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ឧបករណភ៍្លេងភ្លយនឹង
តេូវបានចងកេងជាសៀវ-
ភៅទុកសមេប់អ្នក-
ជំនាន់កេយ...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត
ការកាត់ក្ដីលោកTrump
ពីបទញុះញង់ឱ្យកុបកម្មនឹង
ធ្វើឡើងនៅខេកុម្ភៈតើនឹងមាន
អ្វីកើតឡើងខ្លះ?...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិង
កសិកម្មមានផេនការបញ្ចេញ
ឥណទានឱ្យដល់៣០០លាន
ដុលា្លារអាមេរិក...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

កេុមYuetaiMekongersបានផ្ដួល
កេុមជើងឯកដើម្បីលើកពានលីគបាល់បោះ

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

NBCបានចេញផេសាយមូលបតេអាចជួញដូរ-
បានជាង៣៣ពាន់លានដុលា្លារក្នងុឆ្នាំ២០២០

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារ ជាតិ នៃ 
កម្ពុជា (NBC)  បានចៃញ ផៃសា យ  
មលូបតៃ អាច ជញួដរូ បាន (NC- 
D) មាន តម្លៃ បៃហៃល ៣៣, ៤ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ដល់ គៃឹះស្ថាន  
ហិរញ្ញ វត្ថុ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ដៃល 
កើន ឡើង ជាង ៤០ ភាគរយ ធៀប  

នឹង រយៈពៃល ដូចគា្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩  ដៃល អាច ឱៃយ ធនាគារ   
និង គៃឹះស្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ អាច វិនិ-
យោគ លើ សន្ទនយី ភាព រយៈពៃល   
ខ្លី របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ជួយ ដល់ សៃដ្ឋ-
កិច្ច អំឡុង ពៃល នៃ ការរីករាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

យោងតាម របាយការណ ៍បៃចំា  
ឆ្នាំ បាន ពី NBC សមៃប់ ចំនួន 

ទឹក បៃក់ NCDសរុប ក្នុង នោះ 
ការ ចៃញផៃសាយ NCD  ចារឹក ជា 
បៃក់ ដុលា្លារ មាន ចំនួន  ៣០,៨ 
ប៊លីាន ដលុា្លារ អាមៃរកិ  កើន ឡើង   
៤៥, ៣ ភាគរយធៀបនងឹ រយៈ ពៃល  
ដចូគា្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ដោយ តមៃវូ-
ការ ភាគ ចៃើន ព ីធនាគារ ពាណជិ្ជ  
ខណៈ ការ ចៃញផៃសាយ NCD  ចារកឹ  
ជា បៃករ់ៀល មាន ចនំនួ  ១០,៩ 

ពាន ់ពាន ់លានរៀល ដោយ បាន 
កើន ឡើង តៃឹម ៤ ភាគរយ ។ 

កាល ពីខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០  
NBC បានចៃញ  ឧបករណ៍  ហរិញ្ញ-
វត្ថុ ចំនួន ៥  ដៃលរួម ទាំង  NCD 
ដើមៃប ីអាច ឱៃយ ធនាគារ នងិ គៃឹះស្ថាន  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុទទលួ បាន សន្ទនយីភាព  
គៃបគ់ៃន ់ សមៃប ់ ការផ្ដល ់កម្ច ី
ដើ  មៃបីគាំទៃ កៃុម...តទៅទំព័រ ៩ 

បុគ្គលិកកេមុហុ៊នអាកាស-
យានដ្ឋានកម្ពជុានៅខេត្ត-
សៀមរាបបន្តការតវ៉ានិង
គេងប្តងឹទៅកេសួងការងារ

លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នបង្កើត
បកេសថ្មីឈ្មោះ«កេទមេង់
កម្ពជុា»ដើមេបីចូលរួម
បេកួតការបោះឆ្នាត

ការសិកេសាថ្មៈីការចេកចាយវ៉ាក់សាងំ
កូវីដនៅបេទេសកេកីេមិនគេប់គេន់នឹង
ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបេទេសអភិវឌេឍន៍ដូចគ្នា

ឡុង គីមម៉ារីតា

សៀមរាបៈ សហជីព  និង 
បគុ្គលកិ កៃមុហ៊នុ អាកាស យាន- 
ដា្ឋាន កម្ពុជា នៅ ខៃត្ត សៀមរាប  
បៃកាន់ ជំហរ បន្ត ការតវ៉ា  និង 
គៃង ដាក់ ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ កៃ- 
សងួ ការងារ នងិ បណ្តុះ បណ្តាល- 
វិជា្ជាជីវៈ ជាថ្មី  ដោយ ស្នើឱៃយ ជួយ 
អន្តរាគមន ៍ករណ ីកៃមុហ៊នុ  ដៃល 
ពកួគៃ ថា  បាន រលំោភ បពំាន សទិ្ធ ិ
បគុ្គលកិនងិ ចៃបាប ់ការងារ  កៃយ-  
ពី កៃុមហ៊ុនបានបញៃឈប់ ពួកគៃ ពី 
ការងារ  កៃម...តទៅទំព័រ ៦

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោក  អូ៊ ច័ន្ទ រ័ត្ន អតី ត 
តំណង រាស្តៃ អតីត គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាត ិបាន សមៃច បង្កើត 
គណបកៃស  នយោបាយ ថ្មីមួយ 
ឈ្មោះ គណបកៃស «កៃ ទមៃង់ កម្ព ុជា 
(គ.ក.ក)» ជា ភាស អង់គ្លៃស 
ថា Cambodia Reform Par ty 
(CRP) ដៃល ការ សមៃ ច ចិត្ត 
ដាក់ ឈ្មោះ ដូច្នៃះ  ដោយ សរ តៃ 
លោក យល់ ថា គៃប់ បៃទៃស ទំា ង  - 
អស់  តៃូវ តៃ មាន ការ ធ្វើ កំណៃ - 
ទមៃង់។...តទៅទំព័រ  ២

សៅ  សម្ភសៃស 

ការសកិៃសា ថ្មមីយួ  បានបងា្ហាញ 
ថា  ការ ផ្គតផ់្គង ់វ៉ាកស់ងំ បៃឆងំ 
នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩ ដល់ បៃទៃស 
កំពុង អភិវឌៃឍន៍ មិន គៃប់គៃន់ 
នឹង ធ្វើ ឱៃយប៉ះពាល់ ដល់ សៃដ្ឋ- 
កិច្ច បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ ដៃលផល- 
ប៉ះពាល់នៃះ មាន ទំហំ ស្ទើរ តៃ 
ស្មើ នឹង ពាក់ កណ្តាល សៃដ្ឋកិច្ច 

បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍។  នៃះ 
បើ យោង តាម កាសៃត  New- 
York Times  កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៣  ខៃមករា  កន្លង ទៅ។ 

នៅក្នងុ ការ សិកៃសា ចៃញដោយ  
សភា ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ 
ដៃល  គៃង ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃ 
ចន្ទ នៃះ បាន បងា្ហាញឱៃយ ឃើញព ី
ផល ប៉ះពាល ់ នងិ សៃណរ ីយោ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត...តទៅទំព័រ ១១

ការជិះសៃឡាង របៀប នៃះ អាចបណ្ដាល ឱៃយគៃះ ថ្នាក់បាន
ម៉ូតូ កង់បី និង អ្នក ដំណើរ  ជិះ នៅ ខាង មុខ សៃឡាង ១ ក្នុង ខណ្ឌជៃយ ចងា្វារ  រាជធានីភ្នំពៃញ  កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ  ។ ការ ជិះ  នៅ 

ខាងមុខ សៃឡាងបៃប  នៃះ ជាការមិនតៃឹមតៃូវ នោះ ទៃដៃល វ អាចបណ្តាល ឱៃយ មាន គៃះ ថា្នាក់ គៃប់ ពៃល ។ រូបថត ហុង មិនា
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តពីទំព័រ១...លោក  ច័ន្ទ រ័ត្ន ថ្លៃ ង 
បៃប់ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ តាម ទូរ ស័ ព្ទ 
យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា៖«បៃទៃស ណា ក៏ - 
ដោយកាល ណា ដកឹ នា ំយរូៗ ទៅ  
វា ចៀស មិន រួច ព ីការ កៃ ទមៃង ់ទៃ 
ទាំង នយោបាយ ទាំង ចៃបាប់ តៃូវ 
មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ។ សង្គម មាន 
ការ វវិត្ត ទៅ មខុ ដចូ្នៃះ ឧបសគ្គ ន ិង  
បញ្ហា កាន់ តៃ ចៃើន ហើយ តៃូវ 
មាន ការ កៃទមៃង់»។ លោក បន្ត 
ថា៖« ស្ថានភាព  បច្ចុបៃបន្នជិត  នៃះ  
៣០ឆ្នា ំតំាង ពី បោះ ឆ្នាត ឆ្នា ំ១៩ - 
៩៣ មក ដល ់ពៃល នៃះ នៅ មាន 
បញ្ហា  និង ភាព អសកម្ម ជា ចៃើន ។ 
វា ដល់ ពៃល ដៃល តៃវូ កំណៃ ទមៃ ង់ 
ហើយទាងំ វសិយ័ អប ់រនំងិ វសិ ័យ 
យុត្តិធម៌ ជា ដើម»។

លោក បញ្ជាកថ់ា នងឹ មាន មន្តៃ ី
ពី អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ 
ចូលរួម នៅ ពៃល កៃយនៅ ពៃ ល  
ពួក គាត់ ទទួល បាន សិទ្ធ ិធ្វើ នយោ - 
បាយ ឡើង វញិ។ ទោះ ប ីជា លោក 
ជា អ្នកចៃញ មុខ ក្នុងការ បង្កើត 
គណបកៃស នៃះ ក៏ ដោយ លោក 
បញ្ជាក់ ថា លោក មិន មៃនជា 
បៃធា នបកៃស  នៃះ ទៃ។ គណបកៃស 
នៃះក ៏មិន មាន វត្តមាន លោក  កឹម 
សុខា ជា ស្ថាបនិក ដៃរ ប៉ុន្តៃ បើ 
លោក កឹម សុខា ឬ លោក សម 
រងៃសុ ីមាន លទ្ធភាព ចៃញ មក ដកឹ- 
នាំ នយោ បាយ វិញ លោក នឹង 
បញៃឈប់ សកម្មភាព បកៃស ថ្មី នៃះ។

ក្នងុការ បង្កើត បកៃស ថ្ម ីនៃះលោ ក  

ច័ន្ទ រ័ត្ន   នឹង ជួប ជាមួយ កៃមុ យុវ ជ ន 
ដៃល ចូលរួមដើមៃបី បៃមូល ឯក - 
ស រចាំ បាច់ ដើមៃបី ដាក់ ជូន ទៅ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ ក្នងុ សបា្ដា ហ៍ នៃះ ។ 
លោក ថា  ការ បង្កើត បកៃស នៃះ មិន - 
មៃន ដើមៃបី តំណៃង អ្វ ីដូចជា តួនា ទី  
នៅ ក្នងុ ឧត្តម កៃមុ បៃកឹៃសា ពិគៃះ  - 
យោបល់ ជា ដើម នោះ ទៃ  ហើយ 
លោក ក៏ មិន ចាប់ អារម្មណ៍ លើ 
ការ រិះ គន់ នានា នោះដៃរ ។

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖«អ្វ ីដៃ ល 
សំខាន់ មៃនទៃន គឺ ជាតិ របស់ យើ  ង 
តើ  ១០ , ២០ ឬ ៣០ ឆ្នា ំទៀត តើ 
យើង ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច ដើមៃបី ឱៃយ អ្នក- 
ជំនាន់ កៃយ មាន លទ្ធភាព គៃ ប់ - 
គៃន់ ដើមៃបី គៃប់ គៃង បៃទៃ ស 
ជាតិ ខ្លួន ឯង»។ 

អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន  កាល ពី 
កន្លង ទៅ បាន ថ្លៃង ថា អតតី មន្តៃ ី 
នៃ អតីត គណបកៃស បៃឆំង មួយ - 
ចំនួន បាន បង្កើត គណបកៃស រៀង ៗ   - 

ខ្លួន  ប៉ុន្តៃ គណបកៃស ទាំង នោះ 
បៃហៃល ជា មនិ មាន ជោគ ជយ័ ឬ 
ការ គាទំៃ ទៃ។ ប៉នុ្តៃ លោក អ៊ ូចន័្ទ- 
រត័្ន  ថ្លៃង ថា មាន តៃ អ្នក បោះឆ្នាត 
ទៃ  ដៃល នឹង បងា្ហាញ ការ ពិត អំពី 
ការ គាំទៃ របស់ ពួក គៃ។

នៅ ពៃលសរួ ថា តើ «គណបកៃស 
កៃ ទមៃង ់កម្ពជុា» នងឹ ចលូរមួ ការ- 
បោះឆ្នាត ឃំុ -សងា្កាត់ នៅ ឆ្នា២ំ០  - 
២២ និង បោះ ឆ្នាត ជាតិ នៅ ឆ្នាំ 
២០២៣ ដៃរ ឬទៃ លោក ច័ន្ទរ័ត្ន  
ថ្លៃង ដចូ្នៃះថា៖ «បៃកដ ណាស!់ 
យើង រៀបចំ និង តៃៀម ដើមៃបី បៃកួ  ត - 
បៃជៃង យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់  និង ស្វិត- 
ស្វា ញ មៃន ទៃនហើយ ទៅ អនា គ ត 
យើង សងៃឃឹម ថា  អាច កា្លាយ ជា 
គណបកៃស មួយ  ដៃល បៃកួត បៃជៃ ង 
យ៉ាង តឹង រុឹង ជាមួយ គណ បកៃស 
កាន់ អំណាច»។

លោក គិន ភា បៃធាន វិទៃយា ស្ថា ន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃរាជ - 

បណ្ឌតិៃយ សភាកម្ពជុា បាន ថ្លៃង ថា 
ឈ្មោះ  «គណបកៃស កៃ ទមៃង ់» នៃះ 
បងា្ហាញ ពី ភាព កណា្ដាល និយម  មួ យ  
ដៃល មិន មាន លក្ខណៈ វាយ- 
បៃហារ។ លោក ថា កម្ពុជា នៅ 
មាន រឿង ជា ចៃើន ដៃល តៃូវ កៃ - 
ទមៃង់ ហើយ គណបកៃស នៃះ  អាច 
ជា គណកៃស បៃឆំង សំខាន់  បើ ធ្វើ 
បាន ល្អ។ យ៉ាង ណា ក្តី   លោក 
ថ្លៃង ថា៖ «វា លឿន ពៃក ក្នុង ការ- 
វាយ តម្លៃ  ថា តើ គណបកៃស នៃះ  នឹ ង 
មាន ជោគ ជយ័ ឬ អត?់ ប៉នុ្តៃ  វា ជា 
ជហំាន ល្អ ដៃល  លោក   (ចន័្ទរត័្ន) 
អាច បង្កើត ទលីាន មយួ  សមៃប ់
ធ្វើ នយោ បាយ ផ្ទាល់ ខ្លួន។ វា  ក៏ 
បងា្ហាញ ព ីលម្ហ នយោ បាយ កម្ពជុា 
ផង ដៃរ»។

ប៉ុន្តៃ អ្នកវិភាគ នយោបាយ 
លោ ក ឡៅ មុ៉ង ហៃ ថ្លៃង ថា ពា កៃយ 
«កៃ ទមៃង់»   បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មើល 
ទៅ ហាក់ ដូច ជា មាន ភាព អវិជ្ជ មា ន  
ហើយ ទំនង ជា មិន ជំរុញ ទឹក ចិត្ត 
ឱៃយ មាន ការ ជឿទុកចិត្ត ចៃើន ទៃ 
នៅ ពៃល ដៃល កំណៃ ទមៃង់ ជា - 
បន្ត បនា្ទាប់ របស់ រដា្ឋាភិបាល រហូ ត-  
មក ដល់ ពៃល នៃះ មិន មាន អ្វី 
ដៃល សមៃបើម អស្ចារៃយ។

លោក មាន បៃសសន៍ ដូច្នៃះ 
ថា ៖ «ថា្នាក់ ដឹកនាំ គណបកៃស ថ្មី 
នៃះ នឹងមាន ភារកិច្ច យ៉ាង លំបា ក 
ក្នងុ ការធ្វើ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ជឿថា 
ពួក គាត់ ដៃល បៃជា ពលរដ្ឋ នឹង 
បាន ស្គល់ ទៅ ថ្ងៃ មុខ ទោះ ជា 
អាច អាកៃក ់ក ៏ដោយ  ក ៏ចៃបាស ់ជា 
គៃន់ បើ ជាង ពួក មនុសៃស អាកៃក់ 
ដៃរ»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ គមៃង CamAda pt 
ដៃល ជួយ ឱៃយ រឹងមំា ឡើង វិញ  ចំពោះ 
សហគមន៍ នៃសទ តាម ឆ្នៃរ សមុ ទៃ 
និង បៃព័ន្ធ អៃកូ ឡូ សុី តាម ឆ្នៃរ  
ស មុទៃ ក្នុង ខៃត្ត ជាប់ ឆ្នៃរ សមុទៃ 
តៃូវបាន ដាក់ ឱៃយ អនុវត្តជា ផ្លូវការ 
រយៈពៃល៥ ឆ្នាដំើមៃបី  ទប ់ទល ់នងឹ 
ការបៃបៃួល អាកា ស  ធាតុ។ 

គមៃង CamAdapt នៃះ 
តៃវូបាន ចុះហត្ថលៃខា រួមគា្នាកា ល 
ព ីថ្ងៃទ២ី២  ខៃ មករា ឆ្នា ំ២០២១ 
ដោយ ស្ថាប័ន ចំនួន ៤ រួមមាន 
កៃសងួកសកិម្ម រកុា្ខា បៃបាញ ់នងិ 
នៃសទ កៃសងួបរសិ្ថាន អង្គការ 
សៃបៀង និង កសិកម្ម នៃ អង្គ ការ 
សហបៃជាជាតិ ដោយមាន ការ- 
គាំ  ទៃពី អង្គការ Global Envi-
ronment Facility (GEF)។ 
សៃចក្តបីៃកាស ពត័ម៌ាន រមួ ឱៃយ ដងឹ 
ថា គមៃង ដៃលមាន ទឹកបៃក់ 
ជាង៤,៣៥ លាន ដុលា្លារនឹង ជួ យ 
ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង ដល់ សហ គម ន៍ 
នៃសទ តាម ឆ្នៃរសមុទៃ និង បៃព័ ន្ធ 

អៃកូ ឡូ សីុក្នងុ ខៃត្ត កៃប ខៃត្តកំ ព ត 
ខៃត្ត ពៃះសហីនុ និង ខៃត្តកោះកងុ 
ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ ការរស់នៅ របស់ 
ពួកគៃ មាន ភាព សុំា ទៅនឹង ការ- 
បៃ បៃលួ អាកាសធាតុដើមៃបី ចូល - 
រួម ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ បៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូ សុីនិង ជីវចមៃុះ សមុទៃ ។

លោក Alexandre Huynh 
តំណាង អង្គការ សៃបៀងនិង កសិ - 
កម្ម នៃ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  ថ្លៃង 
ថា នៃះ បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី ភាព- 
ជោគជយ័  ក្នងុការ សហ ការ គា្នា ជា 
ដៃគូរវាង ស្ថាប័នរដ្ឋ និង អ ង្គ ការ 
សង្គម សុីវិល។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា បនា្ទាប់ពី 
ចុះហត្ថលៃខា រួមគា្នា នៃះ ស្ថាប័ន 
ទាងំអស ់នងឹ បពំៃញ សកម្មភាព 
រមួគា្នា ដើមៃបី គាទំៃ ដល ់សហគមន ៍
នៃសទ តាម ឆ្នៃរសមទុៃឱៃយ បង្កើ ន 
ផលិតផល និង អត្ថបៃយោជន៍ 
របស់ ពួកគៃដោយ រួមគា្នា  បនៃសា៊ាំ 
ទៅនឹង បញ្ហា ហើយ ចូលរួម អភិរ កៃស 
ធនធាន មចា្ឆា អៃកូឡូសីុនិង ជីវ ចមៃះុ 
សមៃប់ កូនចៅ ជំនាន់ កៃយ។

លោក បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា៖« ក្នងុ- 

ចណំោម សហគមន ៍នៃសទ តាម 
ឆ្នៃរសមុទៃ នៅ កម្ពុជា ជាចៃើន គឺ 
ងាយ រងគៃះ ដោយសរតៃ ពឹង - 
ផ្អៃក ខា្លាំងពៃក  ទៅលើ  តៃ ធន ធា ន 
ធម្មជាតកិារងាយ រងគៃះ ដោ យ 
ផ្ទាល ់ព ីគៃះធម្មជាត ិភាពកៃកីៃ 
និង មិន ទទួល បាន ការយកចិត្ត - 
ទុក ដាក់»។ លោក បន្ត ថា ចំពោះ 
ស្តៃ ីមាន ជមៃើ ស តិចតួច បំផុតក្ន ុង- 
ការ សមៃប ខ្លនួ របស់ ពួកគៃ ដូចជា 
បៃពៃណីដៃ ល  ធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃបាត់ - 
បង ់ឥ ទ្ធ ិពល ស្ទើ រតៃ ទំាងសៃងុ ក្នងុ - 
ការ  ធ្វើ ការ សមៃ ចចិត្ត អ្វមួីយ ក្នងុ - 
នោះក៏មាន ទំនា ក់  ទំនង នៃ ការ- 
បនៃសា៊ា ំនឹង អាកាស ធា តុ »។

លោក Alexandre Huynh 
ក៏បាន លើកឡើង ក្នងុ លិខិត ទៀត ថា 
មាន ឧបសគ្គ ជាចៃើន បាន គំរា ម - 
កហំៃង ដល ់ជ ីវីត រសន់ៅ របស ់អ្នក 
សហគមន៍រួមទំាង ធ្វើ ឱៃយ ធា្លា ក់  ចុះ 
នូវ ទិន្នផល តៃី ការ កើន ឡើង នូវ 
ទឹកសមុទៃ ដោយ ធ្វើ ឱៃយ មាន កង្វះ - 
ខាតនូវ ទឹកសប សមៃប់ បៃើ បៃ ស់ 
ក្នងុសៃកុនិង ក្នងុ វិស័យ កសិក ម្ម ។ 
បន្ថៃម ពីនៃះការកើនឡើង ជា ញឹ ក  - 

ញាប់ នូវ ការបំផ្លាញ ដោយ ពៃយុះ 
កប៏ាន ធ្វើ ឱៃយ បាតប់ង ់រចនាសម្ពន័្ធ 
អៃកូ ឡូ សុី ស មុ ទៃ ជាដើម។

លោក ហា៊ាន វ៉ណ្ណហន រដ្ឋ លៃ ខា   - 
ធិការ  កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា បៃមា ញ់ 
និង នៃសទ បាន លើកឡើងថា 
ផលប៉ះពាល់ ទាំងនៃះ គឺ តៃូវតៃ 
ធ្វើ សកម្មភាព ជាបនា្ទាន់ ហើយ 
គមៃង នៃះនឹង ជួយ កសង មូ ល - 
ដា្ឋានគៃឹះ នៃ គោល នយោ បាយ 
ដៃលមាន សៃប់ រួមទំាង ចៃបាប់ និ ង 
បទដា្ឋាន បច្ចៃកទៃស  ទប ់ទល ់នងឹ 
ការ បៃ បៃួល អាកាស ធាតុ និង  
ការ វិនិយោគ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ការផ្តល់ 
ហរិញ្ញបៃបទាន បន្ថៃម ដើមៃបី បង្កើត 
ភាព គំរូ ក្នុងការ បនៃសា៊ាំ ដៃលមាន 
ឥទ្ធិពល និង បង្កើត កៃបខ័ណ្ឌ 
គាំទៃ ដៃល ចូលរួម ដោះសៃយ 
ភាព ងាយ រងគៃះ  ដៃល បៃឈម 
ចំពោះ សហគមន៍ នៃសទ និង 
តំបន់ ការពារ របស់ សហគម ន៍» ។

បើ តាម ការបញ្ជាក់ របស់ អង្គកា  រ   
សៃបៀង និង កសិកម្ម  នៃ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ គមៃង នៃះ 

នឹងតៃូវ បញ្ចប់ នៅ ឆ្នាំ ២០២៥ 
ដៃល រំពឹងថា នឹង ជួយ សៃច- 
សៃង់  និង ជួយ កសង ការពងៃឹង 
គោលន យោ បាយ យុទ្ធ សស្តៃ 
ក្នុង  ការ រៀបចំ និង អភិវឌៃឍន៍ 
ទៅនងឹ ភាព សុំា ផ្នៃក បរសិ្ថាន នងិ 
ការ លើកកម្ពស់ ភាព ធន់ នឹង ឆ្នៃរ 
ដោយ ការរៀបចំ ពងៃងឹ ចំណៃះ ដឹ ង 
សហគមន៍ នៅតាម តំបន់ ជាប់ - 
ឆ្នៃរសមុទៃ។

ចំណៃក លោកទិន ពន្លក រដ្ឋ - 
លៃខា ធកិារ កៃសងួ បរសិ្ថាន   បាន 

ថ្លៃង ថា នៃះ គឺ ជា ការ   រួមបញ្ចូល   
ដ ៏ខា្លាងំ មយួ ដៃល កៃសងួបរសិ្ថាន 
បានកា្លាយ ទៅជា ដៃគូ ជាមួយ 
កៃសួងកសិកម្មនិង ដៃគូ អភិវឌៃឍ ន៍ 
ក្នុងការ ចូលរួម ដោះ សៃយ ការ- 
រៃច រឹល នៃ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី និង 
ស្តា រ ឡើង វញិ នវូ ជវីចមៃុះ នៅ  តាម 
តំបន់ ឆ្នៃរ សមុទៃ ។ 

លោ ក សងៃឃមឹថា គមៃង នៃះ 
នងឹ ទទលួបាន ជោគជយ័ រមួទាងំ 
ទទួល បាន  នូវ សមិទ្ធផលទៅ -  
តាម ការរំពឹង ទុក៕

លោក...

គម្រោងជួយឱ្រោយរឹងមំាឡើងវិញចំពោះសហគមន៍ន្រោសាទតាមឆ្ន្រោរសមុទ្រោត្រោវូដាក់ឱ្រោយអនុវត្តរយៈព្រោល៥ឆ្នាំ

លោក អូ៊ ច័ន្ទ រ័ត្ន អតីតតំណាង រាស្តេ អតីត បកេស សង្គេះ ជាតិ   ។ រូបថត ហុង មិនា 

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា សងៃឃឹម ថា  
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  នឹង វាយ តម្លៃ 
កម្ពុជា ល្អ ជាង ឆ្នាំ មុន ស្តី ពីការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង អំពើជួញ ដូរ 
មនុសៃស  ដោយសរ កម្ពុជា  បាន- 
ធ្វើ  ការងារ ជា ចៃើន  លើស ពី អនុ - 
ស សន៍  ដៃល សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
បាន ផ្ដល់ ។ នៃះ បើ តាម ការ ថ្លៃង 
របស់ លោក សៃ ីជូ បុ៊ន អៃង។

 លោកសៃ ី ជូ បុ៊នអៃង រដ្ឋ លៃ - 
ខា ធិការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ និង ជា 
អនុ បៃធាន អចិនៃ្តយ៍ នៃ គណៈ- 
កមា្មោ ធិការ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
អពំើ  ជញួ ដរូ មនសុៃស  បាន ថ្លៃង បៃប 
នៃះ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពីមៃសិ ល- 
មញិ បនា្ទាបព់ ីលោក សៃ ីបាន ជបួ 
បៃជុំ ជាមួយឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ស-  
ហ រដ្ឋ អាមៃរិក លោក Patrick 
Murphy នៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ   
ដោយ បាន  ពិភា កៃសា អំពី  «វឌៃឍន- 
ភាព នៃ ការ ងារ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
អំពើ ជួញ ដូរ មនុសៃស  ការ បៃឈម 
និង ដំណោះ សៃយ» កាល ពី ថ្ងៃ- 
ទី ២២  មករា។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា៖«យើ ង  បា ន 
ធ្វើ ការងារ ចៃើន លើស ពី អ្វី ដៃល 
សហរដ្ឋ បាន ផ្ដល់ អនុសសន៍ 
ថៃម ទៀត។ យើង គៃន ់តៃ សងៃឃមឹ 
ថា អ្វី ដៃល យើង បាន ខិត ខំ បៃឹង- 

បៃង នៃះ នឹង ផ្ដល់លទ្ធផល ល្អ - 
បៃសើរ ជាង អ្វី ដៃល យើង បាន 
ទទួល ពី មុន មក។ យើង ពិត ជា 
បាន បៃងឹ បៃង គៃន់ តៃ ថា អ្វ ីដៃ ល 
អ្នក វាយ តម្លៃ ចង់ បានយើង មិន - 
ដឹង ថា វា ចំ ចំណុច ដៃល គាត់ ចង់ - 
បាន ហើយ ឬ នៅ។ ធម្មតាគៃ ដា ក់  - 
ពិន្ទ ុគៃ មាន លក្ខខណ្ឌ របស់ គៃ» ។ 

បៃទៃស កម្ពុជា តៃូវបាន សហ - 
រដ្ឋ អាមៃរកិ ដាក ់ក្នងុ ចណំាត ់ថា្នាក ់
ទី ២ នៃបញ្ជ ីឃ្លា ំមើល  អស់ រយៈ ពៃ ល 
២ ឆ្នាំគឺ ឆ្នាំ២០១៩  និង ឆ្នាំ ២០- 
២ ០។ កៃសួង ការបរទៃស អា - 
មៃរកិ  បញ្ជាក ់ថា ចណំាត់ ថា្នាក ់នៃះ 
បងា្ហាញ ថា រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា មិន- 
បាន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ស្តង់ដា 
អបៃបបរមា នៃ ការ លុប បំបាត់ អំពើ 
ជួញ ដូរ មនុសៃស បុ៉ន្តៃ បាន  បៃងឹ បៃ ង 
ធ្វើ កចិ្ច ការ នៃះ ជា ចៃើន ដចូ ជា ការ- 
ផ្តនា្ទា ទោស ជន ល្មើស ការ បង្កើត 
ផៃន ការ សកម្មភាព ៥ ឆ្នា ំនងិ ការ 
បង្កើត និង បៃើ បៃស់  បច្ចៃក វិទៃយា 
ក្នុង ការ កំណត ់ជន រងគៃះ  និង 
បៃមូលព័ត៌មាន។

បុ៉ន្តៃ លោក សៃ ី បុ៊នអៃង  បញ្ជា ក់  
ថា៖ «យើងបាន ធ្វើ កិច្ច ការ មួយ - 
ចំនួន ធំ ហើយ ដូច ជា ការ នៅ ក្នុង 
វសិយ័យតុ្តធិម ៌កម្ពជុា បាន បង្កើន 
លៃបឿន ការ ផ្ដនា្ទា ទោស ។ ចំពោះ 
កា រ អនុវត្ត ចៃបាប់ វិញ ទោះ បី មាន 
កូវីដ១៩...តទៅទំព័រ  ៥

កម្ពជុាសង្រោឃឹមថាអាម្រោរិកនឹងវាយតម្ល្រោកម្ពុជា
ល្អជាងឆ្នាំមុនស្តពីីការប្រោឆំងការជួញដូរមនុស្រោស

ទូក របស់ បេជា នេសាទ  នៅ ឆ្នេរ សមុទេ  ក្នងុ ខេត្ត កេប ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 
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នៅ សុីវុត្ថា

ឧត្តរមានជ័យៈ ទាហាន របស់ បៃ- 
ទៃស  ថៃ បៃមាណ ពី ២០ ទៅ  ៣០នាក់  
នៅតៃ បន្ត លចួ ឆ្លងដៃនចលូមក ខងួ គល-់ 
ស្វាយ  និង បាញ់ ថ្នាំ លើ ដំណាំ ស្វាយ 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  ជាបន្ត បនា្ទាប់  
ដៃល ស្ថតិក្នងុ ភមូ ិរដ្ឋ ចបំ៉ ី សងា្កាត ់អរូស្មាច ់ 
កៃ៉ង សំរោង  ខៃត្ត ឧត្តរ មានជ័យ។

