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ទស្សនាតំបន់បៃតងកានស៊ុ
នៃបៃទៃសចិនតាមរយៈ-
ពិព័រណ៍រូបថតនិងគំនូរ
ថាំងខា...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសចិនជំ-
រញុអាមៃរកិដោះសៃយ
បញ្ហារវាងបៃទៃសទាំង២
ដោយការពិភាក្សា...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ
កីឡាករជើងខា្លាំងវ័យក្មៃង
បឺតសង្ឃឹមនិងមុឺនមៃឃា
ជួបភាពរំភើបតៃចាន់
រតនាចាញ់...ទំព័រ១៥

កីឡា

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានអំពាវនាវ
ដល់ថ្នាក់ដឹកនំាស្ថាប័នសរព័ត៌-
មាននិងអ្នកសរព័ត៌មានទំាង-
អស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិជ្ជាជីវៈ
សរព័ត៌មានគោរពច្របាប់និង

គោរពគោលការណ៍«កុំបំពាន
សិទ្ធិអ្នកដទ្រកុំបំភ្ល្រការពិត»។
ជមួយគ្នាន្រះលោកនាយក-

រដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានកោតសរសើរ
ចំពោះអ្នកសរព័ត៌មាននិង

ស្ថាប័នសរព័ត៌មានដ្រលបាន
ខិតខំបំព្រញភារកិច្ចបានយ៉ាង-
ខ្ជាប់ខ្ជនួទោះបីជសភាពការណ៍
នៅលើសកលលោកក៏ដូចជ
ក្នុងប្រទ្រសកំពុងប្រឈមនឹង

ការរីករាលដាលន្រការឆ្លងកូវីដ-
១៩ទៅក្នងុសហគមន៍ក៏ដោយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីលើក-

ឡើងប្របន្រះក្នុងសរលិខិត
ផ្ញើជូនវ្រទិកានិពន្ធនាយកសរ-

ព័ត៌មានកម្ពុជស្តីពី «តួនាទី
សរព័ត៌មានក្នងុបរិបទជំងឺរាត-
ត្របាតសកលនិងព័ត៌មានក្ល្រង-
កា្លាយ» កាលពីថ្ង្រទី១៩ខ្រធ្នូ
កន្លងមកដ្រលវ្រទិកាន្រះធ្វើ-
ឡើងជរៀងរាល់ឆ្នាំក្នងុគោល-
បំណងបង្កើនសមត្ថភាពយល់-
ដឹងរបស់...តទៅទំព័រ  ៤

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួបរសិ្ថានបាន
ឱ្រយដឹងថគ្រប់អាជីវកម្មដ្រល
ប្រើប្រស់ទឹកក្នុងបរិមាណ
ច្រើនពីប្រភពទឹកពីភ្នំគូល្រន
អាចនឹងត្រូវប្រកាសឱ្រយបង់-
វិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តតាម
រយៈការអនុវត្តសកល្របងការ-
បង់ថ្ល្រស្រវាកម្មប្រព័ន្ធអ្រកូឡ-
សុី (PES)នៅកម្ពជុខណៈ
ក្រសួងន្រះក៏នឹងសកល្របង
យកថ្ល្រស្រវាកម្មប្រព័ន្ធអ្រកូ-
ឡូសុីតាមរយៈការបង់ពន្ធលើ
ការប្រើប្រស់ទឹក...តទៅទំព័រ ៤

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ បនា្តាប់ពីមានការផ្ទុះ
នវូការឆ្លងជងំឺកវូដី១៩នៅខ្រត្ត
សមុតសខនន្រប្រទ្រសថ្ររដ្ឋ-
មន្រ្តីក្រសងួសខុភបិាលកម្ពជុ

លោកម៉មបុ៊នហ្រងបានណ្រនំា
ជបនា្ទាន់ឱ្រយថ្នាកដ់កឹនានំៅតាម
ខ្រត្តជប់ព្រំដ្រនត្រូវត្របង្កើន
ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ក្នុងការ-
ត្រតួពនិតិ្រយរាល់អ្នកដណំើរនងិ
ត្រវូធ្វើចតា្តាឡសីក័ចនំនួ១៤ថ្ង្រ

រាល់អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពជុ។
ជមួយគ្នាន្រះលោកនាយក-

រដ្ឋមន្រ្តីហុ៊នស្រនបានផ្តល់ប្រក់
ឧបត្ថម្ភទៅដល់ខ្រត្តចំនួន៧
ដ្រលនៅជប់ព្រដំ្រនកម្ពជុ-ថ្រ
សម្រប់ប្រជពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុង

ព្រលធ្វើចតា្តាឡីស័ក។
លោកម៉មបុ៊នហ្រងបានឱ្រយ-

ដឹងតាមរយៈស្រចក្តីណ្រនំាបនា្ទាន់
នៅថ្ង្រម្រសិលមិញថ ក្រសួង
សខុភបិាលថ្របានដាស់តឿន
ឱ្រយប្រងុប្រយ័ត្នសម្រប់មន្ទរីព្រទ្រយ

នៅទីក្រងុបាងកកស្តីពីការផ្ទះុ-
ឡើងនូវការឆ្លងរាលដាលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅខ្រត្តសមុត-
សខនរហូតដល់ជង៥០០
នាក់ដ្រលបានឆ្លងដ្រលភាគ-
ច្រើនជ...តទៅទំព័រ  ២

លោកហុ៊នសែនអំពាវនាវដល់ស្ថាប័ននិងអ្នកសរ-

កែសួងសុខាភិបាលណែនំាបនា្ទាន់ឱែយបង្កើនការតែតួពិនិតែយអ្នកដំណើរខណៈផ្ទះុកូវីដជាថ្មីនៅថែ

ព័ត៌មានតែវូបែកាន់ខា្ជាប់នូវវិជា្ជាជីវៈគោរពចែបាប់និងកំុបំភ្លែការពិត

ការធ្វើអាជីវកម្ម
ទឹកពីភ្នគូំលែននឹង
តែវូឱែយបង់សែវា
ដើមែបីនិរន្ដរភាព

លោកនៃតៃ ភក្តៃ (ស្ដា)ំ និងមន្តៃបីរិស្ថានពនៃយល់ផៃន ទី ឧទៃយាន ជាតិពៃះ ជ័យ វរ្មន័ នរោត្តម ភ្នគូំលៃន ដល់អ្នក កាសៃត ។ រូបថតហ៊ានរង្រសី

អែមរុរ៉ាយស៍ចាប់ផ្តើម
សកលែបងបែើថាម-
ពលសូឡានៅក្នងុ
ខែសែចង្វាក់ផលិតកម្ម

FDAអនុញ្ញាតឲែយបែើ
វា៉ាក់សំងModerna
ក្នងុគែអាសន្នហើយ
នឹងចែកចាយ៥,៩
លានដូសនៅថ្ងែចន្ទ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ អ្រមរុរា៉ាយស៍ដ្រល
ជក្រុមហ៊ុននាំច្រញអង្ករ និង
ផលតិស្រវូសររីាង្គឈានមខុគ្រ
មួយនៅកម្ពុជបាននិងកំពុង
សកល្របងប្រើប្រស់ថមពល
សូឡាក្នុងរោងមា៉ាសុីនកិនស្រូវ
របស់ខ្លនួដើម្របីបង្កើននរិន្តរភាព
ថមពលក្នុងខ្រស្រចង្វាក់ផលិត-
កម្មនារដូវប្រំងដ្រលត្រងប្រ-
ឈមនឹងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជ
ញឹកញាប់។
លោកកាន់គន្ធីអគ្គនាយក-

រងក្រមុហ៊នុអ្រមរុរា៉ាយស៍បាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រ
អាទិត្រយថថមពលសូឡាន្រះ
ត្រូវដំឡើងនៅ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សុខ  វៃងឈាង

កាលពីថ្ង្រសុក្រ ទី១៨ រដ្ឋ-
បាលម្ហូបអាហរនិងឱសថ
(FDA)អនញុ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់
ក្នងុគ្រអាសន្ននវូវា៉ាក់សងំជងំឺ
Covid-19 ផលិតដោយក្រុម-
ហ៊ុនModernaក្រយពី
គណៈកម្មការប្រឹក្រសាយោបល់
របស់ខ្លួនបានបោះឆ្នាតគំទ្រ
ជឯកច្ឆន្ទ។ ... តទៅទំព័រ ១០



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈអង្គការទេសន្តរបេវេសន៍
អន្តរជាតិបេចំាកម្ពជុា(IOM)និង
មូលនិធិសហបេជាជាតិសមេប់
បេជាជន(UNFPA)បានចេញ-
ផេសាយរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយ
បង្ហាញពីការលំបាកនងិភាពងយ
រងគេះរបស់ពលករចំណាក-
សេុកដេលតេឡប់ពីបរទេសមក
កម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះ-
ឡើងជាសកលនេជំងឺកូវីដ១៩។
របាយការណ៍រកឃើញថាគេសួារ

ពលករចំណាកសេកុជិត ៣០
ភាគរយគ្មានបេក់ចណំលូទាល់-
តេសោះហើយពលករជិត៦០
ភាគរយមិនមានបេភពចំណូល
នៅក្នងុបេទេសកម្ពុជា។ របាយ-
ការណ៍ដេលមានចំណងជើងថា
«ការវាយតម្លេបន្ទាន់លើផលប៉ះ-
ពាល់សង្គមនិងសុខភាពពីកូវីដ១៩
លើពលករចំណាកសេុកតេឡប់
មកកម្ពុជាវិញ»តេវូបានបេកាស
ផេសព្វផេសាយកាលពីថ្ងេទី១៨ធ្នូ ចំ
នឹងថ្ងេខួបទី៣០នេទិវាជនទេស-
ន្តរបេវេសន៍អន្តរជាតិ។
ការស្ទង់មតិនេះរកឃើញថា

ចាប់តំាងពីថេបានអនុវត្តវិធានទប់-
សា្កាត់កូវីដតាមរយៈការបន្ថយ
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបិទ
ពេដំេនមកពលករកម្ពជុាជាង១២
មឺុននក់បានតេឡប់មកកម្ពជុាវិញ
គិតចាប់ពីខេមីនឆ្នាំ២០២០។
សា្ថានភាពបេបនេះបង្កើតបានជា
បញ្ហាបន្ទាន់ផ្នេកមនុសេសធម៌ និង
បង្កក្ដីបារម្ភយ៉ាងខ្លាងំពីភាពងយ-
រងគេះផ្នេកសេដ្ឋកចិ្ចសង្គមនៅ
ពេលពួកគេតេូវមកសេុកវិញ។
ការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងដោយ

ការសមា្ភាសជាមួយពលករចំនួន
១១០៨នក់នៅខេត្តចំនួន៤រួម-

មានបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបង
ពេវេងនិងសៀមរាបនិងការ-
សមា្ភាសជាមួយមនុសេសសំខន់ៗ
ចនំនួ៥៦នក។់លទ្ធផលនេការ-
ស្ទង់មតិក៏បានរកឃើញថាមនុសេស
ជាងពាក់កណា្ដាលកំពុងជាប់-
បណំលុហើយពលករដេលមាន
បណ្ណកេកីេមានតេជាង២៥ភាគ-
រយប៉ុណ្ណោះ។ពួកគេជាងពាក់-
កណា្ដាលមានបញ្ហាក្នងុការទទលួ
បានការថេទាំសុខភាពដោយ-
សារតេខ្វះបេក់ឬរសន់ៅឆ្ងាយពី
កន្លេងផ្ដល់សេវាសុខភាព។
លោកសេី KristinParco

បេធាន IOMបេចាំកម្ពុជាបាន
ថ្លេងថាការរាតតេបាតសកលនេ
ជំងឺកូវីដ១៩បានបង្កឱេយមាន
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដេល
មិនធា្លាប់មានទៅលើការធ្វើចំណាក-
សេកុនងិការផ្លាស់ប្ដរូទតីាងំរបស់
មនុសេស។ជនចំណាកសេុកជា-
ចេើនបេឈមមុខនឹងការបាត់បង់
ការងរនិងបេក់ចំណូលភាព-
ងយរងគេះលើសុខភាពនិង
មានហានភិយ័ក្នងុការទទលួបាន
ការគំពារការទកុចោលនងិការ-
រីសអើង។លោកសេីថ្លេងថា៖
«ពួកគេតេូវការការគំពារជា
សមូហភាពរបស់យើងហើយ
បេសិនបើយើងរួមដេគ្នាយើង
អាចធ្វើឱេយការធ្វើទេសន្តរបេវេសន៍
មានន័យសមេប់យើងទាំងអស់
គ្នា។សកម្មភាពននដេលយើង
ធ្វើនៅថ្ងេនេះដើមេបីជយួដល់ជន-
ចំណាកសេុក នឹងធានបានថា
យើងមានមលូដ្ឋានសមេប់ឆ្លើយ
តបទៅនឹងបញ្ហាបេឈមដេល
កើតមាននៅថ្ងេស្អេក»។
លោកសេីបន្តថា៖«យើងទំាង-

អស់គ្នាតេវូតេគទំេដល់កចិ្ចខតិខំ
បេឹងបេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

កម្ពជុាវិស័យឯកជនអង្គការមិន-
មេនរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិកេសានិង
សង្គមសុវីលិដើមេបីធ្វើឱេយសេដ្ឋកចិ្ច
ដេលរងការប៉ះពាល់ពីកូវីដរស់-
ឡើងវិញហើយស្វេងរកវិធីដេល
មានភាពច្នេបេឌិតដើមេបីកាត់បន្ថយ
ការរឹតតេបិតការធ្វើដំណើរនិង
សមេបសមេលួដល់ចលនទំនិញ
សេវាកម្មនិងបេជាជន»។
របាយការណ៍ដដេលបានផ្តល់

នូវអនុសាសន៍សំខន់ៗ មយួចនំនួ
ដូចជាការផ្ដល់បណ្ណកេីកេសមេប់
ពលករដេលស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌ
ដេលគរួទទលួបានបណ្ណនេះនងិ
ការផ្ដល់ការបណ្ដះុបណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈ
ដល់ពលករចំណាកសេុកដើមេបី
ឱេយពួកគេអាចវិលតេឡប់ទៅ
រស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញ។
លោកសេីជូបុ៊នអេងរដ្ឋលេខ-

ធិការកេសួងមហាផ្ទេ និងជាអនុ-
បេធានអចិនេ្តយ៍គណៈកមា្មា-
ធិការជាតិបេយុទ្ធបេឆំងអំពើ
ជួញដូរមនុសេស បានថ្លេងនៅក្នុង
របាយការណ៍ដដេលនេះថា
ពលរដ្ឋកម្ពជុាដេលស្វេងរកឱកាស
ធ្វើឱេយជីវភាពបេសើរឡើងនៅក្នុង
បេទេសជិតខង គឺជាកេុមដេល
ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ភាពកេីកេតេ
បន្តចិបន្តចួប៉ណុ្ណោះ។ការតេឡប់
មកកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការងរ
ធ្វើបេបនេះមានន័យថាពួកគេ
ងយនងឹធា្លាក់ក្នងុភាពកេីកេវញិ។
លោកសេីមានបេសាសន៍ថា៖
«យើងសងេឃឹមថាការរកឃើញ
នងិអនសុាសន៍ដេលចេញពីការ-
វាយតម្លេនេះនឹងជួយជាដំណឹង
ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធឱេយឆ្លើយតបទៅ
នឹងបញ្ហាបេឈមក្នុងការសា្ដារ
ឡើងវិញឱេយកាន់តេបេសើរជាង-
មុនតាមរយៈការបង្កើតផេនការ
ជាក់លាក់រយៈពេលខ្លីមធេយមនងិ
រយៈពេលវេងដើមេបីគំពារដល់
ជនចំណាកសេុកកេុមគេួសារ
និងកូនៗរបស់ពួកគេ»។
លោកDanielAlemuតំណាង

UNFPAបេចំាកម្ពជុាថ្លេងថាកូវីដ
បានបង្កការខូចខតដល់សេដ្ឋ-
កចិ្ចសង្គមនងិជវីភាពមនសុេសរាប់
លាននក់រួមទំាងពលករចំណាក-
សេកុកម្ពុជាផង។អ្វីដេលបានរក-
ឃើញនៅក្នងុរបាយការណ៍ស្ទង់-
មតិនេះមានសារៈសំខន់សមេប់
ឱេយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ
ក្នងុការផ្ដាតការយកចតិ្តទកុដក់
លើតមេូវការផ្នេកសុខភាពនិង
តមេវូការផេសេងទៀតរបស់ពលករ
ដេលងយរងគេះបផំតុរមួមាន
ស្តេីមានផ្ទេពោះក្មេងនងិយវុជន
ដើមេបីធានបានថាពួកគេនិងគេួ-
សារពួកគេទទួលបានការគំពារ។
«របាយការណ៍នេះជាសញ្ញាបន្ទាន់
មួយសមេប់ការចាត់វិធានការ
ហើយវាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍
ដេលយើងគួរតេធ្វើតាម»៕

តពីទំព័រ ១...បេជាជនភូមា
ដេលបានបផំ្លាសទ់ីមកធ្វើការនៅ
ក្នុងខេត្តនោះ។ រហូតមកដល់
ពេលនេះមានការបេកាសឱេយបទិ
ខេត្តនេះពីម៉ាង២២:០០នទី
យប់ដល់ម៉ាង០៥:០០នទីភ្លឺ
រហូតដល់ថ្ងេទី៣ខេមករាឆ្នាំ
២០២១។
លោកបុ៊នហេងបានបន្តថា៖

«កេសួងចេញសេចក្តីណេនំជា-
បន្ទាន់នេះដោយសារតេខេត្ត
សាមុតសាខននេះមានចមា្ងាយ
មកបេទេសកម្ពុជាបេហេលជា
៣០០គីឡូម៉េតេ និងមានខេត្ត
ដេលមានចេកចេញចលូជាមយួ
បេទេសថេ ដូចជាខេត្តកោះកុង
ពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយ-
មានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ជាដើមនិងដើមេបីការពារការ-
ចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ចូលមកក្នុង
បេទេសកម្ពុជាជាយថាហេតុ
ដោយសារការចល័តរបស់បុគ្គល
ឬរបស់អ្នកដំណើរដេលមានផ្ទុក
វីរុសកូវីដ១៩»។
លោករដ្ឋមនេ្តីបានធ្វើការណេ-

នំ និងអំពាវនវទៅដល់ខេត្ត
ជាប់ពេដំេនកម្ពជុា-ថេតេវូបង្កើន
ការបេងុបេយ័ត្នខ្ពស់ក្នងុការតេតួ-
ពិនិតេយរាល់អ្នកដំណើរដេលចូល
មកកម្ពជុាដោយតេវូឆេកសុខភាព
ឱេយបានហ្មត់ចត់ជាទីបំផុតជា-
ពិសេសតេូវវាស់កម្ដាបំពេញ
ទមេង់បេកាសសុខភាពអ្នក-
ដំណើរឱេយបានតេមឹតេវូជាទីបំផុត។
លោកម៉មប៊ុនហេងថារាល់

អ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាតេូវ
ដក់ឱេយធ្វើចតា្តាឡីស័កចំនួន១៤
ថ្ងេជាចាំបាច់និងតេូវយកវត្ថុ-
សណំាកអ្នកដណំើរបញ្ជនូមកធ្វើ
តេស្តនៅវិទេយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
វិទេយាសា្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ
នងិមន្ទរីពេទេយខេត្តសៀមរាបនៅ
ថ្ងេដេលបគុ្គលមកដល់ចេកចលូ
បេទេសកម្ពុជា។លោកថា៖

«អាជា្ញាធរថា្នាក់កេមជាតិតេូវ
ចូលរួមនៅក្នងុការតេតួពិនិតេយការ-
ធ្វើចតា្តាឡីស័កអ្នកដំណើរចូល
មកកម្ពុជានេះឱេយបានតេឹមតេូវ
ចៀសវាងការរបូតចេញពីទីកន្លេង
ធ្វើចតា្តាឡសីក័ដោយយថាហេតុ
ណាមួយដេលយើងមិនបានដឹង។
ឯអ្នកនៅតាមសហគមន៍តេវូផ្តល់
ពត័ម៌ានដលអ់ាជា្ញាធរភមូ-ិឃុំបើ
មានជនចំណូលថ្មីចូលសហគមន៍
របស់ខ្លួន»។
ជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុន

សេនបានផ្តល់បេកឧ់បត្ថម្ភដល់
ខេត្តចំនួន៧ដោយក្នុង១ខេត្ៗត 
មានចំនួន៥០លានរៀល។ខេត្ត
ទំាងនោះមានខេត្តបាត់ដំបង
បន្ទាយមានជ័យប៉េលិនពេះវិហារ
ឧត្តរមានជ័យពោធិ៍សាត់ និង
ខេត្តកោះកុង។
បើតាមលោកសេីយក់សមេបតិ្ត

អ្នកនពំាកេយកេសួងសុខភបិាល
ថ្លេងបេប់សារព័ត៌មានេ្រហ្វស-
ញូវនៅថ្ងេមេសិលមិញថាលោក-
នយករដ្ឋមនេ្តីបានដក់បទបញ្ជា
ទៅអាជា្ញាធរខេត្តទាំង៧នោះឱេយ
ពងេងឹការធ្វើចតា្តាឡីស័កសមេប់
ពលករខ្មេរដេលតេឡប់មកពី
បេទេសថេរយៈពេល១៤ថ្ងេពេញ
ដើមេបីទប់សា្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ។
កេសួងសុខភិបាលបានឱេយ

ដឹងពីមេសិលមិញថាអ្នកជំងឺកូវីដ
ដេលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង
ពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា
គិតមកដល់ថ្ងេទី១៩ខេធ្នូឆ្នាំ
២០២០មានចំនួន៤១នក់ដេល
ក្នុងនោះអ្នកដេលពេយាបាលជា-
សះសេបើយចំនួន៣០នក់។
នៅថ្ងេទី១៩ខេធ្នូលោកម៉ម

ប៊ុនហេងក៏បានចេញសេចក្តី-
បេកាសព័ត៌មានស្តីពីការកេ-
សមេួលការអនុវត្តវិធានការ
សុខភិបាលនិងការធ្វើចតា្តា-
ឡសីក័ចនំនួ១៤ថ្ងេពេញលេញ
ចំពោះអ្នកការទូត និងមនេ្តីអង្គការ

អន្តរជាតិដេលកាន់ទិដ្ឋាការការ-
ទតូដោយអ្នកទាងំនោះតេវូមាន
វិញ្ញាបនបតេបញ្ជាក់សុខភាព
ចេញដោយអាជា្ញាធរសុខភិបាល
ទទួលសា្គាល់ដោយបេទេសសាមី
បញ្ជាក់ថាគ្មានកវូដីមានសពុល-
ភាពរយៈពេល៧២ម៉ាងមនុពេល
ចេញដណំើរ។នៅពេលមកដល់
កម្ពជុាអ្នកទាងំនោះតេវូឆ្លងកាត់
ការយកសំណាកទៅធ្វើតេស្ត
ដោយកេមុគេពូេទេយវិជា្ជាជីវៈកម្ពជុា។
លោកថាសា្ថានតំណាងបរទេស

និងកេុមការងរអង្គការសហ-
បេជាជាតិនៅកម្ពុជា តេូវធាន
លើការតេតួពិនិតេយឱេយបានហ្មត់ចត់
ក្នងុការអនុវត្តរបស់អ្នកទទួលបាន
ទិដ្ឋាការការទូតកម្ពុជាការធ្វើ
ចតា្តាឡសីក័១៤ថ្ងេពេញលេញ។
ក្នុងករណីមានអ្នកដំណើរណា-
មា្នាក់ដេលធ្វើតេស្តមានវរីសុកវូដី-
១៩កេសួងសុខភិបាល នឹង
បញ្ជូនអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩
ទៅមន្ទីរពេទេយតាមការកំណត់
របស់កេសួងសុខភិបាល។
លោកម៉មប៊ុនហេងបញ្ជាក់ថា៖

«ធ្វើចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ងេពេញ-
លេញនៅនិវាសដ្ឋានរបស់សា្ថាន-
ទូតឬគេហដ្ឋានដច់ដោយឡេក
ក្នុងករណីអ្នកការទូត ដេលមិន
សា្នាក់នៅក្នងុនិវាសដ្ឋានរបស់
សា្ថានទូតឬគេហដ្ឋានដច់ដោយ-
ឡេកតេូវធ្វើចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ងេ
ពេញលេញនៅសណា្ឋាគរHima-
wariនិងស្ថតិកេមការតេតួពិនិតេយ
របស់សា្ថានទតូអង្គការអន្តរជាត-ិ
សាមីនិងមនេ្តីសុខភិបាលដោយ
រាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺជា
បន្ទុករបស់សាមីខ្លួនផ្ទាល់»។
គិតតេឹមថ្ងេមេសិលមិញកម្ពុជា

មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
ចំនួន៣៦២នក់ក្នុងនោះអ្នក-
ពេយាបាលជាសះសេបើយ៣៤៥នក់
និងអ្នកជំងឺកំពុងសមេកពេយាបាល
មានចំនួន១៧នក់៕

IOM និង UNFPAៈ ពលករ ៣០ % គ្មាន ប្រាក់ ចំណូល ក្រាសួង សុខាភិបាល ណ្រានំាបនា្ទាន់ ...

លោក  ម៉ម បុ៊នហេង ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេត មួយ កន្លង មក ។ រូបថតហុងមិន

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេចន្ទទី២១ែខធ្នូឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២



ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  គណៈ មៃធា វី នៃ 

ពៃះរា ជា ណា ចកៃ កម្ពុជា  ចៃញ 
សៃចក្ដី សមៃច តមៃូវ ឱៃយ មៃធាវី 
បរទៃស ដៃល បៃកប វជិា្ជា ជវីៈ នៅ 
សាលា ក្ដី កាត់ ទោស អតី ត- 
មៃដឹក នាំ ខ្មៃរ កៃហម តៃូវ ចុះ- 
បញ្ជ ីជា មនុ ជាមយួ  គណៈ មៃធាវ ី
កម្ពុជា  និង តៃូវ មាន វិញ្ញា បន- 
បតៃ បៃកប វជិា្ជា ជវីៈ មៃធាវ ីដៃល 
ចៃញ ដោយ គណៈ មៃធាវ។ី   នៃះ 
បើ តាម សៃចក្ដី សមៃច របស់ 
គណៈ មៃធា វី នៃ ពៃះរាជា ណា- 
ចកៃ កម្ពុជា ចុះ ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ ធ្នូ។ 

សៃចក្ដ ីសមៃច បាន ចៃង ថា៖  
« មៃធាវី បរទៃស ដៃល បំពៃញ 
តាម លក្ខខណ្ឌ ដៃល បាន កណំត ់
ក្នុង វិធាន ផ្ទៃ ក្នុង នៃ អង្គ ជំនុំ- 
ជមៃះ វិសា មញ្ញ ក្នុង តុលាការ 
កម្ពជុា  តៃវូ ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំចុះ- 
បញ្ជី តាម រយៈ អង្គភាព គាំ ពារ 
ការ ពារ ក្ដ ី ឬ អង្គភាព គាពំារ ជន- 
រងគៃះ  នៃ អង្គ ជនំុ ំជមៃះ វសិា- 
មញ្ញ ក្នុង តុលា ការ កម្ពុជា »។  

 អង្គ ភាព  គាំ ពារ ការ ពារ ក្ដី ឬ 
អង្គភាព គាពំារ ជន រង គៃះ  តៃវូ 
តៃតួ ពនិតិៃយ  នងិ បក បៃ ឯក សារ 
មក ជា ភា សា ខ្មៃរ ឱៃយ បាន តៃឹម- 
តៃូវ ពៃម ទាំងដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ 
ដៃល មាន លក្ខណៈ គៃប់ គៃន់  
ទៅ គណៈ មៃធាវី។  បនា្ទាប់ ពី 
ដាក់ ពាកៃយ រួច  គណៈ មៃធាវី នឹង 
ជូន ដំណឹង តៃឡប់ ទៅ វិញ ក្នុង 
រយៈ ពៃល  ៣០  ថ្ងៃ។   

  បៃសិន បើ គណៈ មៃធាវី សមៃច 
ចុះ ឈ្មោះ មៃធាវី បរទៃស ក្នងុ បញ្ជី  
មៃធាវ ីដៃល ស្នើ សុ ំតៃវូ បង ់ថ្លៃ ចុះ- 

បញ្ជ ី៥០០ ដុលា្លារ  សមៃប ់ពៃល 
ជាក ់លាក ់មយួ ហើយ តៃវូ ស្នើ សុ ំ
ធ្វើ សច្ចា បៃណិ ធាន នៅ ចំពោះ 
មុខ សាលា ឧទ្ធរណ៍  ហើយ តៃូវ 
មាន វត្ត មាន តាម កាល កំណត់ 
របស់ សាលា ឧទ្ធរណ៍។ 

  ចំពោះ មៃធាវី ដៃល បាន ចុះ- 
បញ្ជី ពី ពៃល មុន រួច ហើយ   និង 
ចង់ បន្ត ចុះ ឈ្មោះ ក្នងុ បញ្ជ ីគណៈ-  
មៃធាវី កម្ពុជា  ដើមៃបី បៃកប វិជា្ជា- 
ជីវៈ នៅ សាលា ក្ដ ីកាត់ ទោស អតី ត- 
មៃដឹក នាំ ខ្មៃរ កៃហម   មៃធា វី រូប   
នោះ តៃវូ តៃ ជា មៃធា វី មាន សុពល- 
ភាព នៅ ក្នុង រដ្ឋ ដៃល ទទួល- 
សា្គាល់ ដោយ អង្គ ការសហ   បៃជា- 
ជាតិ។   ការ  បន្ត សុពល  ភាព តៃូវ 
ស្នើ សំុ ១៥ ថ្ងៃ មុន ពៃល វិញ្ញា បន បតៃ 
ចស់ ផុត កំណត់។   ចំណៃក 
មៃធាវី បរទៃស ដៃល នៅ មាន 
សុពល ភាព  តៃូវ ផ្ដល់ ឯក សារ 
ពាក់ ព័ន្ធ មក គណៈ មៃធាវី   ឱៃយ បាន 
មុន ថ្ងៃទី ៣១  មករា   ២០ ២១ ។ 

  គណៈ មៃធាវី បាន បញ្ជាក់ ថា  
ករណី មៃធាវី បរ ទៃស ដៃល ចុះ- 

ឈ្មោះ ហើយ  មិន បាន បង់ ថ្លៃ  
៥០០ ដុលា្លារ  ឬ មិន បាន ឯក សារ  
បញ្ជាក់ ពី សុពល ភាព  តាម 
កាល កណំត ់ មៃ ធាវ ីរបូ នោះ នងឹ 
តៃូវ លុប ឈ្មោះ ចៃញ ពី បញ្ជី 
គណៈ មៃធាវី។ 

  កាល ពី ឆ្នា ំ ២០១៨   គណៈមៃ- 
ធាវី នៃ ពៃះរា ជា ណាចកៃ កម្ពុជា   
បាន សមៃច លុប ឈ្មោះ មៃធាវី 
កា រពារ លោក   នួន  ជា  គឺ លោក 
Victor  Koppe  ចៃញ ពី បញ្ជី 
គណៈ មៃធាវី កម្ពជុា កៃយ ពៃល   
រក ឃើញ ថា  សុពល ភាព នៃ ការ- 
បៃកប វិជា្ជា ជីវៈ មៃធាវី របស់ លោក  
នៅ បៃទៃស ហឡូង ់  ដៃល លោក 
បាន ចុះ ឈ្មោះ នៅ គណៈ មៃធាវី 
ទីកៃងុ អំាស្ទៃរដំា  បាន ហួសសុ-  
ពល ភាព កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ។   

