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ជីវិតកម្សាន្តអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ច
ស្តេីបារាំងនាំយកការ-
ហាត់សមេលួកាយអា-
រម្មណ៍បេបថ្មីសនា្លាងដោយ
បេើសំឡេង...ទំព័រ១៣

សភាតំណាងអាមេរិក
អនុម័តចាប់ផ្ដើមដំណើរ-
ការដកលោកTrump
ចេញពីតំណេង...ទំព័រ១២

កម្ពុជានាំចេញកង់ជាប់
លេខ១នៅក្នុងតំបន់អា-
ស៊ាននិងលេខ៥លើ
ពិភពលោក...ទំព័រ៨

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖មានអ្នកសារព័ត៌មាន
និងជនឱកាសនិយមមួយចំនួនតូចកំពុងប្រើសា្ថាប័នព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិត

 មុំ   គន្ធា 

ភ្នំ ពៃញ ៈ  លោក ហ៊ុន  សែន  
នាយក រដ្ឋ មន្តែី នែ ពែះ រាជា- 
ណាចកែ កម្ពជុា   បាន បង្ហាញ ឱែយ 
ដងឹ ថា   អ្នក    សារពត័ ៌មាន នងិ ជន 
ឱកាស និយម មួយ ចំនួន តូច 
បាន កំពុង តែ  បែើ បែស់  សា្ថាប័ន 
ព័ត៌មាន ធ្វើ សកម្ម ភាព ទុច្ចរិត  
ដើរ តួនាទី ជា ចៅកែម កាត់ សែច ក្ត ី 
និង ការ  ផែសាយ ព័ត៌ មាន បំភ្លែ ការ- 

ពតិ   ដើមែប ីផល បែ យោជន ៍ផ្ទាល ់
ខ្លួន  ដែល ជា ការ បែស ចាក ពី 
វិជា្ជា ជីវៈ សារព័ត៌ មាន ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មនែ្តី បាន 
ថ្លែង ក្នុង សារ លិខិត  ១ ចែបាប់ 
ដែល  លោក បាន ផ្ញើ ទៅ ដល់ អ្នក- 
សារពត័ ៌មាន ជាត ិនងិ អន្តរ ជាត ិ
ក្នងុ ឱកាស ទវិា នែ ពធិ ីជនំបួ រវាង 
បែមុខ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា   ជា- 
មួយ នឹង អ្នក សារព័ត៌ មាន កម្ពុជា 
លើក ទ ី៥   ដែល  បែរព្ធ ឡើង នៅ 

ថ្ងែទី  ១៤   ខែ មករា  ជា រៀង រាល់ 
ឆ្នា ំ  ប៉នុ្តែ ដោយ សារ ការ រកីរាល- 
ដល នែ ជំងឺ កូវីដ១៩  រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
កម្ពុជា មិន អាច រៀប ចំ ពិធី ជួ ប ជុំ 
គ្នា បាន ឡើយ ។ 

 លោក ហ៊ុន   សែន  បាន ថ្លែង  
ថា៖   « ខ្ញុំ សូម ណែ នាំ ដល់ បង- 
ប្អូន អ្នក សារព័ត៌ មាន ទាំង អស់ 
ឱែយ បែកាន់ ខ្ជាប់ នូវ ការ អនុវត្ត ឱែយ 
បាន តែឹម តែូវ តាម វិជា្ជា ជីវៈ  និ ង 
ចែបាប់ ស្តី ពី របប សារ ព័ត៌មាន  

នងិ គោរព តាម គោល ការណ ៍ កុ ំ
បំពាន សិទ្ធ ិអ្នក ដទែ  កំុ បំភ្លែ ការពិត » ។ 

 លោក បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា៖  
« ក្នុង រយៈ ពែល ១ឆ្នាំ កន្លង ទៅ 
នែះ  មាន អ្នក សារព័ត៌ មាន  និង 
ជន ឱកាស  និយម មួយ ចំនួន 
តូច បាន និង កំពុង បែើបែស់ 
សា្ថាប័ន ព័ត៌មាន ធ្វើ សកម្ម ភាព  
ទុច្ច រិត ជំរិត ទារ បែក់ ជា ថ្នូរ     
នឹង ការ មិន ចុះ ផែសាយ  ឬលុប 
ព័ត៌មាន ក្លែង...តទៅទំ ព័រ ៦

កម្ពជុាដាក់ច្រញ
គោលនយោបាយ
ជាតិដំឡូងមី៥ឆ្នាំ
សំដៅពាណិជ្ជកម្ម

រកឃើញគ្រប់មិន-
ទាន់ផ្ទះុកន្ល្រងនាវា
លិចជិត១ពាន់គ្រប់

លោកហុ៊នស្រនថ្រម
លុយ១ពាន់លានរៀល
គំាទ្រការធ្វើចត្តាឡីស័ក

សវនាការលើមន្ត្រី
អតីតCNRPប្រមាណ
៦០នាក់ត្រវូលើកទៅ
ធ្វើនៅចុងខ្រមករាទៀត

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុា បែកាស ផែសព្វ-
ផែសាយ ជា ផ្លូវការនូវ« គោលន-
យោបាយ ជាតិ ស្តីពី ដំឡូង មី 
២០២០- ២០២៥»  ដើមែបី បង្កើន   
ផលិត កម្ម និង ធ្វើ ឱែយ វា កាន់តែ  
មា ន លក្ខណៈ ពាណជិ្ជកម្ម សមែប ់ 
ការនា ំចែញទៅ ទផីែសារ អន្តរជាត ិ
សែប ជាមយួ  គោលនយោបាយ 
អភវិឌែឍន ៍ឧសែសាហកម្ម ឆ្នា ំ២០១៥-
២០២៥ របស់ ...តទៅទំព័រ  ៩

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នំពៃញៈ យ៉ាង ហោ ចណា ស់ 
មា ន យុទ្ធ ភ ណ្ឌមិនទាន់  ផ្ទះុ កែម 
ទឹ កជិត ១ ពាន់ គែ ប់តែូវ បា  ន 
កែមុ បែតិ បត្ត ិករ នែម ជែឈ ម ណ្ឌល- 
ជាតិ គែប់ គែង កងក មា្លាំង រកែសា- 
សន្តភិា ព បោ ស សមា្អាត មីន  នងិ 
កា កសំ ណល់ សង្គែម សហ ការ- 
ជា មួយ  បញ្ជា កា រដ្ឋា ន  ទ័ពពិសែស 
ក ងទ័ ពជើ ង គោក រក ឃើញ ក្នុង 
ទឹ ក កន្លែង នាវា ចមែបាំង លិច ក្នុង 
អឡំ ុងស ង្គែម  នៅឃុ ំមាន ជយ័  
សែុក សែី សន្ធរ  ខែត្ត កំពង់ ចាម  
គិតពី ចុ ងខែ ...តទៅ ទំព័រ ២

 មុំ  គន្ធា 

ភ្ន ំពៃញៈ   នាយក រដ្ឋមនែ្ត ី ហ៊នុ- 
សែន បាន  ផ្តល់ បន្ថែម នូវ ថវិកា 
ចំនួន ៨០០ លាន រៀល  ទៅ ដល់ 
ខែត្ត ឧត្តរ មានជ័យ   និង ២០០ 
លា ន រៀល សមែប់ ខែត្ត បាត់- 
ដំបង  ក្នុង   ការ រៀប ចំ និង ផ្គត់ផ្គង់ 
ដល់ ការ   ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក របស់  
ពលករ ខ្មែរ ដែល នៅ តែបន្ត ធ្វើ 
ដំណើរ មកពី...តទៅ ទំ ព័រ ២

គឹម សារុំ និង  នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ សាលា ដំបូង រាជ - 
ធា នី ភ្នំពែញ  កាលពីមែសិល មិញ  
បាន បើក សវនាការ ជំនុំ ជមែះ  
បទ រួម គំនិត កែបត់និង ញុះ ញង់  
ដែ ល  មាន ជន ជាប ់ចោទ ជា  មន្តែ ី
និង សកម្មជន នែ អតីត គណ ប កែស  
សង្គែះ ជាតិ ...តទៅទំព័រ  ៤

ជើងឯកថ្នាក់ជាតិកីឡាទេីយ៉ាត្លុង
សមេួចរកអត្តពលិកឆ្នើម១៤រូប

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

សកម្មភាពសមត្ថកិច្ចក្នងុពៃលយកគៃប់មិនទាន់ផ្ទះុពីក្នងុនវាចមៃបំាងដៃលលិចក្នងុទន្លៃ ក្នងុសៃកុសៃសីន្ធរ ខៃត្តកំពង់ចាម។ រូបថត សហ ការី



ឡីសក័ប្រមាណជាជតិ១០០០
នាក់។
បើតាមការឱ្រយដឹងរបស់លោក-

ស្រីជូ ប៊ុនអ្រង រដ្ឋល្រខាធិការ
ក្រសងួមហាផ្ទ្រកាលពថី្ង្រទី១២
ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១ថាពលករ
ខ្ម្ររដ្រលបានចាកច្រញពីប្រទ្រស
ថ្រចូលមកកម្ពុជាវិញ មានជាង
១៣មុឺននាក់ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រក៏ត្រូវ
បានអាជា្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការឃាត់
ខ្លួនឱ្រយធ្វើចតា្តាឡីស័កចំនួន
១៤ថ្ង្រស្របទៅតាមការណ្រនាំ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជា
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាផង
ដ្ររ។

យោងតាមក្រសួងសុខាភបិាល
បានឱ្រយដឹងថា នៅថ្ង្រទី១៣
ខ្រមករាឆ្នាំ២០២១មានករណី
វិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន១៣នាក់
ក្នុងនោះ៨នាក់ជាពលករមកពី
ប្រទ្រសថ្រចំណ្រកឯ៥នាក់
ផ្រស្រងទៀតជាអ្នកដំណើរដ្រល
មនិម្រនជាពលករមកពីប្រទ្រស
ថ្រទ្រ។
ពលករខ្ម្ររមកពីប្រទ្រសថ្រ

ដ្រលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ស្នាក់
នៅខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យចំនួន
៥នាក់និង២នាក់ស្នាក់នៅខ្រត្ត
សៀមរាបដ្រលពួកគាត់បានមក
ដល់ប្រទ្រសកម្ពជុានៅថ្ង្រទី១១

ខ្រមករាចំណ្រកពលករមា្នាក់
ទៀតដ្រលស្នាក់នៅខ្រត្តបាត់-
ដំបងបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-
១៩បនា្ទាប់ពីធ្វើត្រស្តសំណាក
លើកទី២នៅថ្ង្រទី១៣ន្រការធ្វើ
ចតា្តាឡីស័ក។
ចំណ្រកអ្នកដំណើរចំនួន៥

នាក់ដ្រលមានត្រស្តវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩ គឺជាអ្នកដំណើរមកពី
ប្រទ្រសអាម្ររិកនិងឥណ្ឌូន្រសុី
ដ្រលបន្តជើងហោះហើរនៅ
ប្រទ្រសសងិ្ហបរុីមកដល់ប្រទ្រស
កម្ពុជាថ្ង្រទី១២ខ្រមករាហើយ
ពួកគាត់ត្រូវបានដក់សម្រក
ព្រយាបាលនៅមជ្រឈមណ្ឌលជាតិ

កំចាត់រោគរប្រងនិងហង់សិន។
ចពំោះអ្នកដណំើរចនំនួ៤៤នាក់
ដ្រលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំង៤នាក់
ន្រះមានលទ្ធផលត្រស្តអវិជ្ជ-
មានកូវីដ១៩និងត្រូវបានដក់
ឱ្រយធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅក្នុងសណា្ឋា-
គារចំនួន៣ផ្រស្រងគា្នាផងដ្ររ។
ចំពោះអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩

មា្នាក់ទៀត ជាជនជាតិជប៉ុនមក
ពីប្រទ្រសជប៉ុនបន្តជើងហោះ-
ហើរនៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
បានមកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅ
ថ្ង្រទី១២ ខ្រមករា ហើយគាត់
ត្រូវបានសម្រកព្រយាបាលនៅ
មជ្រឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគ-
រប្រងនិងហង់សិន។
ចំណ្រកអ្នកដំណើរដ្រលនៅ

ធ្វើដណំើរតាមយន្តហោះជាមយួ
អ្នកជំងឺរូបន្រះមានចំនួន៥៦
នាក់មានលទ្ធផលត្រស្តអវិជ្ជ-
មាននិងបានដក់ឱ្រយធ្វើចតា្តា-
ឡីស័កនៅសណា្ឋាគារ៣ផ្រស្រងៗ
គា្នានិងស្ថានទូតអាម្ររិក។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររពលករមក

ពីប្រទ្រសថ្រស្នាក់នៅខ្រត្តប៉្រលនិ
មា្នាក់បានជាសះស្របើយពីកូវីដ-
១៩នងិបានអនញុ្ញាតឱ្រយត្រឡប់
ទៅគ្រហដ្ឋានវិញដ្ររ។
គតិត្រមឹថ្ង្រទ១ី៤ខ្រមករាឆ្នាំ

២០២១កម្ពុជាមានអ្នកមាន
វិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន៤១១
នាក់អ្នកព្រយាបាលជាសះស្របើយ
សរបុចនំនួ៣៧៧នាក់នងិអ្នក-
កំពុងសម្រកព្រយាបាលមាន
ចំនួន៣៤នាក់៕
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តពីទំព័រ១...កញ្ញាឆ្នាំមុនមក។
នៅក្នងុកិច្ចប្រជំុស្ដពីីបច្ចបុ្របន្ន-
ភាពន្រកិច្ចប្រតិបត្តិការបោស-
សមា្អាតគ្រប់យទុ្ធភណ្ឌមនិទាន់
ផ្ទុះក្នុងតំបន់នាវាចម្របាំងលិច
ពីម្រសិលមិញលោកនាងផាត
ប្រធានប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រ-
មូលអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុ
បានឱ្រយដឹងថាកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការ៣ខ្រកន្លងមកកមា្លាំង-
ជំនាញបានបោសសមា្អាតគ្រប់
ក្រមទឹកនិងនៅតាមភូមិឋាន-
ពលរដ្ឋរសន់ៅជុវំញិតបំន់ប្រត-ិ
បត្តិការបាន៩១២គ្រប់។
លោកបន្តថាគ្រប់ទាំងន្រះ

ត្រវូបានស្តកុទុកនៅទីតំាងសុវត្ថ-ិ
ភាពឆ្ងាយពីទីប្រជំុជនជាប់មាត់
ទន្ល្រនិងមានការយាមការពារ
២៤/២៤ម៉ោង។កិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការន្រះនឹងរកគ្រប់មធ្រយា-
បាយដើម្របឱី្រយទទលួបានជោគ-
ជ័យទំាងស្រងុនៅដើមខ្រឧស-
ភាមុនរដូវវស្រសាចូលមកដល់។
លោកបន្ថ្រថាដើម្របីអនុវត្ត

តាមបទបញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាពីថ្ង្រទី៣០ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ

មុនកិច្ចសហការន្រះបានបង្កើត
កងអនុស្រនាធំបោសសមា្អាត
គ្រប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុក្រម
ទឹកចំនួន៥៥រូបដើម្របីចុះអនុ-
វត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករក
នាវាចម្របំាងដ្រលលិចនិងបោស-
សមា្អាតគ្រប់មិនទាន់ផ្ទះុសល់ពី
សម័យសង្គ្រមបានច្រើនតោន។
 បើតាមលោកនាងផាត
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រះកង-
អនុស្រនាធំបានស្រវជ្រវរុក-
រកក្នុងនាវាលិចក្នុងទន្ល្រលើ
វិសលភាពផ្ទ្រទន្ល្របណ្តោយ
១៥០០ម៉្រត្រនិងទទឹង១០០០
ម៉្រត្រស្មើនងឹ១៥០ហកិតានងិ
បានប្រងច្រកជា៣តំបន់រួមមាន
តំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ទំហំ២០០
ម៉្រត្រx២០០ម៉្រត្រ,ចំណុចនាវា-
លិចតំបន់ហានិភ័យមធ្រយមទំហំ
៥០០ម៉្រត្រ x១០០០ម៉្រត្រ
និងតំបន់នៅសល់មានហានិ-
ភ័យទាប។
លោកនាងផាតបានបន្តថា

រហូតមកទល់ព្រលន្រះដំណើរ-
ការប្រតិបត្តកិារបានរុករកឃើញ
ទីតាំងនាវាលិច ហើយកំពុង
ប្រតិបត្តិការបូមខ្រសាច់បណ្តើរ
រុករក និងស្រង់យកគ្រប់ពី

នាវាបណ្តើរ ព្រមទំាងស្តារស្រង់
យកគល់ឈើ និងគល់ឫស្រសី
ដ្រលជាប់គាំងជុំវិញនាវាដ្រល
រំាងស្ទះដល់ប្រតិបត្តកិារស្រង់
យកគ្រប់ច្រញពីនាវានោះ។
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ទោមុី

សុភា ម្របញ្ជាការកងបោស-
សមា្អាតគ្រប់យទុ្ធភណ្ឌមនិទាន់
ផ្ទុះនៅក្រមទឹកបានឱ្រយដឹងពី
ម្រសិលមិញថាក្រុមមន្ត្រីជំនាញ
កំពុងត្រសម្រុកចូលយកគ្រប់
មនិទាន់ផ្ទុះពនីាវាចម្របាងំដ្រល
លិចក្នុងទន្ល្រកាលពីសម័យ-
សង្គ្រម។នាវាលិចន្រះមាន
ចនំនួ២គ្រឿងគឺ១មានទហំំតចូ
និង១ទៀតទំហំធំដ្រលមាន
គ្រប់ប្រមាណពី១០០ទៅ២០០
តោនប៉ុន្ត្រនាវាតូចត្រូវបាន
ពលរដ្ឋពុះច្រៀកលក់អ្រតចាយ
បន្រសល់ត្រគ្រប់នៅរាយបា៉ោយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ចំពោះការ-

ចុះទៅយកគ្រប់ន្រះមានការ-
លំបាកនិងគ្រះថា្នាក់យា៉ោង-
ខា្លាំងដ្រលទាមទារឱ្រយមាន
សមា្ភារទំនើបនិងជំនាញពិត-
ប្រកដបើមិនដូច្នាះវាប្រឈម
នឹងគ្រះថា្នាក់។យើងគ្រះថា្នាក់
ច្រើនណាស់ព្រះទឹកមាន

ជម្រប្រមាណ៣០ម៉្រត្រគ្រប់
យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និងវត្ថុ-
រារាំងដ្រលជាវត្ថុផ្ទុះដ្រលត្រូវ-
បានផ្រសំនិងផលិតឡើងហើយ
មកដល់បច្ចបុ្របន្នន្រះវាមានប្រតិ-
កម្មខា្លាងំនៅព្រលយើងប៉ះពាល់
វានឹងអាចនាំឱ្រយកើតដំបៅនិង
រមាស់ជាដើម»។
លោកបន្តថា៖ក្រពីន្រះក៏

មានគល់ឈើធំៗនិងខ្រសាច់
ដ្រលហូរជាប់នឹងកបា៉ោល់ដ្រល
ធ្វើឱ្រយលំបាកក្នុងការយកគ្រប់
និងកបា៉ោល់ច្រញពីក្នុងទឹក»។
លោកហុ៊នស្រនប្រមុខរាជ-

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ង្រទី
៣០ខ្រសីហាឆ្នាំមុនបាន
ច្រញស្រចក្តសីម្រចមយួដើម្របី
សិក្រសាស្រវជ្រវលម្អិតស្តីពី
ប្រវត្តិសង្គ្រមនៅតំបន់នោះ
មលូហ្រតុន្រការលចិនាវាការ-
គំរាមកំហ្រងដោយគ្រប់មិន-
ទាន់ផ្ទុះ និងបញ្ហាផ្រស្រងៗនៅ
ភូមិសស្ត្រឃុំមានជ័យស្រុក
ស្រីសន្ធរខ្រត្តកំពង់ចាមដ្រល
ជាទីតាំងមាននាវាចម្របាំងលិច
និងបន្រសល់ទុកគ្រប់យុទ្ធភណ្ត
មិនទាន់ពីអំឡុងសង្គ្រមឆ្នាំ
១៩៧០-១៩៧៥៕

តពីទំ ព័រ ១...ប្រទ្រសថ្រ
ជារៀងរាល់ថ្ង្រ ខណៈដ្រល
ក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញ
ពលករចំនួន៨នាក់បន្ថ្រមទៀត
មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
លោកស្រី យក់ សម្របត្តិ រដ្ឋ-

ល្រខាធកិារក្រសងួសខុាភិបាល
បានឱ្រយដឹងថាលោកនាយករដ្ឋ-
មន្រ្តីហ៊ុនស្រន បានផ្តល់ថវិកា
ទៅដល់ខ្រត្តចំនួន២ន្រះសម្រប់
ធ្វើចតា្តាឡីស័កជូនពលករខ្ម្ររ
ដ្រលត្រឡប់មកពីប្រទ្រសថ្រ។
លោកឌីរា៉ាដូអភិបាលរងខ្រត្ត

ឧត្តរមានជយ័បានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍ម្រសិលមិញថាមន្រ្តីន្រអាជា្ញាធរ
រួមនឹងមន្រ្តីសុខាភិបាលខ្រត្ត
ឧត្តរមានជ័យមានការគ្រប់គ្រង
បានល្អទៅដល់ពលករខ្ម្ររដ្រល
កពំងុត្រស្នាក់នៅក្នងុមណ្ឌលធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កទាំង១១កន្ល្រងនៅ
ទូទាំងខ្រត្តន្រះ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«សម្ត្រច

នាយករដ្ឋមន្រ្តីត្រងត្រផ្តល់់នូវ
ថវិកាទឹកសុទ្ធ និងសមា្ភារជា-
ច្រើនទៀតមកដល់ខ្រត្តរបស់
យើងដើម្របីធ្វើការរៀបចំនិងការ-
ផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ពលកររបស់
យើង។ គិតត្រឹមល្ងាចថ្ង្រទី១៣
ខ្រមករា មានពលករចំនួន២-
២៣៥នាក់កំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ក្នងុមណ្ឌលចតា្តាឡីសក័ចណំ្រក
អ្នកដ្រលបានបញ្ចប់ និងចាក-
ច្រញពីមណ្ឌលចតា្តាឡីស័កមាន
ចំនួនជាង៣០០នាក់ហើយ»។
លោកឌីរា៉ាដូបានបន្ថ្រមទៀត

ថា សម្រប់ពលករដ្រលវិល-
ត្រឡប់មកពីប្រទ្រសថ្រចលូមក
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាតាមខ្រត្តឧត្តរ-
មានជ័យមិនទាន់មានរកឃើញ

ពលករណាមា្នាក់មានវិជ្ជមាន
វីរុសកូវីដ១៩ទ្រ គឺស្ថានភាព
របស់ពួកគាត់មានភាពល្អប្រសើរ
ហើយអាជា្ញាធរបានត្រៀមជានចិ្ច
សម្រប់ជួយទៅដល់ពលករ
ណាមួយដ្រលមានបញ្ហាសខុភាព
កើតឡើង។
ចំណ្រកលោកលី សរី អភិ-

បាលរងខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ម្រសិលមញិ
ដ្ររថា អាជា្ញាធរខ្រត្តបន្តធ្វើការ-
រឹតបន្តឹងបន្ថ្រមមួយកម្រិតទៀត
បនា្ទាប់ពីចនំនួពលករដ្រលមកពី
ប្រទ្រសថ្ររកឃើញមានវីរុសកូវីដ-
១៩មានការកើនឡើង។
លោកបានប្រប់ថា៖ «យើង

បានធ្វើការផ្រសព្វផ្រសាយនិងណ្រនាំ
ឱ្រយបងប្អនូពលកររបស់យើងត្រវូ
មានការប្រងុប្រយត័្នខ្ពស់ដោយ-
សរការឆ្លងន្រះគឺផ្តើមច្រញពី
បុគ្គលខ្លួនឯងទ្រដូចន្រះពួក-
គាត់ត្រូវត្រគោរពនិងធ្វើតាម
ការណ្រនាំរបស់ក្រសងួសខុាភ-ិ
បាលនិងអាជា្ញាធរដ្រនដីមូល-
ដ្ឋាន»។
លោកលីសរីបានបន្ថ្រមថា

អាជា្ញាធរបានរៀបចំទីតាំងធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កបន្ថ្រមទៀតដ្រល
រហូតមកដល់ព្រលន្រះមាន
មណ្ឌលចតា្តាឡីស័កសរុបចំនួន
១៧កន្ល្រងសម្រប់ទទួលពល-
ករមកពីប្រទ្រសថ្រដ្រល១ថ្ង្រ
មានពលករប្រមាណជា១០០
ទៅ២០០នាក់។មកដល់ព្រល
ន្រះពលករដ្រលបានត្រឡប់មក
ពីប្រទ្រសថ្រតាមច្រកអន្តរជាតិ
របស់ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យមាន
ជាង៣០០០នាក់ហើយ និង
មានអ្នកដ្រលបានបញ្ចប់ចតា្តា-

មណ្ឌល ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ក្នងុ ខេត្ត បាត់ដំបង  សមេប់ ពល ករមក ពី បេ ទេស ថេ  ។ រូបថតរដ្ឋបាលខ្រត្តបាត់ដំបង

លោក ហុ៊ន សែន...

