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រដ្ឋាភិបាលសម្រេចឱ្រេយ
សិទ្ធជិនពិការប្រេើបណ្ណ-
បើកបរស្រេបច្រេបាប់ដើម្រេបី
លើកកម្ពស់សិទ្ធពួិកគាត់

អង់គ្ល្រេសណ្រេនាំអ្នក-
មានប្រេវត្តអិាល្ល្រេកហ្រេសី៊
ធ្ងន់ធ្ងរមិនឱ្រេយចាក់វ៉ាក-់
សំាងPfizer/BioNTech
ក្រេយបុគ្គលិកសុខាភិ-
បាល២រូបមានប្រេតិកម្ម

កម្ពជ៊ាមានសុទិដ្ឋ-ិ
និយមចំពោះការ-
នំាច្រេញស្ករត្នោត
GIនៅឆ្នោំក្រេយ

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលតាម-
រយៈក្រសងួពាកព់ន័្ធចនំនួ៣បាន- 
ច្រញប្រកាសអន្តរក្រសួង អនុ-
ញ្ញាតឱ្រយជនមានពិការភាពមាន
សិទ្ធិទទួលបានបណ្ណបើកបរ
ស្របច្របាប់ ក្នុងគោលដៅលើក-
កម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាព
ដ្រលមានសមត្ថភាពអាចបើកបរ
យានយន្តនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ 
ន្រះបើយោងតាមស្រចក្តីប្រកាស
អន្តរក្រសួងកាលពីថ្ង្រទី៣ធ្នូ។
ស្រចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង

ន្រះចុះហត្ថល្រខាដោយ លោក
ស៊ុនចាន់់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង-
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
លោកម៉មប៊ុនហ្រង រដ្ឋមន្ត្រីក្រ-
សួងសុខាភិបាល...តទៅទំព័រ ៦

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ង្រពុធទី៩ធ្នូនិយតករ
ចក្រភពអង់គ្ល្រសបានណ្រនាំ
ជនដ្រលមានប្រវត្តិអាល្ល្រកហ្រសុី
ធ្ងន់ធ្ងរមិនឱ្រយចាក់វ៉ាក់សំាង
Covid-19 ផលិតដោយក្រុម-
ហ៊ុនPfizerនិងBioNTech
ក្រយពីបគុ្គលកិសខុាភបិាល
២របូបានរាយការណ៍ថាពកួគ្រ
បានច្រញរោគសញ្ញាប្រតិកម្ម
អាល្ល្រកហ្រសុីបនា្ទាប់ពីបានទទលួ
វ៉ាក់សំាងមុន១ថ្ង្រ។
លោកStephanPowis

នាយកផ្ន្រកវ្រជ្ជសាស្ត្រន្រស្រវ
សុខាភិបាលជាតិអង់គ្ល្រស
(NHS)បាននិយាយថា៖«ជា-
ធម្មតាក្នងុវ៉ាកសំ់ាងថ្មីភា្នាកង់ារ-
និយតកម្មឱសថ និងផលិត-
ផលថ្រទាសំខុភាព(MHRA)  
បានណ្រនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ជាមុនថាអ្នកដ្រលមានប្រវត្តិ-
អាល្ល្រកហ្រសុីធ្ងន់ធ្ងរមិនឱ្រយចាក់-
វ៉ាក់សំាងន្រះទ្របនា្ទាប់ពីមនុស្រស
២នាក់ដ្រលមានប្រវត្តិអាល្ល្រក-
ហ្រសុីធ្ងន់ធ្ងរបានប្រតិកម្មមិនល្អ
កាលពីម្រសិលមិញ»។
បុគ្គលិកទាំង២រូបន្រះបាន

រងប្រតិកម្មអាល្ល្រកហ្រសុីប្រភ្រទ
អាណាហ្វី...តទៅទំព័រ ១១

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ : អ្នកនៅក្នងុឧស្រសាហ-
កម្មស្ករត្នាតកំពង់ស្ពឺដ្រលជា
ផលតិផលសមា្គាល់ទតីាងំភមូ-ិ
សាស្ត្រ(GI)មានសទុដិ្ឋិនយិម
ថាស្ករត្នាតកំពង់ស្ពឺនឹងមាន
ទផី្រសារល្អនៅឆ្នាំក្រយខណៈ-
ដ្រលតម្រូវការនៅទីផ្រសារអឺរ៉ុប
កំពុងកើនឡើងជាលំដប់។
លោកSebastienLesieur 

អគ្គនាយកក្រមុហ៊នុហ្វាមលងី
អិលធីឌី(FarmLink Ltd)
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុននាំច្រញស្ករ-
ត្នាតបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា
ការនាំច្រញស្ករត្នាតទៅទផី្រសារ
អន្តរជាតិនឹង...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មន្ត្រេីWHO៖កម្ពជ៊ាអាចនឹងទទួលបាន
វ៉ាក់សំាងប្រេឆំងកូវីដ១៩នៅដើមឆ្នោំឬក៏ពាក់កណ្តាលឆ្នោំ២០២១

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់អង្គ-
ការសខុភាពពភិពលោកឱ្រយដងឹ
ថាប្រទ្រសកម្ពជុាអាចនឹងទទួល-
បានវ៉ាក់សាំងប្រឆំងនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩នៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ
ឬពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០២១ខាង-
មុខខណៈដ្រលកម្ពជុាបានត្រៀម-

ខ្លួនរួចជាស្រចក្នុងការទទួល
វ៉ាក់សាំងន្រះ។
លោកស្រីវ្រជ្ជបណ្ឌិតLiAi-

lanតំណាងអង្គការសុខភាព-
ពិភពលោកប្រចំាប្រទ្រសកម្ពុជា
(WHO)ប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍តាម
រយៈសារអ្រឡិចត្រនិូក (អុីម្រល)
ពមី្រសិលមញិថាWHOនិងដ្រគូ
បានកំពុងត្រធ្វើការយា៉ាងមមា-

ញឹកនិងជិតស្នទិ្ធជាមួយគ្នាដើម្របី
ធ្វើយា៉ាងណាទទួលបានវ៉ាក់សំាង  
ការពារវីរុសកូរ៉ូណា ដ្រលមាន
ប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្ល្រសមរម្រយ
សម្រប់ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដ្រលមានហនិភ័យខ្ពស់ និង
អ្នកដ្រលមានអាទភិាពនៅក្នងុ
គ្រប់ប្រទ្រសទាំងអស់ឱ្រយបាន
ឆប់តាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន

តាមរយៈកន្ល្រងចាក់វ៉ាក់សាំង-
សកល(CovaxGlobalVac-
cineFacility)។
លោកស្រីវ្រជ្ជបណ្ឌិតLiAi-

lanបន្តថា៖«ខណៈព្រលដ្រល
មានព័ត៌មានល្អទាក់ទងនឹងការ-  
អភិវឌ្រឍវ៉ាក់សំាង និងការត្រៀម-
ខ្លនួរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាសម្រប់
ការទទួលថា្នាំ...តទៅទំព័រ ៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ: គណៈកម្មការជាតិ
ដើម្របីទប់សា្កាត់និងបង្ក្របបទល្មើស 
ធនធានធម្មជាតិនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាល-
ព្រឈើបានបង្ក្របបទល្មើស
ព្រឈើសរុបចំនួន៣៣១២

ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនល្មើស
បានចំនួន២២៨នាក់ ក្នុងរយៈ-
ព្រល១១ខ្រចាប់ពីខ្រធ្នូឆ្នាំ 
២០១៩ដល់ខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០
ខណៈលោកសៅសុខាប្រធាន- 
គណៈកម្មការន្រះស្នើមន្ត្រីជំនាញ
ពង្រងឹការអនុវត្តច្របាប់ឱ្រយបានមឺុង-

មា៉ាត់បំផុត។
របាយការណ៍ន្រះត្រវូបានផ្រសព្វ-

ផ្រសាយនៅក្នងុកចិ្ចប្រជុំត្រតួពនិតិ្រយ
ការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋា-
ភិបាល ក្នុងការទប់សា្កាត់ និង
បង្ក្របបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ
នៅថ្ង្រទ៨ីខ្រធ្នូនៅបញ្ជាការដ្ឋាន

កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រស
តាមរយៈវីដ្រអូប្រព័ន្ធហ្រសូម(ZO- 
OM)ជាមួយមន្ត្រីក្រសួងយុត្តធិម៌
ក្រសួងរ៉្រនិងថាមពលនិងមន្ត្រី
បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថ
ទាំង២៥ខ្រត្ត/ក្រុង។
ក្នងុកចិ្ចប្រជុំនោះលោកអ្រងហុី

អ្នកនាំពាក្រយកងរាជអាវុធហត្ថ-
លើផ្ទ្រប្រទ្រសនិងជាប្រធាន
ក្រុមល្រខាធិការន្រគណៈកម្ម-
ការជាតិដើម្របីទប់សា្កាត់និងបង្ក្រប
បទល្មើសធនធានធម្មជាតិបាន
ឡើងអានស្រចក្តីព្រងរបាយ- 
ការណ៍បូកសរុប...តទៅទំព័រ  ៤

១១ខ្រេសមត្ថកិច្ចបង្ក្រេបបទល្មើសព្រេឈើ៣៣១២ករណីនិងឃាត់ខ្លនួជនល្មើស២២៨នាក់

មន្តៃ ីសង្កាត់ សៃះ ចក ក្នងុ ខណ្ឌ ដូន ពៃញ ចុះ ចៃក ម៉ាស់ ជូន បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ តម ដង ផ្លវូនៅ ថ្ងៃ ទី ១០  ខៃ ធ្ន ូ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន
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 អោ ម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈមន្តៃ ីគណៈ កម្មាធិ ការ- 
សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា បាន អះ- 
អាង ថា  បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពុជាម ន ភាពល្អ បៃ សើរ បើ 
បៃៀបធៀ ប នឹងបណ្តា បៃទៃស 
ក្នុង តំបន់  និង ពិភព លោក  ក៏ 
ប៉នុ្តៃ សង្គម សុវីលិ លើក ឡើង ថា 
បញ្ហា សទិ្ធមិ នសុៃសនៅ កម្ពជុា ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០ មន ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ដោយ សំអា ងថា  ម ន កា ររឹ ត - 
តៃបិ ត សៃ រី ភាព ជា មូល ដ្ឋាន ។   

លោក  កៃវ រ៉ៃមី បៃធន គ ណៈ- 
ក ម្មា ធិកា រ សិទ្ធិ មនុសៃស កម្ពុជា 
បាន កត ់សម្គាល ់កាល ពមីៃសលិ- 
មិញ ថា ស្ថាន ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស 
នៅ តាម បណ្តា បៃទៃស ផៃសៃង ៗ  
ក្នុ ង តំប ន់ក៏ ដូចជា   ក្នុង សកល- 
លោក នៅ តៃ មន បញ្ហា ជា ចៃើន 
ទាងំ សង្គៃម  ជម្លាះ ផ្ទៃក្ន ុង  នងិ 
គៃះ មហន្ត រាយ  ខណៈ កម្ពុ ជា 
មន សុខ សន្តិភា ព សៃរី ភាព 
ពៃញ លៃញ សមៃប់ ពល រដ្ឋ។  

លោក  រ៉ៃមី ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុ ំស ង្កៃត  
ឃើញ ថា សង្គៃម នៅតៃ បន្ត 
មន ជម្លាះ បៃដប់ អាវុធ  ជម្លាះ 
ផ្ទៃ ក្នងុនៅ តៃ បន្ត កើត ឡើង  មន  
គៃះ មហ ន្តរាយ ទឹក ជំនន់ បាក់ - 
ដី និង ជំងឺ រាត តៃបាតផៃសៃ ងៗ 
ជម្លាះ សសនា ក៏បាន កើ ន- 
ឡើ ង  កា ររីស អើង ពូជសសន៍  
ពណ៌  សមៃបុ រ  នៅតៃ  បន្ត មន  
ខុសពី កម្ពជុាដៃល មន លក្ខ ណៈ 
ល្អបៃសើ រ  ជាង» ។

 បើតាម   លោក  រ៉ៃមី បញ្ហា- 
សង្គៃម គ ឺធ្វើ ឱៃយ បាតប់ ង ់សទិ្ធ ិជា 

មូលដ្ឋា ន របស់  ពលរដ្ឋ ទូទាំង 
ស កល លោក   ព ិសៃ ស  បៃទៃស 
ដៃល រង ផល ប៉ះពា ល់ ផ្ទាល់។ 
ឧទាហរណ ៍ ដចូ បៃ ទៃស យៃ ម៉ៃន 
ដៃលមន កុមរ រហូតដល់ ជាង 
២លា ន នាក់ បៃឈម នឹង កង្វះ 
ជាតិ អាហារ ខណៈ កម្ពុជា មិន 
ទុក ឱៃយ ពលរដ្ឋ ណ ម្នាក់ ស្លាប់ 
ដោយ អត់ អាហារ នោះទៃ។ 

ចំណៃក បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក៏ 
ដូច  ជា បញ្ហា គៃះម ហន្ត រាយ  
ទឹក ជំនន់  រាជ រ ដ្ឋាភិ បា ល ជា- 
មួយ  កាក បាទ កៃហម យុវជ ន 
និង កងយោ ធ ព លខៃ មរភូ មិ ន្ទ 
កៃ ុមម នុសៃស ធ ម៌ ថា្នាក់ ដកឹ នា ំទាងំ- 
អសម់លូកម្លាងំ គ្នា  ជយួសង្គៃះ 
បៃជាជន ទាន់ ពៃល វៃ លា។ 

លោក រ៉ៃមី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«នៃះ ជា ចំណុច សំខាន់ មួយ ដៃល 
រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា លើក ស្ទយួ  នវូ 
សិទ្ធិ រស់រា ន មន ជី វិត  ហើយ  
កៃពី នៃះ រា ជរ ដ្ឋា ភិបា ល ក៏បាន 
ទម្លាក់ កញ្ចប់ ថវិកា ផ្ត ល់ជំនួយ  
សច់ បៃក់ ដល់ បៃជា ជន ដៃល 
រង ផលប៉ះ ពាល់ ពី កូ វីដ១៩គឺ កៃ១ 

កៃ២ ក្នងុ ទំ ហំ  ទឹក បៃក់   ២ ៥ 
លាន  ដុលា្លា ជា រៀង រាល ខៃ» ។  

លោក   រ៉ៃមី បានប ន្ថៃម ថា   
ចៃបា ប់ បៃទៃស កម្ព ុជាមនលក្ខណៈ  
ល្អបៃសើរ ដៃ ល រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ 
បានប ង្ហាញថា  គ្មាន ទោស បៃ- 
ហា រជីវិត ជំពូក ទី៣នៃ រដ្ឋធ ម្ម- 
នុញ្ញ និយាយ ពី បញ្ហា សិទ្ធមិ នុសៃស 
ស្ទើ រទាំងអ ស់។ កៃពីនោះ 
  កម្ព ុជាមន ឆន្ទៈ បន្ត វត្តម ន ការិ- 
យា លយ័ ឧ ត្ត ម ស្នងកា រ អង្គកា រ 
ស ហបៃជា ជា តិ  ជា រៀងរាល់ ២ 
ឆ្នា ំម្តង និ ង មន អ្នករាយកា រ ណ៍  
ពិសៃស អង្គការសហបៃជាជាត ិ
ទទលួប ន្ទកុ សទិ្ធមិ នសុៃស  ផងដៃរ។ 
    ក៏ប៉ុ ន្តៃស មៃ ប់ លោ ក អំ  
សំអាត នាយ ក រង អង្គការ លី- 
កាដូ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិ ល មិញថា   
បញ្ហា សទិ្ធមិ នសុៃស នៅ កម្ពជុា   ក្ន ុង   
ឆ្នា ំនៃះ ម ន ការ វ ិវឌៃឍថ យកៃយ 
បើ  បៃៀបធៀ ប នងឹ ឆ្នាមំនុ។ថ្វ ីបើ  
ប ញ្ហា  កូ  វីដ១៩ជា   ប ញ្ហា  ស កល 
ដៃ ល រដ្ឋាភិបា ល  និង   ព លរដ្ឋ  
តៃវូតៃ   ចូ ល រួមដើ មៃបី  ទប់ស្កាត់ និ ង  
អនុវ ត្តតាម...តទៅទំព័រ ៣

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ការងរ និង 
បណ្ដុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  បៃកាស 
ពនៃយារពៃល សមៃប់ ស្នើសុំ ការ- 
អនុញ្ញាត បៃើបៃស់ ហត្ថពលកម្ម 
បរទៃស  ឆ្នា២ំ០២១  រយៈពៃល ២ 
ខៃ បន្ត ទៀត ដោយ អំពាវនាវ ឱៃយ 
ម្ចាស់ ឬ នាយក រោងចកៃ  សហ- 
គៃស តៃវូ បៃញាប់ បំពៃញ កាតព្វ- 
កិច្ច   ឱៃយ បាន ទាន់ពៃល ចៀសវាង 
ការទទួល រង ការផក ពិន័យ ។ 

យោង តាម ចៃបាប់ ស្តីពី ការងរ 
បៃកាស ស្តីពី ការបៃើបៃស់ ហត្ថ- 
ពល  កម្ម បរទៃស នងិ បៃកាស ស្តពី ី
ការដក ់ឱៃយ បៃើបៃស ់បៃពន័្ធគៃប-់ 
គៃង ទនិ្ននយ័ កម្លាងំ ពលកម្ម តាម- 
បៃពន័្ធ ស្វយ័ បៃវត្តកិម្មបានក ំណត ់ 
ឱៃយ រោងចកៃ  សហគៃស ទាងំអស ់
ដៃល ស្ថតិ កៃម ដៃន អនវុត្ត ចៃបាប ់
ស្តពី ីការងរតៃវូដកស់ណំើសុ ំការ- 
អនុញ្ញាត បៃើបៃស់ ហត្ថពល កម្ម 
បរទៃស សមៃប ់ឆ្នា ំបន្តឱៃយបាន មនុ    
ដំណច់ខៃ វិច្ឆិកា នៃ ឆ្នាំ នីមួយៗ។

សៃចក្តី ជូនដំណឹង រប ស់ កៃ- 
សងួ  ការងរ  នងិ បណ្ដុះ បណ្តាល- 
វិជា្ជា ជីវៈ ចុះ ថ្ងៃទី៩  ខៃធ្នូ  ឱៃយ ដឹងថា  
ដោយសរ តៃមន ម្ចាស ់ឬ នាយក 
រោងចកៃ  សហគៃស មួយចំនួន  
នៅ មន ភាពយឺតយា៉ាវ ក្នុងការ- 
ដក ់ពាកៃយ  ស្នើសុំ អនុញ្ញាត បៃើ- 
បៃស ់ហត្ថពល កម្ម បរទៃស (កតូា)
សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០  ដចូ្នៃះ កៃសងួ  
សមៃច ពនៃយារពៃល សមៃប ់ការ- 
ស្នើសុ ំលខិតិ អនញុ្ញាត  បៃើ បៃស ់
ហត្ថពល កម្ម បរទៃស (កតូា) នៃះ  
រហូតដល់ ដំណច់ ខៃមករា  ឆ្នាំ 
២០២១ ដៃលមន រយៈពៃល ២ខៃ 

ទៅមុខ ទៀត  បនា្ទាប់ពី ផុតកំណត់ 
កាលពី ខៃវិច្ឆិកា។

កៃសួង ការងរ បន្តថា ៖«សូម 
កៃើន រំឭក ដល់ ម្ចាស់ ឬ នាយក 
រោងចកៃ  សហគៃស ទាំងឡាយ  
ដៃលមន សៃចក្ត ីតៃវូការ បៃើ បៃស ់  
ហត្ថពល កម្ម បរទៃស តៃវូ បៃញាប ់
ដក់ សំណើសុំ ការអនុញ្ញាត បៃើ- 
បៃស ់ហត្ថពល កម្ម បរទៃស(កតូា)  
ឱៃយបាន មុន ថ្ងៃទី៣១ ខៃមករា 
ឆ្នាំ២០២១ ជា កំហិត»។ 

កៃសងួ សង្កតធ់្ងនថ់ា៖«ម្ចាស ់ឬ 
នាយក រោងចកៃ សហគៃស ដៃល    
មិនបាន ស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតបៃើ- 
បៃស ់ហត្ថពល កម្ម បរទៃស(កតូា)  
កៃសួង នឹង ចាត់វិធនការ ផក ពិ- 
ន័យ តាមទោស បញ្ញត្តិ ក្នុង ជំពូក 
ទី១៦នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការងរ» ។ 

លោក កាំង ម៉ូ នីកា  អគ្គលៃខា- 
ធកិាររង សមគម រោងចកៃ កាត ់ដៃរ   
នៅ កម្ពុជា (GMAC) បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញ ថា  នៃះ 
គឺជា ការគិតគូរ មួយ ដ៏ ល្អរបស់ 
រដ្ឋាភបិាល  ដៃល បានផ្តល ់ការអន-ុ 
គៃះ  និង សមៃួល ដំណើរការ អា- 
ជីវ  កម្មដ ល់ រោងចកៃ  សហ គៃស 
នៅ ក្នុង បៃទៃស  ខណៈ កំពុង 
បៃឈម នឹង វិបត្តិ នានា  ដៃល 
បណ្តាល មក ពី ជំងឺ កូ វីដ១៩។

បើ តាម លោក កាំង ម៉ូនីកា  
ភាពយឺតយា៉ាវ របស់ រោង ចកៃ  
សហ គៃស ទាំងនៃះ  គឺ ដោយ- 
សរតៃ កៃុមហ៊ុន ទាំងនោះ  បាន- 
បៃឈម នឹង ការ ពៃយួ រការងរ  និង 
ការពៃយួរ ផលិតកម្ម របស់ ខ្លួន។ 
ពៃះ កង្វះ ការបញ្ជា ទិញ  និង 
មូលហៃតុ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ផៃសៃង- 
ទៀត  នាំ ឱៃយគ្មាន ពៃលវៃលា គៃប់- 

គៃន់ ដើមៃបី ដក់ពាកៃយ ស្នើសុំ ការ- 
អនុញ្ញាត បៃើបៃស់ ហត្ថពល កម្ម 
បរទៃស  សមៃប់ ឆ្នាំ ថ្មី។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«រដ្ឋាភិ- 
បាលពនៃយារពៃល ២ខៃ ទៀត  ដៃល  
ជា ការសមៃួល មួយ ដល់ អ្នក វិនិ- 
យោគ  ដើមៃបី មន ពៃលវៃលា គៃប់-  
គៃន់ក្នុង ការស្នើ ហត្ថពល កម្ម បរ- 
ទៃស ។ ការ ផ្តល់ជូន ពៃល បន្ថៃម 
នៃះ គឺ គៃប់គៃន់ ហើយ សមៃប់ 
កៃមុ ហ៊នុ  នងិ រោង ចកៃ មយួចនំនួ 
តៃឡប់ ចូលមក វិញ និង ចាប់ផ្តើម 
បៃតិបត្ត ិ ការ ផលិតកម្មរ បស់ ខ្លួន 
ឡើង វិញ។ ពៃះ ការងរ នៃះ 
មិនមន អ្វី ស្មុគស្មាញ នោះ ទៃ» ។

ក្នងុ វសិយ័ វាយន ភណ្ឌ នងិ កាត-់ 
ដៃរ  សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា  គឺ 
មន ជនបរទៃស កពំងុ បពំៃញ ការ- 
ងរ ក្នងុ វសិយ័ ទាងំនៃះ ចនោ្លាះ  ព៣ី- 
មុឺន  ទៅ ជាង ៤មុឺន នាក់ ខណៈ   
ដៃល ចៃបាប់ កម្ពុជា  បាន អន ុញ្ញាត 
ឱៃយ ម្ចាស ់ឬ នាយក រោងចកៃ  សហ- 
គៃស បៃើបៃស់ កម្លាំងពលកម្ម 
បរទៃស ជំនាញ ១០ ភាគ រយ  
ក្នងុចណំោម កម្លាងំ ពលកម្ម សរបុ 
របស ់កៃមុហ៊នុ  សហគៃស។ នៃះ 
បើតាម ការ បា៉ាន់ បៃមណ របស់ 
លោក កាំង ម៉ូ នីកា ។

 តាម របាយការណ ៍របស ់កៃសងួ 
មហាផ្ទៃ  និង កៃសួង ការងរ  
បណ្ដុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ  ចៃញ- 
ផៃសាយ កាលពី ឆ្នាំ២០១៨  នៅ  
បៃទៃស កម្ពជុា មន ពលករ បរទៃស   
ជាង ១០មុនឺ នាក ់ដៃល កពំងុ ធ្វើ ការ  
ដោយ គ្មាន ប័ណ្ណការងរ  និង មិន 
បាន ចុះបញ្ជី  ដៃល នាំឱៃយ ខាតបង់ 
បៃក់ ចំណូល ចូល រដ្ឋ បៃមណ 
២០លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ឆ្នាំ៕

ការជួបជំុទិវាសិទ្ធមិនុសេសអន្តរជាតិ ពីមេសិលមិញ។ រូបថត អង្គការ CENTRAL

មន្ត្រី ៖ បញ្ហាសិទ្ធមិនុស្រសនៅកម្ពជុាមាន 
ភាពប្រសើរ បើធៀបនឹងពិភពលោក

ក្រសួងពន្រយារព្រលស្នើសំុការប្រើហត្ថពលកម្ម ប រ ទ្រស 
និងប ្រ ប់ឱ្រយមា្ចាស់រោងចក្រប្រញាប់បំព្រញកាតព្វកិច្ច



តពីទំព័រ ២...គោលការណ៍
របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិង
អង្គការសខុភាពពភិពលោកក្ដី
ប៉ុន្ត្របញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រសគឺមិន
អាចរឹតត្របិតទាំងស្រុងទ្រ។
លោកសំអាតថ្ល្រងថា៖ 

«បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រសនៅកម្ពុជា
ចាប់ពីដើមឆ្នា២ំ០២០មកស្ររី- 
ភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជា- 
ពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតត្របិតដូចជា
សិទ្ធិជួបជុំនិងប្រមូលផ្តុំដោយ
សន្តិវិធីត្រងមានការបង្ក្រប
និងចាប់ខ្លួនស្ររីភាពក្នុងការ-
បញ្ច្រញមតិស្ថតិក្នងុភាពកម្រតិ
មយួហើយស្ររភីាពន្រអង្គការ
សមាគមឬក៏សហជីពក៏មាន
ភាពរឹតត្របិតសកម្មភាពដ្ររ»។ 
ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររលោកសឹុង
ស្រនករុណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ 
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្រស- 
អាដហុកបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ដ្ររថា កម្ពុជានៅមានការរឹត-
បន្ដងឹសិទ្ធសិ្ររីភាពបញ្ច្រញមតិ 
និងត្រងកើតមានហិង្រសាក៏ដូច-
ជាការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាជាដើម។
លោកថា៖«យើងឃើញថា

ការបញ្ច្រញមតិផ្រស្រងៗតាមអន-
ឡាញបណា្តាញសង្គមអីផ្រស្រងៗ
ហ្នឹងត្រូវមានចំណាត់ការ
ចំណ្រកសិទ្ធិនយោបាយវិញ
សកម្មជននយោបាយនានា
ត្រូវបានធ្វើទុក្ខបុកម្ន្រញដោយ
ការប្រើហិង្រសាជាច្រើនករណី»។
បើតាមលោកស្រនករុណា

ក្រពនីោះក៏មានការចោទប្រ-
កាន់ការចាប់ខ្លនួឃំុខ្លនួជាបន្ត-
បនា្ទាប់លើសកម្មជននយោបាយ
សកម្មជនសង្គម និងសហជីព 

ឬយុវជនជាដើម។
ដោយឡ្រកអតីតប្រធានអតីត-

គណបក្រសសង្គ្រះជាតិលោក
កឹមសខុាបានសរស្ររលើទពំរ័
ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកពីម្រសិល- 
មិញថាកម្ពុជាអាចមានសន្តិ-
ភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ពិតប្រកដបានលុះត្រត្រពល- 
រដ្ឋខ្ម្ររគ្រប់រូបទទួលបាននូវ
ការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគត់។
លោកសខុាថ្ល្រងថា៖«ដើម្របី

ធានាឱ្រយមនុស្រសគ្រប់រូបក្នងុសង្គម
មួយទទួលបាននូវផលប្រ- 
យោជន៍និងសិទ្ធិមូលដ្ឋាន ពួក- 
គ្រត្រូវការជាចំាបាច់ឱ្រយមានការ-
ធានានិងគោរពនូវ«សិទ្ធិពល-
រដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ»។
ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នងុថ្ង្រ

សិទ្ធិមនុស្រស១០ធ្នូឆ្នាំ២០២០
មានអង្គការសង្គមសុីវិលមួយ 
ចនំួនបានជួបជជ្រកគ្នាពបីញ្ហា
សិទ្ធនិៅស្នាក់ការអង្គការសង់-
ត្រល់បនា្ទាប់មកក៏មានអង្គការ- 
សង្គមសុីវិលចំនួន៦៧បាន 
ច្រញស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម 
ដោយអំពាវនាវឱ្រយរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាគោរពគោលការណ៍លទ្ធ-ិ 
ប្រជាធិបត្រយ្រយនិងសទិ្ធិមនសុ្រស
ដូចមានច្រងក្នងុស្រចក្តីប្រកាស
ជាសកលស្តពីីសទិ្ធមិនសុ្រសនិង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រកម្ពុជា។
ជាមួយនោះក៏បានអំពាវនាវ 

ឱ្រយរដ្ឋាភិបាលបញ្រឈប់ជាបនា្ទាន់នូវ 
ការកំណត់មុខសញ្ញាលើសកម្ម- 
ជនអ្នកការពារសិទ្ធមនុស្រសអ្នក- 
សរព័ត៌មានអ្នកគំទ្រគណ- 
បក្រសជំទាស់ និងសំឡ្រងរិះគន់ 
ដទ្រទៀតដ្រលប្រការន្រះ
បានធ្វើឱ្រយស្ថានភាពសទិ្ធមិនសុ្រស  
កាន់ត្រអាប់អួខា្លាំងឡើង៕

ថ្ង្រសុក្រទី១១ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី១១ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំេញៈ  សហភាពសហព័ន្ធយុវ- 
ជនកម្ពជុា(សសយក)រាជធានី- 
ភ្នពំ្រញគ្រងដណំើរការកម្មវធិ ី
«មរតកតន្ត្រយីុវជនខ្ម្ររ»ដ្រល
ជាការផ្តល់ឱកាសដលយ់ុវជន
ឱ្រយទទួលបានការបណ្តះុបណា្តាល 
ដោយឥតគិតថ្ល្រពីទ្រពកោសល្រយ
និងស្វ្រងយល់ពីការប្រើប្រស់
ឧបករណ៍តន្ត្រីបរុាណខ្ម្ររដើម្របី 
ចូលរួមកសងធនធានបន្តវ្រន 
នៅក្នុងវិស័យន្រះ។
តាមស្រចក្តីជូនដណំឹងរបស់

(សសយក)ដ្រលភ្នពំ្រញប៉ុស្តិ៍ 
ទទួលបានពីថ្ង្រ៩ធ្នូឱ្រយដឹងថា
លក្ខខណ្ឌន្រការជ្រើសរីសឱ្រយ 
ចូលរៀនវគ្គបណ្តះុបណា្តាលន្រះ 
គឺយុវជនត្រូវមានអាយុចាប់- 
ពី១៣ដល់៣៥ឆ្នាំមានកាយ-
សម្របទាល្អមានការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
ខ្ពស់ និងគោរពព្រលវ្រលាក្នុង- 
ការរៀនសូត្រ។ រីឯការទទួល
ពាក្រយសុំចូលរៀនត្រូវចាប់ផ្ដើម 

ពីថ្ង្រទី១ខ្រមករាដល់ថ្ង្រទី១
ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១។
លោកសុ៊មមនោរម្រយប្រធាន-

ល្រខាធិការដ្ឋាន(សសយក)
រាជធានីភ្នំព្រញបានឱ្រយដឹងថា
កាលបរិច្ឆ្រទន្រការបណ្តុះបណា្តាល
ន្រះគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួន
អ្នកចុះឈ្មោះក្រយព្រល 
ពិនិត្រយពាក្រយសំុចូលរៀនរួចបូក- 
សរុបប្រងច្រកសិន ទើបអាច 
រៀបចំកាលវិភាគសម្រប់ចូល
រៀនបាន។
លោកមនោរម្រយថ្ល្រងថា៖

«ម្រនទ្រនទៅ យើងអត់ដឹង
ចំនួនប៉ុនា្មោនជាក់ស្ត្រងដ្រល
យុវជននឹងត្រវូចូលរៀនទ្រព្រល
ន្រះត្រយើងមានទម្រង់ឱ្រយគត ់
បំព្រញពាក្រយសុចំូលរៀនអ៊ចីឹង 
បើគត់បំព្រញលើទម្រង់ហ្នឹង
ទើបយើងអាចដឹងព័ត៌មានថា
អ្នកណាខ្លះរៀនពីចន្ទដល់សុក្រ
ហើយអ្នកណាខ្លះរៀនសៅរ៍
អាទិត្រយ»។
បើតាមលោកមនោរម្រយការ-

បង្រៀនន្រះដើម្របីកំុឱ្រយយុវជន
ភ្ល្រចឧបករណ៍តន្ត្រីខ្ម្ររនិងចង់
ឱ្រយច្រះរបៀបប្រើហើយអាច
ល្រងកម្រសាន្តលក្ខណៈគ្រួសរ
ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើពួកគត់ចង់ចាប់
យកធ្វើជាអាជីពក៏(សសយក)
បន្តជួយបង្រៀនដ្ររ។
លោកភារម្រយ បញ្ជាក់ថា៖

«ប្រសិនបើមានអ្នកចង់វិវឌ្រឍ
ខ្លនួកា្លាយជាអ្នកភ្ល្រងបុរាណខ្ម្ររ 
អាជីពនោះយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ច-
ការហ្នឹងថ្រមទៀតប៉នុ្ត្រជំហាន
ដបំងូត្រវូវស់ស្ទងល់ើកម្រតិន្រ
ការចាប់អារម្មណ៍សិន»។
លោក មនោរម្រយ ឱ្រយដឹងដ្ររ

ថា(សសយកមានទីតំាងបង្រៀន 
ផ្ទាល់នៅអគរខ្រមរានី វិថីវិចិត្រ- 
សលិ្របៈភមូិព្រកលៀបសង្កាត់
ព្រកលៀបខណ្ឌជ្រយចង្វារ
រាជធានីភ្នំព្រញ។ចំណ្រកគ្រូ-
បង្រៀនគឺសស្ត្រចារ្រយមកពី 
សកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រ- 
សិល្របៈនិងក្រសួងវប្របធម៌។
លោកសុីយ៉ុនសុភារិទ្ធ 

