
Follow us on

ការរៀនសូត្ដ្ល
គ្មានការរំខាន

សូមអាន
របាយការណ៍
ពិស្ស

នៅខាងក្នុង

ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៩៧ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

ADB អនុម័តកម្ចី
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តុលាការឧទ្ធរណ៍នៅ
រដ្ឋPennsylvannia
ច្នចោលពាក្យបណ្តងឹ
របស់លោកTrumpដ្ល
ស្នើឱ្យរារំាងការបញ្ជាក់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត

អ្នកភូមិ៦នាក់ក្នងុ
ចំណោមជាង១០០ 
នាក់បានពុលទឹក
និងពុលស្ស្លាប់

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ ី(ADB) បាន អនម៊ត័ កម្ច ី
ចំនួន ៧០លាន ដ៊លា្លារ ដើម្បី 
បង្កើន សមត្ថ ភាព កស ិពាណជិ្ជ-  
កម្ម ក្នងុ ខត្្ត ចនំនួ  ៦ នៅ   កម្ពជុា 
ទាក ់ទង នងឹ ការ  កច្្ន ្ផលតិកម្ម 
កសិកម្ម សំខាន់ ៗ    ដូច ជា ដំឡូង-   
មី ស្វាយចន្ទី ស្វាយ បន្ល្ និង 
មាន់។ ន្ះ បើ  តាម  ស្ចក្ដី ប្-
កាស ពត័ម៌ាន កាល ព ីថ្ង្ទ២ី៧ 
ខ្ វិច្ឆិកា ។...ត ទៅ ទំព័រ ៨

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី:  លោក ស ខ្ង 
បាន ប្ប់ ឱ្យ ក្សួង ពាក់ព័ន្ធ 
និង អភិបាលខ្ត្ត ដ្ល  សម្បូរ 
ទៅ ដោយ ព្ ឈើ ជា ពិស្ស 
ខ្ត្តមណ្ឌលគិរី តូ្វ   ជិះ ឧ ទ្ធ មា្ភា គ - 
ចក្ ច៊ះ ពិនិត្យ ស្ថានភាព ព្ - 
ឈើ នងិ ធនធានធម្មជាត ិដល្ 
«ជា ទ្ព្យសម្បត្តិ ដូនតា របស់ 
យើង»ឲយ្ បាន ទៀងទាត ់ ដោ  យ   
មិនតូ្វ ពឹង ត្ ទៅលើ ការ ជិះ រថ - 
យន្ត ឬ ដើរ ...តទៅទំព័រ  ៤

សុខ  វៃងឈាង

កាល ពី ថ្ងស៊្ក្  ទី២៧  ត៊លា-
ការ ឧទ្ធរណ ៍បច្ា ំទកី្ង៊ Phila-
delphia បាន ច្នចោល 
ពាក្យបណ្ដឹង របស់ ក្៊មរៀប ចំ 
យ៊ទ្ធនា ការបោះឆ្នោត របស់ 
លោក  Trump ដ្ល បាន 
ស្នើឱ្យ រារាំងការ បញ្ជាក់ លទ្ធ-
ផលថា  លោក Joe Biden បាន 
ឈ្នះ ការបោះឆ្នោត ប្ធានា - 
ធិបតី ៣  ... តទៅ  ទំព័រ ១៦

មុំ គន្ធា

កំពង់ ឆ្នាងំៈ យ៉ាង ហោច ណា ស់ 
មាន អ្នក ភូមិ  ចំនួន ៦ នាក់  ក្នុង- 
ចណំោម អ្នក ភមូ ិ រហតូ ដល ់ជាង 
១០០ នាកប់ាន ស្លាប ់ដល្  អា- 
ជា្ញា ធរ សង្ស័យ  ថា  បណា្តាល មក 
ព ី ពល៊ ទកឹ  នងិ ពល៊ ស ្ស   ក្នងុ 
រយៈ ព្ល ២ ថ្ង្កន្លង មក    នៅ 
ក្នុង ភូមិ ជីប្៉ង ឃ៊ំជៀប ស្៊ក 
ទឹក ផ៊ស ។

លោក បក្ ់វ៉ន៊ បធ្ាន មន្ទរី 
ស៊ខា ភិបាល ខ្ត្ត កំពង់ ឆ្នោងំ បា ន 
ប្ប់ ភ្ន ំព្ញ ប៊៉ស្តិ៍  ...តទៅទំព័រ  ៣

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ មន្្ត ីជានខ់្ពស ់កស្ងួ សខ៊ាភបិាល 
បប្ ់ទៅ ពលរដ្ឋ ថា  ពល្ន្ះ មិនមន្ ជាពល្ 
ទមា្លាក ់កហំស៊ ដាកគ់ា្នោ នោះ ទ ្ គឺ ជាពល្ វល្ា 
ដ្ល ខ្ម្រ ទាំងអស់ ត្ូវ ស្តាប់ តាម ការណ្ នាំ 
របស់ ប្ម៊ខរាជ រដា្ឋាភិបាល  និង ក្សួង 
ស៊ខាភិបាល ឱ្យ បាន គ្ប់ៗ គា្នោ  ដើម្បី កម្ពុជា 
ឆ្លងកាត់ ឱ្យ ផ៊ត ពី ព្ឹត្តិការណ៍ ដ៏ស្មុគ ស្មាញ ថ្មី 
មួយ ន្ះ  ស្បព្ល នាយករដ្ឋមន្្តី ប្កាស 
ក៊ំឱ្យ ប្ជាពលរដ្ឋ មាន ការភ័យ  ឆ ឡោ។

ការ ប្កាស ប្បន្ះ  ខណៈ នៅ តាម- 
បណា្តាញ  សង្គម  នងិ បព្ន័្ធ ទនំាកទ់នំង ផស្ង្ៗ 
ទៀត បាន ធ្វើ ការដាក់កំហ៊ស ទៅស្្តី ខ្ម្រ ១ រូប 
ដល្ ជាភរិយ របស់ អគ្គ នាយក  ន ្អគ្គនាយក- 

ដា្ឋាន ពន្ធនាគារ  លោក ឆ្ម សវ៊ធ  ដ្ល 
បានត្ស្ត វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ថា  មិន បាន យក-
ចិត្ត ទ៊កដាក់ ការពារ ខ្លួន ឱ្យ បាន ត្ឹម ត្ូវ។

លោក ស្ី ឱ វណ្ណឌីន  រដ្ឋល្ខាធិការ  និង 
ជាអ្នក នាំពាក្យ ក្សួង ស៊ខាភិបាល  ថ្ល្ង ពី 
មសិ្លមញិ  តាម បព្ន័្ធ តឡ្ក្ម្ ថា  ដ ំណាក-់ 
កាល ន្ះ មនិមន្ ជាព្ល ដល្ ត្វូ រក ខស៊ ត្វូ 
នោះ ទ្។ ប៉៊ន្ត្ ជាព្ល វ្លា ដ្លខ្ម្រ ត្ូវ 
របួរមួគា្នោ ស្តាប ់តាមការណន្ា ំរបស ់ថា្នោក ់ដកឹនា ំ
ដើម្បី ឆ្លងកាត់ ភាព ស្មុគស្មាញ មួយ ន្ះ ឱ្យ បាន ។

លោក ស្ីបានថ្ល្ង ថា ៖«ខ្ញុំ ស៊ំ លើកដ្ អង្វរ 
លោក  អ្នក ទាំងអស់   សូម ម្តា្តា ក៊ំរ៊ញ ឱ្យ ខ្លាច   
ក៊ំរោច ឱ្យ ឆៅ អី  ក៊ំ គិត រក កំហ៊ស ទមា្លាក់ ដាក់ 
អ្នកន្ះ  អ្នកនោះ អី ណា។ អ្វី ដ្ល សំខាន់ 
បំផ៊ត នៅព្ល ន្ះ  គឺ ប៊គ្គល គ្ប់រូប ចាំបាច់  

ត្ូវ អន៊វត្តវិធានការ ការពារ ខ្លួន ឱ្យ បាន- 
ខា្ជាប់ខ្ជួន ម្ន ទ្ន ដោយ ធ្វើយ៉ាង ណា ក៊ំឱ្យ 
មាន ការចម្លង មក ខ្លួន ឯង ក៊ំឱ្យ ពី ប៊គ្គល មា្នោក់ 
ចម្លង ទៅ ប៊គ្គល មា្នោក់ ទៀត  និង ក៊ំ ឱ្យ ចម្លង ក្នុង 
សហគមន៍»។ 

លោក ស្ី ឱ វណ្ណឌីន  បន្តថា  នៅ ប្ទ្ស 
ផ្ស្ង ដ្លមាន ធនធាន ច្ើន ជាង កម្ពុជា 
នៅត្ គ្ប់គ្ង មិនបាន  ឈឺ រាប់ស្នរាប់ លាន 
នាក់  និង ស្លាប់ រាប់ ពាន់ រាប់ ស្ន នាក់ ដ្រ។ 
ប្ទ្ស កម្ពុជា តូច ធនធាន តិច  ខិតខំ ទប់ស្កាត់ 
បាន ជិត ១ ឆ្នោំ ហើយ ដ្ល មិនមាន ការចម្លង 
ចូល សហ គមន៍។ ទើប ត្ ព្ល ន្ះ ទ្  ដ្ល  
ជា ថ្ង្ ដំបូង ន្ ការចម្លង ក្នុង សហគមន៍ដ្ល 
ក្៊មការងារ ទាំង អស់ និង ថា្នោក់ ដឹកនាំ ក្សួង  
មិន បានសម្ន្តធ្វើការទាំង ...តទៅទំព័រ ២  

មន្ត្នំីាពាក្យសុខាភិបាល៖កំុគិតរកកំហុសទម្លាក់
ដាក់អ្នកន្ះអ្នកនោះអ្វដ្ីលសំខាន់ព្លន្ះបុគ្គលគ្ប់រូបចំាបាច់អនុវត្តវិធានការការពារខ្លនួ

អ្នក ភូមិ ដៃល ពុល សៃស និង ពុល ទឹក នៅ ភូមិ ជីប៉ៃង ឃំុ ជៀប  កំពុង សមៃក ពៃយា បាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ ។ រូបថត សហ ការី
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តពទីពំរ័ ១...យប ់ទាងំថ្ងៃ   ដើមៃបី 
ទប់ស្កាត់ ការរាតតៃបាត បន្ត  និង 
ដើមៃបី សុខ ភាព ទាំង អស់ គ្នា។  

លោកសៃី មានបៃសសន៍ ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថាក្នងុ ស្មារតី សមគ្គ ីភាព   
រួមគ្នា បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩   
យើង  នងឹ ខតិខ ំជម្នះ ឧបសគ្គ មយួ- 
នៃះ ទាំង អស់ គ្នា»។ 

កាល ព ីថ្ងៃទ២ី៨  វចិ្ឆកិា   កៃសងួ 
សុខាភិបាល បៃកាស រកឃើញ  
ករណ ីវជិ្ជមាន កវូដី១៩ លើ សៃ្ត ីជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ ជាភរិយា របស់ លោក  
ឆៃម សវុធ  ដោយ មិន ទាន់ ដឹង 
បៃភព ចៃបាសល់ាស ់ថា  តើ អ្នកជងំ ឺ
រូបនៃះ ឆ្លងមក ពី ណា នោះ ទៃ។ 
កៃសួង បាន ចាត់ វិធាន ការ ភា្លាមៗ  
ដោយ ចាត ់គៃពូៃទៃយ ចុះ យក សមា- 
ជកិ  គៃសួរ របស ់គត ់មក ធ្វើ តៃស្ត ។ 
លទ្ធ ផល បញ្ជាក ់នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ អា ទតិៃយ  
គ ឺលោក ឆៃម សវុធ  នងិ សមាជកិ 
គៃួសរ ចំនួន ៤នាក់ ផៃសៃង ទៀត 
មាន វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩។

នាយប់ ថ្ងៃទី២៨  វិច្ឆិកា  លោក 
នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន  ក ៏បាន- 
បៃកាស តាមរយៈ សរ ជាសឡំៃង 
ថា  ករណី កូវីដ១៩  បាន ឆ្លងចូល 
សហគមន៍ ហើយ។ ប៉ុន្តៃ លោក 
អពំាវ នាវ កុឱំៃយ ពលរដ្ឋ មាន ការ ភយ័-    
ឆោឡោ  ខណៈកៃសងួ សខុាភ ិបាល  
នងិ អាជា្ញាធរ មលូដ្ឋាន កពំងុ សៃវ- 
ជៃវ រក អ្នក ដៃល ប៉ះពាល់ អ្នក ជំងឺ 
ផ្ទាល់  និង ដោយ បៃយោល។

នៃះ ជាករណី ដំបូង បំផុត ដៃល 
លោក ចាត់ទុក ថា  ជាការឆ្លង ក្នុង 
សហគមន ៍ ហើយ ករណនីៃះ មាន 
ការពាកព់ន័្ធ ជាមយួ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ  
ខៃត្ត សៀមរាប  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ  និង មណ្ឌល គិរី។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ សុំ ធ្វើការ អំ-  
ពាវនាវ សមៃប ់បៃជាពលរដ្ឋ ទាងំ- 
អស ់ កុ ំមានការ ឆោឡោ  ភយ័ ខា្លាច 
រហតូ ទៅ ដល ់ការ បាត ់បង ់នវូ ការ- 
គៃប់ គៃង។  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ស្នើឱៃយ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ទាំងអស់ បង្កើន នូវ ការ យក-   
ចិត្តទុក ដក់ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង 
ការ ការ ពារ ខ្លួន ដោយ ការ ពាក់- 
មា៉ាស់  ការលាង ដៃ  ការធ្វើ អនា- 
មយ័ តាម ការណៃនា ំរបស ់កៃសងួ 
សុខាភិ បាល»។

តាម ការបញ្ជាក់ របស់ លោក 
ហ៊នុ សៃន  ក្នងុ ស្ថានភាព បៃបនៃះ  
រាជរដ្ឋាភបិាល បៃកាន ់យក វធិាន ការ  
បនា្ទាន ់ដោយ ធ្វើការ បៃមលូ  ផ្តុអំ្នក- 
ដៃល ជាប ់ពាកព់ន័្ធ ទាងំ ផ្ទាល ់ទាងំ 
បៃយោល ដើមៃបី ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក ក៏ 
ដូចជា យក សំណាក ទៅ ពិនិតៃយ។

ជាមយួ គ្នានៃះ  កៃសងួ សខុាភ-ិ 
បាល  បាន សមៃច បទិ ផៃសារ អុអីន ១   
រយៈ ពៃល ២ ទៅ៣ ថ្ងៃ សនិ  កៃយ 
រក ឃើញ វិជ្ជមាន មៃរោគ កូវីដ ១៩  
លើ សៃ្តី ខ្មៃរ រូបនៃះ ដៃល រូប គត់ 
បានចូល ទៅកាន់ ផៃសារ នៃះ  ដើមៃបី 
ញ៉ាំ អាហារ  និង ទិញ អីវ៉ាន់ មួយ- 
ចំនួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី២១  ខៃវិច្ឆិកា។

កៃសួង សុខាភិបាល ក៏បាន- 
កំណត់  យក នូវ ការធ្វើ តៃស្ត  អ្នក- 
ដៃល បាន ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់  និង 
បៃយោល ចំពោះ ករណី សៃ្តី ខ្មៃរ 
ក្នុង សៃុក រូបនៃះ  ដោយ លើក ទី១ 
ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទ២ី៩ វចិ្ឆកិា    លើក 
ទី២  នៅ ថ្ងៃទី៨  ធ្នូ  និង លើក ទី៣  
នៅ ថ្ងៃទ១ី២  ខៃធ្ន ូ   ទៅតាម ទតីាងំ 
ដៃល បាន កំណត់  ទាំង នៅ រាជធា នី-    
ភ្នំពៃញ  និង តាម បណា្តា ខៃត្ត។

លោក សៃី យក់ សមៃបត្តិ  រដ្ឋលៃ- 
ខា   ធកិារ កៃសងួ សខុាភ ិបាល បាន- 
ឱៃយ ដឹង កាល ពី យប់ ថ្ងៃសៅរ៍ ដៃរ ថា  
ករណី ចុងកៃយ នៃះ ជា ករណី 
ដៃល កៃសងួ បារម្ភ ខា្លាងំ ដោយ សរ   
អ្នក ជំងឺនៃះ មិនមៃន ជាអ្នក ដំណើរ  
តៃ គត់ ជាអ្នក នៅ ក្នុង សៃុក។

លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«អ្វី ដៃល 
យើង  បារម្ភ គឺ  មិនដឹង ថា គត់ ប៉ះ- 
ពាល់ ខាងណា ខ្លះ  ហើយ កៃុម- 
ការងារ យើង កំពុង ធ្វើការ ងារ នៃះ  
ដៃល ការងារ នៃះ គឺ ទៃង់ទៃយ ធំ 
ណាស់។ យើង កំពុង តៃៀម កៃុម- 
ការងារ ចៃើន ដើមៃបី ក្តាប យក ព័ត៌- 
មាន  ឱៃយ បាន ចៃើន»។

 រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង មហាផ្ទៃ លោក 
ស ខៃង  ព ីមៃសិលមញិ បានបៃកាស 
ឱៃយ មនៃ្តី លោក ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ជិត- 
ស្និទ្ធ ជាមួយ លោក ឆៃម សវុធ  
តៃូវ ទៅ សល បៃជុំ ធំ នៃ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ ដើមៃបី កៃុម គៃូពៃទៃយ យក 
សំណាក ធ្វើ តៃស្ត រក កូវីដ១៩។

លោក ថ្លៃងថា ៖«សមៃប់ ខ្ញុំ  ខ្ញុំ 
បានធ្វើ ការ ជាមយួ នងឹ សវធុ កាល-   
ពី ថ្ងៃអងា្គារ សបា្តាហ៍ មុន និយាយ ពី 

រឿង ពៃះរាជកៃតឹៃយ បន្ធរូ បន្ថយ ទោស  
ប៉ុន្តៃ គត់ អង្គុយ ឆ្ងាយ ពី ខ្ញុំ ទៃ  បៃ- 
ហៃល ជា ៧ ទៅ ៨ម៉ៃតៃ ឯណោះ ។ 
ប៉នុ្តៃ នៅពៃល ដៃល ចៃញ ព ីបៃជុ ំនោះ   
ខ្ញុំបាន ដើរ ឆ្លងកាត់ ផ្លូវ ពី កៃយ-  
ខ្នង លោក សវុធ  ហើយ សវុធ 
បាន ឡើង ឈរ និយាយ ជាមួយ ខ្ញុំ 
មា៉ា ភ្លៃត។ ដូចនៃះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ តៃស្ត 
និង ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក ដៃរ»។

បើ ទោះបី ជា មាន ពៃឹត្តិការណ៍ 
នៃះ កំពុង កើតមាន ក៏ដោយ  ក៏ 
លោក ហ៊ុន សៃន  ដៃលកំពុង 
ស្ថិតនៅ ខៃត្ត សៀមរាប   គឺ លោក 
នៅតៃ បន្ត កម្មវិធី បើក ការដ្ឋាន ផ្លូវ 
៣៨ខៃសៃ  រួមនឹង ការកៃលម្អ ដង- 
ស្ទឹង សៀមរាប ដដៃល។

បុគ្គលិក នៃ ផៃសារ ទំនើប អុីអន១ 
បានធ្វើ តៃស្ត រក កូវីដ១៩  ពី មៃសិល- 
មិញ  បនា្ទាប់ ពី កៃសងួបាន បៃកាស 
បិទផៃសារនៃះ ជាបណោ្តាះ អាសន្ន  
កៃយ ដងឹថា សៃ្ត ីអ្នក ជងំ ឺបាន ចលូ   
ផៃសារ នៃះ កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ មុន ។

យោង តាម កៃសងួ សខុាភ ិបាល    
ពមីៃសិលមញិ  កម្ពជុា រកឃើញ ករណ ី   
វជិ្ជមាន កវូដី ១៩ ចនំនួ ៧ នាក ់ ក្នងុ 
នោះ មាន សៃ្តី ជន ជាតិ ខ្មៃរ  អាយុ  
៥៦ឆ្នា ំ មានអាសយដ្ឋាន នៅ កៃងុ 
សៀម រាប  ខៃត្ត សៀមរាប  និង នៅ 
បរុ ីប៉ៃងហតួ ផ្លវូ ៦០ម៉ៃតៃ  រាជ ធាន-ី 
ភ្នំពៃញ។  គត់ មាន អាការមិន 
សៃលួ ខ្លនួ  (មាន ចៃញ រោគ សញ្ញា 
ផ្តាសយ ចំនួន ៣ថ្ងៃ)  ក៏ បាន ទៅ 
មន្ទរីពៃទៃយ មតិ្តភាព ខ្មៃរ- សវូៀត នៅ 
ថ្ងៃ ទ២ី៨  ខៃវចិ្ឆកិា  ដើមៃបី ពនិតិៃយ ជងំ ឺ 
ហើយតៃវូ បាន គៃពូៃទៃយ យក សណំាក   

របស់ គត់ ពិនិតៃយ ដៃល លទ្ធផល 
មាន វិជ្ជមាន កូវីដ១៩។ 

ស្វាមី របស់ សៃ្តី រូប នៃះ  គឺ លោក 
ឆៃម សវុធ  និង សមាជិក គៃួសរ  
៤នាក់ ទៀត ដៃល នៅ ផ្ទះ ជាមួយ 
គ្នា(សៃ្ត ីអាយ ុ៣៦ ឆ្នា ំ កមុារាអាយ ុ
១២ឆ្នាំ  បុរស អាយុ   ៣៦ឆ្នាំ និង 
បុរស    អាយ ុ៣០ ឆ្នា)ំបានធ្វើ តៃស្ត  
វជិ្ជមាន កវូដី ១៩ ។ អ្នកជងំ ឺទាងំ៦ 
នាក់  នៃះ កំពុង សមៃក ពៃយាបាល នៅ   
មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀត ។

ករណ ីវជិ្ជមាន ផៃសៃង មយួ ទៀត គ ឺ
សៃ្តីជន ជាតិ ខ្មៃរ -អាមៃរិក  អាយុ 
៣១ឆ្នាំ នៅ កៃុង ប៉ៃលិន  ខៃត្ត 
ប៉ៃលនិ បាន ធ្វើដណំើរ មក ព ីសហ- 
រដ្ឋ អាមៃរកិ បន្ត ជើង ហោះហើរ នៅ 
បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាងតៃបូង មក ដល ់កម្ពជុា   
នៅ ថ្ងៃ ទី២៧  វិច្ឆិកា។ លទ្ធផល 
តៃស្ត វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩  និង កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌល សខុ-  
ភាព ចាក់ អងៃ។ ឯ អ្នក ដំណើរ 
តាម យន្តហោះ ជាមួយ សៃ្តី នៃះ 
មាន ចនំនួ ៥៦នាក ់ នងិ បានកពំងុ 
ធ្វើ  ចតា្តា ឡសីក័ នៅ សណា្ឋាគរ  នៅ 
ស្ថានទូត រុសៃសុី  និង ស្ថានទូត ចិន ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  បាន ស្នើ 
ឱៃយ  អាជា្ញាធរ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  និង 
មន្ទរី  សខុាភបិាល ខៃត្ត ពាក ់ពន័្ធ តៃវូ   
បន្ត រកុ រក សៃវជៃវ រក អ្នក ប៉ះ ពាល ់ 
និង ធ្វើ ការ តាម ដន ការងារ ធ្វើ- 
ចតា្តាឡីស័ក ចំនួន ១៤ថ្ងៃ ជាបន្ត 
ទៀត ដើមៃប ីទបស់្កាត ់ការ ចម្លង វរីសុ 
កវូដី១៩ បន្ត គ្នា  ក្នងុ លក្ខណៈ ទៃង-់ 
ទៃយ ធំ នៅ សហគមន៍ ផង ដៃរ។ 

 កៃសួង សុខាភិបាល  អំពាវ នាវ   

ឱៃយ បគុ្គល ដៃល បាន ពាកព់ន័្ធ ឬ  ទាក-់ 
ទង ជាមួយ អ្នក ជំងឺ ទាំងនៃះ  តៃូវ 
មក  ធ្វើ តៃស្ត នៅ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ផៃសារ ទនំើប អុអីន ១ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  
និង នៅ ពន្ធ នាគរ ពៃស ចាប់ ពី 
ម៉ាង ៧:៣០នាទី ពៃឹក មៃសិល មិញ ។ 

រីឯ អ្នក ពាក់ព័ន្ធ នឹង អ្នកជំងឺ នៅ 
ខៃត្ត សៀមរាប  តៃវូ ទៅធ្វើ តៃស្ត នៅ 
សលា គរកុសលៃយ ខៃត្ត សៀម រាប   
ចាប់ ពី ពៃឹក ថ្ងៃទី២៩  វិច្ឆិកា  ដៃល 
រៀប  ចំ ដោយ មន្ទីរ សុខាភិបាល 
ខៃត្ត សៀម រាប។ ឯ នៅតាម បណា្តា 
ខៃត្ត ពាក់ព័ន្ធ  តៃូវ ធ្វើ ការ ទំនាក់- 
ទំនង ជាមួយ មន្ទីរ សុខាភិបាល 
ខៃត្ត ដើមៃប ីធ្វើតៃស្ត បានទាន ់ពៃល។  
ជាការ ចលូរមួ ទាងំអស ់គ្នា ក្នងុ ការ- 
កាត់  ផ្តាច់ ការចម្លង វីរុស កូវីដ១៩ 
បន្ត គ្នា នៅ សហគមន៍ ផង ដៃរ។

គតិ តៃមឹ ថ្ងៃមៃសលិ មញិ   កម្ពជុាមាន   
អ្នក មាន វរីសុ កវូដី១៩ ចនំនួ ៣១៥    
នាក់ (សៃ្តី ៦៦នាក់)  ក្នុង នោះ 
អ្នកដៃល បាន ពៃយាបាល ជា សះ- 
សៃបើយ មាន ចនំនួ ៣០១នាក។់ ឯ 
អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ- សូវៀត  
និង មណ្ឌល សុខភាព ចាក់ អងៃ 
មានចំនួន សរុប ១៤នាក់។

សៃប ពៃល រកឃើញ ករណី វិជ្ជ- 
មាន  កវូដី១៩ នៃះ   មៃសលិមញិ កៃសងួ   
បាន ពៃយាបាល ជា សះ សៃបើយ   ចំនួន 
២នាក ់ផង ដៃរ គ ឺ បរុស ជនជាត ិខ្មៃរ  
អាយ ុ៥៩ឆ្នា ំ នៅ ខណ្ឌ កបំលូ  រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញនងិ បរុស ខ្មៃរ  អាយ ុ៣១  
ឆ្នាជំា អង្គរកៃសផ្ទាលគ់ណ បៃ ត ិភ ូហងុ-   
គៃីក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា៕

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ  សហ ភាព អឺរ៉ុប បន្ត 
លើក ពី ការ ចាប់ ខ្លួន សកម្ម ជន 
ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អតីត បកៃស- 
បៃឆំង  ករណ ីលោក  កមឹ  សខុា 
នងិ បញ្ហា ផ្អាក បៃពន័្ធ អនគុៃះ- 
ពន្ធEBA នៅ ក្នុង ជំនួប ទ្វៃ ភាគី 
ថ្ងៃ ចងុ កៃយ តា ម បៃពន័្ធ វដីៃអ ូ
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៧  វិច្ឆកិា  ជាអ្វី 
ដៃល  ម ន្តៃីក ម្ពុជា ថា  មិន មា នអ្វី 
ថ្មី ក៏ប៉ុន្តៃ  បាន ពនៃយល់ តប វិញ 
យា៉ាង ចៃបាស់ ថា វ ជា យន្ត ការ- 
អនវុត្ត ចៃបាប។់នៃះ បើ តាម លោក  
ជិន  មា៉ាលីន អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃ- 
សួង យុត្តិធ ម៌។

កម្ពុជា និង សហភាព អឺរ៉ុប 
បាន រៀប ចំ កិច្ច  បៃជុំ រយៈ ពៃល 
៣ថ្ងៃ  ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី ២៥ ដល២់៧ 
ខៃ វិច្ឆិកា ដើ មៃបី ពិភាកៃសា ពី កិច្ច- 
សហបៃតិបត្តិការ ទ្វៃភាគ ីនៅ 
លើ គៃប់ វិស័យ។កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
គៃង នឹង បូក សរុប នៅថ្ងៃ ចន្ទ 
នៃះ ប៉ុន្តៃ កម្ពុជា បាន ស្នើ សុំ 
ពនៃយារ ពៃល ធ្វើ ការបូក សរុប 
ទៅថ្ងៃ កៃយ វិញ ដោយ សរ- 
តៃ មាន ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ 

នៅកម្ពុជា ដៃល ជា ករណី ឆ្លង 
ក្នងុ សហគមន៍ លើកទី ១។  កិច្ច- 
បៃជុំ នៃះ គឺ ជា កិច្ច បៃជុំ ប្ដូរ វៃន 
ដៃល ធ្វើ ឡើង ជា ទៀង ទាត់ 
រៀង រាល ់២ ឆ្នា ំម្ដង ដើមៃប ីពនិតិៃយ- 
មើល ទដិ្ឋភាព នៃ គៃប ់កចិ្ច សហ- 
បៃតបិត្តកិារ។នៃះបើ តាម លោក 
ជិន មា៉ាលីន។

លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖ «កាល- 
ពី លា្ងាច ថ្ងៃ សុកៃ  បៃធាន បទ គឺ 
ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នងឹ បៃជាធបិតៃយៃយ  
សទិ្ធ ិមនសុៃស នតីរិដ្ឋ  ការ អនវុត្ត- 
ចៃបាប់ និង អភិបាល កិច្ច ល្អ។ នៅ 
ក្នុង នោះ ខាង សហភាព អឺរ៉ុប 
បាន លើក ព ីក្ដ ីកង្វល់ មយួចនំនួ 
អពំ ីការ អនវុត្ត ចៃបាប ់របស ់កម្ពជុា 
ទៅ លើ សកម្មជន អតីត បកៃស បៃ- 
ឆំង រួម ទាំង ករណី លោក កឹម 
សុខា លោក រ៉ុង ឈុន និង 
ករណី គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ 
ជា ដើម។ ទាំង នៃះ មិន មៃន ជា 
រឿង ថ្ម ីទៃ វ ជា អ្វ ីគត់ នៅ តៃ លើក- 
ឡើង តាងំ ព ីមនុ មក ហើយ គត ់
នៅតៃ បារម្ភ ថា ស្ថានភាព នៃះ 
ចាត ់ទកុ ថា  ជា ការ រលំោភ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស និង ជា ការ ធ្វើ ទុក្ខ បុក- 
ម្នៃញ រតឹ តៃបតិ សទិ្ធ ិសៃ រភីាព នងិ 

សិទ្ធ ិផ្នៃក នយោ បាយ ជា ដើម»។ 
     លោក បន្ត ថា៖ «ប៉ុន្តៃ ភាគី 
កម្ពុជា បាន ធ្វើ សៃចក្ដី ពនៃយល់  
និង បកសៃយ ឆ្លើយ តប នឹង ក្ដី- 
កង្វល ់របស ់គត ់ថា បញ្ហា ទាងំ- 
នៃះ មនិ មៃន ជា ការ រតឹ តៃបតិ ឬ  ជា 
ការ ធ្វើ ទុក ្ខបុក ម្នៃញ សកម្ម- 
ជនសិទ្ធិ មនុសៃស អ្នក ការពារ- 
សិទ្ធ ិមនុសៃស ឬ ក៏ ជា រឹត តៃបិត សិទ្ធ-ិ 
សៃរីភាព ផ្នៃក នយោបាយ នោះ 
ទៃ គឺ ជា យន្តការ នៃ ការ អនុវត្ត- 
ចៃបាប់ សុទ្ធ សធ។យើង ក៏ បាន 

