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ក្រសួងមហាផ្ទ្រណ្រនំាឱ្រយជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ក្រក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសម្រប់បម្រើការនៅតាមឃំុ-សង្កាត់

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញ: ក្រសួងមហាផ្ទ្របាន
ណ្រនំាពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ក្រក្របខណ័្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាល
ឃុ-ំសង្កាត(់ជនំយួការរដ្ឋបាល
ឃុំ-សង្កាត់)ដើម្របីធានាឱ្រយរដ្ឋ-
បាលឃុំ-សង្កាត់អាចជ្រើស-
រើសអ្នកមានសមត្ថភាពនិង
បទពិសោធទៅបម្រើការងរ
ដោយប្រសិទ្ធភាពគណន្រយ្រយ-

ភាពនិងតមា្លាភាព។
ស្រចក្ដណី្រនំាដ្រលចុះហត្ថ-

ល្រខាដោយលោកសខ្រង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនងិរដ្ឋមន្ត្រ-ី
ក្រសួងមហាផ្ទ្រ ចុះថ្ង្រទី២៤
ខ្រធ្នូដ្រលភ្នំព្រញបុ៉ស្ដិ៍ទទួលបាន
ពីម្រសិលមិញឱ្រយដឹងថាដើម្របីធានា
ឱ្រយរដ្ឋបាលឃំុ-សង្កាត់អាចជ្រើស-
រើសបានបុគ្គលិកក្រក្របខ័ណ្ឌ-
រដ្ឋដ្រលមានសមត្ថភាពនិងបទ-
ពិសោធសម្រប់បម្រើការងរ

ជនូរដ្ឋបាលឃុ-ំសង្កាត់ប្រកប-
ដោយប្រសិទ្ធភាពគណន្រយ្រយ-
ភាពនិងតមា្លាភាពក្រសួងមហា-
ផ្ទ្រសូមធ្វើការណ្រនំាអំពីគោល-
ការណ៍និងនីតិវិធីក្នងុការជ្រើស-
រើសបុគ្គលិកក្រក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ
របស់រដ្ឋបាលឃំុ-សង្កាត់មួយ-
ចំនួន។ស្រចក្ដីណ្រនាំបន្តថា
បគុ្គលកិក្រក្របខណ័្ឌរដ្ឋរបស់
រដ្ឋបាលឃំុ-សង្កាត់ដ្រលគ្រហៅ
ថា«ជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំ-

សង្កាត់»សំដៅដល់បុគ្គលិក
មនិម្រនជាមន្ត្ររីាជការសុវីលិ។
រដ្ឋបាលឃំុសង្កាត់អាចជ្រើស-
រើសជំនួយការរដ្ឋបាលឃំុសង្កាត់
តាមចំនួនកំណត់ដូចជារដ្ឋបាល
ឃំុ-សង្កាត់ដ្រលមានក្រមុប្រកឹ្រសា
ចំនួន៥រូបដល់៧រូបអាច
ជ្រើសរើសជំនួយការរដ្ឋបាល
ឃំុ-សង្កាត់យ៉ាងច្រើនចំនួន២រូប។
ចំណ្រករដ្ឋបាលឃំុ-សង្កាត់ដ្រល
មានក្រុមប្រឹក្រសា...តទៅទំព័រ  ៤

មន្ត្រសុីខាភិបាល២រូប
ន្រខ្រត្តព្រវ្រងត្រវូបាន-
ផ្ទ្ររតំណ្រងក្រយមាន
បណ្តងឹពីអំពើពុករលួយ

ក្រសួងអំពាវនាវ
ឱ្រយផលិតករនិង
អ្នកនំាច្រញមកសំុ
COFORMA

របាយការណ៍ៈចិននឹង
កា្លាយជាប្រទ្រសមហា-
អំណាចស្រដ្ឋកិច្ចធំ
បំផុតរបស់ពិភព-
លោកនៅឆ្នា២ំ០២៨

តុលាការកំពុងចាត់-
វិធានការផ្លវូច្របាប់ចំពោះ
លោកសមរង្រសី៊រឿង
ប្រមាថព្រះមហាក្រសត្រ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

 ពៃវៃងៈប្រធានការិយល័យ
សុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិព្រះ-
ស្ត្រច លោកយូសុីឡិ និងប្រធាន
មន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រកស្រកុព្រះស្ត្រចមា្នាក់
ទៀតត្រូវបានផ្ទ្ររមុខតំណ្រងឲ្រយទៅ
ជាមន្ត្រីបម្រើការនៅមន្ទីរសុខាភិ-
បាលខ្រត្តព្រវ្រងវិញ បនា្ទាប់ពី
មានរឿងអាស្រូវ ត្រូវបានក្រុមគ្រូ-
ព្រទ្រយ មន្ត្រី និងពលរដ្ឋ ក្នុងស្រុក
ប្រមាណ២០០នាក់ប្តងឹរឿងប្រព្រតឹ្ត
អំពើពុករលួយនិងយកដីរដ្ឋធ្វើជា
កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន។
បើតាមដកីាស្តពីីការត្រងតាងំនងិ

ផ្ទ្ររភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋ-
បាលខ្រត្តព្រវ្រង...តទៅទំព័រ ៥

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម
បានធ្វើការអពំាវនាវដល់បណ្តា
ផលិតករក៏ដូចជាអ្នកនាំច្រញ
ត្រូវមកធ្វើការស្នើសុំវិញ្ញាបន-
បត្របញ្ជាក់ដើមកណំើតទនំញិ
ទម្រង់អ្រ (COFORMA)
ដើម្របីបញ្ជាក់ប្រភពដើមកណំើត
ទំនិញរបស់ខ្លនួដ្រលនឹងត្រវូនំា-
ច្រញទៅកាន់ចក្រភពអងគ់្ល្រស
ដោយរចួពន្ធចាប់ពីថ្ង្រទី០១ខ្រ
មករាឆ្នាំ២០២១តទៅប៉ុន្ត្រ
ចក្រភព...ត ទៅ ទំព័រ ៩

សុខ  សៃីលុច

កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ ទី២៦ ធ្នូ
មជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវស្រដ្ឋ-
កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្រយ
ដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំ
ឆ្នាំមួយដ្រលច្រញផ្រសាយពី
ប្រធានបទដ៏សំខាន់ន្រស្រដ្ឋ-
កិច្ចសកលគឺការតស៊ូស្តារ-
ស្រដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាម្ររិក
និងចិន។...តទៅទំព័រ ១០

 វ៉ន   ដា រា៉ា  

ភ្នពំៃញៈអយ្រយកា រអមសលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ កំពុងធ្វើ-
ការងរតាមសំណើរបស់លោក
កើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌
ក្នងុការចាត់វធិានការផ្លវូច្របាប់ជា
បនា្ទាន់ និងតឹងរឹុងបំផុតចំពោះ
លោកសមរង្រសុីលើករណីប្រមាថ
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ស្ពានស្ទងឹ តៃង់ 
ទិដ្ឋភាពស្ពានស្ទឹងត្រង់នៅខ្រត្តកំពង់ចាមកំពុងត្រូវបានសងសង់។រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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ដោយសារតៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
ញាំញី  ឆ្លង ចូល ពី ខាងកៃ ផង 
និង  ឆ្ល ង  ចូល សហគមន៍  ឥត- 
សៃ ក   សៃ ន្ត ផង  ដៃល កៃសួង 
សុខា  ភិបា ល និ ង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  
ពី ថ្នាក់ជាតិ រហូ ត ដល់ ថ្នាក់ កៃម  
ជាត ិ កពំងុតៃ រកុ  រក អ្នក ពាក ់ពន័្ធ 
ក្នុង ពៃឹ ត្ត ិការណ៍ ថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា 
បន្ថៃមទៀត ដើមៃបី កុំ ឱៃយ មាន 
ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ  វីដ ១៩ 
មាន  លក្ខណៈ ទៃង់ ទៃយ  ធំ  នៅ 
ក្នុង សហគមន៍ ។

បើទោះបីជា មិនទាន់មាន អ្នក-  
សា្លា ប់ ដោយសារតៃ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ នៅឡើយ  ដៃល មក ទល់ 
ពៃល នៃះ មាន អ្នកជំងឺសរុប 
ចំនួន ៣៦ ៣ នាក់ ហើយ ក្នុង 
នោះ   មាន ៣៥ ១ នាក់ តៃូវ បាន 
ពៃយា បាល ជាសះ សៃបើ យ  ក៏ រាជ- 
រដា្ឋាភិបាល មិន មើលរំលងស-
ភាពការណ ៍នៃ ការរកី រាលដាល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១ ៩ នៃះ ឡើយ ហើយ     
ជាមួយគ្នានៃះ ដៃរ រាជ រដា្ឋា ភិ-
បាល បាន សមៃច ឱៃយ សសិៃសាន-ុ 
សិសៃស ដៃល  គៃង បៃឡ ង បាក់- 
ឌុប នៅ ថ្ងៃទី១១  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១ទំាងអស់  ទំាង សិសៃសរដ្ឋ 
និង សិសៃស ឯកជន  ជាប់ ជា សា្ថា ពរ  
ចំនួន១២១១០៨នាក់  សមៃប់  
ឆ្នា ំសិកៃសា២០១៩-២០២០កា ល-  
ពី ថ្ងៃទី១៥  ខៃធ្នូ២០២០ កន្លង 
ទៅ  នៃះ ដោយ មិនចាំបាច់ បន់- 
សៃ ន ់ឱៃយ បៃឡង ជាប ់ឬក ៏សៃច 
ទឹក  ដើ មៃបី  ជមៃះ កាយា មាន អា-
រម្ម ណ ៍ល្អ ក្នងុ ការបៃឡង ឱៃយ ជាប ់
ដូច  លើកមុនៗ នោះទៃ។ 

បនា្ទាប់ពី  បាន បៃឡង ជាប់ 

ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ត ិនៃះហើយ តើ  
ប្អូន ៗ នឹង តៃៀមខ្លួន ធ្វើ អ្វី ទៀត 
ដើមៃប ីឈោង ចាប ់ការសកិៃសា បន្ត 
នៅ ថ្នាក់ ឧ ត្ត មសិ កៃសា ឬក៏ សាលា   - 
មធៃយម ប ចៃ្ច ក ទៃស? 

បច្ចបុៃបន្ន បៃសិន និយាយ ពី ទូរ-  
ស័ព្ទ សា្មា ត ហ្វូ ន  សមៃប់ សិសៃស 
ថ្នាក ់ទ១ី២ មាន សងឹតៃ គៃប ់ដៃ 
សមៃប់ ការសិកៃសា តាម អន  ឡាញ  
ដៃល កៃសួង អប់រំ យុវជន និង 
កីឡា បានធ្វើ បទ បង្ហាញ និង 
មា ន  សំណួរ-ចម្លើយ សមៃប់ 
តៃៀម បៃឡ ង បាក់ ឌុប កន្លង 
មក។ តៃ ជាក់ស្តៃង  អ្វីដៃល គួរ 
ឱៃយ ពៃួយ  បារម្ភ  ចំពោះ ការ ចូល- 
រួម  សិកៃសា របស់ ប្អូន ៗ  យុវ សិសៃស 
ក្នុង ការ  សិកៃសា  តាម អន ឡាញ 
សមៃប់ ថ្នាក់ បាក់  ឌុប នៅ មាន 
កមៃិត ទាប នៅឡើ យគៃន់  តៃ 
លើក ឧទាហរណ៍ ក្នុង អំឡុង កូ- 
វដី១៩កន្លងមក លោក រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួ អបរ់ ំបានធ្វើ បទ បង្ហាញ  
មៃរៀន គណតិវទិៃយា នងិ ការយក 
ទៃឹស្តី ទៅបៃើ បៃស់ ជាក់  ស្តៃង  
គឺ មាន អ្នក ចូល មើល ការ  ផៃសាយ- 
បន្ត ផ្ទាល់ បានតៃ ជាង១៣  ០០ 
នាក់ ទៃ  ក្នុងចំណោម បៃក្ខជន 
ជាង ១២មុឺន នាក់  បើ បៃៀប- 
ធៀប  ជាមួយនឹង អ្នកលក់ ឡៃ 
ឈោ្លាះ គ្នា ប្តី បៃពន្ធ ឬក៏ អ្នកលក់ 
អន ឡាញ ឈោ្លាះ គ្នា វិញ  មាន 
ដល់ ទៅជិត ១០ មុឺន នាក់  ចូល 
មើល បន្ត ផ្ទាល់ ។ នៃះហើយ គឺ 
ការ បៃើ បៃ ស់ អន ឡាញ មិន 
តៃមឹ តៃវូ បើ សរួ ប្អនូ ថ  ចៃះ រៀន 
តាម អន ឡាញ ទៃ ចម្លើ យ   គឺថ  
ពិបាក សំាញ៉ាំ ហើយ តៃ សុខ- 
ចិត្ត យក ពៃល មើល ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
ឬក ៏ឆត គ្នា លៃង អត ់បៃយោ ជ ន ៍
ហ្នឹង ចៃះ ជាង។ 

បើ បៃៀបធៀប ជាមួយ អ្នក- 
សិកៃសា   កាលពី ជំនាន់ ទសវតៃសរ៍ 
ឆ្នាំ៨០ និង៩០វិញ  ឃើញថ  
ខុសគ្នា  សៃឡះ កាលពី សម័យ 
នោះ  កនូ  សសិៃស ភាគចៃើន  រៀន 
នៅ ផ្ទះ តៃ ជាមួយ ភ្លើង ច ង្កៀ ង 
ឬក៏ អំពូល ដងគោម តាមផ្លូវ ទៃ 
មិនមាន  អគ្គិ  សនី គៃប់គៃន់ ទៃ 
ហើយ  កម៏ាន ម៉ោង កណំត ់ដៃរ។ 
សួរថ  ម៉ៃច បានជា ពួកគត់ ជំ-
នាន ់នោះ គត ់រៀន ចៃះ ពកូៃខ្លះ  
ឡើង ធ្វើជា មន្តៃ ីជានខ់្ពស ់ ថ្នាក-់ 
ដឹក នាំ ក្នុង ជួរ រាជ រដា្ឋា ភិបាល 
បៃធាន អង្គការ មិន មៃ ន រដា្ឋាភិ-
បាល  បៃធាន កៃុមហ៊ុន យា៉ោ ង - 
ហោច ណាស់ បៃធាន អង្គភាព 
ឬក៏ ទីបៃឹកៃសា ផងដៃរ?

ចុះប្អនូៗសព្វថ្ងៃ វញិ បើ នយិា យ 
អំពី អគ្គិសនី ផ្ទះ ណា ក៏ មាន ដៃរ 
ទូរស័ព្ទ សា្មា ត ហ្វូ ន យា៉ោង ហោច  -  
ណាសផ់្ទះ១  កម៏ាន ១ ដៃរ  តម្លៃ 
ថោក ល្មម  អាច រក ទិញ  បាន 
យក  មក សិកៃសា តាម អន ឡាញ 
បាន ការ ភា្ជាប ់សៃវា  WiFi តាម 
កន្លៃង ហាង កា ហ្វៃ ឬក៏ បៃើ 
ទូរស័ព្ទ ខ្លនួឯង ផ្ទាល់  ដើមៃបី ឱៃយ 

ដំណើរការ បៃព័ន្ធ អុីន ធឺ  ណិត 
សមៃប់ ការ  សិកៃសា បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ ដូច ជា កម្មវិធី  Zoom, 
Google classroom, Tel-
egram និង Facebook 
ជាដើម។ ចុះ ហៃតអុ្វ ីបានជា នៅ 
មា ន ប្អូនៗ មួយ ចំនួន នៅតៃ  
ទោ រទន់  ស្ពកឹ សៃពន់ ក្នងុការ- 
ពៃយាយាម សិកៃសា ទៀត? 

ចំពោះ ការសិកៃសា តាម អន ឡា ញ  
សមៃប់ ថ្នាក់បាក់ឌុប ឆ្នាំនៃះ 
សុទ្ធ  តៃមាន ឯកសារ សៃចក្តណីៃ នំា  
សមៃប់ ការភា្ជាប់ ទៅនឹង កម្មវិធី 
នីមួយៗ ហើយ កម្មវិធី នីមួយៗ 
ដៃ ល តៃវូ ភា្ជាប ់នោះ  មានការល-ំ 
បាក តៃ ដបំងូ ទៃ នៅពៃល ដៃល  
ផៃសាំ នឹង ការបៃើ រាល់ថ្ងៃ ទៅ  គឺ 
លៃង លំបាក ហើយ ។ ដូច្នៃះ 
ប្អូនៗ   សិសៃសា នុសិ សៃស  បើ មិន 
អាច   ធ្វើបាន  សួរ គ្នីគ្នា មិត្ត  ភក្តិ 
ដៃល  ចៃះ ពកួ គៃ នងឹ ជយួ ហើ យ 
ឱៃយ តៃប្អនូៗមានចិត្ត ចង់ រៀន ឬក៏   
សួរ ទៅនឹង លោកគៃូ-អ្នកគៃូ 
ដៃល    ជា អ្នកបង្កើត កម្មវធិ ីសមៃប ់
សិកៃសា អន ឡាញ នោះ។ 

សងៃឃឹម ថ  ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ 

កៃសួង អប់រំ នឹង ជួយ បំប៉ន 
បណ្ត៉ាះ  បណា្តាល ប្អូនៗ សិសៃសា - 
នុសិសៃស បន្ថៃម ដើមៃបី តៃៀមខ្លួន 
បៃឡង ចូល សាកលវិទៃយាល័យ 
និង សាលា បច្ចៃកទៃស ជំនាញ 
តាមរយៈ សំណួរ-ចម្លើយ ទៅ 
តាម  មៃរៀន និង លំ ហាត់ ដៃល 
តៃៀម បៃឡង ដចូ កាលព ីតៃៀម 
បៃឡង បាក ់ឌបុ ដៃរ ហើយប្អនូៗ 
អាច សួរ សំណួរ នៅពៃល កំពុង 
បងៃៀ ន  បន្ត ផ្ទាល់ បាន។

ជាងនៃះទៅទៀត ការបៃឡង 
ចូល សាកលវិទៃយាល័យ  មាន 
លក្ខណៈ បៃកួតបៃជៃង ជាង 
បៃឡ ង បាក់ ឌុប វា ចង្អៀត 
ណាស់ ពៃះ នៅតាម មហាវិទៃយា- 
ល័យនីមួយៗ ចមៃញ់ យកតៃ 
ចំនួន តិច ដូច  នៅ វិទៃយាសា្ថាន 
បច្ចៃកវិទៃយា កម្ពុជា សា ខា  ខៃត្ត 
តៃបូងឃ្មុំ  ទើបតៃ ចាប់ផ្តើម បៃកា ស 
ថ្មីៗនៃះ  នៅលើ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក  
កៃសួង អប់រំ យកតៃ ចំនួន ១២០  
នាក ់ទៃ។ ជាមយួគ្នា នោះដៃរ  ក ៏
មាន វិទៃយាសា្ថាន បច្ចៃកវិទៃយា កម្ព ុជា  
នៅ ភ្នពំៃញ និង សា កល វិទៃយា ល័ យ-  
ជាតិ គៃប់គៃង ក៏ បៃកាស ឱៃយ ប្អនូ ៗ   
សិសៃសានុសិសៃស ដាក់ បៃឡង តាម   
អន ឡាញ ផង នៅ ខៃមករា ខាង  
មខុ នៃះ។ មៃយា៉ោងវញិទៀត កម្មវធិ ី
តៃវីសិយ័ របស ់កៃសងួ អបរ់ ំអាច 
ជយួប្អនូៗសសិៃសានសុសិៃស បាន ៖  
១-ការផ្ដល់ ការបៃឹកៃសា យោ-
បល់, ២-ការតមៃង់ទិសសិសៃសា-  
នុសិ សៃស  ចាប់ពី ថ្នាក់ ទី៩ ដល់ 
ថ្នាក ់ ទ១ី២, ៣-ការស្វៃងយល ់
អំពី  ខ្លួនឯង និ ង ៤-ការជៃើស- 
រីស អាជីព តៃឹមតៃូវ នាពៃល- 
អនាគត  ដោយ ទាញ យ ក កម្ម- 
វធិ ី តៃវីសិយ័ ៖ AppStore: apple.
co/2mtZeRj និង PlayStore: 

bit.ly/2ntRXkC។ 
អំ ណឹះ តទៅ ប្អូនៗ សិសៃសា- 

នុសិ សៃស  មិនអាច កាប់ បំពង់ 
រង់ចាំ ទឹកភ្លៀ ង   ដូច កាលពីមុន 
ចាំ ជួបតៃ លោក  គៃូ និង អ្នកគៃូ 
ពនៃយល់ ផ្ទាល់មាត់ បាន ទៀត ទៃ  
គឺអ្វីៗបត់បៃន មក ការសិកៃសា 
តាម  អន ឡាញ បណ្តើ រ  ៗ  ហើយ។ 
រីឯ ការសិកៃសា តាម អន ឡាញ 
នៃះ  ទៀត សោធ  គឺ សា កល- 
វិទៃយាល័យ  នៅលើ ពិភពលោក  
គៃ មាន យូ រហើយ គៃ ដាក់លក់ 
ការសិកៃសា តាម អន ឡា ញ និង ការ- 
រៀន តាម យក សញ្ញាបតៃ តាម 
អន ឡាញ ដៃរ។ អ៊ីចឹង ហើយ  
ប្អនូ ៗ  មិនអាច ទោ រទន់ ឬក៏ ទមា្លាក់   
កំហុស មិន  ចៃះ ប ចៃ្ច ក  វិទៃយាថ្មីៗ 
ការ សិកៃសា តាម អន ឡាញ នៃះ 
ទៃ។ សួរ ខ្លួនឯង ថ  បាន បើ ក 
សៀវភៅអាន នៅផ្ទះ ឬក៏ ដក- 
សៃ ង់  ឯកសារ ចៃញពី អុីន ធឺណិត  
ម ករៀន ហើយ ឬ នៅ? មាន 
ដៃល  ឆ្ងល់ សួរ លោកគៃូ អ្នកគៃូ 
ឬក៏ មិត្តភក្តិ ដៃល រៀន ពូកៃ ជាង  
ហើ យ  ឬ នៅ? បើ មិនទាន់ បាន 
ធ្វើ  ផង បើកភ្នៃក ឡើង  គិតតៃ ពី 
ត្អូញត្អៃរ ឬក៏ រិះគន់ ការសិកៃសា  
តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ នៃះ។

សរបុមក វញិ គ ឺប្អនូ ៗ  សសិៃសា- 
នុសិសៃស បៃឹងបៃង រៀន ស្វ័យ- 
សិកៃសា ខ្លួន ដោយ ខ្លួន ឯង សិន 
ថ តើ ខ្លនួឯង មាន ចំណុច ខ្វះ ខា ត 
អ្វខី្លះ  និង ខំ បំពៃញ បន្ថៃម   ទៀត- 
ទៅ រចួ ហើយ តៃវូ តៃ មាន  សងៃឃឹម 
ថ  ចប់ កូ វីដ១៩ អ្វីៗ   នងឹ តៃឡប ់
ម ក ដូចដើម វិញ ហើយ ជា មួ យ នឹ ង 
ការសិកៃសា អន ឡាញ ផងដៃរ ៕ 

ចូលរួម ផ្តល់យោបល់ តាម- 
រ យៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com 

 វ៉ន   ដា រ៉ា 
 
ភ្នំពេញៈ  មនៃ្ដី ឧទៃយា នុរកៃស នៃ 

កៃសួង បរិសា្ថាន  បង្កៃប បទ- 
ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  បាន 
៨៩១៧ ករណី រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ 
នៃះ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ មុន បង្កៃប 
បាន ៥៤៧៥ករណី  កើន ឡើង 
៣៤៤២ ករណី ។  យោង តាម 
របាយ ការណ៍  កៃ សួង បរិ សា្ថាន ។ 

របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង 
បរសិា្ថាន ស្ដពី ីទនិ្ននយ័ បទ ល្មើស 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  ក្នុង តំបន់ 
ការពារ ធម្មជាតិ  និង របៀង- 
អភិរកៃស ជីវៈ ចមៃុះ ក្នុង បៃទៃស 
កម្ពុជា   គិត ចាប់ ពី ខៃ មករា ដល់ 
ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ ដៃលកាសៃត  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ទទួល បាន កាល- 

ពីមៃសិល មិញ  បង្ហាញ ថ  មនៃ្ដី 
ឧទៃយា នុរកៃស  បាន ចុះ លៃបាត សរុប 
ឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ២៧៥៨៨ 
លើក ។ ចុះ លៃបាត នៅ ឆ្នា ំ២០១៩ 
មាន ចនំនួ ២៤០៤៨ លើក  កើន 
ឡើង ៣៥៤០ លើក ។ 

 ឆ្នា ំនៃះ មនៃ្ដ ីឧទៃយា នុរកៃស បង្កៃប 
បទ ល្មើស បាន ៨៩១៧ ករណី 
ឆ្នាំ ២០១៩ បង្កៃប បទ ល្មើស 
បាន ៥៤៧៥ ករណី  កើន ឡើង 
៣៤៤២ ករណី។  នៅ ឆ្នាំ នៃះ 
សណំុ ំរឿង ដៃល តៃវូ បាន បញ្ជនូ 
ទៅ កាន់ តុលាការ មាន ចំនួន 
៦០៥ ករណី។  នៅ ឆ្នាំ ២០១៩ 
សំណុំ រឿង ដៃល បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ មាន ចំនួន ៦៣១ 
ករណី   មាន ការ ថយ ចុះ ២៦ 
ករណី ។

 លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសងួ បរសិា្ថាន ថ្លៃង បៃប ់
ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ព ីមៃសលិមញិ ថ នៅ 
ឆ្នាំ នៃះ ចំនួន ចុះ លៃបាត របស់ 
មនៃ្ដី ឧទៃយា នុរកៃស  និង អ្នក ដៃល 
ពាក ់ពន័្ធទាងំ អស ់នៅ ក្នងុ តបំ ន ់
ការពារ ធម្ម ជាត ិទាងំ ៦៨  តបំន ់
លើ ផ្ទៃដី ទំហំ  ៧លាន   និង  ៣ 
សៃន ហិក តា  មាន ការ កើន- 
ឡើង   ៣៥៤០ លើក ។  ចំនួ ន 
នៃះ  ជា ចំនួន មួយ មាន ការ កើន 
ឡើង ចៃើន  ហើយ ចំនួន នៃះ គឺ 
ជា ការ បង្កើន ការ ចុះ លៃបាត ដើមៃប ី
ទប់ សា្កាត់  និង បងៃ្កាប បទ ល្មើស 
ពី សំ ណាក់ មនៃ្ដី ឧទៃយា នុរកៃស ។  

 លោក ថ្លៃង ថ ៖ « នៃះ បង្ហាញ 
ព ីកចិ្ច ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង របស ់មនៃ្ដ ី
ឧទៃយា នុរកៃស  និង ដៃ គូពាក់ ព័ន្ធ 

ចំពោះ កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
អភិរកៃសធន ធាន ធម្ម ជាតិ របស់ 
កម្ពុជា   ជា ពិសៃស ការ ដោះ 
អនា្ទាក់ ចៃញ ពី តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
នៃះ គ ឺជា ការ ជយួ សង្គៃះ សត្វ- 
ពៃ បាន ចៃើន។   យើង ឃើញ ថ 
ចំនួន  អនា្ទាក់ ដៃល មនៃ្ដី ឧទៃយា នុ- 
រកៃស ចុះ ដោះ មាន ការ កើន ឡើង 
យើង ក៏ជួយ សង្គៃះ សត្វ ពៃ 
បាន ចៃើន ដៃរ» ។   

 បើ តាម លោក ភក្តៃ  នៅ ក្នុង 
ការ ចុះ លៃបាត នៃះ  មនៃ្ដី ឧទៃយា- 
នុរកៃស ក៏បាន សហ ការ ជាមួយ 
សហគមន៍ តំបន់ ការ ពារ 
ធម្មជាតិ នៅ ក្នុង តំ បន់   ដើមៃបី ចុះ 
ទប ់សា្កាត ់ នងិ បងៃ្កាប  នងិ ធ្វើ ការ 
អប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

សិស្សដ្លជាប់បាក់ឌុបជាស្ថាពរគួរខំស្វយ័សិក្សាត្ៀមប្ឡងចូលមហាវិទ្យាល័យឬសលាបច្ចក្ទ្ស

មន្ត្ីឧទ្យានុរក្សបង្កប្បទល្មើសធនធានធម្មជាតិជិត៩ពាន់ករណីក្នងុឆ្នាន្ំះ

សិសេស ចូល បេឡង បាក់ ឌុប នៅ វិទេយា ល័យ ទួល ទំពូង ពីឆ្នា ំមុន ។ រូប ហៃង ជីវ័ន

វិភាគសង្គម
តុងសុប្ជ្ញ
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នៅ សុី វុត្ថា 

ភ្នំពេញៈមជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពជុា (ម.ស.ម.ក)បាន 
ចៃញ ផៃសាយ របាយការណ៍ សង្ខៃ ប  
ស្តីពី ធុរកិ ច្ច និ ង សិទ្ធិម នុសៃស 
មាន ចណំង ជើង ថា“គ ណនៃយៃយ- 
ភាព សាជីវ កម្ម ចំពោះ ការរំ លោភ 
សិទ្ធិ បំពាន លើ សិទ្ធិ ដីធ្លី” ដោយ 
បង្ហាញ ពី ការ បៃឈម ក្នុងការ- 
បញ្ចះុ បញ្ចលូ កៃមុហុ៊ន សាជីវកម្ម  
ឱៃយ ធានា បាន នូវ គណ នៃយៃយ- 
ភាព ចំពោះ ផល ប៉ះ ពាល់ លើ 
សិទ្ធិ មនុសៃស នៅកម្ពុ ជា សៃប- 
ពៃល ដៃល រដ្ឋាភិ បាលមាន ជំហរ 
ដោះសៃ យតា មផ្លូវ តុលា ការ ។

យោង តាម សៃចក្ត ីបៃកាស-
ពត័ម៌ាន របស ់ ម.ស.ម.ក ដៃល 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួលបា ន កាល ពី- 
មៃសិល មិញ ឱៃយដឹងថា   របាយ ការ- 
ណ៍ នៃះ បាន ពិនិតៃយ លើ យន្ត ការ- 
ដៃល មាន សៃប់ ផៃសៃងៗ គ្នា 
សមៃប់ អ្នក ដៃល បៃឈម នឹង 
ការ រំលោភ បំពាន លើ សិទ្ធិ ដីធ្លី 
នៅ ក្នុង បៃទៃស  និង វិធី សាស្តៃ 
មួយ ចំនួ ន ដៃល សហ គមន៍ បាន 

បៃើ បៃស់  ដើមៃបី ទទួល បាន ដំ- 
ណោះ សៃយ ។ 

សៃចក្ត ីបៃ កាស ព័ត៌ មាន ដ ដៃល 
បន្ត ថា  កំណត់ តៃ សង្ខៃ ប នៃះ 
បាន វិភាគ ទៅ លើ ទំនាស់ ដីធ្លី 
ចំនួន ៤ ករណី  គឺទំ នាស់ ដីធ្ល ីជាប់ 
ពាក ់ពន័្ធ ជា មយួ នងឹ សហ គមន ៍
ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ  នងិ កៃមុ- 
ហុ៊ន ចមា្ការ កៅសូ៊  សុក ហ្វ ីន ខៃ.
សីុ.ឌី នៅ មណ្ឌល គិ រី,ទំនាស់ 
ដធី្ល ីពាក ់ពន័្ធ ជា មយួ នងឹ អ្នក ភមូ ិ 
និង កៃមុ ហុ៊ន ស្ករ មី ត ធ័ រ ភូ ល  នៅ 
ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជ័យ, ទំនាស់ ដីធ្លី 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អ្នកភូ មិ ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុ នអឹម.ឌី .អៃស នៅ 
តំបន់ សៃដ្ឋកិ ច្ច ពិសៃស អឹម.ឌី.- 
អៃស ថ្មដ នៅ ក្នុង ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់ និង ចុង កៃយ គឺ ទំនាស់- 
ដីធ្លី រវាង អ្នក ភូមិ  និង កៃុម ហ៊ុន 
ឧសៃសា ហ កម្ម ស្ករ កោះ កុង  ខូ- 
អៃល ធី  ឌី  និង កៃុម ហ៊ុន ចមា្ការ 
កោះកុង ខូអៃ ល ធីឌី នៅ ខៃត្ត- 
កោះកុ ង ដៃល ប៉ះពាល់  ដល់ 
ពលរដ្ឋ ជាង ១៨០០ គៃួសា រ។ 
ជាម ួយនៃះ ក ៏ ពនិតិៃយ មើល យន្ត- 
ការផៃសៃ ងៗដៃលមា ន សមៃប់ 

អ្នក បៃ ឈម នឹ ង ការ រំលោ ភ សិទ្ធ-ិ 
ដីធ្លី  និ ង វិ ធីសាស្តៃ ដៃល សហគ ម- 
ន៍បៃើ បៃ ស់  ដើមៃបី ទទួ លបាន 
ដំណោះសៃ យផង ដៃរ ។  

មជៃឈ មណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុសៃស កម្ពជុា 
បាន ពនៃយល់ ថា ការ រំលោភ- 
បំពាន លើ សិទ្ធិ ដីធ្លី ដៃល មាន 
លក្ខណៈ ជា បៃព័ន្ធ  គឺជា បញ្ហា 
មួយ ក្នុង ចំណោ ម  បញ្ហា សិទ្ធិ- 
មនសុៃស នានា ដៃល កើត ឡើង ជា 
ញឹក ញ ប់ ក្នងុ យុគ សម័ យ ទំនើប 
នៃ បៃទៃ ស កម្ពុ ជាប ច្ចុបៃប ន្ន ។

បើ តាម  ម.ស.ម .ក ផ្នៃក 
មួយចំ នួន  ដ៏  សំខាន់  នៃ បញ្ហា នៃះ 
គឺ ជាការ លំបាក ក្នុ ងការ  បញ្ចុះ- 
ប ញ្ចូល កៃុមហ៊ុន នានា ឱៃយ ធានា 
បាន នូវ គណ នៃយៃយ ភាព ចំពោះ 
ផលប៉ះ ពាល់ លើ  សិទ្ធិម នុសៃស 
របស់ខ្លួ ន។ ធុរកិ ច្ចនៅ  ទូទាំង- 
សកល លោកគ ឺមាន ផល ប៉ះពា ល ់
ដោយ ផ្ទាល់ ឬ ដោយ បៃយោល 
ចំពោះ សិទ្ធ ិមនុ សៃស ស្ទើរតៃ  ទំាង- 
អស ់ ។ជាក ់ស្តៃង បញ្ហា ទនំាស-់ 
ដីធ្ល ី កៃមុ ហុ៊ន  តៃង តៃវូ បានចោទ- 
បៃ កាន ់អពំ ីការ របឹអសូ យក ដធី្ល ី 
ការប ណ្តៃញ ចៃញ ដោយ  ង្ខ ំនងិ 

ការមិន គោរព សិទ្ធិ ដីធ្លី  របស់ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ។ 

