមកហំៃងទៅកាន់លោកសៃី
ដោយផ្ទាល់ កៃុមគៃួសារ
កៃុមបុគ្គលិករបស់លោកសៃីគឺ
«គួរឱៃយស្អប់ខ្ពើមណាស់»តៃ
ការគំរាមកំហៃងទាំងនៃះគឺ
មិនអាចរារាំងការបំពៃញភារ-
កិច្ចរបស់លោកសៃីបានទៃ។
លោកសៃីHobbបាននិយាយ
ថា៖«បុគ្គលមួយចំនួនដៃល
រួមមានលោកបៃធានាធិបតី
(DonaldTrump)សមាជិក-
សភាជាតិ និងមន្តៃីជាប់ឆ្នោត
ដទៃទៀតគឺកំពុងតៃបន្តចៃក-
ចាយពត័ម៌ានមនិពតិនងិកពំងុ
ជំរុញបុគ្គលដទៃទៀតមិនឱៃយ
ជឿទុកចិត្តទៅលើលទ្ធផល-
បោះឆ្នោតតាមរបៀប១ដៃល
រំលោភពាកៃយសមៃបថរបស់-
ពួកគៃ»។
កៃុមបាតុករតវ៉ាលទ្ធផល

បោះឆ្នោតធា្លាប់បានទៅបៃមលូ
ផ្ដុំគ្នោនៅឯគៃហដ្ឋានរបស់
លោកសៃី Hobbហើយបាន
សៃកថា៖...តទៅទំព័រ ១៣
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រដ្ឋមន្តៃីហិរញ្ញវត្ថុនៃបៃទៃស
សមាជកិសហភាពអរឺ៉បុបាន
ផ្តលក់ារឯកភាពកាលពថី្ងៃទី៤
ខៃវិច្ឆិកាឱៃយសហភាពអឺរ៉ុប
បង្កើតអង្គភាពតៃួតពិនិតៃយការ-
លាងលុយកខ្វក់កមៃិតសហ-
ភាពអឺរ៉ុបមួយដៃលមានសិទ្ធិ
អំណាចជៃៀតជៃកចូលក្នុង
យុតា្តាធិការថា្នោក់ជាតិរបស់បៃ-
ទៃសសមាជិកបៃសិនបើអង្គ-
ភាពនៃះរកឃើញថាបៃទៃស
ណាមយួខកខានក្នងុការបៃឆាងំ
ការលាងលយុ។វធិានការដៃល
បានពៃមពៃៀងគ្នោនៃះនឹងកា្លាយ-
ជាមលូដ្ឋានសមៃបក់ាររៀបចំ
សៃចក្តពីៃងចៃបាប់លម្អតិបន្ថៃម-
ទៀតដៃលនឹងចូលជាធរមាន
នៅតៃីមាសទី១ឆា្នោំ២០២១។
វិធានការទាំងនៃះតៃូវបានគៃ
លើកសរសើរថាជាជហំានដបំងូ
ដ៏សំខាន់ដើមៃបីទប់សា្កាត់រឿងអា-
សៃវូនៃការលាងលុយក្នងុសហ-
ភាពអឺរ៉ុបនាពៃលអនាគត។
ទីបៃឹកៃសាផ្នៃកគោលនយោ-

បាយនៃគណៈកមា្មាធិការHelsinki
ដៃលមានមលូដ្ឋាននៅទីកៃងុ
វ៉ាសុនីតោនលោកPaulMas-
saroបានពិពណ៌នាអំពីគំ-
នតិផ្តចួផ្តើមនៃះនៅលើTwitter
កាលពីថ្ងៃទី៥ខៃវិច្ឆិកាថាជា
នគរបាលបៃឆាងំការលាងលយុ
និងថាការគំទៃរបស់រដ្ឋមន្តៃី
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាជំហាន
១ ឆ្ពោះទៅមុខបៃកបដោយ
សកា្តានុពលមុននឹងមានចៃបាប់
បៃឆាំងការលាងលុយ។
អនបុៃធានបៃតបិត្តនិៃគណៈ-

កម្មការអឺរ៉ុបលោកValdis
Drombrovskisបានលើកឡើង
ថា៖ «លុយកខ្វក់ងាយចរាចរ
ណាស់និងជារឿងស្មុគសា្មាញ
ពិបាកដោះសៃយ»។លោក
បានបញ្ជាក់ថាដើមៃបីដោះសៃយ
បញ្ហានៃះយើងតៃូវមានការ-
ឯកភាពគ្នោមយួកមៃតិសហភាព
អឺរ៉ុបតៃម្តង។
អធិការបតីរងនិងជារដ្ឋមន្តៃី

ហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់លោកOlaf
Scholzបានឯកភាពជាមួយ
ការលើកឡើងនៃះដោយបាន
សង្កត់ធ្ងន់ថាបទបៃបញ្ញត្តិរួមគ្នោ

នងិការតៃតួពនិតិៃយកមៃតិសហ-
ភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលនឹងមាន
បៃសិទ្ធភាពជាងហើយជួយ
ពងៃងឹយន្តការលាងលយុកខ្វក់
របស់សហភាពអឺរ៉ុប។លោក
បានបន្ថៃមថាករណីសងៃស័យ
លាងលុយកខ្វក់កាលពីពៃល
ថ្មីៗនៃះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
គឺជាសញ្ញាបៃប់ថានៃះគឺជារឿង
បនា្ទាន់នងិថាវគឺជាការចាបំាច់
ដៃលរដ្ឋមន្តៃីហរិញ្ញវត្ថុនៃបៃទៃស
ជាសមាជិកទាំងអស់បៃកាន់-
យកជំហរតៃមួយដើមៃបីចាត់-
វិធានការតឹងតៃងបៃឆាំងការ-
លាងលុយ។
សៃចក្តីពៃងចៃបាប់ថ្មីនៃះនឹង

ផ្តល់ឱៃយសហភាពអឺរ៉ុបនូវសិទ្ធិ
អណំាចកមៃតិខ្ពស់ជាងបៃទៃស
សមាជិកក្នុងការដោះសៃយ
រឿងអាសៃវូធំៗ ក្នងុករណីដៃល
បៃទៃសសមាជិកខកខានម្តង-
ហើយម្តងទៀតក្នុងការអនុវត្ត
តាមវធិានលាងលយុកខ្វក់របស់
សហភាពអឺរ៉ុប។កៃុមបៃឹកៃសា
អឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាការធ្វើ
បៃបនៃះគឺដើមៃបីគំទៃដល់យន្តការ
តៃតួពនិតិៃយរបស់សហភាពអរឺ៉បុ
ក៏ដូចជាអាជា្ញាធរតៃួតពិនិតៃយនៃ
បៃទៃសសមាជិកផងដៃរ។
កៃពីបង្កើតឱៃយមានបទបៃប-

ញ្ញត្តិរមួគ្នោបៃឆាងំការលាងលយុ
ដើមៃបីជំរុញការអនុវត្ត«បទបៃប-
ញ្ញត្តិផ្ទាល់ដៃលអាចអនវុត្តបាន»
ឱៃយបានល្អបៃសើរជាងមនុកៃមុ-
បៃឹកៃសាអឺរ៉ុបគំទៃការបង្កើត
អង្គភាពតៃួតពិនិតៃយកមៃិត
សហភាពអឺរ៉ុបមួយដៃលមាន
សិទ្ធិអំណាចតៃួតពិនិតៃយផ្ទាល់
លើអង្គភាពជាប់កាតព្វកិច្ចមួយ-
ចំនួនដៃលមានហានិភ័យខ្ពស់
ក៏ដចូជាសទិ្ធិអណំាចតៃតួពនិតិៃយ
បន្តពីអាជា្ញាធរតៃួតពិនិតៃយរបស់
បៃទៃសសមាជិកក្នងុករណីជាក់-
លាក់នងិពសិៃសនានា។អង្គ-
ភាពនៃះអាចតៃតួពនិតិៃយជាទទូៅ
រួមទាំងការតៃួតពិនិតៃយនៅនឹង
កន្លៃងដោយសហការជាមួយ
អាជា្ញាធរតៃួតពិនិតៃយនៃបៃទៃស
សមាជិកក៏ដូចជាចៃញសៃចក្តី-
ណៃនាំផ្ទាល់ឬដក់ទោសលើ
សា្ថាប័នដៃលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការលាងលយុកខ្វក។់យតុា្តាធ-ិ
ការរបស់អង្គភាពនៃះអាចគៃប-

ដណ្តប់ទៅលើសា្ថាបន័ឥណទាន
ការយិាលយ័ប្តរូបៃក់បៃពន័្ធផ្ទៃរ
លយុអៃឡចិតៃនូកិនងិសា្ថាបន័
ហិរញ្ញវត្ថុផៃសៃងទៀត។
សហភាពអរឺ៉បុតៃវូបានញាញំី

