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ក្រសួងផ្ដល់វគ្គបណ្ដះុ-
បណ្ដាលខ្លីដល់បុគ្គលិក
ក្នងុវិស័យទ្រសចរណ៍
ដើម្របីពង្រងឹសមត្ថភាព

តើមានអ្វីកើតឡើង
ចំពោះJackMa?
ហើយតើលោកបាន
បាត់ខ្លនួទៅឯណ?

តម្ល្រភាគហុ៊នមិនមាន
សម្ទះុខ្លាងំជាឱកាស
ល្អសម្រប់វិនិយោគិន
សាធារណៈទិញយក
ទុកព្រលឡើងថ្ល្រវិញ

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ពៃញៈ ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ 

ផ្តល់ វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ខ្លី ដល់ 
បុគ្គលិក ក្នុង វិស័យ ទ្រស ចរណ៍ 
នៅ តាម ខ្រត្ត គោ ល ដៅ ទ្រស ចរណ៍  
ដើ ម្របី    រំឭក  និង ពង្រងឹ សមត្ថ ភាព 
ដល់ ពួក គ្រ   ដោយ កម្ពុជា រំពឹង  
ថា នឹង មាន ភ្ញៀវ ទ្រស ចរអន្តរ ជាតិ 
ចំនួន ៥០មឺុន នាក់ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  
ហើយ ចំនួន ន្រះ  នឹង មាន ការ - 
កើន ឡើង  បើ ករណី កូ វីដ ១៩ 
មាន ការ ថយ ចុះ។   

បើ តាម លោក...តទៅ ទំ ព័រ ២

សុខ វៃងឈាង

លោក  Jack Ma ជា រឿយ ៗ  
ត្រវូ បាន គ្រ ចាត់ ទុក ថា ជា បុគ្គល- 
ជោគជយ័ បផំតុ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស 
ចនិ ។លោក គ ឺតណំង ឱ្រយ ពាក្រយ- 
ស្លោក  «សុបិន ចិន» ដោយ 
អតីត គ្រូ បង្រៀន ភាសា អង់- 
គ្ល្រស រូប ន្រះ  បាន ប្រ កា្លោយ ខ្លួន 
ទៅ ជា បុគ្គល មាន ទ្រព្រយ សម្របត្តិ 
ធំ ជាង គ្រ ក្នុង ប្រទ្រស ។លោក  
គឺ ជា សា្ថាបនិក ន្រ ក្រុមហ៊ុន ពា- 
ណិជ្ជកម្ម អ្រឡិចត្រូនិក Ali-
baba ដ្រល គ្រ បា៉ាន់សា្មាន ថា 
ក្រុមហ៊ុន ន្រះ  មាន តម្ល្រ ជាង 
៥០០ពាន់ លាន ដុលា្លោរ ។

ប៉ុន្ត្រឥឡូវ លោក  Jack Ma 
បាន បាត់ ខ្លួន  ហើយ គ្រ មិន ដឹង 
ថា  លោក នៅ ឯ ណ ទ្រ ។ ក្នុង 
រយៈ ប៉ុនា្មាន ខ្រ ចុង ក្រយ ន្រះ 
លោក មិន បាន បង្ហាញ ខ្លួន ជា- 
សាធារណៈ  ហើយ គ្រ កាន់ ត្រ 
ដងឹ ច្របាស ់ថា  លោក  រាងដចូជា 
មិនសូវចុះសម្រុងជាមួយ នឹង 
បក្រស កុម្មុយនីស្ត ចិន ។

កាល ពី ខ្រ តុលា ឆ្នាំ  ២០២០ 
នៅ ឯសន្នសីិទ បច្ច្រកវិទ្រយា មួយ 
លោក  Ma...តទៅទំព័រ ១២ ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញៈ អនុ ប្រធាន ផ្រសារ- 
មលូ បត្រ កម្ពជុា (CSX) លោក 
Jong Weon Ha បាន ថ្ល្រង ថា 
ស្របព្រល ស្រដ្ឋកចិ្ច របស់ ប្រទ្រស  
កម្ពជុា កំពុង ងើប ឡើង វិញ ពី ផល- 
ប៉ះពាល់ ន្រ ការរកី រាល ដាល ន្រ 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ វា នងឹ  ផ្តល ់ឱកាស ល្អ  
សម្រប់ វិនិ យោគិន សាធារណៈ  
ក្នងុ ការទញិ ភាគហ៊នុ ដ្រល កពំងុ  
មនិ សវូ មាន សម្ទុះ  ដើម្រប ីទទលួ បាន    
ផលចំណ្រញ ...តទៅទំព័រ ៩

ឆ្នាំសិក្រសាថ្មីត្រូវបានបើកបវ្រសនកាល
ដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធខិតខំប្រងឹប្រងការពារសិស្រសពីការឆ្លងកូវីដ១៩

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ   ឆ្នាសំកិ្រសា ថ្ម២ី០២១ 
បាន ចាប់ ផ្ដើម  បើក បវ្រសន កា ល  
ជា ផ្លវូការ ហើយ  កាលពីម្រសិល មិ ញ   
ដោយ រាជ រដា្ឋា ភិបាល  ក្រសួង 
អប ់ រ ំនងិ  អង្គកា រជាត ិ អន្តរ ជាត ិ 

ដ្រល ពាក់ ព័ន្ធ  ចង់ ឱ្រយ កុមារ  ទំាង- 
អស់  វិល ត្រឡប់ ចូល សាលា រៀ ន 
វិញ  ហើយ ភាគី  ពាក់ ព័ន្ធ ត្រូវ  
ប្រឹង  ប្រង ធ្វើ ការ ងរ យ៉ាង ណ 
ដើម្របី ការពារ ពួក គ្រ ពីការ ឆ្លង- 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក្រម ប្រធាន បទ  
«ការ ពារ ខ្លនួ ឥឡូវ ន្រះ កំុចំា ស្អ្រ ក   »  ។

តាម រយៈ ស្រច ក្ដី ប្រកាស 
ព័ត៌មាន រួម មួយ  រវាង ក្រ សួង 
អប់រំ  និង អង្គការ យូនីស្រហ្វ  
សហភាព អឺរុ៉ប  និងភាព ជា ដ្រគូ- 
សកល សម្រប់ ការ អប់រំ(GP E  ) 
ស្ដពីី ការ ចាប់ ផ្ដើម អនុ វត្ត យុទ្ធ នា   - 
ការ ថ្ម ី សម្រប ់ការ ចលូ រៀន វញិ 

បាន ជំរុញ ឱ្រយ អនុ វត្ត ឥរិយ បថ 
ការពារ សុវ ត្ថ ិភាព  ពីជំ ងឺកូ វីដ ១ ៩  
សម្រប់ ឆ្នា ំសិក្រសា ២០២១ ក្រ ម  
ប្រធាន បទ  «ការ ពារ ខ្លួន ឥឡូវ 
ន្រះ  កុំចាំ ស្អ្រក » ។

លោក  ហង់ ជួន  ណរ៉ុន   រដ្ឋ - 
មន្រ្ដ ី ក្រសួង អប់ រំ ...តទៅទំព័រ  ៦

នៅ សុី វុតា្ថា

ភ្នំពៃញៈ  អង្គ ភាពប្រ ឆំង អំ- 
ពើ ពុក រ លួយ (ACU)បាន ឱ្រយដឹ ង 
ថា មា ន ឯក សារ ប្រកាស ទ្រព្រយ- 
ស ម្របត្ត ិ និ ង បំណុល ជិត ២ មឺុន- 
ច្របាប់ ដ្រល សា្ថាប័ នន្រះបាន ទទួល  
ពី មន្រ្តនីៅ ក្រសួ ង សា្ថា ប័ន   និង 

ខ្រ ត្ត មួយ ចំនួន ក្នុង រយៈ ព្រល 
១០ ថ្ង្រ ន្រ  ការ ចាប ់ផ្តើម ទទលួ- 
ពាក្រយ កាលពី ថ្ង្រទី១  ខ្រ មករា  
ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ថ្ង្រទី ១០  ខ្រ 
មករា ក៏ប៉ុ ន្ត្រម ន្ត្រីបាន អះអា ង  
ថា មា នអ្ន កជា ប់កា តព្វកិច្ច ប្រ- 
មាណ  ៣០ ភាគ រយ ទៀត  នៅ 
មិន ទា ន់ បាន មក ដា ក់ ពា ក្រយ  ។  

យោង តាម ស្រចក្តជូី ន ដំណឹង 
របស់ ACUដ្រល បាន ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  
កាលពី ថ្ង្រទី ១០  ខ្រមក រា ឱ្រយ- 
ដឹង ថា ក្នុង ចំណោម នោះមា ន 
សា្ថាប័ន ចំនួ ន១  និង ខ្រត្ត ចំនួន 
៩ បា នបញ្ច ប ់ការ ប្រកាស របស ់
ខ្លនួ ១០០ ភាគ រយ រួ មមាន  គណៈ- 
ក មា្មា ធកិារ ជាត ិរៀបច ំការ បោះ- 

ឆ្នាត  ខ្រត្ត ឧ ត្ត រ មាន ជយ័ ខ្រត្ត- 
សៀម រាប ខ្រត្ត ត្របូង ឃ្មុំ  ខ្រត្ត- 
កំពង់ ឆ្នាំ ង ខ្រត្ត ក្រច្រះ  ខ្រត្ត- 
កពំង ់ចាម  ខ្រត្ត ក្រប  ខ្រត្ត តាក្រវ 
និង ខ្រត្ត សា្វាយ រៀង ។

លោក  ច្រ ង បុ៊ន ឃៀង ប្រធាន  
នាយក ដា្ឋា ន ប្រ កាស ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិ
និង បំណុល បាន ឱ្រយដឹ ង កាល ពី 

ម្រសិល មិញ ថា ជំុវិ ញ ការ ប្រកាស- 
ទ្រព្រយ សម្របត្ត ិ នងិ បណំលុ ន្រះ គ ឺ
នៅ ល ល់ បគុ្គល មាន កាត ព្វកចិ្ច 
ចនំ ួនជាង ៨ពា ន ់នាក ់ ដ្រល ស្មើ 
ន ឹង៣០ ភាគរយ ប៉ណុោ្ណោះ  ដ្រល 
មិន ទាន់ បាន មក ដាក់ ពាក្រយ  បុ៉ន្ត្រ 
លោ កថា  មនិជា  បញ្ហា ទ្រ ព្រះ 
មាន រយៈព្រល ...តទៅទំព័រ ៤

ACUទទួលបានឯកសារប្រកាសទ្រព្រយជិត២មឺុនច្របាប់ខណៈអ្នកនៅសល់មានប្រមាណ៣០%

កម្ពុជាបានដាក់ឯកសារបច្ចុ-
ប្បន្នភាពស្ដីពីការប្រែប្រែួល
អាកាសធាតុទៅអង្គការសហ-
ប្រែជាជាតិ...ទំព័រ៧

ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជារំពឹងនាំច្រែញអង្ករសរី-
រាង្គទៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុង
ឆ្នាំ២០២១នឹងកើនលើស
ឆ្នាំមុន...ទំព័រ៨

ស្រែដ្ឋកិច្ច

កុមារីជីនិកូនិងមិត្តភក្ដិរត់
១០០គីឡូម៉្រែត្រែជាមួយ-
នឹងសាយជួយសាល រៀន
ទន្សាយ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

សិសៃស ស្ដាប់គៃពូនៃយល់នៅ សលា បឋមសិកៃសាចតុមុខ រាជធានីភ្នពំៃញ កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ  ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន



   នៀម  ឆេង

ភ្នំពេញៈ អភិបាល រាជធានី ភ្នំ- 
ពេញ លោ ក ឃួង សេង  ជួប បេជុំ   
លើក ទី ១ ជាមួយ សមត្ថកិច្ច នគរ- 
បាល និង  អាវុធ ហត្ថ កេងុដើមេបី ពិនិតេយ  
នងិ ពងេងឹ កចិ្ច ការ តេតួ ពនិតិេយ អាវធុ 
ជាតិ ផ្ទុះគេឿងញៀន   គេឿង សេវឹង 
និង ការ អនុវត្ត ចេបាប់  ស្ដីពី  ចរាច រណ៍ 
ផ្លូវ គោក   ដេល នៅ  មាន ចន្លោះ បេ- 
ហោង នងិ បន្ត អនវុត្ត កចិ្ច ការ ដេល 
ធ្វើ បាន ល្អ នៅឆ្នាំ កន្លង ទៅ។

លោក មេត មាស ភក្ដី អ្នក នាំ- 
ពាកេយ សាលា រាជធានី ភ្នំពេញ បាន 
បេប់ ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ ពីមេសិលមញិថា កចិ្ច 
បេជុំ នេះ  បាន សា្ដាប់ របាយការណ៍  
និង ការ លើក ជា មតិ ពីអ្នក អនុវត្ត 
ចេបាប ់ រមួ មាន នគរ បាល  នងិ អាវធុ- 
ហត្ថ ហើយ បនា្ទាប់ មក លោក  ឃួង 
សេង បាន ដាក់ ទិសដៅ អនុវត្ត បន្ត 
ទៀត រួម មាន  ការ បន្ត អនុវត្ត កិច្ច- 
ការ ដេល ធ្វើ បាន ល្អ  និង បន្ត ធ្វើ ឱេយ 
បេសើរនូវចំណុច ខ្វះ ខាត។

លោក ថ្លេង ថា  កាល ពី ឆ្នា ំ២០២០ 
បើ ទោះ បី ជា មាន បញ្ហា កូវីដ១៩ ក្ដី 
ក ៏សមត្ថកចិ្ច មនិ រយាលដេ ដេរ   ក្នងុ 
ការ  ទប់ សា្កាត់ បទ ល្មើស  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  
គេឿង សេវឹង អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះ  ចេបាប់ 
ចរាច រណ៍ ឬ ក្មេង ទំនើង  ។ នៅ ឆ្នាំ 
នេះ សមត្ថកិច្ច នឹង បេឹង បេង លើ 
ចំណុចន្លោះ បេ ហោ ង។

លោក  ថា៖ «យើង ក៏ អាច វាយ- 
តម្លេ បាន ថា យើង   អាច នៅ មាន 
ចណំចុ ឆក ល្វេង នៅ សេស សល។់ 
ឥឡូវ នេះ បេព័ន្ធ ផេសព្វ ផេសាយ យើង 
ទំនើប  យើង អាច ឃើញ គេ បង្ហាះ 
ក្នងុ បណ្ដាញ សង្គម អំពី បញ្ហា ខ្វះ ខាត 
ចន្លោះ បេហោង តាម មលូ ដា្ឋាន  ការ- 

បន្ត លេង លេបេង សុីសង ខុស ចេបាប់ 
ជល់ មាន់ អា ប៉ោង  អីុន ធឺណិត អន- 
ឡាញ ទាំង នេះ ហើយ ដេល យើង 
និយាយ ថា ជា ចំណុច ដេល យើង 
តេូវ បន្ត លុប បំបាត់...»។

ទោះ យា៉ោង ណ  លោក  ថា បញ្ហា 
ចន្លោះ បេហោង  នងិ ទសិដៅ អនវុត្ត 
ជាក់ ស្ដេង នឹង តេូវ លើក ឡើង ពេល 
កេយ ទៀត នៅបេជុំ តេួត ពិនិតេយ 
លទ្ធផល នេ ការ អនុវត្ត ការងារ បេចំា 
ឆ្នាំ ២០២០ និង លើក ទិស ដៅ 
សមេប់ ឆ្នាំ ២០២១។

លោក បា៉ោ ចន័្ទរឿន  បេធាន វទិេយា- 
សា្ថាន  បេជា ធិប តេយេយ  កម្ពុជា  បាន 
ថ្លេង ថា កេ ពី ខា្លោច ជំងឺកូវីដ១៩ 
ពលរដ្ឋ នៅរាជធាន ីភ្នពំេញ ក ៏បារម្ភ 
ពី ការ បេើ អាវុធ ជាតិ ផ្ទះុ គេឿង ញៀន 
និង បញ្ហា អសន្តសុិខ មួយ ចំនួន 
បណ្ដាល មក ពគីេឿង សេវងឹ ផងដេរ 
ជា ពសិេស បនា្ទាប ់ព ីមាន ការ បាញ-់ 
បះ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពេញ ប៉ុនា្មាន- 
ករណី ថ្មីៗ នេះ។  

បើតាមលោក ច័ន្ទ រឿន គេឿង 
សេវឹង ក៏ ជា បញ្ហា ចមេបង មួយ ដេល 
បង្ក ឱេយ មាន គេះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ និង 
ការ បពំលុ ដោយ សឡំេង   ខារា៉ាអខូេ 

ដេល បញ្ហា នេះ បន្ត កើត មាន ទាំង  
នៅ កេុង ភ្នំពេញ និង តាម ជន បទ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «ហេតុ ដូច្នេះ មាន  
តេ សមត្ថកិច្ច បន្ត អនុវត្ត ចេបាប់ ស្ដី ពី 
ការ គេប់ គេង អាវុធ ជាតិផ្ទុះ ការ- 
បេយុទ្ធ បេឆំង នឹង គេឿង ញៀន  
និង ទប់ សា្កាត់ ការ បេើបេស់ គេឿង 
សេវឹង ហួស បេមាណ ការ បំពុល 
សំឡេង តាម ភូមិ កាត់ បន្ថយ ការ 
ផេសាយ ពាណិជ្ជកម្ម គេឿង សេវឹង  
រួម មាន ទាំំង ការ ផេសាយ ទាក់ ទាញ 
តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ រងា្វាន់» ។ 

ចំពោះ  ការ ឆេក ឆេរ ចរាច រណ៍ ដើមេបី 
ទប់សា្កាត់ ការ បេើ អាវុធ ជាតិ ផ្ទះុ ខុស- 
ចេបាប់ និង  គេឿង ញៀន នៅតាម ដង 
ផ្លូវ លោក ច័ន្ទ រឿន  ស្នើ ឱេយ សមត្ថ- 
ក ិច្ច ធ្វើ ឡើង ដោយ យតុ្តធិម ៌ ចៀស- 
វាង ការ គាប សង្កត់ ពលរដ្ឋ ស្លតូ តេង់ 
ខណៈ ពលរដ្ឋ កពំងុ រង ការ យាយ ីពី 
កូវីដ១៩ និង មាន បញ្ហា ជីវ ភាព។

លោក ប ន្ត ថា៖  «កេ ពី ការ ពងេងឹ 
ចេបាប់ ក៏ ស្នើ សុំ ឱេយ អាជា្ញាធរ  មាន 
សមត្ថកិច្ច បង្កើន ការ ពងេឹង ការ អប់ រំ 
ដល់ ពលរដ្ឋ អំពី សីល ធម៌ និង 
សា្មារតី ជា ពលរដ្ឋ ល្អ  និង ពលរដ្ឋ- 
សកម្ម  នៅ ក្នុង សង្គម »៕

តពីទំ ព័រ១...ថោង  រដ្ឋ សក្ត ិ អគ្គ- 
នាយក អភ ិវឌេឍន ៍ទេស ចរណ ៍ នងិ 
សហ បេតិ បត្តិការ អន្តរ ជាតិ នេ 
កេសួង ទេស ចរណ៍  បាន បេប់  
ភ្ន ំពេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមេសលិ មញិ ថា  
ដោយ សារ រាជ រដា្ឋាភិ បាល  បាន 
ដាក់ ចេញ វិធាន ការ ទប់សា្កាត់ 
វបិត្ត ិក ូវដីក្នងុ ជុ ំទ ី៦ នងិ ទ៧ី  ដេល 
តមេវូ ឱេយ បេត ិបត្ត ិករ  ក ៏ដចូ ជា អ្នក- 
ជំនាញ ក្នុង វិស័យ ទេស ចរណ៍ 
ទាំង អស់ តេូវ បន្ត ការ សិកេសា ក្នុង 
ន័យ ពងេងឹ គុណ ភាព របស់ ខ្លនួ    បើ 
ទោះ ជា ក្នងុ វិបត្ត ិកូ វីដ ១៩  មិន មាន 
ភ្ញៀវ ទេស ចរចេើន ក៏ ដោយ  ក៏ 
កម្ពជុា  រំពឹង ថា  នៅ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ 
វិស័យ ទេ សចរណ៍ គេង ទទួល 
ភ្ញៀវ ទេស ចរអន្តរ ជាតិ បេមាណ  
៥០ មុឺន នាក់  ហើយ ចំនួន នេះ 
នឹង មាន ការ កើន ឡើង បន្ថេម 
ទៀត  បើ ក្នុង ករណី ជំងឺ កូ វីដ១៩   
តេូវ បាន ទប់សា្កាត់   ដូច ជា ការ- 
ទទួល បាន វា៉ាក់ សំាង បាន       
ទូលំ ទូលាយ  ដេល ជា ហេតុ នាំ - 
ឱេយ វិស័យ ទេស ចរណ៍ នេះ  នឹង 
ងើប ឡើង វិញ បន្តិច ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « តាម ការ 
សិកេសា នៅ ឆ្នា ំ ២០២០  ភ្ញៀវ ទេស- 
ចរអន្តរ ជាតិ ធា្លោក់ ចុះ ទូទំាង ពិភព-  
លោក  គឺ ចន្លោះ ពី  ៧០ ទៅ  ៩០  
ភាគ រយ  ហើយ ក្នុង បេទេស 
កម្ពជុា យើង  គ ឺធា្លោក ់ចុះ ចនំនួ  ៨៦  
ភាគ រយ។   ប៉ុន្តេ ចំនួន នេះ  គឺ គិត 
នៅ តេមឹ ចងុ ឆ្នា២ំ០២០   ពេះ តេ 
ភ្ញៀវ ទេស ចរ មាន ការ មក ចេើន  
នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០ ២០ » ។ 

 លោក ថា  សមេប ់ឆ្នា២ំ០២១ 
នេះ  ពិភព លោក មិន ទាន់ បាន 
បេកាស ជា ផ្លូវការ ទេ  គេ ន់ តេ ជា 
ការ សិកេសា ដំបូង ឃើញ ថា  ភ្ញៀវ 

អន្តរ ជាតិ អាច បាន ( ងើប )  ម ក 
វិញ ក្នុង ចន្លោះ  ៣ ០០ លាន នាក់  
ដេល អាច ងើប ឡើង មក វិញ  ពី 
ចន្លោះ  ២០ ទៅ ៣០ ភាគ រយ  
ហើយ បើ មាន វា៉ាក់ សំាង   គឺ ងើប 
ឡើង វិញ ចន្លោះ ពី  ៣៥  ទៅ  ៥០  
ភាគ រយ ។   ជា មួយ នឹង ការ បន្ត 
ពងេងឹ សមត្ថ ភាព បុគ្គ លិក ជនំាញ 
ក្នុង វិស័យ ទេស ចរណ៍  លោក  
ថោង  រដ្ឋ សក្តិ  ក៏ បាន ឱេយ ដឹង ដេរ 
ថា  រាជរដា្ឋា ភិបាល  ក៏ មាន ផេន- 
ការយុទ្ធ សាស្តេ  ក្នុង ការ បណ្តុះ- 
បណ្ដាល ជនំាញ ក្នងុ វសិយ័ ទេស- 
ចរណ៍ បន្ថេម  ពេះ  យុទ្ធសាស្តេ 
នេះ  កម្ពុជា  រំពឹង ថា  នឹង អាច 
សេបូ ទាញ ចំណូល បន្ថេម  និង 
អាច ឆ្លើយ តប តាម តមេវូ ការ ដេល 
តេវូ ការ ក្នងុ វិស័យ ទេស ចរណ៍ ។ 

 លោក  មាន  វ៉ន់ ដេ ត  បេធាន 
នាយក ដា្ឋាន អប់រំ  នេ កេសួង 
ទេស ចរណ៍  បាន ថ្លេង  ពី មេសិល- 
មិញ ថា  ក្នុង រយៈ ពេល  ៦ ខេ   
ចាប់ ពី ខេ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០  
តាម រយៈ វគ្គ បណ្តុះ បណ្ដាល ថ្មី 
តាម បេព័ន្ធ បច្ចេក វិទេយា  ដេល 
កេសួង បង្កើត  ឡើង ក្នុង អំឡុង 
ពេល រង វិបត្តិ កូ វីដ១៩  គឺ មា ន 
បគុ្គលកិ  ឬ សកិា្ខា កាម ផ្នេក វសិយ័ 
ទេស ចរណ៍ បេមាណ  ១៣ ០០០ 
នាក ់បាន ទទលួ  នងិ ឆ្លង កាត ់វគ្គ 
បណ្តុះ បណ្ដាល ដេល ភាគ ចេើន 
នេ សិកា្ខា កាម  គឺ មក ពី  ខេ ត្ត សៀម រាប  
ខេត្ត ពេះ សី ហនុ និង រាជ ធានី- 
ភ្នំពេញ ហើយ ពួក គេ បមេើ ការ 
នៅ ផ្នេក សណ្ឋា គារ  ភោជ នី យ ដា្ឋាន  
និង ការ ធ្វើ ដំណើរ ។ 

 លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖« នៅ ពេល 
យើង បេឈម នឹង វិបត្តិ កូ វីដ នេះ  
កេសួង ក៏ ចង់ បេកា្លោយ វិបត្តិ នេះ  
ទៅ ជា ឱកាស ក្នុង ការ ជំរុញ 
បណ្តុះ បណ្ដា ល សម ត្ថ ភាព ទៅ 
ដល់ អ្នក បមេើ ការងារ ក្នុង វិស័យ 

ទេស ចរណ៍ របស់ យើង  ទៅ តាម 
រយៈ ការ ជំរុញ ការបណ្តះុ បណ្ដាល 
បន្ថេម និង ជំនាញ ថ្មី » ។ 

 លោក  វ៉ន់ ដេ ត ថ្លេង ថា ៖« បើ 
ទោះជា  បច្ចបុេបន្ន  សា្ថាន ភាព ភ្ញៀវ- 
ទេស ចរមាន ការ ធា្លោក់ ចុះ យា៉ោង  
គំហុក  កម្ពុជា  នៅ បេឈម ការ 
ខ្វះ ខាត ពល កម្ម ជំនាញ ក្នុង 
វិស័យ ទេស ចរណ៍  ពេះ ប នា្ទាប់ 
ពី វិបត្តិ កូ វីដ១៩ បាន ធូ រសេល 
ទៅ  ធនធាន មនុសេស ក្នុង វិស័យ 
ទេស ចរណ៍  នឹង មាន ការ កើន- 
ឡើង  តាម រយៈ ការ បង្កើត វគ្គ 
ប ណ្តះុ បណ្ដាល បន្ថេម  ជា ពិ- 
សេស ជំនាញ ភាសា ចិន  ដេល 
រំពឹង ថា  ភ្ញៀវ ទេ សចរចិន  នឹង 
មាន ការ កើន ឡើង ទ្វេ ដង » ។ 

 លោក   ហ ូ វណ្ឌ ី ទបីេកឹេសា ជាន-់ 
ខ្ពស ់សមា គម ទេស ចរណ ៍កម្ពជុា  
បាន ឱេយ ដឹង ថា  កា បណ្តះុ បណ្ដាល 
បុគ្គលិក  ឬ ជំនាញ បន្ថេម ក្នុង 
វសិយ័ ទេស ចរណ ៍នេះ  គឺ ទសេសនៈ 
វេង ឆ្ងាយ របស ់រដា្ឋាភិ បាល  ដេល 
សម្លងឹ ឃើញ ថា  វិស័យ ទេស ចរណ៍ 
នងឹ ងើប ឡើង វញិ   ក្នងុ ពេល ដេល 
វិបត្តិ កូ វីដ ១៩  តេូវ បាន បញ្ចប់  បើ- 
ទោះ ជា បច្ចបុេបន្ន នេះ  អ្នក បេកប 
អាជីវ កម្ម ក្នុង វិស័យ នេះ ជា ចេើន  
កំពុង បេឈម មុខ នឹង វិបត្តិ នេះ ក៏ 
ដោយ។  ជំនាញ ទាំង នេះ  គឺ 
តេូវតេ បន្ត ធ្វើ ការ ហ្វឹក ហាត់  និង 
បណ្តុះ បណ្ដាល ជា បេ ចាំ  ដោយ 
មិន អាច បណ្តេត បណ្ដាយបាន 
នះ ទេ   ខណៈ នៅ ពេល វិស័យ 
នេះ  មាន ការ ងើ ប ឡើង វិញនឹង 
មាន តមេូវ ការ ចាំ បាច់ បំផុត ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  « ពេល 
វិសយ័ អាកា សចរណ ៍ និង វិសយ័ 
ដឹក ជ ញ្ចូ ន  ដេល ជា វិស័យ អាទិ- 
ភាព  មាន ដំណើរ ការ ឡើង  វិញ 
នះ ហើយ  ការរំ ពឹង ទុក  នឹង 
អាច កា្លោយ ជា ការ ពិត»៕

ក្រសួង...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កេសួង អប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា នឹង រៀបចំ កម្មវិធី បេ- 
ឡងបេណំង សាលារៀន សា្អាត  
តាមរយៈ របូភាព  ដេល នងឹ បេពេតឹ្ត   
ទៅ ជា  រៀងរាល ់ខេ ចាបព់ ីឆ្នា២ំ០២១   
តទៅ។  កម្មវធិ ីនេះនងឹ ផ្តល ់ឱកាស   
ដល ់គេឹះសា្ថាន សកិេសា សាធារណៈ  
នៅ ទូទាំង បេទេស  ចាប់ ពី កមេិត 
មត្តេយេយ សិកេសា  ដល់ ថា្នាក់ ទី១២  
ចូលរួម  បេជេង បងា្ហាញ សា្នាដេ។ 

បើ តាម សេចក្តី បេកាស របស់ 
កេសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ការផ្តួចផ្តើម បង្កើត កម្មវិធី នេះ 
ឡើង  គឺ ក្នុង គោលដៅ លើកទឹក- 
ចិត្ត គេឹះសា្ថាន សិកេសា ទាំងអស់  ឱេយ 
យកចិត្ត ទុកដាក់ រៀបចំ បរិសា្ថាន 

សាលា ឱេយបាន សា្អាត  មាន អនាមយ័  
មាន ខេយល់ អាកាស ល្អ បរិសុទ្ធ។ 
ប៉ុន្តេ ក្នុង សេចក្តី បេកាស របស់ 
កេសួង  ក៏ មិនបាន បញ្ជាក់ ពី កាល- 
បរិច្ឆេទ ចេបាស់លាស់  នេ ការចាប់- 
ផ្តើម កម្ម វិធី បេកួត បេជេង នេះ ដេរ ។

កេសងួ បញ្ជាក់ថា ៖«បើ បរវិេណ 
សាលាមាន អណំយ ផល ល្អ  នះ   
ក៏ អំណយ ផល ដល់ ការសិកេសា   
របស់ សិសេសានុសិសេស  ដេលជា 
ចំណេក មួយ ក្នុង ការលើក កម្ពស់ 
គណុភាព អបរ់ ំនៅ កម្ពជុា ផង ដេរ ។ 
កេសងួ អបរ់អំពំាវនាវ ឱេយ គេឹះសា្ថាន- 
សិកេសា សា ធារ ណៈ នានា ទូទាំង- 
បេទេស  តេៀម ខ្លនួ ក្នងុការ ចលូរមួ 
កម្មវិធី បេកួត បេជេង ខាង លើ»។

លោក រស ់ស ុវាចា  អ្នកនាពំាកេយ 
កេសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  

បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មេសិលមិញ ថា  
ដោយសារ ការ បេកាស បេឡង- 
បេណំង សាលារៀន សា្អាត នេះ 
កេសួង ទើប បេកាស ឡើង ថ្មីៗ  
ដចូ្នេះ ពត័ម៌ាន លម្អតិនងិ លក្ខ ខណ្ឌ   
នេ កម្មវិធី បេកួត បេជេង  នឹងតេូវ 
ជមេប ជូន ពេល កេយ។

លោក ថា ៖«ចំពោះ ជយ លាភី 
នងឹ បេកាស ជា រៀងរាល ់ខេ  ដោយ 
សាលា ដេលមាន បរសិា្ថាន សាលា- 
រៀន សា្អាត ជាងគេ  គោរព តាម លក្ខ- 
ខណ្ឌ ដេល បានកណំតន់ងឹ ទទលួ- 
បាន លិខិត បញ្ជាក់ ជយ លាភី ពី 
កេសួង អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា» ។

លោក ង៉ូវ ឈុន ហាក់  នាយក- 
វិទេយាល័យ ចាក់ អងេ  រាជធានី ភ្នំ- 
ពេញ  បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមេសលិ មញិ   
ថា  រយៈពេល ជា ចេើន ឆ្នាំ ហើយ  

ដេល វទិេយាលយ័ របស ់លោក  បាន- 
ខតិខ ំបេងឹបេង អភវិឌេឍ សាលា រៀន  
ឱេយ មាន អនាមយ័ ល្អ  នងិ សោ ភណ- 
ភាព សា្អាត  សមេប ់ការសកិេសា របស ់
សិសេសា នុសិសេស។ លោក បន្តថា  
បើទោះជា ចេើន ឆ្នាំ មកនេះ  វិទេយា- 
ល័យ របស់ លោកមិន អាច ជាប់ 
បាន ពាន រងា្វាន ់ ប៉នុ្តេ កប៏ាន ចលូរមួ 
ឱេយ សិសេសា នុសិសេស  និង លោកគេូ  
អ្នកគេូ  បាន ចូលរួម យា៉ោង សកម្ម  
ក្នុងការ រៀប ចំ សមា្អាត អនាម័យ 
សាលា ឱេយ បានល្អ បេសើរ។

លោក ថ្លេងថា ៖«យើង តេៀម 
ជានិច្ច  ក្នុងការ បេឡងបេណំង 
សាលារៀន សា្អាត នេះ។ ឆ្នាំ ថ្មី នេះ  
យើង រំពឹងថា ការបេកួត ក្នុង ពេល 
ខាងមខុយើង នងឹ ឈ្នះ  ពេះ ការ- 
បេកួតនឹងធ្វើ ឡើង...តទៅទំព័រ ៣

ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជ្រងសាលារៀនសា្អាត 
និងផ្តល់ឱកាស ឱ្រយគ្រប់សាលារដ្ឋ ចូលរួមដណ្តើមយកសា្នាដ្រ

សាលា ក្រ ុងប្រជំុ ព ង្រងឹ ការ ត្រតួពិ និត្រយអា វុធនិ ង 
អនុវ ត្តច្របា ប់ ចរា ច រ ណ៍ឱ្រយ បានប្រសើ រជា ង មុន 

សកម្មភាពតេតួពិនិតេយចរាចរណ៍នៅភ្នពំេញកន្លងមក។ រូបថត ប៉ូលិស



ថ្ងៃអងា្គរ ទី១២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

មុំ គន្ធា

បាត់ ដំបងៈ ពលករខ្មៃរ ជាង 
៦០០ នាក់  បាន បញ្ចប់ ការ ធ្វើ ចត្តា - 
ឡី ស័ក  និង  តៃូវ បាន អនុ ញ្ញា តឱៃយ 
តៃឡប់ ទៅកាន់ គៃហ ដ្ឋាន វិញ  
បនា្ទាប់ ពី បាន បំពៃញ នូវ វិធាន 
សុខភាព បាន យ៉ាង តៃឹម តៃូវ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន ៦  នៅ ជាប់ ពៃំដៃន 
កម្ពុជា-ថៃ ក្នុងនោះ មាន ខៃត្ត 
បាត់  ដំបង បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
ឧត្តរមាន ជ័យ ប៉ៃ លិន កោះ កុង 
និង ខៃត្ត ពៃះវិហារ។