រកឃើញ...
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វ៉ន ដារ៉ា 

ព្រះសីហនុៈ គិត ចាប់ពីខៃ 
មករា  មកដល់ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០  
ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  មាន ករណី វិវាទ- 
ដីធ្លី កើតឡើង ចំនួន ៨៨៦ករណី 
ក្នុង  នោះ រដ្ឋបាល ខៃត្ដ  បាន ដោះ- 
សៃយ ចនំនួ ១៥ករណ ី នងិ សមៃប-  
សមៃួល  ទៅ ភាគី វិវាទ ចំនួន ២១០ 
ករណ ី រឯី ករណ ីផៃសៃង ទៀត បានធ្វើ- 
របាយការណ ៍បញ្ជនូ ទៅ ស្ថាបន័  នងិ   
កៃសងួ ពាកព់ន័្ធ។ នៃះ បើតាម មនៃ្ដ ី
នាំពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  មៃសិល មិញ ។

លោក ឃាង ភារមៃយ  មនៃ្ដី នាំ- 
ពាកៃយ  រដ្ឋបាល ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  
ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសិទី សរពត័ម៌ាន  ស្ត ីព ី  
«វឌៃឍនភាព មូលដ្ឋាន ឃុំ  សង្កាត់  
និង ទិសដៅ ការងរ បន្ត»  រៀប ចំ  
ដោយ អង្គ ភាព អ្នក នា ំពាកៃយ រាជ រដ្ឋា- 
ភបិាល  នៅ ទសី្ដកីារ គណៈរដ្ឋ មនៃ្ត ី
ពី មៃសិល មិញ ថា  សំណុំ រឿង ដៃល 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ មិន ដោះសៃយ  
ពៃះ ជា សណំុ ំរឿង ផតុ  ឬ មនិ មៃន 
ជាសមត្ថ កិច្ច របស់ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ  
ដចូ្នៃះ តៃវូ បញ្ជនូ សណំុ ំរឿង បន្ត ទៅ 
ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ  ដោះ សៃយ វិញ។ 

លោក ថា ៖«ការ ចលូ ទៅ កាន ់កាប ់  
រុករាន ទនៃ្ទាន យក ដី របស់ រដ្ឋ នោះ 
មនិ មៃន ជាទនំាស ់ដធី្ល ីទៃ។ កាល- 
ណា គូភាគី ទៅ បង្កើត កៃុម បង្ក- 

ទំនាស់ នៅលើ ដី របស់ រដ្ឋ  ដូចជា 
ដពីៃ   នងិ ដ ីអភរិកៃស  គ ឺគភូាគ ីទំាង២  
ជា អ្នក ខុសចៃបាប់។ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ 
នឹង ដក ហូត យក ដីវិញ  ហើយ នឹង 
ផ្ដនា្ទាទោស ចំពោះ អ្នក ដៃល ទៅ 
ទនៃ្ទាន យក ដីធ្លី របស់ រដ្ឋ»។ 

លោក អុី សុខឡៃង  អភិបាល- 
កៃងុ  ពៃះសហីន ុ ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសិទី 
នៃះ  ដៃរថា  រដ្ឋ បាល កៃងុ ពៃះស ីហន ុ  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ មាន   វវិាទ ដ ីធ្ល ី ចនំនួ 
២១ ករណី។  ក្នុង នោះ រដ្ឋបាល 
កៃុង បាន ដោះ សៃយ បញ្ចប់    ចំនួន 
២០សណំុ ំរឿង  នៅសល ់១ករណ ី
កំពុង ដោះសៃយ បញ្ចប់។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«អាជា្ញាធរ គៃប់ 
ជាន ់ថា្នាក ់ មាន ថា្នាក ់ខៃត្ត  ថា្នាក ់កៃងុ  
នងិ សង្កាត ់ មនិ មៃន ជា តលុាការ ទៃ  
គឺ គៃន់តៃ ជាអ្នក សមៃប សមៃួល 

លើ គៃប់ វិវាទ ដីធ្លី ដៃល កើត មាន- 
ឡើង ដោយ ផ្អៃក លើ ចៃបាប់»។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង ពៃយាយាម 
ដោះសៃយ ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល   
គាត់ ជាមា្ចាស់ ដី ពិត បៃកដ។ ក្នុង 
នាម យើង ជា អាជា្ញាធរ យើង មិន 
លម្អៀង ទៃ។ ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ ករណ ីពល- 
រដ្ឋ ទៅ រំលោភ បំពាន ដីរដ្ឋ ហើយ  
គាត់ មក សៃក ថា  អយុត្ដិធម៌  
ហើយ គាត ់បៃើ លៃបិច ថៃម ទៀត»។ 

បើ តាម លោកសខុឡៃង  កន្លង មក   
ករណ ីខ្លះមាន ជន ខលិ ខចូ បាន បៃើ   
លៃបិច បង្ក ទនំាស ់ដធី្ល ីលើ ដ ីរបស  ់រដ្ឋ  
បង្កើត ជម្លោះ លើដី រដ្ឋ ហើយ មក 
ប្ដឹង អាជា្ញាធរ ឱៃយ ដោះ សៃយ  ដើមៃបី 
អាចទទួល បាន ដីរដ្ឋ។  

លោក ថា ៖«ករណី បៃប នៃះ  គឺ 
យើង មនិ អាច ដោះ សៃយ ឱៃយ ពល- 

រដ្ឋ កៃុម ណាមួយ ឈ្នះបានទៃ  គឺ 
យើង តៃូវ តៃ ដកហូត ដី មកវិញ 
ពៃះ ជា ដីរដ្ឋ»។ 

 ប៉ុន្តៃពីមៃសិលមិញកៃុម សង្គម សុី- 
វិល  ចំនួន ៨៩   ចៃញសៃចក្តី ថ្លៃង- 
ការណថ៍ា ៖« យើង ខ្ញុ ំជាកៃមុ សង្គម- 
សុីវិល  សហ ជីព  និង សហគមន៍  
សូម សម្ដៃង ការ សោកស្ដាយ និង 
ពៃួយ បារម្ភ យា៉ាង  ខ្លោំង ចំពោះ ការ- 
ចាប ់ នងិ ឃុ ំខ្លនួ   តណំាង សហគមន ៍
ដីធ្លី ចំនួន ៣ នាក់  ក៏ ដូចជា ការ- 
ចោទ បៃកាន ់ទៅ លើ តណំាង សហ- 
គមន ៍ដធី្ល ីជាង ៥០នាក ់ទៀត  កាល ព ី  
ពៃលថ្មីៗ  កន្លងមក នៃះ នងិ សមូ ស្នើ-  
សុំ ឱៃយ តុលាការ ទមា្លោក់ ចោល ការ- 
ចោទ បៃកាន់  និង ដោះលៃង អ្នក 
ទាំងនោះ ឱៃយមាន សៃរីភាព វិញ»។

បើ តាម លោក សៃី  ជៀប សុធារី  
មនៃ្ដ ីសមៃប សមៃលួ សមាគម សទិ្ធ-ិ 
មនសុៃស  អាដហកុ បៃចា ំខៃត្ដ ពៃះស-ី 
ហនុ  គឺ  ករណី វិវាទ ដីធ្លី ពី ឆ្នាំ មុន   ក្នុង 
ខៃត្ដ ពៃះសីហនុ  កើតមាន ចៃើន ។

លោក សៃី ថា ៖«យើង សង្កៃត- 
ឃើញ អាជា្ញាធរ មនិ ទាន ់មាន វធិាន- 
ការសម សៃប ដើមៃបី ដោះសៃយ  
ករណ  ី វវិាទ ដធី្ល ីរបស ់បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅខៃត្ដ ពៃះសហីន ុនៅឡើយ ទៃ។ 
អាជា្ញាធរ តៃង បៃើ យន្ត ការ ផ្លូវចៃបាប់ 
ចពំោះ បៃជាពលរដ្ឋ នងិ មាន ការ- 
ឃាត់ខ្លួន ពលរដ្ឋ មួយចំនួន »៕ 

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំ្រញៈ សៀវភៅ ជាភាស 
អង់ គ្លៃស ដៃល មាន ចំណង ជើង 
ថា «Hun Sen - War & Pea ce 
in Cambodia and South-
east Asia»  មាន ន័យជា ភាស 
ខ្មៃរ ថា «ហុ៊ន សៃន-សង្គៃម  និង 
សន្តភិាព នៅ កម្ពជុា និ ង អាសីុ - 
អាគ្នៃយ៍»  ដៃ ល ជា ស្នា ដៃ និពន្ធ 
របស់   លោក ឆយ  សុផល ស ស្តៃ  - 
ចារៃយ ព័ត៌មាន តៃវូ បាន បៃកា ស 
ចៃញ ផៃសាយ និង ដក់ លក់ ជាស - 
ធារណៈ កាលពីមៃសិល មិញចំពៃ ល 
ខួប លើក ទី ៣៦ ឆ្នា ំនៃការ  ឡើង - 
កាន់  តំណៃង ជានាយករដ្ឋ មន្តៃី   
របស់ លោក  ហុ៊ន សៃន។ 

សៀវភៅ នៃះ បានបង្ហាញ ពីពៃ ឹត្ត ិ - 
ការណ៍ នៅ កម្ពជុា ចាប់ តំាង ពីឆ្នាំ 
១៩៧០  មក ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល 
បៃទៃស កម្ពជុា ឆ្លង កាត់ គៃប់ រស - 
ជាតិ ពិសៃសខណៈ  ដៃល មហា - 
អំណាច បស្ចមិ បៃទៃស និង អាសីុ 
កំពុង បៃកួត បៃជៃង គា្នាទំាង សពា្វា - 
វុធ បច្ចៃក វិទៃយា សៃដ្ឋ កិច្ច ពាណិជ្ជ - 
កម្ម មនោគម ន៍ វិជា្ជា និងភូមិ ស - 
ស្តៃ នយោ បាយ។   តួអង្គ សំខន់ 

នៅក្នុង សៀវ ភៅនៃះ គឺ លោក  
ហុ៊ន សៃន ដៃល ជា ស្ថាប និក 
សន្តភិាព នៃ កម្ពជុា  បាន បញ្ចប់ 
សង្គៃមផ្ទៃ ក្នងុ នៅកម្ពជុា ទំាង - 
សៃងុនាថ្ងៃទី ២៨ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ១៩ ៩៨ ។

លោក ឆយ សុផល ថ្លៃង ថា៖ 
«ជាការ ពិត បៃជាជន កម្ពជុា រួម- 
ទំាង បរទៃស ផង បាន ស្គាល់ សម្តៃ ច 
តៃជោ  ហុ៊ន  សៃន ជាន រណា បុ៉ន្តៃ 
ពួក គាត់ ទំនង ជាមិន បាន ដឹង ពី 
បញ្ហា បៃទាក់ កៃឡា គា្នាជាចៃើន  
ដៃល  បៃទៃស កម្ពជុា បានឆ្លង កាត់ 
កលិយុគបង្ហរូ  ឈាម កាប់ សមា្លោ ប់ 
គា្នាក្នងុ ភ្លើង សង្គៃម  រួមទំាង បៃល័ យ 
ពូជសសន៍ ឯងរហូត ដល់ បៃទៃ ស 
មាន សន្តភិាព មក ដល់ ពៃល នៃះ» ។

 បើតាម លោក ឆយ សុផល 
គឺ សង្គៃម នៅ កម្ពជុា មិន មៃន ជា 
បញ្ហាតៃ មួយ របស់កម្ព ុជា នោះ ទៃ 
បុ៉ន្ត ៃជា បញ្ហា តំបន់  និង ក៏ដូច ជា  
ការ សប ពៃះ មនោគមន៍ វិជា្ជា 
របស់ បៃទៃស មហា អំណាច លើ 
ពិភព លោកផង ដៃរ ក្នងុ នោះ រួម- 
មាន  អាមៃរិក បៃទៃស មួយ ចំនួន 
នៅ អឺរុ៉ប អាសីុ និងអាសីុបា៉ា សីុ - 
ហ្វកិ ។ លោក  ថា៖«កា រ បញ្ចប់ 
សង្គៃម ...តទៅទំព័រ  ៦

ជនរងគ្រះក្នងុជម្លោះដីធ្លនីៅខ្រត្តព្រះសីហនុ   ពីថ្ង្រទី២១ ធ្ន ូឆ្នាមុំន។ រូប ហុង មិនា

១ឆ្នា ំខេត្តពេះសីហនុ មានវិវាទដីធ្ល៨ី៨៦ករណី និងដោះសេយបាន១៥ករណី សៀវភៅ ១កេបាល ថ្ម ីទៀត ដេល និយាយ ពី 
លោក ហុ៊ន សេន តេវូ បេកាស ដាក់ លក់ 
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កម្មករ រោងចកៃយងី- 
ហហី្គាមៃន ខអូលិធឌី ី ជាង ១ពាន់- 
នាក់  នៅ ភូមិទៃ  សង្កាត់ ស្ទឹង មាន- 
ជយ័  រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ព ីមៃសលិមញិ  
បានផ្ទុះ កដូកម្ម ទាមទារ លក្ខ ខណ្ឌ 
ការងរ នងិ បៃក ់អតតីភាព ការ ងរ  
ខណៈ កម្មករ រោងចកៃ កាត់ដៃរ 
តៃអុហីៃសុ ីជតិ៥ពាន ់នាក ់ នៅ ខៃត្ត- 
ពោធិ៍ សាត់  ដៃល ផ្ទុះ ការតវ៉ា បិទ 
ផ្លូវ ជាតិ លៃខ៥  កាលពី ថ្ងៃទី១២  
មករា  បានបញៃឈប ់ការតវ៉ា  កៃយ 
រោងចកៃ យល ់ពៃម ទទូាត ់ផ្នៃក ខ្លះ 
តាម ការទាម ទារ។

ការបៃមូល ផ្តុំ តវ៉ា  ពីមៃសិលមិញ  
របស ់កម្មករ កម្មការនិ ីជាង១ ០០០  
នាក ់នៃ រោងចកៃ យងី ហ ី(ខៃមបឌូា)  
ហ្គា មៃន ខូអិល ធីឌី នៃះ  បនា្ទាប់ពី 
រោងចកៃ បានគៃច វៃះ  ក្នងុ ការផ្តល ់
បៃក់ បំណាច់ អតីត ភាព ការងរ 
របស់ កម្មករ  ដៃលបាន សនៃយាថា  
នឹង បើក ផ្តល់ ជូន កម្មករនៅ  ឆ្នាំ 
២០២១។ នៃះ បើ តាមការ-
អះអាង របស់ អ្ន កសៃី បៃុញ ចន្ទី  
កម្មការិនី មា្នាក់  ដៃលបាន ចូលរួម 
ក្នុង ការតវ៉ា។

អ្នកសៃ ីបញ្ជាកថ់ា ៖«យើង ទាម- 

ទារ បៃក់ អតីតភាព ការងរ ឆ្នាំ 
២០១៩  និង ឆ្នាំ២០២០  ដៃល 
កាល  មុន រោងចកៃ  បានសនៃយា 
ផ្តល ់ ជនូ កម្មករនៅ ឆ្នា២ំ០២១ នៃះ  
ដោយ លើក មលូហៃត ុថា  រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ព ីវបិត្ត ិកវូដី ១៩។ ប៉នុ្តៃ  នៅ   
ឆ្នាំ២០២១នៃះ  បៃរ ជា រោង ចកៃ  
បៃកាស ពនៃយារ ពៃល  ដោយ មនិ មាន   
ពៃល កំណត់  ក្នុង ការបើក បៃក់ 
ទាំងនៃះ  ជូន កម្មករ ទៅ វិញ»។

ដោយ ឡៃក  ការតវ៉ា ទាមទារ 
លក្ខ ខណ្ឌនងិ អត្ថបៃយោជន ៍ រហតូ-   
ដល់ បិទ ផ្លូវជាតិ លៃខ៥  នៅ សៃុក 
កៃគរ  ខៃត្ត ពោធិ៍សាត់  កាល ពី  ថ្ងៃ 
ទ១ី២  មករា  បានបញៃឈប ់សកម្ម ភាព   
ហើយ  កៃយព ីរោងចកៃ យលព់ៃម   
ទូទាត់ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ លក្ខខណ្ឌ ។

លោក ប៉ុន ឡៃ  មៃឃុំ អន្លង់- 
ត្នាត  សៃុក កៃគរ   បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃទី១៣  មករា ថា  
កម្មករ ជិត ៥ ០០០នាក់  បាន ផ្ទុះ 
ការតវ៉ា ដោយ បៃមលូ ផ្តុគំ្នា បទិផ្លវូ- 
ជាតិ លៃខ៥  នៅ ចំណុច រោងចកៃ 
កាត់ដៃរ តៃ អុីហៃសុី  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ 
ទនៃសាយ គល ់ ឃុ ំអន្លង ់ត្នាត  សៃកុ- 
កៃគរ  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់។ 

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«កម្មករ កម្ម- 
ការនិ ីរោងចកៃ កាតដ់ៃរ គត ់បាន- 

ផ្ទុះ ធ្វើ កូដកម្ម  ទាមទារ លក្ខខណ្ឌ 
ការងរ  ចំនួន ២ចំណុច  គឺ បៃក់ 
អតីតភាព ការងរ  និង បៃក់ ជួស 
ការឈប់ សមៃក បៃចាំ ឆ្នាំ។ ខ្ញុំ 
មិនដឹង ដៃរ ថា  ហៃតុអ្វី បាន គត់ 
តវ៉ា ទាមទារ បៃក់ ទាំង នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
យ៉ាងណា  ពកួគត ់ កប៏ាន បញៃឈប ់
តវ៉ា  កៃយ មានការ ចុះ សមៃប-
សមៃួល ពី អភិបាល ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់  លោក ម៉ា ធនិន»។

លោក កុល ប៊ុនធឿន  បៃធាន- 
ស្តី ទី មន្ទីរ ការងរ  និង បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ ខៃត្ត ពោធិ៍សាត់   
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃ 
ទ១ី៣  មករា ថា  ការទាមទារ បៃក ់
អតីតភាព ការងរ របស់ កម្មករ  គឺ 
មិន តៃមឹតៃវូ នោះទៃ  ពៃះ យោង- 
តាម សៃចក្តសីមៃច របស ់កៃសងួ 
ការ ងរ ជា បន្តបនា្ទាប់  គឺ បៃក់ នៃះ  
តៃូវបាន សមៃច ផ្អាក។

ចំណៃក ការទាមទារ បៃក់ ជួស 
ការឈប់ សមៃក បៃចាំឆ្នាំ វិញ  
លោក បញ្ជាក់ថា  ជាទូទៅ ចៃបាប់ 
មិន  តមៃូវ ឱៃយ រោងចកៃ ទូទាត់ ជា 
លុយ នូវ ការឈប់ សមៃក បៃចំា- 
ឆ្នាំ  ដៃល កម្មករ នៅសល់ នោះទៃ  
គ ឺរោងចកៃតៃវូ រកៃសា ថ្ងៃ ឈប ់សមៃក  
ដៃល កម្មករ នៅ សល់ ក្នុង ១ឆ្នាំ  

មាន ១៨ថ្ងៃ នៃះបន្តទៅ ឆ្នា ំបន្ត បនា្ទាប ់
ទៀត។ ប៉នុ្តៃ លោក ថាដោយ សារ តៃ  
ទមា្លាប ់របស ់រោង ចកៃ ខ្លះមនិ បាន- 
កណំត ់ពៃល វៃលា  ឬ រៀបច ំពៃល- 
វៃលា ជាក់លាក់ ឱៃយ កម្មករបាន- 
ឈប់សមៃកបៃចាំ ឆ្នាំ  ទើប រោង- 
ចកៃ ទាំងនោះ  សមៃច ទូទាត់ ជា 
លុយ ជូន កម្មករ។

លោក ថា ៖«គោល ការណ ៍របស ់
កៃសួង គឺ មិន តមៃូវឱៃយ ទូទាត់ ជា 
លុយ កាក ទៃ  ដោយ គោល ការណ៍ 
កៃសងួ  តមៃវូ ឱៃយ រោង ចកៃ ហ្នងឹ ឯង  
រៀបច ំថ្ងៃ ឈប ់សមៃក ជនូ បង ប្អនូ   
កម្មករ  បានន័យថា  ១ខៃ  មាន ថ្ងៃ 
ឈប់ សមៃក១ថ្ងៃ កន្លះ។ ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សារ តៃ ខាង រោងចកៃ នៃះ  
មិនបាន រៀបចំ  ដោយ គត់ យក 
ពៃលវៃលា ហ្នឹង ឱៃយ កម្មករ  ធ្វើការ- 
បំពៃញ ផលិតភាព របស់ ខ្លួន។ 
អ៊ីចឹង  ទមា្លាប់ របស់ រោងចកៃ នៃះ  
គត ់ ធា្លាប់ ទូទាត់ ឱៃយ កម្មករដល់ 
ពៃល គត់ អត់ ទូទាត់ ឱៃយ កម្មករ ក៏ 
ផ្ទុះ ការតវ៉ា ទាមទារ»។

បើ តាម លោក កុល ប៊ុនធឿន  
ដោយសារតៃ កៃមុហ៊នុ  យលព់ៃម 
ទូទាត់ ការទាមទារ របស ់កម្ម ករ នវូ 
បៃក់ ជួស ការឈប់ សមៃក បៃចា-ំ 
ឆ្នាំ  ដៃល កម្មករ សល់ បៃចាំឆ្នាំ  

ដចូ្នៃះ នៅ ថ្ងៃ ទៅ ទ១ី៥  មករា   រោង- 
ចកៃ កាតដ់ៃរ   តៃ អុហីៃសុ ី នងឹ ទទូាត ់
បៃក ់ទាងំ នៃះជនូ កម្មករ ទាងំ អស ់ 
ហើយ កម្មករ ក៏ ឯកភាព ក្នុងការ- 
ទទួល យក ដោយ បញៃឈប់ ការតវ៉ា ។

លោក បា៉ាវ សុីណា  បៃធាន 
សហភាព ចលនា កម្មករ កម្ពុជា  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ ថា 
ករណី កម្មករ តវ៉ា ទាម ទារ បៃក់- 
អតីតភាព ការងរ  គឺ មិនខុសចៃបាប់ 
នោះ ទៃ  ពៃះកម្មករ កពំងុ បៃឈម 
នឹង បញ្ហា ជីវភាព  ទើប ពួក គត់  
ទាម ទារ ឱៃយ ខាង រោងចកៃ ពចិារណា  
ផ្តល់ បៃក់  ទាំងនៃះ ដល់ ខ្លួន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំសមូ ស ំណមូ-  

ពរ  ឱៃយ រោងចកៃ ដៃល មាន លទ្ធ ភាព    
បើក ផ្តល់ បៃក់ រំឭក អតីត ភាព  ឬ 
បៃក ់អតតីភាព ការ ងរ ដល ់កម្មករ  
សមូ អនវុត្ត នវូ ការបើក ទៅដើមៃប ីទប-់  
សា្កាត ់ការទាមទារ តវ៉ា ផៃសៃងៗ  ពៃះ    
ការទាមទារ នៃះគជឺា អត្ថបៃ យោជន ៍  
ដៃល គង់ តៃ ផ្តល់ ជូន គត់»។

លោក ហៃង សួរ  អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសងួ ការងរ   បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី  
មៃសិលមិញថា រឿង កម្មករ រោង ចកៃ  
យីង ហីហ្គាមៃន ខូអិល ធីឌី   នៅ 
សង្កាត់ ស្ទឹង មានជ័យ  រាជធានី ភ្នំ- 
ពៃញ   តវ៉ា ទាមទារ បៃក ់ អតតី ភាព- 
ការងរ  គឺ កៃសួង កំពុង សមៃប- 
សមៃួលនិង ដោះសៃយ បន្ត៕

តពីទំព័រ ១...បៃមាណ ៦០   
នា  ក់បុ៉ន្តៃ   បនា្ទាប់ ពី បើក សវនា ការ 
បាន បៃមាណ  ៤ ម៉ាង  ចៅ កៃម 
បាន បៃកាស ផ្អាក សវនាការ   
ដោ យ លើក ទៅ ធ្វើ  នៅ ចុង ខៃ នៃះ ។

សវនាការ បានបៃពៃឹត្ត ទៅ 
កៃម ការ រកៃសា សន្តសុិខ សណា្ដា ប់  - 
ធា្នាប់ យ៉ាង តឹង រុឹង ពីសំណាក់  
អាជា្ញាធរ មាន សមត្ថកិច្ចនិង មា ន - 
ការ ឃ្លាំ មើល ពី  មន្តៃី សា្ថាន ទូត 
និង អង្គការ សិទ្ធ ិមនុសៃស មួយ - 
ចំនួន ។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ មា ន  
ជន ជាប់ ចោទ តៃ ១១ នា ក់  បុ៉ណ្ណោះ 
មានវត្តមាន ក្នងុ សវនាការដៃ ល 
ក្នុង នោះ  អ្នក  ដៃល កំពុង ជាប់ 
ក្នងុ ឃំុមាន  ២នាក់  គឺ លោក កា ក់ 
កុមា្ភារ និង ហៃង ចាន់សុធី និង  
៩នាក់  នៅកៃ ឃំុ។ ចំណៃក ជ ន - 
ជាប់ ចោទ ផៃសៃង ទៀតអវត្ត មា  ន ។

សវនាការ នៃះ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ បៃកាស វិល តៃឡប់មក មាតុ - 
បៃទៃស វិញ   របស់ លោក សម 
រងៃសីុនៅ ថ្ងៃ ទី ៩ វិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០ ១ ៩ 
ដៃល លោក  សម រងៃសុ ីធា្លាប ់បាន 
បៃកាស ថា លោក នឹង វិល តៃឡ ប់ 
មក កម្ពជុា ហើយ មក ចាប ់លោ ក 
នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន។ រដ្ឋា - 
ភិបាល ចាត់ ទុក គមៃង នៃះ ថា 
ជា គមៃង ផ្ដលួ រំលំ រដ្ឋាភិបា ល ។

នៅ ក្នងុ សវនាការលោក  កាក ់
កុមា្ភារ  ដៃល មាន អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ 

បាន ឆ្លើយ  ថា  កាល ព ីគណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ មិន ទាន់ តៃូវ បាន 
រំលាយ  លោក  មាន តួនា ទី ជា 
សមា ជិក កៃុម បៃឹកៃសា រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ និង ជា បៃធាន ការិ យ ល័ យ 
ខាង កិច្ច ការ បោះ ឆ្នាត។ ប៉ុន្តៃ 
កៃយ ពី គណ បកៃស តៃូវ រំលាយ 
មក  លោក  មិន បាន ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព អ្វី  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កៃុម របស់ 
លោក  សម រងៃសុី ទៀត ទៃ។ 

លោក បន្ត ថា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កា រ  
បៃកាស វិល ចូល បៃទៃស វិញ  
រប ស ់លោកសម រងៃសុ ី នៅ ថ្ងៃ ទ៩ី     
វិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០១៩ នោះ គឺ  លោ ក  
គៃន ់តៃ បាន ដងឹ ហើយលោក  ក ៏
មនិ បាន  ធ្វើ ចលនា ដើមៃបី បៃមលូ 
កមា្លាំង ទៅ ទទួល លោក  សម 
រងៃសីុ ដៃរ។  លោកកាក់  កុមា្ភារ ថ្លៃ ង  
ថា៖ «ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំធា្លាប ់នយិយ លៃង 
ជា មួយ មិត្ត ភកិ្ត ធា្លាប់ សា្គាល់ គ្នា  
និង លើក ដៃ ទាំង ២ឡើង លើ តៃ 
គៃ ថត ឱៃយ ទៃ។ ឥឡូវ នៃះសូ មៃបី តៃ  
ខ្លនួ ខ្ញុ ំ ក៏ មិន ដឹង ចៃបាស់ ថា  ខ្ញុ ំញុះ - 
ញង់ និង រួម គំនិត កៃបត់ អី ដៃរ»។

រី ឯ លោកហៃង ចាន់សុធី ដៃ ល   
កំពុង ជាប់ ឃំុ នៅ ពន្ធ នា គរ ពៃ ស 
ដៃរ នោះ  ក៏ បាន បៃប់ ចៅ កៃម  
ផង ដៃរ ថា  កាល ពី គណ បកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ  មិន ទាន់ រំលាយ 
លោក ជា អនុ បៃធាន គណ បកៃស 
បៃចំា ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃនជ័យ រាជ- 

ធានី ភ្នំ ពៃញ។ ប៉ុន្តៃ កៃយ ពី 
រលំាយ បកៃស មក  គ ឺលោក  មនិ ធ្វើ 
សកម្ម ភាព អ្វ ីបៃឆងំ នងឹ រដ្ឋាភ-ិ  
បាល កម្ពុជា ទៃ។ លោក បៃើ 
បណា្ដាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម 
ហ្វៃស ប៊ុក មៃន  ហើយ  លោក ក៏ 
ធា្លាប់ សរសៃរ សារ បង្ហាះ បៃើ - 
ពាកៃយ សម្តី ខ្លះៗ ដៃរ  តៃ គៃន់ ជា 
ការ បញ្ចៃញ មតិ តៃ ប៉ុណ្ណោះ។

លោក បន្ត ថា ៖«ខ្ញុ ំបាន សា្តាប ់
វទិៃយ ុអាសុសីៃរ ី ហើយ ខ្ញុ ំគៃន ់តៃ 
បញ្ចៃញ មតិ ខ្លះ កុំ ឱៃយ ខ្មៃរ បៃក- 
បាក់ គ្នា  ដើមៃបី កសាង បៃទៃស 
ជាតិ ។ ខ្ញុ ំថា  អ្នក ឈ្នះ ទទួល ជោ គ  - 
ជ័យ  រី ឯ អ្នក ចាញ់ តៃូវ ជួយ អ្នក- 
ឈ្នះ  ដើមៃបី អភិ វឌៃឍបៃទៃស 

ជាត»ិ។ លោក បៃប ់ចៅ កៃមថា 
លោក បាន  ដងឹ ព ីគមៃង នៃ ការ 
វិល តៃឡប់ របស់ លោក  សម 
រងៃសុី  នៅ ថ្ងៃ ទី ៩  ខៃ  វិច្ឆិកា ហើយ 
បៃសិន បើ លោក សម រងៃសុី មក 
មៃន  លោក នឹង ទៅ ទទួល។ 

បនា្ទាប់ ពីសួរ ដៃញ ដោល អ ស់ 
រយៈ ពៃល បៃមាណ ៤ ម៉ាង 
លោក រស ់ពសិដិ្ឋ បៃធាន កៃមុ- 
បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ  បាន សមៃច 
ផ្អាក សវនាការ ដោយ លើក ទៅ 
ជមៃះ នៅ ថ្ងៃ ទី ២៨ មករា បន្ត 
ទៀត ដោយ លើក ហៃតុ ផល ថា 
ដោយ សារ ជន ជាប់ ចោទ មាន 
ចំនួន ចៃើន ។

១ ថ្ងៃ មុន ការ បើក សវនា កា រ  

នៃះចាប់ ផ្ដើម  លោក សៃី រ៉ូណា 
ស្មុីត អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស  
អង្គការ សហបៃជាជាតិ ស្ដី ពី 
សា្ថានការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស  បៃចាំ 
កម្ពុជា បានចៃញ សារ នៅ លើ 
បណា្ដាញ សង្គម បង្ហាញ ពីក្ដ ីកង្វ ល់ 
របស់លោក សៃី  អំពី ការ បើក 
សវនាការ  ដៃល មាន ជន ជាប់- 
ចោទ ចៃើន   បៃប នៃះ។ លោក សៃ ី 
ថា ការ ជនំុ ំជមៃះ បៃប នៃះ  ធ្វើ ឱៃយ 
សិទ្ធិ បុគ្គល របស់ ពួក គៃ ក្នុង ការ 
ទទួល បាន ការ ជំនំុ ជមៃះ ក្ត ីបៃក ប - 
ដោយ យតុ្ត ិធម ៌ តៃវូ បៃឈម នងឹ 
ហនិ ភ័យ។

លោក សៃី ក៏ សម្ដៃង កង្វល់ 
ផង  ដៃរ អំពី ជន ជា ប់ចោទ មួយ 

ចនំនួ  ដៃល តៃវូ បាន កាត ់ទោស 
កំបំាង មុខ បើ ទោះ ជា ពួក គៃ បា ន 
ពៃយា យម វិល តៃឡប់ មក បៃទៃ ស 
កម្ពជុា វញិ ដើមៃប ីចលូ រមួ ក្នងុ ការ- 
ជំនំុ ជមៃះ ក្ត ីនៃះ ក៏ ដោយ។ លើ ស   
ពី នៃះ ទៀត លោក សៃសី្នើ ឱៃយ រដ្ឋា - 
ភិ បាល កម្ពជុា គោរព សិទ្ធ ិទទួ ល 
បាន ការ ជំនំុ ជមៃះ ក្ត ីបៃកប ដោ យ 
យុត្ត ិធម៌ ដល់ បុគ្គល ទំាង នោះ ។

លោក សៃី ថ្លៃង  ថា៖«ខ្ញុំ សូម 
លើក ទឹក ចិត្ត ដោយ ស្មើ ភាព គ្នា  
ឱៃយ អាជា្ញាធរ ជួយ សមៃួល ដល់ 
ការ វលិ តៃឡប ់របស ់បគុ្គល ទាងំ 
នៃះ ដោ យ សុវត្ថិ ភាព និង អនុ-
ញ្ញា ត ឱៃយ ពួក គៃ  ចូល រួម សវនា - 
ការ  នងិ ការ ពារ ក្ត ីរបស់ ខ្លនួ  នៅ 
ក្នុង តុលា ការ។ ក្នុង ករណី ការ - 
បង្ហាញ ខ្លនួ របស់ ពួក គៃ មិន អា ច  
ចាត់ ចៃង បាន ទៃ នោះ  ខ្ញុំ សូម 
លើក ទឹក ចិត្ត អាជា្ញា ធរ ជួយ សមៃ ួល 
ឱៃយ មាន ការ ចូល រួម សវនាការ ពី 
ចមា្ងាយ ពី បុគ្គល ទាំង នោះ ឬ 
ពនៃយារ កា រជំនុំ ជមៃះ រហូត ដល់ 
ជន ជាប់ ចោទ អា ចធ្វើ  ដំណើរ 
មក បាន»។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក 
ជិន មា៉ាលីន អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួ  ង 
យុត្តិធម៌ បាន  ថ្លៃង ថា ការ លើ ក 
ឡើង ព ីក្ដ ីកង្វល ់របស ់លោក សៃ ី
ស្មុីត គឺ ជា រឿង ធម្មតា ហើយ 
សមត្ថកិច្ច នៅ តៃ អនុវត្ត ភារកិច្ច 
របស់ ពួក គៃ  តាម បញ្ញត្តិ ចៃបាប់  
និង នីតិវិធី ចៃបាប់ ដៃល មាន ជា - 
ធរមាន៕

កម្មកររោងចកេតវ៉ានៅខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នពំេញ   ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

មន្តេ ីនេ សកម្ម ជន អតី ត បកេស បេឆំាង  តេវូ បាន សមត្ថ កិច្ច បណ្តើរ ចូល តុលាការ ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសុី 

សវនាការលើមន្ត្រ.ី..

