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ពីអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រ
ដ៏សកម្មបានក្លាយទៅ
ជាអ្នកករពារធនធាន
ធម្មជាតិវិញ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោ-
បាយអាម្ររិកមា្នាក់ត្រូវបាន
គ្រសង្ស័យថាធ្វើករជា
សមា្ងាត់ឱ្យអុីរ៉ង់...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
ក្រុមហ៊ុនយក្សបារាំង
Newrestឈានជើង
ចូលមកក្នុងទីផ្សារម្ហូប
អាហារកម្ពុជា...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

កីឡាទោចក្រយានរកបានអ្នកឧបត្ថម្ភធំ
ចំព្រលសហព័ន្ធពង្រឹងគុណភាពប្រកួត

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រសកម្ពជុា-ហុងគ្រីផ្តើមចរចា
កិច្ចព្រមព្រៀងស្រដ្ឋកិច្ចពង្រកីទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា  និង  ហុងគ្រី 
បាន ព្រមព្រៀង គ្នា ជរុំញ  ស្រដ្ឋកចិ្ច  
នងិទ្រសចរណរ៍វាង ប្រទ្រស ទាងំ 
២ បន្ថ្រម  ខណៈ  វិស័យ  ឯកជន  
សម្លឹង  ឃើញ ថា  តាមរយៈ កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ន្រះ  កម្ពជុា អាច ចាប ់  
ទផី្រសារ ហងុគ្រ ីជា ទសិដៅ  ពង្រកី  

ការ នាំច្រញ ទៅកាន់  ប្រទ្រស  
នានា  នៅ ទ្វីប អឺរ៉ុប ។ 

ការ លើក ឡើង ន្រះ ត្រវូ បាន ធ្វើ 
នៅឯ កចិ្ច ប្រជុ ំកម្រតិ បច្ច្រកទ្រស  
ត្រៀម សម្រប ់កចិ្ច ប្រជុ ំលើក ទ ី១   
គណៈ កម្មការ ចម្រះុ  ន្រ  កិច្ច សហ -  
ប្រតបិត្តកិារ លើ វសិយ័ ស្រដ្ឋ កចិ្ច 
កម្ពជុា -ហងុគ្រ ី តាម រយៈ ប្រពន័្ធ 
អនឡាញ  នៅ ទីស្តីការ ក្រសួង 

ពា ណិ  ជ្ជ កម្មនៅថ្ង្រ ទី២០  ខ្រ 
មករា ។ 

លោក  ប៉្រន  សុវិជាតិ  អនុរដ្ឋ- 
ល្រខា ធកិារ ក្រសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
កម្ពជុា  បាន ជបួពភិាក្រសា ជាមយួ  
លោក ស្រ ី  Judit  Pekari Vekei  
ប្រធាន នាយក ដ្ឋាន ទទលួ បន្ទកុ  
គណៈ កម្មការ ស្រដ្ឋ កចិ្ច ចម្រុះ ន្រ 
ក្រសួង ការបរ ទ្រស នងិ ពាណជិ្ជ- 

កម្ម  ហុងគ្រី ដោយ លោក បាន 
ឱ្រយ  ដងឹថា ភាគ ីទាងំ ២បាន ឯកភាព  
លើ ខ្លឹម សារ ស្រចក្តី ព្រង កំណត់ - 
ហ្រតុ រួម ន្រ កិច្ច ប្រជុំ លើកទី ១ 
ដ្រល  នងឹ ត្រវូ ចុះ ហត្ថ ល្រខា ខ្លមឹ-
សារ ស្រចក្ត ីព្រង រវាង លោក ស្រ ី
តឹករ៉្រត  កំរង  រដ្ឋ ល្រខាធិការ 
ក្រសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា និង  
អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ទទួល ...តទៅទំព័រ ៩

ក្រសួងនិងស្ថាប័ន៦
ប្រកាសប្រឡងជ្រើស-
រើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌ
ថ្មីចំនួន២២២នាក់

ក្រសួងការងារជូនដំណឹងពីការបើកប្រក់រំឭក
និងប្រក់បំណាច់អតីតភាពការងារជូនកម្មករវិញ

សុខ វៃងឈាង

នៅ ថ្ង្រ ពធុ  ទ ី២០ ខ្រមករា  ឆ្នា ំ
២០២១  លោក  Joe Biden 
និង លោក ស្រី  Kamala Har-
ris បាន ស្របថ ដើម្របីចូល កាន់ 
តំណ្រង ...តទៅទំព័រ ១២

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង និង សា្ថាប័ន 
ចនំនួ៦ ប្រកាស ប្រឡង ជ្រើស- 
រើស មន្ត្រី ក្របខ័ណ្ឌ ថ្មី  ចំនួន 
២២ ២ នាក់សម្រប់ ឆ្នា២ំ០២ ១  
ដ្រលកាល បរិច្ឆ្រទ ទទួល ពាក្រយ 
នងឹ ត្រវូ ធ្វើ ឡើង ចាបព់ ីថ្ង្រទ២ី៥ 
មករា រហតូដល ់ថ្ង្រទ៥ី ខ្រមនីា 
ហើយ ការ ជ្រើ ស រើស ន្រះ មិន - 
អនុញ្ញាត ឱ្រយ ប្រក្ខជន  ដ្រល បាន 
សំុ សិទ្ធ ិប្រឡង  កាលពី ឆ្នា២ំ០ ២  ០ 
រួចហើយ ដក់ ពាក្រយសំុ សិទ្ធ ិប្រឡ ង  
ជាថ្មី  ទៀត ទ្រ។...តទៅទំព័រ  ២

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង ការ - 
ងារ  នងិ បណ្តុះ បណ្តាល វជិា្ជាជវីៈ 
លោក អុិត  សំហ្រង បាន ជូន- 
ដណំងឹ ទៅដល ់ម្ចាស ់ ឬនាយក 
រោង ចក្រសហគ្រសនងិ កម្ម ករ 
និយោជិត ផ្ន្រក កម្មន្ត សាល ទំា ង - 
អស ់ នងឹ  ទទលួ បាន ឡើងវញិ នវូ   
ការ បើក ប្រក់រំឭក ប្រក់ បំណ ច់ 
អតី ត ភាព ការងារ  ដ្រល មន 

មុន  ឆ្នា ំ២០១៩និង ប្រក់ បំណ ច់    
អតីតភាព ការងារ ក្នុង ឆ្នាំ២០ - 
២០ នងិ ឆ្នា ំ២០២១  ដោយ ត្រវូ 
ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត ឡើង វិញ នៅ 
ក្នុង  ឆ្នាំ ន្រះ។

លោក អិុត សំហ្រងបាន  លើ ក  - 
ឡើង ក្នងុ ស្រចក្ត ីជូន ដំណឹ ង   កា ល - 
ព ីថ្ង្រម្រសលិ មញិថា ការបើក ប្រ ក ់ 
រំឭក ប្រក់បំណច់ អតីត ភាព 
ការងារ  ដ្រល មន មុន ឆ្នាំ ២០ - 
១ ៩  (ប្រសិន...តទៅទំព័រ  ៤ 

បៃធានធិបតី សហរដ្ឋអាមៃរិក ដៃល ទើប ជាប់ ឆ្នាត ថ្មលីោក Joe Biden ពៃល សៃបថ ចូលកាន់តំណៃង ។ រូបថត AFP

Bidenស្របថចូល
កាន់តំណ្រងប្រ-
ធានាធិបតីសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកទី៤៦៖
តើលោកបានធ្វើ
អ្វីខ្លះនៅថ្ង្រទី១
នៅស្រតវិមាន?
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តពីទំព័រ  ១...សៃចក្តី ជូន- 
ដំណឹ ង រប ស់ កៃសួង មុខងារ សា - 
ធា រណៈបាន ឱៃយ ដឹងថា កៃសួ  ង 
ទាងំ៦ ដៃល នងឹ សមៃច ឱៃយ បន្ត 
មានការ ទទួល ពាកៃយសុំ សិទ្ធិ 
បៃឡ ង ជៃើសរើស មន្តៃីរាជការ 
សុីវិល នៃះ គឺមាន កៃសួង មុខ - 
ងារ សាធារណៈ ខ្លួនឯង ដៃល 
តៃូវ ជៃើសរើស មន្តៃី ថ្មី ចំនួន ៨ 
កន្លៃង កមៃតិ កៃបខ ័ណ្ឌ បៃភៃទ 
ក ដោយ តៃូវមាន សញ្ញាបតៃ 
ចាប់ពី កមៃិត ថា្នាក់  បរិញ្ញាបតៃ 
ឡើងទៅឬ សញ្ញា បតៃ  សម មូល ។

ចំពោះ កៃសួង ទំនាក់ ទំនង ជា - 
មួយ រដ្ឋ សភា ពៃឹទ្ធ សភា និង 
អធិការ កិច្ច តៃូវការ ជៃើសរើស 
មន្តៃ ីថ្ម ីចំនួន ៥ កន្លៃង ក្នងុ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ ក និង កៃសួងកសិកម្ម 
រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ តៃូវ 
ការ ជៃើស រើស មន្តៃ ីសុវីលិ ចនំនួ 
១៣៣  កន្លៃង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
បៃភៃទ ក នងិ បៃភៃទ ខ ឱៃយ មក 
បមៃើ ការងារ នៅ មន្ទីរ សា្ថាប័ន 
នៃះ ទូទាំង បៃទៃស ។

កៃសួង មុខងារ សា ធារណៈ  
បាន បន្ត ទៀត ថា ចពំោះ កៃសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម ក៏តៃូវការ ជៃើស - 
រើស មន្តៃី សុីវិល ថ្មីចំនួន ៣៦ 
កន្លៃង សមៃប ់បៃក្ខជន បៃឡង 
កៃម ខ ័ណ្ឌ បៃភៃទ ក នងិ បៃភៃទ 
ខ ឱៃយ ចូល បមៃើ ការងារ នៅ កៃសួ  ង 
និង សមៃប់  មន្ទរី ចំនួន ១៤  រាជ - 
ធាន ីខៃត្ត ផង ដៃរ ខណៈ កៃសងួ 
ធនធាន ទកឹ នងិ ឧត ុនយិម តៃវូ 
ការជៃើសរើស ម ន្តៃ ីថ្មចីនំនួ ២៨ 
កន្លៃង ក្នុង បៃភៃទ កៃប ខ័ណ្ឌ ក 
ឱៃយ ចូល បមៃើ ការងារ នៅតាម មន្ទរី 
សា្ថាប័ន មួយ ចំនួន។ 

កៃសួង មុខងារ សាធារណៈ  
បញ្ជាក់ថា៖«រដ្ឋលៃខា ធិការ - 
ដ្ឋាន អាកាសចរ សុីវិល ជៃើស     - 
រើស មន្តៃី សុីវិល ថ្មី ចំនួន ១២ 
កន្លៃង សមៃប ់បៃក្ខជន បៃឡង 
កៃប ខ័ណ្ឌ បៃភៃទ ក តៃូវមាន 

សញ្ញាបតៃ ចាប់ពី កមៃិត បរិ ញ្ញា- 
ប តៃ ឡើងទៅឬ សញ្ញាបតៃ សម-  
មូល លើ មុខជំនាញអកៃសរ សា ស្តៃ  
អង់គ្លៃស ព័ត៌មាន វិទៃយា សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ»។

លោក អៃ វ ប៊ុន ថុល បៃធាន 
គណៈ កម្មការ រៀប ចកំារ បៃឡង 
និង ជា រដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង 
មខុងារសាធារណៈ បានលើក- 
ឡើង ក្នងុ សៃចក្តជូីនដំណឹង យ៉ា ង  
ដចូ្នៃះ ថា ការបៃឡង ជៃើសរើស 
មន្តៃី កៃបខ័ ណ្ឌ ថ្មី នៃះ គឺ ផ្តល់ 
សិទ្ធិ ដល់ បៃក្ខជន ទាំង២ ភៃទ 
ដៃលមាន លក្ខណៈ គៃប់គៃន់ 
តាម ការកំណត់ របស់ កៃសួង។ 
ចំពោះ បៃក្ខជន ជា មន្តៃី រាជការ 
ក៏ មាន សិទ្ធ ិក្នងុការ ចូលរួម បៃឡ ង 
ជៃើសរើស នៃះដៃរ ដោ    យ  ទទ ួល 
បាន ការលើកលៃង លក្ខខណ្ឌ 
អាយុ ដោយ គៃន់តៃ មានការ- 
យល់ពៃម ពី បៃធាន សា្ថា ប័ន សា មី 
ដើមៃបី អនុញ្ញាត ឱៃយ បៃក្ខ ជ ន ជាម ន្តៃី 
អាច ចូលរួម បៃឡង បៃជៃង បាន ។

ប៉ុន្តៃ លោក អៃ វ ប៊ុន ថុល 
បាន បញ្ជាក់ថា បៃក្ខជន អាច 
ដក់ ពាកៃយសុំ សិទ្ធិ បៃឡង បាន 

តៃមួយ កៃសួង ឬសា្ថា ប័ន បុ៉ណ្ណោះ 
ហើយ ចំពោះ បៃក្ខជន ដៃល 
បាន ដក់ ពាកៃយសុំ សិទ្ធិ បៃឡង 
កាលពី ឆ្នាំ២០២០ រួចហើយ 
មិន តមៃូវ ឱៃយ ដក់ ពាកៃយសុំ សិទ្ធិ 
បៃឡង  ឡើងវិញ ទៃ។ 

លោកស ង្អ ត់ ធ្ងន់ ថា៖«បៃក្ខ ជ ន 
តៃូវ បៃកដថា មិន បៃសចាក 
សិទ្ធិ ខាង ផ្លូវរដ្ឋ បៃបវៃណី សិទ្ធិ 
ពល រដ្ឋ និង សិទ្ធ ិខាង នយោ បា យ។ 
ចំពោះ បៃ ក្ខ នារើ ជនពិការ និ ង 
អ្នករស់នៅ តំបន់ ដច់ សៃ យោ ល 
តៃូវបាន ផ្តល់ អាទិ ភាព និង 
លើក ទកឹ ចតិ្ត»។ ជា មយួ គា្នា នៃះ 
ក្នងុករណី ដៃល រកឃើញ ថាមា ន 
ការ ក្លៃ ង  បន្ល ំសញ្ញា បតៃឬ លខិ ិត 
សា្នាមផៃសៃងៗ បៃក្ខជននឹងតៃូវ 
លបុឈ្មោះ ចៃញ ជា ស្វយ័ បៃវត្ត ិ
ទោះបីជា បៃក្ខ ជន បៃឡង ជាប់ 
ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ កៃសួង សា្ថាប័ន 
ណាក៏ដោយ។

លោក សន ជ័យ បៃធាន 
អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណនៃយៃយភាព 
សង្គម កម្ព ុជា បាន លើកឡើង ព ី
មៃសិលមញិ ថា រដ្ឋាភបិាល គរួតៃ 
ឱៃយ អាទ ិភាព ទៅ តបំន ់ដៃលមាន 

តមៃូវការ មន្តៃី ចៃើន ដើមៃបី ឱៃយ 
បៃក្ខជន បៃឡង ដៃល រស់នៅ 
ក្នងុ តំបន នោះ ទទួលបាន ឱកា ស 
ទាងំនៃះ។ លោក  បន្តថា៖«ខៃត្ត 
ណា ដៃល ខ្វះ គរួតៃ ផ្តលឱ់កាស 
ឱៃយ ខៃត្ត នោះជៃើសរើស មន្តៃី 
នៅ ក្នងុ តបំន ់ដើមៃប ីបពំៃញ តាម 
តមៃូវ ការ។  ការជៃើសរើស ជា - 
ទទូៅ ដចូនៃះ ហើយ កៃយមក 
មានការ បញ្ចូល មន្តៃី ដៃល ជាប់ 
ថ្ម ីនោះ ទៅធ្វើ ការ កន្លៃង ឆ្ងាយ ព ី
គៃួសារ របស់ គាត់គឺ ពិបាក- 
ណាស់ »។ 

ចំពោះ ការហាមបៃម បៃក្ខជ ន  
ចាស់  មិនអាចឱៃយ ចូលរួម ការ - 
បៃឡង ជាថ្មី  លោ  ក សន ជ័យ  
យល់ថា នៃះ ក៏ មិន មៃន   ជាម  - 
ធៃយា   បាយ ល្អ នោះ   ដៃរ ហើ យ 
កៃសួង  គួរ តៃ បើក សៃរើភាព ឱៃយ 
មានការ បៃឡង ទំាងអស់គា្នា 
ពៃះថា បៃក្ខជន ដៃល បៃឡង 
ធា្លាក់ កន្លង មកពួក គាត់ អាច 
នឹងមាន បទពិ សោធ  និង សមត្ថ- 
ភាព ខា្លាំង ជាង មុន ក្នុងការ 
ទទលួបាន លទ្ធផល ល្អ ក្នងុ ការ 
បៃឡង ជា  ថ្មី៕

ឃុត  សុភ ចរិ យា 

 ភ្នំពេញៈ  សក ម្មភាព ពិ និតៃយ និងពៃយា- 
បាល អ្នក ជងំ ឺ ពសិៃស សៃ្តមីា នផ្ទៃ ពោះ 
និង កុ មារ រប ស់កៃុមគៃូ ពៃទៃយ នៃមន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  គន្ធ បបុា្ផានៅ តៃម មាញ ឹក  បើទោះ  
បសីា្ថា នភាព ហ ិរញ្ញវត្ថ ុបានពវីភិាគទាន 
មា នកា រ ធា្លាក់ ចុះ ដោយ សារវិបត្តិ កូវើ ដ- 
១៩ ក្តី។ នៃះបើ តាម  សៃចក្ដី បៃកា ស 
ព័ត៌មាន  របស់ កៃុម បៃឹកៃសា បរ ធន បាល 
នៃ «មូល និធិ គន្ធ បុបា្ផាក ម្ពជុា»ពី ថ្ងៃទី១៩ 
ខៃ មករា  ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទើប ទទួ ល 
បា នកាលពីថ្ងៃពុធ។

របាយ ការ ណ៍ ព័ត៌មា ន របស់ កៃុម- 

បៃឹកៃសា នៃះបាន ប ងា្ហាញ ថា ពៃ ញ១ ឆ្នាំ 
២០២០ មូលនិ ធិគ ន្ធបុបា្ផា កម្ពុជា បាន 
ទទួល វិភាគ ទាន សរុប ចំនួន  ៦១  ៩៨១ 
លាន រៀល នងិ ៦ លាន  ដលុា្លារ អា មៃរកិ  
ដៃល បាន ពីបៃភព នានា  រួមមាន ពី រាជ- 
រ ដ្ឋាភិ បាល   ពី ការ កា ត់ក មៃ សំ បុ តៃ 
ចូលទសៃស នា តំ បន ់រ  មណីយ ដ្ឋាន អង្គរ  
ព ីកាក បាទកៃ ហម កម្ពជុា  នងិ ព ីសបៃប-ុ 
រ សជន ទូ ទៅ។ ចំនួន នៃះបើ ធៀប នឹ ង 
វិភាគ ទាន ដៃល ទទួល បាន កាល ពីឆ្នាំ 
២០១៩  គឺ មាន ការថ យចុះ  បៃមាណ 
២០ ភា គរ យ តៃមិន  រាប់ បញ្ចូល ថវិកា 
គមៃ ង H.EQUIP និង ការ បរិចា្ចាគ 
ផ្ទាល់ នៅមន្ទី រ ពៃទៃយ ទៃ។  

យ៉ាង ណាក្ដី   លោ ក DenisLau-
rent អគ្គនា យ កមលូ នធិ ិគ ន្ធ បបុា្ផាបាន 
ប ៃ ប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី  ថ្ងៃពុធ ថា ថ្វី 
បើ ក្នុ ង   អំឡុង ពៃល នៃវិ ប ត្តិកូ វើ ដ១៩ 
នៃះ  ខាង  មន្ទីរ ពៃទៃយ ទទួល បាន កញ្ច ប់ 
ថវិ កា វិភាគទានតិច តួចពី បៃទៃស 
ស្វ៊ីស  និង  កម្ពុជាក៏ដោយ  ក៏បៃ តិប ត្តិ-
ការ  របស់ មន្ទីរ ពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា នៅ តៃ 
បន្តដ ំណើរកា រ យ៉ាង សកម្ម  ដោយ ឈរ 
លើសា្មោ រតី មនុសៃសធ ម៌។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «យើង បាន  និ ង  
កំពុ ងធ្វើកា រធ ម្មតា សមៃប់ កុមា រ និង 
ស្តៃី  មាន ផ្ទៃពោះ   បើ ទោះ ជាក្នុ ងសា្ថាន- 
ភាព កូវើដ១៩ នៃះ  យើង ទទួល បាន   

ថវ ិកាព ីការប រចិា្ចាគ តចិ តចួ  ពសី្វ៊សី ន ិង 
កម្ពុ ជា ក្ដី» ។

បើតា ម របាយ កា រ ណ៍រប ស់ កៃុម - 
បៃ ឹកៃសា   បរ ធនបាលនៃ ម ូលនធិ ិគ ន្ធ បបុា្ផា 
ក ម្ពុជា  នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០២ ០ កន្ល ងទៅ   
មន្ទីរ  ពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា បានទទួ លកុ មា រ 
ម កពិ គៃះ និ ងពៃយាបា ល នៅក្នុ ងផ្នៃក 
ពិគៃះ  ជំងឺ កៃ ចំ នួ ន៦៣ ៩ ២៦៨ 
ករណី,សៃ្តី មាន   ផ្ទៃ ពោះចំ នួន១៣ ២- 
៤៤៣ករណី,   កុមា របាន ស មៃក  -   
ពៃយា បាល ក្នុងម ន្ទីរ ពៃទៃយ  ចំនួ ន ១៣ ៣- 
០២៦ នាក់ ហើយ ក្នុង ចំណមនោះ 
មាន  ជំងឺ គៃុន ឈាម ធ្ងន់ ធ្ងរ  ៤ ៤៨៨ 
នាក,់ ជងំ ឺគៃនុ ឈកី ១  ៤៩២ នាក ់នងិ 

វះកា ត់ ស រុប   ២៤ ៨ ២២នា ក់។
លោកឧប នាយ ករ ដ្ឋ មន្តៃី អូន  ព័ន្ធ- 

មុនីរ័ត្ន រ ដ្ឋមន្តៃី កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និ ង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និ ងជាបៃ ធានកៃុ មបៃឹកៃសា  
បរ ធនបា ល នៃមូ លនិ ធិគ ន្ធបុ បា្ផា  
កម្ពុជា បានណៃ នាំនៅក្នុង របាយ- 
 កា រ ណ៍នោះ ឱៃយ  លៃខាធិ ការ ដ្ឋាន-
មូលនិធិ គន្ធ បុបា្ផាក ម្ពុជា  ខិត ខំកៀរ- 
គរវភិាគទាន សបៃបរុ សធម ៌ បន្ថៃម ទៀ ត 
ដើ មៃបីបន្ត រួម ចំណៃក ទៃ ទៃង់ដ ល់ 
បៃ តិ បត្តិកា រ និ ងនិ រន្តរ ភាព របស់មន្ទី រ- 
ពៃទៃយ គន្ធបុ បា្ផា និង លើក ស្ទួយ សា្មោរ តី 
“ខ្មៃ រជួ យខ្មៃ រ” ឱៃយ បាន កាន់ តៃ ទូលំ- 
ទូលា យ៕  

ក្រសួងនិងស្ថាប័ន៦ប្រកាសប្រឡង...

ការពិនិត្រយនិងព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផានៅត្រមមាញឹកខណៈជំនួយធ្លាក់ចុះ

បេក្ខ ជនបេឡង ចូល មន្តេ ីរាជការ  នៅ ក្នងុ បន្ទប់ បេឡង កាលពីពេល កន្ល ង មក   ។ រូបថត កៃសួង ការងារ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ  មនៃ្ត ីជាន់ ខ្ពស់ កៃសួង- 
សុខា ភិបាល  បាន លើក ឡើង ថា  
បំណង  របស់ នាយ ករដ្ឋម នៃ្តី 
ក ម្ពជុា ចង ់ឱៃយ វ៉ាកសំ់ា ង     ដៃល ផ្តល ់
ដោ យ  ចិន មក ដល់  កម្ពុជា មុន 
ចលូ ឆ្នា ំចនិ  ខណៈ ពលករ ខ្មៃរ មក 
ពី  ថៃ ៤ នាក់ ទៀតនិ ងពី អា មៃរិ ក  
មា្នាក់ ទើ ប រក ឃើ ញ មាន កូ វើដ១៩។ 

រដ្ឋ លៃខា ធិ កា រ  និងជា អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ បាល  លោក- 
សៃី  ឱ វណ្ណឌី ន បាន លើក ឡើង 
ព ីថ្ងៃទ ី២០ មក រាថា  ទាកទ់ងនងឹ  
វ៉ាក់សាំ ង ការ ពារ កូវើ ដ ១៩ ដៃ ល 
ផ្ដ ល់ ដោយ  បៃទៃសចិ នគឺ លោក 
នា យករ ដ្ឋមនៃ្តី នៃកម្ពុ ជា ចង់ ឱៃយ  
មក ដល ់កម្ពជុា  នៅមនុ ពធិបីណុៃយ 
ចូល ឆ្នាំ បៃពៃ ណី ចិន ។

លោក សៃី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«អ្វីដៃល ជាជំហរ  និង ជា ក្តីបៃ- 
ថា្នាហើយ ក៏ដូចជា បៃកាស  របស់ 
សម្តៃច តៃជោ នាយក រដ្ឋមនៃ្តី នៃ 
បៃទៃ សកម្ពុជា យើង  លោក ចង់ 
បាន ឱៃយ វ៉ាកសំ់ាង នៃះ  មក ដល ់នៅ 
មុន ថ្ងៃចូល ឆ្នាំចិន គឺ អាច នឹង ក្នុង 
សបា្តាហ ៍ទ២ី នៃខៃ កមុ្ភៈ។ដចូ នៃះ 
យើង នងឹ ពនិតិៃយ លទ្ធភា ព បៃសនិ- 
បើអ្វីៗ អា ចដណំើ រកា រទៅ ដោយ 
រលូន ដោយ មិន មាន បញ្ហា អ្វី 
ផៃសៃងៗទៀត  នោះ យើង រំពឹង ថា 
យើ ងនឹង អាច ទទួល បាន » ។

 យ៉ាង ណាក្ដ ីលោកសៃ ីឱ វណ្ណ- 
ឌនី បាន ថ្លៃងថា  បៃសនិ បើ កម្ពជុា 
មនិ ទាន ់អាច ទទលួ បាន នៅ ពៃល- 
នោះទៃ  ក៏រំពឹង ថានៅ ខៃមីនា  
ខាងមុខ អាច នឹង ទទួល បាន ។

លោ កសៃី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«និយ យ ឱៃយ ខ្លីទៅវ៉ា ក់  សំាង 
នៃះនឹ ង មក  ប៉ុន្តៃ  ឱៃយ  ដឹង ថ្ងៃ ពិត 
បៃ កដ នោះ គឺ យើង មិន ដឹង ទៃ 
គៃន ់តៃជា ពៃល  វៃលា មយួ ដៃល 
ជា ការចង់ បាន របស់ សម្តៃច 

តៃជោ នាយ ករដ្ឋមនៃ្តី  ហើយ ក៏- 
ជាកា រ គិតគូ រមួយ ទៀត ដៃល យើង 
តៃូវតៃធ្វើ ការ ជា មួយ គា្នា បន្ថៃម   
ហើយ ក៏ជា ការ តៃៀម លក្ខ ណៈរួច  
ជា សៃច របស់ យើ ងដៃរ »។

ជុំវិញ បៃសិ  ទ្ធភា ព វ៉ា ក់សំា ង  
វិ ញ  លោ ក សៃីឱ  វណ្ណឌីន   បាន 
ពនៃយល់ ថា នៅពៃល ចាក់  វ៉ាក់សំា ង 
ចលូ ទៅក្នងុ សរើរាង្គ គ ឺវ បានជ ួយ  
ឱៃយ វយ បក ចំពោះការវ យ លុក 
របស់ វើរុស កូវើដ១៩  នៅពៃល 
វើរុស   ចូល មក ក្នុង សរើរាង្គ ។

លោក សៃ ីថា៖ «វ៉ាក់ សំាង កូវើដ- 
១៩នៃះ នៅ ពៃល ដៃល យើង ចា ក់ 
ច ូល ទៅ ក្នងុ សរើរាង្គ របស ់យើង គ ឺ
សរើរាង្គ របស់ យើង នឹង បង្កើត 
បាន នូវ កងកា រពារ សមៃប់ វយ 
តទល់ ជា មួយ វើរុស កូវើដ១៩ ។ 
នៃះជា ចំ ណុ  ចសំ ខាន់ ណាស់ »។

លោក សៃបីា នបន្តថា  ការបៃើ- 
បៃស់វ៉ា ក ់សំាង កវូើដ១៩ គ ឺដើមៃប ី
ជយួ  កុឱំៃយ សរើរាង្គ  មាន ការ វវិត្ត ទៅ 
រក សភា ព ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល អាច ឱៃយ 
គៃប ់គា្នា អាច បៃកប របររក សុបីាន 
ជា ធម្មតា ដោយ មិន មាន បារម្ភ 
ប៉ុន្តៃ មិន មៃន មា នន័យ ថា  ឈប់ 
ការ ពារពី វើរុសកូ វើដ ១ ៩នោះ   ទៃ។ 

កាល ពីមៃសិល មិញ  កៃសួង 
សខុា ភបិាល បាន  ឱៃយ ដងឹថា មាន 
ព លក រ ខ្មៃរ មក ពី ថៃ ៤នាក់  តៃូវ 
បាន រក ឃើញ មាន វិជ្ជមាន កូវើដ- 
១៩ ន ិង អ្នកដណំើរ មា្នាក ់ទៀតមក 
ពី អាមៃ រិកតៃូ វ បាន រ កឃើ ញវិជ្ជ- 
មាន ពីថ្ងៃ ២០  មករា។ ទន្ទឹម នឹ ង 
នៃះ  ព លក រ ខ្មៃរមកពីថៃ ៤នាក់   
បាន ពៃយា បាល ជា បនា្ទាប់ ពី ធ្វើតៃស្ត  
អវិជ្ជ មាន កូវើដ ១៩ ចំនួន ២ ដង ។

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ២ី១  ខៃម ករា  ឆ្នា ំ
នៃះ  កម្ពុជា រកឃើញ អ្នកវិជ្ជ មា ន 
កូវើ ដចំនួន៤ ៥ ៣នាក់ ក្នុ ងនោះ 
អ្នកជា សះ សៃបើ យមាន៣៩ ៦ 
នាក់ និងអ្ន កកំ ពុ ងស មៃក ពៃយា- 
បា ល មា នចំនួ ន  ៥ ៧នា ក់ ៕

មន្ត្រ៖ីនាយករដ្ឋមន្ត្រកីម្ពជុាចង់ឱ្រយវ៉ាក់-
សំងមកដល់កម្ពជុាមុនចូលឆ្នាចិំន
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នៅ សុី វុត្ថា

កពំងធ់ំៈ រ ដ្ឋបា ល ខៃត្ត កពំងធ់ ំ
បានប ង្ហាញ ពី បំណង ស្នើសុំ 
បង្កើត សួន សត្វ មួយ នៅក្នុង 
សៃកុ សន្ទកុ នៃ ខៃត្តក ំព ងធ់ ំ នៅ 
លើ  ផ្ទៃដី បៃ មា ណ ៥ ហិក តា   
ដៃលជា ដី របស់ រដ្ឋ នៅកៃបៃ រភ្នំ- 
សន្ទុក ដើមៃបី ចូល រួម អ ភិរកៃស 
សត្វ ពៃ និង ទាក់ ទា ញ ភ្ញៀវ- 
ទៃសច រ  ខណៈ ទីតំាង ភូ មិសា ស្តៃ 
នៅ ខៃត្ត នៃះ មាន អំ ណោ យ- 
ផ លចៃើ  ន ។

