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សៀវភៅកម្រងកំណាព្យ
ពីដួងចិត្តបណ្ដុំគំនិតអប់រំ
និងបណ្ដុះការលើកស្ទួយ
តម្ល្រអក្សរសាស្ត្រ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្ថិត
ក្រមការសុើបអង្ក្រត
ពីការឃុបឃិតជាមួយ
Trump...ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
កម្ពុជានាំចូលដ្រកក្នុង
ឆ្នាំ២០២០មានតម្ល្រ
សរុបជាង២៨១លាន
ដុលា្លារ...ទំព័រ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច

លទ្ធផលជំរឿនរកឃើញថាកម្ពជុាមាន
ប្រជាជនកើនដល់១៥,៥លាននាក់ស្មើ១៦%បើធៀបឆ្នាំ២០០៨

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ គណៈកម្មាធិការ-
ជាតិជំរឿនទូទៅប្រជាជនបាន
ប្រកាសលទ្ធផលផ្លវូការកាលពី
ម្រសលិមញិក្រយពីបញ្ចប់ការ-
ធ្វើជរំឿនប្រជាជនទូទៅកាលពី
ថ្ង្រទី៣ខ្រមីនាឆ្នា២ំ០១៩ដោយ
រកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជា
មនការកើនឡើងដល់១៥,៥
លាននាក់ស្នើនឹង១៦% បើ-
ធៀបលទ្ធផលជរំឿនកាលពឆី្នាំ
២០០៨មនចំនួន១៣,៤នាក់។

លោកសខ្រងឧបនាយក-
រដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសងួមហាផ្ទ្រ
នងិជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ-
ជាតិជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ
២០១៩ថ្ល្រងនៅក្នងុពិធីប្រកាស
ផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍ជាតិ
ន្រលទ្ធផលចុងក្រយជំរឿន
ន្រះកាលពីម្រសិលមិញថាលទ្ធផល
ន្រះមន្ត្រីត្រួតពិនិត្រយ និងមន្ត្រី
សម្ភាសជាង៥មុឺននាក់បាន
ចុះសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋប្រមណ
៣,៥លានគ្រសួារទូទំាងប្រទ្រស  

ដើម្របីប្រមូលព័ត៌មន។
មន្ត្រីវិទ្រយាសា្ថានជាតិស្ថិតិន្រ

ក្រសងួផ្រនការបានក្រច្ន្រនងិ
វិភាគទិន្នន័យដោយសហការ
ជាមួយមន្ត្រីបច្ច្រកទ្រស និង
អ្នកជំនាញការអន្តរជាតិបាន
បញ្ចប់ទាន់ព្រលវ្រលាទោះជា
ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍ន្រជំងឺកូវីដ-
១៩ជាសកលក៏ដោយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«តាមលទ្ធផល

ចុងក្រយនៅថ្ង្រទី៣ ខ្រមីនា
ឆ្នាំ២០១៩ប្រជាជនកម្ពុជា
មនចំនួន១៥,៥លាននាក់

កើនឡើងពី១៣,៤លាននាក់
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ អត្រ
កំណើនប្រចាំឆ្នាំមន ១,៤
ភាគរយនៅឆ្នាំ២០១៩។អត្រ
កំណើនបានធា្លាក់ចុះពី ១,៥
ភាគរយនៅឆ្នាំ២០០៨»។
បើតាមលោកឧបនាយករដ្ឋ-

មន្ត្រអីត្រកំណើនប្រចំាឆ្នាំធា្លាក់-
ចុះន្រះគដឺោយសារការអនុវត្ត
ដោយជោគជ័យនូវគោល-
នយោបាយជាតិប្រជាជនក៏ដូច-
ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសា-
ធារណៈដើម្របី...តទៅទំព័រ  ៦

NBCដាក់ដំណើរការ
ប្រព័ន្ធទូទាត់លក់-
រាយដើម្របីកាត់បន្ថយ
ចរាចរណ៍ក្រដាសប្រក់

មន្ត្រអីង្គការ៖ជាង
២០%ន្រគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍កើត
ឡើងលើកម្មករ

លោកហុ៊នស្រន
ប្រកាសកាត់ប្រក់ខ្រ
របស់លោក៧ខ្រចូល-
រួមប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញៈធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា  
(NBC)បានប្រកាសដាក់ឱ្រយ
ប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធទូទាត់រីធ្រល
ផ្រ(RetailPaysystem)ជា
ផ្លវូការបនា្ទាប់ពកីារអភវិឌ្រឍរយៈព្រល  
៥ឆ្នាំនងឹចាយប្រក់អស់៨លាន
ដលុា្លារដ្រលជាជនំយួរបស់ទភីា្នាក-់
ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
កូរ៉្រ(KOICA)ក្នុងបំណងកាត់-
បន្ថយការប្រើប្រស់សាច់ប្រក់
ផ្ទាល់ និងជំរុញការទូទាត់តាម
អ្រឡិចត្រូនិកក្នុងស្រដ្ឋកិច្ច។
លោកស្រីនាវ ច័ន្ទថាណា

ទ្រសាភបិាលរងធនាគារជាតិន្រ
កម្ពុជាបានឱ្រយដឹងថាប្រព័ន្ធ
ទទូាត់ថ្មីន្រះអភវិឌ្រឍស្ថតិក្រម
ការគាំទ្រពី KOICAគឺជាហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់
មួយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
នាព្រលបច្ចបុ្របន្នខណៈបច្ច្រកវទិ្រយា
ហិរញ្ញវត្ថុជាតម្រូវការចាំបាច់។
លោកស្រីនាវច័ន្ទថាណា

លើកឡើងថាសាធារណរដ្ឋករូ៉្រ
នងិកម្ពជុាបានឯកភាពធ្វើការងារ   
រមួគា្នាលើការលើកកម្ពស់ប្រពន័្ធ
ទទូាត់លករ់ាយ(RetailPay)
ថា្នាក់ជាតិរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ចាប់តាងំពីឆ្នាំ២០១៥ដល់ឆ្នាំ
២០២០ដោយផ្ដល់ជំនួយឥត-
សំណងចំនួន៨លានដុលា្លារ
តាមរយៈKOICA។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ប្រព័ន្ធ

ទទូាត់លករ់ាយកពំងុដើរតនួាទី
ដ៏សខំាន់ក្នងុការរមួចណំ្រកដល់
ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចតាមរយៈ
ការផ្ដល់ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រកប-
ដោយសុវត្ថិភាព...តទៅទំព័រ ៩  

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈលោកគឹម បញ្ញា
នាយកអង្គការមូលនិធិបងា្ការ-
របួសអាសុីប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជា 
បានឱ្រយដឹងថាជាង២០ភាគរយ
ន្រជនរងគ្រះដោយសារគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាគឺជា 
កម្មករនិយោជិតនៅគ្រប់វិស័យ
ហើយជនរងគ្រះទំាងនោះភាគ- 
ច្រើនគឺជាស្រ្តីស្របព្រលដ្រល 
គ្រះថា្នាក់លើរថយន្តដឹកកម្មករ
កាលពីឆ្នាំមុនមន១៥លើក
បណា្ដាលឱ្រយសា្លាប់និងរបួសមនុស្រស
៣៥៧នាក់។...តទៅទំព័រ ២

 មុំ  គ ន្ធា 

ភ្ន ំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន ស្រនបានប្រកាសកាត់
ប្រក់ខ្ររបស់លោកចំនួន៧ខ្រ
ជូនក្រសួងសុខាភិបាលដើម្របី
ចូលរួមជួយដល់ការប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដោយ
គិតចាប់ពីខ្រកុម្ភៈដល់ខ្រសីហា
ឆ្នាំ២០២១។ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឱ្រយ
ថា្នាក់ដឹកនាំ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

កម្មករ-កម្មការិនី ជិះ ឡាន ចៃញ ពីធ្វើការ នៅ រោងចកៃ តាម ផ្លវូជាតិ លៃខ ៥ នពៃល កន្លងមក ។ រូបថតហុងមិនា
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តពីទំព័រ១...ការ ថ្លៃង របស់ លោក ដូច- 
នៃះ  បាន ធ្វើឡើង នៅ ក្នុង សិកា្ខា សាលា - 
ប ណ្តុះប ណ្តាល  ស្ត ីព ីសវុត្ថ ិភាព ចរាចរ ណ ៍
ផ្លវូគោក  សមៃប់ បុគ្គលិ ក សហ ភាព សហ- 
ព័ន្ធ  និង សហ ជីព កម្មករ  និយោ ជិត   ចាប់- 
ពី ថ្ងៃទី ២៥  ដល់ ២៨  ខៃមករា  ក្នុង រាជ- 
ធាន ីភ្នពំៃញ ដៃល ជា ផ្នៃក ដ ៏សខំាន ់មយួ   នៃ 
កម្ម វិធី លើក កម្ពស់ សុវត្ថិ ភាព ចរា ចរណ៍ 
សមៃប់  កម្មករ និយោ ជិត នៅ កម្ពុជា ។

លោក  គឹម  បញ្ញា   បាន ថ្លៃង ថា គិត ជា 
មធៃយម ក្នុង ១ ខៃៗ  មាន ករណី គៃះ ថា្នាក់- 
ចរាចរ ណ៍លើ រថយន្ត ដឹក កម្មករ ដៃល  
ជិះ រមួ គ្នាយ៉ា  ង តចិ ក ៏១ករណ ីដៃរ ។គៃះ- 
ថា្នាក់នៃះ  បណ្តាល ឱៃយ កម្មករ និយោ ជិត  
រងរ បួស ធ្ងន់ -សៃល រាប់ សិប នាក់  ក្នុង 
ករណ ីនមីយួៗ  ហើយ មាន ករ ណ ីខ្លះ រហតូ 
ដល់   សា្លាប់ មនុសៃស ទៀត ផ ង   ។

នាយក អង្គការ របូនៃះ  បាន ឱៃយ  ដងឹ ទៀ ត 
ថា កម្ម ករ និយោ ជិត វិស័យ កាត់ដៃរ- 
សម្លៀក បំពាក់  និង ផលិត សៃបៃក ជើង 
ដៃល សា្លាប់ ដោយ សារ គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
ក្នុង ពៃល កំពុងធ្វើដំណើរ ទៅ- មក  ដើមៃបី 
បំពៃញ ការ ងារ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ គឺ មាន 
ចំនួន ចៃើន ជាង ចំនួន អ្នក សា្លាប់  ដោយ សារ 
ជំងឺ គៃុន ចាញ់  និង គៃប់ មីន បូក បញ្ចូល 
 គ្នា ទៅ ទៀត ។  ក៏ប៉ុន្តៃនៃះ មិន ទាន់ រាប់- 
បញ្ចលូ ករណ ីកម្មករ នយិោ ជតិ ក្នងុ វសិយ័ 
នៃះ ដៃល សា្លាប់ ក្នុង ពៃល ធ្វើ ដំណើរ ជា 
ឯក ជន ផ្ទាល់ ខ្លួន  ពៃម ទាំង កម្មក រ និយោ- 
ជិត ក្នុង វិស័យ ផៃសៃង ទៀតនោះទៃ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «កម្ពុជា ក្នុង 
១ឆ្នាំៗ មាន កម្មករ ដៃល គត់ រង គៃះ 
ដោយ ការ ធ្វើ ដំណើរ   គឺមាន បៃហៃល ជាង 
២០ភាគរយ នៃ ជន រងគៃះ សរុប ដោយ- 
សារ គៃះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ ទាំង អស់ នៅ 

កម្ពុជា  ដៃល កម្មករ និយោ ជិត ទាំងនោះ  
មាន នៅ គៃប់ វិស័យ ទំាងអ ស់  ហើយ   គៃះ- 
ថា្នាក់ ទាំងនៃះ  កើត ឡើង  ទាំង ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល  បពំៃញ ការ ងារ ទា ំងទៅ នងិ មក នងិ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ឯក ជន»។

លោក  គឹម  បញ្ញា បាន បន្ថៃមថា៖ «ខ្ញុំ 
យល់ ថា  ទោះបី ជា គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
ដៃល  យើង ចាត់ ទុកថា  ជា ឃាតក រ លាក់- 
មុ ខដ៏កាច សាហាវ   នងិ ឆក់ យ កជីវិត របស ់
មនុសៃស គៃប់ ពៃល វៃលា ដោយ មិន រើស មុខ   
ពណ៌ សមៃបុរ អាយុ  ឋានៈ  និង តួនាទី នោះ  
ប៉ុន្តៃ យើង អាច បងា្ការ  និង កាត់ បន្ថយ 
គៃះថា្នាក់ នៃះ បាន  បើ យើង ទាំង អស់ គ្នា 
រួម  សហ ការ គ្នា »។

សៃដៀង គ្នា នៃះដៃ រ លោក សៃី  មឹន  
មាណ វើ រដ្ឋលៃ ខាធិ ការ កៃសួង សា ធារ ណ- 
ការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  និង ជា អគ្គលៃ ខាធិ កា រ 
គណៈ កមា្មា ធកិារ ជាត ិសវុត្ថភិាព  ចរាច រណ ៍ 
បាន ថ្លៃង   ដៃរថា  ករណី គៃះថា្នា ក់ចរាចរណ៍   

មាន សា្លាប់  និង របួស ជា រៀង រាល់ថ្ងៃ នៃះ   
សា ហាវ ជាង ករណ ីជងំ ឺកវូើដ ១៩ ទៅ ទៀត។ 
    លោក សៃី  បាន មាន បៃសា សន៍ថា ៖ 
«ថា្នាក់ ដឹកនំា សហ ព័ន្ធ  និង សហជីព កម្មករ 
បាន ដើរ ត ួនាទ ីយ៉ាង សខំាន ់ក្នងុ ការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  អំពី ហានិ ភ័យ នៃ ឥរិយ បថ ក្នុង ការ- 
បៃើ បៃស់ ផ្លូវ ដៃល គ្មាន សុវត្ថិ ភាព និង 
ការកា រពារ កម្មករ និយោជិ ត តាម រយៈ  
ការ ស្វៃង រក មតិ គំទៃ ដើមៃបី បង្កើត  និ ង 
អនុវត្ត គោល នយោ បាយ សុវត្ថិ ភាព ចរា- 
ចរណ៍ ដៃល មាន បៃសិទ្ធ ភាព ក្នុង កមៃិត 
រោង ចកៃ»។ 

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោកសៃី  ក៏ បានឱៃយ ដឹង 
ផងដៃរថា បណ្តាញ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ 
ផ្លូវ គោក  នឹងចុះ  សិកៃសា នៅ ខៃ កុ ម្ភៈ ខាង - 
មុ ខនៃះ អំពី លទ្ធ ភាព ឱៃយ អ្ន ក បើ ក ប  រ 
ដៃ លបៃើ រ ថ យន្ត ដកឹ ទ ំនញិ មកដ ឹកជញ្ជនូ 
ក ម្មករ និ យោជិត តា មរោ ង ចកៃ ផ្លា ស់ប្តូ រ  
រថ យ ន្តឱៃយមា ន ស្តង់ ដា តៃឹ មតៃូវ ។ 

លោក  សៃ ីបា ន បញ្ជាក់ យ៉ាង ដូ ច្នៃះ ថា  ៖ 
«ខ្ញុំនៅ តៃ អំពាវ នាវ  និង ស្នើសុំ ឱៃយ អ្នក- 
បើកបរ  ដឹក កម្មក រទំាង អស់ តៃូវ  ចៃះ បើក- 
បរ សា្ទាត់ ជំនា ញ  មានប ណ្ណ បើក បរ តៃឹ ម- 
តៃ ូវ កំុ បើកហួ សលៃបឿ នកំ ណ ត់  គោរព សញ្ញា- 
ចរាចរណ៍  កំុ ពិសា គៃឿង សៃវឹង ពៃល បើក- 
បរ និង មាន ក តា្តាជា ចៃើ ន  ទៀត »។

នា យក រង កម្មវិធី នៃ មជៃឈ មណ្ឌល- 
សាមគ្គី ភាព បៃចាំ នៅ បៃទៃស កម្ពុ ជា 
លោក សៃី  Pamela  Whar ton បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា ការ ធ្វើ ដំណើរ បៃកប ដោយ សុវត្ថិ- 
ភាពទាំងទៅ ទាំងមក ពី កន្លៃងធ្វើការ គឺ 
ជាសិទ្ធិ មួយ របស់ កម្មករ និយោ ជិត ។

លោក សៃ ីបន្ត ថា ៖ «ការ បង្កើន ការ  យល-់ 
ដឹង អំពី បញ្ហានៃះ  និង ការ គូសប ញ្ជាក់ 
ចំណុច កៃ លម្អ ផ្នៃក សុវត្ថិ ភាព ដៃល ចាំ - 
បាច ់ដើមៃបី បងា្ការ គៃះ ថា្នាក ់ពៃល ធ្វើដ ំណើរ 
គ ឺជាផ្នៃក មយួ ដ ៏សខំាន ់ដើមៃបី ធានា ឱៃយ បាន 
នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ សម សៃប សមៃប់ 
កម្មករ-កម្ម ការិ នី រោង ចកៃ នៅ បៃទៃស- 
កម្ពុជា»។

 យោង  តាម កៃសួង សាធារណ កា រ និ ង 
ដឹកជ ញ្ជូន បាន ឱៃយ ដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ 
២០ ២០ក ន្ល ង ទៅនៃះ  ករណីគៃះថា្នា ក់- 
ច រា ចរណ៍ ដៃ លបាន កើត ទៅ លើ រថ យ ន្ត 
ដឹ កជញ្ជូ នកម្ម ករមាន ចំនួន ១៥ លើក 
ដោយ បាន សមា្លា ប់ក ម្មករនិយោ ជិត ដៃល 
កពំ ុងធ្វើ ដណំើ រ ទៅធ្វើ ការងារ ចនំ ួន៤ នាក ់
និ ងអ្នករ ងរ បួស ធ្ងន់  សៃល សរុ ប ចំនួន 
៣៥៣ នា ក់។ 

គរួ បញ្ជាក ់ផង ដៃរថា នៅថ្ងៃច ុងកៃយ 
នៃ  សិកា្ខា សាលា  នៃះ   សិកា្ខា កាម នឹង  ចុះ 
អនុវត្ត  ការ ប ណ្តុះប ណ្តាល  នៅ តាម  រោង- 
ចកៃ មួយ ចំនួន ពី បញ្ហា នៃកា រ ធ្វើ ចរា ច រ ណ៍ 
នៃះ ផ ង  ដៃរ៕ 

វ៉ន  ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កម្ពជុា- ចនិបាន  ចុះ កចិ្ច ពៃម- 
ពៃៀង លើ កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ ក្នងុ ការ- 
ជរំញុ ការ បណ្តុះ បណ្តាល ជនំាញ វជិា្ជា ជវីៈ 
ក្នងុ វិស័យ ទៃស ចរណ៍ ដើមៃបី អភិ វឌៃឍ ធន- 
ធាន មនុសៃស  និង ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ 
តាម រយៈ ការ រៀប ចំឱៃយ មាន កម្ម វិធីហ្វឹ ក- 
ហាត ់ការងារ សមៃប ់សសិៃស  នសិៃសតិ  នងិ 
បុគ្គ លិក រវាង បៃ ទៃស ទាំង ២ ។ 

លោក  តុប  សុភ័ក  អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃ- 
សងួ ទៃសចរណ ៍បាន   បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
កាលព ីថ្ងៃទ២ី៥  មករា   ថា  កម្ពជុា តៃវូ ការ 
ធន ធាន មនុសៃស ចៃើន សមៃប់ ទៃទៃង់ ដល់ 
វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍។  ដចូ្នៃះ ហើយបានជា 
កាលព ីថ្ងៃទ ី២១ ខៃមករា   លោក  ជា  បរូា៉ា 
រដ្ឋ លៃខា ធិការ កៃសួង ទៃស ចរណ៍  និង 
លោក  សោម  សុគន្ធ  រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃសួង វបៃប ធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈបាន 
ចូល រួម ក្នុង ពិធី ចុះ ហត្ថ លៃខា នៅខៃត្ត 
កោះ កុង លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង លើ កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ រវាង កៃុម ហ៊ុន អភិ- 
វឌៃឍន៍ ទីកៃុង តំបន់ ឆ្នៃរ  និង វិទៃយា សា្ថាន- 

ទៃស ចរណ៍ គួយ លីន   របស់ចិន ។ 
លោក តុប  សុភ័ក  ថ្លៃង ថា៖ « កិច្ច ពៃម- 

ពៃៀង នៃះ បាន ផ្តាត សំខាន់ លើ ការ- 
ជំរុញ និង ពងៃងឹ កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ នៃ 
ភាព ជា ដៃគូ ក្នុ ង ការ ជំរុញ ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈ ទៃស ចរណ៍  ការ- 
អភិ វឌៃឍ ធន ធាន មនុសៃស  និង ការ សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ ក្នុង វិស័យ ទៃស ចរណ៍  តាម- 
រយៈ ការ រៀប ចំឱៃយ មាន កម្ម វិធី ហ្វឹក ហា្វាត់ 
ការងារ សមៃប់ សិសៃស  និសៃសិត  និង 
បុគ្គលិក »។

លោក  ជា បូរា៉ា  ថ្លៃង  ក្នងុ ពៃល ពិធី ចុះ- 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង នោះថា  វិស័យ ទៃស- 
ចរណ ៍កម្ពជុា  តៃវូ បាន ចាត ់ទកុ ជា វសិយ័ 
អាទិ ភាព មួយ ដើរ តួជា មាស បៃតង ដើមៃបី 
រួម ចំណៃក ដល់ ការ អភិ  វឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច - 
សង្គម  និង ការការ ពារ បរិសា្ថាន ។ នៃះ 
ជាការចូល រួម ដល់ ការក សាងសៃដ្ឋ កិច្ច 
នៅ កម្ពុជា ដៃល ជា ផ្នៃក គំ ទៃ  ដល់ ការ- 
សមៃច បានគោល ដៅ អភវិឌៃឍ ន ៍បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព(SDGs)ឆ្នាំ ២០៣០  
របស់ អង្គ ការ សហ បៃជា ជាតិ (UN) ។

លោក បាន ថ្លៃង  ថា៖ « តាម រយៈ កិច្ច- 

សហ បៃត ិបត្ដ ិការ នៃះ  នងឹ បង្កើត  ឱៃយ មាន 
មជៃឈ មណ្ឌល ផ្លាស់ ប្តូរ  និង សៃវ ជៃវ - 
នវា នុវត្តន៍ ទៃស ចរ ណ៍-វបៃប ធម៌កម្ពជុា -ចិន 
ដៃល នងឹ ចលូ រមួ ជរំញុ ការ អភ ិវឌៃឍ វសិយ័ 
ទៃស ចរណ ៍នងិ  បៃ កា្លាយ កម្ពជុា ឱៃយកា្លាយ 
ជា គោល ដៅ ទៃ សចរណ៍ ដ៏ទាក់ ទាញ លំ- 
ដាប់  ថា្នាក់ ពិភព លោក  និង ផ្តល់ ភាព កក់- 
ក្តា ដល់ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ »។

លោក  ធួន  សុី ណន  បៃធាន សមា- 
គម ទៃស ចរណ៍ អាសុី បា៉ាសុី ហ្វិក (Pa-
cific Asia Travel Association) 
បាន ថ្លៃងថា តាម ការ សង្កៃត  ធន ធាន- 
មនសុៃស ក្នងុ វសិយ័ ទៃសច រណ ៍នៅ កម្ពជុា 
មាន ការ ខ្វះខាត ចៃើន  ពិសៃស  នៅ តាម 
ខៃត្ដ សកា្ដាន ុពល ទៃស ចរណ ៍ដៃល កពំងុ 
ងើប ឡើង ដូចជា  ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  សៀម- 
រាប  កៃប  និង កំពត ជា ដើម ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ « នៅ ខៃត្ដ ពៃះ សីហន ុ 
យើង ឃើញ ហើយ  កមា្លាងំ ពល កម្ម ដៃល 
កំពុង បមៃើ នៅ ក្នុង វិស័យ ទៃស ចរណ៍ 
ភាគ ចៃើន គឺ ជា បរ ទៃស។  កតា្ដា នៃះ ពៃះតៃ 
កម្ពុជា យើង មាន ការ ខ្វះ ខាត ធន ធាន- 
មនុសៃស នៅ ក្នុង សៃុក »។

បើតាម លោក  សុីណន  កម្ពុជា កំពុង 
តៃវូ ការ ធន ធាន មនុសៃស ដៃល មាន ជំនាញ 
ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ នៅគៃប់ ផ្នៃក 
ទាំង អស់  ក្នុងនោះ ជំនាញ ផ្នៃក ទីផៃសារ 
ក្នុង វិស័យទៃស ចរណ៍  គឺ  មិន ទាន់ មាន 
ការបណ្តុះបណ្តាល បាន ទូលំ ទូលាយ  
នៅ ឡើយ ទៃ។

លោកថា ៖ «សម័យ នៃះ គឺ ជា សម័យ 
ឌីជីថ ល ដូច្នៃះ យើង ក៏តៃវូ បណ្តះុ បណ្តាល 
ជំនាញ ក្នុង វិស័យ ទៃស ចរណ៍ តាម បៃប 
ឌីជី ថល  ឱៃយ បាន ចៃើន ដើមៃបី  ដើរ ទាន់ តាម 
ស ម័យ កាល »។

យ៉ាង ណក្ដ ី បើតាម លោក តុប  សុភ័ក  
សព្វ ថ្ងៃ កៃសួង ទៃស ចរណ៍ កំពុង យក- 
ចិត្ដ  ទុក ដាក់ បណ្តុះ បណ្តាល ធន ធាន- 
មនុសៃស បន្ថៃម ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ សៃវា កម្ម 
កាន់ តៃ ល្អ បៃសើរ ។

លោក បានថ្លៃងថា ៖  «សៃវាក ម្មវិ ស័យ- 
 ទៃស ចរណ៍ សា្លាប់ ឬ រស់គឺ អាសៃ័យ លើ 
ធន ធាន មនុសៃស កាល ណ មាន ធន ធាន- 
មនុសៃស គៃប់ ជំនាញ គឺ បុគ្គ លិក មា្នាក់ 
ជំនាញ ១នោះ  គឺ ធ្វើ ឱៃយ សៃវា កម្ម ទៃស- 
ចរណ៍ បៃកប ទៅ ដោយ គុណ ភាព»  ៕ 

មន្ត្រីអង្គការ៖ ជាង២០%ន្រគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍...

ចិនព្រមព្រៀងធ្វើសហប្រតិបត្តកិារបណ្ដះុបណ្ដាលជំនាញទ្រសចរណ៍

សកម្មភាពដឹកជញ្ជនូកម្មករទៅធ្វើការ នៅតាមរោងចកេកាលពីកន្លងទៅ។ រូបថត ហុង មិនា

 គឹម    សារុំ 

ភ្នំ ពេញៈ  សាលា ឧទ្ធរណ៍  
ពមីៃសិល មញិ បាន ជនំុ ំជមៃះ អតតី 
យោធា  មា្នាក ់ពាកព់ន័្ធ ទញិ- លក ់ដ ី  
ដៃល ស ំណុ ំរឿង នៃះ តៃវូ សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត  បនា្ទាយ មានជ័យ ផ្តនា្ទា- 
ទោស ដាក់ ពន្ធនាគរ ៥  ឆ្នា ំ  បៃពៃតឹ្ត 
នៅ សងា្កាត់ បាលិលៃ យៃយ  កៃងុ ប៉ាយ- 
ប៉ៃត  ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 

 តាម អង្គ ហៃតុ  របស់ សាលា- 
ឧទ្ធរណ ៍បងា្ហាញ ថា  ជន ជាប ់ចោទ 
ឈ្មាះ  ជយ័  សារនុ អាយ ុ៥៥ ឆ្នា ំ  
គត់ បាន លក់ ដីទំហំ បៃមាណ ៤ 
មុនឺ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ឱៃយ ទៅ បរុស ឈ្មាះ 
ដួង  សំអ៊ុល ក្នុង តម្លៃ  ៣៨ មុឺន 
ដុលា្លារ ។  កៃយ ពី ភាគី លោក   
សំអ៊ុល  បៃគល់ លុយ រួច  គឺ ខាង 
ភាគី អ្នក ទិញ បាន យក ប្លង់ ដី 
នោះ ទៅ សួរ អាជា្ញា ធរ សងា្កាត់ 
បាលិ លៃយៃយ កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត 
ហើយ អាជា្ញា ធរ សងា្កាត់ បៃប់ ថា   
គ្មាន ដ ីដចូ នៅ ក្នងុ ប្លង់ នៅ ក្នងុ ភូមិ- 
សាសៃ្ត សងា្កាត់ បាលិលៃយៃយ ទៃ ។ 

សំណំុ រឿង នៃះ តៃវូ បាន សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត ប នា្ទាយ មា ន ជ័យ 
បៃកាស សាល កៃម នៅ ថ្ងៃ ទ ី១៦ 
មក  រា  ឆ្នាំ ២០២ ០ សមៃច ផ្តនា្ទា- 
ទោស ៥ឆ្នាំ តៃ  ឱៃយអ នុវត្ត ទោស 
ក្នុង ពន្ធ នាគរ ៣ឆ្នាំ  និ ង សល់ ២ 
ឆ្នាំ  ពៃយួរ ហើយ បងា្គាប់ ឱៃយ សង 
ទៅជន រង គៃះ ចំ នួន ១៣ មុឺន 
ដលុា្លារ  នងិ សណំង ជងំ ឺចតិ្ត ចនំនួ  
៣០លានរៀល ទៀត ។  ដោយ 
មិន សុខ ចិត្ត នឹង  សាល កៃម នៃះ 
ជន ជាប់ ចោទ បាន ប្តឹង ទាស់ ទៅ 
សាលា ឧទ្ធរណ៍ ទៀត ។

លោក  សារុន បៃប់ ចៅ កៃម ថា ៖ 
« ខ្ញុំ ប្តឹង មក នៃះ គៃន់ តៃ សុំ ឱៃយ 
តលុាការ បន្ថយ ទោស ខ្លះ ដើមៃប ីខ្ញុ ំ
ឆប់ បាន ចៃញ ទៅ បមៃើការ ក្នុង 
អង្គភាព វិញ   រើ ឯ សំណង ជំងឺ ចិត្ត 
៣០ លាន រៀល ក ៏សុ ំឱៃយ តលុាការ 
បន្ថយ ចំពោះ ខ្ញុំ ដៃរ » ។ 

លោក ប៉ៃន  សារា៉ាត  តំណង 
មហា អយៃយ ការ បាន ធ្វើ សៃច ក្តី- 
សន្និ ដា្ឋាន ថា  ជន ជាប់ ចោទ តៃូវ 
សាលា ដំបូង  ខៃត្តប នា្ទាយ មាន- 
ជ័យ ចោទ បទ ក្លៃង បន្លំ ឯក សារ  
សាធារណៈ  និង ឆ បក ។ 

 កញ្ញា    មុឹន  មួយ អុីម  ជា មៃធាវើ  
ការពារ សិទ្ធ ិឱៃយ ជន ជាប់ ចោទ ថ្លៃ ង 
ថា  ការ ប្តឹង ទាស់ មក សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ គឺ បំណង ស្នើ សំុ ឱៃយ តលុាការ 
បន្ថយ ទោស  និង សំណង ជំ ងឺ- 
ចិត្ត ដល់ គត់៕ 

សាលាឧទ្ធរណ៍ជម្រះ
សំ ណំុ រឿង លក់-ទិញ
ដីដ្រលតុលាការខ្រត្ត
សម្រចដាក់គុក ៥ឆ្នាំ
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តើ អ្នកស្រី បានចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ន្រះ 
យ៉ាង ដូ ម្ត្រច ? 

 រសន់ៅក្នងុ សហគមន ៍កសកិម្ម ជាចៃើន ជនំាន ់
ការធ្វើ កសិកម្ម បាន ចាក់ឫស យ៉ាងជៃ នៅក្នុង 
កៃមុគៃសួារ របសយ់ើង ។ ខ្ញុ ំបានចាបផ់្តើម ធ្វើសៃ 
រដូវ បៃំង កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន នៅលើ ដីសៃ តូច 
មួយ ដៃល ឪពុកម្តាយ ខ្ញុំ បាន ឱៃយ ជា ចំណងដៃ 
អាពា ហ៍ពិ ពា ហ៍របស់ខ្ញុំ ។ យូរៗ ទៅការធ្វើ 
សៃរបសខ់្ញុ ំតៃវូបាន ពងៃកី រហតូដល ់១០ ហកិតា 
ដៃល អាច ផលិត សៃូវ បាន ចំនួន ១០០ តោន ជា 
រៀងរាល់ឆ្នាំ ។ 

 ដោយ ទទលួបាន កម្ច ីហរិញ្ញបៃបទាន កសកិម្ម ព ី
មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ អមៃឹត ខ្ញុំ អាច ពងៃីក អាជីវកម្ម 
កសិកម្ម រប ស់ ខ្ញុំ យ៉ាង ឆប់រហ័ស កៃយ 
មកទៀត ក៏បាន ធ្វើ កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម តៃី ទឹកសាប 
ហើយ ថ្មីៗ នៃះ ចូលទៅក្នុង អាជីវកម្ម សមៃបុក 
តៃចៀកកាំ ១ទៀត ។ 

 
Q

 តើ អ្នកស្រ ីអាច ប្រប់ យើង អំពី វិធីសាស្ត្រ ធ្វើ 
កសិកម្ម ដ្រល អ្នកស្រ ី អនុវត្តបាន ឬទ្រ ? 

តើ វា បាន ជួយ ដល់ គុណភាព ទិន្នផល យ៉ាង 
ដូចម្ត្រច ?

 វិធីសាស្តៃ ធ្វើ កសិកម្ម បច្ចុបៃបន្ន ដៃល តៃូវបាន 
អនុវត្ត នៅក្នុង ការធ្វើ សៃចម្កា ររ បស់ ខ្ញុំ គឺ មិន 
ខុសគ្នា ខ្លាំង ពី ការអនុវត្ត វិធីសាស្តៃ ដំ ដុះ បៃប 
ធម្មតា ប៉នុា្មាន ទៃ ។ ភាពខសុគ្នា តៃមយួ គថឺា យើង 
ធ្វើ ការពិសោធ ជាបៃចាំ ជាមួយ វិធីសាស្តៃ ថ្មីៗ 
រួមបញ្ចូល ការអនុវត្ត វិ ធីសាស្តៃ បៃប ទំនើប 
នៅក្នុង ដំណើរ ការដំដុះ ។  

 រាប់ ចាប់ផ្តើម ពី ការជៃើសរើស ពូជ ខ្ញុំ បានធ្វើ 
ពិសោធ ជាមួយ បៃភៃទ ពូជ ផៃសៃងៗ គ្នា អស់ 
រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ ដើមៃបី ស្វៃងរក ពូជ ដៃល 
សមសៃប បំផុត សមៃប់ ការដំដុះ នៅ សៃចម្ការ 
របស់ខ្ញុំ ។ បនា្ទាប់ពី សាកលៃបង នៅតាម ដីសៃ រួច 
ខ្ញុំ ក៏បាន សមៃចចិត្ត ជៃើសរើស ពូជ អូ អឹម 
៥៤៥១ ពីពៃះ វា ងាយសៃួល ដំ ដុះ នឹង អាច 
សមៃប ខ្លួន បាន យ៉ាង ល្អ ទៅនឹង បរិសា្ថាន ក្នុង 
សៃុក ក៏ដូចជា ធន់ នឹង ជំងឺ ផៃសៃងៗ ដៃលជា 
លទ្ធផល ធ្វើ ឱៃយ យើង ទទួលបាន ទិន្នផល កាន់តៃ 
ខ្ពស់  និង តម្លៃ កាន់តៃ បៃសើរ នៅលើ ទីផៃសារ ។ 

 ខណៈដៃល ការជៃើសរើស ពូជ គឺមន សារៈ-
សំខន់ ហើយ នោះ ការរៀបចំ ដី ក៏ ជា ដំណាក់-
កាល ដ៏ សំខន់ មួយ ដៃរ ចំពោះ ការដំដុះដៃល 
រួមចំណៃក ដល់ ការកៃលម្អ គុណភាព  និង 
ផលតិកម្ម ដណំា ំ។ រៀបច ំដធី្វើ ឱៃយ កមៃតិ គុណភាព 

ដី អាចជួយ ឱៃយ សំណាប លូតលាស់ បាន សៃលួ ដី 
រាបស្មើ ការពារ កណ្តុរ មិនឱៃយ បំផ្លាញ ដំណាំ ។ 
បនា្ទា ប់ មក តៃូវ សាប ពៃះ គៃប់ពូជ ដោយ បៃើ 
ម៉ាសុនី សាប ពៃះ ដើមៃប ីធានាថា  សៃវូ មនិ ដុះ គរ 
លើ គ្នា កៃស់ ពៃក ឬ ស្តើង ពៃក ដៃល អាច 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការលូតលាស់ របស់ សៃូវ ។ 

 បនា្ទាប់មក ផ្នៃក សំខន់បំផុត គឺ ការគៃប់គៃង 
ស្មា និង ការដក់ ជី ។ ថា្នាំ សម្លាប់ ស្មា តៃូវបាន 
បៃើបៃស ់ដើមៃប ីគៃបគ់ៃង ការរើកលតូលាស ់របស ់
ស្មា ហើយ ជី តៃូវបាន ដក់ ជា ៣ដំណាក់កាល 
ផៃសៃងៗ គ្នា ដើមៃបី ជួយ ដល់ ការលូតលាស់  
និងផ្តល់ សារធាតុចិញ្ចឹម គៃប់គៃន់ ។  

 បៃមណ៩០-៩៥ថ្ងៃ សៃូវ ចាប់ផ្តើម ទុំ ល្មម 
អាច បៃមូល ផល បាន ។ នៅ ដំណាក់កាល នៃះ 
ឈ្មួញ នឹង មកដល់ សៃ របស់ខ្ញុំ ដើមៃបី ចរចា តម្លៃ 
ហើយ ពកួគៃ នងឹ ទញិសៃវូ ដោយផ្ទាល ់នៅឯ សៃ 

ផ្ទាល់ តៃម្តង បនា្ទាប់ពី បៃមូល ផល រួច ភា្លាមៗ ។ 

 
Q

 តើ ភាពជឿនលឿន ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម 
បាន ដើរតួនាទី សំខាន់ ក្នុងការ អភិវឌ្រឍ 

អាជីវកម្ម របស់ អ្នកស្រី ដ្ររឬទ្រ ?  តើ អ្នកស្រី 
យល់ថា ការផ្លាស់ប្តូរ អ្វីខ្លះ ដ្រលមាន ឥទ្ធិពល ធំ 
បំផុត ?  

