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លោកហុ៊នសែនឯកភាពលើសំណើរបស់រដ្ឋមន្តែី
កសិកម្មដែលស្នើចាត់វិធានការលើការរំលោភកាន់កាប់ដីចម្ការសែល់រដ្ឋ

នៀម ឆៃង

មណ្ឌល គិរី ៈ លោក នាយករដ្ឋ - 
មន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន បាន ចារ ឯក ភា ព  
លើ សំណើ របស់ រដ្ឋ មន្ត្រ ីកសិក ម្ម 
លោក វ្រង សាខុន ដ្រល  ស្នើ 
ចាត់ វិធាន ការ លើ ការ រំលោភ 
កាន់ កាប់ ដី សម្រប ទាន ស្រដ្ឋកិច្ច 
ចំនួន ២  ដី ចម្ការ ស្រល់ រដ្ឋ  និង  
ដី ចម្ការ ស្រល់  រុក្ខទិវាជាតិ  ដ្រល 
ព្រះ មហា ក្រសត្រ បាន  ដាំ នៅ ឆ្នាំ 
២០០៥ ក្នុង ស្រុក អូររាំង និង  

ក្រុង  ស្រន មនោរម្រយ។
តាមរយៈ លិខិត ចុះ ថ្ង្រ ទី១៣ 

មករា លោក វ្រង  សាខុន បាន 
ស្នើ សុំ គោល ការណ៍ គាំទ្រ លើ 
វិធានការ ចំពោះ ការ រំលោភ ដី  
សម្របទាន ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ ក្រុម- 
ហ៊ុ ន  វូជីសាន អិល អ្រស គ្រុប 
ខូអិ ល ធីឌីនិង ក្រមុហុ៊ន ហួរ លី ង  
ខ្រមបឌូា អុនីធណឺ្រ សនិ ណ ល 
អុនីសរឺ្រន ដចីម្ការ  ស្រល ់រដ្ឋ នងិ 
ដី ចម្ការ ស្រល់ រុក្ខទិវាជាតិ។ ទី - 
តាំ ង ដី ទាំង ន្រះ  ស្ថិត នៅ ស្រុក 

អូររាំង  និង ក្រុង  ស្រន មនោរម្រយ 
ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី។ 

លោក រៀប រាប់ ថា ក្រុមហ៊ុន 
ទំាង ២ន្រះទទួល បាន កិច្ច សន្រយា  
ស្ដ ីព ីការ វនិយិោគ ដា ំដើម ស្រល ់
ជា មួយ ក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខា - 
ប្រមញ ់នងិ ន្រសាទកាល ព ីឆ្នា ំ
២០០៥និង ឆ្នា ំ២០១០។ បនា្ទា  ប់ 
ពី ទទួល បាន ការ វិនិ យោគរួច 
ហើយក្រមុហុ៊ន បាន ដំា ដើម ស្រ ល់ 
ដូច ក្នងុ កិច្ច សន្រយាបុ៉ន្ត្រ ផ្ទ្រ ដី ដ្រ ល 
បាន ដា ំដើម ស្រល ់ន្រះ  ត្រវូ បាន 

រំលោភ យក ជាបន្ត បនា្ទាប់ អស់ - 
ជា ច្រើន ពាន់ ហិកតា។ 

ការ រំលោភ  កាន់ កាប់ ដី ធ្លី ន្រះ  
ធ្វើ ឡើង ដោយ ជន ១ ក្រុមតូច  
ដោយ  បំពានសិទ្ធិ ស្រប ច្របាប់ 
ដោយ គា្មាន ខ្លាច រអ្រង ច្របាប ់នងិ 
ក្រុម ហ៊ុន វិនិយោគ។ ទីតាំង ខ្លះ  
មន ការ បញ្ជាក់ របស់ អាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋាន ពី ការ  ទិញ-លក់ ដី ពី 
បគុ្គ  ល ម្នាក ់ទៅ បគុ្គល ម្នាក ់ទៀត 
ហើយ កន្ល្រង ខ្លះ  មន ទាងំ បណ្ណ- 
សម្គាល់ សិទ្ធិ ...តទៅទំព័រ  ៤

ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចជំនាញ
បែប់ពលរដ្ឋឱែយបែយ័ត្ន
នឹងការផ្ញើសរឈ្នះរង្វាន់
តាមបណ្តាញសង្គម

ADBស្នើកម្ពជុាពិចារ-
ណផ្លាស់ប្ដរូវិស័យ
ខ្លះឱែយសែបនឹងបដិវត្តន៍
ឧសែសាហកម្មទី៤

សមគមចំនួន៩
រួមទំាងGMACស្នើ
ឱែយអនុវត្តការបញ្ជា
ទិញកាន់តែបែសើរ

នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នំពៃញៈ នាយកដា្ឋាន ប្រឆំង 
បទល្មើស បច្ច្រកវទិ្រយា  ន្រ អគ្គ ស្នង- 
ការដា្ឋាន នគរបាល ជាតិ  បាន- 
ប្រប់  ឱ្រយ ពលរដ្ឋ ទាំងអស់ ដ្រល 
ប្រើប្រស់ បណ្តាញ សង្គម មន 
ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជាមួយ នឹង ការ- 
ផ្ញើសារ «ឈ្នះ រង្វាន់ តាមរយៈ 
បណ្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម»  
បនា្ទាប់ពី សា្ថា ប័ន ន្រះបានសង្ក្រ ត 
ឃើញ មន ការកើន ឡើង នូវ 
ការទទួល បាន សារប្របន្រះ 
តាមបណ្តាញ សង្គម Telegram  
និង ហ្វ្រស ប៊ុក។ 

យោង តាមរយៈ ការបង្ហោះ 
ព័ត៌មននៅ លើ បណ្តាញ សង្គម 
ហ្វ្រសប៊ុក របស់ នាយកដា្ឋាន 
ប្រឆំង បទល្មើស បច្ច្រកវិទ្រយា ពី 
ម្រសិល មិញ ឱ្រយដឹង ថា  ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ  មនអ្នក ប្រើប្រស ់
បណ្តាញ សង្គម មួយចំនួន ទទួល- 
បាន សារ ដ្រលមន ខ្លឹមសារ ថា 
«ខ្ញុ ំទើបត្រ បាន ឈ្នះ រង្វាន ់ដោយ 
ឥតគិត ថ្ល្រ មួយ ដោយ គ្រន់ត្រ 
ឆ្លើយ សំណួរ មួយចំនួន !  អ្នក- 
គប្របី ធ្វើ វា ឥឡូវន្រះ  គឺ មុនព្រល 
ដ្រល កម្មវិធី ផ្ដល់ រង្វាន់ បាន- 
បញ្ចប់ ទៅ!»។

នាយកដា្ឋាន ប្រឆងំ បទល្មើស 
បច្ច្រកវិទ្រយា  បានស្រវជ្រវ រក- 
ឃើញ  ថា សារ ទំាងអស់ ន្រះ  គជឺា   
សារ បោកបញ្ឆោត ហើយ វា គឺជា 
ល្របិច របស់ ពួក...តទៅទំព័រ ៦

នៀម  ឆៃង
 
ភ្នំពៃញៈ រ បាយការណ៍   ស្រវ- 

ជ្រវ មយួ របស ់ធនា គារ អភវិឌ្រឍ ន ៍ 
អាសុីA DBស្នើឱ្រយ កម្ពុជា ពិចារ- 
ណ លើ ការ អភិវឌ្រឍ ផ្រន ទី ន្រ  ការ - 
ផ្លាស់ ប្តូរ ឧស្រសាហ កម្ម   សម្រប់  
វិស័យ សំខន់ៗ ដើម្របី  ជួយ  ដល់  
កា រផ្លាស់ ប្តូរ ទៅរក បដិវត្តន៍  
ឧស្រសា ហកម្ម ទី៤ ដោយ    មន ការ- 
វិនិយោគ គ្រប់ គ្រន់ លើ ការ ពង្រងឹ   
ជំនាញ  សម្រប់  ការងរ  ថ្មី និង 
ការ ងរ ដ្រល ...តទៅទំព័រ  ៣

ម៉ៃ គ៊ណមករា

ភ្នំពៃញៈ សមគម ក្រុម ហ៊ុន 
ផលតិ វាយនភណ្ឌ នងិសម្លៀក- 
បពំាក ់នៅ អាសុ ីចនំនួ ៩  រមួ ទាងំ 
សមគម រោងចក្រ កាត់ដ្ររ នៅ 
កម្ពជុា (GMAC) បាន អពំាវ នាវ  
ឱ្រយ មន ការ អនវុត្ត ការ បញ្ជា ទញិ 
កាន ់ត្រ ប្រសើរ  ក្នងុឧស្រសាហ កម្ម 
វាយ នភណ្ឌ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

ក្រុមខ្រត្តព្រវ្រងខិតកាន់ត្រកៀកក្នុង
ការឈ្នះកៅអីទៅល្រងនៅលីគកំពូល

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅត្រ
រក្សាបានកំណើនល្អប្រសើរ
ទាក់ទងនឹងកម្ចីនិងប្រក់បញ្ញើ
បើទោះបីកូវីដក៏ដោយ...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

ទំនាក់ទំនងកូរ៉្រខាងត្បូង-ជប៉ុន
កាន់ត្រតឹងត្រងឡើងក្រយកូរ៉្រ
សុំសំណងខូចខាតដល់ស្ត្រីក្នុង
សង្គ្រមលោកលើកទី២...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

មា្ចាស់ពានCam'sGotTal-
entយឿនពិសីរៀបការនឹង
ហ្វ្រនក្រយមើលចិត្តគ្នាអស់
រយៈព្រល១ឆ្នាំ...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

កម្មការិនី ធ្វើ ការជា ជាងកៃឡឹង។ ADB ថា ឧសៃសាហកម្ម៤.០អាចនំាដល់ការផ្លាស់ប្តរូ នៃ ជំនាញ និង ការងារនៅ ក្នងុ បៃទៃសកម្ពជុា ។ រូបថត សហ ការី



ការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជា
ចំពោះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩
គឺជាការអនុវត្តដំណាលគ្នានូវ
ចំណាត់ការសំខាន់២គឺ“ការ-
សង្គ្ះជីវិត”និង“ការសង្គ្ះ-
ជីវភាព”។
ការសង្គ្រោះជីវិត
ចំណាត់ការទី១ផ្តោតលើ

សុវត្ថភិាពសុខាភិបាលហើយ
ចំណាត់ការន្ះត្ូវបានគ្ប់-
គ្ងដោយគណៈកម្មាធិការ-
ជាតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ថ្ងទ្១ី៨ខម្នីាឆ្នា២ំ០២០។
គណៈកម្មាធិការន្ះមនការ-
ទទួលខុសត្ូវក្នុងការបង្កើត
គោលនយោបាយនិងយុទ្ធ-
សាស្ត្ជាតិ,ដឹកនាំការអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្ត្ទាំងនោះ,គ្ប់-
គ្ងផលប៉ះពាល់ផ្ន្កនយោ-
បាយស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅ
ក្នងុកមិ្តជាតិ និងអន្តរជាតិ
ព្មទំាងដឹកនំាការងារសម្ប-
សមួ្លការអនុវត្តវិធានការ-
អន្តរវសិយ័នងិអន្តរសា្ថាប័ននៅ
ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្មជាតិ។
គណៈកម្មាធិការន្ះដឹកនាំ

ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្ីហើយ
មនក្សួងសុខាភិបាលជាតួ-
អង្គស្នលូក្នងុការគ្ប់គ្ងការ-
ឆ្លើយតបជាលក្ខណៈបច្ច្ក-
ទ្សលើបញ្ហាសុខាភិបាល
ការកៀរគរធនធាននិងការ-
គ្ប់គ្ងទំនាក់ទំនងសាធា-
រណៈ។ វត្តមនរបស់នាយក-
រដ្ឋមន្ត្ីបានជួយពង្ឹងដល់
ការសម្បសម្ួលប្កប-
ដោយប្សិទ្ធភាពនៅទូទំាងប្-
ទ្សនិងចៀសវាងការបងា្អាក់
នានាដោយសារត្ការិយាធិប-
ត្យ្យនៅក្នុងសា្ថានភាពអាសន្ន។
កិច្ចសហប្តិបត្តកិាររឹងមំជា-
មួយដ្គូអន្តរជាតិតាមរយៈការ-
ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការបញ្ជូនអ្នក-
ជំនាញនិងការផ្តល់ជំនួយបច្ចក្-
ទ្សនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក៏បាន
ចូលរួមចំណ្កផងដ្រក្នងុការ-
ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺ រាត-
ត្បាតន្ះ។អង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO),មជ្ឈ-
មណ្ឌលប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺ-
ឆ្លងរបស់អាម្រិកនិងវិទ្យា-
សា្ថានបា៉ាស្ទ័រ ក៏បានផ្តល់កិច្ច-
សហការល្អនៅក្នងុកិច្ចគំទ្
ការខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់ក្សួង-
សុខាភិបាលកម្ពុជា។
ដោយមនការគំទ្ពីអង្គ-

ការសុខភាពពិភពលោកនិង
ដ្គូទាំងនោះរាជរដ្ឋាភិបាល-
កម្ពុជាបានបង្កើត និងកំពុងត្

អនុវត្តនូវ«ផ្នការម្ថ្នាក់ជាតិ
ស្តអំីពីជំងឺកូវីដ១៩»។អង្គការ-
សុខភាពពិភពលោកបានផ្តល់
នូវការបឹ្ក្សាគោលនយោបាយ
និងការគំទ្ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស
ចំពោះការអនុវត្តវិស័យអាទិ-
ភាពទំាង៩ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង
ជំងឺរាតត្បាតន្ះទន្ទឹមគ្នានឹង
ការត្ៀមលក្ខណៈបងា្ការទប់-
សា្កាត់ ចំពោះលទ្ធភាពន្ការ-
ឆ្លងជាលក្ខណៈសហគមន៍។
យុទ្ធសាស្ត្ឆ្លើយតបក្នងុការ-

ការពារការឆ្លងជាលក្ខណៈ-
សហគមន៍និងការគ្ប់គ្ង
ការរីករាលដលន្ជំងឺកូវីដ-
១៩រួមមនការរកឱ្យឃើញ
ករណីឆ្លង,ការផ្តោច់ករណីសង្ស័យ
ឱ្យនៅដោយឡ្ក,ការតាម-
ដនការប្ស័្យទាក់ទងនិង
ការធ្វើចតា្តោឡីស័ក។បន្ថ្មលើ
វធិានការបងា្ការជាសកលដូចជា
ការលាងសម្អាតដ្ និងសុជីវ-
ធម៌ន្ការក្អកកណា្តាស់ជាដើម
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាននងិកពំងុ
អនវុត្តនវូវធិានការគម្លាតសវុត្ថ-ិ
ភាពសង្គមមួយចំនួនផងដ្រ។
សាលារៀនត្ូវបានបិទនៅ

ពាក់កណា្តាលខ្មីនាឆ្នាំមុន។
រីឯការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើរ-
អន្តរជាតិត្ូវបានដក់នៅ

ចងុខ្មនីាហើយការជបួជុំនៅ
ទីតាំងកម្សាន្តនានាត្ូវបាន
រតឹតប្ិតនៅដើមខ្ម្សា។នា-
យករដ្ឋមន្ត្ីក៏បានបញ្ជាឱ្យលុប-
ចោលថ្ង្ឈប់សម្កចូល-
ឆ្នាថំ្មីប្ព្ណីជាតិខ្មរ្នៅពាក់-
កណា្តាលខ្ម្សានិងបាន
ដក់កម្ិតលើការធ្វើដំណើរ
ឆ្លងខ្ត្តនានាក្នងុអំឡុងព្ល
នោះ។វិធានការត្តួពិនតិយ្នងិ
ចតា្តោឡីស័កត្ូវបានអនុវត្ត
ចំពោះកម្មករកាត់ដ្រនិងនិយោ-
ជតិមយួចនំនួដ្លបានបពំាន
បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ដ្លបានឈប់សម្កទៅល្ង
ភូមិរបស់ពួកគ្ក្នងុឱកាសបុណ្យ
ចូលឆ្នាំខ្មរ្។វិធានការទំាងន្ះ
ក៏តូ្វបានអនុវត្តផងដ្រចំពោះ
លំហូរចូលន្ពលករចំណាក-
ស្ុកកម្ពុជាមួយចំនួនធំដ្ល
ត្ឡប់មកពីប្ទ្សថ្នៅខ្
ម្សានិងខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២០។
វិធីសាស្ត្បងា្ការប្ុងប្យ័ត្ន

តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងន្

ការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺកូវីដ១៩ គឺ
ជាវធិសីាស្ត្ដ៏មនប្សិទ្ធភាព
ក្នុងការទប់សា្កាត់គ្ះថ្នាក់
ដោយប្ើប្ស់គោលការណ៍
៥យា៉ាង(5Es)គឺ Early
Detection(ការរកឱ្យបាន
ទាន់ព្លវ្លានូវអ្នកដ្ល
មនវជិ្ជមនកូវដី១៩)Early-
tracing(ការតាមស្វជ្វ
បន្តរកអ្នកដ្លសង្ស័យថ
អាចឆ្លងឬបណា្តាញចម្លងបន្តនូវ
កូវីដ១៩ នៅកុ្មណាមួយឬ
ទីតាំងណាមួយ)Early Iso-

lation(ការដក់ដច់ដោយ-
ឡក្ភា្លាមៗនវូអ្នកឆ្លងកូវដី១៩
ឬក៏សង្ស័យថមនឆ្លងកូវីដ-
១៩)EarlyTreatment(ការ-
បញ្ជូនទៅព្យាបាលឱ្យបាន
លឿនបំផុតនូវអ្នកឆ្លងកូវីដ-
១៩)និងEarlyPrevention
(ការអនុវត្តវិធានការការពារ
ប្សើរជាងព្យាបាលឱ្យបាន
លឿនមុននឹងបុគ្គលឬកុ្មណា
មួយមនការចម្លងកូវីដ១៩ចូល
ទៅក្នងុសហគមន៍)។“ព្ឹត្តិការ-
ណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា”គជឺា
ការឆ្លងសហគមន៍លើកដំបូង
របស់កម្ពជុាហើយក៏ជាមរ្ៀន
ដ្លបងា្ហាញថទោះបីជាមន
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់យា៉ាងណា
ក៏ដោយក៏ការប្ឈមនឹងការ-
ឆ្លងសហគមន៍នៅត្មនជា-
និច្ច។រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់-
វិធានការយា៉ាងតឹងរឹុង និងហ្មត់-
ចត់ដោយអនុវត្តការធ្វើត្ស្តិ៍
ទង្់ទយ្ធំមនិធា្លាប់មនពីមនុ
មកចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធ និង

ករណីសងស្យ័សរបុចនំនួ១១-
៣០៥សំណាកគិតត្ឹមថ្ង្ទី
២៩ខ្វិច្ឆិកាដល់ថ្ង្ទី៦ខ្ធ្នូ
ឆ្នាំ២០២០។
ប្ទ្សកម្ពជុាអាចច្ករំល្ក

បទពិសោធបន្តចិបន្តចួរបស់ខ្លនួ
ក្នុងនាមជាប្ទ្សតូចមួយ
ដ្លបានគ្ប់គ្ងជំងឺកូវីដ១៩
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពដោយ
ផ្អ្កលើការខិតខំប្ឹងប្ង
ជាក់ស្តង្,ភាពជាអ្នកដឹកនំា,
កិច្ចសហប្តិបត្តិការល្អ និង
ចំណាត់ការដ្លបានរៀបចំ
ទុកជាមុនដោយបុ្ងប្យ័ត្ន
ពោលគឺមិនម្នពឹងផ្អ្កលើ
សំណាងនោះទ្។កម្ពុជាដឹង
ច្បាស់ពីសមត្ថភាព និងធន-
ធានមនដ៏តិចតួចរបស់ខ្លួន
ដូច្ន្ះកម្ពុជាមិនអាចបណ្ត្ត-
បណ្តាយធ្វ្សប្ហ្សឬ
មើលស្លសា្ថានការណ៍បាន
ទ្។ការស្វង្រកវា៉ាក់សាងំទៀត
សោតក៏កម្ពុជាមនការប្ុង-
ប្យ័ត្នខ្ពស់ ដោយផ្តោតលើ
បញ្ហាសុវត្ថិភាពប្សិទ្ធភាព
និងភាពបនា្ទាន់។
ការចាត់វិធានការមឺុងម៉ាត់

ប្ឆំងនឹងព័ត៌មនក្ល្ងកា្លាយ
ក៏សំខាន់ផងដ្រ។ក្នងុការប្-
យុទ្ធប្ឆំងនឹងជំងឺដ្លពិភព-
លោកមិនសា្គាល់ពីមុនមកការ-
បងា្ការភាពស្លន់សោ្លាជាសាធា-
រណៈគឺមនសារៈសំខាន់បំផុត។
ព័ត៌មនក្លង្កា្លាយដ្លបង្កភាព-
ស្លន់សោ្លាសង្គមអាចរំខាន និង
រារំាងដល់កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ង
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាចធ្វើ
ឱ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តសាធារណៈ
ចំពោះចំណាត់ការបុ្ងប្យ័ត្ន
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។។ការផ្តល់-
ព័ត៌មនយា៉ាងឆប់រហ័សដ្ល
អាចទុកចិត្តបានដោយយោង
តាមទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្បាន
ជយួធ្វើឱយ្សាធារណជនទទលួ
បានព័ត៌មននិងគ្ប់គ្ង

ការភ័យខា្លាចរបស់ខ្លួនឱ្យមន
លក្ខណៈសមរម្យនិងមិនហសួ-
ហ្តុ។
ការជួយសង្គ្រោះជីវភាព
ចំណាត់ការន្ះត្ូវបាន

សម្បសមួ្លដោយគណៈ-
កម្មាធិការគោលនយោបាយ-
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំ
ដោយក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។សា្ថាប័នអន្តរក្សួង
ន្ះមនអាណត្តិរៀបចំសម្ប-
សមួ្លនិងតាមដនការអនុវត្ត
គោលនយោបាយស្ដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
ចពំោះសកម្មភាពដល្ទាក-់

ទងនឹងជំងឺកូវីដ១៩គណៈ-
កម្មាធិការន្ះទទួលខសុត្វូក្នងុ
ការរៀបចំវិធានការគ្ប់ជ្ុង-
ជ្យផ្ន្កសារពើពន្ធហិរញ្ញ-
វត្ថុនិងសន្តិសុខសង្គម។គិត-
តឹ្មចុងខ្ធ្នូឆ្នាំ២០២០វិធាន-
ការចំនួន៧ជុំត្ូវបានដក់
ឱ្យអនុវត្ត។
វិធានការសារពើពន្ធរួមមន

ការលើកល្ងពន្ធប្ចំាខ្គ្ប់-
ប្ភ្ទសម្ប់វិស័យបដិ-
សណា្ឋារកិច្ចនៅរាជធានីភ្នពំញ្
ខ្ត្តសៀមរាបព្ះសីហនុកប្
កពំតក្ងុបាវតិនងិប៉ាយប្៉ត
រហូតដល់ខ្មីនាឆ្នា២ំ០២១។
ពន្ធលើប្ក់ចំណូលសម្ប់
ឆ្នា២ំ០២០ត្វូបានលើកលង្
រយៈព្ល៦ខ្ទៅ១ឆ្នាំចំពោះ
សហគ្សវាយនភណ្ឌផលតិ-
សម្លៀកបំពាក់ផលិតកាបូបយរួ
និងកាបូបដ្និងផលិតមួក
ដោយផ្នក្លើកមិ្តន្ផល-
ប៉ះពាល់។ការបងព់ន្ធអបប្បរម
សម្ប់ក្ុមហុ៊នអាកាស-
ចរណ៍តូ្វបានលើកល្ងរហតូ
ដល់ខ្មីនាឆ្នាំ២០២១។
វិធានការហិរញ្ញវត្ថុរួមមនការ-

បង្កើតសហហរិញ្ញបប្ទាន(co-
financing)និងច្ករំល្ក
ហានិភ័យ (risk-sharing)

ដ្លមនទឹកប្ក់រហូតដល់
១០០លានដុលា្លារតាមរយៈ
ធនាគរសហគ្សធុនតូចនិង
មធ្យម(SMEBank)។វិសាល-
ភាពសម្ប់ការផ្តល់ឥណទាន
ត្ូវបានពង្ីកដល់ក្ុមហ៊ុន
ដ្លផលិតឧបករណ៍វ្ជ្ជ-
សាស្ត្និងថ្នាំព្ទ្យ។ហិរញ្ញ-
ប្បទានពិស្សចំនួន៥០លាន-
ដុលា្លារត្ូវបានផ្តល់តាមរយៈ
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិង
កសិកម្ម(ARDB)ដើម្បីផ្តល់-
បក្់កម្ចីការបក្់ទាបសមប្់
សហគស្ធនុតចូនងិមធយ្ម។
មូលនិធិធានាឥណទានត្ូវ-
បានត្ៀមចំនួន២០០លាន-
ដុលា្លារ។ថវិកាចំនួន៣០០លាន-
ដុលា្លារផ្ស្ងទៀតតូ្វបានត្ៀម
សម្ប់ធ្វើជាកាតាលីករជំរុញ
កំណើនក្នុងអំឡុងព្លនិង
កយ្ពល្ន្វបិត្តកិវូដី១៩។
វិធានការសន្តសុិខសង្គមរួម-

មនកម្មវិធីសាចប់្ក់ពលកម្ម
(CashforWorkProgram)
ដ្លមនគោលដៅផ្តល់ចំណូល
បន្ថ្មដោយបង្កើតការងារ
តាមរយៈការកសាងហ្ដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធ(១០០លានដុលា្លារ)
ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្ក់ជូនគ្ួ-
សារកី្ក្និងងាយរងគ្ះដ្ល
មនគោលដៅផ្តល់ជំនួយបណ្តាះ-
អាសន្នដល់គួ្សារកី្ក្ និង
ងាយរងគ្ះដើម្បីទ្ទ្ង់ជីវ-
ភាពបច្ាំថ្ង្របស់ពកួគ(្២៥
លានដលុា្លារ/ខ្សមប្់៥៦០-
០០០គួ្សារ,ថវិកាសរុប៣០០
លានដលុា្លារ)នងិការផ្តល់បក្់
ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនិយោជិត
ដ្លត្ូវបានផ្អាកការងារ
ចំនួន៤០ដុលា្លារអាម្រិក/ខ្
សម្ប់កម្មករនិយោជិតក្នុង
វសិយ័កាត់ដរ្វាយនភណ្ឌនងិ
វិស័យទ្សចរណ៍ដ្លត្ូវ-
បានផ្អាកការងារជាដើម។ក្-
ពីន្ះកម៏នវគ្គបណ្តុះបណា្តាល
មុខវិជា្ជាចំណ្ះដឹងថ្មី(Re-
skilling)ឬការបង្កើនចណំ្ះ-
ដឹងបន្ថម្(Upskilling),ការ-
ផ្តល់ប្ក់ឧបត្ថម្ភចំនួន១២០
ដុលា្លារអាម្រិកក្នុង១ខ្ រហូត
ដល់រយៈព្ល៦ខ្សម្ប់
សិកា្ខាកាមដ្លទទួលការ-
បណ្តះុបណា្តាល និងការផ្តល់
ស្វាជយួរកការងារឱ្យកម្មករធ្វើ
តាមរយៈទីភា្នាក់ងារជាតិមខុរបរ
(NEA)ផងដ្រ។
ចំណាត់ការសំខាន់ៗ ផ្រោស្រោងទៀត
ក្ពីអ្វីដ្លមនរៀបរាប់ខាង-

លើនៅមនវធិានការរយៈព្ល
វ្ងជាច្ើនទៀតសម្ប់ការ-
សា្តោរស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដូចជាការ-
អភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋា...តទៅទំព័រ៣
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ចំណាត់ការជាលក្ខណៈស្ថាប័នរបស់កម្ពជុាក្នងុការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩

ពលករកម្ពជុាដ្រោលត្រោឡប់ពីថ្រោព្រោលរង់ចំាធ្វើចត្តាឡីស័កនៅខ្រោត្តបន្ទាយមានជ័យ។រូបថតរដ្ឋបាលខ្ត្ត

ការចាត់វិធានការមឺុងមា៉ាត់ប្រោឆំាងនឹងព័ត៌មាន-
ក្ល្រោងកា្លាយក៏សំខាន់ផងដ្រោរ។ការប្រោយុទ្ធប្រោឆំាងនឹងជំងឺ
ដ្រោលពិភពលោកមិនស្គាល់ពីមុនមកការបង្ការភាពស្លន់-
ស្លាជាសធារណៈគឺមានសរៈសំខាន់បំផុត...
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តពីទំព័រ ២...រចនា សម្ពន័្ធ  និង 
ការ ចរចា សមៃប់ កិច្ច ពៃមពៃៀង  
ពាណិជ្ជក ម្ម សៃរី  ជាដើ ម។ 

កា រអភិ វឌៃឍ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ទៃង់ទៃ យ ធំ  មិនតៃវូ បា នប ន្ទច់- 
បង្អាក់ ជា ដំុកំ ភួនដោយ ជំងឺ រាត- 
តៃបាត នៃះ ទៃ។ រាជរដ្ឋា ភិបា ល- 
កម្ពជុា  បាន តៃៀម ថវិកា ចំនួន 
៣ ៥០លាន ដលុា្លារ ដើមៃបកីសាង  
ហៃដ្ឋារ ចនាស ម្ព័ន្ធ  រូបវន្ត នៅ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ   ដោយមា ន  
គោ លដៅ  បៃកា្លាយ ខៃត្ត នៃះឱៃយ 
ទៅជា  តំបន់ សៃដ្ឋកិ ច្ច ពិសៃស 
ពហុ បំណង មជៃឈមណ្ឌ ល ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុអន្ត រជាតិ  និង ជា មជៃឈ មណ្ឌល - 
ឧសៃសាហ កម្ម ដ ៏មាន សកា្តាន ុពល 

របស់ ក ម្ពុ ជា។ អាកា ស យាន- 
ដ្ឋាន កៃងុ ពៃះសី ហនុកំពុងតៃវូបាន  
ជសួជ ុល កៃលម្អ ជាមយួ នងឹ  ផ្ល ូវ រត ់
ដៃល មាន បៃវៃង រហូត ដល់ ៣៨០០  
ម៉ៃតៃ។ការ ជួស ជុល កៃលម្អ សា្ថា- 
នយី អ្នក ដណំើរ ក ៏ន ឹងតៃវូ បញ្ចប ់
តៃឹម ក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ 

នៅ ខៃត្ត សៀម រា ប   ថវិកា ចនំនួ 
១៥ ០លាន ដុលា្លារ  តៃវូបាន 
គៃងទុក សមៃប់ ការអ ភិវឌៃឍផ្លវូ  
ចនំនួ៣ ៨ខៃសៃ។នៅពៃល សាង- 
សង់ រួ ចរាល់  ផ្លូវថ្នល់ ទាំងនោះ 
នឹង ជួយ សមៃួល ដល់ ជីវភាព 
រស់នៅ របស់ បៃជា ជន  និង ជរំញុ 
កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ នៅកៃ យ 
វិបត្តិ កូ  វីដ១៩ ។