លោក សុខ លូ អភិ បាល - 
ខៃ ត្ត កពំងធ់ ំ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ២០  មករា  ថា  
នៅក្នុង ខៃត្ត កំពង់ ធំ  គួ រតៃមា ន 
សួន សត្វ មួយ  ដូច សួន សត្វ ភ្ន-ំ 
តា ម៉ៅ។ មៃយ៉ៅង ខៃត្ត នៃះជា ខៃត្ត 
នៅ កណ្តាល បៃទៃស  និង មាន 
សកា្តានពុ ល ទៃសចរ ណ ៍នងិ ជា 
ខៃត្ត របស់ បងប្អូន ឆ្លង កាត់ មក 
ព ីសៀ មរាប ភ្នពំៃញ   កពំង ់ឆ្នាងំ 
កៃចៃះ  និង ពៃះ វិហារ ជា ដើម ។ 

លោក  សុខ លូ បាន បន្តថា   
គមៃងបង្កើត សួន សត្វ នៃះ 

មានការគំាទៃ ពី រដ្ឋ បាល ពៃឈើ 
ដើមៃបី  បមៃើ  បងប្អូន ព ល រ ដ្ឋនៅ 
ក្នុង ខៃត្តនិង មកពី ខៃត្ត ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល អាច ចូល ទសៃស- 
នា បាន មុន នឹង ទៅ ទសៃសនា នៅ  
ខៃត្ត សៀមរា បឬ ខៃត្ត ផៃសៃងៗ។

បើតាម  លោក សុខ លូ   
គមៃង នៃះ គ ឺជា គមៃង របស ់
ខៃត្ត ក្នុង ការ ស្នើសុំ វិនិយោគ 
មិនមា ន កៃុម ហ៊ុន ណ មួយ មក 
ស្នើ សុំ នោះទៃ ហើយ រាល់ ការ- 
ចំណយ ថវិកា បុ៉នា្មាន លើ គមៃង 
នៃះ ក៏ មិន ទាន់ មាន នៅឡើយ 
ដៃរពៃះ មិន ទាន់  សិកៃសាលម្អតិ។ 
  លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «អត់ 
មាន កៃមុ ហ៊នុ ស្នើ ទៅ រដ្ឋបាល- 
ពៃ ឈើដើ មៃបី ធ្វើ ការវិ និយោ គ 
ពៃះ ការវ ិនយិោគ លើ សនួ សត្វ 
នៃះ  មិនមាន ឯកជន ណ គៃ 
ចូលរួម ទៃ...ជា គមៃង របស់ 
រដ្ឋបា ល ខៃត្តហើយគ មៃ ងនៃះ  
អាច ចាយ លុយ ចៃើន ដៃល 
គៃង រៀបចំ នៅ លើដីបៃ មា ណ 
៥ហិក តា» ។

បើតាមលោក សុខ លូ   ទិស- 
ដៅ របស់  គមៃង សនួសត្វ  នៃះ 

គឺការ ចិញ្ចឹម  និង អភិរកៃសសត្វ- 
ពៃ ពពីៃះ ការមាន តៃ ភ្ន ំតា ម៉ៅ 
មយួ មនិ ទាន ់គៃប ់គៃន ់នោះទៃ  
ដៃល ទាម ទា រឱៃយមា ន ចៃើន កន្លៃង 
ថៃម ទៀត។ ទោះជា យ៉ៅង ណ 
គ មៃង នៃះ មិន ទាន់ បាន កំណត់  
ពៃល ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត ទៃ ពៃះ 
តៃវូកា រ ពៃល សកិៃសានងិ ព ិភាកៃសា 
គា្នា បន្ត ទៀ ត។

លោក  ប៊នុ ស ុទ្ធ ីនាយក ស្ដទី ី
ខណ្ឌ រដ្ឋបា ល ពៃ ឈើ កំព ង់ធំ  
បាន ឱៃយដឹង កាល ពីថ្ងៃទី២០ 
មករា ថា  នៃះ ជា បំណង របស់  
លោក អភិបាលខៃត្ត ក្នុ ងការ- 
បង្កើត សួន សត្វ នៃះ  ក៏ប៉ុន្តៃ 
កំពុងស្ថិត ក្នុង ដំណក់ កាល 
សិកៃសា  និង មិនទា ន់ បាន ស មៃច 
យ៉ៅង ណ  ទៃ ពៃះ ការ ងរ នៃះ 
នៅ វៃងឆ្ងាយ ទៀ ត  ហើយក ៏មនិ 
ទាន ់កណំត ់ព ីបៃភៃទ សត្វ អ្វខី្លះ 
ដៃល តៃូវ នាំយ កម ក រកៃសាទុក 
នៅ ក្នុង សួន នៃះ ដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «យើង កំពុង 
ពិភាកៃសា នៅ ឡើយ ទៃ បុ៉ន្តៃបើ មាន 
អង្គការគៃ ចង់  សហ ការ យើង 
គតិ មើល សនិ ពៃះ វា ស្ថតិនៅ- 

ក្នុង ដំណក់កាល  សិកៃសា  ពៃះ 
ជា គនំតិ របស ់ឯក ឧត្តម សខុ  ល ូ
គាត់ ចង់បាន សួន នៃះយូ រហើយ 
ទោះជា ការ បង្កើត នៃះតៃូវការ 
ចាយ លុយ ចៃើន»។

លោក សៃ ី ឆយ សីុវ លីន បៃ- 
ធាន សមា គម ទីភា្នាក់ង រ ទៃស- 
ច រណ ៍កម្ពជុា បា នឱៃយដងឹដៃរ  ថា  
ខៃត្តកំព ង់ ធំ គឺ ខៃត្ត មាន សកា្តា- 
នពុ ល ទៃសចរ ណ ៍បៃវត្ត ិសាស្តៃ 
និង ជា ខៃត្ត ឆ្លងកាត់ របស់ ពលរដ្ឋ 
ហើយ បើ មាន ផៃនកា រ បង្កើត 
សួន សត្វ  គឺជា ការ ល្អ មួយ ថៃម- 
ទៀត សមៃប់ ខៃត្ត នៃះ ។

លោកសៃី បានបញ្ជាក់ ថា៖ 
«ពី១ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ  យើង តៃង តៃ 
ចង់បាន នូវ ផលិតផ ល  ថ្មី  ដើមៃបី 
ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ បន្ថៃម 
ទៀ ត ហើយ នៅ ពៃល ភ្ញៀវ មក 
យក កុំឱៃយ នាំ ភ្ញៀវ ទៃស ច រទៅ 
មើល ផលិត ផលដ ដៃលៗ។  
ដូច្នៃះ  បើ ខៃត្តនី មួយ ៗ បង្កើត 
ផលិត ថ្មីៗ ដូចជា សួន ស ត្វ ឬ សួន 
សិបៃប និមិត្តនឹង ជួយ លើក ស្ទួយ 
និង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសច រក្នុង  
សៃុ ក    និង កៃ សៃុក»៕ 

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខាបៃមាញ់  
និង នៃសាទ  បៃកាសឱៃយ មានការ ទប់សា្កាត់ 
ការបៃើបៃស ់ភ្លើង ក្នងុ ការយក ឃ្មុ ំ ដតុ ចាប ់
សត្វ  ដុត វាល ស្មា យក លៃបាស់ ខ្ចី ជាដើម  
ដៃលនំា ឱៃយ ឆៃះ ពៃ  រាលដាល ឆៃះ សៃវូ  នងិ 
ភូមិ បៃជាពលរដ្ឋ  ជាហៃតុ នាំឱៃយមាន 
វនិាសកម្ម ផៃសៃងៗ កើតឡើង នៅ រដវូ បៃងំ។ 

សៃចក្តី ណៃនាំ ស្តីពី វិធានការ ទប់សា្កាត់ 
ភ្លើង ឆៃះ ពៃ  របស់ កៃសួង កសិកម្ម ចៃញ 
ថ្ងៃទី២០  ខៃមករា  បានឱៃយដឹង ថា  កតា្តា 
ចមៃបង ដៃល បង្កឱៃយ មាន ភ្លើង ឆៃះពៃ 
ញឹកញាប់ បំផុត នា រដូវ បៃំង  គឺ ដោយសារ 
សកម្មភាព  កាប់ឆ្ការ ដុត រាន ពៃ ដើមៃបី ដាំ- 
ដំណំ កសិកម្ម ផៃសៃងៗ  ការធ្វើ កសិកម្ម- 
ពនៃចរ  ការតាំង លំនៅ ឋាន ថ្មី  ការដុត ពៃ 
ដើមៃបី ចាប់ សត្វ ជាដើម។ 

កៃសួង បញ្ជាក់ថា ៖«កៃសួង កសិកម្ម 
បានកត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថា  ភ្លើង ឆៃះពៃ 
ជារៀង រាល ់ឆ្នា ំ បានបង្កឱៃយ មានបញ្ហា ធ្ងនធ់្ងរ 
ដល់ ការ បាត់ បង់ ធនធាន ពៃឈើ  ពៃ- 
លិចទឹក  និង រាលដាល រហូត ដល់ ឆៃះសៃូវ  
និង ភូមិ  របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  ហើយ បង្ក 
វិនាស កម្ម  និង ការខាតបង់ យ៉ៅង ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ សង្គម  សៃដ្ឋកិច្ច ជនបទ  សៃដ្ឋកិច្ច- 
ជាតិ  ធនធាន ធម្មជាតិ  និង បរិសា្ថាន»។ 

 លខិតិ របស ់កៃសួង កសិកម្ម បានណៃនា ំ
ដល ់អង្គភាព ជនំាញ  មន្ទរី កសកិម្ម  រដ្ឋបាល- 
មូលដា្ឋាន  រួមទាំង សហគមន៍ ពៃឈើ  និង 
សហគមន៍ នៃសាទ  តៃូវ ទប់សា្កាត់ ការបៃើ- 
បៃស់ ភ្លើង  ជាមធៃយបាយ ដើមៃបី យក ឃ្មុំ  
ការដតុ សា្ទាក ់ចាប ់សត្វ  នងិ ការ ដតុ វាល ស្មា  

ដើមៃបី យកលៃបាស់ ធ្វើ ចំណី សត្វ ពាហនៈ ។ 
មន្ទីរ កសិកម្ម  អាចចាត់ វិធានការ តាម ផ្លូវ- 
ចៃបាប ់ ចពំោះ ជនណ  ដៃលបាន កាប ់រកុរាន  
ដុតពៃ  និង កាន់កាប់ ពៃឈើ ដៃលឆៃះ 
ហើយ  ដោយ អនាធបិតៃយៃយ ផ្ទយុ នងឹចៃបាប ់ 
និង បទបញ្ជា នានា របស់ រាជរដា្ឋាភិ បាល។  

 កៃសួង កសិកម្ម  ក៏បាន ណៃនំា ឱៃយទ ប់- 
សា្កាត់ ការកាប់ ឆ្ការ  គាស់រាន  ឈូសឆយ  
ដុត ពៃឈើ  និង ពៃ លិចទឹក  ដើមៃបី ពងៃីក 
ផ្ទៃ ដ ីដា ំដណំ ំកសកិម្ម  ឬ ក្នងុ គោលបណំង 
ផៃសៃងៗ ទៀត  ដៃលជា សកម្មភាព  ល្មើស- 
ចៃបាប់  និង នាំ មកនូវ ភ្លើង ឆៃះពៃ ឈើ  ពៃ- 
លិច ទឹក ផង ដៃរ។ 

លោក សូតៃ សុីសុខឃាង  បៃធាន មន្ទីរ- 
កសកិម្ម ខៃត្ត ឧត្តរ មានជយ័ ថ្លៃងថា  ពលរដ្ឋ 
តៃង ធ្វើការ ដតុ ជញ្ជាៃងំ សៃវូ កៃយ បៃមលូ 
ផល រួចរាល់  ប៉ុន្តៃ ឆ្នាំនៃះ ថយចុះ ចៃើន  
កៃយ ពលរដ្ឋ បានយល់ ដឹង ពី ការដុត 
ជញ្ជាៃំង សៃូវ  មិនមាន ផល ដូច ភ្ជួរលុប។

 លោក ថ្លៃងថា ៖«កៃយ អប់រំ ណៃនាំ  
កសិករ មួយចំនួន គាត់ ឈប់ ដុត គល់- 
ជញ្ជាៃំង ហើយ គាត់ ភ្ជួរ លុប វិញ  ភ្ជួរលុប 
គល់  ជញៃ្ជាំង [ដើមៃបី ទទួលបាន] អត្ថបៃ- 
យោជន៍ [វា កា្លាយ ទៅ ជាជី]»។    

បើ តាម លោក បៃធាន មន្ទីរ  ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការឆៃះពៃ  មិនមៃន កើតឡើង ដោយសារ 
បៃជាពលរដ្ឋ ជាកសិករ នោះទៃ  ភាគចៃើន 
គឺ ពួកខូច ទៅ ធ្វើ យុទ្ធនាការ ដុតភ្លើង ដើមៃបី 
ខ្លួនឯង ឆ្លៀត ពៃល ទទួលបាន បៃយោជន៍ 
ដោយ វាតទ ីយកដ ីជាដើម។ ហៃតនុៃះ ការ- 
អនវុត្ត កចិ្ចការពារ នៃះ តៃវូមាន ការចូលរមួ ពី 
គណៈបញ្ជាការ  មានការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
តឹងតៃង ទើប មាន បៃសិទ្ធ ភាព។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ទាកទ់ង ជាមយួ ការដតុ 
ពៃ ហ្នឹង ទាមទារឱៃយ មានការ ចូល រួម សហ- 
ការគា្នា  ខ្ញុ ំមនិអាច ធ្វើ តៃ ឯង បាន ទៃ»។ តាម- 
ការ បញ្ជាក ់របស ់លោក សតូៃ សុសីខុឃាង  
ការតាម ចាប ់អ្នក លចួ ដតុ ពៃ មនិងយ ចាប-់ 
បាន នោះ ទៃ  ដោយសារតៃ អ្នកលួច ដុត 
គៃចខ្លួន បានរហ័ស  ហើយ ពៃល ភ្លើងឆៃះ 
កមា្លាំង មន្តៃី ជំនាញ តៃូវ យកចិត្ត ទុកដាក់ 
ចមៃបង លើ ការពន្លត់។ 

លោក អុ ីម៉ៃងលាង  បៃធាន មន្ទរី កសកិម្ម  
រុកា្ខាបៃមាញ់  និង នៃសាទ  ខៃត្ត កោះកុង 
ឱៃយដងឹថា  បញ្ហា ភ្លើងឆៃះ ពៃនៅ ខៃត្ត កោះ កងុ  
មិនមាន ភ្លើង ឆៃះ ទៃង់ទៃយ ធំ ដៃល ពិបាក 
ក្នុង ការអន្តរាគមន៍ ពន្លត់ នោះ ទៃ។  ពលរដ្ឋ  
កម៏ាន ការយល ់ដងឹ  នងិ សហការ គា្នាល្អ  ក្នងុ 
ការការពារ ផងដៃរ  បនា្ទាបព់ ីមន្តៃី ជនំាញ ចុះ- 
អប់រំ ធ្វើការ ណៃនាំ នាពៃល កន្លង មក។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជាទូទៅ ជំនាញ គាត់ 
ផៃសព្វផៃសាយ ទៅតាម អ្នក ចូលពៃ  អ្នកចូល- 

ទៅរក ឃ្មុំ  ដើរ រុកពៃ រកវល្លិ  រកជ័រ អី ឱៃយ គាត់ 
បៃយត័្ន បៃយៃង។ នៅ រដវូ ហ្នងឹ ជារដវូ រាងំ ស្ងតួ   
អ៊ចីងឹដៃលអាច ធ្វើឱៃយ មានការ ឆបឆៃះ កាល-  
ណ មាន បោះ ចោល កន្ទយុ បារឬីក ៏ការដតុ យក   
ឃ្មុ ំ យើង តៃវូ បៃយត័្នបៃយៃង  យើង តៃវូ ណៃ- 
នាំ គាត់ អ៊ីចឹង  នៅ តាម ចៃក [ចូល] ពៃ»។ 

អនលុោម តាម ចៃបាប ់ស្តពី ីពៃឈើនងិ ចៃបាប ់
ស្តពី ីជលផល ពលរដ្ឋ  កងកមា្លាងំ បៃដាប ់ អាវធុ   
នងិ អាជា្ញាធរ ដៃនដ ីគៃបថ់ា្នាក ់តៃវូ មាន ករណ-ី 
យកិច្ច ទទួល ខុសតៃូវ  ថៃរកៃសា  ការពារ 
ពៃឈើ  បង្ការ  នងិ បៃយទុ្ធនងឹ ភ្លើង ឆៃះ ពៃ។ 
ចលូ រមួ ថៃរកៃសា ជមៃក មច្ឆជាត ិ ការពារ  បង្ការ  
នងិ បៃយទុ្ធ នងឹ ភ្លើង ឆៃះពៃ លចិ ទឹក  នៅតាម 
មូលដា្ឋាន រៀងៗ ខ្លួន។ ជនណ ដៃល បាន 
បៃពៃតឹ្ត  ឬបង្ក ឱៃយ មាន ភ្លើង ឆៃះពៃ  ឬ ឆៃះ  ពៃ 
លិចទឹក ដោយ ចៃតនាតៃូវ ផ្តនា្ទាទោស   
កៃមបទ ល្មើស ពៃឈើថា្នាក់ ទី១ ឬ បទ- 
ល្មើស ជលផល ថា្នាក ់ទ១ី ដៃល តៃវូជាប ់ពន្ធនា-  
គារ ពី ៣ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំឬ ពី៥ឆ្នាំ ទៅ ១០ឆ្នាំ៕

ឡុង  គីម ម៉ា រីត 

ភ្នំពេញៈ កម្មករ ជាង ភ្លើង នៃ 
កៃមុ ហ៊នុ យ ូកងុ ដៃ គ ័រ ជាង  ២០ 
នាក់ បាន ចូល ធ្វើ ការងរ វិញ 
កាល ពីមៃសិ ល មិញ កៃយ ពី  
កៃុម ហ៊ុនបាន យល់ ពៃម តាម 
ការ ទា ម ទារ របស់ ពួក គៃ ។ 

 លោក  យួន  ភារ មៃយ  តំណង 
កម្មករ  ដៃល បាន ចូល រួម ការ- 
តវា៉ា  បាន ឱៃយ ដឹង  ថា  កម្មករ ជាង  
២០ នាក់  ដៃល ធ្វើការ ផ្នៃក ជាង - 
ភ្លើង ក្នងុ កៃមុ ហុ៊ន យូ កុង ដៃ គ័ រ  
បាន ផ្ទុះ ការ តវា៉ា  បនា្ទាប់ ពី រូប- 
លោក  តៃវូ បាន កៃមុ ហុ៊ន  ពៃយូ រកា រងរ  
រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ កៃយ ពី ការ- 
តវា៉ា ទាម ទារ ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន គោរព 
ចៃបាប់ ការ ងរ ។ 

លោក  ភារ មៃយ  បានថ្លៃងថា៖  
« តាម ការ ទាមទារ នៃះកៃមុ ហ៊នុ  
គៃ ពៃម  បន្ថៃម បៃក់ ថៃម ម៉ៅង  
ក្នុង ១ម៉ៅង  ឱៃយ យើង  ២ ពាន់  
រៀលបន្ថៃម ទៀត  គឺ  សរុប បា ន 
មួយ ម៉ៅង  ១មុឺន រៀល  ហើយ 
យើង ក ៏សមៃច  ចលូ ធ្វើការ  នៅ 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ (មៃសិល មិញ) » ។ 

 លោក  សុខ  គីន  បៃធាន 
សហ ព័ន្ធ សហ ជីព កម្មករ សណំង ់ 
នងិ ពៃឈើ កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង ថា 
កម្មករ ក្នុង វិស័យ សំណង់ ស្ទើរ -  
គៃប់  កន្លៃង  គឺ តៃង ជួប បញ្ហា 
បៃឈម  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ កៃ ង- 
បៃ វ ័ញ្ច កមា្លាងំ ពល កម្ម នងិ បៃក ់
ឈ្នួលហើយ វិស័យ នៃះ  គឺ នៅ - 
តៃ មា ន កា ររំលោភ បំពានខណៈ - 
ដៃល បទ ដា្ឋាន គ ត្តិ យុត្ត  មួយ- 
ចំនួន បើ ទោះ ជា មាន ហើយ  ក៏ 
មិន បាន អនុ វត្ត តៃឹម តៃូវ ដៃ រ ។

លោក  គីន  ថ្លៃង ដោយ រំពឹង 
ថា  សៃប ពៃល វិស័យ សំណង់  
មាន ការ រីក ចមៃើន  រដា្ឋាភិ បាល  
ជា ពិសៃស កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ 
គរួតៃ កណំត ់បៃក ់ឈ្នលួ គោល 
ក្នុង វិស័យ សំណង់   និង ស្នើ ឱៃយ 
ចៃញ បៃកាស ស្តីពី សុខ សុវត្ថិ - 
ភាព របស ់កម្មក រ សណំង ់ ពៃម- 
ទាំង ស្នើ ឱៃយ កៃសួង កំណត់ ឱៃយ 
កម្មករ ក្នងុ វសិយ័ នៃះ ទទលួ បាន  
សៃវា ថៃទា ំសខុ ភាព  ( ប ស ស)  
ដូច កម្មករ ដទៃ ។ 

លោក  ហៃង  សួរ  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង ការងរ  និង បណ្តះុ - 
បណ្តាល វិជា្ជា ជីវៈ  ថ្លៃងថា បើ - 
សិន ជា កម្មករ  ពៃល មាន បញ្ហា  
ដៃល មិន សុខ ចិត្ត  ឬ ទទួល រង 
នូវ ការ រំលោភ បំពាន ណ មួយ  
អាច ប្តឹង មក អធិការ ការងរ នៃ 
កៃសួង ការងរ បាន៕សកម្មភាពសត្វស្វានៅភ្នសំន្ទកុពីខេតុលាឆ្នាមុំន។ រូប Heritages Diary page

ភ្លើងឆេះពេនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី កាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថត GRK

ក្រសួងប្របស់្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់ការដុតភ្លើងយកឃ្មុំឬចាប់សត្វដ្រលអាចបង្កវិនាសកម្ម កម្មករជាងភ្លើងចូល
ធ្វើការវិញក្រយពី
មានដំណោះស្រយ
ពីក្រមុហុ៊នអគ្គសិនី

ខ្រត្តកំពង់ធំគ្រងបង្កើតសួនសត្វដើម្របីអភិរក្រសនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរ



តពីទំព័រ១...បើមាន)ដែល
តែូវបើកក្នុងឆ្នាំ២០២០តែូវ
ទូទាត់នៅក្នុងតែីមាសទី១និង
នៅក្នុងតែីមាសទី៣។
លោកបន្តថាចំពោះបែក់រំឭក

បែក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
ដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩(បែ-
សិនបើមាន)ដែលតែវូបើកក្នងុ
ឆ្នាំ២០២១តែវូទូទាត់នៅក្នងុតែី-
មាសទី២និងនៅក្នុងតែីមាស
ទី៤។ចំពោះការបើកបែក់-
បណំាច់អតតីភាពការងារក្នងុឆ្នាំ
២០២០តែវូទូទាត់នៅក្នងុតែីមាស
ទី១និងនៅក្នុងតែីមាសទី៣
និងបែក់បំណាច់អតីតភាពការ-
ងារក្នុងឆ្នាំ២០២១តែូវទូទាត់
នៅក្នុងតែីមាសទី២និងនៅក្នុង
តែីមាសទី៤។
លោកអុតិសហំែងលើកឡើង

ថា៖ «កម្មករនិយោជិត និង
និយោជកក៏អាចចរចាកំណត់
នីតិវិធី និងកាលបរិច្ឆែទជាក់-
លាក់នែការទទូាត់បែកប់ណំាច់
អតតីភាពការងារនែះសែបតាម
ស្ថានភាពរោងចកែសហគែស
និងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន»។
ទន្ទឹមនឹងនែះកែសួងក៏បាន

អំពាវនាវដល់មា្ចាស់ឬនាយក
រោងចកែសហគែសកម្មករ
និយោជិតផ្នែកកម្មន្តសលនិង

គែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តែូវ
លើកកម្ពស់ផលបែយោជន៍រមួជាធំ
ដោយតែវូពិភាកែសាគ្នារកដណំោះ-
សែយបែកបដោយស្មារតីទទួល-
ខសុតែវូខ្ពស់ដើមែបរីកែសានវូនិរន្ត-
រភាពការងារនិងភាពសុខដុម-
រមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជា្ជាជីវៈ។
ជាមួយគ្នានែះដែរកម្មករ

បែមាណជា៦០០០នាក់បាន
បែមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាដោយ
បានបិទផ្លវូសធារណៈនៅខាង-
មុខរោងចកែតាំងពីរសៀល
ថ្ងែទ២ី០នងិបន្តរហតូដល់ថ្ងែទី
២១ខែមករាឆ្នា២ំ០២១ដោយ
ទាមទារឱែយថៅកែជនជាតិចិន
របស់រោងចកែ Y&WGar-
mentCo.,LTDផ្តល់នូវលក្ខ-
ខណ្ឌ៣ចំណុចដល់ពួកគែ។
កម្មការិនី១រូបដែលបានធ្វើ-

ការនៅរោងចកែនែះអស់រយៈ-
ពែល៥ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយ
ដោយមិនបញ្ចែញឈ្មាះថា
ដោយសរតែមិនមានដំណោះ-
សែយសមែប់កម្មករទើបពួក-
គត់បានសមែចចិត្តធ្វើការតវ៉ា-
ឱែយមានការដោះសែយ។
កម្មការិនីរូបនែះនិយាយថា៖

«បែសិនបើមិនមានដំណោះ-
សែយទែគឺពកួយើងនៅតែបន្ត
ធ្វើការតវ៉ា និងមានការបិទផ្លូវ

ដដែលដោយសររោងចកែ
ចែះតែពនែយារពែលនែការបើក-
បែក់អតីតភាពការងារនិង
បែក់៥%ដែលធ្វើឱែយពួកយើង
មិនអាចរង់ចាំបានបន្តទៀត
ទើបនាំគ្នាតវ៉ា»។
កែុមកម្មករក៏បានចោទទៅ

ដល់សមត្ថកចិ្ចថាបានបែើហិងែសា
និងបានចាប់កម្មករមា្នាក់ផងដែរ
ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានបដិសែធ។
លោកជីមសុីថា អធិការ

ខណ្ឌដង្កោ បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ពី
មែសិលមញិថាសមត្ថកចិ្ចមនិបាន
ចាប់ខ្លួនកម្មករមា្នាក់ណាឡើយ
ហើយក៏មិនបានបែើហិងែសាទៅ
លើកែមុអ្នកតវ៉ាដែរបុ៉ន្តែរូបលោក
និងមនែ្តីនគរបាលចរាចរណ៍មា្នាក់
បានរងរបួសសែលដោយសរ
កម្មករបានគប់ដបទឹកសុទ្ធដំបង

និងដុំថ្មមកលើសមត្ថកិច្ច និង
អាជា្ញាធរដែលចុះទៅធ្វើការសមែប-
សមែលួមនិឱែយកម្មករធ្វើការបទិ
ផ្លូវបន្តទៀត។
លោកបែប់ថា៖ «ឥឡូវនែះ

ខាងកែសួងការងារនិងស្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងធ្វើការ
ចរចាសមែបសមែលួលើករណី
នែះហើយអ្វីដែលកម្មករបាន
ចោទថាសមត្ថកចិ្ចបានចាប់ខ្លនួ
កម្មករនោះគឺមិនមានទែវជា-
ពាកែយចចាមអារា៉ាមតែបុ៉ណោ្ណោះ»។
លោកជីមសុីថាបន្តថាលោក
តែវូបានកម្មករគប់តែវូមុខជាមួយ-
នឹងដបទឹកសុទ្ធ និងនគរបាល
ចរាចរណ៍១រូបតែូវនឹងដុំថ្ម
ចំទែូងនិងមានរថយន្ត២គែឿង
បានរងការខូចខាត។
លោកទែស រុកា្ខាផលអគ្គ-

លែខាធិការនែអគ្គលែខាធិការ-
ដ្ឋានគណៈកម្មការសមែប់
ដោះសែយកដូកម្មបាតកុម្មនៅ
តាមគែប់មុខសញ្ញានែកែសួង
ការងារ(គ.ក.ប)មិនអាចទាក់-
ទងសុំការអធិបែបាយបានទែនៅ
ថ្ងែមែសិលមិញ។
ចំណែកលោកជួនវុឌែឍីបែធាន

មន្ទរីការងាររាជធានភី្នពំែញបាន
បែប់យា៉ាងខ្លីថាខាងមនែ្តីនែ
កែសួងបានចុះដោះសែយ
ករណីនែះហើយ។
មនែ្តីនែរោងចកែ Y&W

GarmentCo.,LTD ក៏មិន-
អាចទាក់ទងសុំការអធិបែបាយ
បានដែរនៅថ្ងែមែសិលមិញ។
អ្នកនាងសែងសុខគកម្មការិនី

នៅរោងចកែនែះបានថ្លែងថា
កម្មករផ្ទុះការតវ៉ានែះដោយសរ
ថៅកែរោងចកែមិនបានបំពែញ
តាមការសនែយាថាបើកផ្តល់
បែក់៥%និងបែក់អតីតភាព
ការងារ ដែលថៅកែបានសនែយា
ថានឹងបើកឱែយកម្មករនៅថ្ងែទី
២០ខែមករា។
អ្នកនាងបន្តថា៖ «ថៅកែ

សនែយាថានងឹផ្តល់ឱែយនៅខែមនីា
ខាងមុខប៉ុន្តែពួកយើងមិនពែម
ក៏នំាគ្នាចែញតវ៉ាតែម្តង»។កម្មករ
បានពែមានថាបែសិនបើនៅតែ
មិនមានដំណោះសែយដល់ពួក-
គត់ទៀតពួកគត់អាចនឹងធ្វើ-
ការបិទផ្លវូបន្តទៀតរហូតទាល់តែ
មានដំណោះសែយ៕
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ក្រសួងការងារ... តំណាងសហជីព៥០នាក់ជួបគ្នា
គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជាវិជា្ជា
សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នំពេញ:សមាជិកសមាជិកា
នែសហព័ន្ធសហជីពសែរី-
កម្មករនែពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជាចំនួន ៥០នាក់គែង
នឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងែនែះដើមែបីធ្វើ
ពិធីបំពាក់កមែងផ្កោគោរព
វិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតបែធានសហជីព
ដែលតែូវបានឃាតករបាញ់
សមា្លាប់កាលពី១៧ឆ្នាំមុននៅ
មុខតូបលក់កាសែតកណា្ដាល
ទីកែងុភ្នំពែញ។
លោកសែី ទូច សើ បែធាន

សហព័ន្ធសហជីពសែរីកម្មករ
បានឱែយដឹងថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ថា្នាក់ដឹកនំានិងសមាជិកសមា-
ជិកាសហព័ន្ធសហជីពពែម-
ទាំងកែុមគែួសរ សច់ញាតិ
មិត្តភក្ដិតែងតែរៀបចំពិធីដក់
កមែងផ្កោគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ
លោកជាវិជា្ជាអតីតបែធានសហជពី
ដែលតែូវបានឃាតកបាញ់-
សមា្លាប់នៅពីថ្ងែទី២២ខែមករា
ឆ្នាំ២០០៤នៅខាងមុខតូប
លក់កាសែតកែបែរវត្តលងា្កោ។ក្នងុ
នោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញ
ធា្លាប់បានអនុញ្ញាតឱែយបែរព្ធជា-
ហូរហែផងដែរ។
លោកសែី ទូច សើ បញ្ជាក់

ថា៖ «ពួកខ្ញុំបានដក់សំណើ
ស្នើសុំអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
ហ្នឹងចំនួន ១៥០នាក់ប៉ុន្ដែ
ខាងសលាកែងុភ្នពំែញគែអនុ-
ញ្ញាតឱែយយើងជបួជុំគ្នាតែមឹ៥០
នាក់ទែដោយសរការពារនិង
ទប់ស្កោត់ការឆ្លងជងំឺកូវដី១៩។
កម្មវិធីយើងលើកនែះមិនមាន
អ្វីប្លែកជាងរាល់ឆ្នាំទែ គឺយើង
គែន់តែមានពែះសងែឃសូតែមន្ត
និងបំពាក់កមែងផ្កោ និងថ្លែង-
សរតិចតួចជូនសមាជិកយើង»។
លោកម៉ែតមាសភក្ដីអ្នក-

នាពំាកែយសលារាជធានីភ្នពំែញ
បានថ្លែងពីមែសិលមិញថា រដ្ឋ-
បាលរាជធានីភ្នំពែញបានឯក-
ភាពនិងអនុញ្ញាតឱែយសមាជិក
សមាជិកាសហព័ន្ធសហជីព

