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ស៊ីន សេដ្ឋស៊ជ្ឈតា សម្ពោធ 
បទចមេៀង ថ្មី បេថ្នា មិនចង់ 
ល្បីលើ គន្លង សិល្បៈកេម 
សេមលជីតា ...ទំព័រ ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត
Biden គេង ច៊ះ ហត្ថ- 
លេខ  លើ បទបញ្ជានៅ 
ថ្ងេ ដំបូង ចូលកាន់តំ ណេង 
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ ...ទំព័រ  ១២

អន្តរជាតិ
ទំហំ ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពុជា 
កូរ៉េ ធា្លាក់ ច៊ះ  ប៉៊ន្ដេ មាន- 
ក្ដី សង្ឃឹម ទៅ លើ  FTA 
ទ្វេ ភាគី   ...ទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច 

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រសដាក់ឱ្រយអនុវត្តយុទ្ធ-
សាស្ត្រការទូតស្រដ្ឋកិច្ច៣ឆ្នាសំម្រប់មន្ត្រីការទូតកម្ពជុាអនុវត្តនិងធ្វើពិពិធកម្មស្រដ្ឋកិច្ចការទូត

 នៀម   ឆៃង 
 
 ភ្នំ ពៃញ ៈ លោក រដ្ឋ មន្ត្រី ការ- 

បរទ្រស  ប្រក់   សុខុន  សម្ពោធ 
ដាក់ ឱ្រយ អនុវត្ត   យុទ្ធ សាស្រ្ត ការ 
ទូត ស្រដ្ឋ កិច្ច ឆ្នាំ ២០២១ - 
២០២៣  ដ្រល ផ្ដោត លើ វសិយ័ 
ចំនួន ៤   និង សៀវ ភៅ មុខ ម្ហូប   
« រស ជាតិ ន្រ អង្គរ »   ឬ   The 
Taste of Angkor  សម្រប់ 
មន្ត្រ ីការ ទតូ កម្ពជុា  អនវុត្ត នងិ ធ្វើ 

ពិពិធ កម្ម ស្រដ្ឋ កិច្ច  ឱ្រយ លើស ពី 
ការ ធ្វើ ការ ទូត តាម ប្រប ប្រព្រ ណី ។ 

   ថ្ល្រង ក្នងុ ពធិ ីដាក ់ឱ្រយ អន ុវត្ត នវូ 
យុទ្ធ សាស្ត្រ ន្រះ កាល ពី ថ្ង្រទី 
១៨  ខ្រ មករា  លោក  ប្រក់  
សុខុន  បាន បញ្ជាក់ ថា  យុទ្ធ- 
សាស្ត្រ  ការ ទូត ស្រដ្ឋ កិច្ច ន្រះ 
ផ្ដោត លើ គោល ដៅ ធំៗ  ចនំនួ ៤  
រួម មាន  ការ ជំរុញ ពាណិជ្ជ កម្ម 
អន្តរ ជាតិ,   ការ ទាក់ ទាញ  ការ- 
វិនិ យោគ ទុន ផ្ទាល់ ពី បរទ្រស, 

ការ លើក កម្ពស់ វិស័យ ទ្រស- 
ចរណ៍  និង ការ ជំរុញ ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរ វប្របធម៌  បូក រួម  ទាំង ការ ផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយ ពី មុខ ម្ហូប ខ្ម្ររ ផង ដ្ររ។   
យុទ្ធ សាស្ត្រ ន្រះ ត្រូវ បាន តាក់- 
ត្រង ឡើង អស់ រយៈ ព្រល ជាង 
២ ឆ្នាំ ។ 

 ការ អនុ វត្ត យុទ្ធ សាស្ត្រ ន្រះ  
ក្រសងួ ការ បរទ្រស  ដើរ ត ួជា អ្នក- 
សម្រប សម្រលួ   នងិ ជរំញុ យន្ត- 
ការ ដ្រល មាន ស្រប់  ដើម្របី ទាក់- 

ទាញ ការ វិនិ យោគ ទុន ផ្ទាល់ ពី 
បរទ្រស  ជំរុញ ឱ្រយ មាន កំណើន 
ន្រ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្រ ភាគី  
និង ពហុ ភាគី  និង ទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវ ទ្រស ចរតាម រយៈ ការ- 
ពង្រឹង តម្ល្រ វប្របធម៌ ខ្ម្ររ នៅ ក្រ 
ប្រទ្រស។  ក្រសួង ក៏ ជា អ្នក- 
អភិវឌ្រឍ ន៍ធន ធាន អ្នក ការ ទូត 
ជំនាន់ ថ្មី ប្រកប ដោយ វិជា្ជា ជីវៈ  
សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ សកម្ម ការ ពារ   
និង លើក ស្ទួយ ផល ប្រយោជន៍ 

ជាតិ លើ គ្រប់ វិស័យ។ 
  លោក   មាន ប្រ សាសន៍ ថា៖    

« ក្រសងួ ការ បរ ទ្រស បាន ប្ត្រជា្ញា 
រៀប ចំ តាក់ ត្រង នូវ យុទ្ធ សាស្ត្រ 
ការ ទូត ស្រដ្ឋ កិច្ច ន្រះ   ដើម្របី ជា  
ត្រ ីវសិយ័ ក្នងុ ការ ពង្រងឹ ប្រសទិ្ធ- 
ភាព ការ ងារ ផ្ន្រក ការ ទូត ស្រដ្ឋ កិច្ច  
និង ដើម្របី ចូល រួម ជា វិភាគ ទាន 
ពង្រឹង ចន្ទល់ កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច  
កាត់ បន្ថយ ការ ពឹង ផ្អ្រក លើ 
ជំនួយ ពី ខាង...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ដំណំា ឈូក 

កសិករ  ប្រះ ផ្ល្រ ឈូក នៅ ក្នុង ចមា្ការ របស់ គាត់ ស្ថិត នៅ ស្រុក ល្វាឯម ខ្រត្តកណ្ដាល  កាលពីថ្ង្រទី ១៥ ខ្រ មករា ឆ្នាំ២០២១។បើ-  
តាម ប្រជាកសិករ  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  គាត់ និង ប្រជាកសិករ ដទ្រ ផ្រស្រងទៀត លក់ គ្រប់ ឈូក ទុំ ដ្រល ហាល ស្ងួត ទៅឱ្រយ ឈ្មួញ កណ្ដាល     
តម្ល្រ ៤ ០០០រៀល  ក្នុង ១ គីឡូក្រម ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

រដា្ឋាភិបាល:បំណុល
សាធារណៈរបស់
កម្ពជុានៅក្នងុកម្រតិ
អាចគ្របគ់្រងបាន

និស្រសិតចុះឈ្មោះ
សិក្រសានៅតាមគ្រះឹ-
សា្ថានឧត្តមសិក្រសា
ក្នងុឆ្នាំថ្មីន្រះធា្លាក់ចុះ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់  នៅ 
ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
បាន ឱ្រយ ដឹងថា បំណុល សាធា- 
រណៈរបស់  ប្រទ្រស កម្ពុជាស្ថិត 
នៅ  កម្រិត ដ្រល អាច គ្រប់គ្រង 
បាន និង បន្ត មានឱកាស មួយ- 
ចំនួន សម្រប់ ការបង្កើន ការខ្ចី 
សម្រប់ តម្រូវការ អភិវឌ្រឍ ប្រ-
ទ្រស  ប្រសិនបើ ចាំបាច់ ។ 

Moody ដ្រល ជាទ ីភា្នា ក ់ផ្ដល ់
ចំណត់ថា្នាក់ អន្តរជាតិ កាលពី 
ថ្ង្រទ ី១២ ខ្រមករា បានច្រញចក្ខ-ុ 
វិស័យរ បស់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  និស្រសិត ចុះ ឈ្មោះ 
សកិ្រសា នៅ តាម គ្រឹះ សា្ថាន ឧត្ដម- 
សកិ្រសា ក្នងុ ឆ្នា ំសកិ្រសា ថ្មនី្រះ  មាន- 
ការ ធា្លាក ់ចុះបើ ធៀប  ទៅ នងឹឆ្នា-ំ 
សិក្រសា មុន ៗ  ដ្រល ការ ធា្លាក់ ចុះ 
ន្រ ចំនួន និស្រសិត ចុះ ឈ្មោះ ចូល 
រៀន ន្រះត្រវូ បាន អ្នក នៅ ក្ន ុង  
វសិយ័ អប ់រ ំ បន្ទាស  ទៅ លើ ការ- 
រីក រាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១ ៩ ។

   លោក  ហ្រង វ៉ាន់ដា ប្រធាន  
ក្រុម ប្រឹក្រសា ...តទៅទំព័រ  ២

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ: មន្ត្រី ជំនាញ ន្រ អគ្គ - 
ស្នងការ នគរបាល ជាតិ បាន 
ប្ដ្រជា្ញា ធ្វើ ការ រតឹបន្ដងឹ ការ គ្រប ់គ្រង 
អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះ និង បង្ក្រប ការធ្វើ 
ចរាចរ ណ៍ អាវុធ ដោយ ខុស ច្របាប់ 
ដើម្របី រក្រសា សន្ដិ សុខ សុវត្ថិ ភាព 
និង សណ្ដាប់ ធា្នាប់ សង្គម ខណៈ 
ទា ំង មន្ត្រ ីនងិ សង្គម សុវីលិ ព្រយួ- 
បារម្ភ ពី ការផ្ទុះ ហិង្រសា ដោយ ប្រើ - 
ប្រស ់អាវធុ ជាត ិផ្ទុះ បាញ ់សមា្លាប ់
ឬ បង្ក របួសសា្នាម ជា ញឹកញាប់ 
ក្នុង រយៈព្រល ចុងក្រយ ន្រះ។

អំពើហិង្រសា ដោយ ការប្រើ ប្រ ស់   
អាវុធជាតិផ្ទុះ  បាន កើត ឡើង ជា  - 
ច្រើន ករណី  នា ព្រល ថ្ម ៗី  ន្រះ  ដោ យ  
ករណ ីភាគច្រើន កើតច្រញព ីភ្លើង 
ប្រ ចណ្ឌ  ប្ដី ប្រព ន្ធ...តទៅទំព័រ ៧

មន្ត្រីប្ត្រជា្ញារឹតបន្តងឹការ
គ្រប់គ្រងអាវុធបន្ទាប់
ពីមានការប្រើអាវុធ
បាញ់សា្លាប់ញឹកញាប់
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តពីទំព័រ ១...ភិបាល សមាគ ម 
គៃឹះ ស្ថាន ឧត្ដម សិកៃសា កម្ពុជា 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពីមៃសិល - 
មិញ ថា ចាប់ តាងំ ពី ជំងឺ កវូដី ១ ៩ 
បាន រីក រាល ដាល មក ដល់ បៃទៃ ស  
កម្ពជុា  នសិៃសតិ   ដៃល សកិៃសានៅ 
ស កល  វិទៃយាល័យ និង វិទៃយា ស្ថា ន  
វ៉ាន់ដា របស់ លោក ផ្ទាល់  បា ន 
ឈប់ មក បង់ បៃក់ បន្ត ការ សិ កៃសា 
ក្នងុ ឆ្នាសិំកៃសា ជាបន្ត បន្ទាប់  ហើ យ 
សមៃប់ ឆ្នាំសិកៃសា ថ្មីនៃះ  មាន 
សិសៃស ចាស់  បាន  មក បន្ត ការ- 
សិកៃសា  បៃមាណ  ៤០ ភាគ រយ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« នៅ វិទៃយា ស្ថា ន 
ខ្ញុំ  និសៃសិត តៃូវ ចូលរៀននៅ ថ ្ងៃ 
ស្អៃក ខាន ស្អៃក នៃះ ហើ យវគ្គ- 
សិ កៃសា ដំបូង មាន សិសៃស ចុះ ឈ្មោះ 
ចូល រៀន បៃមាណ ៦០ ភាគ- 
រយ ប៉ុណ្ណោះ  បើធៀប នឹង ឆ្នាំ 
សិកៃសា មុន ពៃល ការ រីក រាល ដា ល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។ បើ តាម លោក 
ហៃង វ៉ាន់ដា វិទៃយាស្ថាន របស់ 
លោក កាលពី មុន ពៃល ការ រីក- 
រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ សមៃប ់ 
ឆ្នា ំសិកៃសា ថ្ម ី វគ្គ ដំបូង មាន និសៃសិ ត 
ចុះ ឈ្មោះ ចូលរៀន  បៃមាណ    
១ ៥ ០០នក់។ បើ បូក រួម នឹង 
ការ ចលូរៀន វគ្គ បន្ត បន្ទាប ់ទៀត 
អាច មាន  និសៃសិត ចុះ ឈ្មោះ ចូល- 
រៀន បៃមាណ ៣ ០០០ នក់ ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ឥឡូវ យើ ង 
ឃើញ ថា ថ្ងៃចូលរៀន វគ្គ ដំបូង  
មាន សិសៃស ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន 
មា ន ចំនួនមិន ដល់១ ០០០ ន ក់ 
ផង។ សកល វិទៃយា ល័យ ផៃសៃង ៗ    
ទៀតបើតាម ខ្ញុ ំសក សួរ ទៅ  ចំនួ ន 
និសៃសិតមក  ចុះ ឈ្មោះ សិកៃសា មា ន 
តិច ជាង ខ្ញុំ ផង ។ បញ្ហា នៃះបាន 
ប៉ះពាល ់ទាងំ អសគ់្នា យើង មនិ 

អាច បន្ទាស អ្នក ណា បាន ទៃ គ ឺ 
បន្ទាស វិបត្ដ ិជំងឺ កូវីដ ១៩ តៃម្ដ ង » ។ 

បើតាមលោក វ៉ានដ់ា នសិៃស ិត   
មក បន្ត ការ សិកៃសា មហា វិទៃយា ល័ យ 
នៅ ភ្នំពៃញបៃមាណ ៨០ ភាគ - 
រយ ពួកគៃ មក ពី ជន បទ  គឺ មិន- 
មៃន ជាអ្នក រស់ នៅ ភ្នំពៃញ ទៃ ។  
លោក ថ្លៃង ថា   នៅពៃល  នសិៃសតិ 
ឡើង  មក បន្ត ការ សិកៃសា ពួកគៃ 
តៃូវ រកជួល  ផ្ទះ ស្នាក់ នៅ ដើមៃបី 
សិកៃសា  បណ្ដើ រស្វៃង រក ការងារ ធ្វើ 
បណ្ដើររក បៃក់ មក បង់ ថ្លៃ សិកៃសា 
និង ការ ចំណាយ ផៃសៃង ៗ  ទៀត  ។ 

លោក សៃ ីរដា្ឋា ពទុ្ធកិា បៃធាន 

ការិយា ល័យ ទំនក់ ទំនង ស ធា  - 
រណៈ នៃ សកល វិទៃយាល័យ អន្តរ- 
ជាតិ ផរា៉ាហ្គនថ្លៃង កាល ពី មៃសិ ល   - 
មិញថា ចំនួន សិសៃស មក  ចុះ ឈ្មោះ 
ចូល រៀន ក្នុង ឆ្នាំ សិកៃសា ថ្មី  ដៃល  
ចាប ់ផ្ដើម ចលូរៀន នៅថ្ងៃទ ី១៨ 
ខៃ មករា មៃសិល មញិ  បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ មុន គឺ មាន ចំនួន បៃហាក់ - 
បៃហៃ លនឹង ឆ្នា ំមុន ដៃរ  ។ លោ ក -  
សៃី  បញ្ជាក់  ថា ៖«ហើយ យើង 
សងៃឃឹម ថា  អាច នឹង មាន ចំនួន 
ចៃើន ជាង ឆ្នាំ មុន ទៀត  ទមៃំ 
ដល ់ថ្ងៃ  បទិ ការ ទទលួ ចុះ ឈ្មោះ 
ចូលរៀន   »។ 

លោកសៃ ីពទុ្ធកិាថា បច្ចបុៃបន្ន 
សកល វិទៃយា ល័យ អន្តរ ជាតិ 
ផរា៉ាហ្គន មាន កម្មវិធី សិកៃសា 
ថា្នាក់ បរិញ្ញាបតៃ និង ថា្នាក់ អនុ - 
បណ្ឌិត។ សមៃប់ ថា្នាក់ បរិញ្ញា - 
បតៃមានមុខ  ជំនញ សិកៃសា 
ចំនួន ៩សមៃប់ សិសៃស ជៃើ ស- 
រីស បន្ត ការ សិកៃសា ។  សមៃប់ 
សិសៃស ថ្មី ដៃល ទើប  ចូលរៀន 
វគ្គដំបូង នៅ ថ្ងៃទ ី១៨ ខៃ មករា 
សក ល វិទៃយា ល័យ ក៏នៅ តៃ បន្ត 
ទទួល សិសៃស  ថ្មី ចុះ ឈ្មោះ ចូល- 
រៀន  ផង ដៃរ ។

លោក រស់ សុវចា អ្នក នំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំថ្លៃង ពីមៃសិល - 
មិញ ថា នយកដា្ឋាន ឧត្តម សិ កៃសា 
ដៃល ជា សៃន ធិការ នៃ កៃសួង 
អប់រំ បាន បញ្ជូន  បញ្ជី បៃក្ខ ជន  
ដៃល បាន ដាក់ ពា កៃយ ស្នើ សុំអា - 
ហារូប ករណ៍សិកៃសា  ថា្នាក់ បរិញ្ញា - 
បតៃ ឆ្នាំ សិកៃសា ២០២០-
២០២១  នៅ  តាម គៃឹះ ស្ថាន 

ឧត្តម សកិៃសា  ដៃល បៃក្ខ ជន បាន 
ស្នើ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«គៃឹះ- 
ស្ថាន ឧត្តម សិកៃសា សធារណៈ 
និង ឯក ជន ទាំង ៣៩  ដៃល 
បាន ផ្តល់ អាហា រូប ករណ៍ ជាង 
៩០០០កន្លៃង នឹង ពិនិតៃយ សំណើ  
សំុអាហា រូបករណ៍ របស់ បៃក្ខ ជ ន  
តាម នីតិ វិធី របស់ គៃះឹ ស្ថាន ឧត្ត ម  - 
សិកៃសា នីមួយៗ »។

លោក បណ្ឌិត  ឈត  ប៊ុន ថង   
បៃធាន នយក ដា្ឋាន ទំនក់ ទំន ង  
វបៃប ធម៌  អប់រំ  និង ទៃសចរណ៍  
នៃ វិទៃយា ស្ថាន ទំនក់ ទំនង អន្តរ- 
ជាតិ នៃ កម្ពុជា  នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយ - 
សភា កម្ពុជា   បាន សង្កៃតចំនួន  
សកល វិទៃយា ល័យ  និង វិទៃយា ស្ថា ន  
សមៃប់ ផ្ដល់ ការ សិកៃសា ដល់ 
សិសៃស កមៃិត មហា វិទៃយា ល័យ  
គមឺាន ចនំនួ ចៃើនលើ ស ពចីនំនួ 
និសៃសិត  ដៃល តៃូវ ចូល សិកៃសា ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«បើទោះ បជីា 
គ្មោន ការ វយ លុកនៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩នៃះ កដ៏ោយក ៏ចនំនួ នសិៃស ិត  
ចុះឈ្មោះ ចូលរៀន នៅ តាម ស - 
ក  ល វិទៃយា ល័យ តិចឬ ចៃើនក៏មា ន  
ការ ថយចុះដៃរ  ពៃះតៃ សលា 
រៀន ចៃើន លើស ចំនួន សិសៃស »។

លោក  ប៊នុថង  លើក ឡើង ថា  
ពៃះ តៃ វិបត្ដិកូវីដ ១៩ ស្ថាន - 
ភាព គៃួសរ របស់ សិសៃសក៏មាន 
ការ លំបាក ដូច្នៃះ សកល វិទៃយា - 
លយ័ ឬ វទិៃយា ស្ថាន  គរួ បញ្ចុះ តម្លៃ 
សិកៃសា នៅ ក្នុង កមៃិត ណា មួយ  
ដើមៃបី អាច ឱៃយ សិសៃស បន្ត ការ- 
សិកៃសា បាន ។

បើ តាម កៃសួង អប់  រំ  សិសៃស 
ដៃល តៃូវ បាន ឱៃយ  ជាប់  បាក់ ឌុប 
ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
សិកៃសា ២០១៩-២០២០  មាន 
បៃមាណ ជិត ១២ មុឺន នក់ ៕ 

មុំ គន្ធា

បន្ទាយមានជ័យៈ ស្នងការដា្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត បន្ទាយ មានជ័យ  បាន ដាក់ បទ- 
បញ្ជា  ទៅ សមត្ថកចិ្ច កៃម ឱវទ នៅទទូាងំ 
ខៃត្ត  ឱៃយធ្វើការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅ ដល់ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ទាំងអស់ មិន ឱៃយ លៃង គៃឿងផ្ទុះ  
ដូចជា ផវ  កាំជៃួច ជាដើម ក្នុង ពិធី បុណៃយ 
ចលូ ឆ្នាថំ្ម ីបៃពៃណ ីចនិ នងិ វៀត ណាម  ដៃល 
នងឹ បៃពៃតឹ្ត ទៅ រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ  គ ឺព ីថ្ងៃទ១ី២  
ដល់ ១៤  ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២១។

លោក សទិ្ធ ិឡោះ  ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត-  
បន្ទាយ មានជ័យ  បាន ណៃនំ ដល់ បណា្ដា- 
អធកិារ កៃងុ  សៃកុ ទាងំអស ់ក្នងុ ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មានជ័យ  តៃូវ អប់រំ  និង បៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ 
ទាងំអស ់ ក្នងុ ឱកាស ចលូឆ្នាថំ្ម ីបៃពៃណ ីចនិ  
នងិ វៀត ណាម  ដោយ ហាម លៃង ផវ  រសំៃវ  
និង ដុត កាំជៃួច គៃប់ បៃភៃទ ជាដាច់ ខាត។ 
នគរបាល ចំណុះ ស្នងការដា្ឋាន  តៃូវ ចុះ- 

បង្កៃប  និង ហាម ដាច់ខាត នូវ ការនំ ចូល 
រំសៃវ ភៃរវកម្ម គៃប់ បៃភៃទ  ហើយ តៃូវ ចុះ- 
ណៃនំ ដល់ អាជីវករ  តាម ផៃសារ នៅ តាម- 
មូលដា្ឋាន របស់ ខ្លួន  អំពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ 
រំសៃវ និង កាំជៃួច ដៃលជា អាវុធ មួយ បៃើ 
ខុស អាច ធ្វើឱៃយ មនុសៃស ស្លាប់។

លោក សិទ្ធិ ឡោះ  បញ្ជាក់ថា ៖«មន្តៃី- 
នគរបាល ជំនញ  តៃូវ ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ 
អប់រំ  ឱៃយបាន សុីជមៃ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
គៃប់ សៃ ទាប់ វណ្ណៈ  ឱៃយយល់ ដឹង អំពី ទង្វើ 
ខសុ ចៃបាប ់ ព ីការតាងំ លក ់នំចលូ  ការចៃក- 
ចាយ ផវ  កាំជៃួច គៃប់ បៃភៃទ»។

អ្នក នពំាកៃយ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុ លោក ឃាង 
ភារមៃយ បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ  ថា  
គណៈបញ្ជាការ ឯក ភាព ខៃត្ត នឹង ធ្វើ ការ- 
បៃជុំ នៅ មុន ពិធីចូល ឆ្នាំ បៃពៃណីចិន  ដើមៃបី 
ដាក់ ចៃញ នូវ គោលការណ៍ ណៃនំ ខ្លះ ក្នុង 
ពិធីបុណៃយ ចូល ឆ្នាំចិន ខាងមុខ នៃះ។

លោក បៃបថ់ា ៖«ឥឡវូ នៃះ ទើប តៃ ពាក-់ 

កណា្ដាល ខៃ មករា នៅឡើយ  យើង រងច់ា ំមើល   
ចូល ដល់ កុម្ភៈ សិន។  រង់ ចាំ ការ បៃជុំ របស់ 
គណៈ បញ្ជាការ ឯក ភាព ខៃត្ត សិន  ថា  តើ  
នឹង មាន ការ ដាក់ គោល ការណ៍ ណៃនំ 
យា៉ាង ណា នះ  ខ្ញុំ នឹង ជមៃប ជូន បន្តទៀត  
ដោយ សរ ពៃលនៃះ យើង មិន ទាន់ មាន 
គោលការណ៍ ណៃនំ អី នៅ ឡើយ ទៃ»។

បើ តាម មន្តៃ ីនពំាកៃយ របូនៃះ  ការ បៃជុអំាច 
នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ២ សបា្តាហ៍  មុន ចូល ឆ្នាំ ចិន  
ដៃល អាច នងឹ មាន ការដាក ់នវូ ផៃនការ ការ- 
ពារ  ក៏ដូចជា ការ រៀប ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ ផៃសៃងៗ 
សមៃប់ ពិធិបុណៃយ ចូលឆ្នាំ ចិន នៃះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«រដ្ឋ បាល ខៃត្ត  នឹង មាន 
ការ ចៃញ ជាលខិតិ ជនូ ដណំងឹ ឱៃយមាន ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អ្វី  ដៃល នឹង តៃូវ 
ហាម ឃាត់ ឬ មិន ឱៃយ ធ្វើ នៅ ក្នុង ពិធី នៃះ»។

ជារៀង រាលឆ់្នា ំ រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ 
តៃងតៃ ហាម ដាច ់ខាត មនិ ឱៃយ មាន ការ ដតុ- 
ផវ  កាជំៃចួ  ឬ  បង្ក សឡំៃង ផ្ទុះ គៃប ់បៃភៃទ 

ក្នុង ឱកាស ពិធីបុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃណី 
ចនិ  នងិ វៀត ណាម។  អ្នក នពំាកៃយ រដ្ឋ បាល 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  លោក ម៉ៃត មាសភក្តី  
បៃបភ់្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពមីៃសិលមញិ ថា  សលា- 
រាជ ធានីភ្នំពៃញ នឹង មាន សៃចក្តី ណៃនំ 
ទៅដល ់បៃជា ពល រដ្ឋ ទាក ់ទងនងឹ ការបៃរព្ធ   
ពធិ ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ីបៃពៃណ ីចនិ  នងិ វៀត- 
ណាម នៅ ពៃល ខាង មុខ នៃះ។

កាល ព ីបណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ីបៃពៃណ ីចនិ នងិ 
វៀត ណាមឆ្នាំ មុន  លោក ឃួង សៃង  
អភបិាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ បាន  ណៃន ំដល ់
មន្ទីរ  អង្គភាព  ខណ្ឌ  សងា្កាត់  សមាគម  
កៃុម  ហ៊ុនឯក ជន  អង្គការកៃ រដា្ឋាភិបាល  
នងិ សធារណជន ក្នងុ រាជ ធានភី្នពំៃញ  មនិ 
ឱៃយ មាន ការ ដុត ផវ  កាំជៃួច  ឬ សំឡៃង ផ្ទុះ 
ណាមួយ ឡើយ។ ហាម លៃង លៃបៃង គៃប់ 
បៃ ភៃទ ដៃល មាន លក្ខណៈ សុសីង  នងិ ហាម   
រាល ់ការហៃ កៃបួន ផៃសៃងៗ ទាងំបៃប សស ន    
ឬ បៃពៃណី  ដៃល គ្មោន ការ អនុញ្ញាត៕

និស្សិតចុះឈ្មោះសិក្សានៅតាមគឹ្ះស្ថានឧត្តមសិក្សា...

អាជ្ញាធរខ្ត្ត-កុ្ងប្បម់ន្ត្ក្ីមឱវាទឱ្យណ្នំាពលរដ្ឋកំុបង្កសំឡ្ងផ្ទះុអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាចិំន

ទិដ្ឋភាព សាកល វិទ្យា ល័យ ជាតិ គ្ប់ គ្ង ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នព្ំញ   ។ រូបថត សកល វិទៃយា ល័យ ជាតិ គៃប់ គៃង 

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី:  កៃសួង បរិ ស្ថាន 
និង អង្គ ការ មូល និធិ សកល 
សមៃប់ អភិ រកៃស ធម្ម ជាតិ (WWF)
បាន  និង កំពុង រៀបចំ ផៃន ការ- 
សៃវ ជៃវ ពសី ត្វ កៃពើ ភ្ន ំនៅ តាម 
ដង ទន្លៃ សៃ ពក  ក្នងុ តបំន ់ដៃន- 
ជមៃ កសត្វ ពៃ សៃ ពក ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ដើមៃបី ងាយ សៃួល 
ដាក់ យន្ត ការ អភិរកៃស អមៃបូរស ត្វ 
កៃពើ ភ្ន ំ ដៃលកំពុង ទទួល រង ការ- 
គំរា មកំ ហៃ ង  ។

កញ្ញា MilouGroenenberg 
បៃធាន ផ្នៃក សៃវ ជៃវ  នងិ តាម- 
ដាន ជីវច មៃុះ នៃ អង្គការ WWF 
បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១៧ ខៃ មករា 
ថា  អង្គការ WWF និង កៃសួង 
បរិ ស្ថាន កំពុង រៀបចំ ផៃន ការ- 
អភិ រកៃស សត្វ កៃពើ ភ្នំ  នៅដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ ពក។សមត្ថ- 
កិច្ច ធា្លាប់ បាន បង្កៃប បទ ល្មើស 
ទាក់ ទង នឹងការ បៃមូល ពង កៃពើ- 
ភ្ន ំនងិ បង្កៃប ការ នៃសទ ដោយ 
បៃើ ឧប ករណ ៍ខសុ ចៃបាប ់ជាចៃើន 
ករណី នៅក្នុង តំបន់ នៃះ។

កញ្ញា  បន្ត ថា កតា្តាគំរាមកំ ហៃង 
ដ៏ គៃះថា្នាក់ បំផុត របស់ កៃពើ ភ្នំ 
គជឺា ការ បៃមាញ ់យក សៃបៃក នងិ 
ការយក សច់ ធ្វើ អាជីវ កម្ម នន 
នៅ ក្នុង វិស័យ ម្ហូប អាហារ ការ- 
ចាប់ យកទៅដាក់ នៅ កសិ ដា្ឋាន 
ឯក ជន ដើមៃបី បងា្កាត់ ពូជ ធ្វើ អាជី វ- 
កម្ម និង ការ បង្កើត ទំនប់ វ រី អគ្គិ- 
សនី នៅ ខៃសៃទឹ ក ខាង លើ  ដូចជា  
សៃ សន ដន ស ហងុ នងិ ទនំប ់
មួយ ចំនួ នទៀ ត  ដៃល មាន ការ- 
បទិ ឬ បើក ទកឹ ធ្វើឱៃយ ទកឹ សៃក ចុះ 
ឬ ឡើង លឿន ។

កញ្ញា បញ្ជាក ់ថា៖«ដោយ សរ 
ចំនួន វ នៅស ល់ តិចតួច បំផុត 
ដូច្នៃះ យើង អាច ចាត់ ចូល ជា 
ចំណុច ដៃលមាន ហា និភ័យ ខ្ពស់- 
បំផុ ត ហើយ ងាយ នឹង ជិត ផុត- 
ពូជ បំផុត ដៃរ។ កតា្តា ទាំងនៃះ 
យើង កពំងុ រៀបច ំគមៃង សកិៃសា 
សៃវជៃវ ព ីពត័ ៌មា ន នងិ វ ត្តមាន 
របស់ វ ឱៃយបាន ជាក ់លាក ់ ហើយ 
យើង លើក បញ្ហា ទាំង នៃះ ទៅ 
ជជៃក ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ 
ដើមៃបី អភ ិរកៃស ឱៃយ មាន បៃសទិ្ធ ភាព 
ខ្ពស់  និង ទាន់ ពៃល វៃលា »។ 

បើ តាម កញ្ញា Milou សត្វ- 
កៃពើ ភ្ន ំនៅ កម្ពជុា ដៃល នៅសៃស - 
សល់ មានចន្លាះ ពី២០០  ទៅ 
៣០ ០កៃបាល នៅ ទូទំាង បៃទៃស។ 
ចំណៃក នៅ ក្នងុ...តទៅទំព័រ ៤

ក្សួងបរិស្ថាននិង
អង្គការWWFរៀប-
ចំស្វជ្វក្ពើ-
ភ្នំដើម្បីអភិរក្ស

បើ ទោះ បី ជា  គ្មាន ការ វាយ លុក  ន្ ជំងឺ កូវីដ១ ៩   
ន្ះ ក៏ ដោយ    ក៏ ចំនួន និស្សិត ចុះ ឈ្មាះ  ចូល រៀន  នៅ 
តាម សាកល វិទ្យា ល័យ  តិច ឬ ច្ើន  ក៏ មាន ការ ថយ- 
ចុះ  ដ្រ  ព្ះ ត្ សាលា រៀន ច្ើនលើស ចំនួន សិស្ស 
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  អង្គការ មលូ នធិ ិអាស៊ ី 
កៃម កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ ជា - 
មួយ កៃ៊ម ហ៊៊ន ស្មាត  បាន រៀប ចំ 
បង្កើត សៀវ ភៅ ក៊មារ  កៃម បៃ - 
ធាន បទ«តើ ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ៍ យ៉ា ង  - 
ណា? »  ដើមៃបី ផលិត សៀវ ភៅ 
កម៊ារ ចនំនួ ១០ ចណំង ជើង ផ្តោ ត   
លើ ការ យល់ ដឹង អំពី អារម្ម  ណ៍ 
និង ការ ឆ្លើយ តប របស់ ក៊មារនៅ 
ក្នងុ ស្ថាន ភាព ផៃសៃងៗ គ្នា  ពសិៃស 
ក្នងុ ពៃល រីក រាល ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩   ។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
ស្ដពីី ការ រៀបចំ បង្កើត សៀវភៅ នៃះ  
កាលព ី ថ្ងៃទ១ី៧  ខៃមករា   បញ្ជាក ់
ថា៖ «សៀវ ភៅ រឿង នងឹ ជយួ កម៊ារ 
ក្នុង ការ យល់ ដឹង  អំពី អារម្មណ៍  
និង ការ ឆ្លើយ តប »។   ក៊មា រ ចំាបា ច់  

តៃូវ យល់ ដឹង  និង ចៃះ គៃប់ គៃង 
អារម្មណ៍ របស់ ខ្លួន ជា ពិសៃស  
នៅ អឡំងុ ការ រាត តៃបាត ជា សកល  
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃល មិន ធា្លាប់ 
កើត ឡើង ពី ម៊ន មក ។  សៀវ ភៅ 
ទំាង នោះ នឹង បងា្ហាញ នូវ ស្ថាន ភា ព  
និង ចំណោទ បញ្ហា នានា  ដៃល 
ក៊មារ តូច អានអាច រៀន សូតៃ ស្វៃ ង - 
យល់ និង ធ្វើ កា  រ សមៃច ចិត្ត ក្នងុ- 
ការ ឆ្លើយ តប នៅ ក្នុង ស្ថាន ភាព 
ខ៊ស ៗ គ្នា ។   ការ យល់ ដឹង អំពី អារ ម្ម - 
ណ៍  និង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ស្ថា ន- 
ភាព ខ៊សៗ គ្នាគឺ ជា ចំណុច សំខា ន់   
នៃ ការ អភិ វឌៃឍ របស់ មន៊ សៃស  នងិ ការ- 
សិកៃសា រៀន សូតៃ របស់ ពួក គៃ ។