 លោក  លី   ច័ន្ទ តុលា  បៃធាន 
គណៈ មៃធាវី នៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ 
កម្ពុជា បាន ពនៃយល់ ថា  សៃចក្ដី 
សមៃច ថ្មី នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
មាន ការ កៃ បៃ  ការ តមៃូវ មួយ 
ចំនួន ដូច ជា  លុប ចោល ការ- 

តមៃវូ ឱៃយ បង់ ថ្លៃ ស្នើ សំុវិ ញ្ញាប ន បតៃ  
៥០ ដុលា្លារ  និងថ្លៃ  សមាជិក 
ភាព បៃចំ ឆ្នាំ២៥០ ដុលា្លារ ។   
ការ សមៃច ថ្មី គឺ ឱៃយ មៃធា វីប រ- 
ទៃស បង់ តៃ ម្ដង ទៃ  គឺ ពៃល ចុះ- 
ឈ្មោះ តៃូវ បង់  ៥០០ ដុលា្លារ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖   « នៅ ពៃល 
ដៃល គាត់ សំុ ចុះ ឈ្មោះ បន្ត វិញ្ញា បន បតៃ 
យើង អត់ យក ថវិកា គាត់ ទៃ។  
ចំណុច ខុស ប្លៃក មួយ ទៀត គឺ 
យើង នៅ ក្នុង សៃចក្ដី សមៃច ថ្មី 
នៃះ  យើង  មាន ការ កំណត់ នូវ 
នីតិ វិធី លម្អិត ជាងមុន ដើមៃបី 
ងាយ សៃួល ក្នុង ការ អនុវត្ត » ។ 

  លោក  នៃតៃ   ភក្តៃ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ អង្គ ជំនំុ ជមៃះ វិសា មញ្ញ ក្នងុ  
តុលា ការ កម្ពជុា បាន ឱៃយ ដឹង ពី  ថ្ងៃ 
ទ ី២០  ធ្ន ូថា  បច្ចបុៃប ន្ន នៃះ  សណំុ-ំ 
រឿង សកម្ម នៅ សាលា ក្ដ ីខ្មៃរកៃ-
ហម រួម មាន សំណំុ រឿង ០០២ /  ០១   
មាន លោក  ខៀវ  សំផន  ជា ជន- 
តៃវូ  ចោទ,  សំណំុ រឿង ០០៣ 
បៃឆំង នឹង លោក  មាស  មុត   
និង សំណំុ រឿង  ០០៤   ដៃល មាន  
យឹម   ទិតៃយ  ជា ជន សងៃស័យ។  
សណំុ ំរឿង ទាងំ នៃះ មាន  មៃធាវ-ី 
ជាត ិ  នងិ អន្តរ ជាត។ិ   កៃព ីនៃះ 
ក៏ មាន មៃធាវី ការ ពារ ក្ដី ឱៃយ ជន រង- 
គៃះ ដៃល មាន មៃធា វ ីជាត ិ នងិ 
អន្តរ ជាត ិផង ដៃរ។   លោក ញ្ជាក ់
ថា  តាម វិធាន ផ្ទៃ ក្នុង  មៃធាវី 
ទាំង អស់ ដៃល ការពារ ក្ដី ជន- 
ជាប់ ចោទ  និង ជនរង គៃះ  នៅ 
សាលា ក្ដ ីកាត់ ទោស អតីតមៃ  - 
ដកឹ នា ំខ្មៃរ កៃហម តៃវូ ចុះ ឈ្មោះ 
ក្នុង បញ្ជី គណៈ មៃធាវី សិន។  បើ - 
សនិ ជា អស ់សពុល ភាព  តៃវូ សុ ំ
ការ ពនៃយារ បន្ថៃម ៕   

  នៅ  សុី វុត្ថា  

 ភ្នពំេញៈ  កៃមុ បៃកឹៃសា ធ ម្ម នញុ្ញ   
គៃង នឹង បើក សវនាការ នៅ 
ថ្ងៃនៃះ ដើមៃបី  ជំនំុ ជំ មៃះ នូវ បណ្តឹង 
ជំទាស់ របស់ គណ បកៃស សម្ព័ន្ធ 
ដើមៃបី បៃជា ធិបតៃយៃយ  (LDP) 
ចំនួន  ៩៥ ករណី  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ដំ បូង ដៃលតៃូវ 
បាន  គ ណ បកៃស នៃះ ប្ដឹង  សុំ ឱៃយ 
លុប ឈ្មោះ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល 
មិន មាន លក្ខ ខណ្ឌ លំ នៅ ឋាន  
តៃ តៃូវ បាន អាជា្ញា ធរ  ចុះ ឈ្មោះ 
ឱៃយ មាន សិទ្ធិ បោះ ឆ្នាត។  

យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ព័ត៌ មាន របស់ អគ្គលៃខា ធិ ការ 
នៃ កៃុម បៃឹកៃសា ធម្ម នុញ្ញ   កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១៩   ខៃ ធ្នូ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
សវនា កា រ ជា សាធារ ណៈ តៃវូ ធ្វើ 
ឡើង  ថ្ងៃទ ី២១  នងិ ថ្ងៃទ២ី៣  ខៃ 
ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  ដឹក នាំ ដោយ 
លោក  អុឹម    ឈុន លឹម  បៃធាន 
កៃុម បៃឹកៃសា ធម្ម នុញ្ញ  និង ជា 
បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជ មៃះ ។  

 លោក   អីុ   សំា ង ឡៃង  អ្ន ក នំា-  
ពាកៃយ គណបកៃស   LDP  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ ពី មៃសិលមិញ  
ថា គណ ៈកមា្មោធ ិការ ជាត ិរៀប ច ំ
ការ បោះ ឆ្នាត  ( គ . ជ . ប)  បាន 
សមៃច បដិសៃធ  ដោយ  មិន 
ពៃម លុប ឈ្មោះ អ្នក ចុះ ឈ្មោះ 
បោះ ឆ្នាត ដៃល គណបកៃស រក- 
ឃើញ ជុំវិញ បៃជា ព ល រដ្ឋ មិន- 
មាន ទីលំ នៅ នៅក្នុង ឃុំ សងា្កាត់  
ប៉ុន្តៃ មន្តៃី បោះ ឆ្នាត នៅ តៃ 
ចុះឈ្មោះ ឱៃយ ដោយ មាន ការ- 
ក្លៃង បន្លំ   ឯក សារ ពី អាជា្ញា ធរ 
មូល ដា្ឋាន។ 

 លោក   សោម   សូ រិ ដា  អគ្គ- 
លៃខា ធិការ រង  គ . ជ . ប  នឹង ចូល- 
រួម ក្នុង សវនា ការ ដោយ  មាន 
ជំនឿ ថា កៃុម បៃឹកៃសា ធម្ម នុញ្ញ 
នងឹ នៅ តៃ រកៃសា តម្កល ់នវូ សៃចក្ត ី
ស មៃច របស់ គ . ជ . ប  ទុក ជា 
បាន ការ ដដៃល ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា   សៃ ចក្ត ីសមៃច 
របស់ គ . ជ . ប  តៃូវ បា ន ធ្វើឡើង 
ដោយ មាន ការ បៃងុ បៃយត័្ន   នងិ 
ជាក់ លាក់ ជា ទី បំផុត    ហើយ 
គៃប់ បណ្តឹង ដៃល ប្តឹង កន្លង មក 
នៃះ  គ . ជ . ប  តៃង តៃ មា ន ការ- 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ជា មួយ នឹង របាយ- 
ការណ៍ លៃខា ធិការ ដា្ឋាន រៀប ចំ 
ការ បោះ ឆ្នា ត  និង ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ជា- 
មួយ នឹង លក្ខខណ្ឌ ដៃល មាន 
ចៃង នៅ ក្នុង ចៃបាប់ ស្តី ពី ការ បោះ- 
ឆ្នាត ជៃើស តំាង តំណាង រាស្តៃ ។  
មុន នឹង គ . ជ . ប សមៃច ទទួល- 
យក   ឬ ប ដិ សៃធ ចំពោះ ការ- 
លុបឈ្មោះ របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ     
នៅ ក្នុង បញ្ជី បោះ ឆ្នាត នៃះ  គឹ 
យោង តាម ឯក សារ សៃប  ចៃបាប់។     

 លោក   ស ំ  សគុ នា្ធា  ម ី នាយក- 
បៃតិ បត្តិ អង្គការ អ ពៃយា កៃឹត  និង 
យុត្តិ ធម៌  ដើមៃបី កា រ បោះ ឆ្នាត 
នៅ កម្ពុជា (NICFEC)  បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា   លោក មាន បំណង 
ចង់ ចូល រួម សង្កៃត ការណ៍ ក្នុង 
សវនា ការ នៃះ ដៃរ ប៉ុន្តៃ លោក 
មិន តៃូវ បាន អញ្ជើញ នោះ ទៃ ។   

 លោ ក   ថ្លៃង ថា ៖   « ខ្ញុំ  រំពឹង ថា  
សវនា ការ ដៃល ធ្វើ ឡើង ដោយ  
កៃុម បៃឹកៃសា ធម្មនុញ្ញ នៃះ  នឹង 
ឈរ លើ គោល ការណ ៍ចៃបាប ់  នងិ 
នីតិ វិធី   សៃប ទៅ នឹ ង បណ្តងឹដៃល 
តៃវូ បាន រក ឃើញ»៕

កេមុ មេធាវី បរទេស នៅក្នងុ សវនាការ ECCC ឆ្នា២ំ០១៥។ រូបថត ECCC

មេធាវីបរទេសធ្វើការនៅសាលាក្ដីខ្មេរកេហមតមេវូឱេយចុះបញ្ជី
បេកបវិជ្ជាជីវៈជមួយគណៈមេធាវីនេពេះរាជណាចកេកម្ពជុ

កេមុបេកឹេសាធម្មនុញ្ញនឹងបើកសវនាការលើ
បណ្ដងឹ៩៥ករណីរបស់LDPនៅថ្ងេនេះ



តពីទំព័រ ១...ជាលក្ខណៈពា-
ណិជ្ជកម្មរួមទំាងអ្នកផលិត និង
ចែកចាយផងដែរ។
លោកនែតែភក្តែ រដ្ឋលែ-

ខាធិការ និងជាអ្នកនំាពាកែយកែ-
សួងបរិស្ថានបានថ្លែងក្នងុដណំើរ
ទសែសនកិច្ចឧទែយានជាតិពែះជ័យ-
វរ្ម័ននរោត្តមភ្នំគូលែនក្នុងខែត្ត
សៀមរាបពីថ្ងែទី១៩ធ្នូថាការ-
បង់ថ្លែសែវាកម្មបែព័ន្ធអែកូឡូសី៊
(Payment forEcosystem
Services)ឬ(PES)គឺជាយន្ត-
ការហិរញ្ញវត្ថុដែលសំដៅដល់
អ្នកបែើបែស់សែវាកម្មបែព័ន្ធ-
អែកូឡូសី៊តែូវបង់ថ្លែជាសច់-
បែក់ដល់អ្នកការពារបែព័ន្ធនែះ
ដើមែបីធានាដល់និរន្តរភាពនែសែវា-
កម្មដែលផលិតដោយបែព័ន្ធ-
អែកូឡូស៊ីនៅតំបន់ណាមួយ។
លោកបន្តថាដើមែបីឱែយការបង់

ថ្លែសែវាកម្មនែះអាចដំណើរការ-
បានល៊ះតែស្ថាប័នចំនួន៣ រួម-
មានកែសងួបរសិ្ថានមា្ចាសស់ណា្ឋា-
គារនិងកែ៊មហ៊៊នផលិតទឹកតែូវ-
ធ្វើការជាមួយគា្នាជាចំាបាច់ក្នងុ-
ការជែើសរើសរបៀបនែការទូទាត់
និងភាគីដែលតែូវបានកំណត់ឱែយ
ទូទាត់សែវានែះ។
លោកថា៖ «ថវិការបស់រដ្ឋាភិ-

បាលសមែប់គំាទែកិច្ចការពារ
បែព័ន្ធអែកូឡូសី៊នៅមានកមែិត

កំណត់ ដូចនែះយើងតែូវចូលរួម
បង់ថ្លែសែវាកម្មបែព័ន្ធអែកូឡូ-
សី៊។ជាជំហានសកលែបងជមែើស
សមសែបដែលសមែចឱែយអន៊វត្ត
PESនៅភ្នំគូលែនគឺការសមែច
ឱែយមានកិច្ចសនែយាតាមការស្មគ័ែចិត្ត
ពីស្ថាប័នដែលយើងមើលឃើញ
ថា ពួកគាត់បានទាញផលពីបែ-
ភពធនធានពីឧទែយានជាតិពែះ-
ជ័យវរ្មន័នរោត្តមភ្នំគូលែន»។
កាលពីឆ្នា២ំ០១៦ រាជរដ្ឋាភិ-

បាលកម្ពជុាបានសមែចឱែយកែសួង
បរិស្ថានរៀបចំគោលនយោបាយស្តី
ពីការបង់ថ្លែសែវាកម្មបែព័ន្ធអែកូ-
ឡូសី៊ជាមួយនឹងការអន៊វត្តសក-
លែបងស្តីពីការបែើបែស់ទឹកសប
នៅឧទែយានជាតិពែះជ័យវរ្មន័នរោត្តម
ភ្នំគលូែននងិតបំន់បែើបែស់ចែើន
យ៉ាងពែកទឹកសបកែបាលឆយ
និងបានបែកាសសកលែបងនៅឆ្នាំ
២០១៩កែមការគាំទែពីដែគូ-
អន្តរជាតិ។តាមការបា៉ាន់ស្មានពី
ការអន៊វត្តPESសមែប់ឧទែយានជាតិ
ពែះជ័យវរ្ម័នភ្នំគូលែនកែសួងរំពឹង
ថាបើបែមូលការបង់ថ្លែពែញលែញ
នោះអាចមានលទ្ធភាពបែមូល
ថវិកាបានពី២,៩ទៅ៣,៩លាន-
ដ៊លា្លារក្នុង១ឆ្នាំ។
លោកម៉ែងម៊នីរកែសអ្នកគែប់-

គែងគមែងស្តពីីការបង់ថ្លែសែវា-
កម្មបែព័ន្ធអែកូឡស៊ី(PES)បាន

ថ្លែងថា ភ្នំគូលែនគឺជាបែភព
ផ្តល់ទឹកជាចែើនហើយទឹកស្ទឹង
ដែលទទួលបានម៊នគែពីបែភព-
ទឹកនែះគឺស្ទឹងពួកនិងបែកទៅ
ស្ទឹងសៀមរាបបនា្ទាបម់កទៅដល់
បែភពទឹកផែសែងៗទៀត។
លោកជឿថាថវិកាដែលបែ-

មូលបានពីការអន៊វត្តសកលែបង
PESនឹងតែូវយកទៅបែើបែស់
សមែប់ការថែរកែសាការពារ និង
ស្តារម៊ខងារបែព័ន្ធអែកូឡូស៊ី
ក្នុងតំបន់ដែលបានអន៊វត្ត ដូច-
ជាការការពារនិងស្តារពែឈើ
នៅតំបន់ផ្ទែរងទឹកភ្លៀងឬទីជមែល
ការស្តារបែព័ន្ធផ្លូវទឹកធម្មជាតិ
ដែលរងការខូចខាតការអភិរកែស-
ជីវចមែ៊ះ និងការលើកកម្ពស់
កមែិតជីវភាពសហគមន៍ដែលជា
អ្នកមានតួនាទីការពារតំបន់ខែសែ-
ទឹកដល់អ្នកជំនាន់កែយ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងឃើញ

ថាថវិកាជាតិក្នងុការការពារធនធាន
ធម្មជាតិទាំងអស់នែះមិនគែប់-
គែន់ទែអ៊ីចឹងយើងតែូវកៀរគររក
យន្តការណាមួយដែលបែមូលមក
ធានានិរន្តរភាព។ដូច្នែះយន្តការមយួ
ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺ
ការបង់ថ្លែសែវាកម្មនែះ»។
តាមកែសួងបរិស្ថានឧទែយាន-

ជាតិពែះជ័យវរ្ម័ននរោត្តម «ភ្នំ-
គូលែន»មានសកា្តាន៊ពលក្នុង-

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសបនិងទឹកកែម-
ដីសមែប់កែង៊សៀមរាបទាំងមលូ
ជាពិសែសផ្តល់ជាបែភពទឹក
កែមដីសមែប់រកែសាលំនឹងបែ-
សទប៊រាណដែលភាគចែើនសង់
លើទមែដីខែសាច់។ជាក់ស្តែងទំាង
មា្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាពលរដ្ឋ
ធម្មតារស់នៅក្នុងកែ៊ងសៀមរាប
តែូវពឹងផ្អែកលើទឹកកែមដីបែមាណ
៨០ភាគរយហើយ២០ភាគរយ
ទៀតផ្គតផ់្គង់ដោយរដ្ឋាករទកឹខែត្ត
ហើយការបែើទឹកកែមដីចែើន
បែបនែះបានធ្វើឱែយទឹកកែម
ដីថយច៊ះហើយការជីកអណ្តូង
ពី១ឆ្នាទំៅ១ឆ្នាំកាន់តែជែទៅ។
លោកនែតែភក្តែបានអះអាង
ថាដើមែបីឱែយមាននិរន្តរភាពសែវា-
កម្មបែព័ន្ធអែកូឡូស៊ីនៅឧទែយាន-
ជាតិភ្នំគូលែនជាពិសែសទឹកពី
ភ្នំគូលែនចំាបាច់តែវូការពារ និង
អភិរកែសបែព័ន្ធអែកូឡូស៊ីដូចជា
ការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ពែឈើ
ការស្តារឡើងវិញនូវពែឈើនិង
បែព័ន្ធទឹកធម្មជាតិដែលបាត់បង់
នងិខចូមខ៊ងារទបស់្កាត់ការបំពល៊
ទឹកក្នុងស្ទឹងនិងទឹកកែមដី។
ឯការចូលរួមវិភាគទានដោយស្មគ័ែ-
ចិត្តពីសំណាក់មា្ចាស់អាជីវកម្ម
ដែលបែើបរិមាណទឹកចែើនគឺជា
ការចូលរួមចំណែកជួយការពារ
ធនធានទាំងនែះផងដែរ៕
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បញ្ជនូបុរស២នាក់ទៅតុលាការ 
រឿងបាញ់សម្លាប់អ្នកចងការប្រាក់

គឹម សារុំ

ភ្នពំេញ/កណ្ដាលៈនគរបាល
ខណ្ឌកំបលូកពំ៊ងរៀបចំបញ្ជូន
ប៊រសសងែស័យ២នាក់ទៅសលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំពែញនៅថ្ងែទី
២១ធ្នូនែះបនា្ទាប់ពីចាប់ខ្លួន
ករណីបាញ់ប៊រសអ្នករកស៊ីចង-
ការបែក់មា្នាក់ស្លាប់នៅសងា្កាត់
ភ្លើងឆែះរទែះខណ្ឌកំបូល
ខណៈសមត្ថកិច្ចខែត្តកណា្ដាល
និងស្វាយរៀងទើបចាប់ខ្លួន
ប៊រសមា្នាក់ទៀតករណីបាញ់
បងបង្កើតខ្លួនស្លាប់នៅកែ៊ង
តាខ្មា ខែត្តកណា្ដាល កាល-
ពីថ្ងែទី១៩ធ្នូ។
លោកហងែស  ម៊នីអធិការ-

នគរបាលខណ្ឌកំបូលបានបែប់
ពីមែសិលមិញថាប៊រសសងែស័យ
ឈ្មាះស៊ខហែងសំបូរអាយ៊
៣១ឆ្នាំ រស់នៅភូមិសែញរ
សងា្កាត់ពងទកឹខណ្ឌដង្ការាជ-
ធានីភ្នពំែញជាជនដែដល់នងិ
ឈ្មាះផែងស៊ីថ៊លអាយ៊៤០
ឆ្នាំមា្ចាស់កាំភ្លើង។ ឥឡូវនែះ
(មែសិលមិញ)សមត្ថកិច្ចជំនាញ
របស់លោកបានបញ្ចប់ការ-
សកសួរនងិកពំង៊រៀបចបំញ្ជនូ
ពួកគែទៅសលាដំបូងរាជធានី-

ភ្នំពែញនៅថ្ងែទី២១ខែធ្នូ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «ថ្ងែ

ស្អែកនែះ(ថ្ងែទី២១ធ្នូ)ទើប
ខ្ញុំបញ្ជូនគែទៅត៊លាការដើមែបី
ដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវចែបាប់
បន្ត។ គាត់បាញ់ជនរងគែះ
ស្លាប់ដោយសរគាត់ជំពាក់
ល៊យជនរងគែះ»។
លោករំឭកបែប់តាមសម្តី

សច់ញាតិប៊រសរងគែះឈ្មាះ
នៅចណំានអាយ៊៤៥ឆ្នាំថាជន-
រងគែះមានម៊ខរបរជាអ្នកគួក-
ជែរដីរថយន្តម៉ូតូនិងដើរចង-
ការបែក់ រស់នៅភូមិពែពែីង-
តែបូងសងា្កាត់ចោមចៅ៣ខណ្ឌ
ពោធិ៍សែនជយ័។មន៊កើតហែត៊
ថ្ងែទី១៧ធ្នូ ជនរងគែះបាន
ជិះមូ៉តូ១គែឿងមា៉ាកPCXពណ៌-
សតែមា្នាក់ឯងតាមផ្លូវលំចែញ
ពីភមូិសែជមែសងា្កាត់ចោម-
ចៅទី២ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។
  លោកបន្តថា កែយមកក៏
មានពលរដ្ឋរាយការណ៍បែប់
សមត្ថកិច្ចរបស់លោកថាមាន
ករណីបាញ់សមា្លាប់មន៊សែសនៅ
តាមផ្លវូលំក្នងុភូមិទួលកីសងា្កាត់
ភ្លើងឆែះរទែះ។បនា្ទាប់មកលោក
បានរាយការណ៍ទៅលោក
ឧត្តមសែនីយ៍...តទៅទំព័រ ៦

លោក ហុ៊ន ស្រាន អំពាវ នាវ ...
តពទីពំរ័ ១...អ្នកសរពត័ម៌ាន

ក្នុងការបំពែញការងារតាមកែម
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈបែកបដោយ
ការទទួលខ៊សតែវូដើមែបីលើកកម្ពស់
គណ៊ភាពបែសទិ្ធភាពគណ៊តម្លែ
កិតែយាន៊ភាពរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន
និងសែរើភាពខាងសរព័ត៌មាន
ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនញ៊្ញនងិ
ចែបាប់ស្តីពីរបបសរព័ត៌មាន។
លោកថ្លែងថា ៖ «ស្ថិតក្នុង

ស្ថានភាពដ៏គែះថា្នាក់ ដែល
បែទែសកម្ពុជាក៏ដូចជាសកល-
លោកទាំងមូល រងគែះដោយ
ជំងឺកូវើដ១៩កែ៊មអ្នកនយោ-
បាយបកែសបែឆំងនិងកែម៊ឱកាស-
និយមមួយចំនួនបានបែើបែស់
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ និងបណា្ដាញ
ទំនាក់ទំនងសង្គមនានាផែសព្វ-
ផែសាយដំណឹងក្លែងកា្លាយបំភ្លែ
ការពិតបំប៉ាងសភាពការណ៍
បំព៊លបរិយកាសសង្គមដើមែបី
បង្កភាពវឹកវរនិងចលាចលនៅ
ក្នុងសង្គមហើយទមា្លាក់កំហ៊ស
មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលសែប-
ចែបាប»់។លោកហ៊ន៊សែនក៏បាន
ស្នើឱែយស្ថាប័នសរព័ត៌មានទំាង-
អស់ចូលរួមបែយ៊ទ្ធបែឆំងនឹង

ព័ត៌មានក្លែងកា្លាយដោយផែសព្វ-
ផែសាយព័ត៌មានពិតនិងធ្វើការបក-
សែយឱែយបានទាន់សភាពការណ៍
ដើមែបីបនែសាបនិងបំផ្លាញចោល
លើព័ត៌មានក្លែងកា្លាយរបស់«កែ៊ម
អគតិ»កែម៊ឱកាសនយិមដែល
បានផែសព្វផែសាយតាមបែព័ន្ធផែសព្វ-
ផែសាយនិងបណា្ដាញសង្គមនានា
ដើមែបីបំព៊លបរិយកាសសង្គម
និងកែ៊មទ៊ច្ចរិតដែលកំព៊ងជែក-
កែមស្លាកស្ថាប័នសរពត័ម៌ាន
ធ្វើសកម្មភាពខ៊សចែបាប់ដែលធ្វើ
ឱែយប៉ះពាល់ដល់តម្លែកតិែយានភ៊ាព
កិត្តិយសនិងសែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់
ស្ថាប័នសរព័ត៌មាននិងអ្នក-
សរព័ត៌មានអាជីពដែលអន៊វត្ត
តាមវិជា្ជាជីវៈតែឹមតែូវ។
វែទិកានិពន្ធនាយកសរព័តម៌ាន

កម្ពុជា(វ.ន.អ.ក)បានចែញ
សែចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងែទី
១៩ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០ដោយចាត់-
ទ៊កថាវិបត្តិកូវើដ១៩គឺជាវិញ្ញា-
សដ៏សំខាន់មួយសមែប់វិស័យ
សរព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភព-
លោកក៏ដូចជានៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជាដែលអ្នកសរព័ត៌មាន
តែូវដកពិសោធនិងតែូវតែៀម

សមែប់បែឈមម៊ខនៅពែល
ដែលវិបត្តិបែបនែះកើតមាននៅ
ពែលកែយ។
វែទកិានពិន្ធនាយកបញ្ជាក់ថា៖

«ចាប់ពីពែលនែះទៅអ្នកសរ-
ព័ត៌មានក៏ដូចជាមា្ចាស់ស្ថាប័ន
សរព័ត៌មាននីមួយៗតែូវតែៀម
ខ្លនួឱែយបានល្អថែមមួយកមែតិទៀត
ដើមែបីបែឈមម៊ខជាមួយហា-
នភិយ័ដែលអាចកើតមានជាយ-
ថាហែត៊ពិសែសជំងឺឆ្លងសកល
កាចសហាវណាមយួផែសែងទៀត
នាពែលខាងម៊ខ»។វែទិកានិពន្ធ-
នាយកលើកឡើងថាទោះជាស្ថិត
ក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណា-
ក៏ដោយក៏សរពត័ម៌ានតែវូបែកាន់
ខា្ជាប់នូវកែមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ
ដោយមិនបន្ធរូដែឡើយពីពែះ
វាជាតម្លែ និងជាជំនឿរបស់
មហាជនដែលមិនអាចបះបង់
បានក្នងុគែប់កាលៈទែសៈ។
ជាមួយគា្នានែះដែរ រដ្ឋមនែ្តី

កែសួងព័ត៌មានលោកខៀវ
កាញារើទ្ធបានលើកឡើងនៅក្នងុ
វែទិកានោះថាបែព័ន្ធព័ត៌មានដើរ-
តនួាទីយ៉ាងសខំាន់ក្នងុការជយួ
សង្គមឬការងារសង្គមដោយ

លោកបានកោតសរសើរដល់
កែម៊ការងារព័ត៌មានដែលមានជំ-
នាញចែបាស់លាស់ក្នងុការបំពែញ
ការងារហើយរាល់ការផែសាយនងិ
និយយពីបញ្ហាអ្វីមួយគឺមានការ-
ទ៊កចិត្ត។ «អ្នកសរព័ត៌មាន
តែវូរកបែភពព័ត៌មានដែលពិត
តែមឹតែវូហើយអាជា្ញាធរតែវូឆ្លើយ
តបឱែយបានឆប់រហស័វញិផងដែរ
នៅពែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង»។
លោកខៀវកាញារើទ្ធបង្ហើបឱែយ

ដឹងផងដែរថាពិធីជួបអ្នកសរ-
ព័ត៌មានជាមួយនាយករដ្ឋមន្តែី

នាដើមខែមករាឆ្នាំ២០២១
ខាងម៊ខនែះតែូវល៊បចោលដោយ-
សរបញ្ហាកូវើដ១៩ប៉៊ន្តែកែសួង
ព័ត៌មាននៅតែទទួលយកសំណូម-
ពររបស់អ្នកសរព័ត៌មានដើមែបី
ដក់ជូនរដ្ឋាភិបាលពិនិតែយសមែច
និងជួយដោះសែយ។
លោករដ្ឋមនែ្តី ក៏កំព៊ងពិចារ-

ណាលើចែបាប់ការងារដែលតមែវូ-
ឱែយមា្ចាស់ស្ថាប័នទទួលខ៊សតែូវ
ដល់អ្នកសរព័ត៌មានតាមរយៈ
មានបណ្ណសមធមន៌ងិបែឡាជាតិ
របបសន្តិសខ៊សង្គម(ប.ស.ស)

ដើមែបីគំាពារផ្នែកស៊ខភាព។
លោកបានបែប់អ្នកកាសែត

ថា៖«កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅសម្តែច
នាយករដ្ឋមនែ្តីបានសមែចផ្តល់
មែធាវើស្មគ័ែចិត្តជួយការពារអ្នក-
កាសែតដែលបំពែញការងារ
តែមឹតែវូតាមវជិា្ជាជវី:ប៉ន៊្តែសមែប់
ឆ្នាំនែះការស្នើស៊ំឱែយអ្នកកាសែត
ចលូជាសមាជកិប.ស.សកំព៊ង
ដំណើរការរៀបចំបើចប់រួចរាល់
អ្នកសរពត័៌មានដែលមានបណ្ណ-
ប.ស.សគឺសមែកពែយាបាលជំងឺ
មិនគិតថ្លែនោះទែ»៕

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេ ីហុ៊ន សេន នាពេលកន្លងមក ។ រូបថតSPM

ការធ្វើអាជីវកម្មទឹកពីភ្នគូំល្រាននឹងត្រាវូឱ្រាយបង់ស្រាវាដើម្រាបី...
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ក្រសួងកសិកម្មបង្កើតគណៈកម្មការជំរុញវារីវប្របកម្មដើម្របីសម្រលួការផលិត
 សុទ្ធ   គឹម សឿន 
 
ភ្ន ំពេញ:  កៃសងួ កសកិម្ម  រុក្ខា- 

បៃមាញ់  និង នៃសាទ   បាន 
បង្កើត គណៈ ក ម្ម ក រ ជំរុញ  វារីវ បៃប- 
កម្ម កម្ពុជា   ដើមៃបី ជួយ សមៃប- 
សមៃួល ក្នុង កិច្ច ករ ផលិត កម្ម 
អាជីវ កម្ម របស់ សមា គម វា រី វបៃប ករ  
សំដៅ បង្កើន សមត្ថ ភាព ផលិត   
ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង សៃុក   និង នាំ ចៃញ  
ដោយ គ ណៈ កម្ម ករ តៃូវ តៃ 
ពនិតិៃយ ពភិាកៃសា ឱៃយ បាន សុ ីជមៃ 
លើ ដំណើរ ករ ផលិ ត កម្ម អាជីវ ក ម្ម   
និង ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម 
នា នា ឱៃយ មា ន  បៃ សិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ។ 