 វិស័យ កសិកម្ម មនកា រវិ វឌៃឍយ៉ាងខ្លាំង ក្នុង 
រយៈពៃល ១០ ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ ។ វា បានធ្វើឱៃយ 
ជីវិត កសិករ កាន់ តៃមន ភាពងាយសៃួល 
ជាពិសៃស អ្នក ដៃលមន សៃចម្ការ ធំៗ ។ 
ជាមួយនឹង បៃព័ន្ធធារាសាស្តៃ ទំនើប កសិករ 
អាច ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ដល់ សៃចម្ការ របស់ ពួកគៃ បាន 
គៃប់គៃន់ ដោយ បៃើ ម៉ាសុីនបូមទឹក ដៃលមន 
បៃសិទ្ធភាព និង ចំណាយ តិច ។ 

 ខ្ញុ ំជឿថា  ការជៃើសរើស ពជូ ចមៃុះ គ ឺតណំាងឱៃយ 
ការ ជឿនលឿន ដ៏ សំខន់ មួយ ដៃល នឹង ផ្តល់ 
អត្ថបៃយោជន៍ ដល់កសិករ ។ ពូជ ដំណាំ សម័យ 
ទំនើប គឺមន ភាពងាយសៃួល ដំ ដុះ ងាយ 
សមៃប ខ្លនួ ទៅនងឹ បរសិា្ថាន ជុវំញិ ធន ់នងឹ ជងំ ឺ នងិ 
ផ្តល់ ទិន្នផល ខ្ពស់ ។ 

 លើសពីនៃះ ទៀត ការបៃើបៃស់ ឧបករណ៍ 
ដំដុះ និង គៃឿងចកៃ កសិកម្ម ទំនើប បានធ្វើឱៃយ 
ការងារ របស ់យើង មន ភាពងាយសៃលួ ធ្វើសៃ-
ចម្ការ ពៃញ ១ រដូវ ដំ ដុះ ការ ភ្ជួរ រាស់ ការធ្វើ 
ថា្នាលសណំាប ការគៃបគ់ៃង ស្មា ការដក ់ជ ីនងិ 
ការបៃមូល ផល ។ 

 វា បាន ជះឥទ្ធិពល យ៉ាងខ្លាំង ដល់ ការធ្វើ 
សៃចម្ការ របស់ យើង ដោយ មិន តៃឹមតៃ ជួយ 
សនៃសំសំចៃ ពៃលវៃលា របស់ យើង ប៉ុណ្ណោះ ទៃ 

ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង ជួយ កាត់ បន្ថយថ្លៃ ពលកម្ម 
ក៏ដូចជា ជួយ ពងៃឹងគុណភាព និង បរិមណ 
ផលិតផល ដៃល បាន ផលិត ផងដៃរ ។  

 សហគមន ៍ នងិ បៃជាជន របស ់យើង ដើរតនួាទ ី
យ៉ាងសំខន់ ដើមៃបី ឆ្ពោះទៅរក ភាពជោគជ័យ 
ដៃល យើង ជបួបៃទះ នៅក្នងុ ជវីតិ  នងិ អាជវីកម្ម ។ 
ហើយ ជាការ ថ្លៃងអំណរគុណ ដ ល់ ឃុំ កំណប់ 
សមៃប់ ការលើកទឹកចិត្ត  និង ការគំទៃ អស់ 
រយៈពៃល ជាចៃើន ឆ្នាំ កន្លងមកនៃះ ខ្ញុំ មន 
គមៃង សាងសង់ កន្លៃង ចមៃញ់ ទឹកសា្អាត 
ខ្នាតតចូ ឡើង ដើមៃបី ផ្គតផ់្គង ់ទកឹសា្អាត ដល ់គៃសួារ 
នៅក្នុង សហគមន៍ ។ 

 លើសពីនៃះ ទៀត ទឹកសា្អាត ដៃល ផលិត បាន 
នងឹតៃវូ រកៃសាទកុ នៅក្នងុ សៃះ សបិៃបនមិ្មតិ ទហំ ំ១,៥ 
ហិកតា ដើមៃបី ចៃកចាយ ដល់ គៃួសារ នីមួយៗ 
នៅក្នុង ភូមិ ទាំង ៦ នៃ ឃុំ កំណប់ ។ គមៃង នៅ 
សហគមន៍ នៃះ តៃូវបាន រំពឹងថា  នឹង ចាប់ផ្តើម 
បៃតបិត្តកិារ ក្នងុ រយៈពៃល ៣ឆ្នា ំខងមខុ នៅពៃល 
មនការ យល់ពៃម ពី អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ ។ 

  
Q

តើ ជំនាញ អ្វដី្រល ស្ត្រ ីត្រវូការ ដើម្របី កា្លាយជា 
អ្នកជំនួញ ឬ សហគ្រនិ ជោគជ័យ ?

 អ្វីៗ  គៃបយ់៉ាង គ ឺចាបផ់្តើម ព ីអ្នក ! ជហំាន ដបំងូ 
និង សំខន់បំផុត ដើមៃបី កា្លាយជា អ្នកជំនួញ ស្តៃី 
ជោគជយ័ គ ឺតៃវូ យល ់ឱៃយ ចៃបាស ់អពំ ីក្ត ីស ុប ិនរបស ់
អ្នក ហើយ ជឿជាក់ លើ វា ។ ដំណើរ របស់ អ្នកនឹង 
បៃឈម ជាមយួ បញ្ហា  នងិ ឧបសគ្គ ផៃសៃងៗ  ដចូ្នៃះ 
តៃូវ ចងចាំ ថា  គ្មាន ជោគជ័យ ណា កើតឡើង 
ដោយ គ្មាន ការតស៊ូ នោះទៃ ។ 

 នៅក្នុង ការរៀបចំ អ្នក តៃូវ តៃៀមខ្លួន ជាសៃច 
ក្នងុការ ដោះសៃយ បញ្ហា ទាងំនោះ ហើយ សមូកុ ំ
បោះបង ់គោលដៅ របស ់អ្នក សមូៃបតីៃ ពៃលដៃល 
អ្នក ចាប់ផ្តើម សងៃស័យ ខ្លួនឯង ក៏ដោយ ។ បៃសិន 
បើ អ្នក បោះបង់ចោល នៅពៃល ជួប ការលំបាក 
នោះ អ្នកនឹង លះបង់ ម្តង ហើយ ម្តងទៀត ហើយ 
អ្នកនឹង មិនអាច សមៃច អ្វី បាន ទាំងអស់ ។ វា 
ពិបាក ប៉ុន្តៃ មិនមៃន មិនអាច ទៅរួច នោះទៃ ។ 
ការប្តៃជា្ញាចតិ្ត ការតស៊ ូនងិ ជនំឿ លើ ខ្លនួឯង គជឺា 
អ្វីដៃល អ្នកតៃូវការ ។ 

 កៃពីនៃះ អ្នកជំនួញ ស្តៃី ដៃល ទទួល ជោគ-
ជ័យ គួរតៃ ចៃះ គិតពិចារណា ជាមុន ស្វៃងយល់ 
ពី ព័ត៌មន លម្អិត និង ចៃះ រៀបចំ ផៃនការ ។ 
ការគៃប់គៃង ការរៀបចំ ថវិកា និង ជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង ក៏ ចាំបាច់ ផងដៃរ ដើមៃបី ទទួលបាន 
ជោគជ័យ ៕

កសិករនៅខេត្តតាកេវទទួលផលធំធេងពីវិធីសាស្តេធ្វើកសិកម្មបេបទំនើបដើម្បីធ្វើឱ្យជីវភាពកាន់តេបេសើរ

អ្នកស្រី ប្រុក លី គឺជា កសិករ ជំនាន់ ថ្មី នៅ ខ្រត្តតាក្រវ បាន ច្រករំល្រក បទពិសោធ របស់គាត់ អំពី វិធីសាស្ត្រ 
ធ្វើ កសិកម្ម ប្រប ទំនើប ទៅលើ ការដាំដុះ ស្រូវ រដូវប្រំង ដ្រល ធ្វើឱ្រយ គាត់ ទទួលបាន ទិន្នផល ដ៏ គាប់ប្រសើរ ។



នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ក្រុម ម្រធាវី ការពារក្ដី 
លោក កមឹ  សខុា  បាន ដាក ់លខិតិ 
ទៅ សាលា ដបំងូ រាជធាន ី ភ្នពំ្រញ 
ជា លើក ទី ៣ កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២២  
មក រា  ដើ ម្របី ស្នើ សុំ ឱ្រយ តុលា ការ 
បន្ត នីតិវិ ធី ឡើង វិញ បន្ទាប់ ពី  
សវ នការ ន្រះ ត្រូវ បាន ផ្អាក- 
បណ្ដោះ អាសន្ន អស់រយៈ ព្រល 
ជិត ១ ឆ្នាំ ដោយ សារ ត្រ ការ- 
 រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

សវនការ លើ បទសន្ទិដ្ឋភាព 
ជាមួយ បរទ្រស ដ្រល ចោទ- 
ប្រកាន់ លើ លោក កឹម  សុខា 
ត្រូវបាន ផ្អាក តាំង ពី ខ្រ  មីន  ឆ្នាំ 
២០២០  បន្ទាប់ ពី បាន ចាប់ ផ្ដើម 
បើក សវ នកា រ កាល ពី ខ្រ មករា 

ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
បើ តាម លិខិត របស់ ក្រមុ ម្រធាវី  

ទាំង ៤រូ បការ ស្នើ សុំ បន្ត  ជំនុំ- 
ជម្រះ ន្រះ ធ្វើ ឡើង  ដោយ សារ ត្រ  
សា្ថាន ភាព កូវីដ១៩  ត្រូវ បាន  
រា ជរដា្ឋា ភិបាល គ្រប់ គ្រង បាន 
ទាងំ ស្រងុ ហើយ ដើម្របី ធាន ដល ់
សិទ្ធិ របស់ លោក  កឹម  សុខា ក្នុង 
ការ ទទួល បាន ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្ដី 
ឆប់ រហ័ស  និង យុត្តិ ធម៌។ ក្រុម- 
ម្រធាវី បានស្នើសុំ ឱ្រយ តុលា ការ- 
បន្ត នីតិ វិធី ឡើង វិញ ឱ្រយ បាន  
ឆប់ បំផុត ។

ក្រុម ម្រធាវី លោក  កឹម  សុខា  
កត់ សម្គាល់ ថា  ករណី  លោក  
កឹម សុខា ត្រូវ បាន សួរ ដ្រញ- 
ដោល យ៉ាង ច្រើន រួច មក ហើយ។ 
ការ ដាក់ កម្មវិធី ...តទៅទំព័រ ៦

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធ ទី២៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

តពីទំ ព័រ ១...គ្រប់រាជ ធានី 
ខ្រត្ត ទូទាំង ប្រទ្រស កម្ពុជា  ត្រូវ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ លើ ការ- 
ពង្រឹង នូវ ការ អនុវត្ត វិធាន ការ 
ការពារ ការ ចម្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
នៅ តាម ពិធី បុណ្រយ ផ្រស្រងៗ  និង 
ពិធី រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ផង ដ្ររ ។    

លោក ហ៊នុ   ស្រន បាន ប្រកាស 
នៅ លើ បណ្ដោញ សង្គម របស់ 
លោក នៅ ថ្ង្រ ម្រសិល មិញ ថា  ដើម្របី 
ចូល រួម ជួយ ដល់ ការ ប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆងំ ក ូវដី ១៩   ក្នងុ ឆ្នា ំកន្លង មក  
លោក បាន កាត់ ប្រក់ បៀវត្រសរ៍ 
ទាំង អស់ ក្រយ ការបង់ ពន្ធ លើ 
បៀវត្រស រ៍ជូន រដ្ឋ រយៈ ព្រល ៧ ខ្រ 
ជូន ទៅ ក្រសួង សុខាភិ បាល ។     

លោក ថា បៀវត្រស ររ៍បស ់លោក 
មន ចំនួន ១០ លាន រៀល ក្នងុ ១ 
ខ្រ  ត្រវូ បង់ ពន្ធ ៩១០.០០០ រៀល 
ក្នុង ១ ខ្រ  និង ប្រគល់ ជូន ក្រសួង 
សុខាភិ បាល ចំនួន  ៩.៩០០.០០០ 
រៀល ក្នងុ ១ខ្រ ដ្រល សរបុ ៧ ខ្រ មន 
ចំនួន ៦៣ .៦៣០ . ០០០ រៀល ។ 

លោក ហ៊ុន  ស្រន  បាន លើក 
ឡើង ថា៖ « អា ស្រយ័ ដោយ កូ វីដ-  
១៩ បាន និង កំពុង កើត មន បន្ត 
នៅ ទូទំាង ពិភព លោក រាប់ ទាំង 
កម្ពុ ជា យើង ផង  ខ្ញុំ សូម ប្រកាស 
បន្ត កាត់ បៀវត្រស រទ៍ាងំ អស ់ក្រយ 
ការ បង់ ពន្ធ រយៈ ព្រល ៧ ខ្រ ទៀត 
ជូន ទៅ ក្រសួង សុ ខាភិ បាល 
ដោយ ចាប ់ព ីខ្រ ក ុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១   
ដល់   ខ្រ សីហា  ឆ្នាំ ២០២១ » ។  

  បន្ទាប់ ពី មន ការ ប្រកាស ពី 
ការ កាត់ ប្រក់ បៀវត្រស រ៍ជូន ដល់ 
ក្រសួង សុខាភិ បាល បន្ត ទៀត 
ន្រះ  ក៏ មន រដ្ឋ មន្ត្រី  និង មន្ត្រី ក្នុង 
ជរួ រាជ រដា្ឋាភ ិបាល បាន ប្រកាស ពី 
ការ កាត់ ប្រក់ បៀវត្រស រ៍របស់ ខ្លួន 
ជូន ក្រសួង សុខាភិ បាល ផងដ្ររ  
ក្នងុ នោះ មន   លោក អុតិ  សហំ្រង 
រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ ការងារ  នងិ បណ្តុះ- 
បណ្ដោល វិជា្ជាជីវៈ  ។  លោក អ៊ុក   
រា៉ាប៊ុន  រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង អភិវឌ្រឍន៍ 
ជន បទ។  លោក ជា  សុផរា៉ា រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ក្រសួង រៀប ចំ ដ្រន ដី   នគរូ ប- 
នី យ កម្ម និងសំណង់  និ ង មន្ត្រី 
ជា ច្រើន រូប ទៀត ។ 

 នៅ ថ្ង្រ ម្រសិល មិញ   លោក 
ហ៊ុន  ស្រន   ក៏ បា ន ផ្តល់ ជំនួយ 
បន្ថ្រម ចំនួន ៣០០ លាន រៀល 
ទៅដល់  ខ្រត្ត ឧ ត្ត រ មនជ័យ  និង 
ខ្រត្ត ប៉្រលនិ  ដើម្របី រៀប ច ំសម្រលួ 
ដល់ ការធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក របស់ 
ពលករ ខ្ម្ររ ដ្រល បាន វលិ ត្រឡប ់
មក ពី ប្រទ្រស ថ្រ  ដ្រល គិត រហូត 
មក ដល់ ព្រល ន្រះ   ពលករ ខ្ម្ររ 
ជិត ២ មុឺន នក់  បាន ត្រឡប់ ពី 
ប្រទ្រស ថ្រ  និង បាន ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
បាន យ៉ាង ត្រឹម ត្រូវ តាម  បណ្ដោ 
ខ្រត្ត នៅ ជាប់ ព្រំដ្រន ខ្ម្ររ - ថ្រ ។   

  រដ្ឋ ល្រខា ធិការ ក្រសួង សុខាភិ- 
បាល   លោក ស្រី   យក់   សម្របត្តិ   
បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា  ថវកិា ទាងំ ន្រះ បាន 
ផ្តល ់ជនូ ខ្រត្ត ឧ ត្ត រ មន ជយ័ ចនួំន 
២០០ លាន រៀល   និង ខ្រត្ត ប៉្រលិន   
ចំនួន ១០០ លាន រៀល ។   

  ដោយ ឡ្រក   រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 

សុខាភិ បាល   លោក ម៉ម  បុ៊ន ហ្រង  
បា ន ច្រញ នូវ លិខិត ណ្រ នំទៅ 
អភិ បាល រាជ ធាន ី- ខ្រត្ត ទាងំ ២៥ 
ត្រូវ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ ជា បន្ដ 
ទៀត ក្នងុ ការ ចាត ់វធិាន ការ តាម- 
ដាន ការ អនវុត្ត វធិាន ការ សខុាភ-ិ 
បាល លើ ការ ការពារ ការ ចម្លង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩   នៅ តាម ពិធី បុណ្រយ 
ផ្រស្រងៗ   និង ពិធី រៀប អាពាហ៍- 
ពិពាហ៍ នៅ តាម មូល ដា្ឋាន ។ 

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖   « ក្នុង ព្រល 
កន្លង មក ន្រះ  ការងារ ទប់សា្កាត់ 
ការរីក រាលដាល ន្រ ជងំ ឺកូ វីដ ១៩ 
មន លទ្ធ ផល ល្អ ប្រសើរ គួរ ជាទី 
មោទនៈ  មិន ទាន់ មន ការ ចម្លង 
វីរុស ដ៏ កាច សាហាវ ន្រះ ចូល ក្នុង 
សហ គមន៍ ទ្រង់ទ្រយ ធំ នៅ 
ឡើយ ដ្ររ  » ។  « ខ្ញុ ំសូម ឱ្រយ  អភិបាល 
រាជ ធាន ី- ខ្រត្ត ទំាងអស ់ យក ចតិ្ត- 
ទុក ដា ក់ ខ្ពស់ ជា បន្ត ទៀត  ក្នុ ង 
ការ ចាត់ វិធា នកា រ តាម ដាន ការ- 
អនុវត្ត វិធាន ការ សុខាភិ បាល   
ស្រប តាម អនុ សាសន៍ ណ្រនំ ដ៏ 
ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ សម្ត្រច ត្រ ជោ 
នយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន » ។ 

  លោក ម៉ម  ប៊ុន ហ្រង  បាន 
ណ្រនំ ថា  មុន នឹង អនុញ្ញាត ឱ្រយ 
មន ការ រៀប ចំ ពិធី បុណ្រយ ឬ កម្មវិធី 
ផ្រស្រងៗ  អាជា្ញា ធរ ថា្នាក ់ក្រម ជាត ិ
ត្រូវ ធ្វើ ការ ណ្រនំ ម្ចាស់ កម្ម វិធី 
និង ភ្ញៀវ ចូល រួម ការ អនុវត្ត វិធាន- 
ការ សុខាភិ បាល  ដូច ជា  បំពាក់ 
ម៉ាសុីន វាស់ កម្ដៅស្វ័យ ប្រវត្តិ ឬ 
ទ្រ រម៉ូ ម៉្រត្រ វាស់ កម្ដៅដោយ ដ្រ  
ដាក់ អាល់ កុ ល   ឬ ជ្រ ល លាង ដ្រ  

នៅ គ្រប់ ច្រក ចូល  និង ដាក់ អាល់ កុល  
ឬ ជ្រ ល លាង ដ្រ  នៅ ក្នុង ទីតាំង 
ប្រតិ បត្តិ ការ របស់ ខ្លួន   និង តម្រូវ 
ឱ្រយ លា ង ដ្រ ជា ញឹក ញាប់  ជា- 
ពិស្រស  បន្ទាប់ ពី បាន ប៉ះពាល់ 
វត្ថុ ផ្រស្រងៗ  ក្រយ ព្រល ចូល 
បន្ទប់ ទឹក   និង មុន ព្រល បរិភោគ 
អាហារ ជា ដើម ។ 

 លោក ថា ៖« ត្រូវ រៀបចំ ទីតាំង 
ឈរ ឬ អង្គុយ សម្រប់ ភ្ញៀវ  និង 
អ្នក បម្រើស្រវា កម្ម ក្នងុ ពធិ ី ដោយ 
រក្រសា គម្លាត សុវត្ថិភាព បុគ្គល ឱ្រយ 
បាន យ៉ាង តិច ១,៥ ម៉្រត្រ ឡើង 
ទៅ  ព ីបគុ្គល ម្នាក ់ទៅ បគុ្គល ម្នាក់   
រៀប តុ អាហារ ដោយ កំណត់ 
ចំនួន ភ្ញៀវ អង្គុយ ត្រឹម ៥នក់ 
ក្នុង ១តុ   ដ្រល ទម្លាប់ ពីមុន 
អង្គុយ ១០ នក់ ។   ត្រូវ លើក ដ្រ 
សំពះ   ចៀស វាង ការ ចាប់ ដ្រ ឬ 
ឱប គ្នា ជា ដើម » ។   អាជា្ញា ធរ ថា្នាក់- 
ក្រម ជាតិ  ត្រូវ ចាត់ កម្លាំង 
សមត្ថ កិច្ច ធ្វើ ការ តាម ដាន  និង 
ណ្រនំ  ដល់ ម្ចាស់ កម្មវិធី បុណ្រយ 
ផ្រស្រងៗ  កម្ម វិធីអាពាហ៍ ពិពាហ៍   
និង ភ្ញៀវ ចូ ល រួម បន្ថ្រម ទៀត ក្នុង 
ព្រល ពិធី  ដើម្របី ធាន ការ អនុវត្ត 
វិធាន ការ សុខាភិ បាល ក្នុង ព្រល 
រៀប ច ំកម្មវធិ ីសង្គម នន   ឱ្រយ បាន 
មុឺង ម៉ាត់ ជា ទី បំផុត ។    គិត ត្រឹម 
ថ្ង្រទី ២៦   ខ្រ មករា  ឆ្នាំ ២០២១  
កម្ពុ ជា មន អ្នកមន វីរុស កូ វីដ- 
១៩ ចំនួន ៤៦០ នក់  ក្នុង នោះ 
ព្រយាបាល ជា សះ ស្របើ យ  ចំនួន 
៤១២ នក់   និង អ្នក កំពុង សម្រក 
ព្រយាបាល មន ៤៨ នក់ ៕ 

នៅ សុីវុត្ថា

តកេវៈ ឧបនយក រដ្ឋមន្ត្រី  
រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហាផ្ទ្រ  លោក ស 
ខ្រង  បានចាតឱ់្រយ មន្ត្រ ី សុើបអង្ក្រត  
និង ស្រវជ្រវ  ករណី  លោក  ហុិន 
សខុខ្រង  ស្នងការរង ទទលួ បន្ទកុ 
ផ្រន ព្រហ្មទណ្ឌ  ន្រ ស្នងការដា្ឋាន- 
នគរបាល ខ្រត្ត តាក្រវ  និង បក្ខពួក  
បងា្ខាំង មនុស្រស ជំរិត ទារប្រក់ ៣០ 
មុនឺ ដលុា្លារ អាម្ររកិ  នងិ ធ្វើឱ្រយ ពល- 
រដ្ឋ បាត់ទំនុក ចិត្ត លើ សមត្ថកិច្ច 
នៅ ក្នុង ខ្រត្ត តាក្រវ។

តាម លខិតិ បងា្គាប ់ដ្រល ចុះហត្ថ- 
ល្រខា  ដោយ លោក  អុីវ លាង  
អគរធិការន្រ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  ពី 
ថ្ង្រទី១៤ មករា  ឆ្នាំ ២០២១  និង 
តាម ចំណរ  របស់ លោក ស ខ្រង  
រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ មហាផ្ទ្រ   បានចាត ់
លោក ស្រង វណ្ណៈ  ប្រធាន នយក- 
ដា្ឋាន ទទលួ ពាក្រយបណ្តងឹ នងិ អង្ក្រត    
ស្រវជ្រវ កិច្ចការ នគរ បាល  និង 
សហការ ី៥របូចុះ បពំ្រញ ប្រសក កម្ម   
នៅ ស្នងការ រដា្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ត 
តាក្រវ  រយៈព្រល ៥ថ្ង្រ  ចាប់ពី ថ្ង្រ 
ទី២៥ -២៩ មករា  ឆ្នាំ២០២១ ។

ការចុះ បំព្រញ ប្រសកកម្ម ន្រះ  

ដើម្រប ី  អង្ក្រត ស្រវជ្រវ ពាក្រយ បណ្តងឹ   
ចោទ  ប្រកាន ់លោក ឧត្តម ស្រនយី-៍ 
ត្រី ហុិន សុខខ្រង  អត្តល្រខ 
៣០២៦៦៨  ស្នងការរង ទទួល- 
បន្ទកុ ផ្រន ព្រហ្មទណ្ឌ  ន្រ ស្នងការ- 
ដា្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ត តាក្រវ។

លោក អុីវ លាង  អគរធិការ  ន្រ 
ក្រសួង មហាផ្ទ្រ  នថ្ង្រទី២២  ខ្រ 
កញ្ញា  ឆ្នាំ២០២០  បានផ្ញើ លិខិត  
១ ច្របាប់ ទៅ លោក ស ខ្រង ដើម្របី 
ស្នើ សុំ ការអនុញ្ញាត ចុះ អង្ក្រត- 
ស្រវជ្រវ ករណី ន្រះ។ សំណើ ចុះ-  
អង្ក្រត ន្រះ  បន្ទាបព់ ីក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ  
បានទទួល ពាក្រយ បណ្តឹង ចុះ ថ្ង្រ 
ទី៣១  កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២០  របស់ 
មន្ត្រី នគរបាល  ន្រ ស្នងការដា្ឋាន- 
នគរបាល ខ្រត្ត តាក្រវ  និង ប្រជា- 
ពល រដ្ឋ ក្នុងមូលដា្ឋាន ខ្រត្តតាក្រវ 
ដ្រល បាន សុំមិន បញ្ច្រញ ឈ្មោះ 
ចោទ ប្រកាន់ លោកហុិន សុខខ្រង  
ថា  បានធ្វើ ឱ្រយ ពលរដ្ឋ គ្មោន ទនំកុ ចតិ្ត  
ភ័យខា្លាច  និង ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស 
មួយ ចំនួន ដោយ ផ្ទាល់ ខ្លួន។ 

ខ្លឹមសារ ន្រ បណ្តឹង បញ្ជាក់ ថា 
ចាប់តាំង ពី ថ្ង្រ ចូល កាន់ តំ ណ្រង   
នៅ ដើម ឆ្នាំ២០១៩  លោក  ហុិន 
សុខខ្រង  ពុំដ្រល មន សា្នាដ្រ ក្នុង 

ការបង្ក្រប បទល្មើស ទ្រ  គ ឺបានត្រ 
អួតអាង បង្កើត បក្ខពួក  គំរាម- 
កំហ្រង ថា្នាក់ ក្រម  គិតត្រ ផល- 
ប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន។ 

នៅ ចុង ឆ្នាំ២០១៩  លោក ហិុន 
សុខខ្រង  និងបក្ខពួក បានចាប់- 
បងា្ខាងំ ជន រងគ្រះ ជរំតិ យក ប្រក ់
ចំនួន ២០មុឺន ដុលា្លារ អាម្ររិក។ 
នៅ ថ្ង្រទី៣១  ខ្រធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩ 
លោក ហុិន សុខខ្រង  និង លោក 
សាក់  ទូច  រួមទាំង បក្ខ ពួក បាន ធ្វើ- 
សកម្មភាព ចាប់ បងា្ខាំង ជនរង- 
គ្រះ ជាជនជាតិ វៀតណម ចនួំន 
៣នក់  និង ជនជាតិ ខ្ម្ររ ២នក់  

ជរំតិ យក ប្រក ់ចនំនួ ១០មុនឺ ដលុា្លារ   
អាម្រ រិក បាន ដកហូត យក ខ្រស្រ ដ្រ  
ខ្រស្រក  ចញិ្ចៀន ព្រជ្រ ព ីជន រងគ្រះ  
មន លោក រស ់ស្រន  នយ រង   ការ-ិ 
យល័យបុគ្គ លិកជាអ្នក បក ប្រ។   

នៅ ថ្ង្រទី១ មករា  ឆ្នាំ ២០២០  
មន តំណង របស់ ជនរងគ្រះ 
ចនំនួ ២នក ់  បាន មក ប្តងឹ តវា៉ា ដល ់
ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ត តាក្រវ  
គឺ ឧត្តម ស្រនីយ៍ ឯក  មស ប៊ុនឡី  
និង លោក ឧត្តមស្រនីយ៍ ទោ  សុខ 
សម្របត្តិ  បម្រើ ការងារ នៅ អគ្គ- 
នយក ដា្ឋាន ភស័្តភុារ  ហរិញ្ញវត្ថ ុ ន្រ 
ក្រសួង ការពារ ជាតិ  ក្នុង គោលបំ- 

ណង ទាមទារ ឱ្រយ អនុវត្ត ច្របាប់លើ 
មន្ត្រ ីនគរបាល របូន្រះ  នងិ ទាមទារ 
យក សម្ភារ ដ្រល បានដក ហូត ពី 
ជនរងគ្រះ ជាអ្នក វនិ ិយោគនិ ជន- 
ជាតិ វៀតណម ត្រឡប់ មក វិញ ។ 

ក្រយ មន ការតវា៉ាក ៏មន ស្នង- 
ការ រង  ន្រ ស្នងការដា្ឋាន នគរបាល 
ខ្រត្ត តាក្រវ១របូ(មនិសា្គាល ់ឈ្មោះ )  
បានយក សម្ភារ ទៅ ប្រគល ់ជនូ ជន- 
រង គ្រះ វញិ ដល ់រាជធាន ីភ្នពំ្រញ ។ 
ករណី ន្រះ  តំណង អយ្រយ ការ  អម- 
សាលា ដបំងូ ខ្រត្ត តាក្រវ  ធា្លាប ់បាន- 
កោះហៅ  លោក ឧត្តមស្រនីយ៍ត្រី  
ហុនិ សខុខ្រង  សាកសរួ រឿង បងា្ខាងំ  
មនុសុ្រស ខុស ច្របាប់ ម្តង រួច ហើយ។ 

ម្រយា៉ាង ទៀត  លោក ហុនិ សខុខ្រង  
បានធ្វើ ឱ្រយ ពលរដ្ឋ ក្នុង ខ្រត្ត តាក្រវ  
ភ័យខា្លាច និង បាត់ ទំនុក ចិត្ត មក លើ   
សមត្ថកចិ្ចដ្រលជា អ្នក រក្រសា សន្ត ិសខុ  
សណ្ដោប់ ធា្នាប់ សង្គម។ពិស្រស ការ-  
កើត មន បទល្មើស ជាបន្ត បន្ទាប់  
ក្នុង មូលដា្ឋាន ខ្រត្ត តាក្រវ  លោក 
ហុិន សុខខ្រង  រង់ចាំ ត្រ  ហ្រ អើ 
ជាមួយ បទល្មើស  ដោយ ពុំ មន 
ចំណត់ការ ជាក់ ស្ត្រង ឡើយ។ 

លោក លមឹ សខុន  អ្នក នពំាក្រយ 
តុលាការ ខ្រត្ត តាក្រវ  ឱ្រយដឹង ពី 

ម្រសិល មិញថា លោក ក៏ធា្លាប់ ទទួល- 
បាន ពត័ម៌ន ករណ ីន្រះ ដ្ររ  បន្ទាប ់ព ី  
មន ការ ប្រប់ ពី ប្រធាន តុលា ការ 
ខ្រត្ត កាលពី អាទិត្រយ មុន ។ ប៉ុន្ត្រ 
មនិម្រន ជាផ្លវូការ នោះ ទ្រ    ហើយ 
ករណី ន្រះ  ស្ថិត ក្នុង ដ្រ អយ្រយ ការ  
ក្នុងការ ធ្វើ កិច្ចការ ន្រះ។  

បើ តាម លោក លឹម សុខន  នៅ 
ព្រល  មន ការចោទ ប្រកាន់ រួច  
ហើយ បាន បញ្ជនូ មក កាន ់តលុា ការ   
ទើប លោក ទទួល បាន ព័ត៌មន 
លម្អតិ ។ លោក ថ្ល្រងថា ៖« តាម ការ- 
សង្ក្រត បឋម  គឺ នៅ ខាង អយ្រយការ 
ទ្រ មនិទាន ់ដាក ់មក តលុាការ ទ្រ។ 
ខ្ញុ ំធា្លាប ់ឮប៉នុ្ត្រ ក្រ ផ្លវូការ ដោយ សារ    
យើង មនិទាន ់ទទលួបាន ឯកសារ 
ណ ច្របាស ់លាស ់ព ីតណំង អយ្រយ- 
ការ  គត់ បាន បញ្ជូន មក»។

នៅព្រលទាក់ទង ទៅ  លោក ជីវ 
ចន័្ទតារា  ព្រះរាជ អាជា្ញា អមសាលា ដ ំបងូ    
ខ្រត្ត តាក្រវ ពី ម្រសិល មិញ  លោក 
ឆ្លើយ ថា  កំពុង ជាប់ រវល់ មិនមន 
ព្រល ឆ្លើយ នោះ ទ្រ។ 

ចំណ្រក លោក សុខ សំណង  
ស្នងការ នគរបាល ខ្រត្ត តាក្រវ  ក៏ 
បដសិ្រធធ្វើអតា្ថាធបិ្របាយដ្ររ ដោយ    
ថា លោកកំពុងជាប់រវល់៕

លោក...