លោកសៃី  Meloney C. 
Lindberg  តំណាង បៃចំា បៃទៃ ស  
នៃ អង្គ ការមូ ល និធិអាស៊ី   ថ្លៃង ថា  
ការ យល់ ដឹង អំពី អារម្មណ៍  និង 

ការ ឆ្លើយ តប ក្នងុ ស្ថាន ភាព ខ៊ស ៗ   - 
គ្នារបស ់កម៊ារ   មាន សមត្ថ ភាព ៥ 
ធំៗ  ដៃល ទាក់ ទង គ្នា  រួម មាន 
សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ យល់ ដឹង អំពី 
ខ្លនួ ឯង ការ គៃប ់គៃង ខ្លនួ ឯង  ការ-  
យល់ ដឹង អំពី សង្គម ជំនាញ ទំនា ក់ - 
ទនំង  នងិ ការ សមៃច ច ិត្ត បៃកប- 
ដោយ ទំនួល ខ៊ សតៃូវ ។ លោក- 
សៃ ីថ្លៃង ថា ៖« ដូច្នៃះ  គៃប់ ចំណង - 
ជើង នៃ សៀវ ភៅ រឿង សមៃប់ 
ក៊មារ ទំាង ១០គឺរួម បញ្ចលូ ចំណុ ច  
ទំាង នៃះ »។ លោក សៃ ីបាន ឧទា - 
ហរណ៍ បងា្ហាញ ពី រឿង ១ នៅក្នុង-  
ចំណោម រឿង ទំាង ១០ ដៃល បង្កើ ត - 
ឡើង គ ឺ រឿង «ខ្ញុខំា្លាច»បាន បងា្ហា ញ 
ពីក៊មារ មា្នាក់ ឈ្មាះ  ដារា៉ា  ដៃល 
មិន ហ៊ាន ទៅ សលា រៀន ដោយ 
ខ្លួន ឯង ។  ដារា៉ា  ទៅ សលា រៀន 
ជា  មួយ បង សៃ ីរៀង រាល់ ថ្ងៃ។  ប៊៉ន្តៃ 

ថ្ងៃ មួយ បង សៃី របស់  ដារា៉ា  ឈឺ 
ហើយ  ដារា៉ាមនិ មាន ភាព ជឿ ជា ក ់
ក្នងុ ការ ទៅ សលា រៀន ដោ យ  ខ្លនួ 
ឯង ឡើយ ។   ដារា៉ា  នយិយ៖«បង- 
សៃី មិន ទៅ សលា រៀន ជា មួយ 
ខ្ញុំទៃ ?  ច៊ះ បើ ខ្ញុំ ទៅ រៀន តៃ មា្នាក់ - 
ឯង  ហើយ ក្មៃង ផៃសៃង ទៀត នងឹ ធ្វើ 
បាប ខ្ញុ ំ? ច៊ះ បៃសិន បើ ខ្ញុ ំទៅ តៃ - 
មា្នាក់ ឯង  ហើយ ក្មៃង ផៃសៃង ទៀត 
ពៃួត គ្នា មក យក ល៊យ ឬ នំ របស់ 
ខ្ញុ?ំ  ប៉ន៊្តៃ ខ្ញុចំង ់រៀន ... ប៉ន៊្តៃ  ...»។ 
លោក សៃីបញ្ជាក់ ថា ៖«ដូច្នៃះ 
រឿង  នៃះ  នឹង ជួយ ក៊មារ ឱៃយ រំងាប់ - 
អារម្មណ៍ ភ័យ ខា្លាច របស់ ពួក គៃ  
ហើយ ជួយ ពួក គៃ ឱៃយ បង្កើត យ៊ទ្ធ - 
សសៃ្ត ដើមៃបី កសង ទំន៊ក ចិត្ត 
របស់ ពួក គៃ»។

បើតាម លោកសៃី Meloney 
C. Lindberg  ដើមៃប ីបងា្ហាញ ការ-  

យល់ ដឹង អំពី អារម្មណ៍  និងការ - 
ឆ្លើយ តប ក្នងុ ស្ថាន ភាព ខស៊ៗ គ្នា 
ឱៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ ដល់ អ្ន ក អាន  
នងិ លើក កម្ពស ់ការ ច្នៃ បៃឌតិ  នងិ 
ការ សៃមើល សៃមៃ អ្នក នពិន្ធ បាន 
បៃើបៃស់ តួ អង្គ  បច្ចៃក ទៃស និ ង  
វធិ ីសសៃ្ត ក្នងុ ការសរ សៃរ ថ្មីៗ  ន ិង  
ខ៊ស ៗ  គ្នាដើមៃបី ទាក់ ទាញ អ្នក អាន   ។

 លោក សៃី បាន ឱៃយ ដឹង ថា   ក្នុង 
ដំណើរ ការ ដំបូង នៃការ ផលិត 
សៀវ ភៅ ទំាង នៃះ  គមៃង  Let's 
Read  នៃ អង្គ ការ មូល និធិ អាស៊ី  
បាន  ជៃើស រីស អ្នក និពន្ធ ចំនួន 
១០ នា  ក់  ហើយ ផ្តល់ វគ្គ បណ្តះុ - 
បណា្តា ល ទៅ ដល់ ពួក គៃ  លើ ការ- 
សរសៃរ សៀវ ភៅ រឿង របស់ ក៊មារ ។  
អ្នកនពិន្ធ តៃវូ បាន គទំៃ  នងិ ណៃ- 
នំាពី ការី និព ន្ធ ក្នងុ សៃក៊ដៃល ពោរ - 
ពៃ ញ ដោយ បទ ពិសោ ធ និង 

ជំនាញ ខាង ផលិត សៀវ ភៅ ក៊មារ  ។
លោកគំ  ទីវា  បៃធាន ផ្នៃក កិច្ច - 

ការសធារណ ៈនៃ កៃម៊ ហ៊ន៊ ស្មាត  
បាន លើកឡើង ថា កៃម៊ ហ៊៊ន ស្មា ត  
ជឿជា ក់ ថា  អំណាន ជា ជំនួយ 
ជួយ ឱៃយ ក៊មារ អាច ស្វៃង យល់ 
អំពីសកា្ដា ន៊ពល របស់ ពួក គៃ ។  
ដូច្នៃះ ហើយ បាន ជា កៃម៊ ហ៊៊នស្មាត   
ធ្វើ កិច្ច សហ កា រ ជា មួយ អង្គការ 
មលូ នធិ ិអាស៊ ី ដើមៃប ីបង្កើន ទមា្លាប ់
ក្នុង ការអាន ក្នងុ ចំណោម ក៊មារ 
កម្ពុ ជា  តាម រយៈ កម្ម វិធី ផលិត 
សៀវ ភៅ នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖« តាម រយៈ 
សច់ រឿង រប ស់ តួអង្គ នៅ ក្នងុ សៀ វ-  
ភៅ រឿង  ក៊មារ អាច ចៃះ សមៃប ខ្ល ួន   
ក្នុង សហគមន៍ របស់ គត់ ហើយ 
ក៏ដូច ជាកា រគៃប់ គៃងអា រម្មណ៍ 
អវិ ជ្ជ មា ន របស់ ខ្លួនផ ង ដៃរ »៕

នៅ សុី វុត្ថា

ពេះ វិហារ ៈ រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា  
កម្ព ុជា បាន ដាក់ ចៃញ ផៃន ការ 
រៀបចំ បៃកា្លាយ តំបន់ ឧទៃយាន រាជ- 
បណ្ឌ ិតៃយ  សភា កម្ពជុាតៃ ជោ សៃន- 
ឫ សៃសី តៃបឹ ស្ថតិ នៅក្នងុ សៃក៊ ឆៃប 
ធ្វើ ជា កន្លៃង សិកៃសា សៃវជៃវ  
សមៃប់ធ្វើ ស រណា បញ្ចប់ ថា្នាក់ 
អន៊ បណ្ឌិត និង បណ្ឌិត និង បៃ - 
កា្លាយ ឧទៃយាន  នៃះ ឱៃយ ទៅ ជា  តំបន់ 
ទៃស ចរណ៍ ធម្ម ជាតិ។

ក្នងុ ស ន្នសីិទ សរព័ត៌ មាន កា ល  
ពី មៃសិល មិញ លោក ស៊ខ ទូច 
បៃធាន រាជបណ្ឌិត ៃយសភា កម្ពុជា 
បាន  ថ្លៃង ថា និសៃសិត ដៃល បញ្ចប់ 
ការសិកៃសា  នៅ រាជបណ្ឌិតៃយ សភា 
កម្ពជុាគឺ តៃវូ ធ្វើ សរ ណា ឬ និក្ខៃ ប-  
បទបញ្ចប់ ការ សិកៃសា ហើយ ឧទៃយា  ន  
តៃ ជោសៃនឫ សៃសី តៃឹប នៃះ ជា 
កន្លៃង ធ្វើការ សិកៃសា សៃវជៃវ 
និង ចង កៃង ឯកសរ ផៃសៃងៗ។

និសៃសិតនឹងតៃូវ សិកៃសា ទៅលើ  
ប ច្ចៃ ក ទៃស ដំា ដ៊ះទីផៃសារ និងការ - 
កៃ ច្នៃ ជាដើម នៅ ក្នុង ឧទៃយាន នៃះ 
ដៃល កន្លង មក  រាជបណ្ឌតិៃយ សភា 
កម្ពជុា មនិ ដៃល បានធ្វើ ការ ស ិកៃសា  
សៃវជៃវ  ទៅ  លើ បញ្ហា នៃះ នោះ 
ទៃ  ហើយ កាលពី ពៃល ថ្មីៗនៃះ 
មា  ន បញ្ហា ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការផលតិ 
ពង ទា បាន ហើយ ប៉៊ន្តៃមិនអាច 
រក ទីផៃសារ ឬកៃច្នៃ ទៅជា អ្វី បាន 
ដៃល នៃះ គឺជា កំហ៊ស របស់ រាជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា ដោយ មិន បាន 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ។

លោក  បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ដើមៃបី 
សរសៃរ សៀវភៅ មួយ  ការពិត 
យើង តៃូវការ ពិសោធ ឬ តៃូវការ 
ឃើញមនិមៃន សរសៃរ ចម្លង ព ីគៃ  
កូ ពី ពី គៃ ទៃ ហើយ សមៃបូរ ណាស់ 
កូ ពី ពិសៃស អ្នក សរសៃរ បណ្ឌិត 
ហ្នឹង។ អ្នករៀន ថា្នាក់បណ្ឌិត  នៅ 
រាជ បណ្ឌតិៃយ សភាផ្នៃក កសកិម្ម បើ   
នយិយ ព ីពៃទៃយ សត្វ តៃវូ ទៅ ហ្នងឹ 
និយយ ពី បរិស្ថាន តៃូវ ទៅ ហ្នឹង  
អត់  មាន សរសៃរ កូ ពី ពី គៃ តទៅ - 
ទៀត ទៃ»។ លោក បន្តថា៖«យើង 
ចង់ បៃកា្លាយ តំបន់ នៃះ  ទៅជា 
ទីតំាង ដ៏ ធំ មួយ ដើមៃបី ធ្វើការ សិកៃសា 
រួមមាន កសិកម្ម បរិស្ថាន ទៃស- 
ចរណ៍ និង សង្គមដោយ ឱៃយ ពល រដ្ឋ 
លៃង កាប់ ឈើនិង យក ទៃសឹ្ត ីផៃសារ  - 
ភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង អន៊វត្ត ជាក់ ស្តៃង »។ 

កៃពី ការរៀបចំ ឱៃយ  កា្លាយ ជា 
កន្លៃង សិកៃសាសៃវ ជៃវនិង ចង កៃ ង 
ឯកសរ ផៃសៃងៗ ឧទៃយាន រាជ បណ្ឌ ិតៃយ 

សភា កម្ពុជា តៃ ជោសៃនឫ សៃសី- 
តៃឹប ក៏ នឹង រៀបចំ ឱៃយទៅជា តំបន់ 
ទៃសចរណ៍ ដ៏ ទាក់ទាញនិង លម្ហៃ  - 
កាយ  សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ 
និង អន្តជាតិ ដើមៃបី ផ្តល់ ការងារ 
នងិ ចណំលូ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ ដើមៃបី ក៊ំឱៃយ ពួកគត់  
បន្ត កាប់ បំផ្លាញ ដើម ឈើ ឬ យក 
ឈើ ធ្វើ អា ជីវក ម្ម។ 

លោក សខ៊ ទចូ  បាន បញ្ជាកថ់ា 
សមៃប់ ការរៀប ចំនៃះ លោក 
បាន ផ្តោតទៅលើ ទៃសចរណ៍ 
មួយចំនួន  រួមមាន ទៃសចរណ៍ 
បរិស្ថាន វបៃបធម៌ ផលិតផល កសិ - 
កម្ម សិបៃប និមិត្តនិង រៀបចំ ឱៃយ មា នផ្ទះ 
សមៃប់ លម្ហៃ អារម្មណ៍ សមៃប់ 
មន៊សៃស ចា ស់ ដៃល អាចឱៃយ ពួក- 
គត ់ ស្តោប ់សឡំៃង សត្វ ស្លាប  នងិ 
ទសៃសនា ពៃ  ឈើ នៅ ក្នងុ តំបន់ នៃះ ។ 
នាពៃល ប ច្ចបុៃប ន្ន នៃះ លោក កពំង៊ 
តៃ ស្វៃងរក អ្នក វិនិយោគ ដើមៃបី 

បៃកា្លាយ ឱៃយ តំបន់ នៃះ ជា តំបន់ 
ទៃស ចរណ៍ ប៉៊ន្តៃ ការវិនិ យោគ 
នៃះ គឺមិន ឱៃយមាន ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដល ់ដើមឈើ ឬ ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ 
នៅក្នុង ពៃ នោះទៃ។

លោក ឡោ ចាន ់មន្តៃ ីសមៃប- 
សមៃួ ល សមាគមអាដ ហ៊កខៃ ត្ត 
ពៃះវិហរ បាន សម្តៃង ការគំទៃ   
ចពំោះ ផៃនការ នៃះ  ដោយ លោក 
ថា  តំបន់ នៃះ មាន សកា្តោន៊ពល 
ខ្ពស ់ទាងំ  ខាង កសកិម្ម  ធនធាន- 
ធម្មជាតិ និងទៃស ចរណ៍ ដើមៃបី 
ផ្តល ់ផល បៃយោជន ៍ដល ់ពលរដ្ឋ 
នៅ មូលដា្ឋាន និង ក៊ំឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ចូលទៅ កាប់ ដើមឈើ ធ្វើ អាជីវ- 
កម្ម និង បរបាញ់ សត្វ ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«បើ មាន 
ផៃន ការ អភិវឌៃឍ ពិតបៃ កដមិន- 
ជា  បញ្ហា នោះទៃ ប៉៊ន្តៃ ក៊ំ ឱៃយតៃ 
យក ដី រដ្ឋ បំ ប្លៃង ទៅជា ដីឯកជន 
ដៃល លទ្ធផល ច៊ងកៃយ មិន 
បមៃើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ នៅក្នុង មូលដា្ឋាន 
ហើយ ពលរដ្ឋ  នៅ តៃ បន្ត ចូលទៅ 
កាប់ ឈើ និង បរបាញ់ សត្វ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម ដៃល វា នឹង ធ្វើឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ធនធាន ធម្ម ជាតិ និង 
សត្វពៃ»។

ឧទៃយាន រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ព ុជា 
តៃ ជោសៃន ឫ សៃសី តៃឹប តៃូវបាន 
បង្កើត ឡើង ដោយ អន៊ កៃឹតៃយ   ច៊ះ 
ថ្ងៃទី១៧ ខៃ មៃស ឆ្នាំ២០១៤ 
ដៃល មាន ផ្ទៃដី ១១៤,៣៥ គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ កៃឡា ស្ថិតនៅក្នុង ឃ៊ំ ឆៃប 
១ និង ឃ៊ំ ឆៃប ២ សៃ៊ក ឆៃប 
ខៃត្តពៃះ វិហរ៕

 នៅ  សុី វុត្ថា 

  ភ្នំ ពេញ ៈ បៃ ធាន ស្ថាប័ន 
សភា បៃទៃស កម្ពុជា  និង ចិន   
បាន បៃកាស ពី កា រ តៃៀម ជា- 
សៃច  ក្នងុ ការ ពងៃងឹ កិច្ច សហ ការ 
រវាង ស្ថា បន័ នតី ិបៃបញ្ញត្ត ិបៃទៃស 
ទំាង ២  ដើមៃបី បន្ត ថៃរ កៃសា  និង 
ជរំញ៊ មតិ្ត ភាព ជា បៃ ពៃ ណ ី  ដៃល 
តៃវូ បាន កសង យ៉ាង រឹង មំា   
ដោយ ថា្នាក់ ដឹក នាំ ជំនាន់ ម៊នៗ 
ឱៃយ កាន់ តៃ ស្អិតល្មួត  និង ស្ថិត- 
ស្ថៃរ យរូ អង្វៃង  ហើយ បន្ត គ ំទៃ 
គ្នា ទៅវិញ ទៅ ម ក រវាង ស្ថាប័ន  
សភា ទាងំ ២ នៅ លើ បញ្ហា តបំន ់  
និង អន្តរ ជាតិ ។ 

   ក្នុង កិច្ច បៃជ៊ំ ទ្វៃភា គី   តាម 
បៃព័ន្ធ វីដៃ អូ  នៅ រសៀល ថ្ងៃទី 
១៨   ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១   ថា្នាក ់
ដកឹ នា ំនៃ បៃទៃស ទាងំ ២ ក ៏បាន 
គំទៃ ចំពោះ សមិទ្ធ ផល ជា- 
ចៃើន ដៃល កើត ចៃញ ពីទំនាក់- 
ទំនង ដ៏ ល្អ រវាង បៃទៃស ទាំង ២ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៦៣ ឆ្នា ំនៃ ចណំង 
ការ ទូត នៃ បៃ ទៃស ទាំង ២។  

   លោក   ហៃង   សំរិន   បៃធាន 
រដ្ឋ សភា បាន ថ្លៃងតាម រយៈបៃពន័្ធ 
តៃឡៃ កៃម របស់ រដ្ឋ សភា ថា     
៦៣ ឆ្នាំ  នៃ ទំនាក់ ទំនង ការ ទូត 
បៃទៃស ទាំង ២  បាន ចាក់ ឫស 
យ៉ាង រឹង មាំ  និង កា្លាយ ជា កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ ភាព ជា ដៃ គូ 
យ៊ទ្ធ សស្តៃ គៃប់ ជៃ៊ង ជៃយ   
ផ្តល់ ផល បៃយោជន៍ យ៉ាង ចៃើន 
សមៃប់ បៃជា ជន ទំាង សងខាង 
និង បាន ចូល រួម ចំណៃក ជា វិជ្ជ- 
មាន ដល់ សន្តិ ភាព   និង វិប៊ល - 

ភាព  ក្នងុ តំបន់ និង សកល លោក 
ទៀ ត ផង ។  

 លោក   ហៃង   សំរិន   ក៏ បាន 
ថ្លៃង ដោយ សម្តៃង ការ ពៃញ ចតិ្ត 
ចំពោះ កិច្ច ខិតខំ បៃងឹ បៃង រប ស់ 
រដា្ឋាភិ បាល បៃទៃស ទាំង ២  ក្នុង 
ការ ពងៃឹង និង ពងៃីក បន្ថៃម នូវ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ សៃដ្ឋ កិច្ច   
ពាណិជ្ជ កម្ម   និង វិនិយោគ   ជា- 
អាទិ៍ មាន  កិច្ច ពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម សៃរ ីកម្ពជុា - ចនិ   ការ អភវិឌៃឍ 
ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ   និង កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ ស៊ី ជមៃ ផៃសៃងៗ 
ទៀត ជា ចៃើន ។   

  លោក   លី  ចាន់ សូ៊  បៃ ធាន 
សភា បៃជា ជន ទូទាំង បៃទៃស 
ចនិ  ឱៃយ ដងឹ ថា  ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល 
ពិភព លោក ជួប ការ លំបាក 
ដោយ សរ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ កម្ពជុា 
និង ចិន បាន ពងៃងឹ ពងៃកី ទំនាក់- 
ទនំង   នងិ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ 
បៃទៃស ទាំង ២ កាន់ តៃ រឹងមាំ 
ឡើង  តាម រយៈ សកម្ម ភាព ជយួ 
គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក។ កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ សភា បៃទៃស ទាំង 
២មាន សរៈ សំ ខាន់   នៅ ក្នុង  
ការ ពងៃឹង ទំនាក់ ទំនង កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ បៃទៃស ទាំង 
២ឱៃយ កាន ់តៃ រងឹមា ំឡើង ។  សភា 
បៃជា ជន ចិន បាន ភា្ជាប់ ទំនាក់- 
ទនំង នងិ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្តិ ការ 
ដ៏ ល្អ ជា មួយ ពៃឹទ្ធ សភា  និង រដ្ឋ- 
សភា កម្ពុជា ។   កម្ពុជា តៃង តៃ 
បៃកាន់ ខា្ជាប់ យ៉ាង ម៊ឺង មា៉ាត់ នូវ 
«គោល នយោ បាយ ចិន តៃ 
មួយ»និង គ ំទៃ ចំពោះ កិច្ច  កា រ- 
ពារ បូរណ ភាព ដៃន ដី ៕

មន្តេ ីពេលចុះ ពិនិតេយ មើលនៅ ឧទេយាន ឫសេសី តេបឹ កន្លង មក  ។ រូប សហការី 

រាជបណ្ឌតិយ្សភាដាក់ផ្នការប្កា្លាយឧទ្យានត្ជោ
ស្នឫស្សីតឹ្បជាកន្លង្សិក្សាស្វជ្វនិងទ្សចរណ៍

សភាកម្ពជុា-ចិនបានប្កាសពងឹ្ងកិច្ច
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ឃុត សុភចរិយា

ក្រច្រះៈ កៃុម អ្នកអភិរកៃស 
សត្វផៃសោត  និង បៃជាសហគមន៍ 
នៅ តបំន ់រមណយីដ្ឋាន អន្លង់ កា ំពី  
និយាយថា  បទល្មើស នៃសាទ 
ក្នងុ  តបំន ់អភ ិរកៃស អន្លង ់ផៃសោត កា ំព ី 
នៅតៃ បន្ត កើតមាន គួរឱៃយ ពៃួយ- 
បារម្ភ។ ការលើកឡើង របស់ ពកួ គៃ  
ធ្វើ ឡើង  កៃយពី បៃទះ ឃើញ 
ផៃសោត ឈ្មោល ពៃញវ័យ ១កៃបាល 
ថ្ម ីទៀត  ទម្ងន ់ជតិ ១០០គឡីកូៃម 
ងាប ់ដោយជាប ់មង ក្នងុ តបំន ់អភ-ិ  
រកៃស អន្លង់ ផៃសោត កាំពី  កាលពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ សបា្ដាហ៍ មុន។

 លោក តាន់ សុមៃធប៊ុនវឌៃឍន៍  
នាយរង ខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលផល 
ខៃត្ត កៃចៃះ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  
កាលពី ថ្ងៃ ទី១៧  មករា  ថា  បើ- 
ទោះ  ជា មានការ ផៃសព្វផៃសោយ ហាម- 

ឃាត់ ការនៃសាទ  និង ចុះលៃបាត 
ជាបៃចាំ យា៉ាងណា ក៏ដោយ  ក៏ 
បទល្មើស នៃសាទ នៅតៃ បន្តកើត- 
មានគួរ ឱៃយ ពៃួយបារម្ភ  នៅក្នុង 
តំបន់ អភិរកៃស អន្លង់ ផៃសោត កំាពី។ 
ជាពសិៃស  ផៃសោត ឈ្មោល ពៃញ- 
វយ័ ១កៃបាលដៃល ទើប បៃទះឃើញ   
ងាប់ ក្នុង ដង ទន្លៃ មៃគង្គ នៃ តំបន់ 
អន្លង់ ផៃសោត កាំពី ក្នុង ភូមិសាស្តៃ 
ឃុ ំសបំកុ  សៃកុ ចតិៃបរុ ី ខៃត្ត  កៃចៃះ  
កាលពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  គឺ  ដោយ- 
សារ ជាប ់មង។ បណំៃក មង ដៃល 
ជាបន់ងឹ សព ផៃសោត ឈ្មោល នោះ 
មានកៃឡា ១៥សង ់ទមី៉ៃតៃ  ធ្វើ ព ី
អំបោះ នីឡុង ទន់ ស្វិត  និង មិន 
ងាយ រលាយ នៅ ក្នុង ទឹក។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ឧបករណ ៍មង  
មាន  ហានភិយ័ ខ្ពស ់បផំតុ  សមៃប់   
សត្វ ផៃសោត។ សព ផៃសោត ឈ្មោល 
ដៃល យើង បៃទះ ឃើញ កាល ពី 

លា្ងាច ថ្ងៃទ១ី៤  ខៃមករា  ឆ្នា ំ២០២១  
នោះ  គឺ មានជាប់ មង ផ្នៃក កន្ទុយ  
នងិ  ដង ខ្លនួ។  នៃះជា ក្ដពីៃយួ កង្វល ់
ដ៏ធំ បំផុត របស់ យើង»។

បើ តាម លោក ប៊ុនវឌៃឍន៍  សព 
ផៃសោត ឈ្មោល នោះ មាន បៃវៃង 
១៩៨ សង់ទីម៉ៃតៃ  ទម្ងន់ ៨៥- 

គីឡូកៃម  និង មាន អាយុ ចនោ្លោះ 
ពី ១២ ទៅ ១៥ឆ្នាំ  ជាវ័យ កំពុង 
ពៃញ បន្ត ពូជ។ វា ទំនងជា  ងាប់ 
ក្នុង រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ មក ហើយ  
ពៃះ សព របស់វា មាន សភាព- 
ហើម ស្អុយ។ បច្ចុបៃបន្ន សាកសព 
របស ់វាតៃវូបាន កៃមុ ការងារ រកៃសោ- 

ទុក ក្នុង ទូកា្លោសៃសៃ ការិ យា ល័យ 
អង្គការ  WWF  បៃចា ំខៃត្ត កៃចៃះ  
កៃយព ីវះកាត ់យក សណំាក គរំ ូ
វភិាគ សមៃប ់ផ្នៃក វៃជ្ជ សាសៃ្ត នៅ 
ថ្ងៃទី១៥  ខៃមករា  ឆ្នាំ២០២១។

កៃយ ពី មាន ករណី នៃះ កើត- 
ឡើងកៃមុឆ្មោ ំទន្លៃបាន នាគំ្នា បង្កើន   
ការងារ ចុះលៃបាត សៃវ ជៃវ  ទាងំ- 
យប់  ទាំង ថ្ងៃ  ដើមៃបី ស្វៃង រក អត្ត- 
សញ្ញាណ ជន សងៃស័យ ដៃល បាន 
លួចដក់ មងនៅ ក្នុង តំបន់ នោះ  
មកផ្ដនា្ទា ទោស ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។ 

ករណ ីនៃះ  លោក ញ៉ៃម យ៉នុ   អ្នក- 
បៃកប មខុរបរ សៃវាកម្ម ទកូ ទៃស- 
ចរណ៍ ក្នុង តំបន់ រមណីយ ដ្ឋាន 
អន្លង ់ កាពំ ីសម្ដៃង ការសោក សា្ដាយ   
ជាខ្លោងំ  ចពំោះ ការបាត ់បង ់ផៃសោត 
ឈ្មោល ពៃញ វ័យ ១កៃបាល នៃះ។ 
លោក យ៉នុ  ដៃល រសន់ៅ ពងឹផ្អៃក 
លើ ការ ដឹក ភ្ញៀវ ទៃសចរ តាម ទូក  

សមៃប ់ការទសៃសនា កមៃសោន្ត សត្វ- 
ផៃសោត ក្នុង តំបន់ រមណីយ ដ្ឋាន 
អន្លង់ កាំពី  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃទ១ី៧  មករា  ថា ៖«មាន ផៃសោត  
មាន ទៃសចរ  មានបៃក់ ចំណូល  
មាន ជីវភាព ល្អ បៃសើរ»។ 

លោក បានបន្តថា  បៃជា ពល- 
រដ្ឋ នៅក្នុង សហគមន៍ របស់ គត់  
តៃង  តៃ ចូលរួម ការពារ  និង អភិ- 
រកៃស សត្វផៃសោត  ដោយ នាំគ្នា ចុះ- 
លៃបាត  បង្កៃប បទល្មើស  និង 
ផៃសព្វផៃសោយ  ព ីផល បៃយោជន ៍នៃ 
សត្វ ផៃសោត  ទន្លៃ មៃគង្គ នៅ រៀង- 
រាល់ ១ សបា្ដាហ៍  ម្ដង  ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ  នៅ តាម បណា្ដា ភូមិ 
ផៃសៃងៗ   និង សិសៃស សាលា។ 

បើ តាម លោកញ៉ៃម  យ៉ុន  
កៃមុ  ជន បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស ទនំង- 
ជា មកពី តំបន់ ផៃសៃងៗ  ហើយ 
លួច ឆ្មក់ នៅពៃល យប់៕

តពទី ំពរ័ ១... កៃ នងិ លើក- 
កម្ពស់ ផល បៃយោជន៍ កម្ពុជា 
នៅ ក្នុង តំបន់   និង អន្តរ ជាតិ » ។ 

  ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង ២ ឆ្នាំ នៃះ  
កៃសួង ការ បរទៃស  និង សហ- 
បៃតិ បត្ត ិការ អន្តរ ជាតិ បាន ខិត ខំ  
ជំរុញ ការងារ ការ ទូត សៃដ្ឋ កិច្ច 
តាម រយៈ ការ ពងៃឹង សមត្ថ ភាព 
ធន ធាន មនុសៃស  ការ បណ្តុះ- 
បណា្ដាល អ្នក ការ ទូត ឱៃយ មាន វិជា្ជា - 
ជីវៈ ការ រៀប ចំ បៃមូល  និង ចង កៃ ង   
ផ្ទាំង ព័ត៌ មាន អំពី សៃដ្ឋ កិច្ចពា - 
ណិ ជ្ជ កម្ម  វិនិ យោគ  និង ទៃស- 
ចរណ៍។  នៃះ បើ តាម លោក បៃក់  
សុ ខុន ។    លោក ថា  ទាងំ អស ់នៃះ 
គ ឺសមៃប ់អ្នក ការ ទតូ  បៃើ បៃស ់ 
និង ជួប បៃ សៃ័យ ជា មួយ ភ្ញៀវ  
ធុរជន  ពលរដ្ឋ  និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
នៃ បៃទៃស មា្ចាស់ ផ្ទះ ជា មិត្ត។  
លើស ព ីនៃះ ផ្ទាងំ ពត័ ៌មាន ក ៏នងឹ 
តៃូវ បៃើ បៃស់ នៅ ពៃល ចូល រួម 
ពិធី តាំង ពិព័រណ៍  ពាណិជ្ជ  កម្ម 
វបៃប ធម៌ ការ ធ្វើ បទ បងា្ហាញ ទាក់ - 
ទាញ វិនិ យោគ  និង ការ ជួយ 
សមៃប សមៃួល នូវ ដំណើរ   និង 
សំណើ របស់ ធុរជន  និង កៃុម- 
ហ៊ុន បរ ទៃស នា នា ។ 

  លោក បាន រៀប រាប ់ថា  កម្ពជុា  
រង នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ បណា្ដាល 
មក ព ីកវូដី ១៩  ឥទ្ធពិល នៃ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង នៃ មហា អំណាច  
ក៏ ដូច ជា ការ ដក បៃព័ន្ធ អនុ - 
គៃះ  ពន្ធ  EBA  ២០ ភាគ រយ 
ដោយ សហ ភាព អឺរ៉ុប។  ប៉ុន្តៃ 
កម្ពុជា បាន ដក់ ចៃញ នូវ យុទ្ធ - 
សាស្តៃ  និង ការ កំណៃ ទមៃង់ 
មុត សៃួច ជា ចៃើន ដើ មៃបី ជួយ 
ដល់ អ្នក វិនិយោគ  និង សា្ដារ 

សៃដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិ ញ ។ 
 លោក មាន បៃសាសន៍  ថា ៖   

« សា្ថាន ការណ ៍ដចូ បាន រៀប រាប ់ 
នៃះ  កាន់ តៃ បញ្ជាក់ ឱៃយ យើង 
ឃើញ ចៃបាស់ ពី ភាព តៃឹម តៃូវ  
និង ចំា បាច់ បំផុត ក្នងុ ការ ផ្លោស់ - 
ប្តូរ របៀប របប ការ ងារ  ពីការ ធ្វើ- 
ការ ទតូ បៃពៃ ណ ី មក ជា ការ ទតូ 
ដៃល ផ្តោត សំខន់ ដល់ ការ- 
លើក ស្ទួយ សៃដ្ឋ កិច្ច  វបៃបធម៌  
និង ទៃស ចរណ៍  ពោល គឺ ការ- 
អនុវត្ត គោល នយោ បាយ ការ- 
បរទៃស មួយ ដៃល យក វិបុល- 
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច ធ្វើ ជា ស្នូល។  
គ្មោន បៃទៃស ណា ដៃល បាន 
ទទួល ជោគ ជ័យ  ដោយ មិន 
យក បញ្ហា សៃដ្ឋ កិច្ច ធ្វើ ជា របៀប- 
វារៈ សំខន់ របស់ ខ្លួន ឡើយ» ។ 

 លោក ក៏ ស្នើ ឱៃយ មន្តៃី សា្ថាន ទូត 
ខ្មៃរ  ជៃើស រីស យក មុខ ម្ហូប ពី 
សៀវភៅ  The Taste of Angkor  
ដើមៃប ីទទលួ ភ្ញៀវ ដៃល មាន មខុ- 
ម្ហូប ជាង  ៣០ មុខ  រួម មាន ទាំង 

បៃហុក ខ្ទិះ  និង អា ម៉ុក។  សៀវ- 
ភៅ នៃះ ក៏ នឹង តៃវូ ជូន ជាវ ត្ថ ុអនុ - 
សៃសោវរីយ៍ ដល់ ភ្ញៀវ ដើមៃបី ពួក- 
គត់ អាច សាក លៃបង ម្ហូប ខ្មៃរ ។ 

