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សេង ស៊ុយហាក់ ក្លា យ  ជា   
យុវជន ខ្មេរមាន សមត្ថ ភា ព  
បញ្ជា  យន្ត ហោះ តេឹម វ័យ 
២០ ឆ្នាំ រៀន នៅ US...ទំព័រ ១២

ជីវិត កម្សាន្ត
ទាហាន ឆ្មាំ ជាតិ ២៥ ០០០ នាក់ 
នឹង តេូវ  ដាក់ ពងេយ នៅ វ៉ាសុីន- 
តោន ដើម្បីធានាសុវត្ថិ ភា ព ពិធី 
ចូលកន់អំណា  ច...ទំព័រ  ១១

អន្តរជាតិ
ករនាំ ចេញ ទំនិញ ពី កម  ្ពុជា   
ទៅ កន់សហរដ្ឋ អាមេរិក     
មានករ កើន ឡើង ជាង   
២   ២ភាគរយ  ...ទំព័រ ៧

សេដ្ឋកិច្ច 

ចិនផ្ដល់វ៉ាក់សំាង១លានដូសដល់កម្ពជុា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនប្រកាសចាក់វ៉ាក់សំាងន្រះមុនគ្រ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ ចនិបានប្រកាសផ្តល់
វ៉ាក់សំាងប្រឆំាងកូវីដ១លានដូស
ដល់កម្ពជុាហើយលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានប្រកាស
ចាក់វ៉ាក់សាំងន្រះមុនគ្រដើម្របី
បង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជា-

ពលរដ្ឋ។ជាមួយគ្នាន្រះពលរដ្ឋ
ដ្រលស្ថតិក្នងុបញ្ជីអាទិភាពក្នងុ-
ការទទួលបានវ៉ាក់សំាងនិយាយ
ថាពួកគ្រស្ម័គ្រចិត្តទទួលយក
វ៉ាក់សំាងរបស់ចិនន្រះ។
លោកហ៊នុស្រនបានប្រកាស

កាលពីយប់ថ្ង្រសុក្រតាមរយៈ
សារជាសំឡ្រងថាសាធារណរដ្ឋ-

ប្រជាមានិតចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សំាង
ពីក្រុមហ៊ុនSinopharmចំនួន
១លានដសូដល់កម្ពជុា។កម្ពជុា
នឹងទទួលយកវ៉ាក់សំាងន្រះដ្រល
នឹងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាព
ចំនួន៥០មុឺននាក់ដំបូង។
ការប្រកាសទទួលយកវ៉ាក់សំាង

ន្រះគឺជាការវវិត្តថ្មីផ្ទយុពីអ្វីដ្រល

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធា្លាប់បាន
ប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខ្រ
ធ្នូឆា្នា២ំ០២០ថាកម្ពជុានឹងទទួល
ឬទិញត្រវ៉ាក់សំាងណដ្រលអង្គ-
ការសខុភាពពភិពលោកWHO
ទទួលសា្គាល់ក្រមគំនិតផ្ដចួផ្ដើម
COVACត្របុ៉ណ្ណោះ។បុ៉ន្ត្រលោក
ហ៊នុស្រនប្រកាសជាថ្មីថាការ-

ទទួលយកវ៉ាក់សំាងន្រះមកប្រើ-
ប្រសន់ៅព្រលន្រះគឺដោយសារ
ត្រមានភាពចាំបាច់។
លោកមានប្រសាសន៍ដូច្ន្រះ

ថា៖ «អ្វីដ្រលជាភាពចាំបាច់
របស់យើងយើងមិនអាចរង់ចាំ
តទៅទៀតបាននោះទ្រ។តម្រូវ-
ការការពារជាតិ...តទៅទំព័រ  ២

ជនជាតិឡាវ២នាក់នឹង
ត្រវូបញ្ជនូទៅតុលា-
ការពាក់ព័ន្ធគ្រឿង-
ញៀនជិត៥០គីឡូ

មន្ត្រីបរិសា្ថាននិងអង្គ-
ការអភិរក្រសបារម្ភពី-
ការធ្លាក់ចុះចំនួនសត្វ-
ព្រក្រចកជើងចម្ពាម

SECCកំពុងរៀបចំ
ស្រចក្តីព្រងប្រកាស
ការបោះលក់មូលបត្រ
កម្មសិទ្ធិជាសាធរណៈ
របស់ក្រមុហុ៊នហូលឌីង

ឃុត សុភចរិយា

ស្ទងឹ តៃងៈ កមា្លាងំនគរបាល
ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគ្រងនឹង
បញ្ជនូបុរសជនជាតិឡាវ២នាក់
នងិវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនជតិ៥០
គឡីូក្រមទៅតលុាការនៅព្រឹក
ថ្ង្រចន្ទន្រះខណៈដ្រលសមត្ថកិច្ច
កម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយ
សមត្ថកិច្ចឡាវដើម្របីតាមរកចាប់-
ខ្លនួជនជាតិឡាវ៤នាក់ទៀត
ដ្រលរត់គ្រចខ្លួន។
លោកច្រមផានិត ប្រធាន

ការិយាល័យ...តទៅទំព័រ  ៤

សុទ្ធ គឹមសឿន

មណ្ឌលគិរី:មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង
បរិសា្ថាននិងអង្គការមូលនិធិសកល
សម្រប់អភិរក្រសធម្មជាតិ(WWF)
បានបង្ហាញក្ដីបារម្ភពីការធា្លាក់ចុះ
យា៉ាងខ្លាំងន្រចំនួនសត្វព្រក្រចក-
ជើងចមា្ពាមនៅដ្រនជម្រកសត្វព្រ
ស្រពកនិងភ្នពំ្រចខណៈចំនួនសត្វ
ទន្រសោងបានធា្លាក់ចុះប្រមាណ៧២
ភាគរយសត្វឈ្លូសប្រមាណ៥២
ភាគរយនិងសត្វជ្រកូព្រ១៨ភាគរយ។
ការលើកឡើងន្រះធ្វើឡើងក្នុង

ដំណើរទស្រសនកិច្ចមួយដ្រលត្រវូបាន
រៀបចំដោយ...តទៅទំព័រ  ៥

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈគណៈកម្មការមលូ-
បត្រកម្ពុជា(SECC)កំពុងធ្វើ
ស្រចក្តីព្រងប្រកាសស្តីពីការ-
បោះផ្រសោយលក់មូលបត្រកម្ម-
សិទ្ធិជាសាធារណៈរបស់ក្រុម-
ហ៊ុនហូលឌីង...ត ទៅ ទំព័រ ៨

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខាធិការ និង ជាអ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន    បង្ហាញរូប សត្វ ពៃកៃចក ជើង ចម្ពាម ដៃល មន ចំនួន ធ្លាក់ ចុះ ។ រូបយូសុះអាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

កីឡាករ  Mount បញ្ចប់ ដំណើរ 
កេៀម កេះ របស់ តោខៀវ

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា



តពទីពំរ័១...ការពារប្រជាជន
កុំឱ្រយឆ្លងរោគរាតត្របាតដ៏កាចសា-
ហាវន្រះគឺយើងត្រវូប្រើប្រស់នូវ
វ៉ាក់សាំងដ្រលបានប្រើប្រស់រួច
មកហើយសម្រប់ម្រដឹកនាំចិន
ដ្រលមានមនុស្រសរាប់លាននាក់
បានប្រើប្រស់និងមានប្រទ្រស
មួយចំនួនផ្រស្រងទៀតរាប់ទាំង
ឥណ្ឌូន្រសុីដ្រលប្រធានាធិបតី
ឥណ្ឌនូ្រសុីទទលួវ៉ាកសំ់ាងលើក-
ដំបូងគឺជាវ៉ាក់សំាងរបស់សាធា-
រណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន»។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បាន

លើកហ្រតុផលមួយន្រការសម្រច-
ចិត្តទទួលយកវ៉ាក់សំាងចិនន្រះ
ក្នុងនោះគឺភាពងាយស្រួលក្នុង
ការរក្រសាទុកវ៉ាក់សំាងន្រះដ្រល
លក្ខខណ្ឌបរិយាកាសចំាបាច់
គឺចនោ្លោះពី២ទៅ៨អង្រសាស្រ
ប៉ុណ្ណោះ។ចំណ្រកវ៉ាក់សំាងពី
ប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតត្រូវរក្រសាទុក
ក្នងុកម្រតិបរយិាកាសមនិក្រម
៧០អង្រសារស្រក្រមសូន្រយឡើយ។
ភាពងាយស្រលួក្នងុការដឹកជញ្ជូន
ពីប្រទ្រសចិនមកកម្ពុជាក៏ជា
កត្តាសម្រចចិត្តមួយន្រការ-
ទទួលយកវ៉ាក់សំាងន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ប៉ុន្ត្រជាដំបូង

ន្រះយា៉ាងហោចណាស់មិត្តចិន
បានជួយយើងក្នុង១លានដូស
ក្នងុទឹកចិត្តដ៏សប្របុរសនិងចំណង
មិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយនឹងព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពជុា។ខ្ញុំសូមព្រះត្រជ-
គុណព្រះសង្រឃគ្រប់ព្រះអង្គនិង
បងប្អនូជនរួមជាតិស្ងប់អារម្មណ៍។
យើងនឹងទទួលបានវ៉ាក់សំាង
ប្រើប្រស់ក្នុងព្រលឆាប់ៗ»។
ពលរដ្ឋកម្ពុជាចនោ្លោះពី១០

លានទៅ១៣លាននាក់នឹងត្រូវ
ចាក់វ៉ាក់សាំងន្រះពោលគឺ៨០
ភាគរយន្រប្រជាពលរដ្ឋសរុប។

ប៉ុន្ត្រចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹង
ត្រូវបន្ថយទៅនៅត្រឹម៦០ភាគ-
រយ។អ្នកដ្រលនឹងទទួលវ៉ាក់-
សំាងមនុគ្រគឺជាមនសុ្រសនៅជុវំញិ
រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមាន
ទាំងកងអង្គរក្រស អ្នកនៅជុំវិញ
ព្រះមហាក្រសត្រអ្នកនៅជុំវិញ
ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភា។
ក្រពីន្រះអ្នកដ្រលមានអាទិ-

ភាពទទលួបានវ៉ាក់សាងំន្រះដ្ររ
រួមមានក្រុមគ្រូព្រទ្រយគ្រូបង្រៀន
កមា្លោំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភ្រទ
នគរបាលយុត្តធិម៌គ្រប់ផ្ន្រកបុគ្គ-
លិកអនាម័យទំាងអស់ដ្រលពាក់-
ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ស្រវ អ្នករត់មូ៉តូ-
ឌបុកង៣់តកស់ុី។អ្នកទាងំន្រះ
ត្រវូទទួលបានវ៉ាក់សំាងន្រះដោយ
ឥតគិតថ្ល្រនិងដោយស្ម័គ្រចិត្ត។
ន្រះបើតមលោកហ៊ុនស្រន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បាន

បញ្ជាក់ដ្ររថាការសម្រចចិត្តយក
វ៉ាក់សំាងន្រះគឺជាការសម្រចចិត្ត
ផ្ន្រកនយោបាយមួយដើម្របីសុខ-
ភាពប្រជាពលរដ្ឋ។រដ្ឋមន្ត្រីការ-
បរទ្រសចិនលោកវ៉ាងយីបាន
ចាក់តងំពីមនុធ្វើទស្រសនកចិ្ចមក
កម្ពជុាក្នងុខ្រតលុាឆា្នា២ំ០២០។
នៅព្រលនោះចនិបានយល់ព្រម
ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងន្រះឱ្រយកម្ពុជាប៉ុន្ត្រ
លោកត្រូវរង់ចាំមើលការវិវឌ្រឍ
បន្តិចសិន។
លោកមានប្រសាសន៍ដចូ្ន្រះថា៖

«ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំជឿជាក់ថាវ៉ាក់-
សំាងន្រះនឹងអាចសម្រួលឱ្រយ
យើងដោះស្រយបានបញ្ហាមួយ-
ផ្ន្រកបើទោះបីជាយើងមិនទាន់ដឹង
ប្រសិទ្ធភាពពិតប្រកដ។មិនម្រន
គ្រន់ត្រវ៉ាកសំ់ាងរបស់ចិននោះ-
ទ្រប៉នុ្ត្រវ៉ាក់សាងំនៅគ្រប់ប្រទ្រស
ទាងំអស់មនិទាន់ដងឹថាតើមាន
សុពលភាពរយៈព្រលបុ៉នា្មានខ្រឬ

បុ៉នា្មានឆា្នាំឬ១ជីវិតនោះឡើយ»។
ក្នងុសារជាសំឡ្រងដដ្រលនោះ

លោកហ៊នុស្រនក៏បានប្រកាស
បញ្រឈប់ការទទួលយកការបរិចា្ចាគ
ប្រក់របស់សាធារណជនដើម្របី
ទិញវ៉ាក់សំាងចាប់ពីព្រលន្រះ
តទៅ។បើតមសារព័ត៌មាន
េ្រហ្វសញូវគិតត្រមឹថ្ង្រទី១៤មករា
ថវិកាសប្របុរសជនសម្រប់ទិញ
វ៉ាក់សំាងមានចំនួនជាង៥៦,៩
លានដុលា្លោរ។
កាលពីថ្ង្រទី១៧ខ្រមករាលោក

ហ៊នុស្រនក៏បានបង្ហាះសារនៅ
លើហ្វ្រសប៊ុករបស់លោកថា
លោកនឹងស្ម័គ្រចិត្តទទួលចាក់
វ៉ាកស់ាងំន្រះមនុគ្រ។លោកបាន
សរស្ររថា៖ «២ថ្ង្រមុនន្រះខ្ញុំ
ព្រះករុណាខ្ញុំបានទូលប្រគ្រន
និងជម្របជូនបងប្អូនជនរួម-
ជាតិយើងហើយថា យើងបាន
ទទួលពីសាធារណរដ្ឋប្រជា-
មានិតចិន នូវជំនួយវ៉ាក់សាំង
លើកដំបូងចំនួន១លានដូស។
ថ្ង្រន្រះដើម្របីបង្កើតនូវជំនឿទុក-
ចិត្តលើវ៉ាក់សំាងនិងជំរុញ
ចលនាប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩
ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមប្រកាសថា
វ៉ាក់សំាងដ្រលនងឹចាក់លើកទី១
និងមុនគ្រគឺរូបខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ
ន្រះត្រម្តង។ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំត្រូវ-
ត្រស្ថតិនៅខ្រស្រត្រៀមជរួមខុដ្រល
ជាទមា្លោប់ធម្មតរបស់ខ្ញុំព្រះករុ-
ណាខ្ញុំរាប់សិបឆា្នាំមកហើយ។
អរគុណសន្តិភាព!អរគុណ
នយោបាយឈ្នះឈ្នះ!»។
លោកទាវសធុារត័្នដ្រលបាន

បញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកថ្រទំាសុខ-
ភាពពីសាកលវិទ្រយាល័យមួយ
នៅប្រទ្រសថ្រហើយបច្ចុប្របន្ន
ន្រះកំពុងបំព្រញការងារជាបុគ្គ-
លិកព្រទ្រយស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធនឹង
ជងំឺកវូដី១៩បានថ្ល្រងថាលោក
ស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកវ៉ាក់សំាង

ន្រះ១០០ភាគរយ។លោកបន្ត
ថា៖«ខ្ញុំគតិថាវមនិម្រនជាបញ្ហា
អ្វីធំដុំទ្រដោយសារត្ររាល់ថ្ង្រ
ន្រះក៏មានប្រទ្រសមយួចនំនួប្រើ
វ៉ាក់សំាងន្រះ។ជាក់ស្ដ្រងចិនបាន
ចាក់វ៉ាក់សំាងន្រះលើម្រដឹកនាំ
របស់គាត់ហើយម្រដឹកនាំផ្រស្រង
ទៀតក៏បានទទួលវ៉ាក់សំាងន្រះ។
ខ្ញុំគិតថាមិនមានបញ្ហាអ្វទី្រចំពោះ
វ៉ាក់សំាងន្រះទោះបីមិនទាន់ទទួល-
សា្គាល់ពីWHOក៏ដោយ។ក្ដីបារម្ភ
នោះគឺតិចតួចបំផុតសឹងត្រថា
គា្មានត្រម្ដង»។
អ្នករត់មូ៉តូកង់៣មា្នាក់ឈ្មាះយិន

យ៉នុនយិាយថាលោកស្មគ័្រចតិ្ត
ទទួលយកវ៉ាក់សំាងន្រះបើរដា្ឋា-
ភបិាលផ្ដល់ជនូ។លោកមនិមាន
ការភ័យខ្លោចអ្វីទ្រទោះបីវ៉ាក់សំាង
ន្រះមិនទាន់ត្រូវបានអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកទទួលសា្គាល់
ក៏ដោយ។ស្រដៀងគា្នាន្រះលោក
ឆ្រមប៊ណុា្ណោបគុ្គលិកមា្នាក់ផ្ន្រកបើក-
បរន្រក្រមុហុ៊នប្រមូលសំរាមសីុន-
ទ្រីនយិាយថាលោកកស៏្មគ័្រចតិ្ត
ទទួលយកវ៉ាក់សំាងន្រះដ្ររ។
លោកនិយាយថា៖«ខ្ញុំស្ម័គ្រ-

ចិត្តបើសិនជាមានខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្ត
ទទលួយក។ន្រះជាអ្វដី្រលរាជ-
រដា្ឋាភិបាលគាត់គិតគូរពីបញ្ហាសុខ-
ភាពយើងគឺការពារជំងឺកូវីដ១៩។
ដល់អ៊ីចឹងបើសិនជាមានវល្អ
ព្រះការពារជាការល្អ»។
គ្រូបង្រៀនមា្នាក់ដ្រលប្រប់

ឈ្មាះត្រឹមត្ររា៉ានីបង្រៀនថា្នាក់
មត្ត្រយ្រយនៅសាលារៀនមយួក្នងុ
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបាននិយាយ
ថាអ្នកស្រីស្ម័គ្រចិត្តទទួលយក
វ៉ាក់សាំងន្រះបើសិនជាវមាន
សុវត្ថិភាព។អ្នកស្រីជឿជាក់ថា
បើវ៉ាក់សំាងន្រះមិនមានប្រសិទ្ធ-
ភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន
ស្រន នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្រយមាន-
ការប្រើប្រស់ទ្រ៕

នៅស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈលោកឧបនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីសខ្រង រដ្ឋមន្ត្រីក្រ-
សួងមហាផ្ទ្របានណ្រនាំឱ្រយ
អាជា្ញាធរគ្រប់លដំាប់ថា្នាក់លបុ-
បំបាត់ការបង្កសំឡ្រងរំខន
លើសកម្រិតដោយយានយន្ដ
គ្រប់ប្រភ្រទ និងលុបបំបាត់
កន្ល្រងក្រច្ន្របំពង់សុីមា៉ាំងដ្រល
បង្កភាពរំខនដល់អារម្មណ៍
និងសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ
ហើយបានព្រមានឱ្រយចាត់វធិាន-
ការរដ្ឋបាលនិងតមផ្លូវច្របាប់
ចំពោះករណីនៅត្របន្តលួចច្ន្រ
បំពង់សុីមា៉ាំងល្មើសទៀត។
យោងតមស្រចក្តីណ្រនាំចុះ

ហត្ថល្រខដោយលោកស
ខ្រងកាលពីថ្ង្រទី១៥ខ្រមករា
ឆា្នាំ២០២១បានឱ្រយដឹងថា
ចំពោះម៉ូតូសុីឡាំងតូចជាង
១២៥CC មិនត្រូវឱ្រយសំឡ្រង
លើសពី៨៥-dB(A)។
ចណំ្រកសុីឡាងំលើសពី១២៥
CCមិនត្រូវឱ្រយលើសពី៩០
dB(A)ឡើយ។
ចំពោះរថយន្តគ្រួសារនិង

រថយន្តដ្រលមានទម្ងន់សរុប
អតិបរមាមិនលើសពី៣,៥
តោនមិនត្រូវឱ្រយសំឡ្រងលើស
ពី103dB(A)ទ្រ។ រថយន្ត
ដ្រលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមា
លើសពី៣,៥តោននិងមាន
កមា្លោំងមា៉ាសុីនមិនលើស១៥០
KWមិនត្រូវឱ្រយសំឡ្រងលើស
ពី១០៥dB(A)ផងដ្ររ។
ដោយឡ្រក រថយន្តដ្រល

មានទម្ងន់សរបុអតិបរមាលើស
ពី ៣,៥តោននិងមានកមា្លោំងមា៉ា-
សុនីលើសពី១៥០xwមនិត្រវូ
ឱ្រយសំឡ្រងលើសពី១០៧dB
(A)ឡើយ។រីឯរថយន្តស្ទូច
និងរថយន្តបំពាក់ឧបករណ៍
ពិស្រសមិនត្រូវឱ្រយសំឡ្រង
លើសពី១១០dB(A)នោះទ្រ។
ជាមួយន្រះដ្ររលោកសខ្រង

ជំរុញឱ្រយគណៈបញ្ជាការឯកភាព
រាធានីខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
ចុះត្រួតពិនិត្រយនិងអប់រំណ្រនាំ
ដល់មា្ចាស់ទីតំងក្រច្ន្រយានយន្ត
ឱ្រយបញ្រឈប់រាល់ការក្រច្ន្រយាន-
យន្តខុសបច្ច្រកទ្រស។ក្នុង
ករណីបន្តលបលួចក្រច្ន្រត្រូវ
ចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវធិាន-
ការច្របាប់ឱ្រយមុឺងមា៉ាត់។
លោកសខ្រងបន្តថាសមត្ថ-

កិច្ចពាក់ព័ន្ធពិស្រសស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលរាជធានី-ខ្រត្ដ
ត្រូវណ្រនាំសមត្ថកិច្ចក្រម
ឱវទឱ្រយត្រួតពិនិត្រយ និងលុប-
បំបាត់ឱ្រយបានរាល់ការប្រើ-
ប្រស់យានយន្ដក្រច្ន្របំពង់សុី-
មា៉ាំងឬដោះបំពង់សុីមាំងនិង

ណ្រនាំដល់អ្នកបញ្ជាយានយន្ដ
បង្កសឡំ្រងរខំនដល់ពលរដ្ឋ។
រឯីការបពំ្រញតនួាទីភារកចិ្ចត្រវូ
ធ្វើឱ្រយបានមុងឺមា៉ាត់ហ្មត់ចតប់្រ-
កបដោយក្រមសីលធម៌ វិជា្ជា-
ជីវៈនិងគា្មានការលើកល្រង។
លោកឆាយគឹមខឿនអគ្គ-

ស្នងការរងនគរបាលជាតិនិង
ជាអ្នកនាំពាក្រយអគ្គស្នងការ-
ដា្ឋាននគរបាលជាតិបានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាបនា្ទាប់ពីទទួលបាន
នូវស្រចក្តីណ្រនំាន្រះសមត្ថ-
កចិ្ចគ្រប់លដំាប់ថា្នាក់បានចាប-់
ផ្តើមអនុវត្តណ្រនាំនិងផ្រសព្វ-
ផ្រសាយឱ្រយពលរដ្ឋបានដឹងពី
វិធានការរបស់រដ្ឋបាលដោយ
មិនរង់ចាំយូរទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

មនិបានកណំត់១សបា្តាហឬ៍២
សបា្តាហ៍នោះទ្រគឺយើងចាប់-
ផ្តើមអនុវត្តហើយ។បនា្ទាប់ពី
មានការផ្រសព្វផ្រសាយនងិណ្រនាំ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតម
បណា្តាឃុំសងា្កាតរ់បស់ពកួគាត់
ដ្រលបានរស់នៅរួចហើយ
យើងនឹងមានវិធានការតម
ច្របាប់ហើយ»។
លោកបានបន្ថ្រមថា ៖ «ចំ-

ណ៉ាចទី១ឱ្រយគណៈបញ្ជាឯក-
ភាពខណ្ឌណ្រនាំដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋជាមុនសិន រួចហើយ
សមត្ថកិច្ចដឹងត្រធ្វើការទ្រ។
បើពលរដ្ឋនៅត្រមនិគោរពតម
ការណ្រនាំទ្រ នឹងនាំគាត់ឱ្រយ
មកអប់រំជាជំហានទី១ហើយ
បើនៅត្រមិនគោរពតមទ្រនងឹ
ចាត់វិធានការទៅតមច្របាប់
ដ្រលមានច្រងនៅក្នុងច្របាប់
និងលិខិតបទដា្ឋានផ្រស្រង»។
លោកគង់ រតនៈនាយក-

វិទ្រយាសា្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លវូគោកបានថ្ល្រងកាលពីម្រសិល-
មិញថាការណ្រនាំឱ្រយលុបបំ-
បាត់ការបង្កសំឡ្រងពីយាន-
យន្តក្រច្ន្រគឺជារឿងល្អក្នុងការ-
កាត់បន្ថយការរំខនដល់ពល-
រដ្ឋ ប៉ុន្ត្រវមិនម្រនជាចំណ៉ាច
ដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុង
ការបង្កឱ្រយមានគ្រះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍បណា្តាឱ្រយបាត់បង់ជីវិត
នោះទ្រ។
លោកថា៖«ចពំោះការក្រច្ន្រ

បំពង់សុីមា៉ាំងខុសបច្ច្រកទ្រស
ន្រះហើយបង្កឱ្រយមានការរខំន
ដល់ពលរដ្ឋសមត្ថកិច្ចគួរត្រ
ធ្វើត្រមឹការផ្រសព្វផ្រសាយនងិអបរ់ំ
ពលរដ្ឋបានហើយព្រះវមិន
មានច្រើនទ្រ...យើងគួរត្រ
ផ្តាតជាសំខន់លើបញ្ហាគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ដ្រលប្រឈម
និងហានិភ័យ ដ្រលធ្វើឱ្រយ
ពលរដ្ឋយើងសា្លោប់ និងរបួស
រាល់ថ្ង្រវប្រសើរជាង»៕

ចិនផ្ដល់វ៉ាក់សំាង១លានដូស... លោកសខេងឱេយបំបាត់សំឡេង
រំខានលើសកមេតិពីយានយន្ត
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អាមេរិកផ្ដល់ជំនួយ$៤២មឺ៉នជួយអភិរកេស និងជួសជ៉លបេសាទ
អោម ប៊ុនធឿន 

សៀម រាបៈ សហ រដ្ឋ អា មៃរិក 
បាន ផ្តល់  ជំនួយ បៃមាណ៤ ២ 
ម៉នឺ ដល៉្លា រ សមៃប ់អភរិកៃស ន ិង 
ជួសជ៉ ល បៃសាទ ចំនួន ២ គឺ បៃ- 
សាទ ពៃះ វិហារ  និង បៃ សាទ 
ភ្នំបា ខៃង  ដើមៃបី  រួម ចំណៃក ក្នុង 
ការ ជួយ អភិរកៃស បៃសាទ របស់ 
កម្ពជុា ដៃល ទតីាងំ នៃះ តៃវូ បាន 
ទទួល សា្គាល់  និង ផ្តល់ តម្លៃ នៅ 
ទូទាំង ពិភព លោក ។

ថ្លៃង នៅកៃ យ ពិធី ច៉ះហត្ថ- 
លៃ ខា  ជា មួយ រ ដ្ឋម ន្តៃីកៃសួង 
វបៃបធម៌នៅ លើ ភ្នំ បាខៃង  ខៃត្ត 
សៀម រាប  កាល ថ្ងៃទ១ី៦   មករា  
លោក W.Patrick Murphy 
ឯក អគ្គរ ដ្ឋទតូ សហរដ្ឋអា មៃរកិ 
បៃចាំ កម្ពុជា បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
ជំនួយ ទឹក បៃក់ បៃមាណ ៤២ 
ម៉នឺ ដល៉្លា រនៃះ បៃង ចៃក ជា ២។ 
ក្នងុ នោះ ទ ី១  ទកឹ បៃក១់២ ម៉នឺ 
ដ៉ល្លា រសមៃប់ ជូន ដល់ អាជា្ញាធ រ- 
ជាតិ ពៃះវិហារ ដើមៃបី អភិរកៃស 
ជណ្តើរ ខាងជើង  បៃ សាទ ពៃះ- 
វិហារ  និង សមៃប់ ជួស ជ៉ល 
បៃព័ន្ធ បង្ហូរ ទឹក សម័យ ប៉រា ណ 
នៅ សង ខាង នៃ ជណ្តើរ នោះ។

ទី២ គឺ ទឹក បៃក់ ៣០ មឺ៉នដ៉ល្លារ  
ផ្តល់ ជូន មូល និធិ បៃ សាទ ពិភព- 
លោក (WMF) សមៃប់ បន្ត 
ការ ងារ អភិរកៃស បៃ សាទ ភ្នំបា- 
ខៃង ក្នងុ ដំណាក់ កាល ទី៥  សមៃប់ 
រយៈ ពៃល ២៤ ខៃ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 

២០២២ ។គមៃង នៃះ នឹង ដំ- 
ណើរ ការ ក្ន ុង ប រិបទ នៃ ទំនាក់ ទំនង 
រយៈ ពៃល យរូ របស ់អង្គ ការWMF 
ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃស រា ។

លោក Patrick ថ្លៃង ថា៖  
«ខ្ញុ ំមាន មោទន ភាព ជា ខា្លាងំ ក្នងុ 
ការ បៃកាស ជំនួយ ជា ថវិកា ថ្ងៃ 
នៃះ ក្នងុ ភាព ជា ដៃគូ ជា មួយ  ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ នៅ កម្ពជុា ដោយ ថវិ កា 
នៃះ នឹង ជួយ អភិ រកៃស បៃ សាទ 
ទាងំ នៃះ សមៃប ់មនស៉ៃស ជនំាន ់
កៃយៗ ទៀត »។

បើ តាម លោក Patrick ទីតំាង 
បៃវត្តិ សាស្តៃ ទាំង ២ នៃះ គឺជា 
ចណំៃក ដៃល នៅ ស្ថតិ ស្ថៃរ យរូ- 
អង្វៃ ង  នៃ បៃតិក ភណ្ឌ វបៃបធម៌ 
យ៉ាង ពសិៃស របស ់កម្ពជុា ដៃល 
តៃូវបាន ទទួល សា្គាល់  និង ផ្តល់ 
តម្លៃ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក។

