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រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ប្រាក់ 
បន្ថ្រាម៧០០លាន- 
រៀលសម្រាប់ជួយ 
ពលករធ្វើចត្តាឡីស័ក

អន្តរក្រាសួងបានឯក- 
  ភាពធ្វើការក្រាប្រា
គោលនយោបាយ
ភូមិ-ឃំុមានសុវត្ថភិាព 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
បានសម្រេចផ្តល់ថវិកា៧០០
លានរៀលនិងសម្ភារប្រេើប្រេស់
មួយចំនួនបន្ថ្រេមទៀតដល់ខ្រេត្ត
ជាប់ព្រេំដ្រេនកម្ពុជា-ថ្រេ ចំនួន៤
សម្រេប់ផ្គត់ផ្គង់ពលករខ្ម្រេរនៅ-
ក្នុងអំឡុងព្រេលធ្វើចត្តាឡីស័ក
បន្ទាប់ពីវិលត្រេឡប់មកពីប្រេទ្រេស
ថ្រេស្រេបព្រេលដ្រេលមនពលករ
១២០៨៨នក់បានចូលមក
កម្ពុជាវិញគិតចាប់ពីថ្ង្រេទី២០
ខ្រេធ្នឆូ្នាំមនុដល់ថ្ង្រេទី៧ខ្រេមករា
ឆ្នាំ២០២១។
លោកស្រេីយក់សម្រេបត្តិរដ្ឋល្រេ-

ខាធិកាក្រេសងួសខុាភិបាលបាន
ឱ្រេយដងឹកាលពចីងុសបា្តាហ៍មនុថា
លោកនយករដ្ឋ...តទៅទំព័រ ៦

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  អន្តរក្រេសួងបានឯក-
ភាពក្រេសម្រេួលលក្ខណសម្រេបត្ដិ
គោលនយោបាយភូមិ-ឃុំមន-
សុវត្ថិភាពដ្រេលបានអនុវត្ដរយៈព្រេល
១០ឆ្នាំកន្លងមកដោយជោគជ័យទៅ
ជាគោលនយោបាយភូមិ-ឃំុ-សង្កាត់
មនសុវត្ថិភាពវិញដើម្រេបីឆ្លើយតបទៅ
នឹងស្ថានភាពនិងបញ្ហាបច្ចបុ្រេបន្នខណៈ
សង្គមសុីវលិបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភ
របស់ពលរដ្ឋពីការរីករាលដល
គ្រេឿងញៀនដល់ទីជនបទ។
ការសម្រេចកំណត់លក្ខណ-

សម្រេបត្ដិគោលនយោបាយភូមិ-ឃុំ-
សង្កាត់មនសវុត្ថិភាពឡើងវិញន្រេះ
ធ្វើឡើងក្នងុកិច្ចប្រេជំុ...តទៅទំព័រ  ៤

កម្ពជុាកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្រា្តពាណិជ្ជកម្ម
ដើម្រាបីទាញប្រាយោជន៍ជាអតិបរមាពីFTAជាមួយប្រាទ្រាសចិន

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈប្រេទ្រេសកម្ពជុាកពំងុ
សិក្រេសាមុខទំនិញប្រេមណ៥០
ដើម្រេបីរៀបចំជាយុទ្ធសស្រេ្តពា-
ណជិ្ជកម្មក្នងុការចាប់យកទផី្រេសារ
ជាអតិបរមពីកិច្ចព្រេមព្រេៀង
ពាណជិ្ជកម្មស្រេរីទ្វ្រេភាគី(FTA)
កម្ពជុា-ចនិព្រេមទាំងពីដ្រេគពូា-
ណិជ្ជកម្មធំៗលើពិភពលោក។

លោកប៉្រេនសវុជិាតិអនរុដ្ឋ-
ល្រេខាធកិារក្រេសងួពាណជិ្ជកម្ម
កាលពីថ្ង្រេទី៨ខ្រេមករា បាន
ដឹកនំកិច្ចប្រេជុំស្តីពីការរៀបចំ
យុទ្ធសស្រេ្តពាណិជ្ជកម្មដើម្រេបី
ទាញយកប្រេយោជន៍ជាអតបិរ-
មពកីចិ្ចព្រេមព្រេៀងពាណជិ្ជកម្ម
ស្រេរីរវាងកម្ពជុា-ចនិនងិពីដ្រេគូ
ពាណិជ្ជកម្មផ្រេស្រេងៗ ទៀត។
លោកសវុជិាតិបានប្រេបភ់្ន-ំ

ព្រេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រេអាទិត្រេយថា
លោករដ្ឋមន្ត្រេីក្រេសួងពាណិជ្ជ-
កម្មបា៉ានសូរស័ក្តិបានណ្រេនំ
ឱ្រេយក្រេមុការងរត្រេវូបង្កើតតរាង
ម៉ាទ្រេិច(Matrix)ដោយរាយ
មុខទំនិញចំនួន៥០មុខដើម្រេបី
សិក្រេសាលើរបាំងបច្ច្រេកទ្រេស
របាំងពន្ធគយនិងភាពអនុ-
គ្រេះពន្ធននន្រេកចិ្ចព្រេមព្រេៀង
ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា-ចិន

ដ្រេលជាគំរូសម្រេប់ការសិក្រេសា។
លោកសុវិជាតិបានឱ្រេយដឹង

ថាការរៀបចំយុទ្ធសស្រេ្តពា-
ណិជ្ជកម្មត្រេូវបានធ្វើឡើងក្នុង
គោលបំណងដើម្រេបីជំរុញការ-
នំច្រេញរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្រេសារ
ប្រេទ្រេសចនិឱ្រេយបានជាអតបិរម
ព្រេមទាងំជាមយួបណ្តាប្រេទ្រេស
ជាដ្រេគូពាណជិ្ជកម្មរបស់កម្ពជុា
ផងដ្រេរ។...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ ក្រេសួងការងរនិង
បណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈតមរយៈ
ទីភា្នាក់ងរជាតិមុខរបរនិងការ-
ងរបានត្រេៀមផ្តល់ការងរក្នងុ
ស្រេកុប្រេមណ២មឺុនកន្ល្រេងដល់
ពលករខ្ម្រេរដ្រេលទើបវិលត្រេឡប់
មកពីប្រេទ្រេសថ្រេដ្រេលការងរ
ទាំងនោះមននៅក្នុងវិស័យ-

ឧស្រេសាហកម្ម និងកម្មន្តសល
ស្រេវាកម្មសំណង់និងកសិកម្ម។
ទីភា្នាក់ងរជាតិមុខរបរនិង

ការងរ(NEA)បានប្រេកាស
កាលពីថ្ង្រេទី៩ខ្រេមករាឆ្នាំ
២០២១ថាក្នងុកចិ្ចអន្តរាគមន៍
ជួយដោះស្រេយបញ្ហាការងរ
ដល់ពលករខ្ម្រេរត្រេឡប់មកពីថ្រេ
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រេីហុ៊នស្រេន
បានដក់ច្រេញនូវវិធានការគំាទ្រេ

តមរយៈNEAន្រេក្រេសួងការងរ
និងបណ្តះុបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈដោយ
បានបង្កលក្ខណៈឱ្រេយពួកគាត់
អាចមនឱកាសការងរនៅក្នុង
ស្រេកុកានត់្រេងយស្រេលួដើម្រេបី
បានជួបជំុក្រេមុគ្រេសួរនិងចៀស-
វាងពីការធ្វើចំណកស្រេុកទៅ-
កាន់ប្រេទ្រេសថ្រេវិញ។
ក្នងុន័យន្រេះNEA និងការងរ

បានបង្កើតក្រេុមការងរមួយ

នៅតមបណ្តារាជធានី-ខ្រេត្ត
ដ្រេលមនភារកិច្ច ចុះឈ្មោះ
តមដននិងឃ្លាំមើលជាប្រេចំាពី
ស្ថានភាពន្រេដណំើរវលិត្រេឡប់
របស់ពលករមកពីប្រេទ្រេសថ្រេ
ចូលស្រេកុកំណើតតមច្រេកព្រេំ-
ដ្រេនសំខាន់ៗដើម្រេបីកា្តាប់ព័ត៌មន
ផ្តល់ការគំាទ្រេនិងជួយចុះឈ្មោះ
ស្វ្រេងរកការងរធ្វើក្នុងស្រេុក
បន្ទាប់ពីធ្វើចត្តាឡីស័កក្នងុរយៈ-

ព្រេល១៤ថ្ង្រេដោយសុវត្ថភិាព។
លោកហ្រេហុ៊នឡ្រេងប្រេធាន-

ទីភា្នាក់ងរជាតិមុខរបរនិងការ-
ងរ(NEA)ប្រេបភ់្នពំ្រេញប៉សុ្តិ៍
ពីម្រេសិលមិញថាការត្រេៀមផ្តល់
ការងរទៅដល់ពលករទំាងន្រេះ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចគាំពារនិង
ផ្តល់លក្ខខណ្ឌដើម្រេបីបង្កលក្ខណៈ
ឱ្រេយពួកគាត់បានចូលក្នុងទីផ្រេសារ
ការងរឡើងវិញ...តទៅទំព័រ  ៥

ទីភា្នាក់ងារជាតិមុខរបរត្រាៀមផ្តល់ការងារ២មឺុនកន្ល្រាងដល់ពលករទើបមកពីថ្រា

កសិករ កំពុង បៃមូល ផល សៃវូ  នៅ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ  នពៃ ល កន្លង មក  ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហីុម

សៅ  សម្ភសៃស

កាលពីថ្ង្រេសៅរ៍ប្រេទ្រេសចិន
បានចាត់វធិានការថ្មីប្រេឆងំនងឹ
ការអនុវត្តមិនត្រេឹមត្រេូវរបស់
រដ្ឋាភិបាលបរទ្រេសដោយដក-់
ទណ្ឌកម្មក្រេុមហ៊ុនចិនដ្រេល
មនទីតំងលើទឹកដីបរទ្រេស
ក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយប្រេ-
ទ្រេសចិនទាំងមូលជាពិស្រេស
ប្រេឆំងនឹងការរឹតបន្តឹងបន្ថ្រេម
ថ្មីៗន្រេះពីសំណក់ទីក្រេុងវា៉ា-
សុីនតោន។
វិធានការថ្មីឬហៅថាវិធាន-

ស្តីពីការប្រេឆំងនឹងការអនុវត្ត-
វិសោធនកម្មក្រេច្រេបាប់ដ្រេល
មិនសមហ្រេតុផលន្រេច្រេបាប់-
បរទ្រេសនិងវិធានការផ្រេស្រេង-
ទៀតសំដៅលើការអនុវត្តចំ-
ពោះកាលៈទ្រេសៈណមួយ
ដ្រេល«ហាមឃត់ឬដក់កម្រេតិ
មិនត្រេឹមត្រេូវ»លើបុគ្គលចិន
ក្រេុមហ៊ុននិងស្ថាប័នននពី
ការធ្វើសកម្មភាពស្រេដ្ឋកិច្ចពា-
ណិជ្ជកម្មនិងសកម្មភាពដ្រេល
ពាក់ព័ន្ធជាមួយភាគីពីប្រេទ្រេស-
ទ៣ី។វធិានការន្រេះផងដ្រេរនងឹ
ត្រេវូអនវុត្តនងិមនប្រេសទិ្ធភាព
ចាប់ពីថ្ង្រេសៅរ៍ទៅ។ន្រេះបើ-
យោងត ម...តទៅទំព័រ ១១

ចិនច្រាញវិធានការថ្មី
ការពារក្រាមុហុ៊នចិន
ពីការដក់ទណ្ឌកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មពីបរទ្រាស
ជាពិស្រាសអាម្រារិក



មកទល់ពេលនេះ ពុំទាន់ មាន 
របកគហំើញ ជាកល់ាក ់ណា មយួ 
ថា មូល ហេតុដេល បណា្តាលឱេយ 
កុមារ មាន បញ្ហា អូ ទី សេសឹម នេះ ឡើ យ 
តេ ទោះជា យ៉ាងណា  ក៏មាន លទ្ធ - 
ផល នេ ការសិកេសា សេវជេវ មួយ 
ចំនួន ទៅលើ កុមារ អូ ទី សេសឹម នេះ 
មានការ លាយឡំ គ្នា រវាង លក្ខណ ៈ  
រមួ ដចូជា ហេសេន៊េទចិ (Genetic)
ពី កំណើត មកពី ឪពុក មា្ត យ និង 
មនិមេន ហេសេន៊េទចិ ឬក ៏ផលប៉ះ- 
ព  ល់ ពី បញ្ហា បរិស្ថាន នៅ ជុំវិញ 
ជាពិសេស នៅ អំឡុងពេល ស្តេី 
ពពោះ និង ភាពសំញ៉ាំ ពេល 
សមេលកូន ធ្វើឱេយមាន ឥទ្ធិពល 
លើ ការរកីលតូលាស ់បេពន័្ធ បេស ទ  
ក្នុង ខួរកេបាល របស់ កុមារ ចេញ ជា 
លក្ខណៈ អូ ទី សេសឹម(Au ti  s   m 
Spectrum Disorder)នេះ 
ឡើង។ នេះ បើតាម ការបក សេ យ  
ជំនាញ អូ ទី សេសឹម គេហ ទំព ័រ  របស់ 
www.autismspeak s.org។ 

បើតាម ឯកសរ សេវជេវ រប ស់ 
អង្គការ សុខភាព ពិភពលោ កកា ល- 
ពី ឆ្នា ំ២០១៩កន្លង ទៅបាន បង្ហា ញ 
ថា  កុមារ អូ ទី សេសឹម នេះ  គឺ យោង 
ទៅលើ ស្ថានភាព លក្ខណៈ នេ 
ភាពយតឺ យ៉ាវ ក្នងុការ នយិយស្ត ី
ការពិបាក បេសេ័យ ទាក់ទង គ្នា 
នងិ ការបេើ ភាស ទាកទ់ង គ្នា នងិ 
អាក បេប កិរិយ ក្នុងសង្គម របស់ 
កុមារ មានន័យថា  កុមារ ពិបាក 
យ ល់ ពី មនុសេស ទូទៅ ហើយ មនុ សេស   
ទូ ទៅ ពិបាក យល់ ពី កុមារ អូ ទី សេសឹ ម 
នេះ ជាពិសេស កុមារ ស្ថិត នៅ 
កេម អាយុ៥ឆ្នា។ំ  

មកទល់ ពេ ល នេះនៅលើ ពិភព - 
លោក  មាន កុមា រ មា្នាក់ ក្នងុចំណោម 
កុមារ ១៦ ០ នា ក់  មាន បញ្ហា អូ ទី - 
សេសឹម នេះ។

សមេប់ កុមារ អូ ទី សេសឹម  នៅ 
កម្ពុជា វិញ មិនទាន់  មាន ចំនួន 
ជាក់លាក់ ស្តីពី កុមារ អូ ទី សេសឹម នេះ 
នៅឡើយ ទេ គឺ កេសួង សង្គមកិច្ច  
កំពុងតេ បេមូល ទិន្នន័យ នេះ តេបើ 
តាមរយៈ បណា្តាញ កេមុ ការងរ ជួយ 
កុមារ អូ ទី សេសឹម (CIDAN) ដេល 
បានផ្តល់ ព័ត៌មាន មក ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍  
បាន ធ្វើការ បា៉ាន ់ បេមាណ  ចំពោះ 
កុមារ អូ ទី សេសឹម នោះ  គឺ ចនោ្លោះ រវាង 
ពី ៥ពន់ ទៅ១មុឺន នាក់។ 

ចំពោះ បញ្ហា កុមារ អូ ទី សេសឹម 
នេះ  មិន ថា  កូន អ្នកធំ អ្នកមាន ឬ 
កូនអ្នកកេ នោះទេ  គឺ កើតមាន 
ឡើង ចំពោះ មជេឈដ្ឋាន ទទូៅ គេន ់ 
តេ ថា  ពេលខ្លះ ឪពុក មា្ត យ ឬក៏ 
អាណាពេយាបាល កុមារ អូ ទី សេសឹម  
បាន ស្វេង យល់ដឹង មុន ក៏ ពេយា យ ម 
ស្វះ ស្វេងរក សេវា និង មធេយា បា យ 
ផេសេងៗ ដើមេបីឱេយ កូន អូ ទី សេសឹម  
តេឡប់មក ភាព ដើម ដូច កុមារ 
ទូទៅ វិញ។ តេមាន ឪពុក មា្ត យ មួ យ - 
ចនំនួ មនិបាន ដងឹថា  កនូ ខ្ល ួន ឯង  
មាន បញ្ហា អូ ទី សេសឹម នោះទេ គេន់ - 
តេ ដងឹថា  កនូ គត់ ពិបាក និយយ 
ឬក៏ និយយ ចេញ បាន ១មា៉ាត់ ៗ   
តេបើ បាន និយយ ចេញ បេរជា 
សេក ឡូឡា សេច តេ ចិត្ត គត់ 
ហើយ ភាគចេើន ពួកគត់ មាន- 
អារម្ម ណ៍ តប់ បេ ម ល់ ឆប់ ខឹង កេវ -  
កេធ។  មាន ឪពកុមា្តយ កមុារ មាន 
បញ្ហា អូ ទី សេសឹម ខ្លះ មានការ  ស្តយ- 
កេយ  ដោយ បានលើក  ឡើង ថា  
កូន គត់ មាន បញ្ហា អូ ទីសេសឹម នេះ 
ដោយសរតេ ពួកគត់ ឱេយ កូន លេង 
ទូរស័ព្ទ ស្មា ត ហ្វូ ន ឬក៏  tablet 

ចេើនពេក ពេល កនូ យំ ហុច ទរូស័ព្ទ  
ឱេយ លេង បាន ជា មានប ញ្ហ អូ ទ ីសេសឹម 
ហ្នឹងឬក៏ អ្នក   មើលថេទាំ កូនក្មេង 
នៅផ្ទះ ខ្ជិល មើល ក្មេង គេន់ ហុច 
ទូរស័ព្ទ ទៅ ឱេយ លេង បាន ហើយ។ 

ចំពោះ ការឱេយ កុមារ មើល ទូរស័ ព្ទ 
ឬក៏  tablet ចេើនពេក នេះ តេវូ បា ន 
លោកសេី ណេ ត ចនា្ថា នាយិកា 
អង្គការ  OIC Cambodia ដេល 
កំពុង ធ្វើ កិច្ចការងរ ជួយ ធ្វើឱេយ 
កមុារ អ ូទ ីសេសឹម  បាន បេសើរឡើង 
បាន មានបេសសន៍ថា៖«កុមារ 
មានប ញ្ហ អ ូទ ីសេសមឹ  គមឺាន សញ្ញា 
នេ បញ្ហា អ ូទ ីសេសមឹ  តាងំព ីកណំើត 
មក ម្លេ៉ះ មិនមេន ដោយសរតេ 
ការ ឱេយ កុមារ មើល ទូរស័ព្ទ ឬក៏  
tablet ចេើនពេក នោះទេ។ តេ 
ការដេល ឪពុកមា្តយ អា ណា ពេយា - 
បាល ឬ អ្នក មើលថេទាំ កុមារ ពេយា- 
យម  ឱេយមើល ទូរស័ព្ទ ឬក៏  Table t 
ចេើន ម៉ាង ពេក ចពំោះ កមុារ មាន 
បញ្ហា អូ ទី សេសឹម  គឺ កាន់តេ ធ្វើឱេយ 
កុមារ មានការ លំបាក ក្នុង ការ - 
បេសេ័យ ទាក់ទង និង ពិបាក 
យល់ បន្ថេមទៀត»។ 

លោកសេ ី ផ្តល ់អនសុសន ៍ថា អ្វ ី

ដេលជា ដំណោះសេយ  ចំពោះ 
កុមារ អូ ទីសេសឹម នេះ ឪពុកមា្តយ  
គួរតេ តាម ដន ការវិវឌេឍរបស់ 
កុមារ តូច តាំង ពី អាយុ កេម២ឆ្នាំ 
បេសិនបើ មា ន ការ សងេស័យថា  កូន  
របស់លោក អ្នក មាន កា រប មេ- 
បេួល យឺត  ក្នុងការ បេសេ័យ 
ទាក់ទង និង ការបេើ ភាស ពិបាក 
យល់  គួរតេ ស្វេង យល់ បន្ថេម និង 
រក សេវា គំទេ ចំពោះ សញ្ញា ដំបូង  
នេ កុមារ អូ ទីសេសឹម ជាជាង ហុច 
ទូរស័ព្ទឬក៏  Tablet ឱេយ មើល  ដើមេបី 
កុំឱេយ យំ។ 

មេយា៉ាងវិញទៀត កុមារ អូ ទី សេសឹម 
នេះ  តេូវបាន សលារៀន ឯកជន 
ខ្លះ មាន ការ  រីសអើង  មិន ទទួល 
កុមារ អូ ទី សេសឹម នេះ ទេដោយ ហេតុ  
ថា  ពិបាក មើល ឬក៏ កុមារ អូ ទី- 
សេសឹម ហ្នឹង ទៅ ឆឆៅ គេ ក្នុង ថា្នាក់ 
សេច តេ ហ្នឹង ចិត្ត។ អ៊ីចឹង សលា - 
ឯកជន  បាន បញ្ជូន កូនសិសេស 
 អូ ទី សេសឹម ហ្នឹង មក ផ្ទះ វិញ ហើយ 
មិនមេន តេ១សលា ទេ  គឺ មា្តយ 
កុមារ អូ ទី សេសឹម ហ្នឹង បាន បេប់ ថា ៖ 
« គត់ បានដក់៣សលា ឯក ជ ន  
មកហើយ តេ ទទួល បានតេ១ទេ 

ឯ២ទៀត  គ ឺមនិ ទទលួ តេម្តង ដចូ្នេះ 
ហើយ មា្តយ របស់ កមុារ អូ ទ ីសេសមឹ  ក ៏
សមេចចិត្ត ដក់ នៅ សលា រដ្ឋ វិញ 
ជាមួយនឹង គេ ហ្នងឹ ឯង ទៅបើ ទោះ- 
បីជា មានការ លំបា  ក ក៏ដោយ»។ 
នេះ បើតាម ស្តេី មា្នាក់ ដេល នៅកេបេរ 
ផ្ទះ ខ្ញុំ  មានកូន មាន បញ្ហា អូ ទី សេសឹម 
នេះ បាន រៀបរាប់ ដូច្នេះ។ 

យ៉ាងណាមិញឪពុកមា្តយ ធូរ - 
ធារ មួយចំនួនធំ បាន ពេយាយម ជួ យ 
កូនៗ ដេលមាន បញ្ហា អូ ទី សេសឹម 
នេះចំណាយ ពេលវេលា សេវ ជេវ  
ស្វេងរក ដំណោះសេយ និង 
ថវិកា ជាចេើន សមេប់ សលា - 
រៀន ឯកជនថ្លេៗដេលមាន អ្នក - 
ជនំាញ ជនបរទេស  ជយួ កមុារអ-ូ  
ទី សេសឹម នេះ និង អ្នក មើលថេទាំ 
កុមារ អូ ទី សេសឹម នេះ។

រឯី ឪពកុ មា្តយ ខ្លះ បានដក ់នៅ 
អង្គការ  CARITAS ដេលមាន 
អ្នកជំនាញ ជួយ អ ភ ិវឌេឍ   ការ រីក- 
លូតលាស់ របស់ កុមារ ក្នុង ការ - 
និយយ ពី ការ យល់ បេសេ័យ 
ទាក់ទង គ្នា និង មជេឈដ្ឋាន ទូទៅ 
កន្លងមក  គឺមាន កុមារ រីក លូត- 
លាស ់ បាន ខ្លះ វា អាសេយ័ទៅលើ 
បញ្ហា អ ូទ ីសេសមឹ ធ្ងនធ់្ងរ ឬក ៏តចិតចួ 
ផងដេរ។

បើតាម បេសសន ៍លោក មា៉ាក 
ចំរីន បេធាន ទីភា្នាក់ងរ អចលន - 
ទេពេយ មួយ ថា៖«ខ្ញុ ំមានការ សបេបា យ- 
រីករាយ ជាង អ្វីដេល ខ្ញុំ មាន  សព្វ - 
ថ្ងេនេះ បេសិនបើ កូនសេី ខ្ញុំ ដេល 
មនិមាន បញ្ហា អ ូទ ីសេសឹមឬក ៏បញ្ហា  
អូ ទី សេសឹម របស់គត់ តេវូ បាន បញ្ច ប់ 
ហើយ វិលតេឡប់ ដូច កុមារី ធម្មតា  
វញិ»។ លោក ចរំនី បន្ត ទៀតថា ៖ 
«ខ្ញុំ និង កេុមគេួសរ កាន់តេ 
សបេបាយ ចិត្ត ជាង នេះ នៅពេល 
ដេល សហគមន៍ កាន់តេ យល់ ដឹ ង  
ពី បញ្ហា អូ ទី ហេសឹ មហើយ រាជ រដ្ឋា -  
ភបិាល  បាន យក ចតិ្តទកុដក ់ ធ្វើ 
ឱេយ សេវា គទំេ ដល់ កមុារ អ ូទ ីសេសឹម  
កាន់តេ ទូលំទូលាយ ជាង នេះ»។

 បើទោ ះបីជា គោល នយោ បា យ   
របស់ រា ជ រដ្ឋាភិបាល ចំពោះ ការ - 
អប់រំ សមេប់ ទំាងអស់គ្នាក៏ដោ យ  
ក៏ បញ្ហា កុមារ អូ ទី សេសឹម ហ្នឹងមិន - 
ទាន់មាន អ្នកជំនាញ អូ ទី សេសឹម 
ជាក់លាក់  ដើមេបី ដោះសេយ នៅ 
សលា រដ្ឋ នៅ ឡើយ ទេ តេ មាន 
ត េ អ្នកជំនាញ អូ ទី សេសឹម  ជា ជនបរ-  
ទេស តិចតួចជួយ នៅតាម ស - 
លា  រៀន ឯកជន និង អង្គ ការជួយ 
កុមារ អូ ទី សេសឹម តេប៉ុណោ្ណោះ។

យ៉ាងណា ក្ដ ីកេសួង អប់រំ យុវជ ន 
និង កីឡា  បាន ចូលរួមចំណេក 
លើកស្ទួយ ក្នុងការ គំទេ ទៅលើ 
ការជួយ កុមារ ពិការ បញ្ញា ដេល  
អូ ទី សេសឹម ជា ផ្នេក មួយ នេ កុមារ 
ពិកា រ បញ្ញាតាមរយៈ ការ រេអង្គា ស 
ថវិកា ជាមួយ យុវតី ជី នី កូ ដើមេបី 
ជួយ កុមារ ពិការ បញ្ញា។ 

សរុប មកវិញសូមកំុ ចំា ដល់ ពេ ល  
មានកូន ឬក៏ សច់ញាតិ ជាទី - 
សេឡា ញ់ របស់  អ្នក មានប ញ្ហា អូ - 
ទី សេសឹម ទើប នាំគ្នា គិតថា   បញ្ហា  
អូ ទី សេសឹម វា សំខាន់។ 

ហេតុ ដូច្នេះ ហើយ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល  
គួរ យកចិត្តទុកដក់ ប ន្ថេ ម ទៀត  
ចំពោះ កុមារ អូ ទី សេសឹម នេះ ដើមេបី 
ជា ស្ពាន ចម្លង កុមារ អូ ទី សេសឹម  ឱេយ 
រួច ផុតពី ប ញ្ហា បេកា្លោយ បញ្ញា - 
ស្មារតី របស់ ពួកគេ  មក ដូចដើម 
វិញ  គឺ មានតេ ជួយផ្តល់ ថវិកាជាតិ 
បន្ថេម ទៅ លើ   កមុារ ពកិារ បញ្ហា នេះ 
ផង និង កៀរ គរ ជំនួយ បន្ថេម ពី 
សបេបុរ ស  ជនឱេយ ដូច ការអំពវនាវ 
បរិចា្ចាគថា្នា ំ  បង្ការ ជំងឺ កូ វីដថ្មីៗ នេះ 
ជាដើ ម  ។

ជាងនេះទៅទៀត  គឺ ការបណ្ត៉ាះ- 
បណា្តាល ជនំាញ អ ូទ ីសេសមឹ ចពំោះ 
និសេសិត ខ្មេរ ឬក៏ បង្កើត មុខវិជា្ជា 
ការពេយាបាល អូ ទី សេសឹម នេះ  នៅឯ 
សកលវិទេយាល័យ និង បង្កើត 
មជេឈ មណ្ឌល សមេប់ កុមារ អូ ទី- 
សេសមឹ តេម្តង។ រឯី ឪពកុមា្តយ ឬក ៏
អាណាពេយាបាល គួរតេ ស្វេង យ ល់ 
និង តាមដន បន្ថេម នៅពេល កុ មា រ  
កំពុងអភិវឌេឍកាយ សមេប ទា និង 
ស្មារតីជាពិសេស ការរៀន និយ យ 
នៅពេល កុមារ អាយុ កេម២ឆ្នាំ 
ជាជាង រក ដំណោះសេយ តាម - 
រយៈ  ការ ហុចទរូស័ព្ទ ឬក ៏ Tablet 
ឱេយ កុមារ មើល  ដើមេបីឱេយ បាត់ យំ 
ឬក៏ នៅ ស្ងៀម នោះ។ 

ដោយសរ បញ្ហា កុមារ អូ ទី- 
សេសឹម នេះ ពក់ ព័ន្ធ  ទៅនឹង ហេសេ៊នេ - 
ទិច (Genetic)ពី កំណើត ដូច្នេះ 
ការ ទទួល  ទាន រប ប អាហារ  ការ - 
ថេទំា មុន និង អំឡុង ពេល មាន ផ្ទេ - 
ពោះ និង សុខភាព ផ្លូវចិត្ត មាន- 
សរៈសំខាន់ ណាស់ សមេប់ 
មាតា  ក្នុង គេួសរ។

តាមរយៈ ទូរទសេសន៍  Channel 
News Asia ផេសាយ ពី ថ្ងេទី២៥ធ្នូ 
២០២០ថ្មីៗនេះបា ន  បង្ហាញ ពី ការ - 
បញ្ជាេប  ករណី កុមា រ  អូ ទី សេសឹម 
ឈ្មាះ Keith ទៅក្នុង សង្គម និង 
ការលូតលាស់ បណ្តើរ ៗ   របស់ កុមារ 
អូ ទី សេសឹមឱេយ លេង និ ង  រៀន ជាមួយ 
កុមារ ធម្មតា  ដេល បាន ជួយ ដើមេបី 
បំបាត់ ការរីស អើ ង  ចពំោះ កមុារអ-ូ  
ទី សេសឹម នៅក្នុង សហ គ មន៍  ។ 

ចំពោះ ករណី ជាក់ ស្តេង នៅ 
ពេល ដេល កុមារ អូ ទី សេសឹ ម តេវូបាន 
ពេយាបាល បាន តេឹមតេូវ ហើយ   គឺ 
គត់  ពូកេ ខា្លោំង ដូច អ្នក បេជ្ញ រូប-
វិទេយា Albert Einstein ជន ជា តិ 
អាល្លឺ ម៉ង់ និង កីឡាករ Lionel 
Messi លេបី លើ ពិភពលោក ជន - 
ជាតិ អា ហេស ង់ ទីន កំពុង លេង ឱេយ 
ក្លិប បា សេ ឡូ ណា៕
ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ

soprach.tong@phnom
penhpost.com
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 នៅ  សុី វុត្ថា  

 ភ្នំ ពេញៈ គណៈ កម្មា ធិការ 
ជាតិ រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នា ត ( គ . ជ . ប )  
បាន ចៃញ សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃទី  ៨  ខៃ មករា  ដោយ 
បាន អះអាង ថា ការ ចោទ- 
បៃកាន់ របស់ គណ បកៃស សម្ព័ន្ធ 
ដើមៃបី បៃជា ធិប តៃយៃយ  ( L DP )  
លើ ដំណើរ ការ ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត   
សមៃប់ ការធ្វើ បច្ចុបៃបន ភាព 
បៃចាំ ឆ្នាំ នៃ បញ្ជី ឈ្មាះ អ្នក បោះ- 
ឆ្នាត ឆ្នា ំ២០ ២០   ថា មន ភាព- 
មិនបៃ កៃតី នោះ គឺ ជា ការ ចោទ - 
បៃកាន់ គ្មាន មូល ដ្ឋាន គតិ យុត្ត ។  

 យោង តាម សៃច ក្តថី្លៃង  ការ ណ ៍
របស់   គ .ជ. ប   បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖  
« ចំពោះ ពាកៃយ បណ្ដឹង របស់ គណ- 

បកៃស សម្ពន័្ធ ដើមៃបី បៃជា ធិប តៃយៃយ 
ភាគ ចៃើន គឺ មិន មន ភ័ស្តុ តាង 
គត ិយតុ្ត គៃប ់គៃន ់នងិ គ្មាន អង្គ-  
ហៃតុ ចៃបាស់ លាស់   ដៃល បញ្ជាក ់
ថា  អ្នក ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត   ឬ  
កៃមុ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត   (  ក. ច. ប )  
ឬ អាជា្ញា ធរ ឃុំ   សង្កាត់   បាន 
បៃពៃតឹ្ត ខុស ពី បទ បញ្ជា  និង នីតិ-  
វិធី របស់  គ .ជ. ប  ឡើយ » ។  

 សៃច ក្ដី ថ្លៃង កា រណ៍ នៃះ បាន 
បញ្ជាក ់ថា   ស្ទើរ តៃ គៃប ់ការយិា- 
ល័យ ចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត ទទូាងំ 
បៃទៃស  នៅ ពៃល សង្កៃត- 
ការណ៍ នៅ ក្នុង ការិយា ល័យ ចុះ- 
ឈ្មាះ បោះ ឆ្នា ត   ភា្នាក់ ងរ គណ បកៃស 
ស ម្ព័ ន្ធ ដើមៃបី បៃជា ធិប តៃយៃយ   
បាន បង្ក ការ អុក ឡុក នៅ ក្នុង 
ការិយា ល័យ ចុះ ឈ្មាះ  ដោយ 

មន ការ ឈ្លោះ បៃ កៃក គ្នា ជា- 
មួយ មន្តៃី ចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត  
រួច ធ្វើ សកម្ម ភាព លួច ថតរូប- 
ភាព   ថត សំឡៃង   និង ទាញ 
កញ្ឆក ់យក ឯកសា របស ់សាម-ី 
ខ្លួន អ្នក ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត   
ដោយ ពុំ បាន សុំ ការ អនុ ញ្ញាត។  