រដ្ឋមន្ត្រមីហាផ្ទ្រ បញ្ជាឱ្រយមន្ត្រស៊ីើបអង្ក្រតលើស្នងការរងខ្រត្តតាក្រវ និងបក្ខពួកបង្ខាងំមន៊ស្រសជំរិតទារប្រក់$៣០មឺ៊ន

លោកកឹម សុខា ពេលមកសាលាដំបូងកាលពីដើមឆ្នាមុំន ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

មន្តេនីគរបាលដេលរងការចោទថា បង្ខាងំមនុសេសជំរិតទារបេក់$៣០មឺុន  ។ រូប FB

ក្រម៊ម្រធាវីលោក កឹម ស៊ខា ស្នើសំ៊ 
ជាលើកទី៣ឱ្រយត៊លាការបន្តសវនាការ
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យូណេស្កសូម្ពោធសៀវភៅ២កេបាលជាភាសាខ្មេរ គឺសៀវភៅសុវត្ថភិាពអ្នកកាសេតនិងកូវីដ១៩
អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
សុវត្ថិភាព អ្នកសារព័ត៌មាន ឲៃយ 
សមសៃប តាម ស្តង់ដា អន្តរជាតិ    
អង្គការ យូណៃស្កូ  បាន សម្ពោធ 
សៀវភៅ ២កៃបាល ជាភាសា ខ្មៃរ  គឺ 
សៀវភៅ ណៃនាំ ស្តីពី សុវត្ថិភាព 
អ្នក សារព័ត៌មាន និង សៀវ ភៅ កូ- 
វដី  ១៩  ស្តពី ីតនួាទ ីរបស ់ត ួអង្គ ក្នងុ 
បៃពន័្ធ យតុ្តធិម ៌ក្នងុ ការការពារ  នងិ 
លើក កម្ពស ់សទិ្ធសិៃរភីាព បញ្ចៃញ-    
មតិ  ដៃល ពិធីនៃះ ធ្វើ នៅ សណ្ឋា- 
គារ  ឡឺរ៉ូយ៉ាល់ពីថ្ងៃទី២៥  មករា។

លោក Mikel Aguirre Idi-
aquez អ្នក ជំនាញ លើ ការអភិ - 
វឌៃឍ  បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ  និង សិទ្ធិ- 
សៃរី ភាព  នៃ ការបញ្ចៃញ មតិ  នៃ 
អង្គការ យូណៃស្ក ូថ្លៃងថា  សៀ វភៅ  
ណៃនាំ ស្តីពី សុវត្ថិភាព អ្នក សារ- 
ពត័ ៌មាន  មានរូប រាង តចូ អាច ដាក-់ 
ជាប ់ខ្លនួ បាន។ សៀវ ភៅ នៃះ នយិយ   
ពីការពិនិតៃយ មើល សុវត្ថភិាព ផ្ទាល់ ខ្លនួ  
ការតៃៀម ខ្លនួ មនុ ចុះទៅ យក ពត័-៌ 
មាន  នងិ ការសមៃប ខ្លនួ នៅពៃល 
ជួប បញ្ហា ផ្ទាល់។ ជាពិសៃស  គឺ 
ការ ចុះ ទៅ យក ពត័ម៌ាន នៅ តបំន ់
មានជម្លោះ  បញ្ហា សិទ្ធិមនុសៃស  
បញ្ហា រឿង បរសិា្ថាន ឬ ការការពារ- 

ធន ធាន ធម្មជាតិ ផៃសៃងៗ។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«ជាក់ ស្តៃង  វា 

មាននយិយ ព ីសវុត្ថភិាព ផ្ទាល ់ខ្លនួ  
សុវត្ថិភាព រាងកាយ  មុន ចុះទៅ 
យក ព័ត៌មាន  តើ មាន អ្វីខ្លះ ដៃល 
តៃវូ ពនិតិៃយ  ជនួកាល ទៅ តបំន ់មយួ   
ដៃល មានជម្លោះ ឬ បញ្ហា បៃឈម 
ផៃសៃងៗ  អ៊ីចឹង មុន នឹង ចុះ ទៅ  តើ 
យើងតៃវូ ពចិារណ លើ អខី្លះ  ហើយ   
បើ មាន បញ្ហា កើតឡើង  យើង 
មាន បៃតិកម្ម យ៉ាង ម៉ៃច?»។ 

បើ តាម លោកMikel ក្នងុ សៀវ- 
ភៅ ណៃនាំ នោះ  មានផ្នៃក មួយ 
ទាកទ់ង ជាមយួ សវុត្ថភិាព ឌជី ីថល  
ដៃល បង្ហាញ ព ីរបៀប តៃវូ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណ ឲៃយ កណំត ់តៃ  នងិ បៃភព មាន 
សវុត្ថភិាព។ បន្ថៃម លើ នោះ ក ៏មាន    
នយិយព ីបញ្ហា បៃឈម របស ់ស្តៃ ី
ជា អ្នក សារ ពត័ ៌មាន ផងដៃរ  ពៃះ 
នៃះ ជាបញ្ហា បៃឈម បន្ថៃម ទាក ់ទង   
សវុត្ថភិាព នៅពៃល ស្តៃ ីអនវុត្ត ការ- 
ងរ  ដៃលអាច មាន បញ្ហា បៃឈម 
និង ការបៀត បៀន ផ្លូវ ភទ។  

ចណំៃក សៀវភៅ កវូដី១៩  ស្ត ីព ី  
តនួាទ ីរបស ់តអួង្គ ក្នងុ បៃពន័្ធ យតុ្ត ិធម ៌ 
ក្នុង ការការពារ  និង លើក កម្ពស់ 
សិទ្ធិសៃរីភាព បញ្ចៃញ មតិ  មាន 
គោល ការណ៍ ណៃនាំ  ដៃល មាន 
បៃយោជន៍ សមៃប់ ចៅកៃម  និង 

តុលាការ ទាំង អ្នក នៅ ថា្នាក់ ជាតិ  
និង អន្តរជាតិ  ដើមៃបី ធានា ឲៃយមាន  
ការអនុវត្ត ស្តង់ដា សិទ្ធិ មនុសៃស 
អន្តរជាតិ។ ថា្នាក់ តំបន់ ផ្តោត លើ 
សៃរីភាព បញ្ចៃញ មតិ  និង ការ រកៃសា  
ភាព ជាឯកជន  នៅ ពៃល ធ្វើការ 
កាត់ សៃចក្តី លើ សំណុំរឿង ពាក់- 
ពន័្ធ ការឆ្លើយ តប របស់ រដ្ឋ  ចពំោះ 
កូវីដ១៩ ដៃលបង្ក ផលប៉ះ ពាល់ 
ដល់ សៃរីភាព បញ្ចៃញ មតិ  សៃរី- 
ភាព សារពត័ម៌ាន  សទិ្ធ ិទទលួ បាន   
ពត័ម៌ាន  រកៃសា ភាពជា ឯកជន  នងិ 
សវុត្ថភិាព របស ់អ្នក សារពត័ ៌មាន។ 
នៃះ  បើ តាម ការបញ្ជាក់ របស់ 
លោក  Mikel។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ឯកសារ នៃះ 
មាន សារៈសខំាន ់ណស ់ ពសិៃស   
សមៃប ់សហការ ីរបស ់យើង  មតិ្ត- 
ភក្ត ិរបស ់យើងដៃល គាត ់ជា មៃ ធាវ ី  
កដ៏ចូ ជា សា្ថាបន័ ដៃល ធ្វើការ ជាមយួ   
អ្នកកាសៃត  ជាអ្នក ធ្វើការ តស៊ូ -  
មត ិហើយ វាក ៏ជា ឯកសារ សខំាន ់ 
សមៃប់  កៃសួង ព័ត៌មាន ដៃល 
កំពុង ស្វៃងរក ការបង្កើត យុទ្ធ- 
សាសៃ្ត  ឆ្លើយតប បញ្ហា ព័ត៌មាន 
ក្លៃង កា្លោយ»។ 

លោក  សុងឹ សៃនករណុ  អ្នក- 
នាំ  ពាកៃយ សមាគម ការពារ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស អាដហុក  ថ្លៃង ថា  ដំណើរ ការ   
ក្នងុ បៃពន័្ធ តលុាការ នៅ មនិទាន ់មាន   

បៃសិទ្ធ ភាព តៃឹមតៃូវ ដៃលអាច 
ទទួលបាន នៅឡើយ ទៃ  ទោះបី 
បច្ចបុៃបន្ន  កម្ពជុា មានតលុាការ  ៣-  
ថា្នាក ់ ចាបព់ ីសាលា ដបំងូ  សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍  និង តុលាការ កំពូល។ 
មាន ទំាង សា្ថាប័ន តៃួត ពិនិតៃយ 
តុលាការ  ដៃលមាន ឧត្តមកៃុម- 
បៃឹកៃសា អង្គចៅកៃម  និង សា្ថាប័ន 
តៃួត ពិនិតៃយ ផៃសៃងៗ ទៀត  ដៃល 
ធ្វើការ អនុវត្ត ក្នុង ដំណើរការ ក្នុង 
បៃព័ន្ធ តុលាការ។  

លោកថ្លៃងថា៖ «វា ពាក់ព័ន្ធ 
បគុ្គល ក្នងុ ការធ្វើការងរ គា្មាន ភាព- 
ឯករាជៃយ  គា្មាន សចុ្ឆន្ទៈ ហ៊ាន អារ កាត់  
បៃើ អណំច របសខ់្លនួ ឲៃយបាន តៃមឹ- 
តៃូវ  នៃះ គឺជា បញ្ហា ដៃល យើង 
មើល  ឃើញ ទាំង អស់ គា្នា។ សា្ថា ប័ន   
ក ៏អ៊ចីងឹ ដៃរ  ការអនវុត្ត ចៃបាប ់ដោយ 
មាន នតីរិដ្ឋ  មនិមៃន នយិយ ឲៃយ តៃ 
បាន ទៃ  គ ឺពាកព់ន័្ធ នងឹ អ្នក បៃតបិត្ត ិ
ទាំង អស់ ហ្នឹង  តើ គាត់ មានភាព- 
ឯករាជៃយ ឬ អត់?»។

 លោក  គង់ ពិសី  មៃធាវី ជាន់ ខ្ពស ់
នៃ មជៃឈមណ្ឌល សទិ្ធ ិមនសុៃស កម្ពជុា  
ថ្លៃង ថា  ការអនវុត្ត ការងរ នៅក្នងុ 
បៃព័ន្ធ យុត្តិធម៌  នៅតៃ មិនទាន់ 
មានភាព តៃឹមតៃូវ ចៃបាស់លាស់  
ពៃះ មាន ការចោទ បៃកាន ់មយួ- 
ចនំនួ ហក ់មនិសវូ តៃមឹតៃវូ  ដោយ-  

សារ គា្មាន ភ័ស្តុតាង ជាក់ លាក់។ 
លោក ថ្លៃងថា ៖«ការចោទ បៃកាន ់  

ដូចជា ការចោទ ពីបទ ញុះញង់ ឲៃយ 
បៃពៃឹត្ត បទល្មើស  យើង ឃើញថា  
ការញុះញង ់គ ឺតៃវូមាន អ្នក ញុះ ញង ់  
និង អ្នក ធ្វើ។ បៃសិន បើគៃន់តៃ 
និយយ បៃប់ នរណ មា្នាក់  តៃ មិន 
ទាន់ មានការ បៃពៃឹត្ត បទល្មើស 
ណមយួ ផង  ក ៏ចោទ បៃកាន ់នោះ 
មិនតៃឹម តៃូវ ទៃ»។ 

លោក  ជនិ មា៉ាលនី  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង យុត្តធិម៌  ឲៃយដឹងថា  យន្ត ការ 
នៃ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ មិនថាសកម្ម- 
ជន នយោបាយឬ នរណ មា្នាក ់នោះ     
ទៃ ឲៃយតៃ បៃពៃឹត្ត ល្មើស ក្នុង ផ្លូវ ចៃបាប់  
ហើយ មាន មូលដា្ឋាន រឹងមំា នោះ  
សមត្ថកចិ្ច ពាកព់ន័្ធ នងឹ ធ្វើការ ចោទ- 
បៃកាន់ និង ដំណើរ ការ តាម នីតិវិធី ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការលើក ឡើង 
ក្នងុ  នយ័ថាមនិអាច ទទលួយក បាន   
ចពំោះ ការអនវុត្ត ការងរ ក្នងុ បៃពន័្ធ-   
យុត្តិធម៌  ជាចៃតនា នយោ បាយ 
របស ់ពកួ គាត ់ ក្នងុ ការការពារ ដល ់
សកម្មជន នយោបាយ ដៃល បៃពៃតឹ្ត   
ល្មើស  ហើយតៃូវ ទទួល ខុសតៃូវ 
បៃឈម នឹង ផ្លូវ ចៃបាប់ នៅ កម្ពុជា  
ដៃល ពួកគាត់ ធ្វើការ ការពារ អ្នក- 
ទំាង  នោះ បុ៉ន្តៃ គា្មាន មូលដា្ឋាន ផ្លវូ ចៃបាប ់
រឹងមាំ ក្នុង ការ ការពារ បាន»៕ 

អ្នកសារព័ត៌មានចុះយកព័ត៌មាននៅតុលាការ  កេងុភ្នពំេញ កាលពីឆ្នាមុំន។ រូប ហៃង ជីវ័ន
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តពីទំព័រ ១...កាត់  បន្ថយ លទ្ធ - 
ភា  ព បង្ក កំណើត  និង មរណ ភាព ។ 

អតៃ កំណើន បៃជា ជន នៅ ខ្ព ស់ 
ជាង អតៃ មធៃយម នៃ បៃជា  ជា តិ- 
អាសុី អាគ្នៃយ៍ ។  នៅ មាន កិច្ច - 
ការជា ចៃើន  ដើមៃបី ធ្វើ ក្នុង ការ- 
បង្កើន នូវ លក្ខ ខណ្ឌ សុខ ភាព 
បៃជា ជន ឱៃយ  បៃសើរ ឡើង នូវ 
សៃវា  សខុ ភាព បន្ត ពជូ របស ់ស្តៃ ី 
និង ការ កាត់ បន្ថយ នូវ មរណ ភា ព 
កុមារ ទារក  និង  មាតា ។

លោក ស ខៃង បញ្ជាក់ ថា  ជំ រឿ  ន 
បៃជា ជន  និង លំនៅ ឋាន ជា បៃភ ព 
តៃមួ យ គត់  នៃ ទិន្ន ន័យ បៃជា - 
សាសៃ្ត  សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គម កិច្ច និ ង   
វបៃបធម៌ រហូត ដល់ កមៃិត ភូមិ ។  
របាយការណ៍ ជំរឿន ផ្តល់ លទ្ធ - 
ផល ចុង កៃយ កមៃិត ជាតិ  
ដៃល តៃូវ បាន ផៃសព្វផៃសាយ នា ថ្ងៃ   
ទី២៦  ខៃ មករា   មាន សារៈ-
បៃយោជ ន៍ ចំ ពោះ រាជ រដ្ឋាភិ បា ល  
សៃប ទៅ តាម យុទ្ធ សាស្តៃ ចតុ - 
កោណ ដណំាក ់កាល ទ ី៤ ដៃល 
រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន ដក់ ចៃញ ។

ដង់ សីុតៃ បៃជា ជន ក្នងុ ១ គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ កៃឡា បាន កើន ឡើងពី  
៧៥នាក់នៅឆ្នាំ  ២០០៨  ទៅ  

៨៧នាក់ នៅ ឆ្នា២ំ០១៩។  ដង់ -  
សុី តៃ នៃះ   បៃជា ជន កម្ពុជា នៅ 
ទាប ជាង ចៃើន  បើធៀប នងឹ ដង-់ 
សីុតៃ បៃជា ជន នៃ បណា្តា បៃទៃ ស 
នៅ អាសុី អាគ្នៃយ៍ ។ រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ មាន ដង់ សុីតៃ បៃជា ជន 
ខ្ពស ់បផំតុ គ ឺ៣ ៣៦១ នាក ់ ក្នងុ 
ផ្ទៃដី  ១ គីឡូ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ។

លោក  ស ខៃង បញ្ជាក់ថា   
ទិន្ន ន័យ ចុង កៃយរបស់វិទៃយា - 
សា្ថាន ជាតិ ស្ថតិិ នៃ កៃសួង ផៃន ការ 
ផលិត ផល ក្នងុ សៃកុ សមៃ ប់ 
មនុសៃស មា្នាក់ នៅ ឆ្នា ំ២០១៩  ស្មើ 
នឹង  ១ ៦៩៤ ដុល្លារអាមៃរិក  
ដៃល នៅ ឆ្នា ំ២០០៨  មាន តៃមឹ តៃ  
៧៣៩ដុល្លារ អាមៃរិក បុ៉ណ្ណោះ ។

លោក Daniel Alemu  
បៃធាន ស្ដីទី UNFPA បៃចាំ 
នៅ  កម្ពជុា ថ្លៃង ក្នងុ ពធិ ីបៃកាស 
លទ្ធផល ចុង កៃយ ជំរឿន នៃះ 
ដៃរ ថា ជំរឿន ជា កិច្ច ការងារ 
មួយ  មាន ទៃង់ ទៃយ ធំ ហើយ 
មាន លក្ខណៈ ស្មុគ សា្មាញ ដៃល 
បៃទៃស នីមួយ ៗ  តៃូវ អនុវត្ដ ជា 
ចំា បាច់ តាម រយៈ ការកៀរគរ ធន- 
ធាន ពីគៃប់ មជៃឈដ្ឋាន  ថា្នាក់ ជាតិ  
ដល់ ថា្នាក់ កៃម ជាតិ ។

ជាពិសៃស ជំរឿន បៃជាជន 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុាលើក ទ ី៤ 
នៃះ តៃូវ បាន អនុវត្ដ ក្នុង កាលៈ - 
ទៃសៈ នៃ ការ ជួប បៃទះ នូវ បញ្ហា 
បៃឈម គឺ ការ រីក រាល ដល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។ កង្វះ ថវិកា និង 
គមា្លាត សមត្ថភាព ក៏ជា កតា្ដា ធ្វើ 
ឱៃយ ជរំឿន នៃះ មាន លក្ខណៈ កាន ់
តៃ ស្មុគសា្មាញ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុ ំសូម កោត- 
សរសើរ ដោយ ស្មាះ និង សូម ថ្លៃង 
អំណរគុណ យ៉ាង ជៃលជៃ  
ចំពោះគណៈកមា្មាធិការ ជំរឿន- 
ជាតិ ដៃល បាន ដឹក នំា តាម ដន 

ដោយ យក ចិត្ដ ទុក ដ ក់   យ៉ាង ហ្មត់- 
ចត់ នូវ កិច្ច ដំណើរ ការ  របស់ ជំរឿន 
រហូត សមៃច ជោគជ័យ »។

បើតាម លោក Daniel Ale m  u  
លទ្ធផល ជំរឿន ឆ្នា ំ២០១៩ដៃ ល 
ផៃសព្វផៃសាយ ជាផ្លូវការ កាល ពី 
មៃសិលមិញ  បាន បងា្ហាញ ពី និនា្នា - 
ការ  និង លក្ខណៈ នៃ ការ វិវត្ដ 
បៃជា សាសៃ្ដ របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា។ ចំនួន បៃជាជន កម្ពុជា 
មាន ១៥ ,៥លន នាក់ ដៃល 
ចំនួ ន នៃះ កើន ឡើង  ១៦% បើ- 
ធៀប ទៅនឹង ជំរឿន ឆ្នា ំ២០០ ៨ ។ 

លោក ឆយ ថន ទៃស រដ្ឋ - 

មនៃ្ដី រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង ផៃន ការ 
ថ្លៃង ក្នុង ពិធី បៃកាស លទ្ធផល 
ចុង កៃយ  នៃ ជំរឿន នៃះ ដៃរ ថា 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  កម្ពជុា បាន 
អនុវត្ដ ការ ធ្វើ ជំរឿន ទូទៅ បៃជា - 
ជន នៅ ទទូាងំ បៃទៃស  ដៃល ជា 
ពៃតឹ្ដកិារ ណ ៍បៃវត្ដ ិសាសៃ្ដ ថ្ម ីមយួ  
ទៀត ក្នុង រយៈពៃល ជាង៣ 
ទសវតៃសរ៍  ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ជំរឿន លើក ទី៤នៃះ តៃូវ បាន 
លើក ពៃល មក ធ្វើ នៅ ឆ្នា ំ២០១ ៩ 
វញិ  ដោយ បៃើ បៃស ់ថវកិា ជាត ិ
ស្ទើរតៃ ទំាង សៃងុ សរុប បៃមា ណ 
៩លន  ៩សៃន ដុល្លារ » ៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្ន ំពេញៈ មន្តៃ ីជនំាញ នៃ កៃសងួ មហា- 

ផ្ទៃ  បាន បន្ត បើក កិច្ច បៃជុំ ពិនិតៃយ  និង 
ពភិាកៃសា  លើ សៃចក្ត ីពៃង អនកុៃតឹៃយ ដបំងូ 
ស្តីពី ការ គៃប់គៃង ការ បៃើ បៃស់ និង 
ការការ ពារ សុវត្ថិ ភាព ទិន្នន័យ អត្ត- 
សញ្ញាណ បុគ្គល  ដៃលមាន គោល- 
បំណងកំណត់ អត្ត សញ្ញាណ បុគ្គល មុន 
ការ យក ទៅ បៃើ បៃស់  ដោយ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា កុំ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ សិទ្ធិ ឯក ជន ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ មករា  កន្លង ទៅ  
មន្តៃី ជំនាញ នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ  មក ពី 
កៃុម បៃឹកៃសា នីតិ កម្ម  និង ថា្នាក់ ដឹក នាំ នៃ 
អគ្គ នាយក នាយក ដ្ឋាន នានា  បាន បើក- 
កចិ្ច បៃជុ ំពនិតិៃយ  ពភិាកៃសា លើ សៃចក្ដ ីពៃង 
អនុ កៃឹតៃយ  ដៃល មាន  ៦ ជំពូក  និង ១៦  
មាតៃ  ម្តង រួច មក ហើយ  ដោយ បាន 
សមៃច  ឯក ភាព ចំនួន  ៧ មាតៃ។   

យោង តាម  គៃហ ទំព័រ របស់ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ីរសៀល ថ្ងៃទ ី 
២៥  មករា ថា ខ្លមឹ សារ ច ំននួ  ១៣ មាតៃ  
នៃ ៤ ជំពូក  ក្នុង សៃចក្តី ពៃង អនុ កៃឹតៃយ 
ដៃល បាន ពិភាកៃសា កាល ពី កិច្ច បៃជំុ ពិភា កៃសា  
កន្លង មក  គឺ កៃមុ ជំនាញ  បាន សមៃច ចំ នួន  
៧មា តៃ រួច ហើយ  ដោយ នៅ សល់  ៦ 
មាតៃ ទៀត  ដៃល តៃូវ បាន លើក មក 
ជជៃក ពិភាកៃសា នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ  នៃះ។ 

 យោង តាម គៃហ ទំព័រ ដដៃល  បាន 
បញ្ជាក ់ថា  មាតៃ ទាងំ ៦ នៃ  សៃច ក្តពីៃង 
អនុកៃឹតៃយ  ដៃល កៃុម បៃឹកៃសា នីតិក ម្ម  និង 

ថា្នាក់ ដឹក នាំ នៃ អគ្គ នាយក  នាយកដ្ឋាន 
នានា ចំណុះ ឲៃយ កៃសួង មហាផ្ទៃ  បាន 
លើក យក មក ពិភាកៃសា  និង ពិនិតៃយ  រួម- 
មាន  មាតៃ៣  នៃ ជពំកូ ទ១ី មា តៃ៥  នៃ 
ជំពូក ទី២  មាតៃ៩  និង មាតៃ១០  នៃ 
ជំពូក ទី៣  មាតៃ១១  មាតៃ ១២  
មាតៃ១ ៣   នៃ ជំពូក ទី ៤ ។ 

 លោក  ប៊ុន  ហុន  រដ្ឋ លៃខា ធិការ 
កៃសងួ មហា ផ្ទៃ ទទលួ បន្ទកុ កៃមុ បៃកឹៃសា- 
នីតិកម្ម  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងៃ អងា្គា រថា គោល បំណង នៃ អនុ កៃឹតៃយ 
នៃះ  គឺ ដើមៃបី កំណត់ អំពី ការ គៃប់គៃង  ការ- 
បៃើ បៃស់  និង ការ ការពារ សុវត្ថិ ភាព 
ទិន្នន័យ អត្ត សញ្ញាណ បុគ្គល ក្នុង គោល- 
បំណង បមៃើ ផល បៃយោ ជន៍ សាធារ ណៈ 
លើ កកម្ពស់ គុណ ភាព នៃ ការផ្តល់ សៃវា  
និង អភិ វឌៃឍ ជាតិ បៃកប ដោយ  បៃ សិទ្ធ- 
ភាព  និង សុវត្ថិ ភាព ខ្ពស់ ។   

 លោក  ប៊ុន ហុន  បាន ថ្លៃង បន្ត ទៀត  
ថា   ដោយ សារ តៃមាន ភាព ចាំបាច់ ក្នុង 
សង្គម បច្ចុបៃបន្ន  ដៃល តមៃូវ ឲៃយ មាន ការ- 
បង្កើត អនុកៃឹតៃយ នៃះ   ហើយ កៃុម ជំនាញ  
នឹង ជួប ពិភាកៃសា គ្នា ជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត  
ដើមៃបី ឈាន ទៅ ស្នើ សុំ គោល ការណ៍ ពី 
រាជ រដ្ឋាភិបាល  ក្នុង ការ អនុម័ត សៃចក្តី 
ពៃង អនុ កៃឹតៃយ នៃះ ក្នុង ពៃល ខាង មុ ខ ។ 

 លោ ក ប៊ុន ហុន បាន   បញ្ជាក់ ថា ៖  
« អ្នក ជំនាញ របស់ យើង  បាន ពិនិតៃយ 
សិកៃសា ទៅ  មាន ឃើញ ផលវិ បាក មួយ- 
ចំនួន  ដៃល គៃ អាច យក ទិន្ន ន័យ របស់ 
បុគ្គល  ឬ អត្ត សញ្ញាណ បុគ្គល មា្នាក់ៗ   

ទៅ បៃើ បៃស់ ដោយ គ្មាន ការ ធានា 
ការពារ ពី ភាព ឯកជន របស់ គៃ  ហើយ 
គ្មាន ចៃបាប់ ការពារ  ។   បើ យើង មាន អនុ- 
កៃឹតៃយ នៃះ  យើង នឹង ការពារ បាន » ។

ដោយ សារ តៃ កម្ពុជា  មិន ទា ន់ មា ន 
ចៃបាប់ ដើមៃបី ការពារ សុវត្ថិ ភាព ទិន្នន័ យ 
អត្ត សញ្ញាណ បុគ្គល នៃះ  ហើយ សៃប- 
ពៃល ដៃល កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ក៏ កំពុង តៃ 
រៀប រៀង តាក់ តៃង ចៃបាប់ ស្តីពី អតៃនុ- 
កូលដ្ឋាន  និង ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត  
លោក  ប៊ុ ន   ហុន បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា   
អន ុកៃតឹៃយ នៃះ  នងឹ បង្ក ឲៃយ មាន ភាព ងាយ- 
សៃួល  ក្នុង ការ អនុវត្ត ទៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ ។ 

លោ ក តុ  ប នៃ ត អគ្គ នាយក រង  នៃ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម នៃ កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ  បាន លើក ឡើង ថា  ដើមៃបី ឲៃយ 
អនុកៃឹតៃយ នៃះ  មាន ភាព ចៃបាស់ លស់  
មន្តៃ ីជនំាញ  តៃវូ បង្កើន ការ ពនិតិៃយ ឱៃយបាន 
ហ្មត់ ចត់  បៃយ័ត្ន បៃ យៃង ពៃះ តៃ សៃច ក្ត ី- 
ពៃង អនុ កៃឹតៃយ នៃះ គឺ ផ្តោត ទៅ លើ ការ- 
កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ បគុ្គល មនុ ការ យក 
ទៅ បៃើបៃស់  ធ្វើ យ៉ាង ណា កុំឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល់ សិទ្ធិ ឯក ជន ។  

 លោក   នៃត បាន ថ្លៃង ទៀត ថា ៖« ពត័-៌ 
មាន ឯក ជន នៃ បគុ្គល សដំៅ ដល ់បនៃស ំនៃ 
ទិន្នន័យ ដៃល អាច ឱៃយ ដឹង បាន អំពី ព័ត៌- 
មាន ឯក ជន  ឬ លក្ខណៈ សមា្ងាត់ របស់ 
បុគ្គ ល ណា មា្នាក់។   ព័ត៌ មាន ឯកជន  ឬ 
លក្ខណៈ សមា្ងាត់ របស់ បុគ្គ ល អាច ជា  
ព័ត៌ មាន អំពី អាសយ ដ្ឋាន លៃខ ទូរ ស័ព្ទ  
លៃខ អត្ត អ សញ្ញា ណ ប័ណ្ណ  សា្ថាន ភាព- 

គៃួសារ  សា្ថាន ភាព សុខ ភាព  សា្ថាន ភាព 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង និនា្នា ការ នយោ បាយ ជា- 
ដើម » ។ 

  លោក  ត ុប នៃ  ត បាន ថ្លៃង ដោយ   រពំងឹ 
ថា  នៅ ពៃ ល អនុ កៃឹតៃយ នៃះ  អនុម័ត  នឹង 
មាន វសិាល ភាព អន ុវត្ត ចពំោះ ការ គៃប-់ 
គៃង ការ បៃើបៃស់  និង ការ ការពារ សុវត្ថិ- 
ភាព ទនិ្ន នយ័ អត្ត  សញ្ញាណ បគុ្គល  ដៃល 
ស្ថិត នៅ កៃម សមត្ថ កិច្ច របស់ កៃសួង 
មហា  ផ្ទៃ ឲៃយ បាន ទូលំ ទូលយ ។ 

 លោក  សន  ជ័យ  បៃធាន អង្គការ- 
សម្ព័ន្ធ គណ នៃយៃយ ភាព សង្គម កម្ពុ ជា  
បាន លើក ឡើង ថា  ការ រី ក ចមៃើន ក្នុង 
សម័យ បច្ចៃក វិទៃយា ក្នុង ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  គឺ 
បង្ក ជា ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ  ចំពោះ អត្ត សញ្ញាណ- 
បុគ្គល  ដៃល តៃវូ បាន បងា្ហាញ ជា សាធារណៈ  
ជា ពិសៃស គឺ នៅ តាម បណា្តាញ ទំនាក់- 
ទនំង សង្គម។  ការ គោរព  នងិ ការ គតិ គរូ 
ទៅ លើ សទិ្ធ ិបគុ្គល នៃះ  គ ឺជា ចណំចុ មយួ 
ដៃល ល្អ  ហើយ វា  ស្ថតិ ក្នងុ គោល នយោ- 
បាយ រដ្ឋាភិ បាល ឌីជី ថល ។   

 លោក បន្ថៃម ថា ៖ « នៅ ពៃល ដៃល មាន 
ការ គិត គូរ អំពី ការ រកៃសា អំពី ព័ត៌មាន 
បុគ្គល ភាព  គឺ ជា រឿង មួយ ដៃល សៃប 
ទៅន ឹង ការ អភ ិវឌៃឍ នៃ សមយ័ បច្ចៃក វទិៃយា  
ជា ពសិៃស  ជុវំញិ ឯក សារ ឌជី ីថល នៃះ។  
មៃយា៉ាង ទៀត  ឯក សារ ឌីជី ថល នៃះ  គឺ 
លឿន ណាស់ ហើយ នៅ ពៃល ដៃល 
លៃច ធា្លាយ នៅ ក្នងុ បណា្តាញ សង្គម  គ ឺជា 
រឿង មួយ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស ខូចខាត 
មុខមាត់  និង កិត្តិ យស » ៕  

លទ្ធផលជំរឿន...

មន្ត្រីជំនាញក្រសួងមហាផ្ទ្របន្តពិភាក្រសាស្រចក្ដីព្រងអនុក្រតឹ្រយគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណបុគ្គល

តពីទំព័រ៤...បន្ត សវនាការសំណុំ - 
រឿង ចាស ់នៃះ មនិ គរួ អសូ បនា្លាយ 
ទៀត ទៃ ពៃះ ថា  កៃមុ បៃកឹៃសា ជំនំុ- 
ជមៃះ  មៃធាវី  និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ មាន 
សមា សភា ព   រួចសៃច ហើយ ។

កៃមុ មៃធាវ ីសរសៃរ ថា៖ «ការ- 
ទុក សំណុំ រឿង ចាស់ ចោល យូរ 
ហួស ហៃតុ ពៃក ដៃល អង្គ សវ- 
នាការ បាន ធ្វើ ការ ដៃញ ដោល 
យ៉ាង ចៃើន រួច ហើយ នោះ មិន 
មៃន ជា ជមៃើស ល្អ ទៃ និង គ្មាន 
ទមា្លាប់ រឿង ក្ដ ីយក មក ដៃញ ដោល 
រចួ ទកុចោល យ៉ាង យរូ នោះ ដៃរ ។ 
រឿង នៃះ គួរ តៃ តៃូវ បាន ដក់ កម្ម- 
វិធី  ជា បៃកៃតី ដូច បណា្តា រឿង ក្ដី 
ផៃសៃង ទៀត  ដៃល តុល ការ កំពុង 
ដំណើរ ការ កម្មវិ ធី សព្វ ថ្ងៃ»។

បើ តាម កៃុម មៃធាវី ដដៃល  
សំណុំ រឿង លោក កឹម  សុខា  
មាន រយៈ ពៃល ជាង៣ឆ្នាំ ហើយ  
ដៃល នៃះ ជា ពៃល វៃល យូរ ហួស 
ហៃតុ ពៃក។ការ ទុក រឿង ដៃល បាន 
ដៃញ ដោល យូរ  និង ការ អូស 
បនា្លាយ ការ ជំនំុជមៃះ មិន មាន ចៃបាប់ 
និង នីតិវិធី សំអាងធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សិទ្ធ ិលោក កឹម  សុខា ។ 
   កៃមុ មៃធាវី ថ្លៃង  ថា៖ «សិទ្ធ ិទទលួ 
បាន ការ ជំនំុ ជមៃះ ឆប់ រហ័ស  និង 
យុត្តិធម៌ គឺជា គោល ការណ៍ មូល- 
ដ្ឋាន នៃ សង្គម ដ៏ តៃមឹតៃូវ  និង ដើរ- 
តួនាទី យ៉ាង សំខាន់ ក្នងុ ការ បងា្ការ 
ភាព អយុត្តិ ធម៌ ដូច មាន ចៃង ក្នុង 
មាតៃ ១៤ នៃ កតិកាសញ្ញា ស្ដី ពី 
សទិ្ធ ិពលរដ្ឋ  នងិ សទិ្ធ ិនយោបាយ  
ដៃល ចៃង ថា  ជន គៃប ់របូ តៃវូ បាន 
ជំនុំ ជមៃះ ដោយឥតពនៃយារពៃល»។ 
    ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  មិន អាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ ពី លោក  អុី រិន្ទ អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ សាល ដំបូង រាជធានី ភ្ន ំពៃញ 
នងិ លោក  តាងំ ស៊ ុនឡាយ  បៃធាន 
សាល ដំបូង រាជធានី ភ្នពំៃញ ពី ការ 
ស មៃច លើ លិខិត ស្នើ សុំ នៃះ ទៃ។

ប៉ុន្តៃ  លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌ បាន 
ថ្លៃង ថា មាន តៃ តលុការ ទៃ ដៃល 
អាច ពនៃយល់ ពី ការ ពនៃយារ ពៃល 
នៃះ បាន។  បើ តាម លោក យល់ 
តុលការ ធា្លាប់ បាន ពនៃយល់ រួច 
ហើយ ថា សំណុំ រឿង លោក  កឹម 
សុខា មិន មៃន ជា សំណុំ រឿ ង 
អាទិភាព ពៃះ ជន ជាប់ ចោទ នៅ 
កៃ ឃុ។ំ តលុការ ផ្ដល ់អាទភិាព 
ដល់ សំណុំ រឿង ដៃល ជនជាប់- 
ចោទ ស្ថតិ  ក្នងុ ឃំុ ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
ចង្អៀត ក្នុង ពន្ធនាគរ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «លោក  កឹម 
សុខា នៅ កៃ ឃំុ មាន សៃរីភាព  
ក្នងុ ការ ជបួ បៃសៃយ័ ទាកទ់ង ជា- 
មយួ អ្នក គទំៃ ជា មយួ សាច់ញាតិ  
មិត្ត ភក្ត ិរបស់ គត់ដោយ សៃរី ។ 
អី៊ចឹង សំណំុ រឿង លោក  កឹម សុខា 
បៃហៃល មិន មៃន ជា អាទិភាព 
ជាង សំណុំ រឿង ដៃល នៅក្នុង ឃំុ 
នោះទៃ។ តៃ នៃះជា ការសង្កៃត  
របស់ ខ្ញុំ ទៃ»៕

ក្រមុម្រធាវី...