 សៃច ក្ដី សមៃច  របស់ លោក   
វៃ ង  សាខុន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
កសិកម្ម  រុក្ខា បៃមាញ់  និង 
នៃសាទ ចុះ ថ្ងៃទី១៧  ខៃ ធ្នូ  
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន ពី 
មៃសិល មញិ ឱៃយ ដងឹ ថា   គណៈ កម្ម- 
ករ ជំរុញ វារី វបៃប កម្ម កម្ពុជា   តៃូវ 
បាន បង្កើត ឡើង ដោយ មាន 
បៃធាន  អនុ បៃធាន  និង សមា ជិក 
សរុប ១១ រូប។   

ក្ន ុង នោះ លោក   ហាស់  សារ៉ៃត  
រដ្ឋ លៃខា ធិករ កៃសួង កសិកម្ម  
រកុ្ខា បៃមាញ ់ នងិ នៃសាទ  ធ្វើ ជា 
បៃធា ន  ខណៈ គណៈ កម្ម ករ    

មាន អនុ បៃធាន ចំនួន   ៣ រូប  
និង សមា ជិក ចំនួន   ៧ រូប ។ 

 សៃច ក្ដី សមៃច ដដៃល នៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា   គណៈ កម្ម ករ 
តៃូវ សមៃប សមៃួល ក្នុង កិច្ចករ 
ផលិត កម្ម អាជីវ កម្ម របស់ សមា- 
គម វា រី វបៃបករ នៅ កម្ពុជា សំ ដៅ  
បង្កើន សមត្ថ ភាព ផលិត  ផ្គតផ់្គង ់
ក្នុង សៃុក   និង នាំ ចៃញ   ដោយ 
ពនិតិៃយ ពភិាកៃសា ឱៃយបាន សុជីមៃ 
លើ ដំណើរ ករ ផលិ ត កម្ម អា ជី វ - 
ក ម្ម   បញ្ហា បៃ ឈម នានា  និង 
លើក ទិស អនុ វត្ត ឱៃយ មាន បៃសិទ្ធ-  
ភាព ខ្ពស់ ។ 

 សៃច ក្ដី សមៃច បញ្ជាក់ ថា ៖  
« គណៈ កម្ម ករ តៃូវ សហ ករ 
ជរំញុ ករ អភវិឌៃឍ វារ ីវ បៃប កម្ម គៃប ់
រូបភាព ដល់ បៃជា កសិករ  និង 
សមៃួល កិច្ច ករ វិនិ យោគ ផ្នៃក 
នៃះ ឱៃយ មាន ដំណើរ ករ ល្អ បៃសើ រ។   
ជំរុញ ករ ផៃសព្វផៃសាយ បច្ចៃក- 
ទៃស វារ ីវ បៃបកម្ម ឱៃយ បាន ទលូាយ   
បង្កើន បណ្ដុំ  អាជីវ កម្ម ផលិ ត  ឱៃយ 
មាន បរិមាណ  និង គុណ ភាព 
ឆ្លើយ តប តាម តមៃវូ ករ ទផីៃសារ។   
បង្កើន កិច្ច សហ ករ ជា មួយ គ្នា 
ក្នុង ករ ងារ  ជួ យ ទប់ សា្កា ត់ បទ- 
ល្មើ ស នា ំចលូ ផលតិ ផល ជល- 
ផល ដោយ ខុស ចៃបាប់ » ។  

 បើ តាម សៃច ក្ដី សមៃច ថា   
គណៈ កម្មករ តៃូវ ជំរុញ ករ- 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ អំពី បច្ចៃក- 
ទៃស ចិញ្ចឹម  បង្កើន ផលិត ភាព 
ចិញ្ចឹម  កៃ ច្នៃ និង  ទីផៃសារ   ដើមៃបី 
ធានា បាន នូវ សុខុ មាល ភាព  
វិបុល ភាព   និង និរន្ត រភាព នៃ 
ផ្នៃក វារីវបៃប កម្ម នៅ កម្ពុជា។ 

រាយ ករណ៍ ពី វឌៃឍន ភាព និង  បញ្ហា 
បៃឈ ម  នា នា ក្នងុ ករ អនវុត្ត ជនូ 

រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិក ម្ម  រុក្ខា- 
បៃមាញ់  និង នៃសាទ   ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ  និង សមៃច ។ 

 លោក   ហាស់  សារ៉ៃត   រដ្ឋ- 
លៃខា ធិករ កៃសួង កសិ កម្ម  
រុក្ខា បៃមាញ់  និង នៃសាទ  និង 
ជា បៃធាន គណៈ ក ម្មករ ជំរុញ 
វារី វ បៃប កម្ម កម្ពុ ជា ពី មៃសិល មិញ 
មិន ទាន់ អាច ស្វៃង រក បៃភព 
ទាក់ ទង សុំ ករ បញ្ជាក់ បន្ថៃម 

ជុំវិញ ករ បង្កើត គណៈ កម្មករ 
ជំរុញ វារី វ បៃប កម្ម កម្ព ុជា   នៃះ  បាន ទៃ ។ 

 ច ំណៃក លោក  អៃង   ជា សាន  
បៃតិ ភូ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ព ុជា ទ ទួល 
បន្ទកុ ជា បៃធាន រដ្ឋបាល ជល ផល  
នងិ ជា អន ុបៃធាន គ ណៈ កម្ម ករ 
ជរំញុ វារ ីវបៃប ក ម្ម កម្ពជុា   ព ីមៃសលិ- 
មិញ មិន ទាន់ អាច ទាក់ ទង សុំ 
ករ បញ្ជាក់ បាន ដៃរ  ដោយ 
ទូរស័ព្ទ លោក គ្មាន អ្ន ក ទទួល។

លោក   សុខ   រា៉ា ដៃន   បៃធាន 
សមា គម វារី វ បៃប កម្ម នៅ កម្ពុជា 
បាន ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  ក្នុង 
នាម អ្នក ដកឹ នា ំ នងិ កៃមុ បៃកឹៃសា- 
ភិបាល សមា គម វា រី វបៃបករ នៅ 
កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង ដោយ  អរគណុ 
កៃសួង កសិកម្ម   ថា ករ បង្កើត 
គណៈ កម្មក រ នៃះ បងា្ហាញ ព ីករ- 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខ្ពស់ ក្នុង ករ- 
ជួយ ជំរុញ វិស័ យ នៃះ ឱៃយ លឿន 
ទៅ មុខ  សៃ ប តាម អនុ សាសន៍   
និង គោល នយោ បាយ រាជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល។  លោក រំពឹង ថា   កៃុម- 
ករងារ គណៈ ក ម្មក រ ថ្ម ីនៃះ  នងឹ 
បង្កើន ករ យ ក ចិ ត្ត ទុ ក ដក់ 
ជួយ ពល រដ្ឋ ដៃល កំពុង បៃកប 
មុខ របរ ចិញ្ចឹម តៃី  និង អ្នក ដៃល 
កំពុង ធ្វើករ ងារ ទាក់ ទង វិស័យ 
វារី វបៃបកម្ម ទាំង អស់ ។ 

 លោក ថា ៖« យើង ខ្ញុំ ជា អ្នក- 
គៃប់ គៃង សមា គម  សមា ជិក 
សមា គម  និង បៃជា កសកិរ ទាងំ- 
អស់   នឹង បន្ត ខិតខំ បៃឹង បៃង 
បង្កើ ន ផលតិ កម្ម   នងិ គណុ ភាព   
ធានា ឱៃយ បា ន នូវ ករ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង 
សៃុក   និង គោល ដៅ នាំ ចៃ ញ  
ក្នុង បរិ ករណ៍ទីផៃសារ បៃកួត - 
បៃជៃង ពសិៃស ក្នងុ  នងិ កៃយ 
សម័យ កូ វីដ ១ ៩ នៃះ » ៕  

លោក វេង សាខុន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង កសិកម្ម  (កណ្ដាល)ពិនិតេយ ទី តំាង ចិញ្ចមឹ តេ ី  ។ រូបថត កៃសួង កសិកម្ម 
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តពីទំព័រ ៤...ឯ ក  ស  ថៃត  
អគ្គ ស្នង ការ រ ងន គ រ បាល ជាតិ   និង  
ជា ស្នង កា រន គ របាល  រាជធា នី- 
ភ្នំពៃញ  ហើយ ក៏ដឹកនាំ ក ម្លាំង 
អធិកា រ ដ្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ- 
កំបូល ចុះ  ដល់ ទីតំាង កើត ហៃតុ  ។ 
      លោក ថា  ជ នរង គៃះ តៃូវ- 
បាន សមត្ថ កិច្ច ជំ នាញ  ធ្វើកោ- 
សលៃយវិច័ យ  ឃើញ តៃ ូវ គៃ ប់កំា- 
ភ្លើ ងលើ ខ្លួ ន ៣គៃ ប់ ។ ភ្លាមៗ 
នោះក ៏  តៃវូ កៃមុ គៃ ួសា រ  ដកឹ ជន- 
រ ង គៃះ ទៅស ង្គៃះនៅ ម ន្ទីរ - 
ពៃ ទៃយ កាល ់ម៉ៃត   តៃដោ យរ ប ួស 
ធ្ងន់ ពៃ ក ក៏   សា្លាប់   កៃយប ញ្ជូន  
ទៅដ ល់ ទីនោះ   ។ 

បើតាម លោក  មុនី កៃយ- 
កើត  ហៃតុ ក ម្លាំង របស់លោក  
បានស ហ ការ ជាមួយ នាយក- 
ដ្ឋាន  ពៃហ្ម ទណ្ឌ  កមៃតិ ធ្ងន់ កៃសួង  
មហា ផ្ទៃ និ ង  នគរ បាល ពៃហ្ម- 
ទ ណ្ឌ រា ជធាន ីភ្ន ំពៃញសៃ វជៃ វ 
រ ហតូឃា ត ់ខ្លនួ ជ នសងៃសយ័ បាន 
នៅ ភមូ ិសៃ ញរ ស ង្កា ត ់ពងទកឹ 
ខណ្ឌ ដង្កា និ ងដកហូ ត អាវុ ធ 
ខ្ល១ី ដើម។ប នា្ទាប់ ម ក ក៏ឈា ន ទៅ 
ចា ប់ ខ្លួ ន ឈ្មោះ ផៃ ង   សុីថុ ល  
ជា ម្ចាស់ កាំ ភ្លើ ងបា ន ទៀត នៅ 
ទីតាំ ង ផៃសៃ ងគ្នា ក្នុ ងស ង្កាត់ 
ព ងទឹ កនោះ។  

លោក ថា តា ម ចម្លើ យ របស់ 

ជន សងៃសយ័ ថា  មលូហៃ ត ុដៃល 
រ ូបគៃ បាញ ់សម្លាប ់ជ នរ ងគៃះ 
ដោយសា រ រូប  គៃជំ ពាក់ លុយ 
ជន រ ងគៃះ បៃមណ ៣០ មុនឺ- 
ដុល្លារ ។ដោយសា រ រូប គៃគ្មោន  
លុយស ង   ហើយ ជនរង គៃះ 
ចៃះតៃទា រ ពៃក   ទើប សម្លាប់ តៃ 
ម្ត ង ទៅ។ ពៃល នោះ រូបគៃ  បាន 
ជិះម៉ ូត ូ  តាម  ជន រងគៃះ  ហើយ 
ដ ល់ កន្លៃង សា្ងាត់ ក៏ បាញ់ ៤គៃ ប់  
តៃតៃូវចំ ជន រ ងគៃះ ៣ គៃប់ ់ ។ 

ដោយ ឡៃក ក រណី ជន សងៃស័ យ 
ឈ្មោះ ឆ យ សា លភ  ដៃល 
បា នបា ញ ់បង បៃ ុសប ង្កើត រប ស ់
ខ្លួន សា្លាប់  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩ ធ្នូ 
នៅ ភូមិ ពៃក ខៃសៃវ  សង្កាត់រកា- 
ខ្ព ស់   កៃុង តាខ្មោ  ខៃត្ត កណ្តាល 
នោះ  តៃូវ បា នន គ របាល ខៃត្ត- 
កណ្តាល សហ កា រ ជាមួយ  នគ រ- 
បា ល  ខៃត្ត សា្វាយ រៀ ង  ចា បខ់្ល ួន 
បាន ហើ យ  កា លពីថ្ងៃ  ទី ២ ០ ធ្នូ    
នៅ ក្នុង ភូមិ តៃ ពាំង តៃច  ឃុំ 
សា្វាយតាយាន   សៃកុ    កពំងរ់ោទ ៍ 
ខៃត្ត សា្វាយរៀ ង  បនា្ទា ប់ ពី ជន- 
សងៃស័យ  គៃច ទៅ លក់ ខ្លួន នៅ 
ផ្ទះ មិ ត្ត ភក្តិ ទី នោះ ។នៃះ លោក  
យី  វណ្ណដ  អធិ ការ ន គរបាល 
កៃុង តា ខ្មោ បៃប់  ពីមៃសិ លមិ ញ ។

លោ កបា នប ញ្ជាក់ ថា៖«សមត្ថ - 
កិច្ច នៃ ខៃត្ត ទំាង ២ បាន សហ កា រ 
គ្នា សៃវ ជៃវ ចាប់ ជ នសងៃស័យ  
បានហើ យ  ហើយ នឹង  បៃគល់ 

មកឱៃយ សមត្ថ កិច្ច  ខៃត្ត កណ្តាល 
វិញ ។ ករណីនៃះ   សមត្ថ កិច្ច   
កំពុ ងធ្វើ ការ ប ន្ត » ។

លោក  យី  វណ្ណដ  បាន ឱៃយដឹង 
ថា  ជនដៃដ ល ់ករណនីៃះ  ឈ្មោះ   
ឆយ  សាលភ  អាយុ៣៦ ឆ្នាំ 
មុ ខរ បរមិ ន ពិត បៃក ដ។រីឯ ជន- 
រង គៃះ ឈ្មោះ  ឆយ  សៀម  មី  
អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ  មុខរ ប រជា ងភ្លើង 
មនលំ នៅក្នុ ង ភូមិ  កាហៃ  ឃុំ- 
កាហៃ  សៃុក កងមស   ខៃត្ត 
កពំងច់ាម ។ជនសងៃសយ័រ ូបនៃះ 
បៃើ អាវុ ធខ្លី ១ដើម ម៉ា កL oc k- 
98  តៃក រ ណនីៃះ លោ ក មនិ ទាន ់ 
សន្និ ដ្ឋា ន  ថា  ម នមូ លហៃតុ 
មកពីអ្វីឱៃយពិតបៃកដ      ទៃ។

ក៏ប៉ុន្តៃ លោក  វណ្ណដ  ថា 
កាលពី រសៀល ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃធ្នូ 
ជន សងៃស័យ  បានឈ្លាះ គ្នា ជា 

មួ យ បៃ ព ន្ធ រប ស់ខ្លួ ន  ហើយ     
ជ នរ ង គៃះ បា ន  ចលូទៅ ឃាត ់
ប៉នុ្តៃ  ជន សងៃស ័យថា   មនិ ឱៃយ ជន- 
រ ង គៃះ ចៃះ ដឹង រឿង ប្តី បៃពន្ធ  
រ ប ស់ គៃទៃ ។   កៃ យ មក ជន- 
រងគៃះ ក៏ជិះម៉ូ តូ តៃឡ ប់ទៅ  
ខៃត្ត កំព ង់ ចាមវិញ ។តៃតៃ ូវ ជ ន- 
សងៃស័យ  ទូរស័ព្ទ ហៅឱៃយម ក វិញ។ 
លុះជ ន រ ងគៃះ    ជិះ ម៉ូ តូ ដ ល់ 
ផ្ទះ  សៃ ប់តៃ  ជន សងៃស័យ ដក- 
កាភំ្លើ ងបាញ ់ តៃ ូវ ចកំៃម ក្លៀក 
ខាង សា្តាំ ធា្លាយ គៃប់ ទៅកៃយ 
១គៃ ប់ដួ ល  សា្លាប់ តៃ ម្ត ង ។លោក  
បន្ថៃមថា  ប នា្ទាប់ពី  បាញ់ បងបៃសុ  
ខ្លួន រួច  ជន សងៃស័យ បាញ់ ឪពុក 
ក្មៃក ទៀត តៃមិ នផ្ទុះ  ក៏តៃូវ ឪ ពុក 
ក្មៃក បៃវាយ បៃត ប់គ្នា  ជៃុះ កាំ- 
ភ្លើង ទើប  ជនសងៃស័ យ រត់ ឡើ ង   
ជិះ ម៉ូ តូ គៃ ចខ្លួ ន បាត់៕ 

បញ្ជនូអ្នកបាញ់...

ជនសង្ស័យ(ជាប់ខ្នោះ) ព្លសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួ  ។ រូបថត ប៉ូលិស

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំព្ញ: សមត្ថកិច្ច ខណ្ឌ ឫ សៃសី- 
កៃវ គៃង បញ្ជូន បុរស ម្នាក់  ក្នុង 
ចំណោម ២ នាក់ ទៅ សាល ដំបូង 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញនៅ ថ្ងៃ នៃះ  ពាក់ - 
ព័ន្ធ ការជួញ ដូរ វត្ថុ បុរាណ (អក  - 
កបំោរ១) ដៃល តាម ពាកៃយ ចចាម- 
អារា៉ាម ថា មន តម្លៃ ៧០ លន 
ដុល្លារ បនា្ទាប់ពី ឃាត់ខ្លួន ពួកគៃ 
ទាងំ២នាក ់កាលព ីថ្ងៃទ១ី៧  ខៃធ្ន ូ 
ក្នុងអំឡុងពៃល  ដៃល ពួក គៃ រៀ ប - 
ចំ ផៃនការ លក់ អក កំបោរ នោះ 
ទៅឱៃយ ឈ្មួញ។

លោក ហា៊ាង ថា រ៉ៃត អធិការ 
នគរបាល ខ ណ្ឌឫ សៃសី កៃវ   ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិញ ថា ជនសងៃស័យ ម្នាក់ 
ដៃលជា អ្នករៀបចំ ផៃនការ ល ក់   
អក កបំោរ១ ទៅឱៃយ ឈ្មញួតៃវូ បា ន 
មន្តៃ ីជំនាញ កំពុង រៀបចំ សំ ណំុ រឿ ង  
បញ្ជូនទៅ សាល ដំបូង រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ នៅ ថ្ងៃទី២១  ខៃធ្នូ  នៃះ 
ដើមៃបី ចាត់ចៃង តាម នីតិវធីិ ចៃបាប់។ 
លោក បាន បដិសៃធ បង្ហា ញ  អត្ត - 
សញ្ញាណ ជន សងៃស័យ។ លោក 
ថា ៖«រឯី វត្ថតុាង ជា វត្ថ ុបរុា ណ នោះ 
គឺ  មន្តៃី កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ - 
សលិៃបៈ កពំងុ ធ្វើការ សៃវ ជៃវ នងិ 
ពិនិតៃយ ជាក់ស្ដៃង ថា តើ វា ម ន 
តម្លៃ   អ៊ចីងឹ មៃន ឬ យា៉ាង ណ? តៃ 
ពៃល នៃះ ខ្ញុំ មិនទាន់ អាច បញ្ជាក់ 
បាន ទៃ»។

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណា សុី រី វត្ថ 
រដ្ឋលៃខា ធិការ កៃសួង វបៃបធម៌  ថ្លៃ ង 
ពី មៃសិលមិញ ថា សម ត្ថ កិ ច្ច ខណ្ឌ  
ឫ សៃសី កៃវ បាន ឃាត់ ខ្លួន បុរស ម្នាក់ 
ជា អ្នក រត់ការ(ឈ្មញួកណ្តាល) ។ 
រីឯ ម្ចាស់ អក កំបោរ ឈ្មោះសួង តា ក់ 
អាយ ុ២៩ ឆ្នា ំរសន់ៅ ភមូ ិកោ្ងាក ឃុ ំ
កោះ ចាម សៃកុ ថា ឡា បរ ិវា៉ា តក់ ៏តៃវូ 
បាន ហៅ មក សួរ  នាំ ជុំវិញ ករណី 
នៃះដៃរ។ នៅ ថ្ងៃទី២០ ខៃធ្នូ មន្តៃី 
កំពុង  ធ្វើ កោសលៃយ វិ ច័យ ទៅលើ 
អកកបំោ រ១ នៃះ នៅ ឡើយ ។ មន្តៃ ី
ជំនាញ នៃ កៃសួង វបៃបធម៌  នឹង 
បង្ហាញ លទ្ធផល នៅ ថ្ងៃទី២ ១ 
ខៃធ្ន។ូ «ពិត ជាមន អកកំបោរ ហ្ន ឹង  - 
មៃនប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំមនិទាន ់អាច បញ្ជាក ់ព ី 
បៃភៃទ ដៃល ធ្វើ អពំ ីដៃកឬ ធាត ុផៃសំ 
អ្វី ទៃ? ហើ យក៏ មិនទាន់ ដឹង ធ្វើ 
នៅ សម័យ កាលណ ដៃរ? ចំពោ ះ  
គៃ ថា មនតម្លៃ ៧០លន ដុល្លារ 
ក្នុង១ខាំ នៃះ គឺ ខ្ញុំ ក៏ មិនទាន់ ជឿ 
ដៃរ  ។ ខ្ញុ ំគតិថា អកកបំោរ បៃបនៃះ 
មនិ ខ្វះ ទៃ នៅតាម តបំន ់សៃកុ សៃ 
ចម្ការ ទោះបីជា វា ធ្វើ អំពី មស ក៏ 
មិនអាច លក់បាន តម្លៃ ចៃើន ដល់ 
ថា្នាក់ នៃះ ដៃរ»។

មន្តៃី ជំនាញ នៃ កៃសួង វបៃបធម៌ 
បាន ហៅ ម្ចាស់ អក កំបោរ ឈ្មោះ 
សួង តាក់ ទៅ យក អក កំបោរ 
ដៃល ខ្លួន បាន លក់ទុក នៅ ភូមិ 

កោ្ងាក ឃុំ កោះ ចាម សៃុក ថា ឡា 
បរិ វា៉ា ត់ហើយ  មន្តៃ ីជំនាញ កំពុង នំា  - 
យក  ទាងំ ម្ចាស ់នងិ អក កបំោរ មក 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដើមៃបី សាក សួរ 
បន្ត និង ធ្វើ កោសលៃយ វិ ច័យ។     

លោក សៃម សីុថា អធិការ នគ រ- 
បាល សៃុក ថា ឡាប រិវា៉ា ត់  ថ្លៃង ពី 
មៃសិលមិញ ថា ម្ចាស់ អកកំបោរ 
ឈ្មោះសួង តាក់ នៃះ  បាន ជាប់ - 
ពាកព់ន័្ធ បទល្មើស មយួ កា ល ព ី៤ 
ឆ្នាំមុន ហើយ បាន រត់គៃច ចៃញ 
ពីផ្ទះ។ លោក បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុ ំអត់ - 
ដឹង អក កំបោរ ហ្នឹង ធ្វើ ពីអ្វី ដៃរ 
ប៉ុន្ដៃ ពួក ខ្ញុំ គៃន់តៃ សហការ 
ជាមួយ សមត្ថកិច្ច ឫ សៃសី កៃវ ហៅ 
ឈ្មោះ សួង តាក់ មក សាកសួរ 
នៅ ស្នងការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
ស្ទងឹ តៃង ហើយ នតីវិធិ ីបៃបណ 
ទៀត ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដៃរ»។   

លោក ហោ វុទ្ធី បៃធាន ការិ - 
យាល័យ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃតិ សៃ ល  
នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត 
ស្ទងឹ តៃង  ថ្លៃង ថាសមត្ថ កចិ្ច សៃ ុក  
ថា ឡាប រិវា៉ា ត់ បាន បញ្ជូន  សួង 
តាក់ មកឱៃយ សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ត ស្ទឹង- 
តៃង សាកសួរ បន្ត ប៉ុន្ដៃ បនា្ទាប់ពី 
បា ន  សាកសួរ រួច លោក បាន បញ្ជ ូន 
ទៅឱៃយ មន្តៃ ីជនំាញ ខណ្ឌ ឫ សៃសី កៃវ 
និង មន្តៃី កៃសួង វបៃបធម៌  ជា អ្នក- 
ចាត់ចៃង បន្តទៀត។ «តាម ចម្លើ យ 
គត់ គឺ អកកំបោរ ហ្នឹង ជា របស់ 
យាយ គត់ ហើយ កាលពី ប៉ុនា្មោន 
ឆ្នាមុំន មន គៃច ង់ ទិញ ឱៃយ តម្លៃ២ ០  
លន ដុល្លារ ប៉ុន្ដៃ គត់ មិន លក់។ 
កៃយ មក ក៏មន គៃ ឱៃយ ថ្លៃ ចៃើន 
ក ៏ចាបផ់្ដើម ដកល់ក ់តៃម្ដងហើ យ 
ខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ តៃ ប៉ុណ្ណឹង ទៃ»។

បើតាម សារព័ត៌មន ក្នុងសៃុក 
មួយ បាន ផៃសាយ ពី មៃសិល មិញ ថា ៖ 
«វត្ថុ បុរាណ ខ្មៃរ ដៃលជា បៃភៃទ 
លោហធាតុ សុី រំសៃវ(អកកំបោរ 
ធ្វើ  ពី  សំរឹទ្ធ)មន អាយុកាល ជាង 
២០០ឆ្នា ំដៃលមន តម្លៃ រាបល់ន 
ដុល្លារ តៃូវបាន គៃ រត់ ការរៀប ចំ 
លក់ ទៅឱៃយ ឈ្មួញ ប៉ុន្ដៃ តៃូវ បាន  
នគរបាល ខណ្ឌ ឫ សៃសី កៃវ ចាប់ ខ្ល ួន 
បាន ម្នាក់ កាលពី យប់ ថ្ងៃទី១៧ 
ខៃធ្នូ បនា្ទាប់ពី ម្ចាស់ អកកំបោរ 
បាន ប្តឹង នគរបាល ឱៃយ ឃា ត់  ខ្លួន 
បុរស នោះ»។ សារព័ត៌មន នោះ 
បន្តថា ដោយសារ ទំនាស់ ផល- 
បៃយោជន៍ ទើប ម្ចាស់ អកកំបោរ 
ប្ដឹង ឱៃយ សមត្ថកិច្ច ចាប់ខ្លួន ឈ្មួញ 
កណ្តាល ដៃ ល គំរាម ម្ចាស់ ចង់ បា ន  
ផលបៃយោជន ៍ចៃើនជាង ម្ចាស។់ 
ចពំោះ កចិ្ចពៃមពៃៀង នៃ ការទញិ- 
លក់ នោះ មន ឯកសារ ទិញ លក់ 
តៃឹម តៃូវ  ដោយ ម្ចាស់ ឈ្មោះ សួង 
តាក់បានបៃគល់ សិទ្ធ ិទៅឱៃយ មនុ សៃស  
ចំនួន ៤នាក់។ ចំណៃក ភគី 
តំណង ខាង អ្នក ទិញ មន ចំនួន 
៣ នាក់ ៕ 

បុរសម្នាក់នឹងត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការពាក់-
ព័ន្ធនឹងការជួញដូរវត្ថបុុរាណ(អកកំបោរ១)
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន្ធ ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

�ឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

�្ន េក  ផេសា យ ពា ណិជ្ជ កម្ម
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល ស ភ 

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរចនា គេហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
គឹម សារុំ

ជាទូទៅ ការ ធ្វើជំ នួញ របស់ 
កៃុមហ៊ុន សហ គៃស នីមួយៗ 
តៃងតៃ មា នស ញ្ញា (មា៉ាក)  
សមៃប ់សមា្គាល ់ថា  ជា  កម្ម សទិ្ធ ិ
ឱៃយ កៃុម ហ៊ុន ឬ សហ គៃស 
នោះ។  ចង់ ដឹង ថា  តើ ចៃបាប់ ស្តី- 
ពមីា៉ា ក ពា ណជិ្ជ នា ម  នងិ អពំើ នៃ 
ការ បៃកួ តបៃ ជៃង មិន ស្មោះ- 
តៃ ង់ បាន កំណត់ និយម ន័យ នៃ 
(មា៉ាក) នៃះ យ៉ាង ណា នោះ  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍បាន សមា្ភាស ជា- 
មួយ លោក មៃ ធាវី  ខាន់   ច័ន្ទ- 
កលូចិ  ជា បៃធាន ការយិ ល័យ- 
មៃធាវ ីមហ ិសៃសរា  នងិ ជា ភ្នាក់ ងារ 
តំណាង សៃបចៃបា ប់ នៃ មា្ចាស់- 
មា៉ាក ដៃល មាន ការិយ ល័យ 
ស្ថិត នៅ ផ្ទះ  លៃខ  ២២៩ បៃ ផ្លូវ 
២៧១  សងា្កាត់ ទឹកល្អក់ ទី១  
ខ ណ្ឌទ ួលគោក   រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  
ដូច ខាង កៃម ៖ 

ដចូ ម្តេច ដេលហៅ ថា ម៉ាក ?  
តើ ម៉ាក មន សារៈ សំខាន់  ដូច- 
ម្តេចដេរ តាម ផ្លូវ ចេបាប់ ? 