 គ . ជ . ប  បាន សង្កៃត ឃើញ ថា   
ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្តើម ដក់ 
ភា្នាក់ ងរ គណ បកៃស នយោ បាយ  
គណបកៃស សម្ព័ន្ធ ដើមៃបី បៃជា- 
ធបិតៃ យៃយ  បាន ពៃយាយាម បង្កើត 
ជា បញ្ហា ផៃសៃងៗ   មិន ឈប់ ឈរ   
ដូច ជា   បង្កើត ទមៃង់ បៃើបៃស់ 
សមៃប់ ភា្នាក់ ងរ គណ បកៃសន- 
យោបាយ  ដើមៃបី សង្កៃត មើល 
ការ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត   ដៃល 
ទមៃង ់នៃះ ជាទមៃង ់ខសុ ព ីនតី-ិ 

វិធី របស់   គ . ជ . ប  គឺ ទមៃង់ បៃប 
បទ ពាកៃយ សុ ំចុះឈ្មាះ  ភា្នាក ់ងរ 
គណ បកៃស ន យោបា យ   (  ទ  . ១ ០០៧ )  ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍
របស់ គ . ជ . ប  បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖  
« ការ ពនិតិៃយ បញ្ជ ីឈ្មាះ  នងិ ការ- 
ចុះ ឈ្មាះ  និង កា រ ចុះ ឈ្មាះ 
បោះឆ្នា ត ឆ្នាំ ២០២០ បាន 
បៃពៃឹត្តទៅ ដោយ រលូន  និង 
ជោគ ជ័យ។   គ . ជ . ប   តៃ ក អរ 
យា៉ាង ខ្លោំង ចំពោះ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
ដៃល បាន សាទរ ចំពោះ លទ្ធផល 
ដ៏ ល្អ បៃសើរ នៃះ។  ប៉ុន្តៃ   គ.ជ. ប  
សោក សា្តាយ ដោយ គណ បកៃស 
សម្ព័ន្ធ ដើមៃបី បៃជា ធិបតៃយៃយ  
បដិ សៃធ មិន ទទួល សា្គាល់ លទ្ធ- 
ផល នៃ ការ ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត 
នៃះ ថៃមទា ំង មន កា រ តិះ ដៀ ល 

ស្អប់ ខ្ពើ មសា្ថាប័ន ជាតិ សាសន៍ 
ខ្លួន ឯង  រួ ម ម ន   គ . ជ . ប ដៃល 
ជា អាជា្ញា កណ្តាល  និង បាន 
បដិសៃធ កៃុម បៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ 
ផង ដៃ រ   »  ។  

 លោក   អុី  សំាង ឡៃង  អ្នក នំា- 
ពាកៃយ   LDP  បាន ចាត់ ទុក ថា  
សៃច ក្ត ីថ្លៃង ការណរ៍បស ់គ . ជ . ប   
បាន បង្ហាញ ពី លក្ខណៈ នយោ- 
បាយ  ដៃល បៃស ចាក ព ីតនួា ទ ី 
របស់ ខ្លនួ   ជា សា្ថា ប័ន មួយ មន ភាព -   
អ ពៃយា កៃតឹ  យុត្ត ិធម៌     និង ឯក រាជៃយ   
និង មិន មន គោល នយោបា យ 
គំ ទៃ គណបកៃស ណ មួយ ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « គត់ ( គ. ជ. ប )   
យូរៗ ទៅ ភ្លៃច តួនា ទី របស់ ខ្លួន   
ជា អាជា្ញា កណ្តាល  បាន កា្លោយ ជា  
អ្នក បៃឆំង ជា មួយ  LDP  បា ត់ 

ទៅហើ យ ហ្នឹង   ហើយ មួយ- 
ទៀត   សារ របស់ គត់  គ .ជ. ប   
ពោ រពៃញ ទៅដោយ ការ បំភ្លៃ 
ការ ពិត ជាចៃើន  បន្លប់ មតិ សា-
ធារណៈ ជា ចៃើន ឱៃយ យល់ ទៅ 
តាម គត់ ថា  LDP  ប្តងឹ មិន មន 
ភ័ស្តតុាង    ប៉ ុន្តៃ គត ់អត ់បាន ទៅ 
សុើប អ ង្កៃត ទៃ » ។         

 លោក   សម  គនា្ធា មី   នាយក- 
បៃតិ បត្តិ អង្គការ អពៃយា កៃឹត  និង 
យុត្តិ ធម៌   ដើមៃបី ការ បោះ ឆ្នាត 
នៅ កម្ពុជា  ហៅ កាត់  និច ហ្វិក  
ថ្លៃ ង ថា    អ្វី ដៃល   LDP  គៃ មន 
ភ័ស្តុតា ង ដៃល គណ បកៃស នៃះ 
បាន រក ឃើញ នូវ ភាព មិន បៃកៃត ី
តាម រយៈ ភា្នាក់ ងរ របស់ គៃ   
ហើយ អង្គ ការ សង្គម សុវីលិ ក ៏គៃ 
មើល ឃើញ ដូច គ្នា ដៃរ ៕

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ កៃមុ អ្នក ជំនាញ សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស អង្គការ សហបៃជាជាតិ  ៦ 
រូប  ស្នើ សំុការ បំភ្ល ឺពី  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង 
ការបរទៃស   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង« ការ- 
ចាប់ ខ្លនួ  ការ ឃំុ ខ្លនួ  ការ  បំភិត- 
បំភ័យ ការ ឈ្លប មើល  ការ គំរាម- 
កំហៃង  និង ការ បៃើ បៃស់ កម្លោងំ 
ហួស ហៃតុ  បៃឆំង នឹង អ្នក ការ- 
ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស កម្ពជុា»ចំនួន ១ ៥  
រូប ។ បុ៉ន្តៃ មន្តៃ ីកម្ពជុា ពនៃយល់ ថា  
វិធានការ ទំាង នោះ តៃវូ បាន ធ្វើ - 
ឡើង  សៃប តាម ចៃបាប់ កម្ពជុា។

ក្នងុ លិខិត  កមៃស់ ១៧ ទំព័រ 
កៃមុ អ្នក ជំនាញ សិទ្ធ ិមនុសៃស    ដៃល 
រួម មន ទំាង លោក សៃ ីរូ៉ណ ស្មុតី 
អ្នក រាយករណ៍ ពិសៃស អំពី សា្ថាន - 
ការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា 
បាន សម្តៃង ការ ពៃយួ បារម្ភ  ចំពោ ះ   
ការ ឃំុ ខ្លនួ  និង ការ ចោទ បៃកាន់ 
លើ អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស កម្ពជុា 
រួ ម ទំាង សៃ្ត ីជា អ្នក ការពារ សិទ្ធ ិមនុ សៃស 
និង អង្គការ សិទ្ធ ិសៃ្ត ីមួយ ចំនួន  ក្នងុ 
ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ ការ ពារ 
សិទ្ធ ិមនុសៃស  និង ការ អនុវត្ត សិទ្ធ-ិ 
សៃរី ភាព  របស់ ពួក គៃ ក្នងុ ការ ជួប 
បៃជំុ ដោយ សន្តវិិធី  សិទ្ធ ិសមគម  
និង សៃរីភាព ក្នងុ ការ បញ្ចៃញ មតិ ។

កៃមុ អ្នក ជំនាញ   អង្គការ សហ - 
បៃជា ជាតិ ក៏ សម្តៃង ការ ពៃយួ បារ ម្ភ 
ផង ដៃរ  ចំពោះ ការ ដក់ ជា បទ- 
ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ នូវ មធៃយា បាយ 
ដៃល អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស បៃើ - 
បៃស់  ដើមៃបី អនុ វត្ត ការ ងរ របស់ - 
ខ្លនួ ។ ការ ធ្វើ ដូច្នៃះ  ជា ការ រារំាង 
ដល់ សមត្ថ ភាព របស់ ពួក គៃ ក្នងុ- 
ការ រាយ ការណ៍  និង ការ តសូ៊ មតិ 
បៃឆំង នឹង ការ រំលោភ សិទ្ធ ិមនុ សៃស  
នៅកម្ពជុា។ ពួក គៃ ក៏ មន ការ ពៃ ួយ -   

បារម្ភ ផង ដៃរ ចំពោះ របាយ ការ ណ៍ 
ដៃល អះ អាង ពី ការ បុ៉ន ប៉ង រា រំាង 
អ្នក ការ ពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស  ក្នងុ ការ- 
តាម ឃ្លោ ំមើល បាតុ កម្ម អហិ ងៃសា ។

នៅ ក្នងុ លិខិត ដដៃល កៃមុ អ្នក- 
ជំនាញ បាន លើក ឡើងដោយ  
លម្អតិ  ករណី ចាប់  ខ្លនួ លោក   រុ៉ង 
ឈុនសមជិក កៃមុ បៃកឹៃសា ឃ្លោ ំមើ ល  
កម្ពជុា  ករណី វាយ ទៅ លើ លោក - 
សៃ ី អ៊ុក ឆយាវី ករណី ចាប់  ខ្លនួ 
សកម្មជន មតា ធម្មជាតិ កៃុម 
សកម្មជន ខ្មៃរ ថាវរៈ និង សម គម 
សម្ពន័្ធ និសៃសិត បញ្ញ វន្ត ខ្មៃរ ។ កៃ ពី 
នៃះ  ក៏ មន ការ រៀប រាប់ អំពី ការ គំរា ម 
ដក   សហ ព័ន្ធ សហ ជីព កម្ព ុជាពី 
បញ្ជ ី ដោយសារ ការ តវា៉ា រឿង រោង- 
ចកៃ បិទទា្វារ មិន ផ្ដល់ សំណង សម - 
រមៃយ ការគំរាម កំហៃង  លើ សហ - 
ជីព នៃ កៃមុ អ្នក បៃមូល  សំរាម     
កៃមុ  ហុ៊ន  សីុនទៃ ី និង លើ សហព័ន្ធ 
សហ ជីព កម្មករ និយោ ជិត  វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពជុា ពៃម ទំាង ករ ណី  
មួយចំនួន ទៀត។

លិខិត រួម នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដោយ 
អ្នក ជំនាញ សិទ្ធ ិមនុសៃស  ក្នងុ វិស័យ 
ចំនួន ៦រូប កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១០ វិច្ឆ ិកា 
ឆ្នា២ំ០២០  បុ៉ន្តៃ ទើ បតៃ តៃវូ បាន 
បញ្ចៃញ  ជា សាធារណៈ នៅ ថ្ងៃទី  ៨ 
មករាឆ្នា ំ២០២១។ រាជ រដ្ឋា ភិបា ល 
កម្ពជុា មិន ទាន់ បាន ឆ្លើយ តប នៅ 
ឡើយ ទៃ។  នៃះ  បើ តាម កៃមុការ - 
ងរ ព័ត៌មន  របស់  ការិយា ល័យ  
ឧត្តម ស្នង ការ  អង្គ ការ សហ បៃជា- 
ជាតិ   ទទួល  បន្ទុក  សិទ្ធិ  មនុសៃស 
OHCHR បៃចំា កម្ពជុា។

កៃមុ អ្នក ជំនាញ សរសៃរ ថា៖ 
«បុគ្គល គៃប់ រូប  មិន គួរ តៃវូ បាន 
ចាប់ ខ្លនួ  ឬ ផ្ដនា្ទា ទោស ពៃហ្មទណ្ឌ  
ដោយ សារ តៃ ការ ចូលរួម ដោយ - 
សារ តៃ ការ ជួប ជំុ  ដោយ សន្ត ិវិធី 
នោះ ទៃ។ ការ បៃើ បៃស់ កង កម្លោងំ 
ហួស ហៃតុ  បៃឆំង នឹង ការ អ្នក- 
ការពារ សិទ្ធ ិមនុសៃស  និង អ្នក ដៃល 
ចូលរួម ក្នងុ ការ ធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ 
សន្តវិិធី ក៏ ជា មូលហៃតុ នៃ   ក្ដ ីបារម្ភ 
ដ៏ ខ្លោងំ ផង ដៃរ»។

ក្នងុ នាម ជា អ្នក ទទួល អាណត្តិ 
ពី  កៃមុ បៃកឹៃសា សិទ្ធ ិមនុសៃសអង្គការ 
សហបៃជាជាតិ កៃមុ អ្នក ជំនាញ  
លើ ក ឡើង ថា ពួក គៃ មន ភារកិច្ច 
ស្នើ សំុ ការ បំភ្ល ឺរាល់ ករណី ទំាង អស់  
ដៃល ស្ថតិ ក្នងុ ការ យក ចិត្ត ទុក ដ ក់ 
របស់ពួក គៃ។ កៃមុ អ្នក ជំនា ញ ស្នើ- 
សំុ ឱៃយ រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា  បំភ្ល ឺចំនួន 
៨ចំណុចរួម មនព័ត៌មនអំពី ករ ណី 
ទំាង អស់ នៃះ អង្គហៃតុ  និង អង្គ - 
ចៃបាប់ នៃ ការ ចាប់ ខ្លនួ ការ សមៃច 
ឃំុ ខ្លនួនិង ចោទបៃកាន់និង បំបៃ ក 
បាតុកម្ម  និង ការ ឆៃក ឆៃរ និ ងការ- 
រារំាង មួយចំនួន ទៀត។

លោក កុយ គួង អ្នក នំា ពាកៃយ 
កៃសួងការបរទៃស និង សហ - 
បៃតិបត្តកិារ អន្តរជាតិ មិន អាច  
ទាក់ ទង សំុ ការអតា្ថាធិបៃបាយតប  
លើ លិខិត នៃះ បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១០ មករា។ 

បុ៉ន្តៃ លោក ជិន ម៉ាលីន អ្នក នំា - 
ពាកៃយ កៃសួង យុត្តធិម៌ ថ្លៃង ថា ក្ដ ី- 
បារម្ភ ទំាង នៃះ  គឺ ជា រឿង ធម្មតា  

ក្នងុ អាណត្ត ិរបស់ ពួក គត់  កាល 
ណ គត់ ទទួល បាន ការ តវា៉ា មន 
បណ្ដងឹ ឬ របាយការណ៍  ដៃល ផ្ញើ 
ទៅ គត់។ កម្ពជុា នឹង ធ្វើ ការ បញ្ជា ក់ 
ជូន ទៅ ពួក គត់ ។ 

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា សំណំុ - 
រឿង ដៃលកៃមុ អ្នក ជំនា ញ លើក - 
ឡើង គឺ កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ នីតិ វិធី របស់ 
តុលាការ បនា្ទាប់ ពី សមត្ថកិច្ច បាន 
ចាត់ វិធានការ   ដោយ មន ភ័ស្ត-ុ 
តាង រឹង មំ ។ សកម្មភាព របស់ អ្នក 
ដៃល មន ឈ្មាះ  ក្នងុ លិខិត នៃះ  
មិន មៃន ជា ការ ការពារ សិទ្ធ ិសៃរី - 
ភាព និង ជា សកម្មភាព ដៃល 
អនុញ្ញាតដោយ ចៃបាប់ និង រដ្ឋ ធម្ម - 
នុញ្ញ នោះ ទៃ។ 

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖«សកម្ម - 
ភាព ទំាង អស់ នោះ តៃវូ បាន បញ្ញត្ត ិ 
ក្នងុ ចៃបាប់ ថា  ជា បទ ល្មើស ហើយ 
សមត្ថកិច្ច មន មូលដ្ឋាន  មន 
ភ័ស្ត ុតាង មន សក្ខកីម្ម រឹង មំ  ក្នងុ- 
ការ ដក់ បន្ទុក  និងដំណើរ ការ 
នីតិវិធី តាម ផ្លវូ តុលាការ។ កៃមុ 
ដៃល រង ការ ចោទ បៃកាន់ នោះ ទៃ  
ដៃល មិន មន មូលដ្ឋានតាម ផ្លវូ- 
ចៃបាប់ សក្ខកីម្ម រឹង មំ  ក្នងុ ការ ដោះ 
បន្ទកុ  តតំាង នឹង ការ ចោទ នោះ 
កៃ តៃ ពី ការ ចោទបៃកាន់ ថា  គៃ 
រំលោភ  សិទ្ធ ិគៃ រឹត តៃបិត សិទ្ធ ិ សៃរី - 
ភាព បញ្ចៃញ មតិ និង សិទ្ធ ិសៃរី- 
ភាព ផ្នៃក នយោបាយ»។

ករណី ទំាង អស់ ដៃល តៃវូ បាន 
លើក ឡើង  ក្នងុ លិខិត នះ  តៃវូ បាន 
កម្ពជុា បំភ្ល ឺ  ជា ចៃើ នដង រួច ហើយ 
បុ៉ន្តៃ  ការ ចៃញ លិខិត ជា ថ្ម ីនៃះ ទំន ង 
ជា ធ្វើ ឡើង  ដោយសារ តៃ កៃមុ អ្នក 
ជំនាញ សិទ្ធ ិមនុសៃស ទំាង ៦ រូប នៃះ 
បន្ត ទទួល បាន លិខិត ពី អ្នក តវា៉ា 
ដៃល ជា សាច់ ញាតិ អ្នក ជាប់ ឃំុ និ ង  
ពី សង្គម សីុវិល។ ដូច្នៃះ  ហើយ បា ន  

កៃមុ អ្នក ជំនាញ តៃវូ តៃ បំពៃ ញ  កិច្ច 
របស់ គត់  ដោយ សំុ ឱៃយ កម្ពុជា  
បក សៃយ លើ ករណី ទំាង នៃះ បន្ត 
ទៀត ។ នៃះ ជាការ លើក ឡើង 
របស់ លោក ម៉ាលីន។

យា៉ាង ណ ក៏ ដោយលោក បញ្ជា ក់  
ថា៖ «ការ បង្ហាញ ក្ដ ីកង្វល់  ការ សំុ 
ការ បំភ្ល ឺ នៃះ មិន មន ផល បៃយោ - 
ជន៍អ្វ ី ដៃល អាច ជួយ ដល់ អ្នក ជា ប់  - 
ឃំុ ទៃ។ អ្វ ីដៃល មន បៃយោ ជន៍  គឺ 
ចូលរួម ក្នងុ ដំណើរការ នីតិវិធី របស់ 
តុលាការ បង្ហាញ ភ័ស្តតុាង រឹងមំ 
ក្នងុ ការ ដោះ បន្ទកុ ថា ពួក គៃ មិន 
មន ពិរុទ្ធ ដូច ការ ចោទ។ កន្លង ទៅ 
មិន មន មូលដ្ឋាន ផ្លវូ ចៃបាប់ រឹង មំ  
ដើមៃបី ដោះ បន្ទកុ ទៃ មន តៃ មូល-  
ដ្ឋាន រឹងមំ របស់ សមត្ថកិច្ច ក្នងុ ការ- 
ចោទបៃកាន់ ពួក គៃ»។

បើ តាម លោក ម៉ាលីន លិខិត 
របស់លោក សៃី ស្មុីត និង អ្នក- 
ជំនាញ សិទ្ធ ិមនុសៃស  តាម វិស័យ  
ចំនួន ៥ រូប ផៃសៃង  ទៀត ធ្វើឡើង ក្នងុ 
រូបភាព ជា ទសៃសនៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ 
ដូច្នៃះ សា្ថាន បៃសក កម្ម អចិនៃ្តយ៍ 
កម្ពជុា   បៃចំា អង្គ ការ សហ បៃជា- 
ជាតិ  នៅ ហៃសឺុណៃវ  នឹង ឆ្លើយ តប  
និង ពនៃយល់ ដល់ អ្នក ជំនាញ សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស តៃឡប់ ទៅ វិញ។

សមៃប់ ករណី លោក រុ៉ង ឈុន 
ដៃល បាន ចុះ ទៅ ពៃដំៃន កម្ពជុា - 
វៀតណម ក្នងុ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុ ំ ហើយ 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មន ដៃល 
អាជា្ញាធរ ចាត់ ទុក ថា  ជា ការ ញុះ- 
ញង់ នោះ សាលា ដំបូង រាជ ធា នី- 
ភ្នពំៃញ  នឹង បើក សវនាការ នៅ 
ថ្ងៃទី ១៥ មករា ខង មុខ នៃះ ពី 
បទ ញុះ ញង់ បង្ក ឱៃយ មន ភាព វឹក វរ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សន្តសុិខជាតិ។ នៃះ 
បើ តាម លិខិត អញ្ជើញ មៃធាវី រប ស់ 
ពៃះរាជ អាជា្ញារង សៃង ហៀង ៕

ពល រដ្ឋ តវ៉ា នៅ មុខ ការិយា ល័យ  UN ទាម ទារ ឲេយ ជួយ អន្តរាគមន៍ ដោះ លេង លោក រុ៉ង ឈុន  កន្លង មក ។ រូបថតហ៊ាន រងៃសី 
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
មាន រោង ចកៃ  សហគៃស  ក្នងុ 
វិស័យ កាត់ដៃរ និង ផលិត សៃបៃ ក- 
ជើង  ចំនួន  ១២៩   បាន បិទទ្វារ   
លៃង ដំណើរ ការ    ធ្វើ ឱៃយ កម្ម ករ 
និយោជិត ជាង ៧ មឺ៉ន  នាក់  រង ផ ល-  
ប៉ះពាល់  ។ ប៉៉ន្តៃ ជា មួយ គ្នា នៃះ 
ក៏ មាន រោង ចកៃ ថ្មី ចំនួន ១១២  
បាន បើក  ដណំើរ  ការហើយ បា ន 
ផ្តល់ ការ ងារ ជាង ២មឺ៉ន នាក់ ដ ល់  
កម្មក រ  វិញ ដៃរ ។  

លោក ហៃង សរួ    អ្នក នាពំាកៃយ  
កៃ សួង ការងារ និង បណ្តះុ បណ្តា ល 
វិជា្ជាជីវៈបាន ថ្លៃង បៃប នៃះ បៃប់ - 

ភ្នំពៃញ ប៉៉ស្តិ៍ កាល ពីមៃសិល មិញ  
ដោយ លោក បញ្ជាក់ ថា ការ បិទ- 
ទ្វារ រោងចកៃ សហគៃសចនំនួ 
១២៩ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ- 
សារ  តៃ  ការរីករាលដាលនៃ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស  និង 
នៅ លើ  សកល លោក បាន ធ្វើ ឱៃយ 
កម្មករ និយោ ជិត ចំនួន៧១ ២ ០  ២ 
នាក់ (សៃី ៥៧ ៧៩៤ នាក់) 
រង ផ ល ប៉ះពាល់។ 

ប៉ន៉្តៃ លោក ហៃង សរួ  បញ្ជាក ់
ថា  ទន្ទឹមនឹង ការ បិទ រោង ចកៃ 
១២  ៩  នៃះ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ដដៃល  
កម៏ាន រោង ចកៃ កាត ់ដៃរថ្ម ីចនំនួ 
១១២ រោង ចកៃបាន បើក ដំណើរ-  
ការ ដៃរ ដៃល រោង ចកៃ ថ្មីទំង- 

នៃះ  បាន បង្កើត ការងារ ដល់ កម្ម ករ 
និយោ ជិត ចំនួន ២៣ ២០៨ 
នាក់ (សៃី ១៧ ៦៣៨ នាក់) 
ផង ដៃរ ។ លោកមាន បៃសាសន ៍
ថា ៖ «សា្ថាន ភាព ទទូៅ នៃវសិយ័ 
ការងារគឺបាន តៃឡប់ មក រកភា ព  -   
បៃសើរ ឡើង វិញ បន្តចិ ម្ដង  ៗហើ យ  
គិត រហូត មក ដល់ ដើម ឆ្នា២ំ០ ២  ១ 
នៃះ។  វិស័យ កាត់ដៃរ ទំង មូល 
នៅ កម្ពជុា អាច នឹង វិល មក បៃកៃ - 
តី ភាព វិញ កៃយ ពៃល វិបត្តិ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ចប់» ។

លោក បា៉ាវ ស៉ីណ បៃធាន 
សម្ព័ន្ធ សហជីព ចលនា កម្មករ 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ  ប៉ស៉្តិ៍ ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា ចាប់ តាំង ពី លោក បាន 

ចលូ បៃឡកូ ក្នងុ ការងារ ដៃល ធ្វើ 
ការ ពាក់ ព័ន្ធនឹង វិស័យ កាត់ដៃរ 
និងធ្វើ ការ ចៃើន ជាមួយ នឹង កម្ម ក រ 
និយោ ជិត  នៃះជា លើក ទី ២  ហើ យ 
ដៃល មាន រោង ចកៃ ជាចៃើ ន បា ន   
បិទទ្វារ  និង ប៉ះ ពាល់ កម្មករ ចៃើ ន  
ដូចនៃះ។ លោក ថា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០០៨បៃទៃស កម្ពជុា ក៏ដូច ជា  
ពិភព លោក បាន ជួប នូវ វិបត្ត ិសៃ ដ្ឋ  - 
កិច្ច  ដៃល ពៃលនោះ មាន រោង- 
ចកៃ ជាចៃើន បាន បិទ ទ្វារនិង មា  ន 
ថៅកៃ  ជាចៃើនក៏បាន រត់ ចោល 
រោង ចកៃ ប៉៉ន្តៃមួយ រយៈ បនា្ទាប់ ម ក   
ក៏មាន ការ ងើប ឡើងវិញ។

 លោក សី៉ណ ថ្លៃងថា៖«សមៃ  ប់  
ឆ្នាំ ថ្មី...តទៅទំព័រ  ៦ 

តពីទំព័រ  ១...អន្តរ កៃសួង ដើមៃបី 
ពិភាកៃសា លើ ការ កៃ សមៃលួ លក្ខណ- 
សមៃបត្ត ិនៃ គោ ល  នយោ បាយ ភូមិ- ឃំ៉- 
សងា្កាត់ មានស៉វត្ថិ ភា ពដឹក នាំ ដោយ 
លោក  ស ខៃង  ឧបនា យក រដ្ឋ មនៃ្តី 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង មហា ផ្ទៃ  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី៨  ខៃមករា   នៅ ទី ស្ដី ការ កៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ ។ គោល នយោ បាយ ភូមិ - ឃ៉ំ  
មាន ស៉វត្ថិ ភាព ដៃល រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
បាន ដាក់ចៃញ  ឱៃយ អន៉ វត្ដ កាល ពី 
អំឡុង ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០ ១០  មាន- 
លក្ខណសមៃបត្ដិ ចំនួន ៥  គឺ  ១  គ្មាន 
សកម្ម ភាព លចួ  ឆក ់ ប្លន់ គៃប់ បៃភៃទ  
២  គ្មាន ការ ផលិ ត  ការ ចៃក ចាយ និង 
បៃើ បៃស់ គៃឿ ង  ញៀន ខ៉ស ចៃបាប់  ៣ 
គ្មាន អំពើ អនា ចារ ការ ជួញ ដូរ សៃ្តី  
និង ក៉មារ  និង អំពើ ហិងៃសា ក្នងុ  គៃសួារ  
៤  គ្មា ន  ក្មៃង ទំនើង  និង ៥  គ្មាន ការ- 
លៃងលៃបៃង ស៉សីង គៃប ់បៃភៃទ ការ- 
បៃើ បៃស់ អាវ៉ធ ខ៉ស ចៃបាប់ និង បទ- 
ល្មើស គៃប់ បៃភៃទ ។

ចណំៃកសៃច ក្ដ ីពៃង គោល នយោ- 
បាយ  ភមូ-ិឃ៉-ំសងា្កាត់ មាន ស៉វត្ថ ិភាព  
ដៃល អន្តរ  កៃសួង ទើប កំណត់  ឡើង 
វិញ នៃះ មាន ៨ គឺ  ១  គ្មាន បទ ល្មើស 
គៃប់ បៃភៃទ  ពិសៃស សកម្ម ភាព  
លួច  ឆក់  ប្លន់ ។ ២គ្មាន បទ ល្មើស 
 គៃឿ ងញៀន។  ៣  គ្មាន អពំើ អានាចារ 
គ្មាន ការ ជញួ ដរូ មនស៉ៃស  ព ិសៃស សៃ្ត ី 
នងិ កម៉ារ  គ្មាន អពំើហងិៃសា ក្នងុ គៃសួារ   
គ្មាន ក្មៃង ទំនើង។ ៤  មាន  អនា ម័យ  
មាន សោភណភាព ល្អ  និង បរិ សា្ថាន 
ល្អ។ ៥  ឆ្លើ យតប បាន ទន់ ពៃល- 
វៃលា ចពំោះ គៃះ មហន្ត រាយ  ករណ ី
បៃធានស័ក្ដិ  និង រាល់ ជំងឺ  ឆ្លង រាត- 
តៃបាត កាច សាហាវ បៃកប ដោយ  បៃសិទ្ធ- 
ភាព ។ ៦  ផ្ដល់ សៃវា រដ្ឋ បាល  និង 
សៃវា សាធា រណៈ បៃក បដោយ 
 គ៉ណ ភាព  តមា្លា ភាព  និង ទទួល  
បាន ជំនឿ ទ៉ក ចិត្ត។  ៧  ដោះសៃ យ  
វិវាទ នៅ មូល ដា្ឋាន កៃ បៃព័ន្ធ ត៉លា- 
ការ  បៃកប ដោយ គ៉ណ ភាព  និង 

បៃសិទ្ធ ភាព  និង  ៨  គ្មាន គៃះ ថា្នាក់ 
ចរា ចរណ៍ ។

លោក  ស  ខៃង  ថ្លៃង ក្នុង ពៃល  
ដឹកនាំ កិច្ច បៃជ៉ំ អន្តរ កៃសួង   ថា  
គោល នយោ បាយ ភូមិ-ឃ៉ំ  មាន- 
សវ៉ត្ថ ិភាព  តៃវូ បាន អន ៉វត្ត រយៈពៃល 
បៃមាណ ១០ ឆ្នាំ កន្លង មក  ទទួល- 
បាន ការ គំទៃ  និង ចូល រួម ចៃើនជា- 
ពិសៃស   អន៉  វត្ត បាន ខ្ជាប់ ខ្ជនួ ពី គៃប់ 
កៃសួង សា្ថាប័ន រដ្ឋ បា ល   ថា្នាក់ កៃម 
ជាតិ  និង បៃជា ពល រដ្ឋ ។  

ចំណៃក ការ កៃ សមៃួល សៃចក្ដី - 
ពៃង គោល នយោ បាយ  ភូមិ- ឃ៉ំ- 
សងា្កាត ់មានសវ៉ត្ថ ិភាព ឡើង វញិ នៃះ  
គ ឺជា ការ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព  លើ គោល- 
នយោបាយ  ដៃល ចាំបាច់ ឱៃយ សៃប 
ទៅ នឹង បញ្ហា ថ្មីៗ និង  កម្ម វិធី នយោ - 
បាយ  របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបា ល រួម នឹង   
ផៃន ការ យ៉ទ្ធ សា ស្តៃ  របស់ កៃសួង 
សា្ថាប័ ន  នីមួយ ៗ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ពៃល នៃះ  យើ ង 
សរសៃរ គោល នយោបាយ ភូមិ - ឃ៉ំ  -  
សងា្កាត់ មាន ស៉វត្ថិ ភាព  ហើ យ ការ- 
ថៃម សងា្កាត ់នៃះ  គ ឺដោយ សារ បណ្តា  
កៃង៉  តាម ខៃត្ត ក៏មាន សងា្កា  ត់ ដៃរ  មៃយ៉ាង 
នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ក៏ មាន សងា្កាត់ 
ដូចគ្នា ដៃរ ។  គោល នយោ បាយ នៃះ  
បាន សរសៃរ ចៃបាស់ ៗ  គ្មាន ពាកៃយ បងា្ការ  
ល៉ប បំបាត់  ឬ កាត់ បន្ថយ អ្វី ទៃ »។ 

លោក  ស ខៃង   ពនៃយល់ ថា  ការ- 
ដាក់ ចៃបាស់ៗ នូវ អ្វី ដៃល ចង់ បា  ន ក្នងុ 
គោល នយោបាយ នៃះ គឺ ដើ មៃបី  បញ្ចប់ 
ភាព សៃ ពៃច សៃពិ ល  ។  ដូច្នៃះ គោល- 
នយោ បាយ កៃ សមៃួ ល ឡើង វិញ នៃះ 
បាន កំណត់ ឱៃយ ចៃបា ស់  តៃ ម្ដង  ដូច ជា 
ពាកៃយ «គ្មាន បទ ល្មើ ស គៃប ់បៃភៃទ »ជា- 
ពិសៃស សកម្ម  ភាព លួច ឆក់ ប្លន់  ឬ 
« គ្មាន បទ ល្មើ ស  គៃឿង ញៀន» ជា ដើម 
ក្នុង គោ លន យោបាយ នៃះ  ក៏ មាន 
ផ្នៃក បនា្ទាប់ ពនៃយល់ យ៉ាង លម្អិត ដៃរ ។

លោក អំ សំអាត នាយករង អង្គ- 
ការ លីកាដូ បាន គំទៃ គោល  នយោ - 

បាយ នៃះ   ដោយ ថ្លៃង ថា   គោល- 
នយោ បាយ ភូមិ -ឃ៉ំ មាន ស៉វត្ថិ ភាព  
របស ់រាជ រដា្ឋា ភបិា ល នៃះ ល្អ ស មៃ ប ់
បៃ ជា ពល រដ្ឋ  ក្នុង មូល ដា្ឋានធ្វើ ឱៃយ   ការ- 
រស់ នៅ បៃកប ដោយ ភាព ស៉ខ ដ៉ម- 
រមនា  សន្តិស៉ខ  ស៉វត្ថិ ភាព  និង បរិ- 
សា្ថាន ល្អ ។  ប៉៉ន្តៃ បើ  មើល ទៅ លើ ការ-  
អន៉ វត្តជាក់ ស្តៃងរបស់ មន្តៃ ីមូល ដា្ឋា ន 
មួយ ចំនួន គឺ មិន ទន់ ឆ្លើយ ត  បតាម 
គោល នយោ បាយ នៃះ នៅឡើយ ទៃ ។ 
លោកថា ៖« បៃជា ពល រដ្ឋ មួយ ចំនួន  
នៅ តៃ លើក ឡើង ពី បញ្ហា មួយ ចំនួន 
ដូច ជា  ករណី គៃឿង ញៀន  ដៃល 
បច្ចុបៃបន្ន គឺ រីក រាល ដាល ដល់ ជន  បទ   
លៃបៃ ង   សី៉សង មួយ ចំនួន នៅ បន្ត កើត - 
មា ន ឡើង ចោរកម្ម មយួ ចនំនួ  នៅ   តៃ 
កើត មាន ឡើង »។ 