ការ សា្ថាបនា អាកាស យា ន - 
ដ្ឋា នទី២ស មៃប់ រាជធានីភ្នពំៃញ  
បាន និ ង កំពុង ដំណើរ កា រ  ទោះ- 
បី មា នការ បៃឈម ដោយគៃះ- 
ទឹ កជំនន់ កាលពី ខៃតុលា ឆ្នាំ- 
២០២០ ក៏ ដោយ។អាកាស- 
យានដ្ឋា ន អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ ថ្ម ីតៃវូ- 
បាន អភិវ ឌៃឍ លើ ផ្ទៃដី ២  ៦០០ 
ហិក តា នៅ ច នោ្លាះ ខៃត្តក ណ្ដាល  
និង តាកៃវ ដៃល នឹង មាន កមៃតិ 
4F-class ដៃល មាន ន័យ ថា 
អាច ទទួល យ ន្តហោះ ធំៗ ដូ ច 
ជា   A irb us A380-800s និង 
Boeing 747-800s បាន។ការ- 
វិ និយោ គ សរុប មាន ចំនួន ១,៥ 
ពា ន់ លាន ដុលា្លារ ដៃល បានម ក 
ពី  ការ វិនិយោគ ក្នុង សៃុក និង 
បៃក់កម្ចី ពី ធនាគារ បរ ទៃ ស ។

កៃ សួង ពាណិជ្ជ កម្ម ក៏បាន 

បៃឹងបៃ ង យា៉ាង ខ្លាងំ ក្នងុ ការ- 
ចរចា កិច្ច ពៃមពៃៀងពាណ ិជ្ជកម្ម- 
សៃរី(FTA)ជា មួយ បៃទៃស- 
ចនិ  នងិ សាធា រណរដ្ឋ ករូ៉ៃ  ដើមៃប ី
ជំនួស ការ បាត់ បង់ ការ ងរ  និង 
ជំរុញ ការធ្វើ ពិពិធ កម្ម ទីផៃសារ 
នំាចៃញ របស់ កម្ពជុា  បនា្ទា ប់ ពី 
សហ ភាព  អឺ រុ៉ប បាន ដក ហូត ផ្នៃក  
ខ្លះ នៃ បៃពន័្ធ អន ុគៃះ ពន្ធ EBA។ 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី
ជាមយួ បៃទៃស ចនិ តៃវូ បាន ចុះ 
ហ ត្ថលៃ ខ នៅ ថ្ងៃទី១២  ខៃតុ- 
លា  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃលជា  កិច្ច- 
ពៃ មពៃៀ ង ពាណិជ្ជក ម្ម សៃរី 
ដំបូង គៃ ដៃល បៃទៃស កម្ព ុជា 
មាន ជាមួ យ ដៃ គូ ខងកៃ  ហើយ  
ការចរចា កិច្ច ពៃមពៃៀង  ពាណិជ្ជ- 
កម្ម សៃរី ជាមួយ សាធា រណរដ្ឋ-   
កូរ៉ៃ ក៏ កំពុងតៃ វិ វ ឌៃឍ ទៅមុខ ។

សេចក្តី សន្និ ដ្ឋាន 
ទាំង ក្នុង រយៈពៃល ខ្លី  និង  

រ យៈពៃល វៃង  គៃ សង្កៃតឃើ ញ 
ថា  រាជរដ្ឋាភបិាល បាន គៃប់គៃ ង 
សា្ថាន ការណ៍ បានល្អ   ក្នុងន័ យ 
ការពារ សន្តិ សុខ សុខ ភិបា ល 
និង កាត់ បន្ថយ ផលប៉ះ ពាល់  
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម ដៃល បណ្ដាល- 
ម កពី ជំងឺ កូ វីដ១៩។ថ្វដីៃបិតតៃ  
ផល ប៉ះពា ល់  ផ្នៃ ក  សុខភិបា ល 
មិន ទាន់ មាន ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តៃ 
វិសាល ភាព នៃ ផលប៉ះ ពាល់  
សៃ ដ្ឋកិច្ច ស ង្គម មាន ទហំ ំធធំៃង 
ណស់ ហើយ គា្មាន នរណ ដឹង 
ថា  តើ វិបត្ត ិនៃះ នឹងបញ្ចប់ នៅ 
ពៃល ណ នោះទៃ ។ ការបើ ក 
ពៃំដៃន ឡើង វិញ ជាប ណ្តើរៗ 
ក៏ កំពុង តៃវូ បាន ពិចារ ណ ដោយ 
បៃទៃស ជាចៃើន ប៉នុ្តៃ វធិា នការ 

នៃះ ក៏តៃវូ បៃ ឈម នឹង ហានិភ័យ   
នៃ ការផ្ទុះ ឡើង នូវ រលក ទី៣ឬ 
ទី៤ដៃរ។  បៃទៃស  នីមួយៗ  មិន 
អា ចមាន សុទិដ្ឋ ិនិយម  ជៃលុ 
ហួសហៃតុ ទៃ។វិធានការ បង្ការ 
គួរតៃ រកៃសា ឱៃយមាន ជាបៃចំា នៅ- 
ក្នងុ ដំណក់កា ល នៃ   ផលិត  និង 
ទទួល ការចាក់ វ៉ាក់សាំងទូលំ- 
ទូលាយ ដៃល គៃ រំពឹងថា អាច 
នឹង ជួយ សា្តា រឡើង វិញ  នូវបៃកៃតី - 
ភាព នៃ ការ ចល័ត មនុសៃស និ ង 
ទំនិញ ។ ក្នងុសា្ថា នភាព បច្ចុបៃប ន្ន 
នៃះ ផ្លូវ ឆ្ពោះទៅ កាន់ បៃកៃតី-
ភា ព ហាក់ នៅមាន ភា ពសៃ- 
ពៃច សៃពិ ល  នៅ ឡើ យ៕

សុឹម វី រៈ
ទីបៃឹ កៃសា យុទ្ធសា ស្តៃ នៃ វិទៃយា- 

សា្ថា ន ចក្ខុ វិស័យ អាសុី  (AVI)

វ៉ន ដរ៉ា 

បាត់ ដំបង ៈ  លោកស ខៃង  ឧបនាយក-  
រដ្ឋ មន្ដៃី  រដ្ឋ មន្ដៃី កៃសួ ង មហា ផ្ទៃ  សូម  ឱៃយ  
មន្តៃី បញៃឈប់  ការ  ស្នើ សុំ អន្ត រាគមន៍ ដើមៃបី ឱៃយ 
កនូ របស ់ខ្លនួ បាន ធ្វើ ជា ប៉លូសិ  ដៃល ផ្ទយុ ព ី
គោល នយោ បាយ កំណៃ ទមៃង់ របស់ រាជ- 
រដ្ឋា ភបិា ល  ដៃល តមៃវូ ឱៃយ មាន ការ បៃឡង- 
ជាប់ ឬ ធា្លាក់ អាសៃ័យ លើ សមត្ថ  ភាពរបស់ 
បុគ្គល មា្នាក់ ៗ   ។

លោក  ស  ខៃង  បាន ថ្លៃង បៃប  នៃះ ពៃល 
ធ្វើ  ជា អធិបតី  ក្នុង ពិធី បៃគល់ សញ្ញា បតៃ 
ដល ់នសិៃសតិ ថា្នាក ់បរញិ្ញា បតៃរង  បរញិ្ញា បតៃ 
និង បរិញ្ញា បតៃ ជាន់  ខ្ពស់ នៃ សាកល វិទៃយា- 
ល័យ   ជាតិ បាត់  ដំបង  ក្នុង ខៃត្ដ បាត់ ដំបង  
កាល ព ីមៃសលិ មញិ ។ លោក  ថ្លៃង ថា  បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល  បាន ធ្វើកំ ណៃទ មៃង់ 
បៃ ព័ ន្ធ អប់រំ  ហើយ បៃជា ពល រដ្ឋបើ ចង់ ធ្វើ 
ប៉លូសិ  គ ឺតៃវូ មាន ការបៃឡង ឱៃយ បាន តៃមឹ- 
តៃវូ។  កន្លង មក មាន  បគុ្គល មយួ ចនំនួ  បាន 
មក ស្នើ សុ ំអន្ត រាគមន ៍ ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ នាម រដ្ឋ មន្ដៃ ី
កៃសងួ  មហា ផ្ទៃ មាន សទិ្ធ ិ តៃមឹ  អនញុ្ញាត ឱៃយ 
ដក់  ពាកៃយ បៃឡង ប៉ុណ្ណោះ  គឺគា្មាន សិទ្ធិ ឱៃយ 
បៃឡង ជាប់ ជា ប៉ូលិស ឡើយ ។

លោក ឧប នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថ្លៃង ថា ៖« ឥឡវូ 
សម័យ កំណៃ  ទមៃង់ រួច ចៃះ តៃនាំគា្នា អន្ត - 
រាគមន៍  ដៃល វខុស ពី នយោ  បាយ កំណៃ- 
ទមៃង ់។  ខ្ញុ ំធ្វើ មនិ កើត ទៃ  នៃះ គជឺា ការ ពតិ។ 
អ្នក  ខ្លះ  មិន ដៃល ធា្លាប់ រៀន ប៉ូលិស ទៃ ប៉ុន្ដៃ 
មក ដល់ សុំ ធ្វើ ប៉ូលិស ហើយ  ធំទៀត (តំ-
ណៃង) »។ លោក  ស ខៃង  បាន រឭំក កាល- 
ពីឆ្នាំ ១៩៧៩  ថា ការចូ លធ្វើជា  ប៉ូលិស 
កាល នោះ គឺ មិនចាំ បាច់ ទៅ បៃឡង ទៃ  គឺ 
កៃសួង  បៃមូល មក ធ្វើ តៃម្ដង ។  បើ អ្នក ណ  
បាន រៀន ឬ រៀន បាន ថា្នាក់ទី ៣គឺ កៃសួ  ង 
តៃក អរ  ពៃះ  កាល នោះ  មនិ មាន ធន ធាន 
មនុសៃស ពីពៃះ ធន  ធាន មនុសៃស  តៃូវ របប 
បៃល ័យ ពជូ សាសន ៍សមា្លាប់  ចោល អស ់ហើយ  

ពិសៃស អ្នក ដៃល ចៃះ ដឹង  ។ លោកឧប នា- 
យក រដ្ឋមនៃ្ដ ីបាន ណៃនា ំដល ់យវុជន  សសិៃស  
និសៃសិត  តៃូវ  ខិត ខំ បៃឹង បៃង សិកៃសា រៀន- 
សូតៃ ហើយ  ឪពុក មា្ដាយ តៃូវ ណៃ នាំ ឱៃយ កូន 
ទៅរៀន ពៃះ ចណំៃះដងឹ គជឺា ទៃពៃយ  សមៃបត្ដ ិ
ដៃល មិន ចៃះ រីង ស្ងួត ឡើយ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ដណំក ់កាល កណំៃទមៃង ់
វិស័យ អប់រំ នាពៃ ល  បច្ចបុៃប ន្ន គឺ មាន ធន ធាន  
មនុសៃស ចៃើន មាន អ្នក មាន សមត្ថ ភាព ក៏ 
ចៃើន  ដូច្នៃះ បើ ចង់ ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ រដ្ឋ ឬធ្វើ ជា 
ប៉ូលិស   គឺ តៃូវ បៃឡង ដោយ សមត្ថ ភាព។

លោក  ស  ខៃង  បានបញ្ជាក ់ថា ៖« បើ  មនិ 
អ៊ចីងឹទៃ  ខ្ញុ ំទៅ ធ្វើ កណំៃ  ទមៃង ់យា៉ាង ម៉ៃច  ខ្ញុ ំ
ទទួល ខុស  តៃូ វដដៃល ។  កំណៃ ទមៃង់ ប៉ូ-
លសិ  ទៅ  ប៉ ូលសិ ធ្វើ ការងរ មនិ កើត  គៃ មនិ 
បនោ្ទាស ខ្ញុំ ដដៃល ។  អ្នក ណ បនោ្ទាស គឺ 
បៃជា ពល រដ្ឋ គឺ លោក បនោ្ទាស »។

លោក បុចិ ពសិ ីនាយក បៃត ិ បត្ត ិនៃ អង្គ- 
ការ តមា្លាភាព កម្ពជុា  គំាទៃចំពោះ បៃសាសន៍  
របស់ លោកស ខៃង ដៃលបាន លើ ក  ឡើង 
បៃបនៃះ។ បុ៉ន្ដៃ លោក ទទូច សូម ឱៃយ  ការបៃឡង   

ចូល កៃប ខ័ណ្ឌ មនៃ្ដ ីសាធារណៈ ដៃល ជា មនៃ្ដ ី 
បមៃើរាសៃ្ដ គ ឺតៃវូ តៃ ជៃើ សរសី ដោយ តមា្លា- 
ភាព និង ការ ទទួល ខុស តៃូវ  ខ្ពស់ បំផុត ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង គរួ ជៃើ ស  រសី កៃប- 
ខណ័្ឌ មនៃ្ដ ីសាធារណៈ ដោយ ផ្ដាត សខំន ់
ទៅ  លើ សមត្ថភាព បទ  ពិសោធ និង ចំ- 
ណៃះ ដឹង របស់ បៃក្ខជន  ដៃល បាន ដក់ - 
ពាកៃយ  បៃឡង ដើមៃបី  ទទួលបាន មនៃ្ដី ដៃល 
មាន សមត្ថ ភាព មក  បំពៃញ ការងរ ក្នុង ជួរ 
រាជ រដ្ឋាភិបាលនិង ពងៃឹ ង ការ ផ្ដល់ សៃវ   
បមៃើបៃជា ពលរ ដ្ឋ បាន ល្អ   »។ 

បើ តាម លោក ពិសី កន្លង មក នៅ   កម្ពុជា 
មាន វបៃបធមន៌ងិ ការ អនវុត្ដ ជាទមា្លាបអ់ពំ ីការ  
បៃើ បៃ ស់ ខៃសៃ សៃឡាយបក្ខ ពួក និយម    
ក្នុង   ការ  បានតំណៃង ឬការ ឡើង តំណៃង។ 
ដូច្នៃះ នៅ ក្នុង ដំណ ក់ កាល បច្ចុបៃបន្ននៃះ 
គរួតៃ បញ្ចប ់នវូ ទមា្លាប ់បៃបនៃះហើយ ដក-់ 
បញ្ចូលគោលការណ៍ ជៃើស រី ស មនៃ្តី សា-
ធារណៈ ឱៃយ មាន តមា្លា  ភាព គណនៃយៃយភាព  
នៅ ក្នុង ផៃនការ កៃទមៃង់  រដ្ឋ បាល សា  ធា- 
រណៈ   របស់ ជាតិ ឡើង វិញ ៕

តពីទំព័រ១...តៃូវ ផ្លាស់ ប្តូរ ។
 របា យ ការណ៍ សៃវ ជៃ វ នៃះ   

ចៃញ ផៃសាយ  កាល ពីមៃសិល មិញ 
ដោយ ដក់ ចំណង ជើង ថា« ការ- 
ទទួល បាន អត្ថបៃយោ ជ ន៍ពី  បដិ- 
វត្តន៍  ឧសៃសាហកម្ម ទី  ៤  តាម រយៈ 
ការ អភិវឌៃឍ ជំនាញ នៅ កម្ពុជា»។ 
ការ សិកៃសា  នៃះផ្ដា តជា សំខន់ 
ទៅ លើ ឧសៃសា ហកម្ម កាត់ ដៃរ- 
 ស ម្លៀ ក បំពាក់  និង ទៃស ចរណ៍ 
នៅ កម្ពជុា  ដោយ សារ តៃ វិស័យ - 
ទាំង២ នៃះ   មាន សារៈសំខ ន់ 
សមៃប់  កំណើន ការងរ  ភាព - 
បៃកួត បៃជៃង  អន្តរជាតិ  និង  
ឧសៃសា ហ កម្ម ទី ៤។ 

ការ សៃវ ជៃវ រក ឃើញ ថា  បដិ- 
វត្តន៍  ឧសៃសាហ កម្ម ទី៤  នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
បាត់ បង់   ការ ងរ  នៅ ក្នងុ  ឧសៃសា ហ- 
កម្ម  កាត់ ដៃរ   និង  ទៃស ចរណ៍  ប៉នុ្តៃ  
ការ បាត់ បង់ នៃះ នឹង តៃូវ  ជំនួស  
ដោយ  ការ កើន ឡើង  នូវ  តមៃូវ  ការ 
ដៃល  នាំ មក  ដោយ  ផលិត ភាព  
ខ្ពស់ ជាង  មុន  ដៃល   វ អាច បង្កើត 
កំណើន  ការងរ   ៣៩ ភាគ រយ 
សមៃប់  ឧសៃសា ហកម្ម  កាត់ ដៃរ 
និង២ ភាគ រយ សមៃប់  វិស័យ  
ទៃសច រណ៍ ។ 

 សៃច ក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ា ន របស ់
ADB  បញ្ជាក់ ថា ការ បង្កើត ការ- 
ងរ ជា ទូទៅ  មាន ភាព វិជ្ជមាន នៅ 
ក្នុង វិស័យ ទាំង ២ នៃះ  ប៉ុន្តៃការ- 
សិកៃសា នៃះ ពៃមាន ថា   កម្មករ ដៃល 
ការង ររបស់  ខ្លួន តៃូវ បាន ផ្លាស់- 
ប្តូរ    មិន ងយ សៃួល   រក ការ ងរ 
ដៃល បាន បង្កើត ថ្ម ី នោះ ទៃ បើគា្មាន  
ការ វនិិយោគ គៃប់ គៃន់  និង ទាន់ 
ពៃល វៃលា ក្នងុ ការ អភិវឌៃឍ ជំនាញ 
របស់ ពួក គៃ។ការ ផ្លាស់ ប្តរូ ការងរ 
 នៃះ ទនំង ជា ជះ ឥទ្ធ ិពល ដល ់ស្តៃ ី
ដៃល មាន បៃហៃល  ៨១ ភាគ រយ  
ក្នងុ ឧសៃសា ហ កម្ម ផលតិ សម្លៀក- 
បំពាក់ នៅ  កម្ពុជា។ 

លោក សៃ ី Sunniya Durrani-
Jamal  នាយិកា បៃចាំ បៃទៃស  
របស់ ធនាគារ អភិ វឌៃឍន៍ អាសុី 
មាន បៃសា ស ន៍  ថា៖ « ខណៈ ដៃល   
បដិវ ត្តន៍ ឧសៃសាហ កម្ម ទី ៤ អាច 
នា ំដល ់ការបៃ បៃលួ ការ ងរ និង 
ជនំាញ  នៅ បៃទៃស កម្ពជុា  យើង  
តៃវូ តៃ ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល ់
ដៃល នឹង មាន លើ ស្តៃី»។

លោក សៃីបន្ត ថា៖«យើង តៃូវ 
តៃ បង្កើន ចំណៃះ ដឹង អំពី បច្ចៃក- 
វិទៃយា  បដិវត្តន៍ ឧសៃសាហកម្ម ទី៤  
និង អត្ថ បៃយោជន៍ របស់ វ  ជួយ 
សហ គៃស  រមួ ទាងំ សហ គៃស 
ធុន តូច  និង មធៃយម  ដើមៃបី អាច 
ទទួល យក បច្ចៃក វិទៃយាជឿន លឿន 
នៃះ  និង ផ្តល់ ការ គាំទៃ ដល់ ការ- 
បណ្តុះ បណ្ដាល  ពងៃឹង ជំនាញ  
និង បង្កើត ជំនាញ  រួម ទាំង តាម 
រយៈ ការ លើក ទឹក ចិត្ត  ដោយ ការ- 
អនុ គៃះ ពន្ធ  ដើមៃបី ធានា ថា  គា្មាន 
នរណ មា្នាក់ មិន តៃូវ បាន  គិត - 
គូរ ដល់»។

ការ សិកៃសា ស្នើ  ថា កម្ពុជា គួរ តៃ 
មាន វិធី សាសៃ្ត ថ្មីៗដើមៃបី ពងៃឹង 
បរិយាប័ន្ន និង កិច្ច គាំពារ សង្គម 
សមៃប់  កម្មករ ទើប ចូល បមៃើ 
ការ  ងរ កម្មករ ដៃល បៃឈម នឹង 
ហានិ ភ័យ ដោយ មាន ការ ផ្លាស-់ 
ប្តូរ ក្នុង ការងរ និង កម្មករ ដៃល 
តៃវូ ការ ជំនាញ បន្ថៃម។ កម្ពជុា គួរ- 
តៃ អភវិឌៃឍកម្ម វធិ ីអបរ់ ំ នងិ បណ្តុះ- 
បណ្ដាល បច្ចៃកទៃស នងិ វជិា្ជា ជវីៈ 
(TVET)ដោយ ផ្តាត លើ ការ- 
ទទួល សា្គាល់ ឧសៃសា ហកម្ម  ទី៤ 
ក្នុង វិស័យ ផលិត កម្ម សម្លៀក- 
បំពាក់ និង ទៃសចរណ៍។

នយិោ ជក នៅ  កម្ពជុា មាន ការ- 
យល់ ដឹង  អំពី បដិវត្តន៍ ឧសៃសា- 
ហកម្មទី៤ទាប  ជាង    បើ បៃៀប- 
ធៀប ទៅ  នឹង និយោជក ដៃល តៃូវ  
បាន ស្ទង់ មតិ ...តទៅទំព័រ ៦

លោកឧបនាយក រដ្ឋ មន្តេ ីស ខេង នៅ ក្នងុ ពិធី មួយ កន្លង មក   ។ រូបថត ហុង មិនា 

លោកសខេងសូមឱេយមន្តេីបញេឈប់ការស្នើសំុ
អន្តរាគមន៍ដើមេបីឱេយកូនរបស់ខ្លនួធ្វើបូ៉លិស

ADBស្នើកម្ពជុាពិចារណា...

ចំណាត់ការជាលក្ខណៈ...
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តពីទំព័រ ១...កាន់ កាប់ អច ល ន - 
វត្ថ ុទៀត ផង។ ការលំោភនៃះ ក ៏ធ្វើ 
ទៅ លើ ដីដៃល តៃូវ បាន រកៃសា ទុក 
នៅ តាម ជៃលង ដង អូរ  ក្នុង តំបន់ 
សមៃបទាន ឱៃយ កៃុមហ៊ុន ទាំង ២។ 

កៃ ពី ការ រំលោភ យក ដី នៅ 
ក្នុង កៃុមហ៊ុន ក៏ មាន ការ កាប់ រាន 
ដី  និង ហ៊ុមព័ទ្ធ យក ជា កម្មសិទ្ធិ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ ទៅលើ ដី ចមា្ការ 
ឈើ សៃល់ របស់ រដ្ឋ និង ដី ចមា្ការ 
សៃល់ ដៃល ពៃះ មហាកៃសតៃ ពៃះ- 
បាទ សម្ដៃច ពៃះ បរមនាថ  នរោត្ត ម 
សីហមុនី បាន យាង ដាំ នៅ ឆ្នាំ 
២០០៥ ផង ដៃរ។  ដើមៃបី បង្ការ 
នងិ ទប ់ស្កាត ់ការ រកី រាល ដាល នៃ 
ការ រំលោភ កាន់ កាប់ ដី ទាំង នៃះ 
និង ដើមៃបី ការពារ ផល បៃយោ ជន៍ 
សៃប ចៃបាប់ របស់ អ្នក វិនិយោគ  
លោករដ្ឋ មន្តៃ ីវៃង សខនុ ស្នើ សុ ំ
គោល ការណ៍ គាំទៃ ពី លោក 
នាយកដ្ឋ មន្តៃី ជាចៃើន ចំណុច។ 

លោក ស្នើ ថា៖ «រដ្ឋបាល   ខៃត្ត 
តៃូវ ចៃញ លិខិត និរាករណ៍  លើ 
លខិតិ ទាងំ ឡាយ ណា ដៃល ចៃ ញ 
ដោយ អាជា្ញាធរ ភមូ ិឃុ ំសៃកុ ខៃត្ត 
មាន ភាព មិន សៃប តាម  នីតិវិធី 
ពៃញ លៃញ កន្លង មក  និងតៃូវ-  
ចៃញ ដីកា ដក ហូត ដីទាំង  នៃះ  
មក  ជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ»។

លោក រដ្ឋ មន្តៃី ស្នើ ឱៃយ រដ្ឋ បាល 
ខៃត្ត  សហការ ជាមួយ កៃសួង 
កសិកម្ម ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ ផ្លូវ- 
ចៃបាប ់លើ បគុ្គល  ដៃល ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
ការ រៀប ចំ ឯកសរ ក្លៃង កា្លាយ បុគ្គ ល 
រឹង ទទឹង ដៃល មិន ពៃម អនុវត្ត 
តាម វិធាន នានា ដៃល បាន ដាក់ 
ចៃញ និង ការ ចៃញ វិញ្ញាបន បតៃ 
សមា្គាល់ មា្ចាស់ អចលនវត្ថុ មិន 
បៃកៃតី។ លោកបន្ត ថា៖«រដ្ឋបា ល  
ខៃត្ត តៃូវ រៀប ចំ ផៃន ការ សកម្ម - 
ភាព ដើមៃបី បើក យទុ្ធនាការ បោស- 
សមា្អាត ទៃង់ ទៃយ ធំ  លើ ការ- 
រលំោ ភ ទន្ទៃន  ហ៊មុពទ័្ធ ដ ីរដ្ឋ ខសុ 
ចៃបាប់  តាម គៃប់ រូបភាព ដោយ 
មាន  កចិ្ច សហការ គាទំៃ ចលូរមួ ព ី
កមា្លាំង ចមៃុះ ថា្នាក់ ជាតិ»។   លើស 
ព ីនៃះ  កៃសងួ កសកិម្ម  នឹង ពនិតិៃយ 
មើល លទ្ធភាព ធ្វើ និយតកម្ម ឬ 
ប្ដងឹ ទៅ តលុាការ ឱៃយ ធ្វើ មោឃភាព 
វិញ្ញាបន បតៃ ដៃល ចៃញ ដោយ 
ខុស នីតិវិធី។

លិខិត របស់រដ្ឋ មន្តៃ ី វៃង សខុ ន 
បាន ចូល ដល់ខុទ្ទកា ល័យ  
នាយកដ្ឋ មន្តៃ ីនៅ ថ្ងៃទ ី១៥ មករា 
ដោយនៅ លើ លិខិត នៃះលោក 
ហ៊ុ ន សៃនបាន ចារ ថា«យល់ ពៃម» ។ 

យោង តាម  ទិន្នយ័ អំពី ការ អភិវ ឌៃឍ 
កៃុម ហ៊ុន វូជីសន អិល អៃស 

គៃុប ខូអិល ធីឌី ទទួល បាន កិច្ច- 
សនៃយា ដី សមៃបទាន  កាល ពីឆ្នាំ 
២០០ ៥ ក្នងុ ទំហំ ផ្ទៃដី ១មឺុន ហិក - 
តា ដើមៃបីដាំ ដើម សៃល់ បន្លៃ និង 
ផ្លៃ ឈើ និង រោង ចកៃ កៃ ច្នៃ។ 
ចំណៃក កៃមុ  ហុ៊ន ហួរលីង ខៃមបូ - 
ឌាអុីនធឺណៃសិនណល អុីនសឺ - 
រៃន ទទួលបាន កិច្ច សនៃយា នៅឆ្នាំ 
២០១០លើ ផ្ទៃ ដី ៨ ៤០០ ហិក - 
តា ដើមៃបី ដាំ ដើម សៃល់ ។

នៅ ពៃល ទាក់ ទង សុំ ព័ត៌មាន 
លម្អិត អំពី បញ្ហា នៃះ លោក  សៃី 
វុទ្ធី អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង កសិកម្ម  
ស្នើ ឱៃយ សួរ ទៅ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ ។

លោក អ៊ុំ វណ្ណ សុភៈ នាយ-  
ខណ្ឌ  រដ្ឋ បាល  ពៃ ឈើ   ខៃត្ត  មណ្ឌ ល- 
គិរី  បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មៃសិល មិញ ថា ការ រំលោភ យក ដី 
នៃះ កើត ឡើង មិន យូរ ប៉ុនា្មាន ទៃ 
ប៉ុន្តៃ នា ពៃល នៃះ  សកម្មភាព 
រំលោភ បំពាន ហាក់ នៅ ទៃឹង។ 
លោក មិន ទាន់ ចៃបាស់ ពី ទំហំ ដី 
ដៃល តៃវូ បាន រលំោភ យក នោះ  ឬ 
ចំនួន បណ្ណ កម្មសិទ្ធិ ទៃ។ លោក 
ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «យើង ម៉ៃច ដឹង 
យើង អត់ ទាន់បៃកដ ក្នុង ដៃ 
ពៃះ  យើង អត់ ទាន់ ដឹង ចៃបាស់។ 
អត ់មាន គោល ការណ ៍យា៉ាង ម៉ៃច 
ទៃ ចា ំមើល កៃមុការងរ ធចំុះ មក 

បាន ដឹង ថា  តៃូវ ចាត់ វិធានការ 
របៀប ម៉ៃច។ យើង កំពុង រង់ចាំ 
មើល ចំណាត់ ការ»។

លោកស្វាយ សំអា៊ាង អភិបា ល   
ខៃត្ត  មណ្ឌល គរិ ី  បាន ថ្លៃង កាល ព ី 
មៃសិល មិញ  ថា ពិត ជា មាន ការ- 
រំលោ ភ ដី ចមា្ការ សៃល់ ខ្លះ មៃន។ 
លោក បញ្ជាក់  ថា៖ «រឿង [ចៃញ 
បណ្ណ]កម្មសិទ្ធ ិមិន មៃន ខុស ចៃបា ប់  
ទៃ  ធម្មតា កម្មសទិ្ធ ិទាលត់ៃ សៃប- 
ចៃបាប់ បាន គៃ ចៃញ។ ប៉ុន្តៃ ក្នុង 
ហ្នងឹ ក៏  វា មាន ការ បញ្ជាក់ មួយ ចំនួ ន  
ដៃល វា មិន ទាន់ សៃប អាហ្នឹង 
ហើយ ដៃល យើង កំពុង តៃ ដោះ- 
សៃយ»។  លោក បន្ត ថា៖ «វា 

មាន សៃប ចៃបាប់ វា មិន មៃន  ខុស 
ទាំង សៃុង  ហើយ ក៏   រំលោភ ទាំង- 
សៃុង ទៃ វា មាន សៃប [ចៃបាប់] 
ហើយ  វា ក៏ មាន កន្លៃង ខ្លះ វា ខុស 
ខ្លះ  ដៃលយើង កពំងុ ដោះ សៃយ 
ចាត់ វិធានការទប់ ស្កាត់»។ 

លោក ប៉ៃន ប៊ុណា្ណា រ៍ មន្តៃី 
សមាគម ការ ពារ សិទ្ធិមនុសៃស 
អាដហុក បៃចំា ខៃត្ត ភូមិ ភាគ 
ឦសន  បាន ថ្លៃង ព ីមៃសិល មញិ ថា 
ករណី រំលោភ ដីធ្លី នៃះ  កើត មាន 
យូរ មក ហើយ ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន គៃ  
លាក់ លៀម។ លោក យល់ ថា 
ការ រំលោភ យក ដី រដ្ឋ រហូត ដល់ 
មានការ ចៃញ បណ្ណកម្មសិទ្ធិ នៃះ  

មិន មៃន ពលរដ្ឋ ធម្មតា អ្នក រំលោ ភ  
ទៃ  គ ឺមាន តៃ អ្នក ធ ំមាន អណំាច។ 
លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «បើ យើង 
នយិាយ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់វា ជា ទោស 
ពៃហ្មទណ្ឌ ពៃះ ជា ការ ឃបុ ឃតិ 
គា្នា ហើយ វា កើត ឡើង ព ីអពំើ ពកុ- 
រលួយ។ បើ អ្នក ធំ យក អំណាច 
ទៅ បៃើ ក៏ មិន អាច ទៃ ទាល់ តៃ 
ថៃម សំណូក ដៃរ បាន ជំនាញ ទៅ 
ដៃរ។  អី៊ចឹង បានខ្ញុ ំថា អ្វីៗ  សមៃ ច 
បាន វា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អំពើ ពុក រលួ យ  
ជា បៃព័ន្ធ»។ លោក គាំទៃ ការ- 
ចាត់ វិធានការលើ ករណី នៃះ និង 
ស្នើ សុំ ឱៃយ មាន ការ សៃវជៃវ លើ 
ការ ចៃញ បណ្ណ កម្មសិទ្ធិ លើ ដី ពៃ  
នៅ  និង នៅ ដៃន  ជមៃក សត្វ ពៃ   
នៅទូទាំង បៃទៃស។

ប៉ុន្តៃ នៅ ពៃល សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម លើ បញ្ហា នៃះ ថា  តើ អ្នក- 
ណា ជា អ្នក រំលោភ បំពាន យក 
ដទីាងំ នោះលោក អ៊ុ ំវណ្ណ សភុៈ  
ថ្លៃង ថា៖ «រឿង នៃះ ពិបាក 
និយាយ ណាស់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ខ្លះ ទៅ ពៃល ខ្លះ អ្នក កៃ បន្តិច 
ទៅ បៃជាពលរដ្ឋ យើង បន្តិច 
ទៅ យើ ង អត់ ចៃបាស់ ទាល់ តៃ 
យើង ដាក់ កម្ម  វិធី ចាត់ការ ដំ-
ណើរ ការ អនុវត្ត ទើ ប ដឹង ចៃបាស់ 
ថា  វា យា៉ាង ម៉ៃច» ៕

លោកហុ៊នសែនឯកភាពលើសំណើរបស់រដ្ឋមន្តែីកសិកម្ម...