ដោយករណីលាងលុយកខ្វក់ធំៗ
ជាចៃើនដៃលហួសផតុពកីមៃតិ
យតុា្តាធកិារនៃបៃទៃសជាសមា-
ជិកតៃមួយដូចជាករណីរឿង-
អាសៃូវធនាគរDanskeនៃ
បៃទៃសដណឺមា៉ាកដៃលតៃូវ
បានរកឃើញថាមានបៃតិបត្តិ-
ការគួរឱៃយសងៃស័យកាលពីឆា្នោំ
២០១៨ជាមយួទកឹបៃក់ចនំនួ
២៣០ពាន់លានអរឺ៉ូ(បៃហៃល
២៧១,៥០ពាន់លានដុលា្លារអា-
មៃរកិ)ឆ្លងកាត់សាខារបស់ខ្លនួ
ក្នុងបៃទៃសអៃស្តូនីទៅកាន់
បៃទៃសជាចៃើនទាំងក្នុងនិង
កៃសហភាពអឺរ៉ុប។
រឿងអាសៃវូនៃះបានបងា្ហាញពី

គុណវិបត្តិនៃចន្លាះបៃហោង
ផ្នៃកចៃបាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុប
នងិកង្វះអង្គភាពតៃតួពនិតិៃយរមួ
មួយ។រឿងអាសៃូវនៃះ បាន
ធ្វើឱៃយធនាគរDanskeដៃល
ជាអ្នកផ្តល់បៃក់កម្ចីចៃើនជាង-
គៃបង្អស់នៃបៃទៃសដណមឺា៉ាក
បៃឈមមុខនឹងការសងៃស័យការ-
សុើបអង្កៃតនងិការចោទបៃកាន់
នៅក្នងុបៃទៃសជាចៃើនចពំោះ
ការតៃតួពនិតិៃយការរាយការណ៍
នងិការដោះសៃយរបស់ធនា-
គរនៃះលើទឹកបៃក់បៃមាណ
២០០ពាន់លានអឺរ៉ូ ឬជាង
២២៤ពាន់លានដុលា្លារក្នុង
បៃតិបត្តិការផ្ទៃរបៃក់ដៃលគៃ
សងៃស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងបៃទៃសរុសៃសុី ចន្លាះឆា្នោំ
២០០៧និងឆា្នោ២ំ០១៥។រឿង-

អាសៃវូនៃះបាននំាឱៃយមានការ-
បណ្តៃញបៃធានធនាគរកពំលូៗ
មួយចំនួនចៃញពីតំណៃងក្នុង
បៃទៃសដណឺមា៉ាកនិងស៊ុយ-
អៃតបានបងា្ហាញឱៃយឃើញពី
ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគរ
DeutscheBankនងិបានធ្វើ
ឱៃយកៃុមនិយតករក្នុងតំបន់
បៃឈមនឹងការតៃួតពិនិតៃយដ៏
តឹងតៃងផងដៃរ។
នៅបៃទៃសបៃលហៃសុកិកៃយ

បរាជ័យក្នងុការបៃឆំាងការលាង-
លុយកខ្វក់កៃុមធនាគរធំៗ
បផំតុរបស់បៃទៃសនៃះបានស្នើ
សុំឱៃយមានការបង្កើតយន្តការ
ដើមៃបីផ្លាស់ប្តរូពត័ម៌ានគ្នោទៅវញិ
ទៅមកជាមួយអាជា្ញាធរបៃល-
ហៃសុិកអំពីការផ្ទៃរបៃក់ដៃល
សងៃស័យថាជាការលាងលុយ
កខ្វក់ខណៈពៃលដៃលកិច្ចខិត-
ខំបៃងឹបៃងដើមៃបីទបស់ា្កាត់លហំរូ
លយុកខ្វក់ទទលួបានការគទំៃ
នៅទូទាំងពិភពលោក។ក្នុង
សក្ខកីម្មចពំោះមខុគណៈកមា្មាធ-ិ
ការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាបៃល-
ហៃសុកិកាលពសីបា្តាហ៍មនុកៃមុ
ធនាគរបៃលហៃសុិក រួមមាន
ធនាគរ INGBelgium
ធនាគរKBCធនាគរនិង
កៃុមហ៊ុនធានារា៉ាប់រងBelfius
និងធនាគរBNPParibas
Fortisបានរមួគ្នោស្នើសុំបង្កើត
ចៃបាប់ដៃលផ្តល់សិទ្ធិឱៃយពួកគៃ
បង្កើតបៃព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយ
ដើមៃបីចៃករំលៃកព័ត៌មានអំពី
ករណីសងៃស័យការលាងលុយ-
កខ្វក់នងិអពំីសា្ថាបន័នានាដៃល
នៅពីកៃយបៃតិបត្តិការផ្ទៃរ-
បៃក់ទាំងនៃះ។
សំណើនិងការផ្តល់សក្ខីកម្ម

របស់កៃមុធនាគរនៃះគឺជាលទ្ធ-
ផលនៃការបញ្ចៃញសំណុំឯក-
សាររបស់បណា្តាញតៃួតពិនិតៃយ
ឧកៃដិ្ឋកម្មហរិញ្ញវត្ថុ(FinCEN
Files)ដៃលបានមកពីការសុើប-
អង្កៃតនៅទូទាំងពិភពលោក
របស់អ្នកសារពត័៌មានអន្តរជាតិ
ជាង៤០០នាក។់សណំុំឯកសារ
នៃះបានបងា្ហាញឱៃយដឹងថាធនា-
គរជាចៃើនបានបន្តផ្ទៃរលុយ-
កខ្វក់ដៃលមានបៃភពមកពីកៃមុ
ជួញដូរគៃឿងញៀន របបពុក-
រលួយកៃុមជួញដូរអាវុធខុស-
ចៃបាប់ និងឧកៃិដ្ឋជនអន្តរជាតិ
និងឱៃយដឹងពីវិធីសាស្តៃដៃល
បៃព័ន្ធតៃួតពិនិតៃយដឹកនាំដោយ
សហរដ្ឋអាមៃរិកបើកដៃឱៃយ
សកម្មភាពបៃបនៃះបៃពៃឹត្តទៅ
បាន។ការសុើបអង្កៃតនៃះផ្អៃក-
លើរបាយការណ៍សមា្ងាត់អំពី
សកម្មភាពគួរឱៃយសងៃស័យចំនួន
២១០០ឯកសារដៃលសារ-
ព័ត៌មានBuzzFeedបាន
ទទួលនិងបានចៃកចាយជា-
មយួសមាគមអ្នកសារពត័៌មាន
ផ្នៃកសុើបអង្កៃតអន្តរជាតិនិង
ដៃគូសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួន។
របាយការណ៍ទាងំនៃះតៃវូបាន
ធនាគរនៅទូទាំងពិភពលោក
ផ្ញើទៅកាន់បណា្តាញតៃតួពនិតិៃយ
ឧកៃិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ FinCEN
(Financial CrimesEn-
forcementNetwork)ដៃល
ជាអង្គភាពសុើបអង្កៃតមយួនៅ
កៃមកៃសងួរតនាគរសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក។
ការសុើបអង្កៃតរបស់កៃមុអ្នក-

សារព័ត៌មានសុើបអង្កៃតអន្តរ-
ជាតិទៅលើសណំុំឯកសាររបស់
បណា្តាញតៃួតពិនិតៃយឧកៃិដ្ឋកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថបុានរកឃើញថាធនា-
គរពិភពលោកជាចៃើនដៃល
មានបៃតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋ-
អាមៃរកិបានបៃើបៃស់សទិ្ធិដៃល
ខ្លនួទទលួបានក្នងុបៃពន័្ធរតនា-
គរជាតិអាមៃរកិដើមៃបីផ្ទៃរបៃក់
ជាង២ពាន់ពាន់លានដុលា្លារ
នៅចន្លាះឆា្នោំ១៩៩៩ និងឆា្នោំ
២០១៧ដៃលគៃជឿថាមាន-
ការសងៃស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការលាងលុយរបស់អតិថិជន
ធនាគរនៅក្នុងបៃទៃសចំនួន
ជាង១៧០៕

លោ  កអនុបេធានបេតិបត្តិនេគណៈកម្មការ អឺរ៉ុប  Valdis Drombrovskis។ AFP

ប្រទ្រសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឯកភាពគ្នា
បង្កើតយន្តការរួមប្រឆំាងការលាងលុយកខ្វក់

មន្ត្ររីៀបចំការ-
បោះឆ្នាតជាន់
ខ្ពស់អាម្ររិកមា្នាក់
រងការគំរាមកំហ្រង
ហិង្រសាទាក់ទងនឹង
លទ្ធផលបោះឆ្នាត



តពីទំព័រ ១២...«យើងចង់
បានការធ្វើសវនកម្ម»នងិ«Ka-
tieចេញមកលេងមកយើង
កំពុងមើលអ្នក»។
បន្ថេមលើករណីគំរាមកំ-