លោក  យួន ហំ  មៃបញ្ជាការរង នៃ  
វរនគរបាល ការពារ ពៃំដៃន លៃខ ៧០២  
បានបៃប់ ភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃទី២៤  
មករា  ថ  ទាហាន ថៃ  ដៃលបាន ខួង 
គល់ស្វាយ  និង បាញ់ ថ្នាំ ដំណាំ ស្វាយ 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  បានកើត មាន- 
ឡើង តាំងពី យូរ ណាស់ មក ហើយ។ 
ពកួគៃ បន្ត ចលូមក ជាបៃចា ំ ហើយ មន្តៃ-ី 
ការពារ ពៃំដៃន របស់ កម្ពុជា  នៅតៃ បន្ត 
ដើរ លៃបាត ទបស់្កាត ់ នងិ ហាម ឃាត ់ក៉ឱំៃយ 
ពួកគៃ បន្ត ចូល មក ទៀត។

លោក  យួន ហំ  បានឲៃយដឹងថ  នៅ 
ពៃល  ដៃល ទាហាន ថៃ លួច ចូល  ភាគី 
ទាងំ២ បានជបួ គ្នា  នងិ ពភិាកៃសា គ្នា មនិឱៃយ 
មាន ការចូល មក ទៀត នោះ ទៃ  ហើយ 

ភាគ ីថៃ បានសនៃយា ថ នងឹ កៃ សមៃលួ  ប៉ន៉្តៃ   
នៅតៃ បន្ត លចួ ចលូ ដដៃល។ ចពំោះ ការ- 
ខួង  និង បាញ់ ថ្នាំ លើ ដើម ឈើ ទាំង នោះ 
មាន  បៃមាណ ជាង ២០០ដើម  មិន ដូច 
មាន ការផៃសព្វ ផៃសាយ តាម បណា្តាញ  សង្គម 
បៃមាណ ជាង ២ ០០០ ដើម នោះ ទៃ។ 

បើ តាម  មន្តៃី ការពារ ពៃំដៃន រូបនៃះ   
នៅពៃល ដៃល ទាហាន ថៃ ខងួ  នងិ បាញ-់ 
ថ្នា ំ មនិបាន ធ្វើឱៃយ ដើមឈើ ទាងំនោះ ងាប ់
ទៃ  ហើយ ពួកគៃ ក៏បាន ចូល មក កាប់- 
បំផ្លាញ ម្តង ហើយ  ប៉៉ន្តៃ វា មិន ងាប់ ទៀត  
ពួក ទាហាន ក៏បន្ត លួច ចូល ខួង ទៀត។

លោក បានថ្លៃងថ ៖«ដើម ឈើ ដៃល 
បាញ់ថ្នាំ  និង ខួង នោះ  គឺ មាន បៃហៃល 
បៃមាណ  ២០០ដើម។ វា ធ្វើ ក្នុង គោល- 
បណំង បពំាន មកលើ កម្ពជុា  ដោយ សរ 
តបំន ់នៃះមនិទាន ់ដោះសៃយ (តបំនស់)  ។ 
ប៉៉ន្តៃ តំបន់ នៃះ  មានដើម ស្វាយ ធំៗ  និង 
ទទួលបាន ផល។ តាំងពី ពៃល ដាំ  វា មិន 
ឃាត់  ប៉៉ន្តៃ   វា ទើបតៃ ឃាត់ ឥឡូវ  វា 
មិនតៃឹម តៃូវ»។ 

លោក  ឌី រា៉ាដូ  អភិបាល រង  និង ជាអ្នក- 
នាំពាកៃយ រដ្ឋបាល ខៃត្ត ឧត្តរ មានជ័យ  
ថ្លៃងពី មៃសិលមិញ ថ   ទាក់ទង នឹង បញ្ហា 

ពៃំដៃន  គឺជា កិច្ចការ របស់ គណៈកមា្មា- 
ធកិារ ជាត ិវាសវ់ៃង ដោះសៃយ ពៃដំៃន។  
ប៉៉ន្តៃ លោក បញ្ជាក់ថ  បញ្ហា ដៃល 
ទាហាន ថៃ  បានចលូ មក ខងួ  នងិ បាញ-់ 
ថ្នាំ ស្វាយ នៅខាង កម្ពុជា នៃះ  បច្ចុបៃបន្ន 
កងយោធ ភូមិ ភាគ ទី៤  បាននិង កំព៉ង 
ដោះសៃយ ជាមួយ នឹង ភាគី ថៃ។

លោក ថ្លៃងថ ៖«ខាង កង យោធភមូ ិភាគ   
ទី៤  របស់ កម្ពុជា  បានធ្វើ លិខិត អញ្ជើញ 
ភាគ ី ថៃ មក បៃជ៉ ំនៅថ្ងៃ ទ២ី៤  ខៃមករា  ដើមៃបី   
ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ  ប៉ន៉្តៃ  ទាហាន ខាង 
ភាគី ថៃ បាន ពនៃយារពៃល  ដោយ គៃ ជាប់- 
រវល់ បៃជ៉ំ នៅ ភូមិ ភាគ ទី២ របស់ គៃ»។

លោក  ឈ៉ ំសជ៉ាត ិ អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ 
ការពារជាត ិ មនិអាច ទាកទ់ង ស៉ ំការអតា្ថា- 
ធិបៃបាយ បន្ថៃម បានទៃ  ពី មៃសិល មិញ ។ 

លោក សៃី  ក៉យ ពិសី  អន៉បៃធាន 
គណៈកមា្មាធិការ កិច្ចការ ពៃំ ដៃន  ថ្លៃង 
កាលពី ថ្ងៃទី២៤  មករា  ថ  គណៈ- 
កមា្មាធិការ កិច្ចការ ពៃំដៃន  មិនទទួល- 
បាន ព័ត៌មាន ជ៉ំវិញ  ការចូល បាញ់ ថ្នាំ  
នងិ ខងួ ដើម ស្វាយ របស ់ទាហាន ថៃ នៅ 
ខាង ដ ីកម្ពជុា នោះ ទៃ។ ប៉ន៉្តៃលោកសៃ ីថ   
បើ មាន ករណី នៃះ កើតឡើង មៃន នោះ   

អាជា្ញាធរ  និង នគរបាល ការពារ ពៃំដៃន 
តៃវូ មើល ការខ៉ស តៃវូ  ដោយ មនិចាបំាច ់
ថ្នាក់ លើ ច៉ះ ដោះសៃយ ឡើយ។

លោក សៃ ីបញ្ជាកថ់  គណៈកមា្មាធកិារ- 
កិច្ចការ ពៃំដៃន មាន តួនាទី ក្នុង ការចរចា 
ធ្វើការ ដោះសៃយ ហើយ ការពារ បរូណ- 
ភាព ទឹកដី នៅលើ ដី ជាក់ស្តៃង  គឺជា 
ភារកិច្ច របស់ នគរបាល ការពារ ពៃំដៃន  
និង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ប៉៉ណ្ណោះ ។ 

ទោះជា យ៉ាងណា  លោក សៃ ីថ្លៃងថ ៖ 
« ខ្ញុំ មិនអាច ជមៃប ជូន បាន ទៃ  ហើយ 
កម៏និ អាច នយិយ ពៃវៗ បាន ដៃរ  ហើយ 
ក៏ មិន ដឹង គៃ (ថៃ) ធ្វើ នៅ ខាង ដី គៃ  ឬក៏ 
នៅ ខាង ដ ីយើង ទៃ  ល៉ះតៃតៃ ពនិតិៃយ មើល   
ទីតំាង ជាក់ស្តៃង និង ពិនិតៃយ លើ និយម ការ។ 
តាម ធម្មតា  គៃ មាន គោល ការណ ៍លើការ- 
គៃប ់គៃង បច្ចបុៃបន្នភាព  អ្នកណា នៅ ទ ីណា  
គឺ នៅ ទីនោះ អត់ មាន ធ្វើ អ្វី ទៃ»៕

នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោក  Daniel Craig 
តារា សម្ដៃង ភាព យន្តរ ប ស់ ចកៃភព- 
អង់ គ្លៃស ដ៏ លៃបី លៃបាញ ដៃល គៃ ស្គល់ 
ថ  ជា ជៃម ស ៍ បន៊ ០០៧ បានអពំាវ- 
នាវ  ពីច៉ ងស បា្ដាហ៍ ម៉ន  ដោយ ស្នើឲៃយ 
សហ គមន៍ អន្តរ ជាតិ ចូលរួម ជាមួយ 
រដា្ឋាភិ បាល កម្ពជុា ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណាឱៃយ 
សមៃច  បាន នូវ កម្ពុជា គ្មាន គៃប់ មីន 
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៥ ។

លោក Craig គឺ ជា អ្នក តស៊ូ មតិ- 
សកល របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ 
សមៃប់ ការ ល៉ប បំបាត់ គៃន់ មីន  និង 
កាក សំណល់ សង្គៃម ។ លោក បាន 
ចូលរួម ការ បើក សម្ពោធ យ៉ទ្ធ នាការ- 
ទលីាន សវ៉ត្ថ ិភាព ដបំងូ នៅ កម្ពជុា នៅ 
ភូមិ មួយ ក្នុង ខៃត្ត បាត់ ដំបង របស់ អង្គ- 
ការ  UNDP កាលពី ថ្ងៃទី ២២  មករា  
ដៃល ធ្វើ ឡើង តាម អន ឡាញ។ យ៉ទ្ធ- 
នាការ នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំណង 
បៃកា្លាយ ទី វាល ដៃល មាន មីន ឱៃយទៅ 
ជា វាល ដៃល អាច  រត់ លៃង ដោយ សៃរី 
និង ស៉ វត្ថិ  ភាព ។

លោក Craig បាន ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថ៖ 
«ទីលាន ស៉វត្ថិ ភាព គឺ ជា មូល ដា្ឋាន នៃ 
សទិ្ធ ិមនស៉ៃស។ ខ្ញុ ំដងឹ ថ  នៅ មាន ការងារ 
ជា ចៃើន ទៀត ដៃល តៃវូ សមៃច ឲៃយ បាន 
ដើមៃបី ឲៃយ កម្ពុជា គ្មាន គៃប់ មីន នៅ ឆ្នាំ 
២០២៥។  ប៉ន៉្តៃ ទាងំ អស ់ នៃះ  មនិ អាច 
សមៃច បាន ទៃ  បើ គ្មាន ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត 
ជា និរន្តរ៍ និង ធន ធាន បន្ថៃម ទៀត។ ពៃល 
វៃលា  កំណត់ នៅមិ ន ឆ្ងាយ ទៃ ហើយ 

ពៃល នៃះ វា ជា ពៃល ដៃល សហគ មន៍ 
អន្តរ ជាតិ តៃូវ តៃ ចូល រួមជា មួយ រដា្ឋាភិ- 
បាល កម្ពុជា  និង ការ ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត របស់ 
ពួក គៃ» ។

លោក បានបន្ត ថ៖  «សូមចូល រួម 
ជាមួយ ខ្ញុំ ដើមៃបី គំទៃ ដល់  អាជា្ញាធរ មីន 
នងិ អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិ  ដើមៃប ីធ្វើ ឲៃយ 
សមៃច ថ កចិ្ច ការ ងារ នៃះ តៃវូ សមៃច 
បាន និង គំទៃ ដល់ ប៉រស  ស្តៃ ី ដៃល នៅ 
ជរួ មខ៉ ដើមៃប ីឲៃយ ពកួ គៃ ធ្វើ កចិ្ច ការ ដ ៏មាន 
សរៈ សខំាន ់នៃះ។ ខ្ញុ ំសមូ ថ្លៃង អណំរ- 
គណ៉  នងិ ការ ដងឹ គណ៉ ដល ់ពកួ គៃ នងិ 
បួង សួង ឲៃយ ពួក គៃ មាន ស៉ខ ភាព ល្អ 
ស៉វត្ថិ ភាព និង ស៉ភ មង្គល នៅ ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ»។

លោក លី ធ៉ជ អន៉ បៃធាន ទី១ អាជា្ញា- 
ធរ មីន  បាន ថ្លៃង នៅក្នុង ពិធី សម្ពោធ 

យ៉ទ្ធនាការ នោះ ថ  ចាប ់ពឆី្នាំ១៩៦០ 
ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៨  កម្ពុជា បាន ជួប នូវ 
ជម្លាះ ក្នងុ សៃក៉  នងិ ក្នងុ តបំន ់ជា ចៃើន  
ដៃល បនៃសល់ ទ៉ក នូវ គៃប់ មីន  និង គៃប់- 
កាកសំណល់   ពី សង្គៃម ជា ចៃើន នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស។ 

បើ តាម លោក  ល ី ធជ៉ គៃប ់មនី  នងិ 
គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ បាន ឆក់ យក ជីវិត 
មន៉សៃស ជិត ២ ម៉ឺន នាក់ និង បង្ករបួស 
ដល់ មន៉សៃស ជាង ៤ មឺ៉ន ៥ ពាន់ នាក់ ផៃសៃង 
ទៀត បង្ក ការ ឈឺ ចាប់ ដល់ មន៉សៃស 
ដៃល មិន ធា្លាប់ មាន ដល់ កៃ៉ម គៃួសរ  
នងិ សហ គមន ៍របស ់ពកួ គៃ ។ជាង ២៧ 
ឆ្នាំមកនៃះ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន 
ចំណាយ ជាង ១៦០ លាន ដ៉លា្លារ  សមៃប់ 
ការ បោស សមា្អាត គៃប់ មីន ហើយ 
សហ គមន៍ មា្ចាស់ ជំនួយ បាន ចូល រួម 

ចំណាយ ជាង ២១៦ លាន ដ៉លា្លារ ។ 
លោក បាន បន្ត ថ កម្ពុជា ជួប បញ្ហា 

បៃឈម ផ្នៃក បៃត ិបត្តកិា រនងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ហើយ កម្ពុជា អំពាវ នាវ ស៉ំ ការ គំទៃ ពី 
អន្តរ ជាត ិ ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយពៃះរាជា ណាចកៃ 
មួយ នៃះ  អាច សមៃច បាន នូវ គោល- 
ដៅ គ្មាន គៃប់ មីន នៅ ឆ្នាំ២០២៥។ 
កម្ពជុា មាន ដ ីដៃល មាន បង្កប ់គៃប ់មនី  
និង កាក សំណល់ សង្គៃម សរ៉ប ២១៥២ 
គឡី ូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ គ ឺធជំាង បៃទៃស សងិ្ហ- 
ប៉រី រហូត ដល់ ទៅ ៣ ដង។

បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  កម្ពជុា នៅ មាន ដ ីគៃប-់ 
មីន និង កាក សំណល់ មិន ទាន់ ផ្ទុះ 
៨៣៥ គីឡូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ទៀត ដៃល តៃូវ 
សមា្អាត ឲៃយ អស់ នៅ ឆ្នា ំ២០២៥។ ទោះ- 
បី ជា មាន ការ គំទៃ ពី ដៃ គូ អភិវ ឌៃឍន៍  
ជា ចៃើន ក៏ ដោយ ក៏ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  
នៅតៃ មាន កង្វះ ខាត ថវកិា ចនំនួ២២៥ 
លាន ដល៉ា្លារ ទៀត  សមៃប ់ដណំើរ ការ- 
ពី ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ២០២៥។ នៃះបើ 
តាម លោក លី ធ៉ជ។

លោក លី ធ៉ជ បានថ្លៃង ដូច្នៃះ ថ៖ 
«លោក Daniel  ឆន្ទៈ ដ៏ ល្អ របស់ អ្នក 
ក្នុង ការ ឈរ ជា អ្នក តស៊ូ មតិ សកល 
របស់ អង្គការ ស ហបៃជា ជាតិ ក្នុង ការ- 
លប៉ បបំាត ់គៃប ់មនី  ន ិង គៃឿង ផ្ទុះ បង្ក 
គៃះ ថ្នាក់  ពិត ជា តៃូវ បាន វាយ តម្លៃ 
យ៉ាង ជៃល ជៃ ដោយ រដា្ឋាភិបាល  
និង បៃជាជន នៅ ទីកៃ៉ង ភ្នំពៃញ ពី 
ពៃះ អ្នក បាន បងា្ហាញ ពន្ល ឺទៅ សកល- 
លោក អំពី ស្ថាន ភាព លំបាក ដៃល យើង 
កំព៉ង ជួប »។ លោក បន្ត ថ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊៉ន សៃន ក៏ ចង់ ជួប- 

ជាមួយ លោក Craig ដៃរ  បៃសិន បើ 
លោក អាច មក ទសៃសនា កម្ពុជា នៅ 
ពៃលណា មួយ។

លោក សៃ ីPauline Tamesis អ្នក- 
សមៃប សមៃួល របស់ អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង ក្នុង 
ពិធី សម្ពោធ យ៉ទ្ធ នា ការ ទីលាន ស៉វត្ថិ- 
ភាព ថ កចិ្ច ការដោះ មនី មនិ បាន ឈប ់
ទៃ នៅ កម្ពុជា  ទោះ បី ជា ធ៉រកិច្ច នានា 
បាន ធា្លាក់ ច៉ះ ហើយ រដា្ឋា ភិបាល បាន 
ផ្ដាត ការ យក ចតិ្ត ទក៉ ដាក ់លើ ការ ទប-់ 
ស្កាត់ ការ រាត តៃបាត សកល នៃ ជំងឺ- 
កូវីដ១៩។

លោក សៃ ីបានថ្លៃង ថ៖ «ការ បង្កើន 
ជំនួយ ដល់ ជន រងគៃះ  សមៃប់  ការ- 
បោស សមា្អាត ដី  កសិ កម្ម សមៃប់ 
សកម្ម ភាព ផលិត នានា និង សូមៃបី តៃ 
សមៃប ់ជា ទវីាល រត ់លៃង របស ់ក្មៃងៗ  
បាន បើក ផ្លវូ ឲៃយ បៃជាជន កម្ពជុា នកឹ គតិ 
ដល ់សកា្ដានព៉ លផៃសៃងៗ ទៀត នា ពៃល 
អនាគត»។

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោកសៃ ី បាន កោត- 
សរ សើរ ដល់ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ដៃល 
មាន យទ៉្ធ សស្តៃ សក ម្មភាព មនី ដ ៏ខា្លាងំ 
ដោយ សម្លឹង  ទៅ ម៉ខ វៃង ឆ្ងាយ និង 
បៃកប ដោយ មហិច្ឆ តា ហើយ បាន 
កំណត់ ពៃល វៃលា ៤ ឆ្នាំ ក្នុង ការ ធ្វើ - 
ឲៃយ បៃទៃស នៃះ គ្មាន គៃប់ មីន។ វា ជា 
ពៃល វៃលា ដៃល តៃូវ បន្ថៃម ការ គំ ទៃ 
ដល ់ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ដើមៃប ីឲៃយ ពកួ គៃ អាច 
រស់នៅ ក្នុង បរិស្ថាន មាន ស៉វត្ថិភា ព 
ហើយ ជា ទី ដៃល គ្មាន អ្នក ណា មា្នាក់ តៃវូ- 
បាន ទ៉ក ចោល»៕
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មន្តេCីMACនិងគេប់មីនដេលដោះបានកាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត CMAC

តួកុន០០៧ អំពាវនាវដល់អន្តរជាតិជួយធ្វើឱ្យកម្ពជុាគ្មានគ្ប់មីននៅឆ្នា២ំ០២៥
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ពល ករ ខ្មៃរ ៤ នាក់  
ក្នុង ចំណោម ៧ នាក់  ដៃល រង- 
របួស ដោយ សារ  ការ បាក់  សៃុត 
សា្ពាន អាកាស មួយ ដៃល កំពុង 
សាង សង ់នៅ ថៃ កាល ព ីរសៀល 
ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃ មករា  នៅ កំពុង បន្ត 
សមៃក ពៃយា បាល មុខ របួស នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ នៅ ឡើយ។

សា្ថានទ ូតកម្ពជុា  បៃចាបំៃទៃស 
ថៃ បាន  ឱៃយ ដឹងកាលពីមៃសិល មិញ 
ថា បច្ចុបៃបន្ន ពលករ ខ្មៃរ ចំនួន ៣ 
នាក ់បាន ចៃញ ពមីន្ទរី ពៃទៃយ ហើ យ  
ចណំៃក ពលករ ៤ នាក ់ទៀតកពំ ុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ ឡើយ  ក្នុង 
នោះ មាន មា្នាក់ ជាស្តៃី រង របួស 
បាក ់ជើង សា្តា ំ  មា្នាក ់ទៀត នងឹ ចៃញ 
ពមីន្ទរី ពៃទៃយ ប៉នុា្មាន ថ្ងៃខាង មខុ  នងិ 
ពលករ ២ នាក ់ទៀត   ចៃញ ពមីន្ទរី- 
ពៃទៃយ នា ល្ងាច ថ្ងៃ ទី២៥ មករា ។  

សា្ថាន ទតូ កម្ពជុា  បញ្ជាក ់ថា ៖« ការ-
ចំណាយ លើការ ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ របស់ ពលករខ្មៃរ ទាំង - 
អស ់ គខឺាង នយិោជក   និង ធានា- 
រា៉ាបរ់ង សង្គម ជា អ្នក ទទលួ ខសុ- 
តៃូវ  ចំណៃក ពលករ  ដៃល កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល  និង មិន អាច 

ទាន់ចូល ធ្វើការ វិញ បាន  នឹង ទទួ ល-  
បាន បៃក់ ឈ្នលួទៅ តាម ចៃបាប់ » ។ 

លោក  កុយ  គួង អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ការ បរទៃស  និង សហ - 
បៃតិបត្តិការ អន្តរ ជាតិ ថ្លៃង ពី 
មៃសិល  មញិ ថា សា្ពាន អាកាស ដៃល 
បាក់ សៃុត នោះ  ស្ថិត នៅ បរិវៃ ណ 
ផ្លូវ ស៊ុរៈណារី  ឃុំឃោក ស៊ូង 

សៃុក មឿង នគររាជ សីមា ខៃត្ត 
នគររាជ  ដោយ មាន ពលករខ្មៃរ 
រង របួ សធ្ងន-់សៃល ចំនួន ៧ នាក ់
ក្នុង នោះ មាន សៃី ចំនួន ៣ នាក់  ។

លោក  ថ្លៃង  ថា៖ «តាម ការ- 
បៃប់ របស់អា ជា្ញាធរ ពលករ ខ្មៃរ 
ទាងំ អស ់មានធានា រា៉ាបរ់ង សង្គម 
ហើយ កពំងុ សមៃ កពៃយា បាល នៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយ មហារា៉ាត នគររាជ សមីា 
ក្នងុ នោះមាន ពលករ ចនំនួ ២ នាក ់
រងរបួស ធ្ងន់នៅតៃង់ ជើង ។ ជា - 

បឋម ពុំ មាន អ្នក សា្លាប់ នោះ ទៃ 
ហើយ អាជា្ញាធរ  និ ង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 
កំពុង ស្វៃង  រុក រកកៃង មាន អ្នក 
ជាប់ នៅក្នងុគំ នរសំណង់ បាក់» ។

បើ តាម លោក កុយ គួង  មន្តៃី 
សា្ថាន ទូត កម្ពុជា បាន ទៅ ចុះ សួរ- 
សុខទុក្ខ  និង បាន នំាយក អំណោ យ 
មួយ ចំនួន ដូច ជា អង្ករ មី តៃីខ 
ទឹក  សុីអ៊ីវ មា៉ាស់ អាល់ កុល និង 
ថវិកា ខ្លះ  ទៅ ជូន ពល ករ ខ្មៃរ  រង - 
គៃះ  ទាំង នោះ ផង ដៃរ។ សា្ថាន- 
ទូត ក៏ កំពុង សហការ ជាមួយ 
អាជា្ញាធរ ថៃ ក្នុ ង ការរ ក ដំណោះ- 
សៃយ ជូន ពួក គាត់ ដូច ជា សំណ ង 
ផៃសៃងៗ ទៀត ។

យោង តាម កាសៃត បាងកក- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី ២៤ ខៃមករា   
ឱៃយ ដឹងថា សមត្ថ កចិ្ច បាន រក ឃើញ 
មូលហៃតុ នាំ ឱៃយ សា្ពាន អាកា ស 
នៃះ សៃតុ   ដោយ សារ កំហុស បច្ចៃ ក  - 
ទៃសដៃល បាន ចាក់ សីុម៉ងត៍ចៃើ ន 
ហសួកមៃតិ  ធ្វើឱៃយ ជើង ទមៃសា្ពាន 
មិន អាច ទៃទម្ងន់ បាន ។ សមត្ថ - 
កិច្ច បាន បញ្ជាឱៃយ អ្នក សាង សង់ 
រុះ រីរនា្ទា និង កម្ទៃច  កម្ទចីៃញ ហើ យ 
តៃូវ ទទួល ខុស តៃូវ ពៃយាបាល ដល់ 
អ្នក រង របួស  ។

លោក ឃុន ថារ៉ូ អ្នក គៃប់ គៃង 

កម្មវិធី ការងារ នៃ មជៃឈ មណ្ឌល 
សម្ព័ន្ធ ភាព ការងារ និង សិទ្ធិ - 
មនុសៃស  របស់ អង្គកា រ សង់ តៃល់   
ថ្លៃង  ថាវិស័យ សំណង់ នៅ បៃទៃ ស 
ថៃភាគ ចៃើន  គឺ បៃើបៃ ស់ កមា្លាំង 
ពលកម្ម បរទៃស  រួមទាំង ពលករ 
ខ្មៃរ ដៃល  ធ្វើ ការងារ ដោយ មិន- 
មាន ការ គៃប ដណ្តប ់ដោយ ធានា- 
រា៉ាបរ់ ង សង្គមឬ ធានា រា៉ាបរ់ង អាយ-ុ 
ជីវិត ឡើយ។ លោក  ថ្លៃង ថា៖ « ភាគ- 
ចៃើន មិនមាន ឯកសារ សៃប- 
ចៃបាប់  និងបៃឈម នឹង គៃះ ថា្នាក់ 
ការងារ  មានហានិ ភ័យ ខ្ពស់  និង 
មិន ផ្តល់ សមា្ភារបុគ្គល គៃប់ គៃន់ 
អំ ទៃបុង ពៃល បំពៃញ ការ ងារ »។ 

បើ តាម លោក ឃុន  ថារ៉ូ តាម 
ទនិ្ន នយ័ ដៃល អង្គការ សង ់តៃល ់
អាច សន្មតបាន ទាំង ពល ក រ ខ្មៃរ 
សៃបចៃបាប់ តាម ការ ចុះអនុសៃស-  
រណៈ នៃ ការ យោគ យល់ គា្នា(Mo - 
U ) និង អ្ន ក មិន មាន ឯក សារ សៃប - 
ចៃបាប់ សរុបមាន ចំនួន បៃមា ណ ២ 
លន នាក់ដោយ ក្នងុ នោះ បៃមា ណ 
ជា ៣០ ទៅ ៣៥ភាគ រយ  កំពុង 
ធ្វើការ នៅក្នុង វិស័យ សំណង់ 
ផលិត សមា្ភា រសំណង់ និង សាង- 
សង់ ហៃដ្ឋារច នា សម្ព័ន្ធ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ថៃ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

កោះកុងៈ សត្វខា្លាឃ្មុំ កមៃ ១- 
កៃបាល  តៃូវបាន មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស 
សា្នាក់ការ លៃបាត ឆយ អា រ៉ៃ ង និង 
មន្តៃី អង្គការ សម្ព័ន្ធមិត្ត ស ត្វពៃ 
(Wildlife Alliance) ជួយ- 
សង្គៃះ ដោយ ជោគជ័យ  កាលពី 
ថ្ងៃទ២ី២  មករា  បនា្ទាបព់ ីបាន ជាប-់ 
អនា្ទាក់ របស់ ពៃនពៃ  ដៃល លួច 
ដក់ នៅក្នុង ដៃន ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្នំ- 
កៃវាញ ខាងតៃបងូ  ហើយ កប៏ាន ដោះ- 
លៃង ឱៃយចូល ក្នុងពៃ ធម្មជាតិ វិញ ។ 

លោក ម៉ន ផល្លា  បៃធាន មន្ទរី បរិ-
សា្ថាន ខៃត្ត កោះកុង  បៃប់ ភ្នំពៃញ  
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃទី២៤  មករា  ថា 
មន្តៃ ី ឧទៃយានុ រកៃស សា្នាក់ការ លៃបាត  ឆយ 
អា រ៉ៃ ង និង មន្តៃី អង្គការ Wildlife 
Alliance បាន ជួយសង្គៃះ សត្វ 
ខា្លា ឃ្មុ ំ១ កៃបាល ទម្ងន ់បៃហៃល ៤០ 
គីឡូកៃម  ចៃញពី អនា្ទាក់ របស់ ពៃ ន- 
ពៃ ដៃល បាន លួច ដក់ នៅក្នងុ ដៃន - 
ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ ភ្នកំៃវាញ ខាង តៃបូង។

លោក ថា សត្វ ខា្លាឃ្មុំ នៃះ មាន 
សា្លាកសា្នាម របសួ ជើង ខាងកៃយ 
បន្ដចិបន្ដចួ ដោយសារ ជាប ់អនា្ទាក ់ 
ប៉ុន្ដៃ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ជំ នា ញ របស់ 
អង្គការ បាន ជួយ ពៃយាបាល ទាន់ - 
ពៃល វៃល  និង បាន ដោះលៃង វា 
ឱៃយចូល ក្នុងពៃ ធម្មជាតិ ដៃល វា 
កពំងុ រសន់ៅ វញិ។ ពៃ ន ពៃ បាន- 
ដក់ ពងៃយ អនា្ទាក់ ជាចៃើន 
បៃភៃទ ក្នុង ដៃន ឧទៃយាន ជាតិ ជួរ - 
ភ្នកំៃវាញ ខាងតៃបូង  ប៉នុ្ដៃ កៃមុមន្តៃ-ី 
ជំនាញ  ក៏បាន ដើរ ដោះ ចៃញ វិញ 
ជា បន្តបនា្ទាប់ ដៃរ។

លោក ម៉ន ផល្លា  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« អនា្ទាក ់តៃវូបាន ដក ់ដោយ ពៃន- 
ពៃ គឺមាន ចៃើន បៃភៃទ  រួមមាន 
ខៃសៃ នីឡុង ឬ ខៃសៃ គោ មាន លួ ស-  
សរ សៃ តចូៗ  មាន អនា្ទាក ់បៃើ ភ្លើង 
ឆក់ និង អនា្ទាក់ ផៃសៃងៗ ទៀត។ 
បើទោះ បីជា យ៉ាងនៃះ ក្ដី  យើង 
នៅតៃ បន្ត ចុះ លៃបាត ជា រៀង រាល់ - 
ថ្ងៃ សហការ ជាមួយ អង្គការ  
Wildlife Alliance  ហើយ យើង 
ក៏ បង្កៃប បានជា ហូរហៃ ដៃរ»។ 

លោក  Nick Marx បៃធាន 
គមៃង សង្គៃះ នងិ ថៃរកៃសា សត្វ ពៃ   
នៃ អង្គការ សម្ពន័្ធមតិ្ត សត្វពៃ  ថ្លៃង 
ពី ថ្ងៃទី២៤  មករា  ថា  កៃុមមន្តៃី- 
ជនំាញ  Wildlife Alliance បាន- 
ពិនិតៃយ  និង ពៃយាបាល ឱៃយ វា រួចរាល់  
ដោយសារ វា មាន របួស ជើង តិច- 
តចួ។ ដចូ្នៃះ អ្នកជនំាញ បាន ដោះ- 
លៃង ឱៃយទៅ រសន់ៅ ក្នងុពៃ ធម្ម ជាត ិ
វិញ ពី ល្ងាច ថ្ងៃទី២២  ខៃមករា។

កៃយ ព ីដោះលៃង ឱៃយចលូ ក្នងុ 
ពៃ វញិ  លោក សម្តៃងក្តបីារម្ភ ខា្លាងំ  
ដោយខា្លាច វា ជាប់អនា្ទាក់ របស់ 
ពៃនពៃ ម្ដងទៀត   ប៉ុន្ដៃ ដោយ-  

