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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
GAEAនិង800Super
ឈ្នះការដេញថ្លេដឹកសំ-
រាមក្នងុខណ្ឌ៥...ទំព័រ ៨

Bidenបេឈមមុខជាមួយ-
Putinលើបញ្ហាជាចេើនក្នងុពេល
សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ...ទំព័រ ១២

TheAnnCoffeeល្ីបនំ
ចំណីនិងភេសជ្ជៈឃ្ូយតៗ
ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត...ទំព័រ ១៣

ឯមសុធីដាក់ចិត្តវ៉េដណ្ដើម
ឱ្យបានលុយធំម្ដងបុ៉ន្ដេនៅ
ញញើតសុជាតិ...ទំព័រ ១៥

រដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួង៣ស្នើឱ្រយ
វិស័យឯកជនរៀបចំសកម្មភាពទ្រសចរណ៍ទៅកាន់តំបន់សហគមន៍នានា

 មុំ   គ ន្ធា 
 
សៀមរាបៈ  រដ្ឋ មន្ត្រ ីមក ពី 

ក្រសួង ចំ នួន ៣   បាន រួមគ្នា ស្នើ 
ឱ្រយ វិស័យ ឯក ជន បង្កើន ការ- 
គំទ្រ ដល់ សហ គមន៍   ដោយ 
ជំរុញ ឱ្រយ មាន ការ រៀប ចំ នូវ 
កញ្ចប ់ទស្រសន កចិ្ច ទៅ កាន ់តបំន ់

សហ គមន៍ ដ្រល អាច ឱ្រយ ប្រជា- 
សហ គមន៍ បាន ទទួល ផល- 
ប្រយោជន៍ ស្រដ្ឋ កិច្ច   ហើយ 
បញ្រឈប ់ប្រកប មខុ របរ ខសុ ច្របាប ់
ឬ អាជីវ កម្ម ដ្រល បំផ្លាញ ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ ។  

 ការ ជរំញុ នងិ ស្នើ ឡើង ឱ្រយ មាន 
សកម្ម ភាព ទ្រស ចរណ ៍នៅ តាម 

សហ គមន ៍ន្រះ ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង ឱកាស បើក វ្រទិកា ជាតិ អ្រ-
ក ូទ្រស ចរណ ៍លើក ទ ី២  នា ថ្ង្រ ទី 
២៧  ខ្រ មករា ឆ្នា ំ ២០២១   កន្លង- 
មក ន្រះ ក្នងុ ខ្រត្ត សៀម រាប ។  
វ្រទិកា ន្រះ ធ្វើ ឡើង   ក្រម អធិបតី-  
ភា ព    លោក  ថោង   ខុន   រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍  និង ជា 

ប្រធាន ក្រមុ ការងារ អន្តរ ក្រ សងួ 
គ្រប់ គ្រង   និង អភិ វឌ្រឍ សហ គមន៍ 
ទ្រស ចរណ៍  និង អ្រកូ ទ្រស ចរណ៍   
លោក  វ្រ ង  សាខុន   រដ្ឋ មន្ត្រី 
ក្រសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា ប្រមាញ់  
និង ន្រសាទ  និង លោក  សាយ  
សំ អាល់ រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសួង បរិសា្ថាន ។   

  លោក  ថោង...តទៅ ទំ ព័រ ២

TIបន្តចាត់ចំណាត់-
ថ្នាក់កម្ពជុាទាបត្រ
មន្ត្រីថមិនឆ្លះុបញ្ចាងំ
ស្ថានភាពពិតនៅកម្ពជុា

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ  អង្គការ តមា្លា ភាព- 
អន្តរ  ជាតិ(TI)បាន ចាត់ ចំណា ត់  - 
ថ្នាក់ ប្រទ្រស  កម្ពុជា    ថ   នៅត្រ 
ទទ ួលបាន ព ិន្ទ ុទាប ជាងគ្រ  ក្នងុ 
តំបន់ អាសា៊ាន ដ្រលមាន អំពើ 
ពុករលួយ ធ្ងន់ធ្ងរ បើទោះជា   
ស ន្ទ ស្រសន៍ ន្រ ការ យ ល់ ឃើញ ពី 
អំពើពុក រលួយ នៅឆ្នាំ២០២០ 
មានការ កើនឡើង ១ ពិ ន្ទ ុក៏ដោ យ 
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១ ៩ ។ ប៉ុន្ត្រ 
មន្ត្រ ីរដ្ឋាភិបាល មិន ចាប់ អារ ម្ម - 
រណ៍ ចំពោះការ ចាត់ ចំណា ត់  - 
ថ្នាក់ ន្រះ ឡើយ...តទៅទំព័រ  ៦  

លោក សាយ  សំអាល់    ចូលរួម ជាអធិបតីសម្ពោធដាក់ឱៃយបៃើ បៃស់ សា្ថានីយផលិតថាមពលអគ្គសិនី ដើរ ដោយ ពន្ល ឺពៃះអាទិតៃយ ។ រូប ក្រសួង បរិសា្ថាន 

ដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ស្ថានីយផលិតថមពលអគ្គសិនីដើរដោយពន្លពឺ្រះអាទិត្រយ
សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរាបៈ សា្ថានីយ ផលិត 
ថ ម  ពល អគ្គសិន ីដើរ ដោយ ពន្ល ឺ
ព្រះ អា ទតិ្រយ នងិ ប្រពន័្ធ ផ្ទកុ ថម-
ពល អាគុយ នៅ មជ្រឈមណ្ឌល 
ស្រវជ្រវ  និង អភិរក្រស ក្រសរ - 
កូល  សុខ អាន  ភ្នំ គូល្រន  ខ្រត្ត 
សៀមរាប  ត្របូាន សម្ពោធ ដក់ឱ្រយ   
ប្រើប្រស់  ដើម្របី សម្រលួ ដំណើរ- 

ការ ស្រវជ្រវ អត្តសញ្ញាណ  
និង  រក្រសា ពូជ រុក្ខជាតិ ដ្រល ជិត 
ផុត  ពូជ។ ពិធីន្រះ រៀបចំ ឡើង  
ដោយ  ក្រសងួ បរសិា្ថាន  នងិ កម្ម-
វិធី អភិវឌ្រឍន៍ អង្គការ សហ ប្រ- 
ជាជាតិ ប្រចាំ កម្ពុជា (UNDP) 
កាលពី ថ្ង្រទី២៧  ខ្រមករា។ 

រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសួង បរិសា្ថាន  លោក  
សាយ សំអាល់  ដ្រល ចូលរួម 
ជា អធិបតី  ក្នុង ពិធី សម្ពោធ 

នោះ ថ្ល្រងថ  សា្ថានីយ ផលិត 
ថមពល អគ្គសិន ីដើរ ដោយ ពន្ល-ឺ 
ព្រះអាទតិ្រយ ន្រះ មាន កមា្លាងំ ៣២  
គីឡូ វ៉ាត់  និង ប្រព័ន្ធ ផ្ទុក ថម- 
ពល (អាគុយ) ៨៧ គីឡូវ៉ាត់- 
ម៉ោង។ លោក បញ្ជាក ់ថ  ន្រះ គ ឺ
ជា មជ្រឈមណ្ឌល ទី១  នៅ កម្ពជុា។ 
សា្ថានយី ផលតិ ថមពល ព ីពន្ល-ឺ 
ព្រះ អាទិត្រយ  កំពុង ដើរ តួនាទី 
យ៉ោង សំខាន់ សម្រប់ ពង្រឹង 

ការចូលរួម ដល់ មជ្រឈមណ្ឌល 
ក្នុង  ការស្រវជ្រវ  កំណត់ អត្ត-
សញ្ញាណ  និង ការរក្រសា ពូជ ក្រសរ-
កូល ព្រ  រុក្ខជាតិ  និង សត្វ ក្នុង 
ស្រុក។ ជាពិស្រស ប្រភ្រទ 
រកុ្ខជាត ិដ្រល កពំងុរងការ គរំាម- 
កហំ្រង ប្រភ្រទ កម្រ  នងិ ប្រភ្រទ 
ជិត ផុតពូជ សំដៅ ធានា ដល់ 
និរន្តរភាពន្រ ធនធាន ជីវចម្រុះ 
សម្រប់ការ...តទៅទំព័រ ៤

ច្របាប់វិនិយោគថ្មីនឹង
អាចអនុម័តឱ្រយប្រើ-
ប្រស់ក្នងុខ្រម្រស

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ច្របាប ់វនិយិោគ ថ្ម ីនៅ 
កម្ពុជា អាច នឹងត្រូវ   ប្រកាស ឱ្រយ 
ប្រើ  ប្រស់ ចាប់ ពី ខ្រ ម្រសា ឆ្នាំ 
២០២១  ត ទៅ ជា មួយ នឹង  
សទុដិ្ឋនិយិម ថ  នងឹ អាច បង្កើន 
ភាព ទាក់ ទាញ កាន់ ត្រ ខា្លាំង 
ដលវ់និយិោគនិ ក្នងុ ការ ចលូ មក 
បណា្តាក ់ទនុ នៅ កម្ពជុា ។  ន្រះ បើ 
យោង តាមលោក ផន់ ផល្លា 
រដ្ឋ ល្រខា ធកិារ ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ច្របាប ់វនិយិោគ ថ្ម ី ដ្រល គ្រង 
នឹង  ដក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ ក្នុង ខ្រ 
ម្រសា ខាង មុខ  ន្រះ  មាន១១ 
ជំពូក  និង ៣៩ មាត្រ ។

ថ្ល្រង ក្នុង វ្រទិកា សាធារណៈ 
ស្តីពី ការ គ្រប់គ្រង មា៉ោក្រូ ស្រដ្ឋ - 
កចិ្ច នងិ ច្របាប ់ថវកិា  ឆ្នា២ំ០២១ 
កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២៧ ខ្រមករា លោក 
ផន ់ផល្លា  ឱ្រយ ដងឹ ថ ការ រៀបច ំ
ស្រចក្តី ព្រង...ត ទៅ ទំព័រ ៩
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ គណៈកម្មាធិការ អន្តរ - 
ជាតិ  ដើមៃបី សមៃបសមៃួល កិច្ច - 
គាពំារ និង អភវិឌៃឍន ៍រមណយីដ្ឋាន 
បៃវត្តសិាស្តៃ អង្គរហៅ កាត ់អា យ   
សីុ សីុ-អង្គរ (ICC-Angkor) បា ន 
បៃកាស ពី និរន្តរភាព  នៃ គមៃ ង 
ដៃល នឹង នៅតៃ បន្ត ដើមៃបី ធ្វើការ 
អភិរកៃស និង ជួសជុល បៃ សាទ នា នា 
ក្នុង តំបន់ អង្គរបើ ទោះ ជា ទទួ ល - 
រង វិ ប ត្ត ិនៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក្តី។

ការបៃកាស ពី គោលជំហរ នៃះ 
បាន ធ្វើឡើង នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ 
បច្ចៃកទៃស លើក ទី៣៤ និង 
កិច្ចបៃជុំពៃញអង្គ លើក ទី២៧នៃ 
អាយ សុី សុី-អង្គរ រយៈពៃល ២ 
ថ្ងៃ ចាបព់ ីថ្ងៃទ២ី៦-២៧ ខៃមករា 
នៅ សណ្ឋាគារ សូ ហ្វ៊ីតៃ ល ខៃត្ត 
សៀមរាប បនា្ទាប់ពី បាន ខកខាន  
កាលពី ឆ្នាមុំនដោយ សារ ការ រាត - 
តៃបាត ជាស កល នៃជំងឺ កូវីដ។

តាម សៃចក្តីបៃកាស ព័ត៌មន 
របស់ លៃខាធិការដ្ឋាន គណៈ កម្មា - 
ធិកា រអា យ សុីសុី -អង្គរ អំពី កិច្ច - 
បៃជុ ំបច្ចៃកទៃស លើក ទ៣ី៤ នងិ 
កិច្ចបៃជុំពៃញអង្គ លើក ទី២៧ 
បានឱៃយដងឹថា ក្នងុ រយៈ ពៃល ២៥ 
ឆ្នា ំកន្លងមកនៃះ អន្តរជាតិ  តាម- 
រយៈ អាយ សុី សុី-អង្គរបាន ចូល - 
រួម  ចំណៃក ជាចៃើនក្នងុការ អភិរ កៃស 
និង អភិវឌៃឍន ៍បៃកបដោយ ចរីភាព  

រមណីយដ្ឋាន អង្គរ ដៃលជា សមៃប ត្ត ិ 
បៃតិក ភណ្ឌ  មនុសៃសជាតិ របស់ 
អង្គការ យូណៃស្កូ។ សៃចក្តី - 
បៃកាស  បន្តថា៖«ក្នុងន័យនៃះ 
ទោះបីជា ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ កន្លងម ក 
ពិភពលោក មនការ បៃឈម នឹង 
ការរីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក៏ - 
ដោយ ក ៏កៃមុការងារ ជនំាញ ជាត ិ
និង អន្តរជាតិ បន្ត អនុវត្តបាន យ៉ា ង  
មន បៃសទិ្ធភាព  នវូ រាល ់គមៃង 
អភិរកៃស ជួសជុល និង អភិវឌៃឍន៍ 
បៃកបដោយ ចីរភាព រមណីយ - 
ដ្ឋាន អង្គរ»។ សា្ថាប័ន នៃះ បន្តថា 
ក្នងុ នៃះដៃរ ទាងំ អ្នកជនំាញ ជាត ិ
និង អន្តរជាតិ បាន ជួយ សហការ 
អនុវត្ត និង ដោះសៃយ បញ្ហា 
លបំា ក ជាមយួគា្នា។ ជា លទ្ធផល 
តម្លៃ លៃចធ្លោ ជាស កល នៃ រមណី - 
យដ្ឋាន អង្គរ ពៃមទំាង ការ រកៃសា 

បាន នូវ សភាព ដើម នៃ បៃសាទ 
ក៏ដូចជា តំបន់ ការពារ រមណី យ - 
ដ្ឋាន អង្គរ ទំាងមូល  តៃវូបាន លើក - 
តម្កើង  ដៃលជា គោលបំណង 
ចមៃបង បំផុត ក្នុង ការរកៃសា តំបន់ 
រមណីយដ្ឋាន អង្គរ  ឱៃយ ស្ថិតក្នុង 
បញ្ជី សមៃបត្តិ បៃតិកភណ្ឌ ពិភព- 
លោ ក  នៃ អង្គការ យូណៃស្កូ។

បើ តាម អាយ សុ ីសុ-ីអង្គរ រាល ់
សមិទ្ធផល សមៃច បាន ពី ការ- 
ជសួជលុ បៃសាទ ការសៃវជៃវ 
ការ បណ្តះុ បណ្តាល ធនធាន អ្នក    - 
ជំនាញ នៅ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
នងិ កៃបៃទៃសគ ឺសទុ្ធតៃ បងា្ហា ញ  
យ៉ាង បៃកដ  ពី ការ បៃកៀក សា្មា 
គា្នា យ៉ាង ជតិស្នទិ្ធ  រវាង កម្ពជុា  នងិ 
ដៃគូ អន្តរជាតិ  ក្នងុ កៃបខ័ណ្ឌ គណៈ-
កម្មាធិការ អាយ សុី សុី-អង្គរ និង 
អង្គការ យូណៃស្កូ។

លោក ឡុង កុសល អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញ ថា 
គណៈកម្មការ ICC-Angkor 
បាន ធ្វើ ការអះអាង យ៉ាង ដចូ្នៃះ គ ឺ
បងា្ហាញ ការថៃរកៃសា នងិ លើក តម្លៃ 
រមណី ដ្ឋា ន អង្គរ ដៃលជា បៃតិក- 
ភណ្ឌ វបៃបធម៌ នៃ មនុសៃសជាតិ នៃះ 
នងិ ជាទ ីកន្លៃង ដ ៏ពសិដិ្ឋ។ ការងារ 
ទំាងនៃះ គ ឺសមៃប ់អន្តរជាត ិនងិ 
សកលលោក ទំាងមូល ហើ យ   ទា  ំង 
អន្តរជាតិ និង ក ម្ព ុជា តៃូវមន 
កាតព្វកចិ្ច ថៃរកៃសា រមណ ីដ្ឋា ន អង្គរ 
ដោយ ធ្វើយ៉ាងណ តៃវូ បន្ត លើក- 
តម្លៃ បៃសាទ នៃះ ឱៃយ រកៃសា បានជា - 
រៀងរហូត ទៅ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«គៃប់ភាគី 
ដៃលជា ដៃគូអន្តរជាតិ នៃះ បើ - 
ទោះជា ស្ថិត ក្នុងការ រាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ក៏ដោយ  ក៏ ដៃគូ អន្តរ- 
ជាតិយើង  នៅតៃ បន្ត កិច្ចការងារ 
យ៉ាង សៃ សៃក សៃ សៃ ំហើយក ៏
ចលូរមួចណំៃក ជាមយួ អាជា្ញាធរ- 
ជាតិ អបៃសរា យើង ហ្នឹង ធ្វើយ៉ាង - 
ណ រក វិធីសាស្តៃ ដោះសៃយ 
បញ្ហា បៃឈម រួមគា្នា»។ 

គណៈកម្មាធិការ អាយ សុី សុី  
(ICC-Angkor) បាន បង្កើត- 
ឡើង កាលព ីឆ្នា១ំ៩៩៣ កៃយ 
ស និ្ន សទី អន្តរជាត ិលើក ទ១ី ស្តពី ី
អង្គរ នៅ ទីកៃងុ តូ កៃយូ បៃទៃស ជបុ៉ ន 
តាម សំណូមពរ របស់ គណៈ កម្មា ធិ - 