ដី ចម្ការ ស្រល់  ន  ខ្រត្ត មណ្ឌលគិរី  ត្រវូ  បាន គ្រ ធ្វើ របង    វាត យក ។ រូបថត FN



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២១ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ពលករដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក៧នាក់ទៀតមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩
 មុំ  គ ន្ធា  

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈ ពល ករ 
ខ្មៃរ ដៃល បាន តៃឡប់ មក ពី  
បៃ ទៃស ថៃ ហើយ បាន ក ំពងុធ្វើ 
ចត្តា ឡសីក័  នៅ ក្នងុ មណ្ឌល ធ្វើ 
ចត្តាឡីស័ក ក្នុង ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ តៃូវ បាន រក ឃើញ 
វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ចំ នួន ៧ នក់  
កៃយ ព ីបាន ធ្វើ តៃស្តលើក ទ ី២ 
ដោយ វិទៃយាស្ថាន បា៉ាស្ទរ័ កម្ពជុា។

អ្នក ទាំង ៧នក់ ដៃល មាន 
វិជ្ជមាន កូវីដ១៩នោះ  មាន ៥ 
នក់ បាន មក ដល់ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ កាល ពី  ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ 
មករា  ឯ  ២ នក់ ទៀត មក ដល់ 
កាល  ពី ថ្ងៃទី ៦  ខៃ មករា។ ពួក- 
គៃ តៃូវ បាន ដាក់ឱ សមៃក 
ពៃយាបាលនៅ មន្ទី រ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជយ័។ យោង- 
តម សៃច ក្តី បៃ កាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង សុខាភិ បាល នៅ 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ។

នៅ ក្នុង ថ្ងៃ តៃ មួយ នៃះ ដៃរ   
ពលករ ចំនួន ៦ នក់ បាន ពៃយាបាល 
ជា សះ សៃបើយ  និង បាន អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ វិល តៃឡប់ ទៅ កាន់ 
គៃហ ដា្ឋាន ផង ដៃរ   បន្ទាប ់ព ីពកួ- 
គាត់ បាន ធ្វើ តៃស្ត មាន លទ្ធផល 
អវិជ្ជ មាន កូ វីដ ១៩ ចំនួន ២ 
លើក ។ 

 គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២០  ខៃ មករា  
ឆ្នាំ ២០២១    កម្ពុ ជា មាន អ្នក- 
មាន វិជ្ជ មាន កូ វីដ ១៩  ចំនួន 
៤៤៨ នក់ក្នុង នោះ ពៃយាបាល  
ជា សះ សៃបើយ ចនំនួ ៣៩២ នក ់ 
និង អ្នក ជំងឺ កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 
មាន ចំនួន ៥៦ នក់   ដោយ ក្នុង 

នោះ មាន ពល ករ ខ្មៃរ មកពី 
បៃទៃស ថៃ ចំនួន ៤៩ នក់ ។   
កៃយ ព ីបាន ជ ំនយួ វ៉ាក ់សងំ ព ី
បៃ ទៃស ចនិ  ពៃល នៃះ មន្តៃ ីជាន-់ 
ខ្ពស់ នៃ កៃសួង សុខាភិ បាល 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា   កៃសួង បាន ស្នើ 
សុំ អ្នក បច្ចៃក ទៃស ពី កៃុម ហ៊ុន 
Sinopharm  Beijing  នៃះ 
ដើមៃបី ធ្វើ ការ បណ្តុះ បណ្តាល ពី 
ការ ទុក ដាក់ ក៏ដូច ជា ចាក់ វ៉ាក់- 
សំង កូ វីដ ១៩  នៃះ ផង ដៃរ ។ 
ការ លើក ឡើង បៃប នៃះ   បន្ទា ប់ 
ពី បៃទៃស កម្ពុជា បាន សមៃច 
ទទួល យក វ៉ាក់ សំង ចំនួន ន ១ 
លាន ដូ ស ពី បៃទៃស ចិន ។

លោក សៃី ឱ  វណ្ណ ឌី ន  អ្ន ក នំ- 
ពាកៃយ កៃ សួង សុខា ភិបាល បាន 
ថ្លៃង ថា ៖  « កៃុម ការ ងារ នៃ កៃ- 
សួង សុខាភិ បាល បាន សណំមូ ពរ 

ទៅ ដល់ សម្តៃច តៃ ជោ  នយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ក្នុង ការ ទទួល ការ ចាក់ 
វ៉ាក ់សងំ ក ូវដី ១៩  នៃះ គ ឺធ្វើ នៅ 
ក្នងុ មន្ទរី ពៃទៃយ ដើមៃប ីងាយ សៃលួ 
ក្នុង ការ រកៃសា សុវត្ថិ ភាព ឬ ក៏ ទៅ 
តម ទីតំង ណ ដៃល មាន ការ- 
ចង្អុល បងា្ហាញ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ពី ស ម្តៃ  ច  
តៃ ជោ ផង ដៃរ » ។  

 លោក សៃ ីបាន បន្ត ថា   សមៃប ់
ទីតំង ស្តុក វ៉ាក់ សំង កូ វីដ ១៩ 
នៃះ ដៃល តៃូវ បៃើ បៃស់ កមៃិត 
តៃជាក ់ព ី២ ទៅ ៨ អងៃសា សៃ  គ ឺជា 
បៃព័ន្ធ មួយ ដៃល កម្ម វិធី ជាតិ 
ចាក់ ថា្នាំ បងា្ការ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល គឺ មាន ការ បៃើ បៃស់ បៃពន័្ធ 
តៃ ជាក់ នៃះ សៃប់ ហើយ ។  
ដូច្នៃះ បច្ចុបៃប ន្ននៃះ  ទីតំង ស្តុក 
វ៉ាក់ សងំ របស់ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល គឺ មាន គៃប់ គៃន់ សមៃប់ 

ទទួល វ៉ាក់ សំង ក្នុង រង្វង់ ១ 
លាន ដូ ស ។ 

 លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា  ដើមៃបី 
ងាយ សៃលួ ក្នងុ ការ រកៃសា សុវត្ថ ិភាព   
ការ ចាក់ វ៉ាក់ សំង កូ វីដ ១៩ នៃះ 
តៃូវ ធ្វើ ឡើង ដោយ មន្តៃី សុខា- 
ភិ បាល ដៃល ទទួល បាន ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល តៃឹម តៃូវ នៅ 
តម មន្ទរី ពៃទៃយ រដ្ឋ ឬ តម មលូ ដា្ឋាន 
សុខាភិ បាល សធារ ណៈ ។   
ដោយ ឡៃក  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨  
ខៃ មករា   ឆ្នាំ ២០២១  កន្លង មក 
នៃះ  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ សខុាភ ិបាល   
លោក ម៉ម   ប៊ុន ហៃង  បាន ជួប 
ពិភា កៃសា ការងារ ជា មួយ នឹង 
បៃធាន អង្គការ   JICA  បៃចាំ 
កម្ពុជា លោក សៃី  ហា រូ កូ កា មុី  
នៅ ទសី្ដ ីការ កៃសងួ សខុាភ ិបាល  
ដោយ ក្នងុ នោះ ខាង មន្តៃ ីអង្គការ 

JICA រូប នៃះ បាន ធ្វើ ការ កោត- 
សរសើរ ដល់ រាជ រដា្ឋាភិ បាល 
កម្ពជុា   នងិ  កៃសងួ សខុាភ ិបាល   
ដៃល បាន អនុវត្ដ បាន យ៉ាង ល្អ 
បៃសើរ ក្នុង ការ ទប់ស្កាត់ ការ - 
រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ជាពិសៃស ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ដំណើរ ពី 
កៃ បៃទៃស ចូល បៃទៃស ខ្លួន 
យ៉ាង មាន ភាព កក់ ក្ដៅ ។   

 លោក សៃី ឱ   វណ្ណ ឌី ន   បាន 
បៃប់ អ្នក សរព័ត៌ មាន កៃយ 
ជួប ពិភាកៃសា ការងារ នៃះ ថា   
លោក សៃី   ហា រូ កូ  កា មុី បាន 
លើក ឡើង ថា  បៃទៃស កម្ពុជា 
បាន ដាក់ ចៃញ នូវ វិធាន ការ 
ការពារ បៃទៃស បាន យ៉ាង ល្អ 
ដោយ សរ លោក សៃី ក៏ បាន ធ្វើ 
ច ត្តា ឡី ស័ក រយៈ ពៃ ល ១៤ ថ្ងៃ 
ផង ដៃរ ពៃល ធ្វើ ដណំើរ មក ដល ់
បៃទៃស កម្ពុជា ។  

 លោក សៃ ី បានថ្លៃងថា  ៖  « ខាង 
បៃធាន អង្គការ JICA  បៃចាំ 
កម្ពជុា នៃះ ក ៏បាន គាទំៃ ទៅ ដល ់
ដណំើរ ការ ក ៏ដចូ ជា បៃតបិត្ត ិការ 
ទប់ ស្កាត់ នូវ ការ ចម្លង  វីរុស ក ូវីដ- 
១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស យើង ផង- 
ដៃរ » ។   

 លោក សៃី ថា   ជាង នៃះ ទៅ ទៀ ត  
ភាគី  JICA  ក៏ បាន បងា្ហាញ ពី 
សមាន ចិត្ត ក្នុង ការ ជួយ វិស័យ 
សុខាភិ បាល ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង កូ វីដ ១៩ នៃះ គឺ ចង់ 
លើក ឡើង ពី ការ ផ្តល់ នូវ ហិរញ្ញ - 
បៃប ទាន តម បៃប ជា បៃក់ កម្ចី 
ដៃល តម ការ ពភិា កៃសា គា្នា  បៃក ់
កម្ច ីនៃះ អាច មាន ចនំនួ ចនោ្លោះ ព ី
២៥០  ទៅ ៣០០ លាន ដុលា្លោរ 
អា មៃរិក   ប៉ុន្តៃ ការ សមៃច ខ្ចី ឬ 

មិន ខ្ចី នៃះ  អាសៃ័យ លើ កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ឯ កៃសួង 
សុខាភិ បាល មិន អាច សមៃច 
លើ បញ្ហា នៃះ បា ន ទៃ ។    

លោក សៃី ឱ  វណ្ណ ឌី ន   បាន 
បញ្ជាក់ ថា   បៃក់ កម្ចី នៃះ នឹង 
សកិៃសា ទៅ លើ ផ្នៃក ពងៃងឹ ហើយ 
និង ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភា ព នៃ ផ្នៃក 
ហៃដា្ឋា រចន សម្ព័ន្ធ រូ ប វន្ដ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ខៃត្ត ដៃល អាច នឹង ជៃើស- 
រីស មន្ទីរ ពៃទៃយ ក្នុង ខៃត្ត មួយ- 
ចំនួន ទៅ តម ការ ពិភាកៃសា គា្នា 
ដើមៃបី ឱៃយ មន្ទីរ ពៃទៃយ ទាំង នោះ 
បង្កើន នវូ សមត្ថ ភាព របស ់ខ្លនួ ក ៏
ដចូ ជា បពំាក ់នវូ សមា្ភារ បរកិា្ខារ ឱៃយ 
មាន ទំនើប កម្ម   និង ការ ពងៃឹង 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ នៅ តម បណ្តា 
មន្ទីរពៃទៃយ ទាំង នោះ ឱៃយ មាន 
សមត្ថភាព ដូច ទៅ នឹង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ កមៃិត ថា្នាក់ ជាតិ ។   

 មយួ វញិ ទៀត   រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
សុខាភិ បាល ក៏ បាន ស្នើ សុំ ជា 
ជំនួយ ឥត សំណង ទៅ ដល់ 
អង្គការ JICA ក្នងុ ការ ពចិារ ណ 
ជួយ ទៅ ដល់ មន្ទីរ ពិសោធន៍   
ក្នុង បរិបទ កូ វីដ ១៩ នៃះ   ដល់ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ដ ស្វាយ រៀង   និង 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្ដ កំពង់ ចាម   និង 
បន្ដ ជួយ បណ្តុះ បណ្តាល ធន- 
ធាន មនុសៃស ជា ពិសៃស កៃុម  
គៃ ូពៃទៃយ នវូ ចណំៃះ ជនំញ   ផ្ដល ់
សៃវ បៃកប ដោយ គុណ ភាព   
សម ធម៌ និង បៃសិទ្ធភាព ជូន  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ កម្ពុជា ។    លោក- 
សៃី   កា មុី  នឹង យក សំណើ របស់ 
រដ្ឋ ម នៃី្ត កៃសួង សុខាភិ បាល 
កម្ពុជា ទៅ ពិចារ ណ ដើមៃបី ធ្វើ -  
ការ សមៃច ន ពៃល កៃយ  ៕

ឃុត សុភចរិយា
 
ភ្នំពេញៈ កៃសួង ធនធាន ទឹក 

និង ឧតុ និយម បាន ពៃយាក រថា 
អាកាស ធាតុ ក្នុង រដូវ បៃំង ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ  មានលក្ខណៈ អំ - 

ណោ  យ ផល ល្អជាង ឆ្នាំ មុន ប៉ុន្តៃ 
បាតុភូត ខៃយល់ កន្តៃក់  និង រន្ទះ- 
បាញ់  អាច នឹង កើត មាន ចៃើន 
ជាង ឆ្នាំមុនៗ  ពិសៃស នៅ ក្នុង 
បណ្តា ខៃត្ត ដៃល ស្ថិត តម តំបន់ 
វល ទំនប និងមាត់ សមុទៃ ។

បើ តម ការ ពៃយាកររបស ់កៃសងួ  
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពីថ្ងៃទី ១៩  
ខៃម ករា តំបន់ មាត់ សមុទៃ នឹង 
មាន បាតុ ភូត រន្ទះ បាញ់ កើត- 
ឡើង  ជាបន្ត បន្ទាប់ ជាមួយភ្លៀ ង - 
កក់ ខៃ ធា្លោក់ ចៃើន ជាង មធៃយម ភាគ 
បៃចំា ឆ្នា ំក្នងុ កមៃ ិត ពីខៃសាយ ទៅ 
ខា្លោងំចាប់  តំង  ពី ចុង ខៃមករា  ទៅ ។ 

លោក លឹម គានហោ រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ធន ធាន ទឹក និង ឧតុនិ យ ម 
បាន បញ្ជាក់ នៅក្នុង សៃចក្ដី ជូន- 
ដំណឹងស្ដពីី ការ ពៃយា ករ អាកា ស -  
ធាតុ នោះថា  បច្ចុបៃបន្ន បៃទៃស 
កម្ពុជា កំពុង រងនូវ ឥទ្ធិពល នៃ 
ជៃលង សមា្ពាធ ខ្ពស ់ នងិ វសិមា្ពាធ- 
ទាបខៃសាយ ដៃលជា ផ្នៃក មយួ នៃ 
បាតុ ភូត ENSO ។ លោក   បញ្ជា ក់  
ថា៖«ផ្អៃក តម ការវយ តម្លៃ ជា 
អន្តរ ជាតិ ក៏ដូចជា តំបន់ ស្តពីី ស្ថា ន  - 

ភាព សីតុណ្ហា ភាព លើ ផ្ទៃសមុទៃ 
បា៉ាសុី ហ្វិក   កៃបៃរ ខៃសៃ អៃកា្វា ទ័រ បាន 
បងា្ហាញ ថា ក្នុង រដូវបៃំង និង ដើម 
រដវូ វសៃសាឆ្នានំៃះ  សតីណុ្ហាភាព ក្នងុ 
បៃទស កម្ពជុា  នងឹ មាន លក្ខណៈ- 
អណំោយ ផល ល្អ ពៃះ កម្ពជុា រង 
ឥទ្ធិពល នៃ  បាតុ ភូត La Nina 
៥០ ភាគ រយ និង បាតុ ភូត Neu-
tral  ៥០ ភាគ រយ »។

បើតម លោក គាន ហោ នៅ 
ក្នងុ   រដវូ បៃងំ  ឆ្នា ំនៃះ សតី ុណ្ហាភាព  
អាច ទាបឬ បៃហាក ់បៃហៃល នងឹ 
មធៃយម ភាគ ឆ្នាំ  មុនៗ ពោលគឺ នៅ 
ខៃកុម្ភៈ សីតុណ្ហា ភាព អបៃបបរ មា អា ច 
ស្ថតិ នៅក្នងុ រង្វង់ ពី ១៦-១៩ អងៃសា  - 
សៃ  សមៃប ់បណ្តា ខៃត្ត នៅ តបំន ់
ទំនប កណ្តាល និង ក្នុង រង្វង់ ពី 
១៣-១៦ អងៃសា សៃសមៃប់ 
បណ្តា ខៃត្ត នៅ តបំន ់ខ្ពងរ់ាប  នងិ 

តបំន ់ជរួ ភ្ន ំ ។ ដោយ ឡៃក សមៃប ់
តំបន់ មាត់ សមុទៃ សីតុណ្ហា ភាព 
អបៃបបរ មា នឹង អាច ស្ថិត ក្នុង រង្វង់ 
ពី ១៩-២២ អងៃសា សៃ ។

ចាប់ពី ខៃមីន  ដល់ ខៃមៃស 
ធាត ុអាកាស អាច នងឹ កើន កម្តា 
ជា បន្តបន្ទាប ់ក្នងុ នោះ  បណ្តា ខៃត្ត 
នៅ តំបន់ ទំនប កណ្តាល មាន 
សតីណុ្ហា ភាព មធៃយម អតបិរ មា អាច  
ក្នុង ចនោ្លោះ ពី ៣៤-៣៧ អងៃសា សៃ  
នៅ តំបន់ ខ្ពង់រាប និង តំបន់ ជួរ ភ្នំ 
សីតុណ្ហាភាព មធៃយម អតិប រមា  
អាចមានចនោ្លោះ ពី  ៣៣-៣៦ 
អងៃសា សៃនិងនៅ  តំបន់ មាត់ សមុ ទៃ 
សីតុណ្ហាភាព មធៃយម អតិប រមា អា ច  
នឹងមាន ចនោ្លោះ ពី ៣០-៣៣ អងៃសា - 
សៃ ។ ចាប់ ពី ខៃមៃស  ដល់ ដើម ខៃ  
ឧសភាកមៃិត សីតុណ្ហាភាព អតិ - 
បរ  មា អាច នឹង កើនឡើង ខ្ពស់ បំផុ ត 

ក្នុង រង្វង់  ៣៩ អងៃសា សៃ ។ លោក 
បន្ត ថា ៖«ចំណៃកបរិមាណ ទឹក- 
ភ្លៀង  អាច នឹងមាន កមៃិត ខ្ពស់ 
ជាង មធៃយម ភាគ  ឆ្នាំ មុនៗ ពៃះ 
នឹង មាន ភ្លៀង កក់ ខៃធា្លោក់ ចៃើន 
ក្នងុ ខៃមីន និង ខៃមៃស សៃប ពៃ ល 
បាតុ ភូត ផ្គរ រន្ទះ និង ខៃយល់ កន្តៃ ក់  
ក៏នឹង កើត  ឡើង  ចៃើន ផង ដៃរ »។

 តម ការពៃយា ករ ដដៃ ល   រដូវ- 
វសៃសា នឹង ចូលមក ដល់នៅ សបា្តា ហ៍ 
ទី ១ នៃ  ខៃឧសភា ហើយ   នៅក្នុង 
រដវូវសៃសា របាយ ទកឹ ភ្លៀង ជាទទូៅ  
មាន ក្នងុ កមៃតិ ពី មធៃយម ទៅ ចៃើន ។ 
ទោះ យ៉ាង  ណ  លោក គាន ហោ 
បានអំពាវ នវ ដល់   បៃជា កសិ ក រ  
ក្នុង តំបន់ ដាច់ សៃយល ដៃល 
គា្មាន បៃពន័្ធ ផ្លវូ ទកឹ សមូ បៃើ បៃស ់
ទកឹ ដោយ សនៃសំ សចំៃក្នងុ អឡំងុ-  
ពៃល នៃ រដូវបៃំង នៃះ៕

មន្តេ ីចុះសួរ សុខ ទុក្ខ ពលករ ដេល កំ ពុង ស្នាក់ នៅ ក្នងុ មណ្ឌល ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក ។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត បន្ទាយមានជ័យ

កែសួងធនធានទឹកៈអាកាសធាតុក្នងុរដូវបែងំឆ្នានំែះមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អជាងឆ្នាំមុន

បេឡាយ ទឹក នៅ សេកុ សីុធរ  កណ្តាល  ។ កេសួង ឱេយ បេើ ទឹក សនេសំ សំចេ ។ សហការី 



អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង ព័ត៌មាន នឹង 
រៀប ចំ  កម្មវិធី «ពានរង្វាន់ ដឹង- 
គុណ» ដល់ អ្នកសារព័ត៌មាន  
ដ្រល លះ បង់ កមា្លាំងកាយ  ចិត្ត  
ប្រជ្ញា សា្មារត ី ចលូរមួ លើក កម្ពស ់
វិស័យ សារព័ត៌មាន នៅ កម្ពុជ  
រយៈព្រល ៥ទសវត្រសរ៍ មកហើយ  
ចាប់ពី ទសវត្រសរ៍  ឆ្នាំ១៩៧០  
មកដល ់បច្ចបុ្របន្ន។ ពាន រង្វានន់្រះ 
ប្រងច្រក ជ២  គឺ ពានរង្វាន់ ជយ- 
លាភី ចំនួន ៥នាក់  និង ពានរង្វាន់ 
កិត្តិយស ចំនួន ៥នាក់។ 

លោក ផសុ សវុណ្ណ  អគ្គនាយក 
ន្រ អគ្គនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន និង 
សោតទស្រសន៍  ន្រ ក្រសួង ព័ត៌មាន 
ឱ្រយ ដឹងថា ន្រះ ជ លើក ដំបូង ក្នុង 
ការ រៀបច ំកម្មវធិ ីសម្រប ់ការលើក- 
ទកឹចតិ្ត អ្នក សារពត៌័ មាន។  គណៈ- 
កម ្មការ រៀប ច ំកម្មវធិ ី គ្រង ជ្រើស- 
រើស អ្នក សារ ព័ត៌មាន ទាំងអស ់  
ជពសិ្រស អ្នកសារ ពត័ម៌ាន ជើង- 
ចាស ់ ដើម្រប ីសកិ្រសា អពំ ីជវីប្រវត្ត ិ សា្នា ដ្រ   
ការងរ  និង លក្ខណសម្របត្តិ  ដក់ 
ជូនគណៈ កម្មការ វាយ តម្ល្រ ពិនិត្រយ ។ 

លោក ផុស សុវណ្ណ  ថ្ល្រងថា ៖ 
« សម្រប ់អ្នកសារពត័ម៌ាន ជើង ចាស ់
ទាំងអស់  គឺ យើង គិតថា  គាត់ ធ្វើ- 

សារពត័ ៌មាន តាងំ ពពី្រល នោះ មក  
រហូត មកដល់ ព្រលន្រះ គាត់ អត់- 
ឈប់ ទ្រ  ហើយ សម្រប់ អ្នក សារ- 
ពត័ ៌មាន ថ្មីៗ នៅ ទសវត្រសរ ៍ចងុ ក្រយ   
ន្រះ  គ ឺរើស ត្រ អ្នក បាន សញ្ញាបត្រ 
ត្រមឹត្រវូ  ហើយ កពំងុ បពំ្រញ ការ ងរ   
ក្នុង អង្គភាព សារព័ត៌មាន»។ 

បើ តាម លោក ផុស សុវណ្ណ  
ទាក់ទង នឹង ការជ្រើស រើស ន្រះ  
គណៈកម្មការ គ្រង ជ្រើសរើស 
១ទសវត្រសរ៍ យក ២នាក់  គឺ អ្នក- 
ទទួល ពាន ជយលាភី មា្នាក់  និង 
អ្នកទទលួ ពាន កតិ្តយិស មា្នាក ់ ក្នងុ 
រយៈព្រល ៥០ឆ្នាំ ចុងក្រយ  រាប់ 
ចាបព់ ីឆ្នា១ំ៩៧០ មក។ ការ រៀប ច ំ  
ឆ្នាំ ដំបូង ន្រះ  មាន គណៈកម្មការ 
ចំនួន ៥រូប  ដ្រលមក ពី ក្រសួង- 
ព័ត៌មាន  ក្លិប អ្នកកាស្រត កម្ពុជ  
freshnews  សារព័ត៌ មាន ថ្មីៗ  
នងិ សារពត័ម៌ាន ត្នាត។ កម្មវធិ ីន្រះ  
គ្រងរៀបចំ ឱ្រយបាន មុន ថ្ង្រ បុណ្រយ 
ចូលឆ្នាំ ប្រព្រណីខ្ម្ររ។

លោក គង ់ វន  អ្នក យកពត័ម៌ាន 
ជើង ចាស់ កម្ពុជ ដ្រល ធ្លាប់ ចុះ- 
យក  ពត័ម៌ាន ក្នងុ សមយ័ ឆ្នា ំ១៩៧០  
ឱ្រយ ដងឹថា  ការចុះ យក ពត័ម៌ាន ក្នងុ 
អំឡុង ឆ្នាំ១៩៧០  គឺ ប្រកប ទៅ 
ដោយ គ្រះថា្នាក់  ជពិស្រស នៅ 
ព្រល អ្នក សារពត័ ៌ចលូទៅ ច ំកន្ល្រង   

សមរភូមិ  ដ្រល មិនបាន ដឹង មុន  
ហើយ  អ្នកកាស្រត នៅត្រ មានះ 
ចូលទៅ ដើម្របី ស្វ្រង រក ព័ត៌មាន ។ 

«អាជ្ញាធរ ក្នងុ សមយ័ នោះ  គ ឺគ្រ 
លាក់ការ  ជួនកាល មាន ការប្រ- 
យុទ្ធ  គា្នា ខ្លាំង  ប៉ុន្ត្រ គ្រ ប្ររ ជប្រប់ 
ថា អត់សូវ មាន ទ្រ  មានតិច តួច 
អ៊ីចឹង ទៅ។ ហ្នឹង ជឧបសគ្គ មួយ  
ត្រ នៅ អាច បាន ពត័ម៌ាន ខ្លះ ព ីអ្នក- 
រត់គ្រច ខ្លួន  ចុះឡើង អី ហ្នឹង  ប្រប់ 
ថា  មាន គ្រ បាញ់ គា្នា ខ្លាំង អ៊ីច្រះ ១  
អ៊ីចុះ ១  អ៊ីចឹង ទៅ។ គាត់ អត់ ព្រម 
តាម  គាត់ ចូល ទៅ គ្រះថា្នាក់ 
អ៊ីចឹង  ម្រន»។ ន្រះជ ការបញ្ជាក់ 
របស់ លោក គង់  វន។ 

បើ តាម លោក គង់ វន  អ្នក- 
យកពត័ម៌ាន ក្នងុ សមយ័ ១៩៧០  
គឺមាន ការប្រកួត ប្រជ្រង ដណ្តើម 
គា្នា ចលូ យក ពត័ម៌ាន  មនិ រវល ់គតិ 
ខ្លាច គ្រះថា្នាក់ បង្ក ឡើង ដោយ 
ប្រការ ណាមួយ ឡើយ  ទោះបីជ 
មាន អ្នក ប្រប់ ថា  ខងមុខ មាន 
គ្រះ ថា្នាក់  យ៉ាងណា ក៏ ដោយ។  

អ្នក កាស្រត របូន្រះ ថ្ល្រងថា ៖« បើ  
ឃើញ គ្រ ឃាត់ ថា  ឥឡូវ ខង មុខ   
មាន គ្រ បាញ់ គា្នា ខ្លាំង អ៊ីចឹង  អត់ 
មាន អ្នកណា មិនហ៊ាន ទៅ ទ្រ  
ព្រះ  សុទ្ធត្រ ជអ្នក សារព័ត៌មាន  
បម្រើ ឱ្រយ ទីភា្នាក់ងរ ព័ត៌មាន  ដចូជ  
យូភី អាយ  អ្រភី  អាសង់  ្រហ្វង់- 

ែ្រហ្វស អ៊ីចឹង ទៅ  ហើយ ខង ខ្ញុំ 
ហ្នឹង ក្រយូដូ  គ្រ មិនឱ្រយ ទៅ ក៏ នៅត្រ 
ទៅ  ចូលៗ ទៅ ប៉ះ ជប់ អ៊ីចឹង ទៅ  
ហ្នឹង បទពិសោធ ខ្ញុំ» ។ 