សារតៃ គា្មាន ជមៃើស។ លោក  ថា 
សត្វ ដៃល ធា្លាប់ រស់នៅ ក្នុងពៃ  
មនិអាច យកមក ដក ់ក្នងុ ទៃងុ ដចូ 
សត្វ ចញិ្ចមឹ ដោយ ដៃ មនសុៃស បាន ទៃ  
គ ឺពតិ ជាមាន ផល អាកៃក ់សមៃប ់
សត្វ ពៃ នោះ។ កាលពី សបា្ដាហ៍ 
មនុ  មន្តៃ ីលោក បាន បៃមលូ អនា្ទាក ់
ចំនួន ជាង  ៤០០អនា្ទាក់  ប៉ុន្ដៃ 
ចំនួន នៃះ នៅ មិនទាន់ បៃមូល 
ចៃញពី ពៃ អស់ នៅ ឡើយ។

លោក Nick Marx បញ្ជាក់ 
ថា៖«ខ្ញុំ ស្អប់ អនា្ទាក់ ខា្លាំងណាស់ 
ហើយ អនា្ទាក់ វា សមា្លាប់ សត្វពៃ 
យ៉ាង សាហាវ។ ចៃបាប់ របស់ យើង 
មាន ភាព ធូរ លុង ចៃើនពៃក គឺ មិន 
បានដក់ ទោសទណ្ឌ ជនល្មើស 
ឱៃយបាន ធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ ពៃះ បើ យើង 
ចង ់ការពារ សត្វពៃ យើង គ ឺតៃវូតៃ 
ការពារ កុំឱៃយ មាន អនា្ទាក់»។ 

លោក បន្ថៃមថា ៖«យើង តៃង តៃ   
ចុះ លៃបាត រាល់ថ្ងៃ  បុ៉ន្ដៃ ពិបាក ក្នងុ - 
ការចាប់ ជនល្មើស។ ជួនកាល 
ពៃល យើង ចាប់ បាន ជនល្មើស 
ហើយ  គឺ យើង អត់ មាន ពិន័យ អ្វី 
ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ ពួកគៃ ទៃ  អ៊ីចឹង 
ពួកគៃ អត់ ខា្លាច ចៃបាប់ ទៃ»។

តាម របាយការណ ៍ដៃល បងា្ហាញ 
នៅលើ គៃហទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ Wild-
life  Alliance  ព ីថ្ងៃទ២ី៤ មករា គ ឺ 
ខា្លាឃ្មុ ំតចូ នៃះតៃវូបាន បៃទះ ឃើញ   
ដោយ កៃមុ ឧ ទៃយា ន ុរកៃស  ដៃល កពំងុ 
ជាប ់អនា្ទាក ់នៅ ថ្ងៃទ២ី២  ខៃមករា ។ 
កៃមុ លៃបាត ពុទំាន ់បាន ដោះ ភា្លាមៗ 
នោះទៃ  ដោយ បារម្ភ ខា្លាចខា្លា ឃ្មុំ 
នៃះ  ភយ័ នងិ ផ្អើល  ហើយ រ ីកាន ់តៃ 
ខា្លាងំ នាឱំៃយ មាន របសួ កានត់ៃ ធ្ងន។់ 
ពៃល នោះ  ទើប កៃុម លៃបាត បាន- 
ទូរស័ព្ទ ទៅ កាន់ ការិ យ ល័យ នៃ 
អង្គការ សម្ព័ន្ធមិត្ត សត្វពៃ ភា្លាមៗ 
ដើមៃបី បញ្ជនូ កៃមុ ជួយសង្គៃះ សត្វ - 
ពៃ បនា្ទាន់ ពី ភ្នំ ពៃញ   មកជួយ 
 ស ង្គៃះ សត្វ ខា្លាឃ្មុំ នៃះ។

របាយ ការណ៍ បន្តថា  កៃមុ ជយួ- 
សង្គៃះ របស់ អង្គការ  ដឹកនាំដោយ   
លោក Nick Marx បាន ចុះទៅ 
កន្លៃង ជាមយួកៃមុ ពៃទៃយ សត្វ ជយួ- 
សង្គៃះ។  សត្វ ខា្លាឃ្មុំ នៃះ តៃវូបាន 
កៃមុ សង្គៃះ បាញថ់ា្នា ំសណ្ត ំដោះ- 
ចៃញពី អនា្ទាក់  និង ពៃយាបាល នៅ 
នងឹ កន្លៃង តៃម្តង  ពៃះ វា មនិមាន 
របួស ធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ បនា្ទាប់ មកក៏តៃូវ- 
បាន ដោះលៃង ទៅ វិញ។

គួរ រំឭក ថា  ជួរ ភ្នកំៃវាញ ខាង តៃបូង  
តៃូវបាន រា ជរដ្ឋាភិ បាល សមៃច 
ចៃញ អនុ កៃឹតៃយ បង្កើត ជា ដៃន- 
ឧទៃយាន ជាត ិជរួ ភ្នកំៃវាញ ខាង តៃបងូ  
កាលពី អំឡុង ខៃ ឧសភា  ឆ្នា២ំ០១៦  
ដៃលមាន ផ្ទៃដី ទំហំ ៤១០ ៣៩២ 
ហកិតា  ស្ថតិក្នងុ ភមូសិាសៃ្ត ខៃត្ត 
កោះ កុង  ខៃត្ត ពោ ធិ៍សាត់  ខៃត្ត 
កំពង់ស្ព ឺ និង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ៕

ពលករខ្មែររងរបួសដោយបាក់ស្ពាននៅថែកំពុងបន្តពែយាបាលរបួស សត្វខ្លាឃ្មុ១ំកែបាលដែលជាប់អន្ទាក់
ពែនពែតែវូបានជួយសង្គែះនិង
ដោះលែងឱែយចូលពែធម្មជាតិវិញ

ការ ចំណាយ លើ    
ការ ពេយា បាល នៅ មន្ទីរពេទេយ  
របស់ ពលករ ខ្មេរ ទាំង អស់   
គឺ ខាងនិយោជក  និង ធាន - 
រ៉ាប់ រងសង្គម  ជាអ្នក ...
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តពីទំព័រ  ២...ក៏ កម្ពុជា  នៅ តៃ 
បន្ត បង្កៃប ស៊ើប អង្កៃតឥត ឈ ប់ - 
ឈរ។ ការ ជយួ ជន រងគៃះ កដ៏ចូ 
គ្នា ដៃរ គឺ ជន រងគៃះ មក វិញ កាន់ - 
តៃ ចៃើន  មនិ មៃន រង គៃះ  តៃ មយួ 
ម៊ខ សញ្ញា ទៃគឺ គត់ រងគៃះ ដោ យ - 
សារ អត់ ការងារ ធ្វើ ផង តៃូវ គៃ 
បណ្ដៃញចៃញ ផងតៃវូ បាន គៃ ឃា ត់ 
គៃ ចាប ់គៃ ពនិយ័។ គ ឺមាន ចៃើន- 
ណាស់ ដៃល យើង បាន ធ្វើ»។

បើ តាម លោកសៃី  ជូ ប៊៊នអៃង 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក បាន ផ្ដល់ អន៊ - 
សាសន៍ រហូត ដល់ ទៅ ១៧ ចំណុ ច  
សមៃប់ ឱៃយ កម្ពុជា អន៊វត្ត  ប៉៊ន្តៃ 
អន៊សាសន៍ ទាំង ១៧ នោះ អាច 
បងៃមួ មក នៅ តៃមឹ តៃ ៥ធំៗ ហើ យ 
កម្ពុជា បាន បៃឹង បៃង លើស ពី 
ចំណុច ទាំង ៥ នោះ។ 

លោក សៃ ីជ ូប៊ន៊អៃង  បាន ថ្លៃង 
ថា៖ «យើង ក ៏កពំង៊ ស្វៃង យល ់ថា 
តើ គត់ ចង់ បាន អ្វីឱៃយ បៃកដ។ 
អ៊ចីងឹ  ឆ្លង តាមការ ពភិាកៃសា ខ្ញុ ំគតិ 
ថា  យើង អាច យល់ ពី គ្នា បាន- 
ចៃើន  ហើយ គៃន់តៃ ដូច ឯក- 
ឧត្តម ឯក អគ្គ  រាជទតូ គត ់ថា ខាង 
សា្ថាន ទតូ  ឬ អ្នក ធ្វើ ការ ក្នងុ បៃទៃស 
យល់ ហើ យ អំពី បញ្ហា  និង សកម្ម - 
ភាព ដៃល រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  បាន 
ខិត ខំ»។ 

លោក សៃ ីបាន បញ្ជាក ់ថា ៖ 

« ប៉៊ន្តៃ គត់ ( ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ) នៅ 
តៃ មិន ទាន់ ហ៊ាន អះអាង អ្វី ទៃ 
ពៃះ អ្នកដៃល  វាយ តម្លៃ គត់ នៅ 
វា៉ា សី៊នតោន»។

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ កន្លង ទៅកម្ព ុជា   
បាន បៃងឹ បៃង  ជា ចៃើន ដើមៃបី ទប់ - 
សា្កាត ់អពំើ ជញួ ដរូ មនស៊ៃស ទោះ ប ី 
គមៃង ថវិកា ជាតិតៃូវ បាន បង្វៃរ  
ទៅ លើ ការ យក ចិត្ត ទ៊ក ដក់ លើ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល បាត់ បង់ ការ - 
ងារ បៃក់ ចំណូល ពៃម ទំាង ពល រដ្ឋ 
ទៃសន្តរបៃវៃសន៍ វិល តៃឡប់ ពី 
កៃ បៃទៃស  ជាង ១០ ម៊ឺន នាក់ 
ដោយ អ្នក ខ្លះ នាំ មក ជាមួយ នូវ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ក៏ដោយ។ កៃសួង 
នានា ក៏បាន ដក់ ចៃញ វិធានការ 
ពាក ់ពន័្ធ នានា ដើមៃបី ក៊ ំឱៃយ មាន ការ- 
ធ្វើ ចំណាក សៃ៊ក ដៃល បៃឈម 
នឹង ការ ជួញដូរ។

កាល ពី ថ្ងៃ ចន ្ទ  ទី ២៥  ខៃ មករា 
មៃសលិ មញិ អគ្គ ស្នងការ  ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ បាន ចៃញ ផៃសាយ ព័ត៌ - 
មា ន អំពី កិច្ច បៃជ៊ំ កាល ពី ថ្ងៃ  ២២ 
មករា ដោ យ  បាន សៃ ង់ សម្ដី លោក  
Patrick Murphy  ដៃល បាន 
និយាយ ថា លោកមាន សៃច ក្តី - 
សោម នសៃស រកី រាយ ក្នងុ ការ សា្គល ់
គ្នា  ឱៃយ  បាន កាន់ តៃ បៃសើរ  និង 
បង្កើន កិច្ច សន្ទនា និង ពិភាកៃសា ដើ មៃបី 
ឆ្លះុ បញ្ចាងំ អំពី ដំណើរ ការ  នៃ ការ - 
បៃយ៊ទ្ធ  បៃឆំង នឹង  អំពើ ជួញ ដូរ 
មន៊ សៃស ៕ 

កម្ពជុាសង្ឃឹម...សមត្ថកិច្ចកំពុងស្វង្រកម្ចាស់ទីតំាងច្នឈ្ើខុសច្បាប់
សុទ្ធ  គឹម  សឿន

ពោធិ៍ សាត់: សមត្ថ កិច្ច  និង 
មន្តៃ ីជំនាញ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ កំព៊ង 
ស្វៃងរក  មា្ចាស់ ទីតាំង កៃច្នៃ ឈើ 
ខ៊សចៃបាប់១ កន្លៃង  នៅ ភូមិ បំ- 
ណ ក់ ឃ៊ំ ឈើ ត៊ំ  សៃ៊ក កៃគរ  
បនា្ទាប់ ពី  បង្កៃប  ពី ថ្ងៃទី ២២  ខៃ 
ម ករា  ដោយ រឹបអូស ឈើ ច មៃ៊ះ 
១៣ ដំ៊ និង ៩០ សន្លកឹ និង សមា្ភារ 
បមៃើ ឱៃយ អា ជីវ កម្ម កៃ ច្នៃ ឈើ 
មួយ ចំនួន ទៀត  ប៉៊ន្ដៃ មា្ចាស់ 
ទីតាំង បាន រត់ គៃ ច ខ្លួន។ 

លោក  នៅ  សជ៊ាត ិ មៃប ញ្ជា- 
ការ កង រាជអាវ៊ធ ហត្ថ សៃ៊ក 
កៃគរ បាន ឱៃយដងឹព ីមៃសលិ មញិ ថា 
មន្តៃី ជំនាញលោកបានចូលរួម 
ស ហកា រ     ជា មួយ មន្តៃី ជំនាញ  
ឧទៃយា ន៊ រកៃស ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ឈើ ត៊ំ  ច៊ះ បង្កៃប ទីតាំង កៃច្នៃ 
ឈើ ខ៊ស ចៃបាប់ ១កន្លៃង  ដោយ 
បាន រឹបអូស ឈើ ចមៃ៊ះ ១៣ ដ៊ំ 
នងិ៩ ០សន្លកឹ ផ្លៃ រណា រយន្ត ៦ 
ខៃសៃ  មា៉ាស៊នី អារ ឈើ១ គៃឿង ម៉ ូ
ទ ័រ- បមូ ទកឹ២គៃឿង  កង ់យោង- 
មា៉ាស៊ីន២ គៃឿ ង  អា គ៊យ ២ ធ៊ង 
កៅ ឡាក់ ១ គៃឿង  និង សមា្ភារ 
មួយ ចំនួន ទៀត ។

លោក ថា៖ «យើង កំព៊ង សៃវ- 

ជៃវ រក អត្ត សញ្ញាណ ជន - 
សងៃស័យ ដៃល  លួច លាក់ កៃច្នៃ 
ឈើ ក្នុង តំបន់ ហ្នឹង  ដោ យ សារ 
នៅ ពៃល សមត្ថ កចិ្ច យើង ច៊ះ ទៅ 
ដល់ទី តាំង ហ្នឹងគឺ អត់ ឃើញ 
ជនល្មើស ទៃ គត់ រត់ គៃច ខ្លួន 
បាត់ អស់ ហើយ។ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា 
ជន ល្មើស មាន គ្នា ប៉ន៊ា្មាន នាក ់ទៃ 
យើង សៃវ ជៃវ សិន» ។

បើតាម លោក  ស៊ជាតិ  វត្ថុ- 
តាង ដៃល  រឹបអូស នៃះ តៃូវ បាន 
មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន៊ រកៃស ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ ឈើ តំ៊  វាស់ វៃង និង ធ្វើ កំណត់- 
ហៃត ៊រចួរាល ់ហើយ  ដោយ បាន 
បៃគល ់ជនូ មន្តៃ ីជនំាញ យក ទៅ 
រកៃសា ទ៊កដើមៃបី កសាង សំណំុរឿង 
បញ្ជូ ន ទៅ ត៊លា ការ តាម នីតិវិធី - 
ចៃបាប់។ បនា្ទាប់ ពី បង្កៃប នៅ ទីតំាង 
នៃះ  សមត្ថ កិច្ច បាន ស្វៃង រក 
កន្លៃង កៃបៃរៗនោះ បន្ថៃម ទៀត  
ប៉៊ន្ដៃ មិន មា ន ឃើញ បទ ល្មើស 
ដូច ករណី នៃះ ទៃ។

លោក ប៉៊ល  ចាន់ ថា  នាយ- 
ផ្នៃក រដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ សៃក៊ កៃគរ  
បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ ថា លោក 
បាន ចូលរួម ក្នងុ បៃតិបត្តកិារនៃះ 
ដៃរ ប៉៊ន្ដៃ សំណុំ រឿងនៃះ បាន 
បៃគល់ ជូន មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន៊ រកៃស ឈើ- 
ត៊ ំនៃ មន្ទរី បរ ិសា្ថា ន  ខៃ ត្តពោធិ៍ សាត ់

ជា អ្នក ចាត់ ចៃង តាម នីតិវិធី 
ចៃបាប់  និង រ កៃសា វត្ថុ តាង នោះ ។

លោក បន្ត ថា  ការ បង្កៃប 
បទល្មើស ើ នៃះ  ដឹកនាំ ដោយ 
លោក  នៅ ស៊ ជាតិ មៃប ញ្ជាការ- 
កង រាជ អាវ៊ធ ហត្ថ សៃ៊ ក សហ- 
ការ ជាមួយ កមា្លាំង ចមៃ៊ះ  ដោយ 
បាន ដកហូត ឈើ ចមៃ៊ះ ១៣ ដ៊ំ 
និង ៩០ សន្លឹក ក៏ ដូច ជា សមា្ភារ 
មួយ ចំនួន ទៀត  ប៉៊ន្ដៃ មា្ចាស់ 
ទីតាំង បាន រត់ គៃច ខ្លួន។

លោក  ចាន់ថា  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ចពំោះ វត្ថតុាង ទាងំ អស ់យើង 
បាន បៃគល់ ជូនទៅ ឧ ទៃយា ន៊ រកៃស 
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ឈើ ត៊ំ រកៃសា 
ទ៊ក  ហើយ បៃសិនបើ គត់ ចង់ 

កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន ទៅ 
ត៊លា ការ ក៏ ចាត់ ចៃង តាម ហ្នឹង 
ទៅពៃះ យើង បាន បៃគល់ ជូន 
គត់ ហើយ ...»។

មន្តៃី ឧ ទៃយា ន៊ រកៃស ដៃន ជមៃក- 
សត្វពៃ ឈើ ត៊ំ  មិន ទាន់ អាច 
ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ទង ស៊ំ ការ- 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម ជ៊ំវិញ ករ ណី នៃះ  
បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។

ចំណៃក លោក  គង់ ព៊ ទ្ធី រា៉ា 
បៃធាន មន្ទរី បរ ិសា្ថាន ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់ កាលពី មៃសិល មិញ ក៏ មិន 
អាច ទាក់ ទង សំ៊ ការ បញ្ជាក់បន្ថៃម  
ជំ៊វិញ ករ ណី នៃះ  បា នដៃរ  ដោ យ- 
សា រទូរ ស័ព្ទ របស់ លោក គ្មាន 
អ្នក ទទួល ៕

ទីតំាងច្នៃឈើដៃលសមត្ថកិច្ចបង្កៃបពីថ្ងៃទី២២ មករា  ។ រូបថត អាវ៊ធហត្ថ



តពីទំព័រ១...ហេតុផលរងវិបត្តិកូវីដ១៩។
ការបេកាសជំហរនេះបានធ្វើឡើង

បន្ទាបព់ីបគុ្គលកិកេមុហ៊នុអាកាសយាន-
ដ្ឋានកម្ពុជាជិត១០០នក់ តំណាងឲេយ
បគុ្គលកិចនំនួ១៦១នក់ដេលកេមុហ៊នុ
បញេឈប់ពកីារងារកាលពីខេធ្នូបានផ្ទុះការ-
តវ៉ាកាលពីថ្ងេទ២ី២មករាដោយបេមលូ- 
ផ្តុំគ្នាលើកបដនៅមុខមន្ទីរការងារ និង
បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈខេត្ត។
លោកមុំសមឹសលិាបគុ្គលកិដេលតេវូ- 

បានកេុមហ៊ុនបញេឈប់ពីការងារ និងមាន
អតីតភាពការងារ១៩ឆ្នាំ បេប់ភ្នំពេញ-
ប៉សុ្តិ៍ពីមេសិលមញិថានេះជារឿងអយតុ្តិធម ៌
បំផុតសមេប់បុគ្គលិក ពេះភាគចេើន
នេបុគ្គលិកដេលតេូវបានបញេឈប់គឺជា
បុគ្គលិកដេលមានអតីតភាពការងារ
ចេើនឆ្នាំ។លោកបន្តថាការបញេឈប់នេះ
គឺកេមុហ៊នុបានរលំោភបពំានសទិ្ធិបគុ្គលកិ  
ដោយមិនបានផ្តល់សំណង ឬអត្ថបេ-
យោជន៍ដល់បគុ្គលកិទៅតាមនតីវិិធីចេបាប់ 
នោះទេហើយថេមទាងំមានការបេងចេក
បក្ខពួកនិងការគបសង្កត់ទៀតផង។
លោកថា៖«យើងនឹងរៀបចំពាកេយ-

បណ្តឹងដក់ទៅកេសួងជាថ្មីទៀតនិងទៅ-  
កាន់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ឬទៅដល់សម្តេច
[ហ៊ុនសេន]តេម្តង ដើមេបីបន្តជំរុញទៅ
ដល់កេមុហ៊នុឲេយចេញមខុមកដោះសេយ   
ជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេះពួកខ្ញុំ 
តេវូបានគេបញ្ចប់កចិ្ចសនេយាការងារដោយ  

មិនមានការយល់ពេម ដោយបាត់បង់
អត្ថបេយោជន៍រួម ហើយវក៏មិនសម-
សេបទៅតាមចេបាប់នៅសេុកខ្មេរដេរ»។
បើតាមលោកមុំសឹមសិលាក្នុងរយៈ-

ពេល១ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺកេមុហ៊នុបាន- 
កាត់បេកខ់េបគុ្គលកិចនោ្លោះព២ី០ភាគរយ  
ទៅ៥០ភាគរយនិងបង្ខំឲេយបុគ្គលិកលា-
ឈប់ដោយខ្លួនឯង និងចូលនិវត្តន៍មុន
កាលកណំត់ផងដេរ។កតា្តានេះបានធ្វើឲេយ
ជីវភាពបុគ្គលិកជួបបេទះនូវការលំបាក
ជាចេើន សេបពេលដេលបុគ្គលិកទំាង-
អស់តេូវសងបំណុលធនគរ។
តំណាងកេុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋាន

កម្ពជុាកាលពីមេសិលមិញមិនអាចស្វេងរក
បេភពដើមេបីទាក់ទងសុំអតា្ថាធបិេបាយបាន
ទេ។ប៉នុ្តេបើតាមលោកប៊នុរដ្ឋានយក-
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប
បានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញថា
វិវទនេះគឺជាទំនស់រវងបុគ្គលិក និង
កេុមហ៊ុន ដេលទទួលបានការវិនិយោគ
ពេលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាប។
ដូច្នេះ នីតិវិធីបន្តបើភាគីដេលមិន
សខុចតិ្តគឺអាចប្តងឹបន្តទៅកេសងួការងារ
ដើមេបីស្វេងរកដំណោះសេយបាន។
លោកថ្លេងថា៖«ការបញេឈប់នេះគឺភាគី

សហជពីនងិកេមុហ៊នុគឺមាននតីវិធិីក្នងុ
ការតវ៉ាទៅកេុមបេឹកេសាអាជា្ញាកណា្តាល។ 
បើកម្មករឬសហជពីមនិមានការសខុចតិ្ត
នឹងការបញេឈប់នេះ គឺអាចតវ៉ាបន្ត។

ដោយសារតេវិវទនេះ ស្ថិតក្នុងវិវទ
ការងារដូច្នេះភាគីទាំង២ គួរតេគោរព
ទៅតាមចេបាប់ការងារនងិបន្តការចរចាគ្នា
បន្តទៀត ដើមេបីស្វេងរកដំណោះសេយ
មួយដេលអាចទទួលយកបាន»។
លោកចាន់សុខុមចិន្ដា បេធានមន្ទីរ

ការងារខេត្តសៀមរាបបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ថា  
ករណីនេះខាងបុគ្គលិកបានដក់លិខិត
ទៅកេសួងការងារដើមេបីសុំអន្តរាគមន៍។
កេសួងក៏សមេចឲេយមន្ទីរជាអ្នកដោះ-
សេយ ដូច្នេះក្នុងនមជាអាជា្ញាធរដោះ-
សេយវវិទលោកមានតេពេយាយាមសមេប-
សមេលួដោយធ្វើយា៉ាងណាឲេយភាគីទាងំ
សងខាងអាចទទួលយកបានទាំងអស់
គ្នា។ពេះថាក្នងុអឡំងុពេលនេះកេមុហ៊នុ  
ក៏ទទួលរងគេះ ហើយបុគ្គលិក ក៏រង-
គេះដូចគ្នាដោយមិនអាចបនោ្ទាស

អ្នកណាបាននោះទេ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខាងមន្ទីរបាន-

ហៅពួកគត់[បុគ្គលិក]ចូលមកសមេួល
រកដំណោះសេយតាមផ្លូវចេបាប់តេពួក-
គត់មនិសា្តាប់បេរជាចោទថាជារឿងវវិទ
ហើយនំគ្នាលើកបដតវ៉ាទៅវញិ។តាម-
ពិតការកាត់បន្ថយបុគ្គលិក១៦១នក់
របស់កេុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺ
ដោយសារវិបត្តិកូវីដ១៩។បើភ្ញៀវ-
បរទេស មិនហ៊ានមកលេង ហើយ
បគុ្គលកិគ្មានការងារធ្វើផងតើបានបេក់
ឯណាផ្តល់ជនូពកួគត់អ៊ចីងឹហើយទើប
កេុមហ៊ុនសមេចកាត់បន្ថយបុគ្គលិក
មួយចំនួនបេបហ្នឹង»។
ទោះយា៉ាងណាការបេកាន់ជហំររបស់

សហជពីនងិបគុ្គលកិបន្តការតវ៉ាលោក
សុខុមចិន្តា និយាយថា នេះគឺជាសិទ្ធិ

របស់ពួកគត់ ប៉ុន្តេលោកនឹងពេយាយាម
ដោះសេយឲេយអស់ពីលទ្ធភាព។របាយ-
ការណ៍ដេលលោកទទួលបាន គឺមាន
បុគ្គលិកចំនួន១៣១នក់រួចមកហើយ
បានយលព់េមទទលួយកបេក់ដណំោះ-
សេយរបស់កេុមហ៊ុនហើយអ្នកដេល
បន្តការតវ៉ាគឺនៅមានតិចតួចប៉ុណោ្ណោះ។
លោករ៉នរា៉ាវ៉ាន់ បេធានសហជីព

ពេលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបនងិជា
បេធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យដឹក-
ជញ្ជនូកម្ពជុាបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ពីមេសិលមញិ  
ថា លោកចង់ឲេយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដោះ-
សេយបញ្ហានេះជាវវិទរមួដោយមនិតេវូ
ដោះសេយតាមវិវទបុគ្គលនោះទេ។
ពេះធ្វើដូច្នេះ គឺបានធ្វើឲេយបាត់បង់បេ-
យោជន៍បគុ្គលកិនងិហក់មានការគប-
សង្កត់មកលើបគុ្គលកិផងដេរ។លោកថា
បគុ្គលកិដេលមានអតតីភាពការងារយរូ
ឆ្នាំ គួរតេទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត
មិនគួរណាក្នុងអំឡុងពេលកាត់បន្ថយ
បគុ្គលកិបេរជាបញេឈប់បគុ្គលកិដេលមាន
អតីតភាពការងារយូរឆ្នាំមុននោះទេ។
លោកនិយាយថា៖«តាំងពីដើមមក

អ្នកដេលតេវូបានកាត់បេកខ់េចេើនគជឺា
បគុ្គលកិដេលមានអតតីភាពការងារចេើន
ឆ្នាំហើយដល់ពេលបញេឈប់ក៏បញេឈប់ពកួ-
គត់មនុគេដេរ។ការបញេឈប់ហ្នងឹអត់យក
បេក់ខេពេញយកមកទូទាត់ឲេយគត់ទេ
គឺយកបេកខ់េ៥០%ឬ៨០%ហ្នងឹយក
មកទទូាត។់បន្ថេមពនីេះចពំោះបគុ្គលកិ
ដេលមានខ្នងឬខេសេបេរជាមិនតេូវបាន-
បញេឈប់ឬកាត់បេក់ខេនោះដេរ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេអងា្គរទី២៦ែខមករាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

បុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋាន...
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ ស� ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រើយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
� ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  អោ ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជ តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជ តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន �ៃន(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
កា រិយា ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃុ ត សុភ ចរិយា

សៀម រាបៈ ស្ពានបុរាណ តា - 
អោ  ង ដៃលមាន អាយុកាល បៃមា ណ 
៩០០ឆ្នា ំកំពុង តៃវូបាន កៃមុមន្តៃ-ី 
ជំនាញ នៃ អាជ្ញាធរ  ជតិអបៃសរា 
រៀបចំ ជួសជុល ស្ដារឡើងវិញ 
ក្នងុ  ទមៃង់ រចនាប័ទ្ម ដើម ដើ មៃបី 
រកៃសា ទុកជ កៃរដំណៃល សមៃប់ 
មនុសៃស ជំនាន់ កៃយ  បាន ទសៃស នា 
និង សិកៃសា សៃវជៃវ នូវ ស្នាដៃ 
បុព្វបុរស ខ្មៃរ។ នៃះ បើតាម  មន្តៃី 
បច្ចៃកទៃស  នៃ នាយកដ្ឋាន អភិ - 
រកៃស បៃ សទ កៃ ឧទៃយាន អង្គរ ដៃ ល 
ចលូរមួ ជសួជលុ ស្ដារឡើងវញិ នវូ 
ស្ពាន បុរាណ ដ៏ ចំណាស់ នៃះ។

លោក ពុទ្ធ សុទ្ធ បៃធាន គមៃ ង 
ជួសជុល ស្ពាន តាអោ ងបៃប់ ភ្នំ - 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ថា ស្ពាន តាអោ ង ជ 
ស្ពាន បុរាណ វៃង ជងគៃ ក្នុង 
ចំណោម ស្ពាន បុរាណ ចំនួន២៣ 
លើ កំណាត់ ផ្លូវ បុរាណ ពី អង្គរ ទៅ 
បាកាណ(ពៃះខ័នកំពង់ស្វាយ)។ 

ស្ពាន នៃះ មាន ទីតាំង ស្ថិតនៅ 
ក្នុងភូមិ ចុងស្ពាន ឃុំ ខ្វាវ សៃុក 
ជីកៃង ខៃត្តសៀមរាប មាន 
បណោ្តោយ៧៥ម៉ៃតៃ ទទឹង១៣ 
ម៉ៃតៃ កម្ពស់៨ម៉ៃតៃ និង មាន 
រន្ធតៃដៃវ ចំនួន១៤ធ្វើ អំពី ថ្មបា យ - 
កៃៀម លម្អ ដោយ បងា្កាន់ដៃ នាគ 
កៃបាល៩ នងិ មាន ពៃះពទុ្ធ សមាធ ិ
នៅ ចំ កណា្តោល កៃបាល នាគ ធ្វើ អំពី 

ថ្មភក់។ ដោយ ផ្អៃកលើ កៃបាច់ - 
ចមា្លាក់ បងា្កាន់ដៃ នាគ នៅលើ តួ 
ស្ពា ន នៃះ គៃ អាច សន្និដ្ឋាន បាន 
ថា ស្ពាន នៃះ បាន សងសង់ ក្នុង 
រចនាប័ទ្មបា យ័ន ក្នុង ចន្លាះ ឆ្នាំ 
១១៨១-១២២០នៃ គៃសិ្ដសក រាជ ។ 

ដោយ រង ឥទ្ធិពល នៃ អាកាស - 
ធាតុ  និង សមា្ពាធ នៃ ទម្ងន់អស់ - 
រយៈពៃល ជចៃើន សតវតៃស រដ៍ៃល 
បង្កឡើង ពី កតា្តា មនុសៃស និង ធម្ម - 
ជតិ  បច្ចុបៃបន្ន ស្ពាន បុរាណ នៃះ 
មាន សភាព ចាស់ ទៃឌុទៃម ខ្លា ំង 

ដោយ ផ្នៃក ជចៃើន នៃ តួ ស្ពាន 
សងខង  បាន បៃះ ញៃក ចៃញពី - 
គ្នា។ លោក  បញ្ជាក់ ថា៖«ភាព- 
អច្ឆរិយនៃ សំណង់ ស្ពាន បុរាណ 
នៃះ គឺ ធ្វើ ឡើង ពី ថ្ម បាយ កៃៀម 
និងថ្ម ភក់ សុទ្ធ សធ ដូច្នៃះ ដើមៃបី 
រកៃសា ស្នាដៃ  និង កៃរដំណៃល បុព្វ - 
បុរស យើងឱៃយគង់ វងៃស ស្ថិត ស្ថៃរ 
យូរ អង្វៃង មន្តៃ ីជំនាញ នៃ អាជ្ញា ធ រ- 
ជតិ អបៃសរា យើង នឹង ខិតខំ ជួស - 
ជុលកៃ លម្អឡើង វិញដោយ រកៃសា 
នវូ គៃប ់ទមៃង ់នៃរចនា បទ័្មដើ ម នៃ 