លោក រំឭកថា  រយៈ ពៃល ២ 
ទ ស វតៃស រ៍មក នៃះ  សហរ ដ្ឋ អា- 

មៃរិក បាន ផ្តល់ ជំនួយ បៃមាណ 
ជាង៥លន ដល៉្លា សមៃប ់ការ- 
ជួយ  ដល់ ការ អភិរកៃស វបៃបធម៌ 
នៅកម្ពុជា។កៃពី ជំនួយ អភិ- 
រកៃស វបៃប ធ ម៌  ស ហរដ្ឋអា មៃរិក 
បាន ជួយ ដល់ វិស័យ  ជាចៃើ ន 
ទៀត ដូចជា  វិស័យ ស៉ខ ភាព 
សា ធារ ណៈ ក សកិម្ម  ការ ជញួ- 
ដូ រ ក៉មារ  វិ ស័យ ប រិសា្ថា ន និ ងការ- 
អ ន៉វត្ត ចៃបាប់ ជា ដើម ។  

 លោ កសៃី   ភឿង  ស ក៉ ណា   
រ ដ្ឋម ន្តៃកីៃ សួង  វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ- 
សិ លៃបៈ ថ្លៃងថា ជំនួយ រប ស់  
អាមៃរិក  ពៃលនៃះគឺ  តំណា ង   
កិ ច្ចស ហបៃ តិ បត្តិការ រ វាង បៃ- 
ទៃស ទាំង២  ក្នុង វិស័យ វបៃបធម៌  
ហើយ នៃះក ៏បញ្ជាក ់ព ីការគាទំៃ 
យូរអង្វៃ ង របស់ សហ រដ្ឋ អាមៃ- 
រិក ក្ន ុង ការ  រួម  ជាមួ យស ហគមន៍- 
អន្តរ ជាតិ ដើមៃបីកា រពារ អភិរកៃស 
និង ជួស ជ៉ល បៃតិក ភណ្ឌ វបៃប- 

ធ ម៌ នៅ កម្ពុ ជា។
 លោក សៃី  បញ្ជាក់ថា ៖ «ខ្ញុំ 

ជឿថា  ទំនាក់ ទំនង   និង កិច្ចសហ- 
បៃ តិបត្តកិារ ដៃល ឈរលើ គ៉ណ- 
តម្លៃ រមួ រវាង បៃទៃស កម្ពជុា  នងិ 
រដ្ឋាភិ បាល  និង បៃជា ជន អាមៃ រិក 
នឹង បន្ត រឹងមាំ បន្ថៃម ទៀត។ 

បើ តាម លោក សៃ ីភឿង ស ក៉- 
ណា តាំងពី ឆ្នាំ២ ០០១ម ក 
អាមៃ រិក បាន ផ្តល់ នូវ មូល និធិ 
ជាចៃើន ក្នុងការ ជួ សជ៉ ល  បៃ- 
សា ទ នៅ កម្ពុជា ក៏ដូចជា   ការ-  
ទ ប់សា្កាត់ នូវ ការ ជួញ ដូរ វត្ថុ ប៉- 
រាណ ខ៉ស ចៃបាប់។ ជាចៃើន ឆ្នាំ 
មកនៃះ កម្ពុ ជាមាន សមត្ថ ភាព 
គៃប់ គៃន់ ក្នុង ការធ្វើ កិច្ច ស ហ- 
ការ ជា មយួ ដៃគ ូបរទៃស  ហៃត-៉ 
នៃះបៃ សាទខ្មៃ រ បរ៉ាណ គ ឺកពំង៉ 
តៃូវបាន ជួសជ៉ ល ភាគចៃើ ន 
ដោយ អ្នក ជំនា ញ ខ្មៃរ ដោយ 
ទទួល បាន ថវិកា បន្ត បនា្ទាប់ ពី 
រ  ដ្ឋា ភិ បាល និង ដៃ គូស ហកា រ 
ផៃសៃ ងៗ ទៀត ។  

លោក សៃី ថ្លៃងថា៖«ចំពោះ 
ថវកិា យើង ទទលួ បាន ថវកិា ក្នងុ 
មូល និធិ អង្គរដៃល ផ្តល់ ឱៃយ ដោយ 
រាជ រដ្ឋា ភិ បាល កម្ពុ ជា  ក៏ដូ ចជា  
ថវិកា ជា តិ។  កៃ ពីនោះ  យើ ង  
ទទួល បាន ថវិកា ពី មិត្តភ ក្តិ   ជា 
ចៃើ ន ទៀត មាន ដូ ចជា   បារំាង  
ឥណា្ឌា   ចិន និង ជប៉៉ន ជាដើម»។ 

លោកសៃី Bénédic te de 
Montlaurជា បៃ ធាន  និង នាយិ- 
កា  បៃ តបិត្ត ិWMF បាន សម្តៃង 

ការរីករា យ  និង អរគ៉ ណ ដល់ 
សា្ថានទូ ត សហរដ្ឋ អាមៃរិក នៅ 
កម្ពជុា ដៃល បានផ្តល់ កា រគំាទៃ ក្នងុ 
ការ អភិរកៃស បៃ សាទ ភ្នំបាខៃ ង 
ដៃល យក ជា បៃ សាទ  ស្នលូ  ក្នងុ 
ការ អភិវឌៃឍ នូវ សិលៃបៈ  និង ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសា យ  នូ វ ទសៃសនៈ របស់ ខ្មៃរ។ 
   លោកសៃ ី ថា ៖«យើង មានច ិត្ត 
រភំើប រកីរាយ ក្នងុការ បន្តកា រ  ងារ 
ក្នុងការ គៃប់គៃង  និង ថៃរកៃសា 
តំបន់ ឧទៃយាន ប៉រាណ អង្គរ ដើមៃបី 
ធ្វើ ការងារ អភិ រកៃស បៃ សាទ ទំាងនៃះ 
បន្ត អប់រំ  និង ធ្វើ ឱៃយ ពិភព លោក 
បាន ដឹ ង ឱៃយ ទូលំទូ ល យ»។

លោក ប៉ិច  ពិសី បៃធាន អង្គ- 
ការ តមា្លា ភាព កម្ពុជា បាន ថ្លៃង 
ថា ទាងំ ជនំយួ ទ្វៃ ភាគ ីក ៏ដចូ ជា 
ជំនួយ ពហ៉ ភាគី ជា ទូទៅ មាន 
យន្តការ គ ណនៃយៃយ  និង តមា្លា ភាព 
ខ្ពស់ពៃះ មាន ភាគី ទី៣  តាម- 
ដន ការ អន៉ វត្ត   កិច្ចពៃម ពៃៀ ង។  

លោកពិសី  បានថ្លៃងថា៖ 
«ជនំយួ ទ្វៃភាគី ក៏ដោ យ  ពហ៉ភាគី 
ក៏ ដោ យ ដៃល ផ្តល់ តាម រយៈ 
ដៃគ ូអភវិឌៃឍន ៍ខ្ញុ ំគតិ ថា ជាទទូៅ 
គៃ មាន យន្តការ គណ នៃ យៃយ  
និង តមា្លាភាព ខ្ពស់ ណាស់ ដោយ- 
សារ គៃ មាន តួអង្គ ទី៣ទី៤ នៅ 
ក្នុង ការ តៃួត ពិនិតៃយ តាម ដន 
ការធ្វើ កិច្ចពៃ មពៃៀង ហើយ 
ការអន៉ វត្ត កិច្ចពៃ មពៃៀង  និង 
វាយ តម្លៃ  ទៅលើ កចិ្ចពៃ មពៃៀ ង 
ដៃល បាន ឯកភា ព គា្នា នោះ ទៅ- 
ទៀត»៕

 វ៉ន   ដារា៉ា   
 
ភ្នំពេញៈ  លោក  ហង់ ជួន  

ណារ៉៉ន  រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង អប់រំ   
យ៉វ ជន  និង កីឡា  បាន ដឹក នាំ 
កិច្ច បៃជ៉ំ  ដក់ ចៃញ វិធាន ការ 
បន្ថៃម ដល់ សាល រៀន ដៃល 
កំព៉ង តៃូវ បាន បៃើ បៃស់ ជា 
មណ្ឌល ចតា្ដា ឡី ស័ក  ពិសៃស 
សាល រៀន តាម  ខៃត្ដ ជាប់ 
ពៃំដៃន បៃទៃស ថៃ  និង វៀត- 
ណាម ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ធានា 
ផ្ដល់ ការ សិកៃសា ដល់ សិសៃស គៃប់ 
គា្នា ក្នុ ង ឆ្នាំ សិកៃសា ថ្មី នៃះ ។ 

 ខៃត្ដ ចំនួន ៣  គឺ បាត់ ដំបង  
បនា្ទាយ មាន ជ័យ  និង ឧត្ដរ មាន- 
ជយ័ មាន សាល រៀន ចនំនួ ៤២  
កំព៉ង តៃវូ បាន យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល 
ចតា្ដា ឡី ស័ក ។  នៃះ បើ តាម អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ  និង បៃធាន មន្ទីរ អប់រំ  
ខៃត៉្ដ ទាំង នៃះ ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំ ពៃញ- 
ប៉៉ស្ដិ៍ កាល ពីមៃសិល មិញ ។ 

លោក  ហង់ ជួន  ណារ៉៉ន  
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៤   ខៃ មករា នៃះ  

បាន ដកឹ នា ំកចិ្ច បៃជ៉ ំពភិាកៃសា អពំ ី
វិធាន ការ សមៃប់ គៃឹះ សា្ថាន- 
សិកៃសា ដៃល តៃូវ បាន បៃើ បៃស់ 
ជា មណ្ឌល ចតា្តា ឡី ស័ក ជា- 
ពិសៃស នៅ តាម ខៃត្ត ជាប់ ពៃដំៃន  
គឺ ខៃត្ដ ឧត្តរ មាន ជ័យ  បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  និង បាត់ ដំបង ។   

 តាម រយៈ កិច្ច បៃ ជ៉ំ លោក រដ្ឋ- 
មនៃ្ដី បាន លើក ឡើង អំពី វិធាន- 
ការ មយួ ចនំនួ ដចូ ជា ពនិតិៃយ  នងិ 
បៃ មូល ផ្តុំ  គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា ជា 
មណ្ឌល ចតា្តា ឡ ីសក័   ដើមៃប ីផ្តល ់
លទ្ធភាព ឱៃយ សិសៃស បាន ចូល 
រៀន។    ខៃត្ត ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ តៃូវ សិកៃសា និង លើក សំ-
ណើ ជូន កៃសួង អប់រំ   ពិនិតៃយ 
ដោះ សៃយ ។ 

 លោក រដ្ឋ មន្តៃី ក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ 
គណៈ អភ ិបាល ខៃត្ត   កៃង៉   សៃក៉   
ឃំ៉  ភូមិ   ជួយ ចាត់ វិធាន ការ បន្ថៃម 
ក្នុង ការ គៃប់គៃង និង តាម ដន 
ជន ចំណូល សៃ៉ក ផង ដៃរ ។

 លោក   ឈូ  ប៊៉ន រឿង   បៃធាន 
មន្ទរី អបរ់ ំ  ខៃត្ដ បនា្ទាយ មាន ជយ័ 

បច្ចុបៃបន្ន មាន សាលរៀន ចំនួន   
១៦ កំព៉ង តៃូវ បាន យក ធ្វើ  ជា  
មណ្ឌល ចតា្ដា ឡីស័ក   ក្នុង នោះ 
វិទៃយា ល័យ ចំនួន៨  បឋម សិកៃសា 
ចំនួន៤  និ ង មត្តៃយៃយ សិកៃសា 
ចនំនួ ៤  ដៃល ប៉ះពាល ់ដល ់ការ- 
សិកៃសា របស់ សិសៃស បៃមាណ  
១៣០០០ នាក់ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « យើង មាន 
ប៉ះពាល ់តចិ ដៃរ ទៃ ពៃះ ទតីាងំ 
សាល រៀន ណា ដៃ ល យើង 
យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្តា ឡីស័ក  
គឺ យើង បាន  ផ្លាស់ ប្ដូរ ឱៃយ  សិសៃស 
ទៅ រៀន នៅ សាល រៀន ណា 
មួយ ដៃល នៅ ជិត ពួក គាត់ វិញ » ។   

 បើ តាម លោក  ប៊៉ន រឿង  សា- 
ល រៀន ដៃល តៃូវ យក ធ្វើ ជា 
មណ្ឌល ចតា្តាឡី ស័ក  មិ ន បាន 
ឱៃយ សិសៃស ចូលរៀន ទាន់ ពៃល 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មករា   ជា ថ្ងៃ 
បើក បវៃសន កាល ទៃ   គឺ តៃូវ 
ពនៃយា រពៃល ១ សបា្ដាហ៍ ដើមៃបី 
រៀប ចំ   ផ្លាស់ ប្ដូរ សិសៃស ឱៃយទៅ 
រៀន សាល ផៃសៃង ។ 

លោក   ប៉ិច  រតនា    បៃធាន 
មន្ទីរ អប់ រំ ខៃត្ដ ឧត្ដរ មាន ជ័យ 
បាន ឱៃយដឹង ដៃរ ថា   សិសៃស នៅ 
សាលរៀន ចនំនួ ១៥  ដៃល តៃវូ 
យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្តាឡី ស័ក 
ក្នុង ខៃត្ដ  គឺ  តៃូវ ប្ដូរ ទៅ  សិកៃសា នៅ 
សាលរៀន  ផៃសៃង  ដើមៃប ីធ្វើ យ៉ាង- 
ណា  ឱៃយ សិសៃស បាន សិកៃសា  ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« សិសៃស នៅ  
តាម សាល គោល ដៅ  ដៃល 
តៃូវ យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្តាឡី- 
ស័ក   គឺ យើង បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៅ 
សាល រៀន ដៃល នៅ ជិត ពួក- 
គាត់  និង បៃង ចៃក មោ៉ាង សិកៃសា 
ដល ់ពកួ គាត ់។  កៃ ព ីនៃះ យើង 
ក ៏បៃង ចៃក មោ៉ាង សមៃប ់សសិៃស 
រៀន ព ីចមា្ងាយ   នងិ ចៃក ឯក សារ 
សិកៃសា ដល់ សិសៃស បន្ថៃម ដៃរ » ។ 

 លោក  សឿម  ប៉៊ន រិទ្ធ ិ  អ្នក នំា-  
ពាកៃយ រដ្ឋ បាល ខៃត្ដ បាត់ ដំបង 
បាន ឱៃយដ ឹង ថា  បច្ចបុៃបន្ន ខៃត្ដ នៃះ  
មាន សាល រៀន ចំនួន   ១១ 
កំព៉ង តៃវូ បាន យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល 
ចតា្ដា ឡី ស័ក   ខណៈ ខៃត្ដ នៃះ ក៏ 

បាន ផ្លាស់ ប្ដរូ សិសៃស ដៃល សាល-  
រៀន តៃូវ យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្តា- 
ឡីស័ក ឱៃយ ទៅ សិកៃសា នៅ សាល-  
រៀន ផៃសៃង ដៃរ ។   

 លោក ថា ៖ « យើង បាន បៃជ៉ំ 
ជា មួយ គណៈ ឯក ភាព ខៃត្ដ  
សៃ៉ក  និង  មន្ទីរ អប់រំ  ដើមៃបី បៃង- 
ចៃក សិសៃស ដៃល ស្ថតិ  នៅ  សាល- 
រៀន តៃវូ យក ធ្វើ ជា មណ្ឌល ចតា្ដា-  
ឡី ស័ក   ដើមៃបី  ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៅ រៀន 
នៅ សាល រៀន ផៃសៃង  ស្ថិត នៅ  
ក្នុង ភូមិ  ឃ៉ំ  កៃបៃរគា្នា នោះ ហើយ 
ចៃក វៃ ន សិកៃសា គា្នា  សិកៃសា  វៃន 
ពៃឹក   ល្ងាច ទៅ » ។  

 លោក   រស់   ស៉វា ចា   មនៃ្ដី នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  ថ្លៃង ថា  ក្នុង  
ឆ្នាំ សិ កៃសា ២០២០- ២០២១  
កៃសងួ អបរ់ ំបន្ត ចលូ រមួ ជា មយួ 
រាជ រដ្ឋា ភ ិបាល ក្នងុ ការ គៃប ់គៃង   
បងា្ការ   នងិ ទប ់សា្កាត ់ការ រកីរាល- 
ដល នៃ កូវីដ ១៩   ដោយ តមៃូវ 
ឲៃយ មាន ការ ពងៃឹង បៃសិទ្ធ ភាព 
រៀន  និង បងៃៀន តាម គន្លង 
ជីវិត ថ្មី ក្នុង វិស័យ អប់រំ ។   

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  «  ជា រួម សិសៃសា- 
ន៉ សិសៃស តៃូវ រៀន តាម កម្ម វិធី 
សិកៃសា បងៃួញ  តាម រយ: ការ- 
អបរ់ ំបៃប ចមៃ៉ះ គ ឺស ិសៃសរៀន ក្នងុ 
ថា្នាក់ ផង រៀន ពី ចមា្ងាយ ផង   ធ្វើ 
ស្វ័យ សិកៃសា ផង   អម ដោយ 
សន្លឹក កិច្ច ការ   និង មៃរៀន 
សង្ខៃប។  គៃប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ តៃវូ 
បន្ត អន៉វត្ត យ៉ាងខា្ជាប់ ខ្ជួន នូវ 
វិធាន ការ ស៉វត្ថិ ភាព ស៉ខភាព 
ដៃល មាន ជា ធរ មាន » ។ 

 បើ តាម លោក  ស៉វា ចា  គិត 
តៃមឹ ថ្ងៃទី ១៣  ខៃ មក រា  សាល - 
រៀន ដៃល កំព៉ង បៃើ បៃស់ ជា 
មណ្ឌល ចតា្ដាឡី ស័ក  តាម  ខៃត្ដ  
ជាប់ ពៃដំៃន បៃទៃស ថៃ  និង វៀត-  
ណាម   រួម មាន  ខៃត្ដ   បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  បាត់ ដំប ង  ឧត្ដរ មាន-  
ជ័យ  ពៃះ វិហារ  ពោធិ៍ សាត់  កំ- 
ពត និង តៃបូង ឃ្មុំ សរ៉ប មាន ៤១  
សាល រៀន ក្នុង នោះ មាន  វិ ទៃយា- 
ល័យ ចំនួន ២៤  អន៉ វិទៃយា ល័យ 
៥  នងិ សាល បឋម សកិៃសា ចនំនួ 
១២ ៕   

ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកដល់កម្ពជុាពីថ្ងេ១៦ មករា។ រូបថត អោម ប៊៉នធឿន

លោក ហង់ជួន  ណារ៉៉ន ចេញ វិធាន ការ បន្ថេ ម លើសាលារៀន ដេល ធ្វើ មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ធានាការសិកេសា

លោកសេ ីមូរ ស៉ខហួរ
បង្ហាញពីការពេយាយាម ធ្វើ ដំ-
ណើរមកកម្ពជុា បើទោះ បី ដឹង 
ថា គ្មាន ទិដ្ឋាការឆ្លងដេន

 នៀម   ឆេង   
 
 ភ្នំ ពេញៈ អតីតអន៉ បៃធាន  

អតីត  គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល  
តល៉ការ កពំលូ រលំយ  គ ឺលោក- 
សៃ ី មរូ  សខ៉ ហរួ  កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
ទី ១៦  ខៃ មករា បាន បងា្ហាញ ការ- 
ពៃយាយម តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ 
ដើមៃបី ចូល រួម ក្នុង សវនា ការ នៅ 
សាល ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។  
ប៉ ៉ន្តៃ ការ ពៃយា យម របស ់លោក សៃ ី
ធ្វើ ឡើង ទំាង គា្មាន ឯក សារ ចំា - 
បាច់ សមៃប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ ។ 

  នៅ ថ្ងៃទ ី១៦   មករា  ពៃល វៃល 
នៅ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  លោក សៃី  
មូរ  សខ៉ ហរួ  បាន សរសៃរ នៅ លើ 
ធ្វតី ធរឺ ថា  លោក សៃ ីបាន ទៅ ដល ់
អាកាស យន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ   
Los Angeles  ហើយ លោក សៃ ី
នឹង ធ្វើ ដំណើរ បន្ត ទៅ បៃទៃស 
សងិ្ហ បរ៉ ីនងិ ទៅ ដល ់កម្ពជុា ដៃល 
ជា គោល ដៅ ច៉ង កៃយ  ដើមៃបី 
ចូល រួម សវនា ការ ។ 

 ប៉៉ន្តៃ បន្តិច  កៃយ មក   លោក   
សម  រងៃសុ ី អតតី បៃធាន គណបកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ ក៏ បាន ចៃញ សារ 
នៅ លើ ធ្វីត ធើរ ថា  នៅ មោ៉ាង ៣ 
ពៃឹក  មោ៉ាង នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក   
លោក សៃី  មូរ...តទៅ ទំ ព័រ ៥ 
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ជនជាតិឡាវ...
តពីទំព័រ ១...បៃឆំ ង  គៃឿង 

ញៀន នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង បាន ថ្លៃង 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  នៅ យប់ 
រំលង អ្រធាតៃ  ឈាន ចូល ថ្ងៃ ទី 
១៥  ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១  
កម្លាងំ អន្តរា គមន ៍ការយិា លយ័ 
ទ៩ី នៃ មន្ទរី បៃឆងំ គៃឿង ញៀ ន 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ សហការ ជា មួ យ 
កម្លាងំ ការិ យាល័យ បៃឆំ ង  គៃឿ ង  -  
ញៀន ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃងបាន បង្កៃ  ប 
ចាប់ បុរស ជន ជាតិ ឡាវ ២ នាក់ ។ 
ជន សងៃស័យ  មន ឈ្មោះ  អ៊ា ថ 
អយ ុ២៩ ឆ្នា ំនងិ ឈ្មោះ ទនុ  កៃវ  
អយុ  ២៨ ឆ្នាំ  នៅ ចំណុច ស្ពាន  
ទី ២ ចៃក របៀងស្ថ ិត ក្នងុ ភូមិ ស - 
ស្តៃ ឃំុ អូរស្វាយ  សៃកុ បុរី អូរ -    
ស្វា យ  សៃន ជ័យ  ខៃត្ត ស្ទឹង 
តៃង  បនា្ទា ប់  ពី ឆៃក ឆៃរ រក - 
ឃើញ  គៃឿង ញៀ ន  បៃភៃទ  Ice 
Methamphetamine  សរបុ  
៤៦ ដុំ ឬ ស្មើ  ៤៦ គីឡូ កៃម។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖« បច្ចុបៃបន្ន 
ជន សងៃស័យ ទាំង ២ កំពុង ស្ថិត 
កៃម ការ សក សួរ ចម្លើយ  ពី 
មន្តៃ ី នគរ បាល ជនំាញ ។  ពកួ គៃ 
នងឹ តៃវូ បញ្ជនូ ទៅ កាន ់តលុាការ 
ខៃត្ត  នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ ចន្ទ [១៨  មករា  
២០២១] នៃះ  ដើមៃបី មន ចំ-
ណាត់ ការ បន្ត ទៅ តាម នីតិ វិធី » ។

បើ តាម លោក  ផានិត  កៃុម 

ជន សងៃស័យ មន គ្នា ៦ នាក ់ ប៉នុ្តៃ 
៤នាក់ ទៀត  បាន រត់ គៃច ខ្លួន 
តៃឡប់ ចូល ទៅ កាន់ ទឹក ដី ឡាវ 
វិញ នៅ ពៃល ពួកគៃ បាន ពើ ប - 
បៃទះ នឹង កម្លាំង នគរ បាល នៅ 
តាម ពៃំ ដៃន។

ជុំ វិញ ករណី នៃះ  លោក  ម៉ក់  
ជីតូ  អគ្គ ស្នង ការ រង នគរបាល- 
ជាតិ ទទួល ផៃន បៃឆំង បទ- 
ល្មើស គៃឿង ញៀន  បាន បៃប់ 
ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍  ពមីៃសិល មញិ  ថា  នៅ 
ពៃល នៃះ  សមត្ថ កិច្ច នគរបាល 
ជំនាញ  កំពុង សហការ ជា មួយ 
កម្លាំង សមត្ថកិច្ច  នគរ បាល 
បៃទៃ ស  ឡាវ  ដើមៃបី សៃវ ជៃវ 
ស្វៃង រក ចាប ់ខ្លនួ កៃមុ ឧកៃដិ្ឋ ជន 
គៃឿង ញៀន ឆ្លង ដៃន ទំាង ៤នា ក់  
ដៃល រត់ គៃច ខ្លនួ នោះ ទៀតដើ មៃបី  
នំាយក បៃគល់ ឲៃយ តុលា ការ ផ្ដនា្ទា - 
ទោស ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។

លោក ជីតូ ថ្លៃ ង ថា៖« តាម 

ចម្លើ  យ របស់ ជន សងៃស័យ ទាំង 
២  ដៃល យើង បង្កៃប បាន កៃុម 
នៃះ គឺ ជា កៃុម ថ្មីមួយផៃសៃង ទៀត  
ដៃល មន មៃខ្លាង ធំ នៅ តំបន់ 
តៃ ីកោណ មស និង មន បណា្ដា ញ 
តូចៗ នៅ ក្នុង បៃទៃស  ថៃ ឡាវ 
និង ភូម។ កៃមុ ថ្ម ីនៃះ ទំន ង ជា 
មន បណា្ដាញ តូចៗ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពជុា យើង ផង ដៃរ»។

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក  អំពាវ- 
នាវ ដលព់លរដ្ឋ ទាងំ អស ់សមូ 
នៅឲៃយ ឆ្ងាយ ពីគៃឿង ញៀន និង 
តៃវូ រាយ ការណ ៍បៃប ់សមត្ថ កចិ្ច 
បៃសិន បើ បានដឹង  និង បៃទះ- 
ឃើ  ញ មន បទ ល្មើស គៃឿង ញៀ  ន 
នៅ កន្លៃង ណា មួ យ ដើមៃបី សមត្ថ - 
កិច្ច ចុះ បង្កៃប   ឲៃយ បាន ទាន់ ពៃល- 
វៃលាពៃះ គៃឿ ង   ញៀន  វា បង្ក ឲៃយ 
មន ផល ប៉ះ ពា ល់  យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ដល ់សខុភាព  សៃដ្ឋ កចិ្ច គៃសួរ 
និង សង្គម ជាតិទាំង មូល៕

ជន ជាតិ ឡាវ២នាក់ និង គ្រឿង ញៀន ជិត ៥០គីឡូក្រម   ។ រូបថត នគរបាល 

មុំ គនា្ធា
 
ភ្នំព្រញៈ តៃឹម រយៈ ពៃល ជិត ១ 

ខៃប៉ុណ្ណោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ធ្នូ 
ដល់ថ្ងៃទី១៧ មករា  ពលករ ខ្មៃរ  
ដៃល បាន វលិ តៃឡប ់មក ព ីបៃទៃស 
ថៃ តាម ចៃក នៃ បណា្ដា ខៃត្ត ជាប់ 
ពៃំដៃន កម្ពុជា -ថៃ ចំនួន ៦៩ នាក់ 
តៃូវ បាន រក ឃើញ  វិជ្ជមន កូវីដ១៩  
ដោយ ក្នុង នោះ ពលករ ដៃល បាន 
ពៃយា បាលជា សះ សៃបើយ  ២១នាក ់។

ចំនួន នៃ អ្នក ឆ្លង វីរុស កូវីដ១៩ 
នៅតៃ បន្ត កើត មន ឡើង  ដៃល ជា 
ហៃតុ ធ្វើ ឱៃយ កៃសួង សុខាភិបាល 
និង កៃសួង ការងារ   បន្ត អំពាវ នាវ 
ដល់ ពលករ  និង ពលរដ្ឋ ទាំងអស់ 
តៃវូ បន្ត ការ បៃងុ បៃយត័្ន  នងិ អនុវត្ត 
នូវវិធានការ របស់ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល ជាប់ ជាបៃចាំ។

ដោយ សង្កៃត ឃើញ មន ការ- 
ឆ្លង  កូវីដ ១៩  អំឡុង ពៃល  ពល ករ 
ខ្មៃរ នៅ បៃទៃស ថៃ ធ្វើ ដំណើរ វិល- 
តៃឡប់ មកវិញ ដោយ លួច លាក់  
និង ខុស ពី បមៃម អជា្ញាធរ ថៃ នោះ   
លោក អុតិ  សហំៃង  រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសងួ 
ការងារ នងិ បណ្តុះបណា្ដាល វជិា្ជាជវីៈ 
និង ជាបៃធាន គណៈកម្មការ ផ្តល់ 
ភាព សៃប ចៃបាប ់ដល ់ពលករ កម្ពជុា 
ដៃលកពំងុ ស្នាក ់នៅ នងិ ធ្វើ ការ នៅ 
បៃទៃស ថៃ អពំាវ នាវ ជា ថ្ម ីដល ់ ពល-  
ករ កម្ពជុា កពំងុ ស្នាក ់នៅ នងិ ធ្វើ ការ   

នៅ បៃទៃស ថៃ  សុំបន្ត ស្នាក ់ នៅ 
ទីនោះបន្តទៀត និង ចៀស វាង ការ- 
ចល័ត ពី១ កន្លៃង ទៅ ១កន្លៃង។

លោក ថ្លៃងថា ៖«សូម បង ប្អូន 
ពល ករ ដៃល កំពុង ស្នាក់នៅ និង ធ្វើ- 
ការ នៅ បៃទៃស ថៃ មៃតា្តា រកៃសា ភាព- 
នឹងនរ  និង បន្ត ស្នាក់នៅ ១ កន្លៃង 
ដោយ ពុំ ទាន់ ចាំបាច់ ឆ្លង ដៃន វិល- 
តៃឡប់ មក សៃុក កំណើត វិញ នោះ 
ទៃ។ សមូ ជឿ ទកុចតិ្ត លើ សមត្ថ ភាព   
នងិ លទ្ធភាព ទប ់ស្កាត ់នងិ ពៃយា បាល   
ជំងឺ កូវីដ១៩ របស់ អជា្ញាធរ  ថៃ»។

 លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ  កៃសងួ សខុាភិបាល  ឱៃយ ដឹង  ពី 
ថ្ងៃទី១៥  មករា  តាមរយៈ សរ ជា 
សឡំៃង ថា  បច្ចបុៃបន្ន  ថ្វដីៃបិតបៃទៃស 
កម្ពុជា បានបញ្ចប់ នូវ ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
សហគមន ៍២៨វចិ្ឆកិា ក ៏ពតិ មៃន ប៉នុ្តៃ 
បញ្ហា ការ ចម្លង កដ៏ចូ ជាការ រាតតៃបាត   
នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩  គឺ នៅ តៃ ជា បញ្ហា 
សុខភាព សធារណៈ ដៃល   ទាំង- 
អស់ គ្នា តៃូវ តៃបៃុង បៃយ័ត្ន  ខ្ពស់   ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ដចូនៃះ  បនា្ទាប ់ព ី
កាល ពី ថ្ងៃទី១៥  ខៃមករា  កៃសួង 
សខុាភបិាល បាន រក ឃើញ ពលករ 
ខ្មៃរ ចំនួន ១៥ នាក់ បាន ឆ្លង វីរុស 
កូវីដ១៩ ក្នុង រយៈ ពៃល តៃ១ ថ្ងៃ។

លោកសៃ ីថា ៖«នៃះ ជា ចនំនួ ចៃើន   
ដៃល យើង បាន គិត ទុក ជា មុន  រួច- 
ទៅ ហើយ ថា នងឹ អច មន ការ កើន- 
ឡើង នវូចនំនួ អ្នក ឆ្លង វរីសុ កវូដី១៩ 

ជាបន្ត បនា្ទាប់ ទៀត។ ដូច្នៃះ សុំ ឱៃយ 
បងប្អូន យើង  កុំ មន ការ ធ្វៃស- 
បៃហៃស ឱៃយ សោះ»។ 

អ្នក នាពំាកៃយ របូនៃះ បន្តថា ៖«ខ្ញុ ំក ៏
ធា្លាប់ បាន ជមៃបជូន  ក៏ដូចជា ធ្វើ- 
ការ ណៃនា ំសធារណជន ទាងំ អស ់  
ជារឿយៗ រួចមក ហើយ ថា  យើង 
ងាយ សៃួល ក្នុង ការ បំភ្លៃច វីរុស 
កូវីដ១៩ ដោយ យើង គិតថា  ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍សហគមន ៍២៨ វចិ្ឆកិា  បាន- 
បទិ បញ្ចប ់ហើយ។ ដចូ្នៃះ ហាក ់ដចូជា   
មនិមន បញ្ហា អី ដៃលជា ការពៃយួ-  
បារម្ភ ទៀតទៃ ចំពោះ បញ្ហា វីរុស  
កវូដី ១៩។ កាល ណា គតិ បៃប នៃះ 
គឺ ជាការ មើល ងាយ ខ្លួន យើង។  
យើង បាន ដក់ ខ្លួន យើង បើកចំហ 
ទូលំទូលាយ ណាស់ សមៃប់ ឱៃយ 
វីរុស កូវីដ១៩ វាយ លុក ចូល មក 
ក្នងុ សររីាង្គ កាយ របស ់យើង ងាយ- 
សៃលួ ប ំផតុ»។លោក សៃថីា ពល រដ្ឋ   
ទា ំង អស់ តៃូវ បន្ត ការ រស់នៅ តាម 
ធម្ម តាបៃប គន្លង ថ្មី ដោយ អនុវត្តុ 
ឱៃយបាន ខា្ជាប់ខ្ជួន វិធាន ការ  ការពារ  ។

តាម របាយការណ ៍កៃសងួ សខុា- 
ភិបាល  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី១៧  មករា  
កម្ពុជា មន អ្នក ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន 
៤៣៩ នាក់  ក្នុងនោះ ពលករ ខ្មៃរ 
មក ព ីបៃទៃសថៃ ៦៩ នាក។់ រឯី អ្នក- 
ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ  ៣៨៥ នាក ់។ 
ឯ អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩  កំពុង សមៃក   
ពៃយាបាល មន ចំនួន ៥៤នាក់៕

ជិត១ខែបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដលើពលករខ្មែរមកពីថែ៦៩នាក់



តពីទំព័រ៣...សុខហួរត្រូវ-
បានបដិស្រធមិនឱ្រយឡើងជិះ
យន្តហោះន្រក្រុមហ៊ុន Singa-
poreAirlinesដើម្របីធ្វើដំណើរ
ឆ្ពោះទៅប្រទ្រសកម្ពជុាទ្រ។
ការបដិស្រធន្រះដោយសារត្រ
លោកស្រីគ្មានទិដ្ឋាការសម្រប់
ចូលទៅកម្ពុជា។
លោកស្រីមូរសុខហួរក៏បាន

សរស្ររសារនៅលើធ្វីធើរថា៖
«មិនម្រនខ្ញុំមិនបានដក់ពាក្រយ
ស្នើសុំទិដ្ឋាការទ្រ ប៉ុន្ត្រដោយ-
សារត្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
ហ៊ុន ស្រនបដិស្រធសិទ្ធិរបស់
ខ្ញុំដ្រលមានច្រងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក្នុងការទៅប្រឈមមុខនឹងការ-
កាត់ទោស»។
លោកស្រី មូរ សុខហួរ និង

មន្ត្រីអតីតCNRPមួយចំនួន-
ទៀតត្រូវបានសាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំព្រញចោទប្រកាន់ និង
ច្រញដីកាចាប់ខ្លួនពីបទ «រួម-
គំនិតក្របត់»និង«ញុះញង់»
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការរៀបចំការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍
របស់លោកសមរង្រសុ។ីភ្នំព្រញ-
បុ៉ស្តិ៍មិនអាចសំុការបញ្ជាក់ពី
លោកស្រី មូរ សុខហួរ អំពី
គម្រងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជា
បានទ្រកាលពីថ្ង្រទី១៧មករា។
លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន អតីតតំ-

ណាងរាស្ត្របក្រសប្រឆំងកំពុងរង់-
ចាំការវិលត្រឡប់របស់លោកស្រី
មូរសុខហួរមុននឹងលោកសម្រច-
ចតិ្តបង្កើតគណបក្រសនយោបាយ
ថ្មីមួយ។ លោកថ្ល្រងថា លោក
មិនគំទ្រជំហររារាំងលោកស្រី
មូរសុខហួរក្នុងការត្រឡប់មក
វិញនោះទ្រ ហើយរដ្ឋាភិបាលគួរ-
ត្រផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់លោកស្រី
ដើម្របីតតាំងនៅតុលាការ។
ចំពោះការព្រយាយាមត្រឡប់

មកកម្ពុជាវិញទាំងគ្មានឯកសារ
ចាបំាច់សម្រប់ធ្វើដណំើរលោក
អ៊ូច័ន្ទរ័ត្នថ្ល្រងថាលោកស្រីមូរ
សុខហួរ ពិតជាបានដឹងច្របាស់
មុនហើយថា រដ្ឋាភិបាលមិន-
ផ្ដល់លទ្ធភាពក្នងុការត្រឡប់មក
វិញប៉ុន្ត្រលោកស្រីចង់បញ្ជាក់
ដល់សាធារណជនថាការខក-
ខានន្រះមិនម្រនជាកំហុសរបស់
គត់ទ្រ។ លោកបានថ្ល្រងថា៖
«ចណំចុន្រះបើយើងពនិតិ្រយមើល
ទៅ ក៏ជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយ
សម្រប់លោកជំទាវ [មូរ សុខ-
ហួរ]ដ្ររ។បើសិនជាដឹងខ្លួនថា
គ្រមិនឱ្រយចូលហើយគ្រន់ត្រធ្វើ
ដើម្របីឱ្រយអស់ចិត្តប្របន្រះអាហ្នឹង
យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថា
ប្រជាភិថុតដើម្របីឱ្រយរាស្ត្រជ្រួល-
ច្របល់រង់ចាំមើល។ យើងដឹង-
ច្របាស់ហើយ ជំហររដ្ឋាភិបាល
មិនធ្វើវីសាឱ្រយទ្រយើងមិនមាន
លទ្ធភាពចូលទ្រ។ ដូច្ន្រះមិនចំា-
បាច់ទៅទិញសំបុត្រកបា៉ាល់ហោះ
ដោយគ្មានវីសាអីជាដើម»។
លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក-

នាំពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌បាន
សរស្ររលើហ្វ្រសប៊ុករបស់
លោកថាការព្រយាយាមត្រឡប់
មកវិញន្រះគឺជាការសម្ដ្រង
ដោយលោកសរស្ររថា៖«មីងខ្ញុំ
សម្ត្រងលើកន្រះដូចជាមិនសូវ-
សមសោះ ហោះពីអាម្ររិកមក
ដល់អាម្ររិកជាប់គំងនៅអា-
ម្ររិក ត្រឡប់ទៅអាម្ររិកវិញ
សម្រចសម្រលួនៅផ្ទះដដ្រល»។
លោកព្រជ្រ ស្រស់ ប្រធាន

គណបក្រសយុវជនកម្ពុជាក៏បាន
សរស្ររលិខិតចំហមួយថាការ-
ព្រយាយាមវិលត្រឡប់មកកម្ពុជា
ទាំងគ្មានទិដ្ឋាការឬលិខិតឆ្លង-
ដ្រនប្របន្រះគឺជាការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្ម លើអ្នកគំទ្រ និងជាការ-
បោកបញ្ឆោតសតិអារម្មណ៍
របស់មហាជន៕

តពីទំព័រ១...ក្រសួងបរិសា្ថាន
នងិអង្គការWWFទៅកាន់ដ្រន
ជម្រកសត្វព្រស្រពកនិងភ្នពំ្រច
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ដោយមានក្រុម
អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរ-
ជាតិចំនួនជាង៣០នាក់ មកពី
២៤សា្ថាប័នបានចូលរួម។
លោកន្រត្រភក្ត្រ អ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសងួបរសិា្ថានដ្រលដឹកនាំ
ដំណើរទស្រសនកិច្ចន្រះថ្ល្រងនៅ
ថ្ង្រទី១៥ខ្រមករាថាចំនួនសត្វ
ក្រចកជើងចមា្ពោម នៅក្នុងដ្រន
ជម្រកសត្វព្រស្រពកនិងភ្នំព្រច
បានធា្លាក់ចុះក្នុងរយៈព្រល១
ទសវត្រសរ៍ចុងក្រយន្រះហើយ
បានបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ក្នុង
ការដក់ច្រញវិធានការថ្មី និង
ប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌតិជាង-
មុនជាបនា្ទាន់ដើម្របីទប់សា្កាត់សា្ថាន-

ភាពធា្លាក់ចុះន្រះ។
លោកបន្តថាជាលទ្ធផលន្រ

ការតាមដនសត្វក្រចកជើង-
ចមា្ពោមក្នុងចនោ្លាះឆ្នាំ២០១០-
២០២០នៅក្នងុដ្រនជម្រកសត្វ-
ព្រទាំង២បង្ហាញថាចំនួនសត្វ
ទន្រសោងបានធា្លាក់ចុះប្រមាណ
៧២ភាគរយសត្វឈ្លូសប្រមាណ
៥២ភាគរយនិងសត្វជ្រូកព្រ
ប្រមាណ១៨ភាគរយ។
ក្នុងនោះចំនួនសត្វរមាំងខ្ទីង

និងប្រើសក៏នៅមានកម្រិតតិច-
តួចដ្ររព្រមទាំងរស់នៅរាយ-
បា៉ាយដច់ដោយឡ្រកពីគ្នានៅក្នងុ
តំបន់ទំាង២ន្រះ។លោកភក្ត្រ
បញ្ជាក់ថា៖«ការធា្លាក់ចុះន្រះជាការ
ក្រើនរំឭកដល់យើងទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្ត្រវាក៏ផ្តល់ជាឱកាសឱ្រយយើង
ខិតខំបន្ថ្រមទៀតដើម្របីទប់សា្កាត់
និនា្នាការន្រការធា្លាក់ចុះ។ សា្ថាន-
ភាពន្រះអាចនឹងធា្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរ
ថ្រមទៀតប្រសិនបើគ្មានការ-

ពង្រងឹការអនុវត្តច្របាប់ និងការ-
គ្រប់គ្រងតបំន់ការពារយា៉ាងមុងឺ-
មា៉ាត់ទ្រ»។
បើតាមលោកភក្ត្រ ចំនួន

ពពួកសត្វក្រចកជើងចមា្ពោមនៅ
ក្នុងដ្រនជម្រកស្រពកនិងភ្នំ-
ព្រចបានធា្លាក់ចុះន្រះបណា្ដាល
មកពកីារបរបាញ់ខសុច្របាប់ចាប់
តំាងពីអតីតកាលមកដល់បច្ចបុ្របន្ន
បូកផ្រសំនឹងវិបត្តអិនា្ទាក់ដ្រលជំរុញឱ្រយ
ការជួញដូរសត្វព្រខុសច្របាប់
សុទ្ធសឹងជាមូលហ្រតុចម្របងដ្រល
បណា្ដាលឱ្រយសត្វក្រចកជើង
ចមា្ពោមនៅដ្រនជម្រកសត្វព្រ
ស្រពកនិងភ្នំព្រចធា្លាក់ចុះ
យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្របន្រះ។
កញ្ញាMilouGroenenberg

ប្រធានផ្ន្រកស្រវជ្រវនិងតាម-
ដនជីវចម្រុះន្រអង្គការWWF
បាននយិាយថាអនា្ទាក់គឺជាកតា្តា
គរំាមកហំ្រងដ៏ចម្របងមយួចពំោះ
សត្វក្រចកជើងចមា្ពោមនៅក្នុង

ដ្រនជម្រកទាំង២ហើយក៏ជា
មូលហ្រតុដ្រលធ្វើឱ្រយចំនួនសត្វ
ខា្លារខិនដ្រលជាប្រភ្រទសុីសាច់
សត្វក្រចកជើងចមា្ពោមទាំងន្រះ
ជាអាហារក៏ត្រូវបានធា្លាក់ចុះគួរ
ឱ្រយព្រួយបារម្ភដ្ររ។កញ្ញាបន្តថា
បើទោះជារបាយការណ៍បាន
បង្ហាញពីសា្ថានភាពធា្លាក់ចុះដ៏គួរ
ឱ្រយបារម្ភន្រះក៏ដោយក៏ក្ដីសង្រឃឹម
នៅត្រមានក្នុងការជួយសង្គ្រះ
សត្វព្រទាំងន្រះពីការផុតពូជ។
បុ៉ន្ដ្រប្រសិនបើគ្មានវិធានការអភិ-
រក្រសបនា្ទាន់និងប្រកបដោយភាព
ច្ន្រប្រឌិតថ្មីដើម្របីទប់សា្កាត់កតា្ដា
គរំាមកហំ្រងចម្របងៗទាងំន្រះទ្រ
ជីវចម្រុះនឹងនៅត្របន្ដធា្លាក់ចុះ
បន្ដិចម្ដងៗរហូតដល់អាចបាត់-
បង់ទាំងស្រុងត្រម្តង។
កញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖«អង្គការ

WWFយើងនិងក្រសួងបរិសា្ថាន
កំពុងសិក្រសោពីលទ្ធភាពក្នុងការ-
អនុវត្តកម្មវធីិសា្ដារសត្វក្រចកជើង

ចមា្ពោមឡើងវិញដ្រលជាតម្រូវ-
ការបនា្ទាន់ក្នងុការបញ្រឈប់និនា្នាការ
ធា្លាក់ចុះន្រចំនួនសត្វទាំងន្រះ
និងចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅ
ដល់ឫសគល់ន្រការជញួដរូសត្វ
ព្រខុសច្របាប់»។
លោកស្រងទៀកនាយកWWF

ថ្ល្រងថាវាមិនទាន់យឺតព្រលនៅ
ឡើយក្នុងការក្រប្រសា្ថានភាព
ន្រះប៉ុន្ត្រវាតម្រូវឱ្រយភាគីពាក់ព័ន្ធ
ធ្វើសកម្មភាពអភិរក្រសរួមគ្នាជា-
បនា្ទាន់ចាប់ពីព្រលន្រះតទៅ។ក្នុង-
នោះអង្គការកំពុងធ្វើការយា៉ាង-
ជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍មូល-
ដ្ឋាននិងដ្រគូនានាដើម្របីរៀបចំ
វិធានការអភិរក្រសឱ្រយខា្លាំងកា្លាជាង
មុនក្នងុការកាត់បន្ថយការបរបាញ់
ខុសច្របាប់ និងពង្រឹងការអនុវត្ត
ច្របាប់។លោកបញ្ជាក់ថា៖«តាម
របាយការណ៍ដ្រលយើងបានរក-
ឃើញកន្លងមកគឺបានបង្ហាញ
ឱ្រយឃើញពីតម្រូវការន្រដំណោះ-

ស្រយបនា្ទាន់និងថ្មីៗ ដើម្របីក្រប្រ
អត្រធា្លាកច់ុះន្រះ។យើងកក៏ពំងុ
ស្វ្រងរកវិធីការគ្រប់គ្រងការប្រើ-
ប្រស់និងការប្រងច្រកធនធាន
ធម្មជាតិឱ្រយបានប្រសើរជាងន្រះ
ថ្រមទៀត»។
បើតាមរបាយការណ៍រួមរបស់

ក្រសួងបរិសា្ថាន និងអង្គការ
WWFបច្ចបុ្របន្នសត្វទន្រសោងត្រវូ
បានបា៉ាន់ប្រមាណថានៅស្រស-
សល់ប្រហ្រល៣៧១ក្របាល
នៅក្នុងតំបន់ស្នូលន្រដ្រនជម្រក
សត្វព្រស្រពកនិងប្រហ្រល
៤៨៥ក្របាលកំពុងរស់នៅក្នុង
ដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំព្រច។ រីឯ
សត្វឈ្លូសប្រមាណ១៤២៥
ក្របាលដ្រលស្រសសល់នៅដ្រន
ជម្រកសត្វព្រស្រពកនិងនៅ
ភ្នំព្រចសល់ចំនួន៤៤៥៣
ក្របាលខណៈអំបូរសត្វក្រចកជើង
ចមា្ពោមដទ្រទៀតក៏កំពុងស្ថិតនៅ
ក្នុងក្ដីបារម្ភដ្ររ៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់អ្នកជាប់ពន្ធ
ថ្មីក្នងុវសិយ័ចនំនួ៤ដ្រលនងឹត្រវូ
អនុវត្តនៅទូទាំងប្រទ្រសចាប់ពី
ឆ្នាំ២០២១តទៅដ្រលក្រសួង
អះអាងថាការកំណត់យា៉ាងដូច្ន្រះ
ដើម្របីធានាឱ្រយការប្រមូលចំណូល-
ពន្ធគ្រប់ប្រភ្រទទទួលបានប្រសិទ្ធ-
ភាពខ្ពស់។
ប្រកាសស្ដពីីការកំណត់ចំណាត់-

ថា្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យ
ប្រកាសចុះថ្ង្រទី១៥ខ្រមករា
ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងស្រដ្ឋ-
កចិ្ចបានឱ្រយដងឹថាវសិយ័ទាងំ៤
ដ្រលនឹងជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ
តាមរបបស្វ័យប្រកាសន្រះ រួម-
មានវិស័យកសិកម្មវិស័យឧស្រសោ-
ហកម្មវិស័យស្រវាកម្ម និងពា-
ណិជ្ជកម្មដោយផ្អ្រកលើកម្រិត
ផលរបរប្រចាំឆ្នាំទៅតាមវិស័យ
នីមួយៗ។«ប្រកាសន្រះមាន
គោលបំណងកំណត់ចំណាត់ថា្នាក់
អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វយ័ប្រកាស
ដើម្របីឱ្រយមានសង្គតិភាពក្នងុការគ្រប់-
គ្រងការប្រមូលចំណូលពន្ធគ្រប់-
ប្រភ្រទឱ្រយមានប្រសិទ្ធភាពតមា្លាភាព
និងសមធម៌ស្របតាមការរីកចម្រើន
ន្រស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា»។
តាមការកំណត់ចំណាត់ថា្នាក់

អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបរស្វយ័ប្រកាស
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចឱ្រយដឹងថាអ្នក-
ជាបព់ន្ធត្រវូបានចាតជ់ា៣ថា្នាក់
ដូចជាអ្នកជាបព់ន្ធតចូគឺសដំៅលើ
សហគ្រសឯកបុគ្គលឬសហ-
គ្រសសហកម្មសិទ្ធិដ្រលមាន
ផលរបរប្រចំាឆ្នាំចាប់ពី២៥០លាន
ដល១់០០០លានរៀលសម្រប់
វិស័យកសិកម្មស្រវាកម្ម និង

ពាណិជ្ជកម្មឬមានផលរបរប្រចំា-
ឆ្នាំចាប់ពី២៥០លានដល់១៦០០
លានរៀលសម្រប់វិស័យឧស្រសោ-
ហកម្មនិងសហគ្រសឯកបុគ្គលឬ
សហគ្រសសហកម្មសិទ្ធិដ្រល
មានផលរបរក្នងុរយៈព្រល៣ខ្រ
ជាប់គ្នាខាងមុខចាប់ពី៦០
លានរៀលឡើងទៅ។
ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធមធ្រយមក្រសួង

ឱ្រយដឹងថាសម្រប់បុគ្គលដ្រល
មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំលើសពី
១០០០លានរៀលដល់៨០០០
លានរៀលសម្រប់វិស័យកសិកម្ម
ស្រវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មឬឧស្រសោ-
ហកម្មព្រមទំាងសហគ្រសដ្រល
បានចុះបញ្ជជីានីតិបុគ្គលការិយា-
ល័យតំណាងសា្ថាប័នរដ្ឋសមាគម
អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាលជាតិ
អន្តរជាតិនិងជាប្រសកកម្មទូត
កុងស៊ុលបរទ្រសជាដើម។
ក្រពីអ្នកជាប់ពន្ធតូចនិងមធ្រយម

ន្រះក្រសួងថា៖«ក្នងុករណីផលរបរ
ដ្រលអ្នកជាប់ពន្ធបានប្រកាស
មិនឆ្លះុបញ្ចាងំនូវផលរបរជាក់ស្ត្រង
របស់អ្នកជាប់ពន្ធទ្រនោះអគ្គនា-
យកដ្ឋានពន្ធដរមានសិទ្ធិធ្វើចំណាត់-

ថា្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធឡើងវិញដោយ
ផ្អ្រកលើតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មដ្រល
បានប្រើប្រស់ក្នងុអាជីវកម្មរបស់
សហគ្រសនីមួយៗ»។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាការធ្វើ
ចំណាត់ថា្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធឡើង
វិញដោយផ្អ្រកលើតម្ល្រទ្រព្រយ-
សកម្មន្រះគឺប្រងច្រកជា៣ផ្ន្រក
ទៅតាមអ្នកជាប់ពន្ធតូចមធ្រយម
និងអ្នកជាប់ពន្ធធំ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«អ្នកជាប់ពន្ធតូចមានទ្រព្រយ
សកម្មអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី
២០០លានរៀលដល់១០០០
លានរៀលសម្រប់វិស័យកសិកម្ម
ស្រវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម និង
អ្នកជាប់ពន្ធតចូមានទ្រព្រយសកម្ម
អាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី២០០
លានរៀលដល់២០០០លានរៀល
សម្រប់វិស័យឧស្រសោហកម្ម»។
ចំណ្រកអ្នកជាប់ពន្ធមធ្រយម

លោកបញ្ជាក់ថា៖«មានទ្រព្រយ-
សកម្មអាជវីកម្មប្រចាឆំ្នាំលើសពី
១០០០លានរៀលដល២់០០០
លានរៀលសម្រប់វិស័យកសិ-

កម្មស្រវាកម្មនងិពាណិជ្ជកម្មឬ
មានទ្រព្រយសកម្មអាជីវកម្មប្រចំា-
ឆ្នាំលើសពី២០០០លានរៀល
ដល់៤០០០លានរៀលសម្រប់
វិស័យឧស្រសោហកម្ម»។ សម្រប់
អ្នកជាប់ពន្ធធំលោកព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឱ្រយដឹងថាគឺសម្រប់សហគ្រស
ដ្រលមានទ្រព្រយសកម្មអាជីវកម្ម
ប្រចំាឆ្នាំលើសពី២០០០លាន
រៀលដល់៤០០០លានរៀលឡើង
ទៅសម្រប់វិស័យទាំង៤ន្រះ។
លោកបុិចពិសីនាយកប្រតិ-

បត្តិន្រអង្គការតមា្លាភាពកម្ពុជា
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាការកំណត់
ចំណាត់ថា្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាម
របបស្វ័យប្រកាសន្រះគឺជារឿង
មួយដ្រលល្អដើម្របីឈានទៅរក
ការប្រមូលពន្ធចូលរដ្ឋឱ្រយបាន
កាន់ត្រប្រសើរ។បុ៉ន្ត្រលោកយល់ថា
ក្នងុអឡំងុព្រលវបិត្តិកូវដីនងិការ-
ទទួលរងនូវវិបត្តិជាច្រើនដូចជា
ការដកEBAការបាត់GSPនងិ
លក្ខខណ្ឌអំណោយផលជាច្រើន
ទៀតដល់ស្រដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលគួរ-
ត្រផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្រមដើម្របីធានា
ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មទំាងន្រះ
ចៀសវាងបិទទា្វារធ្វើឱ្រយកម្មករដ្រល
ពឹងអាស្រ័យលើវិស័យទាំងន្រះ
ប្រមាណ៩០ភាគរយអាចនឹង
ប្រឈមនឹងអត់ការងរធ្វើ។ «ខ្ញុំ
មិនហា៊ានសន្នដិ្ឋានឱ្រយក្រសួង
ពន្រយារព្រលឬមិនពន្រយារព្រលន្រ
ការប្រមូលពន្ធលើវិស័យទាំង-
ន្រះនោះទ្របុ៉ន្ត្រគួរត្រមានការ-
សិក្រសោឱ្រយច្របាស់ពីផលប៉ះពាល់។
បើសិនក្រមុហុ៊នតូច និងមធ្រយម
គត់ត្រវូបានទទួលបន្ទកុធ្ងនធ់្ងរ
រហតូដល់គត់មិនមានលទ្ធភាព
ដំណើរការទៅមុខបានវាអាច
ប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋយើង»៕

ចេកចូលអគារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរនៅភ្នពំេញ។រូបថតហុងមិនា

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចបានកំណត់អ្នកជាប់ពន្ធថ្មីក្នងុវិស័យ៤លោកស្រ.ី..

មន្ត្រីបរិស្ថាន...