ធ្វើ ការ ពនៃយល់ ពី ទិដ្ឋភាព ចៃបាប់ 
នៅ កម្ពជុាអពំ ីដណំើរ ការ នតីវិធិ ី
របស់ តុលាការ ដើមៃបី បញ្ជាក់ 
បៃប់ គត់ថា ទាំង អស់ នៃះ  គឺ 
ជា ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ មិន មៃន រឿង 
សិទ្ធិ មនុសៃស ទៃ»។

សហភាព អឺរ៉ុប ថ្លៃង ថា ការ- 
បារម្ភ របស់ ខ្លួន លើ ការ អនុវត្ត- 
ចៃបាប់ គឺដោយ សរ តៃ ការ អនុ- 
វត្ត ចៃបាប់ នោះ ធ្វើ ឡើង លើ មនុសៃស  
ជា ចៃើនដៃល ជា សកម្មជន បកៃស- 
បៃឆំងដៃល មាន រូបភាព ជា ការ- 

អនុវត្ត ចៃបាប់ លើ សកម្មជន- 
នយោបាយ ហើយ វ ក ៏ជាមលូ- 
ដ្ឋាន មួយ នៃ ការ ផ្អាក បៃព័ន្ធ- 
អនុគៃះ ពន្ធEBA ផង ដៃរ។ 
ប៉ុន្តៃ កម្ពុជា បាន ពនៃយល់ ចៃបាស់ 
ថា ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ មិន បាន 
សំដៅ លើ កៃុម ណា មួយ ទៃ គឺ 
អនុវត្ត លើ អ្នក បំពាន ចៃបាប់ ដោយ 
មាន មលូដ្ឋាន ចៃបាប ់រងឹ មា។ំ នៃះ 
បើ តាមលោក ជិន មា៉ាលីន។

សហភាព អឺរ៉ុប បាន សមៃច 
ផ្អាក បៃព័ន្ធ អនុគៃះ ពន្ធ  «គៃប់- 
មខុ ទនំញិ លើក លៃង តៃ អាវធុ» 
ឬEBA ចំនួន២០ភាគ រយ កាល-  
ពី ខៃ កុម្ភៈ  ហើយ ការ សមៃច 
នៃះ បាន ចលូ ជា ធរមាន កាល- 
ពី ខៃ សីហា។ ទោះ បី បញ្ហា  នៃះ 
តៃូវ បាន លើក ឡើង  ក៏ ដោយ   
ក៏លោក   មា៉ាលីន បញ្ជាក់ថា វ   
មនិ ជា គោល ដៅសខំាន ់នៃ កចិ្ច- 
បៃជុំ នៃះ ទៃ។ កិច្ច បៃជុំ ផ្ដោត 
សំខាន់ ទៅ កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ  
ជាមយួ គ្នា តទៅ មខុ ទៀត ដៃល 
រួម ទាំង ការ រៀប ចំ យន្តការ  នៃ- 
ការ ដោះសៃយ វិវទ កៃ បៃព័ន្ធ- 
តុលាការ យន្តការ នៃ ការ តាក់- 
តៃង ចៃបាប់ តាម គោល ការណ៍ 

បៃជាធិបតៃយៃយ នីតិរដ្ឋ ។ កៃ 
ពី នៃះ មាន ការ ពិភាកៃសា គ្នា លម្អតិ 
ដើមៃបី បង្កើត  គមៃង បណ្ដ៉ាះ- 
បណា្តាល មន្តៃី  នៅ ក្នុង យុត្តិធម៌ 
មួយ ចំនួន។

លោក ឡៅ មុ៉ងហៃ អ្នក វិភាគ  
នយោ បាយ យល ់ថា ចាប ់តាងំ- 
ព ីមាន ការ ផ្អាក EBAមក វធិាន- 
ការ កៀប សង្កត់ របស ់រដ្ឋាភិបាល 
លើ លោក កឹម សុខា និង សកម្ម- 
ជន បកៃស បៃឆំង វ ហាក់ ដូច ជា 
មិន បាន ថម ថយ ទៃ។ផ្ទុយ ទៅ 
វញិបើ គៃ សន្នដិ្ឋាន ដោយ យោង 
ទៅ លើ បៃសសន៍ របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន  និង 
មៃដឹក នំា  ទំាង យោ ធា និង សីុវិល 
ផៃសៃង ទៀត ដៃល ធ្វើ ឡើង ពី ពៃល 
ថ្ម ីនៃះ វធិានការ ទាងំ នោះ ហាក-់ 
ដូច ជា  បាន កា្លាយ ជា បៃព័ន្ធ។

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «បនា្ទាប ់
ពី មាន ការ ជជៃក គ្នា ជាមួយ 
សហភាពអឺរ៉ុប វ អាចទៅ រួច 
ដៃល រដ្ឋាភិបាល អាច ពនៃយារ ការ- 
កាត់ ទោស សកម្ម ជន បកៃស បៃ- 
ឆងំ បៃមាណ  ១៣០ នាក ់ដៃល 
ថ្មីៗ  នៃះ តៃវូ បាន តលុាការ ចៃញ 
ដីកា  កះ ហៅ»៕

មន្ត្រនំីាពាក្រយសុខាភិបាល៖...

អឺរុ៉បបន្តលើកពីបញ្ហាចាប់ខ្លនួ ខណៈមន្ត្រកីម្ពជុាពន្រយល់ច្របាស់ពីការអនុវត្តច្របាប់

កិច្ចបេជំុតាមវីដេអូរវាងកម្ពជុា និងសហភាពអឺរុ៉បពីថ្ងេ២៧ វិច្ឆកិា។ រូប កៃសួងយុត្តិធម៌
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈអ្នកជនំាញ អាជ្ញា- 
ធរ ជតិ អបៃសរា ធ្វើ កំណាយ 
សៃវ ជៃវ បរុាណ វទិៃយា រក ឃើញ 
ឡ ដុត កុលា លភាជន៍ មួយ កន្លៃង 
នៅ ខាង ជើង ខ្លោង ទ្វារ ដ ីឆ្នាងំ នៃ 
កៃងុ អង្គ រធ ំដោយ ការ សន្ន ិដ្ឋាន 
បឋមថា កន្លៃងនៃះ តៃូវបាន 
សាង សង់ ក្នងុសម័យ អង្គរ ខណៈ 
ការ សៃវ ជៃវ កំពុងបន្ត តៃគៃង  
បញ្ចប់ នៅ ពាក់ កណា្តាល ខៃធ្នូ ។

តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ ក របស់ អា- 
ជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា  បាន ឲៃយ ដឹង ពី 
ថ្ងៃទី២៧ វិច្ឆកិា ថា ឡ ដុត កុលាល- 
ភាជន៍ នៃះតៃវូ បាន ធ្វើ   កំណាយ 
ឃើញ នៅ ទលួ តៃពាងំ បសុៃស ក្នងុ 
ភូមិ នគរ កៃ សង្កាត់ គោក ចក 
កៃងុ/ខៃត្ត សៀម រាប ខាង ជើង 
ខ្លោង ទ្វារ ដ ីឆ្នាងំ នៃ កៃងុ អង្គរ ធ។ំ 
អាជ្ញា ធរ នៃះបញ្ជាក់ ថា តាម ការ- 
សន្នដិ្ឋា ន បឋម  ឡ ដុត កុលា ល- 
ភាន ជ៍ នៃះបៃហៃល ស ង់ក្នុង 
សម័យ អង្គរឬ កៃយ អង្គរ។

លោក ទិន ទីណា អនុ បៃធាន - 
មជៃឈ មណ្ឌល សៃវជៃវ អន្តរ ជតិ 
និង តម្កល់ ឯក សារ អង្គរ ដៃលជ 
បៃធាន កៃុម កំណា យនៃះ បាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា កា រជៃើស រើស ទតីាងំ  
នៃះ ធ្វើក ំណាយគឺ ដើមៃបី ឲៃយ ដឹង 
ចៃបាស ់ថា ទនីៃះ ជ កន្លៃង ផលតិ 
កុលាលភាជន៍ សម័យ បុរាណ 
មៃនឬ អត?់លោក បន្តថា  កន្លង 
មក មាន អ្នក សៃវ ជៃវ មួយ ចំនួ ន 

បាន បៃទះ ឃើ ញ សំណល់បំណៃក  
កលុាលភាជន ៍ជ ចៃើន រាយបា៉ាយ  
លើ ទលួ នៅលើ ខ្នង ទនំប ់ដៃល 
មាន ទីតាំង នៅ ខាង លិច ខ្លោង- 
ទ្វារ ដី ឆ្នាំង នៃ រាជ ធានី អង្គរធំ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  « រហូត មក 
ទល់ពៃ លនៃះ  ពំុទន់ មាន ការ ធ្វើ  
កំណាយ សៃវ ជៃវដើ មៃបីបញ្ជាក់ 
ថា  ទតីាងំ នៃះ ជ ឡ ដតុកលុាល- 
ភាជន៍ សម័យ បុរាណ នៅ ឡើយ- 
ទៃ?ដូច្នៃះ តាមរយៈ បំណៃក- 
កុលាលភាជន ៍ និង បំណៃ កដី 
ដុត ដៃល បនៃសល់ទុក លើ ទួល ធំ 
វៃងដល់ សព្វ ថ្ងៃ   អ្នកសៃ វជៃវ 
មួយ ចំនួន យល់ សៃប គ្នា ថាទី- 

តំាង នៃះ មាន ភាគរយ ខ្ពស់ អាចជ 
ឡ ដុត ភាជន៍ សម័យ បុរាណ »។

លោក ទិន ទីណា បាន ឲៃយ 
ដឹង ទៀតថា គមៃង សៃវជៃវ 
នៅ ទីតាំង ខាង លើ នឹង បញ្ចប់ 
នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃធ្ន ូឆ្នានំៃះ បនា្ទាប់- 
ពីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ១៦ វិច្ឆកិា ហើយ  
តាមរយៈ កំណា   យនៃះ កៃ ុមការ- 
ងរ កប៏ាន ឃើញ ជញ្ជាងំ ឡ  នងិ 
ភាជន៍ ភាគចៃើន  ជ រប ស់ បៃើ 
បៃចាំថ្ងៃ  មានឆ្នាំងដី កៃបឿង 
ចង្កៃន និង ខួច ជដើម ។

លោក ថា៖«បនា្ទាប់ពី ធ្វើកំ- 
ណាយ រួច យើង នឹង សុំ គោល- 
កា រណ៍ សិកៃសា សៃវ ជៃវ នៅ តំបន់ 

នៃះ ប ន្តទៀត ដោយ ចុះបញ្ជ ី- 
សារពើ ភណ្ឌ ទួល ទំងអស់ គូស- 
ផៃនទី  ដក់ ទីនៃះ ជ តំបន់ ការ- 
ពារ សមៃប ់ឱៃយ ភ្ញៀវទៃស ចរ  មក 
ទសៃសនា និង ការ សិកៃសា ...»។

 លោក វិទូ ភិរមៃយ បុរាណ វិទូ  
នៃ អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា បាន ថ្លៃងថា 
កៃមុ ការ ងរ បាន យ កចិ ត្តទុ កដក ់
ខា្លោំង លើ បច្ចៃក ទៃស  កំណាយ 
ដើមៃប ីកាតប់ ន្ថយ ហា នភិយ័ ដល ់
សំណង់ បុរាណ និង វត្ថុ បុរាណ 
ដៃល បៃទះឃើ ញ នៅក្នងុ រណ្តា។  
 លោក បញ្ជា ក់ថា ៖«លក្ខណៈ- 
រចនា សម្ពន័្ធ ឡ ដៃល រក ឃើញ 
ពៃល នៃះ គឺ ពិសៃស ណាស់  

ពៃះ របូរាង រចនា សម្ពន័្ធ ឡ នៃះ 
ខុស ពី ឡ ភាគ ចៃើន នៅ តំបន់ 
អង្គរ ដៃលធំៗ វៃង។ តាម រយៈ 
វត្ថុ ដៃល បៃទះ ឃើញ នៅទី នៃះ 
ក៏ ធា្លោប់ ឃើញ នៅតាម ការដ្ឋាន- 
កំណាយ លើ ទីតំាង មនុសៃស រស់- 
នៅ ដៃរ តៃ យើង មិន ដឹង ថា វា 
មាន បៃភព ពី ឡ ណា ទៃ?»។ 

លោក ឆយ រចនា បៃធាន- 
ការិយា ល័យ អង្គភាព កុលា ល- 
ភាជន៍ អង្គរ នៃ មជៃឈម ណ្ឌល 
សៃវ ជៃវ អន្ត រជត ិ នងិ តម្កល-់ 
ឯក សារ អង្គរ ក៏បាន បញ្ជាក់ ដៃរ 
ថា កៃុម ការង រ  មិន ទន់ ដឹង 
របូរាង ឡ ពៃញ លៃញ នៅឡើយ 
ទៃ ដោយ គៃន់តៃ  ឃើញ មាន 
ជញ្ជាងំ ឡ ទហំ ំឡ តចូ រាង មលូ 
មាន កន្លៃង ដក់ ឧស មាន អង្កត់- 
ផ្ចតិ តៃមឹ ៣ ម៉ៃតៃការ៉ៃ ប៉ណុ្ណោះ។ 
ប៉ុន្តៃ លោក ថា ឡ ដី ឆ្នាំង   នៃះ គឺ 
មាន លក្ខណពិ សៃស  អសា្ចារៃយ ដៃល 
មិន ធា្លោប់ ឃើញ ពីមុ នម ក  ទៃ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«តាមរយៈ 
បណំៃក កៃបឿង យើង អាច សន្ន-ិ 
ដ្ឋា នថា ឡ ដុត ភាជន៍ នៃះ បៃហៃល 
កើត ឡើង នៅ ចុង សម័យអង្គរ 
ពៃះ កៃបឿង បៃភៃទ នៃះ មិនសូវ 
ឃើញ បៃើបៃស ់នៅក្នងុ សមយ័ 
អង្គរ ទៃ។...បៃហៃលជ ជ ប់ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការហៅ ឈ្មោះ ខ្លោង- 
ទ្វារ ដ ីឆ្នាងំ ដៃរ ពៃះ ជ កន្លៃង មាន 
ឡ ផលិត ឆ្នាំងដី ជចៃើន»។

ជមួ យគ្នានៃះ  អាជ្ញាធរ ជតិ 
អបៃសរា ក៏បាន បៃកាស ពី ការ- 

បញ្ចប់ ការជួស ជុល ពៃះពុទ្ធ - 
ប ដិមា ១អង្គ  នៅ រួត បាកាណ  
កំពូល បៃសា ទអ ង្គរវត្ត ផង ដៃរ 
ប នា្ទាប់ពី មាន បញ្ហា ចុះខៃសាយ 
គុណភាព សំណង់ ដោយសារ 
តៃជើង កៃម បៃះ បៃកបាក់ 
ពៃះ ទៃ ទម្ងន់ ធ្ងន់ ពៃក។

លោក សយ សុភា រិន្ទ មន្តៃី 
ជនំាញ អភរិកៃស ចមា្លោក ់នៃ នាយក- 
ដ្ឋាន អភិរកៃស បៃ សាទ ក្នងុ ឧទៃយាន- 
អង្គរ  និង បុរាណ វិទៃយា បង្ការ និង 
ជ អ្នក ជួស ជុល  បាន ឲៃយ ដឹងថា  
ពៃះពុទ្ធ បដិមា អង្គ នៃះ មាន 
បញ្ហា មួយ ចំនួន តៃង់ ពៃះ សិរ 
ពៃះ ភក្តៃ ជើង  ផ្នៃក ខាង កៃម 
និង ជើង ទមៃ ទប់ លំនឹង។ 

បើតាម លោក សុភា រិន្ទ ដើមៃបី 
សង្គៃះ បដិមា ឱៃយ ល្អបៃសើរ ឡើង - 
វិញ កៃុម អ្នក  អភិរកៃស តៃូវ តាមដន  
អង្កៃត មើល ពី សា្ថាន ភាព ខូចខាត 
ជ បៃចាំ ហើយ សិកៃសា សៃវជៃវ  
ចង កៃង និង ជួសជុល ឱៃយបាន ទន់ 
ពៃលវៃលា បង្ការ កុំឱៃយ មាន បញ្ហា 
ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ បដិមា ទំងមូល។

តាម អាជ្ញាធរ ជតិ អបៃសរា 
ពៃះពុទ្ធ អង្គ នៃះ ដើមឡើយ គឺ 
នៅជប ់នងឹ ជញ្ជាងំ បទិ សន្ធប-់ 
ទ្វារ បន្ទប់ នៅ រួត បាកាណ តៃ 
តៃវូបាន ដប ់ចៃញព ីជញ្ជាងំ ក្នងុ 
សម័យ  បារាំង បៃហៃល  ឆ្នាំ 
១៩៤៣ ដើ មៃបី ជីក កំណាយ- 
អណ្តូង កណា្តាល តួ បា កាណ 
ចុះទៅ កៃម ក្នុង បំណង សៃវ- 
ជៃវ បុរាណ វិទៃយា»៕

តពីទំព័រ ១...ពី មៃសិល មិញ ថា 
ករ ណី ពុល សៃស នៃះ កើត មាន- 
ឡើង នៅ វៃលា ម៉ាង បៃមា ណ ជ 
៤រសៀល ថ្ងៃ ទី២៨ ខៃវិច្ឆិ កា 
បនា្ទាប ់ព ី មាន ពលរដ្ឋ មា្នាក ់ មាន- 
អាការ  មិន សៃួល ខ្លួន ដូ ច ជ 
ឈឺ  កៃបាល  វិលមុខ  តឹង ទៃងូ ថប់ - 
ដង្ហើម  និង ក្អតួ ចង្អោរ បនា្ទាប់ ម ក 
មាន បៃជ ពលរដ្ឋ ជបន្ត បនា្ទាប ់
មាន អាការដូចគ្នានៃះ កើត- 
ឡើង។ លោក  ថ្លៃង ថា៖ «រហតូ- 
មក ដល់ ថ្ងៃនៃះ( ២៩   វិច្ឆិកា) 
បៃជ ពលរដ្ឋ ដៃល ពុល សៃស 
ក្នុង ពិធីបុណៃយ សព ដៃល  មាន 
ពលរដ្ឋ ចនំនួ  ២នាក ់បាន សា្លោប ់ 
ដោយសារពុល ទឹក  មានរហូត 
ទៅដល់១០១នាក់ ដៃលក្នងុ នោះ 
បាន សា្លោប់ ចំនួន ៤នាក់ នៅមន្ទរី - 
ពៃទៃយ ខៃត្ត នងិ មន្ទរី ពៃទៃយ នៅរាជ-  
ធានី ភ្នំ ពៃញ   ដោយ សារ ពួក គៃ 
មា ន អាការ ធ្ងន់ ធ្ងរ ជង គៃ»។

អ្នក ដៃល ពុល សៃសនៃះ មា ន 
អាយុ ចនោ្លោះពី ជង ២០ ឆ្នាំទៅ 
ដល់ ៦០ ឆ្នាំ ហើយ អ្នក ពុល ខ្លះ 

មាន អាការធូរសៃល នឹង អាច 
អនុញ្ញាត ឱៃយ តៃឡប់ទៅ ផ្ទះ វិញ ។ 
លោក មាន បៃសាសន៍ថា  អាជ្ញា ធរ  
បាន បៃមូល នូវ សំណាក ដៃល 
មាន សៃស  និង សៃថា្នាំ ដៃល 
បៃជពលរដ្ឋបាន ពិសា ក្នងុ ពិធី- 
បណុៃយ   ផ្ញើមក មន្ទរីពសិោធន ៍នៃ 
វិទៃយាសា្ថាន បា៉ាស្ទរ័កម្ពជុ  នៅ រាជ- 
ធានីភ្នំពៃញដើមៃបី ពិនិតៃយ មើល 
ឱៃយ  បាន ចៃបាស់ ថា តើ មូល ហៃតុ 
នៃ ការពលុ សៃស នៃះ បណា្តាល 
មក ពី អ្វីពិត បៃកដ។ 

លោក  បាន បន្ត ថា ៖ « មក ដល ់
ពៃល នៃះ យើង មនិ ទន ់ទទលួ- 
បាន លទ្ធផល ជផ្លូវ ការ យា៉ាង- 
ណា នោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ 
សន្នដិ្ឋាន ជបឋមថា ករណី ពុ ល  
នៃះគឺ បណា្តាល មក ពី សៃស 
ដៃល មាន សារ ជត ិមៃតា ណលុ 
ចៃើន ហួស កមៃតិ »។ លោក  បន្ថៃ ម  
ថា មន្ទរី សខុា ភិបាល ខៃត្ត  តៃង- 
តៃធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ និងអំពាវ- 
នាវ ទៅដល់ បៃជ ពលរដ្ឋ កំុ ឱៃយ 
ពិសាសៃស ណា ដៃល មាន ការ- 

ផលិត មិនតៃឹមតៃូវ តាម ស្តង់ ដ 
បច្ចៃក ទៃស ។

អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន 
បា នបៃប់ ឱៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ ទី២ ៨ 
ខៃវចិ្ឆ ិកា ថា ករណ ីសងៃសយ័ ពលុ 
សៃស នៃះ បានកើត ឡើង ក្នុង 
ចំណម អ្នក ដៃល បាន ធូរ សៃ ល 
ពីពុល ទឹក ដោយសារ ថា្នាំបាញ់ 
នៅចមា្ការ ឪឡឹក  នៅ ក្នុង ទីតាំង 
ជ មួយ គ្នា  ដៃល អ្នក ទំង នៃះ  
បាន ទៅចូល រួម ពិធីបុណៃយ សព 
អ្នក ភូមិ ដៃល បាន សា្លោ ប់ ពីកា រ - 
ពុល ទឹក។ លោក សៃី ថ្លៃងថា 
បនា្ទា ប់ ពីមាន ហៃតុ ការណ៍ ភា្លោម ៗ  
នោះ ដៃរ រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង សុខា - 
ភិបាល លោក  ម៉ម ប៊ុនហៃង  
បាន ចាត់ កៃុម ការ ងរ ចុះ ទៅ 
ពិនិតៃយ  និង អន្តរា គមន៍ ជួយ ជ - 
បនា្ទាន ់នងិ បាន ពភិាកៃសា ជមយួ 
អភិបាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ដើមៃបី 
បញៃឈប់ ការ លក់  និង ចៃក ចាយ 
សៃស នោះ ជ បនា្ទាន់ ផង ដៃរ ។ 

លោក សៃ ីថា ៖ «សមូ បង ប្អនូ 

កំុពិសាសៃស ដៃល រៀបចំ គ្មោន - 
បច្ចៃក ទៃស តៃមឹ តៃវូដើមៃបីចៀស  
ផុត ពីការ ពុលដៃល ធ្វើ ឲៃយ បាត់- 
បង់ ជីវិត »។ 

ករណី ពុល សៃស និង សៃ - 
ថា្នានំៃះ គឺកើត មាន ក្នងុ ពិធី បុ ណៃយ   
សព  ដៃល  អ្នក សា្លោប់ នោះគឺ សា្លោ ប់ 
ដោយសារ ពុលទឹក ដៃល ពួក គ ត់ 
ហូប នោះ មាន សារ ធាតុ គីមី ពុ ល 
ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មាន ជនរង គៃះសរុ ប 
ពីការ ពុល ទឹក នៃះ រហូត ដល់ 
ចនំនួ ១៣ នាក(់សៃ ី៨ នាក ់ នងិ 
បៃសុ ៥ នាក)់មាន អាយពុ ី៤ ឆ្នា ំ
ដល់ ៥៣ ឆ្នាំ។ 

បើ តាម  លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌនី 
ករណី ពុល ទឹក នៃះបណា្តាល ឱៃយ 
សៃ្តីចំ នួន ២ នាក់ សា្លោប់ និង ១១ 
នាក់ ទៀត  តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
សង្គៃះ បនា្ទាន់ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង។   

បើ តាម របាយ ការណ ៍ព ីមន្ទរី- 
សុខា ភិបាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង 
នៅ ថ្ងៃទ ី២៤ ខៃវចិ្ឆកិា បៃហៃល 
ម៉ាង ១១ ថ្ងៃ តៃង ់ ជន រង គៃះ 
ទងំ នៃះ បាន អស ់ទកឹ សមៃប ់
បរិភោគ ហើយ ក៏បាន ទៅដង- 
ទកឹ អណ្តងូ ដៃល គៃជកី នៅ តាម 

វាល សៃយក ទឹក សមៃប់ បៃើ-
បៃស់ និង យក មក ចៃក គ្នា បរិ-
ភោគ ពៃល បាយ ថ្ងៃ តៃង់ ខណៈ- 
ដៃល នៅ ពៃឹក នោះគៃ ឃើញ 
កសកិរ ដ ំឪឡកឹ កៃបៃរ នោះ បាន 
យក ធុង ថា្នា ំបាញ់ ឪឡឹក ទៅ លា ង  
នៅទី នោះ ។  

របាយ ការណ៍ បន្ត ទៀត ថា 
កៃយពី ពិសាទឹក នោះ បន្តចិ -  
មកមាន ស្តៃមីា្នាក់ ចៃញ សញ្ញា ក្អ ួត  - 
ចង្អោរ តៃ មិន មាន អ្នក ណាចាប់ - 
អារម្មណ៍ ថា ពុល ថា្នាំ ទៃ ដោយ 
សា្មោ ន ថា ខៃយល់ ចាប់ និង ជ បន្ត - 

បនា្ទាប់ មាន អ្នក អស់ កមា្លោងំឈឺ - 
កៃបាល ទន់ ដៃ ជើង ពិបាក ដក- 
ដង្ហើម រហូត ដល់  ទៅ ១១ នាក់  
និង បាន សា្លោប់ ២ នាក់  ក្នុង ថ្ងៃ 
ដដៃល នោះ ។ 

បច្ចុបៃបន្ន សា្ថាន ភាព អ្នក ពុល- 
សៃ  និង ពុល ទឹក  ទំង នោះ  មាន 
សភាព  ធូរ សៃល និង បាន វិល - 
តៃឡប់ ទៅផ្ទះ សំបៃង រៀង ៗ   ខ្លួន 
វិញ ហើយ នៅ សល់ តៃ ស្តៃី 
អាយុ ៥៣ ឆ្នាំមា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ តៃូវ 
នៅ បន្តពៃយា បាល ដោយ សារ តៃ 
គត់ មាន ជំងឺ សួត ៕

មន្ត្រីសន្និដ្ឋានថាឡដុតកុលាលភាជន៍ដ្រលទើបរកឃើញសាងសង់ក្នុងសម័យអង្គរ

ទីតំាងឡដុតកុលាលភាជន៍ទើបកាយឃើញថ្មីៗ នេះ។ រូប អាជ្ញាធរជតិអបៃសរា

អ្នកភូមិ៦នាក់ក្នងុចំណោមជាង១០០នាក់...

អ្នក ភូមិ ពុល ទឹក កំពុង សមេក ពេយា បាល នៅ មន្ទរី ពេទេយ។ រូបថត សហ ការើ
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ឃុត សុភចរិយា

កំពង់ឆ្នាំងៈ សាលា ដំបូង 
ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ  បានសមៃច ឱៃយ 
សមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួន បុរស ម្នាក់   
នៅ ថ្ងៃទី ២៨  ខៃ វិច្ឆិកា ដោយ 
ចោទ បៃកានជ់នសងៃសយ័  ព ីបទ- 
ក្លៃង បន្លំ ឯកសារ (យានយន្ត)  
និង បៃើបៃស់ សា្លាក លៃខ ក្លៃង- 
កា្លាយ។ នៃះ បើ តាម មន្តៃ ីកងរាជ- 
អាវុធ ហត្ថខៃត្ត  បញ្ជាក់កាលពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ។

លោក ហងៃស សុជាតិ  បៃធាន 
មន្ទីរ យុត្តិធម៌ នៃ បញ្ជាការដ្ឋាន 
កងរាជ អាវុធហត្ថ ខៃត្ត កំពង់- 
ឆ្នាំង  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  

ពីមៃសិលមិញ ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ ឃឹម ប៊ុនធឿន  មន លំ- 
នៅ ភូមិ តៃពាំង ពោធិ៍  ឃុំ ពងៃ  
សៃុក រលាប្អៀរ  ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  
តៃូវបាន ឃាត់ ខ្លួន  កាល ពី 
រសៀល ថ្ងៃទី២៦  ខៃវិច្ឆិកា  
ឆ្នាំ២០២០  ខណៈ ដៃល ជន- 
សងៃស័យ កំពុង ធ្វើដំណើរ  នៅ 
ឃុំខៃសា  សៃុក រលាប្អៀរ។

លោកហងៃស  សុជាតិ  បាន- 
ថ្លៃងថា ៖«ជន សងៃសយ័ បានបៃើ- 
បៃស់ រថយន្ត ពាក់ សា្លាក លៃខ 
ក្លៃង កា្លាយ»។

បើ តាម មន្តៃអីាវធុហត្ថរបូនៃះ   
ជនសងៃស័យ មន មុខ របរ បើកហ្គា -  
រា៉ាស់ ជួសជុល រថយន្ត  និង  

បៃមលូ ទញិ- លក ់រថយន្ត  ដៃល 
នាចំលូ គៃច ពន្ធ ព ីបៃទៃស វៀត- 
ណាម។ នៅ ថ្ងៃឃាត ់ខ្លនួជន នោះ   
សមត្ថកិច្ច ជំនាញ បានរក- 
ឃើញ រថយន្ត  LEXUS RX 
400h  ពណ៌ស ១គៃឿង  ដៃល 
ជន សងៃស័យ កំពុង បៃើ បៃស់  
មនពាក់ សា្លាក លៃខ ក្លៃងកា្លាយ  
ភ្នំពៃញ BD-9326  និង បៃភៃទ 
រថយន្ត ទំនើបៗ ជាចៃើន ទៀត  
ដៃល មនតម្លៃ ចនោ្លាះ  ចាប់ពី  
៧ ៥០០ដុលា្លារ  ទៅ  ២០  ០០០ 
ដុលា្លារ អាមៃរិក។ 

លោក បានបន្ថៃម ថា  តាម- 
ការសៃវ ជៃវ  សា្លាក លៃខ 
ភ្នំពៃញ  BD-9326  ជាសា្លាក- 
លៃខ របស់ រថយន្ត  HIGH- 
LANDER  ស៊ៃរី ឆ្នាំ២០០២  
ពណ៌ ខ្មោ  ដៃល មន ម្ចាស់ 
កម្មសិទ្ធិ ឈ្មោះGUO   CHAO  - 
YANG។ កៃព ីសា្លាក លៃខ នៃះ  
សមត្ថកិច្ច ក៏ បានរក ឃើញ 
សា្លាក លៃខ រថយន្ត មួយចំនួន 
ផៃសៃង ទៀត  ដៃល សងៃស័យ  ជន-  
សងៃស័យ បៃមូល ទិញ «ផល- 
ចោរកម្ម» ផង ដៃរ។

កាលព ីរសៀល ថ្ងៃសៅរ ៍ ជន- 
សងៃសយ័ខាងលើ  តៃវូបាន មន្តៃ-ី 
ជនំាញ មន្ទរី យតុ្តធិម ៌ខៃត្ត កពំង-់ 
ឆ្នាំង  កសាង សំណុំរឿង បញ្ជូន 

ទៅ តលុាការ  ដើមៃបី មនចណំាត-់ 
ការបន្ត តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់។ 

ជុំវិញ ករណី នៃះ  លោក  អុិត 
សធុា  ពៃះរាជ អាជា្ញា អម សា លា- 
ដបំងូ ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ  បានបៃប ់
ភ្នំពៃញប ុ៉ស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
ថា  កៃយ ព ីបញ្ចប ់ការសុើបសរួ  
ជនសងៃស័យ តៃូវ បាន តុលាការ  
សមៃច ចោទបៃកាន់ ពីបទ- 
«ក្លៃង បន្ល ំឯកសារ (យាន យន្ត )  
និង បៃើបៃស់ សា្លាក លៃខ ក្លៃង- 
កា្លាយ»។ ករណីនៃះ តុលា ការ 
កប៏ាន បង្គាប ់ឱៃយ សមត្ថកចិ្ច នគរ- 
បាល យុត្តិធម៌  នាំយកជន- 
សងៃសយ័    ទៅ ឃុ ំខ្លនួ ជាបណ្ដោះ- 
អាសន្ននៅ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត  
ដើមៃបី ធ្វើ ការសៃវជៃវ បន្ថៃម  
នងិ រង ់ចា ំការបើកសវនាការជនំុ-ំ 
ជមៃះ ជា កៃយ។ 