កម្មកររោងចក្រ២នៅភ្នពំ្រញនិងខ្រត្តពោធិ៍សាត់តវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារ



ក្រមុហុ៊នMERIDIAN INTER-
NATIONAL HOLDING និង
ក្រមុហុ៊នបដិសណ្ឋារកិច្ចTHALIAS 
បានបើកទំព័រថ្មីក្នងុឆ្នាំ២០២១ដោយ
ប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រដ្រគូសហការ
ជាមួយគ្នាជាផ្លវូការ។ផ្ល្រផ្កាន្រកិច្ច-
សហការន្រះគឺជាបទពិសោធន្រ
ការទទួលទានអាហារប្រណីតដ្រល
នឹងមានវត្តមាននៅក្នងុអគរFlati-
ronbyMeridian។
Flatiron byMeridianនឹង

កា្លាយទៅជាទីតាំងដ៏ល្អក្នុងការ-
ផ្តល់ជូនជម្រើសម្ហូបអាហារយ៉ាង-
សម្របូរប្របដ្រលនឹងត្រូវផ្តល់ជូន
ដោយផ្ទាល់ពីក្រមុហ៊នុបដសិណ្ឋារ-
កិច្ច THALIASដ្រលនឹងនាំមក
នូវបទពិសោធបរិភោគអាហារថ្មី
សម្រប់អតថិជិននៅក្នងុអគរន្រះ។
យើងសន្រយាថាអាហារនិងភ្រសជ្ជៈ
ផ្តល់ជូននៅក្នុងអគរFlatironby
Meridianដោយក្រមុហ៊នុTHALI-
ASនងឹផ្តលជ់នូអតថិជិននវូជម្រើស
ម្ហូបអាហារជាច្រើននិងស្រវាកម្មល្អ
បំផុតមិនធ្លាប់មាន។
យីហោល្របីៗជាច្រើននៅក្រម

ក្រមុហុ៊នម្រន្រះនឹងត្រវូបានផ្តល់ជូន
នៅអគរFlatiron by Meridian 
ដូចជាភោជនីយដ្ឋានKhémaក៏ដូច
ជាKhéma Goដ្រលនឹងផ្តល់ជូន
នូវនំដុតប្របអឺរុ៉បចម្រះុមុខនិង
ភ្រសជ្ជៈជាច្រើនមុខទៀត។
ក្រុមហ៊ុនន្រះក៏បានបង្កើតគំនិត

ភោជនយីដ្ឋានថ្មីមយួទៀតផងដ្ររគឺ
Siena Restaurant Wine & Bar 
ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុង
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍សំខាន់មួយន្រះ
ដ្រលមានទតីាងំស្ថតិនៅក្នងុមជ្រឈម-
ណ្ឌលទីក្រុងភ្នំព្រញ។ការប្រមូលផ្តុំ
ជម្រើសអាហារថ្មីៗជាច្រើនន្រះ
ប្រកដជានឹងកា្លាយទៅជាជម្រើស
លំដប់កំពូលសម្រប់អ្នកទទួល-
ទានអាហារព្រលល្ងាចដ្រលកំពុង
ស្វ្រងរកអាហារដ្រលមានគណុភាព
ខ្ពស់នៅក្នុងបរិយកាសសង្គមប្រប
លំហ្រកាយ។
ការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនបដិ-

សណ្ឋារកិច្ច Thaliasមិនកំណត់
ត្រមឹត្រចពំោះអ្នកមកទទលួទាននៅ
ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅFlatiron by 
Meridian ត្រប៉ុណ្ណោះទ្រ។ភ្ញៀវ
ដ្រលសា្នាក់នៅអាផតមិនដ្រល
គ្របគ់្រងដោយក្រមុហ៊នុCitadines
ក៏នឹងរីករាយក្នុងការទទួលបាន
ស្រវាកម្មដ្រលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន
Thalias ន្រះក្នុងទម្រង់ជាអាហារ
ព្រលព្រឹកនិងជម្រើសទទួលទាន

អាហារក្នុងបន្ទប់ផងដ្ររ។
នាយកប្រត្តិបត្តិន្រក្រុមហ៊ុនMe-

ridianលោកMurray KOមាន-
ប្រសាសន៍ថា៖ “ការដ្រលមាន
ក្រុមហ៊ុនF&Bដ៏ល្របីល្របាញដូចជា
ក្រុមហ៊ុនThaliasជាដ្រគូសហការ
ជាមួយយើងគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថ្រម
ទៀតទៅលើក្ររ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អរបស់
Flatiron by Meridian ដ្រលមាន
កន្លងមក។ជាពិស្រសនៅក្នុងបរិ-
យកាសសព្វថ្ង្រន្រះយើងឃើញថា
វាបានផ្តល់ភាពស្រស់ស្រយប្របថ្មី
មួយដល់ក្រុមហ៊ុនទាំង២ក្នុងការ-
ពិចារណពីវិធីដើម្របីលើកកម្ពស់និង
គំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈ
ការប្រើប្រស់កមា្លាំងច្របាច់បញ្ចូល

គ្នាជំនាញនិងធនធនរបស់យើង
ដើម្របីច្រកចាយនិងបង្កើនបទ-
ពិសោធជូនដល់ភ្ញៀវក្នុងជម្រើស
បរភិោគអាហារដ្រលផ្តលជ់នូដោយ
ក្រុមហ៊ុនThaliasនៅក្នុងអគរ
Flatiron by Meridian ។យើងមាន
ស្រចក្តីសោមនស្រសរីករាយក្នុងការ
ឈានទៅរកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរួមគ្នា
ដោយច្រករំល្រកផ្រនការយុទ្ធ-
សាស្ត្រដូចគ្នាដ្រលបានធ្វើឱ្រយកិច្ច-
សហប្រតបិត្តកិាររបស់យើងកានត់្រ
សុីជម្រនាព្រលបច្ចុប្របន្ននិងនា
ព្រលអនាគត។ វាពិតជាជួយដល់
យើងក្នុងការធ្វើឱ្រយអាជីវកម្មរបស់
យើងកានត់្រប្រសើរកដ៏ចូជាផ្តលន់វូ
ស្រវាកម្មថ្មីៗរួមគ្នាតាមរយៈការ-

ពង្រងឹគណុភាពប្រកតួប្រជ្រងរបស់
ក្រុមហ៊ុនMeridian Interna-
tional Holdingនៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជានិងអនុញ្ញាតឱ្រយយើងចូលរួម
ចណំ្រកក្នងុការបន្តកណំើនស្រដ្ឋកចិ្ច
នៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។
លោកArnaud DARCនាយក

ប្រតបិត្តិន្រក្រមុហ៊នុបដសិណ្ឋារកចិ្ច
Thaliasមានប្រសាសន៍ថា៖
“លោកMurray នងិខ្ញុំសម្រចចតិ្ត
ចាប់ដ្រគូជាមួយគ្នាតាមរយៈ
គម្រង  Flatiron by Meridian 
គឺស្ត្រងឡើងស្ទើរត្រចាប់តាំងពីថ្ង្រ
ដំបូងដ្រលយើងបានជួបគ្នា។យើង
ជឿជាក់ថាកិច្ចសហការរបស់យើង
នឹងផ្តល់នូវភាពរីករាយចំពោះអ្នក-

ធ្វើដំណើរនិងភ្ញៀវដ្រលចង់ទទួល
បានការបរភិោគល្អបផំតុជាមយួនងឹ
ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចដ្រលមាន
ភាពខុសប្ល្រកពីអ្នកដទ្រ។ជាទូទៅ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពជាដ្រគូថ្មីន្រះនឹង
រីកដុះដលឡើងជាមួយនឹងឱកាស
ថ្មីសម្រប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង
ទាំង២”។
ក្រមុហ៊នុបដសិណ្ឋារកចិ្ចThalias 

បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧
ដោយបានបង្កើតនូវភោជនីយដ្ឋាន
ដ៏ល្របីឈ្មោះនិងហាងនំល្របីៗមួយ
ចំនួននៅរាជធនីភ្នំព្រញដ្រលបម្រើ
ម្ហូបអារហារដ៏ប្រណីត និងបដិ-
សណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះត្រូវបាន
បង្កើតឡើងដោយនាយកប្រតិបត្តិ
លោក Arnaud DARCកាលពី
២៤ឆ្នាំមុនដ្រលដំបូងបង្អស់បាន
បើកភោជនីយដ្ឋានTopazហើយ
ឥឡូវន្រះក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកការ-
ផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនលើសពី
ម្ហូបអាហារ។បន្ថ្រមពីលើការបង្កើត
ភោជនយីដ្ឋាន MalisនងិKhéma 
ក្រុមហ៊ុនបដិសណ្ឋារកិច្ចThalias
ផ្តលជ់នូនវូការពគិ្រះយោបល់ផ្ន្រក
ប្រតិបត្ដិការនិងបើកអាជីវកម្មផ្ន្រក
អាហារនិងផ្តល់ស្រវាកម្មលើព្រឹត្តិ-
ការណ៍ផ្រស្រងៗ។ក្រមុហ៊នុThalias 
ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនក្នុង
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំមកន្រះរមួមាន
ពានរង្វាន់“ភោជនយីដ្ឋានល្អដច់គ្រ
ប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា ”ផ្តល់ដោយ
ពិព័រណ៍ទ្រសចរណ៍អន្តរជាតិពាន-
រង្វាន់“ការប្រកួតរៀបចំតុអាហារ”
ផ្តល់ដោយសមាគមភោជនីយដ្ឋាន
កម្ពុជានិងពានរង្វាន់“បដិសណ្ឋារ-
កិច្ចល្អបំផុត”ផ្តល់ដោយក្រសួង-
ទ្រសចរណ៍កម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនMeridian Interna-

tional Holdingបានប្រកាស
វត្តមានរបស់ខ្លនួនៅកម្ពជុាតាមរយៈ
មធ្រយាបាយដ៏ធំមួយគឺការបណ្តាក់-
ទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យឧស្រសា-
ហកម្មវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដ្ររ
មុនព្រលធ្វើពិពិធកម្មទៅក្នុងការ-
អភិវឌ្រឍនិងការវិនិយោគអចលន-
ទ្រព្រយ។Casa by Meridianនិង
Skylar by Meridianគជឺាគម្រង
ដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការ
អភិវឌ្រឍក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្រយនិង
លំនៅឋានលំដប់ពិភពលោកនៅ
កម្ពជុា។គម្រងFlatiron by Me-
ridianអគរកម្ពស់៤១ជាន់នងឹធ្វើ
ឱ្រយក្រមុហ៊នុឈានជើងដល់កម្រតិថ្មី
មួយទៀតនៅក្នុងការខិតខំអភិវឌ្រឍ 
វិស័យអចលនទ្រព្រយនៅកម្ពុជា៕

ក្រមុហុ៊នMERIDIAN INTERNATIONALនិងក្រមុ-
ហុ៊នបដិសណ្ឋារកិច្ចTHALIAS កសាងភាពជាដ្រគូនឹងគ្នា

អគារ Flatiron by Meridina កម្ពស់ ៤១ជាន់ ស្ថិតនៅចំកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ។

ឆ្វេង លោក Arnaud DARC នាយកបេតិបត្តកិេមុហុ៊នThalias និងលោក Murray KO នាយកបេតិបត្តកិេមុហុ៊ន Meridian។

ភោជនីយដ្ឋាន  Khéma បមេើជូនអាហារដ៏សមេបូរបេប។ ភោជនីយដ្ឋានសេ និងបារ៍  Siena ដ៏បេណីត។ 
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តពីទំព័រ  ៣...ដោយនំាមកនូវ
សន្តភិាពនៅកម្ពជុាគឺជាសេច-
ក្តសុីខនិងការអភិវឌេឍរបស់កម្ពុជា
ខ្លនួឯងផង និងជាសេចក្តីសុខ-
សាន្តរបស់បេជាជាតិនៅក្នងុតំបន់
អាសីុអាគ្នេយ៍»។
នៅក្នុងសៀវភៅដេលមាន

កមេស់៦៥៦ទំព័រនេះលោក
ឆាយសុផលបានរៀបរាប់ពី
លក្ខណពិសេសរបស់លោក
ហុ៊នសេនថាជាបុគ្គលដេល
«ស្អប់មនុសេសកេឡេចកេឡុច
ស្អប់ការបេមាថ និងស្អប់ក្មេង-
ពេហើន បុ៉ន្តេសា្តាប់ការពនេយល់
និងទទួលយកអ្វីដេលសមហេតុ-
ផលមានមនោសញ្ចេតនាតេមិន-
ទន់ជេយ ពូកេបេើមនុសេស និង
មិនចេះបិទសរសេឈាមគេ»។
តាមការពិពណ៌នាក្នងុសៀវភៅ
នេះលោកហុ៊នសេនជាបុគ្គល
ដេលចេះបត់បេនតាមកាលៈទេសៈ
ដើមេបីបេយោជន៍រួមតេមិនចូល-
ចិត្តអ្នកកេឡេចកេឡុចនិយាយ
មិនពិតបាតដេជាខ្នងដេហើយ
ស្អប់អ្នកបេឆំាងផ្កាប់មុខដោយ
មិនសា្តាប់ហេតុផល។ មិនតេ-
បុ៉ណ្ណោះលោកហុ៊នសេនបាន
ជួយសង្គេះបេជាជនចេញពី
របបបេល័យពូជសាសន៍នាថ្ងេ
៧ខេមករាឆា្នាំ១៩៧៩និងបាន

នំាមេដឹកនំាកំពូលនេរបបនេះ
មករកយុត្តធិម៌នៅតុលាការខ្មេរ-
កេហមពេមទំាងបានបញ្ចប់-
សង្គេមផ្ទេក្នងុនៅកម្ពជុានាចុង
ឆា្នា១ំ៩៩៨។លើសពីនេះលោក
បាននំាមកនូវសន្តភិាពទំាងសេងុ
ជូនជាតិនិងជំរុញការអភិវឌេឍជាតិ
បេកាន់យកនយោបាយការបរទេស
បេកបដោយការបេងុបេយ័ត្ន។
សៀវភៅនេះក៏បានរំលេចផង-

ដេរថាលោកហុ៊នសេនមុនពេល
ឡើងកាន់មុខតំណេងជានាយក-
រដ្ឋមន្តេីបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាអ្នក
ចមា្ការជាក្មេងវត្តជាអ្នករកសីុជួញ-
ដូរតិចតួចនៅតាមភូមិជានាយ-
ទាហានមេបញ្ជាការឆ្លងកាត់
សមរភូមិបេយុទ្ធជាអ្នកទោស
ជាអ្នកសង្គេះជារដ្ឋមន្តេី និង
ឧបនាយករដ្ឋមន្តេីហើយបើទោះ-
ជាតេវូបានគេតាមធ្វើឃាតជាចេើន
លើកក៏ដោយក៏កេមុឃាតករមិន
បានសមេចឡើយ។
បើតាមលោកសុផលការសម្ពោធ

សៀវភៅនៅពេលនេះ ក៏ចង់ចូល-
រួមរំឭកខួបលើកទី៣៦នេការ-
ឡើងកាន់តំណេងនាយករដ្ឋ-
មន្តេជីាផ្លវូការរបស់លោក ហុ៊ន
សេន(១៤មករា១៩៨៥)និង
ដើមេបីទុកជាឯកសារយោងសមេប់
អ្នកសិកេសាសេវជេវទំាងជាតិនិង
អន្តរជាតិដេលចង់ដឹងពីពេតឹ្តិ-
ការណ៍ពិតនៅកម្ពជុា៕
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លោក ហុ៊ន សែន៖ មានអ្នកសារព័ត៌មាន ...
តពទី ំពរ័ ១...កា្លាយបភំ្លេការ-

ពិតបំប៉ោងសភាពការណ៍ជេរ-
បេមាថញុះញង់ និងបំពុល-
បរិយាកាសសង្គមដើមេបីផល-
បេយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដេល
បេសចាកពីវិជា្ជាជីវៈសារព័ត៌-
មានដេលធ្វើឱេយខូចតម្លេកតិ្តយិស
សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និងកិតេយានុភាព
របស់សា្ថាប័នសារព័ត៌មាននិង
អ្នកសារព័ត៌មានដេលអនុវត្ត
បានតេមឹតេវូតាមកេមសលីធម៌
វិជា្ជាជីវៈ»។
លោកហ៊ុន សេនបានថ្លេង

ថា៖ «កន្លងមកខ្ញុំបានលើក-
ឡើងហើយថាជងំឺកវូដី១៩ជា
ជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវបុ៉ន្តេការ-
ផេសព្វផេសាយព័ត៌មានបំពុល-
សង្គមគឺវាកាចសាហាវឆ្លង
លឿនជាងការឆ្លងរកីរាលដាល
នេជំងឺកូវីដ១៩ទៅទៀតដេល
ទាមទារឱេយរាជរដា្ឋាភបិាលចាត-់
វិធានការចំាបាច់ដើមេបីការពារ
សេចក្តីសុខសាន្តរបស់បេជា-
ជននិងការថេរកេសាសុខសន្តភិាព
ការអភិវឌេឍនៅកម្ពជុា»។
លោកហ៊ុយវណ្ណៈបេធាន-

សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌-
មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក)ក៏
បានសង្កេតឃើញមានដូចគ្នា

ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់
នាយករដ្ឋមនេ្តីដេលនៅតេមាន
ការបេើបេស់សារពត័៌មានទាងំ
ផ្លវូការទំាងបណ្តាញផេសព្វផេសាយ
សង្គមគឺនៅមានការផេសព្វផេសាយ
ព័ត៌មានមិនពិត។
លោកបានថ្លេងបេប់ភ្នពំេញ-

បុ៉ស្តិ៍មេសិលមិញថាក្នងុឆា្នាំ២០២០
អង្គភាពខ្លះដេលជាបុគ្គល
ដេលលេងតាមបណ្តាញសង្គម
បានផេសាយរឿងខុសដេលទទលួ
ការបំភ្លឺមិនតិចជាង៤ដងទេ
ក្នុង១ឆា្នាំ ប៉ុន្តេសា្ថាប័នខ្លះទៀត
មិនមេនផេសាយព័ត៌មានមិនពិត
ទេតេជាការផេសាយព័ត៌មាន
បង្ខូចបង្កាច់ក្នុងន័យញុះញង់
អុចអាលជាដើម។
លោកហ៊ុយ វណ្ណៈ ថ្លេងថា៖

«ចពំោះយន្តការបេឆាងំទៅនងឹ
ព័ត៌មានក្លេងកា្លាយនេះ ទាំង
បេមុខរាជរដា្ឋាភិបាលទាំង
កេសួង-សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺ
បង្កើតនូវយន្តការដើមេបីឆ្លើយ-
តបក្នុងការដោះសេយនូវ
បញ្ហានេះ»។
ចំណេកនាយកបេតិបត្តិ-

សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា
(ខេមបូចា)លោកណុប វី
បានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មេសិល-

មិញដេរថាជំនួបនេះគេន់តេ
ជាផ្នេកមួយនេការអញ្ជើញអ្នក-
សារព័ត៌មានទៅសា្តាប់នូវអ្វដីេល
លោកនាយករដ្ឋមនេ្តីលើក-
ឡើងទេ វាមិនមានសកម្មភាព
ណមួយដេលនាយករដ្ឋមនេ្តី
សា្តាប់យោបល់ពីអ្នកសារព័ត៌-
មានវិញគឺមិនមានទេ។
លោកណុប វីបានថ្លេងឲេយ

ដឹងថា៖ «អ្វីដេលយើងចង់
ឃើញគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមនេ្តី
សា្តាប់យោបល់របស់អ្នកសារ-
ព័ត៌មានរបស់យើងដេលបាន
ចូលរួមក្នុងជំនួបនេះឱេយបាន
ចេើនជាងអ្វីដេលជាវេទិកាដេល
នាយករដ្ឋមនេ្តមីានបេសាសន៍មក
កាន់អ្នកសារព័ត៌មាន»។
ជាមួយគ្នានេះដេរ លោក

ណុបវីបានសង្កេតឃើញអ្នក-
សារពត័៌មានអនវុត្តតនួាទីរបស់
ពួកគត់គេន់តេមានអ្នកសារ-
ព័ត៌មានខ្លះអនុវត្តតេឹមតេូវ
ហើយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះ
មិនទាន់អនុវត្តតួនាទីបេកប-
ដោយកេមសីលធម៌ វិជា្ជាជីវៈ
បានពេញលេញនៅឡើយទេ
ដេលទាមទារឱេយមានការរួមគ្នា
ដើមេបីជួយដល់ការគំទេផ្នេក
ការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាព

និងកេមសីលធម៌បន្ថេមទៀត។
ទន្ទឹមនឹងនេះដេរ លោក

នាយករដ្ឋមនេ្តី ហ៊ុន សេនក៏
បានធ្វើការកោតសរសើរចពំោះ
សា្ថាប័នព័ត៌មាននិងអ្នកសារពត័-៌
មានដេលបានខតិខំផេសព្វផេសាយ
ព័ត៌មានចេបាស់លាស់ទាក់ទង
នងឹការវវិត្តនេជងំឺកវូដី១៩នងិ
សភាពការណ៍វិវត្តនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុង
តំបន់ និងលើសកលលោក
ទាំងមូល។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាការជួប-

ជុំដ៏ធំបេចាំឆា្នាំរវាងបេមុខរាជ-
រដា្ឋាភិបាលជាមួយសា្ថាប័ន
ព័ត៌មានជារៀងរាល់ឆា្នាំកន្លង
មកនេះគឺក្នុងគោលបំណង
បង្កើនសាមគ្គីភាពនិងពងេឹង
ភាពជាដេគូរវាងរាជរដា្ឋាភិបាល
ជាមួយសា្ថាប័នសារព័ត៌មាន
ដើមេបីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាព
ខាងការបញ្ចេញមតិ សេរីភាព
ខាងសារព័ត៌មានដេលគំពារ
ដោយចេបាប់រដ្ឋ និងធានានូវ
សុខដមុនីយកម្មនៅក្នងុសង្គម
ការថេរកេសាសុខសន្តិភាព និង
ជំរុញការអភិវឌេឍបេកបដោយ-
ចីរភាពយូរអង្វេងនៅក្នុងបេ-
ទេសកម្ពុជា៕

សៀវភៅ...



� ងហា�  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ ស� ងលី

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

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

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគន�  , មុំ គន�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ ពា ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

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

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

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយា ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  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 រិយា ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ឃុត សុភចរិយា

បន្ទាយ មានជ័យ ៈ បៃជា ពល រដ្ឋ 
និង អាជា្ញាធរ ឃុំ ឈ្នួរមាន ជ័យ 
សៃុក ពៃះ នៃតៃ ពៃះ បានរួម 
សហការ គ្នា អភិរកៃស តៃីនិង សត្វ - 
ស្លាប ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
រហាលកៃះ-អាវៀនដើមៃបី បៃ កា្លា យ  
តំបន់ នៃះឱៃយ ទៅ ជា តំបន់ បៃតិក- 
ភណ្ឌទៃស ចរណ៍ ធម្មជាតិ ។ 

លោក ខុង ប៊ុន ជំទប់ ទី ១ ឃុំ 
ឈ្នួរ  មាន ជ័យ បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា តំបន់ ការពារ ធម្មជា តិ រហា ល- 
កៃះ-អាវៀន មានផ្ទៃដ ីបៃមា ណ  
ជាង ២៨ ហិក តាមាន ចមា្ងាយ 
បៃមា ណ ១០ គីឡូ ម៉ៃតៃពី ទី បៃជំុ - 
ជន សៃុក ពៃះនៃតៃ ពៃះ និង តៃូវ 
បាន អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បន្ទាយ  មាន ជ័ យ 
ទទលួ ស្គាល ់នៅ ថ្ងៃ ទ ី៣០  ខៃមក- 
រាឆ្នា ំ២០ ២០ បន្ទាប ់ព ី ពល រដ្ឋន ិង  
អាជា្ញាធរ ឃំុឈ្នរួ មាន ជ័យ  បាន បៃ ឹង - 
បៃង ការពារ និង អភិរកៃស ធន ធាន  
តៃ ី សត្វ ស្លាប និងជីវ ចមៃុះ ដ៏សំ បូរ- 
បៃប ក្នុង តំបន់ នោះ បាន ដោយ 
សវុត្ថ ិភាព អស ់រយៈពៃល ជាចៃើន 
ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ ។ លោក ប៊ុន 
នយិាយ ថា ៖«នៅ ពៃល នៃះ យើង 
ចង់ ស្វៃង រក ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ដើមៃបី 
បៃ កា្លាយ តំបន់ នៃះ ទៅ ជា តំបន់ 
បៃតិកភណ្ឌ ទៃស ចរណ៍ ធម្មជាតិ 
មួយ ដ៏ទាក់ ទាញសមៃប់ ជាបៃ - 
យោ ជន ៍នៅ ក្នងុ សហ គមនម៍លូ- 
ដ្ឋា នរ បស់ យើង ខ្ញុ ំទៅ ថ្ងៃ អនគត»។

បើ តាម លោក ប៊ុន តំបន់ ការ - 
ពារ ធម្មជាតិ រហាល កៃះ-អាវៀន 
បាន បៃង ចៃក ជា២ផ្នៃក ក្នងុ នោះ 
១ ផ្នៃក ជាបងឹ អភរិកៃស តៃពីជូ មាន 
ទំហំ ៥ ហិកតានឹង មាន ទឹក មិ ន   ចៃះ 
រីង ស្ងតួ ទោះ ក្នងុ រដូវបៃងំ ក្ដៅ - 

ហតួហៃង យា៉ាង ណា ក្ត។ី ចណំៃក 
មួយផ្នៃក ទៀត ជា ពៃ លិច ទឹក 
ក្នុង រដូវ វសៃសា គៃបដណ្ដប់ លើផ្ទៃ 
ដី បៃមាណ ២៣ ហិកតានិង សមៃបូរ  
ទៅ ដោយ សត្វ ស្លាប ជា ចៃើន 
បៃភៃទ រស់ នៅ ពិសៃស នៅ ក្នុង 
ចនោ្លាះ ខៃ កញ្ញាដល ់ខៃ កមុ្ភៈ ដៃ ល  
ជា រដូវ បង្កាត់ ពូជ និងពង កូន ។ 