ហេងលោកសេី Hobbមាន
ការរាយការណ៍ថាមន្តេីរៀប-
ចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋដទេ-
ទៀតជាពសិេសនៅរដ្ឋGeor-
gia,Nevada,Michigan
និងPennsylvaniaក៏បាន
ទទួលការគំរាមកំហេងហិងេសា
ផងដេរកេយពីចេញលទ្ធ-
ផលបោះឆ្នោតបេធានាធិបតី។
ជយ័ជម្នះJoeBidenនៅរដ្ឋ

Arizonaគឺជាលើកដំបូងក្នុង
រយៈពេលប៉នុា្មានទសវតេសរ៍ដេល
បេក្ខជនមកពីបកេសបេជាធិប-
តេយេយបានទទលួជយ័ជម្នះនៅ
រដ្ឋនេះ។មកដល់ពេលនេះ
លោកBidenបានទទួលអង្គ
បោះឆ្នោតសរុបចំនួន៣០៦
ធៀបនងឹអង្គបោះឆ្នោត២៣២
ដេលលោកTrumpបានទទួល។
លោកTrumpនៅមិនទាន់

ទទលួយកការចុះចាញ់ហើយ
បានធ្វើការអះអាងដោយមិន-
មានភ័ស្តុតាងថាជ័យជម្នះ
របស់លោកតេវូបានបកេសបេជា-
ធិបតេយេយលួចតាមរយៈការ-
ក្លេងសន្លកឹឆ្នោតដ៏ទលូំទលូាយ។
លោកបានដាក់ពាកេយបណ្ដឹង
តវ៉ាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋ

SwingStateមួយចំនួន
ហើយការអះអាងរបស់លោក
Trumpក៏បានជំរុញកេុមអ្នក-
គាំទេរបស់លោករាប់ពាន់នាក់
ឱេយធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាលទ្ធផល
ជ័យជម្នះរបស់លោកBiden
នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។
រដ្ឋបាលលោកTrumpបាន

ហាមឃាត់ស្ថាប័នរដា្ឋាភិបាល
មិនឱេយធ្វើសហបេតិបត្តិការជា-
មយួលោកBidenក្នងុដណំើរ-
ការផ្ទេរអំណាច។នីតិវិធីនេការ-
បោះឆ្នោតអាមេរិកនៅតេបន្ត
ទៅមុខដេលនៅចុងខេវិច្ឆិកា
និងដើមខេធ្នូ មន្តេីរៀបចំការ-
បោះឆ្នោតទាំងនេះនឹងតេូវធ្វើ
ការបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនេការ-
បោះឆ្នោត៕

ថ្ងេសុកេទី២០ែខវិច្ឆិកាឆ្នោំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១៣

អង់គ្លេស ប្តេជ្ញាវិនិយោគ លើ វិស័យ យោធាធំបំផុតក្នុង ...
តពទីពំរ័១...ខាងមខុ។ផេន

ការតេូវបានបេកាសក្នុងសភា
(House of Commons)
កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍ មេសិល-
មញិ។លោកJohnsonបាន-
បេកាសក្នុងសុន្ទរកថាទៅកាន់
សមាជិកសភាថានឹងបន្ថេម
ថវិកាចំនួន២៩,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារបន្ថេមទៀតសមេប់
គមេងយោធាសមេប់រយៈ-
ពេល៤ឆ្នោំខាងមុខ។
លោកJonhson បាន

និយាយថា៖ «ខ្ញុំបានធ្វើការ-
សមេចចិត្តក្នុងអំឡុងពេល
មានជំងឺរាតតេបាតនេះ ដោយ-
សរកិច្ចការពារបេទេសជាតិ
តេូវតេជាអាទិភាពជានិច្ច។
ស្ថានភាពអន្តរជាតិបច្ចុបេបន្ន
កាន់តេមានគេះថា្នោក់នងិមាន
ការបេកួតបេជេងខា្លាំងជាង
ពេលណាៗទាងំអស់ចាប់តាងំ
ពីពេលសង្គេមតេជាក់មក
ចកេភពអង់គ្លេសតេូវតេរកេសា
បេវត្តិសស្តេហើយឈររឹងមាំ
ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង»។
លោកបានបន្ថេមទៀតថា

ការផ្តល់ថវិកាថ្មីនេះគឺជា«ឱ-
កាសរបស់យើង ឱឈប់ដក-
ថយទៀត»និងដើមេបី«បង្កើន

សមត្ថភាពរបស់យើងនៅ
ទូទាំងបេទេសផងដេរ»។
លោកJohnHealeyរដ្ឋ-

លេខាធកិារកេសងួការពារជាតិ
បាននិយាយថា៖ «នេះជា
សញ្ញាបង្ហាញពីការស្វាគមន៍
និងធ្វើឱេយបេសើរឡើងវិញនូវ
វសិយ័យោធាអងគ់្លេសបនា្ទាប់ពី
ការធា្លាក់ចុះអស់ជាង១ទសវតេសរ៍។
ចាប់តាំងពីឆ្នោំ២០១០ មក
ទំហំនេកងកមា្លាំងបេដាប់អាវុធ
អង់គ្លេសតេូវបានកាត់បន្ថយ
១ភាគ៤ដោយកាត់បន្ថយ
ចំណាយលើវិស័យការពារជាតិ
បានបេមាណ១០,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារដេលថវិកាសមេប់
ការពារជាតិតេូវការ១៧ពាន់
លានដុលា្លារដើមេបីផ្គត់ផ្គង់វិស័យ
នេះ។ចកេភពអង់គ្លេស បាន
រៀបចំផេនការសមេប់អនុវត្ត
ដើមេបីកា្លាយទៅជាបេទេស
មេដឹកនាំពិភពលោកសមេប់
សមរភូមិអុីនធឺណិតនិង
អាកាស ហើយរដា្ឋាភិបាល
នឹងចាត់ចេងរឿងនេះ»។
ការបង្កើនចំណាយយោធា

របស់ចកេភពអង់គ្លេស នឹង
កើនឡើងបេមាណ៣០ពាន់
លានដលុា្លារសមេប់រយៈពេល

៤ឆ្នោំ ខាងមុខគឺជាពេលវេលា
ដ៏សខំាន់សមេប់បេទេសនេះ។
គមេងនេះនងឹចណំាយថវកិា
បេមាណជិត២ពាន់លាន
ដុលា្លារក្នុងការសេវជេវ និង
ការអភិវឌេឍផ្នេកយោធា ហើយ
គេងនឹងចំណាយបន្ថេមលើស
ពីនេះទៀតនៅថ្ងេអនាគតដើមេបី
រៀបចំយទុ្ធសស្តេសមេប់កង-
ទ័ពអាកាសនិងសមេប់យោ-

ធាជំនាន់កេយផងដេរ។
របាយការណ៍បានឱេយដឹងថា

ការតេតួពនិតិេយចណំាយបង្ហាញ
ថាសេដ្ឋកិច្ចចកេភពអង់គ្លេស
នឹងធា្លាក់ចុះជិត១១ភាគរយ
នៅឆ្នោំ២០២០ដេលជាលទ្ធ-
ផលបេចាំឆ្នោំអាកេក់បផំតុរបស់
បេទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈ-
ពេលជាង៣សតវតេសរ៍នេះ។
កេុមមនេ្តីបាននិយាយថា

ផេនការនេះនឹងពងេឹងជំហរ
របស់ចកេភពអង់គ្លេសនិងធ្វើ
ឱេយបេទេសនេះកា្លាយជាបេទេស
ដេលចំណាយលើវិស័យការ-
ពារជាតិធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបនិង
ធំជាងគេទី២នៅណាតូ។
រដ្ឋលេខាធិការកេសួងការ-

ពារជាតិលោកBenWallace
បានពណ៌នាការបេកាសផេន-
ការនេះថាជា «ដំណឹងដ៏ល្អ

សមេប់វិស័យការពារជាតិ»
ដោយបន្ថេមថា៖«ផេនការនេះ
នឹងផ្តល់ឱេយយើងនូវភាពបេកដ-
បេជាផ្នេកហរិញ្ញវត្ថុដេលយើង
តេូវការដើមេបីធ្វើទំនើបកម្មស-
មេប់អនាគតនិងបត់បេនទៅ
តាមស្ថានភាពនៅពេលមាន
ការគំរាមកំហេងដល់បេទេស
យើង»។
លោកបានកោតសរសើរ

ដល់នាយករដ្ឋមនេ្តីថា៖ «នេះ
បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់
របស់នាយករដ្ឋមនេ្តីអំពីសរៈ-
សំខាន់នេកិច្ចការពារជាតិដើមេបី
រកេសាជាតិឱេយបានរងឹមាំនងិរកេសា
កិត្តិនាមរបស់ចកេភពអង់-
គ្លេសផងដេរ។ការសមេចចតិ្ត
របស់រដា្ឋាភិបាលធានានូវការងរ
និងជីវភាពរបស់ចកេភពអង់-
គ្លេសដោយវិនិយោគទៅលើ
ឧសេសាហកម្មផលិតនាវ និង
អាកាសយានិកផងដេរ។ ឆ្នោំ-
កេយផេនការនេះនឹងកា្លាយ-
ជាឱកាសដ៏ធំមួយសមេប់
បេទេសនេះជាពិសេសបង្កើត
ការងរនិងឱកាសអាជីវកម្ម
ដេលនឹងជួយយើងឱេយងើប-
ឡើងវិញពីជំងឺរាតតេបាត(ជំងឺ-
កូវីដ១៩)នេះ»៕

