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ព្រះមហាក្រសត្រច្រញព្រះរាជក្រតឹ្រយកំណត់
យកពិធីបុណ្រយចំនួន៥ដ្រលអាចស្នើបន្ធរូបន្ថយនិងលើកល្រងទោសទណ្ឌតិ

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ការបន្ធរូបន្ថយទោស
និងលើកលែងទោសតែូវបាន-
កំណត់យកពិធីបុណែយចំនួន៥
ដែលអាចស្នើសុំលើកលែង-
ទោសសមែប់ទណ្ឌតិបានក្នងុ១
ឆ្នាំ។ពែះរាជកែឹតែយមានវិសាល-

ភាពចំពោះទណ្ឌិតទាំងអស់
ដែលតែូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់-
ពន្ធនគារដោយសាលកែម ឬ
សាលដកីាសា្ថាពររបស់តលុាការ
កម្ពុជា និងចំពោះទណ្ឌិតដែល
តែវូបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនគារ
ដោយតុលាការនែរដ្ឋបរទែស។
នែះបើតាមពែះរាជកែតឹែយកាលពី

ថ្ងែទី១២ខែមករា។
យោងតាមពែះរាជកែឹតែយដែល

មាន៦ជពំកូនងិ១៩មាតែឡាយ-
ពែះហស្តលែខាដោយពែះករណុា
ពែះបាទសម្តែចពែះបរមនថ
នរោត្តម សីហមុនី ពិធីបុណែយ
ដែលអាចស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយ
ទោសនិងលើកលែងទោសចំពោះ

ទណ្ឌិតតែូវបានកំណត់៥ដងក្នុង
១ឆ្នាំ។ ពិធីបុណែយទាំងនោះមាន
ដូចជា ទិវាជ័យជម្នះលើរបប
បែល័យពូជសាសន៍ពិធីបុណែយ
ចលូឆ្នាថំ្មីបែពែណីជាតិពធិបីណុែយ
វិសាខបូជា ពិធីបុណែយឯករាជែយ-
ជាតិ និងពែះរាជពិធីបុណែយអុំទូក
បណ្តែតបែទីបនិង...តទៅទំព័រ ៦

អ្នក ជំនញ តបណ្តាញ អគ្គសិនី
អ្នកជំនញកំពុងតបណា្តាញអគ្គិសនីនៅលើបង្គោលភ្លើងក្នុងខែត្តពែះសីហនុកាលពីថ្ងែទី៣ខែមករាឆ្នាំ២០២១។ខែត្តពែះសីហនុ
ដែលជាតំបន់ទែសចរណ៍ជាប់មាត់សមុទែកំពុងតែូវបានអភិវឌែឍហែដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធឱែយកាន់តែបែសើរឡើង។រូបថតហុងមិន

លោកជាចាន់តូដឹកនំាNBCជាប់ជាធនាគារឆ្នើមប្រចំាអាសីុប៉ាសីុហ្វកិ
ម៉ៃ  គុណមករា 

ភ្នំពៃញ ៈ ជាមួយនឹងភាពជា
អ្នកដឹកនំដែលបានធ្វើឱែយការ-
គែបគ់ែងបែពន័្ធធនគារនៅកម្ពជុា
បានល្អបែសើរដែលរមួចណំែក
ជរំញុកណំើននងិរកែសាស្ថរិភាព

សែដ្ឋកិច្ចក្នុងសា្ថានភាពដែល
កម្ពជុាទទលួរងផលប៉ះពាល់ពី
ឥទ្ធិពលនែការរីករាលដាលនែ
ជំងឺកូវីដ១៩លោកជាចាន់តូ
ទែសាភិបាលធនគារជាតិនែ
កម្ពុជា(NBC)បានជាប់ជា
«ធនគារកណា្តាលឆ្នាំ២០២១»

បែចាំតបំន់អាសុីបា៉ាសុហី្វកិដោយ
TheBanker។
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នែះ

តែូវបានធ្វើឡើងដោយThe
Bankerដែលជាភា្នាក់ងារ
បែមលូផ្តុំទនិ្ននយ័នងិផែសព្វផែសាយ
ព័ត៌មានផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច និង

ហរិញ្ញវត្ថុសកលលោកកែយ
ពីបានវាយតម្លែលើសមិទ្ធផល
ដែលធនគារជាតិនែកម្ពុជា
ទទួលបាននពែលកន្លងមក។
TheBankerវាយតម្លែថ៖

«កែមការដកឹនំរបស់ឯកឧត្តម
ជាចាន់តូ...តទៅទំព័រ ១០

លោកន្រត្រភក្ត្រ
ថាការអនុវត្តច្របាប់
និងបង្ក្របបទល្មើស
ព្រឈើមានប្រសិទ្ធ-
ភាពជាងឆ្នាំ២០១៩

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា
សមែចចែញអនុកែឹតែយថ្មីស្តីពី
បែក់បែសកកម្មនៅក្នុងនិង
កែបែទែសសមែប់រដ្ឋបាល-
ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់កែមជាតិ
ខណៈកែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថអុះអាងថការចំណាយ
លើបែសកកម្មនែះតែូវបានកំ-
ណត់ជាក់លាក់ជាងមុន ដើមែបី
អាចនៅបន្តអនុវត្តបានរលូន
និងកាន់តែមានបែសិទ្ធភាព។
តាមអនុកែឹតែយ ចុះថ្ងែទី១២

មករាចុះហត្ថលែខាដោយ
នយករដ្ឋមន្តែ.ី..តទៅទំព័រ ២

 អោម   ប៊ុន ធឿន 

ភ្នំពៃញៈកែសួងបរិសា្ថានបាន

បងា្ហាញរបាយការណ៍បែចាំឆ្នាំ
ឱែយដឹងថបទល្មើសធនធាន-
ធម្មជាតិ ដូចជាការលួចកាប់-
ឈើការរុករានទន្ទែនកាន់កាប់
ដពីែខសុចែបាប់ការបរបាញ់សត្វ
នងិការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វនៅ
តែបន្តកើតមាន ទោះបីជាការ-
អនុវត្តចែបាប់តែូវបានរឹតបន្តឹង
ដោយការចុះលែបាតរបស់មន្តែីឧទែយា-
នុរកែសនិងការចូលរួមរបស់សហ-
គមន៍នៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិ
មានបែសិទ្ធភាពជាងឆ្នាំ២០១៩
ក៏ដោយ។...តទៅទំ ព័រ ២

រដ្ឋាភិបលច្រញ
អនុក្រតឹ្រយថ្មពីីការ
ចំណាយប្រក់
លើប្រសកកម្មវ៉ន ដារា៉ា

ភ្នំពៃញៈកែសួងទែសចរណ៍
អះអាងថកម្ពុជាជាបែទែស១
ក្នុងចំណោមបែទែសមានសុវត្ថិ-
ភាពបំផុតក្នុងការមកទសែសន-
ទោះបីពែលមានជំងឺកូវីដ១៩ក្ដី
សែបពែលការិយាល័យសែដ្ឋកិច្ច
សែណែហ្គោល់ទើបផ្ដល់ចណំាត់-
ថ្នាក់ថ្មីឱែយកម្ពុជាជាប់លែខ១
ក្នុងការទប់សា្កាត់កូវីដ១៩។
សែចក្ដីបែកាសព័ត៌មានរបស់

កែសងួទែសចរណ៍ពថី្ងែ១២មករា
បានឱែយដឹងថ កាលពីថ្ងែទី២០
ធ្នូឆ្នាំមុនការិយាល័យសែដ្ឋកិច្ច
សែណែហ្គោល់បានចុះផែសាយថ
«កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់
លែខ១លើពិភពលោកក្នុងការ-
បែយុទ្ធបែឆំងនិងការទប់សា្កាត់
ការរាតតែបាតនែជំងឺកូវីដ១៩»
ដែលមានពិន្ទ១ុ/១(១ជាពិន្ទុខ្ពស់
បផំតុនែការធ្វើចណំាត់ថ្នាក់)ក្នងុ
ចំណោម១៦៦បែទែសជុំវិញ
ពភិពលោកបន្ទាប់មកគឺបែទែស
សូ៊ដង់ខាងតែបូងនិងបែទែសបែ៊យុ-
ណែដែលបានពិន្ទុ០,៩៩។
កែសួងបញ្ជាក់ថ៖«ដោយមាន

ការគែប់គែងយា៉ាងល្អនិងមុឺង-
មា៉ាត់របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្នងុការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ១៩
បែទែសកម្ពុជាបានកា្លាយជាបែ-
ទែស១ក្នងុចំណោមបែទែសដែល
មានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការមក
ទសែសនទោះបីក្នងុអំឡុងពែលនែ
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩»។
សែចក្ដីបែកាសនែះក៏បានរឭំក

ដែរថកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
ការិយាល័យសែដ្ឋកិច្ចសែណែ-
ហ្គោល់ក៏បានចុះផែសាយពីចំណាត់-
ថ្នាក់បែទែសដែលគែប់គែងកូវីដ-
១៩បានល្អបំផុតនៅលើពិភព-
លោកម្ដងដែរ។ ប៉ុន្ដែកាលនោះ
កម្ពជុាជាប់លែខ៣បន្ទាប់ពីSaint
KittsនិងNevisដែលជារដ្ឋតូច
នែតំបន់ការា៉ាអុីបនិងសុីសែសល។
កែសួងទែសចរណ៍បញ្ជាក់ថ

«ចំណាត់ថ្នាក់នែះ...តទៅទំព័រ ២

ក្រសួងៈកម្ពជុាមាន
សុវត្ថភិាពបំផុតខណៈ
ទើបបនល្រខ១
ករណីការពារកូវីដ
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តពីទំ ព័រ ១...លោក   នៃតៃ -   
ភក្តៃ   អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង បរិ-
ស្ថាន   បាន ថ្លៃង ថា ៖  « ការ បង្កៃប  
និង ទប់ស្កាត់ បទ ល្មើស មាន កា រ- 
កើន ឡើង  បាន បង្ហាញ ពី ការ - 
អនុវត្ត ចៃបាប់ កាន់ តៃ មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព   នងិ បង្ហាញ ព ីការ ខិតខំ របស់ 
មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស សហគមន៍ តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ   និង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ 
ដោយ មិន ខ្លាច នឿយ ហត់ ក្នុង 
ការចុះ លៃបាត ការពារ ពៃឈើ   
និង ជីវ ចមៃុះ » ។ 

  យោង តាម របាយ ការណ៍ នៃ 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ទប់ស្កាត់   និង 
បង្កៃប បទ ល្មើស ធនធាន ធម្មជាត ិ 
របស ់កៃសងួ បរសិ្ថាន បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា   ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០   មន្តៃ ី  ឧ ទៃយា នុ រកៃស 
បង្កៃប បទ ល្មើស បាន ចំនួន      
៨ ៩១៧  ករណី  បើ បៃៀប ធៀប 
ឆ្នា២ំ០១៩   បង្កៃប បាន តៃ ចនំនួ   
៥ ៤៧៥ ករណី ប៉ុណ្ណោះ  ដូច្នៃះ 
បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា ការ អនុវត្ត 
ចៃបាប់ មាន បៃសិទ្ធភាព ពៃះ 
បង្កៃប បទ ល្មើ សបាន ចៃើន ជាង 
ឆ្នា ំ២០១៩  ចំនួន   ៣ ៤៤២   
ករណី ។  

លោក    ភក្តៃ  ថ្លៃង ថា ៖« ការ- 
អនវុត្ត ចៃបាប ់ទបស់្កាត ់នងិ បង្កៃប 
បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិ  ឆ្នាំ 
២០២០  មាន កំណើន ចំនួន       
៣ ៤៤២ ករណី   នៃះ   បើ គិត ជា 
ភាគរយ កើន ឡើង បៃមាណ ៣០ 
ភាគ រយ » ។  

 លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ    បាន ឱៃយ 
ដឹង ផង ដៃរ ថា  កៃសួង បរិស្ថាន 
មាន មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស ចំនួន ១ ២០០  
នាក ់ ហើយ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០   បាន 
ចុះ លៃបាត សរបុ ចនំនួ   ២៧ ៥៨៨  
លើក  ខណៈ ការចុះ លៃបាត នៅ ឆ្នា ំ 
២០១៩  មាន ចំនួន  ២៤ ០៤៨ 
លើក ។  ហៃតុ នៃះ ការចុះ លៃបាត 
មាន ការ កើន ឡើង ចំនួន    ៣ ៥៤០  
លើក ។  បទល្មើស ដៃល បង្កៃប 
បាន ភាគ ចៃើន ជា បទ ល្មើស លចួ 
កាប ់ឈើ  ការ រកុរាន ទន្ទៃន កាន-់ 
កាប ់ដពីៃ ខសុ ចៃបាប ់ ការ បរបាញ ់
សត្វ  និង ការ ដាក់ អនា្ទាក់ ចាប់ 
សត្វ ។    នៅ ឆ្នាំ២០២០  សំណុំ 
រឿង បទ ល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិ 
បាន បញ្ជូន ទៅកាន់ តុលាការ 
មាន ចំនួន   ៦០៥  ករណី  មាន 
ការ ផាក ពិន័យ អន្តរការណ៍ លើ 
ជន បៃពៃឹត្ត ល្មើស ចំនួន   ៨៥៧   
ករណ ី នងិ បទល្មើស ដៃល តៃវូ ធ្វើ 
ការ អប់រំ និង ធ្វើ កិច្ច សនៃយា មាន 
ចំនួន   ២ ៩៤៦   ករណី ។    ក្នុង 
បៃតិបត្ត ិការ ចុះ លៃបាត   និង បង្កៃប 
បទល្មើស  នៅ ឆ្នាំ ២០២០   មន្តៃី 
ឧ ទៃយា នុ រកៃស នៃ កៃសួង បរិស្ថាន 
បាន របឹអសូ រណា រយន្ត បាន ចនំនួ   
៤ ០០៤  គៃឿង  មាន ការ កើន- 
ឡើង បៃមាណ  ៥០០  គៃឿង 
ខណៈ នៅ ឆ្នា២ំ០១៩   រណា រយន្ត 
ដៃល តៃូវ បាន រឹបអូស មាន ចំនួន   

៣៤៩៤  គៃឿង ។     ចណំៃក អនា្ទាក ់
ដៃល តៃូវ បាន ដោះ បាន ចៃញ ពី 
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០២០  មាន ចំនួន   ៤៣ ២៧០ 
អនា្ទាក់ មាន ការ កើន ឡើង ជិត     
៤ ០០០ អនា្ទាក់   បើ បៃៀបធៀប 
ឆ្នាំ២០១៩  កន្លង ទៅ  អនា្ទាក់ 
ដៃល តៃូវបាន មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស 
នងិ សហ គមន ៍តបំន ់ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ ដោះ បាន ចំនួន ៣៩ ៣៨២  
អនា្ទាក ់។   នៅ ឆ្នា ំ២០២០   រថយន្ត 
ចនំនួ   ២១៥   គៃឿង ដៃល បៃពៃតឹ្ត 
បទ ល្មើស តៃូវ បាន រឹប អូស       
និង គោយន្ត ចំនួន  ៦១១ គៃឿង   
ពៃម ទាងំ ម៉តូ ូចនំនួ   ៥៩០   គៃឿង 
តៃូវ បាន ដក ហូត ផងដៃរ។   មន្តៃី 
ឧ ទៃយា នុ រកៃស ក៏បាន ដក ហូត កាំភ្លើង 
កៃ ច្នៃ ដៃល បៃើ សមៃប់ បរបាញ់ 
សត្វ បាន ចំនួន   ៧៣៧  ដើម   និង 
ដកហតូ ឈើ បាន ចនំនួ ២ ៧១៨ 
ម៉ៃតៃ គុប ។  នៃះ បើតាម ការ បញ្ជា ក់ 
រប ស់ លោក   នៃតៃ  ភក្តៃ ។  តាម 
រយៈ បៃសិទ្ធ ភាព នៃ ការអនុវត្ត 
ចៃបាប ់នៃះ  បទល្មើស ពៃឈើ ខ្នាត 
ធំ លៃង មាន ទៀត ហើយ   គឺ នៅ មា ន 
បទ ល្មើ ស ពៃ ឈើ ខ្នាត តចូ ដៃល 
មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស នៃ កៃសួង បរសិ្ថាន 
និង បន្ត សហ ការ ជា មួយ សហ- 
គមន៍ តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ   និង 
អង្គការ ដៃគូ បន្ត អប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ 
ចៃបាប់  និង អនុវត្ត ចៃបាប់ ដើមៃបី ទប់- 
ស្កាត់   និង បង្កៃប បទ ល្មើស បន្ត 
ទៀត ។  

 លោក  គៃើ ង   តុលា  អ្នក បៃឹកៃសា 
យោបល់ កៃមុ បណា្តាញ សហគមន ៍
ជនជាតិ ដើម ភាគ តិច  ខៃត្ត 
មណ្ឌល គរិ ី  បាន អះអាង ថា   ថ្វបីើ 
បទ ល្មើស ក្នងុ ការ អភិរកៃស ធនធាន 
ធម្មជាតិ ទៃង់ ទៃយ ធំ មិន មាន 
គគៃឹក គគៃង ដូច ពៃល មុន  ប៉ុន្តៃ  
ការ កាប់ បំផា្លាញ ពៃ ឈើ នៅ តៃ 
កើត មាន ក្នងុ លក្ខណៈ លចួ លាក ់
ចលូ កាប ់  នងិ ដកឹ ចៃញ បើ គតិ ជា 
ចំនួន គុប នៅតៃ មាន ការ បាត់បង់ 
បៃហាក់ បៃហៃល  និង ការ កាប់ 
បំផា្លាញ ទៃង់ ទៃយ ធំ ដដៃល ។   

 លោក   តុលា  ថ្លៃង ថា ៖ « យើង 
ឃើញ ថា   បទ ល្មើស នៅ តៃ មាន   
កាប់ ឈើ នៅ តៃ កាប់  លក់ រ៉ៃ 
នៅតៃ លក់ ធនធាន ធម្ម ជាតិ 
នៅតៃ បាត់បង់   គៃន់ តៃ គៃ អត់ 
ធ្វើ លក្ខណៈ ទៃង់ទៃយ ធំ ទៃ  គៃ 
ធ្វើ លក្ខណៈ ទៃងទ់ៃយ តចូ  តៃ បើ 
គិត ទៅ  ក្នុង ១ យប់   បើ កចៃញ ៥ 
ឡាន  ហើយ ក្នុង ១ ឡាន ៥ គុប  
គិត ជា ខៃ ទៅ  ស្មើ ទៃង់ ទៃយ ធំ 
ដដៃល ហ្នឹង » ។   លោក   ភក្តៃ   
ថ្លៃង ថា  កៃសួង នឹង បញ្ចូល 
បច្ចៃក វទិៃយា  ពត័ម៌ាន វទិៃយា ក្នងុ ការ- 
ពិនិតៃយ តាម ដាន បទ ល្មើស   ធនធាន 
ធម្មជាតិ   ដូចជា ការ បៃើ ្រដូន  
ពិនិតៃយ ពីលើ ទីកន្លៃង ដៃល មាន 
ផ្ទៃដ ីធ ំ បន្ថៃម លើ ការ លៃបាត របស ់
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ៕ 