លោកឌី រា៉ាដូ អភិបាល រងខៃត្ត 
ឧត្តរមានជ័យ  បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ មៃសិលមិញ ថា ពលករ ដៃល 
បាន បញ្ចប់ ការ ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក  
និង បាន  ចាក ចៃញ ពី មណ្ឌល ចត្តា  - 
ឡីស័ក មាន ១២០ នាក់ ខណៈ 
អ្នក ដៃល នៅ បន្ត ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក 
មានជិត ២ ០០០នាក់ (សៃីជិត 
៩០០ នាក់)។ លោក  ថ្លៃង ថា៖  
« សខុភាព  នងិ ស្ថាន ភាព នៃ ការ- 
ស្នា  ក់ នៅ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក គឺ មាន 
ភា ពល្អបៃសើរ  ហើយ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល ក៏ បាន ផ្តល់ បន្ថៃម នូ វថវិ កា  
សមា្ភារ ស្នាក់ នៅ និង គៃឿង ឧប - 
ភោ គបរភិោគ មក ដល ់ពលករ នៅ  
មណ្ឌល ចត្តា ឡីស័ក នៃះ»។

បើ តមលោក ឌី រា៉ាដូ  ពលករ 
ដៃល កំពុង ធ្វើ ចត្តាឡីស័កក៏នឹង  
ដល់ ពៃល បញ្ចប់  ជា បន្ត បនា្ទា ប់ 
ដៃរ ហើយ អ្នក ខ្លះ នៅ ចា ំលទ្ធផល 
នៃ ការ ធ្វើ តៃស្ត លើកទី២  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ធ្វើ ចត្តាឡី ស័ក នៃះ 
ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៅ ឆ្ងាយ ពី ភ្នំ-
ពៃញ ដៃល  តៃូវ ចំណាយ ពៃល ១ 
ឬ ២ថ្ងៃ ក្នងុ ការ យក សណំា ក ទៅ  
ធ្វើ វិភាគ។ លោក បាន  ផ្តាំផ្ញើទៅ 
ដល់ ពល ក  រ  ដៃល តៃឡប់ មក ពី 
បៃទៃស ថៃ តៃូវ សហការជាមួយ 
នឹងអាជា្ញាធរ ដោយ តៃវូ ធ្វើ ចត្តា ឡី - 
ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ ពៃញ លៃញ ដើ មៃបី 
បញ្ចៀស នូវ ការ  ចម្លង វីរុស កូវីដ ១ ៩  
ចូល ទៅ ក្នុង សហគមន៍ ឬ កៃុម- 

គៃួសរនៅ ផ្ទះ។
អភិបាល ខៃត្ត ប៉ៃលិន លោក សៃ ី

បាន សៃីមុំ ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ដៃរ 
ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី១០ ខៃមករា 
ពល ករ ១៦ នាក់ បាន បញ្ច ប់  ការ -  
ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក  និង បាន បញ្ជនូ ពួក - 
គាត់  តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ហើយ ។  
សរុប ពលករ ដៃល បាន តៃឡប់ 
មក ពី  ថៃ ចូល ក្នុង ខៃត្ត ប៉ៃលិន 
មាន៣១៩ នាក់ ក្នុង មណ្ឌល 
ចត្តា ឡី ស័ក ចំនួន ៥ កន្លៃង ។

លោក សៃី  ថ្លៃងថា៖«ពលករ 
ចំនួន ១៣ នាក់  តៃូវ បាន ពិនិតៃយ 
ឃើញ មាន វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ និង 
បាន ដក់ ឱៃយ គាត់ពៃយាបាល   ដោយ 
ក្នងុ នោះមានពលករ ចនំនួ ៦ នាក ់ 

បាន ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ប៉នុ្តៃ 
ទោះបជីា គាត ់ជាកដ៏ោយ កយ៏ើង 
នៅ បន្ត  ឱៃយ ពកួ គាត ់ធ្វើចត្តាឡសីក័  
និង បន្ត តម ដន សុខ ភាព របស់ 
គាត់ បន្ថៃម ១៤ ថ្ងៃ ទៀត ដៃរ»។

លោក សៃ ីសៃមីុ ំបាន អពំាវនាវ 
ទៅ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ  នងិ ពលករ 
ដៃល ធ្វើ ការនៅ បៃទៃស ថៃ និង 
មានបំណង វិល មក ក្នុង បៃទៃស 
តៃូវ ចូល មក តម ចៃក សៃប ចៃបាប់  
ដើមៃបី   ឱៃយ អាជា្ញាធរ បាន ពិនិតៃយ សុខ - 
ភាព   ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ។ លោក សៃ ី
ថា៖ «ខ្ញុំ បារម្ភ ខ្លាចពួក គាត់ មាន 
គៃះថា្នាក់  នៅ ពៃល ដៃល ពួក គា ត់  
ចាញ់ បោក ការញុះញង់ រប ស់ 
មៃខៃយ ល់ ដៃល នាំពួក គាត់ចូល 
តម ចៃក តូចៗ ខុស ចៃបាប់  ដៃល 
អាច បៃឈម ខ្ពស់ នូវគៃះ ថា្នាក់ 
ដោយសរ មីននៅ តម បនា្ទាត់- 
ពៃំដៃន  ដោយ សរខៃត្ត ប៉ៃលិន 
ជា តបំន ់ធា្លាប ់ឆ្លង កាត ់នវូ សងៃ្គាម  
និង បារម្ភ ពី សុខ ភាព របស់ ពួក- 
គាត់  ផង ដៃរ»។

សមៃប់ ខៃត្ត បាត់ ដំបងវិញ  
គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៩ ខៃមករា ឆ្នាំ 
២០២១ មាន ពលករ សរបុ ចនំនួ 
២៥១នាក់ បាន បញ្ចប់  ការ ធ្វើ ចត្តា   - 
ឡីស័ក  និង  តៃូវ បាន អនុ ញ្ញា ត ឱៃយ 
ចាក ចៃញ ទៅ កាន ់លនំៅ ឋាន វញិ 

ផង ដៃរ។ 
លោក ងួន រតនៈ អភិបាល 

ខៃត្ត បាត ់ដបំង បាន លើក ទកឹ ចតិ្ត 
ដល ់ពលករ  ដៃល បាន បញ្ចប ់ការ- 
ធ្វើ ចត្តា ឡសីក័ ១៤ ថ្ងៃ  នងិ ពលករ 
ផៃសៃងៗទៀត តៃវូ អនុវត្ត តម វិធា  ន 
អនា ម័យ និង ការ ណៃនាំ របស់ 
កៃសួង សុខ ភិបាល។ «ក្នងុ ករ ណី 
មាន លៃច ចៃញ នូវ រោគ សញ្ញា 
ណា មួយ ដូច ជាក្តាខ្លួន លើ ស ពី 
៣៧,៥ អងៃសា  ក្អក ឈឺ បំពង់ ក 
ហៀរ  សំបោរ តៃវូ ឆប ់រាយការណ ៍
មក អង្គភាព សុខ  ភិបាល រួច 
បៃញា ប់ មក កាន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ ឬ 
មណ្ឌល សុខ ភាព ដៃល នៅ ជិត 
ជា បនា្ទាន់ ដើមៃបី រួមគា្នា ទប់ស្កត់ 
កុឱំៃយ មាន ការឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ 
ក្នុង សហ គមន៍ »។

ចំណៃក ក្នុង ខៃត្តកោះកុង មក 
ដល ់ពៃល នៃះ មាន ពល ករ  ២នា ក ់
ប៉ុណ្ណោះ បាន បញ្ចប់ ការ ធ្វើ ចត្តា - 
ឡសីក័ ហើយ ពលករ ដៃល កពំងុ 
ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក មាន ចំនួន ៩០  នា ក់  
ទៀត។ នៃះ បើ តម   លោក សុខ 
វុទ្ធី អភិបាល រង ខៃត្តកោះ កុង។ 

ចំណៃក ខង ខៃត្ត ពៃះវិហារ  
មាន ចំនួន២៩ នាក់  បាន បញ្ចប់  
ការ ធ្វើ ចត្តា ឡីស័ក និង បាន  វិល- 
ទៅ កាន់ លំនៅឋានវិញ ដោយ 

ពួក  គាត់មាន សុខភាព ល្អធម្មត ។ 
ចំណៃក លោកលី សរី អភិបា ល 

រង ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ បាន  ថ្លៃ ង  
ថា មាន ពល ករ បៃមាណជា ២០ ០ 
នាក់ បាន បញ្ចប់  ការ ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ ក 
និង តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ   ពួក គាត់វិញ។ 

នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃមករា កៃសួង 
សុខភបិាល បាន រកឃើញ ពល- 
ក រខ្មៃរ១នាក់   ស្នាក់ នៅ សៃកុ សង្កៃ 
ខៃត្ត បាត់ ដំបងដៃល បាន មក ពី 
បៃទៃសថៃ   វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ។ 
សៃ បពៃល នៃះដៃរ អ្នក ជំងឺ កូវី ដ- 
១៩ ចំនួន ៣នាក់ ក្នុងនោះ  មាន 
ពលករ ខ្មៃរ២រូប ដៃល មក ពី ថៃ 
កាល ពី ចុង ខៃធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០  តៃូវ 
បាន  ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ បនា្ទា  ប ់ 
ពី ធ្វើតៃស្តអវិជ្ជមាន ចំនួន ២ដង 
ចំណៃក អ្នក ជំងឺមា្នាក់ទៀត   អាយុ 
៥៦ ឆ្នា ំស្នាកន់ៅ  ភ្នពំៃញជាភរ ិយ    
អគ្គនា យក ពន្ធ នាគារ  ដៃល  ឆ្លង 
កូវីដ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ៍ ស ហ  គមន ៍២៨ 
វិច្ឆកិានិង បាន ធ្វើតៃស្ត អវិជ្ជ មា ន 
កវូដី ចនំនួ ២ដង  តៃវូ  បាន ឱៃយ  ចៃញ 
ពី មន្ទីរពៃទៃយ ។ គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ១១ 
ខៃ មករាកម្ព ុជា មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ចំនួន ៣៩ ២ នាក់ក្នងុ នោះ 
តៃវូ បាន ពៃយា  បាល ជាសះ សៃបើ យ 
សរុប ៣៧៤ នាក់ និង អ្នកកំពុង    
សមៃក ពៃយា បា ល  ១៨ នាក់៕

តពីទំព័រ២...ជា រៀងរាល់ ខៃ  
ហើយ បើ ទោះ មនិ ឈ្នះក ៏យើង បាន-  
ស្អាត សមៃប់ ឱៃយ សសិៃស យើង មាន- 
អារម្មណ៍ ល្អ ក្នុងការ សិកៃសា ដៃរ។ 
យើង នឹង ខិតខំ បៃឹងបៃង រៀបចំ 
សលា របស់ យើង បន្ថៃម ទៀត»។

សមូ ជមៃបថា  កន្លងទៅ  កៃសងួ   
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា  បាន- 
បង្កើតការ បៃឡងបៃណាំង ជា- 
ចៃើន  ដោយ រាប់ ចាប់ព ីការ បៃឡង- 
បៃណាំង សលា ស្អាត  សលា 
ដៃល បាន អនវុត្ត អនាមយ័ បានល្អ  
រួមទាំង ជយលាភី ដល់ លោកគៃូ  
អ្នកគៃូ  និង សិសៃសា នុសិសៃស  ដៃល 
មាន គំនិត ច្នៃបៃឌិត បាន ល្អ។  
ការបង្កើត កម្មវធិ ីទាងំនៃះ  កៃសងួ 
អះអាងថា  គឺ ដើមៃបី ចូលរួម លើក- 
កម្ពស់ ការអប់រំ នៅ កម្ពុជា។

ទោះ យ៉ាងណា  លោក សៃីអ៊ុក 
ឆ យ៉ា វ ី បៃធាន សមាគម គៃបូ ងៃៀន   
កម្ពជុា ឯករាជៃយ  លើក ឡើងថា  ការ- 
បង្កើត ឱៃយ មាន ការ បៃឡង បៃណាងំ 
នៅតម សលារៀន នៃះ  បើ មើល 
១ជៃុង  គឺ បងា្ហាញថាល្អ  និង ផ្តល់   
ភាពជា គរំ ូ។ ប៉នុ្តៃ លោកសៃ ី ថា  បើ 
មើល ១ជៃុង ទៀត  គឺ វា បាន បង្ក 
ការលំបាក ដល់ លោកគៃូ  អ្នកគៃូ 
នៅតម សលា ជាចៃើន។ ពៃះ 
ថា  នៅពៃល មាន ការ បៃកាស 
យ៉ាង ដូច្នៃះ  គឺ នៅតម សលា 

ទាងំអស ់ តមៃវូឱៃយ លោកគៃ ូ អ្នកគៃ ូ 
តៃូវ ចំណាយ ថវិកា ផ្ទាល់ខ្លួន  និង 
ពៃលវៃលា  ដើមៃប ីធ្វើ យទុ្ធនា ការ នៃះ  
ដៃល ប៉ះពាល់ ដល់ ម៉ាង សិកៃសា  
និង ជីវិត បៃចាំ ថ្ងៃ។

លោក សៃ ីអះអាងថា ៖«ខ្ញុ ំឃើញ   
ផ្ទាល់ ភ្នៃក តៃម្តង  ទើប ខ្ញុំមាន អំ- 
ណះ  អំ ណាង បៃប នៃះ។ ការដៃល 
បៃកតួ យក ស្នាដៃ សលា ណាមួយ  
ពាក់ព័ន្ធ នឹង សលា គំរូ  សលា 
ស្អាត ហ្នឹង  គឺ អត់ ឃើញ លទ្ធផល 
បាន ទៅដល ់អ្នកគៃ ូលោកគៃ ូទៃ  គ ឺ
បាន តៃ ទៅលើ បគុ្គល។ ឧទាហរណ ៍ 
សលា១  បាន លៃខ១  គឺ លុយ- 
ថវិកា នៃះ  បានតៃ ទៅលើ នាយក- 
សលា  មិនបាន ទៅលើ អ្នក ដៃល 
ខិតខំ ឯ ណា»។

ជា ដណំះ សៃយ លោក សៃអី៊កុ  
ឆ យ៉ាវី  ផ្តល់ ជាយោបល់ ថា  នៅ 
ពៃល មានការ បៃកាស ឱៃយ មានការ- 
បៃឡង បៃណាំង ដូច្នៃះ  កៃសួង  
គួរតៃ បញ្ចៃញ កញ្ចប់ ថវិកា ដល់ 
សលា ទាំងនោះ  ដើមៃបី ឱៃយ ពួកគៃ  
អាច បៃើបៃស ់ថវកិា សមៃប ់បៃើ- 
បៃស់ ក្នុងការ អភិ វឌៃឍ សលា។  
ថា្នាក ់ដកឹនា ំសលា  ក ៏គរួ មានការ- 
ចូលរួម ដឹកនំា ដោយ ឆ្លាត វៃ  មិន 
តៃវូ មានការ បង្ខតិបង្ខ ំឱៃយ លោកគៃ ូ 
អ្នក គៃូ  ចំណាយ ពៃលវៃលា  និង 
ថវិកា ផ្ទាល់ នោះ ទៃ  ពៃះ ស្ថាន- 
ភាព គៃូបងៃៀន នៅ ពៃលនៃះ  
កំពុង ជួបបៃទះ នូវ ការលំបាក៕

ពលករ ខ្មែរ   វិល   មក ពី ថែ តាម ខែត្ត បាត់ ដំបង   ។ រូបថត រដ្ឋ បាល ខៃត្ត បាត់ ដំបង 

ពលករជាង៦០០នាក់បានបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័កនិងត្រវូឱ្រយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ

ក្រសួងអប់រំ...
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អោម  ប៊ុនធឿ ន 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលជល ផ ល 
នៃកៃសួង កសិកម្ម រុក្ខាបៃមាញ់ 
និងនៃសា ទ  នឹ ង បិទ ករនៃ- 
សាទ តៃី ក ម៉ុង ឬ តៃី បា្លាធូ ក្នុ ង  
ដៃន នៃសាទ សមទុៃ កម្ពជុា រ យៈ- 
ពៃល ២ខៃ កន្លះ ដៃលជា ពៃល 
តៃីតៃូ វ ព ង កូន គិត ចាប់ផ្ដើម ពី 
ថ្ងៃទី ១៥  ខៃមក រារ ហូត ដល់ 
ថ្ងៃទ ី៣១  ខៃ មនីា ឆ្នា២ំ០២១ ។ 
នៃះ បើតាម សៃចក្តី ជូ នដំណឹ ង 
របស់ រដ្ឋ បាល ជល ផល ដៃល 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាន កល ព ី
មៃសិល មិញ ។ 

តាម សៃចក្ដី ជូន ដំណឹងនៃះ 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា មូលហៃតុ នៃ ករ- 
បិទ នាសា ទ នៃះ ពៃះ ជា រដូវ ពង 
កនូ បន្ត ពជូ របស ់តៃ ីក ម៉ងុ។នៅ 
ក្នុង អំឡុង ពៃលនៃះ រដ្ឋបាល 
ជល ផលបាន ហាម ដាច់ខាត 
ចំពោះ សកម្ម ភាព នៃសាទ  តៃី - 

ក ម៉ុងក្នុង ដៃន នៃសាទ សមុទៃ 
ដើមៃបី រួម ចំណៃក ថៃរកៃសា និង 
ករពា រ ធនធាន ជល ផលសមុទៃ។  
   លោក  ស សូ រិ ន នាយ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋបាល ជល ផល ខៃត្តកំ ពត  
បា នបៃ ប់ភ្នំ ពៃញប៉ុ ស្ដិ៍ក លពី- 
មៃសិ លមិ ញថា   សៃចក្ត ីជូនដំ ណឹង 
គឺ លោក  និង មន្តៃីជំនាញ បាន 
យក ទៅ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅ តាម 
សហ គមន៍ នៃសាទ  និង តាម 
បណ្តា ឃុំ ដៃល នៅ ជាប់ ដៃន- 
សមុទៃ ដើមៃបី ឱៃយ ពួក គាត់ មាន 
ករ យល់ដឹ ងនិង ចូលរួម ក្នុង 
កិច្ច ករ ពារ ធន ធាន ជល ផល- 
សមុទៃ ទាំង អ ស់គា្នា។ 

លោក សូ រិ ន បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«យើង ធ្វើ ករអប់រំ ណៃនាំ គាត់ 
ឱៃយ បាន យល់ដឹង ពី សារៈសំ ខាន់ 
ថា មូលហៃតុ អី បាន គៃ បិទ 
ដោយ សារតៃ រដូវ តៃី ពង កូន 
មាន កូន  មាន អ៊ីចឹង ទៅ  ហើយ 
ណៃនាំ ឱៃយ គាត់ ផ្លាស់ ប្តូរ នូវ ឧប- 

ក រណ៍នៃសាទ តៃី ក ម៉ុងម ក 
នៃសាទ តៃ ីចមៃុះឬ តៃផីៃសៃងៗ វា 
មាន ចៃើន នៅ សមុទៃ យើង»។ 

បើតាម លោក សូ រិ ន ទិន្នផល  
សរុប ពាក់ ព័ន្ធ ផល នៃសាទ សមុទៃ 
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០  ខៃត្ត កំពត ទទួល 
បាន បៃហៃល២២ ០០០តោន។ 
រីឯផល នៃសាទ តាម វាលសៃ 
(ផល នៃសាទ ទឹក សាប) បៃមូល 
បាន បៃហៃល ៦  ៥០០ តោន  
ចំ ណៃក វារីវបៃបកម្ម បាន បៃហៃល 
៤  ០០០ តោន  ហើយបើ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ២០១៩  មាន ករ ថយ- 
ចុះ បៃហៃល ១០ ភាគ រយ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«មូលហៃតុ 
ដៃល ថ យចុះ  ដោ យសារ ទ១ី គ ឺ
បញ្ហា អាកសធា តុ មិន អំណោយ- 
ផល មាន  ពៃយុះ ចៃើន ទី២ពាក់ ព័ន្ធ 
បញ្ហា កូ វីដ ដោយសារ  ពៃលខ្លះ 
គាត់ មិនសូវ បាន ទៅរកឬ រកបាន  
មកហើយ អ៊ីចឹ ង ទៅកំណើ ន 
ភ្ញៀវទៃសចរ អត់ សូវ មក តមៃវូករ 

ដល់ អ៊ីចឹង  ទៅ គាត់ កត់ប ន្ថយ 
ករចុះ នៃសាទ » ។   

ដោយ ឡៃក លោក ឯ ម ភា 
នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបា ល ជល ផល 
ខៃត្ត ពៃះសី ហនុបាន ឱៃយ ដឹងដៃរ 
ថា  កៃយពី បាន ផៃសព្វផៃសាយ   
បៃជា  នៃ សាទ ដៃល មាន បៃភៃទ 
ទូកធំ ៗ ល ក្ខណៈ សិបៃប កម្មបាន 
គោរព តាម គោល ករណ៍ណៃនាំ ។ 
ក៏បុ៉ ន្តៃចំ ពោះ  អ្នកមាន ទូកនៃសាទ  
លក្ខណៈ គៃួ សារ មួយចំ នួន បន្ត 
លួច លាក់ នៃសា ទ ។   

លោ ក ឯម ភា ថ្លៃងថា៖«ពៃល 
គាត់ យក ផល មក ហ្នឹងយើង 
តៃតួពិ និតៃយ  និង ណៃនំា គាត់ហើយ  
បើ ឃើញថា គា ត់ បាន ផលមកជា  
តៃី ក ម៉ុង យើង  នឹង មាន វិធាន- 
ករ ឱៃយ គាត ់ធ្វើ កចិ្ចសនៃយា ណៃនា ំ
គាត។់បៃសនិបើនៅ តៃ រងឹទ ទងឹ 
ទៀត យើង នឹង មាន វិធាន ករ 
ផ្លូវចៃបាប់»។ 

បើតាម លោក ឯម ភា ផល- 

នៃសាទ សរុប សមៃប់ ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ មិនមាន ករថ យចុះ  ទៃ 
បើ បៃៀប ធៀប ឆ្នាំ២ ០១៩។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា នៅ  ឆ្នា២ំ០១៩ 
ផល នៃសាទ  ទាំង អស់ ទ ទួ ល 
បាន ៤៧  ៣២២តោ ន។ ចំណៃក  
នៅ ឆ្នាំ២០ ២០ ទទួល បាន 
៤ ៨ ៨១២ តោន ដៃលមាន  ករ - 
កើន ឡើង បៃមាណ ២ ភាគ រយ ។   

បើ តាម របាយក រណ ៍កៃសងួ 
កសិ កម្ម  រុក្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ 
ក្នុ ង ឆ្នាំ ២០២០  កម្ពុជា ផលិត 
បាន ផលតិផ ល ជលផ ល ចនំនួ 
៩៣៦ ៣០០តោន ក្នុ ងនោះ 
ផលិត ផល ទឹក សាប ជាង  ៤១មឺុ ន  
តោន ផ លិតផ ល សមុទៃ ជាង 
១២ មុឺន តោន  និង ផល វារីវ បៃប- 
ក ម្ម ជាង៤ ០មុឺ ន តោន ៕ 

អ្នក នេសាទកំពុង  លក់ តេ ីកាមុ៉ង ដេល ទើប នេសាទបាន   កន្ល ង មក ។ រូបថត ជីវ័ន

រដ្ឋបាលជលផលនឹងបិទការនេសាទតេកីាមុ៉ងតាមសមុទេក្នងុរយៈពេល២ខេកន្លះ

ACUទទួលបានឯកសារបេកាសទេពេយជិត២មឺុន... 
តពីទំព័រ១...យូរ ដើមៃបី មក 

បំពៃញ កតព្វ កិច្ច នៃះ ។  
លោក បានបន្ត ថា៖ «យោង 

តាម ចៃបាប់ បៃឆំង អំពើពុ ក- 
រ លួយ  បញ្ជាក់ ថា ក រទទួ ល- 
ឯកសារ បៃ កស ទៃពៃយស មៃប ត្តិ  
និង បំណុល  តៃូវធ្វើ រ យៈពៃ ល  
២ឆ្នាំ  ម្តង។ សមៃប់ ឆ្នាំនៃះ  អ្ន ក- 
ដៃល មាន កតព្វកិ ច្ច តៃវូ មក ដាក់ 
ពាកៃយ បៃកស ទៃពៃយ សមៃប ត្តិ 
និ ង បំណុល មាន រយៈ ពៃល 
១ខៃ ពៃញ គឺ ចាប់ពី ថ្ងៃទី១  ខៃ 
មករា  រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១  ខៃ 
ម ករា ឆ្នា ំ២០២១។ ប៉នុ្តៃ ចពំោះ 
បុគ្គល ដៃល ជាប់រវល់ បៃស ក- 
ក ម្ម  ឬក ៏មាន ជងំ ឺជា ទម្ងន ់ យើង 
ក៏ ពិនិតៃយ មើល ដៃរ ឱៃយមាន ករ- 
ពនៃយារ» ។ 

បើ តាម លោក ចៃង ប៊ុន- 
ឃៀង បុគ្គល សា ធារ ណៈ ដៃល 
មាន កតព្វ កិច្ច ក្នងុក រ មកដាក់- 
ឯកសារ បៃកស ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
និង បំណុល  ជា សមា ជិក រដ្ឋ- 
សភា ពៃទឹ្ធ សភា  សមា ជិ ក រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល។ ប៉ុន្តៃបើ និយាយ 
ជា រួម  គឺជា បុគ្គល ដៃល ទទួល 
បាន ករ តៃង តាំង ពី អនុ កៃឹតៃយ  
និង ពៃះរា ជកៃឹ តៃយ ឡើង ទៅ។ 

ក៏បុ៉ ន្តៃ លោក ចៃង បុ៊ន ឃៀង 
បា នប ងា្ហាញ សុទិដ្ឋិ និយម ថា 
ករ ដាក់ ពាកៃយ បៃកស ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ  និងបំ ណុល នៃះ នឹង 
ចប់ ទៅតាម ផៃន ករដៃលបាន 
គៃងទុក  ពៃះ មាន បុគ្គល 
មួយ ចំនួន  បាន ដាក់ ពាកៃយ បៃ- 
កស តាំងពី ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  

មកម្លៃ៉ះ ពៃះ គាត់ បំពៃញ  និង 
អនុវត្ត បាន យា៉ាង ពៃល លៃញ 
សៃប ទៅតាមចៃបាប់ បៃឆំង អំពើ- 
ពុក រលួយ ។ 

លោក  បុិច ពិ សី នាយ ក- 
បៃតិប ត្តិ នៃ អង្គករ តមា្លា ភាព- 
កម្ពជុា  បានឱៃយ ដងឹកលពមីៃសលិ- 
មិញថា  ករ បៃកស ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ  និង បំណុល  មាន ចៃង 
នៅ ក្នងុ ចៃបាប ់ជា ធរ មាន  នងិ  ជា 
កតព្វ កិច្ច ដៃល សា្ថា ប័ន  និង 
បុគ្គល ពាក់ ព័ន្ធ  តៃ ូវបំពៃញ ដើមៃប ី
ឱៃយ  សៃប តាម ចៃបាបប់ៃឆងំ អពំើ- 
ពុ ករ លួយ ។  

បើ តាម  លោក បុិច ពិសី 
កន្លង មកនៃះ  ACU បាន អនវុត្ត 
ពី តួនាទី របស់ខ្លួ ន បាន តៃឹម តៃូវ  

និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព ក្នុង ករ- 
ជ ំរញុ ដណំើរ ករ បៃកស  ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ និង បំណុល ទៅ ចៃបាប់  
ជា ធរ មាន និង សមា្ងាត់។  ក រ- 
បៃកស នៃះ នងឹ ធ្វើ ឱៃយមាន ភាព- 
ជឿ ជាក់ កន់ តៃ ខ្ពស់ ថៃម ទៀត ។ 
   លោកបាន បញ្ជា ក ់ ថា៖ «តាម 
ករ សង្កៃត របស់ ខ្ញុំ កន្ល ងម ក 
ឃើ ញថា   ក រអនុវត្ត នៃះ គឺ ល្អ 
និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព។ យើង 
សមូ លើក ទកឹ ចតិ្ត នងិ សា្វាគ មន ៍
ចពំោះ ករ ដកឹ នា ំរបស ់អង្គ ភាព 
បៃឆំង អំពើពុ ករ លួយ ក្នុង ករ- 
ជំរុញ ក្នុង ករ បៃក ស ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ  និង បំណុល នៃះ» ។

ទោះ បីជា យា៉ាង ណ លោ ក  
ពិសី បាន ជំរុ ញឱៃយ មាន ករ- 

លើ កទ ឹកច ិត្ត ក្នងុ ករ កៃស មៃលួ 
លើ បទដា្ឋា ន គតិ យុត្ត មយួច ំននួ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករ បៃកស ទៃពៃយ- 
សមៃប ត្តិនិ ង បំណុល នៃះ ដោយ 
ឱៃយ មក ធ្វើជា សា ធារ ណៈ វិញ  
ពៃះ មាន បៃទៃស ចៃើនណ ស ់
ដៃ ល តៃូវ បាន បៃកស ជា ធា- 
រណៈ  ដើមៃបឱីៃយ   ពលរ ដ្ឋ បាន ដងឹ 
ព័ត៌ មាន របស់ បុគ្គល  និង ម ន្តៃី 
សា ធា រណៈ   ។ 

បៃទៃ ស កម្ពុ ជា  បានដា ក់ ឱៃយ 
មាន ករអនុវត្ត បៃ កស ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិនិង បំណុល តាំ ងពី ឆ្នាំ  
២០១១  មកទល់ ឆ្នា២ំ០២១  
នៃះគឺ  មាន ចំនួន៦លើក  ហើយ  
ដៃល មាន បុគ្គល ជាប់ កតព្វ- 
កិច្ច ជាង ២៥ ០០០នាក់ ៕

ទីតំាងអង្គភាពបេឆំាងអំពើពុករលួយនៅតាមមហាវិថីពេះនរោត្តម នាពេលបច្ចបុេបន្ន។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

 មុំ   គនា្ធា 

ភ្នំពេញៈ  គមៃង «រកៃសា- 
បរិសា្ថាន សា្អាត»   នៃ កៃុម កៃៀល 
កម្ពុជា  នឹង   ធ្វើ យុទ្ធ នាករ នៅ 
ក្នុង រាជ ធានី- ខៃត្ត ចំនួន ៥ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា   ចាប់ ពី  ខៃ កុម្ភៈ  
រហូត ដល់ ដំណច់ ឆ្នាំ ២០២១ 
ក្នុង  គោល ដៅ ចូ ល រួម ជំរុញ ឱៃយ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ទុក ដាក់ សំរាម ជា- 
ពិសៃស ករ គៃប់ គៃង សំ ណល់ 
បា្លាស្ទកិ ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ   នងិ ករ- 
បណ្តះុ សា្មារតី ឱៃយ ពួក គាត់ សៃឡាញ ់
បរិសា្ថាន។

លោក ហួ   ឆៃ ងន់   សា្ថាប និក 
កៃៀល កម្ពុជា និង ជា បៃធាន 
គមៃង រកៃសា បរិសា្ថាន សា្អាត  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល- 
មិញ ថា   គមៃង  នៃះ នឹង ធ្វើ 
ឡើង ដំបូង  ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   
ខៃត្ត សៀម រាប  បាត់ ដំបង  កៃប  
និង ខៃត្ត កំពត ដោយ កៃមុ  ករងារ  
ស្មគ័ៃ ចិត្ត ចំនួន ៥ ០០០ នាក់ ក្នងុ  
នោះ មាន និសៃសិត   បុគ្គលិក  ពល-
រដ្ឋ  និង អ្នក ដើរ កមៃសាន្ត  ដៃល មក 
លៃង ក្នងុ តំបន់ កមៃសាន្ត ទំាង នោះ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា៖« យើង នងឹ ធ្វើ 
គមៃង នៃះ ក្នុង រយៈ ពៃល ១ 
ឆ្នាំពៃញ  ដៃល យើង ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព ១ ខៃ ម្តង ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ នៃ ដើម ខៃ នមីយួៗ ក្នងុ ៥ 
រាជ ធានី - ខៃត្ត ក្នុង ពៃល វៃលា 
ដចូៗ គា្នា  ប៉នុ្តៃ នៅ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ 
នឹង ធ្វើ សកម្ម ភាព ធំជាង គៃ  ឯនៅ  
តាម ខៃត្ត គឺ  យើង ធ្វើ ក្នុង កមៃិត  
ជា ករ សាក លៃបង ទៃ  ហើយ ក្នងុ 

សកម្ម ភាព របស ់យើង មាន ២គ ឺ
ករ ចុះ ទៅ ដ ល់ ទីតំាង នោះ ផ្ទាល់  
នំា គា្នាស មា្អាត   ធ្វើ ករ ពនៃយល់ ណៃ- 
នាំ ដល់ ពលរដ្ឋ   និង ករ ថតរូប- 
ភាព  និង វីដៃ អូ អប់រំ សមៃប់ ផៃសាយ  
ក្នុង បណ្តាញ សង្គម ផៃសៃងៗ » ។ 

 លោក ហួ  ឆៃ ងន់  បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា ៖   « យើង រំពឹង ថា  ក្នុង 
រយៈ ពៃល ១ឆ្នាំ  នៃះ  យា៉ាង- 
ហោច មាន បៃជាជន ចំនួន ១០ 
លាន នាក់ នឹង ទទួល បាន ព័ត៌- 
មាន ពី ពួក យើង ក្នុង ករ ថៃ រកៃសា 
បរិសា្ថាន ក៏ ដូច ជា ចំណៃះ ដឹង 
ផៃសៃង ៗ  និង ករ បៃង ចៃក  ទុក- 
ដាក់ សំរាម ជា ដើម  »។ 

 លោក បានថ្លៃង ដោយ   ក្តីរំ- 
ពឹងថា នឹង  កត់ បន្ថយ បា្លាស្ទិក 
យា៉ាង ហោច ២០ % តាម គៃសួារ 
នី មួយៗ ដោយ សារ កៃមុ ករងារ។

   អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន  
លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ បាន ថ្លៃង  ថា  
កៃសួង បរិសា្ថាន មាន ករ គាំទៃ 
និង ផ្តល់ ករ  សហករ ជាមួយ 
នឹង កៃុម យុវជន កៃៀល កម្ពុជា  
តាំង ពីឆ្នាំ ២០១៨ មក។ 