បើតាម លោក សំអាត សហ - 
គមន៍ ដីធ្ល ី និង អង្គ ការ សង្គម សី៉វិ ល  
មយួ ចនំនួ លើក ឡើង ថា  ពៃល ពកួ  គៃ 
ច៉ះ បំពៃញ ការងារ  ឬ ជួប ជ៉ំគ្នា ដើមៃបី 
ការ ងារ   សហ គមន៍ គឺ តៃង តៃ មាន 
អាជា្ញាធរ មូល ដា្ឋាន ច៉ះ ទៅ ដល់  និង 
ឃ្លា ំមើល សកម្ម ភាព។   ពកួ គៃ ចង ់ឱៃយ 
អាជា្ញា ធរ យក ពៃល វៃលា ទងំ នៃះ ទៅ 
យក  ចិត្ត  ទ៉ក ដាក់ ដើមៃបី ការពារ ផល- 
បៃយោ ជន៍ មូល ដា្ឋាន និង ការពារ ស៉វត្ថ ិ- 
ភា  ពសន្ត ិស៉ខ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ វិញ         
ដូ ច   ជា ការ បងៃ្កាប  បទ ល្មើស គៃឿ ង- 
ញៀន  និង  បទ ល្មើស  ដៃល កើត ក្ន ុង 
មូល ដា្ឋាន  ឱៃយ កាន់ តៃ មាន បៃសិទ្ធ ភាព  
តាម គោល នយោ បាយ  ភូម -ិ ឃ៉ំ  មាន 

ស៉វត្ថិ ភាពវិញ ទើ ប ជា ការ ល្អ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា ៖«ដើមៃបី ឱៃយ 

គោល នយោ បាយ ភូមិ-ឃំ៉  មា នស៉វត្ថ ិ- 
ភាពមាន បៃសិទ្ធ ភាព ទ ល់  តៃ  មនៃ្តី    
មូ ល  ដា្ឋា ន ចូល រួម អន៉វត្ត ឱៃយ បាន  
ពៃញ លៃញ  និង មាន ការ ចូល រួម 
ពីបៃជា ពល រដ្ឋ  និង មាន ទំន៉ក ចិត្ត ពី 
ពល រដ្ឋ»។

យោង តាម សៃចក្ដី ពៃង   ដៃល 
ភ្នពំៃញ ប៉៉ស្ដិ៍ ទទួល បាន ពីមៃសិល មិ ញ  
គោល នយោ បាយ  ភូមិ - ឃំ៉- សងា្កា ត់  
មាន ស៉វត្ថ ិភាព វិញ នៃះ មាន គោ ល -  
បំណង បន្ត កសាង  និង ពងៃឹង សន្តិ - 
ស៉ខសណ្តាប់ ធា្នាប់ សង្គមលើក កម្ព ស់  
អនា ម័យ  បរិសា្ថាន  ស៉ខ៉ មាល ភាព 
បៃជា ជន  និង កា ត់  បន្ថយ គៃះ ថា្នាក់ 
ដៃល បណ្តាល មក ពី គៃះ មហន្ត - 
រាយ និង ជំងឺ  ឆ្លង រាត តៃបាត គៃប់ កាល ៈ - 
ទៃសៈ ពៃម ទងំ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ មា ន  
ការ ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ បៃ ព័ន្ធ 
ត៉លាការ  នៅ មូល ដា្ឋាន ផង ដៃរ ។

គៃប់ ចំណុច នៃ គោល នយោ បា យ   
នៃះ  គឺដើមៃបី បង្ក ភាព អន៉ គៃះ ដល់ 
ដំណើរ ការ អភិ វឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច  សង្គម- 
កិច្ច នៅ មូល ដា្ឋាន  និង ឈា ន ទៅ បង្កើន 
លៃបឿន នៃ ការ កាត់ បន្ថ យ  ភាព កៃីកៃ  
ពៃម ទងំ កសាង បាន ជា កមា្លាងំ សរប៉  
វិធាន ការ សរ៉ប  និង មធៃយ បាយ សរ៉ប  
ដោយ បំផ៉ ស ឱៃយ មាន កិច្ចស ហការ ចូ ល -   
រួម ជា  មួយ សមត្ថ កិច្ច ផ្នៃក សាធា រណៈ  
ផ្នៃក ឯក ជន ផ្នៃក ពាក់ព័ន្ធ  និង បៃជា - 
ជន ទូ ទំង បៃទៃស ៕

ឃុត សុភចរិយា  

កណ្ដាលៈ ម ន្តៃី នគរ បាល 
បាន អះ អាង ពីមៃសិល មិញ ថា ជ ន 
តៃូ វចោទ មា្នាក់ ក្នុង  ចំណោម  គ្នា  
៥ នាក់ តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ភា្លាម ៗ   
បនា្ទាប់ ពីប៉ រ ស រូប នៃះ ពៃយយ  ម  
រត់ ចៃញ ពី ក្នុងពន្ធ នាគរ ខៃត្ត 
កណ្តា ល  កាល ពី យប់ ថ្ងៃទី ៩ 
ខៃ មករា រីឯ អ្នក ផៃសៃង ទៀ ត សម ត្ថ  - 
កិ ច្ចកំ ព៉ង បន្ត តាម ចា ប់ ខ្លួន ។ 

លោក ឈ៉ន  ស៉ី ណត  ស្នង- 
ការ រង នគរ បាល ខៃត្ត កណ្តាល  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉ស៉្តិ៍ថា  ពៃល- 
នៃះ នគរ បាល ជំនាញ កំព៉ង  តាម  
រក ចាប ់ខ្លនួ ជន តៃ ូវចោទ ៤នាក ់
ទៀត ដើមៃបី បន្តនីតិវិធី ចៃបាប់ ។ 

លោក  ថា ៖« តាម សៃចក្ដ ីរាយ- 
ការណ ៍ព ីមន្តៃ ីអន ៉រកៃស ពន្ធ នា គរ 
ខៃត្ត កណ្តាល  កៃម៉ ជន តៃវូចោទ  
ទំង ៤នាក់  នោះ តៃវូ បាន ត៉លា- 
កា រ ខៃត្ត កណ្តាល ចោទ បៃកាន់  
ពី បទ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន  និង 
លួច មាន សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស»។

បើ តាម  លោក  ស៉ ីណត  ជន- 
តៃ ូវចោទ ឈ្មាះ  ឆំ៉  សី៉មី  ដៃល 
ចា ប់ខ្លនួ បាន កៃយ ពពីៃយ យម 
រត់ គៃច ពី ពន្ធនា គរ ទំង យប់ 
នោះ តៃវូ បាន សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ខ្លនួ 
នៅថ្ងៃ ទ ី៤ ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១  
ករណី រកៃសា ទ៉ក គៃឿង ញៀន ខ៉ស- 
ចៃបាប់ ។រីឯ ជន តៃូវ ចោទ ៤ នាក់ 
ដៃល សមត្ថ កិច្ច កំព៉ង បន្ត តាម  
ចាប ់ម កវញិ   រមួមា ន  ឈ្មាះ  នោ 
មៃសា, ណង  ឈៀក លៀង 
(អ្នក ទងំ ២ ចាប ់ខ្លនួ ថ្ងៃទ ី១  ខៃ 
មក រា) រ៉ន  ពៅ និង ឈ្មាះ  
សៃង សួន ហួង (អ្នក ទំង ២ ចាប់ - 

ខ្លួន ថ្ងៃទី ៤  ខៃ មករា   )។ 
កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  លោក  

ចាត  ស៉នីាង  បៃធាន ពន្ធ នាគរ  
ខៃត្ត កណ្តាល ព៉ ំអាច ទក ់ទង ស៉ ំ
ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ ពីករណីនៃះ 
បានទៃ ។ប៉ន៉្តៃ លោក នត៉ សវនា  
អ្នកនាំ ពាកៃយ អគ្គនា យក ដា្ឋាន 
ពន្ធ នាគរ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន 
ថ្លៃងថា កមា្លាងំ នគរ បាល ជំនាញ 
នៃ អគ្គ នាយ កដា្ឋាន ពន្ធ នាគរ 
និង កមា្លាងំ  នគរ បាល ខៃត្ត  កណ្តាល 
កំព៉ង សៃ វជៃវ ករណី នៃះ។

លោក  ថា ៖«  ពៃល នៃះ មន្តៃ ីជំ- 
នាញ យើងសាក សួរ អ្នកដៃល 
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន អំឡុង ពៃល 
លចួ រត ់ ដើមៃប ីស្វៃង រក ការ ពតិ។  
ចំណៃក មន្តៃី អន៉រ កៃស ពន្ធ នាគរ 
មួយ ចំនួនក៏ តៃវូ បាន ហៅ មកសួរ - 
នាំ ជ៉ំវិញ ករណី នៃះ ផង ដៃរ»។

កប៏៉ន៉្តៃ លទ្ធ ផល នៃ ការ ស៉ើប- 
សួរ នោះ លោក  សវនា  នៅ មិន 
ទន់ បៃប់ ឱៃយ ដឹង ទៃ  ដោយ ថា  
ករណី នៃះកំព៉ង ស្ថតិ កៃម នីតិ- 
វិធី  ស៉ើប សួរ នៅ ឡើយ៕

លោក ស ខេងក្នងុ កិច្ច បេជំុ អន្តរ កេសួង ពី ថ្ងេ ទី ៨  មករា   ។ រូបថត Sar Kheng page

ជនតេវូចោទ ឆំុ សីុមី ដេលសមត្ថ- 
កិច្ចចាប់ខ្លនួបាន។ រូបថត ហ្វៃសប៊៉ក

អន្តរក្រសួងបានឯកភាព...សមត្ថកិច្ចចាប់អ្នករត់ពីពន្ធនាគារ
បានម្នាក់រី៤នាក់កំពុងស្រវជ្រវ

ឆ្នាំ២០២០មនរោងចក្រ១២៩បិទទ្វារត្រមនរោងចក្របើកថ្មី១១២



ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ បុរស បើក ឡាន ឱៃយ 
ជនដៃដលក់្នងុ អពំើ ឃាតកម្ម មយួ 
តៃូវបាន តុលាការ សមៃច ឃុំខ្លួន  
ដោយ ចោទបៃកាន់ ២ករណី  ក្នុង 
បទ «សម គនំតិ ក្នងុ អពំើ ឃាតកម្ម  
និង ជួញដូរ ដោយ ខុសចៃបាប់ នូវ 
សារធាត ុញៀន» កៃយ ឃាត ់ខ្ល ួន  
ពាក់ព័ន្ធ សំណុំរឿង បាញ់ សម្លាប់ 
មន្តៃី នគរ បាល នៃ ស្នងការដ្ឋាន 
នគរបាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ដៃល 
ផ្តើម ចៃញពី ទំនាស់ ពាកៃយ សម្តី 
ដោយ សារ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ។

ការឃុំ ខ្លួន នៃះ  កៃយពី បុរស 
ជន  ជាប់ចោទ ជាអ្នក បើក រថយន្ត 
ឱៃយ ជនដៃ ដល់ បាញ់ សម្លាប់ មន្តៃី- 
នគរបាល  ដៃលជា នាយរង ការិ- 
យា  លយ័ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃតិ សៃល    
នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  ឈ្មោះ រ៉ៃត សុី ណៃត  
ហៅ ញក៉ ់ កាលព ីយប ់ថ្ងៃ ទ២ី៩  ធ្ន ូ 

ឆ្នា២ំ០២០  នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន- 
ជ័យ  តៃូវបាន ចាប់ខ្លួន  កាលពី 
ថ្ងៃទី៤  មករា។

លោក គជុ គមឹ ឡងុ  អ្នកនាពំាកៃយ 
សាលាដំបូង រាជធានី   ឱៃយ ដឹង  ពីថ្ងៃ 
ទ៩ីមករា  ថ  ជន  ជាបច់ោទ ឈ្មោះ 
កៃ ចាន់ មន តៃូវបាន លោក លី 
សុខា  ចៅកៃម សុើបសួរ សា លា ដំបូ ង 
រាជ ធានី ចៃញ ដីកា សមៃច ឃុំ ខ្លួន   
នៅ ពន្ធ នាគារ ពៃ ស បណ្តោះ- 
អាសន្ន នៅ ថ្ងៃទី៨  ខៃមករា។

លោក គុជ គឹម ឡុង  បញ្ជាក់ថ ៖ 
«លោក ពៃះរាជអាជា្ញារង  ឆយ 
ហុង  បាន ចោទបៃកាន់  ២បទ- 
ល្មើស   ទី១- សមគំនិត ក្នុង អំពើ 
ឃា តកម្ម»  នងិ ទ២ី- ជញួដរូ ដោយ 
ខុសចៃបាប់ នូវ សារធាតុ ញៀន  
ហើយ  ឥឡូវនៃះ (ថ្ងៃទី៨  មករា)
លោក ចៅកៃម សុើបសួរ  បាន- 
សមៃ ច ឃុំខ្លួន ហើយ»។

លោក ស ថៃត  ស្នងការ នគរ- 
បាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ព ីមៃសិលមញិ 

មិនអាច ទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ 
ជុំវិញ ករណីនៃះ បានទៃ  ដោយ 
ទូរស័ព្ទ លោក គា្មោន អ្នកទទួល។

លោក ង៉ៃង ជួ  បៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ 
ថ្លៃង ថ  ជន សងៃស័យ ម្នាក់ ដៃល 
ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ សំណំុ រឿង នៃះតៃវូ បា ន  
តុលាការ សមៃច ឃុំ ខ្លួន  រួច រាល់ 
ហើយ។ ចំណៃក ជន សងៃស័យ 
ម្នាកទ់ៀត  សមត្ថកចិ្ច ជ ំនាញ កពំងុ 
ធ្វើការ ងារ បន្ដ ទៀត។ លោក ថ 
៖«ចពំោះ ករណ ីជនសងៃសយ័ ដៃល 
កំពុង រត់គៃច ខ្លួន នោះ  គឺ យើង 
កំពុង ធ្វើការ ងារ យា៉ាង យកចិត្ត - 
ទកុដក ់ ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ សា្ថានភាព នៃះ ខ្ញុ ំ
មិនទាន់ អាច អត្ថាធិបៃបាយ អ្វី 
បន្ថៃម ឱៃយ ចៃើន ជាង នៃះ ទៀត ទៃ  គ ឺ
មន្តៃី ជំនាញ យើង កំពុង ធ្វើការ»។

តម របាយការណ៍ របស់ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត បាតដ់បំង 
ឱៃយដឹង កាលពី ថ្ងៃទី៤ មករា  ថ  

សមត្ថកិច្ច នគរបាល ខៃត្ត បាត់ ដំ- 
បង សហការ ជាមួយ សមត្ថកិច្ច 
នគរ បាល នាយកដ្ឋាន នគរបាល 
ពៃហ្មទណ្ឌ កៃសួង មហាផ្ទៃ  និង 
សមត្ថកិច្ច នគរបាល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ ឃាត់ខ្លួន បុរស កៃ ចាន់ ។ 

បើ តម របាយ ការណ៍  ជន នៃះ 
មិន មន មុខ របរ  ពិតបៃកដ  មន 
ទីលំនៅ ភូមិ អន្លង់ វិល  ឃុំ អនៃសា  
សៃុក កណ្តៀង  ខៃត្ត ពោធិ៍សាត់  
គឺជា អ្នកបើក រថយន្ត  Luxus 
Rx300  ពណ៌ ខ្មោ ដឹក ជន ដៃដល់ 
ឈ្មោះ  អា៊ា ណា រ៉ៃន។ កៃ ចាន់  បា ន  
រ ត់គៃច  ទៅ  សម្ងំ លាក់ខ្លួន នៅ  
សងា្កាត ់ទលួ ត ឯក  កៃងុ បាត ់ដបំង  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង។ កៃយ ធ្វើការ- 
ឃាត់ ខ្លួន សមត្ថ កិច្ច នគរបាល 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  បានបៃគល់ ជូន 
សមត្ថ កចិ្ច នគរបាល នាយកដ្ឋាន- 
នគរបាល ពៃហ្មទណ្ឌ កៃសួង- 
មហាផ្ទៃ  និង សមត្ថ កិច្ច រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  ដើមៃបី បន្ត នីតិវិធី ចៃបាប់៕

បុរសបើករថយន្តឱ្យខ្មាន់កំាភ្លើងបាញ់សម្លាប់មន្ត្នីគរបាលតូ្វបានឃំុខ្លនួ

បើកបវ្សនកាលឆ្នាសិំក្សាថ្មី២០២០-២០២១
ក្មទស្សនទានថ្មី«គន្លងជីវិតថ្មីក្នងុវិស័យអប់រំ»

វ៉ន ដារ៉ា
 
ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី

ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង ថ  ថ្វីដៃបិតឆ្នាំ នៃះ 
កម្ពុជា  និង ពិភព លោក កំពុង បៃ- 
យទុ្ធ បៃ ឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដៃល   
មនិ ទាន ់មន ភាព ចៃបាស ់លាស ់ពាក-់    
ពន័្ធ នងឹ ជងំនឺៃះ  ករ៏ដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  
នៅតៃ បៃរព្ធ ពិធីបើក បវៃ ស ន- 
កាល ឆ្នា ំសកិៃសា ថ្ម២ី០២០-  ២០២១   
នៅ ថ្ងៃ នៃះ  កៃម ទសៃសន ទាន ថ្ម ីគ ឺ 
«គន្លង ជីវិត ថ្មី ក្នុង វិស័យ អប់រំ»។

តម រយៈ លិខិត របស់ នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ថ្ងៃនៃះ  ក្នុង ឱកាស បើក- 
បវៃសន កាល ថ្មី លោក ក៏ថ្លៃង- 
អំណរ គុណ ចំពោះ ថ្នាក់ ដឹក នាំ 
គៃប់ ជាន់ ថ្នាក់  កៃសួង  សា្ថាប័ន 
ពាក ់ពន័្ធ  អាជា្ញាធរ ដៃន ដ ី មតបតិ  
អ្នក អាណាពៃយា បាល  សបៃបុរស ជន  
គណៈ គៃប ់គៃង សាលា រៀន។  ជា- 
ពិ សៃស លោក គៃូ  អ្នក គៃូ ដៃល 
បាន ពុះពារ ឧបសគ្គ គៃប ់បៃប យា៉ាង   
ក្នងុ ការ គាទំៃ  នងិ ផ្ដល ់នវូ ការ រៀន- 
សតូៃ ដល ់សសិៃសា នុសសិៃស  និសៃសិត 
តម គៃប់ រូប ភាព  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
នៃ ការ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង ថ ៖«ថ្ងៃ 
ទី ១១  ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១  គឺ ជា 
ថ្ងៃ បើក ទពំរ័ ថ្ម ីនៃ ការ ចាប ់ផ្ដើម ជវីតិ  
សិកៃសា ដំបូង របស់ សិសៃសា នុសិសៃស  
និសៃសិត និង កុល បុតៃ  កុលធីត  
របស ់កម្ពជុា  បនា្ទាប ់ព ីបាន ឆ្លង កាត ់
និង ទទួល នូវ បទ ពិសោធ  នៃ ការ- 
អប់រំ ក្នុង សម័យ កូវីដ ១៩  ក្នុង ឆ្នាំ 
សកិៃសា ២០១៩- ២០២០  កន្លង មក-  
នៃះ  ទោះ បី ជា ក្នុង រូប ភាព ខុស គា្នា 
យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ»។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្លៃង ថ  
ចាប ់តងំ ព ីខៃ មនីា  ឆ្នា ំ២០២០ មក- 
ទល់ ពៃល នៃះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពុជា បាន ដក់ ចៃញ នូវ វិធាន ការ 
ដ៏មន បៃ សិទ្ធ ភាព  ឆ្លើយ តប នឹង 
ការ បងា្ការនងិ ទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

បើតម លិខិត របស់ លោក 
នាយក  រដ្ឋ មនៃ្ដ ី កៃសងួ អបរ់ ំកប៏ាន- 
អនុវត្ដ ការ ផ្អាក ដំណើរការ គៃឹះ- 
សា្ថាន សិកៃសា ជា បណ្តោះ អាសន្ន  
នៅ  កន្លៃង ណា ដៃល មន ហានិ- 
ភ័យ នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩  និង 
អនុញ្ញាត ឱៃយ បើក ឡើង វិញ ជា ដំ- 
ណាក់ កាលៗ។  បៃ ការ នៃះ អាច 
ធា នា បាន ទាងំ សវុត្ថ ិភាព  សខុ ភាព  
របស់ លោកគៃូ  អ្នកគៃូ  សិសៃសា- 
នសុសិៃស នងិ ធានា បាន នវូ ការ រៀន- 
សូតៃ របស់ សិសៃស  និសៃសិត រហូត 
ដល់ ឆ្នាំ សិកៃសា  ២០១៩- ២០២០ 
តៃូវ បាន បៃ កាស បិទ បញ្ចប់ នៅ 
ចុង ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០។

លោក ហ៊នុ សៃន  បញ្ជាកថ់  រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល នឹង ផ្ដល់ អាទិភាព ទី១  
លើ វិស័យ អប់រំ និង សុខា ភិបាល  
បនា្ទាប ់ព ីកម្ពជុា ទទលួ ផល ព ីត ំណក-់   

បៃង ដបំងូ សៃបពៃល នៃ ខបួ ២២-  
ឆ្នា ំ នៃ នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស ់
លោក ក្នងុ ការ បញ្ចប ់សងៃ្គាម ទាងំ- 
សៃុង នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«កៃសងួ អបរ់ ំតៃវូ   
បន្ត ដកឹ នា ំនងិ អនវុត្ដ នវូ ទសៃសន ទាន   
ថ្មី “គន្លង ជីវិត ថ្មី ក្នុង វិស័យ អប់រំ”  
ដោយ គតិ គរូ អពំ ីជមៃើស ឱៃយ បាន- 
ចៃើនក្នុង ការ ផ្ដល់ សៃវា អប់រំ។ ជា- 
ពសិៃស ដណំើរ ការ បងៃៀន នងិ  រៀន  
ដៃល មន ភាព ទន់ ភ្លន់និង ធ្វើ វិម ជៃឈ-   
ការ  នៃ សៃវា អប់រំ អាសៃ័យ ទៅ- 
តម ទតីងំ ភមូ ិសាសៃ្ដ  សា្ថាន ភាព 
នៃ ហានិភ័យ ឆ្លង រីក រាល ដល 
កូវីដ ១៩ និង សា្ថាន ភាព អប់រំ»។

លោក រស់  សុវាចា  អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថ  
កៃ សងួ អបរ់ ំ បើក បវៃសន កាល ឆ្នា ំ
សកិៃសា២០២០-២០២១  នៅ ថ្ងៃ ១១  
មករា ២០២១  កមៃិត ទូទាំង បៃ- 
ទៃស ។  សាលា រៀន មួយ នៅ ក្នុង 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ នៅ បន្ត បៃើ បៃស់ 
ជា  មណ្ឌល ចត្តា ឡសីក័  តៃ មនិ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ដំណើរ ការ រៀន  និង 
បងៃៀន របស ់សសិៃស ទៃ  ដោយសារ 
សិសៃស សាលា នោះ តៃូវ បាន បង្វៃរ 
ឱៃយ ទៅ រៀន នៅ សាលា រៀន ផៃសៃង  
ដៃល មន ទីតំង នៅ កៃបៃរ នោះ។  

លោក ថ្លៃង ថ ៖«សាលា រៀន 
មយួ ចនំនួ តចូ ស្ថតិ នៅ តម ពៃដំៃន 
កម្ពុជា -ថៃ  ក៏នៅ បន្ត បៃើ បៃស់ ជា 
មណ្ឌល ចត្តាឡ ីសក័ ដៃរ។  កៃសងួ 
អប់រំ  បាន បៃគល់ សិទ្ធិ សមៃច  
ជូន មន្ទីរ អប់រំ  សហការ ដោះ- 
សៃយ ជា មួយ អាជា្ញាធរ មូល ដ្ឋាន  
ករណ ីសាលា រៀន ដៃល ដើរ តនួា ទ ី
ជា មណ្ឌល ចត្តា ឡី ស័ក»។

លោក ល ីសារ ី អភិបាល រង និង 
ជា អ្នក នាពំាកៃយរដ្ឋ បាល ខៃត្ដ បនា្ទាយ-  
មន ជ័យ  ឱៃយ ដឹង ពីមៃសិល មិញ ថ  
បច្ចុ បៃបន្ន ខៃត្ដ បនា្ទាយ មន ជ័យ នៅ 
តៃ មន ពលករ ចំណាក សៃុក តៃ- 
ឡប ់មក ពបីៃទៃស ថៃវញិ ក្នងុ ១ថ្ងៃ 
មន បៃមណ២០-៣០នាកព់ល រដ្ឋ   
ចណំាក សៃកុ កពំងុ ធ្វើ ចត្ដា ឡសីក័ 
មន ចំនួន ជាង ១ពាន់នាក់។ 

លោក ថ្លៃង ថ ៖«ខៃត្ដ យើង បាន- 
យក សាលារៀន នៅ តម សៃុក 
ជាប់ ពៃំដៃន បៃហៃល ៧សាលា  
សមៃប់ ធ្វើ ចត្ដាឡីស័ក ពលករ 
ចំណាក សៃុក មក ពី បៃទៃស ថៃ ។ 
យើង បៃកដ ជាតៃវូ ពនៃយារពៃល ឱៃយ 
សិសៃស ចូលរៀន សិន ហើយ»។

លោក បុចិ បឡូៃន  បៃធាន កៃមុ- 
បៃឹកៃសា ភិបាល សហព័ន្ធ សៃវាអប់រំ 
នៅ កម្ពុជា ថ្លៃង ថ ៖«សាលារៀន 
នៅ  វិស័យ ឯកជន យើង ក៏បាន- 
អនុវត្ដ តម ការ ណៃនាំ ស្ដង់ដ 
សុខភាព របស់ កៃសួង អប់រំ  និង 
កៃសួង សុខា ភិបាល បាន ល្អ ដៃរ។  
សាលារៀន រដ្ឋ  បានអនវុត្ដ ស្ដង ់ដ 
ការ បងៃៀន បៃប គន្លង ជីវិត ថ្មី ក្នុង 
វិស័យ អប់រំ បាន ល្អ »៕

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ...
តពីទំព័រ  ១...ហើយ វាជា លំនឹ ង 

ផ្លវូ ចិត្ត សមៃប់ ពួក គាត់ ដៃល ធ្វើ - 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ការងារ ឬ និយាយ- 
បាន ថ ពួកគាត់ អាច បាត់ បង់ការ- 
ងារ បណ្តោះ អាសន្ន   ពៃល តៃឡប ់
មកសៃកុ កណំើត វញិ។ លោកបន្ត 
ថ៖ «វាជា តមៃូវ ការ ជាក់ ស្តៃង 
និង ចាំ បាច់  ហើយ មនសារៈ- 
សំខាន់ បំផុត  សមៃប់ពលករ  
ដៃល ពួក គាត់ អាច មន ឱកាស 
ផៃសារ ភា្ជាប់ ខ្លនួ ទៅនឹង សង្គម គៃ ួសា  រ  
និង ទីផៃសារ ការងារ ឡើង វិញ។ 
ដូចនៃះ វិធាន ការ របស់ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល នៃះវាផ្តល់ នូវ ការ លើក ទឹ ក- 
ចិត្ត  និង ការ គាំពារដៃល អាច ឱៃយ 
ពួក គាត់ ចាប់ ផ្តើម ជីវិត មួយ សាជា - 
ថ្ម ីនៅ ក្នងុ ទីផៃសារ ការងារ កម្ពជុា » ។

បើ តម លោកហុ៊ន ឡៃង  ទីភា្នា ក់   - 
ងារជាត ិមខុ របរ នងិ ការងារ  បាន 
ដក់ ចៃញ នូវ យន្ត ការ គាំទៃ  និង 
តៃៀម ផ្តល់ ឱកាស ការងារ បៃម ណ 
២ មុឺន កន្លៃង ជាបឋម  សមៃប់ 
ពល ករកៃយ ពីបញ្ចប់ ការ ធ្វើ 
ចត្តាឡី ស័ កទៅតម វិធាន អនា ម័ យ 
សខុ ភាព នងិ ការ បងា្ការ សវុត្ថភិា ព 
របស់ កៃសួង សុខា ភិបាល ។

ចំណៃក អ្នក គៃប់ គៃង កម្មវិធី 
ការ ងារ នៃ មជៃឈមណ្ឌល សម្ពន័្ធ ភា ព 
ការងារ  និងសិ ទ្ធ ិមនុសៃស របស់ អង្គ - 
ការ សង់ តៃល់ លោក ឃុន ថរ៉ូ  
ថ្លៃងថ នៅ ក្នុងសា្ថាន ភាព បៃប - 
នៃះ  ការស្វៃង រកការ ងារ ធ្វើ គឺជា 
រឿង អាទិភា ព  សមៃប់ កម្មករ 
និយោ ជិត នៅ ក្នុង បៃទៃស ដៃល 
បាន បាត់ បង់ ការងារ មិន ថ តៃ 
ពលករ ខ្មៃរ ដៃល តៃឡប់ មក ពី ថៃ 
នោះ ទៃ ។ កម្មករ-នយិោ ជតិដៃ ល  
ធ្វើការ នៅ ក្នុង វិស័យ ទៃសច រណ៍ 

រួ ម មន សណា្ឋាគារ និង សៃវា កម្ម 
បាន បាត់ បង់ និង កំពុង បៃឈម 
នឹង កា រ បាត់បង់ ការងារ ជាចៃើន 
កន្លៃង រួច ជា សៃច ហើយ។

លោក  បៃប់ ថ ៖ «រឿង ដៃល 
សំខាន់ គឺធានា ថ  ការងារ ដៃល 
ម  ន នរិន្តរ ភាព ដៃល ជា ការគំា ទៃ 
រយៈ ពៃល វៃង  និង មន ការធា នា 
ដល់ ការ គាំពារ សង្គម មួយ រឹងមំ 
នងិ មន លក្ខខណ្ឌការ ងារ ល្អស ំដៅ  
ដល់ ការ លើក កម្ពស់ ជីវភាព រស់ - 
នៅ សមរមៃយ និ ងបៃក់ ឈ្នួល រស់ - 
នៅ សមរមៃយ »។ លោក បន្តថ ការ - 
កសាង ជំនាញ ទន់ និង ជំនាញ 
វជិា្ជា  ជវីៈ បៃកប ដោយ វជិា្ជាជវីៈ នងិ 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តមៃូវ ការ ទីផៃសារ 
ក្នងុ សៃកុ រួម ទំាង ការ ផ្តល់ ការ ឧបត្ថ ម្ភ - 
គំាពារ ក្នងុ អំទៃបុង ពៃល វគ្គ បណ្តះុ -  
ប ណា្តោល ដៃល  គួរ ធ្វើ ទៃបើង បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព  និង តម្លាភាព 
ដើមៃបី ធានាឱៃយ មន ការ ចូល រួម 
ពៃញ លៃញ ជាពិសៃស យុវ ជន 
ដៃល ជាពលក រ ចំណាក សៃុក ។

លោក ហា្វា សាលី បៃធាន សម្ព ័ន្ធ-  
សហជពី ជាត ិ បាន សា ទរ ចពំោះ 
ការ  តៃៀម  ផ្តល់ ការងារ ដល់ ពលក រ 
ខ្មៃរ  ដៃល បាន បាត់បង់ ការងារ 
នៅ  បៃទៃសថៃ ។ លោក ថ្លៃង ថ ៖ 
«វាជាឱកាសល្អសមៃប ់ពួក គា ត ់ 
អាច នឹងមន ការងារ នៅ ពៃ ល 
បញ្ចប់ ចត្តា ឡីស័ក ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល 
ជាការ ពៃយួ បារម្ភ របស ់យើង គ ឺតើ 
មនការងារអីសមៃប់ ពួក គា ត់ បើ  
នៅ តមចៃក ពៃំដៃន ពលរដ្ឋ  ខ្វះ - 
ការ ងារ ធ្វើដោយសារការ ងារ សៃវា - 
កម្ម តៃូវ បាន ផ្អាក អស់ ហើ យ   » ។

លោក បន្តថ កម្មករ សំណង់ 
កម្មករ រោង ចកៃ  តៃវូ បាន បាតប់ង ់

ការងារ នៅក្នុង សម័យ កូវីដ១៩ 
នៃះ ដចូនៃះ មនិដងឹថ  តើ ការងារ 
ដៃល កៃសួង តៃៀម បៃមណ ជា 
២មុឺនកន្លៃង នៃះនៅ កន្លៃង ណា 
តៃបើពតិ ជាមន ការងារ ចៃើនដចូ 
នៃះមៃន លោក សងៃឃឹម ថ  ពល ក រ 
នឹង មិន វិល ទៅ ធ្វើ ការ នៅ  ថៃវិញ ទៃ។

យោង តម សៃចក្តី បៃកាស 
របស់ ទីភា្នាក់ ងារ ជាតិ មុខរបរ  និង 
ការងារ បាន ឱៃយ ដឹង ថ ការ ងារ 
ដៃល បាន តៃៀម សមៃប់ ពលករ 
ខ្មៃរ មន គៃប់ បៃភៃទ  នៅ ក្នុង 
វិស័យ ឧសៃសាហ កម្ម និង កម្មន្ត - 
សាល សៃវា កម្ម សំណង់ និង 
កសិកម្ម។ 

កៃុម ការងារ  NEA  បាន ចុះ 
សហការ សមៃប សមៃ ួល ពៃម- 
ទាំង បង្កើត ជន បង្គោល ដើមៃបី 
ទនំាក ់ទនំង ជាមយួ អាជា្ញាធរ រាជ- 
ធានី-ខៃត្ត សៃកុ-ខណ្ឌ ឃំុ-សងា្កា ត់ 
ភមូ ិដើមៃប ីបៃមលូ ទនិ្ន នយ័ ពលករ 
ដៃល  ទើប  វិល តៃឡប់ មក ពី  ថៃ 
នងិ ចង កៃង ជាមលូ ដ្ឋាន ទនិ្ន នយ័ 

ដើមៃប ីងាយ សៃលួ ក្នងុ ការ ស្វៃង រក 
ព័ត៌មន ពីការ ងារពៃម ទំាងសំ ដៅ 
ឆ្លើយ តប ឱៃយបាន ទាន់ពៃល វៃលា 
ក្នុង ការ ផ្តល់ សៃវាការ ងារ និង 
ជួយ ស្វៃង រកការងារ ធ្វើ គៃប់ បៃភៃ ទ 
ជនូ ដល់ ់បងប្អ ូន ពលករ ទាងំ អស ់
ដៃល ចង់ បានការងារ ពិត បៃកដ ។