ចា ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី�េសេង

�្រ ធា ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រី និពន្ធ  
សំរិទ្ធ

អនុ�្រ ធា ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន្ធ  
សូវិសា ល

អនុ�្រ ធា ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់សា�ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្រដ្ឋ  កិច�  
ម៉េគុណមករា

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ្ឋ  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បេក់សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្រ� ន្ត  
ប៉ាន់សុីម៉ា�

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កម្រ� ន្ត    
ប៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី� 
ណេមវណ�ៈ

កា រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀម�េង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
�ុងគឹមម៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រា�,
សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខេងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងេសី

អ្ន កក្រសម្រ �លអក� រា វិរុទ្ធ 
�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន ្រករចន ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករចន �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម� 
ជេម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�េត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,015239293
កេវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្រ ធា ន�្រកចា យកា �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�្រ ធា ន�្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុស្រស
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុស្រស
�ុិលស ភ

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉េង
�្រ ធា នគណ�្រយ្រ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរចន �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ�វូ៦០�៉េតេ)ភូមិ�េកតា �ុង
សងា�ត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ�វូលេខ៦សងា�ត់សា្វាយដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
គឹម សា រុំ

កាលពសីប្ដាហ៍មុនភ្នំពេញ-
ប៉ុស្ដិ៍បនផេសព្វផេសាយ១វគ្គរួច
មកហើយនូវចេបាប់ស្ដីពីម៉ាក
ពាណិជ្ជកម្មនិងអំពើនេការបេ-
កួតបេជេងមិនស្មោះតេង់ដេល
តាមការបកសេយពីលោក
មេធាវីខាន់ច័ន្ទកូលិចបេធាន-
ការិយាល័យមេធាវីមហិសេសរា
និងជាភ្នាក់ងារតំណាងសេបចេបាប់
នេម្ចាស់ម៉ាកគឺចេបាប់នេះអនុវត្ត
ទៅលើគេប់បេភេទនេជំនួញ
ទំាងខា្នាតតូចខា្នាតមធេយមនិង
ខា្នាតធំ។រីឯវគ្គនេះលោកបន
ពនេយល់ពីករណីទោសទណ្ឌ
វិញម្ដងដេលមនខ្លឹមសារដូច
ខាងកេម៖

បើ មាន ការ រលំោភ ឬ បន្ល ំយក  
មា៉ាក ក្រមុ ហុ៊ន ផ្រស្រង ទៅប្រើ  - 
ប្រស ់ក្ល្រង ជា របស ់ខ្លនួ  តើ មាន 
ការ ផ្តន្ទា ទោស  ដូច ម្ត្រចដ្ររ?
អនុលោមទៅតាមមតេ

១១នេចេបាប់ស្តពីីម៉ាកពាណិជ្ជ-
នាមនិងអំពើនេការបេកួត-
បេជេងមនិស្មោះតេង់ក្នងុករណី
មនជនណាម្នាក់កេពីម្ចាស់-
ម៉ាកដេលបនចុះបញ្ជីរួចហើយ
នៅក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា
ហើយពុំមនការយល់ពេមពី
ម្ចាស់ម៉ាក។ម្ចាស់ម៉ាកមនសិទ្ធិ
ប្តងឹទៅតលុាការបេឆាំងនងឹជន
ណាម្នាក់ដេលបនបេើបេស់
ដោយរំលោភនូវម៉ាកនិងមន
សទិ្ធិប្តងឹចពំោះការបេើបេស់នូវ
សញ្ញាដេលបេហាក់បេហេល

ដេលបណា្តាលឱេយមនការភន់-
ចេឡំជាសាធារណៈ។

ក) វិធាន ការ រដ្ឋបា ល ៖
៤.១ជូនដំណឹងទៅកាន់អ្នក

រំលោភបំពានឱេយបញេឈប់រាល់-
សកម្មភពរំលោភបំពានអំពី
ផលប៉ះពាល់ការពិន័យនិង
សំណងជំងឺចិត្ត។

៤.២ ជូនដំណឹងជាសាធា-
រណៈដើមេបីឱេយសាធារណជន
មនការយល់ដឹងចំពោះអំពើ-
រំលោភបំពានម៉ាកនិងសាធា-
រណជនមនការជេើសរីស
ទំនិញឬសេវាបេកបដោយការ-
តេិះរិះពិចារណា។
៤.៣ នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិ-

បញ្ញាធ្វើជាអ្នកសមេបសមេលួ
រវាងគូភគី។

ខ)វិធាន ការ តាម មាត់ ច្រក 
ព្រំដ្រ ន៖
បេទេសកម្ពុជាមនចេកទា្វារ

ពេំដេនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
និងចេករបៀងដេលចេកទាំង-
នេះបនកា្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ដេលជរំញុឱេយសេដ្ឋកចិ្ចបេទេស
កម្ពុជាកើនឡើងជាលំដប់
ក្នងុនោះនំាឱេយការនំាទំនិញចូល
មនលក្ខណៈសមេបូរបេប។
យោងមតេ៣៥,៣៦បុគ្គល
ដេលជាអ្នកអនុវត្តនូវវិធានការ
តាមមត់ចេកពេំដេនរួមមន៖
រដ្ឋបលគយនងិរដ្ឋាករឬអាជា្ញាធរ
មនសមត្ថកិច្ចឬតុលាការ។

គ)វិធាន ការ តាម ផ្លូវ តុលាការ៖ 
សា្ថាប័នតុលាការគឺជាអង្គ-

ភពដេលធ្វើសេចក្តីសមេច

ចងុកេយក្នងុការដោះសេយ
វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

១.វធិានការបណ្តាះអាសន្ន
អាជា្ញាធរនិងតុលាការដេល
ទទួលខុសតេូវចំពោះការអនុ-
វត្តចេបាប់ស្តពីីកម្មសទិ្ធិបញ្ញាមន
អំណាចចេញបញ្ជាឱេយអនុវត្ត
វិធានការបណ្តាះអាសន្នភ្លាមៗ 
និងបេសិទ្ធភពដោយឈរលើ
ភ័ស្តុតាងជាក់ស្តេងដើមេបីរារាំង
ការរំលោភបំពាន និងរកេសាទុក
ភស័្តុតាងដេលពាក់ពន័្ធ។វធិាន-
ការបណ្តាះអាសន្នមន២ គឺ
ទី១គឺការឃាត់ទុកនិងទី២
គឺការរឹបអូស។

ឃ) វិធានកា រ បណ្តឹង ៖
៣.១ បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី
ការទាមទារសំណងរដ្ឋបេប-

វេណីគឺជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ម៉ាក។
ចេបាប់ស្តពីីម៉ាកពាណិជ្ជនាមនងិ
អំពើនេការបេកួតបេជេងមិន
ស្មោះតេង់ពំុបនចេងអំពីរូបមន្ត

កណំត់អពំីការទាមទារសណំង
ឡើយប៉ុន្តេចេបាប់នេះក៏ពុំបន
បិទសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ម៉ាកក្នងុការ
ទាមទារសំណងការខូចខាត
ដេលកើតចេញពីការរំលោភ
សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ម៉ាកដេរ។ការ
ទាមទារសំណងអាចតេវូបនធ្វើ
ឡើងដោយម្ចាស់ម៉ាកសេបចេបាប់
ដោយផ្អេកទៅលើទំហំនេពេយសន-
កម្មនិងភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់។
ចំពោះពាកេយបណ្តឹងដេល

លើកឡើងខាងលើនេះតេូវធ្វើ
ឡើងជាលាយលក្ខណ៍អកេសរ
និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖វិញ្ញា-
បនបតេចុះបញ្ជីម៉ាកសេចក្តីថ្លេង
ពីមូលហេតុភ័ស្តុតាងឈ្មោះ
និងអាសយដ្ឋានអ្នកប្តឹងនិង
អ្នកតំណាងរបស់គេដេលតេូវ
រៀបរាប់ឱេយបនចប់សព្វគេប់
តាមការកំណត់លិខិតបេគល់
សិទ្ធ/ិតំណាងអាណត្តិកមេរដ្ឋ-
បលតាមការកំណត់របស់កេ-

សួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
ម្ចាស់ម៉ាកមនសិទ្ធិប្តឹងទៅ

លើ៖
-ប្តឹងទៅលើអ្នករំលោភ

បំពាន
-ពិន័យនិងសងការខូចខាត
-រឹបអូសនិងបំផ្លាញទំនិញ

ដេលរំលោភបំពាន
-ប្តឹងសុំសេចក្តីសមេច

បណ្តាះអាសន្នពីតុលាការ
ក្នុងការរឹបអូសឬឃាត់មិនឱេយ
ធ្វើសកម្មភពរំលោភបំពាន
បន្តទៀត។

៣.១ ប ណ្តឹង ព្រ ហ្មទណ្ឌ
អ្នករំលោភបំពានទទួលរងនូវ
-ការផកពិន័យការដក់-

ទោសឱេយជាបព់ន្ធនាគាររមួទាងំ
ការរឹបអូសនិងការបំផ្លាញទំនិញ
ដេលរំលោភបំពានមនបេប-
បទ និងការបងា្ហាញភ័ស្តុតាង
មនភពល្អិតល្អន់ជាងបណ្តងឹ
រដ្ឋបេបវេណី
-ការបេឆាំងអាចខ្ពស់ជា

បណ្តឹងរដ្ឋបេបវេណី។
តាម ច្របាប់ ខាងលើ ត្រង់ មាត្រ  

៦៤  និង មាត្រ ៦៦ ត្រូវ ពិន័យ 
ជា ប្រក់ ១ លាន ទៅ ៥ លាន  នងិ 
ផ្តន្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធ ន គារ ពី១ 
ឆ្នាំ ដល់ ៥ ឆ្នាំ  ចុះតើ អ្នក ក្ល្រង 
ផលិត ផល  ត្រូវ ទទួល ទោស 
កម្រិត ណា បើ មិន រាង ចាល ?
ក្នងុករណីជនល្មើសនោះមនិ

រាងចាលតេវូទទួលខុសតេវូទ្វេ-
ដងចំពោះការផកពិន័យនិង
ដក់ពន្ធនាគារដូចមនចេង
នៅក្នុងមតេ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំព្រញៈ ថវិកាជិត២០មុឺនដុលា្លារអា-
មេរិកតេូវបនរដ្ឋាភិបលជប៉ុនផ្តល់ដល់
ខេត្តចំនួន២សមេប់ការដំឡើងបេព័ន្ធ
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតបំពង់ខា្នាតតូចនិងសាង-
សង់អគារសិកេសាកេមគមេងជំនួយ
ឧបត្ថម្ភឥតសំណង សមេប់គមេង
ទេង់ទេយតូច សន្តិសុខមនុសេសជាតិ(ជំ-
នួយគូសាណូណិ)កាលពីសប្តាហ៍មុន។
ជប៉នុផ្តល់ថវកិាចនំនួ១៨៧៦៨២ដលុា្លារ

អាមេរិកទៅដល់គមេងទំាង២ ដេល
គមេងទី១សមេប់កសាងបេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់
ទឹកសា្អាតបំពង់ខា្នាតតូចនៅកោះពាមរំាង
ក្នុងខេត្តពេវេង និងគមេងទី២ សមេប់
ការសាងសង់អគារសកិេសានៅអនុវទិេយាល័យ
ខេយងក្នុងសេុកជ័យសេនខេត្តពេះវិហារ។
លោកមិកាមិម៉ាសាហុីរ៉ូឯកអគ្គរាជទូត

ជប៉ុនបេចាំកម្ពុជា ថ្លេងពីថ្ងេទី១៥ មករា

ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសនេយាផ្តល់ជំ-
នយួសមេប់គមេងទេង់ទេយតចូសនិ្តសខុ
មនសុេសជាតថិាក្នងុគមេងទ១ីសមេប់សម-
គមទឹកកម្ពុជា រដ្ឋាភិបលជប៉ុនផ្តល់ថវិកា
ចនំនួ៩៦៧៧៥ដលុា្លារអាមេរកិដើមេបីធានា
ការទទួលបនទឹកសា្អាត និងសេវាកម្ម
អនាម័យគេប់គេងដោយសុវត្ថិភព តាម-
រយៈការសាងសង់បេព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង
ការដំឡើងបណា្តាញចេកចាយទឹកនៅ
កោះពាមរាំងខេត្តពេវេង។
លោកថ្លេងថា៖«យើងរំពឹងថាបេជាជន

បេមណ១៣០០នាក់នងឹអាចទទលួបន
ទឹកសា្អាតបេើបេស់ និងមនតម្លេសមរមេយ
តាមរយៈគមេងនេះ។ខ្ញុំសងេឃឹមយា៉ាងមតុ-
មំថា គមេងនេះនឹងនាំទៅរកអនាម័យ
ល្អបេសើរ និងការកេលម្អជីវភពរស់នៅ
របស់ពួកគាត់»។
ចពំោះគមេងទ២ីជប៉នុបនផ្តល់ថវកិា

ចំនួន៩០៩០៧ដុលា្លារអាមេរិកសមេប់

ការសាងសង់អគារសិកេសា១ខ្នង៥បន្ទប់-
សកិេសានងិ៤បន្ទប់ទកឹកន្លេងលាងដេ១នងិ
ធុងស្តុកទឹក១នៅអនុវិទេយាល័យខេយងខេត្ត
ពេះវិហារ។គមេងទី២នេះលោកមិកាមិ
ម៉ាសាហុីរ៉ូ រំពឹងថានឹងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍
ដល់សិសេសចំនួន២១០នាក់ និងគេូ៩នាក់
តាមរយៈការលើកកម្ពស់គណុភពអបរ់ំនងិ
បរយិាកាសសកិេសារៀនសតូេកដ៏ចូជាចលូ-
រួមចំណេក ដល់ការធំលូតលាស់បេកប-
ដោយសុខភពល្អរបស់សិសេសផងដេរ។
តាមសេចក្តីបេកាសពត័ម៌នរបស់សា្ថាន-

ទូតជប៉ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍ ចាប់តាំងពី
ឆា្នា១ំ៩៩១បន្ថេមលើគមេងឥណទាននងិ
ជំនួយឥតសំណងខា្នាតធំរដ្ឋាភិបលជប៉ុន
បននិងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីKUSANONE
នៅកម្ពុជាដើមេបីជួយដល់អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
និងអង្គការកេរដ្ឋាភិបលក្នុងការអនុវត្ត
គមេងរបស់ពួកគាត់។ក្នុងរយៈពេល
៣០ឆា្នាំចងុកេយនេះសា្ថានទតូជប៉នុបេចាំ

បេទេសកម្ពុជា បនចូលរួមចំណេកក្នុង
គមេងជាង៦០០ តាមរយៈជំនួយឥត-
សំណងKUSANONE។
កាលពីថ្ងេទី១៣ មករា សា្ថានទូតជប៉ុន

បេចាំកម្ពុជាក៏បនផ្តល់ថវិកាជាង១៨០-
០០០ដុលា្លារអាមេរិកដល់អង្គការមូលនិធិ
ជប៉ុន PHJ សមេប់ការពងេឹងការថេទាំ
សុខភពសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។
លោកមិកាមិម៉ាសាហុីរ៉ូ ថ្លេងនៅក្នុងពិធី
នោះថាសមេប់គមេងដេលអនវុត្តដោយ
អង្គការPHJនេះ រដ្ឋាភិបលជប៉ុនផ្តល់
ថវិកាចំនួន១៨២០៣៥ដុលា្លារអាមេរិក។
កម្មវធិីជនំយួឥតសណំងសមេប់គមេង

អង្គការកេរដ្ឋាភិបលជប៉ុន ចាប់ផ្តើមនៅ
កម្ពជុាតាំងពីឆា្នាំ២០០២។តាងំពីនោះជប៉នុ
ផ្តល់ថវកិាជាង៤១លានដលុា្លារអាមេរកិដល់
គមេង១៣១ដេលផ្តាតលើវសិយ័អបរ់ំនៅ
កមេតិបឋមសកិេសាវសិយ័សខុាភិបលវសិយ័-
កសិកម្មនិងបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជា៕

ទោសរំលោភច្បាប់ម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងអំពើន្ការប្កួតប្ជ្ងមិនស្មោះត្ង់(តចប់)

ជបុ៉នផ្តល់ថវិកាជិត$២០មឺុនដល់ខ្ត្តចំនួន២សម្ប់ប្ព័ន្ធទឹកស្អាតនិងសងសង់អគារសិក្សា

លោក ម្រធាវី ខាន់ ច័ន្ទកូលិច កាលពីកន្លងមក។ រូបថតសហការី

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេចន្ទទី១៨ែខមករាឆា្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ អគ្គសិន ីកម្ពជុា បាន 
ដាក ់ឱយ្ ដណំើរ ការ អន ុស្ថានយី- 
អគ្គិសនី ថ្មី មួយ និង ខ្ស្ បញ្ជូន 
តង់  ស្យុង ខ្ពស់  ២៣០ គីឡូវ៉ុល 
នៅ ខ្ត្ត ត្បូង ឃ្មុ ំ ដ្លជា ការ  ខំ- 
ប្ងឹ បង្  មយួ របស ់រដា្ឋា ភបិាល 
នៅ ក្នងុ  ការ លើក កម្ពស ់ស្ថរិភាព 
ថាម ពល អគ្គិសនី ។ 

លោក  ក្វ  រតនៈ  អគ្គ នាយក- 
អគ្គិសនី កម្ពុជា  (EDC)  ប្ប់ 
ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីចងុ សបា្តាហ ៍ 
មុន  ថា ការ ដាក់ ឱ្យ ដំណើរ ការ 
អនុ ស្ថានីយ ថ្មី ន្ះ  គឺ បនា្ទាប់ ពី 
EDC  បាន បញ្ចប់ ការ ធ្វើ ត្ស្ត 
សក ល្ប ង ដោយ ជោគជ័យ នា  

ថ្ងទ្១ី៤ ខម្ករា។  លោកបាន 
ឱ្យ ដឹង ថា អនុ ស្ថានីយ ន្ះ ត្ូវ- 
បាន សង សង់ ដោយ ក្ុមហ៊ុន  
TBEA Co., Ltd មក ព ីបទ្ស្ 
ចិន  និង ត្ួត ពិនិត្យ ដោយ វិស្វ-
ករ អគ្គិសនី កម្ពុជា  ដ្ល ផ្តល់- 
ជនំយួ ព ីទបី្កឹស្ា បច្ចក្ ទស្ ន ្
អគ្គិសនី បារាំង (EDF)។

លោក  ថ្លង្ ថា៖« អន ុស្ថានយី 
អគ្គិសនី ន្ះ  គឺ ជា សមិទ្ធ ផល 
ផ្លផ្្កា ន ្កចិ្ច សហការ គ្នា ល្អ រវាង 
រដា្ឋាភិបាល  កម្ពុជា និង រដា្ឋា ភិ-
បាល  សធារណ រដ្ឋ បារាងំ  តាម 
រយៈ ទីភា្នាក់ ងារ បារាំង សម្ប់ 
ការ អភិវឌ្ឍ(AFD) » ។

លោក បន្ថម្  ថា ចណំក្ ខស្-្ 
បញ្ជនូតង ់សយ្ងុខ្ពស ់ ២៣០ គឡី វូ៉លុ  

គឺ  ជា កិច្ច សហប្តិបត្តិ ការ  រវាង  
រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា ជាមួយ រដា្ឋា - 
ភិ បាល   ចិន ក្នុង គោល ដៅ រួម គ្នា 
អភិវឌ្ឍវិស័យ អគ្គិសនី ។  អនុ- 
ស្ថានយី ន្ះ ត្វូ បាន សង សង ់
ដោយក្ុម ហ៊ុនចិន CHMC។ 

លោក បប្ ់  ថា៖ « ន្ះ ជា អន-ុ 
ស្ថានយី អគ្គសិន ីទ១ី  បាន ដាក ់ 
ដំណើរការ នៅ ក្នុង ខ្ត្តត្បូង ឃ្មុំ។  
កាល ព ីមនុ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់អគ្គសិន ី
ក្នងុ ខត្្ត ន្ះ ត្វូ បាន ទាញ ថាម- 
ពល ពី ខ្ត្ត កំពង់ចាម  ព្វ្ង  
និង នាំចូល ពីវៀត ណាម » ។

អនុ ស្ថានីយ ន្ះ នឹង ផ្គត់ ផ្គង់ 
ក្នងុ ខត្្ត តប្ងូ ឃ្មុ ំទាងំ មលូ  ពម្- 
ទាំង ច្ក ចាយ ទៅ ខ្ត្ត ព្វ្ង 
តាម  ខស្ ្បញ្ជនូ  ២៣០ គឡីវូ៉លុ 

ន្ះ ដល្ នងឹ ដណំើរការ ដណំាក-់ 
កាលដំបូង ១១៥  គីឡូវុ៉ល  ហើយ 
ខស្ ្ បញ្ជនូ ន្ះ នងឹ តភា្ជាប ់ទៅ ខត្្ត- 
ស្វាយ រៀង  ផងដ្រ តាម រយៈ ខ្ស្- 
បញ្ជនូ អគ្គសិនី តង់ ស្យុង ខ្ពស់  
១១៥  គឡីវូ៉លុ ដល្ មាន សប្។់  
ន្ះ បើ តាម លោក រតនៈ។

លោក បញ្ជាក ់ ថា៖ «អនសុ្ថា-
នយី ន្ះ នងឹ ជយួ ផ្គតផ់្គង ់អគ្គ ិសន ី 
ដល់ ប្ជាជន កាន់ ត្ មាន ស្ថិរ-
ភាព  និង គុណភាព  ជាង មុន »។ 

អគ្គនាយក ន្ អគ្គនាយក ដា្ឋាន- 
ថាមពល ន ្កស្ងួ រ៉ ្នងិ ថាម- 
ពល លោក វិចទ័រ ហ្សូនា បាន 
និយាយ  ថា អនុ ស្ថានីយ  ថ្មីន្ះ 
ត្ូវ បាន ទាញ ថាមពល ពី រោង - 
ចក្ ផលិត ថាម ពលអគ្គិសនី 

ទាំង អស់  ពី ខ្ត្ត ព្ះ សីហនុ។  
រហូត មក ទល់ ព្ល ន្ះ រដា្ឋា- 
ភិបាល បាន ដាក់ ឱ្យ ដំណើរ ការ 
អនុ ស្ថានីយ ចំនួន៣៤ នៅទូទំាង  
ប្ទ្ស  (រួម ទាំង អនុស្ថានីយ 
នៅ ត្បូង ឃ្មុំន្ះ)។

លោក បប្ ់ ថា៖« អន ុស្ថានយី   
ថ្ម ីន្ះ គ ឺជា ផ្ន្ក មយួ ន្ ផ្នការ 
ពង្ីក ខ្ស្ បណា្តាញ បញ្ជូន ជាតិ  
ក្នុង ក្ប ខ័ណ្ឌ ថា្នាក់ ជាតិ ដ្ល វា 
នងឹ រមួ ចណំក្ លើក កម្ពស ់ស្ថរិ-
ភាព នក្ារ ផ្គត ់ផ្គង ់ថាមពល ជនូ 
បជ្ាពល រដ្ឋ អ្នក ក្នងុ ឧសស្ាហ-
កម្ម  និង ស្វា កម្ម »។ 

កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០២០រោង- 
ចក្ អគ្គិសនី ដំណើរ ការ ដោយ 
ប្ង ខ្មៅ   តម្ល្ ៣៨០លាន ដុ-

លា្លារ អនុ ភាព ៤០០ម្ហ្គាវា៉ាត់  
នៅ  ស្កុ លា្វាឯម ខត្្ត កណា្តាល 
បាន បញ្ចប់ ការ សង សង់ ហើយ  
ដោយ ត្ៀម នឹង បញ្ច្ញ ថាម-
ពល អគ្គិសនី ប្ើប្ស់   ព្ល  
មាន តម្ូវការ ខ្ពស់ ។

ការ ប្ើបស្ ់អគ្គសិន ីឆ្នាមំនុ  
បាន ធា្លាក់ ចុះ ចន្លាះ ពី ១០ ទៅ 
១២ ភាគរយ ដោយ សរ ការ រីក- 
រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដល្ បង្ក 
ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ផលិតកម្ម 
កាត់ ដ្រ ។  លោក បន្តថា ផល- 
ប៉ះពាល់ ខ្លាងំ បំផុត ដល់ ការ ប្ើ-  
ប្ស់ នៅ ក្នុង ផលិតកម្ម កាត់-  
ដ្រ  មាន ចំនួន ជាង ៤០ភាគ- 
រយ  ន ្ការ ប្ើ បស្ ់សរបុ ។ន្ះ 
បើ តាម លោក ហ្សូនា ៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,800 16,620 16,800 16,620

2 GTI 3,400 3,500 3,500 3,400

3 PAS 13,800 14,000 14,080 13,800

4 PEPC 2,900 2,900 2,900 2,810

5 PPAP 11,700 11,800 11,800 11,600

6 PPSP 1,350 1,380 1,380 1,300

7 PWSA 6,180 6,200 6,200 6,180

កាលបរិច្ឆ្ទ: ថ្ង្ទ១ី៥ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា នាំ ច្ញ ទំនិញ ទៅ 
ទីផ្សារ អាម្រិក មាន តម្ល្ ជាង ៦ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ ព្ល១១ ខ្   ឆ្នាំ 
២០២០ កើន  ជាង  ២២ ភាគ រយ  ធៀប- 
នងឹ រយៈ ពល្ ដចូ គ្នា ឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ  
ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគ ីមាន តម្ល ្ ជាង  
៦,៣ពាន ់លាន ដលុា្លារ ។ ន្ះ បើ យោង 
តាម ទិន្នន័យ ពី ការិយាល័យ ពាណិជ្ជ-
កម្ម អាម្រិក ។

ទិន្នន័យ ដ្ល  ច្ញ ផ្សាយ កាល ពី 
ចងុ សបា្តាហ ៍មនុ បងា្ហាញ ថា  រយៈពល្ 
១១ ខ ្ ឆ្នា ំ២០២០ ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម 
ទ្វ ្ភាគ ីកម្ពជុា  អាមរ្កិ មាន តម្ល ្សរបុ 
៦  ៣៦៩ លាន ដុលា្លារ កើន  ១៧,០៥ 
ភាគ រយ ពី ចំនួន ៥ ៤៤១,២ លានដុ-
លា្លារ នា   រយៈ ព្ល ដូច គ្នា ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ក្នងុ នះ ការ នា ំច្ញ របស់ កម្ពជុា  មាន 
តម្ល ្ ៦ ០៥៦,៩ លាន ដលុា្លារ  ដល្កើន 
២២, ២០ ភាគរយ ធៀបនងឹ ៤ ៩៥៦,៥ 
លាន  ដុលា្លារ  ខណៈ ការ នាំ  ចូល ពី អា- 
មរ្កិ មាន តម្ល ្៣១២,១ លាន ដលុា្លារ  
ធា្លាក់ ចុះ ៣៥,៦ ភាគរយ  ពី ចំនួន 
៤៨៤,៧លាន ដុលា្លារ ។

អ្នក ស្វជ្វ  ស្ដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ន្ 

វិទ្យាស្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ ន្ 
កម្ពុជា ( រាជបណ្ឌិត្យ សភា កម្ពុជា )  
លោក ហងុ វណ្ណៈ កាល ព ីថ្ង ្ទ ី១៧ ខ ្
មករា បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ទោះ បី  
វិបត្តិ ន្ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ  កូវីដ ១៩  
ធ្វើ ឱ្យ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ជា អន្តរ ជាតិ 
ត្ូវ ធា្លាក់ ចុះ ភាគ ច្ើន ប៉ុន្ត្ ទំហំ ពា-
ណិជ្ជកម្ម  កម្ពជុា អាម្រិក ពិស្ស ការ- 
នាំ  ច្ញ ទំនិញ ពី កម្ពុជាទៅ អាម្រិក  
មនិ បាន ធា្លាក ់ចុះ ទ្ ។ ភាព រឹង មាំ ន្ះ គឺ   
មក ព ីកតា្តា សខំន ៗ់  ដចូ ជា ភាព ល្អប-្
សើរ ន ្ទនំាក ់ទនំង ការទតូ  ការ ទទលួ 
បាន ប្ព័ន្ធ អនុគ្ះ ពន្ធ GSP  ពី អា-
ម្រិក និង ទំនាក់ ទំនង ល្អ ប្សើរ រវាង 
ក្ុមហ៊ុន ផលិត នៅ កម្ពុជា ជា មួយ 
ក្ុមហ៊ុន បញ្ជា ទិញ នៅ អាម្រិក។

លោកថ្លង្ ថា៖« ន្ះ មិន ម្ន ជា ការ- 
ច្ដន្យ ទ្ ដ្ល ការ នាំ ច្ញ ពី  កម្ពុជា 
ទៅ អាម្រិក  កើន ឡើង   ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 
កណំើន ន្ះ មាន ជាប ់ទាក ់ទង ខ្លាងំទៅ 
លើ ការ ផ្តល់ ប្ព័ន្ធ  GSP ដ្ល បាន 
លើក ល្ង ប្ក់ បង់ ពន្ធសម្ប់ ការ- 
នាំ ចូល  ផលិត ផលធ្វើ ដំណើរ  ផលិត 
នៅ កម្ពុជា » ។ 

ទោះ យា៉ាង ណា  ដោយ សរ  សុពល - 
ភាព  GSP ត្ូវ បាន បញ្ចប់ កាល ពីចុង 

ឆ្នាំ ២០២០ និង មិន ទាន់ មាន ការ ប្-
កាស បន្ត ឡើង វញិ លោក នយិាយ ថា៖ 
«សម្ប់ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្ភាគី  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ ន្ះ  គ ្ ត្វូ រង ់ ចា ំមើល 
ការ សម្ច របស់ អាម្រិក ក្នុង ការ បន្ត 
សុពលភាព របស់ GSP ជា មុន សិន »។ 

សមាគម រោងចក ្កាតដ់រ្ នៅ កម្ពជុា 
(GMAC) កាលពី សបា្តាហ៍ ទី ១ ខ្ 
មករា  ឱ្យ ដឹង ថា កម្ម វិធី អនុគ្ះ ពន្ធ 
ទទូៅ  (GSP)  របស ់អាមរ្កិ បាន ផតុ 

សពុល ភាព  កាលព ីថ្ង ្ទ ី៣១  ខ ្ធ្ន ូ ឆ្នា ំ
២០២០  ដោយ សរត្ ការយឺត យា៉ាវ 
ក្នងុ ការ អន ុមត័  ចប្ាប ់ដើមបី្ ផ្ដលស់ពុល- 
ភាព ដល់ កម្មវិ ធី ន្ះ ឡើង វិញ ដោយ 
សភា អាម្រិក ។

សច្ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ បាន  សរសរ្ ថា ៖ 
«  ក្នងុ អឡំងុ ពល្ ផតុ រលត ់ចងុ កយ្ 
ន្ះ  ទំនិញ ដ្ល នាំចូល ទៅ អាម្រិក  
បនា្ទាប ់ព ីថ្ងទ្ ី៣១  ខធ្្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ នងឹ 
ជាប់ អត្ពន្ធ ន្ ប្ទ្ស ដ្ល ទទួល 

បាន ការ អនគុ្ះ ប ំផតុ  (MFN)  ប៉នុ្ត ្
ការ ទាម  ទារឱ្យ  មាន ប្ព្ឹត្តិ កម្ម អនុ-
គ្ះ ពន្ធ ទូទៅ (GSP)  គួរត្ បន្ត ធ្វើ 
ឡើង  ពីព្ះ ការ អនុវត្ត កន្លងមក 
 របស ់សភា  អាមរ្កិ  ដ្ល បាន បន្ត កម្ម វធិ ី
ន្ះ គ ឺមាន លក្ខណៈ បត្ ិសកម្ម ចាប ់ ព ី
កាល បរចិ្ឆទ្  ផតុ រលត ់ពតិ បក្ដ  ដចូ 
ន្ះ  អ្នក នាចំលូ នងឹ ទទលួ បាន បក្ ់ ពន្ធ 
ដ្ល បាន បង់ ត្ឡប់ ទៅ វិញ  ( មិន- 
មាន ការបក្)់ សមប្ ់ពន្ធដល្ បាន 
បង់ ក្នុង អំឡុង ព្ល ការ ផុត រលត់ »។ 

រដា្ឋា ភិបាល អាមរិ្ក បាន ផ្ដល់  អត្ថប-្ 
យោជន៍ រួចពន្ធ ដល់   កម្ពជុា  សម្ប់  ការ- 
នាំច្ញ  ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ  ដូចជា 
វា៉ាលិស កាបូប ស្ពាយ កាបូប យួរដ្ 
នងិ កាបបូ លយុ ស្ថតិ កម្  GSP ចាប ់
ពី ខ្ កក្កដា  ឆ្នាំ  ២០១៦ មក ។

ទន្ទឹម នឹង កំណើន  ការ នាំ ច្ញ របស់  
កម្ពជុា ទៅ    អាមរ្កិន្ះ លោក  វណ្ណៈ ក ៏
បាន ជំរុញ ឱ្យ កម្ពុជា ត្ូវ ខិត ខំ ក្នុង ការ- 
ធ្វើ ពិពិធកម្ម ផលិត ផលថ្មីៗ  ដ្ល  អាច 
នាំ ទៅ   អាម្រិក ផង ដ្រ។ លោក ថ្ល្ង ថា ៖   
«  កម្ពុជា ត្ូវ ត្ ពិនិត្យ លទ្ធ ភាព របស់ 
ខ្លួន បន្ថ្ម ទៀត ទៅ លើ វិស័យ ផ្ស្ងៗ 
ពិស្ស វិស័យ កសិកម្ម ដ្ល មាន 
តម្ូវ ការ ខ្ពស់ នៅ អាម្រិក»៕  LA

EDC ដាក់ ឱ្យ ដំណើរ ការ អនុស្ថានីយ  និង ខ្ស្ បញ្ជនូ តង់ ស្យុង ខ្ពស់  ២៣០ គីឡូវុ៉ល

ការ នំា ច្ញ ទំនិញពីកម្ពជុា  ទៅ កាន់ អាម្រិក កើន ឡើង ជាង ២២ភាគ រយ 

ក៊ងតឺន័រ ផ្ទកុ ទំនិញ សមេប់ នំា ចេញ ជា ចេើន  នៅ ក្នងុ កំពង់ផេស្វយ័ត ភ្នពំេញ។ ហ្ង ជីវ័ន