 លោក ឡុង   ឌី ម៉ ង់  ឯក អគ្គរាជ - 
ទូត កម្ពជុា បៃចំា សាធារណ រដ្ឋ 
កូរ៉ៃ  បាន ថ្លៃង ថា  កៃម ការ- 
ជួយ ជៃម  ជៃង ពី កៃសួង 
ការបរ ទៃសនៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ 
កម្ពុជា  លោក ផ្ទាល់   និង មន្តៃី 
ការ ទូត នៅ សា្ថាន ទូត ផៃសៃងៗ- 
ទៀត បាន អនុវត្ត បណ្ដើរៗ ហើយ 
នូវ យុទ្ធ សាស្តៃ នៃះ។  កិច្ច ការ 
ដៃល លោក បាន ធ្វើ  មាន ដូច ជា 
ការ ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន  និង សមៃប- 
សមៃួល ជា មួយ វិស័យ ឯក ជន 
នៅ បៃទៃស ករូ៉ៃ ឱៃយ  យល ់ដងឹ អពំ ី
បរិយា កាស  វិនិ យោគ នៅ កម្ពជុា។  
តាម ការណៃ នាំ របស់ លោក  
បៃក់   សុខុន   មន្តៃី សា្ថាន ទូត គឺ 
ជា ភា្នាក់ ងារ លក់។   យា៉ាង ណា ក៏ -  
ដោយ  នៅ ពៃល មាន សៀវ ភៅ 
យុទ្ធ សាស្តៃ នៃះ  វា នឹង កា្លោយ ជា 

តៃី វិស័យ ដៃល កាន់ តៃ ចៃបាស់ 
ជាង មុន ។ 

  លោក មាន បៃសាសន៍ ថា ៖   
« អ៊ ីចងឹ ទៃ ដើមៃប ីឱៃយ យើង ទាងំ អស ់
គ្នា ធ្វើ ការងារ ជំរុញ គោល ដៅ 
ទាំង ៤ ចំណុច នោះ  វា ទាល់ តៃ 
អ្នក ការ ទតូ យើង ទាងំ អស ់មាន 
មូល ដ្ឋាន ចៃបាស់លាស់  ដូច ជា 
គោល ការណ៍ ណៃ នាំ  គោល- 
នយោ បាយ  ថា តើ ការ ទូត សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ធ្វើ លើ ផ្នៃក អ្វី ខ្លះ » ។     

 លោក   គិន   ភា  បៃធាន វិទៃយា - 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌតិ ៃយសភា កម្ពជុា ថ្លៃង ថា  
ការ រៀបចំ យុទ្ធ សាស្តៃ បៃប នៃះ 
គ ឺជា ការ ធ្វើ កណំៃ  ទមៃង ់ការ ទតូ 
ពី បៃប បៃពៃ ណី មក ជា ការទូត 
សៃដ្ឋ កិច្ច  ដៃល អ្នក ការទូត 
កម្ពជុា នៅ កៃ បៃទៃស មនិ មៃន 
តៃមឹ តៃ ជា អ្នក តណំាង ឱៃយ កម្ពជុា 
តៃ ផ្នៃក នយោ បាយ ទៃ   ប៉ុន្តៃ ជា 
អ្នក ទាក ់ទាញ អ្នក វនិ ិយោគ   មក 
រក សុី នៅ កម្ពុជា ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖   « ចុង កៃយ 
យើង ឃើញ កៃសងួ ការ បរទៃស 
ខិត ខំ ជំរុញ ឱៃយ អ្នក ការទូត កាន់ - 
តៃ មាន សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ អាច 
តំណាង ឱៃយ ផល បៃយោជន៍ 
កម្ពុជា លើ គៃប់ វិស័យ  ទាំង 
នយោ បាយ  សៃដ្ឋ កិច្ច  វបៃប ធម៌  
អប់រំ  និង វិស័យ ផៃសៃង ទៀត » ។

  លោក ថា  ការ ធ្វើ កណំៃ ទមៃង ់
នៃះ កើត ចៃញ ពី ឆន្ទៈ នយោ បា យ 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល  កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ-  
បៃង របស់ រដ្ឋ មន្តៃី ការបរ ទៃស 
និង សៃប ទៅ តាម ការ វិវឌៃឍសា្ថាន- 
ការ ណ៍  នៅ ក្នងុ តបំន ់  នងិ ពភិព- 
លោក ៕ 

តពទីពំរ័២...ក្នងុ ទន្លៃ សៃព ក  
នៃះ  អ្នក ជំនាញ ទើបតៃ បៃទះ- 
ឃើញ សា្នាម លា មក នងិ ដន ជើង 
ជាង ២០ សំណាក ប៉ុន្ដៃ មិន ទាន់ 
ចៃបា ស់ ពី វត្តមាន របស់ វា ទៃ។

លោក  នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខ- 
ធកិា រ នងិ ជា អ្នកនា ំពាកៃយ កៃសងួ 
បរិសា្ថាន បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១៧ 
ខៃមករា  ថា  បៃទៃស កម្ពជុា  តៃវូ- 
បាន គៃ រក ឃើញ ថា  មាន វត្ត មាន 
កៃពើ ភ្នំ ចៃើន ជាង គៃ លើ ពិភព- 
លោ ក ក្នងុនោះ មាន នៅតំ បន់ ជួរ- 
ភ្នំ កៃវា ញ តំបន់ អារ៉ៃ ង និង នៅ 
ទន្លៃសៃ ពក ខៃត្ត មណ្ឌ លគិ រី។

លោក បន្ត ថា ចំពោះ សត្វពៃ 
ដៃល កំពុង រង ការ គំរាម កំហៃង 
ខ្លោំង បំផុត រួមមាន សត្វ កៃពើ ភ្នំ 
សត្វ ខៃសឹប សត្វ តៃ យង  សត្វ តា្មោត 
និង សត្វ ជើង ចមា្ពាម មួយ ចំនួន 
ទៀត ។បញ្ហា  នៃះ  កៃសួងប រិសា្ថាន  
បាន សហ ការ ជា មួយ ដៃគូ  ដើ មៃបី 
ជំរុញ កា រអភិរកៃស ក្នុង ការ ធានា  
និ រ ន្តរ ភាព និង ស្ថរិ ភាព កំុឱៃយ មាន- 
ការ ផុត ពូជឬ បាត់ បង់ កាន់ តៃ ធ្ងន់ ។ 
   លោក  ភក្តៃ  បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ថ្មីៗ នៃះ  យើង បាន រកឃើ ញ វិធី- 
សាក លៃបង ថ្មី មួយទៀ តគឺ តាម- 
រយៈ ការ បងា្កាត់ ពូជ  បើសិនបើ 

យើង ដក់ឱៃយ វា បន្ត ពូជ ក្នុង ពៃ- 
ធម្មជា ត ិគមឺាន ភាពយ ឺតយា៉ា វ ឬ 
មាន បញ្ហា បៃឈម ចៃើន អ៊ី ចឹង 
ការ បងា្កាត់ ពូជ  គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
វិធានការ ជា ចៃើន ក្នុងការ បន្ត 
ពូជ ពួកវា គឺ យើង បាន និង កំពុង 
ធ្វើ បណ្ដើរ ៗ  ហើយ »។ 

មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស នៃ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ សៃ ពក មា្នាក់ សុំ មិន 
បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន និយាយ ថា 
លោក បាន ចូលរួម អភិរកៃស សត្វ- 
ពៃ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សៃ- 
ពក ជាចៃើន មក ហើយ  តៃមិន 
ធា្លោប់ជួប  សត្វ កៃពើ ភ្នំ  ទៃ។ ក៏ប៉ុន្តៃ 
ធា្លោប់ឃើញសា្នាម  ឬ សំណាក លា- 
មក តាម ឆ្នៃរ ខៃសោច់ពៃល ទឹក សៃក  ។ 
    លោក បន្ត ថា លោក ចងឱ់ៃយ មាន 
អ្នកជំ នាញ មក សិកៃសោ សៃវ ជៃវ 
លម្អិត បន្ថៃម ពី វត្ត មាន កៃពើ ភ្នំ 
នៅ ទន្លៃ សៃព ក នៃះ  ដើមៃបី ងាយ- 
សៃួល អភិរកៃស បន្ថៃម ។ 

លោក ថា៖ «ខ្ញុ ំចុះ លៃបាត ម្ដងៗ 
មិនធា្លោប់ ជួប សត្វ កៃពើ ភ្នំ ហ្នឹង 
ផ្ទាល់ ទៃ គឺ ឃើញ តៃ  ដន ជើង  
និង លា មក រីឯកៃមុ អ្នក ជំនាញ ក៏ 
គៃ មិន ទាន់ បៃ កដថា មាន ចំនួន 
ប៉ុនា្មោន កៃបាល ក្នុង ទន្លៃ សៃ ពក 
នៃះ  អី៊ចឹង គួរ តៃ មាន ការ សៃវជៃវ 
លម្អតិ  ដើមៃបី ងាយ សៃលួ ដក់ 
ផៃនកា រ អភិ រកៃស» ៕

សត្វផ្រសោតដ្រលគ្រប្រទះឃើញងាប់នៅខ្រត្តក្រច្រះ   ពីថ្ង្រទី១៤ មករា។ រូបថត FN

លោក ប្រក់ សុខុន រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសួង ការបរទ្រស។ រូបថត កៃសួងការបរទៃស

រូបក្រពើភ្នដំ្រលថតបានដោយកាម្ររា៉ាស្វយ័ប្រវត្ត ិ នៅតំបន់ទន្ល្រស្រពក។ រូប WWF

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទ្រសដាក់ឱ្រយ... ក្រសួងបរិស្ថាន...

មន្ត្រអីភិរក្រសនិងប្រជាសហគមន៍ថាបទល្មើសន្រសទក្នងុតំបន់អភិរក្រសអន្លង់ផ្រសោតកំាពីនៅត្របន្តកើតមាន



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងអប់រំកំពុងពិនិត្រយឯកសារសំុមូលនិធិរៀបរៀងសៀវភៅកម្រតិឧត្តមសិក្រសា
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង អប់ រំ កំពុង ធ្វើ - 
ការ ពិនិតៃយ  និង វាយ តម្លៃ   ទៅ លើ 
ឯក សារ ចនំនួ ៦២១ ចណំង ជើង   
ដៃល ដាក ់ ដោយ គៃឹះ សា្ថាន ឧត្តម- 
សិកៃសា រដ្ឋ  និង ឯក  ជន ចំនួន ១៥  
ដៃល ស្នើ សុំ មូល និធិ  ដើមៃបី រៀប- 
រៀង សៀវ ភៅ សិកៃសា សមៃប់ 
និសៃសិ ត  នៅ កមៃិត ឧត្ដម សិកៃសា ។

សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន របស់ 
កៃសួង អប់រំ  យុវ ជន   និង កីឡា  នៅ 
ថ្ងៃទ ី១៤  ខៃមករា   ស្ដ ីពវីឌៃឍន ភាព 
នៃការ ផ្ដល់ មូល និធិ នៃះបងា្ហាញ 
ថា  ក្នងុ ចណំោម គៃឹះ សា្ថាន ឧត្តម- 
សិកៃសា រដ្ឋ  និង ឯក ជន ចំនួន ១៥ 
ដៃល បាន ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ ថវិ កា 
ដើមៃបី   រៀប រៀង សៀវ ភៅ សិកៃសា 
សមៃប ់នសិៃសតិ នៅ កមៃតិ ឧត្ដម- 
សិកៃសា  សរុប ចំនួន  ៦២១  ចំណង- 
ជើង  មូល និធិ សៃវ ជៃវ គំនិត ច្នៃ - 
បៃឌិត  និង នវា នុវត្តន៍  ( មូល និធិ  
ស.គ.ន) បាន ធ្វើ លខិតិ ឆ្លើយ តប 
ទៅ កាន់ គៃះឹ សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា ចំនួ ន 
១៣  និង កំពុង ពិនិតៃយ សំណើ នៃ 
គៃះឹ សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា ចំនួន ២ ទៀត  ។

កៃសួង អប់រំឱៃយ ដឹង ថា  ជា ជំហា ន 
ទី២ នៃ នីតិ វិធី បន្ត  គៃះឹ សា្ថាន ឧត្តម - 
សិកៃសា ចំនួន ៤ (តៃូវជា ១៩៦ 
ចំណ ង ជើង )  បាន បៃគល់ ជូន- 
មូលនិធិ  ស.គ.ន នូវ សំណុំ ឯក- 
សារ បន្ថៃម រួម មាន ១ -សៃចក្ត ីពៃ ង- 
មាតិ កា សៀវ ភៅ ដោយ បញ្ជា ក់ 

អពីំ ចណំង ជើង  នងិ ចណំ ងជើង- 
រង ។  ២ -ការ បរិ យាយ លើ មុខ វិជា្ជា  
(Course description)។៣-  
សៃចក្តី សង្ខៃប នៃ សៀវ ភៅ (Sy - 
n  o  psis ឬ Abstract)  ដោយ មា ន 
ការ ពិនិតៃយ វាយ តម្លៃ  និង អនុ ម័ត 
ព ីកៃមុ បៃកឹៃសា វទិៃយា សាស្តៃ  ឬ កៃមុ- 
បៃកឹៃសា អប់រំ នៃ គៃះឹ សា្ថាន ឧត្តម សិ កៃសា  
នីមួយៗ ។  កៃសួង បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« មូល និធិ  ស.គ.ន  កំពុង ពិនិតៃយ  
និង វាយ តម្លៃ លើ សំ ណុំ ឯកសារ 
ទាំង នៃះ ដើមៃបី បន្ត នីតិ វិធី ហិរញ្ញ - 
វត្ថ ុ និងការ ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ផ្តល់- 
ថវិកា ឧបត្ថម្ភ »។

កៃសងួ អបរ់ ំបាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស ់ 
ចំពោះ ការបោះ ជំហាន បៃកប- 
ដោយ មនសិការ វិជា្ជា ជីវៈ  នៃ គៃឹះ- 
សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា  និង បុគ្គ លិក 

អប់រំ ទំាង អស់ក្នងុ ការ រៀប ចំ រៀប  - 
រៀង  កៃ លម្អ  និង និពន្ធ សៀ ភៅ 
សិកៃសា ដើមៃបី បង្កើន បរិមាណ  លើក  - 
កម្ពស់ គុណ ភាព  និងពងៃងឹ សម- 
ធម៌ នៃ ធន ធាន សិកៃសា ជា ខៃមរ- 
ភាសា សមៃប់ និសៃសិត ដៃល កំពុ ង 
បន្ត ការ សិកៃសា  និង តៃៀម ខ្លួន ធ្វើ- 
ការ សៃវ ជៃវ នៅ កមៃិត ឧត្តម - 
សិកៃសា ។ កៃសួង បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« សៀវ ភៅ សិកៃសា ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
ការ ទទួល សា្គល់ គុណ ភាព អប់រំ 
លើ គៃឹះសា្ថាន ឧត្តម សកិៃសា  នងិ ជា 
ធន ធាន សកិៃសា ដៃល ជា មលូ ដា្ឋាន 
មួយ ដ៏សំខាន់  ក្នុង ការ គាំទៃ ដល់ 
ការ បងៃៀន  និង រៀន  ហើយ តៃូវ 
មាន បរិមាណ គៃប់ គៃន់  ឆ្លើយ- 
តប ទៅនងឹ កម្ម វិធ ីអបរំ់  នងិ តមៃវូ- 
ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ »។

បើ តាម កៃសងួ អបរ់ ំ ជា គោល- 
ការណ៍  គឺគៃឹះ សា្ថាន ឧត្តម សិកៃសា 
ទំាង អស់  តៃវូ មាន សៀវ ភៅ សិកៃសា  
ដៃល បៃើ ជា គោល សមៃ ប់ មុខវិ ជា្ជា   
នី មួយៗ ។  ចំនួន សៀវ ភៅ សិកៃសា 
ដៃល គៃប់ គៃន់ សមៃប់ ការ សៃវ - 
ជៃវ  និង ការ សិកៃសា របស់ និសៃសិត  
តៃូវ មាន យា៉ាង តិច ១ចំណង ជើង 
ក្នុង ១ មុខ វិជា្ជា  ហើយ តៃូវ តម្កល់ 
យា៉ាង តិច ១២ ចៃបាប់ នៅ ក្នងុ បណ្ណា  - 
លយ័  ឬ អាច រក បាន តាម បៃពន័្ធ- 
អៃឡិច តៃូ និក ។

កៃសួង អប់រំ  បន្ត លើក ទឹក ចិត្ត 
ដល ់គៃឹះ សា្ថាន ឧត្តម សកិៃសា រដ្ឋ  នងិ 
ឯក ជន  ដៃល បាន ស្នើ សុំ   មូល - 
និធិ បន្ថៃម សមៃប់ បង្កើនចំនួន 
ចំណង ជើង សៀវ ភៅ  ដៃល មិន- 
ទាន់ បាន ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សំុ ឱៃយ ចូល- 
រួម ឲៃយ បាន កាន់ តៃ ចៃើន បន្ថៃម ទៀ ត  
ដើមៃបី ជា គុណ បៃយោជន៍  ដល់ 
តមៃ ូវ កា រ នៃ និសៃសិត កម្ពជុា ក្នងុ កា រ- 
សិកៃសា  និងសៃវ ជៃវ នៅ កមៃិ ត 
ឧត្ត មសិកៃសា ។

លោក  ហៃង វា៉ាន់ដា  បៃធាន- 
កៃមុ បៃកឹៃសា ភិបាល  សមាគម គៃះឹ- 
សា្ថាន ឧត្ដម សិកៃសា កម្ពុជា  សាទរ 
ចំពោះ លទ្ធផល នៃ ការ បង្កើត 
មូល និធិ របស់ កៃសួង នៃះ  ដៃល 
បាន  ជំរុញ   និង លើក ទឹក ចិត្ដ ដល់ 
អ្នក សិកៃសា សៃវ ជៃវ  ដើមៃបី មាន 
ឱកាស ចង កៃង រៀប រៀង សៀវ - 
ភៅ  សមៃប់ ឱៃយ សិសៃស សិកៃសា នៅ 
តាម គៃឹះសា្ថាន ឧត្ដម សិកៃសា  ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « យើង ដឹង 
ហើយ ថា  បច្ចបុៃបន្ន វិស័យ អប់រំ កំពុ ង 
បៃឈម ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាងំ បណ្ដា  ល  
មកពី ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ដូច្នៃះ ការ ផ្ដល់ មូលនិធិ នៃះ  
គឺ ជា ការ បៃសើ រណស់ សមៃប់ 
អ្នក សិកៃសា សៃវ ជៃវ នៅ គៃះឹ សា្ថា ន- 
ឧត្ដម សិកៃសា »។

លោក  រស់ សុវាចា  អ្នក  នំាពា កៃយ 
កៃសួង អប់រំ ថ្លៃង ថា  ការ ផ្ដល់ មូល- 
និធិ នៃះ គឺ ជា ជំហាន ថ្មី មួយ ទៀត  
ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ចំពោះ បំណង 
បៃថា្នា របស់ និសៃសិត កម្ពជុា  ក្នងុ កា រ- 
ទទួល បាន ធនធាន សិកៃសា ជា 
ខៃម រភាសា ឱៃយបាន គៃប់គៃន់ 
មាន គុណភាព  និង បៃកប ដោយ 
សមធម៌ ។  លោក ថា ៖« ការ ផ្ដល់ 
មូលនិធិ នៃះ  គឺ ដើមៃបី រួម ចំណៃក 
លើក កម្ពស់ វបៃប ធម៌ នៃ ការសៃវ- 
ជៃវ  បផំសុ គនំតិ ច្នៃ បៃឌតិ  ដើមៃប ី
ជា បៃយោជន៍ ដល់ វិស័យ អប់រំ   
ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ទីផៃសារ ពល- 
កម្ម  និង សកល ភាវូ បនីយ កម្ម » ។

កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង កៃសួង 
អប់រំ កាល ពីថ្ងៃទី ១៩  ខៃតុលា  
ឆ ្នាំ២០២០  បាន ផ្តួច ផ្ដើម គំនិត  
បង្កើត មូល និធិ  ស.គ.ន  នៃះ  
ឡើង  ដើមៃបី ឧបត្ថម្ភ ថវិកាដល់ អ្នក- 
និពន្ធ  អ្នក សិកៃសា សៃវ ជៃវ លើ 
ការ រៀប រៀង និពន្ធ  និង កៃលម្អ 
សៀវ ភៅ (Text book) ដៃល 
តៃូវ បៃើបៃស់  នៅ កមៃិត ឧត្តម- 
សិកៃសា៕

 នៅ  សុី វុត្ថា  

 ភ្នំ ពេញៈ   លោក នាយករ ដ្ឋ- 
មន្តៃី  ហ៊ុន   សៃន   បាន បៃប់ ឱៃយ 
អភិបាល រាជ ធានី - ខៃត្ត   នៅ 
ទូទំាង បៃទៃស  តៃវូ មាន ចំណត់- 
ការ លើ បុគ្គល ណ  បាន សាង- 
សង់ របងរំលោភ បំពាន លើដី- 
សាធារ ណៈ  ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ ផល បៃ យោជន៍ 
បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង ដៃន ដី 
របស់ ខ្លួន ។  

ការ ថ្លៃង របស ់លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីបៃប នៃះ  ធ្វើ ឡើង កៃយ 
ពី អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កៃប  បាន សមៃច 
ចិត្ត ដោះ សៃយ ទំ នាស់ ១ករ- 
ណី ដៃ ល កើត ចៃញ ពី ការ ធ្វើ- 
របង បិទ ផ្លូវ សាធារណៈ  ដោយ 
បានចុះ រុះរ ីរបង ថ្ម  នងិទា្វារ ដៃក 
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៥   ខៃ មករា   ឆ្នាំ  
២០២១  ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ ដំណក់ - 
ចំបក់    សងា្កាត់  អូរ កៃសារ   កៃងុ - 
កៃប  ខៃត្ត កៃប ។   

  លោក  ហ៊ុន  សៃន  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ «  តាម ហៃតុ ការ ណ៍ដៃល បាន 

កើត កន្លង មក នៃះ  អាជា្ញា ធរ 
គួរតៃ រី របង នៃះ ចោល តាំង ពី  
ពៃល របង នៃះ ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ មក- 
ម្លៃះ៉  ហើយ អ្នក ធ្វើ របង បិទ ផ្លវូ សា- 
ធា រណៈ គួរ តៃ តៃូវ បាន អប់ រំ  ឬ 
មានវធិាន ការ រដ្ឋ បាល ព ីដបំងូ ។   
យើង មិន តៃូវ ទុកឱៃយ បុគ្គល មា្នាក់ 
ឬ ២ នាក់ បំផ្លាញ ផល បៃយោ- 
ជន៍  របស់ បៃជា ជន ចៃើន នាក់ 
នោះ ឡើយ ។     ថ្ងៃ កៃយ    មិន- 
តៃូវ ឱៃយ មាន រឿង  បៃប នៃះ   កើត- 

ឡើង ទៀត ទៃ  មិន តៃ ឹ ម តៃ ខៃត្ត 
កៃប  ប៉ុណោ្ណាះ  ទៃ  គឺ តៃូ វ ធ្វើ នៅ 
គៃប់ ខៃត្ត ទាំង អស់ » ។ 

 លោក   សោម   ពិសិដ្ឋ  អភបិាល 
ខៃត្ត កៃប   កាល ពី ថ្ងៃទី ១៥   ខៃ 
មករា  ឆ្នា ំ ២០២១    បាន បញ្ជា ឱៃយ 
គណៈបញ្ជា ការ  ឯក ភាព រដ្ឋ- 
បាលកៃុង  សហ ការ ជា មួយ  
ស្នង ការ ដា្ឋាននគរ បាល   និង   
បញ្ជា ការ ដា្ឋា ន អាវុធ ហត្ថ ខៃត្ត   
អាជា្ញា ធរ មូលដា្ឋាន  ពាក់ ព័ន្ធ    ចុះ 

រុះរី របង   ថ្ម  និងទា្វា រដៃក   ដៃល 
បានសាង សង់  គា្មាន ចៃបាប់- 
អនុញ្ញាត បិទ ផ្លូវ បៃជាព ល រដ្ឋ 
ធា្លាប់ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ នៅ   
តំបន់ សៃ អំបិល   ហើយ កំពុង   
មាន ទំនាស់ ជាប់ បណ្ដឹង  មាន 
ទីតាំង ស្ថិត នៅ ភូមិ  ដំ ណក់ - 
ចបំក ់    សងា្កាត ់  អរូ កៃសារ     កៃងុ   
កៃប ។    ការ ចុះ រុះរី នៃះ  គឺ ដើមៃបី  
រកៃសា សា្ថាន ភាព ដើម  នងិ បើក ផ្លវូ   
សាធារ ណៈ  ជូន ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ  
មហា ជន   សមៃប់ បៃើ បៃស់ ជា 
ផល បៃ យោជន៍ សាធារ ណៈ    ។   

  លោក   អៀង   វុទ្ធ ី  នាយក បៃតិ បត្តិ   
អង្គ ការ សម ធម៌ កម្ពុជា  បាន 
ឱៃយដឹ ង ថា   ករណី នៃ ការ រំលោភ 
យក ដី សាធារ ណៈ របស់ រដ្ឋ នៃះ  
នៅ តៃ បន្ត មាន ការ កើន ឡើង ជា 
ហូ រ ហៃ នៅ ទូទាំង បៃទៃស  ពី 
សំណក់ អ្នក ធំ  អ្នក មាន លុយ 
និង បៃជា ពល រដ្ឋ ធម្ម តា  បាន 
ហុ៊មព័ទ្ធ   និង ធ្វើ របង ធ្វើ ជា កម្ម- 
សទិ្ធ ិផ្ទាល ់ខ្លនួ   ដៃល ជា កតា្តាប៉ះ-   
ពាល់ ដល់ ផល បៃយោជន៍ ដល់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង តំ បន់ ។   

  លោក   អា៊ាង   វុទ្ធី   បានថ្លៃង 
ដោយ សម្តៃង កា រពៃួយ បារម្ភ 
យា៉ាង ខា្លាងំ ជុវំញិ ការ ផ្ទៃរ កម្ម សទិ្ធ ិ
ដីធ្លី សាធារ ណៈ របស់ រដ្ឋ ទៅ ឱៃយ 
បគុ្គល ផៃសៃងៗ   ដៃល នងឹ ធ្វើ ឱៃយ ដ ី
សាធារ ណៈ  ន ិង ដឯីក ជន របស ់
រដ្ឋ អាច នឹង បាត់ បង់ នា ពៃល 
ខាង មុខ  ក៏ នឹង ធ្វើ ឱៃយប៉ះ ពាល់ 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ទូទៅ ផង ដៃរ   
ទាក់ ទិន នឹង ការ ដោះ សៃយ 
របស់ រដា្ឋាភិ បាល ក៏ មាន ភាព- 
យឺត យា៉ាវ  ដៃល តមៃូវ ឱៃយ មាន 
ការ ផ្ទៃរ អំណច ទៅ ឱៃយ ថា្នាក់ខៃត្ត   
ដើមៃបី ដោះ សៃយ បាន លឿន ។   

លោក   សន   ជ័យ   នាយក- 
បៃត ិបត្ត ិនៃ អង្គការ សម្ពន័្ធ គណ- 
នៃយៃយ ភាព សង្គម កម្ពុ ជា   បាន 
ថ្លៃង  ថា  រឿង មួយ ចំនួន  រដ្ឋ បាល- 
ខៃត្ត អាច ដោះ សៃយ  បាន ។ 
ករណី ក្នុង ខៃត្ត កៃប   ជា បៃភៃទ 
រដ្ឋបាល  ដៃល អាជា្ញាធរ នៅ រាជ- 
ធានី-ខៃត្ត នៅ ទូ ទាំង បៃ ទៃស   
អាច យក ជា គំរូ ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ បាន   បៃសិន បើមាន ឆន្ទៈ 
ពិត បៃក ដ៕ 

អ្នក  រក សៀវភៅ នៅ បណ្ណាគារ ជាតិ    ពី ថ្ងេ ១៧   ខេ មករ។ រូបថត ហុង មិនា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្រយអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការលើបុគ្គលណារំលោភបំពានដីសាធារណៈ

បញ្ជនូប្ដបី្រពន្ធទៅ
តុលាការរឿងជួយ
លាក់អាវុធជនល្មើស
សមា្លាប់នគរបាល

គឹម សា រុំ

ភ្នពំេញៈប្ត ីបៃពន្ធ ២ នាក់ តៃ ូវ បា ន 
ស ម ត្ថកិ ច្ច បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ កាល- 
ពីមៃសិល មិញ   បនា្ទាប់ពី ចាប់ ខ្លួន 
នៅ ឃុំ ទៃៀក  សៃុក មៃមត់ ខៃត្ត- 
តៃបូង ឃ្មុំ  ពីថ្ងៃ ទី១៦ មករា  ពាក់- 
ព័ន្ធ ក រណីជួយលា ក់ អាវុធ ជន- 
ល្មើសដៃល បាញ់ សមា្លាប់ មន្តៃ ី- 
នគ របាល មា្នាក់ ក្នុងទំ នាស់ រឿ ង 
គៃះ ថា្នាក់ច រា ចរ ណ៍កា លពី រំលង - 
អ ្រធាតៃ យប់ថ្ងៃទី២ ៩  ធ្នូ ឈា ន 
ចូល ថ្ងៃ៣ ០ធ្នូ   នៅភ្នំពៃញ ។

លោក  សុង  លី  ស្នង ការរង 
ទទួល ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌនៃ ស្នង- 
ការដា្ឋា ន នគរ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នពំៃញ បានបៃប ់ព ីមៃសលិ មញិ ថា  
ជន ទំាង ២ នាក់ មានឈ្មាះ ហាយ  
ធីតា  អាយុ ៣២ ឆ្នាំ រីឯ ប្តី ឈ្មាះ 
កាន់  ចាន់ ណ អា យុ៣១ ឆ្នាំ 
ពួកគៃ រស់នៅ ភូមិ  ដក់ព រ ឃុំ 
ទៃៀក  សៃកុ មៃម ត់  ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ។ 
អ្នកទាំង ២   តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
សាលា ដបំ ូង រា ជ ធាន ីភ្នពំៃញ នៅ 
ថ្ងៃទី១៨  មករា ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«ជន សងៃស័យ 
យើង ចាប់ នៅ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ តៃ 
យើង មិន បញ្ជូនទៅ ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ 
វិញ ទៃ  ពៃះ បក្ខ ពួកគៃ បៃ ពៃឹត្ត 
បទ ល្មើស នៅភ្នពំៃញ ។ជន សងៃស័យ 
២ នាក ់ប្ត ីបៃពន្ធ នៃះ  ពាក ់ពន័្ធ រកៃសា 
អាវុធ ខុស ចៃបាប់ »។

ពាក់ ព័ន្ធ ការចា ប់ខ្ល ួន ២ នាក់ ប្ត-ី 
បៃពន្ធ នៃះ  លោក  ហុង  គឹម- 
ហឿន  អធិ ការ ន គរបាល សៃុក 
មៃមត់ ឲៃយ ដឹង ពី ថ្ងៃទី ១៧  មករា  
ថា  ករណី នៃះ គឺ ដោយ សារ ពួក- 
គៃ បាន លាក់ អាវុធ ឲៃយ ជន ល្មើស  
ឈ្មាះ  អា៊ា ណ រ៉ៃ ន អាយ៣ុ៨ឆ្នា ំ  
ដៃលបាន បាញ់ សមា្លាប់ មន្តៃ ីនគរ- 
បាល ក្នងុ ហៃតុ ការណ៍ គៃះ ថា្នាក់- 
ចរា ចរណ៍ នៅភ្នពំៃ ញ។សមត្ថ កិច្ច 
របស ់លោក គៃន់ តៃ បាន ចូល រួម 
ស ហ ការ ក្នងុ តួនាទី ជា មា្ចាស់ មូល- 
ដា្ឋាន បុ៉ណោ្ណាះ។ករណីនៃះគឺ កមា្លាងំ 
នាយក ដា្ឋាន ពៃហ្ម ទណ្ឌ កៃសួង- 
មហាផ្ទៃ  និង សមត្ថ កិច្ច នៃ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ 
ជា អ្នក ចាប់ ខ្លួន ពួក គៃ ផ្ទាល់់ ។

លោក  ពៃប  ភា រា៉ាត់  នាយ នគរ- 
បាល ប៉សុ្តិ៍  ឃុទំៃៀក  សៃកុ មៃមត ់ 
បៃប ់តាម ចម្លើយ សារ ភាព របស ់
ឈ្មាះ  ហាយ  ធីតា  និង ប្តី ឈ្មាះ 
កាន់  ចាន់ ណ  កាលពី ថ្ងៃ១៧ 
មករា ថា  ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ មុន ការ ចាប់- 
ខ្លនួ គឺ ជន សងៃស័យ ឈ្មាះ  អា៊ា ណ- 
រ៉ៃ ន ដៃល រត់គៃច ពី ការ តាម ចាប់ 
របស់ សមត្ថ កិច្ច ...តទៅទំព័រ ៧

របងឈើ សង់ រំលោភលើដីសាធារណៈមុន រុះរើ។ រូបថត រដ្ឋបាល ខៃត្តកៃប
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លោកហុ៊ន សែន ស្នើសំុជំនួយវ៉ាក់សំាងបែឆំាងកូវីដ១៩ពីបែទែសឥណ្ឌា
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី
ហ៊នុ សៃន  ស្នើ សុ ំជនំយួ វ៉ាកសំ់ាង 
កវូដី១៩ ព ីបៃទៃស ឥណ្ឌា  ដោយ- 
សារបៃទៃស នៃះ បាន ផលិត វ៉ាក់- 
សំាង បាន ដោយ ខ្លួន ឯង  ដៃល 
គៃង នឹង ធ្វើ ការ ចាក់ ជូន  ពល រដ្ឋ 
ឥណ្ឌា បៃមាណជាង ៣០០ លាន 
នាក់ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។  ការ ស្នើ នៃះ ធ្វើ - 
ឡើង  ក្នងុ ជនំបួ រវង លោក  ជាមយួ  
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថ្មី នៃ សាធារ ណរដ្ឋ 
ឥណ្ឌាបៃចាំ កម្ពុជា  ពី មៃសិលមិញ ។

លោកសៃី ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឥណ្ឌា  
Devyani Uttamkhobragade 
បានសម្ដៃង ការអបអរសាទរ 
ចំពោះ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្តី  និង 
រាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  ដៃល បាន- 
អនវុត្តបាន យ៉ាង ល្អបៃសើរ ចំពោះ 
ការទប់សា្កាត់ ការរាតតៃបាត ជំងឺ 
កូវីដ១៩  នៅ កម្ពុជា។ 