 លោក បាន មាន បៃសាសន៍ 
ថា   ៖   « យុទ្ធ នា ករ  ដៃល យើង 
បើក ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ  គ ឺពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង ករ ថៃរកៃសា បរិសា្ថាន 
សា្អាត  ហើយ នៃះ គឺ ជា កិច្ច ករ 
មួយ សំខាន់ ដៃល យើង សហ- 
ករ ជា មួយ នឹង  ខាង កៃៀល 
កម្ពុជា  ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាង ណ 
បណ្តុះ សា្មារតី ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ  
សៃលាញ់ បរិសា្ថាន   សមា្អាត 
អនាម័យ បរិសា្ថាន » ៕ 

កេមុ កេៀល កម្ពជុានឹង ធ្វើ យុទ្ធនាការបរិ-
សា្ថាន សា្អាតនិង គេប់ គេង សំ ណល់ បា្លាស្ទកិ
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ពលរដ្ឋ៨០គ្រសួារបានយល់ព្រមរុះរើផ្ទះច្រញពីដងទន្ល្រស្រកុង រើឯអ្នកផ្រស្រងក៏ត្រៀមរុះរើ 
អោម ប៊ុនធឿន 

ស្ទងឹត្រែងៈ  មាន ពលរដ្ឋ ៨០គៃសួារ 
ហើយ  ដៃល ស្ម័គៃ ចិត្ត យល់ពៃម រុះរើ 
សំណង់  ឬ ផ្ទះ ចៃញពី ដង ទន្លៃសៃកុង  
សមៃបធ់្វើការ អភ ិវឌៃឍ រហតូមក ដល ់ថ្ងៃ 
ទី១០  មករា  ខណៈ អ្នកផៃសៃងៗ ទៀត  
ដៃលតៃូវ រុះរើ ដៃរ នោះ កំពុង ដាក់ ពាកៃយ 
ស្នើ សុទំតីាងំដ ីថ្ម ីជាបន្ត បន្ទាប ់ កៃយ  ព ី 
អាជា្ញាធរ ចុះធ្វើ ការ ណៃនំ ឱៃយ រុះរើ 
ចាបត់ាងំ ព ីចងុ ខៃធ្ន ូមក។ នៃះ បើ តាម-  
អភិបាល សៃុក សៀមបា៉ាង  លោក ផាន់ 
យុត្ត  កាលពី ថ្ងៃ ទី១០  មករា ។

លោក ផាន់ យុត្ត  បានឱៃយ ដឹងថា  
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅ តាម ដង- 
ទន្លៃ សៃកុង  ដៃល តៃូវ រុះរើ ចៃញ មាន 
ជាង ២០០គៃួសារ។ អាជា្ញាធរ មិនបង្ខំ 
ពកួគៃ ឱៃយធ្វើ ការរុះរើ ចៃញ នោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ 
អាជា្ញាធរ គៃន់តៃ ស្នើសុំ ឱៃយ មានកា រុះរើ  
សមៃប់ ធ្វើការអភិវឌៃឍ។ លោក ថា 
អាជា្ញាធរ ចង់ឱៃយ ពលរដ្ឋ រុះ រើ ចៃញឱៃយ 
បានរួច រាល់ នៅ មុន ដាច់ ឆ្នាំ២០២១ 
ដើមៃបី ធ្វើការ អភិវឌៃឍ ទីនោះ ឱៃយមាន 
សោភណ ភាព  សៃស ់សា្អាត  សៃបតាម- 
ការរើក ចមៃើន របស់ បៃទៃស។ 

លោក អភបិាល សៃកុ  បៃបថ់ា  ការ ឱៃយ  
បៃជាពលរដ្ឋ រុះរើ ចៃញ នៃះ  គឺ គិត ពី 
សុវត្ថិភាព របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  កុំឱៃយ មាន 
ការរង គៃះ ដោយ បៃការ ណាមួយ  
ជាពិសៃស គៃះ បាក់ដី  និង ទឹក ជំនន់។ 

លោក ផាន ់យតុ្ត  ថ្លៃងថា ៖«ឥឡវូ នៃះ 
មានបាក ់ដ ីជាបន្ត បន្ទាប ់ សៃតុ ផ្ទះ សៃតុ 

អី។ យើង ឃើញថា បៃជាពលរដ្ឋ មាន 
ការពៃួយ បារម្ភ  អាចនឹង បៃឈម នឹង 
គៃះ ថា្នាក់។ បើ សិនជា ទឹកហូរ ខ្លាំង វា 
អាចបាក់ ដាច់ ផ្ទះ ទៅ ទន្លៃ ទៅ អ៊ី ចឹង។ 
យើង ខ្លាច មាន គៃះ ថា្នាក់ ហ្នឹង»។ 

 បើ តាម លោក អភិបាល សៃុក  មាន 
មលូ ហៃត ុមយួចនំនួ ទៀត ដៃលអាជា្ញាធរ 
ស្នើសុ ំឱៃយបៃជាពលរដ្ឋ រុះរើ ចៃញ ពដីង- 
ទន្លៃ សៃកងុ នៃះ  ទ១ី គ ឺបញ្ហា សណា្តាប-់ 
ធ្នាប់ បរិសា្ថាន  និង ទី២ គឺ ដី ចំណី ទន្លៃ។ 
តាម ការបញ្ជាក់ របស់ លោក ផាន់ យុត្ត  
អាជា្ញាធរ មាន រៀប ច ំដ ីបមៃងុ ទកុ សមៃប ់
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រុះរើ ចៃញ  ក្នងុ ១គៃ-ួ 
សារ ទទលួបាន ដ ីទហំ ំ២៥ម៉ៃតៃ  គណុ 
៤៥ម៉ៃតៃ  សមៃប់ សាង សង់ លំនៅ- 
ឋាន។ ទីតាំង ថ្មី នោះ  នឹង មាន រៀបចំ 
ផៃសារ សមៃប់ ពលរដ្ឋ អាច ធ្វើការ លក់ដូរ 

បាន តៃឹមតៃូវ ផង ដៃរ។  
លោក ផាន ់យតុ្ត  ថ្លៃងថា ៖«ទតីាងំ ថ្ម ី

នោះ យើង មាន នៅក្នុង ភូមិ សៀម បា៉ាង  
ឃុំ សៃកុង  និង ភូមិ ផា បាំង  ឃុំ ថ្មកៃវ  
យើង មាន ធ្វើ ផ្លវូ  ធ្វើ បៃឡាយ អី រួច រាល់ 
អស់ ហើយ  បៃជាពលរដ្ឋ គៃន់តៃ ទៅ 
ធ្វើ ផ្ទះ នៅ  គឺបាន ហើយ»។ 

បៃជា ពលរដ្ឋ រស់នៅ តាម ដង ទន្លៃ- 
សៃកុង  អ្នកសៃី ភិន គន្ធា  និយាយ ថា  
កាលពី ប៉ុន្មាន ឆ្នាំមុន ក៏ មានការ ឱៃយរុះ រើ 
ដៃរ  ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ មិនមាន សំណង 
សមរមៃយ សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង 
ការរុះរើ ចៃញ  ហៃតនុៃះ កគ៏្មាន អ្នក ណា 
បាន រុះ រើ ចៃញ នោះ ដៃរ។ លើក នៃះ  
អាជា្ញាធរ មាន ទីតាំង សមៃប់ ផ្តល់ 
ជាសំណង តៃឹមតៃូវ  បៃជាពលរដ្ឋ 
សបៃបាយ រើករាយ ក្នុង ការរុះរើ ចៃញ ទៅ 

នៅ ទីតាំង ថ្មី។ 
អ្នក សៃ ីភនិ គន្ធា  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំគតិ ថា  

មុន កៃយ គង់តៃ រុះរើ ដដៃល  អ៊ីចឹង 
រុះរើ ឱៃយហើយ តៃម្តង ទៅ។ ពៃះ 
ការរុះរើ  យើង អាច យក ឈើ ធ្វើអ ីផៃសៃង 
បាន ទៀត  ហើយ បើ រុះរើ មនុ  ចាប ់បាន 
ដី ទីតាំង ល្អ មុន គៃ»។ 

ពលរដ្ឋ មា្នាក់ ដៃល តៃូវ រុះរើ លំនៅឋាន 
ដៃរ នោះ  លោក ស្តើង ភឿង   ទទលួសា្គល ់
ថា  ពៃល រស់នៅ តាម ដង ទន្លៃសៃ កុង 
មាន ការ បៃឈម ចៃើនពាកព់ន័្ធ នងឹ ទកឹជ-ំ  
នន់  គៃះ បាក់ ដីចៃំង ទន្លៃ  ហៃតុនៃះ 
លោក លើកឡើង ថា  ការសមៃច ដោះដរូ 
របស់ អាជា្ញាធរ គឺ ជា រឿង ល្អ។ 

លោក ភឿងថ្លៃង ថា ៖«បើ ខ្ញុំ វិញ  ខ្ញុំ ថា 
ល្អ  ពៃះថា អាជា្ញាធរ រៀបចំ ដោះដូរ ដីឱៃយ 
យើង នៃះ  ពៃះ យើង  ពៃល ដៃល នៅ 
មាត់ ទន្លៃ យើង មានបញ្ហា បៃឈម ចៃើន 
ណាស់។ ពៃះ ពៃលទឹក ជំនន់ ម្តងៗ ផ្ទះ 
យើង នៅមាត ់ទន្លៃ ហ្នងឹ វា អាច បាកច់ៃងំ  
វា អាច ហរូ ផ្ទះ យើង ទៅ នឱំៃយ មាន គៃះ- 
ថា្នាក់ ចៃើន កន្លៃង ហ្នឹង»។ 

ដោយ ឡៃក  ពលរដ្ឋ មា្នាក ់ទៀត  អ្នក សៃ ី
ខត ់ភនិ  ហាក ់សម្តៃង ការមនិ សបៃបាយ- 
ចិត្ត ចំពោះ ការរុះរើ នៃះ  ដោយ អ្នកសៃី 
អះអាង ថា  បៃជាពលរដ្ឋ មិន បដិសៃធ 
ក្នុង ការរុះរើ ចៃញ ពីដង ទន្លៃ សៃកុង 
ឡើយ  ប៉ុន្តៃ ក្នុង កាលៈ ទៃសៈ បច្ចុបៃបន្ន  
មិន អំណោយ ផល សមៃប់ ការរុះរើ ទៃ  
ដោយសារ តៃ បៃជាពលរដ្ឋ ភាគចៃើន 
មាន បញ្ហា ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

អ្នក សៃ ីខត ់ភនិ  នយិាយថា ៖«ឥឡវូ 

កំពុង មានបញ្ហា ដោយសារ ជំងឺ រាត តៃបាត  
រកលុយ ក ៏មនិសូវ បាន  ដល់ពៃល គៃ ឱៃយ 
រុះរើ ទៅ អត ់សវូ មាន លយុ មាន កាក ់អ៊ចីងឹ-  
ទៅ  វា រាង យា៉ាប់ ដៃរ។ បៃជា ពលរដ្ឋ អត់- 
បៃកៃក ទៃ  ប៉នុ្តៃ បើ អាច ជយួ ពនៃយារ ពៃល   
បាន វៃង បន្តិច [៣ឆ្នាំ] គឺជា រឿង ល្អ» ។

 លោក ប៊ី វា៉ាន់នី  អ្នកសមៃប សមៃួល 
សមាគម ការពារ សិទ្ធិមនុសៃស  អាដហុក  
ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  ថ្លៃងថា  អាជា្ញាធរ អាច 
ជួយ ផ្តល់ ជា ថវិកា ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្លះ  
បើសិនជា មាន អ្នក មួយចំនួន  ខ្វះ- 
លទ្ធភាព ក្នុង ការរុះរើ ចៃញ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«បើ សនិជា បៃជា ពល រដ្ឋ   
មយួ ចនំនួ អតម់ាន លទ្ធភាព ក្នងុ ការរុះរើ- 
ចៃញ  អាជា្ញាធរ អាច ៥០ ភាគ រយ បកូ ៥០ 
ភាគ រយ។ យើង ចង់ និយាយថា  អាច 
ជយួ ជាសោហ៊យុ  ឬ ជាស្អ ីមយួ ជយួ គត ់
៥០ភាគរយ  ឬក៏ អាច ទុក ពៃល ឱៃយ គត់ 
រយៈ ពៃល វៃង បន្តិច ទៅ  ដើមៃបី ឱៃយ គត់ 
ធ្វើការ រុះរើ ដោយ មាន កិច្ចសនៃយា»។ 

ទោះ យា៉ាង ណា  លោក ផាន់ យុត្ត  
ក៏បានបញ្ជាក់ដៃរថា  ជុំវិញ រឿងដៃល 
បៃជាពលរដ្ឋ ស្នើសុំ ការពនៃយារ ពៃល 
ដោយសារតៃ មានបញ្ហា ហរិញ្ញវត្ថនុោះ  
អាជា្ញាធរ សៃកុ នងឹ លើក ពបីញ្ហា នៃះទៅ 
ពិភាកៃសា ជាមួយ ថា្នាក់ ខៃត្ត។ លទ្ធផល 
យា៉ាងណា  លោក មនិទាន ់ហា៊ាន បញ្ជាក ់
នៅ ឡើយ ទៃ។ ចំណៃក ការរុះរើ របស់ 
បៃជាពលរដ្ឋនោះ  គឺជា ការស្ម័គៃចិត្ត  
អាជា្ញាធរ មិនទាន់ មាន វិធនការ តឹងរុឹង  
ដៃល តមៃវូឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ តៃវូតៃ រុះរើ- 
ចៃញ ភា្លាមៗ នោះ ទៃ៕  

  គឹម  សារុំ 
 
ភ្ន ំព្រែញ ៈ  តលុាការ កពំលូ ព ីមៃសិល មញិ 

បាន ជនំុ ំជមៃះ កៃមុ ចោរប្លន ់បៃដាប ់អាវធុ 
៣នក ់ក្នងុ នោះ មា្នាក ់ឈ ឺសា្លាប ់  ដៃល  កៃមុ 
នៃះ មាន បៃវត្ត ិប្លន ់ចនំនួ ១១ លើក  ដោយ 
មា្នាក់ៗ   តៃូវ បាន តុលាកា រ ថា្នាក់ កៃម 
ផ្តន្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធ ន គរ ៣ ០ ឆ្នាំ 
បៃពៃឹត្ត  នៅ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១១។  

 តាម កណំត ់ហៃ តរុ បសន់ គរ បាល ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង បាន បងា្ហាញថា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៣ ឧសភា  ឆ្នា ំ២០១៤  ជន ៣នក់ 
ឈ្មាះ  នឹម  ចិត្ត ហៅ  ចិត្ត  អាយុ ៣១ ឆ្នាំ, 
ទី ២ - ឈ្មាះ  នង  សុី ណាត  ហៅ ណាត  
អាយុ៣០ ឆ្នាំ  និង ឈ្មាះ  ភិន  ភន  អាយុ  
៥៤ ឆ្នាំ  បាន នំ គ្នា  ផឹក សៃក្លៃ ម សាច់ ឆ្កៃ   
នៅ ផ្ទះ ជន រ ង គៃះ។ បន្ទាប់ ពីផឹក សៃ 
ក្លៃម សាច់ ឆ្កៃ ហើយ ក៏ នំ គ្នា តៃឡប់ ទៅ 
វិញ ។  លុះ បៃហៃល ជា ម៉ាង  ១០យប់ 
ថ្ងៃ ខៃ ឆ្នាំ ដដៃល   ខណៈ មា្ចាស់ ផ្ទះ លក់ 
សាច់ ឆ្កៃ រៀបចំ បិទ ទា្វារ ផ្ទះ ក៏ តៃូវ កៃុម ជន 
ទាំង  ៣នក់ ពាក់ មា៉ាស់ មុខ បៃដាប់ - 
ដោយ កាំភ្លើង AK ១ ដើម  និង កាំ ភ្លើង ខ្លី 
មា៉ាក K54   ១ដើម បាញ់ សមៃុក ចូល ផ្ទះ  

ជ ន រ ង គៃះ ។ កៃុម ចោរ ប្លន់ បាន បាញ់ 
ជាង  ១០ គៃប់ បណា្តាល ឱៃយ តៃូវ ចំ ដើម- 
ទៃងូ ឈ្មាះ  សឿម  ចា ន ់ ភៃទ បៃសុ អាយ ុ 
២៤ឆ្នាំ  និង   ឈ្មាះ  គឿន  ធរើ  ភៃទ សៃី 
អាយុ  ៣១ឆ្នាំ ជា កូន មា្ចាស់ ផ្ទះ  សា្លាប់ នៅ 
កន្លៃង   និង ឈ្មាះ  សឿម ផល្លី   រង របួស 
ធ្ងន ់។ ឯ កៃមុ ចោរ យក បាន  លយុ ជតិ  ៣០  
មុឺន រៀល   និង ខៃសៃ កបា្លាទីន ចំនួន  ៣ ជី 
ហើយ  រត់ គៃច បាត់ ។ កៃយ ធ្វើ ស កម្ម- 
ភាព កៃុម ជន ជាប់ ចោទ បាន គៃច ខ្លួន 
បាន ជាង ៣ឆ្នាំ  ទើប ឆ្នាំ ២០១៤ សមត្ថ- 
កិច្ច សៃវជៃវ ចាប់ ឈ្មាះ   ភិន  ភន   នៅ  

ខៃ ត្ត បាត់ ដំបង  និង  ឈ្មាះ  នឹម  ចិត្ត  និង  
នង  សុីណាត  តៃូវ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ បាន 
នៅ រាជ ធនី ភ្ន ំពៃញ ។  កៃយ ឃាត់ ខ្លួន 
ឈ្មាះ នឹម  ចិត្ត  បាន សារភាព បៃប់ 
សមត្ថ កិច្ច ថា   គត់  និង បក្ខ ពួ ក ធ្លាប់ ធ្វើ 
សកម្ម ភាព ប្លន ់បាន ១១ លើក  នងិ ធ្វើ ឱៃយ 
ជន រងគៃះ សា្លាប់ ៣នក់  និង របួស ធ្ងន់ 
សៃល ៩នក់ នៅ ខៃត្ត  បន្ទាយ មាន ជ័យ , 
ពោធិ៍សាត ់  នងិ ខៃត្ត បាត ់ដបំង ។  សណំុ-ំ 
រឿង នៃះ តៃវូ សាលា ដបំងូ ខៃត្ត បាត ់ដបំង 
បើក សវន ការ  និង បៃកាស សាល កៃម 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧  កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១៥   សមៃច 

ផ្តន្ទា ទោស ក្នុង មា្នាក់ ៗ   ៣០ ឆ្នាំ  ចោទ ពី 
បទ ឃាតកម្ម គិត ទុក ជា មុន តាម មាតៃ  
២០០  នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ រើឯ ឈ្មាះ  ភនិ ភន   
ចោទ បទ សម គំនិត ក្នងុ អំពើ ឃាត កម្ម ។ 

  នៅ ក្នុង បន្ទប់ សវន ការ ពីមៃសិល មិញ 
ជន ជាប ់ចោទ ឈ្មាះ  នមឹ  ចតិ្ត បាន ឆ្លើយ 
បៃប់ ចៅកៃម ថា   នៅ យប់ ថ្ងៃ កើត ហៃតុ 
នោះ គត់ មាន គ្នា តៃ ២ នក់ ទៃ  ដោយ 
មា្នាក់ ទៀត  ឈ្មាះ  ភិន  ភន  ជា អ្នក កាន់កាំ-  
ភ្លើង A K ពៃះ  ជា អតតី យោ ធ ។ ចណំៃក 
ឈ្មាះ  នង  សុីណាត  មិន បាន ចូល រួម 
ប្លន់ ទៃ  ។ ឈ្មាះ  ន ង  សុីណាត  ជា មិត្ត- 
ភកិ្ត របស់ គត់ ទើប មក ពី ធ្វើ កម្មករ នៅ 
បៃទៃស ថៃ ហើយ គត់ បាន ហៅ មក 
លៃង បន្ទប់ ជួល របស់ គត់ ក៏ តៃូវ សមត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ ខ្លួន ។ 

 ជន ជាប់ ចោទ ថា ៖  « ខ្ញុំ បាន សារភាព 
តាំង ពី នៅ ឧទ្ធរណ៍  ថា ខ្ញុំ ធ្វើ សកម្ម ភាព ជា - 
មួយ តៃ ឈ្មាះ ភិន  ភន  ទៃ  ចំណៃក 
ឈ្មាះ  នង  សុីណាត  គឺ គត់ មិន បាន 
ចូល រួម ទៃ ។ខ្ញុំ សុំ តុលាការ ឱៃយ ខ្ញុំ ជាប់- 
ទោស ២០ ឆ្នាំ ក៏ សុខ ចិត្ត ដៃរ »   ។ 

 រើឯ ឈ្មាះ  នង  សុី ណាត  និយាយ 
បៃប់ ចៅ កៃម ថា  គត់ មិន បាន ចូលរួម 
ប្លន់ សមា្លាប់ ជន រង គៃះទៃ  គត់ ទៅ  

ធ្វើការ ជា កម្មករ  នៅ បៃទៃស ថៃ  ហើយ គត ់
មក រាជ ធន ីភ្ន ំពៃញ  នងិ ចលូ លៃង   ឈ្មាះ 
នមឹ   ចតិ្ត   ក ៏តៃវូ សមត្ថ កចិ្ច ចាប ់ខ្លនួ តៃ ម្តង  ។  
ខ្ញុំ សូម ឱៃយ តុលាការ ដោះ លៃង ខ្ញុំ វិញ » ។ 

 លោក  អ៊ុក  គឹម សិទ្ធ  តំណាង មហា- 
អយៃយការ សន្ន ិដា្ឋាន ថា  តាម កណំតហ់ៃត ុ
សមត្ថ កចិ្ច  បងា្ហាញ ថា   កៃមុ ជន ជាប ់ចោទ 
ពិត ជា បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព ដូច ការ ចោទ 
របស់ សាលា  ឧទ្ធរណ៍  ។ « ហៃតុ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ 
សូម តម្កល់ សាល ដីកា ឧទ្ធរណ៍ ដដៃល » ។ 

លោក  ឆៃ  វបិលុ  ជា មៃធវើ ការពារ សទិ្ធ ិ
ឱៃយ ជន ជាប ់ចោទ ទាងំ ២នក ់ សន្នដិា្ឋាន ថា 
កនូ ក្ត ីរបស ់លោក ឈ្មាះ  នមឹ  ចតិ្ត  ពតិ ជា 
បាន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស មៃន ។ តៃ កូន ក្តី 
ឈ្មាះ  នង  សុី ណាត  គឺ គត់ បៃប់ 
តុលាការ ហើយ ថា  គត់ មិន បាន ចូល - 
រួម ទៃ។   

 លោក ថ្លៃង ថា  សូម តុលាការ បន្ថយ 
ទោស ដល់ កនូ ក្ត ីលោក  នងិ ឈ្មាះ  នង  
សុណីាត  សុ ំតលុាការ ដោះ លៃង ឱៃយ មាន 
សៃរើភាព ផង  ។ 

 កៃយ  ជំនុំ ជមៃះ លោក ឃឹម  ប៉ុណ្ណ  
បៃធន កៃមុ បៃកឹៃសា  ជនំុ ំជមៃះ បាន ថ្លៃង ថា  
សាល ដី កា   នៃ សំណុំ រឿង នៃះ នឹង 
បៃកាស នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨  មករា ៕ 

ពលរដ្ឋរុះរើផ្ទះរ បស់ខ្លនួច្រែញពីដងទន្ល្រែស្រែកុង នៅខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង ពីថ្ង្រែទី៥ មករា។ រូបថត FB

តុលាការ កំ ពូល ជម្រះ សំ ណំុ រឿង ប្លន់ដ្រល តុលាការ ថ្នាក់ ក្រម កាត់ទោស ដាក់ គុក ម្នាក់ៗ៣០ឆ្នាំ

ជន ជាប់ ចោទ ត្រែវូ បាន នំា ខ្លនួ កាល ជម្រែះ នៅ ឧទ្ធរណ៍។ រូបថត គឹម សារុំ
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ឆ្នាំសិក្សាថ្មី...
តពីទំព័រ ១...យុវជន  និង កីឡា 

បាន ថ្លៃង ថា ៖« ឥឡូវ នៃះ  ឆ្នាំ 
សិកៃសា ថ្មី បាន ចាប់ ផ្ដើម ហើយ  
យើ ង  ចង់ បញ្ជាក់ ពីសារ របស់ 
យើង  ឱៃយ បាន ចៃបាស់ ថា  យើង ចង ់
ឱៃយ កុមារ វិល តៃឡប់ ចូល សាលា- 
រៀន វិញ  និង ចង់ ឱៃយ ពួក គៃ ដឹង ថា  
យើង ទាំង អស់ គ្នា បៃឹង បៃង 
ធ្វើការងារយ៉ាង ចៃើន  ដើមៃបី 
ការពារ ពួក គៃ ពី ការ ឆ្លង មៃ រោគ 
នៃះ (កូវីដ ១៩) »។ លោក រដ្ឋ - 
មនៃ្ត ីថ្លៃង ថា  សសិៃសា នសុសិៃស  នងិ 
អ្នក ពាកព់ន័្ធ  កច៏ា ំបាច ់តៃវូ បពំៃញ 
តួនា ទី របស់ ខ្លនួ  ដោយ អនុវត្ត ឱៃយ - 
បាន តៃឹម តៃូវ   តាម គោល ការណ៍ 
ណៃនំា ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ ក្នងុ យុទ្ធ - 
នា ការ នៃះ ដៃរ ។ 

ការ បៃកាស ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត 
យុទ្ធ នាការ នៃះ   គឺ កៃសួង អប់រំ  
ទទួល បាន ការ សហ ការ អនុវត្ដ 
ជា មួយ  អង្គការ យូនី សៃហ្វ និង 
ទទួល បាន ថវិកា គំទៃ ពី សហ ភា ព- 
អឺរ៉ុប  និង ភាព ជាដៃគូ សកល 
សមៃប់ ការ អប់រំ  (GPE)។  យុទ្ធ - 
នា ការ នៃះ  មាន គោល បំណង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន ដល់ គៃួសារ  
នងិ កុមារ  ដៃល ការ រៀន សតូៃ   តៃវូ 
បាន រំខាន ដោយ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ដោយ លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ ពួក គៃ  
ផ្ដល ់អាទភិាព ដល ់ការរៀន សតូៃ  

បើ ទោះ ជា  តៃវូ ជួប នឹង ការ លបំាក 
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ។ 

យទុ្ធ នាការ នៃះ  នឹង ពងៃងឹ ការ-  
អនុវត្ត ឥរិយបថ ការពារ សុវត្ថិ - 
ភាព ពីជំងឺកូវីដ ១៩  ក៏ដូច ជា ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ សារជា ចៃើន ដទៃទៀត  
ដើមៃប ីឱៃយ សាលា រៀន  មាន បរសិា្ថាន 
សុវត្ថិ ភាព  សុខ ភាព ល្អ  និង ការ- 
អភ ិវឌៃឍ សមៃប ់កមុារ ។  សារ អបរ់ ំ
នៃ យុទ្ធ នាការ នៃះ  នឹង តៃូវ បាន 
ផលិត ជា វីដៃអូ  ផ្ទាំង រូប ភាព  
សៃបត៉  វទិៃយ ុ នងិ សារ ជា អកៃសរ  ជា មួយ 
ភាព ច្នៃ បៃឌិត  សមៃប់ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ទៅ ទូទាំង បៃទៃស ។

យុទ្ធនា ការ នៃះ ក៏មាន ការ ផលិ ត  
សៀវ ភៅ ណៃនំា ជា រូប ភាព សមៃ ប់ 
គៃ ូនងិ នាយក សាលា  អពីំ គោល- 
ការណ៍ ណៃនាំ ស្ដី ពីសុវត្ថិ ភាព  
ពៃម ទាំង បញ្ជី តៃួត ពិនិតៃយ  និង 
ដំបូនា្មាន សំខាន់ៗ  សមៃប់ ចៃក 
ជូន សាលា រៀន ជាង  ១៦ ៥០០ ០  
សាលា  ដើមៃបី ឱៃយ លោកគៃ ូ អ្នក គៃ ូ
អាច  ចាប់ ផ្ដើម តៃៀម ខ្លួន ពៃញ- 
លៃញ សមៃប់ ឆ្នាំ សិកៃសា ថ្មី នៃះ ។

លោកសៃ ី ខាមនិ  ម៉រូ៉ៃណ ូ ឯក- 
អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហ ភាព អឺរ៉ុប បៃចាំ 
បៃទៃស កម្ពុជា  បាន ថ្លៃង ថា  ជំងឺ 
រាត តៃបាត កវូដី ១៩  បាន នងិ ក ំពងុ 
បង្ក បញ្ហា បៃ ឈម ចមៃបងៗ ជា ចៃើ ន  
ដល់ វិស័យ អប់រំ  ដោយ បង្កើត ជា  
បញ្ហា លំបាក ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដល់ សិសៃស  
នងិ គៃសួារ ពកួ គៃ ។  ចណំៃក ការ- 

រៀន សតូៃ តាម អន ទៃបាញ តៃវូ បា ន  
ដាក់ ឱៃយ អនុ វត្ត កៃម កិច្ច ដឹក នាំ 
ដ៏រឹង មាំ របស់ កៃសួង អប់រំ  ប៉ុន្ដៃ 
វានៅ តៃមិ ន អាច ជំនួស ឱៃយ ការ- 
បងៃៀន នៅ ក្នុង ថា្នាក់ បាន ទៃបើយ  
ហើយ ក៏មិន មាន សិសៃស គៃប់ គ្នា 
អាច បៃើ បៃស់ វា បាន ទាំង អស់ 
នោះ ដៃរ ។ លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖ 
« ដូច្នៃះ កុមារ គៃប់ រូប  គួរ តៃូវ បាន 
ជំរុញ ឱៃយ តៃឡប់ ចូល រៀន វិញ ជា - 
មួយ នឹង អារម្មណ៍ មាន សុវត្ថ ិភាព ។  
ខ្ញុំ សូម ស្នើ ដល់ អ្នក គៃប់ គ្នា  ទាំង 
នាយិកា  នា យក សាលា  អ្នក គៃូ  
លោក គៃូ  សិសៃសា នុសិសៃស  និង 
អាណា ពៃយា បាល ទំាង អស់  ឱៃយ អនុ - 
វត្ត វិធី ការ ពារ ខ្លនួ ចំាបាច់ នានា ដើ មៃបី 

ធានា ថាសាលា រៀន មាន បរិ សា្ថា ន  
សុវត្ថិ ភាព សមៃប់ គៃប់ គ្នា »។ 

លោក សៃ ីឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ ក ៏បាន 
កោត សរសើរ  ចពំោះ ភាព ជា ដៃគ ូ
ដ៏រឹង មាំ  រវាង សហ ភាព អឺរ៉ុប  និង 
កម្ពុជា នៅ ក្នុង វិស័យ អប់រំ  ដៃល 
បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពីជាង ១៥ 
ឆ្នា ំ  មនុ ដោយ បាន ចលូ រមួ ចណំៃ ក  
ក្នងុ ការ អន ុវត្ត កណំៃ ទមៃង ់វសិយ័ 
អបរ់ ំជាត ិក្នងុ គោល បណំង ធានា 
ថា  កុមារ កម្ពុជា គៃប់ រូប  ទទួល- 
បាន ការអបរំ់ បៃកប ដោយ គណុ- 
ភាព ។  លោក សៃបី ញ្ជាក ់ថា ៖ 
« ការអប់រំ  គឺជា សិទ្ធិ ជា មូល ដា្ឋាន  
នងិ ចាបំាច ់ ដើមៃប ីធានា ឱៃយ មាន  នវូ 
អនា គត ដ៏រុង រឿងសមៃប់ បៃទៃ ស  

និង បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្លួន »។
លោកសៃ ីអាលីស អលបៃធ៊ ៍ 

នាយិកា បៃតិ បត្តិ  នៃ ភាព ជា ដៃគូ 
ជា សកល សមៃប់ ការ អប់រំ (GP  E  )  
បាន ថ្លៃង ថា  ការ គទំៃ របស ់ភាព- 
ជា ដៃ គូ ជា សកល  សមៃប់ ការ- 
អប់រំ (GPE)  នឹង ជួយ ដល់ រាជ - 
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  ក្នុង ការបើក- 
ដំណើរ ការ សាលា រៀន ទៃបើង វិញ 
បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព  ដើមៃបី ឱៃយ 
កមុារ អាច ការពារ ខ្លនួ បាន ពកីារ- 
ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩  នៅ ពៃល ពកួ គៃ 
តៃឡប់ ចូល រៀន វិញ នៅ សាលា ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា ៖«យុ ទ្ធនា - 
ការ នៃះ តៃវូ បាន រៀប ចឡំើង ដើ មៃបី 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅ ដល់ អ្នក គៃ ូ លោក- 

គៃូ  ឪពុក មា្ដាយ  និង អាណា ពៃយា - 
បាល ក៏ដូច ជា កុមារ  និង យុវ ជន ។  
រាល់ សមា្ភារ ផៃសព្វ ផៃសាយ សុទ្ធ តៃ 
មាន  លក្ខណៈ បរិយ ប័ន្ន  ដោយ 
មាន ការ បក បៃ ជា ភាសា ជន ជា តិ 
ដើម ភាគ តិច  ចំនួន ៤ ភាសា » ។

លោកសៃី ហ្វ័រូហ្គ  ហ្វយូ ហៃសិ ថ 
នា យកិា  អង្គការ យនូ ីសៃហ្វ បៃចា ំ
កម្ពុជា ក៏ បាន ថ្លៃង ដៃរ   ថា  កុមារ 
កម្ពជុាទទួល រង នូវ កា ររំខាន ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ចំពោះ ការ អប់រំ កាល ពីឆ្នាំ មុន  
ហើ យ ពួក គៃជា ចៃើន នាក់ បាន 
ខក ខាន ពុំ បាន រៀន សូតៃ នោះ - 
ឡើ យ ។  លោក សៃ ី បញ្ជាក ់ថា  ៖ 
« វាជាការ សំខាន់ ណាស់ ដៃល 
យើ ង  តៃវូ ធ្វើការ ងារ រមួ គ្នា ដើមៃប ីឱៃយ 
សា លា រៀន មាន សុវត្ថិ ភាព តាម ដៃល 
អាច ធ្វើ ទៅ បាន  នងិ តៃវូ បញ្ចៀស 
កុំឱៃយ មាន វិបត្តិ ការ អប់រំ »។

បើតាម លោក ហងជ់នួ  ណារ៉នុ 
ឆ្នាំ សិកៃសា ២០២០-២០២១ នៃះ 
គៃឹះ សា្ថាន មត្តៃយៃយ សិកៃសា និង គៃះឹ - 
សា្ថាន សិកៃសា ចំណៃះ ទូទៅ ទំា ង  សា - 
ធា រណៈ និង ឯក ជនមា ន បៃមា ណ  
១៨០០០ ក្នុង នោះមាន មត្តៃ យៃយ- 
សិកៃសា សហ គមន៍ ៣០០០ កន្លៃ ង 
គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា ចំណៃះ ទូទៅ 
សាធា រណៈ ១៣៥០០ និង 
គៃះឹសា្ថាន សិកៃសា ឯក ជន ១៥០ ០ ។ 
ក្នងុ នោះ មាន សិសៃស សរុប បៃមា ណ  
៣លាន  ៥សៃន នាក ់(សសិៃស សៃ ី
បៃមាណ ៤៩ភាគ រយ)៕