អនលុោម ទៅ តាម ចៃបា បស់្តពី ី
មា៉ាក ពាណិ ជ្ជ នាម  និង អំពើ នៃ 
ការបៃកួ ត បៃជៃង មិន ស្មោះ- 
តៃង់  មា៉ាក  គឺ សញ្ញាដៃល មើល- 
ឃើញ   ហើយ អាច សមា្គាល់  

លក្ខណៈ ខុសគ្នា នៃ ទំនិញ ឬ 
សៃវារ ប ស់ស ហ គៃស នីមួយៗ។ 
មា៉ាក ដៃល បៃើបៃស់ សមៃប់ 
ទំនិញ ហៅ ថា ពាណិជ្ជ សញ្ញា 
ហើយ មា៉ាក ដៃល បៃើបៃ ស់ 
សមៃប់ សៃវា សញ្ញា ហៅថា  
សៃវា សញ្ញា ។មា៉ាក ទាំង២ បៃ- 
ភៃទនៃះ តៃូវ បាន គៃហៅ ជារួម- 
ថា  មា៉ាក ។សញ្ញា ទាំងនៃះ រួម- 
មាន ឈ្មោះបុ គ្គល  អកៃសរ សញ្ញា 
លៃខ  ពណ៌  ស  មាស ធាតុ 
រូបភព  និង ការផ្គុំនៃ ពណ៌ ។ 

ចពំោះ អ  ត្ថ បៃ យោ ជន ៍នៃ មា៉ាក 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់  ៖ 

សង្គម៖ រដ្ឋ ទទួល បានក មៃ ចុះ 
បញ្ជី  និង  បងា្ហាញ ទំនុក ចិត្ត និង 
ទាក់ ទាញ វិនិ យោគិ ន ។ 

មា្ចាស់ មា៉ាក៖  ទទួល បាន 
សិទ្ធផិ្តា ច់មុខ លើមា៉ាកទ ទួល បាន 
សិទ្ធិ បៃឆំង  និង ការរំលោភ- 
បំពាន  លើមា៉ាក ។ 

អ្នក បៃើបៃ ស់ ៖ ធានាលើ កា រ  
បៃើបៃស់ ទំនិ ញ  បៃកប ដោយ 
គ្មោន ការ ភន់ចៃឡំ ។   

អត្ថ បៃយោ ជ ន៍  នៃមា៉ាក  សំខាន់ៗ  
សមៃប់  សហ គៃស មាន ដូច ជា៖  

ទា ក់ទាញ  អតិថិ ជន  និង 
ពងៃឹង យុទ្ធសាស្តៃ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ទីផៃសា រ កំណត់  អំពីរូ បភ ព   និង 
កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ សហគៃស ។

បង្កើន ភពទុកចិត្ត ពីសំ- 
ណាក់ អ្នក បៃើបៃស់ ដៃលបង្កើត  
បាន ជា មូលនិធិពាណិ ជ្ជកម្ម  
យ៉ាង រឹងមាំ សមៃប់ សហ- 
គៃស ។

កំណ ត់អំពី គុណ ភព នៃ  
ទំនិញ ឬ សៃវា  និង ទំនុកចិត្ត 
របស់ អ្នក បៃើ បៃស់ ទំនិញ ឬ  
សៃវា ដៃល ពាក់ មា៉ាក នោះ។ 

ផ្តល់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
សហ គៃស ដើមៃប ីពងៃកី ការវនិ-ិ 
យោគ   និង ពងៃឹង គុណភព នៃ  
ទំនិញ ឬ សៃវា ដៃល ពាក់ មា៉ាក 
នោះ ដៃល ជា លទ្ធផលវា  នឹង 
ផ្តល់តម្លៃ   និងភពលៃបី នៃ មា៉ាក 
នោះ វិញ ចំពោះ មា្ចាស់មា៉ាក ។

តើ គេ អាច បេើ បេស់ ម៉ាក 
បាន ក្នុង ជំនួញ បេភេទ ណា?   

គៃ អាច បៃើ បៃ ស់  មា៉ាក នៅ  
គៃប់ បៃភៃទ នៃ ជំនួញ ។ 

បេសនិបើ ពា ណិជ្ជ ករ  ឬ អ្នក- 
ជនំញួ ដទេ លចួ បេើ បេស ់ម៉ា ក 
ជា កម្ម សទិ្ធ ិអ្នក ផេសេង តេវូ ទទលួ- 
ទោស បេប ណា? 

ក្នុង ន័យទូ ទៅ   អំពើរំលោភ - 
បំពានសិទ្ធិ លើ មា៉ាក តៃូវ បាន  
ក ំណត ់ថា  ជា ការ បៃើបៃស ់មា៉ាក 
គៃប់ រូបភ ព ដោយពុំ មាន ការ- 
អ នុញ្ញាត ជា មុន ពី មា្ចាស់ មា៉ាក ។ 
ការរំលោភ មា៉ាក អាច កើត ឡើង  
តាមរយៈ ៣របូភព  ទ ី១ គ ឺការ- 
ក្លៃង បន្លំ មា៉ាក  ទី ២ - ការ ធ្វើតៃប់ 

តា ម  មា៉ាក  និង ទី៣  - ការ បៃើ- 
បៃស់  មា៉ាក គៃដោ យពំុ មាន ការ- 
អនុញ្ញាត ។សៃវា ឬ ផលិត ផល 
ដៃល កើត ចៃញ ពីអំពើ ខាង លើ 
នៃះ  តៃវូបាន ចាត់ ទុក ថា ជា ទំនិញ 
ដៃល ពាក់មា៉ា ក ក្លៃង កា្លាយ ។ 
ចពំោះ ដណំោះ សៃយ លើការ- 
រលំោភ មា៉ាក ចៃកចៃញ ជា ២ គ ឺទ ី
១ - ដំណាក់ កាល នៅ នាយក- 
ដ្ឋាន ក ម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា  និង ទី ២ - 
ដំណាក់ កាល  តុលា ការ។ចំពោះ  
ទោស បញ្ញត្តិ នៃ អំពើរំលោភ- 
បំពាន  មា៉ាក ៖រាល់ការរំលោភ- 
បំពាន  ទៅ  លើ មា៉ាក ដូច ដៃល 
បាន កណំត ់នៃះ គ ឺជា បទល្មើស 
ពៃហ្មទណ្ឌ យោង តាម មាតៃ 
៦៤  មាតៃ ៦៦ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី- 
មា៉ាក ពាណិជ្ជនាម  និង អំពើ នៃ 
កា របៃកួត បៃជៃង មិន ស្មោះតៃ ង់   
ជនល្មើ ស តៃូវពិ ន័យ ជា បៃក់ពី 
១លាន រហូត ដល់ ២០ លាន រៀល  
នងិ ផ្តនា្ទាទោស  ដក ់ពន្ធនាគរ ព ី
១ ឆ្នា ំដល ់៥ឆ្នា។ំ  ក្នងុករណ ីមនិ 
រាងចាល ជន ល្មើស តៃូវ ទទួល- 
ខុស តៃវូ ទ្វៃ ដង ចំពោះ ការពិន័យ  
ជា បៃក ់ នងិ ដក ់ពន្ធ នាគរ ដចូ  
មាន  ចៃង  ក្នុង មាតៃ ៦៧   នៃ 
ចៃបាប់ ស្តពីី មា៉ាក ពាណិជ្ជ នាម  នងិ 
អំពើ នៃ ការ បៃកួត បៃជៃង មិន- 
ស្មោះតៃង់  ៕ 

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  វិទៃយា សា្ថាន ភសា ជាតិ  នៃ រាជ - 
បណ្ឌិតៃយ សភ កម្ពុជា គៃង បោះ ពុម្ព 
វចនា នកុៃម ខ្មៃរ បរុាណ  ដៃល បាន សកិៃសា 
សៃវ ជៃវ ដក  សៃង់ ចៃញ ពី សិលា ចារឹក 
ភសា ខ្មៃរ បុរាណ  តាំង ពី សតវតៃស រ៍ទី ៩  
ដល់ សត វតៃស រ៍ទី ១៤  នៅ ពាក់ កណា្ដាល 
ឆ្នាំ កៃយ  ដោយ វច នានុ កៃម  នៃះមាន 
កមៃស់ ជាង ២២០០ ទំព័រ  ។

លោក  មាឃ  បូរា៉ា  បៃធាន វិទៃយាសា្ថាន- 
ភសា ជាតិ នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយ សភ កម្ពុជា  
និង ជា អ្នក ដឹក នាំ កៃុម ការងារ បច្ចៃក- 
ទៃស សៃវ ជៃវ ចង កៃង វចនានកុៃមុ ខ្មៃរ 

បុរាណ នៃះ បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍   
ពីមៃសិល មិញ ថា  លោក បាន ដឹក នាំ កៃុម- 
ការងារ បច្ចៃក ទៃស  សិកៃសា សៃវជៃវ  
ចងកៃង វចនានុ កៃម នៃះ  តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០០៥  រហូត មក ដល់ ចុង ឆ្នាំ នៃះ ទើប 
បញ្ចប់ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង អាច 
បោះ ពុម្ព បាន នៅ អំឡុង ឆ្នា ំ២០២១ ខាង- 
មុខ នៃះ ។  កៃមុ ការងារ បច្ចៃក ទៃស  សៃវ- 
ជៃវ ចង កៃង វចនា នុកៃម  នៃះ  សរុប 
មាន ៧នាក់ពួក គត់ សុទ្ធ តៃ ជា កៃមុ ការ - 
ងារ នៃ វិទៃយា សា្ថាន ភសា ជាតិ »។

បើតាម លោក  បូរា៉ា វចនានុ កៃម ខ្មៃរ 
បុរាណ នៃះ  បាន  ផ្ដោត សំខាន់ ទៅ លើ 
ធាតុ ផៃសំ សំខាន់ ៗ  ដូច ជា វាកៃយស័ព្ទ  ពិសៃ ស  

ពាកៃយ នៅ ក្នងុ សមយ័  អង្គរ  តើ មាន ប៉នុា្មោន 
ពាកៃយ  និង បៃភៃទ អ្វីខ្លះ  មាន ដូច ជា កិរិ-
យ ស័ព្ទ  នាម ស័ព្ទ  គុណ នាម  អាយត- 
នបិាត  នងិ ធា្នាក ់ជា ដើម ។ លោក បញ្ជាក ់
ថា ៖« យើង  អត់ បង្កើត ពាកៃយ ដោយ ខ្លួន- 
ឯង ទៃ ។  យើង សៃង់ យក ពាកៃយ ដៃល បៃើ 
នៅ ក្នុង សិលា ចារឹក តៃម្ដង ។ យើង យក 
ពាកៃយ បុរាណ ទំាង នោះ មក បក សៃយ  
និយមន័យ  និង ជា ឧទា ហរណ៍  ពនៃយល់  
សមៃយ ន័យ បច្ចុបៃបន្ន »។

បើ តាម លោក  បូរា៉ា  វចនា នុកៃម នៃះ  
មាន ពាកៃយ ខ្មៃរ បុរាណ បៃមាណ ជាង   ១៩- 
០  ០ ០ ពាកៃយ ។  ពាកៃយ ទាំង នៃះ  គឺ សុទ្ធ តៃ 
សៃង់ ចៃញ ពី សិលាចារឹក ខ្មៃរ  បុរាណ  
ចាប ់តាងំ ពសីតវតៃស រទ៍ ី៩ ដល ់សតវតៃស រទ៍ ី
១៤ ។  ពាកៃយ ដៃល បាន សៃង់ ចៃញ ពី 
សិលា ចា រឹក ទាំង អស់  គឺ មាន បៃភៃទ 
ពាកៃយ  ឋានន្តរ នាម  ពាកៃយ ពៃះ មហា កៃសតៃ 
អាទទិៃព  មនៃ្ត ី នងិ អ្នក បមៃើជា ដើម ។  វា 
ក៏មាន ពាកៃយ ទាក់ ទង  ទៅ ឋាន នាម  ដូច- 
ជា ទី កន្លៃង ពីសម័យ បុរាណ ផង ដៃរ។  
ឋាន នាម នោះ  មាន ដូច ពាកៃយ  ឥន្ទៃបុរៈ  
មាន ន័យ ថា បុរី ដ៏បៃសើរ ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់  ជា - 
ដើម  គឺ បាន បក សៃយ នៅ ក្នុង វចនានុ - 
កៃម នៃះ ។ លោក បូរា៉ា  បញ្ជាក់ ថា ៖«វចនានុ - 
កៃម នៃះ នឹង ផ្ដល់ ភព ងាយ សៃួល ទៅ - 

ដល ់ កៃុម អ្នក សិកៃសា សៃវ ជៃវ  ពិសៃស 
អ្នក សិកៃសា សៃវ ជៃវ ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ដ  
បុរាណ សា្ថាន ជា ដើម » ។

បើតាម លោក  បូរា៉ា កៃ ពី បោះពុម្ព ជា 
សៀវភៅ ជំ ហាន បនា្ទាប់ រាជ បណ្ឌិតៃយ - 
សភ កម្ពជុា  នឹង រៀប ចំដក់ បញ្ចលូ សមិ ទ្ធ  - 
ផល វចនា នុកៃម នៃះ  ទៅ ជា  e-Dic-
tionary និង App សមៃប់ ផ្ដល់ លទ្ធ- 
ភព ជូន ដល់ អ្នក សិកៃសា សិលាចារឹក  ឬ 
អ្នក សៃឡាញ់ អកៃសរ ខ្មៃរ បុរាណ សមៃប់ 
សិកៃសា សៃវជៃវ ស្វៃង យល់ ដោយ  សៃរី 
ផង ដៃរ ។

លោក ពៃឿង បៃណីត បៃធាន សមា - 
គម អ្នក និពន្ធ ខ្មៃរ គំទៃ ចំពោះ  សា្នាដៃ 
សិកៃសា សៃវជៃវ ចង កៃងវ ចនា នុកៃម 
ខ្មៃរ បរុាណ របស់ កៃមុ កាrងារ នៃ  វទិៃយា សា្ថាន 
ភសា ជាតិ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«កាល ពី 
មុន បៃទៃស កម្ពុជា  យើង មិន ទាន់ មាន 
វចនានុ កៃម បកសៃយ ពី អកៃសរសាសៃ្ដ- 
ជាតិ តាំង ពីសម័យ បុរាណ ដោយ ដក- 
សៃង ់ចៃញ ពសីលិាចារកឹ ខ្មៃរ បៃបនៃះ ទៃ 
ហើយ សា្ថាប័ន  និង អ្នក សិកៃសា សៃវជៃវ 
តៃង តៃ  មាន ការ បក សៃយ ខសុ ៗ   គ្នា  លើ  
ពាកៃយ សសិាលាចរកឹនៃះ ។ ដចូ្នៃះ វចនា- 
នុកៃម នៃះ នឹង កា្លាយ ទៅជា សា្នាដៃ រួម 
មួយ របស់ ជាតិ»៕

តើការលួចប្រើម៉ាកកម្មសិទ្ធបិ្រឈមនឹងទោសប្របណា?

វិទ្រយាស្ថានភាសជាតិគ្រងបោះពុម្ពវចនានុក្រមខ្ម្ររបុរាណដ្រលបានដកស្រង់ច្រញពីសិលាចារឹក

លោក មេធាវី ខាន់ ច័ន្ទកូលិច កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

កេមុ អ្នក ជំនាញ ចុះ ទៅ សិកេសា សេវ ជេវ កន្លង មក ។ រូបថត រាជ បណ្ឌិត ៃយ សភ កម្ពុជា 
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ទីភ្នាក់ងារS&Pដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ដល់ធនាគារអេសី៊លីដា
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ធនា គារ អេស៊ ីលដីា 
ដេល ជា ធនាគារ ពាណជិ្ជ  ធបំផំត៊ 
និង បោះផេសាយ  មូល បតេ   កម្មសិទ្ធិ 
នៅ ផេសារហ៊៊ន កម្ពុជា  បាន ទទួល   
ចណំាត ់ថ្នាក  ់ខ្ពស ់ព ីការ វាយ តម្លេ  
ចណំាត ់ថ្នាក ់ឥណទាន  (SACP)  
ដោយ  ទទលួ បាន   កមេតិ«bb»ព ី
«bb-»  ពី ទីភ្នាក់ងារ វាយ តម្លេ 
ឥណ ទាន ពិភព លោក Stand-
ard & Poors  (S&P) ទោះ បី 
ជា កំណើន  កម្ចី ជា មធេយម របស់ 
ធនាគារ នេះ កើន តិច គួប ផេសំ នឹង 
ការ បង្កើត មូល ធន ខាង  កេ  និង 
ផ្ទេ ក្នុង រួមចំណេក  បង្កើន  មូល-
ធននី យ កម្ម របស់ ខ្លួន។

ការ ផ្ដល់ ចំណាត់ ថ្នាក់ ដេល 
តេូវ បាន វាយ តម្លេ ដោយ  S&P   
ចេញ ផេសាយ កាល ព ីថ្ងេទ ី១៦  ខេ  ធ្ន ូ 
ដោយ បាន បញ្ជាក ់ពី ការ ចេញ ការ-  
ផ្ដល ់ចណំាត ់ថ្នាក ់ឥណទាន  'B+'  
រយៈ ពេល វេង នងិ 'B'  រយៈ ពេល ខ្ល ី 
លើ ធនាគារ អេស៊លីដីា ខណៈ     ចក្ខ-ុ
វសិយ័ លើ ការ ផ្ដល ់ចណំាត ់ថ្នាក ់
រយៈ ពេល វេង គឺ មាន ស្ថិរភព ។

ទីភ្នាក់ ងារ  S&P បាន ឱេយ ដឹង 
ថ៖« យើង បាន បញ្ជាក់ ការ វាយ   
តម្លេ នេះ ដោយ សារ តេ យើង រពំងឹ  
ថ ធនាគារ អេស៊លីដីា នងឹរកេសា  
មូលធននយី កម្ម ល្អ បេសើរ របស ់

ខ្លនួ តនួាទ ីទផីេសារ ល្អ បេក ់ចណំេញ  
ល្អ បេសើរ និង ទមេង់ ការ ផ្ដល់ 
មូលនិធិ លើ ពី មធេយម នៅ កម្ពុជា  
ក្នុង រយៈ ពេល ១២ខេ កេយ»។

S&P  បន្ត ថ៖« យើង វាយ តម្លេ 
ហានភិយ័ នេ អតល៊េយភព សេដ្ឋកចិ្ច 
នៅ ក្នងុ បេ ពន័្ធ ធនាគារ របស ់កម្ពជុា  
មាន កមេតិ ខ្ពស់  ដេល បណា្ដាល មក  
ព ីការ ពងេកី ឥណទាន យ៉ាង រហស័  
នងិ តម្លេ អចលន ទេពេយ ខ្ពស ់។ ប៉ន៊្តេ 
ផល ប៉ះពាល់ អវិជ្ជ មាន   ផ្ទាល ់ លើ  
ទមេង់ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ធនាគារ 
អេស៊ ីលដីា  ទនំងជា នងឹ មាន កមេតិ   
ដោយ សារតេ  ការ ទាក់ ទង នឹង 
សកម្មភព សំណង់ និង អចលន - 
ទេពេយ មាន កមេិត ទាប »។ 

លោក អ៊ិន ចាន់នី បេធាន 
នាយក បេតបិត្ត ិធនាគារ  អេស៊លីដីា   
ភអីលិស៊ ីបាន នយិយ ថ ការ- 
ដំឡើង ចំណាត់ ថ្នាក់(SACP) 
ព ីកមេតិ«bb-»ទៅ កមេតិ «bb»  
ដល់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដោយ 
មលូ ហេត ៊ចមេបងៗ ដចូជា ធនាគារ  
រកេសា បាន នូវ ទេពេយ សកម្ម ចមេ៊ះ 
ការ គេប់ គេង បេកប ដោយ ការ- 
បេង៊ បេយត័្នខ្ពស ់ គតិ គរូ នវូ រាល ់
ហានភិយ័ ពាក ់ពន័្ធ ជា មលូដា្ឋាន 
សមេប ់ការលតូលាស ់និង មាន  
មូលធន ភវូបនីយ កម្ម រឹងមាំ។

លោក បាន ថ្លេង ថ ៖ « កត្តា 
ទាងំ អស ់នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ អពំ ីភព-  

រឹងមាំ នេ បណា្ដាញ ធ៊រកិច្ច របស់ 
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដោយ រកេសា 
បាន នូវ ចំណូលបេកប ដោយ 
ចីរភព ដោយ មិន មាន ផល- 
ប៉ះពាល។់ ទសេសន វសិយ័ ស្ថរិភព  
ដេល បងា្ហាញ នៅ ក្នុង ចំណាត់- 
ថ្នាក ់នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីភព រងឹមា ំ 
នេ ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ នឹង ទេនាប់ 
ដើម ទន៊ គេប ់គេន ់ដើមេបី ស្ថរិភព  
នេ ដំណើរ ការ អាជីវ កម្ម»។

ទភី្នាកង់ារS&P ក ៏បាន ចង្អលុ 
បងា្ហាញ ដេរ ថ  អេស៊ីលីដានឹង 
ទទលួ បាន អត្ថ បេយោជន ៍ព ីការ- 

បង្កើន មលូធន របស ់ខ្លនួ ក្នងុ រយៈ-  
ពេល ២-៣ឆ្នាំ ច៊ង កេយ នេះ  
ដោយ សារ តេ ការ បង្កើត មលូធន  
ល្អ បេសើរ របស់ ខ្លួនទាំង  ផ្ទេក្នុង  
និង ខាងកេ  និង កំណើន កម្ចី 
មាន  កមេិត ទាបជាង កំណើន 
កម្ចី របស់ បេព័ន្ធ។ 

S&P បាន  បន្ត ថ ៖« ការណ ៍នេះ 
បាន បណា្ដាល  ឱេយ មាន ភព បេសើរ   
ឡើង ក្នងុ ការ គណនា អន ៊បាត មលូ-
ធន ដេល កេ តមេវូ តម ហានភិ័យ័ 
(RAC) របស់ យើង សមេប់ 
ធនាគារ នេះ ដល់  បេហេល ៨,៦  

ភគរយ គិត តេឹម ថ្ងេទី ៣០ ខេ 
កញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ព ី ៨,២ ភគរយ  
គតិ តេមឹ ថ្ងេ  ទ ី៣១  ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០១៩។ 
យើង ពេយាករ កំណើន កម្ចី របស់ 
ធនាគារ អេស៊លីដីា នងឹ រកេសា នៅ  
កេម កណំើន បេក ់កម្ច ីរបស ់ដេគ ូ
ដេល មាន ទំហ ំបេហាក់ បេហេល  
គា្នា  ប៉ន៊្តេ បេក ់ចណំលូ គរួ តេរកេសា 
ភព ល្អ បេសើរ  ដេល បណា្ដាល 
ឱេយ ធនាគារ នេះ រកេសា អន៊បាត 
RAC ចនំនួ ព ី៨ ភគរយ ទៅ  ៨, ៥ 
ភគរយ រយៈ ពេល ១៨ខេ កេយ ។ 
យើ ង បាន កេ តមេវូ ការ វាយ តម្លេ 

របស់ យើង នេ ទមេង់ ឥណទាន  
(SACP)  របស់  អេស៊ីលីដា 
ដល់'bb' ពី  'bb-' ដើមេបី ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពី មូលធននីយ កម្ម ល្អ 
បេសើររបស់ ធនាគារ នេះ »។ 

ទភី្នាកង់ារ  S&P បាន បញ្ជាក ់
ថ៖ «យើង ជឿ ជាក ់ថ កណំើន 
កម្ចី ជា មធេយម របស់ ធនាគារ 
អេស៊ីលីដា បាន ធានា ថ មាន 
ហានិ ភ័យ ដេល មិន ទាន់ ឃើញ 
ចេបាស ់នៅ ក្នងុ ផល បតេ វនិយិោគ   
ហើយ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ 
ទិន្នន័យ បាន ចង្អុល បងា្ហាញ ថ 
ចនំនួ នៅ មាន  កមេតិ នេ ការ រៀបច ំ 
ឥណទាន ឡើង វញិ ជាប ់ទាកទ់ង  
នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩»។ 

ទី ភ្នាក់ងារ វាយ តម្លេ មួយ នេះ 
ក៏ បាន ឱេយ ដឹង ថ កមេិត ទាប នេ 
ការ រៀបចំ ឥណទាន ឡើង វិញ 
ទាក់ ទង នឹង បេព័ន្ធ កាត់ បន្ថយ 
ហានិ ភ័យ នេ ការ ខូច គ៊ណភព 
ទេពេយ សកម្ម បន្ថេម ទៀត  ក្នុង 
រយៈពេល ១២ ខេ កេយ  ហើយ 
គ៊ណភព ទេពេយ សកម្ម នៅ ក្នុង 
បេពន័្ធ ធនាគារ ដេល មាន ហាន-ិ 
ភ័យ ខ្ពស់ របស់ បេទេស កម្ពុជា  
នៅ តេ ពឹង ផ្អេក លើ ការ ស្ទុះ ងើប 
ឡើ ងវញិ នេ សេដ្ឋ កចិ្ច  ក្នងុ រយៈ-
ពេល ១២ខេ កេយ  ជា ពសិេស 
ពី  វិស័យ ទេស ចរណ៍ និង ការ- 
វិនិយោគ បរទេស ៕LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ គមេង វនិយិោគ  ៣  
ដេល មាន តម្លេ សរ៊ប ១៣,៥ 
លាន ដល៊ា្លារ តេវូ បាន កេម៊បេកឹេសា- 
អភិវឌេឍន៍ កម្ពុជា  (CDC) អន៊-
មត័ ក្នងុ សបា្តាហ ៍មន៊ ដេល ធ្វើ ឱេយ 
ចំនួន គមេង អន៊ម័ត ដោយ  
CDC ក្នងុ រយៈ ពេល ៣ សបា្តាហ ៍
ដំបូង នេ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
ចំនួន ៩ ស្មើ នឹង តម្លេ វិនិ យោគ  
សរប៊ ១ ១៣៥,៤លាន ដល៊ា្លារ។  
នេះ បើ យោង តម  CDC។ 

គមេង ទាំង ៣ ដេល CDC 
អនម៊ត័កាល ព ីថ្ងេ សក៊េ រមួ មាន 
គមេង បង្កើត រោងចកេ ខារ អំ-
បោះ គេប់ បេភេទ Lak Sun 
(Cambodia) Co., Ltd  ស្ថតិ  
នៅ សេក៊ គងពសិ ីខេត្ត កពំងស់្ព ឺ
មាន ទ៊ន វិនិយោគ  ៣,២លាន 

ដល៊ា្លារ  បង្កើត ការងារ បាន ចនំនួ 
១៩៧កន្លេង, គមេង បង្កើត 
រោង ចកេ កាតដ់េរ សម្លៀក បពំាក ់ 
របស់ កេ៊មហ៊៊ន Sinokh Per-
fect Garment Co., Ltd នៅ 
ក្នុង សេ៊ក ខេសាច់កណា្ដាល ខេត្ត 
កណា្ដាល មាន ទឹក បេក់   ៥,៣ 
លាន ដល៊ា្លារ បង្កើត ការងារ បាន 
១ ៥៣៣ កន្លេង និង គមេង 
បង្កើត រោងចកេ ផលិត គេឿង- 
សងា្ហា  រមិ និង សមា្ភារ តប៊តេង លម្អ  
ធ្វើ  ព ីឈើ របស ់កេម៊ហ៊ន៊ Dong-
nan (Cambodia) Wood 
Co., Ltd   មាន ទីតំង ក្នុង តំបន់ 
សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ខេមបូឌាន- 
ចេជាង ហ័្គរជី ខេត្ត ពេះសីហន៊ 
កេម ទ៊ន វិនិយោគ ៥លាន ដ៊-
លា្លារ  នងិ អាច បង្កើតការងារបាន  
២២០កន្លេង។

លោក វ៊ី សំណាង អភិបាល 

ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដេល ជា កន្លេង 
តេង  ទទលួ បាន គមេង វនិយិោគ   
ថ្មីៗ ជា បន្ត បនា្ទាប់  បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ 
ថ កេ ពីលក្ខណៈ អំណោយ- 
ផល នេ ទីតំង ភូមិសាសេ្ត  ស្ថិរ-
ភព នយោបាយ ចេបាប ់វនិយិោគ 
នងិ ទនំាក ់ទនំង ការ ទតូល្អ  ការ- 
សមេច បាន នូវ កិច្ច ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម សេរី (FTA)ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ ជា មួយ នឹងបេទេស ដេគូ 
ពាណិជ្ជកម្ម ពិសេស   បេទេស ចិន 
ដេល ជា ទីផេសារ មាន បេជាជន 
ចេើន ជាង គេ លើ ពិភព លោក 
កព៊ំង រមួ ចណំេក យ៉ាង ចេើន  ដល ់ 
ការ ទាក ់ទាញ ចណំាប ់ចាប ់អា-
រម្មណ៍ វិនិយោគិន   ឱេយ ចូល មក 
បណា្ដាក ់ទន៊ នៅ កម្ពជុា ។ លោក 
បន្ត ថ កណំើន នេ ការវនិយិោគ 
ដេល CDC យល ់ពេម នា អឡំងុ 

ពេល នេះ  គឺ មាន នៅ ស្ទើ រគេប់- 
វិស័យ និង គេប់ ទីកន្លេង ។ 

លោកថ្លេង ថ៖ « ការ ច៊ះ កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី 
គជឺា ការ បើក ផ្លវូឱេយ កម្ពជុា ទទលួ 
បាន នវូ កណំើន វនិយិោគ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ ដេល វា នឹង មិន តេឹម តេ 
បង្កើត ការ ងារ ថ្មី ប៉៊ណោ្ណោះ ទេ តេ 
ថេម ទាំង ជួយ លើក ម៊ខ  ទីផេសារ  
កម្ពុជាផង ដេរ  »។

លោក  ហង៊  វណ្ណៈ  អ្នក ទទលួ 
បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច អន្តរ ជាតិ  នេ រាជ- 
បណ្ឌិតេយ សភ កម្ពុជា  អះអាង 
ថ កំណើន ការអន៊ម័ត របស់ 
CDC ជា សញ្ញាណ ល្អ សមេប់ 
សខ៊ម៊ាលភព សេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា 
ដេល កំព៊ង ស្ថិត ក្នុង បរិបទ នេ 
ការ ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ ពាស ពេញ ពិភព លោក ។  
លោក បន្ត ថ ទន្ទឹម នឹង ការ- 

ទទួល បាន ការ វិនិយោគ ថ្មីៗ ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ នេះ កម្ពុជា  ក៏ តេូវ ធ្វើ 
ការ  កេ សមេួល លក្ខខណ្ឌ វិនិ-
យោគ របស ់ខ្លនួបន្ថេម ទៀត ដេរ  
ខណៈ កាល ពី ច៊ង សបា្តាហ៍ ម៊ន 
កម្ពជុា ក ៏ទើប ទទលួ ពត័ម៌ា ន ល្អ 
ពី  ទំនាក់ ទំនង ពាណិជ្ជ កម្ម ជា - 
មួយ បេទេស អង់គ្លេស ។ 

លោក ថ្លេង ថ៖ «ខណៈ ថ្មី ៗ  
នេះ  អង់គ្លេស ដេល ជា បេទេស 
ទើប ចាក ចេញ ព ីសមាជកិ សហ- 
ភព អឺរ៉៊ប  បាន សនេយាថ នៅ 
ដើម ឆ្នា ំ២០  ២១ នងឹ ជរំញ៊ កចិ្ច- 
សហបេតិបត្តិការ ឱេយ បាន  ខា្លាំង    
ជា មួយ កម្ពុជា នោះ ខ្ញុំ រំពឹង ថ វា 
នឹង កាន់ តេ ផ្តល់ ផល វិជ្ជ មាន  
បន្ថេម ទៀត ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ 
លំហូរ វិនិយោ គិន បរទេស មក 
កម្ពុជា កាន់ តេ ចេើន  »។ 

អនប៊េធាន សភពាណជិ្ជកម្ម 

កម្ពុជា លោក លឹម ហេង ធា្លាប់ 
បាន បេប់  ថ បើ ទោះ បី  ពិភព- 
លោក កំព៊ង ជួប នឹង វិបត្តិ ឆ្លង-    
រាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ ប៉៊ន្តេ  
កម្ពុជា នៅ តេ អាច ទទួល បាន 
កំណើន នេ ការ ចូល មក បណា្ដាក់- 
ទន៊ ជា បន្ត បនា្ទាប ់។ កណំើនទាងំ-  
នេះ បងា្ហាញ ថ អ្នក វិនិយោគ  
ស៊ទ្ធ  តេ មាន ស៊ទិដ្ឋនិិយម ចំពោះ  
កំណើន  សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដេល 
កំព៊ង សមេច បាន នូវ កំណើន 
ជា  បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក បាន បន្ត ថ  ៖ « កាល ពី 
ពេល កន្លង មកមាន  ការ ពេួយ- 
បារម្ភ ជា ចេើនថ  ការ ដក ភព- 
អន ៊គេះ ពន្ធ  EBA ព ីសហភព  
អឺរ៉៊ប នឹង ធ្វើ ឱេយការ នាំ ចេញ ទំ-
នញិ របស ់កម្ពជុា ជបួបញ្ហា ចេើន 
ប៉៊ន្តេជាក់ ស្តេង យើង ឃើញ ថ 
វា មិន ដូច្នេះ ទេ»៕  LA