ទិដ្ឋ ភាព រាជ ធានី ភ្នពំេញ ។ បច្ចបុេបន្ន    រាជ ធានី ភ្នពំេញ មន បេជា ជន រស់ នៅ ជាង ២លាន នាក់ ។ រូប យូសុះ អាប់ ឌុលរា៉ាស់ ហុីម



នៅ ស៊ី វ៊ត្ថា

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល ខេត្ត ពេះ-
សីហនុ បាន និង កំពុង ដំណើរ- 
ការ  សាង សង ់បន្ទបទ់កឹ សាធា- 
រណៈ ថ្មី ចំនួន១១ ទីតាំ ង បន្ថេម 
ទៀតនៅតាម បណ្តោយ ឆ្នេរ អូ-  
ឈើទាល ២ ឆ្នេរ អូ តេះ រហូត 
ដល់   ពយ ឆ្នេរ ជំទាវ ម៉ៅ  ដើមេបី   
បមេើ ដល ់  ភ្ញៀវ ទេស ចរ ដេល មក   
លេង កមេសាន្ត នៅតាម បណ្តោយ 
ឆ្នេរ សមុទេ   ទាំង នោះ ។

លោក ឃាង ភារ មេយ អ្នក នាំ- 
ពាកេយ រដ្ឋបាល ខេត្ត ពេះសីហនុ  
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មេសិលមិញ 
ថា  ការ សាងសង ់បន្ទ ប ់ទកឹ សា-
ធារណៈ ថ្មី នៅតាម បណ្តោយ ឆ្នេរ- 
សមទុេ នេះតាម ផេនការ គមឺាន 
១១ ទតីា ំង ប៉នុ្តេ ពេល បច្ចបុេបន្ន  បាន 
និង កំពុង សាង សង់ ៩ ទីតំាង  សិន។ 
នៅ ក្នងុ  គមេង បន្ទបទ់កឹ សាធា-
រណៈ នេះ តេវូបាន សាង សង ់ជា 
៣បេភេទ ដោយ  ទ១ី គបឺេ ភេទ 
បន្ទប ់ទកឹ៨ជេងុ ដេល មាន ទំហំ 

១២,៩ ៦ ម៉េតេ X ១២,៩៦ 
ម៉េតេ។ បេភេទ ទី ២ ជា បេភេទ 
បន្ទប់ ទឹក ដេលមាន រាង ចតុ - 
កោណ  កេង និង លម្អ កណ្តោល 
ដេលមាន ទហំ ំ២៦ ម៉េតេ x១៧ 
ម៉េតេ នងិ បេភេទ ទ ី៣ មាន រាង 
ជា ការ៉េ ដេលមាន ទំហំ៨,៨ 
ម៉េតេ x ៨,៨ ម៉េតេ។

បើតាម លោក ឃាង ភារ មេយ 
គមេង សាងសង ់បន្ទបទ់កឹសា- 
ធារណៈ នេះ តេូវ  បាន កេុមហ៊ុន 
ឯក ជនចនំនួ៤ទទលួ បន្ទ ុក  ក្នងុ 
ការ សាងសង ់ រមួមាន កេមុ ហ៊នុ 
ព ិស្ន ុ ការ កេមុហ៊នុ ហេង សមេបត្ត ិ
កេុមហ៊ុន VT និង កងវិស្វកម្ម 
របស ់ កេសងួមហាផ្ទេ ដេល រហតូ 
មកដល ់ពេល នេះសមេច បា ន 
បេមាណ ៣៥ភាគរយហើយ។

គមេង សាង សង់ បន្ទប់ ទឺ ក 
សាធា  រណៈ  នេះទទលួបាន ថវកិា 
ពី  គណៈ កម្ម  កា រ   អភិវឌេឍន៍ តំបន់ 
ឆ្នេរ សមទុេ កម្ពជុា រដ្ឋបាល ខេត្ត 
ពេះសហីន ុនងិ កពំង ់ផេ ស្វយត័ 
កេុង ពេះ សីហនុ។ លោក ថ្លេង 

ថា៖ «បន្ទប ់សាធា រណៈ ទាងំនេះ 
មិន តមេូវឱេយ ភ្ញៀវទេសចរ បង់ 
បេក ់  នោះទេ  ហើយ មនិ ដចូ ការ- 
រិះ គន់ថា យកលុយ នោះទេ 
បន្ទប់ ទឺ ក ដេល យកលុយ គឺជា 
បន្ទប់ ឯកជន»។  

បច្ចុបេបន្ន  កេុមការងារ  កំពុង 
ជំរុញ លេបឿ ន នេ  ការសាងសង់ 
ហើយ អាច នឹង ដាក់ឱេយ ដំណើរ- 
ការ  នៅមុន បុណេយ ចូល ឆ្នាំ ខ្មេរ 
ខាងមុខ។

លោក តាំង សុចិតេ កេឹ សា្នា 
បេធាន មន្ទីរ ទេសចរណ៍ ខេត្ត 
ពេះសហីន ុឱេយដងឹ ព ីមេសលិ មញិថា 
កេ ព ីសាង សង ់បន្ទប ់ ទកឹ ចនំនួ 
១១ នេះ រដ្ឋបាលខេត្ត  មាន 
គមេង   សាងសង់ បន្តបនា្ទាប់ 
ទៀត ដើមេបី  បមេើដល់  តមេូវ ការ 
របស ់ភ្ញៀវទេសចរ  ឱេយ បាន គេប-់ 
គេន់ ។ លោក សុចិតេ កេឹ សា្នា 
រំពឹងថា កេយ ពី ការបញ្ចប់ 
ការសាង សង់ រួចរាល់ និង ដាក់ 
ឱេយ  ដំណើការ វា នឹងចូលរួម 
លើកកម្ពស់ មុខមាត់ ខេត្ត ពេះ-

សីហនុ ជាពិសេស ទាក់  ទាញ 
ភ្ញៀវ ទេស ចរ  ជាត ិ នងិ អន្តរជាត ិ
ឱេយ មកលេង កមេសាន្ត នៅក្នងុ ខេត្ត   
ជាប ់មាត ់សមទុេ នេះ ឱេយ បាន កាន ់
តេ ចេើន ។

លោក ថ្លេងថា៖ «ជាធម្មតា 
ក្នងុ ការ រៀបច ំរមណ ីយ ដា្ឋា ន ទេស- 
ចរណ ៍ មនិ ថា រមណយីដា្ឋាន ត-ំ 
បន់ឆ្នេរ ឬតំបន់ ណ នោះទេ គឺ 
រៀបចំ ឱេយមាន ស្តង់ដា មិន  មេន  
រៀបចំ តេ បន្ទប់ទឹក មួយ ឱេយ មាន 
ស្តង់ ដា នោះទេ នៅក្នុង ចំ-
ណម  នោះ តេវូតេ រៀបច ំឱេយមាន 
ស្តង់ដាទំាង សេវា កម្ម»។  លោក  
ថ្លេង បន្ត ថា៖«វា សំខាន់  ណស់ 
ធម្មតា ភ្ញៀវ ដេល មកលេង គ ឺតេវូ 
ការ កន្លេង ចត យាន យន្ត កន្លេង 
បនោ្ទាបង ់នងិ សេវា ពត័ម៌ាន និង 
សន្ត ិសខុ ជាដើម ។ បើ យើង ទៅ 
លេង ហើយ មិនមាន បន្ទប់  ទឹក 
តើ  យើង ទៅលេង យា៉ៅង ម៉េច- 
កើត។ បើ មនិ ដចូ្នេះទេ វា នងឹប៉ះ-  
ពាល ់ដល ់បរសិា្ថាន នងិ អនា មយ័ 
បន្ថេម ទៀត»។   

លោក សេង វា៉ាន់ លី មន្ដេី 
សមេប  សមេួល អង្គការ លី កាដូ 
បេចាំខេត្ត ពេះសីហនុ បាន 
សា្វាគមន៍ ចំពោះការ   សាងសង់ 
បន្ទប ់ទ ឺក សាធារណៈ នេះ ខណៈ  
កន្លងមក ក៏មាន ការយក លុយ 
ពី  បេជាពលរដ្ឋ ខ្លះ ដេរ  ជុំវិញ 
ការបេើបេស់ បន្ទប់ទឹក នេះ។ 
លោក ថ្លេងថា៖ «ការ  សាង សង ់
បន្ទប់ ទឹក សាធារណៈ  វា ល្អ 

សមេប់  ភ្ញៀវទេសចរ ជាតិ និង 
អន្តរ ជាត ិមកលេង កមេសាន្ត។ ប៉នុ្តេ 
ទន្ទមឹគ្នា នេះ កត៏េវូ មានការ ចលូ- 
រួម ថេរកេសា ការពារ បរិសា្ថាន ក៏ដូច-  
ជា ជួយ សមា្អាត និង បូម កាកសំ- 
ណល ់ឱេយបាន ញកឹ ញាប ់ជា ជាង 
ដេល យើង បង្ហូរ (ទឹក លា មក)
ចូលទៅ ក្នុង  សមុទេ វា ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ- 
ពាល់ ទឹកសមុទេ សមេប់  ភ្ញៀវ 
ដេល មក លេង»៕
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CIRD កំពុង ដំណើរការ ស្នើ សំុ ចុះ បញ្ជ ី ទឹក ឃ្មុ ំព្រៃ មណ្ឌល គិរី 
អោម ប៊៊នធឿន 

មណ្ឌល គិរីៈ  វិទេយា សា្ថាន សេវ - 
ជេវ និងអភិវឌេឍន៍ ជន បទ កម្ពុជា 
CIRD កំពុង ដំណើរ ការ ស្នើសំុ ចុះ - 
បញ្ជី ទឹក ឃ្មុំ ពេ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី  
ឱេយកា្លាយ ជា ផលិត ផល សមា្គាល់ 
ភូមិ សាស្តេ ដើមេបី កុំ ឱេយផលិត ផ ល 
ទឹក ឃ្មុំ កន្លេង ផេសេង មក បន្លំ យក 
ឈ្មោះ ទឹក ឃ្មុ ំមណ្ឌល គិរី បន្ត ទៀត ។ 

លោក បេក់ សេរី វឌេឍន៍ បេធា ន 
CIRD ឱេយ ដងឹ ថា មលូ ហេត ុដេល 
ចង ់ឱេយ មាន ការ ចុះ បញ្ជ ីទកឹឃ្មុ ំពេ 
មណ្ឌល គិរី នេះ ដោយ សារតេ ឃ្មុ ំ- 
ពេ មណ្ឌល គិរី មាន កិត្តនិាម តំាង - 
ព ីយរូ ណស ់មក ហើយដេ ល មា ន 
មនុសេស ជាចេើន បាន ដឹង ហេតុ នេ ះ 
ងាយ សេួល ក្នុង ការ ផេសព្វ ផេសាយ។

លោក  ថ្លេង ថា៖«ផលិត ផល 
ហ្នឹង វាជា ផលិត ផល មួយ ដេល 
មាន កិត្តនិាម តំាង ពី ដើម មក ទំាង- 
យើង ទំាង គេធា្លាប់ ឮហើយ ថា 
កាល ណ នយិាយ ព ីឃ្មុ ំពេ គមឺក 
ពី មណ្ឌលគិរី បេៀប ដូច ថា បើ យើ ង 
និយាយ ពី កេូច ពោធិ៍ សាត់ គឺមក 
ពី បាត់ ដំបង បើនិយាយ ពីមេច 
គឺម ក ពីកំពត  អ៊ីចឹង »។ 

ការ   ដំណើរ ការ រៀបចំ ចុះ បញ្ជី 
ទំនិញ សមា្គាល់ ភូមិសាស្តេម ក - 
ដល់ ពេ ល  នេះបាន បញ្ជនូ ទៅដល ់
កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម រួច រាល់ ហើយ 
នៅរង់ ចាំតេការ សមេច របស់ 
កេសួង បុ៉ណ្ណោះ។  លោក ថា គោល -  
បំណ ងសំខាន់ ក្នងុការ ចុះ បញ្ជ ីទឹ ក   - 
ឃ្មុពំេ នេះដើមេបី ការពារ កម្ម សិទិ្ធ - 

បញ្ញាលើក កម្ពស់ ជីវភា ព អ្នក បេមូ  ល 
ឃ្មុ ំនិង ចូល រួម រកេសាធនធាន ធម្ម - 
ជាតិ បាន មួយ ផ្នេក ផង ដេរ។  
«យើ  ង ចុះប ញ្ជ ីអ្នកណ ដេល មនិ 
មេន នៅ ក្នងុ តំបន់ ហ្នងឹមិន ផលិត 
ទៅ តាម សៀវ ភៅ បន្ទុកគឺ យើង 
អត់ ឱេយ  បេើ ឈ្មោះ ឃ្មុំពេ មណ្ឌល- 
គិរីទៀត ទេ អី៊ចឹង យើង អាច កាត់- 
បន្ថយ កា រ   ក្លេង បន្ល ំមួយ ចំនួន ហេ តុ  
នេះ អ្នក បេមូល ឃ្មុំ ពិត បេកដ  
នឹង បាន ផល បេយោ ជន៍ គឺគត់ 
សេលួ ល ក់  ជាងមុន »។ 

បើតាម លោក កើញ បូផាត់ 
បេធាន សមាគម អភិរកេស ឃ្មុំ ពេ 
ខេត្ត មណ្ឌល គិរី   ឱេយដឹង ថា  ក្នុង ១ 
ឆ្នា ំជាទ ូទៅ បេជា សហគមន ៍បាន 
បេមូល ទឹក ឃ្មុំ ពេ  ចូល ក្នុង សហ -  
គមន៍ បាន ចាប់ ពី ២០ តោន ទៅ 
៣០ តោន ហើយ បើ បូក សរុប 

ទូទំាង ខេត្ត  មាន  បេហេល ៧០ តោន 
ហើយ ទឹក ឃ្មុំ ដេល សហ គមន៍  
បេមូល គឺ ឃ្មុំ ចង្អេរ ទាំង អស់ ។

លោក ថា  ក្នងុ១ ថ្ងេ សហ គមន ៍
របស់ លោក លក់ ទឹក ឃ្មុបំានចា ប់ ពី 
៥០ទៅ ១០០ លតីេ ។ ពេល វេលា 
នេ ការ បេមូល ទឹក ឃ្មុំពេ គឺ  នៅ 
ចនោ្លាះ ពខីេ៣ ដលខ់េ ៦ ។ សហ- 
គមន ៍ នេះ  មាន  អ្នក  បេមលូ  ឃ្មុ ំពេ 
ចំនួន១១ កេមុដេល មាន សមា ជិ ក 
៥១៦ នាក់។ ទឹក ឃ្មុ ំរបស់ សហ - 
គមន ៍មាន ទផីេសារ នៅ ភ្ន ំពេញ ខេត្ត 
សៀម រាប ខេត្ត ពេះ សីហនុ និង 
លក់ តាម Online  ផង ដេរ ។ 

 លោកបញ្ជាក់ ថា ៖«តាម រយៈ 
ការ ចង កេងជា សហគមន៍ នេះ 
បាន បង្វេរ អារម្មណ៍ របស់ បេជា- 
ពលរដ្ឋ ឱេយ រកេសា ពេ ឈើ ដោយ- 
សារ តេពួក គត់ អាច រក ចំណូល 

បាន តាម រយៈ រក ទឹក ឃ្មុ ំពេម ក ល ក់ 
ដេល មាន តម្លេ សម រមេយ»។

 អ្នក សេី សេូវ ផារី តំណង 
សហ គមន ៍តបំន ់ការ ពារធម្មជាត ិ
ខេត្ត មណ្ឌល គិរី និង ជា អ្នក បេមូ ល   
ឃ្មុពំេ  ឱេយ ដងឹថា ការ បេមលូ ទញិ 
ទកឹ ឃ្មុ ំពេ មនិ មេន ចេះ តេ ទទួល- 
ទិញ យក នោះ ទេ គឺ ទាល់ តេ  អ្នក 
ដេល រក ទឹកឃ្មុ ំតេវូ ចូល ជា សមា - 
ជិក កេមុ ឃ្មុ ំជាមុន សិន ។ «កា រ ដេ ល  
យើង ឱេយ គត់ ចូលជា សមាជិក ហ្ន ឹង 
គឺដើមេបី ឱេយគត់ បា ន សិកេសា រៀន- 
សូតេ ដឹង ពី បច្ចេក ទេស ក្នុងការ- 
បេមលូ ឃ្មុ ំឱេយមាន នរិន្តរភាព  មនិ 
មេន ឱេយតេ ថា មាន ទកឹឃ្មុគំ ឺតេវូ តេ 
ទទលួ យក នោះ ទេ »។ ការ ទទួល- 
ទិញ ទឹក ឃ្មុ ំគឺ មា ន  ឧបករណ ៍ពនិតិេយ 
តេឹម តេូវ ដេល អាច បញ្ជាក់ ថា   
ទឹក ឃ្មុំ សុទ្ធឬ មិន សុទ្ធ ៕  

ទឹក ឃ្មុ ំពេ  ខេត្ត មណ្ឌល គិរី តេវូ បាន គេ ផេសព្វ ផេសាយ កន្លង មក   ។ រូបថត FN

សមត្ថ កិច្ច កំពុង តាម ចាប់ ខ្លនួ ជន  
អារក សម្លាប់ ស្ត្រៃ ីម្រៃម៉ាយ កូន ៣

រដ្ឋបាល ខ្រៃត្ត ព្រៃះ សីហនុ កំពុង  សង់  បន្ទប់ ទឹក សាធារណៈចំនួន១១ដើម្រៃបី បម្រៃើ ភ្ញៀវ ទ្រៃសចរ

ឃ៊ ត ស៊ភ ចរិយា

កពំង ់ឆ្នាងំៈ សមត្ថកចិ្ច  កពំងុ តាម 
ស្វេងរក ចាប់ខ្លនួ ជន សងេស័ យ   ដេល 
ជា គូ កំណន់   បនា្ទាប់  ពី បាន អារក 
សមា្លាប ់ស្តេ ីមេមា៉ៅយ កនូ៣ មា្នា ក ់ នៅ 
ភមូ ិសេ អ៊កុ ឃុ ំតាងំ កេសំាង សេកុ 
ទឹកផុស កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥  ខេ មករា ។

អធិការនគរបាល សេកុ ទឹកផុ ស  
លោក ខេម វិបុល  បេប់ ភ្នំពេញ 
ប៉ុស្តិ៍  នៅ ថ្ងេ អងា្គា រថា  កាល ពី វេលា 
ម៉ៅង១រំលង អា ្រធា  តេ ឈាន ចូល 
ថ្ងេទី២៥ ខេមករា មាន ឃាត កម្ម 
មួយ កើតឡើ ង នៅ ភូមិ សេ អ៊ុក 
ដោយ មាន ជនរង គេះ ឈ្មោះ អឿន 
រ៉េ ន អាយុ ៣៣ ឆ្នា ំជា ស្តេ ីមេមា៉ៅយ  
មាន កូនបេសុ-សេ ី៣នាក់ ក្នងុ បន្ទកុ ។ 
«នាង តេវូ បាន គេ អា រក សមា្លាប់» ។

បើតាម លោក វិបុល នៅកេបេរ 
សាកសព របស់ ស្តេ ីរងគេះសម ត្ថ  - 
កិច្ច បាន រកឃើញ សេម កាំបិត 
ពណ៌ ខ្មោ មួយ ដេលមាន បេឡាក់ 
ឈាម ចំណេក ផ្លេកាំបិត ទំនងជា 
ឃាតករ បាន នាំយកទៅ កេយ 
សមា្លាប់ ស្តេ ីរងគេះ។ កេយ ពិនិ តេយ 
អង្កេត នៅ កន្លេង កើតហេត ុនងិការ- 
រៀប រាប់ របស់ កុមារី  ឈ្មោះ ង៉េត 
ណេ ត អាយុ ១១ឆ្នាំដេល ជា កូន- 
ចេបង របស់ ស្តេី រងគេះសមត្ថកិច្ច 
បាន  កំណ ត់ មុ ខសញ្ញា ជន សងេស័យ 
ជា ឃាត ក រ រចួ រាល ់ហើយ នងិកពំងុ 
តាម ស្វេង  រក ចាប់ខ្លួន។ «បុរស ជា 
ឃាតករ គឺ ជា បេុស ស្នេហ៍ របស់ ស្តេី- 
រងគេះ ពេះ ពួកគេ បាន លួចលា ក់  

ស្នេ ហា ជាមួយគ្នា រហូតដល់ មាន 
កូន បេុស ១ [កូន ទី៣] ដេល 
ពេល  នេះ មាន អាយុ ជាង ១ខួប ។ 
នៅពេលនេះ សមត្ថកចិ្ច យើង កពំងុ  
តាម ស្វេងរក ចាប់ខ្លួន»។

បើតាម ឪពុក ស្តេ ីរងគេះ លោ ក 
អឿន រឿន អាយុ ៥៥ ឆ្នាបំេប់ ភ្ន ំពេ ញ 
ប៉ុស្តិ៍  ថា បុរស ដេល លួច ទាក់ទង 
ស្នេហា ជាមួយ កូនសេី រប ស់លោក  
ឈ្មោះ មុី មា៉ៅប់ អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ មាន 
ទីលំនៅ ក្នងុ ភូមិ សេ អុ៊ក ជាមួយ គ្នា ។ 
បុរស នោះ មាន បេពន្ធ កូន រួចហើយ ។ 
ចំណេក ប្ដី ដើម របស់ កូនសេី  លោក  
ឈ្មោះ ញឹម  បាន លេងលះគ្នា ចេើ ន  
ឆ្នាំ មកហើយ បនា្ទាប់ពី ពួកគេ បាន 
រួមរស់ ជាមួ យគ្នា បាន កូន២ នាក់ 
(បេុស១ សេី១)។ លោក  បន្តថា 
នៅ យប ់ថ្ងេកើតហេត ុចៅសេ ីរបស ់
លោក  បាន នំា ប្អនូ ទៅផ្ទះ  រប ស់ លោ ក   
ទំាងយប់ ហើយ សេ ក យំ បេប់  ថា 
«តា! ពូ មា៉ៅប់ ចាប់ អារក ម៉េ ខ្ញុំ សា្លាប់ 
ហើយ»។ កេយ ពេលឮ ដូច្នាះ 
លោក  បាន រត់ ទៅផ្ទះ កូនសេី  ភា្លាម  
ដេល នៅ បេមាណ១០០ម៉េតេ ពី ផ្ទះ  
របស់ លោក   ហើយក៏ ឃើញ កូន- 
សេ ីរបស់ លោក  សា្លាប់។ ចំណេក 
បុរស ជា ឃាតករ បាន រត់គេច ខ្លួន 
បាត់។ «ខ្ញុំ ពិតជា រន្ធត់  ចិត្ត ណស់ 
នៅ ពេល ឃើញ កូនសេី តេូវបាន គេ 
សមា្លាប់ យា៉ៅង ពេផេសេ ។ បនា្ទា ប់ មក ខ្ញុ ំក ៏
រត់ ទៅប្ដឹង អាជា្ញាធរ ភូមិ-ឃុំ ឱេយ ជួយ 
អន្តរាគមន ៍តាម ចាប ់[អា]មា៉ៅប ់មក 
ផ្ដនា្ទាទោស ដើមេប ីផ្ដល ់ភាព យតុ្តធិម ៌
ឱេយ កូន សេី  រ បស់ខ្ញុំ វិញ» ៕

បន្ទប់ ទឹក  តម ឆ្នេរ សម៊ទេ  ខេត្ត ពេះ សីហន៊កំព៊ង សាង ស  ង់ ។ រូបថត សហ ការី



� ង�្វា  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

បែ � ន� ែ ប់�ែ ង  � រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបែ � ន �ែ ប់�ែ ង � រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុបែ � ន កែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន សែដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សែដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន្ធ   គែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា៉ា ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

បែ � ន�្ន ែករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បែ � នគណនែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទែ�  និងរច� គែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�ែត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ 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
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៨

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: បៃជា សហ គម ន៍ចំនួន 
១៧០គៃសួារ រសន់ៅ ភមូ ិអណ្ដងូ កៃឡងឹ 
ឃុំ សៃន មនោ រមៃយ សៃុក អូររាំង ខៃត្ត 
មណ្ឌល គរិ ីគៃ ង ដាក ់ពាកៃយ បណ្ដងឹ ប្ដងឹ 
បុគ្គល ម្នាក់ ទៅ តុលា ការ ខៃត្ត ដោយ 
ចោទ ថា ពាកព់ន័្ធ ការរលំោភ ដពីៃ សហ- 
គមន៍ ជិត២ ០ ហិកតា  ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធ ខុិស-  
ចៃបាប់ ខណៈសង្គម សុីវិល ជំរុញ ឱៃយ អា- 
ជា្ញាធរ ជួយ ដោះ សៃយ បញ្ចប់ ចៀសវាង  
មនរឿង ក្ដី នៅ តុ លា កា រ។

លោក ម៉ា ល់  ថាច  លៃខា សហ គមន៍ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្នង និង ជា អ្នក- 
តណំាង ពលរដ្ឋ ទាងំ ១៧០ គៃ ួសារ បាន 
ថ្លៃង ពីថ្ងៃទី២៥ មករា ថា  លោក  និង កៃមុ 
ពលរដ្ឋ កំពុង រៀបចំ ពាកៃយ បណ្ដឹង  ប្ដឹង 
បុរសឈ្មោះ  រុន វណ្ណៈ ជា អ្នក ជំនួញ លៃបី- 
ឈ្មោះ នៅ ក្នងុ ឃំុ សៃន មនោ រមៃយ ទៅ តុលា- 
ការ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ដោយ សារ បុគ្គល 
រូបនៃះ បាន ទិញ-លក់ និង រំលោភ យក 
ពៃ សហ គមន ៍ជន ជាត ិដើម ភាគ តចិ ព្នង 
បៃមណ ជិត ២០ ហិក តា ។

លោក បន្ត ថា  ពលរដ្ឋ ធ្លាប់ បាន ស្នើឱៃយ 
អាជា្ញា ធរ ជួយ ទប់ សា្កាត់ ដៃរ ប៉ុន្ដៃ ដូចជា 
គ្មោន បៃសិទ្ធ ភាព ទៃ។ ដី  នៃះ  តៃូ វបាន 
ចុះ បញ្ជ ីជា ដី សមូ ហ ភាព  ពីឆ្នា២ំ០១៦  
តៃ ធ្លាប់ មន គៃ ប៉ុន ប៉ង រំលោភ យក ជា 
ចៃើន លើក  ហើយតៃង តៃូវ ពលរដ្ឋ តវា៉ា 
ឱៃយដក ហូត មក វិញ។

លោក ម៉ា ល់ ថាច  បញ្ជាក់ ថា៖ « ខ្ញុំ 
បាន ជួប ពិភាកៃសា ជាមួយ មៃធវី ពី គមៃង 
ប្ដឹង នៃះ ហើយ មៃធវី ក៏ គត់ ជួយ ផ្នៃក 

បច្ចៃក ទៃ ស ផ្នៃក  ចៃបាប ់នៃះ ដៃរខ្ញុ ំនងឹ ដាក ់
ទៅ ឆប់ៗនៃះ ។ ឈ្មោះ រុន វណ្ណៈ នៃះ 
គឺជា ពលរដ្ឋ ធម្មតា ទៃ ប៉ុន្ដៃ គត់ ជា អ្ន ក- 
រកសុី ធូ រធរ នៅក្នុង ឃុំ សៃន មនោ រមៃយ 
អ៊ីចឹង គត់ ទៅ ឈូស ឆយ ដីពៃ ដោយ 
ខុសចៃបាប់ ជាចៃើន កន្លៃង ហើយ អួត ថា គ្មោន   
នរណា ហ៊ាន ត តាំង ជាមួ យ គត់ ទៃ»។       

លោក  ប្លៃ វ បុលិ  ពលរដ្ឋ ជន ជាតដិើម  
ភាគ តិច ព្នង ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម អ្នក ប្ដឹង 
នោះបាន  ថ្លៃង ថា  លោក មិន ពៃញចិ ត្ត  នឹង 
សកម្មភា ព ឈ្មោះ រុន  វណ្ណៈ ទៃ។ លោក 
ស្នើឱៃយ អាជា្ញាធរ ជយួ អន្ត រាគមន ៍លើ បរុស 
ម្នាក់ នៃះ ដើមៃបី ថៃ រ កៃសា  ដីពៃ សមូហ ភាព 
ដៃលអាសៃយ័ ផល ជា ចៃើន ឆ្នា ំមក នៃះ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «ដ ីហ្នងឹ គជឺា ទវីាល 
ដៃល អ្នកភូមិ អា សៃ័យ ផល ប៉ុន្ដៃ មិន- 
មៃន ជា លក្ខណៈ មន ពៃ ឈើ ចៃើន ឬ 

មន ដើម ឈើ ធំៗ ទៃ គឺ មន តៃ ពៃ របោះ 
តចូៗ នងិ មន ស្មោ ដុះ ចៃើន។ចពំោះ នៅ 
រដវូ ភ្លៀងពលរដ្ឋ សហ គមន ៍គត ់ខ្លះ ដា-ំ 
ដំឡូង មី សណ្ដៃក ដី  ពោត ឬ ល្ង  ពោល- 
គឺ ពួក គត់ ធ្វើ ចម្ការ រួម គ្នា» ។  

លោក សៃី  ភាន់  បៃល មៃឃុំ សៃន- 
មនោ រមៃយ បាន ថ្លៃង យ៉ាងខ្លី ពី ថ្ងៃ២៥ 
មករា  ថា លោកសៃី បាន ទទួល ព័ត៌មន 
ពីទំនាស់ ដី ធ្លី  នៃះ ប៉ុន្ដៃ លោកសៃី មិន- 
ទា ន់ អាច និយ យបាន ទៃ ដោយសា រ កំពុង 
ជាបរ់ វល ់បៃជុ។ំលោក សៃ ីថា៖«ខ្ញុ ំដងឹ ថា 
មន ទំនាស់ ដីធ្លី នៅ  តំបន់ ហ្នឹង តៃ ខ្ញុំ 
កំពុង បៃជុំ មិន អាច និយយ បាន ទៃ»។  

លោក  សៀក  មុន្នី  អភិ បាល សៃុក 
អូររាំង  មិន អាចសុំ ការ បញ្ជាក់ ជុំវិញ 
ករណី បាន ទៃ ដោយ ទូរស័ព្ទលោ កមិន 
អាច ទាក់ ទង បាន ។

ចំណៃក លោក  រុន វណ្ណៈ ដៃល រង ការ- 
ចោទ បៃ កាន់ នៃះ មិន ទាន់ អាច ស្វៃងរក 
បៃភព  ដើមៃបី ទាក់ ទង សុំ ការ បញ្ជាក់ 
បន្ថៃម ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ដៃរ  កា ល ពី 
ថ្ងៃទី ២៥  មករា ។

 លោក ប៉ៃ ន បុ៊ណា្ណា រ៍ មន្តៃ ីកម្មវិធី ពងៃងឹ- 
សិទ្ធិអំ ណាច សហគ មន៍ មូលដា្ឋាន នៃ 
សមគ ម អាដហុក បាន ថ្លៃង ថា អាជា្ញា ធរ - 
មូ លដា្ឋាន តៃូវតៃ រក ដំណោះ សៃយ ជូន 
បៃជា  សហ គម ន៍ឱៃយបាន សមសៃប  ទៅ 
តាមចៃបាប់ ដោ យសា រ ដី ពួក គត់ បាន 
ចុះប ញ្ជី រួច រាល់ហើយ ។  បៃ សិន បើ នៅ 
គ្មោន ដណំោះ សៃយ ព ីអាជា្ញា ធរ មលូ ដា្ឋាន 
ពួក គត់ មន ជមៃើស ប្ដឹងទៅ តុលា ការ  
ដើមៃបី រក យុត្តិ ធម៌ ។

លោក បន្តថា  ការ រំលោភ ដីធ្លី នៅ ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  អាច  កា្លាយជា ទម្លាប់ អាកៃក់ 
បៃ សិន បើអាជា្ញា ធរ និង មន្តៃី ពាក់ព័ ន្ធ 
គ្មោន ចំ ណា ត់ កា រ ចៃបាស ់លាស ់ ចំពោះ ជន- 
ល្មើសទៃនោះ។ ជន ល្មើស មួយចំ នួន 
តៃង តៃ បៃើអំ ណាច របស់ខ្លួ ន ទៅ គំរា ម  
ព លរដ្ឋ និង  អួត ពី អ្នកម ន អំណា ច   
ចាំ ជួយ អន្ត រាគ ម ន៍ ពី កៃយ  ខ្ន ង។

 លោក  បានបញ្ជាក់ ថា៖«កន្ល ងមក 
ធ្លាប់ម ន ជនខិ លខូច រំលោភ យក ដី រដ្ឋ 
បា នសមៃច ចៃើន ករណី បើ ទោះ បី ជា  
ប្ដឹង ទៅ ដល់ តុ លាការ ក៏ដោ យ  អ៊ី ចឹង គំរូ 
អាកៃក់ ហ្នឹង វាជះឥទ្ធិ ពល ទៅដល់ អ្នក 
ផៃសៃ ងៗ ទៀត  កាន់តៃ ចៃើន ឡើ ងៗ ដៃ ល 
ចូលទៅ រំលោភ យក ដី របស់ រដ្ឋឬ ដី សហ- 
គមន៍ ដៃល ចុះប ញ្ជ ីរួចហើយ។អី៊ចឹង អាជា្ញា- 
ធ រ គួរតៃ ដោះសៃយ  ជូន ពួកគ ត់ ចៀស វាង 
មន សំ ណុំ រឿ ង នៅ  តុ លាកា រ»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ស្វាយ រៀង ៈ កម្មករ ជាង២០ ០ 
នាក់នៅ រោងចកៃ ម៉ា ស្ទ ័រ ប្លៃ ក ស្មតិ 
មៃ ថ ល បៃដាក់ ឯ.ក ផ លិ តតុក្កតា  
ក្នងុ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស សាន- 
តងុ ក្នងុ កៃងុ បាវតិ  បាន យលព់ៃម 
ចូលធ្វើ វិញ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  មៃសិល - 
មិញបនា្ទាប់ពី កៃមុហុ៊ន បាន យ ល់ - 
ពៃម តាម សំណើ ទំាង ៩ចំណុច 
របស់ កម្មករ។

លោក អ៊ ូសខុឿន បៃធន មន្ទរី 
ការងរ បណ្ដុះ បណា្ដាល វិជា្ជាជីវៈ 
ខៃត្ត សា្វាយ រៀង  ឱៃយ ដឹងថា អស់ - 
រយៈ ពៃល ៣ថ្ងៃ ហើយដៃល កម្ម ករ  
រោងចកៃ ម៉ា ស្ទ័ រ ប្លៃ ក ស្មិត នៃះ 
បាន បៃមូលផ្តុំ គ្នា តវា៉ា ដោយ លើក 
បដា នៅមុខ រោងចកៃ ស្ថតិ ក្នងុ ភូ មិ  
ជៃ ធំ សង្កាត់ ពៃ អង្គាញ់ កៃុង 
បាវិ ត ដើមៃបី ទាមទារ លក្ខខណ្ឌ 
ការងរ ទាំង ៩ចំណុច។

 លក្ខខណ្ឌ ដៃល កម្មករ ទាមទារ  
រួមមន កុំ បញៃឈប់ កម្មករ ដោយ 
គ្មោន កំហុស និង គ្មោន មូលហៃតុ 
តៃឹមតៃូវ ហើយ ស្នើឱៃយ កៃុមហ៊ុន 
ទទួលយក កម្មករ មួយ ចំនួន ឱៃយ ចូ ល   

ធ្វើការ វិញ។ ស្នើ សុំឱៃយ កៃុម ហ៊ុន 
បង្កលក្ខណៈ ងយ សៃលួ ក្នងុ ការ- 
ដាក ់ចៃបាបផ់ៃសៃងៗដចូជានៅ ពៃល 
មន ធុរៈ ដំណាច់ ឆ្នាំ ឈឺ ខណៈ 
ថ្មីៗនៃះ  មន ផ្តាច់ កុងតៃ កម្មករ 
ដោយសារ តៃ  ការ ដាក់ ចៃបាប់ហើ យ 
ស្នើឱៃយ ទទួលយក ពួកគត់ ចូល 
ធ្វើ ការ វិញ។ កៃ ពីនៃះ  កម្ម ករ 
ស្នើ ឱៃយ រៀបចំ បន្ទប់ទឹក ឱៃយ បាន ស ម -  
រមៃយ ហើយ ការ  ធ្វើការ ថៃម ម៉ាង 
សូម ឈរលើ គោលការណ៍ ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ត ដោយ គ្មោន ការបង្ខិតបង្ខំ និង 
ក្នងុ ករណី ដៃល ថៅកៃ បញ្ចប់ កុង - 
តៃ និយោជិត មិនទាន់ ផុត កុង - 
តៃ ឬ នៅ ពាក់កណា្ដាល កុងតៃ 
សុំ ឱៃយ បូក លុយ ដៃល សៃសសល់ 
ក្នុង កុងតៃ ទាំងអស់បើក ទៅ ឱៃយ 
និយោ ជិត រូប នោះ ពៃម ទាំង ស្នើ - 
សុំ ឱៃយ បើក លុយ ដំណាច់ ឆ្នាំ ៥ 
ភាគរយ និង លុយ រង្វាន់ ផៃសៃង ៗ  
នៅ ថ្ងៃទី ១០ ទាំង អស់  ករណី 
ដៃល ពួកគៃ មន ជា ដើម។ល។