កែបនឹងបង្កើនភាពទាក់ទាញបន្ទាប់ពីមានផែនការអភិវឌែឍន៍ទែសចរណ៍
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ កំពុង 
រៀប ចំ ផ្រនការ អភិវឌ្រឍន៍ ខ្រត្ត ក្រប  ឱ្រយ 
កា្លាយ ជា គោល ដៅ ទ្រសចរណ ៍ធម្មជាត ិ
សម្រក កម្រសាន្ត កម្រតិ ខ្ពស ់នៅ ភាគ នរិត ី 
ខណៈ ក្រសងួ កពំងុ ចង ក្រង ស្រចក្ត ីព្រង 
ផ្រនការ ម្រ សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ន្រះ។ 

ស្រចក្ត ីព្រង ផ្រន ការម្រ សម្រប ់អភ-ិ
វឌ្រឍទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ក្រប បាន កំណត់ 
អភិវឌ្រឍប៉ូល ទ្រសចរណ៍ ធំៗ ចំនួន  ៤  
និង គម្រង អភិវឌ្រឍន៍ ចំនួន  ២៥១ ។

ការ លើក ឡើង ន្រះ   បាន ធ្វើ ឡើង  ក្នុង 
កិច្ច ប្រជុំ ពិភាក្រសា លើ ស្រចក្តី ព្រង ផ្រន-
ការ ម្រ  ដឹកនាំ ដោយ លោក  ថោង ខុន 
រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ ទ្រសចរណ ៍ កាលពថី្ង្រ ទ ី
១៤  មករា នៅ  ក្រសួង ទ្រសចរណ៍។ 

ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ន្រះ  លោក   នី  ផល្លី  អនុ- 
រដ្ឋ ល្រខាធិការ ក្រសួង ទ្រសចរណ៍  និង 
ជា ប្រធាន ល្រខា ធិការ ដ្ឋាន ន្រ គណៈ- 
កម្មការ អន្តរ ក្រសងួ បានឱ្រយ ដងឹថា ប៉លូ 
អភិវឌ្រឍន៍ ទ្រសចរណ៍  ធំៗ ចំនួន  ៤  រួម- 
មាន អភិវឌ្រឍទីក្រុង ក្រប បច្ចុប្របន្ន  តំបន់ 
ឆ្ន្ររ អង្កោល  តំបន់ ភ្នំវល្លិ  និង តំបន់ ប្រជុំ 
កោះ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ន្រះ  ។

លោក ផល្លី បាន ឱ្រយ ដឹង ថា នៅ ក្នុង 
ផ្រនការ ម្រ ន្រះ នឹង  ក្រលម្អ ឆ្ន្ររ ក្រប 
ដ្រល  មាន ស្រប់ បន្ថ្រម ទៀត   ព្រម ទាំង  
ក្រលម្អ ឆ្ន្ររ អង្កោល  នងិ ឆ្ន្ររ ថ្មមីយួ ទៀត 
ឱ្រយ កាន់ ត្រ មាន ភាព ទាក់ទាញ ឡើង ។

លោក លើ កឡើង  ថា៖ «ក្រ ព ីក្រលម្អ 
តបំន ់ឆ្ន្ររ ទាងំ៣ន្រះ  កន៏ៅ មាន គម្រង 
អភវិឌ្រឍន ៍ជា ច្រើន ទៀត  ដចូ ជា ការ ពង្រកី 
ផលិត ផល កឡីា ទ្រសចរណ ៍កម្រតិ អន្តរ- 
ជាត ិ សារមន្ទរី សង្គ្រម ទ្រសចរណ ៍ ការ- 
រៀប ចំឱ្រយមាន ដំណើរ ទៅ ទស្រសនា នៅ 

តាម  ប្រជុ ំកោះទាងំ  ១៣ កោះ នវូជវីចម្រុះ  
សម្របូរ ប្រប  ដូចជា  ផ្កោ ថ្ម  ផ្រសាត សមុទ្រ  
ជ្រូកទឹក  មច្ឆជាតិ  និង ប្រភ្រទ សត្វកម្រ 
ជាច្រើន ទៀត »។ 

លោក  ផល្លី  បន្ត ថា ផ្រនការ ម្រ ន្រះ ក៏ 
នឹង ប្រ កា្លាយ តំបន់ ស្រ អំបិល ឱ្រយ ទៅ ជា 
គោល ដៅ កសិ ទ្រសច រណ៍ ស្រ អំបិល 
ដោយ បង្កើត ជា សារៈ មន្ទីរ ស្រ អំបិល  
ដើម្របី ឱ្រយ  ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ក្នងុ ស្រកុ  នងិ ភ្ញៀវ- 
ទ្រសចរ អន្តរជាតិ  សា្គាល់ ពី ចង្វាក់ ផលិត- 
កម្ម អបំលិ នៅ កម្ពជុា ។ លោក បន្ថ្រម ថា៖ 
«យើង ក៏ នឹង  បង្កើត ឱ្រយមាន ផ្រសារ ទំនើប 
ខា្នាត  តចូ   ផ្រសារ រាត្រ ី វថិ ីម្ហបូ អាហារ  ហើយ  
តភា្ជាប ់ទ្រសចរណ ៍តាម ផ្លវូ ទកឹ ព ីកពំង ់ផ្រ 
ទ្រសចរណ ៍អន្តរជាត ិនៅ ខ្រត្ត កពំត  មក 
ខ្រត្ត ក្រប  ព្រម ទាងំ  បង្កើត ពធិ ីបណុ្រយ  នងិ  
ព្រឹត្តិការណ៍ ទ្រសចរណ៍ នានា  ជាដើម» ។

គណៈ កម្មការ អន្តរ ក្រសងួ ក ៏បាន បញ្ជនូ   
យទុ្ធ សាស្ត្រ គោល ចនំនួ  ៩ នៅ ក្នងុ ឯក- 
សារ ព្រង ផ្រនការ ម្រ សម្រប ់ការ អភវិឌ្រឍ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ន្រះ។  ន្រះ បើ 

តាម លោក ផល្លី។
យុទ្ធសាស្ត្រ ទាំងនោះ  រួម មាន  យុទ្ធ-

សាស្រ្ត អភិវឌ្រឍន៍ ប៉ូល ទ្រស ចរណ៍ ខ្រត្ត 
ក្រប វិនិយោគ  និង អភិវឌ្រឍន៍ របៀង ទ្រស-
ចរណ៍  ពង្រឹង គុណភាព  និង សុវត្ថិភាព  
ទ្រសចរណ៍   អភិវឌ្រឍន៍ ធនធាន មនុស្រស 
ក្នុង វិស័យ ទ្រសចរណ៍   ទីផ្រសារ  និង 
ផ្រសព្វផ្រសាយ ទ្រសចរណ៍  ព្រមទាំង  យុទ្ធ - 
សាស្រ្ត គ្រប់គ្រង  និង  គាំទ្រ ដល់ ការ- 
អភវិឌ្រឍ វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ ពង្រងឹ ចង្វាក ់
ផលតិ កម្ម ក្នងុ វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍  អភវិឌ្រឍ 
នវានុវត្តន៍ ន្រ វិស័យ ទ្រសចរណ៍  និង  
ពង្រឹង អភិបាល កិច្ច  ត្រួត ពិនិត្រយ  និង 
វាយ តម្ល្រ សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ក្រប ។

លោក រដ្ឋមន្ត្រ ី ថោង  ខនុ បាន ថ្ល្រង  ថា 
ការ រៀប ចំផ្រន ការ ម្រត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង  គោល បំណង សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ក្រប ឱ្រយ  កា្លាយ ជា 
គោល ដៅ ទ្រសចរណ៍ ធម្មជាតិ សម្រក 
កម្រសាន្ត ប្រប ប្រណតី កម្រតិ ខ្ពស ់ដ្រល ផ្តោត  

លើ ភាព ទាក់ ទាញ ភាព ប្រកួត ប្រជ្រង 
ក្នុង  តំបន់  និង ពិភព លោក។  

លោក ថ្ល្រងថា៖«ផ្រនការ ម្រ សម្រប់ 
ការ  អភិវឌ្រឍ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ក្រប 
គឺ  ជា ឯកសារ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដ៏ មាន សារៈ - 
សំខាន់  ដ្រល អាច ជួយ សា្តោរ  និង លើក- 
ស្ទួយ  វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត ក្រប ទាំង  
ក្នងុ ដណំាក ់កាល វបិត្តកិវូដី ១៩  កដ៏ចូជា 
ក្នុង ដំណាក់ កាល ក្រយ  កូវីដ ១៩»។ 

លោក ស្រី ឆាយ សុីវ លីន  ប្រធាន 
សមាគម ទីភា្នាក់ងរ ទ្រស ចរណ៍ កម្ពុជា  
បាន ឱ្រយដឹង ថា ខ្រត្ត ក្រប គឺ ជាតំបន់ សកា្តោ- 
នពុល ទ្រសចរណ ៍ជាប ់មាត ់សមទុ្រ  របស ់
កម្ពជុា ។  ការ អភវិឌ្រឍ ខ្រត្ត ន្រះបន្ថ្រម ទៀត  
នឹង កា្លាយ ជា ផលិត ផល ទ្រសចរណ៍  ថ្មី 
មួយ ទៀត កាន់ ត្រ មាន ភាព ទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ។ 

លោក ស្រី បាន ឱ្រយ ដឹង ថា៖ «ខ្រត្ត ក្រប 
ជា តបំន ់ទ្រសចរណ ៍ធម្ម ជាត ិសម្របរូ ប្រប 
មាន ស្ទងឹ ព្រក  ម្ហបូ អាហារពគី្រឿងសមទុ្រ  
ស្រ អបំលិ  ភ្ន ំ។ ខ្ញុជំឿថា វា  មាន សកា្តោន-ុ
ពល ខ្ពស ់ក្នងុការ  ទាកទ់ាញ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ 
ឱ្រយ  ទៅ កម្រសាន្ត នៅ ទីនោះ។

លោក ស្រី  បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ សា្វាគមន៍ 
ចំពោះ ការ  រៀប ចំ ផ្រនការ អភិវឌ្រឍន៍  ន្រះ 
ដ្រល នឹង រួម ចំណ្រក លើក កម្ពស់ វិស័យ 
ទ្រសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា ព្រល អនាគត ។  
យើង នៅ មិន ទាន់ ប្រើ ប្រស់ ខ្រត្ត ន្រះ ឱ្រយ 
អស ់សកា្តោ នុពល ទ្រ ។ ប្រសនិ បើមានការ-   
អភិវឌ្រឍ បន្ថ្រម ទៀត នឹង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ- 
ទ្រសចរ  មកសា្នាក់ នៅ ទីន្រះ កាន់  រយៈ- 
ព្រល យូរ ជាង មុន »។ 

បើ តាម ក្រសួង ទ្រសចរណ៍ អង្គ ប្រជុំ 
បាន ឯក ភាព នងឹ បន្ត កចិ្ច ប្រជុ ំ លើ ស្រចក្ដ-ី 
ព្រង ផ្រន ការ ម្រ ន្រះ   ទៀត នៅ ខ្រ មីនា  
មនុ នងឹ ដក ់ឆ្លង ទៅ គណៈ កមា្មាធកិារ ជាត ិ
អភិវឌ្រឍន៍ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ ៕ LA

ត ពី ទំព័រ   ១... (Equity Se-
curities of Holding Com-
pany) ដើម្របី អាច ឱ្រយ  ក្រុមហ៊ុន 
ន្រះ ច្រញ លក ់ភាគ ហ៊នុ នៅលើ 
ក្រុមហ៊ុន ផ្រសារ មូល ប ត្រ កម្ពុជា 
(CSX) ដ្រល ជា វធិានការឆ្ពោះ 
ទៅរក ការធ្វើ ពពិធិ កម្ម ទផី្រសារ ន្រ 
ការអភិវឌ្រឍ ទីផ្រសារ មូ ល ធននៅ   
កម្ពុ ជា ។

លោក ស៊ ូសជុាត ិអគ្គនាយក 
ន្រ គណៈ កម្មការ មលូ បត្រ កម្ពជុា 
(SECC)   ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា 
SECC កពំងុ ដកឹ នា ំការ ពគិ្រះ 
យោបល់ ជាមួយ ដ្រគូ ពាក់ព័ន្ធ 
ដើម្របី  ស្វ្រង រក ធាតុ ចូល ឱ្រយ បាន 
កាន់ ត្រ ច្រើន មុន នឹង ស្វ្រង រក 
ការ អនុម័ត ប្រកាស ន្រះ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «បច្ចបុ្របន្ន ន្រះ 
យើង ធ្វើការ ពគិ្រះ យោបល ់ជា 
សាធារណៈ ដើម្រប ីទទលួ បាន នវូ  
ធាត ុចលូ បន្ថ្រម  ព ីភាគ ីពាក ់ ពន័្ធ 

ហើយ យើង នឹង ពិចារណា ធាតុ 
ចូល ណា មួយ សមរម្រយ ដ្រល 
អាច នឹង ដក់ ចូល ក្នុង ប្រកាស 
ន្រះ ដើម្រប ីស្វ្រងរក ការ អនមុត័។ 
ស្រចក្ដ ីព្រង ន្រះ ធ្វើ ឡើង សម្រប ់
ក្រមុហ៊នុ Holding Company 
ដ្រល មាន ន័យ ថា ជា ករណី ពិ-
ស្រស  ដ្រល ក្រមុហ៊នុ  Holding 
អាច  គ្រប ់គ្រង ភាគ ហ៊នុ មយួច-ំ
ននួ ជាមយួ ក្រមុ ហ៊នុ ផ្រស្រង ទៀត 
បុ៉ន្ត្រ ក្រមុ ហុ៊ន ទំាង នោះ មិន ចូល -  
រួម សកម្ម ភាព អាជីវកម្ម ណា 
មយួ  របស ់ក្រមុហ៊នុ ដ្រល ពកួគ្រ 
កំពុង កាន់ កាប់  នោះទ្រ»។

លោក បន្ថ្រម ថា៖ «ដចូ្ន្រះ យើង  
ធ្វើ នីតិវិធ ីពិស្រស មួយ សម្រប់ 
ពួក គ្រ ដោយ អាច អនុញ្ញាត ឱ្រយ 
ច្រញ លក ់ភាគ ហ៊នុ របស ់ពកួ គ្រ 
នៅលើ ផ្រសារ ហ៊ុន  ហើយ  ព្រល 
ន្រះ នតីវិធិ ីន្រះ មនិ បាន ប៉ះពាល ់
ដល់ ក្រុមហ៊ុន ច្រញ លក់ ភាគ - 

ហ៊នុ ដ្រល មាន ស្រប ់របស ់យើង  
នោះ ទ្រ។ វា ជា ការ បពំ្រញបន្ថ្រម  
មយួ ដើម្រប ីលើក កម្ពស ់ការ ច្រញ 
លក ់មលូ បត្រ នៅ លើ ផ្រសារ មលូ-
ធន របស់ យើង  »។

លោក Jong Weon Ha 
អនុ ប្រធាន CSX បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា ស្រចក្តពី្រងប្រ- 
កាស ន្រះ  មិន បាន  ផ្លាស់ ប្តូរ ដំ-
ណើរ ការ IPO ច្រើន ទ្រ។ ទោះ 
យ៉ាង ណា លក្ខខណ្ឌ តម្រវូ នងិ 
លក្ខខណ្ឌ មួយ ចំនួន ត្រូវ បាន ក្រ- 
តម្រូវ ដោយ  ផ្អ្រក លើ លក្ខណៈ 
ផ្រស្រងៗ គា្នា របស់ ក្រុម ហ៊ុន។

លោក  ថ្ល្រង ថា៖«ប្រកាស  ថ្មី 
ន្រះ បើក ឱកាស សម្រប់ ប្រភ្រទ  
ក្រុមហ៊ុន ផ្រស្រងៗ ជា ពិស្រស 
ក្រុមហ៊ុន Holding ដើម្របី ប្រ-
មូល មូលនិធិ និង ចុះបញ្ជី នៅ 
ក្នុង  ប្រទ្រស កម្ពុជា»។

លោក បន្ត  ថា Holding  គ ឺជា 
ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រង ភាគហ៊ុន 
របស ់ក្រមុហ៊នុ ផ្រស្រង ទៀត ដ្រល 
ខុសគា្នា ពី ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ 

ដ្រលមាន ប្រតបិត្ត ិការ អាជវីកម្ម 
ផ្ទាល ់ខ្លនួ របស ់ពកួ គ្រ។ បទប្រប- 
ញ្ញ តិ្ត ដ្រល មាន ស្រប់ មិន មាន 
ប្រសទិ្ធ ភាព គ្រប ដណ្ដប ់នងិក-ំ 
ណត ់នតីវិធិ ីន្រ IPO នងិ កាតព្វ- 
កិច្ច បនា្ទាប់ ពី ការ ចុះ បញ្ជី  របស់ 
ក្រុមហ៊ុន Holding  ដ្រល បាន 
បង្កើត ឡើង នៅ កម្ពុជា នោះ ទ្រ ។

លោក និយយ ថា៖ «អាស្រយ័ 
ដូច្ន្រះ  គម្រង ន្រះ ត្រវូបាន ផ្តចួ -  
ផ្ដើម ឡើង និង មកដល់ ដំណាក់- 
កាល ន្រះ ដ្រល ស្រចក្តី ព្រង 
បាន  ដក់ លើ តុ ពិភាក្រសា»។

យោង តាម លោក ស៊ ូសជុាត ិ
ក្របខ័ណ្ឌ ព្រលវ្រលា លើ ការ- 
អនុម័ត ប្រកាស ន្រះ នៅ មិន 
ទាន់ កំណត់ ទ្រ ខណៈ ប្រកាស 
ន្រះ នៅ ត្រ ត្រូវ ការ ស្វ្រងរក ធាតុ 
ចលូ បន្ថ្រម ទៀត ព ីភាគ ីពាកព់ន័្ធ 
មុន ព្រល ស្វ្រងរក ការ អនុម័ត  
ពី រដ្ឋាភិបាល។ លោក បន្ត ថា ៖ 
« រហតូ មក ដល ់ព្រល ន្រះ យើង 
មិន  ទាន់ កំណត់ ក្របខ័ណ្ឌ ព្រល-  
វ្រលា  នៅ ឡើយ ទ្រ ដោយ សារ  

យើង ត្រូវការ ធាតុ ចូល ចាំ បាច់ 
បន្ថ្រម ទៀត ពី ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ»។

បច្ចបុ្របន្ន មាន ក្រមុហ៊នុ ចុះ បញ្ជ ី 
ចនំនួ ១៣ នៅ  កម្ពជុា ដោយក្នងុ 
ចំណោម ក្រុម ហ៊ុន ទាំងនោះ 
ក្រុម ហ៊ុន  ៧ ចុះ បញ្ជី ភាគហ៊ុន 
និង ក្រុមហ៊ុន ៦ ចុះបញ្ជី សញ្ញា - 
បណ្ណ សាជវីកម្ម ។ ក្រមុហ៊នុទាងំ 
១៣  បាន ប្រមលូ មលូនធិ ិរមួគា្នា  
ចំនួន ២៥៣ លាន ដុលា្លារ គិត 
ត្រឹម ថ្ង្រទី ៣០ ខ្រកញ្ញា និង 
សន្ទស្រសន៍ ភាគហ៊ុន  កើន ៥៨,- 
៣៧ ភាគ រយ ក្នុង ឆា្នាំ ២០ ១៩  
ធៀប  ឆា្នា ំ២០ ១៨ ។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា វា បាន  ធា្លាក់ចុះ ១៤,៩៣ 
ភាគ  រយ កាលពី ឆា្នាំ ២០២០។ 
ន្រះ បើ  តាមទិន្នន័យ របស់ CSX។

ទនិ្ននយ័ បង្ហាញថា កាលពឆីា្នា ំ 
២០២០ មាន ក្រុមហ៊នុ  ២  បាន 
ចុះ បញ្ជ ីភាគហ៊នុ នងិ  ៣  ចុះបញ្ជ ី
មូល បត្រ បំណុល។ ក្រុម ហ៊ុន 
ទាំង ៥ បាន ប្រមូល មូលនិធិ 
រួមគា្នា  ៩២ លាន ដុលា្លារ  ចាប់ ពី 
ខ្រមករា ដល់ ខ្រ កញ្ញា៕ LA

ទិដ្ឋភាព  ការ កមេសាន្ត របស់ បេជាជន នៅ ឆ្នេរ សមុទេ ក្នងុ ខេត្ត កេប នា ពេល កន្លង មក ។ ហុង មិនា

SECCកំពុងរៀបចំសែចក្តី...

ការលើកលែងពន្ធ
លើទំនិញចិននឹង
ជួយបង្កើនសែដ្ឋកិច្ច
អាមែរិកទៅវិញទែ

ទកីេងុ វ៉ាសុនី តោនៈ ការ កាត ់
បន្ថយ ពន្ធ លើ ទនំញិ ចនិ ត្រមឹត្រ 
កម្រិត សមរម្រយមួយ នឹង មាន 
ផល ប្រយោជន៍ ដល់ ស្រដ្ឋកិច្ច 
អាម្ររកិ។ ន្រះ បើយោង តាម ការ  
សិក្រសា ដោយ  ក្រុម ប្រឹក្រសា ធុរកិច្ច  ។ 

របាយ ការណ ៍ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ  
នៅ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍    នៅ ព្រល ដ្រល  
សហរដ្ឋ អាម្ររិក  រង់ចាំ ការ ចូល 
កាន់តំណ្រង របស់ ប្រធានា ធិបតី  
ជាប់ ឆ្នាត  លោក Joe Biden 
នៅ ថ្ង្រពុធ ដ្រល ត្រូវ គ្រ រំពឹង នឹង 
លម្អិត   នូវ គោល នយោបាយ  
ពាណិជ្ជកម្ម នៅ ថ្ង្រ បនា្ទាប់។ 

 ទនំាក ់ទនំង ពាណជិ្ជកម្ម  រវាង 
ទីក្រុង វា៉ាសុីន តោន និងទីក្រុង 
ប៉្រកាំង    បាន ធា្លាក់ ចុះ ដុន ដប 
ក្រម  លោក ប្រធានាធបិត ីចាក- 
ច្រញ ព ីតណំ្រង  លោក ដណូាល ់
ត្រំ   ដ្រល បាន ដក់ សង្គ្រម 
ពាណជិ្ជកម្ម ជាមយួ   ចនិ  ដ្រល  ត្រវូ 
បាន ដោះស្រយ ផ្ន្រក ខ្លះ ជាមយួ  
កិច្ច ព្រមព្រៀង  ពី ដើម ឆា្នាំ មុន។ 

ទាំង គណបក្រស ប្រជាធិបត្រយ្រយ 
និង អ្នក ក្នុង បក្រស សាធារណរដ្ឋ 
ដ្រល ប្រឆា ំ ង  មើល ឃើញ ទកី្រងុ 
ប៉្រកាងំ ជា ការ គរំាម កហំ្រង ផ្ន្រក 
យទុ្ធសាស្រ្ត   លោក  Biden បាន  
ចង្អុល បង្ហាញ ត្រឹមត្រ ថា គាត់ 
មិន ផ្លាស់ប្តូរ ធំ ដុំ ចំពោះ  គោល-
នយោបាយ ពាណជិ្ជកម្ម  ជាមយួ 
ចនិ  នងិទនំង ជារក មធ្រយោបាយ  
ដើម្រប ីសហការ ឲ្រយ ប្រសើរ  ជាមយួ  
សម្ព័ន្ធមិត្ត ដូច ជា សហភាព 
អឺរ៉ុប ជាដើម។ 

ប៉នុ្ត្រ   ការលើក ល្រង ពន្ធអាករ  
ដ្រលបាន  ដក់ កាល ពី  សង្គ្រម  
ពាណិជ្ជកម្ម នឹង ជួយ ស្រដ្ឋកិច្ច 
អាម្ររិក   ដ្រល កំពុង  ឆ្លង កាត់ 
ដំណាក់ កាល ងើប ឡើង វិញ ដ៏ 
រដក់ រដុប  ចំព្រល  ការ រីក រាល - 
ដល  វីរុស កូរូ៉ណា។ ន្រះ បើ យោ ង  
តាម   របាយការណ ៍ព ី ក្រមុប្រកឹ្រសា 
ធរុកចិ្ច អាម្ររកិ-ចនិ  តណំាង  ឲ្រយ  
ក្រមុហ៊នុ ២០០  ធ្វើ ប្រតបិត្តកិារ  
នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស តបំន ់អាសុ ីនងិ 
មហាវិទ្រយោល័យ ស្រដ្ឋកិច្ច  ន្រ 
សាកល វិទ្រយោល័យ Oxford។ 

របាយការណ៍ នោះ បាន លើក- 
ឡើង ថា៖ « ប្រសនិ បើ រដ្ឋាភបិាល  
ន្រ ប្រទ្រស ទាំង២រំកិល ថយ- 
ក្រយ ម្តង បន្តចិ ៗ  នវូ អត្រ  ពន្ធ  
ដល ់ទៅ រក មធ្រយម ភាគ ១២ ភាគរយ 
(  ធៀបនងឹ បច្ចបុ្របន្ន ១៩ ភាគរយ)   
ស្រដ្ឋកចិ្ច អាម្ររកិ   អាច បង្កើន  បាន   
១៦០ ពាន់ លានដុលា្លារ បន្ថ្រម  
ទៀត ក្នងុ GDP  ក្នងុ រយៈ ព្រល  ៥ 
ឆា្នាំ ខាង មុខ៕  AFP/RR
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បម្រែបម្រែួលថ្ល្រែភាគហ៊ុនបង្កើត-
ឱ្រែយមានឱកាសក្នុងការស្វ្រែងរកផល-
ចំណ្រែញនិងច្រែសមកវិញក៏អាច-
ធ្វើឱ្រែយរងការខាតបង់ដល់វិនិយោគិន
ផងដ្រែរ។តើកត្តាអ្វខី្លះដ្រែលបណ្តាល-
ឱ្រែយថ្ល្រែភាគហ៊ុនមានបម្រែបម្រែួល?
ជាគោលការណ៍សត្រែយានុម័តក្នុងន័យ
ស្រែដ្ឋកិច្ចតម្រែូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់
គជឺាហ្រែតផុលចម្រែបងនាឱំ្រែយថ្ល្រែទនំញិឬ
ផលិតផលមួយប្រែប្រែួល។វាដូចគ្នា
ផងដ្រែរចំពោះភាគហ៊ុន។កត្តាទាំង-
ឡាយណដ្រែលនាំឱ្រែយមានតម្រែូវការ 
(បញ្ជាទិញ)ភាគហ៊ុនច្រែើនជាង
ការផ្គត់ផ្គង់(បញ្ជាលក់)នឹងនាំឱ្រែយថ្ល្រែ
ភាគហ៊ុនកើនឡើងហើយច្រែស
មកវិញ កត្តាទាំងឡាយណដ្រែល
នាំឱ្រែយមានការផ្គត់ផ្គង់(បញ្ជាលក់)
ភាគហ៊ុនច្រែើនជាងតម្រែូវការ(បញ្ជា
ទញិ)នងឹនាឱំ្រែយថ្ល្រែភាគហ៊នុធ្លាកច់ុះ។
ដើម្រែបីងាយស្រែួលចងចាំយើងសូម
ប្រែងច្រែកកត្តាទាំងនោះជា៣ធំៗ
រួមមានកត្តាខាងក្នុងកត្តាខាងក្រែ
និងទំនោរទីផ្រែសារ។

កត្តាខាងក្នុង
កត្តាខាងក្នុងគឺសម្តាដល់កត្តា

ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រែតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុង
ក្រែុមហ៊ុនផ្ទាល់ដ្រែលអាចជះឥទ្ធិពល
ដល់ថ្ល្រែភាគហ៊ុនខ្លួននៅលើទីផ្រែសារ។
កត្តាទាំងន្រែះរួមមានដូចខាងក្រែម៖

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជាទូទៅថ្ល្រែភាគហ៊ុននឹងមានការ-

ប្រែប្រែួលនៅព្រែលក្រែុមហ៊ុនច្រែញ-
ផ្រែសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រែចាំ
ត្រែមីាសឆមាសនងិប្រែចាឆំ្នាំទៅតម
លទ្ធផលន្រែអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
ប្រែសិនបើរបាយការណ៍បងា្ហាញពី
កណំើនន្រែប្រែកច់ណំ្រែញប្រែសទិ្ធភាព
ន្រែការគ្រែបគ់្រែងចណំយភាពរងឹមាំន្រែ
ការលក់ជាដើមវានឹងធ្វើឱ្រែយកាន់ត្រែ
មានភាពទាកទ់ាញនងិផ្តល់ទនំកុចតិ្ត
ដល់វនិយិោគនិហើយវនិយិោគនិនងឹ
ហ៊ានផ្តល់តម្ល្រែកាន់ត្រែខ្ពស់ចំពោះថ្ល្រែ
ភាគហ៊ុននោះ។

គោលនយោបាយភាគលាភ
គោលនយោបាយភាគលាភនិង

ស្រែចក្តីសម្រែចទៅលើអនុបាតប្រែង-
ច្រែកភាគលាភមានឥទ្ធិពលខា្លាំងទៅ
លើថ្ល្រែទីផ្រែសារ។ប្រែសិនបើក្រែុមហ៊ុន
មានគោលនយោបាយប្រែងច្រែកភាគ-
លាភខ្ពស់និងជាប្រែចាំ វាមានការ-
ទាក់ទាញខ្ពស់ជាពិស្រែសសម្រែប់
វិនិយោគិនរយៈព្រែលខ្លី។ជាទូទៅ
នៅព្រែលជិតដល់ថ្ង្រែប្រែងច្រែកភាគ-
លាភថ្ល្រែភាគហ៊ុននឹងកើនឡើង
ដោយសារអ្នកដ្រែលទញិបាននងឹមាន

សិទ្ធិទទួលបានភាគលាភទោះបីជា
ទើបនឹងកា្លាយជាមា្ចាស់ភាគហ៊ុន
កដ៏ោយ។ឧទាហរណ៍មយួផ្រែស្រែងទៀត
ប្រែសិនបើក្រែុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរគោល-
នយោបាយដោយមិនប្រែងច្រែក
ភាគលាភរយៈព្រែល៥ឆ្នាំខាងមុខ
ដោយរក្រែសាទុកប្រែក់ចំណ្រែញទាំង-
អស់ជាទុនវិនិយោគសម្រែប់ពង្រែីក
អាជីវកម្ម វាអាចធ្វើឱ្រែយវិនិយោគិន
មួយចំនួនដ្រែលមិនអាចរង់ចាំបាន
លក់ភាគហ៊ុនច្រែញដើម្រែបីទៅរកភាគ-
ហ៊ុនផ្រែស្រែងដ្រែលផ្តល់ភាគលាភជា-
ប្រែចាំដល់ពួកគ្រែនោះថ្ល្រែភាគហ៊ុន
អាចនឹងធ្លាក់ចុះ។