ជាមយួ គា្នានៃះ  លោក ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា  ក៏បាន អំពាវនាវ ដល់ 
សាធារណជន  ដៃលបាន បាត់ 
សា្លាកលៃខ រថយន្ត  ឬ ក៏បាត់ 
រថយន្ត  នាពៃលកន្លងមកនោះ  
ពួកគៃអាច មក ពិនិតៃយ  និង 
ទំនាក់ ទំនង ផ្ទាល់នៅ សា្ថាប័ន 
អយៃយការអមសាលា ដំប ូង ខៃត្ត 
កំពង់ ឆ្នាំង ដោយតៃូវ ភ្ជាប់ មក 
ជាមួយ នូវ ឯកសារ រថយន្ត មក 
ជាមួយ ផង៕

តុលាការឃំុខ្លនួបុរសម្នាក់ពីបទក្លែងបន្លឯំកសារ បែើសា្លាកលែខរថយន្តក្លែងកា្លាយ

ជនសង្ស័យក្លង្ប ន្លឯំកសារ(យានយន្ត)នៅខ្ត្តកំពង់ឆ្នាងំ។ រូបថត FN

តពីទំព័រ ១...មើល ពៃឈើ ដៃល គៃ 
កាប់បំផ្លាញ នោះទៃ។

លោក ស ខៃង ឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃី 
នងិ ជា រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ មហ ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នុង  ពិធី សមៃួល ភរ កិច្ច និង ចាត់ - 
តាំង កៃុម ការងរ គណបកៃស ចុះ មូល ដ្ឋាន 
ខៃត្តមណ្ឌល គិរី កាល ពី ថ្ងៃទី ២៧ ខៃ 
វចិ្ឆកិា ថា កៃសងួ ពាកព់ន័្ធ នងិ ថា្នាកដ់កឹនា ំ
ខៃត្តមណ្ឌលគិរី តៃូវតៃ ធានា ការពារ 
ឱៃយបាន  នូវ ធនធានធម្មជាតិ ដៃល ការ - 
ងរ នៃះគ ឺជា  យទុ្ធសាស្តៃដើមៃបី ទាក ់ទា ញ  
ការគំាទៃ ពី ពលរដ្ឋ ទាក់ ទាញ ទៃសច រ  
ទាក់ទាញ ការវិនិយោគ ដោយ មិនតៃូវ 
ចាត់ទុក ប ញ្ហា  នៃះ ជា បញ្ហា ធម្មតា ទៃ 
ពៃះ ការងរ នៃះ  គឺជា ការ ងរ ដើមៃបី ផល - 
បៃយោជន៍ ជាតិ បៃជា ជន និង កូនចៅ 
ជំនាន់ កៃយ។

លោក បាន លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ ថា្នាកដ់កឹ នា ំ
កៃសងួ ពាកព់ន័្ធ ពៃមទាងំ អភិបា ល ខៃត្ត 
ជាពិសៃស ខៃត្ត ដៃល សមៃបូរ ធនធា ន ធម្ម - 
ជាតិ ដូ ច ជាពៃឈើ ឬ ដី ដៃន ជមៃ ក សត្វ - 
ពៃអាច ពិចារណា រៀបចំ បៃតិ ទិន ទៀង - 
ទាត់ ១ដើមៃបី រួមគា្នា ជិះ ឧ ទ្ធ ម្ភា គចកៃ ពិនិ តៃយ  
សា្ថា ន ភ ព  ពៃ ឈើ នងិ ធនធាន ធម្មជាត ិ
ដោយ មិនតៃូវ ពឹង ផ្អៃក ទៅលើ ការ ជិះ- 
រថយន្ត ឬ ដើរ មើល ពៃឈើ  តៃ មួយ មុខ  
នោះ ឡើយ។ លោក ស ខៃង បាន  ចាត់ - 
ទុក  ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  «ជា ទៃពៃយសមៃបត្តិ 
ដូនតា របស់ យើង» ដោយ លោក រំឭក - 

ថា «ខ្ញុំ បាន ទៅ បំពៃញ ទ សៃស នកិច្ច នៅ 
ចនិ ហើយ គៃ កប៏ាន ធ្វើ បទ បង្ហាញ បៃប ់
ខ្ញុំ  អំពី គមៃង អភិវឌៃឍន៍ធំៗ។ ខ្ញុំ ក៏បាន 
សួរថា តើ លុយ នោះបាន មកពីណា? 
ចម្លើយ គឺ លុយ បានមកពី ៣បៃភព គឺ 
ទី១-លុយ ដូនតា ទី២-លុយ យើង និង 
ទី៣-លុយ កូនចៅ យើង»។ 

លោក បាន ពនៃយល់ ចំពោះ ការ លើក- 
ឡើង នៃះ ថា លុយ ដូនតា គឺ សំដៅ ដល់ 
ធនធាន ធម្មជាតិ មន ពៃ ភ្នំ ជាដើម 
ដៃល អាច ទាក់ ទាញ ការវិនិ យោគ ប៉ុន្ដៃ 
មិនមៃន បាន ពី ការកាប់ ឈើ លក់ ទៃ។ 
លោក បន្ត ថា៖«លយុ យើង គ ឺលយុ ដៃល 
បានមកពី ការខិត ខំ បៃឹងបៃង វិនិយោគ 
បាន ផល ចណំៃញ ម ន  ពន្ធ មនការ ងរ 
ធ្វើ ជាដើម និង លុយ កូនចៅ យើង គឺ 
សំដៅ ដល់ លុយ ដៃល បាន ខ្ចី សមៃប់ 
យកមក អភិវឌៃឍ ហើយ កូនចៅ យើ ង  ជា 
អ្នក បន្ត ទទួល ខុស តៃូវ ដៃល ការខ្ចី នោះ  
តៃវូមន ដៃន កំណត ់ហើយ បៃទៃស ណា 
ក៏ ធា្លាប់ និង កំពុង ជំពាក់ បំណុល គា្នា ទៅ 
វិញ ទៅ មក ដៃរ »។

លោក សា្វាយ សំ អា៊ាង អភិបាល ខៃត្ត 
មណ្ឌលគរិ ី បាន ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទ២ី៧ វចិ្ឆកិា 
ថា រដ្ឋបាល ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី កន្លង មក 
បាន អនុ វត្ត  សៃចក្ដជូីន ដំណឹង និង សារា - 
ចរណៃនាំ  ពី រាជរដ្ឋាភិ បាល ក៏ដូចជា 
លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត  នានា របស់ កៃសួ ង 
មហផ្ទៃដើ មៃប ី ចុះបង្កៃប បទ ល្មើស នា នា 
ជាពសិៃស ចុះបង្កៃប បទល្មើស ពៃ ឈើ 
និង ការទន្ទៃន ដី ពៃរបស់ រដ្ឋ ដៃល មន 

ជន ខលិខចូ មយួ ចនំនួ រលំោ ភ យក ដពីៃ 
នៅ តំបន់ ការពារ  ធ្វើ ជា  កម្ម សិទ្ធ ិផ្ទាល់ខ្លនួ ។

បើ តាម លោក សំអា៊ាង  ទន្ទឹម  នឹង ការ- 
អនុវត្ត ការងរ ទាំង នៃះ រដ្ឋបាលខៃត្ត  
បាន ជួប បញ្ហា បៃឈម មួយចំនួន ជុំវិញ 
ភូមិសាស្តៃ ខៃត្ត ដោយ សារ ខៃត្ត មណ្ឌ ល- 
គិរី មន ពៃំដៃន ជាប់ វៀតណាម ហើយ 
សមៃបូរ ទៅដោយ ពៃឈើ ភ្នំ ជៃះ ប៉ុន្ដៃ 
ខ្វះ កម្លាំង មន្តៃី បៃដប់ អាវុធ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
មន ការ លំបាក ក្នងុការ បង្កៃប បទ ល្មើ ស 
ពៃឈើ ការ ជញួដរូ សត្វ ពៃ នងិ ការកាប ់
ទន្ទៃន ដីពៃ ពី សំណាក់ ជនខិល ខូច 
មួយ  ចំនួន។ លើស ពីនៃះ បៃជាពលរដ្ឋ 
ចំណាកសៃុក  មកពី តំបន់ឬ ខៃត្ត ផៃសៃង ៗ  
មក តាំង លំនៅ ថ្មី និង កាប់ ទន្ទៃន ដីពៃ 
ជា ហូរហៃ  ដៃល ធ្វើឱៃយ បទល្មើស មន 

ការ កើន ឡើង គួរឱៃយ កត់ សម្គាល់ ។
លោក សា្វាយ សំ អា៊ាង បញ្ជាក់ ថា៖« ក្ន ុង   

នាម ខ្ញុ ំតំណាង រដ្ឋបាល ខៃត្ត មណ្ឌល  គិរី 
សូម ស្នើ សុំឱៃយ រាជរដ្ឋាភិបាល ជួយ កាត់ - 
ឆ្វៀល ដ ីព ីដៃន ជមៃក សត្វពៃ មយួ ចនំនួ  
នៅ ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី ដើមៃបី ចៃកជូន ទៅ 
ពលរដ្ឋ ដៃល បានរស់នៅ អាសៃ័យ ផល 
ជាចៃើន ឆ្នាំ មក ហើយ និង ចៃញ បណ្ណ   
កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្លី ជូន ពួកគាត់ តាមចៃបាប់»។ 

ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក សំអា៊ាង បាន  
ប្ដៃជា្ញាចិត្ត អនុវត្ត ការងរ បន្ថៃម ទៀត  
តាម រយៈ ការច ង្អ ុល បង្ហាញ ព ីថា្នាកដ់កឹ នា ំ
នៃ រាជរដ្ឋា ភិបាល ដើមៃបី ពងៃងឹ បៃសិទ្ធ ភ ព 
ការងរ ឱៃយបាន  ល្អបៃសើរ ថៃម ទៀត។

លោក ប៉ៃន ប៊ណុា្ណា រ ៍មន្តៃ ីកម្មវធិ ីពងៃងឹ 
សិទ្ធិអំណាច សហគមន៍ មូលដ្ឋាន  នៃ 

សមគម ការ ពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដហុក 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា ទោះ បី ជា  មន្តៃី 
បាន ចុះទៅពិនិតៃយ ឬ មិនបាន ពិនិតៃយ មិន - 
មៃនជា រឿង សំខាន់ ទៃ បុ៉ន្ដៃ អ្វដីៃល សំខា ន់ 
គឺ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ជាក់ស្ដៃង។ បៃ សិ ន 
មន្តៃ ីជំនាញ ពងៃងឹ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ បាន ល្អ 
អំពើ ល្មើសចៃបាប់ ទាំងនៃះ នឹង មិនមន 
កើតឡើង ចោទ ជា បញ្ហា ទៃ។ លោក  
លើក ឡើង ថា នៅពៃល បុគ្គល ណា ម្នាក់  
ធ្វើជា ម្ចាស់ កម្មសិទ្ធ ិដីធ្ល ីនៅ តំបន់ ណា មួ យ 
តៃូវតៃមន ការដឹងឮ ទទួលសា្គាល់ ពី 
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន អាជា្ញាធរ សៃកុ អាជា្ញា ធ រ 
ខៃត្ត ហើយ បើ អាជា្ញាធរ ទាំងអស់នៃះ 
ធ្វើការ ដោយ យកចិត្តទុកដក់ គឺ គា្មោន 
អ្នកធ្វើ ល្មើ ស ចៃបាប់ ទៃ។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា៖«ប៉ុន្ដៃ បញ្ហា ដៃល តៃងតៃ កើតឡើង 
កន្លងមកនៃះ គឺ អាជា្ញាធរ ភគចៃើន គឺ 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង អំពើ ឃុបឃិត គា្នា ជាមួ យ   
ឈ្មួ ញ គឺ គាត់ សុី ញ៉ៃ លើ លិខិត ផៃសៃងៗ  
ដើមៃបី បាន លាភសកា្ការៈ តិចតួច ដោយ 
មិន ខ្វល់ ពី បញ្ហា នៅ ថ្ងៃ កៃយ»។

បើ តាម លោក ប៊ុណា្ណារ៍ បៃសិន មន្តៃី 
ជំនាញ ថា្នាក់ជាតិ  បាន រកឃើញ ភព មិន - 
បៃកៃត ីរបស ់ម ន្តៃ ីថា្នាកក់ៃម ជាត ិតៃវូតៃ 
ចាតវ់ធិាន ការ យា៉ា ង  តងឹរុងឹ ទៅ  តាម ចៃបាប ់
ហើយ ឈ្មញួ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ  ក៏ តៃវូតៃ ទទួ ល - 
ទោសទណ្ឌ តាមចៃបាប ់ដៃរ។ ចណំៃក ដធី្ល ី
ដៃលមន លិខិត ក្លៃង កា្លាយ ទំា ងអ ស់ នោះ 
តៃវូតៃ និ រាក រណ៍ ចោល វិញ ដោយ បៃកា ស 
យក ដី ដៃល រង ការរំលោភបំពាន នោះ  
ទុកជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ៕    

លោក ស ខែង...

លោក ស ខ្ង ក្នងុ ពិធី នៅ ខ្ត្ត មណ្ឌល គិរី កាលពី ថ្ង ្ទី ២៧ ខ្ វិច្ឆកិា។ រូបថត កៃសួង មហ ផ្ទៃ 
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អោម   ប៊ុន ធឿន   
  
 បន្ទាយ មាន ជ័ យៈ  ដូន ជី អាយ ុ

៨២ ឆ្នាំ ម្នាក់ តៃូវ បាន គៃ សម្លាប់ 
នៅក្នុង បន្ទប់  ស្ថិត នៅ  វត្ត បរម- 
និវៃសន៍ ក្នុង ភូមិ សាលា ដៃង   
ឃុំ ឫ សៃសី កៃក សៃុក មង្គល បុ រី 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៦   ខៃ វិច្ឆិកា ។  

 លោក  សុនិ  ណារ៉ាក ់ អធកិារ 
សៃុក មង្គល បុរី បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី មៃសិលមិញ 
ថា  សមត្ថ កិច្ច កំ ពុង ធ្វើ ការ - 
សុើប អង្កៃត រឿង ឃាត កម្ម នៃះ  
ដោយ មិន អាច បញ្ជាក់ បាន 
ចៃបាស់ លាស់ អំ ពី មូល ហៃតុ នៃ 
ការ សា្លាប់ នោះទៃ។ 

 លោក  ណារ៉ាក ់ បានថ្លៃង ថា៖   
« រឿង នោះ កំពុង ស្ថតិ ក្នងុការ - 
សុើប អ ង្កៃត  សៃវជៃវ  ខ្ញុំ មិន 
អាច មន យោប ល់ បាន ទៃ » ។ 

  លោក   លូ   ជីវ័ន  ស្នង ការរង 
ខៃត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ ទទួល 
បន្ទុក ផ្នៃក ពៃហ្ម ទណ្ឌ  បាន ឲៃយ 
ដឹង កាល ពី មៃសិលមិញ ថា  សមត្ថ-  
កិច្ច កំពុង ធ្វើ ការ កំណត់ មុខ- 
សញ្ញា  ដៃល ដំបូង តៃូវ ហៅ អ្នក- 
នៅ ក្នុង វត្ត បរម និវៃសន៍ ទាំង- 
អស់ ទៅ សាក សួរម្តង ម្នាក់ៗ ។ 

  លោក  ជវីន័   ថ្លៃង ថា៖  «  យើង 
កំពុង ធ្វើការ សៃវជៃវ  ដើមៃបី 
កណំត ់មខុ ស ញ្ញា  មនិ ទាន ់មន 
លទ្ធផល អ្វី ទៃ នៅ រសៀល ថ្ងៃ 
២៩  វិច្ឆិកា នៃះ  កៃុម ជំនញ 
យើង កំពុង តៃ សាក សួរ ម្តង 
ម្នាក់ៗ  ចំពោះ អ្នក ដៃល មន  
វត្ត មន នៅក្នុ ង វត្ត ហ្នឹង » ។ 

 លោក  ជី វ័ន  ថ្លៃង ថា   ដូន ជី 
អាយុ ៨២ ឆ្នាំ ម្នាក់  បាន តៃូវ 
ឃាត ករ វាយ សម្លាប់ ខ្ទៃច មុខ 
នៅ ក្នុង បន្ទប់  កា ល ពី វៃលា 
ម៉ោង បៃមណ ៦  និង ៣០ នទី 
លា្ងាច ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០  នៅ ក្នុង បន្ទប់ មួយ នៅ 
វត្ត បរម និវៃសន៍  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
សាលា ដៃង   ឃុំ ប្ញ សៃសី កៃក  
សៃុក មង្គល បុរី ។  ដូន ជី រូបនៃះ 
ឈ្មោះ សៅ សៃត  សណំាក ់ធម ៌
ក្នុង វត្ត ។  មុន ពៃល ដឹង ពី រឿង 
សា្លាប់ របស់ ដូនជី នៃះ  មន ភិក្ខុ 
១ អង្គ នម  គឹម  សុខ មគ្គ  ពៃះជន្ម 
២៩ ឆ្នាំ បាន ទៅ ដោះទុក្ខ សត្វ  
( បត់ ជើង តូច ) នៅ ក្នុង បង្គន់ 
កៃបៃរ បន្ទប ់លោក យាយ ខាង លើ 
ឮ សំឡៃង វិទៃយុ នៅ បើក   តៃ មិន 
ឃើញ លោក យាយ។    បន្ទាប់ 
មក ពៃះអង្គ ក៏បាន  ហៅ ភិក្ខុ ២ 
អង្គ ឱៃយ ទៅ ហៅ លោក យាយ 
ដូន ជី  ទើប ដឹង ថា  សា្លាប់   ក៏ បា ន 
ផ្តល់ ព័ត៌ មន ទៅ សមត្ថ កិច្ច 
មូល ដ្ឋាន  ៕  

ដូនជីអាយុ៨២ឆ្នាំ
ត្រវូបានជនមិនស្គាល់
មុខសម្លាប់ក្នងុវត្ត

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ នយក ដ្ឋាន ព័ត៌ មន- 
វិទៃយា  នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ   បាន 
បើក វគ្គ  បណ្ដុះ បណា្ដាល តាម អន- 
ឡាញ ដល់ មនៃ្តី ជំនញ ចំនួន  
២៧  ២ រូប ស្ដពីី «សន្ត ិសុខ បណា្ដា ញ  
អុីន ធឺណិត និង ព័ត៌មន »  កៃយ-  
ពី សង្កៃត ឃើញថា  ទំនើប កម្ម នៃ 
បច្ចៃកវិទៃយា បច្ចបុៃបន្ន  អាច  ធ្វើ ឱៃយ  ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ សន្តិ សុខ សណា្ដាប់ - 
ធ្នាប់ និង សុវត្ថិ ភាព សង្គ ម ខណៈ 
ចំនួន អ្នក បៃើ បៃស់ អីុន ធឺ ណិត 

មន ការ កើន ឡើង ខ្ពស់  លើស ពី 
ចំនួន ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ សរុប។

លោក  ហោ  សំអាត  បៃធន 
នយក ដ្ឋាន ព័ត៌ មន វិទៃយា  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល ពមីៃសលិ មញិ   ថា  
ការ បៃើ បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា  នៅ កម្ព ុជា 
មន ការកើន ឡើង  ទន្ទឹម នឹង នៃះ  
ការ យល់ ដឹង អំពី ហា និភ័យ យន្ត - 
ការ ចៃបាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ គៃប់ គៃ ង 
បច្ចៃក វិទៃយា នៅ មន កមៃតិ នៅ ឡើ យ  
ហើយ មន បទ ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា 
ជា ចៃើន  បាន កើត ឡើង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ - 
ពាល់ ដល់ សន្ត ិសុខ សណា្ដាប់ ធ្នា ប់ 

និង សុវត្ថិ ភាព សង្គម  ជា ពិសៃស 
ការ រស់ នៅ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ ។

ដោយ មើល ឃើញ នូវ ចំណុច នៃះ  
និង ដើមៃបី បង្កើន ចំណៃះ ដឹង  និង 
សមត្ថ ភាព របស់ មន្តៃ ី អគ្គ លៃខា - 
ធកិារ ដ្ឋាន  នន ចណំុះ ឱៃយ កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ  កាល ថ្ងៃទ ី២៧  ខៃវចិ្ឆកិា  
បាន បើក សិកា្ខា សាលា នៃះ ឡើង  
នៅ ទីស្ដី ការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ការ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល នៃះ គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង 
សន្តិ សុខ បណា្ដាញ អីុន ធឺណិត  
និង បទ ល្មើស  ដៃល ជៃៀត ចូល 
តាម បណា្ដាញ អីុន ធឺណិត  និង 
បៃភៃទ មៃរោគ នៃ បទ ល្មើស បច្ចៃ ក-  
វិទៃយា  ដៃលអាច  ជៃៀត ចូល តាម 
បៃព័ន្ធ អីុន ធឺណិត » ។

បើ តាម លោ ក សអំាត  បច្ចបុៃបន្ន 
កម្ពជុា  មន បៃជា ជន បៃមណ១ ៦ 
លាន នក់ ។  បុ៉ន្ដៃ មន អ្នក បៃើ បៃ ស់  
បណា្ដាញ អីុន ធឺណិត មន រហូត 
ដល់២១,២៤ លាន នក់ ។  ការ - 
កើនឡើង នៃការ បៃើ បៃស់ បណា្ដា ញ 
អីុន ធឺណិត នៅ កម្ពជុា នៃះដោ យ-   
សារ  ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ម្នាក់ បៃើ បៃ ស់ 
សា្មោត ហ្វនូ នងិ កុ ំពៃយូទរ័ លើស ព ី១ 

គៃឿង ។ លោក បញ្ជាក ់ថា៖ « វា ល្អ 
និង មន គុណ សមៃបត្ដ ិចៃើន ពាក់ - 
ព័  ន្ធ នឹង ទំនើប កម្ម បច្ចៃក វិទៃយា ។  
ប៉ុន្ដៃ វា ក៏មន បញ្ហា បៃឈម ដៃរ 
ទាក់ ទង នឹង  ការ ក្លៃង បន្ល ំតាម រយៈ  
សា្មោត ហ្វនូ  ការ ជំរិត ទារ បៃ ក់  និ ង 
លៃបៃង នៅ លើ អន ឡាញ ជា ដើម » ។

លោក  សំអាត  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
បច្ចបុៃបន្ន អន្តរ កៃសងួ  កពំងុ ពនិតិៃយ 
ពិភាកៃសា សៃច ក្ដីពៃង ចៃបាប់ ស្ដីពី 
កា  រ បៃយុទ្ធ បៃឆំង បទ ល្មើស បច្ចៃ ក - 
វិទៃយា  ដើមៃបី ដក់ ទៅ គណៈរដ្ឋ មនៃ្ដី 
ពិនិតៃយ សមៃច ។  លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
«អន្តរ កៃសួង  កំពុង ពន្លឿន ការ 
ពិនិតៃយ លើ សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ នៃះ  
ដើមៃបី បង្កា រទប់ សា្កាត់ បទ ល្មើស 
បច្ចៃក វិទៃយា  និង ធ្វើ ឱៃយ សៃប តាម 
សម័យ កាល ពិភព លោក   ពៃះ 
នៅក្នងុ ពិភព លោកក៏ដូច ជា បៃទៃ ស 
ក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន ភាគ ចៃើន មន 
ចៃបាប់ នៃះ អស់ ហើយ  »។

លោក ប៉ោ ភក្តិ អគ្គ លៃខា - 
ធិការ  នៃ អគ្គ លៃខា ធិការ ដ្ឋាន 
កៃសួ ង មហា ផ្ទៃ  ថ្លៃ ង ក្នុង ពៃល 
បើក សិកា្ខា សាលា នៃះ ថា  កន្លង ម ក 
ធ្លាប ់មន ករណ ីបទ ល្មើស បច្ចៃក- 

វិទៃយា មួយ ចំនួនបាន កើត ឡើង ដ ល់  
អ្នក បៃើបៃស់  រួម មន ការ បក- 
បៃស ់តាម បៃពន័្ធ អីនុ ធណឺតិ  នងិ 
ការ គ ំរម កហំៃង ដោយ បៃើ បៃស់ 
បច្ចៃក វទិៃយាជា ដើម ។  ប៉នុ្តៃ សា្ថាបន័ 
អង្គ ភាព ពាក់ ព័ន្ធ   បាន ចាត់ វិធន- 
ការ គៃប់ គៃង ក៏ដូច ជា អប់រំ ដល់ 
អ្នក បៃើ បៃស់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា 
នៃះ បាន យា៉ោង ល្អ ។ លោកថា ៖« ខ្ញុ ំ 
សងៃឃឹម ថា  សិកា្ខា កាម នឹង ទទួល 
បា ន ចណំៃះ ដងឹ បន្ថៃម ដើមៃបី រួម គ្នា 
ជំរុញ ឱៃយ ការ បៃើ  បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា 
មន ដំណើរ ការ ល្អ  ហើយ អាច ទា ញ 
បៃ យោជ ន៍ បាន ចៃើន សមៃ ប់ 
បំពៃញ ភារ កិច្ច ការងរ បៃចំា ថ្ងៃ » ។ 

បើតាម លោក ប៉ោ ភក្ដិ  ចំនួន 
នៃ អ្នក បៃើបៃស់ បណា្ដាញ អុីនធឺ - 
ណិត មន ការកើន ឡើង ជា បន្ត - 
បន្ទាប់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មន ការវិវ ត្ត ថ្មី 
ទាំ ង ក្នុង ការបំពៃញ ការងរ និង 
ការ សិកៃសា ផង ដៃរ ។  ការ បៃើ បៃ ស់ 
បៃព័ន្ធ ព័ត៌ មន វិទៃយា នៃះ  បង្ក លក្ខ - 
ណៈ ងយ សៃួល និង មន ផល វិជ្ជ- 
មន ចៃើន  ប៉ុន្តៃ ក៏ផ្ដល់ នូវ ចំណុច 
អវិជ្ជ មន និង ហានិ ភ័យ ដល់ អ្នក 
បៃើ បៃស់ ផង ដៃរ ៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្របណ្តះុបណ្តាលមន្ត្រីជំនាញជិត៣០០នាក់អំពីសន្តិសុខបណ្តាញអុីនធឺណិត

លោក  ប៉ោ ភក្ត ិនៅ ក្នងុ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាលពី  ថ្ងេ ២៧   វិច្ឆកិ ។ រូបថត នគរបាល 

នៅ  សុី វុត្ថា  
  
ភ្នំពេញ ៈ កៃសួង សាធរ ណការ  និង 

ដឹក ជញ្ជូន បាន ដក់កំ ហិត ១ ឆ្នាំ ឱៃយ 
សាលា បងៃៀន បើក បរ រថ យន្ត ធុន ធំប ង្កើត 
ឱៃយ មន ទលីាន បើក បរ នងិ សម ដៃ ចង្កតូ 
ដោយ ខ្លួន ឯង ដើមៃបី ពងៃឹង សមត្ថ ភាព   
នៃ ការ បើក បរ  ក្នុង គោល បំ ណង កាត់- 
បន្ថយ គៃះ ថា្នាក់ ចរចរណ៍  ដៃល បង្ក 
ឡើង ដោយ រថយន្ត ធុន ធ្ងន់ ។ 

 លោក  ឈួន   វន់  អគ្គ ន យក ដឹក- 
ជញ្ជនូ ផ្លវូ គោក នៃ កៃសងួ សាធរ ណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា   ការ ស្នើសំុ អាជី វកម្ម 
បើក សាលា បងៃៀន បើក បររ ថ យន្ត     
ធុន ធំ តមៃូវ ឱៃយម ន ទីលាន បងៃៀន 
បើកបរ ដោយ ខ្លួន ឯង  លើក លៃង តៃ រថ- 
យ ន្ត ធុន តូច។  ប៉ុន្តៃ  បើ មិន មន ទី លាន 
បើក បរ នោះទៃ  កៃសងួ នងឹ បញ្ចុះ កមៃតិ  
និង អនុវត្ត ទៅតាម ចៃបាប់ កំណត់ ដោយ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ប ងៃៀ ន  តៃ រថ យន្ត ធុន តូច 
ប៉ុណ្ណោះ ។   សមៃប់ រថយន្ត ធុន សៃល  
លក្ខណៈ គៃួសារ គឺ មិន តមៃូវ ឱៃយមនទី- 
លាន  នោះទៃ  ដោយ អា ចប ងៃៀ ន នៅ 
ទីធ្លា ទូលាយ ណា មួយ ក៏ បាន ដៃរ ។   

  លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា    បន្ទាប់ ពី កៃុម 
ការងរ កៃសួង ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ នៅ តាម 
សាលា មួយ ចំនួន  ម្ចាស់ អាជី វកម្ម  បាន 

ស្នើ សុំ ទុក ពៃល ១ ឆ្នាំ  ដើមៃបី បង្កើត  ឬ 
សហ ការ គ្នា ក្នុង ការ ប ង្កើតទី  លាន នៃះ 
ដោយ ជួល ដី គៃ ឬ ទិញ ដី កន្លៃង ណា - 
មួយ ដើមៃបី បង្កើត។   

 លោក បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា  បន្ទាប់ ពី 
១ ឆ្នា ំនៃះ  កៃមុ ការងរ កៃសងួ នងឹ ចុះទៅ 
តៃួត ពិនិតៃយ មើល  ដើមៃបី មន វិធន ការ  
និង មើល ការ បងៃៀន តៃឹម តៃូវ  ឬ មិន 
តៃឹម តៃូវ  ។    

  លោក  ឈួន  វន់  បញ្ជាក់ ថា   កន្លង មក 
នៃះ បន្ទា ប់ ពី កៃុម ការងរ របស់ កៃសួង 

ចុះ ពិនិតៃយ នៅ តាម សាលា   ក៏ បាន 
បៃកាស បិទ សាលា ចំនួន ជាង  ១០  ដៃរ   
បន្ទាប់ ពី ពិនិតៃយ ឃើញ មិនមន ទីលាន 
នៃះ  និង មិនម ន លក្ខណៈ គៃប់គៃន់  
ប៉ុន្តៃ យា៉ោង ណាក៏ ដោយ លោក មិន បាន 
ដឹង ពី តួ លៃខ ជាក់ លាក់ មន ចំនួន 
សាលា ប ងៃៀន បើក ប៉ុន្មោន នៅ ទូទាំង  
បៃ ទៃស នោះ ទៃ ។   

 លោក  ឆ ឹម  ចណំាន   បៃធន សម គម 
ដឹក ជញ្ជូន អ្នក ដំណើរ ផ្លូវ គោក កម្ពុជា  
(CAMBA)  បាន ថ្លៃង ថា   កន្លង មក  មនិ- 

មន សាលា ណា មួយ មន ទី លាន នោះ ទៃ   ។   
   លោក បន្ត  ថា ៖   « ពីមុន មក  ខ្ញុំ បាន 

សាក សួរ អ្នក បើកបរ ដៃរ ថា ធ្លាប់ រៀន 
បើកបរ នៅ ឯណា?  គត់ ឆ្លើយ ថា  គត់ 
ជួល ឡាន គៃ មក បើក និង  នៅ កៃបៃរ គៃ » ។

   លោក  ចំ ណាន  ថ្លៃង ថា   សាលា- 
បងៃៀន បើក បរ ទាំង អស់  តៃូវតៃ បង្កើត 
ទីលាន ដោយ ខ្លួន ឯង  សមៃប់ បងៃៀន 
បើកបរ រថយន្ត ធុន ធ្ងន់ និង មន រថ យន្ត 
គៃប ់គៃន ់នងិ គៃប ់លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស   
នងិ ស្តងដ់អន្តរ ជាត ិ ដើមៃប ីចលូរមួ កាត-់ 
បន្ថយ គៃះ ថា្នាក់ ចរចរណ៍ នៅ លើ ដង ផ្លវូ ។   