អគ្គនាយកបច្ច្រកទ្រសវប្របធម៌ 
ទទួលខសុត្រវូលើប្រតិកភណ្ឌ-
អរូបីបានឱ្រយដឹងថាការរៀនពី
របៀបប្រើឧបករណ៍តន្ត្របុីរាណ 
ខ្ម្ររគឺជាការចូលរួមអភិរក្រសប្រតិ- 
កភណ្ឌអរូបីយ៉ាងពិតប្រកដ។
ប្រតិកភណ្ឌវប្របធម៌អរូបីគឺសំ-
ដៅលើទាំងអស់គ្នា។
លោកសុភារិទ្ធបានបញ្ជាក់

ថា៖«ប្រតិកភណ្ឌអរូបីគឺទាំង-
អស់គ្នាហ្នងឹមិនម្រនត្រក្រសួង 
ទ្រក្រសួងគ្រន់ត្រមានផ្ន្រកណា
មួយជួយលើកស្ទយួជួយតម្រង់

ជួយបំព្រញការខ្វះខាតអ្វីមួយ  
អ៊ីចឹងទៅដើម្របីលើកតម្កើង»។
លោកហ្រងសុផឌី ស-

កលវិទ្រយាធិការន្រសកលវិទ្រយា-
ល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្របៈបាន
គំទ្រកម្មវិធីបង្រៀនន្រះ។ 
លោកថាសកលវិទ្រយាល័យភូ- 
មិន្ទវិចិត្រសិល្របៈក៏មានការបណ្តះុ- 
បណា្តាលដ្ររ បុ៉ន្ត្រចំនួនមានកំ-
ណត់។ទោះបីសម័យថ្មីយុវជន 
មានទនំោរលើសិល្របៈសមយ័ក្ដី
ប៉ុន្ត្រក៏នៅត្រមានយុវជនចាប់- 
អារម្មណ៍លើការសិក្រសាភ្ល្រង- 
បុរាណខ្ម្ររដ្ររ។
លោកសុផឌី ថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំ 

នៅត្រយល់ឃើញថាយុវជន 
គត់នៅត្រឱ្រយតម្ល្រដល់សិល្របៈ 
វប្របធម៌ខ្ម្ររ គ្រន់ត្រមានមួយ
ផ្ន្រកណានោះគត់ទៅតាម 
សម័យអ៊ីចឹងទៅ...»។
លោកសំសំអាង ទីប្រឹក្រសា 

ក្រសួងវប្របធម៌នងិវិចិត្រសលិ្របៈ
បានឱ្រយដឹងថាឧបករណ៍ភ្ល្រង 
បុរាណខ្ម្ររទាំងអស់មានប្រ- 
មាណជាង១០០ឧបករណ៍
ប៉ុន្ត្រការយកមកបង្រៀនយុវ- 
ជនខ្ម្ររក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
ន្រះ គឺជ្រើសរីសយកត្រឧប- 
ករណ៍ ដ្រលមានប្រជាប្រិយ- 
ភាពជាងគ្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង 

បង្រៀនប្រហ្រលជា១០ជាង 
សិនទ្រ ក្នុងនោះមានដូចជា
ទ្រឆ្រទ្រសោ ទ្រអ៊ូ រនាតឯក 
រនាតធុង រនាតដ្រកគងតូច 
គងធំស្រឡ្រស្គរថូនស្គររមនា
ឃឹមតាខ្រអ៊ីចឹងទៅ...»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កិច្ចប្រជំុរដ្ឋមន្ត្រីការ-
ពារជាតិអាស៊ានលើកទី១៤
(14thASEANDEFENCE
MINISTERS'MEETING)
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទ្រសជា
សមាជិកអាស៊ានបានចុះហត្ថ-
ល្រខាលើផ្រនការការពារជាតិ
អាស៊ានឆ្នាំ២០២០-២០២៣
និងបានធ្វើស្រចក្តីព្រងឯកសរ
ស្តីអំពីការរក្រសាស្ថិរភាពសន្តិ-
សុខក្នុងតំបន់លើប្រធានបទ
សំខាន់ៗចំនួន៥។
លោកទៀបាញ់ឧបនាយក-

រដ្ឋមន្ដ្រី និងជារដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង
ការពារជាតិបានសរស្ររលើ
ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកក្រយ
ពីបញ្ចប់កចិ្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារ- 
ជាតិអាស៊ានលើកទី១៤តាម-
រយៈប្រពន័្ធវដី្រអូកាលពថី្ង្រទ៩ី

ខ្រធ្នូថា៖«ប្រទ្រសជាសមាជិក
អាស៊ានបានចុះហត្ថល្រខាលើ
ផ្រនការការពារជាតិអាស៊ាន
ឆ្នាំ២០២០-២០២៣និងបាន
ព្រៀងឯកសរស្តីអំពីការរក្រសា
ស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់
ផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទ

ចំនួន៥»។ប្រធានបទចំនួន៥
នោះរមួមានទ១ីនីតិវធិីន្រការ-
អនុវត្តការងររបស់កងកមា្លាំង
បម្រុងអាស៊ានក្នុងជំនួយផ្ន្រក
មនុស្រសធម៌ និងគ្រះមហន្ត-
រាយ។ទី២នីតិវិធីន្រការផ្លាស់-
ប្តូរព័ត៌មានភ្ររវកម្ម។ទី៣

គោលការណ៍ន្រការប្រើប្រស់
ទង់ជាតិអាស៊ាននិងទង់ជាតិ
ប្រទ្រសជាសមាជកិក្នងុប្រស-
កកម្មរក្រសាសន្តិភាពជាមួយអង្គ-
ការសហប្រជាជាតិដើម្របីបង្ហាញ
ពីសមគ្គីភាពរបស់ប្រទ្រសក្នងុ
អាស៊ានលើឆកអន្តរជាតិ។
ទី៤ នីតិវិធីន្រការផ្រសារភា្ជាប់

រវងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារ-
ជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអគ្គ- 
ម្របញ្ជាការអាស៊ានដើម្របីពង្រឹង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិង 
ទី៥ពង្រឹងតួនាទីរបស់អនុព័ន្ធ- 
យោធាន្រប្រទ្រសសមាជិកអា-
ស៊ានក្នងុការកសងទំនាក់ទំនង 
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រម
ក្របខ័ណ្ឌADMMនិងADMM-Plus។
ក្រពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋ-

មន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក្នុង
ថ្ង្រដដ្រលនោះលោកទៀបាញ់
ក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រផ្លូវ-

ការរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាន-
អាម្ររិក (ASEAN-U.S.
DEFENCEMINISTERS'
INFORMALMEETING)
តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដ្រអូផងដ្ររ។
លោកទៀបាញ់ថ្ល្រងថា៖

«កចិ្ចសន្ទនារវងអាស៊ាន-សហ- 
រដ្ឋអាម្ររិកបានវិវឌ្រឍពីការផ្លាស់-
ប្តូរយោបល់លើកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការនិងការគំទ្រតួនាទីជា
ស្នលូន្រប្រទ្រសអាស៊ានដោយ
តម្រូវឱ្រយតំបន់អាស៊ានមានការ-
បើកចហំស្ររីភាពនងិស្ថរិភាព
ព្រមទាងំរមួគ្នាផ្លាស់ប្ដរូពត័៌មាន
និងគោរពច្របាប់អន្តរជាតិ»។
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយា-

ស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រ
រាជបណិ្ឌត្រយសភាកម្ពុជាលើក-
ឡើងថាប្រទ្រសជាសមាជិក 
អាស៊ាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រ
កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការនៅក្នុង

វិស័យការពារជាតិគឺមានយន្ត-
ការរួមច្រើនដ្រលជាយន្តការ
របស់អាស៊ាន។ «យើងឃើញ
ប្រទ្រសជាសមាជិកអាស៊ាន
មានកិច្ចសហការគ្នាល្អនៅក្នុង
វិស័យការពារជាតិដូចជាការ-
ច្រករលំ្រកពត័ម៌ានគ្នាការច្រក- 
រំល្រកបទពិសោធគ្នានិងការ-
ដក់ច្រញនូវយន្តការរួមគ្នាក្នុង
ការដោះស្រយបញ្ហារមួនៅក្នងុ
តបំន់»។ទោះយ៉ាងណាលោក
គិនភាមើលឃើញបញ្ហាលំបាក  
មួយចំនួនផងដ្ររពាក់ព័ន្ធទៅ
នឹងការងរសន្តិសុខសង្គមនៅ
ក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយអ្វដី្រល
ប្រឈមសម្រប់ប្រទ្រសជា
សមាជិកអាស៊ានទាំងនៅក្នុង
ទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងសន្តិ-
សុខគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្របូង
ដ្រលមានការខ្វ្រងគំនិតគ្នាខ្លះ
នៅក្នងុជំហររបស់អាស៊ាន៕

យុវជនពេលរៀនតន្តេបុីរណកាលពីឆ្នាមុំន។ រូបថតFriendMusicpage

លោក ទៀ បាញ់ ក្នងុ កិច្ច បេជំុ តាម អន ឡាញ   ។ រូបថតTeaBanhpage

រដ្ឋមន្ត្រកីារពារជាតិអាស៊ានចុះហត្ថល្រខាលើផ្រនការការពារជាតិអាស៊ាន
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តពីទំព័រ  ១...បង្ការ និង ការ រៃ -  
អង្គាស ថវិកា ក៏ដោយ  ក៏វាអាច 
ចំណាយ ពៃលខ្លះ មុន ពៃល ថ្នាវំា៉ាក់ - 
សំាង អាយ ឌីអាយ១៩ អាច 
បៃើបាន ជាទូទៅ »។ ដោយ មាន 
ការគាំទៃ ពី  WHO រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បាន បង្កើត សៃចក្តី ពៃង ពី 
ផៃន ការនៃ ការចាក់ ថ្នា ំបង្ការ ជា តិ 
ក្នុង ការ តៃៀម រៀបចំ ចៃក ចាយ   
វា៉ាក់ សំាង នៅ ពៃ ល   ណាដៃល មាន 
វា៉ាក់ សំាង  ។ លោក សៃី Li Ailan  
បន្ត   ថ រដ្ឋាភបិាល ថ្នាក ់ជាតិ ចំាបាច ់
តៃវូ កំណត់ កៃមុ អាទិភាព ឬ បៃជា - 
ជន ដើមៃបី ទទួល បាន នូវ វា៉ាក់ សំាង 
ដំបូង បង្អស់ដៃល អាច រក បាន 
ដោយ ផ្អៃក លើ បរិបទ បៃទៃស 
របស់ ពួក គៃ។ វាជាការ សំខាន់ 
ក្នុង ការ ធានាថ អ្នក ដៃល មាន- 
ហានិភ័យ បំផុត តៃូវ ទទួល បាន 
ថ្នាំ បង្ការ ឬ វា៉ាក់សំាង នៃះ មុន គៃ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថ៖«WHO បា ន -   
ផ្តល់ ជា យោបល់ ថ ការ ចាក់ វា៉ាក់ - 
សំាង នៃះគួរ តៃរួម បញ្ចលូ នូវ បុគ្គ - 
លកិ ថៃទា ំសខុភា ព ដើមៃប ីទៃទៃង ់
នូវ មុខ ងរ សៃវា កម្ម សុខ ភាពក៏ដូ ច - 
ជា សមា ជិក សង្គម ដៃល ងយ រង- 
គៃះ ដទៃ ទៀត »។ បើ តាម លោក- 
សៃី Li Ailan វា៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ 
អាច បៃើបាន នៅក្នងុ បៃទៃស មយួ  
លុះ តៃ តៃ តៃវូ បាន អនុម័ត ដោយ 
អាជា្ញាធរ ជា តិ   នៃ បៃទៃស នោះ  នងិ 
តៃូវ មាន ការ តៃតួ ពិនិតៃយ នូវ ការបៃើ- 
បៃស់ពី សា្ថា ប័ន សមៃប់ សមៃប- 
សមៃួល ការ បៃង ចៃក វា៉ាក់ សំាង 
សកល (Cov - a x Global Vac-
cine Facility )  និង ក៏ ទាមទារ នវូ 
ការ អនុញ្ញាត ពី  WHO ផង ដៃរ។

លោក សៃីថ  ៖ «ដោយសារ 
អ តៃនៃ ការ រីក ចមៃើន  នាពៃល 

បច្ចុបៃបន្ន  យើង រំពឹង ថ វា៉ាក់ សំាង 
នឹង ចាប់ ផ្តើម នាំ ទៅដល់ បៃទៃស 
នានា  អំឡុង ពៃល ណាមួយ ក្នុង 
ឆ្នាំ២ ០២ ១ ខាង មុខ  ហើយ យើង 
សងៃឃមឹ ថ វា៉ាក ់សំាង មយួ  នងឹមាន 
នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា នៅដើម ឆ្នា ំ
ឬ ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ កៃយ  ប៉ុន្តៃ 
ពៃ ល វៃលា ជាក់ លាក់ ណា មួយ គឺ 
មិន ទាន់ បៃកដ នៅ ឡើយ នោះ ទៃ »។

លោក សៃី   Li Ailan សង្កត់ - 
ធ្ងនថ់   វា៉ាក ់សំាង នងឹ កា្លាយ ជាឧប- 
ក រណ៍ សំខា ន់មួយ ក្នងុ ការ បៃយុ ទ្ធ   - 
បៃឆំង នឹង កូវីដ ១៩ ប៉ុន្តៃ វា៉ាក់ - 
សំាង ដៃល មាន បៃសិទ្ធ ភាព បផំតុ  
ក៏មិន អាច បញ្ចប់ ការរាត តៃបាត  
កវូដី ទាងំ សៃងុ បាន ដៃរលុះតៃ តៃ 
បុគ្គល មា្នាក់ៗ តៃវូ តៃ បន្ត ចាត់ វិធាន- 
ការ ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន ឯង និង អ្នក - 
ដទៃ ដូច ជា ការ លាង ដៃ ការ ពាក់ - 
មា៉ាស់  និង ការ រកៃសា គមា្លាត បុគ្គល 
ក៏ដូច ជា ការ បៃកាន់ ខា្ជាប់នូវ វិធាន- 
ការ សុខ ភាព សាធារណៈ ដទៃ ទៀត  ។

កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី បាន បៃកាស តៃៀ ម- 
បមៃុង ថវិកាដើមៃបី ទិញ វា៉ាក់សាំង 

បៃឆំង វីរុស កូរ៉ូណា រហូត ដល់ ១ 
លាន ដសូ ដើមៃប ីយកមក ចាក ់ជនូ 
បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដោយ ឥតគតិថ្លៃ  
ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង សមៃប់ 
អ្នក ដៃល ធ្វើការ នៅ កន្លៃង ដៃល 
មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ។ បើតាម លោ ក  
ហ៊នុ សៃន វា៉ាកសំ់ាង ១ លាន ដសូ  
នៃះ  ចាក ់បាន តៃមឹ តៃ មនសុៃស  ៥០  
មុនឺ នាក ់ប៉ណុ្ណោះ ( ពៃះ មា្នាក ់តៃវូ 
ការចាក់ ២  ដង ) ក្នុង ពៃល ដៃល 
កម្ពុជា  មាន បៃជាជន ១៦  លាន 
នាក ់ទាងំចាស ់ទាងំក្មៃងដៃល ក្ន ុង 
នោះអាច មាន មនុសៃស បៃមាណ ១ ០ 
លាន នាក់តៃវូ ការ ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ។

កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៨ ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ 
គណៈកម្ម ការ បៃយទុ្ធ នងឹជងំ ឺកវូដី- 
១៩ បាន ធ្វើ ការ បៃជំុ ពិភាកៃសា ទាក់ - 
ទង នឹងការ តៃៀម ទិញ និង ការ បៃ ង-  
ចៃក វា៉ាក់សាំង ទៅ តាម ទីកន្លៃង 
និង អ្នក ដៃល មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ដៃល ធ្វើឡើង ដោយ កៃសួង សុខា -  
ភិបា លនិង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តៃ លទ្ធផល នៃ កិច្ច - 
បៃជុនំៃះ  មនិ ទានត់ៃវូ បាន បង្ហាញ  
ឱៃយ ដឹង នៅឡើយ ទៃ ។

លោក  មាស សុខសៃន សាន 
អ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ចបៃ ប់ 
ភ្នំ ពៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃពុធ ថ លទ្ធ -  
ផ ល នៃកិច្ច បៃជំុ នៃះគឺរង ចំ់ាបច្ចៃ ក- 
ទៃស និង ការស មៃច របស់ រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល។

កាល ពី ថ្ងៃមៃសិលមិញ កៃសួង 
សុខាភិបាល បាន រកឃើញ អ្នក - 
វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់ ទៀ ត  
ក្នុង នោះ  មាន បុរស ជន ជាតិ ខ្មៃរ 
ឈ្មោះ ខន បៃសើរ  អាយ ុ៣៧ ឆ្នា ំ 
សា្នាក់ នៅ សង្កាត់ បឹង កក់ ២ ខណ្ឌ 
ទលួ គោក បាន ទៅ ហាង  Zando 
សាខាបឹង កៃងកងដៃល បាន រក-
ឃើញ អ្នក មាន  ជងំ ឺ កវូដី ១៩ ចនំនួ 
៥ នាក់ រួចមក ហើយ ។

ចំណៃក  មា្នាក់ ទៀត គឺ បុរស ជន- 
ជាត ិខ្មៃរ ឈ្មោះ  យ៉ៃ វាសនា អាយ ុ
២៩ ឆ្នា ំសា្នាក់ នៅ ឃំុ ទួល ពៃចិ  សៃ ុក  
អង្គ ស្នួល  ខៃត្តកណា្តាល ជា អ្នក- 
ធ្វើ ដំណើរ មក ពីបៃទៃស ជបុ៉ន ដោ យ 
ឆ្លងកាត់ បៃទៃសកូរ៉ៃ ខាងតៃបូង តា ម  - 
ជើង ហោះ ហើរ មក ដល់  កម្ពុជា 
នៅ ថ្ងៃទី ១៨ខៃវិច្ឆកិាឆ្នា ំ២០២ ០ ។ 
លទ្ធ ផល តៃស្ត  វៃជ្ជមាន វត្ថ ុសំណា ក  
លើកទី២ នៅ ថ្ងៃទី១៣នៃ ការ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ក របស់ បុរសនៃះ។ 

ចាប ់ព ីថ្ងៃទ២ី៨ខៃវចិ្ឆកិាដល ់ថ្ងៃ   
ទី១០ខៃធ្នឆូ្នា ំ២០២០មាន មនុ សៃស  
សរបុ ចនំនួ ៣៩ នាកហ់ើយ  ដៃល 
តៃវូ បាន រក ឃើញ  វិជ្ជមាន ជំងឺ កូវី ដ ១៩ 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ ២៨ វិច្ឆិកា។

លោក សៃ ីឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋ លៃខា - 
ធិការនិង ជាអ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
សុខាភិបាល  បាន  ឱៃយ ដឹងនៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ ថ កៃសួង បង្ហាញ រូប ថ ត  
អ្នក មាន តៃស្ត វិជ្ជមាន កូវីដ ១ ៩ ក្នងុ 
ពៃតឹិ្ត ការណ ៍សហគមន ៍២៨វចិ្ឆកិា 
តៃ នៅ ពៃល ដៃល សកម្ម ភាពក្នងុ ការ- 

រុក រក បុ៉ណ្ណោះ បុ៉ន្តៃ ពៃល នៃះ មិន - 
មាន តមៃវូ ការដក ់ទៀត ទៃ ដោយ- 
សារ កៃសួង គោរព ពីសិទ្ធិរ បស់ 
បុគ្គ លនោះ ដៃរ។ លោក សៃី ថ 
កៃសងួ បាន ដក ់តៃមឹ ឈ្មោះ អ្នក- 
ជងំ ឺនោះវ ិញ សនិ ហើយ នៅពៃល 
ដៃល មាន ការ គៃប ់គៃង បាន ទាងំ- 
សៃុង ហើយ កៃសួង តៃូវ តៃឡប់ 
ទៅរ កការ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ 
ទៀត  ផង ដៃរ ។ 

លោក សៃីឱ វណ្ណឌីន  បញ្ជាក់ 
ថ ៖ «ខ្ញុ ំមិន ទាន់ មាន ការ សន្នដិ្ឋា ន 
ទៃថ កៃសួង ឈាន ទៅគៃប់ គៃង 
សា្ថាន ភាព នៃ ពៃឹត្តិ ការណ៍ សហ - 
គម ន៍ ២៨ វិច្ឆកិា បាន ហើយ នោះ - 
ទៃ  ។ យើង រង់ ចាំមើល បន្តិច ទៀត 
សនិ គៃនត់ៃ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ករណ ី
ឆ្លង ហាក់ដូច ថម ថយខ្លះៗ ហើយ ។ 
មៃយ៉ាង យើង ក៏តៃូវ តៃគិត ពីសៃចក្តី 
ថ្លៃ ថ្នូរ និង សិទ្ធិ របស់ បុគ្គល ដៃរ 
គា្មោន នរណា មា្នាក់ ចង់ ឱៃយមាន ការ - 
ឆ្លង នោះ ឡើយ »។ លោក សៃីថ 
អ្វីដៃល សំខាន់ នោះ គៃប់ គា្នា តៃូវ 
តៃ បន្តការ បៃុង បៃយ័ត្ន ថៃម ទៀត 
កៃង លោវីរុស កូរ៉ូ ណា នៃះ នៅ 
ចរាចរ កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត ដៃល មិន- 
ទាន់ បាន ដឹង ពៃះ ពៃល នៃះ គឺ 
ជាការ ចម្លង ក្នុង សហគ មន៍ ជា 
ចង្កាម និង ដោយ កន្លៃង ហើយ 
ហានិភ័យ នៅខ្ពស់ នៅ ឡើយ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃ មៃសិល មិញ កម្ពុជា 
មាន អ្នក មានវីរុស កូរ៉ូណា៣៥៦ 
នាក(់សៃ្ត៨ី៣ នាក)់ក្នងុ នោះ អ្នក  
ដៃល បាន ពៃយបាល ជាសះ សៃបើយ  
មាន  សរុប ៣០ ៧នាក់ និង អ្នក 
កំពុងសមៃក ពៃយបាល នៅ មន្ទីរ- 
ពៃ ទៃយ មិត្ត ភាព ខ្មៃរ-សូ វៀត និង 
មណ្ឌល សុខ ភាព  ចាក់ ចងៃ មាន 
ចំនួន ៤៩ នាក់៕

តពីទំព័រ  ១...លទ្ធផល បៃតិ ប ត្ត ិ ការ ទប់ - 
សា្កាត់និង បង្កៃ ប  បទ ល្មើ ស ធន ធាន ធម្ម ជា តិ  
ដៃល អនុវត្តតាម សៃច ក្ត ីសមៃច របស ់រាជ - 
រដ្ឋាភិបាល។

លោក អៃង ហុី  ឱៃយ ដឹង ថ ជា លទ្ធផល 
ចាបព់ ីខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៩រហតូ ដល ់ខៃវចិ្ឆ ិកា 
ឆ្នា២ំ០២០ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ បាន ទប់ សា្កា ត់ 
និង បង្កៃបបាន បទ ល្មើស ពៃ ឈើ សរុប 
ចនំនួ១ ៩២០ករណ ីដោយបាន ឃា តខ់្លនួ 
ជន សងៃស័យ ចំនួន ៦៣ នាក់ និង ដក ហូត 
វត្ថ ុតាង ផល អនផុល ពៃ ឈើ មធៃយ បាយ 
ឧបករណ៍ និង សមា្ភារ មួយ ចំនួន ទៀត។

ចំណៃក កមា្លាំង គណៈ កម្មកា រ ទប់ សា្កាត់ 
និង បង្កៃប បទល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិបា ន 
ធ្វើ បៃតិ បត្តិការ តាម បណា្តា ខៃ ត្ត សហការ 
ជាមយួ មន្តៃ ីជនំាញ បង្កៃបបាន១ ៣៩ ២ 
ករណ ីដោយ ធ្វើការ ឃាតខ់្លនួ ជន សងៃស័យ 
ចំនួន១៦៥ នាក់និង រឹបអូស វត្ថ ុតាង បៃគ ល់  
ឱៃយ មន្តៃីរដ្ឋបាល ពៃ ឈើ និង បរិសា្ថាន 
រកៃសាទុក។ លោក បញ្ជាក់ថ ៖«គណៈ កម្ម - 

ការ ជាតិ បាន បន្តធ្វើ ការ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ចៃបាប ់បទដ្ឋាន គត ិយតុ្ត បទបញ្ជា ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង ធន ធាន ធម្ម ជាតិក៏ដូច ជា ពងៃងឹ យន្ត - 
ការ ថ្នាក់ រាជ ធានី-ខៃត្ត បៃើបៃស់ កមា្លាំង 
សរបុ របសខ់្លនួ ធ្វើការ ទបស់ា្កាត ់នងិ បង្កៃប 
ការ កាប ់ពៃ ឈើ ការ ដកឹ ឈើ ការ នាចំៃញ 
ឈើ ខុសចៃបាប់ ការ ចាប់ សត្វ ពៃ ការនំា ចៃ ញ 
សត្វពៃ ខុស ចៃបាប់ ការកាប់ រាន ទន្ទៃន 
យក ដី រដ្ឋ និង  ការរុករក រ៉ៃ ដោយ ខុស ចៃបាប់ 
គៃប់ រូបភាព»។

លោក សៅ សខុា មៃ បញ្ជាការ កងរាជ- 
អាវុ ធហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស និង ជា បៃធាន 
គណៈកម្មការ ជាតិ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ និង 
បង្កៃប  បទ ល្មើស ធនធាន ធម្មជាតិ  ថ្លៃង 
ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំនោះ  ថ អាជា្ញាធរ ជនំាញគរួ តៃ  
រៀបចំ ចៃក ចៃញចូល តៃមួយ  សមៃ ប់ រាជ - 
ធា នី- ខៃត្ត ទាំង ២៥ ដើមៃបី បង្កើន បៃសិ ទ្ធ - 
ភាព ការងរ គៃប់ គៃង ទៅលើ លិខិត សា្នាម 
ចៀសវាង ការ ក្លៃង បន្លំ លិខិត មិន តៃឹមតៃូវ 
ដោ យ  ជនខលិ ខចូ ក្នងុការ ដកឹជញ្ជនូ ឬ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម ពៃឈើ បំពាន ចៃបាប់និង ស.ជ. ណ 
របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល។ 

លោក ប៉ៃន ប៊ុណា្ណោ រ៍ មន្តៃី កម្មវិធី ពងៃឹង 
សិទ្ធ ិអំណាច សហគមន៍ មូល ដ្ឋាន នៃ សមា  - 
គម អាដហុក   ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថ កន្ល ង  ម ក 
អាជា្ញាធរ បង្កៃប បានតៃ បទ ល្មើ ស តូចតាច 
ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ បុគ្គល មាន អំណាច 
នងិ អ្នកមាន លយុ ចៃើនមនិ តៃវូ បា ន បង្កៃ ប 
ឬ ចាត់វិធានការ តាម ចៃបាប់ ទៃ ។ ជា ពិសៃស 
បទល្មើស ពៃឈើ ធំៗពាក់ព័ន្ធ អ្នកមាន - 
អំណាច នៅ ខៃត្តមណ្ឌលគិរី និង  រតន គិរី 
មនិតៃវូ បាន ចាប ់ជនល្មើស មក ផ្តនា្ទាទោស 
តាមចៃបាប់ ទៃ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ៖«យើង មានការ អស់ - 
សងៃឃឹម ទៅលើ គណៈ កម្មការ ជាតិ ហ្នឹង 
បើទោះបី ជាមិន ឃើញ មាន តួលៃខ បង្កៃ ប 
ចៃើ ន  ក៏ដោយ គឺមាន តៃ តួលៃខ តៃ គា្មោន 
គុណភាព ពៃះ បទល្មើស កន្លង ម ក យើង 
ឃើញ ចៃបាស់ ហើយគឺ អត់ បាន កាត់ ទោស 
ពួក គៃ  ទៃ អ៊ីចឹង បញ្ហា នៅតៃ កើត មាន 
ឡើងដដៃល។ បើ ចៃបាប់ មិន ដក់ ទោ ស 
ឧកញ៉ៗា ទាងំអស ់ហ្នងឹ ទៃ អ្នក ផៃសៃង ទៀត 
គៃ មើល មក  ចៃបា ប់ យើង តើ គៃ គិត យ៉ាង - 
ណា ចំពោះ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ យើង»។

ប៉នុ្តៃ លោកសៅ សខុា បាន គសូ បញ្ជាក ់
ក្នុង កិច្ច បៃជុំ  ដោយ ជំរុញ ដល់ មន្តៃី ជំនាញ  
ឱៃយ  យក ចិត្ត ទុក ដក់  ទៅលើ ការបៃមូល 
ភស័្តតុាង  ដៃល ទទលួបាន ព ីគណៈកម្មការ 
ជាតិ ដើមៃបី រកៃសា ទុ ក ជា ភ័ស្តុតាង សមៃប់ 
តុលាការ និង ជា ភ័ស្តុតាង បង្ហាញជូន 
សាធា រណជន  ឱៃយបាន ឃើញ ពី ការខិតខំ 
បៃឹ ងបៃង រប ស់រាជ រដ្ឋា ភិ បា ល ក្នុងការ - 
បង្ការ ទបស់ា្កាត់និង បង្កៃប បទល្មើស ធន- 
ធាន ធម្មជាតិ គឺ មិនមៃន  និយយ តៃ  ពាកៃយ - 
សម្តីទៃ ប៉ុន្ដៃ មាន ទង្វើ ជាក់ស្តៃង ហើ យ 
ចារ ឈ្មោះ ឧកៃិដ្ឋជន ពៃឈើ កៃយពី 
តុលាការ រក ឃើញ ថ ឧកៃដិ្ឋ ជនជន ល្មើ ស  
បាន បៃពៃឹត្ត សកម្មភាព បំផ្លិច បំផ្លាញ ធន- 
ធា នធម្ម ជាតិ។ លោក បញ្ជាក់ ថ៖«សូម 
ស្នើ ដល់ មន្តៃី អនុវត្ត ចៃបាប់ ទាំង បរិសា្ថាន 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ អាជា្ញាធរ ដៃនដី សូម 
ពងៃឹង ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ឱៃយ បាន មុឺងមា៉ាត់ 
បផំតុ នងិ សមូ ធ្វើការ តៃតួ ពនិតិៃយ កៃមុហ៊នុ  
តំបន់ ពៃឈើ នៅ មូលដ្ឋាន របស់ខ្លួន ឱៃយ 
ជាប់ ជាបៃចាំ ដើមៃបី ថៃរកៃសា ធន ធាន ធម្ម-
ជាតិ របស់ ជាតិ យើង»៕ 

មន្ត្រ ីWHO៖ កម្ពជុា អាច  នឹង ទទួល បាន វ៉ាក់សំាង ...

១១ខ្រ សមត្ថកិច្ច ...