 
ព័ត៌មាននានាអំពីក្រុមហ៊ុន
ថ្ល្រែភាគហ៊ុនអាចឡើងឬចុះក៏

អាស្រែ័យលើបម្រែបម្រែួលនៅក្នុង
ក្រែុមហ៊ុនដ្រែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់
ការព្រែយាករន្រែលទ្ធផលអាជវីកម្មដចូជា
ការរកឃើញបច្ច្រែកវទិ្រែយាឬផលតិផល

ថ្មីដ្រែលអាចវាយលកុទផី្រែសារនងិយក-
ប្រែៀបលើគបូ្រែកតួប្រែជ្រែងការផ្លាសប់្តរូ
ថ្នាកដ់កឹនាំឬបគុ្គលគន្លឺះក្នងុក្រែមុហ៊នុ
ការដ្រែញថ្ល្រែបានឬបាត់បង់គម្រែង
ធំៗដ្រែលទ្រែទ្រែង់ចំណូលការរង
បណ្តឹងធំៗ។ល។ឧទាហរណ៍
ជាក់ស្ត្រែងមួយគឺថ្ល្រែភាគហ៊ុនរបស់
ក្រែុមហ៊ុនAppleបានកើនឡើង
គួរឱ្រែយកត់សមា្គាល់បនា្ទាប់ពីមានការ-
ច្រែញផ្រែសាយនូវព័ត៌មានដ្រែលថ
ក្រែុមហ៊ុនន្រែះមានបំណងនឹងបង្កើត
រថយន្តអគ្គិសនី ក្នុងឆ្នាំ២០២៤
ខាងមុខ។
ជាលក្ខខណ្ឌន្រែបទប្រែបញ្ញត្តិរបាយ-

ការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនងិពត័ម៌ានសខំាន់ៗ 
ខាងលើរបស់ក្រែុមហ៊ុនបោះផ្រែសាយ
លក់ភាគហ៊នុត្រែវូត្រែធ្វើការផ្រែសព្វផ្រែសាយ
ជាសាធរណៈតមរយៈប្រែព័ន្ធរបស់
ផ្រែសារមូលបត្រែ។ដូចន្រែះវិនិយោគិន
អាចធ្វើការស្វ្រែងរកព័ត៌មានទាំងន្រែះ
នៅលើបណ្តាញច្រែកចាយព័ត៌មាន

សាជីវកម្ម (CorporateDisclo-
sure)របស់ផ្រែសារមូលបត្រែបាន។
 
កត្តាខាងក្រ
កត្តាស្រដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
ភាពមិនប្រែកដប្រែជាន្រែស្រែដ្ឋកិច្ច

និងអស្ថិរភាពនយោបាយគឺជាមូល-
ហ្រែតុមួយដ្រែលបណ្តាលឱ្រែយសម្ទុះ
ទីផ្រែសារមូលបត្រែមានការធ្លាក់ចុះ
ផងដ្រែរ។ក្នងុសា្ថានភាពន្រែះភាពមនិ-
ប្រែក្រែតីរបស់ក្រែុមហ៊ុនចុះបញ្ជី នឹង
ចាប់ផ្តើមល្រែចឡើងដ្រែលនាំឱ្រែយ
ប្រែក់ចំណ្រែញមានការធ្លាក់ចុះនិង
ការក្រែស័យធនកើតមានជាបន្តបនា្ទាប់។
ដោយសារទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិន
ត្រែូវបានកាត់បន្ថយដូច្ន្រែះពួកគ្រែនឹង
ចាប់ផ្តើមលក់ភាគហ៊ុនដ្រែលខ្លួន
កានក់ាប់នៅចនំនួធំជាមយួថ្ល្រែថោក។
ផ្ទុយទៅវិញថ្ល្រែភាគហ៊ុននឹងមាន
សម្ទុះកើនឡើងប្រែសិនបើប្រែទ្រែស
មានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកំណើន-
ស្រែដ្ឋកិច្ច។

កត្តាអត្រការប្រក់
អត្រែការប្រែក់ និងថ្ល្រែភាគហ៊ុន

គឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។
អត្រែការប្រែក់កើននាឱំ្រែយថ្ល្រែភាគហ៊នុ
ធ្លាក់ចុះផ្ទុយទៅវិញថ្ល្រែភាគហ៊ុននឹង
កើនឡើងបើអត្រែការប្រែក់ធ្លាកច់ុះ។
ជាធម្មតអត្រែការប្រែក់កើនឡើង
ខ្ពស់មានន័យថថ្ល្រែដើមន្រែប្រែក់កម្ចី
ថ្ល្រែជាងមុនធ្វើឱ្រែយប្រែក់ចំណ្រែញរបស់
ក្រែមុហ៊នុត្រែវូបានកាតប់ន្ថយ។ការណ៍
ន្រែះនឹងញាំុងឱ្រែយទំនុកចិត្តវិនិយោគិន

មកលើការវិនិយោគលើភាគហ៊ុន
ធ្លាក់ចុះដោយសារពួកគ្រែរំពឹងថ
ផលចំណ្រែញត្រែឡប់មកវិញមាន
អត្រែទាបជាហ្រែតុបណ្តាលឱ្រែយការ-
លក់ភាគហ៊ុនចំនួនធំនៅថ្ល្រែថោក
មានការកើនឡើង។

កត្តាគោលនយោបាយពន្ធ
រាល់ការក្រែប្រែនវូគោលនយោបាយ

ពន្ធនានាដូចជាពន្ធដារពន្ធគយ
ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ ។ល។សុទ្ធត្រែ
ប៉ះពាល់ដល់ថ្ល្រែដើមរបស់ផលតិផល
និងស្រែវាកម្មជាហ្រែតុធ្វើឱ្រែយប្រែក់-
ចំណ្រែញនិងចំណូលរបស់ក្រែុមហ៊ុន
មានការធ្លាក់ចុះដ្រែលបណ្តាលឱ្រែយ
បម្រែបម្រែួលថ្ល្រែភាគហ៊ុនកើតមាន
ឡើងទៅតមការយល់ឃើញនិង
រំពឹងទុករបស់វិនិយោគិន។

 កត្តាគ្រះធម្មជាតិនិងគ្រះថ្នាក់
ច្រដន្រយ 
ជាទទូៅក្រែមុហ៊នុអាចប្រែឈមនងឹ

បញ្ហាគ្រែះធម្មជាតិនិងគ្រែះថ្នាក់
ដោយច្រែដន្រែយផ្រែស្រែងៗ ដូចជាជំងឺ
រាតត្រែបាតជាសកលទឹកជំនន់រញ្ជួយ
ដីកុបកម្មដ្រែលអាចនាំឱ្រែយមានផល-
ប៉ះពាល់ដល់ប្រែតិបត្តិការរបស់ក្រែុម-
ហ៊ុនទាំងមូលនិងធ្វើឱ្រែយមានការ-
ខាតបង់ជាសាច់ប្រែក់ ឬទ្រែព្រែយសកម្ម
ផ្រែស្រែងៗ។
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Armin Laschetបានកា្លាយជាបៃ-
ធានគណបកៃសបៃជាធិបតៃយៃយ(CDU)
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FriedrichMerzនិងNorbert
Röttgenដោយទទួលបានសំឡៃង
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មានបៃក្ខជន៣រូបឈរឈ្មោះកាន់
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បរទៃសរបស់Bundestag។
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តំណៃងនៃះលោកLaschetបាន
ជរំញុឱៃយកមា្លាងំបៃជាធបិតៃយៃយបៃឆាងំ
នឹងជំនោរនៃភាពជៃុលនិយមដៃល
បានសាយភាយពាសពៃញបៃទៃស
លោកខាងលិចអំឡុងពៃលការរើក-
រាលដាលនៃវើរុសកូវើដ១៩។
កៃយពីលោកសៃីMerkelបាន

លាលៃងពីតំណៃងបៃធានគណបកៃស
កាលពីឆា្នោំ២០១៨មានការជៃើស-
រើសអ្នកជំនួសតំណៃងលោកសៃី។
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រាតតៃបាតឆ្លងការជៃើសរើសអ្នកជំនួស
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សងៃឃឹមថា អ្នកដៃលបានទទួលតំ-

ណៃងនោះគឺអ្នកដៃលមកពីគណបកៃស
លោកសៃី។ទោះបីជាលោកសៃីមិន
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របស់បៃជាជនដៃលនៅកណ្តាល
យើងស្វៃងរកដំណោះសៃយដៃល
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បានទទួលបៃជាបៃយិភាពបនា្ទាប់ពី
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ហ្គរូៀនកាលពីយប់ថ្ងៃសុកៃ»។
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វាយបៃហារនោះបានថ្លៃងថាវា
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មយួមានរថយន្ត១គៃឿងដៃល
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វាយបៃហារដោយសារការបំផ្ទះុ
គៃប់បៃកនៅតាមផ្លវូ១កន្លៃង
នៅកណ្តាលរដ្ឋធានីកាប៊ុល
បៃទៃសអាហ្វហា្គានីសា្ថាន។
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អពំើហងិៃសាបានកើនឡើងនៅ
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បើកឱៃយមានកិច្ចពិភាកៃសាសន្តិ-
ភាពដើមៃបីបញ្ចប់សង្គៃមរយៈ-
ពៃលយរូជតិ២ទសវតៃសរ៍នៅក្នងុ
បៃទៃសមួយនៃះ។
កៃុមអ្នកតំណងមកពីភាគី

សង្គៃមទាំង២បច្ចុបៃបន្នពួកគៃ
នៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហាបៃទៃស
កាតាកំពុងពិភាកៃសារបៀបវារៈ
ចរចានៅទីនោះ៕AFP/SK

លោក Armin Laschet ក្លាយជាប្រធានគណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយអាល្លម៉ឺង់

ករ ប៉ះទង្គិច គ្នា រវាង ក្រុម តាលី បង់ និង កងកម្លាងំគំទ្រ រដ្ឋាភិបាល អាហ្ ហ្គានី ស្ថាន បង្ ឱ្រយមនុស្រស ១២ នាក់ស្លាប់

លោកArminLaschet(ឆ្វ្រង)នឹងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកJensSpahn(ស្តា)ំជល់ដ្រគ្នានៅព្រលបញ្ចប់កិច្ចប្រជំុ។AFP
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 សុខ វេងឈាង 

កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ទី ១៦ ទា-
ហាន ឆ្មា ំជាតិ ជា ចៃើន កំពុង ធ្វើ - 
ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី កៃុង វ៉ាសុីន-
តោន  ខណៈ អភិបាល រដ្ឋ នី-
មួយៗ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ- 
អំពាវ នាវ បនា្ទាន់ របស់ មន្តៃី ការ-
ពារ ជាតិ សហរដ្ឋអាមៃរិក  ឱៃយ 
បញ្ជូន ទាហាន បន្ថៃម ដើមៃបី ធា-
នា សន្តិសុខ នៃ រដ្ឋធានី នៃះ ។

ថ្នាក់ ដឹក នាំ យោធា អាមៃរិក  
កាល  ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  និង ថ្ងៃ 
សុកៃ  បាន ចំណាយ ពៃល ជា - 
ចៃើន ដើមៃបី ធ្វើ ការ ទាក់ទង ទៅ - 
កាន់  អភិបាល រដ្ឋ នីមួយ ៗ  បនា្ទាប់  - 
ពី កៃសួង ការពារ ជាតិ អាមៃរិក 
បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ មាន ការ បង្កើន 
កងទ័ព ក្នុង កៃុង វ៉ាសុីនតោន 
រហូត ដល់ទៅ ២៥ ០០០នាក់ 
ដើមៃបី គាំទៃ ការ ធានា សន្តិសុខ 
នៃ ពិធី ចូល កាន់ តំណៃង របស់ 
បៃធានាធបិត ី Joe Biden នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២០ ខាង មុខ នៃះ។ អភិបា ល 
រដ្ឋ ភាគ ចៃើន បាន បង្ហាញ ថ ពួក - 
គៃ នងឹ ជយួ  តៃ បញ្ជាក ់ថ  ពួក គៃ 
នឹង ផ្ដល់ អាទិភាព ដល់ ការ ធា- 
នា  សុវត្ថិភាព នៃ រដ្ឋ ពួក គៃ មុន ។ 
អភិបាល ខ្លះ យល់ ពៃម បញ្ជូន 
បន្ថៃម  រីឯ ខ្លះ ទៀត មិន អាច 
បញ្ជូន។  អភិបាល រដ្ឋ  Penn-
sylvania លោក  Tom Wolf 
បាន បង្កើន ចំនួន ដៃល  លោក 
បាន សនៃយា បញ្ជូន ទ្វៃដង ពី ទា - 
ហា នពី ១ ០០០នាក់ ទៅ ២-   
០  ០០នាក់ ។  រដ្ឋ  Minnesota  
បនា្ទាប់  បី បាន ពិនិតៃយ លើ ស្ថាន- 
ភាព សន្តិសុខ របស់ ខ្លួន  បាន 

បង្កើន ការ បញ្ជនូ ឆ្មា ំជាតិ ពី១៣ ០ 
នាក់ ទៅ  ៨៥០នាក់ ។

អភិបាល រដ្ឋ  Ohio  លោក  
Mike  DeWine  បាន យល់ពៃម   
បញ្ជនូ ទាហាន  ៧០០ នាក ់ តៃ 
កៃយ មក លោក បាន បន្ថៃម 
ទាហាន ចនំនួ៣០០  នាក ់ទៀ ត  
ខណៈ ពៃល ដៃល លោក បញ្ជា 
ឱៃយ ដាក់ ពងៃយ ទាហាន នៅ 
អគារ សភា រដ្ឋ  Ohio ។ 

សរុប មក  តៃឹម ថ្ងៃ សៅរ៍ មាន 
ជើង ហោះ ហើរ ជាង ១៣០ ដកឹ 
ទាហាន ឆ្មាំ យ៉ាង តិច  ៧ ០០០  
នាក់ ទៅ កាន់ មូលដា្ឋាន ទ័ពអា-
កាស រួម Andrews នៅ រដ្ឋ  
Maryland  ដៃល ជាប់ នឹង រដ្ឋ-
ធានី វ៉ាសុីន តោន ។ នៃះ បើ តាម 
តាម  មន្តៃ ីសហរដ្ឋ អាមៃរកិ ដៃល 
បាន និយយ ទៅ កាន់ ភា្នាក់ងរ 
ព័ត៌មាន AP ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ មិន- 
បញ្ចៃញ អត្តសញ្ញាណ ។  ទា-
ហាន រាប ់ពាន ់នាក ់ទៀត គ ឺកពំងុ 
ធ្វើ ដណំើរ តាម រថយន្ត កៃងុ  នងិ 
រថយន្ត យោធា ។

ការ ដាក់ ពងៃយ បន្ថៃម ទា-
ហាន នៃះឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីការ ភយ័- 
ខា្លាច ថ កៃមុ ជៃលុនិយម  គឺ កំពុង   
រៀប ចំ ធ្វើ ការ វយ បៃហារ កៃងុ- 
វ៉ាសីុនតោន ម្ដង ទៀត  បនា្ទាប់  ពី  
មាន ការ ធ្វើ កុបកម្ម វយ សមៃុក 
ចូល អគារ សភា កាល ពី ថ្ងៃ ទី  ៦ 
មករា ដៃល ឈាន ដល ់ការ ស្លាប ់
បាតុករ  ៤ នាក់  និង ប៉ូលិស  ១ 
នាក់ ។ FBI បាន បៃប់ ទៅ កាន់ 
ភា្នាក់ងរ ប៉ូលិស ទូទាំង បៃទៃស 
ថ  បាតុកម្ម តវ៉ា ដោយ កៃុម អ្នក- 
គាំទៃ បៃធានាធិបតី  Donald 
Trump បៃដាប់ ដោយ អាវុធ  
អាច នឹង កើត ឡើង នៅ រដ្ឋ ទាំង  
៥០ ចាប់ ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  រហូត ដល់ 
ថ្ងៃ លោក  Biden ចូល កាន់ - 
អំណាច ។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៦ ខៃមករា មាន 
ទាហាន ឆ្មាំ ជាតិ តៃឹម តៃ ជាង  
១០០នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល តៃូវ 
បាន  ពងៃយ នៅ វ៉ាសុីនតោន 
ដើមៃបី ធ្វើ ការ យម ប៉ុស្តិ៍ តៃួត- 
ពិនិតៃយ  និង ចៃក ចូល ស្ថានីយ 

រថភ្លើង កៃម ដី ។ ប៉ុនា្មាន ម៉ាង 
បនា្ទាប ់ព ីការ ធ្វើ កបុកម្ម  ទាហាន 
ឆ្មាំ ជាតិ រដ្ឋធានី វ៉ាសុីនតោន     
១ ១០០នាក់ តៃវូ បាន បញ្ជនូទៅ    
កាន ់អគារ សភា ។ នៅ ថ្ងៃ បនា្ទាប ់ 
កៃយ ពី ទទួល បាន ព័ត៌ មាន 
ថ   អំពើ ហិងៃសា អាច កើត ឡើង  
មន្តៃី យោធា បាន ស្នើសុំ ឱៃយ អភិ-
បាល រដ្ឋ ជិត ខាង ជួយ បញ្ជូន 
ទាហាន  ៦ ២០០នាក់ បន្ថៃម ។

មក ដល់ ពៃល នៃះ  រដ្ឋធានី 
វ៉ាសុីន តោន  គឺ មាន លក្ខណៈ 
កាន់  តៃ សៃដៀង នឹង ជំរំ យោធា  
ដោយ សរ មាន ទាហាន ដើរ- 
លៃបាត កាន់ តៃ ចៃើន  ការ ដាក់ 
រនាំង បិទ ផ្លូវ  ការ ដាក់ របង បនា្លា 
នៅ អគារ សខំាន ៗ់  នងិ ការ ដាក ់
បមៃម គោចរ ពី ម៉ាង  ៦ យប់ 
ដល់  ៦ ពៃឹក ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថ  កង ឆ្មាំ 
ជាតិ អាមៃរិក  គឺ ជា បៃភៃទ កង- 
ជីវ ពល  ដើរ តួ ជា ទាហាន បមៃុង 
នៃ កង ទ័ព ជើង គោក និង កង- 
ទ័ព ជើង អាកាស អាមៃរិក ។ រដ្ឋ 
នីមួយ ៗ  នៃ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
មាន កង ឆ្មាំ ជាតិ រៀង ៗ  ខ្លួន  
ដៃល ជា ធម្មតា ស្ថិត កៃម 
អណំាច របស ់អភបិាល រដ្ឋ នោះ  
ដោយ ជា រឿយ ៗ  អភិបាល រដ្ឋ  
បាន បៃើ បៃស់ កង ឆ្មា ំជាតិ ក្នងុ 
ការ បង្កៃប   កៃមុ បាតកុរ ហងិៃសា  ឬ 
បំពៃញ បៃសកកម្ម សន្តិសុខ 
ផៃសៃង ៗ ។ កៃសួង ការពារ ជាតិ 
អាមៃរិក អាច ទាញ យក កង ឆ្មា ំ- 
ជាតិ មក បៃើបៃស់ ក្នុង គោល - 
បំណង ខាង លើ  ឬ បញ្ជូន ទា - 
ហាន កង ឆ្មា ំជាត ិទៅ ធ្វើ សង្គៃម 
នៅ បរទៃស ៕

កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ  ទ១ី៦ មករា  
រញ្ជយួ ផៃនដ ីកមៃតិ  ៦,២ រិចុទរ័  
បាន កើត ឡើង នៅ កោះ  Su-
lawesi បៃទៃស ឥណ្ឌនូៃសីុ  ធ្វើ - 
ឱៃយ មនុសៃស ជា ចៃើន នាក់ បាន ស្លា ប់ 
និង  ជា ចៃើន នាក់ ទៀត បាន រង- 
របួ ស ហើយ  គៃហដា្ឋាន  និង អគា រ 
ជា ចៃើនបាន ដួល រលំ ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃ អាទិតៃយ កៃុម អ្នក- 
ជួយ សង្គៃះ បាន រក ឃើញ មនុ សៃស 
ស្លាប់ ចំនួន ៥៦នាក់ ខណៈ មនុ សៃស 
ជាង ៨០០នាក់ តៃូវ បាន រាយ - 
ការណ៍ ថ  បាន រង របួស ក្នុង ការ - 
រញ្ជួយ ដី នៃះ ។ ដោយ សរ  ការ- 
រញ្ជួយ ដី កើត ឡើង នៅ លើ ដី - 
គោក គៃ មិន បាន ចៃញ បមៃម 
ឱៃយ បៃងុ បៃយ័ត្ន ចំពោះ  រលក សូ៊ - 
ណា មិទៃ ។

យន្តហោះ ព ីទ ីកៃងុ ហៃសាការតា 
ដៃល ដឹក សៃបៀង អាហារ តង់ 

ភួយ និង សមា្ភារ បៃើ បៃ ស់ ផៃសៃង ៗ    
បាន ចុះចតនៅ កោះ   Sulawesi 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  ដើមៃបី ធ្វើ ការ- 
ចៃកចាយ នៅ តំបន់ ជមៃ ក 
បណ្ដោ ះ អាសន្ន សមៃប ់មនុសៃស 
រាប់ពាន់ នាក់  ដៃល បាត់ បង់ ផ្ទះ- 
សំបៃង ៕ សុខ វេងឈាង

ទាហាន ឆ្មា ំជាតិ អាមេរិក តេវូ បាន ដាក់ ពងេយនៅ វ៉ាសីុនត   ន ។ រូបថត AFP

កេមុ អ្នក ជួយ សង្គេះ កំពុង រុក រក 
ជន រងគេះ   ។ រូបថត AFP 

ទាហានឆ្មាជំាតិ២៥ ០០០នាក់នឹង ត្រវូ បានដាក់ពង្រយ នៅ វ៉ា-
សី៊នតោន ដើម្របីធានាស៊វត្ថភិាពពិធី ចូល កាន់អំណាចលោកBiden 

រញ្ជយួ ដី នៅ ឥណ្ឌនូ្រសី៊បង្ក ឱ្រយមន៊ស្រស រាប់ -
សិប នាក់ ស្លាប់  និង រាប់ រយ នាក់ រងរបួស 

កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ទី ១៦ ខៃ 
មករា បៃទៃស ចិន បាន បង្ហើយ 
ការ សងសង់ មន្ទរីពៃទៃយ ដៃល  មា  ន 
បន្ទប់  ចំនួន ១ ៥០០ សមៃ ប់ អ្នក- 
ជំងឺ កូវីដ១៩ បនា្ទាប់ ពី ចាប់  ផ្ដើម 
សងសង់ កាល ពី ៥ថ្ងៃ មុន ។

មន្ទរីពៃទៃយ នៃះ  គ ឺក្នងុ ចណំម 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ចំនួន ៦ ដៃល 
រដា្ឋាភបិាល ចនិ  កពំងុ សងសង ់
ក្នុង ទីកៃុង  Nangong ខៃត្ត  
Hebei គឺ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នឹង ការ រីក រាល ដាល ជា ថ្មី  នូវ 
ជងំ ឺកវូដី១៩ នៅ ភាគ  ខាង តៃបងូ 

នៃ រដ្ឋធានី ប៉ៃកាំង ។
អ្នក ជងំ ឺបៃមាណ ចនំនួ  ៦៤៥ 

នាក ់ កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល នៅ  
Nangong។ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ 
បៃទៃស ចិន បាន បៃឈម នឹង 
កមៃិត ឆ្លង ខ្ពស់ បំផុត  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ជា ចៃើន ខៃ ដោយបាន រក 
ឃើញ  បៃមាណ  ១៣០ករណី 
ក្នុង រយៈ ពៃល ២៤ ម៉ាង ។ រដា្ឋា - 
ភិបាល ចិន  បាន ចោទ បៃកាន់ ការ- 
ឆ្លង ថ្មី នៃះ គឺ បង្ក ដោយ អ្នក ធ្វើ - 
ដំណើរ ឬ ទំនិញ មក ពី បរទៃ ស ៕

សុខ វេងឈាង 

ចិន សង សង់ មន្ទរី ព្រទ្រយ ក្នងុ រយៈ ព្រល ៥ថ្ង្រ  
ខណៈ មាន កា រ  កើន ឡើង អ្នក ជំងឺ កូវីដ១៩



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នៅ មិន យូរ នោះ ទេ  
យវុ ជន  សេង ស៊យុហាក ់ដេល 
ជា  កុល បុតេ ខ្មេរ     តេៀម បញ្ចប់  
ជនំាញ  បើក យន្ត ហោ ះ    ព ីសហ-  
រដ្ឋអាមេរិក  នឹង មក ប មេើ ការ- 
ងារ ជា អ្នក បញ្ជា បកេសី ស្លាប ដេក  
ក្នុង   បេទេស កំណើត    នៅ   វ័យ-   
តេឹម   ២០ឆ្នាំ ជា មិនខា ន   ។ 

នេះ បើ តាម ការ  អះអាងរបស ់  
សេង ស៊ុយហាក់ ខណៈ    ទើប 
បាន វិល តេឡប់មក បេទេស-  
កម្ពុជា កាល ពី  ចុង ឆ្នាំ ២០ ២០ 
កន្លង មក  ថា ៖  « ពេលវេលា    ខ្ញុំ 
រៀន    នៅ សហ រដ ្ឋអាមេរិក  នៅ    
សល់តេ ១ខេ ទៀត ខ្ញុំ នឹង  
តេឡប ់ មក ក ម្ពុជា វិញ ដើមេបី  
បមេើ កា រងារ ជា អ្នក បើក    យន្ត - 
ហោះ ឱេយ កេុមហ៊ុន  ណា  មួ យ   
មាន  មូលដ្ឋាន  នៅក្នុង បេទេស - 
កម្ពុជា  ។ ដោយ ស  រតេ ខ្ញុំ  មា  ន  
បំ ណង    ប ន្ត រៀនបើកយន្ត ហោះ  
មួយ   បេភេទ ទៀតគឺ  Airbus 
320 Type Rating ដេល   តេូវ 
រៀន    បេើ ពេល ២ខេ  បន្ត       ដើមេបី 
ពងេងឹ   សមត្ថភាព របស ខ់្ញុ ំ  ដេល 
អាច ដកឹ អ្នក ដណំើរ   បាន ចនោ្លាះ 
ពី ១០០-១៥០នាក់»។ 

 បើ តាម ស្តាប់  យុវជន  សេង-  
ស៊យុ ហាក ់រៀបរាប ់នោះ គ ឺមាន 
កតា ្តា  ជំរុញ ជា   ចេើន កេ ពី 
ចំណូល  ចិត្ត មាន តាំង  ពី ក្មេង  ថា 
ចង ់កា្លាយ ជា អ្នក បើក យន្ត ហោះ  

នោះ ដោយ មាន ឪពុក មា្ដាយ 
 នងិ   មតិ្ត ភក្ត។ិ សេង ស៊យុហាក ់
យុវជន ខ្មេរ វ័យ  ២០ឆ្នាំ ដេល   
មាន    សេុក កំណើត នៅទី កេុង  
ភ្នពំេញ  បេប ់ព ីមលូ ហេត ុ ដេល 
ខ្លួន   សមេចចិត្តរៀន បើក បរ-   
យន្តហោះនេះ  គ ឺដោយ សរ  ចតិ្ត   
សេឡាញ់ពីក្មេង និង ដោយ   
មើលឃើញ ថា នៅ បេទេស ខ្មេរ 
យើង  មិន ទាន់ សូវ  មាន   ជំនាញ  
បើក  យន្ត ហោះ   ចេើន  នៅ    ឡើយ 
ថា ៖ «ពួក គាត់ [បា៉ាមា៉ាក់] យល់- 
ពេម   ឱេយ ទៅរៀន ជំនាញ    បើក បរ-  
យន ្ត      ហោះ នេះ ក ៏   ពេះ ពកួគាត ់

យល ់ ឃើញ ថា ការ ងារ មយួ នេះ 
ខ្ញុំ   ពិត ជា ស េឡាញ់  ហើយ  មាន  
ដុង ផ្នេក ជំនាញ   នេះ សេប់។  
កេយ មក ពកួ  គាត ់បាន  សុើប- 
សួរ   លម្អិត  អំពី  មុខ   ជំនាញ  - 
សិកេសា  និង ការ ងារ  អាជីព មួយ 
នេះ   ថា  ល្អ  និង មាន បេយោជន៍ 
នៅ   ថ្ងេ  ខាង មខុ  ទោះ ប ីជា  ទផីេសារ 
ការ  ងារ  ផ្នេក បើក បរ យន្ត ហោះ  
នៅ កម្ពជុា មិនទាន់  សូវ មាន ចេើ ន 
ក៏ ដោយ ហើយក៏  មិន  ទាន់    មាន 
សលា  បងា្ហាត់ បងេៀន  ក្តី ។  តេ 
យ៉ាង ណា ក ៏តេវូ ខ ំអត ់ធន ់  ដើមេប ី
ឱេយកូន បាន រៀនសូតេ ជំ នា ញ    

ដេល  សេឡាញ់ ហើយ    ជា ការ - 
ងារ     ដេល គេ ខ្វះ  ខាត នៅ ក្នុង  - 
បេទេស ដើមេបី បណ្ដុះ កូន បេុស  
ឱេយ  កា្លាយខ្លនួ ជាធន ធាន មនសុេស 
សមេប់ បេទេស    ជាតិ  នៅ  ថ្ងេ  
អនា គត»។

យវុ ជន  ខ្មេរ  សេង ស៊យុ ហាក ់
បាន   ទៅសិកេសា ជំនាញ បើក បរ- 
យន្ត   ហោះ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរកិ 
ចាប់ ពីថ្ងេទី១០ ខេ តុលា ឆ្នាំ 
២០១៩ រហូត ដល ់ថ្ងេទី ២៥ 
ខ េ  កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ហើយ  ក៏ 
បាន តេឡប់ មក  កម្ពុជា  កាល ពី 
ថ្ងេទី ១០ ខេ តុលា ឆ្នាំ  ២០២០ 
កន្លង មក   នេះ ។ សេង ស៊ុយ-  
ហាក់   បាន  សិកេសា ជំនាញ បើក - 
យន  ្ត ហោះនៅ សលា  ឈ្មោះ  ថា 
US Aviation  Academy  
(USAA )  នៅ ទីកេុង ដេន ថុន 
(Denton)   រដ្ឋ តិច សស - 
(Texas )  សហ រដ្ឋ អាមេរិក  
ដេល  មាន   គេូ  ជនជាតិ អាមេរិក  
ឥណា្ឌា និង  សិង្ហបុរី    ខណៈ  មិត្ត 
រួម ថា្នាក់វិញ ក៏ មាន ចមេុះ  ជាតិ- 
សសន៍ ផងដេរ  មកពី បេទេស  
ផេសេងៗ  គា្នា ហើយភាគ ចេើនជន - 
ជាត ិ ចិន និង អាមេរិក។ 