អ្នកដំណើរ ឆ្លង កាត់ មុខ អគារ ស្នាក់ ការកណ្តាល នៃ ធនាគារ អៃសីុលីដា លើ មហាវិថី ពៃះមុនីវងៃស   ។ រូបថត ហ៊ង មិនា 

គមេងវិនិយោគ៣ដេលមានតម្លេ$១៣,៥លានតេវូបានCDCអន៊ម័ត
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ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋា ភបិាល   អសូ្តៃ ល ីនងិ កម្ម វធិ ី
អភិវឌៃឍន៍ សហ បៃជាជាតិ  (UNDP) បាន 
ផ្តល ់ជំនយួ ឱៃយ អគ្គ នាយក ដ្ឋានគយ  នងិរដ្ឋា- 
ករ កម្ពុជា  នូវ ឧបករណ៍ការ ពារ និង សម្ភារ 
អនាម័យ  ដើមៃបី សមៃួល ដល់ ការ ធ្វើ ពា- 
ណិជ្ជ កម្មឆ្លង ដៃន នៅ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន របស់ UNDP 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃទី១៧ ខៃធ្នូ ឱៃយ ដឹង 
ថា ពិធី ផ្ទៃរ ឧបករណ៍ សម្ភារ នៃះ  គឺ ជា ផ្នៃក 
មយួ នៃ កចិ្ច ខតិ ខបំៃងឹ បៃង រមួ គ្នា របស ់អគ្គ-
នាយក ដ្ឋាន គយ  និង រដ្ឋាករកម្ពុជា   រដ្ឋា ភិ- 
បាល អូស្តៃលី  និង UNDP  ដើមៃបី អនុវត្ត 
គមៃង«សមៃលួ ការ អនុវត្ត វិធាន ការ សុខ-  
ភាព  សុវត្ថិ ភាព  និង អនាម័យ ការពារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ក្នុង ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម » ។  

គមៃង នៃះ  រួម ចំណៃក ធានា  អនាម័យ  
សមៃប់ គៃប់ មុខ ទំនិញ រូបវន្ត ទាំង អស់ 
ដៃល បាន   ឆ្លង កាត់ តាម ពៃំដៃន   កម្ពុជា ។

សម្ភារ ទំាង នោះ រួម មន ឧបករណ៍ វាស់- 
កម្ដៅ ដើរ ដោយ បៃពន័្ធ អីនុ  ្រហ្វារ៉ៃដ  ម៉ា សុនី  
ថត  ចាប់ កម្ដៅ  និង ឧបករណ៍ បាញ់ សម្លាប់ 
មៃរោគ នៅ តោង ជាប ់កញ្ចប ់ទនំញិ ដៃល នងឹ  
បៃគល ់ជនូ ភា្នាកង់ារ ពៃដំៃន  ប៉ាយ ប៉ៃត  បាវតិ  
ភ្នំដិន  និង អាកាស យាន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្នំ-
ពៃញ។  នៃះបើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មន។ 

ចាប់ តាំង ពីពៃល  មន ការ ឆ្លង រាល ដល 
ជា សកល ជំងឺ កូវីដ១៩   UNDP  និង អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន គយ  នងិ រដ្ឋាករ កម្ពជុា បាននងិ 
កពំងុ ធ្វើ ការងារ រមួ គ្នា  ដើមៃប ីឱៃយ មន ការ បន្ត 
បើក ពៃដំៃន សមៃប់ សកម្ម ភាព ពាណ ិជ្ជកម្ម  
ឆ្លង  ដៃន ដចូ ជា  ការ នា ំចៃញ  នងិ ការ នា ំ ចលូ  
នងិ ដើមៃប ីគោរព តាម វធិាន ការ សខុ ភាព  នងិ 
សុវត្ថិ ភាព អនាម័យ សមៃប់ ការ ធ្វើ  ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

ការ សហការនៃះ  រួម មន  ការ វាយ តម្លៃ- 
រហ័ស នៅ ចៃក ពៃំដៃន ទាំង ៣    និង អាកាស- 
យានដ្ឋាន អន្តរ ជាត ិភ្នពំៃញ  ដើមៃបី ស្វៃងយល ់ 

ព ី បញ្ហា បៃឈម  និង ឧបសគ្គ នានា ដៃល 
រារាំង ដល់ លំហូរសកម្ម ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង- 
ដៃន  កដ៏ចូជា  ហន ិភយ័ ដៃល ប៉ះពាល ់ដល ់
អ្នក ធ្វើ ការងារ នៅ តាម បណ្ដោយ ពៃំដៃន ។ 

 ទោះ ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ខណៈ  ដៃល 
ការ ឆ្លង រាល ដល ជា សកល នៅ តៃ បន្ត កើត- 
មន  កិច្ច ខិត ខំបៃឹង បៃង  ដើមៃបី ឱៃយ មន ការ- 
បន្ត  បើក ទា្វារ ទទួល យក លំហូរ ទំនិញ  និង 
រកៃសា អនាម័យ សមៃប់ គៃប់ ទំនិញ រូបវន្ត 
ទាំង  អស់  ដើមៃបី បងា្ការ ភាព យឺត យា៉ាវ  និង ការ- 
កក ស្ទះ  នៅ តៃ មន សារៈ សំខាន់ ជា ខា្លាំង ។ 

លោក  គណុ  ញមឹ   អគ្គនា យក នៃ អគ្គនា-  
យក ដ្ឋាន គយ  និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ «ការ ឧបត្ថម្ភ ឧបករណ ៍   នងិ  សម្ភារ  អនា-  
មយ័របស ់ UNDP  ពៃម ទាងំ ការ ផ្តលជ់នំយួ 
របស ់រដ្ឋា ភបិាល អសូ្តៃល ី គ ឺមន សារៈស-ំ 
ខាន់ ណាស់ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ រីក- 
រាល ដល  កវូដី១៩  ដៃល សៃប តាម វធិាន- 
ការ ឆ្លើយ តប  របស់  រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា »។

តណំាង   UNDP  បៃចា ំនៅ  កម្ពជុា លោក  
Nick  Beresford បានឱៃយ ដឹងថា ការ បន្ត 
បើក ពៃំ ដៃន សមៃប់ សកម្ម ភាព ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ដៃល មន សវុត្ថ ិភាព ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ 
ការ   រាល ដលកូវីដ ១៩   ជា សកលនៃះ គឺ 

មន សារៈ សំ ខាន់  យា៉ាង ខា្លាំង ។
លោក បន្ថៃមថា ៖ «កៃព ីកចិ្ច ខតិ ខបំៃងឹ- 

បៃង យា៉ា ង មោះមតុ ដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹ ជងំ ឺ
កវូដី ១៩  ការ ផ្តល ់ឧបករណ ៍ការពារ ខ្លនួ នងិ 
សម្ភារ អនាម័យ  ក៏៏ ទៃទៃង់ ដល់ សមត្ថ ភាព 
របស់ កម្ពុជា ក្នុង ការ សា្តរ  ឡើង វិញឱៃយ បាន 
កាន ់តៃ បៃសើរ  ពៃម ទាងំ បន្ត ពងៃងឹ ទនំាក-់ 
ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម  ជាមួយ នឹង បៃទៃស ជិត-  
ខាង របស់ ខ្លួន  ផងដៃរ»។

លោក Kang Pablo  អគ្គ រដ្ឋ ទតូ អសូ្តៃល ី
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា បាន និយាយ ថា ជំងឺ កូវីដ 
១៩  បង្ក ការ រំខា ន  ដល់ ពាណិជ្ជ កម្ម ពិភព - 
លោក យា៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់
សន្តិ សុខ សៃបៀង  ពៃមទាំង ការ ទទួល បាន 
ការ  ផ្គត ់ផ្គង ់ដៃល ចា ំបាច ់នានា ។  កៃព ីការ- 
ផ្តល ់ឧបករណ ៍ចា ំបាច ់ទាងំ នៃះ  រដ្ឋា ភបិាល 
អសូ្តៃល ីក ៏គ ំទៃ ដល ់នាយក ដ្ឋាន គយ  នងិ 
រដ្ឋាករ កម្ពុជា  ក្នុង ការ ពងៃឹង  និង អនុវត្តគោល - 
ការណ ៍សខុភាព  នងិ អនាមយ័ នៅ តាមចៃក  
ពៃំដៃន ផង ដៃរ ។ លោក បាន និយាយ ថា ៖ 
«នៃះ គឺ ដើមៃបី ធានាថា  បៃទៃសកម្ពុជា  នឹង 
នៅតៃ មន សុវត្ថិ ភាព  និង បើក ទូលាយ 
សមៃប់ ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង ដៃន  ដើមៃបី ជួយ 
ដល់ ការ សា្តរ សៃដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ » ៕ LA

ត ព ីទពំរ័ ១...លើ ដបំលូ ឃ្លាងំ-  
ស្តកុ សៃវូ នៃ ផ្ទៃដ ីជាង  ១០ហកិ- 
តា នៅ សៃុក បៃសាទ  បល័ង្ក 
ខៃត្ត  កំពង់ធំ។  ថាមពល ដើរ 
ដោយ ពន្ល ឺពៃះអាទតិៃយ នៃះ  មន 
អនភុាព  ២៦២  គឡីវូា៉ាត ់ ជាបៃ-  
ភៃទ គមៃង សាង សង់បៃតិបត្តិ - 
ការ ផ្ទៃរ(BOT)  វិនិយោគ 
ដោយ កៃមុហ៊នុតតូាល ់ក្នងុ តម្លៃ 
បា៉ាន់ សា្មាន  ៥០  មុឺន ដុលា្លារ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «គមៃង នៃះ 
គឺ កៃុមហ៊ុន អៃមរុ រា៉ាយស៍ មិន 
បាន  ចំណាយ បៃក់  សាង សង់  
ទៃ  ដោយ យើង  បាន ផ្តល ់ទតីាងំ 

សមៃប់ ការ ដំឡើង បន្ទះ សូឡា  
ហើយ យើង ទិញ ថាមពល ពី 
កៃុមហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង រយៈ ពៃល 
កំណត់  ។ នៅ ពៃល   កៃុមហ៊ុន 
[តតូាល]់ ទទលួ បាន បៃក ់ពី ការ-  
លក់ ថាមពល គៃប់ ចំនួន វិញ 
ហើយ  នោះ បៃព័ន្ធ ថាមពល 
សូឡា  នៃះ នឹង កា្លាយ ជា របស់ 
យើង  [អៃមរុ រា៉ាយស៍]វិញ »។

លោក  គន្ធី បន្ត ថា ថាមពល 
ពន្លឺ  ពៃះអាទិតៃយ នៃះ  តៃូវ បាន 
ដឡំើង នងិ តភា្ជាប ់(synchro-
nize) ជាមយួ នងឹ ខៃសៃ បណា្ដោញ 
បញ្ជូន អគ្គិសនី របស់ រដ្ឋ ដៃល 

មន ការ អនុញ្ញាត ពី អគ្គិសនី- 
កម្ពុជា (EDC)  តាម ចៃបាប់ ។

លោក ថ្លៃង  ថា៖ « ការ បៃើបៃស ់
បៃព័ន្ធ ថាមពល សូឡា នៃះ នឹង 
ជួយ ជំរុញ  វិស័យ កសិកម្ម  សៃូវ- 
អង្ករ  ដចូ  ជា ចណំាយ រយៈ ពៃល 
ខ្ល ីជាង មនុ ក្នងុ ការ កនិ នងិសម្ងតួ  
សៃូវ  ហើយ វាក៏  ជួយ ឱៃយ ចងា្វាក់ - 
ផលិត កម្ម ផលិត បាន លឿន 
ទាន់ តមៃូវ ការ  ទាំង ក្នុង បៃទៃស  
និង កៃ បៃទៃស ផងដៃរ»។

បន្ថៃម ព ីលើនៃះ  ការ បៃើ បៃស ់ 
បៃព័ន្ធ ថាមពល សូឡា  ក៏ បាន 
ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ គោល ដៅ ទ៧ី  
នៃ គោល ដៅ អភិវឌៃឍន៍ បៃកប- 
ដោយ ចរីភាព (SDG)  ដៃលផ្ដល់  
នូវ តម្លៃ សមរមៃយ  និង ថាមពល 

ដៃល មនិ ប៉ះ ពាល ់ដល ់បរ ិសា្ថាន  
ដូច្នៃះ  ការ បៃើបៃស់  ថាម ពល 
សូឡា  ក្នុង វិស័យ សៃូវ អង្ករ  មិន  
តៃឹម តៃ ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល បាន 
តាម តមៃវូ ការ នោះ ទៃ  ថៃម ទាងំ 
ជួយ ទៅ ដល់ ផៃន ដី ទៀតផង។

លោក  និយាយ ថា៖ « ការ បៃើ- 
បៃស ់ ថាមពល កកើត ឡើង វញិ 
នងឹ  មនិ មន ការ បពំុល បរិសា្ថាន  
ហើយ  ជួយ  កាត់ បន្ថយ ការ បំ-
ភាយ ឧស្មន័ ផ្ទះ កញ្ចក ់ នងិ ឧស្មន័  
កាបូន ឌីអុកសុីត ផង ដៃរ » ។  

លោក លន់ យ៉ៃង អគ្គ លៃខា- 
ធិការ សហព័ន្ធ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា 
បាន ឱៃយ ដងឹថា ការ ដឡំើង ថាម- 
ពល សឡូា នៃះនងឹជយួ ឱៃយ មន 
ស្ថិរភាព ថាម ពល នៅក្នុង រោង- 

ម៉ាសុីន កិនសៃូវ  ប៉ុន្តៃ ថ្លៃដើម-
ផលិត នៅ តៃ ខ្ពស់  បើ ធៀបនឹ ង 
ទញិ ថាម  ពល ព ីរដ្ឋ ។  លោកថ្លៃង  
ថា៖ «ការ ដឡំើង ថាមពលសឡូា  
វា ល្អ ហើយ ប៉នុ្តៃ តម្លៃ វនិយិោគធ ំ 
ដៃល វា មនិ ទានអ់ាច ផ្តល ់ផល- 
ចំណៃញ ចៃើ ន ទៃ ដល់ អ្នក ក្នុង 
វិស័យ សៃូវ អង្ករ »។

លោកបន្ថៃម ថា សព្វ ថ្ងៃ រដ្ឋា- 
ភបិាល មនិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឱៃយ មន 
ការ វិនិយោគ ដូច  នៃះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
លោក សងៃឃឹម ថា  រដ្ឋនងឹ  ផ្លាសប់្តរូ  
គោល  នយោបាយ ដើមៃបី  លើក- 
ទឹក ចិត្ត ឱៃយ បៃើ បៃស់ ថាម ពល 
ក កើត ឡើង នៅ ពៃល អនាគត។ 
លោក បន្ត     ថា ៖«អ្វ ីដៃល កៃមុហ៊នុ 
ធ្វើ ជា គរំ ូល្អ មយួ  ដៃល   ដើរ សៃប  

នងឹ  កៃមុហ៊នុ ផលតិ អង្ករ សររីាង្គ 
ដៃល ភា្ជាប ់ទៅ នងឹ  គមៃង  ថាម- 
ពល សូឡា  ប៉ុន្តៃ  ការ ដំឡើងនូវ 
ថាម  ពល  នៃះ គឺ មិន ទាន់ មន 
ផល ចំណៃញ ទៃ»។

លោក  វិចទ័រ  ហៃសូនា  អគ្គនា - 
យក  នៃអគ្គ នាយក ដ្ឋាន ថាម ពល  
កៃសួង រ៉ៃ និង ថាមពល  ធា្លាប់ 
បៃប ់ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា វសិយ័ឯក-
ជន គួរតៃ បៃើ ថាមពល ដៃល 
ទញិ ព ីអគ្គសិន ីកម្ពជុា  ដៃលបាន 
ភា្ជាប ់បណា្ដោញជាត ិតៃមឹ តៃវូ  នងិ 
មន តម្លៃ ទាប ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
« បើ មន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ តៃឹមតៃូវ 
និង មន អគ្គិ សនី បៃកប ដោយ 
ស្ថិរភាព បៃើបៃស់ វា ទៅ គឺ មិន 
ចាំ បាច់ វិនិយោគ ទៃ » ៕ LA

អេមរុរ៉ាយស៍ ចាប់ ផ្តើម    សាក....

វៀតណាម នឹង សាង សង់ 
ពេលានយន្តហោះ ធំ បំផុត

ទីកេុងហាណូយៈ កៃុមហ៊ុន 
ពៃលាន យន្ត ហោះវៀតណាម  
(ACV) នងឹ វនិយិោគ  ជាង ៩៩ 
ពាន ់ពាន ់លានដងុ ( ៤,៣ ពាន ់
លាន  ដុលា្លារ ) ក្នុង គមៃង  ទី ៣ 
នៃ ដំណាក់ កាល ដំបូង  នៃ  អាកាស-
យានដ្ឋាន អន្តរជាតិ  Long 
Thanh  ស្ថតិនៅ ភាគ ខាង តៃបងូ 
ខៃត្ត Dong Nai បៃហៃល ៤០ 
គីឡូម៉ៃតៃ ពី ទីកៃុងហូជីមិញ។ 

ការ សមៃច ចិត្ត នៃះ  បាន ធ្វើ 
ឡើង  ក្នុង  កៃយ ទទួល បាន ការ- 
អនមុត័ ដោយ  កចិ្ច បៃជុ ំវសិាមញ្ញ 
របស ់ភាគ ទនុកិ នៃ ACV ដោយ  
ជាង៩៩,៨ ភាគរយបាន ឯកភាព  ។ 
ក្នុង ចំណម ទឹក បៃក់ សរុប   
សាច ់បៃក ់ចនំនួ ៣៦,១ ពាន ់ពាន ់  
លាន ដងុ នងឹ បាន មក ព ី កៃមុហ៊នុ  
ពៃលានយន្តហោះ  ACV និង  
សៃស សល់ ពី នោះ  នឹង តៃូវ បៃើ-
បៃស ់បៃក ់កម្ច ីនងិហរិញ្ញវត្ថ ុព ី
បៃភព ផៃសៃង។ 

 គមៃង  ក្នងុ ដណំាក ់កាល ទ១ី  
នៃ  អាកាសយានដ្ឋាន នៃះ តៃវូ បាន 
អនមុត័ ដោយ  លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី 
Nguyen Xuan Phuc កាល ព ី
ថ្ងៃទី ១១   ខៃ វិច្ឆិកា កន្លងទៅ។

គមៃង  នៃះ  មន សមសភាព  
សខំាន ់៤  រមួ មន  ការយិាលយ័   
ភា្នាក់ងារ  គៃប់គៃង  រដ្ឋ ការ គៃប់គៃង  
ការហោះ ហើរ ជា ពិសៃស  ហៃដ្ឋា- 
រចនា សមន័្ធ  អាកាស យានដ្ឋាន 
ចាំបាច់ និងកិច្ច ការ គំទៃ ផៃសៃងៗ។ 

ACVនងឹ វនិយិោគ  ដណំាក ់កាល   
ដំបូង នូវ ផ្លូវយន្តហោះ  ផ្លូវ រថយន្ត 
ដកឹ អ្នកដណំើរ  សា្ថានយីអ្នកដណំើរ  
ចំណត យន្តហោះ និងហៃដ្ឋា-
រចនា សម្ពន័្ធសខំាន ៗ់  ដទៃទៀត 
នៅ ពៃលានយន្តហោះ។ 

ពៃលានយន្ត ហោះ នឹង តៃូវ 
សាងសង់ ជា ៣ដំណាក់ កាល  
បៃើ រយៈពៃល ជាង ៣ ទសវតៃសរ៍  

និងតៃូវ បាន រំពឹង ថា   កា្លាយ ជា 
អាកាសយានដ្ឋាន ធំបំផុត 
របស់ បៃទៃស វៀតណាម។ 

ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង  ផ្លូវ - 
យន្តហោះ  ដៃល មន បៃវៃង  
៤០០០ ម៉ៃតៃ ផ្លវូ តាកស់ុ ីសា្ថានយី 
អ្នកដំណើរ នឹង កិច្ច ការ បំពៃញ 
បន្ថៃម  ផៃសៃងៗ ទៀត ដៃល មន 
ទំហំ  ផ្ទៃ កៃឡា ដល់ ទៅ ៣៧៣ 
០០០ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ នងឹ តៃវូ  សាង- 
សង ់ឡើង ដើមៃប ីទទលួ អ្នក ដណំើរ  
២៥ លាន នាក ់ នងិទនំញិ  ១,២ 
លាន តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ៗ ។ 

ពៃលាន យន្តហោះ  តៃវូ  គៃ រពឹំង  
ថា នងឹ មន ផ្លវូ យន្តហោះ  ចនំនួ 
៤  សា្ថានីយអ្នកដំណើរ  ៤កន្លៃង   
នងិផ្នៃក ផៃសៃងៗទៀត ដើមៃប ីធានា  
សមត្ថភាព ទទលួ អ្នក ដណំើរ ចនំនួ  
១០០លាន នាក់ និងទំនិញ ៥ 
លាន  តោនក្នុង ១ ឆ្នាំ តៃឹម ឆ ្នាំ 
២០៤០។ 

ដោយ គៃប ដណ្តប ់លើ ផ្ទៃ ដ ី ជាង 
៥ ៥៨០ ហកិតា  ពៃលាន យន្តហោះ      
ស្ថតិនៅ ជាប ់នងឹ ឃុ ំ ៦  ក្នងុសៃកុ   
Long Thanh។ វា តៃវូ បាន រ ំពងឹ  
ថា មន តម្លៃ សរុប រហូត ដល់ 
៣៣៦,៦៣ ពាន ់ពាន ់លាន ដងុ 
( ១៤,៤៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ) 
ដៃល ដណំាក ់កាល ដបំងូ តៃវូការ   
សាច ់បៃក ់ជាង ១០៩ ពាន ់ពាន់  
លាន ដុង( $៤,៦៦ ពាន់ លាន)។ 

គៃសួារ បៃមណ ៤៨០០  នងិ 
អង្គការ  ២៦ នឹង តៃូវ  ប្តូរ ទី តាំង  
ដើមៃបី បើក ផ្លវូ សមៃប ់ការ សា្ថាបនា 
ពៃលានយន្តហោះ ។ 

 មន ចម្ងាយ  ៤០ គីឡូម៉ៃតៃ 
ខាង កើត ទកីៃងុហជូមីញិ  អាកាស-  
យានដ្ឋាន   Long Thanh តៃូវ 
បាន រំពឹង ថា នឹង សមៃួល  ភាព 
កកស្ទះ នៅ  អាកាសយាន ដ្ឋាន  
អន្តរជាត ិTan Son Nhat ក្នងុ 
ទីកៃុង៕ VNS_ANN/RR

អូស្តេលី និង UNDP ផ្តល់ ជំនួយ ឱេយ កម្ពជុា 
ដើមេបី សមេលួ ដល់ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង ដេន 

ពី ឆ្វេង ទៅ ស្តា ំលោក គុណ ញឹម, លោក Kang Pablo និង លោក Nick Beresford។ សហ ការី
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សុខ  ស្រីលុច

កាលពីថ្ងៃសុកៃ ទី១៨ ធ្នូ
សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសារដ្ឋនិងរដ្ឋ-
មន្តៃីការបរទៃសចិនលោក
WangYi បាននិយាយថា
សហរដ្ឋអាមៃរិកគួរតៃជៃើស-
រើសការសន្ទនានងិការពិគៃះ-
យោបល់ជាមួយបៃទៃសចិន
ជាជាងការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មជា
ឯកតោភាគីដៃលមិនសម-
ហៃតុផលចំពោះកៃុមហ៊ុនចិន។
ទីកៃងុវ៉ាសីុនតោនកំពុងបន្ថៃម

កៃមុហ៊នុចនិទៅក្នងុបញ្ជខី្មៅនៃ
ការធ្វើពាណជិ្ជកម្មរមួទាងំកៃមុ-
ហ៊នុផលតិគៃឿងអៃឡចិតៃនូកិ
SMIC។ កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម
សហរដ្ឋអាមៃរិកបាននិយាយ
ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកៃមុ-
ហ៊ុនចិននៃះគឺផ្តើមចៃញពី
គោលលទ្ធិរវងយោធានិងសុី-
វលិរបសច់និពៃមទាងំភស័្តតុាង
នៃសកម្មភាពរវងSMICនិង
អង្គភាពដៃលគួរឱៃយពៃួយបារម្ភ
នៅក្នងុឧសៃសាហកម្មយោធាចិន។
លោកWangនៅក្នងុសនុ្ទរ-

កថាមួយទៅកាន់សង្គមអាសុី
ដៃលផ្តោតសំខាន់លើទំនាក់-
ទំនងរដ្ឋចិននិងសហរដ្ឋអាមៃ-

រិកបានជំរុញឱៃយសហរដ្ឋអាមៃ-
រិកបញៃឈប់ គំនិតហួសហៃតុ
ទៅលើសន្តិសុខជាតិនិងការ-
គាបសង្កត់តាមអពំើចតិ្តចពំោះ
កៃុមហ៊ុនចិន។
សហរដ្ឋអាមៃរិក តៃូវបាន

គៃរំពឹងថានឹងបន្ថៃមកៃុមហ៊ុន
និងសាខារបស់កៃុមហ៊ុនចិន
ចំនួនបៃហៃល ៨០បន្ថៃម-
ទៀតទៅក្នងុបញ្ជខី្មៅនោះដៃល
កៃុមហ៊ុនស្ទើរតៃទាំងអស់
សុទ្ធតៃកៃុមហ៊ុនចិន។
ការរៀបចំរបស់កៃសួងពាណិ-

ជ្ជកម្មអាមៃរិក តៃូវបានគៃរំពឹង
ថានងឹដាក់ឈ្មៅះកៃមុហ៊នុចនិ
មួយចំនួនដៃលទីកៃុងវ៉ាសុីន
តោនយលថ់ាមានទនំាក់ទនំង
ជាមួយយោធាចិន។បញ្ជីនោះ
ខ្លះមានកៃុមហ៊ុនដៃលជួយ
សាងសង់កោះសបិៃបនិម្មតិយោ-
ធានៅសមុទៃចិនខាងតៃបូងក៏
ដូចជាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធ
នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុសៃស។
រដ្ឋបាលTrumpតៃងតៃបៃើបញ្ជី
ឈ្មៅះអង្គភាពដៃលឥឡូវនៃះ
រួមបញ្ចូលកៃុមហ៊ុននិងសាខា
ដៃលមានមលូដា្ឋាននៅបៃទៃស
ចិនជាង២៧៥ដើមៃបីវយលុក
ឧសៃសាហកម្មចិនសំខាន់ៗ។
កាលពីខៃកញ្ញា កៃសួងពា-

ណជិ្ជកម្មបានតមៃវូឱៃយអ្នកផ្គត-់
ផ្គង់ឧបករណ៍មយួចនំនួឱៃយដាក់
ពាកៃយសុំអាជា្ញាប័ណ្ណនាំចៃញ
បនា្ទាប់ពីបានសន្និដា្ឋានថាឧប-
ករណ៍ផ្គតផ់្គង់ដៃលនាំចៃញទៅ
អាចតៃូវបានបៃើសមៃប់គោល-
បណំងយោធា។កាលពីខៃវចិ្ឆកិា
កៃសួងការពារជាតិអាមៃរិកក៏
បានហាមឃាត់មិនឱៃយវិនិយោគិន
អាមៃរិកទិញភាគហ៊ុនពីកៃុម-
ហុ៊នចិនដៃលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្ម-
ភាពយោធាចាប់ពីចុងឆ្នាំកៃយ។
ភាពតានតឹងរវងទីកៃុង-

វ៉ាសុីនតោននិងទីកៃុងប៉ៃកាំង

បានកើនឡើងក្នុងរយៈពៃល
១ឆ្នាំចុងកៃយនៃះ។ខណៈ-
ដៃលបៃទៃសសៃដ្ឋកិច្ចកំពូល
ទាំង២បានចាត់វិធានការលើ
ការគៃប់គៃងរបស់កៃុងប៉ៃកាំង
ចពំោះការផ្ទុះឡើងនៃវើរសុការ-
ដាក់ចៃញនូវចៃបាប់សន្តិសុខ
ជាតិនៅក្នងុទីកៃងុហងុកងុនងិ
ភាពតានតឹងកើនឡើងនៅ
សមុទៃចិនខាងតៃបូង។
នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នាត លោក

បៃធានាធបិតីអាមៃរកិDonald
Trumpបានស្តបីនោ្ទាសចនិជា
ចំហចំពោះជំងឺរាតតៃបាតកូវើដ-

១៩ដៃលធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់
ការបោះឆ្នាតអាណត្តទិី២របស់
លោក។លោកTrumpទំនង
ជានឹងអនុម័តវិធានការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មបន្ថៃមទៀតដើមៃបីបញ្ចៃញ
កំហឹងរបស់លោកនិងដើមៃបីដាក់
បន្ទកុទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោក
JoeBiden មុនពៃលដៃល
លោក Trumpចាកចៃញពី
សៃតវិមាននាដើមឆ្នាំកៃយ។
លោកWang បាននិយាយ-

ថា រដា្ឋាភិបាលកៃងុប៉ៃកំាងបាន
កត់សមា្គាល់នូវអាទិភាពគោល-
នយោបាយចំនួន៤ របស់បៃ-

ធានាធិបតីជាប់ឆ្នាតអាមៃរិក
លោកJoeBidenដៃលនឹង
ចូលកាន់តំណៃងនៅថ្ងៃទី២០
ខៃមករា។លោកជឿជាក់ថា
អាទិភាពគោលនយោបាយ
របស់លោកJoeBidenយា៉ាង
ហោចណាស់មាន៣ចំណុចគឺ
ការគៃប់គៃងសា្ថានភាពការ-
រើករាលដាលកវូើដ១៩ការសា្តោរ
សៃដ្ឋកិច្ចនិងបមៃបមៃួលអា-
កាសធា តុ ក៏ដូចជាផ្តល់នូវឱ-
កាសសមៃប់កិច្ចសហបៃតិបត្តិ-
ការរវងបៃទៃសទំាង២ឡើងវិញ។
ដោយមើលឃើញនូវការបៃ-

ឆំងយា៉ាងខា្លាំងចំពោះបៃទៃស-
ចិនក្នងុចំណោមការបង្កើតនយោ-
បាយអាមៃរិកលោកBidenទំ-
នងជាមិនផ្លាស់ប្តរូគោលការណ៍
គៃះឹនៃគោលនយោបាយចិនរបស់
លោកTrumpទៃ។បៃទៃស
ចិននឹងនៅតៃជាសតៃវូខាងភូមិ-
សាស្តៃនយោបាយដ៏សំខាន់
បំផុតរបស់អាមៃរិកហើយការ-
រកៃសាកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចរបស់អា-
មៃរកិគជឺាគោលការណ៍រៀបចំ
គោលនយោបាយការបរទៃស
របស់សហរដ្ឋអាមៃរិក។
ទោះជាយា៉ាងណាគោលន-