ជាមយួ គ្នានៃះ  លោក ហ៊នុ សៃន  
ក ៏បាន អបអរសាទរ ផងដៃរ ចពំោះ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា ដៃល បានផលិត 
វ៉ាកស់ាងំ បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី១៩ 
បាន ជោគជ័យ  និង បានបៃកាស 
ដក់ឱៃយ បៃើបៃស់ នាពៃល ថ្មីៗ 
នៃះ។ លោក ក ៏បានស្នើសុ ំបៃទៃស 
ឥណ្ឌា ឧបត្ថម្ភ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ១៩  
ដល ់បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃប ីចាកជ់នូ 

ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ពៃះ វ៉ាក់សាំង ដៃល 
ជាជំនួយ ពី មិត្ត ចិន អាចនឹង មិន 
គៃប់ គៃន់។ 

កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន  លោក 
ហ៊នុ សៃន  លើកឡើងថា  ចនិ បាន- 
បៃកាស ផ្តល ់វ៉ាកសំ់ាង បៃឆងំ កវូដី  
១លាន ដូស ដល់ កម្ពុជា  ហើយ 
លោក ក ៏បាន បៃកាស ចាក ់វ៉ាក ់សំាង   
នៃះ មុនគៃ  ដើមៃបី បង្កើន ជំនឿ ទុក- 
ចិត្ត  របស់ បៃជាពលរដ្ឋ។

ក្នុង ការចុះ បំពៃញ ទសៃសន កិច្ច 
ការងារ នៅ តាម បណ្តា មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក ក្នុង ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  
ខៃត្ត បាត់ដំបង  និង ខៃត្ត ប៉ៃលិន  
លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌនី  អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសួង សុខាភិបាល កោត សរសើរ   
ដល់ កៃុម គៃូពៃទៃយ ទាំង អស់  ដៃល 
បាន ខតិ ខ ំបៃងឹបៃង បពំៃញ ភារ កចិ្ច     
របស ់ពកួ គត ់បាន យ៉ាង ល្អ។  ប៉នុ្តៃ 
លោក សៃី ស្នើ ឱៃយ កៃុម  គៃូពៃទៃយ នៅ 
តាម ពៃំដៃន ទាំងអស់ តៃូវ បង្កើន 
វិធាន សុវត្ថិ ភាព មុន ពៃល ចៃញ 
ទៅ  ពៃយាបាល អ្នកជំងឺ កូវីដ១៩ ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ក្នងុ កចិ្ច សមា្ភាសន៍   
ពី ខៃត្ត ប៉ៃលិន ថា ៖«អ្វី ដៃល យើង 
សង្កៃត ឃើញ  គ ឺមន្ទរី សខុាភបិាល  
នៃខៃត្ត ទំាង ៣នៃះ គ ឺពកួ គត ់បៃងឹ-   
បៃង អស ់ព ីកមា្លាងំ កាយចតិ្ត ទាងំ- 
យប់ ទាំង ថ្ងៃ។ ពួក គត់ តៃូវ គៃប់- 
គៃង នៅ តាមចៃក ចូល សមៃប់ 

ពិនិតៃយ សុខភាព របស់ ពលករ 
ដៃល មក ពី បៃទៃស ថៃ ចូល ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា»។ លោកសៃី បន្ត 
ថាកៃមុ គៃពូៃទៃយ បាន យកចិត្ត ទុក- 
ដក់ ខ្ពស់ ក្នុង ការ នាំ ពលករ ដៃល 
មាន វរីសុ កវូដី១៩ ទៅ សមៃក ពៃយា- 
បាល នៅ ក្នងុ មន្ទរីពៃទៃយ ដៃល បាន- 
កំណត់ ចៃបាស់ លាស់។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  មាន- 
បៃសាសនថ៍ា ៖«មន្ទរី សខុាភ ិបាល   
ក្នងុ ខៃត្ត ទាងំនៃះគតិ ព ីមនៃ្ត ីសខុា- 
ភិបាល ដៃល កំពុង បមៃើ ការងារ 
ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ជាមយួ នងឹ 
កូវីដ១៩ ឱៃយ ពួក គត់មាន ភាព- 
កក់ក្តា  កុំឱៃយ ពួក គត់ភ័យ ខា្លាច  
ហើយ អ្វីដៃល សំខាន់ គឺ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណ កុំ ឱៃយ ឆ្លង កូវីដ១៩ នៃះ មក 

កៃុម គៃូពៃទៃយ របស់ យើង»។
លោកសៃ ីបន្ថៃមថា ៖«ឯ ចណំចុ 

សខំាន ់មយួទៀត  គ ឺមន្ទរី សខុាភ-ិ 
បាល បាន ខិតខំក្នុង ការ គៃប់ គៃង 
សណំក របស ់អ្នក ដណំើរ  ដោយ- 
សារ សំណក ទាំងនោះ យើង មិន 
ដឹង ថា  អ្នកណ មាន  ឬ អត់ មាន 
វរីសុ កូវដី១៩ ទៃ។ ដូច នៃះ បើការ- 
គៃប ់គៃង មនិ បាន ល្អ ទៃ នោះ  លទ្ធ- 
ភាព នៃការ ចម្លង វីរុស កូវីដ១៩  
អាចនឹង កើត មាន ឡើង»។

 បើ តាម មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ  
កៃុម  គៃូពៃទៃយ ជំនាញ ដៃល មក ពី 
មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ- សូវៀត  
ដៃល មាន ចំណៃះជំនាញ  និង 
បទពសិោធ ខា្លាងំ ក្នងុ ការពនិតិៃយ  នងិ 
ពៃយាបាល ជងំ ឺកវូដី១៩ នៃះគ ឺពកួ គត ់ 

បាន និងកំពុង ជួយ គំទៃ  ពងៃឹង 
សមត្ថភាព គៃូពៃទៃយ នៅតាម មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង  និង ខៃត្ត ប៉ៃលិន។ 

ក្នុង ឱកាសនោះ ដៃរ  លោកសៃី 
ឱ  វណ្ណឌនី  សង្កៃត ឃើញ អាជា្ញាធរ  
មាន ការ ចាត ់ចៃង គៃប ់គៃង មុងឺ មា៉ាត ់ 
នងិ តងឹតៃង  ដើមៃបី ធានា ថា  មនិ ឱៃយ 
មាន  អ្នក មាន ផ្ទុក វីរុស កូវីដ១៩ 
របតូ ចៃញ ទៅទៃ។ លោកសៃ ីបងា្ហាញ   
ភាព កក់ក្តា  ដៃល អាជា្ញាធរ  រង់ចាំ 
ជយួ ពលករខ្មៃរ  វលិ មក  ព ីបៃទៃស ថៃ   
ទៅ ធ្វើ ចតា្តាឡ ីសក័  ពនិតិៃយ សខុ ភាព  
និង ធ្វើ តៃស្ត រក វីរុស កូវីដ១៩។

យោង តាម របាយការណ៍ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល  គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
ទ១ី៨  មករា  ឆ្នា ំ២០២១  កម្ពជុា មាន   
អ្នកជងំកឺវូដី១៩ ចនំនួ ៤៣៩ នាក ់ 
អ្នក ជាសះសៃបើយ ចនំនួ ៣៨៦ នាក់  
និង អ្នក ជំងឺ កំពុង សមៃក ពៃយា- 
បាល មាន ចំនួន ៥៣នាក់។

ពមីៃសលិ មញិ  បរុស ជាពលករ ខ្មៃរ  
អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ដៃល ទើប តៃ វិល តៃ-  
ឡប់ មក ពី បៃទៃស ថៃ នៅយប់ ថ្ងៃ 
ទ១ី៧  មករា  តាម ចៃក ចបំក ់ ស្ថតិ 
ក្នងុ សៃកុ មា៉ាឡៃ  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជយ័ បាន ទទលួ មរណភាព  បនា្ទាប ់ព ី  
គត ់បាន ដលួ បោក កៃបាល ទៅ លើ 
ថ្ម  ពៃល បុរស រូបនៃះ ដើរ ទៅ បត់- 
ជើង តចូ  មនុ ពៃល ដៃល គត ់ឡើង 

រថយន្ត កងទ័ព ដើមៃបី ទៅ កាន់ 
មណ្ឌល ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក។

រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ 
ចៃញ សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ពី 
មៃសិលមិញ  បញ្ជាក់ថា  នៅពៃល 
ដៃល គត់ដួល ភា្លាម  មាន ពលករ 
មា្នាក ់ទៀត  ដៃល  រមួដណំើរ ជាមយួ 
បាន ទៅ ជួយ លើក បុរស នោះ។ 
ពលករ ដៃលរង គៃះនោះ  នយិយ   
ថា គត ់អស ់កមា្លាងំ ហើយ បាន ហបូ   
សៃបៀរ លីអូ ថៃ អស់ ២កំប៉ុង ។ 
នៅ ពៃលនោះ  កមា្លាំង នគរបាល 
ឈរជើង នៅ នោះ  បាន ជួយ- 
សង្គៃះ  នងិ បាន បញ្ជនូ ភា្លាមៗ ទៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក សៃុក មា៉ាឡៃ។ 
ពៃទៃយ បានដៃរ របួសកៃបាល  និង 
បាន ដក់ ឱៃយ សមៃក  តាម ដន 
សខុ ភាព ជាធម្មតា។ ប៉នុ្តៃ ពលករ 
រូបនៃះ មាន អាការបៃបៃួល  វិល មុខ  
ក្អួត រហូត ដល់ សន្លប់បាត់ សា្មារតី 
តៃម្តង  រួច គៃូពៃទៃយ បាន បញ្ជូន មក 
សង្គៃះ បនា្ទាន់ នៅ មន្ទីរពៃទៃយ 
បង្អៃក កៃុង បោ៉ាយប៉ៃត  ប៉ុន្តៃ អ្នក- 
ជំងឺ បាន បាត់បង់ ជីវិត មុន ពៃល 
មក ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ។

រដ្ឋបាល ខៃត្ត បញ្ជាក់ទៀតថា  
ពលករ រូបនៃះ មិន បាន សា្លាប់ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៃ  គឺ 
សា្លាប់ ដោយសារ ឧបទ្ទវហៃតុ 
ដួល បោក កៃបាល៕

លោកហុ៊ន សេន ក្នងុជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណា្ឌ ពីមេសិលមិញ  ។ រូបថត (SPM)
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស៊ា ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន �្រដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ ួលអក� � វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

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

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

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

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

�្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) 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 រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តពីទំព័រ ១...ទំនាស់ ពាកៃយ - 
សម្ដ ីអឡំងុពៃល បើកបរ ប៉ះទង្គចិ 
យានយន្ត គ្នាបន្តិច បន្តួច  បញ្ហា 
ទំនាស់ ដីធ្លី និង ទំនាស់ ផល- 
បៃយោ ជន ៍មយួ ចនំនួ ទៀត  ដៃ ល  
បណ្ដាលឱៃយ មនុសៃស ស្លាប់ និង 
រងរបួស ហើយ អ្នក ដៃល តៃង តៃ 
បៃើ កាំភ្លើង បាញ់  គៃ ឃើញ ចៃើន- 
តៃ ជ  មន្តៃី ដៃល មាន តួនាទី នៅ 
ក្នុង កង កមា្លាំង បៃដាប់ អាវុធ ។

លោក ធា ម ប៊ុន សៃង បៃធាន 
នាយកដា្ឋាន គៃប់គៃង អាវុធ ជតិ - 
ផ្ទុះ និង អគ្គិ ភ័យ នៃ អគ្គ ស្នង កា រ - 
ដា្ឋាន នគរ បាល ជតិ  បាន ថ្លៃងថា 
កម្ព ុជមាន ចៃបាប ់គៃបគ់ៃងអាវធុ- 
ជតិ ផ្ទុះ  និង គៃឿង រំសៃវ ចំនួន ៦ 
ជំពូក និង ២៦មាតៃ ដោយ 
បៃកាស ដាក់ឱៃយ បៃើបៃស់ តាំងពី 
ឆ្នាំ ២០០៥។ ចៃបាប់ នៃះ ធ្វើ ឡើង 
ដើមៃបី គៃប់គៃង លើ ការ បំពា ក់ 
ការកាន់កាប់ ការ យកតា ម  ខ្លួន 
ការ បៃើ បៃស់ ការ ទិញ-លក់ ការ- 
ផ្ទៃរ ការ ឱៃយគៃ ខ្ច ីការបៃង ចៃក ការ 
ជួស ជុល ការផលិត-កៃច្នៃ ឬ 
ដំឡើង ការ ដឹក ជញ្ជនូ ការ នំា ឆ្លង-  
កាត់ ការនំា ចូល-ចៃញ និង ការ- 
ស្តុក អាវុធ ជតិ ផ្ទុះ ឬ គៃឿង រំសៃវ 
គៃប់ បៃភៃ ទ។ លោក បន្តថា អ្នក - 
មាន សទិ្ធ កិាន ់កាប ់អាវធុ ជប ់ខ្លនួ 
រួមមាន បៃធាន-អនុ បៃធាន 
សមា ជិក រដ្ឋសភា និង ពៃឹទ្ធ សភា 
កៃមុបៃកឹៃសា រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឧ ត្ត ម កៃមុ- 
បៃឹកៃសា នៃ អង្គចៅកៃម រដ្ឋមន្តៃី 
រដ្ឋលៃខាធិការ អនុរដ្ឋ លៃខា ធកិារ 
បៃធាន-អនុ បៃធាន តុលាការ កំពូ ល 
អគ្គ ពៃះរាជអាជ្ញា បៃធាន តុលា - 
ការ រាជធានី/ខៃត្ត និង មន្តៃី ដៃល 
កំពុងមាន តួនាទី ឬ ឋានៈ ស្មើនឹង 
មុខតំណៃង ខាងលើនៃះ។ រីឯ 
មន្តៃ ីថា្នាក់ កៃម ជតិ រួមមាន អភិ - 
បាល រាជធានី/ខៃត្ត អភិបាល រង 
អភិបាល សៃុក/ខណ្ឌ សមាជិក 
កៃុមបៃឹកៃសា សៃុក/ខណ្ឌ។

ចំពោះ មន្តៃ ីកមា្លាងំ បៃដាប់ អាវុ ធ  
កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ កង រា ជ - 
អាវុធហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស និង 
មន្តៃី នគរ បា ល ជ តិ ចាប់ពី ថា្នាក់ 

វរសៃនយី ៍ឯក(សក័្ដ៥ិ)ឡើង ទៅ 
គឺ មាន សិទ្ធិ បៃើ បៃស់ អាវុធ ។ រីឯ 
អ្នក ដៃល គ្មាន សិទ្ធ កិាន់ កាប់ អាវុ ធ 
តៃវូតៃមាន លិខិត អនុញ្ញាត ឱៃយបៃើ - 
បៃស ់ចៃញព ីអង្គភាព សម ីប៉នុ្ដៃ  
ពៃល ចប់ ភារកិច្ច តៃូវ យក មក 
ទុកដាក់ នៅ អង្គភាព ខ្លួន វិញ។ 
អ្នក   កាន ់ កាប ់អាវធុ ទាងំអស ់មា ន 
ស ិទិ្ធ  រកៃសា សន្ដសិខុ សណ្ដាបធ់ា្នាប ់
ជូន បៃជពលរដ្ឋ ការពារ បូរណ- 
ភាព ដៃន ដី និង អាច ការពារ ខ្លួន 
ក្នុងន័យ សៃប ចៃបាប់។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ដើមៃបី ទប់ - 
ស្កា ត់ ការបៃើ បៃស់ អាវុធ ខុស ចៃបា ប់ 
ឱៃយមាន បៃសទិ្ធ ភាព យើង នងឹ បៃើ 
វិធានការ ក្ដៅ ដោយ ដើរ លៃបា ត 
តៃួត ពិនិតៃយ តាម គោលដៅ មុខ - 
សញ្ញា ដាក់ បុ៉ស្ដិ៍ ឆៃកឆៃរ តាម ដង - 
ផ្លូវ និង កន្លៃង សំខាន់ៗ ដើមៃបី 
បង្កៃ ប ការដឹក ជញ្ជនូ និង ការ ធ្វើ - 
ចរាចរណ៍ អាវុធ គៃឿងផ្ទុះ គៃប់- 
បៃភៃទ ខុសចៃបាប់»។ កៃ ពី នៃះ 
កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច នឹង  ចាត់វិធា ន - 
ការ រដ្ឋបាល គ ឺពងៃងឹ ការចុះបញ្ជ ី
អាវធុ គៃប ់គៃង តៃតួ ពនិ ិតៃយ មនុ- 
ពៃល ផ្ដល់ លិខិត អនុញ្ញាត ឱៃយ 
កាន់ កាប់ អាវុធ។

តាមចៃបាប់ ស្ដីពី ការគៃប់ គៃង 
អាវុធ មាតៃ២០ ចៃងថា ជន- 

ណ ដៃល បំពាក់ ដាក់ តាម ខ្លួន 
កាន់ កាប់ អាវុធ បៃើ បៃស់ លក់-
ទ ិញ ខ្ច ីព ីគៃ ចៃក ចាយ ជសួ ជលុ 
ដឡំើង អាវធុ គៃឿងផ្ទុះ គៃប ់បៃភៃទ 
ដោយ គ្មាន ការអនញុ្ញាត នងឹតៃវូ- 
ផ្តនា្ទាទោស ដាកព់ន្ធនាគរ ចា ប ់ព ី
៦ខៃ ដល់ ២ ឆ្នាំ ដោយ តៃូវ ពិន័យ 
ជ បៃក់ ពី ៥០មុឺន រៀល  ដល់២ 
លាន រៀល ដោយ មិនទាន់ គិតពី 
បទល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។ ចំណៃក 
មាតៃ ២៣ ជន ណ ដៃល ធ្វើ ពា - 
ណិជ្ជកម្ម ដោយ នំាចូលឬ នំាចៃ ញ 
នា ំឆ្លងកាត ់ឬ ស្តកុ អាវធុ គៃឿងផ្ទុះ 
នងិ គៃ បរ់ ំសៃ វ គៃប ់បៃភៃទ ដោយ 
គ្មាន ការ អនញុ្ញាត តៃវូ ផ្តនា្ទា ទោស 
ដាក់ ពន្ធនាគរ ចាប់ ពី ៥ឆ្នាំ ដល់ 
១ ០ឆ្នាំ។

លោក អំ សំអាត នាយក រង 
ទទួល បន្ទុក ផ្នៃក ឃ្លាំមើល និង 
ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ អង្គការ 
លីកាដូ(LICADHO)បាន ថ្លៃង 
ថា ករណី ហិងៃសា ដោយ ការ បៃើ - 
បៃស់ អាវុធ  បាន  កើត ឡើង ជ - 
ញឹកញាប់ គួរឱៃយ ពៃួយបារម្ភ ក្នុង 
រយៈពៃល ចុងកៃយ នៃះ ។ ក តា្កា 
នៃះ អាច បណ្ដា លមកព ីភាពខ្វះ- 
ចន្លាះ ក្នុងការ គៃប់គៃង អាវុធ- 
ជតិ ផ្ទុះ។ លោក បន្តថា មនុសៃស 
មាន អាវុធ ជប់ ខ្លនួ មួយចំនួនអួ ត  - 

អាង អំណច និង អាង មាន សៃ- 
សៃឡាយ រង់ចាំ ជួយ អន្តរា គមន៍ 
ដោយ ពួកគៃ តៃងតៃ យក អាវុធ 
ទៅ គំរាមកំហៃង បាញ់សមា្លាប់ 
ដៃគូទំនាស់ ឬ គំរាម ពលរដ្ឋ ស្លូត- 
តៃង់ ទន់ខៃសាយ ជង ខ្លួន ដើមៃបី 
ទាម ទា រ ផលបៃយោជន៍ អ្វីមួយ 
តាម អំពើ ចិត្ត ។ ជពិសៃស  អ្នក  
ដៃលមាន អាវុធ ក្នុង ដៃ តៃងតៃ 
យក អាវុធ ទៅ បងា្ហាញ អំណច 
និង  ឥទ្ធិពល ឱៃយ អ្នក ដទៃ  គោរព 
កោតខា្លាច ជដើម។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ករណី ទំាង- 
អស់នៃះ ក៏ បងា្ហាញ ពី ភាព ឃោ រ- 
ឃៅ អមនុសៃសធម៌ និង បងា្ហាញ ពី 
កៃមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ បៃើបៃស់ 
អាវុធ និង ការគៃប់គៃង អាវុធ 
នៅមានកមៃតិ កដ៏ចូជ ចៃបាប ់នៅ 
ធូរ រលុង។ បើ យើង នៅតៃ គៃប់ គៃ ង 
អាវុធ គ្មាន បៃសិទ្ធភាព បៃប នៃះ 
គ ឺការបៃើបៃស ់អាវធុ កា្លាយទៅជ 
រឿង អនាធិបតៃយៃយ នៅ កម្ពុជ 
ដូច្នៃះ មន្តៃ ីជំនាញ គួរតៃ យក ចិត្ត -  
ទុកដាក់ បន្ថៃម ទៀត»។

ទោះ  ជ យា៉ាងណ  លោក ធា ម 
បុ៊ន   សៃង បញ្ជាក់ ថា៖«យើង ក៏មា ន  
ការពៃយួ បារម្ភ ខា្លាងំ ចពំោះ ករណ ី
ហិងៃសា ដោយ ផ្ទុះអាវុធ មួ យ រយៈ 
ចុងកៃយ នៃះ ប៉ុន្ដៃ ថា្នាក់ ដឹក នាំ 

និ ង មន្តៃី ជំនាញ កំពុង ដាក់ ផៃន- 
ការ ថ្ម ីហើយ ដាក ់វធិានការ តងឹរុងឹ 
ជ បន្តបនា្ទាប់ ដើមៃបី គៃប់គៃង អាវុ ធ 
ឱៃយមាន បៃសិទ្ធភាព ថៃមទៀត។ 
ករណី ផ្ទះុអាវុធ កន្លង មក នៃះភា គ  - 
ចៃើន ជ អាវុធ ដៃល មិនបាន ចុះ - 
បញ្ជី តៃឹមតៃូវ និង  កើតឡើង 
ដោយ បគុ្គល ផ្ទាលខ់្លនួ»។ លោក  
ប៊ុន សៃង បាន  អំពាវនាវ ឱៃយ មន្តៃី 
កងកមា្លាំងបៃដាប់អាវុធ និង មន្តៃី 
សុីវិល ដៃល មាន  សិទិ្ធ កាន់ អាវុធ 
ទំាងអស់ ដៃល បាន និងកំពុង រកៃសា  
អាវុធ ខុសចៃបាប់ សូម យក ទៅ 
បៃគល់ឱៃយ សមត្ថកិច្ច ជំនាញ វិញ 
ឬ មក ចុះ បញ្ជី  ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ។ 
បៃសិន បើសមត្ថកិច្ច ឆៃក  ឃើញ  
នឹងតៃូវ ផ្ទ នា្ទា ទោស តាម ចៃបាប់។

 លោក សៃ ីចក់ សុភាព នាយិ - 
កា   មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុសៃស កម្ព ុជ 
បាន ថ្លៃង ថា បៃសិន បើសង្គម មយួ 
ដៃល មាន ការ អភិវឌៃឍ  បៃកប- 
ដោយ ស្មើភាព ការគៃប់ គៃង 
ចៃបាស់លាស់ និង មាន ដំណើរការ- 
នីតិរដ្ឋ តៃឹម តៃូវ អំពើហិងៃសា ឬ 
បទល្មើស ទាងំ អស ់នៃះ  នងឹមនិ- 
មានការ កើតឡើង ចៃើន បៃបនៃះ 
ទៃ ប៉ុន្ដៃ ទិដ្ឋ  ភាព កន្លង មក នៃះ 
អាច បណ្ដាល មក ព ីការ គៃប ់ គៃង 
មាន ភាពធូរ  រលុង  និង ការធា្លាក់ ចុះ 
នៃ សីលធម៌ សង្គម។ លោក សៃី 
បញ្ជាក់ថា៖«កន្លង មក នៅពៃល 
មាន ហិងៃសា រវាង ពលរដ្ឋ និង ពល រដ្ឋ 
វា ជ រឿង មួយ ដៃល អាជ្ញាធរ តៃូវ 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ដើមៃបី  ពងៃងឹ សុវត្ថ ិភា ព- 
សង្គម បុ៉ន្ដៃ អាជ្ញាធរ ខ្លនួឯង ក៏តៃ ូវ  
ធានាថា ខ្លនួ អនុវត្ត នីតិរដ្ឋ តៃមឹ តៃវូ 
ចៃបាសល់ាស ់ដៃរ ឬ នៅ? មនិមៃន 
អា ង តៃ ខ្លនួ ជ សមត្ថកិច្ច មាន អាវុ ធ 
ហើយ បៃើបៃស់ អាវុធ បង្កៃប 
គ្មាន ការពិចារណ នះ ទៃ។ បៃ- 
សិន បើមាន សមត្ថកិច្ច ណ បពំាន 
ចៃបាប់ តៃូវដាក់ ទោស ទ ណ្ទា តាម 
ចៃបាប់ »។

លោក ស ថៃត ស្នងការ នគរ - 
បាល រាជធានី ភ្នំពៃញ    មិន ទា ន់ 
អាចទាក់ ទង សំុ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃ ម   
ជុំ វិញ បញ្ហា នៃះ បានទៃ៕

តពីទំព័រ៥...បា ន ចូល ទៅ ផ្ទះ 
ពួក គៃបៃ មាណ ៣ ម៉ាង ។ពៃល 
នះ ជន ដៃដ ល់ បាន បៃគល់ 
អាវុធ ខ្លី មា៉ាក រ៉ូឡូ ១ ដើម ឲៃយ ឈ្មាះ 
កាន់  ចាន់ ណ  យក ទៅ កប់ ដី លាក់ 
ក្នុង ទៃុង ទា ខាង កៃយ ផ្ទះ ។ 

លោក បានបន្ត ថា  ទាងំ ២ នាក ់
ប្តី បៃពន្ធ នះ ធា្លាប់ ទិញ គៃឿង- 
ញៀន ពី ជន ដៃ ដល់ យក ទៅ លក់។ 
រាល់ ការ ទិញ គៃឿងញៀន ម្តងៗ 
គឺ ពួកគៃ បាន ណត់ ជួប គ្នា  ជ- 
មយួ ឈ្មាះ  អា៊ា  ណ រ៉ៃ ន  ប៉នុ្តៃថា្នា-ំ 
ញៀ ន ទាំង នះ គឺ ពួ កគៃ មិន សូវ  
លក់ដូរ ក្នុង ភូមិ - ឃុំទៃៀក ទៃ តៃ 

ចៃើន ចៃក ចាយ នៅ តាម ឃុ ំផៃសៃង 
ក្នុង សៃុក មៃ មត់ តៃ មួយ ។

លោក ថា៖ «កន្លងមក យើង 
សងៃស័យ  និង តាម ដាន ២ នាក់ ប្ត-ី 
បៃពន្ធ នៃះដៃរ  តៃដោយ សរ គ្មាន 
ភ័ស្ត ុតាង  ទើប ចាប់ មិន កើត ។ពួក- 
គៃ ពាក់ ព័ន្ធ រកៃសា ទុក អាវុធ ខុស- 
ចៃបាប់  និង ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន។ 
ជក់ ស្តៃង សមត្ថកិ ច្ច ដកហូត 
បាន អាវុ ធខ្លី១ដើម  និង ជញ្ជីង 
ថ្លឹង ថា្នាំ ញៀន១ គៃឿង »។ 

ដោយ ឡៃ កពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ - 
តា មចាប់  ខ្លួន ជន ល្មើស  ឈ្មាះ 
អា៊ា ណ រ៉ៃ ន រហូតឈាន ដល់ បា ញ់ 
ស្លា ប់នះ   លោក  ប៊ុន ឈឿន  
អធិ ការនគរ បាលសៃុក សំបូរ  

ខៃត្ត កៃចៃះ  បាន ឲៃយ ដឹង ពីថ្ងៃទី១ 
៧ ម ករាថា  បៃតិប ត្តិកា រនៃះ គឺ 
មា ន សមត្ថកិ ច្ច ចមៃុះ ពី កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  ស្នង ការ ដា្ឋាននគរ បាល 
ខៃត្ត កៃចៃះ  និង សមត្ថកិច្ច ខៃត្ត- 
ស្ទឹង តៃង ។ ក៏ប៉ុន្តៃ បៃងចៃក 
គោល ដៅ ផៃសៃងគ្នា  ពៃះ នៅ អូរ- 
កណ្តៀរ  ក្នងុ ភូមិ-ឃំុអូរពៃះ សៃកុ 
សំបូរ ដៃ ល ជន ល្មើសលាក់ ខ្លនួ 
មា ន ពៃ ំបៃទល់ ជប់ ខៃត្ត ៣។

លោក  បន្តថា  មុនដបំងូ សមត្ថ- 
កិច្ច បៃើ វិធានការ ឲៃយ ជនល្មើ ស ចូល 
ខ្លួន តាម សមៃួល ទៃ ប៉ុន្តៃ ជន- 
ល្មើស បាន បាញ ់តដៃ មក សមត្ថ- 
កិច្ច។ពៃល នះស មត្ថ កិច្ច ក៏បា ន 
បាញ់ ការ ពារខ្ល ួនបណ្ដាល ឱៃយជ ន- 

ល្មើ សស្លាប់ នៅ  លា្ងាច ថ្ងៃទី ១៥  
មករា  តៃម្ដង។ 

 គួររំ ឭក ថា  កាលពី រំលង អា្រធាតៃ  
យប់ ថ្ងៃ២៩ធ្នូ ឈាន ចូល ថ្ងៃទី 
៣០  ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  កៃុមជ ន- 
សងៃស័យ   បាន ជិះ រថ យន្ត មា៉ាក ឡិច- 
សុី ស១ គៃឿង  បើក បុក គូទ រថ- 
យន្ត ជន រង គៃះ នៅ តាម មហា- 
វិថី សហ ព ន័្ធរុសៃសីុ ក្នងុ ភូមិ កៃបាល- 
ដំរី ២  សងា្កាត់ កា កាប ២  ខណ្ឌ ពោធិ៍ - 
សៃន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ រួច ពៃយា- 
យាម បើក រត់។ ប៉ុន្តៃភាគី ជន រង - 
គៃះ បាន បើក រថយន្ត តាម ទាន់ក ៏
មាន ការ ទាស់ សម្ត ីគ្នា  ហើយ ជន- 
ល្មើស បាន បាញ់ ជន រង គៃះ ជ 
មន្តៃី នគរ បាល ថា្នាក់ វរសៃនីយ៍ 

ឈ្មាះ  រ៉ៃត សុី ណត  ស្លាប់ នៅ 
កន្លៃង កើត ហៃតុ រួ ចបាន បើ ក - 
រ ថយ ន្ត គៃច ខ្លួ ន  ។

ក៏ប៉ុន្តៃ កៃយ មក  សមត្ថ កិច្ច 
សៃវជៃវចាប់បានបុរសឈ្មាះ 
កៃ  ចាន់ មាន  នៅ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ជ អ្នក បើក រ ថយន្ត ដកឹ ជន ល្មើស 
ហើយ តៃ ូវបាន សលា ដំ បូង រា ជ- 
ធា នី ភ្នំពៃ ញ ចោទ ២ ប ទ ល្មើស គឺ 
បទ សម គំនិត ក្នុង អំពើ ឃត កម្ម 
និង ការ ជួញ ដូ រគៃឿង ញៀន។ រីឯ 
ឈ្មាះ   អា៊ា  ណ រ៉ៃ ន  បាន គៃច ទៅ 
លាក ់ខ្លនួ ដល ់ខៃត្ត រត នគរិ,ី ខៃត្ត- 
មណ្ឌល គិរី, ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង   និង 
ចងុ កៃយ តៃវូ សមត្ថ កចិ្ច បង្កៃប 
បាន នៅ ក្នុង ខៃត្ត កៃចៃះ ៕

មន្ត្រីប្ត្រជ្ញារឹតបន្តងឹការគ្រប់គ្រងអាវុធបន្ទាប់ពីមានការប្រើអាវុធ...

បញ្ជនូប្ដបី្រពន្ធ...