ការ បៃតិកភណ្ឌ ពិភពលោក 
ពៃល  ទទួល ចុះ  បញ្ជ ីបៃសាទ អង្គរ  
ទៅក្នុង បញ្ជី បៃតិកភណ្ឌ ពិភព    - 
លោក។ អាយ សុី សុី-អង្គរ គឺជា 
យន្តការ អន្តរជាតិ សមៃប សមៃ ួល  
ជំនួយ ជូន ដល់ បណ្តា បៃទៃស 
និង អង្គការ ផៃសៃងៗសមៃប់ ការ- 
អភរិកៃស នងិ អភវិឌៃឍ រមណយីដ្ឋាន 
បៃវត្តិ  សាស្តៃ អង្គរ ហើយ សា្ថាប័ន 
នៃះក៏ ជា វៃទិកា មួយ ដៃល សា្ថាប  តៃយ  - 
ករ វិស្វករបុរាណ វិទូ អ្នក សៃ វ- 
ជៃវ និង អ្នក បច្ចៃកទៃស ជំនា ញ 
ផៃសៃងៗគា្នា អាច ផ្លោស់ប្តរូ បទ ពិ សោ  ធ 
នងិ ទសៃសនៈ របស ់ពកួគៃ  សមៃប ់
ការ អភិរកៃស និង ការអភិវឌៃឍ នៃ 
ឧទៃយាន អង្គរ ផងដៃរ។

បើ តាម អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
អាយ សុី សុី -អង្គរ បាន សៃច- 
សៃង់ អភិរកៃស  និង អភិវឌៃឍ បៃកប 
ដោយ ចរីភាព នៅ តបំន ់រមណីយ- 
ដ្ឋាន សៀមរាប-អង្គរ ជាចៃើន 
ដូចជា បាន បញ្ចប់ ដំណក់ កាល 
សៃច សៃង់ អង្គរ ក្នុង រយៈ ពៃល 
១០ឆ្នា ំ(១៩៩៣-២០០៤) និ ង 
ដំណក់ កាល នៃះ គឺ ការ អភិ រកៃស 
និង អភិវឌៃឍបៃកប  ដោយ ចីរភា ព 
(២០០៤-បច្ចុបៃបន្ន)។ បន្ថៃម ពី 
នៃះ សា្ថាប័ន នៃះ ក៏បាន រៀបចំ 
កចិ្ចបៃជុ ំរបសខ់្លនួ ២ដង  ក្នងុ១ឆ្នា ំ
ដោយ ម្តង ជាមួយ សម ជិក និង 
ម្តង ទៀត គឺ កិច្ច បៃជុំ បច្ចៃក ទៃស 
ជា ទៀង  ទាត់ ផង ដៃរ ៕

 តពី ទំ ព័រ ១...ខុន   បាន ថ្លៃង ក្នុង វៃទិកា 
នោះ ថា  កម្ពុជា សមៃបូរ ទៅ ដោយ សកា្តា- 
នពុល ធម្ម ជាត ិ  នងិ អៃក ូទៃស ចរណ ៍នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស   រាប់ ចាប់ ពី តំបន់ ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ ដៃល ជា សម ជិក   «  ក្លិប ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ ដៃល សា្អាត បំផុត លើ សកល- 
លោក  »  តំបន់ ជួរ ភ្នំ កៃវាញ រួម បញ្ចូល 
ទាំង តំបន់ អា រ៉ៃ ង  តំបន់ បឹង ទន្លៃ សាប  
និង តំបន់ ភូមិ ភាគ ឦសាន ដៃល មន 
សត្វ ផៃសាត ដ៏ កមៃ ជា ដើម ។   

  លោក  ថោង  ខនុ បាន មន បៃ សាសន ៍
ថា ៖   « ការ អភិ វឌៃឍ ជា សហ គមន៍ ទៃស- 
ចរណ៍  និង អៃកូ ទៃស ចរណ៍   ពិត ជា បាន 
រួម ចំណៃក សំខាន់ ក្នុង ការ អភិ វឌៃឍ នៅ 
តាម មលូ ដ្ឋាន  ជា ពសិៃស ជ ំរញុ ការ ចលូ- 
រួម របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង ដំណើរ ការ នៃ 
ការ អភិ វឌៃឍ បៃទៃស ជាតិ  តាម រយៈ  ការ- 
ផ្តល់ សិទ្ធិ អំ ណច ជូន ពួក គាត់ ក្នុង ការ-
រៀប ចំ ចាត់ ចៃង  និង អភិ វឌៃឍន៍សហ-
គមន៍រ បស់ ខ្លួន ដោយ ផ្ទាល់   ។   

 គោល បណំង សខំាន ់ក្នងុ ការ ជរំញុ ឱៃយ 
មន កា រ គាំ ទៃ ដល់ សហ គមន៍ នៃះ   គឺ 
ដើមៃបី ឱៃយ បៃ ជា សហ គមន៍ បាន ទទួល 
ផល បៃ យោជន៍ សៃដ្ឋ កិច្ច  ហើយ ឈប់ 
បៃកប មុខ របរ ខុស ចៃបាប់ ឬ អាជីវ កម្ម 
ដៃល បំផ្លោញ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ដោយ 

ឈប ់បរបាញ ់សត្វ  កាប ់បផំ្លោញ ពៃ ឈើ  
និង ងាក មក ធ្វើ ជា មគ្គុ ទ្ទៃសក៍ នាំ ភ្ញៀវ  
លក ់ដរូ ម្ហបូ អាហារ  វត្ថ ុអន ុសៃសាវរយី ៍ រត-់ 
ម៉ូតូ ដឹក ភ្ញៀវ   បើក ផ្ទះ សា្នាក់  និង ចូល រួម 
សកម្ម ភាព ផៃសៃងៗ ទៀត ។  

 លោក   សាយ   សំ អាល់  បាន ថ្លៃង ក្នុង 
វៃទិកា នៃះ ដៃរ ថា  កៃសួង បរិសា្ថាន បាន 
និង កំពុង ធ្វើ ការងា រពាក់ ព័ន្ធ នឹង វិស័យ 
អៃកូ ទៃស ចរណ៍  សៃប ទៅ នឹង សសរ- 
ស្តម្ភ ទាំង ៤ របស់ កៃសួង បរិសា្ថាន   ដៃល 
រួម មន   កិច្ច គាំ ពារ បរិសា្ថាន   ការ អភិរកៃស 
ជីវច មៃុះ  ការ រស់ នៅ បៃកប ដោយ ចីរ- 
ភាព   និង ការ ធ្វើ ទំនើប កម្ម សា្ថា ប័ន ។   

 លោក  សាយ សំ អាល់ បាន ថ្លៃង ឱៃយ 
ដឹង ថា ៖ « ដើមៃបី ឱៃយ ការ អភិ រកៃស ជីវច មៃុះ 
និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ   នោះ គឺ តៃូវ មន ការ ចូល រួម យ៉ាង 
សំខាន់ ពី បៃជា ពលរដ្ឋ នៃ សហ គមន៍ 
មលូ ដ្ឋាន   ហើយ ដើមៃប ីឱៃយ មន ការ ចលូ រមួ 
ទៅ បាន លុះតៃ តៃ បៃជា ពល រដ្ឋ ទទលួ- 
បាន នូវ ជមៃើស ថ្ម ីក្នងុ ការ រស់ នៅ  ចៀស- 
វាង ការ ពឹង អាសៃ័យ លើ ធនធាន  ធម្ម- 
ជាតិ ទាំង សៃុង » ។   

  លោក សាយ  សំ អាល់  ថ្លៃង ថា    
ជមៃើស ថ្ម ីទាងំ នោះ  រមួ មន   មខុ របរ   ដ ំ
បន្លៃ  ឬ ចញិ្ចឹម សត្វ ជា ដើម   ន ិង តមៃូវ ការ 

ជាក់ ស្តៃង   រួម មន   អគ្គិស នី   និង ទឹក- 
សា្អាត ជា ដើម ។  ក្នុង នោះ ដៃរ   ការ រៀប ចំ 
សហ គមន៍ តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ   គឺ ជា 
យន្ត ការ ចាំ បាច់ ដើមៃបី អាច ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មូល ដ្ឋាន ចូល រួម ការ ងារ អភិ រកៃស  
ជា មួយ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ។  

 ពាក់ ព័ន្ធ នឹង វិស័យ អៃកូ ទៃស ចរណ៍ 
នៃះ ដៃរ  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង កសិ កម្ម  រកុា្ខា បៃ- 
មញ់  និង  នៃសាទ   លោក   វៃ ង  សាខុន   
បាន គសូ បញ្ជាក ់ផង ដៃរ ថា  សកា្តា នពុល 
អៃកូ ទៃស ចរណ៍ ដៃល ស្ថិត កៃម ដៃន 
សមត្ថ កិច្ច គៃប់ គៃង របស់ កៃសួង កសកិម្ម  
ដៃល រួម មន   សហ គមន៍ នៃ សាទ ចំនួន   
៥១១   ( ក្នុង នោះ ១៣១ សហ គមន៍   
មន សកា្តានុ ពល បង្កើត ជា តំបន់ អៃកូ- 
ទៃស ចរណ៍ )   សហ គមន៍ ពៃ ឈើ ចំនួន 
៦៣៨ សហគមន ៍ នងិ សហ គមន ៍កស-ិ 
កម្ម ចំនួន ១១ ៩០ សហគមន៍។  

  លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី ថ្លៃង ថា  ៖   « យើង សងៃឃឹម 
និង ជឿជាក់ ថា  វៃទិកា ជាតិ នៃះ នឹង ផ្តល់ 
ឱកាស ជួប ជុំ គា្នា ដើមៃបី ពិនិតៃយ តាម ដន 
អំពី វឌៃឍន ភាព   កាលា នុវត្ត ភាព  បញ្ហា 
បៃឈម   ពៃម ទាំង រួម គា្នា រិះ រក វិធាន ការ 
ដោះ សៃយ បៃកប  ដោយ គនំតិ ច្នៃ បៃឌតិ   
នងិ ការ បពំៃញ ភារ កចិ្ច តាម គន្លង ថ្ម ីដើមៃប ី
ផល បៃ យោជន៍ រួម » ។  

 លោក រដ្ឋ មន្តៃី  បាន ថ្លៃង ថា  ការ ចូល- 
រួម ចំ ណៃក ពងៃឹង ការងារ គៃប់គៃង   និង 
អភិ វឌៃឍ សហ គមន៍ ទៃស ចរណ៍  និង 
វិស័យ ក សិ -ទៃស ចរណ៍  រួម គា្នា ជួយ 
ទៃទៃង់   និង អភិ វឌៃឍន៍ សង្គម - សៃដ្ឋ កិច្ច- 
ជាតិ  និង ការ ធានា នូវ ចីរ ភាព បរិ សា្ថាន 
សមៃប់ កូន ចៅ ជំនាន់ កៃយៗ ទៀត ។ 

 គួរ បញ្ជាក់ ថា   អង្គ ការ ទៃស ចរណ៍ ពិភព- 
លោក ក៏ បាន ចាត់ ទុក ថា អៃកូ ទៃស ចរណ ៍នងិ  
ទៃស ចរណ៍ សហ គមន៍   រួម ទាំង ទៃស- 
ចរណ ៍ជន បទ ផង ដៃរ  គ ឺជា អន ុវសិយ័ នៃ  
ទៃ សច រណ៍  ពិភព លោក   ដៃល នៅ តៃ 
មន សកម្ម ភាព  នងិ ដណំើរ ការ ទោះ ក្នងុ 
ដំណក់ កាល វិបត្តិ កូ វីដ ១៩  ពិសៃស 
ទៃទៃង់ ដល់ សកម្ម ភាព ទៃស ចរណ៍ ផ្ទៃ- 
ក្នងុ  នងិ ជា ឧប ករណ ៍ដ ៏មន បៃសទិ្ធ ភាព 
ក្នុង ការ ជំរុញ ការ អភិ វឌៃឍ នៅ មូល ដ្ឋាន ។  

 បើ តាម ការ ឱៃយ ដងឹ រប សរ់ដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃ មញ់  និង នៃសាទ  បាន 
អះ អាង ថា  ដោយ សារ តៃជបួ នវូ វបិត្ត ិជងំ ឺ
ក ូវដី ១៩ កម្ព ុជា ទទលួ បាន ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
អន្តរ ជាត ិតៃ  ១,៣១ លាន នាក ់ប៉ណុ្ណោះ  
ដោយ ម ន ការ ថយ ចុះ បៃមណ ៨០ភាគរយ    
និង ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ក្នុង សៃុក ចំនួន ៩ លាន 
នាក់  ដោយ មន ការ ថយ ចុះ  ២០ភាគ- 
រយ   បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ 

អាយសី៊សី៊-អង្គរប្រកាសពីនិរន្តរភាពន្រការបន្តអភិរក្រសនិងជួសជ៊លប្រសាទ

រដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួង៣ស្នើឱ្រយវិស័យឯកជនរៀបចំសកម្មភាពទ្រសចរណ៍...

អ្នក ជំនាញ កំពុង ជួស ជុល បេសាទ កន្លង មក ។ រូបថត អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា

សុទ្ធ គឹម សឿន

ពេះសីហនុ: អង្គការ សមគម 
អភិរកៃស សត្វពៃ បៃចំា កម្ពជុា (W - 
C S) និង មន្តៃី កៃសួង កសិក ម្ម 
រុកា្ខា បៃមញ់ និង នៃសាទ ស ហ - 
ការ  ជាមួយ ឧទៃយាន សត្វពៃ សិង្ហ - 
បុរី(Wildlife Reserves Sin-
gapore-WRS)នៅ ថ្ងៃទី២៨ 
ខៃមករា បាន លៃង អណ្តើក ហ្លួ ង 
ឬ អណ្តើក សរសៃ ចំនួន១០ កៃបា ល  
ដៃល ជតិ ផតុ ពជូ ឱៃយចលូ ក្នងុ ពៃក 
សៃអំបិល ក្នុងឃុំ ចំការ ហ្លួង 
សៃុក  កំពង់សិលា ។

លោក អុ៊ក វិបុល បៃធាន នាយ - 
កដ្ឋាន អភិរកៃស ជលផល នៃ កៃសួ ង 
កសិកម្ម  ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា ការ- 
លៃង អណ្តើក ហ្លងួ នៃះ គឺជា លទ្ធ - 
ផល កិច្ចបៃឹង បៃង រយៈពៃល ជិត 
២ទសវតៃសរ ៍ក្នងុការ ការពារសមៃបកុ  
អណ្តើក ការ យ ក ចិត្ត ទុក ដក់ 
មើលថៃទា ំកនូ អណ្តើក ទាងំអស ់
នៅក្នងុ មជៃឈមណ្ឌល អភិរកៃស សត្វ - 
ល្មូ ន កោះកុង និង ការការពារ 
សត្វ  អណ្តើក នៅក្នុង ស ហគមន៍ 
តាម ដង ពៃក សៃអំបិល ដៃល 
គំាទៃ ដោយ WRS និង ដៃគូ មួយ- 
ចំនួន ទៀត។

លោក បន្តថា វា ជាការ ដោះ លៃ ង 
អណ្តើក ហ្លួង លើក ទី៥ ឱៃយចូល 
ក្នងុ បៃព័ន្ធ ពៃក សៃអំបិលបនា្ទា ប់  
ពី ការលៃង លើក ទី១ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០ - 
១៥ លើក ទ២ី ឆ្នា ំ២០១៧ លើក 
ទី ៣ ឆ្នា២ំ០១៩ លើក ទី៤  ឆ្នា ំ២០    
២០ និង លើក ទី៥ ឆ្នា២ំ០២១ ដៃ ល 
សរុប ទាងំ ៥ លើ ក  មន ចនំនួ ៩៦ 
កៃបាល។ លោក បាន ស្នើឱៃយ ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ បន្ត កិច្ចការ សា្តារ បៃភៃទ 
អណ្តើក នៃះ ពៃមទាំង កៃើនរំឭក 
ដល់ បុគ្គល មួយចំនួនដៃល នៅ តៃ 
បន្ត ជួញដូរ បៃភៃទ សត្វ នៃះ នឹង តៃ ូវ  
ទទួល ទោស ចំពោះ មុខ ចៃបាប់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុំ រីករាយ 
ចំពោះ ការចូលរួម ពី អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន សហ គមន៍ មូលដ្ឋាន 
ជាពិសៃស អង្គការ WCS ដៃល 
បាន និងកំពុង សា្តារ បៃភៃទ សត្វ 
អណ្តើក ដៃល កពំងុ រងគៃះ នៃះ  
ឱៃយមន វត្តមន  ក្នុង ដៃនទឹក ធម្ម - 
ជាតិ នៅ តំបន់ នៃះ ឡើងវិញ »។

លោក សោម សុីថា បៃធាន 
គមៃង អភិរកៃស អណ្តើក ហ្លួង  នៃ 
អង្គការ WCS  ថ្លៃងថា អណ្តើក 
ហ្លងួ ទំាង ១០កៃបាល(ឬ ហៅ  តា ម  
ឈ្មាះ វិទៃយាសាស្តៃ ថា Sout - 
hern River Terrapin ដៃល 
បាន លៃង នៃះ...តទៅទំព័រ  ៥ 

អណ្តើកហ្លងួដ្រលជិត-
ផ៊តពូជ១០ក្របាលត្រវូ-
បានល្រងចូលទៅ-
ក្នងុព្រកស្រអំបិល
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រដ្ឋាភិបាលនិរាករណ៍លិខិតកាន់កាប់ ទិញលក់ដី នៅក្នងុតំបន់ជម្រកសត្វព្រឡង់
អោម  ប៊ុន ធឿន  