សំណង់ ស្ពាន បុរាណ នៃះ  »។
បើតាម លោក ពុទ្ធ សុទ្ធ នៅ 

ពៃល នៃះកៃមុការ ងារ របស់ លោ ក 
កំពុង ធ្វើ ចន្ទល់ ដៃក អបស សរ- 
ស្ពាន ដើមៃបី ការពារ បាក់ សៃុត 
នៅពៃល រុះ រើ  និង ជីក កាយ ចៃញ 
នវូ ផ្នៃក ដៃល ពកុ ផយុ    នងិ បៃម ូល 
បណំៃក ថ្មដៃល បាន ជៃុះ ធា្លាក ់មក 
ផ្គុភំា្ជាប ់គ្នាដើមៃបី រៀប ច ំដក ់បញ្ច ូល  
ទៅតាម ទីតាំង ដើម ឡើង វិញ។ 
គមៃង ជួស ជុល ស្ពាន បុរាណ នៃះ 
បានចាប់ ផ្ដើម នៅថ្ងៃទី ១៥  ខៃ 

មករា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ បៃើ 
ថវិកា មូល និធិ របស់ អាជ្ញាធរ ជតិ- 
អបៃសរា ហើយ គៃង នឹង បញ្ចប់ 
នៅ ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ ២០២១។

ដើមៃបី សមៃួល ដល់ ដំណើការ- 
ជួស ជុល ស្ពាន បុរាណ នៃះ គៃប់ 
មធៃយាបាយ ធ្វើដំ ណើរ ទាំង អស់  
តៃូវ បាន ហាមឃាត់ ធ្វើ ចរាចរ ណ៍ 
ទៅ មក ឆ្លង កាត់ លើ ស្ពាន នៃះ ។

លោក ពៅ បុ៊នធឿន អភិបាល- 
សៃុក ជីកៃង បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ថា នៅពៃល នៃះ អាជ្ញាធ រ- 
មូល ដ្ឋាន បាន រៀបចំ ធ្វើ ផ្លូវ វាង 
មួយ អមតាម បណោ្តោយ ស្ពាន 
សមៃប់ ឱៃយ អ្នក ភូមិ បើក បរ ម៉ូតូ 
និង គោយន្ត ឆ្លង កាត់។  ចំណៃក 
រថ យន្ត ធុន ធ្ងន់ មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ តំបន់ នះ ទៃ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង ចាបំាច ់តៃវូ 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ នូវ  
រថ យន្ត ធនុ ធ្ងន ់ឆ្លង កាត ់តបំន ់នៃះ 
ពៃះវា អាច បង្កឱៃយ រញ្ជួយ ដល់ 
គៃឹះ ស្ពាន និងរំខន ដល់ ដំណើរ- 
ការ ជួស ជុល ស្ពាន »។

បើតាម លោក ប៊ុន ពៅ បៃជ - 
ពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរ មូល ដ្ឋាន 
បាន ចូល រួម គំ ទៃ ចំពោះ វិធាន- 
ការនានា ក្នុង ការ ថៃរកៃសា ការពារ 
ស្ពាន តាអោង នៃះ ជរៀង រហូត 
មក ដោយ មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ  រថ- 
យន្ត ធុន ធ្ងន់ បើក ឆ្លង កាត់ ស្ពាន 
នៃះ ឡើយ ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ   ភាគីពាក់ ព័ន្ធ  បាន លើក យក 
បញ្ហា បៃឈម របស់ កម្មករ  នៅ ក្នុង វិស័យ 
សណំង ់ ទៅ  ពភិាកៃសា   ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ  
កម្មករ ក្នងុ វិស័យ នៃះ  ទទួលបាន លក្ខខណ្ឌ- 
ការងារ កាន់តៃ បៃសើរ  និង ទទួលបាន អត្ថ - 
បៃយោជន៍ នានា ពៃម ទាំង ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
សុខ សុវត្ថិ ភាព នៅ កន្លៃង ធ្វើការ។ 

កាលពី ថ្ងៃទី២២ ខៃមករា មន្តៃី  កៃសួង 
ការងារ និង បណ្តុះបណា្តោល វិជ្ជាជីវៈ មន្តៃី- 
កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី នគ រូប នីយ កម្ម និង 
សណំង ់រមួទាងំ អង្គការ ILO នងិតណំាង 
សហជីព ជចៃើនរូប បាន ជួប ពិភាកៃសា គ្នា 
នៅ សណា្ឋាគរ ហុី មា៉ា វា៉ា រើ ភ្នំពៃញ ដើមៃបី  
ពិគៃះ យោបល់  ជុំវិញ បៃធាន បទស្តីពី 
កិច្ច គំពារ សមៃប់ កម្មក រ សំណង់ ។

លោក សុខ គីន បៃធាន សហព័ន្ធ សហ - 
ជពី កម្មករសណំង ់ នងិ ពៃឈើ ដៃល បាន 
ចលូរមួ កចិ្ចពភិាកៃសា នៃះបាន ឱៃយ ដងឹ កាល ពី  
ថ្ងៃអាទតិៃយ ថា កចិ្ចបៃជុ ំនៃះបាន ពភិា កៃសា គ្នា 
អំពី កិច្ច គំពារ  សមៃប់ កម្មក រ សំណង់  
ដៃលមាន ដូចជ គមៃង ដក់បញ្ចលូ កម្ម ករ 
សំណង់ ទូទំាងបៃទៃស ឱៃយ ទទួល បាន របប- 
សន្តសិខុ សង្គម (ប សស) នងិ ការកណំត ់

បៃក់ ឈ្នួល កម្មករ ក្នុង វិស័យនៃះ។ 
កៃ  ពីនៃះក៏ បាន ពិភាកៃសា ពី បញ្ហា បៃឈ ម  

រប ស់ កម្មករសំណង់ ជចៃើន ទៀត ទាក់ ទ ង  
នឹង សុខភាពសុវត្ថភិាព ដើមៃបី ឱៃយ ភាគី ពាក់ -  
ព័ន្ធ ជពិសៃស រដ្ឋាភិបាល រួមគ្នា ដោះ សៃ យ   
ផងដៃរ។ លោក  បញ្ជាក ់ថា៖«យើង ដងឹថា 
បញ្ហា បៃឈម របស ់វសិយ័ សណំង ់គ ឺជបួ- 
បៃទះ ចៃើន តៃ អ្វដីៃល សខំន ់យើង គរួ រក 
វធិសីស្តៃ យ៉ាងណាឱៃយ កម្មករសណំង ់ហ្នងឹ 
គត ់លៃងមាន អតៃ គៃះថា្នាក ់នៅ កន្លៃង 
ការងារ។ ក្នុងនះ ភាគី ដៃល ពាក់ព័ន្ធ 
បាន ប្តៃជ្ញាចតិ្ត ថា នងឹ រក វធិសីស្តៃ ដើមៃប ីឱៃយ 
និយោជក ហ្នឹង អនុវត្ត ទៅតាម បទដ្ឋាន - 
គ តិយុ ត្តមួយ ចំនួន ដៃល មាន សៃប់»។

លោក ទុន  សោភ័ណ  អ្នកសមៃបសមៃលួ 
ថា្នាក់ជតិ  របស់ អង្គការ អន្តរជតិ ខង 
ការងារ  (ILO) បៃចាំ នៅ កម្ពុជ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា 
ILO បៃកាន់ ជំហរក្នុងការ ចូលរួម គំទៃ 
ជមួយ រដ្ឋា ភិ បាល ដើមៃបី ធ្វើយ៉ាងណា ឱៃយ 
កម្មករ ក្នុង វិស័យ សំណង់ទទួលបាន អត្ថ - 
បៃយោជន៍ ល្អបៃសើរជពិសៃស ទទួ ល  បា នកា រ- 
ការពារ ដោយ ចៃបាប់។ លោក បន្តថា៖«យើង 
ចង ់ពងៃកី កចិ្ច គពំារ សង្គម ឬ ធានារា៉ាបរង 
ហានភិយ័ ការងារ កៃមរបប ប សស ហ្នងឹ   

ទៅដល់ អ្នកធ្វើការងារ ក្នងុ វិស័យ សំណង់ ។ 
នៃះ ជការ ងារ ដៃល យើង បាន កំពុង ធ្វើ ជ - 
មួយ រដ្ឋា ភិ បាល ។ ដោយឡៃក យើងកំពុ ង 
តៃ រៀបចំតាក់តៃង គោល នយោបាយ  ពី 
សុខភាព សុវត្ថិភាព សមៃប់ បៃទៃស 
កម្ពជុ ដោយមាន ការគទំៃ ដោយ កៃសងួ 
ការ ងារ ប៉ុន្តៃ គោល នយោបាយ នៃះ មិន - 
ទាន់ តៃូវបាន អនុម័ត នះ ទៃ»។

លោក ទន់ សោភ័ណ រំពឹងថា រដ្ឋាភិបា ល  
នឹងចូលរួម ឱៃយ បាន ខ្លាងំ កា្លា បន្ថៃម ទៀត ដើ មៃបី 
ធានា យ៉ាងណាធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង ដល់ វិស័ យ 
ដៃល កំពុងតៃ បៃឈម នឹង ហា និភ័យ និង 
គៃះថា្នាក់ដូចជវិ ស័យ សំណង់ដៃល ចំា  បា ច់ 
ទាមទារ ឱៃយ មានការ ដោះ សៃយ ជ បនា្ទាន់ ។

លោក ហៃង សួរ អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
ការងារ  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ថា រដ្ឋា ភិបាល 
ជពិសៃស កៃសួង ការងារ បាន យកចិត្ត - 
ទុក  ដក់ និង បានធ្វើ កិច្ចការងារ ជចៃើន 
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ស្តង់ដ សុខភាព និង 
សវុត្ថ ិភាព ការងារ ក្នងុ វសិយ័ សណំង ់។ នៅ 
ចំពោះមុខ កម្មករនិយោជិត អចិនៃ្តយ៍ 
ផ្នៃក សណំង ់គ ឺបានទទលួ អត្ថ បៃយោ  ជន ៍
ជចៃើន រួចមក ហើយពី លក្ខ ខណ្ឌ ដៃល 
បាន កំណត់ដោយ ចៃបាប់ ដូចជ ប ស ស 
ជដើម នៅសល់  តៃ កម្មករសំណង់  ដៃល 

ម៉ាការ ឬ យក កមៃ បៃចាំថ្ងៃ ប៉ុ ណោ្ណោះ 
ដៃល នៅ មិនទាន់ បាន ទទួល ខណៈ កៃសួ ង  
កំពុង ជំរុញ ការសិកៃសា បន្ថៃមទៀត  ចំពោះ 
បញ្ហា ទាំង នៃះ ។

លោក មាស វិច្ឆិកា ជ កម្មករសំណង់ 
នៅ ភ្នពំៃញបាន សម្តៃង ការ សបៃបា យ ចិ ត្តដៃល 
ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ជពសិៃស រដ្ឋាភបិាល បាន 
គតិ គរូ ដល់  កម្មករ សំណង ់។ លោក បន្តថា 
ក្នងុពៃល ខង មុខ បើ  កម្មករសំណង់ទទួ ល - 
បាន លក្ខខណ្ឌ ទំាងនៃះ មៃន នះ នងឹ ជយួ 
ឱៃយ ជីវភាព និង សុខភាព ការងារ របស់ 
កម្មករ បាន   ល្អបៃសើរ។ លោក ថា ៖ «ខ្ញុ ំមាន 
អារម្មណ៍ សបៃបាយបើ គៃ ចៃះ យិ ត   យោង ជួយ 
ដល់ ពួក ខ្ញុ ំអី៊ ចឹ ង ណា។ ខ្ញុ ំរំពឹ ង ថា  ពួក ខ្ញុ ំក៏ នឹ ង 
ទទួល បានការ គំពារដូច ជ  អត្ថ បៃយោ ជ ន ៍ 
ពី បស ស  ដៃរ ។ បើ ទទួល ការធានា អំពី 
សុខ សុ វត្ថ ិភាព ទៀត កាន់ តៃ បៃសើរ »។

បើ តាម  កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី បច្ចុបៃបន្ន 
កម្មករ សំណង់ នៅ កម្ពុជ មាន ជង ៣៦ 
មុនឺ នាក។់ បើ តាម  លោក សខុ គនី ភាគ- 
ចៃើ ន នៃ កម្មករ ទំាងនៃះ គឺ នៅ មិន ទាន់ 
ទទួ ល  បាន លក្ខខណ្ឌ ការងារ សមរមៃយ 
នះទៃ ហើយ ពួកគៃក៏ ទទួលរង នូវ ការ- 
រំលោភ បំពាន សិទ្ធិ ពី សំណាក់ និយោ ជក 
មួយ ចំនួន របស់ ពួកគៃ ផង ដៃរ៕

អាជ្ញាធរជតិអប្សរាកំពុងជួសជុលស្ពានថ្មបុរាណ១មានអាយុ៩០០ឆ្នាំ

ភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាពីបញ្ហាប្ឈមនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករសំណង់

 អ្នក ជំនា ញ និង កម្មករកំពុង ជួសជុល ស្ពាន  ថ្ម បុរាណ  តាអោង  មន អាយុ កាល  ៩០០ ឆ្នា ំ។ រូបថត អាជ្ញាធរ អបៃសរា 
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ARDB មាន ផែនការ បញ្ចែញឥណទាន ឱែយ ដល់ $៣០០ លាន 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ 
និង កសិកម្ម  (ARDB) មាន ផ្នការ 
នឹង បញ្ច្ញ ឥណទាន ឱ្យ ដល់  ៣០០ 
លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ ន្ះ ដើមប្ ី
ចូល រួម ចំណ្ក ជាមួយ គោល នយោ - 
បាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា  ក្នុងការ - 
ជំរុញ និង លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្យ បង្កើន ការ- 
ផលិត កសិ ផល ក្នុង ស្ុក  ដើម្បី ធានា 
សន្តសិខុ  សប្ៀង នងិ បង្កើន សមត្ថភាព 
នាំ ច្ញ  ទៅ ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ ។

លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ និង កសិកម្ម  បាន 
ប្ប់ ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ថា 
ARDB កពំងុ រៀបច ំផន្ការ  បង្កើនបក្ ់ 
កម្ច ី ដល ់  វសិយ័ កសកិម្ម ឱយ្ បាន កាន ់ត ្
ច្ើន  ខណៈ  វសិយ័ ន្ះ កពំងុ មាន សម្ទុះ   
រកី ចម្ើន  តាម រយៈ ការ បង្កើន សមត្ថ-
ភាព ដំដុះ ដំណាំ កសិ កម្ម ការ  ចិញ្ចឹម 
សត្វ និង ការ ធ្វើ វារីវប្បកម្ម។

ទោះ ជាយ៉ាង ណា លោក បញ្ជាក ់ថា 
សម្ប់ ទុន បន្ថ្ម ឆ្នាំ ន្ះ លោក មិន 
ទាន ់ចប្ាស ់ថា  នងឹ ទទលួ បាន ព ីរដ្ឋាភ-ិ
បាល ប៉ុនា្មាន  ទ្ ដោយ ត្ូវរង់ ចាំ ការ 
រៀបចំ ផ្នការ ដ្ល មាន ភាព ច្បាស់- 
លាស់  ដើម្បី លើក សំណើ ទៅ   កាន់ 

រដ្ឋាភិបាល  ។  លោក ថ្ល្ង  ថា៖ «យើង 
សង្ឃឹម ថា ការ ផ្តល់ កម្ចី របស់  ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង កសិកម្ម ក្នុង ឆ្នាំ 
ន្ះ នឹង អាច កើន ឡើង ដល់  ៣០០ 
លាន ដុលា្លារ ប៉ុន្ត្ ទោះ យ៉ាង ណា វា ក៏ 
អាស្័យ ទៅ លើ ការ បន្ថ្ម ទុន ទិញ ពី  
រដ្ឋាភិបាល ផង ដ្រ »។

លោក បន្ត ថា គោល នយោបាយ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ 
វិស័យ កសិកម្ម បាន ធ្វើ ឱ្យ  វិស័យ ន្ះ   
មាន ដំណើរ ការ ទៅ មុខ យ៉ាង  លឿន  
ពិស្ស រយៈ ព្ល    ចុង ក្យ ន្ះ ។ 

យោង តាម លោក កៅ ថាច កាល ព ី
ឆ្នា ំ២០២០ ARDB បាន បញ្ចញ្ ថវកិា 
បម្ាណ ២៤៥ លានដលុា្លារ  កើនឡើង 
ប្ហ្ល ៤៥ ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩  ទៅ ដល ់រោង មា៉ាសុ ីនកនិ ស្វូ  
អ្នក នាំ ច្ញ វិស័យ ចិញ្ចឹម សត្វ និង 
សហគស្ ធនុ តចូ នងិ មធយ្ម នៅ ក្នងុ 
វិស័យ កសិកម្ម។

លោក ចាន់ សុខឃាំង អនុ ប្ធាន 
សហព័ន្ធ ស្ូវ អង្ករ កម្ពុជា និង ជា ប្-
ធាន ក្ុមហ៊ុន នាំ ច្ញ អង្ករ Signa-
ture of Asia Co., Ltd បាន នយិយ 
ថា ការ ទមា្លាក់ ប្ក់ កម្ចី របស់ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ និង កសិកម្ម  ព្ល 
កន្លង មក បាន រួម ចំណ្ក យ៉ាង ច្ើន 

ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ សមត្ថភាព ផលិត 
នងិ នា ំចញ្ អង្ករ កម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផីស្ារ 
អន្តរ ជាត ិ។ លោក បន្ត ថា  ទោះ ប ីយ៉ាង- 
ណា វិស័យ ស្ូវ អង្ករ កម្ពុជា ព្ល ន្ះ  
ប្រ ជា កំពុង ប្ឈម នឹង លំហូ រស្ូវ 
ចញ្ ដ ៏ច្ើន ទៅ កាន ់បទ្ស្ វៀតណាម 
ដល្ អាច ធ្វើ ឱយ្ ប៉ះ ពាល ់ដល ់បរមិាណ 
ន្ ការ នាំ ច្ញ អង្ករ ទៅ កាន់ ទីផ្សារ 
អន្តរ  ជាតិ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ន្ះ ។ 

លោក បន្ត ថា៖ « យើង ពិត ជារីក រាយ 

និង ស្វាគមន៍ ការ ជួយ ផ្តល់ កម្ចី បន្ថ្ម 
របស់ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ និង 
កសកិម្ម ប៉នុ្ត ្យើង ក ៏សមូ ស្នើ ឱយ្ រដ្ឋាភ-ិ
បាល  ពិនិត្យ ពិចារណា បន្ថ្ម ទៀត 
ទៅ លើ ការ គ្ប់ គ្ង លំហូរ ច្ញ ស្ូវ  
ផលតិ កម្ម ស្វូ បព្ន័្ធ ធារាសស្្ត នងិ 
ការ ផលិត ពូជ ថ្មីៗ បន្ថ្ម ព្ះ  វា មាន 
សរៈ សខំាន ់ណាស ់ ក្នងុ ការ ជយួ ជរំញុ 
កំណើន  ការ នាំ ច្ញ ផលិត ផល កសិ-
កម្ម កម្ពុជា ទៅ  ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ » ។ 

អ្នក ស្វ ជ្វ ស្ដ្ឋ កិច្ច អន្តរជាតិ ន្ 
វិទ្យា ស្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរ ជាតិ ន្ 
កម្ពជុា( រាជ បណ្ឌតិយ្ស ភា ) លោក ហងុ 
វណ្ណៈ បាន បប្ ់ថា ធនាគារ ន្ះគ ឺពតិ 
ជា មាន តួនាទី  សំខាន់ ណាស់  ក្នុងការ- 
ជួយ ដល់ ការអភិវឌ្ឍវិស័យ កសិកម្ម 
នៅ កម្ពុជា តាម រយៈ ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ 
ធន ដល ់អ្នក ដ្ល មាន តម្វូ ការ  ដើមប្ ី
ជយួ ឱយ្ វសិយ័ ន្ះ រងឹ មា ំនងិ ដើរ តនួាទ ី
សំខាន់ ក្នុង ការ  រួម ចំណ្ក ដល់  កំ-
ណើន ស្ដ្ឋកិច្ច ជាតិ ក៏ ដូច ជា ប្មូល 
យក រូបិយប័ណ្ណ អន្តរ ជាតិ មក ចាក់- 
បញ្ចូល ក្នុង ស្ដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ បង្កើន ការ- 
ផ្តល់ ទុន របស់ ARDB នឹង ជួយ ឱ្យ 
បជ្ាកសកិរ នងិ អ្នក វនិយិោគ កាន ់ត ្
មា ន ទនំកុ ចតិ្ត  នៅ ក្នងុ ការ ធ្វើ ពពិធិកម្ម 
វិស័យ កសិកម្ម កម្ពុជាឱ្យ  មាន សម្ទុះ 
កាន ់ត ្ខា្លាងំដើមប្ ីបពំញ្ តម្វូ ការ ក្នងុ 
ស្ុក និង ជំរុញ ការ នាំ ច្ញ »។ 

ដើម្បី ជួយ ដល់ ប្ជាកសិករ និង អ្នក- 
វិនិយោគ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០២០ ARDB ក ៏ បាន កាត ់បន្ថយ 
អត្ ការ ប្ក់ ពី ៦ ភាគ   រយ មក នៅ 
ត្មឹ  ៥ ភាគរយ សមប្ ់ទនុ បង្វលិ នងិ 
៦,៥ ភាគរយ មក នៅ ត្ឹម   ៥,៥ភាគ - 
រយ សម្ប់ ទុន វិនិយោគ៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ  ក្សងួ កសកិម្ម រកុា្ខា- 
ប្មាញ់ និង ន្សទ និង ដ្គូ 
អភវិឌឍ្ន ៍បាន ចុះ ហត្ថលខ្ា បន្ត  
គមង្ បន្ល ្ផ្ល ្ឈើ កម្ពជុាដើមបី្  
បង្កើន បក្ ់ចណំលូ  នងិ អាហា-  
រូបត្ថម្ភ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី៣ 
(CHAIN -III)  ដ្ល មាន រយៈ- 
ព្ល ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២១  ទៅ  ឆ្នាំ 
២០២២។

គម្ង   ដំណាក់ កាល ទី ៣ 
ន្ះ ត្ូវ បានចុះ អនុស្សរ  ណៈ- 
យោគ យល់ គា្នា(MoU)      រវាង 
លោក ងនិ ឆយ  អគ្គ នាយកន ្ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន កសកិម្ម  កស្ងួ  

កសិកម្ម រុកា្ខា ប្មាញ់ និង ន្-
សទ ជាមួយ លោក ស្ី Alex-
andra  Mandelbaum  នា-
យក អង្គការ  SNV  បច្ា ំ កម្ពជុា 
កាល ពី ថ្ង្ ទី ២២ ខ្ មករា  នៅ 
ទីស្តីការ ក្សួង កសិកម្ម ។

បើ តាម អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ ហូ-
ឡង់  SNV  គមង្  CHAIN-III 
ន្ះ នងឹ ស្វង្ រក ការ បង្កើត សវ្ា- 
កម្ម បន្ថ្ម ក្នុងការ លើ កកម្ពស់ 
ផលិត កម្ម ន្ ផលិតផល សក 
វប្បកម្ម ប្កប ដោយ សុវត្ថិភាព។

យោង តាម SNV គម្ង  
CHAIN-II ត្ូវ បាន បញ្ចប់ នៅ 
ចុង  ឆ្នាំ ២០២០ ខណៈ  គម្ង  
CHAIN-I បាន ដំណើរ ការ ចាប់- 

តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៤ និង  បញ្ចប់ 
នៅ  ឆ្នាំ ២០១៧ ។  គម្ង   ន្ះ 
គា ំទ ្ថវកិា ដោយ ទភីា្នាក ់ងារ ស្វ៊សី  
សម្ប់ ការ អភិវឌ្ឍ  និង កិច្ច- 
សហ  បត្បិត្តកិារ  (SDC) ហើយ  
អនវុត្ត ដោយ អង្គការ  SNV នងិ 
ក្សួង កសិ កម្ម។ 

លោក ងនិ ឆយ   បាន ឱយ្ ដងឹ 
ថា  គោល ដៅ រួម របស់ គម្ង 
ន្ះ គ ឺដើមប្ ីបង្កើន បក្ ់ចណំលូ  
និង អាហា រូបត្ថម្ភ ដល់   កសិករ 
ខា្នាត តូច នៅ តំបន់ ជន បទ  ខ្ត្ត 
គោល ដៅ តាមរយៈ ការ បង្កើន 
ផលិត កម្ម  និង ពាណិជ្ជ កម្ម ដំ-
ណាំ សក វប្បកម្ម ប្កប ដោយ 
គុណ ភាព  ។ លោក បន្ថ្ម ថា 

ទសិដៅ របស ់គមង្  គ ឺនៅ ឆ្នា ំ
២០២២  ត្វូ ផ្តល ់កណំើន បក្ ់
ចណំលូ បក្ប ដោយ នរិន្តរ ភាព  
ដល់ កសិករ ដ្ល បាន ដំដុះ 
ផ្គត ់ផ្គង ់ខ្លនួ ឯង   ចនំនួ  ១៥  ០០០  
នាក ់ កសកិរ ពាណជិ្ជ  ៣ ០០០ 
នាក់  ព្ម ទាំង អ្នក ក្ ច្ន្ ចំនួន  
១ ២០០  នាក ់ នងិ ធ្វើឱយ្ បស្ើរ 
នវូ សន្ត ិសខុ សប្ៀង  នងិ អាហា-
របូត្ថម្ភ ដល ់គ្សួរ កសកិរ ចនំនួ  
៧២ ០០០ គ្ួសរ ។

លោក វ្ង សខុន រដ្ឋ មន្ត្ី 
ក្សួង កសិកម្ម រុកា្ខា ប្មាញ់ 
និង  ន្សទ បាន ថ្ល្ងថា ការ- 
អន ុវត្ត  គមង្ ន្ះ  គ ឺ សប្ តាម 
ផ្នការ យុទ្ធសស្្ត អភិវឌ្ឍន៍ 

វសិយ័ កសកិម្ម ឆ្នា ំ ២០១៩  ដល ់  
២០២៣  ដ្ល មាន ចក្ខុ វិស័យ 
ប្  កា្លាយ កសិក ម្មក ម្ពុជា ទៅ ជា 
កសិកម្ម ទំនើប  មាន លក្ខណៈ 
ប្កួត ប្ជ្ង  បរិយ ប័ន្ន  ធន់ 
នឹង ការ ប្ប្ួល អាកាសធាតុ  
នរិន្តរភាព  វបិលុភាព  នងិ សខុ-ុ
មាល ភាព  ប្ជាជន ខ្ម្រ  ។

លោក   ជឿ  ថា  តាមរយៈ គមង្  
ន្ះ សកវបប្ករ នងឹ ទទលួ បាន 
បច្ចក្ ទស្ ទនំើប លើការ ដដំុះ 
ដំណាំ  និង ទីផ្សារ បន្ល្  ផ្ល្ឈើ 
សុវត្ថិភាព  ដើម្បី ចូលរួម លើក- 
កម្ពស់ ជីវភាព នៅ ទី  ជនបទ។ 

បើ តាម លោក ងិន ឆយ   
គម្ង  CHAIN  មាន រយៈពល្  

៨ ឆ្នា ំចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០១៤ ដល ់ឆ្នា ំ
២០២២  ដោយ មាន  ថវកិា សរបុ  
១០  លាន ដុលា្លារ  ហើយ   កំពុង 
ប្តិបត្តិ ក្នុង ខ្ត្ត គោលដៅ ចំ-
ននួ  ៤  រមួ មាន កច្្ះ  ស្ទងឹតង្  
ព្ះវិហារ  និង ឧត្តរ មានជ័យ  
ដល្ តបំន ់ ទាងំ ន្ះ នៅ ដច ់ស-្  
យល  និង តំបន់ ខ្ពង់រាប ជាប់ 
ព្ំដ្ន រវាង កម្ពុជា និង  ថ្  ឡាវ  
និង វៀតណាម។ 

លោក កត ់សមា្គាល ់ថា នៅក្នងុ 
រយ: ព្ល  ៦ ឆ្នាំ គម្ង ន្ះ 
បាន   ក្ប្ក សិករ ជិត ១មុឺន  
គ្ួសរ ពីការ ធ្វើ ស្ ត្ ១ មុខ 
មក ប្កប របរ ដំ បន្ល្ ជា  លក្ខ-
ណៈ គ្ួសរ ៕ LA

លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក  ARDB ពេល ធ្វើ សន្នសីិទសារព័ត៌មាន កន្លង មក ។ មិនា

គមែង CHAIN បន្តដំណាក់ កាល ទី ៣ សមែប់ រយៈ ពែល  ពី ឆ្នា២ំ០២១ដល់ឆ្នា២ំ០២២

ទិន្នន័យទីផែសារមូលបតែកម្ពុជា 
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

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

2 GTI 3,400 - 3,400 3,400

3 PAS 14,000 14,000 14,100 14,000

4 PEPC 3,000 2,990 3,000 2,990

5 PPAP 11,680 - 11,680 11,680

6 PPSP 1,440 1,460 1,490 1,430

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

កាលបរិច្ឆ្ទ: ថ្ង្ទ២ី៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 
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ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបា ល កម្ពុជា 
នឹង បង្កើត  នាយក ដ្ឋាន កិច្ច ការ 
ហា ឡាល (HALAL)កម្ពជុា ក្នងុ   
គោល បណំង ដើមៃប ីលើក កម្ពស ់
ផលិត ផល ហាឡាល ដៃល នា-
យក ដ្ឋាន ថ្មី នៃះ នឹង ស្ថិត កៃម 
ឆតៃ  របស់ អគ្គនាយក ដ្ឋាន ការ - 
ពា រ អ្នក បៃើ បៃស់  កិច្ច ការ បៃ-
កួត បៃជៃង និង បងៃ្កាបការ កៃ្លង- 
បន្លំ (ក.ប.ប)។

គណៈ កម្មាធិការ តៃួត ពិនិតៃយ 
ផលិត ផល ហាឡាល កម្ពុជា 
កៃម  អធិបតី  លោក  តឹក រ៉ៃត  
សំរៃច  រដ្ឋ លៃខា ធិការ ទីស្តី ការ 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីកាល ព ីថ្ងៃទ ី២១ 
ខៃ មករា បាន  រៀបច ំ  កចិ្ច បៃជុលំើ 
ការ កៃ សមៃួល  អនុ កៃឹតៃយ លៃខ  
១៦០  អនកៃ .បក ចុះ ថ្ងៃ ទី ២៩ 
ខៃ កក្កដ  ឆ្នាំ ២០១៦។ 

លោក  អសូ្មាន  ហាសៃសាន ់អន-ុ  
បៃធាន គណៈ កម្មាធកិារ តៃតួព-ិ
នតិៃយ ផលតិ ផល ហាឡាល កម្ពជុា  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា កិច្ច- 
បៃជុ ំនៃះក្នងុ គោល បណំង លើក- 
កម្ពស់ បច្ចៃក ទៃស ស្តង់ដ អនា-  
មយ័ នងិ ជនំឿ ទកុ ចតិ្ត ព ីសស- 
និក  អ៊ិស្លាម មក លើ ផលិតផល 
ហាឡាល កម្ពុជា សមៃប់ ផ្គត់- 
ផ្គង ់ដល ់ទផីៃសារ  ក្នងុ បៃទៃស  នងិ 
ជរំញុ ការ នា ំចៃញ ទៅ កាន ់ទផីៃសារ  
អន្តរជាតិ។

លោក ហាសៃសាន ់បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា ៖ «កចិ្ច ពភិាកៃសា នៃះ ផ្តោត លើ 
ការ កៃ សមៃលួ មតៃ មយួ ចនំនួ 
ក្នងុ អនកុៃតឹៃយ នៃះ  ដោយ បញ្ជលូ  
សមស ភាព ថ្មី »។ 