បែរព្ធកម្មវិធីនែះតាមទំនៀម-
ទមា្លាប់របស់ខ្លនួប៉នុ្ដែតែវូគោរព
តាមនូវស្មារតីទទួលខុសតែូវ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «យើង

អនុញ្ញាតឱែយគត់រៀបចំកម្មវិធី
ហ្នងឹនៅទីតំាងផ្ទាល់ ដោយមិន-
មានការដង្ហែកែបួនហើយធ្វើ
យា៉ាងចែើនតែឹម ៥០នាក់ទែ
ជាពិសែសតែូវអនុវត្តវិធាន-
ការពារកូវីដ១៩ដែលណែនាំ
ដោយកែសួងសុខាភិបាល»។
កិច្ចបែជុំកាលពីថ្ងែទី១៩ខែ

មករាដែលដកឹនាំដោយលោក
មានចាន់យា៉ាដ អភិបាលរង
រាជធានីភ្នំពែញបានឱែយដឹងថា
សលារាជធានីភ្នំពែញ បាន
ឯកភាពឱែយរៀបចំពិធីនែះ ប៉ុន្ដែ
តែូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
ដចូជាសហពន័្ធសហជពីសែរ-ី
កម្មករតែូវរៀបចំនៅថ្ងែទី២២
ខែមករាចាប់ពីវែលាម៉ាង៨:
៣០នាទីពែកឹដល់ម៉ាង១០:៣០
នាទីនៅទីកន្លែងតម្កល់រូប-
សំណាកតែង់សួនចែបារប៉ែក-
ខាងលិចវិមានឯករាជែយដែល
មានចំនួនមនុសែសតែឹម ៥០
នាក់។កែយពែលរំសយ
សមាជកិសមាជិកាចលូរមួទាងំ-
អស់តែវូបំបែកគ្នាទៅតាមទីតំាង
រៀងៗ ខ្លួនដោយមិនតែូវទៅធ្វើ-
ការជបួជុគំ្នានៅតាមទតីាងំណា
ផែសែងជាពិសែសនៅខាងមុខ
សលាដំបូងរាជធានីភ្នំពែញ។
មិនអនុញ្ញាតឱែយអ្នកចូលរួម
បែរព្ធពិធី យកវែទិកានែះធ្វើ
សកម្មភាពវយបែហារដល់
ពែះមហាកែសតែឥសែសរជនជាន់-
ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឬបំផុស
ញុះញង់បែជាពលរដ្ឋឱែយកើត
ជាអំពើហិងែសា ផ្ទុយពីខ្លឹមសរ
និងគោលបំណងនែការរៀបចំ
ឬបំបែកបំបាក់សមគ្គីភាពជាតិ
បែើសរនយោបាយនិងសកម្ម-
ភាពបែសចាកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ហើយហាមដច់ខាតមិនឱែយ
អ្នកជាប់បមែមនយោបាយ
ទាំង ១១៨រូបចូលរួមឡើង
ថ្លែងសរនោះទែ៕
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 សុទ្ធ  គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: ស កម្ម ជន ការពារ  
 ប រិស្ថាន  និង ពៃឈើ   លោក  គៃើ ង តុលា 
គៃង ដាក ់ពា កៃយ បណ្ដងឹ ទៅ សលា ឧ ទ្ធរណ ៍ 
បន្ទាប់ ពី ស លា ដំបូង ខៃត្ត មណ្ឌ លគិរី 
បាន សមៃច កាល ថ្ងៃទី១៩  ខៃមករា 
ឆ្នានំៃះ ឱៃយ លោក ផ្ដល់ សំណង ៤០ លាន- 
រៀល ទៅ  លោក  សៀក មុន្នី អភិ បា ល 
សៃុក អូររាំង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បទ បរិ ហា រ- 
កៃ រ្តិ៍ជា ស ធារ ណៈ ។

 ការ សមៃ ច របស់ សលា ដបំូ ង ខៃត្ត 
នៃះ  បន្ទាប់ ពី លោក សៀក មុន្នី បាន 
ប្ដងឹ លោក គៃើ ង តលុា ក រណ ីសរសៃរ  
សរ លើ ហ្វៃ ស បុ៊ កកាល ពី ចុង ខៃ មករា  
ឆ្នា ំ២០២០ ថា  លោក  សៀក មុន្ន ី មាន 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ រំលោភ យក ដីពៃ 
អភិរកៃស ៣០០ ហិក តា នៅ សង្កាត់ សុខ ដុម 
កៃុង  សៃន មនោ រមៃយ  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ។

លោក  គៃើ ង  តុលា  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា លោក មិន ពៃញ ចិត្ត នឹង សល- 
កៃម  ដៃល បង្គាប់ ឱៃយ លោក ផ្ដល់ សំណង 
ទៅ លោក សៀក  មនុ្ន ី ចនំនួ ៤០ លាន- 
រៀល  និង បង់ បៃក់ ចូល រដ្ឋ ចំនួន ៤ 
លាន រៀល ទៃ។ សំណំុ រឿង នៃះ លោក 
កំពុង រៀប ចំ  ប្ដឹងទៅ  សលា ឧទ្ធរ ណ៍ ។

លោក បន្ត ថា  លោក បាន ទទួល 
ដណំងឹ ព ីពល រដ្ឋ ក្នងុ តបំន ់ខាង លើ នៃះ 
ថា  លោក  សៀ ក  មុន្ន ី  ពិតជា បាន ជា ប់ - 

ពាក់ ព័ន្ធ ការ ឈូស ឆយដី  ពៃ ចំនួន 
៣០០ ហិក តា  និង បានឃុ ប ឃិត   ជា- 
មួយ មន្តៃី   មួយ  ចំនួ ន  ទៀតរំ លោភ យក 
ដីពៃ របស់រ ដ្ឋ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធ ិ ខុ សចៃបាប់ ។

លោក គៃើ  ង តុលា បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំ 
គិតថា ចៅ កៃម និង ពៃះរា ជអា ជា្ញា- 
តលុាកា រខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ីកាត ់ក្ដ ី  ដោយ 
មិន បា នសៃ វជៃវ ឬ សុើបអ ង្កៃត រឿងក្ដ ី
ឱៃយបាន សុជី មៃ ទៃ...ខ្ញុ ំជា អ្នកកា រពារ  
ដ ីរដ្ឋ  ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិរបស ់រដ្ឋ បៃរ ជា  ខ្ញុ ំជា 
អ្នក មាន ទោស ទៅ វិញ  ខ្ញុំ កំពុង រៀប ចំ 
ដា កព់ាកៃយ ប្ដងឹ ជទំាស ់ទៅ ស លាឧទ្ធរ- 
ណ៍ បុ៉ ន្ដៃ ខ្ញុ ំមិនទាន់ អាច បញ្ជាក់ ពី ពៃល 
វៃលា  ទៃ»។  

លោក  សៀក  មុន្នី អភិបា លសៃុក  
អូររាំង កាលពី មៃសិល មិញ  មិន អាច សុំ  
ការ  បញ្ជា ក់ ពីករ ណីនៃះ  បាន ទៃ ដោ  យ - 
សរទូរ ស័ ព្ទ លោក មិនអាចទាក់ទងបាន។

ប៉នុ្តៃ នៅក្ន ុងស មៃងស់ លកៃម នោះ 
លោ ក សន ស ុផា មៃធាវ ី តណំាងឱៃយ  
លោក សៀក មុន្នី  បានស ន្និដា្ឋា ន  ថា 
ជន ជាប់ ចោទ ពិត ជា បាន បៃពៃឹត្ត អំពើ 
បរហិារ កៃ រ្តិ៍ជា សធា រណៈ មៃន  ដោយ- 
សរ មិន បាន បង្ហាញ ភ័ស្តុតាង ចៃបាស់- 
លាស ់ព ីចនំនួ ទកឹ បៃក ់ ដៃល ថា មា ន 
បៃពៃឹត្ត អំពើពុ ក រលួយ ឬ គ្មាន លិខិត 
ណាដៃល បញ្ជាក់ថា លោក  សៀក មុ ន្ន ី 
មា ន  ដី៣០០ ហិក តា ។

លោក បន្ត ថា ជន ជាប់ចោទ បាន 
អាន សៃចក្ដី បំភ្លឺ របស់ រដ្ឋ បាល សៃុក 
អរូរាងំ រចួហើយ ប៉នុ្ដៃ នៅតៃ មនិ ទទលួ 
ស្គាល់  និង នៅតៃ ថា  កា របៃពៃឹត្ត  របស់ 
ខ្លួន តៃឹម តៃូវ។ លោក ស្នើ សុំឱៃយ តុលា- 
ការ ផ្តន្ទា ទោស ជនជា ប់ចោ ទ តាម ចៃបាប់ 
និង សុំ  ទាមទារ សំណង ជំងឺ ចិត្ត ចំនួន 
២០ មុឺន ដុលា្លារ អាមៃ រិក ។

 តាម  សលកៃ ម របស់ លោក  លី  
លី ប ម៉ៃង ចៅកៃម ជំនំុ ជមៃះ នៃ ស លា- 
ដំ បូង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ចុះ ថ្ងៃទី១៩  ខៃ 
មក រា  ដៃល ភ្នំពៃ ញ  ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី 
មៃសិល មិញ  បានផ្ត ន្ទាទោ ស  ឈ្មាះ  
គៃើ  ង តុលា ភៃទ បៃុស  អាយុ៣ ០ឆ្នាំ  
ជន ជាតិ ព្នង ពិ ន័ យ ជា បៃក់ ចំនួន ៤ 
លាន រៀល ចូល ថវិកា រដ្ឋ កៃម បទ- 
ចោទ«បរិហា រកៃ រ្តិ៍ជា សធារណៈ» 
បៃពៃតឹ្ត នៅ ខៃត្តម ណ្ឌ លគរិ ីព ី ថ្ងៃទ៣ី ១ 
ខៃមករា  ឆ្នាំ២ ០២០  តាម បញ្ញ ត្តិ- 
មាតៃ ៣០៤នៃ កៃម ពៃហ្មទ ណ្ឌ។ 

 ជា មួយ គ្នា នៃះ ស ល កៃម បាន 
បង្គាប់ ឱៃយ លោក  គៃើ ង តុលា  សង- 
សណំង ជងំ ឺចតិ្ត ទៅ ដើម បណ្ដងឹ ឈ្មាះ 
សៀក  មុន្ន ី ចំនួន៤០ លាន រៀល រីឯ 
ការ ទាម ទារ លើស ពនីៃះ តៃវូ បដ ិសៃធ- 
ចោល  តៃបើ ក សទិ្ធ ិប្ដងឹ ជទំាស ់ នងិ ប្ដងឹ 
ឧទ្ធរណ៍ តាម កំណ ត់ចៃបា ប់។ សំណំុ រឿង 
នៃះ  ជំនុំ ជមៃះ ជា ស ធារ ណៈ នៅ ថ្ងៃទី 
១៧  ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  នៅចំ ពោះ មុខ 

ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មាះ  គៃើ ង តុលា   
និង កំបាំង មុខ ដើម បណ្ដឹង  ឈ្មាះ  
សៀក  មុន្នី។  

លោក  ប៉ៃន ប៊ុណា្ណា រ៍ មន្តៃី កម្មវិធី- 
ពងៃឹង សិទ្ធិ អំណាច សហគ មន៍ មូល- 
ដា្ឋាន នៃ សមាគម អាដហុក បាន ថ្លៃង  
ពី មៃសិលមិ ញ ថា ខៃត្ត មណ្ឌ លគិរី តៃូវ- 
បាន គៃ មើល ឃើញ មាន ទំនស់ ដីធ្លី  
នងិ ការរលំោភ យក ដ ីរដ្ឋ  ចៃើន ករណ។ី  
ថ្មី ៗ ក ន្លងទៅនៃះ   កៃសួ ង ម ហាផ្ទៃ 
កៃសួងប រិ ស្ថាន  និង កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ 
ផៃសៃងទៀត បាន សៃវជៃវ រកឃើញ 
អ្នកពាក់ ព័ន្ធ  ជា ប ន្តបន្ទា ប់ ក្នុ ងនោះ 
ក៏មាន ម ន្តៃីជាន់ ខ្ពស់ ផងដៃ រ។

លោក  បន្តថា  ករណី នៃះតៃ ូវតៃ សុើប- 
អង្កៃត  ឱៃយបាន សុជីមៃ  ពៃះ សៃចក្ដ-ី 
រាយ ការណ៍ ពី ពលរដ្ឋ ភា គចៃើ នគឺ ជា  
រឿង ពិ ត  ដោយសរ ពួកគត់ រ ស់នៅ  
ក្នុ ង មូ លដា្ឋាន   ផា្ទាល់ ។ 

លោ ក  ប៊ុណា្ណា រ៍ បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
«លោក ពៃះរាជអា ជា្ញា និង ចៅកៃ ម- 
តុលាកា រ តៃូ វតៃ សុើបអ ង្កៃត ឱៃយបាន 
ចៃបាស់លា  ស់ មុ ននឹ ង  ធ្វើការ សមៃច 
ណា មួយ  បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ គ ឺប៉ះពាល់ 
ដល់ សិទ្ធ ិនិ ង យុត្តធិម៌ ជន ដៃល ស្មាះ- 
តៃង ់ ការពារ បៃយោជន ៍ជាត។ិខ្ញុ ំគតិ  ថា 
លោក  តុលា  គួរ ស្វៃង រក ភ័ស្ត ុតាង បន្ថៃម 
ដើមៃបី ដោះ បន្ទុក និង ប្ដឹង ទៅ សលា- 
 ឧ ទ្ធរណ៍ បន្ត ទៀ ត» ៕  

 វ៉ន   ដារ៉ា   

 សៀម របៈ   វិវាទ ដីធ្លី ក្នុង ចំ- 
ណោម បៃ ជា ពល រដ្ឋ ១០ គៃសួរ  
ដៃល អូស បន្លាយ អស់ ពៃល 
ជាង ១៥ ឆ្នាំ  តៃូវ បាន រដ្ឋ បាល  
សៃុក បន្ទាយ សៃី ដោះ សៃយ 
បញ្ចប់ ដោយ ភាគី វិវាទ បាន 
ជៃើស យក ការ ចាប់ ដៃគ្នា សមៃប- 
ទាន ឱៃយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  និង 
ផ្ដិត មៃដាយ បញ្ចប់ វិវាទ ចំពោះ 
មុខ រដ្ឋ បាល  សៃុក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៩  ខៃ មករា   ។ 

 លោក  ឃឹម  ហ្វណីង់  អភបិាល 
សៃកុ បន្ទាយ សៃ ី បាន ឲៃយ ដងឹ  ថា  
១៥ ឆ្នាំ នៃ ទំនស់ នៃះ  បាន 
កា្លាយ ជា ឧប សគ្គ ដល់ ការ រស់- 
នៅ បៃកប ដោយ សវុត្ថ ិភាព  នងិ 
ស្ងប់ អារម្មណ៍ សមៃប់ ភាគី 
ជម្លាះ ទាងំ សង  ខាង  នងិ ខាត- 
បង់ ពៃល វៃលា បាត់ បង់ ឱ កាស  
បៃើ បៃស់ ដី ធ្លី របស់ ខ្លួន ឱៃយ អស់ 
សកា្តា នពុល ។  សមូៃប ីតៃអាជា្ញា ធរ 
ក៏ជាប់ រវល់ ដោះ សៃយ  និង 
ខាត បង់ ពៃល វៃលា ដើមៃបី អភិ- 
វឌៃឍ  មូល ដា្ឋាន មិន តិច ដៃរ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថា 
ករណី នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ ករណី វិវាទ 

ដទៃ ទៀត  មាន ការ បន្ទន់ ឥរិ យាបថ 
និង ពៃម ទទួល យក ដំណោះ- 
សៃយ ដៃល អាជា្ញា ធរ បាន បៃឹង- 
បៃង ស្វៃង រក ជូន។ ពៃះ 
ករណី វិវាទ ដីធ្លី កើត ឡើង ភាគ- 
ចៃើន  ជា ដី ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ 
មក កាន់ កាប់ យូរ ឆ្នាំ  នៅ លើ ដី 
គមៃប ពៃ ឈើ  ហើយ មាន 
លិខិត បញ្ជាក់ ពី ភូមិ  ឃំុ  ជាន់ គ្នា »។   

  លោក  ហ្វីណង់ ថ្លៃង ថា   ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ  រដ្ឋ បាល សៃកុ នងឹ 
បើក យុទ្ធ នការ ដោះ សៃយ 
បញ្ចប់  ឬ បញ្ជូន បន្ត ទៅ ស្ថា ប័ន 
មាន សមត្ថ កិច្ចនូវ ពាកៃយ បណ្ដឹង 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា ដីធ្លី  សរុប 
ជាង ១០០ ករណី  ដៃល បាន 
នៅ កក ស្ទះជា ចៃើន ឆ្នាំ មក 
ហើយ ។  ការ ធ្វើ យុទ្ធ នការ នៃះ  
ដើមៃបី តៃសួ តៃយ ផ្លវូ ដល ់ការ ចុះ 
បញ្ជី ជា បៃព័ន្ធ  ដៃល នឹង ធាន 
ភាព រឹង មាំ ចៃបាស់ លាស់  និង 
សុវត្ថិ ភា ព នៃ ការ កាន់ កាប់ ដី ធ្លី 
ដៃល មាន ការ ការ ពារ ដោយ 
មូល ដា្ឋាន  ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ ជូន - 
ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ  ក្នុង ការ បៃើ- 
បៃស់ ដីធ្លី របស់ ខ្លួន ជា ទៃពៃយ ដ៏ 
មាន តម្លៃ ឱៃយ អស់ សកា្តា នុពល ។ 
បញ្ហា វិវាទ ដីធ្លី នៅ តៃ ជា បញ្ហា 

បៃឈម ធំ ជាង គៃ មួយ  ដៃល 
បង្ក ផល វិបាក ដល់ ជីវ ភាព រស់- 
នៅ បៃ ចាំ ថ្ងៃ ខាត បង់ ឱកាស  
និង ពៃល វៃលា  ទាំង សមៃប់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ  និង រដ្ឋ បាល មូល ដា្ឋាន 
ផា្ទាល់ ផង ដៃរ ។  ភាព មិន បៃកៃតី 
នៃ ការ កាន់ កាប់ ដី គមៃបពៃ- 
ឈើ  ភាព មិន ចៃបាស់ លាស់ នៃ 
ពៃំបៃ ទល់ ដី ដៃល មិន ទាន់ ចុះ- 
បញ្ជ ី ការ លក់ បន្ត គ្នា ពី មួយ  ទៅ- 
មួយ ការ តៃតួ ជាន់ គ្នា នៃ ឯកសរ 
ដធី្ល ី នងិ ការ អសូ បន្លាយ រាុរំ៉ៃ មក 
ជា ចៃើន ឆ្នាំ សុទ្ធ សឹង តៃ ជា ហៃតុ- 
ផល ចមៃបង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ការ សៃវ- 
ជៃវ រក ឯក សរ  សវតារ  និង 
ការ ដោះ សៃយ វិវាទ ដីធ្លី  ជួប 
ឧបសគ្គ ចៃើន  ហើយ តៃូវ ការ 
បៃើ ពៃល យូរ មុន នឹង អាច ធ្វើ 
ការ វិនិច្ឆ័យ ឬ សន្និដា្ឋាន បាន ។

 លោក   សួស   ណា រិន  មន្ដៃី 
អង្កៃត សមាគម អាដ ហកុ បៃចា ំ
ខៃត្ដ សៀមរាប បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
ករណី វិវាទ ដីធ្លី ធំៗ ភាគ ចៃើន 
ដៃល កើត ឡើង រវាង ពល រដ្ឋ ជា- 
មួយ កៃមុ ហុ៊ន ឬអ្ន ក មាន អណំាច  
លោក អភិ បាល  សៃកុ ដោះ សៃយ 
ហាក ប់ ីដចូ ជា នៅ ស្ទាក ់ស្ទើរមនិ 
ទាន់ អស់ សមត្ថ ភាព ទៃ   ៕ 

លោក គ្រើង តុលា សកម្មជនបរិស្ថាន កាលពីព្រលកន្លងមក។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នកំពុងរៀបចំបង្កើតគណបក្សនយោបាយថ្មីនៅចុងខ្ន្ះ
វ៉ន ដារ៉ា
ភ្នំពេញៈ អតីត តំណាង រាសៃ្ត  

នៃ  អតីត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ  
លោក  អ៊ូ  ច័ន្ទរ័ត្ន  រួម នឹង អតីត  
មន្តៃ ី មយួ ចនំនួ ទៀតកពំងុ បៃ  ជុ ំគ្នា 
រៀបចំ ឯកសារ ផ្លូវចៃបាប់  កំណត់ 
ឈ្មោះ  នងិ  សា្លាក សញ្ញា  គណបកៃស 
ថ្ម ី ដើមៃបី ដាក់ ស្នើ ទៅ កៃសួង មហា - 
ផ្ទៃ  ឱៃយ បាន មុន ដំណាច់ ខៃ មករា 
នៃះ  ដោយ សារ តៃ មិន អាច  បន្ត រង់ - 
ចំា ថ្នាក ់ដកឹ នា ំនៃ អត ីត គណ  បកៃស 
សង្គៃះ ជាត ិនៅ កៃ បៃទៃស បន្ត 
ទៅ ទៀត បាន ។

លោក  អ៊ូ  ច័ន្ទរ័ត្ន  ថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍  កាល ពមីៃសិល មញិ ថ  
ការ សមៃច ចិត្ដ ជា  រួម របស់ អ្នក- 
នយោ បាយ នៃ អតីត ថ្នាក់ ដឹក នំា   
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ គឺបាន 
ឯក ភាព គ្នា បង្កើត គណ បកៃស ថ្មី  
ដោយ កំពុង បន្តបៃជុំ ពិភាកៃសា គ្នា  
ដើមៃបីរៀបចំ ឯក សារ  ដាក់ ស្នើ ទៅ 
កៃសួង  មហា  ផ្ទៃ  ។ លោក ថ្លៃងថ ៖ 
« យើង កំពុង ជជៃក គ្នា បន្ត  ទោះ បី 
យ៉ាង ម៉ៃច កដ៏ោយមនុ ដ ំណា  ច ់ខៃ 
មករានៃះ  យើង តៃូវ តៃ ដាក់ ទៅ  
កៃ សងួ មហា ផ្ទៃ ជា ផ្លវូការ ។  យើង 
កំពុង ពិនិតៃយ មើល ឡូហ្គោ តើ គួរ 
ប្ដូរ ទៅជា របៀប ម៉ៃច?  គឺ យើង 
មានជមៃើស ២ ទៅ៣ ដៃល យើង 

ធ្វើ នៃះ ។   យើង អាច នឹង កៃវា 
ហើយ ឈ្មោះ ក៏ យើង អាច នឹង កៃ 
វាដៃរ  ពៃះ យើង  មាន អ្នក ផ្ដល់  
យោ ប ល់ រឿង ឈ្មោះ នៃះ » ។

បើតាម លោក ច័ន្ទ រ័ត្ន បមៃម 
សិទ្ធិ នយោបាយ  ដោយ សាល- 
ដកីា   តលុាការ កពំលូកជ៏ា ឧប សគ្គ  
ក្នុង ការ បង្កើត គណបកៃស ថ្មី នៃះ 
ដៃរ។  លោក បានថ្លៃង ថ ៖«ការ- 
សមៃច ចិត្ដ ជាទូ ទៅ  បុគ្គល មនៃ្ដី 
នយោបាយ មួយចំនួន គឺ គំទៃ 
ការ បង្កើត គណបកៃស ថ្មីនៃះ។  នៅ 
ពៃល នៃះ គឺ ចំា  មើល អ្នកណា ចៃ ញ 
មក មនុ អ្នក ណាចៃញ មកកៃយ  
តៃ ប៉ណុ្ណោះ ។ អ្នកខ្លះ នៅ មាន ការ- 
ខ្លាច  ការ ស្ដីបន្ទោស ពីអ្នក គំទៃ 
ហើយ  អ្ន ក ខ្លះទៀតនៅមាន ការ- 
សា្ទោក់ស្ទើរ  ដោយ សារតៃ មាន 
មន  សញ្ចៃតនា ជាមួយ ថ្នាក់ ដឹក - 
នាំ ចាស់ ៗ »  ។

 លោក  ចន័្ទរត័្ន  បញ្ជាក ់ថ កៃមុ   
អតី ត មន្តៃី នៃ  អតីត គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ  ជា ទូទៅ គឺ ចង់ ឱៃយ 
មាន ការ ទមា្លាក់ ចោល បញ្ចប់ ឬ 
ពៃយួរ នូវ សាល  ដីកា  ការ បិទ សិទ្ធិ- 
នយោ បាយ  ពៃះ ចំណុច នៃះ  គឺ 
ជា ផល ល្អ សមៃប់ ដំណើរការ បង្កើ ត 
គណបកៃស ថ្មី   និង ជា ហៃតុ ផល ល្អ 
ធ្វើ ឱៃយ បុគ្គល នយោ បាយ ទាំង- 

អស់  មិន សា្ទោក់  ស្ទើរ។ លោក  ថ  
ការ សមៃច ចិត្ដ បង្កើត គណបកៃស 
ថ្មីពៃល នៃះ គឺ  ដោយ សារ តៃ 
សមាជិក ថ្នាក់ ដឹក នំា អតីត  គណ - 
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ មិន អាច បន្ត រង -់ 
ចំា ថ្នាក់ ដឹក នំា ដៃលនៅ កៃ បៃទៃ ស 
ទៀត បាន ទៃខណៈ ការ រង់ចំា អ ស់ - 
រយៈពៃល ជាង ៣ ឆ្នា ំគ្មោន លទ្ធផ ល  
ណា មួយ  ដៃល អាច ផៃសះ ផៃសា 
ជម្លាះ នយោ បាយ បាន ទាល់ តៃ - 
សោះ ។ លោក  ច័ន្ទរ័ត្ន  បញ្ជាក់ថ ៖ 
«យើង ក៏បាន រង់ចំា ១ទៅ ២ លើ ក  
ហើយ ដៃរ រហូត មក ដល់ ពៃល- 
នៃះគ ឺឃើញ  ថ មនិ មាន លទ្ធ ភា ព 
ចលូ មក ដោះ សៃយ អ្វទីៃ  ហើយ 

ការ បៃឈម ដាក់ គ្នា ក៏នៅតៃមាន 
ការ បៃឈមគឺ មិន មាន ការ សមៃ ប - 
សមៃួល អ្វីទៃ »។

លោក  សុខ ឥសាន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ គណបកៃស បៃជាជន កម្ពុជា 
ដៃល ជា  គណបកៃស  កាន់ អំណា ច 
បាន សា្វាគមន៍ ចំពោះ  ការ សមៃច-  
ចិត្ដនិង ការ ហា៊ាន បញ្ចៃ ញ  លទ្ធ ផ ល  
ក្នុង  ការ បង្កើត គណបកៃស ថ្មីរបស់  
អតតី ថ្នាក ់ដកឹ នា ំ អតតី គណបកៃស 
បៃឆំង  ។ លោក ថ្លៃង ថ ៖«ខ្ញុ ំលើ ក- 
ទឹក ចិត្ដ និង គោរព សិទ្ធិ នយោ - 
បាយ របស់ ឯកឧត្ដម អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន 
ដៃល គត់ មាន ឆន្ទៈ មះ មុត នៅ 
ក្នងុ ការ ចង់ ធ្វើ នយោបាយ បៃកួត - 

បៃជៃងនៅក្នុង ការ បោះឆ្នាត 
នាពៃល ខង មុខ ។ សកម្មភា ព 
នៃះ ក្នុង នាម គត់ ជាអតីត មនៃ្ដី 
ជាន ់ខ្ពស ់នៅ ក្នងុ អតតី គណបកៃស 
បៃឆំង គឺ គត់ អស់ ជំនឿ លើ ការ - 
ដឹក នំា របស់ កៃមុ បៃធាន កៃ ចៃបា ប់ 
នៅកៃ បៃទៃស ហើយ »។

លោក បា៉ា ច័ន្ទរឿន បៃធាន 
វិទៃយាសា្ថាន បៃជាធិបតៃយៃយ កម្ពុជា   
ថ្លៃង ថ អ្នក នយោបាយ ណា 
ដៃល ទទលួ បាន នតីសិមៃបទា ក្នងុ 
ការ ធ្វើ នយោបាយ ឡើង វិញ គឺ 
ពួកគត់ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ធ្វើ  
សកម្មភាព នយោបាយឬបង្កើត 
គណបកៃស នយោបាយ  ។  

  លោក  បញ្ជាក់  ថ ៖«ការ បើក 
គណបកៃស ថ្មីនៃះ គឺជាសិទ្ធិ របស់ - 
គ ត់ ប៉ុន្ដៃ  បើ និយ យ ពី ដំណះ- 
សៃយ សមៃប់ នយោបាយ ខ្មៃរ 
នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន  ខ្ញុំ ដូច ជា  មើល 
មិន ឃើញចៃក ណាមួយ ដៃល 
អាច ចៃញ រចួ ទៃ »។ លោក បន្ត ថ 
លំនាំរបស់ លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  នៃះ 
វា  សៃដៀងគ្នាទៅ នឹង អតីត មនៃ្ដី 
របស់ អតីតគណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ 
ប៉ុនា្មោន នាក់ ដៃល បាន សុំ សិទ្ធិ ធ្វើ 
នយោបាយ និង បាន ទៅបើក 
គណបកៃស ថ្មី មួយ ចំនួន   នាពៃល 
កន្លង មក ដៃលជាលទ្ធផល មាន 

តៃ បកៃស ប៉ុន្ដៃ រឿង ពួតដៃគ្នា ដើមៃបី 
កា្លាយជាកមា្លាំង នយោបាយធំ គឺ 
មនិ មាន ទៃ  ។ បើតាម លោក ចន័្ទ- 
រឿន តាម ការ សង្កៃត  របស ់លោក 
នយោបាយ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា 
តាំង ពីឆ្នាំ ២០១៨ រហូត ដល់  
បច្ចុបៃប ន្នមានប៉ូល  នយោ បាយ ២  
ធំៗ គឺ ប៉ូល គណបកៃស បៃជាជន 
និង ប៉ូល គណបកៃស បៃឆំង  គឺ 
អតីត  គណបកៃស សង្គៃះជាតិ តៃូវ 
បាន រំលាយ កន្លង មក ។ រហូត 
ដល់ បច្ចុបៃបន្ន  ក្នុង ចំណម  មន្តៃី  
គណ បកៃស  បៃឆំង ទំាង អស់ លោ ក  
មើល មនិ ទាន ់ឃើញ  មាន បគុ្គល- 
ណាមយួ អាច ជនំសួ លោក សម 
រងៃសុី និង  លោក កឹម សុខ បាន 
ឡើយ  ។ លោក  ថ្លៃង ថ ៖«ដូច្នៃះ 
កូនសោ  ឬបៃទីបគឺស្ថិត នៅ លើ 
ដៃ នៃ ថ្នាក់ ដឹក នាំ ទាំង២នៃះ 
(សម រងៃសុ ីកមឹ  សខុ)នៅឡើយ  
សមៃប់ ការ បោះឆ្នាត នៅ ឆ្នាំ  
២០២២ -២០២៣ ខង មុខ ។ 
បើសនិ ជា សា្ថានភាព នយោបាយ 
នៅតៃ មនិ មាន អ្វផី្លាសប់្ដរូ ខ្ញុ ំ មើល 
មិន ឃើញ អ្នក នយោ បាយ ណា-
មួយ ដៃល អាច បាំង ម្លប់ របស់ 
លោក កមឹ សុខ នងិ លោក សម 
រងៃសុី  នៅ ក្នុង គណបកៃស បៃឆំង 
បាន ទៃ »៕

លោក អូ៊ ច័ន្ទ រ័ត្ន អតីត តំណាង រស្តេ អតីត បកេស សង្គេះ   ជាតិ ។ រូបថត សហ ការី



� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

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

� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

បេ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យ� �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល សោ ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េ�៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេយា  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
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
� រ�� ល័យសៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃសុកៃ ទី២២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