លោក មណ្ឌល ក្រវ  អ្នក យកពត័-៌ 
មាន ជើង ចាស់ មា្នាក់ ទៀត  ដ្រល 
ចាប់ ផ្តើម ការងរ ជអ្នកកាស្រត 
ដំបូង នៅ ឆ្នាំ១៩៨៥  បាន ថ្ល្រង ថា 
ការចុះ យក ព័ត៌មាន ក្នុង សម័យ 
នោះ  មនិមាន ភាពងយ ស្រលួ ដចូ 
ក្នុង សម័យ ថ្មី ន្រះ ទ្រ។ កង់  គឺជ 
មធ្រយោបាយ ធ្វើ ដំណើរ ចុះទៅ 
ប្រមលូ ពត័ម៌ាន  ហើយ ត្រវូ ប្រញាប ់  
ត្រឡប់ មក ទីសា្នាក់ការ វិញ ដើម្របី 
សរស្ររ ព័ត៌មាន  សម្រប់ ដក់- 
ច្រញ ផ្រសាយ។ 

លោក  ថ្ល្រងថា ៖« បនា្ទាប់ពី យើង 
ថតជបួ សមា្ភាស  បានពត័ម៌ាន ហើយ  
គ ឺយើង ត្រវូ  រតូរះ ជិះកង ់ត្រឡប ់មក   
ទសីា្នាក ់ការ វញិ ដើម្របី អង្គយុ សរស្ររ  
មិនដូច បច្ចុប្របន្ន អាច សរស្ររ នៅ 
ទីណា ក៏ បាន នោះ ទ្រ»។  

អ្នក កាស្រត ជើង ចាស់ រូបន្រះ   
សម្ត្រង ការគាទំ្រ ចពំោះ ការ បង្កើត 
ឱ្រយមាន កម្មវធិ ីផ្តល ់ពានរង្វាន ់ដងឹ- 
គុណ សម្រប់ អ្នកសារ ព័ត៌មាន  
ព្រះ កន្លង មក កម្មវិធី ប្របន្រះ 
ធ្លាប់មាន ត្រ លក្ខណៈ តូចតាច 
មិនសមរម្រយ ទៅ នឹង គុណ បំណាច់ 

អ្នក សារព័ត៌ មាន។  
លោក ថ្ល្រងថា ៖«ម្រនទ្រន ទៅ 

អ្នក សារពត័ម៌ាន ជអ្នក ដ្រល ចលូ- 
រួម ធំធ្រង ណាស់ ក្នុង ការក្រលម្អ 
សង្គម  ក្នុងការ ធ្វើខ្លួន ជ កញ្ចក់  
ដើម្រប ីឆ្លុះបញ្ចាងំ នវូ ចណំចុ ខ្វះខត 
របស ់សង្គម  គរួណាស ់ត្រ ត្រវូបាន- 
ទទលួ ការគតិគរូ  ទទលួ នវូ គណុ- 
បំណាច់ របស់ អ្នក សារ ព័ត៌ មាន  
ក្នុង ការក្រ លម្អ សង្គម»។ 

លោក ពយុ គា  អ្នក សារពត័ ៌មាន  
ជើង ចាស ់នៅ កម្ពជុ ដ្ររ នោះ  ថ្ល្រង 
ថា  ការលើក ទឹកចិត្ត ដល ់អ្នកសារ- 
ព័ត៌មាន នៅ កម្ពុជ ជ រឿង សំខន់  
ព្រះ អ្នកសារព័ត៌មាន ដើរ តួនាទី 
សំខន់ ក្នុង ការផ្រសព្វ ផ្រសាយ ទូលំ- 
ទូលាយ ដល់ មហជន  ពលរដ្ឋ 
ទូទៅ  ក៏ដូចជ ថា្នាក់ ដឹក នាំ។  

«មាន ព័ត៌មាន ច្រើន ណាស់ 
ដ្រល ខ្វះចនោ្លាះ មនិបាន ទៅដល ់
ថា្នាក ់ដកឹនា ំ ហើយ មនិបាន មក- 
ដល ់ថា្នាក ់ក្រម វញិ។ អ៊ចីងឹអ្នក- 
សារ ពត័ម៌ាន  មាន តនួាទ ីសខំន ់
ណាស់ ដ្រល ជួយ រំល្រច  ជួយ 
បំភ្លឺ  ជួយ បំព្រញ នូវ ការចង់បាន  
ចង់ដឹង  ចង់ឮ ពី ប្រជពលរដ្ឋ  
ហើយ និង ថា្នាក់ ដឹកនាំ ដ្ររ»។ 
ន្រះ ជការលើក ឡើង របស់ 
លោក ពុយ គា៕  
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ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច...
តពទីពំរ័ ១...ក្រមុជន ខលិខចូ 

ដើម្របី លួច ប្រមូល យក ទិន្នន័យ 
របស់ អ្នក ប្រើ ប្រស់។ នៅព្រល 
ខ្លះ  ទៀត នោះ ពួកគ្រ នឹង ទាមទារ 
ឱ្រយ លោក បង់ ប្រក់ បន្តិច  បន្តួច  
ដើម្របី ឱ្រយ លោក អ្នក មានការ ជឿ- 
ជក់។ ប៉ុន្ត្រ ន្រះ ជ ល្របិច ដើម្របី 
បោកបញ្ឆោត យក ប្រក់ កាស  ឬ 
ដើម្របី លួច យក ល្រខ បណ្ណ ឥណ- 
ទាន របស់ លោក អ្នក ទៀត ផង។

ការបោក បញ្ឆោត  ដ្រល អះអាង 
ថា  ឈ្នះ រង្វាន់ មាន ដូចជ កុំព្រយូទ័រ 
និង ទូរស័ព្ទដ្រ តាមរយៈ កម្មវិធី  
Telegram  ដ្រលមាន ឈ្មាះ ថា  
Classiscam  បានរើក រាលដល 
យ៉ាងខ្លាំង នៅ សហរដ្ឋ អាម្ររិក  
និង ប្រទ្រស មួយចំនួន នៅ សហ- 
ភាព អរឺ៉បុ។ ប៉នុ្ត្រ ល្របិច  បោក បញ្ឆោត   
ន្រះ ត្រវូបាន ចាបផ់្តើម ឡើង នៅ ប្រ- 
ទ្រស រុស្រសុី កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។ 

បច្ចបុ្របន្ន ក្រមុ អ្នក ស្រវជ្រវ បាន- 
បា៉ាន ់ប្រមាណ ថា  មាន ជន ខលិខចូ 
ចនំនួ ៥ពាន ់នាក ់ ដ្រល កពំងុ ប្រើ- 
ប្រស់ វិធីន្រះ ដើម្របី បោក បញ្ឆោត 
អ្នក ប្រើ ប្រស់បណា្តាញសង្គម។ 
នាយកដ្ឋាន បានណ្រ នំា ដល់ 
អ្នកប្រើប្រស់ បណា្តាញ សង្គម 
ទាងំ អស ់ កុ ំជឿ លើ ការឈ្នះ រង្វាន ់ 
ដ្រល បានផ្រសព្វ ផ្រសាយ  តាម  រយៈ 
បណា្តាញទនំាក ់ទនំង សង្គម ណា- 

មយួ នោះ  ព្រះ ភាគច្រើន  វា គជឺ 
ការបោក បញ្ឆោត។

នាយកដ្ឋាន ប្រឆំង បទល្មើស 
បច្ច្រកវិទ្រយោ បញ្ជាក់ថា ៖«សូម 
លោក អ្នក កុ ំចចុ នៅលើ តណំ ភា្ជាប ់ 
ឬ ធ្វើការ ច្រកចាយ បន្ត  ដ្រលនា ំឱ្រយ 
ខតបង់ ព្រល វ្រលា  ឬ ប្រក់ កាស 
របស់ លោក អ្នក ត្រ ប៉ុណ្ណោះ»។

លោក ឆយ  គមឹ ខឿន  អគ្គ ស្នង- 
ការ រង នគរ បាល ជត ិ នងិ ជអ្នក- 
នាំពាក្រយ ឱ្រយ ដឹង ពី ម្រសិលមិញ ថា  
នាយកដ្ឋាន ជំនាញ ច្រញ ការណ្រ -   
នាំ ន្រះ  ព្រះ វា ជហនិភ័យ មួយ 
ទៅដល ់ប្រជពល រដ្ឋ ទទូៅឱ្រយ មាន    
ការប្រុង ប្រយ័ត្ន ពី ការឆ បោក។

លោក ថ្ល្រងថា ៖«ខ្ញុ ំសមូ ជម្រ ប ថា  
កាលណា នាយកដ្ឋាន គ្រ ច្រញ- 
ស្រចក្តី ប្រកាស អ៊ីចឹង ហើយ   មិន 

ខ្វល់ថា ច្រើន  ឬ តិច នោះ ទ្រ  វាជ 
ហនិភ័យ មួយ ហើយ  ដ្រល យើង 
ច្រញ ធ្វើការ ណ្រនា ំទៅដល ់សាធ-  
រ ណ ជន។ បើ វា តូចតាច  គ្រ មិន 
ងយ  ច្រញ ផ្ត្រស ផ្តាស ឱ្រយ ផ្អើល 
ដល់ ក្នុង សង្គម ទ្រ»។

លោក បន្តថា ៖«ឱ្រយ ខ្ញុ ំថាច្រើន  ឬ 
តចិ ខ្ញុ ំមនិថា ទ្រប៉នុ្ត្រ វា បង្ហាញ ព ីហ- 
នភិយ័ ពាកព់ន័្ធ នងឹ ផល ប្រយោជន ៍  
របស់ ប្រជពលរដ្ឋ។ ជពិស្រស 
ការពារ ផល ប្រយោជន៍ របស់ ប្រ- 
ជពលរដ្ឋ  កុំ ឱ្រយមាន ការបាត់ បង់»។

លោក ង៉្រត មុស្រ ទីប្រឹក្រសា 
ឯករាជ្រយ ផ្ន្រក សន្តសិខុ បច្ច្រកវទិ្រយោ  
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីម្រសិល មញិ   ថា  
ករណ ីឆបោក តាម បណា្តាញ សង្គម   
ន្រះ  មនិម្រន ទើបត្រ កើតឡើង នៅ 
ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុ នោះ ទ្រ វា បាន- 

កើត យូរ ណាស់ មក ហើយ នៅ 
បណា្តា ប្រទ្រស នានា។ ករណី ន្រះ 
កើតឡើង  បនា្ទាបព់ ីឧក្រដិ្ឋជន  មើល-   
ឃើញ ពី ការរើក ចម្រើននិង កណំើន 
ន្រ ការប្រើប្រស់ បណា្តាញសង្គម  
ជពិស្រស ប្រព័ន្ធ ត្រឡ្រ ក្រម ។

បើតាម លោក ង៉្រត មុស្រ  អ្នក- 
ប្រើ ប្រស់ បណា្តាញ ទំនាក់ ទំនង 
សង្គម នៅ ប្រទ្រស កម្ពជុ មយួ ចនំនួ  
អាចនឹង ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ការ- 
បោក  បញ្ឆោត ន្រះ នៅព្រល មាន 
សារ លោត ក្នងុ ទរូសព័្ទដ្រ ថា «អប- 
អរសាទរ អ្នក ឈ្នះ រង្វាន់»។ បើ 
មាន អ្នក ណា ដ្រល លោភលន ់អាច 
នឹង ចូល ក្នុង អនា្ទាក់ របស់ គ្រ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«អ្នក ដ្រល មនិ   
បាន ដងឹ  ដចូជ បគុ្គលកិ ក្រមុ ហ៊នុ  
ឬ ប្រជពលរដ្ឋ ធម្មតា  អាចនឹង 
ធ្លាកច់លូ ទៅក្នងុ [ការឆ បោក ន្រះ]  
តាម រយៈ ការផ្តល ់ពត័ម៌ាន ផ្ទាល ់ខ្លនួ   
ទៅឱ្រយ គ្រ។ប៉នុ្ត្រ បើ មាន ករណ ីលោត    
សារ  គួរត្រ កុំ បើក មើល  និង ផ្តល់ 
ព័ត៌ មាន  និង ដក់ ការសង្រស័យ» ។ 

លោក បន្តថា ៖«បើ មាន ករណ ី ន្រះ   
កើត ឡើងបគុ្គលកិ ក្រមុហ៊នុ  គរួត្រ 
ទៅ  រក អ្នក បច្ច្រកទ្រស នៅក្នងុ សា្ថា- 
ប័ន ដើម្របី ជួយ ដោះ ស្រយ។ ប៉ុន្ត្រ 
បើ   ប្រជពលរដ្ឋ ធម្មតា  គរួត្រ សាក- 
សួរ ទៅ នាយកដ្ឋាន ប្រឆំង បទ- 
ល្មើស បច្ច្រកវទិ្រយោ ន្រ អគ្គស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរ  បាល ជតិ ដើម្របី មាន 
វិធនការ   និង ជួយ បាន»៕

សារបេប់ពីការឈ្នះរង្វាន់១តេវូបានអ្នកបេើតេ  ឡេកេមបង្ហោះនាខេនេះ។រូបCyber Dep.

អ្នកកាសេតក្នងុសន្នសីិទព័ត៌មានជាមួយ  មន្តេ ីអ.ស.ប.ពីឆ្នា២ំ០១៥។ រូប ហ្រង  ជីវ័ន

តពីទំព័រ៣...នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
ឥណ្ឌូ ន្រសុី  ហ្វីលី ពីន  និង វៀត- 
ណាម។  ន្រះ បើ តាមរបាយការណ៍  
ដដ្រល។

លោក ស្រី Shanti Jagan-
nathan  អ្នក ជំនាញ ជន់ ខ្ពស់ 
ផ្ន្រក អប់រំ របស់ ADB បាន 
ថ្ល្រងថា៖«នៅ ព្រល បច្ច្រក វិទ្រយោ 
រើក ចម្រើន យ៉ាង ឆប់ រហ័ស   
ការ វិនិ យោគ យ៉ាង ច្រើន លើ 
ជំនាញ ឌីជី ថល នឹង ជួយ បង្កើន 
ឱកាស របស ់យវុជន  និង មនុស្រស 
ចណំាស ់ក្នងុ ការ ទទលួ បាន ការ- 
ងរ ដ្រល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់  
នងិ បន្ថយ ហន ិភយ័ ន្រ ការ បាត-់ 
បង់ ការ ងរ»។ 

លោក ស្រី បន្ត ថា៖«ឥឡូវ ន្រះ 
គឺ ជ ព្រល  វ្រលា  ដើម្របី  គិត  ឡើង 
វញិ នវូ ការផ្តល ់ជនំាញ ដោយ ប្រើ 
វ្រទិកា តាម អន ឡាញ និង  បច្ច្រក- 
វិទ្រយោ ទូរស័ព្ទ ចល័ត  ព្រម ទាំង 
អភិវឌ្រឍ សា្ថាប័ន បណ្តុះ បណា្តាល 
ឱ្រយ ភាព រហ័ស រហួន ក្នុង ការ ផ្តល់ 
នវូ វគ្គ សកិ្រសា  នងិ សញ្ញា បត្រ ដ្រល 
ត្រូវ នឹង តម្រូវ ការ ទីផ្រសារ»។

លោក អ៊ុំ សុថា អ្នក  នាំ  ពាក្រយ - 
ក្រសងួ ឧស្រសា ហកម្ម  វទិ្រយោ សាស្ត្រ  
បច្ច្រក វិទ្រយោ  និង នវានុវត្តន៍  បាន 
ថ្ល្រង ពី ម្រសិល មិញថា កម្ពុជមាន 

គោល នយោបាយ  អភិវឌ្រឍន៍ 
វិសយ័ ឧស្រសា ហកម្ម  និង យន្ត ការ 
បន្ថ្រម មយួ ចនំនួ ទៀត  ដើម្រប ី  ចាប ់
យក   បដិវត្តន៍ ឧស្រសាហកម្ម ទី ៤ 
ន្រះ។ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក 
ថា កម្ពុជ ក៏  មាន បញ្ហា ប្រឈម 
ដោយ សារ ត្រ  ធន ធន មនុស្រស 
លើ ផ្ន្រក វិទ្រយោសាស្ត្រ  បច្ច្រកវិទ្រយោ 
និង នវានុវត្តន៍ នៅ មាន កម្រិត។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «អ៊ចីងឹ 
ហើយ បាន ជនៅ ចពំោះ មខុ ន្រះ 
ក្រ សងួ បានស្នើ សុ ំគោល ការណ ៍
គឺ យើង ធ្វើ ម៉្រច ស្រវ ជ្រវ  រក អ្នក 
ដ្រល មាន ចំណ្រះដឹង ខង វិទ្រយោ- 
សាស្ត្រ  បច្ច្រក វិទ្រយោ  នវានុវត្ត ន៍ 
ដើម្របី បង្កើត ជ បញ្ជ ីរមួ មយួ ។នៅ 
ព្រល យើង បាន បញ្ជ ីម្រ មួយ ទាក់- 
ទង នឹង វិទ្រយោសាស្រ្ត  បច្ច្រក វិទ្រយោ 
ន វានុវត្តន៍  ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជ 
យើង  ហើយ យើង ចាត់ ទុក ថា 
យើង មាន ខួរ ក្របាល ធំមួយ »។

លោក បានបញ្ជាក់ ថា  ក្រសួង - 
ឧស្រសា ហកម្ម  វិទ្រយោ សាស្ត្រ  បច្ច្រក- 
វិទ្រយោ  និង នវានុវត្តន៍  មាន ភារកិច្ច 
ធ្វើ ការ សម្រប សម្រួល   លើ  បដិ- 
វត្តន ៍ឧស្រសា ហកម្ម  ទ ី៤ ន្រះ ប៉នុ្ត្រ វា 
ជ កិច្ច ការ រួម  ព្រះ ថា គ្រប់   វសិយ័ 
ទាំង អស់ សុទ្ធ ត្រ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ផ្ន្រក វិទ្រយោ សាស្ត្រ៕

ADBស្នើកម្ពជុាពិចារណា...

«ពានរង្វាន់ដឹងគុណ»នឹងត្រវូរៀបចំជូនអ្នកកាស្រត ដ្រលបានចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាន
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

បេ � នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ ស� ងលី

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

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

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

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

កា រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈគៃូ បង្គោល ចំនួន ១១នា ក់ 
បាន បញ្ចប់ ការសិ កៃសា ពី វគ្គ បណ្តុះ- 
ប ណ្តាល ទីផៃសារ ឌីជីថល តាម រយៈអ ន- 
ឡា ញព ី កៃមុហ៊ ុន ហ្វៃ សប៊កុ ដោយ ជោគ- 
ជ័យ ជាអ្វីដៃល អង្គ ការ ផៃ ក កម្ពុជារំ ពឹ ង 
ថា ព ួកគៃន ឹងចលូរមួ បណ្តុះប ណ្តាល បន្ត 
ដល ់សហ គៃនិ ស្តៃ ីវយ័ ក្មៃង កម្ពជុា ជតិ២ 
ពាន់ នាក់ បន្ថៃម ទៀត នៅ កម្ពុជា ដើមៃបី 
ជំរុញ ឱៃយ អាជីវ កម្ម របស់ ស្តៃីមា នការ- 
រីក ចមៃើន ។

កាល ពមីៃស ិល ម ិញ  គមៃង សហ គៃនិ- 
នារី សកម្ម ដៃល អនុវត្ត ដោយ អង្គ ការ- 
ផៃ ក កម្ពជុា គំាទៃ ដោយ អង្គការUSAID 
បានរៀបច ំពធិ ីបៃគល ់វ ិញ្ញាប ន បតៃ   ដល ់
គៃ ូបង្គោល ផ្នៃក ឌជី ីថល ហ្វៃ សប៊កុ ចនំនួ 
៧ នាក់ បន្ថៃម ទៀត កៃយ បញ្ចប់( វ គ្គ- 
ប ណ្តះុ បណ្តា ល ទី ២ ពី ខៃក ញ្ញា ដ ល់ខៃតុ- 
លា) បនា្ទាប់ ពី គៃូ បង្គោល ៤ នាក់ បាន 
ទទួល វិញា បន បតៃប ញ្ចប់ វគ្គប ណ្តុះ- 
បណ្តាល ជា ស្ថា ពរ កាល ពី ខៃសី ហា ឆ្នាំ  
មុ ន(វគ្គទី ១ ពីខៃ មក រាដ ល់ខៃ មិថុ នា) ។

ជាមួ យនឹង ការ បញ្ចប់ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល 
នៃះ អង្គការ  ផៃ ក កម្ពជុា រំពឹ ងថា ចាប់-  
ពពីៃលនៃះ ដល ់ឆ្នា២ំ០២៣  គៃ ូបង្គោល  
ទាំង ១១ នាក់ នៃះ  នឹង ចូលរួម ផ្តល់ ការ- 
ប ណ្តុះប ណ្តាល បន្ត ដល់ សហគៃិន ស្តៃី 
វ័យក្មៃង  បៃមាណ ១ ៧០០ នាក់  ជុំវិញ 
ចំណៃះដឹង ទីផៃសារ ឌីជី ថល ហ្វៃ ស ប៊ុក ។ 

អង្គ ការ ផៃ ក កម្ពុជា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
«កាលពី ចុង ឆ្នាំ ២០២០ សហ គៃិន ស្តៃី 
បៃមាណ៦០០ នាក់ បាន ទទួល ការ- 
បណ្តះុ បណ្តាល តាមរយៈ អន ឡាញជុវំញិ 
ការប ណ្តះុ ប ណ្តាល ទីផៃសារ ឌីជីថល ហ្វៃ ស- 
ប៊កុ ដើមៃប ីជរំញុ អាជវី កម្ម របស ់ពកួ គៃ  ឱៃយ 
កាន់ តៃ មាន រីក ចមៃើន បន្ថៃមទៀត»។ 

អង្គការ នៃះ បន្ត ថា ការ បណ្តះុ បណ្តាល 
នៃះ គឺ បាន ផ្តល់ ការ យល់ ដឹង ទូលំទូ- 
លាយ អំពី មូល ដ្ឋាន គៃឹះ ការ ធ្វើ ទីផៃសារ 

តាម អីុនធឺណិត  ការ បង្កើត ទំព័រ ហ្វៃ ស បុ៊ក  
អាជីវ កម្ម និង ខ្លមឹ សរ  និង ការ អនុវត្ត ល្ៗអ   
ការ គាំទៃ ពួកគៃ ជា មួយ នឹង ចំណៃះ ដឹង 
ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្តើម  នងិ រកី ចមៃើន អាជវី កម្ម 
របស ់ពកួគៃ តាម រយៈ ការ បៃើ បៃស ់វៃទ-ិ 
កា អន ឡាញ ដៃល មាន អាជីវ កម្ម ចៃើន 
បាន ទាញ យក  នូវ សកា្តា នុ ពល នៃះ ។

លោក សៃី Sabine Jouke នា- 
យិកាបៃ ចាំ បៃទៃស អង្គ កា រ ផៃ ក កម្ពុជា 
និង គមៃង សហ គៃិន នារី សកម្ម  បាន 
ថ្លៃង ថា នៃះ គឺ ជាក្តី រីករាយ មួយ ដៃល 
គមៃង នៃះបាន កា្លាយជា ដៃគ ូរបស ់កៃមុ- 
ហ៊ុន ហ្វៃ ស ប៊ុកដើមៃបី ណៃនាំ អំពី កម្ម- 
វិធី#SheMeans Business នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា។លោក សៃី បន្តថា 
#SheM ean sBusi nessគឺជា កម្មវិ ធី 
ថ្មីដៃ លមាន គោ ល  បំណ ង ក្នុងការ- 
បណ្តះុបណ្តាល ដល់ ស ហគៃនិ ស្តៃ ីកម្ពជុា 
អំពី ជំនាញ ទីផៃសារ  ឌីជីថ ល។ 

លោក សៃ ីប ញ្ជា ក់ថា៖ «ក ម្មវិធី នៃះ នឹង 
ជួយ ស្តៃី ឱៃយមា ន ការ យល់ ដឹង អំពី របៀ ប 
នៃ ការចា ប់ផ្តើ ម និង ពងៃីក អាជី វកម្ម 
របស់ ពួក គៃ ដោយ បៃើ បៃស់ បៃព័ ន្ធអីុន- 
ធឺ ណិត សៃប ពៃលដៃ លវាកំ ពុង មាន 

សកា្តា នុពល ខ្លាំង បំផុត ក្នុ ងកា រជួយឱៃយ  
អាជីវ ក ម្ម ទទួល បាន ជោគ ជ័យ »។ 

លោក សៃី ហុក  សៃីមុំ  សហ ស្ថាបនិ ក 
Khmer Lesson និង ជា គៃូបង្គោ ល 
ដៃល បញ្ច ប់វ គ្គបណ្តុះ បណ្តា ល បាន 
ថ្លៃងបៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា នៅ  
ពៃល ទទួ លបា នចំណៃះ ដឹងកា ន់តៃ ចៃើន 
អពំ ីទផីៃសារ ឌជីថីល  ន ឹងធ្វើឱៃយ យើង  គៃប-់ 
គា្នា ជា ពិសៃស ស្តៃី នឹង កាន់ តៃឃើ ញ 
ទីផៃសា រអា ជីវក ម្មកា ន់តៃធំ ទូលាយ ។  
លោ កសៃី  បន្តថា  មា្ចាស់ អាជីវ កម្ម  គឺមិន  
អាច នៅ តៃប ន្តអាជី វក ម្មរ បស់ខ្លួ នតា ម 
បៃប បៃពៃណី  ដោយ មិ នចា ប់យ កទី- 
ផៃសារឌី ជីថ លនោះ ទៃ។

 លោកសៃ ី បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «អ្វ ីដៃល ខ្ញុ ំ
ទទួល បាន គឺមិ នតៃឹ ម តៃស មៃប់ ខ្លួនខ្ញុំ 
ទៃ គឺខ្ញុអំា ចជួយ ដល់ស្តៃ ីផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
គាត់ កំពុ ងធ្វើអា ជីវ កម្ម ហ្នងឹ ឱៃយគាត់ ចៃះ 
បៃើ ឌីជី ថល  ដើ មៃបី ឱៃយ ការ លក់ ផលិត - 
ផល រប ស់គាត់ទទួលបានកា ន់ តៃធំទូ- 
លាយ។ស្តៃីយើ ង គួរ តៃងា កម កបៃើ- 
បៃស់ អាជី វកម្ម តាមឌីជី ថល ឱៃយបានចៃើ ន 
ពៃះអ្ន កណ ក៏ បៃើបៃស់ទូ រស័ព្ទដៃ រ  
ហើ យមាន  លក្ខណៈ ធំធៃ ងមៃន ទៃ ន» ។

ក ញ្ញា យីង  សៃីពៅ បុគ្គលិ ក អ ង្គការ 
មួ យដៃល បៃើបៃស់ ទីផៃសារ ឌីជីថល ជាចំា- 
បា ច់ បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិលមិ ញ 
ថា បនា្ទា ប់ពី បា នឆ្ល ង កា ត់វ គ្គបណ្តះុ ប ណ្តាល 
ពីគៃូប ង្គោល អំពីទី ផៃសារ ឌីជីថ លនៃះ 
បានធ្វើ កា រងារ រប ស់កញ្ញា មានកា រវិ វឌៃឍ 
ល្អហើយ  ការបៃើ បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយាទាំ ង- 
នៃះ គឺបាន ជួយ ការ ងារចៃើ នផ ងដៃរ ។  

កញ្ញា និយាយ ថា៖ «ការ សិកៃសានៃះ  គឺ 
បាន ជួយព នៃយល់ខ្ញុំ ឱៃយចៃះបៃ ងចៃ ក 
ចៃបាស់ នូវរ បៀបបៃើបៃ ស់ទីផៃសា រឌី ជីថល  
ដោ យ មាន ល ក្ខណៈ ខសុគា្នា ទៅ តា មកម្ម- 
វិធីនី  មួយៗ។នៅ ពៃ លយើង ដឹងពី របៀប- 
បៃើ បៃស់ គឺជួ យការ ងារខ្ញុំ បានចៃើ ន 
និ ងជំ  រុញ កា រងា ររ បស់ខ្ញុំ បាន រហ័ស »។

ស្ថានភា ពសៃ ដ្ឋកិ ច្ច នៅក្នុង បៃទៃស- 
កម្ពុជា មានកំ ណើន៧ ភាគ រយ ជារៀ ង- 
រាល់ ឆ្នាំ ប៉ុន្តៃ ការ រីកច មៃើន នៃះ មិ ន  
មា នភាព  ស្មើ គា្នានោះ  ទៃ ដៃល ធ្វើឱៃយ ស្តៃី 
និង សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ ពួក គៃមិ នអា ចតា ម 
ទា ន់កា ររីក ចមៃើន នៃះ  ខណៈអា ជីវ- 
ក ម្មផ្ទា ល់ខ្លួន  របស់ ស្តៃី បៃមាណ ៦០ 
ភាគ រយ ក្នុង នោះ មា ន៩៩ ភាគរ យ ជា 
សហគៃស ខ្នាត តូច។  នៃះ បើ តាម សៃច- 
ក្តីបៃ កាសរួ មរបស់អ ង្គកា រផៃក កម្ពុ ជា  
និង អង្គការ  USAID ។

លោក  Ruici Tio  បៃធាន កម្មវិ ធី- 
គោល នយោ  បាយ  APAC បៃចាំ កៃុម- 
ហ៊នុ facebook បាន ថ្លៃង ថា  នៅ ពៃល  
ស្ថាន  ភាពស្តៃី  កាន់ តៃល្អបៃ សើ រ នោះ 
អត្ថ បៃយោជ ន៍ដៃ លយើង ទទួ លបាន 
គៃប ់គា្នា ក ៏ទៅ តា មនោះ ដៃរ ។ លោក បាន 
បន្ត  ថា៖«  #S he  Mea ns Bus iness  
មិនមៃន តៃឹម តៃភា្ជាប់ សហគៃិ នសៃ្តីជា- 
មួ យនឹ ងការផ្តល់ អំណច បណ្តា ញទំ- 
នាក់ទំ នង ប៉ុណ្ណោះ ទៃ   ប៉ុន្តៃ វាក៏នឹ ងលើ ក- 
ក ម្ពស់ កា រយ ល់ដឹ ងកាន់តៃ ចៃើ នអំ ពី 
ស រៈសំ ខន់នៃ សហគៃិ នស្តៃី ក្នុង ការ- 
រួមប ញ្ចលូ ការ អភិ វឌៃឍ  សៃដ្ឋ កិច្ច  និ ងសង្គ ម 
ផ ង ដៃរ » ៕

 គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈតុលាការកំពូលកាល  ពីមៃសិ ល - 
មិញ បាន ចៃន ចោល បណ្តឹង សុំនៅ កៃ - 
ឃុំ របស់អតីត  អភិបាល រង ខៃត្ត បាត់ដំបង 
លោក  ស៊ូ  អារា៉ា ហា្វាត ពាក់ ព័ន្ធអំពើ ពុក- 
រលយួ ក្នងុ រឿង   វវិាទ ដធី្ល ី ជាង ៥ ពានហ់កិតា 
នៅ សៃកុ គាស់កៃឡ  ខៃត្ត បាត់ ដំបងបនា្ទា ប់  
ពី ជំនំុ ជមៃះ កាល ពីថ្ងៃ ទី៣០ ធ្ន ូកន្លង មក ។ 