បន្ថៃម លើ នៃះ កៃមុការងា រ នៃះ 
ក៏តៃូវ ចុះធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី 
សៃវា ការ ងារ និង ព័ត៌មន ទីផៃសារ 
ការ ងារ ឱៃយ បាន ជៃួត ជៃប ទូលំ - 
ទលូាយ ដល ់បងប្អនូ ពលក រ តម 
មណ្ឌល ចត្តា ឡីស័ កនីមួយៗ 
ដោយ ធ្វើការច ងកៃង បៃមូល 
ជៃើស រីស កម្លាំង ពលកម្ម និង 
តមៃូវ ការ កម្លាំង ពលកម្ម ពីគៃប់ - 
បៃ ភៃទ និង ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយបាន 
ទូលំទូ លាយពៃម ទាំង ផ្តល់ ការ - 
គំាទៃ សមៃប សមៃលួ ដល់ រោង ចកៃ 
សហ គៃស នងិ វនិយិោគ ិន ដើ មៃបី 
ងាយ សៃលួ ផ្គផូ្គ ង និង ផ្តល់ ឱកា ស  
ការងារ ជូន ដល់ បង ប្អូ ន ពលករ 
ដោយ ផ្ទាល់ ទាន់ពៃល វៃលា៕

ស្លាក បេកាសបេប់  ពីការ ជេើស រើស ការ ងារ  សមេប់ ពលករ  ដេល ទើប វិល-  
តេឡប់ មក ពី ធ្វើការ នៅ ថេ ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ
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រដ្ឋាភិបាលបន្ថែម...
តពីទំព័រ១...ម នៃ្តី ហ៊ុន  សៃន 

បាន  សមៃច បន្ថៃម ថវិកា ចំនួន 
៧០០ លាន រៀល   ទៅ ដល់ ខៃត្ត 
ចំនួន ៤ ក្នុង នោះ មាន ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង  ខៃត្ត ប៉ៃ លិន  ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ  និង ខៃត្ត ឧត្ត រមាន ជ័យ ។

លោក សៃី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ខៃត្ត ចំ នួន ៣ ទទួល បាន ថវិកា 
ចំនួន ២០០ លានរៀល  លើក- 
លៃង តៃ ខៃត្ត ឧត្តរមាន ជយ័ ដៃល 
ទទួល បាន ១០០ លានរៀន។ 
លើស ពី នៃះ  រាជ រដ្ឋាភិ បាល ក៏  
បាន ផ្តល់នូវ កញ្ចប់ សមា្ភារ ចំនួន  
៨ ០០០ បន្ថៃម ទៀត ផង ដៃរ  ទៅ 
ដល់ ខៃត្ត ទាំង ៤ នៃះ ដោយ ក្នុង 
១ខៃត្ៗត  ទទួល បាន ចំនួន ២ ០០០ 
កញ្ចប់ សមៃប់ ចៃកជូន ដល់ ពល- 
ករ ដៃល  កំពុង ធ្វើ ចត្តាឡី ស័ក »។

ថវិកានិង កញ្ចប់ សមា្ភារ ដៃល 
ផ្តល ់ជនូ កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃគ ឺជាការ 
ផ្តល ់បន្ថៃម លើក ទ២ី បន្ទាប ់ព ីរាជ- 
រដ្ឋាភ ិបាល កម្ព ុជា បាន ផ្តល ់ថវកិា 
ចំ នួន ៦៥០ លាន រៀល ទៅ ដល់ 
ខៃត្ត ទាងំ ៤ នៃះ កាល ព ីថ្ងៃទ ី២ ខៃ 
មករា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង មក ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  អ្នកនំ- 
ពាកៃយ  កៃសួង សុខាភិ បាល  បាន  
ឱៃយ ដឹង  កាល ពី ថ្ងៃទី ១០  ខៃមករា 
ថា ការ តៃួត ពិនិតៃយ តម ចៃក 
ពៃដំៃន នៃ បៃទៃស កម្ពជុា-ថៃគឺ បាន 
អនវុត្ត តងំ ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០ មក 
ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ មាន ការ ផ្ទុះ ការ- 
រីក រាលដល ខា្លាំង នៅ  ថៃ ទើប 
កម្ពុជា ពងៃឹង បន្ថៃម ទៀត នូវការ 

តៃតួ ពនិតិៃយ តម ចៃក ចលូ នៅក្នងុ 
បៃ ទៃស កម្ពុជា ។ 

លោក សៃបីាន ថ្លៃង ថា៖ «ការ- 
ដៃល យើង  គៃប់ គៃងអ្នក ដំណើរ 
នៃះ គឺ យើង គៃប់ គៃង បាន ល្អ 
បៃសើរ មក ទល់ ពៃល នៃះ។ ខ្ញុំ 
អាចន ិយាយ បាន ថា មាន ភាព ល្អ 
បៃសើរ ដោយ យើង អាច គៃប់- 
គៃង អ្នក ដំណើរ បាន  ទោះបីជា 
មាន អ្នក ខ្លះ បានលោតចុះ ពី ឡាន  
គៃច វៃះ ខ្លះ តៃ យើង បាន រក ឃើញ 
វិញ ហើយ បាន ដក់ ពួក គាត់ ធ្វើ 
ចត្តា ឡី ស័ក បាន តៃឹម តៃូវ វិញ »។ 

ជា មួយ នៃះដៃ រ លោក សៃី ឱ 
វណ្ណឌីន បាន អំពាវ នវ សា ជាថ្មី  
ដល់ ពលក រទាំង អស់ កុំឱៃយ ពៃយា- 
យា ម គៃច វៃះ ពី ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក 
ពៃះ ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក នៃះ ជា 
ការ ជួយ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់  កៃុម គៃួ- 
សារ  និង សហ គមន៍ ដើមៃបី កំុ ឱៃយ មាន 
ការ ឆ្លង រាល ដល វីរុស កូវី ដ ១៩ ។ 
   លោក សៃី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«សម្តៃច នយ ក រ ដ្ឋមនៃ្តី បាន 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខ្ពស់ ណាស់ 
ដើមៃបី ឱៃយ ពល ករ យើង មាន ភាព 
កក់ ក្តានិ ង មាន ការ ចូល រួមចំ- 
ណៃក ទាំង អស់ គា្នាដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង វីរុសនៃះ ។ជោគ- 
ជ័យ ឬមិន ជោគជ័  យ អាសៃ័ យ 
ទៅ លើ ការ ចូលរួម របស់ បង ប្អូន 
ពលករ របស ់យើង ដៃល ចលូ មក 
ពី បៃទៃ ស ថៃ» ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ  សា្ថាន ទូ តខ្មៃរ 
បៃចាំ បៃទៃ ស ជប៉ុន បាន ចៃញ 

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  ជា បន្ទាន ់មយួ  
ព ីថ្ងៃ ទ៩ី  ខៃមក  រា ឆ្នា ំ២០២១  ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា បាន ដឹង ពី លក្ខ - 
ខ ណ្ឌ មយួ ចំ ននួ របស ់រដ្ឋាភ ិបាល 
បៃទៃស ជប៉នុ  ។ក្នងុ នោះ តមៃវូឱៃយ  
ព លរ ដ្ឋ កម្ពុជា ដៃល ចូ លជ ប៉ុន 
ត មរ យៈចៃ ក ចូល ស មៃប់ ការ- 
សា្នាក់ នៅ (Re- sidence Tr- 
ack)ធានដោយកៃមុ ហុ៊ន  ឬ 
អ ង្គភា ព នន តៃវូមា នលិ ខិ ត 
ប ញ្ជា ក់អ វិជ្ជមា នកូ វីដ ១៩ ក្នុ ង 
រង្វង់ ៧២ ម៉ោង មុ នចៃ ញ ដំណើ រ 
ហើយ តៃូ វ ធ្វើតៃ ស្ត ម្ដ ងទៀ ត  
ពៃ ល មក ដ ល់ ជប៉ុ ន។ លិខិត  
ដដៃ ល ប ន្តថា កៃមុ ហុ៊ នឬអ ង្គភាព 
ធា នតៃវូ បពំៃញ «កចិ្ច សនៃយា»ថា 
តៃូវអនុ វត្ត វិធាន កា រទំា ង នៃះ  
ដៃល ការ ចំណាយ ធ្វើ តៃស្ត រក 
កូ វីដ១៩ ពៃ ល មក ដល់ជ ប៉ុន ជា 
ប ន្ទុករ បស់រដ្ឋាភិបាលជ ប៉ុន ។ 

សា្ថាន ទូ តខ្មៃរ បាន បន្តថា  ពល- 

រដ្ឋខ្មៃ រ ដៃ លមា នសិទ្ធ ិសា្នាក់ នៅ 
តៃូវ មាន លិខិ តប ញ្ជា  ក់អវិជ្ជ មា ន 
កូវីដ ១៩  ក្នងុរ ង្វង់៧២ម៉ោ ង មុន 
ចៃ ញ ដំ ណើ រ ហើយតៃូ វធ្វើតៃស្ត  
ម្ដងទៀត ពៃល មក ដល់ ជ ប៉ុ ន។  
ក្នុ ងក រណី មិ ន មាន លិ ខិតបញ្ជា ក់ 
អ វិ ជ្ជ មាន កូវីដ១៩ នៃះ ទៃ  អ្ន ក- 
ដំណើរ តៃ ូវ សា្នាក់នៅ ទី តំង កំណ ត់ 
ដោយ បៃធា នសា្ថានី យ ចត្តា ឡី- 
ស័កជ ប៉ុន ហើយ តៃូវ ធ្វើតៃស្ត  
ម្ដ ងទៀត  នៅថ្ងៃទី៣។ បើ អវិជ្ជ មាន 
តៃវូ ទៅធ្វើ ចត្តា ឡសីក័ ដោ យខ្ល ួន 
ឯង នៅ ផ្ទះប ន្ថៃម ឱៃយ គៃប់១ ៤ថ្ងៃ 
ហើយ តៃូវ ទា ញយ កក ម្ម វិធី ទូរ- 
ស័ ព្ទ « C ov id- 19 Contact-
Confirming Application-
COCOA» ដើមៃបី តម ដ នការ- 
បំផ្លាស់ ទី របស់ អ្នក ដំ ណើ រ។ 

 ទាក់ ទង នឹង បញ្ហា កូវី ដ១៩ 
នៃះ  កាល ពីថ្ងៃទី ៩  ខៃមករា  កៃ- 
សួង សុខាភិ បាល បាន ឱៃយ ដឹង ថា  

ករណី  វិជ្ជមា ន កូវីដ១៩ មាន ចំនួន 
៤ នក់ ដៃល ពួក គាត់ ជាព លក រ 
ធ្វើដំ ណើរ មក  ពី បៃទៃស ថៃ តម 
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  និង ខៃត្ត បន្ទាយ - 
មានជ័ យ កា ល ពី ថ្ងៃទី៥ មករា។

ទន្ទឹម នឹង នៃះដៃ រមានព លករ 
ធ្វើ ដណំើរ មក ព ីបៃទៃស ថៃចនំនួ 
៦ នក់នៅ ខៃត្តប៉ៃលិន  បាន 
ជាសះសៃបើ យ ពី ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ដោយ   ទទួ ល បាន លទ្ធ ផល តៃស្ត 
អវិជ្ជមាន វីរុស កូវីដ១៩  ចំនួន ២ 
លើក  និង តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ចៃញ ពី មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត  
ប៉ៃ លិ ន ផង ដៃ រ។ 

គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី១០ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២ ១ នៅក ម្ពុជា  បានរ ក- 
ឃើញ អ្នក មាន វីរុសកូវី ដ១៩ 
ចំ នួន ៣៩១ នក់ក្នុ ង នោះ មាន 
អ្នក ជាសះ សៃបើ យ សរុប ចំនួន 
៣៧១ នក ់នងិ អ្នកក ំពងុ ស មៃ ក  
ពៃយាបា ល  ២០ នក់ ៕ 

គឹម  សារុំ

ភ្នំពេញៈ មនៃ្តី  អាវុធ ហត្ថ  មា្នាក់ 
បានបាញ ់សមា្លាប ់ខ្លនួ ឯង  បន្ទាបព់ ី
បាញ ់សមា្លាប ់បៃពន្ធខ្លនួ ក្នងុ បន្ទប-់ 
ជលួ មយួ  ដៃលស មត្ថកចិ្ច សន្ន ិដ្ឋាន   
ថា  អាចជា រឿង បៃចណ្ឌ។ ហៃតុ- 
ការណ ៍ ភា្ញាកផ់្អើល នៃះកើតឡើង នៅ   
ភូមិ រោងចកៃ  សង្កាត់ គោក ឃ្លាង  
ខណ្ឌ សៃន សុខ  រាជធា នីភ្នំពៃញ  
កាល ពី រំលង អ្រធាតៃ ឈាន ចូល 
ថ្ងៃទី១០  មករា។

លោក ហួរ ម៉ៃងវ៉ាង  អធិការ 
នគរបាល ខណ្ឌ សៃនសុខ  បៃប់ 
ពី មៃសិលមិញ ថា  បុរសជា ប្តី ឈ្មោះ 
សៃង  គឹម សាន  អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ  ជា 
គៃូបង្វឹក កងរាជ អាវុធហត្ថ នៅ  
សាលា ហ្វឹកហ្វឺន កងរាជ អាវុធ- 
ហត្ថ កំបូល។  រីឯ សៃ្តី រងគៃះ 
ឈ្មោះ  ជួប  សារ៉ៃន  អាយុ  ៣៦ឆ្នាំ 
មានកូន សៃី មា្នាក់  អាយុ ១៥ឆ្នាំ។ 

បើ តម លោក អធកិារ  ករណ ីនៃះ  
ដោយសារ  ជន រងគៃះនងិ ជន បង្ក   
បានសា្លាប ់អសដ់ចូ្នៃះ គា្មោន អ្នក ណា  
ដឹង រឿងនៃះ ឱៃយបាន ចៃបាស់ ទៃ។ 
ប៉ុន្តៃ អំពើ ឃតកម្ម នៃះ សមត្ថកិច្ច 

គៃនត់ៃ សន្នដិ្ឋាន ថា  អាច ជន  ជាប្ត ី
បៃចណ្ឌ សៃ្តី   ជា បៃពន្ធ  ពៃះ  មុន 
កើត ហៃតុ ពួកគៃ មាន ទំនស់ គា្នា ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បញ្ហា នៃះ អាច 
មកពី ទំនស់ ក្នុង គៃួសារ  ហើយ ក៏ 
កើតជា ជម្លាះ  ដៃល បង្កឱៃយ មានជា 
អំពើ ហិងៃសា ដ៏អាកៃក់ នៃះ ឡើង»។

ពាក់ ព័ន្ធករណី នៃះ លោក ដួង  
វណ្ណៈ  នយ នគរបាល ប៉ុស្តិ៍ គោក- 
ឃ្លាង  បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ដៃរ ថា  
អពំ ើ បាញ់ បៃហារគា្នា នៃះ បាន កើត- 
ឡើង ពី រំលង អ្រធាតៃ ឈាន ចូល 
ថ្ងៃទ១ី០ មករា  ហើយ បើ តម សាកៃស ី  

នៅ កន្លៃង កើតហៃតុ  គឺ មុន ដំបូង 
ជា  ទំនស់ ក្នុង គៃួសារ ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
នៃះ ទំនង ជា ភាគី ខាងប្តី មាន ការ- 
បៃចណ្ឌ បៃពន្ធ ខា្លាំង ទើប ឈាន 
ដល់ បាញ់ សមា្លាប់ គា្នា នៃះ ទៅ។ 

លោក ថា  កៃយ កើតហៃតុ 
សមត្ថកិច្ច ពិនិតៃយ ឃើញ ថា  សៃ្តី 
រងគៃះ តៃូវបាន ជនជា ប្តី បាញ់  ពី 
កៃយ  ខ្នង តៃវូ  ៣គៃប់ ដួល លតុ- 
ជង្គង់ លើ កមៃល ឥដ្ឋ ក្នុង បន្ទប់ ផ្ទះ- 
បាយ ។ រីឯ ជនរងគៃះ ជា ប្តី តៃូវ ចំ 
សៀត ផ្កា ខាង សា្តាំ១ គៃប់  សា្លាប់ 
ភា្លាមៗ លើ កមៃល ពូក ក្នុង បន្ទប់។

បើ តម មនៃ្តី នគរបាល ខណ្ឌ- 
សៃន សខុ ១របូសុមំនិ ឱៃយ បញ្ចៃញ- 
ឈ្មោះ បៃប់ តម សាកៃសីនៅ កន្លៃង 
កើតហៃតុ ថា  បុរស ជា ប្តី ធា្លាប់មាន 
បៃពន្ធ  និង កូន៥នក់ មក ហើយ។ 
កៃយ មក  បុរស រូបនៃះ បាន សៃ- 
ឡាញ ់គា្នា ជាមយួ សៃ្ត ីរងគៃះ បាន- 
កូនសៃី មា្នាក់ អាយុ ១៥ឆ្នាំ។ សៃ្តី រង- 
គៃះ ជា អ្នកលក់ អីវ៉ាន់ តម អន- 
ឡាញ  ដៃល តៃវូការនយិាយ ទាក ់ទង   
អតិថិជន តម ទូរស័ព្ទ រាល់  ថ្ងៃ។ 
ហៃតុ ដូច្នៃះ  ជន ជាប្តី មាន ការបៃ- 
ចណ្ឌ បណា្តាល ឱៃយ មាន ជម្លាះ។

មនៃ្តី ដដៃល បន្តតម សាកៃសី ថា  
នៅ យប់ មុន ពៃល កើត ហៃតុ  ទាំង 
២នក់ ប្តីបៃពន្ធ នៃះ បាន ឈ្លាះ- 
បៃកៃកគា្នា ដោយ សៃក ខា្លាំងៗ  
ហើយ មយួសន្ទុះ កៃយមក  គៃ ឮ 
ស្នូរបាញ់ កាំភ្លើង ចំនួន ៤គៃប់ 
នៅក្នុង បន្ទប់ នោះ។ កៃយ សា្ងាត់ 
សំឡៃង គៃ បានឃើញ ក្មៃងសៃី 
មា្នាក់ បើកទា្វារ បន្ទប់ ចៃញ មក កៃ 
សៃក បៃបឱ់ៃយ អ្នកកៃបៃរ បន្ទប ់ ជយួ 
មើល មា្តាយ ឪពកុ នងនងិ សុ ំឱៃយ អ្នក-   
ជិត ខាង យក មា្តាយ ឪពុក នង ទៅ  
មន្ទីរពៃទៃយ ផង  តៃ  ២ នក់  ប្តីបៃពន្ធ 

បានដច់ ខៃយល់ សា្លាប់ក្នុង បន្ទប់។ 
លោក អំ សំអាត  នយករង 

អង្គការ សទិ្ធ ិមនសុៃស  លកីា ដ ូ ថ្លៃង ថា  
អំពើ ហិងៃសា ក្នុង គៃួសារ កើតឡើង 
ជា  បន្ត បន្ទាប ់ ព ី១ឆ្នា ំទៅ ១ឆ្នា ំ មនិ 
មាន ការថយ ចុះ ។  អពំើ ហងិៃសា ក្នងុ 
គៃួសារ មិនមៃន កើត ឡើង តៃ ទៅ 
លើ គៃសួារ កៃកីៃ នងិ ខ្វះ ចណំៃះ  ដងឹ  
ទៃ  គ ឺកើតមាន លើ គៃសួារ អ្នក មាន 
ទៃពៃយធន  និង គៃួសារ ដៃលមាន 
ចំណៃះ ដឹង ផង ដៃរ។ អំពើ ហិងៃសា 
ក្នុង  គៃួសារ ខ្លះ កាន់ តៃ  ឃោរឃៅ 
បង្ក ផល ប៉ះ ពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ  ដល ់សង្គម-  
ជាតិ ដូច ជា បង្ក ឱៃយ  បាត់ បង់   ជីវិត  
កូន  កំពៃ ឪពុក មា្តាយ  អ្នក  ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត តៃវូ ជាប ់ពន្ធន គារ។ ជវី ភាព    
ក្នុង គៃួសារ កាន់ តៃ កៃីកៃ  កូន តៃូវ 
បោះបង់ ការសកិៃសាជា ដើម  ទាងំ នៃះ   
គឺ ជា បន្ទុក របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ។  

លោកថ្លៃង ថា៖ « ហៃតុផល នៃ 
អំពើ ហិងៃសា ក្នុង គៃួសារ កើតចៃញ ពី  
ការអន ុវត្ត ចៃបាប់ នៅ ខ្វះ ចនោ្លាះ។  
កត្តា  សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង គៃួសារ  ការ- 
ទាមទារ អំណាច ក្នុង គៃួសារ  ការ- 
បៃ ចណ្ឌ  គៃឿង សៃវឹង  និង គៃឿង- 
ញៀន ជាដើម»៕  

ពលករខ្មេរតេឡប់ពីថេ ពេលកំពុងដាក់ឱេយធ្វើចត្តាឡីស័កពីថ្ងេទី៩ មករា។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្តបន្ទាយមាជ័យ

ករណីប្តបីាញ់សម្លាប់បែពន្ធនិងបាញ់សម្លាប់ខ្លនួឯងតាមកែយ សមត្ថកិច្ចសងែស័យមកពីរឿងបែចណ្ឌ

ឆ្នា ំ២០២០ ...
តពីទំព័រ ៤...២០២១ នៃះ ខ្ញុ ំ

មើល ឃើញ ថា គៃប ់យា៉ោង អាច 
នងឹ មាន ភាព ល្អ បៃសើរ  ខណៈ- 
ដៃល មាន បៃទៃសធំៗ ជាចៃើន 
បាន បញ្ជា ទិញ វ៉ាក់ សំាង បៃឆំ ង  
កូវី ដ ១៩ សមៃប់ ចាក់ ជូន ដល់  
បៃជាជន របស់ គៃ ហើយនៅ 
ពៃល ដៃល ថា្នាំ នៃះ បៃើ បៃ ស់ 
ហើយ គឺមានន័យថា ដំណើរ- 
ការ សៃដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជ កម្ម នឹ ង 
រស ់ឡើង វញិ  ហើយ ការងរ អា ច 
នឹង ដំណើរ ជា ធម្មត វិញ » ។

លោក បញ្ជាក់ ថា បៃសិន បើ 
ឆ្នាំថ្មី នៃះ ការងរ ដំណើរការ ល្អ 
ឡើង វញិ មាន នយ័ ថា រោង ចកៃ  
សហគៃស អាចជៃើសរីស 
កមា្លាំ ង ពលកម្ម បន្ថៃម  រីឯអ្នក- 
វនិយិោគថ្ម ីមយួ ចនំនួ ទៀតអា ច  
បន្ត មក ធ្វើ  ការ វិនិយោគ បន្ថៃម 
ទៀត នៅ បៃទៃសកម្ពុជា ។

លោក បញ្ជាក់ ថា  ដូចនៃះ 
កម្មករ ដៃល  រោង ចកៃ របស ់ពកួ- 
គៃបាន បិទទា្វារ និង បាត់ បង់ ការ - 
ងរ នោះ អាចនឹង មាន ឱកាស 
ទទួល បាន ការងរ ឡើង វិញ។

កាល ពី ចុង ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ 
កន្លងមក រាជ រដ្ឋាភិបាល  បាន 
បៃកាស ពវីធិានការ បន្ថៃម ដើ មៃប ី 
បន្ត គៃប់ គៃង ផល ប៉ះ ពាល់ លើ 
វសិ ័យ សខំាន ៗ់  នៃ សៃដ្ឋកចិ្ច នៅ 
ក្នុង បរិការណ៍ នៃ វិបត្តិ  ការសា្ដារ 
និង ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច កម្ព ុជា 
កៃយ ពី វិ បត្តិ នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ជុទំ ី៧។ ក្នងុ នោះ រាជ រដ្ឋាភបិាល 
កម្ពជុា បាន បន្ត ផ្ដល់ បៃក់ ឧបត្ថ ម្ភ  
ចំនួន ៤០ ដុលា្លារ អា មៃរិក ក្នងុ ១ 
ខៃ  សមៃប់ កម្មក រ និយោ ជិត មា្នា ក់   
ដៃល បំពៃញ ការងរ ក្នុង វិស័យ 
កាត់ដៃរ  វយនភណ្ឌផលិត  
សៃបៃក ជើង  ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើ រ  
និង កាបូប  សមៃប់ រយៈ ពៃល 
៣ខៃ បន្ថៃម ទៀត  ពី ខៃ មករា 
ដល់ ខៃមីន  ឆ្នាំ ២០ ២១ ។

លើស ពី នៃះ មា្ចាស់ រោង ចកៃ  
សហ គៃស ក្នុង វិស័យ នៃះ តៃូវ 
បន្ថៃម ចំនួន ៣០ ដុលា្លារ  ទៀត 
សមៃប់ កម្មករ និយោ ជិត មា្នាក់ ។ 
ជា សរុប កម្មករ និយោជិត មា្នាក់  
តៃូវ ទទួល បាន ៧០ ដុលា្លារក្នុ ង 
១ ខៃ ៕

ជន បង្ក ដេល  បាន បាញ់ សម្លាប់ បេពន្ធ  រួច សម្លាប់ ខ្ល ួន ឯង ។ រូបថត FN

លោក  ហេង សួរ អ្នក នំាពាកេយ 
កេសួង ការងារ ។ រូបថត សហ ការី
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ចា ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង

ប្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុប្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ ស� ងលី

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

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន ស្ដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន ស្ដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្ហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

ប្ ធា ន�្ន ្កផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ ពា ណិជ្ជ កម� 
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
JESSA PIASTRO, 092 445 983

ប្ ធា ន�្កចា យកា �្តស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្ ធា ន�្កចា យកា �្ត

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

ប្ ធា ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្ស
 ញុិល ស ភ 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្ ធា នគណ�្យ្�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទ្�  និងរចនា �្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្ត្ត សៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK

គឹម សា រុំ

ជាទូទៅ ការ ចៃញ ចៃបាប់ អ្វមួីយ 
តៃងតៃ មា ន វ ត្ថបំុណង ឱៃយ ស្ថា ប័ន 
ឬ អ្ន កពាក ់ពន័្ធ គោរព ដោយ ឈរ 
លើ មូលដ្ឋាន គតិ យុត្ត។ ចុះចៃបា ប់ 
ស្ដីពី មា៉ា កពា ណិ ជ្ជ កម្ម  និ ង អំពើ 
នៃ ការ បៃ កួ តបៃជៃ ង មិ នស្មោះ តៃ ង់  
តៃវូ អនុវត្ត ទៅលើ អ្វីខ្លះ ?ជុំវិញ 
ចម្ងល់ នៃះ ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្ដិ៍  បាន 
សមា្ភាស ជា មួយ លោក មៃធាវី  
ខាន់  ច័ន្ទ កូ លិច ជា បៃធាន ការិ- 
យា ល័យ មៃធាវី មហិ សៃសរា និង 
ជា ភ្នាក់ ងារ តំណាង សៃប ចៃបាប់ 
នៃ មា្ចាស ់មា៉ាក ដៃល មាន ការ ិយា- 
ល័ យ  ផ្ទះ លៃខ ២២៩ បៃ ផ្លវូ ២៧១ 
សងា្កាត់ ទឹកល្អក់ ទី១  ខណ្ឌ ទួល-  
គោក  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដៃល 
មាន ខ្លឹម សរ ដូច ខាង កៃម ៖

តើ ច្បាប់ ស្តពីី ម៉ាក ពាណិ ជ្ជ នាម 
និង អំពើ ន្ ការ ប្កួត ប្ជ្ង 
មិន ស្មោះ ត្ង់ ប្ើ បាន ទៅ លើ 
ជំនួញ ប្ភ្ទ ណា ខ្លះ ?

ចៃបាប់ ស្តពីី មា៉ាក ពាណិ ជ្ជ នាម 
និង អំពើ នៃ ការ បៃកួត បៃជៃង មិន 
ស្មោះ តៃង់ បៃើ បាន ទៅ លើ គៃប់ 
បៃភៃទ នៃ ជំនួញ ទំាង ជំនួញ ខា្នាត 
តូច  ខា្នាត មធៃយម  និង ខា្នាត ធំ។ 

បៃសិន បើ កម្ម សិទ្ធ ិបញ្ញា ទាងំ- 

នោះ  មិន តៃូវ បាន ការ ពារ ដោយ 
ចៃបាប់ នោះទៃ តក្ក កម្ម នឹង បាត់ បង់ 
ទៅ គូបៃកួត បៃជៃង ធំៗ ដៃល 
មាន ការ បៃកួត បៃជៃង ក្នុង ការ- 
ធ្វើ អាជីវ កម្ម លើ ផលិត ផល ឬ 
សៃវា ក្នុង តម្លៃ ទាប ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 

តក្កករ ឬ មា្ចាស់ ដើម មិន ទទួល 
បាន អត្ថ បៃយោជន៍ ឬ តម្លៃ តប- 
ស្នង ពី ការ បង្កើត ថ្មី របស់ ខ្លួន 
នោះទៃ។កិច្ច ការ ពារ កម្ម សិទ្ធិ- 
បញ្ញា សម សៃប សមៃប់ ពាណិ ជ្ជ- 
ករ ឬ វិនិ យោ គិន ជា ជំហាន ដ៏- 
សំខាន់ ក្នុង ការ កំណត់ អំពី ការ-  
រំ លោភ បំពាន និង ការ បៃកា្លាយ 
គំនិត  ទៅ ជា ទៃពៃយ អាជី វកម្ម 
ដៃល មាន តម្លៃ។ការ ទាញ ផល- 
បៃយោ ជន ៍ពៃញ លៃញ ព ីបៃពន័្ធ 
ការពារ កម្ម សទិ្ធ ិបញ្ញា អាច ធ្វើ ឱៃយ 
ពាណិ ជ្ជករ ឬ វិ និយោគិ ន ទទួល 
បាន ចំណូល ពី ការ បង្កើត ថ្មី និង 
ការ ច្នៃ បៃឌិត របស់ ខ្លួន ដៃល ជា 
ការ លើក ទឹក ចិត្ត និង បង្កើន មូល- 
ធន ដល់ ការ សៃវ ជៃវ  និង    
អភ ិវឌៃឍន ៍ដោយ មាន ផលតិ ផល 
ឬ សៃវា ថ្មីៗ ជា ចៃើន ដៃល ការ 
ពារ កៃម បៃភៃទ ផៃសៃងៗ គ្នា នៃ 
កម្មសិទ្ធិ បញ្ញា ។

តើ ច្បាប់ ស្តពីី ម៉ាក ពា ណិជ្ជ នាម 
និង អំពើ ន្ ការ ប្កួត ប្ជ្ង 

មិន ស្មោះ ត្ង់ បាន ការ ពារ ផល- 
ប្យោជ ន៍ ដល់ ពាណិជ្ជ ករ ឬ 
វិនិ យោ គិន ប្ប ណា? 