អោម  ប៊ុនធឿន 

មណ្ឌលគិរីៈ កៃសួង បរិស្ថាន  
និង  អង្គការ  WWF ផ្តល់ បណ្ណ- 
សរសើរ មៃតៃីភាព បរិស្ថាន  ដល់ 
មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស ឆ្នើម ចំនួន៦នាក់  
ក្នុង  ចំណោម ១០០នាក់  ក្នុង ខៃត្ត 
មណ្ឌលគរិ ី ដើមៃបី ជាការលើក ទកឹ- 
ចតិ្តក្នងុ កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃងប ំពៃញ  
ការងារ បៃកប ដោយ ការ ទទួល- 
ខុសតៃូវ ក្នុង ពៃល កន្លង មក។

លោក  នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋលៃខា- 
ធិការ  និង ជាអ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង 
បរសិ្ថាន  ឲៃយដងឹ ថា  មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស 
ឆ្នើម ចំនួន  ៦រូប  ដៃល ទទួលបាន 
បណ្ណសរសើរ មៃតៃីភាព ពី កៃសួង 
បរិស្ថាន នោះ  រួមមាន  មន្តៃ ីឧទៃយាន-ុ 
រកៃស ៣ រូប  បំពៃញ ការងារ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វពៃ សៃ ពក  និង ៣រូប 
ទៀត បំពៃញ ការងារ យ៉ាងសកម្ម  
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ភ្ន ំពៃច  នៃ 
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី។ 

 លោក  នៃតៃ ភក្តៃ  បាន បៃគល ់
បណ្ណសរសើរ ដល ់មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស 
ឆ្នើម ទាំង ៦រូប  ដោយផ្ទាល់ នៅ 
ទីស្នាក់ការ  តៃពាំង ធ្មៀរ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វពៃ សៃ ពក  កាលពី 
ថ្ងៃទ១ី៧  មករា  ក្នងុឱកាស ដកឹ នា ំ 
កៃុម អ្នកសរព័ត៌មាន ចុះ ទសៃសន- 

កិច្ច ស្វៃង យល់ ពី សកា្ដានុពល នៃ 
ដៃនជមៃក សត្វពៃ សៃ ពក។  

 បើ តាម លោក  ភក្តៃ  បណ្ណ សរ- 
សើរ  មៃតៃីភាព នៃះ  គឺជា សក្ខី ភាព 
បញ្ជាក់ ពី ការ លះបង់ កមា្លាំង កាយ  
កមា្លាងំចិត្ត ដ៏ មោះ មុត ក្នងុការ បំ ពៃញ - 
ការងារ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ 
នៅ កម្ពជុា។  លើក ទកឹចតិ្ត ដល ់មន្តៃ ី 
ឧទៃយានុរកៃស ឲៃយបន្ត បំពៃញ ការងារ 
បៃកបដោយ ការ ទទួលខុសតៃូវ  
និង បន្ត បង្កើន សមត្ថភាព វិជា្ជាជីវៈ 
របស់ ខ្លនួ។ លោក ថា កៃសួង បរិ ស្ថាន  
ចាតទ់កុ មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស ជាឆ្មា ំការ- 
ពារ ពៃ ឈើ  និង ជាអ្នក នៅ ជួរមុខ 
ដើមៃបី អភិរកៃស ធនធាន ធម្មជាតិ។  

 លោក ថ្លៃងថា ៖«ទោះ បីជា មន្តៃី 
ឧទៃយានុរកៃស មាន បទពិសោធ ចៃើន 
ក្នងុ ការងារ ដើរលៃបាត  បង្កៃប បទ- 
ល្មើស និង ការពារ និង អភិ រកៃស ធន- 
ធាន ធម្មជាតិ  តៃ មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស 
ទាំងអស់ តៃូវបន្ត ហ្វឹកហាត់ ផ្នៃក 
បច្ចៃកទៃស ថ្មីៗ   បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 
បង្កើន សមត្ថភាព  និង ទទួល បាន 
នូវ មៃរៀន  និង បទពិសោធ ថ្មីៗ 
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង គោលដៅ បង្កើន 
បៃសិទ្ធភាព ក្នុង តួនាទី របស់ ខ្លួន 
ជាឆ្មាំ ពៃ»។  

កៃព ីទទលួបាន បណ្ណសរសើរ 
ព ីកៃសងួ បរសិ្ថាន  មន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស 
ទាំងអស់ ក្នុង ដៃន ជមៃក សត្វពៃ 

សៃ ពក និង ដៃនជមៃក សត្វពៃ ភ្នំ-  
ពៃច  ក ៏ទទលួបាន បណ្ណ សរសើរ ព ី  
អង្គការ WWFដៃលជា ដៃគ ូសហ-  
ការ របស់ កៃសួង បរិស្ថាន ផង ដៃរ ។ 

លោក  សៃង ទៀក  នាយក- 
អង្គការ  WWF  នៅ កម្ពជុា ថ្លៃងថា  
ការផ្តល់ បណ្ណសរសើរ ដល់ មន្តៃី- 
ឧទៃយានុរកៃស  ដើមៃបី ផ្តល់ ការគំាទៃ  នងិ 
ការលើក ទឹកចិត្ត ដល់ មន្តៃី ជួរមុខ 
ដៃលមាន ឆន្ទៈ មោះមតុ  ការសនៃយា  
និង ការលះបង់ ខ្ពស់  ចូលរួម ការ- 
ពារ ធនធាន ធម្មជាតិ  និង សត្វពៃ 
ដៃលជា បៃតកិភណ្ឌ ជាត ិមានជវីតិ 
សមៃប់ កូនចៅ ជំនាន់ កៃយ។

លោកបន្តថា៖«ខ្ញុំ សូម ធ្វើការ- 
កោត សរសើរ  និង វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ 
ចំពោះ សមិទ្ធផល ជា  ចៃើន ដៃល 
ទទលួ បាន ចៃញព ីការអនវុត្ត ចៃបាប ់
របស ់មន្តៃ ីឧទៃយា នរុកៃស នៃ ដៃន ជមៃក   
សត្វពៃ ទាងំ២  ចាបព់ ីឆ្នា ំ២០១៣  
រហូតដល់ ឆ្នាំ ២០២០ដៃលបាន- 
ចាប់ បង្កៃប រឹបអូស បទល្មើស 
បានចៃើន ករណី»។

 បើ តាម លោក  សៃង  ទៀក  ចាបព់ ី  
ឆ្នាំ២០១៣-២០២០  ឧទៃយានុរកៃស 
បៃមូល អនា្ទាក់ បាន ២៤ ៧៩៨   
និង អនា្ទាក់ ឆក់ ១ ០៩២៥ម៉ៃតៃ  
រណារយន្ត ១ ៧៥២គៃឿង  ឈើ 
២៦ ៤៨៦ម៉ៃតៃ គបុ  នងិ ការ ទន្ទៃន   

ដពីៃ ខសុចៃបាប ់២៣ ៨៩៨ ហកិតា   
ចៃញ លខិតិ ពៃមាន ១ ៥៩៧ ករណ ី 
និង ចាប់បាន ជន បៃពៃឹត្ត ១២៣ 
នាក់ បញ្ជូន ទៅ តុលាការ។ 

លោក អឿន សរំតិ  មនៃ្ត ីឧទៃយាន ុរកៃស   
នៅ ដៃនជមៃក សត្វពៃ សៃ ពក  
ដៃល ទទួលបាន បណ្ណ សរសើរ- 
មៃតៃ ីភាព បរសិ្ថាន  សម្តៃង ក្តរីកី រាយ  
ក្នុង ការទទួលបាន បណ្ណសរ សើរ 
នៃះ  ដោយ លោក បញ្ជាក់ថា  នៃះ ជា   
លើកទី១ហើយ  ក្នុង ពៃល បំពៃញ 
ការងារ ជាង ៧ឆ្នាំ មក នៃះ។ 

លោក និយយថា ៖ «កន្លៃង 
ដៃនជមៃក  ដៃល ខ្ញុ ំកានក់ាប ់រយៈ- 
ពៃល ៧ឆ្នាំ ហ្នឹង  វា មានបញ្ហា បៃ- 
ឈម  នឹង ការគៃះថា្នាក់ តិច តួច។ 
ប៉ុន្តៃ ការទទួល បាន នៃះ  ខ្ញុំ គិតថា  
ដោយសរតៃ កន្លងមក ខ្ញុំ មិនដៃល 
បដិសៃធ  ឬ រាថយ ក្នុង ការចុះ ធ្វើ - 
កិច្ចការងារ អភិរកៃស  ធន ធាន- 
ធម្មជាតិ  និង ជីវ ចមៃុះ ទៃ»។ 

លោក សំរិត  ឲៃយដឹងថា  ការ ចុះ- 
អនុវត្ត ការងារ ការពារ ធនធាន- 
ធម្មជាតិ  កន្លង មក មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព និង ទាន់ ពៃល វៃលា  ដោយ សរ 
ការសហការ គា្នា ជា កៃុម   ដោយ  
យក  កមា្លាំង ពី តាម ប៉ុស្តិ៍ នីមួយៗ 
និង សហការ ជាមួយ សហ គមន៍ 
តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ផង ដៃរ៕ 

 មុំ   គ ន្ធា 

ភ្ន ំពេញៈ  ជរំ ំឌជី ីថល   គ ឺជា ផ្នៃក មយួ នៃ 
គមៃង ពលរដ្ឋ ឌីជី ថល វ័យ ក្មៃង ដៃល 
អនុវត្តដោយ បណា្តាញ យុវជន កម្ពុជា 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ អនា ម័យ  និង សុវត្ថិ- 
ភាព ឌីជី ថល តាម រយៈ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក  
ដៃល តៃូវ បាន ដាក់ ឈ្មាះ ថា « ជំរំ ឌីជី- 
ថល » ។ ជរំ ំឌជី ីថល តៃវូ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយ មាន គោល បំណង ជួយ អ្នក បៃើ- 
បៃស ់អីនុ ធ ឺណតិ នៅ កម្ពជុា ឱៃយ យល ់ដងឹ 
កាន់ តៃ ចៃបាស់ អំពី ការ បៃើ បៃស់ អីុន ធឺ- 
ណ ិត ដោយ សវុត្ថ ិភាព  តៃមឹ តៃវូ  នងិ អាច 
ការពារ ខ្លួន ពី ការវាយ បៃហារ តាម អីុន - 
ធឺ ណិ ត ។   សមា គម បណា្តាញ យុវជន 
កម្ពុជា បាន ធ្វើ យុទ្ធនា ការ មួយ ទាក់ទង 
នឹង « កា រប ញៃឈប់ ការ បៀតបៀន តាម អន- 
ឡាញ » ដោយ មាន ការ សហ ការ ជា មយួ 
នឹង កៃសួង អប់រំ  យុវជន   និង កីឡា   និង 
កៃុមហ៊ុន Smart  ដៃល យុទ្ធនា ការ នៃះ 
ចាប ់ផ្តើម ឡើង ព ីថ្ងៃ ទ ី១៨  ដល ់ថ្ងៃទ ី២៤  
ខៃ មករា   ឆ្នាំ ២០២១ ។  

 កញ្ញា  ផៃង   ផល ធិ តា  មន្តៃី គមៃង 
ជាន់ ខ្ពស់ នៃ គមៃង ពលរដ្ឋ ឌីជី ថល- 
វ័យក្មៃង  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា  យុទ្ធ- 
នា ការ នៃះ  ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំណង 
បង្កើន ការ យល់ ដឹង អំពី ការ បៀតបៀន 
តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ នៅ កម្ពុជា  និង 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ អ្នក បៃើបៃស់ អុ  ីន ធឺ ណិ ត 
នៅ កម្ពុជា រួមគា្នា បញៃឈប់ ការ បៀតបៀន 

តាម បៃពន័្ធ អន ឡាញ  នងិ ហា៊ាន នយិយ 
បៃប់ អ្នក ដៃល បៃពៃឹត្ត អំពើ បៀត បៀន 
តាម អន ឡាញ ។ 

 កញ្ញា បាន បៃប់ ថា ៖  « បាន ជា ជំរំ- 
ឌីជីថល បង្កើត យុទ្ធនាកា រ នៃះ ឡើង 
ដោយ សហការ ជា មយួ កៃសងួ អបរ់ ំ នងិ 
កៃមុ ហ៊នុ ស្មា ត  ដោយ សរ តៃ ការ មើល- 
ឃើញ ថា  មនុសៃស ជា ចៃើន មិន បាន យល់- 
ដឹង ពី ការ បៀតបៀន តាម អន ឡាញ ទូលំ- 
ទូលាយ ឡើយ   ហើយ ពួក គៃ គិត ថា  ការ-  
ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ   លៃង សើច   ចំអក ឡក ឡាយ   
ការវាយ បៃហារ  កា រចៃក រំលៃក ការ - 
ជជៃក  ឬ ការ តាម ដាន   រាល់ សកម្មភាព 
អ្នក ដទៃ តាម បណា្តាញ សង្គម  វា ជា រឿង 
លៃង សើច ធម្មតា ។ ការ ពិត រឿង នៃះ 
មិនមៃន ជា រឿង ធម្មតា ឡើយ បៃសិន បើ 
មិន បាន ចាត់ វិធាន ការ ទាន់ ពៃល  វា នឹង 
បង្ក ផល ប៉ះពាល់ ខា្លាំង   រួមទាំង គំរាម- 
កំហៃង ទៅ ដល់ ផ្លូវ ចិត្ត ទៅ លើ អ្នក ដៃល 
ទទួល បាន រឿង ទាំង នៃះ» ។   

 មន្តៃី គមៃង ជាន់ ខ្ពស់ នៃ គមៃង 
ពលរដ្ឋ ឌីជីថល វ័យក្មៃង   បាន បន្ត ថា  
យុទ្ធនា ការ នៃះ  ធ្វើឡើង តាម រយៈ អន- 
ឡាញ លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ករ បស់ ជំរំ ឌីជី- 
ថល  និង ទំព័រ ផ្លូវការ របស់ កៃសួង អប់រំ 
យុវជន  និង កីឡា  ដោយ មាន ជា វីដៃអូ 
ចៃក រលំៃក បទ ពសិោធពតិ នៃ ការ បៀត- 
បៀន តាម អន ឡាញ ពី សំណាក់ តារា- 
ចមៃៀង  ចិត្ត  ក ញ្ច នា  តារា សម្ដៃង   ឌី 
សូនី តា  និង លោក   អៃ ឡិច   ហៃសូ រា៉ា  ក៏ដូ ច- 

ជា ពី អ្នក ដៃល ជួប រឿង នៃះ ផ្ទាល់ ផង ដៃរ ។  
  កញ្ញា បាន លើក ឡើង ថា ៖  « យើង 

ក៏មាន ជា វីដៃអូ ពនៃយល់ អំពី ការ បៀតបៀន 
តាម អន ឡាញ  នងិ សរៈ សខំាន់ៗ  ព ីអ្នក 
ចូល រួម   ហើយ ក៏ មាន ការ ផៃសាយ ផ្ទាល់ ១ 
មោ៉ាង ពៃញ លើ គៃហ ទំព័រ ជា ផ្លូវការ  ជំរំ- 
ឌីជីថល និង ទំព័រ របស់ កៃសួង អប់រំ   
យុវជន   និង កីឡា ផង ដៃរ » ។ 

 នៅ លើ គៃហ ទំព័រ របស់ កៃសួង អប់រំ   
យុវជន  និង កីឡា  បាន បង្ហាះ ដោយ 
ភា្ជាប ់ជា មយួ ន ឹង វដីៃ អ ូ ថា ៖  « សមូ គតិ មនុ 
នឹង បង្ហាះ អ្វី មួយ លើ អន ឡាញ  ហើយ 
កាន ់តៃ តៃវូ បៃងុ បៃយត័្ន មនុ ពៃល បងា្ហាញ 
សកម្មភាព អ្នក នៅលើ អីុន ធឺ ណិ ត » ។

កៃសងួ លើក ឡើង ថា ៖« ធា្លាប ់គៃ ចអំក 
តាម  Comment  គៃ  យក យើង ទៅ 
លៃង សើច អត់ ?  ឃើញ ហើយ ដៃក 
ឈចឺតិ្ត   ដៃក អន ់ចតិ្ត  តៃ នោះ មនិមៃន ជា  
ដំណោះ សៃយ ល្អ ទៃ  បើ ថា អ្នក ស្គាលគ់ា្នា  
គួរតៃ កា្លាហាន ហា៊ាន និយយ ថា  យើង ពតិ 
ជា មិន ពៃញចិត្ត នៅ ពៃល គៃ ធ្វើ បៃប នៃះ  
ពៃះ ពៃល ខ្លះ គៃ អាច នឹង មិន ដឹង ថា 
នោះ ជា ការ បៀត បៀន តាម អន ឡាញ   
និង ជះ ផល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង មក លើ យើង 
នោះ ទៃ » ។   កៃសួង បន្តថា   ការ បៀត- 
បៀន អន ឡាញ  មាន ចៃើន ទមៃង ់  ហើយ 
វា ប៉ះពាល់ ខា្លាំង លើស ពី អ្វីដៃល អ្នក គិត   
ចូលរួម ជា មួយ យុទ្ធ នាការ     "Be Nice 
On the Internet"   ដើមៃបី បញៃឈប់ ការ- 
បៀតបៀន តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ទាំង- 

អស់ គា្នា ។  
  លោក  រស់  សុ វា ចា  អ្នក នាំ ពាកៃយ- 

កៃសួង អប់រំ   យុវជន  និង កីឡា  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  យុទ្ធនា ការ «Be 
Nice On the Internet»  នៃះ នឹង ចូល- 
រួម ទប់ស្កាត់ ការ បៀត បៀន តាម បៃព័ន្ធ 
អន ឡាញ ដោយ លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក- 
បៃើបៃស់ បណា្តាញ អន ឡាញ ទាំង- 
ឡាយ ឲៃយ មាន ការ បៃើបៃស ់ពាកៃយ ពៃចន ៍
វិជ្ជមាន  បៃកប ដោយ ឥរិយ បថគោរព 
គា្នា  និង មិន ប៉ះពាល់ គា្នា ដោយ ចៃតនា  ឬ 
អ ចៃត នា ។   កៃសួង អប់រំ  យុវជន   និង កីឡា 
សហការ ជា មួយ ជំរំ ឌីជី ថល ដោយ ចូល រួម 
ផៃសព្វផៃសាយ ខ្លឹម សរ នៃ យុទ្ធនា ការ នៃះ លើ 
បណា្តាញ សង្គម ផ្លូវ ការ របស់ កៃសួង   ដើមៃបី 
លើក កម្ពស់ ការ យល់ ដឹង  ដៃល ជា ចំណុច 
ចាប់ ផ្ដើម នៃ ការ កៃបៃ ឥរិយ បថ របស់  អ្នក - 
បៃើ បៃស់ បណា្តាញ អន ឡាញ ។   

 លោក  រស់  សុ វាចា  ថ្លៃង  ថា ៖  « កៃសួង 
សូម អំពាវ នាវ ឱៃយ អ្នក បៃើបៃស់ បណា្តាញ- 
អន ឡាញ   មាន ក្តី សនោ្ដាស បៃណី គា្នា 
ទៅវិញ ទៅ មក  ផ្ដល់ ភាព ជា គំរូផៃសព្វផៃសាយ 
អំពើ ល្អ  លើក ទឹក ចិត្ត គា្នា ទៅវិញ ទៅ មក 
នៅ តាម បៃពន័្ធ អន ឡាញ ។   សមូ យវុជន   
យុវនារី យក បណា្តាញ សង្គម ជា វៃទិកា 
ផ្លាស់ ប្ដូរ យោបល់ សិកៃសា រៀន សូតៃ   
កមៃសាន្ត បៃប វិជ្ជមាន   ជួយ យក អាសគា្នា 
ទៅវិញ ទៅម ក   ចៀស ឆ្ងាយ ពី អំពើ ល្មើស- 
ចៃបាប ់នានា ដើមៃប ីឱៃយ សង្គម កម្ពជុា កាន ់តៃ 
មាន ភាព សុខ សន្ត » ៕ 

សមាគមបណ្ដាញយុវជនបានធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបៀតបៀនតាមអនឡាញ

មន្ត្ឧីទ្យានុរក្ស៦រូបទទួលបានបណ្ណសរសើរពីក្សួងបរិស្ថាននិងអង្គការWWF

លោកនេតេ ភក្តេ បេគល់បណ្ណសរសើរដល់ឧទេយានុរកេស ពី ថ្ងេ១៧ មករា ។រូប អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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ក្រមុហុ៊នយក្រសបារំាងឈានជើងចូលមកក្នងុទីផ្រសារម្ហបូអាហារកម្ពជុា
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ Newrest ដែល ជា កែុម - 
ហ៊នុ ផ្គតផ់្គង ់អាហារ ឈាន មខុ គែ របស ់
បែទែស បារាងំ  បាន ឈាន ជើង ចលូ មក  
ក្នុង ឧសែសាហ កម្ម អាហារ និង ភែសជ្ជៈ  
នៅ កម្ពជុា ខណៈ ពែល     តមែវូ ការ ទផីែសារ 
កំពុង កើន ឡើង   ហើយ   ចំនួន គែួសារ 
ដែល មាន បែក់ ចំណូល មធែយម  ក៏ មាន 
ចំនួន កាន់ តែ ចែើន ផង ដែរ ។

លោក  Bruno Theirry បែធាន 
គែប ់គែង ទទូៅ នែ កែមុ ហ៊នុ Newrest 
Cambodia បាន ឱែយ ដងឹ ក្នងុពែល   បើក 
ដំណើរ ការ កាល ពី ថ្ងែ ពុធ ថា បច្ចុបែបន្ន 
កែមុ ហ៊នុ នែះ កពំងុ មាន វត្តមាន នៅ  ក្នងុ 
បែទែស ចនំនួ ៥៨ នងិ ផ្ដលក់ារងារដល ់
បគុ្គលកិ  ២៩ ០០០នាក ់ទទូាងំពភិព- 
លោក។ Newrest ដែល ចាប ់កណំើត     
រយៈ ពែល ជាង  ១៥ ឆ្នា ំមក នែះតែវូបាន 
គែ  ទទួល  សា្គាល់ ជា កែុម ហ៊ុន ដ៏ សំខាន់ 
ក្នុង វិស័យ ផ្គត់ ផ្គង់អាហារ ជា ចែើន មុខ។

លោក  Bruno Theirry បាន បន្តថា 
Newrest ប្ដែជា្ញា ថា នឹង អនុវត្ត វិធាន- 
ការ ទទលួ ខសុ តែវូ សង្គម របស ់សាជវី-

កម្ម ដ ៏រងឹមា ំ ដែល ចាប ់ផ្ដើម ជាមយួ នងឹ 
ការ កាត់ បន្ថយ និងការ កែច្នែ កាក សំ-
ណល់ ឡើង វិញ ពែម ទាំង កាត់ បន្ថយ 
បា្លាសិ្ទក  បញែឈប ់ ការបែើ បែស ់ផលតិ ផល 
អាហារមួយ ចំនួន ដូច ជា   តែី  ដែល មិន 
អនុលោម  តាម វិធាន នែសាទ បែកប 
ដោយចរីភាព  កាត ់បន្ថយ ការ បភំាយ- 
ឧស្ម័ន ការ បែើ បែស់ រថយន្ត អគ្គិសនី 
និង រៀបចំ បែព័ន្ធអំពូល LED។

លោក ថ្លែង ថា៖ « យើង នឹង អនុវត្ត 
គោល នយោ បាយ នែះ នៅ ក្នងុ បែទែស 
កម្ពុជា ។ តាម រយៈ ការ បង្កើត ភាព ជា 
ដែ គូ  រឹងមាំ ជាមួយ កែុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់  
និង  អតិថិជន របស់ កែុម ហ៊ុន Ne-
wrest ដើមែបី ផ្ដល់ នូវ ដំណោះ សែយ 
សមរមែយ បំផុត ដែល គាំទែ ដល់ ចងា្វាក់ 
ផ្គត់ផ្គង់   ផលិត កម្ម រយៈ ពែល ខ្លី ការ- 
គែប់ គែង និង ការ កាត់ បន្ថយ កាក សំ-
ណល់ អាហារផែសែងៗ »។

លោក បន្ត ថា៖ « ដូច ដែល អ្នក អាច 
មើល ឃើញ កែមុ ហ៊នុ  Newrest មាន 
បែវត្តិ  ដ៏ សមែបូរ បែប រយៈពែល យូរ ឆ្នាំ 
មក ហើយ។  ខ្ញុំ    ដឹង ចែបាស់ ថា អនាគត 
របស់ កែុម ហ៊ុន នែះ នៅ ក្នុង បែទែស 

កម្ពុជា  នឹង រួម ចំណែក ដល់ ការ  រីក- 
ចមែើន   របស់ បែទែស នែះ »។ 

លោកសែី  Eva Nguyen Binh 
ឯក  អគ្គ រដ្ឋ ទូត បារាំង បែចាំ នៅ  កម្ពុជា 
បាន ឱែយ ដឹង ថា នែះ ជា ព័ត៌ មាន ដ៏ល្អ 
សមែប់ បែទែស បារាំង។ Newrest 
គឺ  ជា កែុម ហ៊ុន ឈាន មុខ គែ មួយ នៅ 

បែទែស បារាងំ។ Newrest នងឹ ពងែងឹ 
វត្តមាន របស់ វិស័យ ម្ហូប អាហារ បារាំង 
នៅ បែទែស   កម្ពុជា ។

លោក បា៉ាន សរូសក័ិ្ដ រដ្ឋមន្ដែ ីកែសងួ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល បាន ធ្វើ ជា អធិបតី 
ក្នងុ  ពធិ ីចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ កាល ព ីថ្ងែ 
ពុធ បាន សម្តែង ការ សា្វាគមន៍  ចំពោះ 

វត្ត មាន  របស ់កែមុ ហ៊នុ  Newrest នៅ 
កម្ពជុា ដោយ លោក   នយិាយ ថា រដ្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពុជា គាំទែ ទំនាក់ ទំនង ល្អ  ជា - 
មួយ  បណ្ដា បែទែស ទាំង អស់ លើ ពិភព- 
លោក  និង  បែទែស បារាំង ជា ពិសែស។

លោក ថ្លែង ថា៖« ការ មក ដល់ របស់   
កែុម ហ៊ុន លំដប់ អន្តរ ជាតិ  នែះ សែប- 
គា្នា ជាមួយនឹង  ការ បង្កើន លែបឿន ថ្មី  ក្នុង 
ការអភវិឌែឍ របស ់  កម្ពជុា។ ការ មក ដល ់
នែះ គឺ  បងា្ហាញ ពី ភាព ខា្លាំង នែ សែដ្ឋ កិច្ច 
របស់  កម្ពុជាផងដែរ។ កែុម ហ៊ុន Ne-
wrest បាន សមែច ចតិ្ត មក កាន ់កម្ពជុា 
ទោះ បី  ក្នុង បរិការណ៍ វិបត្តិ ពិភព លោក 
ក៏ដោយ ដោយ ជឿ ជាក់ លើ ឱកាស 
របស់ខ្លួន នៅក្នុង បែទែស កម្ពុជា »។ 

លោក លើក ឡើង ថា ៖ « តាម រយៈ 
គោល នយោបាយ មិន រីស អើង គោល- 
នយោបាយ លើក លែង ពន្ធ  ដើមែប ីជរំញុ 
ការ វ ិនយិោគ  គោល នយោបាយ បើក- 
ចំហ ជើងមែឃ   គោល នយោបាយ ជា - 
ចែើន   ទៀត  ពែម ទាងំ   ការ ផ្តល ់ភាពអន-ុ
គែះ ផែសែងៗ ដល់ កែុម  ហ៊ុន និង ការ វិនិ- 
យោគ ទាងំ ឡាយ ដែល រាជរដ្ឋា  ភបិាល 
កម្ពុជា បាន កំពុង ផ្តល់ ជូន »៕LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈ កែមុហ៊នុ រកែសា ទែពែយ- 
សមែបត្ត ិជនំសួ  សែន តែល តែស 
ឯ.ក  (Central Trust Co., 
Ltd) ដែល ជា ការ បណ្ដាក់ ទុន 
រួម គា្នា រវាង វិនិយោគិន ខ្មែរ និង 
ចិន  បាន សម្ពោធ ផលិត ផល 
គមែង បរធន បាល កិច្ចលើ អ-  
ចល ន ទែពែយ នៅ  កម្ពជុា ជា លើក 
ដំបូង កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ។

ក្នុង កម្ម វិធី សម្ពោធ ដែល រៀប - 
ចំ នៅ រាជធានី  ភ្នំពែញ លោក 
Ling Dong នាយក បែតិបត្តិ 
កែុម ហ៊ុន  សែនតែល តែស  
បាន បែកាស នវូ ផលតិ ផល ដ ៏គរួ 
ឱែយ ទកុ ចតិ្ត ជា ស៊ែរ ីចនំនួ ៥រមួមាន 
ហ៊្វណូន  ចែន  ឡា  អង្គរ ខ្មែរ នងិ 

បាយ័ន។  ក្នុង នោះ បរធន បាល 
កិច្ច លើ អចលន ទែពែយ ស៊ែរី  ហ៊្វូ-
ណន  នងិ  ចែនឡា  គជឺា ផលតិ- 
ផល បរធន បាល អចលន ទែពែយ 
ដំបូង គែ  ក្នុង បែទែស កម្ពុជា។

លោក  Dong  បាន ឱែយ ដឹង  ថា ៖   
« ការ វិនិយោគ លើ ទីផែសារ អចល- 
ន ទែពែយ នៅ កម្ពជុា ដែល កពំងុ តែ 
មាន សកា្តា នុ ពល  បាន ធ្វើ ឱែយ 
កែុមហ៊ុន យក វិស័យ អចលន - 
ទែពែយ ធ្វើ ជា គោល  និង ជា ទែពែយ 
សមែបត្តិ ស្នូល របស់ ខ្លួន »។

តណំង កែមុហ៊នុ  ភកី  ឃែភ-ី 
ថល  មែនែមុិន  ឯ.ក ដែល ដែ គូ 
សហការ របស ់កែមុហ៊នុ  សែន-
តែល  តែស បាន លើក ឡើង 
ក្នងុ កម្ម វធិ ីនែះ ថា ៖ «  ខ្ញុ ំសងែឃមឹ ថា  
ផលតិ ផល ទាងំ អស ់របសក់ែមុ-   

ហ៊ុន សែនតែល  តែស  ដែល 
បាន រចនា យា៉ាង យក ចិត្ត ទុក- 
ដក់  នឹង អាច ដំណើរ ការ បាន 
នៅ បែទែស កម្ពជុា  ហើយ  វានងឹ 
នាំ មក នូវ សមិទ្ធ ផល បរធន- 
បាល ដែល កាន ់តែ បែសើរ ឡើង 
ដល់ អតិថិជន» ។

ជា មយួ គា្នា នែះ លោក Dong 
នាយក បែតបិត្ត ិកែមុហ៊នុ  សែន- 
តែល  តែស  ក៏ បាន ចុះហត្ថ- 
លែខា លើ លខិតិ ចណំប ់អារម្ម-
ណ៍ ផលិត ផល  «បរធន បាល- 
កិច្ច  ស៊ែរី ហ្វូណន បរធន បាល 
កចិ្ច លើ អចលន ទែពែយ »  ជាមយួ 
នឹង តំណង វិនិយោគិន ២ រូប 
ផែសែង ទៀតផង ដែរ  ។

លោក នយិាយថា៖ « តាម រយៈ   
ការ ចុះ ហត្ថ លែខានែះ ភាគទីាងំ  

២  ជឿថា  នឹង ជួយ  លើក កម្ពស់ 
សុវត្ថិ   ភាព មូលនិ ធិកែុមហ៊ុន 
របស់ អតិថិជន  និង ចែក រំលែក 
ភាគ លាភ ដែល មាន កំណើន 
ខ្ពស ់ ពែម ទាងំ នា ំមក  នវូកណំើន   
សែដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ការអភវិឌែឍ អចល- 
ន ទែពែយ នៅ  កម្ពុជា  ផង ដែរ »។

នៅ  ក្នងុ ជនំបួ ដច ់ដោយ ឡែក  
ជាមួយ   លោក Dong កាល  ពី 
ថ្ងែ ទី ១៨ ខែ មករា លោក  ស៊ូ  
សុជាតិ  អគ្គ នាយក គណៈ កម្ម-
ការ មូលបតែ កម្ពុជា បាន លើក- 
ឡើង  ថា  លោក សងែឃឹម ថា កែុម- 
ហ៊ុន នឹង តែូវ បាន ទទួល សា្គាល់ 
ជា  សាធារណៈ កាន់ តែ ចែើន 
ហើយ នឹង  ចូល រួម ចំណែក អភិ-
វឌែឍន ៍បរធនបាល កចិ្ច  នៅ កម្ពជុា 
ឱែយ មាន ភាព រីក ចមែើន ខា្លាំង ។