នៅ ក្នុង បន្ទប់ សវ នាការ  ពីមៃសិល មិញ   
ដៃល អវត្ត មាន ជន តៃូវចោទ   និង មៃធាវី 
លោក  ឈុន  មា៉ារ៉ូហៃសា  លោក សៃីចៅកៃម  
គិម  សតា្ថាវី  ថ្លៃង ថា   សំណុំ រឿងនៃះ  មាន 
ជន  តៃូវចោទ ឈ្មោះ  ស៊ូ  អារា៉ាហា្វាត  ប៉ុន្តៃ 
ដោយ សរ តៃ អវត្ត មាន ជន តៃវូ ចោទហៃតុ - 
ដូច្នៃះលោក សៃ ីមិន បាន លើក ពី មូលហៃ តុ 
នៃការ សមៃច សៃចក្តី អាន ជូន ក្នុង បន្ទប់ 
សវនាកា រ ទៃ ។ សណំុ ំរឿង នៃះ ដៃរ   ជនតៃវូ- 

ចោទ ដក់ ពាកៃយ បណ្តឹង សរទុក្ខ តាមរយៈ 
លោក មៃធាវ ីមក តលុាការកពំលូ  ព ីថ្ងៃ ទ ី៦ 
ខៃ តលុា  ឆ្នា២ំ០២០ ហើយ  តលុាការ កពំ ូល 
បាន លើក យក សំណុំ រឿង នៃះ មក បើក- 
សវនា ការ ជំនំុជមៃះ កាល ពីថ្ងៃទី ៣០  ខៃ  ធ្ន ូ ។ 

លោក សៃីចៅ កៃម ថ្លៃង ថា ៖« តុលាការ 
កំពូល បាន ពិភាកៃសា  និង ពិចារណ ឃើញ 
ថា  សលដកីា ព ីថ្ងៃ ទ ី៣ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០២០ 
របស់ សភា ពៃហ្ម ទណ្ឌ សលា ឧទ្ធរណ៍  មិន - 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ជន តៃវូចោទ នៅ កៃ ឃំុគឺ  ជា កា រ-  
តៃឹម តៃូវ  ។ ដូច្នៃះ តុលាការ សមៃច តម្កល់  
សល ដីកា នៃះ ទុក ជា បាន ការដ ដៃល » ។

លោក  ស៊ូ  អារា៉ាហា្វាត  មិន ទាន់ តៃូវ បាន 
សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ បើក សវនា - 
ការ ជំនុំ ជមៃះ លើ អង្គ សៃច ក្តី  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ហា វិវាទ ដី ធ្លី នៅ ឡើយ ទៃ។ 

យោង តាម កំណត់ ហៃតុ របស់ សមត្ថ កិច្ច  
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៥  មាន ទំនាស់ ដីធ្លី មួយ 

បាន កើត ឡើង នៅ សៃុក គាស់ កៃឡ   
រវាង  ពលរដ្ឋ បៃមាណ២ ០ ០ គៃសួរជាម ួយ  
ឧក ញា៉ាមា្នាក ់ឈ្មោះ  សង   ថន  លើ ផ្ទៃ ដ ីជាង 
៥ពាន់ ហិកតា។ បនា្ទាប់ មក ក៏មាន ពលរដ្ឋ 
១កៃមុ បានប្តងឹ ទៅ មៃធាវី ស្មគ័ៃចិត្ត រប ស់   
លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី ហុ៊ន សៃន រហូត មា ន  - 
ការ ចុះសៃវជៃវ ដល់ កន្លៃង មាន វិវាទ នោះ ។

កៃយ មក ក៏មានការ ចុះសៃវ ជៃវ រប ស់  
អង្គភាព បៃឆំង អំពើពុក រលួយ រហូត ឈា ន 
ទៅ ឃាត់ ខ្លនួ ឈ្មោះ សង  ថនហើយ ក៏ជា ប់  - 
ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ  លោក សូ៊  អារា៉ាហា្វាត  ដៃរ ។

 លោក ស៊ូ  អារា៉ាហា្វាត   តៃូវ បាន អង្គភាព 
បៃឆំង អំពើពុក រលួយ បញ្ជូន មក សលា - 
ដំបូង រាជធា នី ភ្នំពៃញ  នៅ យប់ ថ្ងៃ ទី ១ 
កក្កដ ឆ្នាំ ២០២០។ កំណត ់ហៃតុ  បន្ត ថា 
លោក សង ថន នងិ លោក ស៊ ូអារា៉ា ហា្វាត 
កៃយ ពី បាន សក សួរ ដោយ  ពៃះរាជ - 
អាជា្ញា រង  សឿន  មុនីរ័ត្ន មក ឈ្មោះ សង 

ថន តៃវូចោទ បៃកាន ់ព ីបទគៃ បបំាត ់ដោយ 
ទចុ្ចរតិ  នងិ  បទ បផំ្លចិ បផំ្លាញ ដោយ ចៃតនា  
និង បទ សូក បា៉ាន់  តាម មាតៃ៦០១ និង 
មាតៃ ៦០៥នៃកៃម ពៃហ្មទ ណ្ឌ។  រីឯ លោ ក  
ស៊ូ  អារា៉ាហា្វាត  តៃូវ ចោទ  ពី បទ សុី សំណូក  
និង បទ បំផ្លិច បំផ្លាញ ដោយ ចៃតនា  និង 
បទ គៃ បំបាត់ ដោយ ទុច្ចរិ ត តាម មាតៃ ៦០ ១  
មាតៃ៦០៥ និង មាតៃ ៥៩៥ នៃ កៃមពៃ - 
ហ្មទណ្ឌហើយ  ចៅ កៃម អឹុម  វណ្ណៈ បាន ចៃ ញ 
ដី កា ឃុំ ខ្លួន នៅ ថ្ងៃ ៧  កក្កដ  ឆ្នាំ ២០ ២០ ។

ពាក់ព័ន្ធបទចោទនៃះបើតុលា កា រ កឃើ ញ 
ថា ជនតៃូវចោទ មាន ទោស  តាម មាតៃ  
៥៩៥  ពី បទ សុី សំណូក តៃូវ ផ្តនា្ទា  ទោស  ពី  
៧  ទៅ ១៥ ឆ្នា ំ។  ចពំោះមាតៃ  ៦០១  «បទ 
បផំ្លាញ ដោយ ចៃតនា  នងិ គៃ បបំាត ់ដោយ 
ទុច្ចរិត»  តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស ពី ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំ។  
ចំណៃក មាតៃ ៦០៥  បទ សូក បា៉ាន់តៃូវ 
ផ្តនា្ទា ទោសពី  ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំ  ដូច គា្នា៕ 

គ្របូង្គោលផ្ន្រកទីផ្រសារឌីជីថល១១នាក់បញ្ចប់វគ្គបណ្ដះុបណ្ដាល

តុលាការកំពូលច្រនចោលបណ្តងឹសំុនៅក្រឃំុរបស់អតីតអភិបាលរងខ្រត្តបាត់ដំបង

ការបេគល់វិញាបនបតេដល់គេបូង្គោលនៅភ្នពំេញ កាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ ប្រៃសណយី៍កម្ពជុា
សមាគមពាណជិ្ជកម្មដកឹជញ្ជនូ
ទនំញិនងិក្រៃមុហ៊នុស៊ភូើអ្រៃប
តិចណូឡូជីភីអិលសុីបានចុះ
អនុស្រៃសរណៈយោគយល់គ្នា
(MoU)លើកិច្ចសហការលើក-
កម្ពស់ស្រៃវាកម្មដឹកជញ្ជូននិង
ជំរុញការប្រៃើប្រៃស់ស្រៃវាបញ្ញើ
ក្នុងស្រៃុកខណៈចំណូលរបស់
ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានធ្លាក់-
ចុះជិតពាក់កណ្តាលក្នុងអំឡុង
មានវបិត្តិសខុភាពជាសកល។
តាមរយៈMoUភាគីទាងំ៣

បានព្រៃមព្រៃៀងគ្នាដោយប្រៃ-
សណីយ៍កម្ពុជានិងក្រៃុមហ៊ុន
ស៊ូភើអ្រៃបតិចណូឡូជី នឹង
សហការគ្នាជរំញុការប្រៃើប្រៃស់
មធ្រៃយោបាយដកឹជញ្ជនូនងិបច្ច្រៃក-
វិទ្រៃយោថ្មីៗ ជាមួយនឹងសមាគម
ពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ
ដើម្រៃបីធ្វើឱ្រៃយប្រៃសើរឡើងនវូស្រៃវា
ពាណជិ្ជកម្មតាមប្រៃពន័្ធអ្រៃឡចិ-
ត្រៃូនិកក្នុងនិងក្រៃប្រៃទ្រៃស។
លោកអោកបរូ៉ាអគ្គនាយក

ប្រៃសណយី៍កម្ពជុាបានឱ្រៃយដងឹ
ថាMoUន្រៃះគជឺាកចិ្ចសហការ
គ្នាដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការ
ពង្រៃីកស្រៃវាដឹកជញ្ជូនទំនិញ

នៅកម្ពុជា។លោកបានថ្ល្រៃង
ថា៖«យើងនឹងជួយជំរុញនិង
លើកស្ទួយឱ្រៃយផលិតផលរបស់
សហគ្រៃសខា្នាតតចូនងិមធ្រៃយម
ទៅកាន់ទីផ្រៃសារអន្តរជាតិ»។
លោកបា៉ាត់ចំណនសា្ថាប-

នកិនងិជាអគ្គនាយកក្រៃមុហ៊នុ
ស៊ូភើអ្រៃបតិចណូឡូជីបានឱ្រៃយ
ដងឹថាក្រៃមុហ៊ុនលោកនងឹជយួ
នាំយកផលតិផលខ្ម្រៃរទៅទផី្រៃសារ
អន្តរជាតិតាមរយៈពាណិជ្ជកម្ម
អ្រៃឡិចត្រៃូនិករបស់ក្រៃុមហ៊ុន។
លោកថ្ល្រៃងថា៖«អនុស្រៃសរណៈ
ន្រៃះនងឹផ្តល់ប្រៃយោជន៍ឱ្រៃយយើង
ទាំងអស់គ្នាដោយបញ្ញើតូចៗ
យើងនឹងរុញឱ្រៃយប្រៃសណីយ៍
កម្ពុជាហើយទំនិញធំៗយើង
ឱ្រៃយទៅសមាគមពាណជិ្ជកម្មដកឹ
ជញ្ជនូទនំញិ។ខ្ញុំដងឹថានៅក្នងុ
អំឡុងព្រៃលរីករលដាលកូវីដ-
១៩និនា្នាការប្រៃើប្រៃស់ស្រៃវា
ទញិទនំញិតាមអនឡាញបាន
កើនឡើងគួរឱ្រៃយកត់សមា្គាល់»។
បើតាមលោកបូរ៉ាការរត-

ត្រៃបាតជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រៃយ
ចណំលូរបស់ប្រៃសណយី៍កម្ពជុា
ក្នងុឆ្នាំ២០២០មានចនំនួ៦,៥
លានដលុា្លារធ្លាក់ចុះ៤៦ភាគ-
រយធៀបឆ្នា២ំ០១៩ដ្រៃលមាន
ជាង១៣លានដុលា្លារ៕LA
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វិស័យហិរញ្ញវត្ថកុម្ពជុារក្សាកំណើនល្អក្នងុបរិបទកូវីដ
ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈបើទោះបកីាររកីរល-
ដាលជងំកឺវូដី១៩កពំងុប៉ះពាល់
ដល់វសិយ័សខំាន់ៗ ជាច្រៃើនធ្វើ
ឱ្រៃយថមថយកំណើនស្រៃដ្ឋកិច្ច
កាលពីឆ្នាមំនុកដ៏ោយក៏វសិយ័
ហរិញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពជុានៅត្រៃរក្រៃសា
បានកណំើនល្អប្រៃសើរទាកទ់ង
នឹងកម្ចីនិងប្រៃក់បញ្ញើ។
យោងតាមរបាយការណ៍ពី

ធនាគរជាតិន្រៃកម្ពជុា(NBC)
ដ្រៃលច្រៃញផ្រៃសាយកាលពីថ្ង្រៃពធុ
ទ្រៃព្រៃយសកម្មសរុបរបស់ប្រៃព័ន្ធ
ធនាគរមានកំណើន១៥,៧
ភាគរយដោយសម្រៃចបានច-ំ
ននួ៥៩,៤ពាន់លានដលុា្លារគតិ
ត្រៃមឹចងុឆ្នាំ២០២០ខណៈដ្រៃល
ឥណទានអតិថិជនក្នុងវិស័យ
ន្រៃះបានកើន១៤,៨ភាគរយ
សម្រៃចបាន៣៧,៣ពានល់ាន
ដលុា្លារនងិប្រៃក់បញ្ញើបានកើន
ឡើង១៥,៤ភាគរយមានចនំនួ
៣៣,៨ពាន់លានដុលា្លារ។
លោកជាចាន់តូ ទ្រៃសាភិ-

បាលNBCបានថ្ល្រៃងនៅក្នុង
សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល
ការងារប្រៃចាំឆ្នាំ២០២០ និង
ទសិដៅការងារឆ្នាំ២០២១នៅ
អគរNBCថាកំណើនស្រៃដ្ឋ-
កចិ្ចកម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០២០បាន
ទទួលរងការធ្លាក់ចុះអវិជ្ជមាន

ជាលើកដបំងូក្នងុរយ:ព្រៃលជាង
២ទសវត្រៃសរ៍ចងុក្រៃយដ្រៃលជា
ចម្រៃបងដោយសារការធ្លាក់ចុះ
វសិយ័ទ្រៃសចរណ៍ការនាចំ្រៃញ
ផលិតផលកាត់ដ្រៃរនិងវិស័យ
សំណង់។លោកបន្តថាទោះ-
ជាយ៉ាងណកម្ពជុានៅត្រៃអាច
សម្រៃចបាននវូស្ថរិភាពថ្ល្រៃនងិ
អត្រៃប្តរូប្រៃក់ហើយទនុបម្រៃងុ
អន្តរជាតិត្រៃូវបានគរពូនជាលំ-
ដាប់ និងមានកម្រៃិតខ្ពស់ជាង
៣ដងន្រៃកម្រៃិតដ្រៃលប្រៃទ្រៃស
កំពុងអភិវឌ្រៃឍន៍គួរមាន។
លោកថ្ល្រៃងថា៖«ទោះស្ថតិក្នងុ

សា្ថានភាពន្រៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
វិស័យធនាគរមានស្ថរិភាពរឹង-
មាំនងិបានចលូរមួយ៉ាងសកម្ម
ក្នុងការគំទ្រៃសកម្មភាពស្រៃដ្ឋ-
កចិ្ចនងិកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
ន្រៃវបិត្តិមកលើអាជវីកម្មនងិប្រៃ-
ជាជនក្រៃីក្រៃស្រៃបតាមគោល-
នយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល»។
លោកបន្តថាទនំើបកម្មប្រៃពន័្ធ

ទទូាត់នងិការប្រៃើប្រៃស់បច្ច្រៃក-
វទិ្រៃយោហរិញ្ញវត្ថុថ្មីក៏នងឹរមួចណំ្រៃក
គទំ្រៃរជរដា្ឋាភិបាលក្នងុការអភ-ិ
វឌ្រៃឍស្រៃដ្ឋកចិ្ចឱ្រៃយទៅជាស្រៃដ្ឋកចិ្ច
ឌីជីថលផងដ្រៃរ។
លោកអិុនចាន់នីប្រៃធន

សមាគមធនាគរកម្ពជុានងិជា
ប្រៃធននាយកប្រៃតបិត្តិធនាគរ
អ្រៃសុលីដីាបានប្រៃប់ថាជារមួ

ក្នុងរយៈព្រៃល៣ត្រៃីមាសដំបូង
ឆ្នាំ២០២០ឥណទានបានកើន
ឡើង៨,២១ភាគរយធៀបនងឹ
រយៈព្រៃលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៩
ដ្រៃលបានចង្អលុបងា្ហាញការថម-
ថយល្រៃបឿនន្រៃទីផ្រៃសារ។លោក
បន្តថា៖«យើងដងឹថាឥណទាន
ពិតបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពី
ខ្រៃមីនាដល់ខ្រៃមិថុនា។ឧទា-
ហរណ៍ចាប់ពីខ្រៃម្រៃសា-កញ្ញា
ចុងត្រៃីមាសទី៣ការបញ្ច្រៃញ
កម្ចីកើនជាង៩០ភាគរយ»។
អនុប្រៃធនមកី្រៃូហរិញ្ញវត្ថុប្រៃ-

សាក់លោកសាយសូនីបាន
ឱ្រៃយដឹងថាគិតត្រៃឹមខ្រៃធ្នូផលបត្រៃ
កម្ចីរបស់ប្រៃសាក់កើនឡើង
ប្រៃហ្រៃល២១,១៧ភាគរយពី
២៥០១លានដុលា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩ដល់៣០៣០លាន
ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០២០និង
កំណើនប្រៃក់បញ្ញើប្រៃហ្រៃល

១៥,២៥ភាគរយពី១៧៨៨
លានដុលា្លារទៅដល់២០៦១
លានដុលា្លារនិងកំណើនទ្រៃព្រៃយ
សកម្មសរបុប្រៃហ្រៃល១៦,៩៥
ភាគរយពី៣១១០ដល់៣-
៦៣៧លានដុលា្លារ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងមាន

មោទនភាពក្នងុការធ្វើប្រៃតបិត្ត-ិ
ការល្អប្រៃសើរដោយសារត្រៃ
លក្ខណៈវិជា្ជាជីវៈរបស់យើង
ពោរព្រៃញដោយបទពិសោធ
ដ្រៃលអាចគ្រៃប់គ្រៃងប្រៃតបិត្តិការ
នៅក្នុងគ្រៃលំបាកបាន»។
លោកបន្តថា៖«យើងអាច

សម្រៃចបានប្រៃតិបត្តិការដ៏ល្អ
ប្រៃសើរន្រៃះដោយសារមានការ-
គំទ្រៃយ៉ាងខា្លាំងពីនិយតករជា-
ពសិ្រៃសពីNBCក្រៃមុគ្រៃប់គ្រៃង
ដ៏រងឹមាំអ្នកខ្ចីប្រៃក់គោរពវនិយ័
ឥណទានខ្ពស់និងទំនុកចិត្តពី
អ្នកដាក់ប្រៃក់បញ្ញើ»៕LA

លោក ជា ចាន់តូ ថ្លេង ក្នងុ ពិធី សន្នបិាត NBC។ ធនាគរជាតិន្រៃកម្ពុជា

ស្ថាប័នចំនួន៣ចុះMoUដើម្បី
ជំរុញការប្ើប្ស់ស្វាក្នងុសុ្ក

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រៃញថ្ល្រៃ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 16,920 16,920 16,760

2 GTI 3,400 3,550 3,550 3,400

3 PAS 13,980 13,960 13,980 13,800

4 PEPC 3,000 2,940 3,000 2,940

5 PPAP 11,720 11,740 11,740 11,600

6 PPSP 1,460 1,600 1,600 1,450

7 PWSA 6,200 6,280 6,280 6,200

កាលបរិច្ឆ្រៃទ:ថ្ង្រៃទ២ី០ែខមករឆ្នាំ២០២១

បនា្ទាប់ពីការឡើងកាន់តំណ្រៃងរបស់
លោកJoeBidenជាប្រៃធនាធិបតីទី
៤៦ របស់សហរដ្ឋអាម្រៃរិកវាអាចជា
ការផ្លាស់ប្តូរសម្រៃប់ការវិនិយោគធំៗ
មួយចំនួនខណៈដ្រៃលលោកបានហៅ
ការប្រៃប្រៃួលអាកាសធតុថាជាបញ្ហា
ទី១ដ្រៃលមនុស្រៃសជាតិកំពុងប្រៃឈម
និងបានប្រៃកាសផ្រៃនការកាត់បន្ថយ
ការបញ្ច្រៃញកម្ដៅឱ្រៃយបានដល់កម្រៃតិសនូ្រៃយ
នៅឆ្នាំ២០៥០។
ប្រៃការន្រៃះអាចជាដំណឹងល្អសម្រៃប់

ក្រៃមុហ៊នុផ្ដៅតលើបរសិា្ថានហើយអាចជា
សទុដិ្ឋនិយិមផងដ្រៃរសម្រៃប់វសិយ័ប្រៃង

នៅឆ្នាំន្រៃះបនា្ទាប់ពីប្រៃទ្រៃសផលិតប្រៃង
ភាគច្រៃើនបានចំណយព្រៃលព្រៃញ១
ឆ្នាំ២០២០កន្លងមកន្រៃះផ្តោតលើ
ការកាតប់ន្ថយថ្ល្រៃដើមដើម្រៃបីបន្តអាជវីកម្ម
នៅព្រៃលតម្ល្រៃប្រៃងមានកម្រៃិតទាប។
ឆ្នាំ២០២១បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង

ភាពល្អប្រៃសើរជាងមុនសម្រៃប់ប្រៃទ្រៃស
ផលិតប្រៃង។យោងតាមគ្រៃហទំព័រ
Nasdaqតម្ល្រៃប្រៃងបានកើនឡើងជាង
១០ភាគរយពោលគឺកើនឡើងលើសពី
៥០ដុលា្លារក្នុងមួយបារ៉្រៃលជាលើកដំបូង
ចាប់តាំងពីខ្រៃកុម្ភៈឆ្នាំមុន។ការឡើងថ្ល្រៃ
ន្រៃះអាចគ្រៃនត់្រៃជាការចាបផ់្តើមប៉ណុ្ណោះ

បើពិនិត្រៃយមើលពីសារៈសំខាន់ន្រៃតម្ល្រៃ៥០
ដុលា្លារសម្រៃប់ប្រៃទ្រៃសផលិតប្រៃង
មយួចនំនួ។ទោះជាយ៉ាងណតម្ល្រៃប្រៃង
បានធ្លាក់ចុះ១.០៣ភាគរយដល់
៥១.៨៧ដលុា្លារក្នងុ១បារ៉្រៃលនៅព្រៃកឹថ្ង្រៃ
ចន្ទនៅអាសុី បនា្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះច្រៃើន
បំផុតក្នុងរយៈព្រៃលជិត៤សបា្តោហ៍
ដោយសារត្រៃប្រៃក់ដុលា្លារឡើងថ្ល្រៃ ទិន្ន-
ន័យស្រៃដ្ឋកិច្ចមិនល្អរបស់សហរដ្ឋអា-
ម្រៃរិកនិងចំនួនន្រៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
កើនឡើងជាលំដាប់មិនធ្លាប់មាននៅលើ
ពិភពលោក។នៅក្នុងសបា្តោហ៍ន្រៃះប្រៃង
ឆៅអាចមាននិនា្នាការន្រៃការកើនឡើង

តម្ល្រៃខ្លះមកវិញបនា្ទាប់ពីការឡើងកាន់-
តណំ្រៃងរបស់លោកBidenនៅថ្ង្រៃពធុ។
ដូច្ន្រៃះ វិនិយោគិនគួររង់ចាំទិញប្រៃងឆៅ
ក្នងុតម្ល្រៃ៥០.៥០ដលុា្លារទៅ៥១ដលុា្លារ
ក្នុង១បារ៉្រៃលនិងទទួលបានប្រៃក់-
ចណំ្រៃញក្នងុតម្ល្រៃ៥២.៥០ដលុា្លារជាមយួនឹង
ការខាតនៅត្រៃមឹតម្ល្រៃ៤៩,៨០ដុលា្លារ។
សម្រៃប់អ្នកជួញដូរវិញពួកគ្រៃអាច

រង់ចាំលក់ប្រៃងឆៅក្នុងតម្ល្រៃ៥៣,៧០
ដុលា្លារក្នុង១បារ៉្រៃលនិងទទួលបាន
ចំណ្រៃញក្នុងតម្ល្រៃ៥២,៣០ដុលា្លារ
ជាមួយនឹងការខាតក្នុងតម្ល្រៃ៥៥ដុលា្លារ
ក្នុង១បារ៉្រៃល៕ 
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សុទិដ្ឋនិិយមសម្រាប់ប្រាទ្រាសផលិតប្រាងបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់តំណ្រាងរបស់លោកJoeBiden

លោក ឈា  ឆាយ ហេង  ប្រៃធនផ្ន្រៃកប្រៃឹក្រៃសា
យោបល់ហិរញ្ញវត្ថុ ន្រៃក្រៃមុហុ៊នហ្គាលដ្រៃន
អ្រៃហ្វអិកស៍លីងឃ្រៃភីថល។



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ បន្ត ឆ្លងរាលដាល  
ជងំ ឺកវូដី ១៩ កពំងុ ធ្វើ ឱយ្ ការក-ំ
ណត ់កាល បរចិ្ឆទ្ ន ្ការ សាង- 
សង់ សា្ពាន   ពី ភ្នំព្ញ ទៅ តំបន់ 
អរិយក្សត្ ត្ូវ អូស បន្លាយ  
ដោយ   មក ដល់ ព្ល ន្ះ ក្ុម- 
ការងារ ជំនញ ប្ទ្ស ទាំង ២  
នៅ មនិ ទាន ់បាន ជបួ  គ្នា  ទ ្ ទោះ ប ី 
កម្ពុជា បាន បង្កើត ក្ុមការងារ 
របស់ ខ្លួន រួច ហើយ ក៏ ដោយ ។ 

ប្ធាន ធិបតី សាធារណ រដ្ឋ 
កូរ៉្ លោក  មូន ជ្អីុន កាល ពី 
អឡំងុ ខ ្វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០ បាន  
បក្ាស ថា បទ្ស្ ករូ៉ន្ងឹជយួ 
សាង  សង ់សា្ពាន មតិ្តភាព កម្ពជុា-  
កូរ៉្ ឆ្លង កាត់ ទន្ល្ ម្គង្គ ។ 

លោក  វ៉ាសុមឹ សរូយិា អ្នកន-ំ  
ពាក្យ កស្ងួ សាធារណ ការ និង  
ដឹក ជញ្ជូន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍  
កាល ពី ថ្ង្ ទី ២០ ខ្ មករា ថា 
បន្ទាប ់ព ីទទលួ បាន ការ សនយ្ា ព ី
បទ្ស្ ករូ៉ ្ខាង តប្ងូ ព ីការ ផ្តល ់
អំណោយ សា្ពាន ឆ្លង ទន្ល្ ភា្ជាប់ ពី 
ភ្នំព្ញ ទៅ តំបន់ អរិយក្សត្ 
កម្ពជុា ក ៏បាន រៀបច ំក្មុ ការងារ 
ជំនញ របស ់ខ្លួន ដើម្បី ត្ៀម ធ្វើ- 
ការ ជា មួយ ភាគី កូរ៉្ ។ លោក 
បន្ត ថា ប៉ុន្ត្ ដោយ សារ ការ ឆ្លង   
កូវីដ ១៩ នៅលើ ពិភព លោក  
មិន ទាន់ អាច គ្ប់ គ្ង បានទាំង -  
ស្ុង ដូច្ន្ះ មក ដល់ ព្ល ន្ះ 
ក្មុ ការងារ បទ្ស្ ទាងំ ២ នៅ 
មិន ទាន់ បាន ជួប ប្ជុំ   គ្នា ទ្ ។

លោក បន្ថ្ម ថា  ដោយ សារ 
ក្មុការ ងារ ជនំញ បទ្ស្ ទាងំ  ២ 
មនិ ទាន ់ ជបួ គ្នា  ហត្ ុន្ះ គ ្មនិ 
ទាន់ អាច កំណត់ពី ការ សាង- 
សង ់សា្ពាន ន្ះ នងឹ ត្ូវ ធ្វើ   កន្ល្ង 
ណា   ព្ល ណា និង មាន តម្ល្ 
ប៉ុន្មាន នៅ ឡើយ  ទ្ ។ 

លោក និយាយ   ថា៖ « កម្ពុជា 
បាន បង្កើត ក្មុ ការងារ សមប្ ់
គម្ង សាងសង ់សា្ពាន តភា្ជាប ់

ពី ភ្នំព្ញ ទៅ តំបន់ អរិយក្សត្ 
រចួ ហើយ  ដោយ យើង នៅ រង ់ចា ំ
ត្ ការ មក ដល់ របស់ ភាគី កូរ៉្ 
ប៉ុណោ្ណោះ»។  លោក បន្ថ្ម  ថា៖ 
«សមប្ ់ពល្ វល្ា សាង សង ់
គឺ មិន ទាន់ អាច និយាយ ថានឹង 
ចាប់ ផ្តើម នៅ ព្ល ណា បាន ទ្  
ព្ះ គ្ ត្ូវ ការ ព្ល វ្លា 
សិក្សា បច្ច្ក ទ្ស សាងសង់  
និង  ថវិកា បន្ថ្ម ទៀត »។

បធ្ាន សមាគម អចលន ទព្យ្  

សកល លោក សំ សុខនឿន 
បានបប្ ់  ថា  ពត័ម៌ាន ពកីារផ្តល ់ 
ជំនួយរបស់ កូរ៉្ សម្ប់  សាង- 
សង់ សា្ពាន ទៅ តំបន់ អរិយក្សត្ 
មិន បាន ធ្វើ ឱ្យ តម្ល្ អចលន - 
ទ្ពយ្   កើន តម្ល ្  ទ្ ដោយ គ្ន-់ 
ត្ សកម្ម ភាព ន្ ការ ទិញ លក់ 
មាន ច្ើន ជាង មនុ ។ អរយិកស្ត ្
គឺ ជា ទីតាំងល្អ ដ្ល អ្នក វិនិ-
យោគ មិន គួរ មើល រំលង ព្ះ 
នៅ ព្ល មាន សា្ពាន  ត ភា្ជាប់ មក 
ចំណុច កណា្តាល  ភ្នំព្ញទីនោះ 
នឹង មាន ការ អភិវឌ្ឍ លឿន ។ 

លោក បប្ ់ថា៖ « ដោយ សារ 
ពត័ម៌ាន  គមង្  សា្ពាន  ន្ះ  បាន 
បក្ាស ក្នងុ អឡំងុពល្  ការ ឆ្លង 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហ្តុ- 
ន្ះ តម្ល្ ដី នៅ អរិយក្សត្ មិន 
បាន ហក ់ឡើង ខ្ពស ់ទ ្ បើ ធៀប 
នឹង ដើម ឆ្នាំ ២០២០ គ្ន់ ត្ 
ចលន ន្ ការ ទិញ លក់ គឺ មាន 
ភាព មមាញឹក ជាង មុន»។

លោក បន្ត   ថា បច្ចុប្បន្ន  ដី នៅ 
អរយិកស្តត្បំន ់ល្អ បផំតុ(ជាប ់

មាត់ ទន្ល្) មាន តម្ល្ ជា មធ្យម 
ក្នុង  រង្វង់  ១ ០០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
ម៉្ត្ ការ៉្ ដី ឡូត៍លំនៅឋាន  
មាន តម្ល ្ក្នងុ រង្វង ់ ៣០០ ដលុា្លារ 
និង ដី សម្ប់ អភិវឌ្ឍន៍ធំៗ 
មាន តម្ល្ ជា មធ្យម ចនោ្លាះ ពី 
១៨០-២៥០ ដុលា្លារ ។