លោក នាយក  រដ្ឋមន្ត្រចីក្រ ភព អង់គ្ល្រស Boris Johnson។ រូបថតAFP

ក្រមុអ្នកគំាទ្រ  លោក ប្រធានាធិបតី  ដូណាល់ ត្រ ំតវ៉ា  ប្រឆំាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពី ថ្ង្រទី១៨ វិច្ឆកិា ។ AFP

មន្តេរីៀបចំ...
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ហុង រស្មី

ភ្នពំេញ : មនុ ពេល ឡើង រថយន្ដ កេងុ  
លោក បេង ហាប់ បាន ឱេយ ដឹងថា 
លោក  សេឡាញ់ កសិកម្ម តំាងពី តូច 
និង ចង់ ឃើញ ដំណាំ បន្លេ បង្កា រ ដេល 
បង្ក បង្កើន ផល ទៅតាម វិធី ធម្មជាតិ ។

លោក បាន នាំ  ភរិយា និង កូន សេី 
អាយុ  ៣ ឆ្នាំ មក ចូល រួម កម្មវិធី ទេស-
ចរណ ៍បេប កសកិម្ម   ជាមយួ ភ្ញៀវ   ដេល 
ខ្លះ  ជា បុគ្គលិក កេុមហ៊ុន ឯកជន ខ្លះ 
មន្ដេី  រាជការ និង ខ្លះ ទៀត ជា បុគ្គលិក 
អង្គការ ហើយ    សុទ្ធសឹង តេ មាន 
ចំណូល ចិត្ត រួម ដូចគ្នា គឺ ការ ដាំដុះ  និង 
ចិញ្ចឹមសត្វ។

បុរស អាយុ ៣២ឆ្នាំជា អតីត ពេទេយ - 
សត្វ  រូប នេះបាន និយាយ ថា ៖ «យើង 
ចង់ ឃើញ ចមា្ការ  យើង ចង់ ឃើញ គេ ដំា - 
ដុះ បន្លេ ផ្ទាល ់ ភ្នេក  តេ មនិ ដងឹ ថា តេវូធ្វើ  
ដូច ម្ដេច ដើមេបី បាន ឃើញ ទេ ពីពេះ 
យើង មិន ហា៊ាន ចូល មើល ចមា្ការ គេ ដោយ  
គ្មាន ការអនុញ្ញាត  ហើយ ពេល ដើរ លេង 
លក្ខណៈ ធម្មតាៗ យើង អត់ ស្គាល់» ។ 

រថយន្ដ កេុង ពិសេស ដេល ដឹក ភ្ញៀវ   
ចេញ ព ីរាជធាន ីភ្នពំេញ   ផ្ដើម  បោះ ពយួ 
តាម ផ្លូវ ជាតិ លេខ ៥ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ 
សេកុ  សមគ្គមីាន ជយ័ ជា ចណំត ដេល 
ពកួគេ   ទសេសនា   សកិេសា ផ្នេក ស្វេង យល ់

ពី ការ ធ្វើ កសិកម្ម  ក៏ ដូចជា ទទួល ទាន 
អាហារ  ចម្អិន ពី  បន្លេ តេី  និង សច់ 
ពីកសិកម្ម ក្នុង សហគមន៍ សុទ្ធ សធ ។ 

លោក ញឿន ចានរ់៉េត ជា អ្នក ដកឹនា ំ 
កេុមដំណើរកមេសាន្ដ  បាន ធ្វើ ការ- 
ណេនាំអំពី ការ កកើត កសិធួរ   ការ- 
ណេនា ំឱេយ ស្គាល ់នវូ មតិ្ដភក្ដ ិថ្ម ៗី  នងិ ការ 
ជជេក សួរ នាំ ជុំវិញ បញ្ហា កសិកម្ម ។ 

ក្នងុ ចណំោម សមាជកិ  ៣ នាក ់រៀន- 
ផ្នេក កសិកម្ម  លោកបន្ត ថា ៖ «សមា - 
ជកិ មា្នាក ់ទៀត គត ់ជា អ្នក មាន ជនំាញ  
ផ្នេក ទេសចរណ ៍ដេល កពំងុ សកិេសា នៅ 
បេទេស ថេ ។ យើង ក៏ បាន ចង កេង គ្នា 
បង្កើត ជា កសិធួរ នេះ ឡើង »។ 

សណំើច កា្អាក កា្អាយ  លាយ  ឡ ំនងឹ ការ  
ជជេក អំពី បេធាន បទ កសិកម្ម ជា ហូរ-
ហេបាន កន្លង ផុត ទៅ យា៉ាង ឆប់ រហ័ ស  
ខណៈ ពេល រថយន្ដ កេុង បាន បត់- 
កេបាល ចូល បរិវេណ ដី ដ៏ធំ មួយ ដេល 
មានដំឡើង ឧបករណ៍ វាស់ កម្ដៅ និង 
បាញ់ សមា្លាប់ មេរោគ ។ 

ទកឹ ឪឡកឹ កនិ សេស ៗ់  តេវូ បាន ដាក ់
ទទួល ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ ដើមេបី បន្ធូរ បន្ថយ 
ភាព នឿយហត ់នងិបបំាត ់ការ សេក- 
ទកឹ  មនុ ពេល ពកួគេ ដើរ ទសេសនា រីសត 
បាងហា្គាឡ ូរចនាបទ័្ម ខ្មេរ  ដេល តេវូបាន 
សង់ ឡើង ក្នុង បរិស្ថាន សួន បន្លេ និង 
ម្លប់ឈើ ធំៗ ។ 

លោក ញឹប ភារា៉ា អ្នក គេប់ គេង 
បាងហា្គាឡូ ផ្ទះ កសិដា្ឋាន (Farm-
house) ដេល បាន នាំ ភ្ញៀវ ទសេសនា 
រីសត ផ្ទះ ឈើ  បាន បេប់ថា ៖ « ចំពោះ 
ការ ស្នាក់ នៅ បាង ហា្គាឡូ ទាំង នេះ 
ដេល មាន តម្លេ ចាប់ ពី ជាង ៤០  
ទៅជិត  ២០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១យប់ ភ្ញៀវ 
ទទលួ បាន នវូ អាហារ ពេល ពេកឹ farm 
tour កង់ ជិះ អាង ទឹក កន្លេង ហាត់ 
យោគៈ ដោយ ឥត គិត ថ្លេ ។ 

កេយ   ពី ទសេសនា ទីឋាន បដិ សណា្ឋារ-
កិច្ច របស់ ផ្ទះ កសិដា្ឋាន ទេសចរ  តេវូ បាន  
ទទលួ ស្វាគមន ៍ជាមយួ អាហារ ថ្ងេ តេង ់ 
ដេល  រៀបច ំឡើង  យា៉ាង ពសិេស ជាមយួ 
អាហារ បន្លេ តេី  និង សច់ មាន់ យក ពី 
កសិដា្ឋាន ផ្ទាល់  មុន ពេល ពួកគេ បន្ដ 
មើល សួន បន្លេ សេះ តេ ីនិង ទេងុ មាន់ ។ 

លោក ចេង វទុ្ធ ីសហស្ថានកិ កសធិរួ 
(Kase Tour)   ជា អ្នក គេប់គេង ដំណើរ- 
កមេសាន្ដបាន និយាយ ថា ៖ « ការ បង្កើត 
កសិធួរគឺ ដើមេបី ផេសារ ភា្ជាប់ កសិកម្មនិង 

ទេសចរណ។៍   យើង ឃើញ ថា វា ពតិ ជា 
ល្អ សមេប់ការ  បណ្ដុះ គំនិត ឱេយ បេជា-
ជន ខ្មេរ សេឡាញ់  និង លើកស្ទួយ 
កសិកម្ម ក៏ដូចជា ទេសចរណ៍» ។ 

 កសិធួរ តេូវ បាន បង្កើត ឡើង ៣-៤ 
ខេ  ចុង កេយ នេះ ហើយ ដំណើរ 
កមេសាន្ដ  ទៅ កាន់ សួន បន្លេ ផ្ទះ កសិដា្ឋាន   
ក្នុង  ខេត្ដ កំពង់ ឆ្នាំង គឺជា បទ ពិសោធ 
លើក  ដំបូង របស់ កេុម។ 