ភ្នពំេញៈ  រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា 
បាន សមៃច និរាក រណ៍ រាល់ 
លិខិត នានា  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
បញ្ជាក់  កាន់ កាប់  ការល ក់ -ទិញ  
និង ការ ផ្ទៃរសិ ទ្ធិ កាន់ កាប់ ដីធ្លី 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ“ពៃ ឡង់” 
កៃយ រក ឃើញ តមៃុយ ពាក់- 
ព័ន្ធ ទំនាស់ ដីធ្លី រវាង ពល រដ្ឋ 
១៨៨ គៃួសារ  ជា មួយ មន្តៃី បរិ- 
សា្ថាន ខៃត្តកំពង់ ធំ  នៅ តំបន់  
តា ប៉ុក ឬ តំបន់ ដី កៃ ហម ឃុំ  
សុ ចិតៃ សៃុក សណ្តាន់ ។ 

យោង តាម លខិតិ លោក  ហុងី 
ថូ រា៉ា ក់ សុី រដ្ឋ លៃខា ធិការ បៃចាំ- 
ការ នៃ គណៈរ ដ្ឋមន្តៃី ដៃល បាន 
ជមៃប ជូន រដ្ឋ មន្តៃី  កៃសួង បរិ- 
សា្ថាន នងិ អភ ិបាល ខៃត្ត កពំង ់ធ ំ

ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន  ពី 
ថ្ងៃទី ២៧  ខៃមករា  បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា បៃតិភូ គណ បកៃស រស្មី ខៃមរា 
បាន រកឃើ ញ  អពំ ីតមៃយុ ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង ទំនាស់ ដីធ្លី រវាង បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ចំនួន  ១៨៨ គៃសួារ ជា- 
មួយ នឹង មន្តៃី នៃ មន្ទីរ បរិសា្ថាន 
ខៃត្ត កំពង់ ធំ (ឧ ទៃយា នុ រកៃស ការ- 
ពារ តំបន់ ពៃ ឡង់ ) ។  

តាម រយៈ លិខិត នោះ  លោក  
ហុីង ថូ រា៉ា ក់ សុី  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
រាជ រដ្ឋា ភិបាល សមៃច ឱៃយ រដ្ឋ- 
បាល ខៃត្ត កំពង់ធំ  រដ្ឋ បាលសៃកុ  
សណ្តាន់  និង ឃំុ សុចិតៃ  ចាត់ ចៃង 
អនវុត្ត ការ នរិា ករណ ៍រាល ់លខិតិ 
នានា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បញ្ជាក់  
កាន់ កាប់  ការ ទិញ -លក់  និង ការ- 
ផ្ទៃរ សិទ្ធិ កាន់ កាប់ ដីធ្លី ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ “ពៃ ឡង់” ។   

ជា មួយ គ្នា នៃះ  លិខិត នោះ 
ក៏បានតមៃូវ  ឱៃយរដ្ឋ បាល ខៃត្ត- 
កំពង់ធំ  និង រដ្ឋបា ល សៃុក- 
សណ្តាន់ សៃវ ជៃវ រក សា វតា រ 
ឈ្មោះ  ហ៊ាន  តយ និង អ្នក - 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី ទ ន្ទៃន ដីធ្លី 
ក្នុង តំបន់ តា ប៉ុកឬ តំបន់ ដី កៃ-
ហម   ដៃល ស្ថិត  នៅ ក្នុង ឃុំ សុ-
ចិតៃ  សៃកុ សណ្តាន់  ខៃត្ត កំពង់-  
ធំ  ដើមៃបី មាន វិធាន ការ តាម 
ចៃបាប់ ជា ធរ មាន ។ 

ចណំៃក  កៃសងួ បរ ិសា្ថាន  តៃវូ 
សហ ការ ជាមួយ រដ្ឋបាល  ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ និង រដ្ឋបាល សៃុក 
សណ្តាន ់ ចុះ ពនិតិៃយ  នងិ កណំត ់
ពៃំបៃទល់ (ឃុំ ទុក)  ទីតាំង ដី 
មាន វិវាទ ក្នុង តំបន់ តា ប៉ុក ឬ 
តំបន់ ដី កៃហម ស្ថិត ក្នុង ឃុំ 
សុចិតៃ សៃុក សណ្តាន់  ដើមៃបី 

រៀបចំ កាត់ ឆ្វៀល ជូន  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល បាន បៃើ បៃស់ 
នងិ អាសៃយ័ ផល ជាក ់ស្តៃង យរូ 
ឆ្នាំ មក ហើយ ។  

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន 
លោក  នៃតៃ ភក្តៃ បាន ថ្លៃង 
កាល ពថី្ងៃ ២៧  មករាថា  លោក 
មិន មាន អតា្ថា ធិបៃបាយ អ្វី បន្ថៃម  
ជុំវិញ រឿង នៃះ ទៃ។ ចំណៃក 
លោក សុខ  លូ  អភិ បាល ខៃត្ត 
កំព ង់ធំ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
លោក នៅ មិន ទាន់ ទទួល បាន  
សជណ ចៃញពី ទីស្ត ីការ គណៈ- 
រដ្ឋមន្តៃី នៅ ឡើយ ទៃ គិត មក 
ទល ់រសៀល ថ្ងៃទ ី២៧  ខៃមករា។  
ហៃតុនៃះ លោក មិន ទាន់ ដឹង 
ចៃបាស ់ថា មាន ការ សមៃច បៃប 
ណ ខ្លះ នោះ ទៃ។លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំ
អត ់បាន ឃើញ លខិតិ ហ្នងឹ នរិា- 

ករណ៍ យ៉ាង ម៉ៃច  ខ្ញុ ំកា្តាប់ អត់ បាន 
ណ បាទ»។ 

អនុ បៃធាន គណ បកៃសរ ស្មី 
ខៃមរា លោក  ហៃម  បៃសើរ  
បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  តា រយៈ  សជណ 
ចុង កៃយ ដៃល ចៃញ ពី គណៈ- 
រដ្ឋ មន្តៃី នៃះ លោក រំពឹ ងថា ដី 
ដៃល មាន បញ្ហា នៃះ នឹង អាច 
តៃឡប់ ទៅ បៃជា ពល រដ្ឋ វិញ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ថា ដ ី
នៃះ បៃហៃល ជា អាច នឹង មាន 
ការ បៃគល់ ជូន ទៅ បៃជា ពល-  
រ ដ្ឋតៃ ធ្វើ យ៉ាង ណ កុំ ឱៃយ តៃ មាន 
ការ ទន្ទៃន ថៃម ទៀត» ។ 

បើតាម លោក  ហៃម  បៃសើរ  
ពលរដ្ឋ បាន អះ អាង ថា ពួក- 
គត់ បាន ទៅរស់នៅ អាសៃ័យ 
ផល យូរ ឆ្នាំ  មកហើយគឺ តាំងពី 
ឆ្នាំ២០០៧ មកម្លៃ៉ះ ដៃល មាន 

គ្នា បៃមាណ ជាង ១៨០ គៃួសារ 
លើ ដី បៃ មាណ ជាង  ១ ៨៥០ 
ហិក តា  ហើយ ការ ទៅ រស់នៅ 
នៃះ ដោយ សារតៃ កាល នោះ 
តំបន់ ដៃល ពួក គត់ អាសៃ័យ- 
ផល នោះ មនិ ទាន ់បាន ដក ់ ក្នងុ 
តំបន់ ពៃ ឡង់ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

លោក បាន  ថ្លៃង ថា៖ «កាល- 
នោះ  អត់ ទាន់ ដក់ ចូលក្នុង 
តបំន ់ពៃ ឡង ់ទៃគ ឺបៃជាព លរដ្ឋ 
យើង បាន ទៅ អាសៃ័យ ផល  
និង កាន់ កាប់ ដី ហ្នឹង មាន ដំ 
ដើម សា្វាយ ចន្ទី  កៅ ស៊ូធំៗ  
ហើយ រហូត កៃយ មក ទើប 
ចៃញ អនុ កៃឹតៃយ  ដក់ ក្នុង តំបន់ 
ហ្នឹង ជា ពៃ ឡង់  តៃ តាមពិ ត វា 
ស្ថិត  ក្នុង ផៃន ទី ពៃ ឡង់ មៃន  
ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល ជា ការ ពិត មិន មៃន 
ជា ពៃ ឡង់» ៕

 នៅ  សុី  វុត្ថា

ភ្នំពេញៈមន្តៃី ជំនាញ បាន 
បា៉ាន់ បៃមាណ ថា នាវា ច មៃបាំង 
សល់ សម័យ សង្គៃម ដៃល 
លិចនៅក្នុង ទន្លៃ  នៅ ភូមិ វាល 
ឃុំ មាន ជ័យ សៃុក សៃី សន្ធរ 
ខៃត្ត កពំង ់ចាម  ដៃល បៃើ បៃស ់
ដោយ ទា ហន ជំនាន់ លន់  
នល់  តៃូវ បាន ផលិត ដោយ 
បៃទៃស បារាំង  ហើយ បាន ដឹក 
គៃប់ ចៃញពី កំពង់ ផៃ នៅក្នុង 
ទីកៃុង ហូជី មិញ  យក មក ផ្គត់- 
ផ្គង់ នៅ ក្នុង មូល ដ្ឋាន ទ័ព  ក្នុង 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម ។ 

លោក  មុី  សុភា  មៃ បញ្ជា ការ 
បោស សមា្អាត គៃប ់មនិ ទាន ់ផ្ទុះ 
នៃ មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ គៃប់ គៃង 
កង កមា្លាងំ រកៃសា សន្ត ិភាព បោស-  
សមា្អាត មីន  និង កាក សំណល់- 
សង្គៃម (NPMEC)បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ ទី ២៧ មករា 
ថា នាវា ចមៃបាំង នៃះ មាន ទំហំ ធំ  
ដៃល មាន បណ្តាយ បៃវៃង  ៤៥  
ម៉ៃតៃ និង ទទឹង  បៃមាណ៨ម៉ៃតៃ   
ជា បៃភៃទ នាវា ចាស់ សល់ ពី 
បារាំង  និង ផលិត ដោយ បា រាំង 
ដៃល អាច ផ្ទុក សមា្ភារ សឹក បាន 
ជា ចៃើ ន តោន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ «តាម ការ- 
បា៉ាន់ សា្មោន  នាវា ចមៃបាំង នៃះ ជា 
របស់ បៃទៃស បារាំង ដៃល បាន 
ដកឹ គៃប ់យទុ្ធ ភណ្ឌ មកព ីទកីៃងុ 
ហូជី មិញ បៃទៃស វៀត ណម 
ពៃះ  កាល ពីសម័យ សង្គៃម  
មូល ដ្ឋាន ទ័ព ធំ របស់ អា មៃរិក  
គឺ នៅ ក្នងុ ទីកៃងុ ហូជី មិញ  ហើយ  
បាន ដឹក គៃប់ យកមក គំទៃ 
បៃតិ បត្តិការ របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង  
បៃ ទៃស កម្ពុជា» ។

លោក  មុ ីសភុា បាន រៀប រាប ់
ទៀត ថា នៅ ក្នុង សង្គៃម ឆ្នាំ 
១៩៧០-១៩៧៥ គៃ យក នា-
វា ចមៃបាងំ នៃះ បៃើ បៃស ់សមៃប ់
ដឹក ជញ្ជូន គៃប់  សមា្ភារ សឹក 
ផៃសៃងៗ ដោយ បាន ឃើញ សា្លាក 
ឈ្មោះ ជា ភាសា បារាងំ ថា Ma-
rine National Khmer  
ហើយ ជា ទូទៅ បៃភៃទ នាវា ធំ 
បៃប នៃះ  អាច នឹង មាន កង- 
ការពា រ នងិ នា វកឹ បៃមាណ ៣០ 
នាក់។  ប៉ុន្តៃ ក្នុង អំឡុង   ពៃល នៃ 
ការផ្ទុះ នាវា នៃះ គៃ នៅ មនិ ទាន ់
ដឹង ថា មាន អ្នកសា្លាប់ ប៉ុនា្មោន  
នងិ  នៅ រស ់ប៉នុា្មោន នោះ ទៃ ដោយ 
រង់ ចាំ ពៃល លើក យក មក ដល់ 
លើ គោក សិន ។ 

ចាប ់តាងំ ព ីពៃល ចាប ់ផ្តើម នៃ 
ការ រកុរក នងិ យក គៃប ់ចៃញព ី
នាវា នៃះរហូត ម ក ទល់ពៃ ល- 
នៃះ  កៃុម បៃតិបត្តិ ករបាន យក 
គៃប់ បាន បៃមាណ ជាង ៦ 

តោន ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ បៃតិ- 
បត្ត ិករ នៅតៃ បន្ត ការ រកុ រក គៃប ់ 
រាល់ ថ្ងៃ រហូត ដល់ បញ្ចប់ ផៃន-
ការ។ បើតាម ការ បា៉ាន់ សា្មោន ពី 
មន្តៃ ីជនំាញ គៃប ់ដៃលនៅ ក្នងុ 
នាវា ចមៃបាំង នៃះមាន ចនោ្លាះ ពី 
៥០ ទៅ ១០០ តោន។ 

បើ តាម  លោក  មុ ីសភុា  តាម 
ផៃន ការ នៃ ការ យក គៃប់ និង 
លើក នាវា ច មៃបំាង នៃះ ចៃញពី ទឹក  
ទន្លៃនឹង តៃូវ បញ្ចប់ នៅ ក្នុង ខៃ 
ឧសភា  ឆ្នា២ំ០២១ ខាង មុខនៃះ 
បុ៉ន្តៃក៏ នៅ រង់ ចំាមើលសា្ថាន ភាព 
ជាក ់ស្តៃង។ វា អាច នងឹមាន  ការ- 
បៃបៃ ួល សមៃប់ កិច្ច សហបៃតិ- 
ប ត្តកិា រ ក្នងុការ រុករក គៃប់ នៃះ។ 

លោក នាយ ក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន  
សៃន  កាល ពី ថ្ងៃទី២ ៨ ខៃ 
សីហ ឆ្នា២ំ០២០ បាន សមៃច  
បង្កើត កៃុម ការ ងារ អន្តរ កៃសួង 
ដើមៃប ីចុះ សកិៃសានងិ ដោះ សៃយ 
ករណ ីរក ឃើញ គៃប ់យទុ្ធ ភណ្ឌ 

មិន ទាន់ ផ្ទុះ ក្នុង នាវា ដៃល លិច 
ក្នុង ទន្លៃ ស្ថិត នៅ ភូមិ វាល ឃុំ 
មានជ័ យ  សៃុ ក សៃី សន្ធរ  ខៃ ត្ត 
កពំ ងច់ាម ដោយ មាន សមា ស- 
ភាព  ចំនួន ១៧រូប ដៃល មា ន 
លោក នាង ផាត រដ្ឋ លៃខា-  
ធិការ បៃចាំ កា រ កៃសួង ការពា រ- 
ជាតិ ជា  បៃធា ន។ 

កៃុ មមន្តៃី ជំនាញ បាន សិកៃសា  
សៃវជៃវ រកុរក គៃប ់យទុ្ធភណ្ឌ 
មិន ទាន់ ផ្ទុះ ក្នុង នាវា ដៃល  លិច 
នៃះ នៅលើ វិសាល ភាព នៃ ផ្ទៃ- 
ទន្លៃ បណ្តាយ  ១ ៥០០ ម៉ៃតៃ 
នងិ ទទងឹ ១  ០០ ០ម៉ៃតៃ(១៥០ 
ហិក តា) និង បាន បៃង ចៃក ជា 
៣ តំបន់ រួម មាន  តំបន់ ហ- 
និ ភ័យ ខ្ពស់  ទំហំ២ ០០ម៉ៃតៃ 
គុណ ២០០ ម៉ៃតៃ ,ចំណុច នាវា 
លិច តំបន់ មាន ហនិ ភ័យ មធៃយម  
ទហំ ំ៥០ ០ម៉ៃតៃគ ុណ ១  ០០០ 
ម៉ៃតៃ  និង តំបន់ នៅស ល់ មាន 
ហនិ ភ័យ ទាប ៕

មន្ត្រ៖ីនាវាចម្របំាងលិចផលិតនៅបារំាងនិងផ្ទកុគ្រប់ពី៥០ទៅ១០០តោន តុលាការបន្តសវនាការសំណំុរឿង 
សម រង្រសីុ និងគូកនករណីរួមគំនិតក្របត់

គឹម សា រុំ

ភ្នំពេញៈ សាលា ដំបូ ង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ កាលពី មៃសិលមិ ញ 
បាន បើក ស វនាការ ជនំុជំមៃះ បន្ត 
ពី ខៃធ្នូ  ឆ្នាំមុន  លើ សំណុំរឿង  
មៃដឹក នាំ អតីត បកៃសបៃ ឆំង  
លោក  សម  រងៃសីុ  និង គូកន  ពាក់- 
ព័ន្ធ បទ ចោទ រួមគំ និត កៃបត់  និង 
ញុះញ ង់ បង្ក ឱៃយ មាន ភា ពវឹកវរ ដល់ 
ស ង្គ ម ដៃល អ្នក ពាក់ព័ ន្ធ មាន 
៦១ នាក់  រាប់ ទាំង អ្នក ជាប់ ឃុំ 
និង អ្នក នៅ កៃ ឃុំ ផ ង។