កាល ពី អំឡុង ឆ្នា ំ២០១៦ តំប ន់ 
នៃះ មិន សមៃបូរ តៃី  និង សត្វស្លាប 
រស់ នៅ នោះ ទៃពៃះមាន បៃជា -  
ពល រដ្ឋ មួយចំនួនបាននំ គ្នាបរ បា  ញ់ 
ដក់ អន្ទាក ់សត្វពៃ នងិបមូ  បាច 
ចាប់ តៃី ដោយមិនខ្វល់ អំពី ការ- 
បាត់ បង់ធនធាន ធម្មជាតិ ។ ប៉ុន្តៃ 
នៅ ដើម ឆ្នា២ំ០១៧បន្ទាប ់ពមីន្តៃ ី
ជំនញ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ជលខៃត្ត 
ចុះ  ផៃសព្វផៃសាយ ស្ដពីី ចៃបាប់ ជល ផ ល 
និង ពនៃយល ់ណៃនអំពីំ កាតព្វ កចិ្ច 
នៃ ការ ចូល រួម ការ ទទួល ខុស តៃវូ 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋនិង អាជា្ញា ធរ 
មលូដ្ឋាន ក្នងុ កចិ្ចការពារ ធនធាន 
ធម្មជាតិរួ ចមក លោក ប៊ុន បាន 
បង្កើត គណៈកម្មការ ការពារនិង 
អភរិកៃស ធនធាន ធម្មជាត ិរហាល- 

កៃះ-អាវៀន ដោយ មាន តំណាង 
បៃជា ពល រដ្ឋ   ចំនួន ៧ នក់ ជា 
សមា ជិក។  គណៈ កម្មការ នៃះមា ន  
តួនទី ចុះ លៃបាត ការពារ និង អភិរ កៃស 
តំបន់  រហាល កៃះ-អាវៀន។

លោក បុ៊ន  បន្តថា ដោយ សរ គ្មា   ន 
ជំនួយ គំទៃ ជាថវិកានិងសៃបៀ ង- 
អាហារ សមា ជិក គណៈ កម្មការ 
ស្ទើរ តៃទាំង អស់ បាន នំគ្នា លា - 
ឈ ប់ ពីការ ងរ លើក លៃង តៃ 
សមាជិកមា្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ គឺលោក 
សៃី ភ័ក្តៃ ដៃល ទៃំ តស៊ូ នៅក្នុង 
កិច្ចការងរ នៃះ ជា មួយ នឹង រូប- 
លោ ក ដោយ ផ្ទាល់ ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«ទោះជា បៃប នៃះ ក្ដ ី កិច្ច បៃងឹ - 
បៃឹង របស់ យើង ខ្ញុំ នប៉ុន្មាន ឆ្នាំ 
កន្លង មក នៃះ មនិ ឥត បៃយោជន ៍
នោះ ទៃគយឺើង បាន រកៃសា បងឹ  រកៃសា  
ពៃដ៏ សមៃបូរ តៃី និង សត្វ ស្លាប នៅ 
ក្នងុ តបំន ់នៃះ រហតូ ដល ់បាន ការ- 
ទទួល ស្គាល់ ពី អាជា្ញាធរខៃ ត្ត» ។

ជា មយួ គ្នា នៃះ លោក សៃ ីភក័្តៃ 
ដៃល បាន ស្ម័គៃ ចិត្ត ទៅ សង់ កូន 
ខ្ទម ១ រស់ នៅ ក្នងុ ពៃ តៃមា្នាក់ ឯ ង 
ដើមៃបី ការ ពារនងិ អភរិកៃស ធន ធាន 

តៃ ីនិង សត្វ ស្លាប ក្នងុ តំបន់ រហា ល   - 
កៃះ-អាវៀនដោយ មិន ខ្វល់ អំពី 
ការ នឿយ ហត ់នងិ បញ្ហា បៃឈ ម 
ដល ់សខុ ភាព  បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ 
ប៉សុ្តិ៍ ថា ការងរ ការពារ នងិ អភរិ កៃស 
ធន ធាន ធម្មជាតិ នៃះ គឺទាម ទារ 
ការតស៊ូអត់ ធ្មត់ និងក្ដីសៃឡាញ់ 
ជៃល ជៃ  បំផុត ពៃះ កិច្ច ការ- 
ងរ នៃះវាមាន បញ្ហា បៃឈម ជា-
ចៃើន រួម ទាំង សុខ ភាពនិងសន្តិ - 
សខុ ផ្ទាល ់ខ្លនួ ផង ដៃរ។ លោកថា 
៖«ខ្ញុ ំមនិ មាន ចណំៃះ ដងឹ ជៃជៃះ 
ដើមៃបី បមៃើ ការ ងរ សង្គម ឱៃយបាន 
ជាដុំ កំភួន នោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ 
កិច្ច ការងរ ជា អ្នក ការពារ និង អភិ - 
រកៃស តៃ ីពូជ និង សត្វ ស្លាប នៅ ទីនៃះ 
គឺជា មោទន ភាព ដ៏ធំ បំផុត សមៃ ប់  
ខ្ញុំនិង កៃុម គៃួសរ »។ 

ចំណៃក លោកសំ ជំនិត អនុ - 
បៃធាន មន្ទ ីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ ទទួល បន្ទុក អភិវឌៃឍន៍ 
សហគមន៍ ដៃល បាន ចុះ សិកៃសា - 
សៃវ ជៃវ  នៅក្នងុ តំបន់ នៃះចាប់ - 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧ មកនោះ បាន  
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា តៃី និង សត្វ 
ស្លាប បាន កើន ឡើងជា  បន្ត បន្ទា ប់ 
ដោយ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ លោក 
បា៉ាន់ បៃមាណ ថា តំបន់ ការពារ 
ធម្មជាត ិរហាល កៃះ-អាវៀន មា ន 
តៃ ី ចមៃះុ បៃភៃទ រាប់ សិប តោន និ ង 
មាន សត្វ ស្លាប រាប់ សៃន កៃបា ល 
ទៀត រស់នៅ។ សត្វ ស្លាប ទំាង នោះ 
មាន ដូច ជា មាន់ ទឹក  មាន់ ទោ 
កៃសរ  កុក ខ្វៃក បៃវឹក ទាពៃ...
និង សត្វ ទោម ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
«យើង រីករាយ ណាស់ នៅ ពៃល 
ឃើញ បៃជា ពលរដ្ឋ និង អាជា្ញាធរ 
មូន ដ្ឋាន ចៃះរួម គ្នាការពារ និង 
អភិរកៃស តំបន់ ទៃស ភាព  នៃះបា ន - 

ល្អ។ ទៅថ្ងៃ អនគត តំបន់ នៃះ 
អាច អភិវឌៃឍបៃ កា្លាយ ជា រម- 
ណីយ ដ្ឋាន អៃកូ ទៃស ចរណ៍ »។

យា៉ាង ណា ក៏ដោយ នៅ ពៃល 
នៃះ ទៃស ចរណ៍ជាតិ និង អន្តរ - 
ជាតិតិច តួច ណាស់ ដៃល បាន 
ស្គាល ់នងិ ទសៃសាន តបំន ់ការពារ 
ធម្មជាតិ រហាល កៃះ-អាវៀនដោ យ - 
សរ តំបន់ នោះ លិច ទឹក ក្នុង រដូវ - 
វសៃសាហើយ ក្នងុ រដវូ បៃងំ ផ្លវូមាន- 
ភាព ជង្ហុក ខ្លាំង ពិបាក  បើ ក  បរ ។

ជុវំញិ ករណ ីនៃះ លោក ឃ ូពៅ 
អភិបាល សៃុក ពៃះនៃតៃ ពៃះ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា នៅ 
ពៃល នៃះ លោក កំពុង ស្វះ ស្វៃង 
រក ដៃ គូ អភិវឌៃឍន៍ នៅ ក្នុង  តំបន់ 
នៃះ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ជីវភាព 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល បាន 
បៃឹង បៃង ការពារ និង អភិរកៃស 
តំបន់ ទៃស ភាព មួយ នៃះចា ប់ - 
តាងំ ពដីើម រៀង មក ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«នៅ ពៃល នៃះ យើង កំពុង 
សង សង់ ផ្លូវ ១ ខៃសៃចូល ទៅក្នុង 
តំបន់ នោះ និង រៀបចំ ទីតាំង 
សមៃប ់ការ ទសៃសន កមៃសា ន្ត របស់ 
ភ្ញៀវ ទៃស ចរ»។

បើតាម លោក ពៅ ផ្លូវ ដៃល 
កំពុង សង សង់ នោះ បាន សមៃ ច 
បៃមាណ ៨០ ភាគ រយ ហើយ។ 
ថវិកា សង សង់ ផ្លូវ នៃះ ជា ថវិកា 
អភិវឌៃឍមូល ដ្ឋាន របស់ រដ្ឋ បា ល 
សៃុក ពៃះនៃតៃ ពៃះ តាម រយៈ 
ការចូលរួម ឧត្ថម្ភ របស់ សបៃបុរ ស - 
ជន នន ។ លោក សងៃឃឹម ថា 
អង្គការ សង្គម សុីវិល និងវិស័យ 
ឯក ជន នឹង ចូល រួម ជាដៃ គូនៅ 
ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ នៅ ក្នុង តំបន់ នៃះ 
ដើមៃបី លើក ស្ទួយ ជីវភាព បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ៕ 

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: មន្តៃ ីនគរបាល ជនំញ  ពាក ់ពន័្ធ  
បាន នងិ កពំងុ សៃវជៃវ រក ជនល្មើសដៃ ល 
បានសមា្លាប់ បុរស និង ស្តៃី ជា ជន ជាតិចិន 
២នក ់ដៃល ជា គកូណំាន ់នងឹ គ្នាក្នងុ បន្ទ ប ់
ខនុ ដ ូមយួ កាល ព ីថ្ងៃទ១ី៣  ម ក រា នៅ ភមូ ិ
៥ សង្កាត់ ទន្លៃបា សក់ ខណ្ឌ ចំការ មន។

លោក ង៉ៃ ង ជួ បៃធាន នយក ដ្ឋាន នគរ -  
បាល ពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ អគ្គស្នងការ ដ្ឋន នគរ-
បាលជាតិ ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា ករណី ឃា ត  កម្ម  
លើ ជនរង គៃះ ជា ជនជាតិ ចិន នៃះ តៃវូ បា ន 
មន្តៃី ជំនញ នយកដ្ឋាន នគរបាល ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ  នៃ អគ្គស្នងការ ន គ រ បាល ជាតិ មន្តៃី 
ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
និង  មន្តៃ ីជំនញ ពាក់ ព័ន្ធ កំពុងធ្វើការ សៃ វ- 
ជៃវ រក ព ីមលូហៃត ុនៃ អ ំពើ  ឃាតកម្មនៃះ។ 
លោក បញ្ជាក់ថា៖«ដូច្នៃះ ខ្ញុំ មិន ទាន់ អាច 

និយាយ ពី នីតិវិធី របស់ សមត្ថកិច្ច យើង 
សៃវជៃវ បានទៃ គឺ ទុក ពៃលវៃលា ឱៃយ 
សមត្ថកចិ្ច ជនំញ យើង ធ្វើការ សនិ ហើ យ  
យើង ក៏ មិនទាន់ អាចសន្នដិ្ឋាន ថា  តើ បណា្ដា ល 
មកពី អំពើ ប្លន់ សមា្លាប់ឬ អំពើ គំនំុ នោះទៃ» ។ 

លោកយិន សនអធិការ នគរបាល ខ ណ្ឌ  
ចំការមន   ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា សមត្ថកិច្ច 
ជំនញ កំពុង រៀបចំ របាយ ការណ៍ និង ធ្វើ 
កំណត់ហៃតុ ជូន ថា្នាក់ដឹកនំ ពិនិតៃយ។ បន្ទា ប់ - 
មក នឹងធ្វើ ការសៃវជៃវ បន្តទៀត បុ៉ន្ដៃ មិន - 
ទាន់ មាន សញ្ញា វិជ្ជមាន នៅ ឡើយ ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«យើង កំពុងធ្វើការ- 
ងរ នៃះ គឺ យើង ធ្វើ ទៅតាម ជំនញ របស់ 
យើង។ ខ្ញុ ំមិនទាន់ អាចសន្នដិ្ឋាន អ្វ ីឱៃយបាន- 
ចៃើន ជា ង នៃះ ទៃ ទុកឱៃយ សមត្ថ កិច្ច យើង 
ធ្វើការ សិន »។

លោកស ថៃត ស្នង ការ នគរ បាល រាជ - 
ធានី ភ្នំពៃញ និង លោក សល ស ណ្ដុះ 

នយ ប៉ុស្ដិ៍រ ដ្ឋ បាល ទន្លៃ បា ស ក់ មិន ទាន់ 
អាចទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ ករណី 
នៃះ បាន ទៃ កាលពី មៃសិល មិញ ដោយ 
ទូរស័ព្ទ លោក ទាំង២ គ្មាន អ្នកទទួល។

តាម របាយការណ៍ រប ស់  អគ្គស្នងការ 
នគរបាល ជាត ិ បាន ឱៃយដងឹព ីមៃសិលមញិ ថា 
ជន រង គៃះ  ជា ជនជាតិ ចិន បៃសុ-សៃ ីចំនួ ន 
២ នក់ តៃូវ បាន គៃ បៃទះ ឃើញ ដៃក ស្លាប់  
នៅ បន្ទប ់ខនុ ដ ូយហីោ LH RESIDENCE 
បង្ក  ការភា្ញាក់ផ្អើល។ ជនរងគៃះ ឈ្មាះ 
CAO RUIXIN ជនជាតិ ចិនភៃទ សៃ ីអា យុ 
២១ឆ្នាំ មុខរបរ នៅផ្ទះ ជា មិត្តសៃី រប ស់  
ជ ន រង គៃះ ឈ្មាះ XIO BO ជនជាត ិចនិ 
ភៃទ បៃុស អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ មុខរបរ បៃធាន 
កៃុមហ៊ុន ផលិត ដៃកមួយ  ពួកគៃ ទាំង២   
ន ក់ ស្នាក់ នៅ ខុន ដូ កើត ហៃតុ នៃះ។

បើតាម Fresh News បាន ដកសៃង់ 
សម្ដ ីមន្តៃនីគរ បាល មា្នាក់ ដៃល មិន បញ្ចៃញ- 

ឈ្មាះ ឱៃយ ដឹង ថា ករណីនៃះ សមត្ថ កិច្ច 
សងៃស័ យ ជា ឃាតកម្ម  ដោយ អំពើ ប្លន់ យ ក 
លុយ ពី ជនរង គៃះ ដោយ សរ មាន ជន - 
សងៃសយ័ បៃសុ ២នកដ់ៃល មា្នាក ់បៃើ កា ំភ្លើ ង 
ខ្លី ភ្ជង់ បុរស ជន រង គៃះ និង ជន សងៃស័យ 
មា្នាក់ទៀត  យក កាំបិត ភ្ជង់ ស្តៃី រងគៃះ។

លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត នង សុ វណា្ណោ រ័ត្ន គៃូ - 
ពៃទៃយ កោសលៃយ វិ ច្ច ័យតៃវូបាន Fresh Ne w s  
សៃង់ សម្ដ ីថា ករណី ឃាតកម្ម នៃះ ជន រង គៃះ 
ជា បុរស តៃវូ ជន សងៃស័យ បៃើ ខៃសៃ គោ ចងរឹត ក   
បណា្ដាល ឱៃយស្លាប់ រួច អូស ចូលក្នុង បន្ទប់ - 
ទឹក។ ចំណៃក ជនរង គៃះ ជា  ស្តៃី តៃូវ 
ជនសងៃស័យ យក កៃណាត់ ដក់ចូល មាត់ 
រចួ យក ស្ក ុត បទិ មាត ់ចៃមុះ ភ្នៃក ជតិធ្វើឱៃយ 
ដច ់ខៃយល់ ស្លាប។់ ដោយ ខ្លាច ជនរង គៃះ 
រី បមៃះ ជនសងៃស័យ ក៏ យក ខៃសៃ គោ រុំ ជើង 
ទាងំ សង ខងកុឱំៃយ ដើរបាន រចួ ជន សងៃស័ យ 
ចាក់ សោ ទា្វារ ហើ យ  គៃច ខ្លួន ទៅ បាត់ ៕

ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរសហការអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជតិរហាលក្ះ-អាវៀន

នគរបាលជំនាញកំពុងស្វជ្វរកជនល្មើសសម្លាប់ជនជតិចិន២នាក់ក្នងុបន្ទប់ខុនដូ

សត្វស្លាប នៅ តំបន់ ការពារធម្មជាតិរហាលកេះ-អាវៀន។ រូបថត សហការី 
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កម្ពជុានំាចេញកង់ជាប់លេខ១ក្នងុតំបន់និងលេខ៥លើពិភពលោក
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា ជាប់ ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លេខ១ នៅ អាស៊ាន និង លេខ ៥  លើ 
ពិភព លោក ក្នុង នាម ជា បេទេស ដេល  
នាំ ចេញ កង់ ទៅ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ចេើន 
ជាង  គេក្នុងឆ្នាំ២០២០។

យោង តាម ទិន្នន័យ កេសងួ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ក្នងុ រយៈ ពេល  ១២ ខេ  ឆ្នា ំ២០២០ 
កម្ពុជា បាន នាំ ចេញ កង់ ក្នុង តម្លេ សរុប 
៥២៧,០៨ លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង 
២៧,៧៨ ភាគ រយ  បើ ធៀប ទៅ នឹង ឆ្នាំ 
២០១៩ ដេល មានទីផេសារ សំខាន់ៗ    
ដូច ជា អាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ ស៊ុយអេត 
ប៊េលហេសុិក កាណាដា  អង់គ្លេស ដា-
ណមឺា៉ាក អសូេ្តាល ីអទូេសី ហឡូង ់ឆេក 
អីុតាលី កូឡុំប៊ី  កូរ៉េ និង អេសេប៉ាញ ។  
ចណំេក ការ នា ំចលូ កង ់ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
មាន តម្លេ  ៨,៣៨ លាន ដលុា្លារ ធ្លាក ់ចុះ  
១៩,៣៣ ភាគ រយ  ព ីបេទេស មយួ ចនំនួ  
ដចូ ជា  ជប៉នុ ចនិ កោះតេវ៉ាន ់វៀតណាម 
អាមេរិក ថេ និង វៀតណាម ជា ដើម ។

លោក ស៊ា ង ថេ អ្នក នា ំពាកេយ កេសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម បានឱេយ ដងឹ ថ កណំើន ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ នេ ការ នាំ ចេញ កង់ ពី កម្ពុជា 
ទៅ កាន ់ទផីេសារ អន្តរ ជាត ិ គ ឺដោយ សរ 
កម្ពុជា មាន ស្ថិរភាព នយោបាយ ល្អ 

មាន គោល នយោបាយ កេ ទមេង់ មុត- 
សេចួ (ផ្នេកសេដ្ឋកចិ្ច)Pro Business 
ចេបប ់វនិយិោគ មាន លក្ខណ: អណំោយ- 
ផល សមេបូរ កមា្លាងំ ពលកម្ម ការវនិយិោគ  
មាន លក្ខណ: សេរ ីពេម ទាងំ មានទីតាងំ  
ភមូសិស្តេ អណំោយ ផល។ លោក បន្ត 
ថ កេ ព ីនេះ លក្ខណៈ អណំោយ ផល 
ទាងំ នេះ បេទេស កម្ពជុា ក ៏ជា សមាជកិ 
នេ អង្គការ ពាណជិ្ជកម្ម ពភិពលោក  ជា 
សមាជកិ អាស៊ាន នងិ ជា បេទេសដេល  
មាន និង តេៀម មាន កិច្ច ពេម ពេៀង- 
ពាណិជ្ជកម្ម ថ្នាក់ តំបន់ អនុ តំបន់ ផង- 
ដេរ។ លើស ពី នេះ ទៀត  កម្ពុជា ក៏ ទើប 
សមេច បាន នវូ កចិ្ច ពេម ពេៀងពាណិជ្ជ-  
កម្ម សេរី ទ្វេភាគី (FTA) ជាមួយ 
បេទេស ចនិ ពេម ទាងំ កពំងុ ចរចាបង្កើត  
កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីទ្វេភាគ ី
ជា មួយ បេទេស ជា ចេើន ទៀត ។ 

លោក   ថ្លេង ថ៖ « ចំនួន ទឹក បេក់   នាំ - 
ចេញ នេះ   ធ្វើ ឱេយ កម្ពុជា ជាប់ ចំណាត់- 
ថ្នាក់ លេខ ៥ នេ ការ នាំ ចេញ កង់ ក្នុង 
ពិភព លោក និង  ជាប់ ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លេខ ១ ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន»។ 

យោង តាម លោក ស៊ាង ថេ បច្ចបុេបន្ន 
នៅ កម្ពជុា មាន រោងចកេ ដឡំើង កង ់ ៥ 
រមួមាន   កេមុហ៊នុ A and J (Cambo- 
dia) Co., Ltd កេមុហ៊នុ Speedtech 

Industrial Co., Ltd កេុមហ៊ុន 
Smart Tech (Cambodia) Co., 
Ltd កេមុហ៊នុ Xds Bicycle (Cam-
bodia)Co., Ltd និង កេុម ហ៊ុន Ev-
ergrand Bicycle (Cambodia) 
Co., Ltd។

លោក ហុង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋកិច្ច អន្តរ ជាតិ នេ វិទេយា ស្ថាន ទំនាក់ -  
ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ កម្ពុជា( រាជ បណ្ឌិតេយ- 
សភា កម្ពុជា) បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល  ពី ថ្ងេ ទី ១៤ ខេ មករា ថ  បេក់- 
ចំណូល      ពី ការ នាំ ចេញ កង់   កំពុង រួម- 

ចណំេក  លើក កម្ពស ់កណំើន សេដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពុជា តាម រយៈ បេក់ ពន្ធ និង    បង្កើត 
ការ ងារ ថ្មីៗ  ។ កង់ ជា ផលិត ផល ដេល 
កំពុង មាន តមេូវ ការ ខ្ពស់ នៅ បណា្តា- 
បេទេស ជា ចេើន លើ ពិភព លោក ។

លោក ថ្លេង ថ៖ «ការ ផលិត  និង នាំ -  
ចេញ កង់ ពី កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផេសារ អន្តរ- 
ជាតនិងឹ បន្ត កើន ឡើង បន្ថេម ទៀត នៅ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នេះ ។ ទោះ យ៉ាង ណា  
កេុមហ៊ុន ក៏ តេូវ តេ គិត  គូរ ឱេយ បាន ខា្លាំង 
បន្ថេម ទៀត  លើ គុណភាព ផង ដេរ »។ 

អនបុេធន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 

លោក លមឹ ហេង ធ្លាប ់ បេប ់ ថ ភាព- 
អំណោយ ផល នេ ចេបប់ វិនិយោគ និង 
ភាពសមេបូរ នេ កមា្លាំង ពលកម្ម  បាន ធ្វើ 
ឱេយ  កម្ពុជា ទាក់ ទាញ បាន នូវ ការចូល 
មក  បណា្តាក់ ទុន លើ រោងចកេ ដំឡើង 
កង់ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។ លោក បាន បន្តថ 
សមេប់ កំណើន នាំ ចេញ កង់ ពី កម្ពុជា 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ក៏ ទទួល បាន ឥទ្ធិពល 
ការ រកីរាល ដាល ជងំ ឺកវូដី  ១៩ ខ្លះដេរ។ 
លោក និយយ ថ ៖ « ការ កាត់ បន្ថយ 
គមា្លាត និង ការ បេើបេស់ មធេយាបាយ 
ធ្វើ ដំណើរ សធរណៈ ដើមេបី ទប់ស្កាត់ 
ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ គឺជា មូល ហេតុ 
មួយ ដេល ធ្វើ ឱេយ កំណើន នេ តមេូវការ 
បេើបេស់ កង់ កើនឡើង ជា លំដាប់ » ។

យោង តាម  Bike-EU.com  ដេល 
ជា គេហទំព័រ ឯកទេស ផ្នេក ឧសេសាហ - 
កម្ម កង់ បាន ឱេយ ដឹងថ កម្ពុជា បាន 
កា្លាយ ជា បេទេស ផ្គត ់ផ្គង ់កង ់ឈាន មខុ 
គេ ទៅ សហគមន៍ អឺរ៉ុប ចាប់ តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១៧ ដោយបាន វ៉ា ដាច ់កោះ តេវ៉ាន ់ 
ដេល កាន់ តំណេង នេះ ក្នុង រយៈ ពេល 
ជាង  ២ទសវតេសរ៍ ។ តាម  Bike-EU.
com ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៧ កម្ពុជា  នាំ ចេញ 
កង់ ជាង ១,៤២ លាន គេឿង កើន  ៩ 
ភាគរយ  ធៀប នងឹ ១,២៩លាន  គេឿង 
កាលពី ឆ្នាំ  ២០១៦ ៕ LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា និងបេទេស 
សមាជកិ អាស៊ាន ៩ ទៀតកាល- 
ព ីសបា្តាហម៍នុ   បាន ចុះ ហត្ថលេ-
ខា  លើ ពិធីសរ ដើមេបី ធ្វើ វិសោ ធន - 
កម្ម លើ កិច្ចពេម ពេៀង ទទួល- 
ស្គាល ់គ្នា  ទៅ វញិ ទៅមក អាស៊ាន   
(MRA)នៅ បេទេស ថេ  ក្នុង 
គោល បណំង ដើមេបលីើក កម្ពស ់
ជំនាញ  វិស័យ ទេសចរណ៍ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ។ 

លោក ហេង សវុណា្ណារទិ្ធ  អន-ុ
ពន័្ធ ពាណជិ្ជកម្ម តណំាង លោក 
អ៊កូ សោភណ័ ឯកអគ្គ រាជទតូ- 

កម្ពជុា បេចានំៅ បេទេស ថេ  គជឺា 
អធិបតី  ចុះ ហត្ថ លេខា លើ ពិធី- 
សរនេះកាលពី ថ្ងេទី ៥ ខេ 
មករា  នៅ បេទេស ថេ។ 

កាលពីឆ្នាំ ២០១២ បេទេស 
ជា សមាជិក អាស៊ាន ទាំង ១០ 
បានចុះ ហត្ថ លេខា លើ  កិច្ច- 
ពេម ពេៀង នេះ  ដើមេបី ជួយ 
សមេួល ដល់ ការ ចល័ត នេ អ្នក- 
ជនំាញ ទេសចរណ ៍ការ ផ្លាស ់ប្តរូ  
ព័ត៌មាន  ស្តីពី ឧត្តមានុវត្តន៍ 
(ការ អនវុត្ត ល្អ បផំតុ )ខាង ផ្នេក 
អប់រំ  និង បណ្តុះ បណា្តាល វិជា្ជា- 
ជីវៈ ផ្អេក លើ សមត្ថភាព អ្នក- 
ជំនាញ ទេសចរណ៍   ក៏ដូចជា 

ការ  ផ្តល់ ឱកាស សមេប់ កិច្ច- 
សហ បេតិបត្តិការ  និង ការ- 
កសង សមត្ថ ភាព នៅ ទូទាំង 
តបំន ់អាស៊ាន ។ នេះបើ តាម ស្ថាន-  
ទូត កម្ពុជា បេចាំ នៅ បេទ េស   ថេ ។ 

អ្ន ក នា ំពាកេយ កេសងួ ទេសចរ- 
ណ៍  លោក តុប សុភ័កេ្ត  បាន 
បេប់ ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍ថ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង នេះតេូវ បាន  ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
គោល  បំណង ដើមេបី ផ្លាស់ប្តូរបទ- 
ពិសោធគ្នា ទៅ វិញ ទៅមក នៅ 
ក្នុង វិស័យ ទេសចរណ៍ ដេល វ 
នឹង ផ្តល់ អត្ថ បេយោជន៍  ឱេយ គ្នា 
ទៅ វិញ ទៅមក តាម រយៈ  ការ លើក - 
កម្ពស់ ជំនាញ ទេសចរណ៍ ។ 

លោក ថ្លេងថ៖ « តាម រយៈ កចិ្ច- 
ពេម ពេៀង MRA អ្នក ជំនាញ 
ទេសចរណ៍ នេបណា្តា បេទេស  
សមាជិក អាស៊ាន  ជានិច្ច កាល 
គេ មានកម្ម វធិ ីជបួ ជុ ំគ្នា ធ្វើសកិា្ខា- 
សលា  ពិគេះ យោបល់  និង 
ចេក  រំលេក គំនិត ថ្មី ៗ ឱេយគ្នាទៅ- 
វិញ ទៅមក ដើមេបី   លើក កម្ពស់ 
ជនំាញ ទេសចរណ ៍ដល ់បគុ្គលកិ   
និយោជក ក្នុង វិស័យ នេះ  »។

លោក ធនួ  សុណីាន  បេធន 
សមាគម ទេសចរណ៍ អាសុី  
បា៉ាសុហី្វកិ  បាន ស្វាគមនច៍ពំោះ 
ការ ចុះ ហត្ថ លេខា នេះ ។ លោក 
បញ្ជាកថ់៖ «ទោះ យ៉ាង ណាបណ្តា 

បេទេស ជា សមាជកិ អាស៊ាន គរួ 
សហការ គ្នាបន្ថេម ទៀត ទៅ លើ 
ការ បង្កើត  ឱេយមានកញ្ចបទ់សេសន-  
កិច្ច ជា មួយ គ្នា ក្នុង ការ ជួយ  គ្នា 
ទៅវិញទៅមក។ អ្វី ដេល ខ្ញុំ 
មើល ឃើញ ភាគ ចេើន អាស៊ាន  
មាន តេនៅលើ កេដាស  ដល់  
ពេលការបេតិបត្តិ ជាក់ ស្តេង  មិន 
សូវ មាន  ទេ »។