លោក បាន  ថ្លែង ថា ៖ «ជហំាន 
បនា្ទាប់  គណៈ កម្មការ មូលបតែ 
កម្ពុជា នឹង អញ្ជើញ សា្ថាប័ន ហិ- 
រញ្ញវត្ថ ុ មាន អាជា្ញាបណ័្ណ នៅ    កម្ពជុា 
ឱែយ មក ជបួ  នងិ សកិែសា ស្វែងយល ់
ដើមែបី ជំរុញ ឱែយ ការ អភិវឌែឍ បរធន- 
បាល កិច្ច នៅ  បែទែសកម្ពុជា ឱែយ 
មាន លក្ខណៈ  ស្តង់ ដ» ។

 លោក Dong បាន ប្តែជា្ញា ថា 
នងឹ បែកាន ់ជហំរ ជានចិ្ច ជាមយួ 
រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  ក្នុង ការ បែតិ-
បត្ដិ គមែង បរធន បាលកិច្ច ឱែយ 
បាន ល្អ  នងិ ផ្តល ់អត្ថ បែយោជន ៍
ពែញ លែញ ក្នងុ ការ អភវិឌែឍ នងិ 
សា្ថាបនា បរធន បាល  កិច្ច របស់ 
កម្ពុជា ឱែយ កាន់ តែ  បែសើរ  ដើមែបី  
រួម វិភាគ ទាន កាន់ តែ ចែើន ដល់ 
បរធន បាល កិច្ច សែដ្ឋ កិច្ច  និង 

បរធន បាល កិច្ច ក្នុង សង្គម ។ 
ចែបាប់ ស្តីពី បរធន បាលកិច្ច  

តែូវ បាន ពែះ មហា កែសតែ ឡាយ- 
ពែះ ហស្តលែខា ឱែយ បែើ កាល ពី 
ថ្ងែ ទី ២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ចែបាប់ នែះ បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង 
គោលបំណង ដើមែបី គែប់ គែង 
មូល និធិ ហិរញ្ញ បែបទាន ដែល 
ផ្តល ់ដោយ ដែគ ូអភវិឌែឍ ន ៍ក្នងុការ- 
គាំ ទែ ដល់ វិស័យ ធនាគារ  និង 
មីកែូ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ កម្ពុជា។

បរធន បាល កចិ្ច តែវូ បាន   ចែក 
ជា  ៤  បែភែទ  រួមមាន បរធន បាល-  
កិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម  បរធន បាល- 
កិច្ច សាធារ ណៈ   បរធន  បាល- 
កិច្ច  សង្គម  និង បរធន បាលកិច្ច 
បគុ្គល ។  នែះ បើ តាម ចែបាប ់ ស្តពី ី
បរធន បាលកិច្ច៕ LA

លោក ប៉ាន សូរស័កិ្ត(ស្តា)ំ ក្នងុ ពិធី បើក ដំណើរ ការ  កៃមុហុ៊ន Newrest។ សហ ការី

គម្រងបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពជុាអាចនឹងមានការរីកចម្រើនកាន់ត្រលឿន

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដែញថ្លែ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 17,000 17,000 16,820

2 GTI 3,400 3,550 3,550 3,400

3 PAS 13,980 14,000 14,000 13,760

4 PEPC 3,000 3,000 3,040 3,000

5 PPAP 11,700 11,800 11,800 11,600

6 PPSP 1,450 1,490 1,490 1,360

7 PWSA 6,000 6,260 6,260 6,000

កាលបរិច្ឆែទ: ថ្ងែទ២ី១ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 
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ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា នងិ ឥណ្ឌាបាន  
ឯកភាព គ្នា នឹង រៀប ចំ ឱៃយ មាន  ការ- 
តភា្ជាប ់ជើង ហោះហើរ តៃង ់ដើមៃប ី
ជំរុញ សកម្ម ភាព ទៃសចរណ៍ 
និង  កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ លើ 
គៃប់ ផ្នៃក ឱៃយ កាន់ តៃ ជិត ស្និទ្ធ 
បន្ទាប់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ តៃូវ បាន 
បិទ បញ្ចប់ ។

ការ ឯកភាព គ្នា នៃះ បាន ធ្វើ - 
ឡើង ក្នងុ ជនំបួ រវាង លោក  ថោង 
ខនុ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ ទៃស ចរណ ៍
ជាមួយ  លោកសៃី  Devyani 
Uttam Khobragade ឯកអគ្គ-
រដ្ឋ ទតូ ឥណ្ឌា បៃចា ំកម្ពជុា កាល- 
ព ី ថ្ងៃ ទ ី២០ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១ 
នៅ ទីស្ដកីារ កៃសួង ទៃសចរ ណ៍ ។

លោក ថោង ខនុ បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា កម្ពជុា- ឥណ្ឌា មាន ទនំកទ់-ំ 
នង វបៃបធម ៌នងិ សាសនជាមយួ  
គ្នា ជា យូរ  មក ហើយ ហើយ នៅ 
មនុ ពៃល មាន ការ ផ្ទុះ រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បៃជាជន ខ្មៃរ  ក៏ចូល-    
ចិត្ត ទៅ លៃង កមៃសាន្ត នៅ ឥណ្ឌា 
តាម រយៈ ដំណើរ ទៃសចរណ៍ 
បៃប សាសន ផង ដៃរ ហៃតនុៃះ 
ទើប លោក ស្នើ រដា្ឋាភបិាល ឥណ្ឌា  
ឱៃយ រៀបចំ ខៃសៃ ទសៃសន កិច្ច បៃប 
សាសន នៃះ ឡើង វញិ បន្ទាប់ ព ី
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ អាច គៃប់ គៃង 
បាន ទាំង សៃុង ។

លោកសៃ ីDevyani Uttam 
Khobragade បាន និយាយ 
ថា  នៃះ ជា ការងារ អាទភិាព មយួ 
របស់ លោក សៃី  ដោយ  លោក - 
សៃ ីសងៃឃមឹ ថា នងឹ អាចសហការ  
ជាមួយ កៃសួង ទៃសចរណ៍  
កម្ពុជា និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី 
សមៃច  កិច្ច ការ នៃះ ឱៃយ បាន ។ 
លោក សៃ ី  ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុ ំយល ់ពៃម   
និង គំទៃ យា៉ាង ពៃញទំហឹង ចំ-
ពោះ គនំតិ ផ្ដចួ ផ្ដើម នៃះ ពៃះ វា 
នឹង ផ្ដល់ បៃយោជន៍ ចៃើន ដល់ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ សៃប ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន យុវជន ឥណ្ឌា ពិត ជា 
ចូលចិត្ត ខ្លាំង ចំពោះ ដំណើរ ទៃ-
សចរណ៍ បៃប នៃះ »។

បៃធាន សមាគម  មគ្គទុ្ទៃសក-៍ 
ទៃសចរ ណ៍ អង្គរ លោក ខៀវ ធី 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ ទី 
២១ ខៃ មករា ថា វា ជា ការ ល្អ - 
ណស់ បើ កម្ពជុា អាច មាន ជើង- 
ហោះហើរ តៃង ់ជា មយួ បៃទៃស 
ឥណ្ឌា ពៃះ បៃទៃស នៃះ មាន  
បៃជាជន ចៃើន នងិ ជា អ្នក ដៃល 
និយមចូល ចិត្ត មក ទសៃសន នៅ 
តាម បៃសាទ បរុាណ ខ្មៃរ ដៃល 
ជា បៃសាទ មាន ទំនក់ ទំនង 
យា៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធជា មយួ  សាសន 
នៅ បៃទៃស  ឥណ្ឌា ។  លោក បន្ត 
ថា ៖ «ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ ចនំនួ ភ្ញៀវ 
ទៃសចរ ឥណ្ឌា មក បៃសាទ អង្គរ   
វត្ត បាន កើន ឡើង ជា រៀង រាល់ 

ឆ្នាំ(លើកលៃង ឆ្នាំ ២០២០)។ 
កណំើន ភ្ញៀវ ទៃសចរ នងឹ បង្កើត 
ការងារ កាន ់តៃ ចៃើន ដល ់បៃជា- 
ជន ក្នុង តំបន់ »។

ទោះ ជាយា៉ាង ណ លោក ខៀវ 
ធ ីបាន អះអាង ថា ភ្ញៀវ ជន ជាត ិ
ឥណ្ឌា មនិ សវូ ចណំយ ចៃើន ទៃ 
បើ ធៀប នឹង ភ្ញៀវ បរទៃស ដទៃ - 
ទៀត  ហើយ ពកួ គៃ ភាគ ចៃើន ក ៏
ចូល ចិត្ត រអ៊ូរទាំ និង  តៃូវ  ឱៃយ មាន 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ ផង- 
ដៃរ  ។ លោក បៃប ់ ថា៖ « ដោយ- 
សារ សង្គម ឥណ្ឌា មាន ការ បៃង - 
ចៃក វណ្ណៈ  ហៃតុ នៃះ អ្នក ដៃល 

មក ធ្វើ ទៃសចរ ណ៍ភាគ ចៃើន 
បាន ចាត់ ទុក ខ្លួន ដូច  អាទិទៃព 
ដៃល  ទាម ទារ ឱៃយ មាន ការ យក- 
ចិត្ត ទុក  ដាក់ ខ្ពស់ បំផុត »។ 

លោក ចន័្ទ សភុក័ៃ្ត ដៃលធា្លាប ់
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ បៃទៃស ឥណ្ឌា      
ជា  ចៃើន លើក  បាន និយាយ ថា 
ពត័ម៌ាន ព ីការ ភា្ជាប ់ផ្លវូ ហោះ ហើរ 
តៃង ់កម្ពជុា -ឥណ្ឌា បានលៃចឮ  
ជាង ១ ឆ្នាំ មក ហើយ ប៉ុន្តៃ រហូត 
មក ដល់ ពៃល នៃះ  គឺ មិន ទាន់ 
មាន នោះ ទៃ ដៃល អាច មក ពកីារ  
ពនៃយា រពៃល ដោយ សារ វបិត្ត ិកវូដី- 
១៩។ ការ ភា្ជាប់ ឱៃយ មាន ជើង - 

ហោះហើរ តៃង់ នឹង ធ្វើ ឱៃយ ការ ធ្វើ - 
ដំណើរ មាន ភាព ឆប់ រហ័ស 
នងិ ចណំយ តចិ  ។ លោក  បន្ថៃម 
ថា នៅ មុន ពៃល មាន ការ ផ្ទះុ ជំងឺ 
កូវីដ ការ ធ្វើ ដំណើ រ  ពី កម្ពុជា ទៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា អាច ចំណយ 
ពៃល យា៉ាង តិច ៦ម៉ាង ដោយ 
អាសៃយ័  តាម បៃទៃស ដៃល តៃវូ 
ប្តរូ ជើង ហោះ ហើរ ដូច  ជា សងិ្ហបរុ ី 
ថៃ មា៉ាឡៃសុី និង កូរ៉ៃ ជា ដើម ។ 

លោក និយាយ ថា៖ «  បើ មាន 
ការ ហោះហើរ តៃង់ វា មិន  តៃឹម- 
តៃ ចំណៃញ ពៃល និង ថវិកា 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ វា ថៃម ទាំង 

អាចធ្វើ ឱៃយ   កម្ពុជា  ទទួល បាន 
កណំើន ភ្ញៀវ ទៃសចរ ព ីបៃទៃស 
ឥណ្ឌា និង បៃទៃស ជិត ខង 
ឥណ្ឌា ផង ដៃរ »។ 

បច្ចុបៃបន្ន ដោយ សារ បៃទៃស 
ជា ចៃើន បិទ ជើង ហោះ ហើរការ - 
ធ្វើ ដំណើរ ពី កម្ពុជា ទៅ បៃទៃស 
ឥណ្ឌា ភាគ ចៃើន តៃូវ  ឆ្លង កាត់ 
តាម បៃទៃស កូរ៉ៃ ខង តៃបូង ឬ 
មួយ  ទៀត តៃូវ ទៅ សិង្ហបុរី  បន្ត 
ទៅ ទកីៃងុ ឌបូៃ ( បៃទៃស អៃម-ី
រា៉ាត អារា៉ាប់រួម) មុន នឹង ទៅ 
បៃទៃស ឥណ្ឌា។ នៃះ បើ តាម 
លោក សុភ័កៃ្ត។

អ្នក នំ ពាកៃយ រដ្ឋ លៃខធិការ - 
ដា្ឋាន អាកាសចរ សុីវិល លោក 
សុីន ចាន់សិរីវុតា្ថា កន្លង មក 
ធា្លាប់ បាន និយាយ ថា អនុ សៃស-
រណ: យោគ យល ់គ្នា រវាង កម្ពជុា 
និង ឥណ្ឌា សមៃប់ ជើង ហោះ- 
ហើរ  តៃង់ គឺ មាន តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០២ មក ម្លៃ៉ះ។

របាយការណ៍ កៃសួង ទៃស-
ចរណ៍  ឱៃយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈ ពៃល  
១១ ខៃ  ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុាទទលួ   
ភ្ញៀវ ទៃស ចរ បរទៃស ១,២៨ 
លាន នក ់ធា្លាក ់ចុះ ៧៨,២ភាគ-  
រយ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច គ្នា 
ឆ្នា ំ២០១៩។ ដោយ ឡៃក ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ឥណ្ឌា មាន  ១២ ៨៦៩  
នក ់ធា្លាក ់ចុះ ៨០,២ ភាគ រយព ី
ចំនួន ៦៥ ០៧៧ នក់ ៕ LA

ត ពី ទំព័រ ១...បន្ទកុ វិស័យ អភិវឌៃឍ ន៍ 
ការ នំចៃញ នៃ កៃសួង ការ បរទៃស  និង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ហុងគៃ ី លោក Istvan Joo 
នៅ រសៀល ថ្ងៃទី ២១  ខៃ មករា។ 

លោក បានឱៃយ ដងឹ ទៀតថា ភាគ ីទាងំ  
២  បាន ឯកភាព ពងៃីក កិច្ចសហ បៃតិ-
បត្តកិារ លើ វសិយ័ សកា្តាន ុពល សខំន ៗ់  
ដៃល រមួ មាន ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ សៃដ្ឋកចិ្ច   
ទៃសចរណ ៍ អាកាសចរណ ៍សុវីលិ នងិ 
ឧសៃសាហ កម្ម  វិទៃយាសាសៃ្ត  បច្ចៃក វិទៃយា 
និង នវានុវត្តន៍  ជា ដើម ។ 

បៃទៃស ហងុ គៃ ី ធា្លាប ់បាន ផ្តល ់ជនំយួ  
ដល ់បៃទៃសកម្ពជុា ដើមៃបី សា្តារ សៃដ្ឋកចិ្ច 
បៃទៃស ឡើង វិញ  កៃយ ឆ្នាំ ១៩៧៩ 
ដោយ បៃទៃស ទាងំ ២បាន ភា្ជាប ់ទនំក-់ 
ទំនង  ការទូត ឡើងវិញ  ហើយ  ហុង គៃី 
បាន នំយក នូវ ជំនួយ ជាចៃើន បៃភៃទ 
មកជយួ កសាង សន្តភិាព នងិ ស្ថរិភាព 
នយោបាយ កម្ពុជា ដៃល បាន បើកផ្លូវ 
ដល់ ការ អភិវឌៃឍ ។

លោក ធួន  សុីណន អតីត នយក 
បៃចា ំបៃទៃស កម្ពជុា នៃ សា្ថាន ពាណជិ្ជកម្ម 
(Trading House)កម្ពុជា-ហុង គៃី  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា កចិ្ច សហ បៃតបិត្តកិារ  
ទ្វៃភាគី ជាមួយ ហុងគៃី នឹង ជួយ ជំរុញ 

ទំនក់ ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម និង  ការ វិនិ-
យោគ  នៅ ពៃល ខង មុខ ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដងឹថា បៃទៃស ហុងគៃ ី
ដៃល ជា បៃទៃស មហា អណំច ផ្នៃក សកិម្ម  
នឹង  អាច ជួយ  អភិវឌៃឍ លើ វិស័យ កសិកម្ម   
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា ដៃល កំពុង មាន 
សកា្តានុពល ខ្លាំង  ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុងកៃយ នៃះ ។ 

លោក មាន បៃសាសន ៍ថា៖«បៃទៃស  
ហុងគៃី  អាច ចៃក រំលៃក នូវ បទ ពិសោធ  
ក្នងុវសិយ័ កសកិម្ម របស ់ខ្លនួ ដល ់កម្ពជុា   
ពិសៃស ការ អភិវឌៃឍ  សន្តិសុខ និង 
សុវត្ថិភាព ម្ហូប អាហារ នៅ កម្ពុជា »។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា បើ សម្លងឹ មើល 
ទៅ លើ វសិយ័ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ពាណជិ្ជកម្ម   
បៃទៃស ហងុគៃគី ឺជា ចៃក នចំៃញ ដ ៏សខំន ់ 
សមៃប ់ ទនំញិ ព ីបៃទៃស កម្ពជុា ទៅ កាន់  
បៃទៃ ស បណ្តា  ជា សមាជិក សហភាព 
អឺរ៉ុប ទាំង២៨ បៃទៃស ។ 

លោក នយិាយ ថា៖«សមៃប ់ខ្ញុ ំចរន្ត 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា ជាមយួ បៃទៃស ហងុ-
គៃ ី  គជឺា ចណំចុ សខំន ់ក្នងុការ ផ្លាសប់្តរូ 
ទំនិញ គ្នា ទៅ វិញ ទៅមកយា៉ាងសំខន់  
និង ជា ចៃក ទា្វា រដ៏ ធំ សមៃប់កម្ពុជា ក្នុង 
ការ បោះជំហាន ទៅក្នុង ទីផៃសារ អឺរ៉ុប »។ 

លោក បន្តថា៖«រឯី វសិយ័ ទៃសចរណ៍ 

វញិ ខ្ញុជំឿថា តាម រយៈ សហ បៃតបិត្ត ិការ  
រ វាង បៃទៃស ទាងំ ២  វសិយ័ នៃះ  នងឹ មាន  
ភាព បៃសើរ  ឡើង   ដោយ ផ្តើម ចៃញ ពី 
ទំនក់ ទំនង ល្អ  នៃះ »។ 

កាលព ីឆ្នា ំ២០២០  កម្ពជុា បាន ន ំអង្ករ  
ចៃញ ទៅ បៃទៃស ហងុគៃ ី ចនំនួ១ ៨៣៩   
តោន នងិ ថា្នាជំក ់បាន ១១៨ តោន ។ នៃះ 
បើ តាម ទិន្ន ន័យ របស់ កៃសួង កសិកម្ម ។

បៃទៃស កម្ពជុា បាន ចុះកចិ្ច ពៃមពៃៀង  
ស្តីពី សៃវា ដឹកជញ្ជូន តាម ផ្លូវ អាកាស 
ជាមយួ បៃទៃស ហងុ គៃកីាល ព ីថ្ងៃទ៣ី  
ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០   ក្នងុ ដណំើរ ទសៃសន-  
កិច្ច របស់  លោក ភីធើរ សុីចាតូ (Pe-
ter Szijjiarto) រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ការ- 
បរទៃស  និង ពាណិ ជ្ជ កម្ម ហុងគៃី ។ 

នពៃលនោះដៃរ  បៃទៃស ទាំង២ ក៏ 
បាន ចុះ អនសុៃស រណៈ នៃ ការ យោគ យល ់
គ្នា ស្តីពី ការគៃប់គៃង ធនធាន ទឹក រវាង 
កៃសួង ធនធាន ទកឹ នងិ ឧតនុយិម របស់  
កម្ពជុា ជាមយួ នងឹ កៃសងួ មហាផ្ទៃ ហងុគៃ ី
នងិ អនសុៃសរណៈ នៃ ការយោគ យល ់គ្នា 
ស្តីពី កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ លើ វិស័យ 
កសកិម្ម រវាង កៃសងួ កសកិម្ម  រកុា្ខា បៃមាញ ់
នងិ នៃសាទ នៃ កម្ពជុា ជាមយួ នងឹ កៃសងួ  
កសិកម្ម បៃទៃស ហុងគៃី ៕LA

ក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រសកម្ពជុា-ហុងគ្រីផ្តើមចរចា... ក្រមុហុ៊នUnitedAirlinesខាត
៧,១ពាន់លានដុលា្លារក្នងុឆ្នាំ២០២០

បុរី ញូវយ៉កៈ កៃុមហ៊ុន អាកាស Unit-
ed Airlines កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ បាន 
រាយការណ ៍ ថា ខ្លនួ ខត បង ់យា៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  កៃយ កូវីដ ១៩ បាន 
បំផ្លាញ ការ ធ្វើដំណើរ   ប៉ុន្តៃ កៃុមហ៊ុន 
នៃះ មើល ឃើញ ការ ងើប ឡើង វិញ ក្នុង  
ផ្នៃក  នៅឆ្នាំ ២០២១នៃះ។ 

កៃុមហ៊ុន បាន រាយការណ៍ នូវ ការ ខត  - 
បង ់បៃចាឆំ្នា ំចនំនួ ៧,១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
បៃៀប ធៀប  ផលចណំៃញ ចនំនួ ៣ ពាន ់
លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩។ កៃមុហ៊នុ  
អាកាសចរណ៍ ដ៏ធំ របស់ អាមៃរិក បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា ខ្លួន រំពឹង ឆ្នាំ ២០២១  ជា ឆ្នាំ 
ផ្លាស ់ប្តរូ ដោយ អរគណុ ចពំោះ វា៉ាក ់សំាង  
បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណ   ដោយ  ខ្លួន សនៃយា   
រក បៃកច់ណំៃញ ចៃើន ជាង  មនុ កើត មាន  
កូវីដ  តៃឹម ឆ្នាំ ២០២៣។ 

ចណំលូ សមៃប ់ឆ្នា ំមនុ បាន ធា្លាក ់ចុះ  
៦៤,៥ ភាគរយ ដល ់១៥,៤ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ ជា ទិន្នន័យ ដ៏អាកៃក់ ចុង កៃយ   
បន្ទាប់ ពី ការ ធ្វើដំណើរ យឺត ចាប់ ពី ខៃ 
មីន  នៅពៃល  ការរឹតតៃបិត ដោយ វីរុស 

ករូ៉ណូ ដល ់ កមៃតិខ្ពស ់ មនុ ងើប ឡើង- 
វិញ ផ្នៃក ខ្លះ នៅចុង ឆ្នាំ នោះ។ 

 កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ធំៗ របស់ 
អាមៃរិក   បាន ខតបង់ ចៃើន   ក្នុងឆ្នាំ 
២០២០ ហើយដើមៃប ីកាតប់ន្ថយ ចណំយ 
កៃុម ហ៊ុន អាកាសចរណ៍ បាន បញៃឈប់ 
សៃវាកម្ម យន្តហោះ និងកាត់បន្ថយ 
ចនំនួ បគុ្គលកិ ដោយ ក្នងុករណ ីខ្លះ ការ- 
ឈប់ ធ្វើ ឡើង តាមរយៈ ការផ្តល់ អត្ថ- 
បៃយោជន៍ ចូលនិវត្ត ន៍ស្ម័គៃចិត្ត។ 

កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ ទាំងនោះ 
ក៏យក  បំណុល ចៃើន ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ដើមៃបី ចាកចៃញ ពីការ ធា្លាក់ចុះ។ 

លោក Scott Kirby នយក បៃតិ-
បត្តិ នៃ កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន និយាយ ថា 
ការ ឆ្លើយ តប របស ់កៃមុហ៊នុ ចពំោះ  វបិត្ត ិ 
មាន បៃសទិ្ធភាព ក្នងុ ការ ធ្វើ ឱៃយ កៃមុហ៊នុ  
ឈរ ជើង សមៃប ់ការ ដកឹ ជញ្ជនូ រយៈពៃល 
វៃង  ដោយ សនៃយា  ថា កៃមុហ៊នុ នៃះ នងឹ 
ងើប ពី ការ ធា្លាក់ចុះ «បៃសើរជាង ខ្លាំង 
ជាង និងមាន បៃក់ ចំណៃញ ចៃើន 
ជាងមុន»៕  AFP/RR

កម្ពជុា-ឥណ្ឌាឯកភាពនឹងរៀបចំឱ្រយមានជើងហោះហើរត្រង់

លោក ថោង ខុន ជួប ពិភាកេសា ជា មួយ លោកសេ ីDevyani Uttam Khobragade។ រូបថត សហ ការី



វីង និងធនាគារពាណិជ្ជឈីហ្វសហការគា្នាដើម្ីបផ្តល់
ភាពងាយស្រលួក្នងុការទូទាត់ប្រក់កម្ចីដល់ប្រជាជនកម្ពជុា

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១www.postkhmer.com១០

 វិស័យធនាគារwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

ធនាគារ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត ដៃល ផ្តល់ សៃវា ធនាគារ 
ចល័ត ឈានមុខ គៃ នៅ កម្ពុជា និង 
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
ម . ក ដៃល បាន បង្កើតឡើង ដោយ 
លោក Chau Chung Kai Peter 
ដៃលជា សហគៃនិ ជោគជ័យ ម្នាក់ នៅ 
ទីកៃុង ហុងកុង និង ជា ស្ថាបនិក 
CHIEF GROUP ដៃលជា កៃមុហុ៊ន 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដ៏ លៃបី មួយ មន អាយុកាល 
ជាង ៤១ ឆ្នាំ ជាមួយនឹង អាជីវកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ ុយ៉ាង សមៃបូរបៃប  បានបៃ-
កាស ភាពជា ដៃគូ ថ្ម ីមួយ កាលពី ថ្ងៃទី 
២១ ខៃមករា ដៃល នឹង អនុញ្ញាតឱៃយ 
អតិថិជន អាច សង បៃក់កម្ច ីតាមរយៈ 
ភា្នាក់ងារ វី ង ឬ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វ ូន វី ង ។ 

 ភាពជា ដៃគូ នៃះ ផ្តល់ សៃរីភាព ដល់ 
អតិថិជន របស់ ធនាគារពាណិជ្ជ-       
ឈី ហ្វ មិន ថា នៅ តំបន់ ដាច់សៃយល 
បៃទៃស កម្ពុជា ក៏ដោយ អាច សង 
បៃក់កម្ច ីតាមរយៈ ភា្នាក់ងារ វី ង បៃកប-
ដោយ ភាពងាយសៃលួ រហ័ស  និង 
មន សុវត្ថភិាព ។ អតិថិជន ក៏ អាច សង 
បៃក់កម្ច ីតាមរយៈ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វ ូន វី ង 
ដ៏ មន ភាព ច្នៃបៃឌិត ដោយ គៃន់តៃ 
ចុច ២ ឬ ៣ដង លើ ទូរស័ព្ទដៃ របស់ 
ពួកគាត់ តៃបុ៉ណ្ណោះ ។  លើសពីនៃះ 
ផងដៃរ អតិថិជន របស់ ធនា គារ 
ពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ  ក៏ អាច ផ្ទៃរបៃក់ បាន 
យ៉ាង ងាយសៃួល តាមរយៈ បៃព័ន្ធ 
បាគង ទៅ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសីុ ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ វី ង ផងដៃរ ។ 

 លោក ម៉ា នូ  រា៉ា ចាន់  អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង បានមន បៃ-   
ស ស ន៍ ថា ៖« ខ្ញុ ំរីករាយ ណាស់ ដៃល 
បាន ចូលរួម ជាមួយ ធនាគារពាណិជ្ជ 
ឈី ហ្វ បន្ត បៃសកកម្ម របស់ យើង 
ក្នងុការ ផ្តល់ជូន អតិថិជន នូវ ដំណះ- 
សៃយ ដ៏ ងាយសៃួល ។  នៃះ គឺជា 

ពៃតឹ្តកិារណ៍ សំខាន់ ដៃល ឆ្លះុបញ្ចាងំ  
ពី ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ យើង ក្នុង ការ-
កៃលម្អ សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីថល 
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ កមៃតិជីវភាព រស់-
នៅក្នងុ សហគមន៍ របស់ យើង ។ »

 វី ង ដៃលជា ធនាគារ ឯកទៃស ក្នងុការ 
ទូទាត់ បាន ខិតខំ បៃងឹបៃង អស់ រយៈ- 
ពៃល ជាង ១២ ឆ្នាំ មកហើយ ដើមៃបី 
សមៃច គោលដៅ ក្នុងការ ផ្តល់ជូន 
បៃជាជន កម្ពជុា គៃប់រូប នូវ ការទទួល-
បាន សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ ចល័ត បៃកប-
ដោយ សុវត្ថភិាព រហ័ស ដៃល តៃវូបាន 
បង្កើតឡើង ក្នងុ គោលបំណង លើក- 
កម្ពស់ ជីវភាព បៃចំាថ្ងៃ របស់ បៃជាជន ។ 

 ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ វី ង ក្នងុ ការផ្តល់ 
សិទិ្ធ អំណាច ផ្នៃក បរិ យ ប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដល់ បៃជាជន កម្ពជុា បានធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃ 
អាចមន បណា្តាញ ភា្នាក់ងារ វី ង កាន់តៃ 
រឹងមំ និង ការអភិវឌៃឍ កាន់តៃ បៃសើរ  
នៃ កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វ ូន វី ង ។ 

 ចំណុច សំខាន់ នៃ ភាពជា ដៃគូ រវាង 
ធនាគារ ឯកទៃស វី ង និង ធនាគារ 
ពាណិជ្ជ  ឈី ហ្វ គឺជា ការចៃករំលៃក   
ច ក្ខ ុវិស័យ រួមគា្នា មួយ ក្នងុការ បៃើបៃស់ 
សមត្ថភាព ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ ពួកគៃ 
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ កមៃតិជីវភាព បៃជា-

ជន កម្ពជុា នៅ ទូទំាងបៃទៃស ។ 
 លោក បណ្ឌតិ  សឿង  មូ៉ រា៉ា រិ ទ្ធ  បៃធាន 

នាយក បៃតិបត្តិ ធនាគារពាណិជ្ជ -   
ឈី ហ្វ  បាន មនបៃសសន៍ថា ៖         
« ភាពជា ដៃគូ នៃះ ឆ្លះុបញ្ចាងំ ពី ការ-
ប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ ធនា គារ ពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ 
ក្នងុការ ធ្វើឱៃយ ផលិតផល របស់ យើង 
បៃសើរ ឡើង ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង 
តមៃូវការ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ អតិថិជន 
ដៃល កំពុង កើនឡើង ដូច្នៃះ អតិថិជន 
អាច ផ្តោត លើ កំណើន អាជីវកម្ម របស់ 
ពួកគៃ។ អតិថិជន របស់ ធនា គារ 
ពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ នឹង រីករាយ នូវ ជមៃើស 
ថ្ម ីដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ ពួកគៃ បង់បៃក់ 
កម្ចី របស់ ពួកគៃ ដោយ មិនចំាបាច់ 
ទៅដល់ ការិយល័យ របស់ ធនាគា រ 
ពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ  នោះទ»េ ។ 

 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
ម . ក បាន សម្លងឹ ឃើញ ពី ការរីកចមៃើន 

ជា បន្តបនា្ទាប់ នៅក្នងុ ពៃះរាជាណាចកៃ 
កម្ពុជា  ចាប់តំាងពី បានចាប់ផ្តើម 
បៃតិបត្តកិារ កាលពី ខៃធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០១៣ 
ដោយមន ដើមទុន ដំបូង តៃមឹតៃ១០ 
លាន ដុលា្លារ បុ៉ណ្ណោះ  ខណៈដៃល 
បច្ចបុៃបន្ន មនទៃពៃយ សកម្ម សរុប មន 
ចំនួន ជាង១                          ៤៣ លាន ដុលា្លារ  គិត តៃមឹ 
ថ្ងៃទី ១៩ ខៃមករា  ឆ្នា ំ២០២១ និង 
មនបុគ្គលិក សរុប ជាង ១៤០ នាក់ ។ 
លោក បណ្ឌតិ សឿង  មូ៉ រា៉ា រិ ទ្ធ ចាត់ទុក 
អតិថិជន ជា ដៃគូ យូរអង្វៃង ដៃល 
អាចធ្វើឱៃយ ធនាគារ យើងនៅតៃ បន្ត 
រីកចមៃើន ទៅមុខ ជា លំដាប់ ។ 