ចៃបាប់ នៃះ បាន ការ ពារ ផល- 
បៃយោជ ន ៍ដល ់ពាណជិ្ជ ករ  នងិ 
វិនិ យោ គិន ដូ ចជា៖

-  បងា្ការ គូ បៃកួត បៃជៃង ពី   
ការ ចម្លង និង ធ្វើ តៃប់ តាម 
ផលិត ផល របស់ ខ្លួន 

- ចៀស វាង ការ ចំណាយ ថ- 
វិកា ខ្ជះខា្ជាយ លើ ការសៃ វជៃវ  
និង ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ លើ ទីផៃសារ

- បង្កើត អត្ត សញ្ញាណ សហ- 
គៃស  តាមរ យៈ មា៉ាក

- ក្នុង ការ ផ្តល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ឬ 
ការ ផ្ទៃរ សិទ្ធិ ផៃសៃង ៗ នៃ កម្ម- 
សិ ទ្ធិបញ្ញា 

- បង្កើត តម្លៃ ទីផៃសារ របស់ ខ្លនួ
- ទទួល បាន មូលធន និង 

ហិរញ្ញ បៃប ទាន 
- អាច ពងៃកី ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ថ្ម។ី
(សូមរង់ចំាអានវគ្គបន្ដនៅ 

សបា្ដាហ៍ក្យ)

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំព្ញ: មន្តៃី ជំនាញ មន្ទីរ បៃឆំង- 
គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល- 
ជាតិ កាលពី មៃសិល មិញ បាន បញ្ជនូ បុរ ស 
សងៃសយ័ ចនំនួ ៣ នាក ់ ទៅ ស លា ដបំងូ- 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  កៃយ ពី ឃាត់ ខ្លួន ជា 
បន្ត បនា្ទាប ់ នៅ តាម៣ គោល ដៅ ផៃសៃង គ្នា  
ប៉ុន្ដៃ ពួកគៃ ជា បណា្ដាញ បក្ខ ពួក តៃ មួយ 
ពាក់ ព័ន្ធ ករណី ដឹក ជញ្ជូន  និង រកៃសា ទុក 
គៃឿង ញៀន ចមៃះុ សរុប ជាង ២ គីឡូ ។ 
   លោក ឡកឹ  វណ្ណៈ  នា យក មន្ទរី បៃឆងំ- 
គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល- 
ជាតិ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន- 
សងៃសយ័ ចនំនួ ៣នាក ់ នងិវ ត្ថ ុតាង គៃឿង 

ញៀន តៃវូ បាន មន្តៃ ីជនំាញ មន្ទរី បៃឆងំ- 
គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាននគរ - 
បាល ជាតិ  រៀប ចំ សំណំុរឿ ង បញ្ជូន ទៅ 
ស លាដំ បូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃទី 
១០  ខៃ មករា  ដើមៃបី ឱៃយ តុលា ការ ចាត់- 
ចៃងបន្ត  តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។

លោក បន្ត ថា  ជន សងៃសយ័ ទាងំ ៣នា ក ់
ជា បក្ខ ពួក តៃមួ យ  ប៉ុន្ដៃ ពួកគៃ បាន ចង- 
កៃង គ្នា ជា បណា្ដាញ ដើមៃបី ងាយ សៃួល 
ចៃក ចាយ សរ ធាតុ ញៀន ឬ គៃឿង ញៀន 
ទៅ តាម គោល ដៅ របស ់ពកួ គៃ។សមត្ថ- 
កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ បាន 
បុរសសងៃស័យ មា្នាក់ ឈ្មោះ  មាស  ធីតា  
អាយុ៣ ៦ឆ្នាំ  ជនជា តិខ្មៃរ កាល ពី ថ្ងៃ៥ 
មក រា ហើយ ២ ថ្ងៃ កៃយ មក  តាមចាប-់ 

បាន ២នាក់ទៀត នៅ កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត 
ខៃត្ត បនា្ទាយមាន ជ័យ។

លោក ឡឹ ក វណ្ណៈ បញ្ជាក់ ថា៖ «កៃ 
ព ី ខៃសៃប ណា្ដាញ ពកួ គៃ ទាងំ  ៣ នាក ់នៃះ  គ ឺ
យើង កពំងុ កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ បក្ខព ួក 
បន្ថៃម ទៀ ត ប៉ុន្ដៃ យា៉ាង ណា យើង ក៏មាន 
សញ្ញា វិជ្ជ មាន ខ្លះដៃរ ហើយ  ដោយ មន្តៃី 
ជំនាញ យើង នៅ តៃ តាម ដន យា៉ាង យក 
ចិត្ត ទុក ដក់ ដើ មៃបី ឃាត់ ខ្លួន ជន ល្មើស- 
គៃឿង ញៀន ទាំង អស់ ហ្នឹង ឱៃយអ ស់ តៃ 
ម្ដ ង គឺ យើង ធ្វើ សកម្ម ភព ឱៃយ ដូច ភ្លៀង 
រលឹម អ៊ីចឹង »។   

លោក  គជុ  គមឹ ឡងុ  អ្នក នា ំពាកៃយ ស- 
លា ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ  ពី មៃសិលមិញ 
មិន ទាន់ អាច ទាក់ ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម 
ជុំវិញ សំ ណុំ រឿង ជនសងៃស័យ ទាំង ៣ 
នាក់ នៅ ឡើយ ។

តាម របាយ ការណ ៍រប ស ់មន្ទរី បៃឆងំ- 
គៃឿង ញៀន នៃ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល- 
ជាតិ បាន ឱៃយដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  កមា្លាំង 
ជំនាញ ការិ យា ល័យ (ក១០)នៃ មន្ទីរ- 
បៃឆងំ គៃឿង ញៀន ដកឹ នា ំដោយ លោក 
នាយ ករង  សរី  បុតៃ សតៃយា  លោ កនា- 
យ ករង យឹម  សៃនឧ ត្ត ម  លោក នា- 
យ ករង ញុ៉ ង រស់ បៃថា្នា និង ស្នង ការ ដ្ឋាន- 
នគ របាល  ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័ យ ដោ យ 
មាន ការ សមៃប សមៃួល ពី លោ ក អ៊ុ 
សភុ ក្ត ិពៃះរា ជអា ជា្ញារង នៃ ស លាដ ំបងូ- 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  និង លោក មាស  ច័ន្ទ- 
ពិសិដ្ឋ ពៃះ រាជ អាជា្ញា ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន 

ជយ័ ស មត្ថកចិ្ច បាន ចុះ បង្កៃប ៣ គោល- 
ដៅ ផៃសៃងៗ គ្នា ។

របាយ ការណ៍ នៃះបន្ត ថា  ករណី ទី១ 
គឺសមត្ថ កិច្ច រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ចុះបង្កៃប 
បាន នៅ សងា្កាត់ ទន្លៃ បា ស ក់ ខណ្ឌចំ ការ - 
មន រា ជធានី ភ្នំពៃញ  នៅ ថ្ងៃទី៥  ខៃ 
មករា។ចំណៃក ២ក រណី ទៀត  តៃូវ បាន 
សមត្ថ កិច្ច ខៃត្តប នា្ទាយមា នជ័ យចុះ  
បង្កៃ បនៅ ថ្ងៃទី៧ ខៃមក រា  នៅ សងា្កាត់ 
បា៉ា លិ លៃ យៃយ  កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត  និង នៅ 
ភូមិ សម គ្គ ីមាន ជ័យ  សងា្កាត់ -កៃងុ   ប៉ា យ- 
ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទា យ មាន ជ័យ ។

មន្ទីរ បៃឆំង គៃឿង ញៀន បន្ថៃម ថា 
លទ្ធ ផល នៃ ការ បង្កៃប នៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
ឃាត់ ខ្លួន ជន សងៃស័យ  ៣ នាក់  ទី១- 
ឈ្មោះ  មាស  ធី តា អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ  ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ  ទី២- ឈ្មោះ  សៃង  ឡុង ហៃង  
អាយុ  ៣១ ឆ្នាំ ជន ជាតិ ខ្មៃរ  និង ឈ្មោះ  
សៃង  ប៊ុន ហៃ  អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ជន ជាតិ- 
ខ្មៃរ  ដោយ ពួក គៃ ជា បក្ខ ពួក បណា្ដាញ - 
តៃ មួយ។  ចំណៃ ក វត្ថ ុតាង ស រធាតុ ញៀ ន  
ដៃលសមត្ថកចិ្ច របឹ អសូ បាន  មាន បៃភៃទ 
ចមៃះុ សរុប ជាង ២ គីឡូ កៃម ដូច ជា អិ ច- 
ស្ដាហៃសីុ មៃ តំ ហ្វៃតា មីន  កៃ តា មីន  និង ជា 
ចៃើន បៃភៃទ ទៀត ។

បើ តាម របាយ ការ ណ៍  ជន សងៃស័យ  នងិ 
វត្ថុ តាង ចាប់ យក ខាង លើ ទាំង អស់ តៃូវ- 
បាន សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ បាន កសង សំណំុ- 
រឿង បញ្ជូន ទៅ ស លា ដំបូង រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី បន្ត តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ៕

ស្វែងយល់ពីចែបាប់ស្ដពីីម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងអំពើនែការបែកួតមិនស្មោះតែង់

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូបុរស៣នាក់ទៅតុលាការករណីជួញគែឿងញៀនជាង២គីឡូ

លោក ម្ធាវី ខាន់ ច័ន្ទកូលិច កាលពីព្លកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី

ជនសង្ស័យ៣នាក់(កណា្ដាល)និងគ្ឿងញៀនដ្លសមត្ថកិច្ច ចាប់បាន  ។ រូបថត ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,860 16,960 16,960 16,820

2 GTI 3,290 3,290 3,290 3,290

3 PAS 14,100 13,800 14,100 13,800

4 PEPC 2,770 (SQ) - 2,770 2,770

5 PPAP 11,780 11,580 11,780 11,580

6 PPSP 1,160 1,180 1,180 1,120

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៨ី ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

 ក្សួង ទ្សចរណ៍ នឹង ដាក់ ឱ្យ អនុវត្ត កញ្ចប់«Travel Bubble»
ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញៈ កេសួង ទេសចរណ៍ នឹង 
ដាក់ ឱេយ ដំណើរការ កញ្ចប់ ទេសចរណ៍ 
ពិសេស មួយ ដេល ហៅ ថា«Travel 
Bubble» ជា មួយ បេទេស ក្នុង តំបន់ 
អាសា៊ាន នងិ អាសា៊ាន បកូ ៣ ដេល មាន 
ចនិ ជប៉នុ នងិ ករូ៉េ ខាង តេបូង ក្នងុ ការ នា ំ
ភ្ញៀវ ទេសចរ ព ីបេទេស ណា មយួ  ឬ តបំន់ 
ណា មយួ នេ បណា្តា បេទេស ទាងំ នេះ  មក  
ទសេសនា នៅ កម្ពុជា ក្នុង ការ ជួយ សា្តារ 
ឡើង វិញ នេ វិស័យ ទេសចរណ៍ ដេល 
កំពុង រង ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី 
ការ រីក រាល ដាល នេ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នា ពេល បច្ចុបេបន្ន។

លោក តុប សុភ័កេ្ត អ្នក នាំ ពាកេយ 
កេសងួ ទេសចរណ ៍បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  
កាល ព ីថ្ងេ អាទតិេយ ថា Travel Bubble 
នេះ គឺ ជា កញ្ចប់ ទេសចរណ៍ ពិសេស  
ដេល បេទេស កម្ពុជា មាន លទ្ធភាព នាំ 
អ្នក ទេសចរ ពី បេទេស ណា មួយ ឬ ពី 
គោល ដៅ នេ បេទេស ណា មួយ ដេល 
មាន ការ គេប់ គេង ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន 
ចេបាស ់លាស ់មនិ មាន ការ រកី រាល ដាល 
ឆ្លង ធ ំដុ ំឬ ព ីបេទេស ណា ដេល មាន ការ- 
គេប ់គេង ការ រកីរាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
បាន ល្អ ឬ ពី គោល ដៅ នេ បេទេស ណា 
មួយ ដេល អត់ មាន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក សុភ័កេ្ត  បញ្ជាក់៖ «នេះ ជា 

ផេនការ យុទ្ធ សាសេ្ត និង ជា គោល- 
នយោបាយ របស់ កេសួង ទេសចរណ៍   
យើង បាន កំពុង សិកេសា អំពី លទ្ធភាព  នេ 
ការ ធ្វើ Travel Bubble ជាមួយ បណ្តា  
បេទេស នានា នៅ ក្នងុ អាសា៊ាន ក ៏ដចូ ជា   
អាសា៊ាន បកូ ៣ដេល មាន បេទេស ជប៉នុ 
កូរ៉េខាង តេបូង និងចិន។ តាម រយៈ  ការ- 
សិកេសា នេះ   យើង សង្កេត ឃើញ  ថា   
យើង អាច ធ្វើ កចិ្ចការ នេះ បាន ប៉នុ្តេ នៅ 
ក្នុង កាលៈ ទេសៈ នេះ ក៏ យើង មិន ទាន់ 
អាច ធ្វើ អ្វ ីបាន ដេរ ឥឡវូ យើង កពំងុ តេ 
ធ្វើការ ១ ជំហាន ទៀត ជា មួយ កេសួង  
សខុាភបិាល ដើមេប ីរៀបច ំឱេយ បាន សេលួ-  
បលួ នងិ ចេបាស ់លាស ់ព ីពេះ Travel 

Bubble នេះ គឺ ជា កញ្ចប់ ទេសចរណ៍ 
ពិសេស មួយ ដោយ ឡេក»។

លោក បន្ថេម ថា៖ «យើង តេវូ រៀបច ំនវូ  
បេបបទ នតីវិធិ ីនានា ជាមយួ កេសងួ សខុា-
ភ ិបាល គ ឺយើង តេវូ ធ្វើ ដោយ ល្អតិ ល្អន ់
នងិ បេងុ បេយត័្ន ដោយ សារ តេ ពេល យើង  
ធ្វើ យើង តេវូ ចុះ MoU ជាមយួ កេមុហ៊នុ 
ឬ ភា្នាក់ងារ ទេសចរណ៍ ណា មួយ ជិះ យន្ត-  
ហោះ ណា  កេុមហ៊ុន ណា មក សា្នាក់- 
នៅ សណា្ឋាគារ ណា មក ទទួល ទាន 
អាហារ នៅ ភោជនយី ដា្ឋាន ណា នងិ ទៅ 
ទសេសនា នៅ តបំន ់ឬរមណយីដា្ឋាន ណា ខ្លះ  
ដចូ្នេះ វា ជា ការ នា ំទេសចរណ ៍មយួ ដេល  
មាន ការ គេប់ គេង ចេបាស់ លាស់ និង 

ខុស ពី មុន ដេល ភ្ញៀវ ទេសចរ គាត់ អាច  
ដើរ  លេង ទៅ តាម ចិត្ត ដោយ ខ្លួន ឯង»។ 

លោក ធនួ សុណីាន បេធាន សមាគម  
ទេសចរណ ៍អាសុ ីបា៉ាសុហី្វកិ បាន សា្វាគមន ៍
Travel Bubble ថា ជា កញ្ចប ់ទេសចរណ ៍ 
នេ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ រយៈ ពេល ខ្ល ីដេល មាន នយ័  
ថា គេ ធ្វើ ក្នងុ រយៈ ពេល ខ្ល ីហើយ វា សខំាន ់ 
ណាស់ នៅ ក្នុង សម័យ កូវីដ ១៩ នេះ 
ដោយសារ តេ វសិយ័ ទេសចរណ ៍ ស្ទើរតេ  
សា្លាប ់ទៅ ហើយ នៅ សល់ តេ សណា្ឋាគារ  
នៅ ភ្នំពេញ និង ខេត្ត ពេះសីហនុ ដេល 
តេៀម បមេងុ ទកុ នេ ការ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ 
តេ ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖«ការ ដេល រដា្ឋាភបិាល  
តេៀមធ្វើ Travel Bubble គ ឺសមេប ់
ខ្ញុ ំ  វា ជា រឿង សខំាន ់ដេល អាច ផ្លាស ់ប្តរូ 
ដំណើរ ទេសចរណ៍ និង វា អាច បនេសា៊ាំ 
នៅ ក្នងុ ការ រស ់នៅ ក្នងុ របៀប ថ្ម ី( New 
Normal)។ បើ សិន ជា យើង អាច ធ្វើ 
បាន ជាមួយ បេទេស ជិត ខាង និងចិន 
ករូ៉េ នងិ ជប៉នុ នេះ គ ឺវា ជយួ ដល ់វសិយ័ 
ទេសចរណ៍   បើ ទោះបី មិន ចេើន តេ 
យ៉ាង  ហោច ណាស់ ក៏ វា នៅ មាន ចរន្ត 
ទេស ចរណ៍ ឱេយ បាន ខ្លះ»។ 

បើ យោង តាម លោក សុភ័កេ្ត កេសួង 
ទេស ចរណ៍ កំពុង ធ្វើកិច្ច ការ ជាមួយ 
ភាគីពាក់ ព័ន្ធ    មុន ដាក់ ឱេយ  អនុវត្ត Travel 
Bubble  ដើមេបីបញ្ចៀសហានិភ័យ ដោយ  
មនិ ទាន ់កណំត ់ពេល វេលាជាកល់ាក ់ទេ។  

លោក បាន ថ្លេង ថា៖ « បច្ចបុេបន្ន យើង ក ៏
កំពុង ធ្វើការ ជាមួយ វិស័យ ឯកជន ផង - 
ដេរ ពី ពេះ យើង តេូវ ធ្វើ ឱេយ បាន ល្អិត- 
ល្អន់ មេន ទេន ដោយសារ បណា្តា- 
បេទេស មយួ ចនំនួ នៅ លើ ពភិពលោក 
គេ បាន ធ្វើ មុន យើង ១ ជំហាន ហើយ 
តេ ធ្វើ បើក បិទៗ  ពេះ ការ ផ្ទុះ នេ ការ - 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។ អ៊ីចឹង 
ហើយ  បាន ជា យើង នៅ តាម ដាន មើល 
ការ វិវឌេឍ នេ កូវីដ ១៩ នេះ សិន  មុន នឹង 
យើង ចាប់ ផ្តើម ដំណើ ការ»។

មក ដល ់បច្ចបុេបន្ននេះ  រាជ រដា្ឋាភបិាល 
កម្ពជុា បាន បេកាស ដាក ់ចេញ វធិានការ  
ដល ់ជុទំ៧ី សមេប ់វសិយ័ អាកាសចរណ ៍
នងិ ទេសចរណ ៍ក្នងុ គោល បណំង ដើមេប ី
រកេសា លនំងឹ អាជវីកម្ម  នងិ សមេល បន្ទកុ  
នេ ការ ចំណាយ របស់ ពួក គេ  នៅ ក្នុង 
អំឡុង  ពេល ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

របាយការណ ៍របស ់កេសងួ ទេសចរណ ៍
ឱេយ ដងឹ ថា ចាបព់ ីខេ មករា ដល ់ខេតលុា 
កម្ពជុា ទទលួ បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស 
១,២៦ លាន នាក ់ធា្លាក ់ចុះ៧៦,១ ភាគរយ  
បើ ធៀប នងឹ រយៈពេល១០ ខេ  ឆ្នា ំ ២០១៩  
ដេល មាន ចនំនួ ៥,២៩លាន នាក ់ ដោយ 
ភ្ញៀវ ទេសចរ មក ដល់ កម្ពុជា តាម រយៈ 
អាកាសយន ដា្ឋាន អន្តរជាតិ ទាំង ៣មាន 
៧៣៤ ៣០៩នាក់ ធា្លាក់ ៨០, ២ភាគរយ 
តាម ផ្លវូគោក នងិ ផ្លវូទកឹ  ៥៣៣ ៥៨១ 
នាក់ ធា្លាក់៦៦,៣ភាគរយ ៕

ភ្ញៀវទៃសចរចមៃះុ ជាតិសាសន៍ ទសៃសនា បៃសាទ អង្គរវត្ត ឆ្នា ំ២០១៥។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ មន្តេី កម្ពុជា  និង  
ធុរជន ក្នុងសេុក រំពឹង ថា កម្ពុជា  
នឹង ទទួល បាន ឱកាស ពងេីក 
ទផីេសារ      នៅតបំន ់ស្វយត័ហងុកងុ  
បនា្ទាប ់ ពី រដា្ឋាភិបាល នេ តំបន់ 
រដ្ឋបាល ពិសេស ហុងកុង បាន 
បេកាស នៅ ថ្ងេ ទី ៨  ខេ មករា ថា 
កិច្ច ពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី 
នងិ កចិ្ច ពេមពេៀង វនិយិោគ រវាង 
ហុងកុង  និង អាសា៊ាន  ចូលជា ធរ- 
មាន  ពេញលេញនៅក្នុងខេកុម្ភៈ ។ 

អ្នកនាពំាកេយ រដា្ឋា ភបិាល ហងុកងុ  
បាន នយិយ នៅថ្ងេ ៨ មករា កន្លង  

មក ថា កិច្ច ពេមពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម  
សេរ ី(FTA) នងិ កចិ្ច ពេមពេៀង  
វនិយិោគ(AI) រវាង ហងុកងុ  នងិ  
សមាគម បេជាជាត ិអាសុ ីអាគ្នេយ ៍ 
(អាសា៊ាន) នងឹ ចលូ ជាធរ មាន 
នៅ ថ្ងេ ទី ១២  ខេ កុម្ភៈ ។ 

អាជា្ញាធរហុងកុង បាន លើក- 
ឡើង ថា ចំពោះ សហគេស  និង 
អ្នក ផ្តល់  សេវាកម្ម ហុងកុង នឹង 
អាច ទទួល  បាន អត្ថបេយោជន៍ 
ពេញលេញ ដូច ដេល បាន ប្តេជា្ញា- 
ចតិ្ត ដោយ រដ្ឋ  ជា សមាជកិ អាសា៊ាន  
ទាំង ១០  កេម កិច្ច ពេមពេៀង 
នេះ  ខណៈ ឱកាស អាជីវកម្ម របស ់ 
ពួកគេ នៅ ក្នុង ទីផេសារ អាសា៊ាន 

នឹង តេូវ  លើក កម្ពស់ យ៉ាង ខា្លាំង ។
ទីកេុង ហុងកុង បាន បង្កើត កិច្ច-  

ពេមពេៀង  ទាំង២ ខាងលើ នេះ 
ជាមយួ អាសា៊ាន ក្នងុ ឆ ្នា ំ ២០១៧  
ហើយ កិច្ច ពេមពេៀង  បាន ចូល ជា- 
ធរមាន ជា បណ្តើរ ៗ   ចាប ់តាងំ ព ី
ខេ មិថុនា  ឆ្នាំ២០១៩ ។

 កិច្ច ពេមពេៀងទាំង២នេះ   
មាន លក្ខណៈ ទូលំទូលាយ ក្នុង 
វសិាល ភាព ដេល រមួមាន ពាណជិ្ជ-
កម្ម ទនំញិ ពាណជិ្ជកម្ម សេវាកម្ម   
ការ វនិយិោគ កចិ្ច សហ បេត ិបត្តកិារ  
សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ បច្ចេក ទេសយន្ត- 
ការដោះសេយ វិវាទ  និង បញ្ហា 
ពាក់ព័ន្ធ ផេសេង ៗ  ទៀត ។

លោក ប៉េន  សុ វិជាតិ  អនុ រដ្ឋ- 
លេខាធកិារ កេសងួពាណជិ្ជកម្ម 
បាន បេប ់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ ថា    កម្ពជុា 
កពំងុ បន្ត នតីវិធិ ីផ្ទេ ក្នងុ របស ់ខ្លនួ 
ដេល នងឹ តេវូ បញ្ចប ់នាពេល ឆប់ៗ   
នេះ  ដោយ សងេឃមឹ ថា  កម្ពជុា  នងឹ 
ទទួល បាន អត្ថបេយោជន៍ ពី 
ទីផេសារ  ហុងកុង តាមរយៈ កិច្ច- 
ពេមពេៀង ទាំង នេះ ។

លោក  សុវិជាតិ បញ្ជាក់ថា៖ 
«យើង បាន ចុះហត្ថ លេខា លើ 
កចិ្ច ពេមពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ី
នេះ រួច ហើយ ។ យើង នឹង ជូន- 
ដំណឹង ជា ផ្លូវការ អំពី ការ បញ្ចប់ 
នតីវិធិ ីផ្ទេ ក្នងុ  ដចូ្នេះ ភាគ ីទាងំ២ 

អាច អនុវត្ត បាន ភា្លាម ៗ ។ យើង 
សងេឃឹម ថា  កិច្ច ពេមពេៀង នេះ 
នងឹ ធ្វើឱេយ កម្ពជុា ចាប ់យក ទផីេសារ 
នាចំេញ ទៅ ហងុកងុ បាន កានត់េ 
ចេើន បន្ថេម ទៀត»។

លោក  សុង  សារ៉ន  បេធាន 
សហពន័្ធ សេវូ អង្ករ កម្ពជុា  (CRF)  
បាន និយយ ថា  បច្ចុបេបន្ន នេះ 
បេទេស កម្ពុជា នាំចេញ អង្ករ 
ទៅកាន់ ទីផេសារ ហងុកុង ជា ធម្មតា  
ដរាប ណា កេមុហ៊នុ បាន បពំេញ 
លក្ខខណ្ឌ ទីផេសារ ហុងកុង ។

លោក បាន ថ្លេង ថា ៖«តាម 
ទសេសនៈ  របស់ ខ្ញុំ  កម្ពុជា ចូល រួម 
ក្នងុ ទផីេសារ ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីរវាង 

ហុងកុង  និង អាសា៊ាន ក៏ ដូចជា 
ហងុកងុ -កម្ពជុា  នងឹ ធ្វើ ឱេយ  កម្ពជុា  
កានត់េ មាន ការ បេកតួ បេជេង ដើមេប ី 
ឱេយ ផលិត ផល របស់ខ្លួន  អាច  
បេកួត បេជេង នៅ ក្នុង ទីផេសារ 
ហុងកុង  ហើយ នេះ គឺ ជា ការ - 
ចូលរួម ចំណេក ក្នុង ការ អភិវឌេឍ 
វិស័យ កេច្នេ អាហារ របស់ យើង 
នងិឧសេសាហកម្ម ផេសេង ទៀត ចលូ  
ទៅ ក្នុង ទីផេសារ នេះ »។

អាសា៊ាន ជា ដេ គពូាណជិ្ជកម្ម ធ ំ 
ទ២ី  របស ់ហងុកងុ ក្នងុ ពាណជិ្ជកម្ម  
ទំនិញ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ និង ជា 
ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម ទី ៤  ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៨៕

កម្ពជុា រំពឹង ពងី្ក ទីផ្សារ នំា ច្ញ ទៅកាន់ ហុងកុង ក្ម កិច្ច ព្ម ព្ៀង  ស្រី២ 
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ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ អ្នក  ក្នុង វិស័យវារីវបៃប កម្ម   បាន 
សាទរ ចំពោះ ការ សមៃច ផ្អាក   នំា ចូល  បៃ-
ភៃទ      តៃី ដៃល  វារីវបៃបកម្ម  ផលិត បាន មួយ 
ចនំនួ  ដោយ រពំងឹ ថា  នងឹ ធ្វើ ឱៃយ បៃជា កសកិរ 
ចិញ្ចឹម តៃី មាន ទំនុក ចិត្ត ក្នុង ការ ចិញ្ចឹម និង 
អាច កាត់ បន្ថយ ផលិត ផល នាំ ចូល ដៃល 
មិន មាន គុណ ភាព ល្អ   ផង ដៃរ  ។

កៃសួង កសកិម្ម រុកា្ខា បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ៨ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ បាន 
ចៃញ សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន  មយួ  សមៃច 
ផ្អាក ការ នា ំចូល តៃ ី មួយ ចំននួ   ដៃល វារ ីវបៃបករ 
ផលិត បាន ចៃើន ដូចជា តៃី បៃ តៃី ពោ តៃី 
អណ្តៃង និង តៃី ឆ្តោ ពៃម ទាំង តៃីមួយ ចំនួន 
ទៀត ដៃល អាច ចិញ្ចឹម បាន ក្នុង សៃុក ។ 

រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃមាញ ់នងិ 
នៃសាទ លោក វៃង សាខុន បាននិយាយ  
ថា ការ  ផ្អាក   នាំ ចូល តៃី មួយ ចំនួន ក្នុង ពៃល 
នៃះ គឺ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ទីផៃសារ ផលិត ផល 
ក្នុង សៃុក  ។ លោក បន្ត ថា ទន្ទឹម នឹង ការ- 
ជំរុញ ឱៃយ មាន   វារីវបៃបកម្ម កាន់ តៃ ចៃើន នោះ 
បច្ចបុៃបន្ន អាជា្ញាធរ ក ៏កពំងុ ជរំញុ នងិ លើកទកឹ- 
ចតិ្ត ដលអ់្នក វនិយិោគ ឱៃយ   វនិយិោគ លើ រោង-
ចកៃ   ផលិត ចំណី  សមៃប់ វិស័យ វារីវបៃបកម្ម 
នៅ កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ការ សមៃច ផ្អាក នា ំចលូ 
នៅ  ពៃល នៃះ គ ឺដើមៃប ីលើក កម្ពស ់ទផីៃសារ ក្នងុ 
សៃុក ប៉ុន្តៃ យើង នឹង បើក កា រនាំ ចូល ឡើង 
វិញ នៅ ពៃល ដៃល មាន តមៃូវ ការ ខ្ពស់ » ។ 

លោក លើក ឡើង ថា ការ បង្កើនការ វិនិ-
យោគ លើ វារវីបៃបកម្ម នងឹ  មនិតៃមឹ  ជយួ លើក- 
ក ម្ពស ់បៃក ់ចណំលូ ដល ់អ្នក ចញិ្ចមឹ ប៉ណុ្ណោះ  
ទៃ ប៉ុន្តៃ វា នឹង  ជួយ ដល់ អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ 
ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត ដូច ជា រោង មា៉ាសុីន 
កិនសៃូវ  និង មា្ចាស់ ផលិត កម្ម មួយ ចំនួន ឱៃយ 
ទទួល បាន អត្ថបៃយោជន៍ ពី ការ យក ផលិត-  
ផល ទាំង  នោះ ទៅ ចូល ក្នុង រោងចកៃ ដើមៃបី 
កៃ ច្នៃ ជា ផលិត ផល ចំណី តៃី ទៀត ផង ។

លោក សខុ រា៉ាដៃន បៃធាន សមាគមវារ-ី
វបៃបករ កម្ពជុា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ពី  ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មករា ថា ចំណាត់ ការ របស់ 
អាជា្ញាធរ ក្នងុ ការ សមៃច ឱៃយ ផ្អាក ការ នា ំចលូ 
បៃភៃទ តៃី មួយ ចំនួន ពី កៃ បៃទៃស  នឹង 

ផ្តល់  ផល វិជ្ជមាន ចៃើន សមៃប់ អ្នក ចិញ្ចឹម 
ក្នងុ  សៃកុ  ខណៈ ការ នា ំចលូ បាន ធ្វើ ឱៃយ អ្នក- 
ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុក ជួប នឹង ផល វិបាក ជា ចៃើន  
ពសិៃស នៅ ពៃល បៃមលូ ផល ។ លោក បន្ត 
ថា ការ នាំ ចូល ផល វារី វបៃបកម្ម មិន តៃឹម តៃ 
ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុក ជួប បញ្ហា ទីផៃសារ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ  ផលិត ផល  មួយ ចំនួន ក៏ 
មិន មាន អនាម័យ គុណភាព  និង បៃភព 
នាំ ចូល ដៃល អាច ធ្វើ ឱៃយ មាន បញ្ហា ដល់ 
សុខភាព អ្នក បរិភោគ ផង ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ក្នុង នាម សមាគម វារី-
វបៃបករ កម្ពជុា ខ្ញុ ំពតិ ជា រកី រាយ នងិ គាទំៃច-ំ 
ពោះ ការ សមៃច ផ្អាក នា ំចលូ តៃ ីមយួ ចនំនួ 
ដៃល កពំងុ ចញិ្ចមឹ ចៃើន នៅ កម្ពជុា ដៃលនៃះ 
ជា ផ្នៃក មួយ ក្នុង ការ ធ្វើ ឱៃយ កម្ពុជា អាច ធានា 
បាន  សន្តិសុខ សៃបៀង    សមៃប់ បៃទៃស » ។ 
លោក  បន្ត ថា៖ «   ផល វារវីបៃប កម្ម ក្នងុ សៃកុ  គ ឺ
ជា ផលតិ ផល ដៃល មាន គុណ ភាព  ល្អ ពៃះ 
ចំណី ដៃល ផ្តល់ឱៃយ តៃី សុទ្ធ តៃ មាន គុណ-
ភាព  និង មាន ការ ផលិត តៃឹម តៃូវ ខណៈ 
ផលតិ ផល នា ំចលូ មយួ ចនំនួ   តៃវូ  គៃ ដងឹ ថា 
មនិ មាន ការ តៃតួ ពនិតិៃយ ទៅ លើ  ទតីាងំ ចញិ្ចមឹ 
និង ការ ផ្តល់ ចំណី តៃឹម តៃូវ នោះ ទៃ»។

ទោះ ប ី យា៉ាង ណា លោក ក ៏បាន អពំាវ នាវ 
ឱៃយ អាជា្ញាធរ នៅ តាម ពៃដំៃន បង្កើនការ  តៃតួ- 
ពិនិតៃយ តៃី នាំ ចូល ឱៃយ បាន  ហ្មត់ ចត់ ផង ដៃរ  ។

លោក បន្ថៃម ថា ការ បង្កើន កចិ្ច អន្តរាគមន ៍ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល តាម រយៈ ការ ផ្តល់ បៃក់- 
កម្ចី ក្នុង អតៃ ការ បៃក់ ទាប ពី ធនាគារ  

អភវិឌៃឍន ៍ជន បទ នងិ កសកិម្ម (ARDB) ក ៏   
កំពុង ចូល រួម ចំណៃក យា៉ាង ចៃើន ក្នុង ការ- 
លើក កម្ពស ់ការ ធ្វើ វារវីបៃបកម្ម ( ការ ចញិ្ចមឹ តៃ ី
និង កង្កៃប... ) ក្នុង សៃុក ផង ដៃរ។

ខណៈ និនា្នាការ នៃ ការ ធ្វើ វារីវបៃបកម្ម ទាំង  
លក្ខណៈ   គៃសួារ នងិ អាជវីកម្ម កពំងុ  កើន- 
ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់   លោក រា៉ាដៃន  និយាយ 
ថា កម្ពុជា  ចង់ ឃើញ មាន អ្នក   វិនិយោគ  លើ 
ការ ផលិត ចំណី តៃី និង ការ បញ្ចុះ តម្លៃ អគ្គិ- 
សនីបន្ថៃម  ទៀត ។ លោក   បញ្ជាក់ ថា៖ « ខ្ញុំ 
ពិត  ជា ចង់ ឃើញ   អ្នក វិនិយោគ ចៃើន ចូល 
បណា្តាក់ ទុន លើ ការផលិត ចំណី សត្វ នៅ 
កម្ពុជា ពៃះ ការ ចំណាយ បៃក់ ទិញ ចំណី 
ពី កៃ បៃទៃស   មិន បាន ផ្តល់ បៃក់ ចំណូល 
សមៃប់  សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ឡើយ » ។ 

លោក សងុ សហីា មា្ចាស ់កសដិ្ឋានចញិ្ចមឹ  
តៃី  នៅ សៃុក ពញាកៃក ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ បាន 
បៃប់   ថា ការ ទប់ សា្កាត់ ការ នាំ ចូល  តៃី ដៃល 
មាន ចិញ្ចឹមចៃើន នៅ កម្ពុជា នឹង ជួយ  ធ្វើ ឱៃយ 
អ្នក ចិញ្ចឹម មាន ទំនុក ចិត្ត និង អាច  បង្កើន 
ការ វនិយិោគ  ។ លោក អះអាង ថា៖«ការផ្អាក 
ការ នាំ ចូល នឹង   ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ចិញ្ចឹម ក្នុង សៃុក 
កាន់ តៃ មាន ទំនុក ចិត្ត លើ ទីផៃសារ ។ ការ - 
ចិញ្ចឹម ក៏ អាច មាន សម្ទុះ ឡើង   ដៃរ »។

 ទនិ្ននយ័ ព ី កៃសងួ កសកិម្ម  បង្ហាញ ថា ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២០ ការ បៃមូល ផល ពី វារី វបៃប កម្ម 
សមៃច បាន  ៤០០ ៤០០ តោន កើន ឡើង 
២៧,៧៩ ភាគ រយ ពីចំនួន ៣០៧ ៤០៨ 
តោន កាល ពី  ឆ្នាំ ២០១៩៕ 

ទីកេុង ហាណូយៈ    វៀតណាម បាន 
ចុះ កងុ តៃ ជាមយួ ឥណា្ឌា    ជាលើក ដបំងូ 
ដើមៃប ី ទញិ អង្ករ បាក ់ក្នងុ បរមិាណ ៧មុនឺ 
តោន ដើមៃបី បំពៃញ  តមៃូវការ  អង្ករ តម្លៃ 
ទាប ដៃល កំពុង កើន ឡើង  ក្នុង ទីផៃសារ 
ក្នុងសៃុកសមៃប់ ផលិត ចំណី សត្វ។ 

ការ ដឹកជញ្ជូន បានតមៃូវ ឱៃយ អនុវត្ត 
ក្នុង ខៃ មករា  និង ខៃ កុម្ភៈខាងមុខ នៃះ 
ជាមួយ តម្លៃ ៣១០ ដុល្លារ ក្នុង ១ តោន  
នៅ មាត់ចៃក នាំ ចៃញ(FOB)។ 

អាច មាន ការ   ភា្ញាក់ ផ្អើលចៃើន  ដៃល 
វៀតណាម  ជា បៃទៃស នាំ ចៃញ អង្ករ ដ៏ 
ធ ំ ១ ក្នងុ ពភិពលោក កពំងុ នា ំចលូ អង្ករ 
ពី បៃទៃស ឥណា្ឌា។ ទោះ ជាយា៉ាងណា   