កម្លាងំ សមត្ថ កិច្ច ត្រតួ ពិនិត្រយ អាវុធ ជាតិ ផ្ទះុនៅ តាម ដង ផ្លវូ   កាលពីកន្លងមក។ រូបថត នគរបាល
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ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុា-កូរ៉េធ្លាក់ចុះបុ៉ន្តេមានក្តសីងេឃឹមលើFTAទ្វេភាគី
ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី 
រវាង កម្ពជុា នងិ ករូ៉េ ខាងតេបូង មាន ចនំនួ  
៨៨៤,៨៨  លាន ដលុា្លារ ក្នងុ  ឆ្នា២ំ០២០ 
ដោយ ធ្លាក ់ចុះ ១៧,៧៧ ភាគ រយ  ធៀប  
នឹង ឆ្នាំ២០១៩  ដេល មាន បេមាណ  
១ ០៣២លាន ដុលា្លារ ។ នេះ បើ យោង 
តាម ទិន្ន ន័យពី សមាគម ពាណិជ្ជ កម្ម 
អន្តរជាតិ កូរ៉េ (Kita)។

ទិន្នន័យ នោះ បាន ឱេយ ដឹងថា កម្ពុជា 
បាន នាចំេញ ទនំញិ ទៅ កាន ់ទផីេសារ ករូ៉េ 
ខាង តេបូង ក្នងុ តម្លេ ជាង  ៣១៧ លាន ដលុា្លារ  
កាល ពី ឆ្នាំមុន  ធ្លាក់ចុះ ៥,៤  ភាគ រយ 
ខណៈ កម្ពុជា នាំ ចូល មក វិញ មាន  ជាង 
៥៦៧ លាន ដុលា្លារ  ធ្លាក់ ចុះ ១៨,៦ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា២ំ០១៩  មាន 
ជាង ៦៩៦ដុលា្លារ។

លោក លមឹ ហេង  អន ុបេធន សភា 
ពាណជិ្ជកម្ម  បានឱេយ ដងឹថា  ការ នា ំចេញ  
របស់ កម្ពុជា ធ្លាក់ ចុះ នេះ  ដោយ សារ  
ឥទ្ធិពល  អវិជ្ជមាន នេ ការរាត តេបាត ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ក្នុង រយៈពេល កន្លងមក នេះ ។ 

ទោះបី ជាយ៉ាង ណា លោក រំពឹងថា 
ការ នាចំេញ របសក់ម្ពជុា នងឹ កើន ឡើង 
វញិ នៅ ពេល កចិ្ចពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ កម្ម  

សេរី  ទ្វេភាគី កម្ពុជា-កូរ៉េ ខាង តេបូង ចូល 
ជាធរ មាននៅ អនាគត បនា្ទាប់ ពី ភាគី 
ទាងំ ២ បាន បញ្ចប ់កចិ្ច ចរចា ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ក្នុង ជុំ ទី ៤ កាលពី ខេ  
វិច្ឆិកាឆ្នាំ មុន  ដោយ រំពឹង ថា នឹង បញ្ចប់ 
នៅឆ្នាំ នេះ។ 

លោក នយិយ ថា៖«យើង សងេឃមឹថា  
នៅ ពេលការ ចរចា កិច្ច ពេមពេៀង 
ពាណជិ្ជ កម្ម សេរ ីទ្វេភាគ ីរវាង កម្ពជុា នងិ 
កូរ៉េ ខាងតេបូង  វា នឹង ជំរុញ ការ នាំចេញ  
របស់កម្ពុជា ទៅ កូរ៉េ កើន ឡើងទ្វេ ដង  
ហើយ យើង នឹង នាំចេញ ទំនិញ ចេើន 
ជាង នាំ ចូល នៅពេល កិច្ច ពេម ពេៀង 
នេះ ចូល ជា ធរមាន »។ 

ទំនិញ សំខាន់ៗ ដេល កម្ពុជា នាំ ទៅ 
កាន ់ ករូ៉េ ខាងតេបងូ  រមួ មាន  សម្លៀក បពំាក់ 
សេបេក ជើង  ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ   
ភេសជ្ជៈ គេឿង បនា្លាស់ អេឡិច តេូនិក  
កៅស៊ូ ថា្នាំ ពេទេយ និង ផលិតផល 
កសិកម្ម ហើយ កម្ពុជា នាំ ចូល មក វិញ 
រមួមាន យនយន្ត គេឿង អេឡចិតេនូកិ 
សមា្ភារ  ផ្ទះ បាយ  ភេសជ្ជៈ  ថា្នាំពេទេយ និង 
ផលិត ផល បា្លាស្ទិក។  នេះ បើយោង 
តាម ទិន្នន័យ ក្នុង ពេល កន្លងមក។ 

លោក ហ៊នុ ឡាក ់  អគ្គនាយក កេមុហ៊នុ 
រចី ហ្វាម  អេសា៊ា ឯ.ក (Richfarm Asia 

Co., Ltd)ដេល ជា កេមុហ៊នុ វនិយិោគ 
លើ ដំណាំ សា្វាយ កេវ រមៀត  បេប់ ភ្នំ-
ពេញ ប៉សុ្តិ៍ថា  កសផិល  កម្ពជុា មយួចនំនួ 
បាន និង កំពុង នាំចេញរួច ហើយ ទៅ 
កាន ់ទផីេសារ ករូ៉េ  ពសិេស ផ្លេ សា្វាយ សេស ់
ដេល កំពុង ពេញ  និយម  នៅ កូ រ៉េ។  

លោក  ហ៊ុន ឡាក់  កត់ សមា្គាល់ ថា៖ 
«យើងឃើញ ថា នៅ ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំចងុ កេយ  
នេះ  ផលិត ផល កសិផល មួយ ចំនួន  
របស ់កម្ពជុា បាន នងិ កពំងុ នាចំេញ  ទៅ កាន ់ 

ទផីេសារ ករូ៉េ ខាង តេបងូ  ដចូជា បន្លេ  នងិ ផ្លេ 
សា្វាយ សេស ់ ហើយ ភាគ ី ករូ៉េបាន ពេញចតិ្ត 
ចពំោះ ផលតិ ផល កម្ពជុា ថាមាន ស្តង-់ 
ដាខ្ពស់ តេូវ នឹង ស្តង់ ដាអន្តរ ជាតិ »។

លោក  ហ៊ុន ឡាក់ បានបន្ថេម ថា 
កេុមហ៊ុន  លោក មាន ផេនការ នាំ ចេញ 
ផ្លេ សា្វាយ សេសទ់ៅ កាន ់ទផីេសារ ករូ៉េ នៅ 
ឆ្នា ំនេះ  បនា្ទាប ់ព ីកេមុហ៊នុ ជោគ ជយ័ រចួ 
ហើយ ក្នុង ការ នាំចេញ តំណាប់ សា្វាយ 
ទៅកាន់ទីផេសារ នេះ ។

លោក បញ្ជាក់៖«យើង កំពុងជជេក 
ជាមួយ កេុមហ៊ុន Hyundai ក្នុង ការ- 
សហការគ្នា  បេើ បេស់  មា៉ាសុីន សមា្លាប់ 
សមាស ធតុ ចងេលើ ផ្លេ សា្វាយ ដើមេបី 
នាំចេញ ទៅ កូរ៉េ»។  

នៅក្នងុ សន្នសិទី ពត័ម៌ាន ផេសាយ ផ្ទាល ់
ពសិេស កាលព ីចងុ ឆ្នា ំ២០២០  លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តេី  ហ៊ុន សេន បាន ថ្លេង  
បង្ហាញ ថា ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម សរុប 
របស ់កម្ពជុា  មាន ៣២ពាន ់លានដលុា្លារ  
ក្នងុ នោះ  កម្ពជុា  នា ំចេញ មាន បេហេល 
១៦ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តេី  បន្តថា កម្ពុជា 
ទទលួ បាន កណំើន ខា្លាងំ ផ្នេក ផលតិផល   
កសិកម្ម ៧ មុខ ដេល មាន  តម្លេសរុប 
៣,៨១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង នោះ 
ការនាចំេញ អង្ករ មាន  ៦៧៥ ០០០ តោន   
មានតម្លេ ៥១៤លាន ដុលា្លារ  ដំឡូងមី 
ជាង៧ លាន  តោន   តម្លេ ជាង១ ពាន ់លាន  
ដលុា្លារ សា្វាយ  ចន្ទ ី២១៨ ៨៨៤ តោនតម្លេ 
២៨៨   លាន ដលុា្លារ សា្វាយ ៨៥០ ០០០ 
តោន តម្លេ ៤៧៣ លាន ដុលា្លារ ចេក - 
អំបូង លឿង ៣១៣ តោន  តម្លេ៥៥១  
លាន ដលុា្លារ មៀន ប៉េលនិ ១៧៤  តោន 
តម្លេ ៥៧លាន ដលុា្លារ មេច៥ ០៧៩ តោន  
មាន តម្លេ២៥ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ អ្នក ក្នងុ ឧសេសាហកម្ម 
កាត់ដេរ មាន សុទិដ្ឋិ និយម ថា 
ប េទេស កម្ពជុា នឹង កា្លាយ ជា ទិស-  
ដៅ គរួ ឱេយ ទាក ់ទាញ  នងិ ការវនិ-ិ 
យោគ បេកប ដោយ ភាព បេកតួ- 
បេជេង  បើ កម្ពជុា អនវុត្ត  ថាមពល  
សា្អាត បេកប ដោយ  ចីរភាព។

លោកសេ ី Karolien Caser- 
Diez តំណាង បេចាំ បេទេស 
របស់  វិទេយា សា្ថាន កំណើន បេតង 
ពភិព លោក GGGI Cambodia 
បាន ឱេយ ដឹង នៅ ក្នុង អំឡុង កិច្ច- 
ពិភាកេសា នៅ សភា ពាណិជ្ជកម្ម 
អឺរ៉ុប  កាល ពី ថ្ងេទី ១៤  ខេ មករា 
ស្ដី ពី  «  តើ យីហោ អឺរ៉ុប អាច 

សមេច បាន ទិសដៅ អាកាស- 
ធត ុ ពភិព លោក ផេសេង ទៀត នៅ 
បេទេស កម្ពជុា បាន ដចូម្ដេច»។  
ពេឹត្តិការណ៍ នេះ  បេមូល ផ្ដុំ គ្នា នូវ 
ដេគូ អភិវឌេឍន៍ ដេល ធ្វើ ការ ក្នុង 
វសិយ័ ថាមពល បេកប ដោយចរី-  
ភាព រួម ជា មួយ  នឹង តំណាង ជា 
ចេើន មក ពី កេុម ហ៊ុន Adidas 
និង កេុម ហ៊ុន H&M Group  
ដេល ជា សមាជិក   RE100 ។

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
ឱេយ  ដឹង ថា Switch Garment  
គ ឺជា  គមេង កម្មវធិ ី SWITCH 
អាសុី អឺរ៉ុប បានអនុវត្ត ដោយ 
វទិេយាសា្ថាន កណំើន បេតង ពភិព- 
លោក (GGGI) ។ Switch 
Garment លើក កម្ពស់ ការ 

អនុវត្ត ថាម ពល  បេកប ដោយ 
ចីរភាព នៅ ក្នុង ឧសេសាហ កម្ម 
កាត់ដេរ របស់ បេទេស កម្ពុជា  
ដេល ផ្ដល ់ការងរ ដល ់បេជាជន 
ជាង  ៨០០ ០០០ នាក់ និង 
ជំរុញ  កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច ។

សមាគម រោងចកេ កាត់ដេរ 
កម្ពជុា (GMAC) នងិដេគ ូ បាន 
ដាក់ ឱេយ ដំណើរការ ជា ផ្លូវការ  
គមេង  Switch Garment 
ថាមពល សា្អាត បច្ចេក វទិេយា បេតង 
កាល ពី ខេ កញ្ញា  ឆ្នាំ មុន ។  

លោកសេ ីKarolien  ពនេយល ់
ថា ៖ « រោងចកេ ជា ចេើន ដេល 
យើង បាន ចូលរួម ជាមួយ កំពុង 
ចាប់ ផ្ដើម  មើល ឃើញ សមត្ថ- 
ភាព  បេកួត បេជេង បេតង ស្មើ 

គ្នា។ ដោយ សារ  គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម 
ដចូ RE100 រោងចកេ ជាចេើន 
យល់ ថា ភាព បេតង គឺ ជា អត្ថ- 
បេយោជន៍ ជា យុទ្ធសាស្ដេ មួយ 
នងិ អាច ជយួ ពកួ គេ ទទលួ បាន 
កិច្ច សនេយា ជាមួយ យីហោ អន្តរ- 
ជាតិ ជា ចេើន »។ 

RE100 គឺ ជា គំនិត ផ្តួចផ្ដើម 
ពភិព លោក  ដេល ចលូ រមួដោយ 
កេុមហ៊ុន ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល  បំផុត 
ក្នុង ពិភព លោក  និង បាន  ប្ដេជា្ញា   
សមេចឱេយ  បាន ថាមពល កកើត 
ឡើង វិញ  ១០០ ភាគរយ។

លោក  Peter Ford ទទួល 
បន្ទុក និរន្តរភាព បរិសា្ថាន នៅ 
កេុម ហ៊ុន H&M Group បេចាំ 
បេទេស កម្ពុជា  វៀតណាម  និង 

មីយ៉ាន់ មា៉ា  បាន បញ្ជាក់ ពី ភាព 
ពិសេស នេ ការ សមេច បាន 
ទិស ដៅ ថាមពល កកើត ឡើង 
វិញ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ។ 

លោកថ្លេង ថា៖ « វា នឹង មាន 
ការ ពិបាក ក្នុង ការ សមេច បាន 
តាម ទិស ដៅ របស់ RE100  
ក្នុង តំបន់ មួយ ដេល មាន ថាម-  
ពល ដំណើរ ការ ដោយ ធេយូង ថ្ម  
ស្ទើរ តេ ទាងំ សេងុ »។ លោក  បន្ត 
ទៀត ថា៖ « ទសិដៅ ពភិពលោក 
របស់ យើង  ចេបាស់ ណាស់ គឺ 
អាកាស ធត ុអពេយាកេតឹ តេមឹ ឆ្នា ំ
២០៣០ និង អាកាស ធតុ វិជ្ជ-
មាន តេឹម ឆ្នាំ  ២០៤០។ បណា្ដា 
បេទេស នានា  អាច ធ្វើ ការងរ 
ជាមយួ ពកួ យើង  ដើមេប ីសមេច 

បាន ទិសដៅ ទាំង នោះ ភា្លាមៗ 
និង កាន់ តេ  ទាក់ ទាញ »។

អ្នក ចូល រួម ក្នុង កិច ្ច ពិភាកេសា 
នោះ លោក Matthew Arm-
strong បាន ជរំញុ ឱេយ អ្នក ចលូ- 
រមួ  តេវូ មើល ឱេយ ឃើញ ថា ការងរ 
នេះ គឺ ជា ឱកាស ។ លោក បន្ត  
ថា៖ « តើ យីហោ ទំាង នេះ នឹង រីក- 
ចមេើន  នងិ ការ វនិយិោគ បន្ថេម  
ដេរ ឬ  ទេ បើ កម្ពុជា ពងេឹង ថាម- 
ពល អគ្គិសនី   ខ្លួន ឆ្ពោះ ទៅ រក 
ថាម ពល បេតង? ចម្លើយ  គឺ  
ផលិតផល   កម្ពុជា គឺ ជា យីហោ 
មួយ  ចូរយក  ការ ងរ  នេះ ធ្វើ ជា 
ឱកាស ក្នុង ការ ធ្វើ ឱេយ ទិសដៅ 
នេះ កា្លាយ ជា យីហោ កាន់ តេ ល្អ 
បេសើរ  »៕ LA 

ស្វាយកេវរមៀត      អាច ក្លាយ ជា ផលិតផល សក្តានុពល សមេប់ នំាចេញ។ រូបថត facebook

ការអនុវត្តថាមពលស្អាតនឹងធ្វើឱេយកម្ពជុាកាន់តេទាក់ទាញបានកំណើនវិនិយោគ

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,720 16,800 16,900 16,720

2 GTI 3,550 3,200 3,550 3,200

3 PAS 14,000 13,600 14,100 13,600

4 PEPC 2,940 2,900 3,000 2,900

5 PPAP 11,640 11,800 11,800 11,480

6 PPSP 1,480 1,420 1,480 1,410

7 PWSA 6,180 6,300 6,300 6,180

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 



តពីទពំរ័១...ខ្លនួដោយចង្អលុ-  
បង្ហាញថាការកើនឡើងបណុំល 
ខាងក្រៅវណ័្ឌកនៅក្នងុប្រៅទ្រៅស
បង់កា្លាដ្រៅសកម្ពុជា(ស្ថិរភាព
B2)នងិប្រៅទ្រៅសហ្វ៊ជីីត្រៅវូបាន
ជរំញុដោយបន្ទាត់ហិរញ្ញប្រៅបទាន
សម្រៅបទានដ្រៅលបង្កើនដោយ
សហគមន៍អន្តរជាតិ។
Moodyឱ្រៅយដងឹថា៖«ដោយ-

សារតម្រៅវូការស្រៅវាកម្មបណំលុ 
ខាងក្រៅទាបនិងបំណុលប្រៅចាំ-
ឆ្នាំទាបហានភិយ័ងយទទលួ-
រងគ្រៅះខាងក្រៅសម្រៅប់បំ-
ណុលទាំងន្រៅះនឹងនៅត្រៅមាន
បើទោះបីសមតលុ្រៅយគណនីចរន្ត
អាចបន្តអាក្រៅក់ខា្លាំងឡើងដោយ-
សារត្រៅចក្ខុវិស័យដ៏ផុយស្រៅួយ
ន្រៅការផ្ញើប្រៅក់ពីបរទ្រៅសនិង
វិស័យទ្រៅសចរណ៍»។
ទីភា្នាក់ងរផ្ដល់ចំណាត់ថា្នាក់

Moodyបានឱ្រៅយដងឹថាបណំលុ
ទផី្រៅសារប្រៅទ្រៅសរកីចម្រៅើនជាច្រៅើន 
នៅក្នងុតបំន់បានសា្ដារទនុបម្រៅងុ
ឡើងវញិខណៈដ្រៅលលក្ខខណ្ឌ
ទផី្រៅសារធរូស្រៅលដ្រៅលលើសពី
កម្រៅិតខ្ពស់បំផុតមុនព្រៅលការ-
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅ
ក្នុងករណីមួយចំនួន។ទោះជា
យ៉ាងណាភាពគ្រៅប់គ្រៅន់ទុន-
បម្រៅងុនៅត្រៅទនខ់្រៅសាយសម្រៅប់
ប្រៅទ្រៅសឡាវម៉ុងហ្គោលីបា៉ាគី-
សា្ថាននិងស្រៅីលង្កាដ្រៅលការ-
សងបំណុលឆ្លងកាត់ព្រៅំដ្រៅន

របស់ប្រៅទ្រៅសទាំងន្រៅះរួមទាំង
កម្ចីមិនម្រៅនសម្រៅបទានដូចជាពី
ធនគារនងិគោលនយោបាយ
របស់ប្រៅទ្រៅសចនិនៅត្រៅមានច-ំ
ននួច្រៅើនទាកទ់ងនងឹទនុបម្រៅងុ
បរទ្រៅស។Moodyឱ្រៅយដឹងថា៖
«ក្នុងករណីទាំងន្រៅះការធាន
លទ្ធភាពទទួលបានទីផ្រៅសារហិ-
រញ្ញប្រៅបទានឆ្លងកាត់ព្រៅំដ្រៅនឬ
ជំនួយសន្ទនីយភាពខាងក្រៅ
នឹងពឹងផ្អ្រៅកខា្លាំងលើការប្ដ្រៅជា្ញា-
ចិត្តក្នុងការធ្វើ និងការបង្ហាញ
ការក្រៅទម្រៅង់នងិស្ថរិភាពមា៉ាក្រៅូ
ស្រៅដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធកាន់-
ត្រៅខា្លាំង»។
លោកសខុស្រៅនសានអ្នក-

នំពាក្រៅយក្រៅសួងស្រៅដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុបានប្រៅប់ភ្នំព្រៅញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាកម្ពុជាពិតជាមិនភ័យ-
ព្រៅួយរឿងបំណុលបរទ្រៅសទ្រៅ
មិនភ័យព្រៅួយត្រៅង់ថាកម្ពុជា
មានច្រៅបាប់ត្រៅមឹត្រៅវូលើការគ្រៅប-់
គ្រៅងបណំលុដ្រៅលបច្ចបុ្រៅបន្នន្រៅះ
កម្ពុជាខ្ចីក្នុងកម្រៅិតមួយដ្រៅល
មានច្រៅបាប់អនុញ្ញាតនិងគោរព
លើគោលការណ៍ក្នុងការគ្រៅប់-
គ្រៅងបំណុលសាធារណៈ។
លោកបន្ដថាសា្ថាប័នអន្ដរជាតិ

ធំៗដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុ
អន្តរជាតិ(IMF)ធនគារ
អភវិឌ្រៅឍនអ៍ាសុី(ADB)ជាដើម
បានវាយតម្ល្រៅថាកម្ពុជាស្ថិត
នៅក្រៅមអនុបាតបំណុលនៅ

ឡើយមាននយ័ថាកម្ចីនៅមាន
កម្រៅិតទាបអាចបន្ដខ្ចីទៀត
បានប្រៅសនិបើកម្ពជុាចង់ដចូ្ន្រៅះ
កម្ពជុាមនិស្ថតិក្នងុប្រៅទ្រៅសមាន
បំណុលវ័ណ្ឌកឡើយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើយើង

ងកទៅមើលក្នងុទសវត្រៅសរ៍៩០
ការចំណាយរបស់កម្ពុជាលើ
ការវនិយិោគគឺអាស្រៅយ័ទៅលើ
ហិរញ្ញប្រៅបទានពីបរទ្រៅសរហូត
ដល់៨០ភាគរយដើម្រៅបីចំណាយ
ចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងប្រៅទ្រៅស
ប៉នុ្ដ្រៅបច្ចបុ្រៅបន្នការវនិយិោគរបស់
កម្ពុជាដ្រៅលពងឹផ្អ្រៅកលើបណំលុ 
បរទ្រៅសគឺក្នងុកម្រៅតិ២០ភាគ-
រយប៉ណុ្ណោះមាននយ័ថាពមីនុ
កម្ពជុាពងឹផ្អ្រៅកលើបរទ្រៅស៨០
ភាគរយដើម្រៅបីវនិយិោគនងិពងឹ
លើចណំលូក្នងុស្រៅកុ២០ភាគ-
រយប៉នុ្ត្រៅឥឡវូកម្ពជុាពងឹផ្អ្រៅកពី
បរទ្រៅសត្រៅ២០ភាគរយប៉ណុ្ណោះ 
និងពឹងលើចំណូលក្នុងស្រៅុក
៨០ភាគរយ»។
របាយការណ៍ក្រៅសងួស្រៅដ្ឋកចិ្ច 

និងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា
គតិចាបព់ីឆ្នាំ១៩៩៣មកដល់
ដណំាច់ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ 
រាជរដា្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រៅម-
ព្រៅៀងខ្ចីឥណទានសម្រៅបទានជា-
មួយដ្រៅគូអភិវឌ្រៅឍន៍ននសរុប
១៣,០៨ពានល់ានដលុា្លារក្នងុ
នោះវិស័យហ្រៅដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
របូវន្តគ្រៅបដណ្តប់ប្រៅមាណ៨៧
ភាគរយនិងវិស័យអាទិភាព
ចពំោះមខុផ្រៅស្រៅងទៀតប្រៅមាណ
១៣ភាគរយ៕LA
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ការឆ្លងរាលដាលវីរុសជាថ្មីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់
វិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនិងរំខានដល់កិច្ចប្ជំុECB
ទកី្រងុែ្រហ្វងហ្វតឺៈការល្រៅច

ច្រៅញជាថ្មីន្រៅការរាតត្រៅបាតវីរុស
ករូ៉ណូានងិការចាបផ់្តើមដ៏ពបិាក
ចំពោះការចាក់វា៉ាក់សំាងទំនង
ជានំឱ្រៅយប៉ះពាល់ដល់គនំតិរបស់
ទ្រៅសាភបិាលធនគារកណា្តាល
អឺរ៉ុប(ECB)នៅព្រៅលពួកគ្រៅ
ជបួប្រៅជុំនៅថ្ង្រៅព្រៅហស្រៅបតិ៍សបា្តាហ៍
ន្រៅះប៉ុន្ត្រៅពួកគ្រៅត្រៅូវបានគ្រៅរំពឹង
ថានឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពថ្មីៗ ។
ក្រៅុមប្រៅឹក្រៅសាភិបាលធនគារ

កណា្តាលអឺរ៉ុបមានសមាជិក
២៥រូបទំនងជានឹងរក្រៅសាទុក
គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុធូរ-
រលុងរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីចាក់-
បញ្ចលូកញ្ចប់ថវកិាជរំញុបន្ថ្រៅម
ទៅក្នុងស្រៅដ្ឋកិច្ចសម្រៅប់តំបន់
ចាយប្រៅក់អឺរ៉ូនៅកិច្ចប្រៅជុំ
កាលពីខ្រៅមុន។
សា្ថានប័នហិរញ្ញវត្ថុន្រៅះបាន

ពង្រៅីកកម្មវិធីទិញសញ្ញាបណ្ណ
(PEPP)បន្ទាន់ន្រៅការរាតត្រៅបាត  
របស់ខ្លនួពីចនំនួ៥០០ពាន់លាន   
អឺរ៉ូ(៦០០ពាន់លានដុលា្លារ)
ដល់១,៨៥ពាន់ពាន់លានអឺរ៉ូ
(២,២៣ពាន់លានដលុា្លារ)និង 
ពន្រៅយារព្រៅលគម្រៅងន្រៅះរហូត
ដល់ខ្រៅមីនឆ្នាំ២០២២។
សា្ថាបន័ន្រៅះកប៏ានប្រៅកាសផ្តល់

កម្ចីការប្រៅក់ថោកដល់ធនគារ

លក់រាយផងដ្រៅរ។
លោកAndrewKenning-

hamន្រៅក្រៅុមហ៊ុនCapital
Economicsបាននយិយថា៖
«អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនឹង
រីករាយនៅក្រៅកិច្ចប្រៅជុំ និង
ប្រៅកាសឡើងវញិថាពកួគ្រៅនងឹ
ធ្វើអ្វីដ្រៅលចាំបាច់ដើម្រៅបីគាទំ្រៅដល់
តំបន់ចាយប្រៅក់អឺរ៉ូតាមរយៈ 
ការរាតត្រៅបាតន្រៅះ»។
លោកនយិយថាក្តីព្រៅយួបារម្ភ

ចម្រៅបងរបស់ពួកគ្រៅនឹងជាផល-
ប៉ះពាល់ន្រៅការរកីរាលដាលលើ
ក្តីសង្រៅឃឹមចំពោះការងើបឡើង
វិញផ្ន្រៅកស្រៅដ្ឋកិច្ចក្នុងត្រៅីមាស 
ទី១ន្រៅឆ្នាំ២០២១។
រដា្ឋាភបិាលន្រៅប្រៅទ្រៅសក្នងុតបំន់

អឺរ៉ុបជាច្រៅើនកំពុងត្រៅដាក់ការ-
រតឹបន្តឹងដត៏ងឹរឹងុជាថ្មីដើម្រៅបីទប-់
សា្កាត់ការរកីរាលដាលកវូដី១៩
ក្នុងរលកទី២។
ការផ្តល់វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

លើកដបំងូតចិជាងការរពំងឹទកុ
ជាពសិ្រៅសនៅក្នងុសហភាពអរឺ៉បុ
បានជរំញុបន្ថ្រៅមឱ្រៅយមានក្តីបារម្ភ
ដ្រៅលថា ការរីករាលដាលន្រៅះ
អាចធ្វើឱ្រៅយអន្តរាយកាន់ត្រៅយូរ។
ធនគារន្រៅះកាលពីខ្រៅធ្នូបាន

ព្រៅយាករកណំើនស្រៅដ្ឋកចិ្ចក្នងុតបំន់
ចាយប្រៅក់អឺរ៉ុបដ្រៅលមាន១៩

ប្រៅទ្រៅសមានចនំនួ៣,៩ភាគរយ   
ក្នុងឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីការ
ធា្លាក់ចុះដ្រៅលបា៉ាន់សា្មានមាន
៧,៣ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០។ 
លោកស្រៅី Christine La-

gardeប្រៅធានECBព្រៅលថ្មីៗ 
ន្រៅះបាននិយយថាលោកស្រៅី
គា្មានហ្រៅតុផលជឿថាការព្រៅយាករ
ខុសត្រៅង់ចំណុចន្រៅះទ្រៅ។
ប៉នុ្ត្រៅវានងឹកា្លាយជាក្តីព្រៅយួបារម្ភ

ប្រៅសិនបើរដ្ឋជាសមាជិកបាន
ពង្រៅីកការបិទប្រៅទ្រៅសលើសពី
ខ្រៅមីននោះ។
នៅក្រៅមLagardeធនគារ-  

កណា្តាលបានបង្ហាញនវូការគាទំ្រៅ
ដ្រៅលមនិធា្លាប់មានពមីនុមកដើម្រៅបី
ដកឹនំតបំន់ចាយប្រៅក់អរឺ៉ូតាម- 
រយៈវបិត្តិស្រៅដ្ឋកចិ្ចខណៈព្រៅល
ដ្រៅលលោកស្រៅីក៏បានទទូចដល់
រដា្ឋាភិបាលឱ្រៅយប្រៅឹងប្រៅងបន្តិច
តាមរយៈការជំរុញសារពើពន្ធ។ 
ទន្ទមឹនងឹការទញិសញ្ញាបណ្ណ 

បន្ទាន់ECBបានរក្រៅសាអត្រៅការ-  
ប្រៅក់ឱ្រៅយនៅកម្រៅិតទាបបំផុត
ហើយវានៅត្រៅទិញប្រៅក់២០
ពាន់លានអឺរ៉ូ (២៤ពាន់លាន
ដុលា្លារ)ក្នុង១ខ្រៅក្នុងបំណុល
ក្រៅមុហ៊នុនងិរដា្ឋាភបិាលក្រៅម
គម្រៅងទញិទ្រៅព្រៅយសម្រៅបត្តិមនុការ-  
ផ្ទុះឡើងកូវីដ១៩៕AFP/RR

រដា្ឋាភិបាល:បំណុលសាធារណៈ...

ចំណូលប្ចំាឆ្នាំរបស់កំពង់ផ្ស្វយ័តភ្នព្ំញធា្លាក់ចុះ៦ភាគរយ
ហុឹនពិសី

ភ្នំព្រញៈ ឥទ្ធិពលការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រៅយចំណូលប្រៅចាំ
ឆ្នាំ២០២០ របស់កំពង់ផ្រៅស្វយ័តភ្នំ-
ព្រៅញ(ក.ស.ភ)ដ្រៅលជាក្រៅុមហ៊ុនចុះ-  
បញ្ជីនៅផ្រៅសារមូលបត្រៅកម្ពុជា(CSX)
សម្រៅចបានប្រៅមាណជាង២៩លាន
ដលុា្លារធា្លាក់ចុះ៦ភាគរយបើធៀបនងឹ
ឆ្នាំ២០១៩។ន្រៅះបើតាមទិន្នន័យពី
កំពង់ផ្រៅស្វយ័តភ្នំព្រៅញ។
ស្រៅចក្តីប្រៅកាសព័ត៌មានក.ស.ភ

កាលពីសបា្តាហ៍មុនឱ្រៅយដឹងថាប្រៅក់-
ចំណូលប្រៅចាំឆ្នាំរបស់ក.ស.ភ(មិន
ទាន់ធ្វើសវនកម្ម)ប្រៅចាំឆ្នាំ២០២០
មានចនំនួ២៩,៤៨លានដលុា្លារធា្លាក់
ចុះ៦ភាគរយបើធៀបនឹង៣១,៣១
លានដលុា្លារ(ធ្វើសវនកម្មរចួ)កាលពី
ឆ្នាំ២០១៩។
យោងតាមស្រៅចក្តីប្រៅកាសពត័ម៌ាន

ខាងលើនៅក្នងុឆ្នាំ២០២០ទាងំមលូ
ក.ស.ភទទលួបាននវាផ្ទកុទនំញិឆ្លង-
កាត់សរបុ២៣៦៣ជើងធា្លាក់១,៩១
ភាគរយពីចំនួន២៤០៩ជើងនវា-
ទ្រៅសចរណ៍មាន១២៦ជើងធា្លាក់ចុះ

ពីចនំនួ៣៩៧ជើងស្មើនងឹ៦៨,២៦
ភាគរយទំនិញ-ប្រៅងឥន្ធនៈមាន៣
៧៨០៥៣០តោនធា្លាក់ចុះ០,២៤
ភាគរយពីចនំនួ៣៧៨៩៤៦៤តោន
កុងតឺន័រឆ្លងកាត់មាន២៩០៨៥៧
TEUកើន៣,៤៩ភាគរយពីចំនួន
២៨១០៤៥ TEUនិងអ្នកដំណើរ
មានចំនួន៩៧៣៣នក់ធា្លាក់៦៩,
៨៧ភាគរយពី៣២៣០០នក់។
លោកហុីបាវីអគ្គនយកកំពង់ផ្រៅ

ស្វយ័តភ្នំព្រៅញមិនអាចទាក់ទងបាន
ទ្រៅកាលពីថ្ង្រៅទី១៨ខ្រៅមករាប៉នុ្ត្រៅកាល- 
ពីចុងសបា្តាហ៍មុនលោកបានប្រៅប់
បណា្តាញព័ត៌មានFreshNewsថា
ការធា្លាក់ចុះប្រៅក់ចំណូលឆ្នាំ២០២០
គឺដោយសារសា្ថានភាពកូវីដ១៩ រីក-
រាលដាលដ្រៅលធ្វើឱ្រៅយប៉ះពាល់ដល់
សកម្មភាពដកឹជញ្ជនូទនំញិនងិស្រៅវា-
កម្មផ្រៅស្រៅងៗ។លោកនិយយថា៖«ការ- 
ថយចុះចំណូលដោយសារត្រៅបញ្ហា
កូវីដ១៩ប៉ុន្ដ្រៅកំពង់ផ្រៅបានត្រៅៀមខ្លួន
រួចជាស្រៅចក្នុងការជួយដោះស្រៅយ
បញ្ហាន្រៅះ»។
លោកសុិនចន្ធីប្រៅធានសមាគម

ភស័្តភុាកម្មកម្ពជុា(CLA)បានប្រៅប់

ភ្នំព្រៅញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រៅចន្ទថា វិបត្តិន្រៅ
ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ធ្វើឱ្រៅយ
សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នក-
ដំណើរធា្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោក
ដោយកើតឡើងគ្រៅប់វិស័យទាំងការ-
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិង
អាកាស។លោកបានបន្តថាសម្រៅប់
ប្រៅទ្រៅសកម្ពុជាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូន
កាលពីឆ្នាំ២០២០កន្លងមកបានចាប-់
ផ្តើមធា្លាក់ចុះខា្លាងំចាប់ពីអឡំងុខ្រៅមនី

រហូតដល់ខ្រៅកក្កដាដោយសារត្រៅរោង- 
ចក្រៅមយួចនំនួបានផ្អាកសកម្មភាពក៏
បិទដំណើរការ។
លោកបន្ថ្រៅមទៀតថាទោះជាយ៉ាង-

ណាការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅកម្ពុជា
បានចាប់ផ្តើមងើបឡើងវញិខ្លះៗហើយ 
ចាប់តាំងពីខ្រៅសីហាឆ្នាំ២០២០មក
ពិស្រៅសជាមួយប្រៅទ្រៅសចិនដ្រៅលជា
ទផី្រៅសារសខំាន់របស់កម្ពជុា។លោកបន្ត
ថា៖«ដោយសារកម្ពុជាមានទំនក់-

ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រៅទ្រៅសចិន
ច្រៅើន(ការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមផលិត
ពីប្រៅទ្រៅសចិន)ដូច្ន្រៅះការដឹកជញ្ជូន
បានចាប់ផ្តើមមានដណំើរការឡើងវញិ
បន្ទាប់ពីប្រៅទ្រៅសចនិអាចគ្រៅប់គ្រៅងជងំឺ
ន្រៅះបានដោយជោគជ័យ»។
យោងតាមស្រៅចក្តីប្រៅកាសពត័ម៌ាន

នៅក្នងុខ្រៅធ្នូឆ្នាំ២០២០ប្រៅក់ចណំលូ
របស់ក.ស.ភមានចនំនួ២,៨៣លាន
ដលុា្លារធា្លាក់ចុះ២ភាគរយបើធៀបនងឹ
ឆ្នាំ២០១៩ខណៈបរិមាណន្រៅការឆ្លង-
កាត់របស់នវាដឹកជញ្ជូនទំនិញមាន
ចំនួន២២៧ជើងកើនឡើង៣,១៨
ភាគរយចនំនួទកូងុតនឺរ័ឆ្លងកាតម់ាន
២៦៤៣៣TEUកើនឡើង៣,៣៩
ភាគរយនិងការនំចូលទំនិញ-ប្រៅង
ឥន្ធនៈមានចំនួន៣៨៨៥៤៥តោន
កើនឡើង១៦,០៩ភាគរយ។ដោយ-
ឡ្រៅកសម្រៅប់នវាទ្រៅសចរណ៍និង
ចំនួនភ្ញៀវទ្រៅសចរគឺមិនមានទ្រៅ។
សម្រៅប់ឆ្នាំ២០២១ន្រៅះលោកសុនិ 

ចន្ធី បានប្រៅមើលឃើញថា៖«សកម្ម-
ភាពន្រៅការដកឹជញ្ជនូនងឹចាប់ផ្តើមរបី
ឡើងវិញបន្តិចម្តងៗត្រៅមិនឡើងជា
គំហុកទ្រៅ»៕LA