យោបាយចិនរបស់រដ្ឋបាលលោក
Bidenកអ៏ាច...តទៅទពំរ័១១

តពីទំព័រ ១...គណៈកម្មការ
បៃឹកៃសាយោបល់បានធ្វើការ-
អនុញ្ញាតដោយផ្អៃកលើឯក-
សារវិភាគទិន្នន័យការសាក-
លៃបងជាមយួជនស្មគ័ៃចតិ្តចនំនួ
៣០០០០នាក់ របស់FDA
ចុះផៃសាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដៃល
បានបង្ហាញថាវ៉ាកសំ់ាងMod-
ernaមានបៃសទិ្ធភាព៩៤,១%
និងមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់-
ធ្ងរចំពោះមនុសៃសមានអាយុ-
១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។
នាយឧត្ដមសៃនីយ៍កងទ័ព-

ជើងគោក Gustave Perna
ដៃលជានាយកបៃតិបត្តិបៃស-
កកម្មចៃកចាយវ៉ាក់សាំងOp-
erationWarpSpeedរបស់
អាមៃរិកបាននិយាយកាលពី
ថ្ងៃសៅរ៍ថា ការចៃកចាយ
វ៉ាក់សាំងModernaកំពុងតៃ
ដំណើរការ ហើយដូសដំបូង
បង្អស់គឺគៃងនឹងទៅដល់ទី-
តាំងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកនៅថ្ងៃចន្ទ។

លោកPernaបាននិយាយ
ថា៖« រដ្ឋជាចៃើនបានបញ្ជា-
ទិញវ៉ាក់សំាងរួចហើយយើង
ដឹងថា វ៉ាក់សំាងនៃះ នឹងទៅ
ដល់ទីតាំង៣៧០០ កន្លៃង
ដោយមានសណំើកានត់ៃចៃើន
ចូលមកជារៀងរាល់ថ្ងៃ»។
ការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់

នៃះធ្វើឱៃយវ៉ាកសំ់ាងModerna
កា្លាយជាវ៉ាក់សំាង Covid-19
ទ២ីដៃលនងឹផ្ដលដ់ល់សាធា-
រណជនអាមៃរកិបនា្ទាប់ពីFDA
បានអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់
វ៉ាក់សាំងPfizer/BioNTech
កាលពី១សបា្ដាហ៍មុនដៃល
ទទួលបានសំឡៃងគាំទៃ១៧៣
ដោយមានសមាជិក១រូបមិន
បោះឆ្នាត។
លោកឧត្ដមសៃនយី៍Perna

បានបញ្ជាក់ថាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ
ចន្ទវ៉ាក់សាំងModernaចំនួន
៥,៩ លានដូសនិងវ៉ាក់សាំង-
Pfizer/BioNTech ចំនួន២
លានដូសដៃលសរុបមាន
ចំនួន៧,៩លានដូសនឹងតៃូវ
បានចៃកចាយទៅដល់កន្លៃង-

ចាក់។កាលពីសបា្ដាហ៍មុន
Pfizer/BioNTechបានផ្ដល់
វ៉ាកស់ាងំចនំនួ២,៩លានដសូ
ហើយការចាក់បានចាប់ផ្ដើម
នៅថ្ងៃចន្ទទី១៤។Moderna
ធា្លាប់បានបៃកាសថា ពួកគៃ
មានគោលដៅចៃកចាយវ៉ាក់-
សាងំចនំនួ២០លានដសូតៃមឹ
ដំណាច់ឆ្នាំ២០២០។
វ៉ាក់សាំងPfizer/BioN-

Techនងិវ៉ាកស់ាងំModerna
គឺជាវ៉ាក់សំាងបៃភៃទវ៉ាក់សំាង
messengerRNAឬmRNA
ដៃលមានបៃសិទ្ធភាពបៃហាក់
បៃហៃលគា្នា។កៃពីសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកវ៉ាក់សាំងPfizer/Bi-
oNTechតៃវូបានអនញុ្ញាតឱៃយ
បៃើបៃស់នៅឯបារ៉ៃនកាណា-
ដា សុីលី កូសា្តោរើកា អៃកា្វាទ័រ
កូវ៉ៃត មុិកសុិក បា៉ាណាមា៉ា
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ឌូតីសងិ្ហបរុើទយុ-
នីសុី និងចកៃភពអង់គ្លៃស
ហើយមានការបញ្ជាទិញយក
ដោយកៃុមហ៊ុនFosunចំនួន
១០០លានដូសសមៃប់ធ្វើ
ការចៃកចាយក្នងុបៃទៃសចនិ។

កៃពីសហរដ្ឋអាមៃរិកមិន
ទាន់មានបៃទៃសណាផៃសៃង-
ទៀតដៃលបានអនុញ្ញាតឱៃយ
បៃើបៃស់វ៉ាក់សំាងModerna
តៃមានកចិ្ចពៃមពៃៀងទញិយក
ជាមយួសហភាពអរឺ៉បុកាណា-
ដាជប៉ុននិងកាតា។
វ៉ាក់សំាងModernaមាន

ភាពងយសៃួលក្នុងការដឹក-
ជញ្ជូនជាងវ៉ាក់សំាង Pfizer/
BioNTech ដោយសារវ៉ាក់-
សាំងModernaអាចទុកក្នុង
សីតុណ្ហាភាពទូទឹកកកធម្មតា
បាន៣០ថ្ងៃ ហើយទុកក្នុង
សីតុណ្ហាភាព -២០អងៃសាសៃ
បានរយៈពៃល៦ខៃ។ចំណៃក
ឯវ៉ាក់សំាង Pfizer/BioN-
Techតៃវូការទកុក្នងុសតីណុ្ហា-
ភាព -៧០អងៃសាសៃ ជានិច្ច
ធ្វើឱៃយពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូន
ជាពិសៃសទៅតំបន់ជនបទ
ដៃលមិនមានហៃដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធសមៃប់រកៃសាទុក។បើគិត-
តាមកិច្ចសនៃយាទិញទុកមុន
របស់រដ្ឋបាលDonaldTrump
កាលពីខៃកក្កដាដៃលបាន

ចំណាយបៃក់អស់ ១,៩៥-
ពាន់លានដុលា្លារ ទិញយក
វ៉ាក់សាំងចំនួន ១០០ លាន-
ដូសនោះ វ៉ាក់សាំងនៃះអាច
មានតម្លៃ ២០ដុលា្លារក្នុង១
ដសូ។កាលពីខៃកញ្ញារដ្ឋបាល
Trumpបានធ្វើកិច្ចសនៃយា
ជាមួយMordenaទិញយក
១០០លានដសូក្នងុតម្លៃ១,៥-
ពាន់លានដុលា្លារធ្វើឱៃយមាន
តម្លៃ១៥ ដុលា្លារក្នុង១ដូស។
នៅខៃធ្នូ រដ្ឋបាលTrump ក៏
បានបញ្ជាទញិវ៉ាកសំ់ាងMod-
ernaចំនួន១០០លានដូស
ទៀតសមៃប់ការបៃើបៃស់នៅ
តៃីមាសទី២ឆ្នាំ២០២១។
តៃតម្លៃទាងំនៃះគឺជាតម្លៃនៅ

សហរដ្ឋអាមៃរិកប៉ុណោ្ណោះដោយ
កៃសួងសុខាភិបាលបៃទៃស-
ទយុនសីុីបានបៃកាសថាកចិ្ច-
ពៃមពៃៀងរបស់ពួកគៃជាមួយ
Pfizer/BioNTech គឺនឹង
ធានាតម្លៃបៃមាណ៧ដុលា្លារ
ក្នុង១ដូស។Modernaធា្លាប់
បានឱៃយដឹងថាពួកគៃអាច
លក់វ៉ាក់សំាងរបស់ពួកគៃក្នុង

តម្លៃជាង៣០ដុលា្លារក្នុង
១ដូស។
វ៉ាក់សាំងទាំង២នៃះគឺតៃូវ

ការចាក់ចនំនួ២ដសូដើមៃបីមាន
បៃសទិ្ធភាពដចូខាងលើ។ការ-
ចាក់វ៉ាក់សំាងPfizer/BioN-
Tech គឺតៃូវមានគមា្លាតរយៈ-
ពៃល៣សបា្ដាហ៍ រើឯការចាក់-
វ៉ាក់សំាងModerna វិញ
តៃូវការគមា្លាតរយៈពៃល៤
សបា្ដាហ៍។
មកដល់ពៃលនៃះមានការ-

រាយការណ៍ថាមានករណី
អាល្លៃកហៃសុីធ្ងន់ធ្ងរកៃយពី
បានទទួលវ៉ាក់សំាង Pfizer/
BioNTechចនំនួ៦ករណីនៅ
សហរដ្ឋអាមៃរិកនិងចំនួន២
ករណីនៅចកៃភពអង់គ្លៃស។
ក្នុងការសាកលៃបងវ៉ាក់សំាង
Moderna គៃមិនបានរក
ឃើញករណីអាល្លៃកហៃសុីធ្ងនធ់្ងរ
ប៉ុន្តៃជាការបៃុងបៃយ័ត្ន CDC
អាមៃរិកបានណៃនាំឱៃយជន
ដៃលមានបៃវត្តិអាល្លៃកហៃសុី
ធ្ងន់ធ្ងរមិនឱៃយទទួលវ៉ាក់សាំង
ទាំងនៃះទៃ៕

រដ្ឋមន្ត្រកីារបរទ្រសចិនជំរុញអាម្ររកិដោះស្រយបញ្ហារវាងប្រទ្រសទំាង២ដោយការពិភាក្រស

FDAអនុញ្ញាត...

លោក  ម៉្រក ៍ បុ៉ម ប៉្រអូ (ឆ្វ្រ  ង) ចាប់ដ្រជ មួយលោកវ៉ា ង យី ។រូបថត AFP



សៅសម្ភស្ស

កាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរុ៉ប
បានចៃញសៃចក្តីពៃងចៃបាប់ថ្មី
ដើមៃបីទប់ទល់នឹងកៃមុហុ៊នបច្ចៃក-
វិទៃយាធំៗដូចជាGoogleAma-
zon និងFacebookដៃល
សុទ្ធជាកៃមុហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយាមាន
អំណាចខ្លាងំជាងគៃក្នងុការ-
ទប់ស្កាត់សុវត្ថភិាព និងសន្ត-ិ
សុខលើបៃព័ន្ធអីុនធឺណិតរបស់
បៃទៃសក្នងុតំបន់។
សៃចក្តីពៃងចៃបាប់នៃះ មាន

ឈ្មោះថាចៃបាប់ស្ដីពីការទទួល-
ខុសតៃូវលើសៃវាកម្មឌីជីថល
(DSA) និងទីផៃសារឌីជីថល
(DMA) បានគូសបញ្ជាក់ពី
បទបៃបញ្ញត្តិយ៉ាងជាក់លាក់និង
កមៃិតអំណាចរបស់កៃុមហុ៊ន
អុីនធឺណិតពិភពលោកក្នងុទីផៃសារ
អឺរុ៉ប។កៃមុហុ៊នទំាងនោះរួម-
មានGoogleAppleAmazon
Facebook និងកៃុមហុ៊ន
ដទៃទៀតដៃលអាចបៃឈម
នឹងការដាក់ពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បៃសិនបើបំពានចៃបាប់។
អ្នកសៃី MargretheVes-

tager ស្នងការសហភាពអឺរុ៉ប
ទទួលបន្ទកុបញ្ហាការបៃកួតបៃ-
ជៃងនិងជាបៃធានផ្នៃកឌីជីថល
សហភាពអឺរុ៉បបានធ្វើបទបង្ហាញ
ពីសៃចក្តពីៃងចៃបាប់នៃះកាលពី
ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមាតិ-
កាមួយចំនួននៃចៃបាប់ថ្មនីៃះតៃវូ
បានបៃកធា្លាយលើបៃព័ន្ធផៃសព្វ-
ផៃសាយមុន១ថ្ងៃ។
អ្នកសៃីបាននិយយថាសៃច-

ក្តីពៃងចៃបាប់សមៃប់ប្លុកអឺរុ៉ប
នៃះ ធ្វើឡើងក្នងុគោលបំណង
គៃប់គៃងបៃព័ន្ធអីុនធឺណិត

ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឱៃយ«មាន
សណា្តាប់ធា្នាប់ល្អ» និងធ្វើឱៃយ
បៃសើរឡើងនូវ «ការគៃប់គៃង
សុវត្ថភិាពលើអីុនធឺណិត»ក្នងុ
ទីផៃសារអនឡាញនៃះ។ ចៃបាប់
ស្ដពីីសៃវាកម្មឌីជីថលនិងទីផៃសារ
ឌីជីថល នឹងបង្កើតសៃវាកម្ម
ដៃលមានសុវត្ថិភាព និងគួរ
ឱៃយទុកចិត្តបំផុតក្នងុការការពារ
សៃរីភាពនៃការបញ្ចៃញមតិលើ
បៃព័ន្ធអីុនធឺណិត។
សហភាពអឺរុ៉បបានឱៃយដឹងថា

អ្នកដៃលបៃពៃតឹ្តខុសនឹងចៃបាប់
នៃះនឹងតៃវូបៃឈមនឹងការផាក-
ពិន័យរហូតដល់១០%នៃចំ-
ណូលរបស់ពួកគៃ(បើសិនក្នងុ
ករណីកៃមុហុ៊នGoogleអាច
ស្មើនឹង១៦ពាន់លានដុលា្លារក្នងុ
ករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឬអាចនឹង
បៃឈមការកៃស័យធនផងដៃរ។
សហភាពអឺរុ៉បក៏បានស្នើឱៃយមាន
ការពិន័យកៃមុហុ៊នទំាងនៃះដល់
៦%នៃបៃក់ចំណូលឬហាម-
ឃាត់មិនឱៃយកៃមុហុ៊នទំាងនៃះ
ចូលក្នងុទីផៃសារអឺរុ៉បទៀតផងក្នងុ
ករណីមានការរំលោភបំពាន
ចៃបាប់ធ្ងន់ធ្ងរម្តងហើយម្តងទៀត
ដៃលបង្កគៃះថា្នាក់ដល់សន្ត-ិ
សុខរបស់ពលរដ្ឋអឺរុ៉ប។
ចៃបាប់ស្ដីពីសៃវាកម្មឌីជីថល

និងទីផៃសារឌីជីថលបានកំណត់
លក្ខខណ្ឌតឹងរឹុងជាចៃើនលក្ខ-
ខណ្ឌសមៃប់ការធ្វើជំនួញនៅ
ក្នុងបៃទៃសចំនួន២៧របស់
សហភាពអឺរុ៉បខណៈដៃលអា-
ជា្ញាធរអឺរុ៉បមានគោលបំណង
ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការ-
ផៃសាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការ-
វាយបៃហារតាមរយៈពាកៃយសម្ដី
លើអីុនធឺណិតនិងការកាន់កាប់

ទីផៃសារផា្ដាច់មុខក្នុងទីផៃសារអឺរុ៉ប
របស់កៃមុហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយាយកៃស
ទំាងអស់នៃះផងដៃរ។
មនុសៃសជំនិតរបស់គណៈ-

កម្មការសហភាពអឺរុ៉បបាន
និយយថាកៃមុហុ៊នចំនួន១០
កំពុងតៃូវបានគៃកំណត់ជា
គោលដៅក្នុងការអនុវត្តចៃបាប់
នៃះ និងកំពុងតៃបៃកួតបៃជៃង
ខ្លាំងកា្លាក្នុងទីផៃសារអឺរុ៉បដៃល
ចៃបាប់នៃះ នឹងមាននូវបទបៃប-
ញ្ញត្តិជាក់លាក់ដើមៃបីកំណត់
អំណាចរបស់ពួកគៃ ក្នងុការ-
កាន់កាប់ទីផៃសារទំាងនៃះ។
កៃមុហុ៊នដៃលអាចតៃវូគៃរឹត-

បន្តងឹបទបៃបញ្ញត្តិរួមមានកៃមុ-
ហុ៊នអាមៃរិកដូចជាកៃុមហុ៊ន
Facebookកៃមុហុ៊នGoogle
កៃមុហុ៊នAmazon កៃមុហុ៊ន
Appleកៃមុហុ៊នMicrosoftនិង
កៃមុហុ៊នSnapChatនិងកៃមុ-
ហុ៊នធំៗរបស់ចិនដូចជាកៃមុ-
ហុ៊នAlibaba និងកៃុមហុ៊ន
Bytedanceពៃមទំាងកៃមុហុ៊ន
Samsungរបស់បៃទៃសកូរ៉ៃ-
ខងតៃបូងនិងកៃមុហុ៊នBook-
ing.comរបស់បៃទៃសNeth-
erlandsផងដៃរ។
សំណើសៃចក្ដីពៃងចៃបាប់នៃះ

នឹងតៃវូឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្តល់
សច្ចាប័នវៃងឆ្ងាយ និងស្មុគ-
ស្មោញទៀតដោយមានរដ្ឋចំនួន
២៧របស់សហភាពអឺរុ៉បសភា
អឺរុ៉ប ពៃមទំាងការចរចរវាង
កៃមុហុ៊នសមាគមពាណិជ្ជកម្ម
មុននឹងមានការអនុម័តចៃបាប់
ចុងកៃយជាផ្លវូការ។
យ៉ាងណាមិញចំពោះចៃបាប់

សៃវាកម្មឌីជីថលគឺជាមធៃយា-
បាយមួយដើមៃបីផ្តល់ឱកាសកាន់-

តៃចៃើនជាងមុនសមៃប់ឱៃយ
គណៈកមា្មោធិការអឺរុ៉បស្វៃងរក
វៃទិកាបៃព័ន្ធផៃសព្វផៃសាយសង្គម
ណាដៃលបានអនុញ្ញាតឱៃយមាតិ-
កាខុសចៃបាប់តាមអីុនធឺណិតដូច-
ជាការឃោសនជៃលុនិយមការ-
វាយបៃហារតាមរយៈពាកៃយសម្ដី
ព័ត៌មានមិនពិតនិងរូបភាពអាស-
អាភាសរបស់កុមារផងដៃរ។
តាមរយៈចៃបាប់ទីផៃសារឌីជីថល

សហភាពអឺរុ៉បកំពុងពៃយាយម
ផ្តល់អំណាចថ្មដីល់ទីកៃងុបៃ៊ចុ-
សៃលដើមៃបីអនុវត្តចៃបាប់នៃការ-
បៃកួតបៃជៃងឱៃយបានលឿននិង
ជំរុញឱៃយមានតមា្លាភាពកាន់តៃ
ខ្លាងំនៅក្នងុកៃបួនដោះសៃយនិង
ការបៃើបៃស់ទិន្នន័យផា្ទាល់ខ្លនួ។
ចៃបាប់នៃះតៃូវបានរចនឡើង
ដើមៃបីធ្វើបច្ចបុៃបន្នភាពចៃបាប់ដៃល
មានសៃប់តំាងពីឆ្នាំ២០០៤
តំាងពីពៃលដៃលកៃុមហុ៊នអីុន-
ធឺណិតធំៗជាចៃើនសព្វថ្ងៃមិន
ទាន់មានវត្តមាននៅឡើយ។
អ្នកសៃី KarenBhatia

បៃធានកិច្ចការរដា្ឋាភិបាល និង
គោលនយោបាយសធារណៈ
របស់កៃុមហុ៊ន Googleបាន
និយយថា៖«យើងនឹងសិកៃសា
ដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវសំណើ
របស់គណៈកម្មការអឺរុ៉បក្នងុរយៈ-
ពៃល២-៣ថ្ងៃខងមុខ។ទោះ-
យ៉ាងណាក្ដីយើងមានការពៃយួ-
បារម្ភថាពួកគៃហាក់ដូចជាផ្តោត
សំខន់ទៅលើកៃុមហុ៊នមួយ
កា្តោប់តូចបុ៉ណ្ណោះ»។
អ្នកនំពាកៃយរបស់កៃុមហុ៊ន

Facebookបាននិយយថាបទ-
បៃបញ្ញត្តិដៃលបានស្នើឡើង«កំ-
ពុងនៅផ្លវូតៃវូហើយក្នងុការជួយ
ថៃរកៃសាអត្ថបៃយោជន៍របស់អីុន-

ធឺណិត»និងបានទទូចថាកៃមុ-
ហុ៊នកំពុងទន្ទងឹរង់ចំ«ការចូល-
រួមជាមួយសមាជិកសភាសហ-
ភាពអឺរុ៉បនពៃលឆប់ៗ»។
កៃមុហុ៊ននៃះក៏បាននិយយ

សំដៅលើកៃមុហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយា
យកៃសAppleដោយទទូចថាខ្លនួ
ចង់ឱៃយចៃបាប់ជួយកំណត់ពៃដំៃន
សមៃប់កៃមុហុ៊នផលិតទូរស័ព្ទ
iPhoneផងដើមៃបីធ្វើយ៉ាងណា
កំុឱៃយកៃមុហុ៊ននៃះធ្វើអ្វីប៉ះពាល់
ដល់សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក-
បៃើបៃស់។
កៃមុសកម្មជនAvaaz បាន

និយយថាចៃបាប់នៃះបង្ហាញពី
«សកម្មភាពកា្លាហាន និងស្វា-
ហាប់» បុ៉ន្តៃបានស្នើឱៃយទីកៃងុ
បៃ៊ុចសៃលអនុវត្តចៃបាប់នៃះឱៃយ
បានពៃញលៃញនិងបៃកដបៃ-
ជាបំផុត។
បៃធានផ្នៃកចៃបាប់លោកSa-

rahAndrewបាននិយយថា៖
«នៃះគឺជាកៃបខ័ណ្ឌដ៏រឹងមំាមួយ
ហើយសហគមន៍អឺរុ៉បមានគុណ-
តម្លៃខ្ពស់ និងបៃជាធិបតៃយៃយ
ក្នងុការគៃប់គៃងនិងដោះសៃយ
បញ្ហាដៃលបង្កឡើងវៃទិកា
បណា្តាញសង្គមននដើមៃបី
គៃប់គៃងកំណត់ការឈានដល់
ការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានមិនពិត
និងការពារសៃរីភាពបញ្ចៃញមតិ
របស់អ្នកបៃើបៃស់»។
សមាជិកសភាអឺរុ៉បលោក

DavidCormandដៃលជា
សមាជិកគណៈកមា្មោធិការទីផៃសារ
បាននិយយថាចៃបាប់នៃះគឺជា
«ជំហានឆ្ពោះទៅរកទិសដៅ
តៃមឹតៃវូ»បុ៉ន្តៃខ្វះមហិច្ឆតាក្នងុ
«ការទទួលបានអំណាចលើសៃវា-
កម្មឌីជីថលរបស់ខ្លនួបន្ដចិ»៕
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តពទីពំរ័១០...នងឹមានភាព-
ខុសគ្នាខ្លាំងពីវិធីសសៃ្តរបស់
លោកTrumpផងដៃរ។យុទ្ធ-
សស្តៃរបស់លោកBiden
គឺថាជម្លាះរវាងចិននិងអាមៃ-
រិកនឹងកា្លាយជាការរត់បៃណាំង
ដៃលមានរយៈពៃលយូរ។លទ្ធ-
ផលអាចនឹងពឹងផ្អៃកសំខន់
ថាតើសហរដ្ឋអាមៃរកិអាចទៃ-
ទៃង់ និងពងៃឹងគុណសមៃបត្តិ
បៃកួតបៃជៃងរបស់ខ្លួនបាន
យ៉ាងដូចម្តៃចដៃលរួមមាន
សកា្ដានុពលសៃដ្ឋកិច្ចការ-
ច្នៃបៃឌិតបច្ចៃកវិទៃយានិងការ-
អំពាវនវខងមនោគមន៍វិទៃយា។
កៃពីការបៃមូលផ្ដុំសម្ព័ន្ធ-

មិត្តអាមៃរិកលោកBiden
នងឹផ្តោតលើការពងៃងឹអាមៃរកិ
ដៃលផ្តោតលើការដោះសៃយ
ហៃដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធដៃលទៃុឌ-
ទៃមមូលដា្ឋានមិនគៃប់គៃន់
នៃមូលធនមនុសៃស និងការ-
សៃវជៃវដៃលមិនមានមូល-
នធិ។ិរដ្ឋបាលBidenអាចនងឹ
មើលកចិ្ចសហបៃតបិត្តិការណា
ដៃលមានផលបៃយោជន៍ទៅ
វញិទៅមកលើបញ្ហាននដចូ-
ជា បមៃបមៃួលអាកាសធាតុ
គៃះមហន្តរាយនិងការមិន-
រីកសយអាវុធនុយក្លៃអ៊ៃរ។
បៃទៃសចនិជឿជាក់ថាពៃល-

វៃលាគឺនៅខងខ្លួនពីពៃះ
សៃដ្ឋកចិ្ចរបស់ខ្លនួនងឹបន្តកើន-
ឡើងលឿនជាងអាមៃរិកនពៃល
ខងមុខ។ពៃលនៃះអាទិភាព
ចមៃបងរបស់បៃធានធិបតីចិន
លោកXiJinpinគឺតៃវូចៀសវាង
ការកើនឡើងនៃភាពតានតឹង
ជាមួយសហរដ្ឋអាមៃរិកសៃប-
ពៃលដៃលបៃទៃសចនិស្ថតិក្នងុ
ស្ថានភាពទន់ខៃសាយ៕
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ហុងរស្មី

ភ្នពំេញ : មសីាច ់គោឡានចវូ  
ចម្លាក់ ឃ្លាក ប្រាសាទ ខ្រាសាច់  
ទ្រាស ភាព តបំន ់ខ្ពងរ់ាប ចណំចុ 
ប្រាសព្វរវាង ទន្ល្រា យ៉ាង ស្រា និង 
អាងទន្ល្រា លឿង  ក៏ដូចជា   គំនូរ- 
បុរាណ ថំាង ខា សុទ្ធត្រាបាន ចូល- 
រ មួ លើក ស្ទយួ មុខ មត់ន្រា តំបន់- 
ឧស្រាសាហកម្ម ប្រាតង របស់ ចិន ។  

សមគមអ្នក សារព័ត៌មន 
កម្ពជុា -ចិន (សសកច-CCJA) 
និង មន្ទីរ ព័ត៌មន ខ្រាត្ដ កានស៊ុ 
ប្រាទ្រាស ចនិ បាន ប្រារឰ កម្មវធិ-ី 
ពិព័រណ៍ រូបថត ចំនួន ៨០ ផ្ទាំង  
ក្រាម ប្រាធាន បទ « ការ អញ្ជើញ 
តាម វិថី សូត្រា »ជា ការផ្លាស់ ប្ដូរ 
វប្រាបធម៌ ប្រាជា ប្រាយិនិង អ្នកស្រាកុ 
កានសុ៊ ប្រាទ្រាស ចិននៅកម្ពជុា។ 

លោក លីវ សា៊ាវគ័ង សហ-
ប្រាធាន  សមគម អ្នកសារព័ត៌-
មន  កម្ពុជា-ចិន បាន ឱ្រាយដឹង  
ថា ៖ «ន្រាះ ជាលើក ដំបូង ហើយ 
ដ្រាល សមគម  បាន សហការ 
ជាមួយ មន្ទីរ ព័ត៌មន ខ្រាត្ដ កាន- 
ស៊ុ និង ប្រាព័ន្ធ ផ្រាសព្វផ្រាសាយ  ចិន 
ដើម្រាបី រៀបច ំព្រាតឹ្ដកិារណ ៍ពពិរ័ណ ៍
រូប ថត  បំណង  ផ្លាស់ ប្ដូរ វប្រាបធម៌ 
របស់អ្នករស់នៅកាន ស៊ុ ន្រា 
ប្រាទ្រាស ចិន  មក ក្នុង ប្រាទ្រាស 
កម្ពុជា »។ 

កានស៊ុ ជា ខ្រាត្ដភាគ ពាយ័ព្រាយ 
ប្រាទ្រាស ចិន ប្រាមូល ផ្ដុំ ដោយ 
ធនធា ន ធម្មជាតិ សម្រាបត្ដិ វប្រាប-
ធម ៌ប្រាវត្ដសិាស្ដ្រា នងិ សណ្ឋាន- 
ដី ប្ល្រាក ៗ  ជា ច្រាើន  ហើយ ត្រាូវ- 
បាន  សា្គាល់ ជា ផ្ន្រាក មស ន្រា 
ជំនួញ សូត្រា ខណៈ វិថីសូត្រា ជា 
ជំនួញ ពាណិជ្ជកម្ម សូត្រា ពី អាសីុ 

ទៅ តំបន់ អឺរ៉ុប  លាត សន្ធឹង 
ចម្ងាយ ១ ៦០០ គីឡូម៉្រាត្រា ។ 

លោក សា៊ាវ គង័ បាន បន្ដ ថា ៖ 
«យើង ក៏ ចង់ បង្ហាញ ពី សកា្ដានុ-
ពល ទ្រាសចរណ៍ ន្រា តំបន់ កាន-
ស៊ ុនងិ ការ  អភវិឌ្រាឍ ឧស្រាសាហកម្ម 
ប្រាតង  នៅ តំបន់ ស្វយ័ត កាន-
ណន ់ភាគ ខាងត្រាបងូ ខ្រាត្ដ កាន-
សុ៊ ។ កានសុ៊    រាង ដាច់ ស្រាយល  
ហើយ សណ្ឋានដី ភាគ ច្រាើន ជា 
ខ្រាសាច់ ។ សរុបមក វាជា តំបន់- 
ក្រាីក្រា តាំងពី ដូន តា មក »។ 

  រយៈ ព្រាល បុ៉ន្មាន ឆ្នា ំចុង ក្រាយ  
ន្រាះ តំបន់ ស្វយ័ត កានណន   
ប្រាកាន់ ខា្ជាប់ នូវ ការ អភវិឌ្រាឍ ប្រា- 
តង ពង្រាកី វិសាល ភាព ឧស្រាសា- 
ហកម្ម  ជំរុញ ការ ធ្វើ សមហរណ- 
កម្ម វប្រាបធម៌ និង ទ្រាសចរណ៍  ខិត-  
ខំ ពុះពារ ជម្នះ ភាព ក្រាីក្រា និង 
លុប បំបាត់ ភាព ក្រាី ក្រា ជាដើម  ។ 

លោក បាន បន្ថ្រាមថា ៖ « ក្នុង 
បំណង អភិវឌ្រាឍ តំបន់ ក្រាីក្រា 
រដា្ឋាភិបាល ចិន បាន ធ្វើ ការ- 
វិនិយោគ ជា ច្រាើន  ដើម្រាបី ក្រា ប្រា 
ជវីភាព ប្រាជាជន ។ ជាលទ្ធផល 
មកទល ់នងឹ ព្រាល ន្រាះ ប្រាជាជន 
ក្នងុ តបំន ់បាន រចួ ផតុ ព ីបន្ទាត ់ន្រា 
ភាព ក្រាីក្រា »។ 

 ការ តាងំពពិរ័ណ៍ របូថត លើក 
ន្រាះ រួម មន  រូប ថត  ៨០ ផ្ទាំង 
និង ផ្ទាំង គំនូរ ថាំង ខា  ដ្រាល ជា 
រូប គំនូរ បត់ បុរាណ មួយ ចំនួន 
ផង ដ្រារ ។ ពិព័រណ៍ រូប ថត ន្រាះ 
មន ២ផ្ន្រាក។ ទី១ វាជាការ ឆ្លះុ- 
បញ្ចាំង ពី បរិសា្ថាន ធម្មជាតិ និង 
វប្រាបធម ៌នងិទនំៀម ទម្លាប ់របស ់
ប្រាជាជន ចិន ខ្រាត្ដ កានស៊ុ ។ 