លោកស្រវី្រជ្ជបណ្ឌតិ Li Ailan តំណាង  WHO។ រូបថត ហុង មិនា 

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ព្រញៈ អង្គការ  ភី ព ផល អុីន 

ន ីត  (PIN)  កៃម កចិ្ច សហការ 
ដៃគូ ជាមួយ អង្គការ ជំនួយ របស់ 
វិហារ ដ ណឺ មា៉ាក (DCA) បាន 
បៃកាស ពី ភាព ជោគជ័យ ក្នុង 
កម្មវិធី  Humansis  ដៃល បាន 
ផ្តល ់សាច ់បៃក ់ជាង  ១៣ ០០០  
ដលុា្លារ  ជយួ ដល់ គៃសួារ រង គៃះ 
ពី គៃះ ទឹក ជំនន់ ជាង  ២ ៥០០  
គៃួសារ  នៅ ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន ៤ ។ 

 សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  ចុះ 
ថ្ងៃទី ៨  ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  របស់ 
អង្គការ ទាងំ២ នៃះ  បាន ឱៃយ ដងឹ ថ  
បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស កម្ពុជា បាន 
ទទួល រង នូវ គៃះ ទឹក ជំនន់  
ដៃល បណា្តាល ឱៃយ ពលរដ្ឋ ជាង  
១៧ មុឺន នាក់  ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន  
១៤  បាន រង គៃះ  អង្គការ PIN  
កៃម កិច្ច សហ ការ ដៃគូ ជា មួយ 
អង្គការ  DCA  បាន សម្ពោធ ដក់ 
ឱៃយ បៃើ បៃស ់នវូ កម្មវធិ ី Human-
sis ។ ក្នងុ រយៈ ពៃល ដំណើរការ 
កម្មវិធី នៃះ  គមៃង បាន ផ្តល់ 
សាច ់បៃក ់សុទ្ធ ទៅ ដល ់ពលរដ្ឋ 
រ ង គៃះ ចំនួន  ៥០០ គៃួសារ  
តាម រយៈ បៃព័ន្ធ ស្វ័យ បៃវត្តិវី ង  
នងិ  ២ ០០០  គៃសួារ ផៃសៃង ទៀត  
ដោយ ការចៃក ប័ណ្ណ  ដៃល អាច 
ប្តូរ ជា បៃក់ តាមរយៈ អាជា្ញាធរ 
មូល ដ្ឋាន ដោយ ផ្ទាល់ ។   កម្ម វិធី 
ផ្ទៃរ ថវិកា មនុសៃស ធម៌  ដៃល មិន 
ភា្ជាប់ លក្ខខណ្ឌ នៃះ  បាន បៃពៃឹត្ត 
ទៅ បៃកប ដោយ ជោគ ជ័យ  
១០០ភាគរយ   ក្នងុ រយៈពៃល តៃ  
៨ថ្ងៃ បុ៉ណ្ណោះ។  ក្នងុ រយៈពៃល តៃមឹ 
តៃ ៤ ថ្ងៃ កៃយ ការ អន្តរា គមន៍  
គៃួសារ គោល ដៅ  ៨០ភាគ រយ  
អាច បើក ថវិកា បាន យ៉ាង ងយ 
ពី ភា្នា ក់ ងរ  វី ង ។  កម្មវិធី  នៃះ អាច 
ដណំើរ ការ ទៅ ដោយ ភា្ជាប ់ទៅ នងឹ 
ទនិ្ននយ័ គៃសួារ គោលដៅ  ពោល 
គ ឺតៃវូ ការ លៃខ ទរូសព័្ទ នៃ គៃសួារ 
ទទលួ ផល  ដើមៃប ីធ្វើការ ផ្ទៃរ ថវកិា 
មនុសៃស ធម៌  ដៃល ក្នុង ពៃលថ្មីៗ 
នៃះ អង្គ ការ បាន  ធ្វើការ ផ្ទៃរបៃក់  
តាម រយៈ ភា្នាក់ងរ វី ង ។ កម្ម វិធី  
Humansis  តៃូវ បាន បង្កើត 
ឡើង ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ អ្នកធ្វើ កា រ 
ឆ្លើយ តប គៃះ អាសន្ន  ដោយ 
ផ្តល់ ជំនួយ មនុសៃស ធម៌ ឱៃយ កាន់ 
តៃ មាន បៃសិទ្ធ ភាព និង បៃើបៃស ់
ការផ្ទកុ ទនិ្ន នយ័ អន ឡាញ  ដើមៃបី 
ធានា នូវ តមា្លាភាព  និង សុកៃឹត- 
ភាព តាម រយៈ សមត្ថ ភាព ក្នងុ ការ 
តាម ដន ព័ត៌...តទៅ ទំ ព័រ ៧

អង្គការ ២បង្កើត កម្ម-
វិធី សាច់ ប្រក់១៣ពាន់
ដុល្លារជួយ ជន រង គ្រះ
ទឹក ជំ នន់២៥០០គ្រសួារ
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តុលាការគ្រោងប្រោកាសសាលក្រោម៣ក្នងុខ្រោធ្នូលើសំណំុរឿងរំលោភដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោ

បិទទីតំាងផលិតស្រោទូទំាងខ្រោត្តកំពង់ឆ្នាងំក្រោយមានការពុលសា្លាប់

 សុទ្ធ  គឹម សឿន 
 
ព្រះវ ិហារ:  សាលា ដបំងូ ខៃត្ត 

ពៃះ វហិារ  គៃង បៃកាស សាល- 
កៃម លើ សណំុ ំរឿង ចនំនួ ៣  ក្នងុ 
ចណំោម ៤ករណ ី ផៃសៃ ងៗ គ្នា  ក្នងុ  
ខៃ  ធ្នពូាកព់ន័្ធ ការ រលំោភ ទន្ទៃន   
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ គូលៃន  
ពៃហ្ម ទៃព  ភ្នំ ត្នាត - ភ្នំ  ពក  ស្ថិត 
នៅ សៃុក តៃបៃងមានជ័យ  សៃុក 
ជាំ កៃសា ន្ត  ខៃ ត្ត ពៃះ វិហារ  កាល ពី 
អំឡុង ឆ្នាំ ២០១៩   ខណៈ ជន- 
សងៃស័យ ចំនួន ៦នាក់ កំពុង តៃូវ 
បាន ឃំុ ខ្លនួ នៅ ពន្ធនា គរ ខៃត្ត ។   

 លោក សៃី   ជុំ  កន្នី យ៉ា  អ្នក- 
នាពំាកៃយ សាលា ដបំងូ ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  
ចៅ កៃម សុើប សួរ នៃ សាលា- 
ដំបូង ខៃ ត្ត ពៃះ វិហារ   ជំនុំ ជមៃះ 
លើ សណំុ ំរឿង កាប ់ពៃ ឈើ  នងិ 
ការ ឈូស ឆយ រំលោភ ទន្ទៃន 
យក ដីពៃ ចំនួន  ៣ ករណី ផៃសៃ ងៗ 
គ្នា ក្នុង ចំ ណោ ម ៤ ករណីកាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃ ធ្នូ  ខណៈ ១ ករណី 
ទៀត គៃន់ តៃ សាក សួរ អ្នក- 
ពាក់ ព័ន្ធ   ប៉ុន្ដៃ លោក សៃី មិន- 
ទាន់ អាច បញ្ជាក់អំ ពី កាល- 
បរិច្ឆៃទ នៃ ការ បៃ កាស សាល កៃម 
នៅ ឡើយ ។ 

 លោក សៃី  បញ្ជាក់ ថា ៖  « ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ ថា  លោក 
ចៅ កៃម បៃកាស សាល កៃម នៅ 
ពៃល ណា ទៃ  តៃ គៃន ់តៃ ដងឹ ថា  
លោក មាស  ញឹម  អនុ បៃធាន 
មន្ទីរ បរិសា្ថាន គត់ ចូល រួម ក្នុង 
សវន ការ ហ្នងឹ ដៃរ  ពៃះ តលុាការ 
អញ្ជើញ គត់ មក ក្នុងនាម មន្តៃី 
នគរ បាល យុត្តិ ធម៌។   បើ សិន 
មាន ការ បៃកាស មៃន  គឺ បៃហៃល 
ជា បៃកាស ក្នុង អំឡុង ខៃ ធ្នូ  នៃះ 
ហើយ » ។   

 លោក   មាស   ញឹម   អនុ បៃធាន 
មន្ទរី បរសិា្ថាន ខៃត្ត ពៃះវហិារ បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ង ៃ ទី ៩ ខៃ ធ្នូ   ថា  
លោក បាន ចូលរួម សវនា ការ 
ចនំនួ  ៤ ករ ណ ី  ក្នងុ នោះ ចលូ រមួ 
បំភ្លឺ ១ករណី  និង ចូល រួម ជំនុំ- 
ជមៃះ ចំនួន  ៣ករណី។  

លោក បញ្ជាក់ ថា  សវនា ការ 
នៃះ ពាក់ព័ន្ធ ការកាប់ ពៃឈើ 
ដោយ ខសុ ចៃបា ប ់ នៅ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ គ ូលៃន ពៃហ្ម ទៃព  ការ- 
ឈសូ ឆយ រលំោភ ទន្ទៃន យក 
ដីពៃ នៅ ដៃន ជមៃក គូលៃន- 
ពៃហ្ម ទៃព ចំនួន៤ហិ ក តា  ការ- 
កាប ់ទន្ទៃន រាន យក ដ ីរដ្ឋ ដោយ 
ខុស ចៃបាប់ នៅ ភ្នំ ត្នាត - ភ្នំ ពក 
សរុប ចំនួន ៧០ ហិកតា  និង  

ការ ប៉ុនប៉ង សមា្លាប់ លោក   បៃន   
ដៃវីស ( ជន បរទៃស) នៅ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ ត្នាត ។ 

 លោ ក បន្ត ថា   តុលាការ បាន 
សរួ ដៃញ ដោល អពំ ីជន សងៃស័យ 
ចនំនួ  ៦នាក ់ថា តើ ពកួគៃ ពតិជា 
បាន កាប ់រាន ទន្ទៃន ដពីៃ របស ់
រដ្ឋ បៃ កដ មៃន   ឬ អត់?  ដោយ 
លោក បាន ឆ្លើយ បៃប់ ទៅ តុលា- 
ការ តាម ដំណើរ រឿង   ពៃម ទាំង 
ដាក់ របាយ ការណ៍ មួយ ចំនួន 
ជូន ទៅ  តុ លា ការ   ដើមៃបី ឱៃយ 
តុលាការ ពិនិតៃយ តាម នីតិ វិធី 
ចៃបាប់។   ចំពោះ សវនា ការ នៃះ  
តលុាការ គៃង បៃកាស សាល- 

កៃម នៅ ថ្ងៃ ទ១ី២ចនំនួ១  ករណ ី  
នៅ ថ្ងៃ ទី១ ៧   ចំនួន១ករណី  
នងិ នៅ ថ្ងៃទ ី២៤   ចនំនួ១  ករណ ី
នៅក្នុង   ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ « យើង 
ប្ដឹង ឱៃយ រឹបអូស ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ ៤ 
ហកិតា ស្ថតិ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ គូលៃន ពៃហ្ម ទៃព ដៃល ជន- 
សងៃស័យ បាន រំលោភ ទន្ទៃន 
យក  និង ទាម ទារឱៃយ រឹបអូស 
ដីពៃ ចំនួន   ៧០ ហិកតា នៅ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ ត្នាត - ភ្នំ - 
ពក មក ទុក ជា ស មៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ។   
ជា ពិសៃស ខ្ញុ ំទាម ទារ ឱៃយ តលុាការ 
ផ្តនា្ទា ទោស ជន ល្មើស តាម ចៃបាប ់

ដៃល បាន កំណត់ ជា ធរ មាន » ។   
 លោក   មាស   ញឹម   បាន 

ថ្លៃងឱៃយ ដងឹទៀត ថា   ជន សងៃសយ័ 
ទាងំ  ៦នាក ់  បាន នងិ កពំងុ ជាប ់
ពន្ធនា គរ  ដោយ ខ្លះ ជាប់ ពន្ធ- 
នា គរ កន្លះ ឆ្នាំ  និង ខ្លះ១ ឆ្នាំ  ក្នុង 
សំណុំ រឿង ផៃសៃងៗ គ្នា។  អ្នក- 
ពាក់ ព័ន្ធ នៅ ភ្នំ ត្នាត  និង ភ្នំ ពក 
ចំនួន  ៤នាក់  បាន ជាប់ បទ- 
ចោទ« ការ កាប់ ទន្ទៃន  ឈូ ស- 
ឆ យ ដី ពៃរ បស់រ ដ្ឋ ដោយ ខុស- 
ចៃបាប់  និ ង បទ គំរាម សមា្លាប់។   
ចំណៃក  ២ នាក់ ទៀត ពាក់ ព័ន្ធ 
កាប់ ពៃ ឈើ  និង រំលោភ ដីពៃ 
នៅ ដៃន ជ មៃ ក សត្វ ពៃ គូ លៃន 
ពៃហ្ម ទៃព ។                    

 លោក  សៃត   ទៃព   តំណាង 
ពល រដ្ឋ ចំនួន ១២ សហ គមន៍ 
ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ គលូៃន ពៃហ្ម ទៃព  សៃកុ 
ជាំ កៃសា ន្ដ  បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៩ ធ្នូ  ថា  កន្លង មក ពិត ជា មាន 
ករណី រំលោភ ទន្ទៃន ដីពៃ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ គូលៃន ពៃហ្ម ទៃព  
និង រំលោភ យ ក  ដី សមូ ហ ភាព 
របស់ សហគម ន៍ ជន ជាតិ ដើម 
ភាគ  តិច មៃន។  ក្នុង នោះ មាន 
ពលរដ្ឋ ចំនួន៤នាក់ តៃូវ បាន 
ជាប់ ពាកៃយ បណ្ដឹង នៅ តុ លា ការ   

និង កំពុង តៃូវ បាន ឃុំ ខ្លួន នៅ 
ពន្ធនា គរ ផង ដៃរ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « កន្លង មក 
ធា្លាប់ មាន ចៃើន  បញ្ហា រំលោភ 
យក ដីពៃ ហ្នឹង  ប៉ុន្ដៃ អ្នក ដៃល 
រលំោភ យក ដ ីទាងំ អស ់តៃវូ បាន 
មន្តៃី បរិ សា្ថាន ប្ដឹង ទៅ តុលា ការ   
ហើយ ខ្លះ ទៀត តៃូវ បាន ធ្វើ កិច្ច- 
សនៃយា បញៃឈប់ សកម្ម ភាព   និង 
ខ្លះ ទៀត  តៃូវ បាន អប់រំ ណៃនាំ 
ជា បន្ត ប នា្ទា ប់។   ចំពោះ បច្ចុបៃប ន្ន 
នៃះ  គឺ មិន មាន អ្នក រំលោភ យក- 
ដី ទៀត ទៃ  ហើយ បទ ល្មើស 
កាប់ ឈើ ក៏ មិន សូវ មាន ដៃ រ 
ឥឡូវ នៃះ ហា ក់ ដូច ជា សា្ងាត់  
បទ ល្មើស » ។ 

 លោក   សៃត   ទៃព  ជំ រុញ ឱៃយ អាជា្ញា ធរ   
និង មន្តៃី ជំនាញ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ បន្ថៃម ទៀត  បើ ទោះបី ជា 
បទ ល្មើស ស្ងប់ សា្ងាត់ នៅ តំបន់ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ គូលៃន- 
ពៃហ្ម ទៃពនិង ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ ភ្នំ ត្នាត-ភ្នំ ពក  ក៏ដោយ  
ពៃះ ជន ល្មើស មួយ ចំនួន 
កំពុង តាម ដា ន  ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
របស់ មន្តៃ។ី   បៃ សិន ជា សមត្ថកចិ្ច 
មាន ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ធូរ រលុង   
កៃុម ជន ល្មើស នឹង ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព បន្ត ទៀត ៕ 

មុំ គន្ធា

កំពង់ឆ្នាំងៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត កំពង់ - 
ឆ្នាងំ   សមៃច បទិ  ឬ  ផ្អាក នវូ កន្លៃង 
ផលតិ- លកស់ៃស នៅ ទទូាងំ ខៃត្ត  
ដើមៃបី ឱៃយ មនៃ្ត ីជនំាញ សៃវ ជៃវ នងិ 
ពិនិតៃយ ទៅ លើ ការផលិត ផលិត- 
ផល ទាងំនៃះ  បនា្ទាប ់ព ីមាន មនសុៃស 
ជា ចៃើន គៃះថា្នាក់ ឈឺ  និង សា្លាប់ 
ដោយ សារ ការពុល សៃស។

រដ្ឋមនៃ្តី សុខាភិបាល លោក ម៉ម 
ប៊ុនហៃង  ក៏ បាន កៃើន រំឭក  និង 
ណៃនា ំដល ់ពលរដ្ឋ ទទូាងំ បៃទៃស 
ឱៃយ  បៃុង បៃយ័ត្ន ពី ការ ពុល សៃស  
សៃ ថា្នាំនិង ការពុល ចំណី អាហារ ។

លោក អៀ ប៊នុធឿន  ស្នងការរង 
នងិ ជា អ្នក នាពំាកៃយ នៃ ស្នងការដា្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  បៃប់ ពី 
មៃសលិមញិ ថា  អភបិាល ខៃត្ត [លោក  
ឈរួ ចន័្ទ ឌឿន]បាន បញ្ជា ឱៃយ ពល រដ្ឋ  
ដៃល មាន កន្លៃង ផលិត សៃលក់  
និង អ្នក ចៃក ចាយ  ឱៃយ ធ្វើ ការ ផ្អាក 
ទាំងអស់ នៅ ទូទាំង ខៃត្ត នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖« ហើយ យើង 
មិន ដឹង ថាតើសបិៃបកម្ម នងិ អាជវី កម្ម  
របស់ ពួក គត់  អាចនឹង ឱៃយ បើក- 
ដណំើរ ការ ឡើង វញិ នៅ ពៃល ណា 
នោះ ទៃ»។ លោក ថា  សមត្ថកចិ្ច ក ៏
បាន ឃាត់ខ្លួន អ្នក  ពាក់ព័ន្ធ  ករណី  
ពលុសៃស  ក្នងុ សៃកុ ទកឹផសុ ចនំនួ  

៩នាក់និង បាន បញ្ជូន ទៅ  សាលា ដំ- 
បូង ខៃត្ត ធ្វើការ ចោទ និង ឃំុខ្លនួ ផង- 
ដៃរ   ដោយ ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ   បទ ល្មើស   
មនុសៃសឃាត ដោយ អចៃត  នា។

បើ តាម មន្តៃី រូបនៃះ  អាជា្ញាធរ- 
ខៃត្ត  កំពង់ ឆ្នាំង បាន បិទ កន្លៃង 
ផលិត  សៃស ចំនួន ៥១៥ កន្លៃង  
និង កន្លៃង លក់- ចៃកចាយ បន្ត នូវ 
សៃស នងិ សៃថា្នា ំចនំនួ ១ ១១៥ 
កន្លៃង។ ការ បទិ  ឬ ផ្អាក ការ ផលតិ  
នងិ លក ់សៃស នៃះ  គ ឺ ដោយ សារ 
ពលរដ្ឋ បៃឈម គៃះ ថា្នាក់ ចៃើន  
ដៃល មនៃ្តី ជំនាញ តៃូវ ធ្វើការ តាម- 
ដានការ ផលិត សៃ ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ   
តាម បច្ចៃកទៃស  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មាន 
គៃ ះ  ថា្នាក់ ដល់ អ្នក ពិសា។ សៃ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ ពុល  គឺ 
ដោយសារ អ្នក ផលិត បាន ដាក់- 
សារធាតុ មៃតាណុល ខ្ពស់ ពៃក។

លោក  និយយថា ៖« ជាទមា្លាប់ 
របស់ បៃជាពលរដ្ឋគ ឺពកួគត ់តៃង- 
តៃ ទៅ ហបូ សៃ នៅ តបូលក ់សៃស  
និង សៃថា្នាំ បនា្ទាប់ ពី  ចប់  ការ ង រ ។ 
ប៉នុ្តៃ បនា្ទាប ់ព ីមាន ករណពី ុល សៃ ស   
ក្នងុ ទៃងទ់ៃយ ធ ំនៃះ ដៃល មនិ ធា្លាប ់  
មាន ពីមុន មក  ពួក គត់ហាក់ មាន 
ការ យល់ ដឹង ចៃើន ពី គៃះ ថា្នាក់ 
ដោយសារ សៃស នៃះ»។

អាជា្ញាធរ  ខៃត្ត  ក ៏បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
តាម ឧគៃឃោសនស័ព្ទ ពី ផល វិបាក  

និង គៃះ ថា្នាក់ ដោយ សារ ការ- 
ពិសា សៃស  និង ការបង្ការ ការ- 
ចម្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ ជារៀង រាល់ - 
ថ្ងៃនៅ តាម ភូមិ សៃុក ទាំង អស់។

គួរ បញ្ជាក់ ដៃរ ថា  បៃជាពលរដ្ឋ 
ជាង ១៣០ នាក់ បាន ពុល សៃស  
និង សៃ ថា្នាំ ក្នុង សៃុក ទឹកផុស  និង 
បណា្តា សៃុកមួយ ចំនួន ទៀត ក្នុង 
ខៃត្តកំពង់ ឆ្នាំង   ពី ចុង ខ ៃវ ិ ច្ឆិកា 
ដល ់ដើម ខៃ ធ្ន ូនៃះ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន 
អ្នក សា្លាប់ ជាង ១០នាក់ ផង ដៃរ។

ព ីមៃសិលមញិ  កៃសងួ សខុាភ ិបាល   
បាន ចៃញ សៃចក្ត ីជនូ ពត័ ៌មាន ផង- 
ដៃរ  ស្តី ពីវិធានការ បង្ការ ការពុល 
សៃស  សៃថា្នានំងិ ការពលុ ចណំ-ី 
អាហារនៅ បៃទៃស កម្ពជុា។ កៃសងួ   
សង្កៃតឃើញ  ករណី ពុល សៃ ស 
សៃ ថា្នាំ  និង ការពុល ចំណី អាហារ 
បាន កើតឡើង ជារឿយៗ ដូចជា 
នៅ ខៃត្ត កៃចៃះ  បនា្ទាយ មានជ័យ  
មណ្ឌល គិរី  និង នៅ តាម បណា្តា 
ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត  រួមនឹង ខៃត្ត 
កំពង់ ឆ្នាំង នាពៃល ថ្មីៗនៃះ ផង ដៃរ ។

លោក រដ្ឋមន្តៃី ថ្លៃង ថា ៖«សូម បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋ បញៃឈប់ ជាបនា្ទាន់ នូវ ការ- 
ពិសា សៃ ស ឬ សៃថា្នាំដៃល ទិញ ពី   
បៃភព មនិ ចៃបាស ់លាសដ់ៃល ផលតិ    
ដោយ គ្មាន ការតៃតួ ពនិតិៃយ តៃមឹតៃវូ  
និង ផលិត នៅ ក្នុង មូលដា្ឋាន សហ- 
គមន៍ មិន តៃឹម តៃូវ តាម កៃបួន ខា្នាត»៕

សមត្ថ កិច្ច ពិនិត្រយ ការកាប់ ទន្ទ្រន ដី ព្រ អភិរក្រស  ។ រូបថត គៃហទំព័រសុខ ទូច



តពីទំព័រ ១...និងលោកវង
សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច
អតតីយទុ្ធជននងិយវុនតីិសម្របទា
កាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រធ្នូ ប៉ុន្ត្រទើប
ផ្រសព្វផ្រសាយពីម្រសិលមិញ។
យោងតាមស្រចក្តីប្រកាសអន្តរ- 

ក្រសួងឱ្រយដឹងថាទោចក្រយាន-
យន្តដ្រលមានទហំំសុឡីាងំលើស   
ពី១២៥សង់ទីម៉្រត្រគុបឬមាន
ថាមពលអគ្គសិនីលើសពី១១គ-ី
ឡូវ៉ាត់ទោចក្រយានយន្តសណ្តោង 
រុឺម៉ក ត្រីចក្រយានយន្ត និងម៉ូតូ
កង់៤រថយន្តដកឹអ្នកដណំើរមនិ-
លើសពី៩នាក់គិតទាងំអ្នកបើកបរ  
និងរថយន្តដឹកទំនិញ ដ្រលមាន
ទម្ងន់សរុបអតិបរមាមិនលើសពី
៣,៥តោន គឺជនមានពិការភាព
អាចមានសិទ្ធិប្រើប្រស់បាន។
លោកឯមចន័្ទមករាអគ្គល្រខា-

ធិការន្រអគ្គល្រខាធិការដ្ឋាន
ក្រុមប្រឹក្រសាសកម្មភាពជនពិការ
បញ្ជាក់ថាប្រកាសអន្តរក្រសួង
ស្តពីីលក្ខខណ្ឌន្រការច្រញបណ្ណ-
បើកបរដល់ជនមានពកិារភាពន្រះ   
ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់
សទិ្ធិដល់ជនមានពកិារភាពដ្រល
មានសមត្ថភាព អាចប្រើប្រស់
យានយន្តបាននៅប្រទ្រសកម្ពជុា។ 
កាលពីមុនជនមានពិការភាពមិន-   

ត្រវូបានផ្តល់បណ្ណសម្រប់បើកបរ 
យានយន្តនៅលើផ្លូវថ្នល់នោះទ្រ។
លោកបន្តថា៖«ស្រចក្តបី្រកាស

អន្តរក្រសួងន្រះមានគោលដៅកំ- 
ណត់អំពីលក្ខខណ្ឌន្រការច្រញ-
បណ្ណបើកបរសម្រប់ជនមានពិ-
ការភាពដ្រលមានកណំត់ប្រភ្រទ
ជនដ្រលមានពិការភាព ដ្រល
អនញុ្ញាតឱ្រយបើកបរបាន។ប្រភ្រទ
យានយន្តសម្រប់ជនមានពិការ-
ភាពបើកបរនងិផ្ន្រកន្រយានយន្ត
ដ្រលត្រូវក្រច្ន្រសម្រប់ជនដ្រល
មានពិការភាពសម្រប់យកទៅ
បើកបរ»។
បើតាមលោកឯមច័ន្ទមករា

ប្រកាសអន្តរក្រសងួន្រះត្រវូបាន-
ចាត់ទុកជាឯកសារគតិយុត្តនិង
ជាសមទិ្ធផលថ្មីមយួទៀតក្នងុវសិយ័    
ពកិារភាពដ្រលកម្ពជុាបានកសាង
សា្នាដ្រ សម្រប់បម្រើឱ្រយផលប្រ-
យោជន៍សម្រប់បងប្អូនមានពិ-
ការភាព។ពីដើមឡើយបើទោះបី
ទោចក្រយានត្រីចក្រយានយន្តឬ  
រថយន្តផ្រស្រងៗដ្រលត្រវូបានក្រច្ន្រ
នងិត្រវូបានប្រើប្រស់ដោយជន-
ពកិារក្តីប៉នុ្ត្រមនិអនញុ្ញាតឱ្រយបើកបរ  
នៅលើផ្លូវសាធារណៈបាននោះ-
ទ្រ ព្រះច្របាប់មិនអនុញ្ញាតឱ្រយ
ប្រើប្រស់បណ្ណបើកបរន្រះ។ប៉ុន្ត្រ

ច្របាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើក-
កម្ពស់ជនមានពិការភាពបាន-
ចង្អុលឱ្រយក្រសួងទាំង៣ ច្រញ-
ប្រកាសរួមដើម្របីកំណត់ប្រភ្រទ
យានយន្តសម្រប់ជនមានពកិារ-
ភាពតម្រូវឱ្រយមានបណ្ណបើកបរ។
លោកថា ដោយឡ្រកសម្រប់

ផ្ន្រកសំខាន់ៗន្រយានយន្តដ្រល
ត្រវូក្រច្ន្ររមួមាន្រហ្វាងំហ្គ្ររចង្កឹះ- 
ល្រខ ដ្រចង្កូត កៅអីសម្រប់ 
យានយន្តនិងក្រច្ន្រពីកង់២ទៅ
កង់៣ ក៏អនុញ្ញាតឱ្រយបានដ្ររ។
ប៉ុន្ត្រត្រូវធ្វើយា៉ាងណាសមស្រប
បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលប្រកប-
ដោយសុវត្ថិភាពសម្រប់ជន-
ដ្រលមានពិការភាពន្រះឯង។
សពុលភាពបណ្ណបើកបរសម្រប់
ជនមានពិការភាពជាប្រជាពល-
រដ្ឋខ្ម្ររឬបរទ្រសដ្រលបានប្រឡង- 

ជាប់ មានសុពលភាពរយៈព្រល
១០ឆ្នាំដូចប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។
សពុលភាពបណ្ណបើកបរសម្រប់
ជនមានពិការភាពជាជនបរទ្រស
ដ្រលត្រវូប្ដរូមកបណ្ណបើកបរកម្ពជុា  
មានសុពលភាពរយៈព្រល១ឆ្នាំ
ម្ដង។សម្រប់នតីវិធិីន្រការប្រឡង  
យកបណ្ណបើកបរសម្រប់ជនមាន   
ពកិារភាពដ្រលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ  
ឬជនបរទ្រសត្រូវអនុវត្តដូចការប្រ-  
ឡងយកកបណ្ណបើកបរទូទៅដ្ររ។  
តាមមន្ត្រីរូបន្រះការប្រឡងក៏

ត្រវូបានច្រកច្រញជា៣កម្រតិធំៗ 
ដ្រររួមមានកម្រិតទី១ពិការភាព
ធ្ងន់ធ្ងរដ្រលជាទូទៅមិនមាន
សមត្ថភាពក្នុងការប្រឡងយក-
បណ្ណបើកបរយានយន្តទ្រ។ប៉ុន្ត្រ
លើកល្រងករណីមួយចំនួនត្រូវ-
ការបណ្តុះបណា្តោលហ្វឹកហ្វឺន

ថ្រទំាចិត្តសង្គមឬសា្តារកាយសម្រប-
ទាឡើងវញិទើបអាចប្រឡងយក
បណ្ណបើកបរបាន។កម្រិតទី២
ជនដ្រលមានពិការភាពកម្រិត
មធ្រយមដ្រលមានសមត្ថភាពក្នុង
ការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ
ហើយអនុញ្ញាតឱ្រយបើកបរ ប៉ុន្ត្រ
តម្រូវឱ្រយក្រច្ន្រប្រភ្រទយានយន្ត
និងកម្រិតទី៣គឺជនដ្រលមាន
ពកិារភាពកម្រតិស្រលដ្រលមាន
សមត្ថភាពប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ  
នងិអនញុ្ញាតឱ្រយបើកបរដោយមនិ
ចាំបាច់ក្រច្ន្រយានយន្តនោះទ្រ។ 
លោកហ៊ាងសុទា្ធាយុត្តិ អ្នក-

នាំពាក្រយក្រសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជនូឱ្រយដងឹដ្ររថាស្រច- 
ក្តីប្រកាសរមួន្រះដើម្របីផ្តល់បណ្ណ-
បើកបរដល់ជនដ្រលមានពកិារភាព  
ឱ្រយស្របទៅនងឹការក្រច្ន្រយានយន្ត  
ប្រកបដោយលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស
ព្រះជនពកិារខ្លះមានសមត្ថភាព
ក្នុងការបើកបរ និងពិការភាពខ្លះ
ទៀតមិនមានសមត្ថភាពនោះទ្រ។
លោកថា៖«យើងត្រូវត្ររៀបចំ

ច្រញបណ្ណបើកបរតាមការវយតម្ល្រ 
យា៉ាងច្របាស់លាស់ទៅលើរថយន្ត
ដ្រលមានការក្រច្ន្រ ឱ្រយស្របទៅ
នឹងស្រចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង
ដើម្របីធានាដល់សវុត្ថភិាពដល់ជន
ដ្រលមានពិការភាព»។
លោកបន្តថា៖«បើយើងច្រញ-

បណ្ណបើកបរឱ្រយគាត់[ជនដ្រលមាន 

ពិការភាព]ដូចគ្រដូចឯង ហើយ
មនិបានវយតម្ល្រវនងឹបង្កឱ្រយមាន    
បញ្ហា ហើយមា្ចាស់ខ្លួនក៏ដូចគា្នា
ដ្ររ។អ៊ចីងឹហើយបានយើងមាន
នតីវិធិីមយួរមួគា្នានោះដើម្របីធានា
ដល់សុវត្ថិភាព»។
លោកមុីសាមុីតតំណាងជន-

ពិការនៅទីក្រុងភ្នំព្រញគាំទ្រការ-
យកចិត្តទុកដក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
ដ្រលច្រញស្រចក្តីប្រកាសអន្តរក្រ- 
សួងដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយជនមាន
ពិការភាពមានលទ្ធភាពប្រឡង-
យកបណ្ណបើកបរ មកប្រើប្រស់
ដូចមនុស្រសទូទៅផងដ្ររ។
លោកថាកាលពីកន្លងទៅ

ជនដ្រលមានពកិារភាពមយួចនំនួ 
មានលទ្ធភាពក្នងុការទញិរថយន្ត
យកមកប្រើប្រស់ដចូគ្រដ្ររប៉នុ្ត្រ
មិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារមិន-
មានការអនុញ្ញាតឱ្រយប្រឡងយក
បណ្ណបើកបរដូចមនុស្រសធម្មតា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសប្របាយចតិ្ត

ខា្លាំងម្រនទ្រន ដ្រលអនុញ្ញាតឱ្រយ
ជនមានពិការភាពគ្រប់រូបមាន
បណ្ណបើកបរដោយនៅក្នងុស្រចក្ត-ី 
ប្រកាសន្រះ មិនបានបញ្ជាក់ថា
ជនពិការប្រភ្រទន្រះឬប្រភ្រទនោះ  
បើកបរបានឬមិនបាននោះទ្រ។
ទាំងជនពិការជើង ពិការភ្ន្រកឬ
គថ្លងម់ានឱកាសបើកបរបានឱ្រយត្រ 
មានការក្រច្ន្ររថយន្តឱ្រយស្របទៅ
នឹងជនពិការមាន»៕
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រដ្ឋាភិបាលសម្រេចឱ្រេយ...