កំណត់ តៃ សង្ខៃប នៃះ ក៏ 
កំណត់ នូវ ការ ពៃួយ បារម្ភ មួយ- 
ចំ នួន ផងដៃ រ  ដៃល  រារាំង ដ ល់ 
ការស មៃច បាន នូវ គណ នៃយៃយ- 
ភាព របស់ សាជី វក ម្ម នៅ កម្ពុជា 
និង លើកឡើ ងជា អនុសា សន៍   
ចំ នួន ២៦ ស មៃប់ រាជ រដ្ឋា ភបិា ល 
កម្ពុជា កៃុ មហ៊ុន នានា  និង  អង្គការ - 
សង្គម សុីវិល ដើមៃបី កា ត់ប ន្ថយ 
និង  ដោះសៃយ  ក្ដីបារម្ភ  នៃះ 
ដើមៃបី  លើកក ម្ពស់ យុត្តិ ធម៌ 
តមា្លាភាព  ការពារ និង ដំណើរ-
កា រ ដោះសៃយ ទនំាស់ ដធី្ល ីនៅ 
ទូទាំង បៃ ទៃស កម្ពុជា ។

លោក វណ្ណ សុផត  អ្នក- 
សមៃប ស មៃួ ល គមៃង ធុរកិច្ច 
និង សិ ទ្ធ ិមនុសៃសនៃម ជៃឈម ណ្ឌល- 
សិទ្ធិម នុសៃស កម្ពុជា  បា នឱៃយដឹ ង 
ថានៃះ  គឺជា របាយ ការណ៍ បច្ច ុបៃបន្ន- 
ភាព និង លើក ទី២ បនា្ទា ប់ ពី 
បានធ្វើ រួចហើយ កាលពី ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៨។សមៃប់ របាយការ ណ៍ 
ពៃលនៃះ បាន រលំៃច អពំ ីគណ- 
នៃយៃយ ភាព ការ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 

អាជីវកម្ម  ដៃលមាន  ការរំ លោភ  
លើ សិទ្ធិ ដីធ្លី របស់ ពលរដ្ឋ ពី សំ- 
ណាក់ កៃុមហ៊ុ ន ។  

លោក  ថ្លៃង ថា៖  «របា យ- 
ក រណ៍ កំណត់ តៃស ង្ខៃប នៃះ  
តៃូ វបាន សិកៃសា និង សៃវជៃវ  
បៃ កបដោ យ ភាព តៃឹម តៃូវ និង 
មាន លក្ខណៈ គៃប់ ជៃុងជៃ យ 
ដៃល  បាន ពិភាកៃសា ជាមួយនឹង   
ភាគី ពាក់ព័ ន្ធទំា ងអស់។របាយ- 
កា រណ ៍នៃះ  តៃវូបាន ផៃសព្វ ផៃសាយ  
ជា សាធា រណៈ  និ ងបញ្ជូន ទៅ 
កៃុម ហ៊ុន  និង សា្ថា ប័ ន  ពាក់ព័ ន្ធ 
នា នា ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំ ណោះ- 
សៃ យ សមសៃ ប ជូន ដល់ ពល- 
រដ្ឋ ដៃល រង គៃះ» ។

លោក  ផៃ សុី ផន អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ រាជរដ្ឋាភិបា លឱៃយ ដឹងថា  
ជំហរ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ពាក់ព័ន្ធ- 
នងឹ ជម្លាះដធី្ល ី នៃះមនិ  ថា កៃមុ- 
ហុ៊ ន ឬ បុគ្គល នោះទៃ តៃវូ ដោះ- 
សៃ យ នៅ តលុា ការ ន ិង ជា សទិ្ធ ិ
សមៃច របស់ ចៅ កៃម  ហើយ 
អ្នក ដៃល រំលោភ លើដី ធ្លីជា 
ពលរដ្ឋ ឬក៏ កៃុមហ៊ុ ន តៃូវតៃ 
បៃឈម ចំពោះមុខ ចៃបាប់ ។ 

សាមី ជន នៅក្នងុ ការដោះសៃ យ  
រឿងនៃះ បានមា នតៃ  នី តិ វិធី តុលា- 
ការ ទៃ ខណៈ បើ  យក បញ្ហានៃះ  
ជា ករណី នយោបាយ  គ ឺមិនអាច 
ដោះសៃយ បា នទៃ ។

លោក  ផៃ សុ ីផន បានស្នើ ឱៃយ 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជម្លាះ នៃះ តៃូវ 
ស្វៃ ងរក ការវ ិនចិ័្ឆ យ ដើមៃប ី ទទ ួល 
បាន នូវ  ភាពយុ ត្តិធ ម៌ ចំ ពោះ ភាគី 
ដៃល តៃវូបាន គៃ រំលោភ យក ដីធ្ល ី
ពៃះថា ករណី នៃះមិ ន មៃ នជា  រឿង 
សិទ្ធ ិមនុសៃសទៃ ពៃះ ជា រឿង ខសុ- 
ចៃបាប ់ចំពោះ ការ រំលោភ  លើដីរបស់គៃ។ 
   លោក បញ្ជាក់ ថា៖«អ្នក ដៃល 
ដើរ តួរឿ ង សិទ្ធិ មនុសៃស ហ្នឹង 
គួរតៃ ពិនិ តៃយមើ ល អង្គ ហៃតុ 
ឱៃយបាន ចៃបាស់ថា  តើអ្នកណា   
រំ លោភអ្ន កណា  បើ  យើង និ- 
យា យ ពាក់ កណា្តាល រឿ ងសមៃប់  
ផល បៃយោជន ៍ផ្ទាល ់ខ្លនួ ហើយ 
ចាត់ ទុក ថាជា ការ រំលោ ភលើ 
សិទ្ធិ មនុសៃសវា មិនជា ការដោះ- 
សៃយ សិទ្ធិម នុសៃស ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ នោះទៃគជឺា បណំង ក្នងុ 
ការ វាយបៃ ហារ ដ ល់ បៃមុខ នៃ 
រាជ រដ្ឋា ភិ បា ល ទៅវិញ » ៕

នៀម ឆេង 

ភ្នំពេញៈ គណៈ ក មា្មាធិការ គោល- 
នយោបាយ  សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
បានពនិតិៃយ  នងិ សមៃច បញ្ជនូ សៃចក្ដ-ី 
ពៃង ចៃបាប់ ស្ដី ពី វិសោធន កម្ម ចៃបាប់ ស្ដី ព ី 
ការងរ ទៅ ទសី្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីដើមៃប ី
អនមុត័ កាលពសីបា្តាហម៍នុ  ប៉នុ្តៃ មន្តៃ ី
សហជីព សម្ដៃង ការ មិន ពៃញ ចិត្ត 
ដោយ អះ អាង ថា  ចៃបាប់ នៃះ ធ្វើ ខាត 
ផល បៃយោជន៍ កម្មករ។

គណៈ ក មា្មាធិការ គោល នយោបាយ  
សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុដកឹនា ំដោយ ឧប- 
នាយករដ្ឋ មន្តៃី អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ កាល ពី 
ព ីថ្ងៃ ទ ី២៤  ធ្ន ូ បាន បើកកចិ្ច បៃជុ ំគណៈ- 
កមា្មាធិការ  ដើមៃបី ពនិតិៃយ  នងិ ពភិាកៃសា លើ 
«សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ ស្ដី ពី វិសោធនកម្ម 
ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការងរ  និង ចៃបាប់ ស្ដី ពី 
វិសោធនកម្ម ចៃបាប់ស្ដី ពី ការងរ» នៅ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញវត្ថុ។

បើ តាម សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ ស្ដី ពី វិសោធន កម្ម 
ចៃបាប់ស្ដី ពី ការងរ  ផ្ដោត លើ ចំណុច 
សខំាន ់ចនំនួ ៣  រមួមាន ការ កៃ សមៃលួ 
បទ បៃបញ្ញតិ ពាក់ ព័ន្ធនឹង វៃន ការងរ ការ- 
ពងៃឹង វិសាលភាព របស់ កៃុម បៃឹកៃសា- 
អាជា្ញាកណា្តាល  និង ទិដ្ឋភាព ទាក ់ទាញ 
នងិ បៃកតួ បៃជៃង។ ការ កៃ បៃទាងំ នៃះ 
គឺ ដើមៃបី ឱៃយ ចៃបាប់ កម្ពុជា មាន លក្ខណៈ 
បៃដំ បៃសង ជាមួយ បៃទៃស ក្នុង តំបន់ 

ក្នុង ការ កៃ លម្អ បរិយាកាស ការងរ។ 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន សរសៃរ ថា ៖ 

«កៃ សមៃួល បទ បៃបញ្ញត្តិ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  
វៃន ការងរ ដើមៃបី បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ 
ឧសៃសា ហកម្ម ទំនើប  ដូច ជា រោង ចកៃ 
ផលិត បរិកា្ខារ អគ្គិសនី  គៃឿង អៃឡិច- 
តៃនូកិ  នងិ ការ កៃ ច្នៃ ម្ហបូ អាហារ  ជាដើម  
និង បង្កើន ការងរ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ។ 
ពងៃីក  វិសាលភាព សៃវាកម្ម របស់ កៃុម- 
បៃឹកៃសា អាជា្ញាកណា្តាល  ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ វិវាទ ការងរ បគុ្គល សំដៅ ពងៃងឹ 
បៃសទិ្ធភាព នៃ យន្តការ ដោះសៃយ វវិាទ 
ការងរ ឱៃយ កាន ់តៃ ធានា បាន នវូ សខុដុមុ- 
រមនា  ក្នុង ទំនាក់ ទំនង វិជា្ជាជីវៈ»។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បន្ត ថា សៃច- 
ក្ដពីៃង ចៃបាប់ នៃះ ក៏ ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី គិតគូរ 
ទិដ្ឋភាព ផៃសៃងៗ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅនឹង 

ការ វវិឌៃឍ ផ្នៃក សង្គម -សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា  ដើមៃបី    
លើក កម្ពស់ ផលិត ភាព ការងរ និង   
ពងៃងឹ ភាព បៃកតួ បៃជៃង សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា 
ទាំង ក្នុង តំបន់  និង សកល លោក។

នៃះ ជា លើក ទី៣ ហើយ ដៃល បៃទៃស 
កម្ពុជា ធ្វើ វិសោធនកម្ម ចៃបាប់ ស្ដី ពី 
ការងរ  បនា្ទាប់ ពី ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន- 
បៃកាស ឱៃយបៃើ កាល ពី ឆ្នាំ១៩៩៧។ 
ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន- 
ធ្វើ  នៅ ឆ្នាំ២០០៧ និង លើក ទី ២  
នៅឆ្នាំ ២០១៨។ 

កា ល ពី កន្លង ទៅ មន្តៃី សហជីព 
ការងរ បាន បញ្ជាក ់ថា ការ ធ្វើ វសិោ ធន- 
កម្ម ចៃបាប់ ការងរ នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ កម្មករ 
កម្មការនិ ីដៃល ធ្វើ ការ វៃន យប ់តៃវូ បាន- 
បន្ថយ អត្ថបៃយោជន៍ ពី ១៣០ ភាគ រយ 
មក ១០០ ភាគរ យដូច វៃន ពៃល ថ្ងៃ។ 

កៃ ពី  នៃះ  ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក ថ្ងៃ បុណៃយ 
ដៃល ចំ ថ្ងៃឈប់ សមៃក សៃប់ នឹង មិន 
មាន ការ លើក ទៅ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ទៀត ទៃ។

កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
បញ្ជាក់ ថា លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន  បាន- 
ណៃ នា ំឱៃយ កៃមុការងរ ធ្វើ ការ កៃ សមៃលួ 
ឯកសារ នៃះ សៃប តាម សា្មារតី នៃ កិច្ច- 
បៃជុំ ដើមៃបី បន្ត នីតិវិធី គោរព ស្នើ សុំ ការ- 
អនុម័ត ពី រាជ រដ្ឋាភិបាល។ លោកអុិត 
សំហៃង រដ្ឋ មន្តៃីកៃសួង ការងរ  និង 
បណ្ដុះ បណា្តាល វជិា្ជាជវីៈ  ដៃល បាន ចលូ រមួ  
ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នោះ ដៃរ បាន បង្ហាះ សារ 
នៅ  លើ ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក  ថា៖ 
« ជាលទ្ធផល  អង្គបៃជុ ំបាន ឯក ភាព  លើ 
សៃចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់ដើមៃប ីដក ់ជនូ កចិ្ច បៃ- 
ជុំ ពៃញ អង្គ គណៈរដ្ឋមន្តៃី សមៃច» ។

កាល ពី ខៃ កញ្ញា  លោក អុិត សំហៃង  
បាន បញ្ជាក់ថា  ការ កៃ សមៃួល អតៃ 
បៃក់ ឈ្នួល ការងរ ពៃល យប់  គឺ ដើមៃបី 
បង្កើត  នងិ បង្កើន ឱកាស ការ ងរ កាន ់តៃ 
សមៃបរូ បៃប ជនូ ដល ់បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ  នងិ 
ចលូ រមួ ចណំៃក អភ ិវឌៃឍ សៃដ្ឋ កចិ្ច កម្ពជុា។ 
លោក ថា  ចណុំច នៃ វសិោធន កម្ម នៃះ មនិ 
ប៉ះ ពាល ់ដល ់ផល បៃយោជន ៍របស ់កម្មករ   
និយោ ជិត  ដៃល កំពុង បមៃើ ការ ងរ ជា 
ការ ងរ ពៃល យប់ ម្តង មា្កាល  ឬ ឆ្លាស់ វៃន 
គ្នា នោះ ទៃ ដោយ សារ ចណំចុ នៃះ អនវុត្ត 
ចំពោះ តៃ កម្មករ និយោ ជិត ដៃល បំពៃញ 
ការ ងរ ពៃល យប់ ជា បៃចាំ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។

ទោះ យា៉ាង ណា បៃធាន សហភាព- 
ចលនា កម្មករ កម្ពុជា លោក បា៉ាវ សុីណា  
ថ្លៃង ថា  សហជពី ដៃល ជា តណំាង កម្មករ 

មិន យល់ សៃប គំនិត ផ្ដួច ផ្ដើម របស់ 
កៃសួង ការងរ ក្នុង ការធ្វើ វិសោធនកម្ម 
ចំណុច ទាំង នៃះ ទៃ។ កន្លង មក កៃុម- 
សហជីព បាន ដក់ ញត្តិ ទៅ កៃសួង ការ- 
ងរ ដើមៃបី ជំទាស់ នឹង សៃចក្ដី ពៃង ចៃបាប់ 
នៃះ នងិ ស្នើ សុំ ឱៃយ រកៃសា ចៃបាប ់ការងរ ដចូ- 
ដើម។ កៃសួង បាន កាត់ បន្ថយ ថ្ងៃ បុណៃយ 
និង កាត់ បន្ថយ អត្ថបៃយោជន៍ ជា ចៃើន 
ហើយ ក្នុង អំឡុង កូវីដ១៩។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ភាព ទាក់ ទាញ 
សមៃប ់អ្នក វនិយិោគ មនិ មៃន សដំៅ លើ 
តៃ ផល បៃយោជន ៍ទាប[សមៃប ់កម្មករ]  
ទើប ធ្វើ ឱៃយ អ្នក វិនិយោគ គៃ ចង់ មក រក សុី 
ទៃ។ ភាព ទាក់ ទាញ អាសៃ័យ លើ កតា្តា 
នយោបាយ  ស្ថរិភាព ក្នងុ បៃទៃស នងិ កតា្តា 
តបំន ់ភមូ ិសាស្តៃ  រមួ ទាងំ កមា្លាងំ ពល កម្ម 
នៅ ខ្មៃរ យើង  នងិ ជនំាញ។ បង ប្អនូ យើង 
ដៃល គត់ ធ្វើ ការ រាប់ ឆ្នាំ ហើយ មាន 
សមត្ថ ភាព គៃប់ គៃន់  ហើយគត់ អាច 
ធ្វើ បាន តាម តមៃវូ ការ ដៃល បៃទៃស ជតិ- 
ខាង  នងិ អ្នក ជនំញួ មើល ឃើញ ថា កម្មករ    
ខ្មៃរ យើង មាន សមត្ថ ភាព គៃប់ គៃន់»។ 

លោក ចោទ ជា សំណួរ ថា ហៃតុ អ្វី 
បាន ជា បៃទៃស ផៃសៃង ដៃល មាន បៃក់- 
ឈ្នួល ចៃើន ជាង កម្ពុជា  គៃ នៅ តៃ អាច 
ទាក់ ទាញ អ្នក វិនិយោគ បាន។ ការ- 
ទាកទ់ាញ វនិយិោគ មនិគរួ ធ្វើ ឡើង តាម- 
រយៈ ការ កាត់ បន្ថយ ផល បៃយោជន៍ 
កម្មករ ជា បន្ត បនា្ទាប ់នោះ ទៃ  ហើយ ការ- 
កាត ់បន្ថយ ផល បៃយោជន ៍របស់ កម្មករ  
ផ្ទុយ ទៅ វិញ អាច ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ផលិតភាព របស់ កម្មករ -កម្មការិនី៕

កម្មកររោងចកេ១នៅចាក់អងេលើ ខណ្ឌមានជ័យពេលចេញសមេកពីការងារ ពីថ្ងេទី៩ ធ្ន។ូរូប ហៃង ជីវ័ន

សេចក្តពីេងចេបាប់ស្តពីី វិសោធនកម្មចេបាប់ស្តពីី ការងារតេវូបានបញ្ជនូទៅគណៈរដ្ឋមន្តេដីើមេបីអនុម័ត

មជេឈមណ្ឌលសិទ្ធមិនុសេសកម្ពជុាបងា្ហាញពីបញ្ហាបេឈមពាក់ព័ន្ធការបំពានសិទ្ធដីិធ្លី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោក  អ៊ូ ច័ន្ទ រ័ត្ន 
អតតី តណំា ង រាស្តៃ  អតតី គណ- 
បកៃស បៃឆំង  ថ្លៃង ថា ការ  រៀបចំ 
បង្កើត គណបកៃស នយោបាយ ថ្មី  
តៃូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ បៃុងបៃយ័ត្ន 
និង តៃូវ រង់ ចាំ រហូត ដល់ កៃយ 
ថ្ងៃ ៤ មករា ជា ថ្ងៃ ដៃល កៃមុមន្តៃ ី 
អតតី បកៃស  បៃឆងំ  ដកឹនា ំដោយ 
លោកសៃី មូរ សុខហួរបៃកាស 
ថា  នឹង តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ។

លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន កាល ពី 
កន្លង ទៅ បាន បៃកាស ថា លោក  
កំពុង រៀប ចំបង្កើត គណបកៃស 
នយោបាយ ថ្មី មួយ ពៃះ គ្មាន 
ជំនឿ ថា ថា្នាក់ ដឹក នាំ អតីត- 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ  អាច 
វិល មក ដឹក នាំបកៃស នៃះ ឡើង- 
វិញឡើយ ។ លោកថ្លៃង បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   ពី សបា្ដាហ៍ មុន ថា 
គនំតិ បង្កើ ត បកៃស ថ្មនីៃះ តៃវូ រង ់ចា ំ
រហូត ដល់ កៃយ ថ្ងៃទី ៤ មករា 
និង តៃូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន ពៃះ គណបកៃស កាន់ 
អំណាច អា ច មាន យុទ្ធសាស្តៃ ដៃ ល   
ធ្វើ ឱៃយគណ បកៃស របស ់លោ ក មនិ 
អាច ទទួល បាន ការ គំទៃ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«យើង គតិ ថា 
អាច នឹ ង  ចាប់ ផ្ដើម នៅដើម ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះក្នុង ខៃ១ តៃ ថ្ងៃ- 
កំណត់ យើង មិន ទាន់ បាន 
កំណត់ ទៃដោយសារ យើង ចាំ 
មើល ការ វវិឌៃឍថ្ម ីកៃយ ការ វលិ- 
តៃឡប់ របស់ លោក ជំទាវ   មូរ 
សុខហួរ និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ គណ- 
បកៃស សង្គៃះជាតិ។ បើ សិន ជា 

លោក ជំទាវ  មូរ សុខហួរ គត់ 
អញ្ជើញ មក ហើ យ ជំរុញ ឱៃយ 
មាន  ដណំោះ សៃយ ខ្ញុ ំសខុ ចតិ្ត 
គំទៃ លោក ជំទាវ បើ ទោះ ជា 
លោក ជំទាវ  មិនតៃូវ ការ ខ្ញុំ ឱៃយ 
ចូលរួម ក្នុង ដំណើរ ការ នយោ- 
បាយ  របស ់លោក ជទំាវ ក ៏ដោយ 
ខ្ញុំ សុខ ចិត្ត បោះឆ្នាត ជូន 
លោក ជំទាវ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា បៃសិន បើ 
លោក សៃី  មូរ សុខហួរ ពិត ជា 
តៃឡប់ មក មៃន នោះ លោក 
សុខ ចិត្ត លុប ចោល គមៃង 
បង្កើ ត គណបកៃស នយោបាយ 
ថ្ម។ី ការ បង្កើត គណបកៃស នយោ-
បាយ ថ្ម ីរបស ់លោក ក ៏អាសៃយ័ 
ទៅ  លើ ការ វិវឌៃឍសំណុំ រឿង បៃធា ន 
អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ  
គឺលោក កឹម សុខា ដៃល កំពុង 
ស្ថិត កៃម នីតិវិធី ជំនុំ ជមៃះ ក្ដី 
នៅ សាលា ដបំងូ រាជធាន ីភ្នពំៃ  ញ  
ពីបទ កៃបត់ ជាតិ ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ចំ-
ណៃក ករណ ីលោក បៃធាន  កមឹ 
សុខា ក៏ ដូច គ្នា ដៃរ បៃសិន បើ 
តលុាការ ពន្លឿន ការ កាត ់ទោ ស 
ឬ មាន ដំណោះ សៃយ អ្វី តាម- 
រយៈ សមា្ពា ធ  អន្តរជាតិ ឬ តាម- 
រយៈ ការ ចរចា ណា មយួ ដើមៃបី ឱៃយ 
មាន ការ ដោះ លៃងឬ មាន លទ្ធ- 
ភា ព ឱៃយ លោក បៃធាន  កឹម 
សុខា ចៃញ មក ដឹក នាំ វិញ ខ្ញុំ ក៏ 
ធ្វើ ដូច គ្នា ដៃរ គឺ ខ្ញុំ មិន បង្កើត 
គណបកៃស អីទៃ គឺ ខ្ញុំ ចូលរួម 
គំទៃ លោក បើ ទោះ ជា លោក 
មិន ទទួល ខ្ញុំ  ឬ ទទួល ក៏ ដោយ 
ជា សា្មារតី ខ្ញុំ នឹង គំទៃ និង ចូល - 

រួម  បោះ ឆ្នាត ជូន លោក»។
លោកសៃ ីមូរ សុខហួរ អនុ- 

បៃធាន អតីត គណបកៃសសង្គៃះ- 
ជាត ិ កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ បាន 
បៃកាស ដកឹ នា ំមន្តៃ ី អត ីត គណ- 
បកៃស សង្គៃះ  ជាតិ និង សកម្ម - 
ជន ដើមៃបី មក ចូល រួម  សវ នា ការ 
នៅសាលា ដំបូង រាជធានី ។ សា  - 
លា   ដបំងូ រាជធាន ីនងឹ បន្ត បើក- 
សវនាការ លើ សំណំុ រឿង ញុះ ញ ង់  
នងិ រមួ គនំតិ កៃបត ់ លើ សកម្មជន 
និង មន្តៃ ី អតី ត គណ បកៃស  សង្គៃ ះ   - 
ជាតិ ជាង១៣០នាក់ នៅ ខៃ 
មករា និង ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។

លោកសៃី មូរ សុខហួរ បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២៧ ខៃ ធ្នូ ថា គមៃង វិល- 
តៃឡប់ មក ចូលរួមសវនាការ 
មិន  មាន អ្វីបៃ បៃួល ឡើយ។ 
លោក សៃី ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖ 
«យើង   រកៃសា គមៃង តៃឡ ប់ ទៅ 
វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៤ មករា ដដៃល ។ 
យើង បាន ដាក ់ពាកៃយ សុ ំទដិា្ឋាការ 
ខ្មៃរ  ដោយ បៃើ  បៃស ់លខិតិ ឆ្លង- 
ដៃន អាមៃរិកាំង និង បារាំ ង រួច 
ហើយ។ យើង តៃៀម ខ្លួន រួច- 
រាល ់ទាងំ សៃងុ ដើមៃបី ឱៃយ ចាប ់ខ្លនួ 
នៅ ពៃល យើង ទៅ ដល់  និង ដាក់  
ក្នងុ ឃុរំង ់ចា ំការ កាត ់ទោស។ អ្វ ី
ដៃល យើង ស្នើ សុំ នោះ គឺ សិទ្ធិ 
សៃប តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ក្នុង ការ- 
តៃឡ ប ់ ទៅ មាតភុមូ ិនងិ ចលូរមួ 
ជមៃះ ក្ដី តាម គោ ល ការណ៍ នៃ 
ការ ជំនុំ ជមៃះ ដោយយុត្តិ ធម៌ »។

ឆ្លើយ តប ទៅ លោក អ៊ ូចន័្ទរត័្ន 
រឿង បង្កើ ត គណបកៃស ថ្មី  ដោយ 
បៃុ ងបៃយ័ត្នខា្លាច ចាញ់ យុទ្ធ-
សាស្តៃ  បកៃស កាន ់អណំាចលោ ក 
សុខ ឥសាន អ្នកនំា  ពាកៃយ គណ- 
បកៃស កាន់ អំណាច  ថ្លៃង ថា គណ- 
បកៃស កាន់ អំណាច  មិន មាន យុទ្ធ-  
សាស្តៃ អ្វី លើ គណបកៃស របស់ 
លោក  អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន ទៃ។ បើ គណ- 
បកៃស លោក អ៊ ូចន័្ទ រត័្ន មនិ ទទលួ- 
បាន ជោគ ជ័យ  គឺ ដោយសារ 
គ្មាន អ្នក គំទៃ។

ចំពោះ គមៃង វិល តៃឡប់ 
កៃុម អតីត មន្តៃីបកៃស បៃឆំង វិញ 

លោក  សុខ ឥសាន គ្មាន ជំនឿ ថា  
ពួក គត់ នឹង តៃឡប់ មក វិញ ទៃ 
ដោយ សារ តៃ ពួក គត់ គ្មាន ទិដា្ឋា - 
ការ ។ លោក ជឿ ថា ទូត ខ្មៃរ នឹង  មិន- 
ចៃញ ទិដា្ឋា  កា រ  ឱៃយ ទៃ ពៃះ លិខិត- 
ឆ្លង ដៃន របស់ ពួក គត់ តៃវូ បាន រាជ-  
រដា្ឋាភិបាល ធ្វើ មោឃ ភា ព ហើយ។ 
ចំណៃក អ្នក  ដៃល បៃើ លិខិត ឆ្លង- 
ដៃន បរទៃស ក៏ មិន អាច ចូល មក 
បាន ដៃរ ពៃះ ពួក គត់ ជា កៃមុ 
ដៃល រដា្ឋាភិបាល ចាត់ ទុក ថា កៃមុ- 
ឧទា្ទាម។ លោក ថ្លៃងថា៖«យ៉ាង- 
ចៃើន បាន តៃមឹ ទៅ ឈរ មុខ សា្ថាន- 
ទូត និង នៅ ពៃលាន យន្ត ហោះ 
ដើមៃបី សម្ដៃង ឱៃយ អ្នក គំទៃ អស់ ចិត្ត 
ថា អូ! ពួក  គត់ បាន ពៃយាយម មក 
ហើយតៃ មិន បា ន សមៃច 
ដោយ សារ គ្មាន ទិដា្ឋាការ »។ 

 លោកខៀវ សុភ័គ អ្នក នំា ពា កៃយ 
កៃសួ ង   មហា ផ្ទៃ ថ្លៃង ថា លោក  
អ៊ ូចន័្ទរត័្ន គរួ តៃ បង្កើត គណបកៃស 
ថ្ម ីទៅ បៃសិន ជា លោក   ពិត  ជា ច ង់  
បង្កើតមៃ ន នោះពៃះ ថ្ងៃ៤ មក រា 
គ្មាន អតតី មន្តៃ ីបកៃស បៃឆងំ ណា 
តៃឡប ់មក ទៃ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«ចពំោះ អ្នក ណាដៃល ថា បង្កើត 
គណបកៃសនោះ គរួ តៃ ឆប ់បង្កើត 
ទៅ កុំ រង់ចាំ ថ្ងៃ ៤ មករា អី ចាំ 
កាត់ ទោស កឹម សុខា អី ដូច- 
ជា គ្មាន អី បៃ បៃួល ទៃ។  មូរ 
សុខហួរ  បើ មក នោះ អនុវត្ត 
ចៃបាប់ សិន ទៅ។ មុន នឹង អនុ វត្ត   
ចៃបាប់ យ៉ាង ហោច ណាស់ តៃូវ 
ធ្វើ ចតា្តា  ឡសីក័ ១៤ ថ្ងៃ។ កៃមុ គៃ 
ហ្នឹង បើ មក តៃូវ ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក 
ហើយ បើ មក តាម ថៃ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ក នៅថៃ»។ 

លោក បន្ត ថា៖ «ចំពោះ  កឹម 
សុខា ដូច សម្ដៃច តៃជោ លោក 
មាន បៃសាសនអ៍៊ចីងឹ  ចប ់នតីវិធីិ 
តុលាការ សិន ទើប អាច សា្ដារ នីតិ - 
សមៃបទា ឡើង វញិ ហើយ ចលូរមួ 
ធ្វើ ការ បោះ ឆ្នាត បាន។ ចពំោះ 
អ្នក បាន នីតិសមៃបទា ហើ យ កុំ 
រង់ ចាំ អីដូចអ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  អី ថាចាំ -  
មើល ។ ទៅ មិន រួច ទ។ បើ ចង់ 
ចូល រួម បោះ ឆ្នាត បង្កើត ឱៃយ 
ឆប់ៗ ទៅ កុំ ឱៃយខក ពៃល»៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្រណ្រនំា...
តពីទំព័រ ១...ពី ចំនួន ៩រូប 

ដល់ ១១រូប អាច ជៃើសរើស 
ជំនួ យ កា រ រដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់ 
យ៉ាង ចៃើន ចំនួន ៣រូប។

សៃចក្ដី ណៃ នាំ បញ្ជាក់ ថា៖ 
« ចពំោះ បៃកក់  មៃ បៃចាខំៃ របស ់
ជំនួយការ រដ្ឋបាល ឃុំ-សង្កាត់ 
តៃូវ បាន កំណត់ដោយ កៃុម - 
បៃកឹៃសា ឃំុ-សង្កាត់ សាមី  អនុ លោ ម 
តាម បទ បៃបញ្ញត្តិ ជា ធរមា ន ។ 
ជំនួយការ រដ្ឋបាល ឃុំ-សង្កាត់ 
មាន សិទ្ធ ិទទួលបាន បៃក់ ឧប - 
ត្ថ ម្ភ ផៃសៃង ៗ  សៃ ប តាម ចៃបាប ់នងិ 
លិខិត បទដា្ឋាន ជា ធរ មាន»។

សៃចក្ដី ណៃ នាំ បន្តថា លក្ខ - 
ខណ្ឌ នៃ ការ ជៃើស រើស ជំនួយ - 
ការ រដ្ឋបាល ឃុ-ំ សង្កាតត់ៃវូ បា ន 
ធ្វើឡើង តាមរយៈ ការបៃឡ ង- 
បៃជៃង ដោយ ផ្អៃក តាម គោល - 
ការណ៍ តមា្លាភាព យុត្តធិម៌ សម - 
ធម៌ និង គុណសមៃបត្តិ ស័ក្តិ-
សម។ ការបៃឡង តៃវូបាន ផ្ដល ់
អាទិភាព ដល់ បៃក្ខជន ជា ស្តៃី 
ជន ជាតិ ដើម ភាគតិច ជន មាន 
ពិការភាព និង បៃក្ខ ជន មាន 
លំនៅឋាន អចិនៃ្តយ៍ នៅក្នុង 
ឃុ-ំសង្កាត ់ដៃល តៃវូ ជៃើ សរើ ស  
បុគ្គលិក នោះ។

ជំនួយការ រដ្ឋបាល ឃំុ-សង្កា ត់ 
តៃូវបាន ជៃើសរើស ឱៃយបំពៃញ 
ការងរ សមៃប់ រយៈពៃល យ៉ាង - 
តចិ៣  ខៃ នងិ យ៉ាងចៃើន ១២ ខៃ 
ក្នងុ ១ឆ្នាហំើយ អាច បន្ត ការ ងរ 
តាម សៃចក្ដីតៃូវការ របស់រ ដ្ឋ- 
បាល ឃុំ-សង្កាត់ ឬ តាម លិ ខិត - 
បទ ដា្ឋា ន  នានា ជា ធរមាន។

លោក ខៀវ សុភ័គ អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួងមហាផ្ទៃ  មិន ទាន់ 
អាចទាក់ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ជុំវិញ សៃចក្ដី ណៃនាំ នៃះ  
បាន ទៃ កាលពីមៃសិល មិញ ។

បើតាម សៃចក្ដី ណៃនាំ  របស់ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ កៃពី ករណី 
ខាងលើ នៃះ រដ្ឋ បាល ឃំុ- សង្កា ត់  
អាច ជៃើសរើស ជំនួយការ រដ្ឋ-
បាល ឃុំ-សង្កាត់ បន្ថៃ ម ទៀត- 
បាន ក្នុងករណី មានការ គំទៃ 
ថវិកា ពី សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ និង អង្គ - 
ការ ដៃគូឬ សបៃបុរសជន នានា ។ 

ការ ជៃើស រើស បុគ្គលិក ប ន្ថៃ ម 
នៃះ តៃូវមាន លក្ខណៈ សៃប - 
តាម តមៃវូការ ចំាបាច់ ផ្នៃក ជំនា ញ 
ជាកល់ាក ់នងិ តាម ទហំ ំការងរ 
ជាក់ ស្ដៃង របស់ រដ្ឋបាល ឃុំ- 
សង្កា ត់ ដោយ តៃូវ អនុវត្ត តាម 
គោល ការណ ៍នតីវិធិ ីដៃល មាន 
ចៃង ក្នុង សៃចក្ដីណៃនាំ នៃះ។

លោក ឌុ ច ច័ន្ទ មៃឃុំ អ រិយ- 
កៃសតៃ សៃកុ លា្វាឯម ខៃត្ត កណា្ដា ល  
បាន ថ្លៃង កាល ពី មៃសិលមិញ  ថា 
រដ្ឋបា ល ឃុំ អ រិយកៃសតៃ បច្ចុបៃបន្ន 
មាន ជនំួ យ ការ រដ្ឋបាល ឃុំ មា្នាក ់
ដោយ គៃង នឹង ជៃើសរើស 

ជំនួយការ រដ្ឋបាល មា្នាក់ទៀត 
ដើមៃបី ជួយ សមៃួល ការងរ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅ ក្នងុ  ឃំុ អ រិយ កៃសតៃ ។ 

ជំនួយ ការឃំុ  អាចជួយ កិច្ចកា រ 
រដ្ឋបាល ជាចៃើន ដោយ សារ 
គត់ មាន សមត្ថភាព បំពៃញ ការ - 
ងរ រដ្ឋ បា ល។ លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ 
«កន្លងមក គត់ (ជំនួយ ការ)
ជួយ កិច្ចការរដ្ឋបាល គឺ គត់ 
ជួយ សរសៃរ ឬ ចម្លង លិខិត ឬ 
ឯកសារ មួយ ចំនួ ន នៅ ពៃល 
ដៃល ខ្ញុំ ជាប់រវល់ ប៉ុន្ដៃថ្មីៗនៃះ  
ខ្ញុ ំក ៏បៃប ់ឱៃយ គត ់ជយួ ធ្វើ កចិ្ចការ 
ទាក់ទង សរសៃរ អតៃ នុ កូល ដា្ឋា ន  
ជូន បៃជា  ព ល រដ្ឋ បន្ថៃម ទៀត» ។  