នៅ ក្នងុ ស វ នាការ នៃះ  គៃឃើញ  
មាន វត្ត មាន ជន តៃវូ ចោទ នៅកៃ 
ឃំុ តៃ២ នាក់ បុ៉ណ្ណោះ  គឺលោក  ពៃំ 
រ័ត្ន  និង លោក  ជា យ៉ា ម៉ន។ រីឯ 
សមាស ភាព  ចៅកៃម មាន ៣ រូប 
គ ឺលោក ចៅកៃម រស ់ពសិដិ្ឋ ជា 
បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ 
លោក  កើត  សំាង និង លោក  
អុឹម វណ្ណៈ ជា សមា ជិក កៃុម- 
បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ។ ចំណៃកតំ- 
ណង អយៃយការ មាន លោក 
សៃង ហៀ ង, លោក  សំ ម ឫទ្ធី 
វាសនា ។ 

ដោយ ឡៃក មៃធាវ ីការពារ សទិ្ធ ិ
ឱៃយ ជន តៃូវ ចោទ ទំាង ៦១នា ក់  
មាន លោក  មៃធាវី សំ សុ គង់ 
និង លោក  មៃធា វី ឡោ  ជុន ធី 
តៃមា នមៃ ធា វី៥រូប ទៀត តៃូវ- 
បា នចា ត ់តាងំ ពគី ណៈ មៃធាវ ីក្នងុ 
នោះ  មានលោ កសៃី  សុិន សុ វ៉ន 
និង  លោក  យុង  ផានិត  រួមនឹង  
មៃធា វី  ៣ រូប ទៀត ។

ឆ្លើយ ចំពោះ មុខ កៃុម ចៅកៃ ម 
ឈ្មោះ  ពៃ ំរត័្ន បាន បៃប ់ថា  គត ់
ជា អតីត ពលករ ធ្វើ ការ នៅ កូរ៉ៃ 
ហើយ តៃវូបាន ពលករ ខ្មៃរ នៅ ទី- 

នោះ បោះ ឆ្នាត ឱៃយធ្វើជា អនុ បៃធាន 
ចលនា យុវជន របស់ គ ណប កៃស 
សង្គៃះ ជាតិ បៃចាំ នៅ កូរ៉ៃ ។

លោក ពៃំ រ័ត្ន  បាន បន្តថា   ថ្វី- 
ដៃបិតមា នតំ ណៃង នៃះ ក្ដី  តៃ គត់ 
មិនសូវ បានធ្វើ ការឱៃយបកៃស  ទៃ  
ពៃះ ជាប់រវល់ ការងារក្នុង រោង- 
ចកៃ។តៃម្ត ង មា្កាល គត ់បាន ចលូ- 
រួម បៃជុំ ការងា រ គណបកៃស ។លុះ 
ដល់ខៃ សីហ  ឆ្នាំ២ ០១៩ ក៏ 
តៃឡប់ មក កម្ពជុាវិញ  ដោ យ- 
សារ ចប់ អាណ ត្តិ ការ ងា រ ។

លោ ក  ពៃ ំរ័ត្ន   ថា៖  «កាល ពី នៅ 
កូរ៉ៃគឺ កៃុម ខ្ញុំ គៃន់ តៃ ធ្វើ ការងារ 
ឯករាជៃយ ចង់ ឱៃយ មាន កា រ គោរព 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ កម្ពជុា ប៉ណុ្ណោះ។ 
បុ៉ន្តៃ ពៃល ខ្ញុ ំមក ដល់ កម្ពជុា ខ្ញុំ  
ឈប់ គិត រឿង ន យោ បាយ  ខ្ញុំ គិត 
ពី រកសីុ ចិញ្ចមឹ ឪពុក មា្តាយ វិញ» ។

ប៉នុ្តៃបើ តាម កណំត ់ហៃត ុរបស ់
សា លាដំ បូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
ដៃល ប ងា្ហាញ ដល់ លោក  ពៃំ រ័ត្ន    
ពៃល  សរួ  ព ីមៃស ិលញិ ថា  ឈ្មោះ  ពៃ ំ
រ័ត្ន  បាន បង្ហាះ សារ ក្នុង ហ្វៃស- 
ប៊ុក  របស់ខ្លួ ន ថា៖« ពួក យើង ជា 
យុវជន មក ពី បៃទៃស កូរ៉ៃ  អូស្តាៃលី  
កា ណដ  ហ្វាំ ង ឡង់  តោះ ពួក- 
យើ ង តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស យើង 
វញិ។  មនិ សវូមា ន  អ្ន ក ខ្វ ល ់ខា្វាយ  
ពី សង្គម ទៃ  គិត តៃ ពី បៃ យោ ជន៍ 
ផា្ទាល់ ខ្លួន  មិន ដូច បៃទៃស គៃ ទៃ 
យើង ចាបដ់ៃគ្នា  ដើមៃបី លទ្ធបិៃ ជា- 
ធ ិបតៃ យៃយ ។  ច ូលរមួ តស៊ ូលះ បង ់
ទាងំ អសគ់្នា ,កៃក ឡើង កនូ ខ្មៃរ 
សង្គៃះ ជាតិ ទាំង អស់ គ្នា »។ 

ទោះ យ៉ា ង ណ  លោក  ពៃំ រ័ត្ន 
ឆ្លើយ បៃប់ ចៅ កៃម ថា សារ ក្នុង 
ហ្វៃ ស បុ៊ ក នោះគឺ គៃន់ ជាការបញ្ចៃញ  
មតិ ប៉ុណ្ណោះ។ ...តទៅទំព័រ ៧

សកម្មភាពមន្តេជំីនាញ ពេលយកគេប់ពីនាវាចមេបំាងដេលលិចមកលើគោក ថ្មីៗ នេះ ។ រូបថត សហ ការី
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 មុំ  គ ន្ធា  
 
ភ្ន ំពេញៈ កៃសួង សុខា ភបិាល 

បាន បៃកាស ព ីការ រក ឃើញ ស្តៃ ី
ជន ជាត ិខ្មៃរ  អាយ ុ៤២ ឆ្នា ំ ដៃល 
ជា ពលករ មក ពី បៃទៃស ថៃ ១ 
រូប តៃស្ត វ ត្ថុសំណាក របស់ គាត់ 
លើក ទី ៤  ទទួល បាន លទ្ធ ផល 
វជិ្ជ មាន វរីសុ ក ូវដី ១៩ ។  ជា មយួ 
គា្នា នៃះ ដៃរ  ពលករ ខ្មៃរ ៤ នាក់  
និង អ្នក ដំណើរ មា្នាក់ បាន ពៃយា- 
បាល ជា សះ សៃបើយ កាល ព ីថ្ងៃទី 
២៧   ខៃ មករា   ឆ្នា ំ២០២១ ។  
របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង 
សុខាភិ បាល បាន ឱៃយ ដឹង ថា   
ពលករ រូ ប នៃះ ស្នាក់ នៅ កៃុង 
ប៉ោយ ប៉ៃត   ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ  បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី 
បៃទៃស ថៃ  មក ដល់ កម្ពុជា នៅ 
ថ្ងៃទី ១២  ខៃ មករា  ហើយ 
លទ្ធផល ធ្វើ តៃស្ត វត្ថុ សំណាក 
លើក ទី ៤  របស់ ស្តៃី រូប នៃះ ផ្តល់់ 
ដោយ វិទៃយា ស្ថាន បា៉ោស្ទ័រ កម្ពុជា  
គឺ វិជ្ជមាន វីរុស កូ វីដ ១៩   ហើយ 
បច្ចុបៃបន្ន អ្នក ជំងឺ នៃះ តៃូវ បាន 
ដាក់ ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ ។   

 លោក លី  សរី  អភិ បា ល រង 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ បាន បៃប ់
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មៃសិល មញិ ថា  ស្ថាន- 
ភាព ពលករ ខ្មៃរ ដៃល ធ្វើ ដណំើរ 
ពី បៃទៃស ថៃ ចូល មក ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពុ ជា តាម ពៃំដៃន ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ គឺ នៅ តៃ មាន ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ  ហើយ 
អាជា្ញា ធរ នៅ តៃ បន្ត ការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ សុខ ភាព  និង បញ្ជនូ ពួក- 
គាត់ ទៅ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក តាម 
មណ្ឌល នានា ក្នុង ខៃត្ត ដៃល 
មាន ចំនួន ១៧ កន្លៃង ផង ដៃរ ។ 

 លោក បាន មាន បៃសសន៍ 
ថា  ៖  « ខៃត្ត របស់ យើង បាន បង្ក 
លក្ខណៈ បាន យ៉ោង ល្អ ទៅដល់ 
ពលករ ខ្មៃរ ទាំង អស់ទាំង កា រ 
ពិនិតៃយ ការ បញ្ជូន ទៅ ស្នាក់ នៅ 
កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក   និង ការ- 
ពៃយាបាល អ្នក ជំងឺ ដៃល បាន រក- 
ឃើញ មាន វិជ្ជមាន កូ វីដ ១៩  
តាម ការ ណៃ នាំ របស់ កៃសួង 
សុខាភិ បាល  និង អនុ សសន៍ 
របស់ សម្តៃច នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ហ៊ុន   សៃន   ដោយ យើង បាន 
បៃើបៃស ់កមា្លាងំ សរបុ ទាងំ អស ់
នៅ ក្នុង ខៃត្ត » ។  

 លោក លី  សរី  ក៏ បាន ថ្លៃង 
អំណរ គុណ  និង កោត សរសើរ 
ទៅ ដល់ កៃុម ការងារ ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាងំ អស ់ដៃល បានរមួ សហ ការ 
គា្នា ដៃល ជា វរី ភាព មយួ ដើមៃបី ខ្មៃរ 
ជួយ ខ្មៃរ  ។   

 សមៃប់ ពលករ ខ្មៃរ ដៃល 
បាន វិល តៃឡប់ ម ក ពី បៃទៃស 
ថៃ តាម ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
ហើយ បាន បំពៃញ នូវ ការធ្វើ ច តា្តា - 
ឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃ  តៃឹម តៃវូ 
តាម វិធាន ការ កៃសួង សុខាភិ បាល  
គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី២៨  ខៃមករា  បាន 
បញ្ចប់ ច តា្តា ឡី ស័ក ជាង ៣ ០០០ 
នាក់ ហើយ ពលករ បៃមាណ ជា 
៣ ០០០ នាក់ ផៃសៃង ទៀត កំពុង 
ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ នៅ តាម មណ្ឌល 
នានា ក្នុង ខៃត្ត នៃះ ផង ដៃរ ។ 

 យោង តា ម របាយ ការណ៍ ស្តី- 
ពី សភាព ការ ណ៍ទូទៅ និង ការ- 
គៃប់គៃង កូ វីដ ១៩ ក្នុង ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង នា ថ្ងៃទី ២៧  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា   ពលករ 
ខ្មៃរ ដៃល បាន បញ្ចប់ ច តា្តា ឡី- 
សក័ នងិ អនញុ្ញាត ឱៃយ តៃឡប ់ទៅ 
ផ្ទះ វិញ សរុប ចំនួន  ២ ៣០៧ 
នាក ់ នងិ ពលករ ដៃល នៅ សល ់
ក្នុង មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង សរុប ចំនួន ៩៥៦ 
នាក់ ។   សមៃប់ ខៃត្ត បាត់ ដំបង   
មាន មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក សរុប 
១១ មណ្ឌល  រួម មាន សៃុក 
កំរៀង  សំពៅ លូន  ភ្ន ំពៃ ឹក ប វៃ ល  
ថ្ម គោល សឡំតូ   ឯក ភ្ន ំ  បា ណន ់    
មន្ទីរ ពៃទៃយ...តទៅទំ ព័រ ៧

ស្ត្រីខ្ម្ររអាយុ៤២ឆ្នាជំាពលករមក
ពីថ្រម្នាក់ទៀតត្រស្តវិជ្ជមនកូវីដ១៩

ដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ស្ថានីយផលិត...
តពីទំពរ័១...អភវិឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច- 
សង្គម  និង វបៃបធម៌ កម្ពុជា។

 លោក រដ្ឋមន្តៃី ចាត់ទុក សមិទ្ធ- 
ផល នៃះ  ជាការ បះជហំាន ថ្ម ីមយួ   
បន្ថៃមទៀត សមៃប់ ការរៀប ចំ 
ហៃដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ គាទំៃ [ការសៃវ-  
ជៃវ] ដទៃ ទៀត នាពៃល អនា គត  
សំដៅ អភវិឌៃឍ មជៃឈមណ្ឌល នៃះ ឱៃយ 
ដើរ តួនាទី ជា មូលដា្ឋាន នៃ កិច្ច- 
សហ  បៃតិបត្តិការ។ ការ សិកៃសា 
សៃវជៃវ លក្ខណៈ វិទៃយាសស្តៃ 
ការ ផ្លាសប់្តរូ ចណំៃះ ដងឹ នងិ បច្ចៃក- 
វទិៃយា  ការលើក កម្ពស ់ការយ ល ់ដងឹ 
អំពី សរ បៃយោជន៍ នៃ ធនធាន 
ជវីចមៃុះ  នងិ បៃពន័្ធ អៃកឡូសូុ ី នងិ 
ការអភិវឌៃឍ ដោយ និរន្តរភាព។

លោក សយ សំអាល់  ថ្លៃងថា ៖ 
« មជៃឈមណ្ឌល សៃវជៃវ យើង នៃះ  
នងឹ រមួចណំៃក ធ្វើ ពពិធិ កម្ម សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច មលូដា្ឋាន  ជាពសិៃស ទៃស ចរណ ៍ 
ផៃសារ ភា្ជាប ់នងឹ វបៃបធម ៌ធម្ម ជាត ិ នងិ 
ជយួ បង្កើន ជមៃើស មខុរបរ  បៃភព   
ចំណូល បន្ថៃម  និង លើក កម្ពស់ 
ជីវ ភាព របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង 
មលូ ដា្ឋាន នៃះ បាន ១កមៃតិ បន្ថៃម- 
ទៀត  សៃបតាម គោល នយោ បាយ   
របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា» ។

លោក ងា៉ោន ់ភរិណុ  អភិបាលរង 
ខៃត្ត សៀមរាប គាំទៃ ឱៃយមាន សមិទ្ធ - 
ផល បៃបនៃះ សមៃប់ ខៃត្ត សៀម- 

រាប  ដៃលជា ខៃត្ត គោល ដៅ ទៃស- 
ចរណ៍ វបៃបធម៌  និង ធម្មជាតិ។ 
ពៃះ  ការបៃើបៃស់ ថាមពល 
ពៃះអាទិតៃយ  មិនមាន ផល ប៉ះ- 
ពាល  ់ដល ់បរសិ្ថាន ទៃ  ពោល គជឺា 
ចំណុច ចាប់ផ្ដើម ធ្វើជា គំរូ ដល់ 
រមណី យដា្ឋាន ដទៃ ទៀត នៅក្នុង 
ខៃត្ត សៀមរាប  ក៏ដូចជា ខៃត្ត 
ដទៃទៀត  ដៃល មិន ទាន់មាន 
បណា្ដាញ អគ្គិសនី ជាតិ។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«មជៃឈ មណ្ឌល   
សៃវជៃវ  បង្កើតឡើងដើមៃប ីធ្វើការ    
សិកៃសា សៃវជៃវ លើ[ ការកំណត់] 
អត្ត  សញ្ញាណ ធ្វើ សរពើ ភណ្ឌ  នងិ 
កណំត ់លក្ខណវនិចិ្ឆយ័នងិ មខុងារ   
ពសិៃស នៃ បៃភៃទ [កៃសរកូល ពៃ]   
នីមួយៗ តាម បៃប វិទៃយា សស្តៃ» ។ 

លោក ថា  មជៃឈមណ្ឌល នៃះ 
បានធ្វើការ អភិរកៃស  សង្គៃះ  
បងា្កាត ់ បណ្តុះ  បនៃសទុ្ធ ពជូ  នងិ ស្តារ 
បៃភៃទ កៃសរ កលូ ពៃ ដៃល កំពុង 
រង ការគំរាម កំហៃង  និង ជិត ផុត- 
ពជូ ព ីពៃ ធម្មជាត ិឡើង វិញ។ ជាព-ិ 
សៃស សមៃប់ រកៃសា ពូជ កៃ សរ-  
កូល  ពៃ  ការអប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ ជា 
កន្លៃង អប់រំ  និង ផៃសព្វផៃសាយ ស្តីពី 
បៃភៃទ  និង ចំនួន កៃសរ កូល ពៃ 
នៅ កម្ពុជា  និង ការកមៃសាន្ត ដៃល 
ផ្តល់ ទសៃសនីយភាព កៃសរ កូល 
ពៃ ធម្មជាតិ  ទីកន្លៃង លម្ហៃ កាយ  

ទសៃសនា ធម្មជាតិនិង កមៃសាន្ត នានា។ 
លោក សៃ ី Sonali Dayaratne  

តំណាង កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ អង្គ ការ 
សហបៃជាជាត ិបៃចា ំកម្ពជុា  វាយ- 
តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ សមិទ្ធ ផល ដៃល 
ជួយ ឱៃយ បរិស្ថាន ស្អាត  ការការពារ  
នងិ អភរិកៃស ធនធាន ជវីៈចមៃុះ  នងិ 
ការគំាទៃ ចំពោះ គោលជំហរ 
កម្ពុជា ក្នុង ការឆ្លើយតប នឹង ការ- 
បៃបៃួល អាកាស ធាតុ។

លោកសៃ ីថ្លៃងថា ៖«កៃមុ ការ ងារ   
ជនំាញ អន្តរជាត ិ នងិ នាយកដា្ឋាន 
ជីវចមៃុះ នៃ អគ្គលៃខា ធិការដា្ឋាន 
កៃុមបៃឹកៃសា ជាតិ អភិវឌៃឍន៍ ដោយ 
ចរីភាព  បាន នងិ កពំងុ បន្ត បៃមលូ 
បៃភៃទ កៃសរ កូល ពៃ ពី តំបន់ភ្នំ- 
គូលៃន  និង តំបន់ ដទៃទៀត  ដើមៃបី 
កត់តៃ  និង កំ ណត់ អត្តសញ្ញាណ 
បន្ថៃម ទៀត»។