អ្នក នាំចៃញ អង្ករ វៀតណាម បាន 
និយាយ ថា វា ជា រឿង ធម្មតា។ 

លោក   Pham Thai Binh  នាយក 
កៃមុហ៊នុTrung An hi-tech agricul-
ture JSC បាន និយាយ ថា   កៃុម ហ៊ុន 
របស់ វៀតណាម ជា ចៃើន  នាំ ចលូ អង្ករ 
ពី បៃទៃស ឥណា្ឌា  ពី ពៃះ  ផលិតផល  
ថោក  ខណៈតមៃូវការ  សមៃប់ អង្ករ 
បៃភៃទ នៃះ ក្នុង បៃទៃស វៀតណាម គឺ 
ខ្ពស់ ណាស់។ 

ទន្ទមឹ នងឹ នោះ ដៃរ លោក   Nguyen 
Van Don  នាយក នៃ កៃុមហ៊ុន Viet 
Hung Co. បាន និយាយ ថា  វាពិត ជា 
មាន តមៃូវ ការ ខ្ពស់ ណាស់ សមៃប់ 

អង្ករ  បាក ់ សមៃប ់ផលតិ កម្ម ចណំ ីសត្វ  
ដៃល បណា្តាល ឱៃយ  មាន តមៃូវ ការ នាំ- 
ចូល ដោយ ចៀស មិន ផុត។ 

មនុ ឆ្នា ំ២០១៧   អង្ករ ចណំាតថ់ា្នាក ់ទាប   
មាន ៧០ ភាគរយ នៃ ទនិ្នផល អង្ករ  សរបុ  
របស ់បៃទៃស។ អនបុាត នៃះ បាន ធា្លាក ់ចុះ   
ដល ់៥០ទៅ ៦០ ភាគរយ ក្នងុ រយៈ ពៃល  
២ឆ្នាំ ចុង កៃយ  នឹង នៅ តៃឹម ១០ ទៅ 
១៥ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ពៃល នៃះ។ 

យោង តាម កៃសងួ កសកិម្ម  នងិ អភវិឌៃឍន ៍
ជនបទ  អ្នក ផលតិ ចណំ ីសត្វ វៀតណាម  
បាន បង្កើន ការនា ំចលូ អង្ករ បៃភៃទ នៃះ 
ពៃះ វា លំបាក រក ទិញ  ក្នុង ទីផៃសារក្នុង 
សៃុក នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ។ 

លោក Don បាន អះអាង ថា  ការ នាំ- 
ចូល អង្ករ បាក់  ពី បៃទៃស ឥណា្ឌា  មិន 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការនាំចៃញ អង្ករ របស់ 
វៀតណាម ក្នងុពៃល អនាគត  ទៃ  ពៃះ 
វៀតណាម  បាន បៃង ចៃក តបំន ់សមៃប ់ 
អង្ករ គណុភាព ទាប  នងិគណុភាព មធៃយម 
ខណៈ តំបន់សមៃប់ ់ អង្ករ កៃអូប   និង 
គុណភាពខ្ពស់ តៃូវ បាន ពងៃីក។ 

ការនំាចៃញ អង្ករ របស់ វៀតណាម  
ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២១  តៃវូ គៃ ពៃយាករ ថា   កើន- 
ឡើង ពៃះ  អង្ករ វៀតណាម  នា ពៃល 
នៃះ  មាន សា្ថានភាព ល្អ  ដើមៃបី បៃកួត ក្នុង 
ទីផៃសារ ធំៗ បាន។ 

 ការិយាល័យ ស្ថិតិ  ទូទៅ  បាន រាយ- 

ការណ ៍ថា អង្ករ ស  បាក ់ ៥ ភាគរយ  តៃវូ 
បាន លក់ ក្នុង តម្លៃ ៥០០ ដុល្លារ ក្នុង  ១   
តោន កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០។ 

វៀតណាម រក បាន បៃក ់៣ ពាន ់លន  
ដលុ្លារ ព ីការ នា ំចៃញ អង្ករ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  
ដៃល កើន ឡើង ជាង  ១០ ភាគរយ ធៀប 
រយៈពៃល ដចូ គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក Do Ha Nam  អនុបៃធាន 
កៃុម បៃឹកៃសា  នៃ សមាគម  ចំណី អាហារ 
វៀតណាម  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  លទ្ធផល ជា 
វិជ្ជមាន ចំពោះ តមៃូវការ កើន ឡើង  ក្នុង 
បៃទៃស ជាចៃើន   និង ភាព បៃកួត បៃជៃង  
បៃសើរ ឡើង នៃ អង្ករ វៀតណាម ជុំវិញ 
ពិភពលោក៕ VNS_ANN/RR

វៀតណាមចុះកិច្ចសន្យាទិញអង្ករបាក់៧មឺុនតោនពីឥណា្ឌាដើម្បីបំព្ញតមូ្វការផលិតកម្មចំណីសត្វ

កម្ពជុាកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្្ត...
តពី ទំព័រ ១...លោក បាន ឱៃយ 

ដងឹថា  កៃមុការ ងរ របសក់ៃសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម កពំងុ សកិៃសា ព ីទផីៃសារ  
បៃទៃស ចិន ថា តើ អាច សៃូប 
បាន  ទនំញិ អ្វ ីខ្លះ?  ហើយ ថាតើ  
តមៃវូ ការ ទផីៃសារ ពភិព លោក នៅ 
មាន ឬទៃ? 

លោក   ថ្លៃង  ថា៖« យើង មាន 
ទនំញិ កសកិម្ម សខំាន់ៗ  ដចូជា 
បន្លៃ   ផ្លៃឈើ គៃប់ ធញ្ញជាតិ 
សត្វ   រស ់នងិ សាច ់សត្វ ជា ដើម  
ដៃល សទុ្ធ តៃ ជា មខុ សញ្ញា របស ់
យើង សមៃប ់នា ំទៅ កាន ់ទផីៃសារ 
បៃទៃស ចិន  ដោយ  មុខ ទំនិញ 
ទាំង អស់ នៃះ ទទួល បាន អតៃ 
ពន្ធ សូនៃយ តាម រយៈ កិច្ច ពៃម - 
ពៃៀង ពាណិជ្ជកម្ម សៃរី ទ្វៃ ភាគី 
រវាង  កម្ពុជា -ចិន» ។

លោក  ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា ចំពោះ 
ទំនិញ កម្ពុជា ដៃល  មាន សៃប់  
ហើយ ជា ទំនិញ មាន សកា្តោ នុពល 
ខា្លាងំ   រមួ មាន ផលតិ ផល សៃបៃក- 
ជើង  សម្លៀក បពំាក ់ផលតិផល  
ធ្វើ ដំណើរ ក៏ កម្ពុជា នៅ តៃ បន្ត 
ជំរុញ ទីផៃសារ  ពៃះវា ជា បៃភព 
ចំណូលដ៏ ចមៃបង ពី ការ នាំ ចៃញ 
ទៅ  ទផីៃសារ  ធំៗ លើ ពភិព លោក ។ 
ទោះ ប ីយា៉ាង ណា ការ សកិៃសា នៃះ 
មនិ ទាន ់ចៃញ ជា របូរាង នៅ ឡើយ  
ទៃ  ដោយ សងៃឃឹម ថា នឹង បញ្ចប់  
ឆប់ ៗ នៃះ។ 

លោក បន្ថៃម  ថា ៖  « មខុ ទនំញិ 
១ ទៀត នៅក្នុង ឧសៃសាហកម្ម 
សហគៃស ខា្នាតតចូ នងិ មធៃយម  
ពៃមទាំង ផលិត ផល ឧសៃសាហ - 
កម្ម  ក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច  ពិសៃស  
ដូច ជា  គៃឿង ផ្គុំយានយន្ត  និង 
គៃឿង ផ្គុំអគ្គិសនី ស្ថិត នៅ ក្នុង 
បញ្ជីមុខ ទំនិញ ទាំង នៃះ ដៃល 
យើង កពំងុ សកិៃសាជា យទុ្ធ សាស្តៃ  
ពាណិជ្ជកម្ម ផងដៃរ »។   

កម្ពុជា និង ចិន បាន ចុះ ហត្ថ - 
លៃខា លើ កចិ្ច ពៃមពៃៀងពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី ជាមយួ គា្នា កាលពី 

ថ្ងៃទី ១២ ខៃតុល ឆ្នាំ ២០២០ 
ដៃល នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ កម្ពុជា នាំ 
ទនំញិ មយួចនំនួ ទៅ បៃទៃស ចនិ 
ដោយ មាន អតៃពន្ធ សូនៃយ ។

ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទតូ ចនិ បៃចា ំកម្ពជុា  
លោក Wang  Wentian បាន 
សរសៃរ អបអរ សាទរក្នងុ  ឱកាស  
ឆ្នាំ ថ្មី  ២០២១ ថា  ភាគី ចិន នឹង 
ពន្លឿន នតីវិធិ ីនៃការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
ដើមៃប ីទទលួ បាន ចលូ ជា ធរមាន 
នៃ  កិច្ច ពៃម ពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម 
សៃរី   ទ្វៃភាគី ចិន -កម្ពុជា ។

លោកបាន ឱៃយ ដឹង ទៀតថា ភាគី  
ចនិ ក ៏នងឹ ពន្លឿន អនវុត្ត គមៃង 
ឃ្លាំង ស្តុក សៃូវ  និង គៃឿង បរិកា្ខារ 
សម្ងតួ ដៃល ជា ជនំយួ ដល់ ភាគ ី
កម្ពុជា ដើមៃបី ជួយ ដល់ ផលិត- 
ផល កសិកម្ម ដៃល មាន គុណ- 
ភាព ខ្ពស់ របស់ កម្ពុជា អាច នាំ - 
ចៃញ ទៅ ចិន កាន់ តៃ ចៃើន ។ 

លោក សរសៃរ ថា៖ « ភាគ ីចនិ 
នឹង បន្ត លើក ទឹក ចិត្ត កៃុមហ៊ុន 
ចិន មក វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា 
បន្ថៃម ទៀត »។ 

 លោក នាយក រដ្ឋមន្ដៃី ហ៊ុន  
សៃន  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០ ២០ 
បាន  ឱៃយ ដងឹ  ថា ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្ម 
សរបុ របស ់កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  
មាន ចនំនួ  ៣២ ពាន ់លន ដលុ្លារ  
នៅ ក្នុង នោះ ការ នាំ ចៃញ សរុប 
របស ់កម្ពជុា  មាន បៃហៃល   ១ ៦ 
ពាន ់លន ដលុ្លារ ។  លោក បន្តថា 
កម្ពុជា ទទួល បាន កំណើន ខ្ពស់   
លើ  ផលតិ ផល កស ិកម្ម សខំាន់ ៗ    
ទាំង ៧ ដៃល មាន តម្លៃ  ៣,៨៨  
ពាន់ លន ដុល្លារ ក្នុង នោះ  អង្ករ 
មាន  តម្លៃ ៥១៤ លន ដុល្លារ  
ដំឡូង  មី  ជាង  ១ លន ដុល្លារ  
សា្វាយចន្ទី  តម្លៃ  ២៨៨ លន 
ដលុ្លារ សា្វាយ   តម្លៃ ៤៧៣ លន 
ដុល្លារ  ចៃក ដំបូង លឿង  តម្លៃ  
៥៥១ លន ដលុ្លារ  មៀនប៉ៃលនិ 
តម្លៃ  ៥៧  លន ដលុ្លារ  នងិ មៃច   
តម្លៃ   ២៥  លន ដុល្លារ ៕

កម្ពជុាផ្អាកនំាចូលតី្ដ្លវារីវប្បកម្មផលិតបាន

លោក វេង សាខុន (កណ្តាល) ចុះ ទៅ ពិនិតេយ កន្លេង ចិញ្ចមឹ តេ ី  កន្លង មក ។ រូបថត សហ ការី



ក្រមុហុ៊នAppleនិងAma-
zonដកបណ្តាញសង្គម
ParlerពីAppStore
និងស្រវាកម្មគ្រហទំព័រ
ក្រមុហ៊នុAppleនងិAma-

zonបានដកបណ្ដាញសង្គម
Parlerដ្រលមានភាពព្រញ-
និយមជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រ
លោកTrumpច្រញពីApp
Storeនិងស្រវាកម្មគ្រហទំព័រ
រៀងៗ ខ្លួនដោយបានចោទ
បណ្ដាញសង្គមន្រះថាមនិបាន
ចាត់វិធានការគ្រប់គ្រន់សម្រប់
ការពារការរាលដាលន្រការ-
ញុះញង់ឱ្រយមានអំពើហិង្រសា។
កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ទី៦មករា

Appleបាននយិាយក្នងុស្រច-
ក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖ «យើង
បានផ្អាកParlerពីAppSto-
reរហូតដល់ពួកគ្រដោះស្រយ
បញ្ហាទាំងន្រះ»។កាលពីថ្ង្រ
សុក្រ Appleបានទុកព្រល
២៤ម៉ោងឱ្រយ Parlerធ្វើការ
រៀបចំផ្រនការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
របស់ពួកគ្រដោយបានលើក
ឡើងថាក្រុមបាតុករបានប្រើ
បណ្ដាញសង្គមន្រះដើម្របីធ្វើការ
សម្របសម្រួលការឡោមព័ទ្ធ
អគារសភាអាម្ររិក។
រីឯAmazon វិញនឹងដក

Parlerច្រញពីអង្គភាពAma-
zonWebServices(AWS)
នៅម៉ោង១១:៥៩យប់ថ្ង្រ
អាទិត្រយ ទី១០ដោយលើក
ឡើងថាParlerបានរំលោភ
លើលក្ខខណ្ឌន្រស្រវាកម្មរបស់
AWSដោយខកខានមិនបាន
ដោះស្រយបញ្ហាការកើន-
ឡើងជាលំដាប់ន្រសារគាំទ្រ
អំពើហិង្រសា។ ការដកដោយ
AWSនឹងធ្វើឱ្រយ Parlerបាត់
មខុពីអុនីធណឺតិបើសនិពកួគ្រ
មនិរកក្រមុហ៊នុស្រវាកម្មគ្រហ-
ទំព័រផ្រស្រងទៀតដើម្របីប្រតិ-
បត្តិការគ្រហទំព័រពួកគ្រ៕
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កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ទី៩មករាប្រ-
ធានាធបិតីអុីរង៉់លោកHassan
Rouhaniបានប្រកាសថា
ក្រុមហ៊ុនបរទ្រសនឹងមិនត្រូវ
អនុញ្ញាតឱ្រយធ្វើការសាកល្របង
វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩លើប្រជាជន
អុីរ៉ង់ទ្រដ្រលការប្រកាសន្រះ
បានធ្វើឡើង១ថ្ង្របនា្ទាប់ពីម្រ-
ដឹកនាំកំពូលអុីរ៉ង់លោកAyat-
ollahAliKhameniធ្វើការបទិ
ការនាំចូលវា៉ាក់សាំងផលិត
ដោយសហរដ្ឋអាម្ររកិនងិចក្រ-
ភពអង់គ្ល្រស។
«ក្រុមហ៊ុនបរទ្រស ចង់ផ្ដល់

វា៉ាក់សាំងឱ្រយយើងដើម្របីធ្វើការ
សាកល្របងវា៉ាក់សំាងលើប្រជា-
ជនអីុរ៉ង់។ បុ៉ន្ត្រក្រសួងសុខាភិ-
បាលបានរារំាង»។លោកRou-
haniបាននិយាយប្របន្រះក្នងុ-
ការថ្ល្រងសុន្ទរកថាផ្រសាយតាម
ទរូទស្រសន៍ហើយនយិាយបន្តថា៖
«ប្រជាជនរបស់យើងនឹងមិនធ្វើ
ជាឧបករណ៍សាកល្របងរបស់
ក្រុមហ៊ុនផលិតវា៉ាក់សាំងទ្រ»។
លោកRouhaniបាននិយាយ

បន្ថ្រមទៀតថា៖«យើងនឹងទិញ
វា៉ាក់សំាងបរទ្រសដ្រលមាន
សុវត្ថិភាព»។
ប្រធានាធបិតីរបូន្រះមនិបាន

បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឬប្រទ្រស-
ដើមន្រក្រមុហ៊នុផលតិវា៉ាកស់ាងំ
បរទ្រសដ្រលលោកលើកឡើង
ក្នុងការថ្ល្រងសុន្ទរកថារបស់
លោកនោះទ្រ។
ការប្រកាសរបស់លោកRou-

haniគឺហាក់ដូចជាផ្ទុយការ-
ប្រកាសរបស់ប្រទ្រសគុយបា
ដ្រលបាននយិាយថាពកួគ្របាន
ចុះហត្ថល្រខាលើកចិ្ចព្រមព្រៀង
ជាមួយប្រទ្រសអុីរ៉ង់ ដើម្របីផ្ទ្ររ
បច្ច្រកវទិ្រយាវា៉ាកសំ់ាងរបស់ពកួគ្រ
និងធ្វើការសាកល្របងដំណក់-
កាលចុងក្រយនៅក្នុងសាធា-
រណរដ្ឋអុីសា្លាមន្រះ។
សារព័ត៌មានអុីរ៉ង់បានរាយ-

ការណ៍ថាក្រសួងសុខាភិបាល
អុរីង៉់នងឹជ្រើសរសីអ្នកស្មគ័្រចតិ្ត
ចនំនួ៥០០០០នាក់ដើម្របីធ្វើការ
សាកល្របងដណំកក់ាលទី៣ន្រ
វា៉ាកស់ាងំSoberana2(អធបិ-
ត្រយ្រយ២)របស់គុយបា។
ម្រដឹកនាំកំពូលអុីរ៉ង់លោក

Khameniដ្រលមានអំណច
លំដាប់ខ្ពស់ក្នុងអុីរ៉ង់កាលពីថ្ង្រ
សុក្រទី៨បានច្រញបញ្ជាហាម-
ឃាត់ការនាំចលូវា៉ាកសំ់ាងផលិត
ដោយអាម្ររិកនិងអង់គ្ល្រស
ដោយលើកឡើងថាប្រទ្រសទំាង
២ន្រះគឺ«មនិអាចទកុចតិ្តបាន»
ហើយអាចមានបំណងធ្វើឱ្រយ
មានការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ទៅប្រទ្រសផ្រស្រង។
ក្នុងការថ្ល្រងសុន្ទរកថាផ្រសាយ

ផ្ទាល់លើទូរទស្រសន៍លោកKha-
meniបាននិយាយថា៖ «ការនាំ-
ចូលវា៉ាក់សំាងសហរដ្ឋអាម្ររិក
និងចក្រភពអង់គ្ល្រសចូលក្នងុប្រ-
ទ្រសគឺត្រូវបានហាមឃាត់។
ពួកគ្រគឺមិនអាចទុកចិត្តបាន
ទ្រ។ពួកគ្រទំនងចង់បំពុល
ប្រទ្រសផ្រស្រង»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖

«តាមបទពិសោធរបស់យើងជា-
មួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឈាមដ្រល
មានផ្ទុកម្ររោគអ្រដស៍ដោយ
បារាំងវា៉ាក់សំាងបារាំងក៏មិន-
អាចទុកចិត្តផងដ្ររ»។លោក
Khameniគឺនយិាយសំដៅទៅ
រឿងអាស្រូវការផ្គត់ផ្គង់ឈាម
កខ្វក់កាលពីទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៨
០និង១៩៩០។
បនា្ទាប់មកលោកKha-

meniបានធ្វើការចោទប្រកាន់
ដដ្រលនៅក្នុងការបង្ហាះសារ
ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Twit-
terដ្រលក្រយមកសារន្រះត្រវូ
បានក្រុមហ៊ុន Twitterលុប-
ចោលដោយក្រមុហុ៊នបានលើក-
ឡើងថាសារលោកKhameni
បានរំលោភលើគោលការណ៍
ប្រឆំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត។
ការប្រកាសរបស់ម្រដឹកនំា

អុរីង៉់ទាងំ២របូន្រះគឺជាផ្ន្រកមយួ
ន្រសកម្មភាពមួយចំនួនកើត-
ឡើងក្នុងសបា្ដាហ៍មុនដ្រល
បង្កើនភាពតានតឹងជាមួយ
ប្រទ្រសអាម្ររកិ។កាលពីថ្ង្រចន្ទ

ទី៤អុរីង៉់បានប្រកាសថាពកួគ្រ
បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវការ-
បន្រសុទ្ធសារធាតុអ៊ុយរា៉ានីញ៉ូម
ដល់កម្រិតបរិសុទ្ធ២០%ដ្រល
ហួសពីដ្រនកំណត់ច្រងនៅក្នុង
កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររឆ្នាំ
២០១៥។នៅថ្ង្រដដ្រលកងការ-
ពារបដវិត្តនអ៍ុីរង៉់បានរបិអសូនាវា
ដឹកសារធាតុគីមីរបស់កូរ៉្រខាង-
ត្របូងដើម្របីធ្វើការចរចាការដោះ-
ល្រងប្រក់ទិញវា៉ាក់សំាងរបស់
ខ្លួនដ្រលត្រូវបានបង្កកតាម
សំណើរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក។
កាលពីថ្ង្រសុក្រអុីរ៉ង់បាន
បង្ហាញមលូដា្ឋានមសីុលីក្រមដី
នៅឆ្ន្ររន្រឈូងសមុទ្រព្ររ្រស។
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានគិត

ថាសកម្មភាពទាងំន្រះគឺបង្ហាញ
ថាអុីរ៉ង់មានបំណងជំរុញឱ្រយ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នាត Joe
Bidenដ្រលនឹងចូលកាន់អំ-
ណចនៅថ្ង្រ២០ខ្រមករាដក
ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រធានាធិបតី
Donald Trumpច្រញជា-
បនា្ទាន់និងដោយគា្មានលក្ខខណ្ឌ។

លោកBidenនិយាយថាព្រល
ដ្រលលោកចូលកាន់អំណច
រដ្ឋបាលលោកនឹងធ្វើការចរចា
ដើម្របីសា្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយ-
ក្ល្រអ៊្ររជាមួយអុីរ៉ង់។ក្នុងការ-
ថ្ល្រងសុន្ទរកថាខាងលើលោក
Khmeniក៏បាននយិាយថាក្រងុ
ត្រអ្ររ៉ង់ មិនប្រញាប់ប្រញាល់
ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអា-
ម្ររិកឡើងវិញទ្រប៉ុន្ត្រលោក
បានបន្តធ្វើការទាមទារឱ្រយដក
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទ្រស
របស់លោកជាបនា្ទាន់។
ភាពតានតឹងរវាងអុីរ៉ង់ និង

សហរដ្ឋអាម្ររិកបានកើតឡើង
ជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ២០១៨
បនា្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកTrump
បានដកខ្លួនច្រញពីកិច្ចព្រម-
ព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររឆ្នាំ២០១៥
ហើយធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
ក្រងុត្រអ្ររង់៉ឡើងវញិដើម្របីដាក់
សមា្ពាធអីុរ៉ង់ឱ្រយចរចារឹតបន្តងឹលើ
កម្មវិធីនុយក្ល្រអ៊្រររបស់ខ្លួនការ-
អភិវឌ្រឍកម្មវិធីមីសីុល និងការ-
ប្រើប្រស់កងកមា្លាំងប្រូកសុីនៅ
ក្នងុតបំន់។ក្នងុរយៈព្រលប៉នុា្មាន
ឆ្នាំបនា្ទាប់ពីភាពតានតឹងរវាង
ប្រទ្រសទំាង២កាន់ត្រកើនឡើង
ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ត-
បនា្ទាប់ក្នុងយុទ្ធនាការ «សមា្ពាធ
អតិបរមា»របស់ក្រសួងការបរ-
ទ្រសអាម្ររិក។ភាពតានតឹង
ឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅព្រល
ដ្រលអាម្ររិកបានសមា្លាប់ម្រ-
បញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តន៍១រូបលោក
QasemSoleimaniកាលពីដើម-
ឆ្នាំ២០២០នៅក្នុងប្រទ្រសអុីរា៉ាក់៕

សុខ  សេីលុច

ក្រយពីច្របាប់សន្តសិខុជាតិ
ហងុកងុត្រវូបានអនមុត័កាល-
ពីឆ្នាមំនុហងុកងុបានប្រើប្រស់
ច្របាប់ន្រះចាប់បាតុករហុងកុង
ប្រមាណជាង៥០នាក់កាល-
ពីថ្មីៗន្រះ។ច្របាប់ន្រះត្រូវបាន
អនុម័តក្រយពីមានបាតុកម្ម
ប្រឆំងនឹងស្រចក្តីព្រងច្របាប់
បត្រយាប័នទៅចិននៅហុងកុង
កាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ច្របាប់សន្តិសុខជាតិត្រូវបាន

អនុម័តដោយទីក្រុងប៉្រកាំង

ដ្រលជាការឆ្លើយតបទៅនឹង
ការតវា៉ានៅទីក្រុងហុងកុង
ជុំវិញការលូកដ្ររបស់គណ-
បក្រសកុម្មុយនិស្តចិនទៅទីក្រុង
ហុងកុង។ហុងកុងជាទឹកដី
ពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាព។
ចាបត់ាងំពីចក្រភពអងគ់្ល្រស

បានប្រគល់ក្រងុហងុកងុឱ្រយចនិ
វិញហុងកុងត្រូវបានគ្រប់គ្រង
ក្រមក្របខ័ណ្ឌប្រទ្រស១
ប្រព័ន្ធ២។ការគ្រប់គ្រងប្រប-
ន្រះត្រវូបានគ្ររពំងឹថានងឹមាន
រយៈព្រលរហូតដល់ឆ្នាំ២០-
៤៧។ក្របខ័ណ្ឌន្រះអនុញ្ញាតឱ្រយ

ហុងកុងរក្រសាប្រព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ-
បាលនងិប្រពន័្ធតលុាការរបស់
ខ្លួននៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។
ទោះជាយា៉ោងណចាបត់ាងំ-

ពីការអនវុត្តច្របាប់សន្តសិខុជាតិ
នៅខ្រមថិនុាឆ្នា២ំ០២០ទីក្រងុ
ប៉្រកាំងអាចចាប់ខ្លួនជនណ
មា្នាក់ដ្រលត្រូវបានគ្រសង្រស័យ
ពីបទអប្របគមន៍បំបះបំបោរដើ-
ម្របីរំលំរំលើងរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ
ភ្ររវកម្ម និងការឃុបឃិតជា-
មួយកងកមា្លាំងបរទ្រស។ច្របាប់
ន្រះបានធ្វើឱ្រយមានការរិះគន់ពី
ភាគីអន្តរជាតិដ្រលអាចធ្វើឱ្រយ

ប៉ះពាល់ដល់ស្ររីភាពនៅ
ហុងកុង។
ក្រយពីប្រើច្របាប់សន្តសិខុ-

ជាតិដើម្របីចាប់ខ្លួនបាតុករ
ដ្រលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្ម
កន្លងមកបាតុករមួយចំនួន
មានការភ័យខា្លាចហើយបាន
រត់ភៀសខ្លួនច្រញពីហុងកុង។
មនុស្រសច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់
ខ្លួនចាប់តាំងពីច្របាប់ន្រះបាន
អនមុត័នៅឆ្នាមំនុ។ប៉នុ្ត្រកាល-
កន្លងមកការចាប់ខ្លួនដោយ
ប្រើច្របាប់ន្រះ មិនមានការ-
ចាប់ខ្លួនច្រើនដូចកាលពីថ្ង្រទី

៦មករាន្រះទ្រ។
សាស្រ្តាចារ្រយ Johannes

Chan ន្រសាកលវិទ្រយាល័យ
ហុងកុងបាននិយាយថា៖
«ច្របាស់ណស់ថាច្របាប់ន្រះ
នឹងជះឥទ្ធិពលយា៉ោងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់ស្ររីភាពន្រការបញ្ច្រញ-
មតិប្រសិនបើមិនមានសន្តិ-
សុខផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះប្រជាជន
ហុងកុង»។ន្រះបើយោងតាម
ការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌-
មានBBC។
ដោយមានការភ័យខា្លាច

ក្រយពីច្របាប់សន្តិសុខជាតិ

ន្រះត្រូវបានអនុម័តប្រជាជន
ហុងកុងមួយចំនួនបានលុប
សារដ្រលបង្ហាះជាសាធា-
រណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម
របស់ខ្លួន។ដោយមានការ-
ព្រួយបារម្ភថាអ្នកដ្រលប្រឆំង
នងឹច្របាប់សន្តសិខុជាតនិ្រះនងឹ
មិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នាត។
មនុស្រសជាច្រើនក៏មានការ-

ភ័យខា្លាចផងដ្ររថាភាពឯករាជ្រយ
ន្រប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ហុង-
កុងនឹងល្រងមានហើយប្រព័ន្ធ
តុលាការរបស់ហុងកុងស្រដៀង
នឹងចិនដីគោកដ្ររ៕

អុីរ៉ង់ប្រកាសមិនឱ្រយក្រមុហុ៊នបរទ្រសសាកល្របងវា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩លើប្រជាជន
របស់ខ្លនួបន្ទាប់ពីការហាមឃ ត់ការនំចូលវា៉ាក់សំាងរបស់អាម្ររិកនិងអង់គ្ល្រស

តើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នងុការប្រើប្រស់ច្របាប់សន្តិសុខជាតិចាប់ខ្លនួប្រជាជនហុងកុងដំណើរការទ្រ?