ជា មយួ គ្នា ន្ះ លោក អះអាង 
ថា៖ « តម្ល្ ដី នៅ អរិយក្សត្ នឹង 
ស្ទុះ ឡើង ខ្ពស ់ ពល្ សា្ពាន ចាប-់ 
ផ្តើម សាងសង់  ដ្ល វ  នឹង ស្ទុះ 
ឡើង ខ្ពស់ ដូច នៅ តំបន់ ជ្យ- 
ចងា្វារ ន ព្ល បច្ចុប្បន្ន» ។

កន្លង មក កម្ពុជា ធា្លាប់   លើក 
យក តបំន ់កពំង ់ចម្លង សា្វាយ ជ្ុ ំ
អរិយក្សត្ ធ្វើ ជា កន្ល្ង   មាន 
លក្ខណៈ អំណោយ ផល  សម្ប ់ 
ការ កសាង សា្ពាន  ប៉ុន្ត្ សម្ប់ 
ការ ងារ  ជាក់ ស្ត្ង  គឺ គ្ នៅ មិន 
ទាន ់ កណំត ់យក កន្លង្ ណា  ជា- 
ផ្លូវ ការ  ទ្ ដោយ  ត្ូវ រង់ ចាំ អ្នក- 
ជនំញ   ភាគ ីទាងំ ២  សកិស្ា រមួ គ្នា 
សនិ ។  ន្ះ បើ យោង  តាម លោក 
វសុឹម សូរិយា៕ 
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សមាគមចំនួន៩រួមទំាងGMAC...
ត ពី ទំព័រ ១...និង សម្លៀក- 

បពំាក ់ ដល្ កំពុង ទទួលរងផល- 
ប៉ះពាល់ យា៉ាង ខា្លាំង ដោយ ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩  លើ 
ផលិតកម្ម និង ចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ។

សមាគម ៩  ដ្ល តំណាង  
STAR  Network  ជា បណា្តាញ 
អន្តរ អាសុី លើក ដំបូង ន្ សមា-
គម  ក្ុមហ៊ុន ក្នុង ឧស្សាហ កម្ម 
វយន ភណ្ឌ  នងិ សម្លៀក បពំាក ់ 
បាន ជបួ ជុ ំគ្នា កាល ព ីថ្ង ្អងា្គារទ ី
១២ ខ ្មករា  ឆ្នា ំ២០២១  ដើមប្ ី
ចាប ់ផ្ដើម គនំតិ ផ្តចួ ផ្ដើម ថ្មមីយួ ។  
ន្ះ បើ  តាម សច្ក្ដ ីបក្ាស ពត័-៌  
មាន ច្ញ ផ្សាយ កាល ពីថ្ង្ ទី 
១៨  ខ្ មករា ។ 

ទដិ្ឋភាព ជា ពសិស្ អពំ ីគនំតិ 
ផ្តចួ ផ្ដើម ន្ះ  នងឹ លើក ជា សណំរួ   
ជុំវិញ ការអនុវត្ត ការ បញ្ជា ទិញ  
ដចូជា លក្ខខណ្ឌ ទទូាត ់ នងិ ការ- 
ដឹក ជញ្ជូន  តាម ទស្សនៈ របស់ 
ក្ុមហ៊ុន ផលិត  និង សមាគម 
ដល្ តណំាង ឱយ្ ពកួ គ ្ ដល្ ធ្វើ 
ឱ្យ   វ កា្លាយ ជា គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម ពី 
កម្ ទៅ លើ ពិត បក្ដ ។ សា្ថា- 
ប័ន  ជា សមាជិក ទាំង ៩  រួមមាន 
GMAC,  BGMEA,  BKMEA,  
CNTAC,  PTMA,  PHMA,  
TMA,  MGMA  និង  VITAS។

លោក  Miran  Ali  អ្នក នំ- 
ពាក្យ  STAR  Network  បាន 
បញ្ជាកថ់ា ៖ « យើង ចង ់រមួ គ្នា ជា 
សមាគម  និង ក្ុមហ៊ុន ផលិត 
នៅ អាសុី  ដើម្បី ឯកភាព គ្នា លើ 
តួនទី ទូទៅ ទាក់ ទង  លក្ខខណ្ឌ 
ទទូាត ់នងិ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  ដើមប្ ី
យើង មាន សំឡ្ង កាន់ ត្ ខា្លាំង 
ក្នងុ ការ ពភិាកស្ា លក្ខណៈ បគុ្គល  
នងិ សមហូភាព  ជាមយួ យហីោ  
នងិ អ្នក បញ្ជា ទិញ ដោយ  ក ្លម្អ  
ការ អនុវត្ត ការ ទិញ »។ 

លោកលើក ឡើង ថា ៖ « តនួទ ី 
រមួ ន្ះ នងឹ មាន  ឥទ្ធពិល »  ដល្ 
បា៉ាន់ ប្មាណ ថា  Network  
ន្ះ តណំាង ឱយ្ ជាង  ៦០ ភាគរយ  
ន្ ការ នំ ច្ញ សម្លៀក បំពាក់ 
លើ ពិភព លោក ទាំង អស់ ។  

លោក  ខន្  ល ូ អគ្គ លខ្ាធ-ិ 
ការ  GMAC  បាន ពន្យល់ថា  
លក្ខខណ្ឌ ទទូាត ់នៅក្នងុ ឧសស្ា- 
ហ កម្ម កាត់ដ្រ ខុស គ្នា ខា្លាំង ពី 
ឧសស្ាហកម្ម ផស្ង្ ទៀត ។  លក្ខ-
ខណ្ឌ ឥណទាន រយៈ ព្ល វ្ង 
ដល្ មនិគរួ ឱយ្ជឿ ជា បញ្ហាមយួ  
នងិ លក្ខ ខណ្ឌ នន  ជាមយួ  នងឹ 
ភាព លម្អៀង មិន ល្អ ក្នុង ការ- 
គំទ្ របស់ អ្នក ទិញ  គឺ ជា បញ្ហា 
មយួ ផស្ង្ ទៀត  ដល្ បង្ក បញ្ហា 
ទាងំ លហំរូ សាច ់បក្ ់ នងិ ហា-
និ ភ័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ លើ ក្ុមហ៊ុន 
ផលិត  ។ លោក បន្ត ថា  ដោយ 
គំទ្ ដោយ លិខិត ធាន ឥណ-

ទាន  (LC)  ឬ កិច្ច សន្យា លក់  
លក្ខខណ្ឌ ឥណទាន ដល្ ក្មុ- 
ហ៊ុន ផលិត ត្ូវ ត្ ផ្ដល់  ឬ ត្ូវ 
បាន  បង្ខំ ឱ្យ ផ្ដល់ ដល់ អ្នក បញ្ជា -   
ទិញ មាន រយៈព្ល  ពី ៣០  ទៅ 
១៥០ ថ្ង្  បន្ទាប់ ពី   ដឹក ជញ្ជូន ។

លោក បន្ត ថា  យោង តាម ការ- 
ស្ទង់ មតិ  ព្ល ថ្មីៗ ន្ះ ដោយ  
GMAC   ក្នងុ ចណំោម សមាជកិ 
របស ់ខ្លនួ  អ្នក ឆ្លើយ សណំរួ  ៤០ 
ភាគរយ បានឱយ្ដងឹ ថា  អ្នក បញ្ជា 
ទញិ កពំងុ ស្នើ ឱយ្ មាន លក្ខខណ្ឌ 
ឥណទាន រយៈពល្ កាន ់ត ្វង្  
ក្នងុ អឡំងុ ពល្ វបិត្ត ិកវូដី ១៩ ។  
ដោយ មាន ចនំនួ ស្មើ គ្នាដរ្   អ្នក  
ឆ្លើយ សំណួរ ជាង  ៤០ ភាគរយ  
ឱ្យ   ដឹង ថា  អ្នក បញ្ជា ទិញ របស់ 
ពួកគ្ ក៏ ផ្ដល់ តម្ល្ កាន់ត្ ទាប 
ដើម្បី រក្សា បាន ការ បញ្ជា ទិញ ។ 

លោក ថ្លង្ ថា ៖ « យើង ទទលួ- 
សា្គាល់ថា  ភាគី នីមួយៗ  មាន ការ- 
ពបិាក ផ្ទាល ់ខ្លនួ  ប៉នុ្ត ្អ្នក បញ្ជា- 
ទញិ  ពតិ ណាស ់ស្ថតិ  ក្នងុ សា្ថាន- 
ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់ ត្ ប្សើរ  
មិន ដូច ក្ុមហ៊ុន ផលិត ដ្ល 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ខ្សាយ បំ ផុត និង ត្ូវ 
ដោះ សយ្ ដោយ ផ្ទាល ់ជាមយួ  
នឹង ប្ក់ ឈ្នួល របស់ កម្មករ  
ពួក គ្ ។ មិន អាច មាន ការ ពន្យារ 
ពល្  ការ ទទូាត ់បក្ ់ឈ្នលួ ក្មុ 
កម្មករ នោះទ្  បើ មិន អ៊ីចឹង  ទ្  
រោងចក ្នងឹ   មាន ការ ធ្វើ កដូកម្ម 
ដ្ល នំឱ្យ ខូច ខាត  មិន ខាន »។ 

លោក  អាត ់ ធន ់ បធ្ានសហ- 
ភាព ការងារ កម្ពុជា  (CLC)  ឱ្យ 
ដឹង ថា  ការ អនុវត្ត ការ ទូទាត់ 
ប្ក់  កាន់ ត្ ប្សើរ អាច ជួយ 
ធ្វើ ឱយ្ បស្ើរ ឡើង នវូ សា្ថាន ភាព 
ន្ ឧស្សាហ កម្ម ដ្ល ត្ូវ បាន 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ កូវីដ ១៩ ។

លោក  ថ្លង្ថា ៖ «ខ្ញុ ំយល ់សប្  
នងឹ ការ អពំាវ នវ របស ់សមាគម 
ឱ្យ  អនុវត្តនការ ទូទាត់ ប្ក់ ឱ្យ  
បាន ល្អ ជា មយួ អ្នក បញ្ជាទញិ  ឬ 
មា្ចាស់  េប្៊នដ៍  ព្ះ ពួក គ្ ជា អ្នក - 
ផ្គត ់ផ្គង ់នៅ ទនី្ះ ក ៏ត្វូ ការ បក្ ់
សមប្ ់  កម្មករ ដរ្ ។ ទោះ យា៉ាង- 
ណា ខ្ញុំ ក៏ លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក ផ្គត់- 
ផ្គង់ គួរ ត្មាន ដើម ទុន បង្វិល 
នៅ  ព្ល ដ្ល មាន ការ ទូទាត់ 
យឺត ពី អ្នក ទិញ» ។

STAR  Network  បានចង្អលុ 
បងា្ហាញ ថា  សមាគម ទាងំ ៩ នងឹ 
ធ្វើ ការងារ ជា ក្ុម ការងារចំនួន 
៥ ដ្ល កំណត់  ។ 

យោង តាម លោក  ខ្ន  លូ   
រយៈព្ល  ១០ ខ្  ឆ្នាំ ២០២០  
ការ     នំ ច្ញ សម្លៀក បំពាក់  
ស្ប្ក ជើង  និង ផលិត ផល ធ្វើ- 
ដណំើរ របស ់  កម្ពជុា  ធា្លាក ់ចុះ ១០ 
ភាគរយ ធៀប  រយៈ ព្ល ដូច គ្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩៕  LA 
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សៅសម្ភស្ស

កាលពីថ្ងៃចន្ទ រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួងការ-
បរទៃសជប៉ុន បានចោទបៃកាន់បៃ-
ទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូងថាបៃទៃសនៃះកាន់-
តៃធ្វើឱៃយភាពតានតងឹនៃបៃទៃសទាំង២
រតឹតៃអាកៃក់ឡើងដោយបានទាមទារ
«ខុសចៃបាប់»ទាក់ទិននឹងករណីសង
ការខចូខាតដល់អតតីស្តៃីជនជាតិករូ៉ៃ
ដៃលតៃូវគៃចាប់ទៅបមៃើការផ្លូវភៃទ
និងបង្ខំឱៃយធ្វើពលកម្មក្នុងអំឡុងពៃល
សង្គៃមលោកលើកទី២។
បើយោងតាមសារព័ត៌មានAP

លោកToshimitsuMotegiបាននិ-
យាយក្នុងសុន្ទរកថាគោលនយោ-
បាយការទតូនៅក្នងុសភាថាសៃចក្ត-ី
សមៃចរបស់តុលាការកូរ៉ៃខាងតៃបូង
ដៃលបញ្ជាឱៃយជប៉ុនផ្តល់សំណង
ដល់ស្តៃីកូរ៉ៃខាងតៃបូងចំនួន១២នាក់
ដៃលតៃូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភៃទ
នៅក្នុងផ្ទះបនយោធារបស់ជប៉ុនក្នុង
អឡំងុពៃលសង្គៃមនោះគជឺា«ការវវិឌៃឍ
មិនធម្មតាមួយដៃលមិនអាចគិតគូរ
បានតាមចៃបាប់អន្តរជាតិនិងសមៃប់
ទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគី»។
លោក Motegiបាននិយាយថា៖

«យើងទទូចដល់កូរ៉ៃខាងតៃបូងឱៃយកៃ-
បៃការរំលោភចៃបាប់អន្តរជាតិឱៃយបាន
ឆាបរ់ហស័បផំតុ»នងិធ្វើយា៉ាងណាឱៃយ
ទំនាក់ទំនងបៃទៃសទាំង២នៃះ ល្អ
ឡើងវិញ។

តលុាការកៃងុសៃអ៊លូបានបៃកាស
នៅថ្ងៃទ៨ីខៃមករាថារដ្ឋាភបិាលជប៉នុ
តៃូវផ្តល់បៃក់ ៩១៣៦០ដុលា្លារក្នុង
១នាក់ដល់ស្តៃីវ័យចំណាស់ទាំង១២
នាក់នោះដៃលបានដក់ពាកៃយបណ្តងឹ
កាលពីឆា្នាំ២០១៣ជុំវិញការរង-
ទុក្ខវៃទនារបស់ពួកគៃក្នុងសម័យ
សង្គៃម។ អ្នកទាំង១២នាក់នៃះ គឺ
ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្តៃីរាប់មុឺននាក់
ទៀតនៅទូទាំងអាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិក
ដៃលតៃវូបានបញ្ជនូទៅឱៃយក្នងុផ្ទះបន
នៃទីបញ្ជាការកងទ័ពជប៉ុនជួរមុខ

កាលពីសម័យសង្គៃម។
សៃចក្តីសមៃចនៃះ កាន់តៃបន្ថៃម

ភាពតានតងឹរតឹតៃខា្លាងំឡើងដលប់ៃ-
ទៃសទាងំ២ខណៈទនំាក់ទនំងបៃទៃស
នៃះបានធា្លាក់ក្នងុសភាពអាកៃក់បផំតុ
ក្នងុរយៈពៃលប៉នុា្មានទសវតៃសរ៍កន្លងមក
នៃះកៃយមានសៃចក្តីសមៃចមួយ
ទៀតរបស់កូរ៉ៃខាងតៃបូងស្តីពីសកម្ម-
ភាពរបស់ជប៉នុក្នងុអឡំងុអាណានគិម
របស់ខ្លនួក្នងុឆា្នា១ំ៩១០-១៩៤៥ទៅ
លើឧបទ្វីបកូរ៉ៃ។
តុលាការកំពូលរបស់កូរ៉ៃខាងតៃបូង

នៅឆា្នាំ២០១៨បានបញ្ជាឱៃយកៃមុហ៊នុ
ជប៉ុនផ្តល់សំណងដល់បៃជាជនកូរ៉ៃ-
ខាងតៃបងូមយួចនំនួដៃលតៃវូបានបង្ខឱំៃយ
ធ្វើការនៅក្នុងរោងចកៃរបស់ខ្លួនក្នុង
អំឡុងពៃលសង្គៃម។
ជម្លាះស្តីពីពលកម្មដោយបង្ខំនៃះ

បានរីករាលដលកា្លាយទៅជាជម្លាះ
ពាណជិ្ជកម្មមយួរពំៃចហើយករូ៉ៃខាង-
តៃបូងក៏បានគំរាមដកកិច្ចពៃមពៃៀង
ស្តីពីការចៃករំលៃកព័ត៌មានសមា្ងាត់
យោធាឆា្នាំ២០១៦ជាមយួជប៉នុដៃល
ជាសមាសធាតុសំខាន់មួយនៃកិច្ច-
សហបៃតបិត្តកិារការពារជាតកិ្នងុតបំន់
ជាមួយសហរដ្ឋអាមៃរិក។
បៃទៃសជប៉នុបានបៃឆាងំនងឹសៃច-

ក្តីសមៃចនៃះដោយនយិាយថារាល់
បញ្ហាសំណងក្នុងពៃលសង្គៃមតៃូវ
បានដោះសៃយកៃមសន្ធិសញ្ញាឆា្នាំ
១៩៦៥រចួហើយដៃលជប៉នុតៃវូផ្តល់
ជនំយួសៃដ្ឋកចិ្ចចនំនួ៥០០លានដលុា្លារ
ដល់បៃទៃសនៃះ។
បៃធានាធិបតីកូរ៉ៃខាងតៃបូងលោក

MoonJae-inបាននិយាយកាលពី
ថ្ងៃចន្ទថាវាពបិាកក្នងុការធ្វើកចិ្ចសហ-
បៃតបិត្តកិារទនំាក់ទនំងទ្វៃភាគីណាស់
បៃសិនបើកៃុងសៃអ៊ូលនិងតូកៃយូខក-
ខានក្នុងការស្វៃងរកដំណោះសៃយ
ការទតូមនុពៃលតលុាការករូ៉ៃខាងតៃបងូ
ខណៈដៃលជប៉ុននៅតៃបដិសៃធមិន
ផ្តល់សំណងដល់ពលករកូរ៉ៃក្នុង
សម័យសង្គៃម។

លោកMoonបានបន្តថាការមិន-
ពៃមទទួលសា្គាល់សៃចក្តីសមៃចក្នុង
ការផ្ដល់សណំងដល់ស្តៃីរងគៃះទាងំ-
នោះពតិជាបង្កឱៃយមានភាពស្មគុសា្មាញ
ក្នងុកចិ្ចខតិខបំៃងឹបៃងអភវិឌៃឍន៍របស់
រដ្ឋាភបិាលដើមៃបីធ្វើឱៃយមានភាពបៃសើរ
ឡើងនូវទំនាក់ទំនងជាមួយបៃទៃស-
ជប៉ុន។
លោកMotegiបានហៅបៃទៃស

កូរ៉ៃខាងតៃបូងថាជាបៃទៃសជិតខាង
ដ៏សំខាន់មួយហើយបាននិយាយថា
កចិ្ចសហបៃតបិត្តិការរបស់ករូ៉ៃជាមយួ
បៃទៃសជប៉នុនងិសហរដ្ឋអាមៃរកិគជឺា
អ្វីដៃលមនិអាចខ្វះបានសមៃប់សន្ត-ិ
សខុក្នងុតបំន់រមួទាងំការឆ្លើយតបទៅ
នងឹកម្មវធិនីយុក្លៃអ៊ៃរនងិមសីុលីរបស់
កូរ៉ៃខាងជើងផងដៃរ។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាបៃទៃសជប៉ុន

កៃមមូលនិធិរបស់ស្តៃីអាសុីពាក់-
កណា្តាលរដ្ឋាភិបាលឆា្នាំ១៩៩៥បាន
ផ្តល់សណំងនងិលខិតិសុទំោសដល់
ជនរងគៃះដៃលធា្លាប់តៃូវរំលោភបំ-
ពានផ្លវូភៃទក្នងុពៃលសង្គៃមពីបៃទៃស
ចំនួន៥ដោយជម្លាះជាមួយបៃទៃស
ទាងំអសស់ទុ្ធតៃដោះសៃយរចួលើក-
លៃងតៃបៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូង។
យោងតាមកៃសងួការបរទៃសជប៉នុ

បានឱៃយដងឹថាជនរងគៃះជនជាតិករូ៉ៃ
ចំនួន៦១នាក់ទទួលបានបៃក់៤៨
២០០ដលុា្លារក្នងុមា្នាក់ៗ ពីមលូនធិិសរបុ
តម្លៃ៣,៥លានដុលា្លារ៕

ប្ក់សាយ

តំបន់ Darfurនៃបៃទៃស
ស៊ូដង់ តៃូវបានរាយការណ៍ថា
មានភាពស្ងប់សា្ងាត់ កៃយពី
មានការដក់ពងៃយទាហាន
យា៉ាងចៃើនបនា្ទាប់ពីអពំើហងិៃសា
ប៉ុនា្មានថ្ងៃដៃលបានបណា្តាល
ឱៃយមនុសៃស១៥៥នាក់ សា្លាប់
រាបស់បិនាក់រងរបសួនងិរាប-់
មឺុននាក់បានខា្ចាត់ពៃត់។
អំពើហិងៃសាបានផ្ទុះឡើង

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងកៃុមជន-
ចំណាកសៃុកនិងសមាជិកនៃ
កៃមុជនជាតិភាគតចិMasalit
នៅរដ្ឋធានីElGeneina ជា
រដ្ឋធានីនៃរដ្ឋDarfurភាគ-
ខាងលិចដៃលបានបណា្តាល
ឱៃយមនុសៃសយា៉ាងតិច១០០នាក់
សា្លាប់និងជាង១៣០នាក់រង-

របួស។នៃះបើយោងតាម
លោកអភិបាលរដ្ឋMoham-
edAbdallaal-Douma។
អង្គការ Save theChil-

drenជាកៃុមផ្តល់ជំនួយមួយ
បាននិយាយថា ការប៉ះទង្គិច
គ្នានោះបានជំរុញឱៃយមនុសៃស
បៃហៃល៥មឺុននាក់រត់ភៀស-
ខ្លួនចៃញពីតំបន់នានានៅក្នុង
និងជុំវិញជំរំមួយសមៃប់ជន-
ភៀសខ្លនួដៃលតៃវូបានបង្ខំឱៃយ
ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសំបៃងរបស់
ពួកគៃនៅក្នុងជម្លាះមុនៗ។
អាជា្ញាធរនៅតំបន់ Darfur

ខាងលិច បានដក់បមៃម-
គោចរទូទាំងរដ្ឋ ខណៈដៃល
រដ្ឋាភបិាលអន្តរកាលនៃបៃទៃស-
ស៊ូដង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃះបាន
ដក់យោធាជាចៃើនកងនៅក្នងុ
តំបន់ភាគខាងលិចពីទីកៃុង

ខារទុំ និងផ្នៃកដទៃនៃបៃទៃស
នៃះ ដើមៃបីរកៃសាសណា្តាប់ធា្នាប់
ឡើងវិញ។
លោកal-Douma បាន

ថ្លៃងបៃប់ទីភា្នាក់ងារសារព័ត៌-
មានAFPកាលពីថ្ងៃអងា្គារថា៖
«មិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៃ
កាលពីថ្ងៃអាទតិៃយប៉នុ្តៃមានការ-
លួចទៃពៃយសមៃបត្តិជាពិសៃស
នៅតាមផ្ទះនិងកសិដ្ឋានរបស់
បៃជាជនដៃលរស់នៅក្នុងជំរំ-
ជនភៀសខ្លួនKerindig»។
«សា្ថានភាពស្ងប់សា្ងាត់នៅក្នងុ

រដ្ឋនៃះខណៈដៃលកងកមា្លាងំ
សន្តសុិខតៃវូបានដក់ពងៃយ
នៅក្នងុនិងជំុវិញទីកៃងុElGe-
neinaនិងជំរំKerindig»។
លោកAl-Douma បាន

ថ្លៃងថា ផ្ទះជាចៃើនខ្នង បាន
ឆៃះនងិផលតិផលកសកិម្មនៅ

តាមភូមិកៃបៃរជំរំElGeneina
តៃូវគៃលួចប៉ុន្តៃលោកបាន
បន្ថៃមថា យើងបានបញ្ជូន
កងកមា្លាំងសន្តិសុខទៅកាន់
ភូមិទាំងនោះ ហើយឥឡូវនៃះ
មានសុវត្ថិភាព។
ចំណៃកការប៉ះទង្គិចដច់-

ដោយឡៃកកាលពីថ្ងៃចន្ទនៅ
តំបន់Darfurខាងតៃបូងរវាង
សមាជកិកៃមុជនជាតិភាគតចិ
Fallata និងកៃុមកុលសម្ព័ន្ធ
បានបណា្តាលឱៃយមនុសៃសយា៉ាង-
តិច៥៥នាក់សា្លាប់ និង៣៧
នាក់ផៃសៃងទៀតរងរបួស។
ទីភា្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវ-

ការSUNAបានរាយការណ៍
ថា វត្តមានកងទ័ពយា៉ាងចៃើន
នៅទីនោះក៏បានជួយសា្តារ
សណា្តាប់ធា្នាប់ឡើងវិញដៃរ។
មៃដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធលោក

MohamedSalehបានថ្លៃង
បៃប់AFPតាមទូរស័ព្ទថាមិន
មានការប៉ះទង្គិចទៃហើយ
សា្ថានភាពស្ងប់សា្ងាត់ ដោយ
បានបន្ថៃមថា បៃជាជនមាន
ការពៃយួបារម្ភដោយសារភយ័-
ខា្លាចមានអំពើហិងៃសាផ្ទុះឡើង

ជាថ្មីទៀត។
អពំើហងិៃសាថ្មីៗ នៃះគអឺាកៃក់

បំផុតចាប់តាំងពីចុះកិច្ចពៃម-
ពៃៀងសន្តភិាពនៅក្នងុខៃតលុា
ដៃលកៃុមអ្នកសង្កៃតការណ៍
សងៃឃឹមថា នឹងបញ្ចប់សង្គៃម
រយៈពៃលជាចៃើនឆា្នាំនោះ៕

ទំនាក់ទំនងកូរ៉េខាងតេបូង-ជបុ៉នកាន់តេតឹងតេងឡើងកេយ
កូរ៉េសំុសំណងខូចខាតដល់ស្តេីក្នងុសង្គេមលោកលើកទី២

ស្ថានភាពតំបន់Darfurស្ងប់ស្ងាត់ខណៈមានការដាក់ពងេយកងទ័ពកេយការប៉ះទង្គចិគ្នាបណ្តាលឱេយមនុសេស១៥៥នាក់ស្លាប់

លោកToshimitsuMotegiថ្លង្នៅក្នងុអំឡុងបើកកិច្ចប្ជំុសភានៅកុ្ងតូក្យូ។AFP

កងកម្លាងំរក្សាសន្តិភាពUNឈរយាមនៅជំរំជនភៀសខ្លួនal-Riyadh។AFP



សុខស្រីលុច

កាលពថី្ងៃអង្គារទី១៩មករា
នាយករដ្ឋមន្តៃថីៃលោកPray-
uthChan-ochaពៃមាន
ដាក់ទោសទៅអ្នកដៃលចៃក-
រំលៃកព័ត៌មានក្លៃងកា្លាយពី
វ៉ាកសំ់ាងកវូដី១៩នៅក្នងុសង្គម។
ការពៃមានរបស់នាយករដ្ឋ-
មន្តៃីរូបនៃះគឺកើតមានឡើង
បនា្ទាប់ពីអតីតមៃដឹកនាំនៃ
គណបកៃសឆ្ពោះទៅមុខ (Fu-
tureForwardParty)
ដៃលតៃវូបានរលំាយបានចោទ-
បៃកាន់រដា្ឋាភិបាលថាបានធ្វើ
សកម្មភាពយឺតពៃកក្នុងការ-
ចៃកវ៉ាក់សាំងទៅបៃជាជន។

ការពៃួយបារម្ភជាប់ទាក់ទង
នឹងវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នៃះ
បានចាប់ផ្តើមឡើងកាលពី
ខៃមុនបនា្ទាប់ពីបៃទៃសថៃមាន
ការកើនឡើងនវូចនំនួនៃករណី
ឆ្លងវីរុសគួរឱៃយកត់សមា្គាល់។
កៃសងួសៃដ្ឋកចិ្ចឌជីថីលនងិ

សង្គម(DigitalEconomy
andSocietyMinistry)បាន
និយាយថានឹងដាក់ពាកៃយបណ្តងឹ
លោកThanathornពីបទបរិហារ-
កៃរ្តិ៍រាជាធិបតៃយៃយ។ការប្តងឹនោះ
គពឺាកព់ន័្ធនងឹការអត្ថាធបិៃបាយ
របស់លោកThanathorn
ដៃលបាននយិាយទាក់ទងនងឹ
យុទ្ធសាស្តៃការចៃកចាយវ៉ាក់-
សាំងរបស់រដា្ឋាភិបាល៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី២១ែខមករាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខស្រីលុច

អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក (WHO)
លោកTedrosAdhanom
Ghebreyesusបានពៃមាន
ថាការដៃលបៃទៃសអ្នកមាន
ទញិវ៉ាកស់ាងំស្តកុទកុអាចនងឹ
ពនៃយារការរាតតៃបាតនៃកវូដី១៩
ហើយការរឹតតៃបិតនៅតៃបន្ត
ដៃលនឹងបង្កើនការរងគៃះ
ដល់មនុសៃសនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
កាលពីមៃសិលមិញលោក

Tedrosបានលើកឡើងទាក់ទង
នងឹការចៃកចាយវ៉ាកសំ់ាងកវីូដ-
១៩មិនស្មើភាពគ្នារវងបៃទៃស
អ្នកមាន និងបៃទៃសកៃីកៃ។
លោកបានស្តីបនោ្ទាសបៃទៃស
អ្នកមានចំពោះការទិញនិងបៃើ-
បៃស់វ៉ាក់សំាងដៃលមានទំាង-
អស់នាពៃលបច្ចុបៃបន្ន។
បៃធានអង្គការសុខភាព-

ពិភពលោកបានស្តីបនោ្ទាស
កៃុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុង-
ការផ្តោតទៅលើបៃក់ចណំៃញ
ខ្ពស់ជាជាងស្វៃងរកការយល់-
ពៃមជាសកលជាមួយអង្គការ
សុខភាពពិភពលោក។លោក
បាននិយាយថា បៃទៃសអ្នក-
មាននងឹស្ថិតនៅក្នងុហានភិយ័
បៃសិនបើពួកគៃមិនអើពើនឹង
តមៃវូការរបស់បៃជាជនកៃកីៃ។
លោកបាននិយាយថាសកម្ម-
ភាពទាំងនៃះនឹងធ្វើឱៃយការឆ្លង
វីរុសនៃះនៅតៃបន្ត។
People's VaccineAlli-

anceបាននិយាយថាមានបៃ-

ទៃសចនំនួ៧០ដៃលមានបៃក់
ចំណូលទាបហើយក្នុងចំ-
ណោម១០នាក់មានតៃ១នាក់
តៃបុ៉ណោ្ណោះដៃលអាចទទួល
បានវ៉ាក់សាំង។ទោះបីជាមាន
កៃមុហ៊នុឱសថមយួចនំនួដៃល
នឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងទៅបៃទៃស
កំពុងអភិវឌៃឍន៍ក៏ដោយក៏បៃជា-
ជនដៃលនៅបៃទៃសកៃកីៃអាច
មិនទទួលបានវ៉ាក់សំាងដោយ-
សារខ្វះវ៉ាក់សំាង។
មកដល់ពៃលបច្ចុបៃបន្ន៩៦