លោក សន ជ័យ នាយក បៃតិ  - 
បត្តិ   អង្គការ សម្ព័ន្ធ គណ នៃ យៃយ - 
ភាព សង្គម កម្ពុ ជា (AN SA) 
កាល  ពី មៃសិលមិញ   បាន  គំ ទៃ 
ឱៃយមាន បុគ្គ លិក ទាំង កៃ កៃប - 
ខ័ណ្ឌ និង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ  ក្នុង 
កមៃតិ ថា្នាកឃ់ុ ំ-សង្កាត ់ឱៃយមាន- 
ចៃើនជាង នៃះដើមៃបី ជួយ សមៃ ួល    
ដល់ កា រ ងរ នៅ មូល ដា្ឋាន ប៉ុន្ដៃ 
អ្វដីៃល គរួឱៃយកតស់មា្គាល ់ ថា តើ 
សមត្ថភាព របស់ មៃឃុំ ឬ ចៅ - 
សង្កាត់  អាច គៃប់គៃង បុគ្គលិក 
របស់ខ្លួន បា ន  ក មៃិត ណា ។

 លោក បញ្ជាក់ថា ៖«បើសិន ជា  
មាន បុគ្គលិក ចៃើន ឬ មាន បុគ្គ - 
លកិ ពកូៃ ទាលត់ៃ មៃដកឹនា ំហ្ន ឹង  
ពូកៃ ទាំង រដ្ឋបាល ពូកៃ ទាំង 
ភាពជា អ្នកដកឹនា ំនងិ ពកូៃ ទាងំ 
ជំនាញ ដៃរ អ៊ីចឹង ជំនាញ គៃប់ - 
គៃង នៅ ឃុំ-សង្កាត់ មិន មៃន 
ផ្ដៃកផ្ដួល តៃ ទៅលើ ស្មៀន មា្នាក់ 
ទៃ។ អី៊ចឹង បើ  មាន មនុសៃស ពូកៃ ៗ  
ធ្វើការ នៅ ឃុំ-សង្កាត់ គឺ ធ្វើឱៃយ 
ការងរ នៅ ទីនោះ មាន បៃសិទ្ធ - 
ភាព។ បើ មាន គ្នាចៃើន គ ឺទាល-់ 
តៃ ចៃះ ដឹកនាំ បើ  មិន អ៊ីចឹង ទៃ 
ដចូ ពាកៃយចាស ់ថា មាន គ្នាចៃើន 
តៃ នំ អនៃសម ខ្លាច»។

បើតាម លោកសន ជយ័ ការ- 
បៃឡង ជៃើសរើស ជនំយួ ការឃុ ំ
សង្កាត់ នៃះ តៃវូធ្វើ ឱៃយមាន តមា្លា - 
ភាព យុត្តិធម៌ និង សមភា ព  
ដោ យ   ចៀស វាង ការ ជៃើសរើស 
បក្ខ ពួកសាច់ញាតិ ឬ អ្នក សា្គា ល់  - 
គ្នា។ លោក បាន លើក ឡើង ថា 
ការជៃើសរើស បៃប បក្ខ ពួកនិយ ម  
នៃះ ជា ជងំ ឺរាុរំ៉ៃ ក្នងុ សង្គម កម្ពជុា 
កន្លងមក។ ដូច្នៃះ តៃូវ ទាមទារ 
ឱៃយមាន ការពនិតិៃយ តាមដាន នងិ 
យកចិត្តទុកដាក់ ឱៃយបាន ចៃបាស់ - 
លាស់ ជាង មុន ដើមៃបី បើក-   
ឱកាស ឱៃយ មាន  ការបៃកួត បៃ ជៃ ង  
គ្នា ដោយ យុត្តិធម៌ ។

មនិ អាច ទាក ់ទង មន្តៃ ីកៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី សំុ ការ- 
បញ្ជាក់ ពី នីតិវិធី ក្នុង ការ ជៃើស- 
រើស  ជំនួយ ការ ឃុំ - សង្កាត់ នៃះ 
បាន ទៃ  ពីមៃសិល មិញ ៕

លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្ន៖ការបង្កើតបក្រសនយោបាយថ្មីត្រវូធ្វើ
ដោយប្រងុប្រយ័ត្ននិងត្រវូរង់ចំាដល់ក្រយថ្ង្រ៤មករា

លោក  អូ៊ ច័ន្ទ  រ័ត្ន អតី ត តំណាង រាស្តេ អតីត បកេស បេឆំាង   ។ រូបថត ហុង មិនា
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តពីទំព័រ ១... ចុះ ថ្ងៃ ទី២៤  ធ្នូ  
លោក យូ សុី ឡិ  ដៃល មាន  ឋានន្តរ - 
ស័ក្តិ  ជា មន្តៃី សុខាភិ បាល  ជាន់- 
ខ្ពស ់ដើម ខៃសៃថ្នាក ់លៃខ ១ តៃវូបាន- 
ផ្លាស់ប្តូរ ពី បៃធាន ការិ យា  ល័យ 
សុខាភិបាល សៃុក បៃតិបត្តិ ពៃះ- 
ស្តៃច មក បមៃើ ការងារ  នៅ  មន្ទីរ- 
សុខាភិបាល ខៃត្ត ពៃ វៃង ។ រីឯ 
លោក យូ សុី ណា  ដៃល តៃូវ គៃ 
ដឹងថ  ជា បង បង្កើត របស់លោក 
យ ូសុ ីឡ ិ មាន ឋាន ន្តរ  សក័្ត ិជា មន្តៃ-ី 
សុខាភិបាល ជាន់ខ្ពស់  ដើមខៃសៃ 
ថ្នាក់ លៃខ២  តៃូវ បាន ផ្លាស់ប្តូរ ពី 
បៃ ធាន មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក សៃកុ ពៃះ- 
ស្តៃច  មកជា មន្តៃី បមៃើ ការងារ  
ធម្មតា នៅ មន្ទីរ សុខាភិ បាល ខៃត្ត ។

កៃពី ដកតំណៃង នៃះ  ដីកា 
របស ់រដ្ឋបាល ខៃត្ត ដដៃល  ក៏បាន- 
ឱៃយ ដងឹ ដៃរ ថ  លោក អ៊ងុ ចាន ់ធឿន  
ឋានន្តរសក័្ត ិ ជា មន្តៃ ីសខុាភបិាល 
ជាន់ខ្ពស ់ដើមខៃសៃ ថ្នាក ់លៃខ១ក ៏តៃវូ    
ផ្លាស់ប្តូរ ពី អនុបៃធាន មន្ទីរសុខា- 
ភបិាល ខៃត្ត  មកជា បៃធាន ការយិា- 
ល័យ សុខាភិបាល សៃុក បៃតិ បត្តិ 
ពៃះស្តៃច  ហើយ លោក ឡងុ វបិលុ  
តៃូវបាន តៃងតាំង  ជា បៃ ធាន 

មន្ទីរពៃទៃយ បង្អៃក ពៃះ ស្តៃច »។
ដីកានៃះ មិនបាន បញ្ជាក់ ថ 

ការ ផ្ទៃរ តណំៃង  មន្តៃ ីសខុាភបិាល 
ក្នងុ សៃកុ ពៃះស្តៃច នៃះ ដោយ មលូ-   
ហៃតុ អ្វី នោះទៃ។ ដីកា គៃន់តៃ    
បញ្ជា កថ់ យោងតាម លខិតិបទ- 
ដ្ឋាន  ចៃបាប់ នានា និង លទ្ធផល នៃ 
កចិ្ចបៃជុ ំគណៈ អភ ិបាល ខៃត្ត កាល-  
ពី ថ្ងៃ ទី២៣ ធ្នូ តាមការស្នើ របស់ 
បៃធាន មន្ទីរសុខាភិបាល ខៃត្ត។ 

ប៉នុ្តៃការផ្ទៃរ តណំៃង នៃះធ្វើ ឡើង    
បនា្ទាប់ពី មាន បទបញ្ជា ពី លោក  
ឧប នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីស ខៃង  រដ្ឋមន្តៃ ី   
កៃសួង មហាផ្ទៃ  បាន ចាត់ ឱៃយ 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃវៃង  សៃវជៃវ 
ករណី ដៃល កៃុមគៃូពៃទៃយ  មន្តៃី  
និង  ពលរដ្ឋ ក្នុងសៃុក ពៃះ ស្តៃច  
ខៃត្ត ពៃវៃង បៃមាណ ២០០នាក់ 
បាន ផ្តិត មៃដៃ ដក់ពាកៃយ បណ្តឹង 
មក កៃសងួ មហាផ្ទៃ  ដោយ ចោទ- 
បៃកាន់ ថ  មន្តៃី ទាំងនោះ  បាន- 
បៃពៃឹត្ត អំពើ ពុករលួយ នៅក្នុង 
មន្ទីរពៃទៃយ  និង យក ដី រដ្ឋ ធ្វើជា 
កម្មសិទ្ធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន។

ពាកៃយ បណ្តឹង ចុះ ថ្ងៃ ទី១៥  ខៃធ្នូ 
ឆ្នាំ២០២០  អះអាងថ  លោក យូ 
សុ ីឡ ិ បានរមួ គនំតិ ជាមយួ បក្ខពកួ 

មួយ ចំនួន ទៀត  យក បៃឡាយ  
និង ដី មណ្ឌល សុខភាព ឃុំ អង្គរ- 
រាជៃយ ទំហំ ដី ទទឹង ៣១ម៉ៃតៃ  និង 
បណ្តោយ ៩៣ម៉ៃតៃ  ស្ថិត ក្នុងភូមិ 
កៃសំាង ទង  ឃុំ អង្គរ រាជៃយ  សៃុក- 
ពៃះស្តៃច  មកធ្វើជា កម្មសទិ្ធ ិផ្ទាល-់ 
ខ្លនួដោយបានសងផ់្ទះ ធ្វើ របង ជុ ំវញិ   
និង ធ្វើ បន្ទប់ជួល ចំនួន ៧បន្ទប់ ។

កៃុម គៃូពៃទៃយ  មន្តៃី នៃ ការិយា- 
ល័យ  សុខាភិបាល សៃុក បៃតិបត្តិ 
ពៃះស្តៃច  បុគ្គលិកមន្ទីរពៃទៃយ- 
បង្អៃក សៃុក ពៃះស្តៃច  ពៃមទាំង 
ពលរដ្ឋ ក្នុងសៃុកពៃះស្តៃច  បាន- 
អះ អាង ក្នងុ លខិតិ ទៀតថ  លោក 
យ ូសុ ីឡ ិ នងិ បក្ខពកួ  កប៏ាន បង្កើត   
កៃុម បក្ខពួក និយម ជា បៃព័ន្ធ ក្នុង 
មន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក សៃុក ពៃះស្តៃច  
និង ឃុបឃិត គ្នា បៃពៃឹត្ត អំពើ ពុក- 
រលួយ នៅក្នុង មន្ទីរពៃទៃយ ផង ដៃរ។

លោក ឈាង សវុណា្ណារា៉ា  នាយក- 
រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃវៃង  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពីមៃសិលមិញ ថ  ករណី ដៃល 
មាន ការផ្ទៃរ តណំៃង បៃធាន ការ ិយា-  
លយ័  នងិ បៃធាន មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក 
ទាងំ ២របូ នៃះបនា្ទាបព់ ីពកួ គ ៃទាងំ ២ 
បានទទួល រង នូវ រឿង អា សៃូវ  ។ 
ទោះ យា៉ាងណា  លោក មនិ បាន ឱៃយ 
ដឹង ទៃ ថ  រដ្ឋបាល ខៃត្ត ពៃវៃង  
នឹងមាន ចំណាត់ការ បន្ត ទៀត 

យា៉ាងណា  ក្នុង បទល្មើស បៃពៃឹត្ត  
អំពើ ពុល រលួយ  និង យក ដី របស់ 
រដ្ឋ ពី សំណាក់ មន្តៃី ទាំង នៃះ  ទៃ។

លោក បញ្ជាកថ់ ៖«ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ ថ  
ឆ្លើយ យា៉ាង ម៉ៃច ទៃ  គៃន់តៃ សំ- 
ខាន់ រឿងនៃះ បាន ឱៃយ អនុបៃ ធាន 
មន្ទរី សខុាភបិាល មា្នាក ់ មក ជនំសួ 
កន្លៃង គត់  ដើមៃបី ដោះសៃយ  
ដឹកនាំ ការងារ បណ្តោះអាសន្ន  
ករណ ីមានការ ចោទបៃកាន ់នៃះ។ 
ចំពោះ លទ្ធផល យា៉ាងណា ទៀត  
ខ្ញុំឆ្លើយ បានតៃ ប៉ុណ្ណឹង»។ 

តាម ការអះអាង របស់ ពលរដ្ឋ  
លោកយូ សុី ឡិ  និង    បក្ខពួក  បាន- 
ឃុ ប ឃិត គ្នា យក លុយ  ប សស  
ដៃល ទទូាត ់ថ្លៃ សៃវា ពៃយាបាល មន្តៃ-ី 
រាជ ការ  កម្មករ  កម្មកា រនិ ី នយិោ ជតិ  
កងកមា្លាងំ បៃដប ់អាវធុ  តាងំព ីឆ្នា ំ
២០១៨មក។  ពួកគៃ បាន បង្កើត 
ជា  មន្តៃី ខ្មោច  និង ឃុបឃិត យក 
លយុ ឧបត្ថម្ភ  ដៃល ផ្តល ់ឱៃយ  ពៃទៃយ ឆ្មប  
និង លុយ លើក ទឹកចិត្ត ដទៃ ទៀត ។ 

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មិនអាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទាក់ទង លោកយូ សុី ឡិ 
និង  លោកយូ សុីណា បានទៃ ពី 
មៃសិលមិញ ខណៈ លោកសៃង 
បញ្ញា  ឫទ្ធ ិបៃធាន មន្ទរី សខុាភ ិបាល   
ខៃត្តពៃវៃងបាន ចុច បិទ ទូរសព័្ទ។

លោក សៃី អា៊ាង គីម លី  មន្តៃី 

សមា គម ការពារ សទិ្ធមិនសុៃស  អាដ- 
ហុក  បៃចាំ ខៃត្ត ពៃវៃង  បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ ថ  ការដក  
ឬ  ផ្ទៃរ តំណៃង នៃះ មិនទាន់ សម- 
សៃប នឹង អំពើ ដៃល មន្តៃី ទាំង នៃះ  
តៃវូបាន ពលរដ្ឋចោទ បៃកាន ់នោះ 
ទៃ ពៃះថ តាមចៃបាប់ ការបៃពៃឹត្ត    
អំពើ ពុករលួយ  និង រំលោភ កាន់- 
កាប់ ដី របស់ រដ្ឋ មក ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ  
គឺ តៃូវ ទទួលទោស ពៃហ្ម ទណ្ឌ។

លោក សៃបីញ្ជាក ់ថ ៖«ករណ ីនៃះ  
បើសិនជា មិនមាន ចំណាត់ ការ   
តាមផ្លវូ ចៃបាប ់ឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ ដល ់
បៃជាពលរដ្ឋ នោះ ទៃ  នោះ អ្នក- 
ដៃល ដោះសៃយ លើ ករណ ីនៃះ  នងឹ  
រង ការរិះគន់ ពី បៃជាពលរដ្ឋ ពៃះ   

សម័យ នៃះ  គឺ សម័យ ហ្វៃស ប៊ុក  
សមយ័ ពត័ម៌ាន លើ បណា្តោញ សង្គម  
ដៃល នឹង មានការ ចៃក រំលៃក»។

មន្តៃ ីសទិ្ធមិនសុៃស របូនៃះ  បន្ថៃម ថ ៖ 
« យើង ឃើញថ  ពលរដ្ឋ តូចតាច 
ធម្មតា  ដៃល គៃន់តៃ លួច មាន់  
លួច ចៃក  លួច សា្វាយ  ក៏តៃូវ ជាប់ 
គកុ។ ប៉នុ្តៃ បៃរជា អ្នកមាន អណំាច  
មាន តនួាទ ី បៃពៃតឹ្ត អពំើ ពកុរលយួ  
លួច ដី រដ្ឋ  បៃរជា គ្មោន ទោស»។

លោក សៃី  អា៊ាង គីម លី  រំពឹងថ  
កៃពី ដកតំណៃងក្នុង ករណីនៃះ   
នឹង ទទួលទោស តាមចៃបាប់  ដើមៃបី 
ក សាង ទនំកុ ចតិ្ត ពពីលរដ្ឋដៃល មាន     
ជំនឿ ប្តឹ ងទៅ ថ្នាក់ ដឹក នាំ  ឱៃយ មាន   
ចំណាត់ការ លើ ករណី ទាំង នៃះ ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ មន្តៃកីម្ពជុា បាន  អំពា វ - 
នាវ ដល់ ពលករខ្មៃរ  ដៃល កំពុ ង 
ធ្វើការ នៅ ក្នុង បៃទៃស ថៃ សូម កុំ  
ផ្លាស់ ប្តូរ ទី កន្លៃង សា្នាក់នៅ និង 
វិល  តៃឡប់ មក សៃុកកំណើត  វិញ  
បើមិន  មានការ ចំាបាច់  ដោយ បៃ ប់ 
ថ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល ដៃល ជងំ ឺកវូដី- 
១ ៩  កំពុង រីក រាល ដល  អាជា្ញាធរ ថៃ 
មិន  ចាប់ ខ្លួន ពលករខ្មៃរ  នោះ ទៃ 
បើ ទោះ បី ជា  កំពុង សា្នាក់ នៅ  និង 
ធ្វើ  ការ ដោយ ខុស ចៃបាប់ ក៏ ដោយ ។

លោក ហៃង  សួរ  អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង ការងារ និង បណ្តះុ បណា្តោ ល-  
វិជា្ជាជីវៈ  បាន អំពាវនាវ តាម បណា្តោ ញ 
ទំនាក់ទំនង សង្គម របស់  លោក 
ថ ពលករ ដៃល នៅ បៃទៃស ថៃ 
ទោះខុស ឬតៃវូ ចៃបាប់ សូម កំុ ផ្លាស់ - 
ប្តរូទី កន្លៃង សា្នាក់ នៅ និង ធ្វើ ការ ហើ យ 
មិន ចាំបាច់ វិលម ក សៃុក កំណើត 
វិញ ទៃ  បើគ្មោន ធុរ :ចាំបាច់ ។

លោក ថ្លៃង ថ ៖ «អាជា្ញាធរ ថៃ 
មិន ចាប់ ខ្លួន ពលករ ដៃល សា្នាក់ - 
នៅ  មួយ កន្លៃង នោះ ទៃ។ សូម បង- 
ប្អនូ រកៃសាភាព នងឹ នរ នងិ ស ហការ 
ជាមួយ អាជា្ញាធរ ថៃ»។

ចំណៃក លោក  កឹម ចំរីន ទីបៃ ឹ- 
កៃសា  សា្ថាន ទូត កម្ពុជា ទទួល បន្ទុក 
ពលករ  នៅ បៃទៃស ថៃ បាន ឱៃយ 
ដឹង ថ លោក  បាន ជួប ពិភាកៃសា 
ជាមួយ លោក សូ៊ឆត ឈំុគ្លនី រដ្ឋ - 

មន្តៃ ីកៃសងួ ការងារ ថៃដើមៃប ីដោះ- 
សៃយនិង ទប់សា្កាត ់ការ រាត តៃបា ត 
ជំងឺកូវីដ ១៩។ លោក  ថ្លៃងថ ៖ 
«យើង កពំងុ ធ្វើ ការ យា៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ  
ជាមួយ រាជ រដ្ឋាភិបាល ថៃ ដោយ 
ភាគី ថៃ នឹង ជូន ដំណឹង ផ្លូវការ  
បើមាន ករណី មានបង ប្អូន ខ្មៃរ  
មាន ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ ពៃម ទាំង 
ទទួល ពៃយាបាល ដូច ជន ជាតិ ថៃ 
ផង ដៃរ »។ លោក    អំពាវ នាវ សូម 
ឱៃយ ពលករខ្មៃ រ រកៃសា ភាព នឹង នរ កុំ 
ចល័ត ឬ រត់គៃច ពីមួយ កន្លៃ ង  ទៅ 
មួយ កន្លៃង  ក្នងុអំឡុង  មាន ការ រីក - 
រាល ដល ជំងឺកូវី ដ ១៩ថ្មីៗនៃះ 
ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ រាត តៃបាត ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ទាំង អស់គ្នា ។

លោកចរំនី  បន្តថ៖«ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល នៃះ មិន មាន ការ ចុះ ចាប់ ឃំុ - 
ខ្លួន(ពលករ) ឡើយ ហើ យ អា - 

ជា្ញា ធរ ថៃ កំពុង រៀប ចំ គោល ន យោ - 
បា យ ដើមៃបី ជួយ បង ប្អូន ពលករ 
ដៃល មិន មាន ឯក សារ សា្នាក់ នៅ 
នងិ ធ្វើការ អាច បន្តសា្នាក ់នៅ  នងិ 
ធ្វើការ ជា បណ្តោះ អាសន្ន បន្ត 
ទៀត បាន នៅក្នុង បៃទៃស ថៃ» ។ 

សា្ថាន ទូត ខ្មៃរ បៃចាំ បៃទៃសថៃ 
បាន ចៃក អំណយ ដល់ ពលករ 
ខ្មៃរ នៅ ជាយ ទកីៃងុ បាងកក  ជា ប ់
ពៃ ំបៃទល់ ខៃត្ត សាមុតសាខ ន       
កា ល  ព ីថ្ងៃ ទ ី២៥ ខៃធ្ន ូឆ្នា២ំ០២០ 
បៃមាណ ជាជិត ២០០ គៃសួារ  ដៃ ល 
កំពុង រង ផល ប៉ះពាល់ចំពោះ ជីវ - 
ភាព បៃចាំថ្ងៃ កៃយ ពី អាជា្ញា ធរ 
ថៃ បាន  រឹត បន្តឹង ការ ចៃញ-ចូល  
ក្នុង តំបន់ មួយចំនួន។  អំណ យ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពជុា ចៃក - 
ជូន ទៅ ដល់ ពលករ ទំាង នោះ  មា ន  
អង្ករ មី តៃីខ ទឹក សុីអុីវ ស្ករស 

អំបិល និង មា៉ាស់ ។
លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ - 

ពាកៃយ កៃសងួ សខុា ភបិាល  នៅ ថ្ងៃ 
ទី ២៥ ខៃធ្នូ ក៏ បានឱៃយ ដឹង ថ 
ពលករ ខ្មៃរ មា្នាក់  ក្នុង ចំណម 
ពលករ បៃមាណ ១០ នាក់  បា ន  ធ្វើ - 
តៃស្តវិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៣ ខៃធ្នូ ប៉ុន្តៃ ពលករ រូប នៃះ  
មនិ មៃន  មាន កវូដី ១៩ ព ីកម្ពជុា រចួ 
ហើយ ឆ្លង ទៅ បៃទៃស ថៃ នោះ ទៃ ។ 
លោកសៃី  ថ្លៃងថ ៖ «អ្វីដៃល ខ្ញុំ 
ទទួល បាន ព័ត៌មាន គឺពលករ  ទំា ង 
នៃះ បាន ចៃញ ពខីៃត្ត ឈនុ បរូ ី ទៅ 
ទីកៃុង បាង កក នៅក្នុ ង ពៃលថ្មីៗ 
នៃះ ហើយ តៃូវ បាន អាជា្ញាធរ ថៃ 
រកឃើញ មាន កូវីដ ១៩ មា្នាក់។  
ដចូ្នៃះ  មនិ មៃន គត ់មាន កវូដី ១៩ 
ពីកម្ពុជា រួច បាន ចូ ល បៃទៃស ថៃ 
នោះ ទៃ »។ ពួក គត់ បាន ចៃញ 
ទៅ ថៃ តំាងពី មុន មាន ហៃតុការ ណ៍  
ផ្ទុះ ឡើង នវូ ការ រក ឃើញ វរីសុ កវូដី- 
១៩ នៅ ខៃត្តសា មុតសាខន ។

ដោយ មាន បទ បញ្ជាណៃ នាំ ពី 
លោក នាយ ក រដ្ឋមន្តៃ ី ហ៊នុ សៃន 
កៃសួង សុខា ភិបាលបាន  សមៃ ច   
អនុញ្ញាត ឱៃយ គៃប់ ភោជនីយ ដ្ឋាន 
និង ហាង លក់ ទំនិញដៃ ល ជាប់ - 
ពា ក់ព័ន្ធ នឹង ពៃឹត្តិការណ៍ សហ - 
គម ន៍ ២៨  វិច្ឆិកា បើក ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៧ ខៃធ្នូ 
ប៉ុន្តៃ កន្លៃង ទាំង នោះ តៃូវនៅ 
បន្តអនុវត្ត តាមវិធាន អនាម័យ 

កូវីដ របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 
ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ ។ បើ តាម កៃសងួ 
សុខាភិបាល អ្នក ជំងឺ  កូវីដ១៩ 
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍  សហគមន៍២៨ 
វិច្ឆកិា ចំនួន ៣៧ នាក់ ក្នងុ ចំណ ម  
អ្នកជំងឺ សរុបចំនួន ៤១នាក់  តៃូវ 
បាន ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ ដៃ ល 
នៅ សល់ តៃអ្នក ជំងឺចំនួន ៤ នាក់ 
ទៀត  បុ៉ណ្ណាះ ដៃល កំពុង សមៃក 
ពៃយាបា ល  នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ គិត តៃឹម 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  ។

ជាមយួ គ្នានៃះ ដៃរ លោកសៃឱី 
វណ្ណឌីន បាន ចៃញ  សៃច ក្តី ណៃ - 
នំា ដល់ មា្ចាស់ សៃវា ពិនិតៃយពៃយា បា ល 
ជងំ ឺឯក ជន ទាងំ អស ់ឱៃយ សហការ 
ទប់ សា្កាត់ កុំឱៃយមាន ការ រាត តៃបាត 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ទៃង់ ទៃយ ធំ ក្នងុ សហ-
គមន៍ ដោយ  តៃវូ បញ្ជនូ អ្នក សងៃស័យ  
មាន ជំងឺកូវីដ ១៩ ពី មូល ដ្ឋាន របស់ 
ខ្លនួ  ទៅ មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃ ក រដ្ឋនៅ 
ទូទំាង ខៃត្ត  និង មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ត ភាព  
ខ្មៃរ-សូវៀត។ កៃសួង មិន អនុ ញ្ញាតឱៃយ 
ធ្វើការ ពិនិតៃយ និង ពៃយាបាល  អ្នក ជំងឺ 
ដៃល សងៃស័យ ថ ជាជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ តាម កន្លៃង ពិនិតៃយ ពៃយាបាល អ្នក 
ជំងឺឯក ជន របស់ ខ្លួ ន ឡើយ។   

បើ តាម  កៃសួង សុខាភិបាល 
កាល ពី   ថ្ងៃមៃសិលមិញ មានអ្នក- 
ជំងឺកូវីដ ១៩ មា្នាក់  ដៃល ជាអ្នក- 
ដំណើរ បាន ជាសះសៃបើយ និង 
មាន អ្នកដំណើរ មា្នាក់  មាន តៃស្ត 
វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩។ អ្នក ដៃល ជា - 

សះ សៃបើយ  ជា សៃ្តីជន ជាតិ ខ្មៃរ 
អាមៃរិក អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ សា្នាក់ នៅ 
សណា្ឋាគរ ១ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃ ញ  
ធ្វើ ដំណើរ មក ពី សហរដ្ឋអាមៃរិក 
បន្ត ជើងហោះ ហើរ នៅ បៃទៃស 
កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង បាន ពៃយាបាល ជា - 
សះសៃបើយ បនា្ទាប់ ពី ធ្វើតៃស្ត  
អវិជ្ជមាន កូវីដ ១៩  ចំនួន ២ ដង 
និង  តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពី 
មន្ទីរពៃទៃយ ផងដៃរ។

ចំណៃក បុរស  ជន ជាតិ ឥណ្ឌ ូនៃ  - 
សីុ  អាយុ ៤៣ ឆ្នា ំសា្នាក់ នៅ សណា្ឋា  - 
គរ មួយ ក្នងុ រាជ ធានីភ្នពំៃញ  បាន ធ្វើ 
ដំណើរ ពី បៃទៃស សិង្ហបុរី តា ម ជើង  
ហោះហើរ មក ដល់ កម្ពុជា    នៅ ថ្ងៃ 
ទី ២៥ ខៃធ្នូ និ ង មាន លទ្ធ  ផល 
តៃស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩ តៃូវ បាន 
ដក់សមៃក ពៃយាបាលនៅ មជៃឈ-  
មណ្ឌល ជាតិ កំចាត់ រោគ របៃង និ ង  
ហង ់សនិ ។ អ្នក ដណំើរ ចនំនួ ៥០ 
នាក់  ដៃល បាន ធ្វើដំណើរ តា ម- 
ជើង  យន្ត ហោះជាមួយ អ្នក ដំណើរ   
របូ នៃះ   តៃវូ បាន ធ្វើតៃស្ត អវជិ្ជ មាន 
កូវីដ១៩ និង បាន ដក់ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តា-  
ឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ នៅ សណា្ឋា គរ  
២ ផៃសៃងគ្នា ក្នងុ រាជ ធានី  ភ្នំពៃញ ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃមៃសិលមិញ កម្ពុជា 
មានអ្នក មាន វីរុសកូរូ៉ណា  ចំនួន  
៣៦ ៤   នាក ់ក្នងុនោះ អ្នក ពៃយាបាល 
ជា សះសៃបើយ សរុបចំនួន ៣៥៦ 
នាក់ និង អ្នក ជំងឺ កំពុង សមៃក 
ពៃយា បាល ចំនួន ៨ នាក់៕

ពល ករ ខ្មេរ វិល  ពី ធ្វើការ នៅ ថេ តាម ចេក អូរស្ម  ច់។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ

មន្តេសុីខាភិបាល លោកយូ សីុឡិ ដេលតេវូបានចោទបេកាន់ពីបទពុករលួយ  ។ រូប FB

មន្ត្រីអំពាវនាវកំុឱ្រយពលករខ្ម្ររនៅថ្រផ្លាស់ប្តរូកន្ល្រងស្នាក់នៅក្នងុអំឡុងកូវីដកំពុងរាលដាល
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 តពី ទំ ព័រ ១...ចំពោះ អង្គ ពៃះ- 
មហា កៃសតៃ  ខណៈ អ្នក វិភាគ 
យល់ ឃើញ ថា  ជា ចៃត នារបស់ 
អតីត បៃធាន អតីត គណ បកៃស- 
បៃឆងំ  បញ្ឆៃះ បញ្ហា នយោ បាយ 
នៅ កម្ពុ ជា។ 

  លោក   ជិន  ម៉ា លីន  អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្ដិ ធម៌ ថ្លៃង 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា ៖ « តាម ការ- 
ចៃញ អធិ បញ្ជា របស់ ឯក ឧត្ដម 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង យុត្តិ  ធម៌ ខាង 
ស្ថាប័ន អយៃយ ករ អម សលា ដំបូង 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  កំពុង តៃ ធ្វើ ការ- 
ងារ នៃះ ហើយ » ។    

លោក  បាន បញ្ជាក់ អំពី ទដិ្ឋភាព 
ចៃបាប ់នៃ ការ ចៃញ អធ ិបញ្ជា របស ់
លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ យតុ្ត ិធម ៌ថា  
ការ បៃមថ ដល់ អង្គ ពៃះ មហា- 
កៃសតៃ មិន មៃន ជា ការ អនុ វត្ត សិទ្ធិ 
សៃរ ីភាព នៃ ការ បញ្ចៃញម ត ិនោះ 
ទៃ តៃ ជា បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ដៃល  មន ចៃងនងិ ផ្តនា្ទា ទោស តាម  
ប ញ្ញ ត្តិ នៃ មតៃ ៤៣៧ ស្ទួន នៃ  
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ពៃះ រាជា ណាចកៃ- 
កម្ពុជា  និង ជា ការ រំលោភ បំពាន 
យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ផង ដៃរ លើ ស្មារ តី 
មតៃ ៧ នៃ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ កម្ពុជា ។  

 លោក បន្ត ថា  ការ ចៃញ អធបិញ្ជា 
របស ់រដ្ឋ មន្តៃ ីយតុ្តធិម ៌មនិមៃន ជា 
ការ ធ្វើ តាម ការ បងា្គាប ់បញ្ជា របស ់
ស្ថាប័ន ឬ ឥសៃសរ ជន ណា នោះ ទៃ ។ 
ប៉ុន្ដៃ គឺជា ការ អនុវត្ត តួនា ទី ភារ- 
កចិ្ច  នងិ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ រប ស ់
ខ្លួន ក្នុង នាម ជា រ ដ្ឋ មន្តៃី យុត្តិ ធម៌ 
និង សៃប តាម បញ្ញត្តិ មតៃ ២៩ 
នៃ កៃម នីតិ វិធីពៃហ្ម ទណ្ឌ ពៃះរា- 
ជា ណា ចកៃ កម្ពជុា ក្នងុ គោល ដៅ 

ការពារ សៃច ក្ត ីថ្លៃ ថ្នរូ នងិ ពៃះ កតិ្ត-ិ 
នាម របស់ អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ 
ដៃល ជា ទី គោរព សកា្ការៈ ដ៏ ខ្ពង់- 
ខ្ពស់ បំផុត របស់ បៃ ជា ជាតិ ខ្មៃរ ។ 

 លោក   ជិន   ម៉ា លីន   បន្ត ថា    
ការ ចៃញ អធិ បញ្ជា របស់ រដ្ឋ មន្តៃី 
យុត្តិ ធម៌ ដល់ ស្ថាប័ន អយៃយការ 
មិនមៃន ជា ការ រលំោភ បំពាន លើ 
អំណាច តុលា ការ នោះ ទៃ   ពៃះ 
ថា  រដ្ឋមន្តៃី យុត្តិ ធម៌ ជា បៃធាន  
ឋានា នុកៃម នៃ ស្ថាប័ន អយៃយ ការ 
ដៃល តំណាង ឱៃយ ស្ថាប័ន នីតិ - 
បៃ តិ ប ត្តិ ក្នុង ការ អនុវត្ត នយោ- 
 បា យ ពៃហ្មទណ្ឌ របស់ រាជ រដ្ឋា- 
ភ ិបាល ក្នងុ គោល ដៅ ការពារ នងិ 
ថៃរកៃសា សន្ត ិសខុ សង្គម សណា្តាប-់ 
ធា្នាប់ សធារ ណៈ  និង ផល បៃ- 
យោជន៍ ជាតិ ។  

លោក  បា៉ា  ច័ន្ទ រឿន  បៃធាន  
វទិៃយា ស្ថាន បៃជា ធបិ តៃយៃយ កម្ពជុា   
បាន ថ្លៃង ថា   ការ បញ្ចៃញ មតិ 
របស ់លោក  សម  រងៃសុ ីនៃះ  ទ ី១ គ ឺ
ជា ចៃត នា ក្នុង ការ ចោទ សួរ ពី 
តម្លា ភាព  និង គណ នៃយៃយ ភាព 
 នៃ ការ ទទួល ថវិកា បរិច្ចាគ ពី សបៃបុ- 
រ សជន  ចំពោះ ការ ទិញ វ៉ា ក់ សំង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  