លោក តាំង ម៉ៃង អៀង  បៃធាន 
នាយកដា្ឋាន សៃដ្ឋកិច្ច បៃតង នៃ 
អគ្គលៃខា ធិការដា្ឋាន កៃុមបៃឹកៃសា- 
ជាត ិអភវិឌៃឍន ៍ដោយ ចរីភាព  ឱៃយ ដងឹ   
ថា  គំនិត ផ្តួចផ្តើម ក្នុង ការដំ ឡើង 
បៃព័ន្ធ ថាមពល សូ ឡា សមៃប់ 
កៃសងួ បរសិ្ថាន  ទទលួបាន ការគា ំទៃ   
ទា ំង ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ និង បច្ចៃក- 
ទៃស ពី កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ សហ បៃ- 
ជា ជាត ិ រាជរដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា  នងិ 
ដៃគូ អភិវឌៃឍ ន៍មួយ ចំនួន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«បៃពន័្ធ ស្ថានយី  
ផលតិ ថាមពល អគ្គសិន ីដើរ ដោយ   
ថាមពល ពន្ល ឺពៃះអាទតិៃយ នៃះ  អាច 
ផលតិ ថាមពល បាន ក្នងុ រង្វង ់១៥០  
គីឡូ វា៉ាត់ ម៉ោង ក្នុង ១ថ្ងៃ។បៃព័ន្ធ អគ្គិ - 
ស ន ីនៃះ បានផ្តល ់បៃយោជន ៍ដល ់
ការបៃើបៃស ់មា៉ោសុនី តៃជាកឬ់ មា៉ោ- 
សុីន   បូម ទឹក បាន រៀង រាល់ ថ្ងៃ»៕

លោកសាយ សំអាល់ ពិនិតេយបន្ទះសូឡានៅខេត្តកំពង់  ធំ ថ្ងេទី២៧ មករា។រូបកៃសួងបរិស្ថាន

ក្រុមហ៊ុន យូ នី លឹ វើ ប្រកាស ត្រងតាំង ជនជាតិខ្ម្ររ ដំបូង គ្រ បង្អស់ ជា អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន ប្រចាំ ប្រទ្រស កម្ពុជា និង ឡាវ

 ភ្នពំៃញ ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១៖ 
កៃមុហុ៊ន យូ នី លឹ វី សមៃច បៃកាស តៃងតំាង 
លោក លី សុ ធូ អ្នកដឹកនំា ផ្នៃក អភិវឌៃឍន៍ 
អតិថិជន ជា អគ្គនាយក កៃុមហុ៊ន បៃចំា 
បៃទៃស កម្ពជុា និង ឡាវ ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃមករា 
ឆ្នា ំ២០២១  តទៅ ។ លោក លី សុធូ គឺជា 
ជនជាតិខ្មៃរ ដំបូង គៃ បង្អស់ ដៃល តៃូវបាន 
តៃងតំាងជា អគ្គនាយក កៃមុហុ៊ន ក្នងុការ ដឹកនំា 
បៃតិបត្តិការ ទំាង ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា  និង 
បៃទៃស ឡាវ ។ 

 លោក Alejandro (Doy) Concha 
អគ្គនាយក កៃមុហ៊នុ យ ូន ីល ឹវ ីបៃចា ំបៃទៃស ម ីយ៉ោន ់
មា៉ោ កម្ពុជា និង ឡាវ បាន មានបៃសសន៍ថា៖“ ខ្ញុំ 
ពិតជា មាន សៃចក្តីសោមនសៃស រីករាយ ជាខា្លាំង ដៃល 
បានតៃងតាំង លោក លី សុ ធូ ដៃលជា ជនជាតិខ្មៃរ 
ដំបូង គៃ នូវ មុខតំណៃង កំពូល មួយ នៃះ ។ លោក 
បន្តទៀតថា កៃមុហ៊នុ យ ូន ីល ឹវ ីកម៏ាន បគុ្គលកិ មាន 
ទៃពកោសលៃយ ជាចៃើន ទៀត នៅក្នុង បៃទៃស ដៃល 
តៃូវ បាន តៃង តាំង ក្នុង មុខតំណៃងជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុង 
កៃុមហ៊ុន ហើយ ថា្នាក់ដឹកនាំ របស់ កៃុមហ៊ុន មាន 
៨១% ជា បុគ្គលិក ក្នុងសៃុក ដៃល ក្នុងនោះ ៦៣% 
ជា បុគ្គលិក ស្តៃី ។ ការតៃងតាំង នៃះ បានបញ្ជាក់ 
បន្ថៃមទៀត អំពី ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ កៃុមហ៊ុនយូ នី លឹ វ ី
ក្នុងការ ផ្តល់ឱកាស ស មៃ ប់ បុគ្គលិក ដៃលមាន 
ទៃពកោសលៃយ ក្នុងសៃុក ។ លោក លី សុ ធូ ជា អ្នក- 
ដឹកនាំ បៃកបដោយ ក្តីមៃតា្តា ហើយ ខ្ញុំ ជឿជាក់ថា  
លោក នឹង ដឹកនាំ កៃុមហ៊ុន និង កៃុម កា ងារ ដ៏ គួរ ឱៃយ 
ស្ញប ់ស្ញៃង  នងិ មាន ទៃពកោសលៃយ មយួ នៃះឈាន ទៅ 
ដល់ កមៃិត ខ្ពស់ មួយទៀត ” ។ 

 លោក លី សុ ធូ គឺជា អ្នកដឹកនាំ ផ្នៃក អភិវឌៃឍន៍ 
អតិថិជន ដៃលមាន បទពិសោធជិត១៥ឆ្នាំ ជាមួយ 
កៃមុហ៊នុ យ ូន ីល ឹវ ី។ គាត ់បានចាបផ់្តើម អាជពី ដបំងូ 
ជាមយួ កៃមុហ៊នុ នៅក្នងុ ផ្នៃក ទផីៃសារ កដ៏ចូជា ក្នងុ ផ្នៃក 
អភិវឌៃឍន៍ អតិថិជន ដៃល រួមមាន ជំនាញ ជាចៃើន 
ដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម ទីផៃសារ ទូទៅ ពាណិជ្ជកម្ម ទីផៃសារ- 
ទំនើប ទីផៃសារ ពាណិជ្ជកម្ម និង បៃតិបត្តិ ការលក់ 
ជាដើម ។ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ២០១០ ដល់ ឆ្នាំ ២០១២ 
លោក ក៏ ធា្លាប់បាន បមៃើការ ជា បៃធាន ផ្នៃក ទីផៃសារ 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម ទីផៃសារ ទំនើប នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា និង មី យ៉ោន់ មា៉ោ ផងដៃរ ។ លោក បាន 
ដើរតួនាទី យ៉ោងសំខាន់ ក្នុងការ ចូលរួមចំណៃក 
អភវិឌៃឍ បគុ្គលកិ នងិ អាជវីកម្ម នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា 
និង មី យ៉ោន់ មា៉ោ ។ 

 ក្នុងតួនាទី ជា បៃធាន ផ្នៃក អភិវឌៃឍន៍ អតិថិជន 
នាពៃល កន្លងមក លោក បាន អភវិឌៃឍធនធាន មនសុៃស 
ផ្នៃក លក់ និង បង្កើត បណា្ដាញ បៃងចៃក និង លក់ 
ទទូាងំបៃទៃស យ៉ោង ជោគជយ័ នងិ មាន សកា្តានពុល 

បំផុត ដៃល ផ្តល់ ឱៃយ កៃុមហ៊ុន យូ នី លឹ វី នូវ 
អត្ថបៃយោជន ៍បៃកតួបៃជៃង ដ ៏ធ ំនៅក្នងុ ទផីៃសារ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ លោក ក៏បាន ដាក់ ចៃញ នូវ 
កម្មវិធី អបៃសរា (Apsara Program) ជា 
កម្មវិធី Selling with Purpose ដៃល 
បានឈ្នះ ពានរងា្វាន់ ពិភពលោក Global 
Selling with Purpose Award កាលព ីឆ្នា ំ
២០១៨។

 កៃមុហុ៊ន យូ នី លឹ វី ( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត ធី ត 
តៃវូបាន ចុះបញ្ជ ីជា ផ្លវូការ នៅ កៃសួង ពាណិជ្ជ-
កម្ម កម្ពជុា នៅ ថ្ងៃទី ១១ ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០០៣ ។ 

ហើយ កាលពី ថ្ងៃទី ១១ ខៃសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ 
អគ្គនាយកដា្ឋាន គយ និង រដា្ឋាករ កម្ពុជា បានទទួល 
ស្គាល់ ជា ផ្លវូការ កៃមុហុ៊ន យូ នី លឹ វី ( ខៃ ម បូ ឌា ) លីមីត 
ធី ត ជា សមាជិក កៃមុ ធុរកិច្ច ល្អ បំផុត នៅ កម្ពជុា ។ យូ នី- 
លឹ វី ទទួលបាន សិទ្ធិផ្តាច់មុខ ក្នុងការ នំាចូល និង 
ចៃកចាយ ផលិតផល របស់ខ្លនួ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ។ 
ក្នុងនាម ជា និយោជក យើង បានដាក់ អាទិភាព លើ        
“ បៃជាជន របស់ យើង ” និង “ សហគមន៍ របស់ យើង ” ។   
ក្នុង រយៈពៃល ១៧ ឆ្នាំ នៅ កម្ពុជា កៃុមហ៊ុន យូ នី លឹ វី 
បាន បមៃើ ផលិតផល ជាចៃើន ដល់ អតិថិជន កម្ពុជា 
ចនំនួ ជាង ១៦ លាន នាក ់។ អគ្គនាយកដា្ឋាន គយ នងិ 
រដា្ឋាករ បានទទួល ស្គាល់ កៃុមហ៊ុន យូ នី លឹ វី ( ខៃ ម បូ 
ឌា ) លីមីត ធី ត ថា ជា ធុរជន ល្អ បំផុត ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 
២០១៥ មក ។ កៃុមហ៊ុន យូ នី លឹ វី ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លីមីត ធី ត បានឈ្នះ ពានរងា្វាន់ និយោជក ឆ្នើម នៅ 
កម្ពុជា រយៈពៃល ៤ ឆ្នាំ ជាប់ៗ គា្នា ដៃល នៃះ សបញ្ជាក់ 
ឱៃយ ឃើញថា កៃុមហ៊ុន នៃះ គឺជា និយោជក ដៃល ជាទី- 
ពៃញចិត្ត នៅក្នុង បៃទៃស ៕ 
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តពីទំព័រ២...ត្រូវបានក្រុម
អភិរក្រសប្រមូលយកក្រយពីវា
បានញាស់នៅក្នងុសម្របកុរបស់វា
នៅតាមដងព្រកស្រអំបលិនងិ
ព្រកកំពង់លើស្ថតិក្នងុខ្រត្តកោះ-
កុងនិងខ្រត្តព្រះសីហនុចន្លោះ
ពីឆ្នាំ២០០៦ដល់ឆ្នាំ២០១៥។
បន្ទាប់មកបញ្ជនូទៅកាន់មជ្រឈ-

មណ្ឌលអភិរក្រសសត្វល្មូនកោះ-
កុងដើម្របីចិញ្ចឹមថ្រទាំឱ្រយធំលូត-
លាស់មនុព្រលល្រងឱ្រយចលូទៅ
ក្នងុទជីម្រកធម្មជាតិវញិ។លោក
បញ្ជាកថ់ា៖«អណ្តើកប្រភ្រទន្រះ
ស្ថតិក្នងុចណំោមប្រភ្រទអណ្តើក
ទកឹសាបនងិអណ្តើកគោកចនំនួ
២៥ប្រភ្រទដ្រលជតិផតុពជូនៅ
លើពិភពលោក។វាត្រវូបានកត់-
ត្រក្នងុបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ
IUCNថាជាប្រភ្រទសត្វជតិផុត

ពជូបផំតុនងិត្រវូបានចាតទ់កុជា
ប្រភ្រទល្មូនតំណាងឱ្រយប្រទ្រស
កម្ពជុាដ្រលបានកំណត់ក្នងុព្រះ-
រាជក្រឹត្រយឆ្នាំ២០០៥»។
បើតាមលោកសោមសុីថា

ដោយសារមានការន្រសាទខុស-
ច្របាប់ការធ្វើអាជវីកម្មហសួហ្រតុ
ការបាត់បង់ទីជម្រកនិងការធ្វើ
អាជីវកម្មខ្រសាច់នៅតាមប្រព័ន្ធ
ព្រកស្រអំបិលនៅក្នុងខ្រត្ត-
កោះកុងនិងខ្រត្តព្រះសីហនុ
បានធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រក
និងការបង្កកំណើតរបស់សត្វ
អណ្តើកប្រភ្រទន្រះដ្រលគ្ររក-
ឃើញមានវត្តមានត្រនៅក្នុង
ប្រព័ន្ធព្រកស្រអំបិលស្ថិតនៅ
ខ្រត្តកោះកងុនងិខ្រត្តព្រះសហីនុ
ប៉ុណោ្ណោះ។
លោកស្រីCarmenMoreno

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប
ប្រចាំកម្ពុជាថ្ល្រងថាសហភាព
អរឺ៉បុបាននងិកពំងុផ្តល់មូលនធិិ

គាំទ្រគម្រងអភិរក្រសសត្វព្រ
ដើម្របីប្រឆំងការជួញដូរសត្វព្រ
ខុសច្របាប់ និងការពារសម្របុក
អណ្តើកហ្លួងនិងកន្ធាយក្របាល
កង្ក្របតាមរយៈអង្គការWCS
ជាអ្នកអនុវត្តគម្រងសហការ
ជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិង
សហគមន៍មូលដ្ឋាន។ «យើង
គំាទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាអាជា្ញា-
ធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការWCS
ដ្រលបានខិតខំប្រឹងប្រងរួមគា្នា
ការពារនិងអភិរក្រសអណ្តើកហ្លួង
ហើយវាបានឆ្លះុបញ្ចាងំអំពីសារៈ-
សំខាន់ន្រការការពារធនធានជីវ-
ចម្រះុដ៏សម្របូរប្របរបស់កម្ពុជា»។
លោកSonjaLuzនយក-

ឧទ្រយានសត្វព្រសិង្ហបុរី(Wild-
lifeReservesSingapore-
WRS)ថ្ល្រងថាន្រះគឺជាលទ្ធផល
ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរួម រវាង
រដ្ឋបាលជលផល និងមជ្រឈដ្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធដ្រលបានប្រងឹប្រងធ្វើ-
ការរួមគា្នាក្នងុគោលបំណងជួយ-
សង្គ្រះប្រភ្រទសត្វអណ្តើកន្រះ
កុំឱ្រយវិនសផុតពូជ។លោកបន្ត
ថា៖«វាជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំ
មួយសម្រប់ពួកយើងដោយ
ឃើញគម្រងន្រះសម្រចបាន
លទ្ធផលល្អចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១៥
រហូតមកដល់ព្រលន្រះជាកស់្ត្រង
អណ្តើកហ្លួងជិត១០០ក្របាល
ត្រវូបានល្រងចូលទៅក្នងុទីជម្រក
ធម្មជាតិវិញ»៕

ថ្ង្រសុក្រទី២៩ែខមករាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

អង្គការចំនួន៣រៀបចំគម្រោងបញ្ចប់អំពើហិង្រោសាលើកុមារទំាងក្នងុនិងជំុវិញសាលា

អណ្តើកហ្លងួ...

នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈអង្គការក្ររដ្ឋាភិបាល
ចំនួន៣ចាប់ផ្ដើមគ្រង«បញ្ចប់អំពើ-
ហិង្រសាលើកុមារនៅក្នុងសាលារៀន
នៅកម្ពជុា»ដ្រលនងឹជយួគាទំ្រដល់
កុមារប្រមាណ១៣០០០នក់នៅ
ក្នុងខ្រត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារ។
គម្រងន្រះមានគោលបណំងកាត-់
បន្ថយអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅក្នុង
និងជុំវិញសាលារៀន។
គម្រងបញ្ចប់ហិង្រសាលើកុមារ

នៅក្នងុសាលារៀនន្រះអនវុត្តដោយ
អង្គការដ្រគូចនំនួ៣គឺអង្គការSave
theChildrenអង្គការទស្រសនពភិព-
លោកនិងអង្គការភ្ល្រនអន្តរជាតិ-
កម្ពុជា។គម្រងន្រះនឹងប្រើប្រស់
ឧបករណ៍បច្រ្ចកទ្រសនងិវធិីសាស្ត្រ
ននផ្អ្រកទៅលើភស័្តុតាងដ្រលបាន
មកពីការសកិ្រសាស្រវជ្រវ។ន្រះបើ-
តាមស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់
អង្គការដ្រគូទាំង៣។
អង្គការSavetheChildrenនងឹ

ដឹកនំការអនុវត្តគម្រងទាំងមូល
ធានពីគណុភាពលទ្ធផលនងិការ-
សហការជាមយួថា្នាក់ជាត។ិចណំ្រក
អង្គការទស្រសនពភិពលោកនឹងអនុវត្ត
គម្រងន្រះនៅក្នុងខ្រត្តព្រះវិហារ
ហើយអង្គការភ្ល្រនអន្តរជាតិកម្ពុជា

នឹងអនុវត្តនៅក្នុងខ្រត្តសៀមរាប។
ក្រមុអង្គការចាប់ផ្ដើមគម្រងន្រះ

ដោយផ្អ្រកលើការស្រវជ្រវមួយស្ដ-ី
អំពីអំពើហិង្រសាលើកុមារនៅកម្ពុជា
ធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ២០១៣ដ្រលរក
ឃើញថា ចំនួនស្ត្រី៥២,៧ភាគរយ
នងិបរុស៥៤,២ភាគរយមានអាយុ
ពី១៨-២៤ឆ្នាំអះអាងថាពួកគ្រធា្លោប់
ទទួលរងអំពើហិង្រសាលើរាងកាយ
យ៉ាងហោចណាស់ម្តងមនុព្រលដ្រល
ពួកគ្រមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។
ការសិក្រសាដដ្រលនះក៏បានគូស-

បញ្ជាក់បន្ថ្រមថាអពំើហងិ្រសានៅតាម
សាលារៀនច្រើនត្រកើតឡើងរវាង
កុមារដ្រលមានអាយុដំណាលគា្នា
បុ៉ន្ត្រគ្រូបង្រៀន ជាញឹកញាប់ គឺជា
អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្រសាទៅលើកុមារ
នៅខាងក្រផ្ទះ។
នយកិាអង្គការSavetheChil-

dren ប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជាលោក
ស្រីអ្រលីហ្រសាប្រត៊ភៀសបានលើក
ឡើងថា អំពើហិង្រសាលើកុមារ ជា-
ពសិ្រសអពំើហងិ្រសាផ្ន្រកយ្រនឌរ័នងិ
ការសម្លតុបានរមួចណំ្រកយ៉ាងស-ំ
ខាន់ក្នុងការជំរុញឱ្រយមានការបោះបង់-
ចោលការសិក្រសាក្នុងចំណោមកុមារ
មានពិការភាព។ក្ម្រងស្រីទំនងជា
ទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លវូចិត្តការ-
រំលោភបំពានតាមអុីនធឺណិតអំពើ

ហិង្រសាផ្លូវភ្រទនិងការរំលោភបំពាន
ខា្លោងំជាងក្ម្រងប្រសុខណៈព្រលដ្រល
ក្ម្រងប្រសុទទលួរងនវូអពំើហងិ្រសានងិ
ការដក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ។
លោកស្រីថ្ល្រងថាតាមរយៈគម្រង

ន្រះអង្គការរបស់អ្នកស្រីនិងដ្រគូនងឹ
ពង្រងឹក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយការ
ការពារកុមារនៅកម្ពជុាតាមរយៈការ-
អភវិឌ្រឍការអនមុត័នងិការផ្រសព្វផ្រសាយ
សៀវភៅណ្រនំប្រតិបត្តិស្តីពីកិច្ច-
ការពារកុមារនៅក្នុងសាលារៀន។
លោកស្រីបន្តថា៖ «យើងក៏នឹង

គាំទ្រក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

ក្នុងការសាកល្របងអនុវត្តសៀវភៅ-
ណ្រនំប្រតបិត្តិស្តីពីកចិ្ចការពារកមុារ
នៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងសាលា-
បឋមសិក្រសាគោលដៅដោយបង្កើត
នវូយន្តការកចិ្ចការពារកមុារនៅតាម
សាលានិងផ្រសារភា្ជាប់ជាមួយយន្តការ-
កចិ្ចការពារកមុារដ្រលមានស្រប់ក្នងុ
សហគមន៍»។
គម្រងន្រះក៏នឹងគាំទ្រសាលា

គោលដៅក្នងុការបង្កើតប្រពន័្ធត្រតួ-
ពនិតិ្រយស្ថតិិពីអពំើហងិ្រសាលើកមុារព្រម
ទំាងដក់ឱ្រយអនុវត្តក្រមសីលធម៌កិច្ច-
ការពារកុមារ។ប្រព័ន្ធទាំងន្រះនឹង

ជួយដល់សាលាក្នុងការតាមដន
អពំើហងិ្រសាលើកមុារនងិជយួឱ្រយមាន
ការឆ្លើយតបទាន់ព្រលវ្រលាដើម្របី
ការពារកុមារពីការបោះបង់ចោលការ-
សិក្រសា។ន្រះជាការលើកឡើងរបស់
លោកស្រី គ្វីនន្រត វងនយិកា
អង្គការភ្ល្រនអន្តរជាតិកម្ពុជា។
លោក រស់សុវាចា អ្នកនំពាក្រយ

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាក្រសួងអប់រំ
សា្វាគមន៍គ្រប់ការចលូរមួប្របវជិ្ជមាន
ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់
គុណភាពអប់រំតាមគ្រប់រូបភាព។
ចំពោះការទប់សា្កាត់អំពើហិង្រសាលើ
កុមារតាមគ្រប់រូបភាពនៅតាមសាលា-
រៀនគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមសាលា
រៀនដោយសហការជាមយួមន្ទរីអបរ់ំ
ចាត់វិធានការប្របរដ្ឋបាលទៅលើ
អំពើទាំងឡាយដ្រលប្រសចាកពី
ការងារអប់រំ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«បន្ថ្រមពីន្រះ

ទៀតនៅតាមគ្រះឹសា្ថានសិក្រសាទំាងអស់
មានក្រមុប្រកឹ្រសាកមុារនងិក្រមុប្រកឹ្រសា-
យុវជនដ្រលដើរតួនទីជួយលើក-
កម្ពស់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្រសទាំង-
អស់នៅក្នងុប្រទ្រសនងិមានភារកចិ្ច
តាមដនរាយការណ៍ប្រសនិបើមាន
ករណីមិនប្រក្រតីណាមួយទៅលើ
សិស្រសនៅក្នងុគ្រះឹសា្ថានសិក្រសា»៕
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TI បន្តចាត់ ចំណាត់ ថ្នាក់ កម្ព ុជា...
តពទីពំរ័ ១...ដោយ ថ្លៃង ថា វា 

មនិ បាន ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីតថភាព ពតិ 
របស់ កម្ពុជា  នោះ ទៃ ។

កាលពី មៃសិលមិញ អង្គការ តម្លា - 
ភាព អន្តរជាតិ ដៃលមន ការិ - 
យាល័យ នៅ ទីកៃុង ប៊ៃ រ ឡាំង 
បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ បាន ចៃញ ផៃសា យ 
នូវ លទ្ធផល ស ន្ទ សៃសន៍ នៃ ការ- 
យល់ ឃើញ ពី អំពើពុករលួយ ឆ្នាំ 
២០២០ ហើយ របាយការណ៍ 
នៃះ បង្ហាញថា បៃទៃស កម្ពុជា  
ទទួលបាន ២១ពិន្ទ ុលើ ពិន្ទ ុអតិ - 
បរម១០០ ដៃល បាន កើន១ 
ពិន្ទុ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ២០១៨។ 

ជាមួយនឹង ការ កើន បាន ១  
ពិ ន្ទុ នៃះ កម្ពុជាឈរ នៅ ចំណា ត់ - 
ថា្នាក់ ទី១៦០ក្នងុចំណោម បៃទៃ ស 
នងិ ដៃនដ ីសរបុ ចនំនួ១៨០ដៃ ល 
តៃវូបាន ដាក់បញ្ចលូ ក្នងុការ វាយ - 
តម្លៃ របស់អង្គការ នៃះ។ 

TI បញ្ជាក់ថា៖«នៅ កមៃិត 
តំបន់បៃទៃស កម្ពជុា បន្ត ស្ថតិ ក្ន ុង - 
ចំណោម បៃទៃស មន ពិន្ទុ ទាប 
ជាងគៃ ទី៣ នៅ តំបន់ អាសីុ បា៉ា សីុ - 
ហ្វ ិក នៅលើ តៃ បៃទៃស អា ហ្វ ហ្គា - 
នី ស្ថាន និង កូរ៉ៃខាងជើង តៃ 
ប៉ណុោ្ណោះ ហើយក ៏ជា បៃទៃស មន 
ពិន្ទុ ទាប ជាងគៃ បំផុត  ក្នុង តំបន់ 
អាស៊ាន ផងដៃរ។ បៃទៃស នានា 

ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន ទទួល បាន 
ពិន្ទុ ចមៃុះ»។ 

បើ តាម ការរកឃើញ រប ស់  TI 
បៃទៃស សិង្ហ បុរី បាន បន្ត ជាប់ 
ចំណាត់ថា្នាក់ ក្នងុចំណោម បៃទៃ ស  
ស្អាតស្អ ំជាងគៃ ទាងំ១០ នៅ លើ 
ពិភពលោក  ដោយ រកៃសា ពិន្ទ ុដដៃ ល 
(៨៥) ហើយ បៃទៃស មយួចនំនួ  
ក្នុង តំបន់ អាស៊ានមន ពិន្ទុ ធ្លាក់ - 
ចុះ បើ បៃៀបធៀប ទៅនឹង ឆ្នាំមុន 
ដចូជា ម ីយា៉ាន ់ម៉ា(ធ្លាកច់ុះ ព ី២ ៩ 
ដល់ ២៨) វៀតណាម (៣៧ ដ ល់ 
៣៦) ម៉ាឡៃសីុ(៥៣ ដល់ ៥១ ) 
និង ឥណ្ឌូនៃសុី (៤០ ដល់ 
៣៧) ។ ទន្ទមឹនឹង នៃះដៃរបៃទៃ ស   
ថៃ ឡាវ បៃ៊ុយណៃ និង ហ្វីលីពីន  
នៅតៃ រកៃសា ពិន្ទុ ដដៃល។ 

អង្គការ តម្លាភាព អន្តរជាតិ 
បាន លើកឡើងថា លទ្ធផល រប ស ់
បៃទៃស កម្ពជុា បាន ឆ្លុះបញ្ចាងំ ព ី
ភាពបៃសើរឡើង មួយចំនួនរួម ម ន 
កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង  កាត់បន្ថយ 
អពំើពកុរលយួ ក្នងុ វសិយ័ ឯកជន 
កំណៃទមៃង់ ការគៃប់គៃង ហិរញ្ញ   - 
វត្ថ ុសធរណៈ តាមរយៈ ការ ពងៃ ឹង  
ការ កៀរគរ ធនធន ការជំរុញ ឱៃយ 
មនសៃវា  រដ្ឋ បាល តាម បៃព័ន្ធ 
អៃឡិ ច  តៃូនិក និង លើកកម្ពស់ 
សៃវា ស  ធរណៈ ជាពិសៃស 

ការឆ្លើយតប ទៅនឹង វិបត្តិ ជំងឺ កូ- 
វីដ១៩។ ប៉ុន្តៃការបៃសើរ ឡើង 
នៃះ មិនទាន់បាន ផ្លាស់ប្ដរូ ទសៃស នៈ  
យល់ឃើញ ជារួម របស់ អ្នក ជំនា ញ 
នងិ ធរុជន នោះទៃ ជាពសិៃស ទៅ 
លើ កណំៃទមៃង ់រចនាសម្ពន័្ធ នងិ 
ជា បៃព័ន្ធ ជុំវិញ បញ្ហា អំពើពុក - 
រលយួ ទៃងទ់ៃយ ធ ំនងិ អពំើពកុ- 
រលួយ ផ្នៃក នយោបាយ និង ការ - 
ពងៃងឹ នតីរិដ្ឋ តៃវូបាន ចាតទ់កុថា 
នៅ មិនទាន់មន ភាព បៃសើរ- 
ឡើង   នៅឡើយ។ 

លោកបុិច ពិសី នាយក បៃតិ - 
បត្ត ិ អង្គការ តម្លាភាព កម្ពជុា បា ន 
លើកឡើង ក្នងុ ស ន្នសីិទ សរព័ត៌ - 
មន តាម បៃពន័្ធ អុនី ធ ឺណតិ ដើ មៃប ី
ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ របាយ ការណ៍ 
ស្តពី ីស ន្ទ សៃសន ៍នៃ ការយលឃ់ើញ 
ពី អំពើពុករលួយ នៃះ ក្នុង កៃប - 
ខណ័្ឌ កម្ពជុា កាលព ីមៃសិលមញិ ថា 
ការបន្ត ទទួលបាន ពិន្ទុ ទាប  ក្នុង 
ស ន្ទ សៃសន៍ នៃ ការយល់ឃើញ ពី 
អំពើពុករលួយ  បង្ហាញ ពី កង្វះ - 
ខាត ជា លក្ខណៈ នយោបាយ នងិ 
ស្ថាប័ន ដៃល ចាក់ឫស នៅក្នុង 
បៃទៃសមួយ។ 

លោក បន្តថា ក្នុងអំឡុងពៃល 
វ ិប ត្ត ិក ូវដី១៩នៃះ អពំើពកុរលយួ  
កាន់តៃ បង្ក ការគំរាមកំហៃង ទ្វៃ - 

ដង ចពំោះ បៃទៃស ជាចៃើន  ដៃ ល 
មន សៃដ្ឋកិច្ច ចំណូល ទាប ហើ យ  
តាម ការរកឃើញ នៃះ ភាគចៃើន  
នៃ ចំនួន បៃទៃស ដៃលមន អំពើ 
ពុក រលួយ ធ្ងន់ធ្ងរ គឺជា បៃទៃស 
ដៃលមន បញ្ហា ផ្នៃក ការ បញ្ចៃញ - 
មតិ និង លទ្ធិ បៃជាធិ បតៃយៃយ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ទោះបី 
បៃទៃស កម្ពុជា ទទួលបាន លទ្ធ - 
ផល គួរឱៃយកត់សម្គាល់ ក្នុងការ- 
ឆ្លើយតប ទៅនឹង វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ - 
១៩ក៏ដូចជា កំណៃទ មៃង់ រដ្ឋ បា ល 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ  សធរណៈ ក្ត ីកព៏និ្ទ ុ
ស ន្ទ សៃសន៍ នៃ ការយល់ឃើញ ពី 
អំពើពុករលួយ នៃះ  បាន បង្ហាញ 
ថា  កម្ពុជា នៅមន បញ្ហាសំខាន់ 
ជា ចៃើន ទៀត ដើមៃបី ដោះសៃយ» ។

ដើមៃបី កាត់បន្ថយ អំពើពុក រលួ យ 
លោក សង្កាត ់ធ្ងន ់ថា រដា្ឋាភិបាល 

គរួ ព ន្លឿ ន របៀបវារៈ កណំៃទមៃង ់
ចៃបាប់ការពងៃងឹ ស្ថាប័ន  ដៃល ទទួ ល -   
ខុសតៃូវ ក្នុងការ លើក កម្ព ស់ 
នីតិរដ្ឋ និង ដោះសៃយ គម្លាត 
រវាង បទ បៃបញ្ញត្តិ និង ការអនុវត្ត 
ចៃបាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការបៃឆំង 
អំពើពុករលួយ។ បន្ថៃម ពីនៃះ 
លោក ថា ការបង្ក បរិយាកាស 
ឱៃយមន ការចលូរមួ យា៉ាង សកម្ម ព ី
អង្គការ សង្គម  សីុវិល បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ និង បៃជាពលរដ្ឋ ដើមៃបី 
ចូលរួម ក្នុងការ បៃយុទ្ធបៃឆំង 
អពំើពកុរលយួ ក ៏មនិអាច ខ្វះ បាន 
នោះដៃរ ខណៈ ការធ្វើឱៃយ កាន់តៃ 
បៃសើរ  នូវ បរិយាកាស អាជីវកម្ម 
នងិ លើកកម្ពស់ ការបៃកតួបៃជៃង 
ដោយ យុត្តិធម៌ និង លុបបំបាត់ 
អំពើពុករលួយ គៃប់ ទមៃង់ គឺ  ជា 
រឿង ចាំបាច់ នៅ កម្ពុជា។

ប៉ុន្តៃ លោក ផៃ សុី ផន អ្នក- 
នា ំពាកៃយ រដា្ឋាភិបាល  បាន ថ្លៃង  
កាលព ីមៃសលិមញិថា កម្ពជុា មនិ- 
ចាប់អារម្មណ៍នឹង ពិ ន្ទុ ដៃល អង្គ - 
ការ នៃះ បាន រកឃើញ នោះទៃ 
ពៃះ វា មិនបាន ឆ្លះុ ប ញ្ចា ំង ពី តថ - 
ភាព ពតិ  នៅ កម្ពជុា  ឡើយ  ហើយ 
លទ្ធផល នៃះ ក៏ មិន បានធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ កា រវិ និ យោគ  នៅ 
កម្ពុជា ដៃរ។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«ខ្ញុមិំន ចាប់ - 
អារម្មណ៍ នឹង ពិ ន្ទុ ដៃល អង្គការ 
នានាបានដាក់ ពិ ន្ទុ មកកាន់ រដា្ឋា - 
ភិបាល កម្ពុ ជាពៃះ អ្វីដៃល រដា្ឋា - 
ភិបាល ធ្វើ គឺ ដើមៃបី បៃសិ ទ្ធភាព និ ង 
សមៃប់ ផ្តល់ សៃវា ដល់ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ។  ក្នងុការ វាយតម្លៃ បៃកប - 
ដោយ មោទនភាព ឃើញថា 
លទ្ធផល នៃ ការ បណា្តាក់ ទុន វិនិ - 
យោគ គ ឺស្ថតិក្នងុ ចណំាក ់ថា្នាក ់ល្អ 
សមៃប់ កម្ពុជាដៃល នៃះ ជាការ- 
លើក ទឹកចិត្ត និង បង្ហាញ ពី ការ - 
អះអាង ក្នុងការ បៃឆំង អំពើ ពុក- 
រលួយ បានល្អ»។ 