 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈី ហ្វ ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
ម . ក  បៃើបៃស់ គំរូ អាជីវកម្ម ធ្វើជា មូល- 
ដា្ឋា ននីយកម្ម និង អភិវឌៃឍន៍ ដៃល ស័ក្ត-ិ
សម បំផុត ទៅនឹង តមៃវូការ ជាក់ស្តៃង 
រប ស់ អតិថិជន នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ។ 
យើង មិន តៃមឹតៃ ធ្វើការ យ៉ាងសកម្ម 

ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង ថៃមទៀត នូវ 
ផលិតផល ដៃលមន សៃប់ របស់ 
យើង បុ៉ណ្ណោះ ទៃ  ពៃមទំាង ណៃនំា 
ផលិតផល  និង សៃវាកម្ម ថ្មីៗ  ដើមៃបី 
បំពៃញ តាម តមៃវូការ របស់ អតិថិជន 
ដៃល កំពុង កើន ឡើងជា លំដាប់ ។ 

CHIEF GROUP តៃវូបាន បង្កើត-
ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៧៩ នៅ ទីកៃុង 
ហុងកុង  ដៃល បាន ពងៃកី សកា្តោនុពល 
រ បស់ ខ្លួន ពី១ថ្ងៃ ទៅ១ថ្ងៃ ដោយ 
បៃកាន់ខា្ជាប់ នូវ ជំនឿ នៃ ការអនុវត្ត 
កៃមសីលធម៌  និង ការវិនិយោគ ដោយ 
ភាព បៃយ័ត្នបៃយៃង ។ យើង បាន 
បន្តដំណើរ ទៅមុខ ដោយ បៃកាន់ខា្ជាប់ 
នូវ ចក្ខុវិស័យ បៃសកកម្ម គោលដៅ  
និង ទសៃសនវិស័យ របស់ យើង  និង ផ្តល់ 
សៃវា ដល់ អតិថិជន រប ស់ យើង ឱៃយ 
កាន់តៃ បៃសើរឡើង ជាង មុន ដើមៃបី 
ទទួលបាន លទ្ធផល ល្អ ។ 

ជោគជ័យ របស់ យើង តៃវូបាន គៃ 
សន្ម តថា  ជា ស្មារតី កៃមុ ខា្លាងំ ជាមួយ 
នឹង ចក្ខវិុស័យ និង គោលនយោបាយ 
ចៃបាស់លាស់ ។ 

 យើង សូម ណៃនំា ឱៃយ លោកអ្នក 
ចូលទៅ កាន់ គៃហទំព័រ របស់ យើង 
www.chiefbank.com.kh         
និង ទាញយក កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ចល័ត 
(CHIEF Mobile App) ឬ មកកាន់ 
សខា ណាមួយ របស់ ធនាគារពាណិជ្ជ 
ឈី ហ្វ អតិថិជន នឹង ទទួលបាន នូវ 
សៃវាកម្ម ដ៏ ល្អ ពី បុគ្គលិក ដៃល រង់ចំា 
ផ្តល់ សៃវា ជូន លោកអ្នក ។  

លោក ម៉ានូ រ៉ាចាន់ (រូបឆ្វេង) និងលោកបណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍។  
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 ឥឡូវនៃះ អតិថិជន របស់ ធនាគា រ  ឈី ហ្វ អាច សង បៃក់កម្ចី 
របស់ ពួកគៃ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ អៃកូ ហិរញ្ញវត្ថ ុរបស់ វី ង ។ 
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សៅ    សម្ភស្ស  

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្នយោបាយ
ជនជាតិអាម្រិកដ្លមាន
មលូដ្ឋាននៅរដ្ឋមា៉ាសាឈសូត្
តូ្វបានគ្ចោទប្កាន់ថាធ្វើការ
ជាសមា្ងាត់ឱ្យរដ្ឋាភិបាលអីុរ៉ង់
ខណៈបគុ្គលន្ះប៉នុបង៉បញ្ជុះ-
បញ្ចលូមន្្តីសហរដ្ឋអាម្រិកទាក់-
ទិននឹងគោលនយោបាយនុយ-
ក្ល្អ៊្រ។ន្ះបើតាមការឱ្យដឹង
ពីអាជា្ញាធរថា្នាក់ជាតិរបស់សហ-
រដ្ឋអាម្រិកកាលពីថ្ង្អង្គារ។
ទភី្នាក់ងរFBIបានចាប់ខ្លនួ

លោកKaveh Lotfolah
Afrasiabiនៅឯផ្ទះរបស់គាត់
នៅទីក្ុងWatertownក្នុង
រដ្ឋមា៉ាសាឈូស្តកាលពីថ្ង្
ចន្ទ។លោកត្ូវបានតុលាការ
រដ្ឋញូវយ៉កចោទប្កាន់ពីបទ
ធ្វើសកម្មភពនិងឃុបឃិតធ្វើ
សកម្មភពធ្វើជាទីភ្នាក់ងរ
ដ្លមិនបានចុះបញ្ជីឱ្យអុីរ៉ង់។
អាជា្ញាធរ បាននិយាយថា

លោកAfrasiabiជាពលរដ្ឋ
អុីរ៉ង់ និងជាពលរដ្ឋអចិន្្តយ៍
សប្ចប្ាប់របស់សហរដ្ឋអាម-្
រកិហើយធ្វើការកម្ការឧប-
ត្ថម្ភដោយអ្នកការទូតអុីរ៉ង់និង
ត្ូវបានចាត់ឱ្យទៅធ្វើប្សក-
កម្មអចិន្្តយ៍ឱ្យសាធារណរដ្ឋ
អ៊ិសា្លាមអុីរ៉ង់នៅអង្គការសហ-

ប្ជាជាតិប្ចាំទីក្ុងញូវយ៉ក
ចាប់តំាងពីឆ្នាំ២០០៧មកម្៉្លះ។
ក្មុមន្្តីបានបន្តថាជារឿយៗ
លោកត្ងបង្ហាញខ្លនួលើកញ្ចក់
ទូរទស្សន៍សរស្រអត្ថបទ និង
បញ្ចុះបញ្ចូលមន្្តីអាម្រិក
ដើមប្ីគាំទ្របៀបវារៈរបស់រដ្ឋា-
ភិបាលអុីរ៉ង់ទៀតផង។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថាក្សួង

យុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាម្រិកបាន
បើកបណ្តងឹចោទបក្ាន់លោក
Afrasiabiទាក់ទិននឹងសកម្មភព
ឃុបឃិតធ្វើជាភ្នាក់ងរបរទ្ស
ដល្មនិបានចុះបញ្ជីជាផ្លវូការ
ជាមួយអីុរ៉ង់ដោយរំលោភច្បាប់ចុះ-
ឈ្មោះភ្នាក់ងរបរទ្ស(FARA)។
FARAគឺជាលក្ខន្តកិៈមយួន្

ការបង្ហាញជាសាធារណៈមួយ
ដ្លបានបង្កើតឡើងដើម្បី
លើកកម្ពស់តមា្លាភពនៅក្នុង
វិស័យនយោបាយបព្័ន្ធផ្សព្វ-
ផ្សាយនិងសណ្តាប់ធា្នាប់សាធា-
រណៈរបស់សហរដ្ឋអាម្រិកក្នងុ
ចំណោមប្ទ្សដទ្ទៀតទាក់-
ទិនទៅនឹងឥទ្ធិពលបរទ្ស។
ក្នុងឆ្នាំ២០០៩លោកAfra-

siabiបានជយួសមាជកិសភ
ដ្លមិនសា្គាល់អត្តសញ្ញាណ
មា្នាក់ធ្វើសច្ក្តីពង្ស្ដីអពំីកចិ្ច-
ចរចានុយក្ល្អ៊្ររបស់សហរដ្ឋ
អាម្រិកនិងអីុរ៉ង់ទៅឱ្យប្ធានា-
ធបិតីលោកBarackObama។

យា៉ាងណមញិលោកមនិដល្
បានប្ប់ជាសាធារណៈថា
លោកធ្វើការឱ្យអុីរ៉ង់ទ្។
បនា្ទាប់ពកីារវាយបហ្ារតាម

អាកាសរបស់យោធាអាម្រិក
នៅខ្មករាឆ្នាំ២០២០ដ្ល
បានសមា្លាប់ឧត្តមស្នីយ៍
លោកQassemSoleimani
ដល្ជាបម្ខុកងកមា្លាងំQuds
របស់អុីរ៉ង់លោក Afrasiabi
បានប្ប់រដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស
អុីរ៉ង់ និងតំណងអចិន្្តយ៍
របស់អង្គការសហប្ជាជាតិ
ថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបអុីរ៉ង់
គួរត្ «បញ្ឈប់រាល់ការតួ្ត-
ពិនិត្យនិងបញ្ចប់រាល់ព័ត៌មាន
ទាក់ទិននឹងសកម្មភពនុយ -
ក្ល្អ៊្រអុីរ៉ង់ដ្លកំពុងត្រង់ចាំ
ការថ្កោលទោស(ពីក្មុប្កឹស្ា

សន្តិសុខអង្គការសហប្ជា-
ជាតិ) ពីបទឧក្ិដ្ឋខុសច្បាប់
ដ្លជាច្បាប់របស់អាម្រិក»។
យោងទៅតាមឯកសាររបស់

តុលាការលោកAfrasiabiបាន
សរស្រថាការធ្វើដូចន្ះវាជា
វិធីដ្ល«បំបាក់ទឹកចិត្តសតូ្វ»
និង«ធ្វើឱ្យលោកDonaldTrump
ចុះខ្សាយប៉ុន្ត្ពង្ឹងសមត្ថ-
ភពគូប្ជ្ងគាត់វិញ»។
ជំនួយការអគ្គព្ះរាជអាជា្ញា

លោកJohnDemersបាន
និយាយថាលោកAfrasiabi
បានបង្ហាញខ្លួនឱ្យសភអ្នក-
សារពត័ម៌ាននងិសាធារណជន
អាមរ្កិថាជាអ្នកជំនាញអពយ្ា-
កឹ្ត និងគោលដៅ១រូបទាក់-
ទិននឹងប្ទ្សអុីរ៉ង់។
លោកWilliamSweeney

ជំនួយការនាយកទទួលបន្ទុក
ការយិាលយ័នៅញវូយក៉របស់
ភ្នាកង់រFBIបាននយិាយនៅ
ក្នងុស្ចក្តីថ្លង្ការណ៍មួយថា៖
«លោក Afrasiabi មិនដ្ល
ប្ប់សមាជិកសភអ្នកសារ-
ព័ត៌មានឬអ្នកផ្ស្ងទៀត ថា
តនួាទីរបស់លោកមានឥទ្ធពិល
ទៅលើប្ទ្សរបស់យើង ឬ
ថាខ្លនួគាត់ទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិ-
បាលអីុរ៉ង់ក្នងុការចាក់ពណ៌វិជ្ជ-
មានពីប្ទ្សន្ះឡើយ»។
លោកAlireza Jafarza-

dehនាយករងការិយាល័យ
យុទ្ធសាស្្តហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សវ្ជវ្ជាតិNCRIនៅទកី្ងុ
វា៉ាសីុនតោនបានប្ប់អ្នកតួ្ត-
ពនិតិយ្នៅទកី្ងុវា៉ាសុនីតោនថា
«វាជាសកម្មភពគរួត្ធ្វើប៉នុ្ត្
ហួសព្លយូរព្ក»។
លោក Jafarzadeh បាន

និយាយថា៖«ជាអកុសលក្នុង
រយៈពល្៣ទសវតស្រ៍របបអុរីង៉់
បានបើកដំណើរការបណ្តាញ
ភ្នាកង់រនងិបត្បិត្តកិរជាច្ើន
ដ្លភគច្ើនជាជនជាតិ
អាម្រកិនងិរលំោភចប្ាប់អាមរ្កិ
ច្បាស់ណស់។និទណ្ឌភព
ដ្លរដ្ឋាភិបាលក្ុងត្អ្រ៉ង់
ក្នុងការដក់ប្សិតរបស់ខ្លួន
នៅសហរដ្ឋអាម្រិកបានធ្វើឱ្យ
ពួកគ្មានការរីកចម្ើន»៕

សុខ  ស្ីលុច

កាលពីថ្ង្ពុធទី២០មករា
ប្ទ្សអ្ហ្សុីបនិងកាតា
បានផ្ញើស្ចក្តីសម្ចជាផ្លូវ-
ការចំពោះកាបន្តទំនាក់-
ទំនងការទូត។ បណ្តាប្ទ្ស
នៅអារា៉ាប់ដឹកនាំដោយអារា៉ាប់-
រួមឬUAEធា្លាប់មិនមាន
ទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយ
កាតារួមទាំងការចោទប្កាន់
ថារដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្ក្ុម-
សកម្មប្យុទ្ធក្នុងតំបន់។
រដ្ឋមន្ត្ីការបរទស្អារា៉ាប់រួម

បាននយិាយថាលោករពំងឹនងឹ
បើកសា្ថានទូតរបស់អារា៉ាប់រួម
នៅកាតាឡើងវញិហើយទំនាក់-
ទំនងការទូតរវាងភគីទាំង២

នឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញនាព្ល
ឆប់ៗន្ះ។អារា៉ាប់រួមនឹងបើក
ច្កច្ញ-ចូលទៅកាតាប៉ុន្ត្
ការសា្តារទំនាក់ទំនងការទូត
ឡើងវិញនឹងត្ូវការព្លវ្លា។
ក្ុមមន្ត្ីអ្ហ្សុីប បានឯក-

ភពលើកិច្ចសហប្តិបត្តិការ
ស្ដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចប្ជុំជាបន្ត-
បនា្ទាប់លើបញ្ហាមួយចំនួន
ដូចជាលីប៊ីនិងកុ្មMuslim
Brotherhood។
ការសម្ចចិត្តសា្តារទំនាក់-

ទំនងភគីទាំង២ឡើងវិញ
ដោយសារត្មានកិច្ចព្ម-
ព្ៀងAl-Ulaដ្លត្ូវបានចុះ-
ហត្ថលខ្ានៅឯកចិ្ចបជ្ុំកពំលូ
ក្ុមប្ឹក្សាសហប្តិបត្តិការ
ឈូងសមុទ្លើកទី៤១នៅ

អារា៉ាប់រួម។កិច្ចព្មព្ៀងន្ះ
បានបញ្ចប់ការធ្វើពហិការ
បឆ្ងំនងឹកាតាដោយកងពល
អារា៉ាប់អ្ហ្សុីបអារា៉ាប់រួមនិង
បារ៉្ន។
ទំនាក់ទំនងក្នុងចំណោម

ប្ជាជាតិអារា៉ាប់បានរំជើប-
រំជួលក្នុងឆ្នាំ២០១៧នៅព្ល
ដ្លអារា៉ាបី៊សាអ៊ូឌីតនិងសម្ពន័្ធ-
មតិ្តដចូជាអារា៉ាបរ់មួបារ៉ន្នងិ
អហ្ស្ុបីបានហាមឃាត់ទនំាក-់
ទំនងការទូតពាណិជ្ជកម្ម និង
ការធ្វើដំណើរទៅកាតា។
បណ្តាបទ្ស្ទាងំនោះបាន

ចោទប្កាន់កាតាថា បានគំាទ្
ដល់អពំើភរ្វកម្មនងិស្នទិ្ធសា្នាល
ជាមួយអុីរ៉ង់ ហើយកាលពីឆ្នាំ
២០១៧បណ្តាបទ្ស្កដ៏ចូ-

ជាអារា៉ាប់រួមបានចោទប្កាន់
ថាកាតាបានរំលោភលើកិច្ច-
ព្មព្ៀងឆ្នាំ២០១៤ជាមួយ
សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាសហ-
បត្បិត្តិការឈងូសមទុ្(GCC)
ដ្លមានប្ទ្សកាតាជាសមា-
ជិក។អ្ហ្សុីប និងអារា៉ាប់រួម
(UAE)ក៏មានទនំាស់ជាមយួ
ប្ទ្សកាតា និងតួកគីដ្ល
ទាក់ទងនឹងប្ទ្សលីប៊ីផង-
ដ្រដ្លរដ្ឋាភិបាលគាំទ្ភគី
បឆ្ងំនៅក្នងុសង្គម្សុវីលិ។
កាតាក៏បានទទួលសា្គាល់ថា

ខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយដល់ក្ុម
អ៊ិសា្លាមមួយចំនួនប៉ុន្ត្បាន
បដិស្ធទំនាក់ទំនងជាមួយ
ក្ុមសកម្មប្យុទ្ធដ្លមាន
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអ៊សិា្លាម

អុរីា៉ាក។់កាតាបានអះអាងផង-
ដរ្ថាខ្លនួបានជយួដល់សហ-
រដ្ឋអាម្រិកក្នុងសង្គ្មប្ឆំង
ភរ្វកម្មនងិអន្តរាគមន៍យោធា
ដ្លកំពុងបន្តប្ឆំងនឹងរដ្ឋ
អ៊ិសា្លាមអុីរា៉ាក់។
អ្ហ្សុីប បានជំរុញឱ្យកាតា

កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយ
ក្មុMuslimBrotherhood
ដ្លត្ូវបានគ្អះអាងថាជា
ប្ភពដើមន្ភ្រវកម្មអ៊ិសា្លាម។
កាលពីឆ្នាំ២០១៧ អារា៉ាប់-

រួមមិនទទួលនាវាកាតាដ្ល
គ្ប់គ្ងដោយក្ុមហ៊ុនឬ
បុគ្គលកាតាឡើយ។ អារា៉ាប៊ី-
សាអូ៊ឌីតបានបិទព្ំដ្នជា-
មួយប្ទ្សកាតា រួមទាំង
បានដក់កម្ិតដ្នអាកាស
របស់ខ្លួនទៅជើងហោះហើរ
កាតាផងដ្រ។ដូច្នះ្ជើងហោះ-

ហើររបស់កាតាទៅកាន់ទ្វីប
អា្រហ្វិក និងអឺរ៉ុបត្ូវហោះ
តាមរយៈដ្នអាកាសអុីរ៉ង់។
បន្ថ្មពីការរឹតបន្តឹងទាំងនោះ
អារា៉ាប់រួមក៏បានហាមធនា-
គារកណ្តាលរបស់ខ្លួនមិនឱ្យ
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាតា
ផងដ្រ។
ក្សួងការបរទ្សកាតា

បានរិះគន់ការហាមឃាត់ន្ះ
ដោយលើកហ្តុផលថាសកម្ម-
ភពប្បន្ះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់
ដល់អធិបត្យ្យភពរបស់
ប្ទ្សកាតា។កាតាបាន
បដិស្ធការអះអាងរបស់
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតីដល្ថាកាតា
បានគាំទ្អុីរ៉ង់ដោយលើក
ឡើងថា ប្ទ្សកាតាគឺជា
អ្នកផ្តល់មូលនិធិប្ឆំងនឹង
អុីរ៉ង់៕

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្នយោបាយអាម្រិកម្នាក់ត្ូវ
បានគ្សង្ស័យថាធ្វើការជាសម្ងត់ឱ្យអុីរ៉ង់

អ្ហ្សី៊បនិងកាតាយល់ព្មទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញ
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ព័ត៌មនខ្លីៗ
ចិនសាងសង់ជំរំចតា្តាឡីស័ក
សម្ប់មនុស្ស៤០០០នាក់ខណៈ
ករណីកូវីដ១៩នៅត្បន្តកើន
ប្ទ្សចិនកំពុងប្ញាប់-

ប្ញាល់សាងសង់ជំរំចតា្តាឡី-
ស័កដ៏ធំមួយ ដ្លអាចផ្ទកុ
មនុស្សរហូតដល់៤០០០នាក់
ខណៈការរីករាលដលកូវីដ១៩
កើតឡើងម្ដងទៀតកាលពីដើម-
ខ្មករាន្ះនៅតំបន់ជំុវិញរដ្ឋ-
ធានីប្៉កំាង។
ជំរំចតា្តាឡីស័កន្ះមានទី-

តំាងនៅជាយកុ្ងShijiazhu-
angទីរួមខ្ត្តHebeiខាងត្បូង
កុ្ងប្៉កំាង ដ្លជាចំណុច
កណ្តាលន្ការរីករាលដលថ្មី
ន្ះ។ការកើនឡើងនូវករណី
ភ្លាមៗ បានធ្វើឱ្យមន្ត្ីមានការ-
ពួ្យបារម្ភនៅមុនថ្ង្បុណ្យចូល-
ឆ្នាំថ្មីដ្លជាពិធីបុណ្យប្ចំាឆ្នាំ
ដ៏សំខាន់បំផុតដ្លក្នងុអំឡុង
ព្លនោះមនុស្សរាប់រយលាន
នាក់តូ្វបានគ្រំពឹងថានឹងធ្វើ-
ដំណើរទៅ សួរសុខទុក្ខកុ្ម-
គួ្សារ៕សុខ វ្ងឈាង

Twitterផ្អាកដំណើរការគណ-
នីប្ព័ន្ធសង្គមរបស់សា្ថានទូត
ចិននៅអាម្រិកជំុវិញសារ
ទាក់ទងស្ត្ីជនជាតិUighur
កុ្មហុ៊នTwitterបានផ្អាក

ដំណើរការគណនីរបស់សា្ថានទូត
ចិនប្ចំាសហរដ្ឋអាម្រិក ជំុ-
វិញសារមួយដ្លការពារ
គោលនយោបាយរដ្ឋចិនចំ-
ពោះជនជាតិUighurនៅ
ខ្ត្តXinjiangដោយលើក-
ឡើងថាសារនោះបានរំលោភ
បទបញ្ជាផ្ទក្្នងុរបស់កុ្ម-
ហុ៊ន៕សុខ វ្ងឈាង
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តពទីពំរ័១...ជា បៃធានាធបិ- 
តី  ទី ៤៦ និង អនុ បៃធានាធិបតី  
ទី៤៩ របស់ សហរដ្ឋអា មៃរិក។

ពិធី ចូល កាន់ តំណៃង លោក  
Biden នៅ វិមាន កាពីតូល ធ្វើ 
ឡើង  កៃម ការ ការពារ របស់ 
ទាហាន ឆ្មាំ បៃទៃស បៃមាណ  
២៥ ០០០នាក់  ដៃល បាន ដាក់ - 
ពងៃយ  បនា្ទាប់ ពី កៃុម អ្នក គាំ- 
ទៃ របស់ អតីត បៃធានាធិបតី  
Donald Trump ធ្វើ កុបកម្ម 
វាយ សមៃុក ចូល អគារ សភា 
នៃះ  កាល ពី ២សបា្ដាហ៍ មុន  
ដៃលបណ្ដាលឱៃយ មនសុៃស ៥ នាក ់
ស្លាប់  នងិ ពនៃយារ ពៃល ការ បញ្ជាក ់ 
លទ្ធផល បោះឆ្នាត បៃធានា-
ធិបតីជាផ្លូវការ ។

លោក  Biden បាន ធ្វើ ពាកៃយ- 
សមៃបថ ចូល កាន់ តំណៃង ចំពោះ - 
មុខ បៃធាន តុលាការ កំពូល អា- 
មៃរកិ លោក  John Roberts ។ 
ក្នងុ ការ ថ្លៃង សនុ្ទរកថា  បនា្ទាប ់ព ី
កា រសៃបថ  លោក បាន អំពាវ នាវ 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ អាមៃរិក មាន ស្មារតី 
រឹង មាំ ផៃសះផៃសាការ បំបៃក បំបាក់  
និង សនៃយា ថា  លោក នឹង ខំ បៃឹង 
ធ្វើ ការ ជូន អ្នក មិន គាំទៃ លោក 
និង   ចាត់ទុក ពួកគៃ ដូចជា អ្នក- 
គំាទៃ លោកដៃរ ។ លោក  Biden 
បៃកាស ថា ៖«លទ្ធ ិបៃជាធិប - 
តៃយៃយ បាន ទទួល ជ័យជម្នះ »។

លោក បាន នយិាយ ថា ៖ «នៅ 
ទី សកា្ការៈ នៃះ  ដៃល កាល ពី 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ មុន អំពើ ហិងៃសា  បាន 
ពៃយាយាម រុះរើ គៃឹះស្ថាន នៃ វមិាន 
កាពីតូល  យើង រួមគា្នា ជា បៃជា- 
ជាត ិតៃ មយួ កៃម ពៃះ  មនិ អាច 
បបំៃក បាន  ដើមៃប ីអនវុត្ត ការ ផ្ទៃរ 
អណំច ដោយ សន្តវិធិ ីដចូ ដៃល 
យើង ធា្លាប់ ធ្វើ អស់ រយៈ ពៃល 

ជាង ២សតវតៃស រ៍មក ហើយ » ។
លោក Biden បាន ឡើង 

កាន ់ អណំច ជា ផ្លវូ ការ នៅ ម៉ោង 
១២ថ្ងៃ តៃង់ និង ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ- 
ការ  ភា្លាម ៗ  ដោយ បៃឈម មុខ 
នឹង វិបត្តិ កូវើដ១៩ ដៃល បាន 
សមា្លាប់ បៃជាជន អាមៃរិក ជាង  
៤០០  ០០០នាក ់ នងិ ប៉ះពាល ់
យា៉ោង ធ្ងន ់ធ្ងរដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច របស ់
បៃទៃស ។

អ្នក នំា ពាកៃយ សៃតវិមាន លោក- 
សៃី  Jen Psaki បាន និយាយ 
ថា    លោក  Biden បាន ចុះ- 
ហត្ថលៃខា លើ បទ បញ្ជា ចំនួន  
១៥ ដើមៃបី សមៃច គោលដៅ 
គោល នយោបាយ របស់ លោក  
និង ផ្លាស់ ប្ដូរ គោល នយោបាយ 
មយួ ចនំនួ ដៃល សល ់ព ីរដ្ឋបាល  
Trump។

ពី ដំបូង មន្តៃី សៃតវិមាន  បាន 
បៃប់ អ្នក សរព័ត៌មាន ថា  នឹង 
មាន ចុះហត្ថលៃខា បទ បញ្ជា 
ចំនួន១៧ ផ្ដាត លើ ការ ដោះ- 
សៃយ វិបត្តិ កូវើដ១៩ បញ្ហា 
សៃដ្ឋកិច្ច បញ្ហា រើសអើង ពូជ- 
សសន ៍នងិ បញ្ហា ការ បៃបៃលួ 
អាកាស ធាតុ ។

បទ បញ្ជា លោក  Biden រួម- 
មាន កា របញ្ជា ឱៃយ ពាក់ មា៉ោស់ នៅ 
ក្នងុ ដៃន ដី រដ្ឋ ការ  ចូល រួម កិច្ចពៃម- 
ពៃៀង អាកាសធាតុ កៃុង បា៉ោរើស  
ការ ដក បមៃម មនិ ឱៃយ ធ្វើ ដណំើរ 
មក ពី បៃទៃស មូស្លីម មួយ ចំនួន 
របស់ លោក Trump បញៃឈប់ 
ការ  ផ្ដល់ ថវិកា  ឬ ការ សងសង់ 
កពំៃង ពៃដំៃន អាមៃរកិ -មុកិសុកិ 
ការ បញ្ជា ឱៃយ បញៃឈប ់ ការ ដក ខ្លនួ 
អាមៃរិក ចៃញ ពី អង្គការ សុខ-
ភាព ពភិពលោក ដៃល ចាប ់ផ្ដើម 
ដោយ លោក  Trump។

លោក  Biden ក៏ បាន ដក 
សិទ្ធ ិសងសង់ បំពង់ បង្ហូរ បៃង  
Keystone XL ផង ដៃរ  ដៃល 
នងឹ បញ្ជនូ បៃង ព ីខៃត្ត  Alberta 
កាណដា ទៅ កាន់ រោង ចកៃ 
ចមៃញ់ នៅ រដ្ឋ  Texas និង 
Louisiana សហរដ្ឋអាមៃរកិ។ 
គមៃង នៃះ  រង ការ តវា៉ា ពី កៃុម- 
សកម្មជន បរិស្ថាន អស់ រយៈ - 
ពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំ  តៃ តៃូវ បាន 
គាំទៃ ដោយ រដា្ឋាភិបាល របស់ 
កាណដា  នងិ បកៃស សធារ ណ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក  ហើយ គៃ រំពឹង ថា 
ការ បញៃឈប់ នៃះ អាច នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ភាព តាន តឹង រវាង លោក  
Biden និង នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
កាណដា លោក  Justin Tru-
deau ។ 

លោក សៃី  Psaki បាន 
និយាយ ថា   នៅ ថ្ងៃ សុកៃ ខាង- 

មុខ លោក Trudeau នឹង 
កា្លាយ ជា មៃដកឹនា ំបរទៃស ដបំងូ 
គៃ ដៃល លោក  Biden ធ្វើ ការ 
ទាក់ ទង ទៅ  កាន់ ក្នុង នាម ជា 
បៃធានាធិបតី ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ រូប នៃះ ក៏ បាន 
និយាយ ថា  រដ្ឋបាល  Biden 
បាន បញ្ជូន សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ 
អន្តោបៃវៃសន៍ មួយ ទៅ កាន់ 
សភា  ដៃល ផ្ដល ់ឱកាស ឱៃយ ជន- 
អន្តោបៃវៃសន ៍ខសុ ចៃបាប ់ទទលួ  
សញ្ជាតិ អាមៃរិក ។ 

គោលដៅ ចៃបាប់ មួយ ទៀត 
របស់ លោក  Biden គឺ ការ- 
អនុម័ត កញ្ចប់ ថវិកា ជួយ សង្គៃះ  
វិបត្តិ កូវើដ១៩ តម្លៃ  ១,៩លាន 
លាន  ដុលា្លារ  ដៃល ឥឡូវ នៃះ 
លោ ក កពំងុ ធ្វើ ការ ចរចា ជា មយួ 
នឹង ថា្នាក់ ដឹក នំា សភា អាមៃរិក ។

រើឯ អន ុបៃធានាធបិត ី Harris 

វិញ ប៉ុនា្មាន ម៉ោង បនា្ទាប់ ពី ធ្វើ 
ពាកៃយ សមៃបថ  បាន បំពៃញ តួ-
នាទី ជា បៃធាន ពៃឹទ្ធសភា អា-
មៃរិក ទទួល ពាកៃយ សមៃបថ ពី 
សមាជិក ពៃឹទ្ធសភា ថ្មី  ៣រូប  
ដៃល  ២ រូប ទើប តៃ ជាប់ ការ បោះ-  
ឆ្នាត ជុំ ទី ២ នៅ រដ្ឋ  Georgia 
និង ១រូប តៃង តាំង ដោយ រដ្ឋ  
California ដើមៃបី បំពៃញ 
អាណត្តិ សល់ របស់ លោក សៃី 
ផ្ទាល់ ។ សមាជិក ថ្មី ទាំង  ៣រូប 
នៃះ ធ្វើ ឱៃយ បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ 
ទទួល សំឡៃង ភាគ ចៃើន  ៥០-
៥០ ដោយ មាន លោក សៃ ី Har-
ris ដើរ តួ ជា អ្នក បំបៃក សំឡៃង 
ស្មើ គា្នា ។

នៅ ថ្ងៃ ដដៃល ពៃទឹ្ធសភា  បាន 
បញ្ជាក់ ការ តៃង តាំង មន្តៃី នៃ 
គណៈរដ្ឋមន្តៃី លោក  Biden 
ដំបូង គៃ ។ លោក សៃី  Avril 
Haines តៃូវ បាន ពៃឹទ្ធសភា 
បោះឆ្នាត ក្នុង សំឡៃង  ៨៥-
១០ បញ្ជាក់ ការ តៃង តាំង ជា 
នាយក ចារកម្ម ជាតិ  ដៃល មាន 
តួនាទី ដឹកនាំ  និង តៃួតពិនិតៃយ 
ទីភា្នាក់ងារ ចារកម្ម ទាំង ១៨ 
របស់ អាមៃរិក ។

យា៉ោង ណ មិញ ការ ផ្ទៃរ អំ- 
ណច នៃះ  បាន បញ្ចប់ ការ តវា៉ា 
លទ្ធផល បោះឆ្នាត ដោយ 
លោក  Trump ដៃល បាន ធ្វើ- 
ការ  អះអាង ដោយ មិន មាន 
ភ័ស្តតុាង ថា   បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ  
បាន លចួ ជយ័ជម្នះ របស ់លោក 
តាម រយៈ ការ ក្លៃង បន្លំ សន្លឹក- 
ឆ្នាត  នងិ អ្នក បោះឆ្នាត ខា្នាត ធ ំ
នៅ រដ្ឋ សំខាន់ ៗ  ចំនួន ៦។ បើ - 
ទោះ  ប ីការ តវា៉ា របស់ លោក បាន 
បរាជ័យ ទាំង សៃុង  ហើយ 
លោក  តៃូវ ចុះចៃញ ពី តំណៃង  

និង  ធ្វើ ការ ផ្ទៃរ អំណច  លោក  
Trump នៅ មិន ទាន់ និយាយ 
ថា  លោក ទទួល យក ការ ចុះ - 
ចាញ់ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ឡើយ ។

លោក  Trump បដសិៃធ  ជបួ  
លោក  Biden និង មិន ចូល - 
រមួកម្មវធិ ីចលូ កាន ់អណំច ទៃ ។ 
ផ្ទុយ ទៅ វិញ  នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ 
លោក Trump រៀប ច ំពធិ ីចាក- 
ចៃញ មយួ នៅ ឯ មលូដា្ឋាន ទព័ រមួ  
Andrew រដ្ឋ  Maryland  មនុ- 
ពៃល ហោះ ហើរ ទៅ គៃហដា្ឋាន 
របស ់ លោក នៅ Palm Beach 
រដ្ឋ Florida។

មុន ពៃល ចាកចៃញ ពី សៃត- 
វិមាន លោក  Trump បាន បៃើ 
អណំច ចងុ កៃយ ដើមៃបី លើក- 
លៃង ទោស មនុសៃស ចំនួន  ៧៣ 
នាក់  និង កាត់ បន្ថយ ទោស  
៧០នាក់ ផៃសៃង ទៀត ។ ក្នុង ចំ-
ណោម បុគ្គល ទទួល ការ លើក- 
លៃងទោស មាន លោក  Steve 
Bannon ដៃល ជា អ្នក រៀប ចំ 
យុទ្ធសស្តៃ និង ជា អតីត ទី- 
បៃឹកៃសា ដ៏ សំខាន់ របស់ លោក 
Trump ។ លោក តៃូវ បាន រដ្ឋ- 
អាជា្ញា ចោទ បៃកាន់ កាល ពី ខៃ 
សីហា ឆ្នាំ មុន  ពី បទ ឆបោក លើ 
យទុ្ធនាការ រៃ អងា្គាស បៃក ់ដើមៃប ី
សងសង់ កំពៃង នៅ តាម ពៃដំៃន  
អាមៃរិក-មុិកសុិក ។

លោក  Trump មិន បាន ចៃញ   
ការ លើកលៃង ទោស សមៃប់ 
ខ្លួន ឬ សមាជិក គៃួសរ ជា មុន 
ទៃ។ លោក បៃឈម នឹង ការ- 
ជនំុ ំជមៃះ ក្ដ ីនៅ ពៃទឹ្ធសភា  ព ីបទ 
ញុះញង់ ឱៃយ មាន ការ បះបោរ  
ទាក់ ទង នឹង ការ ធ្វើ កុបកម្ម វាយ- 
សមៃុក ចូល អគារ សភា ដោយ 
កៃុម អ្នក គាំទៃ លោក ៕

លោកBiden ថ្លែង កែយ សែបថចូល កា ន់តំណែង  ជាបែធានាធិបតីទី៤៦។ AFP

Bidenស្បថចូលកាន់តំណ្ងប្ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្រិកទី៤៦...