លោក អ៊ូ សុខឿន បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា បនា្ទាប់ពី ចរចា 
ពៃញ ១ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខៃ 
មករា នយិោជក កប៏ាន យលព់ៃម 

ឯកភាព តាម ការស្នើសំុ របស់ កម្ម ករ 
ដោយ សនៃយាថា នឹង អនុវត្ត តាម 
អ្វីដៃល កម្មករ បាន ទាម ទារ។

លោក បន្ថៃមថា កៃយពី មន - 
ការ ពៃមពៃៀង លក្ខខណ្ឌ ទាំង ៩ 
ចំណុចភាគី ទាំង២ក៏បាន យ ល់ - 
ពៃម ឱៃយ កាត ់រយៈពៃល៣ថ្ងៃ ដៃ ល 
កម្មករ បាន តវា៉ា ដោយ ទូទាត់ 
ជាមយួ ថ្ងៃ ឈប ់សមៃក បៃចា ំឆ្នា ំ 
ដើមៃបី បញ្ចប់ ការ តវា៉ា។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «អ្វ ីដៃល កម្ម ករ 
ស ំណ ូម ពរ ហ្នងឹ គ ឺកៃមុហ៊នុ បាន 
សនៃយាថា នឹងមិន ឱៃយ មនការ កើត - 
ឡើង ទៃ នងិ អនវុត្ត  តាម បទ បញ្ជា 
ផ្ទៃក្នុង ឬ ចៃបាប់ ដៃលមន ចៃង។ 
បើសនិជា មនការ រលំោភ បំពាន 
ក្នងុ ចណំចុ ណាមយួ ទៀត ចពំោះ 
កម្មករ បើ វិវាទ បុគ្គល គឺ ប ញ្ជូន 
មក  មន្ទីរ ហើយ មន្ទីរ នឹងធ្វើ ការ 
ផៃសះផៃសា ហើយ បើ មិនតៃវូ នឹង បញ្ជនូ  
ទៅ ដោះ សៃយ បន្តទៀត» ។

រោងចកៃ ម៉ា ស្ទ ័រ ប្លៃ ក ស្មតិ ផ លិ ត 
តុក្កតា ក្នងុ តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃ ស 
សាន តុងនៃ កៃងុ បាវិតមន កម្ម ករ 
សរុបជាង៦០០នាក់ដៃ ល  មន 
ថៅកៃ ជា ជន ជាតិចិន ។ ក្នងុការ- 

តវា៉ា របស់ ក ម្មករ ជាង ២០ ០នាក់ 
ក្នុង រោងចកៃក៏ នាំ ឱៃយ កម្មករ ដទៃ 
ទៀត មិនអាច ចូលធ្វើការ បាន ដៃរ  ។

លោក អាត់ ធន់ បៃធន សហ   - 
ភាព ការ ងរ កម្ពុជា បាន សាទរ 
ចំពោះ ដំណោះសៃយ ទាំងនៃះ 
ដៃល កៃុម ហ៊ុន យល់ ពៃម អនុវត្ត 
តាម សំណើរ បស់ កម្មករ។ ប៉ុន្តៃ 
លោក បារម្ភ ថា នៅពៃល កម្មករ 
ចលូ ធ្វើការ វញិ កៃមុហ៊នុ នងឹ មនិ 
អាចអនុវត្ត បាន តៃឹម តៃូវ នោះទៃ 
ពៃះតៃ ភាគចៃើន នៃ រោងចកៃ 
ក្នុង កៃុង បាវិត គឺ មិនសូវមន 

សហ ជីព ឯករាជៃយ ដៃ លប មៃើ 
ផលបៃយោជន៍ របស់ កម្ម ករ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ការចរចា 
របស់ កៃុមហ៊ុន គឺជា រឿង មួយ ល្អ 
ហើយ ប៉ុន្តៃ ខា្លាច នៅពៃលដៃល 
ចូលធ្វើការ វិញ កៃុមហ៊ុន មិន 
អនុវត្ត នោះ គឺជា បញ្ហា ដៃល តៃូវ 
បារម្ភ។ ដូច្នៃះ តួនាទ ីសហជីព 
របស ់យើងគ ឺសខំាន ់ណាសដ់ើ មៃប ី
តាម ដាន  ការអនុវត្ត នៃះ។ បញ្ហា នៃះ 
ក៏ ចង់ ឱៃយ អធិការកិច្ច ការងរ មន 
ចំណាត់ ការ តៃ កន្លងមក យើង 
មើល ដូចជា ឆក  ល្វៃង»៕

ពលរដ្ឋ១៧០គ្រសួារប្ដងឹបុរសម្នាក់ចោទថា រំលោភយកដីជិត២០ហិកតា

កម្មករ រោង ចក្រ ម៉ាស្ទរ័ ប្ល្រក ស្មតិ  ម្រថល ប្រដាក់ ព្រម ចូល ធ្វើការ វិញ បន្ទាប់ ពីតវ៉ា ៣ ថ្ង្រ

ទីតំាងដីដែលពលរដ្ឋថា ជាដីសហគមន៍តែវូបានគែសង់បែព័ន្ធលូថ្មីៗ នែះ។ រូបថត សហ ការី

កម្មកររោងចកែម៉ាស្ទរ័ ប្លែកស្មតិ មែថលបែដាក់ពែល តវ៉ា  ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ លោក ប៉ាន សរូសក័ិ្ត 
រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បន 
ឱ្រយ  ដឹងថា ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
កំពុងរៀបចំការ ចុះ បញ្ជីម៉ាក 
ផលិតផល សកា្តា នុពល របស់ 
កម្ពជុាមយួ ចនំនួ ជា សមហូភាព  
និងចុះបញ្ជីម៉ាក ផលិត ផល 
សម្គាល់ ភូមិ សាស្ត្រ (GI) មួយ 
ចំនួន បន្ថ្រម ទៀត ក្នុង គោលបំ- 
ណង  ជំ រុញទីផ្រសារ ផលិតផល  
កម្ពុជា លើ ទីផ្រសារ អន្តរជាតិ ។

ការ ថ្ល្រង របសល់ោកត្រវូបន 
ធ្វើ     ក្នុង ពិធី  សំណ្រះ សំណាល 
ជាមយួមន្ត្រ ីន្រមន្ទរីពាណជិ្ជកម្ម   
ខ្រត្ត ឧត្តរមនជយ័ កាលព ីថ្ង្រទ ី
២៥ ខ្រ មករា  ឆ្នាំ ២០២១។ 

លោក សូរស័ក្តិ  ឱ្រយ ដឹង ទៀត 
ថា ក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្មនងឹជរំញុ  
ការ ចុះបញ្ជផីលតិផល សម្គាល ់
ភមូ ិសាស្ត្រ (GI) នវូ ផលតិ ផល  
អបំលិ នងិ ផ្កា អបំលិ កពំត ក្រចូ- 
ពោធិ៍សាត់ ខ្រត្ត ពោធិ៍សាត់ ... 
និង ទឹកឃ្មុំ ព្រ ខ្រត្ត មណ្ឌលគិរី។ 

លោក រដ្ឋមន្ត្រ ីរបូន្រះ បន្ថ្រមថា  
ជាមួយគ្នាន្រះ ក្រសួង ក៏ កំពុង 
រៀប  ចចំុះ បញ្ជមី៉ាក សមហូភាព 
ន្រ អបំកុ កពំង ់ធ ំពងទា កនូ ខ្រត្ត 
តាក្រវ  នំ បញ្ចុក ខ្រត្ត សៀម រាប  
ចម្លាក់ប្រក់ -សា្ពាន់ ខ្រត្ត កណា្តាល  
និង ស្មូនឆ្នាំងដី   ខ្រត្ត កំពង់់ឆ្នាំង។ 

កញ្ញា ថងូ ធតីា នាយកិាគ្រប-់ 
គ្រង ក្រមុហ៊នុ ថងូ ត្រឌងី ឯ.ក 
ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន ក្រច្ន្រអំបិល 
កពំត -ក្រប  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
ផលិតផល អំបិល កំពត-ក្រប 
នឹង មន ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះ ល្របី ល្របាញ 
លើ   ឆកអន្តរជាត ិ បើ  ទទលួបន 
ការ ចុះ បញ្ជជីាផលតិផល សម្គាល ់
ភូមិ សាស្រ្ត  ខណៈ ផលិត  ផល 
អបំលិ របស ់ក្រមុហ៊នុ កពំងុមន  
ការ គំទ្រ នៅ ... តទៅ ទំព័រ ១០ 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,820 16,900 16,980 16,800

2 GTI 3,500 3,590 3,590 3,400

3 PAS 13,900 14,100 14,100 13,900

4 PEPC 2,950 2,990 3,000 2,800

5 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,680

6 PPSP 1,460 1,450 1,490 1,450

7 PWSA 6,120 6,040 6,120 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ២ី៦ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

ការ នំា ចូល ដ្ក មាន តម្ល ្សរុប ជាង ២៨១លាន ដុលា្លារ 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ នា ំចលូ  ដ្រកស្មតិ 
ដ្រក នងិ ដ្រក ថ្រប (Iron and 
Steel) របស ់កម្ពជុា   នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ មន តម្ល្រ ជាង  ២៨១ 
លាន ដលុា្លារ ធ្លាក ់ ជាង៤០ភាគ- 
រយ  ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ ខណៈ 
ការ នាំ ច្រញ មន តម្ល្រ ជាង ៦ 
លាន ដុលា្លារ កើន  ឡើង  ៣៥៥ 
ភាគ រយ ។ ន្រះ បើ  តាម ទិន្នន័យ 
ពី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ។ 

ទិន្នន័យ  បន បង្ហាញថា ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា បន នា ំចលូ 
ដ្រកស្មតិ ដ្រក នងិ ដ្រក ថ្រប ក្នងុ  
តម្ល្រ សរុប ២៨១,០៦ លាន 
ដលុា្លារ ធ្លាក ់ព ីចនំនួ ៤៧៧,២៦ 
លាន ដុលា្លារ ស្មើ នឹង ៤១,១១ 
ភាគ រយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៩។ 
ចំណ្រក ការ នាំ ច្រញ វិញ  មន 
តម្ល្រ  សរុប ៦,២០ លាន ដុលា្លារ 
កើន  ពី ចំនួន ១,៣៧ លាន ដុ-
លា្លារ ស្មើ នឹង ៣៥១ ភាគ រយ ។

លោក វីុ សំណាង អភិបល 
ខ្រត្ត  កពំងស់្ព ឺដ្រល បច្ចបុ្របន្នមន  
រោង ចក្រ ផលិត ដ្រក ចំនួន ៥ 
ទីតាំង កំពុង ដំណើរ ការ    ទីនោះ 
បន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 

ថ្ង្រ ទី ២៦ ខ្រ មករា ថា ការ នាំ- 
ចលូ ដ្រក ធ្លាក ់ចុះ គហំកុ នាព្រល 
ន្រះ អាច បណា្តាល មក ព ីកតា្តា   ២ 
គឺ កំណើន  ការ ផលិត ក្នុង ស្រុក 
និង ការ ថមថយ  សកម្ម ភាព   
សាង សង់   ក្នុង អំឡុង ព្រល  ការ- 
ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 
លោក បន្ត ថា ទោះ យ៉ាង ណា 
តាម  ការ សង្ក្រត របស់ លោក អ្វី 
ដ្រល មន ឥទ្ធិ ពល  ខ្លាំង នោះ គឺ 
កតា្តា កណំើន  ការ ផលតិ   ក្នងុ ស្រកុ  
ដ្រល កំពុង  ដើរ តួនាទី កាន់ ត្រ 
សំខន់ ក្នុង ទីផ្រសារ  ខុស ពី មុន 
ដ្រល ត្រូវ ពឹង ទាំង ស្រុង ទៅ លើ 
ការ នាំ ចូល  ពី ក្រ ប្រទ្រស ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ជា លក្ខណៈ 
សត្រយានមុត័ ព្រល មន កណំើន  
ការ ផលិត ក្នុង ស្រុក បរិមណ 
ន្រ  ការ នា ំចលូ  ប្រកដ ជា ធ្លាក ់ចុះ 
ហើយ ការ នាំ ច្រញ ទៅ វិញ នឹង 
ចាប ់ផ្តើម មន សញ្ញា វជិ្ជមន ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ » ។

លោក  បន្ថ្រម ទៀត ថា ជា មយួ 
នឹង  សម្ទុះ កំណើន  ការ ផលិត  
ក្នងុ  ស្រកុ  នងិ ភាព ប្រសើរ ឡើង 
ន្រ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ តម្រូវ ការ ដ្រក  
នងឹ មន កណំើន ខ្ពសក់្នងុ ឆ្នា ំន្រះ 
ប៉ុន្ត្រ បរិមណ  នាំ ចូល ដ្រក  នឹង 

មិន  ស្ទុះ ឡើង លឿន ទ្រ ។ 
លោក បន្ត  ថា  ភាព ល្អ ប្រសើរ 

ន្រ កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច  នយោបយ 
នងិ ទផី្រសារ  នងឹ ធ្វើ ឱ្រយ ការ បណា្តាក-់ 
ទុន លើ រោង ចក្រ ផលិត ដ្រក 
មន  កាន់ ត្រ ច្រើន នៅ កម្ពុជា។ 

កាល ព ីខ្រ ដើម ខ្រធ្ន ូ២០២០ 
មន រោងចក្រ ផលិតដ្រក  ថ្រប 
មយួ របស ់ក្រមុហ៊នុ ហងុឌសី្រង 
(ខ្រមបូឌា) ស្ទីល ឯ.ក ដ្រល 
វិនិយោគ ដោយ វិនិយោគិន ចិន 
ក្នុង ទឹកប្រក់  ១៦,៧ លាន ដុ- 
លា្លារ  បើក ដំណើរ  ការក្នុង ខ្រត្ត  
កពំងស់្ព ឺ ដ្រល  អាច មន សមត្ថ- 

ភាព ផលិត បន  ៥០០ ០០០  
តោន  ក្នុង ដំណាក់កាល ដំបូង។

អន ុប្រធន សភា ពាណជិ្ជកម្ម 
កម្ពុជា លោក លឹម ហ្រង បន 
និយយ ថា កូវីដ ១៩ បន បង្ខំ 
ឱ្រយ  ម្ចាស ់ គម្រង មយួ ចនំនួ (ព-ិ 
ស្រស គម្រង របស ់វនិយិោគនិ 
បរទ្រស)ផ្អាក សកម្ម ភាព ជា 
បណ្តាះ អាសន្ន  ហ្រត ុន្រះ តម្រវូ- 
ការ ប្រើ ប្រស ់ដ្រក ក ៏ធ្លាក ់ចុះ ទៅ 
តាម នោះ ដ្ររ ។ ការ ធ្លាក ់ ន្រះ នងឹ 
មន សម្ទុះ ឡើង វិញ នៅ ព្រល 
កូវីដ ១៩ អាច គ្រប់ គ្រង បន  
ព្រះ សំណង់ ថ្មីៗ និង ដ្រល 

ផ្អាក កន្លង មក នឹង ចាប់ ផ្តើម ដំ-
ណើរ ការ សាងសង់ ឡើង វិញ ។ 

លោក ប្រប ់ថា៖ « ការ ធ្លាក ់ចុះ 
ទឹក ប្រក់ នាំ ចូល គឺ ដោយ សារ 
ត្រ ការ ផ្អាកការដា្ឋាន ជា ច្រើន នៅ 
អំឡុង ព្រល កូវីដ ១៩ ។ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ ខ្ញុំ គិត ថា ការ នាំ ចូល 
នឹង មន កំណើន ឡើង វិញ » ។

ដ្រក ដ្រល កំពុង ប្រើ ប្រស់ 
សព្វ  ថ្ង្រ ភាគ ច្រើន ត្រូវ បន នាំ- 
ចូល មក ពី ប្រទ្រស វៀតណាម 
ចិន ថ្រ និង កូរ៉្រ ជា ដើម ។  ន្រះ 
បើ តាម លោក  លឹម ហ្រង។ 

ទាក ់ទង  កណំើន    ប្រក ់ ទទលួ- 
បន ព ី ការ នា ំច្រញ ដ្រក ទៅ  ក្រ 
ប្រទ្រស  លោក លឹម ហ្រង ឱ្រយ 
ដឹង   ថា លោក មិន មន ព័ត៌មន 
ច្របាស់ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ តាម លោក ធ្លាប់ 
ដឹង     ការ នាំ ច្រញ ដ្រក  ពី កម្ពុជា 
ភាគ ច្រើន ជា ប្រភ្រទ ដ្រក ចាស ៗ់   
(អ្រត ចាយ) ត្រ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

ទិន្នន័យ ពី អគ្គនាយកដា្ឋាន 
គយ នងិ រដា្ឋាករ កម្ពជុា ឱ្រយដងឹថា 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ កម្ពុជា នាំ ចូល 
ដ្រក ៧២២ ៦២១ តោន មន 
តម្ល្រ  ៤៧៧,២  លាន ដលុា្លារ កើន 
ពី  ២៩៦,៣៦ លាន ដុលា្លារ 
កាល ឆ្នាំ ២០១៨ ៕  LA

តពី ទំព័រ ១...ប្រសិទ្ធភាព 
និង   ជួយ សម្រួល ការ ទូទាត់ 
យ៉ាង រហ័ស សម្រប់ ការ ទូទាត់ 
ផ្ន្រក   ពាណិជ្ជ  កម្ម »។

លោក  Rho Hyun Jun 
នាយក ប្រចា ំប្រទ្រស  ទទួល បន្ទុក  
ការិយល័យ  KOICA នៅកម្ពុជា  
បន  ឲ្រយ ដងឹ ថា KOICA  ធ្វើ ការងរ  
លើ ការរៀប ចំផ្រន ការ  កំណត់ 
អត្ត សញ្ញណ  ឬការ បញ្ជាក ់ ការ 
ធ្វើ ប្លង ់ ការ អនវុត្ត  ការសាក ល្របង 
នងិការ ដាក់ ពង្រយ ប្រព័ន្ធ ទទូាត់  
ចំនួន ៣ គឺ ប្រព័ន្ធ ផ្ទ្ររ មូល និធិ 
ភា្លាម ៗ   ប្រពន័្ធ ទទូាត ់ចលត័ នងិ 
ប្រពន័្ធ ទទូាត ់តាមរយៈ  QR  កដូ។  

វា ក៏ រួម បញ្ចូល ប្រព័ន្ធ ផត់ ទាត់ 
អ្រឡិចត្រូនិក ផង ដ្ររ ។

 លោក  Rho Hyun Jun បន  
ថ្ល្រង ថា៖«  ទសិដៅ របស ់ គម្រង   
ន្រះ គឺ បង្កើត ប្រព័ន្ធ ទូទាត់  ប្រកប - 
ដោយ សុវត្ថិភាព  ទុកចិត្តបន  
ប្រសិទ្ធ ភាព និង ធ្វើ ទំនើប កម្ម 
ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ICT »។

លោកស្រ ី ជា  សរិ ី អគ្គ នាយកិា  
បច្ច្រក ទ្រស ធនាគរ ជាត ិន្រ កម្ពជុា  
(NBC)ថ្ល្រង ថា  ប្រពន័្ធរ ី ធ្រល ផ្រ  
គជឺា ប្រពន័្ធ មយួ ដ្រល អនញុ្ញាត 
ឱ្រយ គ្រឹះ សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ្រល ជា 
សមជកិ របស ់ប្រពន័្ធ ន្រះ អាច ផ្ទ្ររ  
ព ីគណន ីរបស ់ធនាគរ មយួ ទៅ 

គណនី ធនាគរ មួយ ទៀតបន 
យ៉ាង ងយ ស្រួល  ។

លោកស្រី ជា  សិរី  បញ្ជាក់  ថា៖ 
«យើង   បង្កើត ប្រពន័្ធ រធី្រល ផ្រ  គ ឺ
បន គតិ គរូទៅ ដល ់ប្រជាជន នៅ 
តាម ជន បទ មួយ ចំនួន ដ្រល 
គត់ មិន ទាន់មន ទូរស័ព្ទ សា្មោត- 
ហ្វូន ប្រើ ប្រស់  អ៊ីចឹង គត់ ប្រើ 
ទូរស័ព្ទ ធម្មតា ក៏ អាច ប្រើ ប្រព័ន្ធ 
រធី្រលផ្រ ន្រះ បន  ដ្រល ខសុ គ្នា 
ពី ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ បគង ទាល់ត្រ 
អ្នក ប្រើ ប្រសម់ន ទរូសព័្ទ សា្មោត-  
ហ្វនូ  ទើប អាច ដឡំើង កម្ម វធិ ី App 
បគង  និង  ប្រើ ប្រស់ បន »។

លោកស្រ ី បន ឱ្រយ ដងឹថា  ប្រពន័្ធ  
រីធ្រល ផ្រ ន្រះ ក៏បន អនុញ្ញាត 
ឱ្រយ មនការ ផ្ទ្រ រ ឆ្លង រូបិយ ប័ណ្ណ 
គ្នា ទាំង ប្រក់ រៀល និង ដុលា្លារ   

(Cross Currency)។  ចណំ្រក  
ប្រពន័្ធ ទទូាត ់បគង គ ឺអនញុ្ញាត 
ឱ្រយ មនការ ផ្ទ្ររ សាច់ ប្រក់ ពី 
កាបូប ប្រក់ អ្រឡិច ត្រូនិក មួយ 
ទៅ កាបូប ប្រក់ អ្រឡិច ត្រូនិក 
មួយ ទៀត ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោកស្រ ីថ្ល្រង ថា៖«អាជវីករ 
អាចទទូាត ត់ាម ប្រពន័្ធរ ីធ្រលផ្រ 
បន  យ៉ាង ងយ ស្រលួ ដោយ  ប្រព័ន្ធ   
ន្រះ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ ប្រើ-  
ប្រស់ ក្រដាស ប្រក់ »។

លោក អុិន  ចាន់នី  ប្រធន 
សមគម ធនាគរ កម្ពជុា (ABC)  
បន ឱ្រយ ដងឹ ថា  ប្រពន័្ធ ទទូាត ់ថ្ម ីន្រះ  
នឹង ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ច្រើន ដល់ 
ប្រតិបត្តិករ និង អ្នក ប្រើប្រស់ 
ក្នុង ការកាត់ បន្ថយ ការ ទូទាត់ 
សាច់ ប្រក់ ។  ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ ន្រះ 

នងឹ ជយួ គ្រឹះ សា្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុទាងំ  
២២ ជា សមជកិ ក្នងុ ការ ជយួ គទំ្រ  
អតថិ ិជន របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ការ ទទូាត ់ 
ប្រតបិត្តកិារ តាមរយៈ ប្រពន័្ធ ផ្ទ្ររ 
មូល និធិភា្លាម ៗ  ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ ចលត័ 
និង ប្រព័ន្ធ ទូទាត់  QR  កូដ។ 

លោក  គ បរុាណ  ប្រធន សម-
គម មកី្រ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុកម្ពជុា  (CMA)  
បន  កត ់សម្គាល ់ថា ឧស្រសាហកម្ម  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុនៅ កម្ពជុា  កពំងុ បង្កើន 
ព័ត៌មន ឌីជីថល ដ្រល រួម មន 
ប្រតិបត្តិការ និង ការ ទទួល យក 
បច្ច្រក វិទ្រយា ផ្លាស់ ប្តូរ ថ្មី។ 

លោក  បុរាណ  ថ្ល្រង ថា៖« វា 
នឹង ផ្ដល់ ភាពងយ ស្រួល ដល់ 
អតិថិជន  ខណៈ ដ្រលវា  ធនា 
តម្លាភាព និង សុវត្ថិភាព ដល់ 
ប្រជាជន »៕ LA 

រថយន្ត កំព៊ង ដឹក ដេក ទៅ   ការដ្ឋាន  មួយ កន្លេង ក្នងុ កេង៊ ភ្នពំេញ។ ហ្រង ជីវ័ន

NBC ដាក់ ដំណើរ ការ ...

ក្សួងកំពុង រៀបចំ  
ចុះ បញ្ជ ីមា៉ាក ផលិត- 
ផល សកា្តានុ ពលមួយ-  
ចំនួន ជា សមូហ ភាព



តពីទំព័រ៩...ទីផ្សារប្ទ្សជប៉ុន
ស្វ៊ីសកាណាដាអង់គ្ល្សនិងឆ្ក។
កញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំគិតថាជារឿង

ល្អសម្ប់អំបិលនៅកម្ពុជាពិស្ស
អបំលិកពំត-កប្ដល្នងឹទទលួបាន
ការទទលួស្គាល់គណុភាពនងិឈ្មោះ
ល្បីល្បាញលើទីផ្សារអន្តរជាតិ»។
លោកប៉្នសុវិជាតិអ្នកនាំពាក្យ

ក្សួងពាណិជ្ជកម្មធ្លាប់ប្ប់ភ្នំព្ញ-
បុ៉ស្តិ៍ថាប្ទ្សកម្ពជុាអាចស្នើសំុចុះ-
បញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសស្ត្ទំនិញ
របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតាម-
រយៈការដាក់ពាក្យសុំត្១លើក
ហើយនឹងទទួលបានកិច្ចការពារបឆ្ាងំ 
នឹងការដណ្តើមយកការប្ើប្ស់
គ្មោនការអនញុ្ញតការធ្វើតប្់តាមការ-   
កា្លាយទៅជាពាក្យទូទៅឬការទាញ-
យកផលប្យោជន៍ពីកិត្តិនាមន្
ឈ្មោះប្ភពដើមទំនិញនិងម៉ាក
សម្គាល់ភូមិសស្ត្។
របាយការណ៍ក្សួងឧស្សាហកម្ម

វទិយ្ាសស្ត្បច្ចក្វទិយ្ានងិនវានវុត្តន៍
បង្ហាញថាការផលិតអំបិលក្នុងខ្ត្ត
កំពតនិងក្បមនផ្ទ្ដីប្មណ៤-
៧៤៨ហកិតាដោយត្វូការប្ើបស្់
កម្លាំងពលកម្ម៥០០០នាក់កាល-
ពីឆា្នាំមុន។បើអាកាសធតុល្អក្នុង១
ហិកតាគ្អាចផលិតអំបិលបាន២០
តោនក្នុងរយៈព្ល១ឆា្នាំ៕LA
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ក្រសួងកំពុងរៀប...កម្ពជុាស្នើThaiAirwaysដាក់លក់ផលិតផលខ្ម្ររលើយន្តហោះ
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈកម្ពជុាបានស្នើឱយ្ក្មុហ៊នុ
អាកាសចរណ៍ThaiAirwaysជួយ
សហការលក់ផលិតផលប្ណីតខ្ម្រ
នៅលើយន្តហោះThaiSmileដល្
គ្ងនឹងបើកដំណើរការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវ-
ទស្ចរបច្ាំថ្ង្ពីបទ្ស្កម្ពជុាឡាវ
វៀតណាមនៅខ្កក្កដាខាងមុខ។
ការស្នើនះ្ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយ

លោកអ៊ូកសោភ័ណឯកអគ្គរាជទូត
កម្ពជុាបច្ាំបទ្ស្ថ្ក្នងុឱកាសជបួ
ពភិាកស្ាជាមយួបត្ភិូក្មុហ៊នុThai
Airways(ThaiSmile)ដល្ដកឹនាំ
ដោយលោកViset Sontichaiនា-
យកផ្នក្ពាណជិ្ជកម្មកាលពីរសៀល
ថ្ង្ចន្ទទ២ី៥ខ្មករាឆា្នា២ំ០២១នៅ
ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្ចាំនៅ
ទីក្ុងបាងកក។
លោកអ៊ូកសោភ័ណបានប្ប់

ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថាក្នុងជំនួបនោះលោក
បានជមប្ដល់បត្ភិូក្មុហ៊នុThai
Airwaysពីកិច្ចបឹ្ងប្ងរបស់ស្ថាន-
ទូតក្នុងការអនុវត្តការទូតស្ដ្ឋកិច្ច
ដល្ផ្តោតសខំាន់លើវសិយ័ពាណជិ្ជ-
កម្មវបប្ធម៌នងិទស្ចរណ៍ពម្ទាងំ
វឌឍ្នភាពន្ជងំឺកូវដី១៩ក្នងុបទ្ស្
កម្ពុជាដ្លមកទល់ថ្ង្ន្ះគឺពុំទាន់
មនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសរជំងឺ

ន្ះឡើយ។
លោកថ្លង្ថា៖«យើងមនិទាន់បាន

ឯកភាពអ្វីនៅឡើយទ្ត្ខាងគត់
បានទទលួសណំើយើងដើមបី្ពភិាកស្ា
ជាមយួថា្នាក់ដកឹនាំ។ឥឡវូយើងទាងំ-
អស់គ្នាក៏រង់ចាំមើលអំពីស្ថានភាពន្
កូវីដដោយសរយើងមនវា៉ាក់សំង
ការពារជងំឺកូវដី១៩ន្ះ។ការណ៍ន្ះ
ជាកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងរបស់យើងក្នុង
ការអនុវត្តស្ដ្ឋកិច្ចការទូតដើម្បីជួយ
ជំរុញផលិតផលក្នុងស្ុកនិងចង់ឱ្យ
ខាងវិនិយោគទុនថ្អាចមនទំនាក់-
ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយដ្គូនៅក្នុង
ស្ុកយើង»។
លោកស្ីក្វមុំប្ធនក្ុមហ៊ុន

នំស្យួលីលីបានសទរជាមយួគនំតិ
ផ្តចួផ្តើមន្ះដោយហត្ថុាវានងឹជយួ
ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងស្ុកទៅ
ភ្ញៀវទ្សចរអន្តរជាតិដ្លធ្វើដំណើរ
តាមក្ុមហ៊ុនThaiAirwaysអាច
ភ្លក្សរសជាតិផលិតផលដោយផ្ទាល់
ត្ម្តងអំឡុងព្លធ្វើដំណើរ។
លោកស្ីបន្ថ្មថា៖«ន្ះជាគំនិត

ផ្តួចផ្តើមដ៏ល្អដ្លលោកឯកអគ្គរាជ- 
ទូតយើងប្ចាំនៅទីក្ុងបាងកកស្នើ
ដល់ក្ុមហ៊ុនThaiAirwaysព្ះ
ភ្ញៀវដ្លធ្វើដំណើរតាមជើងហោះ-
ហើររបស់ក្ុមហ៊ុនគត់អាចទទួល-
ទានដោយផ្ទាល់នូវផលិតផលរបស់

យើង។លើសពីន្ះទៀតវិនិយោគិន
ដល្ធ្វើដណំើរជាមយួThaiAirways 
ក៏អាចភ្លក្សបានដូច្ន្ះវាបានបង្កើត
ឱកាសមយួដ៏ល្អបើពកួគ្ទទលួទាន
ហើយឆា្ងាញ់និងទទួលស្គាល់នូវគុណ-
ភាពផលិតផលរបស់យើងគ្នឹង
ទាក់ទងមកយើងផ្ទាល់ត្ម្តង»។
បច្ចបុប្ន្នក្មុហ៊នុនំស្យួលីលីបាន

ធ្វើការនាំចញ្ទៅកាន់បណា្តាបទ្ស្
នានាទាងំក្នងុតបំន់អរឺ៉បុអាមរ្កិនងិ
អា្រហ្វិកដ្លមនប្មណ១៣ប្-
ទ្សលើសកលលោក។លោកស្ី
បន្ថម្ទៀតថាក្មុហ៊នុក៏កពំងុពង្កី
ខស្្ចង្វាក់ផលតិកម្មនំបន្ល្ក្ៀមដើមប្ី

ជំរុញការនាំច្ញផងដ្រ។
យោងតាមសច្ក្តីបក្ាសពត័៌មន

របស់ស្ថានទតូថ្បនា្ទាប់កចិ្ចប្ជុំនោះ
បានដកសង្់បស្សន៍របស់លោក
Viset Sontichaiនិងសហការីថា
ក្មុហ៊នុThaiAirwaysបានទទលួ- 
យកសណំើរបសល់ោកអគ្គរាជទតូនងិ
បានសន្យាបន្តធ្វើការជាមួយការិយា-
លយ័អនពុន័្ធពាណជិ្ជកម្មអមស្ថានទតូ
ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីផលិតផលប្ណីត
ខ្មរ្ពម្ទាងំផស្ព្វផស្ាយសវ្ាកម្មជើង- 
ហោះហើររបស់ThaiAirwaysជូន
ទៅដល់ធុរជននិងភ្ញៀវទ្សចរក្នុង
ប្ទ្សកម្ពុជានិងថ្៕LA

លោកអូ៊កសោភ័ណ(ស្តាទីំ២)ជួបជាមួយតំណាងThaiAirways។សហការី

កុ្មហុ៊នថា្នាំជក់ជបុ៉នអន្តរជាតិ
(JTI) ប្ចំានៅប្ទ្សកម្ពុជា
កាលពីថ្ង្ចន្ទតូ្វបានទទួលស្គាល់ជា
និយោជកឆ្នើមសម្ប់ការអនុវត្តផ្នក្
ធនធនមនុស្សល្អបំផុត និងកា្លាយជា
កុ្មហុ៊នដំបូងបង្អស់ និងត្មួយគត់
នៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុាដ្លទទួលបាន
ពានរង្វាន់ពីវិទ្យាស្ថានTopEmploy-
ers ដ្លជាស្ថាប័នវាយតម្ល្លើ
ការអនុវត្តផ្នក្ធនធនមនុស្សកមិ្ត
ពិភពលោកមនមូលដា្ឋាននៅប្ទ្ស
ហូឡង់។
វិទ្យាស្ថានន្ះបានចំណាយព្ល៧

ខ្ដើម្បីធ្វើការស្វជ្វឯករាជ្យ និង
សុើបអង្កត្យា៉ាងហ្មត់ចត់ពីកុ្មហុ៊ន
JTIកម្ពុជា។បនា្ទាប់ពីបានបញ្ចប់
ការស្វជ្វ វិទ្យាស្ថានន្ះក៏ធ្វើការ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ថា
កុ្មហុ៊នJTIកម្ពជុាពិតជាបានអនុវត្ត
យា៉ាងល្អប្សើរដោយបានផ្តល់
អត្ថប្យោជន៍ជូនបុគ្គលិកដ៏គប់-
ប្សើរបំផុតលើសអ្វីដ្លទីផ្សារ
បានកំណត់ហើយយកបុគ្គលិកជា
ចំណុចស្នូលមួយន្យុទ្ធសស្ត្
អាជីវកម្មដោយផ្តល់ឱ្យពួកគ្នូវ
លក្ខខណ្ឌការងរល្អប្សើរប្ក់ខ្ដ៏
គួរឱ្យទាក់ទាញអត្ថប្យោជន៍ជាច្ើន
និងឱកាសសិក្សានិងឱកាសអភិវឌ្ឍន៍

ចំណ្ះដឹងដ៏សម្បូរប្ប។
លោកសី្កាធឺរីណាល្បសីុណូវា៉ា

(KaterinaLapshynova)ដ្លជា
នាយិកាផ្ន្កធនធនមនុស្ស និង
វប្បធម៌បានពន្យល់ថា បុគ្គលិក
កុ្មហុ៊ន JTI ព្ញចិត្តនឹងភាពបត់-
ប្នន្ម៉ាងការងរ ដ្លកុ្មហុ៊ន
មិនពិនិត្យម៉ាងច្ញម៉ាងចូលឡើយ
ប្ក់ខ្គួរឱ្យទាក់ទាញនិងអត្ថ-
ប្យោជន៍ជាច្ើនដ្លមនដូចជា៖
គម្ងធនារា៉ាប់រងឯកជនពិស្ស