  លោក  គ ង់  រតនៈ  នយក វិទៃយា សា្ថាន 
សុវតិ្ថ ភាព ចរ ចរណ៍  បាន ថ្លៃង ថា  បើ 
ពៃល រៀន  មិនមន ទីលាន សមៃប់ 
អនុវត្ត ឱៃយ កូន សិសៃស ហើយ រៀន តៃ ទៃឹស្តី 
នៃះ  វា ហានិភ័ យ  សមៃប់ សិសៃស ដៃល 
ទៅ រៀន មិន អាច អនុវត្ត បា ន ល្អ នោះ ទៃ ។

លោក  ធូ  ឃីម  បៃធន គៃប់គៃង គៃូ- 
បងៃៀន នៃ សាលា បងៃៀន បើក បរ  ២៣ 
តុលា  បាន ឯក ភាព  ចំពោះ ចំណាត់ ការ 
របស់ កៃសួង ក្នងុ ការ តមៃវូ ឱៃយ សាលា ប ងៃៀន 
បើក បរ រថ យន្ត ធនុ ធ្ងន ់ទាងំអស ់ ឱៃយ មន 
ទីលាន   សមៃប់ បងៃៀន  និង សម ដៃ- 
ចង្កូត ដោយ ខ្លួន ឯង ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា៖ «សមៃប់ ខ្ញុំ  នឹង ឯក- 
ភាព តាម សាលា បងៃៀន  ដៃល ទទួល 
បានអា ជា្ញា ប័ណ្ណ បងៃៀន ទំាង នោះ  » ៕ 

ក្រសួងសធារណការនិងដឹកជញ្ជនូតម្រវូឱ្រយសលា
បង្រៀនបើកបរធុនធ្ងន់មនទីលានបើកបរនិងសមដ្រចង្កតូ

រថ យន្ត ធុន ធំ តមេវូ ឲេយ មាន ទីលាន រៀន បើក បរនិង សម ដេ ចង្កតូ។ រូបថត កៃសួង សាធរណការ



គឹម សារុំ

ជារឿយៗយើងតែងឃើញករណីគែះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍មានមូលហែតុចែើនក៏ប៉ុន្តែ
មានខ្លះ អ្នកបើកបររថយន្តបានចតរថយន្ត
ស្ងៀមទៅហើយតែពែលបើកទ្វារចែញមក
កែក៏បង្កឱែយអ្នកផែសែងគែះថ្នាក។់ក្នងុករណី
បែបនែះតើមា្ចាស់រថយន្តទទួលខុសតែូវបែប-
ណា?ជំុវិញបញ្ហានែះភ្នំពែញបុ៉ស្តិ៍បានសមា្ភាស
ជាមួយលោកមែធាវីផុនធារិនការិយាល័យ
មែធាវីផុនធារិននៅបុរីឌឺមែគង្គរ៉ូយា៉ាល់ផ្ទះ
លែខ៧១ផ្លូវM08ភូមិខ្ទរសង្កាត់ពែក-
លៀបខណ្ឌជែយចង្វារ រាជធានីភ្នំពែញ
ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងកែម៖

ឧបមាថា  លោក (ក)បា នច តរ ថ យ ន្តអែប 
ចញិ្ចើ មផ្ល ូវខាងសា្តា ំ ប៉នុ្តែ ពែល នោះសែ បត់ែ 
មាន អ្ន កបើក ម៉ូតូ ជិះមក  កែបែរ  ហើយ មា្ចា ស់ 
រ ថ យ ន្តកប៏ើ  កទ្វា រប ណ្តាលឱែយ ប៉ះអ្នក ជិះម៉ ូត ូ
ដួល  ហើយតែូ វរ ថយន្ត ១ គែឿង ទៀត  កិន 
សា្លាប ់ រចួ កប៏ើក រត ់បាត់   ។ ក្នងុ ករ ណីនែះ  តើ 
រវា ងមា្ចាស់ រថ យន្តទំ ង២  មួយ ណជា អ្នក- 
ទទួល ខុស តែូ វ ?  
ការឈប់ឬចតដើមែបីចែញឬចូលក្នុង

រថយន្តតាមដងផ្លូវសាធារណៈគឺជារឿង
គែះថ្នាក់បំផុតបែសិនបើការឈប់ឬចត

នោះ មិនបានអែបឱែយផុតពីចិញ្ចើមផ្លូវសាធា-
រណៈទែនោះ។ដោយឡែកក្នុងករណីខាង
លើនែះ លោក(ក)បានចតរថយន្តអែប
ចិញ្ចើមផ្លូវខាងសា្តាំ ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបែុង-
បែយ័ត្ន មុនពែលបើកទ្វាររថយន្តរបស់ខ្លួន
ឡើយហើយបានបង្កគែះថ្នាក់ដល់អ្នក-
បើកម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវមានន័យថ
លោក(ក)បានបែពែតឹ្តល្មើសទៅនឹងបញ្ញត្តិ
មាតែ២៤នែចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
“ការបើកទ្វារយានជំនិះដើមែបីចុះឬឡើងតែូវ
មានការបែុងបែយ័ត្នជាប់ជានិច្ចជាពិសែស

ចំពោះការបើកទ្វារចុះឬឡើងនៅផ្នែកខាង
ឆ្វែងយាន”។តាមមាតែចង្អុលបង្ហាញនែះ
យើងឃើញថ ភាពខ្ជីខា្ជាធ្វែសបែហែស
របស់លោក(ក)មិនបានគោរពកាតព្វកិច្ច
ដែលបទបែបញ្ញត្តិស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
តមែវូគឺជាដើមហែតដុែលបណា្តាលឱែយអ្នកជិះ
ម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនោះសា្លាប់។
ដូច្នែះជាបឋមលោក(ក)ជាអ្នកទទួល-
ខុសផ្នែកពែហ្មទណ្ឌនិងពែយសនកម្មផែសែងៗ
លើជនរងគែះតាមបញ្ញត្តិមាតែ៧២ នែ
ចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។

ចុះ បើរ ថយ ន្តដែ ល កនិ ជន រង គែះ សា្លា ប ់
តែ ូវអ្ន កដំណើ រឃាត់ខ្ល ួនបា នវិ ញ តើ មា្ចាស់ 
រថយ ន្តទំង ២ គែឿង នែះ មួយ ណ ខុស?
ចពំោះអ្នកបើកបរទងំ២នាក់ខាងលើរមួ

មានលោក(ក)ដែលជាដើមហែតុបង្កគែះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអ្នកបើករថយន្តមួយ
ទៀតកិនជនរងគែះសា្លាប់តែូវបានអ្នក
ដំណើរឃាត់ខ្លួនតែូវទទួលខុសតែូវពែហ្ម-
ទណ្ឌចពំោះបទល្មើសដែលខ្លួនបានបែពែឹត្ត
ក្នុងពែលបើកបរយានយន្តរបស់ខ្លួន។
លោក(ក)អាចនឹងតែូវចោទបែកាន់តាម
មាតែ៨៥នែចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
“រឯីជនណាដែលបើកបរធ្វែសបែហែសខ្ជខីា្ជា
មនិបែងុបែយត័្នឬមនិគោរពកាតព្វកចិ្ចដែល

បទបែបញ្ញត្តិស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
តមែូវ បណា្តាលឱែយសា្លាប់អ្នកដទែតែូវផ្តនា្ទា-
ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី១ឆ្នាំទៅ៣ឆ្នាំ និង
ពិន័យជាបែក់ពី៤លានទៅ១០លានរៀល”។
ចពំោះអ្នកបើបរកនិជនរងគែះសា្លាបហ់ើយ
រត់គែចអាចនឹងតែូវចោទបែកាន់តាមមាតែ
៨៥នែចែបាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកថ-
ខណ្ឌទី២ចំណុចឃ“រត់គែចខ្លួនពីកន្លែង
កើតហែតុ ក្នុងគោលបំណងគែចវែះពីការ-
ទទួលខុសតែូវ”តែូវផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនា-
គារពី២ទៅ៥ឆ្នាំ និងពិន័យជាបែក់ពី១០
លានទៅ២៥លានរៀល។

ករណី នែះបើ អ្នក  បង្ក ចែញ សំណង ទៅគែ-ួ 
សារ ជន រង គែះ រចួហើ យ តើ រឿង នែះ អាច 
ថា  គាត់ រួច ផុត ពី បណ្តឹង បាន ទែ? 
ជាគោលការណ៍ចែបាប់ទោះបីជនបង្ក

បានចែញសំណងឱែយជនរងគែះក៏ដោយ
បណ្តឹងអាជា្ញាឬបណ្តឹងពែហ្មទណ្ឌមិនអាច
រលត់បានឡើយ។មែយ៉ាងទៀតក្នងុករណកីារ-
ដកពាកែយបណ្តងឹរបស់ជនរងគែះវាគែន់តែ
ជាការបញ្ចប់នូវការទមទរផ្នែកសំណង
រដ្ឋបែបវែណីរបស់ជនរងគែះតែប៉ុណ្ណោះ
មានន័យថជនបង្កតែូវទទួលខុសតែូវ-
ពែហ្មទណ្ឌ ដែលមានពែះរាជអាជា្ញាជាដើម
បណ្តឹងអាជា្ញា៕
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� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី�ែសែង

កា រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូពូរ៉ូសុតមែន

�ែ ធា នគ ែ ប់គែ ង  កា រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�ែ ធា ន គែ ប់គែ ង កា រីនិពន�  
សូវិសា ល

អនុ�ែ ធា ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់សា�ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
វងែសសុ�ែង,ពែុំភ័�ែ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច្ច  
�៉ែគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច្ច  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បែក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទ�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកី� 
�ែមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �ែហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆែង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុ�,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា�,
�ុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដា រា�,
សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
�ែងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�ែ  
ប៊ុនផលា្លា,�ែតកី� ,ជិនណា ន

�ឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
��នរងែសី

អ្ន កកែស�ែ ួលអក� � វិរុទ� 
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�ែ ធា ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុ�ែភីរៈ
�្ន ែករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ែករច� �ែ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម� 
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

� បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុន� ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,015239293
�ែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

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

�ែ ធា ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសែ�
ពែ�ែសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសែ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ��ងតា ំងម៉ែង
�ែ ធា នគណនែយែយៈេ�៊ែនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នែអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្តែច

ហុ៊ន�ែន(ផ្លវូ៦០�៉ែតែ)ភូមិពែកតា �ុង
សង្កាត់� ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
�ែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

តើការចតរថយន្តអែបស្ដាបំង្កគែះថ្នាក់មានទោសកមែតិណា?

លោកមែធាវី ផុន ធារិន កាលពីកន្លងមក។ រូបសហការី
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញ: ក្រុមហ៊ុន  វើលដ៍ប្រ៊ីដ  អិុន 
ដាស ស្ទ្រៀល  ឌវី្រឡបុ មនិ  ឯ.ក (Wo- 
rldbrigde  Industrial  Development  
Co.,  Ltd)  បាន ប្រកាស បុក គ្រះឹ សាង- 
សង់ គម្រង  សួន បណ្តុំសហគ្រស  
ធុន   តូច និង មធ្រយម (Worldbridge 
I4.0 SME Cluster) លើ ផ្ទ្រដី  ទំហំ 
៦ ហិកតា  ក្នងុ ខ្រត្ត កណ្តាល  ក្រម ទុន- 
វិនិ យោគ ប្រហ្រល  ៣០ លាន ដុលា្លារ។

សួន បណ្តុំ សហ គ្រស ធុនតូច និង 
មធ្រយមន្រះ  ត្រវូ បាន សាងសង ់   លើ ផ្ទ្រដ ី
សរុប  ៦ ហិកតា ក្នុង  សង្កាត ់រកាខ្ពស់ 
ក្រងុ តា ខ្មៅ ខ្រត្ត កណ្តាល ទល ់មខុ   នងឹ 
គម្រង អភវិឌ្រឍន ៍លនំៅ ឋាន តម្ល្រ សម- 
រម្រយ   «ទីក្រុង រណប សិរើ មង្គល »  របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន Worldbridge Homes 
Co., Ltd ដ្រល ជា ក្រមុហ៊នុ បតុ្រ សម្ពន័្ធ 
របស់  Worldbridge Group។ 

លោក សៀ  ឫទ្ធ ី ប្រធាន ក្រមុ ប្រកឹ្រសា- 
ភបិាល ន្រ សម្ពន័្ធ ក្រមុ ហ៊នុ  វើលដ ៍ប្រ៊ដី 
អិុន ដាស ស្ទ្រៀល ឌី វ្រឡុប មិន បាន 
ថ្ល្រង  ក្នុង ពិធី ចុះ បឋម សិលា បើក ការ-
ដា្ឋាន  សាង សង់ គម្រង ន្រះ កាល ពី 
ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រ វិច្ឆកិាថា គម្រង ន្រះ ត្រវូ- 
បាន បង្កើត ឡើង ដើម្រប ីប្រមលូ ផ្តុ ំសហ-
គ្រស ធុនតូច និង មធ្រយម  នៅ កម្ពុជា 
តាម រយៈ ការ ពង្រឹង ការ គ្រប់ គ្រង និង 
លើក  កម្ពស ់សមត្ថភាព ប្រកួត ប្រជ្រង 
ក្នងុ  កចិ្ច ដណំើរការ អាជវីកម្ម ដ្រល  មាន 
ភាព ប្រទាក ់ក្រឡា គ្នា  នងិ បពំ្រញ ឱ្រយ គ្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក។

លោក និយាយ  ថា៖  « យើង ធ្វើ គម្រង  
ន្រះ ដើម្រប ីបម្រើ ដល ់សហ  គ្រស ធុនតូច  
និង មធ្រយម ដ្រល មាន ស្រប់ ដើម្របី មាន  
ទីតាំង  ត្រឹម ត្រូវ សម្រប់  បង្កើន ផលិត  - 
កម្ម  និង ផលតិ ភាព របស ់ពកួ គ្រ។ យើង  
ចង ់ទា ក ់ទាញ សហគ្រស   ធនុ តចូ  នងិ 
មធ្រយម ព ីបរទ្រស ដើម្របី  ភា្ជាប ់ទនំាក ់ទនំង  
ជា មយួ សហគ្រស ធនុ តចូ  នងិ មធ្រយម 
នៅ  ក្នុង ស្រុក »។

គម្រង សួន បណ្តុំ សហគ្រស  ធុន 
តចូ  នងិ មធ្រយម  ន្រះ នងឹ ចណំយ ប្រក ់
វនិយិោគ ចន្លាះ ព ី ២៨ ទៅ ៣០លាន- 
ដុលា្លារ។ គម្រង ន្រះ នឹង អាច មាន ការ- 
ពង្រីក បន្ថ្រម ទៀត បើ តម្រូវ ការ បណ្តុំ- 
សហគ្រស ធុន តូច  និង មធ្រយម មាន   
ការ កើន ឡើង បន្ថ្រម ទៀត ។ ន្រះ បើ- 
យោង តាម លោក សៀ ឫទ្ធី។ 

លោក ប្រប់ ទៀត ថា គម្រង ន្រះ 
នឹង សាង សង់ ក្នុង រយៈ ព្រល ៨ ខ្រ។ 
សួន បណ្តុំសហគ្រស ធុន  តូច និង 
មធ្រយម  ន្រះ ច្រក ច្រញ  ជា  ៧ ផ្ន្រក  រមួ មាន  
មជ្រឈមណ្ឌល  ស្រវា កម្ម មជ្រឈ មណ្ឌលទ្រ- 
ទ្រង ់គ្រឿង បរកិា្ខារ ឧស្រសាហ កម្ម ចង្កាម  
សហគ្រស ធនុតចូ នងិ មធ្រយម ហ្រដា្ឋា- 
រចនាសម្ពន័្ធ  មជ្រឈមណ្ឌល  ភស័្តភុារ កម្ម 
និង ស្រវា កម្ម  ភាព ងយ ស្រលួ  ក្នងុការ-  
ប្រកប ធុរកិច្ច ភាព ងយ ស្រួល ដល់ 
កម្មករ  ក្នុង ការ ប្រកប ការងរ និង ផ្តល់ 
ស្រវាកម្ម គំទ្រ ដទ្រ ទៀត។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «តាម រយៈ ការ  វិនិ-
យោគ ជា ផ្លវូ ការ លើ ស្រវា កម្ម ដ្រល មាន 
ស្តង់ដា  និង ហ្រដា្ឋារចនា  សម្ព័ន្ធ ដ្រល  
អាច ជឿ ទុក ចិត្ត បាន សម្រប់ សហ-

គ្រស  ធនុ   តចូ  នងិ មធ្រយម ន្រះ  ខ្រស្រចង្វាក ់
ផលិត កម្ម ពិត ជា អាច លើក ស្ទួយ  តម្ល្រ  
បង្កើត ធនធាន  មនសុ្រស ចណំ្រញ ព្រល- 
វ្រលា  មាន សា្មៅរតី ច្ន្រ ប្រឌិត ផលិតក ម្ម  
នងិ ការ គ្រប ់គ្រង ប្រកប ដោយ គណុ ភាព  
និង ប្រសិទ្ធ ភាព ក្នុង ការ ចំណយ »។

លោក ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 
ឧស្រសាហ កម្ម វិទ្រយា សាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា 
និងនវានុវត្តន៍ បាន ថ្ល្រងថា សហ- 
គ្រស   ធនុតចូ នងិ មធ្រយម  ទាងំ អស ់ត្រវូ 
ចាប ់យក បច្ច្រក វទិ្រយា ឧស្រសាហកម្ម  ៤.០   
ដើម្រប ីចលូ ទៅ   ក្នងុ ខ្រស្រ ចង្វាក ់ ផលតិ កម្ម 
របស់ ខ្លួន  ក្នុង សួន បណ្តុំ សហ  គ្រស 
ធុនតូច និង មធ្រយម ន្រះ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « យើង បង្កើត សួន- 
ឧស្រសាហកម្ម សហគ្រស ធុន   តូច និង 

មធ្រយម ន្រះ  ដើម្រប ីជយួ ឧបត្ថម្ភ  គ ំទ្រ  នងិ 
តម្រង់ ទិស ពួក គត់ សម្រប់ នាំ ច្រញ 
ទំនិញ ទៅទីផ្រសារ ពិភព លោក» ។

លោក ប្រសទិ្ធ បានបន្ថ្រម  ថា សនួ- 
ឧស្រសាហកម្ម ន្រះ ពតិ ជា មាន សារ ៈស-ំ
ខាន ់ ណស ់សម្រប់  ពួក គ្រ ផលតិ ទំនិញ  
នាំ ច្រញ ដើម្របី បំព្រញ តម្រូវ ការ ទីផ្រសារ   
ហើយ បើ ពួកគ្រ កង្វះ ទុន  រដ្ឋ  អាច មាន 
ទនុ ឱ្រយ ខ្ច ីតាម រយៈ ធនាគរ សហគ្រស 
ធុនតូច និង  មធ្រយម កម្ពុជា។

លោក អះអាង   ថា៖ « យើង កពំងុ លើក  
ទកឹ ចតិ្ត ពកួ គត ់ ឱ្រយ ចាប ់យក  បច្ច្រក វទិ្រយា  
ចងុ ក្រយ មក ចលូ នៅ ក្នងុ បណ្តុ ំសនួ- 
ឧស្រសាហកម្ម ន្រះ សម្រប់ ផលិត  នាំ - 
ច្រញ ទៅ តាម តម្រូវ ការ ទីផ្រសារ »។

ប្រធាន សម្ពន័្ធ សមាគម សហគ្រស-  

ធុន តូច និង មធ្រយម កម្ពុជា លោក ត្រ  
តាំង ប៉ បាន ថ្ល្រងថា សហ គ្រស ធុន  - 
តូច និង មធ្រយម កំពុង ដើរ តួនាទី យា៉ាង  
សខំាន ់ក្នងុ ការ អភវិឌ្រឍ ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា  
ដចូន្រះ   ការ បង្កើត បណ្តុ ំសនួឧស្រសាហ- 
កម្ម សហគ្រស ធនុ  តចូ នងិ មធ្រយម ន្រះ  
គឺ ជា ការ គំទ្រ ដល់ ពួកគ្រឱ្រយ ប្រើ ប្រស់- 
បច្ច្រក វិទ្រយា ក្នុង អាជីវកម្ម ។   លោក ថ្ល្រង 
ថា៖  «សួន បណ្តុំ សហគ្រស  ធុន តូច 
នងិ មធ្រយម ន្រះ នងឹ ជយួ ជរំញុ វសិយ័ ន្រះ 
ឱ្រយ ដើរ ទាន់ ប្រទ្រស ជិត ខាង  ក៏ដូច ជា  
ដើរ ឱ្រយ ទាន់ ក្នុង សម័យ ឧស្រសាហកម្ម- 
បច្ច្រកវិទ្រយា  ៤.០»។

លោក   កត ់សមា្គាល ់ថា គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម 
បង្កើត សួន បណ្តុំ សហគ្រស ធុន តូច 
និង  មធ្រយមន្រះ  គឺ ជា ដំណោះ ស្រយ 
មយួ ក្នងុ ការ ជយួ គទំ្រ ដល ់សហគ្រស  
ធុន តូច និង មធ្រយម ឱ្រយកាន់ ត្រ មាន ភាព - 
ងយ ស្រួល  ដើម្របី អភិវឌ្រឍឱ្រយ កាន់ ត្រ  
រើក ចម្រើន  ។  សហគ្រស ធុនតូច និង 
មធ្រយម កន៏ងឹ មាន ភាព ងយ ស្រលួ ក្នងុ 
ការ រៀបចំ ស្តង់ ដាបច្ច្រក ទ្រស របស់ 
ខ្លួន ឱ្រយ សម ស្រប នឹង ទីផ្រសារ  ក្នុង ស្រុក  
និង ក្រ ស្រុក ។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «  ខ្ញុ ំសង្រឃមឹ  យា៉ាង- 
មតុមា ំថា  សនួ បណ្តុ ំសហ គ្រស ធនុតចូ 
និង មធ្រយម នឹង  ផ្តល់  អត្ថ ប្រយោជន៍ ជា 
ច្រើន ដល់ សហគ្រស ធុន តូច និង 
មធ្រយម សម្រប ់បច្ច្រក ទ្រស  ទផី្រសារ  នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។  ខ្ញុំ ក៏ សូម លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្រយ 
សហគ្រស ធុន តូច និង មធ្រយម ចូល 
មក  ក្នុង សួន បណ្តុំ សហគ្រស ន្រះ ឱ្រយ 
បាន  ច្រើន  ផង ដ្ររ  »៕  LA
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ភ្នពំេញៈ ក្រមុហុ៊ន  រ៉្រ  ឃ្រភីថល- 
 ខ្រមបូឌា   ឯក (Rai Capital 
(Cambodia) Co.) ដ្រល 
បាន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផ្រសារមលូបត្រ- 
កម្ពជុា នងិ ក្រមុហ៊នុ   Goldbell 
Financial  Services វនិយិោគ  
រមួគ្នា ដើម្រប ីបង្កើត  'APP' Plat-
form  មួយ   ដ្រល អនុញ្ញាត ផ្ដល់- 
កម្ច ីព ីបគុ្គល មា្នាក ់ទៅ បគុ្គល  មា្នាក ់
ទៀត(P2P)  ធ្វើ ឡើង តាម ប្រព័ន្ធ- 
បច្ច្រក វិទ្រយា  ។ ន្រះ បើ យោងតាម  
PR Newswire ។

PR Newswire បាន ឲ្រយ ដឹង     
ពី  ថ្ង្រទី  ២៦  ខ្រ វិច្ឆិកា  ថា  វ្រទិកា - 
ផ្ដល់កម្ចី P2Pរបស់ ក្រុមហ៊ុន  

រ៉្រឃ្រភី ថល បាន ប្រកាស ដាក់ ឲ្រយ   
ដំណើរ ការ កម្មវិធីន្រះ  នៅ  កម្ពុជា 
ដើម្របី   បំព្រញ ចន្លាះ ប្រហោង  
សម្រប  ់ ដណំោះ ស្រយ ហិរញ្ញប្រប-
ទាន  ដ្រល អាច បត់ ប្រន  បាន ។  

ការ បង្កើត កម្មវធិ ី (App)ន្រះ  
ឡើង គ ឺដើម្រប ីផ្តល់ ភាព ងយស្រលួ    
សម្រប ់សហគ្រសខា្នាត តចូ  នងិ  
បគុ្គល ក្នងុការ ទទលួ  បាន ហរិញ្ញវត្ថ ុ  
ដើម្រប ីជរំញុ បរយិាបន័្ន  ហរិញ្ញ វត្ថ ុនៅ 
កម្ពុជា។  យោងស្រចក្តី ប្រកាស។ 

ក្រុមហ៊ុន  រ៉្រ  ឃ្រភីថល បាន 
បង្កើត ឡើង  កាល ព ីឆ្នា ំ ២០១៨  
បនា្ទាប់  ពីការ ទទួល សា្គាល់ គមា្លាត  - 
រើក ចម្រើន រហ័ស នៅ ក្នុង ទីផ្រសារ 
ផ្ដល ់ កម្ច ី សម្រប ់លទ្ធភាព  ទទលួ  
បាន ហរិញ្ញ ប្របទា ន ដោយ ត្រមឹត្រវូ  

និង ងយ ស្រួល  នៅ  កម្ពុជា ។  
លទ្ធភាព ទទួល បានកម្ច ី ខា្នាត- 

តចូ   តាម រយៈកម្ម   វធិ ីទរូសព័្ទ ចលត័  
កម្មវិធី (App)របស់   ក្រុម ហ៊ុន 
រ៉្រ ឃ្រភី ថលបាន លុប បំបាត់ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ ដ្រល 
ពួក គ្រ ធា្លាប់  ធ្វើ ពីមុន មក ជាថ្នូរ  
ទទលួ បាន ហរិញ្ញប្រប ទាន ព ី ធនាគរ  
ឬ គ្រឹះ សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ ។

ថ្ល្រង នៅ  ព្រល ដាក ់ ឲ្រយ ដណំើរការ  
វ្រទិកា ន្រះ លោក Eddie Lee 
សហសា្ថាប  និក  និង អគ្គ នាយក   
ក្រុមហ៊ុន  រ៉្រឃ្រភី ថល  បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា ពួកគ្រ បាន បង្កើត  កម្មវិធី   
ន្រះ ដោយ មើល ឃើញ ឱកាស  
ចន្លាះ ប្រហោង ន្រ ការ ទទលួ បាន  
ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៅកម្ពុជា ។  

  លោក  បាន កត់ សមា្គាល់ ថា 
កង្វះ  បរិយាប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ដោយ- 
សារត្រ កង្វះ អ្នក ផ្ដល ់ហរិញ្ញប្រប-
ទាន SMEs  និង  SMEs  ខា្នាត- 
តូច ជា ច្រើន  ដ្រល  មិន មាន លទ្ធ-
ភាព ក្នុង ការ ទទួល បាន ការ- 
គំទ្រ  ដ្រល  បាន ផ្ដល់ ដោយ 
ធនាគរឬ គ្រឹះសា្ថាន  ហរិញ្ញ វត្ថ ុ។   
    លោក បញ្ជាក់៖ « ជាមួយការ- 
ប្រឈម របស ់ អ្នក ខ្ច ីរបូវន្ត នៅ ព្រល  
ទទួល ហិរញ្ញ ប្របទាន  គឺ ត្រូវការ 
រយៈ ព្រល ជា ច្រើន ម៉ាង  ឬ រហតូ  
ដល់ រយៈ ព្រល ១ថ្ង្រ  ក្នុង ការ- 
ធ្វើដំណើរ ពី តំបន់ ជនបទ  ទៅ 
ទីក្រុង   គ្រន់ត្រ ចំណយ  ព្រល  
២ទៅ ៣សបា្ដាហ៍  រង់ចំា ការ ដាក់- 
ពាក្រយ សុំ កម្ចី ត្រូវ អនុម័ត »។  

លោក   Eddie Lee បន្ត  
ថា ៖«   ក្រមុ ហុ៊ន រ៉្រ ឃ្រភីថល  ត្រវូ- 
បាន  កើត ច្រញ ពី  ការ មើល ឃើញ  
ការពិបាក នះ ។  រយៈព្រល ជា 
ច្រើន  ឆ្នា ំ ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុើបាន  នា ំ
មខុ  ក្នងុ ការ កា្លាយ ជា  មជ្រឈ មណ្ឌល   
សម្រប់ បច្ច្រកវិទ្រយា នវា នុវត្តន៍- 
បច្ច្រក វិទ្រយា ហិរញ្ញ វត្ថុ (Fin-
Tech) ។  យើង  នឹង រួម ចំណ្រក  
ក្នុង ការ នាំយក  FinTech ទៅ 
ក្នុង អាសា៊ាន ដ្រល ចាប់ ផ្ដើម 
ជាមួយ ប្រទ្រស កម្ពុជា  »។  

នៅ ប្រទ្រស កម្ពជុា  សហគ្រស  
ធុនតូច បំផុត  តូច  និង មធ្រយម  
(MSMEs)   មាន ចំនួន ៩៩ 
ភាគរយ ន្រ ពាណិជ្ជ កម្ម សរុប 
ដោយ ពាណិជ្ជ កម្ម ភាគច្រើន គឺ 

សហគ្រស តូចៗ   ដោយ មា ន 
បុគ្គលិក តិច ជាង ១០ នាក់ ។ 
ន្រះ  បើ យោង តាម គណៈ កម្មការ- 
ស្រដ្ឋ កិច្ច និង  សង្គម របស់ អង្គ- 
ការ សហ ប្រជាជាត ិ ទទលួ បន្ទកុ    
តំបន់ អាសុី  និង បា៉ាសុីហ្វិ ក។  

របាយ ការណ៍ របស់ គណៈ- 
កម្មការ ន្រះ ក៏  បាន ឲ្រយ ដឹង ដ្ររ ថា 
ខណៈ ដ្រល កម្ចី P2P ឬ  ហិរញ្ញ-
ប្របទាន ជំនួស ផ្រស្រង ទៀត  មិន- 
ម្រន  ជា  គំនិត ថ្មី ទាំង ស្រុង នះ 
នៅ តបំន ់អាសុ ីអាគ្ន្រយ ៍ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា នៅ ត្រ មាន ឱកាស   ក្នងុការ- 
បំព្រញ ស្រវា ប្រប នះ ដោយ 
មាន MSME ៦៦ ភាគរយ 
ប្រឈម នងឹ បញ្ហា ក្នងុ ការ ទទលួ 
បាន ទុន បង្វិល៕ LA

រ៉ៃឃៃភីថលនិងGoldbellវិនិយោគរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់កម្ចីខ្នាតតូចតាមទូរស័ព្ទដៃ

Worldbridgeចាប់ផ្តើមសង់សួនបណ្តុំសហគៃសធុនតូចនិងមធៃយម

លោក ចម បេសិទ្ធ (អាវស) ពិនិតេយមើល ប្លង់ សាងសង់ គមេង សួន បណ្តុ ំសហគេស 
ធ៊នតូច និង មធេយម របស់ Worldbridge Industrail Development Co.,។ សហ ការើ
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ADB អនុម័តកម្ចី
$៧០លាន...