លោក  ផាន  អូន អគ្គ នាយក  
ក.ប.ប  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
រដ្ឋា ភិបាល នឹង ធ្វើ វិសោធន កម្ម 
អនកុៃឹតៃយ នៃះ ក្នងុ គោល បណំង 
ដើមៃបី កៃ សមៃួល សមសភាព 
គណៈកម្មា ធិការ តៃួត ពិនិតៃយ 
ផលិត ផល ហា ឡាល កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« គណៈ កម្មា- 
ធិការ នៃះ អាច ជា សមសភាព 
ថ្មី  ដោយ សរ មន ការ ផា្លាស់ ប្តូរ  
នងិ ដឡំើង មខុ តណំៃង ថ្ម ីបនា្ទាប ់ 
មក  យើង រៀប ចំ ជា នាយក  ដ្ឋាន 
កិច្ច ការ ហាឡាល នៅ ក្នុង អគ្គ - 
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប »។

លោក  ផាន អនូ   ឱៃយ ដងឹ ទៀត 
ថា  កៃយ ព ីរដ្ឋា ភបិាលសមៃច  
ឱៃយ អនវុត្ត អនកុៃតឹៃយ នៃះ ជា ផ្លវូការ 
សមសភាព នាយក ដ្ឋាន កិច្ច - 
ការ  ហាឡាល នឹង ដំណើរ ការ 
ភា្លាម ដៃល មន្តៃី នគរ បាល យុត្តិ - 
ធម៌ នៃ នាយក ដ្ឋាន នៃះ នឹង ចុះ- 
ពិនិតៃយ មើល ទិដ្ឋភាព ចៃបាប់  និង 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់  ការ រំលោភ 
បពំាន នងិ ការ ដក ់ស្លាក សញ្ញា 
ហាឡាល នៅ តាម សហ គៃស  
ទាំង អស់ នៅ កម្ពុជា ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «បនា្ទាប ់ព ីមន  
សមសភាព រួច   យើង ធ្វើ ការ- 
គៃប់ គៃង ផលិត ផល ហា ឡាល   
ណៃន ជាង មុន ដោយ មន ចុះ 
តៃួត ពិនិតៃយ  តាម បណ្តាស ហ - 
គៃស ខា្នាតតចូ  នងិ មធៃយម  ដើមៃប ី 
ដក់ សញ្ញា ហាឡាល ឱៃយបាន 
តៃឹម  តៃូវ ទៅ តាម ស្តង់ ដបច្ចៃក- 
ទៃស នៅ កម្ពុជា »។

វិស័យ ឯកជន ជឿ ថា  វិធាន- 
ការ  នៃះ នឹង រួម ចំណៃក លើក- 
ស្ទួយ ផលិត ផល ទៃសចរណ៍ 

នងិ ទាក ់ទាញ ទៃសចរ   បនា្ទាប ់ព ី
ស្ថាន ភាព ជងំកឺវូដី ១៩  តៃវូបាន 
គៃប់ គៃង ។

បៃធាន សមគម ទីភា្នាក់ ងរ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា(CATA) 
លោក សៃី  ឆយ  សុីវលីន បាន 
ឱៃយ  ដឹងថា ការ គៃប់ គៃង ផលិត- 
ផល ហាឡាល បាន ល្អ តៃឹម តៃូវ  
ពិសៃស ម្ហូប អាហារ HALAL 
នងឹ រមួ ចណំៃក  ដ ៏សខំាន ់ក្នងុ ការ- 
ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ មក នៅ 
កម្ពុជា នៅ ពៃល អនាគត ។  

លោក សៃ ីនិយាយ ថា៖ « យើង  
អបអរសទរ ដៃល មន ការ គិត- 
គូរ អំពី ផលិត ផល ទៃសចរណ៍ 
ដើមៃបី តៃៀម ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ ទៃស- 
ចរ ជនជាតិ អ៊ិស្លាម  កៃយ ពី 
ស្ថានភាព ជំងឺ កូវីដ ១៩ មនភាព- 
ល្អ បៃសើរ វិញ ។ យើង នឹង មន 
ផលតិ  ផល ជា ចៃើន បន្ថៃម បមៃើ 
នៅក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍» ។

លោកសៃ ីបាន បន្ថៃម ថា ការ- 
ពងៃឹង ផលិត ផល ហាឡាល  គឺ 

ជា វិធានការ មួយ ដ៏ មន សរៈ- 
សំខាន់ ក្នងុ ការ សៃបូ ទាញ  ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ អ៊ិស្លាមដៃល ជា ទីផៃសារ 
ធំ មួយ នៅ លើ ពិភពលោក។

លោក សៃ ីបញ្ជាក ់  ថា៖ « យើង 
សង្កៃត ឃើញថា  ពួកគាត់ មន 
លទ្ធភាព ចៃើន ក្នងុការ ដើរ កមៃសាន្ត  
ដូច្នៃះ បើ យើង អាច គៃប់ គៃង 
ម្ហូប អាហារ  ហាឡាល បាន ល្អ 
យើង  នងឹ អាច ទាក ់ទាញពកួ គាត់ 
មក កមៃសាន្ត កាន់ តៃ យូរ ថ្ងៃ»។

បើ តាម លោក  ផាន អូន  សព្វ- 
ថ្ងៃ  កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ចុះ 
បញ្ជ ី នងិ ចៃញវញិ្ញា បនបតៃ លើ 
ផលិត ផល ហា ឡាល   ចំនួន 
៦៦៦ មុខ ទំនិញនៅ កម្ពុជា ។ 

លោក នយិាយថា៖ «  ផលតិ- 
ផល ហាឡាល ជា មខុ ទនំញិ ម្ហបូ  
អាហារ និង មុខ ទំនិញ ផៃសៃង ៗ   
ទៀត ដៃលវា នឹង ជួយ ឱៃយ មន 
កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិ ពសិៃស 
ទៃទៃង់ ដល់ វិស័យ សហគៃស 
ខា្នាត តូច និង មធៃយម » ៕ LA

តពីទំព័រ ១...ហ៊ុន  ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ការរីករាល ដល ជំងឺ  កូវីដ១៩ ។

លោ កសៃី ជា សិរី  អគ្គ នាយិកា  
NBC តាម រយៈ  វីដៃអូ ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ដក ់ឱៃយ ដណំើរការ  ឧបករណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
កាល ពីខៃ មីនាបាន  ឱៃយ ដឹង ថា ទិសដៅ 
គោលនយោបាយ ថ្មី នៃះ គឺដើមៃបី  គាំទៃ 
វសិយ័ ហរិញ្ញ វត្ថ ុដើមៃបី ជយួ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ  
ខណៈពួកគៃ  បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ផល- 
ប៉ះពាល់លើ សៃដ្ឋកិច្ច ដោយ សរតៃ 
ការរីករាលដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ។  

 លោកសៃី ថ្លៃង ថា ៖«  គោល បំណង 
នៃ គោល នយោបាយ ទាងំនៃះ  គ ឺដើមៃប ី
គាំទៃ កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  ខណៈ ដៃល 
បៃទៃស នៃះ បៃឈម នងឹ  ការ គរំាម ព ី ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ។  NBC បន្ត ក្នុងការតៃួត- 
ពិនិតៃយ ដោយយក ចិត្ត ទុកដក់ បំ ផុត 

លើ  វឌៃឍនភាព នៃ  ស្ថានការ ណខ៍ាង  ក្នងុ 
និង ខាងកៃ បៃទៃស កម្ពុជា  »។  

លោក  Shin Chang Moo  បៃធាន  
ធនាគារ  Phnom Penh Commer-
cial Bank (PPCBank) បាន  បៃប ់
ភ្នពំៃញប៉សុ្ដិ៍  កាល ពថី្ងៃចន្ទថា NCD គ ឺ
ឧបករណ ៍ ហរិញ្ញ វត្ថ ុមយួ  ដៃល រមួ ចណំៃក   
ដល់ ការ អភិវឌៃឍវិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ។  

 លោកថ្លៃង ថា៖«  NCD គជឺា ឧបករណ៍  
ទផីៃសារ បៃក ់រយៈពៃល ខ្ល ីដល ់រយៈពៃល  
មធៃយម ដស៏ខំាន ់មយួ  ដៃល អាចរក បាន  
តៃ ១គត់ នៅលើ ទីផៃសារ ។ ធនាគារ 
ជាចៃើន  មន តមៃូវការ ខ្ពស់ លើ  NCD  
ដើមៃបី គៃបគ់ៃង សន្ទនយីភាព លើស   របស ់
ពកួគៃ  នងិ ផ្ដល ់ការ ធានា សមៃប ់ការ- 
ផ្ដល់  មូលនិធិ ជា បៃក់រៀល ។   NCD 
កដ៏ើរ តជួា បង្គាល នៃ អតៃការ បៃក ់ផង  

ដៃរ   ដោយសរ តៃវា មនិ គតិ អតៃការ- 
បៃក់ ហានិភ័យ តៃ១ គត់ នៅ លើ ទីផៃសារ  
ក្នុង សៃុក »។  

លោក  អុិន ចាន់នី  បៃធាន នាយក- 
បៃតបិត្ត ិ  ធនាគារ អៃសុលីដី  ភអីលិសុ ី 
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពថី្ងៃ ចន្ទថា 
អត្ថ បៃយោជន៍ របស់  NCD រួម មន 
ទៃពៃយ  សកម្ម សន្ទនីយ ភាព គុណភាព 
ខ្ពស ់ អនបុាត សធនភាពលើ ទៃពៃយ សកម្ម 
គា្មាន សំ វិធាន ធន សមៃប់ ឥណទាន  
រំពឹង ទុក នឹង បាត់បង់  អត្ថបៃយោជន៍ 
បៃក ់ចណំៃញ  នងិ ជា វត្ថ ុបញ្ជា ំសមៃប ់
ការ ធានា សមៃប់ សៃវា Overdraft។

លោក លើក ឡើង ថា ៖«  មលូហៃត ុមយួ  
ចំនួន ដៃល ជំរុញ ឱៃយមន កំណើន 
តមៃូវការ   NCD កាល ពីឆ្នាំ មុននោះ គឺ 
ដោយសរ តៃ  ធនាគារ ឬ គៃឹះ ស្ថាន- 

ហិរញ្ញ វត្ថុ មួយ ចំនួន អាច បៃើបៃស់  
NCD  ដើមៃប ីគៃបគ់ៃង  អតរិៃករ យៈពៃល 
ខ្លី របស់ ពួកគៃ ក្នុង រយៈពៃល  ពី១ ខៃ 
ដល់ ៣ខៃ  ពួកគៃ អាច បៃើបៃស់  វាជា 
ទៃពៃយ បញ្ចាំ  សមៃប់ កម្ចី ជាបៃក់ រៀល 
ពី ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពុជា »។ 

 លោក ក ៏បាន អះអាង ដៃរ  ថា កាល ព ី
ឆ្នាំ ២០១៩   NCD របស់ ធនាគារ 
អៃសុីលីដ  ភីអិលសុី  មន  បៃហៃល  
៥២៧ លាន ដុលា្លារ និង កាល ពី ឆ្នាំ 
២០២០ មន ចនំនួ បៃហៃល  ៥៦៧ លាន  
ដុលា្លារ  កើន ឡើង បៃហៃល ៨ ភាគរយ ។  

 NCD  ជា មូលបតៃ  បំណុល មន 
អតៃការ បៃក ់រយៈពៃលខ្ល ីដៃល ចៃញ 
ដោយ ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពុជា  ។

មលូបតៃ នៃះ  គ ឺចៃញ ផៃសាយ ជាបៃក ់
រៀល និង បៃក់ ដុលា្លារ  ដើមៃបី ជួយ 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ  និង គៃឹះស្ថាន មីកៃូ- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ វិនិយោគ  លើ សន្ទនីយ ភាព 
រយៈពៃល ខ្លី របស់ ពួកគៃ ។

 តម្លៃ អបៃបបរម សមៃប ់ការ វនិយិោគ 
មនចំនួន  ២០០  ០០០ ០០០ បៃក់ 
រៀល ឬ  ៥០ ០០០ ដុលា្លារ អាមៃរិក ។  
សពុលភាព  របស ់  NCD ជា បៃក ់រៀល 
គឹ ចាប់ ពី  ២ សបា្ដាហ៍ដល់ ១ឆ្នាំ  ចំ-
ណៃកសុពលភាព NCD ជា បៃក់ 
ដុលា្លារ គឺ ចាប់ពី ២ សបា្ដាហ៍ ដល់ ៦ខៃ។ 
អតៃ ការបៃក ់ របសN់CD តៃវូ បាន កណំត ់ 
ដោយ  ធនាគារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា  នងិ បៃ-
បៃួល ជារៀង រាល់ថ្ងៃ  ទៅ តាម  លក្ខ-
ខណ្ឌ  ទីផៃសារ។ នៃះ បើ តាម NBC។  

លោកសៃី ជា សិរី បាន ឱៃយ ដឹងថា  
NCD តៃវូ បាន ដក ់ឱៃយ បៃើបៃស ់កាល- 
ពីចុង ឆ្នាំ  ២០១៣  ក្នុងគោល បំណង  
ផ្ដល ់ដល ់ធនាគារ នងិ គៃឹះស្ថាន ហរិញ្ញ-
វត្ថុ នូវ ឧបករណ៍  មួយ ដើមៃបី កៃ លម្អ ការ- 
គៃប់គៃង សន្ទនីយ ភាព របស់ ពួកគៃ។ 
ដូច នៃះ ពួកគៃ អាច ទិញ តាម ពៃល វៃលា  
ទៀង ទាត ់នងិ ជាកល់ាក ់ណមយួ  ដៃល 
សមសៃប សមៃប់ពួកគៃ  ៕LA

NBC បាន ចេញ ផេសាយមូលបតេ ...

 ឥណ្ឌា -វៀតណម យល់ពេម ល ើក- 
កម្ពស់ ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ

ទីកេុងហូជីមិញៈ ទំនាក់- 
ទំនង  ពាណិជ្ជកម្ម   និង  វិនិយោគ  
រវាង  បៃទៃស វៀតណម នងិ  ឥណ្ឌា  
ដៃល បៃទៃស ទាំងពីរ  នៃះ មន 
សៃដ្ឋកចិ្ច   អភវិឌៃឍន ៍ខា្លាងំ  នងិ ឆប ់
រហ័ស  ដោយ មិន ទាន់ ឆ្លើយ តប   
ទៅ នងឹ សកា្តោនពុល   នងិ តៃវូ ការ 
លើក កម្ពស់ ។ យោង មន្តៃី   និង 
អ្នក ការ  ទូត បៃទៃស ទាំង ២។ 

Pranay Verma  ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ   
ឥណ្ឌា  បៃចាំ  បៃទៃស វៀត ណម  
បាន និយាយ  នៅ កិច្ច បៃជុំ ស្តីពី  
វៃទកិា វនិយិោគ ឥណ្ឌា-វៀតណម  
ថា វៀតណម ជា ដៃគ ូ  ពាណជិ្ជកម្ម  
នងិ វនិយិោគ   សខំាន ់  បៃទៃស របស ់ 
លោក ប៉ុន្តៃ  ពាណិជ្ជកម្ម  និង 
វនិយិោគ ទ្វៃភាគ ី នៅតៃ ទាប  បៃៀប  
ធៀប ទៅ នឹង  សកា្តោនុពល។ 

លោក ទូត   បញ្ជាក់៖ «យើង 
តៃូវ ការ កំណត់    វិស័យ ថ្មីៗ  និង 
ស្វៃង រក ឱកាសថ្មីៗ ទៀត»។ 

 វសិយ័ ៤ ដៃល កៃមុហ៊នុ ឥណ្ឌា     
ពកូៃ  នងិដងឹ ព ីរបៀប ធ្វើ     រមួ មន  
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  ថាមពល រមួ 
ទាំង ថាម ពល កកើតឡើង វិញ  
បច្ចៃកវិទៃយា ព័ត៌មន វិទៃយា  និង 
ផ្នៃក  ផលិត ឱសថ ស្ថិត  នៅ ក្នុង 
ចណំោម វសិយ័  ដៃល ពកួគៃ តៃវូ  
លើ កកម្ពស់ សហ បៃតិបត្តិការ 
និង ទំនាក់ ទំនង កៃ ពី  ការ ថៃ- 
ទាំ  សុខភាព  និង សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជី-
ថល។ នៃះ បើ តាម  លោក  ទូត។ 

 លោក Tran Duy Dong 
អន ុ រដ្ឋមន្តៃី   ផៃនការនិង ការ  វិនិ-
យោគ    បាន នយិាយថា៖«ដើមៃបី 
ទទួល បាន នូវ ផល បៃយោជន៍  
នៃ ឱកាស  បនា្ទាបព់ ី ការ រកី រាល- 
ដល  កូវីដ ១៩ នៃះ  ជា ពៃល- 
វៃលា  សមៃប ់ធរុកចិ្ច វៀតណម  

និង ឥណ្ឌា  ចៃបាម យក  ឱកាស 
ទាំងឡាយ សមៃប់ កិច្ច សហ- 
បៃតិបត្តិការ  និង ធ្វើពិពិធកម្ម  
បៃភព ផ្គត់ផ្គង់  ដើមៃបី គាំទៃ គា្នា  
ក្នុងចៃវាក់តម្លៃ  សកល កាន់តៃ 
សុីជមៃ  ។ 

លោក បញ្ជាក់៖ «វៀតណម  
ស្វាគមន ៍  ធរុកចិ្ច ឥណ្ឌា វនិយិោគ  
ការ កៃច្នៃ  និង  កម្មន្តសល   ឧសៃសា- 
ហ កម្ម   គាទំៃ  រថយន្ត  បច្ចៃក វទិៃយា 
ព័ត៌ មន  និង ទូរគមនាគមន៍ 
ថាមពល កកើត ឡើង វញិ កសកិម្ម   
បៃើបច្ចៃក វិទៃយា ជាន់ខ្ពស់  និង 
នវានុវត្តន៍»។ 

លោក Don Lam  អនុបៃធាន  
គណៈកម្មាធិការ   នៃ កៃុមបៃឹកៃសា   
ពិគៃះ យោបល់   សមៃប់ កំ-
ណៃ ទមៃង ់  ចៃបាប ់រដ្ឋបាល     នងិ  ជា 
សហស្ថាបនិក   និងជា នាយក 
បៃតបិត្ត ិ នៃ  VinaCapital បាន 
នយិាយ ថា៖«  កៃមុហ៊នុ  វៀតណម  
និង ឥណ្ឌា  ជា ចៃើន  អាច កំណត់  
នវូ ភាព ខា្លាងំ   បៃកបដោយ ទសៃសន-  
វសិយ័ របស ់ពួកគៃ    និងរៀនសតូៃ 
ព ី បៃទៃស ដទៃ ក្នងុ  វសិយ័    បច្ចៃក- 
វទិៃយាព័ត៌មន   ឱសថ  វាយនភណ្ឌ  
ថាមពល កកើតឡើងវិញ  និង  
ការ កៃច្នៃ កសិកម្ម »។   

លោក បន្ត៖ «វៀតណម និង 
ឥណ្ឌា  ជាបៃទៃស មន សៃដ្ឋកចិ្ច  
ងើប ឡើង  ដខ៏ា្លាងំ  ជាមយួ  បៃវត្ត-ិ
សស្តៃ  នងិ វបៃបធម ៌ដស៏មៃបរូបៃប   
ដោយ បៃទៃស នមីយួៗ  ផ្តល ់លើ  
ការ ធ្វើ ឱៃយ ជីវិត បៃជាជន កាន់តៃ 
បៃសើរ ឡើង  និងដឹង  ចៃបាស់  នូវ  
សកា្តោនពុល  ចៃើន របស ់ពកួគៃ។ 
យើង ទាំង ២កាន់តៃ ខា្លាំង ពៃល 
យើងរមួ គា្នា សមៃប់ លបុបំបាត់  នវូ 
ឧបសគ្គ»៕VNS-ANN/RR

ការលើក កម្ពស់ ការ គេប់ គេង ផលិត ផល ហាឡាល 
នឹង ជួយ បង្កើន សកា្តានុពល   វិស័យ ទេសចរណ៍ កម្ពជុា 

កិច្ច បេជំុ អន្តរ កេសួង ដើមេបី ពិនិតេយ និង ពិភាកេសា លើ ការ កេ សមេលួ  អនុ កេតឹេយ 
ទាក់ ទង នឹង   ផលិតផល ហាឡាល កម្ពជុា ។ រូបថត ក.ប.ប



ឌីសប៊ុកជំរុញចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ការអាន

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០

 សៀវភៅwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ឌី ស ប៊ុ ក (D's Books) ជា ហាង 
លក ់សៀវភៅ ឯករាជៃយ ដៃល ដណំើរការ 
ជា យរូ មកហើយ នៅក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ    
កំពុង ទទួល បានការ ចាប់អារម្មណ៍ 
ខ្លាំង ពី សំណាក់ អ្នក ចូលចិត្ត អាន 
សៀវភៅ ជាមួយនឹង ពៃឹត្តិការណ៍ 
ផៃសៃងៗ ដូចជា Phsar Book ដាក់-
តាំង លក់ នៅ អគារ Raintree ។   

 លោកសៃី ឌុក វ៉ាន់ថា ដៃល គៃប់គា្នា 
ស្គាល់ ថា «Mom» គឺជា ម្ចាស់  និង ជា 
អ្នកគៃប់គៃង ហាង ឌី ស ប៊ុ ក បាន ឱៃយ 
ដឹងថា  សព្វថ្ងៃនៃះ សៀវភៅ គឺមន 
តមៃូវការ ចៃើនជាង ពៃលណាៗ ទាំង-
អស់ ។ 

 លោកសៃី ថ្លៃងថា ៖«The Phsar 
Book ដៃល បានដាក់ លក់ នៅ អគារ 
Raintree គឺជា ជោគជ័យ ដ៏ ធំ មួយ ។ 
វ ពតិជាអស្ចារៃយ ណាស ់ដៃល បាន ភ្ជាប ់
ទនំាកទ់នំង ជាមយួ ម នសុៃស ថ្ម ីតាមរយៈ 
សៀវភៅ ហើយ ខ្ញុ ំសងៃឃមឹថា  ការចលូ- 
ចិត្ត សៀវភៅ របស់ ពួកគៃនឹងមន 
ភពរស់រវើក ឡើងវិញ  ហើយ ពួកគៃ 
បន្ត តៃឡបម់កវញិ ដើមៃបី មើលសៀវភៅ 
របស់ យើង ទាំងអស់ » ។  

« សៀវភៅ គឺមន សរៈសំខន់ 
ណាស់ ជាពិសៃស នៅ គៃ លំបាក 
នៃះ។ ខណៈដៃល មនុសៃស ជាចៃើន 
មនការ ភ័យខ្លាច ក្នុងការ ចៃញទៅ 
កៃ ដោយសរតៃ ជំងឺ កូ វើដ ដូច្នៃះ 
សៀវភៅ ជួយ ពួកគៃ ឆ្លងកាត់ ពៃល-
វៃលា ដ៏ តឹងតៃង នៃះដៃល អាចធ្វើឱៃយ 
អ្នក ជួប មនុសៃស ថ្មី  និង កៃឡៃកមើល 
ពិភពលោក ថ្មី » ។ 

Phsar Book  តៃវូបាន រៀបចឡំើង 
នៅ អគារ ការិយាល័យ ជួល ទំនើប 
របស់ Raintree នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៣-១៥ ខៃមករា ។ 

 គៃប់គា្នា គឺអាច ចូល ទសៃសនា បាន 
ដោយ  សៃរើ ពៃឹត្តិការណ៍ រយៈពៃល ៣ 
ថ្ងៃនៃះ តៃូវបាន ចូលរួម ដោយ អ្នក-
ជំនាញ ដៃល ធ្វើការ នៅក្នុង អគារ 
Raintree និង អ្នកធ្វើការ នៅ អគារ 
ការិយាល័យ កៃបៃរ នោះ ក៏ដូចជា 
និសៃសិត សកលវិទៃយាល័យ ផងដៃរ ។ 

 Raintree សរសើរ Mom ដៃល បាន 
និយាយថា  បៃសកកម្ម ជីវិត របស់គាត់  
គឺ កសង វបៃបធម៌ អាន សមៃប់ យុវជន 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដើមៃបីឱៃយ មើល-
ឃើញ ពិភពលោក ដ៏ សៃស់ស្អាត នៅ 
ខងកៃ ខ្លួន ពួកគៃ ដៃល នៃះ គឺជា ការ- 

បំផុសគំនិត មួយ ។ 
« យើង តៃវូបាន បផំសុគនំតិ ដោយ-

សរតៃ ភពស្វាហាប់  បំពៃញការងរ 
របស់ លោក សៃី ឌុក វ៉ាន់ថា ដៃលជា 
ម្ចាស់ ហាង ឌី ស ប៊ុ ក ដៃល ធ្វើឱៃយ 
សៀវភៅ លំដាប់ ពិភពលោក មន 
តម្លៃសមរមៃយ និង សមៃប់ គៃប់គា្នា 
នៅក្នុង បៃទៃស អាច រកបាន » ។  

លោកសៃី Penhleak Chan 
អ្នកគៃប់គៃង (Community Man-
ager) នៅ Raintree បានបន្ថៃមថា៖  
«Raintree គំាទៃ ដល់ ការរៀនសូតៃ 
និង ការអភិវឌៃឍ សហគមន៍ របស់ យើង 
រមួទាងំ វបៃបធម ៌នៃ ការអាន នៅ កម្ពជុា ។ 
ឌី ស ប៊ុ ក តៃូវបាន គៃប់ គៃង ដោយ 
សហគៃិន ស្តៃី ហើយក៏ ជា អ្នកគាំទៃ 
បៃសកកម្ម របស់ Raintree ដើមៃបី 
គាំទៃ ដល់ សហគៃិន ក្នុង សៃុក  និង 
សហគៃិន ស្តៃី ផងដៃរ » ។ 

 កិច្ចសហការ ជាមួយ Raintree 

គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ ផៃនការ ពងៃីក 
សមៃប់ ឌី ស ប៊ុ ក ជាមួយនឹង ផៃនការ 
ដ៏ រឹងមំ ក៏ដូចជា ការលក់ តាម អន- 
ឡាញ និង ហ្វៃ ស ប៊ុ ក និង ការនាំយក 
សៀវភៅ ទៅ លក់ នៅតាម បណា្តា តូប 
និង នៅតាម បណា្តាញ ហាង កាហ្វៃ ធំៗ 
ជាដើម ។ 

ហាង លក ់សៀវភៅ ដ ៏រងឹម ំមយួ នៃះ 
គឺ សមៃប់ អ្នក ចូលចិត្ត អាន សៀវភៅ 
ទាងំអស ់ដៃល លោកសៃ ីMom  បាន 
និយាយថា  បច្ចុបៃបន្ន ឌី ស ប៊ុ ក មន 
សៀវភៅ ជាង ៥ មុឺន កៃបាល ដៃល បាន 
បើក លក់ ដំបូង នៅលើ ផ្លូវ ២៤០ ក្នុង 
ឆ្នាំ២០០៤។  

« ជនជាត ិអាមៃរកិ ម្នាក ់ឈ្មោះ Der-
rick Goos ដើមឡើយ បាន បើកហាង 
លក់ សៀវភៅ D's Books។ ខ្ញុំ 
ចាប់ផ្តើម ធ្វើការ នៅ ទីនោះ ចាប់តាំងពី 
ថ្ងៃ ដំបូង ក្នុងនាម ជា បុគ្គលិក ផ្នៃក 
សៃវកម្ម អតិថិជន ដៃល នៅចាំជួយ 

អតថិជិន រក សៀវភៅ នងិ អ្នក មើលថៃ 
ហាង ឱៃយ ស្អាត នងិ មន សណា្តាបធ់្នាប ់។ 
ខ្ញុំ ចូលចិត្ត ហាង សៀវភៅ នៃះ ចាប់ 
តាំងពី នាទី ដំបូង ពីពៃះ ខ្ញុំ ចូលចិត្ត 
សៀវភៅ ដ៏ អស្ចារៃយ នៃះ ណាស់ » ។ 

Mom បាន រំ ឭកថា ៖« លោក Der-
rick បាន មើលឃើញ អំពី ចំណង់- 
ចំណូលចិត្ត របស់ខ្ញុំ ហើយ នៅ ពៃល 
ដៃល តួនាទី ផ្នៃក គៃប់គៃង ហាង នៅ 
ទំនៃរ ដៃល ពីមុន កាន់កាប់ ដោយ 
ជនបរទៃស គាត់ ក៏បាន សួរ ខ្ញុំ ថា  តើ ខ្ញុំ 
អាច គៃប់គៃង ហាង នៃះ បានទៃ? 
ពៃល នោះ ខ្ញុំ ក៏ យល់ពៃម ភ្លាម » ។ 

« បនា្ទាប់ពី ជិត ១០ ឆ្នាំ លោក Der-
rick បានសមៃច ចិត្ត លក់ អាជីវកម្ម 
ផៃសៃងៗ របសគ់ាត ់ហើយ ខ្ញុ ំក ៏មនិ ស្ទាក-់ 
ស្ទើរ ក្នុង ការទិញ ឌី ស ប៊ុ ក នៃះដៃរ ។ 
ហាង នងិ សៀវភៅ របស ់យើង គ ឺហាក-់ 
ដូច ជា កូនៗ របស់ខ្ញុំ អ៊ីចឹង ។ ខ្ញុំ នៅតៃ 
សៃឡាញ់ ឌី ស ប៊ុ ក  និង សៀវភៅ របស់ 
យើង ទាំងអស់ ដូចដៃល ខ្ញុំ មន អស់ 
រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ កន្លង ហើយ » ។  

« សៀវភៅ របស់ យើង លក់ដាច់ គៃប់ 
បៃភៃទ ដូចជា សៀវភៅ បៃប បុរាណ 
សៀវ ភៅជីវបៃវត្តិ សៀវភៅ អកៃសរ-
សស្តៃ ទំនើប សៀវភៅ វិទៃយាសស្តៃ 
និង សៀវភៅ សមៃប់កុមរ ជាដើម ។ 
យើង មន លក់ សៀវភៅ គៃប់ បៃភៃទ 
សមៃប់ គៃប់គា្នា » ។ 

លោកសៃី Mom បានបន្ថៃមថា ៖   
« សៀវភៅ សមៃប់ កុមរ របស់ យើង គឺ 
ពៃញនិយម ណាស់ ពីពៃះ មិនមន 
ហាង ចៃើន ទៃ ដៃល ផ្តល់ជូន សៀវភៅ 
ចៃើន បៃភៃទ បៃប នៃះ ក្នងុតម្លៃ សមរមៃយ  

ហើយយើង ក៏បាន ផ្គត់ផ្គង់ សៀវភៅ 
ដល់ សលា ធំៗ ទាំងអស់ នៅ ភ្នំពៃញ 
ផង ដៃរ » ។   

 ទីផៃសារ សៀវភៅ កំពុង រើកចមៃើន 
ខណៈ វបៃបធម៌ នៃ ការអាន នៅ កម្ពុជា 
កំពុងមន ការរើកចមៃើន ។ The Big 
Bad Wolf Sales កាលពី ខៃមករា 
ឆ្នាំមុន បាន នាំយក សៀវភៅ ថ្មីៗ ជា 
ភស អង់គ្លៃស ជាង ១ លាន កៃបាល 
មក កម្ពុជា ខណៈ ពិព័រណ៍ សៀវភៅ 
កម្ពុជា លើក ទី ៨ បាន បៃរព្ធ ធ្វើឡើង 
នៅ បណា្ណាល័យ ជាតិ បាន ទាក់ទាញ 
អ្នកទសៃសនា ១៧០ ០០០នាក់ ។ 

« អ្វដីៃល បានឃើញ ក្នងុ រយៈពៃល ៥ 
ទៅ ៨ ឆ្នា ំចងុ កៃយនៃះ គថឺា បៃជាជន 
កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើម អាន សៀវភៅ  
នឹងមកកាន់ហាង ចៃើនឡើងៗ ។     
ពួកគៃ ចង់ អាន ឱៃយបាន ចៃើន តាម ដៃល 
អាចធ្វើ ទៅបាន នឹង ចំណាយ ពៃល 
ជាង ១ ម៉ោង ដើមៃបី ជៃើសរើស និង អាន 
សៀវភៅ ផៃសៃងៗ ។ ពួកគៃ ទាក់ទង មក 
យើង ចៃើន ដើមៃបី សួរនាំ អំពី សៀវភៅ  
ដៃលមន ក្នុង ស្តុក  និង សៀវភៅ  ដៃល 
ពួកគៃ កំពុង ស្វៃងរក » ។ 