 ផ្ន្រាក ទី២ បាន បង្ហាញ ពី ប្រា- 
សិទ្ធភាព ន្រា ការ កាត់ បន្ថយ ភាព - 

ក្រាកី្រា ក្នងុ តំបន់ ស្វយ័ត  កាន- 
ណន ជា ទី វប្រាបធម៌  ចំណស់ 
របស់ ជនជាតិ ភាគ តិច ទីប្រា  និង 
របៀប ន្រា ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អន្ដរកម្ម 
រវាង ជនជាតិ ភាគតិច នីមួយៗ 
ក្នុង ខ្រាត្ដ ន្រាះ  ។ 

ថ្ល្រាង បើក ពិព័រណ៍ តាម រយៈ 
វីដ្រាអូ អនឡាញ  លោកស្រាី រដ្ឋ-
មន្ដ្រាី ក្រាសួងវប្រាបធម៌ និង វិចិត្រា- 
សលិ្រាបៈ ភឿង សកណុ បាន ឲ្រាយ 
ដងឹ ថា ៖ «តាម រយៈ ពពិរ័ណ ៍ន្រាះ 
ជាពិស្រាស រូប គំនូរ  ថាំង ខា 
ដ្រាលភាគ ីចនិ មន បណំង បើក- 
ទូលាយ  ឱ្រាយ ទស្រាសនិក ជន នៅ 
ក្រា  ប្រាទ្រាស ជាពសិ្រាស ប្រាជា-

ជន  កម្ពុជា ស្វ្រាង យល់ ពី វប្រាបធម៌ 
នងិ ទនំៀម ទម្លាប ់ របស ់ជនជាត ិ
ភាគ តិច នៅ ឯភាគ ពាយ័ព្រាយ 
ប្រាទ្រាស  ចិន  ដ្រាល ជា ផ្ន្រាក មួយ 
សម្រាប់ ការ កសាង សា្ពាន ផ្លាស់- 
ប្ដរូ វប្រាបធមរ៌វាង ប្រាទ្រាស ចនិ នងិ 
ប្រាទ្រាស កម្ពុជា »។ 

  តាម រយៈ អរិយធម៌ ដ៏ ត្រាចះ- 
ត្រាចង់ ន្រា ប្រាវត្ដ ិសាស្ដ្រា ដ៏ យូរ លង់ 
របស់ ប្រាទ្រាស ទំាង ២ ដ្រាល  បាន 
រួម ចំណ្រាក យ៉ាង សំខាន់ នៅក្នងុ 
ដំណើរ អភិវឌ្រាឍ ន៍ឥត ឈប់  ឈរ 
ន្រា អរិយធម៌ មនុស្រាស ជាតិ  អង្គរ- 
វត្ដ និង ប្រាសាទ បុរាណ ចិន 
Dunhuang Mogao ត្រាូវ- 

បាន ចាត់ទុកជា សិល្រាបៈ កម្រាិត- 
កំពូល សម្រាប់ កិច្ចការ ទំនក់- 
ទំនង  និង សិក្រាសា ពី គ្នា ។  

លោក Wang Wen Tian 
ឯកអគ្គរដ្ឋ ទូត ចិន ប្រាចាំ កម្ពុជា 
បាន ថ្ល្រាង ក្នុង វីដ្រាអូ អនឡាញ  
ន ថ្ង្រាបើក សម្ពាធ ថា ៖ « កាល- 
ពី ឆ្នាំ មុន វីដ្រាអូ ឯកសារ ដ្រាល 
មន ចណំង ជើង ថា ការ សន្ទន 
រវាង ប្រាសាទ Mogao និង 
ប្រាសាទ  អង្គរវត្ដ  បាន ចាក់ ផ្រាសាយ 
យ៉ាង ជោគ ជ័យ »។ 

លោក បានបន្ដថា ៖ « វា បាន 
បង្ហាញ  ពី ការ សន្ទន ន្រា អរិយ-
ធម ៌ដ្រាល មន គម្លាត ស្រាន ឆ្ងាយ  
និង មន ប្រាវត្ដសិាស្ដ្រា យូរ អង្វ្រាង។ 
យើងអាច ពិនិត្រាយ មើល ការ រួម- 
បញ្ចូល គ្នា រវាង ប្រាវត្ដិ សាស្ដ្រា ន្រា 
អរិយធម៌ ចិន និង អរិយធម៌ ខ្ម្រារ 
ពី កម្រាិត កម្ពស់ ថ្មី  ចូលរួម ជំរុញ 
យ៉ាង សកម្ម សម្រាប់ អរិយធម៌ 
អាសុី ជា ពិស្រាសនោះ គឺការ- 
សិក្រាសា ពី ទំនក់ ទំនង ន្រា អរិយ- 
ធម៌ ចិន និង កម្ពុជា »។ 

ក្រាពី ទ្រាសភាព ល្អ ប្រាណីត 
ល្រាបីល្រាបាញគ្មាន ២នោះ កានស៊ ុ 
ក៏ មន ម្ហូប អាហារ ឆ្ងាញ់ ៗ  ជា- 
ច្រាើន ជាពិស្រាស មី សាច់  គោ 
ឡានចវូ ដ្រាល ត្រាវូ បាន ចាត ់ទកុ 

ជា អាហារ ហូប អត់ ដឹង ឆ្អ្រាត ។ 
លោក សា៊ាវ គ័ង បាន ឱ្រាយ ដឹង 

ថា ៖ «យើង សង្រាឃឹម ថា តាម- 
រយៈ  ការ រៀបចំ ពិព័រណ៍ រូប ថត  
យើង ជំរុញ ឲ្រាយ មន សហប្រាតិ-
បត្ដិការ រវាង ពលរដ្ឋ កម្ពុជា និង 
អ្នករសន់ៅ កានស៊ ុប្រាទ្រាស ចនិ 
កាន់ត្រា ខិត ជិត គ្នា និង កាន់ត្រា 
ស្វ្រាង យល់ ពី គ្នា ។ 

លោក បាននយិយ ថា  ដោយ 
គោរព តាម គោល ការណ៍ របស់ 
ក្រាសួង សុខាភិបាល   សមគម 
សា្វាគមន៍ពលរដ្ឋ  កម្ពជុា អញ្ជើញ 
មក  ទស្រាសន ពពិរ័ណ ៍របូ ភាព នៅ 
ទីន្រាះ   ។ 

លោក ក៏ បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
« តំណង ឲ្រាយ ភាគី ខាង កានស៊ុ 
យើង ខ្ញុ ំសុ ំអញ្ជើញ ភ្ញៀវ ទ្រាសចរ 
កម្ពុជា ទៅ កម្រាសាន្ដ ល្រាង នៅ ក្នុង 
ខ្រាត្ដ កានស៊ ុ ន្រា ប្រាទ្រាស ចនិ ផង 
ដ្រារ »។ 

ពិព័រណ៍ រូបថត  ការ អញ្ជើញ 
តាម  វិថី សូត្រា » រៀបចំឡើង នៅ 
អគរ សមគម សម្ព័ន្ធ ខ្ម្រារ ចិន 
ឯជាន់ ផ្ទាល់ ដី  ស្ថិតក្នុង បុរី រុង-
រឿង សង្កាត ់ព្រាក លៀប ខណ្ឌ- 
ជ្រាយ ចង្វារ  រាជធានី ភ្នំព្រាញ 
ចាប់ ពីថ្ង្រាទី១៨ ដល់ ថ្ង្រាទី២៤  
ខ្រា ធ្នូ  ខាង មុខ ន្រាះ ៕ 
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង   ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ    ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវក យ អ ច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអច ករ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ  កយ        មិ  ន  ឱៃយ មា      ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯករ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នា នា បាន   ផល ចំណៃញ       
ជា  ធម្មត  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា    ស   ្នៃ  ហ      វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន-    
អធៃយា           សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ   បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី មធៃយម។ ថ្ងៃនៃះលាភ សក្ការៈ 
ផៃសៃងៗ នឹង បានមក ដយ ក្តី នឿយ- 
ហត  ់ ចៃើន។ សៃចក្ត ីស្នៃហ  ខ្វះភាព- 
ផ្អៃម  ល្ហៃម  នងិ មនិ សវូ  ចៃះ យល ់ចតិ្ដ 

គ្នាឡើយ ។  លោកអ្នក ចៃើនតៃ តមៃវូ តមចិត្ត  ខ្លនួ - 
ឯង     មិន  សូវ ខ្វល់ខ្វាយអំ ពី ទឹកចិត្ត អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាន  
នោះ     ឡើយ ។ ករបៃកប របរ រកទ ទលួ   ទន ផៃសៃងៗ 
គួរ   ត  ៃ មានករ ពិចារណា  និង ពិ ភាកៃសា  គ្នា ឱៃយបាន 
ចៃើន     ជាមុនសិន  ចំា  ឈានដល់ ករសមៃចចិត្ត។

រាសីឡ  ើ  ងខ ្ពស់  ។ រាល់ករ បំពៃញ 
ករ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទួល   ផល 
តបស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ 
ករ ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ   

បៃ កប ដយ       សុវត្ថ ិភាព ។  រីឯ ករ និយាយ  ស្ត ីបៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម  គត  ិ    សុ ខ  ភា   ព ផ្លវូ ចិត្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល        គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្ត ី  មៃត្តា   ករុណា   
ចំពះ     ម ន សុៃស   ន  ិង   សត្វ ។  ករទទួល ដំ ណឹង  នានា 
សុទ ្ធ     សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តសុីខ។  

រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព ផ្លវូ  ក យ  
និង  ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ ពាល     ់  អ្វទីៃ ។  
ចំពះ   ករ បៃកបរបរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  
នឹង  បាន នូវ ផល    ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ករ- 

ខិត   ខ  ំបៃងឹ បៃង របស់ អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ ួល បាន  
ធ្វើ  ឱៃយ    លោក អ្នក      មា ន    ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។ ចំណៃកឯ     ករ- 
ធ ្វើ ដំណើរ      ទៅ   ក ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ  លា ភសក្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។ ចំពះ 
ករ ធ្វើ ដំណើរ ទៅទីជិត ឆ្ងាយ រមៃង មាន  សុខសុវត្ថភិាព។ 

រា សីល្អ បង្គរួ  ។   រី ឯករបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ  ន ផ ៃសៃង ៗ  នឹង បាន ផល កក់- 
កប ជាធម្មត ។ ចំពះ ករ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា ក ស ផ ងដៃរ។   បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំព ះ លោក អ្នក  គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ     សៃយ ដ យ     សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ  ្ហា   ធំ មិនខន  ឡើយ សមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ  ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ករ បំពៃញ- 
 ករ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង  ៗ  រមៃង ទទួល បានផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ករ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ - 
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ករ និយាយ ស្តី 

បៃកប        ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ   ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត      គ្នា   ធម្មត  មិន   មាន ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ៃយម     ។  ក រ  ព ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ- 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន      សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងារ    បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ករ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស  ុខ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រី ឯ  លាភ សក ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ     ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប  ញ្ហា ស្នៃហ វិញនឹង មាន 
ករ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសី មធ ៃយម។ ករបំពៃញ ករងារ 
ផៃសៃងៗ   មា ន ឧបសគ្គ ចៃើន តៃ ទឹក- 
ចិត ្ត   បៃកបដយ ភាព សា្វាហប់  ក្នុ ង 
កចិ្ច ករ។ ចពំះ សៃចក្តសី្នៃហ  គរួ- 

តៃ   មាន  ករ យគយល់  និង អធៃយាសៃ័យ គ្នា ទើប
 ជា ករ បៃសើរ។  ថ្ងៃនៃះលាភសក្ការៈផៃសៃងៗនឹង 
បាន   មក ដយ   សារ តៃ ផល បុណៃយ របស់ លោក  - 
អ្នក  ពជីាតមិនុ។ ដយ ឡៃ ក  ទកឹចតិ្ត ចៃើន តៃ មាន 
ទំនោរ  ទៅរក ករបំពៃញ បុណៃយ កុសលផៃសៃងៗ។

 រាសឡី ើ   ង      ខ     ្ព សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ករ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃ ល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ករ ហស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ  ពរ- 
    ពៃ ញ  ដ   យ        ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ករ បៃក ប  រ  បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ   ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ករនា  នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។

-  

 រាស ីសៃុ តច ុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគ សា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក     គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង- 
ករ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនុសៃស   គួរឱៃយ  ទុកចិត្ត ដើមៃបីបៃកឹៃសា យបល់ ទើប ជា- 
ករ  បៃសើរ ។  ចពំ ះ ក រ បៃ ក ប  រ បរ រក ទទលួទន  
ផៃសៃងៗ  គឺ មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ អ ច នឹ ង   ផ្តល ់ន ូវ ករ ថ្នាំង ថ្នាក ់   
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។ ករ បៃកប- 
របរ  រក ទទួល ទន នានា  បាន  ផល - 
ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លវូ កយ 
អច  នឹងតៃវូ យាយីដយ ជំងឺ ។ រីឯ- 

លា ភ    សក្ការៈចៃើន បាន ដយធម៌  មាន សមត្ថភាព  
ដះ    សៃយ បញ្ហាឬធ្វើក រសមៃចចិត្ត ផៃសៃង ៗ  បាន 
ល្អ  ក្នងុ ថ្ងៃនៃះ ។  ចំពះ សៃចក្ត ីស្នៃហ  វិញ  គូស្នៃហ៍ 
យល់ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  និង មាន ភាពផ្អៃមល្ហៃម ។រី ឯ- 
ករ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត តៃង តៃ មាន ជោគ ជានិច្ច ។  

 រាសីសៃតុចុះ។ ករ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កន់ 
ទី   ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ករងារ ផៃសៃង ៗ  
អច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ករ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ករ- 

និយាយ   ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  
ខណៈ   បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ  គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ករ  យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន- 
ករ អធៃយា  សៃយ័ ជាហៃតុ នំា ឱៃយមាន ករ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសក្ការៈ ពិបាក រក បាន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា      សុខ ភាព វិញ  គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ នា   ថ្ងៃទី  ២៧ ខៃធ្នូ 
ឆ្នាំ ២០២០ ខងមុខនៃះ នឹង 
មាន  ករ បងា្ហាញ  ពី ករ  សម្តៃង 
របាំ   សហសម័យ  មួយ  កៃម  
បៃធន  បទ ថ  « កណំប ប់បំាងំ- 
ភ្នៃក»  ដៃល បក សៃយ ពី 
អត្ថន័យ  ដយ នាដក  កញ្ញា 
ជុំវណ្ណ សូដាជីរី ហៅ កញ្ញា 
Belle ដៃល រៀបចំ ដយ  កម្ម  
វិធី  TEDxRUPP 2020។ 

បើ តម សៃចក្តី  បៃកស ព័ត៌ - 
មាន   ព ីគៃហ ទពំរ័ ឈ្មាះ TEDx 
RUPP បាន បង្ហាះ សារ ឱៃយ ដងឹ 
ថ៖ «ឆ្លង  កត់ បទ ពិសោធជា 
អ្នក  របាំ ដ៏លៃបី  និង ជោគជ័យ-  
មា្នាក ់កញ្ញា Belle នងឹឡើង មក 
ពនៃយល់ទសៃសនិកជន អ្នក សា្តាប  ់ 
ឱៃយ  សា្គាល់ និង  យល់ កន់តៃ - 
ចៃបាស ់ ពី គុណ បៃយ ជន៍រប ស  ់ 
រ បាំ និង របាំ សហ ស ម័យ។

កៃម   បៃធនបទ« កំណប ់- 
បំបាំងភ្នៃក»  របស់ កម្មវិធី  
TEDxRUPP 2020 របស់ 
យើង       កញ្ញា ជុំវណ្ណ សូដា ជីវី 
នឹង បកសៃយអំពី «ករ វិវត្ត- 
របាំខ្មៃរ និងស្តៃីជានាដក- 
(From Traditional to 
Contemporary  Dance 
Form)  ផងដៃរ »។    

តម គៃហ ទំព័រ នៃះ ដដៃល 
បាន បន្តរំឭក  ឱៃយ ដឹង អំពី បៃវត្តិ- 
នាដក ខ្មៃរ រូប នៃះ ថ  គត់បាន 
ចាប ់ផ្តើមហ្វកឹហត ់ រា ំរបា ំ ពៃះ-  
រាជ ទៃពៃយ តំង ពី  អយុ ៩ឆ្នាំ 
មក។  តៃ ពៃលគត់ មាន អយុ 
១៦ឆ្នាំ គត់បាន ស្វៃងយល់ 
និង  សា្គាល់ពីទមៃង់ នៃរបំា សហ- 
សមយ័ ជា មយួ  នងឹ ភាព ងាយ- 
សៃួល  ក្នុងករកៃច្នៃ   របាំចៃើន ។  
ដយសារតៃ ជាករសៃឡាញ់  
និង   ចង់អភិវឌៃឍ  ភាព  ច្នៃ បៃឌិត    
ផ្នៃក  របាំ សហសម័យនោះ    
កញ្ញា  Belle  តៃវូបានទទលួ ឱៃយ 
ចលូ សកិៃសា សមៃបក់ម្ម វធិ ីមយួ  

ឈ្មាះ   Robert Wilson's 
Watermill Center 2006  
International Summer 
Arts Program ដៃល បាន 
ដឹកនាំ  ដយអង្គករ  Amrita 
Performing Arts  របស់ 
កម្ពុជា ។ 

ចាប់តំងពីពៃល នោះមក  
កញ្ញា Belle  បាន ក្លាយ ទៅ  ជា 
អ្នក  បង្កើត កៃបាចរ់ាមំា្នាក ់ នងិ បាន 
ចលូ រមួ សកិ្ខា សាលា របា ំសហ- 
សម័យ  ជាចៃើននៅទូ ទំង-   
ពិភព  លោក។ ក្នុងដំណើរ ជា 
អ្នក  របារំបស ់គត ់ កញ្ញា Belle 
បាន  បង្កើត  និង អភិវឌៃឍ កៃបាច់រាំ 
ជា ចៃើនដៃល លើស ពីនៃះ ទៅ - 
ទៀត នោះ កញ្ញា Belle ក ៏បាន 
ប ង្កើត  កៃុមរបាំផ្ទាល់ខ្លួន មួយ  
មាន ឈ្មាះ ថ «SilverBell» 
នៅ ឆ្នា២ំ០០៣ ដៃល ជា  សា្នា ដៃ 

ផ្ទាល ់ខ្លួន របស  ់គត់ផងដៃរ។  
បច្ចបុៃបន្ន  គត  ់ក ៏ជា សាស្តាៃ ចារៃយ 
ផ្នៃក របាំបៃព ៃណីខ្មៃរ និង របាំ- 
សហសម័យ  នៃ មហ វិទៃយា-  
ល័យ  នាដសាស្តៃ នៃ សាកល - 
វិទៃយា ល័យ ភូមិន្ទវិចិតៃសិលៃបៈ ។ 

សមៃប់ ករ ទសៃសនា សម្តៃង 
របាំ  សហស ម័យ  នា ថ្ងៃទី ២៧ 
ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០នាពៃលចុង- 
កៃ  យ  នៃះ  នឹង ចាប់ ផ្តើម ពី 
ម៉ោង ១រសៀល  ដល់ ទៅ ម៉ោង 
៥លា្ងាចខណៈ សបំតុៃ  ១សន្ល ឹក 
តម្លៃ ៧ដលុា្លារ សមៃប់ សសិៃស- 
និសៃសត សំបុតៃ ១សន្លឹក ១០ 
ដុលា្លារ សមៃប់សាធរណជន 
នងិ ១សន្លកឹ៣ដលុា្លារ សមៃ ប់ ់
អ្នក ទសៃសនា តម  បៃព័ន្ធអន-  
ឡាញ ដៃ ល អច ចូល រួម តម 
តំណរបស់ កម្ម វិធី នៃះ បាន  
គឺ   bit.ly/35poSZI   ៕ 

កញ្ញា ជំុវណ្ណ សូដាជីរី សាស្តៃចារៃយរបំបៃពៃណីខ្មៃរ និងសហសម័យ។ រូប សហករី

ការសម្តែងរបំាសហសម័យបែធានបទ
ស្តពីី«កំណប់បំបំាងភ្នែក»នៅចុងខែនែះ

កៃមុ របំ សហសម័យ កញ្ញា Belle ពៃល សម្តៃង របំ សហសម័យ កន្លងមក។ រូបថត សហ ករី



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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 ថ្នាក់ដឹកនាំ និង បុគ្គលិក របស់ កៃុមហ៊ុន បដិសណ្ឋារកិច្ច អ លមិន គៃុប បាន ចូលរួម នៅក្នុង យុទ្ធនាការ រៃអង្គាស ថវិកា ទូទាំងបៃទៃស កាលពី 
ថ្ងៃទ ី១១ ខៃធ្ន ូដើមៃប ីគាទំៃ ដល ់ការទញិ វ៉ាកស់ាងំ ក ូវដី ១៩ ដោយបាន បរចិ្ចាគ ថវកិាចនំនួ ៥ ០០០ ដលុ្លារ ។ លោក ល ូម៉ៃង អគ្គនាយក កៃមុហ៊នុ 
បដសិណ្ឋារកចិ្ច អ ល មនិ គៃបុ បាន មានបៃសាសនថ៍ ៖« ខ្ញុ ំពតិជា មាន សៃចក្តសីោមនសៃស រកីរាយ ខ្លាងំណស ់ដៃល បានឃើញ ការចលូរមួចណំៃក 
រប ស់ និ យោជិត របស់ យើង  ទោះបី ពួកគៃ រង ផលប៉ះពាល់ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល បណ្តាលមកពី ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ក៏ដោយ »៕ 

ក្រមុហុ៊ន អ លមិន គ្របុ  រ្រអង្គាស ថវិកា ដើម្ីប ចូលរួម ទិញ វ៉ាក់សាំង កូ វីដ ១៩ 
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realme ប្រកាស ជា ផ្លវូការ នូវ តុក្កតា តំណាង  “realmeow”  ដ៏ ស្រស់ស្អាត 
realme ដៃលជា មា៉ាក សា្មា ត ហ្វ ូន ដៃលមាន 

ការរីកលូតលស់ លឿន បំផុត នៅលើពិភព-
លោក  ថ្ងៃនៃះបានដាក់ បៃកាស ជា ផ្លវូការ នូវ 
តុក្កតា តំណង "realmeow" ក្នុងនាម ជា 
Chief Trendsetting Officer ។  realme 
យល់ថ  តុក្កតា តំណង ដៃល ទាន់សម័យ 
គឺជា ឧបករណ៍ កណ្តាល មួយ សមៃប់ អ្នក បៃើ- 
បៃស់ដើមៃបី ទាក់ទង និង ស្វៃងយល់ ពី វបៃបធម៌ 
ដៃល ទាន់សម័យ នំាយក សា្មារតី នៃ មា៉ាក និង 
សិលៃបៈ នៃការលៃង រួមបញ្ចលូ គា្នា កា្លាយទៅជា 
គន្លះឹ សា្មារតី រវង realme  និង អ្នកគំាទៃ 
វ័យក្មៃង។  “realmeow”  មាន តួ ខ្លនួ ពណ៌ 
លឿង និង មាន វ៉ៃនតា ពណ៌ ខ្មា រំលៃច ចៃញ ជា 
ពណ៌ យ៉ាង សៃស់សា្អាត នៃះ គឺ រួមបញ្ចូល 
ជាមួយនឹង ភាព ពៃញ និយមនៃ វបៃប ធ ម៌អាមៃរិក ។ "realmeow" តុក្កតា តំណង របស់ realme តៃវូបាន 
បង្កើត រួមគា្នា ដោយ realme និង លោក  Mark A. Walsh  ដៃលជា អ្នកដឹកនំា គំនូរជីវចល ដ៏ លៃបីលៃបាញ 
លើ ពិភពលោក ។   លោក Mark និង កៃុម អ្នក រចនា នៃ realme បានសមៃច ជៃើស យក សត្វ 
“ ឆ្មា ” ដៃលជា សត្វ អាថ៌កំបំាង  មកពី ភព កៃ និង ជា “ របត់ ថ្ម ីពៃញនិយម នៅ ភព កៃ ” គឺ “realmeow”  នា 
អនាគត realme  នឹងដាក់ បង្ហាញ សា្មា ត ហ្វ ូន  “realmeowSpecial Edition  និង ផលិតផល  AIoT   បន្ត 
បង្កើត នូវ ការរស់នៅ ឆ្លាត វៃ  និង ពៃញនិយម ដល់ យុវវ័យ ៕ 



ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុមហង្រសក្រហម Liver-
pool បាន បញ្ជនូសារ ដ ៏គរួ ឱ្រយ ខ្លាច ដល ់ក្រមុ 
ដទ្រ ទៀត នៅក្របខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ដោយ ការ យក 
ឈ្នះ ក្រមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ Crystal Palace  ភ្លកូ- 
ទឹក ភ្លូកដី ខណៈ ក្រុម កាំភ្លើង ធំ Arsenal 
កំពុង ដាំ ក្របាល ចូល ក្នុង វិបត្តិ កាន់ ត្រ ជ្រ 
ជាមួយ នឹង បរាជ័យ នៅ ផ្ទះ   Everton ។

ក្រមុ ជើង ឯក ចាស ់របស ់លោក Jurgen 
Klopp បើ ទោះកពំងុ ជាប ់ក្នងុ វបិត្តកិឡីាករ 
របួស នារដូវកាល ន្រះក៏ ដោយ ក៏ មន 
លទ្ធភាព នាំ មុខ ៥ ពិន្ទុ ដាច់លើ ក្រុ ម ជិត 
ខង Everton ក្រយ ទៅ បបំាក ់Crystal 
៧-០ ដល់ កីឡដា្ឋាន Selhurst Park ។

ន្រះ ជា លើក ទ ី១ ហើយ  ដ្រល ក្រមុ ហង្រស 
ក្រហម អាច  ឈ្នះ ក្រ ផ្ទះ ក្នុង ការ ប្រកួត 
នៅ លីគ កំពូល របស់ អង់គ្ល្រស ជាមួយ នឹង 
ចំនួន គ្រប់ បាល់ ដល់ ទៅ ៧ គ្រប់ ហើយ 
វា ក៍ ជា កំណត់  ត្រដ៏ អសា្ចារ្រយ ដ្រល ត្រូវ កត់-  
ចូល ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ របស់ ក្លិប ផង ដ្ររ  ។

កូន ទ័ព របស់ លោក Klopp បាន ថាម- 
ពល ពី ជ័យ ជម្នះ កៀក កិត លើ ក្រុម Tot-
tenham Hotspur ដ្រល ជា គ ូប្រជ្រង នៅ 
កំពូល តារាង កាល ពី ពាក់ កណ្ដាល 
សបា្ដាហ៍។ គ្រប់ បាល់ ក្នុងប្រកួត ន្រះ 
Roberto Firmino និង Mohamed 
Salah ស៊ុត ម្នាក់ ២ គ្រប់ ខណៈ Ta-
kumi Minamino, Sadio Mane និង 
Jordan Henderson សុទ្ធ  ត្រ មន 
ចំណ្រក បំប៉ោង  សំណញ់ទី ដូច គ្នា ។

ជាមួយ គ្នា ន្រះ លោក Klopp បាន រអ៊ូ- 
រទាំ ដដ្រល ៗ  ពី កាល វិភាគ ប្រកួត ដ្រល 
តម្រូវ ឱ្រយ ក្រុម ល្រង នៅ ថ្ង្រ សៅរ៍ ម៉ោង បាយ 

ថ្ង្រ ត្រង់ បនា្ទាប់ ពី ល្រង  ល្ងាច ថ្ង្រ ពុធ ត្រ 
ក្រុមលោក មិនបាន បង្ហាញ ថា មន ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ពីជំនួបជាមួយ  Spurs ឡើយ ។

គ្រូបង្វឹក សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ លោក 
Klopp  និយាយ ថា ៖ « កូន ក្រុម ទាំង អស់  
មន លទ្ធភាព ទប ់ទល ់នងឹ សា្ថាន ភាព ន្រះ ។ 
វា នងឹ មនិ កើត ឡើង រៀង រាល ់សបា្ដាហ ៍ឡើយ 
ត្រ វា អាច កើត ឡើង ។ វា ច្របាស់ ណស់ ថ្ង្រ 
ន្រះ ។ ក្រយ ពី មន ព្រល វ្រល ដ៏ តឹង- 
ចង្អៀត ចំពោះ  កូនក្រុម ទាំង អស់  ដ្រល ពួក- 
គ្រ គួរ ត្រ មន មទនភាព ចំពោះ វិធី  ដ្រល 
ពកួ គ្រ  ឆ្លង កាត ់ពោល គ ឺលទ្ធផល ន្រះ បាន 
បង្ហាញ ពី ភាព វ្រ ឆ្លាត របស់ ពួក គ្រ » ។

៣ពិន្ទុ ន្រះ  ធានា ឱ្រយ ក្រុម របស់លោក  
Klopp នងឹ ឈរ ទ ីកពំលូ តារាងលគី កពំលូ 
នៅថ្ង្រ បុណ្រយ គ្រិស្តសា្មាស់ ដ្រល ជា លើក ទី 
៣ រដូវ កាល បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ហើយ វា ជា រឿង 

ពបិាក ណស ់ដ្រល មើល ឃើញ ថា តើ ពកួ- 
គ្រ នឹង ត្រូវ បាន រារាំង ពី ការ ឈ្នះ ពាន ជា 
កំណត់ ត្រ  ២០ លើកដោយ របៀប ណ ? 