តពីទំព័រ១...ហុ៊ន សៃន បាន កំណត់ អំពី 
វធិាន នងិ នតីវិ ិធ ីនៃ ការ អនវុត្ត បៃក ់បៃសក- 
កម្ម ដើមៃបី លើក កម្ពស់ បៃសិទ្ធ ភាព  ភាព- 
សក័្ត ិសទិ្ធ ិតមា្លា ភាព នងិគណ នៃយៃយ ភាពនៃ  
ការ បពំៃញ បៃស កកម្ម នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស នងិ 
កៃ បៃ ទៃស របស់ ថា្នាក់ ដឹកនំា  មន្តៃ ីរាជ ការ 
ស ធារ ណៈ និង មន្តៃ ីជាប់ កិច្ច សនៃយា  ។

តាម សៃចក្តី សង្ខៃប នៃ ការ កៃបៃ គោល- 
ការ ណ៍ មួយ ចំនួន នៃ អនុ កៃតឹៃយ នៃះ របស់ កៃ- 
សងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុបាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
សមៃប់ ឧបនា យក រដ្ឋ ម ន្តៃី ទៃស រដ្ឋ ម ន្តៃី្ក  
រដ្ឋ ម ន្តៃី្ក រដ្ឋមន្តៃី បៃតិភូ អម នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
និង បៃធាន ស្ថា ប័ន ឬ អង្គ ភាព  ដៃល មាន  ឋានៈ  
និង បុព្វ សិទ្ធិ ស្មើមុខ តំណៃង នៃះ នឹង តៃូវ 
ដំឡើង បៃក់ ហូប ចុក ពី ១០ មុឺន រៀល  ដល់ 
១២ មុឺនរៀល  ក្នុង ១ នាក់ /ថ្ងៃ, បៃក់ ស្នាក់- 
នៅ ពី២០ មុឺន រៀល  ដល់ ២៤ មុឺន រៀល ក្នុង 
១នាក់/ យប់។ចំណៃក ឯ បៃក់ ហោ ប៉ៅ នៅ 
រកៃសា ទុក ដដៃល ដូច ក្នុង អនុ កៃឹតៃយ ចាស់ ។ 

សមៃប់ មន្តៃី រាជ ការ ស ធារ ណៈ មន្តៃី 
ជាប់ កិច្ច សនៃយា ទាំង នៅ រដ្ឋបាល ថា្នាក់ ជាតិ 
ទាំង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  សមា ជិក កៃុម បៃឹកៃសា 
ឃុំ សង្កាត់ និង ជំនួយ ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៃ រដ្ឋ- 
បាល ឃុ ំ-សង្កាត ់ នងឹ តៃវូ ដឡំើង បៃក ់ហបូ- 
ចកុ ព ី៤ មុនឺ រៀល  ក្នងុ ១នាក/់ ថ្ងៃ  ដល ់៦ មុនឺ 
រៀល  ក្នងុ ១នាក ់/ថ្ងៃ ។ ចណំៃក ឯ បៃក ់ហោ- 
ប៉ៅ និង បៃក់ ស្នាក់ នៅ  រកៃសា ទុក ដដៃល ។

ចំណៃក គោល ការណ៍ ឧប ត្ថម្ភ សមៃប់ 
បៃភៃទ ផៃសៃងៗ ទៀត  នៅ រកៃសាទុក ដដៃល  
ដូច  ក្នុង អនុ កៃឹតៃយ ចាស់ លៃខ ២១៦ ខណៈ 
បៃក ់ចលូរមួ កចិ្ច បៃជុ ំអន្តរ ជាត ិក្នងុ បៃទៃស 
តៃូវ បាន បៃង ចៃកតាម ឋានៈ  និង តួនាទី ។

លោក នុប សុធន វិចិតៃ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិ រញ្ញ វត្ថុ បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសលិ មញិ ថា  អន ុលោម តាម 
ផៃនទី  ចង្អុល ផ្លូវនៃ យុទ្ធ សស្តៃ កៃ ទមៃង់ 
បៃពន័្ធ ថវកិា  ឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ មានការ- 
ដក ចៃញ នូវ មុខ សញ្ញា ចំណាយ មួយ ចំនួន 
លៃង ឱៃយ អនុវ ត្តតាម នីតិ វិធីរ ជ្ជ ទៃ យៃយ បុរៃ- 

បៃទាន រមួ មាន  ចណំាយ បៃក ់បៃសក កម្ម 
នៅក្នុង  និង កៃ បៃទៃស  ចំណាយ រៀបចំ 
បណ្តះុ បណា្តាល សិកា្ខា សលា  និង មុខ សញ្ញា 
ចំណាយ សមៃប់ សង្គៃះ បនា្ទាន់  និង 
ចំណាយ ពិសៃស របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបា ល។

លោក បន្ត ថា ការ ដក ចៃញ នូវ មុខ សញ្ញា 
ចំណាយ ទាំង នៃះ គឺ ដើមៃបី កំណត់ ឡើង វិញ 
នវូ វសិល ភាព នងិ ទហំ ំទកឹ បៃក ់សមៃប ់ 
ចំណាយ តាម នីតិ វិធី រជ្ជ ទៃយៃយ បុរៃបៃ ទាន 
ឱៃយមាន វិសល ភាព តៃឹមតៃ ចំណាយ លើ 
ដំណើរ ការ រដ្ឋ បាល  និង ការ ងរ ចំា បាច់ តូច តាច 
ឱៃយ សៃប តាម គោល ការណ៍ ជា អន្តរ ជាតិ ។ 

លោក ថា៖ «ដើមៃប ីឱៃយ បៃក ់បៃស កកម្ម នៅ 
ក្នុង បៃទៃស និង កៃ បៃទៃស  អាច នៅ បន្ត 
អនុវ ត្តបាន រលូន  និង កាន់   តៃ មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព ជាង មនុ  អន ុកៃតឹៃយ ថ្ម ីឈរលើ មលូ ដា្ឋាន 
អនុ កៃឹតៃយ លៃខ  ២១៦  អន កៃ.បក  បាន ធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្ន ភាព  និង កៃ សមៃួល លើ ចំណុច 
សខំន់ៗ  មយួ ចនំនួ  សមៃប ់ដាក ់ឱៃយ អនវុត្ត 
ឱៃយ ទាន់ ការ អនុវត្ត ថវិកា ឆ្នាំ ២០២១...» ។

លោក  សន  ជយ័  បៃធាន អង្គការ សម្ពន័្ធ- 
គណ នៃយៃយ ភាព សង្គម កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ពី 
មៃស ិលមញិ ថា  កា រស មៃ ច កៃស មៃ ួលនៃះ   ក ៏
មិន   មៃ នជា រឿ ង  អា កៃ ក់  ទៃ ពៃះ បៃស ក- 
ក ម្ម ក្នងុឆ្នា ំ២០២១នៃះនឹងមិ ន មា នចៃើន ទៃ  
ដោយ ស រភា ព មិ ន ចៃបាស់ នៃ វិបត្ត ិកូវី ដ ១៩។ 
ចំពោះ បៃស ក ក ម្ម ក្នុងបៃ ទៃស  បើ ទោះជា 
កាត់ បន្ថយ  ក៏មិន ប៉ះ ពា ល់ អ្វនីោះ ដៃ រ ពៃះ 
ស្ថា ប័ នទាំ ង នោះ អាច បង្វៃ រ កា រ ប ងៃៀន 
ផា្ទា ល់ ម ក  ប ងៃៀ ន តា មអ ន ឡា ញ ក៏ បា ន។

លោក  បាន បញ្ជាក់  ថា ៖« ការ កា ត់ បន្ថ យ 
ចណំា យ សមៃប ់ធ្វើ ដណំើ រ នងិ បៃ សក កម្ម 
នៅ ពៃ លដៃ ល នៅតៃមិ ន ចៃបាស់  លាស់   នៃ  
កូ វី ដ ១ ៩  ក៏វា រួ ម ចំ ណៃក ដ ល់ វិធា នការ ក្នុ ង 
ការ ឆ្លង រា លដា លនៃ ជំងឺ កូវី ដ១៩ ដៃរ ។ 
បញ្ហា នៃះ ទោះប ី ជា  ប៉ះ ពាល ់ខ្លះ នវូ ស កម្ម- 
ភាព បៃ ស កក ម្ម អីហ្នឹ ង ក៏ប៉ុ ន្តៃ បើបៃៀ ប-  
ធៀ បនឹ ងកា រប ង្ការ ទប់ស្កាត់ជំ ងឺ  គឺមា ន   
បៃ យោជ ន៍ ធំ  ធៃ ង » ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: កៃសងួ មហាផ្ទៃ បាន 
រៀបចំ កិច្ចបៃជុំ អន្ដរ កៃសួង កាល 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១២  មករា  ដោ យ   បាន   បន្ត 
ពិនិតៃយ និង ពិភាកៃសា លើ សៃចក្ដី - 
ពៃង ចៃបាប់ ស្ដីពី អនោ្ដោ បៃវៃ ស ន៍ ថ្មី   
តៃង់ មាតៃ១២ នៃ ជំពូក ទី៣ 
បនា្ទា  ប ់ព ីអន្តរកៃសងួ  បានបញ្ចប ់
កិច្ច ពិភាកៃសា លើ មាតៃ១១ នៃ 
ជពំកូ ទ ី៣ កាលព ីអឡំងុ ខៃ វចិ្ឆកិា 
ឆ្នាំ២០២០។  

លោក ប៊នុ ហនុ រដ្ឋលៃខធកិារ 
កៃ សួ ងម ហា ផ្ទៃ ដៃល  ជា បៃធាន 
កៃុមបច្ចៃក ទៃស អន្ដរកៃសួង 
រៀបចំតាក់តៃង សៃចក្ដីពៃង- 
ចៃបាប់ នៃះ   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី 

មៃសិលមិញ ថា ខ្លឹមសរ ក្នុង មាតៃ 
១ ២ដៃល កពំងុ ពភិាកៃសា នៃះ បា ន 
ចៃង ព ីសទិ្ធ ជិន បរទៃស  ដៃល មក 
បមៃើ ការងរ នៅកម្ពជុាដោយ មា - 
តៃ នៃះ  នងឹ កណំត ់អពំ ីលក្ខខ ណ្ឌ 
ឱៃយ ជនបរទៃស គោរព តាម ហើ យ 
ជនបរទៃស តៃូវតៃ អនុវត្ត ដើមៃបី  
ឱៃយ សៃប តាម ចៃបាប់ ការងរ និង 
ចៃបា ប់ អនោ្តោ បៃវៃសន៍ ។ លោក ថា ៖ 
«ក្នងុ កិច្ចបៃជំុ នៃះ យើង បាន ពិភា- 
កៃសាលើក ឡើង ពី បរិបទ ចៃបា ប់ នៅ 
កម្ពុជានិង ចៃបាប់ បរទៃ សដើ មៃបី 
យើង ពនិ ិតៃយ  មើលថា តើ គរួរៀបច ំ
បញ្ញត្តិ ឱៃយ ល្អ តៃឹមតៃូវ បៃបណា 
ដើមៃបី បមៃើឱៃយ បៃយោ ជន៍ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ នងិ បៃទៃសជាត ិយើង ក ៏
ធានា មិន ឱៃយ ...តទៅទំព័រ ៨

រដ្ឋាភិបាលចេញអនុកេតឹេយថ្ម.ី..

អន្តរកេសួងបន្តបេជំុពិភាកេសាសេចក្តី-
ពេងចេបាប់ស្តីពីអន្តោបេវេសន៍ថ្មី

លោកនេតេភក្តេ...
តពីទំព័រ១... ជា មោទន ភាព ជាតិ មួយ ផៃសៃង- 

ទៀត របស ់បៃទៃស កម្ពជុា នងិ ជា ឱកាស ដល៏្អ 
ក្នងុ ការផៃសព្វ ផៃសាយ «កម្ពជុា ពៃះរាជា ណា ចកៃ- 
អច្ឆ រិយផ្តល់ ភាព កក់ ក្ដោ » ជូន ភ្ញៀវ ទៃស ចរ- 
ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ នៅ គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ 
ទាំងអស់ »។

ជាមយួគ្នានៃះ កៃសងួ ទៃសចរណ ៍បាន ស្នើ 
គៃប់ ភាគី  ស្ថា ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  បៃតិ បត្តិ ករ ទៃស- 
ចរណ៍ ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍  សធា រណ ជន  និង 
បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ជាត ិអន្តរ ជាត ិ ក្នងុ ការផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ដំណឹង ដ៏រីក រាយ នៃះ  ដល់ ដៃគូពាក់ ព័ន្ធ - 
ទៃស ចរ ជាត ិ អន្តរ ជាត ិ  ជុវំញិ ពភិព លោក ថា 
« កម្ពជុាជា បៃទៃស មយួ ក្នងុ ចណំម បៃទៃស 
ដៃល មាន សុវត្ថិ ភាព បំផុត ក្នុង ការ មក 
ទសៃសនា ក្នងុ អឡំងុ ពៃល រកី រាល ដាល នៃ ជងំ-ឺ 
កូវីដ ១៩ » ។

លោកសៃ ី ខៃ ចិនា្តោ  បៃធានសមាគម សណា្ឋា- 
គរ កម្ពជុា  សទរ ចំពោះ ការ ទទួលបាន ចំណាត់ 
ថា្នាក់ របស់ កម្ពជុា នៃះ ដៃល អាច ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ពី បរទៃសមក កមៃសាន្ត នៅ កម្ពុជា ។

លោក សៃ ី ថ្លៃង ថា ៖« បៃទៃស យើង ទទលួ- 
បាន ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្អហើយ  ប៉ុន្ដៃ យើ ងក៏ អា- 
សៃយ័ លើ បៃទៃស ខង កៃ ដៃរ  បើ បៃទៃស- 
ខងកៃ ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ បាន ល្អ  
ជាង មុន នោះ លហំរូ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ កក៏ើន ឡើង- 
វិញ ដៃរ »។

បើ តាម លោក សៃី ចិនា្តោ  កាល ពីមៃសិល មិញ  
លោក សៃ ីបាន ដឹក នំាកិច្ច បៃជុំ ជាមួយ សមា- 
ជិកស មាគម សណា្ឋាគរ នៅ កម្ពុជា ជាង 
១០០  នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី ស្វៃង រក- 
ដំណះ សៃយ នានា  ក្នងុ ការ បង្កើត យន្ត ការ-  
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ឱៃយ មកកមៃសាន្ត នៅ 
កម្ពជុា  ខណៈ ឆ្នា ំមនុ   វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍ធា្លាក-់ 
ចុះ ខ្លាំង  ជាពិសៃស ផ្នៃក សណា្ឋាគរ  ។

លោកសៃថី្លៃង ថា ៖« វិស័យ សណា្ឋា គរ រស់- 
បាន គឺពឹង ផ្អៃក ទាំង សៃុង លើ ភ្ញៀវទៃសចរ 
ហើយ ក្នងុស ម័យ កាល កូវីដ ១៩ ជាង ១ ឆ្នា ំនៃះ 
មាន សណា្ឋាគរ ខ្លះ ប៉ះ ពាល ់ធ្ងន ់ធ្ងរ ឈាន ទៅ 
បទិ ទាងំ សៃងុ  នងិ ខ្លះ ទៀត បាន បងៃមួ ការងរ 
សមៃប តាម លទ្ធ ភាព ជាក់ ស្តៃង »៕

កេសួងៈកម្ពជុាមាន...
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វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ  កៃុម ការងារ បច្ចៃក - 
ទៃស រៀប ចំគោល នយោ បាយ  
ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ- 
តុលា ការ   បាន បញ្ចប់ ការ សិកៃសា 
សៃវជៃវ  លើ  ចៃបាប់ ជាតិ  អន្តរ - 
ជាតិ  និង ការ ធ្វើ សម្ភាសន៍ ផ្ទាល់ 
ជាមួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ   នៅ តាម 
អតីត មណ្ឌល ផ្តល់  សៃវា កម្ម 
យុត្តិធម៌ ក្នុង រាជ ធានី- ខៃត្ត ចំនួន 
៧  ដើមៃប ីរៀប ច ំគោល នយោបាយ 
ទុក ជា កៃប ខ័ណ្ឌ ចៃបាប់ សមៃ ប់ 
ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ 
តុលាការ  ។

លោក  កើត  រទិ្ធ  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
យុត្ត ិធម៌  កាល ពីថ្ងៃ ទី ២៦  ខៃមិថុ - 
នា  ឆ្នា ំ២០២០ បាន សមៃច បង្កើ ត  
កៃមុ ការងារ បច្ចៃក ទៃស នៃះ ឡើ ង 
ដោយ បាន តៃង តាំង លោក  ជិន  
ម៉ាលីន  រដ្ឋ លៃខា ធិ ការ កៃសួង 
យុត្ដិ ធម៌  ជា បៃធាន កៃុម ការងារ 
នៃះ ។  ការ បង្កើត គោល នយោ - 
បាយ ដោះ  សៃយ ទំនាស់ កៃ - 
បៃព័ន្ធ តុលាការ នៃះ  គឺ ជា ការ អនុ - 
វត្ត នូវ កម្ម វិធី កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  
និង បៃព័ន្ធ យុត្តិ ធម៌  ដោយ បង្ខិត 
សៃវា យុត្តិ ធម៌  ឱៃយ ទៅ ជិត បៃជា - 
ពល រដ្ឋ និង កាត់ បន្ថយ ការ កក ស្ទះ  
សណំុ ំរឿង  នៅ តាម សាលា ដបំងូ 

រាជ ធានី -ខៃត្ដ   បង្កើត នូវ ភាព សុខ -  
ដុម   រមនា  ដល់ ពល រដ្ឋ នៅ  តាម  
ស ហ គមន៍ ។