« វ ពតិជា ពសិៃស ណាស ់សមៃប ់ខ្ញុ ំ
ពពីៃះ ខ្ញុ ំចាបំាន ថា ខ្ញុ ំពតិជា ភ្ញាកផ់្អើល 
នៅពៃល ខ្ញុ ំចាប ់ផ្តើមដបំងូ ដោយ អាន 
ចំណងជើង និង កៃប សៀវភៅ រាប់រយ 
កៃបាល ហើយ ខ្ញុំ តៃងតៃ អាន នៅ ពៃល 
ដៃ លខ្ញុំ ទំនៃរ ។ មើលឃើញ បៃជាជន 
កម្ពុជា កាន់តៃចៃើន មន ចំណង់- 
ចំណូល ចិត្ត ដូច ខ្ញុំ ចំពោះ សៀវភៅ គឺ 
ពតិជា អស្ចារៃយ ណាស់ ហើយ  វ ធ្វើឱៃយ ខ្ញុ ំ
សបៃបាយរើករាយ យា៉ោងខ្លាំង »៕ 

ហាងលក់សៀវភៅឌីសប៊ុកត្រូវបានបើកដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៤នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ។   ហាងមានលក់សៀវភៅជាង៥មុឺនក្របាល។   

លោកស្រី ឌុក វ៉ាន់ថា មា្ទាស់ហាងលក់សៀវភៅឌីសប៊ុក។ 
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តពីទំព័រ១...ដែលអាចកើត
មានឡើងនៅពែលដែលបែ-
ទែសអភិវឌែឍន៍អាចទទួលបាន
ចាក់វ៉ាក់សាំងពែញលែញនៅ
ពាក់កណ្តាលឆ្នានំែះខណៈបែ-
ទែសកែីកែភាគចែើនមិនទាន់
ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់គែប់-
គែន់នៅឡើយ។
ការសិកែសានែះបានសន្និដ្ឋាន

ថាសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹង
ទទួលរងការខាតបង់លើសពី
៩ពាន់លានដុលា្លារដែលលទ្ធ-
ផលនែះមានទំហំធំជាងផល
បូកទិន្នផលសែដ្ឋកិច្ចបែចាំឆ្នាំ
របស់ជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ទៀត
ផង។បន្ថែមពីនែះជិតពាក់-
កណ្តាលនែទំហំនែះអាចនឹង
ជាទហំំខាតបង់ពីបែទែសអ្នក-
មានដែលរមួមានដចូជាសហ-
រដ្ឋអាមែរិកកាណដនិងអង់-
គ្លែសជាដើម។
នៅក្នងុសែណរយីោមយួទៀត

អ្នកសែវជែវភាគចែើនបាន
បែមាណថាបែសនិបើបែជាជន
ជាងពាក់កណ្តាលបែទែសកំ-
ពុងអភិវឌែឍន៍ទទួលបានចាក់
វ៉ាក់សំាងនៅចុងឆ្នាំនែះសែដ្ឋ-
កចិ្ចពភិពលោកនៅតែទទលួរង
ផលប៉ះពាល់បែមាណពី១,៨
ពាន់លានដុលា្លារទៅ៣,៨ពាន់
លានដុលា្លារ។ដូចគ្នានែះដែរ
ពាក់កណ្តាលនែចំនួនដែល
ខាតបងន់ែះគជឺាផលប៉ះពាល់
ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចរបស់បែទែស
អភិវឌែឍន៍ធំៗទាំង៣ខាងលើ។
បែភពដដែលបានឱែយដឹងថា

ការចែកចាយវ៉ាក់សំាងដោយ
ស្មើភាពគ្នាគឺបែៀបដូចជាការ-
ចែកផលបែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ច
របស់បែទែសនីមួយៗជាពិ-
សែសបែទែសដែលពឹងផ្អែក
លើពាណិជ្ជកម្មជាធំ។យ៉ាង-
ណមិញក៏មានការរិះគន់មួយ
ចំនួនដែលថាការចែកចាយ

ចាក់វ៉ាក់សំាងដល់បែទែសកែី-
កែគែន់តែជាទមែង់នែសបែបុ-
រសធម៌ប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកសែីSelvaDemiralp

សែដ្ឋវិទូនៅសាកលវិទែយាល័យ
Kocក្នងុទកីែងុអុសី្តងប់៊លុបាន
និយយថា៖«ចែបាស់ណស់
សែដ្ឋកិច្ចទាំងអស់តែូវតែមាន
ទនំាកទ់នំងគ្នា។គ្មានសែដ្ឋកចិ្ច
ណមយួអាចនងឹសា្តារឡើងវញិ
ពែញលែញទែដរាបណសែដ្ឋ-
កិច្ចផែសែងទៀត មិនទាន់បាន
សា្តារឡើងវិញសែួលបួល»។
អ្នកសែី Demiralpបានធ្វើ

កត់សមា្គាល់ថាគំនិតផ្តួចផ្តើម
សបែបរុសធម៌ពភិពលោកឬតែវូ
បានគែសា្គាល់ថាការចែកចាយ
វ៉ាក់សំាងទូទាំងពិភពលោក
(ACTAccelerator)
បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង
ផ្តល់ធនធានដល់បែទែសកពំងុ
អភវិឌែឍន៍ផងនោះបានធានានវូ
ការផ្គត់ផ្គង់តិចជាង១១ពាន់
លានដលុា្លារខណៈចនំនួគោល-
ដៅដើមគឺ៣៨ពាន់លាន

ដុលា្លារ។
ការសិកែសាបានបង្ហាញទៀត

ថាទឹកបែក់២៧ពាន់លានដុលា្លារ
ដែលខ្វះខាតមើលទៅហាក់-
ដូចជាចំនួនចែើនសមែបើមប៉ុន្តែ
បើធៀបទៅនឹងផលប៉ះពាល់
លើសែដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាយឱែយ
ជំងឺនែះនៅបន្តនៅមានចំនួន
តិចជាងឆ្ងាយណស់។
បែសិនបើបែជាជននៅក្នុង

បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍នៅតែ
មនិមានការងរធ្វើដោយសារ-
តែការដក់បែទែសគែអាសន្ន
ដើមែបីទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដល
នែជំងឺពួកគែនឹងមានលុយតិច
ក្នុងការចំណយបង្កឱែយមាន
កាត់បន្ថយការលក់សមែប់
អ្នកនាំចែញនៅអាមែរិកខាង-
ជើងអឺរ៉ុបនិងអាសុីបូពា៌ា។
កែុមហ៊ុនពហុជាតិនៅក្នុង

បែទែសជឿនលឿនក៏នឹងតែូវ
ទទួលរងការលំបាកវែទនា
ដោយសារមិនទទួលបានវត្ថុ-
ធាតុដើមរមួមានគែឿងបនា្លាស់
សមាសធាតុនិងទំនិញដែល

តែវូការផែសែងៗដែលទទលួយក
មកពីបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍។
ការសិកែសាបានរកឃើញថា

ការរីករាលដលនែជំងឺនែះនៅ
តាមបណ្តាបែទែសកែីកែទំនង
ជាផ្ដល់ផលអាកែក់បំផុតសមែប់
ឧសែសាហកម្មជាពិសែសបែ-
ទែសពឹងផ្អែកលើបែទែសផ្គត់-
ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនៅជុំវិញពិភព
លោកក្នុងនោះរួមមានរថយន្ត
វយនភណ្ឌសំណង់និងលក់
រាយដែលការលកអ់ាចធា្លាកច់ុះ

ជាង៥ភាគរយ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពា-

ណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិភាគចែើន
ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញដែល
ជាវត្ថធុាតុដើមទាងំអសន់ោះក៏
មនិបានបញ្ចបក់ារផលិតរបស់
ខ្លនួដូចគ្នាហើយក្នងុចំណម
ទំនិញ ដែលមានតម្លែ១៨
ពាន់លានដលុា្លារដែលតែូវបាន
ជញួដរូកាលពីឆ្នាមំនុឬហៅថា
ទំនិញមធែយមមានចំនួនដល់
ទៅ១១ពាន់លានដុលា្លារ៕

ប្រាក់ សាយ 

របាយការណ៍មួយបានឱែយដឹង
កាលពីថ្ងែចន្ទថា អ្នកការទូត
ជាន់ខ្ពស់កូរ៉ែខាងជើងមា្នាក់បាន
រតច់ោលបែទែសចលូទៅករូ៉ែ-
ខាងតែបូងខណៈដែលកំពុងបមែើ
ការជាបែធានបែសកកម្មស្តីទី
នៅសា្ថានទូតនែបែទែសនែះ
បែចាំនៅបែទែសកូវ៉ែត។
លោកRyuHyun-woo

ដែលបមែើការជាភារធារីរបស់
សា្ថានទូតចាប់តាំងពីលោក
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត SoChang-
sikតែវូបានគែបណ្តែញចែញពី
បែទែសកវូ៉ែតកែយពីសែចក្ត-ី
សមែចរបស់អង្គការសហបែ-
ជាជាតិតែវូបានអនមុត័នៅក្នងុ
ឆ្នាំ២០១៧បានចូលទៅបែទែស
កូរ៉ែខាងតែបូង រួមជាមួយនឹង
គែួសាររបស់លោក។នែះបើ
យោងតាមរបាយការណ៍។
បែជាជនករូ៉ែខាងជើងបែហែល

៣មឺុននាក់ បានរត់ភៀសខ្លូន
ចែញពីការគបសង្កត់នងិភាព-
កែកីែនៅកែមរបបកមុ្មយុនសី្ត
ហើយបានទៅតាំងលំនៅក្នុង
បែទែសកូរ៉ែខាងតែបូង ភាគ-
ចែើនលចួរត់ឆ្លងពែំដែនជាមយួ
បែទែសចិន។
ការរត់ចោលសែកុរបស់មន្តែ-ី

ជានខ់្ពស់កមែណស់ទោះបជីា
ការមកដល់របស់លោក Ryu
បានកើតឡើងតែឹមតែរយៈ-
ពែល២ខែ កែយពីអតីត
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្តីទីបែចាំនៅ
បែទែសអុីតាលី លោក Jo
SongGilបានស្វះស្វែងរក
សិទ្ធិជែកកោនពីទីកែុងសែអ៊ូល។
សារព័ត៌មានMaeilBusi-

nessបានដកសែង់សម្តីRyu
ដោយបាននយិយថា៖«ខ្ញុំបាន

សមែចចិត្តរត់ចោលបែទែស
ដោយសារខ្ញុំចង់ស្វែងរកអនា-
គតភ្លឺសា្វាងឱែយកូនរបស់ខ្ញុំ»។
យោងតាមរបាយការណ៍បាន

ឱែយដងឹថាលោកRyuគជឺាកនូ
បែសារបស់លោកJonIlChun
អតីតបែធានការិយល័យ39
ដែលគែប់គែងមូលនិធិសមា្ងាត់
របស់ថា្នាក់ដឹកនំាកូរ៉ែខាងជើង។
លោកTaeYong-ho ជា

អ្នករត់ចោលបែទែសមា្នាក់ទៀត

ដែលបានរត់ចោលតំណែង
របស់លោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត-
រងរបស់បែទែសកូរ៉ែខាងជើង
បែចាំនៅចកែភពអង់គ្លែសនៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ហើយបាន
ជាប់ឆ្នាតជាសមាជិកសភា
បកែសបែឆងំករូ៉ែខាងតែបងូកាល-
ពីឆ្នាំ២០១៩ បានពិពណ៌នា
លោកRyu ជាផ្នែកនែតួនាទី
សំខាន់របស់កែុងពែយុងយ៉ាង។
ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថា៖

«ទោះបីជាមានផលបែយោជន៍
អ្វីដល់ជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុង
បែទែសករូ៉ែខាងជើងក្តីក៏គនំតិ
របស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ នៅពែល
អ្នកទៅបរទែសហើយធ្វើការ-
បែៀបធៀបគ្នានោះ»។
បែទែសករូ៉ែខាងជើងបានធ្វើ

ការរឹតបនឹ្តងសន្តិសុខពែំដែន
ជាផ្នែកនែការការពាររបស់ខ្លនួ
បែឆំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណនិង
ចំនួននែអ្នកមកដល់បែទែស
ករូ៉ែខាងតែបងូបានធា្លាក់ចុះកាល-
ពីឆ្នាំទៅ។
បុ៉ន្តែលោកTaeបាននិយយ

ថាមែដឹកនំាគីមជុងអុ៊ននឹងមិន
អាចបញែឈប់បែជាជនកូរ៉ែខាង-
ជើង ដែលចង់បានសែរីភាព
យូរមកហើយនោះចូលទៅករូ៉ែ-
ខាងតែបូងបានរហូតទែ។
ទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉ែបាន

ជាប់គំងកាន់តែជែបនា្ទាប់ពី
ជំនួបកំពូលរវងលោកគីម
ជងុអ៊នុនងិអតតីបែធានាធបិតី
អាមែរិកដូណល់តែំនៅទី-
កែងុហាណយូនែបែទែសវៀត-
ណមនៅក្នងុឆ្នាំ២០១៩បាន
បរាជ័យជុំវិញអ្វីដែលបែទែស
កូរ៉ែខាងជើងបែដប់ដោយ
នុយក្លែអ៊ែរនឹងមានឆន្ទៈបោះ-
បង់ចោលដើមែបីជាថ្នូរនឹងការ-
បន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្ម៕

ការសិក្សាថ្មៈីការច្កចាយ...
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ព័ត៌មានខ្លីៗ
ចិនបានលើកឡើងពីសកម្ម-
ភាពរបស់អាម្រិកនៅសមុទ្
ចិនខាងត្បូងថាជាភាពមិនល្អ
កាលពីថ្ងែចន្ទទី២៥មករា

កែសួងការបរទែសចិនបាន
និយយថាសហរដ្ឋអាមែរិក
តែងតែបញ្ជនូនាវនិងយន្តហោះ
ទៅសមុទែចិនខាងតែបូងដើមែបី
បង្ហាញអំណចរបស់ខ្លួន។
បែទែសចិនយល់ថាសកម្ម-
ភាពបែបនែះគឺមិនល្អសមែប់
សា្ថានភាពបច្ចុបែបន្នបនា្ទាប់ពី
កែុមនាវដឹកយន្តហោះមួយ
គែឿងរបស់សហរដ្ឋអាមែរិក
បានចូលទៅក្នុងតំបន់ដែល
មានជម្លាះ។
បែទែសចិនបានលើកឡើង

ជារឿយៗពីរឿងដែលកងទ័ព-
ជើងទកឹរបស់អាមែរកិបានចលូ
ទៅជិតកោះដែលខ្លួនកាន់-
កាប់។កាលពីថ្ងែទី២៣មករា
កែុមនាវសហរដ្ឋអាមែរិក
TheodoreRooseveltនិង
នាវចមែបាំង៣គែឿងបានចូល
ទៅតំបន់នោះក្នងុគោលបំណង
លើកកម្ពស់សែរីភាពសមុទែ។
នែះបើតាមការរាយការណ៍របស់
សារព័ត៌មានReuters។
សហរដ្ឋអាមែរិកតែូវបានគែ

រិះគន់ពីគោលបំណងដើមែបី
បង្កើតសកម្មភាពយោធានៅ
តំបន់នោះដើមែបីជំរុញឱែយមាន
បែតិបត្តិការយោធា។ប៉ុន្តែបែ-
សិនបើយោធាអាមែរិកប៉ះ-
ពាល់កោះរបស់ចិនមែនសង្គែម
ជាមួយចិននឹងអាចកើតមាន
ឡើង៕សុខ  ស្រាីលុច

លោក គីម ជុងអុ៊ន (ឆ្វ្រា ង) អង្គយុ ជាមួយ  លោក ដូណាល់ ត្រា ំនៅ សណា្ឋាគារ  Sofitel Legend Me troople ក្នងុ 
ក្រាងុ ហាណូយ  កាលពីថ្ង្រាទី២៨ ខ្រា កុម្ភៈ  ឆ្នា២ំ០១៩។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អូស្រ្តាលីនឹងចំណាយទឹកប្រក់៧៧០លាន
ដុលា្លារលើការអភិវឌ្រឍសព្វាវុធកងទ័ពជើងទឹក
កាលពីចន្ទទី២៥នេះរដ្ឋាភិបាលអូស្តេលីបេកាសថាខ្លួននឹង

ចំណាយថវិកាចំនួន១ពាន់លានដុលា្លារអូស្តេលីឬស្មើនឹង៧៧០
លានដលុា្លារដើមេបីអភវិឌេឍសមត្ថភាពសពា្វាវធុថ្មីរបស់កងទព័ជើងទកឹ
ដេលរួមមានទាំងមីសុីលរយៈចមា្ងាយឆ្ងាយនិងកាំជេួចធុនសេល
ផងដេរ។នេះបើតាមសារព័ត៌មានReuters។
រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយថា

បេទេសនេះគេងនឹងពងេឹងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរឹងមាំ
តាមរយៈការផ្ដល់នវូកាជំេចួមសីុលីបេឆងំនាវាចមេបាងំរយៈចមា្ងាយ
ឆ្ងាយ កាំជេួចបាញ់ពីលើអាកាសកាំជេួចធុនសេល និងពងេឹង
សមត្ថភាពវាយបេហារតាមដេនសមុទេដើមេបីជាការគាំទេដល់
គមេងនិងរកេសាការគេប់គេងដេនសមុទេ។
ការចំណាយនេះគឺជាផ្នេកមួយនេការបង្កើនថវិកាការពារជាតិ

ដេលធ្លាប់បានបេកាសកាលពីជិតទសវតេសរ៍មុនខណៈដេលបេ-
ទេសនេះពេយាយាមជរំញុការយកចតិ្តទកុដក់ផ្នេកយោធរបស់ខ្លនួ
ទៅកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកចំពេលមានទំនាក់ទំនងកាន់តេ
អាកេក់ជាមួយបេទេសចិន៕សៅសម្ភស្ស

ឥណ្ឌនូ្រសីុរឹបអូសនាវាដឹកប្រងអីុរ៉ង់និងប៉ា-
ណាមា៉ាសង្រស័យធ្វើអាជីវកម្មប្រងខុសច្របាប់
អាជា្ញាធរឥណ្ឌនូេសុបីាននយិាយថាខ្លនួបានរបឹអសូយកនាវាដកឹ

បេងអីុរ៉ង់១គេឿងនិងនាវាដឹកបេងបា៉ាណាមា៉ា១គេឿងសងេស័យថា
នាវាទាំងនេះធ្វើអាជីវកម្មផ្ទេរបេងខុសចេបាប់នៅក្នុងដេនទឹកពី
បេទេសខ្លនួកាលពីថ្ងេទី២៤។នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានCNA។
អ្នកនំាពាកេយទីភា្នាក់ងារសន្តសុិខដេនសមុទេឥណ្ឌនូេសីុបានឱេយដឹង

ថានាវាដកឹបេងមានឈ្មោះថាMTHorseមានទងជ់ាតអិុរីង៉់នងិ
នាវាឈ្មោះMTFreyaមានទងជ់ាតបិា៉ាណាមា៉ាតេវូបានរដ្ឋាភបិាល
រឹបអូសពីដេនទឹកនៅឯខេត្តKalimantanភាគខាងលិចបេទេស
ឥណ្ឌូនេសុី។
អ្នកនាំពាកេយបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលសងេស័យអ្នកដឹកបេងបាន

បេពេតឹ្តអពំើខសុចេបាបច់េើនករណីក្នងុនោះរមួមានការមនិបងា្ហាញពី
ទង់ជាតិបេទេសខ្លនួការបិទបេព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណបោះយុថា្កា
ខុសចេបាប់ក៏ដូចជាការផ្ទេរឥន្ធនៈខុសចេបាប់ជាមួយនឹងនាវាដទេ
និងការធ្វើឱេយកំពប់បេងចូលសមុទេជាដើម។
យា៉ាងណាមិញនាវាដឹកបេងទាំង២នេះនឹងតេូវគេដឹកទៅកាន់

កោះBatamក្នុងខេត្ត Riau Islandsដើមេបីធ្វើការសុើបអង្កេត
បន្ថេមទៀត៕សៅសម្ភស្ស

ប្រធានាធិបតីមិុកសិុកធ្វើត្រស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
កាលពីលា្ងាចថ្ងេអាទិតេយ ទី២៤មករាបេធនាធិបតីមុិកសុិក

លោកAndresManuel LopezObradorបាននិយាយថា
លោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។
លោកLopezObradorបានបង្ហាះសារទៅកាន់បណា្ដាញសង្គមថា៖

«ខ្ញុំសោកសា្តយណាស់ដេលបានបេប់អ្នកថាខ្ញុំបានឆ្លងជំងឺកូវីដ
១៩។រោគសញ្ញាគឺសេលទេបុ៉ន្តេខ្ញុំគឺកំពុងទទួលការពេយាបាលរួច
ហើយ។ដូចរាល់ដងខ្ញុំមានសុទិដ្ឋនិិយម។យើងនឹងឆ្ពោះទៅមុខ»។
លោកLopezObradorបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តភារកិច្ច

របស់លោកពីវិមានបេធនាធិបតីដេលរួមមាន ទូរស័ព្ទជាមួយ
បេធនាធបិតីរសុេសុីលោកVladimirPutinអពំីវា៉ាកស់ាងំSputnik
Vរបស់បេទេសរុសេសុី។
យា៉ាងណាមិញគេកមេឃើញ LopezObradorពាក់មា៉ាស់

ហើយបានធ្វើដណំើរយា៉ាងមមាញកឹដេលរមួមានការធ្វើដណំើរតាម
ជើងហោះហើរផងដេរ៕សុខវ្ងឈាង

សហរដ្ឋអាម្ររិកឈានដល់ការឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន២៥លានករណី
១ឆ្នាំបនា្ទាប់ពីករណីដំបូងនេវីរុសកូរ៉ូណាតេូវបានគេរកឃើញ

នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបេទេសនេះបានឈានដល់ករណីឆ្លងចំនួន
២៥លាននាក់ហើយ។
ទិន្នន័យពីមជេឈមណ្ឌលធនធនវីរុសកូរូ៉ណារបស់សាកលវិទេយាល័យ

JohnsHopkinsបានបងា្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់
តួលេខដ៏សោកសៅនេះតេឹមពេឹកថ្ងេអាទិតេយទី២៤មករា។ប៉ុន្តេ
តលួេខជាក់ស្ដេងអាចខ្ពស់ជាងនេះដោយសារមនសុេសជាចេើនបាន
ឆ្លងប៉ុន្តេមិនដេលតេូវបានធ្វើតេស្តដូច្នេះមិនតេូវបានរាប់បញ្ចូល។
មកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីចេើនជាងទ្វេដងនេ

ករណីឆ្លងនៅឥណា្ឌាដេលជាបេទេសជាប់លំដប់ថា្នាក់ឆ្លងទី២ក្នងុពិភព-
លោក។មនុសេសជិត៤២០០០០នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសា្លាប់
ដោយសារវរីសុនេះ។ចនំនួនោះគឺស្ទើរតេទ្វេដងនេបេទេសបេសុលី
ដេលមានចំនួនអ្នកសា្លាប់ចំនួន២២០០០០នាក់៕សុខវ្ងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេអងា្គារទី២៦ែខមករាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខវ្ងឈាង

ថា្នាក់ដឹកនាំពេឹទ្ធសភាសហ-
រដ្ឋអាមេរិកបានសមេចថាការ-
ជំនុំជមេះក្ដីអតីតបេធនាធិបតី
លោកDonald Trumpជុំវិញ
ការចោទបេកាន់ពីបទញុះញង់
ឱេយមានកុបកម្មនៅអគារសភា
នឹងចាប់ផ្ដើមនៅសបា្ដាហ៍ថ្ងេចន្ទ
ទី៨ខេកុម្ភៈ ជាលើកទី១ដេល
អតីតបេធនាធិបតីបេឈមនឹង
ការជំនុំជមេះក្ដីបនា្ទាប់ពីចាក-
ចេញពីតំណេង។
កាលពីថ្ងេទី១៣មករាសភា

តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
អនុម័តមាតេនេការចោទបេ-
កាន់លោកTrumpថាញុះញង់
ឱេយកេុមអ្នកគាំទេរបស់លោកធ្វើ
កុបកម្មវាយសមេុកចូលអគារ
សភាកាលពីថ្ងេទី៦មករាខណៈ
សមាជិកសភាទាំង២កំពុងធ្វើ-
ការបញ្ជាក់លទ្ធផលបោះឆ្នាត
បេធនាធិបតី។
បើតាមកាលវិភាគរបស់មេ-

ដកឹនាំសឡំេងភាគចេើនក្នងុពេទឹ្ធ-
សភាលោកChuckSchumer
សភាតណំាងនងឹបញ្ជនូមាតេនេ
ការចោទបេកាន់មកពេទឹ្ធសភានៅ
លា្ងាចថ្ងេច័ន្ទទី២៥មករា។នៅ
ថ្ងេអងា្គារសមាជិកពេទឹ្ធសភានឹងធ្វើ
ពាកេយសមេបថជាសមាជកិអង្គជនំុ-ំ
ជមេះក្ដីហើយបនា្ទាប់មកចេញ
ដីកាកោះហៅលោកTrump។
អតីតបេធនាធិបតីរូបនេះមាន
រយៈពេល១សបា្ដាហ៍តេឹមថ្ងេទី២
ខេកមុ្ភៈដើមេបីធ្វើការឆ្លើយតបនងឹ
មាតេនេការចោទបេកាន់នៅថ្ងេ
ដដេលសភាតំណាងតេូវបញ្ជូន
ឯកសារអំណះអំណាងពួកគេ
ទៅកាន់ពេឹទ្ធសភា។
១សបា្ដាហ៍កេយមកនៅថ្ងេ

ចន្ទទី៨កុម្ភៈលោកTrumpតេវូតេ
បញ្ជនូឯកសារអំណះអំណាងទៅ
ពេឹទ្ធសភាហើយសភាតំណាង
តេូវឆ្លើយតបនឹងចម្លើយរបស់
លោកTrumpកាលពីសបា្ដាហ៍
មុន។នៅថ្ងេទី៩កុម្ភៈសភាតំ-
ណាងតេូវធ្វើការឆ្លើយតបនឹង
ឯកសារអំណះអំណាងរបស់លោក
Trumpដេលដល់ចំណុចនេះ
ការជំនុំជមេះក្ដីអាចចាប់ផ្ដើម។
ក្នុងការជំនុំជមេះក្ដីខាងមុខ

នេះបេធនសភាតណំាងលោក-
សេីNancyPelosiបានតេង-
តាំងសមាជិកសភាតំណាង
ចំនួន៩រូបធ្វើជាអយេយការ។កេុម
អ្នកការពារក្ដីលោក Trumpគឺ
នងឹមានសមាសភាពមេធវីឯក-
ជនហើយអាចមានការចូលរួម

ពីសមាជិកសភាតំណាងដេល
គាំទេលោក។មកដល់ពេលនេះ
លោកTrumpបានជួលលោក
មេធវីButchBowersដេលជា
អតីតមន្តេីក្នុងកេសួងយុត្តិធម៌
របស់រដ្ឋបាលបេធនាធិបតី
លោកGeorgeW.Bush។
ពេលបញ្ចប់ការជំនុំជមេះក្ដី

សមាជិកពេឹទ្ធសភាអាចបោះ-
ឆ្នាតផ្ដនា្ទាទោសឬលើកលេង
ទោសលោកTrump។ពេឹទ្ធ-
សភាតេូវបោះឆ្នាតក្នុងសំឡេង
ភាគចេើន២ភាគ៣ស្មើនងឹ៦៧
សំឡេងដើមេបីផ្ដនា្ទាទោសលោក
Trump។
បើសិនពេឹទ្ធសភាអនុម័តផ្ដនា្ទា-

ទោសលោកTrumpពួកគេ
អាចបោះឆ្នាត៥១សំឡេង
ហាមឃាត់លោកTrumpមិន
ឱេយឈរឈ្មោះបោះឆ្នាតនាពេល
អនាគតសមា្លាប់អាជីពនយោ-
បាយរបស់លោក។
បច្ចុបេបន្នបកេសបេជាធិបតេយេយ

មានអាសនៈក្នុងពេឹទ្ធសភាចំ-
នួន៥០ដូច្នេះដើមេបីទទួលសំ-
ឡេង២ភាគ៣បកេសបេជាធិប-
តេយេយតេូវការសំឡេងយា៉ាង
ហោចណាស់ចនំនួ១៧ពីសមា-
ជិកបកេសសាធរណរដ្ឋ។
ចំនួនសមាជិកពេឹទ្ធសភាបកេស

សាធរណរដ្ឋបេឆំងនឹងការធ្វើ-
ការជនំុជំមេះក្ដីលោកTrumpគឺ
កពំងុកើនឡើង។សមាជកិពេទឹ្ធ-
សភាតំណាងរដ្ឋFloridaលោក
MarcoRubioបាននិយាយ
ថា៖«ខ្ញុំគិតថាការជំនំុជមេះក្ដីនេះ
គឺជាអំពើឆតល្ងង់»។លោកបាន
បន្តទៀតថា៖«ឱកាសដបំងូដេល
ខ្ញុំអាចបោះឆ្នាតដើមេបីបញេឈប់
ការជំនុំជមេះក្ដីខ្ញុំនឹងបោះ»។
សមាជិកពេឹទ្ធសភាតំណាង-

រដ្ឋ ArkansasលោកTom

Cottonបាននិយាយថាលោក
មិនជឿថាពេឹទ្ធសភាមានសិទ្ធិ-
អំណាចកេមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុង
ការផ្ដនា្ទាទោសលោកTrump
បនា្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពី
តំណេង។
សមាជកិពេទឹ្ធសភាតណំាងរដ្ឋ

TexasលោកJohnCornyn
បានគាំទេមតិលោកCot-
tonដោយបង្ហាះសារទៅកាន់
បណា្ដាញសង្គម Twitterថា៖
«បេសនិបើវាជាគនំតិល្អក្នងុការ-
ចោទបេកាន់នងិកាត់ក្ដីអតតីបេ-
ធនាធិបតី ចុះអតីតបេធនា-
ធិបតីបកេសបេជាធិបតេយេយវិញ
ពេលដេលបកេសសាធរណរដ្ឋ
ទទលួបានសឡំេងភាគចេើននៅ
ឆ្នាំ២០២២?គតិហើយធ្វើអ្វីល្អ
សមេប់បេទេស»។
សំណួរថាតើពេឹទ្ធសភាអាច

ជំនុំជមេះក្ដី និងផ្ដនា្ទាទោសអ-
តីតបេធនាធិបតីបនា្ទាប់ចេញពី
តំណេងបានដេរឬទេ គឺនៅជា
សំណួរបើកនៅឡើយដោយ-
សាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានបញ្ជាក់
ចេបាសល់ាស់ហើយរឿងបេបនេះ
មិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមក។
បកេសបេជាធិបតេយេយបានចេន-
ចោលការអះអាងរបស់បកេស
សាធរណរដ្ឋដោយលើកឡើង
ការជំនុំជមេះក្ដីរបស់រដ្ឋមន្តេី
កេសួងការពារជាតិ១រូបកាលពី
ឆ្នាំ១៨៧៦កេយពីលោកបាន
ចេញពីតំណេងរួចទៅហើយ។
ផ្ទុយនឹងមិត្តរួមបកេសលោក

MittRomneyដេលសមាជិក
ពេទឹ្ធសភាមកពីរដ្ឋUtahនងិជា
អតីតបេក្ខជនបេធនាធិបតីនេ
បកេសសាធរណរដ្ឋបាននិយាយ
ថា៖«ខ្ញុំជឿថាការញុះញង់ឱេយមាន
ការបះបោរគឺជាបទល្មើសដេល
អាចផ្ដនា្ទាទោសបាន។បើមិន

ដូចោ្នាះទេតើមានអ្វីទៀត?»។
បេធនសំឡេងបកេសសាធ-

រណរដ្ឋក្នុងពេឹទ្ធសភាលោក
MitchMcConnell មិនបាន
បងា្ហាញថាលោកនឹងបោះឆ្នាត
របៀបណាឬយល់ពេមនឹងមតិ
របស់សមាជិកបកេសរបស់លោក
ទេ។កាលពីសបា្ដាហ៍មុនលោក
McConnellបាននិយាយថា
លោកTrumpបានញុះញង់
អ្នកគាំទេរបស់លោកមុនពេល
កុបកម្មនេះ។
សំណួរដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺ

ថាតើនរណានឹងធ្វើជាបេធន
អង្គជំនុំជមេះក្ដីនេះ?ជាធម្មតា
បេធនតុលាការកំពូលនឹង
ដើរតួជាបេធនអង្គជំនុំជមេះក្ដី
របស់បេធនាធិបតីតេដោយ-
សារលោកTrumpបានចេញពី
តំណេងរួចទៅហើយគេមិនទាន់
ដងឹចេបាស់ថាតើបេធនតលុាការ
កំពូលតេូវបំពេញតួនាទីនេះដេរ
ឬទេ។បើសិនបេធនតុលាការ
កំពូលមិនតេូវការបំពេញតួនាទី
នេះអនុបេធនាធបិតីKamala
Harrisឬបេធនពេឹទ្ធសភាស្ដីទី
នឹងដើរតួជាងបេធនអង្គជំនុំ-
ជមេះក្ដី។
យា៉ាងណាមិញនេះគឺជាលើក

ទី២ហើយដេលលោកTrump
បេឈមនឹងការជំនុំជមេះក្ដី
ចំពោះមុខពេឹទ្ធសភា។កាលពី
ចុងឆ្នាំ២០១៩លោកTrump
បេឈមការជនំុំជមេះក្ដីជុវំញិការ-
ទាក់ទងរបស់លោក ទៅកាន់
រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយកេនដើមេបីជំរុញ
បើកការសុើបអង្កេតលើអាជវីកម្ម
កូនបេុសលោកBidenប៉ុន្តេ
ដល់ពេលបញ្ចប់ការជំនុំជមេះក្ដី
នៅដើមឆ្នាំ២០២០ពេឹទ្ធសភា
បានបោះឆ្នាតលើកលេងទោស
របស់លោក៕

លោកDonaldTrumpនិងស្្តទីី១MelaniaTrumpថ្ល្ងទៅកាន់សារព័ត៌មានខណៈចាកច្ញពីស្តវិមាន។AFP

ការកាត់ក្តលីោកTrumpពីបទញុះញង់ឱ្រយកុបកម្ម
នឹងធ្វើឡើងនៅខ្រកុម្ភៈតើនឹងមានអ្វកីើតឡើងខ្លះ?