សម្ប់បុគ្គលិក និងគួ្សរ(ប្តីឬ
ប្ពន្ធនិងកូនៗ)សុវត្ថភិាពបុគ្គលិក
ដ្លពីព្ល១ទៅព្ល១ កុ្មហុ៊ន
ត្ងត្ផ្តល់ការបណ្តះុបណា្តាលពី
សុវត្ថភិាពដ្លមនគុណភាព និង
ប្ក់លើកទឹកចិត្តប្ចំាខ្ទៅកាន់
បុគ្គលិកជួរមុខដើម្បីធ្វើឱ្យប្កដថា
គ្មោនគ្ះថា្នាក់ការងរកើតឡើងដោយ
ប្ការណាមួយ  វគ្គសិក្សាElevate
Academyការបង្វឹកភាពជាអ្នក-
ដឹកនំា និងការអភិវឌ្ឍជីវិតដោយ
អ្នកជំនាញអាជីពដ្លមនទទួល-
ស្គាល់ជាសកល និងការបង្ៀន
តាមរយៈប្ព័ន្ធអ្ឡិចតូ្និកកមិ្ត
ពិភពលោកដូចជាសកលវិទ្យាល័យ
Harvard,edX,LinkedInLearn-
ingការផ្តល់ច្បាប់ឈប់សម្ក
គួ្សរថ្មី ដ្លអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិក
(ជាឪពុកម្តោយឬអ្នកស្ឡាញ់ភ្ទ
ដូចគ្នា) ដ្លមនបុត្អាចឈប់-
សម្កចំនួន២០សបា្តោហ៍ដោយ
នៅត្ទទួលបាននូវប្ក់ខ្ និង
អត្ថប្យោជន៍ដដ្ល និងគោល-
ការណ៍ភាពចមុ្ះ និងការរាប់បញ្ចលូ
(D&I) ដ្លផ្តល់ស្រីភាពព្ញ-
ល្ញដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកមនស្រីភាព
ព្ញល្ញក្នងុការបង្ហាញពីខ្លនួឯង។
លោកសី្បន្ថ្មថា អំឡុងព្ល

ដ្លជំងឺកូវីដ១៩ផ្ទះុឡើង កុ្មហុ៊ន
បានផ្តល់សម្ភារសម្ប់ការពារដ្ល
មនដូចជាម៉ាស់អាល់កុលសម្លាប់
ម្រោគរបំាងមុខនិងមូលនិធិពិស្ស
សម្ប់បុគ្គលិកដ្លមនបញ្ហាបនា្ទាន់
ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណ្ះដឹង និង
ការច្ករំល្កព័ត៌មនថ្មីៗ ការវិវឌ្ឍន្
ជំងឺរាតត្បាតន្ះ។
ទោះបីជាមនអាជីវកម្មជាច្ើន

តូ្វបានប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាត
ន្ះក៏ដោយក៏កុ្មហុ៊នJTIកម្ពជុា
នៅត្រក្សាបុគ្គលិកដដ្ល។ ដូច្នះ្-
ហើយ ពួកគ្នៅត្អាចបំព្ញ
ការងរនិងទទួលបានអត្ថប្យោជន៍
ព្ញល្ញដោយរួមមនទំាងប្ក់-
បន្ថម្ដំណាច់ឆា្នាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គួ្សរ
អំឡុងព្លដ៏លំបាក។
លោកសី្មនបានប្សសន៍ថា៖

«វិញ្ញាបនបត្និយោជកឆ្នើម គឺជា
ការបញ្ជាក់មួយថាកុ្មហុ៊នJTI
កម្ពុជា ពិតជាបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិក
យើងនូវឱកាសសម្ប់អភិវឌ្ឍជំនាញ
របស់ពួកគ្ក្មលក្ខខណ្ឌប្សើរ
បំផុតដើម្បីឱ្យពួកគ្បញ្ចញ្សមត្ថ-
ភាពល្អបំផុតក្នុងនាមជាខ្លួនឯង
ពិតប្កដ។»
ថ្លង្បនា្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាកុ្ម-

ហុ៊នJTIកម្ពជុាបានទទួលពានរង្វាន់

កុ្មហុ៊នឆ្នើម ពីវិទ្យាស្ថានកមិ្ត
ពិភពលោកTopEmployersលោក
វ្៉នសុវណ្ណដ្លជាប្ធនផ្នក្លក់
ប្ចំាតំបន់នៅកុ្មហុ៊ន JTIកម្ពជុា
និងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់Corporate
InspireAwards២០២០បង្ហាញ
អារម្មណ៍ថា៖«សម្ប់ខ្លនួខ្ញុំផ្ទាល់JTI
ពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់
បុគ្គលិករបស់ខ្លនួយា៉ាងពិតប្កដ។
កុ្មហុ៊នជឿជាក់លើពួកយើង និង
លើកតម្កើងតម្ល្សមភាពភាពតឹ្មតូ្វ
និងភាពចមុ្ះ។ក្នងុនាមជាកុ្មហុ៊ន
ឆ្នើមខ្ញុំរំពឹងថា កុ្មហុ៊នJTI នឹង
នៅត្បន្តរក្សាតម្លាភាព និងស្តោប់
បុគ្គលិក និងផ្តល់ឱ្យពួកគ្នូវឱកាស
អភិវឌ្ឍន៍ការងរស្មើៗ គ្នា។ខ្ញុំពិតជា
មនមទនភាពណាស់ដ្លបាន
ធ្វើការនៅទីន្ះនិងបានធ្វើជាចំណ្ក
ន្ជោគជ័យដ៏ធំមួយន្ះ។»
វិទ្យាស្ថានTopEmployersបាន

បង្កើតឡើងកាលពី៣០ឆា្នាមុំនហើយ
បានផ្ដល់ពានរង្វាន់និយោជកឆ្នើម
ដល់កុ្មហុ៊នចំនួន១៦៩១នៅក្នងុ
ប្ទ្សចំនួន១២០ ជំុវិញពិភព-
លោក។ន្ះបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានTop
Employersបានបង្កើនប្សិទ្ធភាព
ជីវិតរបស់បុគ្គលិកចំនួន៧លាននាក់
នៅទូទំាងសកលលោក៕

JTI - ក្រុមហ៊ុន នៅ កម្ពុជា ដំបូងបង្អស់ជាប់ ពានរង្វាន់ និយោជក ឆ្នើម ពី Top Employers
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ពានរង្វានន់យិោជកឆ្នើមដៃលកៃមុហ៊នុ
JTIទទួលបានកាលពីពៃលថ្មីៗនៃះ។



ព័ត៌មានខ្លីៗ
អីុស្រាអ្រាលបើកស្ថានទូត
នៅអារ៉ាប់រួមដើម្រាបីបង្កើន
ទំនាក់ទំនង
កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយកន្លងទៅ

អុីសៃអៃលបានបើកស្ថានទូត
នៅក្នងុបៃទៃសអារ៉ាប់រមួកៃយ
មានកិច្ចពៃមពៃៀងជាមួយសហ-
រដ្ឋអាមៃរកិកាលពីឆ្នាមំនុស្ដអីពំី
ការបង្កើតចំណងការទូតពៃញ-
លៃញជាមយួបៃទៃសនៅឈូង-
សមុទៃនៃះ។
កៃសួងការបរទៃសអុីសៃ-

អៃលបាននយិាយថាស្ថានទតូ
ស្ថតិនៅក្នងុការិយាល័យបណ្តោះ-
អាសន្នមួយដើមៃបីរង់ចាំទីតាំង
អចនិៃ្តយរ៍ៀបចំរចួ។រដ្ឋមនៃ្តកីៃ-
សួងការបរទៃសលោក Gabi
Ashkenaziបាននិយាយថា
ស្ថានទូតថ្មីនៃះនឹងជួយពងៃីក
នូវចំណងមិត្តភាពកក់ក្តៅរវាង
អុីសៃអៃល និងអារ៉ាប់រួម៕ 
សៅសម្ភស្ស

អត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅចក្រា-
ភពអង់គ្ល្រាសមានការកើនឡើង-
ខ្ពស់នៅក្នងុរយៈព្រាល៥ឆ្នាំ
អតៃគ្មានការងារធ្វើរបស់

ចកៃភពអង់គ្លៃសបានឈាន
ដល់កមៃិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈ-
ពៃលជិត៥ឆ្នាំនៅពៃលដៃល
មានករណីឆ្លងកូវីដ១៩។
យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការ

បានឱៃយដឹងថា ចំនួនអ្នកអត់
ការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់
កមៃិតខ្ពស់បំផុតដោយអតៃ
គ្មានការងារធ្វើកើនឡើងដល់៥
ភាគរយដៃលជាអតៃខ្ពស់
បំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្តោល
ឆ្នាំ២០១៦៕សុខស្ីលុច
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សុខស្ីលុច

បៃធានាធបិតីសហរដ្ឋអាមៃរកិ
លោក JoeBiden កៃយពី
ឡើងកាន់តំណៃងកាលពីថ្ងៃទី
២០មករលោកបានចុះហត្ថ-
លៃខាយល់ពៃមទៅនឹងផៃនការ
មួយចំនួនដៃលក្នុងនោះមាន
ការផ្តល់សញ្ជាតិអាមៃរិកទៅជន-
អនោ្តៅបៃវៃសន៍ខុសចៃបាប់បៃមាណ
ជាង១១លាននាក់។
លោកBidenក៏បានចុះហត្ថ-

លៃខាបញ្ចប់ចៃបាប់ដៃលមាន
សៃប់ការពារជនអនោ្តៅបៃវៃសន៍
ដៃលនៅអាមៃរិកតាំងពីកុមារ-
ភាពនិងការបង្កៃបចៃបាប់ស្តីពី
សិទ្ធិជៃកកោន។ការយល់ពៃម
ទៅនងឹផៃនការទាងំនោះគផឺ្ទយុ
នឹងគោលនយោបាយរបស់
អតតីបៃធានាធបិតីលោកDon-
aldTrump។
ផៃនការដទៃទៀតរបស់Bi-

denរួមមានផៃនការដៃលមាន
ទឹកបៃក់បៃមាណ១,៩ពាន់ពាន់-
លានដុលា្លារអាមៃរិកដើមៃបីបៃយុទ្ធ-
បៃឆំងនឹងការរីករលដាលកូ-
វីដ១៩។កៃពនីៃះក៏មានកញ្ចប់
ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដៃលលើក-
កម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមថាមពល
បៃតងនិងជមៃើសសធារណៈ
ដើមៃបីពងៃកីការធានារ៉ាបរ់ងសខុ-
ភាពផងដៃរ។
ការដៃលលោកBidenយល-់

ពៃមលើបទបៃបញ្ញត្តិផ្តល់សញ្ជាតិ

ទៅជនអនោ្តៅបៃវៃសន៍ខុសចៃបាប់
អាចមានផលប៉ះពាល់ទៅគណ-
បកៃសបៃជាធិបតីរបស់លោក។រល់
បទបៃបញ្ញត្តិដៃលលោកបានចុះ
ហត្ថលៃខាតៃូវមានការបោះ-
ឆ្នាតយល់សៃបនៅក្នុងសភា
ដៃលមានសមាជិកសភាទាំង២
គណបកៃស។
ដោយលោកBidenបានចុះ-

ហត្ថលៃខាយល់ពៃមទៅលើផៃន-
ការជាចៃើនធ្វើឱៃយមានការពៃួយ-
បារម្ភថាផៃនការទាំងនោះមិន-
អាចមានការអនុម័តនៅពៃល
ដៃលមានការសមៃចចិត្តពី
សភា។មានការពៃួយបារម្ភថា
លោក Biden និងមៃដឹកនំា

សភាអាចកាត់បន្ថយផៃនការ
ដៃលលោកBidenបានចុះហត្ថ-
លៃខារួចហើយធ្វើឲៃយមានការ-
ថយចុះនូវផៃនការមួយចំនួន។
នៅពៃលដៃលលោកឈរ-

ឈ្មាះបោះឆ្នាតលោកបានបៃ-
កាន់យកនូវការកសងសម្ព័ន្ធ-
ភាពពហុភាគី។បៃសិនបើចៃបាប់
នៃះមិនមានការយល់សៃបនៅ
សភាលោកBidenអាចនឹងបាត់-
បង់ជំនឿចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នាតឱៃយ
លោកពៃមទាំងធ្វើឱៃយជំនឿចិត្ត
របស់Latinoនងឹនៅតៃមនិមាន
ភាពបៃសើរទៅលើគណបកៃស
របស់លោក។
អតតីសមាជកិសភាសហរដ្ឋ-

អាមៃរកិរដ្ឋហ្វ្លរដីាលោកCarlos
Curbelo មកពីគណបកៃសស-
ធារណរដ្ឋបាននយិាយថាលោក
Bidenអាចស្វៃងរកការគំទៃពី
គណបកៃសសធារណរដ្ឋខ្លះ។
លោកCurbeloបាននយិាយថា
សមាជកិគណបកៃសសធារណរដ្ឋ
ជាចៃើនមានការពៃួយបារម្ភអំពី
បញ្ហាបៃឈមចមៃបងៗដោយ
លោកបាននិយាយបន្ថៃមថា
អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើ
នយោបាយ។
កាលពីនៅជាអនុបៃធានា-

ធិបតីលោក Biden បានឃ្លាំ-
មើលរដ្ឋបាលលោកBarack
Obamaដោយលោកបានបៃើ

សំឡៃងភាគចៃើនរបស់សភា
ដើមៃបីជរំញុការអនមុត័ចៃបាប់ជរំញុ
វិបត្តិសៃដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយ
មានការបញ្ជូនជនអនោ្តៅបៃ-
វៃសន៍មួយចំនួនចៃញពីបៃទៃស
នៅពៃលដៃលលោកនៅកាន់-
តំណៃងជាបៃធានាធិបតី។នៅ
ឆ្នាំ២០០៩លោកObama
ដៃលមានសមាជិកបៃជាធិប-
តៃយៃយចៃើនប៉ុន្តៃមិនបានជំរុញ
ឱៃយមានការផ្តល់សិទ្ធិសៃបចៃបាប់
ដល់ជនអនោ្តៅបៃវៃសន៍ខសុចៃបាប់
ទៃ។ ទោះបីជាលោកបានចាត់-
ទុកការផ្តល់សិទ្ធនិៃះជាអាទិភាព
លោកបានផ្អាកការអនុវត្តចៃបាប់
អនោ្តៅបៃវៃសន៍មួយចំនួនប៉ុន្តៃ
មិនបានផ្លាស់ប្តូរចៃបាប់ទាំងនោះ
បានទៃ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៣សភា

សមាជកិពៃទឹ្ធសភាសធារណរដ្ឋ
ចំនួន១៤រូបនិងគណបកៃសបៃជា-
ធិបតៃយៃយចំនួន៥៤នាក់បាន
គំទៃសៃចក្តីពៃងចៃបាប់ស្តីពី
កំណៃទមៃង់ចៃបាប់អនោ្តៅបៃ-
វៃសន៍។ប៉ុន្តៃតៃូវបានបរជ័យ
ពីពៃះសមាជិកបកៃសសធារណ-
រដ្ឋភាគចៃើនដៃលនៅពៃលនោះ
ជាអ្នកតណំងរស្តៃបានជទំាស់
នងឹការផ្តលស់ទិ្ធិសៃបចៃបាប់ដល់
ជនអនោ្តៅបៃវៃសន៍ខុសចៃបាប់។
ការដៃលចៃបាប់នៃះមិនបានជោគ-
ជ័យគឺដោយសរការពារ និង
កាត់បន្ថយការធ្វើអនោ្តៅបៃវៃសន៍
ខុសចៃបាប់៕

ប្ក់សាយ

រដ្ឋការលោកបៃធានាធបិតីចូ
បៃដិនកាលពីថ្ងៃចន្ទបានពៃយួរ
ទណ្ឌកម្មអាមៃរិក ដើមៃបីដោះ-
សៃយជាមួយកៃុមឧទា្ទាមហ៊ូធី
នៅបៃទៃសយៃម៉ៃនសមៃប់
រយៈពៃល១ខៃខណៈដៃលខ្លនួ
តាមដានសកម្មភាពភៃរវកម្ម
មួយដៃលកៃុមអ្នកផ្តល់ជំនួយ
ពៃមានថានងឹធ្វើឲៃយវបិត្តិមនសុៃស-
ធម៌នៅក្នងុបៃទៃសនៃះកាន់តៃ
ធ្ងន់ធ្ងរថៃមទៀត។
នៅក្នុងសៃចក្តីជូនដំណឹង

មួយកៃសួងរតនាគរ បាន
និយាយថា រល់ការផ្ទៃរបៃក់
ទាំងអស់ជាមួយកៃុមនៃះនឹង
តៃូវបានអនុញ្ញាតរហូតដល់
តៃឹមថ្ងៃទី២៦ខៃកុម្ភៈ។

សៃចក្តីសមៃចដៃលតៃូវ-
បានចុះហត្ថលៃខាដោយលោក
BradleySmithបៃធានស្តីទី
នៃការិយាល័យគៃប់គៃងទៃពៃយ-
សមៃបត្តិបរទៃសបាននិយាយ
ថាអាមៃរកិមនិរងំខ្ទប់មលូនធិិ
ណខ្លះដៃលតៃូវបានកំណត់
ជាគោលដៅរួចហើយនោះ។
វិធានការនៃះបានកើតឡើង

កៃយពីលោកAntonyBlinken
ដៃលលោកបៃដនិបានជៃើស-
រីសជារដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសបាន
ថ្លៃងថាអាមៃរកិនងឹតៃតួពនិតិៃយ
សកម្មភាពរបស់កៃមុឧទា្ទាមហ៊ធូី
ជាកៃមុភៃរវកម្មមយួនងិបញ្ចប់
ការគំទៃយោធាដល់ការវាយលុក
បង្ហរូឈាមរបស់អារ៉ាប៊ីសអ៊ឌូតី
នៅក្នុងបៃទៃសយៃម៉ៃន។
រដ្ឋការរបស់អតីតបៃធានា-

ធិបតីដណូល់តៃំមានសម្ពន័្ធ
ភាពយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអា-
រ៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត និងបៃឆំងអុីរ៉ង់
យា៉ាងដាច់អហងា្ការបានបៃកាស
ថាកៃមុសម្ពន័្ធមតិ្តកៃងុតៃអៃរង៉់
ជាកៃុមភៃរវករនៅក្នុងសៃចក្តី-
សមៃចមួយដៃលបានចូលជា-
ធរមានកាលពីថ្ងៃទី១៩ មករ
មួយថ្ងៃមុន លោកចូបៃដិន
សៃបថចូលកាន់តំណៃង។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសរបស់

លោកតៃំគឺលោកម៉ៃក៍ប៉ុម-
ប៉ៃអូបានបៃកាសវិធានការ
នោះទោះបជីាមានការពៃមាន
រយៈពៃលជាចៃើនខៃពីកៃមុអ្នក
ផ្តល់ជំនួយថាការសមៃចចិត្ត
នៃះ នឹងបង្កការប៉ះពាល់កាន់-
តៃខា្លាំងឡើងនៅក្នុងបៃទៃស
ដៃលជាង៨០ភាគរយនៃបៃជា-

ជន២៩លាននាក់តៃូវការជំ-
នួយដើមៃបីរស់រនមានជីវិត។
កៃុមអ្នករិះគន់បាននិយាយ

ថាទណ្ឌកម្មនៃះនឹងធ្វើឲៃយ
កាន់តៃធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្វីដៃលជា
វិបត្តិមួយនៃវិបត្តិមនុសៃសធម៌
អាកៃក់បំផុតនៅក្នុងពិភព-
លោកដោយសរការរំងខ្ទប់
មិនឲៃយបៃគល់ជំនួយដល់ជន-
សុវីលិនៅក្នងុបៃទៃសដៃលហៃក-
ហួរដោយសង្គៃមមួយនៃះ។
កៃមុអ្នកផ្តល់ជំនួយបានបញ្ជាក់

ថាពួកគៃគ្មានជមៃើសកៃពី
ដោះសៃយជាមយួកៃមុឧទា្ទាម
ហ៊ូធីដៃលបានកាន់កាប់ទឹកដី
ភាគចៃើននៅក្នងុបៃទៃសយៃម៉ៃន
ក្នងុនោះក៏មានរដ្ឋធានីសណដៃរ។
កៃុមឧទា្ទាមហ៊ូធីដៃលគំទៃ

ដោយអុីរ៉ង់គៃប់គៃងរដ្ឋធានី

សណនិងភាគខាងជើងនៃបៃ-
ទៃសយៃម៉ៃនជាទដីៃលបៃជា-
ជនជាចៃើនរស់នៅនោះបានអំ-
ពាវនាវឲៃយកៃុមអ្នកផ្តល់ជំនួយ
អន្តរជាតិធ្វើការជាមួយពួកគៃ។
ទីភា្នាកង់ារនានាពងឹផ្អៃកកៃមុ

ឧទា្ទាមហ៊ូធីដើមៃបីផ្តល់ជំនួយ
ហើយពកួគៃបានបើកបៃកខ់ៃ
ឲៃយកៃមុឧទា្ទាមហ៊ធូីនៃះដើមៃបីឲៃយ
ធ្វើការងារនៃះ។ សង្គៃមរយៈ
ពៃល៦ឆ្នាំរវាងកៃមុចមៃះុអារ៉ាប់
គំទៃដោយអាមៃរិកនិងកៃុម
ឧទា្ទាមហ៊ូធីបានបង្កមហន្តរយ
ដល់បៃទៃសយៃម៉ៃន ដោយ
បានបណ្តោលឲៃយមនុសៃសជាង
១១២០០០នាក់ស្លាប់និងហៃ-
ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចាប់ពីផ្លូវថ្នល់
និងមន្ទរីពៃទៃយរហូតដល់បណ្តោញ
ទឹកភ្លើងតៃូវបានបំផ្លាញស្ទើរ-

តៃទា ំងសៃុង។
កៃមុឧទា្ទាមហូ៊ធីបានចាប់ផ្តើម

កាន់កាប់ភាគខាងជើងនៃបៃទៃស
នៃះនៅក្នងុឆ្នាំ២០១៤ដៃលជ-ំ
រុញឲៃយមានយុទ្ធនាការវាយបៃ-
ហារផ្លវូអាកាសរបស់កៃមុចមៃះុ
ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត
មានបំណងស្តៅររដា្ឋាភិបាលដៃល
ទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិ។
ភាគចៃើននៃបៃជាជន៣០

លាននាក់របស់បៃទៃសយៃ-
ម៉ៃនពឹងផ្អៃកជំនួយអន្តរជាតិដើមៃបី
រស់។អង្គការសហបៃជាជាតិ
និយាយថាបៃជាជនយៃម៉ៃន
១៣,៥លាននាក់បៃឈមនឹង
អសន្តិសុខសៃបៀងយា៉ាងខា្លាំង
ជាតលួៃខមយួដៃលអាចកើន-
ឡើងរហូតដល់១៦លាននាក់
តៃឹមខៃមិថុនា៕

ការអនុម័តច្រាបាប់ផ្តល់សិទ្ធិជ្រាកកោនរបស់ប្រាធានា ធិបតីអាម្រារិកថ្មអីាចមានការជំទាស់នៅសភា

អាម្រារិកព្រាយួរទណ្ឌកម្មដើម្រាបីដោះស្រាយជាមួយក្រាមុឧទា្ទាមហូ៊ធីនៅប្រាទ្រាសយ្រាម៉្រានដ្រាលហ្រាកហួរដោយជម្លោះ

លោកJoeBidenថ្លង្សុន្ទរកថានៅមុនចុះហត្ថល្ខាបទបញ្ជាប្តិបត្តិនៅសត្វិមានកាលពីថ្ងទី្២៥មករា។ AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
កមា្លាងំសន្តសិខុអូ៊ហ្គាន់ដាត្រវូបានបញ្ជាឱ្រយបញ្រឈប់ការ-
ឃំុខ្លនួប្រក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្រសប្រឆំាង

ចៅក្រមអ៊ូហ្គាន់ដាបានបញ្ជាឱ្រយកងកម្លាំងសន្តិសុខរដា្ឋាភិ-
បាលបញ្រឈប់ការឡោមពទ័្ធគ្រហដា្ឋានប្រក្ខជនប្រធានាធបិតីបក្រស
ប្រឆាងំលោកBobiWineដ្រលជាប់ឃុំនៅទីនោះតាងំពីចាញ់
ការបោះឆ្នោតកាលពីពាក់កណ្ដាលខ្រមករា។

លោកWineអាយុ៣៨ឆា្នោំគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មនប្រជា-
ប្រិយ១រូបដ្រលមនឈ្មោះពិតKyagulanyiSsentamuគឺ
ជាប្រក្ខជនបក្រសប្រឆាំង១រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធា-
នាធិបតីថ្ង្រទី១៤ខ្រមករា។យោងតាមមន្ត្រីរៀបចំការបោះ-
ឆ្នោតលោកប្រធានាធបិតីYoweriMuseveniបានជាប់ឆ្នោត
អាណត្តិទី៦ របស់លោកដោយទទួលបានសំឡ្រងគាំទ្រ៥៨
ភាគរយនិងលោកWineបានទទួល៣៤%។លទ្ធផលន្រះ
ត្រូវបានជំទាស់ដោយលោកWine។

តលុាការបានសម្រចថាការឃុំខ្លនួលោកWineនៅគ្រហ-
ដា្ឋានគឺមិនស្របច្របាប់ទ្រហើយប្រសិនបើរដា្ឋាភិបាលចង់ឱ្រយឃុំ
ខ្លនួលោកពួកគ្រគួរត្រចោទប្រកាន់លោកពីបទឧក្រដិ្ឋមួយ។

ភា្នោក់ងារពត័ម៌នAPរាយការណ៍ថារដា្ឋាភបិាលរបស់លោក
Museveniមនិទាន់បានឆ្លើយតបនងឹការបញ្ជារបស់តលុាការ
នៅឡើយហើយគ្រក៏មិនច្របាស់ដ្ររថាតើរដា្ឋាភិបាលនឹងគោរព
តាមស្រចក្តីសម្រចន្រះឬយ៉ាងណ?។ក្រមុមន្ត្រីដ្រលឡោមពទ័្ធ
គ្រហដា្ឋានរបស់លោកWineនៅថ្ង្របោះឆ្នោតបាននយិយថា
លោកWineមនិអាចចាកច្រញដោយគា្មោនកងយោធាអមការ-
ពារទ្រ ពីព្រះលោកអាចបង្កឱ្រយមនផលប៉ះពាល់ដល់
សណ្ដាប់ធា្នោប់សាធារណៈ៕សុខ វេងឈាង

នាយករដ្ឋមន្ត្រអីុីតាលីលាល្រងពីតំណ្រង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអុតីាលីលោកGiuseppeConteបានលា-

ល្រងពីតំណ្រងនៅថ្ង្រអងា្គារទី២៦មករាជាសកម្មភាពយុទ្ធ-
សាស្ត្រមួយដ្រលមនគោលបំណងដើម្របីបង្កើនឱកាសរបស់
លោកក្នុងការដឹកនាំរដា្ឋាភិបាលថ្មីមួយ។

កាលពីសបា្ដាហ៍មុនលោកConteបានឆ្លងកាត់ការបោះ-
ឆ្នោតទំនុកចិត្តនៅក្នុងសភាទាំង២ដោយជោគជ័យបនា្ទាប់ពី
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកMatteoRenziបានបង្កឱ្រយមន
វិបត្តិនយោបាយតាមរយៈការដកគណបក្រសItaliaVivaរបស់
លោកច្រញពីសម្ពន័្ធភាពកាន់អណំច។ទោះជាយ៉ាងណការ-
បោះឆ្នោតទំនុកចិត្តបានបន្រសល់ទុកឱ្រយលោកConteបាត់បង់
ការគាំទ្រមួយភាគតូចហើយលោកក៏បរាជ័យក្នុងការពង្រឹង
ការគាំទ្ររបស់លោក។

ដោយមនសឡំ្រងភាគច្រើនខ្រសោយលោកConteត្រវូបាន
គ្ររពំងឹថានងឹចាញ់នៅក្នងុការបោះឆ្នោតព្រទឹ្ធសភាលើរបាយ-
ការណ៍តលុាការនៅថ្ង្រពធុ។លោកConteបានស្ថតិនៅក្រម
សម្ពាធពីគណបក្រសសម្ព័ន្ធមិត្តធំៗ ២ឱ្រយលាល្រងពីតំណ្រងមុន
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ង្រពុធដើម្របីមនឱកាសកាន់ត្រប្រសើរក្នុង-
ការទទលួបានបញ្ជាពីប្រធានាធបិតីSergioMattarellaដើម្របី
បង្កើតរដា្ឋាភិបាលថ្មីដ្រលគាំទ្រដោយសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់អំណចធំ
ជាងមុន៕សុខ វេងឈាង

មន្ត្រីឥណ្ឌានិងចិនថាលទ្ធផលកិច្ចចរចាយោធាស្តីពី
ជម្លាះព្រដំ្រនវិជ្ជមាន
ប្រទ្រសឥណ្ឌានិងចិនបាននិយយឱ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រចន្ទថា

កចិ្ចចរចាលើកទី៩រវាងម្របញ្ជាការយោធាដើម្របីដោះស្រយពី
ជម្លាះតាមព្រដំ្រនរយៈព្រល១ខ្រនៅតបំន់ហមិលយ័ស្ថតិក្នងុ
តំបន់ឡាដាកលទ្ធផលគឺ «វិជ្ជមនអាចអនុវត្តជាក់ស្ត្រងបាន
និងមនប្រសិទ្ធភាព»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួមច្រញដោយក្រសួងការពារជាតិរបស់

ប្រទ្រសឥណ្ឌាបានឱ្រយដឹងថា«ភាគីទំាង២បានឯកភាពគា្នោដោយ
ជំរុញឱ្រយមនការដកថយចំនួនកងទ័ពជួរមុខទាំងសងខាង»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាកន្លងមកប្រទ្រសមនអាវុធនុយ-

ក្ល្រអ៊្ររនៅជុវំញិតបំន់បានដាក់ពង្រយកងទព័រាបព់ាន់នាកន់ៅ
តាមវាលខ្រសោច់ដាច់ស្រយលន្រតំបន់ឡាដាកខណៈព្រល
ភាពតានតងឹបានផ្ទុះឡើងបនា្ទាបព់ីទាហនឥណ្ឌា២០នាក់បាន
សា្លាបក់្នងុអឡំងុព្រលប្រយទុ្ធគា្នោ។យ៉ាងណមញិចនំនួជនជាតិ
ចិនដ្រលសា្លាប់និងរបួសពីការប៉ះទង្គិចមិនត្រូវបានគ្របងា្ហាញ
ឡើយ៕សៅ  សម្ភសេស
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សុខ វេងឈាង

អគ្គអធិការន្រក្រសួងយុត្តិធម៌
(DOJ)អាម្ររិកបានប្រកាស
បើកការសុើបអង្ក្រតដើម្របីពិនិត្រយ
ថាតើអតតីមន្ត្រីឬមន្ត្រីបច្ចបុ្របន្នន្រ
ក្រសួងបានចូលរួមការប៉ុនប៉ង
ដើម្របីក្រប្រលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីឆា្នោំ២០២០។
កាលពីថ្ង្រចន្ទទី២៥មករា

លោកអគ្គអធិការMichael
Horowitzបាននិយយក្នុង
ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មួយថា៖
«ខុទ្ទកាល័យអគ្គអធិការ(OIG)
ន្រក្រសួងយុត្តិធម៌ (DOJ)គឺ
កំពុងចាប់ផ្ដើមការសុើបអង្ក្រត
ដើម្របីពិនិត្រយថាតើអតីតមន្ត្រី ឬ
មន្ត្រីបច្ចបុ្របន្នន្រDOJបានចលូរមួ
ការប៉ុនប៉ងមិនត្រឹមត្រូវដើម្របីឱ្រយ
DOJក្រប្រលទ្ធផលន្រការបោះ-
ឆ្នោតប្រធានាធបិតីឆា្នោំ២០២០។
ការសុើបអង្ក្រតនឹងរួមបញ្ចូល
រាល់ការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធ
ដ្រលអាចកើតឡើងហើយស្ថិត
នៅក្នុងយុតា្តាធិការរបស់OIG។
OIGមនយតុា្តាធកិារក្នងុការសុើប-
អង្ក្រតការចោទប្រកាន់ទាក់ទង
នឹងការប្រព្រឹត្តរបស់និយោជិត
DOJទាំងបច្ចុប្របន្ននិងអតីត»។
ការបើកការសុើបអង្ក្រតន្រះធ្វើ

ឡើងបនា្ទាប់ពីកាស្រតTheNew
YorkTimesកាលពីថ្ង្រសុក្រទី
២មករាបានធ្វើការរាយការណ៍
ថា នៅរយៈព្រលប៉ុនា្មោនថ្ង្រមុន
សភាអាម្ររិកត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់
លទ្ធផលឆ្នោតមន្ត្រីក្រសងួយតុ្ត-ិ
ធម៌ជាន់ខ្ពស់១រូបឈ្មោះ Jef-
feryClarkeបានឃុបឃិតជា-
មយួនងឹលោកDonaldTrump
ដើម្របីបណ្ដ្រញច្រញអគ្គរដ្ឋអាជា្ញា
ស្ដីទីន្រក្រសួងយុត្តិធម៌លោក
JeffreyRosen ហើយលោក
Clarkនឹងស្នងតំណ្រងរួចប្រើ-
ប្រស់អណំចរបស់ក្រសងួដើម្របី
បង្ខំសមជិកសភាតំណងឱ្រយ
រដ្ឋGeorgiaឱ្រយលបុចោលលទ្ធ-
ផលការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគ្រ។
ផ្រនការន្រះបានបរាជ័យក្រយ
ពីថា្នោក់នំាជាន់ខ្ពស់ន្រក្រសួងយុត្ត-ិ
ធម៌ជាច្រើន បានគំរាមលាល្រង
ពីតណំ្រងបើសនិលោកTrump
ដកតំណ្រងលោកRosen។
បើតាមប្រភពមន្ត្រីចំនួន៤រូប

ដ្រលសំុមិនឱ្រយបងា្ហាញអត្តសញ្ញាណ
កាលពីខ្រធ្នូលោកClarkដ្រល
ដល់ព្រលនោះមនទំនាក់ទំនង
ជាមយួលោកTrumpបានប្រប់
លោកRosenនិងអគ្គរដ្ឋអាជា្ញា-
រងលោកRichardDonoghue
ថាលោកចង់ឱ្រយក្រសួងរៀបចំ
សន្និសីទសារព័ត៌មនមួយប្រ-

កាសថាពកួគ្រកពំងុសុើបអង្ក្រត
ការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរន្រការ-
លចួបន្លំសន្លកឹឆ្នោត។ក្រយមក
លោកClarkបានព្រងលិខិត
មួយក្នុងគោលបំណងឱ្រយលោក
Rosenបញ្ជនូទៅសមជកិសភា
រដ្ឋGeorgiaដ្រលក្នុងនោះបាន
អះអាងដោយមិនពិតថាក្រសួង
យុត្តិធម៌កំពុងសុើបអង្ក្រតការ
ចោទប្រកាន់ការក្ល្រងបន្លំអ្នកបោះ-
ឆ្នោតនៅក្នងុរដ្ឋនោះហើយពកួគ្រ
គួរត្រចាត់ទុកជ័យជម្នះរបស់លោក
Bidenនៅទីនោះជាមឃៈ។
លោកRosen និងលោក

Donoghueបានបដិស្រធមិនធ្វើ
តាមសំណូមពរទាំង២របស់
លោកClarkeទ្រ។
ប៉ុនា្មោនថ្ង្រក្រយថ្ង្រឆ្លងឆា្នោំ

២០២១លោកClarkបានទៅ
ជួបប្រជុំជាមួយលោកTrump
ហើយក្រយមកបានទៅប្រប់
លោកRosenថា លោកប្រធា-
នាធិបតីមនបំណងដកលោក
ច្រញពីតំណ្រងហើយជំនួសដោយ
ខ្លនួលោកវិញដ្រលបនា្ទាប់មកអាច
ព្រយាយមបញ្រឈប់សភាពីការបញ្ជាក់
លទ្ធផលន្រការបោះឆ្នោត។
ដោយមិនចង់ចុះច្រញពីតំណ្រង