លោក ផៃ សុី ផន បាន ថ្លៃង 
ទៀត ថា  ការរកឃើញ នៃះក៏ មិន 
មៃន បាន  ន័យថា ជា ការ បង្ហាញ   
តៃឹមតៃូវ នោះដៃរ ពៃះ ពៃលខ្លះ 
របាយ  ការណ៍ និង ការរកឃើញ 
ទាំងនៃះ ក៏ មិនបាន ឆ្លុះ ប ញ្ចាំ ង ពី 
ស្ថានភាព ពិត នៅ ក្នុង សង្គម 
កម្ពុជា ដៃរ៕

បុរសម្នាក់ កំពុង ធាក់ សីុក្លមុូខ  អង្គភាព ប្រឆំាង អំពើ ពុក រ  លួយ។ រូបថត ជីវ័ន



តពទីពំរ័៣...តែកែយពតីែ-
ឡប់មកដល់កម្ពជុាវិញគឺគាត់ឈប់
ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ពាក់-
ព័ន្ធគណបកែសសង្គែះជាតិ។
ដោយឡែកនៅពែលលោក

ចៅកែមរស់ពសិដិ្ឋសរួដែរនោះ
លោកជាយ៉ាម៉នអតីតចៅសង្កាត់
បឹងទំពុនទី២បានសុំសិទ្ធិមិន
ឆ្លើយ ដោយសំអាងថាលោក
មានមែធាវីតំណាងរួចហើយ។
យ៉ាងណាក្ដីលោកជាយ៉ាមន៉

បានបែប់កែុមអ្នកសារព័ត៌មាន
នៅកែបន្ទប់សវនាការថាការ-
ដែលលោកមនិឆ្លើយក្នងុសវនា-
ការ ពែះលោកយល់ថារាល់
ចម្លើយគមឺនិរពំឹងថាទទលួបាន
យុត្តិធម៌ទែហើយថាការចោទ-

បែកាន់លោកថាកែបត់ជាតិនោះ
ជារឿងនយោបាយ។
លោកថា៖«ចំណុចតែ១គត់

គឺទាល់តែមានដំណោះសែយ
នយោបាយទើបខ្ញុំគែចផុតពី
ការចោទបែកាន់ពីបទកែបត់-
ជាត។ិបើនយិយពីជនំាន់លោក
ពែបអុនិគែចោទគាត់ថាកែបត-់
ជាតិហើយសមា្លាប់គាត់ចោល
ចុះបើដូចជំនាន់នោះខ្ញុំនឹងតែូវ
សា្លាប់បាត់ទៅហើយឬ?ខ្ញុំជាកូន
ខ្មែរ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើសកម្មភាព-
ណាកែបត់ជាតិខ្ញុំបានទែ»។
ដោយសារតែសំណុំរឿងនែះ

មានជនតែវូចោទចែើននាក់នោះ
លោកចៅកែមរស់ពិសិដ្ឋបែ-
កាសទៅបើកសវនាការសំណុំ-
រឿងនែះបន្តទៀតនៅថ្ងែទី១៨
កុម្ភៈខាងមុខនែះ៕

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ែសែង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូវិសា ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់សា�ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
វងែសសុខែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
�៉ែគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បែក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី� 
ណែមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆែង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា៉ា,
សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខែងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,សែតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រីរូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងែសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកែភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម 
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,015239293
�ែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

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

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉ែង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊ែនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នែអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០�៉ែតែ)ភូមិ�ែកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អងែកែម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈអង្គការធ្វើការងរផ្នែកកមុារ
រកឃើញករណីរំលោភបំពានផ្លូវភែទ
លើកុមារាមានការកើតឡើងចែើនជាង
កមុារីនៅក្នងុបែទែសកម្ពជុាពិសែសនា
ប៉នុា្មានឆ្នាំចងុកែយនែះ។ប៉នុ្ដែការផែសព្វ-
ផែសាយការយល់ដឹងរបស់បែជាពលរដ្ឋ
និងការផ្ដល់សែវាលើបញ្ហានែះនៅមិន-
ទាន់មានគែប់គែន់នៅឡើយ។
នាយកបែតិបត្ដិអង្គការសកម្មភាពដើមែបី

កុមារ(APLE)លោកសំលៀង សីលា
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ កាលពីថ្ងែទី២៧មករា
ថាករណីរំលោភបំពានផ្លូវភែទលើកុមារា
កាលពីបែមាណ៤ឆ្នាមុំនភាគីពាក់ព័ន្ធមិន-
សវូបានលើកយកមកពភិាកែសាផែសព្វផែសាយ
ឱែយបានទលូំទលូាយទែហើយការយល់ដងឹ
ក៏មានកមែិតទាប។ប៉ុន្ដែបច្ចុបែបន្នពិសែស
ក្នុងពែលថ្មីៗនែះ តាមរយៈការផែសព្វផែសាយ
និងបណ្ដុះបណា្ដាលរបស់អង្គការនិង
កែសួងពាក់ព័ន្ធចំណែះដឹងអំពីបញ្ហានែះ
មានការកើនឡើង។
បើតាមលោកសីលា ការរំលោភបំពាន

ផ្លូវភែទលើកុមារាសមែប់ទិន្នន័យដែល
អង្គការ APLE ទទួលបាន គឺមានចែើន
ជាងការរំលោភបំពានលើក្មែងសែី។
ទិន្នន័យដែលអង្គការទទួលបាននែះគឺ
បែពែឹត្ដឡើងដោយជនដែលធ្វើដំណើរ
ឬអ្នកទែសចរពិសែសជនបរទែស។
លោកថ្លែងថា៖«អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺការ-

ផ្ដល់សែវាសមែប់កុមារាពែះនៅកម្ពុជា
មនិទាន់មានការផ្ដល់សែវាដល់កមុារាដចូ
កុមារីទែ។ វិធីនែការផ្ដល់សែវាដូចជាតើ
កុមារារងគែះតែូវការអ្វី ហើយរបៀបនែ
ការផ្ដល់សែវាដល់ក្មែងបែុសតែូវមាន
បែបបទយ៉ាងម៉ែចនោះក៏មិនទាន់បានល្អ
ដែរ គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនែការ-
រៀនសូតែនៅឡើយ»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«តួលែខរបស់យើង

បើគតិពឆី្នាំ២០០៣រហតូដលឆ់្នាំ២០២០
ចំពោះករណីរំលោភបំពានផ្លូវភែទលើ
កុមារដោយអ្នកទែសចរឬអ្នកធ្វើដំណើរ

ដែលភាគចែើនជាជនបរទែស ក្នុងនោះ
បានកើតឡើងលើកុមារាជាមធែយមមាន
ចនួំន៥៦%ចណំែកកមុារីមានតែ៤៤%
ទែក្នុងចំណោមករណីរំលោភបំពានផ្លូវ-
ភែទលើកុមារជាង៩៨០នាក់»។
លោកសីលាអះអាងថាករណីរំលោភផ្លវូ-

ភែទលើកុមារាកាលពីបែមាណ៥ឆ្នាំមុន
មិនសូវកើតមានឡើងទែគឺជាករណីដែល
កមែ។ ប៉ុន្ដែនាប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកែយនែះ
មានការកើនឡើងហើយជាចំនួនមួយ
ដែលគួរឱែយពែួយបារម្ភផងដែរទាក់ទងនឹង
ជនជាតិខ្មែររំលោភទៅលើក្មែងបែុស។
លោកយួន សារា៉ាត់ បែធានគែប់គែង

កម្មវធិីនែអង្គការជហំានដបំងូកម្ពជុាបែប់
ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ពីថ្ងែទី២៧មករាថាតាំងពី
ចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើករណីរំលោភបំពានផ្លវូ-
ភែទលើកុមារានៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១០
ដល់២០២០មានករណីសរបុ៨៣០ទាងំ
កមុារានងិកមុារី។ករណីដែលកើតឡើងលើ
កុមារាស្ថិតក្នុងវ័យចាប់ពី៨ដល់១៧ឆ្នាំ។
លោកថ្លែងថា៖«ជាទទូៅកមុារទាងំអស់

សុទ្ធតែបែឈមក្នុងការទទួលរងការរំ-
លោភបំពានផ្លូវភែទបែសិនបើមិនមានអ្នក-
មើលថែជាប់លាប់ និងអ្នកមើលថែមិន-
មានចំណែះដឹងអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវ-
ភែទ។ជាពិសែសកុមារដែលទទួលរងការ-
រលំោភបពំានផ្លវូភែទនោះគកឺមុារដែលតែវូ

បានឪពកុមា្តាយនងិអ្នកមើលថែបណោ្ដាយ
មនិសវូយកចតិ្តទកុដាក់មើលថែកនូៗនងិ
ទុកចិត្តអ្នកដទែពែកមិនចាប់អារម្មណ៍
ចំពោះបែវត្តិរបស់អ្នកនោះ»។
បើតាមលោកសារា៉ាត់ អង្គការជំហាន-

ដបំងូកម្ពជុាកពំងុធ្វើការងរលើការបណ្ដុះ-
បណា្ដាលតាមរយៈការបើកវគ្គសកិា្ខាសាលា
ស្តីអពំីការការពារកមុារពកីាររលំោភបពំាន
ផ្លូវភែទនៅតាមសហគមន៍ មណ្ឌលរបស់
អង្គការនានា។វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលដល់បគុ្គលកិ
រដា្ឋាភបិាលនងិអង្គការនានា។កសាងបណា្ដាញ
ជាមយួរដា្ឋាភបិាលអង្គការនងិសាលានានា
និងផែសព្វផែសាយតាមរយៈវិទែយុជាដើម។
លោកឱែយដឹងថា អង្គការជំហានដំបូង-

កម្ពជុាបាននងិកពំងុធ្វើការសហការយ៉ាង-
ជិតស្និទ្ធជាមួយសា្ថាប័នរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
មានដចូជាកែសងួសង្គមកចិ្ចកែសងួមហា-
ផ្ទែ កែសួងកិច្ចការនារីកែសួងអប់រំ ក្នុង-
ការផ្តល់សែវាសមែប់អតិថិជនហើយក៏
សហការជាមយួអាជា្ញាធរនៅតាមមលូដា្ឋាន
ជាចែើនផងដែរ។
លោកតូចចាន់នី មនែ្ដីនាំពាកែយកែសួង

សង្គមកចិ្ចអតតីយទុ្ធជននងិយវុនតីិសមែបទា
ទទលួសា្គាល់ថាករណីរលំោភបពំានផ្លវូភែទ
លើកុមារាពិតជាកើតមានឡើងនៅបែទែស
កម្ពជុាប៉នុ្ដែករណីដែលកើតឡើងភាគចែើន
ជាជនបរទែសមកទែសចរណន៍ៅកម្ពជុា។

លោកថ្លែងថា៖«យើងមនិអាចកណំត់បាន
ថា ករណីរំលោភបំពានផ្លូវភែទលើកុមារា
នែះកើតឡើងចែើននៅក្នងុពែលណាទែគឺ
ករណីនែះបានកើតឡើងចែើនឆ្នាំកន្លងមក-
ហើយឥឡូវក៏នៅតែមានកើតឡើង»។
កែសួងសង្គមកិច្ចមានគោលជំហរមិន

អាចបណ្ដែតបណោ្ដាយឱែយសកម្មភាព
រលំោភបពំានផ្លវូភែទលើកមុារាកើតមាន-
ឡើងទៀតទែ។បច្ចបុែបន្នកែសងួមាននាយក-
ដា្ឋានបែឆំងការជួញដូរមនុសែសកំពុងធ្វើ-
ការងរនែះដោយសហការជាមួយអង្គការ
ដែគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។នែះបើតាម-
ការអះអាងរបស់លោកចាន់នី។
អង្គការជហំានដបំងូកម្ពជុាកាលពីពែល

ថ្មីៗនែះចែញផែសាយអត្ថបទមួយកែម
ចំណងជើងថាការរំលោភបំពានលើកុមារ
«វាកើតឡើងលើកុមារាផងដែរ»។អង្គការ
នែះថាបែសនិបើអ្នកសរួមនសុែស១០នាក់
ដោយចែដនែយពីការគិតរបស់ពួកគែនៅ
ពែលនយិយអពំកីាររលំោភបពំានផ្លវូភែទ
កុមារនិងជនរងគែះ ស្វ័យបែវត្តិចម្លើយ
គឺបែកដជាជនរងគែះដោយការរលំោភ
បំពានគឺជាកុមារី។
បើតាមអង្គការនែះកមុារាទទលួរងការ-

រលំោភបពំានផ្លវូភែទដចូកមុារីដែរ(យ៉ាង-
ហោចណាស់ ៥%នែកុមារនៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជា)។ ប៉ុន្តែសមែប់ហែតុ-
ផលជាចែើនករណីកុមារនែះស្ទើរតែមិន
តែូវបានរាយការណ៍។(៦% នែករណី
រលំោភបពំានផ្លវូភែទកមុារាតែវូបានរាយ-
ការណ៍)បើបែៀបធៀបទៅនឹងការរលំោភ-
បំពានផ្លូវភែទកុមារី៤០%តែូវបានរាយ-
ការណ៍។នែះបើតាមការសែវជែវរបស់
UNICEFឆ្នាំ២០១២និង២០១៤។
អង្គការជំហានដំបូងកម្ពុជាបាន-

អះអាងថាកំពុងធ្វើការនៅតាមមូល-
ដា្ឋានលើបញ្ហានែះដើមែបីស្វែងរកយុត្តធិម៌
ឱែយកមុារចពំោះបញ្ហាដែលកប់ទកុគា្មានគែ
និយយគា្មានអ្នកណាដឹងនិងគា្មានអ្នក-
សា្តាប់។ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឱែយកុមារជាចែើន
ឈឺចាប់និងរងរបួសផ្លូវចិត្តជាពិសែស
ចំពោះកុមារាតែម្តង៕

តពីទំ ព័រ ៤...បង្អែកខែត្ត
រតនមណ្ឌល និងសែុកមោង-
ឫសែសី។
នៅថ្ងែទី២៧ ខែមករាឆ្នាំ

២០២១មានករណីអ្នកជំងឺកូវីដ១៩
ជាសះសែបើយចនំនួ៥នាក់ក្នងុ
នោះមានពលករខ្មែរចំនួន៤
នាក់ និងអ្នកដំណើរចូលមក
កម្ពុជាចំនួន១នាក់។
គិតតែឹមថ្ងែមែសិលមិញនែះ

កម្ពុជាមានអ្នកមានវីរុសកូវីដ-
១៩ចំនួន៤៦១នាក់ក្នុងនោះ
អ្នកដែលបានពែយាបាលជា-
សះសែបើយចំនួន៤២៨នាក់
និងអ្នកជំងឺកំពុងសមែកពែយាបាល
នៅមន្ទីរពែទែយមានចំនួន៣៣
នាក់ក្នងុនោះមានមជែឈមណ្ឌល

ជាតិកំចាត់រោគរបែងនិងហង់-
សិនចំនួន៧នាក់។
មន្ទីរពែទែយបង្អែកខែត្តប៉ែលិន

ចំនួន១នាក់ មន្ទីរពែទែយបង្អែក
ខែត្តបនា្ទាយមានជយ័ចនំនួ១៦
នាក់មន្ទរីពែទែយបង្អែកខែត្តបាត-់
ដំបងចំនួន៥នាក់ មន្ទីរពែទែយ
បង្អែកខែត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន
២នាក់មន្ទីរពែទែយមិត្តភាពខ្មែរ-
សូវៀត ចំនួន១នាក់ និង
មណ្ឌលសុខភាពចាក់អងែ
ចំនួន១នាក់។
ដោយឡែកយោងតាម

របាយការណ៍របស់កែសួង
សខុាភិបាលបានឱែយដងឹផងដែរ
ថា គិតតែឹមរសៀលថ្ងែទី២៨
ខែមករាមានមន្តែីជាន់ខ្ពស់នងិ

ថា្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររាជរដា្ឋាភិ-
បាលចំនួន៣៥៤រូបបាន
បរិចា្ចាគបែក់បៀវតែសរ៍របស់ខ្លួន
ជូនដល់កែសួងសុខាភិបាល
ដើមែបីបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩ជំហានទី២។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការ-

បរិចា្ចាគបែក់បៀវតែសរ៍នែះធ្វើ
ឡើងបនា្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋ-
មន្តែីហ៊ុនសែនបានបែកាស
បរិចា្ចាគបែក់បៀវតែសរ៍របស់
លោកទាំងអស់បនា្ទាប់ពីកាត់-
ពន្ធហើយ ចំនួន៧ខែដែល
សរុបជាង៦៣លានរៀល
ទៅដល់កែសួងសុខាភិបាល
ដើមែបីបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩៕

អង្គការធ្វើការផ្នែកកុមារ រកឃើញករណីរំលោភផ្លវូភែទលើកុមារាចែើនជាងកុមារី

ស្តែ ីខ្មែរ អាយុ៤២ឆ្នាជំាពល ករ មក ពីថែ... តុលាការ...