សមេក បាយ ថ្ងេ តេង់ បន្ដិច  ភ្ញៀវ 
ចាប់  ផ្ដើម ដើរ ទសេសនា ផ្ទះ សហគមន៍  
រចនា បទ័្ម ផ្ទះ ឈើ បេក ់កេបឿង ខ្ពស ់ផតុ ដ ី
ហ៊មុពទ័្ធ ដោយ សនួ បន្លេ ចមេុះ នងិ បន្ដ 
ទៅ ទេុង ចិញ្ចឹម មាន់  រួច ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ 
សួន បន្លេ ធំៗ   សេះ តេី និង រោង ជាង   ។ 

លោក ថា ៖ « ដំណើរ កមេសាន្ដ នេះ 
យើង ផ្ដៅត សខំាន ់លើ ការ ដើរ ទសេសនា 
នងិ ស្វេង យល ់អពំ ីកសកិម្ម  រហូត  ដល់ 
៧០ ភាគរយ និង  ៣០ ភាគរយ  ទៀត 
យើង ផ្ដៅត លើ ការ កមេសាន្ដ ទូទៅ »។ 

ភ្ញៀវ ទេសចរ ទទួល បាន នូវការ ធ្វើ - 

បទ បង្ហាញ នៅ តាម ទីតាំង ផ្ទាល់ ជា - 
ចេើន  ក៏ ដូចជា ការ បង្ហើប បេប់ អំពី 
គន្លឹះ  ដាំដុះ ស្នូល មួយ ចំនួន ពី អ្នក- 
ជំនាញ  ។ 

កញ្ញា ផល គីមសន បាន និយាយ 
ពេល  រថយន្ដ កេុង វិល  តេឡប់ ទៅ រាជ-
ធានី វិញ នៅ ម៉ាង  ៥ លា្ងាច ថា៖ «ខ្ញុ ំចាប់  - 
អារម្មណ៍ ខា្លាងំ ចំពោះ ដំណើរ កមេសាន្ដ នេះ 
គឺ ដំណំា បន្លេ  ដេល មាន សមេបូរ បេប តំាង ពី 
ដំណាំ ស្លឹក  ដើម មើម និង ផ្លេ »។ 

ចំណេក ឯ លោក បេង ហាប់   ដេល 
បច្ចុបេបន្ន ជា បុគ្គលិក នៅ កេុមហ៊ុន 
សេបៀរ ក្នុង សេុក មួយ  ឆ្លៀត សរសេរ 
លើ  ហ្វេសប៊ុក កេយ បញ្ចប់ ដំណើរ 
កមេសាន្ដ ថា ៖ «សេូបខេយល់បរិសុទ្ធ សួន 
បន្លេ ធម្មជាតិ សេះ ចិញ្ចឹម  តេី ដំណាំ 
ស្លកឹ សមេប ់ធ្វើ ជា ចណំ ីឱេយ មាន ់សេ។ 
ពិតជា សេស់ សេយ !»។

កសិធួរ មាន ទំព័រហ្វេសប៊ុក  @
camkasetour ឬ  ទាក់  ទង លេខ 
ទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៩៥៨ ៧៩៧៕ 

តោះ! ចេញ ពីកេងុទៅ 
លេងសួន ដំណំា ធម្មជាតិ  
និង ភ្លកេស អាហារ  សេស់ ៗ  
ជាមួយនឹង  កសិធួរ  

ផ្ទះ បាងហ្គាឡូ ដេល មានតម្លេ ចាប់ពីជាង ៤០ រហូត ទៅជិត ២០០ដុល្លារ ។ រូបថត ហុង មិនា ដើមវ៉ានីឡា ដេល ផ្លេ របស់វ  តេូវបាន បេើបេស់  ក្នុង វិស័យ ម្ហូបអាហរ ។ រូបថត ហុង មិនា

ភ្ញៀវ ដើរទសេសនា កន្លេង បណ្ដុះកូនរុក្ខជាតិ នៅផ្ទះ កសិដ្ឋាន Farmhouse Smiling Gecko។ រូបថត ហុង មិនា



ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

បែលហែស៊ិក និង អីុតាលី 
ឆ្លងទៅ ជំុ ចុង កែយដូចគ្នា 

ប៉ារីស : Romelu Lukaku  
ជួយ កៃុម បៃល ហៃសិ៊ក ឱៃយ ឡើង  ទៅ 
ជុំ ចុង កៃយ នៃ កម្ម វិធី UEFA 
Nations League ដោយការ- 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២គៃប់  អំឡ៊ង 
ការ បៃកួត  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ដៃល 
កៃុម បិសាច កៃហម បៃចាំ  អឺរ៉ុប   
យក ឈ្នះ ដាណឺម៉ាក ៤-២ 
ខណៈ អីុតាលី ក៏ ធានា  កៅអី  ៤ 
កៃុម ចុង កៃយ ដៃរ។

បៃលហៃសិ៊ក កៃុមនៅ  លៃខ១  
របស់ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ ពិភព- 
លោក តៃវូ ការ ស្មើ ប៉ណុ្ណោះ ពកីារ- 
បៃកួត ចុងកៃយ នៅ លីគ A 
គៃុប ទី២ ទល់  នឹង  ដាណឺម៉ាក 
នៅ ទឹកដីខ្លួន ឯង នៃះ ហើយ 
លទ្ធភាព  ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត ចាប់- 
ផ្ដើម មន រឹត តៃ ខ្ពស់  នៅ ពៃល 
Youri Tielemans ស៊ុត ឱៃយ 
កៃុម នាំ មុខ   នៅ នាទីទី ៣ ។

Jonas Wind បាន ជួយ ឱៃយ 
ដាណឺម៉ាក ស្មើ វិញ នៅ នាទី ទី-
១៧ មុន នឹង Lukaku ទម្ល៊ះ 
សំណាញ់ ទី ២គៃប់ បន្ត បនា្ទាប់ 
នៅ នាទីទី៥៦ និង ៦៩ ដើមៃបី ឱៃយ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ នាំ មុខ ជាថ្មី ម្ដង 
ទៀត ៣-១ ខណៈ  Nacer 
Chadli ធ្វើ ចូល ទី ខ្លួន ឯង  នាំឱៃយ 
កៃុម ភ្ញៀវតាម ៣-២ នៅ នាទីទី 
៨៦ តៃ ១ នាទី បនា្ទាប់ ពី ហ្នឹង 
Kevin De Bruyne  ធានា នូវ  
ជ័យជម្នះ សមៃប់ កៃុម របស់ 
លោក Roberto Martinez ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ ទៅ 
De Bruyne បាននិយាយ  ថា ៖ 
« ដាណឺម៉ាក ល្អណាស់ ។ យើង 
ចាំ បាច់ តៃូវ បន្ថៃម ជមៃើស  ចៃើន 
ទៀត ហើយ ពៃយាយាម លៃង ពី 

ខាង កៃម មក វិញ ដូច យើង ធ្វើ 
នៅ វគ្គ ទី ២ ។ វា មិន មៃន ជា ការ - 
កៃ បៃ សា្ថាន ការណ៍  តៃ វា ជា 
ការ លៃង បាល់ ដោយ កា្លា ហាន ។ 
យើង គៃប់ គៃង បាល់ តិច ណាស់ 
មុន សមៃក វគ្គ ទី១ » ។

កីឡាករ បៃធាន កៃុម រូបនៃះ 
បន្ត ទៀត ថា ៖ « នៅ ពៃល  យើង 
ចាប់ ផ្ដើម សហការ គ្នា បាន ល្អ  
ជាង មនុ  វា ធ្វើ ឱៃយ យើង លៃង កាន-់ 
តៃ សៃួល ផង ដៃរ ។ យើង ក៏ មន 
ការ អៀន ខា្មាស ់ចំពោះ ការ ភា្លាត់ ឱៃយ 
របូត គៃប់ បាល ់ ដៃល មិន គួរ កើត 
ឡើង តៃ យា៉ាង ណា យើង នៅ តៃ 
ឈ្នះ យា៉ាង ស័ក្ដិ សម បំផុត » ។

ចំណៃក អុីតាលី ក៏ បាន ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ វគ្គ  ៤កៃុម នៃ កម្ម វិធី 
លីគ សមៃប់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
នៃះ ដៃរ កៃយ ដណ្ដើម បាន 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ១ ក្ន៊ង គៃុប ទី 
១ នៃ លគី A ដោយ ការ យក ឈ្នះ 
កៃមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ បសូ្ន៊ ី២-០ នៅ កៃងុ 
សារ៉ាជៃវ៉ូ ដៃល គៃប់ ជ័យ ជម្នះ 
នោះ បាន មក ដោយ កីឡាករ 
Andrea Belotti និង Do-
menico Berardi ។