ជនមានពិការភាពជិះមូ៉តូកែច្នែនៅលើផ្លវូសុធារស កាលពីឆ្នា២ំ០១៩  ។ រូបសហការី



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រ�និពន្ធ ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

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

� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រើយ 

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វើរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
ពៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

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

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

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

ផន សុខជា  , 012 717 404
Jessa Piastro, 092 445 983

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

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

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

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

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិក 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខេត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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សុទ្ធ គឹម សឿន

កោះកុង: មន្ទីរ កសិកម្ម រុក្ខា- 
បៃ មា ញ ់ន ិង  នៃសាទ ខៃត្ត កោះ- 
កុ ង  និ ង អង្គករ សមា គម អភិ- 
រកៃស សត្វពៃ នៅ កម្ពជុា(WCS)
បាន ឯក ភាព បង្កើត សហគមន៍- 
 នៃសាទ ៥ បន្ថៃម ទៀត  នៅ សៃកុ 
សៃ អបំលិ  ខៃត្ត កោះក ុង ដើ មៃប ី
ឱៃយ បៃជា នៃសា ទអាច ចូលរួម 
អភិរកៃស ធន ធា ន  ជលផល  តាម 
មូលដ្ឋាន របស់ខ្លួន ខណៈ- 
បច្ចុបៃបន្នមាន សហគមន៍ នៃ- 
សាទ ចំនួន១០ ស្ថិតនៅ ខៃត្ត 
កោះកុង និង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។

លោក  អុ ីម៉ៃង លាង  បៃ ធាន- 
មន្ទីរ កសិកម្ម  រុក្ខាបៃ មាញ់ និង 
នៃសាទ  ខៃត្ត កោះ កុង  បាន ថ្លៃង 
ពី ថ្ងៃទី ៩  ធ្ន ូ ថា ករ បៃកស ឱៃយមាន  
សហ គមន៍ នៃសាទ ទំាង៥បន្ថៃមនៃះ 
ធ្វើ នៅ ដើម ខៃ ធ្នូ នៃះ  ដើមៃបី ផ្ដល់ 
ឱកស ឱៃយបៃជា នៃសា ទចូល រួម  
អភិ រកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ នានា 
ក្នុង មូល ដ្ឋាន របស់ ខ្លួន។ មន្តៃី- 
ជនំាញ មន្ទរី កស ិកម្ម ខៃត្ត កោះ- 
កុ ង និង អ្នក ជំនាញ អង្គករ 
WCS នឹង ចុះ ផៃសព្វ ផៃសាយ នូវ 
គោល ក រណ៍ ជំនាញ ចំណៃះដឹង  
ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត ជូន បៃជា នៃ- 
សា ទទាំ ង នោះ ។

 លោក ឱៃយដងឹ ថា មន្ទរីក សកិម្ម 
បាន អនុ ញ្ញាត សៃប តាម ចៃបាប់ 

ស្ដពី ីអង្គក រសមា គម នៅ ចងុខៃ 
វចិ្ឆកិ ប៉នុ្ដៃ ពកួគា ត ់តៃវូ សរ សៃរ  
លិខិត ស្នើសុំ ផ្លូវក រ មួយ ទៀត 
ទៅ កៃសួង កសិ កម្ម  រុក្ខា បៃមាញ់ 
នងិ នៃ សាទ។ ប៉នុ្តៃ មន្តៃ ីជនំាញ 
បាន ចា ប់ផ្ដើម ចុះ កំណត់ តំបន់ 
ដៃល តៃវូ ចុះ លៃបាត  នងិ រៀបច ំព ី
របៀប វារៈ កល ពីដើម ខៃធ្នូ នៃះ 
រួច ហើយ  ដើមៃបី ចុះ លៃបាត តាម 
គោល ដៅ សំខា ន់ៗដៃ ល  បាន 
គៃង ទុក។កន្លង មកស ហគ មន៍ 
នៃសាទ មាន ៦ នៅ ខៃត្ត កោះ- 
ក ុង ន ិង ៤ ទៀត ខៃត្ត ពៃះស ី ហន ុ
ដោយ បៃជានៃ សាទ ក ៏កពំងុធ្វើ- 
ករ យ៉ាង សកម្ម ជា មួយ មន្តៃី- 
ជំនា ញ ។

លោក ម៉ៃង  លាង  បានបញ្ជាក ់
ថា៖ «បៃជា សហ គមន ៍មនិ មាន 

សិទ្ធិទៅ ចាប់ ចង  ឬ ដៃញ ចាប់ 
ជន ល្មើស ទៃ ប៉ុន្ដៃ ពួក គាត់ ជា 
អ្នក ចូល រួម កមា្លាំង ជា មួយ មន្តៃី 
ជំនាញ តាមរ យៈ កររាយ ករណ៍ 
ឬ ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន ជូន មន្តៃីន គរ- 
បាល យុត្ត ិធម៌  ដើមៃបី មន្តៃ ីជំនាញ  
ចុះ ទៅ បង្កៃ ប ជាក ់ស្ដៃង។  ពកួ- 
គាត់ ជា អ្នក នៅ មូល ដ្ឋាន ផ្ទាល់ 
ដូច្នៃះ បទ ល្មើស នានា  គឺ ពួក- 
គាត់ ដឹង មុន មន្តៃី ជំនាញ  ទើប 
យើង ជៃើ ស រើ ស  ពួក គាត់ ឱៃយ 
ចូល រួម ជាមួ យ យើង» ។  

លោក កៃន  សិរើ រដ្ឋា  បៃធាន 
អង្គ ករ សមា គម អភិរកៃស សត្វ- 
ពៃ នៅ កម្ពជុា(WCS)បាន 
ថ្លៃង កល ពី ថ្ងៃទី ៩ ធ្ន ូដៃរថា  ករ- 
បង្កើត ស ហ គម ន៍  នៃសាទ ទំាង-  
នៃះ គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ សកម្ម- 

ភាព គមៃង« ដៃគូ បៃឆំង បទ-  
ល្មើស សត្វពៃ» ដៃល គំាទៃ ផ្នៃក  
ហិរ ញ្ញវ ត្ថ ុពីសហ ភាព អឺរុ៉ប(EU) 
សួន សត្វសិង្ហបុរើ (Wildlife 
Reserves Singapore),US 
Forest Service និង Rain-
forest Trust។

លោក បន្ត ថា  មន្តៃ ីជំនាញ ចង ់
ផ្ដល ់ភាព សៃប ចៃបាប ់ដល ់សហ- 
គម ន ៍នៃសាទ ទាងំ នៃះ ដើ មៃបឱីៃយ 
បៃជានៃ សាទអាច ចូល រួម ចំ- 
ណៃក អភរិកៃស ធនធា ន ជល ផល 
កន់ តៃ សកម្ម  ថៃម ទៀត ។ 
ជា ព ិសៃស ករ អភរិកៃស អណ្តើក- 
ហ្លងួ  នងិ កៃពើ តៃ ីកដ៏ ូចជា  ជយួ  
លើកកម្ពស់ ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ 
សហ គមន៍ នៃសាទ ទំាង នៃះ ដៃរ។ 
    លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «នៅ 
ពៃលដៃ ល ឯក សារ ផ្លវូ ចៃបាប់  បទ- 
ប ញ្ជា  សមៃប់ សហ គមន៍ នៃ- 
សាទ  និង ករកំណត់ ដៃន សីមា- 
សហ គមន៍ នៃសាទ  តៃវូ បានរៀប- 
ចំ រួចរាល់ សហ គមន៍ នីមួយ ៗ  
នងឹ បញ្ជនូ ឯក សារ ទាងំ នៃះ ទៅ 
កន់ កៃសួង កសិក ម្ម រុ ក្ខាបៃមាញ់ 
និង នៃ សាទ ដើមៃបី សុំ ចុះ បញ្ជី 
ទទួល សា្គាល់ ជា ផ្លូវក រ នៅ 
ដើម ឆ្នាំ កៃយ» ។

លោក  តុញ  ពៅ  បៃធាន- 
សហ គមន៍ បាក់ អងៃុត  ដៃល 
ទើប បង្កើត ថ្មី ក្នុង ចំណោម ៥ 
សហ គមន៍   មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង 

ភូមិ បាក់ អងៃុត  ឃុំ ដង ពៃង 
សៃុក សៃ អំបិល  បាន ថ្លៃង ពី 
ថ្ងៃទី ៩ ធ្នូថា  សហ គមន៍ លោក 
មានគោល បំណង ចង់ ចូល រួម 
កិច្ច ករ សង្គម ខ្លះ។ លោក  រើក- 
រា យ  ដៃល បាន ចូល រួម សកម្ម ភាព 
ជួយ ករពារ អភិរ កៃស ធន ធាន  
ធម្ម ជាតិ  ក្នុង តំបន់ ដៃល លោក 
កំពុង រស់ នៅ។

លោក បន្តថា  បនា្ទាប់ពី បាន 
ទទួល សិទ្ធពីិ មន្ទរី កសិកម្ម  ខៃត្ត- 
កោះកុ ង កៃុម លោក បាន ចូល- 
រួម ចុះ  លៃបាត តាម គោល ដៅ អភិ- 
រកៃស ជា មួយ មន្តៃី ជំនាញ ជល- 
ផល ជា ចៃើន លើក មក ហើយ 
ដោ យបា ន ជួបបៃទះ បទល្មើ ស- 
នៃសាទ ជា ចៃើន ករណី។  កៃុម 
លោក បាន ដុត បំផ្លាញ សមា្ភារ 
មួយ ចំនួន ដៃល បមៃើឱៃយ បទ- 
ល្មើស នៃ សាទ ខុស ចៃបាប់ ។

លោក តុញ  ពៅ  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«មុនពៃ ល ចុះ លៃបាត តាម គោល- 
ដៅ គឺមាន មន្តៃី ជំនាញ អង្គករ  
WCS និង មន្តៃី ជល ផល  ចុះ 
មក ណៃនាំ បងៃៀន ពី នីតិវិធី- 
ដើរលៃបាត តាម ពៃ  លៃបាត តាម 
ផ្ល ូវទកឹ។នយិយ រមួ គ ឺគាត ់បាន 
បងៃៀន យើង ចៃើន ពាក់ ព័ន្ធ ករ- 
ងារ អ ភិ រកៃស  ធន ធាន ធម្មជាតិ។ 
កៃពី ករ ចុះ លៃបាត ពួក ខ្ញុ ំក៏ - 
ចូល រួម ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅដល់ អ្នក-  
ភូមិ ផៃសៃង ៗ ទៀ ត ដៃ រ»៕

 នៅ  សុី វុត្ថា 
 
ភ្នពំេញៈ  កៃសួង សាធារ ណ ករ  

នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ  បាន អ ំពាវ នាវ  ដល ់
អ្ន ក បៃ កប មុខ របរនៅ តាម តំបន់ 
ឆ្នៃរ  ឱៃយ បៃុង បៃយ័ ត្ន  ខ្ពស់ ចំពោះ  
សា្ថាន ភាព អា កស ធាតុ ដៃល កំពុ ង 
មាន ខៃយល ់បក ់បោក ខា្លាងំ  នងិ រល ក 
សមុទៃ ខ្ពស់ៗ  ដៃល អាច បង្ក ឱៃយ 
មាន គៃះ ថា្នាក់ ដល់ អាយុ ជីវិត  
និង ខូចខាត ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ។  

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង   របស់ កៃសួង 
សាធារ ណ ករ   នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ  ដៃ ល 
ទទួល បាន ពី មៃសិល មិញ  ឱៃយ ដឹង ថា  
កន្លង មក មាន មា្ចាស់ ទូក មួយ ចំនួ ន-  
តូច ពុំបាន ចូលរួម អនុវត្ត ទៅតាម 
ករ ណៃនាំ របស់ ស ម ត្ថ កិច្ច ស្តីពី 
បញ្ហា អាកស ធាត ុឡើយ ។  ដចូ្នៃះ  
កៃសួង តៃូវ ធ្វើ ករ អំពាវនាវ  ឱៃយ 
បង្កើ ន ករ  បៃងុ បៃយត័្ន ខ្ពស ់ ដោយ 
បំពាក់ ឧប ករណ៍ សុវត្ថ ិភាព  ឱៃយ បា ន  
គៃប់គៃន់ ទៅ តាម ចំនួន អ្នក ដំណើ រ  
ដៃលមាន ដចូជា  អាវ ពោង ពោង- 
កង់ ពោង សង្គៃះ  ខៃសៃពួរ ។   ល   ។   

សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង បញ្ជាក ់ ថា៖ 
« មា្ចាស់ នាវា អ្នក បើ កបរ នាវា  នាវិក  
និង បងប្អនូ បៃជា នៃសាទ ទំាង អ ស់ 

តៃូវ តាមដន លើ បញ្ហា ករ- 
បៃបៃួល អាកស ធាតុ នៃះ  ឱៃយ 
បាន គៃប់គៃន់  ដោយ មិនតៃូវ 
ចៃញទៅ ឆ្ងាយ ពី ចៃំង នៅពៃល 
មាន រលក ធំៗ និង មាន អាកស- 
ធាតុ មិន ល្អ ឡើយ ដើមៃបី ចៀសវាង 
នូវ គៃះថា្នាក់ ផៃសៃងៗ  ដៃល អាច 
កើត មាន ឡើង ជាយ ថា ហៃតុ » ។

លោក  ម៉ក់   សីុ ដៃ ត  អគ្គនាយ ក  
ដឹក ជញ្ជូន ផ្លូវ ទឹក  ផ្លូវ សមុទៃ  និង 
កំពង់ ផៃ នៃ កៃសួង សាធារណ ករ  
និង ដឹក ជញ្ជូន   ថ្លៃង ថា ករ ចៃញ 
សៃចក្តី ជូន ដំណឹង នៃះ  ដើមៃបី ឱៃយ 
អ្នក បៃកប របរ រក សុី នៅតាម នាវា 
នៅ សមុទៃ  មាន ក របៃងុបៃយ័ ត្ន  - 
ខ្ពស់ ពៃះ កន្លង មក នៃះមាន ករ ណី  
មួយ ចំនួន កើតឡើង ។   « ខាង កៃសួ ង  
ធនធាន ទកឹបាន ជនូ ដណំងឹ ជុវំញិ 
បញ្ហា អាកស ធាតុ មាន ករ បៃបៃ ួល  
ជាពិ សៃស មាន ខៃយល់  និងរ លក 
ខា្លាងំ នៅ  សមទុៃ  ទើប កៃសងួ ចៃញ 
សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង បន្ថៃម ឱៃយ មាន ក រ- 
បៃងុ បៃយ័ត្ន បន្ថៃម ទៀត  និង កំុ ចៃ ញ 
ទូក កៃង មាន គៃះ ថា្នា ក់ » ។   

 លោក បន្ត ថា៖   « បើ ចៃញ ទៅ  
តៃូវ មាន ពោង សុវត្ថិ ភាព  ដើមៃបី ឱៃយ 
ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ណ៍  និង អ្នក បើក  

ពាក់ ពៃះ នៅ ពៃល មាន គៃះ- 
ថា្នាក់ ណាមួយ កើត ឡើង យើង 
បាន ពាក់ វា បណ្តៃត ខ្លួន   និង មិន 
គៃះ ថា្នាក់ ដល់ ជីវិត » ។  

 លោក   ឃាង  ភារ មៃយ  អ្នក នាពំាកៃយ  
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ   ឱៃយដឹង 
ថា  សមៃប់ ខៃត្ត ពៃះសី ហនុ  មាន 
ទូក  និង នាវា  ចៃើន បៃភៃទ   ដោយ 
ក្នុង នោះ សមៃប់ ទូក ទៃស ចរណ៍   
កៃមុ ករងារ ជំនាញ របស់ ខៃត្ត តៃ ង 
ធ្វើ ករ ណៃ នា ំដល ់មា្ចាស ់អាជវីក ម្ម 
ទកូ ទៃស ចរណ ៍  ឱៃយមាន ករ បៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ដោយ បំពាក់ ឧបក រ ណ៍ 
ករពារ ស្តង់ដសុវត្ថិភាព ។  តៃូវ 
បៃកន ់ភា្ជាប ់នវូ គោល ករណ ៍ នងិ 
ណៃ នំា ផៃសៃងៗ  ជា មួយ គា្នា នៃះ ខៃ ត្ត 
ក៏មាន មន្តៃីនគ របាល ចរា ចរណ៍ 
ផ្លវូ  ទឹក   ចុះ ធ្វើករ តៃតួ ពិនិតៃយ ជា បៃ ចំា  
ទៅ លើ ទកូ ដៃល ដកឹ ភ្ញៀវ ឱៃយ គោរព 
តាម ស្តង់ ដសុវត្ថ ិភាព។ 

លោក  ជិន   ចិ តៃ  អ្នក គៃប់គៃ ង 
កៃមុហុ៊ន ទូក ទៃសច រណ៍  G.T.V.C 
Speedboat  ថ្លៃង  ថា ៖« អាជា្ញា ធរ 
បាន ចុះមក ណៃ នា ំ តាម គោល ដៅ 
ជាបៃចំា គឺ នៅ ពៃល ដៃល មាន ទឹ ក - 
រលក  ពៃយុះ  និង ខៃយល់ បក់ ខា្លាំងគឺ  
អាជា្ញាធរមិន ឱៃយ ចៃញ  ទៃ »  ៕

ខេត្តកោះកុងបង្កើតសហគមន៍នេសាទ៥បន្ថេមទៀត

កេសួងអំពាវនាវដល់អ្នកបេកបរបរតាមសមុទេឱេយបេយ័ត្ន

ទូកបេជានេសាទនៅខេត្តកោះកុង ពីខេកក្កដា ឆ្នានំេះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

អង្គការ២...
តពទី ំពរ័ ៤...មាន នៃ កម្មវធិកី្នងុ 

ពៃល កំពុង ដំណើរ ក រ ជាក់ ស្តៃង។  
 លោក   Roberto  Traina  

មន្តៃី ទំនាក់ ទំនង សាធារណៈ នៃ 
អង្គករ DCA  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មញិ ថា  គៃសួារ ដៃល ទទលួ បាន 
កញ្ចប់ ថវិក នៃះ គឺ ទទួល បាន 
ក្នុង ១ គៃួសារ ជិត  ៥០ ដុលា្លារ   
ដៃល ក្នងុ ចណំោម ជន រងគៃះ ព ី
គៃះ ទឹក ជំនន់  ក្នុង ខៃត្ត បាត់- 
ដបំង  សៀម រាប  ពោធ ិសាត ់ នងិ 
ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ។   ករផ្តល់ សាច់- 
បៃក់ នៃះ  គឺ មាន លក្ខណពសិៃស  
ពៃះ តៃ កម្មវិធី  Humansis  
មាន សមត្ថ ភាព ក្នងុ ករ គៃប ់គៃង 
ទិន្នន័យ ក្នុង ពៃល ដំណាល គា្នា 
កពំងុ ដណំើរ ករ កម្មវធិ ី នងិ អាច 
ឱៃយ អង្គករ ដៃគូ អាច ដឹង  ក្នុង 
ពៃល ដំណាល គា្នា ថា  គៃួសារ  
គោល ដៅ ណា មនិ បាន ដក បៃក ់
ពី ភា្នាក់ ងារ វើ ង  និង អាច ជួយ 
សមៃលួ ដល ់គៃសួារន ីមយួៗ ដក 
បៃ ក់ បាន ទាន់ ពៃល។

 លោក បន្ថៃម ថា៖ « ជាង នៃះ 
ទៀត  លក្ខណ ពិសៃស នៃះ  អាច 
បង្កើន តមា្លា ភាព  សកុៃតឹ ភាព  នងិ 
គណ នៃយៃយ ភាព បាន  តាម រយៈ 

ករ តាម ដន ទិន្នន័យ  ក្នុ ង ពៃល 
ដំណាល គា្នា នឹង ករ បៃតិបត្តិ ករ 
កម្ម វិធី ដៃល វា អាច មាន ភាព ងាយ សៃលួ  
ដើមៃបី ធានា ថា  គៃួសារ គោល ដៅ 
ទំាង អស់ បាន ទទួល ករ គាំទៃ ពី 
គមៃង ជំនួយ មនុសៃស ធម៌ ដៃរ  ឬ 
យ៉ាង ណា ?  ហើយ ក្នុង នោះ 
ក៏មាន ករចុះ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ព័ត៌ មាន 
បន្ថៃម ដល់ គៃួសារ គោល ដៅ 
បន្ថៃម លើ យន្តករ ប ណឹ្ត ង ដៃល 
មាន សៃប់ » ។ 

 លោក  សៃម  មករា  ជា ជន រង-  
គៃះ ពី គៃះ ទឹក ជំនន់ មា្នាក់  ក្នុង 
ចំណោម  ២៥០០ គៃួសារ  ដៃល 
បាន ទទួល កញ្ចប់ ថវិក ពី គមៃង 
នៃះ បាន លើក ឡើង ថា  ករ- 
ទទួល បាន ជំនួយ មនុសៃស ធម៌ ពី 
គមៃង នៃះ  គឺ បាន ចូល រួម ជួយ 
សង្គៃះ គៃួសារ លោក   និង អ្នក- 
រងគៃះ ឯ ទៀត  ដៃល តៃូវករ 
ថវិកជា ចាំបាច់។    បើ ទោះ ជា 
ជំនួយ នៃះ  មាន ទឹក បៃក់ មិន 
ចៃើន  ប៉ុន្តៃ វា បាន ចូល រួម ជួយ- 
សង្គៃះ អ្នក រង គៃះ ដៃល 
តៃូវករ ថវិក ជា ចាំបាច់  ដើមៃបី 
ផ្គតផ់្គង ់កររស ់នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ខ្ល ី ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ជបួ គៃះ ទកឹ- 
ជំនន់។  « ខ្ញុំ  ទិញ អង្ករ ដោះ- 
សៃយជី វ ភាព គៃួសារ បាន» ៕
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កម្ពជុានឹងលើកលែងថ្លែបន្តអាជា្ញាប័ណ្ណទែសចរណ៍នៅឆ្នាំកែយ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ប្រតិបត្តិករនៅ  ក្នុង 
វសិយ័  ទ្រសចរណ ៍បាន ចាត ់ទកុ 
ថា ការ សម្រច របស ់រដ្ឋាភបិាល  
ក្នុង ការ លើក ល្រង ការ បង់ ថ្ល្រ 
បន្ត  អាជ្ញា បណ័្ណ ទ្រសចរណ ៍គ្រប ់
ប្រភ្រទ សម្រប់ ឆ្នាំ ២០២១ គ ឺ
ជ ចណំ្រក តចូ មយួ ក្នងុ ការ ជយួ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍  កម្ពុជ អាច  
បន្ត និរន្តរភាព របស់ ខ្លួន  ទៅ មុខ 
ទៀត ខណៈ ការ រីក រាល ដល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱ្រយ វិស័យ  
ន្រះ ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង គំហុក ។ 

រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ទ្រសចរណ៍  
លោក ថោង ខនុ កាល ព ីថ្ង្រ ទ៨ី 
ខ្រ ធ្នូ បាន ចុះ ហត្ថល្រខា លើ 
លខិតិ មយួ ផ្ញើ ទៅ អភបិាលរាជ-  
ធនី  ខ្រត្ត ដើម្របី ប្រប់ ពី ការ- 
អនុវត្ត វធិនការ របស ់រដ្ឋាភបិាល 
ក្នងុ ការ លើក ល្រង ការ បង ់ថ្ល្រ បន្ត  
អាជ្ញា បណ័្ណ ទ្រសចរណ ៍សម្រប ់
ឆ្នាំ ២០២១។

លិខិត  ឱ្រយ ដឹង ថា ដើម្របី ជួយ 
រក្រសា លនំងឹ អាជវីកម្ម នងិ ជវីភាព  
កម្មករ-និយោជិត ក្នុង វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ ព្រម ទាំង  ជំរុញ កំ-
ណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច ក្រយ វិបត្តិ ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ រដ្ឋាភិបាល  បាន 
សម្រច លើក ល្រង ការ បង់ ថ្ល្រ 
បន្ត អាជ្ញាបណ័្ណ ទ្រសចរណ ៍គ្រប ់
ប្រភ្រទ នៅ ក្នុង វិស័យ ទ្រសចរ-
ណ៍ សម្រប់ ឆ្នាំ ២០២១។

លិខិត  សរស្ររ  ថា៖« ការ លើក- 
ល្រង ការ បង់ ថ្ល្រ បន្ត អាជ្ញាបណ្ណ 
ទ្រសចរណ ៍គ្រប ់ប្រភ្រទ នៅ ក្នងុ 

វិស័យ ទ្រសចរណ៍ សម្រប់ ឆ្នាំ 
២០២១ នងឹ ចាប ់អនវុត្ត ព ីថ្ង្រ ទ ី
០១ ខ្រ មករា ឆ្នា ំ២០២១ ដល់ 
ថ្ង្រ ទី ៣១ ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១»។ 

ទោះ យ៉ាង ណា លិខិត នោះ 
បាន បញ្ជាក ់ថា ប្រតបិត្តកិរទ្រស- 
ចរណ ៍នៅ ត្រ មាន កាតព្វកចិ្ច ស្នើ 
សុំបន្ត អាជ្ញាប័ណ្ណ ទ្រសចរណ៍ 
សម្រប់ ឆ្នាំ ២០២១  ដដ្រល 
ហើយ ការ ស្នើ សុំ អាជ្ញាប័ណ្ណ 
ទ្រសចរណ៍ ថ្មី គ្រប់ ប្រភ្រទ និង 
ការ អនុវត្ត ការ ពិន័យ អន្តរការណ ៍
ជ ប្រក់ សម្រប់ អាជ្ញាប័ណ្ណ 
ទ្រសចរណ៍  ហួស សុពល ភាព 
ត្រវូ រក្រសា ការ អនវុត្តការ បង ់កម្រ 
ដដ្រល។ 

ប្រធន សមាគម ទីភា្នាក់ងារ 
ទ្រសចរណ ៍កម្ពជុ អ្នកស្រ ីឆយ 
សុវី លនី បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍     ថា ន្រះ ជ   
ការ រមួ ចណំ្រក   របស ់ រដ្ឋាភបិាល 
ក្នុង ការជួយ រក្រសា លំនឹង អាជីវ-
កម្ម នៅ ក្នុង វិស័យ ទ្រសចរណ៍  
ខណៈ   ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ប្រក់ 
ចំណូល ពី វិស័យ  ន្រះ បាន ធ្លាក់ 
ចុះ យ៉ាង គំហុក    ។  អ្នក ស្រី ប្រប់ 
ថា៖ «យើង រីករាយ ចំពោះ ព័ត៌-
មាន ន្រះ ព្រះ វា  ជ ចំណ្រក 
មយួ  ដ្រល ជយួ ឱ្រយ ក្រមុហ៊នុ កាត ់
បន្ថយ ការ ចំណាយ បាន ខ្លះ»។ 

ទោះ យ៉ាង ណា អ្នក ស្រ ីឆយ 
សុីវលីន   អះអាង     ថា ការ លើក- 
ល្រងកម្រ អាជ្ញាប័ណ្ណ ន្រះ     មិន 
ទាន់ អាច ធ្វើឱ្រយ វិស័យ ឯកជន  
ធនា  បាន នូវ ការបន្ត ឈរ ជើង 
នៅ លើ ទីផ្រសារ បាន   ទ្រ ពីព្រះ   

ក្រុមហ៊ុន នីមួយៗ មាន កាតព្វ-
កចិ្ច បង ់ពន្ធ ជ ច្រើន ទៀត ខណៈ   
ក្រុម អ្នក ជំនាញ អន្តរ ក្រសួង   
កន្លង មក  បាន រក ឃើញ   ថា   
វិស័យ ន្រះ  ត្រូវ  ការ ព្រល   ចនោ្លាះ 
ព ី   ៥-៧ ឆ្នា ំទើបអាច មានដណំើរ- 
ការ ល្អ ដូច ដើម វិញ។  អ្នក ស្រី 
បញ្ជាក់ ថា៖ « ហ្រតុ ន្រះ យើង 
ត្រូវ  ការ ការ ជួយ បន្ថ្រម ទៀត ពី 
សំណាក់ រដ្ឋាភិបាល » ។ 

យោង តាម អ្នក ស្រី សុីវលីន 
មុន ព្រល មាន ការរីក រាល ដល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក្រុមហ៊ុន ទ្រស-
ចរណ៍នៅ កម្ពុជ មាន ប្រមាណ 
៧០០  ខណៈ ព្រល ន្រះ    ក្រមុហ៊នុ   
ជ ច្រើន បាន បិទ ទា្វារ  ។ 

លោក ហ ូវណ្ឌ ីប្រធន ក្រមុ-
ហ៊ុន ទ្រសចរណ៍ វីលដ៍ អិច - 

ប្រសបាននយិយ ថា ចាប ់តាងំ  
ពី ខ្រ មីនា រហូត មក ដល ់ព្រល- 
ន្រះ ចំនួន ភ្ញៀវ ទ្រស ចរបរទស 
មកកម្ពុជ បាន ធ្លាក់ ចុះ  ខា្លាំង ។ 
លោកបន្ត ថា  ការ លើក ល្រង 
ការ បង ់ថ្ល្របន្ត អាជ្ញាបណ័្ណ ទ្រស-
ចរ ណ ៍ គ ឺជ   ការ ផ្តល ់ការ ទ្រ ទ្រង ់
ដល់មា្ចាស់   អាជីវកម្ម និង វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ របស់ ជតិ  ដើម្របី ធ្វើ 
ឱ្រយ ពួក គ្រ មាន ឆន្ទៈក្នុង ការ  បន្ត 
អាជីវកម្ម ទៅ មុខ ទៀត ។ 

លោក ប្រប ់ថា៖ «ទ្រសចរណ ៍
ជត ិអាច ដណំើរ ការ ទៅ មខុ បាន 
ដរាប ណា ប្រតិបត្តិករ ទ្រសចរ 
មាន សខុមុាល ភាព ល្អ ទាងំ ផ្លវូ- 
កាយ និង ថវិកា ផង ដ្ររ»។ 

បើ តាម លោក វណ្ឌ ីក្នងុ  ១ ឆ្នា ំ
ក្រុមហ៊ុន  របស់ លោក ត្រូវ បង់ 

ប្រក ់ លើ អាជ្ញាបណ័្ណ នៅ ក្រសងួ 
ទ្រសចរណ ៍ចនោ្លាះ ព ី១ ២០០- 
១ ៤០០ ដុល្លារ។ 

លោក ត ុប សភុក័ អ្នកនាពំាក្រយ  
ក្រសងួទ្រសចរណ ៍បាន លើក- 
ឡើង   ថា ន្រះ ជ យុទ្ធ សាស្រ្ត  
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ជួយ 
ទ្រទ្រង់ ដល់ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ 
នៅ  កម្ពុជ ដ្រល កំពុង ជួប នឹង 
បញ្ហា ន្រ ការ  ធ្លាក់ ចុះ  ចំនួន ភ្ញៀវ 
ទ្រសចរបរទ្រស  យ៉ាង គំហុក 
ក្នុង រយៈ ព្រល ជិត ១ ឆ្នាំ      ន្រះ ។ 
លោក បន្ត ថា ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១ ខ្រ 
មករា ដល់ ថ្ង្រ ទី ៣១ ខ្រ ធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២១ គ្រប់ អាជីវកម្ម ទ្រស-
ចរណ៍ ទាំង អស់ ដ្រល   ត្រូវ បន្ត 
សពុល ភាព អាជ្ញា បណ័្ណ គ ឺក្រសងួ  
មិន តម្រូវ ឱ្រយ បង់ ស្រវា ទ្រ ប៉ុន្ត្រ 

ក្រុមហ៊ុន ទាំង អស់   ត្រូវ មក ដក ់
ពាក្រយ ស្នើ សុំ បន្ត អាជ្ញាប័ណ្ណ ។ 
ដោយ ឡ្រក  សម្រប ់អាជ្ញា បណ័្ណ 
ទ្រសចរណ៍ ថ្មី (២០២១) គឺ 
ក្រសួង តម្រូវ ឱ្រយ បង់  ស្រវា  តាម 
ច្របាប់ កំណត់ ជ ធម្មតា។ 

លោក នយិយ ថា៖ « ន្រះ គ ឺជ 
គោលការណ៍ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ក្នុង  ការ ជួយ   សម្រល បន្ទុក ចំ-
ណាយ  មយួ ផ្ន្រក  ទៅ ដល ់វសិយ័ 
ឯកជន  ដើម្រប ីឱ្រយ វសិយ័ ន្រះ អាច 
រក្រសានិរន្តរភាព បន្ត ទៀត » ។ 

អាជ្ញាបណ័្ណ ដ្រល ច្រញ ដោយ 
ក្រសងួ ទ្រសចរណ ៍  មាន ដចូ ជ 
ក្រុមហ៊ុន ទ្រសចរណ៍ ទីភា្នាក់- 
ងារ ទ្រសចរណ៍ ក្រុមហ៊ុន ដឹក- 
ជញ្ជនូ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ សណា្ឋាគារ 
ផ្ទះ សណំាក ់កន្ល្រងកម្រសាន្ត នងិ 
ភោជ នីយដ្ឋាន ជដើម ។

បើ យោង តាម លោក សុភ័ក 
ប្រភ្រទ អាជ្ញាប័ណ្ណ ទ្រសចរណ៍  
ខា្នាត   ធំៗ(ចំនួន ស្រវាកម្មច្រើន 
ចំនួន តុ ... និង បន្ទប់ នៅ តាម 
សណា្ឋាគារ និង ផ្ទះ សំណាក់   
ច្រើន) ច្របាប ់កណំត ់ឱ្រយ សុ ំ អាជ្ញា- 
ប័ណ្ណ នៅ ថា្នាក់ ក្រសួង ចំណ្រក   
លក្ខណៈ តចូៗ   អាច ស្នើ សុ ំត្រមឹ 
អាជ្ញាធរ ថា្នាក់ ខ្រត្ត -ក្រុង ។ 

នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល ១០ ខ្រ  ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រះ  កម្ពជុ ទទលួ បាន  
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ បរទ្រស  ចំនួន 
១,២៦លន នាក ់ធ្លាក ់ ៧៦,១ 
ភាគ រយ  បើ ធៀប នឹង រយៈ ព្រល  
ដូច គា្នា ឆ្នាំ មុន  ដ្រល មាន ចំនួន 
៥,២៩លន  នាក។់ ន្រះ បើ តាម   
ក្រសួងទ្រសចរណ៍៕ LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ ក្រុម ហ៊ុន កំពង់ផ្រ ស្វយ័ត 
ភ្នំព្រញ( PPAP) បាន បងា្ហាញ ពី ការ 
ធ្លាក់ ចុះ ប្រក់ ចំណូល តិច តួច ក្នុង ឆ្នាំ  
២០២០ ដោយ សារ រង ផល ប៉ះពាល់ 
ពី  ការ រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ដ្រល 
ឱ្រយ ស្រដ្ឋកចិ្ច ពភិព លោក នងិ ក្នងុ តបំន ់
ថម ថយ យ៉ាង ខា្លាំង ។

នៅ ក្នងុ ឯកសារ ផ្ញើ ទៅ ក្រមុ ហ៊នុ ផ្រសារ 
មលូបត្រ កម្ពជុ  (CSX) កាល ព ីល្ងាច 
ថ្ង្រ ពុធ ប្រតិបត្តិករ កំពង ់ផ្រ ទន្ល្រ ដ្រល 
គ្រប់ គ្រង ដោយ រដ្ឋ  ន្រះ  បាន រាយ ការ-
ណ៍ ប្រក់ ចំណូល ដ្រល បា៉ាន់ ប្រមាណ  
ជង  ២៨, ៨៦៣ លន ដលុ្លារ  បើ ធៀប 

នងឹ ជង   ៣០, ២៦០ លន ដលុ្លារ កាល 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩ ធ្លាក់ ចុះ ៤, ៦ ភាគរយ ។  

កំពង់ផ្រ ន្រះ បាន បងា្ហាញ  ពី កំណើន  
កងុតនឺរ័  ចនំនួ ២ ភាគរយ  ប៉នុ្ត្រសម្រប ់
ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ  និង ប្រង ឥន្ធនៈ 
ឧស្មន័  បាន  ធ្លាក ់ចុះ ១,២ ភាគ រយ  បរ-ិ
មាណ នាវា ដឹក ទំនិញ ធ្លាក់ ចុះ ៣, ៤៩  
ភាគរយ ចនំនួ កាណតូ ដកឹ អ្នក ដណំើរ  
ធ្លាក់ ចុះ  ៦៨, ២៦ ភាគរយ  និង ចំនួន 
អ្នក ដំណើរ  ថយចុះ ៦៩,៨៦ភាគរយ។  

ក្រុម ហ៊ុន  ន្រះ ក៏ បាន កត់ត្រ ប្រក់ 
ចំណ្រញ សុទ្ធ ដ្រល បា៉ាន់ ប្រមាណ 
ចំនួន  ៩, ៦៨៩ លន ដុល្លារ ធៀប នឹង  
ចនំនួ ១០, ៥៤៧ លន ដលុ្លារ ធ្លាកច់ុះ 
ជង  ៨ ភាគរយ ។ 

លោក Ha Jong-weon  អនបុ្រធន 
CSX បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា  ប្រតិ-
បត្ត ិការ របស ់ PPAP បាន បងា្ហាញ ផល 
ប៉ះពាល់ ពិត ប្រកដ ដោយសារ ត្រ ការ 
រកី រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ខណៈ ដ្រល 
ប្រតិបត្តិការ ភាគ ច្រើន  បាន ធ្លាក់ ចុះ 
ច្រើន  បើ ធៀប នឹង រយៈព្រល ដូច គា្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា 
កណំើន ន្រ ចនំនួ កងុតនឺរ័  យ៉ាង ហោច 
ណាស ់បាន ផ្ដល ់សញ្ញា វជិ្ជ  មាន មយួ  ថា 
បើ ទោះ ប ីអាជវីកម្ម ទាងំ អស ់នៅ កម្ពជុ    
ធ្លាក ់ចុះ  ក ៏ សកម្ម ភាព អាជវីកម្មនងិការ 
ជញួដរូ មយួ ចនំនួ នៅ ត្រ បន្ត កើន ឡើង 
តិចតួច  ឬ រក្រសាស្ថិរ ភាព ដដ្រល ។

លោក បន្ថ្រម ថា៖ « យើង សង្រឃឹម ថា 
ការ រីក រាលដល កូវីដ១៩ នឹង បញ្ចប់ 
ក្នុង ព្រល ឆប់ៗ  ដូច្ន្រះ អាជីវកម្ម និង 
ក្រមុ ហ៊នុ នានា នងឹ ល្រង ទទលួ រង ផល 
ប៉ះ ពាល ់ទៀតហើយ។  ម៉្រយាង វញិ ទៀត  
ខ្ញុំ  គិត ថា គោល នយោបាយ ឆ្លើយ តប  
ការ រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩  របស់ 
PPAP  ដចូជ ការ ផ្ដល ់ការ ស្ដកុ ដោយ 
មិន  គិត ប្រក់ សម្រប់ ក្រុម ហ៊ុន  ដ្រល 
ជបួ ប្រទះ បញ្ហា ក្នងុ ការ ច្រកចាយ  គ ឺជ 
គោល នយោបាយ គាំទ្រ ដ៏ល្អ  សម្រប់ 
ក្រុម ហ៊ុន ក្នុង ស្រុក  ដើម្របី ជួយ ឱ្រយ ក្រុម- 
ហ៊ុន ទាំង នោះ បន្ត រស់ បាន  និង អាច 
បន្ត  ប្រតបិត្ត ិការ របស ់ពកួ គ្រ ក្នងុ អឡំងុ 
ព្រល ដ៏ពិ បាក ន្រះ»។ 