តពី ទំព័រ ១...សៃចក្ដី បៃ-
កាស ពត័ម៌ាន ឱៃយ ដងឹថា គមៃង  
លើក កម្ពស់ សមត្ថ ភាព បៃកួត- 
បៃជៃង ចង្វាក ់តម្លៃ កសកិម្ម នងិ 
សុវត្ថិ ភាពមាន គោល បំណង 
ផ្ដល់  អត្ថ បៃយោជន៍ បៃហៃល 
២៣០ សហករណ ៍កសកិម្ម នងិ 
កសិ -ពាណិជ្ជកម្ម ៥០ នៅ ខៃត្ត 
កពំងច់ាម កពំងធ់ ំឧត្តរមានជយ័ 
ពៃះវិហារ សៀមរាប  តៃបូងឃ្មុំ។

លោកសៃី Takeshi Ueda 
សៃដ្ឋ វិទូ ធនធាន ធម្មជាតិ និង 
កសិ កម្ម នៅ ADB បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា កសកិម្ម អាច រមួ ចណំៃកដល ់
កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជា និង 
ការ ធ្វើ ពពិធិ កម្ម  បើ  សហគៃស 
ធនុ តចូ នងិ មធៃយម ក្នងុ សៃកុ អាច  
បង្កើន សមត្ថភាព  ក្នុង ការ កៃច្នៃ 
ផលិតផល កសិកម្ម តម្លៃ ខ្ពស់ 
និង មាន   ទីផៃសារ ធំ ទូលាយ ។

លោកសៃីថ្លៃង ថា ៖ «ការ វិនិ-
យោគ ឯកជន លើ កសិកម្ម រួម  
នងឹ លទ្ធភាព កាន ់ តៃបៃ សើរ     ក្នងុ 
ការ ទទួល បាន ឥណទាន និង 
ផលិត ផល  មិន ទាន់ កៃច្នៃ មាន 
គុណភាព ខ្ពស ់នឹង ជួយ ឱៃយកស-ិ 
ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា បញ្ចៃញ នូវ 
សកា្ដានុ ពល កំណើន របស់ ខ្លួន 
បង្កើត ការងរ នងិ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ 
ឡើង ជីវភាព រស់  នៅ របស់ បៃ- 
ជា ជន នៅ តាម ជន បទ » ។

គមៃង នៃះ នងឹ ជយួ សមៃលួ 
ដល ់លទ្ធភាព នៅក្នងុការ ទទលួ 
បាន  ឥណទាន សមៃប ់កសកិម្ម 
និង កសិ -ពាណិជ្ជកម្ម។

គមៃង នៃះ ក៏ នឹង គាំទៃ ដល់ 
គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ដើមៃបី ពងៃឹង សុវត្ថិ- 
ភាព និង គុណភាព សៃបៀង អា-
ហារ  ក្នុង ចង្វាក់ តម្លៃ សមៃប់ 
ដឡំងូ ម ីស្វាយចន្ទ ីស្វាយ បន្លៃ 
នងិ មាន។់ វា ក ៏នងឹ ជយួ ទៅ ដល ់
សហករណ ៍កសកិម្ម ទទលួ យក  
ការ អនវុត្ត កសកិម្ម ល្អ នងិ ធ្វើ ឱៃយ 
បៃសើរ ឡើង មន្ទីរ ពិសោ  ធន៍ ធ្វើ 
តៃស្ដ សុវត្ថិភាព សៃបៀង អាហារ 
ដើមៃប ីទទលួ បាន ការ ទទលួ ស្គាល ់ 
ជា អន្តរជាតិ។

គមៃង នៃះ នឹង គាំទៃ ដល់ 
ការ  សៃវជៃវ និង ការ អភិវឌៃឍ 
ពជូ ដណំា ំកសកិម្ម នងិ ពជូ មាន ់
ទា តាម រយៈ ការ ជួយ សហករ-
ណ៍ កសិកម្ម ឱៃយ ទទួល បាន ទិន្ន- 
ផល  ខ្ពស ់ភាព ធន ់នងឹ គៃះរាងំ- 
ស្ងតួ គៃប់ ពូជ ដំណំា ដៃល ធន់- 
នងឹ ជងំ ឺនងិ សមា្ភារ ដា ំដុះ ផៃសៃង ៗ   
ទៀត ។ លើស ពី នៃះ គមៃង 
 ក៏  នឹង ជួយ កៃលម្អ ផ្លូវ ជន បទ  
បៃវៃង ១១០ គីឡូម៉ៃតៃ និង 
ជួយ  ត ភា្ជាប់រវាង  បៃជា កសិករ  
ជា មួយ នឹង  ទីផៃសារ  ក្នុង តំបន់ 
របស់ គមៃង  ផង ដៃរ៕ LA

ទីក្រុង វីយ៉្រនៈ  កៃុម បៃទៃស ផលិត 
បៃង ឥន្ធនៈ នៃ សមាគម នាំ ចៃញ បៃង  
OPEC នងិ សម័្ពន្ធ មតិ្ត របស ់ខ្លនួ នងឹ ជបួ- 
បៃជុំ តាម អន ឡាញ  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទនៃះ និង 
ថ្ងៃ  អង្គារ ដើមៃបី បញ្ចប់ នូវ ផៃនការ ពងៃីក 
ការ កាត ់បន្ថយ ផលតិ កម្ម ដៃល បាន គៃង    
ពៃល  ការ រីក រាល ដាល វីរុស កូរូ៉ណា  បន្ត  វាយ-  
លុក  តមៃូវការ ទីផៃសារ បៃង ក្នុង ពិភព លោក។ 

 កិច្ច បៃជុំ កើត មាន ឡើង ចំពៃល ដៃល 
ឧសៃសាហកម្ម  បៃង ឥន្ធនៈ សងៃឃឹម បើក 
ទពំរ័ ថ្ម ីក្នងុឆ្នា ំ បៃកប ដោយ គៃះអាសន្ន 
ដៃល  មើល ឃើញ កៃុម បៃទៃស ផលិត 
បៃង បង្ខ ំចិត្ត   សមៃបខ្លនួ ចំពោះ ការ កាត់ - 
បន្ថយ ដ៏សមៃបើម នៃះ ជា ការ ឆ្លើយ តប 
ចពំោះ ការ ធា្លាកច់ុះ នៃ តមៃវូ ការ បណា្តាល 
មក ពី ការ រីក រាល ដាល វីរុស។ 

រដ្ឋ ជា សមាជិក  ចង់ គៃច ព ីការ ជានដ់ាន  
ឡើង វញិ នៃ ការ ធា្លាកច់ុះ តម្លៃ  ដៃល ពកួគៃ 
បាន ជួប បៃទះ  ក្នុង ខៃ មៃសកន្លងមក ។ 

យោង តាម កិច្ច ពៃម ពៃៀង ដៃល បាន 
ឯកភាព គា្នា ក្នុង ខៃ នោះ  ការ កាត់ បន្ថយ 
បច្ចុបៃបន្ន  មាន ចំនួន ៧,៧ លាន បារ៉ៃល  

ក្នងុ ១ ថ្ងៃ ដៃល មាន នយ័ ថា  នងឹ តៃវូបាន 
បន្ថយ ដល់ ៥,៨ លាន បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ 
ចាប់ពី ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១។ 

បៃទៃស ផលិត បៃង សំខាន់ៗ ក្នុង 
កៃុម នៃះ បាន ពៃលយ ក្នុង សបា្តាហ៍ ថ្មីៗ 
នៃះ ថា  ការ កាត ់បន្ថយ បៃប នៃះ បៃហៃល 
ជា កើត មាន   ទោះ បី ជា មាន ដំណឹង 
វិជ្ជមាន ស្តីពី ការ អភិវឌៃឍ នៃ វា៉ាក់សំង  
បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណា ដោយ  កៃុមហ៊ុន 
ផលិត ឱសថ ជា ចៃើន ក្តី។ 

 កៃុមហ៊ុន ផលិត វា៉ាក់សំង ដូច ជា 
AstraZeneca, Pfizer/BioNTech 
និង  Moderna  ដៃល ទាំងអស់ គា្នា បាន 
បង្ហាញ ពី  លទ្ធផល សកលៃបង គួរ ជាទី - 
ពៃញ ចិត្ត ពី វា៉ាក់សំង  របស់ ពួកគៃ ក្នុង 
សបា្តាហ៍ ថ្ម ីៗ នៃះ  ដៃល ផ្តល់ នូវ ឱកាស រស់ - 
ឡើង  វិញ សមៃប់ តមៃវូការ បៃង ឥន្ធនៈ។ 

ទោះបីយ៉ាង ណា  ខណៈ ពៃល ដៃល 
បៃសទិ្ធភាព  នៃ វា៉ាកស់ងំ នងឹ បៃើ   រយៈពៃល  
យូរ អង្វៃង  OPEC និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ 
ខ្លួន  នឹង ផ្តាត លើ ការ គាំទៃ តម្លៃ នៅ ក្នុង 
តៃមីាស ទ ី១ នងិ បៃហៃល ជា តៃមីាស ទ ី 

២  ឆ្នាំ២០២១។
ខណៈពៃល ដៃល  ការ ពងៃកី ការ កាត់ - 

បន្ថយ  ជា សៃណារីយោដៃល ទំនង ជា  
កើត  ឡើង បផំតុ ក ៏មាន លទ្ធភាព នៃ ការ- 
មនិ ចុះ សមៃងុ គា្នា កើត ឡើង ក្នងុ ចណំោម 
បៃទៃស ទំាង ២៣  ដៃល ពាក់ព័ន្ធ ក្នងុ ផលិត  - 
កម្ម បៃង ឥន្ធនៈ។ 

ការចង ចាំ អំពី មហន្តរាយ នៃ ការ បៃជុំ 
មយួ នៅ ខៃ មនីា ឆ្នានំៃះ គ ឺនៅតៃ ថ្មីៗ នៅឡើយ 
នៅ ពៃល ដៃល បៃទៃស អារា៉ាប៊ីសអូ៊ឌីត 
នងិ សម្ពន័្ធ មតិ្ត សខំាន ់របស ់រសុៃសុ ីមនិ បាន 
ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ហើយ បាន 
ចំណាយ ពៃល ១ ខៃ ទៀត ក្នុង ការ ធ្វើ 
សង្គៃម តម្លៃ ក្លៃង កា្លាយ ។

នៅ ពាក់ កណា្តាល ខៃ វិច្ឆិកា បៃទៃស 
អារា៉ាបរ់មួ បាន បង្ហាញ ការស្ទាក ់ស្ទើរ ចពំោះ  
ក្តី សងៃឃឹម នៃ ការ អនុវត្តការ កាត់ ផ្តាច់ ឱៃយ 
បាន ពៃញ លៃញ នៅ ចុង ឆ្នាំនៃះ ។

បនា្ទាប់ មក  ក៏មាន បៃធាន បទ រសើប 
ថាតើ សមាជិក ទំាងអស់ បច្ចបុៃបន្ន បៃកាន់ - 
ខា្ជាប់ នឹង កូតា ផលិតកម្ម ដៃល បាន 
បៃគល់ ទៅ ឱៃយពួក គៃ ហើយ ឬនៅ ?

អ្នក ដៃល មាន ទិន្នផល ខ្ពស់ លើស គៃ 
ក្នងុ ចណំោម បៃទៃសអុរីា៉ាក ់នងិ នហីៃសៃរយី៉ា  
តៃងតៃ មក រក ការ ស្ត ីបនោ្ទាស ពី ពៃះ អង្គ - 
មា្ចាស់ Abdelaziz bin Salman       
ដៃលជារដ្ឋមនៃ្តីថាមពលរបស់អារា៉ាប៊ី - 
សអ៊ូឌីត និង ជា បៃធាន  នៅ OPEC ។

ការផ្តាត សំខាន់ របស់ កៃុម ផលិត 
បៃង   គឺ ទៅ លើ តម្លៃ បៃង ឆៅ ដៃល បាន 
វលិ តៃឡប ់មករក កមៃតិ មនុ នៃ ការ រាតតៃបាត  
របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ចនោ្លាះ ព៤ី៥ ទៅ ៥០  ដលុា្លារ  
ក្នុង ១ បារ៉ៃល សមៃប់ ទាំង ស្តង់ដា 
អាមៃរកិ (WTI)  នងិ មា៉ាក  Brent ដៃល 
បៃើបៃស់ នៅ ទីផៃសារ  អឺរ៉ុប ។ 

ប៉ុន្តៃ សមាជិក ក៏តៃូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
លើ តួលៃខ ផលិត កម្ម នៅ ខាង កៃ ប្លុក 
ក៏ដូច ជា ចំនួន បៃង ដៃល កំពុង តៃូវ បាន 
រកៃសាទុក ក្នុង ពៃល តៃ មួយ ផងដៃរ ។

អាមៃរកិ ដៃល មនិមៃន ជា សមាជកិ  របស ់
OPEC   និង ផលិត  បៃង ធំ បំផុត របស់  ពិភព-  
លោក   បាន ធា្លាក់ ពី កមៃិត ខ្ពស់ ជា  បៃវត្តិ - 
សសៃ្ត នៅ  ដើមឆ្នា ំដល ់១១ លានបារ៉ៃល  
ក្នុង ១ ថ្ងៃ នៅពៃល នៃះ៕ AFP/RR

ម៉្រ គុណមករា

ភ្នំព្រញៈ កៃុមហ៊ុន ភ្នំពៃញ 
អៃសអុហីៃសិត ភអីលិសុ(ីPPSP) 
បាន បដិសៃធ នូវ រាល់ ការ ចោទ- 
បៃកាន ់របស ់កៃមុហ៊នុ Asiatic 
Group (Holdings) Limited 
(AGH) តាម រយៈ កៃុម ហ៊ុន 
បតុៃ សម្ពន័្ធ របស ់ខ្លនួ គ ឺកៃមុហ៊នុ 
Colben System Pte Ltd 
(Colben)  និង កៃុម ហ៊ុន  ខូ-
បៃនអៃនើជី (ខៃមបូឌា) ភីភី 
អៃសអុីហៃសិត លីមីតធីត (CE-
ZH) ទាក់ ទង នឹង ជម្លាះ ជុំវិញ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង រួម គា្នា រវាង កៃុម - 
ហ៊នុខបូៃន នងិ កៃមុ ហ៊នុ ភ្នពំៃញ 
អៃសអុីហៃសិត ភីអិលសុី លើ 
គមៃង រោងចកៃ ផលតិ អគ្គសិន ី 
នៅ ក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស 
ភ្នំពៃញ (ភីភីអៃស អុីហៃសិត)។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៩  ខៃ វចិ្ឆកិានៃះ  
កៃុម ហ៊ុន Colben System 
Pte Ltd ដៃល គៃប់គៃង ទាំង- 
សៃុង  ដោយ កៃុមហ៊ុន Asiatic 
Group នងិ កៃមុ ហ៊នុ  Colben 
Energy Holdings (PP-
SEZ) Ltd (CEZH) ដៃល 
គៃប ់ គៃង ភាគ ហ៊នុ ៩៥ ភាគរយ  
បាន ចាប់ ផ្ដើម នីតិ វិធី មជៃឈត្ត កម្ម 
ដៃល តៃូវបាន បញ្ជូន ទៅ មជៃឈ-  
មណ្ឌល មជៃឈត្ត កម្ម អន្តរ ជាត ិនៅ 
បៃទៃស សិង្ហ បុរី។

នៅ ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាសព័ត៌ - 
មាន របស ់កៃមុហ៊នុ  លោក  Tan 
Boon Kheng នាយក គៃប់- 
គៃង កៃមុហ៊នុ Asiatic Group  

ដៃល ចុះ បញ្ជ ីនៅ  Catalist  របស ់ 
កៃុម ហ៊ុន   Singapore Ex-
change Ltd បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ការ រំលោភ  កិច្ច ពៃម ពៃៀង   JV 
បាន បណា្តាល ឱៃយមាន ការ ផ្លាសប់្តរូ    
យ៉ាង ចៃើន នៅ ក្នងុ គរំ ូបៃតបិត្ត ិ ការ 
និង អាជីវ កម្ម របស់ រោងចកៃ 
ផលិត  ថាមពល មួយ នៃះ  ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់អត្ថ បៃ យោជន ៍
របស់ គមៃង នៃះ។ 

លោក  Tan បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
បណ្ដងឹ នៃះ តណំាង  ឱៃយការ ខាត- 
បង ់របស ់ភាគ ទនុកិ  នៃ   កៃមុហ៊នុ  
Colben  និង កៃុម ហ៊ុន  CEZH 
នៅ ក្នងុ កៃមុហ៊នុ  Colben En-
ergy (Cambodia) PP-
SEZ Ltd ដៃល កៃមុហ៊នុ JV  រមួ 
ជាមួយ  កៃុមហ៊ុន  PPSP បាន 
បង្កើត ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៦  
ជា លទ្ធផល នៃ ការ ខាតបង ់ដៃល  
រំពឹង ទុក  នៃ បៃក់ ចំណូល របស់  
កៃុម ហ៊ុន   JV  ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប កៃុមហ៊ុន 
ភ្នពំៃញ អៃសអុហីៃសតិ ភអីលិសុ ី
បាន ឱៃយដឹង នៅ ក្នុង ឯកសរ ជូន 
ដណំងឹ ផ្ញើ ទៅ កាន ់ផៃសារ មលូបតៃ 
កម្ពជុា កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ កន្លង មក  
នៃះ ថា កៃមុហ៊នុ ផលតិ អគ្គសិន ី
ដៃល មាន ឈ្មោះ ថា ខូបៃន អៃ - 
នើជី (ខៃមបូឌា) ភីភីអៃសអុី- 
ហៃសតិ លមីតីធតី (CEZ) ទទលួ  
បាន សទិ្ធ ិផ្តាច ់មខុ  ក្នងុ ការ ចៃកចាយ 
និង ផលិត អគ្គិសនី។ 

កៃមុ ហ៊នុ ភ្នពំៃញ អៃសអុហីៃសិត 
ភអីលិសុ ីកាន ់កាប ់២៣ ភាគ រយ   
នៃ CEZ រីឯ AGH កាន់ កាប់ 

៧៧ភាគ រយ នៃ CEZ តាម  រយៈ 
Colben និង CEZH។

យោង តាម ឯកសរ នោះ ថា 
ដបំងូ AGH (តាម រយៈ Colben 
នងិ CEZH) បាន ចោទ បៃកាន ់
ថា PPSP បាន ញុះញង់ និង 
ជរំញុ ឱៃយ អាជា្ញាធរ អគ្គសិន ីកម្ពជុា 
(EAC)   ចៃញ សៃចក្តី សមៃច 
ចុះ  ថ្ងៃ ទ៣ី០ខៃមថិនុា ឆ្នា ំ២០ ២០ 
ដៃល តមៃូវ ឱៃយ CEZ កៃបៃ 
អតៃ ពន្ធ អគ្គសិន ីសមៃប ់ តបំន ់
សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស ភ្នពំៃញ ក ៏ដចូ 
ជា ការ ផ្តល់  ឱៃយ អតិថិ ជន PP-
SEZ នូវ ជមៃើស មួយ រវាង ការ- 
ទិញ អគ្គិសនី ជាមួយ  ថាម ពល 
បមៃុង និង ការ ទិញ ដោយ គា្មោន 
ថាមពល បមៃុង។

AGH បានអះអាង ថា ខ្លនួនងឹ 
ទទួល រង នូវ ការ ខាតបង់ ដៃល 

បណា្តាល មក ពី សៃចក្ត ីសមៃច 
របស់ អគ្គសិនី កម្ពជុា ដៃល ទាក់-   
ទង ជាមួយ នឹង PPSP។

ឯកសរ ផ្ញើទៅ កាន ់ផៃសារមលូ- 
បតៃ កម្ពជុា  បាន ឱៃយ ដងឹ បន្ត ថា ៖ 
«PPSP បដសិៃធ រាល ់ការ ចោទ-  
បៃកាន់ របស់ AGH ហើយ  នឹង 
ចាត់ រាល់ វិធានការ ចំា បាច់ ទំាង-  
អស់ ដើមៃបី ការពារ យ៉ាង ខា្លាំងកា្លា 
បៃឆំង នឹង ការ អះអាង ដោយ 
គា្មោន មូលដា្ឋាន ទាំង នៃះ»។

 អាជា្ញាធរ អគ្គិសនី កម្ពុជា  គឺ 
ជា ស្ថាប័ន និយត កម្ម ឯករាជៃយ 
មយួ ដៃល បាន ដកឹនា ំការ កៃបៃ 
ពន្ធ អគ្គសិន ីជា ចៃើន លើក កន្លង 
មក ដោយ អនុលោម តាម បៃកាស  
លៃខ ៤០ ចុះថ្ងៃទ ី១៤ ខៃមករា 
ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ចៃញ ដោយ 
កៃសួង រ៉ៃ និង ថាមពល ដៃល 

តមៃវូឱៃយ អនវុត្ត នវូ ផៃនការ កាត-់ 
បន្ថយ ថ្លៃ  ព ីការ លក ់អគ្គសិន ីដល់  
អ្នក បៃើ បៃស ់នងិ រៀបច ំផៃនការ 
ឬ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ ការ ទូទាត់ 
បៃក់ សំណង អគ្គិសនី សមៃប់ 
ឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ ២០ ២១  ។ 
PPSP មិន មាន ការ គៃប់ គៃង 
លើ សៃចក្ដ ីសមៃច របស ់អាជា្ញាធរ  
អគ្គិសនី កម្ពុជា ទៃ។

ឯកសរ ជនូ ដណំងឹ របស ់PPSP 
បន្តថា៖ «បច្ចបុៃបន្ន PPSP កពំងុ 
ពចិារណា លើ ជមៃើស របស ់ខ្លនួ 
ហើយ នឹង ជមៃប ជូន ព័ត៌មាន 
បន្ថៃម ទៀត ដល ់មា្ចាស ់ភាគ ហ៊នុ 
អពំ ីជហំាន បនា្ទាបក់្នងុ រយៈ ពៃល 
ប៉ុនា្មោន សបា្តាហ៍ ខាង មុខ  ដៃល 
នៃះ គឺ ជា កាតព្វកិច្ច នៃ ការ រកៃសា 
ការ សមា្ងាត ់ ទាក ់ទង នងឹ ដណំើរការ 
មជៃឈត្តការ»៕ LA

OPECនឹងជួបប្រជំុកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រងដើម្របីលើកកម្ពស់តម្ល្រ

PPSPច្រនចោលការចោទប្រកាន់របស់AGH

ទិដ្ឋភាព នៅ ពីមុខ តំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស ភ្នពំ្រញ PPSP។ រូបថត ហុង មិនា
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ការរៀនសូត្
ដ្លគ្មានការរំខាន



វិទ្យាស្ថាន CamEd Business 
School ដ្លមាន មូលដ្ឋាន នៅ 
ភ្នំព្ញ បាន ក្លាយជា វិទ្យាស្ថាន ដ្ល 
ឈានមុខ គ្ ដ៏ រឹងមាំ នៅក្នុង ឧស្សា-
ហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ករកសង ក្រ្តិ៍-
ឈ្មោះ ល្បីល្បាញ ន្ះ ដោយសរ 
និស្សិត បញ្ចប់ ករសិក្សា ជំនាញ បាន 
បន្ត ជម្នះ ឧបសគ្គ នានា នងិ រមួចណំក្ 
ដល់ កររីកលូតលាស់ ក្នុង  វិស័យ 
សជីវកម្ម  និង ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ 

 សស្ត្ចារ្យ ប្កបដោយ គុណ-
ភាព និង មាន ជំនាញ កម្មវិធីសិក្សា 
មានករ ទទួលស្គាល ់ជាស កល ភាព-
ជា ដ្គូ ជាមួយ ស្ថាប័ន ត្ួតពិនិត្យ 
អន្តរជាតិ និង ករ បំពាក់បំប៉ន ដល់ 
នសិស្តិ នវូ ជនំាញ ទន ់បន្ថម្ បានធ្វើឱយ្ 
ស្ថាប័ន ដ្លមាន អាយុកល ២០ឆ្នាំ 
ក្លាយជា មជ្ឈមណ្ឌល បណ្តុះ បណ្តាល 
ជនំាញ គណនយ្យ្ នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុដបំងូ 
គ្ នៅ កម្ពុជា ។ និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ 
ករសិក្សា ផ្ន្ក ហិរញ្ញវត្ថុ គណន្យ្យ 
និង  សវនកម្ម នៅ វិទ្យាស្ថាន CamEd 
មានករ ទទួលស្គាល់ ពី និយោជក យ៉ាង 
ទូលំទូលាយ សម្ប់ ជំនាញ និស្សិត ដ៏ 
មុត ស្ួច ដ្ល ពួកគ្ មាន រៀងៗ ខ្លួន។ 

 នាយិក រង ន្ វិទ្យាស្ថាន CamEd 
លោកស្ី សំ សុគនា្ធា រី បាន ប្ប់ 
ភ្នពំ្ញ ប៉សុ្តិ៍ ថា “ ខ្ញុំ អាច នយិយ បាន 
ថា ចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ឆ្នាំ 

២០២០ អត្ មានករ ងារ របស់ 
និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ ករសិក្សា របស់ 
យើង មាន ៩៨ ភាគរយ ។  ចណំចុខ្លាងំ 
របស ់សលា គមឺាន ករទទលួស្គាល ់ព ី
និយោជក កូនសិស្ស របស់ យើង មាន 
សមត្ថភាព ច្ះ សមប្ ខ្លនួ នៅ កន្លង្-
ធ្វើករ មិន ពិបាក ក្នុងករ បណ្តុះ-
បណ្តាល ជំនាញ បច្ច្កទ្ស ព្ះ 
ពួកគ្ មានចំណ្ះដឹង ជ្ជ្ះ ន្ 
ស្តង់ដ គណន្យ្យ ស្ប់ ” ។ 

 ទីផ្សារ មូលធន ធនាគារ គ្ឹះស្ថាន 
មកី្ហូរិញ្ញវត្ថ ុនងិ សហគស្ ធនុ តចូ 
និង មធ្យម នឹង បន្ត ពង្ីក បន្ថ្មទៀត 
នៅព្លដ្ល ក្ុមហ៊ុន ឬ អាជីវកម្ម 
កន់ត្ច្ើន បាន បើក ដំណើរករ 
អាជវីកម្ម ។  ហើយ អ្នកជនំាញ ត្វូករ 
ជា ចាបំាច ់ដើមប្ ីរៀបច ំបក្ខ់ ្រៀបច-ំ

ពន្ធដ រៀបចំ របាយករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង គណន្យ្យ  និងសវនកម្ម ។ អស់ 
រយៈព្ល ជិត ២ទសវត្ស រ៍មកហើយ 
វទិយ្ាស្ថាន CamEd បាន បង្កើត គណ-
ន្យ្យក រ ឆ្នើមៗ និង ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ផ្ស្ងទៀត ។ 

 លោកស្សីគុនា្ធា រ ីបាន ថ្លង្ថា ដោយមាន 
កិច្ចសហករ ជាមួយ ដ្គូ ក្ុមហ៊ុន 
នានា ដ៏ គួរឱ្យ ទាក់ទាញ រួមជាមួយ 
ករផ្តល ់បក្ខ់ ្ខ្ពស ់នងិ បរយិកស 
ករងារ ល្អ ក្ុមហ៊ុន ទាំងនោះ បាន 
បន្ត ទទួលយក និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ 
ករសិក្សា ថ្មីៗ នៅ វិទ្យាស្ថាន CamEd ។ 
“ ចំនួន សិស្ស បញ្ចប់ ថា្នាក់ ទី១២ ដ្ល 
បានដក់ ពាក្យសុំ បន្ត ករសិក្សា 
បរិញ្ញាបត្ នៅ CamEd មានករ- 
កើនឡើង ពី១ ឆ្នាំទៅ ១ឆ្នាំ ពីព្ះ 

សលា ន្ះ ផ្តល់នូវ កម្មវិធីសិក្សា ដ៏ 
គរួឱយ្ ទាកទ់ាញ ។ “CamEd ផ្តលជ់នូ 
កម្មវិធីសិក្សា ស្តង់ដអន្តរជាតិ ដោយ 
និស្សិត បញ្ចប់ ករសិក្សា រយៈព្ល ៤ 
ឆ្នាំ ទទួលបានសញ្ញាបត្ ២ ក្នុងព្ល 
ត្១ គឺ បរិញ្ញាបត្ គណន្យ្យ និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង សញ្ញាបត្ ជំនាញអ្នក-  
បច្ច្កទ្ស ផ្ន្ក គណ ន្ យ្យ ដ្ល-
មាន ករទទួលស្គាល់ ដោយ កម្មវិធី 
សមាគម គណន្យ្យករ ជំនាញ  នៅ 
ប្ទ្ស អង់គ្ល្ស ដ្លហៅ កត់ ថា 
(ACCA)” ។ 

 លោកស្ី សុគនា្ធា រី ថ្ល្ងថា គ្ូ-
បង្ៀន នៅ វទិយ្ាស្ថាន CamEd ភាគ-
ច្ើន ជា ជនជាតិ បរទ្ស ដ្លមាន 
សមត្ថភាព ពិស្ស ហើយ ឆ្លងកត់ 
ករជ្ើសរសី យ៉ាង ហ្មតច់ត ់មនុពល្ 
គ្ូ ទាំងនោះ ត្ូវបាន ជ្ើសរីស 
ឱ្យចូល បង្ៀន ។ “ ទាំង គ្ូខ្ម្រ  និង 
គ្ូ បរទ្ស ទោះបី មាន សញ្ញាបត្ 
បណ្ឌិត ក៏ត្ូវ ករធ្វើ ត្ស្ត មុន ចូល 
បម្ើ ករងារ នៅទីន្ះ ដ្រ ព្ះ 
ព្លខ្លះ គាត់ មាន សមត្ថភាព ហើយ 
ប៉នុ្ត ្ខ្វះ បច្ចក្ទស្ ក្នងុករ បង្ៀន ។ 
“ មួយវិញទៀត បើ ស ស្្ត ចា រ្យ មាន 
ជំនាញ គណន្យ្យ យើង មិន អាចឱ្យ 
គាត់ ទៅ បង្ៀន ហិរញ្ញវត្ថុ បានទ្ ” ។ 

 លោកស្ ីបានឱយ្ដងឹថា លើសពនី្ះ  
ទៀត វិទ្យាស្ថាន CamEd ក៏ ជា 

សមាជិក ន្ បណ្តាញ សកលវិទ្យា-
ល័យ អាស៊ាន ដ្ល អនុញ្ញាតឱ្យ 
និស្សិត ដ្ល បញ្ចប់ ករសិក្សា នូវ 
ឱកស គ្ប់គ្ន់ ក្នុងករ បន្ត ករ-
សិក្សា របស់ ពួកគ្ នៅក្នុង សកល-
វិទ្យាល័យ ក្នុង តំបន់ ។ និស្សិត ដ្ល 
សិក្សា នៅ CamEd មិន ត្ឹម ទទួល-
បាន សញ្ញាបត្ ប៉ុណ្ណោះ ទ្ ពួកគ្ 
ថ្មទាំង មាន ឱកស ទទួលបាន វគ្គ 
បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញ ទន់ បន្ថ្ម-
ទៀត និង ឱកស ករងារ ត្ៀមចាំ 
សម្ប់ ពួកគ្ នៅព្ល បញ្ចប់ 
ករសិក្សា ។ 

“សកម្ម ភាពជា ក្មុ រមួមាន ករបោះ- 
ជំរុំ កម្មវិធី សប្បុរសធម៌ និង វប្បធម៌ ។ 
យើង ក៏ រៀបចំ ដំណើរ កម្សាន្ត ប្ចាំឆ្នាំ 
និង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច សិក្សា ទាំង 
នៅក្នងុ បទ្ស្ កម្ពជុា  នងិ នៅ បរទស្ 
ដើម្បី លើកទឹកចិត្ត សិស្ស ឱ្យ បង្កើត 
មិត្តភាព សម្ច គោលដៅ ផ្ទាល់ខ្លួន 
របស់ ពួកគ្ និង បង្កើន បទពិសោធ 
និង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ ” ។ 

 នាយិក រង សំ សុគនា្ធា រី បាន 
មានប្សសន៍ថា លើសពីន្ះទៅ - 
ទៀត វទិយ្ាស្ថាន CamEd បាន បង្កើត 
នាយកដ្ឋាន ផ្ន្ក ប្ឹក្សា យោបល់ 
អាជីព ដើម្បី ជួយ និស្សិត ឆ្នាំ ទី៣ 
ស្វ្ងរក ករងារ ធ្វើឱ្យ សុំ នឹង ករងារ 
បនា្ទាប់ពី បញ្ចប់ ករសិក្សា ៕ 