លោក  ជិន  ម៉ាលីន  បាន ថ្លៃង 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទ ី១២ ខៃ 
មក រា ថា ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ  
ការធ្វើ សម្ភាសន៍ ការ សិកៃសា លើ 
បទដ្ឋាន គតិ យុត្ដជាតិ  អន្តរ ជាតិ  
និង សិកៃសា  លើ ការ អនុ វត្ដ ល្អ ជា 
អន្ត រ  ជាតិ គឺកៃុម ការងារ  បាន ធ្វើ 
ចប់ សព្វ គៃប់ អស់ ហើយ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ឥឡូវ យើង 
កំពុង ធ្វើ ការ បូក សរុបហើយ 
រៀបច ំឯកសារ ទសៃសន ទានមយួ។ 
នៅពៃល រៀបចំ ឯកសារ ទសៃសន - 
ទាន នៃះ ចប ់ យើង នងឹ ដក ់ធ្វើ ការ 
ពភិាកៃសា  ពិគៃះ យោបល ់ ជាមយួ 
គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ក្នងុ ពៃល ឆប់ ៗ   
នៃះ »។  ដំណើរការ យន្ត ការ នៃ ការ 
រៀបចំ តាក់ តៃង  កៃប ខ័ណ្ឌ ចៃបាប់  
ពាក់ ព័ន្ធ  ការ ដោះ សៃយ វិវាទ 
កៃ  បៃព័ន្ធ តុលាការ  នៃះ  កៃមុ ការ - 
ងារ បច្ចៃក ទៃស បាន ចុះ  សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ  និង សម្ភាសន៍ ផ្ទាល់ ជា - 
មួយ អ្នក ផ្ដល់ សៃវា និង ទទួល សៃវា  
នងិ មនៃ្ដ ីដៃល ពាក ់ពន័្ធ ចពំោះ ការ 
ដោះ សៃវ វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ តុលា -  
ការ  នៅ មូល ដ្ឋាន ។ 

លោក  ម៉ាលីន  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« កៃយ ពៃល យើង សកិៃសា សៃវ- 

ជៃ វ  លើ មូលដ្ឋាន ទាំង អស់ នៃះ 
ហើយ  យើង នឹង រៀបចំ ជា ឯកសា រ  
ជនំយួ សា្មារត ីមយួ ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នឹ ង 
ការ រៀបចំ យន្ត ការ ដោះ សៃ យ  
វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ ថា តើ 
កម្ព ុជា គរួ រៀប ច ំរបៀប ម៉ៃចដោ យ  
ផ្អៃក ទៅលើ ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ  
និង បទ សម្ភាសដៃល យើង ទទួ ល 
បាន ទាំង នៃះ »។

 បើ តាម របាយការ ណ ៍បកូ សរបុ 
លទ្ធផល កៃមុ ការងារ  បាន ចុះ សិ កៃសា 
សៃវ ជៃវ ទៅ លើ អតីត មណ្ឌ ល  
សៃវា កម្ម យុត្ត ិធម៌ ចំនួន  ២៣  កៃ ុង  
សៃកុ  ខណ្ឌ  ដៃល ស្ថតិ នៅ រាជ ធា នី-  
ខៃត្ត  ចំនួន  ៧  រួម មន ខៃត្ត កំពង់ - 
ឆ្នាងំ  ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ 
ខៃត្ត កំពត  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ខៃត្ត 
រតន គិរី  និង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។

លោក  អំ សំអាត  នាយក រង 
អង្គការ លីកាដូ  លើក ឡើង ថា  
កន្លង មក មន ការិយា ល័យ មណ្ឌ ល 
យុត្តិ ធម៌ ដោះ សៃយ វិវាទ កៃ- 
បៃព័ន្ធ តុលាការ មួយ ចំនួន  នៅ 
តាម បណ្តា សៃុក  ខណ្ឌ  និង កៃុង  
ប៉ុន្តៃ យន្ត ការ នៃះ ដូច ជា មិន ទាន់ 
ឆ្លើយ តប ក្នងុ ការ ជួយ ដោះ សៃ យ  
វិវាទ កៃ បៃព័ន្ធ តុលាការ នៅ 
ឡើយ  ទៃ។  លោក បានថ្លៃង ថា ៖ 
« កន្លង មក បៃជា ពល រដ្ឋ  កដ៏ចូ ជា 
អ្នក មន ឥទ្ធ ិពល មយួ ចនំនួ តៃង- 

តៃ បៃើបៃស់ តុលាការ  ដើមៃបី 
ស្វៃង  រក ដំណោះ សៃយ ទោះ បី  
ករណ ីវវិា ទ ខ្លះ អាច មន លទ្ធ ភា ព 
ចៃើន ក្នុង ការ ដោះ សៃយ បញ្ចប់ 
ដោយ ការ ដោះ សៃយ កៃ បៃ- 
ព័ន្ធ តុលា ការ  ឬ វិវាទ មិន គួរ កើត- 
ឡើង ក៏ដោ យ»។ លោក បន្ត ថា  
បញ្ហា ទាំ ងអស់ នៃះ  បាន ចូល រួម 
ចំណៃក បង្ក ឱៃយ មន ការ  កក ស្ទះ 
សណំុ ំរឿង នៅ តលុាការ នងិ  ធ្វើ  ឱៃយ 
មន ការ បាត់ បង់  ទំនុក ចិត្ត លើ 
បៃព័ន្ធ យុត្តិ ធម៌ ផង ដៃរ ។

លោក  សំអាត  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ខ្ញុំយល់ ថា  បើ កៃសួង យុត្តិ ធម៌  
បង្កើត គោល នយោ បាយ ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់ លាស់  និង បៃមូល ធាតុផៃសំ 
ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  ដើមៃបី ឱៃយ 
គោល នយោ បាយ នៃះ ល្អ  និង 
អន ុវត្តមន បៃសទិ្ធភាព នោះ គ ឺជា 
ការ ល្អ »។ បើតាម លោក  សំ- 
អា  ត  កៃយ ព ីមន គោល នយោ- 
បាយ នៃះ ហើយ  កៃសួង គួរ- 
បណ្តុះ បណ្តាល មនៃ្តី អនុវត្ត ឱៃយ 
បាន យល ់ដងឹ នងិ អន ុវត្ត  បៃកប- 
ដោយ តម្លា ភាព  យុត្តិ ធម៌  និង 
បៃសិទ្ធភាព  ដើមៃបី  ផ្តល់  ទំនុក ចិត្ត  
ដល់  បៃជា ពល រដ្ឋ ទើប ការ ដោះ- 
សៃយ វិវាទ កៃ បៃ ព័ន្ធ តុលា   ការ 
អាច ជួយ កាត់ បន្ថយកា រប្តឹង- 
ផ្តល់ ទៅ តុលាការ បាន ចៃើន ៕
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ប្តងឹស្នើឱ្រយគជបលុបឈ្មោះពលរដ្ឋច្រញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

នៅ សុី វុត្ថា
ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មា ធកិារ ជាត ិ

រៀបចំ ការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប) 
បានស្នើ ឱៃយ គណ បកៃស នយោ បាយ 
ជាពសិៃសគណបកៃស សម្ពន័្ធ ដើ មៃប ី 
បៃជាធិបតៃយៃយ (LDP)  តៃូវ 
ស្វៃង រក អ្នក ចៃបាប ់ធ្វើការ សកិៃសា នវូ 
បណ្តងឹ ដៃល បាន ប្តងឹស្នើ  ឱៃយ មន - 
ការ លុបឈ្មាះ ពលរដ្ឋ ចៃញពី 
បញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត ឆ្នា២ំ០២០ មនុ- 
នឹង សមៃច ប្តឹង មក គ.ជ.ប។ 

លោក សោម សូ រិ ដ អគ្គលៃ - 
ខា ធកិាររង គ.ជ.ប បាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នុង សន្និ សីទ សារព័ត៌មន មួយ 
កាលពី មៃសិលមិញ  ថា យោងតាម 
ចៃបាប់ ស្តីពី ការបោះ ឆ្នាត មតៃ 
៦១ បាន ចៃងថា  អ្នក ដៃល មន 
បំណង ប្តងឹ ជំទាស់ឱៃយ មនការ លុ ប -  
ឈ្មាះ ចៃញពី បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ឬ 
នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌ ណមួយ តៃូវ 
ទៅរក ឯកសារ ភ័ស្តតុាងដៃល ឯក - 
សារ ទំាង នោះ ជា ឯកសារ យថា ភូ ត 
ដៃល ចៃញ ដោយ អាជា្ញាធរ  ដើមៃប ី
និរាក រណ៍ នូវ ឯក សារ ដៃល ពលរ ដ្ឋ 
បៃើ បៃស់បំពៃញ លក្ខ ខណ្ឌ 
សមៃ ប់ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត។

លោក បន្តថា ប៉ុន្តៃ  អ្វីដៃល ជា  
ភ័ស្តតុាង រប ស់ LDP ដៃល រក ឃើ ញ 

នោះមនតៃ ភ័ស្តតុាង ដោយ យ ក - 
តៃ សាកៃស ីម្នាក ់ឬ២ នាក ់ឬ ១ កៃមុ 
ហើយ អះអាង ថា ពលរដ្ឋ ដៃល 
បាន ចុះឈ្មាះ នោះ គឺ មិន ម ន 
ឯកសារ គៃប់គៃន់  ដៃល ចំណុច 
ទំាងនៃះគឺជា ចំណុច ខុស ឆ្គ ង 
មួយដៃល មិន ឆ្លើយតប ទៅ នឹង  
មតៃ ៦១ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការ- 
បោះ ឆ្នាត  ដៃល ចៃងថា ដើមៃបី ប្តងឹ 
ជំទាស់ ទៅនឹង ជន ណ  ម្នាក់អ្នក- 
ប្តងឹ ជំទាស់ តៃវូមន ឯក សារ ភ័ ស្ត ុ- 
តាងបញ្ជាក់ថា  ជន នោះ  ពុំមន 
លក្ខ ខណ្ឌគៃប់គៃន់ ដើ មៃបី មន 
ឈ្មាះ នៅក្នងុ បញ្ជ ីបោះ ឆ្នា ត  
ហើយ កម្មវត្ថុ នៃ បណ្តឹង របស់ 
LDP ពាក់ព័ន្ធ តៃ នឹង ទី សំណក់ 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ប៉ុណោ្ណោះ។

លោក អុី សាំង ឡៃង អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ LDP បាន បដសិៃធ ចពំោះ 
ការលើក ឡើង របស់ គ.ជ.ប ដៃល 
ថា LDP គ្មាន ឯកសារ ផ្លវូចៃបាប់  
សមៃប់ ប្តងឹ ជំទាស់ នោះ ។ លោក 
ថា  វា  គឺ ជា រឿង មិន តៃមឹតៃវូ នោះ ទៃ 
ពៃះ  LDP បាន ចុះទៅ សួរនំា និ ង  
ស្វៃងរក ជន ដៃល ស្នើ សំុ ចុះ ឈ្មា ះ  
នោះមិនមន លំនៅ ជាក់ស្តៃង ក្នងុ  
ឃុំ - សងា្កាត់ ដៃល ពួកគៃ  បាន ស្នើ 
សុំ ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នា ត ទៃ  ៕
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តពីទំព័រ ១...សំពះព្រះខ្រ
អកអំបុក។
ព្រះរាជក្រឹត្រយបានច្រងទៀតថា

ការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការ-
លើកល្រងទោស ក៏អាចធ្វើផង-
ដ្ររក្នុងពិធីបុណ្រយ ឬព្រឹត្តិការណ៍
ធំៗរបស់ជាតិហើយអាចធ្វើ
សម្រប់ពិធីបុណ្រយនីមួយៗដាច់-
ដោយឡ្រកពីគ្នាឬរួមគ្នា។
ព្រះរាជក្រតឹ្រយបញ្ជាកថ់ា៖«ការ-

បន្ធូរបន្ថយទោសនិងការលើក-
ល្រងទោសចំពោះទណ្ឌិតក្នុង
គោលបំណងដើម្របីធ្វើសមាហ-
រណកម្មទណ្ឌិតនោះឱ្រយចូលទៅរួម-
រស់ក្នុងសង្គមវិញឬក្នុងគោល-
បំណងផ្ន្រកមនុស្រសធម៌ហើយ
អាចអនវុត្តបានត្រចពំោះទណ្ឌតិ
ដ្រលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់-
ពន្ធនគរដោយសាលក្រមឬ
សាលដីកាសា្ថាពរប៉ុណ្ណោះ»។
ការបន្ធូរបន្ថយនិងការលើក-

ល្រងទោសអាចអនុវត្តចំពោះ
ទណ្ឌិតដ្រលបានបំព្រញលក្ខ-
ខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាភ្ញាក់រឭក
ខិតខំក្រប្រគំនិតមាយាទឱ្រយ
កា្លាយជាពលរដ្ឋសុចរិត។គោរព
តាមបទបញ្ជាផ្ទ្រក្នងុរបស់ពន្ធន-
គរចូលរួមកម្មវិធីអប់រំក្រប្រនិង
បណ្តុះបណ្តាលវជិា្ជាជវីៈនងិគោរព

បានយា៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការណ្រ-
នំផ្រស្រងទៀតរបស់ពន្ធនគរ។
ក្នុងមាត្រ៦បានច្រងដ្ររថា

ការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកល្រង-
ទោសអាចអនុវត្តផងដ្ររក្នុង
ហ្រតុផលមនុស្រសធម៌ចំពោះ
ទណ្ឌិតដ្រលមានវ័យចាស់ជរា
ស្រ្តីមានគភ៌ឬមានជងំឺរា៉ារំ៉្រធ្ងនធ់្ងរ
វិបល្លាសសា្មារតី ឬពិការភព
ដោយមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូ-
ព្រទ្រយដ្រលទទួលសា្គាល់ដោយ
ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ច។ទណ្ឌិត
ដ្រលអាចទទួលបានការបន្ធូរ-
បន្ថយទោសបាន លុះត្រត្រ
ទណ្ឌតិនោះបានទទលួរងទោស
១/៣ ន្រទោសដាក់ពន្ធនគរ
ដ្រលតុលការបានកំណត់។
ចំពោះទោសដាក់ពន្ធនគរ១
ជីវិតទណ្ឌិតត្រូវទទួលរងទោស
១០ឆ្នាំជាមុនសិន។
បើតាមអនុក្រឹត្រយដដ្រល គឺ

រយៈព្រលន្រការបន្ធរូបន្ថយទោស
ត្រូវកំណត់៖ទោសដាក់ពន្ធន-
គរកំណត់ពី១ឆ្នាំ ដល់ក្រម៥
ឆ្នាំអាចនងឹបន្ថយរយៈព្រលជាប-់
ពន្ធនគរចំនួន៣ខ្រ។ទោស
ដាក់ពន្ធនគរកណំត់៥ឆ្នាំដល់
ក្រម១០ឆ្នាំ អាចនឹងបន្ថយ
រយៈព្រលជាប់ពន្ធនគរចំនួន

៦ខ្រឬ៣ខ្រ។ទោសដាក់ពន្ធន-
គរកំណត់ពី១០ឆ្នាំដល់ក្រម
២០ឆ្នាំអាចនងឹបន្ថយរយៈព្រល
ជាប់ពន្ធនគរចនំនួ៩ខ្រឬ៦ខ្រ
ឬ៣ខ្រ។ទោសដាក់ពន្ធនគរ
កណំត់ពី២០ឆ្នាំដល់៣០ឆ្នាំអាច
នងឹបន្ថយរយៈព្រលជាបព់ន្ធនគរ
ចំនួន១២ខ្រ ឬ៩ខ្រ ឬ៦ខ្រ ឬ
៣ខ្រ។ទោសដាក់ពន្ធនគរ
មួយជីវិតអាចនឹងបន្ថយទោស
លើកទី១មកនៅត្រឹម៣០ឆ្នាំ។
ព្រះរាជក្រឹត្រយបន្តថា ទណ្ឌិត

អាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយ
ទោសបានត្រម្តងគត់ក្នុងរយៈ-
ព្រល១២ខ្រ។ទណ្ឌិតអាច
ទទួលការបន្ធូរបន្ថយនិងលើក-
ល្រងទោសច្រើនដងបានលុះ-
ត្រត្រទណ្ឌិតនោះបានទទួលរង-
ទោសពាក់កណ្តាលន្រទោស
ដាក់ពន្ធនគរដ្រលតុលការ
បានកំណត់។ចំពោះទណ្ឌិត
ដ្រលត្រវូបានកណំត់ទោសដាក-់
ពន្ធនគរ១ជីវិត ក្រយពី
បានបន្ថយមកនៅត្រឹម៣០ឆ្នាំ
អាចនឹងបានទទួលការបន្ធូរ-
បន្ថយទោសច្រើនដងទៀតប៉នុ្ត្រ
ទោះជាទណ្ឌិតនោះបានទទួល
ការបន្ធូរបន្ថយទោសច្រើនដងក៏-
ដោយក៏រយៈព្រលន្រការទទលួ-
រងទោសទាំងអស់ត្រូវឱ្រយបាន
យា៉ាងតិច២០ឆ្នាំ។
គួរបញ្ជាក់ថា ការស្នើសុំការ-

បន្ធរូបន្ថយទោសនងិលើកល្រង
ទោសចំពោះទណ្ឌិតមុនព្រល
មានព្រះរាជក្រតឹ្រយន្រះគឺត្រវូបាន-
ធ្វើឡើងក្នុងពិធីបុណ្រយធំៗរបស់
ជាតិចនំនួ៤គឺពធិបីណុ្រយចលូឆ្នាំ
ថ្មីប្រព្រណីជាតិពធិបីណុ្រយវសិាខ-
បូជាពិធីបុណ្រយឯករាជ្រយនិងពិធី-
បុណ្រយអុំទូកបណ្ដ្រតប្រទីបនិង
សំពះព្រះខ្រអកអំបុក។
ទាក់ទងនឹងការបន្ថ្រម នូវទិវា

ជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជ-
សាសន៍(៧មករា)សម្រប់ការបន្ធរូ-
បន្ថយ និងលើកល្រងទោស
លោកផ្រសុីផាន អ្នកនំពាក្រយ
រដា្ឋាភិបាលសុំមិនធ្វើការពន្រយល់
នោះទ្រប៉នុ្ត្រលោកលើកឡើងថា
៧មករាជាថ្ង្រមយួដ្រលមានតម្ល្រ
ខ្ពស់ណស់ហើយជាប្រវត្តិសាស្រ្ត
សម្រប់កម្ពជុា។ថ្ង្រនោះជាការ-
រស់ឡើងវិញមិនម្រនត្រជីវិតប្រ-
ជាពលរដ្ឋទ្រសូម្របីត្រប្រជាជាតិ
វប្របធម៌ សីលធម៌ និងរបបដទ្រ
ទៀតគឺបានចាប់ផ្តើមពីទិវាន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«គ្រត្រងត្រ