ទិន្នន័យ  CSX បងា្ហាញ ថា គិត ត្រឹម 
ខ្រ  តុល CSX ទទួល បាន ក្រុម ហ៊ុន 
ចុះ បញ្ជី ចំនួន  ១៣ ក្នុង ចំណោម នោះ 
ក្រុម ហ៊ុន ចំនួន  ៧  ចុះបញ្ជី ភាគ ហ៊ុន 
និង ក្រុមហ៊ុន  ៦  ចុះបញ្ជី សញ្ញាបណ្ណ 
សាជីវ កម្ម  ។  ក្រុម ហ៊ុនទាំង  ១៣  ន្រះ 
បាន  ប្រមូល មូលនិធិ រួម ចំនួន ២៥៣ 
លន ដុល្លារ  និងសន្ទស្រសន៍ ភាគ ហ៊ុន 
បាន កើន   ជង  ៥៧ ភាគរយ កាលព ីឆ្នា ំ
មុន  ធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០១៨។ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល  ៩ខ្រ ដំបូង ឆ្នាំ ន្រះ ក្រុម ហ៊ុន ២  
បាន  ចុះ បញ្ជ ីភាគ ហ៊នុ  នងិ ក្រមុហ៊នុ  ៣  
ផ្រស្រង ទៀត ចុះបញ្ជ ីមលូបត្រ បណំលុ។   
ក្រុមហ៊ុន ទាំង ៥ន្រះ   ប្រមូល មូលនិធិ 
រួម ចំនួន  ៩២ លន ដុល្លារ  ៕ LA 

កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ តំបន់ ឆ្នេរ សម៊ទេ  កម្ពជុា បាត់ បង់ ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរជាតិ ស្ទើ រទំាង សេង៊ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

បែក់ចំណូលរបស់កែមុហុ៊នចុះបញ្ជីPPAPអាចធ្លាក់ចុះជាង៤ភាគរយ



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោកស្រី  ជា សិរី 
អគ្គ   នាយកិា បច្ច្រក ទ្រស ធនាគារ 
ជាត ិន្រ កម្ពជុា(NBC)   ត្រវូបាន 
គ្រ  ទទលួ ស្គាល ់ថា   ជា អ្នក ដ្រល  
ធ្វើ ការ ផ្លាស ់ប្តរូ ឱ្រយ មាន ទនំើប កម្ម  
នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ទូទាត ់នៅ   កម្ពុជា 
បនា្ទាប់ ពី លោកស្រី  ទទួល បាន 
ពាន  រង្វាន ់ «ការ ទទូាត ់នាព្រល 
អនាគត» ព ីវទិ្រយាស្ថាន ធនាគារ 
ប៊យុ ដាប៉្រស នងិ  CFTE ព ីកចិ្ច- 
ខិតខំ  របស់ លោក ស្រី សម្រប់ 
ការ  អភវិឌ្រឍ ឌជីថីល ផ្ន្រក ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ និង បរិយាប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា  ជាពិស្រស ជា - 
មួយ នឹង ការ ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរការ 
ប្រព័ន្ធបាគង ដ្រល ជា កម្មវិធី 
ទូទាត់   ប្រប ឌីជីថល ។

លោក Gergely Fabian 
អគ្គ នាយក វិទ្រយាស្ថាន ធនាគារ 
ប៊យុ ដាប៉្រស បាន ឱ្រយដងឹក្នងុពធិ ី
ផ្ដល់ ពាន រង្វាន់ កាល ពី ថ្ង្រ ទី  ៨ 
ខ្រធ្នូ  នៅ ក្នុង វ្រទិកា ការអភិវឌ្រឍ 
ប្រព័ន្ធ បច្ច្រកវិទ្រយា ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិ-
ភព លោក ដ្រល  ប្ររព្ធ ឡើង នៅ 
ប្រទ្រស សិង្ហបុរី ថា ជា មួយ  នឹង 
ការ ចាប់ អារម្មណ៍ របស់ លោក- 
ស្រី  ជា សិរី ក្នុង ការចាប់ យក 
បច្ច្រកវទិ្រយា ឌជីថីល យា៉ាង រហស័  
តាម រយៈ ការ អភវិឌ្រឍ របូយិ បណ័្ណ  
blockchain របស់  ប្រពន័្ធ បាគង  
គឺ ជា រឿង មួយ ដ៏ អស្ចារ្រយ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «  លោក ជទំាវ 
ជា សិរី គឺ ជា អ្នក ដ្រល ដឹកនាំ 

គម្រង បាគង។ ខ្ញុំ គិត ថាន្រះ 
ជា គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម របស់ ធនាគារ 
ជាតិ ន្រ កម្ពុជា ក្នុង ការ ស្វ្រង រក  
និង ការ បង្ហាញ ដល់ មនុស្រស ជំ-
នាន់ថ្មី  នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ កាន់ ត្រ  
ប្រសើរ  ដោយ   ប្រើប្រស់ បច្ច្រក - 
វទិ្រយា  blockchain ហើយ ស្ថតិ 
ក្រម  គោល នយោបាយ នវាន-ុ
វត្តន៍  ន្រះ អាច អភិវឌ្រឍ ទីផ្រសារ  
អន្តរ  ធនាគារ  និង លើក  កម្ពស់ 
ការ ប្រើប្រស់  រូបិយ ប័ណ្ណ ក្នុង 
ស្រុក ទៀត ផង »។ 

លោកស្រី ជា សិរី បាន ឱ្រយ 
ដងឹ  នៅ ក្នងុ ពធិ ីទទលួ ពាន រង្វាន ់
ន្រះ ថា ន្រះ  ជា កិត្តិយស របស់ 
លោកស្រ ីដ្រល ទទលួ បាន ពាន 
រង្វាន ់ការ ទទូាត ់ព្រល អនាគត  ព ី
វទិ្រយាស្ថាន ធនាគារ ប៊យុ ដាប៉្រស 
និង  CFTE ជា លក្ខណៈ បុគ្គល 
ដ្រល ជា អ្នក ផ្លាស់ ប្តូរ ការ ប្រកួត- 
ប្រជ្រង នៅ ក្នុង វិស័យ  ទូទាត់។ 

លោក ស្រ ីលើក ឡើង ថា៖ «ពតិ 
ណាស់ គឺ មិន អាច ធ្វើ អ្វី បាន  ទ្រ  
បើ គា្មាន ក្រុម ការ ងរ ដ៏ អស្ចារ្រយ 
របស ់ខ្ញុ ំនៅ  ក្នងុ  NBC ហើយ បើ 
គា្មាន អ្នក ទាងំ នោះទ្រ គនំតិ របស ់
ខ្ញុ ំគ ឺគ្រន ់ត្រ ជា គនំតិ  ប៉ណុ្ណោះ ។ 
ចពំោះ ក្ម្រង ស្រ ី នងិ ស្រ្ដដី្រលមក 
ពី ប្រទ្រស កំពុង អភិវឌ្រឍន៍ តូចៗ 
ដចូ ជា ប្រទ្រស របស ់ខ្ញុ ំអ្វីៗ  អាច 
ធ្វើ ទៅ បាន  នៅ ព្រល អ្នក ដាក់ 
ប្រះដូង លើ វា ដោយ មិន គិត ពី 
យ្រនឌ័រ របស់ អ្នក ឬ ទីកន្ល្រង 
ដ្រល អ្នក មក នោះ »។ 

កាល ព ីថ្ង្រទ ី៨ ខ្រ តលុា ធនា-

គារ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា បាន ដាក់ ឱ្រយ 
ដំណើរ ការ ជា ផ្លូវការ  «ប្រព័ន្ធ- 
បាគង»  ជា ប្រពន័្ធ ទទូាត ់បច្ច្រក- 
វទិ្រយា អន្តរ ធនាគារ  សដំៅ បង្កើន 
ល្របឿន ការ អភិវឌ្រឍ វិស័យ ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុ ទៅ ដល់ ប្រជាជន ដ្រល មិន-  
មាន គណន ីធនាគារ នៅ ជនបទ  
និង បង្កើន ល្របឿន បរិយាប័ន្នហិ-
រញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង ប្រ ទ្រស កម្ពុជា ។  
ក្នុង អំឡុង ព្រល វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ប្រពន័្ធ ន្រះ អាច ជយួ លើក- 
កម្ពស់ សុខុមាល ភាព សង្គម  
ហើយ ក៏ បង្កា រការ រីក រាលដាល 
ជងំ ឺន្រះ តាម រយៈ  ការ ជយួ សម្រលួ 
ការ ទូទាត់ តាម អ្រឡិចត្រូនិក ។  

លោក  Shin Chang-moo 
ប្រធានធនាគារ  PPCBank 
បាន  ឱ្រយ ដងឹ ថា លោក យលស់្រប  
ជា មយួ នងឹ ការ លើក ឡើង របស ់ 
លោកស្រ ី ជា សរិ ីលើ ការ ធ្វើ ឱ្រយ 
មាន លក្ខណៈ ឌជីថីល ន្រ ស្រវា- 
កម្ម ហរិញ្ញ វត្ថ ុនៅ  ប្រទ្រស កម្ពជុា  
ដូចជា បាគង ដ្រលបាន ទាក់- 

ទាញ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជា 
ច្រើន  មកប្រទ្រស កម្ពជុា  នៅលើ 
ឆាក អន្ត រជាតិ ។  លោក ឱ្រយ ដឹង 
ថា NBC ត្រវូ បាន ទទលួ ស្គាល ់
ថា ជា និយតករ មួយ នៅ ក្នុង ចំ-
ណម នយិតករ នវានវុត្តន ៍ច្រើន  
បំផុត សម្រប់ កិច្ច ខិតខំ  របស់ 
ខ្លួន  ក្នុង ការក  សង  និង អប់រំ 
ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  ហិរ  ញ្ញ វត្ថុ 
សម្រប ់ការ លើក កម្ពស ់បរយិា- 
ប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថុ  ។  

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ខ្លួន ខ្ញុំ ផ្ទាល់ 
ខ្ញុំ ជឿ ថា NBC សម្រច បាន អ្វី 
ដ្រល ប្រទ្រស កូរ៉្រ សម្រច បាន 
ក្នងុ រយៈព្រល ២០ ឆា្នា ំ ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល មិន ដល់  ៥ ឆា្នាំ  ជា គំរូ ដ៏ល្អ 
ន្រ ការ លោត រំលង  ក្នុង ប្រព័ន្ធ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ក្នុង នាម ជា ស្ថាប័ន 
មយួ ក្នងុ ចណំម  ស្ថាបន័ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ ឯកជន ជា ច្រើន  ខ្ញុំមាន មោទន- 
ភាព  ដោយ សរ ពាន រង្វាន ់របស ់
លោកស្រ ីនៅក្នងុ ការ ដាក ់ ឱ្រយដ-ំ
ណើរ ការ  CFTE»៕ LA 

ត ពី ទំព័រ ១... មាន កំណើន 
ល្អ នៅ  ឆា្នាំ ក្រយ។ លោក ថ្ល្រង 
ថា៖ « វា គរួ ត្រ ល្អ ប្រសើរ ជាង ឆា្នា ំ
ន្រះ ព្រះ តម្រូវ ការ ក្នុង ស្រុក 
ស្ទើរ ត្រ មនិ មាន ក្នងុ អឡំងុ ព្រល 
ន្រ ការ  ឆ្លង  កូវីដ ១៩ ។ ជា ទូទៅ   
២០ ភាគ រយ ន្រ ផលតិ ផល សរបុ   
ត្រូវ បាន លក់ នៅ ក្នុង ស្រុក »។

លោក បញ្ជាក ់ថា ផលតិ ផល 
ស្ករ ត្នាត GI  កំពុង មាន តម្រូវ-  
ការ កើន ឡើង នៅ ទីផ្រសារ   អឺរ៉ុប  
ដោយ   កើន  ប្រហ្រល ១០ ភាគ-  
រយ ក្នុង  ១ឆា្នាំ   នា   រយៈព្រល  ១  
ទសវត្រស រ៍ មក ន្រះ  ។

លោក   ប្រប់   ថា៖ « យើង បាន 
រក ឃើញ អតថិជិន ថ្ម ីមយួ ចនំនួ 
នៅអឺរ៉ុប ។  យើង នឹង ទិញ ស្ករ - 
ត្នាត ចនោ្លាះ ពី ៥ ទៅ ៨ តន  
នៅ ឆា្នាំ ក្រយ ។ ជាទូទៅយើង 
នឹង នាំច្រញ ស្ករ ត្នាត បនា្ទាប់ពី 
បញ្ចប់ រដូវ ប្រមូល ផល នៅ ក្នុង 

ខ្រ ឧសភា និង ខ្រមិថុនា»។
លោក ឱ្រយ ដឹង ទៀត ថា ក្រុម - 

ហ៊ុន លោក បាន នាំ ច្រញ ស្ករ- 
ត្នាត  GI បាន ចំនួន ៥ តន  
និងម្រច កំពត ដីប្លី(  មាន រស- 
ជាតិ ហឺរ ដូចម្រច ) និង  អំបិល 
ចំនួន ២០ តន  គិត មក ដល់ 
ព្រល  ន្រះ។ នៅ ទផី្រសារ អរឺ៉បុ  ស្ករ- 
ត្នាត កំពង់ ស្ពឺ មាន តម្ល្រ ចនោ្លាះ 
ព១ី០-១៥ អរឺ៉ ូ ក្នងុ  ១  គឡីកូ្រម   
ធៀបនឹង  ស្ករអំពៅ ដ្រល មាន 
តម្ល្រ ១ ទៅ ២ អឺរ៉ូ  ។ លោក ថ្ល្រង 
ថា ៖ « វា ជា ផលតិ ផល ដ ៏អស្ចារ្រយ 
ពី ធម្មជាតិ ដ្រល ជា ផលិត ផល 
ល្អសម្រប់ សុខ  ភាព »។ 

លោក  សំ  សរឿន  ប្រធាន 
សមាគម លើក កម្ពស់ ស្ករ ត្នាត  
ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  បាន និយាយ  ថា 
មានក្រមុ ហ៊នុ ក្នងុ ស្រកុ  ១ បាន 
សហការ គា្នា ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន 
មក  ពីឥណា្ឌា  ចង់ ទិញស្ករ ត្នាត 
១០០ តន ក្នុង ១ឆា្នាំ សម្រប់ 
នាំច្រញ ទៅ ប្រទ្រស   ឥណា្ឌា  ។ 
នៅ  ថ្ង្រ ន្រះ (សុក្រ) សមាគម  

នឹង  ជួប ជាមួយ អ្នក តំណាង 
ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ  ដើម្របី ពិភាក្រសា ពី 
ផលិត កម្ម  និង ការ បញ្ជាទិញ ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ចៀស វាង 
មាន បញ្ហា ទីផ្រសារ យើង ចង់ ឱ្រយ  
គាត់ ទិញ ត្រឹម ១០  - ២០ តន 
សនិ  ព្រះ យើង មនិ ទាន ់ ស្គាល ់
ទីផ្រសារ ឥណា្ឌា ច្របាស់ នៅ ឡើយ 
ទ្រ ។ យើង  មិនចង់ ឱ្រយ គាត់ ធា្លាក់ 
ទឹក  នោះ ទ្រ»។ 

លោក រំពងឹថា ផលិត ផលស្ករ-  
ត្នាត  GI ដ្រល មាន មា៉ាក សញ្ញា 
បញ្ជាក់ ពី ប្រភព ដើម ទំនិញ 
ច្របាស ់លាស ់នងឹ ទទលួ បាន  ការ 
គាំទ្រ កាន់ ត្រ ច្រើន ទាំង ក្នុង 
ស្រុក និង ក្រ ស្រុក ខណៈ 
សមាគម បាន និង កំពុង បង្កើន 
សមា ជិក ផលិត  រហូត  ដល់ 
១៧៧ គ្រួសរ ដើម្របី ពង្រីក 
ចង្វាក់ ផលិតកម្ម   សម្រប់ ការ- 
នាំច្រញ ។

លោក ថ្ល្រង  ថា៖ « យើង កំពុង 
ធ្វើ ការ បណ្តុះ បណា្តាល បច្ច្រក - 
ទ្រស ដល ់ក្រមុផលតិ  នងិ ផ្រសព្វ- 

ផ្រសាយ បន្ថ្រម ទៀត អំពី ស្លាក- 
សញ្ញា សមា្គាល់ ពី ផលិត ផល 
ស្ករ  ត្នាត កំពង់ ស្ពឺ  ដើម្របី ទប់- 
ស្កាត់ ការក្ល្រង បន្លំ »។ 

សព្វ ថ្ង្រ  ស្ករ ត្នាត  GI លក ់ក្នងុ 
តម្ល្រ  ៦ ០០០ រៀល ក្នងុ ១គឡី-ូ 
ក្រម ។  ស្ករ ត្នាត កំពង់ស្ពឺ ត្រូវ 
បានចុះ បញ្ជ ី ផលតិ ផល ការ ពារ 
ដោយ សហភាព អរឺ៉បុ កាលព ីខ្រ 
ម្រស ឆា្នាំ ២០១៩។  ន្រះជា 
ផលិតផល GI  ទី២ បនា្ទាប់ ពី 
ម្រច  កំពត ត្រូវ  បានចុះ បញ្ជី  
ការ ពារ ដោយ អឺរ៉ុប  កាលពី ខ្រ 
កុម្ភៈ ឆា្នាំ ២០១៦។ 

 បើ តាម លោក សរឿន ស្ករ- 
ត្នាត កំពង់ស្ពឺ អាច ផលិត បាន 
ប្រហ្រល  ២៥០  តន ក្នងុ  ១ រដវូ 
ដ្រលចាប់ ផ្តើម ពី ខ្រ ធ្នូ  ដល់  ខ្រ 
ឧសភា  ។  ចំណ្រក  ក្រុម ហ៊ុន ជា 
សមាជិក របស់ សមាគម ទាំង 
១០  បាន នាំច្រញ សរុប ចំនួន  
៧០ តន កាលពីឆា្នាំ ន្រះ ទៅ- 
កាន ់ប្រទ្រស ចនំនួ  ១៥ នៅ ក្នងុ 
តំបន់ អាសុី និង អឺរ៉ុប៕ LA
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កម្ពជុាមាន...

កម្ពជុារំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត
FTAជាមួយចិននៅដើមឆ្នាកំ្រោយ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ : ក្រុមមន្ត្រី ចរចា កិច្ច 
ព្រមព ្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី ទ្វ្រ 
ភាគី រវាង កម្ពុជា - ចិន CCFTA   
ន្រ   អន្តរក្រសួង  កំពុង  ត្រូវ បាន 
រៀប ច ំឯកសរ ដាក ់ជនូ រដ្ឋសភា  
ដើម្រប ី ធ្វើ ការអនមុត័ ក្នងុ ការ  ផ្តល ់
សចា្ចា ប័ន ដើម្របី ព ន្លឿ ននូវ  កិច្ច- 
ព្រមព្រៀង ន្រះ ឱ្រយចូលជា ធរ - 
មាន  ទៅ តាម ការរំពឹង ទុក នៅ 
ថ្ង្រទី ១ ខ្រមករា ឆា្នាំ២០២១ 
ខាងមុខ ។ 

 ប្រទ្រស ទាំង ២ បាន ចុះហត្ថ- 
ល្រខា លើ កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជ - 
កម្មន្រះ កាលពី ថ្ង្រទី១២ ខ្រ 
តុលា ឆា្នាំន្រះ ។ 

 លោក ស៊ា ង ថ្រ អ្នកនាំពាក្រយ 
ក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម ប្រប ់ភ្នពំ្រញ 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ការដាក់ ជូន ឯកសរ ន្រះ 
គ ឺអនវុត្ត នតីវិធិ ីផ្ទ្រក្នងុ របស ់កម្ពជុា 
ដើម្របី ឈានទៅរក ការផ្ដល់ សចា្ចា - 
ប័ន ដោយ រដ្ឋសភា ។  លោក ថ្ល្រង 
ថា ៖« ការចូល ជាធរ មានន្រ កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ន្រះ គឺបនា្ទាប់ពី រដ្ឋសភា បាន  
ផ្តល់ សចា្ចាប័ន និង ភាគី ទាំង ២ 
ផ្លាស់ប្តូរ លិខិតូបករណ៍ គា្នា តាម- 
ផ្លូវ ការទូត » ។ 

 លោក ថា ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្រម ក្របខណ័្ឌ CCFTA អាចធ្វើ 
ទៅបាន លុះត្រត្រ កចិ្ចព្រមព្រៀង 
បាន ចូល ជា ធរមាន ។ ទោះជា - 
យា៉ាងណា ប្រទ្រស កម្ពជុា នងិ ចនិ 
នៅត្រ អាចធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម បាន 
តាមរយៈ ក្របខណ័្ឌ អនគុ្រះ នងិ 
កចិ្ចព្រមព្រៀង ដ្រល ប្រទ្រស ទាងំ- 
ពីរបាន ចុះ ជាមួយគា្នា នាព្រល 
កន្លងមក ដូចជា អាស៊ាន - ចិន 
ជាដើម ។ 

 លោក ថ្រ បានអះអាងថា ៖    
« ផលតិផល កសកិម្ម នងិ ផលតិ- 
ផល ក្រច្ន្រ នានា ដូចជា ក្រច្ន្រ ពី 
ផល កសិកម្ម ផលិតផល ធ្វើ ពី 
ស្រប្រក សម្លៀកបំពាក់ ផ្ល្រឈើ 
គ្រប ់ធញ្ញជាត ិសច ់គ្រប ់ប្រភ្រទ 
គឺជា ទំនិញ នាំមុខ របស់ កម្ពុជា 
សម្រប ់ទផី្រសារ ចនិ ហើយ ក្រយ 
កិច្ចព្រមព្រៀង ចូល ជា ធរមាន 
ទំនិញ ដូចជា ផ្ល្រឈើ ត្រី សច់ 
ក សិ - ឧស្រសាហកម្ម ក្រច្ន្រ ជាដើម 
ក៏ ជា ទំនិញ សកា្ដានុពល របស់ 
កម្ពុជា ដ្ររ » ។ 

 លោក ហ៊ុន ឡាក់ នាយក 
ក្រុមហ៊ុន ឡង ម្រ ត អ្រ ្រហ្គីខ ល- 
ឈ័ រ ឯ . ក (Longmate Agri-
culture Co.,Ltd) ដ្រលជា 
ក្រមុហ៊នុ វនិយិោគ លើ ដណំាំ ច្រក 
ប្រប់ ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ ថា កិច្ចព្រម- 
ព្រៀង នឹង បើកឱកាស ទីផ្រសារ ធំ 
សម្រប់ ផលិតផល ក សិ - ឧស្រសាហ - 
កម្ម ក្នុងការ នាំច្រញ ទៅកាន់ ទី - 

ផ្រសារ អន្តរជាតិ ។ 
 លោក សមា្គាល់ថា ក្នុង រយៈ- 

ព្រល ប៉ុនា្មាន ឆា្នាំ ចុងក្រយ មា ន- 
ស ញ្ញា ជា វិជ្ជមាន ច្រើន លើ វិស័យ 
កសិកម្ម ខា្នាត មធ្រយម និង ធំ ដ្រល 
អាច ផលតិ បពំ្រញតម្រវូការ ទីផ្រសារ 
នំាច្រញរួមមាន ច្រកអំបូង   លឿង 
ស្វាយចន្ទី ម្រច ស្វាយ ខ្នុរ ទុ រ្រ ន 
និង ផ្ល្រ ស្រកានាគ ដ្រល ជា ផលិត  - 
ផល មាន សកា្តានុពល សម្រប់ 
ការនាំ ច ញ ទៅ ទី ផ្រសារ ប្រទ្រស ចិន 
បាន ។  លោកមានប្រសសន៍ ថា ៖ 
« នៅព្រល កិច្ចព្រមព្រៀង ន្រះ 
បាន ចូល ជា ធរមាន វា នឹង ផ្តល់ - 
ឱកាស ដល់ ការវិនិយោគ ចូល 
មក  វិស័យ ក សិ - ឧស្រសាហកម្ម កាន់ - 
ត្រ ទូលំ ទលូាយ » ។ 

 លោក ចាន់ ព្រជ្រ ប្រធាន 
គ្រប់គ្រង ទូទៅ ន្រ ក្រុមហ៊ុនសុី ក- 
ន្រ ត ឈ័ រ អ ហ្វ អ្រ ស៊ា (Sig-
nature of Asia) ដ្រលជា 
ក្រុមហ៊ុន នាំច្រញ អង្ករ ម្រច 
និង ស្ករត្នាត បានឱ្រយដឹងថា 
តាមរយៈ កចិ្ចព្រមព្រៀង ន្រះ នងឹ 
ជួយ បង្កើន តម្ល្រ ផលិតផល 
កសិកម្ម រប ស់ កម្ពុជា ។ 

 លោក នយិាយយា៉ាងដចូ្ន្រះថា ៖ 
« កិច្ចព្រមព្រៀង ន្រះ  នឹង ផ្តល់ 
ប្រយោជន៍ ច្រើនទៅ  ដល់ អ្នក នំា - 
ច្រញ ទាំងអស់ ហើយ ខ្ញុំ សង្រឃឹម 
ថា បនា្ទាប់ពី មាន កិច្ចព្រម ព្រៀង 
ន្រះ ទីផ្រសារ ផលិតផល ម្រច ស្ករ - 
ត្នាត ជាដើម នងឹ អាចមាន ទផី្រសារ 
នៅ ចិន » ។ 

 តាមរយៈ កិច្ចព្រមព្រៀង ន្រះ 
ប្រភ្រទ ទនំញិ របស ់កម្ពជុា ចនំនួ 
ជាង ៣៤០ មុខ នឹង អាច ត្រវូ នំា - 
ច្រញទៅ ទីផ្រសារ ចិន រួមមាន 
ម្រច ម្ទ្រស ក្រៀម ផលិតផល 
ក្រច្ន្រ ពី ស្វាយចន្ទី ខ្ទឹម ទឹកឃ្មុំ 
បន្ល្រ ត្រី សច់សត្វ ( ជ្រូក មាន់ 
ទា គោ និង ពព្រ ) និង ផលិត 
ផល ព ីគ្រឿង សមទុ្រ រមួមាន គ្រ ំ
កា្តាម និង ខ្រយង ជាដើម ។ 

ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររ  កម្ពុជា 
ទទួលបាន ទីផ្រសា រ ចិន សម្រប់ 
ទំនិញ របស់ខ្លួន ប្រមាណ ៩៨ 
ភាគរយ  ន្រ មុខទំនិញ សរុប 
ខណៈ  ដ្រល កម្ពុជា បាន បើក- 
ទផី្រសារ ឱ្រយ ភាគ ីចនិ ៩០ ភាគរយ 
ន្រ បនា្ទាត់ ពន្ធគយ សរុប ។  

បើយោងតាម របាយការណ៍ 
ពី ស្ថានទូត ចិន ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី រវាង 
ប្រទ្រសកម្ពជុា នងិ ចនិ មានតម្ល្រ 
ប្រមាណ៩,៤២ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ កាលពី ឆា្នាំ ២០១៩ 
កើនឡើង ២៧,២៩ ភាគរយ 
បើ ធៀប នឹង ឆា្នាំ២០១៨ ដ្រល 
មានទឹកប្រក់ប្រមាណ ៧,៤ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

លោកស្រោជីាសិរីត្រោវូបានគ្រោទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដ្រោល
ធ្វើការផ្លាស់ប្ដរូឱ្រោយមានទំនើបកម្មក្នងុប្រោព័ន្ធទូទាត់នៅកម្ពជុា

លោកសៃ ីជា សិរី អគ្គនាយិកា បច្ចៃក ទៃស ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពជុា ។ មិនា
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 ក្នុង ផ្នត់គំនិត បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
មួយចំនួន នៅតៃ មិនទាន់ ផ្តល់ ទំនុក-
ចិត្ត ដល់ ផលិតផល ក្នុងសៃុក ឡើយ 
ខណៈ ពួកគៃ ឱៃយ តម្លៃ ទៅលើ ផលិត-
ផល នាំចូល មិន ថា ផលិតផល ចំណី-
អាហារ ឬ ផលតិផល សម្ភារ បៃើបៃស ់
នោះទៃ ។ 

 ពួកគៃយល់ថា   ផលិតផល នាំចូល 
មានគុណ ភាពជាង ផលិតផល 
ក្នុងសៃុក ។ តៃ ជាក់ស្តៃង ពី១ថ្ងៃ 
ទៅ១ថ្ងៃ អ្នកវនិយិោគ ក្នងុសៃកុ ខតិខ ំ
បៃឹងបៃង ច្នៃ សម្ភារ បៃើបៃស់ និង 
ផលិតផល ចំណីអាហារ ឱៃយសៃប តាម 
ស្តង់ដា និង មន គុណភាព ខ្ពស់ ដើមៃបី 
បៃកួតបៃជៃង ទីផៃសារ នាំចូល ។ 

 ដើមៃបី កៃបៃ ផ្នត់គំនិត នៃះ កៃុមហ៊ុន 
MG Pacific Company Limited 
ដៃលជា ស្នាដៃ កូន ខ្មៃរ បាន ផលិត 
សម្ភារ បៃើបៃស់ ជាចៃើន មុខ នូវ 
ផលិតផល កៃដាសអនាម័យ ដូចជា 
កៃដាស ជតូ មត ់ស្ងតួ កៃដាស ជតូ មខុ 
សើម កៃដាសជូត ដៃ កនៃសៃង តៃជាក់ 
កៃដាស បៃើបៃស់ ក្នុង បន្ទប់ទឹក ម៉ាក 
MG នងិ សម្ភារ ជាចៃើន មខុ ទៀត ដើមៃប ី
ផ្គត់ផ្គង់ទីផៃសារក្នុងសៃុក ខណៈ 
ត មៃូវ ការ នៃះ មនការ កើនឡើង ។ 

 លោក សុជាតិ មន គោលបំណង 
ក្នុងការ កាត់បន្ថយ ការនាំ ចូល ផលិត-
ផល កៃដាស សៃប ពៃលដៃល បៃជា-
ជន ខ្មៃរ ចាប់ផ្តើម ងាក មកបៃើបៃស់ 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក ។ 

 បៃធាន កៃុមហ៊ុន អិ ម ជី ផៃ សុី ហ្វិ ក  
ឯ . ក លោក តាំង សុជាតិ អាយុ ៣៦ 
ឆ្នាំ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ដំបូង 
ឡើយ លោក គៃន់តៃ បង្កើត កៃុមហ៊ុន 
ដើមៃបី នាំចូល ផលិតផល បៃើបៃស់ 
សម្ភារ ការិយាល័យ និង កៃដាសអនា-
ម័យ ដើមៃបី ចៃកចាយ លក់បន្ត ទៅឱៃយ 
កៃុម ហ៊ុន និង ធនាគារ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 ប៉ុន្តៃ ដោយ ឃើញ ពី ឱកាស នៃ 
តមៃូវការ នៃះ មនការ កើនឡើង ទើប 
លោក សមៃច បង្កើត ម៉ាក យីហោ 
ដោយ ខ្លួនឯង នៅ ឆ្នាំ២០១៥ ដើមៃបី 
ផលិត កៃដាស ពៃី ន និង កៃដាស 
អនាម័យ ម៉ាក MG ។ លោក ថា “ ខ្ញុំ 
សង្កៃតឃើញថា  ផលិត ផលនៃះ មន 
តមៃូវការ ខ្ពស់ កើនឡើង ពី១ថ្ងៃ 
ទៅ១ថ្ងៃ  ពៃះ ជា របស់ បៃើបៃស់ 
បៃចាំថ្ងៃ មិន ថា ចូល បន្ទប់ទឹក ដាក់ 
តាម ខ្លនួ ឬ កន្លៃង ញា ំអាហារ គ ឺតៃវូការ 
កៃដាសអនាម័យ ជានិច្ច ។ “ បច្ចុបៃបន្ន 
បៃជាជនមន ការយលដ់ងឹ ព ីអនាមយ័ 
បៃក់ចំណូល មនការ កើនឡើង និង 
ការធ្វើ ្វើ នគរូបនីយកម្ម ទើប តមៃូវការ 
កៃដាស មនការ កើនឡើង ” ។ 

  លោក ឱៃយដឹងថា ក្នុងអំឡុងពៃល 
បើក អាជវីកម្ម ដបំងូ កៃមុហ៊នុ របសខ់្លនួ 
ផ្គតផ់្គង ់នៅលើ ទផីៃសារ មនិ ដល ់១តោន 
ផង ខណៈពៃល បច្ចុបៃបន្ន តមៃូវ ការ 
មនការ កើនឡើង ហើយ អាច ផ្ត ត់ ផ្គង់ 
បាន រហូត ទៅ ៥០តោន ក្នុង ១ខៃ ។ 

 លោក ឱៃយដងឹថា “ សមៃប ់កៃមុហ៊នុ 
អិ ម ជី ពីមុន យើង លក់ ចៃញ បៃហៃល 
កន្លះ តោន ក្នងុ ១ខៃ តៃ ចាបព់ ីចាបព់ ីឆ្នា ំ
២០១៩ និងឆ្នាំ ២០២០ យើង លក់ 
ចៃញ ចនោ្លោះ ពី ៤០ ទៅ ៥០តោន" ។ 

 បនា្ទាប់ពី បើក ដំណើរកា រយៈពៃល ៦ 
ឆ្នាំ មកនៃះ កៃដាស ម៉ាក MG ទទួល- 
បាន ការគាទំៃ ចៃើន ព ីសណំាក ់អតថិ-ិ 
ជន ក្នុងសៃុក សមៃប់ យកទៅ បៃើ-
បៃស ់ផ្ទាលខ់្លនួ នងិ សមៃប ់បៃើបៃស ់
ក្នុង ការិយាល័យ ។ 

 ការបើក អាជីវកម្ម ផលិត កៃដាស 
របស់លោក សុជាតិ គឺចំពៃល ដ៏ 
តៃឹមតៃូវ ខណៈដៃល តមៃូវ ការផលិត- 