 សុទិដ្ឋិនិយម កំពុង វិលត្ឡប់ មក 
កន់ វិស័យ អប់រំ វិញ បនា្ទាប់ពី ជំងឺ រាត- 
តប្ាត បានធ្វើ ឱយ្ ប៉ះពាល ់ដល ់សដ្្ឋកចិ្ច 
និង វិស័យ ជាច្ើន ប៉ុន្ត្ ព្លន្ះ 
សិស្សានុសិស្ស  និង លោកគ្ូ -អ្នកគ្ូ 
បាន វិលត្ឡប់ ទៅកន់ សលារៀន 
វញិ ហើយ ។  អត្ថបទ ពសិស្ ស្តពី ីករ-
សកិស្ាអបរ់ ំ របស ់កសត្ ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ 
ដ្ល ច្ញផ្សាយ នៅ ចុង ឆ្នាំន្ះ គឺ 
រៀបរាប់ អំពី  របៀប ដ្ល សលារៀន 
ឯកជន កពំងុ វលិតឡ្ប ់ទៅរក សភាព 
ធម្មតា សជាថ្មី ក្នុងអំឡុងព្ល វិបត្តិ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ន្ះ ។  

 មាន វសិយ័ សខំន់ៗ  ជាច្ើន ដចូជា 
វិស័យ ទ្សចរណ៍ ករលក់ រាយ និង 
កន្លង្ កមស្ាន្ត រហតូដល ់វសិយ័ ផលតិ-
កម្ម  និង ក្ុមហ៊ុន អាកសចរណ៍ គឺ 
សុទ្ធត្  បាន រង ផលប៉ះពាល់ បនា្ទាប់ពី 
ករផ្ទុះ ឡើង ន្ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ប៉ុន្ត្ 
គ្ឹះស្ថាន អប់រំ នៅ កម្ពុជា ខិតខំ ដោះ-
ស្យ បញ្ហា វិបត្តិ ន្ ករសិក្សា ដ្ល 
បង្កឡើង ដោយ ជំងឺ រាតត្បាត  ហើយ 
នៅពល្ន្ះ  បានផ្តល ់ករសកិស្ា អបរ់ ំ
ដល ់សសិស្ានសុសិស្ របស ់ពកួគ ្ឡើង 
វិញ បាន ។ 

 នៅក្នុង វិស័យ អប់រំ មិន ថា នៅតាម 
សលារៀន សកលវិទ្យាល័យ និង 
គ្ឹះស្ថាន ឧ ត្ត ម សិក្សា ដទ្ទៀត ទ ្គឺ 

សុទ្ធត្ ត្ូវបាន ផ្អាក ជា បណ្តាះ-
អាសន្ន អស់ រយៈព្ល ជាច្ើន ខ្ 
ដើមប្ ីចៀសវាង ករបស្្យ័ ទាក ់ទង 
គា្នា ក្នុងចំណម សិស្សានុសិស្ស ក្នុង 
ហ្តុផល ដើម្បី កត់បន្ថយ ហានិភ័យ 
ន្ ករឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ។ 

 ទាងំ គ្ឹះស្ថាន អបរ់ ំសធារណៈ នងិ 
ឯកជន នៅ ទូទាំងប្ទ្ស ត្ូវបាន 
បិទទា្វារ គិត ចាប់តាំងពី ពាក់ កណ្តាល 
ខ្មីនា មក  ដោយសរ វិធានករ 
ប្យុទ្ធ ប្ឆំងនឹង ករផ្ទុះ ឡើង ន្ ជំងឺ 
ក ូវដី ប៉នុ្ត ្សលា មយួចនំនួ ដល្ បាន 
ប្កន់ខ្ជាប់ នូវ គោលករណ៍ សុវត្ថិ-
ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល បានល្អ បំផុត 
ត្ូវបាន អនុញ្ញាតឱ្យ បើក ដំណើរករ 

ឡើងវិញ ជា ដំណក់កល ៗ  គិត ចាប់ 
ពី ដើម  ខ្កញ្ញា ។ 

 សលា អន្តរជាតិ SCIA និង ស-
លារៀន អូស្ត្លី អន្តរជាតិ ភ្នំព្ញ 
(AISPP) និងសលា អន្តរជាតិ វ្ស 
វី យូ កម្ពុជា សុទ្ធត្ បាន អនុវត្តតាម 
គោលករណ៍ ប្តិបត្តិ ស្តង់ដ សុវត្ថិ-
ភាព របស់ ក្សួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បាន យ៉ាង ល្អ ដើម្បី ធានាថា 
សិស្សានុសិស្ស អាច សិក្សា នៅក្នុង 
សលា ដ្លមាន បរិស្ថាន ល្អ ប្កប-
ដោយ សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ ក្នុង ចំណម 
សលារៀន ២០ ដបំងូ គ ្ដល្ ត្វូបាន 
អនុញ្ញាតឱ្យ បើក សលារៀន ជាថ្មី ។ 

 ក្សួង  និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ដទ្ទៀត 

បាន  ខតិខ ំធ្វើករ ដោយ មនិ ខ្លាច នឿយ- 
ហត់ ដើម្បី រៀបចំ គោលនយោបាយ 
និង បទ ប្បញ្ញត្តិ នានា  ឱ្យ បាន ឆប់-
រហ័ស ដើម្បី ឆ្លើយតប នឹង បញ្ហា 
បឈ្ម ដល្ បង្កឡើង ដោយ រោគរាត-
ត្បាត កូ វីដ ១៩ ។ 

 វិធានករណ្នាំ រួមមាន គមា្លាត 
សង្គម ករ នៅ ឃ្លាតឆ្ងាយ ពីគា្នា រវាង 
សិស្សានុសិស្ស ករតួ្តពិនិត្យ សី-
តុណ្ហាភាព ករ លាងដ្ ឱ្យបាន ញឹក-
ញាប់ តូ្វ ពាក់ មា៉ាស់ ករពារ ឱ្យបាន 
ទៀង ទាត់ និង ករណ្នាំ អំពី របៀប 
សិក្សា តាម អន ឡាញ ដ្ល ត្ូវបាន 
អនុវត្ត ប្កបដោយ ប្សិទ្ធភាព ។ 

 កិច្ចខិតខំ ប្ឹងប្ង ដ្ល ត្ូវបាន 

អនុវត្ត យ៉ាង ខ្ជាប់ខ្ជួន ទាំងន្ះ គឺ បាន 
អនុញ្ញាតឱ្យ សិស្សានុសិស្ស ត្ឡប់ 
ទៅ ថា្នាក់រៀន របស់ ពួកគ្ វិញ ខណៈ 
ដ្ល គ្ូបង្ៀន បាន បន្ត អាជីព របស់ 
ពួកគ្ ជាមួយ ករផ្តល់ ទំនុកចិត្ត ពី 
ឪពុកមា្តយ ។ 

 វិស័យ អប់រំ គឺជា សសរស្តម្ភ ន្ 
ស្ដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹង ករ ចូល រួម 
ចំណ្ក ក្នុងករ អភិវឌ្ឍ ធន ធាន 
មនុស្ស  ដ្លជា កតា្តចាំបាច់ សម្ប់ 
វឌ្ឍនភាព ស្ដ្ឋកិច្ច និង ករកសង 
ប្ទ្សជាតិ ហើយ កររៀនសូត្ ត្ូវ 
បន្តទៅ មុខជា និច្ច ។ 

 ករបើក សលារៀន ឡើងវិញ គឺជា 
ជំហាន មួយ ដ៏ សំខន់ ពីព្ះ វា បងា្ហាញ 
ពី ទំនុកចិត្ត លើ ប្ព័ន្ធ អប់រំ និង ឆ្លុះ-
បញ្ចាំង ពី ភាពរឹងមាំ ន្ វិស័យន្ះ ។ 

 នៅព្លដ្ល យើង ជិត ឈាន ចូល 
ដល់ ឆ្នាំ ២០២១ គឺរាល់ បទ ប្បញ្ញត្តិ 
សុវត្ថិភាព ចាំបាច់ ត្ូវត្ រក្សា ឱ្យបាន 
គ្ប់ព្លវ្លា  និង គ្ប់ ទីកន្ល្ង ។  
យើង ប្ឈមមុខ នឹង បញ្ហា ជាច្ើន 
ដ្ល ទាមទារ ករខិតខំ ប្ឹង ប្ង រួម 
គា្នា និង ករប្ត្ជា្ញាចិត្ត ពី អ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ទាំងអស់ នៅក្នុង វិស័យ អប់រំ ដោយ 
ត្វូ យកចតិ្តទកុដក ់ចពំោះ សខុមាល-
ភាព របស ់សសិស្ានសុសិស្ ឱយ្ បាន ខ្ពស ់
ជាង ព្លណៗ ទាំងអស់ ៕ 
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វិទ្យាស្ថានCamEdជាថ្នាលបណ្តះុបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការអប់រំនៅតេបន្តទោះបីស្ថតិនៅក្នងុអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ 

និសៃសិត ឆ្នើម នៃ វិទៃយាសា្ថាន ខៃ ម អៃ ដ បៃចំា ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ក្នងុការ បៃឡង ជា អន្តរជាតិ លើ មុខវិជា្ជា ACCA។ 
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 ក្ម ករប្ត្ជា្ញាចិត្ត ចំពោះ ឧត្តម-
ភាព ន ្ករអបរ់ ំសលា អន្តរជាត ិវស្ 
វ ីយ ូកម្ពជុា បានដក ់ឱយ្ដណំើរករ នៅ 
ពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ ២០១៩ ក្ម 
អធិបតីភាព របស់ ឯក ឧ ត្ត ម បណ្ឌិត- 
សភាចា រ្យ ហង់ ជួន ណ រ៉ុ ន រដ្ឋមន្ត្ី 
ក្សួង អប់រំ យុវជន  និង កីឡា ហើយ 
បច្ចុប្បន្ន បាន រីកចម្ើន រហូតដល់ 
ករពង្កី ទៅ អគារសកិស្ា ថ្ម ីមយួទៀត 
ដ្ល នឹង បើក ដំណើរករ នៅមុន 
ខស្ហីា ឆ្នាកំយ្ ។ សលា អន្តរជាត ិ
ន្ះ  និង សលា អន្តរជាតិ លើ ន នី ង 
ចាំង ហ្គ ល ស្ថិតនៅក្នុង ចំណម 
សលា ទាំង ២០ ដ្ល បានទទួល 
ករអនុញ្ញាត ដំបូង គ្ ឱ្យ បើក ដំណើរ-
ករ ឡើងវិញ ក្នុងដំណក់កល ទី ១ 
នា ដើមខ្ សីហា ។ 

 លោក លី វីរៈ ប្ធាន ក្ុមបឹ្ក្សា-
ភិបាល ន្ សលា អន្តរជាតិ វ្ស វី យូ 
កម្ពជុា បាន មានបស្សនថ៍ា  សលា 
ន្ះ បាន នាំយក កម្មវិធីសិក្សា ដ្ល 
មាន គុណភាព ខ្ពស់ ស្តង់ដសហ-
រដ្ឋអាម្រិក ដើម្បី រៀបចំ សិស្ស ឱ្យ 
ក្លាយជា អ្នកដឹកនាំ ប្កបដោយ ករ- 
ទទួលខុសត្ូវ ខ្ពស់ និង ជា ពលរដ្ឋ ដ៏ 
ជោគជ័យ ទាំង នៅក្នុង កម្ិត តំបន់  
និង ពិភពលោក ។      

« យើង ផ្តលជ់នូ ករអបរ់ ំថា្នាក ់មធយ្ម-
សកិស្ា ដល្មាន គណុភាព ខ្ពស ់ខណៈ 
[ សលា សមប្ ់សសិស្ តចូ ] គ ឺសលា 
អន្តរជាតិ លើ ន នី ង ចាំង ហ្គ ល ផ្តល់ 
ករអបរ់ ំចាបព់ ីថា្នាកម់ ត្ត ្យយ្ រហតូដល ់
ថា្នាក់ បឋម » ។ 

« សលា អន្តរជាតិ វ្ស វី យូ កម្ពុជា 
មាន  កម្មវិធីសិក្សា ស្បតាម ស្តង់ដ 
អប់រំ អន្តរជាតិ ដ៏ ល្បីល្បាញ មួយ គឺ 
American Common Core និង 
កម្មវិធីសិក្សា ខ្ម្រ ដ្លមាន រួមបញ្ចូល 
មុខ វិ ជា្ជា ភាស ខ្ម្រ ប្វត្តិសស្ត្ ភូមិ-
វិទ្យា និង វប្បធម៌ ជាដើម ។ រីឯ កម្មវិធី 
សកិស្ា បន្ថ ្ម មានដចូជា ពត័ម៌ានវទិយ្ា 
ករអប់រំ សុខភាព ករអប់រំ កយ 

សលិប្ៈ នងិ ភាស ចនិ ដល្ជា ជម្ើស 
បន្ថ្ម ផងដ្រ » ។   

 លោក វីរៈ ថ្ល្ង ដោយ មោទនភាព 
ថា ៖« ប្សកកម្ម របស់ យើង គឺ ផ្តល់ 
ករអប់រ ំដល់ យុវជន កម្ពុជា ឱ្យ មាន ទំ-
នុកចិត្ត  និង សមត្ថភាព កម្ិត សកល 
សប្ ពល្ដល្ ពកួគ ្បក្នខ់្ជាប ់នវូ 
អត្តសញ្ញាណ និង គុណ តម្ល្ វប្បធម៌ 
របស់ ខ្ម្រ ។ ក្សួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា និង ឪពុកមា្តយ សុទ្ធ ត្មាន 
ទំនុក  ចិត្ត មកលើ យើង ពីព្ះ ប្តិ-
បត្តិករ  របស់ យើង កន្លងមក មាន ភាព 
ច្បាស់លាស់  និង ផ្តតលើ គុណភាព 
ជា ចម្បង ។ ជាក់ស្ត្ង ទោះបីជា 
ក្នងុអឡំងុពល្ បទិ សលា យើង គជឺា 
សលា អន្តរជាតិ ដំបូង គ្ ដ្ល បាន 
ករ ទទលួស្គាល ់ព ីកស្ងួ អបរ់ ំយវុជន 
និង កីឡា  ចំពោះ ក រប ង្ៀ ន តាម    
អន ឡាញ  បក្ប ដោ យបស្ទិ្ធភាព ។ 
គ្ូបង្ៀន ទាំង ជនជាតិ បរទ្ស  និង 
ខ្ម្រ គឺ សុទ្ធ ត្មាន អាជា្ញាប័ណ្ណ បង្ៀន 
លើ មុខវិជា្ជា បង្ៀន របស់ ពួកគ្ យ៉ាង 

ជាក់លាក់ ។ 
យើង ក៏មាន បុគ្គលិក សិក្សា   ដ្ល 

មាន លក្ខណសម្បត្តិ គ្ប់គ្ន់ ដ្ល 
ពកួគាត ់មានករ លះបង ់  នងិ ប្តជ្ា្ញាចតិ្ត 
ខ្ពស់ ក្នុង ករផ្តល់ ស្វាកម្ម និង 
ករគំាទ្ ដល់ សិស្ស គ្ប់រូប ដើម្បី ឱ្យ 
ពួកគ្ សម្ចបាន នូវ សក្តនុពល 
ពញ្ល្ញ របស់ ពួកគ្ » ។ 

 លោក ក៏បាន រៀបរាប់ ពី ប្តិបត្តិករ 
របស់ សលា និង ដំណើរ ករសិក្សា 
នៅក្នុង អំឡុងព្ល រីក រាលដល ជំងឺ   
កូ វីដ ផងដ្រ ។ នៅក្នុងព្ល ផ្អាក 
ដណំើរ ករ សកិស្ា នៅក្នងុ សលាដបំងូ 
សលា បាន ទិញ កុំព្យូទ័រ ថ្មី និង បាន 
ដំឡើងបន្ថ្ម ស្វា អីុន ធើ ណិ ត នៅ 
សលា និង នៅផ្ទះ របស់ បុគ្គលិក 
បរទ្ស  និង ខ្ម្រ គ្ប់គា្នា ក្នុងករណី 
ដ្ល   តមូ្វឱ្យត្ូវ ធ្វើករ ពី ផ្ទះ ។ 
ករសិក្សា តាម អន ឡាញ របស់ យើង 
គមឺាន បង្ៀន តាម កម្មវធិ ីlive zoom 
ប្មាណ ៤  ទៅ  ៥ដង   ក្នុង ១ថ្ង្ 
ហើយ ក្នងុ ម្តង មាន រយៈពល្ យ៉ាងតចិ 

៤៥នាទី ។ សលា ក៏បាន ទិញ កម្ម-
វិធីសិក្សា តាម អន ឡាញ ថ្មីៗ បន្ថ្ម 
ដើមប្ ីលើ កកម្ពស ់ករសកិស្ា របស ់សសិស្ 
ឱ្យ កន់ត្ ល្អប្សើរ មានដូចជា កម្ម-
វធិសីកិស្ា គណតិវទិយ្ា វទិយ្ាសស្ត ្នងិ 
កម្មវិធី អាន ដើម្បី អនុញ្ញាត ឱ្យសិស្ស 
រៀន នវូ បធ្ានបទ ទាងំនោះ ពោ រពញ្ 
ដោយ ភាព រីករាយ ។  យ៉ាងណមិញ 
លោក បាន បញ្ជាក់បន្ថ្ម ទៀតថា 
កម្មវិធី សិក្សា របស់ សលា បានរួម- 
បញ្ចូល កម្មវិធី សិក្សា តាម អន ឡាញ 
តាំងត្ ពីមុន ព្ល ជំងឺ កូ វីដ១៩ ផ្ទុះ 
ឡើងមកម្ល្៉ះ ហើយ សិស្សានុសិស្ស 
របស ់យើង ធា្លាប ់បានធ្វើ កចិ្ចករ សលា 
តាម កម្មវធិ ីអន ឡាញ ដល្មាន សប្ ់
រួច មក ហើយ ។ ន្ះ គឺជា មូលដ្ឋានគ្ឹះ 
ដល្ ធ្វើ ឱយ្ ករបង្ៀន តាម អន ឡាញ 
របស់ យើង ទទួលបាន ជោគជ័យ ។ 

 លោក  វរីៈ  ថ្លង្បន្តថា ៖« លើសពនី្ះ 
ទៀត អ្វីដ្ល ធ្វើ ឱ្យយើង ពិស្ស ប្ល្ក 
ពសី លា ដទ ្ គយឺើង មាន ក្មុករងារ 
បុគ្គលិក  សិក្សា  និង បុគ្គលិក ផ្តល់ 

ព័ត៌មាន ដ្ល ខិតខំ បំព្ញករងារ 
យ៉ាងខ្លាងំ ក្លា សមូប្តី ្ក ្មោ៉ាង ធ្វើករ 
ធម្មតា ។ យើង បាន បង្កើត telegram 
១ ទល់នឹង ១ ជាមួយនឹង ឪពុក 
មា្តយ  នងិ សសិ្ស មា្នាក់ៗ  សម្ប់ គាទំ្ 
ពួកគ្ លើ បញ្ហា បច្ច្កទ្ស ពន្យល់ 
ម្រៀន  និង លើកទឹកចិត្ត បន្ថ្ម ដល់ 
សិស្ស ដើម្បី ឱ្យ ពួកគាត់ អាច សម្ប 
ខ្លួន ទៅនឹង កម្មវិធីសិក្សា ថ្មី និង មាន 
ភាព ឯករាជយ្ ក្នងុករ សកិស្ា ។ ន្ះ គជឺា 
កតា្ត ជំរុញបន្ថ្ម ដ្ល ធ្វើឱ្យ កម្មវិធី 
សិក្សា តាម អន ឡាញ របស់ យើង 
ទទួលជោគជ័យ ផងដ្រ » ។ 

 ជា ចុងក្យ លោក វីរៈ បានមាន 
ប្សសន៍ ជារួម ថា ៖« គោលបំណង 
របស់  យើង  គឺ ធ្វើ ឱ្យ សិស្ស របស់ យើង 
ឱ្យ ច្ះ ដោះស្យ បញ្ហា ប្ឈម នៅ 
ក្នងុ ពភិព លោក ដល្ កពំងុ ផ្លាសប់្តរូ នា 
ព្ល  បច្ចុប្បន្ន ខណៈដ្ល ពួកគាត់ 
អាច រក្សាបាន នូវ គុណ តម្ល្ វប្បធម៌ 
របស ខ់្លនួ នងិ មាន មោទនភាព ជា ជន-
ជាតិខ្ម្រ »៕ 

សលាអន្តរជាតិវេសវីយូកម្ពជុារួមបញ្ចលូការអប់រំដេលល្អ
បំផុតតាមបេបបស្ចមិលោកនិងកម្ពជុាក្នងុកម្មវិធីសិក្សាតេមួយ

លោក លី វីរៈ បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល នៃ សាលា អន្តរជាតិ វៃស វី យូ កម្ពុជា។ 

សាលាអន្តរជាតិ វៃសវីយូ កម្ពុជា ពងៃីកអគារសិកៃសាថ្មីមួយបន្ថៃមទៀតនៅកៃបៃរអគារបច្ចុបៃបន្ន ដៃលគៃងនឹងបញ្ចប់នៅមុនខៃសីហា ឆ្នាំ២០២១។ 

សាលាអន្តរជាតិ វៃសវីយូ កម្ពុជា ផ្តោតសំខាន់លើមុខវិជា្ជា STEM។ 
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ការផ្ទះុឡើងនៃវីរុសកូរូ៉ណាដៃល
កើតឡើងតំាងពីខៃកុម្ភៈ/មីនាឆ្នាំ
២០២០បានធ្វើឱៃយសាលារៀនជា-
ចៃើននៅជំុវិញពិភពលោកមានការជួប- 
បៃទះនូវភាពបៃឈមយ៉ាងខ្លាងំក្នងុការ-
បងៃៀនតាមរយៈបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃនិូក
ទៅកាន់សិសៃសានុសិសៃស។តាមរយៈ
ផៃនការ និងការរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់
សាលារៀន អូស្តៃលីអន្តរជាតិ
ភ្នពំៃញ(AISPP)បានបង្កើតជា
បៃព័ន្ធដើមៃបីឆ្លើយតបទៅបញ្ហាបៃឈម
លើផ្នៃកអប់រំក្នងុបរិបទនៃះតំាងពីមុន
ពៃលដៃលរាជរដ្ឋាភិបាលបៃកាសបិទ
សាលារៀនម្លៃះ៉ហើយការបិទសាលា
នៅក្នងុពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា គឺធ្វើ
ឡើងដោយសៃបទៅតាមគោលការណ៍
អប់រំនៅជំុវិញពិភពលោកបុ៉ន្តៃទំនើប-
កម្មខងបច្ចៃកវិទៃយាក៏បានជួយជៃម-
ជៃងដល់លោកគៃូ-អ្នកគៃូ និង
សិសៃសានុសិសៃសក្នងុការបន្តការសិកៃសា
របស់ពួកគៃផងដៃរ។
សិសៃសានុសិសៃសភាគចៃើនមិនបាន

ចូលរួមទាំងសៃុងឡើយពៃះពួកគៃ
តៃូវសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកពី
អៃកៃង់កុំពៃយូទ័រ ឬទូរស័ព្ទហើយ
ឃ្លាតឆ្ងាយពីមិត្តភក្តិ និងលោកគៃូ
អ្នកគៃូរបស់ពកួគៃប៉នុ្តៃកម៏ានសសិៃសា-
នសុសិៃសមយួចនំនួទៀតទទលួបាននវូ
គុណសមៃបត្តិផងដៃរតាមរយៈការ-
សិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិកនៃះ។
សិសៃសានុសិសៃសដៃលស្ងប់សា្ងាត់ក្នុង
ពៃលអង្គុយសិកៃសាក្នុងថ្នាក់រៀនរួមគ្នា
ជាមួយមិត្តភក្តិហាក់ដូចជាទទួល-
បានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការ-
និយយពៃលដៃលគត់សិកៃសាតាម
បៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិក រីឯសិសៃសា-
នុសិសៃសដៃលពូកៃខងបៃើបៃស់
បៃព័ន្ធបច្ចៃកវិទៃយាជាងការបៃើបៃស់
កៃដសនិងប៊ិកអាចនឹងបញ្ចៃញ
បៃតកិម្មប្លៃកពគី្នាទៅនងឹបមៃបមៃលួ
ការសិកៃសាទៅជាអាណាចកៃនៃបច្ចៃក-
វទិៃយា“របស់ពកួគៃ”។ការបងៃៀននងិ
ការសិកៃសាមានជាចៃើនកមៃិតផៃសៃងៗ
គ្នាហើយយើងក៏កពំងុតៃបៃសើរឡើង
ជាមួយគ្នាផងដៃរ។សិសៃសានុសិសៃស
របស់យើងនៅតៃបន្តចង់សកិៃសាហើយ
លោកគៃូ-អ្នកគៃូរបស់យើងក៏ខិតខំ
ពៃយាយមសាកលៃបងបទពិសោធថ្មីៗ
ដើមៃបីធ្វើឱៃយការសិកៃសាតាមបៃព័ន្ធអៃ-
ឡិចតៃូនិកកាន់តៃមានភាពសបៃបាយ
រីករាយនិងទទួលបានការចូលរួម
សិកៃសាពីសិសៃសានុសិសៃស។
បញ្ហាមួយដៃលមាតាបិតាសិសៃស

បានលើកឡើងហើយផ្តល់ការចាប់-
អារម្មណ៍ដល់យើងខ្ញុំនោះគឺ រយៈ-
ពៃលដៃលបុតៃធីតារបស់ពួកគត់
បានចណំាយនៅពមីខុអៃកៃង់កុពំៃយទូរ័
របស់ពកួគៃ។យើងខ្ញុំដងឹថមាតាបតិា
មួយចំនួនមានបញ្ហាបៃឈមក្នុងការ-
ធ្វើឱៃយបុតៃធីតារបស់គត់ផ្តត

អារម្មណ៍លើការសិកៃសាឱៃយដូចជាក់-
ស្តៃងដូចក្នុងថ្នាក់រៀននៅពៃលដៃល
ពួកគៃសិកៃសាតាមកុំពៃយូទ័រហើយទប់-
សា្កាត់ពួកគៃពីការជជៃកលៃងជាមួយ
មិត្តភក្តិ ឬលៃងហ្គៃមនិងបង្វៃរ
អារម្មណ៍ពួកគៃពីការសិកៃសាទៅមើល
ភាពយន្តជាដើម។យើងកត់សមា្គាល់
ឃើញថរាល់សមា្ភារបច្ចៃកវិទៃយាដៃល
យើងគៃប់គ្នាកំពុងបៃើបៃស់នោះ
អាចធ្វើឱៃយយើងងប់ងល់ជាមួយពួកវា
បាន។យើងតៃងតៃចង់បៃើទូរស័ព្ទដៃ
គៃប់ពៃលដូចគ្នាទៅនឹងសិសៃសានុ-
សិសៃសដៃលគត់ចង់បៃើសមា្ភារ
បច្ចៃកវិទៃយាទាំងនោះដៃរ។យើងខ្ញុំ
ស្នើសុំថវានឹងមានភាពងាយសៃួល
ក្នុងការគៃប់គៃងលើការបៃើបៃស់
ជាក់ស្តៃងនិងការបៃើបៃស់សមៃប់
ការសិកៃសា/ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង
កិច្ចការសាលាបៃសិនបើសិសៃស
អង្គុយនៅទីកន្លៃងណាមួយក្នុងផ្ទះ
ដៃលមាតាបិតាអាចមើលឃើញថ

គត់កពំងុធ្វើអ្វីនៅលើអៃកៃង់កុពំៃយទូរ័។ 
ពៃលដៃលពួកគៃនៅក្នុងបន្ទប់គៃង
តៃឯងភាគចៃើនពួកគៃចៃបាស់ជា
ចុះចាញ់ទៅនឹង ”ភាពសបៃបាយៗ”
ដៃលមាននៅលើកុំពៃយូទ័ររបស់គៃ
ជាមិនខនហើយមិនផ្តតអារម្មណ៍
លើការសិកៃសានោះទៃ។
កម្មវិធីសិកៃសាជាតិរបស់បៃទៃស

អូស្តៃលី (AustralianNational
Curriculum)គឺជាជមៃើសដ៏
តៃមឹតៃវូបផំតុមយួសមៃប់AISPPក៏
ពៃះតៃវាគឺជាកម្មវិធីសិកៃសាមួយ
ដៃលមានភាពជាក់លាក់និងរចនា
ឡើងយ៉ាងល្អដោយផ្តតសំខន់
ទៅលើសិសៃសានុសិសៃស។កម្មវិធីនៃះ
បានបញ្ចូលនូវភាពចង់ដឹងនិង
សំណួរនៅក្នុងគៃប់មៃរៀននិងម៉ាង
សិកៃសាទាំងអស់ដៃលនៃះគឺស័ក្តិសម
យ៉ាងខ្លាងំទៅនងឹកៃបខណ័្ឌកម្មវធិីIB
(the International Baccalau-
reate)។កម្មវិធីសិកៃសាជាតិរបស់

អូស្តៃលីគឺជាកម្មវិធីដៃលសាលា
យើងកំពុងបៃើបៃស់ដើមៃបីបងៃៀន
ហើយកម្មវិធី IBគឺជារបៀបដៃល
យើងបងៃៀន។
AISPPមានមទនភាពសូម

ជមៃបជូនថ៖យើងខ្ញុំទទួលបាន
សទិ្ធិជាផ្លវូការលើកម្មវធិីIBទី៣របស់
យើងដៃលជាកមៃិតមធៃយមសិកៃសា
(MYP)កាលពីខៃតលុាឆ្នាំ២០២០
កន្លងទៅនៃះ។ដំណើរការដើមៃបី
ទទួលបានសិទ្ធិនៃះ រួមមាន៖ការធ្វើ
ទសៃសនកិច្ចតាមបៃព័ន្ធអៃឡិចតៃូនិក
របស់កៃមុMYPពីខងIBការរៀបចំ
ជាចៃើនរបស់កៃមុលោកគៃូ-អ្នកគៃូនិង 
ផ្នៃករដ្ឋបាលដៃលមានទំនាក់ទំនង
ជិតស្និទ្ធទៅនឹងកមៃិតកម្មវិធីMYP
ពៃមទាំងការចូលរួមរបស់សិសៃសានុ-
សិសៃស និងមាតាបិតាសិសៃសផងដៃរ។
មិនមានកម្មវិធីសិកៃសាណាដៃលតៃូវ
បានគៃចាត់ទុកថជាកម្មវិធីសិកៃសា
ដៃលល្អនោះឡើយបៃសនិបើមនិមាន

ការរួមចំណៃកពីសិសៃសានុសិសៃស និង
ការសិកៃសារបស់ពួកគៃ។
AISPPក៏ជាសមាជិកមួយនៃ

សមាគមសាលារៀនអូស្តៃលីអន្តរ-
ជាតិ (theAustralian Interna-
tional School Association)
(AISA)ហើយយើងក៏ជាដៃគូសកល
ជាមួយនឹងសមាគមសាលារៀន 
ឯកជននៃរដ្ឋNewSouthWales
បៃទៃសអូស្តៃលី (theAssocia-
tion of IndependentSchools
ofNewSouthWales)ផងដៃរ។
សាលាយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវកម្មវិធី-
សកិៃសាសមៃប់កមុារចាបព់ីអាយុ២ឆ្នាំ
រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២។
សមៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃមអំពីសាលា

អសូ្តៃលីអន្តរជាតិភ្នពំៃញ(AISPP)
សូមចូលទៅកាន់គៃហទំព័រwww.
aispp.edu.khឬទំនាក់ទំនង
មកកាន់អីុមៃលតាមរយៈ info@
aispp.edu.kh៕

ការអប់រំ តាម ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រនិូក ក្នងុ បរិបទ ជំងឺ កូ វីដ