ទិដ្ឋភាពម៉ាសីុនកំពុងស្ទចូទូកុងតឺន័រក្នងុកំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នពំ្រញ។រូបថតហ្រៅងជីវ័ន



ភ្នពំេញជាកន្លេងបេមលូផ្តុំទៅដោយម៉ាកយហីោ
អន្តរជាតិល្បីៗខណៈអ្នកដើរផ្សារកើនឡើង
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 ការលក់រាយwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 បៃទៃស កម្ពជុា បានក្លាយ ជា ទសិដៅ 
លក់ទិញ ទំនិញ សមៃប់ ម៉ាក យីហោ 
អន្តរជាត ិលៃបីៗ  ហើយក ៏ជាទ ីផៃសារ ដៃល 
មិនអាច មើលរំលងនៅក្នុង តំបន់ 
សមៃប់ វិនិយោគិន បរទៃស ផងដៃរ ។ 

 ករបើក ម៉ាក យីហោ ដ៏ ពៃញនិយម 
ចំនួន ២ របស់ អាមៃរិក គឺ សណ្ឋាគារ 
Hyatt Regency និង ហាង មន់ 
បំពង  Texas Chicken នៅ ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ កលពី ខៃធ្នូ ឆ្នាំមុន 
គជឺា ករពងៃកី សមត្ថ ភាព របស ់កម្ពជុា 
ក្នុងករ ទាក់ទាញ ម៉ាក យីហោ លៃបីៗ 
ក្នុង ពិភពលោក  ឱៃយមកកន់ ដៃនដី 
របស់ ខ្លួន ។ អ្នកដើរ ទិញ ទំនិញ នៅ 
ទីកៃុង ដៃលមន ជីវភាព ធូរធារ និង 
សហគមន៍ ជនបរទៃស ចំពោះ ទំនិញ 
បៃណីតបានធ្វើឱៃយ រាជធានី ភ្នំពៃញ 
ក្លាយជា កន្លៃង បៃមូលផ្តុំ ដោយ ទំនិញ 
ម៉ាក លៃបីៗ ។ 

 ករផ្លាស់ប្តូរ សៃដ្ឋកិច្ច យ៉ាង ឆប់-
រហ័ស ស្ថិរភាព នយោបាយ និង 
គោលនយោបាយ វិនិយោគ ផ្ទា ល់ពី 
បរទៃស  ដៃលមន អំណោយផល 
កំពុង បៃក្លាយ បៃទៃស កសិកម្ម មួយ 
នៃះ ឱៃយ ទៅជា បៃទៃស ដៃលមន 
សៃដ្ឋកិច្ច លក់រាយ ដ៏ មន ឥទ្ធិពល ។ 
សម្លៀកបំពាក់ សកល អាហារ  និង 
ភៃសជ្ជៈ សៃបៃកជើង សម្ភារ បៃើបៃស់ 
ក្នងុផ្ទះ សម្ភារ កឡីា នងិ បណ្តាញ ផៃសារ 
ទំនើប  បាន រីកដុះដាល យ៉ាងខ្លាំង 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 ម៉ាក យីហោ លៃបីៗ ទាំងនោះ រួមមន  
Starbucks, Burger King, Costa 
Coffee, KFC គៃឿង អៃ ឡិច -  
តៃូ និ ក LG , Samsung, ហាង 
សៃបៃកជើង Charles &Keith 
និង Jimmy Choo គឺជា យីហោ 
ធំៗ ដៃល បាន ឈាន ជើង ចូល 
ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា និង បាន 
ទាក់ទាញ អតិថិជន អស់ រយៈ-
ពៃល ជាង  ១ ទសវតៃសរ៍ មក-   
ហើយ  ។ 

 លោក Anthony Galliano 
បៃធានសភា ពាណជិ្ជកម្ម អា មៃ រកិ 
នៅ កម្ពុជា មនបៃសាសន៍ថា ៖   
« បៃទៃស កម្ពុជា គឺជា ទឹកដី នៃ 
ឱកស » ។ 

« កត្តា ទាក់ទាញ ម៉ាក យីហោ 

លៃបីៗ ទាំងនោះ   គឺ កត្តា ស្ថិរភាព 
នយោបាយ ភាពងយសៃលួ ក្នងុករ- 
ធ្វើ អាជីវកម្ម ករអភិវឌៃឍ ហៃដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ ជា បន្តបនា្ទាប់ ពលកម្ម មន 
តម្លៃថោក  និង មន ចំនួន ចៃើន សៃដ្ឋ-
កិច្ច រឹងមំ ជាចៃើន ទសវតៃសរ៍ គឺវាបាន 
ក្លាយជា កត្តា ទាក់ទាញ ករវិនិយោគ 
ផ្ទាល់ ពី បរទៃស » ។ 

« មនករ ទទលួសា្គាល ់កនត់ៃ ចៃើន 

ឡើងៗ ថា ទោះបី មិនទាន់ រីកចមៃើន 
ដូច នៅ សិង្ហ បុរី ឬ ហុងកុង ក្តី ក៏ ចំនួន 
បៃជាជន កនត់ៃ មន ភាព ចមៃុះ ជាព-ិ
សៃស អ្នក ដៃលមន ធនធាន ស្តកុស្តម្ភ 
ជាមួយ កររំពឹងទុក ពី ជន ជាតិចិន 
មយួចនំនួធំ បន្ថៃមទៀត រួមផៃសំ ជាមួយ 
ជនបរទៃស មកពី លោកខងលិច » ។ 

 ករកើនឡើង ចំនួន បៃជាជនមន 
កមៃតិជីវភាព មធៃយម បៃក់ចំណូល 

កន់តៃ បៃសើរ ជាង មុន ករ  
ផៃសព្វ ផៃសាយពាណិជ្ជកម្មក   ន់  
តៃ មន ឥទ្ធពិល  ដចូជា បណ ្តា ញ 
ទរូទសៃសន ៍(24X7) កណំើន 
វៃទកិ បៃពន័្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម  
រហូតដល់ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅលើ 
ផ្ទាំង បា៉ាណូ ខងកៃ កំពុង 
វាយលកុ ឥតឈបឈ់រ ព ីម៉ាក 
យីហោ ពិភពលោក លៃបីៗ 
ដើមៃបី ទាក់ ទាញ អតិថិជន ។ 

 កៃពនីៃះ កណំើន នៃ ករ លក ់ 
រាយ អចលនទៃពៃយ ដៃល មន 
គុណភាព បាន បន្ថៃម គុណ - 
សមៃបត្តិ មួយទៀត សមៃ ប់ ម្ចាស់ 
យហីោ ដើមៃប ីបង្ហាញ ទនំញិ របស ់

ពួកគៃ តមរបៀប ទាន់ សម័ យ ។ 
« ករកើនឡើង នៃ ផៃសារ ទំនើប និង 

ករហូរចូល ជា លំដាប់ នៃ យីហោ លំដាប់ 
អន្តរជាតិ ធ្វើឱៃយមន តមៃវូករ កើនឡើង 
សមៃប់ ផលិតផល បៃណីត » ។ 

« អ្នកទញិ ទនំញិ នៅ កម្ពជុា ហាក ់ទៅ 
ផៃសារ បៃប បៃពៃណី តិចជាង មុន ខណៈ 
បច្ចបុៃបន្ន ផៃសារ ទនំើប នៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ 
មន កំណើន កន់តៃចៃើន » ។ 

 សមៃប់យុវជន កម្ពុជា កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច រឹងមំ និង ករអភិវឌៃឍ បាន 
នាំមក នូវ ករអប់រំ ល្អបៃសើរ ឱកស 
ករងរ គរួឱៃយ ទាកទ់ាញ ចណំលូ កន-់ 
តៃចៃើន និង ករចំណយ កន់តៃ ធំ 
តម តមៃូវករ អតិថិជន ។ 

 ជាមួយនឹង បៃក់ចំណូល ជា មធៃយម 
សមៃប់ មនុសៃស ម្នាក់ ១ ៧៧១ដុល្លារ 
កលពី ឆ្នាំមុន ពោលគឺ កើនឡើង ពី    ១ 
០៤៣ ដុល្លារ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយ 
បៃក់ចំណូល កន់តៃ កើនឡើង នៃះ កំពុង 
ផ្លាស់ប្តូរ មុខមត់ នៃ ករបៃើបៃស់ ទំនិញ 
នៅក្នុង ពៃះរាជាណចកៃ កម្ពុជា ។ 

 យុវជន មនករ យល់ដឹង កន់តៃ-
ចៃើន លើ បច្ចៃកវិទៃយា ខណៈយុវជនមន 

បៃហៃល ៦០ ភាគរយ  នៃ ចំនួនបៃជាជន       
១៦ លន  នាក់ ពួកគៃ មួយចំនួន មន 
ចំណូលចិត្ត លើអាជីវកម្មផៃសៃងៗ រហូត 
ដល់ ករលក់ ម្ហបូ បរទៃស ជាដើម ដៃល 
ភាគចៃើន ទទួល ឥទ្ធពិល ពី បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ សង្គម និង ករទិញ ទំនិញ តម  
អន ឡាញ ដៃល កំពុង ជំរុញ វិស័យ 
លក់រាយ នូវ ទំនិញបៃណីត ។ 

 ភាពងយសៃួល នៃ ករបើក អាជីវ-
កម្ម ជាមយួនងឹ ករ រតឹតៃបតិ តចិតចួ នងិ 
ដើមទុន សមល្មម ធ្វើឱៃយ ម៉ាក យីហោ 
លៃបីៗ ហូរ ចូល យ៉ាង ឆប់រហ័ស និង 
មិន មនភាពស្មុគសា្មាញ ។ នៅក្នុង 
វិស័យ ជាចៃើន ករបៃកួតបៃជៃង នៅ 
មន កមៃិត ទាប ដូច្នៃះ នៅមន កន្លៃង 
ចៃើន សមៃប ់អ្នក ចណំលូ ថ្ម ីហើយជា-
ពិសៃស អ្នក ដៃល អាច បង្ហាញ អំពី 
គុណភាព និង តម្លៃ ។ 

 ទោះបី ជាគំនិត ផ្តួចផ្តើម ថ្មី របស់ 
រដា្ឋាភិបាល ក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ 
បាន បង្កើន ថ្លៃដើម ក្នុង ករធ្វើ 
អាជីវកម្ម ក្តី ក៏មន ករ ខិតខំបៃឹង-
បៃង ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង ឥតឈប់-
ឈរ ផងដៃរ ដូចជា ករ ចុះ ឈ្មាះ 
អាជីវកម្ម និង ករបំពៃញ ឯកសារ 
តម អន ឡាញ នងិ ចៃក ចៃញ ចលូ 
តៃ១ គជឺា ឧ ទាហ រណ ៍ដ ៏ល្អ ។ លោក 
Galliano ថ្លៃង « ខ្ញុ ំរពំងឹថា  នងឹមន 
កំណើន បន្ត ទៀត និង បន្ត ពងៃីក ម៉ាក 
យីហោ អន្តរជាតិ ចូលមក បៃទៃស 
កម្ពជុា ប៉នុ្តៃ មនិ មននយ័ថា ទាងំអស ់
នឹង ទទួល ជោគជ័យ នោះទៃ » ។ 

 លោក បន្តថា ៖« ឃើញ មន មក- 
ហើយ និង តៃឡប់ ទៅវិញ ដូច្នៃះ វា 
សំខន់ ណស់ ដៃល ម្ចាស់ យីហោ 
គួរ ធ្វើករ សិកៃសា សៃវជៃវ និង 
ស្វៃងយល ់អពំ ីចណំង ់ចណំលូចតិ្ត 
នងិ រសជ់ាត ិរបស ់អតថិជិន កណំត ់
ទសិដៅ ទផីៃសារ តៃមឹតៃវូ ហើយ មន 
ផៃនករ ចៃបាស ់លស ់។ គៃនត់ៃ ជា 
ម៉ាក យីហោ អន្តរជាតិ វាមិនមៃន 
មនន័យថា  នឹង ទទួលបាន ជោគ- 
ជ័យ ដោយ ស្វ័យបៃវត្តិ នោះ ទៃ » ។ 

 សមៃប ់ពៃលនៃះ វា ជា របូមន្ត ឈ្នះ- 
ឈ្នះ កៃុមហ៊ុន សាជីវកម្ម អាច ពងៃីក 
ម៉ាកយីហោ របស់ ពួកគៃ ខណៈពៃល 
ដៃលអតិថិជន មន ជមៃើស កន់តៃ 
ចៃើន សមៃប់ ករទិញ ទំនិញ ៕ 

             លោក Anthony Galliano   
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សៅសម្ភស្ស

លោកWangYiអ្នកការទតូ
ជាន់ខ្ពស់ចិនធ្លាប់និយាយនៅ
ក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិបេបាយផ្លូវការ
ចេញផេសាយកាលពីដើមខេ
មករាថាទំនាក់ទំនងរវាង
បេទេសចិន និងសហរដ្ឋអា-
មេរិកចាប់ផ្ដើមចេញសញ្ញាណ
ថ្មីមួយនិងអាចតេឡប់ទៅ
រកស្ថានភាពល្អវិញបនា្ទាប់ពី
«ឆ្លងកាត់អតីតកាលជូរចត់
ដេលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក»។
តើទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិន

អាចងើបឡើងវិញមេនឬ?
លោកWangYiសមាជកិកេមុ-
បេកឹេសារដ្ឋនងិជារដ្ឋមនេ្តីកេសងួ
ការបរទេសចិនបាននិយាយ
នៅក្នុងបទសមា្ភាសរួមគ្នាជា-
មួយទីភា្នាក់ងារសរព័ត៌មាន
Xinhuaនងិបេពន័្ធផេសព្វផេសាយ
រដ្ឋផេសេងទៀតថាគោលនយោ-
បាយកាលពីពេលថ្មីៗ របស់
សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបេ-
ទេសចិនបានធ្វើឱេយប៉ះពាល់
ដល់ផលបេយោជន៍នេបេទេស
ទាងំ២នងិនាំមកនវូគេះថា្នាក់
យា៉ាងធំធេងដល់ពិភពលោក។
ប៉ុន្តេឥឡូវនេះវាមានឱកាស
សមេប់ភាគីទាំង២«បើក-
បង្អួចនេក្តីសងេឃឹមថ្មី»និងចាប់-
ផ្តើមការពិភាកេសាថ្មីមួយ។
ថ្ងេទី២០ខេមករាឆ្នាំ២០២១

គឺជាថ្ងេដេលបេធនាធិបតីជាប់-
ឆ្នាតថ្មីលោក JoeBiden

ឡើងកាន់តំណេងដេលអាច
នឹងជួយកេលម្អទំនាក់ទំនង
ទ្វេភាគីនេបេទេសនេះឱេយបេ-
សើរជាងមនុលើវសិយ័ការទតូ
ពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទេយា និង
វិស័យផេសេងៗទៀតបេសិនបើ
រដ្ឋបាលថ្មីនេះចាត់វិធនការ
ក្នងុន័យស្ថាបនាចំណេកឯរដ្ឋា-
ភបិាលចនិក៏អាចនងឹឆ្លើយតប
នឹងវិធនការទាំងនោះដេរ។
នេះបើយោងតមការវិភាគ
របស់សរព័ត៌មាន South
ChinaMorning-Post។
បេភពដដេលបានឱេយដឹងពី

ការលើកឡើងពីវិធីសស្តេ
ក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងបេ-
ទេសទាំង២ រួមមានទី១
ស្ថានភាពរញ៉េរញ៉េកើតឡើង
ក្នុងកំឡុងពេលផ្ទេររដ្ឋបាល
តេូវតេបញ្ចប់ពេះរដ្ឋបាល
Trumpដេលបានចាកចេញ
ទៅបនេសល់ទុកនូវចេបាប់ផេសេងៗ
ដេលរារាងំដល់ជមេើសផេសេងៗ
របស់រដ្ឋបាលថ្មីចំពោះបេ-
ទេសចិន។ ចំណេកឯរដ្ឋបាល
របស់លោកJoeBidenគរួតេ
ចាប់ផ្តើមពិគេះយោបល់
ជាមួយសភាជាបនា្ទាន់ដើមេបី
កំណត់ថាតើចេបាប់ណាមួយ
ក្នុងចំណោមចេបាប់ទាំងនេះគួរ-
តេតេូវបានបង្កើតឡើងវិញ
ឬស្នើសុំឱេយតក់តេងឡើងវិញ។
ទី២ទំនាក់ទំនងការទូត។

លោកTrumpបានចោទបេ-
កាន់ស្ថានកុងស៊ុលចិននៅ

ហ៊ូស្តុនថា ជាអ្នកបង្កប់ខ្លួន
ហើយក៏បានបិទស្ថានកុង-
ស៊ុលនេះទៅ ចំណេកឯចិន
សងសកឹអាមេរកិវញិដោយបទិ
ស្ថានកុងសុ៊លអាមេរិកនៅឆេងឌូ
បេទេសខ្លនួដេរ។ទង្វើទាងំនេះ
គេន់តេជាទង្វើមួយដេលធ្វើ
ឱេយពិបាកដល់ជនជាតិអាមេរិក
និងជនជាតិចិនសមញ្ញដេលចង់
ធ្វើដំណើរប៉ុណោ្ណោះ។ លោក
Bidenគួរតេបេកាសបើកស្ថាន-
កុងស៊ុលរបស់ចិននៅហ៊ូស្តុន
វិញដោយមានលក្ខខណ្ឌស្តី-
ពីការបើកស្ថានកុងស៊ុលអា-
មេរិកនៅឆេងឌូវិញដូចគ្នា។
ទ៣ីពាណជិ្ជកម្ម។ពន្ធរបស់

លោកTrumpលើទំនិញចិន
បានដក់ទណ្ឌកម្មដល់អតិ-
ថជិនអាមេរកិ(ជនជាតិអាមេ-
រិកដេលមានបេក់ចំណូល

ទាប)កសកិរនងិអ្នកនាំចេញ
អាមេរិកដទេទៀត។បេធនា-
ធបិតីជាប់ឆ្នាតលោកBiden
គរួតេបេកាសពីការផ្លាស់ប្តរូពន្ធ
ឡើងវិញឱេយដល់កមេិតកាលពី
ឆ្នាំ២០១៧ឯបេទេសចិន
ក៏ដូចគ្នា។

 យា៉ាងណាមិញលោកសេី
Mary-E.Lovelyសសេ្តាចារេយ
ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនៅសកល-
វិទេយាល័យ SyracuseUni-
versityបានពេយាករពីទំនាក់-
ទំនងបេទេសទំាង២ថា«សងេ្គាម
ចចក»លើវិស័យការទូតបាន
បញ្ចប់ហើយ។លោកសេីបាន
បេប់សរព័ត៌មានPolitico
ថា៖«បេទេសចិននឹងជំនួសវា
(សងេ្គាមការទូត)ដោយ
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងស្ថាបនា
កិច្ចការអន្តរជាតិវិញក្នុងឆ្នាំ

២០២១»។
លោកសេីបានបន្ថេមថា៖

«សមេប់ប្តេជា្ញាកសងសម្ព័ន្ធ-
មិត្តរបស់រដ្ឋបាលថ្មី ក្នុងការ-
ស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងទីកេុង
វា៉ាសុីនតោននិងទីកេុងប៉េកាំង
បេទេសចិននឹងបញេឈប់សកម្ម-
ភាពបេបកំណាចរបស់ខ្លួនក្នុង
គោលបំណងទប់ស្កាត់ការគេប់-
គេងការនាំចេញឱេយកាន់តេ
ទូលំទូលាយ។ទីកេុងប៉េកាំង
នៅតេប្តេជា្ញាចិត្តលើការគេប់-
គេងខាងបច្ចេកវិទេយាខ្ពស់បុ៉ន្តេវា
ក៏អាសេ័យលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់បរ-
ទេសនិងអត្ថបេយោជន៍ពីការ-  
វិនិយោគបរទេសផងដេរ»។
យា៉ាងណាមិញភាគីចិនទំនង- 

ជាចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងបេក-
បាក់នេះឡើងវញិ។ឧទាហរណ៍
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនបេធនា-

ធិបតីចិនលោក Xi Jinping
កំពុងស្នើសុំឱេយអតីតនាយក-
បេតិបត្តិលោកHoward-
Schultz នេកេុមហ៊ុន Star-
bucksឱេយជួយស្ដារទំនាក់-
ទនំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរកិនងិ
ចិនដេលធ្លាក់ចូលក្នុងសភាព
យា៉ាប់យឺុនបំផុតពិសេសក្នុង-
រយៈពេលប៉ុនា្មានទសវតេសរ៍នេះ
ដោយសរសង្គេមពន្ធនងិភាព- 
តនតឹងលើជម្លាះបច្ចេកវិទេយា
និងសន្តិសុខជាដើម។
លោកXiJinpingបានស្នើ

ឱេយលោក Schultzដោយ
លើកទឹកចិត្តលោក និងកេុម-
ហុ៊នរបស់លោកបន្តតួនាទីយា៉ាង
សកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ច-
សហបេតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពា-
ណជិ្ជកម្មនងិការអភវិឌេឍទនំាក់-
ទំនងទ្វេភាគីចិន-អាមេរិក។   
នេះបើយោងតមលិខិតចេញ
ផេសាយដោយសរព័ត៌មានXin-
huaផ្ដាច់មុខដោយមិនមាន
សរព័ត៌មានណាផេសេងបានចុះ-
ផេសាយពីលិខិតនេះទេ។
យា៉ាងណាមិញក្នុងសេចក្តី-

ថ្លេងការណ៍មួយចេញផេសាយ
កាលពីថ្ងេសុកេលោកSchultz
មិនបានលើកឡើងផ្ទាល់ពីសំ-
ណូមពររបស់លោក Xi Jin-
pingក្នុងការស្នើឱេយជួយជួស-
ជលុទនំាកទ់នំងទេតេគេនត់េ
និយាយថា ជាកិត្តិយសដ៏ធំ-
ធេងណាស់ដេលបានទទួល
លិខិតពីបេធនាធិបតីចិន៕

សុខស្ីលុច

កាលពីថ្ងេអាទិតេយ ទី១៧
មករា សកម្មជនរុសេសុីលោក
AlexeiNavalnyបានតេឡប់
ទៅកេុងម៉ូស្កូបេទេសរុសេសុីវិញ
កេយពីសមេកពេយាបាលនៅ

បេទេសអាល្លឺម៉ង់។ លោក
Navalnyតេូវបានឃាត់ខ្លួន
នៅឯពេលានយន្តហោះមូ៉ស្គូ
ដេលការចាបខ់្លនួនេះបានធ្វើឱេយ
បេទេសមយួចនំនួបានទាមទារ
ឱេយមានការដោះលេងរូបលោក។
ពន្ធនាគររបស់រុសេសុី(Fed-

eral Penitentiary Serv-
ice)កាលពីសបា្តាហ៍មុនបាន
ចេញដីកាចាប់ខ្លនួលោកNav-
alnyដោយនិយាយថា លោក
បានរំលោភលក្ខខណ្ឌនេការ-
ពេយួរទោសដេលលោកបាន
ទទលួកាលពីឆ្នាំ២០១៤ពបីទ
កបិកេងបេក់។ពន្ធនាគររសុេសុី
បានស្នើសុំឱេយតុលាការកេុង
ម៉ូស្គូបង្វេរការកាត់ទោសពេយួរ
រយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះរបស់
លោកឱេយទៅជាការជាប់ទោស
នៅក្នុងពន្ធនាគរវិញ។
ការឃាត់ខ្លនូលោកNavalny

អាចធ្វើឱេយបណា្តាបេទេស
នានានៅអឺរ៉ុបធ្វើការថ្កាល-
ទោសទៅលើរុសេសុី ដោយមាន
ការទាមទារការដក់ទណ្ឌកម្ម
រឹតតេបិតទៅលើបេទេសរុសេសុីពី

សំណាក់បេទេសមួយចំនួន។
សមាជកិសហភាពអរឺ៉បុដចូជា
បេទេសលីទយុអានីឡេតនូីនងិ
អេស្តូនៀក៏បានអំពាវនាវឱេយ
មានការដក់ចេញនូវវធិនការ
រឹតតេបិតនានាបេឆំងនឹងរុសេសុី។
រដ្ឋមនេ្តីកេសួងការបរទេស

លីទុយអានីGabrielius
Landsbergisបានអំពាវនាវ
ឱេយមានការដក់ទណ្ឌកម្មពី
សហភាពអឺរ៉ុបបេឆំងនឹង
ទីកេុងម៉ូស្គូ។ភាគីអន្តរជាតិ
មួយចំនួនទៀតបេតិកម្មទៅ
លើការចាប់ខ្លួនលោកNav-
alnyថា ជាការរំលោភសិទ្ធិ-
មនសុេសនងិការបេើមធេយាបាយ
នយោបាយដើមេបីចាប់ខ្លួនរូប-
លោក។អង្គការសិទ្ធិមនុសេស
Amnesty International

បាននិយាយថា អ្នកនយោ-
បាយរុសេសុីបានកា្លាយជាអ្នក-
ទោសដេលនេះបងា្ហាញថា
អាជា្ញាធររុសេសុីបានកំពុងធ្វើ
សកម្មភាពដើមេបីបំបិទមាត់
លោកNavalny។
លោកNatalia Zviagina

បេធនការិយាល័យកេុងម៉ូស្គូ
របស់អង្គការ Amnesty In-
ternationalបាននយិាយថា៖
«ការចាប់ខ្លួនលោកNavalny
គឺជាភស័្តតុងបន្ថេមទៀតដេល
បងា្ហាញថាអាជា្ញាធររុសេសុីកំពុង
ពេយាយាមបំបិទមាត់លោក»។
លោក Navalny បានវិល-

តេឡប់ពីកេងុប៊េរឡាងំបេទេស
អាល្លម៉ឺង់កេយពីបានសមេក
ពេយាបាលនៅទីនោះដោយសរ
លោកតេវូគេបពំលុអឡំងុពេល

ដេលលោកនៅលើយន្តហោះ
កាលពីខេសីហាឆ្នាំមុន។  
កេយពីលោកតេូវបានគេបំ-
ពុលមក រុសេសីុតេវូបានចោទបេ- 
កាន់ថានៅពីកេយករណីនេះ។
វេជ្ជបណ្ឌិតអាល្លឺម៉ង់បាននិ-

យាយថាលោកNavalnyតេូវ
បានគេបំពុលដោយថា្នាំដេល
សេដៀងទៅនងឹថា្នាំដេលគេបេើ
ដើមេបីបំពុលអតីតភា្នាក់ងាររុសេសុី
លោកSergeiSkripalកាលពី
ឆ្នាំ២០១៨។មានគេហទំព័រសុើប-
អង្កេតBellingcatបានរាយ-
ការណ៍កាលពីខេធ្នូថាមានភា្នាក់-
ងារសន្តសុិខរបស់រុសេសីុមានវត្ត-
មាននៅពេលNavalnyតេវូបាន
បំពុលនៅទីកេងុTomsk។ប៉នុ្តេ
វិមានកេឹមឡាំងបដិសេធទៅ
លើការចោទបេកាន់នេះ៕

តើទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិនអាចងើបឡើងវិញទេកេយខ្ទេចខ្ទាអំស់រយៈពេលជិត៤ឆ្នានំេអាណត្តTិrump?

អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុសេសី៊លោកAlexeiNavalnyតេូវបានឃាត់ខ្លនួនៅកេងុមូ៉ស្គូកេយតេឡប់មកពីពេយបាលនៅកេងុប៊េរឡំាង

លោកប្ធានាធិបតីអាម្រិកDonaldTrump(ពីឆ្វង្ទៅស្តា)ំនិងប្ធានាធិបតីចិនលោកសីុជីនភីង។AFP

ម្ដឹកនំាប្ឆំាងលោកAlexeiNavalnyនិងភរិយារបស់លោកYilia។ AFP
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សុខ  វេងឈាង 

 បៃធានាធិបតី ជាប់ ឆ្នាត 
លោក Joe Biden  គៃង ចុះ 
ហត្ថលៃខា បទបញ្ជា ដើមៃប ីផ្លាស-់ 
ប្ដូរ គោលនយោបាយ ចមៃូង- 
ចមៃសសល ់ព ីលោក បៃធានា- 
ធិបតី Donald Trump  នៅ ថ្ងៃ 
ដំបូង លោក ចូល កាន់ តំណៃង។ 
នៃះ បើ តាម នាយខុទ្ទកាល័យ 
លោក Ron Klain ដៃល កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី១៧ មករា បាន 
ដាក់ ចៃញ ផៃនការ របស់ លោក 
Biden ក្នុង រយៈ ពៃល ១០ថ្ងៃ 
ដំបូង នៃ រដ្ឋបាល លោក ។

នៅ ក្នងុ កម្មវធិ ីState of the-
Unionរបស់ ទូរទសៃសន៍ CNN 
លោកKlain បាន និយាយ ថា ៖ 
«លោក[Biden] នឹង តៃឡប់- 
មក សៃតវិមាន បនា្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ 
ការ  ថ្លៃង សុន្ទរកថា នៅ វិមាន 
កាពីតូល [អគារ   សភា]  ហើយ 
ចាត់ វិធានការ ភា្លាម ៗ ដើមៃបី  
ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស នៃះ 
ឆ្ពោះ ទៅ មុខ » ។ 

 លោក Klain បាន ពនៃយល ់អពំ ី
ផៃនការ របស់ លោក Biden  
នៅ  ក្នុង អនុសៃសរណៈ មួយ ដៃល 
ផ្ញើ ទៅ កាន់ អនាគត បុគ្គលិក 
សៃតវិមាន កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ 
អនុសៃសរណៈ នៃះ តៃូវ បាន រាយ-
ការណ៍ ដំបូង ដោយ កាសៃត  
The New York Times ។

នៅ ថ្ងៃ ពុធ  ទី២០ លោក Bi-
den  នងឹ បញ្ជា ឱៃយ អាមៃរកិ ចូល- 
រួម កិច្ចពៃមពៃៀង អាកាសធាតុ 
កៃងុ បា៉ារសី ឡើង វញិ  ហើយ នងឹ 
លុបចោល ការ ហាម ឃាត់ ការ- 

អន្តោបៃវៃសន ៍ព ីបៃទៃស មសូ្លមី  
មួយចំនួន ទៅ កាន់ អាមៃរិក ។ 
កៃ ពី នៃះ លោក ក៏ នឹង  ធ្វើ ការ- 
បញ្ជា ឱៃយ ពាក់ មា៉ាស់ នៅ  ដៃន ដី 
សម្ព័ន្ធ  និង ពៃល ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង 
រដ្ឋ  ហើយ បន្ត ការ ពនៃយារ ការ- 
បណ្ដៃញ ចៃញ ព ីគៃហដា្ឋាន  នងិ 
ការ របឹអសូ ដៃល វធិានការ ទាងំ- 
នៃះ  គ ឺដើមៃប ីជយួ ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ 
បៃឆំង ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ជួយ 
កាត់ បន្ថយ ឥទ្ធិពល  វិបត្តិ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច បង្ក ដោយ ជំងឺ នៃះ ។

នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ លោក  Bi-
den នឹង ចុះ ហត្ថលៃខា លើ បទ-  
បញ្ជា ទាក់ទង នឹង ការ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ដៃល មាន 
គោលដៅ បើក សាលារៀន  នងិ 
អាជវីកម្ម ឡើង វញិ ដោយ សវុត្ថ-ិ
ភាព ហើយ ពងៃីក ការ ធ្វើ តៃស្ត 
រក មៃរោគ ។ នៅ ថ្ងៃ សុកៃ លោក 
នឹង ចាត់ វិធានការ លើ ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ សៃដ្ឋកិច្ច ដល់ អ្នក ដៃល 
ទទលួ រង នវូ ការ ខាតបង ់ដោយ- 
សារ កូវីដ១៩ ។

នៅ សបា្ដាហ៍ បនា្ទាប់ លោក 
Joe-Bidenគៃង ចាត់ វិធាន- 
ការ បន្ថៃមទៀត ទាក់ទង នឹង  
ការ  កៃ ទមៃង់ បៃព័ន្ធ យុត្តិធម៌ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ ការ បៃបៃួល អា-
កាសធាតុ និង អន្តោបៃវៃសន៍ 
ដៃល រួម មាន សៃចក្ដីណៃនាំ 
ដើមៃបី ពន្លឿន ការ ជួបជុំ កៃុម- 
គៃួសារ ដៃល បៃក គា្នា នៅ ពៃំ-
ដៃន សហរដ្ឋអាមៃរិក-មុិកសុិក  
កៃម គោល នយោបាយ របស់ 
លោកTrump ។

តៃ លោក Klain មិន បាន 
បញ្ជាក់ជា លម្អិត ថា  ដើមៃបី 
សមៃច គោលដៅ ទាំង នៃះ  
តាម វិធីសាស្តៃ អ្វី ។លោក ក៏ មិន 
បញ្ជាក់ ថា  លោក Biden នឹង 
សមៃច លើ គោលនយោបាយ 
ការបរទៃស អ្វ ីខ្លះ ទៃ  ជា ពសិៃស 
គោលនយោបាយ នៅ តំបន់ 
អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក  នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល កាន់ អំណាច ដំបូង នៃះ ។

កៃ ពី សកម្មភាព អំណាច 
នីតិបៃតិបត្តិ អនុសៃសរណៈ នៃះ ក៏ 

បង្ហាញ ថា  លោក Biden ក៏ 
គៃង  នឹង សមៃច គោលដៅ 
នីតិបៃបញ្ញត្តិ មួយចំនួន ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ១០០ ថ្ងៃ ដំបូង របស់ 
លោក ។ ក្នងុ ចណំោម គោលដៅ 
ទំាង នះ រួម មាន ផៃនការ អន្តោ- 
បៃវៃសន៍ ទៃង់ទៃយ ធំ មួយ 
ដៃល នឹង ផ្ដល់ ផ្លូវ សមៃប់ ជន-
អន្តោបៃវៃសន៍ ខុស ចៃបាប់ រាប់ 
លាន នាក់ ទទួល សញ្ជាតិ អា- 
មៃរិក ។ លោក ក៏ មាន ផៃន ការ  
អនុម័ត កញ្ចប់ ថវិកាដើមៃបី ជួយ- 
សង្គៃះ វិបត្តិ កូវីដ១៩ ចំនួន 
១,៩លាន លានដុលា្លារ ។ តៃ 
ការ  អនមុត័ គោលដៅ ចៃបាប ់ទាងំ 
នៃះ  គឺ អាច មាន ការ លំបាក បើ 
ទោះប ីសភា ទាងំ ២ គ ឺគៃបគ់ៃង 
ដោយ បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ ក៏- 
ដោយ ។ បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ 
មាន  អាសនៈ ២២២ក្នុង សភា 
តំណាង ធៀប នឹង២១២ អា- 
សនៈ របស់ បកៃស សាធារណរដ្ឋ  
ខណៈ ពៃល ដៃល អាសនៈ ក្នុង 
ពៃឹទ្ធសភា គឺ ស្មើ គា្នា ៥០-៥០ 
ដោយ  មាន អនុ បៃធានាធិបតី 
Kamala-Harris ដើរ ត ួជា អ្នក 
បំបៃក សំឡៃង ស្មើ គា្នា ។