ផល កៃដាស នៅ កម្ពុជា កំពុង កើន-
ឡើង សៃប ពៃលដៃល សៃដ្ឋកិច្ច កំពុង 
រកីចមៃើន យា៉ាង ឆបរ់ហស័ ក្នងុ រង្វង ់៧ 
ភាគរយ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

 លោក បន្ថៃមថា អ្វីដៃល ជំរុញ ចិត្ត 
ក្នុង ការផលិត កៃដាស នៃះ ដើមៃបី 
រមួចណំៃក កាតប់ន្ថយ ការនា ំចលូ នងិ 
ផ្តល់ឱកាស ការ ងារដល់ ពល រដ្ឋ ក្នុង-
សៃុក ។ លោក បាន គូសបញ្ជាក់ថា  
“ ទាំង ការផលិត និង ការបៃើបៃស់ 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក នឹង រួមចំណៃក 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គឺមន ស្ថិរភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច ខាងក្នុង ផ្តល់ ការងារ ក្នុង 
សៃុក បង្កើន ចំណូល កាត់ បន្ថយ 
ការនាំ ចូល និង ជួយ បង្កើន បៃជា-
បៃិយភាព របស់ បៃទៃស ដល់ អ្នក-
វិនិយោគ បរទៃស ឱៃយមក បណា្តាក់ទុន 
នៅក្នុង សៃុក ផងដៃរ "។ 

 ទោះបីជា ផលិតផល ម៉ាក MG ជា 
ផលិតផល ក្នុងសៃុក តៃ វត្ថុធាតុដើម 

ស្ទើរតៃ ៩០ភាគរយ តៃូវបាន នាំចូល 
ពី កៃបៃទៃស ។ លោក សុជាតិ 
ថ្លៃងថា “ ដោយសរ នៅ កម្ពុជា ពុំទាន់ 
មន រោងចកៃ បំ ប្លៃង វត្ថុធាតុដើម 
ទៅជា ផលិតផល សមៃច ទើប យើង 
នាំចូល វត្ថុធាតុដើម ជាង ៩០ ភាគរយ 
ព ីបៃទៃស ចនិ នងិ ឥណ្ឌនូៃសុី ដៃលជា 
ទផីៃសារ ធ ំរបស ់យើង ” តាមពតិទៅ យើង 
មន វត្ថុធាតុដើម ដៃរ ដូចជា ដើមកា- 
សៃយា តៃ យើង នា ំចៃញទៅ កៃបៃទៃស 
ហើយ គៃ កៃច្នៃ វត្ថធុាតដុើម នោះ ទៅជា 
ផលិតផល សមៃប់ ផលិត កៃដាស 
ផៃសៃងៗ ហើយ យើង នាំចូល សរធាតុ 
ទាំងនោះមក វិញ ” ។ 

 ទាកទ់ង នងឹ ការផលតិ វញិ កៃមុហ៊នុ 
អ ិម ជ ីបាន សហការ ជាមយួ រោងចកៃ 
ក្នុងសៃុក និង កៃ សៃុក ដើមៃបី ផលិត 
សម្ភារ បៃើបៃស់ ទាំងនៃះ ខណៈ 
កៃុមហ៊ុន ខ្វះ បៃភព ទុន ក្នុងការ បង្កើត 
រោងចកៃ ផ្ទាល់ខ្លួន ។ “ យើង មន ដៃគូ 

សហការ ផលតិ កៃដាសក្នងុសៃកុ ៦០ 
ភាគរយ និង កៃ សៃុកមន ៤០ 
ភាគរយ ” ។ 

 ក្នុងនាម ជា ម្ចាស់ សហគៃស ធុន 
តូច និង មធៃយម នៅ កម្ពុជា អំពាវនាវ 
ដល់ អ្នក ដៃលមន បៃភព ទុន ចៃើន 
គួរតៃ ចាប់អារម្មណ៍ មកលើ សហ-
គៃស ធុន តូច និង មធៃយម ដោយ 
ចៃករំលៃក ទុន មួយចំនួន មកជួយ 
ជៃមជៃង សហគៃស ដៃលមន 
សមត្ថភាព ។ 

 ម្ចាស់ កៃុមហ៊ុន រូបនៃះ បាន ថ្លៃងថា 
“ បើ យើង រក បៃភព ទុន បាន ទី ១ គឺ 
យើង ចង់ បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ និង 
លើកទឹកចិត្ត ដល់ សហគមន៍ ដោយ 
ផ្តល់ ជាដើម ទុន ឬ បច្ចៃកទៃស ដើមៃបី 
ឱៃយ បៃជាជន ដាំ ដើមឈើ នៅតាម ភូមិ 
ដីទួល ឬ ដី ទុកចោល ដើមៃបី បង្កើន 
ចំណូល ហើយ យើង បៃមូល ទិញ ពី 
គាត់ ដើមៃបី កៃច្នៃ ទៅជា វត្ថុធាតុដើម 
ក្នុងសៃុក វិញ ពោល ឈប់ នាំចូល 
វត្ថុធាតុដើម ” ។ 

 កៃុមហ៊ុន អិ ម ជី ផៃ សុី ហ្វិ ក ឯ . ក 
ក៏បាន ទទួល ពានរងា្វាន់ Country 
Star of the Year ព ីកម្មវធិ ីASEAN 
Business Award 2020 ក្នុង 
ចណំម  ៥៨ កៃមុហ៊នុ ដៃល តៃវូបាន 
ជៃើសរសី ដើមៃប ីទទលួ ពានរងា្វាន ់ឆ្នើម 
បៃចា ំអាស៊ាន ។ ការបៃគល ់ពានរងា្វាន ់
នៃះ តៃូវបាន ធ្វើឡើង នៅ ទីកៃុង 
ហាណយូ បៃទៃស វៀតណាម កាលព ី
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ 
កន្លងទៅ ថ្មីៗ នៃះ ។ តៃពានរងា្វាន់នៃះ 
លោក សុជាតិ ពុំបាន ចូល រួម ទទួល 
ដោយផ្ទាល់ទៃ ដោយសរកូវីដ១៩។

 បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន អិ ម ជី មន 
បុគ្គលិក ២២ នាក់ ខណៈ ផលិតផល 
ម៉ាក MG បានដាក់ លក់ នៅ ផៃសារ- 
ទនំើប មន ជាង ៣០០កន្លៃង នងិ តបូ 
ផៃសារ មន ជាង ៥០០កន្លៃង នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស៕ 

ក្រុមហ៊ុនអិមជី ផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសប្រមាណ ៥០តោន ជារៀងរាល់ខ្រនៅទូទាំងប្រទ្រស។ រូបថត ហុង មិនា 

លោក តាំង សុជាតិ ប្រធានក្រុមហ៊ុន អិមជី ផ្រសុីហ្វិក ឯ.ក កន្រស្រងត្រជាក់គុណភាពល្អមាន ៨០សន្លឹក មា៉ាក អិមជី 
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សុខ  ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃទី៨ ធ្ន ូចៃបាប់ថ្ម ីមួយតៃវូ  
បាន អនមុត័ ដោយ សភា អសូ្តៃល ី
ដោយចៃបាប់នោះ អនុញ្ញាត ឱៃយ 
រ ដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង ការ បរ ទៃស បញៃឈប់ 
កចិ្ច ពៃមពៃៀង ដៃល បាន ចុះ ហត្ថ-
លៃខា រវាង រដ្ឋា ភិបាល បរទៃស 
និង រដ្ឋ ចំនួន ៨  របស់ អូស្តៃ  លី 
និង  ជា មួយ ស្ថាប័ន មួយ ចំនួន 
ដចូជា អាជា្ញាធរ មលូ ដ្ឋាន  នងិស-
កល វិទៃយាល័យ ។

រដ្ឋាភិបាល របស់  Morrison 
នឹង  អាច រារាំង  ឬ កាត់ បន្ថយ ការ 
ចូល រួម របស់ បរទៃស នៅក្នុង 
វិស័យ មួយ ចំនួន ដូចជា  ហៃដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធ  កិច្ចសហ បៃតិបត្តិ- 
ការ  ពាណិជ្ជកម្ម  ទៃសចរណ៍  
សហ បៃតិបត្តិ ការ វបៃបធម៌  វិទៃយា- 
សស្តៃ សុខា ភិបាល និង ការ 
អប់រំ ដោយ រាប់បញ្ចូល ទាំងដៃ គូ 
សកល វិទៃយាល័យ ផងដៃរ។  
គោលដៅ ដំបូង ទំនង ជា កិច្ច- 
ពៃមពៃៀង ដៃល រដ្ឋា ភបិាល នៃរដ្ឋ  
Victoria  បាន ចុះ ហត្ថលៃខា នៅ 
ឆ្នាំ ២០១៨ ដើមៃបី ចូលរួម ក្នុង-  
ការ កសង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ នៃ 
គមៃង ផ្លូវមួ យខៃសៃ កៃវាត់ មួយ 
របស់ចិន (BRI) ។

គួរ បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា គមៃង 
ផ្លូវមួយ ខៃសៃ កៃវាត់មួយ  របស់ចិន 
គ ឺ ជា យទុ្ធសស្តៃ អភវិឌៃឍន ៍ហៃដ្ឋា- 
រចនា សម្ពន័្ធ សកល ដៃលតៃវូ បាន 
អនុម័ត ដោយ រដ្ឋាភិបាល ចិន 
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣  ដើមៃបី វិនិយោគ 
ទៅលើ បៃទៃស បៃមាណ៧០ ពី 

អាសុី បូពា៌ា ទៅអឺរ៉ុប។ 
ចៃបាប់នៃះ  អាចធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ 

ដល់ ទំនាក់ ទំនង រវាង អូសៃ្តាលី  
និងដៃ គូពាណិ ជ្ជកម្ម សៃរី របស់ 
ខ្លួន ដៃល មាន ការធ្លាក់ ចុះ ចាប់ 
តាំង ពី ខៃមៃស  នៅពៃល ដៃល 
មាន ការ អំពាវនាវ ឱៃយមាន ការ 
សុើប អង្កៃត ចពំោះ បៃភព ដើម នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណា។ ចាប់តាំង ពីពៃល 
នោះ មក  ទ ីកៃងុ ប៉ៃកាងំ បាន វាយ- 
បក ទៅលើ ការធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម ជា 
ចៃើន  រមួមាន ការ ដក ់ពន្ធគយ លើ 
ផលតិ ផល បារ ី នងិ សៃ អសូៃ្តាល ី
និង រារាំង ការ ដឹក ជញ្ជូន ធៃយូងថ្ម។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង ការ បរ- 
ទៃស ចនិ កាល ព ីល្ងាច ថ្ងៃទ ី ៨ ធ្ន ូ 
បាន ជំរុញ ឱៃយ ទីកៃុង កង់បៃរា៉ា បៃ-
ទៃស អូស្តៃលី ទទួល យក ទសៃសនៈ  
គមៃង «ផ្លវូមួយ  ខៃសៃ កៃវាត់ មួយ»  
របស់ចិន និង ចៀស វាង បង្កើត 
ឧបសគ្គ ដៃល រារាំង ការទំនាក់- 
ទំនង រវាង ចិន និង អូស្តៃលី ។ 

សរ ព័ត៌មាន រដ្ឋ អូសៃ្តាលី បាន 
រាយការណ ៍កាល ព ីសបា្តហ ៍ មនុ 
ថា  រដ្ឋាភិបាល របស់ លោក មិន 
បាន ពិចារណា ដក ខ្លួនចៃញ ពី  
កិច្ច ពៃមពៃៀង  BRI  ដោយ- 
សរតៃ ទនំាកទ់នំង រវាង បៃទៃស  
ទាំង២ មិនល្អ ឡើយ។ 

 អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង ការបរ- 
ទៃស ចិន លោក  Zhao Lijian  
បាន នយិាយ កាល ព ីខៃ សហីា ថា  
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ របស់ ចិន 
ជាមួយ  Victoria  បាន នាមំក នវូ 
ផល បៃយោជន៍ ដល់ ភាគី ទាំង- 
២។  លោក បាន និយាយ ថា៖ 

«អូសៃ្តាលី គួរតៃ មាន ទសៃសនៈ 
គោលដៅ នៃ កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ-
ការ  និង BRI  ដោយមិន បង្កើតឧប- 
សគ្គ សមៃប់  កិច្ច សហ បៃតិបត្តកិារ  
រវាងចិន  និង អូស្តៃលី ឡើយ »។

នៅ ក្នុង បទសមា្ភាសខៃវិច្ឆិកា   
ឆ្នា ំ២០១៨  ជា មយួ សរពត័ ៌មាន 
ចិន  Caixin  លោក  Morrison  
បាន និយាយ ថា  អូស្តៃលី បាន 
ស្វាគមន៍ ការ អភិវឌៃឍ ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ នៅ អាសុី កៃម គមៃង 
របស ់ចនិ ។ ប៉នុ្តៃ នៅក្នងុ ខៃ មថិនុា 
ឆ្នាំនៃះ  លោក បាន និយាយថា  
ផៃនការ នៃះមិន តៃូវ បាន ទទួល 
ស្គាល់ ដោយ គោល នយោបាយ 
ការ  បរទៃស របស់ អូសៃ្តាលី ទៃ  
ពៃះ  គមៃងនៃះ មិន សៃបគ្នា នឹង   
ផល បៃយោជន៍ របស់ អូសៃ្តាលី។

កៃ ពី កិច្ច ពៃមពៃៀង  BRI  
ដៃល  តៃូវបាន ចុះហត្ថ លៃខា 
ដោយ  រដ្ឋ  Victoria  ដៃលមាន 

គោល បំណង បង្កើន ការ ចូលរួម 
របស ់ចនិ នៅ ក្នងុ គមៃង ហៃដ្ឋា- 
រចនា  សម្ព័ន្ធ ថ្មីៗ ចៃបាប់នៃះ អាច 
អនញុ្ញាត ឱៃយ រដ្ឋា ភបិាល សហពន័្ធ 
ពិនិតៃយ មើល  និង លុបចោល 
អនសុៃសរណៈ នៃ ការ យោគយល-់ 
គ្នា រវាង ទី កៃុង ប៉ៃកាំង និង រដ្ឋាភិ- 
បាល នៃ បៃទៃស អូស្តៃលី ខាង 
លចិ  អសូ្តៃ ល ីខាងតៃបងូ  នងិកោះ 
Tasmania  ទាំង ការ វិនិយោគ  
សហ បៃតិបត្តិ ការ វិទៃយាសស្តៃ 
និង ការ ចូលទៅ កាន់ ទ្វីប អង់- 
តាក់ទិក។

រដ្ឋ និង ដៃនដី ទាំងនោះ មាន 
កិច្ចពៃម ពៃៀង យា៉ាងតិច ១៣០ 
ជា មួយ បៃទៃស ចំនួន ៣០  ដៃល 
អាច រងផល ប៉ះពាល់ ដោយ 
ចៃបាបថ់្មនីៃះ។  ចៃបាបន់ៃះ នងឹ បង្កើត 
ការ ចុះបញ្ជី ជា សធរណៈដើមៃបី 
ផ្តល់ តមា្លាភាព ដល់ ការ សមៃច 
ចិត្ត របស់ រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការ- 

បរទៃស។
ភាពជា ដៃ គរូវាង សកល វិទៃយា-

លយ័ អសូៃ្តាល ី នងិ ស្ថាបន័ ដៃល 
ឧបត្ថម្ភ ដោយ ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ អាច 
តៃូវបាន លុបចោល។  កាសៃត 
អសូៃ្តាល ីបាន រាយ ការណ ៍កាល- 
ពី ខៃមៃស ថា មាន ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ កាន់តៃ ខា្លាំង នៅ ចំពោះ 
ឥទ្ធិពល របស់ បៃទៃស ចិន ដៃល 
មាន ក្នុង សកល វិទៃយាល័យ  និង 
កម្មវិធី មួយ ដៃល អ្នក សិកៃសា បាន 
ចុះហត្ថ លៃខា លើ សិទ្ធិកម្ម សិទ្ធិ 
បញ្ញា  ចំពោះ ការងារ របស់ ពួកគៃ 
ជា  ថ្នូរ នឹង ជំនួយ សៃវជៃវ។

តាម ចៃបាប់នៃះ លោក  Morri-
son  នឹង មិន អាច កាត់បន្ថយ កិច្ច-  
ពៃមពៃៀង រវាង រដ្ឋាភិបាល និង 
កៃុមហ៊ុន ពាណិជ្ជកម្ម  ឬ សហ- 
គៃស គៃបគ់ៃង ដោយ រដ្ឋ ឡើយ។  
នោះ មានន័យ ថា  ការ ជួល កំពង់- 
ផៃ យុទ្ធសស្តៃ មួយ នៅ រដ្ឋដវីន 
ដៃលធ្វើ ឡើង ដោយ យោធ ស- 
ហ រដ្ឋអាមៃរកិ ទៅឱៃយ កៃមុហ៊នុ ចនិ 
ដោយ រដ្ឋាភបិាល ដៃនដ ីភាគខាង- 
ជើង ក្នងុឆ្នា ំ២០១៥  មនិអាច តៃវូ 
បាន លុបចោល ឡើយ។

ផៃនការ នៃះ មាន ការរិះគន់ ពី 
ដៃគូ ពាណិជ្ជកម្ម របស់ ចិន លើ 
បញ្ហា ជាចៃើន រាប់ ពី  កង្វះ តមា្លា- 
ភាព  ការចោទ បៃកាន់ ពី អំពើ 
ពុករលួយ  និង ផល ប៉ះពាល់ 
បរិស្ថាន។ ទីកៃុង វា៉ាសុីន តោន  
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  និង បៃទៃស 
ផៃសៃងទៀត បាន យល់ ថា គោល 
នយោបាយ របស់ ចិននៃះ ជា 
អនា្ទាក់ បំណុល  ហើយ បាន 

ចោទបៃកាន់ ទី កៃុង ប៉ៃកាំង ថា 
បានធ្វើ អាជីវកម្ម លើ បៃទៃស 
កៃកីៃ ដើមៃបី ជរំញុ ឥទ្ធពិល សកល 
របស់ ខ្លួន។ ការ វិនិយោគ របស់ 
ចនិ ជាចៃើន នៅ ក្នងុ បៃទៃស កពំងុ 
អភិវឌៃឍន៍ បានធ្វើ ឱៃយ មាន សំណួរ 
អំពី និរន្តរភាព និងថា តើ គមៃង 
បៃបនៃះ អាច រក បៃក់ បាន គៃប់-
គៃន ់ដើមៃបី ទទូាត ់ចណំាយ របស ់
ពួកគៃ ដៃរ ឬ ទៃ?

ទោះ យា៉ាងណា ទីកៃុង ប៉ៃកាំង 
បាន បដិសៃធ ទៅលើ ការ លើក 
ឡើង យោងតាម កៃមុហ៊នុ សៃវ-
ជៃវ  Oxford Business 
Group គិតតៃឹម ខៃ មករា  ឆ្នាំ  
២០២០ គមៃង របស់ បៃទៃស 
ចិន បៃមាណ ២៩៥១ គមៃង 
មាន តម្លៃ ៣,៨៧ ពាន់ពាន់ 
លនដុល្លារ អាមៃរិក តៃូវបាន 
គៃង ទុក និង កំពុង ដំណើរ ការ 
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ។ 

បៃទៃស ដៃលមាន សៃដ្ឋកិច្ច 
ធំបំផុត នៅលើ ពិភព លោក រួម- 
មាន  សហ រដ្ឋអាមៃរិក  ជប៉ុន និង 
ឥណា្ឌា មិនបាន ចូលរួម ក្នងុ គមៃង  
នៃះទៃ។  សៃបពៃល ដៃល បណា្តា 
បៃទៃស អរឺ៉បុ បាន បងា្ហាញ ឆន្ទៈ ក្នងុ 
ការ ចលូរមួ ក្នងុ ផៃនការនៃះ ដចូជា  
បារាំង និង អាល្លឺម៉ង់ ដៃល បាន 
នយិាយ ថា  ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ តៃវូតៃ 
បើក ទីផៃសារ របស់ ខ្លួន ឱៃយកាន់ តៃ 
ទលូ ំទលូយ ដើមៃប ីបៃកតួ បៃជៃង 
ជា មួយ បរទៃស។  បៃទៃស 
អុតីាល ីកាល ព ីឆ្នា ំមនុ បានកា្លាយ- 
ជា បៃទៃសទ១ី នៃ កៃមុទ៧ី ដៃល 
បាន ចូលរួម ក្នងុ គមៃង នៃះ៕ 

តពីទំព័រ១...ឡាក់ តូអីុត  (ana-
phylactoid reaction)  ដៃល 
មាន រោគសញ្ញា ទូទៅ ដូចជា 
កន្ទួល លើសៃបៃក ការ ពិបាក ដក- 
ដង្ហើមនងិ តាម ពៃល មាន  ការ ធ្លាក ់
សមា្ពាធ ឈាម ហើយ បើមិន មាន 
ការ ពៃយាបាល អាច ឈាន ដល ់ការ 
បាត់បង់ ជីវិត ផង ដៃរ ។ អ្នកទាំង 
២  បាន ទទលួ ការ ពៃយាបាល ហើយ 
ឥឡូវ ពួកគៃ បាន ធូរ សៃបើយ ។

ការណៃនាំ របស់  MHRA  គឺ 
អនុវត្ត ទៅ លើ បុគ្គលណា ដៃល 
ធ្លាប់ បៃតិកម្ម ទៅនឹង វា៉ាក់សំង 
ឱសថ  ឬ ម្ហូប អាហារ ណាមួយ  
ធ្លាបម់ាន បៃវត្ត ិបៃតកិម្ម អាណា- 
ហ្វី ឡាក់ តូអុីត  ឬ តៃូវ បាន វៃជ្ជ-
បណ្ឌតិ ណៃនំា ឱៃយយក ថា្នា ំ Adren-

aline តាមខ្លនួ ជានចិ្ច។ MHRA  
ក៏ បាន បញ្ជាក់ ថា  ការចាក់ វា៉ាក់-
សំង តៃូវតៃ ធ្វើនៅ កន្លៃង ដៃល 
មាន ឧបករណ៍ ជួយ សង្គៃះ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា  បៃតិ- 
កម្មនៃះ គ ឺផៃសៃងព ីបៃតកិម្ម បៃភៃទ  
អាណាហ្វ ីឡាកទ់កិ  (anaphy-
lactic reaction)  តៃង ់ចណំចុ 
ថា  បៃតកិម្ម អាណា ហ្វឡីាកទ់កិ  
គឺ   ជា បៃតិកម្ម ហួស ហៃតុ នៃ 
បៃព័ន្ធភាព សុំ របស់ រាងកាយ 
ហើយ បៃតកិម្ម អាណា ហ្វឡីាក-់ 
តូអុីត  គឺ មិនទាក់ ទង នឹង បៃព័ន្ធ 
ភាព  សុំទៃ  តៃ បៃតិកម្ម ទាំង២ 
នៃះ គឺមាន រោគ សញ្ញា ដូចគ្នា។

ករណី អាល្លៃក ហៃសុីទាំង ២  គឺ 
ស្ថិត  កៃមការ សុើប អង្កៃត 
ដោយ  អ្នកនាំ ពាកៃយ  MHRA  ១ 
រូប បាន និយាយ ថា៖ «យើង កំ-

ពុង សុើប អង្កៃត យា៉ាង ពៃញ លៃញ   
ចពំោះរ បាយការណ ៍ទាងំ ២ ដៃល  
តៃូវ បាន រាយការណ៍ មក  យើង 
ដៃល ជា បញ្ហា អាទិភាព »។

អ្នក នាពំាកៃយ បាន បន្តទៀត ថា៖ 
«នៅពៃល ដៃល ព័ត៌មាន ទាំង- 
អស់  តៃូវបាន ពិនិតៃយ យើង នឹង 
ចៃញ ផៃសាយ ការ ណៃនាំ ថ្មី»។

កៃមុហ៊នុ  Pfizer នងិ BioN-
Tech បាន ឱៃយ ដងឹថា  ពកួគៃគ-ំ
ទៃ ការសុើប អង្កៃតនៃះ ដោយ 
សរសៃរ ក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃងការណ ៍
មួយថា៖«ក្នុង វិធន ការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន ជាមុន  MHRA បាន 
ចៃញ  សៃចក្ដ ីណៃនា ំបណ្តាះអា-
សន្ន ដល់  NHS  ខណៈពៃល 
ដៃល  ពួកគៃ កំពុង ធ្វើការ សុើប- 
អង្កៃត ដើមៃបី ស្វៃងយល់ ឱៃយ បាន 
ពៃញ លៃញ អំពី ករណី នីមួយៗ  

នងិ មលូហៃត ុបង្ក។ Pfizer  នងិ  
BioNTech  កំពុង គទំៃ  MHRA 
ក្នុង ការ សុើប អង្កៃត»។

Pfizer នងិ  BioNTech បាន 
បន្ត  ទៀតថា៖ «នៅក្នុង ការ- 
សកលៃបង ដណំាក ់កាល សខំាន ់
ទី៣ វា៉ាក់សំងនៃះ ជា ទូទៅ តៃូវ 
បាន ទទលួ ដោយ គ្មាន ការពៃយួ- 
បារម្ភ ធ្ងនធ់្ងរ អពំ ីសវុត្ថភិាព ដៃល 
តៃូវ  បាន រាយការណ៍ ដោយ  
គណៈ  កមា្មាធិការ តៃួត ពិនិតៃយ 
ទិន្នន័យ ឯករាជៃយ។  ការ សក- 
លៃបងនៃះ មាន អ្នក ចូល រួម ជាង  
៤៤ ០០០នាក់ ហើយមក ដល់ 
ពៃលនៃះ មាន អ្នកចលូ រមួ ចៃើន 
ជាង  ៤២ ០០០ នាក ់បាន ចាក-់ 
វា៉ាក់ សំង ដូសទី ២»។

ក្នងុ ឯកសរ របស ់រដ្ឋបាល ម្ហបូ 
អាហារ  និង ឱសថ អាមៃរិក (FDA)   

បញ្ចៃញ កាល ពី ថ្ងៃអងា្គារ  ទី៨  
បាន  បងា្ហាញថា  ទិន្នន័យ ការ - 
សក លៃបង របស់  Pfizer និង  
BioNTech បាន ឱៃយឃើញ ថា 
កមៃតិ បៃតកិម្ម អាល្លៃក ហៃសុ ីក្នងុ 
ចណំម កៃមុ ទទលួ វា៉ាកស់ងំ គ ឺ
ខ្ពស់ ជាង  កៃុមបៃើ  Placebo  
បន្តចិ ដោយ ០,៦៣%  ក្នងុ កៃមុ 
វា៉ាក់សំង ធៀប  នឹង ០,៥១% 
ក្នុង កៃុម  Placebo។ 

តៃ នៅ ក្នុង ឯកសរ ស្ដីពី វិធី- 
សស្តៃ ការ សកលៃបង របស់  
Pfizer  បាន បងា្ហាញថា  បុគ្គល 
ដៃល  មាន បៃវត្តិ អាល្លៃកហៃសុី 
ធ្ងន់ធ្ងរ  (ធ្លាប់ បៃតិកម្ម អាណា- 
ហ្វឡីាក ់តអូុតី ឬ អាណាហ្វ ីឡាក-់ 
ទិក)គឺ មិនបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ចូលរួម ការ សកលៃបង នៃះទៃ ។

គណៈ កមា្មាធ ិការ ពគិៃះ យោ- 

បល់ របស់  FDA  បានធ្វើ ការ ជួប 
បៃជុ ំនៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ទ ី១០ ដើមៃប ី 
ពិភាកៃសា ថាតើ គួរ អនុញ្ញាត ឱៃយបៃើ-
បៃស ់វា៉ាកសំ់ង នៃះ ជា បនា្ទាន ់ដៃរ 
ឬទៃ ? ហើយ អ្នក វភិាគ មយួ ចនំនួ 
គតិថា  គណៈ កមា្មាធ ិការ នងិ ពភិា-
កៃសា លើ បញ្ហា អាល្លៃក ហៃសុីនៃះ ។

យា៉ាង ណាម ិញ  ចកៃភព អង-់ 
គ្លៃស បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ បៃើ បៃស ់
វា៉ាក់សំង នៃះ  កាល ពីថ្ងៃ ទី ២ ធ្នូ  
ដោយ ចាប់ចាក់ នៅ ថ្ងៃអ ងា្គារ ទី 
៨។  លើកលៃង តៃជន ដៃល មាន 
បៃវត្ត ិអាល្លៃកហៃសីុធ្ង នធ់្ងរ ការ ចាក ់
វា៉ាក ់សំងគ ឺនៅបន្ត ក្នងុ មន្ទរី ពៃទៃយ 
ទូទំាង បៃទៃសដៃល មក ដល់ ពៃល  
នៃះ បាន ផ្ដលជ់នូ ដល ់កៃមុ វៃជ្ជ-
បណ្ឌិត ជំងឺទូទៅ។ គៃ រំពឹង ថា  
ការ ផ្ដល់ វា៉ាក់សងំ ដសូទ ី២  នងឹ 
ចាប់ ផ្ដើម នៅថ្ងៃទី២៩  ខៃធ្នូ ៕

ច្បាប់ថ្មអីនុញ្ញាតឱ្យអូស្តលី្លុបចោលកិច្ចព្មព្ៀងគម្ងផ្លវូមួយខ្ស្ក្វាត់មួយរបស់ចិន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត ្រអូីស្ត្រលី Scott Morrisonថ្ល្រងនា ព្រលកន្លងមក។ AFP

អង់គ្លស្ណ្នាំ...
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សៅ សម្ភស្ស

កាល ព ីថ្ងៃអង្គារ  បៃធានាធបិ- 
តី កោះតៃវ៉ាន់ អ្នកសៃ ីTsai Ing- 
wen  បាន និយាយ ថា  តៃវ៉ាន់ 
បៃឈមមុខ នឹង ការ គំរាម កំ- 
ហៃង  ខាង យោធា ជា រៀងរាល់ - 
ថ្ងៃ  ខណៈ សហរដ្ឋអាមៃរិក បៃ-
កាស លក់ អាវុធ តម្លៃ  ២៨០  
លាន  ដុលា្លារទៅ ឱៃយខ្លួន ជា លើក 
ទី៦  ហើយ សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ ។  

ទី ភ្នាក់ងរ សហ បៃតិបត្តិ ការ 
សន្តិសុខ ការពារជាតិ (DS- 
CA)  អាមៃរកិ បាន បៃកាស លក ់
អាវុធនៃះ កាលពី ថ្ងៃទី៧ ធ្នូ  
កន្លងទៅ រួមមាន  ទូសមៃប់ ទំ-
នាក់ ទំនង (Communica-
tion Nods) បៃភៃទS-788 
Type III  ចំនួន១៥៤  ទូ 
សមៃប់ គៃប់គៃង ទំនាក់ ទំនង 
បៃភៃទ S-788 Type III ចំនួន 
២៤ ទ ូបៃពន័្ធ គៃបគ់ៃង បណ្តាញ 
ទំនាក់ ទំនង ចំនួន ៨  សមា្ភារ 
មលូ ដ្ឋាន  (BII)  ចនំនួ ៨គៃឿង 
ឧបករណ៍ ជំនួយ ការទំ  នាក់ ទំ-
នង ឧបករណ៍ សមៃប់ ផ្គុំ និង 
ភ្ជាប់ បណ្តាញ  ឧបករណ៍ ធ្វើ - 
តៃស្ត   និង គៃឿង បច្ចៃក ទៃស 
វិស្វកម្ម  គៃឿង បរិកា្ខារ ភ័ស្តុភរ 
និង  ឧបករណ៍ គាំទៃ កម្មវិធី 
ផៃសៃងៗ ទៀតផង ដៃរ។

បៃទៃសចិន បាន សម្តៃង ការ -   
ខឹង  សមៃបា ចំពោះ ការ លក់ អាវុធ 
នៃះ ដោយសារ តៃ ការលក់ នៃះ 
តៃងបង្ក ការ គំរាមកំហៃង  និង  

សងសឹក គា្នា ដោយ មូល ហៃតុ 
មិនជាក់ លាក់ ជា ញឹកញយ។ 

រដ្ឋបាល Trump  ដៃលតៃង 
បង្កើត ទំនាក់ទំនង ជា មួយគៃ- 
ឯងនោះ បាន គាំទៃ ដល់ លទ្ធិ-
បៃជា  ធិបតៃយៃយ លើកោះនៃះ 
ដោយផ្ដល់នូវ ការ លក់កញ្ចប់ 
អាវុធ សរុប ចំនួន ១១ កញ្ចប់ 
ហើយ នៅថ្ងៃចន្ទ នៅពៃល 
ដៃល  រដ្ឋាភបិាល សហរដ្ឋ អាមៃ-
រិក បាន ជូនដំណឹង ដល់ សភ 
អំពី  ការលក់ថា  ជាបៃព័ន្ធ ព័ត៌-
មាន  វិទៃយាថ្មី (FICS)។

អាមៃរិក លក់ អាវុធ ឱៃយ តៃវ៉ាន់ 
ក្នុង តម្លៃ ៥ ពាន់លាន ដុលា្លារ 
ហើយ  ក្នុងឆ្នាំនៃះ ដៃលជា កត្តា 
ធ្វើឱៃយ សា្ថានភព នយោបាយ 
ទីកៃុង ប៉ៃកាំង  និង កៃុងវ៉ាសុីន- 
តោន កាន់ តៃអាកៃក់ ឡើងៗ  
ខណៈ ដៃល ចនិ  បាន ដកទ់ណ្ឌ- 
កម្ម លើ កៃុមហ៊ុន អាមៃរិក មួយ - 

ចំនួនដៃលពាក់ ព័ន្ធ និង  ការ ចូ ល - 
រួម បង្កើន សកម្ម ភព យោធា 
របស់ខ្លួន ដៃលរួម ទាំង បៃស ក- 
ក ម្ម កង ទ័ព អាកាស ជាបៃចំា នៅ  
ជិត កោះ តៃវ៉ាន់ នៃះ ផងដៃរ ។

ថ្លៃង ទៅកាន ់វៃទកិា សន្តសិខុ 
មួយ នៅ តៃបុិ  អ្នកសៃី Tsai  
បាន  ឱៃយ ដឹង ថា  បៃទៃស ចិន កំ-
ពុង  បង្កើន ការគំរាម កំហៃង  រួម-  
បញ្ចលូ ទាងំ«ការបង្កើន យោធា 
កាន ់តៃ ចៃើន ឡើង»  នៅ សមទុៃ 
ចនិ ខាងតៃបងូ  ដោយ អះអាង ថា  
មយួ ផ្នៃក ធនំៃបៃទៃសនៃះ  តៃវូ- 
បាន  គៃយក ទៅ សាងសងក់ោះ 
សិបៃបនិម្មិត មួយ សមៃប់ តំង ទី 
កង ទ័ព អាកាស  និង កងទ័ព 
ជើង  ទឹក ទៀត ផង។