  លោក បេធានាធិបតីអីុរ៉ង់ Hassan Rouhani ថ្លេង   តាម វីដេអូ ខុន ហ្វើរុិន។  AFP



ក្រសួងការបរទ្រសសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកបញ្ចប់ការរឹតត្របិត-
ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីត្រវ៉ាន់
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី៩មករាកៃសួង

ការបរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរកិសមៃច-
ចតិ្តបញ្ចប់ការរតឹតៃបតិទនំាកទ់នំងរវាង
មន្តៃីតៃវា៉ាន់និងអាមៃរិក។
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួការបរទៃសសហរដ្ឋ-

អាមៃរិកលោកMikePompeoកាលពី
ថ្ងៃទ៩ីមករានៅក្នងុសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍
មយួបាននយិាយថា៖«អស់រយៈពៃល
ជាចៃើនទសវតៃសរ៍មកហើយដៃលកៃ-
សងួការបរទៃសបានបង្កើតការរតឹតៃបិត
ផ្ទៃក្នុងដើមៃបីគៃប់គៃងអ្នកការទូត
បុគ្គលិក និងអន្តរកម្មរបស់មន្តៃីដទៃ-
ទៀតជាមួយសមភាគីតៃវា៉ាន់»។
លោកបានបន្តថាទភីា្នាកង់ារបៃតបិត្តិ

គរួពចិារណារាល់គោលការណ៍ណៃនាំ
ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវា៉ាន់
ដៃលចៃញដោយកៃសួងការបរទៃស
កាលពីលើកមុនថាទុកជាមោឃៈ។
អាមៃរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ

មន្តៃីតៃវា៉ាន់ដោយសារតៃអាចមានការ-
មិនពៃញចិត្តពីសំណាក់ភាគីចិន។ការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកោះតៃវា៉ានន់ៃះគឺ
ធ្វើដោយឯកតោភាគីរដា្ឋាភិបាលអាមៃរិក
ក្នងុគោលបំណងមានទំនាក់ទំនងការទូត
ជាមួយបៃទៃសចិន៕សុខ  ស្រីលុច

សហរដ្ឋអាម្ររិកកាណាដាអង់-
គ្ល្រសអូស្្រលីថ្កោលទោសចំពោះ
ការចាប់ខ្លនួសកម្មជនហុងកុង
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ ទី១០ មករា

នៅក្នុងសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍រួមមួយ
បៃទៃសកាណាដាសហរដ្ឋអាមៃរិក
អូស្តៃលី និងអង់គ្លៃសបានថ្កោល-
ទោសបៃទៃសចិនក្នុងការចាប់ខ្លួន
សកម្មជនបៃមាណជាង៥០នាក់
កាលពីថ្ងៃទី៦មករា។
កៃមុអ្នកតសូ៊មតិដើមៃបីលទ្ធិបៃជាធិប-

តៃយៃយលៃចធ្លោជាងគៃនៅហងុកងុតៃវូ
បានចាប់ខ្លួនខណៈអាជា្ញាធរនិយាយ
ថាការបោះឆ្នាតកៃផ្លវូការកាលពឆី្នាំ
មុនដើមៃបីជៃើសរើសបៃក្ខជនបៃឆំង
នៅក្នុងការបោះឆ្នាតទីកៃុងគឺជា
ផ្នៃកមួយនៃផៃនការដើមៃបីផ្តួលរំលំ
រដា្ឋាភិបាល៕សុខ  ស្រីលុច

ថ្ងៃចន្ទទី១១ែខមករាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១១

តពីទំព័រ ១...កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម
ចិននៅថ្ងៃដដៃលនៃះ។
កៃសួងបានឱៃយដឹងថា៖«វិធានការ

ថ្មីនៃះអនុវត្តឡើងក្នុងបំណងការពារ
ផលបៃយោជន៍ជាតិចៀសវាងឬកាត់
បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់
សហគៃសចិននិងរកៃសាសណា្តាប់-
ធា្នាប់សៃដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរ-
ជាតិឱៃយនៅជាបៃកៃតីធម្មតា»។
កៃមការអនុវត្តវិធានការថ្មីនៃះ

បុគ្គលចិនឬសា្ថាប័ននានាគួរតៃរាយ-
ការណ៍ទៅកៃសួងក្នុងរយៈពៃល៣០
ថ្ងៃបនា្ទាប់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរងផល
ប៉ះពាល់ដោយចៃបាប់អនុលោមភាព
បរទៃស។បនា្ទាប់មកអាជា្ញាធរនងឹវាយ
តម្លៃថាតើការអនុលោមនៃះរំលោភ
លើចៃបាប់អន្តរជាតិនិងបទដា្ឋានមូល-
ដា្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងផល-
ប៉ះពាល់ដៃលអាចកើតមានលើអធិប-
តៃយៃយភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌៃឍ
ជាតិរបស់ចិនមៃនឬយា៉ាងណា?
បៃសិនបើមៃនកៃសួងនឹងចៃញ

សៃចក្តីបងា្គាប់បៃឆំងនឹងការទទួល-
សា្គាល់ការអនុវត្តនិងការគោរពចៃបាប់
និងវិធានការបរទៃស។ដំណើរការនៃ
ការរាយការណន៍ងឹតៃវូរកៃសាការសមា្ងាត់
បើចាំបាច់(យោងទៅតាមខ្លឹមសារ
របស់វិធានការ)។
មាតៃ៨នៃវិធានការថ្មនីៃះបានចៃងថា

បគុ្គលនងិនតីិបគុ្គលអាចដាក់ពាកៃយសុំ
ទៅកៃសួងដើមៃបីលើកលៃងពីវិធាន
របស់ចៃបាប់អនុលោមភាពបរទៃស
ហើយសៃចក្តីសមៃចលើពាកៃយសុនំៃះ
តៃូវធ្វើក្នុងរយៈពៃល៣០ថ្ងៃ។
ចណំៃកឯរដា្ឋាភបិាលចនិកន៏ងឹចាត់

វិធានការតបតទៅវិញដៃរក្នុងករណី
ចាំបាច់ណាមួយ។
ទោះបីជាភាគីចិនមិនបានបញ្ជាក់

ចៃបាស់ថាបៃទៃសណាខ្លះដៃលនងឹតៃវូ
អនុវត្តវិធានការនៃះក៏ដោយក៏កៃុម-

ហ៊ុនចិននៅលើពិភពលោកអាចនឹង
កា្លោយទៅជាចំណុចកណា្តាលនៃការ-
បៃជៃងសៃដ្ឋកិច្ចគ្នារវាងរដា្ឋាភិបាល
សហរដ្ឋអាមៃរកិនងិរដា្ឋាភបិាលចនិនា
ពៃលបច្ចបុៃបន្នផងដៃរ។ជាឧទាហរណ៍
សៃប់សង្គៃមពាណិជ្ជកម្មរបស់បៃ-
ធានាធិបតីDonaldTrumpបៃឆំង
នឹងជនជាតិចិនកាន់តៃមានសភាព
ខ្លោំងឡើងកៃយរដ្ឋបាលTrump
បានហាមឃាត់ការលក់បច្ចៃកវិទៃយា
អាមៃរិកទៅឱៃយកៃុមហ៊ុន Huawei
កៃុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍យកៃសចិន
និងកៃុមហ៊ុនដទៃទៀត។
នៃះជាបញ្ហាដល់បៃធានាធបិតីជាប់

ឆ្នាតអាមៃរិកលោកJoeBidenដៃល
តៃវូសមៃចចិត្តថាតើតៃវូបន្តការរឹតតៃបិត
ដៃលបនៃសល់ដោយអាណត្តិTrump
បៃឆំងនឹងអាជីវកម្មចិនកាត់បន្ថយការ-
រឹតតៃបិតឬតៃវូគិតឡើងវិញទំាងសៃងុ។
លោកHenryGaoសាសៃ្តាចារៃយ

ចៃបាប់មកពីសាកលវិទៃយាល័យគៃប់-
គៃងសិង្ហបុរើនិងជំនាញផ្នៃកពាណិជ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិបាននិយាយថា៖«នៃះ
គឺជាការដាក់ឱៃយកៃុមហ៊ុនធំៗជាចៃើន
នៅកណា្តាលចន្លោះផ្ទាំងថ្មនិងកន្លៃង
ពិបាកពីពៃះកៃុមហ៊ុនទាំងនៃះ តៃូវ

សមៃចចិត្តថាតើតៃូវអនុវត្តតាមការ
ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមៃរកិឬ
អនវុត្តវធិានការថ្មីរបសច់និ។ជមៃើស
មួយណាក៏ដោយក៏កៃុមហ៊ុនទាំង-
នះនៅតៃតៃូវបៃឈមនឹងការខត-
បង់ទីផៃសារធំបំផុតរបស់ខ្លួនដូចគ្នា»។
លោកNickMarroអ្នកនាមំខុផ្នៃក

ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅអង្គភាព
ផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ចវៃឆ្លោតក្នុងទីកៃុងហុង-
កុងបាននិយាយថា វិធានការថ្មីនៃះ
នឹងពិបាកអនុវត្តពីពៃះសហរដ្ឋអា-
មៃរិកនៅតៃជាទីផៃសារសំខន់សមៃប់
កៃុមហ៊ុនភាគចៃើនហើយអ្នកបង្កើត
គោលនយោបាយនានាដឹងចៃបាស់-
ណាស់អំពីរឿងនៃះ។
លោកបានបន្ថៃមថា៖«ប៉ុន្តៃការ-

លៃចឡើងនវូវធិានការថ្មីរបស់កៃសងួ
បងា្ហាញពីការគតិជាយទុ្ធសាសៃ្តដៃល
អាចបង្កើតឱៃយមានការផ្លោស់ប្តូរមួយ
រហូតដល់ពៃលមួយដៃលធ្វើឱៃយមន្តៃី
មានភាពងាយសៃួលជាងមុនក្នុង
ការបង្ខំឱៃយកៃុមហ៊ុនរើសយកភាគី
ខងណាដើមៃបីអនុវត្តចៃបាប់»។
គរួបញ្ជាក់ផងដៃរថាវធិានការថ្មនីៃះ

កើតឡើងប៉ុនា្មានថ្ងៃបនា្ទាប់ពីលោក
MikePompeoរដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការ-

បរទៃសសហរដ្ឋអាមៃរិកបានគំរាម
ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថៃមទៀតបៃឆំងនឹង
បៃជាជនឬអង្គភាពដៃលពាក់ព័ន្ធនឹង
ការបៃមូលផ្តុំគ្នានៅទីកៃុងហុងកុងនា
ពៃលថ្មីៗ នៃះ។យា៉ាងណាមញិនៅមនិ
ទាន់មានភាពជាក់លាក់ណាមួយទៃ
ថាតើវិធានថ្មីអាចអនុវត្តចំពោះការ-
រឹតតៃបិតទាក់ទងនឹងទីកៃុងហុងកុង
បានដល់កមៃិតណា?
តួយា៉ាងកាលពីពៃលថ្មីៗនៃះរដ្ឋ-

បាលលោកTrumpបានហាមឃាត់
មិនឱៃយសហរដ្ឋអាមៃរិកវិនិយោគជាមួយ
កៃុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនឡើយហើយ
ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់ភាគហ៊ុនធំៗមួយ
ចំនួននៅហុងកុងថៃមទៀតផង។
ដើមៃបីអនុវត្តតាមការបញ្ជាក់ថ្មីស្តីពី

ការបញ្ជាទិញកៃុមហ៊ុនយកៃសសន្ទ-
សៃសន៍ភាគហ៊ុន រួមមានកៃុមហ៊ុន
MSCIនិងកៃុមហ៊ុនFTSERussell
នងឹតៃវូដកហតូភាគហ៊នុដៃលបានចុះ
បញ្ជីនៅហងុកងុជាមយួកៃមុហ៊នុទរូ-
គមនាគមន៍ចិនធំៗចំនួន ៣គឺ
ChinaMobileChinaTelecom
និងChinaUnicom។
ការដកហូតនៃះនឹងមានបៃសិទ្ធ-

ភាពចាប់ពថី្ងៃចន្ទនៃះទៅមាននយ័ថា
ភាគហ៊ុនទាំងនះនឹងលៃងជាផ្នៃក
នៃសន្ទសៃសន៍ដៃលតាមដានដោយការ
វិនិយោគសកលនៃបៃក់រាប់លាន
កោដិដុលា្លោរទៀតហើយ។
ភាគហ៊ុនរបស់កៃុមហ៊ុនទាំង៣

ដៃលបានចុះបញ្ជីនៅទីកៃុងហុងកុង
បានលក់អស់យា៉ាងខ្លោំងកាលពីថ្ងៃ
សុកៃហើយធ្វើឱៃយមានការខតបង់
ដល់ទៅ១៣ភាគរយសមៃប់កៃុម-
ហ៊នុChinaTelecom៧,៥ភាគរយ
សមៃប់កៃុមហ៊ុនChinaUnicom
នងិជាង៨ភាគរយសមៃបក់ៃមុហ៊នុ
ChinaMobileនៅក្នុងរយៈពៃល
៥ថ្ងៃ៕

លោក Mike Pompeo ថ្ល្រង   អំពី ប្រទ្រស ចិនប្រឆំា ងនឹ ង  សន្តសុិ ខជា តិ អាម្ររិក    ។ AFP

ចិនច្រញវិធានការថ្មកីារពារក្រមុហុ៊នចិនពីការ...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ  ពី  ទទួល- 
បានក្រោរ្តិ៍ ឈ្មោះ បោះសំឡ្រោង 
ផ្ន្រោក ចម្លាក់ សហ សម័យ ឬ 
ចម្លាក់ ផុស  ដ្រោល បាន កើត 
ច្រោញ  ពី   ទ្រោពកោសល្រោយ   ល្អ  ឯក-  
សិល្រោបៈ  គំនូរ  និង  ចម្លាក់  តាំង  ពី 
ក្ម្រោង   វ័ យ  ខណៈ  ខ្លនួ មន ឧបសគ្គ   
ដោយ សារ កតា្តា ជវីភាព គ្រោសួារ- 
ក្រោីក្រោ   មិន អាច  ផ្គត់ផ្គង់ ឲ្រោយ ចាប់- 
ជំនាញ  សិល្រោបៈ នៅ   សាលា  បាន 
នោះ  ទើប លោក អ្រោង សំអាត 
បាន ខ តិខ ំពុះ ពារ  ជរំញុ បណ្តុះ- 
បណ្តាល  កនូ ប្រោសុទាងំ ៤  ដ្រោល  
មន  ទ្រោព កោសល្រោយ   ដូចខ្លួន  
កាល ពី  ក្ម្រោង   ដ្រោរ      ឱ្រោយ ចាប់ យក 
ជំនាញសិល្រោបៈ  ចម្លាក់ ផុសន្រោះ     
ដើម្រោប ី រក្រោសា នូវ  មរតក វប្រោបធម៌ ខ្ម្រោរ 
មយួ  ន្រោះ ត ទៅ   អនាគត តាម ដងុ 
និង លទ្ធ  ភាព  ។     
ជាង ចម្លាក ់សហសម័យ   

អ្រោង  សំអាត ដ្រោលមនវ័យ  
៤០ឆ្នាំ  បច្ចុប្រោបន្ន  មន កូន ប្រោុស  
៤នាក់ ដោយ  កូន ច្រោបង វ័យ ២០ 
ឆ្នាំ ឈ្មោះ    អ្រោង សំអុល ជា 
និស្រោសិត ចាប់  យក ជំនាញ ផ្ន្រោក 
សូន  រូប  នៅ សាកលវិទ្រោយាល័យ- 
ភូមិន្ទ វិចិត ្រោ  សិល្រោបៈឆ្នាំ ទី ២ កូន 
ទ ី២ ឈ្មោះ អ្រោង សអំឿន មន 
វ័យ   ១៩ឆ្នាំ   កូន  ទី ៣ ឈ្មោះ  
អ្រោង សុផាន់ណ វ័យ ១៤ឆ្នាំ 
និង កូន ទី៤ អ្រោង សុផាន់ ណ- 
រិទ្ធ  វ័យ ៥ឆ្នាំ ។  
ថ្ល្រោង ដោយស្រោច  ក្ត ីសប្រោបាយ-  

រីក រាយ ខណៈ   សា្នាដ្រោ ចម្លាក់- 
ផុស ឬ ចម្លាក់ សហសម័យ ខ្លួន 
កំពុង  ត្រោ មន ប្រោជាប្រោិយ ភាព  
ទោះ ប ី ជា ទាម ទារ ឱ្រោយ ប្រោើ ភាព  - 
អណំត ់ ខ្លាងំ  នងិ ប្រោើ ព្រោល វ្រោលា 
យូរ    ទើប ឆ្លាក់ ចប់ ១ គម្រោង  
នៅ តាម ទី អារាម ឬ នៅ តាម ពុទ្ធ- 
មណ្ឌលនានា នោះ  លោក អ្រោង 
សំអាត បាន ប្រោប់ ថា៖  «តាម 
ការ   សង្ក្រោត ឃើញ ថា កនូៗ ទាងំ 
៤ ពួកគ្រោ ហាក់ មន និស្រោស័យ  
ចូល  ចិត្ត សិល្រោបៈ  ចម្លាក់ ន្រោះ ដូច 
ខ្ញុំ ដ្រោរ ទើប ជំរុញ កូន ច្រោបង  ដ្រោល 
ឆ ្នាំ ន្រោះ វ័យ ២០ឆ្នាំ កំពុង រៀន- 
ផ្ន្រោក សូន  រូប    នៅ សាកល វិទ្រោយា - 
លយ័  ភមូនិ្ទ វចិតិ្រោ  សលិ្រោបៈ ឆ្នា ំទ ី២  
ដ្រោល គាត់ បាន ច្រោះ  ពី ខ្ញុំ ខ្លះ  និង 
អាច ធ្វើ បាន ខ្លះ ហើយ នូវជំ- 

នាញ ។ ត្រោ ខ្ញុចំង ់ឱ្រោយ កនូ ទៅ រៀន 
នៅ សាលា ដើម្រោប ីមន ទ្រោសឹ្ត ីនងិ   
ក្រោបនួ ខ្នាត  ត្រោមឹ ត្រោវូ បន្ថ្រោម  ព្រោះ  
ខ្ញុ ំរៀន ច្រោះ តៗគា្នា មនិ មន ទ្រោសឹ្ត ី
ឬ ក្រោបួន ខ្នាត នោះ  ឡើយ ។ សម្រោប់ 
គាត់ ក៏ អាច បង្កើត  សា្នា ដ្រោ  ជា 
ប្រោភ្រោទ  តួ អង្គ  ទោល ប្រោកប 
ទៅដោយ ភាព ប្រោណីត  ដ្រោរ   គឺ 
គាត់ អាច បង្កើត សា្នា ដ ្រោ ប្រោភ្រោទ 
ជា តួ ទ្រោវបុត្រោ  ឬ ទ្រោព  ធីតា  ត្រោ- 
ប៉ុណ្ណោះ នៅ  មិន ទាន់   បង្កើត- 
សា្នាដ្រោ ប្រោបជា សាច់  រឿងបាន 
នៅឡើយ ទ្រោ»។ 
អ្រោង  សំអាត ដ្រោល បច្ចុប្រោបន្ន  

មន លនំៅ ឋាន ស្ថតិ នៅ ឃុ ំក្អម- 
សំណ ស្រោុក លើក ដ្រោក ខ្រោត្ត - 
កណ្តាល បាន បន្ត ថា៖ «ចពំោះ 
កូន  ប្រោុស ទី ២ ដោយ សារ ត្រោ 
កតា្តា ជីវ ភាព  ទើប ខ្ញុំមិន អាច ឱ្រោយ 
គាត់ បាន រៀន សូត្រោ ខ្ពស់  នៅ 
សាលា បាន ដចូជា   កនូ ច្រោបង ត្រោ 
គាត ់ ក៏ កំពុង ត្រោ រៀន ជំនាញ  ពី  
ខ្ញុំ ផា្ទាល់ យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
ផង  ដ្រោរ ។ ចំណ្រោក ឯ កូន ទី ៣ 
វញិ វា ក ៏មន ដងុ ល្អ  ដ្រោរ សម្រោប ់
ជំនាញ លើសិល្រោបៈ ចម្លាក់ ន្រោះ 
ខណៈ  ធំ បន្តចិ ទៀត ខ្ញុ ំនឹង  បញ្ជនូ  
ឱ្រោយ ទៅ រៀនបន្ថ្រោម នៅ ក្រោុង ភ្នំ- 

ព្រោញ  ដចូ  កនូ ទ ី១ដ្រោរ  ។ សម្រោប ់ 
កូន ប្រោុស ពៅវិញ នោះ  ប្រោសិន- 
បើ គាត ់ចលូ ចតិ្ត  ខ្ញុ ំក ៏នងឹ បណ្តុះ- 
បណ្តាល ដូច កូន បង ៗ   របស់គ្រោ 
អ៊ីចឹង ដ្រោរ »។  
ដោយសារ ត្រោ  សា្នាដ្រោ ចម្លាក់ 

ផុស ឬ ចម្លាក់ សហ សម័យ  
របស់ លោក អ្រោង សំអាត ត្រោូវ 
ប្រោើ ព្រោល វ្រោលា យូរ ខ្រោ  ហើយ 
មន ត្រោ ម្នាក់ ឯង ប៉ុណ្ណោះ នៅ 
ក្នុង ការ រចនា នូវ ចម្លាក់ ទាំង-  
ឡាយ នោះ ទើប  នារយៈ ព្រោល  
៤-៥ឆ្នាំ ចុង  ក្រោយ ន្រោះ លោក 
បាន     បង្កើត សា្នាដ្រោ ចនំនួ ៣ លើក 
ប៉ណុ្ណោះ ។ លោក  អ្រោង សអំាត 
បញ្ជាក ់ ថា៖  «សម្រោប់ សា្នាដ្រោ 
របស ់ខ្ញុ ំ បើ គតិ ត្រោមឹ ឆ្នា ំ២០២១ 
ន្រោះ គឺ ជាលើក ទី ៣ ប៉ុណ្ណោះ ។ 
កាល   លើក ទី ១ ខ្ញុំ ធ្វើ នៅ ខ្រោត្ត- 
ព ្រោ វ្រោង នងិ លើក ទ ី២ ខ្ញុ ំបាន ធ្វើ 
នៅ ខ្រោត្ត ព្រោះសីហនុ   ខណៈ 
លើក ទី ៣ន្រោះ  កំពុង ត្រោ ធ្វើ នៅ 
មណ្ឌល    វបិស្រោសនា នៅ ក្អម សណំ  
ដ្រោល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ អស់ រយៈ ព្រោល 
ជិត  ២ខ្រោ មកហើយ និង ត្រោវូ ការ- 
 ព្រោល វ្រោលា ចនោ្លាះពី ២-៣ខ្រោ 
ថ្រោម  ទៀតទើប  ចប់ ។ 
ដោយ ឡ្រោកសម្រោប់  គម្រោង 

លើ ក ទ ី៤ នងឹ ត្រោវូ ធ្វើ នៅ ឯ ខ្រោត្ត- 
កំពង់ធំ »។ 
ចំពោះ  ចម្លាក់   ១ ផា្ទាំង ដ្រោល 

មន  ទំហំ  ៦ម៉្រោត្រោ  x ២ម៉្រោត្រោ   
ហើយ  មន ក្រោបាច ់ក្រោបរូ  ឬ នយិយ 
ពី  រឿង រា៉ាវ  នានា នោះ   ត្រោូវ ប្រោើ- 
ព្រោល  វ្រោលា ចំនួន  ២៥ថ្ង្រោ  ទើប 
អាច ឆ្លាក់ ចប់  ហើយ  តម្ល្រោ   កាល - 

 ពី ឆ្នាំ ២០១៩   លោក អ្រោង-  
សំអាត បាន គិត តម្ល្រោ ជា ទំហំ  
ម៉្រោត្រោ ការ៉្រោ   នោះ គឺ  ១ម៉្រោត្រោ ការ៉្រោ 
តម្ល្រោ ៧២ដុលា្លារ ត្រោ សម្រោប់ ថ្មី 
ន្រោះ    ឬនៅ ឆ្នាំ ក្រោយៗ ទៀត  
អាច  នឹង មន តម្ល្រោ ផ្រោស្រោង ផង- 
ដ្រោរតាម ជាក់ ស្ត្រោង ។ 
លោក អ្រោង សំអាត បង្ហើប 

ប្រោប់ ប្រោប រំឭ ក ពី តម្ល្រោ គិតជា  ១ 
ម៉្រោត្រោ ការ៉្រោ ចពំោះ សា្នាដ្រោ ចម្លាក-់ 
ផុស  លោក  ថា៖ «តម្ល្រោ គឺ ពិតជា 
ត្រោវូ ប្រោ ប្រោលួ តាម ឆ្នា ំ ដោយសារ 
ត្រោ  កម្រោតិ សា្នាដ្រោ  នងិ តម្ល្រោ ទ ីផ្រោសារ 
គ្រោឿង សម្ភារ ។ កាល ពី លើក ទី- 
១ ខ្ញុ ំគតិ ត្រោ តម្ល្រោ ៥០ដលុា្លារ ក្នងុ  
១ ម៉្រោត្រោ ការ៉្រោ ហើយ លើក ទ២ី ខ្ញុ ំ
គតិត្រោមឹ   ៧២ដលុា្លារ ក្នងុ១ម៉្រោត្រោ- 
ការ៉្រោ ខណៈ លើកទី៣ ខ្ញុ ំ គិតតម្ល្រោ  
២៥០ដុលា្លារ ក្នុង១ ម៉្រោត្រោ ការ៉្រោ   
ហើយសម្រោប ់   ថ្ង្រោ ខង មខុ ឬ ឆ្នា ំ
ក្រោយៗ ទៀត នោះ  ខ្ញុំ ក៏ រំពឹង 
ថា នឹង បាន តម្ល្រោ  ចនោ្លាះ ពី  
៣០០-៣៥០ដុលា្លារក្នងុ ១ ម៉្រោត្រោ  - 
ការ៉្រោ ផង ដ្រោរ  »។  
 ជា រឿយៗ រូបចម្លាក់  សហ - 

សម័យ  របស់  លោក អ្រោង 
សំអាត ច្រោើន ត្រោ ជាប្រោភ្រោទ 
ចម្លាក់ ដ្រោល រំល្រោច ពី ដំណើរ-  
រឿង រា៉ាវ នានា  ស្តី ពី ព្រោះ ជីវប្រោវត្តិ  
របស់ ព្រោះ សម្មោសម្ពុទ្ធ និង ការ- 
ឆ្លាក ់  ដក ស្រោង់  រូប សិល្រោបៈ  នានា 
ច្រោញ ពី រចនាប័ទ្ម បុរាណ របស់ 
ខ្ម្រោរ  ត្រោ ម្តង ។  
ប្រោសនិ បើ បង ប្អនូ  ឬ ទ ីអារាម  

ដ្រោល មន បំណង ចង់ បាន ការ- 
បង្កើត សា្នាដ្រោ ចម្លាក ់ល្អ ឯក របស ់
វិចិត្រោករ លោក  អ្រោង សំអាត 
អាច ទាក់ទង តាម  រយៈល្រោខ - 
ទូរស័ព្ទ ផា្ទាល់ របស់ លោក  គឺ    
០៩៩ ៣៤ ៨៨ ៨៣ ឬ ០៩៧ 
២៨ ៨៨៨ ១៩៕ 
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លោក Robert Elliott ត្រវូបាន ប្រទាន កិត្តយិស ពី ព្រះមហាក្សត្រ ន្រ 
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា សម្រាប់ ការរួមចំណ្រក ក្នុង វិស័យ ធានារ៉ាប់រង

សាលា អន្តរជាតិ ទ្រ ូវី ហ្ិស ន កម្ពជុា បើក សាខា ទី ៨ នៅ ផ្លវូ ឧកញ៉ា មុ៉ង ឫទ្ធី

ហ្រ យ៉ា ត់ ចាប់ផ្ដើម បើក ដំណើរការ សណ្ឋាគារ ដំបូង របស់ខ្លួន នៅ រាជធានី ភ្នំព្រញ
 លោក Robert Elliott បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល នៃ កៃមុហុ៊ន មៃ នូ ឡាយ ហ្វ ៍ខៃ ម បូ ឌា តៃវូបាន 

ពៃះករុណា ពៃះបាទ  សម្តៃច ពៃះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ពៃះមហាកៃសតៃ នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា  
បៃស ពៃះរាជទាន នូវ គៃឿង ឥសៃសរិយយស មុនី សារា ភណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសៃនា ដៃលជា ការទទួលសា្គាល់ សា្នាដៃ 
របស់លោក លើ ការជួយ អភិវឌៃឍវិស័យ ធានារា៉ាប់រងនៅ កម្ពជុា ការលើកកម្ពស់ ការអប់រំ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថ ុដល់ 
សាធារណជន ក៏ដូចជា ការរួមចំណៃក ក្នុងការ អភិវឌៃឍ សង្គម និង សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ផងដៃរ ។ គៃឿង 
ឥសៃសរិយយសមុនី សារា ភណ្ឌ ថ្នាក់មហាសៃនា គឺជា គៃឿង ឥសៃសរិយយស បៃទាន ដោយ ពៃះមហា កៃស តៃ 
តាមរយៈ ពៃះរាជកៃតឹៃយ និង បៃកាសនីយបតៃ ។ នៃះ ជា គៃឿង ឥសៃសរិយយស ខ្ពស់ ជាងគៃ លំដាប់ ទី២ បនា្ទាប់ពី 
គៃឿង ឥសៃសរិយយស ថ្នាក់ មហា សិរី វឌៃឍន៍  ហើយ លោក Robert គឺជា បុគ្គល មួយរូប ក្នងុចំណោម ជនបរទៃស 
តិចតួច បំផុត ក្នងុ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថ ុដៃល ទទួលបាន គៃឿង ឥសៃសរិយយស នៃះ ៕

ហាង Ho Kee Bak Kut Teh ទី ២ បើក នៅ ផ្សារ ទំនើប One Mall

realme C17 បានដាក់ ប្រកាស ជា ផ្លវូការ ជាមួយនឹង អ្រក្រង់ 90Hz  
ជាមួយ កាម្ររ៉ា ទម្លុះ អ្រក្រង់ និង ថាមពល ថ្ម ធំ 5000 mAh
realme ជា ម៉ាក សា្មា ត ហ្វ ូន ដៃលមន ការរីកចមៃើន ឆប់រហ័ស បំផុត សព្វថ្ងៃនៃះ បានដាក់ បៃកាស ជា 

ផ្លវូការ  នូវ realme C17 ដៃលមន អៃកៃង់ រលូន 90Hz ជាមួយ កាមៃរា៉ា ទម្លះុ អៃកៃង់ ថមពល ថ្ម ធំ 5000 
mAh កាមៃរា៉ា AI ៤គៃប់ ។ realme C17 គឺ ពិតជា ស័ក្ត ិសម និង ជា ជមៃើស ដ៏ ល្អ បំផុត សមៃប់ យុវវ័យ 
ពីពៃះ វា មន អៃកៃង់ រលូន  90Hz ជាមួយ កាមៃរា៉ា ទម្លះុ អៃកៃង់  មនគុណ ភាពល្អ ជាង ផលិតផលក្នងុ ជួរ 
តម្លៃ ដូចគ្នា ហើយ វា តៃវូបាន បំផុសគំនិត ដោយ « ភ្នៃកឆ្មា » និង មន កាមៃរា៉ា AI ៤ គៃប់ realme C17 
ដាក់លក់ ក្នងុតម្លៃ ពិសៃស តៃមឹតៃ ២០៩ដុល្លារ និង បាន ដាក់លក់ លើកដំបូង នៅ ថ្ងៃទី ៨  ខៃមករា ។  វា មន 
២ ពណ៌ សមៃប់ ជៃើសរីស ដៃលមន ពណ៌ ខៀវ «Navy Blue» និង ពណ៌ បៃតង «Lake Green» ដៃលមន 
ចំណំាងបា្លាត ពន្ល ឺជះ ចៃញមក យ៉ាង សៃស់សា្អាត នំាមក នូវ អារម្មណ៍ ដ៏ ប្លៃក ៕ 

 ហាង សុ៊ប ឆ្អងឹជំនីរ Ho Kee Bak Kut Teh បាន បើកហាង ទី ២ របស់ខ្លនួ នៅ ផៃសារ ទំនើប One Mall  ដោយ ហាង ថ្ម ីនៃះ មិន តៃមឹ តៃមន 
មុខម្ហបូ ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ បុ៉ណោ្ណោះ ទៃ បុ៉ន្តៃ ផ្ទៃ ខាងក្នងុ តៃវូបាន រចនា ឡើងយ៉ាង បៃណីត   រួមបញ្ចលូ នូវ ការតុបតៃង បៃប បុរាណ  និង សម័យ ដ៏ ទំនើប 
ដើមៃបី ថៃរកៃសា នូវ វបៃបធម៌ ដ៏ យូរអង្វៃង នៃ មុខម្ហបូ ( សុ៊ប ឆ្អងឹជំនី រជៃកូ )៕ 

 សាល អន្តរជាតិ ទៃ ូវី ហៃសិ ន កម្ពជុា ដៃល ផ្តល់ជូន ការអប់រំ ចាប់ពី ថ្នាក់ ម ត្តៃ យៃយ រហូតដល់ កមៃតិ វិទៃយាល័យ 
បាន បើក សាខា ទី ៨ របស់ខ្លនួ កាលពី ថ្ងៃទី ៤ ខៃមករា កន្លងទៅ ដៃលមន ទីតំាង ស្ថតិនៅ ផ្លវូ ឧកញ៉ា មុ៉ង -     
ឫទ្ធ ី។ អគ្គនាយក សាល អន្តរជាតិ ទៃ ូវី ហៃសិ ន កម្ពជុា លោក សៃង បូ ណា បាន មនបៃសាសន៍ថ ៖« តមៃវូការ 
យ៉ាង ឆប់រហ័ស នៃ ការអប់រំ សមៃប់ សិសៃសានុសិសៃស បាន ជំរុញ ឱៃយ ខ្ញុ ំបង្កើត សាខា ថ្ម ីនៃះ ឡើង ។ ដោយមន 
ការគំទៃ ពី ឪពុកម្តាយ ដៃល ឱៃយ តម្លៃ គុណភាព លើ ការបងៃៀន ៣ភាសា ខ្មៃរ អង់គ្លៃស និង ចិន ការពងៃកី 
នៃះ គឺជា ការវិនិយោគ លើ ការអប់រំ កូនៗ របស់ ពួកគៃ »៕ 

 សណា្ឋាគរ ហៃ យ៉ា ត់ រី ជិន សីុ ភ្នពំៃញ បានចាប់ផ្ដើម បៃតិបត្តកិារ ជា 
លើកដំបូង របស់ខ្លនួ នៅក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ នា ដើមឆ្នា ំ២០២១ នៃះ គឺ 
នៅ ថ្ងៃទី ០៦ ខៃមករា ដៃល នៃះ គឺជា ការបោះ ជំហាន លើកដំបូង របស់ខ្លនួ 
ឈ្មាះ យីហោ សណា្ឋាគរ នៃះ ចូលមកក្នងុ ទីកៃងុ ដ៏ រស់ រវីក បំផុត មួយ 
ក្នងុចំណោម ទីកៃងុ ដ៏ រស់ រវីក នានា របស់ ទ្វបីអាសីុ ។  ដោយមន បន្ទប់ 

សា្នាក់នៅ ចំនួន ២៤៧ និង បន្ទប់ ស្វ៊តី ចំនួន ៤៣ សណា្ឋាគរ ដៃលមន 
រចនា ប័ទ្មសម័យ អាណានិគម បារំាង រួមបញ្ចលូ ជាមួយ រចនាប័ទ្មសម័យ- 
ទំនើប ដ៏ ថ្មីសនា្លាង នៃះ មន ទីតំាង ស្ថិតនៅ ចំ កណា្ដាល បៃះដូង នៃ 
ខណ្ឌដូនពៃញ ក្នុងរាជធានី ភ្នំពៃញ ដោយ ចំណាយពៃល ធ្វើដំណើរ 
តៃមឹតៃ៣០ នាទី បុ៉ណោ្ណោះ  ពី ពៃលនយន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ និង 

ងាយសៃួល ធ្វើដំណើរ ដោយ ថ្មើរជើង ដៃល នៅជិត បំផុត ទៅកាន់ 
ពៃះបរមរាជវំាង សារមន្ទរី ជាតិ និង មត់ទន្លៃ  ជាដើម ។ សណា្ឋាគរ ហៃ- 
យ៉ា ត់ រី ជិន សីុ ភ្នពំៃញ ប្ដៃជា្ញាចិត្ត ធានា ឲៃយ បាន នូវ ការគោរព តាម បទដា្ឋាន 
សុខភាព  និង សុវត្ថភិាព កមៃតិ ខ្ពស់ និងផ្តល់ជូននូវបរិយកាសដៃល  
មនសុវត្ថភិាពបំផុត ៕  

ធនាគារ ហត្ថា សហការ ជាមួយ ក្រមុហុ៊ន សីុ អ្រស អ្រ ្រហ្គខី ល- 
 ឆឺ រ័ល ឌី វ្រឡុ ប មិ ុ ន ជំរុញ ការអភិវឌ្ឍ វិស័យ កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា

 ធនាគរ ហតា្ថា គឺជា ធនាគរ មួយ ក្នងុចំណោម ធនាគរ ឈានមុខ ផៃសៃងទៀត នៅ កម្ពជុា បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា 
លើ អនុសៃសរណៈ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន សីុ អៃស អៃ ្រហ្គខី ល ឆឺ រ័ល ឌី វៃឡុ ប មិុ ន ក្នងុ គោលបំណង ផ្តល់ សៃវា- 
ឥណទាន កសិកម្ម ដើមៃបី គំទៃ បៃជាកសិករ និង ចូលរួម អភិវឌៃឍ វិស័យ កសិកម្ម កម្ពជុា ឲៃយ កាន់តៃ បៃសើរឡើង ។ 
ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ តៃវូបាន បៃរព្ធ ឡើង នៅ ការិយល័យ របស់ ធនាគរហតា្ថា នា ពៃកឹ ថ្ងៃទី ៥  ខៃមករា 
ឆ្នា ំ២០២១ កៃម អធិប តី ភាព លោក ឧក ញ៉ា ហួត អៀង តុង បៃធាន អគ្គនាយក ធនាគរ ហតា្ថា និង លោក 
ហួរ សៃង នាយក គៃប់គៃង នៃ កៃមុហុ៊ន សីុ អៃស អៃ ្រហ្គខី ល ឆឺ រ័ល ឌី វៃឡុ ប មិុ ន ពៃមទំាង គណៈ គៃប់គៃង 
ជាន់ខ្ពស់ នៃ សា្ថាប័ន ទំាង២ ៕ 
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   ឈន ណន/យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក  បៃដាល់ មកពី 
ជាយ ដៃន ខៃត្តបន្ទាយមានជ័យ 
ឃីម បូរា៉ា បាន រក ឃើញ នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ យ៉ាងសំខាន់មួយ ទៀត គឺ 
ការ ដណ្តើម បាន ខៃសៃ កៃវាត់ គោ 
ជល់ ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម អម 
ជាមួយ   បៃក់   រង្វាន់ ចំនួន ៥០០០ 
ដុល្លារ បន្ទាប់ពី រូបគៃ បាន យក 
ឈ្នះ លើ អ្នក បៃយុទ្ធ មឺុន មៃឃា 
ក្នងុការ បៃកួត ផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៅ លើ 
សង្វៀន CNC។