សិស្ស នៅ វិទ្យា ល័យ បាក់ ខ្ង  ក្នងុ ខណ្ឌ ជ្យ ចង្វារ   រាជ ធានី ភ្នព្ំញ កាលពីម្សិល មិញ ។ រូបថត ហុង មិនា 
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� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

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

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា� ងលី

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

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

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ   កម្ពជុា បាន ដាក់ ឯក - 
សារ បច្ចបុៃបន្នភាព  ស្ដ ីពី វិធាន ការលើ 
ការ បៃ បៃួល អាកាស ធាតុ  ទៅ 
អង្គការ សហបៃជាជាតិ  និង 
ទទលួ បាន ការ សាទរខណៈ ដៃ ល   
បៃទៃស នៅ លើ ពិភពលោក  ជាង- 
ពាក់ កណ្ដាល បាន ខក ខាន មិន- 
បា ន ដាក់ ឯកសារ បៃប នៃះ ឲៃយ បា ន  
ទាន ់ពៃល វៃលា កណំត ់នៅ ចងុ ឆ្នា ំ
២០២០។

បៃទៃស កម្ពុជា   កាល ពី មុន 
ដំណច់ ឆ្នាំ២០២០ បាន ដាក់ 
ដោយ  ជោគ ជយ័  នវូ  ឯកសារ  មាន 
ចំណង ជើង ថា«ឯកសារ បច្ចបុៃប ន្ន - 
ភាពនៃ ការ ចូលរួម ចំណៃក ថា្នាក់ - 
ជាតកិ្នងុ ការ អនវុត្ត កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ទីកៃងុ បា៉ារីស» ស្ដ ីពី ការ បៃ បៃលួ- 
អាកាស ធាត។ុ ឯកសារ នៃះ មាន 
កមៃស់១៥៨ទំព័រ  រៀបរាប់ ពី ទិដ្ឋ - 
ភាព ទូទៅ ពី វិធានការ   និង គោ ល   ដៅ 
នៃ ការ កាត់ បន្ថយផល ប៉ះ ពាល់  
ពី ការ បៃ បៃលួ អាកាសធាតុ ការ - 
ចូលរួម និង ទិដ្ឋភាព ជា ចៃើន ទៀត ។

លោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋ មន្តៃ-ី 
កៃសួង បរិសា្ថាន និង ជា បៃធាន  
កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ អភិវឌៃឍន៍ ដោយ- 
ចីរភាព បាន ថ្លៃង ក្នុង អារម្ភកថា 
នៃ ឯកសារ នៃះ ថា ការ ដាក់ ឯក - 
សារ នៃះ បងា្ហាញ ពី ការ ប្ដៃជា្ញាចិត្ត 
របស់ កម្ពុជា  និង សៃចក្ដី តៃូវ ការ 
នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ១ទសវតៃសរ៍ 
ទៀត ក្នុង ការ បងា្ហាញ ពី ទសៃសន- 
វិស័យ នៃ សង្គម ដៃល បញ្ចៃញ 
កាបោន ទាប និង មាន ភាព ធន់ ។

លោក ថ្លៃង ថា ឯកសារ នៃះ តៃវូ - 
បាន រៀប ចំឡើង ដោយ មាន ការ- 
បៃឹកៃសា យោបល់ អស់រយៈ ពៃល 
ជាង ៩ ខៃ  តាម រយៈ ការ ចូលរួម ពី 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ  ក្នុង បៃទៃស ដៃល 
រួម មាន កៃសួង   និង ទីភា្នាក់ ងារ ពា ក់ - 
ព័ន្ធ អ្នក តំណង អង្គការ សង្គម- 
សុវីលិ ដៃ គអូភវិឌៃឍន ៍អ្នក សកិៃសា- 

សៃវ ជៃវ និង វិស័យ ឯក ជន។
លោកថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «កម្ពុជា 

តៃង តៃ ជា អ្នក គាំទៃ យ៉ាង ខា្លាំង 
មួយ នៃ សកម្មភាព ជា លក្ខណៈ 
ពហុនិយម ទៅ លើ ការ បៃ បៃួល- 
អាកាស ធាតុ។ ក្នងុ នាម ជា បៃទៃ ស 
ដៃល រង ឥទ្ធិពល ពី ការ បៃ បៃួល- 
អាកាស ធាត ុយើង យល ់ព ីភាព- 
បនា្ទាន់ នៃ សកម្មភាព   កាត់ បន្ថយ 
ការ បៃ បៃលួ អាកាស ធាតុ បៃកប- 
ដោយ មហិច្ឆតា ហើយ យើង តមៃ  ង់  
ឆ្ពោះ ទៅ សកម្មភាព ទាំង នោះ 
ដោយ ការ បងា្ហាញ ឧទាហរណ៍»។ 
ទំាង នៃះ  វាសៃប តាម សមត្ថភាព  
និង ការទទួល ខុស តៃវូ របស់ កម្ពជុា  
ស្ថតិ កៃម អនសុញ្ញា កៃបខណ័្ឌ- 
អង្គការ សហ បៃជាជាតិ ស្ដ ីពី ការ- 
បៃ បៃួល អាកាស ធាតុ។

លោក លើក ឡើងថា ឯក  សារ 
បច្ចុបៃបន្ន ភាព នៃះ តៃូវ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
កាន់ តៃ ល្អបៃសើ រជាង មុន  តាម- 
រយៈ វធិសីាស្តៃ  ៤ចណំចុ  ដៃល  ទ ី
១  គឺ ការ បន្ថៃម គោលដៅ  នៃ ការ- 
កាត់ បន្ថយ ការ បៃ បៃលួ អាកា ស - 

ធាតុ  នៅក្នុង វិស័យ កសិកម្ម និង 
សំណល់ និង  ទី ២ គឺ ការ កំណត់ 
គោលដៅ បៃកប ដោយ មហិច្ឆតា 
ក្នងុ វិស័យ ពៃ ឈើ  និង ការ បៃើ - 
បៃស់ ដីដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ការ បំផ្លា  ញ 
ពៃ ឈើ ឲៃយ បាន ពាក់ កណ្ដាល 
នៅឆ្នាំ ២០៣០។

វិធីសាស្តៃ ទី៣ គឺ ថា   ឯកសារ 
នៃះ ផ្ដោត ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ 
លើ  កៃុម យៃនឌ័រ និង ងាយ រង- 
គៃះ ដើមៃបី ធានា ថា សកម្មភាព 
សមៃប ខ្លួន និង កាត់ បន្ថយ ការ - 
បៃ បៃលួ អាកាស ធាត ុរួម ចណំៃក 
យ៉ាង ចៃើន ដល់ សង្គម  និង បៃកប- 
ដោយ បរិយបន័្ន។ មយួ វិញ ទៀត  
កិច្ច បៃងឹ បៃង  ជា ពិសៃស តៃវូ បាន 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការ បង្កើត 
កៃបខ័ណ្ឌ រឹង មំា សមៃប់ វាស់ វៃង 
ធ្វើ របាយការណ៍ និង ផ្ទៀង ផ្ទាត់ 
ដើមៃបី បង្កើត បាន នវូ ភស័្តតុាង ស្ដពី ី
ការ រីក ចមៃើននិង បញ្ហា បៃឈម ។

បើ តាម ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌មាន AF P 
គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ១ មករា ឆ្នា ំ២០២ ១  
មួយ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ ពី កាល បរិច្ឆៃទ 

កណំត ់បាន ហសួ នៅ ថ្ងៃទ ី៣១ ធ្ន ូ
២០២០ មាន បៃទៃស បៃមាណ  
៧០  ប៉ុណ្ណោះ  ក្នុង ចំណមជិត 
២០០ ដៃល បាន ដាក់ឯកសារ 
នៃះ ដោយ បៃទៃស ខ្លះ បនោ្ទាស 
លើ បញ្ហា កូវីដ១៩។ បៃទៃស ទំា ង- 
អស់ កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៥ បាន ចុះ- 
ហត្ថលៃខា លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ទីកៃុ ងបា៉ារីស ស្ដី ពី ការបៃ បៃួល- 
អាកាសធាតុ ដោយ ប្ដៃជា្ញា ធ្វើ ឲៃយ 
កម្ដោ ផៃនដី  នៅ កៃម ២ អងៃសា- 
សៃ  ធៀប ទៅ នឹង កមៃតិ មុន សម័ យ  
ឧសៃសាហកម្ម។

លោក សៃី Patricia Es-
pinosa លៃខាធិការ បៃតិបត្តិ  នៃ  
លៃខា ធកិា រដា្ឋាន  នៃ  អន ុសញ្ញា  កៃប- 
ខ័ណ្ឌ  សហ បៃជា ជាតិ   ស្ត ីពី  ការ បៃ - 
បៃួល  អាកាស ធាតុ  បាន ថ្លៃង នៅ 
លើ ហ្វៃសប៊ុក របស់ លោក សៃី ថា ៖ 
«សូម អប អរ សាទរ ចំពោះ បៃទៃ ស 
កម្ពជុា ដៃល បាន ដាក់ ជូន ឯក សា រ  
លើក ទី ១ស្ដ ីពី ការ ចូលរួម ចំណៃ ក 
ថា្នាក់ ជាតិ ដ៏ លម្អិត »។

លោក Nick Beresford 

តំណ ង អង្គការ  យូ អិនឌីភីបៃចាំ 
កម្ពុជា បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កា ល ពី 
ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ ធ្នូ ថា ឯកសារ ដៃល 
កម្ពុជា បាន ដាក់ គឺ ជា ឯកសារ 
លម្អិ ត  ដៃល រួម មាន  ធាតុ ចូល ពី 
តអួង្គ សខំាន់ៗ  ធ្វើ ការ រឿង ឆ្លើយ- 
តប នឹង ការ បៃ បៃួល អាកាស- 
ធាតុ។ លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ 
«នៃះ  ជា លើក ទី ១ ហើយ  ដៃល 
យើង ឃើញ នូវ គោល ដៅ កាត់ - 
បន្ថយ ការ បភំាយ ជា ផ្លវូ ការ ដៃល 
ផ្ដោត លើ បញ្ហា នានា ដូច ជា  ថាម - 
ព ល កកើត ឡើង វិញ ស័ក្ដ ិសិទ្ធ ិភា ព 
នៃ ថាមពល ឬ ការ គៃប់ គៃង សំ- 
ណ ល់។ គោល ដៅ  ក្នុង ការ កាត់ 
បន្ថយ ឲៃយ បាន ពាក់ កណ្ដាល នៃ 
ការ បំផ្លាញ ពៃ ឈើ នៅឆ្នា ំ២០៣០ 
គឺ វា សៃប ទៅ នឹងយុទ្ធ  សា  ស្តៃ  
REDD+ ថា្នាក ់ជាត ិដៃល តៃវូ បាន 
អនុម័ត កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ»។

បើ តាម លោក Beresford 
ឯកសារ ស្ដ ីពី ការ ចូលរួម ថា្នាក់ ជា តិ 
នៃះ បញ្ជាក់ ពី គោល  ដៅ ចមៃបង 
ដៃល លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន បាន បៃកាស នៅ ក្នងុ មហា - 
សន្នបិាត អង្គការ សហបៃជាជាត ិ
កាល ព ីដើម ខៃ ធ្ន។ូ នៃះ ជា ចណំចុ 
វជិ្ជមាន នងិ បងា្ហាញ នវូ ការ ទទលួ- 
សា្គល់ កាន់ តៃ ខា្លាំង ថា ថាមពល 
បៃតង  នឹង កា្លាយ ជា កតា្តា ជំរុញ ដ៏ 
សខំាន ់ដល ់កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច នៅ 
ក្នុង ទសវតៃសរ៍ ខាង មុខ ហើយ ក៏ 
បញ្ជាក ់ថា កម្ពជុា តៃវូតៃ ចាប ់យក 
ឱ កាស នៃះ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «នៅ ក្នុង 
វសិយ័ ថាមពល យើង ជឿ ជាក ់ថា 
សៃប ជាមួយ នឹង និនា្នាការ បច្ចៃក - 
វិទៃយា  និង តម្លៃ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ 
កម្ពុជា នឹង អាច ធ្វើ បាន លើស ពី 
គោល ដៅ ដៃល ខ្លួន បាន កំណត់ 
នៅឆ្នា ំ២០៣០។ យើង ទន្ទងឹ រង់ - 
ចាំ ធ្វើ ការ ជាមួយ រដា្ឋាភិបាល និង 
វិស័យ ឯកជន ដើមៃបី សមៃច បាន 
នូវ មហិច្ឆតា កមៃតិ ខ្ពស់ នៃះ» ៕ 

 នៅ   សុី វុត្ថា  
 
កំពត ៈ  តុលា ការ ខៃត្ត កំពត គៃង នឹង 

បៃកាស សាល កៃម លើ សណំុ ំរឿង បាក ់អគារ 
កម្ពស់ ៧ ជាន់ កាល ពីដើម ឆ្នាំ ២០២០  នៅ- 
ក្នុង ខៃត្ត កៃប  នៅ ថ្ងៃ ទី១៣   ខៃ មករា   ឆ្នាំ   
២០២១  ដៃល បណ្ដាល ឲៃយ មនសុៃស ៣៦ នាក ់
សា្លាប់ នៅ កៃម គំនរ បាក់ បៃក ។ 

 លោក   គី   តិច   បៃធាន កៃមុ មៃធាវី ស្មគ័ៃ ចិត្ត- 
សម្តៃច តៃ ជោ  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល- 
ពី ថ្ងៃទី១០  ខៃ មករា ថា  ចំណត់ ការ របស់ 
តលុា ការ លើ ករណ ីសណំុ ំរឿង បាក ់អគារ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត កៃប មួយ នៃះ បាន អូស បនា្លាយ យូរ  
ដោយ សារភាព ស្មុ គសា្មាញ នៃ សំណុំ រឿង   
និង មាន ជន រង គៃះ ចៃើន គា្នា ។  

  លោ គ ី តចិ   ថ្លៃង ថា ៖  «  ករណ ីនៃះ  តៃវូ បាន 
តុលាការ បាន ធ្វើ សវនា ការ រួច ហើយ   និង 
គៃង បៃកាស នៅ ថ្ងៃទី ១៣- ១ - ២១ ។  កៃមុ- 
មៃធាវ ីស្មគ័ៃ ចតិ្ត សម្តៃច តៃ ជោ  បា ន បពំៃញ- 
ភារ កចិ្ច ការ ពារ ជនូ ជន រង គៃះ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ 
ឯ លទ្ធផល យ៉ាង ណ  វា អាសៃយ័ លើ ការ វិនិ ច្ឆយ័ 
ដោយ ចៅ កៃម » ។  

 លោក  គី  តិច  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កៃយ ការ- 
សមៃច របស ់សាលា ដបំងូ ខៃត្ត  បើ ភាគ ីណ 
មយួ គតិ ថា មនិ ទទលួ បាន យតុ្ត ិធម ៌ អាច ប្តងឹ 
តវា៉ា ទៅ សាលា ឧទ្ធរណ ៍។   ចពំោះ កចិ្ច ការ នៃះ  
បៃមុខ រាជ រដា្ឋាភិ បាល  បាន ទទួល ខុស តៃូវ 
ខ្ពស់  ក្នុង ការ ជួយ សង្គៃះ  ជួយ ជា ថវិកា- 
ឧបត្ថម្ភ និង ជួយ ទាំង មៃ ធាវី   ដើមៃបី ជួយ- 
ការពារ   និង ជួយ ទាម ទារ សំ ណង ផ្នៃក រដ្ឋ- 

បៃបវៃ ណី  ជូន ជន រង គៃះ ។ 
 លោក យ៉ាន់  ទី   អគ្គ លៃខាធិ ការ នៃ សហ- 

ពន័្ធ សហ ជពី កម្មករ សណំង ់ នងិ ពៃ ឈើ (B 
WTUC)  បាន ឱៃយ ដឹង ថា   សមា ជិក របស់ 
សហពន័្ធបាន បើក យទុ្ធ នា ការ ទាម ទារ យតុ្ត-ិ 
ធម៌ ជូន ដល់ គៃួសារ ជន រង គៃះ កៃយ 
ឧបៃបត្តិ ហៃតុ នៃះ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា  ៖«  យើង  ទាម ទាររក យតុ្ត ិធម ៌ 
ដល់ ជន រងគៃះ កុំ ឱៃយ  មាន ការ ភាន់ ចៃឡំ ថា  
សំណង ដៃល សាច់ ញាតិ ទទួល បាន កន្លង 
មក នៃះ   វា យុត្តិ ធម៌ នោះ  គឺ មិន មៃន នោះ  
ទៃ   ពៃះ វា ជា បៃក់ ឧប ត្ថ ម្ភ ពី រដា្ឋាភិ បាល 
ប៉ុណ្ណោះ » ។  

 លោក  យ៉ាន់   ទី  អះអាង ថា   សមៃប់- 
សំណង រដ្ឋ បៃបវៃ ណី ពី ភាគី ខាង កៃុម ហ៊ុន  គឺ 

មិន ទាន់ បាន ចម្លើយ នោះ ទៃ    ហើយ ដំណើរ 
នៅ បៃពន័្ធ តលុា ការ   មនិ ទាន ់បើក សវនា ការ 
ឱៃយ ចៃបាស់ ថា  អ្នក ណ ទទួល ខុស តៃវូ កមៃតិ ណ  
ចំពោះ កម្មករ ដៃល បាន បាត់ បង់ ជីវិត ។   
កម្មករ សំ ណង់ ចំនួន   ៣៦នា ក់   បាន សា្លាប់ 
កៃម គំ នរបាក់ បៃក នៃ អគារ ក្នុង កៃុង កៃប   
ខៃត្ត កៃប   កាល ពី ថ្ងៃទី ៣  ខៃ មករា  ឆ្នាំ  
២០២០  មូ ល ហៃតុ នៃ ការ បាក់ អគារ នៃះ  
បង្ក ឡើ ង ដោយ កំហុស បច្ចៃក ទៃស រួម មាន 
ការ បៃើ បៃស់ ដៃក សាង សង់ មិន តៃឹម តៃូវ   
និង ការ ដក ពុ ម្ពប្លង់ សៃ មុន កាល កំណត់ ។   
មា្ចាស់ សំណង់ ដៃល មាន ឈ្មាះ  ឯក   សារុន   
និង ភរិយ   តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច ប ញ្ជូ ន ទៅ 
តុលាការ   បុ៉ន្តៃ  តៃវូ បាន ដោះ លៃង វិញ   បនា្ទាប់- 
ពី តម្កល់ បៃក់ ធា នា នៅ កៃ ឃុំ ៕ 

កម្ពជុាបានដាក់ឯកសារបច្ចប្ុបន្នភាពស្តពីីការប្បួ្លអាកាសធាតុទៅUN

តុលាការនឹងប្កាសសាលក្មលើសំណំុរឿងបាក់អគារនៅក្បថ្ងទី្១៣មករា

ក្មេង ម្នាក  ់កំពុង ដើរ កាត់ សេ សេវូ ដេល រីង ស្ងតួ នៅ ក្នងុ សេកុ ល្វាឯម  ខេត្ត កណ្តាល ពី ថ្ងេ ១០  មករា។ រូបថត ជីវ័ន
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ការនំាចេញអង្ករសរីរាង្គឆ្នាំ២០២១រំពឹងមានកំណើនលើសឆ្នាំមុន
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន នា ំចេញ 
អង ្ករ សររីាង្គ ទៅ ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ
ជាង ១១ ០០០តោន កាល ពី 
ឆ្នាំ   ២០២០ កើន ជាង  ១ ភាគ - 
រយ   ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ 
អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ នាំ ចេញ អង្ករ 
អះអាង ថា កំណើន ដ៏ ទាប នេះ 
គ ឺដោយ សារវបិត្ត ិនេ ការ ឆ្លងរាល-  
ដាល  ជងំ ឺកវូដី ១៩ ខណៈសហ- 
ពន័្ធ សេវូ អង្ករ កម្ពជុា រពំងឹ ថា នងឹ 
ជំរុញ ការ នាំ ចេញ ឱេយ បាន   ចេើន 
សមេប់ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ។ 

ទនិ្ននយ័ ព ីសហពន័្ធ សេវូ អង្ករ 
កម្ពជុា  ដេល ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ- 
បាន កាល ព ីថ្ងេ ចន្ទ  បានបង្ហាញ   
ថា  ក្នុង ចំណោម   អង្ករ កម្ពុជា នាំ- 
ចេញ សរុប  ៦៩០ ៨២៩ តោន 
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ គឺ មាន អង្ករ 
សរីរាង្គ  ១១ ២០០ តោន  កើន  
តេមឹ  ១,២  ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ ២០១៩ ។  អង្ករ សរីរាង្គ  ជាង 
៩០ ភាគ រយ តេវូ បាន នំា ទៅ កាន ់
ទីផេសារ អឺរ៉ុប និង មួយ ចំនួន តូច 

នាំ ទៅ អាមេរិក។
លោក សុង សារ៉ន បេធាន 

សហព័ន្ធ សេូវ អង្ករ កម្ពុជា  និង 
ជា អគ្គ នាយក កេុមហ៊ុន  អេមរុ 
រា៉ាយស៍ បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ថា ទោះ បី ការ នាំ- 
ចេញ អង្ករ សរុប ពី កម្ពុជា ទៅ 
ទផីេសារ អន្តរជាត ិក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  
សមេច បាន  ៦៩០ ៨២៩ តោន   
កើន ឡើង  ១១,៤ ភាគ រយ ក៏ 
ដោយ ប៉នុ្តេ សមេប ់អង្ករ សររីាង្គ  
គឺ កើន ឡើង តិច តួច ប៉ុណោ្ណោះ បើ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ។ ការ កើន 
ឡើង  តិច តួច នេះ គឺ ដោយ សារ 
ទីផេសារ អង្ករ សរីរាង្គ កម្ពុជា  គឺ ពឹង- 
ផ្អេក រហូត ដល់ ជាង ៩០ ភាគ - 
រយ លើ ទផីេសារ អរឺ៉បុ ខណៈ ការនា-ំ  
ចេញ អង្ករ ទៅ អឺរ៉ុប កាល ពី ឆ្នាំ 
២០២០  មិន បាន កើន ឡើង ទេ 
ពេះ   ការ នាំ ចេញ  ទៅ ទីនោះ 
តេូវ  ជាប់ កាតព្វ កិច្ច បង់ ពន្ធ ។ 
លោក បន្ត ថា ម៉េយាង ទៀត នៅក្នងុ 
ពេល នេ ការ ឆ្លង រាល ដាល កូវីដ- 
១៩ នេះ តមេូវ ការ អង្ករ សរីរាង្គ 
គឺ មិន បាន កើន ឡើង ទេ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « ជា រមួ ទោះ ប ី 
ការ នាំ ចេញ អង្ករ ទៅ អឺរ៉ុប មិន 
កើន ឡើង ដោយ សារ  ការ ជាប់ 
បន្ទុក ពន្ធ ប៉ុន្តេសមេប់ អង្ករ- 
សររីាង្គ  គ ឺមាន កណំើន ។ បើ មនិ 
មាន របាងំ ពន្ធ  ការ បេកតួបេជេង 
របស ់យើង នងឹ កាន ់តេ មាន ភាព 
ល្អ បេសើរ បន្ថេម ទៀត» ។ លោក  
បញ្ជាក ់ថា៖ « កណំើន ប៉ណុ្ណងឹ គ ឺ
អាច ទទួល យក បាន នៅ ក្នុង 
បរិបទ នេះ » ។ 

ក្នងុ នាម បេធាន សហពន័្ធ សេវូ-  
អង្ករ កម្ពុជា លោក សារ៉ន បាន 
អះអាង ថា៖ « យើង នងឹ   ខ ំស្វេង- 
រក ទីផេសារ នាំ ចេញ អង្ករ សរី រាង្គ 
ឱេយ បាន កាន ់តេ ចេើន នងិ ធ ំថេម  
ទៀត ពសិេស នៅ អាមេរកិ ដេល 
មាន តមេវូ ការ ខ្ពស ់ខណៈ ពេល 
នេះ ការ នាំ អង្ករ សរីរាង្គ ទៅ 
ទីនោះ នៅ មាន  បរិមាណ តិច- 
តួច នៅ ឡើយ » ។

លោក  បញ្ជាក ់ថា៖ «  យើង នងឹ 
ជំរុញ ការ នាំ ចេញ អង្ករ សរីរាង្គ 
កម្ពុជា  ឱេយ កើន ឡើង ដល់ ក្នុង 
រង្វង់ ១៥ ០០០ តោន  ក្នុង ឆ្នាំ 

២០២១  នេះ»  ។ 
បើ យោង តាម លោក សារ៉ន 

ក្នុង បរិមាណ  ការ នាំ ចេញ អង្ករ 
សរីរាង្គ សរុប  ១១ ២០០ តោន 
កាល ពី  ឆ្នាំ ២០២០  គឺ កេុមហ៊ុន 
អេមរុ រា៉ាយស៍ មាន    បេហេល  
៩ ០០០ តោន  ដោយកើន ពី 
១០ ទៅ ២០ ភាគ រយ ធៀប នឹង 
ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក ចាន់ សុខឃាំង អគ្គ-

នាយក កេុមហ៊ុន នាំ ចេញ អង្ករ  
Signatures of Asia Co., 
Ltd បានបេប់  ថា ការ រីក រាល - 
ដាល  កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ តមេូវ- 
ការ អង្ករ សររីាង្គ លើ ពភិព លោក 
ធា្លាក់ ចុះ ជាក់ ស្តេង ការ នាំ ចេញ 
របស់ កេុមហ៊ុន លោក បាន  ធា្លាក់ 
ចុះបេមាណ  ២០ ភាគ រយ បើ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ ការ- 
នា ំចេញ អង្ករ ធម្មតា មាន កំណើន  

បេហេល  ៣០ ភាគ រយ ។ 
លោក បាន បន្ត ថា កាល ព ី ឆ្នា ំ

២០២០ ការ នា ំចេញ អង្ករ របស ់
Signatures of Asia Co., 
Ltd សមេច  បាន ជាង ២២ 
០០០ តោន ក្នុង នោះ អង្ករ សរី-
រាង្គ មាន ជាង ២ ០០០ តោន ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « ការ ធា្លាក់ ចុះ  
បេក់ ចំណូល ក្នុង អំឡុង ពេល  
ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ មនសុេស  
ងក ទៅ ជេើស រសី យក បេភេទ 
អង្ករ  ដេល ជា តមេូវ ការ ចាំ បាច់ 
ដោយ មនិ សវូ ផ្តោត ទៅ លើ អង្ករ 
សរីរាង្គ( បេភេទ អង្ករ សខុភាព) 
ទេ ពេះ  អង្ករ សរីរាង្គ មាន តម្លេ 
ជិត ទ្វេ ដង  ធៀប   អង្ករ ធម្មតា»។ 

តម្លេ អង្ករ សររីាង្គនៅ លើ ទផីេសារ 
អន្តរ ជាតិ  ក្នុង   ឆ្នាំ២០២០ មិន- 
មាន  ការ បេ បេលួ ចេើន ទេ ធៀប 
ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ  អង្ករ សរីរាង្គ 
(ស) មាន តម្លេ ក្នុង រង្វង់ ៩៥០ 
ដុល្លារ ក្នុង ១  តោន និង អង្ករសរី- 
រាង្គ ( កេអបូ)   តម្លេព ី ១ ២០០-  
១៣០០ ដុល្លារ ក្នុង ១ តោន ។  
នេះ   បើ តាមលោក  សុខឃាំង៕

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ  កេុមហ៊ុន  លឹម សុខចេង  
បាន ឈ្នះ ការ ដេញ ថ្លេ  ការ លក់ សំបុតេ 
ចូល ទសេសនា រមណីយដា្ឋាន ទេស  ចរ-
ណ៍ ធម្ម ជាតិ ឧទេយាន ជាតិ ពេះ សុរាមេិត 
កុសមៈ គិរី រមេយ  នៅ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ  និង 
តបំន ់រុំាសារ ពេក ទាល ់ ខេត្ត បាត ់ ដបំង  
សមេប់ ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

កេុមហ៊ុន ចំនួន៣ បាន ចូល រួម  បេ-
កតួ បេជេង  បេមលូ ថ្លេ លក ់សបំតុេ ចលូ 
ទសេសនា រមណីយ ដា្ឋាន ឧទេយាន ជាតិ 
គរិរីមេយ  ដោយ តម្លេ ដេញ ថ្លេ ជា មលូ ដា្ឋាន 
ចាប ់ព ី ៣៥០ ០០០ ០០០  រៀល នងិ 
រមណីយដា្ឋាន តំបន់ រុំា សារ ពេក  ទាល់  
តម្លេ ដេញ ថ្លេ ចាប ់ព ី  ៦០  ០០០  ០០០ 
រៀល។  នេះបើ តាម កេសួង បរិសា្ថាន ។ 

ក្នុង កិច្ច បេជុំ បើក សំណើ ដេញ  ថ្លេ ជា 
សាធារណៈ កាលពី ថ្ងេ ទី ៨ ខេ មករា 
លោក  ខូវ សូវៀត អនុ បេធាន គណៈ- 
កម្មការ ដេញ ថ្លេ នេ កេសងួ បរសិា្ថានបាន    
បេកាស ថា កេុមហ៊ុន  លឹម  សុខចេង  
បាន ទទលួ សទិិ្ធ បេមលូ ថ្លេ លក ់សបំតុេ 
ចលូ ទសេសនា  ឧទេយាន ជាត ិ ពេះ សរុា មេតិ 
កុសមៈ គិរី រមេយ ក្នុង តម្លេ  ៨២៦ ០០០ 
០០០ រៀល។

ឧទេយាន ជាតិ ពេះ សុរាមេិត  ឬ ឧទេយាន- 
ជាតិ គិរីរមេយ នេះ   គេប ដណ្ដប់ លើ ផ្ទេ ដី   
៨ ៤០១ ហកិតា  និង   មាន ចមា្ងាយ បេមាណ  
៤៤គីឡូ ម៉េតេ ពីទីរួម ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ។ 

លោក សូវៀត បាន ឱេយ ដឹងទៀតថា 
កេមុ ហ៊នុនេះ ក ៏ទទលួ បាន សទិ្ធ  ិបេមលូ 
ថ្លេ  លក ់សបំតុេ ចលូ ទសេសនា រមណយី- 
ដា្ឋាន តបំន ់រុំា សារ ពេក ទាល ់ដេល បាន 

ដាក់  ដេញ ថ្លេ ខ្ពស់ ជា ង គេ ចំនួន   ៧៦ 
០៥៥ ០០០រៀល។

ពេក ទាល ់មាន ផ្ទេ ២១  ៣៤២ហកិ- 
តា  ស្ថតិ ក្នងុ សេកុ ឯក ភ្ន ំខេត្ត បាតដ់បំង 
ជាប ់ពេបំេទល ់ទកឹ ជាមយួ   ខេត្ត សៀម-
រាប ។ ពេក នេះ ជាជមេក សត្វ សា្លាប 
ទកឹ ដេល មាន ចនំនួ ជាង  ៥០០០ បេ-
ភេទ  នា ពេល បច្ចុបេបន្ន ។ 

លោក អ៊ចុ អ៊ុភំនីសីេសារ បេធាន មន្ទរី 
ទេសចរណ ៍ខេត្ត បាតដ់បំង   បាន បេប ់
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ថា រុំាសារ ពេក ទាល ់ គ ឺជា 
តំបន់ ទេសចរណ៍ ធម្មជាតិដេល មាន 
សកា្តោ នុពល  ខ្លាំង  ដោយ   ភ្ញៀវទេសចរ 
អាច មក ទសេសនា សត្វ សា្លាបរាប់ ពាន់ 
បេភេទ  នៅ តបំនន់េះ ។ លោក ថ្លេង  ថា៖ 
«ការ ផ្តល ់ឱេយ វសិយ័ ឯកជន  វនិយិោគ  គ ឺ
ជាធាតុ ចូល ដ៏   សំខន់  ក្នុង ការ អភិវឌេឍ 

តបំន ់ទេសចរណ ៍ ឱេយ មាន របៀប រាប រយ 
ល្អ  ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ អ្នក ទេសចរ »។

លោក សេី ឆយ សុីវ លីន បេធាន 
សមាគម ទភីា្នាក ់ងរ ទេសចរណ ៍កម្ពជុា 
បាន  ឱេយ ដឹងថា ការ ផ្តល់ ឱេយ កេុម  ហ៊ុន 
បេមូល ចំណូលថ្លេលក់ សំបុតេ នៅ 
តំបន់ ទេស ចរណ៍  គឺ ការ ផ្តល់ ឱកាស 
ដល់ វិស័យឯកជន  ចូល រួម វិនិយោគ 
លើ  វិស័យ ទេសចរណ៍ ឱេយកាន់ តេ រីក- 
ចមេើន ថេម ទៀត ។ លោកសេីសងេឃឹម 
ថា កេមុហ៊នុ នេះ នងឹ ពងេកី ការ អភវិឌេឍ 
តំបន់ ទេសចរណ៍ ខង លើ ដើមេបី លើក- 
កម្ពស់ វិស័យ ទេសចរណ៍  ក្នុង សេុក ។ 

លោក សេីថា៖«ខ្ញុំគិត ថា  កេុម ហ៊ុន 
គាត់ អាច មាន ទសេសន វិស័យ វេង ឆ្ងាយ 
ក្នុង ការ អភិវឌេឍ តំបន់ ទេសចរណ៍ ឱេយ 
មាន សេវា កម្ម ល្អ ថេរកេសា បរិសា្ថាន »។ 

អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង ទេសចរណ៍ 
លោក តុប សុភ័កេ្ត   និយាយ   ថា ដើមេបី 
ចូលរួម អភិវឌេឍវិស័យ ទេសចរណ៍  ឱេយ 
កាន ់តេ រកី ចមេើន តេវូ ការ ជា ចា ំបាច ់នវូ 
ការ  ចលូ រមួ ព ីគេប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  រមួ មាន  
វិស័យឯក ជន ដេ គូ អភិវឌេឍន៍  សាធារ- 
ណៈ  និង បេជាជន។  លោក   ថ្លេង  ថា ៖ 
«យើង សា្វាគមន ៍គេប ់ភាគទំីាង អស់មក   
វនិយិោគលើ វសិយ័ ទេសចរណ ៍ ដោយ 
គោរព ទៅ តាម ចេបាប់   របស់ កម្ពុជា»។

របាយការណ៍ ពី កេសួង ទេសចរណ៍ 
ឱេយ ដឹង ថា ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរជាតិ មក 
ទសេសនា កម្ពុជា ក្នុង រយៈ ពេល ១១ ខេ 
ឆ្នាំ ២០២០ មាន ចំនួន ១ ២៨៦ 
០៧៤នាក់ ធា្លាក់ ចុះ ៧៨,២ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៩ ដេល មាន ចំនួន 
៥ ៨៩៨ ១៣០នាក់ ៕ 