ស្ថាន ទតូ កម្ពជុា បេចា ំបេទេស  
ថេ បាន ឱេយ ដឹងទៀតថ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ដេល  ធ្វើ វសិោធនក ម្មនេះ  
នឹង បើក ផ្លូវ ឱេយ មាន ការ ទទួល- 
ស្គាល់ នូវ តំណេង ការងារ ចំនួន 
៣២  នៅ ក្នងុ ឧសេសាហ កម្ម ចនំនួ 

២ គឺ សេវកម្ម សណា្ឋាគរ  និង 
សេវ កម្ម ទេសចរណ៍ ។

ស្ថាន ទតូ ឱេយ ដងឹ ទៀត ថ លើស  
ពី នេះ កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ នឹង 
គេប  ដណ្តប ់លើ ផ្នេក ផេសេង ទៀត 
ដចូ ជា  ការ រៀបច ំបេជុ ំ ការលើក- 
ទកឹ ចតិ្ត  ការ ធ្វើ សន្នបិាត  នងិការ-  
តាំង ពិព័រណ៍(MICE)។

របាយការណ៍  កេសួង ទេស-
ចរណ៍ ឱេយ ដឹងថ ភ្ញៀវទេសចរ 
អន្តរជាត ិមក ទសេសនា កម្ពជុា នា  
រយៈពេល  ១១ ខេ  ឆ្នាំ ២០២០ 
មាន  ១,២៨លាន   នាក ់ធ្លាក ់ចុះ 
៧៨,២ភាគរយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ  
២០១៩៕ LA

កង់ ជា ចេើន ដេល កំព៊ង ដាក់ តំាង លក់ នៅ កម្ពជុា ។ រូបថត ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

បេទេសតំបន់អាស៊ានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដើមេបីធ្វើវិសោធនកម្មMRA

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,780 16,840 16,840 16,700

2 GTI 3,400 3,400 3,400 3,400

3 PAS 14,000 14,020 14,020 13,700

4 PEPC 2,810 2,800 2,810 2,800

5 PPAP 11,500 11,500 11,600 11,500

6 PPSP 1,290 1,200 1,290 1,190

7 PWSA 6,200 6,200 6,220 6,200

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៤ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 



តពីទំព័រ ១...រដ្ឋាភិបាល។
គោលនយោបាយនេះដេល

បានដក់ឱេយដំណើរការកាលពី
ថ្ងេទី១៤ខេមករាតេវូបានអភវិឌេឍ
ដោយកេមុការងារដឡំងូមីរបស់
រដ្ឋាភិបាលនិងបានអនុម័ត
ដោយរដ្ឋាភបិាលកម្ពុជាកាលពី
ថ្ងេទី១៤ខេសីហាឆ្នាំ២០២០។
ការដក់ឱេយដណំើរការគោល-

នយោបាយនេះបងា្ហាញពីការ
ចាបផ់្ដើមដណំើរថ្មីក្នងុការអភវិឌេឍ
កសិ-ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា
សមេប់កំណើន រួមចំណេក
កាត់បន្ថយភាពកេីកេនិងការ-
សមេចបានគោលនយោបាយ
អភវិឌេឍន៍ឧសេសាហកម្មឆ្នាំ២០១៥-
២០២៥របស់រដ្ឋាភិបាល។
ការអភិវឌេឍគោលនយោបាយ

នេះគជឺាកចិ្ចខតិខំបេងឹបេងរមួ
ដោយកេសងួពាណជិ្ជកម្មកេសងួ
កសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់និងនេសាទ
និងកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍អង្គការ
សហបេជាជាតិ(UNDP)។
លោកមម៉អណំត់រដ្ឋលេខា-

ធកិារកេសងួកសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់
នងិនេសាទបានឱេយដងឹក្នងុអឡំងុ
ពេលការដក់ឱេយដំណើរការជា
ផ្លវូការនេគោលនយោបាយនេះ
នៅកេសងួពាណិជ្ជកម្មថាដោយ
មានការផលិតបាន១២លាន

តោនក្នុង១ឆ្នាំ ដំឡូងមីគឺជា
ដំណាំកសិ-ឧសេសាហកម្មមួយ
ដេលមានសកា្ដានពុលពេញលេញ
សមេប់ការកេលម្អជវីភាពរស-់
នៅរបស់កសិករនិងនាំចេញ។
លោកថ្លេងថា៖«ដោយពងឹផ្អេក

លើចក្ខវុសិយ័ដេលបានកណំត់
នៅក្នងុគោលនយោបាយដំឡូង-
មីកេសងួកសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់
និងនេសាទនឹងធ្វើការជាមួយ
ភាគីពាក់ព័ន្ធដើមេបីដោះសេយ
បញ្ហាបេឈមនៅក្នងុវសិយ័នេះ
សេបជាមយួនងឹកេបខណ័្ឌការងារ
នេផេនការអភវិឌេឍន៍យទុ្ធសាស្ដេ
វសិយ័កសកិម្មឆ្នាំ២០១៩-២០
២៣របស់កេសួង»។
លោកNickBeresford

តណំាងUNDPបេចាំបេទេស
កម្ពជុាមានបេសាសន៍ថាដណំំា
ដំឡូងមីផ្ដល់ឱកាសដ៏ធំធេង
ដើមេបីឱេយកម្ពុជាឈានជើងចូល
ទៅក្នងុចេវាក់ផ្គតផ់្គង់ថា្នាក់តបំន់
ក្នងុនាមជាអ្នកផ្គតផ់្គង់ដោយផ្ទាល់
នងិជាអ្នកកេច្នេផលតិផលពាក-់
កណា្ដាលសមេចនងិផលតិផល
សមេចសមេប់ទផីេសារក្នងុសេកុ
និងទីផេសារសកលលោក។
លោកថា៖«ការរៀបចំខ្លនួជា

យទុ្ធសាស្តេបេបនេះផ្ដល់លទ្ធភាព
ឱេយកម្ពជុាអាចបង្កើនពាណជិ្ជកម្ម

និងការនំាចេញធានាលំនឹង
ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាពល-
រដ្ឋរាប់ពាន់នាក់លើកកម្ពស់
កណំើនបេកបដោយបរិយាបន័្ន
នងិជរុំញការអភវិឌេឍបេកបដោយ
ចីរភាព»។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិរដ្ឋមន្តេី

កេសួងពាណិជ្ជកម្មថ្លេងក្នុងពិធី
បេកាសផេសព្វផេសាយជាផ្លូវការនូវ
គោលនយោបាយជាតិនោះថា៖
«ដំណាំដំឡូងមីគឺជាដំណាំកសិ-
ឧសេសាហកម្ម និងជាផលិតផល
នំាចេញដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា
ដេលបានរួមចំណេកពី៣%ទៅ
៤%នេGDP និងក្នុង១ឆ្នាំៗ
វិស័យដំឡូងមីបានទទួលការ
វិនិយោគជាទឹកបេក់បេមាណ
៣០០លានដុលា្លារនិងជាផ្ទេដី
ដំដុះដឡំងូមីទហំំបេមាណជាង
៦០០០០ហិកតា។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩កម្ពុជាបាន

នាំចេញដំឡូងមីសេស់ កេៀម
នងិមេសៅបេមាណ៣,៣០លាន
តោនដេលគតិជាទកឹបេក់មាន
តម្លេជាង២៦,៤០លានដុលា្លារ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

UNDPការអភិវឌេឍក្នុងវិស័យ
ដឡំងូមីកម្ពជុាតេវូការកញ្ចប់ថវកិា
វនិយិោគសាធារណៈចនំនួ២៩៦
លានដលុា្លារខណៈការអភវិឌេឍក្នងុ
វសិយ័នេះភាគចេើនគឺមនិទាន់
យកចតិ្តទកុដក់ខ្ពស់លើការកេច្នេ
ក្នុងបេទេសនៅឡើយ៕LA
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គោលនយោបាយដំឡូងមី...

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ
នេកេសងួកសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់
នងិនេសាទនងិអង្គការមលូនធិិ
សកលសមេប់ធម្មជាតិកម្ពជុា
(WWF-Cambodia)បានចុះ
អនុសេសរណៈយោគយល់គ្នាដើមេបី
ចាប់ផ្តើមកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ជាលើកដបំងូក្នងុការកសាងភាព
ជាដេគូពហុភាគីសមេប់ការលើក
កម្ពស់ខេសេចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កៅស៊ូ
ធម្មជាតិបេកបដោយនិរន្តរភាព។
លោកសេងទៀក នាយក

អង្គការWWFបេចាំកម្ពជុានងិ
លោកប៉ុលសុផអគ្គនាយក
នេអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូបាន
ចុះហត្ថលេខាលើអនុសេសរណៈ
យោគយលគ់្នា(MoU)ពីថ្ងេទី
១២ខេមករាឆ្នាំ២០២១។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានរបស់

អង្គការនេះបានលើកឡើងថា
MoUនេះគឺជាឆន្ទៈរួមគ្នាក្នុង
ការគំទេសកម្មភាពជាដេគូពហ-ុ
ភាគីដេលគេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
អាចចេករំលេកចណំេះដងឹនងិ
ព័ត៌មានស្តីពីផលិតកម្មកៅស៊ូ
បេកបដោយនិរន្តរភាពហើយ
អាចចលូរមួចណំេកទៅក្នងុគោល-

នយោបាយជំរុញខេសេចងា្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់កៅស៊ូធម្មជាតិ។
សេចក្តីបេកាសពត័ម៌ានបន្តថា

MoUនេះក៏នងឹផ្តល់ឱកាសក្នងុ
ការកសាងសមត្ថភាពក្នងុការ-
អនវុត្តផលតិកម្មកៅស៊ូធម្មជាតិ
បេកបដោយនិរន្តរភាពដើមេបី
លើកកម្ពស់ការចលូរមួចណំេក
របស់កសិករកៅស៊ូគេួសារក្នុង
កចិ្ចការពារធនធានធម្មជាតិក្នងុ
សហគមន៍របស់ពួកគេ។
អង្គការនេះបានឱេយដងឹថាកចិ្ច-

សហការគ្នានេះស្ថតិកេមជនំយួ
ថវកិារបស់កេសងួកិច្ចសហបេត-ិ
បត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌេឍន៍
(BMZ)នេបេទេសអាល្លឺម៉ង់
តាមរយៈអង្គការWelthun-
gerhilfe។កិច្ចសហបេតិបត្តិ-
ការភាពជាដេគូពហុភាគីនេះកពំងុ
តេវូបានអនវុត្តក្នងុបេទេសមយួ
ចំនួនក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍
រួមទាំងបេទេសថេនិងភូមា។
នៅបេទេសកម្ពជុាកចិ្ចសហ-

បេតិបត្តិការនេះមានរយៈពេល
៣ឆ្នាំតេវូបានជរំញុការចលូរមួ
និងសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
សខំាន់ៗ រមួមានរាជរដ្ឋាភបិាល
វសិយ័ឯកជនអង្គការសង្គមសុវីលិ
នងិកសកិរកៅស៊ូគេសួារក្នងុខេត្ត

មណ្ឌលគរិកី្នងុការជរំញុផលតិកម្ម
កៅស៊ូធម្មជាតិនិងរួមចំណេក
ដល់ការលើកកម្ពស់ជវីភាពកសកិរ
កៅស៊ូគេួសារ ជនជាតិដើមភាគ-
តិចនិងកម្មករក្នុងចមា្ការកៅស៊ូ
ជាដើម។
លោកសេងទៀកបានឱេយដងឹ

ថា ការលើកកម្ពស់ផលិតកម្ម
កៅស៊ូគេសួារឱេយមាននរិន្តរភាព
នងិការទទលួខសុតេវូតាមរយៈ
ការអនុវត្តការគេប់គេងបច្ចេក-
ទេសបានតេមឹតេវូនៅក្នងុបេទេស
កម្ពុជាមិនតេឹមតេជួយបង្កើត
ការងារនិងចំណូលសមេប់
សហគមន៍មលូដ្ឋានប៉ណុ្ណោះទេ

វាថេមទាងំជយួកាត់បន្ថយសមា្ពាធ
លើធនធានធម្មជាតិតាមរយៈ
ការបេើបេស់ដីដំកៅស៊ូដេល
មានសេប់ឱេយអស់សុពលភាព
និងទប់សា្កាត់ការទន្ទេនដីពេ
ខុសចេបាប់។
លោកសេងទៀកបញ្ជាក់ថា៖

«ការចុះអនុសេសរណៈយោគយល់
គ្នានេះបានបើកទពំរ័ថ្មីមយួទៀត
សមេប់អង្គការWWFកម្ពជុា
លើកចិ្ចខតិខំបេងឹបេងធ្វើការងារ
ក្នងុភាពជាដេគូជាមយួសា្ថាបន័
ជំនាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល»។
បច្ចុបេបន្ននេះកសិករកៅស៊ូ

គេួសារ១០០គេួសារដេលរស់-

នៅជុំវញិសហគមន៍តបំន់ការពារ
ចំនួន៥នៅជិតដេនជមេកសត្វ
ពេសេពកបានចូលរួមក្នុង
គមេងនេះកេមការគំទេដោយ
អង្គការWWFហើយគមេង
នេះនឹងបន្តជំរញុការចូលរមួរបស់
កសិករកៅស៊ូគេួសាររហូតដល់
៣០០គេសួារតេមឹឆ្នាំ២០២២។
លោកប៉ុលសុផថ្លេងថា៖

«ការកសាងសមត្ថភាពនិង
បណ្តុះបណា្ដាលបច្ចេកទេសដល់
កសកិរដំកៅស៊ូនងិមន្តេីជនំាញ
ផ្នេកកៅស៊ូ រួមទាំងការចូលរួម
យា៉ាងសកម្មពីគេប់ភាគីពាកព់ន័្ធ
នងឹធ្វើឱេយវសិយ័កៅស៊ូនៅកម្ពជុា
កាន់តេរីកចមេើនទៅមុខបេកប-
ដោយចីរភាព»។
សេចក្តីបេកាសព័ត៌មាននេះ

បានឱេយដងឹទៀតថាដើមេបីជាជនំយួ
សា្មារតីក្នងុការអនវុត្តផលិតកម្ម
កៅស៊ូបេកបដោយនិរន្តរភាព
អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ មន្ទីរ
កសិកម្មរកុា្ខាបេមាញ់នងិនេសាទ
អង្គការWWFនិងវិទេយាសា្ថាន
សេវជេវកៅស៊ូកម្ពជុា(CRRI)
បានសហការបោះពុម្ពផេសាយ
សៀវភៅណេនាំបច្ចេកទេស
សមេប់ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ
(GAP)នេការបេមលូជរ័កៅស៊ូ

និងបានរៀបចំសិកា្ខាសាលា
បណ្តុះបណា្ដាលពេមទាងំបងា្ហាញ
ការអនវុត្តដើមេបីទទលួបានបទ-
ពិសោធបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់
នៅតាមចមា្ការកៅស៊ូគេសួារមយួ
ចនំនួទៅដល់កសកិរដដំុះកៅស៊ូ
គេួសារនិងមន្តេីជំនាញផ្នេក
កៅស៊រូបស់រាជរដ្ឋាភបិាលសរបុ
ចនំនួ៦០នាក់មកពីខេត្តចនំនួ
២០នេបេទេសកម្ពុជា។
លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្តេី

កេសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់
និងនេសាទបានឱេយដឹងថា
កម្ពជុានាចំេញកៅស៊ូក្នងុបរមិាណ
សរបុ៣៤០០០០តោនដេល
មានតម្លេសរបុ៤៥៩លានដលុា្លារ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០។
លោក រដ្ឋមន្តេីបានបញ្ចេញ

តួលេខកៅស៊ូកាលពីដើមខេ
មករាដេលបងា្ហាញឱេយឃើញថា
គិតតេឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២០
កម្ពជុាមានផ្ទេដដីំដុះកៅស៊ូសរបុ
៤០១៩១៤ ហិកតា ដោយ
ក្នងុនោះកៅស៊ូឧសេសាហកម្មមាន
ចំនួន២៤០៨១១ហិកតា
ដេលស្មើនឹងបេមាណ៦០
ភាគរយនេផ្ទេដីកៅស៊ូសរបុនងិ
ចំណេកកេពីនោះជាចំនួន
កៅស៊ូគេួសារ៕LA
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 គ្មានអ្វី ធ្វើឱៃយ អ្នក ពិបាកចិត្ត ជាង នៅ 
ពៃលដៃល អ្នកធ្វើដំណើរ តាម ដងផ្លូវ 
ហើយ រថយន្ត របស់ អ្នក ខូច អាគុយ ឬ 
បៃក កង់ នោះទៃ ដៃល ធ្វើឱៃយ ការធ្វើ-
ដំណើរ របស់ អ្នក តៃូវ ជួប ឧបសគ្គ 
ហើយ អ្វដីៃលកាន ់តៃ ធ្ងនធ់្ងរ ទៀតនោះ 
គឺ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា សៃវាកម្ម ប្តូ រ 
កង់  និង ជួសជុល រថយន្ត នៅតាម 
ដងផ្លូវ  គឺ នៅមាន តិចតួច នៅឡើយ ។ 

 ប៉ុន្តៃ បញ្ហា នៃះ កំពុង តៃូវបាន ផ្លាស់-
ប្តូរ ដោយមាន កៃុមហ៊ុន លក់  និង ប្តូរ 
កង់ រថយន្ត ក្នុងសៃុក Smart Auto  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ លោកអ្នក អស់ កង្វល់ 
ខណៈ សៃវា កម្មនៃះ គឺជា ឱកាស ដ៏ 
បៃសើរ ក្នុង ទីផៃសារ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន ។ 

 អ្នកគៃបគ់ៃង ទទូៅ នៃ Smart Auto  
លោក ជា វិបុល មាន បៃសាសន៍ថា ៖ 
« រថយន្ត សៃវាកម្ម របស ់Smart Auto   
បពំាក ់នវូ ឧបករណ ៍ទនំើបៗ គៃបគ់ៃន ់
សមៃប់ ផ្លាស់ប្តូរ សមៃបក កង់ រថយន្ត 
និង បៃព័ន្ធ ថ្លឹង កង់ ឱៃយ ស្មើគ្នា ហើយ 
រថយន្ត ផ្តល ់សៃវាកម្ម នៃះ  នងឹ ទៅដល ់
ទីកន្លៃង ក្នុង រយៈពៃល  ៣០ ទៅ ៤៥ 
នាទ ី អាសៃយ័ លើ សា្ថានភាព ចរាចរណ ៍។ 
បុគ្គលិក របស់ យើង នឹងធ្វើ ការជួស-
ជុល កង់ រថយន្ត ឬ ប្តូរ អាគុយ ក្នុង 
រយៈពៃល ១៥ ទៅ ២០ នាទ ីអាសៃយ័ 
លើ ទំហំ នៃ ការខូចខាត » ។ 

« យើង គឺជា កៃុមហ៊ុន ដំបូង គៃ ដៃល 
ផ្តល់នូវ ផលិតផល និង សៃវាកម្ម 
បៃភៃទ នៃះ ទៅកាន់ ទីផៃសារ ។ ខណៈ 
យើង ទើបតៃ ចាប់ផ្តើម បៃតិបត្តិការ 
កាលពី ឆ្នាំមុន ហើយ អំឡុង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩  នៃះ យើង ទទួលបាន អតិថិជន 
ជាចៃើន ជាពសិៃស សមៃប ់សៃវាកម្ម 
ប្តរូ អាគយុ  នងិ សមៃបក កង ់រថយន្ត ចលត័ 
គឺមាន ភាព វិជ្ជមាន ខា្លាំងណាស់ » ។  

 តមៃូវការ សៃវាកម្ម នៃះ រំពឹងថា នឹង 
កើនឡើង ។ យោងតាម របាយការណ៍ 
ថ្មីៗ ដៃល ចៃញផៃសាយ ដោយ កៃុមហ៊ុន 
សៃវជៃវ ទីផៃសារ អន្តរជាតិ Acumen 
Research and Consulting បាន 
បង្ហាញថា ទហំ ំទផីៃសារ ផ្តលជ់នំយួ តាម 
ចិញ្ចើមផ្លូវ ជាស កល តៃូវបាន រំពឹងថា 
នឹង កើន ឡើងដល់ ២៩ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំ ២០២៦ និង កំពុង 
កើនឡើង ក្នុង អតៃកំណើន បៃចាំឆ្នាំ 
៣,៨  ភាគរយ ។ ជាមួយនឹង សៃវាកម្ម 
ចុងកៃយ នៃះ Smart Auto  កំពុង 
ផ្លាស់ប្តូរ បទពិសោធការបើកបរ នៅ 
កម្ពុជា ។ 

  ការបង្កើត អាជីវកម្ម លក់រាយ សមៃបក - 
កង់ រថយន្ត  និង លក់ អាគុយ តាម អន- 

ឡាញ ដោយ ឯករាជៃយ គឺដើមៃបី ផ្តល់ 
សៃវាកម្ម ប្តរូ សមៃបក កង ់ នងិ ប្តរូ អាគយុ 
រថយន្ត រប ស់ អតិថិជន ឱៃយ កាន់ តៃមាន 
ភាពងយសៃលួ ហើយ កៃមុហ៊នុ មាន 
ទំនុកចិត្ត ខ្ពស់ នៅក្នុង ការផ្តល់ សៃវា-
កម្ម នៃះ ។ 

 លោក វិបុល ថ្លៃងថា ៖« រឿង ដំបូង 
ដៃល ខ្ញុំ ជឿជាក់ គឺ ទទួលបាន ការជឿ-
ទុកចិត្ត  និង ផ្តល់ ការពៃញចិត្តព ីអតិ- 
ថិជន  នៃះ ជា អ្វីដៃល យើង កំពុង ធ្វើ ។ 
នាពៃល អនាគត យើង ជឿជាក់ថា 
យើង អាច ចាប់យក ចំណៃក  ទីផៃសារ 
យ៉ាងហោចណាស់ ២០ ភាគរយ ពី 
ហាង លក់រាយ ធម្មតា » ។ 

« យើង ជា កៃុមហ៊ុន ឯករាជ ៃយ លក់- 
រាយ  សមៃបក កង ់តាម បៃពន័្ធ អុនី ធើ ណ ិត 
ដៃល  អតិថិជន អាច ស្វៃងរក ព័ត៌មាន 

គៃប់ មា៉ាក ទំហំ និងតម្លៃ នៃ សមៃបក កង់ 
រថយន្ត ដៃល ពួកគៃ កំពុង ស្វៃងរក 
ដើមៃបី បំពៃញ តាម តមៃូវការ  និង ថវិកា 
របស់ ពួកគៃ » ។ 

 លោក វិបុល បានបន្តថា ៖« បនា្ទាប់ពី 
អតិថិជន បានបញ្ជាក់ ពី ជមៃើស និង 
កាលបរិច្ឆៃទ ទីតាំង និង ពៃលវៃលា 
ដៃល សមសៃប បំផុត សមៃប់ ពួកគៃ 
នោះ រថយន្ត សៃវាកម្ម របស់ យើង នឹង 
ទៅដល់ អតិថិជន ដើមៃបី ប្តូរ កង់ រថយន្ត 
របស់ អតិថិជន » ។ 

 ហើយក៏ ជួយ អតិថិជន ក្នុងការ- 
សមៃច ចិត្តល្អ បំផុត តាមរយៈ ការ- 
ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើមៃបី បំពៃញ តាម 
តមៃូវការ របស់ ពួកគៃ ដៃល បង្កើន 
ការជឿទុកចិត្ត របស់ អតិថិជន បន្ថៃម-
ទៀត ដោយ ផ្តល់ជូន នូវ ផលិតផល 

ដៃលមាន តម្លៃ បៃ កួត បៃជៃង នៅលើ 
ទីផៃសារ ។  

 លោក វបិលុ បន្ថៃមថា ៖« សមៃបក កង ់
តៃវូ ប្តរូ រៀងរាល ់៧ មុនឺ ទៅ ៩ មុនឺ គឡី-ូ
ម៉ៃតៃ ម្តង ។ របៀប ប្តូរ កង់ រថយន្ត គឺជា 
ការសមៃចចតិ្ត ដ ៏ធ ំមយួ សមៃប ់មា្ចាស ់

យនយន្ត ពីពៃះ វា នឹង ជះឥទ្ធិពល 
ដល់ សុវត្ថិភាព អ្នកបើកបរ និង អ្នក-
ដំណើរ ។ អាយុកាល របស់ អាគុយ 
គឺមាន ចាប់ពី ១ ទៅ ២ ឆ្នាំ » ។  កៃុមហ៊ុន 
ប្តូ រ និង លក់ រថយន្ត អន ឡាញ ដៃល 
កពំងុ រកីចមៃើន មយួនៃះ ក ៏កពំងុ ស្វៃង- 
រក ការពងៃកី សៃវាកម្ម  នងិ វសិាលភាព 
របស់ខ្លួន នៅតាម ដងផ្លូវ ផងដៃរ ។ 

« បច្ចបុៃបន្ន យើង ផ្តលជ់នូ តៃ សៃវាកម្ម 
ប្តរូ អាគយុ  នងិ សមៃបក កងច់លត័ នៅក្នងុ 
រាជធានី ភ្នពំៃញ ចនោ្លាះ ព ីម៉ាង  ៧ពៃឹក 
ដល់ ម៉ាង ៧ យប់តៃប៉ុណ្ណោះ  ក្នុង ១ 
សបា្តាហ៍ ប៉ុន្តៃ យើង កំពុង សម្លឹង រក 
ការពងៃីក សមត្ថភាព សៃវាកម្ម របស់ 
យើង នៅពៃលដៃល កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ 
ចល័ត របស់ យើង តៃូវបាន ដាក់ ឱៃយ 
បៃើបៃស់ នៅ ទូទាំងបៃទៃស នាពៃល 
អនាគត ដ៏ ខ្លី » ។ 

 លោក វីបុល ថ្លៃងថា ៖« ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ 
សៃវាកម្ម របស់ យើង កាន់តៃ ងយ-
សៃួល សមៃប់ មា្ចាស់ រថយន្ត យើង 
ក៏មាន គមៃង ដៃល កំពុងដំណើរការ 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន Smart Auto  
ក្នុងការ បង្កើត ក្លិប មួយ ដៃល សមាជិក 
តៃវូបាន គតិថ្លៃ សៃវា ជាវ បៃចាឆំ្នា ំដើមៃប ី
រីករាយ នឹង សៃវាកម្ម ដៃល ផ្តល់ជូន 
ក៏ដូចជា សៃវាកម្ម ជំនួយ បន្ថៃម តាម 
ដងផ្លូវ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ » ។ 

 លោក វិបុល ជឿជាក់ថា Smart 
Auto គឺជា គំរូ អាជីវកម្ម បៃកបដោយ 
និរន្តរភាព មួយ ដៃល នឹង ធ្វើឱៃយ សៃដ្ឋ-
កិច្ច មានការ រីកចមៃើន បន្ថៃមទៀត  
នៅពៃលដៃល កម្ពជុា ចាបយ់ក ឧសៃសា-
ហកម្ម ៤.០ ។  « អតិថិជន បច្ចុបៃបន្ន 

កំពុង ស្វៃងរក វិធី កាន់តៃ ងយ-
សៃួល ជាង មុន ក្នុង ការទិញ 

ទំនិញ ខណៈ អតិថិជន ក៏ 
កំពុង ងក ទៅរក វៃទិកា 
ឌីជីថល ។ វៃទិកា ឌីជីថល 
នៃះ ក៏ រួមបញ្ចូល ទាំង ការ-
ទិញ គៃឿង បនា្លាស់ រថយន្ត 
ដូចជា សមៃប កកង់  និង 
អាគុយ តាម អន ឡាញ 

ផងដៃរ » ។ « ជាមួយ 
នឹង ការណៃនាំ បច្ចៃក-

វិទៃយា 5G តមៃូវការ នឹង 
កាន់តៃ បន្ត កើនឡើង ខណៈ 

អតិថិជន កាន់តៃចៃើន នឹង ងក 
មក ទិញ ទំនិញ តាម អន ឡាញ 

ដោយ ផ្ទាល ់ ពី ហាង លក់រាយ ។  
ជាមយួ Smart Auto  យើង នៅតៃ 
បន្ត បង្កើន ការជឿទុកចិត្ត  និង ពងៃីក 
សៃវាកម្ម របស់ យើង ហើយ យើង 

ឈរ នៅ ទីតាំង ល្អឥតខ្ចាះ ដើមៃបី 
រីកចមៃើន ទៅមុខ » ៕ ការប្តូរអាគុយ និងសម្បកកង់រថយន្តមានការធានាចាប់ពី៦ ដល់១២ខ្។  