ហុង រស្មី
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ព្រហាមលោកមនិធឿនធ្លាប់
វ្រចអង្ករទកឹអង្រងឹកៅស៊ភូ្លៀង
ចានឆ្នាំងដាក់ក្នុងអាញស្ពាយ
លើខ្នងជាមួយកាំភ្លើងមួយ
ដើមដើរត្រចច់រសដំៅចលូព្រ
ជាច្រើនថ្ង្រ បំណងបរបាញ់
សត្វព្រធៗំ យកស្ន្រងភ្លកុនងិ
ស្រប្រកលក់ឱ្រយឈ្មួញជាថ្នូរនឹង
ប្រក់ចិញ្ចឹមជីវិត។
លោកធឿនសព្វថ្ង្រអាយុ

៤១ឆ្នាំបានរំឭកប្រប់ថា៖
«ធម្មតាខ្ញុំអាចស្ពាយស្ន្រងខ្ទងី
ឬទន្រសោងពី១ទៅ២ក្របាលក្នុង
ដំណើរលុកព្រម្ដង។វាមាន
តម្ល្រប្រមាណ៣ទៅ៤មុឺន
រៀលក្នុង១ក្របាល»។
ម្ភ្រឆ្នាំក្រយមកអតីតកង-

ជីវពលខ្ម្ររក្រហមដ្រលមាន
បទពិសោធប្រើកាំភ្លើងតាំងពី
តូចរូបន្រះនៅត្របន្ដរ្រកពន់
សមា្ពាយន្រះចូលព្រដដ្រល។
ប៉ុន្ដ្រសកម្មភាពនាព្រលន្រះ
លោកគឺជាមន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រស
ដ្រលមានភារកិច្ចការពារធន-
ធនធម្មជាតិក្នុងដ្រនជម្រក
សត្វព្រភ្នំព្រច។
បង្ហាញរបូទងជ់ាតិនងិស្លាក

សញ្ញាក្រសួងបរិស្ថាននៅឯក-
សណ្ឋានយ៉ាងមានមោទនភាព
លោកធឿនបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្ដិ៍ថា៖«ទោះបីជាមានតម្ល្រ
ថ្ល្រគ្រន់បើយ៉ាងណក៏ដោយ
ក៏វាគ្មានបានអ្វីសល់នោះទ្រ។ខ្ញុំ
ក៏សម្រចផ្លាស់ប្ដរូចិត្ដបោះបង់
ការប្រមាញ់សត្វព្រនិងចាប់
យកអាជីពជាមន្ដ្រីឧទ្រយានជា-
មួយប្រក់ខ្រត្រ៨មុឺនរៀល។
លោកបន្ដថា៖ «ដោយសរ

អ្នកស្រុកធ្លាប់ឃើញខ្ញុំដើរ
ប្រមាញ់លុកព្ររហូតទើប
ពួកគ្រណ្រនាំឱ្រយខ្ញុំចូលបម្រើ
ការងរជាអ្នកការពារធនធន
ធម្មជាតិវិញ»។

ជាអ្នកប្រហារសត្វដោយប្រើ
កាំភ្លើងស្រសសល់ពីសម័យ
សង្គ្រមអ្នកស្រុកកំណើតមក
ពីខ្រត្ដក្រច្រះរបូន្រះអះអាងថា
ការប្រើប្រស់កាំភ្លើងមួយមុខ
មិនអាចធ្វើឱ្រយសត្វព្រវិនាស
បានឡើយ។អនា្ទាក់ និងការ-
ឆក់ទើបជាឃាតករផ្ដាច់ពូជ
សត្វព្រពិតៗ ។
លោកធឿនបាននិយយ

មុនព្រលទទួលបាននូវបណ្ណ-
សរសើរម្រត្រីភាពបរិស្ថានពី
ក្រសួងបរិស្ថាននិងលិខិត
សរសើរពីអង្គការWWFថា៖
«ក្នងុនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្លាប់បរបាញ់
មា្នាក់ ខ្ញុំហា៊ានឱ្រយអ្នកប្រមាញ់
មា្នាក់នវូកាភំ្លើង៥ដើមក្នងុ១ថ្ង្រ
ហើយខ្ញុំឱ្រយបាញ់១ឆ្នាំ ក៏អត់
ពាយសត្វព្រដ្ររ។ប៉ុន្ដ្រអ្វី
ដ្រលគ្រះថា្នាក់បំផុតគឺអនា្ទាក់
និងក្របាលឆក់»។
លោកបន្តថា៖«ប្រៀបធៀប

ពីការមើលឃើញសត្វផ្ទាល់ភ្ន្រក
គឺមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណស់។
ខ្ញុំដើរត្រមឹ២គឡីូម៉្រត្រខ្ញុំឃើញ
សត្វព្រដើរព្រតហើយខ្ញុំ
បរបាញ់ត្រព្រលថ្ង្រផង។១
ហ្វងូមានព២ី០ទៅ៣០ក្របាល
ហើយឥឡូវច្រើនបំផុត១ហ្វូង
ត្រឹម៥ទៅ៧ក្របាលនិងកម្រ
បានឃើញទៀត»។
ជាមួយបទពិសោធដើរដ្រក

ព្រត្រុកៗ ត្រឯងទាំងយប់ទាំង
ថ្ង្រអតីតអ្នកប្រមាញ់រូបន្រះក៏
បានណ្រនាំដល់ក្រុមប្រមាញ់
និងអ្នកដាក់អនា្ទាក់សត្វ នូវ
ម្ររៀនជីវិតដ្រលលោកធ្លាប់
ហ្រលឆ្លងដោយមិនបាន
បន្រសល់អ្វីជាដុំកំភួនក្រពីការ-
បំផ្លិចបំផ្លាញឡើយ។
លោកនិយយពន្រយល់ថា៖

«ឯងយកសច់រួមទំាងឆ្អងឹសត្វ
ព្រទៀតទៅយកឱ្រយអស់យ៉ាង-
យូរមួយអាទិត្រយទៅកន្លះខ្រ
ឯងប្រកដជាអស់លុយចាយ
ហើយ។អត់មានសល់អ្វីទ្រ។

នយិយរមួដចូត្រវូបណ្ដាសវា
អ៊ីចឹងព្រលយកជីវិតវា»។
មន្ដ្រីឧទ្រយានុរក្រសរូបន្រះរស់-

នៅក្នុងភូមិទួលឃុំសុខសន
ស្រុកកោះញ្រកខ្រត្ដមណ្ឌល-
គិរី និយយថា៖ «ខ្ញុំត្រងត្រ
និយយពន្រយល់ពួកគ្រអ៊ីចឹង
ខ្លះតាមនិងសម្រចចិត្ដឈប់
ដាក់អនា្ទាក់ដ្ររ។ពកួគត់នយិយ
ថាគិតដូចបងឯងត្រូវដ្ររតើ
ហើយក៏មានបណំងចង់ចលូធ្វើ
ជាឧទ្រយានុរក្រសថ្រមទៀត»។
ទោះបីជាបំណងមន្ដ្រីឧទ្រយានុ-

រក្រសមានសមត្ថភាពនិងបទ-
ពិសោធការងរល្របាតបង្ក្រប
បទល្មើសនិងការពារអភិរក្រស
ធនធនធម្មជាតិយ៉ាងណក៏
ដោយក៏ពួកគ្រត្រូវពង្រឹង
សមត្ថភាពបន្ថ្រមទៀត។
លោកន្រត្រភក្ដ្ររដ្ឋល្រខា-

ធិការនិងជាអ្នកនំាពាក្រយក្រសួង
បរសិ្ថានបានឱ្រយដងឹថា៖«មន្ដ្រី
ឧទ្រយានុរក្រសត្រូវត្របន្ដហ្វឹក-
ហាត់ផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស
ថ្មីៗទៀតនិងទទួល
បាននូវម្ររៀន
និងបទពិសោធ
ថ្មីៗបន្ថ្រមទៀត
ក្នងុគោលបំណង
បង្កើនប្រសិទ្ធ-
ភាពក្នុងតួនាទី
របស់ខ្លួនជាឆ្មាំ
ព្រ»។


លោកបានថ្ល្រងដូច្ន្រះចំពោះ
មុខមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសបម្រើការនៅ
ក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រស្រពក
និងដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំព្រច
ក្នងុខ្រត្តមណ្ឌលគរិកីាលពីថ្ង្រទី
១៧ខ្រមករា ក្នុងពិធីប្រគល់
បណ្ណសរសើរម្រត្រីភាពបរិស្ថាន
ដល់មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសឆ្នើមន្រ
ដ្រនជម្រកសត្វទាំង២។

អតីតកាល 
ព្រគ្រន់ត្រជាទីកន្ល្រងរត់

ល្រងសម្រប់កុមាររស់ក្រម
ការគ្រប់គ្រងរបស់កមា្មាភិបាល
ខ្ម្ររក្រហមហើយកាំភ្លើងជា
ចមា្ពាមកាន់កំដរដ្រសម្រប់

មនុស្រសគ្រប់រូបបំណងត្រៀម
ប្រយុទ្ធគ្រប់ព្រលវ្រលា។
វ័យត្រឹមជាង១០ឆ្នាំធឿន

ត្រូវក្រះក្រកាំភ្លើងបាញ់តតាំង
ខ្ម្ររគ្នាឯងនិងរត់លូនក្រប
យកដីជាពូកព្រជាខ្នើយនិង
ម្រឃជាភួយដណ្ដប់។
លោករំឭកថា៖«ព្រលខ្លះខ្ញុំ

ត្រូវរត់គ្រចគ្រប់ និងវង្វ្រងក្នុង
ព្រជាច្រើនថ្ង្រក៏មានដ្ររ។ខ្ញុំ
ស៊ានំងឹជវីតិរស់នៅក្នងុព្រនងិ
បាញ់កាំភ្លើងទៅហើយ»។
ជាមួយវត្ដមានសត្វព្រដ៏

សម្របូរប្របដូចជាខ្ទីងប្រើស
ទន្រសោងដំរីខា្លាជាដើមអ្នក-
ប្រមាញ់សត្វរូបន្រះភ្ជង់ចុង
កាណ៊ាងត្រទៅលើសត្វធំៗត្រូវ
បា៉ាន់របស់ឈ្មួញប៉ុណ្ណោះ។
ព្រលសត្វងប់អ្នកប្រមាញ់

ចាប់ផ្ដើមកាត់យកស្ន្រង
ច្រកអាញស្ពាយបន្ដ
ដំណើរឬវិលត្រ-
ឡប់មកវិញ។

 ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ
ដ្របិតលោក

មនិធឿននៅ
ត្របន្ដដើរព្រ
ដូចទមា្លាប់ពី
ជាង២ទស-
វត្រសរ៍មុនយ៉ាង
ណក៏ដោយ
ក៏ឧទ្រយានុ-

រក្រសរូបន្រះបង្ហាញពីអារម្មណ៍
និងសកម្មភាពខុសគ្នាឆ្ងាយរវាង
អ្នកបំផ្លាញនិងអ្នកអភិរក្រស។
លោកបាននិយយថា៖ «ពី

ការដើរព្របរបាញ់មកជាការ-
ល្របាតព្រអភិរក្រស វាប្រកដជា
ខសុគ្នាឆ្ងាយម្រន។កាលព្រល
ខ្ញុំដើរបាញ់ខ្ញុំទៅត្រមា្នាក់ឯង
ដ្រកអង្រឹងលើចុងឈើហើយ
ដល់ព្រលចុះបង្ក្របយើងចុះ
គ្នាច្រើននិងដ្រកក្រប្ររៗ គ្នា»។
សកម្មភាពល្របាតព្រ ដ្រល

រម្រងពើបប្រទះនឹងក្រុមល្មើស
ច្របាប់លោកធឿនបានចាប់
អ្នកដាក់អនា្ទាក់ជាច្រើន និង
ឧស្រសោហ៍ឃើញមុខដដ្រលៗ
ប្រព្រឹត្ដបទល្មើសជាថ្មីទៀត។
ក្រុមការងរធ្វើការបង្ក្រប

បទល្មើសដចូជាការបាញ់ឆក់
ដាក់អនា្ទាក់បណ្ដើរឆ្ក្រកាប់ឈើ
និងប្រះអ័រគីដ្រព្រឱ្រយត្រចូល
ក្នុងតំបន់ស្នូលអភិរក្រស។
លោកធឿនបានឱ្រយដងឹទៀត

ថា៖«យើងធ្លាប់ពើបប្រទះអាវុធ
ជាមយួក្រមុជនល្មើសម្ដងមា្កាល
ដ្ររ។ជាក់ស្ដ្រងប៉ុនា្មានឆ្នាំមុន
ឆ្មាំអភិរក្រសបានរងរបួសដោយ-
សរគ្រប់កាំភ្លើង»។
ឧទ្រយានរុក្រសបានបណ្ណសរសើរ

ចំនួន២នាព្រលថ្មីៗ ន្រះបាន
នយិយថា៖«ជនល្មើសខ្លះជា
អ្នកភមូិផងរបងក្រប្ររគ្នា។ព្រល
ច្រញល្របាតយើងមានគ្នាច្រើន
រួមទាំងមន្ដ្រីអង្គការWWF
យើងត្រូវត្រអនុវត្ដច្របាប់»៕

www.postkhmer.com

លោក មិន ធឿន ឧទ្រយានុរក្រស នៅ ដ្រនជម្រក សត្វ ព្រ ភ្នំព្រច ខ្រត្ត 
មណ្ឌល គិរី ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

លោក មិន ធឿន ទទួល បណ្ណ សរសើរ ម្រត្រភីាព បរិស្ថាន ពី លោក  ន្រត្រ 
ភក្ត្រ រដ្ឋ ល្រខាធិកា រ និង អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួង បរិស្ថាន។ រូបថតសហការី

ពីអ្នកប្រមាញ់សត្វ-
ព្រដ៏សកម្មក្លាយ
ទៅជាអ្នកករពារ
ធនធានធម្មជាតិវិញ

លោក ធឿន រៀបរាប់ ពី ជីវិត អ្នក បរបាញ់ ពី 
អតីតកាល និង ការ  កា្លាយ ខ្លួន ជា ឧទ្រយានុរក្រស 
ការពារ សត្វ ព្រ ។ រូបថតហុងរស្មី
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ថ្ងៃ៩កើត ខៃមាឃ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ  ទី២២ ខៃមករា ឆ្នា២ំ០២១

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ  ើ    ង      ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ  ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ        មិ   ន ឱៃយ មា     ន ភា       ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មត  ។ ចពំ   ះ    ប ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហ       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មាន     
អធៃយា            សៃ័ យ គ្នា បាន   ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទមា្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រា សមីធៃយម ។ រាលក់ារបពំៃញកចិ្ចការ 
ផៃសៃងៗចៃើនបៃើបៃស ់ទៃសឹ្តជីាជាង  
ទង្វើជាកស់្តៃង   ទកឹចតិ្ត អាច នងឹ មាន 
នូវ  សៃចក្តីសោមនសៃស  ទៅ នឹង អំពើ 

ជាអ កសុល ផៃសៃងៗ។ លោកអ្នកតៃវូ បញ្ចៀស  ខ្លនួ  
ឱៃយ   ច ក ផុត ពី អំពើ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ ទើប ជា ការ-  
បៃសើរ ។ ចពំះ សៃចក្តសី្នៃហ  ហក ់ពុ ំមាន អ្វ ីជា 
ក្តី  បារម្ភ  ឡើយ ។ ចំណៃក ឯលាភសកា្ការៈ វិញនោះ 
លោក អ្នក  នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរ យក ចិត្ត- 
ទុក   ដាក់ ទៅ លើ សុខ ភាព  ផ្លវូ ចិត្ត  មិន- 
សូវ ល្អ សុខភាពផ្លវូកាយ ល្អ ការ ពល- 
ពាកៃយ  សម្តគីបៃបី មាន ការ ពិចរណា 

ឱៃយបាន ខ្ពស់។  ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក ហក់ ខ្វះសមត្ថភាព 
ក្នងុការបំ ពៃញ ការ ងារ ឱៃយ បាន ល្អបំផុត  ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មុខ- 
របរ អាចនឹង តៃវូ ខត បង់  ខ្វះការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី អ្នក 
ជំុ វិញ ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហវិញ  គូស្នៃហ៍ ក៏  មាន ការ- 
យល់ ចិត្ត គ្នា ជា ធម្មត  និង បៃសៃយ័ ទក់ទង ល្អ ។

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ខណៈ អ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក។  ហៃតុ- 
នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ចៃញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពះ កា   រ បៃកប របរ រក  ទទួល - 
ទន    នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណ្ណោះ ខណៈ កត្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ       គូ ស្នៃហ៍ ចៃះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូច  សព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់  តៃដៃត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ចៃើនតៃ ព  ល ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទន នានាវិញនឹង    បាន ផល ចំណៃញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក  មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ    ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ  គឺចៃើ ន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ  គូស្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង  
គ្នា ជាធម្មត  ហើយ ចៃះ បង្កើតន វូ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម៕   

រាសមីធៃយម។  កត ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ  តៃូវ ចំណាយ  ទំង-  
កមា្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរច ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ  

បៃយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហក់     មាន  ភាព  ខៃសត ់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  សា្វា ហប ់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ ងារ រប ស់ ខ្លួន  ។  រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហ        គូ ស្នៃហ៍ មា នអ ធៃយាសៃ័យ  គ្នាល្អ ។      

រាសី  ឡ ើងខ្ព ស់ តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរតៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទក់ ព ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប  ់វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នក បៃកប ដ យ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក ្ត ីស ្នៃហវិញ   មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មងទៃ។                   

រាសីខ្ពស់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គ ូស ្នៃហម៍ានការ  ស្វៃង  យល-់ 
ចិត្ត គ្នា បៃប សភាព ធម្មត។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដ យសា្មារតីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដយ ឡៃក  ការ  បៃក  ប រ បរ រកទទួល ទន វិញនឹង 
បាន ផល គប ់ បៃសើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  ស នា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

 រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  - 
សុខ        ភាព ល្អជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ 
មក  បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះ ទឹក- 
ចិត្ត  វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរ 

ល្អ។   ការ     និយាយ ស្តី   ចៃើនជាពាកៃយសម្តីគួរ ជា ទី- 
ពៃញ    ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ ការ បៃកបរបរ រក- 
ទ ទលួ ទន    នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ៃញចតិ្ត ។    
សៃច  ក្តី  សៃ្នហវ ិញ  គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ 
ហើយ  មាន ភាព រលូនចុះ សមៃុងនឹងគ្នា តៃម្តង។   

 រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ សមៃច    ភារ- 
កិច្ច   ផៃសៃង  ៗ  អាច ទទួល   បាន ជោគ -  
ជ័យ ចៃើន ។ ការ និយាយស្ត ីបៃកប- 
ដយ   ហៃតុ ផល តៃមឹ  តៃវូ ធ្វើ ឱៃយ  

លោក អ្នក មាន បៃៀបលើ ដៃគូសន្ទនា ។ សុខ ភាព  
ល្អ  មានសា្មារ តី ភ្លសឺា្វាង  និង មានសមត្ថភាពគិត 
បញ ្ហា  នៅ  ចំពះ មុខ  បាន ល្អ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ   បៃកប- 
ដយ កា រ បៃងុបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហ  មាន 
ការ ចុះសមៃងុ  និងស្វៃង យល់ចិត្ត គ្នា បានល្អ ។   

 រាសីមធៃយម ។ ការនិយាយ ស្ត ីពីរោះ- 
ពិសា  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផ ង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
សា្តាប់   តៃសុខ ភាព ផ្លវូ កាយ  និង ផ្លវូ- 
ចិត្ត   មិនសូវជា មាន អំណយ ផល - 

ល ្អ   បុ៉នា្មាន  ឡើយ ។  ការបំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ  មាន ការ- 
 យក   ចិត្តទុ កដាក់ បុ៉ន្តៃអាច  មានការថ្នាងំ ថ្នាក់ ចំពះ 
រឿង   មួយចំនួន ។  លោក អ្នក គបៃបីមា ន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន 
ចំពះការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅកាន់ ទី នានា  និង យក ចិត្ត- 
ទុក  ដាក់  ចំណង ស្នៃហ៍ខ្លនួ ផង  ទើបបាន ជាការ ល្អ ។   

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបៃកប របរ- 
រកទទលួ  ទន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  
ទទួល បាន  ការរាក់ទក់ពីមនុសៃស គៃប់ - 

សៃទប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលាភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នំពៃញៈ  មហោ  សៃព  ភាព-  
យន ្តជប៉ុន នឹងបៃរព្ធ ធ្វើ ឡើង 
ជាថ្មីម្តង ទៀត នៅ ថ្ងៃ ទី២៣ 
និង២៤ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០ ២១ 
នៅ រោងកុន   ធំៗ  ចំនួន ២ក្នងុ រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ ខណៈ  ដៃល កម្ម វធិ ី
បាន ខក ខន    ធ្វើ កាល ពី ចុង ឆ្នាំ 
២០២០ ដយ សា រ  បញ្ហា ជំងឺ- 
កូវីដ១៩។ 

   ភាពយន្ត  ជប៉ុន  ចំនួន ១៣ 
រឿង  ដៃល   តៃវូសមៃតិ សមៃងំ-  
សមៃប ់       ចក់ បញ្ចាំង នោះ គឺ 
មាន    រឿង បៃប  មនោសញ្ចៃតនា   
សុើប  អង្កៃត  គំនូរ ជីវចល វាយ  - 
បៃហរ និង កំប្លៃង   ដៃល      ឆ្លុះ-     
បញ្ចាងំ   ព ី ជវីភាព របស ់ បៃជាជន  
សង្គម  នងិ វបៃបធម ៌ជប៉នុ      ហើយ 
នឹង   ចក   ់ បញ្ចាងំ   ចៃក  ជូន    សា- 
ធារណ ជន     ចូល  ទសៃសនា ដយ  
សៃរី ឥត គិត   ថ្លៃ  នា ឱកាស  បៃរព្ធ- 
កម្ម វិធី  មហោ សៃព ភាពយន្ត  
ជប៉ុន     បៃច ំ  ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល       
ធ្វើ   នៅ    ថ ្ងៃ  សៅរ៍ចុង   សបា្តាហ៍  នៃះ 
ខណៈ  កម្មវធិបីាន  បៃរព្ធ    ធ្វើ   តងំ 
ពី ឆ្នាំ២០១៥  មក  ដើមៃបី     ជំរុញ 
នូវ  ការ ផ្លាស់  ប្តូរ   វបៃប ធម៌  រវាង  
ជប៉ុន  និង កម្ពុជា ។   

ដយ មាន មលូនធិ ិជប៉នុ  រមួ 
សហការ ជាមួយ    នឹង សា្ថានទូត  
ជបុ៉ន  កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ - 
សលិៃបៈ នងិ មជៃឈមណ្ឌល    សហ- 
បៃតិ  ប ត្តិ ការ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា-
ជប៉ុន   នឹង រៀបចំ  មហោសៃព 
ភាពយន្ត ជប៉ុន  ឆ្នាំ  ២០២០    
ដៃល ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៣-២៤  ខៃ 
មករា ឆ្នាំ  ២០២១ សាឡើង- 
វិញ  នៅ    ភ្នំពៃញ    នៅ   រោង   ភាព- 
យន្ត  Major Cineplex by 
Smart  នៅ  ផៃសារ  ទនំើប   អុអីន   ២ 
សាល លៃខ ៣ និង រោង ភាព- 
យន្ត   Legend Cinema 
Eden Garden  នៅ   សួន 

អៃដៃន រាជ ធានី   ភ្នំពៃញ ។ 
បើ  តម សៃច ក្តី  បៃកាស  ព័ត៌ - 

មាន     នៃ ផ្នៃក ទនំាក ់ទនំង  វបៃបធម ៌
និង ព័ត៌មាន    របស់ សា្ថានទូត-  
ជប៉ុន    បាន  ឲៃយ  ដឹង ថ  ខៃសៃ ភាព- 
យន ្តទំង  ១៣រឿង នោះ   រួម- 
មាន   រឿង  «Talking The 
Pictures»  រឿង «One Night » 
រឿង «AI Amok» រឿង «Nor-
man the Snowman on a 
Night of Shooting Stars» 
រឿង «Go n,the Little Fox» 
រឿង «Stolen Identity» រឿង 
«Bento Harassment» 
រឿង «Not Quite Dead Yet» 
រឿង «Step» រឿង «Project 
Dream how to Build Maz-
inger Z 's Hanger»  រឿង 

«Moon of a Sleepless 
Night» និង រឿង «Cafe Fu-
niculi Funicula»  ដយ 
មាន  ចំណង  ជើង រង  ជា ភាសា - 
ខ្មៃរ  និង   ភាសា អង់ គ្លៃស   ដៃរ  ។ 

 ដើមៃប ី  ទទួល បានសំ បុតៃ-   
ទសៃសនា     ឥតគតិថ្លៃ  សមូ ធ្វើ តម 
ការ ណៃនាំ  ដូចជា  អ្នក មកមុន 
ទទួល  បានសំបុតៃ មុន  សំបុតៃ 
មយួ  សន្លកឹ  អាចចលូរមួបាន ១ 
នាក់ សំបុតៃនឹងចៃក ជូន នៅ 
បញ្ជរ   មហោសៃព រាល់៣០ 
នាទី មុនរឿង  បញ្ចាំង ប៉ុណ្ណោះ  
និង  ចូល រួម ទប់ សា្កាត់ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ដយ រកៃសា គមា្លាត  ពាក់ - 
មា៉ាស់ និង លាង សមា្អាត ដៃ នឹង 
អាល ់កុលឲៃយបាន ញឹកញ ប ់  
ផង  ដៃរ ៕ 

ឈុត រឿង «Go n,the Little Fox»។ រូបថត សហ ការី

ឈុត រឿង «Cafe Funiculi Funicula» ។ រូបថត សហ ការី

មហោស្រពភាពយន្តជបុ៉នឆ្នាំ២០២០ 
រៀបចំសាឡើងវិញនៅចុងសប្តាហ៍ន្រះ

ឈុត ក្នងុ រឿង «Project Dream how to Build Mazinger Z 's Hanger»។ រូបថត សហ ការី
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   យឺន ពន្លក

   ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡា 
ទោចកៃយាន បាន បង្ហាញ ពី 
មោទនភាព  ដៃល ទទួល បាន ការ- 
គំា ទៃ ថវិកា ពី វិស័យ ឯក ជន  គឺ កៃមុ 
ហុ៊ន អាហារ បំប៉ន  Herbalife 
បាន  ឧបត្ថម្ភធំ នូវ  ទឹក បៃក់ ចំនួន 
២០ ៧០០  ដុល្លារ  ដើមៃបី ទៃ ទៃង់ 
ដល់ការ បៃកួត កីឡា ទោចកៃយាន 
ជៃើស រើស ជើងឯក ថ្នាក់ ជាតិ ឆ្នាំ 
២០២០ ដៃល បាន លើក យកមក 
ធ្វើ នៅ ថ្ងៃសុកៃ និង ថ្ងៃសៅរ៍ នៃះ 
ក្នងុ ខៃត្តសៀម រាប។

លោក  នូ  ចំរើន  អគ្គ លៃខាធិការ 
សហព័ន្ធខ្មៃរ កីឡា ទោចកៃយាន 
បាន  និយាយនៅ ក្នុង សន្និសីទ 
កាសៃត កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ថ ៖ «ការ-  
បៃកួត ថ្នាក់ជាតិ  ឆ្នាំ នៃះ  មាន 
លក្ខណៈ ពិសៃស ជាង ឆ្នា ំមុនៗ 

ពៃមទំាង   ធំ  និង  ល្អ ជាង  ដោយសារ  
សហព័ន្ធ  ស្វៃង រក បាន ការ ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ ពី វិស័យ ឯកជន   បន្ថៃម ពី 
លើបៃក់ របស់ កៃសួង អប់រំ  គឺ 
កៃមុ ហុ៊ន  Herbalife  បាន ឧបត្ថម្ភ 
ធំ  ចំពោះ ពៃតឹ្តកិារណ៍ នៃះ  នូវ ថវិកា 
ចំនួន  ២០៧០០ ដុល្លារ »។ 

ការ ទទួលបាន ការឧបត្ថម្ភធំ ពី 
កៃមុ ហុ៊ន ឯក ជន គឺ សៃបពៃល 
ដៃល សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កីឡា ទោចកៃ- 
យាន ចាប់ផ្តើម ពងៃងឹគុណ ភាព 
នៃ ការ បៃកួត តាម ទមៃង់ស្តង់- 
ដាអន្តរជាតិ ដើមៃបីសមៃចួ គោល- 
ដៅទៅកាន់ការ បៃកួតសីុហ្គៃម 
ដោយ អ្នក ឈ្នះ ជយ លភី  នឹង តៃវូ 
បាន ជៃើស រើស ជា អត្ត ពលិក  
សមៃប់ កៃុម ជមៃើស ជាតិ  ឆ្នាំ 
២០២១ ហើយ ពួក គៃ  ក៏ ទទួល- 
បាន បៃក់ រង្វាន់  ចៃើន ជាងមុន 
ពីការ បៃកួត ថ្នាក់ជាតិនៃះ  ។ 