និយាយថាវាជាជីវិតទី២ហើយ
អ្វីៗដ្រលមានសព្វថ្ង្រន្រះគឺជា
ភោគផលដ្រលកើតច្រញពី
៧មករាហើយវាមានតម្ល្រជា
មនុស្រសជាតិដ៏បវររបស់យើងពី
ការរស់ឡើងវិញរបស់មនុស្រស-
លោកន្រះឯង»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនប្រធានវទិ្រយា-

សា្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជា
សាទរចំពោះការបន្ថ្រមចំនួន
ព្រលវ្រលសម្រប់បន្ធូរបន្ថយ
នងិលើកល្រងទោសទណ្ឌតិណ-
មយួដ្រលបានឆ្លងកាត់ការវាយ-
តម្ល្រថាសមនឹងទទួលបានការ-
បន្ធូរបន្ថយឬលើកល្រងទោស។
លោកថ្ល្រងថាការអនុវត្តប្រប

ន្រះគជឺាការផ្តល់ឱកាសរស់រាន
មានជវីតិនងិផ្តល់សម្របទាឡើង-
វិញសម្រប់ទណ្ឌិតណដ្រល
គត់ខិតខំប្រឹងប្រងក្រខ្លួនដើម្របី
ប៉ះប៉ូវនូវកំហុសដ្រលគត់បាន-
ប្រព្រឹត្តពីអតីតកាល។មួយវិញ-
ទៀត វាក៏ជាផ្ន្រកមួយដើម្របីជួយ
សម្រលដល់ការកកស្ទះដល់
ទណ្ឌិតនិងជនដ្រលរងគ្រះ
ដោយអយុត្តិធម៌ហើយកំពុងត្រ
កកស្ទះនៅក្នុងពន្ធនគរ។

លោកបា៉ាចន្ទរឿនថ្ល្រងថា៖«ប៉នុ្ត្រ
ខ្ញុំសុំស្នើឱ្រយមានការជ្រើសរើស
ទណ្ឌិតដ្រលនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយ
និងលើកល្រងទោសត្រូវធ្វើឱ្រយ
បានត្រឹមត្រូវ មានតមា្លាភព និង
ប្រកាន់យុត្តិធម៌ជាគោលដើម្របី
កុំឱ្រយដំណើរការន្រការជ្រើសរើស
ទណ្ឌិតដ្រលយកមកទទួលការ-
បន្ធូរបន្ថយឬលើកល្រងទោសពី
ព្រះមហាក្រសត្របង្កើតនូវភព-
អយុត្តិធម៌បន្ថ្រមទៀតសម្រប់
ទណ្ឌតិណដ្រលខតិខំប្រងឹប្រង
ធ្វើល្អនិងក្រប្រខ្លួន»។
មន្ត្រីនំពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌

លោកជិនមា៉ាលីន បដិស្រធធ្វើ-
អតា្ថាធិប្របាយដោយបង្វ្ររសំណួរ
ឱ្រយទៅសួរលោកគឹមសន្តិភព
អ្នកនំពាក្រយ១រូបទៀតដ្រលមិន
អាចទាក់ទងបានពីម្រសិលមិញ៕
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ព្រះមហាក្រសត្រ...

អ្នក ជាប់ ឃំុ  ត្រវូ បាន ដឹក មក ចូល រួម សវនាការ កន្លង មក   ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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មន្ត្រសុីខាភិបាលប្រប់ពលរដ្ឋកងកម្លាងំថ្រទំាសុខភាពឲ្រយបានល្អខណៈអាកាសធាតុត្រជាក់
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
សុខាភិបាល  លោក សៃ ី ឱ វណ្ណឌនី  
កាលពីថ្ងៃទី១២ មករា  បាន- 
អពំាវនាវ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ  កដ៏ចូ-  
ជា  កងកម្លាងំ បៃដាប ់អាវធុ បង្កើន 
ការយក ចិត្ត ទុក ដាក់ ថៃទាំ សុខ- 
ភាព ឲៃយបាន ល្អ  ជាពិសៃស នៅ 
ពៃល អាកាសធាតុ កាន់ តៃ ចុះ តៃ- 
ជាក់ ខា្លាំង  ពៃះ វា អាចបង្ក ផល- 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សុខភាព ។

សៃចក្ដី អំពាវនាវ នៃះ បានធ្វើ- 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី កៃសួង ធនធាន- 
ទឹក   និង ឧតុនិយម  បានផៃសព្វ ផៃសាយ   
ថា  ចាប់ពី ថ្ងៃទី១៣  ដល់  ១៩ 
ខៃមករា  អាកាសធាតុ តៃជាក់ 
នឹងធា្លាក់ ចុះ ក្នុង រង្វង់ ពី ១១-១៤ 
អងៃសាសៃ  សមៃប់ បណ្ដា ខៃត្ត 
ដៃល នៅជាប់ តំបន់ជួរ ភ្នំ ដងរៃក 
និង ខ្ពង់រាប ឦ សាន នៃ បៃទៃស 
កម្ពុជា  និង ក្នុង ចន្លាះ ពី ១៣-
១៦អងៃសាសៃ  សមៃប់ បណ្ដា- 
ខៃត្ត ដៃល ស្ថិតនៅ ក្នុង តំបន់ វាល- 
ទំនាប កណ្ដាល។ ដោយ ឡៃក 
ខៃត្ត ជាប់ មត់ សមុទៃ  សីតុណ្ហ-
ភាព នឹងធា្លាក់ ចុះ ក្នុង ចន្លាះ ពី 
១៩-២២ អងៃសាសៃ។

លោក សៃី  ឱ វណ្ណឌីន  បៃប់- 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  អាកាសធាតុ- 
តៃជាក់ នឹង បង្កឲៃយ កើតមន ជំងឺ 
គៃុន ផ្ដាសាយ  រលាក បំពង់ ក  ឬ  
ផ្លូវ ដង្ហើម  និង ជំងឺ គាំង បៃះដូង  
ដៃល អាច បណ្ដាល ឲៃយ សា្លាប់។ 
ដើមៃបី បង្ការ គៃះថា្នាក់ ដៃល បង្ក- 
ឡើង  ព ីអាកាសធាត ុតៃជាក ់ ចា ំបាច ់  
តៃវូ ស្លៀក សម្លៀក បពំាក ់កៃស់ៗ   
ដៃល អាច រកៃសា កម្ដា ក្នងុ រាងកាយ  
និង តៃូវ បរិភោគ ទឹក ក្ដា ឧណ្ហៗ  
ជាពសិៃស តៃវូ អនវុត្ត វធិាន អនា- 
ម័យ ឲៃយបាន ល្អ ជាប់ ជា បៃចាំ។ 

លោកសៃី បញ្ជាក់ ថា ៖« បច្ចុ- 
បៃបន្ន  យើង កំពុង បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ចំពោះ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ១៩។ ដូច្នៃះ 
បៃសនិបើ មន ពលរដ្ឋ យើង កើត- 
មន ជំងឺ គៃុនផ្ដាសាយ  ឬ ជំងឺ 
រលាក ផ្លវូ ដង្ហើម  ដៃល បង្កឡើង ព ី
អាកាសធាតុ តៃជាក់ នៃះ ទៀត 
នះ  វា នឹង បង្កឲៃយ មនក្ដី ពៃួយ- 
បារម្ភ កាន់ តៃ ខា្លាំង។ ពិសៃស 
យើង បារម្ភ ពី មនុសៃស ចាស់ ជរា  
កុមរ តូចៗ  ដៃលងយ នឹង កើត- 
មន ជំងឺ ទាំងនៃះ»។

បើ តាម លោកសៃី  វណ្ណឌីន  
អាកាសធាត ុតៃជាក ់ កន៏ងឹ បង្ក- 
ឲៃយ បាត់ បង់ ជាតិ ទឹក ពី ក្នុង ខ្លួន 
ចៃើន ផង ដៃរ  ដូច្នៃះ តៃូវ ទទួល- 
ទាន ទឹកក្ដា ឧណ្ៗហ  ឲៃយ បាន ចៃើន  

ចៀសវាង ការបរិភោគ អាហារ  
ដៃល មន ជាតិ ខា្លាញ់  និង ជាតិ- 
ស្ករ ចៃើន ពៃក។ កៃពី នៃះ មិន 
ចាំ បាច់ តៃូវ នាំគា្នា អង្គុយ លៃង 
នៅ ទីវាល កៃ ផ្ទះ ឬ ដើរ កមៃសាន្ត 
ពៃល យប់ នះ ទៃ។  

ទោះជាបៃប នៃះក្ដ ីកងកម្លាងំ - 
បៃដាប ់អាវធុ  ដៃល ឈរជើង នៅ 
តាម ជួរ បនា្ទាត់ពៃំដៃន  រួមទាំង 
មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស  បាន លើក ឡើង 
ថា  អាកាស ធាតុតៃជាក់  គឺមិន- 
មៃន ជាឧបសគ្គ សមៃប់ ពួកគាត់  

ឡើយ។ ពកួ គាត ់នៅ តៃបន្ត ការ- 
ចុះ លៃបាត ទាងំយប ់ទាងំ ថ្ងៃ  ដើមៃបី 
បង្ការ ទបស់ា្កាត ់បទល្មើស ផៃសៃងៗ  
នៅក្នងុ តបំន ់ដៃនជមៃក សត្វពៃ  
និង តាម ជួរ បនា្ទាត់ ពៃំដៃន។

លោក  បួនសៃង  សុពិសិដ្ឋ  
បៃធាន វរការពារ ពៃំដៃន លៃខ 
៦២៣  នៃ ខៃត្ត រតនគិរី  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  ការចុះ លៃបាត 
រកៃសា សុវត្ថិ ភាព  សន្តិសុខ នៅ 
តាម ជួរ បនា្ទាត់ ពៃំដៃន  នឹង 
មិនមន ការបៃបៃួល នះទៃ  

បើទោះជា អាកាសធាតុ ចុះ- 
តៃជាក់ ដល់ កមៃិត ១១ អងៃសា- 
សៃ  ឬ កៃម នៃះ ក៏ដោយ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ «៣-៤យប់ 
មក ហើយ  នៅតំបន់ កន្ទុយ នាគ  
អាកាសធាតុ តៃជាក់ បានធា្លាក់- 
ចុះ កៃម ១១អងៃសាសៃ។ ប៉ុន្តៃ 
កង កម្លាំង នគរបាល ការពារ 
ពៃំដៃន យើង មិន រា ថយ  ឬ ស្ពឹក- 
សៃពន់  ដោយសារតៃ អាកាស-
ធាតុ តៃជាក់ នៃះ ទៃ។ យើង នៅ ត ៃ    
ចុះ លៃបាត តាម ដងពៃ នៃ ជរួ បនា្ទាត ់
ពៃំដៃន របស់ យើង  ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត ់ នងិ បង្កៃប រាល ់បទល្មើស 
ផៃសៃងៗ នៅតាម បនា្ទាត់ ពៃំដៃន» ។  

បើ តាម លោក  សុពិសិដ្ឋ  កម្លាងំ 
របស់ លោក បានទទួល អាវ រង  
និង គៃឿង សម្ភារ បំពាក់ ជាប់ ខ្លួន  
ពៃល ចុះ លៃបាត គៃប ់គៃន ់ តាងំ ព ី
ដើម ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០មក ម្លៃ៉ះ  
ហៃតនុៃះ ទើប កម្លាងំ របស ់លោក 
មិនបារម្ភ ចំពោះ អាកាសធាតុ- 
តៃជាក់ នៃះ ឡើយ។  

សៃដៀង គា្នានៃះ  លោក  ខាង 
សឿង  មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស សា្នាកក់ារ- 
រកាថ្ម ីនៃ តបំន ់ដៃនជមៃក សត្វពៃ 
កៃវ សីម  ដៃល មន ទី តាំង នៅ 
ក្នងុ ភមូ ិពហូៃយាម  ឃុ ំសៃន មន រមៃយ  
សៃកុ អូររំាង  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី   បៃប ់  

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  អាកាស ធាតុ - 
តៃជាក់ វា មិនមៃន ជា ឧប សគ្គ 
របស់ មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស  ដៃល មន 
តួនាទី  និង ភារកិច្ច  ថៃរកៃសា ការពារ 
ពៃឈើ  និង សត្វពៃ នះ ឡើយ ។

លោក និយាយថា ៖ «យើង 
មនិអាច ពៃះតៃ អាកាសធាត-ុ 
តៃជាក់  លួច ខ្ជិល ចៃអូស  មិន 
ចុះលៃបាត ពៃ  ទុកឲៃយ បទល្មើស 
កើត ឡើង នះ ទៃ»។ 

លោក បានបន្តថា  កាលពី យប់ 
ថ្ងៃចន្ទ  សតីណុ្ហភាព នៅក្នងុ តបំន ់
ទីសា្នាក់ការ រកាថ្មី  បានធា្លាក់ ចុះ 
មក នៅក្នងុ កមៃតិ ១៤អងៃសា សៃ។ 
កៃមុ មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស  ដៃល បៃចា ំការ   
នៅ ទីនះ  បាននាំគា្នា ជីកដី ធ្វើ- 
ជាគកុ ចង្កៃន  ដើមៃប ីដតុកម្ដា ខ្លនួ 
ប៉ុន្តៃ  នៅ ពៃល ថ្ងៃ  សីតុណ្ហ ភាព 
បាន កើនឡើង ដល់ កមៃិត ២២ 
អងៃសាសៃ វិញ។ 

បើ តាម សម្ដ ីលោក សឿង  បច្ច ុបៃបន្ន   
នៅក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
កៃវ សមី  គា្មាន បទល្មើស កើត ឡើង   
នះ ទៃ  ពៃះ កម្លាំង មន្តៃីឧទៃយា- 
នុរកៃស  បាន ពងៃឹង ការចុះលៃបាត 
ការពារ ពៃឈើ  នងិ សត្វ ពៃ   ជាប-់ 
ជាបៃចា ំទាងំយប ់ ទាងំថ្ងៃ  ដោយ 
មន ការចូល រួមពី បៃជា សហ- 
គមន៍  និង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន៕

ស្តេលីក់អាវរងា និងសម្លៀកបំពាក់ផេសេងៗក្នងុតូប១កន្លេងនៅខាងកេ 
ផេសារអូឡំាពិក ភ្នពំេញ ពីថ្ងេទី១២ ខេមករា។ រូប ហៃង ជីវ័ន



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្ស្ង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូវិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
� ក់សា៊ាងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
វង្សសុ�្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
ម៉្គុណមករ

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រ៉ាន់រើយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ 
ប្ក់សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
�្មវណ�ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណ រ៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្ង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថ,
�ុងគឹមមា៉ារើតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រ៉ា,
សួសយ៉ាមី,ធូវើរៈ,� មប៊ុនធឿន
�្ងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា�,ស្តកីឡា ,ជិនណ ន

�ឿនឌីយ៉ា,សយរ៉ាសុី
កា រ�រូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរង្សី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្ភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្ត,017578768
ប្ជ�មុន្នីរៈ,015239293
ក្វពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្ជ្សុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា៊ាងតា ំងម៉្ង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្នវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្អគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០�្៉ត្)ភូមិ�្កតា �ុង
សងា�ត់ចា ក់អ�្ក្ម,១២៣៥៣,

រជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សងា�ត់សា�យដង�ុំ
ក្ងុសៀមរប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ   វិទ្យាសា្ថនត្ជោ-
ស្នសាធារណការ និងដឹក-
ជញ្ជូនន្ក្សួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន និងវិទ្យាសា្ថន-
បច្ច្កវិទ្យាកម្ពុជាន្ក្សួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡាបានចុះអនុស្ស-
រណៈន្ការយោគយល់(MOU)
បង្កើតថ្នាលបណ្ដះុបណ្ដាលនិស្សិត
ខ្ម្រលើជំនាញបច្ច្កទ្សសា-
ធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដើម្បី
កសាងហ្ដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូ
នៅកម្ពុជា។
អនុស្សរណៈន្ះចុះហត្ថល្-

ខារវាងលោកអុ៊មរម្យណីនាយក-
វិទ្យាសា្ថនបច្ចក្វិទ្យាកម្ពជុា(តិច-
ណូ)និងលោកស្ី ឥមនីថរ៉ា
រដ្ឋលខ្ាធកិារក្សួងសាធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូននៅទីស្ដីការ
កស្ងួសាធារណការកាលពីថ្ង្
ទី១២ខម្ករ។ពធិីន្ះធ្វើឡើង
ក្មអធិបតីភាពលោក ស៊ុន
ចាន់ថុល ទ្សរដ្ឋមន្ត្ី រដ្ឋមន្ត្ី
ក្សួងសាធារណការ និងដឹក-
ជញ្ជូន និងលោក ហង់ជួន
ណរ៉ុន រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡា។
លោកសុ៊នចាន់ថុលបានថ្លង្

ក្នុងពិធីនោះថ ន្ះគឺជាប្វត្តិ-

សាស្ត្ដល្កស្ងួទាងំ២បាន
សហការគ្នាតាមរយៈវទិយ្ាសា្ថន-
ត្ជោស្នសាធារណការនិង
ដឹកជញ្ជូននិងវិទ្យាសា្ថនបច្ច្ក-
វិទ្យាកម្ពុជាបង្កើតថ្នាលបណ្ដុះ-
បណ្ដាលលើជំនាញបច្ចក្ទ្ស-
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ព្ះកន្លងមកកម្ពុជាមិនទាន់
មានគ្ឹះសា្ថនណមួយបណ្ដុះ-
បណ្ដាលផ្ដោតលើជនំាញបច្ចក្-
ទ្សសាងសង់សា្ពានថ្នល់កំពង់-
ផ្និងផ្លូវដ្កប្បន្ះទ្។
លោកបានបន្តថ៖«ខ្ញុំចង់ឃើញ

កូនខ្ម្រយើងជំនាន់ន្ះ និង
ជំនាន់បន្តបនា្ទាប់មានសមត្ថភាព
ដូចបុព្វបុរស យើងសម័យមុន
ដ្លមានសមត្ថភាពកសាងប្ង្គ-

ប្សាទដស្៏ស់បព្ំងនងិមាន
គុណភាពជាប់បានរប់រយពាន់
ឆ្នាំ ថ្មទាំងល្បីល្បាញពាស-
ព្ញសកលលោកទៀតផង»។
លោកស៊នុចាន់ថលុជឿជាក់

ថ និស្សិតខ្ម្រនឹងមានសមត្ថ-
ភាពគ្ប់គ្ន់ក្នុងការកសាង-
ហដ្្ឋារចនាសម្ពន័្ធដកឹជញ្ជនូនៅ
កម្ពុជាបានយ៉ាងមានប្សិទ្ធ-
ភាព និងគុណភាពខ្ពស់ បនា្ទាប់
ពីបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញន្ះ។
បើតាមលោក ចាន់ថុល ក្នុង

ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ន្ះ
វិទ្យាសា្ថនត្ជោស្ន សាធា-
រណការនងិដកឹជញ្ជនូសហការ
ជាមួយវិទ្យាសា្ថនបច្ច្កវិទ្យា-
កម្ពុជានឹងជ្ើសរើសនិស្សិត

២០០នាក់ដើមបី្សកិស្ានៅវទិយ្ា-
សា្ថនតជ្ោស្នសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជនូ។ប៉នុ្ត្កស្ងួទាងំ
២កំពុងពិភាក្សាពីតម្ល្សិក្សានិង
ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ផងដ្រ។
ជាមួយគ្នាន្ះលោកបានឱ្យ

ដងឹដ្រថក្សួងនងឹខតិខំបឹ្ង-
ប្ងស្វង្រកមូលនិធិនានាពីដ្-
គូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីផ្ដល់អាហារូប-
ករណ៍ជូននិស្សិតដ្លជួបការ-
លបំាកប៉នុ្ត្មានសមត្ថភាពនងិ
មហិច្ឆតាចង់សិក្សាជំនាញន្ះនៅ
វិទ្យាសា្ថនត្ជោស្នសាធា-
រណការនិងដឹកជញ្ជូន។
លោកស៊ុនចាន់ថុលបញ្ជាក់

ថ៖«យើងមានលទ្ធភាពកសាង
គឹ្ះសា្ថនសិក្សាដើម្បីផ្តល់ចំណ្ះ-
ដឹងដល់កូនខ្ម្រ។ ប៉ុន្ត្កូនខ្ម្រ
ទាំងអស់ត្ូវមានឆន្ទៈខ្ពស់ និង
មតុស្ចួក្នងុការយកចណំ្ះដងឹ
ទំាងនោះទៅបម្ើជាតិមាតុភូមិ
ន្យើងឱ្យកាន់ត្រើកចម្ើនរុង-
រឿងប្កបដោយក្រ្តិ៍ឈ្មោះល្បី-
រន្ទឺពាសព្ញពិភពលោក»។
ដោយឡ្ក រដ្ឋមន្្ដីក្សួង

អប់រំ លោក ហង់ជួន ណរ៉ុន
បានថ្ល្ងថ តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ
១៩៨០មកន្ះគឺជាលើកទី១
ហើយ ដ្លកម្ពុជាមានថ្នាល-
បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតខ្ម្រលើ

ជំនាញបច្ច្កទ្សសាធារណ-
ការនងិដកឹជញ្ជនូកម្តិបរញិ្ញា-
បត្វិស្វករ ខណៈពីមុនកម្ពុជា
ត្ងត្បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សា
ជំនាញន្ះនៅក្ប្ទ្ស។
លោកថ្លង្៖«ខ្ញុំសងឃឹ្មថទៅថ្ង-្
មុខយើងច្បាស់ជាអាចសាងសង់
សា្ពានឆ្លងកាត់ទន្ល្ម្គង្គ និងផ្លូវ-
ដ្កដោយខ្លួនឯងបាន»។
លោកអ៊ុមរម្យណីនាយក-

វិទ្យាសា្ថនបច្ច្កវិទ្យាកម្ពុជា
(តចិណ)ូថ្លង្ថមខុជនំាញន្ះ
ជាគឹ្ះន្ការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធជាតិដ៏សំខាន់ ពិស្សគឺ
ការពង្ឹងសមត្ថភាព និងច្បាប់
ក្នងុវិស័យសាធារណការនិងដឹក-
ជញ្ជូននៅកម្ពុជាស្បព្ល
ប្ទស្កពំងុមានសម្ទុះអភវិឌឍ្ន៍
យ៉ាងលឿន។
លោកថ្លង្ថ៖«តាមខ្លមឹសារក្នងុ

អនុសស្រណៈន្ះគឺយើងបានព្ម-
ព្ៀងគ្នាក្នងុការបណ្ដុះបណ្ដាល
ជំនាញបច្ច្កទ្សសាធារណ-
ការ និងដឹកជញ្ជនូតាមរបៀបកម្ម-
វិធីសញ្ញាបត្ទ្វ្ដ្លនៅក្នុង
កម្មវិធីន្ះ ភាគីសាលាតិចណូ
បានច្បាច់បញ្ចលូគ្នានូវកម្មវិធីកូន-
កាត់តាមរបៀបបណ្ដុះបណ្ដាល
នៅគឹ្ះសា្ថនឧត្ដមសិក្សាក្នងុសហ-
គមន៍អឺរុ៉បជបុ៉ននិងអាសា៊ាន»៕

តពីទំព័រ  ២...ផ្ទុយពីគោល-
ការអន្តរជាតិដ្រពោលគឺយើង
ត្ូវពិនិត្យមើលឱ្យគ្ប់ជុ្ង-
ជ្យទាំងអស់»។
បើតាមលោកប៊ុនហុននៅ

ក្នងុអង្គប្ជំុនោះសមាជិកសមា-
ជិកាភាគច្ើនបានឯកភាពនៅ
ក្នុងចំណុចដ្លបានសម្ច
ប៉ុន្ដ្ភាគីមន្ត្ីជំនាញក្សួង
ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈ
ស្នើសុំកស្ម្លួនវូចណំចុខ្លះ។
ដោយឡ្កច្បាប់ចាស់ដ្លកំពុង
អនុវត្តរល់ថ្ង្ន្ះមានបញ្ហាខ្លះ
ដ្លមិនសមស្បតាមបរិបទ
សង្គមបច្ចប្ុបន្នដោយមានចំណុច
ខ្លះត្ូវក្សម្ួលឡើងវិញខ្លះ
ត្វូបានលបុចោលខ្លះត្វូបន្ថម្
ខ្លឹមសារនិងចំណុចខ្លះទៀតគឺ
ត្ូវបានតាក់ត្ងថ្មីទើបគណៈ-
កម្មការស្នើសំុគោលការណ៍ពីរជ-
រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំស្ចក្ដ-ី
ព្ងច្បាប់ថ្មីន្ះ។
លោកហ្ងសួរអ្នកនាំពាក្យ

ក្សួងការងារមិនទាន់អាចទាក់-
ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថ្មពីបញ្ហា
ន្ះបានទ្ពីម្សិលមិញដោយ
ទូរស័ព្ទលោកគ្មោនអ្នកទទួល។
លោកសុងឹសន្ករណុមន្ត្ី

អង្កត្ផ្នក្សទិ្ធមិនសុស្ន្សមា-
គមអាដហុកបានគំទ្ចំពោះ
ការធ្វើស្ចក្តីព្ងច្បាប់ថ្មី ស្តីពី

អនោ្តោប្វ្សន៍ន្ះដើម្បីឱ្យឆ្លើយ-
តបតាមសា្ថនភាពបច្ចុប្បន្ន។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«បើយើង

មានចប្ាប់ល្អសប្នងឹការអនវុត្ត
ច្បាប់ល្អថ្មទៀតនឹងធ្វើឱ្យ
ប្ទ្សជាតិយើងមានសណ្ដាប់-
ធា្នាប់ល្អសន្ដិសុខល្អ។ប៉ុន្ដ្អ្វី-
ដ្លខ្ញុំនៅព្ួយបារម្ភ គឺត្ង់-
ចំណុចដ្លអនុវត្តទៅលើជន-
បរទ្សដ្លធ្វើការស្ម័គ្ចិត្ត
នៅតាមអង្គការសង្គមសុីវិល
ដ្លចូលមកជួយការងារអភិវឌ្ឍន៍
សង្គមជាតិយើង។អ៊ីចឹងចំណុច
ន្ះគួរត្គិតគូរធ្វើយ៉ាងណកុំ-
ឱ្យប៉ះពាល់ពួកគត់ច្ើនព្ក»។
បើតាមរបាយការណ៍របស់

ក្សួងមហាផ្ទ្ស្ចក្ដីព្ង-
ច្បាប់ថ្មីន្ះ មានគោលបំណង
គ្ប់គ្ងជនបរទ្សគ្ប់រូប
នៅក្នុងព្ះរជាណចក្កម្ពុជា
ដោយកំណត់អំពីវិធាននិង
លក្ខខណ្ឌសម្ប់អនុវត្តចំពោះ
ជនបរទ្សដ្លចូល-ច្ញឆ្លង-
កាត់និងសា្នាក់នៅប្ទ្សកម្ពជុា។
កចិ្ចបជ្ុំអន្ដរកស្ងួកាលពីថ្ង្ទី
១២ខ្មករគឺជាកចិ្ចបជ្ុំលើក
ទី៥ដោយពិភាក្សាលើជំពូកទី៣។
បើតាមក្សួងមហាផ្ទ្ស្ចក្ដី-
ព្ងច្បាប់ស្ដីពីអនោ្ដោប្វ្សន៍ថ្មី
ន្ះមានចំនួន៩ជំពូក និង
៥០មាត្៕

វិទ្យាស្ថាន២ចុះ MoU បណ្ដះុជំនាញកសងហ្ដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូ

អន្តរក្សួង  បន្ត ប្ជំុ ពិភាក្សា ...
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ក្រមុហុ៊ន២សន្រយាជួយលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នងុស្រកុ
ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុម-
ហ៊នុឯកជន២បានចុះអនុស្រសរណៈយោគ-
យល់គ្នា(MoU)ដើម្របីជំរុញសកម្មភាព
ពាណជិ្ជកម្មនងិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រស់
ផលិតផលក្នុងស្រុកព្រមទាំងអភិវឌ្រឍផលិត-
ផលកុលាលភាជន៍ដ្រលជាផលិតផល
ប្រព្រណីបុរាណនៅក្នុងខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។
ក្រុមហ៊ុនខ្រមបូឌាប្រវ្ររ្រដខមបា៉ានី

លមីធីតី(កកូាកឡូា)នងិក្រមុហ៊នុប៊យីន៉
រថី្រលប៊ហី្រសន្រស(ខ្រមបឌូា)ឯ.កដ្រល
ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រឹក្រសាផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម
ស្រវាកម្មនងិលក់រាយបានចុះហត្ថល្រខា
ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម
ន្រក្រសងួពាណជិ្ជកម្មកាលពីថ្ង្រទី១១ខ្រ
មករាដោយមន្ត្រីក្រសួងន្រះអះអាងថាវា
នឹងជំរុញការលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុង
ស្រុកតាមរយៈសកម្មភាពពិព័រណ៍នានា។
ស្រចក្តីប្រកាសក្រសងួពាណជិ្ជកម្មឱ្រយដងឹ 

ថាMoUន្រះនឹងបង្កើតឱកាសគ្រប់គ្រងធុរ- 
  កិច្ចដល់ស្រ្តីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្រឍវិស័យ
ពាណជិ្ជកម្មនងិលើកស្ទយួស្រដ្ឋកចិ្ចសង្គម
ដ្រលធ្វើឱ្រយប្រជាជនទទួលផលប្រយោជន៍។
ការចុះMoUរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានជរំញុ

ពាណិជ្ជកម្ម និងក្រុមហ៊ុនប៊ីយ៉ន រីថ្រល
ប៊ហី្រសន្រស(ខ្រមបឌូា)ឯ.កនងឹអនញុ្ញាត
ឱ្រយភាគីទាំង២សហការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម
លើផលិតផលសិប្របកម្មដោយក្នុងនោះ
មានការរៀបចំកម្មវធិីជរំញុពាណជិ្ជកម្មលើ
ផលតិផលសបិ្របកម្មសដំៅការអភវិឌ្រឍផលតិ-
ផលកលុាលភាជន៍កម្ពជុានៅខ្រត្តកពំង់ឆ្នាងំ។  

ន្រះបើតាមស្រចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង។
បច្ចុប្របន្នខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំងមានសិប្របកម្ម

ស្មូនដីនៅក្នុង២ឃុំគឺឃុំជ្របាក់និងឃុំ
ស្រថ្មកី្នងុស្រុករលាប្អៀរនងិសង្កាត់ខ្រសាម
ក្រងុកពំងឆ់្នាងំដ្រលបានផលតិចង្ក្រនក្អម 
ឆ្នាំងដីផើងនិងកុលាលភាជន៍ជាវត្ថុអនុ-
ស្រសាវរីយ៍ និងសមា្ភារប្រើប្រស់ពីដី។ន្រះ
បើតាមមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។
MoUន្រះកន៏ងឹរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធផលតិ-

កម្មនិងពង្រឹងសហគមន៍ផលិតបណ្តុះ-
បណ្តាលធនធានមនុស្រស អភិវឌ្រឍផលិត-
ផលអភវិឌ្រឍទផី្រសារនងិជរំញុការប្រើប្រស់
ផលិតផលកុលាលភាជន៍កម្ពុជាឱ្រយបាន
ទូលំទូលាយក្នុងទិសដៅលើកកម្ពស់ការ-
ប្រើប្រស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងរួម-
ចំណ្រកដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមនានា
ក្នុងខ្រស្រចង្វាក់តម្ល្រពង្រឹងផលិតភាពនិង

គុណភាពផលិតផល។
លោកស៊ាងថ្រ អ្នកនាំពាក្រយក្រសួង-

ពាណិជ្ជកម្មប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាក្រសួង
កំពុងខិតខំជំរុញការប្រើប្រស់ផលិតផលក្នុង
ស្រកុតាមរយៈការបង្កើតកម្មវធិីតាងំពពិរ័ណ៍
ផលតិផលខ្ម្ររដ្រលក្នងុ១ឆ្នាំចនោ្លោះពី៥-៦
លើកនៅតាមបណ្តាខ្រត្តមួយចំនួន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«តាមរយៈការចុះអន-ុ

ស្រសរណៈន្រះ យើងនឹងសហការគ្នាជំរុញ
ផ្រសព្វផ្រសាយផលតិផលខ្ម្ររដើម្របីឱ្រយប្រជាជន
កម្ពុជាកាន់ត្រស្រឡាញ់ផលិតផលយើង
បន្ថ្រមទៀត។ចណំ្រកក្រមុហ៊នុកកូាកឡូា
នឹងសហការផ្តល់នូវការរៀបចំកម្មវិធីក្រ-
សួងពាណិជ្ជកម្មទាំងការផ្រសព្វផ្រសាយនិង
ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគត់អាចធ្វើជា
វាគ្មនិនយិាយពីអាជវីកម្មបង្ហាញដល់សហ- 
គ្រសទើបបង្កើតថ្មី»៕LA

យុវនារី ២រូប កំពុង ផលិត ផលិតផលអនុសេសាវរីយ៍ ធ្វើពី ដីឥដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នា ំង។ រូបថតfacebook

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,780 16,720 16,780 16,700

2 GTI 3,450 3,500 3,500 3,250

3 PAS 13,900 13,900 13,900 13,900

4 PEPC 2,800 2,800 2,800 2,800

5 PPAP 11,600 11,600 11,600 11,600

6 PPSP 1,190 1,170 1,190 1,160

7 PWSA 6,200 6,000 6,300 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ:ថ្ង្រទ១ី៣ែខមករាឆ្នាំ២០២១

សហគ្រនិស្រី្តអាចដាក់ពាក្រយសំុ
មូលនិធិសម្រប់ពង្រងឹអាជីវកម្ម

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈសហគ្រនិស្ដ្រកីម្ពជុា
ដ្រលមកពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
នានាFinTechsនងិគ្រឹះស្ថាន
បច្ច្រកវទិ្រយាដោយក្នងុចណំោម
អ្នកទាងំនោះព្រលន្រះអាចដក់
ពាក្រយស្នើសុំមលូនធិិស្ដារសហ-
គ្រិនស្ដ្រីដើម្របីជំរុញនិងពង្រីក
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្របាន។
គណៈកម្មការស្រដ្ឋកិច្ច និង

សង្គមអង្គការសហប្រជាជាតិ
ទទលួបន្ទកុអាសុីនងិបា៉ាសុហី្វកិ 
(ESCAP) និងមូលនិធិអភិ-
វឌ្រឍន៍មូលធនអង្គការសហប្រ-
ជាជាតិ(UNCDF)ដោយមាន
ការគំទ្រពីធនាគរអភិវឌ្រឍន៍
សហគ្រនិហឡូង(់FMO)រដ្ឋា-
ភិបាលប្រទ្រសកាណដនិង
ក្រមុហ៊នុVisaIncបានដណំើរ-
ការនូវ«មូលនិធិស្ដារសហគ្រិន
ស្ដ្រ»ីដើម្របីជរំញុនងិលើកកម្ពស់
ដំណោះស្រយឌីជីថលក្នុង
ន័យលើកកម្ពស់កំណើននិង
ភាពធន់របស់សហគ្រនិស្ដ្រ»ី។
អ្នកដក់ពាក្រយស្នើសុំមលូនធិិ

ន្រះអាចមានមលូដ្ឋាននៅគ្រប់
ទកីន្ល្រងទទូាងំពភិពលោកប៉នុ្ត្រ
ការអនុវត្តគម្រងន្រះនឹងត្រូវ
ត្រកំណត់ទិសដៅសហគ្រិន

ស្ដ្រីនៅក្នងុប្រទ្រសបង់កា្លោដ្រស
កម្ពុជាឥណ្ឌូន្រសុី មីយា៉ាន់មា៉ា
ន្របា៉ាល់ឬវៀតណម។អ្នក-
មានសទិ្ធិដក់ពាក្រយស្នើសុំមលូ-
និធិន្រះបានរួមមានគ្រឹះស្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានបទប្របញ្ញត្តិ
FinTechsគ្រឹះស្ថានបច្ច្រក-
វទិ្រយានៅក្នងុចណំោមអ្នកផ្រស្រង-
ទៀត។ន្រះបើតាមស្រចក្ដីប្រ-
កាសព័ត៌មានពីESCAP។
លោកXavierMichon

អគ្គល្រខាធិការរងប្រតិបត្តិនៅ
UNCDFបានឱ្រយដឹងថាមូល-
នធិិន្រះនងឹគទំ្រដល់ដណំោះ-
ស្រយអាជវីកម្មនវានវុត្តន៍ដ្រល
សហគ្រិនស្ដ្រីប្រឈមនៅអាសុី- 
ខាងត្របូងនិងអាសុីអាគ្ន្រយ៍។
លោកស្រី LimsanPong