រថយន្តផ្តល់ស្វាកម្មរបស់ក្ុមហ៊ុន Smart Auto ផ្តល់ស្វាកម្មពីម៉ោង៧ព្ឹកដល់៧យប់។  

លោក ជា វិបុល
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សៅសម្ភស្ស

អាជីវកម្មរបស់ប្រទ្រសនៅ
អឺរ៉ុបដ្រលប្រតិបត្តិការនៅក្នុង
ប្រទ្រសចិនកំពុងប្រឈមមុខ
បញ្ហាកើនចំណាយនិងភាព-
មិនប្រកដប្រជា ខណៈក្រុម-
ហ៊ុនទាំងន្រះកំពុងព្រួយបារម្ភ
ពីបញ្ហាហានិភ័យផ្ន្រកជំនួញ
និងស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទ្រសចិន
ដ្រលបង្កឡើងពីទំនាក់ទំនង
រវាងសហរដ្ឋអាម្ររិកនិងចិន។
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅ

ប្រទ្រសចិនបានច្រញផ្រសាយ
របាយការណ៍កាលពីថ្ង្រព្រហ-
ស្របតិ៍ ដ្រលបង្ហាញនូវរូបភាព
ទទុិ្ទដ្ឋនិយិមជាមលូដ្ឋានសម្រប់
ការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទ្រស
ន្រះទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុប
និងទីក្រុងប៉្រកាំងបានព្រម-
ព្រៀងគ្នាកាលពីខ្រមុនលើកិច្ច-
ព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយដ្រល
ធានាផ្ដលឱ់្រយទីផ្រសារចិនដ៏ប្រសើរ
ឱ្រយអឺរ៉ុប។
របាយការណន៍្រះបានឱ្រយដងឹ

ថា៖«ហានិភ័យន្រជំនួញអឺរ៉ុប
នៅប្រទ្រសចនិនងឹកាន់ត្រអា-
ក្រក់ទៅថ្ង្រអនាគតទោះបី
សកា្ដានុពលរបស់ទំនាក់ទំនង
រវាងសហរដ្ឋអាម្ររិក-ចិន
ទនំងនងឹប្រសើរឡើងក្នងុរយៈ-

ព្រលប៉ុនា្មានខ្រខាងមុខន្រះក្ដី
និងទោះបីអឺរ៉ុប-ចិនយល់ព្រម
បង្កើតឱ្រយមានទស្រសនវិស័យ
វិជ្ជមានចំពោះការវាយលុក
ទីផ្រសារអឺរ៉ុបក្នុងប្រទ្រសចិនក្ដី»។
ប្រភពដដ្រលបានឱ្រយដឹងថា

ក្រមុហ៊នុអរឺ៉បុសម្ដ្រងក្ដីបារម្ភថា
ពួកគ្រអាចកា្លាយទៅជាក្រុម-
ហ៊ុនដ្រលទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់ពីភាពតានតឹងរវាង
ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាម្ររិក
នងិចនិ។លោកJoergWuttke
ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប
នៅប្រទ្រសចិនបាននិយាយ
ថា៖«ពួកយើងស្អប់ណាស់
នៅព្រលដ្រលមានគ្រសួរថា
តើអ្នកជ្រើសរើសយកទីផ្រសារ
សហរដ្ឋអាម្ររិកឬទីផ្រសារចិន?»។
របាយការណ៍បន្តថាការ-

ផ្ដាតលើកង្វល់ផ្ន្រកសន្តិសុខ
ជាតិលើជំនួញនិងពាណិជ្ជ-
កម្មអឺរ៉ុបកំពុងបង្កភាពមិន-
ប្រកដប្រជានិងធ្វើឱ្រយរូបភាព
របសច់និក្នងុទផី្រសារអរឺ៉បុកាន់ត្រ
អាក្រក់ឡើង។ ន្រះបើយោង
តាមការស្ទង់មតិរបស់សមា-
ជិកសភាអឺរ៉ុបប្រហ្រល១២០
នាក់កាលពីចុងឆ្នាំមុន។
ប្រភពដដ្រលន្រះក៏បាន

បង្ហាញឱ្រយឃើញពីទិដ្ឋភាព
ទទូៅន្រស្ថានភាពបច្ចបុ្របន្ននងិ

កតា្តាជំរុញឱ្រយមានហានិភ័យ
ក្នុងវិស័យជំនួញដ្រលកើត-
ឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរផ្ន្រក
នយោបាយនងិពាណជិ្ជកម្មនងិ
ប៉ះពាល់រហូតដល់ខ្រស្រចង្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់និងធាតុចូលសំខាន់ៗ
ដូចជាឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិក
និងលំហូរទិន្នន័យឆ្លងកាត់
ព្រំដ្រនជាដើម។
អស់រយៈព្រល៤ឆ្នាំហើយ

ដ្រលរដ្ឋបាលTrumpបានដក់
ពន្ធគយលើទនំញិនាំមកពីចនិ
ក្នុងន័យព្រយាយាមកាត់បន្ថយ
ទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយ
ប្រទ្រសចិននិងរឹតត្របិតកាន់-
ត្រខា្លាំងឡើងនូវសមត្ថភាព
របស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួន

ដ្រលបានប្រើប្រស់បច្ច្រកវទិ្រយា
សហរដ្ឋអាម្ររកិ។ដោយឡ្រក
ប្រទ្រសចិនក៏មានបំណង
បង្កើនវិស័យខាងបច្ច្រកវិទ្រយា
របសខ់្លនួផងដ្ររហើយកណំត់
ក្រុមហ៊ុនបរទ្រសក្នុងវិស័យ
មួយចំនួននិងគ្រប់គ្រងការ-
នាំច្រញបច្ច្រកវិទ្រយាមួយចំនួន។
របាយការណ៍ន្រះក៏បាន

ជំរុញឱ្រយទីក្រុងប៉្រកាំងចូលរួម
ដោះស្រយការព្រួយបារម្ភលើ
ទិន្នន័យនិងបទបញ្ជាសុវត្ថិ-
ភាពតាមអុីនធឺណិតដោយថា
ក្រុមហ៊ុនដ្រលបានស្ទង់មតិ
ជាងពាក់កណា្តាលធា្លាប់មាន
បទពិសោធជួបបញ្ហាពន្រយារ-
ព្រលឬបញ្ចប់គម្រងឬស្រវា -

កម្ម ឬមានការស្ថិតក្នុងដំ-
ណាក់កាលពិចារណាដោយ-
សរវិធីសររឹតត្របិតការបង្ហាញ
ពត័ម៌ានផ្ទាលខ់្លនួរបស់ប្រទ្រស
ចិន។
ក្រមុហ៊នុអរឺ៉បុជាងពាក់កណា្តាល

ដ្រលចូលរួមស្ទង់មតិបាន
និយាយថា ពួកគ្រកំពុងជួប-
ប្រទះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរួច-
ទៅហើយពីហានិភ័យស្រដ្ឋ-
កចិ្ចន្រះ។ទោះយា៉ាងណាពកួគ្រ
បានចាត់ទុកបញ្ហាន្រះថាជា
បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទី៩ របស់
ពួកគ្រ បនា្ទាប់ពីការធា្លាក់ចុះន្រ
ស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងជំងឺ
កូវើដ១៩ការឡើងថ្ល្រពលកម្ម
និងបញ្ហាពិបាកជ្រៀតចូល
ទីផ្រសារដ្រលកាន់ត្រខា្លាំងធ្វើឱ្រយ
ក្រុមហ៊ុនទាំងន្រះប្រឈម
បញ្ហាកាន់ត្រខា្លាំង។
របាយការណ៍ដដ្រលន្រះ រំ-

ពងឹថាសហរដ្ឋអាម្ររកិនងិចនិ
ព្រមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្រក
គ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដ្រល
ប្រទ្រសទាងំពីសទុ្ធត្រជាប្រទ្រស
មានការរើកចម្រើន និងមាន
សកា្តានុពលជាពិស្រសក្នុង
ទំនាក់ទំនងនាព្រលខាងមុខ
ក្រយប្រធានាធបិតីជាបឆ់្នាត
អាម្ររិកលោក JoeBiden
ដ្រលត្រងគិតគូរដល់ការ-

រលំោភបពំានពាណជិ្ជកម្មរបស់
ទីក្រុងប៉្រកាំង និងអះអាងថា
ការធ្វើដចូន្រះគធឺ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់កម្មករអាម្ររិក និងបាន
គំទ្រការហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន
Huaweiលើហ្រតុផលកង្វះ
សន្តិសុខអ្នកប្រើប្រស់និង
បានសម្ត្រងការព្រួយបារម្ភ
ចំពោះការកាន់ទិន្នន័យរបស់
ក្រុមហ៊ុនTikTokផងដ្ររ។
ការផ្លាស់ប្តូរមតិសធារណៈ

និងការយល់ឃើញចំពោះ
ប្រទ្រសចិនក៏ដូចជាស្រចក្ដី-
សម្រចដោយឯកឯងដោយ
ទីក្រុងវា៉ាសុីនតោនដោយចាត់-
ទុកប្រទ្រសចិនជាគូប្រជ្រង
ខាងយុទ្ធសស្ត្រ មិនច្រះចប់-
មនិច្រះហើយន្រះនងឹមនិមាន
លទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួត-
ប្រជ្រង«សកលភាវូបនីយកម្ម
សកលទ្រ»។
ដោយឡ្រកទាក់ទិននឹងការ

រំលោភសិទ្ធិមនុស្រសដោយអាជា្ញា-
ធរចិននៅសុីនជាំង និងការ-
បង្ក្របរបស់ក្រងុប៉្រកាងំទៅលើ
សកម្មជនគំទ្រលទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្រយនៅហុងកុងក៏កំពុង
បង្កការលំបាកដល់ក្រុមហ៊ុន
លោកខាងលិចនៅក្នុងការធ្វើ
ជំនួញជាមួយសមភាគីចិន
ផងដ្ររ៕

សុខស្ីលុច

កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៤
មករា ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវរបស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
បានទៅដល់ក្រងុវហូានប្រទ្រស
ចិនក្រយពីមានការយឺតយា៉ាវ
ក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសរ
បញ្ហាឯកសរ។
ក្រយពីមានការយឺតយា៉ាវ

ក្នុងការទៅដល់ក្រុងវូហាន
ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិបាន
ទៅដល់ក្រុងន្រះនៅថ្ង្រទី១៤
មករាក្រយពីមានការទទូច
មិនព្រញចិត្តពីប្រធានអង្គការ
សខុភាពពភិពលោក។វត្តមាន
របស់ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវនៅ
ក្រុងវូហានគឺក្នុងគោលបំណង
សកិ្រសាស្រវជ្រវពីដើមកណំើត
វើរុសកូវើដ១៩។
យោងតាមអ្នកនាំពាក្រយអង្គ-

ការសុខភាពពិភពលោកអ្នក-
ជំនាញស្រវជ្រវអន្តរជាតិ
ដ្រលអង្គការបានបញ្ជូនទៅ
ក្រងុវហូានលើកន្រះមានចនំនួ
១០នាក់និងអ្នកស្រវជ្រវ២
រូបទៀតដ្រលបានទៅមុន
កាលពីខ្រកក្កដឆ្នាំ២០២០។
អង្គការសខុភាពពភិពលោក

បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនក្រុម
ស្រវជ្រវអន្តរជាតិទៅក្រុង
វូហានន្រះគឺមិនម្រនស្វ្រង-
រកថាភាគីណាដ្រលជាអ្នក-
ទទួលខុសត្រូវនោះទ្រ។ ប៉ុន្ត្រ
ជាការស្រវជ្រវដើម្របីរកប្រភព
ឱ្រយច្របាស់លាស់ន្រការឆ្លងរាល-
ដលន្រវើរុសន្រះ។
លោកស្រីMarionKoop-

mansជាសមាជកិក្រមុដកឹនាំ
ដោយអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកបាននយិាយកាលពីខ្រធ្នូ
ឆ្នាំ២០២០ហើយលោកស្រី

សន្និដ្ឋានថា វើរុសSARS-
CoV-2បានឆ្លងពីសត្វប្រចៀវ
ទៅមនុស្រស។
យោងតាមសរព័ត៌មាន

BBCអ្នកជំនាញរបស់អង្គការ
សុខភាពពិភពលោកលោក
MikeRyanបានប្រប់អ្នក-
យកព័ត៌មាននៅសបា្តាហ៍ន្រះ
ថា៖ «យើងកំពុងស្វ្រងរក-
ចម្លើយដ្រលអាចជួយសង្រ្គោះ
យើងនាព្រលអនាគតមិនម្រន
រកអ្នកដ្រលត្រូវស្តីបនោ្ទាស
ឡើយ។ការសិក្រសាស្រវជ្រវ
ន្រះគធឺ្វើឡើងដើម្របីរកឱ្រយឃើញ
ពីរបៀបដ្រលវើរុសនោះល្រច-
ច្រញមក។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថា ករណី

កូវើដដំបូងគឺកើតមានឡើង
កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩ នៅ
ក្រុងវូហានប្រទ្រសចិនដ្រល
មានអ្នកឆ្លងសរបុប្រមាណជាង

៩លាននាក់ក្នុងសកលលោក
គិតត្រឹមថ្ង្រទី១៤មករា។
នៅមុនការទៅដល់របស់

ក្រុមអ្នកជំនាញ១០រូបន្រះទី-
ក្រុងប៉្រកាំងក៏កំពុងត្រសិក្រសា
ស្វ្រងរកព្រលវ្រលានងិទកីន្ល្រង
ជាក់លាក់ដ្រលវើរុសន្រះរាត-
ត្របាតដ្ររ។ អ្នកការទូតជាន់-
ខ្ពស់ចិនលោកវា៉ាងយីបាន
នយិាយថា៖«ការសកិ្រសាកានត់្រ
មានច្រើនឡើងៗដ្រលបាន
បង្ហាញថា វើរុសន្រះបានល្រច-
ច្រញពីតំបន់ជាច្រើន»។
ប្រទ្រសចិនធា្លាប់បានអះ-

អាងថា វើរុសន្រះ អាចមិន-
ម្រនកើតមានឡើងនៅប្រទ្រស
ចិនដោយមានសរព័ត៌មាន
ចនិបានរាយការណ៍កាលពឆី្នាំ
២០២០ថាវើរុសន្រះអាចមាន
ប្រភពពីតបំន់ផ្រស្រង។ប៉នុ្ត្រការ-
រាយការណ៍ន្រះត្រូវបានអ្នក-

វិភាគមួយចំនួននិយាយថាជា
ការលើកឡើងដោយមិនមាន
មូលដ្ឋានច្របាស់លាស់។
ទោះបីជាមានអ្នកជំនាញ

ស្រវជ្រវ២រូបដ្រលអង្គការ-
សខុភាពពភិពលោកបញ្ជនូទៅ
ក្រុងវូហានកាលពីខ្រកក្កដឆ្នាំ
២០២០កដ៏ោយកអ៏្នកទាងំ២
ហាក់ដូចជាមានការពិបាក

ក្នុងការទទួលនូវព័ត៌មានពី
ក្រុមស្រវជ្រវរបស់ចិនទាក់-
ទងនឹងការស្រវជ្រវន្រះ។
ប្រទ្រសចនិកន្លងមករងការ-

ចោទប្រកាន់ពីការបិទព័ត៌មាន
ពីការរើករាលដលដបំងូកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ដ្រលបណា្តាលឱ្រយ
មានការឆ្លងរើករាលដលន្រះ
កើតឡើង៕

របាយការណ៍ៈ ទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិនបង្កហានិភ័យដល់កេមុហុ៊នអឺរុ៉បក្នងុបេទេសចិន

កេមុអ្នកសេវជេវជំនាញអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហបេជាជាតិបានទៅដល់កេងុវូហានដើមេបីរកបេភពកូវីដ១៩

លោកJoeBidenឆ្លើយសំណួរពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងទី្៨មករា។AFP

លោកសី្MarionKoopmansសមាជិកន្អង្គការWHO(ឆ្វ្ង)។AFP
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សុខ វេងឈាង

កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៣ មករា  
២០២១  សភា តំណាង សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក បាន ធ្វើ ការ អនុម័ត ឱៃយ 
ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ ដក បៃធា- 
នាធបិត ីសហរដ្ឋអាមៃរកិ លោក  
Donald Trump ចៃញ ពី 
តំណៃង  (Impeachment) 
កៃម ការ ចោទ បៃកាន់ ពី បទ  
«ញុះញង់ ឱៃយ មាន ការ បះបោរ » 
ជុំវិញ កុបកម្ម របស់ កៃុម អ្នក- 
គំាទៃ របស់ លោក  ដៃល បាន ធ្វើ- 
ការ វាយ សមៃកុ ចលូអគារ សភា 
ខណៈ ពៃល ដៃល សមាជិក សភា  
ទាំង ២ កំពុង ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ 
លទ្ធផល បោះឆ្នាត បៃធានា- 
ធិបតី  ២០២០ ។ 

នៃះ គឺ ជា លើក ទី ២  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ១៣ខៃ  ដៃល សភា- 
តំណាង ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ- 
ដក លោក  Trump ចៃញ ពី 
តំណៃង  ហើយ ធ្វើ ឡើង តិច 
ជាង ១សបា្ដាហ៍ មុន បៃធានា- 
ធិបតី ជាប់ ឆ្នាត លោក  Joe 
Biden តៃូវ កាន់ អំណាច ។

ដោយ មាន ការ ធានា សន្តិ- 
សុខ ដោយ ទាហាន កងទ័ព ឆ្មា-ំ 
ជាត ិនៅ ទាងំ ក្នងុ  នងិ កៃ អគារ 
សភា  មាតៃ នៃ ការ ចោទ បៃកាន ់ 
តៃូវ បាន អនុម័ត ដោយ សភា 
តំណាង ក្នុង សំឡៃង  ២៣២-
១៩៧ ដោយ មាន សមាជិក 
បកៃស សាធារណរដ្ឋ ចំនួន  ១០ 
រូប ចូល រួម បោះឆ្នាត គាំទៃ ជា- 
មួយ សមាជិក ទាំង  ២២២ 
របស់ បកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ ។ 
ការ បោះឆ្នាត អនុម័ត នៃះធ្វើ 

ឡើង  លឿន ជាង ការ អនមុត័ មនុ ៗ   
ដោយ សមាជិក សភា បោះ- 
ឆ្នាត តៃឹម ១សបា្ដាហ៍ បនា្ទាប់ ពី 
កៃុម អ្នក គាំទៃ លោក  Trump 
វាយ សមៃុក ចូល អគារ សភា ។

មាតៃ នៃ ការ ចោទ បៃកាន់ 
បាន ចៃង ថា ៖ «បៃធានាធិបតី 
Trump បាន បង្ក គៃះថា្នាក់ 
យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សន្តិសុខ 
របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក និង 
សា្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល ។ លោក 
បាន គំរាម កំហៃង ដល់ ភាព- 
សុចរិត នៃ បៃព័ន្ធ បៃជាធិប- 
តៃយៃយ  រំខាន ដល់ ដំណើរការ- 
ផ្ទៃរអំណាច ដោយ សន្តិភាព 
និង ធ្វើ ឱៃយ សភា បៃឈម នឹង 
គៃះថា្នាក់ ។ ដោយ ហៃតុ នៃះ 
លោក បាន កៃបត់ ការ ទុកចិត្ត 
លោក ក្នងុ នាម ជា បៃធានាធបិត ី
ដោយ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ រង របួស 
ចំពោះ បៃជាជន អាមៃរិក »។ 

មាតៃ នៃះ បាន បញ្ចប់ ដោយ 
ឃ្លា ៖ «អង្គហៃត ុបាន បញ្ជាក ់ថា 

លោក គឺ មិន សម កាន់ តំណៃង ក្នងុ  
១ថ្ងៃ ទៀត ទៃ ធ្វើ ឱៃយ មាន តមៃូវ 
ការ ដក លោក បៃធានាធិបតី Trump 
ចៃញ ពី តំណៃង ភា្លាមៗ »។

តាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក  ជំហាន បនា្ទាប់ គឺ ការ ធ្វើ- 
ជំនុំជមៃះ ក្ដី នៅ ពៃឹទ្ធសភា  តៃ 
ការ ដក លោក  Trump ចៃញ ព ី
តណំៃង តាម នតីវិធិ ីអាច នងឹ មនិ 
កើត ដោយ សារ ពៃឹទ្ធសភា នឹង 
មិន ធ្វើ កិច្ច បៃជុំ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី - 
១៩ មករា ១ថ្ងៃ មុន លោក  
Biden ចូល កាន់ អំណាច ។ មៃ- 
ដឹក នាំ សំឡៃង ភាគចៃើន នៃ 
ពៃឹទ្ធសភា លោក  Mitch Mc-
Connell បាន នយិយ ថា ៖ «ខ្ញុ ំ
ជឿជាក់ ថា  ដើមៃបី បមៃើ ជាតិ ឱៃយ 
បាន ល្អ សភា និង នីតិ បៃតិបត្តិ 
តៃូវ ចំណាយ ពៃល  ៧ថ្ងៃ ខាង- 
មុខ ផ្ដាត ទាំង សៃុង លើ ការ- 
សមៃប សមៃួល ការ ចូល កាន់- 
តំណៃង ដោយ សុវត្ថិភាព  និង 
ការ ផ្ទៃរ អំណាច ដោយ សណា្ដាប់- 

ធា្នាប់ ទៅ រដ្ឋបាល  Biden» ។
ពៃល វៃលា ដ៏ ខ្លី នៃះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ 

មាន ការ លំបាក សមៃប់ ពៃឹទ្ធ- 
សភា ក្នុង ការ សមៃច ផ្ដនា្ទា- 
ទោស ឬ ដក លោក  Trump 
ចៃញ ពី តំណៃង មុន លោក  Bi-
den ចូល កាន់ តំណៃង ។ បើ 
ទោះ ជា យ៉ាង នៃះ ក ៏ដោយ  លោក   
McConnell បានបង្ហាញ ថា 
ពៃឹទ្ធសភា នឹង ធ្វើ ការ ជំនុំ ជមៃះ 
ក្ដ ី ដៃល អាច ចាប ់ផ្ដើម នៅ ពៃល 
លោក Trump  ដច់ អាណត្តិ ។

លើក ដំបូង ដៃល សភា តំ- 
ណាង ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរការ ដក 
លោក Trump ចៃញ ព ីតណំៃង  
គ ឺកាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ ២០១៩ ជុវំញិ 
ការ ទាក់ទង របស់ លោក ទៅ 
កាន ់រដ្ឋាភបិាល អ៊យុកៃន ដើមៃប ី
ជំរុញ បើក ការ សុើប អង្កៃត លើ 
អាជីវកម្ម កូន បៃុស លោក  Bi-
den បុ៉ន្តៃ ដល់ ពៃល បញ្ចប់ ការ- 
ជនំុ ំជមៃះ ក្ដ ីនៅ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ 
ពៃឹទ្ធសភា បាន បោះឆ្នាត លើក- 

លៃង ទោស របស់ លោក ។ 
តាំង ពី ផ្ដើម បៃវត្តិសាស្តៃ- 

អាមៃរិក មក ទល់ ពៃល នៃះ ពៃទឹ្ធ- 
សភា មិន ទាន់ បាន អនុវត្ត ការ- 
ផ្ដនា្ទាទោស លើ បៃធានាធបិត ីរបូ 
ណា ទៃ  តៃ សា្ថានភាព នៃះ អាច 
ប្ដូរ បាន ។ មាន ការ រាយការណ៍ 
ថា  លោក  McConnell គតិ ថា  
ការ ដក លោក  Trump ចៃញ  
ពី តំណៃង  នឹង សា្ដារ ឈ្មាះ 
គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ  ហើយ 
នងឹ បបំាត ់ឥទ្ធពិល លោក  Trump 
នៅ ក្នងុ បកៃស ។ តៃ មក ទល ់ពៃល 
នៃះ លោក មិន ទាន់ បង្ហាញ ថា 
លោក នឹង បោះឆ្នាត ឱៃយ ផ្ដនា្ទា- 
ទោស លោក  Trump ដៃរ ឬ ទៃ ។

យ៉ាងណា មិញ  ការ បោះ- 
ឆ្នាត អនុម័ត មាតៃ នៃ ការ ចោទ- 
បៃកាន់ គឺ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី 
សភា តំណាង បាន ពៃយាយម 
ជំរុញ អនុ បៃធានាធិបតី លោក  
Mike Pence ឱៃយ បៃើបៃស់ 
អំណាច ក្នុង វិសោធនកម្ម ទី 
២៥ នៃ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើមៃបី ដក 
លោក  Trump ចៃញ ពី តំណៃង ។ 
វិសោធនកម្ម ទី ២៥ នៃ រដ្ឋ- 
ធម្មនញុ្ញ បាន ចៃង ថា  អន ុបៃធា- 
នាធបិត ី នងិ គណៈរដ្ឋមន្តៃ ីមាន 
សទិ្ធិ ដក អណំាច បៃធានាធបិត ី
បើ សិន ពួក គៃ សមៃច ក្នុង 
សំឡៃង ភាគចៃើន ថា បៃធានា- 
ធិបតី គឺ អសមត្ថភាព ក្នុង ការ- 
កាន ់អណំាច ហើយ កៃយ មក 
សភា អាមៃរកិ អាច សមៃច ដក 
បៃធានាធិបតី ចៃញ ពី តំណៃង 
ក្នុង សំឡៃង ២ ភាគ ៣។ តៃ 
លោក  Pence បដិសៃធ ធ្វើ 
តាម ការ ជំរុញ នៃះ ៕

លោកសេបីេធានសភា Nancy Pelosi ចុះ ហត្ថ លេ ខាលើ អត្ថបទចោទបេកាន់ លោក Donald Trump។ AFP 

សភាតំណាងអាមេរិកអនុម័តចាប់ផ្តើមដំណើរការដកលោកTrumpចេញពីតំ-
ណេងខណៈសល់ពេលតិចជាង១សប្តាហ៍មុនលោកBidenចូលកាន់អំណាច

ព័ត៌មានខ្លីៗ
នាយករដ្ឋមន្តេីអេស្តនីូលា-
លេងពីតំណេងជំុវិញរឿង
អាសេវូពុករលួយ

កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ទី១៣ ខៃមករា 
នាយករដ្ឋមន្តៃី បៃទៃស អៃស្តូនី 
លោក JuriRatas បាន លា- 
លៃង ពី តំណៃង  បនា្ទាប់ ពី ប៉ូ-
លិស  និង រដ្ឋអាជា្ញា បើក ការ- 
សុើប អង្កៃត លើ រឿង អាសៃូវ ពុក- 
រលួយ ដៃល ពាក់ព័ន្ធគណបកៃស  
របស ់លោក ជុវំញិ ការ បៃើបៃស ់
បៃក់ ឥណទាន មិន តៃឹមតៃូវ ។

លោក  Ratasបាន បង្ហាះ- 
សារ ទៅ កាន ់ Facebook ថា៖ 
«ថ្ងៃ នៃះ ខ្ញុំ បាន សមៃច ចិត្ត លា- 
លៃង ពី តំណៃង ជា នាយក រដ្ឋ-
មន្តៃី »។លោក Ratas បាន និ-
យយ ថា  លោក សងៃឃឹម ថា  ការ- 
លា លៃង របស់ លោក នឹង ជួយ 
«បំភ្លឺ រាល់ កាលៈទៃសៈ  និង ធ្វើ 
ឱៃយ ឈាន ដល់ ភាព ចៃបាស់ លាស់» 
តៃ លោក  បាន អះអាង ថា  លោក 
មិន  បាន «ធ្វើ ការ សមៃច ចិត្ត 
ណា ដៃល មាន គំនិត អាកៃក់ ឬ 
ខុស ដោយ ចៃតនា ឡើយ»។

ការ សុើប អង្កៃត គឺ ផ្ដាត លើ 
កៃុមហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ មួយ 
មាន ឈ្មាះ ថា Porto Franco 
ដៃល បាន ទទួល បៃក់ ឥណ ទាន   
រដ្ឋ ចំនួន៣៩លាន អឺរ៉ូ  និង  បាន 
ទទួល កិច្ច សនៃយា ដើមៃបី អភិវឌៃឍ 
ដៃន  ដី កំពង់ ផៃ ចាស់ ពី អាជា្ញាធរ  
រដ្ឋធានី Tallinn បនា្ទាប់ ពី បាន  
ផ្ដល់ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ជូន គណបកៃស  
Centre របស់ លោក  Ratas។