ប៊រសម្នាក់  យក សេវូ មក ហាល ថ្ងេ  កាល ពី ច៊ង សប្តាហ៍ ម៊ន   ។ ហេង ជីវ័ន

កេមុហុ៊នឯកជនទទួលបានសិទ្ធិលក់សំបុតេនៅតំបន់ទេសចរណ៍ចំនួន២កន្លេង

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,860 16,860 16,700

2 GTI 3,290 - 3,290 3,290

3 PAS 13,900 13,900 13,900 13,500

4 PEPC 2,780 (SQ) - 2,780 2,780

5 PPAP 11,780 11,700 11,780 11,700

6 PPSP 1,160 1,160 1,160 1,120

7 PWSA 5,980 5,920 6,100 5,920

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី១ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 
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វៀតណាមរំពឹងលក់សី៊ម៉ងត៍ក្នងុស្រក៊រីឯទីផ្រសារនំាច្រញមិនច្របាស់
ទកីុ្រង ហាណូយៈ ឧសៃសាហកម្ម   

ស៊មីង៉ត ៍បៃទៃសវៀតណាម តៃវូ 
បាន ពៃយាករ ព ី កណំើន  លក ់គរួ ឱៃយ 
កត ់ សម្គាល ់ នៅ ទផីៃសារ ក្នងុសៃក៊ 
នៅ ឆ្នា ំ២០២១ ដោយ រញ៊ ចៃន 
ដោយ ការ វនិយិោគ ហៃដ្ឋារចនា- 
សម្ពន័្ធ  លហំរូចលូ វនិយិោគ ផ្ទាល ់ 
ពី បរទៃស  និងការ ងើប ឡើង នៃ 
ទផីៃសារ អចលនទៃពៃយ ខណៈ  ការ- 
នាំចៃញ ឃើញ    កំណើន  យឺត។ 

យោង តាម របាយ ការណ ៍ថ្ម ីមយួ  
ដៃល ជា ការ សៃវ ជៃវ ដោយ SSI    
តមៃវូ ការ  ស៊មីង៉ត ៍នៅវៀតណាម 
តៃូវ រំពឹង ថា  កើន ឡើង ជ៊ំវិញ ៥ 
ទៅ ៧ ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០២០។ 

ការ នាចំៃញ ស៊មីង៉ត ៍តៃវូ រពំងឹ 
ថា ថៃរ  ដោយសារ  តមៃវូការ នា ំចលូ 
នៃ បៃទៃស ចនិ នៅ តៃ ខ្ពស ់ ចពំៃល  
ដៃល ការ វនិយិោគ ហៃដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធ  ។ ទោះ យ៉ាង  ណា   វា  លបំាក   
ដើមៃប ីឱៃយ មន កណំើន ខ្ពស ់ដចូ   ឆ្នា ំ
២០២០ ពីពៃះ ការ ផ្គត់ផ្គង់ 
ស៊ីម៉ងត  ៍ ទៅ បៃទៃស ចិន កំព៊ង 
ងើប ឡើង សនៃសឹមៗ ។ 

ការ លក ់ស៊មីង៉ត ៍នងិមៃស៊មីង៉ត ៍ 
(clinker)សរ៊ប   តៃវូ ពៃយាករ  កើន   
ឡើង ២ ភាគរយ នៅឆ្នាំ នៃះ។ 

ការ សៃវ ជៃវ របស ់SSI  បាន  

បា៉ាន់ បៃមណ ថា   សមត្ថភាព 
ផលតិ កម្ម សរប៊ នៃ ឧសៃសាហកម្ម 
ស៊ីម៉ងត៍ នឹង កើន ឡើង តៃឹម ៧ 
លាន តោនឬ ៧ ភាគរយ ដោយសារ    
បៃព័ន្ធ ផលិត កម្មថ្មី  ដៃល ដក់ 
ឱៃយ ដណំើរ ការ  នៅ ចង៊ ឆ្នា ំ២០២០  
និងដើម ឆ្នាំ នៃះ។

ការ សៃវ ជៃវ របស ់ SSI  កប៏ាន  
បង្ហាញ  ថា   ការ ពឹង ផ្អៃក  ដ៏ខ្លាំង  
លើ ការ នាំចៃញ ស៊ីម៉ងត៍ ទៅ    
ទីផៃសារ បៃទៃស ចិននៅ តៃ ជា រឿង  
គួរ ឱៃយបារម្ភ  ជា ពិសៃស  ពៃល 
ដៃល ចិន  អាច រឹត បន្តឹង   គោល- 
នយោបាយ ពន្ធ របស ់ខ្លនួ នា ពៃល  
អនាគត។  ចនិ  មន   ចណំៃក ៥៧ 

ភាគរយ  នៃ ការ នា ំចៃញ ស៊មីង៉ត ៍
នងិ មៃស៊មីង៉ត ៍របស ់វៀតណាម  
ហើយ ២២ ភាគរយ នៃ  ការ លក ់
ស៊ីម៉ងត៍ និងមៃស៊ីម៉ងត៍ សរ៊ប 
របស់ វៀតណាម កាល ពី ឆ្នាំ ម៊ន។ 

ការ លក ់ស៊មីង៉ត ៍នងិមៃស៊មីង៉ត ៍ 
សរ៊ប តៃូវ បាន គៃ បា៉ាន់ បៃមណ 
មន ចំនួន ១០១,៥ លាន តោន  
នៅ ឆ្នាំ  ម៊នដៃល  កើន ឡើង  ១,៥  
ភាគរយ ធៀប  នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

យោង តាម សមគម ស៊មីង៉ត ៍
វៀតណាម   ដោយសារ ផល ប៉ះ-
ពាល ់ នៃ ការ រកី រាល ដល កវូដី១៩   
ការ លក់ ស៊ីម៉ង់ត៍ ក្នុងសៃ៊ក បាន 
ធ្លាក ់ច៊ះ  ៥ ភាគរយ ដល ់ទៅ ៥៦, 

១ លាន តោនក្នងុ ១១ខៃព ីខៃ មករា  
ដល ់ខៃ វចិ្ឆកិា   ខណៈ  សកម្មភាព 
សាងសង ់យតឺ យ៉ាវ ជា ពសិៃស  
ក្នុង រយៈពៃល ៤ ខៃ ដំបូង នៃ ឆ្នាំ 
២០២០  ពៃល ដៃល គម្លាត សង្គម   
តៃូវ បាន ដក់ ឱៃយ អន៊វត្ត។ ក្នុង   ៤  
ខៃ ដំបូង   ការ លក់ ស៊ីម៉ងត៍ ធ្លាក់ 
ច៊ះ  ១០ ភាគរយ ធៀប រយៈពៃល 
ដូច គ្នា នៃ ឆ្នាំ ២០១៩។ 

ទោះប ីជាយ៉ាងណា  ការ លក ់
ស៊មីង៉ត ៍ក្នងុសៃក៊  ឃើញ កណំើន  
ឡើង វិញ  ក្នុងខៃ ឧសភាដល់ ខៃ 
វចិិ្ឆកា  ពៃល ដៃលការ សាងសង ់
នងិ វនិយិោគ ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ  
តៃូវ បាន បង្កើន លៃបឿន។ 

រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ផ្តោត 
លើ ការ បង្កើន  លៃបឿន  ការ វិភាគ 
ការ វិនិយោគ សាធរណៈ ដើមៃបី 
ជរំញ៊ កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច ក្នងុ ពៃល  
នៃ ការ រីក រាល ដលកូវីដ១៩   
ដោយ បង្កើន  ការ វិនិយោគ លើ 
ការ អភិវឌៃឍ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ។ 

ការ នំា ចៃញ សី៊ម៉ងត៍ បាន កើន-   
ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ១១ ខៃ  នៃ 
ឆ្នា ំមន៊ ចនំនួ ១៥ ភាគរយ ធៀប 
នងឹ រយៈពៃល ដចូ គ្នា  ដោយ រញ៊  
ការ នាំចៃញ ទៅ កាន់ បៃទៃស 
ចនិ  មន កណំើន ដល ់ទៅ ១០២ 
ភាគរយ៕ VNS-ANN/RR

តម្ល្រភាគហ៊៊នមិនមាន...
ត ពី ទំព័រ១...នា ពៃល ខង ម៊ខ ។ 
 កាលព ីពាក ់កណា្តាល ខៃធ្ន ូ ឆ្នា ំ 

២០២០ ធនាគរ ពិភពលោក  
បាន ពៃយាករថា  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
បៃទៃស កម្ពុជា នឹង ស្ទុះ ងើប 
ឡើង វិញ ដល់៤ភាគរយ នៅ  
ឆ្នានំៃះ  បនា្ទាបព់ ីការធ្លាក ់ច៊ះ ដក  
១,៩ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។ 

 យោងតាម របាយ ការណ៍ ពី 
CSX បាន បិទ កាលពី ថ្ងៃ ស៊កៃ 
សបា្តោហ ៍មន៊ ស ន្ទ សៃសន៍ របស ់ផៃសារ  
នៃះបាន កើនឡើង ០,៣  ភាគរយ  
សមៃច បាន ដល់ ៦៤០,១៧ 
ពិន្ទុ  ហើយ តម្លៃ នៃ ការ ជួញ ដូរ 
ភាគហ៊ន៊ បាន បទិ ក្នងុតម្លៃ សរប៊  
២១៦ ៤៤៦ ៤៧០ រៀល។ 

 ភាគហ៊ន៊ របស ់ធនាគ រ អៃស៊-ី
លីដ  (ABC) បាន កើនឡើង  
៦០រៀល  ដោយ  មន តម្លៃ  រហតូ 
ដល់ ១៦  ៨៦០ រៀល ក្នុង មួយ 
ហ៊៊ន ។ រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត កៃ៊ង 
ភ្នំពៃញ  (PWSA) កើន បាន 
២០រៀល ដោយ បិទ នៅ តម្លៃ   
៦ ១០០ រៀល ក្នងុ ១ ភាគហ៊ន៊ ខ 
ណៈ  ភាគហ៊៊ន របស់ កំពង់ផៃ 
ស្វយ័ត ភ្នំពៃញ(PPAP) ក៏ 
កើន ឡើង ក្នងុ តម្លៃ ដចូគ្នា ផងដៃរ  
ដោយ បាន កើន ឡើង៨០ រៀល 
ដោយ បទិ នៅ តម្លៃ ១១ ៧៨០ 
រៀល ក្នុង ១ ហ៊៊ន  ខណៈ ភាគហ៊៊ន    
Pestech  (PEPC) បាន បិទ 
ក្នុង តម្លៃ ពិសៃស ២៧៧០ រៀល  
ក្នងុ មយួ ហ៊ន៊ ការ កើន ឡើង ២០  
រៀល លើ តម្លៃ មលូដ្ឋាន នងិ តម្លៃ 
ហ៊ន៊  របស ់Grand Twins  (GTI) 
និង តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស 
ភ្នំពៃញ (PPSP)ថយ ច៊ះ មក 
នៅ តៃឹម  ៣២៩០ រៀល និង 
១១៦០ រៀល ក្នុង មួយ ហ៊៊ន 
ដោយ ធ្លាក់ ច៊ះ១០ និង២០ 
រៀល រៀងៗ គ្នា ប៉៊ន្តៃ សមៃប់ 
កពំង ់ផៃ ស្វយត័ កៃង៊ ពៃះ សហីន ៊
(PAS) នៅ រកៃសាបាន ស្ថិរភាព 
នៅតម្លៃ ១៤ ១០០ រៀល ។ 

 លោក Jong Weon Ha បាន  
មន បៃសា សម៍ក កាន ់ភ្នពំៃញ  ប៉ស៊្តិ៍ 
ថា ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នឹង មិន ងយ  
បញ្ចប់ ក្នុងពៃល ឆប់ៗ នៃះ ទៃ 
ទោះបី ជាមន វត្ត មននៃ វា៉ាក់- 
សាងំ កដ៏ោយ ។ ទោះ យ៉ាងណា 
អ្វីៗ កាន់តៃ បៃសើរ ឡើង ។ 

លោក ថា ៖«យើង បាន សង្កៃត 
ឃើញ ថា ស ន្ទ សៃសន ៍នៃ ផៃសារ ហ៊ន៊ 
មយួចនំនួ បាន កើនឡើង ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ រំពឹងថា នឹង 
ទទួលបាន វិនិយោគិន បរទៃស 
បន្ថៃមទៀត នៅ ឆ្នា២ំ០២១ នងិ 
ឆ្នាកំៃយ ពៃះ យើង ជា បៃទៃស 
មយួ ក្នងុចណំោម បៃទៃស ដៃល 
មន កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច ខ្ពស់ បំផ៊ត ។ 

 លោក ស៊ ូសជ៊ាត ិអគ្គនាយក 
គណៈកម្មកា រមូល ប តៃ កម្ពុជា 
កប៏ាន លើក ឡើង ថា ទផីៃសារ មលូ- 

ប តៃ បាន កា្លាយ ជា ជមៃើស ដ៏ 
បៃសើរ សមៃប់ ម្ចាស់ អាជីវកម្ម  
នងិ សហគៃស នៅ កម្ពជុា ដៃល 
មន បំណង បៃមូល ដើម ទ៊ន 
រយៈពៃល វៃង សមៃប ់ការ ពងៃកី  
អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង យ៉ាង ដូច្នៃះ 
ថា ៖« អត្ថ បៃ យោ ជ ន៍នៃ ការធ្វើ 
ដូច្នៃះ គឺមន ចៃើនជាង ការ- 
បង្កើត មូលធន ដៃល ជា គន្លឹះ 
នៅក្នុង កៃ៊មហ៊៊ន ដៃលជា កូន- 
សោរ សមៃប់ កំណើន បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព នៃ អាជីវកម្ម ណា-  
មយួ ដៃល តៃវូបាន បង្កើន ដោយ 
ការ បង្ហាញ តម្លាភាព ។ នៅ ឆ្នាំ  
២០២១  យើង រពំងឹ ថា នងឹមន 
កៃម៊ហ៊ន៊ ច៊ះបញ្ជ ី២បន្ថៃម ទៀត 
នៅ ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពុជា និង 
មើល ឃើញ ពី ការកើនឡើង នូវ 
សកម្មភាព ជួញដូរ »។ 

 លោក Jong Weon Ha 
បាន ថ្លៃងថា នៅ ក្នុង សា្ថានភាព 
ទីផៃសារ ភាគហ៊៊ន កម្ពុជា បច្ចុបៃបន្ន 
វិនិយោ គិន បរទៃស អាច ជំរ៊ញ 
ននិា្នាការ ទផីៃសារ ។ ពកួគៃ អាចជា 
អ្នក ទិញ ដំបូង គៃ ដៃល ទិញ ឬ 
លក ់ភាគហ៊៊ន ក្នងុ ចនំនួ ដ ៏ចៃើន 
ហើយ  នា ំឱៃយ មន ចលនា ផ្លាស-់ 
ប្តូរ តម្លៃ ដ៏ ធំ ។ 

 លោក បន្តថា ៖« អាជីវ កម្ម 
របស់ កៃ៊មហ៊៊ន ច៊ះ បញ្ជី របស់ 
យើង កំព៊ង ធ្វើ បានល្អ បៃសើរ 
ឡើងៗ ក្នងុ ការ ស្ទុះ ងើប សៃដ្ឋកចិ្ច 
ឡើងវិញ ។ នៅក្នុង និនា្នាការ 
បច្ចុបៃបន្ន នៃ ការ អភិវឌៃឍ ឧសៃសា- 
ហ កម្ម  កំពង់ផៃ ដូចជា  PPAP 
និង PAS  ភាគ ចៃើន ទំនងជា 
ទទួល បាន កំណើន អាជីវ កម្ម 
ខ្ពស់ បំផ៊ត »។ 

 បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មន កៃ៊មហ៊៊ន 
ច៊ះ បញ្ជ ីចំនួន១៣ នៅផៃសារមូល-  
បតៃ កម្ពជុា  ដៃល ក្នងុនោះ  មន 
កៃ៊មហ៊៊ន ចំនួន ៧ ជា កៃ៊មហ៊៊ន 
ច៊ះ បញ្ជី មូល ប តៃ កម្ម សិទិ្ធ និង 
កៃ៊មហ៊៊ន ចំនួន ៦  ផៃសៃងទៀត 
បាន ច៊ះ បញ្ជី សញ្ញា បណ្ណ សាជីវ- 
កម្ម។ ទិន្នន័យ របស់ CSX ក៏ 
បាន បង្ហាញ ថា  កៃ៊មហ៊៊ន ទាំង 
១៣ បាន បៃមូល ទន៊ ជា ទឹក បៃក ់ 
សរប៊ ចនំនួ  ២៥៣  លាន ដល៊ា្លារ 
ហើយ សន្ទ សៃសន៍ ភាគហ៊៊ន បាន 
កើន ឡើង ជាង៥៧ ភាគរយ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  បៃៀប ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ២០១៨។ 

 ក្នុង រយៈពៃល៩ខៃ ដំបូង នៃ 
ឆ្នាំ ២០២០ កៃ៊មហ៊៊ន ចំនួន ២ 
បាន ច៊ះបញ្ជី មូល ប តៃ កម្ម សិទ្ធិ 
និង ចំនួន ៣  ច៊ះបញ្ជី សញ្ញា- 
បណ្ណ សាជវី កម្ម នៅ ផៃសារមលូតៃ 
កម្ពុជា ។ ទិន្នន័យ បាន បង្ហាញ 
ថា កៃម៊ហ៊ន៊ ទាងំ៥ បាន បៃមលូ 
ទ៊ន ជា សាច់បៃក់ សរ៊ប ចំនួន  
៩២លាន ដ៊លា្លារ ៕

ផលអំបិលឆ្នាំ២០២០ឆ្លើយតបនឹងតម្រវូការក្នងុស្រក៊
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ទនិ្ន ផល អបំលិដៃល  
បៃមូល បាន ជាង  ៨៤ ០០០ 
តោន ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ បាន  ធ្វើឱៃយ 
កម្ពុជា ចៀស ផ៊ត ពី  កង្វះ អំបិល 
បៃើ បៃស់ ក្នុង សៃ៊ក ដូច កាល ពី 
ប៉៊នា្មាន ឆ្នាំ កន្លង មក ។ 

លោក សខ៊ គមឹ ជឿន  បៃធន 
មន្ទីរ  ឧសៃសាហកម្ម  វិទៃយាសាស្តៃ  
បច្ចៃក វិទៃយា  និង នវាន៊វត្តន៍  ខៃត្ត 
កពំត បានបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉ស៊្តិ៍ ថា  
អាកាស ធត៊ អំណោយ ផល 
បាន ធ្វើ ឱៃយ ការ ផលិត អំបិល ក្នុង 
ខៃត្ត កពំត-កៃប  ទទលួ បានផល  
ខ្ពស់ រហូត ដល់ បៃហៃល  ៨៤- 
០០០តោន  កាលពី ឆ្នាំម៊ន ។

លោក បន្ថៃម ថា កាល ពី ឆ្នាំ 
មន៊  ការ បៃមលូ ផល  ក ៏មន   រយៈ- 
ពៃល យរូ   ផង ដៃរ ដោយ កសកិរ 
អាច បៃមូល ផល ចាប់ ខៃ មករា 
ដល់ ខៃសីហា ខណៈ   ធម្មតា 
ការ បៃមូល ផល គឺ តៃូវ បញ្ចប់  
តៃឹម ខៃ ឧសភា ។

លោក និយយ ថា៖« អំបិល 
ឆ្នាំ  មន៊ យើង លក ់ចៃញ ជតិ អស់ 
ហើយ គឺ នៅ សល់ ក្នុង ស្តុក បៃ-
មណ ១ ម៊ឺន តោន ប៉៊ណោ្ណោះ  »។ 

លោក គឹមជឿន បាន ឱៃយ ដឹង 

ទៀត ថា អបំលិ ឆ្នាមំន៊ មន តម្លៃ 
ចនោ្លាះ ព ី៨ ០០០ រៀល ទៅដល ់
១២ ០០០ រៀល ក្នងុ ១ បាវ  ៥០ 
គីឡូ កៃម ។ លោក បាន លើក- 
ឡើង  ថា៖ « យើង មិន បៃឈម 
នឹង កង្វះ អំបិល ទៃ ដោយ  ទិន្ន - 
ផល នៃះ  គឺ យើង អាច ផ្គត់ ផ្គង់ 
តមៃូវ ការ ក្នុង សៃ៊ក បាន  »។

កញ្ញា ថងូ ធតីា នាយកិាគៃប-់ 
គៃង កៃម៊ហ៊ន៊ ថងូតៃឌងី ឯ.ក 
ដៃល ជា កៃ៊មហ៊៊ន កៃ ច្នៃ អំបិល 
កំពត-កៃប  បាន  និយយ  ថា  
កៃម៊ ហ៊ន៊ បាន  នា ំចៃញ អបំលិទៅ   
ទីផៃសារ អន្តរជាតិ  រួម មន  បារាំង 
ជប៉ន៊ កាណាដ  អង ់គ្លៃស ស្វ៊សី  
និង សាធរណ រដ្ឋ ឆៃក  ហើយ 
កៃ៊ម ហ៊៊ន ក៏ កៃ ច្នៃ ផ្គត់ ផ្គង់ ក្នុង 
សៃ៊ក   ផង ដៃរ។

កញ្ញា បាន ឱៃយ ដឹង ថា សព្វ ថ្ងៃ 
កៃ៊មហ៊៊ន របស់ កញ្ញា បាន ច៊ះ កិច្ច - 
សនៃយា ទិញ លក់ ជាមួយ កសិក រ 
ផលិត ចំនួន ២៧ ដោយ រំពឹង 
ថា ពកួគៃ នងឹ អាច ផលតិ អបំលិ 
ផ្គត ់ផ្គងឱ់ៃយ កៃម៊ហ៊ន៊ បៃមណ ២ 
ម៊ឺន តោន ។  កញ្ញា   អះអាង ថា ៖ 
«យើង កំពង៊ ធ្វើ ការ សមៃប់ នាំ- 
ចៃញ ទៅកាន់ ទីផៃសារ បៃទៃស 
បារាងំ  ហើយ ចរចា ជាមយួ ណា្តា 
បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត »។

កាលព ីឆ្នា ំ ២០១៤, ២០១៥  
នងិ ឆ្នា ំ ២០១៦ គ ឺជា ពៃល ដៃល 
កម្ពុជា បៃមូលផល អំបិល បាន 
ចៃើន ដោយ ក្នុង  ១ ឆ្នាំៗ បាន 
ជាង ១០ ម៊ឺន តោន ។ ទោះ ជា 
យ៉ាង ណា ទិន្ន ផល នៃះ បាន ធ្លាក់ 
ច៊ះ  ៣  ឆ្នា ំជាប ់គ្នា វញិ( ២០១៧, 
២០១៨ និង  ឆ្នាំ ២០១៨)។ 

របាយ ការណ ៍កៃសងួ ឧសៃសា-
ហកម្ម វិទៃយាសាស្តៃ បច្ចៃក វិទៃយា 
និង នវាន៊វត្តន៍ បាន បង្ហាញ ថា 
កាលព ីឆ្នា ំ ២០១៩ ដោយ សារ 
ខ្វះ អំបិល រដ្ឋាភិបាល បាន អន៊-
ញ្ញាត ឱៃយ សហគមន៍ នំា ចូល 
អំបិល ៣០ ០០០ តោន  ប៉៊ន្តៃ 

ជាក់ ស្តៃង កម្ពុជា  បាន  នាំ ចូល  
បៃហៃល  ១ ម៊ឺន តោន ប៉៊ណោ្ណោះ 
ដោយ សារ កម្ពុជា អាច ផលិត 
អំបិល បាន នៅ ដើម ឆ្នាំម៊ន  ។ 
នៃះ  បើ តាម លោក គឹមជឿន ។ 

របាយការណ៍ នៃះ បង្ហាញ ថា 
ការផលតិ អបំលិ ក្នងុ ខៃត្ត ទាងំ ២  
ស្ថតិ លើ ផ្ទៃដ ីបៃមណ៤ ៧ ៤ ៨  
ហកិតា  ដោយ តៃវូការ បៃើបៃស ់
កម្លាំង ពលកម្ម សរ៊ប បៃមណ  
៥ ០០០ នាក់  កាលពី ឆ្នាំ ម៊ន។ 
បើ អាកាស ធត៊ ល្អក្នុង  ១  
ហិកតា គៃ អាច ផលិត អំបិល 
បាន បៃហៃល ២០  តោន ក្នុង   
រយៈពៃល ១ ឆ្នាំ ។

កសិករ បេមូល អំបិល ពី សេ អំបិល យក  ទុក ក្នងុ ឃ្លាងំ  ។ រូបថត ហ៊ឹន ពិសី

សុីម៉ងត៍ លើក ដាក់ កប៉ាល់ នៅ កំពង់ផេ Thi Nai សមេប់នាំចេញ។ VNS



បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការសាក-
ល្បងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដ្លបណ្តាល
មកពីជងំឺកូវដី១៩បទ្ស្កម្ពជុាក្នងុ
ឆ្នាំ២០២១ន្ះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះ
ទៅមុខទោះបីប្ឈមបញ្ហាមួយ
ចនំនួកាលពីឆ្នាមំនុប៉នុ្ត្ការដាកច់ញ្
នូវសកម្មភាពច្ន្ប្ឌិតថ្មីៗទាំងផ្ន្ក
សាធារណៈនិងឯកជនបានជួយ
ទប់សា្កាត់នូវបញ្ហាផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចបាន
យ៉ាងល្អប្សើរ។
ឆ្នាំថ្មីហាក់ដូចជានៅត្ជួបបញ្ហា

ប្ឈមដ្លអាចរាំងស្ទះដល់
សាជីវកម្មមួយចំនួនទោះយ៉ាងណ
ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាព-
រឹងមាំរបស់ខ្លួននិងវាមានសញ្ញា
វិជ្ជមានទោះបីមានការរាំងស្ទះមួយ
ចំនួនដោយសាជំងឺរាតត្បាតក្តី។

វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩

ជងំឺកូវដីនងឹនៅត្បន្តប៉ះពាល់ដល់
សដ្្ឋកចិ្ចនៅជុវំញិពភិពលោកហើយ
បទ្ស្កម្ពជុាក៏រងផលប៉ះពាល់ដរ្។
ការបិទព្ំដ្នជាបណ្តាះអាសន្ន
អាចធ្វើឱយ្ប៉ះពាល់ដល់ផលតិកម្មនងិ
ការបញឈ្ប់កម្មករក្នងុអឡំងុពល្មាន
វិបត្ដិន្ះដ្លអាចជះឥទ្ធិពលដល់
ប្ក់ចំណូលនិងការចំណយរបស់
ប្ជាជនទាំងន្ះហើយដ្លនឹង
ជះឥទ្ធិពលដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
ក្នុងស្ុក។ការមកដល់ន្វា៉ាក់សាំង
កូវីដ១៩អាចជួយសម្លបន្ទុក
បានប្សើរប៉ុន្ត្ព្លវ្លានៅមិន-
ទាន់ប្កដនៅឡើយ។

ទេសចរណ៍
ចំណូលពីវិស័យទ្សចរណ៍បាន

ធា្លាក់ចុះដោយសារការបិទព្ំដ្ន
ដ្លបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់
អ្នករកសុីក្នុងវិស័យន្ះគិតចាប់-
តាងំពដីើមឆ្នាមំនុ។ចនំនួទ្សចរណ៍
បរទស្បានធា្លាកច់ុះយ៉ាងខ្លាងំគមឺាន
ត្ឹមត្១,២លាននក់ក្នុងរយៈព្ល
៩ខ្ដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនធៀបនឹង
ចនំនួ៤,៨លាននក់ក្នងុឆ្នាំ២០១៩។
ក្នុងនោះបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការងរ
ប្ហ្ល៤៥០០០កន្ល្ងហើយ
អាជីវកម្មដ្លទាក់ទងនឹងវិស័យ
ទ្សចរណ៍ប្មាណ៣០០០បាន
បញ្ឈប់ប្តិបត្តិការ។ការងើបឡើង
វញិន្វសិយ័ដ៏សខំន់ន្ះនងឹកា្លាយជា
កមា្លាំងជំរុញសម្ប់ស្ដ្ឋកិច្ច។ប៉ុន្ត្
ការបន្តរឹតបន្តឹងការឆ្លងព្ំដ្នជាស-
កលនឹងធ្វើឱ្យការងើបឡើងវិញន្
វិស័យន្ះយឺត។

អាកាសចរណ៍
ឧស្សាហកម្មន្ះនឹងប្ឈមការ-

ងើបឡើងវិញដ៏លំបាកដោយសារត្
ការរតឹតប្តិការហោះហើរពីអន្តរជាតិ។
ជើងហោះហើរក្នុងស្ុកនិងអន្តរជាតិ
ដ្លរួមចំណ្កដល់ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុង
ស្ុកបានធា្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។មាន
ជើងហោះហើរមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ត្ូវបានអនុញ្ញាតឱ្យហោះហើរមក
កម្ពុជាក៏ដូចជាក្ុមហ៊ុនអាកាស-
ចរណ៍ក្នងុស្កុធ្វើឱយ្ឧសស្ាហកម្មន្ះ
នៅមនិទាន់ងើបឡើងវញិពញ្លញ្
នៅឡើយ។ដចូ្ន្ះវានៅត្ជះឥទ្ធពិល
ដល់វិស័យទ្សចរណ៍។

 ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ 
និងវយនភណ្ឌ  

វិស័យកាត់ដ្រ
ស្ូបយកកមា្លាំង
ពលកម្មប្មាណ៧០
មុឺននក់ប៉ុន្ត្
ដោយសារជំងឺរាតត្បាត
បានធ្វើឱ្យការបញ្ជាទិញ
ពីបរទ្សធា្លាក់ចុះ។
រោងចក្ប្មាណ១១០០
ត្ូវបិទទា្វារខណៈកម្មករជិត៥មុឺន
នក់បានរងផលប៉ះពាល់។ល្បឿន
ន្ការងើបឡើងវិញន្វិស័យន្ះ
គឺមានសារៈសំខន់ណស់ពីព្ះវា
ជួយជំរុញសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច។
 
សហគេសធុនតូចនិងមធ្យម(SME)

SMEភាគច្ើនបានគ្ចផុតពី
ផលប៉ះពាល់ដល្បណ្តាលមកពី
ជងំឺរាតតប្ាតមយួន្ះជាពសិស្
សហគ្សដ្លប្តិបត្តិការ
នៅក្នុងផលិតកម្មចំណីអាហារ។
ទោះយ៉ាងណនិរន្តរភាពរបស់
ពួកគ្គឺអាស្័យលើប្បផ្ន
ស្ដ្ឋកិច្ច និងការគាំទ្ផ្ន្ក
ហិរញ្ញវត្ថុជាពិស្សស-
ម្ប់អាជីវកម្មដ្លខ្វះ-

ខតសាច់ប្ក់។

ហានិភ័យភូមិសាស្តេនយោបាយ

គោលនយោបាយការបរទស្របស់
ប្ធានធិបតីអាម្រិក JoeBiden
ដ្លនឹងចូលមកកាន់តំណ្ងដ៏ខ្លី
ខងមុខអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយភាព-
តានតឹងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មជាមួយ
បទ្ស្ចនិនងិការដោះសយ្បញ្ហា
កិច្ចព្មព្ៀងនុយក្ល្អ៊្រអុីរ៉ង់ និង
ករូ៉ខ្ងជើង។តម្ល្បង្ឆៅបប្្លួ
ដោយសារត្តម្ូវការជាសកល
ចុះខ្សាយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់
ពាណិជ្ជកម្មជាសកលក្នុងរយៈព្ល
ប៉ុន្មានខ្ខងមុខន្ះ។

សញ្ញាវិជ្ជមាន(កំណើនGDP)

ការព្យាកររបស់ធនគារជាតិន្
កម្ពុជាថានឹងមានកំណើន៤ភាគរយ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ហើយវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាន
មួយ។ម្យា៉ាងវិញទៀតតួល្ខន្ះក៏ 

 

ស្បនឹងការព្យាករកំណើន៤ភាគ-
រយរបស់ធនគារពភិពលោកសមប្់
ឆ្នាំន្ះផងដ្រ។

ផលិតកម្មបេងតំបន់អប្សរា

ផលិតកម្មប្ងលើកដំបូងរបស់
កម្ពុជានៅតំបន់អណ្តូងប្ងអប្សរា
ដ្លមានទីតាំងស្ថិតនៅបាសំាងខ្ម្រ
(KhmerBasin)នៅថ្ងទ្២ី៨ខធ្្នូ
ឆ្នាំ២០២០គឺជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយ។ 
ផលិតកម្មន្ះត្ូវបានគ្រំពឹងថានឹង
ឈានដល់អត្ផលិតកម្មខ្ពស់បំផុត
៧៥០០បារ៉្លក្នុង១ថ្ង្នៅព្ល
កម្មវិធីខងួបានបញ្ចប់នៅពាក់កណ្តាល
ខក្មុ្ភៈឆ្នា២ំ០២១ដល្ជាសមប្ត្តិថ្មី
សម្ប់ស្ដ្ឋកិច្ច។

 

ការនាំចេញ
កើនឡើង

ការនំច្ញ
កំពុងមានសម្ទុះ
ទោះបីស្ដ្ឋកិច្ច-

ពិភពលោកធា្លាក់ចុះក្តី។
ប្ទ្សកម្ពុជាបាននំច្ញ
ផលិតផលដំឡូងមីជិត៣

លានតោនក្នុង
រយៈព្ល៩ខ្
ដំបូងន្ឆ្នាំ
២០២០
ពោលគឺ

កើនឡើងជិត៤៩ភាគរយធៀប
ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។ក្នុងរយៈព្ល៩
ខ្ដបំងូន្ឆ្នាមំនុកម្ពជុាបាននចំញ្
អង្ករចំនួន៤៨៨៧៧៥តោន
ពោលគឺកើនឡើង២២,៦ភាគរយ
ធៀបនឹងរយៈព្លដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំ
២០១៩។ន្ះបើយោងតាមរបាយ-
ការណ៍របស់ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្-
មាញ់នងិនស្ាទ។ការនចំញ្សរបុ
របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់១៦
ពាន់លានដលុា្លារកាលពីឆ្នាមំនុពោល
គឺកើនឡើង១៤ភាគរយបើធៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៩។

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

កុ្មហុ៊នកាន់ត្ច្ើនជាពិស្ស
ធនគារកំពុងផ្លាស់ប្តរូទៅកាន់ទម្ង់
ឌីជីថលយ៉ាងឆប់រហ័សដ្លបង្កើត
បានប្ព័ន្ធអ្កូសម្ប់ការទូទាត់ដ៏
អំណយផលសម្ប់អតិថិជន។
ប្ព័ន្ធឌីជីថលក៏ជួយផ្តល់ស្វាកម្ម
ធនគារដល់អ្នករស់នៅតំបន់ជនបទ
ដ្លគា្មានគណនីធនគារផងដ្រ។
ឧទាហរណ៍ការបង្កើតប្ព័ន្ធទូទា-- 
ត់បាគងរបស់NBC គឺជាជំហាន
ប្កបដោយភាពច្នប្្ឌិតថ្មីមួយទៀត
ដើម្បីផ្តល់ភាពងយសួ្លក្នុងការ-
ផ្ទរ្ប្ក់។

ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចតេូនិក

ខណៈពាណិជ្ជកម្មអ្ឡិចត្ូនិក
កំពុងបន្តផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើអាជីវកម្ម
វាក៏កំពុងជំរុញទីផ្សារលក់រាយតាម
ប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិកយ៉ាងឆប់រហ័ស
ផងដរ្ជាពសិស្ក្នងុអឡំងុពល្មាន
ជងំឺរាតតប្ាត។ការរកីដុះដាលអាជវីកម្ម
តាមអនឡាញមានកានត់្ច្ើនដចូជា
ការលក់សម្លៀកបំពាក់លក់ចំណី-
អាហារជាដើមដ្លភាគច្ើនគឺ
ត្ូវបានជំរុញដោយការកើនឡើងន្
ការប្ើប្ស់សា្មាតហ្វូននិងអុីនធឺ-
ណិតដ្លមានតម្ល្សមរម្យ៕

ការសាកល្បងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ  
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ស្ថាប័នបច្ចេកវិទេយាអាមេរិកពេយាយាមបញេ្ចាស
អំណាចរបស់ខ្លនួទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិញ

សៅ  សម្ភស្ស

ការសម្រេចដកហូតគណនី
Twitter របស់ប្រេធានាធិបតី
លោកDonald Trump
ប៉ុនា្មានថ្ង្រេមុនព្រេលបញ្ចប់អា-
ណត្តិរបស់លោកជាការបង្ហាញ
ពីការបញ្ច្រេសអំណាចរបស់
វិស័យបច្ច្រេកវិទ្រេយាទៅលើរដ្ឋា-
ភិបាលអាម្រេរិកដ្រេលធា្លាប់-
ត្រេជាអ្នកមានអំណាចទៅលើ
វិស័យមួយន្រេះ និងជាហ្រេតុ
ធ្វើឱ្រេយមានការមិនព្រេញចិត្តពី
សំណាក់គណបក្រេសទាំង២នៅ
អាម្រេរិក។
ក្រេុមហ៊ុន Twitterកាលពី

ថ្ង្រេទី៨ខ្រេមករាន្រេះបានច្រេញ
ស្រេចក្ដីសម្រេចថាបិទគណនី
របស់លោកTrumpដ្រេលមាន
ឈ្មាះថា@realDonald
Trumpជារៀងរហូតដោយ-
សាររបៀបន្រេការទទួលបាន
ខ្លមឹសារនងិបកស្រេយច្រេញពី
គណនីន្រេះមានគ្រេចាត់ទុកថា
បានបង្កជាហានិភ័យន្រេការ-
ញុះញង់ឱ្រេយមានអំពើហិង្រេសា
បន្ថ្រេមទៀត។
ស្រេចក្ដីប្រេកាសបានបន្តថា៖

«ព្រេឹត្តិការណ៍គួរឱ្រេយរន្ធត់នៅ
សបា្តាហ៍ន្រេះពួកយើងសម្រេច
ចតិ្តច្រេបាស់ហើយថាការរលំោភ
បន្ថ្រេមលើច្រេបាប់វិន័យរបស់
Twitterអាចនឹងជាលទ្ធផល
បង្កឱ្រេយមានសកម្មភាពន្រេះ
កើតឡើង។ក្នុងក្រេបខ័ណ្ឌ
សម្រេប់ផលប្រេយោជន៍សាធា-
រណៈរបស់យើងគឺដើម្រេបីឱ្រេយសា-
ធារណជនបានឮនិងដឹងព័ត៌-
មានពីមន្ត្រេីជាប់ឆ្នោតនិងម្រេដឹក-
នាំពភិពលោកដោយផ្ទាល។់វា
បង្កើតឡើងដោយឈរលើ
គោលការណ៍មួយដ្រេលប្រេជា-
ជនមានសទិ្ធកិាន់កាប់អណំាច
ដោយបើកចំហ»។
កាលពីថ្ង្រេទី៩ មករាផងដ្រេរ

ម្រេដឹកនាំនៅតំបន់ស្រេដ្ឋកិច្ច
បច្ច្រេកវិទ្រេយាអាម្រេរិក Silicon
Valleyកំពុងទាមទារឱ្រេយមន្ត្រេី
ជាប់ឆ្នោតន្រេគណបក្រេសសាធា-
រណរដ្ឋ១រូបលាឈប់ពីតំ-
ណ្រេងបនា្ទាប់ពីមានការផ្រេសាយ
តាម Facebook របស់ខ្លួន
ជាច្រេើនដ្រេលញុះញង់ឱ្រេយមាន

អំពើហិង្រេសាកាលពីថ្ង្រេពុធ
សបា្ដាហ៍មុនដូចជាករណីក្រេុម
មនុស្រេសគាំទ្រេលោកTrump
បង្កអំពើហិង្រេសាវាយលុកវិមាន
កាពតីលូរបស់សហរដ្ឋអាម្រេរកិ
ក្នុងការប៉ុនប៉ងលុបចោល
លទ្ធផលការបោះឆ្នោត។
លោក Phil Reynolds

ដ្រេលជាសមាជិកជាប់ឆ្នោតន្រេ
គណៈកមា្មាធកិារកណា្តាលរបស់
គណបក្រេសសាធារណរដ្ឋមកពី
SantaClaraCountyន្រេ
រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបានប្រេកាស
ជាសាធារណៈលើបណា្តាញ-
សង្គមFacebook ថា៖
«សង្គ្រេមបានចាបផ់្តើមហើយ!
ពលរដ្ឋយកអាវធុ!ស្រេរភីាពជា
អំណាច!យើងត្រេូវត្រេការពារ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់សា្លាប់!»។
ជាវិធានការប្រេបរហ័សមួយ

នៅសបា្តាហ៍ន្រេះ ក្រេុមហ៊ុន
Twitterបានដកហូតគណនី
Trump រហូតដល់លោក
បញ្ចប់អាណត្តិប្រេធានាធិបតី
របស់ខ្លួនហើយក្រេុមហ៊ុន Fa-
cebookក៏បានបញ្ចប់សកម្ម-
ភាពរបស់លោកពីបណា្តាញ-
សង្គមមយួន្រេះដ្រេរខណៈព្រេល
ដ្រេលGoogleនិងAppleក៏
បានបទិការទាញយកបណា្តាញ-
សង្គម Parlerដ្រេលជា
បណា្តាញរបស់លោកTrump
និងអ្នកគាំទ្រេរបស់លោកត្រេង
ប្រេើប្រេស់និងបញ្ច្រេញមតិ។

បន្ថ្រេមពីន្រេះក្រេុមហ៊ុនដូចជា
Reddit,TikTok,Snapchat
នងិPinterestកប៏ានប្រេកាស
ពីការរឹតត្រេបិតការប្រេើប្រេស់
ផងដ្រេរបនា្ទាប់ពីក្រេុមអ្នកគាំទ្រេ
លោកTrump បានវាយ-
ប្រេហារនៅវិមានកាពីតូលពី
ព្រេលថ្មីៗន្រេះ។
ការចាតវ់ធិានការហាមប្រេម

បណា្តាញសង្គមទាងំន្រេះសរឱ្រេយ
ឃើញនវូការប្រេើប្រេស់អណំាច
របស់ឧស្រេសាហកម្មបច្ច្រេកវិទ្រេយា
ក្នុងការកំណត់ជោគវាសនា
របស់មនុស្រេសទូទៅសូម្រេបីត្រេ
ប្រេធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្រេរិក
ក៏ដោយ។
វិធានការទាំងន្រេះក៏កើត-

ឡើងក្រេយព្រេលគណបក្រេស
ប្រេជាធិបត្រេយ្រេយ និងគណបក្រេស
សាធារណរដ្ឋនៅទីក្រេងុវា៉ាសុនី-
តោនព្រេយាយាមខិតខំប្រេឹងប្រេង
កាតប់ន្ថយតបំន់SiliconVal-
leyឱ្រេយមានទំហំតូចអស់រយៈ-
ព្រេលជាច្រេើនឆ្នោំ ដ្រេលរួមមាន
ករណីបណ្តឹងអ្នកអនុវត្តច្រេបាប់
ប្រេឆងំនងឹស្រេចក្តីទកុចតិ្តរបស់
លោកTrumpដ្រេលបានដក់
ពាក្រេយបណ្តឹងក្នុងរយៈព្រេល
ប៉ុនា្មានខ្រេថ្មីៗន្រេះដើម្រេបីប្រេឆំង
នឹងក្រេុមហ៊ុនFacebookនិង
Googleនិងការខិតខំប្រេឹង-
ប្រេងទំាងពួកខាងសា្តាំនិងឆ្វ្រេង-
និយមប្រេឆំងនឹងច្រេបាប់មាត្រេ
២៣០ទាក់ទិននឹងបទប្រេបញ្ញត្តិ

នៅក្នុងច្រេបាប់ទំនាក់ទំនងដ្រេល
កណំត់ការទទលួខសុត្រេវូរបស់
បណា្តាញសង្គមក្នុងការរក្រេសា
ភាពជឿទុកជាក់ចំពោះអ្នក-
ប្រេើប្រេស់ផងដ្រេរ។
បណ្តឹងទាំងនោះ គឺជាកិច្ច-

ខិតខំប្រេឹងប្រេងផ្ន្រេកច្រេបាប់និង
ការសុើបអង្ក្រេតប្រេឆំងនឹង
ស្រេចក្តីទុកចិត្តលើ Apple's
App Store ដ្រេលបានលើក-
ឡើងដោយអ្នកគាំទ្រេលោក
Trumpអ្នកស្រេរីនយិមនងិជា
ជនសុវីលិហើយនងិអ្នកប្រេជា-
ធិបត្រេយ្រេយជាច្រេើនដ្រេលកំពុង
ត្រេល្រេចធ្លា។ អ្នកទាំងនោះ
បានអះអាងថា៖«ក្រេមុហុ៊នទំាង-
នោះមិនគួរមានសិទ្ធិឯកតោ-
ភាគីដ្រេលមានអំណាចខា្លាំងកា្លា
ដូចន្រេះទ្រេ»។
ក្រេុមប្រេឹក្រេសាច្រេបាបជ់ាន់ខ្ពស់ន្រេ

ក្រេមុស្រេរីសុវីលិអាម្រេរកិលោក-
ស្រេី KateRuaneបានឱ្រេយ
ដឹងថា៖«បញ្ហាន្រេះគួរត្រេកា្លាយ
ជាស្រេចក្ដីបារម្ភដល់មនុស្រេស
គ្រេបគ់ា្នោនៅព្រេលក្រេមុហ៊នុនានា
ដូចជាFacebookនិងTwit-
terប្រេើប្រេស់អំណាចដោយ
ខ្វះការត្រេតួពនិតិ្រេយដើម្រេបីដកហូត
គណនីរបស់បុគ្គលណាមួយ
ច្រេញពីបណា្តាញសង្គមដ្រេល
មិនអាចខ្វះបានសម្រេប់ការ-
ផ្រេសព្វផ្រេសាយដល់មនសុ្រេសរាបព់ាន់
នាក់ជាពិស្រេសនៅក្នុងអំឡុង
ព្រេល...តទៅទំព័រ ១២

សុខ  ស្ីលុច

ប្រេទ្រេសអ៊ូហ្គង់ដនឹងមាន
ការបោះឆ្នោតជ្រេើសរីសប្រេ-
ធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ង្រេព្រេហស្រេបតិ៍
ទី១៤ខ្រេមករា។ការបោះ-
ឆ្នោតរបស់ប្រេទ្រេសអ៊ូហ្គង់ដ
នាព្រេលឆប់ៗន្រេះប្រេក្ខភាពពី
គណបក្រេសវ្រេទិកាឯកភាពជាតិ
(NationalUnityPlat-
form)លោក BobiWine
និងប្រេធានាធិបតីកាន់តំណ្រេង
លោកYoweriMuseveni
មកពីគណបក្រេសចលនាតស៊ូ-
ជាតិ(NationalResistance
Movement)។
លោកYoweriMuseveni

មានវ័យ ៧៦ឆ្នោំ ជាប្រេក្ខភាព
មកពីគណបក្រេសកាន់អំណាច
បច្ចបុ្រេបន្នហើយលោកបានជាប់
ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្រេ្តីនៅប្រេទ្រេស
អ៊ូហ្គង់ដតាំងពីឆ្នោំ១៩៨៦។
អឡំងុព្រេលលោកMuseveni
ចាប់ផ្ដើមកាន់អំណាចប្រេទ្រេស
អ៊ូហ្គង់ដគាំទ្រេដោយរដ្ឋាភិ-
បាលអាម្រេរិកហើយលោក
ត្រេូវបានគ្រេចោទប្រេកាន់អំពី
ការរំលោភអំណាចផងដ្រេរ។
ដោយស្ថតិក្នងុអណំាចរយៈ-

ព្រេល៣៥ឆ្នោំកន្លងមកន្រេះ
លោកMuseveniបានជួយ
ធ្វើឱ្រេយប្រេទ្រេសមានភាពរស់រវកី
ឡើងវិញដោយផ្តល់នូវស្ថិរ-
ភាពនយោបាយស្រេដ្ឋកិច្ចនិង
ហ្រេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធប្រេសើរឡើង
លោកបានបង្កើតកំណ្រេទម្រេង់
មូលធននិយមមួយចំនួននិង
គាំទ្រេសារព័ត៌មានស្រេរី។
ចំពោះប្រេក្ខភាពមកពីគណ-

បក្រេសប្រេឆំងវិញចូលរួមដោយ
តន្ត្រេីករជនជាតិអ៊ូហា្គាន់ដ
ដ្រេលបានប្រេកា្លាយទៅជាអ្នក-
នយោបាយលោកRobert
Kyagulanyiដ្រេលត្រេូវបាន
គ្រេសា្គាល់ផងដ្រេរថាឈ្មាះ
BobiWine។
មានកំណើតកើតជាក្នងុតំបន់

អនាធិបត្រេយ្រេយនៅក្នុងទីក្រេុង
កំបា៉ាឡាលោកBobiWine
មានវ័យ៣៨ឆ្នោំជាអតីតអ្នក-
ចម្រេៀងដ៏ល្រេបីមួយរូបលោក
បានកា្លាយជាម្រេដឹកនាំគណ-
បក្រេសប្រេឆំងនៅឆ្នោំ២០១៧។

ក្រេយពីលោកWine បាន
ជាប់ឈ្មាះក្នុងគណបក្រេសប្រេ-
ឆំងលោកហាក់ដូចជាមាន
ភាពពិបាកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនា-
ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នោនំ្រេះដោយ
ធា្លាប់មានការចាប់ខ្លួនរូបលោក
ជាបន្តបនា្ទាប់ពសិ្រេសឥឡូវន្រេះ
រូបលោកWineត្រេវូបានហាម-
ប្រេមមិនឱ្រេយធ្វើយុទ្ធនាការ
បោះឆ្នោតដោយចុះមូលដ្ឋាន
ផ្ទាល់ ត្រេទោះជាយា៉ាងណា
របូលោកនៅអាចធ្វើយទុ្ធនាការ
បានតាមប្រេព័ន្ធអីុនធឺណិត
យា៉ាងផុលផុស។
លោកWineបានចូលប្រេ-

ឡូកក្នងុឆកនយោបាយជាផ្លវូ-
ការនៅឆ្នោំ២០១៧នៅព្រេល
ដ្រេលលោកបានឈ្នះកៅអីមួយ
នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអ៊ូហ្គង់ដ
ហើយចាប់តាំងពីព្រេលនោះ
មកលោកបានត្រេូវគ្រេឃុំខ្លួនជា-
ច្រេើនដង។លោកមានប្រេជា-
ប្រេិយភាពក្នុងចំណោមយុវជន
វ័យក្ម្រេងយា៉ាងខា្លាំងផងដ្រេរ។
នយោបាយតស៊ូមតិចម្រេបងៗ
របស់លោករួមមានភាពមាន
ការងរធ្វើក្នុងចំណោមយុវជន
ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ
កំណ្រេទម្រេង់វិស័យអប់រំ និង
សុខភាពផងដ្រេរ។
ប្រេក្ខជនប្រេធានាធិបតីបក្រេស-

ប្រេឆំងលោកBobiWine
បានធា្លាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោស-
នាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាល-
ពីចងុឆ្នោមំុនប៉នុ្ត្រេត្រេវូបានហាម-
ឃាត់នងិរបូលោកនៅស្ថតិក្នងុ
ការចាប់ខ្លនួមកទល់ព្រេលថ្មីៗ ន្រេះ។
មូលហ្រេតុផ្លូវការចំពោះការ-
ចាប់ខ្លនួលោកWineគឺបូ៉លិស
មានភ័ស្តុតាងដ្រេលថាលោក
បានរៀបចំផ្រេនការប្រេមូលផ្តុំ
មនុស្រេសលើសចំនួនដ្រេលបាន
កណំត់នៅអឡំងុព្រេលមានការ-
រីករាលដលវីរុសកូវីដ១៩។
ការចាប់ខ្លួនលោក Wine

និងការប្រេើប្រេស់អំពើហិង្រេសា
ដ្រេលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុង
រដ្ឋអា្រហ្វិកខាងកើតបានធ្វើ
ឱ្រេយមានការព្រេួយបារម្ភជាអន្តរ-
ជាតិ។ក្រេុមអ្នកជំនាញរបស់
អង្គការសហប្រេជាជាតិបាន
និយាយនៅសបា្តាហ៍មុនថា៖
«យើងមានការ...តទៅទំព័រ១២

លោកប្ធាន ធិបត  ីDonald Trump ថ្លង្ទៅកាន់ កុ្មអ្នក គំាទ្ កាលពីថ្ងទ្ ី៦ ខ្ មករា ឆ្នា ំ២០២១  ។AFP

បេទេសអូ៊ហ្គង់ដនឹងមានការ-
បោះឆ្នោតជេើសរើសបេធានា-
ធិបតីថ្មនីៅថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី១៤



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ជបុ៉នរកឃើញវ៉ារ្យង់៉វីរុស
កូរូ៉ណាថ្មមួីយក្នងុអ្នកធ្វើ
ដំណើ្រមកពីប្សីុល
ក្រសួងសុខាភិបាលជបុ៉នប្រ-

កាសកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយទី១០
ថារកឃើញវ៉ារ្រយង់វរីសុករូ៉ណូាថ្មី
ក្នងុអ្នកធ្វើដណំើរមកពីប្រទ្រស
ប្រសុលីចនំនួ៤នាក់ដ្រលជា
វ៉ារ្រយ៉ង់ផ្រស្រងពីវ៉ារ្រយ៉ង់នៅចក្រភព
អង់គ្ល្រសនិងអា្រហ្វកិខាងត្របូង។
វ៉ារ្រយ៉ង់ន្រះត្រវូបានគ្ររកឃើញ

នៅក្នុងការសាកល្របងនៅអា-
កាសយានដ្ឋានលើបុរសម្នាក់
ដ្រលមនវ័យ៤០ឆ្នាំស្ត្រីម្នាក់
ក្នងុវ័យ៣០ឆ្នាំនិងក្ម្រងជំទង់២
នាក់។បុរសម្នាក់នោះដើម-
ឡើយមិនមនរោគសញ្ញាអ្វី-
ឡើយនៅព្រលមកដល់ប៉ុន្ត្រ
ត្រវូបានបញ្ជនូទៅកាន់មន្ទរីព្រទ្រយ
បនា្ទាប់ពីការដកដង្ហើមរបស់
លោកមនការពិបាក។ រីឯស្ត្រី
រូបនោះមនរោគសញ្ញាឈឺ-
ក្របាលក្ម្រងជំទង់ប្រសុម្នាក់មន
រោគសញ្ញាគ្រនុក្តៅហើយក្ម្រង
ជំទង់ភ្រទស្រីម្នាក់ទៀតមិន-
មនរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ៕

សុខ វេងឈាង

ប្ទ្សចិនរាយការណ៍ពី
ការកើនឡើងករណីឆ្លង
កូវីដ១៩ប្ចំាថ្ងខ្្ពស់បំផុត
ក្នងុរយៈព្ល៥ខ្
កាលពីថ្ង្រចន្ទទី១១អាជា្ញាធរ

ចិនបានរាយការណ៍ការកើន-
ឡើងករណីឆ្លងកូវីដ១៩ប្រចាំ
ថ្ង្រខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈព្រល៥
ខ្រចងុក្រយខណៈព្រលដ្រល
ការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងខ្រត្តHebei
ស្ថិតនៅជុំវិញទីក្រុងប៉្រកាំង
បានបន្តកើនឡើង។
គណៈកម្មាធិការសុខភាព

ជាតិ (NHC)បាននិយាយ
នៅក្នងុស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មយួ
ថាHebeiមនករណី៨២ក្នងុ
ចំណោម៨៥ករណីឆ្លងក្នងុសហ-
គមន៍ថ្មីដ្រលត្រូវបានរាយ-
ការណ៍នៅថ្ង្រទ១ី០ខ្រមករា៕
សុខ វេងឈាង

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអង្គារទី១២ែខមករាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

តពី ទំព័រ១...ធ្វើឱ្រយអាជា្ញាធរ
អាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដោយ
លោកបានរិះគន់និយតករចិន
ថា រារាំងការច្ន្រប្រឌិតហើយ
និយាយថាធនាគាររដ្ឋធំៗ គឺ
គ្រន់ត្រជាហាងបញ្ចាំត្រប៉ុ-
ណោ្ណោះ។
ភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីព្រលនោះ

មកអាជា្ញាធរបានកោះហៅ
លោកMaឱ្រយទៅទីក្រងុប៉្រកាងំ
សម្រប់ការប្រជុំបនា្ទាន់មួយ
ហើយបនា្ទាប់មកពួកគ្របាន
ដកផ្រនការចុះបញ្ជីដក់លក់
ភាគហ៊នុក្រមុហ៊នុAntGroup
របស់លោកនៅទផី្រសារភាគហ៊នុ
សា៊ាងហ្រនិងហុងកុង។តាំងពី
ព្រលនោះមកគ្រឈប់ឃើញ
លោកMaនៅទីសាធារណៈ
ទៀតទ្រ។
Alibabaបានបង្កើតស្រវ-

កម្មមួយដ្រលមនឈ្មាះថា
Alipayដ្រលជាប្រព័ន្ធទូទាត់
ប្រក់តាមទរូសព័្ទដោយប្រើកដូ
QR។Alipayត្រូវបានប្រើ
សម្រប់ប្រតិបត្តិការរាប់ពាន់
លានហើយកពំងុធ្វើឱ្រយគ្រចាប-់
ផ្ដើមឈប់ប្រើក្រដសប្រក់នៅ
ក្នុងប្រទ្រសចិន។
កាលពីឆ្នាំ២០១៤Alipay

បានបំប្រកខ្លួនដើម្របីបង្កើត
ក្រុមហ៊ុនថ្មីមនឈ្មាះAnt
Groupដ្រលត្រូវបានគ្ររំពឹង
ថានឹងធ្វើ IPOធំជាងគ្រមុន
នឹងត្រូវបានរារាំងដោយនិយត-
ករចិន។AntGroupដ្រល
មនចណំលូ១៦ពាន់លានក្នងុ
១ឆ្នាំបានដណ្ដើមចំណ្រក
ទីផ្រសារពីធនាគាររដ្ឋចិនតាម
រយៈការផ្ដល់ផលិតផលវិនិ-
យោគនិងផលិតផលប្រក់កម្ចី
ដ៏ព្រញហើយព្រលខ្លះ Ant
Groupបានដើរតួជាអ្នកផ្ដល់

ប្រក់កម្ចីដល់ធនាគាររដ្ឋផង
ដ្ររ។ការដណ្ដើមទផី្រសារពីធនា-
គាររដ្ឋបានធ្វើឱ្រយនិយតករមួយ
ចំនួនមនការព្រួយបារម្ភ។
កាលពីចងុខ្រធ្នូនយិតករចនិ

បាននិយាយថាពួកគ្រកំពុងបើក
ការសុើបអង្ក្រតប្រឆងំនងឹការ-
ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម (Anti-Mo-
nopolyProbe)លើក្រមុហ៊នុ
Alibabaហើយនឹងសាកសួរ
មន្ត្រីក្រមុហ៊នុAntGroupអពំី
ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍
ប្រកួតប្រជ្រងនិងការពារអ្នក-
ប្រើប្រស់របស់ក្រុមហ៊ុន។
ក្រមុហ៊នុAlibabaនងិAnt

Groupគឺក្នុងចំណោមក្រុម-
ហ៊ុនធំៗ ផ្រស្រងទៀតដូចជា
TencentនិងBaiduដ្រល

ស្ថិតក្រប្រព័ន្ធសហគ្រស
គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ។ក្រម
ប្រធានាធិបតី Xi Jingping
រដ្ឋាភបិាលបានព្រយាយាមបង្កើត
សារជាថ្មីនូវការគ្រប់គ្រងរបស់
រដ្ឋលើស្រដ្ឋកចិ្ចដ្រលតាមព្រល
បង្កភាពតានតឹងជាមួយក្រុម-
ហ៊ុនទាំងន្រះ។
ភា្លាមៗ បនា្ទាប់ពីការរាយ-

ការណ៍ថាលោកMaបានបាត់-
ខ្លួនមនពាក្រយចចាមអារា៉ាម
រីករាលដលក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម
ថាលោកត្រវូបានគ្របបំាត់ខ្លនួ
ជារាងរហូតនៅ «តំបន់ខ្មា»
ដ្រលជាកន្ល្រងសម្រប់ឃុំឃំាង
បុគ្គលប្រឆំងរដ្ឋាភិបាល។ត្រ
អ្នកវភិាគបាននយិាយថាពាក្រយ
ចចាមអារា៉ាមន្រះគឺមិនទំនង

កើតឡើងនៅឡើយទ្រ។សារ-
ព័ត៌មនCNBCបានរាយ-
ការណ៍ថាលោកគឺមិនម្រន
បាត់ខ្លនួទ្រគ្រន់ត្រមនិបញ្ច្រញ
មុខជាសាធារណៈ។
អ្នកជំនាញមួយចំនួនគិតថា

លោកអាចជាប់ឃុំនៅគ្រហ-
ដ្ឋានដ៏ប្រណីតរបស់លោក
ហើយកំពុងធ្វើការអប់រំឡើង
វិញនូវ«ម្ររៀនម៉ាក្រស៍និយម»
ជាមួយមន្ត្រីបក្រសកុម្មុយនីស្ត
ក្នុងដំណើរការមួយដ្រលគ្រ
ហៅថា«ការទទួលយកការ-
មើលពីលើ»។
អ្នកវិភាគខ្លះគិតថា រដ្ឋាភិ-

បាលចិនអាចនឹងទាញយក
ការកាន់កាប់ANTGroupពី
Alibaba។

ក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗ ន្រះការ-
បាត់ខ្លួនរបស់ជនជាតិចិន
ល្របីៗដ្រលមនជម្លាះជាមួយ
បក្រសកុម្មុយនីស្តចិនបានកើន-
ឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសា។
ឧទាហរណ៍១គឺការបាត់ខ្លួន
របស់តារាភាពយន្តដ៏ធំបំផុត
របស់ចិន FanBingbing
កាលពីឆ្នាំ២០១៨ដ្រលបាត់
មុខពីសាធារណៈជាច្រើនខ្រ។
ក្រយមកនាងបានធ្វើការ-
សារភាពពីបទគ្រចពន្ធ និង
ធ្វើការសុំទោសទៅកាន់បក្រស
កុម្មយុនីស្តនៅលើទំព័របណា្ដាញ
សង្គមរបស់នាងហើយតាម
ស្រចក្ដីរាយការណ៍បានធ្វើការ-
សងពន្ធយា៉ាងហោចណាស់
៧០លានដុលា្លារ៕

តពីទំព័រ ១១...ព្រួយបារម្ភ
យា៉ាងខា្លាំងចំពោះអំពើហិង្រសា
ដ្រលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នាត
ការប្រើកម្លាំងហួសប្រមណ
ដោយសន្តិសុខក៏ដូចជាការ-
កើនឡើងន្រការបង្ក្របទៅ
លើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
ម្រដកឹនាសំង្គមសុវីលិនងិអ្នក-
ការពារសិទ្ធិមនុស្រស»។
លោកWineបាននិយាយ

ថា៖“រាល់ថ្ង្រយើងជួបជាមួយ
មន្រ្តីយោធាដ្រលប្រដប់ដោយ
អាវុធ។ខ្ញុំខា្លាចនិងបារម្ភរាល់-
ថ្ង្រ។ ខ្ញុំខា្លាចជីវិតខ្ញុំ និងជីវិត
អ្នកដ្រលគាំទ្រខ្ញុំក្នុងការតស៊ូ”
ហើយថ្មីៗន្រះរូបលោកបាន
សម្រចចិត្តបញ្ជូនកូនៗចំនួន
២នាក់របស់លោកទៅសហរដ្ឋ-

អាម្ររិកដើម្របីបញ្ចៀសពីការ-
បៀតបៀននានា។
ចំពោះការបោះឆ្នាតនៅអា-

ណត្តិន្រះប្រក្ខភាពពីគណបក្រស
ទាំង២ហាក់ដូចជាមនភាព-
ខុសគា្នាគួរឱ្រយកត់សម្គាល់មួយ
ចនំនួដោយលោកMuseveni
កាន់អំណាចតាំងពីលោក
Wineនៅក្ម្រង។ដោយក្នុង
ចំណោមអ្នកដ្រលបានចុះ-
ឈ្មាះនៅអាណត្តិន្រះចំនួន
ជាង១៨លាននាក់មន២-
ភាគ៣មនអាយកុ្រម៣០ឆ្នាំ
ដូច្ន្រះមនន័យថាប្រជាជន
ដ្រលមនឈ្មាះបោះឆ្នាត
ទាងំន្រះរសន់ៅក្រមការដកឹនាំ
ដោយប្រធានាធិបតីត្រ១គត់
គឺលោកMuseveniន្រះឯង
ប្រជាជនអ៊ូហ្គង់ដភាគច្រើន
ក៏ចាត់ទុកលោកMuseveni

ប្រៀបដូចជាឪពុកឬជាជីតា
របស់ខ្លួនផងដ្ររ។
ក្នងុរដ្ឋបាលលោកMusev-

eniកាន់អំណាចអត្រភាព-
ក្រីក្ររបស់ប្រទ្រសអ៊ូហ្គង់ដ
បានធា្លាក់ចុះពី៦០ភាគរយ
មកនៅក្រម២០ភាគរយប៉នុ្ត្រ
ភាពអត់ការងរធ្វើ និងការ-
អភិវឌ្រឍស្រវកម្មសាធារណៈ

នៅមនកម្រិតនៅឡើយ។
ក្រមការគ្របគ់្រងរបស់លោក
Museveniក្នងុអឡំងុព្រល២
ឆ្នាំចុងក្រយន្រអាណត្តិរបស់
លោកអត្រអ្នកដ្រលមិនមន
ការងរធ្វើបានកើនឡើងពី២,៥
ភាគរយទៅ២,៩ភាគរយ។
ន្រះបើយោងតាមស្ថតិិធនាគារ
ពិភពលោក៕

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះJackMa?ហើយតើលោកបាន...

ប្ទ្សអូ៊ហ្គង់ដា...

លោក Jack Ma សហស្ថាបនិក និង អតីត នាយកបេ តិបត្តកិេ ុមហុ៊ន   Alibaba Group ថ្លេង  នៅក្នងុ សន្នសីិទ Forbes Globalនៅសិង្ហ បុរី។ រូប  AFP

តពទីពំរ័១១...មនសុ្រសទាងំ-
នោះត្រវូការភាពជាក់ស្ត្រងផ្ន្រក
នយោបាយ ដើម្របីជួយឱ្រយការ-
សម្រចចិត្តឱ្រយងយស្រួល
ជាងមុនជាដើម»។
ទាកទ់ងនងឹសកម្មភាពរបស់

ក្រុមហ៊ុនបច្ច្រកវិទ្រយាទាំងន្រះ
លោក JonathonHauen-
schild ប្រធានក្រុមការងរ
ទំនាក់ទំនងនិងបច្ច្រកវិទ្រយា
សម្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាផ្លាស់ប្តូរ
នីតិប្របញ្ញត្តិអាម្ររិកដ្រលជា
សា្ថាប័នអភិរក្រសនិយមមិនរក-
ប្រក់ចំណ្រញបាននិយាយ
ថា៖ «ត្រូវឬខុសក្រុមហ៊ុន
ទាំងន្រះបានសម្រចចិត្ត
ប្របនយោបាយ។ ក្រុមហ៊ុន
បច្ច្រកវិទ្រយាយក្រសទាំងន្រះទាក់-

ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តាំង-
ពីដើមឥឡូវន្រះពួកគ្រទទួល-
បានចំណាប់អារម្មណ៍ព្រញទី
ហើយ»។
បើទោះជាមនការសាទរពី

ពួកខាងឆ្វ្រងនិយម ទាក់ទិន
នឹងការដកហូតគណនីរបស់
Trump ក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នក-
ប្រជាធិបត្រយ្រយមនការខឹង-
សម្របារចំពោះអំណាចរបស់
ឧស្រសាហកម្មបច្ច្រកវិទ្រយា។
យា៉ាងណាមិញក្រយព្រល
ក្រុមន្រះបានគ្រប់គ្រងលើ
សភានិងសាខាប្រតិបត្តិនានា
ហើយ ពួកគ្រនឹងព្រយាយាម
ទបស់ា្កាត់អំណាចរបស់សា្ថាបន័
បច្ច្រកវិទ្រយានៅSiliconVal-
leyឱ្រយបាន៕

ស្ថាប័នបច្ចក្វិទ្យា...