ដោយឡ្រក ក្រុម Arsenal កំពុង ធា្លាក់ 
ចូល ក្នុង វិបត្តិ កាន់ ត្រ ជ្រ ក្រយ ត្រូវក្រុម 
របស់ លោក Carlo Ancelotti យក ឈ្នះ 
២-១ អំឡុង ការ ប្រកួតនៅ ទឹក ដី  Goodi-
son Park ខណៈ លទ្ធផល នោះ បាន រុញ 
ក្រុម Everton ឱ្រយ ឡើង ទៅ ល្រខ ២ ត្រឹម 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ដោយ មន  ២៦ ពិន្ទុ។ 

ក្រយ រង បរាជ័យជាលើក ទី ៨ ន្រ 
រដូវកាល ន្រះ ក្រុមរបស់ លោក Mikel 
Arteta កំពុង ឈរ នៅ ល្រខ ១៥ ក្នុង 
តារាង Premier League ដោយ មន 
១៧ ពិន្ទុ តាម ពី ក្រយ ក្រុមល្រខ ១ Liv-
erpool ហើយ នាំ មុខ ត្រ ៤ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ ពី 
ក្រុម ដ្រល ត្រូវ កាត់ ចោល ៕ AFP/VN
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   ឈន ណន 

ភ្នពំ្រញៈ  កីឡាករ ជើងខ្លាងំ វ័យក្ម្រង 
បឺត សង្រឃឹម និង មឺុន ម្រឃា សុទ្ធ ត្រ 
ទទួលបាន  ជោគ ជ័យ  ធំ សម្រប់ ការ- 
ប្រកួត  នៅ លើ សង្វៀន  CNC ដើម្របី បន្ត 
ដំណើរ ឡើង ទៅ ប្រកួតយក ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
និង ប្រក់រង្វាន់យា៉ោង ច្រើន នៅ វគ្គ ផ្តាច់- 
ព្រត័្រ បុ៉ន្ត្រ ចំពោះ អ្នក ប្រយុទ្ធគុនចម្រះុ 
ល្រខ ១ របស់ កម្ពជុា ចាន់ រតនា បាន 
បន្រសល់ ទុក  ត្រមឹ  ពាក្រយ «សំុ ទោស» ចំពោះ 
អ្នកគំ ទ្រ ក្រយ រូបគ្រ បាន ចាញ់ ក្រម  
កណ្ដាប់ ដ្រ កីឡាករ ចិន Xie Wei នា 
ការ ប្រកួត ONE Championship 
នៅ លើ ទឹក ដី ប្រទ្រស សិង្ហបុរី។

សម្រប់ការ ប្រកួត NOE: Collision 
Course  នៅ ឯ  កីឡដា្ឋាន Singapore 
Indoor Stadium កាលពី យប់ ថ្ង្រសុក្រ 
នោះ ចាន់ រតនា  បាន គ្រប់ គ្រង ការ- 
ប្រកួត បានល្អ សម្រប់ ២ ទឹក ដំបូង 
ដោយ រូប គ្របាន ជម្នះការ គបសង្កត់ 
របស់ Xie Wei  បាន យា៉ោង ជោគ ជ័យ  
នៅ ទឹក ទី ១ និង បាន ស្វ្រង រកការ មន 
ប្រៀប ត្រឡប់ មក វិញ នៅ ទឹក ទី ២ តាម 

រយៈការ ម៉ោត់ និងទាត់ ចូល ព្រញ ធ្វើ ឱ្រយ  
Xie Wei ស្រតុជំហរ។

យា៉ោង ណ ក៏ ដោយ សម្រប់ ការ វាយ 
ប្តរូ  គ្នា  នៅ ទឹក ទី ៣ ចាន់ រតនា  ត្រវូបាន 
កីឡាករ ពោរព្រញ ដោយ កម្លាំង វ័យ 
២៤ឆ្នា ំរបស់ ចិន Xie Wei ម៉ោត់ ចូល 
ថា្គាម ព្រញ បណ្ដាល ឱ្រយ ដួល ហើយ ភា្លាម 
នោះ Xie Wei បានស្ទះុ ទៅវាយសង្រ្គប់  
ថ្រមផ្ទនួៗនំា ឱ្រយ រតនា អស់ លទ្ធ ភាព 
តបត  និងត្រវូបាន លោក អាជា្ញា កណ្ដាល  
បញ្រឈប់ដ៏ គួរ ឱ្រយសោក សា្តាយបំផុត។

ការ ចាញ់ ក្រមទម្ងន់ ដ្រ  របស់ Xie 
Wei ន្រះ  បាន បំផ្លាញ នូវ កំណត់ត្រដ៏ 
ល្អ គឺ ការ ឈ្នះ ទំាង ៣លើក ជាប់ៗគ្នា  
របស់ ចាន់ រតនា ហើយការ ចាញ់ន្រះ 
ទៀត សោត  បាន បង្ហាញ ថា រតនា នៅត្រ 
មិនអាច យក ឈ្នះ ចិន បនា្ទាប់ ពី រូបគ្រ 
ចាញ់កីឡាករ ចិន  Xie Bin និង Ma 
Hao Bin ក្នងុការ ប្រកួត  នៅលើ សង្វៀន 
ONE ន្រះ ដ្ររ នា ព្រល កន្លង មក។

ជាមួយ ការ ចាញ់ ន្រះ ដ្ររ ក៏ បាន 
បំផ្លាញ នូវក្តសុីបិនសម្រប់ការ ស្វ្រង រក 
ឱកាស ប្រកួត ដណ្តើមខ្រស្រ ក្រវាត់ នៅ 
ONE  របស់ ចាន់ រតនា ផងដ្ររ។ យា៉ោង- 

ណ ក៏ ដោយ ចាន់ រតនា នៅ ត្រ ទទួល 
បានការគំ ទ្រ ខ្លាងំ ពី ជន រួមជាតិដ្រល 
បាន ទស្រសនា ការ ប្រកួត កាល ពី យប់ ថ្ង្រ 
សុក្រនោះ ព្រះ រតនា ព្រយាយាម ធ្វើ 
បាន ល្អ ហើយ គ្រន់ត្រ ភា្លាត់ ចូល មួយ 
ដ្រ របស់ Xie Wei នំា ឱ្រយ រូបគ្រ បាត់- 
បង់ឱកាស។  ជាមួយការបរាជ័យន្រះ 
ចាន់ រតនា បាន សំុ ទោស ដល់ជន រួមជាតិ 
ដោយ បាន សរស្ររ បង្ហាះ នៅ លើ ផ្រច- 
ហ្វ្រសបុ៊ក របស់ខ្លួនយា៉ោង ខ្លី ថា៖ «សំុ 
ទោសបង ប្អនូ»។

ដោយឡ្រក កីឡាករ បឺត សង្រឃឹម បាន 
យក ឈ្នះ លើ ម្ចាស់ម្រដាយ សំរឹទ្ធ វា៉ាន់ 
វឿន ដោយ ពិន្ទ ុដាច់  ក្នងុការ ប្រកួត ផ្តាច់ 
ព្រត័្រប្រចំា ក្រមុ ១ ន្រ ព្រតឹ្តកិារណ៍  «កម្ពជុា 
សង្វៀន គុនខ្ម្ររ» ហើយ នៅ ក្នងុការ- 
ប្រកួត យា៉ោងស្វតិសា្វាញ កាល ពី ព្រកឹ 
ថ្ង្រសៅរ៍  នោះ សង្រឃឹម ក៏ បាន ម៉ោត់ ឱ្រយ 
វឿន វង្វ្រង វង្វាន់ នៅទឹកទី ៣ និងត្រវូ 
អាជា្ញាកណ្ដាលរាប់ ផងដ្ររ។ ការឈ្នះន្រះ 
បឺត សង្រឃឹម មិន ត្រមឹ ត្រ បាន ប្រក់រង្វាន់ 
១០លន រៀល បុ៉ណ្ណោះ ទ្រ បុ៉ន្ត្រ រូប គ្រ 
ក៏ បាន ឡើង ទៅ អង្គយុ ចំា អ្នក ឈ្នះ ប្រចំា 
ក្រមុ ២  នៅវគ្គ ផ្តាច់ ព្រត័្រ ផងដ្ររ។ 

ដូច គ្នា ន្រះ កីឡាករ  ជើង ខ្លាងំ មឺុន 
ម្រឃា បាន យក ឈ្នះ លើ អ្នក ល្រង ស្នៀត 
ជើង អ្រលីត ចំរីន ដោយ ពិន្ទុ ដាច់ 
សម្រប់ការ ប្រកួតផ្តាច់ព្រត័្រប្រចំា ក្រមុ 
២ នៅ សង្វៀន CNC កាលពី ព្រលប់ 

ថ្ង្រ សៅរ៍  នោះ ដ្ររ ដើម្របីឡើង ទៅ ប្រកួត 
ផ្តាច់ព្រត័្រ ដណ្តើម យកខ្រស្រ ក្រវាត់  «អ្នក- 
តសូ៊គុនខ្ម្ររគោជល់» ទម្ងន់ ៦០ គ.ក្រ 
ន្រះ ជាមួយ ជើងខ្លាងំ ឃីម បូរា៉ា ដ្រល 
ទទួល បាន ល្រខ ១  ប្រចំា ក្រមុ ១៕

សង្ឃឹម និង ម្ឃា ជួបភាពរំភើប ត្ ចាន់រតនា ចាញ់នៅសិង្ហបុរី

Messiតាមស្មើកំណត់ត្
គ្ប់បាល់របស់ លោកPele

ក្រុងម ៉ា ្រឌីដ: Lionel Messi 
ស៊តុ  បញ្ចលូ ទ ីគ្រប ់ទ ី៦៤៣  ឱ្រយ 
ក្រុម Barcelona (Barca) 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ដ្រល ជា ចំនួន 
ស្មើ នឹង កំណត់ ត្រ របស់ អតីត 
កីឡាករ ឆ្នើម  លោក Pele 
ពោល គឺ ធ្វើ បាន សម្រប់      ក្រុម ត្រ 
១ ត្រ ក្រុម យក្រស របស់ អ្រស្របា៉ោញ 
បាន ត្រឹម ស្មើ Valencia ២-២  
នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ។  

ខ្រស្រប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ អាហ្រសង់ 
ទីន Messi បាន ត្រ ត បញ្ចូល ទី 
គ្រប់ បាល់ ដ្រល លើក ដោយ 
Jordi Alba  ក្រយ ការ ស៊ុត 
បាល់ ប៉្រណល់ ទី របស់ ខ្លួន  ត្រូវ 
បាន អ្នក ចាំ ទីរារាំង ដើម្របី ស្មើ នឹង 
កំណត់ ត្រ  ដ្រល គ្រង ដោយ 
អតីត វរីបុរស របស ់ក្រមុ ជម្រើស- 
ជាត ិប្រសុលី ព្រល ល្រង ឱ្រយ ក្រមុ 
នៅ ប្រទ្រស កំណើត  Santos ។

លោក គ្រូបង្វឹក ក្រុម Barca 
លោក Ronald Koeman បាន 
លើក ឡើង ថា ៖ « តួល្រខ ន្រះ គួរ 
ឱ្រយ ចាប់ អារម្មណ៍ ។ យើង នឹងមិន 
ងយ ឃើញ កីឡាករ  ដ្រល មន  
ឥទ្ធិពល ចំពោះ ក្លិប ប្រប ន្រះ ។ 
នោះ ហើយ ជា មូលហ្រតុ ដ្រល 
រូប គ្រ ល្រខ ១ នៅ ទី ន្រះ ។ អ្វី 
ដ្រល   គ្រ ធ្វើ សម្រប ់ក្លបិ  គ ឺពតិ ជា 
គួរ ឱ្រយសរសើរណស់ » ។

ត្រ ទោះ ធ្វើ បាន កណំត ់ត្រ ន្រះ 
ក៏ ចុង ក្រយ  Messi បាន ត្រឹម 

ខក ចិត្ត  ដោយសារ ក្រុម ដ៏ រឹង មំ 
Valencia បាន ព្រយាយាម បង្កើត 
ឱ្រយ មនលទ្ធផល ស្មើ គ្នាដ្រល វា 
ធ្វើ ឱ្រយក្រុម អ្នក មន បុណ្រយ ត្រូវ 
មន គម្លាត ៨ ពនិ្ទ ុតាម ព ីក្រយ 
Atletico Madrid  ក្រុម នៅ 
កំពូល  តារាង ក្រប ខ័ណ្ឌ   La Liga 
ដ្រល មន  ២៩ពិន្ទុ ក្រយ  
ប្រកួត ឈ្នះ Elche ៣-១  ។ 

លោក Koeman បន្ថ្រម ថា ៖ 
« វា ជា ព្រល វ្រលល្រងបាល ់ដ៏ ល្អ  
ដោយ យើង គ្រប់ គ្រង ការ ប្រកួត 
ទាងំ ស្រងុ  ពិស្រស ព្រល យើង នា ំ
មុខ ២-១ ហើយ យើង ព្រយាយាម   
រក  ឱ្រយ បាន គ្រប់ ទី៣ ត្រ យើង ក៏ 
មន ចង្វាក់  ដ្រល  បាត់ បាល់ដ្ររ 
ក្នុង តំបន់ គ្រះ ថា្នាក់ ។ ខ្ញុំ ដឹង ថា 
ន្រះ ជា ក្រមុ មួយ ដ្រល ត្រង ល្រង 
ប្រប ប្រយុទ្ធ ដើម្របី រក គ្រប់ បាល់ 
ឱ្រយ បាន  ត្រ ត្រូវ មន ចង្វាក់ ព្រល- 
វ្រល ដ្រល ត្រវូ ល្រង ការ ពារ និង 
គ្រប់ គ្រង ហ្គ្រម ផង ដ្ររ » ។

 ការ ប្រកួត នា កីឡដា្ឋាន  Camp 
Nou ន្រះ ២គ្រប់ របស់ក្រុម  
Barca  ស៊តុ  ដោយ  Messi នៅ 
នាទីទី ៤៥+៥ និង Ronald 
Araujo នៅ នាទីទី ៥២ ខណៈ  
២ គ្រប់ របស់ក្រុម   Valencia 
ធ្វើ  បានសម្រច ដោយសារ 
កីឡាករ  Mouctar Diakhaby 
នាទីទី២៩ និង Maxi Gomez 
នាទីទី ៦៩ ៕ AFP/VN

ហង្សក្ហមឈ្នះ ៧គ្ប់ ត្កំាភ្លើងធំ ចាញ់

Cahill (ឆ្វ្រង) របស់ Crystal លើកជើងប្រជ្រងយកបាល់ជាមួយ Mane របស់ Liverpool ។ AFP

ចាន់ រតនា បាន ព្រយាយាម ទប់ការ ម៉ាត់របស់អ្នកប្រដាល់ ចិន Xie Wei។ រូបថត ONE



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ គ្រាន ់ត្រា បាន ឃើញ 
តារាចម្រាៀង  ប្រាុស មាឌ ល្អិត-  
សំឡ្រាង ក្រាអួន  មាន ទឹកដម  
ដ្រាល  ជា តំណាង ទូត សុច្ឆន្ទៈន្រា   
រថ យន្ត មា៉ាក ឆ្រារ៉ូឡ្រាត  ២  ឆ្នាំ    
ជាប់ គ្នា    លោក ឆយ វីរៈយុទ្ធ -    
ច្រាញ   បទ មនោ  សញ្ច្រាតនា  ប្ល្រាក    
អារម្មណ ៍  បង្កប ់ អត្ថ នយ័  ជ្រាល-   
ជ ្រា  មកភ្លាម      នោះ  មហា ជន   ក៏ 
ចង ់ អ៊តុ  មើល ដ្រារ  ថា តើ   អ្នក   ណា   
និពន្ធ   ទំនុក  ច្រាៀង   មួយ  រំព្រាច   ។        

 ជាក ់   ស្ត្រា ង ការ ច្រាញ MV បទ 
មនោ សញ្ច្រាតនា ថ្ម ី  មាន ចណំង- 
ជើង  ថា   «ធ្វើ ខ្លួន  ឱ្រាយ ធំជាង 
បញ្ហា» នោះ  គឺ ជា ស្នា ដ្រា     ទំនុក- 
ច្រាៀង  ដោយ  អ្នក និពន្ធ  ស្រា 
ចាន់ ឌី  ជា   ឧត្តម ភរិយា របស់  
លោក   ឆយ វីរៈ យុទ្ធ   និង 
មាន  អ្នក និពន្ធ បទ ភ្ល្រាង  ផ្រាន 
បូទី  នៅ ផលិត    កម្ម សន់ ដ្រា។ 

អ្នក នាង ស្រា ចាន់ ឌ ីក ៏បាន 
បង្ហើប   ព ី    ឆន្ទៈនៅត្រាចង់ បន្ត       ធ្វើ 
កិច្ច ការ អាចឆ្លៀត  ព្រាល  
ប្រាមាណ  ១ ភ គ  ៣  
ដ្រាល  ជា  ចំណូល - 
ចិត្ត   ផ្ន្រាក សិល្រាបៈ 
ត្រាង   នពិន្ធ   បទ- 
ចម្រាៀង  ន្រាះ 
    ជូ ន     ស្វាមី   ថា៖ 
« ចំពោះ ការ - 
ត្រាង ទំនុក-   
ច្រាៀង ន្រាះ  
នាង  ខ្ញុំ  ចូល  - 
ចិត្ត ហើយ វា  ក៏  
ជា  ចំណ្រាក  ១ ភគ     
៣ផង  ដ្រារ សម្រាប់  កិច្ច - 
ការ  ក្នងុ   ជី វិត   គ្រាសួរ នាង- 
ខ្ញុំ  តា ំង ពីមុន ព្រាល បាន - 
ស្គាល  ់បង  យទុ្ធ   មក ។   
ខ្ញុំ  នៅ ត្រា  បន្ត ការ និពន្ធ 
ដ ដ្រាល ហើយ   ក ៏ទនំង  
ជា  មិន  អាច ប ញ្រាឈប់  
ផង មើល ទៅព្រាះ 
ជាការស្រា ឡាញ  ់     
ខ្លាំង វិស័យ  មួយ 
ន្រាះ។ សព្វ ថ្ង្រា  ខ្ញុំ 
ក ៏ អាច និពន្ធជា  
ម្រាឡឌូ ី សម្រាប ់  បទ- 
ចម្រាៀង  ដ្រាល ខ្លួន ឯង   
បាន   ត្រាង ផង ដ្រារ  ក្រាយ ពី   
បាន រៀន  បន្ថ្រាម  តាម រយៈ - 

ការ  ទស្រាសនា វីដ្រាអូ  ក្នុង បណា្តាញ សង្គម និង 
រៀន   សូត្រា ពី រៀម ច្រាបង សិល្រាបៈ  និង មិត្ត អ្នក- 

សិល្រាបៈ វិស័យ ន្រាះ »។ 
  ស្រា្តី  អ្នក និពន្ធ ទំនុក ច្រាៀង និង 

ម្រាឡូឌី ជា ភរិយា កំពូល  តារា - 
ចម្រាៀង  ប្រាុស  នៅ ទ្រានំ សន់ដ្រា  

អ្នក  នាង ស្រា ចាន់ឌី ក៏ បង្ហើប 
ពី ចំណូល  ចិត្ត ន្រា  តាក់- 

ត្រាង  ទំនុក ច្រាៀង  មុខ-  
ងារ     សំខន់ របស់ 
អ្នក និពន្ធ  និង  
បទ ចម្រាៀងខ្លួន      
បាន  ឆ្លៀត និពន្ធ  

សម្រាប់ ស្វាមី  ថា ៖  
 « ខ ្ញុ ំចូល ចិត្ត និពន្ធ បទ  ប្រាប មនោ - 
សញ្ច្រាត នា ដ្រាល  ដក ស្រាង ់ច្រាញ 
ពី ជីវ តិ   ជាក់  ស្ដ្រាង ក្នងុ  សង្គម ម ក   
តាក់ ត្រាង  ព្រាះ យល់ ថា អ្នក- 
និព ន្ធ ក៏  ត្រាវូ  មានតួនាទី ជួយ អ ប់ រំ  
ផ្ន្រាក  ស្មារតី ដល់ អ្នក ស្តាប់  
បាន មួយ ផ្ន្រាក ដ្រារ តាមរយៈ 

ការ  តាកត់្រាង ហើយ អ្នក- 
ចម្រាៀងគឺ ជា អ្នក ជួយ 

នា ំសរ បន្ត  ទៅកាន ់ 
អ្នក ស្តាប ់  ។ ចពំោះ 
បទ ចម្រាៀង ដ្រាល 

បាន និពន្ធ  សរុប     
ទាងំ  បទ នពិន្ធ ឱ្រាយ សលិ្រាប ករ 

ផ្រាស្រាងៗ និង បទ    គត់ [លោ ក 
ឆយ វរីៈយទុ្ធ]  ដចូជា មាន  
ប្រាមាណ ៥០បទ  ហើយ 

បទ  សម្រាប់ ត្រា បង  
យុទ្ធ គឺ មានចំនួន   
ប្រាហ្រាលជា  ៤០ 
បទ»៕  
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លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ និង ឧត្តមភរិយា អ្នកនាង សេ ចាន់ឌី  ពេម ទំង 
ចំណង  ស្នេហ ៍  កូនសេ ីសំណព្វចិត្ត ឈ្មោះ អាតារ៉ា។ រូបថត ហ្វ្រាសប៊ុក 

លោក វី តារ បន បង្ហាញ ពី បច្ចេក ទេស លោត វាយ ទៅលើគូ បេកួត ពេល សម្តេង នៅបុណេយសមុទេ។ ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ជាក្ម្រាង កំព្រា ឪពុក 
តំាងពី អាយុ ៥ ឆ្នា ំលោក  វី តារា  
បាន ចាប់ យក ការ ហាត់ កីឡា- 
គុនល្រាបុក្កតោ រហូត កា្លាយ ជា អ្នក 
ជំនាញ និង ជា គ្រា ូបង្វកឹជម្រាើសជាតិ 
ដ្រាល មានសមត្ថ ភពក្នងុ ការ បង្វកឹ 
និង រក ប្រាក់ ចំណូល មក ផ្គត់ផ្គត់ 
ជីវភព បាន សមរម្រាយ ហើយ បាន 
បញ្ចប់ការ សិក្រាសា  នៅ មហា វិទ្រាយា- 
ល័យ និង មាន ក្លបិ ល្រាបុក្កតោ  គ្រាប់- 
គ្រាង ផ្ទាល់ ខ្លនួ ចំនួន ៣ផងដ្រារ។

ដោយ សរ ការ ព្រាយាយាម  និង 
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ស្រាឡាញ់ វិជា្ជា- 
គុន ល្រាបុក្កតោ ខ្លាងំ នោះ លោក  វី  
តារា  ត្រាវូ បាន គ្រា ឃើញ សម្ត្រាងជា 
ភព យន្ត មួយ ចំនួន  ដ្រាល ទាក់ ទង  
ទៅ នឹង ឆក ប្រាយុទ្ធ  ឬ ឈុត  វ៉្រា គ្នា 
ជា ដើម ។  ជា មួយ នឹង ការ តសូ៊ ប្រាងឹ 
ប្រាង ទំាង ន្រាះ ហើយ  បាន រុញ ច្រាន 
យុវជន  វី  តារា  ឲ្រាយ មាន ប្រាក់ បង់ 
ថ្ល្រា ចូល រៀន  នៅ សកល វិទ្រាយា ល័យ  
ដោយ ទទួល បាន បរិញ្ញា បត្រា ផ្ន្រាក 
ទ្រាសចរណ៍  និង បដិសណា្ឋារកិច្ច  
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧ ។ 

យុវជន  ដ្រាល មាន មាឌ មំា កម្ពស់ 
ខ្ពស់ ១,៧៥ ម៉្រាត្រា និង មាន  សុខ- 
ភព ល្អ  ទម្ងន់ ៨៥  គីឡូក្រាម  រាង 
សងា្ហា ដូច ខ្ម្រារ អង្គរ   លោក  វី  តារា   
បាន ប្រាប់ ថា  លោក ជា កូន កំព្រា 
ឪ ពុក តំាង ពី អាយុ ៥ ឆ្នា ំដោយ រស់- 
នៅ  ជា មួយ ប្អនូ ស្រា ីមា្នាក់  និង  ជា- 
មួយ មា្តាយ  ដ្រាល មាន មុខ របរ ជា 
ម្រា ចុង ភៅ ចម្អនិ ម្អបូ ឲ្រាយ ចិន ។  លោក 
បាន ស្រាឡាញ់ កីឡា ក្រាបាច់ គុន- 
ល្រាបុក្កតោ  តំាង ពី ក្ម្រាង  ដោយ សរ 
ឃើញ គ្រា ហាត់។

 លោក វី តារា បាន និយាយ ថា៖  

«ខ្ញុ ំ បាន  ចូល ហ្វកឹ ហាត់ល្រាបុក្កតោ  
លើក ដំបូង ជា មួយ លោក គ្រា ូក្រាមា- 
មាស  សន  គឹម ស៊ាន  ក្នងុ ក្លបិ  
អង្គររាជ ល្រាបុក្កតោ  នៅ ឆ្នា ំ២០០៩    
ហើយ ដោយ ការ ព្រាយាយាម ហាត់ 
បាន មួយ រយៈ និង  គោរព វិន័យ 
បាន ល្អ   លោក គ្រា ូ បាន អនុគ្រាះ 
ឲ្រាយ  ខ្ញុ ំបង់ លុយ ត្រា ពាក់ កណា្តាល ។  
បនា្ទាប់ មក លោក គ្រា ូ ស្រាឡាញ់ - 
រាប់ អានខ្ញុ ំ ដូច ជា កូន ចៅ  និង បាន 
អនុញ្ញាត  ឲ្រាយ ហ្វកឹ ហាត់  មិន បង់- 
លុយ ទ្រា  ដោយ  កាល នោះ ក្លបិ ស្ថតិ 
នៅ  ម្តុ ំអូរឫស្រាសី  មុន ប្តរូ ទៅ   ចាក់- 
 អង្រា  រាជធានី ភ្នពំ្រាញ» ។

តារា បាន បន្ថ្រាម ថា៖  «ខ្ញុ ំនៅ 
ជួយ ការ ងារ ហ្វកឹ ហាត់ ជា ពិស្រាស 
ជួយ មើល សិស្រាស ថ្ម ៗី   ហើយ ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់  ខ្ញុ ំបាន ប្រាឡង ជាប់ ក្រាមា- 
ខ្មា ១ជាន់ ។   ខ្ញុ ំបាន ភ្ជាប់ ខ្លនួ ជា- 
មួយ កីឡា ល្រាបុក្កតោ មក រហូត  ក្នងុ 
នោះ លោក គ្រា ូ បងា្ហាត់ ឲ្រាយ ច្រាះ សម្ត្រាង 
ក្រាបាច់ គុន  ជា ឯកត្តជន  ជា ក្រាមុ  
និង ច្រាះ បងា្ហាញ សូ (សម្ត្រាង)  ក្នងុ 
កម្ម វិធី ផ្រាស្រាងៗ  និង ទទួល បាន ប្រាក់ 
ឧបត្ថម្ភ ពី សប្រាបុរស ជន  ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ »។

« ឆ្នា ំ២០១២  ខ្ញុ ំបាន ប្រា ឡង ជាប់ 
បាក់ ឌុប  និង បាន ចូល រៀន នៅ 
សកល វិទ្រាយាល័យ ផ្ន្រាក ទ្រាស ចរណ៍  
និង បដិសណា្ឋារកិច្ច  ហើយ ក្រា ពី 
ហាត់ កីឡា  ខ្ញុ ំធា្លាប់ បម្រាើ  ការ ខង 
ព័ត៌មាន  នៅ វិទ្រាយុ មួយ បាន មួយ 
រយៈ   ដ្រាល ខ្ញុ ំអាច ប្រាើ ប្រាស់ ភស- 
អង់ គ្ល្រាស បាន ផង ដ្រារ ។  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៣ ដល់ ឆ្នា ំ២០១៥  ខ្ញុ ំបាន 
ឱកាស ចូល ប្រា កួត ជើង ឯកជាតិ - 
កីឡា ល្រាបុក្កតោ  ដោយ  បាន ឈ្នះ 
មាន  ជយ លាភី  ម្រាដាយ សំរឹទ្ធ   ប្រាក់  
និងម្រាដា  មាស  ជា បន្ត បនា្ទាប់ »។

គ្រា ូបង្វកឹ វ័យ ២៦ ឆ្នា ំវី តារា បាន 
ប្រាប់ បន្ត ថា៖  « ខ្ញុ ំបាន ល្រាច មុខ 
មាត់ ខ្លាងំ  នៅ ឆ្នា ំ២០១៦  ក្នងុ ព្រាល  
សហព័ន្ធ កីឡា ល្រាបុក្កតោ  អនុញ្ញាត 
ឲ្រាយ ច្រាញ បងា្ហាត់ ដល់ ក្រាមុ កង ទ័ព 
ជាង ៣០០ នាក់ ដើម្រាបី មក បងា្ហាញ 
ក្រាបាច់ គុន ក្នងុ កីឡា ជាតិ លើក ទី ១  
នៅក្នងុ ស្តាត អូឡំា ពិក  ហើយ  នៅ 
ឆ្នា ំ២០១៨  ខ្ញុ ំបាន ច្រាញ ទៅ បងា្ហាត់ 
ផ្ន្រាក កង ទ័ព ចំនួន ៦០០ នាក់  តាម 
អង្គ ភព ពិស្រាស  សម្រាប់ កីឡា- 
ជាតិ  លើក ទី ២។ បនា្ទាប់ មក  ខ្ញុំ 
ជាប់ ជា គ្រាូ ជម្រាើស ជាតិ  ក្នុងឆ្នាំ 
២០១៨ និង ជាប់ ជា គ្រា ូយោធា- 
ចារ្រាយ បង្វឹក ឲ្រាយ កង ទ័ព មក ដល់ 
បច្ចបុ្រាបន្ន ន្រាះ  ដោយ  កាលពី ដើម 
ឆ្នា ំ២០២០ន្រាះ  ខ្ញុ ំច្រាញ បងា្ហាត់ ដល់ 
អង្គ ភព កង ទ័ព មួយ ចំនួន នៅ តាម 
កង ពល និង ភូមិ ភគ» ។ 

វី  តារា  បញ្ជាក់  ថា៖  « ខ្ញុ ំមិន ភ្ល្រាច 
គុណ លោក គ្រា ូតា ក្រាមា មាស  សន  
គឹម ស៊ាន  និង ឯក ឧត្តម  វា៉ាត់  ចំរីន  
នោះ ទ្រា ដោយ លោក ត្រាង ត្រា ជួយ 
ខ្ញុ ំលើក ទឹក ចិត្ត ខ្ញុ ំជា និច្ច  ហើយ ធ្វើ 
ឲ្រាយ  សព្វ ថ្ង្រា  ខ្ញុ ំមាន ជីវភព សម រម្រាយ  
បាន ចំណូល ពី ក្រាបាច់ គុន ល្រាបុក្កតោ 
គួរ សម  គឺបាន  ពី  ការ ធ្វើ គ្រា ូជម្រាើស- 
ជាតិ  ចំនួន ១, ៨ លាន  រៀល  ប្រាក់ 
ឧបត្ថម្ភ ពី ការ បង្វកឹ ក្រាបាច់ គុន  ឲ្រាយ 
ក្រាមុ ភ្រារវកម្ម  នៅ ព្រាលាន  យន្ត- 
ហោះ  ១លាន រៀល  ក្នុង ១ ខ្រា   
និង បាន ពីការ  បង្វឹក តាម ក្លិប១ 
ចំនួន  ដូច ជា ក្លបិ ល្រាបុក្កតោ  សីុ សុវត្ថ ិ 
ក្លបិ ល្រាបុក្កតោ ស  នៅ ខ្រាត្ត រតនគិរី  
នាចុង សបា្តាហ៍  ព្រាម ទំាង  បាន បង្វកឹ 
ការ ថត ភព យន្ត ប្រាយុទ្ធ  និង 
សម្ត្រាង ខ្លនួ ឯង ផង ដ្រារ អី៊ចឹង ក្នងុ 
១ ខ្រា  ជា មធ្រាយម  ក៏ខ្ញុ ំបាន  ខ្ទង់  ៣ 
លាន រៀល ដ្រារ»៕

លោក  វី  តារា  ចាប់ យក  ល្បុក្កតោ  
ដើម្បី ក្ប្ ជីវភាព បាន  សម រម្យ 

ឆា យ វីរៈ យុទ្ធ មាន  ភរិយា  ល្អ      ជំនួយ   ផ្នក្  
សិល្បៈ  ច្ះ និ ពន្ធ   ទំនុកច្ៀង    និង ម្ឡូឌី  

តារ ចមេៀងបេសុលំដាប់ជួរ មុខ    នេ  ទេនំផលិតកម្ម 
សាន់ដេ លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ   ។ រូបថត ហុង មិនា 
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