 បើតាម ការបញ្ជាក់ ពីយុវ ជន  
ខ្មេរ   រ ូបនេះ មុខវិជា្ជា បើក  យន្ត - 
ហោះ នេះ បេើ រយៈពេល ១២ 
ខេ នឹង ទទួល បាន  License  
ចំនួន   ៣។  ទី១ ជា  Private 

License  គ ឺជា     អាជា្ញា  បណ័្ឌដបំងូ 
ដេល  អនុញ្ញាត  ឱេយបើក យន្ត - 
ហោះ ទៅ ណាតេមា្នាក់ឯង បាន 
ហើយ  តមេូវ ឱេយ រៀនចំ ណេះ ដឹង  
ទេសឹ្ដ ីនងិ បច្ចេកទេស   បេមាណ 
៣ -៤ខេ  រួច ទទួលបា ន អាជា្ញា - 
ប័ណ្ណ។ អាជា្ញា ប័ណ្ណទី២ គឺជា - 
Instrument rating     សិសេស  
អាច  មាន  សិទ្ធិ ហោះ ចូល ពពក 
បាន ជា ធម្មតាគេតមេូវ ឱេយរៀន 
២ខេ  ក៏បុ៉ន្តេ  ស៊ុយហាក់  អាច 
រៀន  តេមឹ ១ខេ បុ៉ណ្ណោះ ។   អាជា្ញា - 
ប័ណ្ណទី៣ គឺជា បេភេទ   Com- 

m ercial License  អ្នក បើក - 
យន្តហោះ  អាច ដឹក អ្នក  ដំណើរ   
បេើបេស់មា៉ាសុីន២ បាន បេើ 
ពេលសិកេសា  ២ខ េ។ 

អាជីព ជា អ្នក បើក យន្ត ហោះ  
នឹង  តេូវ ធ្វើតេស្ត ជា រៀង រាល់ ៦ 
ខេម្ដង  រហូត ចូល និវត្តន៍ ដេល 
នេះ គ ឺធ្វើ ឱេយ បេកដ  ថា ការ បើក- 
ប រ  នៅ តេ អាច ទេំទេ  និងអភិ - 
វឌេឍ សមត្ថ ភាព   កាន់តេ បេសើរ - 
ឡើង  និង អាច បមេើសេវ កម្ម  
ជនូ  អ្នក  ដណំើរ បេកបទៅ ដោយ 
សុខ  សុវត្ថិភាព៕  
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សេង សុ៊យហាក់ ក្លាយជា  យុវជនខ្មេរ  មាន សមត្ថភាព បញ្ជា 
លើ បកេសី ស្លាប ដេក តេមឹ  វ័យ ២០ឆ្នា ំរៀន  នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក 

យុវជន សេង សុ៊យហាក់ កំពុង រៀន បើកបរ  យន្ត ហោះ នៅសាលា US Aviation Academy(USAA) តំាង ពីចុងឆ្នា២ំ០១៩ មក។ រូបថត សហ ការី

យុវជន សេង សុ៊យហាក់ និងលោក  ខាន់ វណ្ណា អគ្គនាយក បច្ចេកទេស 
នេ  រដ្ឋលេខាធិការ អាកាសចរ សីុវិល ពេលធ្វើទសេសនកិច្ច។ រូប សហ ការី

យុវជន សេង សុ៊យហាក់ នាពេលហ្វកឹហាត់  បញ្ជាយន្តហោះនៅ លើ អាកាស។ រូបថត សហ ការី
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ថ្ងៃ៥កើត ខៃមាឃ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី១៨ ខៃមករា ឆ្នា២ំ០២១

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទមា្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រា សីមធៃយម ។ រាល់ការបំពៃញកិច្ចការ 
ផៃសៃងៗចៃើនបៃើបៃស ់ទៃសឹ្តជីាជាង  
ទង្វើជាកស់្តៃង   ទកឹចតិ្ត អាច នងឹ មាន 
នូវ  សៃចក្តីសោមនសៃស  ទៅ នឹង អំពើ 

ជាអ កុសល ផៃសៃងៗ លោកអ្នកតៃូវ បញ្ចៀស  ខ្លួន  
ឱៃយ   ច ក ផុត ពី អំពើ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ ទើប ជា ការ-  
បៃសើរ ។ ចពំះ សៃចក្តសី្នៃហ  ហក ់ពុ ំមាន អ្វ ីជា 
ក្តី  បារម្ភ  ឡើយ ។ ចំណៃក ឯលាភសកា្ការៈ វិញនោះ 
លោក អ្នក  នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

រាសីមធៃយម ។ កត្តា ចមៃបង គួរ យក ចិត្ត- 
ទុក   ដាក់ លើ សុខ ភាព  ផ្លវូ ចិត្ត  ដៃលមិន 
សូវ ល្អ សុខភាពផ្លវូកាយ ល្អ ការ ពល- 
ពាកៃយ  សម្ត ីគបៃបី មាន ការ ពិចរណា 

ឱៃយបាន ខ្ពស់។  ថ្ងៃនៃះ លោក អ្នក ហក់ ខ្វះសមត្ថភាព 
ក្នងុការបំ ពៃញ ការ ងារ ឱៃយ បាន ល្អបំផុត  ដៃល  ធ្វើ ឱៃយ មុខ- 
របរ អាចនឹង តៃវូ ខត បង់  ខ្វះការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី អ្នក 
ជំុ វិញ ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហវិញ  គូស្នៃហ៍ ក៏  មាន ការ- 
យល់ ចិត្ត គ្នា ជា ធម្មត  និង បៃសៃយ័ ទក់ទង ល្អ ។

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

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

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

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

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

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

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

មនុសៃស  គៃប់ សៃទប  ់វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នក បៃកប ដ យ ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក ្ត ីស ្នៃហវិញ   មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មងទៃ។                   

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

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

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

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

 រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ សមៃច    ភារ- 
កិច្ច   ផៃសៃង  ៗ  អាច ទទួល   បាន ជោគ -  
ជ័យ ចៃើន ។ ការ និយាយស្ត ីបៃកប- 
ដយ   ហៃតុ ផល តៃមឹ  តៃវូ ធ្វើ ឱៃយ  

លោក អ្នក មាន បៃៀបលើ ដៃគូសន្ទនា ។ សុខ ភាព  
ល្អ  មានសា្មារ តី ភ្លសឺា្វាង  និង មានសមត្ថភាពគិត 
បញ ្ហា  នៅ  ចំពះ មុខ  បាន ល្អ ។  ការ ធ្វើ ដំណើរ   បៃកប- 
ដយ កា រ បៃងុបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហ  មាន 
ការ ចុះសមៃងុ  និងស្វៃង យល់ចិត្ត គ្នា បានល្អ ។   

 រាសីមធៃយម ។ ការនិយាយ ស្ត ីពីរោះ- 
ពិសា  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផ ង យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
សា្តាប់   តៃសុខ ភាព ផ្លវូ កាយ  និង ផ្លវូ 
ចិត្ត   មិនសូវជា មាន អំណយ ផល  

 ល ្អ   បុ៉នា្មាន  ឡើយ ។  ការបំពៃញ ការ ងារ ផៃសៃងៗ  មាន ការ- 
 យក   ចិត្តទុ កដាក់ បុ៉ន្តៃអាច  មានការថ្នាងំ ថ្នាក់ ចំពះ 
រឿង   មួយចំនួន ។  លោក អ្នក គបៃបីមា ន ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន 
ចំពះការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅកាន់ ទី នានា  និង យក ចិត្ត- 
ទុក  ដាក់  ចំណង ស្នៃហ៍ខ្លនួ ផង  ទើបបាន ជាការ ល្អ ។   

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

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

សៀមរាប : មនិ ខសុ ព ីអាជវី-
កម្ម ជា ចៃើន ដៃល រង ឥទ្ធិពល 
អវជិ្ជមាន ព ីវបិត្តិ កវូដី ជាសកល 
នោះទៃ សិលៃបករ និង  ជំនួញ 
បៃប ច្នៃ បៃឌតិ  រតឹ តៃ រង ចណំាយ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសៃស អ្នក ដៃល  
អាសៃ័យ វត្តមាន ទៃសចរ។

ក្នុង ចំណម នោះក៏មាន  
លោក ក្លឌយីោ ហ្វអីរូ ី  នៅ ទកឹដ ី
សៀមរាប អង្គរផង ដៃរ ។ 

វិចិតៃករ បរទៃស រូប នៃះ ធ្លាប់ - 
តៃ ទទួល បាន ការគំទៃ ពី ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ដៃលស្ញបស់្ញៃង សា្នាដៃ- 
សិលៃបៈ របស់ លោក។ ប៉ុន្តៃ ជា 
សនៃសឹមៗ វត្តមាន អតិថិជន ឆ្លង 
បៃទៃស ក៏ កាន់តៃ ខៃសត់ខៃសាយ 
រហូត ដល់ ឆ្នាំង បាយ សិលៃបៈ 
របស់លោក រីង ស្ងួត។

លោក បាន ថ្លៃង បៃប់  PR 
News Wire ថ៖ «ខ្ញុំ ធ្លាប់តៃ 
មាន អតិថិជន ជា ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
មក កាន់ស្ទូឌីយោ របស់ខ្ញុំ ស្ទើរ 
មិន លស់ ១ថ្ងៃ  ប៉ុន្តៃ ពៃល នៃះ 
រាប ់ខៃ ហើយ ដៃល សមូៃបតីៃ ភ្ញៀវ 
មា្នាក់ ក៏ គ្មាន ហើយ គ្មាន លក់ 
បាន សា្នាដៃ សិលៃបៈ ណាមួយ 
ឡើយ»។

លោក ក្លឌីយោ បានបង្ខចិំត្តបិទ  
ស្ទឌីូយោ ហើយ ធ្វើកិច្ចការសិលៃបៈ  
ក្នងុ បន្ទប់ អាផាតមិន  របស់ លោក 
ដើមៃបីសមៃលថ្លៃហូបចុក។

លោក ក្លឌយីោ ក ៏សាកលៃបង 
ផ្លូវ ថ្មី សនា្លាង ខុស ពី វិថី ធ្លាប់ តៃ 
ពងឹ អាសៃយ័ លើ ភ្ញៀវ ទៃសចរ។ 
លោក បាន ងាក មក ពិភព បច្ចៃក - 
វិទៃយា ដយ បៃើបៃស់ ទីផៃសារ  
សិលៃបៈ អន ឡាញ។

កាល ព ីសបា្ដាហ ៍ថ្ម ៗី កន្លង ទៅ 
នៃះ លោក បាន សម្ពោធ ហង 
អនឡាញ របស់ខ្លួន  ក្នុង ក្ដីរំពឹង 
ថ  នឹង អាច ផៃសារ ភា្ជាប់ អតិថិជន  
ទំង ថ្មី និង ចស់ មក ពីជុំវិញ 
ពិភព លោក។

រឿង រា៉ាវ  ជីវិត  របស់ វិចិតៃករ 
លោក ក្លឌីយោ ក៏ គួរ ឲៃយ ចប់ - 
អារម្មណ៍ ដៃរ។ កើត  និង ធំ ធត់ 
នៅ កៃបៃរ កៃុង មីឡង់ បៃទៃស 
អុតីល ីលោក បាន  កៃប ជញ្ជក ់
ចំណៃះដឹង ពី អ្នក សិលៃបៈ លៃបីៗ 
នៅ  បៃទៃស កំណើត  របស់ខ្លួន 
មុន ពៃល លោក  ចប់ ផ្ដើម ធ្វើ 
ដំណើរ ជុំវិញ ពិភពលោក  ដើមៃបី 
ស្វៃងរក គនំតិ  ថ្មីៗ  ក្នងុ ការ បង្កើត 
សា្នាដៃ សិលៃបៈ របស់ ខ្លួន។

ថ្លៃង បៃប់ វៃបសាយ ដដៃល 
លោក បាន រៀបរាប់ ថ៖ «ខ្ញុំ 
ចប់ ផ្ដើម សៃឡាញ់សិលៃបៈ 
ពៃលដៃល ខ្ញុំ មាន វ័យ ៣ឆ្នាំ 
កៃយ ព ីមើល បង បៃសុ របស ់ខ្ញុ ំ
ឈ្មាះ បៃ៊ុយណូ កំពុង គូរ គំនូរ 
ពណ៌ទឹក ជា ចំណូលចិត្ត របស់ 
គត់»។

លោក បាន បន្ត ទៀត ថ៖ «ខ្ញុំ 
ពតិ ជា ស្ញបស់្ញៃង ណាស ់ហើយ 
បង បៃុស របស់ ខ្ញុំ នៃះ ហើយ គឺ 
ជា គៃូ របស់ ខ្ញុំ ដំបូង បង្អស់»។

មនុសៃស ជាចៃើន និយាយ ថ 
របូភាព បង្កប ់រយ លាន អត្ថនយ័ 
ហើយ ចំពះ សា្នាដៃ សិលៃបៈ 
របស ់លោក ក្លឌយីោ វញិ លោក 
បាន ផ្ដាត លើ រូបភាព បង្កប់ 

មានដូចជា  រូប  ពៃះពុទ្ធ ផ្នត់ - 
គំនិត ស្នៃហ សន្តិភាព និង 
ទៃវត មាន ដ ុះ សា្លាប។

រូបភាព ចមៃុះ វបៃបធម៌ បៃប 
សៃមើសៃមៃ ដ៏ ជៃលជៃ ទំង 
នៃះ តៃូវ បាន គូរ ដយ បៃើពណ៌ 
ចមៃុះ និង ឆ្លុះ បញ្ចាំង ធតុ នៅ- 
ក្នុង ចក្កវាឡ។

លោក បាន លើក ឡើង ថ៖ 
«ខ្ញុំ តៃង តៃ ផ្ដាត សំខន់ លើ 
សន្តិភាព និង ស្នៃហ ហើយខ្ញុំ 
ចូលចិត្ត ស្វៃង យល់ បន្ថៃម ពី 
វបៃបធម៌ ផៃសៃងៗ របស់ បងប្អូន 
បៃុស សៃី ទំង ពិភពលោក»។

ជាមួយ ចិត្ត អារម្មណ៍ វិជ្ជមាន 
នងិ ចណំៃះដងឹ សមាធ ិ វចិតិៃករ 
អីុតលី  ក្លឌីយោ អាច រកៃសា ចិត្ត 
ស្ងបស់ា្ងាត ់បើទះជា ឆ្នា ំមនុ នងិ 
ឆ្នាំ នៃះ ជា វៃលា ដ៏យា៉ាប់យឺុន 
បំផុត ក្ដី។

លោក បាន និយាយ ថ៖ «ខ្ញុំ 
ធ្លាប ់រស ់នៅ បៃទៃស ឥណា្ឌា ជាង 
៣០ ឆ្នាំ និង បាន ស្វៃង យល់ ពី 
គម្ពីរសំស្កៃឹត ជាចៃើន»។

រឿងរា៉ាវ និង សា្នាដៃ សិលៃបៈ 
របស់ លោក មាន ទៅ បណា្ដាញ 
ហ្វៃសប៊កុ  នងិ អីនុសា្តាកៃម  @
ClaudioFioriAr1៕

វិចិតៃករ អីុតាលី  ក្លឌីយោ ហ្វីអូរី នៅទឹកដី សៀមរាប បានងាក 
មកលក់ សា្នាដៃ សិលៃបៈ គំនូរ  តាមអនឡាញ  ។ រូបថត សហ ការី

សិល្បករអុីតាលីនៅសៀមរាបរំពឹងទីផ្សារ
អនឡាញជួយស្ដារទីផ្សារស្នាដ្គំនូរសិល្បៈ

សា្នាដៃគំនូរឈ្មោះថា   Adam & Eve របស់ វិចិតៃករអីុតាលី  ក្លឌីយោ ហ្វីអូរី។ រូបថត សហ ការី
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ភីភីស៊ីប៊ែងចូលរួមអបអរដល់គែួសារដែលបានវិលទៅរស់នៅលើដីរបស់គាត់កែោយបោសសម្អាតមីនមិនទាន់ផ្ទុះ
ធនាគារ   ភីភី សី៊ ប៊ែ ង មាន សែចក្ដី សោម នសែស រីករាយ ដែល 

បានឃើញ បែជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១១ គែសួារ បាន វិលតែឡប់ ទៅ រស់ 
នៅ លើដី របស់ ពួកគាត់ វិញ កែយ អង្គការ កណ្ដរុ ហិត មីន អា បូ៉ បូ៉ 
បាន រកឃើញ និង បោសសមា្អាត គែប់ យ៊ទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទះុ ។ 

 ពិធី បែគល់ ដី ទៅឱែយ បែជាពលរដ្ឋ តែវូបាន ធ្វើឡើង នៅ ទីតំាង 
ដែល បាន បោសសមា្អាត មីន ផ្ទាល់ តែម្ដង កាលពី ថ្ងែទី ១៤ ខែ 
មករា ឆ្នា២ំ០២១ ដែល ស្ថតិនៅ ភូមិ តែពំាង កែសំាង ឃំ៊ សែ - 
ណូយ សែក៊ វ៉ារិន ខែត្តសៀមរាប ។ 

 អង្គការ អា បូ៉ បូ៉ បាន រកឃើញ និង បោសសមា្អាត មីន និងគែប់ 
យ៊ទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទះុ ចំនួន ១៧ ដោយ បែើ កណ្ដរុ ហិត មីន ចំនួន 
១២ កែបាល និង អ្នក មើលថែ កណ្ដរុ ហិត មីន ចំនួន ១៥នាក់ ។ 

 នាយករង បែតិបត្ត ិជាន់ខ្ពស់ នែ ធនាគារ ភីភី សី៊ ប៊ែ ង , លោក 
ញ៉ក់ គឹម សែ ូយ មានបែសាសន៍ថា ៖ “ ឃើញ សា្នាមញញឹម របស់ 
កែម៊គែសួារ និង កូនៗ របស់ ពួកគាត់ ពិតជា ធ្វើឱែយ យើង មានការ- 
រំភើប ដែល ការសហការ នែះ អាចជួយ ជែមជែង និង ផ្លាស់ប្ដរូ 
ជីវភាព រស់នៅ របស់ ពួកគាត់ មួយចំណែក ធំ ”។  លោក គឹម សែ ូយ 
បាន បន្ថែមថា ៖“ ដើមែបី សមែច គោលដៅ នៅ ឆ្នា ំ2025  ក្នងុការ- 
ធ្វើឱែយ កម្ពជុា កា្លាយជា បែទែស គា្មាន មីន និង គែប់ យ៊ទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់- 
ផ្ទះុ យើង នៅមាន ផ្លវូ ដ៏ វែងឆ្ងាយ ទៀត ហើយ ធនាគារ ភីភី សី៊ ប៊ែ ង 
នឹង បន្ត សហការ ឧបត្ថម្ភ ដល់ អង្គការ អា បូ៉ បូ៉ ក្នងុ បែសកកម្ម ជួយ 
សង្គែះ ជីវិត បែជាជន កម្ពជុា ទំាងមូល ”។ 

 លោកពូ បែ យ ក្នងុចំណោម ១១ គែសួារ បាន ថ្លែងអំណរគ៊ណ 
យ៉ាង ជែលជែ ដល់ កែម៊ការងារ អា បូ៉ បូ៉ និងធនាគារ ភីភី សី៊ ប៊ែង 
ដែល បាន ឧបត្ថម្ភ ដល់ បែតិបត្តកិារ មួយ នែះ ឱែយ បែពែតឹ្តទៅដោយ 
ជោគជ័យ ដែល អន៊ញ្ញាតឱែយ គាត់ អាច បែកប របរ កសិកម្ម 
ដំាដំឡូង សែូវ និង រស់នៅ លើដី នែះ ដោយ ពំ៊មាន ក្ដីបារម្ភ 
ទៀតឡើយ ។ 

 ធនាគារ ភីភី សី៊ ប៊ែ ង សងែឃឹមថា ការសហការ របស់ខ្លនួ នាពែល 
នែះ នឹង ជំរ៊ញឱែយមាន ការចូលរួម បន្ថែម ពី សំណាក់ កែម៊ហ៊៊ន នានា 
ក្នងុ ការជួយ គំាទែ អង្គការ អា បូ៉ បូ៉ ក្នងុ បែសកកម្ម បោសសមា្អាត 
គែប់មីន និង គែប់ យ៊ទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទះុ ៕
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ធនាគារចិន(ហ៊ងក៊ង)លីមីធីតនិងកែម៊ហ៊៊នធានារ៉ាប់រង
ហ្វតតែ(ខាមបូឌា)ច៊ះហត្ថលែខាភាពជាដែគូ

 ធនាគារ ចិន ( ហ៊ងក៊ង ) លី មី ធី ត សាខា ភ្នពំែញ និង កែម៊ហ៊៊ន ធានារា៉ាប់រង ហ្វ ត តែ ( ខាម បូ ឌា ) 
កាលពី ថ្ងែទី ៣០ ខែធ្ន ូ កន្លងទៅ បានធ្វើ ពិធី សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ និង ច៊ះហត្ថលែខា ភាពជា ដែគូ ណែនំា 
អតិថិជន ចំពោះ សែវ ធានារា៉ាប់រង  ដើមែបី បង្កើត កែបខ័ណ្ឌ បែកបដោយ និរន្ត រភាព  ដើមែបី ផ្តល់ជូន 
ការធានារា៉ាប់រង ទូទៅ ដល់ អតិថិជន រប ស់ធ នាគារ ។  ភាពជា ដែគូ នែះ តែវូបាន រំពឹងថា នឹងធ្វើ ឱែយ ទំនាក់ទំនង 
ជាមួយ អតិថិជន របស់ សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ កាន់តែ រឹងមំា នៅ គែប់ផ្នែក ទំាងអស់ ដោយ ផ្តល់ឱែយ ពួកគែ នូវ 
ការការពារ ចំាបាច់ នៅក្នងុ បរិយកាស រស់នៅ និង អាជីវកម្ម បែចំាថ្ងែ ។  ធនាគារ នឹង ចាប់ផ្តើម ដោយ ផ្តល់ 
ការធានារា៉ាប់រង អគ្គភ័ិយ ៕ 

១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែចន្ទ ទី១៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ   គណៈ កម្មាធិការជាតិ- 
រៀបចំ ការ បៃកួត កីឡាសី៊ហ្គៃម 
លើក ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ ហៅ 
កាត់ ថា    CAMSOC បាន សមៃច 
ក្នងុ អង្គបៃជំ៊  កាល ពី សបា្តាហ៍ម៊ន 
ដើមៃបី ពងៃងឹ  និង ជំរ៊ញ  ឱៃយ គណៈ - 
កម្ម ការ  ជំនាញ  ជួបជំ៊ ពិភាកៃសា គ្នា  
លើ ការតៃៀម រៀបចំ មហា សន្នបិាត 
និង សិកា្ខាសាលា ថា្នាក់ ជាតិ ដៃល 
តៃវូ  ធ្វើ  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ។ 

  កិច្ច បៃជំ៊  បៃចំា សបា្តាហ៍ ដៃល 
បាន ធ្វើ កាល ពី ថ្ងៃទី ១២ ខៃមករា 
កន្លង មក នៃះ គឺ ដើមៃបី បៃសិទ្ធ ភាព  
ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ 
សី៊ ហ្គៃម លើក ទី ៣២  និង អាសា៊ាន 
បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម លើក ទី ១២  ឆ្នា ំ២០២៣  
ពៃម ទំាង  ផ្តាត ទៅ លើ ការ  តៃួត 
ពិនិតៃយ  មើល លើ ឯក សារ នៃ នីតិ វិធី  
និង សកម្មភាព  ដើមៃបីឈាន ទៅ 
អន៊ វត្ត តាម វិធាន ការ ជំនាញ កៃម 

ការ ដឹក នំា របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា  ក្នងុការ ចូលរួម ទប់សា្កាត់ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

 ចំណៃក មហាសន្និបាត និង 
សិកា្ខាសាលា ថា្នាក់ ជាតិ នឹង  មន 
ការ ចូលរួម ពី ផ្នៃក បរិសា្ថាន  នគរ- 
បាលជាតិ ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ 
ឥទ្ធពិល គៃឿង ញៀន ចរាចរណ៍ 
សណ្តាប់ធា្នាប់ អនាម័យ ជាដើម  
ដៃល អ្នក ជំនាញ ទំាង នោះ  នឹង 
ធ្វើ បទ បង្ហាញ  ជូន ដល់ មតិ ជាតិ  
និង អន្តរជាតិ  ស្តពីី ការ តៃៀម ខ្លនួ 
ឆ្ពោះ ទៅ ធ្វើ ម្ចាស់ ផ្ទះ សី៊ហ្គៃម ជា 
បៃវត្ត ិសាស្តៃ   របស់ កម្ពជុា  នៃះ។ 

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ មហា សន្ន-ិ 
បាតនៃះ   បាន កំណត់ ឲៃយ មន  អ្នក 
ចូលរួម  តៃមឹ ២០០ នាក់ ច៊ះ កៃម 
ហើយ សន្នបិាតនៃះ  នឹង បង្ហាញ 
ពីការ បូកសរ៊ប លទ្ធផល ការងរ 
ឆ្នា ំ២០២០ និង លើក ទិសដៅ   ឆ្នា ំ
២០២១ ពៃម ទំាង ដោះសៃយ 
បញ្ហា  ដៃល គណៈ កម្មការ ជំនាញ 

របស់ខ្លនួ នីមួយៗ  ជួប បៃទះ រីឯ 
សិកា្ខាសាលា ថា្នាក់ជាតិ វិញ  នឹង 
ផ្តាត សំខាន់ ទៅលើ យ៊ទ្ធនាការ 
ជាតិ  ឆ្ពោះទៅ សី៊ ហ្គៃម និង អាសា៊ាន 
បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម ឆ្នា ំ២០២៣ ។

លោក  វ៉ាត់  ចំរីន   អគ្គ លៃខា ធិ 
ការ  CAMSOC បាន  លើក ឡើងថា  
នៅ ក្នងុ មហាសន្នបិាត  នៃះ CAM-
SOC  នឹង ធ្វើ របាយការណ៍ លម្អតិ  
ជូន ទៅ ដល់ កៃម៊បៃកឹៃសា កីឡា អាសី៊ 
អាគ្នៃយ៍  កៃម៊ បៃកឹៃសា កីឡា អាសី៊  
និង គណៈ កម្មាធិការ អូឡំាពិក អន្តរ- 
ជាតិ  ដើមៃបី បង្ហាញ ជូន នូវ វឌៃឍនភាព 
ការងរ និង ការ តៃៀម ខ្លនួ របស់ 
យើង  ហើយ   របាយការណ៍ វឌៃឍន- 
ភាព ការងរ នៃះ  គឺការ ស្វៃងរក 
ការ គំទៃ មួយ  នៅក្នងុ ការខិតខំ 
បៃងឹ បៃង របស់ កម្ពជុា  ក្នងុ ឋានៈ 
ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ  ដៃល អាច ចាត់ ទ៊ក 
ជា បៃ វត្ត ិសាស្តៃ   ពៃះ យើង មិន 
ធា្លាប់ បាន ធ្វើ ។ 

លោក បាន បន្ត ថា ៖ «នៅ ក្នុង 

មហាសនិ្នបាត និង សិកា្ខាសាលា 
ថា្នាក់ជាតិ   នា ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ មករា  
ដៃល គៃងធ្វើ   ក្នងុ រយៈពៃល ៥ 
ម៉ាង នៃះ  នឹង ជួយ ជំរ៊ញ បន្ថៃម 
ដល់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទំាងអស់  សៃប 
តាម ផៃនការ យ៊ទ្ធសាស្តៃ  និង សំ៊  
នូវ គោល ការ ណៃនាំ បន្ថៃម ពី 
សម្តៃច  ពិជ័យ សៃនា  ទៀ  បាញ់  
ឧបនា យក រដ្ឋ មន្តៃី  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួងការពារ ជាតិ និង ជា បៃធាន 
CAMSOC ដៃល ឆ្នា ំ២០២១ គឺជា 
ឆ្នា ំកំណត់  នូវ ពៃលវៃលា ចាប់ផ្តើម 
ដើមៃបី  ឆ្ពោះ ទៅ សី៊ ហ្គៃម  និង អាសា៊ាន 
បា៉ា រា៉ា ហ្គៃម ឆ្នា ំ២០២៣ »។

អ្នក ជំនាញ កីឡា រូប នៃះ បាន 
បន្ថៃម ថា គណៈកម្មការ ជំនាញ 
ទំាង អស់  នឹង តៃវូ ចាប់ ផ្តើម ធ្វើការ- 
ងរ  ចាប់ពី ឆ្នា ំ២០២១នៃះ  ហើយ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២  គឺជា ឆ្នាំ តៃៀម 
លក្ខណៈ ឲៃយ បាន រួច រាល់  តាម រយៈ 
ការ បៃកួត ម៊ន សី៊ ហ្គៃម  ឬ ហៅ ថា 
Pre-SEA Games ចំណៃក ឆ្នាំ 

២០២៣ គឺ ជា ឆ្នា ំសី៊ ហ្គៃម តៃម្តង 
ដៃល ទំាង អស់នៃះ   គឺ ជា ផៃនការ 
យ៊ទ្ធសាស្តៃ របស់ យើង  ដោយមន 
ភាព ចៃបាស់លាស់  សៃប តាម ផៃន 
ការមៃ របស់ រាជរ ដ្ឋា ភិ បាល កម្ពជុា 
ដៃល CAMSOC តៃវូ បង្កើតឡើង 
កាលពី ឆ្នា ំ២០១៦ ។  

លោក បណ្ឌតិ  ថោង  ខ៊ន  អន៊- 
បៃធាន អចិនៃ្តយ៍ CAMSOC  និង 
ជា បៃធាន NOCC  បាន  លើក ឡើង 