ដោយគា្មោនការតវា៉ាលោកRosen
បាននយិយថាលោកចាំបាច់ត្រវូ
និយយដោយផ្ទាល់ជាមួយ
លោកTrump។លោកបានធ្វើ-
ការជាមួយម្រធាវីស្រតវិមនលោក
PatCipolloneដើម្របីធ្វើការប្រជុំ
នៅលា្ងាចនោះ។មុនការជួបប្រជុំ
លោកRosenនិងលោកDono-
ghueជូនដំណឹងដល់ថា្នោក់ដឹក-
នាំជាន់ខ្ពស់ន្រក្រសងួអពំីអ្វីដ្រល
បានកើតឡើង។ពកួគ្របានយល់-
ព្រមធ្វើការលាល្រងបើសិន
លោកTrumpបណ្ដ្រញលោក
Rosenច្រញពីតំណ្រង។

កិច្ចប្រជុំស្រតវិមនមនការ-
ចូលរួមពីលោកRosenលោក
DonoghueលោកCipollone
នងិលោកClark។ភាគីសងខាង
បានព្រយាយមបញ្ចុះបញ្ចលូលោក
TrumpដោយលោកRosen
បានប្រប់លោក Trumpអំពី
ផ្រនការរបស់ថា្នោក់ដឹកក្រសួង
យុត្តិធម៌បើសិនលោកTrump
បណ្ដ្រញលោកច្រញ។
បនា្ទាប់ពីរយៈព្រលជិត៣ម៉ាង

ទីបំផុតលោកTrumpបានសម្រច
ថាផ្រនការរបស់លោកClarkនងឹ
ត្រូវបរាជ័យហើយលោកបាន
អនុញ្ញាតឱ្រយលោកRosenបន្ត
ធ្វើជាអគ្គរដ្ឋអាជា្ញាស្ដីទី។
ជាការឆ្លើយតបនឹងការរាយ-

ការណ៍ន្រះលោកClarkបាន
នយិយថាការចោទប្រកាន់ទាងំ-
ន្រះមនផ្ទុកភាពមិនត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្ត្រមិនបានបញ្ជាក់បន្ថ្រមទ្រ
ដោយបាននិយយថាលោកមិន
អាចពិភាក្រសោជាសាធារណៈអំពី
ការសន្ទនាណមួយជាមួយលោក
Trumpឬម្រធាវីន្រក្រសងួយតុ្ត-ិ
ធម៌បានទ្រ។
ការសុើបអង្ក្រតដោយអគ្គអធ-ិ

ការHorowitzត្រវូបានចាប់ផ្ដើម
តាមការទាមទារដោយម្រដឹកនាំ
សំឡ្រងភាគច្រើនន្រព្រឹទ្ធសភា
លោកChuckSchumerដ្រល
បាននិយយរឿងលោកClark
គជឺា«រឿងមនិត្រមឹត្រវូដ្រលមន្ត្រី
ថា្នោក់ដឹកន្រក្រសួងយុត្តិធម៌
Trumpឃបុឃតិបង្វ្ររឆន្ទៈរបស់
ប្រជាជន។
ន្រះជាផ្ន្រកមួយន្រការខិតខំ

ប្រឹងប្រងដ៏យូរអង្វ្រងរបស់
លោកTrumpក្នុងការជំរុញឱ្រយ
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាម្ររិកឱ្រយជួយ
លោកក្នុងការក្រប្រលទ្ធផល
បោះឆ្នោតឱ្រយលោកឈ្នះវិញ

ដោយអតីតប្រធានាធិបតីរូបន្រះ
បានធ្វើការអះអាងដោយមនិមន
ភ័ស្តុតាងថាប្រធានាធិបតីJoe
Bidenបានលួចជ័យជម្នះតាម-
រយៈការក្ល្រងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិង
អ្នកបោះឆ្នោត។
កាលពីដើមខ្រធ្នូ២០២០

លោកTrumpបានទាមទារការ-
លាល្រងរបស់អគ្គរដ្ឋអាជា្ញាWil-
liamBarrក្រយពីលោក
នយិយជាសាធារណៈថាក្រសងួ
យុត្តិធម៌មិនអាចគាំទ្រការអះ-
អាងរបស់លោកTrumpទ្រ
ហើយធ្វើការបញ្ជាក់ថាលោកនងឹ
មិនប្រើអំណចដើម្របីក្រប្រលទ្ធ-
ផលបោះឆ្នោតទ្រ។លោកRosen
បានកា្លាយជាអគ្គរដ្ឋអាជា្ញាស្ដីទី
បនា្ទាប់ពីការចាកច្រញរបស់លោក
Barr។កាលនោះលោកTrump
បានកោះហៅលោកRosenមក
ស្រតវិមនដើម្របីទាមទារឱ្រយក្រ-
សួងយុត្តិធម៌គាំទ្រពាក្រយបណ្ដឹង
តវា៉ាការបោះឆ្នោតរបស់លោក
នងិរបស់សម្ពន័្ធមតិ្តលោកហើយ
ត្រងតាំងរដ្ឋអាជា្ញាពិស្រសដើម្របី
ធ្វើការសុើបអង្ក្រតក្រុមហ៊ុន
ផលិតម៉ាសុីនរាប់សន្លឹកឆ្នោត
DominionVotingSystem។
លោកRosenបានបដិស្រធ
សំណូមពរលោកTrump។
យ៉ាងណមិញនៅថ្ង្រចន្ទដដ្រល

ន្រះក្រមុហុ៊នDominionVoting
Systemបានប្ដងឹម្រធាវីផ្ទាល់ខ្លនួ
របស់លោកTrumpគឺលោក
RudyGiulianiពីបទបង្ខូចក្ររ្តិ៍-
ឈ្មោះដោយទាមទារសំណង
ចំនួន១,៣ពាន់លានដុលា្លារ
ក្រយពីលោកGiulianiជា-
ច្រើនលើកច្រើនសាចោទប្រកាន់
ក្រមុហ៊នុន្រះថាបានក្ល្រងបន្លំការ-
រាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងក្រប្រលទ្ធ-
ផលបោះឆ្នោត៕

លោ ក Jeffrey Rosen ធ្វើសន្និសីទ កា សេត នៅកេ សួងយុត្តិធម៌ នៅក្នុង រដ្ឋធានីវ៉ា សុីន តោន ។ រូបថត AFP

មន្ត្រីក្រសួងយុត្តធិម៌ស្ថតិនៅក្រមការសុើបអង្ក្រតពីការ-
ឃុបឃិតជាមួយTrumpដើម្របីក្រប្រលទ្ធផលបោះឆ្នោត



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយ  មាន គោល-    
បំណងចង់    បញ្ជ្រា ប ចំណ្រាះ  ដឹង  
អបរ់ ំ   ទនូ្មាន    ប្រាៀនប្រាដៅ  ផ្លវូ ចតិ្ត    
លើក   ទកឹ   ចតិ្ត   ការ ប្រាកប  ការ ងារ   
ការ ធ្វើអាជីវកម្ម    ភាព ជា អ្នក-  
ដឹកនំ    គុណ តម្ល្រា  ន្រា ការ រៀប ចំ  
អភិវឌ្រាឍ  ខ្លួន ឱ្រាយ កា្លាយ ជា    បុគ្គ   លិក   
ឆ្នើម   ជា ពសិ្រាស ចង ់ ឱ្រាយ យុវជន 
ខ្ម្រារ  ជំនន់ ក្រាយ  ងាក  មក  
យល  ់ដងឹ ពតីម្ល្រា   ន្រា  អក្រាសរ   សាស្រា្ត  
ខ្ម្រារ តាម រយៈ សិល្រាបៈ  ត្រាង និពន្ធ  
កំណាព្រាយ ឡើង   វិញនោះ     ទើបអ្នក- 
និ ពន្ធ  ចង  ក្រាង     សៀវភៅ មួយ   
ដ្រាល មាន  ចំណង  ជើងថា « កម្រាង 
កំណាព្រាយ  ពី ដួង ចិត្ត» ដ្រាល បាន 
បើក  សម្ពោធ   កាល ពី ថ្ង្រា ទី ២៥ 
ខ្រា មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

សៀវភៅ   « កម្រាង កំណាព្រាយ ពី 
ដួង ចិត្ត »   ន្រាះ គឺ ជា វណ្ណ កម្ម ទី ៨ 
ហើយសម្រាប់   សមិទ្ធ ផល ន្រា 
ការ  នពិន្ធ សៀវ ភៅ    របស ់ ឧក ញ៉ា   
វ្រាជ្ជបណ្ឌិត  គួ ច   ម៉្រាង លី  បាន 
សម្ពោធ  ផ្លវូការ     នៅឯ   បណា្ណា គា រ 
លក់ សៀវភៅ  ម៉ូ នូ ម្រា ន   ប៊ុ ក     
ដ្រាល     មាន  អ្នក ចូលរួម   យ៉ាង-    
ច្រាើន   កុះករ  ខណៈ  សា្នាដ្រា លើក  
ន្រាះ គឺ ជា កម្រាង  កំណាព្រាយ  ដ្រាល 
ខុស ប្ល្រាក  ពីលើ ក  មុន ជា សា្នា ដ្រា   
ពាក្រាយ  រាយ ។ 

ថ្ល្រាង    នៅ ក្នុង ពិធី  សម្ពោធ   
សៀវ ភៅ    កាល ពី ថ្ង្រា ចន្ទ  ទី ២៥ 
ខ្រា មករា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង មក 

នោះ  ឧកញ៉ា   វ្រាជ្ជ បណ្ឌិត   គួ ច    
ម៉្រាង   លី   មានប្រាសាសន៍ថា៖ 
«  ការ    ត្រាង និពន្ធ សៀវភៅ ន្រាះ  
ឡើង    ក្នុង គោលបំណង ដើម្រាបី 
បញ្ជ្រាប    ចណំ្រាះ ដងឹ អបរ់ ំ  ទនូ្មាន   
ប្រាៀនប្រាដៅ ផ្លូវចិត្ត   ការ លើក-  
ទកឹ  ចតិ្ត   ការ ប្រាកបការងារ   ការ- 
ធ្វើ អាជីវកម្ម   ភាព ជា អ្នកដឹកនំ   
គុណ តម្ល្រា ន្រា ការរៀបចំ អភិវឌ្រាឍ  
ជា   បគុ្គលកិ  ឆ្នើម   ព្រាមទាងំ បណ្ដុ ំ
នូវ  ចំណ្រាះ ដឹង ផ្រាស្រាងៗ ជា ច្រាើន   
ទៀត ជាពសិ្រាស ផ្ន្រាក វធិសីាស្រា្ត 
ត្រា  ងកំណាព្រាយ ដ្រាល ជា តម្ល្រា ន ្រា  

អក្រាសរ សាស្រា្ត ជាតិ  ខ្ម្រារ » ។
រាល់ ការ បោះពុម្ព សៀវភៅ 

ទាំង  ន្រាះ  គឺ ទទួល ថវិកា  មកវិញ 
បាន   ត្រាឹមត្រា   ៣ ០ ភាគរយ  
ប៉ុណ្ណាះ   ហើយ ថវិកា   ទាំងអស់  
ដ្រាល    បាន ពី កា រលក់ សៀវភៅ 
នងឹ បង្វលិ ចលូ ទៅ  មលូនធិ ិម៉្រាង 
ល ី ជ្រា. គ ួច   ដ្រាល ធ្វើ  លើ ការ ងារ  
ស ប្រាបុ រ សធម៌   ដូចជា ការ ច្រាក  - 
អាហារ   សង ់សាលា រៀន   ធ្វើ  ផ្លវូ   
សង់  សា្ពោន   ច្រាក សៀវភៅ   និង 
ច្រាក   កង់   ដល់ សិស្រាស តូច ៗ   ជា- 
ដើម ។  ថ្វី បើ  កា រលក់ សៀវភៅ 

បាន  ក ម្រា   តិច  ក៏ ពិត ម្រាន   ត្រា  
លោក  ឧកញ៉ា   សប្រាបាយ ចិត្ត នឹង 
ការ   ច្រាក រំល្រាក ចំណ្រាះ ដឹង   ក៏  
ដូច ជា   សប្រាបុរស ធម៌ ដល់ សិស្រាស   
នសិ្រាសតិ   ប្រាជា ពលរដ្ឋ ទទូៅ   ព្រាម-  
ទាំង ព្រាះ សង្រាឃ   ដ្រាល មានការ- 
ខ្វះ  ខាត  បាន ទទលួអណំយ-  
ជា     អំណាន  ន្រាះ   ឥត គិត ថ្ល្រា  ។  

គួរ  បញ្ជក់ ដ្រារ ថា មកទល់ - 
ព្រាលន្រាះ   លោក ឧក ញ៉ា   វ្រាជ្ជ- 
បណ្ឌិត  គួ ច   ម៉្រាង លី  បាន និពន្ធ 
សៀវភៅ   បាន ចនំនួ  ៨ចណំង  ជើង  
ហើយ   នៅ  ក្នុង    នោះ មាន ដូចជា   

ទី ១ .អ្នកជា មនុស្រាស ល្អ   ល្អ - 
ប្រាសើរ   និង ល្អ អសា្ចារ្រាយ    ទី ២ . 
ទ ស្រាសនៈ អាជីវកម្ម  គួ ច   ម៉្រាង លី   
ទ ី៣ . ជនំបួ ត ុកាហ្វ្រា   រវាង ដកុ ទ ័រ   
ម៉្រាង លី   និង ខ្ញុ ំ  ទ ី៤ .  ភ្នដំង រ្រាក ទី 
ព ុ ំអាច ភ្ល្រាច   ទី ៥ . ១ ០ ៨   ចក្ខ-ុ  
វិស័យ  គួ ច   ម៉្រាង  លី   ទី ៦ . 
គំនិត  រកសុី  គួ ច   ម៉្រាង លី   
ទ ី  ៧ . បណ្ដុំ ទ ស្រាសនៈ គួ ច   
ម៉្រាង  ល ី  នងិ ចងុ ក្រាយ ន្រាះ   
ទី៨ មាន  ចំណង ជើង ថា   
កម្រាង    កំណាព្រាយ  ពី ដួងចិត្ត  
គួ ច   ម៉្រាង លី ៕ 
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លោក វេជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉េងលី សម្ពោធ ស្នាដេ និពន្ធ លើកទី ៨ សៀវភៅជាង ៣០០ទំព័រ  ឈ្មោះ«កមេងកំណាពេយពីដួងចិត្ត»  ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រាសី 

 លោក រូ៉បឺ៊ត វេប័៊រ តេវូបន សង្គេះ កេយ វង្វេង ក្នងុ ពេ ១៨ ថ្ងេ   ។ រូបថត AFP

សៀវភៅ«កម្រងកំណាព្រយពីដួងចិត្ត»បណ្តុំគំនិតអប់រំ
និងបណ្តះុការលើកស្ទយួពីតម្ល្រអក្រសរសាស្រ្តជាតិខ្ម្ររ

អាយុថ្ល្របុរសអូស្ដ្រលីបាត់ខ្លនួ១៨ថ្ង្រត្រវូបានរកឃើញនៅរស់រានមានជីវិត
កេុង បេ៊ីសបន : បុរស មា្នាក់ ដ្រាល 

បាត់ ខ្លួន កាលពី ជាង ២ សបា្ដាហ៍ មុន 
ក្នុង  តំបន់ ព្រា ប្រាទ្រាស អូស្ដា្រាលី  ត្រាូវ 
បាន រក ឃើញ នៅ រស់ រាន មាន ជីវិត  
ដោយ សារត្រា ការ ទទលួ ទាន ទកឹ ទនំប ់ 
នងិ ផ្រាសតិ ជា អាហារ ។ ន្រាះ បើ យោងតាម 
ក្រាុម អាជា្ញាធរ បាន ប្រាប់ឱ្រាយ ដឹង កាល- 
ពីថ្ង្រា អាទិត្រាយ ។ 

លោក រ៉ូប៊ឺត វ្រាប៊័រ អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ ត្រាូវ 
បាន រក ឃើញ នៅ ក្រាប្រារ ទំនប់ ទឹក ឯក-
ជន មយួ កាលព ីព្រាកឹ ថ្ង្រា អាទតិ្រាយ  ក្រាយ 
បាត់ ខ្លួន កាលពី ថ្ង្រាទី៦ ខ្រា មករា 
ដោយ ចាក ច្រាញ ពី សណា្ឋាគារ មួយ 
ក្នងុទកី្រាងុ Kilkivan ចមា្ងាយ ប្រាមាណ 

២០០ គឡីមូ៉្រាត្រា  ភាគ ខាង ជើង ទកី្រាងុ 
ប្រា៊ីសបាន ។ 

ប៉ូលិស រដ្ឋ ឃ្វីន ល្រាន បាន ឱ្រាយ ដឹងថា 
ការ សុើប អង្ក្រាត បឋម បាន បងា្ហាញថា 
លោក វ្រាប៊រ័ បាន រត ់យក ប្រាសអាយសូ 
ក្រាយ រថយន្ដ របស់ លោក  ជាប់ ផុង 
នៅ ក្នុង ទឹក ។ 

ស្រាចក្ដីថ្ល្រាង ការណ៍ បាន ឱ្រាយ ដឹងថា ៖ 
« លោក បន្ដ នៅ ក្រាប្រារ រថយន្ដ ជាមួយ ឆ្ក្រា 
១ក្រាបាល រយៈ ព្រាល ៣ ថ្ង្រា មុន ព្រាល 
ច្រាញ ទី កន្ល្រាង កើតហ្រាតុ ។ លោក ដើរ 
ថ្មើរ ជើង  នងិ វង្វ្រាង ទៅ ចណំចុ ទនំប ់ទកឹ 
មួយ កន្ល្រាង  ជា ទីដ្រាល លោក ត្រាូវ ដ្រាក 
លើ ដី ផឹក ទឹក ទំនប់ និង ទទួល ទាន 

ផ្រាសិត ជាអាហារ»។ 
ក្រាមុ អ្នក សង្គ្រាះ ធ្លាប ់បាន ផ្អាក ការ- 

រុក រក តាមផ្លូវ គោក និង ផ្លូវ អាកាស 
ក្រាយ បរាជ័យ ១ សបា្ដាហ៍ ក្នុង ការ - 
លុក លុយ ព្រា ក្រាស់  ឆ្លង ទន្ល្រា ទំនប់ ជា-  
ច្រាើន កន្ល្រាង នងិ ចណំតភ្ន ំក្នងុអឡំងុ- 
ព្រាល ព្រាយុះ ភ្លៀង »។ 

លោក វ្រាប៊រ័ ត្រាវូ បាន បញ្ជនូ ទៅកាន ់
មន្ទីរ ព្រាទ្រាយ ដោយ រង គ្រាះ ព្រាះ កតា្ដា  
រស់ នៅ ក្នុង  ព្រា យូរថ្ង្រា  ត្រា មាន សុវត្ថិ-
ភាព  និង សុខភាព ល្អ នៅឡើយ ។ 
ប៉ូលិស បាន បន្ដថា ចំណ្រាកសមា្លាញ់ 
ជើង ៤  របស ់លោក  មនិ ទាន ់រក ឃើញ 
នៅ ឡើយ ៕ AFP/HR



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ កម្មវិធីពានរង្វាន់
ពលរដ្ឋគំរូ មានបំណងបង្ហាញ
ឱយ្ឃើញនវូអពំើច្ះជយួយក-
អាសាគ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ក្នុងការប្ស្័យទាក់ទងជា-
មួយមិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាងនិង
អ្នកផ្ស្ងទៀតក្នុងសហគមន៍
របស់ពកួគ។្អ្នករៀបចំកម្មវធិី
គ្ងជ្ើសរើសនិងប្កាស
ប្ក្ខជន-ប្ក្ខនារើ១០នាក់
សម្ប់វគ្គផ្តាច់ព្័ត្នៅ ខ្
កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ ខណៈពាន-
រង្វាន់ នឹងទទួលបានប្ក់-
រង្វាន់ចំនួន១មុឺនដុល្លារ។
យ៉ាងណាមិញបុគ្គលដ្ល-

មានឈ្មោះបោះសំឡ្ងនៅ
កម្ពុជា២រូបគឺឌីជ្ណាណា
និងពិធីករទូរទស្សន៍ និងជា-
តារាសម្តង្លោកវើយ៉ារ៉ូកពំងុ
ចលូរមួស្វង្រកបក្្ខជនដល្-
មានសកា្តានពុលដើមប្ីកា្លាយជា
ជយលភីពានរង្វាន់ពលរដ្ឋគំរូ
របស់ក្មុហ៊នុSmart។ហើយ
បុគ្គលដ្លមានឈ្មោះបោះ-
សំឡ្ងទាំង២រូបន្ះ បាន-
ជ្ើសតាំងរួចហើយ អ្នកដ្ល
ពួកគត់គិតថាពួកគ្បានធ្វើ

អំពើល្អសម្ប់ប្ទ្សជាតិ
អ្នកជតិខាងភមូិនងិខត្្តរបស់
ខ្លួនដោយអំពើល្អទាំងនោះ
ឆ្លើយតបនងឹលក្ខខណ្ឌន្ពាន-
រង្វាន់ពលរដ្ឋគំរូSmartដ្ល
បានចាប់ផ្តើមកាលពីខ្មុន។
ខណៈជយលភីនងឹត្វូបាន

ជ្ើសរើសដោយគណៈកម្មការ
ក្នុងព្លឆប់ៗ ន្ះ។ចំពោះ
កាលបរិច្ឆ្ទឈប់ទទួលការ-
ជ្ើសតាងំរបស់ពានរង្វាន់ន្ះ
ត្ូវពន្យារព្លដល់ថ្ង្ទី៣១
ខ្មករាឆ្នាំ២០២១។
ដោយសារគិតថាការបង្កើត

ពានរង្វាន់ពលរដ្ឋគំរូន្ះគឺជា
គំនិតល្អទើប ឌីជ្ណាណា-
បានជ្ើសតាំងតារាចម្ៀង
លោកអនួបឋមហៅសាយ។
ខណៈលោកសាយបានរត់
ជាង២ពាន់គីឡូម៉្ត្ ជុំវិញ
ប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីរ្អង្គាស
ប្ក់សម្ប់មន្ទីរព្ទ្យកុមារ-
អង្គរដ្លបញ្ចប់កាលពីថ្ង្-
ទី១០ខ្មករាឆ្នាំ២០២១
កន្លងទៅ។
ឌីជ្ណាណាបានបញ្ជាក់

ថា៖ «ខ្ញុំបានជ្ើសសាយ-
បនា្ទាប់ពីគិតចុះឡើងៗច្ើន
ដងហើយខ្ញុំគិតថាមិនចម្ល្ក

ទ្ភាគច្ើនដងឹហើយហត្-ុ
អ្វីខ្ញុំជ្ើសសាយ។ខ្ញុំសរសើរ
គត់ខា្លាំងមិនម្នត្លើទឹក-
ចិត្តរបស់គត់ទ្ ព្ះការ-
ដល្គ ត់មានចតិ្តល្អនៅសខុៗ
ចងទ់ៅ រត់ធ្វើបាបខ្លនួឯងដើមប្ី
បម្លូលយុជយួកមុារ។ខ្ញុំគតិ
ថាអាហ្នឹងជារឿង១ហើយត្
រឿង១ទៀតគឺគត់ធ្វើបាន
ម្ន!»។
លោកយ៉ារ៉ូបានជ្ើសតាំង

យុវជនកម្ពុជាមា្នាក់ ដ្លបាន
បង្កើតយុទ្ធនាការមួយដើម្បីរ្-
អង្គាសបក្់សមប្់ជយួដល់
ក្ុមអ្នកធាក់សុីក្លូដ្លកំពុង
ជួបការលំបាក។តារាសម្ត្ង
ប្ុសនិងពិធីករទូរទស្សន៍-
លោកវើយ៉ារ៉ូឱ្យដឹងពីជម្ើស
ពលរដ្ឋគរំូខ្លនួថា៖«កាលពីចងុ-
ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានឃើញកម្មវធិមីយួ
ដ្លមានឈ្មោះថាChrist-
masforCycloដ្លរៀបចំ
ឡើងដោយយុវជនមា្នាក់ដ្ល
មានឈ្មោះតាំងហួងហាវ-
ដ្លគត់បានរ្អង្គាសប្ក់-
ជាង៥ពាន់ដុល្លារ ឯណោះ
ដើម្បីជួយដល់អ៊ំៗអ្នករត់សុីក្លូ
និងសមាគមសុីក្លូទាំងមូល-
នោះត្ម្តង»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្ពុធទី២៧ែខមករាឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ១៤កើត ខេមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេពុធ  ទី២៧ ខេមករា ឆ្នាំ២០២១

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីស្ុតចុះ។ ថ្ង្ន្ះត្ូវប្ើ-
បស្់កមា្លាងំកាយនងិបជ្ា្ញាច្ើន
ប៉នុ្ត្ដចូជាមនិសវូទទលួបានផល-
តបស្នងប៉ុនា្មោនឡើយឬអាចនឹង

ទទួលនូវការខាតបង់ថ្មទៀតផង។ចំពោះគ្ះ
របស់លោកអ្នកស្ថិតនៅទិសទក្សិណខណៈលភ
ស្ថតិនៅទសិឧត្តរ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាគូស្នហ្៍
ត្ូវត្មានការអត់ធ្មត់គ្នាឱយ្បានច្ើនទៅតាមដល្
អាចធ្វើទៅបានប្កបដោយភាពប្ឹងប្ងខា្លាំង។    

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទមា្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីល្អបង្គួរ។ រើឯការប្កបរបររក-
ទទលួទា នផស្ង្ៗ បានផលកាក់កប
ជាធម្មតា។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី
ជតិឆ្ងាយនានាវិញនោះក៏ទទលួបាន

សុវត្ថិភាពល្អត្ទឹកចិត្តរម្ងប្ប្ួលទៅតា មបរិ-
យកាសផងដរ្។បស្និបើមានបញ្ហាណាមយួ
កើតឡើងចំពោ ះលោកអ្នកគួរត្ព្យាយមដោះ-
ស្យដោយសន្សឹមៗ បើពុំនោះទ្នឹងបង្កជា
បញ្ហាធំមិនខានឡើយសម្ប់សុខសុវត្ថិភាព។

រាសីសុ្តចុះ។រាល់ការបំព្ញការ-
ងរផ្ស្ងៗ ច្ើនខ្វះការយកចិត្តទុក-
ដាក់ធ្វើឱ្យការងរអាចនឹងតូ្វបរា-
ជ័យច្ើនជាងជោគជ័យហើយ

លោកអ្នកក៏តូ្វបាត់បង់សា្មោរតីក្នងុការបំព្ញការ-
ងរផ្ស្ងៗ ។ហ្តុន្ះតូ្វយកចិត្តទុកដាក់ក្នងុការ-
បំព្ញការងរឱ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្លអាច
ធ្វើបាន។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាវិញនោះអាចនឹង-
មានរឿងរកំារកូសនិងចូលចិត្តចាប់កំហុស។

រាសីឡើងខ្ពស់។សុខភាពផ្លវូកាយនិងផ្លវូ-
ចិត្តអំណោយផលល្អខណៈការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផលចំណ្ញ
តបស្នងនឹងការខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់អ្នកគួរ

ជាទីព្ញចិត្ត។លោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានដំណឹង
ល្អជាជាងអាក្ក់។ ដោយសារអំណាចន្សុខភាពផ្លវូ-
កាយនិងផ្លវូចិត្តល្អបណា្តាលឱ្យការនិយយស្តីប្កបដោយ
វិចារណញ្ញាណ។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការ-
យលចិ់ត្តគ្នានិងច្ះបង្កើតភាពផ្អម្ល្ហម្ខា្លាងំផងដ្រ។

រាសីសុ្តចុះខា្លាងំ។លោកអ្នកអាច
នឹងបាត់បង់លភដោយសារត្សម្តី
ម្យា៉ាងវិញទៀតកា រយត្ទៅ កាន់ទី
នានារបស់លោ កអ្នកអាចប្ឈម-

នឹងគ្ះកាចហ្តុដូច្នះ្សូមមានការបុ្ងប្យ័ត្ន
ឱ្យបានខ្ពស់។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាតូ្វមានការ-
យល់ចិត្ត និងអធ្យាស័្យចំពោះគ្នាឱ្យបានច្ើន
ចៀសវាងនូវស្ចក្តីថា្នាងំថា្នាក់ផ្ស្ងៗ។ រើឯលភ-
សកា្ការៈវិញនឹងពិបាកទទួលបាននូវភោគផល៕       

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្ញ-
ការងរផ្ស្ងៗ រម្ងទទលួបានផល-
តបស្នងគួរជា ទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្កបដោយ
សុវត្ថិភាពល្អ។ រើឯការនិយយស្តី

បក្បដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមាន
សភាពល្អពោ លគឺទកឹចិត្តបក្បដោយក្តីម្តា្តានងិ
ករុណា។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតាមិនមានក្តីខ្វល់ខា្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធយ្ម។កា រពោ លពាក្យសម្តីធ្វើ-
ឱ្យអ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់សា្តាប់
មានសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងរប្កបដោយសា្មោរតីបុ្ងប្យ័ត្ន

ធ្វើឱ្យបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសុខសបប្ាយត្ក៏គួរត្បុ្ងប្-
យ័ត្នដ្រ។ រើឯលភសកា្ការៈវិញគឺទទលួបានផល
បង្គរួប៉ុណោ្ណោះ។ចំពោ ះបញ្ហាស្នហ្ាវិញនឹងមាន
ការអធ្យាស័្យនិងចះ្យ គយល់គ្នាផងដ្រ។        

រាសីមធ្យម។ការបំព្ញការងរ
ផ្ស្ងៗមា នឧបសគ្គច្ើនត្ទឹក-
ចិត្តប្កបដោយភា ពសា្វាហាប់ក្នុង
កិច្ចការ។ចំពោះស្ចក្តីស្ន្ហាគួរ-

ត្មានការយគយល់និងអធ្យាស្័យគ្នាទើប
ជាការប្សើរ។ថ្ង្ន្ះល ភសកា្ការៈផ្ស្ងៗនឹង
បានមកដោយសារត្ផលបុណ្យរបស់លោក-
អ្នកពជីាតមិនុ។ដោ យឡ្កទកឹចតិ្តច្ើនត្មាន
ទំនោរទៅរកការបំព្ញបុណ្យកុសលផ្ស្ងៗ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ចូលចិត្ត
សិក្សាផ្ន្កអក្សរសាស្្ត។សុខភាព
ផ្លូវកាយអា ចមានជំងឺបៀតបៀនខ្លះ
ប៉នុ្ត្ដោ យសារត្អំណាចន្កមា្លាងំ-

ចិត្តមានសភាពខា្លាងំទើបអាចការពារសុខភា ពផ្លវូ-
កាយមិនឱ្យមា នភា ពធ្ងន់ធ្ងរបា ន។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទា ននានាបានផលចំណ្ញល្អជាទីគប់-
ចតិ្ត។ចពំោ ះបញ្ហាស្ន្ហា វិញគូស្នហ្៍ច្ើនត្មា ន
ការច្ះអធ្យាស្័យគ្នាល្អនិងមានស្ចក្តីសុខ។

-    

រាសីឡើងខ្ពស់។ចូលចិត្តសិក្សា-
ផ្នក្អកស្រសាស្្តសខុភាពផ្លវូកាយ
អាចមានជំងឺបៀតបៀនខ្លះៗ ត្-
ដោយអំណាចកមា្លាងំចតិ្តគឺនងឹមាន

សភាពខា្លាំងកា្លាហ្តុន្ះលោកអ្នកអាចមាន-
សមត្ថភាពការពារមិនឱ្យសុខភាពផ្លូវកាយធា្លាក់
ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ការបក្បរបររកទទលួ-
ទាននានានងឹបានផលធម្មតា។រើឯបញ្ហាស្នហ្ា
គូស្ន្ហ៍នឹងមានអធ្យាស្័យគ្នាយ៉ាងល្អ។   

រាសីសុ្តចុះ។ សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជំងឺដ្ល
បណា្តាលឱ្យទឹកចិត្តមានភាពច្បូក-
ច្បល់។ ចំពោះស្ចក្តីព្យាយម

នឹងមានការធា្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពក្នងុការ-
បំព្ញការងរក៏តូ្វធា្លាក់ចុះដ្រ។ថ្ងន្្ះលោកអ្នក
ខ្វះសមត្ថភាពក្នងុការធ្វើស្ចក្តសីម្ចចិត្តការ-
ប្កបរបររកទទួលទា នអាចមានការខាតបង់។រើឯ
ស្ចក្តីស្នហ្ាវិញគឺខ្វះនូវភាពកក់ក្តាឱ្យគ្នាដ្រ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ការធ្វើដំណើរទៅ
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគួរប្យ័ត្នប្យ្ង។
ការបំព្ញការងរផ្ស្ងៗ ប្កប-
ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

សុខភាពផ្លវូកាយល្អប្សើរ បុ៉ន្ត្សុខភាពផ្លវូចិត្ត
អាចមានការថា្នាងំថា្នាក់ខ្លះៗ ដ្រ។ចំពោះការប្កប-
របររកទទួលទាននានានឹងបានផលចំណ្ញគួរ
ជាទីព្ញចិត្ត។រើឯបញ្ហាស្នហ្ាវិញនឹងមានសភាព-
ធម្មតានិងមិនមានអ្វីគួរឱ្យពួ្យបារម្ភនោះឡើយ។

លោក សាយ (អាវខ្មៅ) បន រត់ ជាង ២ ពាន់ គីឡូម៉េតេ  ជំុវិ  ញបេទេស កម្ពជុា ដើមេបី រេអង្គាស បេក់ សមេប់  
មន្ទរី  ពេទេយ កុមារ អង្គរ ដេល បញ្ចប់កាលពី ថ្ងេទី ១០ ខេមករា ឆ្នា២ំ០២១កន្លងទៅ។ រូបថតសហការើ

ឌីជេ ណាណា និង លោក យ៉ារូ៉  ចូល រួម 
យុទ្ធនាការស្វេង រក ជយលាភី ពលរដ្ឋ គំរូ  

ឌីជេ ណាណា និង តារា សម្តេង លោក យ៉ារូ៉  កំពុង  ចូលរួមស្វេងរកបេក្ខជនជាជយលាភីពលរដ្ឋគំរូ។ រូបសហការើ



   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  ការ ប្រកួត កីឡា 
ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ ជ្រើស រើស ជើង- 
ឯក ថ្នាក់ ជាតិ ឆ្នា ំ ២០២០  ដ្រល 
បាន អូស បន្លាយ ឈាន ចូល ឆ្នា ំថ្ម ី 
ដោយ សារបញ្ហា កូវើ ១៩ នោះ  បាន 
បើក ការ ប្រ កួត  កាល ពី ថ្ង្រទី ២៥  
ខ្រ មករា   នៅ កីឡដា្ឋាន សា្តាតចាស់  
និងគ្រងបញ្ចប់ នៅ ថ្ង្រទី ២៩ 
ខ្រមករា ឆ្នា២ំ០២១   ហើយ  ការ- 
ប្រកួត ន្រះ មានការ  គំា ទ្រ ពី  ក្រសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា  ដូច រាល់ 
ឆ្នា ំ បុ៉ន្ត្រ ឆ្នា ំន្រះខាង វិស័យ ឯក ជន  
បាន ចូល រួម គំា ទ្រ ច្រើន ធ្វើ ឱ្រយ 
ប្រក់រង្វាន់ មានការកើន ឡើង  ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ បើ សង្ក្រត 
មើល ឱ្រយ សីុ ជម្រ  គឺ សមាស ភាព 
កីឡាករ ឆ្នើមៗ និង  ល្របីៗ   ភាគ- 
ច្រើន  គា្មាន វត្ត មាន ទ្រ  និង ជំនួស 
ដោយ កីឡាករ ថ្មីៗ  ទៅ វិញ  ហើយ  
ការ ប្រកួត  ដ្រលមានការ  ផ្រសាយ- 
ផ្ទាល់  តាម ទូរទស្រសន៍ បុ៉ស្តិ៍ ល្រខ 
៥ន្រះ  មាន កីឡាករ ចូល រួម ចំនួន 
១០០ នក់  មកពី ១៦  សមាគម 
ក្នុង រាជធានី ខ្រត្ត  នៅ ទូ ទំាង 
ប្រទ្រស កម្ពជុា  និង គណៈ កម្មការ- 
បច្ច្រកទ្រស ជាង ១១៤ នក់  
រួមមាន គណៈកម្មកា រវិ និ ច្ឆ័យ 
អាជា្ញាកណា្តាល និងចៅក្រម  
គណៈកម្មការ រៀប ចំ សម្លៀក បំពាក់  
គណៈ កម្មការ ថ្លងឹ ទម្ងន់   និង គណៈ- 
កម្មការ ព្រទ្រយ ។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក ត្រម 
មឺុន ប្រធានសហព័ន្ធ កីឡា ប្រដាល់ 
គុនខ្ម្ររ បានអះអាងថ ការ ប្រកួត 
ថ្នាក់ជាតិ លើកន្រះ មានសារៈ- 
សំខាន់ណាស់។ លោកថ៖ «ការ- 
ប្រកួត ន្រះ  មាន សារៈ សំខាន់ 