រូប ថត របស់  បេ ធានាធិបតីអូ៊ហ្គង់ដាYoweri Museveni ឈរឈ្មោះអាណត្តទីិ៦។ AFP
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កុមារីជីនិកូនិងមិត្ដភក្ដិរត់១០០គីឡូម៉ែតែ
ជាមួយសាយជួយសាលារៀនទនែសាយ

កុមារី ជី និកូ (រូបពាក់អាវយឺតប្រផ្រះស្រល) លោក សាយ និងកុមារី លីម ដាឡ្រន។ រូបថត សហ ការី

សកម្មភាព រត់ ដើម្របី មនុស្រសធម៌ ជាមួយ សាយ ពីខ្រត្ដព្រវ្រង មកកាន់ ខ្រត្ដកណ្ដាល រយៈព្រល ៤ថ្ង្រ ។ រូបថត សហ ការី

 រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នំព្រញ : កម្មវិធី  «រត់ ដើម្បី 
សប្បុរសធម៌ ជាមួយនឹង សាយ» 
ដ្ លផ្ដើម ពី សាកលវិទ្យាល័យ 
ភូមិន្ទ ភ្នំព្ញ កាត់ ខ្ត្ដ -ក្ុង  
នងិ រាជ ធាន ី២១   ជា គនំតិ ផ្ដចួ-  
ផ្ដើម   សលិប្ករ ម្នាក ់គ ឺលោក   អនួ  
បឋម   សា្គាល់ ថា  សាយ បំណង 
រ្ អង្គាស ប្ក់ ជួយ មន្ទីរ ព្ទ្យ 
កុមរ អង្គរ ខ្ត្ដ សៀមរាប  និង 
ជួយ សាលា រៀន ទន្សាយ ។ 

សាយ ត្ូវ បាន មើល ឃើញ 
ថា ជា កូនខ្ម្រ ដំបូង គ្ ដ្ល  
បង្កើត កម្មវិធី ដ៏ គួរឱ្យ មន មោទន- 
ភាព ន្ះ    ហើយ វា កា្លាយជា ចលនា  
មួយ ដ្ល  មន ការគាំទ្ពី បង- 
ប្អូន  ខ្ម្រ ជាច្ើន ។

ការ ចូលរួម ផុស ផុល របស់ 
ពលរដ្ឋ ខ្មរ្ ក្នងុ ការ បរិច្ចាគ ថវិកា  
ផ្ទាល់ ខ្លួន ដ្ល សប្បុរស ជន 
ហៅ ថា « One Dollar Chal-
lenge»  ក៏ ដូចជា ការ រត់ មនុស្ស- 
ធម៌  ជាមួយ សាយ បាន ជំរុញ 
ចិត្ដ កុមរី អាយុ ១៥ ឆ្នា ំ និង  មិត្ដ - 
ភក្ដិ ស្ម័គ្ ចិត្ដ  មក រត់ អម ដំណើរ  
សាយ មុន ព្ល លោក  ដល់ ទី - 
បញ្ចប់ ន្  ចំណុច ផ្ដើម វិញ ។ 

កុមរី ជី និកូ បាន ចូលរួម រត់ 
ជាមួយ សាយ ពី ខ្ត្ដ ព្វ្ង 
មក ដល់ ខ្ត្ដ កណ្ដាល   ចម្ងាយ 
ផ្លូវ ១០០ គីឡូម៉្ត្  រយៈ ព្ល 
៤ ថ្ង្  បំណង ស្វ្ង រក មូលនិធិ  
ឱ្យ សាលារៀន ទន្សាយ   (The 
Rabbit School)  បង្ៀន 
កុមរ ពិការភាព ខួរ  ក្បាល ជា-
ពិស្ស កុមរ អូទីស្សឹម ។ 

ប្អូនស្ី  ជី  និកូ   បច្ចុប្បន្ន   រៀន 
នៅ សាលាអន្តរជាតិ  North-
bridge បាន បប្ ់  ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍  
ពី បំណង សម្ចចិត្ត មក ចូល- 
រមួ  រត ់ នងិ ធ្វើ   កម្មវធិ ីសបប្រុសធម ៌
ជួយ  ដល់ អង្គការ សាលារៀន 
ទន្សាយ ថា ៖ «ការបំផុស គំនិត  
ឱ្យ  សិស្ស ធ្វើអ្វី មួយ  ជួយ ដល់ 
សហគមន៍   អាច ថា  ជា កម្មវិធី 
របស់ សាលា ខ្ញុំ  ត្ ការ ដ្ល ខ្ញុំ 
សម្ចចិត្ត ក្នុង ការ រីស យក 
ការ រត់ ជាមួយ បង  សាយ  ន្ះ 
ព្ះ ខ្ញុំ ចង់   ឈ្នះ ខ្លួនឯង »។  

ទិដ្ឋភាព កុមរ ពិការភាព ខួរ - 
ក្បាល នៅ សាលារៀន ទន្សាយ 

បាន ធ្វើ ឱ្យ ដក់ ជាប់ ក្នុង ដួង ចិត្ដ 
កុមរី រូបន្ះ ដ្ល នឹក ភ្នក ចង់ 
ស្វ្ង រក ថវិកាដល់ ពួកគ្ ថ្ង្ - 
ណ មួយ ឱ្យ ខាង ត្បាន ។ 

កមុរ ីដល្ មន អាយ ុតចិ  ត ្
មហិច្ឆតា ជួយ សង្គម ខ្ពស់ រូប 
ន្ះ   បន្ដថា ៖ «យក ឈ្នះ ខ្លនួឯង  
គឺ ចង់សំដៅ ថា  ធ្វើអ្វី មួយ ដ្ល 
មនប្យោជន៍  និង អាច ជា គំរូ 
ដល ់អ្នកដទ ្។ មយ្ា៉ាងទៀត   វា ជា 
អ្វី ដ្ល ដក់ជាប់ ក្នុង ចិត្ត ខ្ញុំ តាំង 
ពី អាយុ  ៧  ទៅ  ៨ ឆ្នាំ  ព្ល 
ឪពុក ម្ដាយ ខ្ញុំ នាំ ខ្ញុំ ទៅល្ង នៅ 
ទីនោះ  ព្ះ វា ជា អង្គការ ដ្ល 

ជួយ  កុមរ ពិការ បញ្ញា ។ ព្ល 
នោះ  ហើយ  ដ្ល ខ្ញុំ  ផ្ដើម មន- 
ចតិ្ត ចង ់ជយួ ដល ់អ្នក ដល្ មន 
សា្ថានភាព លំបាក   »។ 

មុនព្លចប់ផ្ដើម រត់ របស់  
សាយ  ១សបា្ដាហ៍  ប្អូនស្ី  
និកូ  និង   ឪពុក បាន ជួប សាយ 
ដោយ ចដ្នយ្ នៅក្នងុ ហាង លក ់
ស្ប្កជើងកីឡា មួយ ។ ឪពុក  
ប្អូន ស្ី ក៏ បាន ណ្នាំ  ឱ្យសា្គាល់   
សាយ   ហើយ ក៏បាន ដឹង អំពី 
គម្ង  រត់ របស់  សាយ  ។ 

និកូ   រំឭក ថា ៖ «ព្ល នោះ  ខ្ញុំ 
គតិ ថា អឡំងុ រយៈ ពល្  ៩៩ ថ្ង ្

ន្ះ  ថ្ង្មួយ  ខ្ញុំ នឹង   រត់ ជាមួយ 
គាត់  ត្ មិនទាន់ គិត    ប្កដ - 
ប្ជា  ទ្។     ខ្ញុំ តាមដាន ការត់ 
របស់ គាត់  ខ្ញុំ ពិតជា ទទួលបាន 
ការលើកទឹកចិត្ត ម្នទ្ន ។ ខ្ញុំ 
ក៏ បាន សម្ចចិត្ត ទាក់ទង ទៅ 
គាត់ ដើម្បី ធ្វើការ រត់ ជាមួយ គា្នា  
ហើយ ក៏ ជា ឱកាស ជួយ  សាលា-  
រៀន  ទន្សាយ ដ្ល កំពុង ត្ជួប    
វបិត្តសិដ្្ឋកចិ្ច ផង ដរ្ ។ បនា្ទាបព់ ី
ខ្ញុ ំ  សំណ្ះសំណល ជាមួយ  នឹង 
លោក ពូ  ហុ៊ន  ទូច    ជា នាយក 
អង្គការ សាលារៀន ទន្សាយ »។ 

លមី  ដាឡន្ ជា មតិ្ដភក្ដ ិម្នាក ់

ចំណោម ៦ នាក់ ដ្ល មក ពី 
សាលា ជាមួយ និកូ ក៏បាន 
ឯកភាព រត់ ដើម្បី មនុស្សធម៌ 
ន្ះ។ កុមរី ដាឡ្ន   រៀបរាប់ 
ពី បញ្ហា ប្ឈម  ថា  ថ្វីដ្បិតត្  
ពួក គ្ចូលចិត្ត រត់  និង  ត្ៀម- 
ខ្លួន  ហាត់  មុននឹង ដល់ ថ្ង្ រត់ ក៏ - 
ដោយ   ក៏  វា នៅត្ មិនម្ន ជា 
រឿង ងយ ក្នងុ ការរត ់ព ី ២០  ទៅ  
៣០  គីឡូម៉្ត្  ១ថ្ង្ឡើយ  ។ 

ក្ុម អត្ដពលិក ក្ម្ង ខ្ចី ទាំង- 
ន្ះ  ជួប ការលំបាក  ទាំង ការ-   
ឈឺ ជើង  កជើង  ជង្គង់    ម្ឃ ក៏ 
ក្ដា  ផ្លូវ ក៏ ពិបាក  សត្វ ឆ្ក្  ព្ុស 
តាម ផ្លូវ ក៏រំខាន ពួកគាត់  ។   

  ប្អូនស្ី  ដាឡ្ន    ឱ្យ ដឹងថា  ៖ 
«ខ្ញុ ំបាន រៀន ព ីភាព តស៊ ូ អតធ់្មត ់
ដើម្បី ទៅ ដល់ គោលដៅ ។ វា 
ពតិជា បទពសិោធ ដ ៏ល្អ មយួ ក្នងុ 
ជីវិត ខ្ញុ ំ ដ្ល ខ្ញុ ំនឹកសា្មាន មិន-   
ដល់ ថា អាច សម្ច បាន ចំពោះ  
កចិ្ចការ ន្ះ បើទោះជា វា នឿយ- 
ហត់   ក៏ ដោយ »។ 

ជី និកូ  បន្ដ   ថា ៖ «ម្នហើយ  
ការរត់ ក្នុង រយៈ ចម្ងាយ ដ៏ ឆ្ងាយ 
ន្ះ  គ ឺវា ខសុគា្នា ព ីមឃ្ ពដី ីនវូអ្វ ី
ដ្ល យើង ធា្លាប់ ធ្វើ។  ត្ ព្ល 
ដ្ល   សម្ច ការរត់ ពី ១ថ្ង្ ទៅ  
១ថ្ង ្ វា ប្ៀប ដចូជា ទទលួ បាន 
កាដ ូជាទពីញ្ចតិ្ត  នងិ ស្កបច់តិ្ត 
ណស់ »។ 

ប្អនូសី្ទំាង២ និង មិត្ដភក្ដិ 

ចប់ ផ្ដើម ច្ញ 
ដំ   ណើ រ  ជាមួ យ 
សា យ មកពី 
ខ្ត្ដ ព្ វ្ង 
នៅ ថ្ងទ្៣ី ខ្ 
មករា  និង  បា ន 
បញ្ចប់ នៅ  ក្នុង 
ខ្ត្ដ កណ្ដាល  
ថ្ង ្ទី ៧ ខ្ មករា 

ឆ្នាំ ២០២១ ។
ជាមយួ  នឹង ការ- 

បង្កើត នវូគណន ីមលូ 
និធិ  ABA : 009 992 021 
(Chy Nikko And Sor Sot-
hearom) និង តាម រយៈ  ការ 
ឧបត្ថម្ភ ដល់ អ្នករត់ តាម គីឡូ ម្៉ ត្  
ដ្ល ពួកគាត់ ចូល រួម រត់ ក្ុម 
កុមរ វ័យ ជំទង់ ទាំង ន្ះ ទទួល 
បាន ថវិកា  ១៣០០០ ដុលា្លារ ។ 

និកូ  ឱ្យ ដឹងថា ថវិកា ទាំង ន្ះ 
នឹង បង្វលិ ទៅកាន់ អង្គការ សា - 
លារៀន ទន្សាយ សម្ប់ ផ្គត់ - 
ផ្គ ង់ លើ សម្ភារ សិក្សា ដល់ គូ្ 
បង្ៀន និង ដំណើរ ការ ផ្ស្ង ៗ    
ទៀត ។ 

ប្អនូសី្  បាន និយាយ ថា ៖ 
«គោល  ដៅ រត់ន្ះ   ក៏ ជា ការ- 
លើក កម្ពស់  ចំណ្ះ ដឹង ឱ្យ បង ប្អនូ  
កម្ពជុា យ ល់ បន្ថ្ម   លើ កុមរ 
ពិការ បញ្ញា  ឬ កុមរ  អូទីស្សឹម ។  
អ្នកខ្លះ ប្រជា យល់ថា  វា ជារឿង 
គួរឱ្យ ខា្មាស អៀន ហើយអ្នកខ្លះ 
ទៀត ប្រជា ធ្វើ បា ប  និង មើល - 
ងយ  ពួកគាត់» ។

នកិ ូ បញ្ជាក ់ ថា ៖ «មនិថា  អ្នក 
មន វ័យ ណ ទ្  ឬ ក៏ អ្នក ធ្វើអ្វី ក៏ 
ដោយ  គ្ប់គា្នា អាច ប្ើ សមត្ថ-
ភាព   ធ្វើអ្វ ីដល្ អាច ជះឥទ្ធពិល 
ល្អ  និង មន ន័យ សម្ប់ អ្នក- 
ដទ្  ដូច បង សាយ  មន ឥទ្ធិ-
ពល មកលើ ពួកខ្ញុំ ដូចគា្នា »។

 សាយ  បញ្ចប់ការ រត់ចម្ងាយ 
ផ្លូវ  សរុប ២៤០៨ គីឡូម៉្ត្ 
រយៈ ព្ល ៩៧ ថ្ង្  ៕



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ប្រសិនបើ  អ្នក ជា 
សិល្របក រ  ឬផលិតករ ហើយ  
កំពុងស្វ្រង រកឱកាស បង្កើន  - 
គុណ  ភាព ស្នាដ្រសិល្របៈ  របស់ 
អ្នក  លើ បណ្តាញ ឌីជីថល  សូម 
ដាក  ់ ពាក្រយចលូរមួឥឡវូន្រះ ជា-  
មយួ   នងឹ ឱកាស ល្អ ក្នងុការ    ទទលួ-   
បាន   នូវ  ភាព ជោគ     ជ័យ កាន់  ត្រ 
ប្រ សើរ ឡើង   តាម រយៈ អង្គ កា រ   
USAID  ក្រម ការ សហ   ការជា-  
មយួ   DAI   ក្នងុ   គម្រង  Digital 
Asia Accelerator អង្គ ការ 
The Sound Initiative   បាន 
បញ្ច្រញ   គម្រង សកិ្រសា ថ្ម ី ដ្រល   
ផ្ដោត  ទៅ លើ ការ ពង្រឹង  ជំនាញ 
ឌី ជី  ថល សម្រប់  សិល្រប  ករ និង 
ផលិត  កររយៈ ព្រល  ៦ ខ្រ  ។

បើ តាម គ្រហ ទំព័រ អង្គការ- 
សិល្របៈ  ខ្ម្ររ អមតៈ ដ្រលជា ដ្រគូ- 
សហ  ការជួយ  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ បន្ត 
នោះ    ឱ្រយ ដងឹ ថា៖ « វគ្គ សកិ្រសា ន្រះ 
គ ឺ សម្រប ់ សលិ្របករ នងិ  ផលតិ- 
ករ  ជំនាញ  ដ្រល ដឹង ពីរ បៀប 
បង្កើត តន្រ្តី ដ៏ល្អ ហើយ  ប៉ុន្ត្រ 
ពួកគាត់ ត្រូវការ ជំនួ យ   បន្ថ្រម 
ដើម្របី បង្កើន គុណ ភាព និង ភាព- 
ជោគ  ជយ័ ន ្រស្នា ដ ្របទ ចម្រៀង 
របស ខ់្លនួ ។ វគ្គ  ន្រះ ផ្តោត  លើការ- 
កសង ជំនាញ  ឌី ជី ថល ដូចជា  
ការ Mixing  ការ Mastering  
ការ ធ្វើ  Branding  ការរៀបចំ 
ផ្ន្រក ទី ផ្រសារ ការ ច្រក  ចាយ គ្រប់- 
គ្រង  ហិរ ញ្ញវត្ថ ុ និង ទំនាក់ទំនង ។ 
សរុប  ស្រចក្ដី ទៅគឺ ចង់ បង្ហាញ 
ឲ្រយឃើញថា  ជំនាញ ឌីជីថល  
អាច  ជយួ ឱ្រយ  តន្រ្ត ីកាន ់ត្រ ប្រសើរ 
និងជួ យឱ្រយ  កាន ់ ត្រ  ជោគ  ជ័យ    
ជាមួយនឹង សិ្ថរ  ភាព ការ ង រ  ក្នុង 
វ ិស័យ តន្រ្តី។

ពីគ្រហ ទំព័រ ដដ្រល បន្ត ថា៖ 
«  ប្រសនិបើ អ្នកត្រវូ បាន ជ្រើស- 
រើស  យើងនងឹ ធ្វើការ យ៉ាងជតិ-   

ស្និទ្ធ  ជាមួយអ្នក  ដើម្របីជួយ-  
បង្កើត  កម្ម  វិធី  សិក្រសាថ្មី សម្រប់  
ច្រក រំល្រក ជាមួយ សិ ល្រប  ករ   
និង ផលិតករ ជាច្រើន រូប ទៀត  
ហើយ យើង ទាំង អស ់គា ្នា  អាច  
ជយួ   ពង្រងឹ  ឱ្រយ  វសិយ័     តន្រ្ត ីកម្ពជុា 
កាន់ ត្ររឹង មាំ ជាង មុន ។  យើង 
មាន បំណង លើ កកម្ពស់  វិស័យ 
តន្រ្តី   ដ្រល មាន  តុល្រយភាព  និង 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ប្រក្ខ ជន  ស្ត្រ ីដ្រល 
មា ន សមត្ថភាព ក្នុង ការ ដាក ់- 
ពាក្រយ ន្រះ ផងដ្ររ ។  ប្រធាន បទ  
ន ្រ វគ្គ សិក្រសា ន្រះ គឺ មាន តន្ត្រី- 
4.0 (Music 4.0)គឺ  ជា វគ្គ - 
សិក្រសា ៦ខ្រ  ដ្រល ចាប់ ផ្ដើម ពី 
ខ ្រ កុម្ភៈ ឆ ្នាំ ២០២១។ ប្រក ្ខជន 
ដ្រ ល យើង  ជ្រើស រើស នងឹ មាន 
ចណំចុខ្លាងំ នងិ ចណំចុ   ខ្រសាយ   
ខ្លះ ។ ក្ន ុងនាម ជាក្រមុ យើង នងឹ 
ជួយ គា្នា ដើម្របី ក្រប្រ ភាព ទន់- 
ខ្រសាយ   របស់ យើងឱ្រយ ទៅ ជាចំ- 
ណុច ខ្លាំង  នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ 
ន្រះ    យើង នឹង ស្វ្រង រក ឃើញ  
វិធី ល្អបំផុតនៅ  ក្នុង ការ  បណ្តុះ-  
បណ្តាល   បន្ថ្រម ទៀត។ អ្នក គួរ- 
ត្រ ចុះឈ្មោះ សម្រប់ វគ្គ សិក្រសា 
ន្រះ   ប្រសិនបើអ្នកចង់ពង្រីង 
ជំនាញ ឌីជីថល ក្នុងនាម ជា-  
សិល្របករ និង ផលិត ករមួយ រូប 
រួម   ជាមួយនឹង ការចង់ ជួយ  

សិល្រប  ករដទ្រ ទៀត  នៅ ក្នុង 
វិស័យ  តន្រ្តី   ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា  
ឱ្រយ  មាន ជនំាញទាងំន្រះផងដ្ររ 
ខណៈ  ប្រក្ខជន ទទលួ យក ត្រ  ៦ 
រូ ប  ប៉ុណ្ណោះ»។ 

    ចពំោះ កម្ម វធិ ីសកិ្រសា  ដ្រល ជា 
គម្រង     ជនំា ញ ឌជីថីល ន្រះ រមួ- 
មា ន   ដូចជា  ការរៀប   គម្រង  - 
សម្រប ់   ដាក់បង្ហាញ ល ើឌី ជី - 
ថល ការ Mixing កម្រិត ខ ្ពស់ 
ការ  Mastering កម្រិត ខ្ពស់ 
ការ  បង្កើត  មាតិកា ប្រប ឌីជីថល 
ការ  ច្រកចាយ  តាម រយៈ ឌីជី ថ ល  
ការ  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ តាមរយៈឌីជីថល 
និងការរៀបចំគម្រងទីផ្រសារ   
ការរៀបចំគម្រង ជំនួញ តាម 
រយៈ  ឌជីថីល  ការដាក ់សម្ពោធ 
តាម រយៈ ឌីជីថល និង មាន  អ្នក- 
ជំនាញ ក្នុងស្រុក និង អន្តរ ជាតិ 
៨ រូប សម្រប់ Masterclasses 
ព័ត៌  មាន លម្អិត តាម ក្រយ ។  

សម្រប់ ព័ត៌ មាន បន្ថ្រម សូម  
ចូល   ទៅ កាន់ តំណភា្ជាប់ មួយ 
ន្រះ  www.thesoundinitia-
tive.com/music 4 0kh  ឬ 
ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ដាក់ ពាក្រយ  
ចលូ  រៀនវគ្គ សកិ្រសា ន្រះ អាច ចលូ  
ទៅ តាមគ្រហទំព័រ  https://
www.thesoundinitiative.
com/apply ៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអង្គរ ទី១២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

រាសីឡើង ខ្ពស់ ត្រដ្រត ។  ទឹក ចិត្ត  
ប្រកប       ដ យ     ឆន្ទៈមះមុតក្នងុ កា រ-   
បំព្រញ          ការ ងរ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណ្រក  ការដើរ     ត្រច់ ចរ   ទៅ ទីនានា 

មាន       គ្រ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     ទ  ី  ព្រញ    ចិត្ត ។ រើឯ ស្រច ក្ត-ី   
ស្ន្រហា          គឺគូស្ន្រហ៍មានភាព ផ្អ្រមល្ហ្រម ជាខ្លាងំ   ។ 
ចំណ្រ ក ឯ លាភសកា្ការៈ ក៏ទទួល បាន ផលល្អដ្ររ។ 
ចំពោះ    បញ្ហា សុខភាព វិញ   លោក អ្នក មាន សភាព  
ល   ្អ  ទំាង ផ្លវូ កាយ និងផ្លវូ ចិត្ត  គា្មោន  ក្ត ីសៅហ្មងទ្រ។ 

 រា សីឡើងខ្ពស់ ។ ការ និយ  យ ស្ត ីច្រើន 
ពោលពាក្រយ ពិត ទៅ កាន់អ្នកផង គា្នា  ។ 
ការ ប្រកប   មុខ របរ រកទទួល ទាន  នានា 
មាន ផល ចំណ្រញ    គាប់ ចិត  ្ត    ធ្វើឱ្រយទឹកចិត្ត 

របស់ លោកអ្នក មាន   សម្ទះុ ខ្លាងំ    ឡើង ក្នងុ   ការ  បំព្រញ ការ- 
ងរ ផ្រស្រង ៗ  ។ រើឯ ការ ធ្វើដ   ំណើរ ទៅ កាន់   ទី ជិតឆ្ងាយ  មាន      
សុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្រក បញ្ហាស្ន្រហាវិញ    គូស្ន្រហ  ៍  មាន 
ភាព  ល្អកូ ល្អនិនឹង គា្នា ដូចជាធម្មតា។ ចំពោះ លាភ-  
សកា្ការៈ វិ ញ  នឹង ទទួល បានផលល្អគាប់ចិត្ត ខ្លនួឯង។ 

 រាសីមធ្រយម ។ ការ ពោល ពាក្រយ សម្តី 
ធ្វើ ឱ្រយ  អ្ន ក ផង មាន ការ យក ចិត្ត ទុក - 
ដាក ់ ស្តោប ់នងិ មានសមត្ថភាពអាច  
បំព្រញ  ការ ងរ  ដយ ស្មោរតី ប្រុង-  

ប្រយ័ត្ន ធ្វើ ឱ្រយ  ការ ងរ ទទួល  ផល  ជា ទី ព្រញ  ចិត្ត ។  
ប៉នុ្ត្រ  គរួ ប្រងុ ប្រ យត័្ន ច ំពោះ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ទៅកាន ់
ទ ីជតិ ឆ្ងាយបន្តចិ ផងដ្ររ   កុ ំប ីធ្វ្រសប្រហ្រស។   រើឯ 
ចណំង   ស្ន្រហារ បសអ់្នកវញិ  ក ៏ត្រវូ ច្រះ បង្កើន ភាព 
ស្និទ្ធ ស្នាល បន្ថ្រម ផង  ទើបមាន ភាព សុខសន្ត ។   

រាសីមធ្រយម។ លាភសកា្ការៈ ផ្រស្រងៗ 
នឹង បានមកដយស្រច  ក្ត ីនឿយ- 
ហត់ ច្រើន  ស្រចក្តសី្ន្រហា ខ្វះ នូវ-  
ភាព កក់ ក្តោសម្រប់ គា្នា  លោកអ្នក 

ច្រើន ត្រតម្រវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខ្វាយពី ទឹក-  
ចិត្ត  អ្នក ដទ្រ បុ៉នា្មោននោះ ឡើយ ។ ចំពោះ   ការ  ប្រកប- 
របរ    រក ទទួល ទានផ្រស្រងៗ គួ រ ត្រ មាន ការ  ពិចារណ  
និង ពិភាក្រសាគា្នា  ឱ្រយ បានច្រើនសិន     មុន  ឈានទៅ -  
ដល ក់ារសម្រច ចិត្តដាក់ ទុន  វិនិយោគអ្វមួីយ  ។ 

 រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដ្រត ។  ថ្ង្រន្រះ 
ការ   នយិយ  ស្ត ីច្រើន ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក ផង  
ស្រឡាញ់  ព្រញ ចិត្ត  និង មានការ- 
កោត    សរសើរ  ក្រល្រង  ធ្វើ ឱ្រយ លោក- 

 អ្នក   មាន កតិ្តយិស   ក្ររិ៍្តឈ្មោះ ប្រព្រ។  ការ ប្រកប-  
របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង បាន  ផល ចំ ណ្រញ   
គួរ   ជាទី ព្រញ ចិត្ត  ។  ចំពោះសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ    ល្អ- 
ប្រសើរ  ខណៈ   ផ្លវូ ចតិ្តក ៏ មាន ស ភាពស្ងប ់ស្ងាត ់ល្អ 
ធ ្វើ ឱ្រយ មាន ការ សម្រច ចិត្តបាន យ៉ាងត្រឹម ត្រូវ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ  ទឹក ចិត្ត 
មាន  ស្រចក្តី  ម្រតា្តោ  ករុណ  ទៅដល់  
មនុស្រស សត្វ ទំាង ឡាយ   ចូល ចិត្ត នូវ- 
ភាព     ទន់ភ្លន់ និង សុភាព រាបស។     

លោក        អ្នក មាន សមត្ថភាព  អាច បំព្រញ ការងរ 
ផ្រស្រងៗ ឬ ប្រកប របរ រក សុី បាន ផល ល្អ ។  រើឯ ការ- 
ធ ្វើ      ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិ ភាព ល្អ  
ត្រ     ក ៏តោង យកការ ប្រងុប្រយត័្នផង។   ចណំ្រកឯ-   
លាភ  សកា្ការៈវិញ ក៏ ទទួល បាន ផល គាប់ចិត្តដ្ររ។

ថ្ងេ១៤រោច ខេបុសេស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេអង្គារ  ទី១២ ខេមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

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

ស្រស  ់  ថា្លាគួ រ ជាទី ម្រត្រី  ពីសំណក់ អ្នក ផង ទំាង ពួង  
មាន    ស  មត្ថភាព អា  ច  បង  ្កើត គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត ទៅ រក  
វឌ្រឍន  ភាព  ន្រ អាជី វកម្មផ្រស្រងៗ។ ការ ធ្វើដំណើរ ទៅ- 
កាន់ ទី ជិត  ឆ ្ងាយ  គប្របី ប ្រ យ័ត ្ន  បន្តិច ។ ចំពោះ បញ្ហា  
ស្ន្រហា   ហាក់ មាន ភាព ល្អូ កល្អិន នឹងគា្នា ដូចមុន។    -

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសី  ល ្អ    បង ្គរួ  ។   សម  ្រប់ មុខរបរ រក-  
ទទួល  ទា ន នានា    បាន ផល ល្អ បង ្គួរ  
ត្រ  ប៉ុណ ្ណោះ ។  កា រ  គិត  ចំពោះ បញ្ហា 
ផ្រស្រងៗ ច្រើន ត្រ មា នគំនិត សុញ មិន- 

ហា៊ាន សម្រច   ចតិ្តដ យ ខ្លនួឯង ឡើយ ។ លោក អ្នក 
គរួ ត្រ បង្កើន ភា ព មា   ្ចា  ស   ់  កា  រ ប្រកបដយ ការ ទទលួ-  
ខសុ ត្រវូ  ទើប ជា ការ  ប្រសើរ ។  ចពំោះ   ស្រចក្ត ីស្ន្រហា 
គប្របី  បង្កើន  អ  ន  ុ ស ្រសា  វរ ើ យ  ៍ ល្ៗអ  ជាម ួយ គា្នា ឬក ៏ផ្តល ់នវូ 
ព្រល  វ្រលា សម្រប់ គ្រួ សរឱ្រយបាន គ្រប់ គ្រន់  ៕      

រាសីឡ ើង ខ ្ពស់ត្រ ដ្រត  ។ ថ្ង្រន្រះ  អ្នក 
ចូល ចិត្ត     ស ិក្រសា  ផ្ន្រក អក្រសរ សស្រ្ត   
សុខ  ភាព    ផ្លវូ កាយ   អា ច មាន ជំងឺ បៀត- 
បៀន    ខ្លះ  ត្រ ដយ  អំ ណច   កមា្លាំង - 
ចតិ្ត មាន     ភាព ខ្លាងំកា្លា   ធ ្វើ ឱ្រយ   ស ុខ        ភា ព   

ផ្លវូ   កាយ  មនិ ធា្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  ទ្រ ។ ការ          ប្រកប-   
របរ  រកទទួល ទាន នានា   នឹង បាន   ផល ចំណ្រញ         
ធម្មតា ។ រើឯបញ្ហា ស្ន្រហា     វិញ  គូ ស្ន្រហ៍ នឹ ង   មាន ការ- 
អធ្រយា  ស្រ័យ ឱ្រយ គា្នា ទៅវិញទៅមក បា ន ល្អប្រព្រ។ 

រាសីឡើង    ខ ្ព ស់ ត្រដ្រត។ ការ ប្រកប-  
របរ រកទ ទួល ទា ន ផ្រស្រងៗនឹង  បាន 
ផល  ល្អប្រ សើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី 
ស្ន្រហា    គូស្ន្រហ៍នឹង រស់នៅជាមួយគា្នា 

ប្រកប    ទៅ ដ យ សុភមង្គល ។ ត្រចំពោះការបំព្រញ 
ការ ងរផ ្រស្រង  ៗ  ក៏  ត្រវូ  ត  ្រ ប្រងុ ប ្រ យ័ត្ន   ពិស្រសប្រយ័ត្ន 
មាន  គ្រះដយសរទឹ ក ។ លោកអ្នក មានទឹកចិត្ត 
ប្រកប  ដយស ្រច   ក្ត ីកា្លាហា ន   និងធ្វើការសម្រច-  
ចិត ្តប្រកបដយការ  ទទួល ខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង ។       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ការ - 
បំព្រញ   ការ  ងរ ផ្រស្រង ៗ  រម្រង ទទួល- 
បាន   ផល តប ស្នង ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។  
ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  ប្រ- 

កប  ដយ សវុត្ថ ិភាព។  ខណៈ ការ នយិយ ស្ត ីមាន  
ឧត្តម គតិ  ហើយ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត  មាន ភាពល្អ 
ពោល  គមឺាន  ចតិ្ត  ម្រតា្តោ  ករណុ ចពំោះ មនសុ្រស  នងិ   
សត្វ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្ន្រហា   គសូ្ន្រហ ៍យលច់តិ្ត គា្នា  
ល្អ និង  មាន  ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម កាន់ត្រល្អ ខ្លាំង ។    

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ការ និយយស្តី ច្រើន 
ប្រកប      ទៅ ដ  យ  ហ្រតុផល  ឬ មាន- 
អំណះ     អំណង    ច្របាស់លាស់  ។ រើឯ  ការ- 
បំព្រញ  កិច្ចការផ្រស្រងៗ  ច្រើន ធ្វើ    ដ យ         

ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់  ហ្មតច់ត ់ ហើយ ក ៏មាន ការ    ជ្រម  ជ្រង    
ពី  អ្នក ដទ្រ  ទើបបានជា ការប្រសើរ ។ ចំណ្រក    ឯ   
ស្រច  ក្តី   ស្ន្រហាវិញ    ទាម    ទារ កា  រ យល់ចិត ្ត  គា្នា  និង 
ច្រះ  អធ្រយាស្រយ័   គា្នា ឱ្រយបាន  ច្រើន   ទើបជា   ការល្អ -  
ប្រព្រ   សម្រប់សម្ព័ន្ធ ភាព  គូស្ន្រហ៍យូរអង្វ្រង ។  

រូប តំណាង៖ តាមរយៈអង្គការ CLA ជួយផេសាយពី គមេង បងេៀន   ជំនាញ ឌ ជីីថ ល  

៤.០ របស់អង្គការ USAID ដល់សិលេបករ និង ផលិតករ ។ រូបថត សហការី

អង្គការUSAIDបើកបង្រៀនសិល្របករ
និងផលិតករអំពីជំនាញឌីជីថល៤.០

អង្គការ USAID បើកវគ្គ  ៦ខេ បងេៀន សិលេបករ និងផលិតករ ពីជំនាញ ឌីជីថល ៤.០។ រូបថត សហ ការើ



ក្រុងមឡីាន: ការ ប្រងឹ ប្រជ្រង 
ពាន របស់ ក្រុម Inter Milan 
ត្រូវយឺត ដំណើរ កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ដោយសារ ប្រកួត បាន 
ត្រឹម ស្មើ ២-២ ជាមួយ ក្រុម គូ- 
ប្រជ្រង Roma ដ្រល លទ្ធផល 
ន្រះ បាន បណ្ដោយ ឱ្រយ ក្រុម   AC 
Milan ឆ្លង ផុត ចុង សបា្ដាហ៍ 
ជាមួយ នឹង ការ នាំ មុខ ៣ ពិន្ទុ 
នៅ ទី កំពូល តារាង ពិន្ទ ុ ន្រ ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ   Serie A អុីតាលី ។
ក្រុម ជើង ឯក ចាស់  Juven-

tus  (Juve) ក៏ទទួល  ផល- 
ចណំ្រញ  ដ្ររ ព ីលទ្ធផល ស្មើ ន្រះ 
ដោយ ការ រំកិល ខ្លួន ទៅ លំដាប់ 
ទី៤ ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ 
៣-១ លើ  Sassuolo ដ្រល 
ល្រង ត្រឹម សមាជិក ត្រ ១០  
នាក ់តាងំ ព ីវនិាទ ីចងុ ក្រយ ន្រ 
វគ្គ ទី១ ក្នុង ប្រកួត ន្រះ ។ 
គិត ត្រឹម សបា្ដាហ៍ ទី១៧  ន្រះ 

ឃើញថា Inter មាន ៣ពិន្ទុ 
តាម ព ីក្រយ ក្រមុ គ ូប្រជ្រង ក្នងុ 
ក្រុង ត្រ១   Milan ដ្រល យក 
ឈ្នះ Torino ២-០ កាល ពី ថ្ង្រ 
សៅរ៍ រី ឯ  ក្រុម Roma មាន 
គមា្លាត ៦ពិន្ទុ នៅ ល្រខ៣ ។
Juve កំពុង តាម ពី ក្រយ 