អ្នកសៃី   Tsai  បាន និយាយ 
ថា៖ «កង កមា្លាំង បៃដប់ អាវុធ 
ទំាង នោះ ពៃយាយាម បង្ក អំពើ ហិ ងៃសា  
និង ការ រំលោភ បទ បញ្ជា ផ្អៃកលើ   

បទដ្ឋាន ដៃលមាន សៃប់ជា- 
រឿយៗ។  កោះតៃវ៉ាន់ តៃវូ បៃ ឈម   
ការ គំរាមកំ ហៃង ផ្នៃក យោធា 
បៃប នៃះជា រៀងរាល់ ថ្ងៃ»។

ផ្ទុយ ទៅវិញ កៃសួង ការពារ 
ជាតិ តៃវ៉ាន់ បាន និយាយ ថា  ការ- 
លក់ អាវុធ ចុង កៃយ របស់ អា - 
មៃរិក បានបង្ហាញ ថា  ការ ប្តៃជា្ញា - 
ចិត្ត របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក ក្នុង 
ការ ជំរុញ សមត្ថភព ការពារ 
កោះ នៃះ រហូត ហើយ ក៏ បាន 
បង្ហាញ ការ ដឹងគុណ ចំពោះ 
អាមៃរិក ផងដៃរ ។

កៃសួង  បាន និយាយថា៖ 
«កោះ តៃវ៉ាន ់នងិ សហរដ្ឋ អាមៃ- 
រិក នឹង បន្តពងៃឹង ភពជា ដៃ គូ 
សន្តិសុខ របស់ខ្លួន ដើមៃបី រកៃសា 
សន្តភិព  នងិ ស្ថរិភព នៅ ចៃក- 
សមុទៃ តៃវ៉ាន់»។

យា៉ាង ណមិញ  កៃសួង ការ- 
បរទៃស ចិន  បាន បដិសៃធ 

កញ្ចប់  អាវធុនៃះ ដោយ ជរំញុ ឱៃយ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក បញៃឈប់ ការ- 
លក់ អាវុធ ទៅឱៃយ កោះតៃវ៉ាន់ 
ទៀត  ហើយ នយិាយ ថា  ទកីៃុង 
ប៉ៃកាងំ  នងឹ ចាតវ់ធិាន ការ តបត  
ចាំ បាច់ នានា  ចំពោះ សកម្ម - 
ភព នៃះ  ប៉ុន្តៃ មិនបាន ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន លម្អិត ផៃសៃង ទៀត អំពី 
វិធាន ការ នៃះ នៅ ឡើយ។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋាភិបាល ចិន 
អ្នកសៃ ី Hua Chunying បាន 
លើកឡើង ពី ការ ឆ្លើយតប  និង 
ការ ដងឹគណុ របស ់តៃវ៉ាន ់ចពំោះ 
ការ លក់ អាវុធនៃះ ថា ៖ «ខ្ញុំ 
សងៃឃឹម ថា  ពកួ គៃ អាច បៃងចៃក 
ឱៃយ ចៃបាស់  ថាតើ សហ រដ្ឋ អាមៃ-
រិក ពិតជា កំពុង ជួយ ពួកគៃ ឬក៏ 
ធ្វើបាប ពួកគៃ ?»។

ជា មយួ គា្នានៃះ ដៃរ រដ្ឋាភបិាល 
តៃវ៉ាន់ បាន ធានា ដល់ បៃជាជន 
របស់ ខ្លួន ថា  រដ្ឋបាល ថ្មី របស់ 
បៃធានា ធិបតី ជាប់ ឆ្នាត របស់ 
អាមៃរិក  លោក  Joe Biden  នៃ  
គណបកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ ក៏នៅ - 
តៃ មិន ទមា្លាក់ ដៃក្នុង ការ គាំទៃ 
កិច្ច ការពារ កោះនៃះ ដូចគា្នា ។

ថ្លៃងនៅ ក្នុង វៃទិកា ដដៃល 
នៅតៃបុិ លោក  Kurt Camp-
bell អតតី មន្តៃ ីសហរដ្ឋ អាមៃរកិ 
ដៃល ជា អ្នកបៃឹកៃសា យបល់ ជា - 
មួយ លោក  Biden  និង ជាមន្តៃី 
ការទូត ជាន់ខ្ពស់ ជាងគៃ បៃចាំ 
តំបន់ អាសុី ខាងកើត  បាន និ- 
យាយ ថា កិច្ច ការពារ គំាទៃ កោះ- 
តៃវ៉ាន់ នៃះ មានការ គំាទៃ ពី គណ - 

បកៃស ទ្វៃភគី ខា្លាំង ណស់ ។
លោក បាន និយាយ ថា៖ 

«មាន  កៃមុ មនសុៃស ជាចៃើន ដៃល  
ធា្លាប់ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ នយោបាយ 
ដៃល យល់ ពី សារៈ សំខាន់  និង 
យុទ្ធសាស្តៃ ជា ផល បៃយោជន៍  
ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នងុ ការ រកៃសា ទំនាក់-
ទំនង រឹងមំា ជា មួយ តៃវ៉ាន់ នៃះ»។

សៃបពៃល ជា មយួគា្នានៃះ ដៃរ 
បៃទៃស ចិន  ខឹង សមៃបានឹង 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ដៃល សហរដ្ឋ - 
អាមៃរកិ ដក ់ទណ្ឌកម្ម ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
និង ការហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ដំ-
ណើរ ចំពោះ មន្តៃី ចិន ចំនួន១៤  
នាក់ក្នុង ការ ដកសិទ្ធិ របស់ 
សមា  ជិក សភ ដៃល ជាប់ ឆ្នាត 
ចំនួន៤រូប  ស្ដី អំពី បញ្ហាទឹក ដី 
ពាក់ក ណ្តាល ស្វយ័ត នៃ ទី កៃុង 
ហុងកុង កាល ពី ខៃមុន ។ 

អនុរដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការ បរ- 
ទៃស លោក Zheng Ze-
guang  បាន និយាយ ថា សកម្ម- 
ភព របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក 
«បាន រំលោភ បំពាន យា៉ាង ធ្ងន់-
ធ្ងរ លើ បទដ្ឋាន មូលដ្ឋាន នៃ 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ យា៉ាង- 
ខា្លាងំ  ខណៈអាមៃរិក បាន ជៃៀត-  
ជៃក យា៉ាងធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ក្នងុ នយោ - 
បាយ ក្នងុ សៃកុ របស់ បៃទៃស ចិន  
ហើយ បាន បផំ្លាញ យា៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ 
ដល់ បៃទៃស ចិន-សហ រដ្ឋ អា-
មៃរិក  ដៃល ធ្វើឱៃយ ទំនាក់ ទំនង 
នៃះ មាន លក្ខណៈ កៃអតឺ កៃទម 
មិនសម ហៃតុផល និង អាកៃក់ -  
ជួជាតិ»៕

សៅ  សម្ភស្ស

រដ្ឋា ភបិាល បារាងំ  បាន បង្ហាញ  
សៃចក្ត ីពៃងចៃបាប់ ថ្មីមួយ កាល 
ពី ថ្ងៃពុធ ក្នុង គោលបំណង 
ធ្វើយា៉ាង ណរៀប ចំ យោធា 
បារាំង ឱៃយ បៃសើរ ជាងមុន  ក្នុង 
ការ ទប់ទល់ នឹង កៃុមអ៊ិ សា្លាម- 
និយម  កៃម គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម  
របស់បៃធានា ធិបតី បារាំង 
លោក Emmanuel Macron 
ប៉នុ្ដៃ តៃវូ បាន គៃរិះគន ់ថា  បង្កឱៃយ 
មាន ការរើស អើង សាសនា  នងិ 
ការ បៃងចៃក បៃទៃស ជា ២ផ្នៃក។ 

សៃចក្ដី ពៃងចៃបាប់ នៃះ តៃូវ 
បាន លើកឡើង យកមក ពិ- 
ភកៃសា កៃយ ពៃល ដៃល បារាងំ 
ទទួល រង ការវយ បៃហារ ភៃរវ- 
កម្ម ពី កៃុមអ៊ិសា្លាម និយម ជា- 
ចៃើនដង  រួមមាន ការ កាត់- 
កៃបាល គៃូ បងៃៀន មា្នាក់ដៃល 
បាន បង្ហាញ រូបតុ ក្កត បៃមាថ 
ដល់ ពៃយាការើអ៊ិសា្លាម ក្នុងថា្នាក់ 
កាល ពី ខៃតុលា  និង ការវយ- 

បៃហារ នៅ ក្នុងពៃះ វិហារធំ 
ជាងគៃ បណ្តាល ឱៃយសា្លាប ់មនសុៃស 
៣នាក់ ផងដៃរ។

ចៃបាប់នៃះ តៃូវ បានគៃ ដក់ 
ឈ្មោះជា ផ្លវូការ ថា «ការ ពងៃងឹ 
គោល ការណ ៍របស ់សាធារណ-
រដ្ឋ»  រមួបញ្ចលូ ការ ដក ់គោល-
ការណ៍ តមៃូវ ឱៃយ សិសៃស សាលា 
ជនជាត ិមសូ្លមី រៀន នៅសាលា- 
សាសនា ដៃល លោក Macron 
និយាយថា  នៅទីនោះ «ការ- 
អប់រំរួម បញ្ចូល ទាំង ការ គោរព 
បជូាពៃះ នងិ មខុវជិា្ជា ផៃសៃងៗ ទៀត» 
សមៃប់  សិសៃស មូស្លីម។ 

លោក Macron  បាន បន្តថា៖ 
«សាលារៀន  គឺជា កន្លៃង ដៃល 
តៃូវតៃ ពងៃឹង គោលការណ៍ 
របស់ បៃទៃស សាធារណ រដ្ឋ   
ជា អាទិភព បំផុត  មិនមៃន ជា 
កន្លៃង សមៃប់ គោរព សាសនា 
ទៃ  ជា កន្លៃង អប់រំ ពលរដ្ឋមិន- 
មៃន ជា កន្លៃង សមៃប់ អ្នក- 
គោរព បូជា ពៃះទៃ » ។

មាតៃ មួយទៀត នៃ ចៃបាប់ 

ដដៃលនៃះបាន លើក ទឹកចិត្ត   
ឱៃយ វិហារ អ៊ិសា្លាម ចុះឈ្មោះ ជា 
កន្លៃង គោរពបជូា  ដើមៃប ីកណំត ់
អត្តសញ្ញាណ បានកាន់ តៃ 
ចៃបាស់ ថា  ជា វិហារ សាសនា 
អ៊ិសា្លាម។ វិហារ អ៊ិសា្លាម ជាង   
២៦០០ នៅ ក្នុង បៃទៃស ដៃល 
ភគចៃើន មាន សាលា គម្ពីរ គរុ 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន បាន ដំណើរ ការ 
ស្ថិត កៃម ការ គៃប់គៃង របស់ 
សមាគមប៉ុណ្ណោះ។

នាយក រដ្ឋមនៃ្តី  Jean Cas-
tex  បានស ង្កត់ធ្ងន់ កាល ពីថ្ងៃ  
ពុធ  ថា៖  «ចៃបាប់នៃះមិនមៃន  
ជា ចៃបាប់ បៃឆំង នឹង សៃរើភព 
សាសនា  ជា ពិសៃស សាសនា 
មសូ្លមីទៃ តៃ វជា ចៃបាបន់ៃ«ការ- 
រំដោះខ្លួន នៅ ចំពោះ មុខ លទ្ធិ- 
អ៊ិសា្លាម ជៃុល និយម»។ លោក  
Castex  ពិពណ៌នា ចៃបាប់ នៃះ 
ថា «ជា ចៃបាប់ សៃរើភព  ការពារ  
និង រំដោះ ខ្លួន នៅ ចំពោះ មុខ 
លទ្ធិ សាសនា ជាមូលដ្ឋាន »។

បច្ចុបៃបន្ន ចំនួន បៃជាជន មូ- 

ស្លីម នៅ បៃទៃស បារាំង មាន 
ចំនួន បៃមាណ ៥ លាន នាក់  
ដៃលអាច នឹង តៃូវ បៃឈម មុខ  
និង ទទួល រង សមា្ពាធ ពីចៃបាប់ 
នៃះ។  យា៉ាងណ មញិ  ចៃបាបន់ៃះ  
កត៏ៃវូបាន  អ្នកមយួ ចនំនួ រិះគន ់
ថា ជា ការ បៃកាន់ ពូជសាសន៍ 
និង សាសនា។ 

រដ្ឋ មនៃ្ត ីកៃសងួ មហាផ្ទៃ លោក  
Gerald Darmanin  ដៃល 
ទទួល ខុសតៃវូ ខាង ជំនឿ ផង ដៃរ  
បាន និយាយ ថា  លោក  Ma-
cron  បាន ស្នើសុ ំឱៃយ គាត ់រៀបច ំ
បៃសកកម្ម សភ មួយ ចំនួនដើមៃបី  
បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង សាសនា  
ផៃសៃងៗ  រមួមាន  គៃសិ្ត សាសនា 
សាសនា ជ្វីហ្វ  និង កៃុម មូស្លីម 
ផងដៃរ ។

លោក បាន នយិាយថា៖ «ការ- 
រើស អើង សាសនា កំពុង តៃបន្ត 
កើន ឡើង។  វ បង្ក ផល ប៉ះពាល ់
ដល់ មនុសៃស គៃប់គា្នា។  វធ្វើ ឱៃយ 
ពួកគៃ ឈឺ ចាប់ ណស់ »។

លោក Irfan Thakar  ជា ជន 

ជាតិ បារាំង កាន់ សាសនា អ៊ិ- 
សា្លាម  ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន គៃយល់ 
ចៃឡំថា ជាជនជាតិ មូស្លីម រស់ 
នៅ បារាំង  បាន និយាយ ថា៖ 
«ខ្ញុំ ជា ជនជាតិ បារាំង ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ 
តៃូវ ពនៃយល់ ជន មិន មៃន មូស្លីម 
ម្តង ហើយម្តង ទៀត។  មនុសៃស 
ជាចៃើន គិតថា  សាសនា អ៊ិ- 
សា្លាម មនិតៃវូ គា្នាជា មយួ បារំា ងទៃ 
ប៉ុន្តៃវ មិនមៃន ជា ការ ពិត ទៃ »។

លោក បាន បន្តថា៖  «យើង 
តៃូវ បាន គៃចាត់ ទុកថា ជាជន 
ជាតិផៃសៃង  រស់នៅ បៃទៃស 
ផៃសៃងអ ៊ីចឹង។  នៃះក៏ ដោយ- 
សារតៃបៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ តៃង 
និយាយថា  សាសនា អ៊ិសា្លាម 
បងៃៀន ឱៃយមាន ការធ្វើ ភៃរវកម្ម 
នៅពៃល ណ ដៃល មានព័ត៌- 
មានអំ ពីអំពើ ភៃរវកម្ម ផៃសៃងៗ »។

លោក Asif Arif  ជា មៃធាវើ  នងិ 
ជា សមាជិក ជនជាតិ មូស្លីម នៅ 
បារាំង បាន និយាយ ថា៖ «ចៃបាប់ 
ថ្មនីៃះ  នងឹធ្វើ ឱៃយ មាន ការ ស្អបខ់្ពើម  
ដល់ បៃជាជន មូស្លីម នៅ ក្នុង 

បៃទៃស បារាំង ថៃមទៀត។រដ្ឋា- 
ភិបាល បង្កើត ឱៃយមាន ការ បៃង- 
ចៃក សាសនា។  រដ្ឋាភិបាល ក៏ 
បាន លុប បបំាត ់កៃមុ សមហូ ភព 
បៃឆំង នឹង ការរើស អើង សាស-
នា អ៊ិសា្លាម  ទៀតផង »។

លោក  Arif  បាន បន្ថៃមថា៖ 
«យើង មាន ចៃបាប់ គៃប់គៃន់  
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង អំពើ 
ភៃរវកម្ម  និង ជា ចៃបាប់ បៃឆំង 
នឹង ភៃរវកម្មដ៏ តឹងរុឹង បំផុត មួយ 
របស់ ពិភព លោក។ ជំនួស ឱៃយ 
ការ បង្កើត ចៃបាប់ថ្មី រឹត បន្តឹង 
សៃរើភព របស ់យើង  រដ្ឋាភបិាល 
គួរ តៃ អនុវត្តចៃបាប់ ដៃលមាន 
សៃប់ ទៅបាន ហើយ »។

ជាមួយ នឹង ការ លើក ឡើង ពី 
សៃចក្ត ីពៃងចៃបាប ់ថ្មនីៃះ  អ្នកខ្លះ  
បាន និយាយថា  អាច នឹង ធ្វើឱៃយ  
ការ ធ្វើន យោបាយ  និង ភព 
ដៃល  អាច ឈ្នះឆ្នាត របស់ លោក  
Macron កាន់តៃ ចុះខៃសាយ បន្ថៃម  
ទៀតសមៃប់ ការ បោះ ឆ្នាត 
បៃធានា ធិបតីឆ្នា២ំ០២២ ៕ 

លោកសី្ប្ ធានាធិប តី Tsai Ing-Wen (ឆ្វង្ )ចូលរួម ព ធីិបើកផលិត កម្ម នាវាមុជទឹកផលិតក្នងុសុ្ក។ AFP

តៃវ៉ាន់ថាខ្លនួបៃឈមនឹងការគំរាមកំហៃងរាល់ថ្ងៃខណៈអាមៃរិកបន្តលក់អាវុធឱៃយខ្លនួ

ចៃបាប់ថ្មីបារំាងស្តីពីការទប់ទល់កៃមុអិ៊ស្លាមនិយមតៃវូបានគៃរិះគន់ថាបង្កឱៃយមានការរើសអើងសសនា
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សៀមរាប : មិន មែន ការ- 
បែដាល ់លើ សង្វៀន រវាង កឡីា-
ករ  គនុ ចមែុះ   នងិ ស្ដែ ីទន ់ខែសោយ  
ក្នុង សភាព ភ័យ ខ្លាច  ឆ្នាំ នែះ 
អង្គការ   នៅ សៀមរាប ជីវិត នៅ 
កម្ពជុា (TLC) បាន ផលិត ភាព- 
យន្ដ ឯកសារ ខ្ល ី « មិន មែន កំហុស  
នាង » ក្នុង យុទ្ធនាការ  បំបាត់ 
អំពើ ហិងែសោ ក្នុង គែួសារ នែ ពែឹត្ដិ-
ការណ៍ បញែឈប់ ហិងែសោ  ១៦ ថ្ងែ។ 

អង្គការ  TLC ផ្ដោត សំខន់ 
លើ ទម្លាប់ ស្ដី បន្ទោស ជនរង- 
គែះ  ដោយ លើក យក សុភា-
សិត  បុរាណ ខ្មែរ  ដែល តែងតែ 
នយិាយ ត ៗ  គ្នា ថា « តម្ពក ់វា ទៅ 
ទើបព្នា  វា មក»។ 

នៅ ក្នងុ វដីែអ ូផែសព្វផែសោយ ផ្ដើម 
ពី  អាវ យឺត ស្ដើង ពណ៌ ស ស្ដែី 
វ័យ  ខ្ទង់ ជាង  ២០ ឆ្នាំ ម្នាក់ បាន 
រឭំក អពំ ី សភុាសតិ មយួគត ់នែះ 
ដែលខ្លួន បាន ចាំ  ពែល  ម្ដោយ 
បាន បែប់ តាំងពី កុមរភាព។ 

នាង  រៀប រាប ់ថា  នាង  តែវូបាន 
បុរស ម្នាក់ និយាយ ពាកែយ ពែចន៍ 
លែបខយ  អសុរោះ មក លើ  
នាង   ពែល ជិះ ម៉ូតូ តាម ផ្លូវ ពី 
កន្លែង ហាត់  បែណ ទៅ ផ្ទះ ។ 

នាង សួរ ខ្លួន ឯង ថា ៖ «វាជា 
កំហុស ខ្ញុំ  ? ប៉ុន្ដែ ខ្ញុំ ខុស អី ? 
មក  ពី សម្លៀកបំពាក់ របស់ ខ្ញុំ។  
តម្ពក់ វា ទៅ ទើបព្នា  វា មក »។ 

នៅទីបំផុត នាង យល់ ថា 
រឿង  រា៉ាវ ទាំង នះ មិន មែន ជា 
កហំសុ របសន់ាង  នះទែ។ ស្ដែ ី

រូប នែះ និយាយ បណ្ដើរ ចាប់ 
ហែក   សា្លាកពណ ៌ទកឹ កែចូ    ដែល 
សរសែរ  ពី កាល បរិចែ្ចទ លើ ខោ 
អាវ  ចោល ទាំង អស់ បណ្ដើរ ។ 

អ្នកសែី ហ៊ូ ហែមមុនីន្ទ ជា 
មន្ដែ ីទនំាក ់ទនំង ជាន ់ខ្ពស ់របស ់
អង្គការ TLC បាន បែប់ ភ្នពំែញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ថា ៖ « យើង បែើ ពាកែយ សុភា-  
សតិ នែះ ដោយសារ ស្ដែ ីជា ចែើន 
បាន បែប់ យើង ថា ពួកគែ បាន 
ឮ វា ជា ពាកែយ ពែចន៍ ស្ដី បន្ទោស 
ដល់ ស្ដែី ដែល ជា ជ នរង គែះ 
ដោយសារ តែអំពើ បៀតបៀន  
ហិងែសោ និង រំលោភ បំពាន »។ 

អ្នកសែី បន្ដ ថា ៖ « ពិត ជា 
សំខន់   ក្នុង ការ យក សុភាសិត 
នែះ និងវិភាគ លើ ជំនឿ  ដែល   
ថា វាជា កំហុស របស់ ស្ដែី »។ 

សុភាសិត នែះ មន ន័យ ថា 
ស្ដែី បាន ធ្វើ អ្វី មួយ ដែល ជំរុញ 
ចតិ្ដ បរុស បែពែតឹ្ដអពំើ មនិ គបែប ី។ 
វា ជា កំហុស របស់ ស្ដែី  ហើយ  
ជន រង គែះ គឺជា ដើម ចម តែូវ 
បាន ស្ដី បន្ទោស ។ 

អ្នកសែី មុនីន្ទ បាន និយាយ 
ថា ៖ «ស្ដែី រមែង តែូវ បាន សួរ នាំ 
ថា តើ ពួកគែ ស្លៀក ពាក់ បែប 
ណា  នៅ ពែល តែវូ បាន គែ បពំាន  
ដោយ បាន លើក ឡើង ថា ការ- 
ស្លៀក ពាក់ ខើច លើ ខើច កែម 
នាំ ឱែយ រង គែះ ដល់ ខ្លួន  ឬ យើង 
អាច និយាយ ថា ពួកគែ ចង់ ឱែយ 
អ្នក ដទែ បំពាន បែប នែះ »។ 

ដើមែបី ផ្លាស់ ប្ដូរ អង្គការ TLC 
ចង់ ឱែយ បញែឈប់ វបែបធម៌ បន្ទោស  
ជន រង គែះ និងនាំ គ្នា  ដោះ- 

សែយ  បញ្ហា ពាក ់ពន័្ធ  នងឹហងិែសោ 
និង ការ រំលោភ បំពាន ។ 

អ្នកសែ ីមនុនី្ទ   លើក ឡើង ថា៖ 
« ជំនឿ បែប វបែបធម៌ បុរាណ  មិន 
សុទ្ធ តែ មន ចំណុច អវិជ្ជមន 
នះ ទែ  ហើយ ចែបាស់ ណាស់ 
ទិដ្ឋភាព ជា ចែើន ទៀត ឆ្លះុ បញ្ចាងំ  
ពី ភាព វិជ្ជមន ។ យុទ្ធនាការ  នងិ 
ពិព័រណ៍ អនឡាញ តែវូបាន រៀប- 
ចំ ឡើង ដើមែបី លុបបំបាត់ ជំនឿ 
ទំាង ឡាយ ណា ដែល  ស្ដ ីបន្ទោស 
លើ ស្ដែ ីចំពោះ បទ ឧកែដិ្ឋ ដែល 
បែពែឹត្ដលើ ពួកគែ »។ 

ភាពយន្ដ ខ្ល ី«មនិ មែន កហំសុ 

នាង » ដែល បច្ចុបែបន្ន នែះ មន 
អ្នក  ចូល ទសែសនា ជាង ១ លាន 
ដង  លើ ហ្វែសប៊ុក តែូវបាន 
ផលិត  ដើមែបី បង្ក ឱែយ មន ជជែក- 
វែក ញែក លើ បណា្ដាញ សង្គម ។ 

កញ្ញា ចាន់ រ័ត្ន ជា អ្នក តស៊ូ 
មតិ ដើមែបី សែចក្ដី សែឡាញ់ លើ 
ខ្លួន ឯង  តែូវបាន ដក សែង់ សម្ដី 
ដោយ បាន នយិាយ ថា ៖ « ឈប ់
បងែៀន ស្ដែី ឱែយ រៀន ពី របៀប 
ស្លៀក  ពាក ់ តែ តែវូ បងែៀន បរុស 
ឱែយ ចែះ គោរព ស្ដែីវិញ »។ 

គែង ឈុត ពណ៌ខ្មៅ បញ្ចែញ 
សាច់ កែបាល ពោះ បន្ដចិ រ័ត្ន តែង- 
តែ ពែយាយាម ធ្វើ ឱែយ កែសែ ភ្នែក 
មនុសែស ម្នា មើល ឃើញ ពីភាព- 
វិជ្ជមន របស់ ខ្លួនឯង  និង មិន 
តប តលើ ទង្វើ អវិជ្ជមន ដែល 
អ្នក  ដទែ ធ្វើ មក លើ ខ្លួន ។ នែះ 
ជាគោល ការណដ៍ើមែប ីសខុភាព 
ផ្លូវ ចិត្ដ របស់ ស្ដែី រូប នែះ ។ 

 រយៈ ពែល  ១២ ឆ្នា ំចងុកែយ 
អង្គការ TLC   សាកសួរ សហ-
គម ន៍កម្ពជុា អំពី បញ្ហា កង្វល់  
ធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត  ដែល ពួកគែ ជួប- 
បែទះ  ហើយ អំពើ ហិងែសោ ក្នុង 
គែួសារ ស្ថិត នៅ ចំណុច កំពូល 
ចំណោម បញ្ហា ធំ ៗ  ចំនួន៣ ។ 

យោង តាម របាយ ការណ៍ ពី 
TLC បាន បង្ហាញ ថា៖ « បុរស 

ម្នាក ់ចណំោម ៣ នាក ់សារភាព 
ថា ខ្លួន បាន បែពែឹត្ដអំពើ ហិងែសោ 
លើ ដែគូ កន្លង មក ។ ចំណោម 
ជន រង គែះ ទាំង នះ ស្ដែី តែ 
២៤ ភាគរយ ប៉ណុោ្ណោះ បាន ស្វែង  
រកជំនួយ បែហែល ដោយសារ 
ពលរដ្ឋ តែមឹតែ ៨ ភាគរយ ដែល 
ដឹង ថា អំពើ ហិងែសោ ក្នុង គែួសារ 
គឺជា បទ ឧកែិដ្ឋ »។ 

 ៣ ឆ្នា ំចងុកែយ អង្គការ បាន 
ផលិត ភាពយន្ដ ខ្លី តែឹម ២ នាទី  
ដែល  ឆ្នាំ ២០១៨ យុទ្ធនាការ 
«ការការពារ » មន អ្នក ទសែសនា 
ជាង ១,១ លាន ដង  និង គែង 
ពាន អន្ដរជាតិ ចំនួន ៥ ។ 

នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ យុទ្ធនាការ 
«គណុធម ៌អ្នក បែយទុ្ធ »   សម្ដែង 
ដោយ  អ្នក លែង គុន ចមែុះ ចាន់ 

រតនា និង នូវ ដាណា មន អ្នក- 
ចូល ទសែសនា ១,៣ លាន ដង  
និង   ឈ្នះ ពានជា ចែើន ទៀត ។ 

ចំណែក ភាពយន្ដខ្លី ថ្មី « មិន 
មែន កំហុស នាង » មន អ្នក 
ចូល ទសែសនា ជាង ១,៤ លាន 
ដង  គិត តែឹមតែថ្ងែទី៧ ខែធ្នូ  
នែះ ។ ទាំង ភាពយន្ដ   និង  ការ- 
តំាង  ពិព័រណ៍ អនឡាញ មន 
បំណង ឱែយ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ទំាង- 
អស់ គំទែ ដល់ ស្ដែ ីជាជាង ដាក់  
ការ ស្ដី បន្ទោស ។ 

រៀង រាល់ ឆ្នាំ TLC បែរឰ ទិវា 
១៦ថ្ងែដើមែបីបញ្ចប់អំពើហិងែសោ
យែនឌ័រ ដែលបាន ចាប់ ផ្តើម 
នៅ  ថ្ងែទី២៥ ខែវិច្ឆិកា និង 
បញ្ចប ់នៅ ថ្ងែ   ទ១ី០  ច ំទវិាសទិ្ធ-ិ 
មនុសែស អន្តរជាតិ៕

នៅក្នងុវីដេអូ«មិនមេនកំហុសនាង»ស្ដេីពាក់អាវពណ៌សស្ដើងតេវូបានបុរសម្នាក់និយាយពាកេយអសុរោះនិងបេើកេសេភ្នេកបំពានលើ។ រូប សហ ការី

កញ្ញាចាន់រ័ត្នអ្នកតសូ៊មតិដើមេបីសេចក្ដសីេឡាញ់ខ្លនួឯង។ រូបថត សហ ការី

នៅក្នងុវីដេអូស្ដេរូីបនេះរំឭកពីអតីតភាពដេលរងការបេមថដោយសារសម្លៀកបំពាក់។ រូបថត សហ ការី

យុទ្ធនាការ«មិនមែនកំហុសនាង»កំុបន្ទោសស្ដែី
ស្លៀកពាក់ជាដើមចមឱែយមានការរំលោភបំពាន
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយ- 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រមៃង មាន ការ ពិចារ ណា  
វៃង ឆ្ងាយ  ហើយ តៃង ថ្លងឹថ្លៃងពី ផល-  
បៃយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ 

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃងៗ នឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការធ្វើ - 
ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

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

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

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

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

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

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

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

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហវិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

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

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

 រាសី សៃុតចុះ ។ ជ ើង លៃខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ  ហៃតុនៃះ រាល់ការ- 
បំពៃញ កិច្ច ការ   ផៃសៃងៗតៃូវ  តៃបៃុង- 
បៃយ័ត ្នឱៃយ ខ្ពស់ ។ ចំពះ ទឹក ចិត្ត  

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។ ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។ កត្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

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

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

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ នាពៃល ថ្មីៗ នៃះ តរា ចមៃៀង បៃុស 
រូប  សងា្ហា សំឡៃង សៃទន់ ធ្ងន់  ជា ទី ពៃញ និយម 
បៃិយ មិត្ត សា្តាប់ បទ ចមៃៀង មនោ សញ្ចៃតនា 
លោក ដងួ វរីៈ សដិ្ឋ  បាន  លៃចឮ  ដណំងឹ ថ លោក  
កំពុង  តៃ  ទទួល បាន កាដូ ពិសៃស មួយពី  ផលិត - 
កម្ម ហងៃសមាស ដយ ចាប់ បាន  ឱកាសសម្តៃង 
កុន ភាគ ជា លើក ដំបូង ។ 

ដំណឹង លៃចឮ  តរា ចមៃៀង បៃុស ជា មា្ចាស់ - 
ពាន  I am a Singer Cambodia រដូវ កាល 
ទ ី១ កាលព ីឆ្នា ំ២០១៦   របូ  នៃះ សៃប ពៃល ដៃល 
មាន    ការ បៃឡូក ថត កុន ដំបូង របស់ អតីត កញ្ញា 
ឯក    ចក្កវាឡ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៧ កញ្ញា ប៊ី សុធារី  
និង    អ្នកនាង សឿ សុធារា៉ា វិល ចូល មក បៃឡូក 
សលិៃបៈ  នោះ ផង ដៃរ។ នៃះ បើ តម បៃភព អ្នក សិ្នទ្ធ 
នងឹ  អ្នក ដកឹនា ំរឿង នៅ ផលតិ កម្ម ហងៃសមាស  បាន 
បង្ហើប ថ៖ « បវរ កញ្ញាចក្ក វាឡកម្ពជុាឆ្នា ំ២០១៧ 
បាន   ហក់ចូល បៃឡូកក្នុ ង វិស័យ សម្ដៃង  លើក 
ដំបូង ខណៈ លោក ដួង វីរៈសិដ្ឋ  ក៏ ដំបូង  ហើយ 
ក  ៏មាន វត្តមាន តរា ចមៃៀង  នងិ សម្តៃង ជើង ចាស ់
អ្នកនាង សឿ សុធារា៉ា   ផងដៃរ   ហើយ ការ- 
សម្តៃង   ភាពយន្តភាគ លើក ដំបូង របស់សា្ថានីយ 
ទូរទសៃសន៍ ហងៃសមាស ដៃល លោក ដួង វីរៈ សិដ្ឋ  
ថត នៃះ  បៃភព សុលំក ់ចណំងជើងសនិ ។ ទងំ- 
អស ់គ្នា  បៃកដ អន្ទះ សា ចង ់ឃើញ ព ីការ  សម្ដៃង  
លោក    ដចូ្នៃះគ ឺ មាន តៃ រង ់ចា ំ មើល  
ទំង  អស ់គ្នា នៅ លើ កញ្ចក់  ទូរ- 
ទសៃសន៍     ហងៃស មាស  ពៃល-  
រឿង   ថត ចប់ ដាក់ បញ្ចាំង-  
ប៉ុណ្ណោះ !»។  

ព័ត៌មាន លម្អិត ដៃល  ជា 
ដើម  ចម នាំឱៃយ ផលិត  កម្ម - 
ហងៃស  មាស  ផ្តល ឱ់ កាស  តរា- 
ច មៃៀង  បៃសុ  សៃគត ់ សៃគ ំ ចលូ  
ចិត្ត  បក សៃយ បទ-  
បៃប   មនោ សញ្ច ត - 
នា    លន្លង់ លនោ្លាច  
លោក ដងួ វរីៈ សដិ្ឋ 
មិន អាច បក -  
សៃយ   ផ្ទាល ់  ទៃ  
ដយ   បៃព ័ន្ធ   ទូរ - 
ស័ព្ទ  លោក  តៃ ចូល 
តៃ  គ្មាន អ្នក លើ ក ។ 