កៃយ បញ្ចប់ បៃកួត ទី៦ នៃ 
គៃុប ឬពូល  នី មួយ ៗ  សមៃប់ នៃ 
កម្មវិធី Nations League 
របស់ អឺរ៉ុបនៃះ កៃុម ដៃល តៃូវ 
បៃឈម ជាមយួ គ្នា   ដើមៃប ីដណ្ដើម 
ពាន គឺ  បារំង អៃសៃប៉ាញ បៃល- 
ហៃសិ៊ក និង អីុតាលី ។ ការចាប់- 
ឆ្នាត សមៃប់  ទាំង ៤កៃុម នឹង 
ធ្វើ នៅថ្ងៃ ទី៣ ខៃ ធ្នូ  ហើយ ការ- 
បៃកួត នឹង រៀប ចំធ្វើឡើង  នៅ 
បៃទៃស  អីុតាលី នា ដើម ខៃ តុលា  
ឆ្នាំ ២០២១  ៕ AFP/VN

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ ៈ  អ្នក បៃដាល់  សាន  សំអុន  និង  
យ៉ន  ពិសី នឹង តៃូវ បៃឈម មុខដាក់ គ្នា នៅ 
ក្ន៊ង ការ បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ  ៨នាក់ ចុង កៃយ 
នៅ លើ សង្វៀន ប៉សុ្តិ៍ លៃខ ៥ នា ថ្ងៃសៅរន៍ៃះ 
ដើមៃបី រក អ្នក ឈ្នះ ឡើង ទៅ កាន់ការ បៃកួត 
វគ្គពាក់កណា្តាល ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដណ្ដើម  ពាន- 
រង្វាន់ TV5  Boxing  Knock Out  Serie 
ក្ន៊ង បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤គីឡូកៃម ខណៈ 
បៃក្ខភាព ៣នាក់ ផៃសៃង ទៀត បាន រក ឃើញ 
អស់ ហើយ។

ទោះបីជា សាន  សំអុន  ជា ក្មៃង សៃករ 
កៃយ  ក៏ ពិត មៃន  ប៉ុន្តៃ រូបគៃ  អាចនឹង 
បៃជៃង បាន កៅអ ីទៅ វគ្គ ពាក ់កណា្តាល ផ្ដាច-់ 
ពៃ័តៃ  ពី យ៉ន  ពិសី  ក្ន៊ង លក្ខណៈ តឹង តៃង   
ពៃះ មយួ រយៈ នៃះ  កឡីាករ ជើង ចាស ់ មនិ 
តិច ទៃ  ដៃល តៃូវ  សាន  សំអុន  ផ្ដួល បាន 
នោះ  ខណៈ ការ   បៃ កួត ក្ន៊ង  វគ្គ ជមៃុះ កន្លង 
មកនៃះ  សាន  សំអុន  របស់  ក្លិប អា រុណ រះ 
កីឡា  បាន ផ្ដួល   ផន  ផន់ ណាត់  ក្លិប ទ័ព- 
ពិសៃស ឆតៃ យោង ៩១១  ឱៃយ សន្លប់ នៅ  
មុន ស្នូរ ជួង បញ្ចប់  ទឹក ទី ៣ ។ 

ចណំៃក  យន៉  ពសិ ី វញិ   បាន បៃកតួ ឈ្នះ 
អ្នក បៃដាល់  រ៉ា  រ៉ យា៉ា   ក្លិប អៃ ភូ ថង កីឡា  
តៃឹម  ពិន្ទ៊  ហើយ តាម បៃវត្តិ បៃកួត គឺ យ៉ន 
ពិសី ធា្លាប់បៃកួត លើស សាន សំអុន តៃឹម 
៦ ដង ប៉ុណ្ណោះ ដោយ ក្ន៊ង នោះ សាន  
សំអុន   ធា្លាប់  បៃកួត  បាន  ៣២ ដង  ឈ្នះ ២៦   
ចាញ់ ៥   និង ស្មើ ពិន្ទ៊ ១ ដង  រីឯ យ៉ន  ពិសី   
ធា្លាប់  បៃ  កួតបាន  ចំនួន ៣៨ ដង  ឈ្នះ ២៨ 
ដង  ចាញ់ ៧   និង ស្មើ ពិន្ទ៊ ៣ ដង។ 

 តាម រយៈការ សម្ភាស ជា មួយ គៃូ បង្វឹក  
លោក  អាត់  សំរិទ្ធ បាន  បៃប់  ថា   សាន  
សំអុន  ហ្វឹក ហាត់ បាន គៃប់ គៃន់  មន  
ថាមពល បៃ កួត ល្អ  ប៉ុន្តៃ ធម្មតា ការ បៃ កួត 

លើ សង្វៀន  ក្ន៊ង វគ្គ សំខាន់ បៃប នៃះ  មិន 
អាច បា៉ាន ់សា្មាន បាន ទៃ ពៃះ  ខាង គៃ ក ៏បៃងឹ   
យើង ក៏បៃឹង  និង ចង់ ឈ្នះ ដូច គ្នា  ។  លោក  
អាត ់ សរំទិ្ធ  បន្ថៃម ថា ៖« ខ្ញ៊ ំសងៃឃមឹ ឈ្នះ តៃមឹ 
៥០ ភាគ រយ ប៉ុ ណ្ណោះ   ពៃះ បា៉ាន់ សា្មាន ពី 
សមត្ថភាព បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា» ។ 

ចំណៃក លោក  ឡ៊ង  សាលវ័ន្ត  គៃូ បង្វឹក 
របស់  យ៉ន  ពិសី  បាន និយាយ ថា ៖ «អ្នក 
ទាំង ២  មន កមៃិត វិជា្ជា គុន បៃហាក់- 
បៃហៃល គ្នា  ហៃត ុនៃះ ខ្ញ៊ ំមនិ រពំងឹ ខ្ពស ់ទៃ  គ ឺ
ទសៃសន៍ ទាយ មិន តៃូវ ឡើយ  អ៊ីចឹង ខ្ញ៊ំ មន 
សងៃឃឹម តៃឹម ៥០ ភាគ រយ ដូច គ្នា   ពៃះ 
វាអាសៃ័យ ទៅ លើ សា្ថានភាព បៃ កួត ជាក់- 
ស្តៃង នៅ លើ សង្វៀន» ។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក  ញាន  សុធី  អ្នក- 
ជំនាញ រៀប ចំ ការ  បៃកួត បៃដាល់ នៅ ប៉ុស្តិ៍ 
លៃខ ៥ បាន  និយាយ ថា ៖ « តាម រូប មន្ត បៃ- 
កតួ  គ ឺការ បៃកតួ រវាង  យន៉  ពសិ ី នងិ  សាន  
សំអុន  នៃះ នរណា ឈ្នះ  នឹងតៃូវ  ទៅ ប៉ះ ជា- 

មួយ កីឡាករ ឡ៊ង  ខៃត្ត នៅវគ្គ ពាក់ - 
កណា្តាល ផ្តាច់ពៃ័តៃ    ខណៈ ជើងខា្លាំង   ធន់ 
អៀន ឡៃ  តៃៀម ប៉ះ ជា មួយ  រិន  ដាវីត  រួច 
ជាសៃច ទៅ ហើយ» ។ 

 កៃ ពី គូ បៃកួត ដណ្ដើម ពានរង្វាន់  នៃះ 
ក៏មន ការ បៃកួត គូ មិត្ត ភាព គួរ ឱៃយចាប់- 
អារម្មណ៍ ផងដៃរ ដោយ ក្ន៊ង នោះ អ្នក- 
បៃដាល់  ធន់  អៀន ឡៃង   តៃូវបាន ផ្គូ ផ្គង ឱៃយ 
បៃ  កួត ជាមួយ អ្នក បៃដាល់  នូវ   សុខ ទី  ក្ន៊ង 
បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកៃម ចំណៃក 
ជើងចាស់  តក់  សោ ភ័ ណ្ឌ  ក្លិប អៃ ភូ ថង 
កីឡា  ដៃល អាជីព បៃដាល់ របស់ គៃ លិច- 
អណ្ដៃត  មិន ទៀង ទាត់នោះ បាន  វិល មក 
វិញ   ដោយតៃូវ  ជួប ជាមួយ អ្នក បៃដាល់ 
កណា្តាប់ដៃ ធ្ងន់  យ៉ុន  ដា រ័ត្ន របស់ ក្លិប  តា ឡី 
ដំរី មន រិ ទ្ធ   ក្ន៊ង បៃភៃទ ទម្ងន់ ៦៩ គីឡូកៃម 
ហើយ គូ  នៃះ ទំនងជា  ដា រ័ត្ន  សុី ផុយ   ពៃះ  
តក់  សោភ័ណ្ឌ  ឡើង បៃកួត ទំនង គៃន់ តៃ 
ចង់ បាន លុយ តម្លៃ ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ ៕ 