អគ្គនាយកPethYoeung
ដ្រលជាកម្មវធិីសូហ្វវ្ររមន្ទរីព្រទ្រយ 
ដើម្របីជំរុញប្រព័ន្ធអ្រកូសុីស្ដ្រម
ថ្ររក្រសាសុខភាពបានប្រប់ថា
ផលប៉ះពាល់ដោយសរការរកី-  
រាលដលជំងឺពិភពលោកមួយ
ន្រះគឺស្ដ្រី។លោកស្រីថ្ល្រងថា៖
«ខ្ញុំដងឹថាមលូនធិិន្រះជាគនំតិ
ផ្តួចផ្ដើមដ៏សំខាន់ដើម្របីជួយ
SMEsនងិសហគ្រនិស្រ្តីកម្ពជុា
ដោយសរផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ
កូវីដ១៩៕LA

តម្ល្រប្រងឆៅត្រូវបានគ្ររំពឹងថានឹងស្ទុះ
ងើបឡើងវិញនៅសបា្តាហ៍ន្រះដោយសរ
ការស្នើកញ្ចប់ថវិការាប់ពាន់ពាន់លាន
ដុលា្លោររបស់ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកជាប់
ឆ្នាត JoeBiden ដើម្របីជំរុញស្រដ្ឋកិច្ច
ជោគជយ័ន្រការចាក់វា៉ាកស់ងំកូវដី១៩នងិ
ការសន្រយារបស់អារា៉ាប៊ីសអូ៊ឌីតក្នុងការ-

កាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រង។
យោងតាមទភីា្នាកង់រពត៌័មានReuters

ប្រងឆៅបានកើនឡើងកាលពីថ្ង្រសុក្រ
បនា្ទាបព់ីលោកBidenបានស្នើកញ្ចប់ថវកិា
រាប់ពាន់ពាន់លានដុលា្លោរដើម្របីទប់ទល់នឹង
ផលប៉ះពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចបណ្តាលមកពីវីរុស
កូវីដ១៩។
ប្រការន្រះបានបន្ថ្រមលើការកើនឡើង

តម្ល្រប្រងប្រចាំសបា្តាហ៍ពី៤៧,១៣ដលុា្លោរ
ដល់៥២,៧០ដុលា្លោរក្នុង១បារ៉្រល
ដោយសរការសន្រយារបស់អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត
ក្នុងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រងចំនួន

១លានបារ៉្រលក្នុង១ថ្ង្រ ក្នុងខ្រកុម្ភៈ និង
មីនា។
ការស្ទុះងើបឡើងវិញន្រតម្រូវការថាម-

ពលពឹងផ្អ្រកភាគច្រើនទៅលើភាពជោគ-
ជ័យន្រការចាក់វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩។ប្រង
បានឡើងថ្ល្រពី៣៣,៦០ដុលា្លោរដល់
៥២,៧០ដុលា្លោរពោលគឺកើនប្រហ្រល
៤៥%គតិពីដើមខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០បនា្ទាប់
ពីការចាក់វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩បានបង្កើន
សុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការប្រើប្រស់ប្រង។
ប្រងឆៅប្រហ្រលជាកំពុងស្វ្រងរក

ទិសដៅថ្មី បនា្ទាប់ពីការកើនឡើងដ៏ខា្លោំង

កាលពីសបា្តាហ៍មុន។ទីផ្រសារប្រងឆៅនៅ
ត្រមានភាពល្អប្រសើរខណៈដ្រលការ-
សន្រយារបស់លោកBiden ដ្រលបានស្នើ
ថវិកាជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចនៅថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ន្រះ
អាចនឹងបង្កើនទំនុកចិត្តកាន់ត្រខា្លោំង
សម្រប់ទីផ្រសារ។
ដូច្ន្រះសម្រប់អនុសសន៍ជួញដូរក្នុង

សបា្តាហ៍ន្រះវិនិយោគិនគួរត្រទិញប្រងឆៅ
ក្នុងចនោ្លោះតម្ល្រ៥១ទៅ៥២ដុលា្លោរក្នុង
១បារ៉្រលនិងទទួលបានប្រក់ចំណ្រញ
ក្នុងតម្ល្រ៥៤,៥០ដុលា្លោរជាមួយនឹង
ការខាតបង់នៅត្រឹមតម្ល្រ៤៩ដុលា្លោរ។  
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តម្លៃបៃងឆៅងើបឡើងវិញដោយសារកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសៃដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយផលិតកម្មបៃងនិងជោគជ័យនៃវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

 វិភាគ ដោយ លោក ញឹម កុសល   /ប្រធាន
ផ្ន្រកប្រកឹ្រសាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុន្រក្រមុហុ៊ន



តពទីពំរ័១...ធនាគារជាតិនៃកម្ពជុា
ទទលួបានជោគជយ័ក្នងុការគៃបគ់ៃង
បៃព័ន្ធធនាគារបានល្អបៃសើរក្នុង
ដំណាក់កាលដៃលកម្ពុជាក៏ដូចជា
ពិភពលោកកំពុងជួបនឹងវិបត្តិនៅឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅ»។
TheBankerបន្តថា៖«កម្ពជុាបាន

គៃប់គៃងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-
១៩បៃកបដោយបៃសិទ្ធភាព»។
ទោះយ៉ាងណាTheBankerថា

កម្ពជុាកប៏ានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ
ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃចំណូល
វិស័យទៃសចរណ៍និងបានទទួល-
រងគៃះទឹកជំនន់រយៈពៃលខ្លី។
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចតៃូវបានរំពឹងថា

នងឹអាចធ្លាកច់ុះដល់-១,៩%នៅឆ្នាំ
២០២០។
TheBankerបានកត់សម្គាល់ថា

ដើមៃបីចលូរមួកាតប់ន្ថយផលប៉ះពាល់
នៃការធ្លាកច់ុះនងិបញ្ហាបៃឈមទាងំ-
នៃះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់-
ចៃញនវូវធិនការគាទំៃមយួចនំនួដល់
គៃឹះសា្ថានធនាគារនងិហរិញ្ញវត្ថុក្នងុនោះ
រួមមនការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ
ដៃលបានដាក់ឱៃយអនុវត្តកាលពីខៃមីនា
ឆ្នាំ២០២០កន្លងមកនងិបន្តអនវុត្តដល់
ដំណាច់ខៃមិថុនាឆ្នាំ២០២១នៃះ។
បទបៃបញ្ញត្តិបន្ថៃមរួមមន៖ការកាត់-

បន្ថយអតៃការបៃក់នងិការលើកលៃង
ថ្លៃសៃវាជាដើម។ការដាក់ចៃញនៃះ

បានធ្វើឱៃយឥណទានមនិដណំើរការស្ថតិ
ក្នុងកមៃិតទាប២,៥%។
ជាមួយគា្នានៃះដៃរធនាគារកម្ពុជា

សាធរណៈ(CampuBank)ក៏បាន
គៃងតណំៃងជាថ្មីម្តងទៀតនវូពានរង្វាន់
«ធនាគារបៃចាំឆ្នាំ២០២០»សមៃប់
បៃទៃសកម្ពុជាពីTheBankerដៃរ។
TheBankerថា៖«នៃះជាលើកទី

១២ហើយដៃលធនាគារសាធរណៈ
នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជាបានឈ្នះ
ពានរង្វាន់នៃះចាប់ពីឆ្នាំ២០០១។
លោកShinChang-mooបៃធន

ធនាគារPPCBankដៃលគៃប់គៃង
ដោយបៃទៃសករូ៉ៃខាងតៃបូងបានចង្អលុ-
បង្ហាញថាការទទួលសា្គាល់បៃបនោះ
គឺសមនងឹទទួលបានណាស់ជាពសិៃស
សមៃប់តនួាទីដកឹនាំរបស់NBCដើមៃបី
ទៃទៃង់សៃដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងអំឡុងពៃល
ការរីករាលដាលជំងឺនៃះ។
លោកបន្ថៃមថា៖«ខ្ញុំជឿជាក់ថាវា

ជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយសមៃប់លោក
អគ្គទៃសាភបិាលហើយក៏ជាពត័ម៌ន
ដៃលលើកទឹកចិត្តខា្លាំងបំផុតសមៃប់
NBCនិងបៃទៃសកម្ពុជា»។
កាលពីថ្ងៃទី២៨ខៃតលុាឆ្នាំ២០២០

NBCបានដាក់ឱៃយដណំើរការជាផ្លវូការ
បៃព័ន្ធបាគងដៃលជាកម្មវិធីទូទាត់
ចល័តអន្តរធនាគារនឹងអាចឱៃយមន
អន្តរបៃតិបត្តិការរវាងធនាគារនិង
គៃឹះសា្ថានហរិញ្ញវត្ថុដៃលបៃកបដោយ

សុវត្ថិភាពបៃសិទ្ធភាពនិងចំណាយ
តចិផ្ដល់កម្លាងំបៃកបដោយថាមពល
ដល់ការអភវិឌៃឍវសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុជនបទ
និងជំរុញបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។

TheBankerបានលើកឡើងថា៖
«បៃព័ន្ធបាគងតៃូវបានបង្កើតឡើង
ដោយបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទៃយាប្លុកឆៃន
នងិអាចធ្វើបៃតបិត្តិការទទូាត់បានទាងំ

បៃក់រៀលនិងបៃក់ដុលា្លារអាមៃរិក
តាមរយៈទរូស័ព្ទដៃដោយអ្នកបៃើបៃស់
អាចស្កៃនលៃខកដូឬវាយបញ្ចលូលៃខ
ទរូសព័្ទរបស់អ្នកទទលួបៃក់។បៃពន័្ធ
បាគងមនសមជិកបៃមណ២០
ធនាគារ»។
«មៃយា៉ាងទៀតរបូយិវត្ថុជាតិកត៏ៃវូបាន

ជរំញុឱៃយបៃើបៃស់យ៉ាងខា្លាងំកា្លាផងដៃរ
សដំៅជរំញុកណំើនបៃកបដោយចរីភាព
នងិអភវិឌៃឍបៃពន័្ធធនាគារបៃកបដោយ
បៃសទិ្ធភាពនងិជាពសិៃសកាតប់ន្ថយ
ការពងឹផ្អៃកលើបៃក់ដលុា្លារអាមៃរកិ។
បច្ចបុៃបន្នការទទូាត់ដៃលមនទកឹបៃក់
តចិជាង១០០ដលុា្លារអាមៃរកិតៃវូបាន
ធ្វើឡើងជាបៃក់រៀលខណៈដៃល
ការបៃើបៃស់កៃដាសបៃក់ដុលា្លារ
អាមៃរិកដៃលមនទំហំទឹកបៃក់តូច
បានថយចុះជាបណ្តើរៗ»។TheBan-
kerបានកំណត់បង្ហាញ។
កាលពីឆ្នាំ២០២០NBCបានឱៃយ

ដងឹថាកាលពីឆ្នាំ២០១៩មនធនាគារ
ពាណិជ្ជចំនួន៤៧ដៃលរួមមន១៧
ជាធនាគារក្នុងសៃុក១៧ជាធនាគារ
បតុៃសម្ពន័្ធនងិធនាគារសាខាបរទៃស
១៣។លើសពនីៃះមនធនាគារឯកទៃស
ចនំនួ១៥គៃឹះសា្ថានទទលួយកបៃក-់
បញ្ញើមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ៧គៃឹះសា្ថានមិន-
ទទួលយកបៃក់បញ្ញើមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ
៧៦គៃឹះសា្ថានឥណទានជនបទ២៤៥
និងកៃុមហ៊ុនភតិសនៃយា១៥៕LA
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មេដកឹនាំករូ៉េខាងជើងលោក
Kim JongUnបានបេកាន់
ជំហរយ៉ាងរឹងមាំថាខ្លួននឹង
ប្តេជ្ញាជំរុញឃ្លាំងអាវុធនុយ-
ក្លេអ៊េររបស់បេទេសខ្លួនជនិច្ច
បើទោះជបេធានាធីបតីរូប-
ណាអ្នកកាន់អំណាចនៅអា-
មេរិកក៏ដោយ។
យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌-

មានផ្លូវការកណា្តាលរបស់កូរ៉េ
(KCNA)លោកKimបាននិ-
យយថា៖«សកម្មភពនយោ-
បាយខាងកេរបស់យើងតេូវ
តេផ្តោតលើការគេប់គេងនិង
តេៀមលក្ខណៈជនិច្ចជមួយ
នឹងអាមេរិកដេលជសតេូវនិង
ជឧបសគ្គធំបំផុតនៅក្នុងការ-
អភិវឌេឍបដិវត្តន៍របស់យើង»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«អ្នក-

ណាបានឡើងកាន់អណំាចនៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចរិត
ពតិនងិគោលនយោបាយរបស់
បេទេសនេះចំពោះបេទេសរបស់
យើងនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរឡើយ
គឺនៅដដេល»។
ក្នងុសនុ្ទរកថាកាលពីសបា្ដាហ៍

មុននៅឯសមាជលើកទី៨របស់
គណបកេសកាន់អំណាចនៅទី-
កេុងពេយុងយ៉ាងលោកKim

បានអំពាវនាវឱេយមានការកេ-
លម្អឱេយបេសើរជងមនុនវូឃ្លាងំ
អាវុធនុយក្លេអ៊េររបស់បេទេស
ខ្លួនដើមេបីបញ្ចូលមីសុីលផ្លាង
បេភេទអន្តរទ្វបីដេលអាចបាញ់
ចេញពីដីនិងសមុទេនិងអាច
វាយបេហារគោលដៅយ៉ាង-
ជក់លាក់នូវចមា្ងាយរហូត
ដល់ជង១៥ពាន់គីឡូម៉េតេ
(ដល់ដីគោកអាមេរិក)។
លោកYangMoo-jinសា-

ស្តោេចារេយនៅសាកលវទិេយាលយ័
សេអ៊ូលជំនាញខាងការសិកេសា
របស់កូរ៉េខាងជើងបានបេប់
កាសេតTheDiplomatថា៖
«ដចូអ្វដីេលលោកKimJong
Unបានបេកាសដោយផ្ទាល់
ថាកូរ៉េខាងជើងគឺជថាមពល
នយុក្លេអ៊េរហើយគាត់ថាគាត់
នឹងបង្កើនសមត្ថភពនុយក្លេ-
អ៊េរ ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់មិន
ចណំាយពេលចេើនប៉នុា្មាននោះ
ទេ ដើមេបីសមេចគោលដៅ
គាត់»។
លោកក៏បានបញ្ជាឱេយមាន-

ការអភិវឌេឍអាវុធនុយក្លេអ៊េរ
ខា្នាតតចូនយុក្លេអ៊េរយទុ្ធសាស្តេ
(tactical nukes)ផ្កាយ-
រណបឃ្លាមំើលយោធានិងយន្ដ-
ហោះដេលមានលក្ខណៈក្លេង-
បន្លំ(hypersonicaircraft)

ជដើម។លោកក៏បានបញ្ជាក់
ទៀតថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិន
បេើឃ្លាងំអាវធុនយុក្លេអ៊េររបស់
ខ្លួនក្នុងការធ្វើបាតុកម្មទុកជ
មុនឡើយ។
លោកAnkitPandaអ្នក-

នពិន្ធសៀវភៅKimJong-un
and theBombបាននិ-
យយថា៖«ការបេកាសរបស់
លោកKimបេកដជមាន
គោលបំណងសង្កត់ធ្ងន់ដល់រដ្ឋ-
បាលអាមេរិកដេលកំពុងរញ៉េ-
រញេនិងបរាជ័យក្នុងការចាត់-
វិធានការរហ័សចំពោះបេ-
ទេសនេះ ដេលធ្វើឱេយកូរ៉េខាង-
ជើងបង្កើនសមត្ថភពរបស់ខ្លនួ
តាមមធេយាបាយណាមួយនិង

បង្កឱេយមានផលប៉ះពាល់ដល់
អាមេរិក និងកូរ៉េខាងតេបូង»។
លោកក៏បានបន្ថេមថារដ្ឋបាល
របស់លោកJoeBidenគរួតេ
យកចិត្តទុកដាក់ឱេយមេនទេន
ចំពោះបញ្ហានេះ។
លោកPanda បានមាន

បេសាសន៍ទៀតថា៖«ខ្ញុគំតិថា
បេធានាធិបតីជប់ឆ្នាតគួរគិត
អំពីបញ្ហានេះឱេយបានកាន់តេ
ឆាប់តាមដេលអាចធ្វើទៅបាន
និងបញ្ជាក់ពីទសេសនវិស័យនិង
គោលបំណងដេលលោកBi-
denនិងរដ្ឋបាលរបស់លោក
ដេលគេងនងឹស្វេងរកផងដេរ
ដើមេបីចរចាឱេយមានបេសិទ្ធ-
ភពជមួយកូរ៉េខាងជើង។

បេសនិបើលោកKimមនិពេម
ផ្លាស់ប្តូរបើទោះក្នុងករណីអា-
មេរិកដកហូតអាវុធនុយក្លេអ៊េរ
ឱេយបានពេញលេញនិងមុន-
ពេលបន្ធរូបន្ថយការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មណាមួយខ្ញុំគិតថាគាត់
(លោកKimJongUn)នឹង
ជំរុញទៅមុខជមួយនឹងការ
សាកលេបងនិងសកម្មភព
ផេសេងទៀតជមិនខាន»។
ប៉ុន្តេលោកDuyeonKim

សមាជិកជន់ខ្ពស់នេមជេឈ-
មណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មី
បាននិយយថាសហរដ្ឋអា-
មេរិកនឹងតេូវចាត់វិធានការ
ឱេយបានមុនហើយកិច្ចពេម-
ពេៀងឬការចរចាគួរធ្វើតាម-
កេយ។លោកបាននយិយ-
ថា៖ «អាមេរិកអាចបញេឈប់
KimJongUnបានបេសិន-
បើអាមេរិកសហការយោធាជ-
មួយទីកេុងសេអ៊ូលដកទណ្ឌ-
កម្មពីបេទេសនេះនិងបញេឈប់
ការរិះគន់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិ-
មនុសេសមុនពេលចរចាណាមួយ។
ប៉ុន្តេកេុងវា៉ាសុីនតោននឹងមិន-
ងាយធ្វើរឿងទាំងនេះដោយ-
គា្មានលក្ខខណ្ឌឡើយ»។
លោកបន្តថា៖ «ទោះបីជ

ការចរចាបានបន្តក៏ដោយក៏
លោកKimមិនឈប់ងាយៗ

ក្នងុករណីកិច្ចពេមពេៀងណា-
មយួឡើយពីពេះគាត់បានស្នើ
ឱេយមានការពិភកេសាអំពីការ-
គេប់គេងអាវុធរួចហើយ។
មេយា៉ាងទៀតតាមរបៀបសង្គេម
តេជក់ភគីទាំងសងខាងគួរ
ដកថយមា្នាក់មួយជំហានទើប
មនិមានបញ្ហាធ។ំប៉នុ្តេរឿងនេះ
ក៏មិនងាយកើតឡើងដូចគា្នា
ពេះឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊េរ
រវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង
មិនស្មើគា្នាទេ»។
បេធានាធិបតីជប់ឆ្នាត