ហុងរស្មី

ភ្នំពេញ: អ្នក សិល្បៈ វ័យ ក្ម្ង ដ្ល 
មាន ភាព ច្ន្ ប្ឌិត ត្ូវបាន លើក ទឹក- 
ចតិ្ដ ឱយ្ ដាក ់ពាកយ្ ចលូរមួ កម្មវធិ ីOpen 
Call ជាមយួនងឹ ឱកាស បង្ហាញ ស្នាដ ្
របស់ ខ្លួន ក្នុង ពិព័រណ៍  ភ្នំព្ញ សិល្បៈ 
នាព្លខាងមុខ ។

ស្នាដ្ ដ្ល តូ្វ ជ្ើស រើស ពី សំណាក់ 
សិល្បករ  ជំនាន់ ថ្មី នឹង ត្ូវ បាន ដាក់ 
តាងំ បង្ហាញ រមួ ជាមយួ សលិប្ករ កម្ពជុា 
ដ្ល តូ្វ បាន ទទួល ស្គាល់ ជា លក្ខណៈ  
អន្ដរជាតិ អំឡុង ព្ល ពិព័រណ៍ សិល្បៈ 
នៅ ខ្ មីនា ខាង មុខ ។ 

លោក Miguel Jeronimo ជា ជាង 
ថតរូប នៅ ភ្នំព្ញ និង ជា អ្នក រៀបចំ 
កម្មវិធី មា្នាក់ បាន និយាយ ថា ៖ « វា ជា 
ពិព័រណ៍ សិល្បៈ ដ្ល ត្ូវ បាន រៀបចំ 
ឡើង ក្នុង គោល បំណងបង្ហាញ  ស្នាដ្ 
សិល្បៈ ឆ្នើម នៅក្នុង ទម្ង់ ប្ប សហ-
សម័យ  ជា សមិទ្ធផល សិល្បៈ  ផ្ស្ង ៗ  
នងិ បង្ហាញ ប្ធានបទ ថ្ម ៗី  ជាមយួ នងឹ 
គំនិត  ច្ន្ ប្ឌិត ខ្លួន ឯង »។ 

ក្ុមអ្នករៀបចំ កម្មវិធី ន្ះគឺជា អ្នក- 
សិល្បៈ និង ទីភា្នាក់ងរ វប្បធម៌ ដ្ល  
ធ្វើ ការ ដើម្បី ផ្សព្វ ផ្សាយ វ្ទិកាមិន រក- 
ប្ក់  ចំណូល នូវ ស្នាដ្ សិល្បៈ ប្ប 
សហ សម័យ ផ្សារ ភា្ជាប់ នឹង អ្នក សិល្បៈ 
កម្ពុជា ។ 

លោក  Jeronimo បាននយិាយ ថា 
ស្នាដ្ សិល្បៈ ទាំង នោះ ផ្ដោត ទៅលើ 
អត្ថន័យ បង្កប់ ជា ជាង ការ បង្ហាញ រូប- 
ភាព ស្ស់ ស្អាត ។ 

លោក បានឱ្យ ដឹង ថា ៖ « យើង រួម គ្នា 
ជាមួយ អ្នក សិល្បៈ ល្បី ឈ្មោះ កម្ពុជា 
មួយចំនួន  ដ្ល នឹង បង្ហាញ វត្ដមាន 
ជាមួយ អ្នក សិល្បៈ ជំនាន់ ថ្មី នៅ កម្មវិធី 
Open Call»។ 

Open Call ជាកម្មវិធី អំពាវ នាវ  ឱ្យ 
ដាក់ ពាក្យ ចូលរួម សម្ប់ អ្នក សិល្បៈ 
ដ្លមាន បំណង បង្ហាញ ស្នាដ្ ក្នុង 
ពិព័រណ៍ សិល្បៈ ។ 

អ្នក មាន ចណំាប ់អារម្មណ ៍អាច ចលូ 
ទៅកាន់ វ្បសយ  penhartfair.
com  ដើម្បី បំព្ញ ប្បបទ។ 

កម្មវិធី  Open Call ន្ះ ត្ូវបាន 
ចាត ់ទកុ ជា ឱកាស សម្ប ់កចិ្ច សហ-
ការ  និង ពង្ឹង សមត្ថភាពរួម គ្នា ជា 
ស្នាដ្ សិល្បៈ ខ្ម្រ ត្ មួយ  ខណៈ វាជា 
បណា្ដាញ ផ្សារ ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង រវាង 
អ្នក សលិប្ៈ ផស្ង្ ៗ  ដើមបី្ ផ្លាស ់ប្ដរូ គនំតិ 
យោបល់ អ្នក ទិញ ស្នាដ្ សិល្បៈ ក៏ 

ដូចជា សធារណជន ទូទៅ ។ 
បំណង លើក តម្កើង សិល្បៈ ខ្ម្រ ល្បី- 

ល្បាញ ក្នុង តំបន់   ភ្នំព្ញ សិល្បៈ គឺជា 
ពពិរ័ណ ៍សលិប្ៈ សហសមយ័  ដល្ ត្វូ 
បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី ការ ផ្សារ ភា្ជាប់  
អ្នក សិល្បៈ ជំនាន់ ចាស់ និង ថ្មី នៅ ក្នុង  
ព្ះ រាជាណាចក្ កម្ពុជា ។ 

ពួកគ្ អាច ដាក់ បង្ហាញ នូវ ស្នាដ្ 
សិល្បៈ ជា ច្ើន ទម្ង់ ដូចជា សិល្បៈ 
ដំឡើង សិល្បៈ វើដ្អូ រូបថត ឌីជីថល 
គំនូរ  សហ សម័យ ឬ សិល្បៈ សម្ដ្ង 

ជាដើម ។ 
យោងតាម ភ្នំព្ញ សិល្បៈ បាន ឱ្យ 

ដងឹថា ៖ « វា ផ្ដោត លើ ការ ច្ន ្បឌ្តិ នងិ 
នវានវុត្ដន ៍គណុភាព នងិ ជនំាញ ខាង 
សលិប្ៈ ដល្ ស្នាដ ្របស ់ពកួគ ្គរួ ត្វូ 
បាន បង្ហាញ ប្កប ដោយ គុណ ភាព 
ខ្ពស់ »។ 

ប្ភព បាន បន្ថ្ម ថា ៖ «អ្នក សិល្បៈ 
អាច បង្កើត ស្នាដ្ ថ្មី ឬ ក៏ដាក់ បង្ហាញ 
ស្នាដ្ ចាស់ ដ្ល មិន ទាន់ ត្ូវបាន 
យក  ទៅ ធ្វើ ពិព័រណ៍ នៅ ឡើយ »។ 

បនា្ទាប់ មក មាន ការ រៀបចំ ពិព័រណ៍ 
របស់ អ្នក សិល្បៈ កិត្ដិយស ខណៈ អ្នក - 
សិល្បៈ ថ្មី ដ្ល ត្ូវបាន ជ្ើស រើសពី 
ព្ឹតិ្ដការណ៍ Open Call  រួមមាន 
សិល្បៈ  ការ ដំឡើង នៅ នឹង កន្ល្ង  នឹង 
ធ្វើ ការ តាំង បង្ហាញ នៅ វិចិត្សល 
AirGallery ឯ  Artspace ន្  The 
Factory Phnom Penh។ 

លោក Jeronimo បានបន្ដ ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « នរណា ក៏ អាច ដាក់ 
ពាក្យ ក្នុង កម្មវិធី Open Call បាន ដ្រ 

ហើយ យើង នឹង មាន គណៈកម្មការ 
១ ក្ុម ដ្ល មាន ព្ជ្ សុភាព, 
លីណូ វុទ្ធិ, អ្រើច ហ្កូនហ្សាឡ្ស និង 
មឿង ម្តា្ដោ  ដើម្បី វាយ តម្ល្ ស្នាដ្ 
បក្្ខជន  នងិ ជ្ើស រើស អ្នក សលិប្ៈ ថ្ម ីដល្ 
នឹង ដាក់ស្នាដ្ ពិព័រណ៍ របស់ ពួកគ្ »។ 

លោក Jeronimo បាន បន្ដទៀតថា៖ 
«យើង ទាក់ទង ទៅ អ្នក សិល្បៈ ដ្ល តូ្វ  
បាន ជ្ើស រើស នៅ ចុង ខ្ កុម្ភៈ ដើម្បី 
រៀបចំ ពិព័រណ៍ នៅ ដើម ខ្ មីនា »។ 

ព្ឹត្ដិការណ៍ ន្ះ ជា ពិព័រណ៍ សិល្បៈ  
មនិ ម្ន ការ ប្កតួ ប្ជ្ង ទ្ ត្ វា នងឹ 
មាន ការ ផ្ដល ់ពាន រង្វាន ់សមប្ ់ស្នាដ ្
ឆ្នើម  នងិ អ្នក សលិប្ៈ ដល្ មាន ទនំាក-់ 
ទំនង ល្អ ។ 

លោក និយាយថា ៖« បំណង របស់ 
យើង គឺ រៀបចំ ពិព័រណ៍ ភ្នំព្ញ សិល្បៈ 
រៀង រាល ់ឆ្នា ំ។ ន្ះ ជា លើក ដបំងូ ដល្ 
ជា កម្មវិធី តូច តាច ត្ យើង នឹង ពង្ីក 
ខ្លួន ធំ បន្ដិច ម្ដង ៗ  រហូត ដល់ មាន ការ- 
អញ្ជើញ អ្នក សិល្បៈ ប្ចាំតំបន់ អាសុី 
អាគ្ន្យ៍ »។ 

ពពិរ័ណ ៍សលិប្ៈ ន្ះ គង្ នងឹ តាងំ- 
បង្ហាញ នៅ ខ ្មនីា ឆ្នា ំ២០២១ កម្ 
កិច្ច សហការ ជាមួយ ក្សួង វប្បធម៌ 
និង  វិចិត្ សិល្បៈ ក៏ដូចជា ជាមួយ នឹង 
សរមន្ទីរ ជាតិ ផង ដ្រ ។ 

អំឡុង ព្ល ពិព័រណ៍ ព្ញ  ១ ខ្ 
គ្ឹះ ស្ថាន ទាំង២ នឹង បើក ទា្វារ ប្រឰ 
កម្មវិធី ដ្ល អាច កៀរ គរមនុស្ស មា្នា 
ជា ច្ើន  ទាំង មហាជន និង អ្នក សរ-
ព័ត៌មាន គ្ប់ មជ្ឈដា្ឋាន ។ 

កម្មវិធី បើក សម្ពោធ នឹង រៀបច ំឡើង 
នៅ សរមន្ទីរ ជាតិ ដោយ មាន វត្ដមាន 
ភ្ញៀវ កិត្ដិយស មក ពី ជួរ រាជរដា្ឋាភិបាល 
និង កុ្មហុ៊ន ឧស្សាហកម្ម សិល្បៈ ក្នងុ 
សុ្ក  ដ្ល  មាន កម្មវិធី ជជ្ក  និង ធ្វើ 
ទស្សនកិច្ចស្នាដ្ សិល្បៈ  ជាមួយ អ្នក- 
សិល្បៈ  ក៏ដូចជា ពឹ្ត្ដកិារណ៍ ផ្សារ ភា្ជាប់ 
បណា្ដាញ  ជាដើម ។ 

យា៉ាងណាមិញ មិន មាន ប្ធាន បទ 
ជាក់ លាក់ ចំពោះ  ការ ចូល រួម ដាក់ 
បង្ហាញ  ស្នាដ្ សម្ប់ ការ រៀបចំ លើក- 
ដំបូង ន្ះ ទ្ ហើយ ឱសនវាទ នឹង 
បញ្ចប់  នៅ ដំណាច់ ខ្ មករា ន្ះ ។ 

បណា្ណារក្ស អ្រើច ហ្គូនហ្សាឡ្ស 
និង  Miguel Jeronimo នឹង ធ្វើ បទ- 
បង្ហាញ រាល់ ស្នាដ្ ចូលរួម នីមួយៗ ។ 

សម្ប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សុំចូល ទៅ 
កានទ់ពំរ័  ហ្វស្ប៊កុ  @PenhArtFair 
ឬអុីម្ល  penhartfair@gmail.
com៕

www.postkhmer.com

ភ្នពំេញសិលេបៈផ្ដល់ឱកាសឱេយអ្នកសិលេបៈជំនាន់ថ្មីបង្ហាញ
ស្នាដេរួមជាមួយអ្នកសិលេបៈដេលទទួលស្គាល់ជាអន្ដរជាតិ

បណ្ដុំស្នាដេសិលេបៈរបស់អ្នកសិលេបៈលេបីៗដេលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិ។ រូបថត សហ ការើ



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ក្រងុខ្រមរភមូនិ្ទៈ ដោយសារ- 
តែ  មើល ឃើញ  ពី កត្តា បែឈម  
ទៅ ថ្ងែ មុខ  ចំពោះ ឧបករណ៍  
ភ្លែង   «ភ្លយ» ដែល មាន តែ មយួ 
កន្លែង  គត ់នងិ មាន តែ លោក ត 
ដួង ញឹក វ័យ  ៨៥ឆ្នាំ តែ មា្នាក់ 
គត ់ នៅ ចែះ លែងឧបករណ ៍នែះ  
នៅ បែទែស កម្ពុជា   គឺស្ថិត    នៅ 
តំបន់ សហ គមន៍ អារ៉ែង  ក្នុង ឃុំ  
និង  សែុក  ថ្ម បាំង  ខែត្ត  កោះកុង  
ទើប  កែុម   រថ យន្ត  តន្តែី ទិព្វ ខ្មែរ 
អង្គ ការ សិលែបៈ ខ្មែរ អមតៈ ក៏  
ដូចជា សា្ថានទូត អាមែរិក បែចាំ 
នៅ  កម្ពុជា បាន រៀប ចំ   ចង កែង 
ជា  សៀវភៅ ស្តី ពី ឧបករណ៍ នែះ 
ទុក ផង ដែរ ។  

កត្តា    បែឈម ខ្លាំង  នាពែល-  
ឥឡវូ  នែះ  សមែប ់មរតក លោក 
ដួង ញឹក ដែល បច្ចុបែបន្ន មាន  
វ័យ៨៥ឆ្នាំទៅហើយមាន ការ- 
ចងចាំ ចុះ ខែសោយ កមា្លាំង ពលំ 
ក្នុង  ការ ផ្លុំ ឧបករណ៍ ភ្លែង  នែះក៏ 
កាន់  តែ ពិបាក ខណៈ ឯបទ-  
ចមែៀង    សមែប់ ចែៀង ជា មួយ  
ឧបករណ៍ នោះ ទៀត សោត    ក៏  
មាន  តិចតួច  គឺ មាន តែ ចំនួន  ៣ 
បទ ប៉ុណ្ណោះ ។  

នែះ  បើ តម ការ សម្តែង   ពី ក្តី- 
បារម្ភ  របស់ អ្នក សែី ថន សីមា៉ា  
ជា  បែធាន គែប់គែង ផលិត  កម្ម- 
វិធី និង   សហ សា្ថាប និក នែ កែុម - 
រថយន្ត តន្តែី ទិព្វ ខ្មែរ។ 

អ្នក  សែី  បាន បញ្ជាក់ បែប់  
កែយ ពី បាន ទៅ ជួប លោក ត 
ដួង ញឹក កាល ពី ថ្ងែ ទី ២១ ខែ 
មករា ឆ្នាំ២០២១ ដើមែបី រក វិធី- 
សាសែ្ត បន្ថែម     សមែប់  សែវ - 
ជែវ និង ចង កែង ពី ឧបករណ៍ 
ភ្លែង «ភ្លយ»   នែះ ថា៖ « លោក 
ត ដួង ញឹក គឺជាគែូ ឧបករណ៍  
ភ្លែង  « ភ្លយ» នៅ តំបន់ អា រ៉ែង 
លោក  ត  មាន អាយុ  ៨៥ ឆ្នាំ  

ហើយ ។ អរគណុ ដែល លោកត 
នៅ រកែសោ បងែៀន សិសែស    ដើមែបី 
ប ន្តវែន ឧប ករណ ៍ នែះ   នៅ ពែល 
លែង   អាច  មាន ឧបករណ៍ ភ្លែង  
ផែសែង  បែគំជាមួយ ដែរ  គឺ ចាបុី- 
ដង   វែង និង បុី លែង  អម  ហើយ   
ក៏   មាន  ចែៀង   ផងដែរ។  ការ មក 
លើក នែះ  យើង ក៏ មាន សែ្តីជា-  
អ្នក សែវជែ វ និង សរ សែរ   
អកែសរ ភ្លែងដែរ  គឺ ប្អូន សែី  វ៉ា   
បបុា្ផារ ីបាន ចលូ  រមួ  ដើមែប ីកតត់ែ  
នូវ អកែសរ ភ្លែង  នែះ ក្នុង ដំណាក់-  
កាលកពំងុ  តែបែមែ បែមលូ ចង- 
កែង ឯក   សារ  រៀបចំ ជា   សៀវ - 
ភៅ   ភ្លែង នែ ឧបករណ៍ ភ្លយ » ។ 

អ្នកសែ ីថន សមីា៉ា ជា បែធាន 
គែប់គែង ផលិត កម្មវិធី និង ជា 
សហសា្ថាបនិក នែ កែុម រថយន្ត 
តន្តែី  ទិព្វ ខ្មែរ បាន លើកឡើងជា 
សំណូម ពរ ដែរ ថា ៖   « ទៅ  ពែល 
អនាគត យើង ចង់ ឱែយ មាន ការ- 
បញ្ចលូ កម្មវធិ ីសកិែសោ នែ ការ រៀន 
ឧប ករណ៍ភ្លែង ភ្លយនែះ នៅ 
តម   សាលា បឋម និង អនុវិ ទែយា - 
លយ័  នែ តបំន ់ អារ៉ែង នែះ យ៉ាង- 
ហោ ច  ណាស់១ម៉ាង ក្នុង ១   
សបា្តាហ៍  ដើមែបី ឱែស សិសែសោ នុ- 
សិសែស   នៅ ឃុំ  ថ្មបាំង បាន រៀន-  
បន្ត  ខណៈ ទី នែះ  គឺ ជា តំបន់ 
កំណើត  របស់ លោក ត ដួង  

ញឹក និង ឧបករណ៍ ភ្លែងភ្លយ ។ 
អ៊ីចឹង មានន័យ ថា ឧប  ករណ៍  
ភ្លែង  «ភ្លយ» នងឹ អាច មាន ជវីតិ 
រស់ នៅ បន ្ត ក្នុង តំបន់ តែ ១ គត់  
គ្  ន    កន្លែង ផែសែង  ឡើយ  បើ ទោះ - 
បី  ជា  បទ  ចមែៀង តិច  ក៏ ដោយ  
ពែ ះ ថា    យើង ក៏ ធា្លាប់ បាន   ថត 
បទ  ចមែៀង ទាងំ ៣ នោះ ទកុធ្វើ 
ជា   ឯកសារ សមែប់ ចង កែង  
សៀវ ភៅ និង សមែប់ ទុក សរ - 
សែរ   ជា អកែសរ ភ្លែង  ដែល នឹង 
តែៀម ចែញ   ឆប់ៗ នែះ»។ 

កែ  ព ីនែះ អ្នក សែ ីថន សមីា៉ា 
បែធានគែប់គែង កម្ម វិធី  និង 
សហ សា្ថាបនិកនែ  កែុម រថយន្ត- 
តនែ្តី ទិព្វ ខ្មែរ  បន្ត ឱែយ ដឹង ទៀត ថា ៖ 
« ដើមែប ីទកុ ជា  មរតក  បញ្ជាក ់ នៅ 
ក្នុង តំបន់ នែះ យើង ក៏ បាន 
សណំមូ ពរ   ទៅ ដល ់ខង នាយក-   
សាលា និង មែឃំុ សំុ សង់ជា រូប- 
សំណាក ឧបករណ៍ ភ្លែង ភ្លយ    
មួយ នៅ ខង ក្នុង បរិវែណ - 
សាលា  ឬយ៉ាង ហោច  ណាស ់ ក ៏
អាច   គូរជា រូប គំនូរ លើ ជញ្ជាំង  
សាលា ដើមែប ីទកុ ជា នមិតិ្ត របូ  ឱែយ 
សសិែសោ នសុសិែស មើល  ក ៏បាន ដែរ  
ខណៈឯ  ខង លោក នាយក-  
សាលា ក៏  ដូច ជា មែ ឃុំ បាន  
យល  ់ពែម តម សំណើ  របស់ 
យើង  ហើយ ផង ដែរ» ៕ 
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រាសីឡើង ខ្ពស់ តែដែត ។  ទឹក ចិត្ត  
បែកប       ដោ យ     ឆន្ទៈមះមុតក្នងុ កា រ-   
បំពែញ          ការ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណែក  ការដើរ     តែច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន       គែ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ពែញ    ចិត្ត ។ រីឯ សែច ក្ត-ី   
ស្នែហា          គឺគូស្នែហ៍មានភាព ផ្អែមល្ហែម ជាខ្លាងំ   ។ 
ចំណែ ក ឯ លាភសកា្ការៈ ក៏ទទួល បាន ផលល្អដែរ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព-   
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គ្ន  ក្ត ីសៅហ្មងទែ។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្ត ីចែើន 
ពោលពាកែយ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គ្នា  ។ 
ការ បែកប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មាន ផល ចំណែញ    គប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱែយទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំពែញ ការ- 
ងារ ផែសែង ៗ  ។ រីឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មាន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណែក បញ្ហាស្នែហាវិញ    គូស្នែហ  ៍  មាន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គ្នា ដូចជាធម្មត។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិ ញ  នឹង ទទួល បានផលល្អគប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។ 

 រាសីមធែយម ។ ការ ពោល ពាកែយ សម្តី 
ធ្វើ ឱែយ  អ្ន ក ផង មាន ការ យក ចិត្ត ទុក - 
ដាក ់ សា្តាប ់នងិ មានសមត្ថភាពអាច  
បំពែញ  ការ ងារ  ដោយ ស្ារតី បែុង-  

បែយ័ត្ន ធ្វើ ឱែយ  ការ ងារ ទទួល  ផល  ជា ទី ពែញ  ចិត្ត ។  
ប៉នុ្តែ  គរួ បែងុ បែ យត័្ន ច ំពោះ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅកាន ់
ទ ីជតិ ឆ្ងាយបន្តចិ ផងដែរ   កុ ំប ីធ្វែសបែហែស។   រឯី 
ចំណង   ស្នែហារ បស់អ្នកវិញ  ក៏ តែវូ ចែះ បង្កើន ភាព- 
ស្និទ្ធ សា្នាល បន្ថែម ផង  ទើបមាន ភាព សុខសាន្ត ។   

រាសី ឡើង ខ្ពស់តែដែត ។  ថ្ងែនែះ ការ   - 
និយយ  ស្ត ីចែើនតែ ធ្វើ ឱែយ អ្នក ផង  
សែឡាញ់  ពែញ ចិត្ត  និង មានការ- 
កោត    សរសើរ  ធ្វើ ឱែយ លោក    អ្នក   មាន 

កិត្តយិស  កែរិ៍្តឈ្ះ បែពែ។  ចំពោះ ការ បែកបរបរ- 
រក  ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណែញ  គួរ    ជាទី 
ពែញ ច តិ្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លវូ កាយ    ល្អ បែសើរ  
ខណៈ    ផ្លវូ ចិត្តក៏  មាន ស ភាពស្ងប់ សា្ងាត់ ល្អ  និង ធ  ្វើ 
ឱែយ   មាន ការ សមែច ចិត្តបាន យ៉ាងល្អ តែមឹ តែវូ ។

 រាសីឡ ើង ខ ្ពស់តែ ដែត  ។ ថ្ងែនែះ  
អ្នក   ចូល ចិត្ត     ស ិកែសោ  ផ្នែក អកែសរ - 
សាសែ្ត   ខណៈ ឯសខុ  ភាព    ផ្លវូ កាយ   
អា ច មាន ជំងឺ បៀត បៀន    ខ្លះ  តែ - 

ដោយ  អ ំណាច    កមា្លាងំ ចតិ្ត   ខ្លាងំកា្លា   ធ ្វើ ឱែយ   ស ុខ        ភា ព   
ផ្លវូ   កាយ  មនិ ធា្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទែ ។ ការ          បែកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   បាន   ផល ចំណែញ        ។ រីឯ 
បញ្ហា  ស្នែហា     វិញ គឺ គូ ស្នែហ៍ នឹ ង   មាន ការ អធែយា  - 
សែ័យ  ឱែយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ដ៏ ល្អបែពែ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មាន   សែចក្តី  មែត្តា  ករុណា  ទៅដល់  
មនុសែស  សត្វ ទំាង ឡាយ   ចូល ចិត្ត នូវ- 
ភាព      ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបសា។     

លោក         អ្នក មាន សមត្ថភាព  អាច បំពែញ ការងារ 
ផែសែងៗ  ឬ បែកប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រីឯ ការ- 
ធ ្វើ       ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
ត ែ     ក៏ តោង យកការ បែុងបែយ័ត្នផង។   ចំណែកឯ   
លាភ   សកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គប់ចិត្តដែរ។

ថ្ង្រ១៣កើត ខ្រមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ ត្រូវ នឹង  ថ្ង្រអង្គារ  ទី២៦ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

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

សែស  ់  ថា្លាគួ រ ជាទី មែតែី  ពីសំណាក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត  គំនិត ច្នែ បែឌិត ទៅ រក  
វឌែឍន  ភាព  នែ អាជី វកម្មផែសែងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ  គបែបី ប ែ យ័ត ្ន  បន្តិច ។ ចំណែក បញ្ហា  
ស្នែហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគ្នា ដូចមុន។    - 

ទស្រសន៍ទយតាមក្របួនសប្តគ្រះ និងនព្វគ្រះ ន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររ   ដ្រាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រ និងទំនៀមទមា្លាប់  ន្រក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

ហា៊ាន សមែច   ចតិ្តដោ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ តែ បង្កើន ភា  ព មា   ្ចា  ស   ់  កា  រ បែកបដោយ ការ ទទលួ-  
ខសុ តែវូ  ទើប ជា ការ  បែសើរ ។  ចពំោះ   សែចក្ត ីស្នែហា 
គបែបី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ែសោ  វ រ  ីយ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គ្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ពែល  វែលា សមែប់ គែួ សារឱែយបាន គែប់ គែន់  ៕      

រាសីមធែយម។ លាភសកា្ការៈ ផែសែងៗ 
នឹង  បានមកដោយសែច  ក្ត ីនឿយ- 
ហត់  ចែើន   សែចក្តសី្នែហា ខ្វះ នូវ  ភាព- 
កក់  ក្តាសមែប់ គ្នា  លោកអ្នក ចែើន- 
តែតមែវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវ ខ្វល់ ខ្វាយ 

ពី ទឹកចិត្ត  អ្នក ដទែ បុ៉ន្ាននោះ ឡើយ ។ ចំពោះ   ការ-  
បែកប របរ    រក ទទួល ទានផែសែងៗ គួ រ តែ មាន ការ  - 
ពិចារណា  និង ពិភាកែសោគ្នា  ឱែយ បានចែើនសិន     មុន  
នឹង សមែច ចិត្តដាក់ ទុន  វិនិយោគអ្វមួីយ  ។ 

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ តែដែត។ ការ បែកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផែសែងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អបែ សើរ។ ចំណែកឯសែចក្ត-ី 
ស្នែហា    គូស្នែហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគ្នា 

បែកប    ទៅ ដោ យ សុភមង្គល ។ តែចំពោះការបំពែញ 
ការ ងារផ ែសែង   ៗ  ក៏  តែវូ  ត  ែ បែងុ ប ែ យ័ត្ន   ពិសែសបែយ័ត្ន 
មាន  គែះដោយសារទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
បែកប  ដោ យស ែច   ក្ត ីកា្លាហា ន   និងធ្វើការសមែច-  
ចិត ្តបែកបដោយការ  ទទួល ខុសតែវូខ្ពស់តែម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ រាល់ការ  បំពែញ-    
ការ  ងារ ផែសែង ៗ  រមែង ទទលួបាន   ផល 
តប  ស្នង ជាទី ពែញ ចិត្ត ។  ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  បែ កប - 

ដោយ   សុវត្ថិ ភាព។  ខណៈ ការ និយយ ស្តី មាន  
ឧត្តម គតិ   កត្តា សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  មាន សភាព  ល្អ 
ពោល   គមឺាន  ចតិ្ត  មែត្តា  ករណុា ចពំោះ មនសុែស  នងិ   
សត្វ។ ចំពោះ បញ្ហា ស្នែហា   គូស្នែហ៍ យល់ចិត្ត គ្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អែម ល្ហែម កាន់តែល្អ ខ្លាំង ។  

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ចែើន 
បែកប      ទៅ ដោ  យ  ហែតុផល  ឬ មាន- 
អំណះ     អំណាង    ចែបាស់លាស់  ។ រីឯ  ការ- 
បំពែញ  កិច្ចការផែសែងៗ  ចែើន ធ្វើ    ដោ យ         

ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់  ហ្មតច់ត ់ ហើយ ក ៏មាន ការ    ជែម  ជែង    
ពី  អ្នក ដទែ  ទើបបានជា ការបែសើរ ។ ចំណែក    ឯ   
សែច  ក្តី   ស្នែហាវិញ    ទាម    ទារ កា  រ យល់ចិត ្ត  គ្នា  និង 
ចែះ  អធែយាសែយ័   គ្នា ឱែយបាន  ចែើន   ទើបជា   ការល្អ -  
បែពែ   សមែប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្នែហ៍យូរអង្វែង ។  

ភ្ល្រង «ភ្លយ» ត្រវូ   បង្កើត ឱ្រយ មានថ្នាក់ រៀន បន្ត នៅ តំបន់អារ៉្រង។ រូបថត សហ ការី

ឧបករណ៍ភ្លេង«ភ្លយ»នឹងចងកេងជា
សៀវភៅទុកសមេប់អ្នកជំនាន់កេយ

លោកតា ដួង ញឹក អ្នកធ្វើ និង ល្រង ឧបករណ៍ ភ្ល្រង «ភ្លយ» វ័យ  ៨៥ ឆ្នា ំនៅ តំបន់ អារ៉្រង។ រូបថត សហ ការី