តាម រយៈការ បៃកួត យ៉ាងស្វតិ 
ស្វាញចំនួន ៥ ទឹក ពៃញ កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃសៅរ៍ នោះ ឃីម បូរា៉ា  តៃវូ 
បាន ចៅ កៃម ទំាង ៥ នក់ ផ្តល់ 
ពិន្ទ ុឱៃយ ឈ្នះ មឺុន មៃឃា ដោយ 
ពិន្ទុមិនឯក ច្ឆន្ទ ៤-១ ហើយ 
ជ័យជម្នះ នៃះ វា ជា ពៃល ដៃល 

រូបគៃ ទទួល បានខៃសៃ កៃវាត់ដ៏ ថ្មី 
សន្លាង មួយ ទៀត អមជាមួយ  
បៃក់ រង្វាន់ ដើមៃបី យក ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់ 
គៃសួរ ដៃល បូរា៉ា អះអាង ថា 
មាន ភាព ល្អ បៃសើរ ដោយសរ 
តៃ ការ ឡើង បៃដាល់។

ឃីម  បូរា៉ា  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា៖  « គិត 
មក ដល់ ពៃល នៃះ  ខ្ញុ ំទើប តៃ ឈ្នះ 
បាន ខៃសៃ កៃវាត់ ចំនួន ២  បុ៉ណ្ណោះ   
គឺ ខៃសៃ កៃវាត់ សៃបៀរ កម្ពជុា  និង  
ខៃសៃ កៃវាត់ គោល ជល់ នៃះ ក្នងុ 
ទម្ងន់ ៦០ គ.កៃដូច គ្នា    តៃ នៃះ ខ្ញុ ំ
នៅ មិន ទាន់ គិត ពីការ  ឈ្នះ ពាន  
ឬ បៃក់ រង្វាន់ ផៃសៃងៗ  នោះ ទៃ»។ 

 បូរា៉ា បន្ថៃម ថា៖  « ចំពោះ បៃក់ 
រង្វាន់  ៥០០០ ដុល្លារ  ដៃល ទទួល 
បាន ពៃល នៃះ  ខ្ញុំ នឹង យក មក  
ដោះ សៃយ ជីវភាព ក្នងុ គៃសួរ 
ខ្ញុ ំ  ពៃះ ខ្ញុ ំមាន បៃពន្ធ  និង កូន 

បៃសុ អាយុ ៤ឆ្នា ំ ហើយពៃលនៃះ    
បៃពន្ធខ្ញុ ំ ក៏ កំពុងមាន ទម្ងន់ ទៀត 
អី៊ចឹង តាម រយ មុខ របរ បៃដាល់ ខ្ញុ ំ
កសង បាន  គៃសួរមួយ ដៃល  
មាន ដី  មាន ផ្ទះ  មាន មូ៉តូ  និង 
រថយន្ត បៃើ បៃស់  ពៃម ទំាង មាន 
ជីវភាព ល្អ បៃសើរ  មិន ជំពាក់ គៃ 
នោះ ទៃ។ ហៃតុ នៃះ  សមៃប់     
កម្ម វិធី ខាង មុខ  ខ្ញុ ំនៅ តៃ តៃៀម 
ហ្វកឹ ហាត់ ឱៃយ ល្អ ដើមៃបី បៃកួត តាម 
កម្ម វិធី  ដៃល លោក ឪពុក  ខ្ញុ ំបាន 
រៀបចំ ឱៃយ»។

នៅ ក្នងុ តៃកូល « ឃីម»  ដៃល 
មាន លោក  ហៃង បុ៊នឃីម ជា 
ឪពុក  និង  ជា គៃ ូបង្វកឹ ផ្ទាល់ ឃីម 
បូរា៉ា ជា កូន បៃុស ទី ២ នៅ ក្នុង 
ចំណមបង ប្អូន បៃុស ២នក់ 
ទៀត គឺបៃសុ ជា មា្ចាស់ មៃដាយ 
មាសសីុហ្គៃម ឃីម ឌីមា៉ា និងប្អនូ 
បៃសុ ឃីម ឌីម៉ៃ ដៃល បាន ចាប់ 

យក អាជីពបៃដាល់ និងបាន 
កា្លាយ ជា អ្នក បៃដាល់ ជួរ មុខ មាន 
ទីផៃសារ បៃកួតចៃើន ហើយ  អាច 
រក បាន បៃក់ចំណូល មក ផ្គត់ ផ្គង់ 
ជីវភាព គៃសួរ បាន សមរមៃយ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ បន្ទាប់ ពី 
ទទួល បានជោគ ជ័យ លើ ការ- 
ឈ្នះ បាន ខៃសៃ កៃវាត់ ទី ២ នៃះ ឃីម 
បូរា៉ា បាន បៃប់ រឿង  ដៃល ខ្លនួគៃ  
មានការ បារម្ភ ខា្លាងំ នោះ គឺ ការ- 
ឡើង បៃកួត ជាមួយជើង ខា្លាំង 
អៃលីត មកពីក្លបិ  នយក ដា្ឋាន 
អង្គ រកៃស នៅ សង្វៀនឯក ភ្ន ំខៃត្ត 
បាត់ ដំបង ន ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមករា 
ឆ្នា ំ២០២១ ខាងមុខ នៃះ។

សិសៃសគណ ក្លបិ រស្ម ីភូមិ គប- 
ខៃត្ត បន្ទាយ មានជ័យ ឃីម បូរា៉ា 
បាន  បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុ ំបារម្ភ ខា្លាងំ 
ចំពោះ កីឡាករ  អៃលីត  ចំរើន 
ពៃះ គៃ ខា្លាងំ  ហើយខ្ញុ ំក៏  មិន ធ្លាប់ 

ជួប គ្នា កន្លង មក នោះ ដៃរ។ បន្ថៃម 
លើនៃះ អៃលីត ចំរើន ក៏  ធ្លាប់ 
គៃប់ គៃង ខៃសៃ កៃវាត់ ចំនួន ៣ ផង 
ដៃរ តៃ  ទោះបីជា យ៉ាងណា   ខ្ញុ ំតៃវូ 

ខំ បៃងឹ ហ្វកឹ ហាត់  តៃៀម ការ បៃកួត 
នោះ និងតៃៀម បៃកួត  ក្នងុ កម្មវិធី 
ជាចៃើន  ទៀត  ដៃល ខ្ញុំ នៅ មិន 
ទាន់ បាន ចុះ កិច្ច សនៃយា »៕

ឃីម បូរ៉ា និង មឺុន មេឃា ពេល ឡើង ទទួល ខេសេ កេវាត់ និងពាន  ។  CNC

ឃីម បូរ៉ា ប្រាប់ រឿងត្រាវូបារម្ភ ក្រាយ ឈ្នះ បាន ខ្រាស្រាក្រាវាត់ ទី ២ និងលុយ $៥០០០

Zidane  ថា គួរផ្អាកការប្រាកួត 
ខណៈ Real បានត្រាមឹស្មើ ០-០

ម៉ា ្រឌីដ: លោក Zinedine 
Zidane  ថ្លៃង ថា លទ្ធផល  
០-០ រវាង កៃុម របស់លោក គឺ 
Real Madrid (Real) 
ជាមួយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Os-
asuna កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍មនិ ជា 
ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ ទៃ ហើយ 
គួរ តៃ តៃូវ បាន ផ្អាក កៃយ 
បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ កើត មាន 
ពៃឹល ធ្លាក់ ខា្លាំង  ។

Real មិន តៃឹម តៃ  បា្លាត ឆក់ 
ឱកាស វា៉ា  Atletico Madrid  
ឡើង ទៅ  ឈរទី កំពូល តារាង  
កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga ប៉ុណ្ណោះ 
ទៃ ថៃម ទាំង បណ្ដោយ ឱៃយកៃុម  
Barcelona តាម បៃកៀក ពិន្ទុ 
ទៀត ផង កៃយ កៃមុ គ ូបៃជៃង 
ស្លាប់ រស់  មួយ នៃះ  យក ឈ្នះ 
Granada ៤-០ ក្នុង នោះ 
កីឡាករ Lionel Messi ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី មា្នាក់ ឯង ២ គៃប់ ។ 

ការ បៃកួត នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
របស់  Atletico ទល់ នឹង  Ath-
letic Bilbao កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ 
សៅរ៍ តៃូវ បាន ផ្អាក ដោយសរ 
ធ្លាក់ ពៃឹល ដៃល មាន ន័យ ថា 
កៃុម ដៃល ដឹក នំ ដោយ លោក 
Diego Simeone កំពុង មាន 
ពិន្ទុ នំ មុខ គៃ ក្នុង តារាង លីគ 
កំពូល ជាមួយ នឹង ការ នៅ សល់ 
៣  បៃកតួ ក្នងុ ដៃ  ពោល គ ឺន ំមខុ 
តៃ ១ ពិន្ទុ លើ កៃុម លៃខ  ២ 
Real ដៃល មាន ៣៧ពិន្ទុ ។

ទីលន របស់ កៃុម Osasu-
na នកៃងុ Pamplona គ ឺពតិ 
ជា មាន ពៃលឹ ធ្លាក ់ចៃើន មៃន  តៃ 

ដោយភាគ ចៃើន នៃ  ទលីន  នៅ 
ពណ៌ ខៀវ  ពោល គឺ អាច មើល- 
ឃើញ សៅ្មៅ  ទើប អាជា្ញា កណា្ដោល 
សមៃច ឱៃយ ថា ហ្គៃម ឬ ការ- 
បៃកួត គួរ ដំណើរ ការ ធម្មតា ។ 

លោក  Zidane អ្នក ចាត ់ការ 
របស់  Real  បាននិយយ ថា ៖ 
« យើង ធ្វើ ការ បៃកតួ ពៃះ ពកួ- 
គៃបៃប ់យើង ឱៃយ លៃង តៃ ស្ថាន- 
ភាព  លើ ទីលន  ពិត ជា ពិបាក 
ណាស ់។  សមៃប ់ខ្ញុ ំនៃះ មនិមៃន  
ជា ការ បៃកតួ បាល ់ទាត ់ឡើយ ។ 
ចងុ កៃយ យើង បៃកតួ ហើយ 
លទ្ធផល គឺ បៃប ហ្នឹង » ។

Real តៃវូ មាន កាល វភិាគ ទៅ 
បៃកួត ជាមួយ កៃុម Athletic 
Bilbao នៅ ទីកៃុង Malaga 
នថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃះ ក្នុង វគ្គ 
ពាក់ កណា្ដោល ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ពាន 
Super Cup  ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ បៃកតួ នៃះ  គៃបូង្វកឹ សញ្ជាត ិ
បារាំង  ក៏ មាន ក្ដី កង្វល់ ដៃរ ។

លោក  Zidane បាន បន្ថៃម 
ទៀតថា ៖ «យើង មិន ដឹង ពី អ្វី 
ដៃល នឹង តៃូវ ធ្វើ នោះ ឡើយ 
ពៃលនៃះ ពោល គឺ ថា តើ យើង 
តៃវូ ស្នាក ់នៅ ទនីៃះ នៅ ថ្ងៃ ស្អៃក 
ឬ ថា តើ យើង នឹង ធ្វើ ដំណើរ? 
យើងតៃូវ រង់ ចាំ  មើល សិន ។ វា 
មនិ មៃន ជា ការ យក លៃស នោះ 
ទៃ ។ ខ្ញុំដឹង អ្វី ដៃល គៃប់ គ្នា ចង់ 
ឃើញ គឺ ការ បៃកួត កីឡា បាល់ 
ទាត់ពៃញលៃញ ហើយ ថ្ងៃ នៃះ 
ស្ថាន ភាព មិន មាន គៃប់តាម 
លក្ខខណ្ឌនៃ ការ បៃកួត បាល់- 
ទាត់ ឡើយ» ៕ AFP/VN

Arsenal ទម្លាក់ Newcastle ឡើងជំុទី ៤
កេុង ឡុងដ៍ : មា្ចាស់ ជើង ឯក 

ចាស់ ពាន កម្មវិធី FA Cup 
គឺកៃុម  Arsenal ឈ្នះ  New-
castle ២-០ អឡំងុ ការ បៃកតួ 
ជុំទី ៣ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ខណៈ 
កៃុម  Chorley ដៃល លៃង នៅ 
ក្នុង លីគ មិនអាជីព បាន ធ្វើ ឱៃយ 
គៃប់ គ្នា ភា្ញាក់ ផ្អើល ដោយ ការ-  
ទមា្លាក ់កៃមុ Derby ដៃល កពំងុ 
ញាំ ញី ដោយ វើរុស កូរ៉ូណា។ 

ជំងឺ កូវើដ ១៩ ដៃល កើន 
ឡើង យ៉ាង គំហុក កំពុង  ធ្វើ ឱៃយ 
វិស័យ បាល់ ទាត់  នៅចកៃ ភព- 
អង់គ្លៃស កាន់ តៃ ងងឹត ឡើង ៗ   
ដោយសរ ការ បៃកតួ ជា ចៃើន គ ូ
តៃូវ បាន ផ្អាក ហើយ ក្ដី កង្វល់ 
កាន់ តៃ មាន ខា្លាំង ឡើង ជុំ វិញ ថា 
តើ យុទ្ធ នការ រដូវ កាល នៃះ 
អាច ចប់ ចុង ចប់ ដើម ឬ អត់ ?

មក ទល ់ពៃល នៃះ មាន តៃ ១  
បៃកួត ប៉ុណ្ណោះ ដៃល តៃូ វ បាន 
លុប ចោល បណ្ដោះ អាសន្ន 
សមៃប់ ការ បៃកួត ពាន FA 
Cup ជុំ ទី ៣ នៃះ ពោល គឺ ជា 
ដណំាក ់កាល ដៃល កៃមុ ខា្លាងំ ៗ  
ចាប់ ផ្ដើម បៃកួត បៃជៃង តៃ ក្លិប 
មួយ ចំនួន តៃូវ បង្ខំ ចិត្ត ធ្វើ ការ- 
ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ ជមៃើស ដំបូង  
យ៉ាង តក់ កៃហល់ ដោយ សរ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង គួរ  បារម្ភ នៃះ ។ 

Arsenal ដៃល គៃង ពាន FA 
Cup ១៤ សម័យ កាល បាន 
បន្ត នូវ ទមៃង់ លៃង ដ៏ ល្អ បៃសើរ 
ជាមួយ នឹង ការ ដណ្តើម បាន 
ជយ័ ជម្នះ ៤  លើក បន្ត បន្ទាប ់គ្នា 
ពី ការ បៃកួត ក្នុង គៃប់ កម្ម វិធី 
ទាងំ អស ់ក្នងុ នោះ គតិ ទាងំ ការ- 

បៃកតួ    នៅ កៃប ខណ័្ឌ  Premier 
League ផងដៃរ ។

ជាមួយគ្នានៃះដៃរ កីឡាករ 
Jamaal Lascelles ដៃល ជា 
បៃធន កៃមុ របស ់Newcastle 
ធ្វើ ការ បង្ហាញ ខ្លួន លើក ដំបូង 
ក្នុង រយៈ ពៃល ៦ សបា្ដាហ៍ 
កៃយ មាន ការ រាល ដាល យ៉ាង 
ខា្លាំងនូវ វើ រុស កូរ៉ូណា នៃះ  ខណៈ 
កៃុម ទាំង ២  បាន ធ្វើ ការ ផ្លាស់- 
ប្ដូរ កីឡាករ ជាចៃើនរូប ។ 

« យើង ចង់ បន្ដ  និង ឈ្នះ ឱៃយ 
បាន ចៃើន ហ្គៃម បន្ថៃម ទៀត ។ វា 
តៃង តៃ ជា រឿង សំខាន់ ជានិច្ច  
ក្នុង ការ នៅ ជាមួយ ការ បៃកួត ។ 
យើង ចង់ ឈ្នះ ការ បៃកួត នៃះ 
ដូច្នៃះ ថ្ងៃ នៃះ  វា គឺ ហ្គៃម ដ៏ ធំ 
សមៃប់ ពួក យើង » ។ នៃះ ជា 
សម្ដី គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Arse-

nal លោក Mikel Arteta 
ដៃល ពៃល នៃះ ចាប់បង្វៃរ ការ- 
ផ្ដាត អារម្មណ៍ របស់ ខ្លួន ទៅ 
បៃកួត ជាមួយ   Crystal Pal-
ace នៅ  Premier League 
ន ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍។ 

ដោយឡៃក កៃុម Derby 
បាន ដាក ់បញ្ចលូ កឡីាករ ក្មៃង ៗ  
ទៅ ក្នុង កៃុម  កៃយ កីឡាករ 
ជមៃើស ដំបូង   និង អ្នក ចាត់ ការ 
កៃុម បណ្ដោះ អាសន្ន លោក 
Wayne Rooney តៃវូ  ដក ខ្លនួ 
ចៃញ  ដោយ សរ មាន ផ្ទុះ ឡើង 
នូវ វើរុស ថ្មី នៃះ ក្នុង ក្លិប ដៃល 
លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ កមៃិត ទី ២ 
Championship របស់ 
អង់គ្លៃស  មួយ នៃះ ។

កៃុម គូ បដិបក្ខ Chorley 
ដៃល មក ពី លីគ កមៃិត ទី ៦ 

National League North 
ទាញ យក ផល ពី ភាព ខ្វះ អ្នក- 
លៃង ល្អ ៗ  របស ់  Derby ដោយ 
ការ យក ឈ្នះ ២-០ ដើមៃបី ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ ជុំ ទី ៤  លើក ដំបូង 
ក្នុង បៃវត្តិសស្តៃ របស់ ក្លិប ។

កៃយ កៃមុ ធ្វើ បាន  លទ្ធផល 
ដ៏ មិន គួរ ឱៃយ ជឿ នៃះ គៃូ បង្វឹក 
របស់ កៃុម Chorley លោក 
Jamie Vermiglio  និយយ 
ថា ៖ « ជា  ពៃល  ដ៏គួរ ឱៃយ មាន 
មោទ នភាព ណាស់ សមៃប ់ ពកួ- 
យើង ។ នៃះ ជា សមទិ្ធផល របស ់
កីឡាករ យើង។ ពួក គៃ បាន ធ្វើ 
ដំណើរ លើ ផ្លូវ  ១ ហើយ យើង  
និយយ នៅ មុន ការ បៃកួត ថា 
ដំណើរ ផ្លូវ នៃះ អាច បន្ត ទៅ មុខ 
ទៀតបាន   ថ្ងៃ នៃះ ហើយ វា ក៏ 
បាន សមៃច » ៕ AFP/VN

អ្នកចាំ ទី  Leno របស់  Arsenal ពេយាយាមចាប់បាល់ ពី ជើង Yedlin (ស្ដាំ) របស់ Newcastle។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ  កាល  ពនីៅ ជា តារា- 
 ចម្រៀង  ប្រចាំ ផលិត   កម្ម  ហង្រស-     
មាស មហា ជន  អ្នកគាំទ្របាន     
សមា្គាល់ និង ដាក់ រហស្រស នាម-   
កញ្ញា ទ្រព   បូព្រឹក្រស  ថា ជា តារា- 
ស្រី សិចស៊ី សម្របូរ ក្របាច់ រាំ និង 
ស្ទីល ល្រង ខ្លួន ប្ល្រក ៗ   ខណៈ 
កា្លាយ ជា តារា ចម្រៀង ឯក រាជ្រយ  
ក៏ នៅ ត្រ រក្រសា ស្ទីល ប្ល្រកៗ ន្រះ   
ដដ្រល នៅ ឆ្នាំ ថ្មី២០២១ ។ 

ជាក់ ស្ត្រង តារា ចម្រៀង  ស្រី  
មាន  វ័យ  ២៤ឆ្នាំ កញ្ញា ទ្រព 
បពូ្រកឹ្រស នងិ  គ ូស្ន្រហ ៍កជ៏ា  អតតី- 
តារា ចម្រៀង រ៉្រប  ប្រ៊ស  ផលិត-   
កម្ម ហង្រស មាសដ្ររ  គ ឺ លោក  ងនួ 
ចាន់ ដ្រវីត ហៅ ជី ដ្រវីត  កំព៊ង ជិះ ទូក ជា មួយ គា្នា  
លើ នាវា សិល្របៈន្រអាជីព  តារា ចម្រៀង   ឯក  រាជ្រយ   
ដូចគា្នា  កំព៊ង  ត្រ មាន ភាព ល្របីល្របាញ ក្នុ ង នាម ជា 
តារា   ទូត ស៊ច្ឆន្ទៈ ប្រចាំ ក្រ៊ម ហ៊៊ន ទូរស័ព្ទដ្រមា៉ាក   
Realme  និង ជា តារា ចម្រៀង - 
អូរីជី ណ ល  នៅ ក្រ៊ម ហ៊៊ន ទូរ - 
ស័ព្ទ  ចល័ត  Smart។  

នា ដើម ឆ្នាំ ថ្មី ឆ្នាំ ២០ ២១  ន្រះ 
ស្រប់ត្រ តារា-  
ចម្រៀង 
ស្រី 
សិច - 
ស៊ ី ដ្រល 
មាន  ភាព ប្រ- 
ប្រួល ខ្លាំង ន្រ រាង កាយ 
កញ្ញា ទ្រព បូព្រឹក្រស ក៏  បង្ហើរ សារ 
អម    បណ្តុំ រូប ភាព ន្រ ឈ៊ត សម្លៀក - 
បំពាក់ ប្ល្រកជា   ពស់ នាគ រាជក្របាល   ៥ 
សក ់ សំពោង និង មាន ការ ត៊ប ត្រងខ្លួន 
ដោយ     បន្ល្រ  ជី រ និង ម្ទ្រស ទ៊ំ ក្រហម ឆ្អៅ 
នោះ  ថា៖ « មិនថា ឆ្នាំចាស់ ឬ ឆ្នាំថ្មីឡើយ 
សំខន់ខ្ញុំ នៅត្រជាខ្ញុំ។  ខ្ញុំត្រងធ្វើអ្វី ដ្រល 
ខ្ញុំ  ចូល  ចិត្ត  ខ្ញុំមិនដ្រល បោះបង់ក្តី ស្រម្រ 
របស់ខ្ញុ ំឡើយ ខ្ញុ-ំ 
ត្រង ត្រខំប្រឹង  
ទោះ វាលំបាក  ឬ 
យ៉ាងណាក្តី  ត្រ 
ក ៏នាងខ្ញុំមិន-  
ចំណាយ ព្រល-  
ដ៏មាន តម្ល្រ    របស់ 
ខ្ញុំ ទៅ អាន ខ្រស្រ ជីវិត 
  របស   ់ អ្នក ដទ្រ ចូល ចិត្ត ក៏ - 
និយយ ជាមួយ  មិនចូល ចិត្តក៏ ដើរ- 
ច្រញ  ឆ្នាំន្រះ  ក៏នឹង មាន  album 
សម្រ ប់  fan។ Look at that 
snake!»។  

កាល ចាកច្រញ ពី ផលិត កម្ម ហង្រស មាសថ្មីៗ  
ទ្រព បូព្រកឹ្រស និង ជី ដ្រវីត ហាក់ ចង់បង្ហាញ  ច្រត- 
នា   ដ្ររ ថា ខ្លួននៅ ត្រ មានទ្រពកោសល្រយ និង 

សមត្ថ ភាព ក្នុងការ ត្រង- 
និពន្ធ នូវ បទ  - 

ចម្រៀង  ថ្មីៗ  
ជា ហូរ ហ្រ- 
ជា ពិស្រស  

គ្រកំព៊ង 
ត្រត្រៀម បទ - 

ចម្រៀង  ថ្មី នោះ   
ងួន ចាន់ ដ្រវីត   ក៏ 
ធ្លាប់ បាន  បង្ហើរ  - 

សា រ មួយ ឃ្លា ថា៖ 
«  ទម្រំ ត្រ បាន អង្គុយ  

ប្របន្រះ តើ បង ប្អូន   
ដឹងថា យើង ត្រូវ  ឆ្លង-  
កាត់ អ្វីខ្លះទ្រ?»៕ 
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អតីត តារា ចមេៀងសេ ីនៅ ហងេសមាស កញ្ញា ទេព បូពេកឹេស ចេញ  ស្ទលី ថ្មី 
ប្លេក នៅ  ដើម ឆ្នា ំ២០២១  ពេលនៅ លើកឆកតនេ្ត។ី រូបថត ហ្វ្រសប៊៊ក 

តារា ចមេៀងសិចសី៊ និង សមេបូរ 
ស្ទលី ត៊ប តេង ការ ប្លេកៗ    កញ្ញា 
ទេព បូពេកឹេស។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

លោក សាយ (ឆ្វេង) ពេលរត់មកដល់ ភ្នពំេញ ដោយមានរៀបចំកម្មវិធីចំា សា្វាគមន៍ យ៉ាងរីករាយ។ សហ ការី

   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ព្រតឹ្ត ិការណ៍ «រត់ដើម្របី 
សប្របុរសធម៌ ជាមួយ សាយ»  ដ្រល 
បានចាប់ ផ្តើម តំាង ពី ថ្ង្រទី ៦ ខ្រ 
ត៊លា ឆ្នា ំ២០២០ នោះ គឺ គិត ត្រមឹ 
ព្រកឹ ថ្ង្រ ទី ១០  ខ្រ មករា  បាន បន្តរត់  
ពី ក្រង៊ តាខ្មៅ ខ្រត្ត កណា្តាល  មក 
ដល់  សាកល វិទ្រយាល័យ ភូមិន្ទ- 
ភ្នពំ្រញ វិញ ហើយ  ហើយ តាមរយៈ 
ការ រត់ ចំនួន៩៧ ថ្ង្រ មាន  ចមា្ងាយផ្លវូ  
សរ៊ប  ២៤ ០០៨ គីឡូ ម៉្រត្រន្រះ 
សាយ ទទួល បាន ប្រក់ ឧបត្ថម្ភ 
ពីសប្របុរសជន ៤៧ មឺ៊នដ៊លា្លារ 
ហើយ សម្រប់ យក ទៅជួយ ដល់ 
មន្ទរី ព្រទ្រយ  ក៊មារ អង្គរ។

 យ៊វវ័យ  ជា តារា ចម្រៀង  និង 
សម្ដ្រង  អួ៊ន  បឋម  ហៅ  សាយ  
(Sai) ដ្រល ជា អ្នក   បង្កើត  ឱ្រយ មាន 
ព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះ ឡើងបាន ប្រប់  
ថា៖  «កម្ម វិធី រត់ ន្រះ  មាន ឧបសគ្គ 
ធំ ជា ច្រើន  ដោយ បញ្ហា កូវីដ ១៩  
ប៊៉ន្ត្រ  ខ្ញុ ំសម្រច បាន ល្អ  ដោយ មាន 
យ៊វជន និង  មហា ជន ចូល រួម គំា - 
ទ្រច្រើន ព្រះ ន្រះជាកម្ម វិធី   មន៊ស្រស 
ធម៌ សម្រប់ ក៊មារ  ហើយ កតា្តា 
សំខន់ ជំរ៊ញ ឱ្រយ ខ្ញុំ បង្កើត ព្រឹត្តិ- 
ការណ៍ ន្រះ ឡើង គឺ ក្រយពី បាន 
ឃើញ ព័ត៌មាន ផ្រសព្វផ្រសាយ ពី បញ្ហា 
ប្រឈម ផ្ន្រក ថវិកា  របស់ មន្ទរីព្រទ្រយ 
ក៊មារអង្គរ  ដោយ សារ  ខ្ញុ ំធ្លាប់ បាន 
នំា សាច់ញាតិ ទៅ ព្រយាបាល  នៅ 
មន្ទីរព្រទ្រយ  ដោយ ឥតគិតថ្ល្រ  
នាព្រល កន្លងមក » ។

លោក សាយ បន្ត ថា ៖ « ក្ម្រងៗ 
រស់នៅ ភូមិ ជាមួយ ខ្ញុជំា ច្រើន  បាន 

ទៅ ព្រយាបាល នៅ មន្ទីរព្រទ្រយ ន្រះ  
ដោយ ម៊នដំបូង  ព្រល ខ្ញុ ំយក ក្ម្រង 
ទៅ ព្រយាបាល  ខ្ញុ ំគិតថា  នឹងត្រវូ 
ចំណាយ ថវិកា  ប៊៉ន្ដ្រ ក្រយ ព្រយា- 
បាល ជាសះស្របើយ មន្ទរីព្រទ្រយ 
មិន បាន យក កម្រ ឡើយ  ហើយ   
ក្នងុ ព្រល ព្រយាបាល មន្ទរីព្រទ្រយ  មិន 
មាន ការរីសអើង ចំពោះ ប្រជា- 
ពលរដ្ឋ អ្នកមាន  ឬ ក្រ ទ្រ» ។

ជាមួយនឹង  ការ តំាង ចិត្តរក ថវិកា 
ជួយ ដល់ ក៊មារ កម្ពជុាន្រះ លោក 
សាយ បាន ដាក់ ផ្រនការ រត់ ត្រ 
មា្នាក់ ឯង  តាម បណ្តាយ ផ្លវូ  ជំ៊វិញ 
ព្រដំ្រន ប្រទ្រស កម្ពជុា  រយៈ ព្រល 
៩៩ ថ្ង្រ  ហើយ  ត្រមឹ ថ្ង្រ ទី ១០ ខ្រ 
មករា  ឆ្នា ំ២០២១   បាន ៩៧ ថ្ង្រ 
ហើយ  ដោយ ចាប់ ពី រាជធនី- 
ភ្នពំ្រញ  ទៅ កាន់ ខ្រត្ត ចំនួន  ២០  
ដើម្របី រ្រ អង្គាស ថវិកា ឧបត្ថម្ភ  ដល់ 
មន្ទរី ព្រទ្រយ  ក៊មារ អង្គរ ។

លោក សាយ បាន បញ្ជាក់ថា៖  
«យ៊ទ្ធនាការ ន្រះ  មាន គោល 
បំណង  ជំរ៊ញ  និង បំផ៊សសា្មៅរតី 
របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ម្ររ ទំាងអស់  
ឱ្រយ ចូលរួម ទំាងអស់ គា្នា  ក្នងុ ចំនួន 
ទឹកប្រក់  ១  ដ៊លា្លារ បរិចា្ចាគ មកកាន់ 
មន្ទរីព្រទ្រយ អង្គរ ដើម្របី បន្ត ដំណើរ  
ការ ប្រតិបត្ត ិ ក្នងុ ការផ្តល់ ស្រវា 
ពិនិត្រយ ព្រយាបាល និង ថ្រទំា ស៊ខភាព 
ដល់ ក៊មារ កម្ពជុា តទៅ ម៊ខទៀត 
ខណៈ ព្រល ដ្រល មន្ទរីព្រទ្រយ  កំព៊ង 
ត្រ ជួប ការលំបាក ក្នងុ ការ ស្វ្រង រក  
មូលនិធិ ពី សប្របុរសជន ទំាង ក្នងុ  
និង ក្រប្រទ្រស » ។

លោកស្រី សិ៊នក្រត អរ៊ន- 
ប្រធន  ការិយល័យ ទំនាក់ទំនង 

សាធរណៈ ប្រចំា ប្រទ្រស កម្ពជុា 
ន្រ មន្ទរីព្រទ្រយ ក៊មារ អង្គរ បាន  ថ្ល្រង 
ថា៖  «មន្ទរីព្រទ្រយ ក៊មារ អង្គរ  ព្រម 
ទំាង មាតាបិតា អាណាព្រយាបាល 
ក៊មារ ទំាងអស់  នៅ មន្ទរីព្រទ្រយ ន្រះ 
ពិត ជា មាន កិត្តយិស និង សោម- 
នស្រស រីករាយ ណាស់ ចំពោះ ទឹកចិត្ត 
ដ៏សប្របុរស របស់ បងប្អនូ ប្រជាជន 
ខ្ម្ររ ដ្រល បាន ចូលរួម បរិចា្ចាគ ថវិកា  
មកកាន់ មន្ទរីព្រទ្រយ ជា បន្តបនា្ទាប់ 
តាមរយៈ គណនី ធនាគារ របស់ 
មន្ទរីព្រទ្រយ ផ្ទាល់» ។

យោងតាម លិខិត ថ្ល្រង អំណរ- 
គ៊ណ របស់ មន្ទរីព្រទ្រយ ក៊មារអង្គរ  
បាន ឱ្រយ ដឹងថា យ៊ទ្ធនាការ « តោះ 
ល្រង ហ្គ្រម ១  ដ៊លា្លារ សម្រប់ ក៊មារ 
កម្ពជុា » បាន បង្កើត  ឡើង  ក្នងុ ព្រល 
ធ្វើ  ព្រតឹ្តកិារណ៍ រត់ ដើម្របី សប្របុរស- 
ធម៌ ជាមួយ សាយ  ដោយ  យ៊ទ្ធនា- 
ការ ន្រះ  បាន កា្លាយ ទៅ ជា ចលនា 
យ៉ាង ផ៊សផ៊ល  និង ទទួលការ  
គំាទ្រ ពី ប្រជា ពល រដ ្ឋ ខ្ម្ររ នៅក្នងុ 
បណា្តាញ  សង្គម ហ្វ្រសប៊៊ក ។ 

លោកស្រី អរ៊ន បញ្ជាក់  ថា 
មន្ទរីព្រទ្រយ ក៊មារ អង្គរ  បាន បង្កើត 
ឡើង ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៩៩ ហើយ បច្ច-ុ 
ប្របន្ន  មន្ទរីព្រទ្រយ ន្រះ មាន គ្រពូ្រទ្រយ 
និង ប៊គ្គលិក ជិត  ៥០០  នាក់ ។ 
មន្ទរីព្រទ្រយ  បាន ទទួល ពិនិត្រយ  និង 
ព្រយាបាល ក៊មារ  នៅ ខ្រត្ដ សៀមរាប  
និង  ក៊មារ មកពី បណា្តា ខ្រត្ដ ផ្រស្រងៗ 
ក្នងុ  ១  ឆ្នា ំ មាន ជាង ១៨  មឺ៊ន ករណី  
ដោយ មន្ទរីព្រទ្រយ ទទួល ព្រយាបាល 
ក៊មារ ជំងឺ ទូទៅ  សម្រប់ ក៊មារ មាន 
អាយ៊ ក្រម  ១៦   ឆ្នា ំដោយ ឥត គិត 
កម្រ ៕

សាយ រត់៩៧ ថ្ងៃ បៃមូលថវិកា បាន 
$៤៧ មឺ៉ន ដើមៃបី ជួយ ដល់ ក៉មារ កម្ពជុា

ទៃព បូពៃកឹៃស នៅតៃរកៃសាភាពជា
តារាចមៃៀងសៃសីមៃបូរស្ទលីប្លៃក
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