លោកJoeBidenបានសនេយា
ថានឹង «ធ្វើនយោបាយការ-
ទតូ»ជមយួបេទេសករូ៉េខាង-
ជើងអាចតេៀមខ្លនួរចួជសេច
ដើមេបីបន្ធរូបន្ថយទណ្ឌកម្មដើមេបី
លួងចិត្តលោកKimនិងបង្កក
ការដាក់ដណំើរការបង្កើតឃ្លាងំ
អាវធុបរមាណូផងដេរ។លោក
Bidenបាននិយយថាលោក
ចង់ «ចាប់ផ្តើមការយុទ្ធនាការ
ថ្មី»ជមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋ-
អាមេរិកនិងអ្នកដទេទៀតសមេប់
ការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊េរ។
បន្ថេមពីនេះលោកអះអាងថា
នឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាង-
ជិតស្នទិ្ធរវាងបេទេសសម្ពន័្ធមិត្ត
សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងតេបូង
និងជប៉ុនទៀតផង៕

សុខស្ីលុច

កាលពីថ្ងេអងា្គារទី១២មករា
បេទេសមា៉ាឡេសុីបានបេកាស
ដាក់បេទេសខ្លួនក្នុងគេមាន-
អាសន្នអំឡុងពេលមានបញ្ហា
នយោបាយក្នងុបេទេស។ការ-
ដាក់បេទេសក្នុងគេមានអា-
សន្នេនះកេយពមីានការស្នើ
ពនីាយករដ្ឋមន្តេីមា៉ាឡេសុីលោក
MuhyiddinYassin។
ការដាក់បេទេសក្នុងគេមាន

អាសន្ននឹងមានបេសិទ្ធភពដល់
ថ្ងេទី១សីហាបើសិនជការរីក-
រាលដាលកូវីដ១៩នៅតេមិនមាន
ភពបេសើរឡើង។ដោយនៅ
បេទេសមា៉ាឡេសីុកំពុងមានបញ្ហា
នយោបាយកើតមានឡើងដូច្នេះ

មានអ្នករិះគន់មួយចំនួនបាន
និយយថាការដាក់បេទេសក្នងុ
គេមានអាសន្នបានអនុញ្ញាតឱេយ
គណបកេសដេលកាន់អំណាច
មានសិទ្ធិក្នងុការបង្កើតចេបាប់ដោយ
មិនមានការអនុម័តពីសភ។
កេយពីបេទេសមា៉ាឡេសុី

ស្ថិតនៅក្នុងគេមនអាសន្ន
មានការពេួយបារម្ភមួយចំនួន
ទាក់ទងនឹងការដាក់បេទេស
ក្នុងគេមានអាសន្ននៅអំឡុង
ពេលនេះ។លោកMuhyiddin
នងិអណំាចគណៈរដ្ឋមនេ្តីរបស់
លោកអាចបង្កើតចេបាប់ដោយ
គា្មានការពិភកេសាពីសភ។
គណបកេសបេឆាងំបាននយិយ
ថាលោកMuhyiddinកំពុង
បេើឱកាសនេះដើមេបីកាន់អំ-

ណាចខណៈដេលលោកកពំងុ
បេឈមមុខនឹងការចុះចេញពី
តំណេង។
រដា្ឋាភិបាលអាចបង្កើតចេបាប់

បណ្តាះអាសន្នក្នងុគេមាន-
អាសន្នហើយពេះមហាកេសតេ
អាចចេញបទបេបញ្ញត្តិតាមការ-
ណេនំារបស់នាយករដ្ឋមន្តេី
និងគណៈរដ្ឋមនេ្ត។ី កេមុអ្នក-
វិភគបាននិយយថាបទ-
បេបញ្ញត្តិស្តពីីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីការ-
បង្កើតចេបាប់ក្នងុគេអាសន្នមាន
លក្ខណៈ ទូលំទូលាយហើយ
អាចធ្វើឱេយរដា្ឋាភិបាលមានការ-
គាបសង្កត់ណាមួយ តំាងពី
នយោបាយរហូតដល់សេរីភព
ផ្ទាល់ខ្លនួនិងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ។
កេុមបេឆាំង Pakatan-

Harapanបាននិយយថា
ការដាក់បេទេសក្នុងគេមាន
អាសន្នអាចធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់
ការតេួតពិនិតេយ តុលេយភពនិង
រារាំងលទ្ធិបេជធិបតេយេយក្នុង
បេទេសបាន។
កាលពថី្ងេទី១២មករាលោក

NazriAbdulAzizសមាជិក
សភពីអង្គការជតិមា៉ាឡេសុី
(UMNO)បានបេកាសថា
លោកនឹងលេងគាំទេលោក
Muhyiddinតទៅទៀតហើយ។
UMNOដេលជគណបកេស
ធំជងគេក្នុងចំណម គណ-
បកេសដេលបង្កើតជសម្ពន្ធភព
PerikatanNasional(PN)
បានពិភកេសាអំពីការផ្តោច់ទំនាក់-
ទំនងជមួយគណបកេសរួបរួម
ជនជតិដើមភគតិច(The
MalaysianUnitedIndig-
enousParty)របស់លោក

Muhyiddinក្នុងអំឡុងពេល
បេជុំមហាសន្និបាតមួយដេល
នឹងតេូវធ្វើឡើង នៅថ្ងេទី៣១
ខេមករា។
ដូចនេះមានន័យថា លោក

Muhyiddinនៅមានអំណាច
បន្តនិងមានសិទ្ធិអំណាចក្នុង-
ការសមេចចិត្តក្នុងពេលដេល
បេទេសមា៉ាឡេសុីស្ថិតក្នុងគេ-
មានអាសន្នហើយការសមេច
ចិត្តក្នងុការលេងគំាទេលោក
Muhyiddinនៅតេមិនទាន់
សមេចនៅឡើយដោយសារ
អំឡុងពេលបេទេសស្ថតិក្នងុ-
គេមានអាសន្នសកម្មភពរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញមួយចំនួនតេវូបានផ្អាក។
PerikatanNasional

ធា្លាប់មានសមាជិកសភចំនួន
១១២រូបនៅក្នុងសភបេឆាំង
នឹងអ្នកបេឆាំង១០៨នាក់ប៉ុន្តេ
ពេលនេះរួមទាំងលោកNazri

AbdulAzizនិងសមាជិក
សភUMNO៣នាក់ទៀតមនិ
គំាទេលោកនាយករដ្ឋមនេ្តី
តទៀតទេ។ការមិនសូវមានការ
គំាទេពីសំណាក់សមាជិកសភ
UMNOធ្វើឱេយលោកMuhyid-
dinមិនមានឥទ្ធពិលដូចមុន។
លោកNikAhmadKamal

NikMahmoodអ្នកជំនាញ
ផ្នេកចេបាប់នេសាកលវទិេយាលយ័
អ៊ិសា្លាមអន្តរជតិនេបេទេស
មា៉ាឡេសុីបាននិយយថារដា្ឋា-
ភបិាលនងឹទទលួបានអណំាច
ក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្ន។
លោកបាននិយយបន្តថារដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញតេូវបានផ្អាកឬមាន
សកម្មភពតិចជងនេះពេះ
ការអនវុត្តចេបាប់មយួចនំនួអាច
តេូវបានបដិសេធក្នុងអំឡុង
ពេលបេទេសស្ថិតក្នុងគេ-
អាសន្ន៕

កូរ៉េខាងជើងៈអ្នកកាន់អំណាចមិនសខំាន់បេទេសនេះ
នៅតេពងេងឹអាវុធនុយក្លេអ៊េរទប់ទល់អាមេរិកជានិច្ច

បេទេសម៉ាឡេសីុក្នងុគេមនអាសន្ន

លោកគីមជុងអុ៊នថ្ល្ងបិទសមាជលើកទី៨ន្គណបក្សពលករ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
You Tube ព្យួរគណនីវីដ្- 
អូរបស់Trump យ៉ាង  ហោច 
រយៈព្ល ១សប្តាហ៍ 
   ក្រុមហ៊ុន  YouTube បាន 
និយ យ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  ទី១២ 
មករា ថា  ពួក គ្រ បាន ផ្អាក ដំ- 
ណើរ ការ ឆាណ្រល វដី្រអ ូរបស ់
លោក ប្រធានាធបិត ីDonald 
Trump ជុំ វិញ ការ ព្រួយ បារម្ភ 
អពំ«ី លទ្ធភាព ន្រ ការបង្ក ហងិ្រសា » 
ដ្រល វិធានការ ន្រះ គឺ ក្នងុ ចំណោ ម 
វិធានការ ចុង ក្រយ បំផុត របស់ 
ក្រមុហ៊នុ បច្ច្រកវទិ្រយា ធ ៗំ  ដើម្រប ី
ដាក់ កម្រតិ លើ សកម្មភាព ប្រ- 
ធានាធិបតី នៅ លើ អុីនធឺណិត ។
ក្នុង ការ បង្ហោះ សារ ទៅ កាន់ 
បណ្ដាញ សង្គម Twitter ក្រមុ- 
ហ៊នុ YouTube បាន នយិយ 
ថា បាន ផ្អាក គណនី របស់ លោក 
Trump យ៉ាង ហោច ណស់ 
១សបា្ដាហ ៍បនា្ទាប ់ព ីវដី្រអ ូមយួ 
ក្នុង ចំណោម វីដ្រអូ ថ្មី ៗ   របស់ 
លោក បាន រំលោភ គោល- 
ការណ៍ ប្រើប្រស់  ដ្រល ប្រឆំាង 
ការ ញុះញង់ ឱ្រយ មាន អំពើ ហិង្រសា ។ 
នោះ មាន ន័យ ថា លោក Trump 
នងឹ មនិ អាច បង្ហោះ វដី្រអ ូថ្ម ីទៅ 
កាន់ អ្នក គាំទ្រ ប្រមាណ  ២,៨ 
លាន នាក ់។ ក្រមុហ៊នុ  Face-
book បាន ផ្អាក ដំណើរ ការ 
គណនី លោក  Trump រហូត 
ដល ់ លោក   Joe Biden ចលូ 
កាន់ អំណច   ៕សុខ វេងឈាង

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៤ ែខមករា ឆា្នាំ២០២១ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១៣  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រ ទី១១ ែខធ្នូ ឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

មន្ត្ទីីភ្នាក់ ងារ   អង្គរក្សអាម្រិក ១រូប  តូ្វ បន  ដាក់ ក្ម ការ ស៊ើប -
អង្ក្ តបន្ទាប់ ពី បនចោទប្ កាន់ សមាជិកសភ ថា  ក្បត់ជាតិ 

សុខ វេងឈាង

មន្ត្រី ន្រ ទីភា្នាក់ងរ  សមា្ងាត់ 
អាម្ររិក  (US Secret Serv-
ice) ១រូប ត្រូវ បាន ដាក់ ក្រម 
ការ សុើប អង្ក្រត បនា្ទាប់ ពីរូប-      
នាង បាន ធ្វើ ការ ចោទ ប្រកាន់ 
សមាជិក  សភា ថា  បាន ក្របត់ - 
ជាតិ  ក្រយ ពី ពួកគ្រ បាន ធ្វើ 
ការ បញ្ជាក់ លទ្ធផល អង្គ បោះ- 
ឆ្នាត ថា  លោក  Joe Biden 
បាន ឈ្នះ តំណ្រង ប្រធានា- 
ធិបតី អាម្ររិក ។

ការ សុើប អង្ក្រត ន្រះត្រូវ បាន 
រាយការណ៍ ជា លើក ដំបូង នៅ 
យប់ ថ្ង្រ ចន្ទ ដោយ កាស្រត 
វ៉ាសុីនតោន  ប៉ុស្តិ៍  ដ្រល បាន 
បង្ហោញ រូបភាព សារ មួយ ចំនួន 
របស់ មន្ត្រី រូប ន្រះ  បង្ហោះ ទៅ 
កាន ់បណ្ដាញ សង្គម ។ ពត័ម៌ាន 
ន្រ ការ សុើបអង្ក្រត កើត ឡើង 
នៅ ព្រល ដ្រល ភា្នាក់ងរ អនុវត្ត 
ច្របាប់ ផ្រស្រង ៗ  ពង្រីក ការ សុើប - 
អង្ក្រត រក មន្ត្រ ីរបស ់ពកួ គ្រ ដ្រល 
សង្រស័យ ថា បាន ចូល រួម ក្នុង ធ្វើ 
កបុកម្ម សម្រកុ ចលូ អគារ សភា 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៦ ខ្រមករា  ដ្រល 

ឈាន ដល់ ការ សា្លាប់ មនុស្រស   
ចំនួន៥នាក់ ។

នាង ក៏ បាន បង្ហោះ រូប ភាព 
កាត់ត មួយ ដ្រល បង្ហោញ រូប 
លោក ប្រធានាធិបតី  Donald 
Trump ចំនួន ២ចាប់ ដ្រខ្លួន- 
ឯង  នៅ ក្នុង ស្រតវិមាន ហើយ 
ដាក់ ចំណង ជើង ថា «អបអរ សា-
ទរ  ការផ្ទ្ររ អំណច ដោយសន្តិ-
ភាព »។ ១ ថ្ង្រ ក្រយ ពី ការ ធ្វើ 
កបុកម្ម មន្ត្រ ីដ្រល គ្រ មនិ បញ្ច្រញ   
អត្តសញ្ញាណ  បាន បង្ហោះ សារ 
រិះគន់ ការ ប៉ុនប៉ង ដក លោក 
Trump ច្រញ ពី តំណ្រង ទៅ 
កាន់  Facebook ហើយ បាន 
ចោទ ប្រកាន់ សមាជិក សភា 
ដ្រល បាន ទទលួ យក លទ្ធផល 
បោះឆ្នាត ថា «បាន ប្រព្រតឹ្ត អពំើ 
ក្របត់ ជាតិ នៅ លើ ទូរទស្រសន៍ 
ផ្រសាយបន្តផ្ទាល់»។

ក្នុង សារ មួយ ទៀត នាង  បាន  
ចោទប្រកាន់ ថា  ក្រុម ឆ្វ្រង 
នយិម នៅព ីក្រយ កបុកម្ម ន្រះ  
មិន ម្រន ក្រុម អ្នក គាំទ្រ លោក  
Trump ទ្រ ។ នាងបាន  សរស្ររ 
ថា ៖ «អរុណសួស្ដី អ្នក ស្ន្រហា 
ជាតិ ! ម្រសិលមិញ ចាប់ ផ្ដើម 

ដោយ ស្រស់ សា្អាត  ត្រ ដូច 
ធម្មតា ក្រុម  Antifa [ក្រុម ឆ្វ្រង 
នយិម ] បាន ធ្វើ ឱ្រយ ខចូ អារម្មណ ៍ 
ដោយ វយប្រហារ ប៉ូលិស  និង 
សមា្លាប់ អតីត យុទ្ធជន កង ទ័ព 
អាកាស »។

ការ សុើប អង្ក្រត របស់ ស្រវ- 
កម្ម បាន ធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប់ ពី ប៉ូ-
លិស អគារ សភា អាម្ររិក បាន 
ចាប់ ផ្តើម សុើប អង្ក្រត ប៉ូលិស 
របស់ ពួកគ្រ ចំនួន ១៧នាក់ 

ដ្រល  សង្រសយ័ ប្រព្រតឹ្ត អពំើ ខសុ- 
ច្របាប ់ទាកទ់ង នងឹ កបុកម្ម កាល 
ពី ថ្ង្រ ពុធ ។ មក ដល់ ព្រល ន្រះ 
ប៉ូលិស ២រូប ត្រូវ បាន ព្រយួរ ការ-
ងរ ដោយ មា្នាក់  បាន ថត រូប 
Selfie ជា មួយ អ្នក ធ្វើ កុបកម្ម នៅ  
ក្នុង សភា និង មា្នាក់ ទៀត ពាក់- 
មកួ «Make America Great 
Again» ហើយ ធ្វើ ការ នាំ ផ្លូវ  
អ្នក ធ្វើ កុបកម្ម នៅ ក្នុង សភា ។

យ៉ាង ហោច ណស់ មាន 

ប៉ូលិសចំនួន៧នាក់ មក ពី កង 
អង្គភាព ចំនួន៥ផ្រស្រង ទៀត នៅ 
ទទូាងំ ប្រទ្រស ក ៏ស្ថតិ នៅ ក្រម 
ការ សុើប អង្ក្រត ផ្ទ្រ ក្នុង ខណៈ 
វត្តមាន របស់ ពួកគ្រ នៅ ក្នុង ទី- 
ក្រុង វ៉ាសុីនតោន ក្នុង អំឡុង- 
ព្រល ន្រ កុបកម្ម ន្រះបាន ល្រច- 
ច្រញ មក  តាម រយៈ បណ្ដាញ 
សង្គមឬ មធ្រយាបាយ ផ្រស្រង ទៀត ។

យ៉ាង ណ មិញ ស្រវ សមា្ងាត់ 
អាម្ររិក  គឺ ជា ទី ភា្នាក់ងរ ទទួល 
បន្ទុក ធ្វើ ជា អង្គរក្រស ការ ពារ 
ប្រធានាធិបតី  អនុ ប្រធានា- 
ធិបតី  ក្រុម គ្រួសារ ថា្នាក់ ដឹក នាំ  
និង ម្រដឹកនាំ បរទ្រស ដ្រល ធ្វើ 
ទស្រសនកិច្ច នៅ សហរដ្ឋអា- 
ម្ររិក ។ ទី ភា្នាក់ ងរ ន្រះ ស្ថិត 
ក្រម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ក្រ-
សងួ  សន្តសិខុ មាតភុមូ ិ។ កាល 
ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  រដ្ឋ មន្ត្រី ស្ដីទី ក្រសួង 
សន្តសិខុ មាតភុមូ ិលោក  Chad 
Wolf បាន បញ្ជា ឱ្រយ ស្រវ 
សមា្ងាត់ ទទួល បន្ទុក ការ រៀប ចំ 
សន្តិសុខ ន្រ កម្មវិធី ចូល កាន់- 
តំណ្រង របស់ លោក  Biden 
ប៉ុនា្មាន ម៉ាង មុន លោក បាន 
លាល្រង ពី តំណ្រង ៕

រដ្ឋ មន្តេី ស្ដីទី កេសួង សន្តិសុខ មាតុភូមិ លោក  Chad Wolf ថ្លេង  នៅ 
ក្នុងអំឡុងកិច្ច  ពិភាកេសា អំពីសុវត្ថិភាពសហគមន៍។AFP 