ថា ៖  «អ្វី ដៃល សំខាន់  នៅ ក្នុង 
ដំណក់ កាល នី មួយៗ  គឺ គៃប់ កិច្ច- 
ការងរ ទំាងអ ស់  តៃវូ បាន តៃតួ- 
ពិនិតៃយ  តាម ដន  វយ តម្លៃ យ៉ាង 
ហ្មត់ ចត់  ពី គណៈ កម្មាធិការ របស់  
CAMSOC   ហើយ បៃសកកម្ម  នឹង 
បៃពៃតឹ្ត ទៅ ដោយ តម្លាភាព និង 
វឌៃឍនភាព ចៃបាស់ លាស់  ដៃល ជា 
ក្ត ីសងៃឃឹម នៃ ភាព ជោគជ័យ  របស់  
កម្ពជុា  នា ឆ្នា ំ២០២៣ »៕ 

អង្គបេជំុ ដេល បាន ធ្វើ  កាលពី ថ្ងេទី ១២ ខេមករា ឆ្នា ំ២០២១  ។ សហ ការី

CAMSOC នឹង ធ្វើ មហាសន្នបិាត ថ្ងៃ នៃះ ដើមៃបី បង្ហាញ ពី ផៃនការ  តៃវូ អនុវត្ត បន្ត 

Rooney ទទួល ស្គាល់ថា 
Derby សមនឹង រងបរាជ័យ

កេងុ ឡងុដ ៍: លោក Wayne 
Rooney ទទលួ សា្គាល ់ថា គ ឺជា 
រឿង សម តៃ អ៊ីចឹង ដៃល កៃ៊ម 
Derby County លៃង  ចាញ់ 
កៃម៊ គ ូបៃជៃង  ដើមៃបី ផត៊ ព ីតបំន ់
គៃះ ថា្នាក់ Rotherham- 
United ១-០ នៅ ទកឹ ដ ីខ្លនួឯង 
ខណៈ នៃះ ជា ការ ដឹក នាំ កៃ៊ម 
បៃកួត លើក ដំបូងរបស់ លោក 
ក្នុង នាម ជា គៃូបង្វឹក អចិនៃ្តយ៍ 
របស់ កៃ៊មនៅ ទឹក ដី Pride 
Park នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ កមៃិត ទី ២ 
Championship អង់គ្លៃស ។

កីឡាករ  Jamie Lindsay 
ជា អ្នក ស៊៊ត ទម្លុះ សំណញ់ ទី 
របស់ កៃ៊ម ម្ចាស់ ផ្ទះ នៅ ៤ នាទី 
ម៊ន ការ បៃកួត ចប់  ហើយ  ៣ 
ពិន្ទុ នៃះ ជួយ រំកិល Rother-
ham ឱៃយ ឡើង ទៅ នៅ ពលីើកៃម៊ 
Derby ដៃល ពៃល នៃះ ធា្លាក់ 
មក បាតតារាង លំដប់ ទី ២។  

វ ពតិ ជា  នៅ ឆ្ងាយ ព ីការ ចាប-់ 
ផ្ដើម ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ជោះ  សមៃប់ 
អតីត  កីឡាករ របស់ កៃម៊ បិសាច- 
កៃហម Manchester Unit-
ed និងបៃធាន កៃ៊ម ជមៃើស 
ជាតិ អង់គ្លៃស ដៃល បាន ផ្ដល់ 
ការ វយ តម្លៃ យ៉ាង ស្មាះ តៃង់ 
ចំពោះ ទមៃង់ លៃង របស់ កៃ៊ម 
គត់ ថា ពិត ជា មន ទមៃង់ គួរ 
ឱៃយ  ខក ចិត្ត ណស់ ។

លោក Rooney  និយយ  ថា ៖ 
« ថ្ងៃ នៃះ កៃម៊ Rotherham ធ្វើ 
បាន ល្អ ជាង ពួក យើង ។ គ៊ណ- 

ភាព ក្នុង ការ គៃប់ គៃង បាល់  
និង កមៃិត ការ ផ្ដោត អារម្មណ៍ 
របស់ យើង មិន បាន នៅ ចំ កន្លៃង  
ដៃល គួរ តៃ មន នោះ ទៃ ។ នោះ 
គឺជា រឿង ដៃលគួរ ឱៃយ ខក ចិត្ត  
ហើយ បើ ខ្ញុំ ជា មន៊សៃស មិន និ- 
យយ ក៊ហក ទៃ នោះ ខ្ញុំ មិន គិត 
ថា យើង សម នឹង ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ អ្វ ីនោះ ឡើយ ពី ការ- 
បៃកួត នៃះ » ។  

កៃយ បញ្ចប ់បៃកតួ សបា្ដោហ ៍
ទី ២៣ របស់ ខ្លួន Derby ស្ថិត 
នៅ ចណំត ់ថា្នាក ់ទ ី២៣ ដោយ 
មន ១៩ ពិន្ទុ ស្មើ Rother-
ham ដៃល លៃង តិច ជាង ខ្លួន 
ចំនួន ២ លើក ។

ដោយ ឡៃក ងក ទៅ កៃ៊ម 
កំពូល តារាង ឯណោះ វិញ កៃ៊ម  
Norwich City នៅ  បន្ត ដណំើរ 
យ៉ាង រលូន ដៃល ទំនង ជាអាច 
ជយួ ឱៃយ ពកួគៃ វលិ ទៅ កៃប ខណ័្ឌ 
កពំលូ Premier League  វញិ 
បានយ៉ាង លឿន បនា្ទាប់ ពី បាន 
ទៅ យក ជ័យ ជម្នះ លើកៃ៊ម 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Cardiff ២-១ ។

កៃ៊ម Norwich ឈរ ទី  ១ 
នៅ លីគ លំដប់ ទី ២ របស់ 
អង់គ្លៃស នៃះ ដោយមន ៥០ 
ពិន្ទុ កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត 
២៤  សបា្ដោហ៍ ពោល គឺ នាំ 
កៃ៊មលៃខ ២  Swansea City 
ចំនួន ៤ពិន្ទុ និងកៃ៊ម លខ ៣ 
AFC Bournemouth  ចំនួន 
៨ពិន្ទុ៕ AFP/VN

Mount បញ្ចប់ ដំណើរ កៃៀម កៃះ របស់ តោខៀវ 
កេុងឡុងដ៍ : កីឡាករ Ma-

son Mount បានជួយ ឱៃយ កៃ៊ម 
តោខៀវ Chelsea តៃឡប់ មក  
លើ ផ្លូវជោគ ជ័យ វិញ ជាមួយ 
នងឹ ការ ធ្វើ បាន សមៃច នវូ  គៃប ់
បាល ់ចង៊ ម៉ាង  ដៃល នា ំឱៃយ កៃម៊  
មន ជ័យ ជម្នះ ១-០  លើ កៃ៊ម 
ម្ចាស ់ផ្ទះ  Fulham ដៃល សល ់
គ្នា តៃ ១០  នាក់ អំឡុង ការ 
បៃកតួនៅ កៃប ខណ័្ឌ Premier- 
League កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

លោក Frank Lampard 
អ្នក ចាត់ ការ របស់  Chelsea 
កំព៊ង តៃ ស្ថិត កៃម សម្ពោធ 
កៃយ ឈ្នះ តៃ ម្ដង គត់ និង 
ចាញ់ ៤ ដង ក្នុង ចំណោម ការ 
បៃកួត ៦ លើក  ម៊ន ហ្នឹង ដៃល 
បាន បង្ហាញថា កៃ៊ម តោ ខៀវ 
បាន ធា្លាក់ ទៅ ដល់ លៃខ ១០ 
ម៊ន ចាប់ ផ្ដើម បៃកួត នៅ ទឹក ដី 
Craven Cottage នៃះ ។ 

តៃ  Chelsea ទទលួ បាន ការ 
សមៃក ដ៏ ធូរ សៃល ដៃល ខ្លួន 
កំព៊ង តៃូវ ការ ពៃល ខៃសៃ ការ ពារ 
Antonee Robinson របស់ 
Fulham តៃូ វ បាន បណ្ដៃញ- 
ចៃញ  តៃ ១នាទ ីមន៊ចប ់វគ្គ ទ ី១ 
ដោយសារ  ស្ទុះ ទៅ ឈសូ សា្កាត ់
បាល់ទាំង កមៃលពី ខៃសៃ ការ- 
ពារ Cesar Azpilicueta។

កូន កៃ៊ម របស់ លោក Lam-
pard បាន ពៃយាយម ឆក់ យក 
ឱកាសពី ការមន សមជិក 
លើស នៃះ តៃ ទមៃំ  ទម្លុះ ភាព 
ទាល់ ចៃក បាន តៃូវ រង់ ចាំ ដល់ 

នាទី ទី ៧៨ នៅពៃល ខៃសៃបមៃើ 
សញ្ជោតិ អង់គ្លៃស Mount  រត់ 
ទៅ ស៊៊តបំប៉ាង សំណញ់ ទី 
យ៉ាង សា្អាត កៃយ អ្នក ចាំ ទី  
Alphonse Areola ទះ បាល់ 
អត់ផ៊ត ពី តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ ។

១ គៃប់ នោះ  គៃប់ គៃន់ ឱៃយ  
Chelsea សា្គាល ់រសជាត ិឈ្នះ  
នៅ លីគ លើក ទី១ គិត តាំងពី 
ដណ្ដើម បាន ៣ ពិន្ទុ ពី កៃ៊ម ញ- 
ញួរ  ធំ West Ham ម៊ន ប៊ណៃយ  
គៃិស្ត សា្មាស់ និងបាន ឡើង ទៅ 
ចំណត់ ថា្នាក់ ទី ៧ ក្នុង តារាង 
ពិន្ទុ Premier League ។

គៃូបង្វឹក របស់ Chelsea 
លោក Lampard  និយយ ថា 
៖ « ពតិ ណស ់វ មន អារម្មណ ៍

ល្អ ដៃល អាច ឈ្នះ ។ វ មនិ មៃន 
ជា រឿង ងយ  ឡើយ ជាមួយ  នឹង 
ទមៃង ់លៃង  នៅ លគី  ពៃល នៃះ 
ហើយ ជា ពិសៃស  យើង  តៃូវ 
តៃរក ជ័យ ជម្នះ ឱៃយបាន កៃយ 
ពី បរាជ័យ   » ។ 

លោក Lampard បាន បន្ត 
ថា ៖ « ខ្ញុំ មន ជំនឿ លើ គ៊ណ- 
ភាព របស ់កឡីាករ ។ យើង មន 
អារម្មណ ៍ថា យើង នងឹ រក គៃប-់ 
បាល់ បាន ពៃះ សម្ពោធ គឺ មិន 
ទាន់ ថម ថយ នៅ ឡើយ ទៃ ។ វ 
ទាក់ ទង នឹង ការ បន្ត ភាព អត់- 
ធ្មត់ ជាមួយ នឹង  ពៃល វៃលា 
ដៃល  យើងបាន ឆ្លង កាត ់ ហើយ 
ខ្ញុំ គិត ថា យើង ធ្វើ បាន » ។

សមៃប់  Fulham របស់ 

លោក Scott Parker នៅ  មិន 
អាច ឡើង ផត៊ ព ីតបំន ់ដៃល តៃវូ 
កាត់ ចោល ដដៃល កៃយ 
បរាជ័យ លើក ដំបូង ពី ការ 
បៃកួត  ៦ លើក ក្នុង លីគ ។

Chelsea តៃូវ ធ្វើដំណើរ ទៅ 
ផ្ទះ របស់  Leicester  ថ្ងៃ អង្គារ 
សៃបពៃលកៃ៊ម របស់លោក 
Brendan Rodgers កំព៊ង 
មន ទមៃង់ លៃង ដ៏ គួរ ឱៃយ ខា្លាច 
រអា កៃយ ឈ្នះ Southamp-
ton ២-០ ឡើង ទៅ លំដប់ ទី 
២ ដោយ មន ៣៥ ពិន្ទុ។

Leicester កំព៊ងតាម ពី 
កៃយ Manchester Unit-
ed ១ ពិន្ទុ និង នាំ ម៊ខ  Liver-
pool ២ ពិន្ទុ ៕ AFP/VN

Mount សុ៊ត បញ្ចលូ ទីឱេយ Chelsea ឈ្នះ Fulham ១-០ អំឡុងការ បេកួតកេបខ័ណ្ឌកំពូលអង់គ្លេស  ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ គ្រានត់្រា  ឈាន ចលូ មក ដល ់ឆ្នា ំថ្ម ីភ្លាម  
តារា          ស្រាី  រាង តូច  ច្រាឡឹង   សម្រាស់ ស្រាស់ ស្អាត   
កញ្ញា ជ្រាស៊ីកា ស្រាប់ត្រា  បង្ហាញ ពី ភព រីក រាយ - 
សប្រាបាយ    ចិត្ត  និង រំពឹង ថា ខ្លួនល្រាង កា្លាយជា ស្រា្តី 
អភព័្វ  ស្ន្រាហ ៍ ដចូជា នៅ ឆ្នា ំចាស ់ បង្កើត ភព ភ្ញាក-់ 
ផ្អើល  ពី មហាជន សជាថ្មី ។ 

កាល   ព ីចង៊ ឆ្នា ំ២០២០  កន្លង មក ន្រាះ  តារា    ស្រា ី 
វ័យ  ២៥ឆ្នាំ សម្រាបុរ  ស្រាអ្រាម ស្រាស់  មាន   ឈ្មោះ  
ពិត តាន់ ស៊ផា ហៅ  កញ្ញា ជ្រាស៊ីកា  ឧស្រាសាហ៍    
បង្ហាះ       រូប      សិចស៊ី ល្វ្រាង  លើ    ឈ៊ត ខ្លី  និង សម្ញ្រាង  
ឈ៊ត  ប៊ីគីនី    ញឹកញាប់  នោះ   ហើយ ក៏  រអ៊ូ តូច ចិត្ត 
នងឹ   រឿង ស្ន្រាហ ៍ថា៖ «គ្រា ថា ស្រា ី  ស្អាត អភព័្វ ស្ន្រាហ ៍  
ច៊ះ        អត់ ស្អាត   ផង  ម៉្រាច ក៏ អភ័ព្វ ដ្រារ? ចង់ ដឹង ថា  
 ស ្រា ីមា្នាក ់ន្រាះ សខំាន ់នៅ ព្រាល ណា  ?  ក្ដ ីស្រាឡាញ ់
ខ្លះ   ជា ក្ដី ស្រាឡាញ់ មួយ ប៉ប្រាិច ភ្ន្រាក  មក ហើយ  ក៏ 
ទៅ    វិញ ប្រាៀប ដូចជា   ខ្រាយល់ បក់  មក ល្ហើយ មាន ក្ដ-ី 
សខ៊ មយួ ភ្ល្រាត ស្ងប ់ទៅ វញិ   ហើយ  ដើម្រាប ីធ្វើ   ឱ្រាយ ជវីតិ 
មាន   ក្តី ស៊ខ នោះ ត្រាូវ ភ្ល្រាច មន៊ស្រាស  ដ្រាល គ្រា  
ភ្ល្រាច  យើង ត្រាវូ ធ្វើ  ល្អ ជា មយួ  មនស៊្រាស  ដ្រាល  
គ្រា   ល្អ ដាក់ យើង  ត្រាូវ នៅ  ជាមួយ  
មន៊ស្រាស  ដ្រាល គ្រា ចង់ នៅ ជាមួយ នឹង 
យើង  និង ត្រាូវ ស្រាឡាញ់ មន៊ស្រាស - 
ណា ដ្រា ល      គ្រា ស្រាឡាញ់   យើង»។ 

នៅ ដើម ឆ្នាំ ២០២១ ន្រាះ 
តារា ស្រាី  រាង តូច   - 
ច្រាឡឹង - 
ម៊ខ      ឃ្រាយូត      
ជ្រា ស៊ីកា   
ក៏បាន  - 
លើក    ឡើង 
ថា ៖ « រឿង  អា ក្រាក់  
ដ្រាល   យើង បាន ជួប 
បំភ្ល ្រាច វា ចោល   ទៅ ! 
គ្រាន់ត្រា ចាំជា ម្រារៀន 
ជីវិត   ដ្រាល  បង្រាៀន  យើង  
ឱ្រាយ បានដឹងថា  មន៊ស្រាសយើង  
ត្រាវូ ត្រា មាន  ការ ឆ្លង កាត ់  គ្រាបរ់ឿង  
ទាងំ ល្អ នងិអាក្រាក។់   គ្មោន  អ្នក 
យល់  ចិត្ត ត្រា ការពិត  សូម្រាបី - 
ត្រាអ្នក ព្រាលខ្លះក ៏មនិ យល ់
ពីចិត្ត របស ់អ្នក ផង  ច៊ះ 
ហ្រាត ៊អ ីអ្នកមានះ ចងប់ាន 
ការយល់ចិត្ត ពីអ្នកដទ្រា  
ច្រាើន ម្ល្រា៉ះ?អ្នក ណាៗ ក៏ 
គ្រា  មាន  ស៊ខ ទ៊ក្ខ ជួប ព្រាត់  
ឈ ជឺា  វ្រាទនាឈ ឺចាប ់ស្ទើរ- 
ត្រា គ្រាប់ៗគ្នា  ម្ល្រា៉ាះហើ យ ក៊ំ 
អាក ់ អន់ ចិត្ត អី។ បើ អ្នក ចង់ - 
បាន ការ យល់ ចិត្ត ពី អ្នកដ ទ ្រា  
ល៊ះ ត្រា ត្រាអ្នកមាន  ទំហំ ចិត្ត-  
ទលូាយ  ដ្រារ។ ត្រាវូត្រាមាន ស្រាច-  

ក្តសីខ៊  ចពំោ ះ ខ្លនួឯង! រាលអ់្វ ីដ្រាល បាន 
ជួប  ហើយត្រាងត្រាហា៊ាន ប្រាឈ ម  ម៊ខ  

ដោះស្រាយ រចួ ផត៊ កន្លងមក  ដោយ  
មនិ   បានទក៊ ចោល  ឬ បោះបងខ់្លនួ  
ឯង  អរ គ៊ណ ដល ់ខ្លួន ឯង    ដ្រាល   
ត្រា  ងនៅក្រាប្រារ ជាមួយ បញ ្ហា  ជា 

ច្រាើន  រួម ស៊ខ ទ៊ក្ខ  ទទួល  
យក  គ្រាប់ស្ថាន ភព-   

ដោយ មិន ល្រាង  ចោល 
ខ្លួន  ឯងដោយ  
ងយៗ »។

 ស្រាី ស្រាស់  - 
ជ្រាស៊ីកា ដ្រាល 
ឆ្លង  កាត់ បទ - 
ពិសោធ សម្ត្រាង      
បាន  ក៊ន   ភគ-  
ចំនួន  ៧ រឿង  ក៊ន  - 

ដ៊ំ  ១ រឿង ថត     MV 
បទ ចម្រាៀង   ឱ្រាយ ផលិត- 

កម្ម   ល្រាបីៗ  ជា ច្រាើន   នោះ បាន  
បន្ត ថា៖ «មិនចាំបាច់  ទៅ 
ប្រាប ់ ឲ្រាយ  គ្រាឯង   ដងឹ ថា   យើង 

ល្អ  ប៉៊នណា ទ្រា បើ ថ្ង ្រា ណា 
មួយ គ្រា មើល ឃើញ   ពី 

តម្ល្រារបស់ យើង  គ្រា នឹង   
យល់ដោយ ខ្លនួ ឯង។ ស្ន្រា- 
ហា        ក៏ដូច គ្នា យើង មិន ចាំ- 
បាច ់  រត់រក ទ្រា  បើគ្រា  ពិត ជា - 
ស្រាឡាញ  ់យើង  គ ឺនងឹ រត ់តាម  

រ ក   យើង  ដោយ ខ្លួន  ឯង៕
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សេ ីស្អាត ជេសី៊កា  បង្ហើរ សរ រំពឹង ជួប រឿង ល្អ ៗ  ឆ្នា ំ ថ្មី  
កេយ ពីផ៊ត ទ៊ក្ខសោកសៅឆ្នាចំាស់ ។ រូប អ៊ីនស្តាក្រាម 

តារា សម្តេង សេ ីសេស់  រាង តូច ចេឡឹង   

កញ្ញា ជេសី៊កា ។ រូបថត ហ្វ្រាសប៊៊ក 

លោកសេ ីនួន ស៊៊ន្ទរី ពេល បេគល់ បេក់ ឧបត្ថម្ភ ឲេយលោកអគ្គលេខាធិការ អូ៊ តារា ក្នងុសន្នសីិទ។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន/យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ អ្នក ឧបត្ថម្ភ ថ្ម ីរបស់ 
សហព័ន្ធ កីឡា គ៊នល្រាបុក្កតោ កម្ពជុា 
ដ្រាល គ្រា ស្គាល់ ថា ជា អ្នក លក់ តាម 
អនឡា ញដ៏ ល្រាបី  ឈ្មោះ ថា ស្រាអូីន 
នោះ បាន បង្ហាញ ពី ឆន្ទៈ ខ្ពស់ 
ក្នងុការ ជំរ៊ញ និងជួយ ឧបត្ថម្ភ គំ-  
ទ្រា គឺ ធ្វើ យ៉ាង ណា  ឲ្រាយ ក្រាបាច់គ៊ន- 
មរតក ដូន តា ខ្ម្រារ មួយន្រាះ កាន់ត្រា 
មាន ភព ល្រាបី ល្រាបាញ នៅ លើ 
សកល លោក ស្រាប ទៅតាម ការ- 
ចង់ បាន របស់ ថា្នាក់ ដឹកនំា សហព័ន្ធ 
និង ប្រាជា ជន កម្ពជុា។   

លោកស្រាី នួន ស៊៊ន្ទរី ហៅ 
ស្រាអូីន ជា អគ្គនាយិកាក្រាម៊ហ៊៊ន
សម្រាស់ធម្មជាតិ បាន និយយ 
ថា៖  «នាង ខ្ញុំ ពិត ជា ស្រាឡាញ់ 
កីឡា គ៊នល្រាបុក្កតោ ន្រាះ ខា្លាងំ ម្រាន- 
ទ្រាន និង ចង់ ចូល រួម ជួយ  ដល់ 
កីឡា ន្រាះ អី៊ចឹង  ការ  បាន ចូល រួម 
ឧបត្ថម្ភដល់ សហព័ន្ធ កីឡា ល្រាបុក្ក- 
តោកម្ពជុា នៅ ព្រាលន្រាះ គឺ មាន 
ន័យ ថា នាង ខ្ញុ ំបាន សម្រាច បំណង 
ប្រាថា្នា របស់ ខ្លនួ ហើយ»។

អគ្គនាយិកាក្រាម៊ហ៊៊នសម្រាស់-
ធម្មជាតិ ដ្រាល មានជំនាញ ខា្លាងំ 
លើ ការ លក់ផលិត ផល Coosea 
នៅ តាម អនឡាញ រូបន្រាះ បាន 
បន្ត ថា៖  «នាង ខ្ញុ ំមាន ក្ដសីង្រាឃឹម 
យ៉ាងម៊ត មំា ថា ក្រាបាច់ គ៊ន ល្រាបុក្កតោ  
របស់ ប្រាទ្រាស កម្ពជុា ដ្រាល ជា ក្រារ- 
ដំណ្រាលពីដូនតា  និង ប៊ព្វប៊រស 
ខ្ម្រារ យើង  នឹងកាន់ត្រា រីក ម៊ខ  រីក- 
មាត់ ព្រាម ទំាង មាន ភព ល្រាបី ល្រាបាញ 
នៅ លើ សកល លោក ហើយ ក្រាម៊- 

ហ៊៊ន សម្រាស់ ធម្ម ជាតិ នឹងនៅ ត្រា 
មាន វត្ត មានជួយ ដល់   ក្រាបាច់ គ៊ន- 
ល្រាបុក្កតោ   ជា រៀង រហូត»។

ការ លើក ឡើងរបស់ អ្នក លក់ 
តាម អនឡាញ ដ៏ មាន ប្រាជា ប្រាយិ- 
ភព  រូបន្រាះ ត្រាវូបាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ក្នុង សន្និសីទកាស្រាត កាល ពី 
ថ្ង្រាស៊ក្រា  គឺ នៅ ព្រាលដ្រាល  ក្រាម៊- 
ហ៊៊ន សម្រាស់ ធម្ម ជាតិរបស់ លោក 
ស្រា ីបាន នំា យក ទឹក ប្រាក់ ចំនួន 
ចំនួន ១៦ ៨៥០ដលា្លារ មក 
ឧបត្ថម្ភ  ដល់ការ ប្រាកួត កីឡា គ៊ន- 
ល្រាបុក្កតោជ្រាើស រីសជើងឯកថា្នាក់- 
ជាតិ  ប្រាចំា ឆ្នា ំ២០២០ ដ្រាល នឹង 
ត្រាវូធ្វើ នៅ ថ្ង្រាទី ២២ ដល់ទី ២៤ 
ខ្រា  មករា ឆ្នា ំ២០២១ ខណៈ ការ- 
ប្រាកួត ដ្រាល ធ្វើ នៅ អគរដំបូល- 
ទូក ក្នងុសកល វិទ្រាយាល័យ ភូមិន្ទ- 
ភ្នពំ្រាញ មួយ ន្រាះ មាន អត្តពលិក 
ចូល រួមចំនួន ១៩០ នាក់ មក ពី 
២៤ក្លបិ-សមាគម នៅ ក្នងុ ប្រាទ្រាស 
កម្ពជុា។

លោកស្រា ីនួន ស៊៊ន្ទរី បាន បន្ត 
ថា៖  «ន្រាះជាលើក ដំបូង ដ្រាល 
ក្រាម៊ ហ៊៊ន សម្រាស់ ធម្មជាតិ បាន 
ឧបត្ថម្ភ ផា្តាច់ ម៊ខ ដល់ ក្រាបាច់ គ៊ន- 
ល្រាបុក្កតោ ហើយខ្ញុ ំបាន ពិភក្រាសា 
ជាមួយ នឹងប្រាធាន សហព័ន្ធ ថា 
ខ្ញុ ំចង់ ឧបត្ថម្ភ ឲ្រាយ បាន សស្រាក- 
សស្រា ំដើម្រាបី ធ្វើ ឲ្រាយ គ៊ន ល្រាបុក្កតោ 
កាន់ ត្រា មាន សកា្តាន៊ពល ខា្លាំង 
និងមាន ភព ល្រាបី ល្រាបាញ នៅ លើ 
សកល លោកត្រា ម្តង។ ការ ឧបត្ថម្ភ 
ន្រាះ អាច ទ៊ក ជាគំរូ មួយ ដើម្រាបី 
ឲ្រាយបង ប្អនូ  និង ប្រាជា ពល រដ្ឋ ខ្ម្រារ 
គត់ ឃើញ ហើយ ចូល រួមជាមួយ 

នាង ខ្ញុ ំដ្រារ ក្នងុការ ជួយ ឲ្រាយ ល្រាបុក្កតោ 
មានការ រីក ចម្រាើន កាន់ ត្រា ខា្លាងំ 
ទៅ តាម បំណង ប្រាថា្នា របស់ ថា្នាក់- 
ដឹកនំា សហព័ន្ធ  និងប្រាជា ជន- 
កម្ពជុា យើង»។

លោក ច័ន្ទ សរ៊ន ប្រាធាន- 
សហព័ន្ធកីឡាគ៊នល្រាបុក្កតោកម្ពជុា 
និងលោក វា៉ាត់ ចំរីន ជាអន៊ប្រាធាន 
ស៊ទ្ធ ត្រា បាន បង្ហាញ អារម្មណ៍ 
រំភើបរីករាយ និង ចាត់ ទ៊ក ការ- 
ឧបត្ថម្ភពីក្រាម៊ហ៊៊ន សម្រាស់ ធម្ម- 
ជាតិន្រាះ ជា ការ រួម ចំណ្រាក  មួយ 
ដ៏ធំធ្រាង និង ជា ចំណុច ចាប់ផ្តើម 
ក្នងុ ការ ជំរ៊ញ ឲ្រាយ វិស័យ កីឡា គ៊ន- 
ល្រាបុក្កតោ កាន់ ត្រា មាន ភព រីក- 
ចម្រាើនបន្ថ្រាមទៀត។

ចំណ្រាក លោក អូ៊ តារា ជា អគ្គ- 
ល្រាខាធិការ សហព័ន្ធ កីឡា គ៊ន- 
ល្រាបុក្កតោ កម្ពជុា បាន និយយ ថា៖  
« ការ ចូល រួមជួយ ឧបត្ថម្ភ របស់ 
ក្រា៊ម ហ៊៊នសម្រាស់ ធម្មជាតិ ន្រាះ 
ពិតជា សំខាន់ ខា្លាងំ ណាស់ ក្នងុ- 
ការ ជួយ លើក កម្ពស់ ល្រាបុក្កតោ និង 
ផ្តល់ ទំន៊ក ចិត្តកាន់ត្រា ខា្លាងំ ដល់ 
អត្តពលិក យើង ក្នងុការ ប្រាកួត- 
ប្រាជ្រាង គ្នា ស្រាបព្រាលដ្រាល   សហ- 
ព័ន្ធយើង មិន ច្រាះ  ឆ្អ្រាតឆ្អន់  ក្នងុ-  
ការ ស្វ្រាង រក អ្នក មាន សមត្ថភព 
មក  ចូល រួម  ជាមួយ ក្រាម៊ ជម្រាើស- 
ជាតិ គឺជា រៀង រាល់ឆ្នា ំទំាងមន្ត្រាី 
និង មន្ត្រា ីបច្ច្រាកទ្រាស របស់ យើង 
ត្រាងត្រា តាម មើល ពី ទ្រាពកោសល្រាយ 
របស់ កីឡាករ កីឡាការិនី យើង 
ព្រាះ មន៊ស្រាសថ្មីៗ និង អ្នក មាន 
ទ្រាពកោសល្រាយ គត់ ល្រាច ឡើង 
រាល់ៗ ឆ្នា»ំ៕

អ្នកឧបត្ថម្ភថ្មីរបស់ល្បុក្កតោមានឆន្ទៈ
ជួយឲ្យកីឡាន្ះកាន់ត្ល្បីល្បាញ

សី្ស្ស់ជ្សី៊ការំពឹងឆ្នាំថ្មី
ល្ងកា្លាយជាស្្តីអភ័ព្វស្នហ៍្
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