យា៉ាងណាមញិ  នៃះ គ ឺជា រឿង 
ធម្មតា ដៃល បៃធានាធិបតី ថ្មី ធ្វើ 
ការ ចុះ ហត្ថលៃខា លើ បទ បញ្ជា 
សំខាន់ ៗ  នៅ ពៃល ដៃល ពួក- 
គៃ កាន ់អណំាច ភា្លាម ៗ  ។ លោក 
Trump ក ៏បាន ធ្វើ បៃប នៃះ ផង- 
ដៃរ តៃ បទបញ្ជា របស់ លោក 
តៃូវ បាន រង ការ តវ៉ា ជា ចៃើន 
លើក  ចៃើន សា  ហើយមាន  
ពៃល ខ្លះ តៃូវ បាន តុលាការ 
ចៃនចោល ៕

សុខ  វេ ង ឈាង

កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី១៧ និយត-      
ករ ឱសថ បៃទៃស បៃ សីុ ល  បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃើបៃស់ វ៉ាក់ សំាង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ក្នុង គៃអាសន្ន 
ចំនួន ២ ដោយ  ១  ផលិត ដោយ 
កៃុមហ៊ុន អង់គ្លៃស AstraZen - 
eca សាកល វទិៃយា លយ័ Oxford 
និង ១ទៀតផលិត ដោយ  កៃុម - 
ហ៊ុន ចិន Sinovac Biotech។

បច្ចុបៃបន្ន បៃ សុី ល  មាន ស្តុក 
ទុក វ៉ាក់សំាង  CoronaVac រប ស់ 
Sinovac ចំនួន៦លាន ដូ ស ដៃ ល 
អាច ចៃកចាយ នៅ  ប៉នុា្មាន ថ្ងៃ ខាង 
មខុ នៃះ ហើយ កពំងុ រងច់ា ំទទលួ 
ការដឹក ជញ្ជូន វ៉ាក់ សំាង Astra-
Zeneca ចំនួន ២ លាន ដូ ស។

កាលពី យប់ ថ្ងៃ សៅរ៍ ភា្នាក់ ងរ 
នយិ តករ Anvisa បាន បដសិៃធ 
ពាកៃយ ស្នើសំុ ការ អនុញ្ញាត បៃើ បៃ ស់ 
វ៉ាក់សាំង រុសៃសុី Sputnik V 

ដោយ កៃុមហ៊ុន បៃ សុី ល Un-
iãoQuímica។ Anvisa 
បាន  និយាយ ថា  ខ្លនួ មិនបាន វយ  
តម្លៃ ការស្នើសំុ នៃះ  ដោយ សារ 
ការស្នើ សុំ មិនបាន បំពៃញ តាម 
តមៃូវ ការ អបៃប បរមា  ដើមៃបី ចាប់-  
ផ្ដើម ធ្វើការ វិភាគ។ ការ ចាក់ វ៉ាក់-  
សំាង នឹង ចាប់ ផ្ដើម នៅ ថ្ងៃ ពុធ  ទី 
២០ ខៃ មករា ដោយ ផ្ដល់ អាទិ ភា ព  
ដល់ បុគ្គលិក សុខាភិបាល  ដៃល 
នៅ ជួរមុខ  ក្នុង ការ  បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩។

បៃ សុ ីល ជា បៃទៃស ដៃល មាន  
ចនំនួ អ្នក ឆ្លង  ខ្ពស់បផំតុ ទ ី២ លើ 
ពិភពលោកដោយ សរុប  មានកា រ-  
សា្លាប់ ទាក់ទង នឹងកូ វីដ ១៩ បៃមា  - 
ណ ២០៩ ០០០ នាក។់ បៃទៃស 
នៃះ ក៏មាន ចំនួន ឆ្លង ខ្ពស់បំផុត ទី 
៣ លើ ពភិពលោក ផងដៃរ  ដោយ 
មាន ករ ណី ឆ្លង បៃមាណ ៨,២ 
លាន នាក់ តាំង  ពី ការចាប់ផ្ដើម 
ការ រាតតៃបាត ជំងឺ មក៕

លោក  Biden( ឆ្វេង)ដើេរចេញពី វិហារBrandywine Roman Catholic។ AFP

Bidenគ្រោងចុះហត្ថល្រោខលើបទបញ្ជាន ថ្្រោដំបូង ចូល- 
កាន់តំណ្រោង ដើម្រោបីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសល់ពីTrump

ប្រោសីុលអនុញ្ញាតឱ្រោយប្រោើវ៉ាក់សំាងAstra-
ZenecaនិងSinocacក្នងុគ្រោអាសន្ន

សុខ  វេ ង ឈាង

កាលពី ថ្ងៃអា ទិតៃយ ទី ១៧បាតុ ករ  
កៃមុ តចូៗខ្លះ បៃដាប ់ដោយ អាវ ុធ 
បាន បៃមូល ផ្ដុំគា្នា នៅ អគារ សភា 
នៃ រដ្ឋ មួយ ចំនួន ដៃល  តៃូវ បាន 
ពងៃឹង សន្តិសុខ ដោយ ការដាក់ 
ពងៃយ ទាហាន ឆ្មា ំជាត ិនងិ ដាក ់
រនាងំបនា្ទាបព់ ីពៃតឹ្តកិារ ណ ៍កបុ កម្ម 
នៅ រដ្ឋធានី វ៉ាសុីន តោន កាលពី 
ថ្ងៃ៦ មករា។

បាតុកម្ម បានកើត ឡើង នៅ រដ្ឋ 

Texas, Oregon, Michigan, 
Ohio, នងិ កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ប៉នុ្តៃ 
មិន មាន ការប៉ះទង្គិច ណា មួយ  
តៃូវបាន រាយ ការណ៍ ទៃ។

រដ្ឋ ជាចៃើន ផៃសៃង ទៀត  មាន ភាព 
ស្ងប់ សា្ងាត់ ចំពៃល មានការ កើន 
ឡើង នៃ  ការ ដាក់ ពងៃយ ទាហាន 
នៅ អគារ សភា អាមៃរិក ។ កងទព័ ឆ្មា ំ
ជាតិ ជាង ២៥ ០០០ នាក់ កំពុង 
តៃូវបាន ដាក់ ពងៃយ ដើមៃបី ការពារ 
កៃុង វ៉ាសុីន តោន នៅ ថ្ងៃ លោក Joe 
Biden ចូលកាន់  អំណាច៕

បាតុករក្រោមុតូចៗប្រោដាប់ដោយ-
អាវុធប្រោមូលផ្ដុំនរដ្ឋអាម្រោរិកមួយចំនួន



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ :  កញ្ញា ស៊នី សេដ្ឋសជ៊េឈតា  
ចៅ សេី អធិរាជសំឡេងមាស  ស៊ីន  
ស៊ីសាម៊ត  បាន សមេច ចិត្ត  ដើរ លើ  វិថី- 
សលិេបៈ  នងិ ចេញ  បទ ចមេៀង របស ់ខ្លនួ 
ជា លើក  ដំបូង កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៤  ខេ 
មករា  បន្ទាប់ពី ធ្វើការ សមេច ចិត្ត  
យ៉ាងចេបាស់លាស់ អស់ជា ចេើន ឆ្នាំ ។

តាមពិតទៅ ន  ឆ្នាំ ២០១៨   កញ្ញា 
វ័យ ២៧ ឆ្នាំ  ធ្លាប់ មាន ឱកាសបញ្ចេញ  
ទេពកោសលេយ សឡំេង   ក្នងុ ចមេៀង  អម 
រឿង ភាគខ្លី   ចំណង  ជើង ថា  «Music 
Magic Love»។ ក្នុង រឿងនោះ ដេរ  
កញ្ញា  ក៏ បាន ជួយ កេសមេួល ទំន៊ក- 
ចេៀង  ច នំនួ ៣បទ  ដេល តេវូ បាន   នពិន្ធ 
រួច ម្ដង មក ហើយ ។

នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  កញ្ញា ក ៏តេវូ  បាន 
អញ្ជើញ ជា កិត្តិយស បក សេយ   ឡើង 
វិញ នូវ  បទ  «ចមេបា៉ា បាត់ដំបង»  ក្នុង 
ខេសេភាពយន្ត រឿង  «តន្តេី ជីវិត»  ជា 
ភាពយន្ត  តេវូ ជេើសរើស ចលូរមួ បេកតួ 
ពាន  រង្វាន់អូសា្ការលើក ទី ៩២ ផ្នេក 
ភាពយន្ត ភាសា  បរទេស  រួមទាំង  មាន 
វណ្ណកម្ម ជា ចេើន  ទៀត  ដេល កញ្ញា តេូវ 
បាន អញ្ជើញ ឱេយ  ចេៀង ។

ទោះជា មាន បទពសិោធ លើ វថិ ីតន្តេ ី
គួរសមដេរ តេ កញ្ញា  មិនធ្លាប់ ហៅ   ខ្លួន 
ឯង  ថា ជា សិលេបករ ទេ  ទាំង មិន  មាន 
បំណង ចាប់ យក  ចមេៀង    អាជីព ដេរ ។

វា អាច ថា ជា រឿង គរួឱេយ អស ់សណំើច  
មួយ  ដោយ  តាំងពី ជីតា   ត រហូត មក  
ដល ់ឪពក៊ មា្តាយ  នងិ បងបេស៊  ពកួគាត ់
ស៊ទ្ធតេ ជា សិលេបករ  តេ កញ្ញា បេរ  ជា 
រួញរា ក្នុង ការបន្ត នូវ សាវតា    នេះ ។

ហេតផ៊ល ចមេបង តេវូ បាន  កញ ្ញា បេប ់
ថា ដោយសារ  ឃើញ  សមយ័ ឪពក៊ អ្នក- 
សិលេបៈ  គេ មិន សូវ ឱេយ តម្លេ   ហើយ វិថី 
នេះ ក៏ មិនមេន ងយ សេួល នោះ ដេរ ។ 

ក្នងុ ការបេកាស ខ្លនួឯង ជា សលិេបករ 
ថ្ងេដបំងូ  កញ្ញា បាន រៀបរាប ់ព ីអារម្មណ ៍
ផ្ទាល់ខ្លួន បេប់ មក កាន់  ភ្នំពេញ ប៉៊ស្តិ៍  
ថា៖   «បន្ទាប់ពីការសា្លាប់របស់ឪព៊ក 
និង បងបេ៊សខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំគួរតេបន្ត 
កេរ ដំណេលគេួសារខ្ញុំ»។

កញ្ញា  រៀបរាប់ ទៀត  ថា៖ «និយយ  
តាម តេង់ ការសមេច ចិត្ត បេឡូក ក្នុង 
សិលេបៈ នេះ ខ្ញុំ ក៏ ភ័យ ដេរ  ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា 
គមេង  ដេល ខ្ញុំ ធ្វើ នឹង មាន ការគាំទេ 
ពី ទសេសនិកជន ដោយ របៀប ណា ទេ  
ពេះ នេះ ជា ជំហាន ដំបូង របស់ ខ្ញុំ »។

ដំណើរ លើ វិថី សិលេបៈ នេះ  ស៊ជេឈតា  

បាន បេប់ ថា  កញ្ញា មិនចង់ ឱេយ ទសេស-
និកជន សា្គាល់ កញ្ញា កេម សេមោល 
របស់ លោកតា ទេ ។

កញ្ញា ចង់ ឱេយ បងប្អូន អ្នក គាំទេ  យល់ 
ឱេយចេបាស់ ថា   កញ ្ញា មិនមេន ចង់ គេច ពី 
គេសួារ នេះ ទេ ។    កញ្ញា គេនត់េ មនិ ចង ់
ឱេយ មាន ការបេៀបធៀបប៉៊ណ្ណោះ  ។

កញ្ញា បញ្ជាកថ់ា៖ «កន្លង មក  ខ្ញុ ំតេង 
ឮ គេ សួរ ហេត៊អ្វី សំឡេង កូន មិនដូច 
ឪព៊ក  ចៅ មិន ដូច ជីតា ។ នង ខ្ញុំ ចង់ 
ចាកចេញ ពី កន្លេង ហ្នឹង  នងខ្ញុំ ចង់ឱេយ 
ទសេសនិកជន សា្គាល់ នង  ខ្ញុំ ជា នង ខ្ញុំ ។  
គោលដៅ របស់ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ  ទ៊ក ភាព ជា ខ្លួន- 
ឯង  សមេប ់ខ្លនួឯង  ធ្វើអ្វ ីជា ខ្លនួឯង  ធ្វើ 
សិលេបៈ ដេល ជា ខ្លួនឯង» ។

 ធំ ដឹងក្ដី ក្នុង បរិយកាស តន្តេី  ដេល 
នង  តេងតេ ទៅ តាម ឪពក៊ លោក  ស៊នី  
ចន័្ទឆយ  ពេល ទៅ ចេៀង តាម ភោជ-
នីយដ្ឋាន  និង រង្គសាល នន  កាលពី 
នៅ ក្មេង។ ពេលនេះ កញ្ញា  អាច និពន្ធ 
បទ  ចមេៀង សមេប ់វត្តមាន ជា សលិេប-
ករ ថ្ងេ ដបំងូ  បាន យ៉ាង ល្អ ក្នងុ ផលតិកម្ម 
កា្លាបយ៉ាហេន (KlapYaHandz) ។

កញ្ញា សជ៊េឈតា  បាន ចេញ ចមេៀង ៣  
បទ  ដេលបទ  ទី១មាន ចំណងជើង ថា  
«ទទួលសា្គាល់ ការពិត » ជា បទ បេប  
ភ្លេង មនោសញ្ចេតន  និង បទ ទី ២  

កញ្ញា ថា មិនទាន់ ចង់ បង្ហាញ ចំណង- 
ជើង  នៅឡើយ ទេ ។

កញ្ញា បាន បង្ហើប ឱេយដឹង ថា៖  
«ក្នុង ចំណម ៣បទ  មាន ១ 
ជា  ភាសាអងគ់្លេស  នងិ ចង្វាក ់
វាមួ យៗ ផេសេងគា្នា  តេ បទ ទាំង 
៣សទ៊្ធសងឹ តេ នយិយ ព ីបទ- 
ពិសោធ  ជីវិត ខ្ញុំ ផ្ទាល់ »។ 

កាលព ីនៅ ក្មេង កញ្ញា ចលូចតិ្ត 
សា្ដាប់ បទ ភាសាអង់គ្លេស ជា - 
ចេើន  ជាហេត៊ នំ ឱេយ  ខ្លួន ចង់  
សាកលេបង សមត្ថ ភាព និង 
ជេើសរើសការ   និពន្ធ ជា 
ភាសាអង់គ្លេស ។ 

កញ្ញា បាន ឱេយដឹង 
ដេរ ថា៖  «សមេប់ ខ្ញុំ 
ភាសា ជាតិ នៅ តេ 
សំខាន់  ពេះខ្ញុំ ចង់ 
ចេករលំេក  សារ ដេល 
ខ្ញុំ មាន ទៅដល់ បេជា-
ជន ខ្មេរ  ប៉៊ន្តេ ដោយ ឡេក 
ចមេៀង ជា ភាសាបរទេស  
ខ្ញុំ គិតថា  វា ជា ជំហាន 
បន្ទាប់ទៀត  ដេល ខ្ញុំ ក៏ 
ដចូជា សលិេបករ  សលិេប-
ការិនី យើង ផេសេង ទៀត 
បាន ឈាន ទៅកាន់ 

ទផីេសារ បរទេស មនិមេន តេ 
ក្នុង សេ៊ក ទេ »។

កញ្ញា  មិនចង់ 
ចេញ ចមេៀង 
ចេើន ពេក ទេ  
សមេប ់ដើម 
ឆ្នា ំ២០២១  
ប៉៊ន្តេ  កញ្ញា  
ស៊ជេឈតា 
នៅ តេ 

បន្ត 

តេងនិពន្ធ ជាបណ្ដើរៗថេមទៀត ។ 
កញ្ញា    ធ្វើ ទៅតាម សមត្ថភាព ដោយ-

សារ  ការសរសេ រការតាកត់េង  គ ឺតេវូការ 
បេើអារម្មណ ៍នងិ ដក ់មនោសញ្ចេតន 
ដេល  មិន អាច បង្ខំ បាន ។ 

មួយវិញទៀត កញ្ញា ក៏ ចង់ អរគ៊ណ 
ដល ់ កា្លាបយ៉ាហេន  អ្នកគេបគ់េង  សខ៊ 
វសិាល  ដេល តេងតេ ឱេយ សលិេបករ គេប-់ 
រូប ធ្វើអ្វី ដេល ខ្លួន  សេឡាញ់  និង គា្មាន 
ការដក់សមា្ពាធ អ្វី ទាំងអស់ ។

កញ្ញា  ស៊ជេឈតា និយយ ថា៖ «ខ្ញុំ 
អរគណ៊ ដេល  កា្លាបយ៉ាហេន បាន បើក 
សិទ្ធ ិនៅក្នុង ការសមេចចិត្ត ដល់ 
សិលេបករ -សិលេបការនីគេប់ រូប ឱេយ ធ្វើអ្វី 
ដេល ពួកយើង សេឡាញ់ កន្លេង ហ្នឹង 
ហើយ ដេល ធ្វើឱេយ ខ្ញុំ គា្មានអារម្មណ៍ ថា 
មាន សមា្ពាធ  ហើយ សមូបញ្ជាក ់ថា មនិ 
មេន  ខ្ញុំ ធ្វើការ ឱេយ គាត់ ទេ  យើង ធ្វើការ 
ជាមួយ គា្នា  ដើមេបី ធ្វើឱេយ វិស័យសិលេបៈ  
ដើរ ទៅ ម៊ខ ទាំងអស់ គា្នា »។

បទ  «ទទួលសា្គាល់ ការពិត » នឹង 
ចេញ ជា វើដេអូ ចមេៀង ផ្លូវការ នៅ ថ្ងេ ទី 
៨  ខេ កម៊្ភៈ ខាង មខ៊ នេះ ។ ទសេសនកិជន 
ដេល រងចាំ ទសេសន នងិ សា្ដាប់ ចមេៀង 
របស់ ស៊ជេឈតា    អាច តាមដន នៅក្នុង 
ទពំរ័ ហ្វេសប៊ក៊ របស ់កា្លាបយ៉ាហេន  @
KlapYaHandzMusic sic៕
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កញ្ញា សីុន សេដ្ឋសុជេឈតា (ឆ្វេងទី២) ក្នងុ សន្នសីិទសារព័ត៌មាន កាលពី   ទី១៤ ខេមករា នៅសណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal។ រូបថត ហ៊ង មិន

សី៊ន សេដ្ឋស៊ជេឈតា  សម្ពោធ បទ ចមេៀងថ្ម ី បេថ្នា  មិន ចង់លេបី  
លើ គន្លងសិលេបៈកេម  សេមល ជីតា អធិរាជសំឡេង មាស 

កញ្ញា សុជេឈតា អាយុ ២៧ឆ្នាំ 
ទើបតេ សម្ពោធ ចមេៀង ៣បទ  
របស់នាង ។ រូបថត ហ៊ង មិន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប       ដ យ     ឆន្ទៈមោះមុតក្នងុ កា រ-   
បំពៃញ          ការ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ការដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន       គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្ត-ី   
ស្នៃហា          គឺគូស្នៃហ៍មានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ជាខ្លាងំ   ។ 
ចំណៃ ក ឯ លាភសកា្ការៈ ក៏ទទួល បាន ផលល្អដៃរ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្មាន  ក្ត ីសៅហ្មងទៃ។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្ត ីចៃើន 
ពោលពាកៃយ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គ្នា  ។ 
ការ បៃកប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មាន ផល ចំណៃញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱៃយទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំពៃញ ការ- 
ងារ ផៃសៃង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មាន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណៃក បញ្ហាស្នៃហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍  មាន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មតា។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិ ញ  នឹង ទទួល បានផលល្អគប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។ 

 រាសីមធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឱៃយ  អ្ន ក ផង មាន ការ យក ចិត្ត ទុក - 
ដាក ់ ស្តាប ់នងិ មានសមត្ថភាពអាច  
បំពៃញ  ការ ងារ  ដយ ស្មារតី បៃុង-  

បៃយ័ត្ន ធ្វើ ឱៃយ  ការ ងារ ទទួល  ផល  ជា ទី ពៃញ  ចិត្ត ។  
ប៉នុ្តៃ  គរួ បៃងុ បៃ យត័្ន ច ំពោះ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅកាន ់
ទ ីជតិ ឆ្ងាយបន្តចិ ផងដៃរ   កុ ំប ីធ្វៃសបៃហៃស។   រឯី 
ចណំង   ស្នៃហារ បសអ់្នកវញិ  ក ៏តៃវូ ចៃះ បង្កើន ភាព 
ស្និទ្ធ ស្នាល បន្ថៃម ផង  ទើបមាន ភាព សុខសន្ត ។   

រាសី ឡើង ខ្ពស់តៃដៃត ។  ថ្ងៃនៃះ ការ   
និយយ  ស្ត ីចៃើនតៃ ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផង  
សៃឡាញ់  ពៃញ ចិត្ត  និង មានការ- 
កោត    សរសើរ  ធ្វើ ឱៃយ លោក    អ្នក   មាន 

កិត្តយិស  កៃរិ៍្តឈ្មាះ បៃពៃ។  ចំពោះ ការ បៃកបរបរ 
រក  ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណៃញ  គួរ    ជាទី 
ពៃញ ច តិ្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លវូ កាយ    ល្អ បៃសើរ  
ខណៈ    ផ្លវូ ចិត្តក៏  មាន ស ភាពស្ងប់ ស្ងាត់ ល្អ  និង ធ  ្វើ 
ឱៃយ   មាន ការ សមៃច ចិត្តបាន យ៉ាងល្អ តៃមឹ តៃវូ ។

 រាសីឡ ើង ខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ  
អ្នក   ចូល ចិត្ត     ស ិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ - 
សសៃ្ត   ខណៈ សុខ  ភាព    ផ្លូវ កាយ   
អា ច មាន ជំងឺ បៀត បៀន    ខ្លះ  តៃ 

ដយ  អ ំណាច    កមា្លាងំ ចតិ្ត   ខ្លាងំកា្លា   ធ ្វើ ឱៃយ   ស ុខ        ភា ព   
ផ្លវូ   កាយ  មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទៃ ។ ការ          បៃកប   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   បាន   ផល ចំណៃញ        ។ រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហា     វិញ គឺ គូ ស្នៃហ៍ នឹ ង   មាន ការ អធៃយា  - 
សៃ័យ  ឱៃយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អបៃពៃ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មាន   សៃចក្តី  មៃតា្តា  ករុណា  ទៅដល់  
មនុសៃស  សត្វ ទំាង ឡាយ   ចូល ចិត្ត នូវ- 
ភាព      ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបស។     

លោក         អ្នក មាន សមត្ថភាព  អាច បំពៃញ ការងារ 
ផៃសៃងៗ  ឬ បៃកប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រីឯ ការ- 
ធ ្វើ       ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
ត ៃ     ក ៏តោង យកការ បៃងុបៃយត័្នផង។   ចណំៃកឯ-   
លាភ   សកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គប់ចិត្តដៃរ។

ថ្ងៃ៦កើត ខៃមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី១៩ ខៃមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ  ើង  ខ្ព ស ់ ។ ការ បៃកប   របរ-   
រកទទួល    ទា ននានា  វិញនឹង បាន ផល- 
ចំណៃ ញ  យ ៉ាង     គប់ ចិត្ត  សុខភាព 
ផ្លូវកាយ រឹង  បុឹង ល្អ មាន អារម្មណ៍ 

សៃស  ់  ថ្លាគួ រ ជាទី មៃតៃី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត  គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក  
វឌៃឍន  ភាព  នៃ អាជី វកម្មផៃសៃងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ   គបៃបី ប ៃ យ័ត ្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្នៃហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    -

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទមា្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ៃប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នា នា    បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
តៃ  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ មា នគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សមៃច   ចតិ្តដ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ តៃ បង្កើន ភា  ព មា   ្ចា  ស   ់  កា  រ បៃកបដយ ការ ទទលួ-  
ខសុ តៃវូ  ទើប ជា ការ  បៃសើរ ។  ចពំោះ   សៃចក្ត ីស្នៃហា 
គបៃបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ៃសា  វ រ  ីយ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ពៃល  វៃលា សមៃប់ គៃ ួសរឱៃយបាន គៃប់ គៃន់  ៕      

រាសីមធៃយម។ លាភសកា្ការៈ ផៃសៃងៗ 
នឹង  បានមកដយសៃច  ក្ត ីនឿយ- 
ហត់  ចៃើន   សៃចក្តសី្នៃហា ខ្វះ នូវ  ភាព 
កក់  ក្តាសមៃប់ គ្នា  លោកអ្នក ចៃើន 
តៃតមៃវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវ ខ្វល់ ខ្វាយ 

ពី ទឹកចិត្ត  អ្នក ដទៃ បុ៉នា្មាននោះ ឡើយ ។ ចំពោះ   ការ  
បៃកប របរ    រក ទទួល ទានផៃសៃងៗ គួ រ តៃ មាន ការ  
ពិចារណា  និង ពិភាកៃសាគ្នា  ឱៃយ បានចៃើនសិន     មុន  
នឹង ឈាន សមៃច ចិត្តដាក់ ទុន  វិនិយោគអ្វមួីយ  ។ 

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ តៃដៃត។ ការ បៃកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផៃសៃងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អបៃ សើរ។ ចំណៃកឯសៃចក្ត-ី 
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

បៃកប    ទៅ ដ យ សុភមង្គល ។ តៃចំពោះការបំពៃញ 
ការ ងារផ ៃសៃង   ៗ  ក៏  តៃវូ  ត  ៃ បៃងុ ប ៃ យ័ត្ន   ពិសៃសបៃយ័ត្ន 
មាន  គៃះដយសរទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
បៃកប  ដ យស ៃច   ក្ត ីកា្លាហា ន   និងធ្វើការសមៃច-  
ចិត ្តបៃកបដយការ  ទទួល ខុសតៃវូខ្ពស់តៃម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ  បំពៃញ-    
ការ  ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទលួបាន   ផល 
តប  ស្នង ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។  ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  បៃ កប - 

ដយ   សុវត្ថិ ភាព។  ខណៈ ការ និយយ ស្តី មាន  
ឧត្តម គតិ   កតា្តា សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  មាន សភាព  ល្អ 
ពោល   គមឺាន  ចតិ្ត  មៃតា្តា  ករណុា ចពំោះ មនសុៃស  នងិ   
សត្វ។ ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហា   គូស្នៃហ៍ យល់ចិត្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម កាន់តៃល្អ ខ្លាំង ។  

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ចៃើន 
បៃកប      ទៅ ដ  យ  ហៃតុផល  ឬ មាន- 
អំណះ     អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ  ការ- 
បំពៃញ  កិច្ចការផៃសៃងៗ  ចៃើន ធ្វើ    ដ យ         

ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់  ហ្មតច់ត ់ ហើយ ក ៏មាន ការ    ជៃម  ជៃង    
ពី  អ្នក ដទៃ  ទើបបានជា ការបៃសើរ ។ ចំណៃក    ឯ   
សៃច  ក្តី   ស្នៃហាវិញ    ទាម    ទារ កា  រ យល់ចិត ្ត  គ្នា  និង 
ចៃះ  អធៃយាសៃយ័   គ្នា ឱៃយបាន  ចៃើន   ទើបជា   ការល្អ -  
បៃពៃ   សមៃប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្នៃហ៍យូរអង្វៃង ។  

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នពំៃញៈ ខណៈ ចលូ មក ដល ់
ដើម ឆ្នា ំ២០២១  ភា្លាម  សៃប  ់តៃ 
ផលិត កម្ម  Galaxy Navatra 
បាន  ចៃញ សៃចក្តី    ជូន ដំណឹង- 
បៃកាស  ជៃើសរីស អ្នក និពន្ធ 
ទំនុក  ចៃៀង មៃឡូឌី និង ទំនុក-  
ភ្លៃង ជាចៃើន នាក ់ហើយ ហា៊ាន 
ផ្តល  ់ ជូនកាដូ លើ ក ទឹក ចិត្ត អ្នក 
នពិន្ធ  ឆ្នើម បៃចា ំឆ្នា ំទៀត ផង ដៃរ 
នូវ រថ  យន្ត ទំនើប ១ គៃឿង មា៉ាក 
ឡិច សុីស NX 200t។ 

បើ តាម គៃ ហទំព័រ ផលិត កម្ម   
Galaxy Navatra  បង្ហាះ សរ   
ថ៖ « គោរពជមៃប   សរួ ពកុម៉ៃ 
បង ប្អ ូន ទាងំ អស ់ ដើមៃបអីភវិឌៃឍ 
សលិៃបៈ ចមៃៀង  សមយ័  បៃកតួ-   
បៃជៃង  ទ ីផៃសារ    បរទៃស  Galaxy 
Navatra  សូម លើក ទឹក ចិត្ត 
ផ្នៃក   និពន្ធ  ដៃល តមៃូវ ទីផៃសារ - 
បរទៃស។  នៃះ ជាឱកាស  ដ ៏ ធំ   
មយួ សមៃប ់ក្មៃងៗ នងិ យវុ ជន  
ដៃល មានទៃព កោសលៃយផ្នៃក   
នពិន្ធ  កៃមុ ហ៊នុ  បាន  តៃៀម ខ្លនួ  
រចួ ជា សៃច       ហើយ  បង្កើត  Gal-
axy Navatra Interna-
tional ។ យើងខ្ញុ ំ មានកតិ្តយិស  
ជមៃប  ជនូ  បង ប្អនូ  ទាងំ អស ់    គ្នា 
ថ កៃ ុមអ្នកនពិន្ធ កៃកៃមុហ៊នុ  
ឬ  ក្នុងកៃុមហ៊ុន ពៃញមោ៉ាង ទាំង 
អស់  ការ និពន្ធ  មៃឡូឌី  ទំនុក- 
ចៃៀង និង   ធ្វើ ភ្លៃង តៃូវ ទី  ផៃសារ   
អន្តរ ជាតិ សមៃប់ អ្នកចូល-   
ទសៃសនា   ចៃើនជាង  គៃ បៃចាំ ឆ្នាំ    
នឹង  ទទួល  បាន កាដូ  ឡិច សុីស  
nx  200t  ១ គៃឿង  ហើយ  កា្លាយ-  
ជាអ្នកនិពន្ធ ឆ្នើម ទទួល  ពាន  
បៃចាំឆ្នាំផង ដៃរ»។

បៃភព ដ ដៃល បាន បន្តឱៃយ ដងឹ  
ថ៖ «Galaxy Navatra  ដើមៃប ី
លើក   កម្ពស់ នូវ ស្នាដៃ និពន្ធ-  
ចមៃៀង     សម័យ  កៃុម ហ៊ុន  មាន 
កិត្តិ យស សូម  ជមៃប   ជូន 

ដំណឹង  ទិញយក ស្នាដ ៃប ទ-  
ចមៃៀង ថ្មីទាំងអស់  ក្នុងតម្លៃ ១ 
បទចាប់ពី ៦០០ ដុលា្លារ  ដល់ 
១ ៥០០ដុលា្លារ  ឬបៃក់ ខ ៃ           
ចា ប់ ពី ៥០០ ដុលា្លារ  ដល់       
៥ ០០០ដុលា្លារ  តាម សមត្ថ - 
ភាព។ ជៃើស    រីស អ្នក និពន្ធ 
ចនំនួ ៣០នាក ់ ហើយ កៃមុអ្នក- 
និពន្ធ  បៃង ចៃកជា២។ ទី ១.ធ្វើ 
គិត  បទ  ១  បទ ចាប់ពី ៦០០  
ដុលា្លារដល់ ១ ៥០០ដុលា្លារ 
នៃះ    សមៃប់ អ្នក លក់ បទ  ដៃល 
ធ្វើ  ការ កៃ  កៃមុ ហ៊នុ។ ទ២ី. ការ- 
ងារ  បុគ្គលិក កៃុមហ៊ុន បៃក់ ខៃ 
ចាប់ពី ៥០០  ដុលា្លារ  ដល់-      
៥ ០០០ ដុលា្លារ។   សូមបញ្ជាក់ 
ថ ការ  ងារ ទាំង ២បៃភៃទ នៃះ  
មាន ឱកាស   កា្លាយជាអ្នកនិពន្ធ  
ឆ្នើម បៃចា ំឆ្នាំ ដូចគ្នា  ឱៃយ  តៃ  មាន   
បទ ចមៃៀង   នៅកៃុមហ៊ុន 
យើងខ្ញុំ។  សូម    ទាក់  ទង  តាម    ទូរ- 
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ចំពោះ លក្ខខណ្ឌ  លម្អិត ស្តី ពី 
លក្ខណៈ របស ់អ្នក នពិន្ធ ក្ត ី ការ- 
តៃង  បទ ចមៃៀង   មៃឡូឌី និង 
ទំនុក ចៃៀង  យ៉ាងណា  ទើប - 
អាច    ចូល រួម  ជាមួយ    Galaxy 
Navatra នោះ  មនិ តៃវូ បាន គៃ 
ដឹង  ឡើយ  ខណៈ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ-៍  
មិន ទា ន់ អាច សុំបាន ការ បក   - 
សៃយ  បន្ថៃម  ឡើយ ព ីសណំាក ់ 
អ្នក គៃប ់គៃង ទទូៅ របស ់ផលតិ-  
កម្ម ។ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ បាន  ទនំាក-់ 
ទំនង   ទៅ លោក យឹម តាសៃង់ 
ជា   អ្នក គៃប ់គៃង ទទូៅ នៃ ផលតិ- 
កម្ម  Galaxy Navatra បាន 
លើ ក  ទូរ ស័ព្ទមួយ ភ្លៃត ហើយ-  
ឆ្លើយ   ថ៖ « សុំ អធៃយាសៃ័យ បង 
ប្អូន   ជាប់ រវល់ បៃជុំ  ហើយ ចាំ 
ដល ់ មោ៉ាង  ៥ ឬ  ៦ លា្ងាច ចា ំប្អនូ 
ត ៃ ទៅខង  បង វិញ »៕ 

ផលិត កម្ម  Galaxy Navatra បៃកាសរើសអ្នកនិពន្ធ ចៃៀង  និង ហ៊ានជ នូ   កាដូ 

រថយន្ត មា៉ាក  Nx 200t ១គៃឿង ឱៃយអ្នកនិពន្ធឆ្នើមបៃចំាឆ្នា ំ ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