ភាគរយនៃវ៉ាកស់ាងំរបស់Pfizer/
BioNTechតៃវូបានទញិដោយ
បៃទៃសអ្នកមាន។កៃុមហ៊ុន
Pfizerក៏បានបញ្ជាក់ពីគោល-
បំណងរបស់ពួកគៃក្នុងការ-
រកបៃក់ចំណៃញនិងពងៃឹង
កម្មសទិ្ធិបញ្ញាផងដៃរ។បើគ្មាន
រដា្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៃ
នោះវ៉ាក់សាំងបៃភៃទនៃះគឺ
សមៃប់តៃបៃទៃសដៃលមាន

បៃក់ចៃើនតៃប៉ុណោ្ណោះ។
Covaxទទួលបានវ៉ាក់សំាង

កវូដី១៩ចនំនួ៧០០លានដសូ
ដើមៃបីចៃកចាយទៅបណ្តាបៃទៃស
ដៃលមានបៃក់ចំណូលទាប
ចំនួន៩២បៃទៃស។ កៃុមហ៊ុន
Oxford-AstraZenecaសនៃយា
នងឹផ្តល់វ៉ាកស់ាងំកវូដី១៩ទៅ
បៃជាជនបៃមាណ៦៤ភាគរយ
ទៅបៃទៃសកំពុងអភិវឌៃឍន៍។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថាCOV-

AX តៃូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ពៃលមានការរកីរាលដាលរោគ
រាតតៃបាតកូវីដ១៩បានចាប់-
ផ្តើមដៃលកម្មវិធីនៃះបង្កើត-
ឡើងក្នុងគោលបំណងដើមៃបី
ធានាបាននូវការទទួលបាន
ការចៃកចាយវ៉ាក់សាំងដោយ
យុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នាសមៃប់
បណ្តាបៃទៃសនានា។
យោងទៅតមការវិភាគមួយ-

ចំនួនបណ្តាបៃទៃសមហាអំ-

ណចបានស្តកុវ៉ាកស់ាងំលើស
ពីចំនួនដៃលបៃទៃសខ្លួនតៃូវ-
ការដល់ទៅ៣ដង។ ទោះបីជា
បណ្តាបៃទៃសទាំងនោះ មាន
បៃជាជនបៃមាណ១៤ភាគរយ
នៃចំនួនបៃជាជនសរុបក្នុង
ពិភពលោកក៏ដោយពួកគៃបាន
ទិញវ៉ាក់សំាងបៃមាណ៥៣ភាគ-
រយនៃវ៉ាកសំ់ាងកវូដីសរបុដៃល
បានដាក់សាកលៃបងនៅដំណក់-
កាលទី៣នៃះ។នៃះបើយោង
តមការរាយការណ៍របស់
សារព័ត៌មានBBCកាលពីខៃ
ធ្នូឆ្នាំ២០២០។
អង្គការ ThePeople's

Vaccine Allianceបានអំ-
ពាវនាវឱៃយកៃមុហ៊នុឱសថដៃល
កពំងុផលតិវ៉ាកសំ់ាងនៃះចៃក-
រំលៃកបច្ចៃកវិទៃយានិងកម្មសិទ្ធិ-
បញ្ញាក្នងុការផលតិដើមៃបីផលតិ
វ៉ាក់សំាងនៃះគៃប់គៃន់។ដោយ
កាលពីខៃធ្នូឆ្នា២ំ០២០សមា-
ជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព-
លោកបានបៃជុំពិភាកៃសាគ្នា
ពិភាកៃសាសំណើក្នុងការអនុ-
ញ្ញាតឱៃយបៃទៃសទាំងអស់មិន-
ចំាបាច់មានបា៉ាតង់ទៅលើបច្ចៃក-
វិទៃយាក៏ដូចជាឧបករណ៍វៃជ្ជ-
សាស្តៃដៃលទាក់ទងនឹងកូវីដ១៩។
បុ៉ន្តៃសំណើនៃះតៃវូបានបដិ-

សៃធដោយបៃទៃសមួយចំនួន
ដៃលនៅក្នុងបញ្ជីនោះក៏មាន
បៃទៃសអង់គ្លៃសផងដៃរ។ជា-
ការឆ្លើយតបទៅការបដិសៃធនៃះ
អង់គ្លៃសបាននិយាយថាគឺទាក់-
ទងនឹងកម្មសិទ្ធិផ្តោច់មុខរបស់
កៃុមហ៊ុនឱសថនីមួយៗ៕

សៅសម្ភស្រស

កាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអា-
មៃរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើ
កបា៉ាល់ដៃលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុង
ការកសាងបំពង់បង្ហូរបៃង
NordStream2 ដើមៃបីយក
ឧស្មន័ធម្មជាតិរុសៃសីុទៅកាន់អឺរុ៉ប
ខណៈរដ្ឋបាលTrumpបាន
ពៃយាយាមបង្កើនសមា្ពោធលើ
គមៃងនៃះនៅពៃញ១ថ្ងៃចុង
កៃយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការិ-
យាល័យ។ នៃះបើយោងតម
សារព័ត៌មានReuter។
កៃសងួរតនាគរសហរដ្ឋអា-

មៃរកិបាននយិាយថាខ្លនួបាន
ដាក់ទណ្ឌកម្មលើកបា៉ាល់ដាក់-
បំពង់របស់រុសៃសុី «Fortuna»

និងមា្ចាស់ឈ្មាះKVT-RUS
សៃបតមចៃបាប់បៃឆំងនឹងសហ-
រដ្ឋអាមៃរិកតមរយៈចៃបាប់បៃ-
យទុ្ធបៃឆងំនងឹសតៃវូតមរយៈ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬCAATSA។
គមៃងនៃះកាន់តៃធ្វើឱៃយ

ជម្លាះរវងទីកៃុងម៉ូស្គូ និង
វ៉ាសុីនតោនកាន់តៃអាកៃក់-
ឡើង។សហរដ្ឋអាមៃរិកដៃល
ចងល់ក់ឧស្ម័នធម្មជាតិឱៃយអឺរ៉បុ
បាននិយាយថាNordStream
2នងឹកាន់តៃធ្វើឱៃយសៃដ្ឋកចិ្ចនិង
នយោបាយរបស់រុសៃសីុលៃចធ្លា
នៅលើតបំន់បៃទៃសនៅអរឺ៉បុ។
យា៉ាងណមិញទីកៃងុម៉សូ្គូនងិ
អាល្លឺម៉ង់និយាយថា គមៃង
នៃះគៃន់តៃជាគមៃងពាណិ-
ជ្ជកម្មតៃប៉ុណោ្ណោះ៕

លោកTedrosថ្ល្រងបើកកិច្ចប្រជំុលើកទី១៤៨ន្រក្រមុប្រកឹ្រសាប្រតិបត្តិWHO។AFP

ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រួយបារម្ភ
ពីការច្រកចាយវ៉ាក់សំាងកូវីដមិនស្មើភាពគ្នា

សហរដ្ឋអាម្ររិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាវរុស្រសី៊
ដ្រលជាប់ទាក់ទងនឹងបំពង់NordStream

ម្រដឹកនាំថ្រព្រមានដាក់ទោស
ចំពោះព័ត៌មានវ៉ាក់សំាងក្ល្រងកា្លាយ



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ផ្ទៃពណ៌ខៀវរំលៃចពណ៌
សពៃលៗ  រូបភាពសៃដៀងមនុសៃស
តៃដាងដៃបើកចំហហើយបរិវៃណ
កៃបាលបង្ហាញទមៃង់ផ្កាជាចៃើនសៃទាប់
ខណៈនៅតាមដងខ្លនួមានរកុ្ខជាតិវល្លិ៍
ដុះបៃទាក់យ៉ាងសៃស់។
នៃះជាគំនូររបស់ខ្ចៅទូចជា

វិចិតៃករសៃីមកពីខៃត្ដបាត់ដំបងក្នុង
ចំណោមស្នាដៃស្ដៃីជាចៃើនទៀត
ដៃលបានតំាងពិព័រណ៍«ស្ដៃី២០២១»
កៃមបៃធានបទ«សិលៃបៈដើមៃបីស្ដៃី

ស្ដៃីដើមៃបីសិលៃបៈ»
ក្នុងរយៈពៃល
១ខៃពៃញ
នៅឯវិចិតៃ-
សលMeta
House។
សិលៃបករជាតិ
និងអន្ដរជាតិ
ចំនួន២៨
នាក់ រួមគ្នា

បង្ហាញស្នាដៃ
គំនូរ រូបថត
សិលៃបៈការ-
ដឡំើងវដីៃអូ
ការសម្ដៃង
រួមទាំង
កំណាពៃយ
ជាលើក
ដំបូង
បៃចាឆំ្នាំ
២០២១
ដើមៃបីឆ្លុះ-
បញ្ចៅំង

ភាពជាខ្លួនឯងក្នុងសង្គមខ្មៃរ និងជា
ស្ដៃីស្មើមុខស្មើមាត់ក្នុងពិភពលោក។
អ្នកសៃីNicolausMesterharm

នាយកគៃប់គៃងវិចិតៃសលMeta
Houseបានឱៃយដងឹថា៖«ពពិរ័ណ៍នៃះ
ផ្ដោតលើមតិយោបល់របស់វិចិតៃការិនី
ខ្មៃរមួយចំនួន។តាមរយៈស្នាដៃ
សិលៃបៈ ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៃ
ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនវិចិតៃការិនីនិង
សិលៃបការិនីសហសម័យខ្មៃរនៅតៃ
បន្ដពុះពារនឹងបញ្ហាបៃពៃណីដៃល
ស្ដៃីមិនតៃូវបានលើកទឹកចិត្ដឱៃយ
បង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួន»។
អ្នកសៃី បន្ដថា៖ «ក្នុងពៃឹត្ដិការណ៍

នៃះវចិតិៃការនិីអន្ដរជាតិដៃលរស់នៅ
រាជធានីភ្នំពៃញក៏បានចៃករំលៃក
ស្នាដៃសិលៃបៈលើបៃធានបទយៃនឌ័រ
នៅកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធនិង
ការអង្កៃតផ្ទាល់»។
ជាមួយចំណងជើងគំនូរ «What

doIneedtobeme?»ខ្ចៅទូច
បានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរលើរបៀប
នៃការស្លៀកពាក់ឱៃយសមសៃបទៅតាម
ចំណូលចិត្ដបៃះដូងនិងមានអត្ថ-
បៃយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯង។
ខ្ចៅទូចជាអតីតសិសៃសនៅហ្វារ

បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ថា៖ «ការ-
ស្លៀកពាក់របស់ខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ដៃលពីមនុខ្ញុំមានសម្លៀកបពំាក់ចៃើន
នងិតៃងតៃផ្លាស់ប្ដរូញកឹញាប់។រយៈ-
ពៃល២ឆ្នាំចងុកៃយនៃះខ្ញុំស្លៀកតៃ
១ពណ៌នោះទៃគឺពណ៌ខៀវ»។
អ្នកសៃយីល់ថាវាពិតជាងយសៃលួ

និងមិនខ្ជះខ្ជាយចៃើន។ អ្នកសៃីចាប់-
ផ្ដើមកាត់បន្ថយនិងសមៃចចិត្ដបៃើតៃ-
១ពណ៌គត់ដៃលកាត់ជាសម្លៀក-

បំពាក់ឈុត៣កំប្លៃប៉ុណោ្ណោះ។
អ្នកសៃីខ្ចៅទូចបញ្ជាក់ថា៖

«ចពំោះការគតិរបស់ខ្ញុំការស្លៀកពាក់
តមៃូវភ្នៃកគៃ វាធ្វើឱៃយបៃះដូងខ្ញុំហត់
ពៃក។ខ្ញុំសុំតៃឹមភាពសមញ្ញជាខ្លួន-
ឯងបានហើយ»។
វិចិតៃការិនីគំនូរសហសម័យដៃល

រំលៃចរូបភាពពណ៌ខៀវភាគចៃើននៅ
ផ្ទាំងគំនូររបស់ខ្លួនខ្ចៅទូចបាន
សរភាពថាអ្នកសៃីមិនសូវហ៊ាន
ចូលរួមកម្មវិធីធំដុំនោះទៃ។
អ្នកសៃបីានលើកឡើងថា៖«តាមពតិ

ខ្ញុំក៏គិតថាពៃលទៅចូលរួមកម្មវិធី
ផៃសៃងៗ ដចូជាមង្គលការមនិដងឹថាគៃ
ឱៃយចូលរួមអត់ទៃបើខ្ញុំស្លៀកតៃពណ៌

ខៀវអ៊ីចឹង។ប៉ុន្ដៃជាទូទៅមិត្ដភក្ដិខ្ញុំ
ពកួគត់មនិបៃកៃបៃកាន់អីដៃរ។ចពំោះ
កម្មវិធីធំដុំអី ខ្ញុំបៃហៃលជាមិនហ៊ាន
ចូលចិត្ដទៃហើយក៏មិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរ
ការស្លៀកពាក់របស់ខ្លួនឯងដៃរ»។
ជាមួយឈុតសម្លៀកបំពាក់មាន

សៃប់ វិចិតៃការិនី កឹមកៃវសុជាតិ
បានកៃច្នៃបន្ថៃមកមៃងខៃសៃកៃចៅនិង
រមូរបន្ទះគថាព័ទ្ធជុំវិញដើមៃបីចូលរួម
ការតាងំពពិរ័ណ៍«ស្ដៃី២០២១»ក្នងុ
នយ័រលំៃចចក្ខុវៃងឆ្ងាយរបស់ស្ដៃីនងិ
ការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចៗ ក្នុងការ-
សមៃចគោលដៅធំក្នុងឆកជីវិត។
កញ្ញាកៃវសុជាតិអាយុ២៧ឆ្នាំ

បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍ថា៖«ខ្ញុំចង់
មាននយ័ថាខ្ញុំចង់ឱៃយស្ដៃីខ្មៃរយើងមយួ
ចនំនួតៃវូស្វៃងរកនវូភាពខ្លាងំដៃលជា
របស់ខ្លួនឯង។យើងតៃូវចៃះរកៃសានិង
ការពាររាល់អ្វីៗ ដៃលមានសៃប់
ដចូជាបៃពៃណីវបៃបធម៌ល្អៗ មយួចនំនួ
ក៏ដូចជាការចូលរួមអភិវឌៃឍអ្វីដៃលថ្មី
និងស្ថិតក្នុងភាពវិជ្ជមាន»។
ដោយគំទៃស្តៃីកុំបោះបង់ការងរ

តូចតាចឈោងចាប់ការងរធំ កញ្ញា
បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសំខន់តើស្ដៃីអាច
ពៃយាយមនិងតស៊ូដល់កមៃិតណា។
វិចិតៃការិនីមកពីកំពតរូបនៃះបានឱៃយ

ដឹងថា៖ «យើងតៃូវពៃញចិត្ដនឹងអ្វី
ដៃលយើងកពំងុតៃធ្វើពៃញចតិ្ដនងឹអ្វី
ដៃលជាបច្ចបុៃបន្នរបស់យើង។វាជាវបៃប-
ធម៌នៃសិលៃបៈសមៃប់ឱៃយយើងអនុវត្ដ
បៃចាំថ្ងៃដើមៃបីបន្ដទៅថ្ងៃអនាគត»។

យោងតាមMetaHouseបានឱៃយដឹង
ថាការជជៃកអំពីស្ដៃីគឺជាការជជៃក
អពំីយៃនឌរ័ហើយការជជៃកបទដា្ឋាន
នៃការរស់នៅបៃពៃណីការអប់រំការ-
កសងសង្គមនិងការកៀបសង្កត់វា
បង្កើតបានជាចម្ងល់ជាចៃើន។
បៃភពដដៃលបានបន្ដថា៖ «វិធី

ដៃលបៃទៃសជាតិមួយបៃពៃឹត្ដ និង
ចាត់ទុកស្ដៃីតាមរបៀបណាបាន
ចង្អលុបង្ហាញផ្លវូនៃគោលដៅសមៃប់
សង្គមជាតិឆ្ពោះទៅ»។
«សលិៃបៈដើមៃបីស្ដៃី-ស្ដៃីដើមៃបីសលិៃបៈ»

ក៏បង្ហាញពីការយល់ឃើញចពំោះភាព
ជាស្ដៃីតាមរយៈកៃសៃភ្នៃកនិងការ-
ចូលរួមពីសំណាក់ជនបរទៃសនិង
សំឡៃងមនុសៃសបៃុស។
សិលៃបករថតរូបប៊ុតទីតាដៃលតៃូវ

បានគៃស្គាល់ថាTytaartក៏អញ្ជើញ
មហជនចលូរមួទសៃសនាស្នាដៃរបូថត
របស់ខ្លួនចំនួន២ផ្ទាំង។
នាងបានសរសៃរនៅលើហ្វៃសប៊ុក

ថា៖ «ស្នាដៃទាំង២ផ្ទាំងនោះមាន
ចណំងជើងថាភាពជាស្ដៃីនងិភាពជា
បុរសដៃលជាផ្នៃកមួយនៃពិព័រណ៍
សិលៃបៈសហសម័យតៃូវបានរៀបចំ-
ឡើងនាខៃកញ្ញា។ពៃលនៃះលោកអ្នក
អាចមើលឃើញពីសមៃស់ពិត»។
ពិព័រណ៍ «ស្ដៃី២០២១:សិលៃបៈ

ដើមៃបីស្ដៃី -ស្ដៃីដើមៃបីសិលៃបៈ»បើក
ដំណើរការពីថ្ងៃទី២០ខៃមករា
រហតូដល់ថ្ងៃទ១ី៩ខៃកមុ្ភៈនៅវចិតិៃ-
សលMetaHouse៕
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ស្រី្ត២០២១ ពិព័រណ៍  បណ្ដុ ំស្នាដ្រ សិល្របៈ    ជា  ច្រើនឆ្លះុ  បញ្ចាងំ 
ពី ភាព ជា  ខ្លួន ឯង តាម រយៈ  ការ ស្លៀកពាក់ របស់វិចិត្រការិនី 

សិលេបការិនី គំនូរ ខ្ចៅ ទូច (ស្ដាំ) ថ្លេង ទៅ កាន់អ្នកចូល រួម បើកពិព័រណ៍ ស្តេី២០២១ កាលពី ថ្ងេ ទី១៩ ខេ មករា   ។ រូបថតហ៊ានរងៃសី

ស្នាដេ សិលេបៈភាពជា បុរស និង ភាពជា ស្តេី  របស់អ្នក ថត រូប  Tytaart   ។ រូបថតហ៊ានរងៃសី

សិលេបការិនី កឹម  
កេវសុជាតិ និង 
សម្លៀក បំពាក់   
ដេល នាង ច្នេ ។ 

រូបថតហ៊ានរងៃសី
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ថ្ងៃ៨កើត ខៃមាឃ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ទី២១ 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។

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
សុខ      ភាព ជា ធម្មត មិន មាន ជំងឺ មក 
បៀ ត     បៀន  ឡើយ ។ ចំពះទឹកចិត្ត  
វិញ  គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   

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

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

បៃសើរ ។ ចំពះ សៃចក្តសី្នៃហ ចៃើន បៃកប ដយ ភាព-  
ចុះ  សមៃងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណៃកឯ ការ បៃកប-   
របររ ក ទទួលទ ន  ផៃសៃង  ៗនឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តម ការខិតខំ បៃងឹ បៃង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើ  ដំណើរ កមៃសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដៃរ។ 

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 គ្នាដូចជា  សព្វ មួយដង ។

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

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱៃយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខ្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំពៃញការងា រ ផៃសៃង ៗ   ។ ចំ ណៃកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺចៃើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្នៃហ វិញ  គូស ្នៃ ហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មត ហើយ ចៃះ បង្កើតនូវ 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 វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផៃសៃងៗ 

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

រាសី  ឡើង ខ្ព  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 សៃទប់ វណ្ណៈមិនខន ទៃ  ។ ចំពះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកបៃកប ដយ  ក ្ត ីសោមនសៃស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដះ សៃយ បញ្ហា  ផៃសៃង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្ត ីស ្នៃហ វិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស ់ តៃដៃត  ។ ថ្ងៃនៃះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព នៃ  គសូ្នៃហម៍ានការ  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 រកទទលួ ទន វញិនងឹ 
បាន ផល គប ់ បៃស ើរចៃើន ។  សមៃប ់ថ្ងៃនៃះ ដៃរ 
លោក អ្នក មា ន  សនា្តានចិត្ត  ដយ ក្តី មៃត្តា  និង  
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱៃយ អ្ន ក ផងគោរពសៃឡាញ់ខ្លាំង ។ 

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

បៃកប ដយ  ក្តីទ សៈ ចៃើន   ដៃល អាច ញ៉ាំង ឱៃយ  
អ្នកបពំៃញ កចិ្ច  កា  រ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្នៃះតៃវូតៃ  មាន 
ការ    អត់ធ្មត់ ឱៃយ បានច ៃើន ។   ចំណៃកឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហ  វញិ ហ ក ់ដចូ ជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្នៃហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។     

 រាសី សៃតុចុះខ្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គៃះ ដយ សារតៃសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ៃសៃង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដយសារសម្តផីងដៃរ។   

ដូច្នៃះ  មិន  គួរ  ប ណ្តោយ  ឱៃយ មាន ការថ្នាងំ ថ្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ។  ចំពះការ បំពៃញការងារ 
ផៃសៃងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ៃបុ៉ណ្ណោះ ។ ដយឡៃក  
សៃច ក្តសី្នៃហ  ក្ន ុងចិត្ត ចៃើនតៃ ពរពៃញ ទៅដយ 
មនោសញ្ចៃតនា និង ភាពអណ្តៃតអណ្តូង។     

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

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

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។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   

ប៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នំពៃញៈ កៃយ ពី បាន កាន់ 
ពាន រងា្វាន ់ Cambodia   s់ Got 
Talent រដូវ កាល ទី១ បាន-  
រយៈ  ពៃល ៦ឆ្នាំ មក  យុវជន  
ដៃល      មានដុង ទៃព កោសលៃយ 
សិលៃបៈ  ទះបីជា ពិការ ភ្នៃក ពី 
កំណើត  យឿន ពិសី បានជួប  
មា្ចាស ់ បៃះដងូមានភក្ត ីភាព  នងិ  
កៃប  ផ្ទឹម ចូល   រោង  ជ័យ ហើយ 
កាល  ពី ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ ជាមយួ ភរយិាដ ៏ សៃស ់
សា្អាតគឺ  ជា  ហ្វៃន របស់ ខ្លួន-   
កៃយ   ពី  បាន យល់  ចិត្ត   យល់  
ថ្លើម    គ្នា បៃមាណ ១ ឆ្នា ំមក នោះ ។ 
បង្កើត ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ទំង     
មជៃឈ  ដា្ឋាន សិលៃបៈ និង មហជន 
សៃប់ តៃ លៃច ចៃញ បណ្ត៉ាំ-     
រូប   ភាព  គូ សា្វាមី ភរិយា  ដៃល គៃ 
សា្គាល  ់ចៃបាស ់កនូ កលំោះ  យឿន 
ពិសី គឺ អតីត ជា កុមារា មា្ចាស់-   
Cambodia ់s Got Talent 
រដូវ  កាល ទី១ កាល ពី ឆ្នាំ - 
២០១៥ ហើយ កាល នោះ-   
យឿន ពិសី មាន វ័យ ១៥ ឆ្នាំ 
ដៃល ជា  កូន  ទី ២ ក្នុង  ចំណម-  
បង  ប្អូន បៃុស សៃី ៧នាក់ នៃ  
គៃួសារ  មាន  សៃុក កំណើត  នៅ  
ខៃត្ត  កំពង់ចាម និង កូន កៃមុំ 
មាន  ឈ្មាះ ថ ហៃង កក្កដា - 
ដយ  អ្នក ទងំ២ បាន ចលូ រោង 
ជ័យ  ត ម បៃពៃណី ខ្មៃរ  កាល ពី 
ថ ្ងៃ អាទិតៃយ  ទី ១៧ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ នៅ គៃហដា្ឋាន ខង សៃ ី  
នៅ ភមូ ិថ្មគោល២ សងា្កាត់ ចោម- 
ចៅ២ ខណ្ឌ ពធិ៍សៃនជ័យ-  
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។ 

ពធិ ីមង្គល ការ នោះ គៃ កប៏ាន  
ឃើញ   សលិៃបករ ជា ប្ត ីបៃពន្ធ មាន 
ឈ្មាះ លៃបី ក្នុង សង្គម សិលៃបៈ គឺ 
លោក អ៊កុ ណារមី នងិអ្នក នាង 
ឆោម ឆពុំ ក៏បានមកចូលរួម 
ក្នងុ ពធិ ដី ៏អធកិ អធ  មនៃះ ផងដៃរ 

ខណៈ  អ្នក ទំង ២ ក៏ បាន  ជនូ ពរ 
ថ៖ «សូមជូនពរ ក្មួយ យឿន 
ពសិ ីនងិ ភរយិា ក្នងុ ថ្ងៃ សរិសីសួ្ត ី
ជ័យ   មង្គលនៃ អាពាហ ៍ពិពាហ  ៍ 
ដ៏ អធិក អធម របស់ ក្មួយ ទំង២ 
សូម  ជួប តៃ  សុខ  សុ ភ មង្គល-   
ជោគ ជ័យ ទំង នៅ  ក្នុងអាជីព  
និង គៃប់ ភារ កិច្ច ការងារ»។

 តមសម្ត ីរៀបរាប ់ព ីសណំាក ់ 
កូន  កៃមុំ នៅក្នុង បទ សមា្ភាស   
កាល  ពី ថ្ងៃ រៀបការ នោះ ទំនាក ់ 
ទំនង   ស្នៃហ រវាង អ្នកនាង  ជា- 
មួយ នឹង   សា្វាមី គឺលោក យឿន-  
ពិសី ផ្តើម ពី សៃចក្តី សៃឡា ញ់    
ពី សំណាក់ ហ្វៃន ទៅ កាន់ ខង-  
អាយ  ដល ។

 អ្នកនាង ហៃង  កក្កដា ក៏ 
បង្ហើប  បៃប់ក្នុងវីដៃអូ នៃ បទ - 
សមា្ភាសនោះ ថ អ្នកនាង គឺ ជា 
អ្នក  ដៃល បាន ឆត ទៅកាន់  
Idol មុន  ហើយ ទំនាក់ទំនង  
ចៃះ តៃ បន្ត រហូត ដល់ថ្ងៃ ចូល- 
រោង  កា  រ ខណៈ ពៃល វៃល មើល  
ចតិ្ត  មើល ថ្លើមគ្នា  មានរយៈ ពៃល 
បៃហៃល ជា១ឆ្នាំមក  ។  

គួរ រំឭកផង ដៃរ ថ  យឿន-  
ពិសី  គឺជា  មា្ចាស់ ពានរងា្វាន់ -  
Cambodia ់ s Got Talent 
រដូវ  កាល ទី១  ដៃល ទទួល បាន 

ការ ផ្ញើសារ បោះ ឆោ្នាត ចៃើន 
ជាង  គៃ នៅ ក្នុង ចំណមនៃ 
បៃក្ខ ជន ដៃល បាន ចលូ  បៃឡង 
ជា  ចៃើននាក់  ក៏ ពៃះតៃ  ពិសី 
មាន  ទឹក ដម សំនៀង   ដ៏ពីរោះ- 
រណ្តំ ទើ ប អាចទក ់ទញ ចិត្ត 
អ្នកគ ំ ទៃ  រហូត បានឈ្នះ ពាន 
លើក ដំបូង  សមៃប់ ការ បៃកួត  
Cambodia  ់ s Got Talent 
របស់  បៃទៃស កម្ពុជា  តម រយៈ 
ទូរ  ទសៃសន៍ ហងៃសមាស  កាល ពី 
ឆ្នាំ  ២០១៥ ។ 

បើទះបជីា  កមុារ ពកិារ ភ្នៃក 
តំង ពី កំណើត ដៃល  រស់ នៅ  
ក្នងុ  ជវីភាព កៃកីៃ លបំាក   យឿន 
ពសិ ីបាន កៃបៃ ឆក ជវីតិ របស ់
ខ្លួន   តម រយៈការ ចាប់ យក -  
សលិៃបៈ ចមៃៀង   រហតូ  ដល ់បាន 
កា្លាយ ជា បៃក្ខជន បៃឡង ជាបជ់ា   
មា្ចាស់ ជយ លភី  កម្មវិធីលំដាប់ 
ពិភព លោក  Cambodia's 
Got Talent កាល ពី ឆ្នាំ - 
២០១៥ នងិ កៃយ ព ីបាន កាន ់
ពាន ៦ឆ្នាំ មក ក៏ ពងៃីក មន្ត- 
ស្នៃហ ៍  ដល់ ហ្វៃន  ហើយ ឈាន 
មក  ដល់ ការ បង្កើត ចំណង - 
ស្នៃហ ៍ ជា ប្ត ីបៃពន្ធ   ក្នងុ អាពាហ-៍ 
ពិពាហ៍  កាល ពីថ្ង ៃទី ១៧ ខៃ  
មករា ឆ្នាំ ២០២១៕   

កុមារា យឿន ពិសី ដៃល ពិការភ្នៃកពី កំណើត  បន ឈ្នះ ពាន កម្ម វិធី 
Cambodia GotTalent  រដូវ កាលទី ១ កាលឆ្នា២ំ០១៥។ ហ្វៃសប៊ុក 

ម្ចាស់ពាន Cam's GotTalent យឿន ពិសី  
រៀប  ការ  នឹង  ហ្វេន  កេយ មើល ចិត្ត គ្នា ១ ឆ្នាំ 

លោក យឿន ពិសី មា្ចាស់ ពាន  Cam's GotTalent រដូវកាលទី១ យឿន ពិសី(កូនកំលោះ)បនរៀបការជាមួយហ្វៃន  ។ ហ្វៃសប៊ុក



   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  សមាគម កីឡា បាល់ 
ទាត់ ខេត្តពេ វេង បានខិតកាន់តេ 
កៀក ក្នងុការ ឈ្នះ  កៅអី ឡើង 
ទៅលេង នៅ លីគកំពូលកម្ពុជា 
រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២១ នេះ បន្ទាប់ 
ពី ពួក គេបាន បន្ត រក ឃើញ ជ័យ- 
ជម្នះលើ  កេមុ មន្ទរីអយក ខេត្ត តេបូង- 
ឃ្មុ ំដើមេបី ទទួល បាន  ចំណាត់ ថ្នាក់ 
លេខ ១ នេ ការ បេកួត ជមេើសជើង- 
ឯក កម្ពជុា លីគ ២ ឆ្នា ំ២០២០ 
ដេលទើប បញ្ចប់ការ បេកួត វិល- 
ជំុទំាង ៩ លើក ពី ថ្ងេអង្គារ។ 