ណាស់  សម្រប់ សហ ព័ន្ធ   ក្នងុ 
ការ ចម្រញ់ រក កីឡាករ គុន ខ្ម្ររ 
ឆ្នើមៗ ដើម្របី ហ្វកឹហាត់  ក្នងុ ក្រមុ  
ជម្រើសជាតិ  ត្រៀម ចូលរួម ប្រកួត 
សីុហ្គ្រម លើក ទី ៣១ នៅ ប្រទ្រស 
វៀត ណាម  និង សីុហ្គ្រម  លើក ទី 
៣២ ឆ្នា ំ២០២៣  នៅ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា យើង» ។ 

លោក  បាន បន្ថ្រម  ថ ៖« សហ- 
ព័ន្ធ  មាន ការ ងរ ចំា បាច់ សំខាន់  
នៅ ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ ដោយ  ត្រូវ 
រៀបចំ ព្រតឹ្ត ិការណ៍ ធំៗ ចំនួន ៣  គឺ 
ការប្រកួត ជ្រើសរើស ថ្នាក់ជាតិ  ឆ្នា ំ
២០២០ន្រះ   ការ ប្រកួត  ថ្នាក់ ជាតិ 
ឆ្នា ំ ២០២១  ដ្រល នឹង ប្រព្រតឹ្តទៅ  
នៅ ខ្រ មិថុន  និង ការប្រកួត ជ្រើស- 
រើស ជើង ឯក អាសីុ អាគ្ន្រយ៍ នៅ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា ដ្រល  គ្រង ប្រ- 
ព្រតឹ្តទៅ  នៅ ខ្រ សីហា  ដោយ មាន 
១១ ប្រទ្រស  ចូល រួម  គឺ នៅ មុន 
ការ ប្រកួត សីុហ្គ្រម  មក ដល់ »។ 

ទាក់ ទង នឹង ប្រក្ខ ភាព កីឡាករ  
ទំាង ១០០ នក់ មក ប្រកួត ឆ្នា ំន្រះ  
ខ្រសត់ កីឡាករ លំដាប់ ខា្លាងំៗ  និង  
ឆ្នើមៗ   លោក  និន  ភារម្រយ  អនុ- 
ប្រធាន ប្រចំា ការសហព័ន្ធ កីឡា 
ប្រដាល់គុនខ្ម្ររ បាន ពន្រយល់ ថ   
តាម ការ ណ្ររ នំ របស់ ក្រសួង  ចង់ 
បាន កីឡាករ ឆ្នើមៗ  សម្រប់ 
សម្រួច ចូល ជម្រើស ជាតិ ដើម្របី 
ហ្វកឹ  ហាត់  ត្រៀម សីុ ហ្គ្រម  បុ៉ន្ត្រ 
ជាក់ ស្ត្រង  យើង ទទួល បាន ការ- 
ដាក់ ពាក្រយ ចូល ប្រ កួត ភាគ ច្រើន 
កីឡាករ  ថ្ម ៗី  ។  ទោះ យ៉ាង ណា ន្រះ 
ជា  សិទ្ធ ិផ្ទាល់ របស់ តំណាង  ប្រ តិភូ  
ដ្រល ដាក់ ឈ្មាះ បញ្ជនូ មក  ហើយ 
នៅ ក្នងុ ប្រ តិភូ ខ្រត្ត  និង  រាជ ធានី  
ឬ ក្រសួង គឺ  ១ប្រភ្រទ ទម្ងន់  ដាក់ 
បាន ត្រ ១ នក់ ម្រយ៉ាង ទៀត   កីឡាករ 
ល្របី មួយ ចំនួន  រង របួស ឈឺ ខ្លនួ  
និង រក្រសា ទម្ងន់ តាម ការ កំណត់ មិន 
បាន  ត្រវូ ខក ខាន និង ធា្លាក់ ច្រញ  

មិន អាច ចូល ប្រ កួត បាន» ។
ចំណ្រក លោក  ហ្រង  សុឃន  

អនុ ប្រធាន សហព័ន្ធ  និង ជា អ្នក 
ស្វ្រង រក ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ បាន 
និយយ ថ៖ «ឆ្នា ំន្រះ  យើង បាន 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខំ រក ការ ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ  និង ផ្តល់ ជូន អ្នក ឈ្នះ ជយ- 
លាភី  គឺ ទទួល បាន ច្រើន គួរ សម  
មាន ប្រក់ រង្វាន់  និង សមា្ភារៈ ហ្វកឹ - 
ហាត់ មួយ ចំនួន »។

លោក បាន បន្ថ្រម ថ៖ «តាម 
គម្រង  យើងនឹង ផ្តល់ ជូន ចំណាត់- 
ថ្នាក់ ល្រខ ១ ម្រដាយ មាស  ចំនួន  
២លាន ៣០ មឺុន រៀល  គឺ មាន ន័យ 
ថ  ប្រក់ របស់ ក្រ សួង  មាន ត្រ 
៣០ មឺុន រៀល ទ្រ  ត្រ យើង រក បាន 
ជួយ ចំនួន ២ លាន រៀល ទៀត ។ 
ចំណ្រក ល្រខ ២ មាន  ប្រក់ រង្វាន់  
១,២ លាន  រៀល  ហើយ  ល្រខ ៣  
និង ល្រខ ៣ ស្ទួន   បាន  ៦៥ មឺុន 
រៀល» ៕

ថ្ង្រពុធ ទី២៧ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កេុង ម៉េ អាមី: ប្រធាន មន្ត្រី 
ហិរញ្ញ វត្ថុ រដ្ឋ ហ្វ្លរើដា កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ បាន ប្រប់ គណៈ កមា្មា ធិការ 
អូឡំា ពិក អន្តរ ជាតិ (IOC) ថ 
រដ្ឋ  រើក រាយ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ កីឡា 
អូឡំា ពិក ចំ ព្រល មាន ពាក្រយ- 
ចចាមអារា៉ាម  ថ ប្រទ្រស ដ្រល 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ បច្ចុប្របន្ន គឺជប៉ុន 
ប្រហ្រល អាច នឹង លុប  ចោល 
ការ រៀប ចំ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ ធំ ន្រះ   ។

លោក  Jimmy Patronis 
ផ្ញើលិខិត មួយ ទៅ ប្រធាន IOC 
លោក Thomas Bach ដោយ 
រៀប រាប់ ថ ៖ « សូម ជំរុញ លើក- 
ទឹក ចិត្ត លោក ក្នុង ការ ពិចារណា  
ពី ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទីកន្ល្រង  សម្រប់ 
រៀប ចំ ព្រឹត្តិការណ៍ អូឡាំពិក  ឆ្នាំ 
២០២១ ពី ក្រុង តូក្រយូ ប្រទ្រស  
ជប៉ុន មក សហរដ្ឋ អាម្ររិក វិញ 
ហើយ ជា ពសិ្រស  គ ឺក្នងុ រដ្ឋ ហ្វ្លរើដា 
ន្រះ ត្រ ម្ដង » ។

លោក  បន្ត ទៀត ថ ៖ « ដោយ 
មាន ស្រចក្ដី រាយការណ៍ តាម 
ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ជា ច្រើន ថ 
ថ្នាក់ ដឹកនំ  នៅ ប្រទ្រស ជប៉ុន 
បាន ធ្វើ ការ សន្និដា្ឋាន ជា សមា្ងាត់ 
ថ ពួក គ្រ មាន ការ បារម្ភ ជា ពន់- 
ព្រកពី ការ រាត ត្របាតរបស់ ជំងឺ 
ចំពោះ   ព្រឹត្តិការណ៍ អូឡាំពិក ឆ្នាំ 
២០២១ ដ្រល នឹង កើត  
មានឡើង ។ វា នៅ មិន ទាន់ អស់  
ព្រល នោះ ទ្រ ក្នងុ ការ បង្កើត ក្រមុ 
មួយ ឱ្រយ មក កាន់ រដ្ឋ ហ្វ្លរើដា » ។

លិខិត នោះ ដ្រល ចុះ ហត្ថ- 
ល្រខា ដោយ លោក Patronis 
ហើយ  ផូស្ត តាម បណា្តាញ សង្គម  
បានលើក ឡើង ពី គុណ ភាព 

ដ្រល គួរជឿ ជាក់ន្រ ដំណើរ ការ 
ចាក់ វាក់ សំាង របស់ រដ្ឋ ការ បើក 
ដំណើរ ការ ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ច ឡើង 
វិញ និង ព្រឹត្តិការណ៍ កីឡា នន 
ដ្រល ខ្លនួ បាន រៀប ច ំអឡំងុព្រល 
មាន ការ រាត ត្របាតជំងឺ ន្រះ ព្រម- 
ទាំងសួន កម្រសាន្តធំ ៗ  ក្នុង នោះ 
មាន Disney World ដ្ររ ត្រូវ 
បាន បើក ឱ្រយ ចូល ល្រងវិញ  » ។ 

ត្រ រដ្ឋ ហ្វ្លរើដា បាន តស៊ូ យ៉ាង 
ខា្លាំង កា្លា ជាមួយ នឹង ការ រើក រាល- 
ដាល ពី វើរុស កូរ៉ូណា ន្រះ ដោយ 
គិត មក ទលនឹងព្រល ន្រះ មាន 
អ្នក បាត់ បង់ ជីវិត ជាង ២៥ 
០០០នក់ហើយ ខណៈ ទូ ទាំង 
សហរដ្ឋ អាម្ររកិ មាន ចំនួន អ្នក- 
សា្លាប់ ជិត ៤២០ ០០០នក់ ។ 

ត្រកាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ភាគ ីអ្នក- 
ទទលួ ខសុ ត្រវូ រៀប ច ំព្រតឹ្តកិារ ណ ៍ 
Tokyo Games ដ្រល គ្រង 
នឹង រៀប ចំ  ឆ្នាំ មុន ត្រ ត្រូវ បាន 
ពន្រយរ ព្រល ១ ឆ្នាំ ដោយសារ 
វបិត្ត ិសខុភាព ជា សកល បាន អះ- 
អាង ថ ពួក គ្រ នឹង នៅ ត្រ អនុវត្ត 
តាម គម្រង ផ្រនការ  ដ្រល យក 
ថ្ង្រ ទ២ី៣ ខ្រ កក្កដា រហតូ ដល ់ថ្ង្រ 
ទី៨ ខ្រ សីហា ឆ្នាំ ២០២១  ជា 
ព្រល វ្រលាសម្រប់ រៀប ចំ ការ- 
ប្រកួត កីឡាន្រះ ដដ្រល » ។ 

នយក រដ្ឋ មន្ត្រី របស់ ជប៉ុន 
លោក Yoshihide Suga មាន 
ប្រសាសន៍ ថ ៖ « ខ្ញុំ ប្ដ្រជា្ញា នឹង ធ្វើ 
ឱ្រយ Tokyo Games  មាន សវុត្ថ-ិ 
ភាព និង គា្មាន គ្រះ ថ្នាក់ ដើម្របី 
ជា តឹក តាង  បង្ហាញថ មនុស្រស  
នឹង មាន ជ័យ ជម្នះ លើ វើរុស ដ៏ 
អាក្រក់ ន្រះ  » ៕ AFP/VN

    យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  សហព័ន្ធ កីឡាគុន- 
ល្របុក្កតោ កម្ពជុា  ត្រវូ បាន សម្រប- 
សម្រលួ ថ្នាក់ ដឹក នំ  និង បន្ថ្រម 
សមាជិក  ប្រតិបត្ត ិ ក្នងុ អាណត្ត ិថ្មី  
សរុប ១៩ នក់  ព្រម ទំាង ផ្តល់ 
ឱកាស ឱ្រយ គ្រសួារ ល្របុក្កតោ គ្រប់ 
និន្នាការ  យក ចិត្ត ទុក ដាក់  និង 
ច្រក រំល្រក ការ ងរ  ដើម្របី ភាពរើក-  
ចម្រើន  ក្នងុ គោល ដៅ ធ្វើ ឱ្រយ  កីឡា 
បុរាណ ខ្ម្ររ មួយ ន្រះ  មាន លទ្ធផល 
ល្អ  ក្នងុការប្រកួត  សីុហ្គ្រម  លើក 
ទី ៣២ ឆ្នា ំ២០២៣ នៅ កម្ពជុា ។

 ជា មួយ គា្នា ន្រះ   ការ ប្រ កួត ថ្នាក់-  
ជាតិ  ឆ្នា២ំ០២០  ដ្រល មាន វិស័យ 
ឯក ជន ជួយ ឧបត្ថម្ភ  និង បាន 
បញ្ចប់កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ នោះ 
គឺឃើញ មាន លទ្ធផល ល្អប្ល្រក  ៥ 
ចំណុច  ស្របព្រល  ថ្នាក់ ដឹក នំ 

មួយ ចំនួន បាន  លះ បង់ តួនទី ខ្លះ  
ដោយ  ច្រក រំល្រក ការ ទទួល ខុស- 
ត្រវូ រួម  ដើម្របី ល្របុក្កតោ  គឺ ជាតិ ខ្ម្ររ 
សំខាន់ ជាង ។  ន្រះ ជា គំនិត  ផ្តចួ- 
ផ្តើម របស់  លោក  វា៉ាត់  ចំរើន ។  

ចំពោះ    គណៈកមា្មាធិការ ប្រតិបត្ត ិ 
ក្នងុ  អាណត្ត ិទី ៥  ដ្រល ត្រវូ  បាន 
សម្រច  ដោយ មហា សន្នបិាត  
កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ  មាន ដល់ ១៩នក់ 
ក្នងុ ង នោះ លោក  ច័ន្ទ  សារុន បន្ត 
ជាប់ ជា ប្រធាន    លោក  ក្រវ  រ៉្រមី  
ជាអនុប្រធាន ទី ១ រើឯ លោក ព្រទឹា្ធា-  
ចារ្រយ  សាន  គីម សា៊ាន  លោក  ហុក 
ឈាង គីម  និង លោក  ហ្រង ម៉្រង 
ហួ  ជា អនុប្រធាន   លោក  វា៉ាត់  
ចំរើន ដ្រល ធា្លាប់ជា អនុ ប្រធាន 
មកធ្វើ ជា អគ្គល្រខាធិការវិញ។

ចំណ្រក លោកអគ្គល្រខាធិការ  
អួ៊  តារា  មក កាន់តួនទីជា អគ្គ - 
ល្រខារង ជាមួយ នឹង លោក  ជា  

សុខគួង  និងលោក  សាន  អង្គររាជ- 
វ័ន្ទ ហើយ  លោក  វើ  តា រា៉ា ជាអគ្គ-  
ហ្រ រញ្ញកិ ។ ចំពោះ សមាជិក ប្រ តិបត្ត ិ
បន្ថ្រម  មាន លោក  ឡាយ  រ៉្រយុ៉ង   
លោក  រឿន  រស្ម ី កញ្ញា  រឿន  សុ- 
មា៉ា និ ច   លោក  ញ៉្រម ស៊ន  លោក  
ងួន  សុជាតិ   លោក  ហ្រម  ចិត្តា្រ   
លោក  ហុក  ភារម្រយ   លោក ចាន់  
ឫទ្ធ ិស័ក្ត ិ និង លោក  ដ្រ  រិច  ។ 

លោក  វា៉ាត់  ចំរើន  បាន ថ្ល្រង  ថ៖  
«កីឡា  រើក ចម្រើន ទៅ បាន  គឺ ការ- 
រួប រួម គា្នា ត្រ មួយ  ដើម្របី ប្រ យោជ ន៍ 
ជាតិ  ហើយ  សម្រប់  ការ ប្រកួត 
ថ្នាក់ ជាតិ លើក ន្រះ  យើង  សង្ក្រត 
ឃើញ ថ   ទទួល បាន ការរើក ចម្រើន 
និងមាន ការ ប្ល្រក នូវ ៥ ចំណុច  គឺ 
ទី ១  ប្រក់ រង្វាន់  មាន  ការ  កើន ឡើង  
ដ្រល មា្ចាស់ ម្រដាយ មាស  ខ្លះ  យើង 
ផ្តល់ ជូន បាន រហូត ដល់ ៨០ មឺុន 
រៀល  ( បូក បន្ថ្រម តម្ល្រ ខ្លនួ ប្រ កួត 

ផង )  ចំណ្រក  ម្រដាយ ប្រក់  និង 
សំរឹទ្ធ  ក៏ មាន ការ កើន ឡើង » ។ 

លោក បន្ត ថ ទី ២  គឺ ក្រយ ពី 
យើង បើក វគ្គ បណ្តះុ បណា្តាល ចៅ- 
ក្រម អាជា្ញា កណា្តាល  យើង កាត់ ក្តី 
មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ល្អ  យុត្តធិម៌  ត្រមឹ- 
ត្រវូ  តាម វិជា្ជា ជីវៈ  ដោយ ភាគី ចាញ់  
គា្មាន ការ តវា៉ា ដូច មុន  ទី ៣  វិញ្ញា សា 
ប្រយុទ្ធ  កើន ឡើង ស្រម តាម គោល-  
ដៅ  ដោយយើងនឹង  ដាក់ ឱ្រយ មាន 
វិញ្ញាសា ន្រះ ច្រើន  ក្នងុ សីុហ្គ្រម  ទី 
៤  ទី លាន ប្រកួត  យើង រចន បាន  
ល្អ  ដើម្របី ស្តង់ ដា  សម្រប់ ប្រ កួត 
លក្ខណៈ អន្តរជាតិ  ស័ក្ត ិសម តាម 
បច្ច្រកទ្រស  និង  ទី ៥ ការ ប្រកួត 
ថ្នាក់ជាតិន្រះ  មានសាលាគុន  និង  
អត្តពលិក ចូល រួម  ច្រើន ជាង ឆ្នាំ 
មុនគឺ១៩៣ នក់  មក ពី ២៤ សា-  
លាគុន  និង ១០ ខ្រត្ត រាជ ធានី ។ 

ចំណ្រក លោក  វើ  ដារា៉ា អគ្គ- 

ហ្ររញ្ញកិ  និង ជា គ្រ ូបង្វកឹ សាលា - 
គុន សណា្ឋាគារ ទ្ររូ៉  ឈ្មាះ ល្របុក្កតោ 
រតន ឦសាន បាន  ប្រប់ ថ ៖  «ឆ្នា ំ
ន្រះ កូន សិស្រស របស់ ខ្ញុ ំ មក ពី ខ្រត្ត 
រតនគិរើ  ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ 
ណាស់   ដ្រល មិន ធា្លាប់ មាន។ 

និយយ ទៅ  ក្លបិ នៅខ្រត្ត  ដ្រល ខ្ញុ ំ
បណ្តះុ បណា្តាល  គឺ  មក  ប្រកួត ៤ 
នក់  បាន ម្រដាយប្រក់  ចំនួន ៣    
គឺ ជា មោទនភាព ខា្លាងំ   របស់ បង- 
ប្អូន ជន ជាតិ ភាគតិច  នៅ ក្លិប 
រតនឦសានរបស់យើង»៕ 

ការ បេកួតកីឡាគុនខ្មេរ ជេើស រើសជើង ឯក ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ២០២០ ដេលបានបើក  ការ បេកួត  ពីថ្ងេ ចន្ទ។ រូប ពន្លក

ការ បេកួត កីឡា លេបុក្កតោ ជើង ថ្នាក់ជាតិ ដេល ទើប បានបញ្ចប់  ។ សហ ការើ

ជើងឯកគុនខ្មែរកើនរង្វាន់តែខែសតកី់ឡាករលែបីៗ ហ្វ្លរីដាស្នើរៀបចំអូឡំាពិក
បើសិនកែងុតូកែយូលុបចោល

លែបុក្កតោកំណែទមែង់ថ្នាក់ដឹកនំាធ្វើឱែយការបែកួតថ្នាក់ជាតិមានលក្ខណៈប្លែក



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ តារាចម្រៀង ស្រី ជា ចំណូល ថ្មី ទ្រនំ 
ថោន   ដ្រលបាន  វិវឌ្រឍ ខ្លួន ពី តំណ្រង ជា ពិធីការិនី 
មាន  ភាព ក្រមចិក្រមើម នងិ ជា តារា សម្ត្រង   សាច ់
សខ្ចី កញ្ញា ប្រប៊ី គ្រន់ ត្រ បាន ឈរ ជើង នឹងធឹង-   
នៅ  ផលតិ  កម្ម ចម្រៀងភា្លាម  ស្រប ់ត្រថ្មីៗ  នា ដើម- 
ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ កញ្ញា  ក៏ ឆ្លៀត  បង្កើត អាជីវ កម្ម  
ក្រ  សិល្របៈ ភ្ល្រត ត្រ ម្តង     ធ្វើ ឱ្រយ មហាជន ចាប់ - 
អារម្មណ៍ កោតសរសើរ   ។ 
 អាជីវ កម្ម ក្រ សិល្របៈ ចម្រៀង  របស់តារា-  

ចម្រៀង  ស្រ ីស្រស ់ សាច ់សខ្ច ី មាន ឈ្មោះ  ពតិ ជុ ំ
រចនាព្រជ្រ ហៅ ប្រប៊ី  ក៏ បង្ហើបឱ្រយ ដឹងតាម-  
បណ្តាញ  សង្គម   ហ្វ្រសប៊កុ នងិ អីនុ  សា្តា ក្រម    តាម 
រយៈ ការ ថត រូប  និង សរស្ររ ផូស្ត  រូប  អរគុណ ទៅ 
ដល  ់មតិ្ត ភក្តជិា អ្នក សលិ្របៈ ដចូគ្នា ត្រ ម្តង មាន ដចូ-  
ជា   លោក ករុណ ព្រជ្រ លោក មា៉ាដូណ កញ្ញា 
រា៉ាប៊ី និង តារា ប្រុស ស្រី ផ្រស្រង  ទៀត  ក្រយ ពី បាន 
មក  ផឹក កាហ្វ្រ  នៅ ហាង កាហ្វ្ររបស់ កញ្ញា  ប្រប៊ី -    
មាន  ឈ្មោះ «ជុំ  Coffee & Food » មាន ទី  តាំង 
នៅ   ជិត  រង្វង់ មូល  កាំកូ  សុីធី   ផ្លូវ ល្រខ  ៥៩៨ ឬ- 
ជាសុផារា៉ា។ 
ស្រីស្រស់ធ្លាប់ ជា ពិធីការិនីទូរ ទស្រសន៍-   

MyTv និង  CTN  និង ជា តារា  ចម្រៀង 
សមាជកិ ថ្ម ីទ្រន ំថោន កញ្ញា ប្រប៊ ីបង្ហើប 
សារ ថា៖  «ហាង   ជុំ  កាហ្វ្រ យើ ងខ្ញុំ 
មានកន្ល្រង អង្គុយ មា៉ាសុីន  ត្រជាក់  
free WiFi   សំខាន់   រសជាតិ វិញ   - 
ឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់   ទីតាំង តាម បណ្តាយ 
ផ្លូវ  598 ជាសុផារា៉ា។ អរ គុណ ដល់ 
កំពូល    សម្រស់ មា៉ាដូណ និង 
ហ្រង ដ្រលគំទ្រ បាន មក-  
ញ៉ាំ  កា ហ្វ្រ  នៅជុំ  កា ហ្វ្រ   
ទាំង ក្រុ ម គ្រួ សារ ។ 
ថ្ង្រ ន្រះ ប៊ី ណត់ 
ប៊ី  មក    ជុំកា ហ្វ្រ- 
ញុកំា ហ្វ្រ ដងូ  នងិ 
ទឹក  ស្រ្តូប៊ីរីសូដា  គួរត្រ    
យល ់  ហើយ។ អរគុ ណ ដល់ - 
រៀម ច្របង ករុណ  ព្រជ្រ ដ្រល-  
បាន   ជួយ គំទ្រ  ជុំ កា ហ្វ្រដូង - 
and f ood ដ្រល  មាន ទីតាំង  
នៅ ជិ ត  រង្វង ់កាំ កូផ ្លូវ 598 - 
ចាស !»។ 
តារាស្រ ីសាច ់សខ្ចកីពំងុ   

ល្រចធ្លា   មាន និស្រស័យ គ្រប ់ - 
ទម្រង ់  សលិ្របៈ កញ្ញា ប្រប៊ ីក្រយព ីចាប-់  
អាជពី  ជា តារាចម្រៀង Original មយួរ យៈ 
ខ្លី ហើយ    ក៏ ចាប់ បាន ឱកាស   ហក់ ចូល   ទៅ-  
ទ្រនំ ផលិត កម្ម ថោន  បង្កើន ភាព ល្របី នៅ លើ  
វិថី សិល្របៈ  កាន់ត្រ ខា្លាំង   ឡើង  នឹង បាន  ច្រញ 
បទ   ចម្រៀង   ថ្មីៗ    បំព្រ អារម្មណ៍ ប្រិយមិត្ត  
អ្នក គំទ្រជារឿយៗ  ដ្ររ ។

 កញ្ញា ប្រប៊ី  ក៏ធ្លាប់ បង្ហើប ប្រប់- 
ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍  ពី មូ លហ្រតុ ដ្រល លះ- 
បង ់ ពី អាជីព  តារាចម្រៀង Original  
ទៅ  ជា តារាចម្រៀង  មាន ទ្រនំ ជ្រក 
ដូច   គ្រឯងដ្ររ  ថា ៖  « កាល ដ្រល ខ្ញុំ 
សម្រ ចចិត្ត ចូល ក្នុង ផលិតកម្ម- 

ថោន ដោយសារ ត្រ ថោន គឺ 
ជា   ផលិត  កម្ម មួយ ដ្រល បង-  
ប្អនូ  ទទលួ សា្គាល ់ច្រើន នងិ   
ជា  ផលិតកម្ម ធំ មួយ - 
ហើយ    អ្នកធ្វើ ការ  ផលិត - 
កម្ម ន្រោះ   គឺ សុទ្ធ ត្រ ជា -   
មនុស្រស  ល្អៗ ។   ឯ   ការចុះ 
កុងត្រ  ជា  តារា  ច ម ្រៀ ង   
ក្នងុ  ផលតិ កម្ម  ថោន មនិ 
មាន បញ្ហា  ដល់ ការ ងារ  
កាល  ជា   ពធិ ីការនិ  ី នោះ 
ទ្រ ដោយ សារ ចរចា -  
រួច ហើយពី បញ ្ហា - 
ន្រះ ។ ប៉ុន្ត្រ បើ   ការ- 
សម្ត្រង  វញិ ខ្ញុ ំមនិ 
ហា៊ាន  សម្រ ច - 

ចិត្ត  នោះ   ទ្រ លុះ - 
ត ្រ  ត្រ   មាន ខាង 
ផលិត កម្មបាន  
អនុ ញ្ញាត »៕ 
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កញ្ញា បេបី៊ ឆ្លៀត បើក អាជីវ កម្ម ខ្នាត តូច លក់ កាហ្វេ  កេ    

សិលេបៈចមេៀងនៅ ទេនំថោន។ រូបថត អុីនសា្តាក្រម 

លោក នេត សាវឿន បន ចូល រួមអបអរជាមួយ កេមុ ម្ចាស់ជើង ឯក វិសាខ នៅពិធីបេគល់ពាន។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  លោក ន្រត សាវឿន 
អគ្គ ស្នងការនគរ បាលជាតិ និងជា 
ប្រធន សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទះ- 
កម្ពជុា   បានស្នើសំុ និងអំពាវនាវ 
ឱ្រយ គ្រប់ ភាគីពាក់ ព័ន្ធ  លើ ប្រភ្រទ 
កីឡា ន្រះ ត្រវូ ប្ត្រជា្ញារួមគ្នាបន្ត ទៀត 
គឺ ធ្វើ យ៉ាង ណ  ជួយ ឱ្រយ វិស័យបាល់- 
ទះ កម្ពជុា កាន់ត្រ មានការ រីក- 
ចម្រើន ដើម្របី ឈាន ទៅ ទទួល- 
បាន កិត្តយិស ជូន ជាតិ សម្រប់ 
ការ ប្រកួតសីុហ្គ្រម លើក ទី ៣២ 
ឆ្នា ំ២០២៣ ដ្រល កម្ពជុា ត្រវូ ធ្វើជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ។
ការជំរុញ ឱ្រយមានការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត 

រួមគ្នា ដើម្របី ជួយ លើកកម្ពស់  វិស័យ 
កីឡាបាល់ទះ កម្ពជុា ឱ្រយ  ឈាន ទៅ 
រក ការ ទទួល បាន ភាពជោគ- 
ជ័យន្រះ គឺ លោក ន្រត សាវឿន 
បាន លើក ឡើង នៅ ព្រល លោក 
បាន ចូល រួម នៅ ក្នងុពិធីបិទការ- 
ប្រកួត ពាន រងា្វាន់ បាល់ទះ មិត្ត ភាព 
អបអរ សាទរ «ទិវាជ័យជម្នះ 
៧មករា» នៅ ទី លាន បាល់ទះ 
របស់ វិសាខា កាល ពី លា្ងាច ថ្ង្រចន្ទ 
ហើយ លោក បាន ចាត់ ទុក ការ- 
ប្រកួតន្រះ ជា ការ ចាប់ ផ្តើម ពង្រងឹ 
ឡើង វិញ នូវវិស័យ កីឡា បាល់ទះ 
នៅ កម្ពជុា។
អគ្គ ស្នងការនគរ បាលជាតិ 

លោក ន្រត សាវឿន បាន ថ្ល្រង 
ថា៖ « យើង ចាត់ទុក ថា ការ ប្រកួត  
ពាន រងា្វាន់ បាល់ទះ មិត្ត ភាព អបអរ- 
សាទរ   ទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា 
ន្រះ  គឺ ជាសក្ខភីាព មួយ ទី ១ ដើម្របី 

រំឭក ឡើង វិញ នូវខួប ថ្ង្រ ជ័យជម្នះ 
៧មករា ហើយ ទី ២ យើងបាន 
រំឭក ឡើង វិញ និង ចាប់ ផ្តើមពង្រងឹ 
វិស័យ កីឡាបាល់ទះ របស់ យើង 
ចាប់ពី ព្រលន្រះ ត ទៅ»។
លោក  បន្ត ថា៖  «សម្រប់ ការ - 

ប្រកួត ៥ ថ្ង្រ ន្រះ បានដំណើរ ការ 
យ៉ាង រលូន ប្រកប ដោយ មិត្ត ភាព 
សហ ប្រតិបត្តកិារ យោគយល់ 
គ្នា និង លក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស 
ហើយន្រះជា មោទនភាព មួយ 
របស់ យើង ។ ខ្ញុ ំសូម ឱ្រយ គ្រប់ អង្គ-
ភាព ទំាង អស់ ពិស្រសម្របញ្ជាការ 
ប្រធន អង្គភាពទំាង អស់ ដ្រល 
បានចូល រួម សូមបន្ត ហ្វកឹហាត់ 
ថ្រម ទៀត ដើម្របី យើងត្រៀម ខ្លនួ 
សម្រប់ សីុហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២៣ 
ដ្រល   ជា មោទនភាពជាតិ  កម្ពជុា 
យើង  ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ដូច្ន្រះ នៅ 
សល់បុ៉នា្មោន ឆ្នា ំទៀត ន្រះ គឺ ការ- 
ត្រៀម បម្រងុ រៀបចំខ្លនួ ដើម្របី ចូល- 
រួម  អី៊ចឹង ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ថា យើង រួមគ្នា 
ដើម្របី រុញ ឱ្រយ វិស័យ បាល់ទះន្រះ 
ដំណើរការ ទៅបាន ល្អ»។
ប្រធនសហព័ន្ធ រូបន្រះ បាន 

បន្ថ្រម ថា៖  «ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ថា កីឡាករ 
ទំាង ៥ ក្រុម ដ្រល បាន ចូល រួម 
លើកន្រះ សូមពង្រឹងខ្លួនថ្រម 
ទៀត ហើយខ្ញុ ំសូមអំពាវ នាវ ដល់  
គ្រប់អង្គភាព ឱ្រយ ចូល រួម លើក 
កម្ពស់វិស័យ កីឡា បាល់ ទះ ទំាង- 
អស់ គ្នា ដោយ  ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត រួមគ្នា 
បន្ថ្រម ទៀត ដើម្របី ធ្វើ ឱ្រយ វិស័យកីឡា 
បាល់ ទះ នៅ កម្ពជុា ន្រះ មានការ- 
រីក ចម្រើន»។
លោក ន្រត សាវឿន បាន 

បញ្ជាក់ថា៖  «សង្រឃឹម ថា យើងនឹង  
រួមគ្នា ទំាងសហព័ន្ធ ទំាង អង្គភាព 
និងកីឡាករ ធ្វើ ម៉្រច  យើង ប្ត្រជា្ញា 
ចិត្ត ត្រៀម ខ្លួន សម្រប់ ធ្វើជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ សីុហ្គ្រម ឆ្នាំ ២០២៣ 
ហើយ  ទៅ ថ្ង្រខាង មុខ គ្រប់អង្គភាព 
និងកីឡាករ ទំាង អស់ សំុ ឱ្រយម្រតា្តា 
ប្ត្រជា្ញា ចិត្តហ្វកឹហាត់ ដើម្របីកិត្តយិស 
បុគ្គ ល  គ្រសួារ  អង្គភាព  និងជាតិ 
យើងទំាង មូល»។
គួរ បញ្ជាក់ថា ការ ប្រកួត ពាន- 

រងា្វាន់ បាល់ទះ មិត្ត ភាព អបអរ- 
សាទរ   «ទិវាជ័យជម្នះ ៧មករា» 
ន្រះ មានក្រមុចំនួន ៥ បាន ចូល- 
រួម ហើយ តាមរយៈការ ប្រកួត វិល- 
ជំុចំនួន ១ជំុ នោះ ក្រុម វិសាខា 
បាន យក ឈ្នះ លើ ក្រមុ  កង ពល- 
ធំ អន្តរាគមន៍ ល្រខ ៣ ក្រមុ បញ្ជា- 
ការ ដា្ឋាន អង្គរក្រស ក្រុមក្រសួង 
មហាផ្ទ្រ និង ក្រមុ ស្នង ការ ដា្ឋាន 
នគរបាល រាជ ធនីភ្នពំ្រញ ដោយ 
លទ្ធផល ៣សិត ដាច់ (៣-០) 
ដូច គ្នា ដើម្របី គ្រង តំណ្រង ជើង ឯក 
ពាន ការ ប្រកួតមិត្តភាពន្រះ។
ចំណ្រក ក្រសួង មហាផ្ទ្រ បាន 

ល្រខ ២ ដោយ ឈ្នះ ៣ប្រកួត 
និងចាញ់ ១ប្រកួត រីឯក្រមុ កង- 
ពល ធំ អន្តរាគមន៍ ល្រខ ៣  បាន 
ល្រខ ៣ ដោយ ឈ្នះ ២  ចាញ់ ២ 
ប្រកួត ខណៈ ក្រមុ បញ្ជាការ ដា្ឋាន 
អង្គរក្រស បាន ល្រខ ៤ ដោយ ឈ្នះ 
១ និងចាញ់ ៣ ប្រកួត ហើយ   ក្រមុ  
ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរបាល រាជ ធនី- 
ភ្នពំ្រញ បានចាញ់  ទំាង ៤ ប្រកួត 
ត្រ ម្តង ដើម្របី ឈរ នៅ ល្រខ ៥ 
ចុង ក្រយ គ្រ៕

លោក នេត សាវឿន ស្នើ ឱេយគេប់ ភាគី 
ប្តេជ្ញារួមគ្នា ជួយអភិវឌេឍបាល់ ទះកម្ពជុ

បេបី៊  គេន់តេ ឈរជើងនឹង នៅ ថោនភា្លាម 
ក៏  ឆ្លៀត បង្កើត អាជីវ កម្ម កេ សិលេបៈ

តារា  ចមេៀង សេ ីចំណូល ថ្ម ីរបស់ ផលិត កម្ម ថោន 
កញ្ញា ជំុ រចនាពេជេ ហៅ បេបី៊។ រូបថត ហុង មិនា
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