 លើស  ពី នៃះ-  
លោក ដួង វីរៈ សិដ្ឋ 
ក ៏  មាន បៃជាបៃិយ- 
ភាព  ផ្ទុះ ការ  គំទៃ 
ខ្លាំង  ពី ការ ចៃៀង 
ឡើង  វញិ  (Cover 
songs) នូវ បទ 
ចមៃៀង   មរតក 
ដើម  នានា  បាន 
យា៉ាង  ពរីោះរណ្ត ំ  
ដចូ ជា បទ  លោក    
សុីន សុីសា មុត 
នងិ  ន ីសា លឿន 
ជា ដើម ។   តរា - 
ចមៃៀង  បៃុស  រូប-  
សងា្ហា  ជា រលក សិលៃបៈ - 

ជំនាន់  កៃយ ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន ជៃក កៃម ទៃនំ 
ផលិត កម្ម ហងៃសមាស វ័យ២៦ឆ្នាំ មាន ឈាម ជ័រ   
ពី លោក ឪពុក និង អ្នក មា្តាយ គឺ សុទ្ធតៃ ជា អ្នក- 

សិលៃបៈ ជើង ចាស់ ខណៈ ខ្លួន ក៏មាន ទៃព-  
កោសលៃយ ចៃះ និពន្ធ ទំង ទំនុក  ចៃៀង និង 
ទំង ទំនុក ភ្លៃង ដយ ខ្លួន ឯង និង ធា្លាប់ 
មាន  ឱកាស  ចៃញ ដណំើរ  ព ីទកឹដ ីកណំើត 
ខ្លួន  ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ សហរដ្ឋ អាមៃរិកកើប - 
បៃក ់ដុំ   កាល  ពី ឆ្នាំ  ២០ ១៧  ។   វត្ត មាន 
តរា  ចមៃៀង  បៃសុ រលក កៃយ ទើប តៃ 

រះ  នៅ លើ វិថី  សិលៃបៈ- 
ពៃះ  តៃ មាន ភា ព- 
លៃបី រន្ទឺ បាន ឆ្ងាយ  
រហូត ទៅ ដល់-  
ដៃន ដី ឯនាយ - 
សមុទៃ ឯណះ 
ទះបី  លោក 
ដួង វីរៈ សិ ដ្ឋ -  
ចៃញ  សម្តៃង 
នៅ  អាមៃរកិ-  
តៃ  មា្នាក់ឯង 
ក៏ ពិត មៃន 
តៃបើ តម 
តារាង-  

កាល វិភាគ 
រដ្ឋ នីមួយៗ 
គ ៃក៏ ឃើញ - 
មាន  ជួបនឹង 
តរា  ចមៃៀង 
បៃុស  សៃី ខ្មៃរ-

អាមៃរិក  នានា 
ចូលរួម ដៃរ ខណៈ  

ក្នុង  នោះ ចំណម - 
រដ្ឋ ទំងឡាយ  ដៃល 

មានបង ប្អូនជន ជាតិ   ខ្មៃរ - 
រស់នៅ៕ 

ល្បី ដួង វីរៈសិដ្ឋ ចាប់បានឱកាស
ថត កុនភាគដំបូងនៅហង្សមាស

តារា ចមៃៀង រូប សង្ហា សំឡៃង សៃទន់ធ្ងន់  លោក ដួង 
វីរៈសិដ្ឋ   បនឱកាសថត កុន ភាគដំបូង ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក 

តារា ចមៃៀង មនោសញ្ចៃតនា ម្ចាស់ពាន
 I am a Singer Cambodia  រដូវ កាលទី ១ 

លោក ដួង វីរៈសិដ្ឋ  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 



ក្រុងរ៉ូម ៈ Paolo Rossi        
វីរបុរស១រូបដែលជួយឱែយកែុម
បាល់ទាត់ជមែើសជាតិអីុតាលី
ឈ្នះពានWorldCup1982
បានលាចាកលោកនែះហើយ
ក្នុងអាយុ៦៤ឆ្នាំ។នែះបើតាម
សែចក្ដីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញ
សារពត័ម៌ាននៅបែទែសអុតីាលី
កាលពីថ្ងែពែហសែបតិ៍។
សារព័ត៌មានទាំងនោះបាន

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតវីរបុរស
ដែលជាកីឡាករឆ្នើមធ្លាប់
តែូវជាប់ពិន័យដោយសារមាន
រឿងអាសែូវលែបែងភ្នាល់តែបាន
វិលមកទីលានវិញជាមួយនឹង
ការឈ្នះពានWorldCupនិង
ពានកីឡាករឆ្នើមបែចាំឆ្នាំBal-
lonD'Orក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នា។
ភរយិារបស់Rossiលោកសែី

FedericaCappellettiបាន
បែកាសឱែយដឹងពីការសា្លាប់នែះ
ដោយផូស្តតាមបណ្ដាញសង្គម
Instagramដោយមានរូបថត
ប្ដី-បែពន្ធអមនងឹការសរសែរថា
«Forever»(រៀងរហូត)តាម
ដោយរូបស្ទិកឃ័របែះដូង។
លោកសែី Cappelletti ក៏

សរសែរតាមបណ្ដាញសង្គម
Facebookដែរថា៖ «នឹងមិន
មានអ្នកណដចូអ្នកឡើយប្លែក,
ពិសែសទោះជាអ្នកអត់មានអ្វី
ទាល់តែសោះ»។
លោកRossiទទួលបានការ- 

សរសើរដោយសាររួមចំណែក
យា៉ាងធធំែងជយួអីតុាលីឱែយកា្លាយ- 
ជាជើងឯកពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ
១៩៨២នៅអែសែប៉ាញខណៈ

អត្តពលិកនិមិត្តរូបកីឡារបស់
អីុតាលីប៊ិះនឹងអវត្តមានក្នុង
ពែឹត្តិការណ៍នោះទៅហើយ។
គត់តែូវបានគែរកឃើញថា

មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាសែូវពុក-
រលួយហើយតែូវពិន័យរយៈ-
ពែល៣ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ១៩៨០តែ
កែយពីធ្វើការតវ៉ាម្ដងហើយ-
ម្ដងទៀតដើមែបីបញ្ជាក់ភពសា្អាត- 
ស្អំរបស់ខ្លនួតែវូបានបែកាសថា
គត់អាចចូលរួមលែងឱែយកែុម
ជមែើសជាតិបាន។
ជាខែសែបមែើសា្លាបរាងស្ដើង

និងរហ័សរហួនមួយរូបដែល
បានប្ដូរទៅលែងជាខែសែបែយុទ្ធ
កណ្ដាលលោកRossiមាន
សមត្ថភពដ៏ប្លែកមួយក្នុងការ-
ឈរតែូវពែលតែូវទីតាំង។គត់
តែូវបានគែចាប់អាម្មណ៍យា៉ាង-
ខ្លាងំកាលពីពែតឹ្តកិារណ៍ឆ្នាំ១៩៨២ 
ហ្នងឹដោយសារការធ្វើស៊តុបាន

៣គែបត់ែមា្នាកឯ់ងក្នងុជយ័ជម្នះ
លើកែុមបែសុីល៣-២។
ក្នងុវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ពែត័ែ

គត់ម៉ាទាំង២គែប់ពែល
អីតុាលីឈ្នះបូឡ៉ញូ២-០ហើយ
ជាអ្នកស៊ុតគែប់ដំបូងសមែប់
ការឈ្នះលើអាល្លមឺង៉់៣-១នៅ
វគ្គផ្ដាច់ពែត័ែ។លោកRossiជា
កឡីាកររកគែប់បាល់ចែើនជាង
គែជាមួយនឹងចំនួន៦គែប់។
គត់ក៏ជាសមាជិក១រូបដែរ

ពែលអុីតាលីបានលែខ៤នៅ
WorldCup1978នៅអាហែសង-់ 
ទនី។គត់កពំងុគែងកណំត់តែ
ជាមួយអតីតកីឡាករChris-
tianVieriនងិRobertoBag-
gioក្នុងនាមកីឡាករស៊ុតបាន
៩គែប់នៅWorldCup។
ក្នុងចំណោមការចូលលែង

៤៨លើកឱែយអីុតាលីលោក
Rossiស៊ុតបញ្ចូលទីបាន៤៨

គែប់ហើយតែូវបានបោះឆ្នាត
ជាប់ជាកីឡាករល្អជាងគែនៅ
អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ១៩៨២។
លោក ចាប់បង្ហាញខ្លួនដំបូង

ជាមួយក្លិបអាជីព Juventus
ក្នងុឆ្នាំ១៩៧៨ហើយបនា្ទាបម់ក
ក៏ចូលរួមជាមួយក្លិបជាបន្ត-
បនា្ទាប់មានដូចជាVicenza,
PerugiaនិងACMilanមុន
នងឹបញ្ចប់អាជពីក្នងុឆ្នាំ១៩៨៧
ជាមួយកែុមVerona។
គត់រួមចំណែកជួយឱែយJuve

ឈ្នះពានកែបខ័ណ្ឌ SerieA
២ដងនិងពានCoppaItalia,
EuropeanCupWinners'
CupនងិEuropeanCupម្ដង
ដូចគ្នា។កែយសមែចពែយួរ
សែបែកជើងលោកRossiបាន
ធ្វើជាអ្នកវិភគឱែយទូរទសែសន៍។
គត់រស់នៅជាមួយបែពន្ធ និង
កូន៣នាក់៕AFP/VN

ថ្ងែសុកែទី១១ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងប៉ារីសៈកីឡាករNeymar 
របស់កែុមParis Saint-Ger-
main(PSG) និយាយគំទែ
ការសមែចរបស់កែុមខ្លួននិង
កែុម IstanbulBasaksehir
ដែលដើរចែញពីទីលាន អំឡុង
ការបែកួតនៅChampions
Leagueកាលពីយប់ថ្ងែអង្គារ
កែយមានការចោទថាមនែ្តី
អាជា្ញាកណ្ដាល១រូបបាន
និយាយបែបបែកាន់ពណ៌សមែបុរ
ខណៈកីឡាករតម្លែខ្លួនថ្លែជាង
គែលើលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្មាន
កន្លែងសមែប់ការរសីអើងនោះ
ឡើយទាងំក្នងុវសិយ័បាល់ទាត់
និងជីវិតបែចាំថ្ងែ។
«អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺមនិ

អាចទទួលយកបានឡើយ។
ពែលដែលយើងរស់នៅយើង
មិនអាចទទួលយកនូវការបែង-
ចែកនូវពណ៌សមែបុរ និងជាតិ-
សាសន៍បែបហ្នឹងឡើយ។គ្មាន
កន្លែងជាដាច់ខតសមែប់ទង្វើ
បែបនែះមនិថាក្នងុវសិយ័បាល-់ 
ទាត់ឬក្នុងជីវិតបែចាំថ្ងែឬក៏ក្នុង
វិស័យកីឡាណក៏ដោយដូច្នែះ
ទង្វើរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
គឺល្អឥតខ្ចោះ»។នែះជាសម្ដី
របស់Neymarដែលនិយាយ
បែប់ទូរទសែសន៍RMCSport។
ការបែកតួនៅកែងុបា៉ារសីតែវូ

ផ្អាកពែលដំណើរការបាន១៤
នាទីដោយសារជម្លាះ១កើត
មានកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ជុំវិញ
ការចោទបែកាន់អាជា្ញាកណ្ដាល

ទី៤សញ្ជាតិរូមា៉ានីបានបែើ
ពាកែយបែកាន់ជាតិសាសន៍ចំពោះ
ជំនួយការគែូបង្វឹកសញ្ជាតិ
កាមែរូនរបស់កែុម Basakse-
hirលោកPierreWebo។
ដោយកែុមBasaksehir

បដិសែធមិនដើរចែញជាដាច់-
ខតបែសិនបើអាជា្ញាកណ្ដាល
របូនោះមិនតែវូបានយកចែញពី
ទីនោះទែការបែកួតតែវូលើកទៅ
ធ្វើនៅ២៤ម៉ាងកែយជាមយួ
នឹងការមានកែុមអាជា្ញាកណ្ដាល
ថ្មី។សហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់
អឺរ៉ុប (UEFA)បានបើកការ-
សុើបអង្កែតជុំវិញហែតុការណ៍
មិននឹកសា្មានដល់នែះ។
មុនការការបែកួតឡើងវិញ

នែះចាប់ផ្ដើមកែុមPSGមាន
សិទ្ធិឆ្លងទៅវគ្គ១៦កែុមរួច-
ហើយតែចាំបាច់តែូវឈ្នះដើមែបី
ឈរទី១ក្នុងHពីលើកែុមRB
Leipzigដែលនៅចំណត់ថា្នាក់
នែះបណោ្ដាះអាសន្នកែយឈ្នះ
កែុមManchesterUnited
៣-២កាលពីយប់ថ្ងែអង្គារ។
ទីបំផុតកែុមអ្នកមាននៅ

បារាំងក៏អាចដណ្ដើមបាន៣
ពិន្ទុសែួលៗដោយការបំបាក់
កែុមតួកគីBasaksehir៥-១
ជាមួយនឹងការស៊ុតបញ្ចូលទី
របស់កីឡាករ២រូបគឺកីឡាករ
អន្តរជាតិបែសុីលNeymar
៣គែប់ និងកីឡាករសញ្ជាតិ
បារាំងKylianMbappe២
គែប់៕AFP/VN

ក្រុងប៉ារីសៈកីឡាករKarimBen-
zemaបានជួយបញ្ជូនកែុមអធិរាជស
RealMadrid (Real)ឱែយឡើងទៅ
វគ្គ១៦កែុមចុងកែយក្នុងកែបខ័ណ្ឌ
Champions Leagueកាលពីយប់
ថ្ងែពុធ រួមជាមួយកែុមគូបែជែងដែល
នៅកែុងជាមួយគ្នាគឺ AtleticoMa-
drid(Atletico)។
Realគឺជាកែមុដ៏គរួឱែយចាប់អារម្មណ៍

បំផុតដោយសារបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំ
របសអ់រឺ៉បុនែះរហតូដល់១៣លើកតែ
តែវូឈ្នះBorussiaMoenchengla-
dbach(Gladbach)នៅបែកួតចុង- 
កែយនាកែុងមា៉ា្រឌីដដើមែបីបានឆ្លង
ផតុពីវគ្គGroupStageនែះជាលើក-
ទី២៤ឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់គ្នា។
ទីបផំតុខែសែបែយទុ្ធBenzemaគឺជា

វរីបរុសដែលបានជយួសមែលសមា្ពាធ

សមែប់គែូបង្វឹកលោកZinedine
Zidaneជាមួយនឹងការតែតបញ្ចូលទី
២គែប់យា៉ាងសា្អាតក្នុងវគ្គទី១ពោល
គឺជាគែប់បាល់ជយួឱែយកែមុRealឈ្នះ
កែុមGladbach២-០ ពីការបែកួត
ដែលធ្វើដោយបិទទា្វារនៅកីឡដា្ឋាន
AlfredodiStefano។
«រាល់ការបែកួតនីមួយៗ សុទ្ធតែជា

ការបែកតួផ្ដាច់ពែត័ែដចូ្នែះខ្ញុំគតិថាបើ
យើងលែងបានល្អដូចយើងធ្វើបាន
ថ្ងែនែះគែប់ពែលនោះគ្មានកែុមណ
អាចធ្វើឱែយអ្វីពកួយើងបានឡើយ»។នែះ
ជាសម្ដីបែបកែើនរំឭករបស់កីឡាករ
Benzemaដែលបានបង្ហាញខ្លួន
ជាមួយកែុមអធិរាជសសមែប់ជ័យ-
ជម្នះ៤ដងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ពែ័តែនៅ
Champions Leagueសមែប់៧
រដូវកាលចុងកែយនែះ។
កឡីាករសញ្ជាតិបារាងំនៅវគ្គទី២ក៏

មានឱកាសដែរតែរាល់ការតែតនិង
ស៊តុតែវូរារាងំដោយអ្នកចាំទីរបស់កែមុ
ភ្ញៀវហើយចងុបញ្ចប់លទ្ធផលនោះគឺ

សមរមែយសមែប់កែមុទាងំ២ដោយសារ
បានឆ្លងទៅវគ្គបន្តដចូគ្នាបនា្ទាប់ការស្មើ
គ្នាដោយគ្មានគែប់បាល់រវងកែមុមា្ចោស់
ផ្ទះ InterMilanនិងShakhtar
DonetskនាំឱែយRealកា្លាយជាបែធន
ពូលBហើយGladbachដែលធ្លាប់
ជាជើងឯករងពាននែះនៅលែខ២។
បនា្ទាប់ពីបែកួតនៅកែុងមា៉ា្រឌីដចប់

ផ្លូវការកីឡាករទាំងអស់របស់កែុមទៅ
ពីអាល្លឺម៉ង់បាននាំគ្នាទៅរោមជុំជិត
មើលទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូននិងកុំពែយូទ័រ
ឡែបថប(Laptop)ដើមែបីតាមដាន
លទ្ធផលនែការបែកួត១គូទៀតនៅឯ
កែងុមឡីានដែលមនិថាកែមុណឈ្នះ
កន៏ងឹធ្វើឱែយពកួគែធ្លាក់ពីChampions
Leagueនែះដែរ។
«ពែលវែលាដចូគែហ្នងឹនងឹមាននៅ

ក្នុងការចងចាំយូរអង្វែង។វពិតជា
អសា្ចោរែយមែនទែនហើយការរីករាយនៅ
ពែលហ្នឹងគឺពិបាកនឹងអធិបែបយ
ណស់»។នែះជាសម្ដីរបស់ខែសែបមែើ
ChristophKramerកែយកែុម

Gladbachបានទៅជុំបន្ត។
កែុមយកែសអែសែប៉ាញ១ទៀតគឺ

Atleticoតែវូតែឈ្នះកែមុមា្ចោស់ផ្ទះRed
BullSalzburgសមែប់ការបែកួតនៅ
បែទែសអូទែីសដើមែបីមានសិទ្ធិធ្វើ-
ដណំើរទៅវគ្គ១៦កែមុក្នងុនាមជាកែមុ
លែខ២នៅពូលAពីកែមកែុម
BayernMunichហើយទីបផំតុក៏ធ្វើ
បានជាមួយនឹងគែប់បាល់ជ័យជម្នះ
២-០ដែលស៊ុតដោយMarioHer-
mosoនិងYannickCarrasco។
កែយកែុមទទួលបានលទ្ធផល

បែបនែះគែូបង្វឹកAtleticoលោក
DiegoSimeoneនយិាយថា៖«ខ្ញុំគតិ
ថាក្នុងរយៈពែល៩ឆ្នាំដែលយើងបាន
នៅទីនែះយើងបានឡើងដល់វគ្គ១៦
កែុម៨លើក។ខ្ញុំមានក្ដីសុខជានិច្ច
ពែលកែឡែកមើលការសមែចបាន
បែបនោះ។មនុសែសជាចែើននឹងនិយាយ
ថាវជារឿងធម្មតាសមែប់ពួកយើង
តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញ
នោះឡើយ»៕AFP/VN

Rossi(ស្ដា)ំរបស់អុីតាលីព្រយាយាមសុ៊តបញ្ចលូទីត្រត្រវូរារំាងដោយកីឡាកររបស់អាហ្រសង់ទីនអំឡុងការប្រកួតនៅឆ្នា១ំ៩៨២។AFP

Benzemaរបស់Realលោតត្រតបល់អំឡុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌអឺរុ៉បនាយប់ថ្ង្រពុធ។AFP

វីរបុរសអុីតាលី ក្នងុឆ្នា១ំ៩៨២  ស្លាប់ អាយុ ៦៤ ឆ្នាំ  Neymar និយាយថា គ្មាន  
កន្លែង សមែប់រីស អើង ទែ

ក្លបិ យកែស អែសែប៉ាញ ទំាង ២ ឆ្លង ទៅ វគ្គ  ១៦ កែមុ នៅ Champions League



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ គ្រាន់ត្រាក្លាយខ្លនួជាតារាចម្រាៀងស្រាី
ប្រាចាំផលិតកម្មថោនបានរយៈព្រាលប្រាមាណ
១ឆ្នាំសោះទីផ្រាសារសលិ្រាបៈរបស់តារាចម្រាៀងស្រាី
មាឌល្អិតរាងស្លីមកញ្ញាសុវត្ថិឌីធារីកហាក់
ហក់ឡើងខ្លាងំមិនសវូចាញ់តារារៀមច្រាបងរមួទ្រានំ
ឡើយដោយកញ្ញាក៏កំពុងត្រាត្រាៀមខ្លួនបញ្ច្រាញ
នូវសមត្ថភាពសិល្រាបៈគ្រាប់ទម្រាង់ដើម្រាបីបំព្រា
អារម្មណ៍ប្រាិយមិត្តជាអ្នកគាំទ្រា។
ទស្រាសនិកជនភាគច្រាើនប្រាហ្រាលជាមិនទាន់

ភ្ល្រាចនោះទ្រាមើលទៅតារាចម្រាៀងស្រាីតូច-
ច្រាឡងឹរាងស្រាឡនូកញ្ញាសវុត្ថឌិីធារកីអតតី-
ប្រាក្ខនារីធា្លាប់ប្រាឡងក្នុងកម្មវិធីចម្រាៀងលំដាប់
ពភិពលោកCambodianIdolរដវូកលទ១ី
កលពីឆ្នាំ២០១៥និងបច្ចុប្រាបន្នជា
តារាចម្រាៀងជ្រាកនៅផលតិកម្មថោន
ធ្វើឱ្រាយមហាជនចាប់អារម្មណ៍ម្តង
ទៀតជាមយួរបូសម្រាស់នងិត្រាវូគ្រា
ជ្រាើសជាតំណាងអ្នកសិល្រាបៈន្រា
ផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងព្រាល
មានពិធីចុះកិច្ចព្រាមព្រាៀង
រវាងផលិតកម្មថោននិង
ផលិតកម្ម Grammyដ៏
ល្រាបីរបស់ថ្រាកលពីថ្ង្រាទី
៣ខ្រាធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
កន្លងមក។
តារាចម្រាៀងស្រាី

ដ្រាលមានសម្រាស់
ស្រាស់ស្អាតជាង
មុនកញ្ញាសុវត្ថិឌី
ធារីកក៏បង្ហាញ
ចំណាប់អារម្មណ៍
សប្រាបាយចិត្ត
ខ្លាំងនាព្រាល
ផលិតកម្មថោន
បានជ្រាើសរសីជាតារា-
ចម្រាៀងត្រាូវត្រាៀមបញ្ច្រាញ
ទ្រាពកោសល្រាយសិល្រាបៈគ្រាប់
ទម្រាង់ក្នុងដំណើរករពង្រាីក
ទីផ្រាសារសិល្រាបៈកន់ត្រាធំជាង
មុន ដោយមានទាំងនៅ
ប្រាទ្រាសកម្ពុជានិងថ្រាតាម-
រយៈគម្រាងសហកររបស់
ផលតិកម្មថោននងិផលតិកម្ម
Grammy។កញ្ញាសុវត្ថិឌី
ធារីកឱ្រាយដឹងថា៖ «ន្រាះជា
ឱកសដ៏ល្អមួយ សម្រាប់
នាងខ្ញុំក្នងុនាមជាអ្នកសលិ្រាបៈ

ខ្ម្រារមយួរបូអាចរមួចណំ្រាកឬច្រាករលំ្រាក
ពីសិល្រាបៈវប្រាបធម៌របស់ខ្ម្រារជាមួយនឹង
ក្រាុមសិល្រាបករថ្រា។ហើយតាមរយៈ
កិច្ចព្រាមព្រាៀងរវាងផលិតកម្មថោន

នងិផលតិកម្មGMMនៅថ្រាន្រាះ
នាងខ្ញុំយល់ថាវាជាឱកសដ៏
កម្រានិងមានមោទនភាព
ខ្លាងំសម្រាប់វថិីសលិ្រាបៈមនិ
ថាអ្នកសិល្រាបៈខ្ម្រារទ្រាគឺអ្នក-
សិល្រាបៈថ្រា ផងដ្រារនៅក្នុង
កចិ្ចសហករគា្នាផ្រាសព្វផ្រាសាយ
ពីសិល្រាបៈខ្លួនទៅវិញទៅ-
មក»។
បើតាមមើលទៅកិច្ចព្រាម-

ព្រាៀងធ្វើទំនើបកម្មទីផ្រាសារ
សិល្រាបៈរវាងផលិតកម្ម
ថោននងិផលតិកម្មGMM
កលពីថ្ង្រាទី៣ខ្រាធ្នូឆ្នាំ
២០២០កន្លងមកនោះ
មិនម្រានមានគោលដៅត្រា
វសិយ័សលិ្រាបៈចម្រាៀងទ្រាគឺ

វសិយ័ផលតិខ្រាស្រាភាពយន្តប្រាបចម្រាុះ
ន្រាអ្នកសិល្រាបៈទាំង២ទៀតផង។
កញ្ញាសុវត្ថិឌីធារីកបង្ហើបថា៖

«បើតាមនាងខ្ញុំដឹងនោះកិច្ចព្រាម-
ព្រាៀងន្រាះមានទាំងករសហករ
ផលិតបទចម្រាៀងនិងថតកុនត្រា
ដោយសរព្រាលន្រាះចំព្រាលមាន
វិបត្តិកូវីដនោះទើបមិនទាន់ឃើញ
មានសកម្មភាពថតកនុ។សម្រាប់
នាងខ្ញុំ ក៏ត្រាៀមខ្លួនគ្រាប់យ៉ាង
តាំងពីដ្រាលនាងខ្ញុំសម្រាច
ចលូទ្រានំថោនមកម្ល្រា៉ះគឺទាងំ
ករបញ្ច្រាញទ្រាពកោសល្រាយ
ចម្រាៀងនិងសម្ត្រាងខ្រាស្រាភាព-
យន្តត្រាម្តង»៕

LIFESTYLE

កញ្ញា សុវត្ថឌី ធារីកា កំពុងមានទី ផេសារសិលេបៈឡើង 
នៅ  ទេនំ ផលិត កម្ម ថោន ។ រូបថតហ្វ្រាសប៊ុក

តារា ចមេៀងសេ ីរាង ស្លមី សំឡេងធ្ងន់ ពីរោះ 
កញ្ញា សុវត្ថឌី ធារីកា   ។ រូបថតហ្រាងជីវ័ន

សកម្ម ភាព ហ្វកឹ ហាត់រត់ក្នងុទឹក សមុទេ របស់ កេមុជមេើសជាតិលេបុក្កតោ នៅខេត្តកំពង់សោម។ រូបថតសហករី

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈស្រាបព្រាលដ្រាលករ-
ប្រាមូលផ្តុំហ្វកឹហាត់រួមត្រាវូបាន
ផ្អាកដោយសរវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
នោះសហព័ន្ធកីឡាល្រាបុក្កតោ
កម្ពជុាបានបង្វ្រារករហ្វកឹហាត់
ទៅធ្វើនៅសមុទ្រាវិញគឺករបោះ-
ជំរំហ្វកឹហាត់នៅខ្រាត្តកំពង់សោម
ដើម្រាបីពង្រាងឹសមត្ថភាពរបស់ក្រាមុ
ជម្រាើសជាតិឱ្រាយបានល្អនិងរក្រាសាឱ្រាយ
បាននូវកម្រាិតបច្ច្រាកទ្រាសលើ
វិញ្ញាសជាក្រាមុដើម្រាបីឈានទៅ
សម្រាចគោលដៅដណ្តើមម្រាដាយ
ឱ្រាយបានច្រាើននៅក្នងុករប្រាកួត
សីុហ្គ្រាមលើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣
ដ្រាលកម្ពជុាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ។
ក្រាមុធំជម្រាើសជាតិ៨នាក់និង

ក្រាមុថា្នាល១២នាក់ព្រាមទំាង
គ្រាូជម្រាើសជាតិ៤នាក់បានច្រាញ
ទៅដល់ក្រាងុព្រាះសីហនុកលពី
ព្រាកឹថ្ង្រាទី៩ខ្រាធ្នូហើយករច្រាញ
ទៅហ្វកឹហាត់នៅលើទឹកដីដ្រាល
ហុ៊មព័ទ្ធដោយសមុទ្រារយៈព្រាល
២សបា្តាហ៍ន្រាះគឺដើម្រាបីពង្រាឹង
សមត្ថភាពលើវិញ្ញាសនីមួយៗ
ពិស្រាសវិញ្ញាសសម្ត្រាងឬប្រាយុទ្ធ
ជាក្រាមុព្រាះវិញ្ញាសន្រាះមិន
អាចហាត់ដាច់ដោយឡ្រាកពីគា្នា
បានទ្រា។
យ៉ាងណាក៏ដោយករបោះជំរំ

ហ្វកឹហាត់ន្រាះត្រាវូបានលោកអូ៊
តារាជាអគ្គល្រាខធិករសហព័ន្ធ
អះអាងថាធ្វើតាមករណ្រានំា
របស់ក្រាសួងសុខភិបាលនិង
ក្រាសួងអប់រំដើម្រាបីរក្រាសាអនាម័យ

ឱ្រាយបានខ្ជាប់ខ្ជនួគឺមិនអនុញ្ញាត
ឱ្រាយគ្រាូបង្វកឹនិងអត្តពលិកច្រាញ
ទៅជួបអ្នកដទ្រាជាដាច់ខត
ខណៈទីតំាងបោះជំរំនៅឆ្ងាយពី
មហាជនក្នងុបរិយកសខ្រាយល់
បរិសុទ្ធល្អនៅមាត់សមុទ្រាហើយ
ករប្រាមូលផ្តុំហាត់ន្រាះត្រាវូបាន
ធ្វើឡើងយ៉ាងប្រាងុប្រាយ័ត្ននិងរក្រាសា
អនាម័យតាមករណ្រានំា។
លោកអូ៊តារាដ្រាលជាអ្នកដឹក-

នំាគ្រាប់គ្រាងប្រាសកកម្មបោះជំរំ
ន្រាះបានប្រាប់ថា៖«ប្រាភ្រាទកីឡា
គុនល្រាបុក្កតោកម្ពជុាមិនអាចធ្វ្រាស-
ប្រាហ្រាសបានទ្រាព្រាះយើងបាន
ដាក់គោលដៅថានឹងមានម្រាដាយ
នំាមុខគ្រានៅសីុហ្គ្រាមឆ្នាំ២០២៣
ហើយល្រាបុក្កតោជាអត្តសញ្ញាណ
ព្រាលឹងជាតិទំាងមូលជាមា្ចាស់-
ដើមន្រាក្រាបាច់គុននិងជាកីឡា
ប្រាព្រាណីខ្ម្រារដ៏ល្រាបីល្រាបាញ»។
អគ្គល្រាខធិកររូបន្រាះបន្ថ្រាម

ថា៖«យើងមកហ្វឹកហាត់ន្រាះ
មានគា្នាសរុប២៤នាក់គឺក្រាុម
ថា្នាល១២នាក់ក្រាមុធំ៨នាក់និង
គ្រាូជម្រាើសជាតិ៤នាក់ហើយ
ករហាត់ប្រាបន្រាះធ្វើឱ្រាយអត្តពលិក
ទទួលបានភាពជឿជាក់និង
បរិយកសល្អឃ្លាតឆ្ងាយពី
មហាជនពិស្រាសធ្វើឱ្រាយពួកគ្រា
ប្ល្រាកអារម្មណ៍ដោយយើងឱ្រាយ
អត្តពលិកបញ្ច្រាញកមា្លាងំទំាងលើ
គោកនិងក្នងុទឹកគឺបង្កើតឋាម-
ពលល្អជាងមុន»។
ចំណ្រាកលោកវា៉ាត់ចំរីនអនុ-

ប្រាធានសហព័ន្ធកីឡាល្រាបុក្កតោ
កម្ពជុាមានប្រាប់ថាថា្នាក់ដឹកនំា

សហព័ន្ធកីឡាល្រាបុក្កតោកម្ពុជា
ត្រាងត្រាយកចិត្តទុកដាក់ស្វ្រាករក
ករគំាទ្រាពីសប្រាបុរសជនដើម្រាបី
លើកទឹកចិត្តនិងស្វ្រាងរកករគំា-
ទ្រាទំាងថវិកវិធីហ្វកឹហាត់ល្ៗអ 
រក្រាសាបាននូវកម្រាតិបច្ច្រាកទ្រាសនិង
រក្រាសាឱ្រាយបាននូវវិធានរបស់ក្រាសួង
សុខភិបាលនិងក្រាសួងអប់រំ
ដើម្រាបីករករពារជំងឺកូវីដ១៩ឱ្រាយ
បានខ្ជាប់ខ្ជនួល្អ។
លោកវា៉ាត់ ចំរីនដ្រាលជា

អគ្គល្រាខធិករCAMSOCនិង
NOCCផងនោះបានបន្ថ្រាមថា៖
«ល្រាបុក្កតោដ្រាលមានសម្ទះុបាន
ល្អគឺមានករចូលរួមពីលោក
បណ្ឌតិសុភាចារ្រាយច័ន្ទសរុនជា
ប្រាធានដ្រាលជាចាស់ទំុបង្រាបួ-
បង្រាមួចិត្តគំនិតឱ្រាយគ្រាសួរល្រាបុក្កតោ
ច្រាះស្រាឡាញ់សមគ្គីគា្នាបានល្អ
ពិស្រាសជួយជាថវិកផងដ្រារ»។
ចំណ្រាកស្ថាបនិកសំខន់ដ្រាល

បានធ្វើឱ្រាយល្រាបុក្កតោមានជីវិតឡើង
វិញគឺព្រាទឹា្ធាចារ្រាយក្រាមាមាសសន
គឹមស៊ានថ្ល្រាងថា៖«ករហ្វកឹហាត់
បោះជំរំគឺល្អហើយព្រាះកម្មវិធី
ន្រាះគ្រាហៅថាហាត់ក្រាបួនមិន
ម្រានហាត់ក្រាបាច់ទ្រាដើម្រាបីពង្រាងឹ
កមា្លាងំនិងថាមពលឱ្រាយសូ៊បានល្អ
ចំណ្រាកកម្មវិធីហាត់មានច្រាើនគឺ
មានរត់ឆ្លងទឹកត្រាមឹជង្គង់និងទឹក
ក្រាមចង្ក្រាះដើម្រាបីឈ្នះហត់។
ទោះយ៉ាងណាខ្ញុំឥឡូវចាស់
មានអាយុជាង៧០ឆ្នាំហើយអី៊ចឹង
រឿងរា៉ាវល្រាបុក្កតោន្រាះទុកឱ្រាយក្ម្រាងៗ
គ្រាដឹកនំាធ្វើទៅល្អហើយព្រាល
ខ្លះគ្រាក៏មិនសូវឱ្រាយដឹងដ្រារ»៕

ក្រមុល្របុក្កតោទៅបោះជំរំហាត់នៅ
សមុទ្រដើម្របីរក្រសាបច្ច្រកទ្រសឱ្រយល្អ

សុវត្ថឌីិធារីកាមានទីផ្រសារសិល្របៈ
ល្រចធ្លោព្រលចូលទៅទ្រនំថោន
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