យ៉ាង ណា មញិ បៃ ធា នា ធបិ ត ី
អៃស្តូនី លោកសៃី  KerstiKal-
julaid មាន រយៈ ពៃល១៤ ថ្ងៃដើមៃបី    
តៃង តំាង នាយករដ្ឋមន្តៃ ីថ្ម ី ដៃល  
តៃូវ ការ អនុម័ត ដោយ សភា ។  
បៃសិន បើ គា្មាន បៃក្ខជន នាយក- 
រដ្ឋមន្តៃី ណា អាច បញ្ជា សំឡៃង 
ភាគ ចៃើន ក្នុង ចំណោម សមា- 
ជិក  សភា គៃ នឹង រៀប ចំ ការបោះ-  
ឆ្នាត ជា ថ្មី ៕សុ  ខ  វេង ឈាង 
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ភ្នំពេញ : ខុសប្លែកសែឡះពីការ-
ហាត់បែណទូទៅតាមសួនចែបារ
កឡីដ្ឋាននងិកែមស្ពានវធិីថ្មីសន្លាង
នំយកមកកាន់បែទែសកម្ពុជាដោយ
អ្នកគែូជនជាតិបារាំងម៉ារីឡឌូ្រហ្វិន
(MarylaureDufrenne)គឺការ-
ហាត់សមែលួកាយអារម្មណ៍ឱែយសែស-់
ថ្លាដោយរៀបចំចានដក់ជុំវិញខ្លួនឬ
នៅលើខ្លួនដោយបែើការគោះចាន
លោហៈដើមែបីទាញភាពរំញ័រនែរាង-
កាយឱែយមនស្ថិរភាពបន្ធូរដល់ការ-
គិតនិងរាងកាយ។
វិធីលំហាត់កាយអារម្មណ៍និង

ពែយាបាលដោយសំឡែង(Sound
Healing)នែះតែូវបានសិកែសាឃើញ
ថ វាជំនួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត
ជាពិសែសតែម្ដង។
អ្នកសែីម៉ារីឡឌូហ្វិនបានរៀបរាប់

ពីចំណុចផ្ដើមដែលធ្វើឱែយអ្នកសែីបាន
ស្គាល់និងចាប់ផ្ដើមការពែយាបាល
ដោយសំឡែងមកកាន់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
ថ៖ «រយៈពែល៨ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការជា
បែធានផ្នែកលក់នៅកែុមហ៊ុនធំមួយ
របស់អាមែរកិ។ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នងុការរង-
សម្ពាធតែវូមនការទទលួខសុតែវូខ្ពស់
ដែលធ្វើឱែយខ្ញុំមនការស្តែសយ៉ាង-
ខ្លាងំ។ថ្ងែ១ខ្ញុំគតិថខ្ញុំមនិអាចទែទំែ
ទៀតទែខ្ញុំក៏ឈប់ពីការងារនិងផ្លាស់
មករស់នៅលើទឹកដីឥណ្ឌា»។
អ្នកសែីបន្តទៀតថ៖«ខ្ញុំបានស្គាល់

ការពែយាបាលសំឡែងនៅពែះវិហារ
ឥណ្ឌា។ខ្ញុំចាំបានថលើកដបំងូដែល
បានឮសំឡែងគោះចានខ្ញុំមនការ-
ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើឥទ្ធិ-
ពលនែសំឡែងនិងភាពញ័ររបស់វា។
ខ្ញុំដល់ថ្នាក់យំពែះតែទទលួបានភាព-
ធរូសែលនងិឥទ្ធពិលពីការពែយាបាល
ពីសំឡែងនោះ»។
កាលពីឆ្នាំទៅ២០២០ខែមករា

អ្នកសែីម៉ារីឡបានផ្លាស់មករស់នៅ
លើទឹកដីកម្ពុជាដោយអ្នកសែីមន
គែួសរទីនែះហើយអ្នកសែីក៏បាន
ផ្ដើមធ្វើជាគែូបង្វឹកយោគៈនិងការ-
ពែយាបាលដោយសំឡែង។
អ្នកសែីក៏បានពនែយល់បន្ថែមទៅលើ

ការហាត់យោគៈ និងការពែយាបាល
ដោយសំឡែងថការពែយាបាលដោយ
សឡំែងគជឺាការបពំែញបន្ថែមយោគៈ
ប៉ុន្តែវាមនការអនុវត្តខុសគ្នា។
យោគៈមនលក្ខណៈស្វាហាប់

ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចលនរាងកាយ។
រីឯការពែយាបាលដោយសំឡែងគឺជា

ការអនុវត្តអកម្មផ្តោតលើការសមែក
លម្ហែនែខរួកែបាល។វាអាចហាត់ម្នាក-់
ឯង ឬគ្នា២នក់។ បើលើសពីនែះគែ
ហៅថSoundBath។
អ្នកសែីក៏បានឱែយដឹងពីរបៀបដែល

អ្នកសែីតែងតែអនវុត្តជាមយួអតថិជិន
របស់អ្នកសែីថ៖ «ដំបូងខ្ញុំនឹងជួប
ពិភាកែសាពីបញ្ហាដែលពួកគត់ជួប
ដែលធ្វើឱែយគត់មនអារម្មណ៍មនិល្អ។
រួចទើបដក់ពួកគត់ឱែយគែងផ្កាប់ ឬ
ផ្ងារហើយរៀបចានជុំវិញនិងគោះជា
សំឡែងម្ដងបន្តិចៗ។ជំហានចុង-
កែយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាដំបូន្មានសមែប់
ពកួគត់ទៅលើផ្នែកណដែលគត់គរួ
យកចិត្តទុកដក់បន្ថែម»។
តាមរយៈការសិកែសានិងការហ្វឹក-

ហាត់របស់អ្នកសែីនៅឥណ្ឌា

សំឡែងនែចានគោះនែះអ្នកសែីក៏បាន
បកសែយពីដណំើរដែលធ្វើឱែយវាជយួ
សមែួលដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដែលថ
វាជាចានដែលនំចូលពីបែទែស
នែបា៉ាល់ហើយវាតែូវបានធ្វើជា
ពិសែសសមែប់ការពែយាបាលនែះ។
អ្នកសែីបានពនែយល់ថ៖«នៅពែល

ដែលរាងកាយយើង េសែ្តសពែួយ-
បារម្ភឬគិតចែើនេ្រហ្វកង់របស់យើង
មិនមនលំនឹងដែលអាចនឹងធា្លាក់ចុះ
ជាងធម្មតាដូចនែះភាពរំញ័រនែ
សំឡែងចានបន្ទាប់ពីគោះនឹង
សមែួល េ្រហ្វកង់យើង
ឱែយមកធម្មតាហើយ
លើសពីនែះវាកាត់-
បន្ថយការស្តែស
បន្ថយអារម្មណ៍ឡើង
ចុះនិងសមែួលដល់

សម្ពាធឈាម»។
អ្នកសែីក៏នៅតែបន្តអភិវឌែឍខ្លួនឯង

បន្ថែមតាមការអានសៀវភៅហ្វឹក-
ហាត់និងបែមូលនូវមតិយោបល់ពី
មនុសែសជុំវិញដើមែបីរៀនបន្ថែម។
កន្លងមកអ្នកសែីទទួលបាននូវ

ការគំទែ និងពែញចិត្តជាចែើនពី
អតិថិជនរបស់អ្នកសែីដែលសូមែបី
ជនជាតិខ្មែរក៏មកហើយមកទៀត
ពែះវាជាបទពិសោធថ្មីសមែប់

គត។់ចណំចុសខំន់គឺអ្នកហាត់
ថែមទាងំទទលួបានការ-

ធូរសែល១បែប
ថ្មីទៀត។
អ្នកសែីក៏បន្ត

រៀបរាប់ថ៖ «វា
ជាបទពិសោធ

ដែល

អ្នកតែូវមនការយល់ដឹងដោយ
ខ្លនួឯង។វាធ្វើឱែយអ្នកបានចលូជែទៅ
ក្នុងគំនិតអ្នកដែលមនតែអ្នកទែ
ដែលដឹង។វាធ្វើឱែយអ្នកមនភាព-
វិជ្ជមនជាចែើន។អតិថិជនគត់
ចូលចិត្តនូវអារម្មណ៍ទាំងនែះដែលវា
ធ្វើឱែយបាត់អស់នវូអារម្មណ៍មហួ្មងនងិ
ទុក្ខកង្វល់»។
សមែប់តម្លែរៀននៅក្នងុស្ទឌូយីោគឺ

មនុសែសម្នាក់៣៥ដុល្លារ២នក់
៥៥ដុល្លារនិងសមែប់បងែៀនដល់
ផ្ទះគឺ៥៥ដុល្លារដូចគ្នា។
ដោយសរវាជាការហាត់បែបផ្ទាល-់

ខ្លនួដចូ្នែះអ្នកហាតអ់ាចធ្វើការណត-់
ជួបនិងកក់ម៉ាងពែល។ ពត៌មន
បន្ថែមអាចទាក់ទងអ្នកសែីតាមរយៈ
ទំព័រហ្វែសប៊ុក@marylauredu-
frenneនិងអីុមែលmarylaure.
dufrenne@gmail.com៕

សំឡេង រំញ័រ មានការពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង  ដំណើរការ រាងកាយរបស់មនុសេស។ រូបហុងមិន ចាន តេវូបាន ផលិត ជាពិសេស សមេប់ លំហាត់បេណ សំឡេង នេះ។ រូបថតហុងមិន

ស្ត្រីបារាំងនាំយកការហាត់សម្រួលកាយអារម្មណ៍ប្របថ្មី-
សនា្លាងជាលំហាត់ប្រណព្រយាបាលដោយប្រើសំឡ្រង

អ្នកសេ ីមា៉ារីឡ ផ្ដល់ ការ ហាត់ និង ពេយាបាល 
ដោយសំឡេង  ដល់ អតិថិជន មក កាន់ស្ទឌីូយោ 
របស់អ្នកសេ ី ។ រូបថតហុងមិន



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បណ្តុំ ស្នាដៃ គំនូរ  ថ្មី 
សន្លាង  ១២ផ្ទាំង និង ចាស់  ៦ 
ផ្ទាងំ  របស ់វចិតិៃ ករ    ហរួ សហីា  
វយ័  ៣១ឆ្នា ំដៃល ធ្លាប ់  កើត     ន     
ជំរំ  សយ ប៊ី   នៃ តំបន់ ពៃំដៃន  
ខ្មៃរ-ថៃ បាន  តៃឹម   វ័យ ៦ខៃ  
ហើយ ក៏ តៃូវ បាន ឪពុក  ម្តាយ-      
យក   មក រស់ន ជាមួយ វិញ ក្នុង   
តំបន់   បន្ទាយ  ទាហាន ដោយ-  
សរ   ឪពុក  បៃចាំ     ការ រហូត       ខ្លួន  
ពៃញ  វ័យ   បាន បើកការ តាំង-  
ពិព័រណ៍  ទោល កៃម បៃធន  - 
បទ  «ស្ទើរ តៃ អរូបិយ »។ 

ពិព័រណ៍ នៃះ ចាប់ ផ្តើម ន ថ្ងៃ 
ទី ១៣ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
និង    បន្ត  រហូត  ដល់ ថ្ងៃ ទី  ១៤ ខៃ 
កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ន វិចិតៃ-   
សល Pi-Pet-Pi Gallery282  
ដៃល  មន អាសយ ដ្ឋាន ន ផ្ទះ 
លៃខ  ២៣ ផ្លូវ ២៨២ សង្កាត់ 
បឹង  កៃង កង ទី ១ ខណ្ឌ បឹង  កៃង -  
កង  រាជ ធនី ភ្នំពៃញ។ 

វចិតិៃ  ករដៃល មន បៃវត្ត ិ កមៃសត ់
បៃក  ចៃញ ពី ឪពុក  ម្តាយ ន ឆ្នាំ  
២០០៥ និង  មក  រៀន  ជំនញ   
សិលៃបៈ  ន    ឆ្នាំ២០០៦ ហើយ  
បញ្ចប់  ន   ឆ្នាំ២០១៣  ជំនញ  
សិលៃបៈ សូន រូប  ន   សលា   ហា្វារ-  
ពន្លឺ  សិលៃបៈ ខៃត្ត បាត់ ដំបង-  
ធ្លាប ់ ់  តាំង ពិព័រណ៍ ស្នា ដៃ  ខ្លួន  ជា - 
រឿយ ន  វិចិតៃសល ជនបទ-  
(Romcheik5 Art Space)  
ន    ខៃត្ត បាត់ ដំបង ខណៈ ស្នា - 
ដៃ  គនំរូ ភាគចៃើន  ជា សរ  ចៃក- 
រំលៃក  នូវ   ចំណៃះ ដឹង ពី ធម្មជាតិ 
និង  វិទៃយាសសៃ្ត ។ 

អ្នក សៃី  Liz Heeley ជា 
ម្ចាស់ វិចិតៃ សល  Pi-Pet-Pi  
Gallery282    បង្ហើប ឱៃយ ដឹង ពី 
ការ  បើក តាងំ ពពិរ័ណ ៍របស ់   ហរួ 
សីហា ដៃរ ថា៖ «ពិព័រណ៍ នៃះ  

សហីា មន ស្នា ដៃ  ថ្ម ី១២ផ្ទាងំ- 
និង   ស្នាដៃ  ចាស់ ចំនួន  ៦ផ្ទាំង  
ដៃល   តៃូវ  ដក់ តាំង ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 
១៣ ខៃ មករា នងិបន្ត    ដល ់ ថ្ងៃទ ី
១៤ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១។ 
សីហា ធ្លាប់ បាន តាំង  ពិព័រណ៍ - 
ស្នា ដៃសិលៃបៈ របស់   គាត់ ន ឯ 
វិចិតៃ សល  Kampot Art 
Gallery ន ខៃត្ត កំពត ម្តង  
ខណៈ ន វចិតិៃ សល  Pi-Pet-
Pi  Gallery282    ក្នុង  រាជធនី 
ភ្នំពៃញ  នៃះ វិញ  គឺ ជា លើក ទី ២ 
របស់ គាត់ »។ 

ដោយសរ  ភាព ដតិ ដម  នងិ 
ឆ្លង កាត់ ជីវិត រស់ន  ក្នុង  តំបន់  
ពៃ តាំង ពី ក្មៃង  ខណៈ ខ្លួន   មន 
ឪពុក ធ្វើ ជា    ទាហាន    ជួរ មុខ  នៃ -  
តបំន ់   ពៃដំៃន  នោះ វចិតិ ៃ ករ  មន 
ទំនោរ  ធម្មជាតិ និយម  និង វិទៃយា - 
សស ៃ្ត នយិម  ហរួ សហីា តៃង- 
ត ៃ បៃើ   នូវ អារម្មណ៍ នឹក សៃមៃ  - 

សញ្ជឹង    គិត   ដើមៃបី  បង្កើត  ស្នាដៃ 
គំនូរ      សហសម័យ   មន ន័យ    ឆ្លុះ-  
បញ្ចាំង  ពី  ធម្មជាតិ ជីវភាព រស់- 
ន   ក្នុង សៃុក ខ្មៃរ និង ន  លើ  
សកល លោក ។  

 ជា ទូទៅ ស្នាដៃ គំនូរ  សហ - 
សម័យ   វិចិតៃករ   ហួរ សីហា 
ភាគ ចៃើន មន លក្ខណៈ គួរ ឱៃយ 
កត់  សម្គាល់   និង  លៃច ធ្លា  ខ្លាំង  
ន  តៃង់ ចំណុច នៃ ការ  បង្ហាញ-  
អំពី  ធម្មជាតិ   នៃ តំបន់ ពៃ ឈើ     
ដុះ  ចៃូងចៃង  ដៃល     គា្មាន ស្លឹក 
និង   ការ រំលៃច ភា្ជាប់ ជាមួយ  - 
លំនឋាន  មន ជីវភាព កៃីកៃ  
របស ់ បៃជាជន  ន តាម  តំបន់ 
ពៃ   នោះ ដោយ មន ន័យ ខ្លឹម - 
សរ  ចង់  ឆ្លុះ  បញ្ចាំងអំ ពី បញ្ហា 
គៃះ ធម្មជាត ិនងិ បញ្ហា ជវីភាព 
រស់ន របស់ មនុសៃស   ន ក្នុង-  
តបំន  ់ សហគមន ៍ ពៃ ឈើ ទាងំ- 
ឡាយទាំង ពួង  ៕ 
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ថ្ងេ២កើត  ខេមាឃ  ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេសុកេ  ទី១៥ ខេមករា ឆ្នា២ំ០២១

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ  ើ     ង    ខ   ្ព  ស  ់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា   ផ ្នៃក    អ   ក  ៃស រ សសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដោ យសរ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កម្លាងំ      ចិត្ត  មន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱៃយ ម     ន ភា        ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 បៃកប       របរ រកទទួល ទា ន  នន បាន   ផល ចំណៃញ      
ជាធម្មតា  ។ ចពំ   ះ   ប  ញ   ្ហា    ស   ្នៃ ហា       វ ិញ    គ ឺគ ូស្នៃហ ៍  មន     
អធៃយា            សៃ័ យ គា្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទមា្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីមធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្តី មន 
អ្នក  ខ្លះ យ ក      ចិត្ត ទុក ដ ក់ ស្តាប់  
ខណៈ  អ្នក ខ្លះ    ទៀត  ព ៃង ើ យ កន្ដើយ 
ចំពះ  អ្នក។   ហៃតុ នៃះ តៃូវ បៃយ័ត្ន  

ការ    និយាយ   ស្តី  បន្តិច  ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន 
ហ្មត ់  ចត ់  មុន នឹង និយាយ     ចៃញទៅកាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។        
កា   រ  បៃកប របរ រក  ទទួល  ទាន   នន បាន ផ ល  បង្គួរ   
ប៉ុណ្ណោះ។ ចំពះ  កតា្តា  សុខភាព  ផ្លូវ កាយ ល្អ និង          
ចិត្ត   គា្មាន    ផ  ល អ្វី ដៃល ធ្វើឱៃយ ប ៉ះ ពា  ល់ នោះឡើយ។ 

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

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហា ចៃើន បៃកប ដោយ ភាព-  
ចុះ  សមៃងុគា្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទា ន  ផៃសៃង  ៗនឹង បាន ផល គួរជាទីគាប់ ចិត្ត 
សម តាម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មន សុខ     - 
ភាព ជា ធម្មតា មិន មន ជំងឺ មក បៀ ត    - 
បៀន  ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  វិញ  គឺ មន    
សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   ការ     និយាយ ស្ត ី  

ចៃើនជាពាកៃយសម្តគួីរ ជា ទី ពៃញ ចិត្ត     ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទៃ ។ 
ការ បៃកបរបរ រកទ ទួលទាន    នន បាន     ចំណូល គួរជាទី 
ព ៃញចិត្ត ។   ចំពះ សៃច  ក្ត ី សៃ្នហាវ ញិ គឺ មន ដំណើរការ 
យា៉ាង ល្អ   ហើយក៏   មន ភាព រលូនចុះ សមៃងុនឹងគា្នា   ហើយ 
ចៃះ បង្កើត នូវ សម្ពន័្ធភាព ស្នៃហា កាន់តៃល្អ ថៃម ទៀត ។  

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង   មន គៃះ ដោយ សរតៃសម្ត ី-  
ហើយ  លា ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច    
បង់ បា ត  ់ដោយសរសម្តផីងដៃរ។  ដូច្នៃះ  

មិន    គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មន ការថា្នាងំ ថា្នាក់ ណាមួយ   ឡើយ 
ន   ថ្ងៃនៃះ  ។  ចំពះការ បំពៃញការងរ ផៃសៃងៗ បាន 
ផល    តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដោយឡៃក  សៃច ក្តសី្នៃហា  
ន ក្ន ុង ចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដោយភាព  មនោ-  
សញ្ចៃតន និង  ភាពអណ្តៃតអណ្តងូខ្លាងំ ផងដៃរ៕    

រាសមីធៃយម។ កតា ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មំ  មួនល្អ  ហើយ   តៃូវ ចំណាយ  ទាំង-  
កម្លាំង  កាយចៃើ ន ក្នុង ការ បំពៃញ   កិច្ច -  
ការ   ទាំងឡាយ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក   អ្នក  
តៃូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ 

បៃយ័ត្ន  នំ ទុក្ខទោ ស ដល់ខ្លួន ។ ចំពះ  ការ  ពៃយា - 
យាម  ហាក់    មន  ភាព  ខៃស ត់ ខៃសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ 
ភាព  ស្វា ហាប ់ ន ក្នុង កិច្ច ការ ងរ រប ស់ ខ្លួន  ។ រីឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហា                             គូ ស ្នៃហ៍ មនអ ធៃយាសៃ័យ  គា្នាល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព  ស់  តៃដ ៃត ។ ការបៃកប-  
របរ  រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរ តៃច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទាក់ ព -ី 

មនុសៃស  គៃប់ សៃទាប់ វណ្ណៈ មិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដោយ  ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មន 
សមត្ថភាព ដោះ សៃ យ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហា វិញ  មន ការ យល់ - 
ចិត្ត ថ្លើម គា្នា បាន ល្អណាស់គា្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គូស្នៃហ ៍មនការ  ស្វៃង  យល់ 
ចិត្ត គា្នា បៃប សភាព ធម្មតា។  ចំពះ  
ការ  បំពៃញ កិច្ចការ ផៃសៃង ៗ  ចៃើន តៃ 

បៃកបទៅ  ដោ យស្មារត ីទទួល ខុសតៃូវខ្ពស់  ។ 
ដោយ ឡៃក  ការ  បៃក ប រ បរ រកទទលួ ទាន វញិនងឹ 
បាន ផល  គាប ់ បៃស ើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក  អ្នក ម ន  សន្តានចិត្ត  ដោយ ក្តី មៃតា្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

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

បៃកប ដោយ  ក្តីទោ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញុំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មន 
ការ      អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហា  វញិ ហា ក ់ដចូ ជា មន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសីឡើងខ្ពស ់   ។  ការ និយាយស្តី  
ចៃើន តៃ   ព  លពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក  ផង។  ចំពះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទាន នន នឹង    បាន ផល ចំណៃញ   

យា៉ាង   គាប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ 
ការ    បំពៃញការង រ ផៃសៃង ៗ   ។  ការ ធ្វើដ ំណើរ  ទៅ កាន់ 
ទី  ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មនសុវត្ថភិាពល្អ។ រីឯ  
បញ្ហា ស្នៃហា វិញ  គូស ្នៃ ហ៍ ម ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង  
គា្នា ធម្មតា ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម។ 

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

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

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

សៃទាប ់ វណ្ណៈ។ ចំព ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកបៃកប ដោយ ក្តី- 
សោមនសៃស   នងិ មន សមត្ថភាព អាច ដោះ សៃយ បញ្ហា 
ផៃសៃង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណៃកឯ  សៃចក្តី ស្នៃហាវិញ  
គូស្នៃហ ៍  មន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គា្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលាភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គាប់ចិត្ត។   

ហួរ សីហា តំាង ពិព័រណ៍ស្នាដៃ គំនូរ ទោល
នៅ  វិចិតៃ សល  Pi-Pet-Pi Gallery282 

ហួរ សីហា និង  មា្ចាស់វិចិតេសាលអ្នកសេ ី Liz Heeley។ រូបថត សហ ការី

សា្នាដេគំនូរ វិចិតេករ ហួរ សីហា ដេលដាក់តំាង នៅ វិចិតេសាល Pi-Pet-Pi Gallery282។ រូបថត សហ ការី
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ការ បៃ កួតកីឡា ទៃយី៉ា- 
ត្លងុ  ជៃើស រើស ជើង ឯក ជាតិ  បៃចំា 
ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល មិន អាច រៀបចំ 
បាន ដោយ សារ វិបត្តជំិងឺ កូវើដ ១៩ 
នោះ តៃូវ បានសហព័ន្ធ កីឡា 
ទៃយី៉ាត្លងុ កម្ពជុា លើក យក មក 
ធ្វើ  ឡើង វិញ នា  ថ្ងៃទី ២០  ដល់ 
ថ្ងៃទី ២២  ខៃ មករា  ឆ្នា ំ២០២១  
នៅ មាត់ សមុទៃ  ក្នុង ខៃត្ត កៃប 
ដើមៃបី សមៃតិសមៃងំ ជៃើសរើស 
យក អត្តពលិក ដៃល មាន សមត្ថ- 
ភាព និងទៃពកោសលៃយ ល្ៗអ  ចំនួន 
១៤ នាក់ តៃៀម ទៅ ចូល រួម បៃកួត 
សីុហ្គៃម លើក ទី ៣១ ឆ្នា ំ២០២១ 
នៃះ នៅ បៃទៃស វៀតណាម។

ជាមួយនឹង គោល ដៅ សមៃតិ 
សមៃំង  បាន អត្តពលិក មាន 
សមត្ថ ភាព ដ៏ ពិត បៃកដ នៃះ 

សហ ព័ន្ធ កីឡាទៃយី៉ា ត្លងុកម្ពជុា 
បានសមៃច កាត់បន្ថយ ចំនួន អ្នក 
ចូល រួម នៅ កៃយ៧០ នាក់ 
ហើយ  អ្នក ដៃល មិន បាន ហ្វកឹហាត់ 
តៃមឹ តៃវូ មិនតៃវូបាន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ចូល រួមបៃកួត នោះ ទៃ ពៃះ សហ-   
ព័ន្ធ ខ្លាចមានគៃះ ថ្នាក់  ជាយ - 
ថ ហៃតុ។

លោក  ងិន  សុខបញ្ញា  អគ្គ- 
លៃខធិការ សហព័ន្ធ កីឡាទៃ-ី 
យ៉ាត្លងុ កម្ពជុា  បាន បៃប់  ថ ៖ «ការ- 
រៀប ចំការ បៃកួត នៃះ  ធ្វើ កៃម 
គមៃង ថវិកា គំាទៃ របស់ កៃសួង 
អប់រំ  យុវជន  និងកីឡា  បុ៉ន្តៃ យើង 
មាន វិស័យ ឯក ជន ជួយ ឧបត្ថម្ភ 
ខ្លះ  ដើមៃបី ពន្លឿន ការ អភិវឌៃឍ កីឡា 
ទៃ ីយ៉ាត្លងុ  ឆ្ពោះ ទៅ សមៃច គោល- 
ដៅ បាន លទ្ធផល ល្អ  នៅ សីុ ហ្គៃម 
ខង មុខ  ពិសៃស ក្នុង ឱកាស 
កម្ពជុា  ទទួល រៀប ចំ ធ្វើ ជាមា្ចាស់- 

ផ្ទះ សីុហ្គៃម  លើកទី ៣២  ឆ្នាំ 
២០២៣»។

លោក បាន បន្ថៃម ថ ៖ « ឆ្នា ំនៃះ  
យើងសមៃតិ  សមៃងំ យក  អ្នក - 
ចូល រួម តិច ដើមៃបីពងៃងឹ  គុណ ភាព 
ការ បៃកួត  គឺ មាន ក្លបិ ចូល រួម ចំនួន 
៩ ក្លបិ និង  មាន អត្តពលិក ជាង 
៥០ នាក់  (សៃ ី១៨ នាក់) ហើយ 
យើង  បៃ កួត បៃជៃង យក អ្នក ឆ្នើម 
ចំនួន ១៤ នាក់  ដោយ ពំុ គិត ពី កៃមុ  
ធំ ជមៃើសជាតិ   ឬកៃមុ  ថ្នាល  ដូច 
ឆ្នា ំមុនៗ ទៀតនោះ  ទៃ  ដើមៃបី យក 
មក  បង្វឹក ជា បៃចំា  និង ដាក់ ឱៃយ 
ពួកគៃ បៃកួត ជើង ឯក ជាតិ បៃចំា 
ឆ្នា ំ២០២១  មុន ខៃតុលា  ម្តង ទៀត  
រួច ទើប ចៃញ ទៅ បៃ កួត សីុហ្គៃម  
លើក ទី ៣១  នៅ វៀត ណាម  នៅ 
ខៃ វិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ» ។ 

សមៃប់ ការ បៃ កួត កីឡា ទៃយី៉ា- 
ត្លងុ ជៃើស រើស ជើងឯក ថ្នាក់ជាតិ  

ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ គឺ មានការ បៃកួត 
បៃជៃង លើ   ៣ វិញ្ញាសា ទី១ 
វិញ្ញាសា  ទៃយី៉ាត្លងុ  (TRIATH-
LON) ទំាង ផ្នៃក  បុរស និងនារើ  
មិន កំណត់ អាយុ  ដោយ ហៃល- 
ទឹក ចមា្ងាយ ៧៥០ ម៉ៃតៃ រួច ជិះកង់ 
ចមា្ងាយ  ២០ គីឡូម៉ៃតៃ និង រត់- 
បៃណំាង ៥ គីឡូម៉ៃតៃ ទី  ២  វិញ្ញា- 
សា  ឌូអាត្លងុ  (DUATHLON) 
ទំាង ផ្នៃក  បុរស និង នារើ  មិន កំណត់ 
អាយុ  ដោយ រត់ បៃណាំង ៥- 
គីឡូម៉ៃតៃ រួច ជិះកង់ចមា្ងាយ  ២០ 
គីឡូម៉ៃតៃ និង រត់បៃណំាង ២,៥ 
គីឡូម៉ៃតៃ  ចំណៃក ទី ៣ វិញ្ញាសា 
អាគ័តត្លងុ  (AQUATHLON) 
ទំាង ផ្នៃក  បុរស-នារើ  កំណត់ អាយុ  
កៃម ១៦ឆ្នា ំ ដោយ ហៃលទឹក 
៣៥០ ម៉ៃតៃ  និង រត់ បៃណំាង 
២,៥គីឡូម៉ៃតៃ។ 