កម្មវិធីសិកៃសារបស់អូស្តៃលី បញ្ចូលភាពចង់ដឹង និងសំណួរនៅក្នុងគៃប់មៃរៀន។

សិសៃសានុសិសៃសកំពុងផ្តតការយកចិត្តទុកដាក់លើមៃរៀនផាត់ពណ៌។ លោកគៃ ូនិងសិសៃសកំពុងធ្វើការពិសោធ នៅក្នងុបន្ទប់ science class ។
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មូលដ្ឋានគៃឹះនៃបៃព័ន្ធអប់រំដ៏ល្អ គឺ
ពឹងផ្អៃកទៅលើការកំណត់គោលដៅ
ដ៏ចៃបាស់លាស់នៃលទ្ធផលសិកៃសា
របស់សិសៃសដោយយោងទៅលើកម្ម-
វិធីសិកៃសាដ៏រឹងមាំនិងការវាយតម្លៃ
យ៉ាងហ្មតច់ត់។ប៉នុ្តៃបៃះដងូនងិដងួ-
ពៃលឹងនៃបៃព័ន្ធអប់រំដ៏អសា្ចារៃយគឺជា
គៃូបងៃៀន។
គៃបូងៃៀននាយំកចណំៃះដងឹពីក្នងុ

សៀវភៅទៅបងៃៀនដល់សិសៃសតាម
រយៈមៃរៀនដៃលពួកគៃបងៃៀន។
គៃបូងៃៀនយកចតិ្តទកុដក់នងិលើក
ទឹកចិត្តដល់សិសៃសគៃប់រូប។គៃូ-
បងៃៀនលើកទឹកចិត្តសិសៃសឱៃយជម្នះ
រាល់ឧបសគ្គដើមៃបីសមៃចបាននូវ
សកា្តនុពលពៃញលៃញរបស់ពួកគៃ។
មានការសិកៃសាសៃវជៃវជាចៃើន

បានវិភាគលើចំណុចសំខន់ៗនៃ
បៃព័ន្ធអប់រំដៃលជោគជ័យនៅជុំវិញ
ពិភពលោក។
ជានិច្ចកាលគៃបានរកឃើញថ

កតា្តសំខន់នៃភាពជោគជ័យរបស់
បៃព័ន្ធអប់រំគឺអាសៃ័យទៅលើសមត្ថ-
ភាពនៃគៃូបងៃៀនផ្ទាល់។
សមៃប់បណា្តាបៃទៃសមួយចំនួន

ដៃលមានសសិៃសជាប់ចណំាតថ់្នាក់ក្នងុ
កម្មវិធី OECDដៃលជាការបៃឡង
ស្ទង់សមត្ថភាពខ្នាតអន្តរជាតិហៅ
កាត់(PISA)រមួមានដចូជាសងិ្ហបរុី

និងហា្វាំងឡង់បានចាត់ទុកថ
ការបងៃៀនគឺជាវិជា្ជាជីវៈដ៏ទាក់ទាញ
និងទទួលបានការផ្តល់តម្លៃខ្ពស់
សៃបជាមយួនងឹឱកាសក្នងុការទទលួ
បានការរកីចមៃើននងិឱកាសក្នងុការ-
កា្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំ។
គៃូបងៃៀននៅបៃទៃសសិង្ហបុរី

តៃូវបានសមៃិតសមំៃងជៃើសរីស
ចៃញពីសសិៃសពកូៃបៃមាណជា៣០%
នៃមខុជនំាញនមីយួៗដើមៃបីបៃកដថ
ពួកគៃមានមូលដ្ឋានគៃឹះសិកៃសារឹងមាំ
និងមានជំនាញចៃបាស់លាស់ទៅលើ
មុខវិជា្ជាដៃលពួកគៃបងៃៀន។
កៃពីការចលូរមួវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

មុនចាប់ផ្តើមបងៃៀនគៃូបងៃៀន
ក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាល

វិជា្ជាជីវៈជាបន្តបនា្ទាប់ដើមៃបីបង្កើន
ជំនាញគរុកោសលៃយនិងពងៃឹងកៃម-
សលីធម៌នៃវជិា្ជាជវីៈជាគៃបូងៃៀនរបស់
ពួកគៃឱៃយកាន់តៃបៃសើរ។
កតា្តជោគជ័យដ៏គួរឱៃយកត់សមា្គាល់

មួយទៀតនៃបៃព័ន្ធអប់រំរបស់សិង្ហបុរី
គឺការរៀបចំផៃនការទៅថ្ងៃអនាគត។
ដើមៃបីធានាឱៃយបានថសិសៃសពីមួយ
ជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បានរៀបចំខ្លួន
សមៃប់ពៃលអនាគតសាលារៀន
ទាំងអស់នៅក្នងុបៃទៃសសិង្ហបុរីបាន
វិវត្តជាចៃើនដំណាក់កាលចាប់ពី
ដំណាក់កាលឧសៃសាហូបនីយកម្មក្នងុ
ទសវតៃសរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ រហូតដល់ដំ-
ណាក់កាលបច្ចបុៃបន្នដៃលការសិកៃសា
ផ្តតលើគុណតម្លៃនិងសិសៃសជាចមៃបង។

បើទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរនៃដំ-
ណាក់កាលនីមួយៗមានភាពខុសគ្នា
យ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមគតិដ៏មាន
តម្លៃមួយចំនួននូវតៃរកៃសាមកដល់
ពៃលបច្ចុបៃបន្នការបងៃៀនបៃកប-
ដោយវិជា្ជាជីវៈ និងការប្តៃជា្ញាចិត្តនឹង
អាចឱៃយគៃូសមៃបខ្លួនបានយ៉ាងល្អ
និងអាចដឹកនាំសិសៃសឱៃយដើរលើផ្លូវ
តៃឹមតៃូវ។កៃពីចំណៃះដឹងនៃការ-
បងៃៀនគៃូបងៃៀនក៏តមៃូវឱៃយមាន
គោលដៅនិងសា្មារតីទទួលខុសតៃូវ
ខ្ពស់ផងដៃរ។
លោកលីកា្វាន់យូដៃលជានាយក-

រដ្ឋមន្តៃីទី១ នៃបៃទៃសសិង្ហបុរីបាន
ថ្លៃងនៅក្នុងសុន្ទរកថក្នុងឆ្នាំ១៩៦៦
ទៅកាន់នាយកសាលាថ៖ «គ្មាន

គៃូបងៃៀនណាមា្នាក់អាចបំពៃញ
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អនោះទៃ
លុះតៃតៃគត់យល់ថអ្វីដៃលគត់
កំពុងធ្វើគឺមានតម្លៃ។ “រាល់គៃូ-
បងៃៀននៅក្នុងថ្នាក់តៃូវតៃយល់
ហើយនៅជាមយួ[សសិៃស]។បៃសនិបើ
គត់មិនធ្វើដូច្នាះទៃគៃូមិនអាចផ្តល់
អ្វីមួយឱៃយសិសៃសបាននោះទៃ”។
ជនំឿដៃលថគៃបូងៃៀនដើរតនួាទី

យ៉ាងសំខន់នៅក្នុងភាពជោគជ័យ
របស់សាលារៀនបានផ្តល់ជាពន្លឺនៃ
ការជៃើសរីសបុគ្គលិកការវាយតម្លៃ
នងិការបណ្តុះបណា្តាលបគុ្គលកិសកិៃសា
នៅសាលាអន្តរជាតិSCIA។
ចក្ខុវិស័យរបស់សាលាគឺជាការ-

“ជរុំញភាពជាអ្នកដកឹនាំសមៃប់យគុ- 
សកល“។ដើមៃបីហ្វឹកហាត់សិសៃសពី
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគៃូបងៃៀនផ្ទាល់
តៃូវតៃធ្វើជាគំរូអ្នកដឹកនាំល្អ។ រួម
ជាមួយគ្នានៃះដៃរសាលាអន្តរជាតិ
SCIAកប៏ានស្វៃងរកគៃបូងៃៀនដៃល
យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ចំពោះការ-
អភិវឌៃឍជារួមរបស់សិសៃសរាល់គ្នា
ផងដៃរ។
កៃពីចំណាត់ថ្នាក់គៃូក៏តៃូវដឹកនាំ

ការអភិវឌៃឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់
សិសៃសនីមួយៗផងដៃរដោយបណ្តុះ-
បណា្តាលគុណតម្លៃតៃឹមតៃូវ និងមាន
ឆន្ទៈចូលរួមការងារសង្គម៕  

គ្រូបង្រៀន ជា ប្រះដូង ន្រ ប្រព័ន្ធ អប់រំ កម្រិត ពិភពលោក -បទពិសោធ ពី ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី

អ្នកគៃកំូពុងបង្ហាត់បងៃៀនកុមារគូររូបនៅសាលាអន្តរជាតិ SCIA             SCIA យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសិសៃសគៃប់រូប 
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ការសិកៃសា  និង ទម្លាប់ បៃចំាថ្ងៃ !
ការសិក្សាគឺពោរព្ញដោយភាពសប្បាយរីករាយ!ប៉ុន្ត្វាប្ហ្លមិនដូចមុនទៀតទ្នៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាច្ើន។គម្លាតសង្គមការពាក់ម៉ាស់ពាក់របាំងមុខការលាងដ្ជាញឹកញាប់
និងការត្ួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពជាប្ចាំនឹងកា្លាយជាទម្លាប់នៅតាមសាលារៀនជាច្ើន។ទោះបីជាមនការរំខានខ្លះៗប៉ុន្ត្វាជាមធ្យោបាយត្១គត់ដើម្បីធ្វើឱ្យម្រោគនៅឆ្ងាយនិងដើម្បី
ធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្សអាចរៀនសូត្បានប្កបដោយទំនុកចិត្តនិងមនសុវត្ថិភាព!

រូប
ថត

ហ
៊ាន
រង្
សី



នីតិវិធីដើម្បីអាចវិនិយោគនិង/ឬ
ទញិ-លក់មលូបត្បាននៅក្នងុទផីស្ារ
ទាំង២
ដើមប្ីចលូរមួនៅក្នងុទផីស្ារមលូបត្

តាមរយៈការវិនិយោគនិង/ឬការទិញ-
លក់មូលបត្ជាជំហានដំបូង វិនិ-
យោគិនត្ូវស្នើសុំអត្តសញ្ញាណវិនិ-
យោគនិ(InvestorID)ជាមនុសនិ
ដ្ល Investor IDន្ះអាចស្នើសុំ
បានតាមរយៈអនឡាញនៅក្នងុគហ្-
ទំព័រគ.ម.ក. (https://id.secc.
gov.kh)ឬអាចស្នើសុំតាមរយៈ
ក្ុមហ៊ុនមូលបត្ដ្លទទួលបាន
អាជា្ញាប័ណ្ណពីគ.ម.ក. និងត្ូវភ្ជាប់
មកជាមួយនូវឯកសារដូចជាអត្ត-
សញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដ្ន
រូបថត៤x៦(ថតចំពីមុខក្នុងរយៈ-
ព្ល៦ខ្ចុងក្យ)និងហត្ថ-
ល្ខាឌីជីថល(សម្ប់ការស្នើសុំ
តាមអនឡាញ)។បន្ទាបព់ីទទលួបាន
InvestorIDវនិយិោគនិត្វូទៅបើក
គណនីជួញដូរ (TradingAc-

count)ដោយផ្ទាល់ជាមយួក្មុហ៊នុ
មូលបត្ដ្លទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណ
ពីគ.ម.ក.។ជហំានបន្ទាប់វនិយិោគនិ
ត្ូវមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់មួយទៀត
គឺការបង្កើតគណនីសាច់ប្ក់នៅ
ភ្នាកង់ារទូទាត់សាចប់ក្់ពាកព់ន័្ធនងឹ
មូលបត្ដ្លទទួលបានការ-

ទទួលសា្គាល់ពីគ.ម.ក.។បន្ទាប់ពី
បានបញ្ចប់នូវដំណាក់កាលទាំង៣
ខាងលើ វិនិយោគិនអាចដាក់លុយ
នៅក្នុងគណនីសាច់ប្ក់ទៅតាម
ទំហំដ្លខ្លួនចង់វិនិយោគឬទិញ
មូលបត្ពីក្ុមហ៊ុនបោះផ្សាយទាំង
នៅក្នុងទីផ្សារដំបូង (នៅព្លដ្ល

មានការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ជា
សាធារណៈលើកដំបូង- IPO)និង
ទីផ្សារបន្ទាប់។ដោយគោរពតាម
នីតិវិធីខាងលើវិនិយោគិននឹងមាន
លក្ខណៈគ្ប់គ្ន់សម្ប់ការវិនិ-
យោគ និង/ឬទិញ-លក់មូលបត្
នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្នៅកម្ពុជា។

ទីផ្សារដំបូងនិងទីផ្សារបន្ទាប់នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ

រៀបរៀងដោយ៖
គណៈកម្មការមូលបត្កម្ពជុា

នាយកដ្ឋានតួ្តពិនិត្យទីផ្សារមូលបត្
អុីម្ល៖marketsup@secc.gov.kh  

ទូរស័ព្ទ៖023885611

ថ្ងច្ន្ទទី៣០ែខវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០//www.POsTkhmer.Ocm

ប៉ុស្តិ៍មូលបត្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

ដំណើរការន្ការទិញ-លក់មូលបត្នៅក្នុងទីផ្សារបនា្ទាប់

ដំណើរការន្ការទិញមូលបត្នៅក្នុងទីផ្សារដំបូង

តើទីផ្សារដំបូងនិងទីផ្សារបនា្ទាប់នៅ
ក្នងុទផីស្ារមលូបត្ខសុគ្នាយ៉ាងដចូ-
ម្ត្ច?
ដើម្បីកា្លាយខ្លួនជាមា្ចាស់ភគហ៊ុនិក

របស់ក្ុមហ៊ុនមួយឬដើម្បីវិនិយោគ
នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្ វិនិយោគិន
អាចជ្ៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារតាម-
រយៈទីផ្សារចំនួន ២សំខាន់ៗគឺ 
ទីផ្សារដំបូងនិងទីផ្សារបន្ទាប់។

 
តើអ្វីជាទីផស្ារដបំងូ(Primarymar-
ket)?
ទីផ្សារដំបូងគឺជាទីផ្សារសម្ប់

ការជួញដូរមូលបត្រវាងវិនិយោគិន
នងិក្មុហ៊នុបោះផស្ាយលក់មលូបត្
ជាសាធារណៈដោយមានជំនួយពី
ក្ុមហ៊ុនធានទិញមូលបត្។ក្ុម-
ហ៊ុនអាចកៀរគរមូលធនឬទទួល-

បានហរិញ្ញបប្ទានបន្ថម្សមប្់បន្ត
ការវិនិយោគឬពង្ីកអាជីវកម្មរបស់
ក្ុមហ៊ុនតាមរយៈការបោះផ្សាយ
លក់មូលបត្ជាសាធារណៈដល់
វិនិយោគិន។នៅក្នុងន័យន្ះដើម្បី
ទិញមូលបត្ពីទីផ្សារដំបូង វិនិ-
យោគនិត្វូធ្វើការបញ្ជាទញិមលូបត្
ដោយផ្ទាល់ពីក្ុមហ៊ុនបោះផ្សាយ
នៅក្នុងដំណាក់កាលប៊ុកបៀលឌីង
(Bookbuilding)ឬការសា្ទាបស្ទង់
ថ្ល្ និង/ឬការធ្វើបរិវិសកម្ម (sub-
scription)ឬការចុះឈ្មោះទិញ។
បន្ថម្ពនី្ះលហំរូសាចប់ក្់នៅក្នងុ
ទីផ្សារដំបូងគឺច្ញពីវិនិយោគិន
ទៅកាន់ក្ុមហ៊ុនបោះផ្សាយហើយ
វិនិយោគិនដ្លបានទិញមូលបត្ពី
ក្មុហ៊នុបោះផស្ាយនងឹកា្លាយជាភគ- 
ហុ៊និករបស់កុ្មហុ៊នបោះផ្សាយនោះ។

តើអ្វីជាទីផ្សារបនា្ទាប់ (Secondarymar-
ket)?
វិនិយោគិនដ្លបានទិញមូលបត្នៅក្នុង

ទីផ្សារដំបូងអាចលក់មូលបត្នោះវិញបាន
នៅក្នងុទផីស្ារបន្ទាប់។ទផីស្ារបន្ទាប់គជឺាទផីស្ារ
សម្ប់ជួញដូរមូលបត្រវាងវិនិយោគិននិង
វិនិយោគិន។មានន័យថារាល់សកម្មភព 
ទិញ-លក់មូលបត្ធ្វើឡើងត្រវាងវិនិយោគិន 
(អ្នកទញិដល្មានសាចប់ក្់)នងិវនិយិោគនិ
(អ្នកលក់ដ្លមានមូលបត្)តាមរយៈក្ុម-
ហ៊ុនមូលបត្ប៉ុណ្ណោះ។ចំពោះអ្នកទិញទទួល-
បានមលូបត្នងឹកា្លាយជាភគហ៊ុនកិថ្មីចណំក្-
ឯអ្នកលក់ទទួលបានសាច់ប្ក់ហើយវាមិន

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្ុមហ៊ុនបោះផ្សាយនោះទ្ឬ
មានន័យថាក្ុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្
មិនទទួលបានផលប្យោជន៍ដោយផ្ទាល់ពី
ការជួញដូរលើទីផ្សារន្ះទ្។
ម្យ៉ាងវិញទៀត មូលបត្ទំាងអស់ដ្ល

ជួញដូរនៅទីផ្សារបន្ទាប់ត្ូវបានជួញដូរនៅក្នងុ
ទីផ្សារមូលបត្(csX)ដល្នពល្បច្ចបុប្ន្ន-
ន្ះទផីស្ារបន្ទាប់នៅក្នងុព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា
គឺមានក្មុហ៊នុផស្ារមលូបត្កម្ពជុា(ផ.ម.ក.)
ដ្លបានបង្កើតឡើងដោយទុនរួមគ្នារវាងរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ្លតំណាងដោយក្សួង
ស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ុមហ៊ុនផ្សារមូល- 
បត្កូរ៉្។

ស្ចក្តីសង្្ខបពីភាពខុសគ្នារវាងទីផ្សារដំបូងនិងទីផ្សារបនា្ទាប់

ទីផ្សារដំបូងនិងទីផ្សារបនា្ទាប់មានលក្ខណៈខុសប្ល្កពីគ្នាមួយចំនួនរួមមាន៖

ប្រភ្រទ ទីផ្សារដំបូង ទីផ្សារបន្ទាប់

មូលបត្រ មូលបត្រថ្មី មូលបត្រដ្រលមានស្រប់ សម្រប់ធ្វើការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្រសារ

ការជួញដូរ រវាងក្រុមហ៊ុន និងវិនិយោគិន រវាងវិនិយោគិន និងវិនិយោគិន

លំហូរសាច់ប្រក់ ពីវិនិយោគិនទៅក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រ ពីវិនិយោគិនទៅវិនិយោគិន

គោលបំណង ក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ទទួលបាន 
ហិរញ្ញប្របទានពីការបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រនៅ ក្នុងទីផ្រសារដំបូង 
សម្រប់យកទៅពង្រីក អាជីវកម្ម ឬធ្វើពិពិធកម្ម។

វិនិយោគិនមានឱកាសទទួលបានប្រក់ចំណ្រញមូលធន 
(ការលក់ភាគហ៊ុននៅក្នុងទីផ្រសារ) និងភាគលាភ។



សុខ ស្រីលុច 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ែប៊ីបែចាំនៅ
បែទែសម៉ងុតែណែេ្រហ្គាលោក
VladimirBozovic តែូវបាន
រដ្ឋាភិបាលម៉ុងតែណែេ្រហ្គា
បែកាសថា ជា«មនុសែសមិន
ស្មោះតែង់»។ខណៈពែលម៉ុង-
តែណែេ្រហ្គាតែៀមរៀបចំរដ្ឋា-
ភិបាលថ្មីចូលដឹកនាំបែទែស
លោកបែធានាធិបតី Milo
Djukanovic បានចោទឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតស៊ែប៊ីរូបនែះថាបាន
ជែៀតជែកចូលកិច្ចការផ្ទែក្នុង
របស់បែទែសម៉ុងតែណែេ្រហ្គា
ហើយបានបញ្ជាឱែយចាកចែញពី
បែទែសក្នុងរយៈពែល៧២
ម៉ោង។
កែសួងការបរទែសម៉ុងតែ-

ណែេ្រហ្គាបាននិយាយកាល-
ពីថ្ងែទី២៨ វិចិ្ឆកាថា ការ-
បណ្តែញចែញលោកBozovic
គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអា-
កបែបកិរិយា និងសែចក្តីថ្លែង-
ការណ៍របស់លោកដែលមិន

សែបនឹងស្តង់ដការទូតនិង
មិនអាចទទួលយកបាន។
កែសួងបានចង្អុលបង្ហាញ
ទាកទ់និនងឹសែចក្ដថី្លែងការណ៍
ស្ដីពីការសរសើរនាពែលថ្មីៗ
របស់លោកBozovicចំពោះ
សន្និបាតPodgorica ឆ្នាំ
១៩១៨។
សន្និបាតPodgorica គឺជា

សន្នបិាតពសិែសមយួដែលតែវូ
បានកោះបែជុំនៅខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ១៩១៨ នៅម៉ុងតែណែ-
េ្រហ្គាដោយអាជា្ញាធរស៊ែប៊ី
បនា្ទាប់ពីសង្គែមលោកលើក
ទី១។គោលដៅនែការបងែួប-
បងែួមជាផ្លូវការនែះ តែូវបាន
រៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មោធិ-
ការមួយដែលតែងតាំងដោយ
រដ្ឋាភបិាលស៊ែប៊។ីភាគីបែឆងំ
ទាំង២តែូវបានគែស្គាល់ថា
«បែតង»និង«សែបែកស»គាំ-
ទែដល់សម្ព័ន្ធភាព(ឯករាជ-
ភាព)នងិការបងែបួបងែមួ(ការ-
បញ្ចូលគា្នា)រៀងៗខ្លួន។សន្និ-
បាតបានបញ្ចប់ការសមែចចតិ្ត

ដោយបញ្ចលូគា្នាវាងម៉ងុតែណែ-
េ្រហ្គាជាមួយស៊ែប៊ី។តែគម្លាត
ការទតូរវាងបែទែសទាងំ២បាន
ចាបផ់្តើមកាលពីថ្ងែសៅរ៍ទ២ី៨
វចិ្ឆកិានៅពែលម៉ងុតែណែេ្រហ្គា
បែកាសថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ែប៊ី
លោកVladimirBozovicជា
មនុសែសមិនស្មោះតែង់។ប៉ុនា្មោន
ម៉ោងកែយមកស៊ែប៊ី បាននិ-
យាយថាខ្លនួបានឆ្លើយតបទៅ
វញិដោយបែកាសថាឯកអគ្គរដ្ឋ-
ទូតម៉ុងតែណែេ្រហ្គាលោក
TarzanMilosevicក៏ជាមនុសែស
មិនស្មោះតែង់និងបណ្តែញចែញ
ពីបែទែសដចូគា្នា។ហែតកុារណ៍
នែះបានធ្វើឱែយទនំាក់ទនំងកាន-់
តែតានតងឹរវាងរដ្ឋបាលបែទែស
ទាំង២។
គរួជមែបជនូថាសភាម៉ងុតែ-

ណែេ្រហ្គាបានបែកាសពីការ-
សមែចចិត្តនៅឆ្នាំ២០១៨
ដោយនយិាយថាខ្លនួបានដក-
ហូតអធិបតែយែយភាពរបស់
បែទែសនែះ។លោក Boris
Raonicបែធានអង្គការសម្ពន័្ធ-

មិត្តពលរដ្ឋសុីវិលម៉ុងតែណែ-
េ្រហ្គាបាននិយាយថា ការ-
បណ្តែញលោក Bozovic
មិនមនការភា្ញាក់ផ្អើលនោះទែ
ចាបត់ាងំពីគាត់តែវូបានពែមន
ជាផ្លូវការដោយកែសួងការ-
បរទែសជាចែើនដងមុនការ-
ផ្លាស់ប្តូរកាលពីថ្ងែទី២៨។
ក្នុងពែលប៉ុនា្មោនឆ្នាំថ្មីៗនែះ

បែធានាធិបតីបែទែសម៉ុងតែ-
ណែេ្រហ្គាលោកMiloDju-
kanovicបានបងែួបបងែួមការ-
បែកបាក់ជាមយួស៊ែប៊ីនងិរសុែសុី
បនា្ទាប់ពីលោកយកបែទែស
របស់លោកចលូទៅក្នងុអង្គការ
NATOក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ គូ-
បែជែងរបស់លោកបានចោទ-
បែកាន់លោកពីការបែពែតឹ្ដអពំើ
ពុករលួយបក្ខពួកនិយមការ-
តែួតតែបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ និង
ទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទល្មើស
ដែលបានរៀបចំឡើង។
ម៉ុងតែណែេ្រហ្គានៅតែបែក-

បាក់គា្នាក្នុងចំណោមអ្នកដែល
ស្វែងរកទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជា-

មួយស៊ែប៊ី រុសែសុី និងអ្នកដែល
ចាតទ់កុម៉ងុតែណែេ្រហ្គាជារដ្ឋ-
ឯករាជែយដែលមនសម្ពន័្ធមិត្តជា-
មួយលោកខាងលិច។បែធា-
នាធបិតីម៉ងុតែណែេ្រហ្គាលោក
MiloDjukanovicដែល
ដឹកនាំបែទែសអស់រយៈពែល
ជិត៣០ឆ្នាំមកហើយនោះបាន
ដឹកនាំបែទែសឱែយឃ្លាតឆ្ងាយពី
សម្ព័ន្ធមិត្តស៊ែប៊ីនិងរុសែសុីតាម-
រយៈការចូលរួមជាមួយណាតូ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។
រដ្ឋាភិបាលម៉ុងតែណែេ្រហ្គា

តែូវបានគែរំពឹងថា នឹងនៅតែ

បែកាន់ជំហរដដែលសមែប់
រយៈពែល៤ថ្ងែខាងមុខ ខណៈ
ដែលរដ្ឋាភបិាលចមែុះថ្មីមយួបាន
តែៀមជំនួសរដ្ឋាភិបាលចាស់
បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតក្នុងខែ
សហី។គណបកែសសង្គមនយិម
បស្ចិមបែទែសដែលកំពុងកាន់
អំណាចយូរឆ្នាំរបស់លោក
Djukanovic តែូវបានចាញ់
ដោយសរកែុមចមែុះដែលគាំ-
ទែរដ្ឋាភបិាលស៊ែប៊ីដែលរដ្ឋាភ-ិ
បាលថ្មនីែះនងឹតែវូបោះឆ្នាតឱែយ
ចូលកាន់តំណែងក្នងុសម័យបែជំុ
សភានៅសបា្តាហ៍កែយ៕
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មុ៉ងតេណេេ្រហ្គានិងស៊េបី៊ផ្ទះុជម្លោះនឹងគ្នារហូត
បណ្តេញមន្តេីទូតចេញពីបេទេសរៀងៗ ខ្លនួ

តុលាការ...
តពីទំព័រ ១...វិច្ឆិកានៅរដ្ឋ

Pennsylvania។
លោកចៅកែមStephanos

Bibasដែលតែូវបានលោក
Trumpតែងតាំងកាលពីឆ្នាំ
២០១៧ក្នុងនាមអង្គចៅកែម
ឧទ្ធរណ៍ទាងំ៣របូបានសរសែរ
ក្នុងការសមែចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទ
ថា៖«ការបោះឆ្នាតដោយសែរី
និងយុត្តិធម៌គឺជាសរសែឈាម
នែលទ្ធិបែជាធិបតែយែយយើង។
ការចោទបែកាន់ពីភាពអយុត្តិធម៌
គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែការហៅការ-
បោះឆ្នាតថា អយុត្តិធម៌គឺមិន
មែនមនន័យថាវាអយុត្តិធម៌ទែ។
ការចោទបែកាន់តែវូការអំណះអំ-
ណាងនិងបនា្ទាប់ភ័ស្តតុាង។ឥឡូវ
នែះយើងមិនមនទាំង២»។
លោកBibasបានសរសែរបន្ត

ទៀតថា៖«អ្នកបោះឆ្នាតមិន-
មែនមែធាវីទែដែលជាអ្នកជែើស-
រសីបែធានាធបិត។ីសន្លកឹឆ្នាត
មិនមែនពាកែយបណ្តងឹទែ ដែល
សមែចការបោះឆ្នាត»។

មុននឹងរឿងក្ដីនែះបានទៅ-
ដល់តុលាការឧទ្ធរណ៍ចៅកែម
តុលាការដំបូងលោក Mat-
thewBrannបានចែនចោល
ម្ដងរួចទៅហើយ ដោយលោក
បានសរសែរក្នងុការសមែចចតិ្ត
ថា៖«តលុាការតែវូបានបង្ហាញ
អំណះអំណាងគា្មោនគុណសមែបត្តិ
ការចោទបែកាន់តាមការបា៉ោន់-
ស្មោននិងភ័ស្តតុាងមិនមនការ-
គាទំែ។នៅក្នងុសហរដ្ឋអាមែរកិ
នែះមិនអាចធ្វើជាហែតុផល
សមែប់ការដកសិទ្ធិអ្នកបោះ-
ឆ្នាតម្នាក់ដោយមិនបាច់និ-
យាយពលរដ្ឋទាងំអស់របស់រដ្ឋ
ដែលមនបែជាជនចែើនជាង-
គែទី៦។បែជាជនចែបាប់និងស្ថា-
ប័នរបស់យើងទាមទារចែើន-
ជាងនែះ»។
កែយពកីារសមែចរបស់តលុា-

ការឧទ្ធរណ៍មែធាវីតំណាងលោក
Trump គឺលោកសែី Jenna
Ellisបានបង្ហាះសរតាម
បណា្ដាញសង្គម Twitterក្នុង
នាមលោកសែីនងិលោកមែធាវី
RudyGiulianiថា៖«សកម្ម-

ជននៅក្នងុរដ្ឋPennsylvania
នៅតែបន្តបិទបាំងការចោទ-
បែកាន់ពីការក្លែងបន្លំដ៏ធំ»។
ក្នុងសរដដែលលោកសែី

Ellisបានបង្ហាញថាកែមុមែធាវី
នឹងបន្តពាកែយបណ្តឹងទៅកាន់
តលុាការកពំលូអាមែរកិ។អ្នក-
វិភាគមួយចំនួនគិតថាកែុម-
មែធាវីលោកTrumpនឹងរំពឹង
លើសំឡែងចៅកែមអភិរកែស
នយិម៦-៣តែមនភាគរយតចិ
ណាស់ដែលលោកទទួលជ័យ-
ជម្នះដោយមិនមនភ័ស្តុតាង
ចែបាស់លាស់។
គរួបញ្ជាក់ផងដែរថាចៅកែម

តុលាការដំបូងលោកMat-
thewBrann និងចៅកែម
តលុាការឧទ្ធរណ៍ទាងំ៣របូគឺជា
ចៅកែមអភរិកែសនយិមទាងំអស់
ដែលបានណែនាំតែងតាំង
ដោយបែធានាធិបតីមកពីបកែស
សធារណរដ្ឋ។
តាំងពីពែលមនសញ្ញាថា

លោកBiden នឹងឈ្នះការ-
បោះឆ្នាតបែធានាធិបតីកែុម
លោក Trump បានពែយាយាម

ដក់ពាកែយបណ្តឹងតវា៉ានិងរារាំង
ការបញ្ជាក់លទ្ធផលការបោះ-
ឆ្នាតនៅរដ្ឋសំខាន់ៗដែល
លោកបានឈ្នះដូចជាArizo-
na,Georgia,Michigan,
Nevada,និង Pennsylva-
nia។ពាកែយបណ្តឹងរបស់កែុម
លោកTrumpបានទទលួបរា-
ជ័យសឹងតែទំាងអស់ហើយ
ដោយសរការចោទបែកាន់
របស់លោកTrumpថាមនការ-
ក្លែងបន្លំខា្នាតធំក្នងុការបោះឆ្នាត
២០២០គឺគា្មោនអំណះអំណាង
និងភ័ស្តុតាងចែបាស់លាស់។
នៅឯរដ្ឋWisconsin វិញ