   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  ក្រមុYuetaiMe-
kongersបានបង្កើតរឿងដ៏គួរ
ឱ្រយភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺការួមគ្នា
វាយបកយកឈ្នះលើក្រមុម្ចាស់
ជើងឯកឆ្នាំចាស់ExtraJoss
Fightersនៅក្នងុការប្រកួតផ្តាច់- 
ព្រត័្រដើម្របីគ្រងជើងឯកការប្រកួត
លីគបាល់បោះកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០
(CambodiaBasketball
League2020)ដ្រលបាន
លើកយកមកធ្វើនៅឆ្នាំ២០២១
និងបានបញ្ចប់ពីថ្ង្រអាទិត្រយ។
តាមរយៈការប្រកួតនៅលើ

ទីលានបាល់បោះន្រជម្រឈមណ្ឌល- 
ជាតិហ្វកឹហ្វនឺកីឡាកាលពីលា្ងាច
ថ្ង្រអាទិត្រយនោះក្រុមYuetai
Mekongersបានត្រមឹរកពិន្ទុ
តាមពីក្រយក្រមុខ្លាងំExtra
JossFightersសម្រប់ការ-
ប្រកួត៣វគ្គដំបូងហើយសម្រប់
អ្នកទស្រសនាផ្ទាល់បានគិតរួច
ទៅហើយថាក្រមុមួយន្រះមិន
អាចនឹងយកឈ្នះលើក្រមុសម្របូរ
ដោយបទពិសោធExtraJoss
Fightersបាននោះទ្រ។
បុ៉ន្ត្រសម្រប់ការប្រកួតវគ្គទី៤

ចុងក្រយYuetaiMekongers
បានបង្ហាញការល្រងយ៉ាងល្អ
ក្នងុការបោះបាល់បញ្ចលូកន្រ្តក
ដើម្របីមនពិន្ទុលើក្រុមExtra
JossFighters វិញនិងបាន
រក្រសាការនំាមុខន្រះរហូតដល់ចប់
ការប្រកួតដោយបានយកឈ្នះ

ជាមួយពិន្ទុសរុប៨៧-៨៤ដើម្របី
គ្រងតំណ្រងជើងឯកអមជាមួយ
ប្រក់រង្វាន់៨លានរៀលយ៉ាង
រំភើបរីឯក្រមុជើងឯករងExtra
JossFightersបានប្រក់រង្វាន់
ចំនួន៦លានរៀល។
ចំណ្រកក្រមុABADragon

ដ្រលបានចាញ់ក្រុមYuetai
Mekongersជាមួយពិន្ទុ១០២-
៧១នៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់-
ព្រត័្រនិងក្រមុMasterTapsi
ដ្រលបានចាញ់ក្រមុExtraJoss
Fighters៨០-៧៩ក្នងុវគ្គ១/២
ដ្ររនោះក៏បានប្រកួតគ្នាដណ្តើម
យកល្រខ៣កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
នោះដ្ររហើយជាលទ្ធផលABA
Dragonបានយកឈ្នះក្រុម

MasterTapsiជាមួយពិន្ទសុរុប
៨៨-៦៤ដើម្របីទទួលបានចំណត់- 
ថា្នាក់ល្រខ៣អមជាមួយប្រក់-
រង្វាន់៤លានរៀល។
គួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតលីគ

បាល់បោះកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០
ដ្រលបានរំខននិងត្រវូលើកព្រល
ប្រកួតដោយវិបត្តជំិងឺកូវីដ១៩ន្រះ
មនក្រុមចំនួន៧បានចូលរួម
ប្រកួតតាមរូបមន្តវិលជំុយកក្រមុ
មនពិន្ទុខ្ពស់ជាងគ្រចំនួន៤ក្រមុ
ឡើងទៅប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាល-
ផ្តាច់ព្រត័្ររួចយកក្រមុឈ្នះ២ក្រមុ
ឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រត័្រហើយជា
លទ្ធផលក្រុមYuetaiMe-
kongersបានកា្លាយជាម្ចាស់-
ជើងឯកនៅព្រលន្រះ។

ទាក់ទងការប្រកួតន្រះលោក
ឈីសម្របត្តិអនុប្រធានសហ-
ព័ន្ធកីឡាបាល់បោះកម្ពជុាបាន
ថ្ល្រងក្នងុពិធីបិទការប្រកួតថា៖
«ខ្ញុំសូមអបអរដល់ក្រមុYuetai
Mekongersដ្រលបានគ្រង
តំណ្រងជើងឯកហើយការប្រកួត
ន្រះសហព័ន្ធបានធ្វើឡើងក្នងុ
គោលបំណងលើកកម្ពស់និង
អភិវឌ្រឍវិស័យបាល់បោះនៅ
កម្ពុជា។ការប្រកួតន្រះក៏ជា
ឱកាសសម្រប់មន្រ្តីបច្ច្រកទ្រស
និងមន្រ្តីរៀបចំការប្រកួតអាច
អភិវឌ្រឍសមត្ថភពរបស់ខ្លនួក្នងុ
ការរៀបចំនិងដឹកនំាការប្រកួត
ត្រៀមខ្លនួធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសីុហ្គ្រម
ឆ្នាំ២០២៣នៅកម្ពជុា»៕

ថ្ង្រអង្គរទី២៦ែខមករាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កេុង ប៊េរឡំាង :ក្រុមHertha
Berlinដ្រលកំពុងតស៊ូដើម្របី
បន្តជីវិតនៅក្របខ័ណ្ឌ Bun-
desligaអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ង្រ
សៅរ៍សម្រចបណ្ត្រញទាំង
គ្រូបង្វឹកលោកBruno Lab-
badiaនិងអ្នកចាត់ការទូទៅ
លោកMichael Preetz
ក្រយពីទទួលបានលទ្ធផល
បរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៅទឹកដី
ខ្លនួឯង៤-១ក្រមថ្វីជើងរបស់
ក្រុមWerderBremen។
ការចាញ់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្រះធ្វើឱ្រយ

ក្រុមHerthaមន២ពិន្ទុពីលើ
ក្រុមដ្រលឈរនៅចំណត់ថា្នាក់
ត្រូវកាត់ចោលក្នុងតារាងលីគ
កំពូលហើយនាយកប្រតិបត្តិ
របស់ក្លិបលោកCarsten
Schmidtបានឱ្រយឈ្មោះថាន្រះ
ជាស្ថានភពដ្រលកំពុងប្រឈម
ជាមួយហានិភ័យខ្លាំង។
ក្នុងស្រចក្ដីប្រកាសរបស់ខ្លួន

លោកSchmidtបានឱ្រយដឹងថា៖  
«ក្រយពិភក្រសាគ្នាច្រើនដង
យើងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរ
គ្របូង្វកឹធំអាចជយួផ្ដល់ឱ្រយក្រមុ
នូវថាមពលថ្មី»។
លោកLabbadia វ័យ៥៤

ឆ្នាំ ចូលមកធ្វើតួនាទី ក្នុងខ្រ
ម្រសឆ្នាំ២០២០ហើយជួយ
ឱ្រយHerthaបន្តល្រងនៅលីគ
កំពូលកាលពីរដូវកាលមុនត្រ
៤ប្រកួតក្នុងឆ្នាំ២០២១ន្រះ
ដណ្តើមបាន១ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ។
បុរសជាតិអាល្លឺម៉ង់បានចូល

មកជំនួសគ្រូបង្វឹកបណ្តាះ-

អាសន្នលោកPalDardai
ដ្រលដឹកនាំក្រុមធំពីឆ្នាំ២០១៥
ដល់២០១៩មុននឹងផ្លាស់ទៅ
គ្រប់គ្រងក្រុមថា្នាលរបស់ក្លិប។
នាយកប្រតិបត្តិ Schmidt

បន្ថ្រមថា៖ «Hertha រំពឹងថា
នងឹត្រងតាងំគ្រូបង្វកឹអចិៃ្រន្តយ៍
ក្នុងប៉ុនា្មោនថ្ង្រខងមុខន្រះ»។
ចំណ្រកលោកPreetz វ័យ

៥៣ឆ្នាំបានដល់ផ្លូវបំប្រក
ក្រយរួមរស់ជាមួយHertha
២៥ឆ្នាំដោយដំបូងជាកីឡាករ
ហើយបនា្ទាប់មកក៏កា្លាយជាអ្នក- 
ចាត់ការទូទៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩។
លោកត្រូវបានក្លិបសម្រច

បញ្ចប់តំណ្រងដោយសរមិន
អាចជួយឱ្រយHerthaធ្វើដំណើរ
ទៅមខុជាមយួលទ្ធផលល្អទោះ- 
ជាចំណយប្រក់សន្ធឹកសនា្ធាប់
១០០លានអរឺ៉ូ($១២២លាន)
នារដូវកាលមុនក៏ដោយ។
នាយកកីឡានិងជាអតីតខ្រស្រ-

ការពាររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ
អាល្លឺម៉ង់លោកArneFrie-
drichនឹងចូលមកទទួលខុស-
ត្រូវជំនួសលោកPreetzរហូត
ដល់ចប់រដូវកាល។
Herthaត្រវូប្រឈមនងឹកាល- 

វិភគប្រកួតតឹងត្រងជាប់ៗ គ្នា
ខ្រក្រយដោយដំបូងត្រូវប៉ះ
ជាមួយក្រុមល្រខ១Bayern
Munichនិងបនា្ទាប់មកជួបក្រមុ
RB Leipzigដ្រលការប្រកួត
ជាមយួក្រមុខ្លាងំទាងំ២ន្រះត្រវូ
ធ្វើនៅកីឡដា្ឋនOlympic
ក្នុងខ្រកុម្ភៈ៕AFP/VN

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នកល្រងកណ្តាប់អូ៊ច
ធារិទ្ធរបស់ក្លបិអាណចក្រកម្ពជុា
ទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងត្រចះ-
ត្រចង់ដោយបានឈ្នះជយលាភី
ធំចំនួន២ព្រឹត្តការណ៍គឺឈ្នះ
ម្រដាយមសពីការប្រកួតប្រដាល់- 
សកលជើងឯកថា្នាក់ជាតិក្នុង
ទម្ងន់៥៧គីឡូក្រមកាលពីថ្ង្រ
សុក្រនិងបានកា្លាយជាជើងឯក
ពីការប្រកួតដណ្តើមប្រក់លាន
នៅលើសង្វៀនថោនក្រយឈ្នះ
ជើងខ្លាងំលាភរដា្ឋនិងវា៉ាន់វឿន
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយដើម្របីទទួល-
បានប្រក់រង្វាន់សរុបជាង១ពាន់
ដុលា្លារ។
នៅក្រយការរកបានជ័យជម្នះ

ធំផ្ទនួៗក្នងុរយៈព្រល១សបា្តាហ៍
ន្រះអូ៊ចធារិទ្ធប្រប់ថា៖«ខ្ញុំមិន

នឹកស្មោនដល់ថាខ្ញុំទទួលបាន
ជ័យជម្នះល្អប្របទ្រ។មុនប្រកួត
ខ្ញុំរំពឹងឈ្នះតិចតួចណស់ព្រះ
ជួបជើងចាស់មនបទពិសោធ
ច្រើនជាងខ្ញុំគឺកំពូលកីឡាករដ្រល
លំបាកប្រកួតមនលាភរដា្ឋ
និងវា៉ាន់វឿនន្រះឯង»។
អូ៊ចធារិទ្ធបានបន្តថា៖«ព្រល

ចាប់ប៉ះលាភរដា្ឋនៅវគ្គជម្រះុ
ខ្ញុំកាន់ត្រអស់សង្រឃឹមពីព្រះ
កណ្តាប់ដ្រគ្រល្អនិងធ្ងន់ព្រម-
ទំាងជាសិស្រសច្របងមនបទ-
ពិសោធល្អជាងខ្ញុំទៀតបុ៉ន្ត្រ
ខ្ញុបំ្រមូលកម្លាងំកាយកម្លាងំចិត្ក
ទប់ទល់និងវាយបកបានឈ្នះ
គឺជាសំណងរបស់ខ្ញុំដ្ររហើយ
ក្រយឈ្នះលាភរដា្ឋដោយ
ពិន្ទុខ្ញុំត្រវូតតំាងជាមួយជើងខ្លាងំ
ម្នាក់ទៀតគឺវា៉ាន់វឿននៅវគ្គ
ផ្តាច់ព្រត័្រដ្រលខ្ញុំមនទំនុកចិត្ត

ត្រមឹត្រ៤០ភគរយបុ៉ណ្ណោះ»។
កីឡាកររូបន្រះបានបន្ថ្រមថា៖

«ក្រយព្រលឈ្នះលាភរដា្ឋខ្ញុំ
អស់កម្លាងំរលីងបុ៉ន្ត្រកណ្តាប់ដ្រ
និងជង្គង់របស់ខ្ញុំនៅអាចទប់ទល់
វ៉្រចូលវិញបានចំគោលដៅល្អ
ខណៈដ្រលវា៉ាន់វឿនទំនងអស់
ថាមពលដូចខ្ញុំដ្ររហ្រតុន្រះខ្ញុំ
កាន់ត្រវាយសម្រុកអត់ឈប់
ដោយបោះជង្គង់និងវាយកណ្តាប់- 
ដ្រចូលពោះទឹក។ទោះយ៉ាងណ
មុនប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំរំពឹងត្រមឹ
៥០ភគរយទ្របុ៉ន្ត្រលទ្ធផលជាក់- 
ស្ត្រងខ្ញុំរំភើបខ្លាងំណស់គឺឈ្នះ
បានប្រក់ដោយខ្ញុំគ្រំគ្រខ្លនួ
ខ្លាងំណស់សឹងត្រចូលសម្រក
នៅមន្ទរីព្រទ្រយព្រះក្របាលរបស់
ខ្ញុំទទួលរងនូវក្រងយ៉ាងច្រើនពី
វា៉ាន់វឿនធ្វើឱ្រយហើមជាច្រើន
កន្ល្រងដោយខ្ញុំសំុគ្រូសម្រកមួយ

រយៈសិន»។
លោកធីណរិទ្ធជាគ្រូបង្វកឹ

បាននិយយថា៖«អូ៊ចធារិទ្ធ
ចាប់ផ្តើមល្អបណ្តើរៗហើយ។
ទោះការប្រកួតរបស់គ្រមិនធា្លាប់
ឈ្នះបានខ្រស្រក្រវាត់ម្រន បុ៉ន្ត្រ
ធារិទ្ធរកប្រក់ចំណូលពីការប្រ-
កួតបានច្រើនហើយមនជីវភព
ល្អប្រសើរហើយការយកឈ្នះ
ជើងខ្លាងំ២លាភរដា្ឋនិងវា៉ាន់
វឿនលើកន្រះជាតម្រយុល្អមួយ
ដ្រលអាចជួយឱ្រយធារិទ្ធបាន
ចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងក្នងុព្រតឹ្ត-ិ
ការណ៍ខ្រស្រក្រវាត់ណមួយនៅ
ព្រលខងមុខ»។
ចំណ្រកវា៉ាន់វឿនដ្រលបាន

ផ្តលួដ្រគូសៅបុ៊នធឿន(ឡើង
ជំនួសធន់អៀនឡ្រដោយបញ្ហា
សុខភព)ឱ្រយសន្លប់នៅវគ្គជម្រះុ
ដោយស្នៀតផ្កាប់ចានក្នងុទឹកទី

២នោះបាននិយយក្រយ
ចាញ់អូ៊ចធារិទ្ធថា៖«ខ្ញុំចាញ់
ពិន្ទុក្នងុលក្ខណៈតិចតួចដោយ
ពិន្ទុប្រផុតប្រផើយគឺ២ទល់នឹង
៣បុ៉ន្ត្រខ្ញុំនៅត្រមិនអស់ចិត្ត។មុន
ប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំ នៅត្ររំពឹង

ឈ្នះព្រះខ្ញុំវាយក្រងចូលច្រើន
លើដ្រគូអី៊ចឹងលទ្ធផលចាញ់ន្រះ
ធ្វើឱ្រយខ្ញុំពិតជាមិនអស់ចិត្តទ្របុ៉ន្ត្រ
យើងត្រវូទទួលស្គល់និងគោរព
តាមចៅក្រមហើយនៅមនព្រល
សំុសងសឹកវិញទៀត»៕

កេមុ YuetaiMekongersបានកា្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកការប្រកួតលីគបាល់បោះកម្ពជុា ។ រូបសហការី

អូ៊ច  ធារិទ្ធ   សេក អបអរ ពេល អាជ្ញាកណ្តាល លើកដេ ឱេយ ឈ្នះ វ៉ាន់ វឿន។

ក្រុម Yuetai Mekongers បាន ផ្តួល  
ក្រមុជើង ឯក ដើម្របី លើក ពាន លីគ បាល់ បោះ

Hertha បញ្ចប់តំណ្រងទំាង 
គ្របូង្វកឹ និង អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ 

អូ៊ច  ធារិទ្ធ  ទទួល បាន  ជយ លាភី ធំ  ចំនួន ២ ព្រតឹ្តកិារណ៍  ក្នងុ ១សបា្តាហ៍ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ បង្កើត ភ  ព- 
ភ្ញាក់    ផ្អើល  ពីសំណាក់  មហ    ជន 
ខណៈ  ស្ងាត់ៗ   លេច ដណំងឹ   តារា 
ចមេៀង និង សម្តេង   សេី  ធ្មេញ  
ចេពើស      ឡោម លក្ខណិា     ភ្ជាប-់ 
ពាកេយ  ជាមយួ នងឹ គ ូស្នេហ ៍ថ្ម ីគ ឺជា 
មនេ្តី ប៉ូលិស   មាន ស័ក្តិ ពាក់ លើ  
ស្មា  ។ 
បើ    ផ្អេក ទៅ តាម រូប ថត ភ្ជាប់- 

ពាកេយ ន  ះ គសូ្នេហ ៍ថ្ម ីរបស ់តារា 
សម្តេង នងិ ចមេៀង  សេ ីសេអេម  
សេស ់ឡោម លក្ខណិា  ជា មនេ្ត ី
ប៉ូលិស  មា្នាក់ ឈ្មាះលោក  ឆាង  
វណា្ណា  ដេល បាន ភ្ជាប ់ពាកេយ តាងំ 
ពី ថ្ងេទី ៣ ខេ តុលា  កាល ពី ចុង   
ឆា្នាំ ២០២០ មក ម្លេ៉ះ  ខណៈអ្នក គាំទេ 
ទើប  ដងឹ  ដណំងឹ នេះ  នៅ  ឆា្នា ំ២ ០២១ 
កេយ ពី តារា សេី បាន ចេញ ស  រ 
មួយ សំណូម ពរ ដល់ បណា្តាញ- 
សរ ព័ត៌ មាន ចុះ  ផេសាយ ពី រូប - 
នាង នះ     ។  
អ្នក នាង ឡោម លក្ខិណា - 

បាន  សរ សេរសរ បង្ហោះ     
តាម   ហ្វេស ប៊ុក ផ្ទាល់ ខ្លួន   
ថា ៖  «នាង ខ្ញុំ  ឡោម   
លក្ខិណា សូម គោរព 
ស្នើ សុំ ដល់ បង ប្អូន  
អ្នកសរព័ត៌ មាន - 
មយួ  ចនំនួ  ដេល  បាន  
ចុះ  ផេសាយ អត្ថ បទ-   
ពាក់ព័ន្ធ នឹង   សិទ្ធិ- 
សេរី ភព ផ្ទាល់ខ្លួន  
របស ់នាងខ្ញុំ   ក្នុង-  
ពេល  ២ ថ្ងេ កន្លង 
មក នេះ សូម  មេតា្តា   
កេ សមេួល   ពាកេយ - 
ពេចន ៍  មួយ ចំនួ ន 
ដេល  មើល ទៅ មិន 
សមរមេយ   ដេល ធ្វើ 
ឱេយ  ប៉ះពាល់ ដល់ - 
សិទ្ធ ិ  សេរី ភព កិត្ត-ិ  
យស   និង សេច ក្ដី 
ថ្លេ ថ្នូ រ   របស់នាងខ្ញុំ   
សមូ  មេតា្តា កេសមេលួ 
បេកប  ដោយវិជា្ជាជីវៈ   សីល - 
ធម៌   និង ការ គោរព  សេឡាញ់   
រាប់ អាន គា្នា ក្នុងនាម ឈាម ជ័រ - 
ជា    ខ្មេរ តេមួយ    ហើយ  នាង ខ្ញុំ  
សូម អរគុណ ដល់ការអាណិត -  
សេឡាញ់  រាប់អាន  ពាកេយ ជូន  ពរ -  
ការ   លើក ទកឹ ចតិ្ត   បេកប ទៅ ដោយ 

សី ល  ធម៌    និង មនសញ្ចេតនា ដ៏ 
ជេល  ជេ របសប់ងប្អនូ   ដេល មាន 
ចំពោះនាង ខ្ញុំ កន្លង មក»។  
ដោយ ឡេក រឿង  លម្អិត អំពី - 

សម្ពន័្ធ ស្នេហ ៍រវាង  តារា សម្តេង  នងិ 
ចមេៀង  សេអេម សេស់  ជាសេ្តី 
មេមា៉ាយ កូន  ១ អ្នក នាង   
ឡោម លក្ខិណា  ទើប តេ - 
ភ្ជាប់  ពាកេយ នឹង មា្ចាស់ ចិត្ត ថ្មី 
ជា មនេ្តី ប៉ូលិស នះ មាន 
ដើម  ចម យ៉ាងណា ហើយ - 
មាន   គមេង រៀបមង្គល ការ 
ពេល  ណា  នះ ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ 
ក៏   មិន អាច ទទួល បាន ការ បក- 
សេយ  លម្អិត ឡើយ ដោយ- 
សរ  តេ   អ្នកនាង បាន លើក ទូរ- 
ស័ព្ទ ហើយ និយយ យ៉ាងខ្លី 
ក៏  បិទ វិញ កេយ ពី បាន-  
ដឹង  ថា ខាងសរព័ត៌ មាន-   
ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍  ចង់ សួរ នាំ  
បន្ថេម នះ   ។ 
តារា សេី  អ្នក នាង-  

ឡោម លក្ខិណា បាន  
លើក   ទូរ ស័ព្ទ ឆ្លើយ  ថា៖  

« ចាស!បង មក ព ីខាង ណា- 
ហើយ  មាន ការ អ្វី ដេរ?» និង 

ខណៈ  កេយ មក ក៏   និយយ  ថា ៖ 
«  សុ ំទោស ផងបង ពេល នេះ នាងខ្ញុ ំ
ជាប ់ រវល់ ចាំ ពេល លា្ងាច  នាងខ្ញុំ នឹង 
តេ  ទៅជមេប បង វិញ »៕  
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តារា ចមេៀង មេម៉ាយ កូន ១ អ្នក នាង ឡោម លក្ខណិា 

ទើប ភ្ជាប់ពាកេយនឹង  ម្ចាស់ចិត្ត ថ្ម ី   ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

តារា   ចមេៀង  សេអេម សេស់ មេ ម៉ាយ កូន ១ 
ឡោម លក្ខណិា ។ រូបថត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 

រិន ដាវីត បន ឈ្នះ ខេសេ កេវាត់ ជា លើកដំបូង នៅ ក្នងុអាជីព កេយ ឈ្នះពិន្ទ ុភួន ឡំាង កូសី៊ន។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ ជើង ខា្លាងំ រិន 
ដាវីត បាន រក ឃើញ ជោគជ័យ 
ដ៏សំខាន់បំផុត នៅ ក្នងុអាជីព របស់ 
ខ្លនួ ហើយ គឺ ការ ឈ្នះ បានខេសេ- 
កេវាត់ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូកេម ជា 
លើកដំបូង ពី ការបេកួត ខេសេ កេវាត់ 
អធិរាជគុនខ្មេរ ISI PALM-ISI 
PIPE នៅ លើ សង្វៀន PNN បុ៉ន្តេ 
ការ ឈ្នះ  របស់ ដាវីត នេះ បាន 
ធ្វើឱេយគូ បេកួត ភួន ឡំាង កូសីុន 
មានការ បាក់ទឹក ចិត្តខា្លាងំ និង ចង់ 
ឈប់  ឡើង  បេដាល់  ផងដេរ។ 
តាម  ការ បេកួត  ផ្តាច់ ពេត័េយ៉ាង 

ស្វិតស្វាញ កាល ពី ថ្ងេអាទិតេយ 
កន្លង មក នេះ រិន ដាវីត និង ភួន 
ឡំាងកូសីុន បាន  វាយ បក សង គា្នា 
យ៉ាង ស្វិត ស្វាញ បំផុត ហើយ 
ចំណុច  មាន បេៀបដេល បង្ហោញ 
ឱេយ ឃើញ ចេបាស់ របស់ អ្នក ទំាង ២ 
នេះ គឺ ឡំាងកូសីុន ចាប់ ផ្តើម មាន 
បេៀប នៅ ទឹក ទី ២ តាម រយៈការ- 
ទាត់ និងបុក ជង្គង់យ៉ាង ល្អ របស់ 
គេ បុ៉ន្តេ នៅ ទឹក ទី ៤ រិន ដាវីត មាន 
បេៀប ខា្លាងំ ទំាង លើការ ទាត់ បុក 
ជង្គង់ ពិសេស ការ មា៉ាត់ ចូល ពេញៗ 
របស់ គេ ខណៈ ការ បេកួត ៣ទឹក 
ផេសេង ទៀត ហក់ មាន ភព បេទាញ- 
បេទង់ គា្នា ខា្លាងំ។
 នៅ កេយបញ្ចប់ការ បេកួត 

ទំាង រិន ដាវីត និង ភួន ឡំាង 
កូសីុន សុទ្ធ តេ មានទំនុក ចិត្តឈ្នះ 
រៀងៗ ខ្លួន នៅ មុនពេល ពិធីករ 
បេកាស លទ្ធផលនេ ការ ដាក់ពិន្ទ ុ
របស់ ចៅ កេម ទំាង ៥ នាក់ បុ៉ន្តេ នៅ 

ពេល បេកួត លទ្ធផល ដាវីត បាន 
លុតជង្គង់ ពេះ អរខា្លាំងពេក  
ជាមួយ ការ សមេច ឱេយ ឈ្នះមិន 
ឯកច្ឆន្ទ ៤-១ គឺ សេប តាមការ- 
យល់ ឃើញ របស់ ដាវីត ដេល គិត 
ថា គេ ឈ្នះ ឡំាងកូសីុន ទឹក ទី ១ 
ទី ៣ ទី ៤ និងទី ៥ និងចាញ់ទឹក ទី 
២ មួយ ទេ បុ៉ន្តេ ឡំាងកូសីុន វិញ 
បាន លុតជង្គង់ ទួញយំ និង  អស់ 
សងេឃឹម យ៉ាង ខា្លាំង ចំពោះ ការ- 
សមេច ឱេយចាញ់នេះ។
សមេប់ ការ ឈ្នះ ខេសេ កេវាត់ ជា 

លើក ដំបូង អម ជាមួយ បេក់រង្វាន់ 
៣០ លានរៀល នេះ រិន ដាវីត ទុក 
ថា ជាជោគជ័យ ដ៏ ធំបំផុត នៅ 
ក្នងុអាជីព ដេល រូបគេ បាន ប៉ង- 
បេថា្នា  ហើយ បានចាត់ទុកឆា្នាំ  
២០២១ នេះ ជា ឆា្នាំ ជោគ ជ័យ  
សមេប់ រូប គេ ពេះ  កាលពី ថ្ងេទី 
២ ខេមករា ឆា្នា ំ២០២១ ដាវីត ក៏ 
ទើប បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់លេខ ១ 
ពី ការ បេកួត នៅ សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លេខ 
៥  ផងដេរ។
រិន ដាវីត បាន និយយ កេយ 

ការ  បេកួត ថា៖  «ខ្ញុ ំពិតជា សបេបាយ 
រីក រាយ ខា្លាងំ បំផុត ចំពោះ ការ ឈ្នះ 
ខេសេ កេវាត់ ជា លើក ដំបូង នេះ ហើយ 
ខ្ញុក៏ំ ទើប បាន ឈ្នះ ពាន ១ កាល ពី 
ពេលថ្មីៗនេះ ផងដេរ  អី៊ចឹង ឆា្នាំ 
២០២១ នេះ ជាឆា្នាំជោគ ជ័យ 
សមេប់ ខ្លនួ ខ្ញុ។ំ  ជាមួយ ជោគ ជ័យ 
នេះ  កាន់តេ ធ្វើ ឱេយខ្ញុ ំមាន ទឹក ចិត្ត 
ហ្វកឹហត់ និង ពេយាយម បេកួត រក   
ឱេយ បានខេសេ កេវាត់ និងពាន រង្វាន់ 
បន្ថេម ទៀត»។
កេពី ការ ដាក់ចិត្ត ក្នុងការ 

បេជេង យក ខេសេ កេវាត់ និងពាន- 
រង្វាន់ លេខ ១ នៅ ក្នងុសេកុ នេះ  
កីឡាករ ជមេើសជាតិ គុនខ្មេរ  រិន 
ដាវីត ក៏ចង់មាន ឱកាស  បាន ទៅ 
បេជេង យក មេដាយ នៅ ក្នងុការ- 
បេកួតសីុហ្គេម ផងដេរ។ «ខ្ញុ ំមិន 
ធ្លាប់បាន ចេញ ទៅ បេកួតសីុហ្គេម 
ទេ បុ៉ន្តេ ខ្ញុនឹំង ខំ បេងឹ បេជេងយក 
ឱកាស នេះ ហើយ បើ សិនជា ខ្ញុំ 
បាន ទៅ មេន ខ្ញុ ំនឹង ខំ បេងឹ  ហ្វកឹ- 
ហត់ ឱេយខា្លាងំ ជាង នេះ និង ជឿជាក់ 
ថា ខ្ញុអំាច ដណ្តើម បានមេដាយ 
ណា មួយជូន បេទេស ជាតិ»។
ដោយ ឡេក ភួន ឡំាងកូសីុន 

ដេល មាន ក្ត ីសេមេ ដណ្តើម ឱេយ បាន  
ខេសេ កេវាត់ នេះ យក  បេក់ រង្វាន់  
៣០ លាន រៀល   ទៅជូន មា្តាយ ដើមេបី 
បាន រៀបការ បេពន្ធឆាប់ៗនះ 
បាន បង្ហោញ ការ សោកស្តាយ 
រហូតទួញយំ និងមិន ទទួល យក 
ការ សមេច ឱេយចាញ់នេះ។
អ្នក បេដាល់មកពីជាយដេន 

ឡំាងកូសីុន ដេល បាន បេក់ រង្វាន់ 
១០ លាន រៀល បាន បេប់ ភ្នពំេញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ថា៖  «ខ្ញុ ំមានការ បាក់ទឹក ចិត្ត 
ពេះ ខ្ញុ ំបាន វ៉េ ឈ្នះ ៤ ទឹក ហើយ 
ចាញ់ តេ ទឹក ទី ៤មួយ ទេ  បុ៉ន្តេ 
សេប់តេ គេ ឱេយ រិន ដាវីត  ឈ្នះ ទៅ 
វិញ ហេតុ នេះខ្ញុ ំគិត ថា ការ កាត់- 
សេចក្តនីេះ មិនយុត្តធិម៌ចំពោះ ខ្ញុំ 
ទេ។ ជាមួយ ការ ឈឺចាប់ នេះ គឺ ខ្ញុ ំ
តេវូ  ឈប់ ឡើង បេកួត មួយ រយៈ- 
ពេល សិន ដើមេបី សមេលួ អារម្មណ៍ 
ឡើង វិញ ហើយក៏មិនទាន់បេកដ 
ថា ខ្ញុ ំនឹង តេវូ ឡើង បេកួត វិញ ឬ 
យ៉ាង ណា នះ ទេ»៕ 

ភួន ឡំាង កូសី៊ន បាក់ទឹក ចិត្ត ពេល 
រិន ដាវីត ឈ្នះ ខេសេ កេវាត់ លើកដំបូង

ស្ងាត់ៗ សេសីេស់  ឡោម លក្ខណិា 
ភ្ជាប់ពាកេយនឹង ម្ចាស់ ចិត្ត ថ្ម ីជា មន្តេបូ៉ីលិស 
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