សាន សំអុន និង យ៉ន ពិសី ហាក់ មិន 
រំពឹង ខ្ពស់  ពែល ប៉ះ គ្នា នៅ ក្នង៊ វគ្គ សំខាន់

កីឡាករ យ៉ន ពិសី តេវូបេកួតជាមួយ សាន សំអុន ដើមេបី រក អ្នក ឈ្នះ ឡើង ទៅវគ្គបន្ត។ រូបសហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នៅ ទី បំផុត  តារា ចម្រៀង   ស្រីស្រស់ 
សាចស់ខ្ច ី សម្របរូ ក្របាច ់រា ំប្ល្រក  ៗ  កញ្ញា ស្រន យរូ ី
បង្ហាញ វត្ត មាន នៅ  ទ្រនំ ថ្មី ផលិត  កម្ម  រស្មី ហង្រស- 
មាស ហើយជាមួយ នឹង  បទ ចម្រៀង ដំបូង  មាន 
ចំណងជើង ថា «ផាំងៗ» ក្រយ ពី បាន ជ្រក- 
កោន   នៅ ទ្រន ំចាសផ់លតិ កម្ម   សានដ់្រ  ក្នងុ រយៈ- 
ព្រលកុងត្រ   ៥ឆ្នាំមក នោះ។  

គ្រ  នៅ ចាំ បាន ថា កាល ពី  ២-៣ ខ្រ មុន  កញ្ញា 
យូរី ធ្លាប់ បង្ហើប ប្រប់ ពី ការ អស់ សុពល ភាព ន្រ  
កិច្ច  សន្រយា ជាមួយ នឹង ផលិត កម្ម សាន់ដ្រ ហើយ 
ក ៏ ធ្លាប ់ អះអាង ថា របូ   នាង នងិ ថៅក្រ សាន ់ដ្រ ក្នងុ 
រយៈព្រល ៥ឆ្នាំ កន្លង មក នោះ ដូច  ជា គ្មាន អ្វី 
បង ្ក ភាព   ល្អក ់កករ ឬ   មាន ទនំាស ់អ្វ ីមយួ ទ្រ  គ ឺមាន 
ត្រ    ធ្វើ ការ ងរ ជាមួយ គ្នា  ប្រកបទៅ  ដោយ សា្នាម  
ញញឹម  ទៀត ផង។ 

លើស  ព ីន្រះ ក្រយ ព ីបាន បង្ហាញ វត្ត មាន នៅ 
ទ្រនំ ថ ្មី ភា្លាម កញ្ញា  យូរី ក៏ បាន បញ្ជាក់ ផង ដ្ររ ពី 
ការ  ដើរ ច្រញ ពី ផលិតកម្ម  ចាស់ នោះ  ថា៖« ហ្រតុ  -  
ផល ដ្រល  នាងខ្ញុំមក ផ លិត កម្ម ហង្រសមាស មិន 
ម្រន ដោយសារ មាន បញ្ហា  នៅ ផលតិ កម្ម សានដ់្រ 
នោះ ទ្រ គឺ ដោយ សារ ត្រ  យូរី ចង់ បាន បទ - 
ពិសោធថ្មី  នៅ កន្ល្រង ថ្មី ប៉ុណ្ណោះ »។ 

អ្វ ី  ដ្រល គរួ ឲ្រយ កត ់សមា្គាល ់នោះ     កញ្ញា យរូ ី កាល 
នៅ  ច្រៀង  ក្នុង ផលិតកម្ម  Rock និងផលិត កម្ម 
សាន ់ដ្រ គឺ  សុទ្ធ ត្រ មានការ    ចុះ កុង ត្រ  ដូច គ្នា  
ហើយ     ក្រយ ពី ផុត កុងត្រ ម្តងៗ គ្រ ត្រង  ត្រ 
ឃើញ នាង  ចង់ សម្រក    មួយ  រយៈសិន  យូរ បំផុត 
ត្រមឹ  ២-៣ ខ្រ នាង ក ៏ ព្រលយ  ឲ្រយ  ដងឹ  ព ីទ្រន ំថ្ម ី  នៅ 
ផលិត កម្ម ណា   មិន ខាន ។  ខណៈ ការ មក   ទ្រនំ ថ្មី-   
ហង្រសមាស ន្រះ ក៏ មាន កា រ ចុះ កុងត ្រ ដូច គ ្នា  ដ្ររ 
ដោយ កញ្ញា ស្រន យូរី ប្រប់ ដូច្ន្រះ ថា៖ «ជា ការ- 
ពិត នាងខ្ញុំ មក ហង្រសមាស ន្រះ ក៏ មាន កិច្ច  សន្រយា 
ផង  ដ្ររ ត្រ គ្រន ់ខាង ក្រមុ ហ៊នុ គ្រ សុ ំមនិ ឱ្រយ បង្ហើប 
ឲ្រយ  ដងឹ ទៅក្រ ប៉ណុ្ណោះ ដ្រលន្រះ គ ឺជា លក្ខ ខណ្ឌ 
របស ់ ខាង ក្រុម ហ៊ុន »។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្ររ ថា កញ្ញា  យូរី គឺ ជា តារា-   
ចម្រៀង  ស្រី  ដ្រល ទទួល បាន ប្រជាប្រិយភាព 
ពី យុវវ័យខា្លាំង  និង មាន  ក្របាច់ រាំ យ៉ាង ជក់  ចិត្ត 
មិន  ចាញ់ តារា ចម្រៀង  ស្រី  នៅ ថោន កញ្ញា - 
រា៉ាប៊ ីឬ អតតី ជា តារា  ចម្រៀង   នៅ ហង្រសមាស 
កញ្ញា  ទ្រព បូព្រឹក្រស នោះ ឡើយ  ខណៈ  
កញ្ញា យូរី ធ្លាប់ មាន   បទចម្រៀង ផ្ទុះ ខា្លាំង   
លើ បណា្តាញ  សង្គម យូធូប  ជាមួយ នឹង-   
បទ   «ចាក់ ទឹក   ដូង»  ។  

នា  ឱកាស ដ៏ល្អ សម្រប់ កញ្ញា យូរី 
មក  ទ្រនំ ថ្មី ហង្រសមាសន្រះ  គឺ ចំព្រល 
អវត្តមាន តារា ចម្រៀងស្រី សម្របូរ 
ក្របាច់ រាំ កញ្ញា ទ្រព បូព្រឹក្រស ទៀត 
ផងនោ ះ   ទើប មហាជន ជា អ្នកគទំ្រ   
ក៏ លើក  ឡើង   ថា ៖«វត្តមាន មក ដល ់  
ផលតិ កម្ម ហង្រសមាស របស ់តារា ចម្រៀង 
ស្រី  សាច់ សខ្ចី យូរី ហាក់ដូចជា ការ មក - 

បពំ្រញ  កន្ល្រង  កញ្ញា ទ្រព បពូ្រកឹ្រស អ៊ចីងឹ ដ្ររ ព្រះ 
អ្នក ទាំង ២  មាន ទ្រព កោសល្រយ ស្រដៀង គ្នាជា- 
ពិស្រសសម្របូរ  ក្របាច់រាំ ប្ល្រកៗ  »។ ចំពោះ កញ្ញា 
យូរី បាន បំភ្លឺ ដោយ ខា្លាច មាន ការ ភាន់ ច្រឡំថា៖ 
« មហាជន  គឺ អាច មាន សិទ្ធិ  បញ្ច្រញនូវ  ម តិ  
បានចំពោះ អ្នក សិល្របៈ ត្រ   នាងខ្ញុំយល់ ថា អ្នក-  
សិល្របៈ ត្រូវ ត្រ មាន ស្ទីល ប្ល្រកៗ រៀង ខ្លួន  ដើម្របី  
ទាក់ទាញ  អារម្មណ៍ បង ប្អូន ប្រិយ មិត្ត»៕ 

ទីបំផុតស្រសី្អាតកញ្ញាយូរីក្លាយជា
សមាជិកថ្មីន្រផលិតកម្មហង្រសមាស

ថ្មីៗ នេះ ផលិត កម្ម ហងេសមាសបញ្ចេញ បទ ចមេៀង 
ដំបូង របស់ សមា ជិក ថ្ម ីកញ្ញា យូរី។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក
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លោក Oleg ពេល ចុះ ហត្ថលេខាលើកុង តេ ជាមួយ លោក លី ហៀង ជា អគ្គ លេខាធិការ ក្លបិ ភ្នពំេញ កេន។ រូបថត ក្រន

ភ្នពំ្រញក្រនសង្រឃឹមគ្រអុ៊ូយក្រន
ជួយក្រមុឱ្រយកន់ត្រខ្លាងំនៅរដូវកលថ្មី
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ ក្លិបភ្នំព្រញ ក្រន  
សង្រឃឹម ថា ការ វិល មក ដឹក នំា  របស់ 
គ្រ ូបង្វកឹ ជន ជាតិ អុ៊យ ក្រន លោក 
Oleg Starynskyi វា នឹង ធ្វើ 
ឱ្រយក្រមុ មាន មូល ដ្ឋាន  នៅ ភ្នពំ្រញ 
មួយន្រះ កាន់ត្រ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ និងមាន ភាព ខា្លាងំ កា្លា សម្រប់ 
ការ ប្រកួត  ប្រជ្រង នៅរដូវ កាល ថ្មី 
ឆ្នា ំ២០២១ ខាងមុខ ន្រះ។