ទី ២  នៅ ក្នុង ខ្លឹម សរ ដៃល 

លោក   សម  រងៃសុ ី  លើក ឡើង ទោះ 
ពី តិច ឬ ចៃើន គឺអាច មើល ឃើញ 
មន ពាកៃយ ពៃចន៍ ដៃល អសុរ ះ 
ដៃល គៃ អាច ចត់ ថា្នាក់ ថា ជា    
ការ បៃមថ ពៃះ មហា កៃសតៃ ។   

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«  ខ្ញុ ំថា  លោក  
សម  រងៃសុ ី  ហាក ់ប ីដចូ ជា មន ចៃត- 
នា នៅក្នងុ ការ បញ្ឆៃះ បញ្ហា នយោ បាយ 
នៅក្ន ុង សៃកុ ខ្មៃរ មយួ កមៃតិ ទៀត   
ហើយ សរ របស ់គាត ់ចងុ កៃយ 
នៃះ នឹង ធ្វើឱៃយ  គាត់ កា្លាយ ទៅ ជា 
ពិរុទ្ធ ជ ន ១ ករណី ទៀត   ចំពោះ 
រឿង ក្ដី តាម បៃព័ន្ធ តុលា ការ ។  បើ 
តាម ខ្ញុ ំដងឹ  លោក   សម  រងៃសុ ី បាន 
ជាប់ រឿង ក្ដី ក្នុង បៃព័ន្ធ តុលាការ 
ចៃើន ជាង គៃ ក្នុង ចំណោម អ្នក- 
នយោ បាយ នៅ ក្នុ ង សម័យ 
ទំនើប នៃះ » ។  

  លោក   ចន័្ទ រឿន   បាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
លោក   តៃង តៃ សង្កៃត ឃើញ ក្នងុ 
រឿង ក្ដ ីបៃប នយោ បាយ នៅ កម្ពជុា   
គឺ មិន សូវ បាន ដោះ សៃយ ឬ 
បញ្ចប់ ដោយ ការ ដំណើ រការ រក 
យតុ្ដ ិធម ៌តាម ផ្លវូ តលុា ការ ទៃ  ប៉នុ្ដៃ 
តៃូវ បាន ដោះ សៃយ  និង បញ្ចប់ 
តាម ការ សមៃប សមៃលួ ន យោ បាយ 
ទៅ វិញ ។  

  លោក ថ្លៃង ថា ៖ «  ហៃតុ នៃះ  

រឿង ក្ដី របស់ លោក   សម  រងៃសុី  ក៏ 
ដូច ជា រឿង ក្ដី របស់ អ្នក នយោ- 
បាយ នៅ ក្នុ ង អតីត គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ ផៃសៃង ទៀត   គឺ ទាល់- 
តៃ ដោះ សៃយ តាម លក្ខណៈ 
នយោ បាយ ជា កញ្ចប់ នោះ ទើប 
បាន ទៅ រួច » ។  

 លោក   ច័ន្ទ  រឿន   ថ្លៃង ថា   អ្នក- 
នយោ បាយ ទាំង អស់ មិន គួរ ជា 
ទិតៀន បៃប មើល ងាយ មើល- 
ថោក ពៃះ មហា កៃសតៃ ទៃ ។  ប៉នុ្ដៃ គរួ 
តៃ ពៃយា យម រក មធៃយា បាយ  និង 
ផ្ដល់ ជាម តិ រិះគន់ ដើមៃបី ស្ថាប នា 
ដើមៃបី ឱៃយ ពៃះ មហា កៃសតៃ មន 
អំណាច មន ឱកាស គៃប់ គៃន់ 
នៅ ក្នុង ការ បំពៃញ ពៃះ រាជ កា - 
ត ព្វ កចិ្ច របស ់ពៃះ អង្គ ក្នងុ នាម ជា 
ពៃះ បៃមុខ រដ្ឋ ។  

 លោក ថា  អ្នក នយោ បាយ ខ្មៃរ 
គួរ តៃ រក ពៃល សម គួរ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ឥរិយ ប ថ ពី ការ បៃឈម មុខ គា្នា 
ដោយ ផ្ទាល់  ឬ ការ ផ្លាង ពាកៃយ 
សម្ដ ីគា្នា ទៅ វញិ ទៅ មក   ដោយ បៃរ 
មក រក វិធី សមៃប សមៃួល ចរច 
គា្នា  ពងៃឹង សម គ្គី ភាព គា្នា ដើមៃបី 
មន កម្លាំង គៃប់ គៃន់ ក្នុង ការ 
ដោះ សៃយ បញ្ហា ធំៗ របស់ ជាតិ    
ជា ពិសៃស គួរ តៃ បៃើ បៃស់ យន្ត- 
ការ អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ   ដើមៃបី 
ជួយ សមៃប សមៃលួ ដោះ សៃយ 
វិវទ និង ជម្លាះ នយោ បាយ រា៉ាំរ៉ៃ 
កន្លង មក ។  

 លោក  កើត  រ ិទ្ធ   រដ្ឋ មន្ដៃ ីកៃសងួ 
យុត្តិ ធម៌ កាល ពី ថ្ងៃទី  ២៥   ខៃ ធ្នូ 
នៃះ បាន ស្នើ លោក ចៃឹង  ខ្មា  
ពៃះរាជ អាជា្ញា អម សលា ដំបូង 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ចត់ វិធាន ការ ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ ជា ប នា្ទាន់   និង តឹង រុឹង បំផុត 
លើ លោក  សម  រងៃសីុ  ដៃល បាន 
សរសៃរ សរ នៅលើ ហ្វៃស ប៊ុក 

របស់ លោក កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០   ខៃ 
ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០ ២០   ដោយ មន ខ្លឹម- 
សរ បៃមថ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ 
អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ នៃ ពៃះ រាជា- 
ណា ចកៃ កម្ពុ ជា ។  

 យោង តាម លិខិត លោក  កើត  
រិទ្ធ  បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖   «ខ្លឹម សរ នៃ 
សរ ដៃល ឈ្មាះ  សម  រងៃសុី បាន 
និង កំ ពុង ផៃសព្វ ផៃសាយ ជា សធារ ណៈ 
តា ម រយៈ បណា្តាញ សង្គម នៃះ  គឺ 
ជា ការ បៃ មថ ចំ ពោះ អង្គ ពៃះ- 
មហា កៃសតៃ  ដោយ បាន ធ្វើ ឱៃយប៉ះ-  
ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សៃច ក្ដ ីថ្លៃ ថ្នរូ  
នងិ ពៃះ កតិ្ត ិនាម របស ់ ពៃះ មហា- 
កៃសតៃ នៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពជុា  
ជា ទី គោ រព សកា្ការៈ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំ- 
ផុត របស់ បៃ ជា រាស្តៃ ខ្មៃរ ទូទាំង 
បៃ ទៃស។   ទង្វើ នៃះ គឺ ជា ការ រំ លោភ 
បំ ពាន លើ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ នៃ ពៃះ រាជា- 
ណា ចកៃ កម្ពុជា  និង តៃូវ កំ ណត់ 
ជា បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ » ។ 

 យោង តាម រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ បាន ចៃង  
ថា  អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ  មិន អាច 
នរ ណា រំ លោភ បំ ពាន បាន ឡើយ។ 

លោក  គិន  ភា  បៃ ធាន វិទៃយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ នៃ 
រាជបណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា  បាន 
ថ្លៃង ដោយ មើល ឃើញ ថា  ការ- 
បៃមថ អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ ដដៃល  
បៃប នៃះ គឺ ជា ចៃត នា ផ្ទាល់  របស់   
លោក   សម   រងៃសុ ី ដៃល កើត ចៃញ 
ពី គំនុំ ក្នុង គៃួសរ និង ចរិត ន យោ-
បាយ ដៃល  មនិ អាច គៃប ់គៃង ខ្លនួ 
ឯង បាន ។   លោក  ថា ៖  « លោក   
សម  រងៃសុី   ជា អ្នក នយោ បាយ 
និយយ ដូច មនុសៃស សៃវឹង  
លៃង ដឹង អី ទៅ ហើយ  និយយ 
ដឹង តៃ ពី ការ ជៃរ   បៃ មថ   គឺ ជា 
អ្នក នយោ បាយ ដៃល បាត់ បង់ 
កៃម សីល ធម៌ »   ៕ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ អ្នក នំាពា កៃយ  អគ្គ ស្ន ង ការ   ដ្ឋាន  
នគ រ បា ល ជាតិ   លោក   ឆយ  គឹម ខឿន 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា សម ត្ថកិ ច្ច កំពុង សៃ វ- 
ជៃវ ករណី បន្លំ ធ្វើ អត្ត សញ្ញា ណ  ប័ណ្ណ 
ក្លៃង កា្លាយ ជាចៃើន សន្លកឹ  ដើមៃបី ដើរ បោក- 
បៃស់ កន្លៃង បង់ រំលស់ ឬ ដក់ប ញ្ចា ំ ប នា្ទាប់ 
ព ីទទលួ បាន  ពាកៃយប ណ្តងឹ ព ីជនរង គៃះ  
ជាចៃើន  ករ ណី។ 

លោក  គឹម ខឿន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិល មិញ  ថា៖ « ក្នុងនា ម សមត្ថ-
កិ ច្ចក្នុងនាម មន្តៃី អនុវត្ត ចៃបាប់គៃប់ ប ទ- 
ល្មើ ស តៃវូ តៃ ចត់វិ ធាន ការ និង ធ្វើ ការ- 
សៃវ ជៃវ សុើបអ ង្កៃត។ ចំពោះ បទ ល្មើស 
នៃះ សមត្ថកិច្ចកំពុ ង សៃវ ជៃវ  រក ជ ន- 
ល្មើស ទំាង នោះដើមៃបី  យក មក ផ្តនា្ទា ទោស 
តាម ចៃបាប់។ចំពោះ នីតិវិធី នៃ ការ សៃវ ជៃវ 
យ៉ាង ណា នោះ ខ្ញុំ មិនអា ច  ធ្វើការ  បក- 
សៃយ បាន ទៃពៃះ ស្ថិត ក្នុង នីតិ វិធី» ។

ជា មួយនឹ ង ការ សៃវជៃ វ នៃះ លោក 
ក៏បាន អំពាវ នាវ ឱៃយ ព លរដ្ឋ  ជាពិសៃ ស 

កៃមុអា ជី វករ  តៃវូមន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន  និង 
រ ួមស ហការ ផ្តលព់ ័តម៌ ន ដល ់ សមត្ថ កចិ្ច 
ដើមៃបី ចត់ការឱៃយទាន់ពៃលនងិ  ចៀសវ ង  
ការច ញ់បោ ក ពី កៃុម ជន ទុច្ច រិត។  

លោ ក  ប ញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា៖ «រហូត មក 
ដល់ ពៃលនៃះ  គឺ មន ការ ដក់ ពាកៃយ បណ្តងឹ 
ជាចៃើនពី សំណាក់ ជនរ ងគៃះ  ប៉ុន្តៃ 
សមត្ថ កិច្ច មិន ទាន់ បូក សរុប លទ្ធ ផល 
នៅ ឡើយ ទៃ។យើង កពំងុ ធ្វើកា រ លើ រឿង 
នៃះលទ្ធផ ល សមៃច យ៉ាងនោះ  តៃវូ ការ  
ការ សៃ វជៃវ សិន »។

ការ បៃកា ស ចត់ វិធាន កា រលើ ករណី  នៃះ  
គបឺនា្ទាបព់ ី មនកា រ ផៃសព្វ ផៃសាយ  ជា បន្តបនា្ទាប ់ 
នៅ លើ បណា្តាញ សង្គម  ក៏ ដូច ជា  កៃុម- 
អា ជវីករមយួ ចនំនួ ដៃល បាន ចញប់ោ ក 
បុគ្គល ទាំង នោះ ហើយ បាន ដក់ ពាកៃយ 
បណ្តងឹ មក សមត្ថ កិច្ច ដោយ ភា្ជាប់ រូប ជន - 
ឆបោក ដៃល  មន ឈ្មាះ ផៃសៃង ៗ  គា្នា។ 

លោក  សុខ ណៃ ត ម្ចាស់ ហាង លក់ 
ទរូស ័ព្ទដៃល ច ញ ់បោក អស ់ទរូសព័្ទ ជតិ 
១០ គៃឿង ក្នងុ រយៈ ពៃល តៃ ជាង កន្លះ ខៃ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិ លមិញ ថា 

ជន ល្មើស អាច មន គា្នា បៃមណ ជាង 
១០ នាក់ ហើយ បាន បៃើបៃ ស់ អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ របស់ អ្នក ដទៃ  យកម ក 
ក្លៃង ដក ់របូ របស ់ខ្លនួ ដោយ កោស លបុ 
រូបថត ពិត រប ស់គៃ  ហើយ ដក់ រូបថ ត 
ខ្លនួ ឯង ចលូ ដោយ អ៊តុ ឱៃយ ស្អា ត ដចូ នងឹ 
របស់ ពិត។ លោក បន្ត ថា តាម ការជួប- 
ជុំគា្នា រវង កៃុម អាជី វករ លក់ ទូរស័ព្ទ 
មួយចំ នួ ន ដៃល ចញ់ បោក ដោយ ការ- 
ក្លៃង បន្លំ អត្ត សញ្ញាណ  ប័ណ្ណ នៃះ គឺ អាច 
មន២០ ទៅ ៣០ទី តាំង ។

លោក បាន បញ្ជា ក់ ថា៖  «ពួក គាត់  
ភាគចៃើ ន មក បង ់រ ំលស ់ទរូ សព័្ទ  ហើយ 
តាម ខ្ញុំ ឮ ក៏ មន អ្នក លក់ ម៉ូតូ បង់ រំ លស់ 
ចញ ់បោក ដៃរ។ការ ដងឹ នៃះ គ ឺនៅពៃល 
យើង  ពិនិតៃយ ឯក សរ ជាមួ យនឹង ហាង ដទៃ 
គា្នា ឃើញ មុខ មនុសៃសដ ដៃលៗ  តៃ អត្ត- 
ស ញ្ញាណ  ប័ណ្ណខុស គា្នា យើ ង ក៏ ដឹងថា អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ  នោះ គឺ ក្លៃ ងកា្លាយ។ 
យើង សុំ ឱៃយ សមត្ថកិច្ច មន ចំណាត់ កា រ 
លើ ក ករណ ីនៃះ កុ ំឱៃយ គាតដ់ើរ បោក អ្នក- 
ដទៃ ទៀត »។

មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នៃក អត្ត សញ្ញាណ- 
ប័ណ្ណនៃ  កៃសួង មហា ផ្ទៃដៃល  បក- 
សៃយ  ក្នងុនយ័ មនិ បញ្ចៃញ ឈ្មាះបាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីមៃសិល មិញ ថា 
តាមចៃបាប់  រដ្ឋាភិ បាលមិន អនុ ញ្ញា តឱៃយ 
យក អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ របស់ បុគ្គល នី- 
មួ យៗ  មក ធ្វើជា ថ្នូរ នៃ ការ ធានា ឬ បញ្ចាំ 
នោះ ឡើយ។ លោក បាន បក សៃយ ថា 
ដើមៃបី ឱៃយ បៃកដថា  អត្តសញ្ញា ណ ប័ ណ្ណ 
ដៃល បុគ្គល នីម ួយ ៗ   បៃើ បៃស់ តៃឹម តៃូវ 
គ ឺតៃវូតៃ មន ការបញ្ជាក ់ព ីអាជា្ញា ធរ ដៃន- 
ដី តាមរយៈ កា រយក ទៅ បញ្ជាក់ នៅ 
ទីតាំងចៃក ចៃញ ចូល  តៃមួ យ នៃ កន្លៃង 
ធ្វើ ឯក សរ ណា មួយ ។

មន្តៃី រូប នោះក៏ បាន ជំរុញ ឱៃយ ពល រដ្ឋ 
ជាព ិសៃស កៃមុ អាជវី ក រ គ ួរតៃមន ការ- 
បៃុង បៃយ័ត្ន ឱៃយ បាន ខ្ពស់ មុន សមៃច- 
ចិត្ត ទទួ លយក នូវ អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ  
ឬ លិខិត ស្នាម  អ្វមួី យ ពី បុគ្គល ដទៃ ជា ថ្នរូ- 
នឹង ការធា នា  ឬ បញ្ចាំ  ដៃល នាំ ឱៃយ ខូច- 
បៃ យោជ ន៍ ដោយ គៃន់ តៃច ង់ បា នកា រ- 
ចំណៃ ញបន្តិ ចប ន្តួច ៕

តុលាការ...

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវករណីក្ល្រាងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោកប្រាស់អ្នកលក់ទូរស័ព្ទ

លោក សម រងេសីុ កាលពី នៅ សេកុ ខ្មេរ ឆ្នា២ំ០១៥  ។ រូបថត ហុង មិនា 

តពី ទំ ព័រ ២...ថា ៖ « កមៃិត នៃ 
បទ ល្មើស យើង បងៃ្កាប បាន 
ចៃើន  គ ឺមន នយ័ ថា  យើង បាន 
ជួយ ទប់ ស្កាត់ បទ ល្មើស ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ ការ បរ បាញ់ សត្វ -  
ពៃ  ការ ទនៃ្ទាន កាន់ កាប់ ដីខុស - 
ចៃបាប់ ជា ដើម បាន ចៃើន »។   

 បើ តាម លោក  ភក្តៃ   សំណ៉ាំ - 
រឿង ដៃល មន ចៃើន គឺ សំណ៉ាំ - 
រឿង បទ ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ 
បទ ល្មើស ពៃ ឈើ  ការ ទនៃ្ទាន 
កាន ់កាប ់ដពីៃ ដោយ ខសុ ចៃបាប ់  
និង ការ បរ បាញ់ សត្វ ខុស ចៃបាប់  
ការ ដក់ អនា្ទាក់ សត្វ ពៃ ជា ដើម ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« បទ ល្មើ ស  
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ទៃង់ ទៃយ ធំ 
លៃង មន ទៀត ហើយ គ ឺមន តៃ  
បទ ល្មើស ទៃង់ ទៃយ តូច ខា្នាត តូ ច  
តៃ បុ៉ណោ្ណោះ ។  យើង តៃវូ បន្ត កិច្ច - 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់  
និង បង្កៃប បទ ល្មើស  តទៅ - 
ទៀត ដើ មៃបី លុប បំបាត់ ឱៃយ បាន 
នូវ បទ ល្មើស ធន ធាន  ធម្ម ជាតិ 
ក្នុង ពៃល ខាង មុខ » ។   

បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់ 
កៃសងួ បរសិ្ថាន  នៅ ឆ្នា ំ២០២០ 
រណា រយន្ត ដៃល រឹប អូស មន 
ចនំនួ  ៤ ០០៤  គៃឿង។   នៅ ឆ្នា ំ
២០១៩  រណា រយន្ត របឹ អូស មន 
ចំនួន  ៣ ៤៩៤ គៃឿង ។  នៅ ឆ្នាំ 
២០២០  អនា្ទាក ់ដៃល ដោះ បាន 
ពី តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ ចំនួន    
៤ ៣ ២៧០  អនា្ទាក់។  នៅ ឆ្នាំ 
២០១៩   អ នា្ទាក ់ដៃល ដោះ បាន 
ចំនួន  ៣៩ ៣៨២អនា្ទាក់ ។ 

 លោក  ជា  ហា៊ាន  បៃធាន 
អង្គការ បៃឆំង អំពើ ពុករ លួយ 
ទប់ ស្កាត់ ការ បំផ្លាញ ធន ធាន- 
ធម្ម ជាត ិនងិ ការពារ សទិ្ធ ិពល រដ្ឋ  
បាន ថ្លៃង ដោយ សង្កៃត ឃើ ញ 
ថា បទ ល្មើ សធន ធាន ធម្ម ជាតិ 
កើត ឡើង តាម រយៈ ការ កាប ់រាន 
ទទៃ្ទាន ដពីៃ របស ់រដ្ឋ ដើមៃប ីយក 
ដី ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិកំពុង មន ការ -  
កើន ឡើង  ក្នុង ខៃត្ដ មួយ ចំនួន 
ដូច ជាខៃត្ដ កំពង់ ស្ព ឺ  ពោធិ៍ សត់ 
កោះ កុង  និង ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ 
ជា ដើម ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖« ការ- 
កើន ឡើង បទ ល្មើស នៃះ ពៃះ 
ការ អនុវត្ដ ចៃបាប់ របស់ មនៃ្ដី 
ពាកព់ន័្ធ ទាងំ ថា្នាក ់ជាត ិ  នងិ ថា្នាក ់
កៃម ជាតិ នៅ មិន ទាន់ មន 
បៃសិទ្ធភាព   ហើយ មនៃ្ដី មូល - 
ដ្ឋាន នៅ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ មួយ-  
ចំ  នួន   មន ការ ឃុបឃិត គា្នា ជា - 
មួយ ជន ល្មើស ទើប បន្ត កើត- 
មន ករណី បទ ល្មើស ធន ធាន - 
ធម្ម ជាតិ   និង ការ កាប់ រាន ទនៃ្ទាន 
ដី  ពៃ បៃប នៃះ » ។ 

 លោក  គៃើង  តុលា  សកម្ម - 
ជន ការពារ ពៃ ឈើ ក្នុង ខៃត្ត 
មណ្ឌល គរិ ី បាន ឱៃយ ដងឹ ថា   បទ- 
ល្មើស ពៃ ឈើគា្មា ន ការ ថយ ចុះ- 
ទៃ គឺ មន តៃ កើន  ឡើង ៕

មន្ត្រាីឧទ្រាយានុរក្រាស...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី តៃសៃង

កា រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

អនុបែ ធា ន �ែ ប់�ែ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុបែ ធា ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �ែហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដា រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

បែ ធា ន�្ន ែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បែ ធា ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បែ ធា នគណនែយែយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�ែត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សង្កា  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 រិ� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK

គឹម  សារុំ

ជា ទូ ទៅកា រទុ ក អា វុធ ធ្វៃ ស- 
បៃ ហៃ ស ហើយ មា ន នរ ណា មា្នាក់ 
យ កទៅ បៃើ ប ង្កគៃះ ថ្នា កដ់ ល ់
អ្ន ក ដ ទៃ នោះទាំ ងមា្ចា ស់ អាវុ ធ 
និង អ្នក បៃពៃឹ ត្ត  ដៃល មា ន អាយុ 
ពៃញ វ ័យ តៃង មា ន ទោ ស។ប៉នុ្តៃ 
បៃសិ ន បើ អ្នក បៃ ពៃឹ ត្តជា ក្មៃង 
មាន អាយុ តិច វិញ  តើ  ជា ប់ ទោស 
ដៃរឬ ទៃ ?ជុំវិ ញប ញ្ហានៃះភ្នំ - 
ពៃ ញ ប៉ ុស្តិ៍ បា នស មា្ភា សជា ម ួយ 
លោ កមៃធាវ ីផនុ ធា រ ិន បៃធាន 
កា រិយាល័ យ មៃធាវី ផុន ធា រិ ន 
ដៃល ស្ថតិ នៅ  បុរី ឌឺ មៃគង្គ រូ៉យា៉ាល់ 
ផ្ទះលៃខ៧១ ផ្លូវM08 ភូម ិខ្ទរ 
សង្កាត់ ពៃកលៀប ខណ្ឌជៃយ-  
ចង្វារ រាជធា នី ភ្នំពៃញ មាន  
ខ្លឹម សារ ដូច ត ទៅ៖ 

 ឧបមា ថា  លោក (ក)បាន 
ទុក អាវុធ(កាំភ្លើង)ក្នុង ផ្ទះ  តែ 
ចែ ដនែយ កូន របស់ គាត់ អាយុ  
១ ០ឆ្នា ំយក លែង  ហើយ រៀល- 
កែ តែូវ អ្នកដទែ សា្លាប់ តើ  ក្មែង  
ជា ជន ដែដ ល់ តែូវ តែ ទទួល- 
ខុស តែូវ ចំពោះ មុខ ចែបាប់ ឬ ?

ក្នងុ ករណី  នៃះអនី តិជ នទំនាស់  

នឹង ចៃបាប់ អាយុ ១០ ឆ្នាំនៃះ មិន 
ទទួល ខុស តៃវូ ពៃហ្ម ទណ្ឌ ឡើយ 
ដោយ ផ្អៃក តាម មាតៃ៣៨ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ ពៃះ រាជា- 
ណាច កៃ កម្ពជុា  ដោយ បញ្ញត្ត ិថ 
នីតិ ភាព នៃ ការ ទទួល ខុសតៃូវ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  តៃវូបាន កំណត់ អាយុ 
១៨ឆ្នាំ ឡើង ទៅ។ ប៉ុន្តៃបញ្ញ ត្តិ 
មាតៃ ៣៩នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
បាន បញ្ជាក ់បន្ថៃម ថ តលុា ការ 
អាច បៃ កាសទណ្ឌកម្មពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ ទៅ លើ អនី តិជន អាយុចាប់  

ពី ១៤ (ដប់ បួន)ឆ្នាំ ឡើង ទៅ 
បា ន បៃសនិ បើ កាលៈ ទៃសៈ នៃ 
បទល្មើស ឬ បគុ្គលកិ លក្ខណៈ 
របស់ អ នីតិ ជន តមៃូវ។ បន្ថៃម 
លើស ពី នៃះ ទៅ ទៀត  មាតៃ ៩៦ 
នៃ កៃម នតីវិ ិធ ីពៃហ្ម ទណ្ឌកប៏ាន 
ចង្អុល បង្ហាញ យា៉ាង ចៃបាស់ ថ  
អនីតិ ជន ដៃល មាន អាយុ កៃម 
១៤ ឆ្នាំ ពុំ អាច ឃាត់ ខ្លួន បាន 
ឡើយ។ដូច្នៃះ តាម បទ បៃបញ្ញត្តិ 
ខាង លើអនី តិជ ន ទំនាស់នឹង ចៃបាប់ 
អាយុ ១០ ឆ្នាំនៃះ  មិន ទទួល 

ខុស តៃូវ ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ឡើយ ប៉ុន្តៃ 
អា ណាពៃយា បាល ជា អ្នក ទទួ ល 
ខសុតៃវូ លើ សណំង រដ្ឋបៃបវៃណ ី
ចំពោះ ទង្វើ របស់ កូន ខ្លួន ។

បែសិន បើ ឪពុក ក្មែង ជា អ្នក 
បែ ឈម នឹង ចែបាប់  តើ សំអាង- 
លើមូ លហែ តុ  អ្វី? 

ដោយ ឡៃក លោក(ក)ដៃល 
ជា ឪពុក របស់ អនីតិ ជន អាយុ 
១០ ឆ្នាំនៃះ  អាច នឹង បៃឈម- 
នងឹ ចៃបាប ់បៃសនិបើសមត្ថកចិ្ចឬ 
តុលា ការ រក ឃើញថ  លោក 
(ក) បាន ធ្វៃស បៃហៃសបណា្តាល  
ឱៃយ កូន របស់ ខ្លួន យក អាវុធ ទៅ 
បៃើ បៃស់។ តាម បញ្ញតិ្ត មាតៃ 
២១ នៃ ចៃបាប ់ស្តពី ីការ គៃប ់គៃង 
អាវធុ គៃឿង ផ្ទុះ នងិ គៃប ់រសំៃវ 
ចៃងថ ជន ណា ដៃល ធ្វៃស- 
បៃហៃស ឱៃយ ជន ដទៃ យក អាវុធ 
គៃឿងផ្ទុះ និង គៃប់ រំសៃវ គៃប់ 
បៃភៃទ ដៃល ខ្លួន កាន់ កាប់ ទៅ 
បៃើ បៃស់ តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ 
ពន្ធ នាគា រ ពី១(មួយ)ឆ្នាំទៅ 
២(ពីរ)ឆ្នាំ និង តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស 
ពិន័យ ជា បៃក់ ពី៧០០ ០០០ 
(ចិត សិប មុឺន) រៀលទៅ ២- 
០០០ ០០០(ពីរ លាន)រៀ ល។ 

ក្នុង ករណី នែះ  បើ មាន ការ- 
សមែួល គា្នា តែឹម ផ្ដល់ សំណង 
ជំងឺ ចិត្ត តើ បាន ទែ? 

ជា គោល ការណ៍ អា ណា- 
ពៃយាបា ល របស់ ក្មៃង ទំនាស់ នឹង 
ចៃបាប់ ខាង លើតៃូ វមាន កាតព្វ- 
កិច្ច ទ ទួល ខុស តៃវូ ចំពោះសំណង 
 រ ដ្ឋបៃបវៃណី លើ ជនរង គៃះ 
ទោះបី ក្មៃង ទំនាស់ នឹង ចៃបាប់ នៃះ 
មិន ទទួល ខុសតៃូវ ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ក៏ដោយ។ ដោយឡៃ ក  បៃ សិន 
សមត្ថកិ ច្ចឬ តុលា ការ រក ឃើញ 
ថ លោក(ក)បាន បៃពៃតឹ្ត អពំើ 
ធ្វៃស បៃហៃសបណា្តាល ឱៃយ អ្នក- 
ដទៃ  សា្លាប់ ទោះបី លោក(ក) 
បាន ចៃញសំណងឱៃយ ជន រ ង- 
គៃះ  ក៏ដោយ បណ្តឹ ងអាជា្ញា ឬ 
ប ណ្តងឹពៃហ្ម ទណ្ឌ មិន អាច រលត់ 
បាន ឡើយ ។  មៃយា៉ាង ទៀត  ក្នុង 
ករណ ីមាន ការ ដក ពាកៃយប ណ្តងឹ 
រប ស់ជន រង គៃះ ក៏ដោយ វា 
គៃន់ តៃជា ការ បញ្ចប់ នូវ ការ ទាម - 
ទារ ផ្នៃក សំណង រដ្ឋបៃប វៃណី របស់  
ជន រង គៃះ តៃ បុ៉ណ្ណោះមាន ន័យ  
ថ ជន បង្ក តៃូវ ទ ទួលខុ សតៃូវ  
ពៃហ្ម ទណ្ឌដៃល មាន ពៃះរា ជ- 
អាជា្ញា ជាដើម បណ្តឹង អាជា្ញា៕

អោម ប៊ុនធឿន 

បាត ់ដបំងៈ  នគរបាល ខៃត្ត បាត ់ដបំង 
កាល ពីមៃសិល មិញ នៅ កំពុង  បន្ត កសាង 
សំណំុ រឿង ដើមៃបី បញ្ជនូ បុរស អ្នក រត់ តាក់ - 
សុ ីមា្នាក ់ទៅ តលុាការ ពាកព់ន័្ធ  ករណ ីបង្ក 
គៃះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ បណា្តាល ឱៃយមាន-  
មនុសៃស សា្លាប់ ៨ នាក់ នៅភូមិ ពពាល ខៃ 
ឃុអំរូ តាគ ីសៃកុថ្ម គោល  កាល ព ីយបថ់្ងៃ 
ទី ២៤ ខៃធ្នូ។ 

លោក ចាន់ សុធី នាយ ការិយា ល័យ 
ចរាច រណ៍ ផ្លូវ គោក  នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរបាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង  បាន ឱៃយ ដឹង 
កាលពី មៃសិល មិញ ថ តៃកុង ឡាន តាក់ - 
សុី  ដៃល បង្ក គៃះថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នោះ 
បាន រង របួស សៃលហើយ រហូត មក ដ ល់ 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ មាន សភាព  ធូរ  សៃបើយ ឡើ ង - 
វិញ ហើយ បនា្ទាប់ ពីបាន សមៃក ពៃយា បា ល   
ដោយ គៃ ូពៃទៃយ នៅ ក្នងុ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ - 
បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង។ 

លោក សធុ ីថ្លៃង ថ ៖«សមត្ថ កចិ្ច នគរ- 
បាល កពំងុ តៃ រៀប ច ំឯកសារ បញ្ជនូ គាត ់
ទៅ តុលាការ  ដើមៃបី ឱៃយ លោក  ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា និង ចៅកៃម ចាត់ ការ ទៅ  តាម នីតិ -  
វិធី  ចៃបាប់ » ។  បើ តាម លោក ចាន់ សុធី 
នៃះ គឺ ជា លើក ទី១ហើយ  ដៃល ករណី 
គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ក្នងុ ខៃត្ត បាត់ ដបំង  

កើត ឡើង បណា្តាល ឱៃយ មាន  មនសុៃស សា្លាប ់
រហូត ដល់ ៨ នាក់ បៃប នៃះ ។ 

បើ តាម លោក  សុធី មុន ពៃល កើត - 
ហៃត ុមាន  រថយន្ត ដកឹ  ទកឹ កក   ធនុធ ំមា៉ាក  
HYUNDAI ព ណ៌ ស  ពាក់ សា្លាក លៃខ 
ភ្នពំៃញ  3F-0169 ធ្វើ ដំណើរ ពីទិស ខាង- 
កើត  ទៅ លចិ  មក ដល ់ចណំចុ កើត ហៃត ុ
សៃប ់តៃ រថយន្ត តាក ់សុមីា៉ាក  Camary 
ពណស៌ ពាក ់សា្លាក លៃខ កពំ ងស់្ព ឺ  2A- 0 

377 ធ្វើ ដណំើរ ក្នងុ ទសិ ដៅផ្ទយុ គា្នា  បាន 
រៃច ង្កតូ ទៅ បកុ រថយន្ត ដកឹ ទកឹ កក ពៃញ-  
មួយ ទំហឹង  បណា្តាលឱៃយ កៃឡាប់ ធា្លាក់ ផ្លូវ។

លោកសុធី ថ្លៃង ថ ៖«ក្នុង ឡាន តាក់ - 
សុីមា ន គា្នា ៩ នាក់ សា្លាប់ ៧នាក់ នៅរស់ 
តៃ កងុ នងិ ក្មៃង បៃសុ មា្នាក ់ចណំៃក ឡាន 
ដឹក ទឹកក ក មានគា្នា ២ នាក់ សា្លាប់តៃ កុង 
ចណំៃក ពៃឡូាន នៅ រស ់អ៊ចីងឹ មាន អ្នក- 
សា្លាប ់ទាងំ អស ់៨ នាក ់ សៃ៤ីបៃសុ៤ » ។ 

បើតាម លោក សុធី សាច់ ញាតិ ជន រង- 
គៃះ បាន សមៃច យល់ ពៃម ធ្វើ បុណៃយ 
នៅ ក្នុង វត្ត អូរ តាគី ទាំង អស់ គា្នា ។ 

 លោក ហុឹម យា៉ាន អគ្គ ស្នងការ រង 
នគរ បាល ជាតិ  និង ជា បៃធាន គណៈ- 
កមា្មាធិ ការ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍កាល ពមីៃសលិ មញិ 
ថ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍១១ខៃ ឆ្នា២ំ០ ២  ០  
បើ បៃៀ ធៀប ១១ខៃ ឆ្នាំ ២០១៩ មាន 
ការ ថយ ចុះទាងំ ចនំនួ ហៃត ុការណ ៍ ទាងំ 
ចនំ ួន អ្នក សា្លាប ់នងិ របសួ ។ លោក យា៉ាន 
ថ្លៃង ថ៖ «ឆ្នាំ នៃះ បើ បៃៀធ ធៀប ឆ្នាំ 
២០១៩ គៃះ ថ្នាក ់ចរាចរណ ៍មាន ការ- 
ថយ ចុះ   ជាង ៧០០ លើក ជាមួយ គា្នា 
នោះ ចនំនួ មនសុៃស សា្លាប ់ ក ៏មាន ការ ថយ- 
ចុះ ២៦៩ នាក់ ផង ដៃរ  ខណៈ អ្នក របួស 
ថយ ចុះ  ១ ២២៧ នាក់  » ។ 

 លោកហុឹម យា៉ាន បញ្ជាក់  ថ   ទោះ បី - 
ជា ចំនួន គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ថយ ចុះ ក៏ - 
ដោយ  តៃ មិន មាន ន័យ ថ  នៅ ឆ្នា ំ២០ ២ ១ 
ខាង មុខ នគរបាល មានការ បន្ធូរ ដៃ ក្នុង- 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាចរណ៍ នោះ ឡើយ។  
បើ តាម លោក យា៉ាន កតា្តា ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
គៃះ ថ្នាក់ ចរាច រណ៍ថយចុះដោយ សារ- 
តៃការ រឹត បន្តងឹ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ចរាចរ ណ៍ 
និង  មាន ការ ចូលរួម សហ ការ ពី បៃជា - 
ពល រដ្ឋ ៕  

តើការទុកអាវុធប្រហ្រសឱ្រយក្ម្រងល្រងគ្រះថ្នាក់អ្នកដទ្រមានទោសកម្រតិណា?