លោក ចំរើន បានបញ្ជាក់ ថ៖ 
« ការ បៃកួត ជើង ឯកថ្នាក់  ជាតិ  ឆ្នា ំ
២០២០  គឺ ជា ឆ្នា ំដ៏ សំខាន់ មួយ  
ដៃល សហព័ន្ធ  ចាប់ ផ្តើម ពងៃងឹ 
គុណ ភាព បច្ចៃកទៃស  និង មន្តៃី 
គណៈ កម្មការ  តាម ទមៃង់ ស្តង់- 
ដាអន្តរជាតិ  ដើមៃបី សមៃចួ គោល- 
ដៅ ឆ្ពោះ ទៅ  សីុហ្គៃម  លើក ទី ៣១  
ឆ្នា ំ២០២១  នៃះ នៅ វៀត ណាម  
និងសីុហ្គៃម   លើកទី ៣២  ឆ្នាំ 
២០២៣ ដៃល  កម្ពុជា តៃូវ  ធ្វើ 
ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ» ។ 

តាម លោក នូ ចំរើន គឺ ការ បៃកួត  
ថ្នាក់ ជាតិ នៃះ  មាន បៃតិភូ  គៃ ូបង្វកឹ  
និង អត្តពលិក ចូល រួម សរុប  ៣១៩ 
នាក់   មក ពី២៤ ក្លបិ    ហើយ  មាន 
មន្តៃ ីស្មគ័ៃ ចិត្ត រួម ជាមួយ  គណៈ- 
កម្មការ បច្ចៃកទៃស   ចន្លាះ ពី ៥០០ 
ដល់ ៥៥០ នាក់  ដើមៃបី ជួយ រៀប ចំ 
ឱៃយ ដំណើរ ការ បៃកួត នៃះ  បាន  រលូន   

សៃប តាម បទ ដា្ឋាន អន្តរជាតិ។
ជាមួយគា្នា នៃះក្លបិ មូ៉តូ ធំ  BMW  

ក៏នឹង  ចូល រួម  ជួយ សមៃួល លើ 
វិញ្ញាសា កង់ គួក  ដៃល ពួក គៃ សុទ្ធ 
តៃ ជា កីឡាករ  មាន  សមត្ថភាព និង 
បទពិសោធ  ខ្ពស់  ហើយ ធ្លាប់ ចូល 
រួ ម រៀប ចំ  ការ បៃណំាង កង់ ពិភព- 
លោក  នៅ កម្ពជុា កាល ពី ដើម ឆ្នា ំ
២០២០ ។  ចំណៃក កៃមុ ជៃើស- 
រើស បៃចំា ឆ្នា ំ  សហព័ន្ធ  ដាក់ ឱៃយ  
បៃកួត  បៃណំាង កង់គួក  ចមា្ងាយ 
១៥០  គីឡូម៉ៃតៃ និង បៃណំាង 
កង់ ភ្ន ំ ចមា្ងាយ ៤៣ គីឡូម៉ៃតៃ ។

លោក នូ ចំរើន បាន បញ្ជាក់ 
ថ៖  «ដោយ  អនុវត្តតាម ផៃន ការ 
យុទ្ធសាសៃ្ត របស់ សហព័ន្ធ  និង 
មាន ការ ឯកភាព ពី ឯក ឧត្តម  បា៉ាន  
សូរស័ក្ត ិ រដ្ឋ មន្តៃ ីពាណិជ្ជកម្ម  និង 
ជា បៃធន សហព័ន្ធ គឺ យើង  បាន 
ដាក់ ចៃញ នូវ ការ ពងៃងឹ សមត្ថភាព 

គណៈ កម្មការ បច្ចៃកទៃស និង 
គណៈ កម្មកា រៀប ចំ  ក្នងុ ដំណើរ 
ឈាន ទៅ ទទួល រៀប ចំ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ 
ផ្ទះ  ការ បៃកួត  សីុហ្គៃម  ឆ្នា២ំ០២៣  
ក៏ ដូច ជា  ការ  បៃកួត កីឡាទោ ចកៃ- 
យាន លើ ឆក អន្តរ ជាតិ  ផៃសៃងៗ នា 
ពៃល ខាង មុខ  ហើយ តាមរយៈ 

ការ បៃកួត នៃះ បាន ផ្តល់ ឱកាស  
ដល់ កៃមុ អត្តពលិក ជា ចៃើន មកពី 
រាជធនី-ខៃត្ត ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា   
បាន  បង្ហាញ នូវ ទៃពកោសលៃយ  
សមត្ថ ភាព ទៅតាម  ជំនាញ នៃ 
ការ  បៃ កួត បៃជៃង របស់ ពួកគាត់ 
ផងដៃរ»៕

លោក នូ ចំរើន ទទួល បេក់ ឧបត្ថម្ភ ពី   កេមុ ហុ៊ន Herbalife។ សហ ការើ

កីឡាទោចក្រយាន រក បាន អ្នក ឧបត្ថម្ភធំ ចំព្រលសហព័ន្ធ ពង្រងឹ គុណ ភាព ប្រកួត

Zidane ថា នៅ  មាន ការ គំា ទ្រ 
ទោះ  Real ធ្លាក់ ដោយសារក្រមុតូច 

កេងុ ម៉ា ្រឌដី: លោក Zined-
ine Zidane អះ អាង ថ 
កូនកៃុម នៅ  ជឿ ជាក់ លើ រូប - 
លោក  ទោះ ជា កៃុម អធិរាជស 
Real Madrid (Real)  រង បរា- 
ជ័យ យា៉ាង អាមា៉ាស់  កៃម ថ្វី- 
ជើង របស់  Alcoyano កៃុម 
លៃង នៅ លគីលដំាបទ់៣ី ហើយ 
ធ្លាក់ ចៃញ ពី ការ បៃកួត បៃជៃង 
ពាន កម្ម វិធី Copa del Rey 
កាលពី យប់ ថ្ងៃពុធ។

ជា រឿង នឹក សា្មាន មិន ដល់ 
សមៃប់បៃកួត ជុំ ទី៣ នៃពាន 
លំដាប់ ទី ២ របស់ អៃសៃប៉ាញ 
នៃះ ដោយសារ  កៃុម ជើង ឯក 
កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga ដូច Real 
បៃរ ជា ចាញ់ Alcoyano ២-១ 
ទាំង  ដៃល ខ្លួន មាន គៃប់ បាល់ 
នាំ មុខ មុន ហើយ  សំខាន់  កៃុម 
គូបដិបក្ខ  មាន គា្នា តិច ជាង មា្នាក់ 
ទៀត ផង  កៃយ កីឡាករ Ra-
mon Lopez តៃូវ បណ្ដៃញ 
ចៃញ នៅ នាទីទី ១០៩ ។ 

កៃយ ទទួល បាន លទ្ធផល 
នៃះ ធ្វើឱៃយ កៃមុ Real ពៃល នៃះ 
ឈ្នះ តៃ ម្ដង គត ់ក្នងុ ចណំោម  ៥ 
បៃកួត ចុង កៃយ  ខណៈ ការ- 
បរាជ័យដ៏ ចម្លៃក នៃះ កំពុង 
បន្ថៃម សមា្ពោធ ចំពោះ លោក 
Zidane  ខា្លាំង ឡើង ៗ  ។  

ពៃល តៃូវ បាន សួរ ថ តើ គាត់ 
នៅ  ទទួល បាន ការ គាំទៃ ពី កូន- 
កៃុម ដៃរ ឬ យា៉ាង ណា ? លោក  
Zidane  ឆ្លើយ ថ ៖ « មៃន ខ្ញុំ 
មាន ជំនឿ បៃប ហ្នឹង  តៃ អ្នក តៃូវ 
ទៅ សួរ ពួក គៃ ។ យើង សមៃច 

បាន កិច្ច ការ ល្អ ៗ  ជាចៃើន រដូវ- 
កាល នៃះ លើក លៃង  ៤ បៃកួត 
ចុង កៃយ ។ យើង នៅ មាន ការ - 
បៃកួត  នៅកៃបខ័ណ្ឌ La Liga 
និង  Champions League 
ហើយ  យើង តៃូវ  បៃឹង  បន្ត » ។

យា៉ាង ណា លោក Zidane ក ៏
ទទួល ថ លោក ជា អ្នក ទទួល- 
ខុស តៃូវ ចំពោះ លទ្ធផល នៃះ 
ដោយ អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ 
បារាំង  លើក ឡើង ថ ៖ « ខ្ញុំ ជា 
គៃបូង្វកឹ  ដចូ្នៃះ  ជា កហំសុ របស ់
ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ ជាអ្នក ទទួល ខុស តៃូវ ។ 
កឡីាករ របស ់ខ្ញុ ំបាន បៃងឹ បៃង 
ខា្លាំង ណាស់ តៃយើង ធ្លាក់ » ។

លោក Zidane  ធ្វើ ការ កៃបៃ 
សមៃប់ កីឡាករ  ១១ នាក់ 
ដំបូង  តៃ កៃុម  ដៃល រួម មាន 
កីឡាករ ដូចជា Marcelo, 
Isco, Casemiro និង Vini-
cius Junior គា្មាន លទ្ធភាព 
គៃប់ គៃន់ បំបាក់  Alcoyano 
ដៃល ឈរ  លៃខ៤ ក្នុង តារាង 
កៃបខ័ណ្ឌ Segunda B ។

កឡីាករ Eder Militao តៃត 
ឱៃយ  Real នា ំមខុ  នាទទី៤ី៥ តៃ 
Jose Solbes ជយួ ឱៃយ Alcoy-
ano តាម ស្មើ នាទីទី៨០ ។ ការ- 
បៃកួត  ៩០ នាទី បញ្ចប់ ទៅ ក្នុង 
លទ្ធផល ១-១ ដូច្នៃះ តៃូវ 
បន្ថៃម មោ៉ាង ពិសៃស ១៥ នាទី 
២ដង  ហើយ   Juanan ជា អ្នក 
ទមា្លាក់ កៃុម លោក Zidane ពី 
កម្មវិធី នៃះ ជាមួយនឹង គៃប់ 
បាល់ ជ័យ ជម្នះ ចុងកៃយ នៅ 
នាទីទី ១១៥ ៕ AFP/VN

ក្រមុ វ័យចាស់ទ័ព លើក ពានរង្វាន់  ៧មករា 
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ កៃមុវ័យចាស់កងយោ-
ធពលខៃមរភូមិន្ទ (ទ័ព)  នៅតៃ 
អាច រកៃសា បាន នូវការ លៃង យា៉ាង 
ល្អ ដើមៃបី យក ឈ្នះ កៃមុ Seven 
Clean ៣-២ ក្នងុ វគ្គផ្ដាច់ពៃត័ៃ 
ដើមៃបី   គៃង ជើង ឯក ការ បៃកួត បាល់- 
ទាត់ ពានរង្វាន់ ៧មករា តៃជោ 
សន្ដភិាព រដូវកាលទី៥ បៃចំា ឆ្នាំ 
២០២១  ហើយ ជាមួយ គា្នា នៃះ 
អ្នក ផ្តចួ ផ្តើម បង្កើត ពាន នៃះ បាន 
អះអាង ថ នឹង ពងៃកីវិសាលភាព 
ការ បៃកួត នៃះ ឱៃយ បាន កាន់តៃ 
ទូលំទូលយថៃម ទៀត។

សមៃប់ ការ បៃកួត ដៃល តៃវូ 
បាន  ធ្វើ ឡើង នៅ កីឡដា្ឋាន សា្តាត- 
ចាស់ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ កៃមុ វ័យ- 
ចាស់ទ័ព និង កៃមុ Seven Clean 
បាន តៃមឹ ស្មើ គា្នា ០-០ នៅ ក្នងុតង់ទី 
១ បុ៉ន្តៃ ចូលតង់ ទី ២ កៃមុ វ័យចាស់ 
ទ័ព រក បាន ដល់ ៣ គៃប់ ដើមៃបី 
ឈ្នះ  ៣-១ និងលើក ពាន អម 
ដោយ  បៃក់រង្វាន់ ៨លនរៀល 
ខណៈ កៃមុ ជើងឯករង Seven 
Clean បាន ៥លនរៀល។

ចំណៃក កៃមុ កៃមុ សម្ពន័្ធ យុវជន 
សៃឡាញ់សន្ដិភាព រាជធនី- 
ភ្នពំៃញ បាន យក ឈ្នះ កៃមុ 7NG 
Soccer Football ៣-១ សមៃប់ 
ការ  បៃកួត  ដើមៃបី  បាន លៃខ ៣ អម 
ជាមួយ បៃក់រង្វាន់ ២លនរៀល 
ខណៈ ពៃតឹ្តកិារណ៍ បៃកួត នៃះ មាន 
កៃមុចូល រួមសរុបចំនួន៩។

លោក អូ៊ រតនា គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ 
វ័យ ចាស់ ទ័ព បាន និយាយ កៃយ 
ការ បៃកួត  ថ៖ «ការ ទទួលបាន 

ជ័យជម្នះនៅ ពៃលនៃះ  ជា មោទ- 
នភាពខា្លាងំ មៃន ទៃន សមៃប់ កៃមុ 
ហើយ ខ្ញុំ សូម សរសើរ ទៅ ដល់ 
កីឡាករ របស់  កៃុមខ្ញុំទំាង អស់ 
ដៃល បាន ខិតខំ ពៃយាយាម រហូត 
ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ។ ក្នងុនាម 
ឱៃយកៃមុ វ័យ ចាស់ ទ័ព គឺយើង  ពិតជា 
សបៃបយរើក រាយ ដៃល បាន ចូល- 
រួម ការ បៃកួតនៃះ ហើយសងៃឃឹម 
ថ ពាន នៃះ នឹង មាន ជា រៀងរាល់ 
ឆ្នា ំដើមៃបី ផ្តល់ឱកាស ឱៃយ អតីត- 
កីឡាករ ដៃល បញ្ចប់ អាជីព បាន 
នៅ លៃងកីឡា ទៀត»។

ចំណៃក លោក អោក សំណាង 
បៃធន កៃមុ Seven Clean បាន  
និយាយ ថ៖  « ការ បៃកួត នៃះ មាន 
ភាព តាន តឹង ហើយ យើង បាន  
តៃៀម ល្អហើយ បុ៉ន្តៃ   យើង ទទួល- 
សា្គាល់  ថ កៃមុ វ័យ ចាស់ ទ័ព ធ្វើ 
បាន ល្អ ជាង យើង។ ទោះ យា៉ាង- 

ណា ខ្ញុ ំនឹង បន្ត ចូល រួមពាននៃះ 
ឱៃយ បាន រាល់ ឆ្នា ំហើយ ខ្ញុសំុំ  ឱៃយបង 
ជំុ កុសល បន្ត រៀបចំ ពាន នៃះ  
ជារៀងរហូត ពៃះ បាល់ ទាត់នំា 
មក នូវ មិត្ត ភាព និង សុខ ភាព ខា្លាងំ  
មៃន ទៃន ដៃល យើង មិនគួរ បោះ- 
បង់វា ចោល នះ ទៃ »។

កៃ ពី ការ បៃកួតទីលន ធំ ដៃល 
មានមា្ខាង ១១នាក់  គឺ ការបៃកួត  
ពានរង្វាន់ ៧មករា នៃះ ក៏មាន 
ការបៃកួត ទាត់ បាល់ ប៉ៃណាល់ទី 
យក ពាន ១ ទៀត ដៃរ ហើយ ជា 
លទ្ធផល កៃុម សម្ព័ន្ធ  យុវជន 
សៃឡាញ់ សន្ដភិាព រាជធនី ភ្ន-ំ 
ពៃញ បាន លៃខ ១ និង  បៃក់រង្វាន់ 
៤លនរៀល រើឯ កៃមុ 7NG បាន 
លៃខ២  និង បៃក់រង្វាន់ ៣ លន 
រៀល ហើយ លៃខ៣ បានទៅកៃមុ 
Seven Clean ទទួលបាន 
១លនរៀល។

ទាក់នឹង ការ បៃកួត ពាន រង្វាន់  
នៃះ លោក ជំុ កុសល បៃធន 
កិត្តយិស សម្ពន័្ធ យុវជន សៃឡាញ់ 
សន្ដភិាព  និង ជា អ្នក ផ្តចួ ផ្តើម រៀបចំ 
ឱៃយការ បៃកួត នៃះ បាន ថ្លៃង ថ៖ 
«គួរ ឱៃយសោក សា្តាយ ដោយ សារ 
បញ្ហា កូវើដ ១៩ អី៊ចឹង យើង  ពងៃញួ 
ការបៃកួតពី រយៈ ពៃល ១ខៃ មក 
នៅ តៃឹម ២សបា្តាហ៍ ធ្វើ ឱៃយ ការ- 
បៃកួតមាន ភាព មមាញឹក ក្នងុ ការ- 
បៃកួត ១ថ្ងៃៗ ហៃតុ នៃះ បាន 
ធ្វើ ឱៃយ កីឡាករមួយចំនួន ដៃល 
យើងមាន វ័យ ចាស់ទៅ ហើយ 
មានការ បាក់កមា្លាងំ និងថម ថយ 
កមា្លាងំខ្លះ បុ៉ន្តៃ មិន ថ្វ ីទៃ នៅ រដូវ - 
កាល ទី ៦ សម្ពន័្ធ យុវជន សៃឡាញ់ 
សន្ដភិាព  របស់ យើង នឹង ខិតខំ ធ្វើ 
យា៉ាង ណា ឱៃយកម្ម វិធីនៃះ កាន់ តៃ 
មាន វិសាល ភាព និង ទូលំ ទូលយ 
ថៃម ទៀត»៕

 កេមុ វ័យចាស់ទ័ព បាននំា គ្នា សេកហ៊ោ អបអរ នៅ ក្នងុពិធី លើក ពាន រង្វាន់ ៧មករា កាល ពី ថ្ងេពុធ។ សហ ការើ



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីសារភាព
ដោយបង្ហាញមុខមាត់ពិត
គសូ្ន្រោហ៍ខ្លនួគឺជាបរុសរបូសង្ហា
មាឌធំមានត្រោមុខប្រោបកូន-
កាត់ច្រោមុះស្រោួច ឧស្រោសាហ៍
បង្ហាញភាពសិ្នទ្ធសា្នាលជាមយួ
តារាសម្ត្រោងនិងពិធីការិនីរូប-
ស្រោស់ រាងស្រោឡូនដ្រោលទើប
ផ្លាស់ទ្រោនំពីទរូទស្រោសន៍ភអីនិអនិ
មកទ្រោនំថ្មីទូរទស្រោសន៍MyTV
កញ្ញាជីមមីក៏បន្ថ្រោមនូវគុណ-
សម្រោបត្តិរបស់មា្ចាស់ស្ន្រោហ៍ទៀត
នាព្រោលថ្មីៗន្រោះដើម្រោបីរឹតបន្តឹង
ចំណងស្ន្រោហ៍ផ្អ្រោមល្ហ្រោម។
ពធិីការនិីរាងស្លមីមានទម្រោង់

មុខឃ្រោយូតៗ គួរឱ្រោយស្រោឡាញ់
កញ្ញាម៉្រោងឃុននីហៅជីមមី
ដ្រោលបានបង្ហាញមុខមាត់ពិត
ន្រោមា្ចាស់ប្រោះដូង បើកចំហឱ្រោយ
មហាជនសា្គាល់ដ្រោលខុសពី
គោលដៅខ្លួនធ្លាប់ប្រោថ្នា ចង់បន្តការសិក្រោសាក្រោ-
ប្រោទ្រោសមិនទាន់គិតគូររឿងគូគ្រោងនាព្រោល-
កន្លងមកនោះក៏មិនទាន់បង្ហើបពីរឿងកំណត់
វ្រោលាចលូរោងជយ័នៅព្រោលណាផងដ្រោរទ្រោក្រោ
ពីរឿងបង្ហាះរូបសិ្នទ្ធសា្នាលនិងហ្រោហមជាមួយ
បរុសមាឌធំត្រោមខុកនូកាត់ច្រោមុះស្រោចួឈ្មោះ
ChamNouនោះ។
តារាស្រោីវ័យ២៤ឆ្នាំកាន់ត្រោស្រោស់សា្អាត

សាច់សខ្ចីកញ្ញាជីមមីបង្ហាះសារអមដោយរូប-
ភាពស្នទិ្ធសា្នាលអង្គយុក្រោប្រោរមា្ចាស់ចតិ្តខ្លនួថ៖«នៅ
ពីក្រោយរូបភាពនិងវីដ្រោអូដ្រោលស្រោស់សា្អាត
របស់ជមីមីដ្រោលមានអ្នកlikeរាបម់ុនឺរាប់ពាន់
នាក់និងអ្នកshareរាប់រយរាប់ពាន់នាក់។គឺ
មានបុរសមា្នាក់ធ្វើវាឡើងដោយក្តីស្រោឡាញ់ជា
អ្នកកាន់កាម្រោរា៉ាផងជាអ្នករៀបភ្លើងជា
អ្នកកាត់តគ្រោប់ប្រោបយ៉ាងទាំងអស់។
ជនួកាលកាត់ដល់ម៉ាង3ឬ4ភ្លឺទើប
បានគ្រោងដោយមិនដ្រោលស្រោកថ
នឿយហត់ឬប្រោប់ថ ចង់ឈប់
ទ្រោ។មានអ្នកខ្លះគ្រោថគាត់
មានសំណាងត្រោខ្ុំគិតថ
ខ្ុំនោះទៅវិញទ្រោដ្រោលមាន
សំណាងដ្រោលមានគាត់នៅក្នុង
ជីវិត។គាត់មិនម្រោនជាបុរសដ្រោល
មានគ្រោប់យ៉ាងត្រោគាត់ជាបុរសមា្នាក់
ដ្រោលធ្វើឱ្រោយគ្រោប់បណំងប្រោថ្នារបស់ខ្ុំ
កា្លាយជាការពតិគាត់ធ្វើឱ្រោយខ្ុំដងឹថអ្វី
ដ្រោលគាត់ធ្វើឱ្រោយខ្ុំគឺជាការលះបង់
ព្រោលវ្រោលាផ្ទាល់ខ្លួនសមត្ថភាព
ផ្ទាល់ខ្លួនក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្រោបីធ្វើ
អ្វីមួយឡើងឱ្រោយច្រោញជារូបរាងឱ្រោយខ្ុំ

មានសា្នាមញញឹមដល់ថ្ង្រោន្រោះ។ គ្រោថនៅពី
ក្រោយបុរសជោគជ័យ គឺត្រោងត្រោមាននារីមា្នាក់
នៅពីក្រោយ។នារីក៏ដូចគា្នានៅពីក្រោយនារី
ជោគជ័យ ក៏ត្រោូវត្រោមានបុរសមា្នាក់ ដ្រោលមក
ជាមួយនឹងភាពពិតប្រោកដឱ្រោយនាង»។
ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ ក៏មិនអាចសុំការបកស្រោយ

បន្ថ្រោមអំពីរឿងគម្រោងចូលរោងការអ្នកទាំង២
ព្រោលណាបានទ្រោពីកញ្ញាជីមមី
ដោយសារប្រោព័ន្ធទូរស័ព្ទធ្លាប់
ទំនាក់ទំនងពីមុនមិនអាច
ទាក់ទងបាន៕
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ថ្មីៗ  នេះ សេសីេស់ ជីមមី បន ទម្លាយ ពី គុណ សមេបត្ត ិម្ចាស់ ចិត្ត  ខ្លនួ បន្ថេម 
រឿង ជំនាញ ថត រូប និង  វីដេអូ ធ្វើឱេយ នាង កាន់ តេ លេបី    ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក

ភួន ឡំាងកូសីុន បន ម៉ាត់ទៅលើ ផ្ទេ មុខ រិន ដាវីត ពេល អ្នក ទំង ២ ជួប គ្នា នៅ វគ្គ ជមេះុ កន្លងមក។ រូបPNN

   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ អ្នកប្រោដាល់មកពី
ជាយដ្រោនភួនឡំាងកូសីុនមាន
ការជឿជាក់ខ្លាងំថរូបគ្រោនឹងអាច
ក្រោប្រោកំណត់ត្រោក្នងុការយក
ឈ្នះលើជើងខ្លាងំជាគូសត្រោវូចាស់
រិនដាវីតវិញនៅក្នងុការប្រោកួត
ផ្តាច់ព្រោត័្រោដណ្តើមខ្រោស្រោក្រោវាត់ទម្ងន់
៥៤គីឡូក្រោមនៅលើសង្វៀន
PNNនាថ្ង្រោអាទិត្រោយន្រោះដើម្រោបី
ក្រោសោបយកប្រោក់រង្វាន់ល្រោខ១
ចំនួន៣០លានរៀលទៅជូនអ្នក-
មា្តាយទុកការប្រោពន្ធ។
វាមិនម្រោនជាលើកទី១នោះ

ទ្រោដ្រោលអ្នកទាំង២ន្រោះបាន
ជួបគា្នាព្រោះភួនឡាំងកូសុីន
ធ្លាប់បានចាញ់រនិដាវតី២លើក
មកហើយហើយការចាញ់ចងុ-
ក្រោយគឺនៅក្នងុការប្រោកតួជម្រោុះ
តាមពលូដណ្តើមខ្រោស្រោក្រោវាតន់្រោះ
ត្រោម្តង។ត្រោទោះបជីាយ៉ាងណា
ការជបួគា្នាលើកន្រោះឡាងំកសូុនី
អះអាងថរូបគ្រោមិនខ្លាចរិន
ដាវីតនោះទ្រោចណំ្រោករនិដាវតី
ក៏មិនហា៊ានមើលរលំងដ្រោគមូា្នាក់
ន្រោះនោះដ្រោរប៉ុន្ត្រោរូបគ្រោបាន
ព្រោលយពាក្រោយថបើមានឱកាស
នឹងវ៉្រោផ្តាច់ឡាំងកូសុីនមិនឱ្រោយ
ដល់ទឹកទី៥នោះទ្រោ។
កីឡាករភួនឡំាងកូសីុនបាន

និយយថ៖«ខំុ្ហ្វកឹហាត់ត្រោៀម
ព្រោញបាន៣សបា្តាហ៍ហើយ
ហើយមានគ្រោូបង្វឹកច្រោើននាក់
បានជួយបង្ហាត់បង្ហាញនិងប្រោប់

ពីបច្ច្រោកទ្រោសដល់រូបខំុ្ អី៊ចឹង
ឡំាងកូសីុនព្រោលន្រោះមិនដូច
ឡំាងកូសីុនពីមុននោះទ្រោព្រោះ
លើកន្រោះ ខំុ្ហាត់ខ្លាំងណាស់
និងមានសមត្ថភាពល្អជាងមុន
ឆ្ងាយបើប្រោៀបធៀបទៅនឹងការ-
ប្រោកួតចាញ់ពិន្ទុរិនដាវីតកាល
វគ្គជម្រោះុក្នងុពូល»។
សិស្រោសគណក្លបិសៅយ៉ាន់នាគា

ខ្រោត្តបនា្ទាយមានជ័យរូបន្រោះបាន
បន្ថ្រោមថ៖«ទោះបីជាខំុ្ធ្លាប់
ចាញ់គាត់បុ៉ន្ត្រោលើកន្រោះខំុ្អត់
បារម្ភហើយក៏អត់ខ្លាចគាត់នោះ
ដ្រោរគឺឡើងទៅដឹងត្រោវ៉្រោព្រោះ
ចំណុចខ្រោសាយដ្រោលខំុ្ធ្លាប់ចាញ់
គាត់គឺខំុ្ពង្រោងឹបាន១០០ភាគ-
រយអស់ហើយហើយការប្រោកួត
ន្រោះវាសំខន់ណាស់ចំពោះខំុ្
ព្រោះខំុ្មិនធ្លាប់បានឡើងដល់
វគ្គផ្តាច់ព្រោត័្រោដណ្តើមយកខ្រោស្រោ-
ក្រោវាត់ពីមុនមកនោះទ្រោ»។
ភួនឡំាងកូសីុនបានបញ្ជាក់

ថ៖«បើខំុ្ឈ្នះបានខ្រោស្រោក្រោវាត់
និងប្រោក់រង្វាន់៣០លានរៀល
ន្រោះខំុ្នឹងយកទៅឱ្រោយអ្នកមា្តាយខំុ្
ហើយណាមួយខំុ្ចង់រៀបការ
អី៊ចឹងហើយទំាងឪពុកមា្តាយខំុ្
គូដណ្តងឹខំុ្និងអ្នកគំាទ្រោត្រោងត្រោ
បានCallនិងChatមកលើក
ទឹកចិត្តដល់ខំុ្ដោយឱ្រោយខំុ្ខំប្រោងឹ
ហាត់និងប្រោកួតដើម្រោបីមុខមាត់
ខ្លនួឯងនិងគ្រោសួារព្រោះន្រោះជា
វគ្គសំខន់។ហ្រោតុន្រោះខំុ្មាន
ទំនុកចិត្តឈ្នះ៨០ភាគរយនិង
តំាងចិត្តប្រោកួតយកខ្រោស្រោក្រោវាត់

ន្រោះត្រោឡប់ទៅក្លបិវិញ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីរំពឹងចង់

ឈ្នះបានខ្រោស្រោក្រោវាត់និងប្រោក់រង្វាន់
ចំនួន៣០លានរៀលដើម្រោបីបាន
រៀបការឆប់ៗរបស់ឡំាងកូសីុន
នៅមិនទាន់ដឹងថអាចធ្វើទៅ
បានឬយ៉ាងណានោះទ្រោព្រោះ
ការប្រោកួតន្រោះកីឡាករជម្រោើស-
ជាតិ រិនដាវីតបានតំាងចិត្ត
ដណ្តើមឱ្រោយបានខ្រោស្រោក្រោវាត់ន្រោះដូច
គា្នានិងចង់វ៉្រោផ្តាច់ឡំាងកូសីុន
មិនឱ្រោយដល់ទឹកទី៥ផងដ្រោរបើ
សិនជាមានឱកាស។
រិនដាវីតបាននិយយថ៖

«ទោះបីជាខំុ្ធ្លាប់ឈ្នះគាត់បុ៉ន្ត្រោ
ការប្រោកួតលើកន្រោះអត់ហា៊ាន
មើលងយគាត់ទ្រោហើយក៏អត់
ហា៊ានប្រោហ្រោសនោះដ្រោរគឺមាន
ត្រោខំហាត់ឱ្រោយព្រោញនិងប្រោកួត
ជាក់ស្ត្រោងនៅលើសង្វៀនព្រោះ
ការប្រោកួតលើកន្រោះដឹងត្រោលំបាក
ហើយព្រោះសុទ្ធត្រោខំប្រោងឹហាត់
ដូចគា្នាអី៊ចឹងវាអាស្រោយ័ថតើ
អ្នកណាមានភាពវ៉្រោឆ្លាតជាងនៅ
ព្រោលប្រោកួតជាក់ស្ត្រោង?»។
ទោះយ៉ាងណាជើងខ្លាងំវ័យ

ក្ម្រោងរូបន្រោះបានបញ្ជាក់ថ៖«ខំុ្
បានដឹងក្រោបាច់គាត់ច្រោើនហើយ
ខ្រោស្រោក្រោវាត់មួយហ្នងឹសំខន់ខ្លាងំ
ណាស់ចំពោះខំុ្ អី៊ចឹងខំុ្នឹង
ព្រោយាយមឱ្រោយអស់ពីសមត្ថភាព
ដើម្រោបីឆ្ពោះទៅគ្រោងខ្រោស្រោក្រោវាត់ន្រោះ
ហើយខំុ្គិតថបើសិនជាមាន
ឱកាសខំុ្នឹងផ្តាច់គាត់មុនទឹកទី
៥ត្រោម្តង»៕

ភួនឡំាងកូសី៊ន ចង់ ឈ្នះ រិន ដាវីត 
យកល៊យ ៣០លានទៅការ ប្រពន្ធ

ជីមមី កាន់ត្រ  ផ្អ្រម ល្ហ្រម គូស្ន្រហ៍ 
ត្រ ពំ៊  ទាន់  បង្ហើប រឿងចូល រោង ការ 

ពិធីការិនី ទូរទសេសន៍រូប សេស់ រាង ស្លមី សេឡូន 
កញ្ញា ម៉េង ឃុននី ហៅ ជីមមី ។ រូបថតហ្វ្រោសប៊ុក


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