សមេប់ ការ បេកួត វិល ជំុ ទំាង ៩  
ចុង កេយ នៅទី លានបុ៊នរ៉ានី- 
ហុ៊នសេន មេមត់ កាល ពី ថ្ងេអង្គារ 
នោះ  កេមុ ខេត្ត ពេវេង ដេល  បាន 
ផ្តាច់ខ្លនួ ចេញ ពី កេមុ យុវជន ថ្នាល 
របស់ ក្លបិ វិសាខា នោះ បាន យក 
ឈ្នះ កេមុ មន្ទរីអយក ខេត្ត តេបូង ឃ្មុ ំ
ទំាង លំបាក ក្នងុ លទ្ធផល ៣-២  
ហើយ ជ័យជម្នះ នេះ បាន ជួយ ឱេយ 
ខេត្ត ពេវេង បាន បញ្ចប់ការ  បេកួត 
ទំាង ៩ លើក របស់  ខ្លនួ ដោយមិន 
សា្គាល់ការ ចាញ់ សោះ គឺ ឈ្នះ ៧ 
និង ស្មើ ២ ដង មាន ២៣ពិន្ទ។ុ

ជាមួយ លទ្ធផលនេះ បាន ជួយ 
ឱេយកេមុ ខេត្ត ពេវេង ឡើង ទៅ ឈរ 
ចំា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ព័តេ ទៅ តាម រូប មន្ត  
ដេល បាន កំណត់ ដោយ រង់ ចំា 
កេមុ ដេល ទទួល បាន ជ័យជម្នះ 
នៅ ក្នងុការ បេកួត វគ្គ ពាក់កណា្តាល 
ផ្តាច់ ពេ័តេ ខណៈវគ្គ ១/២ ផ្តាច់ 
ពេត័េ នេះ ក៏មានកេមុ U21កង- 
យោធពល ខេមរ ភូមិន្ទ (U21ទ័ព) 

ឈរ ចំា ផងដេរ ពេះ U21ទ័ព 
បាន យក ឈ្នះអាយអេសអាយ 
ដង្កោ សេនជ័យ ១-០ កាលពី 
ថ្ងេអង្គារ នោះ ដេរ ដើមេបី ឈរ នៅ 
លេខ ២ ដោយមាន ២៣ពិន្ទ ុស្មើ 
ខេត្ត ពេ វេង តេមាន គេប់បាល់ 
ចំណេញ តិច ជាង ១២ គេប់។

ចំណេក  កេមុ U21 ភ្នពំេញ កេន  
បាន យក ឈ្នះ កេមុ មា្ចាស់ផ្ទះ បាល់- 
ទាត់សៀមរប ៣-០ សមេប់ការ- 
បេកួតចុង កេយ ដើមេបី ឈរ នៅ 
លេខ ៣ មាន ១៦ពិន្ទ ុស្មើជាមួយ 
កេមុ  អាយអេសអាយ ដង្កោសេន- 
ជ័យ  ដេល ឈរ នៅ លេខ ៤ ហើយ 
កេមុទំាង ២ ក៏នឹង តេវូ បេកួតខ្វេង 
ជាមួយ គ្នា ផងដេរ ដេល តេូវ ធ្វើ 
នៅថ្ងេសៅរ៍ ខាងមុខ នេះ ចំណេក 

កេមុ ឈ្នះ នឹង តេវូ ឡើង ទៅ ជួប 
កេមុ U21ទ័ព នៅ វគ្គ ពាក់កណា្តាល 
ផ្តាច់ ពេត័េ ដេល គេង ធ្វើ នៅ ថ្ងេទី 
២៦ ខេមករ ឆ្នា ំ២០២១។

 តាម លក្ខខណ្ឌ នេ ការ បេកួត 
បាន  បង្ហាញ ឱេយ ឃើញ ថ កេមុ ខេត្ត 
ពេវេង មាន ឱកាស ចេើន បំផុត 
គឺ ចូល ៩០ ភាគ រយ ទៅ ហើយ 
ក្នុងការ បាន ឡើង ទៅ លេង នៅ 
លីគកំពូល កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ 
ពេះ កេមុ U21ភ្នពំេញ កេន និង  
កេមុ U21ទ័ព ដេល មាន កេមុ ធំ 
របស់ ពួកគេ លេង នៅ លីគ កំពូល 
សេប់ នោះ មិន តេវូបាន អនុញ្ញាត 
ឱេយ ឡើង ទៅ លេងនៅ លីគ កំពូល 
នោះទេ បើ ទោះបីជា ពួក គេ បេជេង 
បាន តំណេង ជើង ឯក ក្នងុការ- 

បេកួតនេះ ក៏ ដោយ។
 ហេតុ នេះ ឧបសគ្គ របស់ ខេត្ត 

ពេវេង នៅ សល់តេកេមុ អាយ- 
អេសអាយ ដង្កោសេន ជ័យ មួយ 
បុ៉ណ្ណោះ មាន ន័យ ថ បើកេមុ នេះ 
មិន អាច ឡើងដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ  
ទេ គឺ ខេត្ត ពេវេង នឹង បាន ឡើង 
ទៅលេង នៅ លីគកំពូល  ដោយ 
ស្វយ័  បេវត្តតិេ ម្តង។ ចំណេក កេមុ 
ខេត្ត តេបូង ឃ្មុ ំឈរ នៅ លេខ ៥ ខេត្ត 
សៀម រប ឈរ នៅ លេខ ៦ កេមុ 
ឬទ្ធសីេន ឈរ នៅ លេខ ៧ កោះ- 
កុងអេហ្វសីុ ឈរ នៅលេខ ៨ ខេត្ត 
សា្វាយ រៀង ឈរ នៅ លេខ ៩ និង 
ខេត្តកំពង់ ស្ព ឺឈរ នៅ លេខ ១០ 
កេយគេ បាន ធ្លាក់ និង លេងមាន  
ឱកាស បេជេង ទៀត ហើយ៕

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ ទី២១ ែខមករ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ អាយុ កេម 
១៥ឆ្នា ំចំនួន ២៥នក់  ទទួលបាន 
ឱកាស ដ៏ ពិសេស ក្នងុការ វិវឌេឍ ខ្លនួ 
ទៅជា កីឡាករ អាជីព   នពេល 
អនគត បន្ទាប់ ពី ពួក គេ តេវូ បាន 
សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទាត់ កម្ពជុា 
(FFC)  សមេច ជេើស រើស យក 
ទៅចូល រួមហ្វឹក ហាត់ សិកេសា 
និងសា្នាក់នៅមជេឈ មណ្ឌល និង 
សាលា បាល់ ទាត់ជាតិ នៅ បាទី 
ក្នងុខេត្តតាកេវ នោះ។

យុវជន ទំាង ២៥ នក់ ដេល 
តេវូបាន FFC អនុញ្ញាត ទៅចូល 
រួមហ្វឹក ហាត់ នៅ មជេឈមណ្ឌល 
និង សាលា បាល់ ទាត់ជាតិបាទី 
ដោយមានការ រ៉ាប់រង គេប់ បេប- 

យ៉ាង   នេះ គឺដោយសារ តេ  ពួក គេ 
បាន ជាប់ នៅ ក្នងុការ តេស្ត កាល 
ពី ពេល ថ្មីៗ  នេះ ហើយ សេប ពេល 
FFC បាន រំសាយការ ហ្វកឹហាត់ 
របស់ យុវជន ១២ នក់ ចេញពី 
សាលា បាល់ ទាត់ជាតិបាទី នេះ 
ដេល ដល់ អាយុ កំណត់ ដេរ។

លោក កេវ សារ៉េត អគ្គលេខា- 
ធិការ  FFC  ថ្លេង ថ៖ «កីឡាករ 
ដេល  អាច ចូល រួម សា្នាក់នៅ សិកេសា 
និង ហ្វកឹហាត់ នៅ សាលា កីឡា 
បាល់ ទាត់ជាតិ  គឺ បាន ធ្វើការ ជេើស- 
រើស ចេញពី សាលា តមេង់ទិស 
២៥រជធនី-ខេត្ត និង តាម បណា្តា  
ក្លបិ លីគ កំពូល កម្ពជុា»។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ តាម រយៈការ- 
ធ្វើ តេស្ត ទំាង រត់លេបឿនខ្ល ីលេបឿន 
វេង លោត បណ្តើរបាល់ និង ទាត់ 

បញ្ចលូទី  ពេម   ទំាង  មានការ ចេក 
ជាកេុមលេងតូចៗ ដើមេបីមើល 
ពីបច្ចេកទេស និង ភាព រហ័ស- 
រហួន របស់  អ្នក ធ្វើ តេស្ត នោះ គឺ 
យុវជន មក ពី តាម បណា្តា ក្លបិ ដេល 
លេង នៅ លីគ កំពូល កម្ពជុា មិន 
បាន ជាប់ នៅ ក្នុង បញ្ជី ឈ្មោះ 
កីឡាករ ទំាង ២៥ នក់ នេះ  ទេ។

 តាមបញ្ជឈី្មោះ កីឡាករ ទំាង 
២៥នក់នេះ គឺ មានតេ ក្មេងៗ មក 
ពី ខេត្ត ចំនួន ១៦ និង រជ ធនី- 
ភ្នពំេញ  បុ៉ណ្ណោះ ដេល បានជាប់ 
ចំពោះ ការ ធ្វើតេស្ត ក្នងុ នោះ មាន 
សុន ថវិសីុវ, រុន ចុងមីង ខេត្ត 
កណា្តាល ទំុ សុផត ខេត្ត កោះកុង 
សឿន ផនិត ខេត្តកំពង់ធំ ធី 
វាសន ខេត្តប៉េ លិន សុង រ៉ានុត 
ខេត្ត ឧត្តរមាន ជ័យ ទេ ីសីុណារិន, 

ទំា មករ, ជុ មូ៉ត ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ 
ខឿន គៀងវើរៈបុតេ ខេត្ត សា្វាយរៀង 
សូ៊ ម៉េងហុង, សេង ឆយរ៉ាយុទ្ធ 
ខេត្ត កំពត សំអាត សុមា៉ាលី ខេត្ត 
កំពង់ ចាម ទូច រ៉ាវើ ខេត្តតាកេវ 
បេង សុវន, ប៊ន ម៉ា, អុ៊ក ដេវើន, 
នឿម សូនិក ខេត្តសៀម រប អុីត 
សូនី ខេត្ត មណ្ឌល គិរើ សួន មករ, 
ផុន ផុន តុលា ខេត្ត រតនគិរើ រូ 
សីុធន់ រជធនី ភ្នពំេញ ញ៉ង ពន្លក, 
បុ៊ន វិសាលលី ខេត្តស្ទងឹ តេង 
និង វារ ដេវើត ខេត្ត កេចេះ។

ដោយឡេក ចំពោះ យុវជន ទំាង 
១២ នក់ ដេលដល់អាយុ កំណត់ 
ហើយ  តេវូបាន FFC បេកាស 
រំសាយ ចេញពី សាលា បាល់- 
ទាត់ជាតិបាទី កាល ពី ថ្ងេទី ១៥ 
ខេមករ ឆ្នា ំ២០២១ កន្លងមក 

នេះ រួមមាន កីឡាករ រើ លាភ- 
ផេង, ជូ សីុនទី, កយ សាលីម, 
តំាង បុ៊នឆេ, អីុម នេន, សេចួ 
ជីវណ្ណ, ភេម តៅសិញ, សេង 
សមេបត្ត,ិ ជា សុខម៉េង, ទួត សារូ៉ត, 

ធី លៀង និង ឈឹម ពេជពន្លឺ    
បុ៉ន្តេ  អ្នក ទំាង អស់ នេះ សុទ្ធ តេ 
តេវូបាន ក្លបិ លេង នៅ លីគ កំពូល 
កម្ពជុា បាន ទាក់ទង រួច រល់ អស់ 
ហើយ៕

សកម្ម ភាព បេកួត ធ្វើតេស្ត របស់ កេមុ កីឡាករ អាយុ កេម ១៥ឆ្នា ំ ។ FFC

យុវជន២៥នាក់ទទួលបានឱកាសដ៏ពិសេសក្នងុការវិវឌេឍខ្លនួទៅជាកីឡាករអាជីព

Bayernនឹងតេវូបេឈមជាមួយ
ជើងឯកអា្រហ្វកិឬជើងឯកកាតា

កេុង ហេសួរិច : កេុម Bayern 
Munich  តេូវ បេឈម ជាមួយ 
កេុម ជើង ឯក អា្រហ្វិក Al Ahly 
ឬ  Al Duhail របស់ កាតា ក្នុង 
វគ្គ ពាក់ កណា្តាល ផ្ដាច់ ព័តេ កម្ម វធីិ 
Club World Cup  ខេ កេយ 
កេយបញ្ចប់ការ ចាប់ ឆ្នាត  នៅ 
ឯ សា្នាក់ ការ  សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
ពិភព លោក (FIFA) នកេុង 
ហេសួរិច កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ។

 វគ្គ ៤កេុម  នេះ នឹង តេូវ លេង 
នៅ ថ្ងេ ចន្ទ ទី៨ ខេ កុម្ភៈ  នៅ ឯ 
កីឡដ្ឋាន Ahmad Bin Ali ន 
កេុង Al Rayyan របស់កាតា។

មុនជំនួប នោះ កេុម  Al Ahly 
និង  Al Duhail នឹង ជួប បេកួតគ្នា 
នៅ ថ្ងេ ទ៤ី ខេ កមុ្ភៈ នៅ  Educa-
tion City ដេល ជាកីឡដ្ឋាន មួយ  
តេវូជេើ ស រើស ទុក សមេប់រៀប ចំ 
ពេឹត្តិការណ៍  បាល់ ទាត់    World 
Cup 2022 នៅ  កាតា ផងដេរ ។

កេុម យកេស ទៅ ពី កេុង គេររបស់  
អេហេសុីប Al Ahly របស់គេូបង្វឹក 
ជាតិ  អា្រហ្វិក ខាង តេបូង លោក 
Pitso Mosimane គ ឺក្លបិ  ជោគ- 
ជ័យ បំផុត របស់ ទ្វីប អា្រហ្វិក 
ដោយ  កា្លាយ ជា ជើង ឯក របស់  
ទ្វីប នេះ រហូត ដល់ ទៅ ៩ ដង ។

ជា មួយ គ្នា នេះ កេុម Al Du-
hail ដេល  អ្នក ចាត់ ការ  លោក 
Sabri Lamouchi ជា អតីត- 
កីឡាករ  របស់ កេុម  បារំង និង 
Rennes ពេម ទាំង  ជា អតីត- 
គេូបង្វឹក របស់ កេុម  Notting-
ham Forest បាន សទិ្ធ ិមក ទាត ់
វគ្គ នេះ ក្នុង នម ជា ជើង ឯក លីគ 
កំពូល របស់បេទេស  ដេល ជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំ កម្ម វិធី នេះ ។ 

គូ  ផេសេង ទៀតនេ  ការ ចាប់ ឆ្នាត 
កេុម មុិក សុិក Tigres UANL 
ដេលជា  ជើង ឯក  Champions 
League នៅ តំបន់ CON-
CACAF នឹង តេូវ ជួប កេុមជើង 
ឯក ទ្វបី អាសុ ីUlsan Hyundai 
របស ់ ករូ៉េ ខាង តេបងូ  នៅ ថ្ងេ ទ៤ី ខេ 
កមុ្ភៈ ដើមេប ីដណ្តើម សទិ្ធ ិឡើង ទៅ 
ជួប មា្ចាស់ ពាន  Copa Liberta-
dores ក្នុង ជំនួប វគ្គ ១/២ គូ ទី  
១ ន ថ្ងេ ទី ៧ ខេ កុម្ភៈ ។

ការ បេកួត វគ្គ ផ្ដាច់ ពេ័តេ ពាន  
Copa Libertadores របស់ 
តំបន់ អាមេរិក ឡាទីន ដេល តេូវ 
បាន ពនេយារ ពេលនោះ គឺ San-
tos និង Palmeiras  តេវូ តទល ់
គ្នា ហើយ ការ បញ្ចេញ សាច់ ដុំ 
ដក់ គ្នា  រវាង កេុម នៅ បេទេស 
បេសុីល តេ ១ នេះ នឹង កើត- 
ឡើង នៅថ្ងេ ទី ៣០ ខេ មករ  ន 
កីឡដ្ឋាន Maracana ក្នុង  
កេុងរើយោដឺហេសេនេរ៉ូ។

កេុម ជើង ឯក ចាស់   Club 
World Cup  ឆ្នាំ ២០១៩ គឺ 
Liverpool ដោយ ធ្វើ ឱេយ កេុម នៅ 
អឺរ៉ុប ឈ្នះ ពាន នេះ  ឆ្លាស់គ្នា  ក្នុង 
ចំណម  ៧ លើក ចុង កេយ ។ 

ជយលាភី នោះ ផ្ដើម  ពី   Bay-
ern  ឆ្នាំ ២០១៣  នៅមា៉ារ៉ុក 
ខណៈកេុមរបស់ លោក Hansi 
Flick រំពឹង ថ នឹង បន្ថេមពាន  
របស់  FIFA នេះ ទៅក្នុង ពាន 
ទាំង  ៥ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ មាន  
Bundesliga, German Cup, 
Champions League, 
UEFA Super Cup និង Ger-
man Super Cup  ៕ AFP/
VN

កេមុខេត្តពេវេង ខិតកាន់តេកៀកក្នងុការឈ្នះ
កៅអីទៅលេងនៅលីគកំពូលកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១

កីឡាករ របស់ ខេត្តពេវេង បានលោត តេតបាល់ ចេញពី ការ មក សងេ្គាះ របស់ អ្នក ចំាទី កេមុសៀម រាប។ FFC



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ  ខណៈជិតដល់ពេលតេូវទៅបេកួត-
បេជេងលក្ខណៈអន្តរជាតិMissGrandInter-
national 2020នៅទីកេុងបាងកកបេទេស
ថេនាចងុខេមនីាឆ្នាំ២០២១សេប់តេមានរឿង
ផ្ទុះឡើងនូវមតិខ្វេងគ្នារវាងបេក្ខនារីកញ្ញាឯកដ៏
អស្ចារេយនេកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០(MissGrand
Cambodia2020)សេងរដ្ឋានិងកេុមហ៊ុន
រៀបចំការបេកតួដេលតណំាងឱេយបេទេសកម្ពជុា
កាលពីថ្ងេទី១៩ខេមករាឆ្នាំ២០២១។
ដំណឹងបេកធ្លាយកញ្ញាសេង រដ្ឋា របូត

តំណេងខានជាបេក្ខនារីតំណាងឱេយកម្ពុជា ក្នុង
ពេឹត្តិការណ៍បេកួតអន្តរជាតិបេចាំឆ្នាំ២០២០
ដេលពនេយារពេលមកធ្វើនៅថ្ងេទី២៧ខេមីនាឆ្នាំ
២០២១ វិញពេះបញ្ហាកូវីដ១៩ បានផុស
ចេញនូវលិខិតអញ្ជើញមួយដេលមានតំណាង
ពីផលតិកម្មមហាហងេសនងិអ្នកគេបគ់េងបេក្ខនារី
កញ្ញាឯកដ៏អស្ចារេយនេកម្ពជុាចុះកាលបរិច្ឆេទនៅ
ថ្ងេទី១៨ខេមករាឆ្នាំ២០២១ជូនចំពោះកញ្ញា
សេង រដ្ឋានៅថ្ងេទី១៩ខេមករាឆ្នាំ២០២១
បង្ហាះសរតាមគេហទពំរ័MissGrandCam-
bodia។សរនោះសរសេរថា៖«ដើមេបីសមេប-
សមេួលភាគីទាំង២ដោយសរមានការផ្ដល់
យោបល់ពីខាងមេធវីកេុមហ៊ុនដូច្នេះកេុមហ៊ុន
ក៏បានចេញលខិតិអញ្ជើញកញ្ញាសេងរដ្ឋាមក
ចលូរមួដោះសេយបញ្ហាដេលកើតឡើងកន្លង
មកតាមសន្តិវិធីនៅការិយាល័យផលិត-
កម្មមហាហងេសថ្ងេអង្គារ ទី១៩ខេមករា
ឆ្នា២ំ០២១វេលាម៉ោង៣រសៀលនេះ។បេ-
សិនបើ កញ្ញាសេង រដ្ឋា មិនចូលខ្លួនមក
ដោះសេយតាមសន្តិវិធីទៅតាមលិខិត
អញ្ជើញរបស់កេុមហ៊ុនទេនោះជំហានទី២
មេធវីខាងកេុមហ៊ុននឹងចេញលិខិតកោះហៅ
កញ្ញាសេងរដ្ឋាដើមេបីចូលខ្លនួមក
ដោះសេយជាលើកទី២ប៉ុន្តេ
បើកញ្ញាសេងរដ្ឋានៅតេ
មិនចូលខ្លនួដោះសេយ
ទេខាងកេមុហ៊ុននឹង
ធ្វើការតាមផ្លូវ-
ចេបាប់សមេច
ដកហូតតំ-
ណេងរបស់
កញ្ញាដោយស្វ័យ-
បេវត្តិខាងកេមុហ៊នុ
នឹងធ្វើសន្និសីទសរ-
ព័ត៌មានតាមកេយ
បេសិនបើមានការបេបេលួ
អ្វីមួយរវាងភាគីទាំង២»។
កេយមកបន្តចិនៅថ្ងេដដេល

កញ្ញាសេងរដ្ឋាក៏បានតបសរវិញ
ភា្លាមថា៖ «សុំទោសផង fan
beautypageantនិងអ្នកគំទេ

ដ៏សេនល្អរបស់ខ្ញុំសេង រដ្ឋាខ្ញុពិំតជាមិនអាច
ទទួលយកបាននូវអ្វីដេលអ្នកគេប់គេងកម្មវិធី
បានបរិហារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅលើបណា្តាញ

សង្គមរហូតដល់មានការចុះផេសាយ
ព័ត័មានជាសធរណៈបេប
នេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្វីដេល
អ្នកគេប់គេងកម្មវិធី បាន

បេកាសជាសធរណៈ
កន្លងមក(ដកតណំេង)

ហើយអ្វដីេលខ្ញុំធ្វើបាននៅ
ពេលនេះគឺចូលខ្លនួបង្ហាញ
វត្តមាននៅថ្ងេសន្និសីទកាសេត
តេមួយគត់ដេលនឹងបេពេតឹ្ត

ឡើងដោយមានកាលបរិច្ឆេទពេល-
វេលាចេបាស់លាស់ណាមួយ

តេបុ៉ណ្ណោះដើមេបីដក-
តណំេងនាង-
ខ្ញុំដូចអ្វីដេល

អ្នកគេប់គេងកម្ម-
វិធីបានបេកាស
ជាសធរណៈ
កន្លងមកខ្ញុំពិត
ជាសេឡាញ់
វិស័យមួយ
នេះណាស់
ទមេមំានថ្ងេ
នេះទោះខ្ញុំលំ-

បាកយា៉ោងណាក៏
ខ្ញុំនៅតេញញឹម

ដើមេបីអ្នកទាំងអស់
គ្នា loveumy
FanIlikesim-
plelife»៕
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កញ្ញា សេង រដ្ឋា បង្ហោះ សារ បេប់អ្នក គំាទេ ថា កេមុ- 
ហុ៊ន  ដក  តំណេង ខ្លនួ ជា កញ្ញា ឯក   ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

សេង រដ្ឋា កញ្ញាឯក  Miss Grand 
Cambodia2020។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

លោក ថោង ខុន បន ថត រួមគា្នាជាមួយ គេ ូបង្វកឹ និង កេមុអត្តពលិក កាយសម្ពន័្ធ នៅ ក្នងុពិធី បិទ។ រូបឈនណន

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈបេធនគណៈកមា្មោ-
ធិការជាតិអូឡំាពិកកម្ពជុាលោក
ថោងខុននិងជាបេធនសហព័ន្ធ
កីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបាន
ជំរុញឱេយកេមុអត្តពលិកវ័យក្មេង
មានសកា្តានុពលពេមទំាងគេ-ូ
បង្វកឹនៅលើបេភេទកីឡានេះ
តេូវខិតខំបេឹងបេងហ្វឹកហាត់
ពងេងឹសមត្ថភាពឱេយបានខា្លាងំគឺ
ធ្វើយា៉ោងណាដណ្តើមមេដយ
ឱេយបានចេើននៅពេលកម្ពុជា
ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះការបេកួតសីុហ្គេម
លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣។
លោកថោងខុនជាអនុបេធន

អចិនេ្តយ៍គណៈកមា្មោធិការជាតិ
រៀបចំការបេកួតសីុហ្គេមលើកទី
៣២ឆ្នាំ២០២៣ផងនោះបាន
ចាត់ទុកឆ្នាំ២០២១នេះជាឆ្នាំ
ដេលគេប់បេភេទកីឡារបស់កម្ពជុា
តេវូបេងឹហាត់ឱេយបានខា្លាងំហើយ
ផ្នេកផេសេងៗទៀតក៏តេូវរៀបចំ
ឱេយបានល្អគឺយា៉ោងហោចណាស់
ក៏បានពី៧០ទៅ៨០ភាគរយដេរ
ខណៈដេលភាគីចិនបានឯកភាព
ទទួលយកគេូបង្វកឹនិងកេមុអត្ត-
ពលិករបស់កម្ពជុាចំនួន១០០
នាក់ទៅហ្វកឹហាត់រយៈពេលវេង
នៅទីនោះក្នងុនោះក៏មានកេមុ
កាយសម្ពន័្ធ១០នាក់ផងដេរ។
បេធនសហព័ន្ធរូបនេះបាន

ថ្លេងថា៖«ក្នងុនាមជាមិត្តភក្តិដ៏
ល្អភាគីចិនបានតេៀមទទួល-
យកគេូបង្វកឹនិងកេមុអត្តពលិក
របស់កម្ពជុាចំនួន១០០នាក់ឱេយ
ទៅហ្វកឹហាត់រយៈពេលវេងនៅ

ទីនោះហើយក្នុងនោះក៏មាន
គេបូង្វកឹនិងកេមុអត្តពលិកកាយ-
សម្ព័ន្ធចំនួន១០នាក់ផងដេរ
អី៊ចឹងពេលហាត់នៅចិននេះខ្ញុំ
សូមឱេយលោកគេូអ្នកគេូពេមទំាង
ចៅៗទំាងអស់ខិតខំយកចិត្តទុក-
ដក់ពេះកីឡាកាយសម្ពន័្ធនេះ
ទំាងផ្នេកអាទីស្ទកីនិងអាអេរូ៉បិ៊ក
នៅចិនគត់ពូកេ»។
លោកថោងខុនបានបន្ថេម

ថា៖«សមេប់កីឡាជាកេមុយើង
ពិបាកយកមេដយតេកីឡា
កាយសម្ពន័្ធដេលលេងជាបុគ្គល
និងជាកេមុតូចៗនេះយើងមាន
ឱកាសយកមេដយបានចេើន
អី៊ចឹងសូមឱេយលោកគេូអ្នកគេូ
និងចៅៗទំាងអស់ខិតខំពេះ
កេពីការទៅហ្វកឹហាត់នៅចិន
គឺយើងក៏បានសំុគេូជំនាញកមេតិ
ខ្ពស់ពីចិនមកជួយបង្វឹកដល់
កេមុកាយសម្ពន័្ធរបស់យើងផងដេរ
ហេតុនេះយើងអាចចូលរួមហាត់
បានចេើននាក់ចំណេកការបេកួត
សីុហ្គេមឆ្នាំ២០២៣យើងធ្វើ
ម៉េចដណ្តើមមេដយឱេយបានចេើន
ដើមេបីឱេយស័ក្តសិមក្នងុនាមយើង
ជាមា្ចាស់ផ្ទះ»។
ការថ្លេងបេបនេះរបស់លោក

រដ្ឋមនេ្តីកេសួងទេសចរណ៍ថោង
ខុនគឺបានធ្វើនៅចំពោះមុខថា្នាក់-
ដឹកនំាគេបូង្វកឹនិងកេមុអត្តពលិក
កាយសម្ពន័្ធទំាងអស់នៅក្នងុពិធី
បិទការបេកួតកីឡាកាយសម្ពន័្ធ
ជេើសរីសជើងឯកថា្នាក់ជាតិ
និងពានរង្វាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌតិ
ថោងខុនលើកទី៤ឆ្នាំ២០២០
ដេលទើបបានរៀបចំឡើងនិង

បញ្ចប់ដោយជោគជ័យកាលពី
ថ្ងេអង្គារ។
តាមរយៈការបេកួតចំនួន៤ថ្ងេ

នៅសលដំបូលទូកនេពហុកីឡ-
ដ្ឋានជាតិដោយមានអត្តពលិក
ចំនួន៦៤នាក់ចូលរួមតំណាង
ឱេយក្លបិចំនួន៤នោះកេមុកីឡាករ
កីឡាការិនីមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាងំ
បានឈរនៅលេខ១ដោយបាន
ដណ្តើមមេដយមាស៤បេក់៥
សំរឹទ្ធ៣តាមពីកេយដោយក្លបិ
កេសួងមហាផ្ទេដោយឈ្នះ
មេដយមាស៤បេក់៤សំរឹទ្ធ៦
ចំណេកកេុមខេត្តកេចេះបាន
មេដយមាស៤បេក់១សំរឹទ្ធ៤
ហើយកេុមខេត្តតាកេវបាន
មេដយមាស១និងបេក់៣
ខណៈការបេកួតនេះតេូវបាន
មនេ្តជំីនាញវាយតម្លេថាមាន
ភាពស្វតិស្វាញខា្លាងំ។
លោកណយផាណាអគ្គ-

លេខាធិការសហព័ន្ធបាននិយាយ
ថា៖«ការបេកួតនេះទទួលបាន
ជោគជ័យហើយផ្អេកទៅលើ
លក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងពិនិតេយ
ឃើញថាកីឡាករកីឡាការិនី
របស់យើងទំាងអស់មានការ-
បេកួតបេជេងគ្នាខា្លាងំដោយសរ
យើងឈានជើងឆ្ពោះទៅរកឆ្នាំ
២០២៣ហើយទី២កីឡាកាយ-
សម្ព័ន្ធអាទីស្ទីកនេះក៏បេកួត-
បេជេងគ្នាដើមេបីតេៀមទៅហ្វកឹ-
ហាត់រយៈពេលវេងនៅចិនអី៊ចឹង
វាជាឱកាសមួយសមេប់ពួកគត់
ដើមេបីឈានទៅរកភាពជោគជ័យ
និងមទនភាពសមេប់ខ្លនួគត់
និងបេទេសជាតិ»៕

លោកថោង ខុន ជំរុញឱ្យកាយសម្ពន័្ធ
ខំបឹ្ងដណ្តើមម្ដាយ ឱ្យបានច្ើន

កញ្ញាស្ងរដា្ឋារបូតតំណ្ង 
កញ្ញាឯកជាតំណាងឱ្យកម្ពជុា 
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