នគរបាលកំពុងកសាងសំណំុរឿងអ្នករត់តាក់សីុមា្នាក់រឿងបង្កគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍សា្លាប់មនុស្រស៨នាក់

លោក មែធាវី ផុន ធារិន កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

នគរបាល កំពុង តែតួ ពិនិតែយ រថ យន្ត ដែល ជួប គែះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍  ។ រូបថត នគរបាល បាត់ ដំបង
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ទំនិញ៩មុខមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់នំាច្រាញ
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទំនិញ សក្តានុ ពល ចំនួន ៩ 
មខុ   កពំងុ ត្រវូ បាន មន្ត្រ ីជនំាញ  ន្រ ក្រសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើ ករ សិក្រសា យ៉ាងលម្អិត 
ដើម្របី រៀបចំ ជា យុទ្ធសាស្ត្រ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ក្នុង ករ ទទួល បាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ជា 
អតិបរមា ពី កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម- 
ស្ររី (FTA)ជា មួយ ប្រទ្រស ចិន ក៏  
ដូច ជា ប្រទ្រស ដ្រគូ ពាណិជ្ជកម្ម ធំៗ នៅ 
លើ ពិភព លោក ។  ន្រះ បើ  យោងតាម 
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។

បើយោង តាម ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម មខុ 
ទំនិញ ទាំង  ៩ នោះ មាន ដូច ជា វិស័យ 
សម្លៀកបំពាក់  ស្រប្រក ជើង តំបន់ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច ពិស្រស វិស័យ ដំឡើង កម្មន្ត សាល 
ធុន  ស្រល វិស័យ ចំណី អាហារ ក្រច្ន្រ 
វិស័យ ជល ផល វិស័យ អង្ករ  វិស័យ- 
ដឡំងូ     ម ីនងិ កៅស៊ ូធម្មជាត។ិ  មខុ ទនំញិ 
ទំាង៩ ប្រភ្រទ ន្រះ សុទ្ធ ត្រ ត្រវូ បាន ចាត់- 
ទុក ថា មាន សក្តានុពល ខ្ពស់ សម្រប់   
នាំ ច្រញ ទៅ  ប្រទ្រស ចិន ។

ថ្ល្រង ក្នងុ កចិ្ច ប្រជុ ំដ្រល រៀបច ំនៅ ទសី្ត-ី 
ករ ក្រសងួ  កល ព ីថ្ង្រ ទ ី២៥  ខ្រ ធ្ន ូលោក 
សា៊ាង ថ្រ រដ្ឋ ល្រខាធ ិករ ក្រសួង ពាណិ-
ជ្ជកម្ម   បាន ប្រប ់ ថា បច្ចបុ្របន្ន  ក្រមុ ករ ងារ  
ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន និង កំពុង ធ្វើ ករ- 
សិក្រសា និង ស្រវ  ជ្រវ ប្រមូល ធាតុ ចូល  
ដើម្រប ីរៀបច ំ យទុ្ធសាស្ត្រ ថ្មីៗ  បន្ថ្រម ទៀត 
ក្នងុ ករ ធ្វើ យ៉ាង ណា    ឱ្រយ កម្ពជុា ទទលួ  បាន  
ផល ប្រយោជន ៍ជា អតបិរមា ព ីករ អនវុត្ត 
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជកម្ម ស្ររ ី (FTA)

ដ្រល  បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា   កន្លង មក ។ 
លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ករ សកិ្រសា ន្រះ គ ឺដើម្រប ី

ជំរុញ ករនាំច្រញ  ទំនិញ កម្ពុជា ទៅកន់ 
ប្រទ្រស ចិន និង លក្ខខណ្ឌ ច្រកចូល 
ទីផ្រសារ ប្រទ្រស ចិន»។

 កម្ពជុា  នងិ ចនិ  បាន ចុះហត្ថល្រខា លើ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី  ជា- 
មួយ  គ្នា កល ពី ថ្ង្រ ទី ១២ ខ្រ តុលា ឆ្នាំ 
២០២០ ដ្រល នងឹ អនញុ្ញា ត ឱ្រយកម្ពជុា នា ំ
ទំនិញ  មួយ ចំនួន ទៅ ប្រទ្រស ចិន ដោយ 
មាន អត្រ ពន្ធ សូន្រយ ភាគ រយ។

លោក បន្ថ្រម ទៀត ថា ករ សកិ្រសា ន្រះ ក ៏
បាន ធ្វើ ករសិក្រសា អំពី ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ក្នងុ ពភិព លោក ករ នា ំច្រញ របស ់កម្ពជុា  
ទៅកន ់ទផី្រសារ ពភិព លោក នងិ ទៅ កន ់
ទផី្រសារ ប្រទ្រស នា ំចលូ ធំៗ  ដ្រល ជា ដ្រគ ូ
ពាណិជ្ជកម្ម របស់ កម្ពុជា ផង ដ្ររ ។  ន្រះ 
បើ តាម លោក សា៊ាង ថ្រ។ 

យោង តាម លោក សា៊ាង ថ្រ បច្ចុប្របន្ន 
ន្រះ ក្រុមករងារ ក៏ បាន និង កំពុង សិក្រសា 
នងិ វភិាគ អពំ ីចណំចុ ខា្លាងំ ចណំចុ ខ្រសាយ 
ឱកស ករ គំរាម កំហ្រង (SWOT 
Analysis) របស់ ផលិត ផល កម្ពុជា  
ផង ដ្ររ ដើម្របី កំណត់ ថា  តើ ទំនិញ ណា 
ជា ផលិត ផល ថ្មី ផលិតផល កំពុង លូត- 
លាស់ ផលិតផល មាន ភាព ចាស់ ទុំ 
ដើម្របី មាន ភាព ងាយ ស្រួលធ្វើករ ជំរុញ 
ដល់ ករ នាំ ច្រញ បន្ថ្រម ទៀត។

លោកលឹម ហ្រង អនុប្រធាន សភា - 
ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា មិន អាច ទាក់ ទង 
បាន ទ្រ កល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ប៉ុន្ត្រ លោក  
ធា្លាប ់បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា នៅ ព្រល  

កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី ជា មួយ 
ប្រទ្រស ចនិ ចលូ ជា ធរមាន ករ នាចំ្រញ  
ទំនិញ ពី កម្ពុជា ត្រូវ បាន រំពឹង នឹង មាន 
សម្ទុះ  ខា្លាំង ពិស្រស ផលិត ផល កសិ- 
កម្ម ។ ទោះ យ៉ាង ណាដើម្រប  ីទទួល បាន 
ឱកស  ន្រះ អ្នក វនិយិោគ នងិ អ្នក ផលតិ 
នៅ កម្ពុជា  ក៏ ត្រូវ ត្រ គិត គូរ  ឱ្រយ បាន  ខា្លាំង 
ផង ដ្ររ ទៅ លើ   គុណភាព  ពូជ និង 
ស្តង់ដាអនាម័យ តាម តម្រូវ ករ របស់ 
ប្រទ្រស គោល ដៅ ដ្រល គ្រ ចង់ បាន  ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«  ខ្ញុំ ជឿថា  ករនាំ- 
ច្រញ ទំនិញ របស់ យើង នឹង នៅត្រមាន 
កំណើន ល្អ   បន្ត បនា្ទាប់  ខណៈ ករ អនុវត្ត 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី ទ្វ្រភាគី 

រវាង ប្រទ្រស កម្ពុជា-ចិន នៅ ឆ្នាំក្រយ 
នឹង ចូលរួម ចំណ្រក ជួយ ជំរុញ កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ បន្ថ្រមទៀត » ។

ទនិ្ននយ័ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុបាន ឱ្រយ ដងឹ ថា នៅ ក្នងុ រយៈព្រល  ៩ខ្រ  
ឆ្នាំ ២០២០ ករនាំច្រញ ទំនិញ ពី   កម្ពុជា 
មាន តម្ល្រ សរបុ ១៤,១  ពានល់ានដលុា្លារ  
កើន ឡើង ២០,០៧  ភាគរយ បើ  ធៀប 
ទៅនងឹ រយៈព្រល ដចូគ្នា កលព ីឆ្នាមំនុ ។ 
ចណំ្រក  ករនាចំលូ ទនំញិ ព ីបរទ្រស មក 
ប្រទ្រស កម្ពុជា វិញ  មាន តម្ល្រ ប្រមាណ 
១៣,៦  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ធា្លាកច់ុះ  ៨,៧  
ភាគរយ បើ ធៀប នឹង រយៈព្រល ៩  ខ្រ 
ដើមឆ្នាំ ២០១៩ ៕ LA

ម៉េ គ៊ណមករា

ភ្នំពេញៈ  ប្រធាន ព្រឹទ្ធសភា 
កម្ពុជា  លោក សាយ ឈុំ បាន 
ស្នើ  វនិយិោគនិ នងិ អ្នក ទ្រសចរ 
ករូ៉្រ ខាង ត្របូងឱ្រយ ចលូមកបណា្តាក ់
ទនុ   នងិ កម្រសាន្ត នៅ កម្ពជុា កន-់ 
ត្រ ច្រើន ថ្រម ទៀត ខណៈ  ដ្រល 
ទនំាក ់ទនំង ទ្វ្រ ភាគ ីរវាង ប្រទ្រស   
ទាំង ២ កន់ ត្រ មាន ភាព រឹងមាំ 
និង  ជិត ស្និទ្ធ។

ករ លើក ឡើង  ន្រះ  បាន ធ្វើ  
ឡើង នា ព្រឹក ថ្ង្រទី ២៥ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ នៅ ក្នុង ជំនួប ជា មួ យ 
លោក បា៉ាក ហឺ ង ឃ្រយង (Park 
Heung-Kyeong) ឯក អគ្គរដ្ឋ- 
ទូត វិសាមញ្ញ និង ព្រញ សមត្ថ - 
ភាព ថ្មី សាធារណរដ្ឋ កូរ៉្រ ប្រចាំ 
កម្ពុជា នៅ វិមាន ព្រឹទ្ធសភា ។ 

លោក សាយ ឈុំ មាន ជំនឿ 
ថា តាម រយៈ ប្រសកកម្ម ករ ទតូ 
លោក ឯក អគ្គ រដ្ឋទូត នឹង   ខិតខំ   
បន្ត លើក កម្ពស ់ ទនំាក ់ទនំង នងិ   
កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិករ លើ គ្រប់  
វិស័យ រវាង ប្រទ្រស ទាំង ២ ឱ្រយ 
កន់ ត្រ ល្អ  ដើម្របី ជា ប្រយោជន៍  
ស ម្រប់ ប្រជាជន ខ្ម្ររ  និង ប្រ-
ជាជន កូរ៉្រ ទាំង ព្រល បច្ចុប្របន្ន 
និង  ព្រល អនាគត ។ 

លោក   ថ្ល្រង ថា ៖ « ប្រទ្រស   ករូ៉្រ 
បាន រួម ចំណ្រក យ៉ាង សំខាន់ 
ក្នុង  ករជួយ អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ កិច្ច 
សង្គម កម្ពជុា តាម រយៈ ករ ផ្តល ់
ជំនួយ ផ្លូវករ លើ វិស័យ ហ្រដា្ឋា - 
រចនាសម្ព័ន្ធ ករ គ្រប់គ្រង ធន-
ធាន ទឹក និង សុខុមាលភាព សា - 
ធារណៈ អបរ់ ំអភវិឌ្រឍន ៍ជន បទ 
កសិកម្ម ករ បោស សមា្អាត មីន 

ព្រម ទាំង បាន បន្ត ផ្តល់ អាហា-
រូបករណ៍ សម្រប់ និស្រសិត និង 
មន្ត្រី រាជករ កម្ពុជា ទៅ សិក្រសា 
នៅ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉្រ ។ 

« តាម រយៈ ទនំាក ់ទនំង ល្អន្រះ 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម រវាង  ប្រទ្រស  
ទាំង ២ ដ្រល បាន កើន ឡើង ជា 
បន្តបនា្ទាប់ » ។ ន្រះ បើ យោង 
តាម  ករ លើក ឡើង របសល់ោក 
សាយ ឈុំ ។ 

លោក បា៉ាក ហឺ ង ឃ្រយង បាន 
វាយ  តម្ល្រ ខ្ពស់ ចំពោះ ដំណើរ 
ទស្រសន កិច្ច ផ្លូវរ ដ្ឋ រវាង ថា្នាក់ ដឹក- 
នំា  ប្រទ្រស ទំាង២ ទៅ វិញ ទៅ-  
មក  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ និង ឆ្នាំ 
២០២០ ។ លោក សង្រឃឹម ថាក្នងុ 
ឱកស ដ្រល សាធារណរដ្ឋ កូរ៉្រ 
នងឹ  រៀបច ំខបួ លើក ទ ី៤០ ន្រ កចិ្ច  
ប្រជុំ កំពូល អាសា៊ាន - កូរ៉្រ និង  

ប្រទ្រស   កម្ពុជា រៀបចំ កិច្ច ប្រជុំ 
កំពូល អាសុី- អឺរ៉ុប លើក  ទី ១៣ 
នៅ ដើម ខ្រ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ 
ខាង  មខុ ន្រះ ថា្នាក ់ដកឹនា ំកពំលូ 
ន្រ ប្រទ្រស ទាំង២ ក៏ នឹង មាន 
ឱកស បាន ផ្លាស់ ប្តូរ យោបល់ 
គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ថ្រម ទៀត ។ 

លោក បន្ត ថា ជា មួយ នឹង ទំ- 
នាក់ ទំនង ដ៏ ល្អ ប្រសើ រន្រះ  ចំនួន 
អ្នក ទ្រសចរ ករូ៉្រ បានមក ទស្រសនា 
កម្ព ុជាមាន ជាង ៤ស្រន  នាក ់ជា 
រៀងរាលឆ់្នា ំ។ ចណំ្រកឯ ពលករ 
កម្ព ុជា ទៅ ធ្វើករ នៅ   ករូ៉្រ  មាន ៤ 
មុនឺ នាក ់ហើយ បើ  ទោះ ប ីឆ្នានំ្រះ 
មានករ    រាលដាល  ជងំ ឺក ូវដី  ១៩  
ក៏ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉្រនៅ ត្រ បន្ត 
ទទួល យក ពលករ កម្ពុជា  មក 
ធ្វើករ  ដដ្រល ។

លោក អះអាង  ថា ៖« ករ ចរចា 

អំពី កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ររី ទ្វ្រភាគី រវាង ប្រទ្រស ទាំង- 
២  ត្រូវ បាន រៀបចំ យ៉ាង យក ចិត្ត-  
ទុក ដាក់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ន្រះ 
ខណៈ  ដ្រល     ករូ៉្រ បាន ផ្តល ់ សចា្ចា-
ប័ន  លើ ច្របាប់ ស្តីពី ករ មិន យក- 
ពន្ធ ត្រួត គ្នា លើ ករ ផ្លាស់ ប្តូរ 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ប្រទ្រស ទាំង- 
២  រួចហើយ » ។ 

បើ យោងតាម  លោក បា៉ាក  
ហឺ ង ឃ្រយង ទនំាក ់ទនំង នងិទហំ ំ 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង ប្រទ្រស ទាំង- 
២ បាន ឡើង ដល់ ចនំនួ ១ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដ្រល   ក្នុង នោះ ទំហំ ន្រ ករ វិនិ-
យោគ របស់ សាធារណ រដ្ឋ កូរ៉្រ 
នៅ កម្ពជុា ស្ថតិ ក្នងុ លដំាប ់ទ ី២ 
ដ្រលមាន ទកឹប្រក ់ចនំនួ ៥,៧ 
ពាន់   លាន ដុលា្លារ ៕ LA

អ្នក ជំនាញកំព៊ង ពិនិតេយ គ៊ណភាព អង្ករ សមេប់ នំា ចេញ ទៅ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ។ ហ្រង  ជីវ័ន 

កម្ពជុារំពឹងទទួលបានវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទ្រាសចរកូរ៉្រាកន់ត្រាច្រាើន

DavaneចុះMoU
ជាមួយមន្ទរីកសិកម្ម
ដើម្រាបីលើកកម្ពស់សុ-
វត្ថភិាពបន្ល្រាផ្ល្រាឈើ

ធូ វិរៈ

កណ្តាល ៈ មន្ទរី កសកិម្ម រកុ្ខា- 
ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ ខ្រត្ត 
កណា្តាល  ដ្រល  បាន ចង ក្រង 
បណ្តុំ អ្នក ផលិត បន្ល្រ សុវត្ថិភាព 
បានចុះអនុស្រសរណៈ យោគ 
យល់ គ្នា (MoU) ជា មួយ  
ដាវា៉ាន់(Davane Plc) ដ្រល 
ជា ក្រុមហ៊ុន ក្នុង ស្រុក មាន 
ឯកទ្រស ខាង ខ្រស្រ ចងា្វាក់ តម្ល្រ 
កសិ កម្ម  និង ទីផ្រសារ  ដើម្របី លើក- 
កម្ពស់ បន្ល្រ ផ្ល្រ ឈើ សុវត្ថិភាព 
នៅ  លើ ទីផ្រសារ ។ 

ករ ចុះហត្ថ ល្រខា ន្រះ បាន  
ធ្វើ  ឡើង រវាង លោក  ឆ្រង  មករា  
នាយក ប្រតបិត្ត ិ ក្រមុ ហ៊នុ  ដាវា៉ាន ់ 
និង លោក  ប៊ុន ទួន  សុីមូណា  
ប្រធាន មន្ទីរ  កសិកម្ម  រុក្ខា ប្រ-
មាញ ់ នងិ ន្រសាទ  ខ្រត្ត កណា្តាល  
កល ពី ថ្ង្រទី ២៥ ខ្រ  ធ្នូ  នៅ មន្ទីរ 
កសិកម្ម ខ្រត្ត។

ក្រុមហ៊ុន  ដាវា៉ាន់  បាន ឱ្រយ ដឹង    
ថា  ខ្លួន នឹង ជួយ បង្កើត ប្រព័ន្ធ 
ត្រួត  ពិនិត្រយ សុវត្ថិភាព ចំណី  
អាហារ ចំនួន ៤ ជំហាន  គឺ ករ 
វាយតម្ល្រ កសិដា្ឋាន  ករចុះ ឆ្មក់ 
ពិនិត្រយ ករ ដាំដុះ  ករ ធ្វើ ត្រស្ត  
រក សំណល់  គីមី ក្នុង ផលិត ផល  
និង ករ ធ្វើ កិច្ច សន្រយា ក សិកម្ម  
និង ករ លើកទឹក ចិត្ត ផ្ន្រក ហិ- 
រញ្ញ វត្ថុ ។ 

ស្រចក្ត ីប្រកស ពត័ម៌ាន បាន 
ឱ្រយ  ដឹង ថា ៖ «អនុស្រសរណៈ ន្រះ 
ឆ្លើយ តប ទៅ នឹងប្រព័ន្ធ ត្រួត - 
ពិនិត្រយ សុវត្ថិភាព ចំណី អាហារ 
របស់ ក្រុមហ៊ុន ដាវា៉ាន់ »។  

លោក  ដងួ  គមឹឈាន  ទបី្រកឹ្រសា  
តាម ដាន  និង វាយ តម្ល្រ កម្ម វិធី 
គម្រង  ASPIRE ន្រ មន្ទរី កស-ិ  
កម្ម  ខ្រត្ត កណា្តាល  ដ្រល  ចលូ រមួ 
កម្ម វិធី ន្រះ  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  តាម 
រយៈ អនុស្រសរណៈ ន្រះ  ភាគី ទាំង  
២  នឹង ជួយ គំ ទ្រ បច្ច្រក  ទ្រស 
ដល់ ក្រុម ផលិតករ ក្នុង ករ តាម 
ដាន ករ អនុវត្ត នៅ ទីវាល  និង 
ពិនិត្រយ សារធាតុ ពុល នៅ មជ្រឈ - 
មណ្ឌល ប្រមូល ផ្ដុំ  ត្រួត ពិនិត្រយ 
និង  ច្រកចាយ បន្ល្រ សុវត្ថិ ភាព 
មុន នឹង ច្រញ លក់ លើ ទីផ្រសារ ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖  « MoU ន្រះ នងឹ   
ជួយ កសិករ ...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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ទកី្រងុ ម៉ងុ ត៉្រអាល់ៈ កៃមុហ៊នុ 
អាកាសចរណ៍ Air Canada 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា យន្តហោះផលិត 
ដោយ កៃុមហ៊ុន Boeing របស់ 
អាមៃរិក  បៃភៃទ  737-8 MAX 
ដៃល ខ្លនួ អនញុ្ញាតឱៃយ    ហោះហើរ   
ព  ីរដ្ឋ  អារហីៃសូណា  សហរដ្ឋ អាមៃរកិ 
ទៅ កាន់ ទី កៃុង ម៉ុងរ៉ៃអាល់ 
បៃទៃស កាណាដា   ដោយ មាន    
កៃមុ អាកាសយានកិ  រមួ ដណំើរ    ៣  
នាក ់មាន បញ្ហា ផ្នៃក គៃឿង មា៉ាសុនី  
ដៃល បង្ខំ  ឱៃយ  ចុះ ចត នៅ    ទីកៃុង 
Tucson  រដ្ឋអារី ហៃសូណា ។ 

 កៃុមហ៊ុន  អាកាស ចរណ៍ Air 
Canada បាន លើក ឡើង ក្នុង 
សៃចក្តី បៃកាសរបស់ខ្លួន ជា 
ភាសា បារាំង ថា   ភា្លាម ៗ  បនា្ទាប់ 
ពី ហោះ ឡើង កាល ពីថ្ងៃ ទី២២ 
ខៃ ធ្ន ូ  អាកាសយានកិ បាន ទទលួ  
នូវ សញ្ញា  ពី មា៉ាសុីន   និងយោង- 
តាម   បទ បៃបញ្ញត្តិ  បៃតិបត្តិការ 
ស្តង់ដាបៃព័ន្ធ មា៉ាសុីន    សមៃប់  
សា្ថានភាព  ដូច នៃះ  ពួកគៃ បាន 
សមៃច ចិត្ត  ពន្លត់ មា៉ាសុីន  ។ 

កៃមុហ៊នុ បញ្ជាក ់៖ «យន្តហោះ  
តៃូវ បាន បញ្ជាចុះ ចត នៅ  Tuc-
son ជា ទ ីដៃល វា ចុះ ចតធម្មតា  
និងរកៃសា ទុក នៅទីនោះ ។ គ្មាន 
បញ្ហា អ្វ ីកើតឡើង ជា ក ់ចៃបាស ់ នៃ 
កហំសុ   ដៃល កើត ឡើង  អឡំងុ-  
ពៃល   ការហោះ ហើរ មិន  ធ្វើ 
អាជីវកម្ម  នាពៃលនោះ ទៃ»។ 

យោង តាម   គៃ ហទពំរ័ ជនំាញ 
អាកាស ចរណ៍   Aviation24.
be ដៃលពី  ដំបូង   រាយ ការណ៍ ពី  
ការ ចុះ ចត បនា្ទាន ់   បៃពន័្ធ មខុ ងារ 
មនិ បៃកៃត ី  ដោយសារតៃ ការធ្លាក ់ 
ចុះ នៃ សមា្ពាធ  បៃពន័្ធ ទកឹ   នៅ ក្នងុ 
មា៉ាសុីន ខាង ឆ្វៃង ។

រដា្ឋាភិបាល កាណាដា  បាន 
បៃកាស  កាល ពាក់ កណា្តាល ខៃ 
ធ្ន ូកន្លង ទៅថា  ខ្លនួ បាន យលព់ៃម    
ចពំោះ ការ ផ្លាសប់្តរូ ការ រចនា ដៃល  
កៃុមហ៊ុន ផលិត យន្ដហោះ Boe-
ing បាន ធ្វើ ទៅ លើយន្ត ហោះ 
បៃភៃទ   737 MAX បនា្ទាប់ ពី 

ការធ្លាក ់២ លើក ដៃល បាន សមា្លាប ់ 
មនសុៃស ចនំនួ ៣៤៦ នាក ់ដៃល 
បណា្តាល ឱៃយ យន្តហោះបៃភៃទ  
នៃះ តៃូវ បានចត  ទុក ចោល  ។

ប៉នុ្តៃ   បៃភៃទ យន្តហោះ   ដៃល 
បាន បញ្ជា ទិញ ដោយ   កៃុមហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍ កាណាដា មួយ 
ចំនួន មាន ដូច ជា  កៃុមហ៊ុន Air 
Canada  Westjet នងិ  Sun-
wing មិន ទាន់ តៃូវ អនុញ្ញា ត  ឱៃយ  
ហោះហើរ ធ្វើ អាជីវកម្ម  ក្នុង   លម្ហ  - 
អាកាស កាណាដា ឡើយ។ 

យោង រដ្ឋបាល អាកាសចរណ ៍ 
សហពន័្ធសហរដ្ឋ អាមៃរិក  កាល-  

ពី ពាក់ កណា្តាល ខៃ វិច្ឆិកា  បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ យន្ត ហោះ បៃភៃទ  
MAX ហោះ ហើរ ឡើង វញិ ប៉នុ្តៃ  
ការ ផ្លាស់ប្តូរ ជា  ចៃើន  នឹង តៃូវ 
បាន គៃ ធ្វើ ឡើង សមៃប ់យន្តហោះ  
នោះ  មនុ នងឹ  វា តៃវូ យក ទៅ បមៃើ  
សៃវា ហោះហើរ វិញ។ 

កាលព ី២សបា្តាហ ៍មនុ កៃមុហ៊នុ  
អាកាសចរណ៍ បៃសុីល  Gol 
បានកា្លាយ ជា កៃុមហ៊នុ ដ ំបងូ គៃ 
ក្នុងពិភពលោក  ដៃល ដាក់  ឱៃយ 
ដំណើរ ការ  ការ ហោះ ហើរ ឡើងវញិ  
ដោយ បៃភៃទ យន្តហោះ 737 
MAX៕ AFP/RR

តពី ទំព័រ ១...អង់គ្លៃស នៅ តៃ បន្ត 
តាម ដាន អំពី ដំណើរ វិវឌៃឍន៍ នៃ បញ្ហា 
សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា ។ 

ការ អពំាវ នាវ នៃះ ធ្វើ ឡើង តៃ ប៉នុា្មានថ្ងៃ   
បនា្ទាប់ ពី កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរ ជាតិ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស បាន បៃកាស ជា ផ្លូវ-
ការ  កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៧ ខៃធ្ន ូ  អពំ ីបៃទៃស 
អភវិឌៃឍ នត៍ចិ តចួ ទាងំ ៤៧ ដៃល រមួមាន 
កម្ពុជា  គឺ នឹង ទទួល បាន ការ អនុ គៃះ 
ពន្ធ (GSP) ដៃល តៃូវ ចាប់ អនុវត្តព ី
ថ្ងៃ ទី ១ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០២១  តទៅ។  

យោង តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន 
នៃះ កម្ពជុា  តៃវូ បាន ចាត ់ថា្នាក ់ក្នងុ កៃប- 
ខណ័្ឌ នៃ បៃទៃស អភវិឌៃឍន ៍តចិ តចួ ដចូ្នៃះ  
រាល ់ការ នា ំចលូ ព ីកម្ពជុា នងឹ តៃវូ រចួ ពន្ធ 
ជាមួយ អតៃ ពន្ធ ស្មើ សូនៃយ រាល់ គៃប់ មុខ-  
ទំនិញ លើក លៃង តៃ អាវុធ និង គៃប់- 
រសំៃវ នានា ។ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរ- 
ជាតិ  ចកៃភព អង់គ្លៃស   លើក ឡើង ថា ៖  
« បៃទៃស កម្ពុជា នឹង ទទួល បាន ការ - 
រចួ ពន្ធ នងិ អតៃ ពន្ធ ស្មើ សនូៃយ រាល ់គៃប ់
មុខ ទំនិញ លើក លៃង តៃ អាវុធ និង 

គៃប ់ រសំៃវ នានា ស្ថតិ  នៅ កៃម បៃពន័្ធ 
អនុគៃះ ពន្ធ UK GSP ។  អង់គ្លៃស 
នងឹ បន្ត លើក បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុៃស ជាមយួ 
រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា នងិ ធ្វើ ការ ឃ្លា ំមើល 
អំពី បញ្ហា នៃះ » ។ 

កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា កាល ពី 
ថ្ងៃ  ពៃហសៃបតិ៍ បាន ចៃញ សៃចក្តី ជូន- 
ដំណឹង ដល់ ផលិតករ ឬ អ្នក នាំ ចៃញ 
ទាងំ អស ់ថា កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរ-
ជាត ិអងគ់្លៃស បាន ជនូ ពត័ម៌ាន អពំកីារ- 
ផ្តល ់ការ អន ុគៃះ ពន្ធ (UK's Gener-
alized Scheme of Preferences) 
ដល ់បណា្តា បៃទៃស កពំងុ អភវិឌៃឍនដ៍ៃល  
មាន បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ តិច តួច ផង ដៃរ ។ 

« ដើមៃបី ទទួល បាន  ការ អនុគៃះ ពន្ធ 
ព ី ចកៃភព អងគ់្លៃស នងិ អនលុោមតាម  
បៃកាស លៃខ ៣១៩៨ ពណ . ខក ល 
ចុះ ថ្ងៃទី ២៦  ខៃសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ 
ស្តពី ីនតីវិធិ ីនៃ ការ ស្នើ សុ ំនងិ ការ ចៃញ 
វិញ្ញាបនបតៃ បញ្ជាក់ ដើម កំណើត 
ទំនិញ គៃប់ ទមៃង់ តាម បៃព័ន្ធ ស្វ័យ- 
បៃវត្ត ិកម្ម តាមរយៈ  គៃហ ទ ំព រ ័https://

co.moc.gov.kh និង បៃកាស រួម 
របស់ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
និង កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពី ការផ្តល់ 
សៃវា សាធរណ : របស់ កៃសួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ដៃល ស្ថិត ជា ធរមាន ផលិតករ ឬ 
អ្នក នា ំចៃញ ទាងំ អស ់តៃវូ ធ្វើ ការស្នើ សុ ំ
វិញ្ញាបនបតៃ បញ្ជាក់ ដើម កំណើត ទំ-
នញិ ទមៃង ់អៃ (CO FORM A) ដើមៃប ី
បញ្ជាក់  ដើម កំណើត ទំនិញ របស់ ខ្លួន  
ដៃល នឹងតៃូវ ធ្វើការ នាំចៃញ ទៅ កាន់ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស ដោយ រួច ពន្ធ ចាប់ពី 
ថ្ងៃ ទី ១ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០២១  តទៅ ។

លោង សា៊ាង ថៃ អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃ សកុៃ នៃះ ថា ចកៃភព អង ់គ្លៃស បាន 
បៃកាស ជា ផ្លវូការ ហើយ ដោយ ផ្តល ់ការ-  
អន ុគៃះ ពន្ធ ដល ់កម្ពជុា កៃម បៃពន័្ធ 
អនគុៃះ UK GSP ដៃល នងឹ តៃវូ ចាប ់
អនុវត្ត ពី ថ្ងៃទី១ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
ដោយ តមៃវូ ឱៃយ អ្នក នា ំចៃញ នងិ ផលតិ- 
ករ តៃូវ អនុលោម ក្នុង ការ ស្នើ សុំ វិញ្ញា - 
បនបតៃ បញ្ជាក់ ដើម កំណើត ទំនិញ 
ទមៃង់ អៃ ពី កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ដើមៃបី 
ទទួល បាន ការ អនុ គៃះ នៃះ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កម្ពុជា  នាំ ចៃញ ទៅ 

ចកៃភព អង់គ្លៃស  ជិត ១ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ ក្នងុ១ ឆ្នា ំក្នងុ  ចណំោម  បៃកជ់ាង  
៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ នៃ ការ នា ំចៃញ សរុប  
ទៅ  ទផីៃសារ អរឺ៉បុ។  នៃះ ជា   ចណំៃក ទផីៃសារ 
មួយ ដ៏ ធំ។  ការ អនុគៃះ ពន្ធ នៃះ នឹង 
ជរំញុ បន្ថៃម នវូ ការ នា ំចៃញ ព ីកម្ពជុា ទៅ   
ចកៃភព អង់គ្លៃស ក៏ ដូច ជា ទាក់ ទាញ 
វិនិយោ គទុន ពី បណា្តា បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
ដើមៃបី ចាប់ យក ឱកាស នៃះ ផង ដៃរ»។

លោក ខៃន លូ អគ្គ លៃខាធិការ 
GMAC បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាលព ី
ថ្ងៃ សុកៃ ថា ៖ « UK ជា ទីផៃសារ ធំ ជាង គៃ 
នៅ  EU ដៃល មាន ចំនួន ចនោ្លាះ ពី ២៥  
ទៅ ៣០ ភាគរយ នៃ ការ នាំ ចៃញ សរុប  
របស ់កម្ពជុា ទៅ  EU ។ ដោយ ចាប ់ផ្ដើម 
អនុវត្ត  ពី ថ្ងៃទី ១  ខៃមករា ឆ្នាំ ២០២១ 
យើង នឹង នាំចៃញ ផលិត ផល យើង 
ស្ថិត កៃម GSP របស់ UK ដៃល ជា 
កន្លៃង ដៃល យើង អាច បង្កើន ការ នាំ- 
ចៃញ កាន់ តៃ ចៃើន  » ។ 

ទហំំ ពាណជិ្ជកម្ម ទ្វៃភាគ ីរវាង កម្ពជុា 
និង ចកៃភព អង់គ្លៃស ក្នុង រយៈពៃល 
១១ ខៃ  នៃឆ្នាំ ២០២០ នៃះ មាន តម្លៃ 
បៃមាណ ៨១៣ លាន ដុលា្លារ ធ្លាក់ចុះ 
ជាង ២៣ ភាគរយ ធៀប នឹង ទំហំ ទឹក- 

បៃក់  ១ឆ្នាំ ពៃញ  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃល  សមៃច បាន ១ ០៥៧លាន 
ដុលា្លារ ខណៈ ការ ធ្លាក់ ចុះ នៃះ តៃូវ គៃ 
ដងឹ ថា បណា្តាល មក ព ីការ ឆ្លង រាលដាល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល បាន អូស បនា្លាយ 
រយៈពៃល ១ ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ ។ 

ទនិ្ននយ័ កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម បងា្ហាញ  
ថា ក្នុង រយៈពៃល ១១ ខៃ ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វៃភាគី កម្ពុជា 
និង អង់គ្លៃស មានតម្លៃ សរុប ៨១៣ 
លាន ដលុា្លារ ក្នងុនោះ ការនាចំៃញ របស ់
កម្ពុជា មាន តម្លៃ ៧៦៦ លាន ដុលា្លារ 
និង  ការនាំ ចូល ពី អង់គ្លៃស មានតម្លៃ 
ជាង ៤៦ លាន ដុលា្លារ ។ 

កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩  ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃ- 
ភាគី រវាង បៃទៃស ទាំង ២ មានតម្លៃ  
១ ០៥៧លាន ដុលា្លារ ក្នុង នោះ ការ នាំ- 
ចៃញ ពីកម្ពុជា មានតម្លៃជាង ៩៧៧ 
លាន ដលុា្លារ នងិ អងគ់្លៃស នាមំកកម្ពជុា 
មានតម្លៃ ជិត ៨០ លាន ដុលា្លារ ។ ភាគ- 
ចៃើន នៃ ទំនិញ   កម្ពុជា នាំទៅ អង់គ្លៃស 
មាន ដចូ ជា សម្លៀក បពំាក ់សៃបៃក ជើង 
កង ់អង្ករ នងិ ផលតិ ផលកសកិម្ម ។ ចណំៃក 
អង់គ្លៃស នាំមក កម្ពុជាវិញ មាន ដូចជា 
រថយន្ត និង គៃឿងចកៃ ជាដើម ៕LA

ក្រសួងអំពាវនាវឱ្រយផលិតករនិង...