រ័ត្ន សុជាតា 

ភ្នំពេញ : ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ
២០១៨មកទល់ពែលនែះគឺមានរយៈ-
ពែល២ឆ្នាំកន្លះហើយដែលហាង
បហឺ្គរឺសែសាក(Burgershack)បាន
លូតលាស់នៅលើទឹកដីកំពតបមែើ
រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់នៅកន្លែងដ៏មនោរមែយ
ដល់ភ្ញៀវទែសចរ។
ផ្ដើមពីហាងដ៏តូចមួយដែលធ្វើឱែយ

អតថិជិនជាបច់តិ្តជាខ្លាងំភ្ញៀវជាចែើន
បានសំណូមពរឱែយមា្ចាស់ហាងបើក
សាខមួយទៀតនៅទីកែុងភ្នំពែញ
ពែះពកួគាត់ចែះតែត្អូញថាទាល់តែ
មកកំពតទើបបានញ៉ាំបឺហ្គឺរសែសាក។
គូសា្វាមីភរិយាជនជាតិអង់គ្លែស

Luke MacdonaldនិងHolly
Churchillបានបែប់ថា៖«ពកួយើង
ក៏សមែចចិត្តសាកលែបងបើកនៅ
ទីកែុងភ្នំពែញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ
២០១៩ហើយឃើញថាទទលួបាន
លទ្ធផលល្អមានអ្នកគាំទែគួរឱែយកត់-
សមា្គាល់»។
ថ្វីដែបិតថាមានបទពិសោធរស់នៅ

និងធ្វើការជាចែើនកន្លែងតាមបណ្ដា
បែទែសអាសុអីាគ្នែយ៍តែសា្វាមភីរយិា
មា្ចាស់ហាងបហឺ្គរឺសែសាកបានឱែយដងឹថា
នែះជាហាងដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួន។
ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងហាងសា្អាតប្លែក

ជាមួយគំនូរមានពណ៌ចមែុះសែស់
ឆើត មានទាំងរូបមនុសែសហាមាត់
ញ៉ាបំហឺ្គរឺរបូតកុ្កតាលែបីៗ តាងំពសីមយ័

មនុរបូថតហ្គែមទរូទសែសន៍នងិលែបែង
ជ័រផ្គុំដាក់នៅតាមតុដែលផ្ដល់ការ-
កមែសាន្តដល់ភ្ញៀវគែប់វ័យ។
ជាជាងឱែយកូនៗកាន់តែទូរស័ព្ទ

ឪពុកមា្ដាយអាចនាំកូនលែងនិងរៀប
ជ័រផ្គុំជាមួយគា្នាឬក៏អាចទសែសនា
តុក្កតាចាស់ៗជាមួយគា្នាទៀតផង។
អ្នកនាងHollyក៏បែប់ឱែយភ្ញៀវដឹង

ថា៖ «ជារៀងរាល់លា្ងាចថ្ងែចន្ទហាង
យើងមានការបែកួតលែងវីដែអូហ្គែម
អ្នកឈ្នះអាចមានរង្វាន់ជាបឺហ្គឺរ ឬអ្វី
កប៏ានដែលមានក្នងុហាងនងិពែលខ្លះ
ឈ្នះជាទឹកបែក់ក៏មាន»។
សោភណភាពសា្អាតតែម៉ែយាងមិន

គែបគ់ែន់ទែ។ប៊ហឺ្គរឺសែសាករកីចមែើន
ដោយសារតែរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់។
លោកLukeបានបែប់ថា៖«កន្លង

មកយើងទទួលបានមតិយោបល់
យា៉ាងល្អពីអតិថិជន។ពួកគាត់ចូល-
ចិត្តដែលហាងយើងបមែើបន្លែ និង
សាច់សែស់ហើយរសជាតិគឺតមែូវ
សមែប់គែប់ជាតិសាសន៍»។
មា្ចាស់ហាងរូបនែះបញ្ជាក់ទៀតថា៖

«ពួកយើងបានពែយាយាមសមែបតាម
រសជាតខិ្មែរផងដែរពែះយើងដងឹថា
ជនជាតិខ្មែរភាគចែើនគាត់តែងតែថា
អាហារបរទែសសាបៗគា្មានជាតិទើប
យើងធ្វើយា៉ាងណតមែូវចិត្តភ្ញៀវ និង
មានរបស់បមែើពួកគាត់គែប់គា្នា»។
លោកមានមែចុងភៅរបស់លោក

នៅកពំតដែលធ្វើការជាមយួគា្នាតាងំពី
ដបំងូមកតែងតែឡើងចុះភ្នពំែញដើមែបី

មកបង្ហាត់ និងមើលការខុសតែូវ ឱែយ
បែកដថាបឺហ្គឺររកែសារសជាតិដើម។
លោកបាននិយាយយា៉ាងមាន

មោទនភាពថា៖«អតិថិជនដែលមក
ញ៉ាំបឺហ្កឺរនៅហាងយើង១ឆ្នាំមុន
មកវិញម្ដងទៀតពួកគាត់នៅតែអាច
ទទួលបានរសជាតិដើម»។
បឺហ្គឺរសែសាកភ្នំពែញមាន៩បែភែទ

ហើយក្នងុនោះមាន៣បែភែទសមែប់
អ្នកហូបបួសនិងអ្នកហូបតែបន្លែ។
បឺហ្គឺរ៣បែភែទដែលអតិថិជន

ពែញនិយមជាងគែគឺ DoubleBa-
conCheeseburger(សាច៣់ជាន់
ឈីសឌុប)Spicy Jalapeno
Burger (រសជាតិហឹរមានម្ទែស

បែតង)និងCluckingGood
(បហឺ្គរឺមានស់ែយួ)ដែលពែញនយិម
បំផុតសមែប់ភ្ញៀវខ្មែរ។
អ្នកនាងHollyជាភរយិាបានបែប់

ថាបឺហ្គឺរនែះចម្អិនដោយដាក់មែច
របស់ខែត្តកំពតដ៏លែបីលែបាញទាំង
ក្នុងសែុកនិងនៅបរទែស។
អ្នកនាងបានឱែយដឹងទៀតថា៖ «ថា

ទៅមិនមែនតែមែចទែ បន្លែសាច់
ភាគចែើនគឺយើងគាទំែទៅលើផលតិ-
ផលក្នុងសែុកទាំងអស់។ពួកយើង
ពែយាយាមរកែសាភាព
ខ្មែរឱែយបានចែើន
បំផុត។
បឺហ្គឺរមាន

តម្លែចាប់ពី
៣,៥០
ដុលា្លារទៅ៦
ដុលា្លារ។

សមែប់ការបន្ថែមដំឡួងបំពងនិង
ភែសជ្ជៈបន្ថែមគឺតម្លែចាប់ពី៥,៥០
ដុលា្លារដល់៧,៥០ដុលា្លារ។
តែយា៉ាងណក៏នៅតែមានរបស់ញ៉ាំ

តម្លែកែម៥ដុលា្លារនិងសា្លាបមាន់
តម្លែតែឹមតែ២០០០រៀលដែរ។
ទោះជាអឡំងុពែលមានវបិត្តិកវូដីក៏

ហាងនៅតែអាចដឹកជញ្ជូនបឺហ្គឺរ
លើសពី១០០ប៊ឺហ្គឺរដែរក្នុង១ថ្ងែ។
លោកLukeបានបញ្ជាក់ថា៖

«យើងក៏បានពែយាយាមអស់ពីសមត្ថ-
ភាពសមែប់អ្នកហូបបួសដែរ មែយា៉ាង
យើងទទលួការកមុ្មង៉់ភា្លាមៗយើងអាច
តមែូវតាមចិត្តគាត់អ្នកចង់បានអ្វី
បន្ថែមឬដកអ្វីចែញកប៏ាន។ពកួយើង
អាចចាត់ចែងបានទាំងអស់»។
ហាងបឺហ្គឺរសែសាកភ្នំពែញបើក

ជារៀងរាល់ថ្ងែពីមោ៉ាង ១១ពែឹកដល់
មោ៉ាង ១រំលងអ្រធាតែមាន

ទីតាំងនៅផ្ទះលែខ
២១៩ផ្លូវ៥១
កែង៣០២
សង្កាត់បឹង-
កែងកង១
រាជធានី
ភ្នំពែញ៕

ភ្ញៀវ ក៏អាចរីករាយ នឹង ការលេង វីដេអូហ្គេម នៅហាង បឺហ្គឺរសេសាក  ផង ដេរ   ។ រូបថតហុងមិនា

បឺហ្គរឺស្សាក ឆ្ងាញ់ប្លក្ 
អាចថតរូបឡូយៗ   មាន 
វីដ្អូហ្គ្មល្ងទៀត 

www.postkhmer.com

ការ តុបតេង លម្អ មានគំនូរ និង តុក្កតា ហ្គេម ពណ៌ចមេុះសេស់ឆើត គឺជាភាពលេចធ្លោរបស់ បឺហ្គឺរសេសាក  ។ រូបថតហុងមិនា

លោក Luke Macdonald 
និង ភរិយា Holly Churchill 
ជាមា្ចាស់ហាង Burgershack។ 

រូបថតហុងមិនា



យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញ:  ជាកីឡាករ  សុខ  សាវិន បាន ធ្វើ ការប្តេជា្ញា- 
ចិត្ត  បេជេង ឱេយ បាន តំណេងជើង ឯក ដើមេបី យក បេក់- 
រង្វាន់ ៤លាន រៀល សមេប់ ការ បង្ហាញ វត្ត មាន លើក 
ទី ៤ ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ បេកួត មា៉ារ៉ាតុងដណ្តើម បេក់- 
លាន ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកេម នៅ លើ សង្វៀន ថោន 
នា ថ្ងេអាទិតេយ នេះ ខណៈការ បេកួតនេះ មាន ថ្នាក់- 
ដឹក នំា ជាន់ ខ្ពស់  នៅ   អគ្គ ស្នង ការ នគរបាល ជាតិ  
ចំនួន ៣ នាក់ បាន  តេៀម ថវិកា លើក ទឹក ចិត្ត បន្ថេមដល់ 
សុខ សាវិន បើ សិនជា  គេ បេ កួត ឈ្នះ ។ 

សមេប់ ការ បេកួត លើក នេះ សុខ សាវិន ដេល 
ទើប ប្តរូពី ក្លបិ ប៉េន កាក់ គុន ខ្មេរ  មក នៅ ក្លបិ នាយក- 
ដ្ឋាន អង្គរកេស នោះ នឹង តេូវ បេកួត បេជេង ជាមួយ 
បេក្ខភាព៣នាក់ ផេសេង ទៀត    មាន អតីត មិត្ត រួម ក្លបិ  
ជ័រ  ពៅ  ពេម ទំាង  ឡុង  ជិន  និង  បាង  កាយ៉ាក 
ខណៈ អ្នក ទំាង ៣នេះ សុទ្ធតេ ធ្លាប់ បានឈ្នះ បេក់- 
លានពី កម្ម វិធី នេះ គឺផ្ទយុ ពី សុខ សាវិន ដេល បាន 
ចូល រួម រហូត ៣ លើក តេ មិនទាន់ ដណ្តើម បាន 
បេក់ លាន នោះ ទេ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា  សមេប់ ការមក  បេកួតជា លើក 
ទី ៤ នេះ សុខ សាវិន និង គេ ូបង្វកឹ របស់ គេ  បាន 
អះអាង ថ  ហ្វកឹ ហាត់ តេៀម កមា្លាងំ  និង បច្ចេកទេស 
បាន ល្អ  ដោយ  មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ ក្នងុ ការ ដណ្តើម 
យក បេក់ ចំនួន ៤ លាន រៀល   ពី កម្ម វិធីនេះ  ឱេយ បាន។   
សុខ  សាវិន បាន  និយយ ថ ៖ «  ខ្ញុ ំ ធ្លាប់ ចូល រួម 
បេ កួត ចំនួន ៣ លើក មេន  ក្នងុ កម្ម វិធី នេះ  បុ៉ន្តេ លក្ខណៈ 
បេកួតកាល នោះ  គឺ វ៉េ មិន សន្លប់  តេវូ សមេច ឱេយ   ស្មើ 

គ្នា មិន មេន ខ្ញុ ំចាញ់ នោះ ទេ» ។
សុខ សាវិន បាន បញ្ជាក់ ថ៖  «សមេប់ ការ បេកួត 

លើក  នេះ គឺ បេកួត៣ ទឹក ទំាង វគ្គជមេះុ និង  វគ្គ ផ្តាច់- 
ពេត័េ ហើយ ការ ឈ្នះ ចាញ់ អាសេយ័ ទៅ លើការ- 
ដក់ពិន្ទ ុមិនមេន តមេវូ ឱេយវ៉េ ទាល់ តេ សន្លប់ ទើប 
ឈ្នះដូច មុន នោះ ទេ ហេតុ នេះ ខ្ញុ ំតំាង ចិត្ត យក ឈ្នះ 
ឱេយ បាន    សមេប់ការ បេកួត  លើក នេះ  គឺ សងេឃឹម ឈ្នះ 
៨០ ភាគ រយ  ទោះ ជួប កីឡាករ មួយ ណា ក៏ បាន »។

ចំណេក លោក  ស៊ន  អេលីត  គេ ូបង្វកឹ សុខ 

សាវិន បាន  និយយ ថ ៖ « កេ ពី ហ្វកឹ ហាត់ ល្អ  ថេទំា 
សុខភាព ល្អ  គឺ សុខ សាវិន មាន  ទឹក ចិត្ត បេកួត ពុះ- 
កញ្ជេោល ពេះ  ក្លបិ នាយក ដ្ឋាន អង្គរកេស ដេល មាន 
ថ្នាក់ ដឹក នំា ជាន់ ខ្ពស់ ចំនួន ៣ នាក់  មាន  ឯក ឧត្តម 
នាយ ឧត្តម សេនីយ៍  ឆេ  សីុណារិទ្ធ  ឯក ឧត្តម  ឧត្តម 
សេនីយ៍ ឯក  ឌី  វិជា្ជា  និង   ឧត្តម សេ នី យ៍ ឯក  យឹម  
លាង នៅ ចំា លើក ទឹក ចិត្ត  ដោយ បាន សមេច ផ្តល់ 
បេក់ ៣០០ ដុលា្លារ ដល់  កីឡាករ លំដប់ ឆ្នើម  ដេល 
បេ កួត ឈ្នះ  ក្នងុ ១បេកួត និង  ១៥០ ដុលា្លារ  ជូន 

កីឡាករ លំដប់ ស៊េរី B  ដេល បេ កួត ឈ្នះ ក្នងុ ១ 
បេ កួត ។  បេក់ រង្វាន់ បន្ថេម នេះ ហើយ  ដេល ជា កតា្តា 
ជំរុញ  ឱេយ កីឡាករ ក្នងុ ក្លបិ អង្គរកេស  សបេបាយ ចិត្ត  ខិត- 
ខំ ហាត់ យ៉ាង ខ្លាងំ  ដើមេបី  បេកួត»។

 លោក  ស៊ន  អេលីត បាន  បន្ថេម  ថ ៖ «ចំពោះគូ- 
បេ កួត  ៣ នាក់  ដេល តេវូ ចាប់ ឆ្នាត បេ កួតលើក  នេះ  
សុទ្ធតេ  ធ្លាប់  ចាញ់  និង ឈ្នះគ្នា  ទៅ វិញ ទៅ មក  បុ៉ន្តេ 
បើ គិត ពី ឧបសគ្គ ធំ វិញ  គឺ មាន  ឡុង  ជិន ដេល  អាច 
ថ  លំបាក ជាង គេ  ក្នងុ ការ យក ឈ្នះ  ពេះ   ឡុង  
ជិន  ល្អ ទាត់  និង ជង្គង់  ខណៈ   សុខ សាវិន  មាន 
បេៀប ផ្នេក កណា្តាប់ ដេ» ។ 

ចំណេក  ឡុង  ជិន បាន  បញ្ជាក់  ថ ៖ «ខ្ញុ ំសងេឃឹម 
ឈ្នះ ៧០ ភាគ រយ  ហើយ ៣នាក់ នេះ  ជួប ១ណា ក៏ 
បាន ដេរ  ពេះ សុទ្ធ តេ ខ្ញុ ំធ្លាប់ ឈ្នះ កន្លង មក» ។  
យ៉ាង ណា ក៏ បេកួតនេះ  គេ ផ្តាត អារម្មណ៍ ខ្លាងំ ទៅ 
លើ វត្តមាន  របស់ សុខ  សាវិន  និង  ជ័រ  ពៅ  ពេះ 
ជា មិត្ត ភក្ត ិ និង ធ្លាប់ ជា មិត្ត រួម ក្លបិ  ហេតុ នេះ បើ  ចាប់- 
ឆ្នាត ប៉ះ  គ្នា  មិន ដឹង ថ ពួក គេ វ៉េ គ្នា មេន ទេន  ឬ បេកួត 
បន្ធរូ ដេ  ដោយ មាន ការ យោគ យល់ គ្នានោះ ទេ ។ 

ចំពោះ បញ្ហា លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក គេប់ គេង កីឡាករ 
បេ កួត បេចំា សង្វៀន ថោន  និយយ ថ ៖ « សង្វៀន 
យើង  មាន ភាព លេបី លេបាញ  និង មាន ការ គំ ទេ   ដោយ- 
សារ តេ ការ  បេកួត  មាន តមា្លាភាព  ហើយ កីឡាករ 
ឡើង វ៉េ  មិន អាច បន្ធរូ ដេ ឱេយ គ្នា បាននោះ  ទេ ។  បន្ថេម  
លើ នេះ  សង្វៀន យើង  បាន ផ្តល់ តម្លេ ខ្លនួ បេ កួត  ខ្ពស់ 
សមរមេយ  អី៊ចឹង  បើ មើល ឃើញ មិន សេលួ  ហើយ 
ដស់ តឿន ទៅ មិន សា្តាប់  និង បណ្តេញ ចេញ មិន ឱេយ 
បេក់ តម្លេ ខ្លនួ តេ ម្តង»  ៕

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី១៤ ែខមករ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

សុខ សាវិន   ប្តេជ្ញា យកឈ្នះ   និង មាន មន្តេ ីជន់ ខ្ពស់ចំា លើក ទឹក ចិត្ត 

បេក្ខភាព ទាំង ៤នាក់ ដេល តេូវ បេកួត ដណ្តើម បេក់ លាន នៅ លើ សង្វៀន ថោន ថ្ងេអាទិតេយ នេះ។ រូប សហការី
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