លោកTrumpបានទាមទារឱែយ
មនការរាប់សន្លឹកឆ្នាតឡើង-
វិញនៅសែុកដែលលោកBi-
denបានឈ្នះចំនួន២ក្នុង
គោលបំណងពិនិតែយរកកំហុស
លើសន្លឹកឆ្នាតនិងធ្វើការតវា៉ា
សន្លកឹឆ្នាតទាងំនោះ។ការរាប់
ឡើងវិញតែូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងែ
សុកែដដែលដោយចុងកែយ
លទ្ធផលគឺនៅតែលោកBiden
ឈ្នះនិងថែមទាំងកើនសន្លឹក-

ឆ្នាតបានចំនួន១៣២ ទៀត-
ផដ។តាមចែបាប់រដ្ឋWiscon-
sinបែក្ខជនដែលបានស្នើឱែយ
មនការរាប់សន្លឹកឆ្នាតឡើង-
វិញតែូវតែបង់បែក់សមែប់
ការរាប់ឡើងវិញក្នុងករណីនែះ
កែមុរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នាត
លោក Trumpបានបង់អស់
បែមណ៣លានដុលា្លារ។
យា៉ោងណាមញិការបោះឆ្នាត

អាសនៈពែទឹ្ធសភាទាងំ២របស់
រដ្ឋ Georgia នៅមិនទាន់ចប់
នៅឡើយ ដោយគា្មោនបែក្ខជន
ណាទទួលបានសំឡែងឆ្នាត
៥០% ក្នុងការបោះឆ្នាត ៣
វិច្ឆិកាដូច្នែះការបោះឆ្នាតនឹង
បន្តទៅជុំទី២។ការចោទបែ-
កាន់ដោយលោកTrumpទៅ
លើភាពតែមឹតែវូរបស់ការបោះ-
ឆ្នាតបានធ្វើឱែយកែុមអ្នកគាំទែ
របស់លោកប្ដែជា្ញាធ្វើពហកិារមិន
ទៅបោះឆ្នាតជំុទី២។បើសិន
បកែសបែជាធិបតែយែយបានឈ្នះ
អាសនៈទាំង២នែះនោះបកែស
សធារណរដ្ឋនឹងបាត់បង់សំឡែង
ភាគចែើន ហើយសំឡែងក្នុង

ពែទឹ្ធសភានងឹស្មើគា្នា៥០-៥០។
បើសិនរឿងនែះកើតឡើង
អនុបែធានាធិបតីជាប់ឆ្នាត
KarmalaHarrisនងឹតែវូដើរតួ
ជាអ្នកបបំែកភាពស្មើគា្នានៅក្នងុ
ពែឹទ្ធសភា។លោកTrump
បានអំពាវនាវកែុមអ្នកគំាទែ
លោកឱែយចូលរួមការបោះឆ្នាត
នែះដើមែបីការពារសំឡែងភាគ-
ចែើនក្នុងពែឹទ្ធសភា។
លោកBidenតែវូបានគែសន្មត

ថាលោកបានទទួលអង្គបោះ-
ឆ្នាតចំនួន៣០៦ធៀបនឹង
២៣២របស់លោកTrump។
ថ្មីៗនែះលោក Trumpបាន
អនុញ្ញាតឱែយមនការផ្ទែរអំ-
ណាចបែពែឹត្តទៅជាផ្លូវការតែ
លោកនៅតែបែកាន់ជំហរថា
មនការក្លែងបន្លំសន្លឹកឆ្នាត
ខា្នាតធំ និងបន្តការតវា៉ា។ រីឯ
លោកBidenវញិបានចាបផ់្ដើម
បញ្ចែញឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្តែី
ដោយធ្វើការបែកាសជមែើសរដ្ឋ-
មន្តែីកែសួងការបរទែសនិង
រដ្ឋមន្តែីកែសួងសន្តិសុខជាតិ
មុនគែ៕

លោកប្រធានាធិបតី មុ៉ងត្រណ្រេ្រ ហ្គា  MiloDjukanovic។ រូប AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាឱកាសប្រារព្ធ-
កម្មវិធីមហោស្រាពភាពយន្ត-
ឡាវហ្លួងព្រាះបាងលើកទី១០
នៅឆ្នាំ២០២០(LPFF)មាន
ខ្រាស្រាភាពយន្តប្រាប Feature
Filmចនំនួ២៤រឿងនងិភាព-
យន្តខ្លីShortFilmចនំនួ១០
រឿងន្រាបណ្តាប្រាទ្រាសក្នងុតំបន់-
អាស៊ានត្រាូវបានជ្រាើសរើស
ទៅចាក់បញ្ចាំងនៅដើមខ្រាធ្នូ
សបា្តាហ៍ក្រាយន្រាះ។
យោងតាមស្រាចក្តីប្រាកាស-

ព័ត៌មានរបស់ក្រាុមអ្នករៀបចំ-
មហោស្រាពភាពយន្តឡាវហ្លងួ-
ព្រាះបាង នៅក្នុងចំណោមខ្រាស្រា-
ភាពយន្ត៣៤រឿងន្រា២-
ប្រាភ្រាទរឿងគ្រាឃើញមានខ្រាស្រា-
ភាពយន្តខ្ម្រារចនំនួ៥រឿងជ ប់
ក្នុងជម្រាើសភាពយន្តយកទៅ
ចាក់បញ្ចាងំនៅសបា្តាហ៍ក្រាយ
នោះដ្រារ គឺមានភាពយន្តប្រាប
FeatureFilmចំនួន២រឿង
និងភាពយន្តខ្លី Short Film
ចំនួន២រឿង រើឯ១រឿងទៀត
គឺជខ្រាស្រាភាពយន្តជFeature
Filmដ្រាលសហការផលិតពី
បណ្តាប្រាទ្រាសជសមាជិកន្រា
តំបន់ទន្ល្រាម្រាគង្គ(កម្ពុជឡាវ
មីយ៉ាន់មា៉ាថ្រានិងវៀតណម)
ដ្រាលមានចណំងជើងថា«ME-
KONG2030»។
ជទទូៅកម្មវធិីមហោស្រាព-

ភាពយន្តឡាវហ្លួងព្រាះបាង
ត្រាងប្រារព្ធធ្វើប្រាចាំឆ្នាំហើយ
បានច្រាញស្រាចក្តីសម្រាច

ជ្រាើសរើសយកខ្រាស្រាភាពយន្ត
ទាំងឡាយន្រាបណ្តាប្រាទ្រាស
ចូលរួមមានចំនួន៩ប្រាទ្រាស
ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាទ្រាស
សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន។
ជមួយន្រាះដ្រារមហោស្រាពភាព-
យន្តឡាវហ្លងួព្រាះបាងឆ្នា២ំ០២០
ន្រាះក៏មានយកខ្រាស្រាភាពយន្ត
ដ្រាលបានជប់ពានរង្វាន់មក
បញ្ចាំងដ្រារ មានដូចជរឿង-
Buoyancyជវណ្ណកម្មរបស់
អ្នកនពិន្ធជតិអសូ្រា្តាលីអ្នកស្រាី
FionaWilliamsនិងតួ-
សម្ត្រាងជជនជតិខ្ម្រារដោយ
សច់រឿងនិយយពីបញ្ហាជីវិត
ន្រាទាសភាពរបស់ពលករធ្វើ-
ការនៅក្នងុវសិយ័ន្រាសទអន្តរ-
ជតិ។ក្រាពីន្រាះក៏មានខ្រាស្រា-
ភាពយន្តថ្រារឿងMantaRay
និងខ្រាស្រាភាពយន្តឥណ្ឌូន្រាសុី
រឿងkOsOngជប្រាភ្រាទភាព-
យន្តឯកសរស្តីពីជីវិតស្រា្តីឥណ្ឌ-ូ
ន្រាសុីចំនួន៥រូបរស់នៅតំបន់
កោះជ្វាដ្រាលប្រាឈមនឹងបញ្ហា-
សង្គមព្រាះត្រាគ្មានកូន។បើ
តាមស្រាចក្តីប្រាកាសព័ត៌មាន
កាលពីថ្ង្រាទី២៦ខ្រាវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០កន្លងទៅកម្មវិធីមហោ-
ស្រាពភាពយន្តឡាវហ្លួងព្រាះបាង
ឆ្នាំន្រាះ នឹងធ្វើនៅថ្ង្រាទី៤-១០
ខ្រាធ្នូឆ្នាំ២០២០។
មហោស្រាពភាពយន្តឡាវ-

ហ្លួងព្រាះបាងន្រាះគំទ្រាដោយ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវប្រាបធម៌
និងទ្រាសចរណ៍ហ្លួងព្រាះបាង
មូលនិធិAsiaFoundation
ស្ថានទតូប្រាទ្រាសលចុសបំួប្រា-

ចាំប្រាទ្រាសឡាវ។ការចូលរួម
សម្រាប់ឆ្នាំន្រាះគួរឱ្រាយកត់-
សមា្គាល់ចណំោមវណ្ណកម្មភាព-
យន្តចំនួន១២រឿងរបស់ឡាវ
មានផលិតករស្រា្តីទាំងអស់
ដោយមានចំនួន៨រូបជ-
ផលិតករមានស្នាដ្រាដំបូងនិង
៣រូបមានបទពិសោធនិង
ទទួលមូលនិធិពី LaoFilm-
makersFundមានរឿង
ExpirationDateរឿងThe
LongWalkនិងរឿងInthe
Shadows។
ដោយឡ្រាកខ្រាស្រាភាពយន្តខ្ម្រារ

វិញមាន៥រឿងដ្រាលនឹងបង្ហាញ
ខ្លួននៅរោងភាពយន្តក្នុងប្រា-
ទ្រាសឡាវនាឱកាសប្រារព្ធកម្ម-
វិធីមហោស្រាពភាពយន្តឡាវ
ហ្លួងព្រាះបាងក្នុងឆ្នាំ២០២០

ន្រាះដ្រារនៅក្នុងនោះមានភាព-
យន្តរឿងប្រាបFeatureFilm
ចំនួន២រឿងគឺរឿងនាឡិកាឬ
TheClock:SpiritsAwak-
eningដ្រាលជវណ្ណកម្មផលិត-
កម្ម LD របស់លោកលៀក
លីដនិងរឿងLastNightI
SawYouSmilingខណៈ
ភាពយន្តShortFilmចំនួន
២រឿង គឺរឿង California
DreamingនិងរឿងAFall-
enFruitហើយភាពយន្ត១
ទៀតគឺជខ្រាស្រាភាពយន្តដ្រាលមាន
ការសហការផលិតពីបណ្តា-
ប្រាទ្រាសជសមាជិកតំបន់ទន្ល្រា-
ម្រាគង្គ(កម្ពុជឡាវមីយ៉ាន់មា៉ា
ថ្រានិងវៀតណម)ដ្រាលមាន
ចំណងជើងថា«MEKONG
2030»៕

ភាពយន្តខ្មែរ៥រឿងនឹងតែវូចាក់បញ្ចាងំក្នងុកម្មវិធី
មហោសែពភាពយន្តឡាវហ្លងួពែះបាងឆ្នាំ២០២០

ភាព យន្ត  អូសេ្តាលី រឿង Buoyancy បញ្ចាងំ នៅ មហោសេពភាពយន្តឡាវ ហ្លងួពេះបងឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបថតសហការើ ភាព យន្ត  ថេ រឿង   Manta Ray  បញ្ចាងំនៅ  មហោសេពភាពយន្តឡាវ ហ្លងួពេះបងឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបថតសហការើ

ភាពយន្តខ្មេររឿងThe Clock របស់ផលិតកម្ម LD។ រូបថតហ៊ានរង្រាសី

ភាពយន្ត របស់ ឥណ្ឌនូេសី៊  រឿង  kOsOng បញ្ចាងំ នៅ មហោសេពភាពយន្តឡាវ ហ្លងួពេះបងឆ្នា២ំ០២០។រូបថតសហការើ



១៨ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពជុាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងថ្វាយសារតាំង
 ពៃះករុណា ពៃះបាទ សម្តៃច ពៃះបរមនាថ នរោត្តម 

សីហមុនី ពៃះមហាកៃសតៃ នៃ ពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា បាន 
បៃស ពៃះរាជទាន ឱៃយ លោកជទំាវបណ្ឌតិ Devyani Uttam 
Khobragade ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឥណា្ឌា ថ្មី បៃចាំ កម្ពុជា ចូល 
កៃបថ្វាយបង្គំ គាល់ និង ថ្វាយ សារតាំង នៅ ពៃះបរមរាជវាំង 
កាលពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០៕  

ធនាគារហត្ថាឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រសិក្ខាសាលាស្តពីី
ក៉ារកសាងអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យ៉
សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពជុា

 ធនាគារ ហតា្ថា ដៃលជា ធនាគារពាណិជ្ជ មាន បណា្តាញ 
ការិយាល័យ ធំជាងគៃ លំដាប់ ទី ២ ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា បាន 
ចុះហត្ថលៃខា លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា ជាមួយ សម្ព័ន្ធ 
សមាគម សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៅកម្ពុជា ( ហៅ កាត់ ថ 
FASMEC) ដើមៃបី សហការ លើ គមៃង សិកា្ខាសាលា ស្តីពី “ ការ-
កសាង អាជវីកម្ម បៃកបដោយ ភាពជោគជយ័ ” ។ ពធិ ីចុះហត្ថលៃខា 
នៃះតៃូវបាន បៃរព្ធ ឡើង នៅ ទីសា្នាក់ការ កណា្តាល FASMEC នា 
ពៃឹក ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ទី ១៩ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ កៃម អធិបតីភាព 
លោក ឧកញ៉ា ហួត អៀង តុង បៃធាន អគ្គនាយក ធនាគារ ហតា្ថា 
និង លោក ឧកញ៉ា តៃ តាំង ប៉ បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល សម្ព័ន្ធ 
សមាគម សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៅ កម្ពុជា ពៃមទាំង ថ្នាក់ 
គៃប់គៃង ជាន់ខ្ពស់ នៃ សា្ថាប័ន ទាំង២ ។ ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នៃះ គឺជា 
សក្ខីភាព មួយ បង្ហាញ យា៉ាងចៃបាស់ ពី ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ ធនា គារ 
ហតា្ថា ក្នងុការ ចលូរមួចណំៃក អភវិឌៃឍ សហគៃស ធនុ តចូ នងិ មធៃយម 
នៅ ក្ន ុងបៃទៃស កម្ពជុា ឱៃយ មាន ភាព រកីចមៃើន ទៅមខុ នងិ ទទលួបាន 
ជោគជ័យ ។ បច្ចុបៃបន្ន ធនាគារ ហតា្ថា មាន ដើមទុន ចុះបញ្ជី នៅ 
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ចំនួន ១១៥ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក មាន 
ការយិាលយ័ សាខា ចនំនួ ១៧៧ ជាមយួនងឹ មា៉ាសុនី អៃ ធ ីអមឹ ចនំនួ 
១៣៧ ទូទាំងបៃទៃស ៕ រូប
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ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៩ Email: socialite@phnompenhpost.com 

ប្រសិតអាម្ររិកចូលរួមពិធីជួបជំុប្រចាំឆ្នាំរបស់AmCham
 ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ សហរដ្ឋអាមៃរកិ បៃចា ំកម្ពជុា Patrick Murphy បាន ចលូរមួ អបអរ ពធិបីណុៃយ ថ្លៃងអណំរគណុ ជាមយួ សភាពាណជិ្ជកម្ម អាមៃរកិ 

នៅ កម្ពុជា (AmCham) ខណៈ សមាគម មួយ នៃះ បានរៀបចំ ពិធី ជួបជុំ បៃចាំឆ្នាំ របស់ខ្លួន នៅ សណា្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal កាលពី រាតៃី 
ថ្ងៃ អង្គារ កន្លងទៅ ។ លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការី ទៃសាភិបាល និង ជា អគ្គនាយិកា បច្ចៃកទៃស ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និង ឯកឧត្តម  បួន សារៈ មុនី 
រដ្ឋលៃខាធកិារ កៃសងួពាណជិ្ជកម្ម ក ៏ជា ភ្ញៀវកតិ្តយិស នៅក្នងុ ពធិ ីនោះ ផងដៃរ ។ លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ Murphy បាន ថ្លៃង សនុ្ទរកថ សា្វាគមន ៍ នងិ 
លើកឡើង ពី ទំនាក់ទំនង សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ រឹងមាំ រវាង សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង បៃទៃស កម្ពុជា និង បាន ថ្លៃងអំណរគុណ ដល់ AmCham ដៃល បាន ជួយ 
លើកកម្ពស ់ធរុកចិ្ច ។ លោក Allen Dodgson Tan អតតី បៃធាន AmCham កប៏ាន ថ្លៃងអណំរគណុ យា៉ាង ជៃលជៃ ចពំោះ AmCham ផងដៃរ 
ដោយលោកបាន ថ្លៃង ដោយ មោទនភាព ថ  សមាគមមួយ នៃះ កំពុងស្ថិតក្នុង ជំហរ ដ៏ រឹងមាំ បំផុត មួយ ៕ 

ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកដើម្ីបជួយជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅកម្ពជុា
សហរដ្ឋអាមៃរិក តាម រយៈ ទីភា្នាក់ងរ សហរដ្ឋអាមៃរិក សមៃប់ ការអភិវឌៃឍ អន្តរជាតិ  នឹង ផ្តល់ជំនួយ មនុសៃសធម៌ ចំនួន ៦០ មុឺន ដុលា្លារ បន្ថៃម ដើមៃបី ជួយ ដល់ អ្នក ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ ដោយ ទឹកជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ នៅក្នុង បៃទៃស 

កម្ពុជា ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ សហរដ្ឋអាមៃរិក បៃចាំ កម្ពជុា ឯកឧត្តម W. Patrick Murphy កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ កន្លង ទៅបាន ថ្លៃងថ យើង ដងឹ អំព ីតមៃូវការ ចាំបាច ់របស់ បៃជាជន កម្ពុជា ដៃល ងយ រងគៃះ  ដៃល បណា្តាលមកពី 
គៃះទឹកជំនន់ នៅក្នុង ឆ្នាំនៃះ ។ សហរដ្ឋអាមៃរិក កំពុងផ្តល់ ជំនួយ សង្គៃះ បន្ថៃម នៃះ នៅក្នុង សាមគ្គីភាព ជាមួយ សហគម ន៍ ដៃល រងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់ ៕ 
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ក្រុងឡុងដ៍: លោក Jurgen 
Klopp ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត បាន បង្ហាញ 
ការ ខក ចតិ្ត  ចពំោះ កាល វភិាគ នៃ 
ការ បៃកតួ  ដ ៏គៃះ ថ្នាក ់នៅ ពៃល 
ដៃល កៃុម ហងៃស កៃហម Liver-
pool តៃូវ បាន បដិសៃធ គៃប់- 
បាល់ ២គៃប់ និងតៃូវ ពិន័យ 
បាល់  ១១ម៉ៃតៃ ២ ដង អំឡុង 
ពៃល លៃង ស្មើ ១-១ ជាមយួ កៃមុ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Brighton & Hove 
Albion (Brighton) ខណៈ 
កៃមុ Manchester City ចាប-់ 
ផ្ដើម ជាន់ ហ្គៃរ  តៃូវ ដោយ ការ- 
បំបាក់ កៃុម Burnley  ៥-០។

កៃុម Liverpool បាន តៃឡប់ 
ឡើង ទៅ ឈរ ទ ីកពំលូ តារាង ពនិ្ទ ុ
នៃ កៃប ខណ័្ឌ Premier League 
ដោយ នា ំមខុ កៃមុ  Tottenham 
Hotspur ដៃល បៃកួត កៃយ 
ខ្លនួ ១ពនិ្ទ ុតៃ មន ខងឹ សមៃបា នងឹ 
អាជា្ញា កណ្ដាល  សមៃប ់ការ ផ្ដល ់
បាល ់ប៉ៃណល ់ទឱីៃយ កៃមុ Bright-
on នៅ ក្នុង ម៉ោង បន្ថៃម បង្គៃប់ 
ហើយ កឡីាករ Pascal Gross 
បបំ៉ោង សណំញ ់ទ ីបាន សមៃច  
ដៃល នាំ ឱៃយ កៃុម ទាំង២ ចៃក គ្នា 
ម្នាក់ ១ពិន្ទុ ។

លោក Klopp បាន សម្ដៃង ការ 
មនិ សបៃបាយ ចតិ្ត នៅ គៃបស់បា្ដាហ ៍
ចំពោះ ពៃល វៃលា នៃ ការ បៃកួត 
ដៃល ចាប់ ផ្ដើម នៅ ពៃល អាហារ 
ថ្ងៃ តៃង់ ពោល គឺ មន រយៈ ពៃល 
តៃ ៣ ថ្ងៃ កៃយ ការ រង បរាជយ័ 
នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Champions 
League កៃម ថ្វ ីជើង របស ់កៃមុ 
Atalanta ។

ដោយ មន វិបត្តិ កីឡាករ រង- 
របួស ចំនួន ចៃើន សៃប់ ហើយ 
នោះ  ពៃល នៃះ កៃមុ រហសៃសនាម 
«The Reds» ក៏ រងនូវ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ នៃះ បន្ថៃម ទៀត នៅពៃល 
ខៃសៃ បមៃើ ការពារ James Milner 
តៃវូ បាន ប្ដរូ ចៃញ ដោយសារ មន 
បញ្ហា សរសៃ ពួរ នៅ វគ្គ ទី ២ ។

« សមូ អប អរ សាទរ ។ អ្នកបាន 
ជយួ ពកួ គៃ មៃន ទៃ ? ឥឡវូ របសួ 
សរសៃ ពរួ គរួ ឱៃយ ភា្ញាក ់ផ្អើល មៃន- 
ទៃ ន » ។ នៃះ ជា ការ នយិាយ បៃប 
ចំអក ឡក ឡឺយ របស់ លោក   
Klopp គៃបូង្វកឹ របស ់កៃមុ ហងៃស- 
កៃហម ពៃល តៃូវ បាន សម្ភាស 
ដោយ អ្នក យក ព័ត៌មន របស់ 
ទូរទសៃសន៍ BT Sport ។

គៃបូង្វកឹ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉ ់វយ័ 
៥៣ ឆ្នា ំបន្ត ទៀត ថ ៖ «ខ្ញុ ំមនិ មន 
បំណង បំពង សំឡៃង ទៃ តៃ ខ្ញុំ 
គៃន់ តៃ និយាយ ថ តើ វា យា៉ោង-  
ម៉ៃច ? បនា្ទាប់ ពី ថ្ងៃ ពុធ ហើយ  ក៏ 
ថ្ងៃ សៅរ ៍ម៉ោង ១២ :៣០ ថ្ងៃ តៃង ់
វា ពិត ជា មន ហានិភ័យ ណស់ 
សមៃប់ កីឡាករ គៃប់ រូប » ។ 

យា៉ោង ណ សមៃប ់គៃប ់បាល ់ 
ដៃល កើត ឡើង ក្នងុ ការ បៃកតួ នៃះ 
កៃមុ ភ្ញៀវ  Liverpool មន គៃប ់
បាល់ នាំ មុខ មុន នៅ នាទី ៦០ 
ដោយ កីឡាករ Diogo Jota 
ហើយ  Brighton តាម ស្មើ វិញ 
នៅ នាទី ទី ៩០+៣ ដៃល កើត 
ឡើង  ដោយ ការ ស៊តុ បាល ់ពនិយ័  
១១ម៉ៃតៃ របស់  Gross។

ចំណៃកកៃុម  Man City វិញ 
បាន ធ្វើ ឱៃយ វិបត្តិ នៅ តំបន់  បៃយុទ្ធ 

របស ់ខ្លនួ បៃសើរ ឡើង វញិ ដោយ 
ការ ទម្លុះ សំណញ់ ទី របស់កៃុម 
Burnley ដល ់ទៅ ៥ គៃប ់ពៃល 
កៃុម ទាំង ជួប គ្នា នៅ កីឡដ្ឋាន 
Etihad ក្នងុនោះ កឡីាករ Riyad 
Mahrez ធ្វើ បាន ហ៊ៃត ទៃីក  
(ស៊ុត ៣គៃប់ )។

កូន កៃុម របស់ លោក  Pep 
Guardiola (Pep) ស៊តុ បញ្ចលូ 
ទី បាន តៃ ៧ គៃប់ ប៉ុណ្ណោះ 
សមៃប  ់ ការ បៃកតួ ៧ លើក របស ់
ខ្លនួ នៅ មនុ ហ្នងឹ តៃ ២ គៃប ់បើក 
ផ្លវូ របស ់ Mahrez នៅ ដើម វគ្គ ទ ី
១ បាន ធ្វើ ឱៃយ មន គៃប ់បាល ់កើត 
ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់  ដៃល វា ជា 
សញ្ញា បង្ហាញ ថ ពៃល នៃះ កៃមុ 
Man City ចាប់ ផ្ដើម មន ភាព- 
សៃចួ សៃល់នៅ តបំន ់បៃយុទ្ធ វញិ 
ហើយ ។ 

ជយ័ ជម្នះ នៃះ បាន ជយួ រញុ ឱៃយ 
កៃុម មៃឃខៀវ ដៃល សល់ ១ 
បៃកួត ក្នុង ដៃ ដៃញ តាម ៦ ពិន្ទុ 
ព ីកៃយ  កៃមុ ហងៃស កៃហម ដៃល 
កំពុង ឈរ ទី  ១  បណ្ដាះអាសន្ន 
គិត តៃឹម ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដោយ មន 
២១ ពិន្ទុ។

« វា សខំាន ់ណស ់សមៃប ់ពកួ 
យើង ក្នងុ ការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីនងិ 
បន្ត ធ្វើ បៃប ហ្នឹង » ។ នៃះ ជា ការ- 
លើក ឡើង របស់ គៃុបង្វឹក កៃុម 
Man City លោក Pep ដៃល 
នងឹ សងៃឃមឹ ថ កាល វភិាគ បៃកតួ 
ខៃ កៃយ នឹង អំណយ ផល 
សមៃប ់កៃមុ របស ់ លោកក្នងុ ការ- 
តៃឡប ់មក មន សទិ្ធ ិបៃជៃង ដណ្ដើម  
ពាន ឡើង វិញ បាន ៕ AFP/VN

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ  នា ពៃលថ្មីៗ នៃះ- 
សៃប់ តៃ   បង្កើត   ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ព ីសណំក ់  មហាជនដោយ ការ- 
សរសើរ  ទឹក ដម សំនៀង របស់   
តារា   ចមៃៀង  សៃី   វ័យ ក្មៃង នៅ  
ផលិត  កម ្ម សាស្តៃ កញ្ញា ឈា ង  
សុវ ណ្ណោវី  ហៅ  កញ្ញាJune ជា- 
មួយ     បទ ចមៃៀង  ថ្ម ី មន    ចំណង- 
ជើង  ថ « សៃឡាញ់ »  ដៃល 
កំពុង  តៃ អន្ទងអារម្មណ៍ បៃិយ-  
មិត្ត  តាម រយៈការ ទសៃសនា  ខៃសៃ- 
ភាព    យន្ត ភាគរឿង  « ម៉ោ ឡៃន-   
ម៉ោលីន » ។ 

ខណៈ  អតីត ជា បៃក្ខនារី    ធ្លាប់  
បៃកួត   បៃជៃង   កម្មវិធី បៃឡង - 
ចមៃៀង    លំដប់ ថ្នាក់  ពិភព-  
លោក Cambodian Idol រដូវកាល ទី 
៣ ឈាន ដល ់  វគ្គ ផ្តច់ ពៃ័តៃ    កញ្ញា  
ឈាង  សុវណ្ណោវី  ទើប តៃ តៃូវ បាន 
ផលិត កម្ម Sastra Film  បៃ- 
កាស    ចុះ កងុ តៃ   ទទលួ យក  ជា  
តារា   សម្តៃង  សៃី  និង  ចមៃៀង  
ជា  ផ្លវូ ការ  នា ពាក ់កណ្ដាលឆ្នា ំ
២០២០ ប៉ុណ្ណោះ តៃ បៃជា - 
បៃិយ របស់ នាង ហាក ់ ដូច ជា  
ហក់ឡើង ខា្លាំង  គួរ ឱៃយ កត់ - 
សម្គាល់ ។    

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ដំណឹង-   
កា្លាយ   ជា តារា  សៃី    មន - 
ទៃនំ     ជៃក កោន តៃឹមតៃូវ   
លោក សៃី ប៊ុន ចាន ់- 
និមល  ជា ចាង ហា្វាង     - 
ផលិត កម្ម  Sastra 
Film   ក៏ ធ្លាប់ បាន  
បញ្ជាក ់ ពី មូល-  
ហៃត ុ   ដៃលនំា 
ឱៃយផលិត - 
កម្ម  ទទលួ 
យកកញ្ញា 
ឈាង សុ- 
វណ្ណោវី  ធ្វើជា  តារា- 
សម្តៃង  និង  ចមៃៀង  
ជា    ផ្លូវ ការ  ចុះ  កុង តៃ    
រយៈ  ពៃល៥ឆ្នាំ នោះ 
ដៃរ    ថ ៖ « ដោយសារតៃ  
សុវណ្ណោវី  ធ្លាប់ ជា តារា- 
ចមៃៀង  Freelance 
ដៃល ចៃៀង  ចមៃៀង - 
សមៃប ់  បញ្ចលូ   នៅ ក្នងុ កនុ 
នៃ  ផលិតកម្ម  យើង សៃប់   
ហើយ  ឆ្លង  កាត់ បទពិសោធ 

ការងរ   និង ការ សាកលៃបង ផ្នៃក - 
សម្តៃង រួម ផៃសំ នឹង   ទៃព កោសលៃយ  

ក៏  ដូចជា  រូប សមៃស់ របស់   សុវណ្ណោវី 
ក៏ មន ផង ដៃរ  នោះ យើង  ក៏ សមៃច 

ចុះ កុងតៃ  ៥ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង  
គត់  ឱៃយ  កា្លាយ ទៅ  ជា តារា 

សម្តៃង និង ចមៃៀង  
នៅ    Sastra Film 
តៃម្តង »។ 

 ផលតិ កម្ម Sastra 
Film  មន ទសៃស នកិ- 
ជន  ចៃើន បៃកដ ជា  
សា្គាល ់ នងិ ធ្លាប ់ បាន  
ទសៃសនា នូវ   រាល់ ការ- 
ផលិត   សាច់  រឿង    
អប់រំ    ឆ្លុះ បញ្ចាំង  ពី 
សង្គម   និង មន  
ការ  គំទៃ  យា៉ោង-  
សន្ធឹក សនា្ធាប់  ពី 
ទសៃសនិក ជន       ត ួ-  
យា៉ោង    កនុ ភាគ    រឿង    
«  ម៉ោ ឡៃន ម៉ោលនី »   
គឺ កាន ់ តៃ  ពៃញ - 
និយម ដោយមន 
បទ     «សៃឡាញ់» 
របស់  June៕ 
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កញ្ញាឈាងសុវណ្ណាវីអតីតប្រក្ខនារី
ប្រឡងCambodianIdolរដូវកាល
ទី៣ឆ្នា២ំ០១៨។រូបថត សហ ការី

អ្នកចំាទីEdersonរបស់ManCityបនលោតចាប់បល់ពីការត្រតរបស់ខ្រស្រប្រយុទ្ធChrisWood។AFP
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បទថ្មីកញ្ញាឈាងសុវណ្ណាវីកំពុង
អន្ទងអារម្មណ៍ប្រយិមិត្តក្នងុកុនភាគ

Liverpool បានត្រមឹខឹងសម្របា
ខណៈMan Cityស្រចួស្រល់វិញ

តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្ម្រងរាងខ្ពស់ស្រឡះ
កញ្ញាឈាងសុវណ្ណាវីនៅផលិតកម្ម
SASTRAFILM។រូបថត សហ ការី
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