DavaneចុះMoUជាមួយមន្ទរី

កសិកម្មដើម្របើលើកកម្ពស់...

តពីទំព័រ ៨...ទទួល បាន 
ទីផៃសារ បន្ថៃម ទៀត ហើយវា នឹង 
ជួយ បង្កើន តម្លៃ   ផង ដៃរ »។

លោក  គមឹ ឈាន  បានបន្ត  ថា 
កៃមុ ផលតិ ករនៅខៃត្ត កណា្តាល 
អាចផ្គត់ ផ្គង់ បន្លៃ សុវត្ថិភាព ពី  
៣០០ ទៅ ៤០០ គឡីកូៃម ក្នងុ 
១ថ្ងៃ នៅ លើ ទផីៃសារ   ។  សព្វថ្ងៃស្ពៃ 
មាន តម្លៃ   ចនោ្លាះព ី ៣ ០០០ ទៅ  
៣៥០០រៀល  និង ខាត់ណា  
តម្លៃ ចនោ្លាះពី  ៦ ០០០  ទៅ  ៧ 
០០០  រៀល ក្នុង ១គីឡូកៃម ។ 

 សហគមន៍ កសិកម្ម ដាំដុះ 
បន្លៃ  សវុត្ថភិាព ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ មាន 
ចនំនួ  ១០សហគមន ៍ នងិ មាន 
ផ្ទះ សំណាញ់ សរុប  ១១៨ ផ្ទះ- 
សណំាញ ់ នងិ កៃមុ ហ៊នុ ដៃគ ូចុះ 
កចិ្ច សនៃយា ទញិ-លក ់បន្លៃ សវុត្ថ-ិ
ភាព ចំនួន  ៩កៃុមហ៊ុន  រួម ទាំង 
កៃុម ហ៊ុន  ដាវា៉ាន់ ផង។ 

លោក  វៃង  សាខុន  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់ 
និង នៃសាទ  បាន សរសៃរ នៅ 
លើទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ លោក 
កាលពី ដើម ខៃធ្នូ ថា  កសិករ មាន 
ជវី ភាព ធរូ ធរ ជាង មនុ  បើ ធៀប 
នឹង កាល ពី ៣ ឆ្នាំ មុន។  

លោកបាន ថ្លៃង   អះអាង ថា  
កសិករ អាច  រកបៃក់ចំណូល ជា 
មធៃយម  ៣ ៣០៨  ដុលា្លារ ក្នុង 
១គៃួសារ  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  
កើន  ១៦ភាគ រយ  ធៀប  នឹង 
ឆ្នាំ២០១៧  ដៃល មាន ចំនួន   

២ ៨៥៩ ដុលា្លារ ។  
លោក   លើក ឡើង  ថា៖  «ចក្ខុ - 

វសិយ័ របស ់រាជ រដា្ឋាភបិាល បាន 
កណំត ់គោល ដៅ បៃក ់ចណំលូ  
បៃចាំ ឆ្នាំក្នុ ង គៃួសារ នីមួយៗ 
កើន ដល់  ៤ ៥០០ ដុលា្លារ  នៅ 
ឆ្នាំ ២០៣០ »។ 

ភាគី ទាំង ២ នៃ MoU ខាង- 
លើ  រំ ពឹង ថា តាម  រយៈ អនុសៃស- 
រណៈ នៃះ  បណ្ដុំ អាជីវ កម្ម បន្លៃ 
នឹង តៃូវបាន លើក កម្ពស់ ។ 

ជា មយួ គ្នានៃះ  ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  
បន្លៃ សវុត្ថភិាព ក ៏តៃវូ បាន លើក- 
កម្ពស់ រវាង ដៃគូជាមួយ នឹង  អ្នក- 
ផលិត  អ្នក ទិញ  និង សា្ថាប័ន រដ្ឋ  
ពៃម ទាំង បង្កើនការ  ផ្លាស់ ប្តូរ 
បច្ចៃក ទៃស  នងិ ចណំៃះ ដងឹ ក្នងុ 
ការ គៃប់គៃង សុវត្ថិភាព បន្លៃ  
ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ ហានភិយ័ ដល ់
អ្នក បៃើ បៃស់។

របាយការណ ៍ពមីន្ទរី កសកិម្ម 
ខៃត្ត កណា្តាល    ឱៃយ ដឹងថា  សៃុក 
សា្អាង បច្ចុបៃបន្ន  នៃះ មាន ផ្ទៃ ដីធ្វើ  
កសកិម្ម សរបុ ១៧ ១៥០  ហកិ- 
តា  ក្នងុនោះ  ដំណំា បន្លៃ មាន ផ្ទៃ-  
ដី ចំនួន  ៥ ២០០ ហិកតា។ 

 របាយការណ៍ បន្តថា  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ ទិន្នផល បន្លៃ នៅ  
សៃុក សា្អាង  នឹង មាន   ចំនួន   ៤២ 
១៧៦ តោន  កើន   ៤៩ភាគ រយ  
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៦ មាន 
ចំនួន  ២៨ ៣៥៩ តោន (ផ្ទៃដី 
៤ ៦០០ហិកតា ) ៕ LA

អាកាសចរណ៍AirCanadaឱ្រយដំណើរការ
យន្តហោះប្រភ្រទ737MAXឡើងវិញ

យន្តហោះ   របស់ ក្រមុហុ៊ន  Air Canada  ដ្រល ប្រងុហោះ ឡើង នៅ អាកាសយានដ្ឋាន   Benito Juarez។ AFP
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មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅប្រ-
ទ្រសបារាំងអុីតាលីអាល្លឺម៉ង់
អ្រស្រប៉ាញអៀរឡង់ហូឡង់
ស៊ុយអ្រត ដាណឺម៉ាក ជប៉ុន
លបីង់អសូ្ត្រលីនងិកាណាដា
ប្រកាសថា ពួកគ្របានរក
ឃើញករណីឆ្លងវ៉ារ្រយ៉ង់វីរុស
កូវីដ១៩ថ្មីដ្រលមនគ្រះ-
ថា្នាក់ងាយនឹងឆ្លងជាងធម្មតា
ក្នុងប្រទ្រសរបស់ពួកគ្រ។
ករណីឆ្លងភាគច្រើនគឺទាក់ទង
ទៅនងឹអ្នកធ្វើដណំើរពីចក្រភព
អង់គ្ល្រសដ្រលជាកន្ល្រងរក
ឃើញវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះដំបូង។
អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រអង់គ្ល្រស

បានសន្នដិា្ឋានថាវ៉ារ្រយ៉ងន់្រះមន
សមត្ថភាពចម្លងខ្ពស់ជាងវ៉ារ្រយ៉ង់
ផ្រស្រងទៀតប្រមណ ៥៦%
ត្រមនិមនភស័្តតុាងបញ្ជាកថ់ា
អាចបង្កការសា្លាប់ច្រើនជាង
វ៉ារ្រយ៉ង់ផ្រស្រងទៀតទ្រ។ការចម្លង
ដល៏ឿនន្រវ៉ារ្រយង៉ន់្រះបានធ្វើឱ្រយ
រដា្ឋាភិបាលអង់គ្ល្រសដាក់ការ-
បងា្ខាំងមិនឱ្រយច្រញចូលនៅតំ-

បន់អង់គ្ល្រសខាងត្របូងហើយ
ធ្វើឱ្រយប្រទ្រសជាច្រើនបិទការ-
ធ្វើដំណើរជាមួយអង់គ្ល្រស។
ជប៉ុនគឺជាប្រទ្រសដំបូងគ្រ

ដ្រលបានរកឃើញការឆ្លង
វ៉ារ្រយង៉ថ់្មីនៅក្រអងគ់្ល្រសដោយ
កាលពីថ្ង្រសុក្រទី២៥ធ្នូ បាន
រកឃើញករណីទី១ហើយមក
ដល់ព្រលន្រះរកឃើញចំនួន
៧ករណីដ្រលបគុ្គលឆ្លងទាងំ-
ន្រះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់
អង់គ្ល្រស ឬបានប៉ះពាល់ជា-
មួយអ្នកដ្រលបានធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់អង់គ្ល្រស។
ការរកឃើញទាងំន្រះបានធ្វើ

ឱ្រយជប៉ុនបិទព្រំដ្រនរបស់ខ្លួន
ចំពោះការចូលថ្មីទាំងអស់
ដោយជនបរទ្រសមនិមនសទិ្ធ-ិ
រស់នៅ។ពលរដ្ឋជប៉ុននិង
ជនបរទ្រសមនសិទ្ធិរស់នៅ
អាចត្រឡប់មកវិញត្រត្រូវ
បងា្ហាញថាបានលទ្ធផលត្រស្ត
អវិជ្ជមនក្នុងរយៈព្រល ៧២
ម៉ាងមុនធ្វើដំណើរហើយត្រូវ
ធ្វើចតា្តឡឺស័ករយៈព្រល១៤
ថ្ង្របន្ទាប់ពីមកដល់។

នៅថ្ង្រសុក្រដដ្រល ក្រសួង
សុខាភិបាលបារាំង ក៏បាន
ប្រកាសថារកឃើញករណឆី្លង
ដំបូងរបស់ពួកគ្រ។មន្ត្រីបារាំង
បាននិយាយថាអ្នកជំងឺគឺជា
ពលរដ្ឋបារាំងដ្រលរស់នៅក្នុង
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសដ្រលបានធ្វើ
ដំណើរពីទីក្រុងឡុងដ៍ទៅកាន់
ទីក្រុង Toursនៅកណា្ដាល
ប្រទ្រសបារំាងកាលពីថ្ង្រទី១៩
ខ្រធ្នូ១ថ្ង្រមុនព្រលរដា្ឋាភិបាល
អង់គ្ល្រសបានដាក់ការបងា្ខាំង
មិនឱ្រយច្រញចូលបន្ទាប់ការ-
ល្រចច្រញវ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ។
នៅអ្រស្រប៉ាញ មន្ត្រីសុខាភិ-

បាលបានរកឃើញករណីឆ្លង
វ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះ ដំបូងនៅរដ្ឋធានី
ម៉ា្រឌដីកាលពថី្ង្រសៅរទ៍ី២៦ធ្នូ
ដោយមកដល់ព្រលន្រះរកឃើញ
ករណីឆ្លងចំនួន៤និងករណី
សង្រស័យចំនួន៣ នៅតំបន់រដ្ឋ-
ធានីដដ្រល។ករណីឆ្លងចំនួន
២ គឺជាជនធ្វើដំណើរពីអង់-
គ្ល្រស ហើយករណីផ្រស្រងទៀត
គឺជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកធ្វើ-
ដំណើរ។

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅខ្រត្ត
Ontario ប្រទ្រសកាណាដា
បាននយិាយកាលពីថ្ង្រសៅរ៍ថា
ពួកគ្របានរកឃើញករណីឆ្លង
វីរុសវ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីចំនួន២នៅក្នុង
ខ្រត្តន្រះ។ អ្នកជំងឺទាំង២នក់
គឺជាប្ដីប្រពន្ធរស់នៅជិតទីក្រុង
Toronto។អ្វីដ្រលគួរឱ្រយកត់-
សម្គាល់នោះគឺថាប្ដីប្រពន្ធន្រះ
គឺមិនមនប្រវត្តិន្រការធ្វើដំ-
ណើរឬការមនប៉ះពាល់ និង
ទំនក់ទំនងដ្រលមនហានិ-
ភ័យខ្ពស់នោះទ្រ។

សហរដ្ឋអាម្ររិកគឺមិនទាន់
រកឃើញថា មនការនំចូល
វ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីន្រះទ្រ ត្រមជ្រឈមណ្ឌល
គ្របគ់្រងនងិបងា្ការជងំ(ឺCDC)
អាម្ររិកបានតម្រូវឱ្រយអ្នកធ្វើដំ-
ណើរមកពីចក្រភពអង់គ្ល្រស
ត្រវូត្របងា្ហាញថាបានលទ្ធផល
ត្រស្តវីរុសអវិជ្ជមនក្នុងរយៈ-
ព្រល ៧២ម៉ាងមុនការធ្វើ-
ដំណើរ។
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងន្រះ បាន

កើតឡើង ខណៈព្រលដ្រល
ប្រទ្រសជាសមជិកសហភាព-
អរឺ៉បុបានចាបផ់្ដើមការចាកវ់៉ាក-់
សំាងកូវីដ១៩ផលិតដោយ
ក្រុមហ៊ុនអាម្ររិកPfizerជា-
មួយដ្រគូអាល្លឺម៉ង់ BioN-
Tech។កាលពីថ្ង្រសៅរ៍ទី២៦
ធ្នូប្រទ្រសហុងគ្រី និងស្លូវ៉ាគី
បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សំាង
ខា្នាតធំជូនបុគ្គលិកសុខាភិ-
បាលជួរមុខ១ថ្ង្រមុនផ្រន-
ការចាក់របស់ប្រទ្រសផ្រស្រង
ទៀតន្រសហភាពអឺរ៉ុប។ រីឯ
អាល្លឺម៉ង់នៅថ្ង្រដដ្រលបាន
ចាកវ់៉ាកសំ់ាងជនូបគុ្គលរសន់ៅ

មជ្រឈមណ្ឌលថ្រទាំ និងជនចាស់-
ជរា។ប្រទ្រសសមជិកសហ-
ភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់គឺបាន
ទទួលការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សំាង
របស់ពួកគ្ររួចជាស្រចហើយ
កំពុងរៀបធ្វើការចាក់។
យា៉ាងណាមញិជាធម្មតាវរីសុ

ត្រងត្រមនការផ្លាស់ប្ដូរច្រញ
វ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មី ហើយមកដល់ព្រល
ន្រះវ៉ារ្រយ៉ង់របស់វីរុសកូរ៉ូណា
ភាគច្រើនគឺមិនមនភាពខុស
គ្នាច្រើនទ្រ។ប៉នុ្ត្រវ៉ារ្រយង៉់ដ្រលរក
ឃើញនៅអង់គ្ល្រសគឺមនការ-
ផ្លាស់ប្តូរចំនួន ២៣ដ្រល
ការផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនគឺបង្កឱ្រយ
បង្កើនសមត្ថភាពចម្លងខ្ពស់។
អ្នកជំនញផ្ន្រកវ៉ាក់សំាងបាន
បងា្ហាញការជឿជាក់ថាវ៉ាកសំ់ាង
ដ្រលមនសព្វថ្ង្រគឺអាចបងា្ការ
នឹងវ៉ារ្រយ៉ង់ថ្មីត្រត្រូវការសាក-
ល្របងជាក់ស្ដ្រងទើបដឹងច្របស់។
វ៉ារ្រយ៉ង់គួរឱ្រយព្រួយបារម្ភមួយ
ចំនួនផ្រស្រងទៀតត្រូវបានគ្ររក
ឃើញផងដ្ររដ្រលរួមមន១
នៅអា្រហ្វិកខាងត្របូង និង១
ទៀតនៅនីហ្រស្ររីយា៉ា៕

តពីទំព័រ១...ក្រុមអ្នកជំ-
នញបាននិយាយថាប្រទ្រស
ចិននឹងជំនួសតំណ្រងសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកដ្រលនឹងកា្លាយជាប្រ-
ទ្រសដ្រលមនអំណាចស្រដ្ឋ-
កិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោក
នៅឆ្នាំ២០២៨។ពោលគ៥ឺឆ្នាំ
មុនការបា៉ាន់សា្មានលើកមុន
ដោយសារការស្ទុះងើបឡើង-
វិញន្រស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសទាំង២
ពីកូវីដ១៩។
មជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវស្រដ្ឋ-

កិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយ
ថា៖«ការគ្រប់គ្រងប្រទ្រស
ដោយភាពបុិនប្រសប់អំឡុង-
ព្រលមនជំងឺរាតត្របត»របស់
ប្រទ្រសចិនជាមួយនឹងការ-
ដាក់បម្រមក្នុងប្រទ្រសយា៉ាង-
តឹងរុឹងនិងឈានដល់កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចរយៈព្រលយូរនៅ
បស្ចមិប្រទ្រសមនន័យថា
លទ្ធផលស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន
មនភាពប្រសើរឡើង។
ប្រទ្រសចិន បានកំណត់កំ-

ណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាមធ្រយម៥,៧
ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០២១
ដល់២០២៥មនុព្រលកណំើន
នោះមនការថយចុះវិញទៅ

៤,៥ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ
២០២៦ដល់២០៣០។ខណៈ-
ព្រលដ្រលសហរដ្ឋអាម្ររិក
ទំនងជាមនការស្ទះុងើបឡើង-
វិញក្រយជំងឺរាតត្របតខា្លាំង
នៅឆ្នាំ២០២១កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
របស់អាម្ររិកនឹងធា្លាក់ចុះដល់
១,៩ភាគរយក្នងុ១ឆ្នាំ ចនោ្លាះ
ពីឆ្នាំ២០២២ និង២០២៤
ហើយបន្ទាប់មកកំណើននោះ
នងឹធា្លាកដ់ល់១,៦ភាគរយនៅ
ឆ្នាំបន្ទាប់នោះ។
ប្រទ្រសជប៉ុននឹងនៅត្រជា

ប្រទ្រសមហាអណំាចស្រដ្ឋកចិ្ច
ធំលំដាប់ទី៣ លើពិភពលោក
ចពំោះរបូយិបណ័្ណរបស់ប្រទ្រស
ន្រះគិតជាដុល្លារ។ រហូតដល់
ដើមទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ២០៣០ប្រទ្រស
ឥណា្ឌានឹងវ៉ាដាច់ប្រទ្រសអា-
ល្លមឺង៉់វញិដ្រលប្រទ្រសឥណា្ឌា
នឹងទម្លាក់ប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ធា្លាក់
ចុះពីល្រខ៤ទៅល្រខ៥។
មជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវស្រដ្ឋ-

កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម បាននិ-
យាយថា ស្រដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបមន
ចំនួន១៩ភាគរយន្រផលិតផល
នៅក្នងុប្រទ្រសដ្រលមនស្រដ្ឋ-
កិច្ចខ្ពស់ទំាង១០នៅឆ្នាំ២០២០
ប៉ុន្ត្រស្រដ្ឋកិច្ចសហភាពន្រះ
នឹងធា្លាក់ចុះដល់១២ភាគរយ

នៅឆ្នាំ២០៣៥ឬទាបជាងន្រះ
ប្រសិនបើមនការប្រកបាក់គ្នា
រវងសហភាពអរឺ៉បុនងិប្រទ្រស
អង់គ្ល្រស។
មជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវន្រះ

កប៏ាននយិាយផងដ្ររថាផល-
ប៉ះពាល់ន្រជំងឺរាតត្របតមក
លើស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទំនង-
ជាបងា្ហាញពីអតិផរណាខ្ពស់
មិនម្រនកំណើនយឺតទ្រ។
របាយការណ៍ន្រះបានសរស្ររ
ថា៖ «យើងឃើញវដ្តស្រដ្ឋកិច្ច
មយួជាមយួនងឹអត្រការប្រក់
កើនឡើងនៅពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ
២០២០»ដ្រលបង្កជាបញ្ហា
ប្រឈមសម្រប់រដា្ឋាភិបាល
ដ្រលបានខ្ចីប្រក់យា៉ាងច្រើន
ដើម្របីផ្តល់មូលនិធិឆ្លើយតប
ទៅនឹងសា្ថានការណ៍គ្រប់គ្រង
ប្រទ្រសអំឡុងព្រលកូវីដ១៩
ប្រទ្រសចនិបានរាយការណថ៍ា
កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបនៅត្រីមសទី៣ឆ្នាំ
២០២០កើនឡើង ៤,៩ភាគ-
រយពី១ឆ្នាំមុនដ្រលធ្វើឱ្រយមន
កំណើនសម្រប់៣ត្រីមស
ដំបូងន្រឆ្នានំ្រះដល់០,៧ភាគ-
រយពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ។
ការនំចូលនិងនំច្រញ

របស់ចិនបានកើនឡើងយា៉ាង-

ឆប់រហ័សក្នុងខ្រកញ្ញាដោយ-
ការនំចូលកើនឡើង ១៣,២
ភាគរយនិងការនំច្រញកើន-
ឡើង ៩,៩ភាគរយធៀបនឹង
ឆ្នាំមុន។ដូចដ្រលបានកត់-
សម្គាល់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិរោគរាតត្របតបានជះ-
ឥទ្ធពិលយា៉ាងខា្លាងំដល់បណា្ដា-
ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍ដ្រលបណា្ដាល
ឱ្រយមនការថយចុះយា៉ាងខា្លាំង
នូវបណា្ដាញពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្ត្រ
មិនបានប៉ះពាល់ដល់ជំហរ
របស់ប្រទ្រសចិនឡើយ។
ភាពជោគជយ័ខាងស្រដ្ឋកចិ្ច

របស់ប្រទ្រសចិន ត្រូវបាន
គ្រកត់សម្គាល់ទៅលើក្រងុសិន-
ជិនដ្រលជាមជ្រឈមណ្ឌលច្ន្រ-
ប្រឌិតនិងបច្ច្រកវិទ្រយា។
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការ

អនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើម របស់
ទីក្រុងឆ្លាតវ្រនៅថ្ង្រទី១៧ខ្រ
មិថុនឆ្នាំ២០២០ដ្រលធ្វើ
ឡើងដោយប្រទ្រសសងិ្ហបរុីនងិ
ទកី្រងុសនិជនិដោយផ្តតលើ
ចណំចុការតភា្ជាប់ឌជីថីលការ-
ច្ន្រប្រឌតិនងិភាពជាសហគ្រនិ
និងការផ្លាស់ប្តូរទ្រពកោសល្រយ
បច្ច្រកវទិ្រយាទកី្រងុShenzhen
និងធ្វើឱ្រយមនការតភា្ជាប់ឌីជី-
ថលរវងទីក្រងុន្រះនិងប្រទ្រស

សិង្ហបុរី។ទីក្រុងទាំង២បាន
ព្រមព្រៀងគ្នាលើអនសុ្រសរណៈ-
យោគយល់គ្នាចនំនួ៨ទាកទ់ង
នឹងការទទួលបានឱកាសទី-
ផ្រសារកាន់ត្រច្រើនឡើងនៅក្នុង
តំបន់ឈូងសមុទ្រកា្វាងទុង
ហុងកុងម៉ាកាវនិងតំបន់អាសីុ-
អាគ្ន្រយ៍។
រដា្ឋាភិបាលចិនបានដើរតួនទី

យា៉ាងសំខាន់ក្នងុការបង្កើនការ-
ស្រវជ្រវការអភវិឌ្រឍវនិយិោគ
និងគ្រប់គ្រងទីផ្រសារច្ន្រប្រឌិត។
ប្រទ្រសចិនបានបន្តការចំ-
ណាយកើនឡើងទ្វ្រដងន្រខ្ទង់
ចំណាយពីឆ្នាំ២០១៩។
ដូចនៅក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចអាសុី-

បូពា៌ាការអន្តរាគមន៍របស់រដា្ឋា-
ភិបាលគឺជាសមសធាតុសំ-
ខាន់ន្រការវិវឌ្រឍរបស់ចិន។
បណា្ដាប្រទ្រសអាសីុបូពា៌ាបងា្ហាញ
ថារដា្ឋាភិបាលអាចដឹកនំទីផ្រសារ
ដើម្របីផលិតនូវឧស្រសាហកម្ម
ល្អប្រសើរជាងទីផ្រសារស្ររី។
នៅថ្ង្រទី២២ខ្រកញ្ញាប្រធា-

នធីតីប្រទ្រសចិនលោក សុី
ជនីភងីបានធ្វើជាអធបិតីសន្ន-ិ
សីទរបស់អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រដោយ
សង្កត់ធ្ងនថ់ាប្រទ្រសចនិគរួត្រ
ជំរុញវិទ្រយាសាស្ត្រ និងបច្ច្រក-
វិទ្រយាឱ្រយបានទូលំទូលយនិង

សុជីម្រដើម្របីឆ្លើយតបទៅនងឹ
វិទ្រយាសាស្ត្រ និងបច្ច្រកវិទ្រយា
ពិភពលោកដ្រលជាសមរភូមិ
ស្រដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រប់តម្រវូ-
ការជាតិ និងជីវិតប្រជាជន។
រដា្ឋាភិបាលកណា្ដាលរបស់ចិន
បានផ្តតការយកចតិ្តទកុដាក់
យា៉ាងខា្លាំងទៅលើការក្រទម្រង់
ប្រព័ន្ធសម្រប់ការច្ន្រប្រឌិត
វិទ្រយាសាស្ត្រ បច្ច្រកវិទ្រយា និង
ការក្រលម្អបន្ថ្រមទៀតន្រអ្រក-ូ
ឡូសុីច្ន្រប្រឌិតផងដ្ររ។
យោងតាមវិទ្រយាសា្ថានMan-

hattan សហរដ្ឋអាម្ររិក
នឹងធ្វើឱនភាពថវិកាចំនួន
៤,២ពាន់ពាន់លនដុល្លារឬ
១៩ភាគរយន្រផលិតផលក្នងុ-
ស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនដ្រលជា
ចណំ្រកធបំផំតុចាបត់ាងំពីឱន-
ភាពខ្ពស់បំផុតក្នងុអំឡុងសង្គ្រម
លោកលើកទី២។ការដ្រល
សហរដ្ឋអាម្ររិកធ្វើប្របន្រះ
នឹងជំរុញឱ្រយបំណុលជាតិរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររកិកើនឡើងដល់
ទៅ៤១ពាន់ពាន់លនដុល្លារ
អាម្ររិកដ្រលត្រូវនឹង១២៨
ភាគរយន្រផលតិផលក្នងុស្រកុ
សរុបនៅឆ្នាំ២០៣០។បំណុល
ជាតិន្រះ នឹងលើសកម្រិតក្នុង
ឆ្នាំ១៩៤៦៕

រកឃើញករណីឆ្លងវ៉ារ្យង់៉វីរុសកូវីដ១៩នៅប្ទ្សមួយចំនួនជំុវិញពិភពលោកខណៈសហភាពអឺរុ៉បចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សំាង

របាយការណ៍...

គេពូេទេយអាល្លម៉ឺងម់្នាក់ ទទួលបាន-
វ៉ាក់សំាងPfizer-Biotech។AFP
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សៅ សម្ភស្ស

បៃធានា ធបិត ីសហ រដ្ឋអាមៃ- 
រិក លោក Donald Trump ចោទ   
អុរីង៉ ់ថា  ជាអ្នក នៅ ពកីៃយ ការ- 
វាយ បៃហារ ដោយគៃប់ រ៉ុក្កៃត 
លើ ស្ថានទតូ អាមៃរកិ នៅទ ីកៃងុ 
បាកដាដ  បៃទៃស អុីរ៉ាក់ និង 
គំរមថា នឹងបៃើ កម្លាំង យោធា 
តបតទៅវិញ  បៃសិន បើ លោក 
ដឹង  ថា  មនជន ជាតិ អាមៃរិក 
ណា ម្នាក់ ស្លាប់ក្នុង ករណី វាយ - 
បៃហារ ណាមួយ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ សបា្ដាហ៍- 
មុន គៃប់ រ៉ុក្កៃត  Katyusha  
យ៉ាង ហោច ៨គៃប ់ តៃវូបាន គៃ 
បាញ ់សដំៅ ទៅ ស្ថានទតូ អាមៃ- 
រិក  ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន ធា្លាក់ នៅ តំបន ់
បៃតង នៅ  Baghdad បៃទៃស- 
អុីរ៉ាក់ បង្កឱៃយ ខូចខាត ហៃដា្ឋា - 
រចនា  សម្ព័ន្ធ មួយចំនួន និង រង- 
របសួ ជនសុវីលិ អុរី៉ាក។់ ការ វាយ- 
បៃហារនៃះ  កើត ឡើងភ្លាមៗ  
កៃយ ព ីរដ្ឋបាល Trump  បាន  
បៃកាសថា  សហ រដ្ឋអាមៃរិក នឹង  
ដក កងទ័ព អាមៃរិក រប់ ពាន់  នាក់ 
បន្ថៃម ទៀត  ពីបៃទៃស អីុរ៉ាក់ និង  
អាហ្វហា្គា នីស្ថាន នៅ ថ្ងៃទី ១៥ ខៃ   
មករ ឆ្នាំ ២០២១  ខាងមុខ។  

លោក Trump បាន សរសៃរ 
លើ Twitter  ថា៖  «ស្ថានទូត 
របស់ យើង នៅទី កៃុង បាកដាដ  
រងការ វាយបៃហារ ដោយ គៃប-់ 
រ៉ុក្កៃត ជា ចៃើនគៃប់  កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ។  ទាយមើល ថា  មក ពី 
ណា? គ ឺមក ព ីអុរីង៉។់  ឥឡវូនៃះ 
យើង ឮគៃថា នឹងអាច មនការ- 
វាយបៃហារ ជនជាតិ អាមៃរិក 
បន្ថៃមទៀត នៅអុីរ៉ាក់ ដំបូនា្មាន 
ឱៃយ សុខខ្លួន របស់ យើង ចំពោះ 

អុីរ៉ង់៖  បៃសិន បើ ជនជាតិ អា- 
មៃរកិ ម្នាក ់ស្លាប ់ក្នងុ ករណ ីវាយ- 
បៃហារ ហ្នងឹ ខ្ញុនំងឹ ឱៃយអុរីង៉ ់ទទលួ 
ខុស តៃូវ។ គិត មើល ឱៃយ ចៃបាស់ 
ម្ដងទៀត»។

រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង ការបរទៃស 
អា មៃរិក លោក  Mike Pom-
peo  ក៏បាន ចង្អុលថា  ជាកៃុម 
កៃុង  តៃអៃរ៉ង់ បៃទៃស អុីរ៉ង់ដៃរ 
ខណៈដៃល បញ្ជា ការ យោធា 
អាមៃរិក បៃចំា តំបន់នោះ និ យយ  
ថាការ វាយ បៃហារ ដោយ  គៃ ប់ 
រ៉ុក្កៃត« គឺ ពិតជា តៃូវបាន ធ្វើ - 
ឡើង  ដោយ កៃុម ជីវពល ឧទា្ទាម 
គាំទៃ ដោយ អុីរ៉ង់ ពិតមៃន»។

លោក Pompeo  បានឱៃយ ដងឹ 
ក្នុង សៃចក្តីថ្លៃង ការណ៍ថា «បើ 
ទោះ  ជាវា មិន បាន បណា្តាលឱៃយ 
មនជន ជាតិ អាមៃរិក រងរបួស 
នៅក្នុង ការ វាយបៃហារ នៃះ ក៏- 
ដោយ ប៉នុ្តៃវា បានធ្វើ ឱៃយ ខចូខាត 
អគារ ជាចៃើន នៅក្នុង បរិវៃណ 
ស្ថានទូត អាមៃរិក ហើយ អ្នក- 

បង្ក  មន ចៃតនា សំដៅមក 
យោធា យើងចៃបាស់ ណាស់។  
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក នឹងឱៃយ អុីរ៉ង់ 
ទទលួ  ខសុតៃវូ ចពំោះការ ស្លាប ់
របស ់ជនជាត ិអាមៃរកិ ណាម្នាក ់ 
ដៃល បណា្តាល មកពី ការងារ 
របស់ កៃុម ជីវពល ឧទា្ទាម ដៃល 
គាំទៃ ដោយ អុីរ៉ង់ ។

ជាការ ឆ្លើយតប លោក  Mo-
hammad Javad Zarif  រដ្ឋ- 
មនៃ្តី កៃសួង ការ បរទៃស អុីរ៉ង់  
បាន  និយយ នៅ ក្នងុសរ Twit-
ter  មួយ ទៅកាន់ លោក  Trump  
ថា៖ «ការ ដៃលធ្វើ ឱៃយ ពលរដ្ឋ របស់  
អ្នក បៃថុយនឹង ហានិភ័យ នៅ 
បរទៃស  មិនអាច បំបំាង ភ្នៃក  គៃ 
ឯងពី ភព បរជ័យ ដៃល ពិបាក 
នឹង សៃចសៃង់ របស់ លោក 
នៅ បៃទៃស ខ្លួន ឯង ឡើយ»។

 នៅ ក្នុង សរ  Twitter  មួយ 
ផៃសៃង ទៀត លោក Zarif  បាន 
នយិយ ថា៖ «លើកមនុ  សហ- 
រដ្ឋ អាមៃរិក បាន បំផ្លាញ តំបន់ 

ក្នុង បៃទៃស យើង ដោយ បៃើ- 
បៃស់ អាវុធ  WMD (អាវុធ 
បំផ្លិច បំផ្លាញ ដោយ ទៃង់ទៃយ 
ធំ) ខ្ជះខា្ជាយ នូវទឹក បៃក់ បៃ-
មណ ៧ពានល់ាន ដលុា្លារ  ហើយ   
បង្កឱៃយ មន ជនជាតិ អាមៃរិក 
បៃមណ ជិត  ៥៩  ពាន់ នាក់ រង- 
របួស»  ជា ឯកសរ យោង មួយ 
ស្ដពី ី ការ លកុលយុ របស ់សហ- 
រ ដ្ឋអាមៃរិក  ទៅកាន់ បៃទៃស 
អុីរ៉ាក់ ឆ្នាំ២០០៣ ។

លោក Zarif  បាន បន្ថៃម ថា៖ 
«លោក Trump  នឹង ទទួល 
ខុស  តៃវូ ទំាងសៃងុ ចំពោះ សកម្ម-  
ភព ធ្វើទាំង បៃថុយ បៃថាន និង 
អាកបៃប កិរិយ មិនល្អ របស់ លោក 
កន្លង មក  មុន នឹង លោកចុះ ចៃញ  
ពី តំណៃង បៃធានា ធិបតី»។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង ការបរ- 
ទៃស  អុីរ៉ង់ លោក Saeed 
Khatibzadeh  ក ៏បានថ្កោល- 
ទោស  ការចោទបៃកាន់ របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរ ិកដោយ ហៃតថុា  

ពួកគៃ តៃវូ ទទួល រង ការចោទបៃ- 
កាន ់«ចៃដំៃលៗ  គា្មាន មលូ ដា្ឋាន 
និង បៃឌិតរឿង» ដៃល មន  
គោល បំណង ធ្វើឱៃយល្អ មើល 
ចំពោះ «ស្ថានភព ដ៏ អាកៃក់  
ដៃល  លោក Trump  កពំងុជបួ- 
បៃទះ សព្វថ្ងៃ »។