លោក  ងិន  សុខបញ្ញា  បាន 

បៃប់  បន្ថៃម ថ  កៃមុ អត្តពលិក  
និង កៃមុ ការងារ ដៃល ចូល រួមការ- 
បៃកួត ថ្នាក់ ជាតិ នៃះ  តៃវូ បាន ផ្តល់ 
ជូន ការ សា្នាក់ នៅ  ហូប ចុក  និង 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  ដោយ យើង  មានការ-  
សហការ ល្អ  ពី សាលាខៃត្ត កៃប  
ពៃម ទំាង វិស័យ ឯក ជនចូល រួម  

ឧបត្ថម្ភ  និង ផ្តល់ រងា្វាន់ ជា សមា្ភារ 
បន្ថៃម  ដូច ជា កៃមុហុ៊ន  Giant , 
Ford  និង Online  ជា ដើម  ខណៈ 
ដៃល បៃក់ រងា្វាន់ ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លៃខ ១  ទទួល បាន ៤០ មឺុន រៀល  
លៃខ ២ បាន  ៣០ មឺុន រៀល និង 
លៃខ ៣  បាន  ២០ មឺុន រៀល ៕

សកម្ម ភាព បេកួត ទេយី៉ាត្លងុ នៅ ខេត្តកេប នាពេល កន្លងមក  ។ សហ ការើ

ជើងឯកថ្នាក់ជាតិកីឡាទ្រយី៉ាត្លងុសម្រចួរកអត្តពលិកឆ្នើម១៤រូបត្រៀមសី៊ហ្គ្រម

Bayernត្រវូក្រម៊នៅលីគទី២
ទម្លាក់ពីកម្មវិធី German Cup

កេុង ប៊េរឡាំង : គៃូ ប ង្វឹក 
របស់កៃុម Bayern Munich 
លោក Hansi Flick  សៃឡាងំ- 
កាងំ  នៅ ពៃល កៃមុ របស ់លោក 
មិន អាច បន្ត ដំណើរ  ដើមៃបីបាន 
ការ ពារ តំណៃង ជើង ឯក ពាន 
German Cup តៃឹម ជុំ ទី២ 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ កៃយ រង បរា - 
ជ័យ កៃម ថ្វី ជើង កៃុម លីគ 
កមៃិត ទី២ Holstein Kiel 
នៅក្នុងវគ្គ  ប៉ៃណាល់ ទី កាត់ ក្ដី 
ជាមួយ  នឹង លទ្ធផល ៦-៥។

វា ជា រឿង គួរ ឱៃយ សោក សា្ដាយ 
ណាស ់សមៃប ់កៃមុ  ដៃល សងឹ 
ជា  ស្ដៃច នៅ  បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ 
ដចូ ជា Bayern នៃះ ខណៈ ការ- 
បៃកួតនៃះ មាន ឱកាស នាំមុខ 
មុន ម្ដង ជា ២ដង តៃ រាល់ ការ នាំ - 
មខុហ្នងឹ តៃវូ កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ Kiel 
តាម បាន វញិ  ជានចិ្ច ជា ពសិៃស 
គៃប់ បាល់ តាម ស្មើ ជា លើក ទី 
២ គ ឺកើត ឡើង ពៃល ការ បៃកតួ 
ស្ទើរ តៃ ចប់ មៃន ទៃន ទៅ ហើយ  
ពោល គឺ ក្នុង នាទីទី  ៩០+៥។

ពៃល ស្មើ គា្នា ២-២ នោះ ការ - 
បៃកួត តៃូវ បន្ត  ដោយការ ថៃម 
ម៉ាង ពិសៃស ១៥នាទី ២ ដង 
តៃ រយៈ ពៃល  ៣០ នាទី នៃះ 
កៃុម ទាំង២ មិន អាច ធ្វើ អ្វីគា្នា 
បាន ដូច្នៃះ តៃូវ កាត់ ក្ដី ដោយ 
ទាត់ បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី ហើយ  
៥គៃប់ ដំបូង គឺ បាន  សមៃច 
ដូច គា្នា  តៃ ចូល ដល់ គៃប់ ទី៦ 
កីឡាករ  Marc Roca របស់ 
កៃមុ Bayern ស៊តុ អត ់ចលូ ធ្វើ 
ឱៃយ កៃុម Kiel  ជា អ្នក បន្ត ដំណើរ 

ទៅ ជុំ បន្ត ។
គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម Bayern 

លោក Flick  បៃប់ ទូរទសៃសន៍ 
Sky នៅ អាល្លឺម៉ង់ ថ៖ « វា គួរ 
ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល ណាស់ ។ យើង 
ពិត ជា ខក ចិត្ត ខ្លាំង ណាស់ ។ 
រឿង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ យើង ខងឹ សមៃបា 
ខ្លាងំទៀត នោះ គ ឺថ  យើង របតូ 
គៃប់ បាល់  ដៃល នាំ ឱៃយ ស្មើ គា្នា 
២-២ នៅ នាទី ចុង កៃយ  (នៃ 
ម៉ាង ធម្មតា )»។

គៃ ូបង្វកឹ សញ្ជាត ិអាល្លមឺង៉វ់យ័ 
៥៥ ឆ្នា ំបាន បន្ត ថ ៖ « សមូ ចលូ- 
រួម តៃក អរ ចំពោះ កៃុម Kiel 
ផង ។ សមៃប់ ពួក យើង អ្វី 
ដៃល តៃូវ ធ្វើ គឺ បំភ្លៃច រឿង នៃះ 
ហើយ បៃឹង បៃង ធ្វើ ឱៃយ បាន 
លទ្ធផល ល្អ ជាង នៃះ » ។

នៃះ ជា លើក ដបំងូ ដៃល កៃមុ 
Bayern បាន ធ្លាក ់ចៃញ ព ីការ- 
បៃជៃង ពានលដំាប ់ទ ី២ បនា្ទាប ់
ពី លីគ កំពូល នៃះ ដោយសារ 
កៃុម ដៃល មិន មៃន លៃងនៅ 
កៃប ខណ័្ឌ កពំលូ Bundesliga 
គតិ តាងំ ព ី ចាញ ់កៃមុ  Magde-
burg នៅលីគ ទី៤ កាល ពី 
រដូវកាល ២០០០-២០០១ ។

ហើយ លទ្ធផល ដ៏គួរ ឱៃយ ឈឺ- 
ចាប់ នៃះ ក៏ មាន ន័យដៃរ  ថ វា 
ជា លើក ដបំងូ សមៃបក់ៃមុ ជើង- 
ឯក អរឺ៉បុ Bayern ដៃល តៃវូ នៅ 
ខងកៃ  យុទ្ធនាការនៃ កម្មវិធី 
ដណ្ដើម ពាន  German Cup 
នៃះ គិតតាំង ពី លោក Flick 
ចលូ មក ដកឹ នា ំ កាលព ីខៃ វចិ្ឆកិា 
ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ AFP/VN

Fulhamធ្វើឱ្រយMourinhoស្ងាត់មត់
កេុង ឡុងដ៍ : លោក Jose 

Mourinho បនោ្ទាស ចពំោះ ការ- 
ធ្វើ ឱៃយ មាន កំហុស ដៃល មិន គួរ 
ឱៃយ កើតឡើង និង ចំពោះ ការ ខ្វះ 
សមត្ថភាព ជា  អ្នកពឃិាតរបស ់
កៃុម Tottenham Hotspur 
(Spurs) កៃយ បណ្ដោយ ឱៃយ  
Ivan Cavaleiro ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី ជួយ ឱៃយ  Fulham តាម ស្មើ  
១-១ អំឡុង ការ បៃកួត  ក្នុង 
កៃប ខណ័្ឌ Premier League 
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Harry Kane 
តៃត ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Spurs 
នាំ មុខ មុន នៅ វគ្គ ទី១ សមៃប់ 
ការ បៃកួតនៅ ទឹក ដី Totten-
ham Hotspur Stadium 
នៃះ តៃខៃសៃ បៃយុទ្ធ Cavaleiro 
បៃើ កៃបាល ទម្លុះ សណំាញ់ ទ ីវញិ  
ដូច គា្នា នៅ ចុង ម៉ាង នៃ វគ្គ ទី២ 
ដៃល ជា គៃប់ បាល់ ធ្វើ លោក 
Mourinho មួ ម៉ា យ៉ាង ខ្លាំង ។

កៃុម Spurs ឈ្នះ តៃ ២ 
លើក  ប៉ុណ្ណោះ ពី ការ បៃកួត ក្នុង 
លីគ ៨ដងចុង កៃយ ហើយ 
កំពុង ស្ថិត នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លៃខ៦ មាន ៣០ ពិន្ទុ។ ការ- 
យក ឈ្នះកៃុម បាត តារាង ទី៣ 
Fulham នឹង ជួយ រុញ ពួក គៃ 
ឱៃយ ឡើង លំដាប់ ទី៣ ពី លើ កៃុម 
Manchester City ដៃល ទើប 
ដណ្ដើម បាន ជយ័ ជម្នះ  នៅ លគី 
៤ លើក ជាប់ ៗ  គា្នា  ដោយសារ 
គៃប ់បាល ់របស ់Phil Foden 
ជួយ ឱៃយ ឈ្នះ  Brighton ១-០ 
នៅ ថ្ងៃ ជាមួយ គា្នា នៃះ ។

ពៃល នៃះថ តើ កៃុម Spurs 

ដៃល មាន ៦ ពនិ្ទ ុតាម ព ីកៃយ 
កៃុម នៅ កំពូល តារាង Man-
chester United នងឹ តៃវូ បាន 
ចាត់ ទុក ជា កៃុម បៃជៃង ពាន 
បាន ទៀត  ឬ អត ់កៃយ ព ីមាន 
ទមៃង់ លៃង ដ៏ អន់ នៃះ ។

គៃបូង្វកឹ របស ់ Spurs លោក 
Mourinho  បាននិយយ ថ ៖ 
« ជាថ្ម ីម្ដង ទៀត យើង បណ្ដោយ 
ឱៃយ មាន គៃប់ បាល់ ដៃល អាច 
ចៀស វាង បាន ទ។ យើង តៃវូ តៃ 
ឈ្នះ ដោយ មនិ  របតូ គៃប ់បាល ់
ពោល គឺ កុំ បង្កើត កំហុស ។ អ្នក 
តាម បិទ តៃូវ តៃ មាន »។

លោកបន្តថ៖ « យើង មាន 
ឱកាស ចៃើន   ដើមៃបី  បញ្ចប់ ការ- 
បៃកួត ទាំង សៃុង ។ មួយទៀត 
កុំគិត ពី រឿង ឈ្នះ តៃវា  ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹងការ គា្មាន មហិច្ឆតា ក្នុង ស៊ុត 

បញ្ចូល ទី និង បញ្ចប់  ហ្គៃម នៃះ 
ទាំង សៃុង ។ យើង ទទួល បាន 
នូវ លទ្ធផល មិន សូវ ល្អ ហៃតុ- 
ដូច្នៃះ យើង គួរ តៃ គៃច ឱៃយ ផុត ពី 
លទ្ធផល ទាំង នៃះ ឱៃយ បាន » ។

គៃប់ បាល់ តាម ស្មើ របស់ 
Cavaleiro ជា ការ បញ្ចប់ ដ៏ 
ជូរចត់ សមរមៃយមួយ ចំពោះ 
ជម្លាះ រវាង លោក  Mourinho 
នងិ លោក Scott Parker អ្នក- 
ចាត់ ការ របស់ កៃុម Fulham 
ដៃល កើត មាន ឡើង ពៃលមាន 
ការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ វើរសុ ករូ៉ណូា ក្នងុ 
កៃុម  Aston Villa  ដៃល នាំ ឱៃយ 
គមៃង  ធ្វើ ដំណើរ របស់ កៃុម   
Spurs ទៅ ទឹក ដី Villa Park 
នៅ ថ្ងៃ ពុធ តៃូវ រំសាយ ចោល  ។

ជួស មកវិញ ការ ប៉ះ គា្នារវាង 
Spurs និង Fulham ដៃល 

តៃូវ ផ្អាក នៅ ខៃ ធ្នូ ដោយសារ 
មាន ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវើដ១៩ 
ក្នុង កៃុម នៅ ទឹក ដី Craven 
Cottage តៃូវ លើក យក មកធ្វើ  
នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ដើមៃបី ជួយ សមៃួល 
ដល់ កាល វិភាគ បៃកួត ដ៏ ញឹក- 
ស្អៃក  នា ពៃល ខង មុខ   របស់ 
កៃុម លោក Mourinho ។

តៃលោក Parker  និយយ 
ថ ជា រឿង គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
សមៃប ់កៃមុ លោក ដៃល តមៃវូ 
ឱៃយ ធ្វើ ការ បៃកតួ ជាមយួ នងឹ ការ- 
ផ្ដល់ ដំណឹង ភា្លាម ៗ  បៃប នៃះ ។ 
លោក Mourinho  តប តៃឡប ់
បៃប ឌឺ ដង វិញថ គាត់ នឹង មាន 
តៃ  ការ សោក សា្ដាយ ប៉ុណ្ណោះ 
ចំពោះ Fulham  បើ ពួក គៃ 
បាន  បៃកតួ  កាល ព ីចងុ សបា្ដាហ ៍
កន្លង ទៅ  ៕ AFP/VN

Mourinho (ស្ដា)ំ គេបូង្វកឹរបស់ Spurs សម្លងឹមើល Lookman (ស្ដាទីំ២) របស់ Fulham គេប់គេងបាល់ ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  បង្កភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ពី មជ្ឈ ដ្ឋានសង្គម អ្នកសិល្បៈ 
និងមហាជន ខណៈព្ល  ថ្មីៗ 
ន្ះ ស្ប់ ត្  តារា ម៉ូដ្ល និង 
ពិធី ការិនី  រូប ស្ស់ រាង ខ្ពស់-  
ស្ឡះ  សាច់សខ្ចី អ្នកនាង 
យ៉ាន់ ស្ីព្ជ្ បាន ប្កាស 
ល្ង  លះ សា្វាមី  ដ្ល  បង្កើត   
ចំណង  ស្ន្ហ៍   អាពាហ៍ ពិពា ហ៍  
អស់     ១១ឆ្នាំមក នោះ។ 

អម ដោយ រូ ប ថត កាលពី រៀប- 
ការ លិខិត ប្កាស បញ្ចប់  
ចំណងស្ន្ហ៍ជា ប្តី ប្ពន្ធ និង 
សារ  ជា ដើម ចម ន្ ការ បញ្ចប់ 
ចំណង  ប្ះដូង  ដ្ល មាន រយៈ- 
ព្ល ១១ឆ្នាំ តារា ស្ី  ស្ស់- 
សោភា សាច់ សខ្ចី អ្នក នាង  
យ៉ា ន់   ស្ី ព្ជ្  បាន លាត- 
ត្ដង    ន្ ការ  ប្ក   បាក ់  
ចំណង  ប្ះ ដូង ខ្លួន និង 
សា្វាម ីតាម   រយៈ សារ ដ ៏វង្- 
អនា្លាយ  បង្ហោះ នៅលើ   
បណ្តាញ   សង្គម ហ្វ្ស-  
ប៊កុ     ខ្លនួ  ថា៖ « ព ីពល្ ន្ះ 
ម៉ាង   ន្ះ ទៅ  យើង ទាំង  
២នាក់ ល្ង ពាក់ ព័ន្ធ  អ្វី  
នឹង   គ្នា ទៀត ហើយ។   
ហើយ  ក៏ល្ង  ជា  ប្តី - 
ប្ពន្ធនឹង គ្នា ទៀត    ដ្រ 
ព្ល វ្លា  រយៈ ព្ល  
១១ ឆ្នាំ ដ្ល   យើង  
បាន  ជួប  គ្នា បាន  
សឡ្ាញ ់ គ្នា  កាន ់ដ ្គ្នា  
មាន   អនុស្សាវ រីយ៍  ច្ើន  រាប់ 
មនិ  អស ់ ត ្ពល្ ន្ះ  វា បាន    
ចប់ សព្វ  គ្ប់  អស ់ ហើយ  
ជបួ  គ្នា  ធ្វើ អ្វ ី បើ គង ់ នងឹ     មាន  
ថ្ង្ ន្ះ។ អ្វី  ដ្ល  ខ្ញុំ    ស្អប់   
បផំតុ  គ ឺការ បក្ បាក ់ គ្នា ខ្ញុ ំ   
បាន   ព្យាយម  ធ្វើ គ្ប់ - 
យ៉ាង   អស ់ ហើយ  ដើម្បី 
ត្   គ្ួសារ   មួយ ន្ះ  និង 
មិន   ចង់ ឱ្យ  កូន ខ្ញុំ   កំព្ 
ឪពុក  ដូច  ខ្ញុំ ទៀត»។

តារា  សម្តង្ សមស្ ់
សស្ស់ោភា អ្នកនាង 
យ៉ាន់ ស្ី ព្ជ្ ជា 
ម្មា៉ាយ កូន មួយ   
ក ្តៅស្ួយ រូប ន្ះ 
បាន បន្ត ថា៖ « ត ្អ្វ ី
ដ្លខ្ញុំ ទទួល  បា ន មក  វិញ គឺ មាន ត្ 

ភាព   ផិតក្បត់  លួចលាក់  ត្ ផ្លូវ មួយ 
ន្ះ  បង ជា អ្នក ជ្ើសរីស  ពាក្យ 
សុំ ទោស   ១  មា៉ាត់  វា មិន អាច  
ក ្ ប ្ អ្វ ីបាន ទៀត  ទគ្ប្ ់យ៉ាង   
វា ហួសព្ល  អស់ ហើយ  បង 
បាន  សមច្ ចតិ្ត  កប្ត ់ ខ្ញុ ំ រចួ  ទៅ 
ហើយ  ថ្ម ទាំង ធ្វើ  ឱ្យ  ស្ី 
មា្នាក់  នោះ មាន កូន ជាមួយ  បង 

ថ្ម  ទ ៀត  តើ បង គិត ថា  វា ជា  
រឿង    ល្ងសើច  ម្ន ទ្  ពាក្យសុំ 
ទោស  វា មិន  អាច លុបលាង   
កំហុស  និង ការ ឈឺ ចាប់  ស្ទើរ  
សា្លាប់ ស្ទើរ  រស់ ដ្លបង បាន ធ្វើ 

មក     លើ  ខ្ញុំ បាន  ទ្  ហើយ  គ្ួសារ 
មួយ   ន្ះ  គឺ បង ជា អ្នក បំផ្លាញ  វា- 
ដោយ   ផ្ទាល់ ដ្ របស់  បង អ៊ី ចឹង 
ហើយ បង មិនបាច់  សា្តៅយ-  
ក្យ   ទៀត ទ្  បង ទៅ ចុះ  ទៅ 
នៅ    ជាមួយ  គ្ឱ្យ  មាន ក្តី  សុខ  ចុះ  
កុំ បារម្ភ  កូន ស្ី យើង  មួយ  ខ្ញុំ  
នឹង  មើលថ្  គត់ ឱ្យ  បាន ល្អ - 
បំផុតដោយ ដ្    ខ្ញុំ ផ្ទាល់ »។

អ្នកនាង យ៉ា ន់  ស្ី ព្ជ្ 
បាន បន្ថ្ម ថា៖ « ហើយ ក៏ 
សុំ  ផ្តៅំ ទៅ ស្ី មា្នាក់  នោះ-  
ដ្ល  ព្យាយម បំផ ្លា ញ   - 
គ្ួសារ គ្  ទាំង ដឹង   ថា   
គ្ មាន  ប្ពន្ធ  មាន  កូន  
ហើយ  នៅ  ត្  ទុក  កូន  
ដើម្បី  បញ្ឈឺ ច ិត្ត  
បព្ន្ធ គ ្ នងិ  ទាក ់ ប្ត ី

គ្ ចង់ឱ្យ គ្ួសារ គ្  - 
បក្  បា ក ់គ្នា  នោះ កម្ម  ពៀរ  នោះ  នាង 
ជា អ្នក   ទទួល យក ចុះ ...»៕ 
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 ពិធីការិនី និងតារាសេ ីមូ៉ដេល អ្នកនា ង យ៉ាន់ 
សេពីេជេ   បេកាសលេងលះប្ត ី។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

សកម្ម ភាព បេកួតកីឡា បេដាល់ សកល ជេើស រើស ជើង ឯកថ្នាក់ ជាតិ កាល ពី ឆ្នា ំ២០២០។ រូបថត CAMSOC

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡា - 
បដ្ល ់សកល កម្ពជុា នងឹ លើក 
យក ការ បក្តួជ្ើស រសី  ជើង- 
ឯក បច្ា ំឆ្នា ំ២០២០  មក ធ្វើ នៅ  
ថ្ង្ ១៨  ដល់ ថ្ង្ ទី ២១  ខ្ មករា  
ឆ្នាំ ២០២១  នៅ សាល ទីលាន 
ហ្វកឹ ហាត ់ក្មុ ជម្ើស ជាត ិ ក្នងុ 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ  ហើយ  ជា- 
មួយ នឹង ទស្សនវិស័យ កំណ្- 
ទម្ង់  និង ធ្វើ ការ ប្កួត ដច់- 
ដោយ ឡ្ក ពី ប្ ដល់ គុន ខ្ម្រ 
ន្ះ  សហព័ន្ធ   បាន កំណត់ 
សម្ួច ជ្ើស រីស យក អត្ត- 
ពលកិ  ឆ្នើម ចនំនួ ១៦ នាក ់ចញ្ 
ពី   ប្ ភ្ទ ទម្ងន់ចំនួន ៧  ដើម្បី 
ត្ៀម  ការ បក្តួ  សុ ីហ្គម្  ព្ម- 
ទាំង   ដក់ ច្ញ នូវ យុទ្ធ សាស្ត្ 
សំខាន់ៗ ចំនួន ៦ ចំណុច ។ 

អគ្គ លខ្ាធកិា សហពន័្ធ កឡីា 
ប្ដល់ សកលកម្ពុជា លោក  
ប៊ុយ  សុភ័ណ្ឌ   បាន ប្ប់  ថា ៖ 
«ការ ប ្កតួ  ថា្នាក ់ជាត ិឆ្នា ំ២០២០ 
ន្ះ  គឺ បាន ពន្យារ ព្ល  ដូច គ្នា 
ទៅ នងឹ សហពន័្ធ កឡីា  ផស្ង្ ទៀត 
ដ្រ ដោយ សារ បញ្ហោ វិបត្តិ កូវីដ 
១៩  ហើយ មក ដល់ ព្ល ន្ះ  
យើង ទទួល បាន  អ្នក ចូល រួម 
សរុប ៥៧ នាក់ (ស្ី៧នាក់) 
មក ព ីខ្ត្ត  រាជ ធានី ភ្នពំ្ញ  នងិ 
កស្ងួ ចនំនួ ១០ ហើយ ពកួគ ្
ត្វូ បក្តួលើ   ប ្ភទ្ចនំនួ ៧  គ ឺ
៤៩,  ៥២ , ៥៤ , ៥៦ , ៦៩  នងិ 
ទម្ងន់  ៧៥ គីឡូក្ម  ចំណ្ក 
កឡីាការិនី មាន ត្  ១ប្ភ្ទ ទ្ 

គឺ ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្ម »។
 លោក បាន បន្តថា៖  «ជា មយួ 

គ្នា ន្ះ  គោល ដៅ សំខាន់  ក្នុង 
កំណ្ ទម្ង់  ជា យុទ្ធសាស្ត្  
របស ់សហពន័្ធ គ ឺ តាម រយៈការ- 
បក្តួ ថា្នាក ់ជាត ិលើក ន្ះ យើង 
នឹង ធ្វើការ  ជ្ើស រីស យក អត្ត- 
ពលកិ ឆ្នើមៗចនំនួ ១៦ នាក ់ មនិ 
គិត ពី ថា្នាល ឬ ឈុត ធំ ទ្  ដើម្បី 
ស្វង្ រក ការ  ហ្វកឹ ហាត ់នៅ  ក-្ 
ប ្ទស្  គ ឺបង្វកឹ សមប្ ់ត្ៀម 
ការ ប្កួត សុី ហ្គ្ម   នៅ វៀត- 
ណម  ចុង ឆ្នាំ២០២១ ន្ះ  និង 
សម្ប់ សុី ហ្គ្ម  លើក ទី ៣២  
ដ្ល កម្ពុជា ធ្វើ មា្ចាស់ ជាផ្ទះ » ។ 

ទាក់ ទង ទៅ នឹង គោល ដៅ 
សខំាន ់ នងិ ទសស្ន វសិយ័  ដើមប្ ី
ឱ្យ ប្ ដល់ សកល ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ  តាម ផន្ ការ កណំត ់
គឺ  យ៉ាង ហោចដណ្តើម ឱ្យ បាន  
ម្ដយ មាស  ១  ក្នុង សុី ហ្គ្ម 
នោះ  សហព័ន្ធ កីឡា ប្ដល់- 
សកល កម្ពជុា  មាន យទុ្ធ សាស្ត ្
បើក វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល មន្ត្ី 
បច្ចក្ទស្ កម្តិ អន្តរជាត ិ នងិ 
ស្វង្ រក ការ ប ្កតួ ឱយ្ បាន ច្ើន 
លើ ឆក អន្តរជាត ិ ពម្ ទាងំ មាន 
យទុ្ធសាស្្ត សខំាន់ៗ  មយួ ចនំនួ 
ទៀត ដ្ល ត្ូវ អនុវត្ត នៅ ឆ្នាំ 
២០២១ ន្ះ ផងដ្រ។

លោក  សុភ័ណ្ឌ   បាន បញ្ជាក់  
ថា ៖  «យុទ្ធ សាស្ត្ សំខាន់ៗ  
របស ់សហពន័្ធ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  
ន្ះ   ទ ី១  កណំ ្ទមង្ ់លើ បច្ចក្- 
ទ្ស ន្ ការ បង្វឹក  ទី ២  កំណ្- 
ទម្ង់ លើ ការ ជ្ើស រីស ក្ុម 

ជម្ើស ជាតិ  គឺ ផ្តៅត ទៅ លើ 
សមត្ថភាព ជាក ់ស្តង្ ន ្ការ ហាត ់ 
និង គោរព វិន័យ  ទី៣  បណ្តុះ- 
បណ្តាល មន្ត្ ីបច្ចក្ទស្ កម្តិ 
អន្តរជាតិ »។

អ្នក ជំនាញ កីឡា វ័យក្ម្ង រូប 
ន្ះ  បន្ថ្ម ថា៖  «ចំណ្ក  ទី៤  
ការ រៀប ចកំារ បក្តួ ផ្ទាល ់របស ់
សហពន័្ធ  ដចូ ជា បក្តួ ធ្វើ តស្្ត 
បច្ា ំសបា្តៅហ ៍ជា ដើម  ទ ី៥  ការ- 
ត្ៀម លក្ខណ សម្បត្តិ ឱ្យ  បាន 
គ្ប់ ជ្ុង ជ្យ  សម្ប់ ក្ុម 
ជម្ើស ជាត ិព ីគណុ ភាព  សមត្ថ- 
ភាព  និង កម្ិត បច្ច្កទ្ស  
ហើយ  ទ ី៦  ស្វង្ រក ឱកាស បក្តួ 
អន្តរជាត ិឱ្យ បាន ច្ើន  ដើម្បី ឱ្យ 
អត្តពលិក ទទួល បាន  បទ- 
ពិសោធ ច្ើន »។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា   ប្ តិភូកីឡា 
ដ្ល បាន ចូល រួម ការ ប្កួត 
ថា្នាក់ជាតិ លើក ន្ះ គឺ   ក្ សួង 
មហា ផ្ទ ្ មាន ១០ នាក ់ រាជ ធាន ី
ភ្នំព្ញ  ៨ នាក់   ខ្ត្ត កំពត  ៦ 
នាក់  ខ្ត្ត កណ្តាល  ១០ នាក់  
ខត្្ត រតនគរី ី ៩ នាក ់ ខត្្ត សា្វាយ- 
រៀង   ៤ នាក ់ ខត្្ត ព ្វង្   ៧ នាក ់
កស្ងួ ការ ពារ ជាត ិ  ៩ នាក ់ ខត្្ត 
មណ្ឌល គ ិរ ី នងិ កស្ងួ ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
អាច នឹង ប្ ប្ួល ចំនួន ។  ទោះ 
ជា យ៉ាង ណ ក្តី  ចំពោះ ប្តិភូ 
កីឡា ដ្ល អាច ប្ កួត ប្ជ្ង 
លដំប ់ជរួ មខុ គ ឺ មាន មា្ចាស ់ជយ- 
លាភី ចាស់  ក្សួង មហា ផ្ទ្  
ក្សួង ស្ដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
ព្ម ទាំង  ក្សួង ការពារ ជាតិ  
និង រាជ ធានី ភ្នំព្ញ ៕ 

ប្រដាល់សកលប្រកួតរកអ្នកឆ្នើម
និងដាក់ច្រញនូវយុទ្ធសាស្រ្តត្រវូធ្វើ

ដើមឆ្នាំ២០២១តារាស្រីសា្អាតយ៉ាន់
ស្រពី្រជ្របញ្ចប់ចំណងស្ន្រហ៍១១ឆ្នាំ
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