ភ្នពំ្រញ ក្រន ដ្រល  បាន បញ្ចប់ 
រដូវកាល ឆ្នា ំ២០២០ ដោយទទួល- 
បាន  ល្រខ ៣ ក្នងុការ ប្រកួត លីគ 
កំពូល កម្ពុជា និង បាន ល្រខ ៤ 
ក្នងុការ ប្រកួត ពាន រង្វាន់ សម្ត្រច 
ហុ៊ន ស្រន  នោះ បាន បង្ហាះសារ  
នៅ លើ ផ្រចហ្វ្រសបុ៊ក របស់ ក្លបិ 
ថា៖ «ក្លបិ   ភ្នពំ្រញក្រន សង្រឃឹម ថា 
ការ វិល ត្រឡប់  មក កម្ពជុា សាជាថ្ម ី
របស់ លោក Oleg Starynskyi 
នឹង ជួយឱ្រយ  ក្រមុ ឈុតធំរបស់ យើង 
កាន់ ត្រ ខា្លាងំ កា្លាថ្រម  ទៀត នា រដូវ- 
កាល ក្រយ ន្រះ»។

ការ បង្ហាះ សារស័ព្ទ ប្រកប- 
ដោយ ភាព ជឿជាក់ ទៅ លើ លោក 
Oleg ដ្រល នឹង ត្រវូ ចូល ខ្លនួ មក 
ដឹកនំា ក្រមុ ភ្នពំ្រញ ក្រន ជំនួស  
លោក សំុ៊ វណា្ណោ ដ្រល ត្រវូបាន 
ផា្លាស់ប្តរូ តួនាទី ពី  គ្រ ូបង្គាល ឱ្រយ 
ទៅ ធ្វើ  ជា នាយក បច្ច្រកទ្រស 
ដោយ ផ្តោត សំខាន់ លើ ការ អភិវឌ្រឍ 
យុវជន  ថា្នាល  អាយុ  ក្រម ១៥ ឆ្នាំ 
អាយុ ក្រម ១៨ ឆ្នា ំ អាយុ ក្រម 
២១ ឆ្នា ំនិង  ក្រមុ នារី   នោះ គឺ បនា្ទាប់ 
ពី  ប្រធន ក្លបិ ភ្នពំ្រញ ក្រន លោក 
ឫទ្ធ ីសំណាង សម្រច ជ្រើសរីស 
និង ចុះ កុងត្រ ជាមួយ  លោក Oleg 
មក ធ្វើ ជា គ្រ ូបង្គាល។ 

ការ  ជ្រើស រីស  យក លោក Oleg 
មកធ្វើ ជា គ្រ ូបង្គាល ន្រះ គឺ ខុស 
ទៅ នឹង ការ ព្រយាករ របស់ មហាជន 
ពិស្រស អ្នក គំ ទ្រ បាល់ ទាត់ កម្ពជុា 
ដ្រល ពួកគ្រ ភាគ ច្រើន បាន គិត ថា 
ភ្នំព្រញ ក្រន នឹង ចុះ កុងត្រ 
ជាមួយ អតីត គ្រ ូបង្វកឹ ក្រមុ ជម្រើស- 
ជាតិ កម្ពុជា លោក Lee Tae 
Hoon ដោយសារ ត្រ គ្រូ បង្វឹក 
ជនជាតិ កូរ៉្រខាង ត្របូង មា្នាក់ន្រះ មាន 
បទពិសោធ  ច្រើន ពិស្រស លោក 
ជា គ្រ ូបង្វកឹ ដ្រល បាន ដឹង និង 
សា្គាល់ពី សា្ថាន ភាពបាល់ ទាត់ នៅ 
កម្ពុជា ច្របាស់ជាង គ្រូ បរទ្រស 
ណាៗ ទំាងអស់ នៅ ព្រល លោក 
Lee  ដឹកនំា ក្រមុ ជម្រើសជាតិកម្ពជុា 
ពី ឆ្នា ំ២០១០ ដល់ ឆ្នា ំ២០១២ 
និងលើកទី ២ ពី ឆ្នា ំ២០១៣ ដល់ 
ឆ្នា ំ២០១៧។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ គ្រ ូបង្វកឹមាន 
វិញ្ញាបនបត្រ UEFA A licence 
លោក Oleg Starynskyi បាន 
អះអាង ថា ការ វិល មក ដឹកនំា ក្រមុ 
ភ្នពំ្រញ  ក្រន  ជា ថ្ម ីនៅព្រលន្រះ 
មិន ម្រន លោក មក ធ្វើ ការ ងរ ត្រ ១ 
មុខ នោះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ លោក មក  ជួប 
មនុស្រស ដ្រល លោក  សា្គាល់ ដើម្របី 
បង្កើត ឱ្រយមាន បរិយ កាស ល្អ ក្នងុ 
វិស័យបាល់ ទាត់។

លោក Oleg បាន និយយ ថា៖  
«ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ៍ រីក រាយណាស់ 
ដ្រល បាន ត្រឡប់ មក ទី ន្រះ ម្តង 
ទៀត ព្រះ នៅទី ន្រះ ជា កន្ល្រង 
និងជា ក្លបិ ដ្រល ខ្ញុ ំគួរ ត្រ នៅ ហើយ 
វា ពិត ជា សំខាន់ ណាស់ ដ្រល ខ្ញុំ 
មក ទី ន្រះ ម្តង ទៀត  ដ្រល មិន ម្រន 
មក  ដើម្របី ធ្វើ ការ ត្រ ១មុខ នោះ ទ្រ 
គឺ មក  ដើម្របី ជួប មនុស្រស ដ្រល ខ្ញុំ 
សា្គាល់  គឺវាកើត ច្រញ មក ពី ចិត្ត 

ដើម្របី បង្កើត ឱ្រយមាន បរិយ កាស 
ល្អ ក្នងុ វិស័យបាល់ ទាត់»។

គួរ រំឭក ថា លោក Oleg ធ្លាប់ 
បាន ចូលរួម ជាមួយ ភ្នពំ្រញក្រន 
ក្នងុ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០១៦ ដោយ 
ដឹកនំាក្រមុ U19 ភ្នពំ្រញក្រន 
ឱ្រយ  ឈ្នះ ពាន Smart RSN Youth 
Competition 2016 និង ធ្លាប់ 
បាន ចូលរួម ភារកិច្ច ជា គ្រ ូជំនួយ 
ក្រមុ U19 កម្ពជុា សម្រប់ការប្រកួត 
AFF U19 Championship 
2016 ផងដ្ររ។

  នៅ  ចុង ឆ្នាំ២០១៦ គឺ  ព្រល 
លោក ស្រម សំណាង ត្រវូ បាន 
ក្លបិ ផា្លាស់ តួនាទីពី គ្រ ូបង្គាល   ទៅ 
ជា នាយក បច្ច្រកទ្រស វិញ នោះ  
លោក Oleg   ត្រវូ បាន ក្លបិភ្នពំ្រញ- 
ក្រន  ផ្ដល់ ស្រចក្ដី ទុក ចិត្ត  ឱ្រយ 
ដឹកនំា ក្រុម  នៅ រដូវ កាល ឆ្នាំ 
២០១៧ ហើយ  បញ្ចប់  រដូវ កាល 
ដោយការ ទទួលបាន  ល្រខ ៦ 
ក្រយ ប្រកួត២២ ដង ឈ្នះ ១២ 
ស្មើ ៦ និង ចាញ់ ៤។

ក្រយ ច្រញ ពី  ភ្នពំ្រញក្រន 
លោក Oleg  បាន ទៅ ធ្វើជា នាយក 
បច្ច្រកទ្រស ជាមួយ ក្រមុ យុវជន  
Destiny Football Develop-
ment Centre មួយ រយៈ នៅ  
មា៉ាឡ្រសីុ ក្នងុឆ្នា ំ២០១៨ បនា្ទាប់ 
មក លោក ត្រឡប់ ទៅ ប្រទ្រស 
កំណើត ធ្វើ ការ ជាមួយក្លបិ Sha-
khtar Donetsk ក្នងុនាម ជា គ្រ-ូ 
ជំនួយ និង ជា អ្នក វិភាគ ការ ប្រកួត 
ឱ្រយ  ក្រមុ U19 ហើយមុន ត្រឡប់ 
មក កម្ពជុា ជា ថ្មនី្រះ លោក Oleg  
ត្រវូ បាន ថា្នាក់ ដឹក នំា ក្លបិ  ដំឡើង  
តំណ្រង ទៅ  ជា នាយក ផ្ន្រក វិភាគ 
ការ ប្រកួត របស់ ក្រមុ Shakhtar 
Donetsk៕

តារា ចមេៀងសេសី្អាត  សច់សខ្ច ី កញ្ញា យូរី 
បនសមេចចេញ ពី សន់ដេ មកជេក  
ទេនំថ្មហីងេសមាស។ រូប ថត  ហ្វ្រសប៊ុក
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