លោក Khatibzadeh  បាន 
និយយថា៖«ដូចដៃល តៃវូបាន   
បៃកាសជា ចៃើន ដង រួចមក  
ហើយ ថា  ការវាយ បៃហារ ទៅ 
លើ តំបន់ ការទូត  និង តំបន់ លំ-
នៅឋាន មនិមៃន ជា សកម្ម ភព  
របស់ យើងទៃ។  ឧទាហរណ៍  
ជាក់  ស្ដៃងដូច ការ ចោទ  បៃកាន់ 
នៃះ  អ៊ីចឹង សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  និង 
សម្ពន័្ធ មិត្ត របស់ខ្លនួ នៅក្នងុ តំបន់  
ជា អ្នកដៃល បង្កឱៃយ មន ភព- 
តាន  តឹងកើត ឡើង »។

លោក  Khatibzadeh  បាន 
ផ្ដា ំលោក Trump  ឱៃយ បៃើ«សៃ- 
ណា រីយោណា  ដៃលគួរ ឱៃយ ជឿ 
ជាង  នៃះ» និង ចៀសវាង «សកម្ម-
ភព បៃថុយ បៃថាន បៃកប- 
ដោយ  គៃះថា្នាក់» ក្នុង អំឡុង- 
ពៃលកាន់ អំណាច ចុង កៃយ 
របស់លោក ។

យ៉ាង ណាមិញ  មន្តៃី អាមៃរិក 
ខ្លះ បានសម្តៃង ការ ពៃួយ បារម្ភ 
ថា អុីរ៉ង់ អាចនឹង បៃរព្ធខួប ៣ 
មករ នៃ ការសម្លាប់ ឧត្តមសៃ- 
នីយ៍  Qasem  Soleimani  ដោយ  
សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  ហើយអាច 
នឹងធ្វើ កូដកម្ម សងសឹក វិញ។

កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ  សបា្ដាហ៍មុន  
កង ទ័ពជើង ទឹក សហ រដ្ឋអាមៃ រិក  
បានចាត ់វធិានការ មនិធម្មតា នៃ 
ការ បៃកាសជា សធារណៈ នូវ 
ការ ដាកដ់ណំើរ ការ នាវា មជុទកឹ 
ដើរ ដោយ មសីុលី  នងិ ដើរ ដោយ 

ថាមពលនុយ ក្លៃអ៊ៃរ  របស់ អា- 
មៃ រិក ឈ្មាះ USS Georgia  
អមដោយ នាវា ចមៃបាំង អាមៃរិក 
២បន្ថៃមទៀត  ទៅកាន់ ចៃក- 
សមទុៃ  Hormuz (ទ ីតាងំស្ថតិ 
ជិត បៃទៃស អុីរ៉ាក់)។ 

កងទព័ ជើងទកឹ អាមៃរកិ កមៃ 
ពិភកៃសា អំពី ចលនា នាវា មុជ- 
ទកឹ របស ់ខ្លនួ ណាស ់ ប៉នុ្តៃ សៃច 
ក្តី បៃកាស កាល ពីថ្ងៃ  ចន្ទ  ក៏ 
មន  បញ្ចូល ព័ត៌មន លម្អិត ស្តី 
ពី  សមត្ថភព របស់ នាវា ដៃ ល 
មន សមត្ថភព អាច «ផ្ទុក       
ម ីសុលី ទបទ់ល ់នងឹ សមត្ថភព 
មី សុីល លើដី  Tomahawk  
រហូត  ដល់  ១៥៤គៃឿង »។

សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍ ចៃញពីទី-  
បញ្ជាការ កណា្តាល សហ រដ្ឋអា-  
មៃរិក ហៅកាត់ ថា  CENT- 
COM ធ្វើឡើង បនា្ទាបព់ ីកចិ្ចបៃជុ ំ
នៅ  សៃតវិមន  កាល ពី ពៃឹកថ្ងៃ  
ពុធ  ស្ដី អំពីកិច្ច ពិភកៃសា ពី ការ - 
គំរមកំហៃង អុីរ៉ង់ ថ្មីៗ ជាពិ- 
សៃស ចពំោះ ស្ថានទតូ អាមៃរកិ 
នៅទី កៃុង បាកដាដ  ហើយ 
ជមៃើស  នានា ក៏ តៃូវបាន លើក 
មក  ពិភកៃសា ដូចគា្នា ។

កៃុមមនៃ្តី  បាន និយយ ថា 
ជមៃើស ស្តង់ដា  និង ទីតំាង សមៃប់  
ដាក ់ដណំើការ អាវធុ នងិ បៃឆងំ 
តបត ទៅ អុីរ៉ាក វិញ នៅតៃ ជា 
បញ្ហា តៃវូលើក មក ពិភកៃសា  បុ៉ន្តៃ 
គា្មាន ជមៃើស ណា តៃូវ បាន គៃ 
សមៃច នៅឡើយ ទៃ។  ផ្ទយុ ទៅ 
វិញកិច្ច ពិភកៃសា ផ្តោត លើ ការ ខតិ- 
ខំ  បៃឹងបៃង បន្ថៃម ទៀត  លើ 
ផ្នៃក ការទូត  និង ការ ផ្ញើ សរ ជា 
សធារណៈ ទៅ កាន់ គា្នា ជា ជាង  
ការ សមៃច រកដំ ណោះ សៃយ 
សម សៃប មួយ៕

លោកប្ធានាធិបតី អា ម្រិក   Donald Trump  និង ស្្តទីី១ Melania Trump។ រូប  ថ ត  AFP

លោកTrump ចោទ អីុរ៉ង់ ថា  នៅពីក្រេោយ ការវាយ ប្រេោ ហារ  លើស្ថាន ទូត អាម្រេោរិកនៅ ក្រេោងុ បា កដាដ 



ហុង រស្មី 

ភ្នពំេញ : ធញុថប់នងឹការងារ
ប្រចាំថ្ង្រជាពិស្រសថ្ង្របន្ទាប់
ដើមសប្ដាហ៍ម្រនទ្រ?ចង់
ក្របភ្រសជ្ជៈត្រជាក់ៗ ត្រគិត
ដល់លំហាត់ប្រណរាងកាយ
ម្រនទ្រ?
អ៊ីចឹងយោគៈស្របៀរអាច

ជាល្រសដ៏សមស្របដ្រល
ជំរុញចិត្ដឲ្រយបញ្ជាដ្រកាន់ក្រវ-
ស្របៀរស្របព្រលហាត់រៀន
យោគៈផងនិងទទួលបនភាព-
រីករាយផង។
ចលនយោគៈស្របៀរមិន-

ខសុប្ល្រកឆ្ងាយពីចលនយោគៈ
ប្រព្រណីនោះទ្រ។
អ្នកហ្វកឹហាត់ក៏ត្រវូធ្វើកាយ-

វិការមូលដ្ឋានដោយបញ្ចូល
ជាមួយការក្របស្របៀរ។
លោកខូនន័រឈ្រនីឃើស

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុន
ផលិតស្របៀរ TwoBirds
Craft Beerដ្រលបនរៀបចំ
កម្មវិធីសិក្រសាន្រះបននិយាយ
ថា៖«ខ្ញុជំឿថាយោគៈប្រព្រណី
គួរត្រូវបនចាត់ទុកជាប្រភ្រទ
កីឡាខណៈយោគៈស្របៀរ
ផ្ដល់នូវការកម្រសាន្ដក្រយពី
បំព្រញការងារនឿយហត់»។
លោកខូនន័របនឱ្រយដឹងថា

គំនិតរបស់លោកគឺចង់ផ្ដល់
ភាពស្រស់ស្រយដល់អ្នកមាន
អារម្មណ៍នឿយណាយចំពោះ
ការងារដោយការរៀបចំកម្មវិធី
បង្រៀនយោគៈ ពិស្រសនៅ
រៀងរាល់ថ្ង្រអងា្គារជាថ្ង្រដ្រល
ត្រូវបនចាត់ទុកជាវ្រលាដ៏គួរ
ឲ្រយធុញទ្រន់បំផុត។
អ្នកចូលរួមត្រវូបនលើកទឹក-

ចិត្ដឲ្រយធ្វើការកក់កន្ល្រងជាមុន
ខណៈបរវិ្រណន្រទីកន្ល្រងហ្វកឹ-
ហាត់និងការក្របស្របៀរ
មានកំណត់ត្រឹម១២កម្រល
ត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោក ខូនន័របនប្រប់

ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ទៀតថា៖«ច្របាស់-
ណាស់មនុស្រសភាគច្រើន
យល់ថាថ្ង្រអងា្គារជាវ្រលា
មិនស្រឡះចិត្ដឡើយ។
វាជាថ្ង្រទី២ន្រសប្ដាហ៍
ហើយក៏ស្ថិតនៅឆ្ងាយពី

ថ្ង្រចុងសប្ដាហ៍»។
លោកខូនន័រជាសហ-

ស្ថាបនិក TwoBirdsCraft
Beerបនបន្ដថាគោលបណំង
គឺមិនសប្របាយដល់ថា្នាក់ស្រវឹង
នងិមនិបង្ខំអ្នកចលូរមួឲ្រយខតិខំ
ហ្វឹកហាត់ខ្លាំងនោះទ្រ។
គោលបំណងហាត់យោគៈ-

ស្របៀរគឺផ្ដល់ការសម្រកផ្លូវ
អារម្មណ៍ឈប់គិតពីរឿង
ការងារនិងបញ្ហាផ្រស្រងៗ មួយ-
រយៈខ្លីដោយបង្វ្ររមកជបួជុំគ្នា
បញ្ច្រញញើសនិងការកម្រសាន្ដ
ជាមុនសិន។
លោកបនលើកឡើងថា៖

«ដើម្របីឲ្រយកាន់ត្រងាយស្រួល
យើងផ្ដល់វ្រលាដល់អ្នកសកម្ម
នឹងការងារសម្រកពីភាពស្មគុ-
ស្មាញ១ម៉ោងនៅថ្ង្រដ៏មមា-
ញឹកខ្លាំង»។
ស្ថិតក្នុងចំណមអ្នកហាត់

កញ្ញាស្រលីនីវា៉ាន់បសបន
យកដបអាល់កុលបញ់សមា្លាប់
ម្ររោគលើដ្រទាំង២មុនព្រល
ចូលបរិវ្រណបរ៍ និងកន្ល្រង
ផលិតស្របៀរខ្ចី Two-
BirdsCraftBeerដ្រល
មានទីតាំងនៅFactory
PhnomPenh។
មុនព្រលយកដ្រកាន់

ក្រវស្របៀរស្រីលីន
វា៉ាន់បសអាយុ២៥ឆ្នាំ
បនប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្ដិ៍ថា៖«ខ្ញុំមនិ
ធ្លាប់ធ្វើយោគៈ
សោះហើយ
ព្រលមិត្ដភក្ដិ
ប្រប់ពីកម្មវិធី-
យោគៈស្របៀរ
ន្រះខ្ញុំសរួខ្លនួឯង
ថាតើហ្រតុអ្វីក៏
មិនសកល្របង
ល្រងយោគៈ
ស្របៀរ។
ខ្ញុំទើប

ចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ប្រណ
យោគៈន្រះបន៣ដងហើយ
ម្ដងជាយោគៈសមាធិធម្មតានងិ

២ដងជាប្រភ្រទស្របៀរ
ន្រះ»។

សកម្មភាពធ្វើ
ចលនយឺតៗ 
បនធ្វើឱ្រយរាង-
កាយ ស្រីលីន
ប្រកញើស-

ស្រច

ខ្លួនពីក្របាលដល់ចុងជើងត្រ
កញ្ញានៅអាចរំល្រចស្នាម-
ញញឹមខណៈដ្រកាន់ក្រវស្រ-
បៀរក្របប៉ុន្មានក្អឹក។
កញ្ញានិយាយថា៖«យោគៈ-

ស្របៀរផ្ដល់ការសប្របាយជាង
ពីព្រះវាធ្វើឲ្រយយើងស្រស់-
ស្រយនិងស្របើយអារម្មណ៍
តានតងឹ។ចពំោះយោគៈធម្មតា
ខ្ញុំធ្វើចាបព់ី២០នទី
ទៅវាធ្វើឲ្រយធញុ-
ទ្រន់។ប៉ុន្ដ្រ
ព្រលយើងធ្វើ-
យោគៈបណ្ដើរ
ក្រប-

ស្របៀរតិចៗ បណ្ដើរវាធ្វើឲ្រយ
ប្រកញើសស្រួលខ្លួនហើយ
យើងបនសប្របាយជាមួយ
មិត្ដភក្ដិទៀត។
កញ្ញាអានណាបចម្រនជា

គ្រូបង្វកឹយោគៈដ្រលមានបទ-
ពិសោធហ្វឹកហាត់៦ឆ្នាំ និង
បង្រៀនជាង១ឆ្នាំហើយកញ្ញា
មានបំណងចង់សកល្របង
បង្រៀនយោគៈស្របៀរ។
កញ្ញាធ្លាប់សិក្រសានៅសលា
បរាំង LyceeFrancais
ReneDescartes(LFRD)
ក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រញតាងំពីឆ្នាំ
២០០៥ដល់ឆ្នាំ២០១០។

កញ្ញានយិាយថា៖«ថា្នាក់ន្រះ
ស័ក្ដិសមសម្រប់លក្ខណៈ-
មិត្ដភក្ដិនិងធ្វើលំហាត់ប្រណ
រមួគ្នា។ន្រះប្រហ្រលជាមធ្រយោ-
បយហ្វឹកហាត់យោគៈប្របថ្មី
សម្រប់អ្នក។ប៉ុន្ដ្រគោល-
បំណងចម្របងន្រវគ្គសិក្រសាន្រះ
គ្រន់ត្របង្កើតបរិយាកាស
រីករាយសប្របាយៗ និងមិន-
តានតឹង»។
លោកខូនន័រ ទទួលស្គាល់

ថាការហាត់ហោគៈស្របៀរ
ដំបូងស្ដាប់ទៅគួរឱ្រយចង់សើច
បន្ដិចអ្នកចូលរួមផ្ដល់តម្ល្រ
ខ្ពស់លើភាពរីករាយព្រល
ពួកគ្របញ្ចប់ការហាត់។
កញ្ញាស្រលីីនមានចំណាប់-

អារម្មណ៍ដ្ររថា៖«បើយើងចង់
មានការសប្របាយជាមួយមិត្ដ-
ភក្ដិចង់ប្រកញើសខ្លាំងBeer
Yogaជាបទពសិោធមយួដ៏ល្អ
សម្រប់លំហាត់ប្រណប្រប
ស្រស់ស្រយ»។
យោគៈស្របៀរក្នុង១ម៉ោង

តម្ល្រ៨ដលុា្លារនៅម៉ោង៦លា្ងាច
នថ្ង្រអងា្គារដោយមិនចាំបច់
ចុះឈ្មាះនិងទទួលបន
ស្របៀរ១ក្រវឥតគិតថ្ល្រ។
សម្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសុំ

ចូលទៅកាន់ហ្វ្រសប៊ុក@
TwoBirdsCraftBeer៕

www.postkhmer.com

អ្នកចូលរួម  ធ្វើ លំហាត់បេណយោគៈ   និង ដកឃ្លា មួយភ្លេត លើក កេវ កេប សេបៀរ តេជាក់ៗ កាត់បន្ថយ ភាពតានតឹង។ រូបថតហុងមិន

TwoBirds Craft Beer មានទីតាំង នៅ  Factory Phnom Penh។ រូបថតហុងមិន

តោះ! ហាត់យោគៈ លើក កែវ កែបសែបៀរ តែជាក់ៗ 
បនែសាប  សែ្តសថ្ងែអង្គារ នៅ TwoBirds Craft Beer



ថ្ងៃ១៤កើត ខៃបុសៃស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី២៨ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចូលចិត្ត
សកិ្រសាផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តសខុភាព
ផ្លូវកយអ ចមានជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រដ យសារត្រអំណាចន្រ

កមា្លាងំចិត្តមានសភាពខ្លាងំទើបអចករពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកយមិនឱ្រយមានភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯករ-
ប្រកបរបររកទទួលទ ននានាបានផលចំណ្រញ
ជាធម្មត ។ចំព ះបញ្ហាស្ន្រហ វិញ គូស្ន្រហ៍មាន-
អធ្រយាស្រ័យគ្នាបានល្អប្រសើរនិងសុខសាន្ត។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធ្រយម។ថ្ង្រន្រះលាភសក្ការៈ
ផ្រស្រងៗនឹងបានមកដយក្តីនឿយ-
ហត់ច្រើន។ស្រចក្តីស្ន្រហខ្វះភាព-
ផ្អ្រមល្ហ្រម និងមិនសូវច្រះយល់ចិត្ដ-

គ្នាឡើយ។លោកអ្នកច្រើនត្រតម្រវូតមចិត្តខ្លនួ-
ឯងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីទឹកចិត្តអ្នកដទ្រប៉ុនា្មាន
នោះឡើយ។ករប្រកបរបររកទទលួទនផ្រស្រងៗ
គួរត្រមានករពិចារណា និងពិភាក្រសាគ្នាឱ្រយបាន
ច្រើនជាមុនសិនចំាឈានដល់ករសម្រចចិត្ត។

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ករបំព្រញ
ករងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ ចំពះ
ករធ្វើដំណើរទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រកបដយសុវត្ថិភាព។ រីឯករនិយាយស្តីប្រកប-
ដយឧត្តមគតិ សុខភា ពផ្លវូចិត្តមានសភាពល្អ
ពលគឺចិត្តប្រកបដយស្រចក្តីម្រត្តាករុណា
ចំពះមនសុ្រសនិងសត្វ។ករទទួលដំណឹងនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមានស្រចក្តសុីខ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។សុខភាពផ្លវូកយ
និងផ្លវូចិត្តគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វទី្រ។
ចំពះករប្រកបរបររកទទួលទនផ្រស្រងៗ 
នឹងបាននូវផលចំណ្រញតបស្នងនឹងករ-

ខិតខំប្រងឹប្រងរបស់អ្នកខណៈដំណឹងដ្រលទទលួបាន
ធ្វើឱ្រយលោកអ្នកមា នក្តីសោមនស្រសរីករាយ។ចំណ្រកឯករ-
ធ្វើដំណើរទៅកន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្រងមានសុខសុវត្ថភិាព។
រីឯលា ភសក្ការៈវិញទទួលបានផលដយរលូន។ចំពះ
ករធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយរម្រងមានសុខសុវត្ថភិាព។

រាសីល្អបង្គរួ។ រីឯករប្រកបរបររក-
ទទួលទ នផ្រស្រងៗ នឹងបានផលកក់-
កបជាធម្មត។ចំពះករធ្វើដំណើរ
ទៅកន់ទីជិតឆ្ងាយនានាវិញនោះក៏

ទទួលបានសុវត្ថភិាពល្អត្រទឹកចិត្តរម្រងប្រប្រលួ
ទៅត មបរិយាកសផងដ្ររ។ប្រសិនបើមានបញ្ហា
ណាមួយកើតឡើងចំព ះលោកអ្នកគួរត្រព្រយាយាម
ដះស្រយដយសន្រសឹមៗ បើពំុនោះទ្រនឹងបង្កជា
បញ្ហាធំមិនខនឡើយសម្រប់សុខសុវត្ថភិាព៕      

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ករបំព្រញ-
ករងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្រញចិត្ត។ករធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្រកបដយ-
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯករនិយាយស្តី

ប្រកបដយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមាន
សភាពល្អព លគឺទឹកចិត្តប្រកបដយក្តីម្រត្តានងិ
ករុណា។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតមិនមានក្តីខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធ្រយម។ក រព លពាក្រយសម្តីធ្វើ-
ឱ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់សា្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុករបំព្រញករ-
ងារប្រកបដយសា្មារតីប្រងុប្រយ័ត្ន

ធ្វើឱ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ករធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសប្របាយត្រក៏គួរត្រប្រងុប្រ-
យ័ត្នដ្ររ។ រីឯលាភសក្ការៈវិញគឺទទួលបានផល
បង្គរួប៉ុណ្ណោះ។ ចំពះបញ្ហាស្ន្រហវិញនឹងមាន
ករអធ្រយាស្រយ័និងច្រះយ គយល់គ្នាផងដ្ររ។        

រាសីមធ្រយម។ករបំព្រញករងារ
ផ្រស្រងៗមា នឧបសគ្គច្រើនត្រទឹក-
ចិត្តប្រកបដយភាពសា្វាហប់ក្នុង
កចិ្ចករ។ចពំះស្រចក្តសី្ន្រហគរួ-

ត្រមានករយគយល់និងអធ្រយាស្រ័យគ្នាទើប
ជាករប្រសើរ។ថ្ង្រន្រះលាភសក្ការៈផ្រស្រងៗនឹង
បានមកដយសារត្រផលបុណ្រយរបស់លោក-
អ្នកពជីាតមិនុ។ដយឡ្រកទកឹចតិ្តច្រើនត្រមាន
ទំនោរទៅរកករបំព្រញបុណ្រយកុសលផ្រស្រងៗ។

 រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត។ករនយិាយ-
ស្តីប្រកបដ យឧត្តមគតិពលគឺ
រាល់ពាក្រយសម្តីដ្រលនិយាយច្រញ-
មកត្រវូវិភាគឱ្រយច្របាសល់ាស់មុននឹង

មានករហស្តីច្រញទៅក្រ។ស្រចក្តីស្ន្រហពរ-
ព្រញដយភក្តីភា ព និងភាពផ្អ្រមល្ហ្រមល្អូកល្អិន
នឹងគ្នា។រីឯករប្រកបរបររកទទួលទននានាបាន
ផលចំណ្រញគួរជាទីគ ប់ចតិ្តធ្វើឱ្រយអ្នកមានទកឹចតិ្ត
បំព្រញនូវកិច្ចករនា នាបានទ្វ្រឡើងថ្រមទៀត។

-  

 រាសីស្រុតចុះ។នៅក្នុងចិត្តអច
មានបញ្ហាស្មុគសា្មាញខ្លះៗ លោក-
អ្នកគ្មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុង-
ករសម្រចចតិ្តនានាឡើយគប្របីរក

មនុស្រសគួរឱ្រយទុកចិត្តដើម្របីប្រកឹ្រសាយបល់ទើបជា-
ករប្រសើរ។ចពំះករប្រកបរបររកទទលួទន
ផ្រស្រងៗគឺមិនសូវជាបានផលល្អប៉ុនា្មានឡើយ។
ស្រចក្តីស្ន្រហអចនឹងផ្តល់នូវករថ្នាំងថ្នាក់
ស្មុគសា្មាញច្រើនដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ករប្រកប-
របររកទទួលទននានាបានផល-
ល្អប្រសើរត្រសុខភាពផ្លវូកយ
អចនឹងត្រវូយាយីដយជំងឺ។រីឯ-

លាភសក្ការៈច្រើនបានដយធម៌មានសមត្ថភាព
ដះស្រយបញ្ហាឬធ្វើករសម្រចចិត្តផ្រស្រងៗ បាន
ល្អក្នងុថ្ង្រន្រះ។ចំពះស្រចក្តីស្ន្រហវិញគូស្ន្រហ៍
យល់ចិត្តគ្នាបានល្អ និងមានភាពផ្អ្រមល្ហ្រម។រីឯ-
ករធ្វើដំណើរកម្រសាន្តត្រងត្រមានជោគជានិច្ច។  

រាសីស្រតុចុះ។ករធ្វើដំណើរទៅកន់
ទីជិតឆ្ងាយដើម្របីបំព្រញករងារផ្រស្រងៗ 
អចជួបនូវភាពបរាជ័យដ្រលធ្វើឱ្រយមាន
ករធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាងំ។ ចំពះករ-

និយាយស្តីមា នភាពរអក់រអួលមិនគប់ចិត្តអ្នកសា្តាប់
ខណៈបញ្ហាស្ន្រហវិញគូស្ន្រហ៍គ្មានករយល់ចិត្តគ្នាគ្មាន-
ករអធ្រយាស្រយ័ជាហ្រតុនំាឱ្រយមានករប្រកបាក់គ្នា។
ចំណ្រកឯលាភសក្ការៈពិបាករកបានផលណាស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភាពវិញគឺមិនល្អទំងផ្លវូកយនិងផ្លវូចិត្ត។

 កៃងុ ប៉ារីស : សិប្របកម្មផលិត-
នាឡិកស្វ៊ីសនិងបារាំងប្រចាំ
តំបន់ភ្នំជូរា៉ាដ្រលខណ្ឌច្រក
ប្រទ្រសទំង២ត្រវូបានចុះបញ្ជ-ី
ប្រតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបី
របស់អង្គករយូណ្រស្កូដ្រល
បងា្ហាញពីសា្នាដ្រប្រព្រណីបន្រសល់-
ទុកតំងពីច្រើនសតវត្រសរ៍មុន។
ក្រសួងវប្របធម៌ស្វ៊ីសបានឱ្រយ

ដឹងក្នុងស្រចក្ដីថ្ល្រងករណ៍ថ
ករចុះបញ្ជីក្នុងសា្ថាប័នពិភព-
លោកន្រះបានរលំ្រចនវូសា្នាដ្រ
វប្របធម៌ដ៏រស់រវីកនិងបដិរូប
របស់អ្នករស់នៅតំបន់ជួរភ្នំ
បារាំង-ស្វ៊ីស។
ស្វ៊សីនងិបារាងំបានបងា្ហាញ

កិច្ចសហប្រតិបត្ដិករក្នុងករ-
ចុះបញ្ជីសា្នាដ្រសិប្របកម្មផលិត
នាឡកិចណំាស់ជាច្រើនសត-
វត្រសរ៍រួមគ្នា។
ករចុះបញ្ជីរបស់ពួកគ្រផ្ដោត-

លើជំនាញទក់ទងនឹងករ-
ផលិតគ្រឿងមា៉ាសុីននាឡិក
នងិកររចនាប្របសលិ្របៈដ្រល
ត្រូវបានប្រើក្នុងករផលិត-
នាឡកិដ្រនាឡកិព្រយួរជញ្ជាងំ
និងវត្ថុផ្រស្រងៗ ទៀតសម្រប់
កំណត់ព្រលវ្រលា។

ប៉ុន្ដ្រករផលិតគ្រឿងយន្ដ
ប្រអប់តន្ដ្រី និងបក្រសីយន្ដចម្រៀង
ក៏ត្រូវបានបូកបញ្ចូលផងដ្ររ។
បច្ច្រកទ្រសចាប់ពីករផលិត-
ដយដ្រនិងប្របប្រព្រណី
រហូតដល់បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបចុង-
ក្រយបំផុត។
អង្គករយណូ្រស្កូបានឱ្រយដងឹ

ថ៖«ថ្វដី្របិតត្រមនិត្រវូបានលាត
ត្រដាងគ្រឿងមា៉ាសុីននាឡិកក៏
ត្រូវបានមើលឃើញយា៉ាងច្របាស់
ដ្រលរំល្រចនូវសោភណភាព
និងភាពស្រស់សា្អាត»។
តំបន់ជួរភ្នំជូរា៉ាន្រព្រំដ្រន

ស្វ៊ីសនិងបារាំងដ្រលលាត
សន្ធឹងពីក្រុងហ្រសឺណ្រវ រហូត
ដល់បាស្រលត្រវូបានចាត់ទកុ
ជាប្រភពឧស្រសាហកម្មឧប-
ករណ៍មើលម៉ាងនៅអឺរ៉ុប
ដយសិប្របកម្មត្រូវបានអនុវត្ដ
ជាច្រើនសតវត្រសរ៍មកហើយ។
ទ្រវវិទូបារាំងជ្រនខល់វីន

ជាអ្នកកំណ្រទម្រង់ដ៏មានឥទ្ធិ-
ពលមា្នាក់ក្នុងទីក្រុងហ្រសឺណ្រវ
អំឡុងសម័យកំណ្រទម្រង់-
សាសនាប្រ៉ូត្រស្ដង់បានដើរ-
តួនាទីយា៉ាងសំខន់ក្នុងករ-
ផលិតនាឡិកប្រចាំតំបន់។

សហព័ន្ធន្រឧស្រសាហកម្ម
នាឡិកស្វ៊ីសបានពន្រយល់លើ
វ្របសាយរបស់ខ្លួនថដយ
មានបម្រមពាក់គ្រឿងលម្អឥត-
ប្រយជន៍ ក្នុងឆ្នាំ១៥៤១
លោកមានបំណងឱ្រយជាងទង
និងជាងធ្វើគ្រឿងអលងា្ការទៅ
ជាករផលិតវត្ថុសិល្របៈផ្រស្រងៗ 
ដូចជាករផលិតនាឡិក។
បច្ចុប្របន្នន្រះតំបន់ជួរភ្នំជូរា៉ា

នៅត្រជាប្រភពន្រក្រុមហ៊ុន
ផលតិនាឡកិធំនងិតចូដយ
មានអ្នកជំនាញផ្ន្រកសិប្របកម្ម
និងបន្ដបណ្ដុះបណា្ដាលក្ម្រងៗ 
បន្ថ្រមទៀត។
គ្រន់ត្រទឹកដីស្វ៊ីសពលរដ្ឋ

៥៧៥០០នាក់ត្រវូបានជួលឱ្រយ
បម្រើករក្នុងឧស្រសាហកម្មន្រះ
ដ្រលសម្របូរទៅដយអ្នកជំនាញ
ក្នុងករផលិតនាឡិកប្រប
ប្រណីតៗ ប្រចាំតំបន់។
ករផលិតនាឡិកគឺជាករ-

នាំច្រញធំបំផុតទី៣នៅក្នុង
ប្រទ្រសជួរភ្នំ Alpineដយ
មានករនាំច្រញរហូតជិតដល់
២២ពាន់លាន្រហ្វង់ស្វ៊សី(២៥-
ពាន់លានដុលា្លារ)កលពីឆ្នាំ
មុន៕AFP/HR
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 ដាប់ ប៊ៃ ល យូ បី៊ ហ្វា យ នៃ ន  ដៃលជា សមាជិក- 
គៃសួារ រ បស់ ធនាគារ អូ៊ រី បៃទៃស កូរ៉ៃ បានដាក់ 
ឱៃយបៃើ បៃស់ សៃវា ធនាគារ ចល័ត ជំនាន់ ថ្ម ីរបស់ខ្លនួ 
ដៃល នំាមក ជូន នូវ មុខងារ  និង លក្ខណពិសៃស 
ជាចៃើន ជាមួយនឹង រចនាប័ទ្មដ៏ ទំនើប និង ទាក់-
ទាញ ដើមៃបី ផ្តល់ជូន នូវ សៃវា ធនាគារ ឌីជីថលឱៃយ 
កាន់តៃ បៃសើរ ដល់ អតិថិជន រប ស់ ខ្លួន ។  សៃវា 
ធនាគារ ចល័ត ជំនាន់ ថ្មី V2.0 នៃះ តៃូវបាន ដាក់-
ឈ្មោះថា “WB WON Mobile” ជាមួយនឹង 
ពាកៃយស្លោក “ មិត្ត ដ៏ ស្និទ្ធសា្នាល របស់លោក អ្នក ” 
ក្នងុន័យនៃះ  បានបញ្ជាក់ អំពី ការប្តៃជា្ញាចិត្ត ដ៏ មុតមំា 
របស់ ដាប់ ប៊ៃ ល យូ បី៊ ហ្វា យ នៃ ន លើ ការផ្តល់សៃវា 
ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល ឱៃយ កាន់តៃ ទំនើប បន្ថៃមទៀត ដើមៃបី 
ផ្តល់ជូន ដល់ អតិថិជន ។  WB WON Mobile គឺជា 
ជំនួយការ ដ៏ ជិតស្នទិ្ធ របស់ អតិថិជន ក្នងុការ កាត់- 
បន្ថយ ពៃលវៃលា និង កិច្ចការ មួយចំនួន ដូចជា 
ការបង់ វិក្កយបតៃ ផ្ទៃរបៃក់ ពិនិតៃយ សមតុលៃយ 

សាច់បៃក់ និង បៃតិបត្តកិារ ផៃសៃងៗ ទៀត ។   លោក 
គីម សុ៊ន ឃៃយូ អគ្គនាយក បៃតិបត្ត ិនៃ ដាប់ ប៊ៃ ល យូ បី៊ 
ហ្វា យ នៃ ន បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖ “ យើង បាន 
ខិតខំ បៃងឹបៃង យ៉ាងខ្លោងំ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ សៃវា ធនាគារ 
ចល័ត ជំនាន់ ថ្មី របស់ យើង កាន់តៃ បៃសើរឡើង 
សៃបទៅនឹង គោលដៅ ធំ ក្នុងការ ផ្តល់ជូន នូវ បទ-
ពិសធសៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ ល្អ បំផុត ដល់ អតិថិជន 
របស់ យើង ។ ជាមួយនឹង ទសៃសនៈ នៃះបាន ផ្តោត 
សំខន់ លើ សៃវា ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល ដោយ ការដាក់ឱៃយ 
បៃើបៃស់ សៃវា ធនាគារ ចល័ត ជំនាន់ ថ្មី ដៃលជា 
ការផ្លោស់ប្តូរ ដ៏ ធំ មួយ និង ការជោគជ័យ ដ៏ គួរ ឱៃយ 
កត់សមា្គាល់ក្នងុឆ្នានំៃះ” ។  សមៃប់ ព័ត៌មាន បន្ថៃម 
អំពី WB WON Mobile សូម ចូលទៅ កាន់ 
គៃហទំព័រ www.wbfinance.com.kh  ទាញយក 
និង ចុះឈ្មោះ WB WON Mobile ឥឡូវនៃះ  ៖
App Store: http://bit.ly/wbwonappstore
Play Store: http://bit.ly/wbwonplaystore

ដាប់ប៊ែលយូប៊ីហ្វាយនែនបានដាក់ឱ្យបែើបែស់សែវា
ធនាគារចល័តជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លនួ៉WBWONMobile៉

realme បានឈ្នះពានរង្វាន់"កែុមហ៊ុនច្នែ-

បែឌិតល្អបំផុតទាំង៥០របស់ចិនឆ្នាំ២០២០"
 កាលពី ថ្មីៗ  នៃះ realme ដៃលជា មា៉ាក សា្មោ ត ហ្វនូ 

មានការ រីកចមៃើន ឆប់រហ័ស ជាងគៃ បាន ជាប់ ជា 
ជមៃើស របស់ កៃុមហុ៊ន "Fast Company"  
ដៃលជា សារព័ត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ 
លៃបី នៅ អាមៃរិក ដោយ ជាប់ ជា “ កៃមុហុ៊ន កំពូល ទំាង 
50 ដៃលមាន គំនិត ច្នៃបៃឌិត ល្អ បំផុត របស់ បៃទៃស 
ចិន ក្នងុ ឆ្នា ំ2020” ។  ការជាប់ ចំណាត់ថា្នាក់ ដ៏ ល្អ នៃះ 
ដោយសារ realme ទើប បង្កើតឡើង ក្នងុ រយៈពៃល 
២ ឆ្នា ំបុ៉ណ្ណោះ បុ៉ន្តៃ មាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ ក្នងុការ រចនា 
ពៃញនិយម និង បច្ចៃកវិទៃយា ខ្ពស់ ។ realme ក៏បាន 
ជាប់ ក្នងុ ចំណាត់ថា្នាក់ ទី 7 ជំុវិញ ពិភពលោក និង ជាប់ 
ជា មា៉ាក សា្មោ ត ហ្វូ ន ដៃល លក់ដាច់ លឿន ជាងគៃ 
រហូតដល់ 50 លាន គៃឿង តៃមឹ រយៈពៃល 9 តៃមីាស 