ផលិតកម្មហ្គាឡាក់សី៊ហ៊ានកាដូឡានទំនើប
NX200t១គ្រឿងជូនអ្នកនិពន្ធឆ្នើមប្រចំាឆ្នាំ

លោក យឹម តាសៃង់ (រូបឈរ) អ្នកគៃប់គៃង ទូទៅ ផលិត កម្ម  Galaxy Navatra  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 
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ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុម បិសាច 
កៃហម Manchester Unit-
ed រកៃសា ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី ១ ក្នុង 
តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League អង់ គ្លៃស បាន 
ដដៃល  កៃយ អ្នក ចាំ ទី  Alis-
son Becker របស់ កៃុម  Liv-
erpool បាន ធ្វើ ឱៃយ កៃុម ទាំង  ២ 
ពៃម ទទលួ យក លទ្ធផល ០-០ 
ខណៈ កៃុម មៃឃ ខៀវ Man-
chester City ហក់ ឡើង ទៅ 
លំដាប់ ទី  ២ ជាមួយ នឹង ជ័យ- 
ជម្នះ ដ៏ តៃចះ តៃចង់  ៤-០ លើ 
កៃុម  Crystal Palace កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

កៃុម  Man United របស់ 
លោក Ole Gunnar Solskjaer 
បើ ទោះ ជា កៃុម ភ្ញៀវ ក៏ ពិតមៃន 
តៃ មាន ឱកាស ល្អ ៗ  ចៃើន ជាង 
សមៃប់  ការ បៃកួតសា្ងាត់ ជៃងំ ដ៏ 
ចម្លៃក  នៃះ រវាង កៃុម គូ បៃជៃង 
សា្លាប ់រស ់ ២ នៃ កឡីាបាល ់ទាត ់
របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស ។  

អ្នក ចាំ ទី  Alisson បាន ជួយ 
សៃច សៃង់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ ពី 
ការ ស៊ុត ដ៏ ល្អ ពីខៃសៃ បមៃើ  ២ រូប 
របស់ កៃុម ភ្ញៀវ គឺ  Bruno 
Fernandes និង Paul 
Pogba នៅវគ្គ ទី ២ តៃ ទាំង ២ 
កៃុម គ្មាន កៃុម ណា សម នឹង 
ទទួល ជ័យ ជម្នះ នោះ ឡើយ ។

ឥឡូវ នៃះ កៃុម Man Unit-
ed នាំ មុខ ២ ពិន្ទុ ដាច់ លើ កៃុម 
លៃខ ២ Man City ដៃល មាន 
៣៥ពិន្ទុ  ស្មើ កៃុម លៃខ ៣   
Leicester City តៃ កៃុម 
របស់លោក Pep Guardiola 

នៅសល់  ១ បៃកួត ក្នុង ដៃ ។ 
កៃុម ជើង ឯក ចាស់  Liverpool 
ធ្លាក់ ទៅ លៃខ ៤ ដោយ មាន  
៣៤ ពិន្ទុ ។

គិត តាំង ពី អតីត អ្នក ចាត់ ការ 
ឆ្នើម លោក Alex Ferguson 
ចូល និវត្តន៍ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ 
កៃុម បិសាច កៃហម ឡើង មក 
ឈរ ទី កំពូលតារាង លីគ ជា- 
លើក ដំបូង បនា្ទាប់ ពី  ចូល ឆ្នាំ ថ្មី  
ដោយសារ ឈ្នះ ដល់ ទៅ  ៩ 
លើក ក្នុង ចំណោម ការ បៃកួត  
ដៃល មនិ ចាញ ់សោះ ១២ លើក 
ចុង កៃយ របស់ខ្លួន។  

ការ ចាក ចៃញ ពី ទឹក ដី An-
field  ដោយ មាន ពិន្ទុ គឺ ជា 
លទ្ធផល  រងឹ មា ំមយួ ខណៈពកួ- 
គៃ  បៃឹង បៃង ឱៃយ បាន ឈ្នះ ពាន 
ជា លើក ដបំងូ ក្នងុ រយៈ ពៃល ៨ 
ឆ្នាំ តៃ កៃុម   Man United 
ទំនង ជា មាន អារម្មណ៍ ថ វា 
ជាការ ខ្ជះ ខ្ជាយ ឱកាស  ក្នងុ ការ- 
ដាក់ សមា្ពាធ លើ កៃុម  Liver-
pool ដៃល កំពុង ញំា ញី ដោយ 

របួស និង ធ្លាក់ ទមៃង់ លៃង ។
គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Man 

United លោក Solskjaer 
បាន និយាយ ថ ៖ « វា គឺ ជា 
លទ្ធផល ល្អ លុះ តៃ ណា តៃ 
យើង ឈ្នះ ការ បៃកតួ បនា្ទាប ់។ វា 
ជា ឱកាស ល្អ ដៃល យើង បាន 
បណោ្ដោយ  ឱៃយបាត់បង់ជាមួយ 
នឹង ចងា្វាក់ ពៃល វៃលា ល្អ ៗ  ជា- 
ចៃើន ហើយ មៃយ៉ាង ទៀត យើង 
បៃកួត ជាមួយ កៃុម ខ្លាំង ផង » ។

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ ន័រវៃស 
បន្ត ថ ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថ យើង បៃសើរ 
ឡើង ៗ   អំឡុង ពៃល បៃកួត 
ហើយ នៅ ចុង បញ្ចប់    កើត មាន 
ចងា្វាក់ ល្អ ៗ  ដៃល  យើង គួរ តៃ 
ឈ្នះ។ យើងបង្កើត បាន ឱកាស 
ធំ ៗ  ចំនួន ២ លើក តៃ អ្នក ចាំ ទី 
រារាំង បាន យា៉ាង អសា្ចារៃយ » ។

នៃះ ក៏ ជា លើក ដំបូង ផងដៃរ  
ដៃល កៃុម គូ សតៃូវ ចាស់ ទាំង   
២ មាន មុខ បៃជៃង ពាន លីគ 
កំពូល ជាមួយ គ្នា  តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០៩៕ AFP/VN

យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្រញៈ  សហព័ន្ធ កីឡាវាយ កូន ឃ្លី 
លើ តុ កម្ពុជា  ដៃល បាន បៃរព្ធ  ការ បៃ-  
កួត ជមៃើស ជើង ឯក ជាតិ ថ្នាក់  ជាតិ 
បៃចា ំឆ្នា ំ២០២០ មនុគៃ ដោយ  មនិ លើក 

យក មក ធ្វើ នៅ  ឆ្នា ំ ២០២១ ដចូ សហពន័្ធ 
មួយ ចំនួន  នោះ គឺ  បច្ចុបៃបន្ន  បាន និង 
កពំងុ ផ្តោត លើ ការ ងារ បណ្តុះ បណា្ដោល  
នងិ ការ ហ្វកឹ ហាត ់ ខណៈ ដៃល វគ្គ បណ្តុះ 
បណា្ដោល គៃូ កមៃិត មូលដា្ឋាននៃះ  តៃូវ 
បាន ផ្តល ់ជនូ សកិា្ខាកាម  ចនំនួ ៣០  នាក ់ 

នៅ ខៃត្ត កពំត ដោយ ចាប ់ផ្តើម  ព ីថ្ងៃ ចន្ទ  
ដល់ ថ្ងៃទី ២៣  ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១   
កៃម កញ្ចប់ ថវិកាចំណាយ  របស់ 
កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង កីឡា  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ ។ 

លោក  ស៊នុ  សទុា្ធារទិ្ធ  អគ្គ លៃខធកិារ 
សហពន័្ធ កឡីា វាយកនូ  ឃ្ល ីលើ ត ុកម្ពជុា  
បាន បៃប់ ថ  វគ្គ បណ្តុះ បណា្ដោល គៃូ 
កមៃិត មូលដា្ឋាននៃះ  មាន  វាគ្មិន  ជា     
គៃ ូឧទ្ទៃស នាម   ចនំនួ  ៥របូ  រមួ  មានរបូ-  
លោក ផ្ទាល ់ លោក  បោយ  បញ្ញា លោក  
ឃនុ  ផនតិ  នងិ  លោក  ង៉យូ ប៊នុថង។  
ចណំៃក  សកិា្ខាកាម ចនំនួ ៣០ នាក ់នោះ  
មាន មក ពី បណា្ដោ វិទៃយល័យ អនុ វិទៃយ- 
ល័យ មួយ ចំនួន ក្នុង ខៃត្តកំពត ។

ជា មួយ គ្នា  នៃះ កម្ម វិធី  សិកៃសា  បាន 
ផ្តោត ទៅ នឹង បច្ចៃកទៃស ជា មូល ដា្ឋាន 
កមៃិត បឋម  និង សិកៃសា ស្វៃង យល់ ពី 
បៃវត្ត ិសង្ខៃប របស ់សហពន័្ធ កឡីា វាយ-  
កនូ ឃ្ល ីអន្តរជាត ិ នងិ បៃវត្ត ិសង្ខៃប របស ់

សហពន័្ធ កឡីាវាយ កនូ ឃ្ល ីកម្ពជុា  ពៃម  
ទាងំ ចៃបាប ់លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ បៃកតួ ការ- 
កម្តោ សាចដ់ុ ំ នងិ ការ បន្ធរូ  ភាព តាន តងឹ 
សាច ់ដុ ំនៅ មនុ ពៃល  នងិ កៃយពៃល  
បៃ កួត  រួម ទាំង ហ្វឹកហាត់ ពី របៀប បៃើ 
រា៉ាកៃត  និង ជំហរបៃុង  បៃៀប   ទទួល      
កូន បាល់  នៅ  ពៃល  ដៃ  គូ  វ៉ៃ មក ។

 លោក បាន បន្ត ថ ការ សិកៃសា នៃះ  គឺ 
ធ្វើ ការ អនុវត្តលើ ទីលាន ហ្វឹកហាត់  
ដោយ បៃើ បច្ចៃក ទៃស វាយ សា្ដាដំៃ  វាយ 
អូស  វាយ ផ្ទប់ សា្ដាំដៃ  បច្ចៃកទៃស វាយ 
ឆ្វៃង ដៃ  វាយអូស  និង ទប់ឆ្វៃង ដៃ  គឺ 
អនវុត្ត ជាក ់ស្តៃង  ជាពសិៃស ហ្វកឹហាត ់
ពី បច្ចៃកទៃស នៃរបៀប ទទួល សៃវា 
(ទទួល សឺវីស )  ពី ដៃ គូ ឱៃយ បាន ល្អ ។  
ក្នុង នោះ ដៃរ ក៏មាន កម្មវិធី ការ បងា្ហាត់  
នងិ បងា្ហាញបច្ចៃកទៃស   ដល ់សសិៃស  នៅ 
សាលារៀន កៃុង កំពត ទៀត ផង។

លោក  ស៊ុន  សុទា្ធារិទ្ធ  បាន បញ្ជាក់  
ថ ៖«   សកិា្ខាកាម  ដៃលបាន  ចលូ រៀនវគ្គ 

នៃះ  នងឹ តៃវូ ឆ្លង កាត ់ការ ធ្វើ តៃស្ត  ដើមៃប ី
ទទលួ បាន លខិតិ បញ្ជាក ់វញិ្ញាបនបតៃ  
ហើយ វគ្គ សកិៃសា ជា មលូ ដា្ឋាន នៃះ  សខំន ់
ណាស ់  ពៃះ ជា ថ្នាល បណ្តុះ បណា្ដោល 
យុវជន វ័យ ក្មៃង  នៅ  តាម សាលារៀន  
តាម ខៃត្ត ដៃល យើង អាច មើល ឃើញ 
ព ីទៃព កោសលៃយ  ពកួ គៃ  ដើមៃបី សម្លងឹ រក 
អ្នក ឆ្នើម  សមៃប់ ជមៃើស ជាតិ »។

គួរ  រំឭក  ថ  សហព័ន្ធ កីឡា វាយ កូន-  
ឃ្ល ី លើ ត ុ កម្ពជុា  ទទលួ បាន ថវកិា ចនំនួ 
៦០លាន រៀល ក្នុង ១ឆ្នាំ  ដើមៃបី អនុវត្ត 
ទៅ លើ គមៃង បៃចាំ ឆ្នាំ មាន ដូច ជា 
ចំណាយ ទៅ លើ រដ្ឋបាល  វគ្គ បណ្តុះ- 
បណា្ដោល  នងិ ការ បៃ កតួ ថ្នាក ់ ជាត ិ ហើយ 
វគ្គ នៃះ ជា គមៃង ថវកិា  បៃចា ំឆ្នា ំ២០២១  
ដៃល បាន បើក វគ្គ នា ំមខុ សហពន័្ធ ដទៃ  
ខណៈ  សហព័ន្ធខ្លះ នៅ មិនទាន់ បាន 
បៃកួត  ជើង ឯកថ្នាក់  ជាតិ បៃចាំ ឆ្នាំ 
២០២០ ផង  ហើយ ការ  យឺត យា៉ាវ នៃះ 
ដោយសារ  វិបត្តិជំងឺ  កូវីដ ១៩  ៕   

កីឡាករ របស់ ក្រមុ Bilbao កំពុង ធ្វើ ពិធីលើក ពាន Spanish Super Cup ក្រយឈ្នះ Barca ៣-២។ AFP

Firmino (ឆ្វ្រង) របស់ Liverpool ប្រជ្រង ជាមួយ Maguire របស់ United  ។ AFP

លោក សុ៊ន សុទ្ធារិទ្ធ អគ្គល្រខាធិការ សហព័ន្ធ កីឡា វាយ កូន ឃ្ល ីលើ តុ កម្ពជុា។ សហ ការី

Bilbao ឈ្នះពាន Super Cup 

Man Utd រក្សា តំណ្ង ល្ខ ១
ខណៈ  Man City ឡើង ល្ខ ២

សហព័ន្ធ វាយកូន ឃ្លលីើ តុ បើក វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល គូ្ កមិ្ត ថ្នាល   នៅ មូល ដ្ឋាន

ក្រុងម៉ា ្រឌីដ: Lionel Messi 
តៃវូបណ្ដៃញ ចៃញ ជា លើក ដបំងូ  
ក្នុង នាម ជា កីឡាករ  អាជីព  នៅ 
កៃុម Barcelona ខណៈ  Ath-
letic Bilbao យក ឈ្នះ កៃុម នៅ  
កាតាឡាន ់លើក ពាន Spanish 
Super Cup នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
កៃយការ បៃកតួ វគ្គ ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ ដ ៏
តងឹ តៃង នៃះ បញ្ចប ់ក្នងុ លទ្ធផល 
៣-២ ក្នុង  ម៉ាងបន្ថៃម ពិសៃស 
១៥នាទី ២ ដង ។  

 មុន ជ័យ ជម្នះ ជា បៃវត្តិសាស្តៃ 
របស់ Bilbao តៃូវ បាន អះ អាង 
គឺ ថ Messi  គៃវាស  ដៃ ចំ Asier 
Villalibre  ដៃល ស៊តុ  គៃប ់បាល ់
តាម ស្មើ នាទីទី ៩០  អំឡុង ការ- 
បៃកួត  ក្នុង ម៉ាង ធម្មតា ពោល គឺ 
គៃប់ បាល់ដៃល បដិសៃធ ជ័យ- 
ជម្នះ របស់ កៃុម Barca ។

២ គៃប់ របស់  Antoine 
Griezmann ដៃល ជយួ ឱៃយ កៃមុ 
នា ំមុខ ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត ទនំង 
ជា អាច ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ អ្នក មាន បណុៃយ 

ជាមា្ចាស់ ពាន នៃះ ទៅ ហើយ តៃ  
Villalibre បាន  មក រា រាំង មុន 
ពៃលមាន គៃប់ បាល់ ដ៏ សា្អាត 
របស់ Inaki Williams  ដៃល 
កើត ឡើង តៃឹម តៃ ៣ នាទី ពៃល 
ការ បៃកួត ក្នុង ម៉ាង ពិសៃស 
ចាប់ ដំណើរ ការ ។

Messi  ជា ពីរបួស ភ្លា ទើប 
បាន  លៃង ការបៃកួតនៃះ ហើយ 
ចាំ បាច់ តៃូវ មាន  វត្តមាន  ពៃញ 
១២០ នាទី ដោយ សារ   Barca 
មាន បំណង ពនៃយរ ការ បៃកួត 
នៃះឱៃយ ដល់ វគ្គ ប៉ៃណាល់ ទី ។

តៃ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ   
វ័យ៣៣ ឆ្នាំ  មិន អាច គៃប់ គៃង 
អារម្មណ៍ បាន នៅ វិនាទី ចុង- 
កៃយ នៃការ បៃកួត  ស្វិត សា្វាញ 
នៃះ  ដោយ  បៃតិ កម្ម តប នឹង ការ- 
ជៃង របស់ Villalibre ជាមួយ 
នងឹ ការ គៃវាស ដៃ ច ំព ីកៃយ ខ្នង  
គូ បដិបក្ខ  ហើយ ពៃល អាជា្ញា- 
កណា្ដោល   ពិនិតៃយ មើល  វី អៃ អា 
(VAR) រចួ ក៏ សមៃច ផ្ដល ់កាត- 

កៃហម ឱៃយ  Messi តៃ ម្ដង ។
មាន ន័យ ថ ជាកាត កៃហម 

លើក ដំបូង សមៃប់  Messi ក្នុង 
ចំណោម ការ បងា្ហាញ ខ្លួន ឱៃយ កៃុម 
Barca ៧៥៣ បៃកួត ដោយ 
បន្ថៃម ពី លើ  ការ ទទួល បាន  
២ដង ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៥ និង 
២០១៩ ពៃល លៃង ឱៃយ កៃុម- 
ជមៃើស ជាតិ អាហៃសង់ ទីន ។

លោក Ronald Koeman  
នយិាយខ្ល ៗី  ថ ៖ «កៃយ បៃកប 
អាជពី  ចៃើន ឆ្នា ំក្នងុ វសិយ័ បាល-់ 
ទាត់  Messi ដឹង ចៃបាស់ ថ តើ 
ពៃល ណា  គៃ មាន ភាព រឹង មាំ ក្នុង 
ការ ចូល លៃង ។ យើង បាន សួរ 
ហើយ គៃ បាន បៃប ់ថ  សុខភាព 
រឹង មាំ ល្អ អាច  លៃង បាន »។

វាជា  ពាន ទ ី១ នងិ ជាការ ចាប-់ 
ផ្ដើមដ៏ល្អឥតខ្ជាះ   សមៃប់ 
លោក Marcelino Garcia 
Toral ដៃល ទើបចូលមក  ធ្វើ 
តួនាទី ជា គៃូបង្វឹក មិន ដល់ ២ 
សបា្ដាហ៍ ផង ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ  អតីតកញ្ញាឯក ចក្កវាឡ តំណាង- 
កម្ពុជា  ដែល សែូបបាន    បែជាបែិយភាព ខ្លាំង ពី  
មហា ជន  ខ្មែរ   កាលព ី បពំែញ  ភារកចិ្ច ជា  បវរកញ្ញា  
ចក្ក  វាឡ  តណំាង ឱែយ បែទែស កម្ពជុា  ក្នងុ ការ ចលូ- 
រួម បែកួត កញ្ញា ចក្កវាឡ ពិភព លោក    ឆ្នាំ២០១៨ 
កញ្ញា រឿន ណាត ហាក់ មាន ភាព  កាក់ កប    ខ្លាំង 
នឹង ទី ផែសារ ថត កុន  ខណៈដើម ឆ្នាំ  ថ្មីៗ នែះ កញ្ញា ក៏ 
លែចមុខ ក្នុង កុន ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ នៅ ផលិត  - 
កម្ម សាសែ្តា ហ្វីម។

គួរ ឱែយ កត់ សមា្គាល់ អតីត   កញ្ញាឯក ចក្ក វាឡ ឆ្នាំ 
២០១៨ កញ្ញា រឿន ណាត ហាក់ បាន កា្លាយ ទៅ 
ជា   ម ៉ូយ តួសម្តែង បែចាំ នៅ ផលិត  កម្ម សាសែ្តា - 
ហ្វមី  ទៅ ហើយ ដោយ កញ្ញា ទើប  បង្ហាញ មខុ ក្នងុ 
កុន  រឿង « សងែសារ  ចា  ស់  »   ចុង ឆ្នាំ ២០ ២០ 
ហើយ ដើម ឆ្នា ំ២០២១ ក ៏ល ែចវត្ត-  
មាន   ក្នុង កុន ថ្មីរឿង  «ពែះនាង 
មុខ  ធែយូង» ។ 

កញ្ញា រឿន ណាត  បច្ចបុែបន្ម 
មាន     វ័យ ២៤ឆ្នាំ  មាន សែុក-  
កណំើត  នៅ  ខែត្ត កពំងច់ាមបាន  
បញ្ជាក ់  ពី អារម្មណ៍ ខ្លួន សមែប់  
ថត រឿង  ថ្មី នែះ   ថា៖« រឿង  នែះ  ខ្ញុំ - 
សែឡាញ់  ខ្លាំងបំផុត- 
ពែះ ផ្ដល់សារ អប់រំ 
ជា  ចែើន ដល់ អ្នក-  
ទសែសនាដែរ ជា - 
ពិសែស   គឺ ចង ់ឱែយ   
ស្តែី  រឹង មាំ នៅ - 
ក្នុង  ជី វិត  ទោះ  បី 
ជា  បាន ជួប នូវ -   
សា្ថាន ភាព   បែប 
ណាក៏  ដោយ  ។ 
ខ្ញុំ  សូម អំពាវនាវ 
ទៅ ដល ់  ហ្វែន ៗ  
ទាំង អស់ មែត ្តា កុំ 
យល់ ចែឡំ ថា រឿង - 
នែះ   បាន  បង្ហាញ  ពី ការ- 
រើស អើង ពណ៌សមែបុរ ក ៏- 
ប៉នុ្ដែ  សមូ រង ់ចាទំសែសនា ជា 
មុន សិន  ចាំ ជួយ ផ្ដល ់  មតិ - 
យោ បល ់ ពែះ ថា   រឿងនែះ 
បាន លើក ទឹក   ចិត្ត  ដល់ ស្តែី  - 
ខ្លាងំ     មែនទែន  ខ្ញុ ំផ្ទាល ់កខ៏្ញុ ំចង ់
សម្ដែង  ខ្លាងំ ក្នងុ រឿង  នែះ ហើយ 
បង្ហាញ ឱែយ ហ្វែន បាន ទសែសនា នងិ   
ថ្លឹង ថ្លែង   ពិចារណា»។  

កនុ  រឿង «ពែះនាងមខុធែយងូ» មាន 
ការ  ចូលរួមសម្ដែង ពីអតីតកញ្ញាឯក ចក្ក - 
វាឡ  ឆ្នាំ២០១៨ កញ្ញា រឿន ណាត បាន   
ចាប ់ ដែ គូ ជា ថ្មី ជា មួ យនឹង តួ បែុស លោក  
ពឹង ពុទ្ធិ ស័ក បនា្ទាប់ពីថតកុន រឿង-   

«សងែសារ ចាស់» ដែល ហ្វែនទាំងអស់គ្នា 
ទទូច   ចង់  ឃើញ អ្នក  ទាំង ២សម្ដែង   ប៉ះ គ្នា 
ម្ដង ទៀតនោះ  ខណៈ ឥឡូវ ពិតជា ឃើញ-  
ពួក គែ សម្តែង មែន ទែន នៅ ផលិត កម្ម 

សាសែ្ត ា ហ្វីម ។ 
ខណៈ  ពែល   អ្នក សិលែបៈ ភាគ ចែើន រអ៊ូ ថា - 

ខែសត  ់ការងរ សលិែបៈ   ក្នងុ  ពែល  មាន   វបិតិ្ត ដោយ- 
សារ  ជងំ ឺកវូើដ ១៩ នោះ សែប ់តែ សែ ីសា្អាត  

ញញឹម សែស់ កញ្ញា រឿន ណាត 
បែរ   ជា   ម មា ញឹក  នឹង  ការ សមែុក 
ថត  កុន និង ថត សមា្អាង ការ រក 
ពែល   សមែក សឹង តែ គ្មាន  ទៅ 
វញិ ។ កញ្ញា   រឿន ណាត ក ៏បាន    
បញ្ជាក់  បែប់  ពី ភាព  មមាញឹក  
ខ្លាំង   ចំពែល    អ្នក សិលែបៈ  ភាគ-  
ចែើន  រអ៊ូ  ថា៖ « មាន  គែ   សួរ នាង  
ខ្ញុ ំចែើន បញ្ហា នែះ ដោយ សារ     គែ 
ខែសត់ ការងរ  សិលែបៈក្នុង   វិបត្តិ -  
កូវើដ១៩ បែរ   ជា  នាង ខ្ញុំ  រវល់ 
ខ្លាំង    សឹង  តែ គ្មាន  ពែល  - 
សមែក ។ និយាយ ឱែយ តែង់  
ទៅ  ដោយសារ  តែ រវល ់ ការ- 
ងរ     ថត ខ្លាំង  ពែល នែះ   ខ្ញុំ 
បាន  ចែញ មក   ជួល   ផ្ទះ-   
កែ រស់នៅ ផ្ទាល់ ខ្លួន 
មួយ រយៈ សិន  ដោយ - 
ខ្លាច  កែង  មាន បញ្ហា  
ឆ្លង    មែរោគ ដ ៏សាហាវ  
នែះ ទោះបី ជា នាង - 
ខ្ញុំ និង កែុម ការងរ       
ថត  គឺ  សុទ្ធ  តែ បែុង - 
បែយត័្ន គែប ់ ពែល- 
វែលា ក្តី»៕ 
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កញ្ញា រឿន ណាត លេច មុខ  នៅ ក្នងុ  កុន ថ ្ម ីឆ្នា ំ២០២១ 
រឿង   «ពេះនាងមុខធេយូង»។ រូបថត សហ ការើ

លោក អាជ្ញាកណា្តាល អុិន ខេមរិន្ទ ពិនិតេយ មើល  នៅ ពេល ឡុង ជិន ម៉ាត់ ទៅ លើ សុខ សាវិន។ រូបថត សហ ការើ

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ អ្នក បែដាល់ មក ពី 
នាយក ដា្ឋាន អង្គរកែស សខុ  សាវនិ   
នងិ គែ ូបង្វកឹ របស ់គែ  លោក សន៊ 
អែលីត បាន  រិះគន់ និង ចោទ 
បែកាន់ លោក អាជា្ញាកណា្តាល 
អិុន ខែមរិន្ទ ថា មានចែតនា 
ជយួ ដលក់ឡីាករ ឡងុ ជនិ ដើមែបី 
ឱែយរូប គែ គែច ផុត ពី ការ សន្លប់  
ហើយ អាច កែ បែ សា្ថាន ភាពពី 
គែះ ទៅ ជា លាភ ដោយ បាន 
កា្លាយ ជា មា្ចាស់  បែក ់លាន ចនំនួ 
៤លាន រៀល នៅ លើ សង្វៀន 
ថោន ជា លើក ទី ២។ 

តម រយៈ ការ បែកួត កាល ពី 
ថ្ងែអាទិតែយ កន្លង មក នែះ សុខ 
សាវិន បាន ផ្តលួ បាង កាយា៉ាក 
ឱែយ សន្លប់នៅ តែឹម ទឹក ទី ២  ក្នុង-
ការ បែកួតជមែុះ  ចំណែក ឡុង 
ជិន បាន  ឈ្នះ ជ័រ ពៅ ដោយ 
ពិន្ទុ ហើយ ជ័យជម្នះ នែះបាន 
ធ្វើ ឱែយ អ្នក ទាំង ២ តែូវ ឡើង ទៅ 
ជួបគ្នា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពែ័តែ ដែល 
បាន ធ្វើ ឡើងក្នុង ថ្ងែ តែ ១ នោះ។

 នៅ ក្នុងការ បែកួត នោះ  សុខ 
សាវិន និង ឡុង ជិន  មាន 
លក្ខណៈ បែ ហាក់ បែហែល គ្នា 
លបំាក នងឹ វនិចិ្ឆយ័ ថា  ខង ណា 
មាន បែៀប  សមែប់ ការ បែកួត 
នៅ ទឹក ទី ១ ប៉ុន្តែ ចូល ទឹក ទី ២  
ឡុង ជិន បុក ជង្គង់ចូល ពោះ  
សុខ  សាវិន  នាំ ឱែយដួល ហើយ 
តែូវ បាន  អាជា្ញា កណា្តាលលោក 
អិុន ខែមរិន្ទ រាប់ភា្លាមៗ។

ទោះ យា៉ាង ណា  សមែប ់ការ- 

បែកួត នៅ  ទឹក ទី ៣  សុខ  សាវិន 
បាន  មា៉ាត់ ចូល ផ្ទែ មុខ ឡុង  ជិន  
ពែញបណា្តាល ឱែយវង្វែង នាំ ឱែយ 
អាជា្ញា កណា្តាល រាប ់ទៅ លើ  ឡងុ  
ជនិ  វញិ ម្តង  ប៉នុ្តែ  កាយ វកិារ   របស ់
អាជា្ញា កណា្តាល  អុនិ ខែមរនិ្ទ  មាន 
សកម្មភាព ពនែយា រពែល ដោយ 
រាប់ បែប យឺតៗ ដែល ភាសា បែ - 
ដាល់ គែនិយម ហៅ ថា  សូវ៉ែ  ឬ  
អាចថា  ជា ចែតនា ជយួ ឱែយ  ឡងុ  
ជនិ  សា្តារ ភាព វង្វែង វង្វាន ់មក វញិ 
ពែះ ការ មា៉ាត ់របស ់ សខុ  សាវនិ  
ធ្វើ ឱែយ  ឡងុ ជនិ  សែតុ ចុះ  រក កល 
នឹង ដួល  តែ តែូវ បាន អាជា្ញា - 
កណា្តាលចូល ចាប់  ភា្លាមៗ ។ 

បន្ថែម លើ បញ្ហា នែះ គឺ នៅ 
កែយការ បែកួត ៣ទឹក នែះ    
ចៅ កែម បានផ្តល់ ពិន្ទុ ឱែយ   ឡុង  
ជនិ  ឈ្នះដាច ់តែ ម្តង  ៥ទល ់នងឹ 
០  នា ំឱែយ  សខុ  សាវនិ  មនិ ពែញ- 
ចតិ្ត  ហើយ ស្នើ សុ ំសង សកឹ ឡើង 
វញិ ។  ជា មយួ គ្នា នែះ   លោក  សន៊  
អែលតី ជា  គែូ បង្វឹក  នយិាយ ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំខ្ជលិ នយិាយ ព ីរឿង ដាក ់ពនិ្ទ ុ  
ពែះ គ្មាន បាន លទ្ធផល អ្វី មក 
វញិ ទែ   ដោយសារ ជា សទិ្ធ ិផ្តាច-់ 
មុខ  របស់ គែ  មិន អាច តវា៉ា បាន- 
ការ អី ទែ   ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ពី 
សកម្មភាព លោក អាជា្ញា កណា្តាល  
អិុន  ខែមរិន្ទ  ទំនង មាន ចែតនា 
ជួយ  ឡុង  ជិន  គែចផុត ពី ការ- 
សន្លប ់ ដោយសារតែ សខុ  សាវនិ   
ពែះ ការ ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  វា មាន 
ឱកាស មាស តែ ក្នុង រយៈ ពែល  
ខ្ល ី ខណៈដែល កពំងុ វង្វែង វង្វាន ់
នោះ ហើយ »។

 សន៊  អែលតី បាន  បន្ថែម ថា ៖ 
« ខ្ញុំ សា្គាល់ ចរិតអាជា្ញា កណា្តាល 
ចៅ កែម មយួ ចនំនួ  សទុ្ធ តែ ស្អប ់
ខ្ញុំ  ធ្វើ បាប កូន សិសែស  ដែល មិន 
ចែះ លុតកែប  និង អែប អប ឱែយ 
ពកួ គត ់បាន ផកឹ សុ ី។   ខ្ញុ ំមនិ ចែះ 
អែប អប ខុស រឿង ទែ  ខ្ញុំ ជឿ លើ 
សមត្ថភាព កឡីាករ បែ កតួ  ដោយ 
ឥឡូវ ក្លិប របស់ ខ្ញុំបាន  ឯក ភាព 
ជា មួយ មែៗ  ដាក់ គោល ដៅ ថ្មី  
បើ ផ្តលួ ដែ គ ូឱែយ សន្លប ់ជនូ ៥០០ 
ដុលា្លារ បន្ថែម ទៀត  ហើយ ឈ្នះ 
ពនិ្ទ ុជនូ ៣០០ ដលុា្លារ បន្ថែម ទៀត  
ដើមែបី ឱែយ សិសែស បែឹង វ៉ែ ។  ការ ធ្វើ 
បែប នែះ  កុ ំឱែយ ពកួ ចៅ កែម អាជា្ញា- 
កណា្តាល មួយ ចំនួន  អាច លួច- 
បន្លំ  និង លម្អៀង បាន  ហើយ  
ម៉ែយាង ទៀត កូន សិសែស មាន ទឹក- 
ចិត្ត ហាត់ ឱែយ ខ្លាំង វ៉ែ ដែ គូ ឱែយ ដាច់  
ឬ សន្លប់ តែ ម្តង» ។ 

ចណំែក លោក  ជបួ  វតុ្ថា  អ្នក- 
សមែប សមែួល ការ ផ្គូ ផ្គង បែចាំ 
នៅ សង្វៀន ថោន បាន  នយិាយ 
ថា ៖ « ខង សង្វៀន  គ្មាន សិទ្ធិ 
ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ ទែ  ប៉ុន្តែ សំណើ 
របសស់ខុ  សាវនិ  សុ ំសង សកឹគ ឺ 
ទទលួ យក ដោយ  ដាក ់ឱែយ សង- 
សឹក គ្នា ម្តង ទៀត  នៅ ថ្ងែ ទី ១៤ 
ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ » ។

ចំពោះ  ឡុង  ជិន ដែល  ធ្លាប់ 
ឈ្នះ បែក់ លាន ពី កម្ម វិធី នែះ ២ 
លើក  បាន សារភាពថា ៖  «ការ-  
បែកតួ នែះ លបំាក យក ឈ្នះ មែន 
ដោយ  ខ្ញុ ំមនិ ហា៊ាន នយិាយ ទែ  គ ឺ
សែច លើ គណៈកម្មការ ជាអ្នក-  
ឱែយ ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ»  ៕  

ស៊ន អេលីត ចោទ  អាជ្ញាកណ្តាលថា 
លម្អៀង ពេល ជិន ឈ្នះ បេក់លាន 

សេសី្អាត រឿន ណត ក្លាយជ មូ៉យ 
តួ សម្តេងបេចំា  ផលិត កម្ម សស្តេ

អតីតកញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុ ឆ្នា ំ២០១៨ សេសីា្អាត 
វ័យ ២៤ ឆ្នា ំកញ្ញា រឿន ណាត។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក
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