ក្រមុ Roma ត្រ ១ពនិ្ទ ុប៉ណុ្ណោះ 
ក្រយ ដណ្ដើម បាន ជ័យ ជម្នះ 
ជា លើក ទី៣ បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា 
លើក ដំបូង រដូវកាល ន្រះ។
សម្រប ់ការ ប្រកតួ នៅក្រងុ រ៉មូ 

កា រដណ្ដើ ម បាន ត្រឹម ១ពិន្ទុ គឺ 
ជា ការ ពន្រយឺត ដំណើរ សម្រប់ 
ក្រុម របស់ លោក Antonio 
Conte ដ្រល ការ ដកឹ នា ំក្រមុឱ្រយ 
ឈ្នះ ៨ប្រកួត ជាប់ ៗ  គ្នា របស់ 
លោក ត្រូវ ចប់ ដោយសារ ក្រុម  

Sampdoria កាល ពី ពាក់- 
កណ្ដោល សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ។
ដោយ  តាម ប្រជ្រង  ដើម្របី ឱ្រយ 

បាន កា្លាយ ជា ជើង ឯក Serie A 
ជា លើក ដំបូង គិតតាំង ពី ឆ្នាំ 
២០១០ ក្រមុ Inter នងឹ ត ទល ់
ជាមួយ  Juve នា កីឡដា្ឋាន 
San Siro នៅ សបា្ដាហ៍ ក្រយ 
ដ្រល ការ ជួប គ្នាន្រះ អាច នឹង 
កា្លាយ ជាការ ប្រកួត ដ៏ ល្អ មើល 
បំផុត ប្រចាំ រដូវ កាល ន្រ  លីគ 
កំពូល របស់ អីុតាលី ។
គ្រប ់បាល ់មា្ខាង ២គ្រប ់របស ់

ក្រុម ទាំង២ ខាង ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Roma ស៊ុត ដោយ កីឡាករ 
Lorenzo Pellegrini 
នាទីទី១៧ និង   Gianluca 
Mancini នាទីទី៨៦ ខណៈ 
ខាង ក្រុម ភ្ញៀវ Inter ធ្វើ បាន 
សម្រច ដោយ Milan Skrin-

iar  នាទីទី ៥៦ និង Achraf 
Hakimi នាទីទី៦៣ ។ 
ក្រយ ការ ប្រកួត បញ្ចប់ ទៅ 

លោក  Conte អ្នក ចាត់ ការ 
របស ់ក្រមុ Inter បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
« ចងុ បញ្ចប ់ន្រ ការ ប្រកតួ ព្រល- 
ខ្លះ  ក្ដី កង្វល់ មួយ ចំនួន នឹង 
កើតមានឡើង នៅ ចំពោះ មុខ 
លទ្ធផល   ដ៏ សំខាន់  ដ្រល នាំ ឱ្រយ 
អ្នក បាត់ មា្ចាស់ ការ លើ ខ្លួន ឯង ។ 
យើង មាន ឱកាស បញ្ចប់ ហ្គ្រម 
ទាងំ ស្រងុ ត្រ គរួឱ្រយសា្ដាយ យើង 
មិន អាច ធ្វើ បាន»។  
ចណំ្រក គ្របូង្វកឹ របស ់Roma 

លោក Paulo Fonseca បាន 
និយាយ យា៉ាង ខ្លី ថា ៖ « យើង 
មាន រយៈ ព្រល ប្រមាណ ជា ១៥ 
ទៅ ២០នាទី នៅ វគ្គ ទី២ ដ្រល 
ចង្វាក់ ព្រល វ្រលា ដ៏ សំខាន់ » ។
រី ឯ ការ ប្រកួត នៅ ក្រុងទូរីន  

ទោះ ជា មាន ជ័យ ជម្នះ ក៏ ពិត 
ម្រន ក៏ Juve ដ្រល កំពុង 
ព្រយាយាម  ឈ្នះ ពាន លីគ កំពូល 
ឱ្រយ បាន ១០ រដូវ កាល បន្ត- 
បនា្ទាប់     នៅត្រចាត់ទុកថា ន្រះ 
ជា សបា្ដាហ៍ ដ៏ គួរ ឱ្រយ ឈឺ ចាប់ 
របស ់ពួក គ្រ ដ្ររ ដោយសារ ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ Paulo Dybala  និង 
ខ្រស្រ បម្រើ Weston McKen-
nie ត្រូវ ដូរ ច្រញ តាំង ពី វគ្គ ទី១ 
ដោយសារ មាន របួស ។
លោក Andrea Pirlo បាន 

នយិាយ ថា ៖ « វា ជា ការ ប្រកតួ ដ ៏
គួរ ឱ្រយ ចុក ចាប់  ពោល គឺការ- 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ដ៏ ស្រន- 
អាក្រក់  ត្រយា៉ាង ណ រឿង 
សំខាន់  នៅចំពោះ មុខ គឺ ជ័យ- 
ជម្នះ បើ ទោះ  មាន ការ ប្រឈម  
នងឹ ការ បាត ់បង ់កឡីាករ សខំាន ់
ក៏ ដោយ ចុះ» ៕ AFP/VN

ថ្ង្រអង្គរ ទី១២ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងឡុងដ៍: ក្រុម Leeds 
United បាន ធ្លាក់ ច្រញ ពី ពាន 
កម្មវិធី FA Cup យា៉ាង គួរ 
អាមា៉ាស់ ត្រឹម ជុំ ទី៣  ក្រម ថ្វី- 
ជើង ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  នៅ  លីគ 
កម្រិត ទី៤   League Two គឺ 
ក្រុម Crawley Town ដោយ 
ប្រកតួ ចាញ់ ក្នុង លទ្ធផល ៣-០ 
កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។

ក្រយ ការ រាត ត្របាត ពី វីរុស 
កូរ៉ូណ  ដ្រល កើន ឡើង យា៉ាង- 
គំហុក  ប៉ះ ពាល់ យា៉ាង ខា្លាំង ដល់ 
ការ ប្រកួត ជា ច្រើន សម្រប់ ជុំ ទី 
៣ ន្រះ កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ និង ថ្ង្រ 
សៅរ៍ ការ ប្រកួត ពាន   FA Cup 
ត្រឡប់ មក កាន់ ទីលាន វិញ នៅ 
ថ្ង្រ អាទិត្រយ ខណៈ  Leeds កា្លាយ 
ជា ក្រុមកម្រិត ខា្លាំង ចុង ក្រយ 
ដ្រល ខា្ទាត ច្រញ  ដោយសារ  ក្រុម 
កម្រិត ទាបដ៏ ក្លៀវ កា្លា ។   

ក្លិប ជា ច្រើន  កំពុង មាន បញ្ហា 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ខណៈ 
ជម្រើស ថ្មី កំពុង ត្រូវ បាន អនុវត្ត 
សម្រប់ ក្រុម នៅ  ទូ ទាំង ចក្រភព 
អង់ គ្ល្រស ក្នុង នោះ  ក្រុម   Aston 
Villa និង Derby County 
ដ្រល ធ្លាក់ ពី កម្ម វិធី ន្រះ ដ្ររ ត្រូវ 
បង្ខ ំចតិ្ត ដាក ់កឡីាករ ក្ម្រង ៗ  ដើម្របី 
ប្រកួត ជាមួយគូ ប្រជ្រង រៀង ៗ  
ខ្លួន គឺ    Liverpool និងក្រុម នៅ 
លីគ មិន អាជីព Chorley ។

Leeds កំពុង ឈរ នៅ ចំណត់- 
ថា្នាក់ ទី១២ ក្នុង តារាង ពិន្ទុ ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ Premier League 
ក្រយ ធ្វើ បាន លទ្ធផល  ល្អ នៅ 
រដូវកាល ដំបូង ព្រល ត្រឡប់ មក 
លីគ កំពូល របស់ អង់គ្ល្រស វិញ 

ត្រ គ្រូបង្វឹក  លោក  Marcelo 
Bielsa មិនទទួលបានផល  ល្អ  
ឡើយ ចំពោះ   ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
កីឡាករ ដល់ ទៅ ៧ រូប សម្រប់ 
ការ ប្រកួត  នៅ ទឹក ដី People's 
Pension Stadium ន្រះ ។

៣ គ្រប់ ដ្រល   ធ្វើ ឱ្រយ កា្លាយ ជា 
រឿង ព្រង និទាន  នៅ ថ្ង្រ ខាង មុ ខ 
របស់ក្រុម Crawley បាន មក 
ដោយសារ កីឡាករ ៣ រូប គឺ 
Nick Tsaroulla, Ashley 
Nadesan និង Jordan Tun-
nicliffe។

អ្នក ចាត់ ការ  Crawley លោក 
John Yems បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
« កីឡាករ ទាំង អស់ មាន អ្វី ជា - 
ច្រើន ដើម្របី បង្ហាញ ដល់ ក្លិប 
ដ្រល បាន បណ្ដោយ ឱ្រយ ពួក គ្រ 
ចាក ច្រញ  ហើយ យើង បាន 
បង្ហាញ នូវ អ្វី ដ្រល យើង អាច 
តទល់ ជាមួយ ក្រុម ល្អបាន » ។   

ដូចជាការ  រោយ អំបិល លើ 
របួស របស់  Leeds អ៊ីចឹង ព្រល 
Crawley ផ្ដល ់ឱកាស ឱ្រយ អតីត- 
តារា ទូរ ទស្រសន៍ Mark Wright 
ឱ្រយ ចលូ ល្រង លើក ដបំងូ ក្នងុ នាម 
ជា កីឡាករ បម្រុង ចុង ក្រយ ។

ត្រលោក Bielsa  អះ អាង ថា 
លោក មិន ភ្ញាក់ ផ្អើល នឹង អ្វី ដ្រល 
Crawley បាន ធ្វើ នោះ ឡើយ ។   

លោក Bielsa គ្រូបង្វឹក របស់ 
Leeds ថ្ល្រង ថា ៖ « វា មនិ ម្រន ជា 
បញ្ហា  គួរ ឱ្រយ ភ្ញាក់ ផ្អើល អ្វីឡើយ។ 
យើង ដឹង ពី លក្ខណៈ   ន្រ កីឡាករ 
របស់ ក្រុម គ្រ ។ តាម ពិត  យើង 
គ្រង បាល់ យា៉ាង យូរ ត្រ  មិន អាច 
យក ផល  បាន » ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  ជើងខា្លាងំ ឡៅ  ចិត្រ  នៅត្រ 
អាច រក្រសា បាន ភព ខា្លាងំ ចំពោះ ការវិល 
មកកាន់ សង្វៀន ថោន ជា ថ្ម ីគឺ ការ ដណ្ដើម 
បាន តំណ្រង ជើង ឯក និងប្រក់រង្វាន់ 

ចំនួន ៤លាន រៀល។ ផ្ទយុ ពីន្រះ អ្នក រត់ 
តាក់ សីុ លោក លួត សុផល ដ្រល ល្របី  
ខាង ទាត់ គល់ដូង នោះ គឺ ត្រវូបាន ដ្រ គូ វ៉្រ 
ឱ្រយ សន្លប់ ធំ។ 

សម្រប់ការ ប្រកួត កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ 
នោះ ឡៅ  ចិត្រ  បាន យក ឈ្នះ ដោយ 

ពិន្ទលុើ  សួន ចាន់ នី  ស្រប ព្រល   ឡុង  
ប្រន លឿន  បាន ឈ្នះ អ្នក ល្រង កណ្ដោប់- 
ដ្រ  ធន់  ចាន់ តាក់  ដោយ ពិន្ទ ុ បុ៉ន្ត្រ បន្រសល់ 
សា្នាម របួស ភ្ន្រក ខាងឆ្វ្រង ផង ដ្ររ ។ ជាមួយ 
ការ មាន សា្នាម របួសប្រក ស្រប់ ន្រះ ឡុង 
ប្រនលឿន  ជួបការ ពិបាក ខា្លាងំ ព្រល  
ប្រកួតផ្តាច់ ព្រត័្រ  ជាមួយ ឡៅ ចិត្រ។

 តាម រយៈ ការ ប្រកួត នោះ ឡៅ ចិត្រ 
បាន ព្រយាយាម វាយ សម្រកុ និងមា៉ាត់ បន្ថ្រម 
ទៅលើ របួស ចាស់ របស់ ប្រនលឿន  ធ្វើ 
ឱ្រយ មាន ឈាម ហូរ ធ្លាក់ មិន ដាច់។ បន្ថ្រម 
លើ ន្រះ ចិត្រ បានវាយ ក្រង ឆ្វ្រង ធ្វើ 
ឱ្រយមាន សា្នាម ពក នៅ ពីលើ មុខ របួស ន្រះ 
យា៉ាង ធំ ទៀត ហើយ ព្រល សម្រក នៅ 
ទឹក ទី ១ ន្រះ គ្រ ូព្រទ្រយ ប្រចំា សង្វៀន បាន  
ពិនិត្រយ ទៅ លើ មុខ របួស និង  បានសម្រច 
បញ្រឈប់ ការ ប្រកួត  របស់ ប្រនលឿន ត្រ - 
ម្តង ដោយ សារ ត្រ របួស និងសា្នាម ពក 
ន្រះ បាន រំខាន និងបំាង ភ្ន្រក របស់ 
ប្រនលឿន មិនអាច ប្រកួត បាន។

ឡុង  ប្រន លឿន  ដ្រល ទទួល បាន 
២,៤លាន រៀល គឺ មានការ សោកសា្តាយ 
ខា្លាងំ ដោយ បាន និយាយ  ថា ៖  «ខ្ញុ ំរំពឹង  
ប្រ កួត ចប់ ទឹក  និង សង្រឃឹម ថា  មាន 
លទ្ធភព ឈ្នះ  ប្រ សិន បើ គ្មាន ឈាម ហូរ 
ដោយ របួស  ដ្រល បាន បង្ក តំាង ពី ប្រ កួត 
វគ្គ ជម្រះុ ជា មួយ  ធន់  ចាន់ តាក់ ។ ហ្រតុ- 
ន្រះ  ខ្ញុ ំចង់ ប្រ កួត លើក ក្រយ ទៀត ជាមួយ 
គត់  ដើម្របី សង សឹក ឡើង វិញ   ព្រះ នៅ  
ក្នងុ ចំណម ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូក្រម ន្រះ  
គឺ នៅ សល់ ត្រ   ឡៅ  ចិត្រ  ន្រះ ទ្រ  ដ្រល 
ជា ឧបសគ្គ ធំ សម្រប់ ខ្ញុ»ំ ។ 

ចំណ្រក ឡៅ  ចិត្រ  និយាយ ថា ៖« ក្នងុ 
ព្រល ប្រ កួត ជា មួយ  ឡុង  ប្រន លឿន  
លំបាក ដ្ររ  ព្រះ កមា្លាងំ  និង ចិត្ត របស់ 
គត់  កា្លាហាន  មិន ខា្លាច ញញើត  ត្រ 
ទោះបីជាយា៉ាង ណ ចំពោះ  ប្រន លឿន  
គឺ ខ្ញុ ំនៅ ត្រ អាច រក្រសា ការ ពារ ជ័យ ជម្នះបាន 
បើ ទោះ មិនមានសា្នាម ប្រក  គ្រន់ត្រ  ការ- 
ប្រ កួត វា មាន លក្ខណៈ តឹង ត្រង  ព្រះ 

គត់ មាន កមា្លាងំ ល្អ  និង ចិត្ត ធំ » ។ 
ផ្ទយុ ពី ន្រះ កីឡាករ  លួត  សុផល មិន 

បាន បង្ហាញ ភព ខា្លាងំ ដូច គ្នា ទៅនឹងការ- 
បង្ហាញ ពីការ ទាត់គល់ ដូង តាម បណ្ដោញ 
សង្គម  នោះ ទ្រ។ បើ ទោះបីជា សុផល 
ប្រងឹប្រង ប្រកួតយា៉ាង ណ ក៏ មិនអាច 
យក ឈ្នះ កីឡាករ វ័យ ១៨ ឆ្នា ំព្រជ្រ បណ្ឌតិ 
នោះ ដ្ររ គឺ បណ្ឌតិ បាន មា៉ាត់ ចូល ថា្គម 
បណ្ដោល ឱ្រយ សុផល  ស្រ៊បុជំហរ និង ដួល 
សន្លប់ នៅ ក្នងុទឹកទី ៤ ត្រ ម្តង។

ទោះ  លួត សុផល បានចាញ់ ដោយ 
សន្លប់ យា៉ាងន្រះ ក្ត ី បុ៉ន្ត្រ ស្រន  បុ៊ន ថ្រន 
បាន  និយាយ ថា ៖ « លួត  សុផល  អាច 
បន្ត ការ ហ្វកឹ ហាត់  ដោយ យក មក ហ្វកឹ- 
ហាត់ នៅ ក្លបិ ប៉្រន កាក់គុន ខ្ម្ររ សមាគម 
កីឡា ប្រដាល់ ក្រ សួង មហា ផ្ទ្រ វិញ  ហើយ 
បើ   គត់ ហ្វកឹ  ហាត់  បាន គ្រប់ គ្រន់  និង 
មានការ បំប៉ន  កមា្លាងំ គឺ គត់ អាច នឹង ឡើង 
ប្រ កួតបាន  ល្អ   ព្រះ គត់ មាន ទឹក ចិត្ត  
ចង់ ប្រ កួត» ៕ គ្រូព្រទ្រយនិងស្រនបុ៊នថ្រនបានជួយសម្រលួលួតសុផលដ្រលដ្រកសន្លប់។សហ ការី

Roma បង្អាក់  Inter ខណៈ  Juve កាន់តែកៀក Leeds ធ្លាក់ពី FA Cup 
ដោយសារកែមុ   នៅលីគ  ទី ៤

ឡៅ ចិតែ  ឈ្នះ បែក់ លាន តែ អ្នក លែបីខាងទាត់គល់ ដូង  លួត សុផល សន្លប់ ធំ 

អ្នកចាំទីLopez(លើ)របស់Romaដោលបាល់អំឡុងការប្រកួតជាមួយInterនៅSerieA។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ គ្រាន ់ត្រា ឈាន ចលូ 
ឆ ្នាំ ថ្មីឆ្នាំ ២០២១  ភ្លាម   តារា   ស្រាី  
និង  ម៉ូដ្រាល រូប ស្រាស់  រាង ស្ល៊ីម-   
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ក ៏  ទ ទួល  បាន 
កាដ  ូ រថ  យន្ត ទនំើប ថ្ម ី សន្លាង  ១ 
គ្រាឿង  ពី ម្ចាស់ ប្រាះ ដូង    ដើម្រាប  ីរឹត-  
បន្តឹង  ចំណង ស្ន្រាហ៍  ខណៈ មុ ន 
បន្តិច កញ្ញា  ទើប  ត្រា  សក ដក់  ឱ្រាយ 
អ្នក  ជម្រាញ  ជជីក សួរ  នំពី  រឿង 
សម្ពន័្ធ ស្ន្រាហ ៍នង ជាមយួ  បរុស   
ជាត ិ អាម្រារិក    នៅ   មិន  ទាន់     រក 
វ្រាលា    ចូល  រោងការ   ។ 

ជាមួយ    រូប   ឈរ ញញឹម ជិត   - 
ម្ចាស់ ស្ន្រាហ៍    ចូវ៉ានី អ្រាន តូនី ញ៉ូ 
នងិ  បរុស   ពាក ់អាវយតឺ ទា ហាន  
ដ្រាល   ជា  ឪពុក កញ្ញា  នៅ  ពី មុខ   
រថ   យន្ត  ម៉ាក  MG មិន ទាន់ កា ត់ 
ខ្រាស្រា    បូ  ក្រាហម ផង នោះ ក៏ ធ្វើ ឱ្រាយ មហា   ជន 
លាន  ់ មត់ សរសើរ ថា ៖ « អី យ៉ា!  ឆ្នាំ ថ្មី 
ភ្លាម ស្រាីស្រាស់ ទឹម  រដ្ឋា  បាន កាដូ ថ្មី 
ភ្ល្រាត  ត្រា ម្តង ពី ម្ចាស់  ចិត្តដើម្រាបី រឹត បន្តឹង 
ស្ន្រាហ៍  !ចង់ ដឹង ណាស់  ថា រថ យន្ត 
ថ្មី  សន្លាង  ន្រាះ  ១ គ្រាឿង  តម្ល្រា 
ប៉ុន្មាន ទៅ ហ្ន!»។ 

យ៉ាងណា  រឿង  រថ យន្ត  ១  
គ្រាឿង  ម៉ាក MG ពណ ៌ខ្មា ថា 
តើ ជា កាដូពី ម្ចាស់ ចិត្ត ម្រាន  ឬ 
យ៉ាងណា ? ភ្នំព្រាញ ប៉ុស្តិ៍  មិន 
ទទួល បាន ការ បកស្រាយ ពី    
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា  ឡើយ ដោយ-  
សារ  ប្រាព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទត្រា ចូល ត្រា 
គ្មាន    អ្នក លើក ទទួល ។ ត្រា បើ 
តាម  សារ បង្ហើរ ក្នុងបណា្តាញ-  
អីុនសា្តាក្រាម   នោះ កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា 
បាន  សរស្រារ បញ្ជាក់ ថា៖ «កាដូធំ  
និង  ពិស្រាស សម្រាប់ថ្ង្រាខួប-  
កំណើត  របស់ ខ្ញុំ ឆ្នាំ ន្រាះ [ឆ្នាំ 
២០២១ ]  ពី លោក បា៉ា និង-   
Corazon  [ឈ្មាះ  ហៅ ក្រាម្ចាស ់
ស្ន្រាហ ៍   រូប  សង្ហា  ចូវ៉ានី អ្រាន - 
តូនីញ៉ូ]។ អរគុណ ម្ចាស់ជីវិត 
ទាំង ២  របស់ ខ្ញុំ»។ 

កាល  ពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០ 
ដោយ សារ     ឧស្រាសាហ៍-  ឃើញ - 
បណ្តើរ   សង្រា សារ  អាម្រារិក រូប  សង្ហា - 
ចូវ៉ានី   អ្រាន  តូនីញ៉ូ ទៅ ចូលរួម    ក្នុង   
កម្ម  វិធី ផ្លូវ  ការ ឬ កម្ម- វិធី     សង្គម  
នន   ដោយ   បើក ចំហ និង មន 
រយ ៈ ព្រាល យូរ- ក្រាល  នោះ -  
ទើប     នព្រាល  ថ្មីៗ ន្រាះ ស្រាប់ ត្រា  
តារា សម្ត្រាង    ស្រាី  និង ម៉ូដ្រាល រូប- 

ស្រាស់ កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ហាក់  សម្ត្រាង      នូវ   - 
ភព  ជម្រាញ ខ្លា ំ ងនងឹ សណំរួ ជជកី សរួ  ន ំ
ព ី  រឿង សម្ព័ន្ធ ស្ន្រាហ៍ នង ជាមួយ បុរស-   

ជាតិ  អា ម្រារិក ដ្រាល នៅ  មិន  ទាន់   កំណត់ 
វ្រាលា ចូល រោងការ  នៅ  ឡើយ ។

ប្រាហ្រាល   ទ្រាំ ល្រាង បាន ហើយ 
មើល ទៅ   ទើប    តារា   សម្ត្រាង  

សចិ សុ ីឬ សុ ីវលិយ័ កញ្ញា 
ទឹម រដ្ឋា បន្លឺ  ជាសារ 
តប   វិញ ភ្លាមៗ ទៅ     
នឹង  អ្នក     តាម សួរ នំ 

រឿង  នង ដូច្ន្រាះ   ថា៖  
« មន   សំណួរ ជា ច្រាើន - 

ហើយ  ជា សំណួរ ដដ ្រា លៗ   
ដ្រាល  សួរ មក កាន់ ពួក  យើង  
ទាំង ២។ ចម្លើយ    គឺ សូម  រង់- 
ចា ំ ទស្រាសន  ភគ បន្ត    អរ គណុ    
សម្រាប់ ការ ស ្រាឡា ញ់  និង 
គំទ្រា ខ្វល់ ខ្វាយ  មក  កាន់ 

យើង ទាំង ២ តាំង ពី ដើម រហូត     
ដល់ ឥឡូវ»។  

កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ក៏   ធ្លាប់ បង្ហើប 
ប្រាប់  ភ្នំព្រាញ  ប៉ុស្តិ៍ ដ្រារ  ថា៖  
« សម្រាប ់ រឿង  រៀបការ  នង ខ្ញុ ំ មនិ 

ទាន ់បរយិយ យ៉ាង ណា នោះ  ទ្រា ត្រា 
សុ ំទកុ ព្រាល  វ្រាលា មយួ រយៈ  ទៀត សនិ 
ដើម្រាបី ស្វ្រាង យល់ ចិត្ត គ្នា។ នង    ខ្ញុំ ក៏ សុំ 

មិន   ទាន់ កំណត់ ថា នៅ ព្រាល ណា  នឹង 
ត្រាូវ   ដល់ ព្រាល ត្រាូវ ចាត់ ច្រាង រឿង នោះ 

ព្រាះ  ថា  ព្រាលវ្រាលា ទៅ ថ្ង្រា ខង មុខ   នោះ 
យើង   ពិត ជា មើល មិន ឃើញ ដ្រារ»៕  
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ដើម  ឆ្នា ំថ្ម ីសេសីេស់ ទឹម រដ្ឋា ក៏ ទទួល កាដូ  រថយន្ត ទំនើប ម៉ាក MG 
ពណ៌  ខ្មៅ ថ្ម ីសន្លាង ពី ម្ចាស់ ចិត្ត  រឹត បន្តងឹ ចំណងស្នេហ៍   ។ រូប អុីនសា្តាក្រាម 

ពេះ នង តូច ជេនណា (កណា្តាល) ថតរូប ជាមួយ កេមុ សមគម សិលេបៈ ថ្នាក់ដឹកនំ និង កេមុអត្តពលិក។ ណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  អ្នក អង្គម្ចាស់ នរោត្តម 
ជ្រានណា រួម ទំាង សមគម សិល្រាប- 
ករ ខ្ម្រារ និងសមគម សិល្រាបៈ ស្មគ័្រា- 
ចិត្តជួយសង្គមបាន សន្រាយា និង 
អះអាង ថា នឹង ចូល រួម ជួយ ជ្រាម- 
ជ្រាង  លើកកម្ពស់ ឱ្រាយ ប្រាភ្រាទ កីឡា  
រំា របស់ កម្ពជុា កាន់ត្រា មន ភព- 
ល្រាបី ល្រាបាញ ហើយ អាច ឈាន 
ទៅដណ្តើម បាន ម្រាដយ ជូនជាតិ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ ពិស្រាស ការ- 
ប្រាកួត សីុហ្គ្រាម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ ដ្រាល កម្ពជុាត្រាវូ ធ្វើជា 
ម្ចាស់ ផ្ទះ។

ការសន្រាយាជួយដល់ សហព័ន្ធ 
កីឡា រំាកម្ពជុាន្រាះ ត្រាវូ បាន ព្រាះ- 
នង តូច ជ្រានណា មន ព្រាះបន្តលូ 
នៅព្រាល ព្រាះ នង  ប្រាកាស ពី ការ- 
យល់ព្រាម ធ្វើ ជា រាជទូត សុច្ឆន្ទៈ  
របស់សហព័ន្ធ ន្រាះ នៅ ក្នងុពិធី 
បិទការ ប្រាកួតកីឡារំា ថា្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ
២០២០ ដ្រាល បាន លើក មក ធ្វើ 
នៅវិមន ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ កាល 
ពី ថ្ង្រាអាទិត្រាយ ក្រាម វត្តមន របស់ 
ក្រាមុ សិល្រាបករ សិល្រាបការិនី  និង 
អ្នក មុខអ្នកការជា ច្រាើន រូប ហើយ 
ល្រាខ ផ្ទាល់ របស់ សម្ត្រាច យយ 
ព្រាះ មហាក្រាសត្រា ីនរោត្តម មុនិនថ 
សីហនុ ក៏ បាន ចូល រួម នៅ ក្នងុ 
ពិធីន្រាះ ផងដ្រារ។

នៅ ក្នុង ពិធី បិទ នោះ  ព្រាះ-     
នង តូច ជ្រានណា បាន មន ព្រាះ 
បន្ទលូ  ថា៖  «កន្លង ទៅ លោក ជំទាវ 
ញ៉្រាម មរកត ប្រាធន សហព័ន្ធ 
កីឡា រំាកម្ពជុា  បាន ផ្តល់ កិត្តយិស 
យ៉ាងធំ ធ្រាងណាស់ ដល់ រូប ខ្ញុំ 

ដោយ បាន ដក់ សំណើ ទៅ សម្ត្រាច 
ព្រាះមហិស្រាសរា នរោត្តម ចក្រាពង់្រាស 
ឧត្តមក្រាុមប្រាឹក្រាសាផ្ទាល់ ព្រាះ ម-     
ហាក្រាសត្រា ដើម្រាបី ឱ្រាយខ្ញុំ កា្លាយ ជា 
រាជទូតសុច្ឆន្ទៈ របស់ សហព័ន្ធ   
ន្រាះ  ហើយ ដោយ មន ការ  សម្រាច  
ព្រាះទ័យ ពីសម្ត្រាច ព្រាះមហិស្រាសរា 
នរោត្តម ចក្រាពង់្រាស និង រូប ខ្ញុ ំផ្ទាល់ 
ដ្រាល ស្រាឡាញ់ លើ កីឡា ន្រាះ ផង 
អី៊ចឹង ចាប់ ពី ព្រាល ន្រាះ ត ទៅ ខ្ញុំ   
នឹង កា្លាយ ជា រាជទូតសុច្ឆន្ទៈ របស់ 
សហព័ន្ធ កីឡា រំា កម្ពុជាន្រាះ ត្រា 
ម្តង»។

អ្នកអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ជ្រានណា 
មន ព្រាះ បន្ទលូ បន្ថ្រាម ថា៖  «ខ្ញុ ំសូម 
ចូល រួមសកម្ម ភព ទំាង ឡាយ 
របស់ កីឡា រំា តាម ដ្រាល អាច ធ្វើ 
ទៅ បាន ដើម្រាបី ឱ្រាយ សា្ថាប័ន មួយ ន្រាះ  
មន ភព ល្រាបី ល្រាបាញ ជា បន្ត ទៀត 
ហើយ ក្នងុនម ខ្ញុ ំផ្ទាល់ សូម ចូល 
រួមគំ ទ្រា សកម្ម ភព កីឡា ដើម្រាបីជា 
មោទនភព ជាតិ  ជា ពិស្រាស វិស័យ 
កីឡា រំា ដើម្រាបី ជា ការ លើក កម្ពស់ 
វិស័យ កីឡា ន្រាះ  ឱ្រាយមនការ រីក- 
ចម្រាើន លូត លាស់ ដូច បណា្តា 
ប្រាទ្រាសជឿនលឿនលើ សកល- 
លោក»។

ជាមួយ គ្នា ន្រាះ អ្នក ស្រាី ចន 
ច័ន្ទលក្ខណិា ប្រាធន សមគម 
សិល្រាប ករខ្ម្រារ ព្រាមទំាង សម គម 
សិល្រាបៈស្ម័គ្រា ចិត្ត ជួយ សង្គម 
ដ្រាលមន សា្វាមី របស់អ្នក ស្រា ីគឺ 
លោក ហ្រាង ឡុង ជា ប្រាធន នោះ  
ក៏ បាន អះអាង ពីការ ចូល រួម ជួយ 
ជំរុញ និងបំផុស បំផុល ឱ្រាយ កីឡា 
រំា កម្ពជុា ឈាន ទៅ រក ការ ទទួល 
បាន ការគំ ទ្រា កាន់ត្រា ខ្លាងំ ដើម្រាបី 

ឱ្រាយ ក្រាមុអត្តពលិក លើ ប្រាភ្រាទ កីឡា 
ន្រាះ អាច ឈាន ទៅ រក ការ បង្កើត 
បាន ការ ភ្ញាក់ផ្អើល នៅ ក្នងុការ - 
ប្រាកួត សីុហ្គ្រាម ឆ្នា ំ២០២៣ តាម 
រយៈការ ដណ្តើម ឱ្រាយ បាន ម្រាដយ 
ជូនជាតិផងដ្រារ។

អ្នកស្រា ីចន  ច័ន្ទ លក្ខណិា  បាន 
និយយ  នៅ ចំពោះ មុខក្រាមុ អត្ត- 
ពលិក  រំា  ថា៖  «មីង អំ៊ ជាសិល្រាបករ 
សិល្រាបការិនី ដ្រាល មន វ័យ ច្រាើន  
កាន់ត្រា ទៅមុខ ដូច្ន្រាះអ្វី ដ្រាល 
យើងបាន ជួយ លើក  ស្ទួយ នូវ 
សិល្រាបៈ វប្រាបធម៌ ខ្ម្រារ   ទំាង ផ្ន្រាក ជាតិ 
និងអន្តរជាតិ គឺ ជា វត្តមន និងជា 
ឱកាស របស់ប្អនូៗ ដ្រាល ជា ទំពំាង 
ស្នងឫស្រាសី ព្រាះ ថា កីឡារំា ន្រាះ 
យើងបាន បូក បញ្ចលូ ជាមួយ កីឡា 
និងក្រាបាច់ រំា ដ្រាល ជាសិល្រាបៈ មួយ 
មន ទម្រាង់ ផ្រាស្រាង ទៀត នៅ ក្នុង 
ប្រាទ្រាស យើង»។

តារាភព យន្តជើង ចាស់ រូប-  
ន្រាះ បាន បន្ថ្រាម ថា៖  «សង្រាឃឹម ថា 
សីុហ្គ្រាម នៅ ឆ្នា ំ២០២៣ ប្អនូៗ 
នឹង ធ្វើ ឱ្រាយ ប្រាជា ជន ខ្ម្រារ ក៏ ដូចជា 
ពិភព លោក មនការ ចាប់ អារម្មណ៍ 
និងភ្ញាក់ ផ្អើល នូវកីឡា រំា មួយន្រាះ 
ហើយចំពោះ មីង អំ៊ បង ដ្រាល ជា 
សិល្រាបការិនី ហើយក៏ជា ប្រាធន 
សមគមសិល្រាបករខ្ម្រារ និងជា 
តំណាង ឱ្រាយ ប្រាធនសមគម- 
សិល្រាបៈ ស្មគ័្រា ចិត្ត ជួយ សង្គម នឹង 
ចូល រួម គំ ទ្រា ផ្តល់ការ លើក ទឹក- 
ចិត្ត  ផ្តល់ការពិភក្រាសា និងជួយ 
បំផុសបំផុល ឱ្រាយ បងប្អនុ ប្រាជាពល- 
រដ្ឋ  យើង មនការ គំ ទ្រា ដល់ សហ- 
ព័ន្ធ កីឡា រំា កម្ពជុា ឱ្រាយបាន កាន់ត្រា 
ខ្លាងំជាងមុន»៕

អ្នកអង្គម្ចាស់និងសមគមសិល្បៈ
សន្យាជួយជំរុញកីឡារាំឱ្យល្បី

ឆ្នាំថ្មីទឹមរដ្ឋាបានកាដូរថយន្ត
ទំនើបម៉ាកMGពីម្ចាស់ប្ះដូង

តារាសម្តេង និង មូ៉ដេល  សេី
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា  ។ រូបថត ហុង មិន 
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