កា្លោយជា មា៉ាក សា្មោ ត ហ្វូ ន លៃខ ១ ក្នុង ពិភពលោក 
ដៃលមាន ការរីកចមៃើន លឿន  និង កា្លោយជា មា៉ាក 
សា្មោត  ហ្វូ ន ពៃញនិយម មួយ ។ សមៃប់ លទ្ធផល 
នៃះដៃរ មានន័យថា realme នៅក្នងុ ១ឆ្នា ំកន្លងទៅ 
បាន អនុវត្ត ការងារ បៃកបដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត ដៃល 
តៃូវបាន ទទួលសា្គាល់ ដោយ សា្ថាប័ន ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌មាន ។   តៃមឹ រយៈ 
ពៃល២ឆ្នា ំបុ៉ណ្ណោះ realme ក៏បាន ចូល ទៅក្នងុ ៥ 
ទ្វបី ធំៗ និង ទីផៃសារ ចំនួន 61 និង មាន ចំណៃក ទីផៃសារ 
ជាប់ ចំណាត់ថា្នាក់ កំពូល ទី ៥ នៅក្នងុ ទីផៃសារ ចំនួន 13 
នៅ ជំុវិញ ពិភពលោក ។ realme ក៏បាន ជាប់ ក្នងុ 
លំដាប់ កំពូល ទី 4 នៅក្នុង ទីផៃសារ ជាចៃើន នៅ 
អាសីុអាគ្នៃយ៍ អូស្តោៃលី និង ឥណា្ឌា ៕
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ ជើង ថ្ម ី ថាន់ 
បុ៊ន រុ៉ង  បាន  បៃើ ពៃល តៃ ៣ ទឹក 
បុ៉ណ្ណោះ  ក្នងុ ការផ្ដលួអ្នកបៃដាល់ 
ចាស់ វសៃសា  ភួង  ពិសិដ្ឋ  ឱៃយ ដួល 
សន្លប់   នៅ ចុង ទឹក ទី ៣  ខណៈ មុន 
ពៃល បៃ កួត  គ្មាន នរណា ហ៊ាន 
ទសៃសន៍ ទាយ  ឬ ពៃយាករ ថា ជើង ថ្មី  
ថាន់  បុ៊ន រុ៉ង  អាច ធ្វើ បាន ល្អ បៃប 
នៃះ នោះ ទៃ   ពៃះ ការ បៃកួត ក្នងុ 
ឋានៈ ជា គូ ឯក បៃចំា សបា្តាហ៍  នៅ 
លើ សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៦ កាល ពី 
ថ្ងៃសៅរ៍ កន្លងមកនៃះ តៃវូ បាន 
គៃ ស្គាល់  បុ៊ន រុ៉ង  តិច ណាស់   អី៊ចឹង  
គៃ យល់ ថា  សមត្ថភាព ពិត ជា មិន 
អាច  យក ឈ្នះ រាម ចៃបង  ភួង  ពិសិដ្ឋ 
បាន  នោះ  ទៃ ។

 អ្នក ទសៃសនា ភាគ ចៃើន  សុទ្ធ តៃ 
រំពឹង  ថា  ជើង ថ្ម ី  ថាន់  បុ៊ន រុ៉ង  បើ 

គៃច ផុត ពី សន្លប់  ដោយ ចាញ់ តៃមឹ 
ពិន្ទ ុ ចាត់ ទុក ថា  ល្អ បៃសើរ ណាស់ 
ទៅ ហើយ  ហើយ ជាមួយគ្នានៃះ  
ការ បៃ កួត នៅ ក្នងុ  អំឡុង  ទឹកទី ១  
ភួង  ពិសិដ្ឋ  ទំនង ដូច ជា មាន បៃៀប  
ពិន្ទ ុនំា មុខ ដៃរ  បុ៉ន្តៃ ចូលដល់ ទឹក 
ទី ៣  ការ វាយ ចៃញ ដោយ ប្តរូ កៃបាច់ 
កណា្តាប់ ដៃ របស់  បុ៊ន រុ៉ង  បាន ល្អ 
ធ្វើ ឱៃយ  ពិសិដ្ឋ  ដួល សន្លប់  មិន អាច 
បន្ត ការ បៃកួត បាន ទៀត ។

 អ្វ ីដៃល នឹក ស្មាន មិន ដល់ នោះ  
ក្នងុ បៃភៃទ ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម  
ភួង  ពិសិដ្ឋ  ជា អ្នក បៃដាល់ ដៃល 
មាន កណា្តាប់ ដៃ ធ្ងន់  រហ័ស  មាន 
ជង្គង់ ល្អ  និង ជា អ្នក បៃដាល់ លៃបី 
លំដាប់ ល្អ  មាន បទ ពិសោធល្អ 
ជាង  ថាន់ បុ៊នរុ៉ង ដាច់  បុ៉ន្តៃ ការ- 
បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង ដ៏គួរ ឱៃយ កោត- 
សរសើរ  គឺ បុ៊នរុ៉ង បៃរ ជា  បានធ្វើ- 
ឱៃយ   ពិសិដ្ឋ  ចុក រមួល ម្ដង  ដោយ 

កៃបាច់ ជង្គង់  ហើយ  អាជា្ញាកណា្តាល 
រាប់ ៨ ចប់  គៃ នៅ បន្ត ការបៃកួត 
បាន ទៀត។ ទោះ យ៉ាង ណា  ថាន់ 
បុ៊នរុ៉ង  បាន បៃើ កណា្តាប់ ដៃវាយ 
ផ្តាច់  នៅ ទឹក ទី ៣  ឱៃយ  ភួង ពិសិដ្ឋ  
សន្លប់ យ៉ាង លឿន មិន គួរ ឱៃយ ជឿ ។ 

លោក  ធន់  សុភា  គៃ ូបង្វកឹ របស់   
ថាន់  បុ៊ន រុ៉ង បាន  និយយ ថា ៖    
« ថាន់ បុ៊ន រុ៉ង  មាន បទ ពិសោធ  
តិច  និង ខ្ចី ជាង ដៃ គូ មៃន  បុ៉ន្តៃ 
ស្នៀត សមា្លាប់  គឺ អាវុធ ល្អ  ដូច ជា 
កៃបាច់ ជង្គង់ សៃចួ  និង កណា្តាប់ ដៃ 
ធ្ងន់  ដៃល ជា ចំណុច ពិសៃស  ក្នងុ 
ការ ផ្តលួ ដៃ គូ ឱៃយ សន្លប់ នោះ »។ 

លោក  បាន បន្ថៃម ថា៖ «បុ៊នរុ៉ង 
ជា សិសៃសថ្ម ី បៃ កួត បាន  បៃហៃល 
២០ លើក   បុ៉ន្តៃ អាច ចាត់ ទុក ថា  
ជើង ថ្ម ី ដៃល ចាប់ ផ្តើម សង ឈ្មាះ 
លៃបី  តាម រយៈ ការ ផ្តលួ ជើង ចាស់ 
មួយ ចំនួន  ហើយ ក្នងុ បៃភៃទ ទម្ងន់ 

៦០  គីឡូកៃម  នៃះ  ថាន់ បុ៊ន រុ៉ង  
មាន បទ ពិសោធ  តិច  និង ខ្ច ីជាង 
គៃ   តៃ  អាច ចាប់ គូ ឱៃយ បៃ កួត ជា មួយ 
ជើង ចាស់ រៀម ចៃបង មួយ ចំនួន បាន  
ក្នងុ លក្ខណៈ បៃជៃង គ្នា ស្វតិ ស្វាញ 
ល្អ មើល »។ 

ចំណៃក លោក  មា៉ាក់  សខន  
គៃ ូបង្វកឹ   ភួង  ពិសិដ្ឋ  បាន និយយ 
ថា ៖« ខ្ញុំ ក៏ មិន នឹក ស្មាន ថា  ភួង  
ពិសិដ្ឋ  សន្លប់ ដៃរ   ពៃះ កន្លង មក 
វា ល្អ ជង្គង់  និង ទាត់  ហើយ ជើង ថ្ម ី
មួយ ចំនួន ក៏ លំបាក យក ឈ្នះ វា 
ដៃរ  បុ៉ន្តៃ លើក នៃះ  ពិត ជា ស្មាន 
មិន ដល់ ថា  វា សន្លប់ ធ្ងន់ របស់ អ្នក 
ជំនាន់ កៃយ ទៅ វិញ ។  ទោះ យ៉ាង 
ណា  ខ្ញុ ំទទួល ស្គាល់ ថា  គៃ ជើង ថ្ម ី
ជាង យើង  តៃ បើ គៃហត់ ល្អ  វ៉ៃ ល្អ  
ចូល គោល ដៅ ល្អ នោះ  យើង តៃវូ 
តៃ ទទួល ស្គាល់ សមត្ថភាព គៃ ល្អ  
និង អាច  ផ្តលួ យើង បាន   អី៊ចឹង  នៅ 

លើសង្វៀន យើង កំុ មើល ងាយ 
ដៃ គូ ឱៃយ សោះ » ។ 

ជំនួយការ ផ្គ ូផ្គង បៃចំា សង្វៀន 
បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥  លោក  ញាន  សុធី   
បៃប់ ថា ៖« ខ្ញុ ំមិន នឹក ស្មាន ថា  ជើង 
ថ្ម ី ថាន់ បុ៊ន រុ៉ង  អាច ផ្តលួ រៀម ចៃបង  
ភួង  ពិសិដ្ឋ  ឱៃយ សន្លប់ ទឹក ទី ៣  ទៃ។  

ខ្ញុ ំគិត ពី ដំបូង ថា  បុ៊ន រុ៉ង  ទប់ តៃមឹ 
ចាញ់ ពិន្ទ ុ គឺ ល្អ ណាស់ ហើយ  បុ៉ន្តៃ 
ជាក់ ស្តៃង  គៃ វ៉ៃ ជើង ខ្លាងំ ឱៃយ សន្លប់ 
បាន ទៀត អី៊ចឹង សមត្ថភាព របស់  
ថាន់ បុ៊ន រុ៉ង  ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់    
៦០ គ.កៃ នៃះ អាច ថា  ចាប់ ផ្តើម 
លៃច ធ្លា ល្អ មិន ខន »៕ 

ថាន់ បុ៊នរុ៉ង បាន ម៉ាត់ ចូល ថា្គាម ភួង ពិសិដ្ឋ បណ្តាល ឱេយសន្លប់  ។ សហ ការី

ជើងថ្មីថាន់បុ៊នរុ៉ងផ្តលួរៀមច្បងភួងពិសិដ្ឋឱ្យសន្លប់ទឹកទី៣គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល

Leicesterសុ៊តចុងម៉ោង
ធ្វើឱ្យMan Utdខកចិត្ត

កេុងឡេសេស្ទ័រ : ទាំង កៃុម 
Leicester City និង Man-
chester United (United) 
ខ្ជះ ខ្ជាយ ឱកាស ដចូ គ្នា ក្នងុ ការ 
តាម ដាក់ សមា្ពាធ លើ កៃុម Liv-
erpool ដៃល កំពុងឈរ ទី 
កំពូល តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League ដោយ សរ ការ 
បៃកួត នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន King 
Power កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  រវាង 
កៃុម លៃខ ៣ និង លៃខ ៤ នៃះ  
បញ្ចប់ តៃឹម លទ្ធផល ២-២ ។

ការ ចាប់ ផ្ដើម មិនល្អ   តៃូវ គៃ 
ចាប់ អារម្មណ៍  សមៃប់ កៃុម 
United នៅលើ ដណំើរ ផ្លវូ របស ់
ពកួ គៃ រដវូកាលនៃះ ខណៈ ពកួ- 
គៃ បាន ឈ្នះ ដល់ ទៅ ៦ លើក 
រួច  ហើយ នៅ កៃ ផ្ទះ សមៃប់ 
បៃកួតក្នុង លីគ   ទោះ បី ចាញ់ 
បៃកួត បើក ឆក ក៏ ដោយ ចុះ ។

តៃ ទោះ ជា យ៉ាង ណា នា 
ពៃល នៃះ   កៃុម បិសច កៃហម 
មិន អាច រកៃសា ការ នាំ មុខ ចំនួន 
២ លើក ដៃល ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
ដោយ  Marcus Rashford 
និង Bruno Fernandes  
ដើមៃបី យក ជ័យ ជម្នះ ឱៃយ បាន ។

រាល់ ការ នាំ មុខ របស់ កៃុម 
ភ្ញៀវ United តៃវូ  កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ 
តាម ស្មើ រហូត ដោយ គៃប់ 
ដបំងូ បបំ៉ាង សណំាញ ់ទ ីដោយ 
Harvey Barnes ហើយ គៃប ់
ទី ២ ធ្វើបាន សមៃច  ដោយ 
Jamie Vardy ដៃល បាន មក 
ពី ការស៊ុតប៉ះ ជើង   Axel Tu-
anzebe ហើយ បា្លាត ចូល ទី  

មុន  ៥ នាទី ចប់ ការ បៃកួត ។
ការ ចៃក គ្នា ១ពិន្ទុ នៃះធ្វើឱៃយ 

កៃុម Leicester  របស់ លោក 
Brendan Rodgers ដៃល 
មាន ២៨ ពនិ្ទ ុបន្តនៅ ពលីើ កៃមុ 
របស់ លោក Ole Gunnar 
Solskjaer ជាមួយ នឹង ការ នាំ- 
មខុ ១ ពនិ្ទ ុគៃន ់តៃ   មាន  ចនំនួ 
បៃកួត ចៃើន ជាង ១ លើក ។

គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម  United 
លោក Solskjaer  និយយ 
ចំពោះ លទ្ធផលនៃះថា ៖ « ១ 
ពិន្ទុ គឺ មិន មៃន ជា លទ្ធផល 
អាកៃក់ ពៃក នោះ ទៃ តៃ យើង 
មាន ការ ខក ខិត្ត ដៃល មិន អាច 
យក ៣ ពិន្ទុ នៅ កៃ ផ្ទះ បាន ។ 
យើង មាន ឱកាស ល្អ ៗ  ជាចៃើន 
តៃ  យើង មិន អាច បញ្ចប់ វា ទាំង 
សៃុង បាន ។ ពួក គៃ ជា កៃុម ដ៏ 
គៃះ ថា្នាក ់ ពោល គ ឺជា កៃមុ មាន 
គុណ ភាព ហើយ កីឡាករ 
Vardy បាន បងា្ហាញ ពី គុណ- 
ភាព របស់ គៃ យ៉ាង ល្អ » ។

បើ ទោះ ជា បានឡើង ទៅ នៅ 
ទ ីតាងំ យ៉ាង ខ្ពស ់ក្នងុ តារាង ពនិ្ទ ុ
លីគកំពូលក្ដី ក៏ កៃុម Leices-
ter បានចាញ់៤ ដង រួច ហើយ 
សមៃប ់ការ បៃកតួ៧ លើក ចងុ- 
កៃយ ក្នងុ លគី នៅ ផ្ទះ ខ្លនួឯង 
នា រដូវកាល នៃះ  តៃ កូន ទ័ព 
របស់ លោក Rodgers  គៃច 
ផុត ពី បរាជ័យ មួយ ស ទៀត 
ដោយ ការ ដណ្ដើ ម បាន លទ្ធ- 
ផល  ស្មើ លើក ដំបូង សមៃប់ 
យុទ្ធ នាការ បៃកួត បៃជៃង រដូវ- 
កាល  ថ្មីនៃះ៕ AFP/VN

កំាភ្លើងធំឈ្នះតោខៀវបន្ថយសម្ពាធឱ្យArteta
កេុង ឡុងដ៍ : លោក Mikel 

Arteta  ហៅ ជ័យ ជម្នះ ៣-១ 
របស់ កៃុម កាំភ្លើង ធំ Arsenal 
លើ កៃុម តោ ខៀវ Chelsea 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ថា ជា ចំណុច 
របត់ សំខន់ មួយ សមៃប់ កៃុម  
ដៃល កំពុង មាន បញ្ហា របស់ 
លោក ក្នុង រដូវ កាលនៃះ ។ 

កៃុម របស់ លោក Arteta នាំ 
មុខ តៃ  ៣ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ ពីលើ 
កៃុម ដៃល តៃូវកាត់ ចោល មុន  
ការ បៃកតួ នៅ កឡីដា្ឋាន  Emir-
ates នៃះ ដំណើរ ការ បនា្ទាប់ ពី 
មាន ការ ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ អាកៃក់ 
បំផុត  នៃ រដូវកាល ១ តាំង ពីឆ្នាំ 
១៩៧៤-១៩៧៥ ។

តៃ កៃុម កាំភ្លើង ធំ បានបង្កើត 
ឱៃយ មាន នូវ ទមៃង់ លៃង ដ៏ ល្អ 
បំផុត  សមៃប់ ការ បៃកួត នៃះ 
ដើមៃបី យក បៃៀប លើ កៃុម គូ- 
បៃជៃង ក្នុង កៃុង ឡុងដ៍ ជាមួយ 
គ្នា។ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Alexandre 
Lacazette បាន ជួយ ឱៃយ កៃុម 
មា្ចាស ់ផ្ទះ បើក ការ នា ំមខុ បនា្ទាប ់
ពី ទទួល បាន បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃដ៏ ចមៃូង ចមៃស ។

 ខ្វះ ១ នាទី ចប់ វគ្គ ទី ១ ខៃសៃ- 
បមៃើ  Granit Xhaka ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី ដោយ ការ ទាត់   
្រហ្វីឃីក យ៉ាង អស្ចារៃយ បន្ថៃម   
ការ នា ំមខុ ឱៃយ   Arsenal មនុ នងឹ 
Bukayo Saka ជយួ ឱៃយ  នា ំមខុ 
កាន់ តៃ ឆ្ងាយ ៣-០ ពៃល វគ្គ ទី 
២ ចាប់ ផ្ដើម បៃមាណ ជា ១១  
នាទី ហើយ   ទោះ ជា   Tammy 
Abraham ស៊ុត ឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវ 
១គៃប ់ ចងុ ម៉ាង ក ៏ ៣ ពនិ្ទ ុនៅ  

ជា របស់  Chelsea ដដៃល ។ 
លទ្ធផល នៃះ  បងា្ហាញ ថា ទី 

បផំតុ  Arsenal អាច រក ឃើញ 
នវូ ជយ័ ជម្នះ លើក ទ១ីនៅ កៃប- 
ខណ័្ឌ Premier League បាន 
ហើយ ក្នុង ចំណម ការ បៃកួត 
៨ លើក ចុង កៃយ  គិត តាំង ពី 
ថ្ងៃ ទី១ ខៃ វិច្ឆិកា  មក ។   

ការ បាន រំកិល ខ្លួន ឱៃយ មាន 
គមា្លាត ឃ្លាត  ៦ ពនិ្ទពុ ីកៃមុ  ដៃល 
នៅ បាត តារាង ទាងំ ៣ នងឹ ជយួ 
ឱៃយ លោក  Arteta មាន ចនោ្លាះ 
ដក ដង្ហើម តិច តួច  កៃយ ពី 
មាន ការ និយយ ថា អ្នកចាត់- 
ការ សញ្ជាតិ អៃសៃបា៉ាញ កំពុង 
បៃឈម នឹង ការ បណ្ដៃញ ចៃញ 
ពី តំណៃង បនា្ទាប់ ពី ចូល មក ធ្វើ 
តួនាទី បាន តៃ ១ ឆ្នាំ ។ 

លោក Arteta  និយយ ថា ៖ 

« វា ជា ការ មាន ជោគ ជ័យ ដ៏ ធំ 
សមៃប់ ពួក យើង ។ យើង ពិត 
ជា  ខក ចិត្ត និង មួ មៅ៉ាជាមួយ 
លទ្ធផល  នាពៃលកន្លង មក ។ 
កីឡាករ និង អ្នក គំទៃ មាន 
អារម្មណ៍ សោក សៅ   ដូច្នៃះ ថ្ងៃ 
នៃះ ពិត ជា ថ្ងៃ ពិសៃស ។  អត់ 
មាន អ្វី បៃសើរ លើស នៃះ ឡើយ  
ពោល គឺ  បៃកួត ជាមួយ កៃុម រួម 
កៃុង ឡុងដ៍ ជាមួយ គ្នា នៅ 
កីឡដា្ឋាន Emirates ហើយ 
ដណ្ដើម បាន នូវ ជ័យ ជម្នះ  » ។

គៃូបង្វឹក វ័យ  ៣៨ ឆ្នាំ លោក 
Arteta បន្ត ថា ៖ « សងៃឃឹម ថា 
នៃះ ជា ចំណុច របត់   ដៃល នឹង 
ជួយ បង្កើន ទំនុក ចិត្ត សមៃប់  
កៃុម ទាំង មូល ពី ពៃះ ខ្ញុំ ដឹង ថា 
កូន កៃុម របស់ ខ្ញុំ អាច លៃង ក្នុង 
កមៃិត នៃះ បាន ។ ឆន្ទៈ  នៅមុន 

បៃកតួ  គ ឺពោរ ពៃញ ដោយ ភាព- 
វជិ្ជមាន  ពោល គ ឺពកួ គៃចង ់ឈ្នះ 
ណាស ់។ ខ្ញុ ំសមូ រកី រាយ ជាមយួ 
កីឡាករ និង អ្នក គំទៃផង   
ដោយ សរ យើង បាន ធ្វើ ឱៃយ ពកួ- 
គៃ ខក ចិត្ត មក ជាចៃើន សបា្ដាហ៍ 
ហើយ  ដចូ្នៃះ វា គ ឺថ្ងៃ ល្អ សមៃប ់
យើង ទាំង អស់ គ្នា » ។

Chelsea នឹងបាន  ឡើង ទៅ 
លំដាប់ ទី ២  បើ ឈ្នះ តៃ ផ្ទុយ 
ទៅ វិញ បៃរ ជា តៃូវ ទទួល បាន  
រស់ ជាតិ ចាញ់ ជា លើក ទី ៣ 
សមៃប់ ការ បៃកួត ក្នុង លីក ៤ 
លើក ចុង កៃយ   ហើយ  វាក៏  
បងា្ហាញដៃរ ថា ការ ចណំាយ  ទកឹ 
បៃក់  ដល់ ទៅ ២០០លាន 
ផោន ($ ២៦៧ លាន) មិន 
ទាន់ បាន ផ្លៃ ផ្កា ជាដុំកំភួន នៅ 
ឡើយ ទៃ ៕ AFP/VN

 Martinelli របស់ Arsenal ពេយាយាមស៊ុតបញ្ចូលទីដោយទាត់ តេឡប់ កេយ តេ អត់បាន សមេច។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈខណៈចុងឆ្នាំ២០២០នេះសេប់តេ
តារាសម្តេងសេីជាពិធីការិនីទូរទសេសន៍និងតារា
ម៉ូដេលមានរូបសេស់ស្អាតសច់សខ្ចីមាន-
ឈ្មោះពតិគៀតបេឡាហៅកញ្ញាហ្វាហ្វាដេល
មហជនស្គាល់ថាជាគសូ្នេហ៍របស់តារាចមេៀង
សុខមេសហៅនាយចឺមបង្ហាញរថយន្តដ៏-
ទំនើបមា៉ាកRolls-Royceបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើល។
ការបង្ហាញរថយន្តRolls-Royceនេះក៏លេច

ចេញពត័ម៌ានលើកឡើងផេសេងៗគ្នាថា៖«រថយន្ត
នេះទនំងជានាយចមឺជនូជាកាដូភ្ជាប់នសិេសយ័
ស្នេហ៍ជាមួយសេីសេស់ហ្វាហ្វាហើយមើល-
ទៅ!»ឯអ្នកខ្លះថា៖«បើតាមបេភពពីអ្នកស្និទ្ធ-
ស្នាល់អ្នកទាងំ២នោះបង្ហើបថារថយន្តRolls-
Royceនេះដូចជាឮថានាយចឺមនិងហ្វាហ្វា
សហការគ្នាទិញសមេប់ទុកជាទេពេយ-
បញ្ចាំស្នេហ៍»។
ប៉ុន្តេបើតាមកញ្ញាហ្វាហ្វា

ជាបុប្ផា១ទង ដេលមាន
សមេស់សេស់ស្អាតសច់-
សខ្ចីមានសេុកកំណើតនៅ
កៀនស្វាយវ័យ២៣ឆ្នាំបន
បភំ្លឺរឿងរថយន្តនោះដេរថា៖«អត់
ទេបង!មិនមេនជារថយន្ត-
កាដូហើយក៏មនិមេនជា
ការទិញសហការគ្នា
រវាងខ្ញុំនិងIdolនាយ
ចឺមនោះទេ!តាមពិត
ទៅនេះគឺជារថយន្ត-
របស់ពូជាសច់ញាតិ
របស់ចឺមដេលគត់
អនុញ្ញាតឱេយយកជិះ
សមេប់នៅក្នងុបទ-
ចមេៀងថ្មីរបស់នាយ
ចឺមដេលមានចំណង
ជើងថា«មនុបងមាន-
បេពន្ធអនូនៅឯណា?»
ដូច្នេះហើយបនជា
យើងយកមកថត-
ដើមេបីឱេយមានភពប្លេក
ក្នុងឈុតបទចមេៀង
ថ្មីនេះ»។
កន្លងមកនេះគសូ្នេហ៍

នាយចឺមដេលជាតារា
សម្តេងជាពិធីការិនីទូរ-
ទសេសន៍ និងតារាម៉ូដេលរូប
សេស់ស្អាតមានសច់សខ្ចី
ឈ្មោះពិតគៀតបេឡាហៅ
កញ្ញាហ្វាហ្វាបេកាសពីក្តី-
បេថា្នាធំរបស់ខ្លនួសេឡាញ់ពី
ក្មេងគឺចង់កា្លាយជាតំណាង-
កញ្ញាឯកចក្កវាឡឱេយកម្ពុជា

បេចំាឆ្នាំ២០២០ផងដេរតេខកឱកាសដាក់-
ពាកេយចូលរួមខណៈកញ្ញាក៏ធ្លាប់ជាអតីត-
បវរកញ្ញាដេលតំណាងឱេយជាតិកម្ពជុាក្នងុ-

ការបេកួតMissCosmosWorld
ឆ្នាំ២០១៨ផងដេរដោយជាប់វគ្គ-

ជមេុះTop8MissCosmos
World2018។

កញ្ញាហ្វាហ្វាក៏បន
បង្ហើបថា៖«ចាស!នេះ
ជាការពតិ!គឺជាក្តីសេមេ
ធំមួយសមេប់ខ្ញុំដេល
ធ្លាប់មានបំណងតាំងពី
ក្មេងមកជាក្តីសេឡាញ់-
ខ្លាំងរបស់ខ្លួន ខណៈឆ្នាំ
កន្លងមកដោយសរតេ
មិនមានពេលគេប់គេន់

បេកួតបេជេងកម្មវិធីនោះ-
ទើបនាងខ្ញុំមិនបនដាក់ពាកេយ
ចលូបេកតួហើយឆ្នាំនេះក៏តាងំ-
ចតិ្តចលូទៅបេកតួដើមេបីផ្តល់-
ឱកាសខ្លនួឯងដើរលើផ្លវូដេល
ខ្លួនចូលចិត្ត និងចង់ដឹងអំពី
សមត្ថភពខ្លួនសមេប់ការ-
បេកតួមយួនេះ។ដចូ្នេះទោះបី
រវល់យ៉ាងណាក៏តេូវលេលក
ពេលចង់បេកួតបវរកញ្ញា
ចក្កវាឡឆ្នា២ំ០២០នេះដេរ-
ហើយខ្លួនឯងក៏មានក្តី-
សងេឃឹមជឿជាក់ខ្លាំងលើខ្លួន-
ឯងផងដេរសមេប់វិថី-
សិលេបៈដេលខ្លួនសេឡាញ់
តាំងពីតូចមកនោះ»៕
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បង្ហាញរថយន្ត Rolls-Royce។ រូបថតអុីនស្តាកេម

សេសីេស់មាន ឈ្មោះ ពិត គៀត 
បេឡា ហៅ  ហា្វាហា្វា ។ ហ្វេសប៊ុក

អេ ណារ័ត្ន បន សេក់ទឹក ភ្នេក កេយ ពេល បុ៊ន សុធា បុកកេងបណា្តាល ឱេយបេក និងបក់ក្តោងចេមុះ។ CNC

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ អ្នកបេដាល់ជាក្មេង
កំពេអេណារ័ត្នកំពុងបេឈម
នឹងភពទីទ័លកាន់តេខ្លាងំក្នងុ
ការរកបេក់ចំណូលមកសង
បំណុលថ្លេផ្ទះជួលនិងធនាគរ
ពេះរូបគេអាចនឹងខកខនបន
ឡើងបេកួតមួយរយៈខណៈក្តាង
ចេមុះរបស់គេតេវូបនកីឡាករ
បុ៊នសុធបុកកេងបណា្តាលឱេយ
បក់នាការបេកួតជមេះុដណ្តើម
ខេសេកេវាត់នៅលើសង្វៀនCNC
កាលពីថ្ងេសៅរ៍នោះ។
ការបក់ក្តាងចេមុះនៅក្នងុការ-

បេកួតកាលពីថ្ងេសៅរ៍នោះបន
កា្លាយជាការបរាជ័យដ៏គួរឱេយខក-
ចិត្តបំផុតចំពោះអេណារ័ត្ននិង
ជារបួសធ្ងន់ធ្ងរដេលរូបគេមិន
ធ្លាប់បនជួបនាពេលកន្លងមក
នោះទេហើយអ្វីដេលសំខន់
បំផុតនេាះការមានរបួសនេះវា
សេបពេលដេលណារ័ត្ននិង
បេពន្ធកំពុងតេវូការលុយជាចំា-
បច់ដើមេបីយកទៅឱេយថ្លេផ្ទះជួល
និងសងធនាគរទៅទៀត។
កីឡាករអេណារ័ត្នបនបេប់

ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងេអាទិតេយ
ថា៖«ការចាញ់នេះវាជាការ-
ភ្លាត់ស្នៀតនិងជារបួសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
លើកដំបូងដេលខ្ញុបំនជួបបេទះ
ពេះខ្ញុមិំនដេលបក់ក្តាងចេមុះ
នោះទេហើយនៅពេលនេះខ្ញុខំំ
លេបថា្នាំពេទេយផងស្អពំងមាន់ផង
និងស្អសំ្លកឹម្លផូងដើមេបីឱេយរបួស
នេះឆប់បនជានឹងបនឡើង

បេកួតវិញឆប់ៗពេះនៅពេល
នេះគេសួររបស់ខ្ញុំតេវូការលុយ
ជាចំាបច់»។
សិសេសគណរបស់សមាគមកីឡា

បេដាល់កេសួងកសិកម្មអេណារ័ត្ន
បនបញ្ជាក់ថា៖«នៅខេកេយ
នេះខ្ញុំតេវូបង់ថ្លេផ្ទះជួលផងនិង
សងលុយទៅអង្គការ(ធនាគរ)
ផងហេតុនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនបន
ឡើងបេកួតទេខ្ញុំពិតជាមិនអាច
រកលុយសងបំណុលនេះបន
ឡើយពេះបេពន្ធរបស់ខ្ញុំ មិន
ទាន់មានការងរធ្វើទេនិងតេូវ
មើលថេមា្តាយចាស់ទៀតហើយ
កេពីបេដាល់ខ្ញុក៏ំគ្មោនមុខរបរអ្វី
ទៀតដេរដេបិតអីខ្ញុំជាកូនកំពេ
គ្មោនទីពឹងនឹងគេទេ»។
សមេប់ការបេកួតវគ្គពាក់-

កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េបេចំាកេមុ២
ដណ្តើមខេសេកេវាត់ទម្ងន់៥៧
គីឡូកេមនេពេតឹ្តកិារណ៍«កម្ពជុា-
សង្វៀនគុនខ្មេរ»កាលពីពេឹក
ថ្ងេសៅរ៍នោះអេណារ័ត្នមិនទាន់
ទំាងបនបើកការវាយលុកទៅ
លើបុ៊នសុធផងក៏តេវូបន
សុធចាប់ជើងស្តាំជាប់រួចបុក
កេងស្តាំចូលពេញនៅទឹកទី១
បណា្តាលឱេយណារ័ត្នដួលបេកាច់
ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាងំនិងមិនអាច
កេកឡើងបេកួតទៀតបន។
ការបុកកេងរបស់បុ៊នសុធ

មិនតេមឹតេបណា្តាលឱេយអេណារ័ត្ន
បេកនៅកេមភ្នេកខងឆ្វេង
បុ៉ណ្ណោះទេតេកមា្លាងំនេការបុក-
កេងនោះបណា្តាលឱេយក្តាងចេមុះ
របស់ណារ័ត្នបក់ផងដេរ។ការ-

ទទួលបនជ័យជម្នះយ៉ាងងយ
នេះបនជួយឱេយបុ៊នសុធឡើង
ទៅជួបលាភសំណាងនៅវគ្គ
ផ្តាច់ពេ័តេបេចំាកេុម២ពេះ
លាភសំណាងបនយកឈ្នះ
សេកគឹមសន្តកាលពីថ្ងេសៅរ៍
នោះដេរ។
ផ្ទយុពីនេះអេណារ័ត្នបន

ធ្លាក់ចេញពីការបេកួតដណ្តើមខេសេ-
កេវាត់នេះហើយដោយរូបគេនៅ
សល់តេឹមឱកាសបេជេងយក
លេខ៣និងលេខ៤បេចំាកេមុ២
នេះជាមួយអ្នកចាញ់ដូចគ្នាគឺ
សេកគឹមសន្តដេលជំនួបនេះ
គេងធ្វើនៅថ្ងេទី៩ខេមករាឆ្នាំ
២០២១បុ៉ន្តេណារ័ត្ននៅមិន
ទាន់បេកដថាអាចជាពីរបួស
បក់ក្តាងចេមុះនេះទាន់ពេល
ឬយ៉ាងណានោះទេ។
កីឡាករវ័យ២២ឆ្នាំអេណារ័ត្ន៖

«ខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្តាយ
ខ្លាងំណាស់ចំពោះការធ្លាក់ចេញ
ពីការបេកួតនេះហើយកន្លងមក
ខ្ញុក៏ំមិនដេលបនឡើងទៅបេកួត
ដណ្តើមយកលុយធំនោះដេរ
បុ៉ន្តេខ្ញុំមិនបក់ទឹកចិត្តនោះទេគឺ
ខ្ញុនឹំងបេងឹបេងបន្តទៀតពេះ
បេដាល់ជាឆ្នាំងបយនិងជា
បេភពរកចំណូលតេមួយគត់របស់
ខ្ញុំអី៊ចឹងសមេប់ការបេកួតដណ្តើម
យកលេខ៣គឺបើទោះមុខរបួស
ខ្ញុំមិនទាន់បនជាសះសេបើយ
១០០ភគរយក៏ខ្ញុតំេវូសូ៊ឡើង
បេកួតដេរពេះខ្ញុតំេវូការលុយ
ខ្លាងំណាស់ដើមេបីយកមកសង
បំណុលនិងបង់ថ្លេផ្ទះជួល»៕

ណារ័ត្ន បាក់ក្តោងច្រមុះស្រប ព្រល  
រូបគ្រត្រវូការ លុយទៅសងបំណុល

ស្រសី្រស់ ហ្វាហ្វា បំភ្ល ឺរឿង 
រថយន្ត  ម៉ាក  Rolls-Royce 
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