កុមាររងគេះពីការរំលោភផ្លវូភេទដូចកុមារី និងកុមារពិការ ដេលងាយរងគេះ។ រូបថតFirstStepCambodia
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GAEA និង 800 Super ឈ្នះ  ការ ដេញ ថ្លេ   ដឹកសំរាម ក្នងុ ខណ្ឌ  ៥
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្នុង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ  
ជា មយួ នងឹ ក្រមុ ហ៊ ុន ក្នងុស្រកុ  GAEA  
ក្រមុ ហ៊នុ គ្របគ់្រង សណំល ់800 Su- 
per  ដ្រល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ប្រទ្រស 
សិង្ហ បុរី បាន ពង្រីកខ្លួន ចូលមក ក្នុង 
វសិយ័ គ្របគ់្រង សណំល ់រងឹ នៅ   កម្ពជុា  
ដោយ ឈ្នះ ការ ដ្រញ ថ្ល្រ  លើ ស្រវាកម្ម 
ប្រមូល សំរាម  ក្នុង ខណ្ឌ  ចំនួន ៥ ក្នុង 
រាជធានីភ្នំព្រញ    ។   ន្រះ បើ យោង តាម 
ក្រុមហ៊ុន  800 Super។

 800 Super បានឱ្រយ ដងឹ ថា ខ្លនួ  នងិ 
GAEA Waste Management ជា  
ដ្រគូ  វិនិយោគរួម នៅ កម្ពុជា  ត្រូវបាន 
ផ្ដល ់  កចិ្ចព្រម ព្រៀង សម្រប ់ការប្រមលូ 
សណំល ់ នងិដកឹជញ្ជនូ សម្រប ់តបំន ់
មួយ នៅ ក្នុង ចំណោម តំបន់  ៣  នៅ  
ភ្នពំ្រញ។   ការវនិយិោគ រមួន្រះ ត្រវូ បាន 
ជ្រើសរីស ពី ក្រុម មួយ  មាន អ្នក ដ្រញ- 
ថ្ល្រ  ជាង ២០នាក់  ដ្រល បាន ចូលរួម  
ក្នងុការដ្រញថ្ល្រ ដ្រល រដ្ឋបាល  សាលា- 
រាជធាន ីភ្នពំ្រញ  បាន ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ- 
ការ   កាល ពីខ្រមីនា  ឆ្នាំ ២០២០ ។  

ស្ថតិ ក្រម កចិ្ចសន្រយា រយៈព្រល១០ 
ឆ្នាំ ការវិនិយោគរួម ន្រះ នឹង ទទួល រា៉ាប់ -  
រង  លើការប្រមូល  និងដឹកជញ្ជូន សំ-
ណល់ រឹង  ពី  អនុតំបន់ ទាំង៥  នៅ ក្នុង 

តំបន់ ១ របស់ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ទៅ សា្ថា-
នីយផ្ទ្ររ ហើយ ទីបំផុត ទៅ តំបន់ ចាក់ - 
សំរាម   នៅ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ និង នៅ តាម 
បណ្ដា ខ្រត្ត ជុវំញិ  ភ្នពំ្រញ  ។   អនតុបំន ់ទាងំ 
៥  ន្រះ រួម មាន  ខណ្ឌ ឫស្រសីក្រវ ស្រន - 
សខុ ជ្រយ ចង្វារ  ព្រកព្នា នងិខណ្ឌ 
ទួលគោក ។

តាម ការ បា៉ាន ់ប្រមាណ  សណំល ់មាន 
ប្រហ្រល  ១ ០៤០តោន ក្នុង ១ថ្ង្រ 
កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ ហើយ ត្រវូបានព្រយា-
ករថា នឹង កើន ឡើង  ដល់  ២ ៧០០ 
តោន  ក្នុង ១ ថ្ង្រ នៅ ត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០  
ដោយសារ ការរីក ចម្រើន  ទីក្រុង ។

800 Super គឺ ជាក្រុម ហ៊ុន ប្រមូល 
សំរាម សាធារណៈ ដ្រល មាន អាជា្ញា - 
ប័ណ្ណ៣ នៅប្រទ្រស សិង្ហបុរី  ដ្រលត្រង - 
តាំង ដោយ ទីភ្នាក់ងរ បរិសា្ថាន ជាតិ  
(NEA) របសប់្រទ្រសសងិ្ហបរុ ី  ខណៈ- 
ដ្រល  GAEA គឺជា  ក្រុម ហ៊ុន  ប្រមូល 
សរំាម    ដ្រល មាន មលូដ្ឋាន នៅ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា កពំងុ ប្រតបិត្ត ិការ នៅ   សៀម រាប 
កំពង់ធំ បនា្ទាយមានជ័យ និង កំពត។  

លោក  William Lee  អគ្គនាយក  
ក្រមុ ហ៊នុ 800 Super បាន ឱ្រយ ដងឹថា 
ការ វិនិយោគ រួម របស់ ក្រុម ហ៊ុន 800 
Super នឹង នាំយក បទពិសោធប្រ-
មូល សំរាម  របស់ យើង  និង ជំនាញ ក្នងុ- 
ការ ធ្វើ ការងរ ជាមយួ  រដ្ឋបាល សាលា- 

រាជធានី ភ្នពំ្រញ  ដើម្របី លើក កម្ពស់ ភព - 
សា្អាត និង សមត្ថភព រស់នៅ របស់ 
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « យើង រីករាយ ក្នុង- 
ការ ទទួល បាន  កិច្ច សន្រយា ន្រះ និង រីក - 
រាយ  ក្នុង ការ មាន  GAEA ជាដ្រគូ នៅ 
ក្នងុ  ដំណើរការ ន្រះ។ យើង ក៏សូម ថ្ល្រង- 
អំណរ គុណ  ក្រុមហ៊ុន  Enterprise 
Singapore, National Environ-
ment Agency and Infrastruc-
ture Asia សម្រប់ការគំាទ្រ  របស់ ពួក - 
គ្រ  ក្នុង ដំណើរ ការ កំណើន  និង ការធ្វើ 
ឱ្រយមាន លក្ខណៈ តំបន់ របស់ ពួកគ្រ។ 

 លោក  Lee  លើក ឡើង ថា ៖ « យើង 
នងឹ បន្ត ស្វ្រងរក ឱកាស ថ្មីៗ   ក្នងុ ប្រទ្រស 
កម្ពជុា  ដ្រល ជា ទផី្រសារ សខំាន ់មយួ ក្នងុ 
យុទ្ធសាស្ដ្រ កំណើន របស់ យើង  »។ 

លោក Ng Chun Pin  អគ្គនាយក-  
រង របស់  National Environment 
Agency  ប្រទ្រស សងិ្ហបរុ ីបាន  ឱ្រយ ដងឹ 
ថា ៖ «  កចិ្ចសន្រយា ន្រះ  គឺជា ព្រឹត្តកិារណ៍ 
ដ៏ សំខាន់ បំផុត មួយ សម្រប់ វិស័យ   
Environmental Services (ES) 
របស់  ប្រទ្រស សិង្ហបុរី  និង ការ បញ្ជាក់ 
យ៉ាងមុត មាំ ពី  កិច្ច សហការ ជិតស្និទ្ធ 
រវាង  ទីភ្នាក់ងរ ទាំង២ន្រះ ដើម្របី ជួយ 

ក្រុម ហ៊ុន  ES ជា លក្ខណៈ អន្តរ ជាតិ ។ 
លោក Pin ថ្ល្រងថា៖ «យើង សង្រឃមឹ 

ថា ជោគ ជ័យ ន្រះ នឹង ជំរុញ ក្រុម ហ៊ុន 
ES  យើង   ពិចារណ  ពី ការវិនិយោគ រួម 
នៅ ក្រ ប្រទ្រស  ហ្រតុន្រះ ការ បង្កើត 
ឱកាសការង រកាន់ត្រច្រើន សម្រប់ 
ប្រជាជន សងិ្ហបរុ ី ទាងំ ក្នងុ ប្រទ្រស  នងិ 
ក្រប្រទ្រស »។  

លោកស្រ ី  Eunice Koh ជនំយួការ 
អគ្គនាយក  របស់ ក្រុម ហ៊ុន Enter-
prise Singapore  ឱ្រយ ដឹងថា៖ «  ទោះ- 
ប ីព្រលវ្រលា មនិច្របាស ់លាស ់កដ៏ោយ 
ក ៏ ក្រមុហ៊នុ របស ់ប្រទ្រស សងិ្ហបរុ ី ដ្រល 
បាន វិនិយោគ លើ បច្ច្រក វិទ្រយា  នឹង  បន្ត 
ក្នុងការបង្កើត  ដ្រគូ  នៅក្រប្រទ្រស 
និង សង្កត់ធ្ងន់ លើ  ផ្រនការ អន្តរជាតិ 
ភវូបនីយ កម្ម   របស់ពួកគ្រ ។  

លោកស្រី  Koh បន្តថា  វា ក៏ជា ការ - 
លើក ទឹកចិត្ត ដ្រល  ដឹងថា  800 Su-
per ជា ក្រុម ហ៊ុន  មួយ របស់ ប្រទ្រស 
សិង្ហបុរី នឹង រួមចំណ្រក ដល់ របៀបវារៈ 
សុខភព សាធារណៈ នៅ    ភ្នំព្រញ។  

លោក  Seth Tan នាយកប្រតិបត្តិ  
Infrastructure Asia បាន   ឱ្រយ ដឹងថា ៖ 
«ជាមួយ នឹង កំណើន នគរូបនីយកម្ម 
ការ គ្រប់គ្រងសំរាម គឺជាបញ្ហា   ដ្រល  
ទីក្រុងជាច្រើន នៅក្នុងតំបន់ រួម ទាំង  
ភ្នំព្រញ   កំពុងប្រឈម ៕   LA 

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ Century 21 Cam-
bodia ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន អ - 
ចលនទ្រព្រយ  មាន មូលដ្ឋាននៅ 
អាម្ររិក   បានចុះ អនុស្រសរណៈ- 
ន្រ ការយោគយលគ់ា្នា  (MoU)  
ជាមយួ ធនាគារ  BRED Bank 
Cambodia ដោយ ត្រង តំាង 
ធនាគារន្រះ ជា ដ្រគូហិរញ្ញវត្ថុ 
របសខ់្លនួ សម្របអ់ចលនទ្រព្រយ  
ដ្រល ផ្រសព្វផ្រសាយផ្ដាចម់ខុដោយ   
បណ្ដា ញ ក្រុម ហ៊ុន Century 
21 Cambodia Network។  

 អនុស្រសរណៈ ន្រ ការ យោគ- 

យល ់ន្រះ ត្រវូ បាន ចុះហត្ថល្រខា  
ដោយ លោក  Seraj Sutton 
អគ្គនា យក ក្រមុហ៊នុ  Century  
21  Cambodia  និង លោក  
Guillaume  Perdon  អគ្គ- 
នាយក ធនាគារ  BRED  Bank  
Cambodia ។ 

លោក  Seraj  Sutton  បាន 
ឱ្រយ ដឹង ថា  លោក មានក្ដី រីករាយ 
ក្នុងកា រធ្វើជា ដ្រគូ ជាមួយ ធនា-
គារ  BRED  Bank  Cambo-
dia  ដ្រល ជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ក្រុម - 
ហ៊ុន ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិភព លោក ។ 
BRED  Banque  Populaire  
បានកា្លយ ជា ធនាគារ អរឺ៉បុ លើក- 

ដបំងូ ដ្រល បាន ប្រតបិត្ត ិការ នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៧  ។ 

លោក ថ្ល្រងថា ៖  « ខ្ញុំជឿ ជាក់ 
ថា  ការសហ ការ គា្នាន្រះ នឹង ដើរ 
តួនាទី ដ៏ សំខាន់  ក្នុងការ បង្កើត 
ឱកាស កាន់ ត្រ ប្រសើរ សម្រប់ 
អតិថិ ជន  និង ក្រុម វិនិយោគិន  
ខណៈ ដ្រល អាច ឱ្រយ ប្រជាជន 
កម្ពុជា ទិញ អចលន ទ្រព្រយ ក្នុង ក្ដី- 
សុបិនរបស់ ពួក គ្រ  ផងដ្ររ »។

លោក បន្ថ្រម  ថា ៖  « អតិថិជន 
របស ់យើង នងឹ មនិគ្រន ់ត្រ បាន 
ទទួល  ការ កាន់ កាប់ លំនៅ ឋាន 
ថ្មី របស់ ពួក គ្រ ប៉ុណោ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ត្រ  

ពកួ គ្រ ថ្រម ទាំង នងឹ ទទលួ បាន 
អត្ថ ប្រយោជន៍ ពី ហិរញ្ញប្រប ទាន 
ដ្រល ប្រកួត ប្រជ្រង  និង បតប់្រន  
ដ្រល បាន ផ្ដល់ ដោយ ធនាគារ  
BRED  Bank  Cambodia  
ទៀត ផង  »។  

Century 21 Cam bodia 
គឺ ជា ភ្នាក់ ងរ លក់ ផ្ដាច់ មុខ នូវ   
គម្រង  ធំៗ ជា  ច្រើន នៅ  កម្ពុជា   
ដូច ជា គម្រង Forest Har-
mony គម្រង Golf Har-
mony គម្រង  Residence 
Harmony គម្រង  Lagoon 
Harmony និង គម្រង   Liv-
ing Harmony ជា ដើម ។ 

កាលខ្រ តលុា  ឆ្នា ំមនុ Forest 
Harmony Co Ltd ដ្រល ជា 
ក្រុម ហ៊ុន អភិវឌ្រឍន៍ គម្រង   
Forest Harmony ក៏ បាន 
ប្រកាស ការ ដក់ ឱ្រយដំណើរ ការ 
សាក  ល្របង នូវ គម្រង « Golf 
Harmony»  ដ្រល ជា ដំណក់- 
កាល ទី២  ន្រ គម្រង Forest 
Harmony  ប្រកប ដោយ ជោគ- 
ជ័យ  របស់ ខ្លួន។

លោក Guillaume Perdon 
បាន យល់ ស្រប នឹង  គំនិត  របស់ 
លោក  Sutton ដ្រល បាន  លើក 
ឡើង ថា៖ « យើង  រកី រាយ ក្នងុការ- 
សម្រច បាន អនុស្រសរណៈ ជា- 

មួយ    ក្រុម ហ៊ុន Century 21 
Cambodia។ ធនាគារ  BRED 
Bank Cambodia បានធ្វើ 
ការប្ដ្រជា្ញាចតិ្ត យ៉ាងរងឹមា ំថា នងឹ 
គាំទ្រ ទីផ្រសារ អច លនទ្រព្រយ  នៅ 
កម្ពុជា។ មិន គ្រន់ ត្រ ផ្ដល់ ឱ្រយ 
យើង  នូវ ស្ដង់ ដអន្តរ ជាតិ ខ្ពស់ 
បំផុត ប៉ុណោ្ណោះ  ទ្រ ប៉ុន្ត្រ យើង  
មាន ទំនុក ចិត្ត ថា កម្ចី ទិញ ផ្ទះ 
របស់ យើង នឹងតំណង ឱ្រយ តម្ល្រ 
ល្អ បផំតុ នៅ  ក្នងុប្រទ្រស កម្ពជុា។  
យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ ការ ធ្វើ ជា ដ្រគូ 
រយៈព្រល យរូ នងិ គរួ ឱ្រយ រកីរាយ 
ន្រះ ជាមយួ ក្រមុ ហ៊នុ  Century 
21 Cambodia»៕  LA

បុរសម្នាក់ កំពុង បេមូល សំរាម   ជា គំនរ សមេប់ ឱេយ រថយន្ត មក ដឹក  ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

BRED ចុះ MoU ជា មួយ Century 21 Cambodia ធ្វើ ជា ដេ គូហិរញ្ញវត្ថុ  

ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,840 16,860 16,900 16,800

2 GTI 3,210 3,210 3,210 3,210

3 PAS 13,940 14,000 14,000 13,500

4 PEPC 2,950 2,950 2,950 2,950

5 PPAP 11,680 11,680 11,760 11,600

6 PPSP 1,520 1,500 1,530 1,480

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,100

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទ២ី៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 
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ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កៃុមហ៊ុន Apigate បាន ដាក់ 
ឱៃយ ដណំើរការ ដណំោះ សៃយ Storefront 
របស ់ខ្លនួ  ដោយ ជោគ ជយ័ ជាមយួ នងឹ កៃមុ- 
ហ៊ុន Smart Axiata ដៃល ជា បៃតិបត្តិករ 
ទូរ គមនាគមន៍ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ឈាន មុខ គៃ 
នៅ បៃទៃស កម្ពុជា។ នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី- 
បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ កៃុម ហ៊ុន    Apigate 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៧ ខៃមករា។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន   ឱៃយ ដឹង  ថា តាម 
រយៈ  Storefront អតថិជិន របស ់កៃមុហ៊នុ 
Smart អាច ចូល បៃើ បៃស់ និង ជាវ ហ្គៃម 
អន ឡាញ ពៃញ នយិម ផៃសៃងៗ នៅ ក្នងុ ទផីៃសារ 
Smart Game Voucher Market ដោយ  
បៃើ បៃស់ ទឹកបៃក់ របស់ ពួកគៃ ដៃល មាន 
នៅ  ក្នុង  កៃុមហ៊ុន Smart។ 

លោក ជុំ បៃថា្នា អ្នកឯកទៃស ជាន់ខ្ពស់ 
ខាង VAS Product នៅ កៃមុហ៊នុ Smart 
ឱៃយ ដឹង ថា៖ «ដំណោះ សៃយ Storefront 
តៃវូ បាន ទទលួ យក ដោយ កៃមុហ៊នុ Smart 
បនា្ទាប់ ពី ការ សៃវជៃវ ដ៏ ទូលំ ទូលាយ នៅ 
ក្នងុ ចណំោម អតថិជិន របស ់កៃមុហ៊នុ ដៃល 
កពំងុ ស្វៃង រក ពធិ ីបង ់បៃក ់ងាយ សៃលួ នងិ 
បទ ពិសោធការ ទិញ ដោយ  រលូន។ ទីផៃសារ 
Smart Game Voucher Market គឺជា 
បណ្ដាញ ងាយ សៃលួ មយួ សមៃប ់អតថិជិន  
ទិញ ហ្គៃម អន ឡាញ ដៃល  គៃ ពៃញចិត្ត»។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា 
Storefront តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ 
កៃមុហ៊នុ Apigate ដៃល អាច ឱៃយ បៃតបិត្ត-ិ 

ករ ទរូសព័្ទ ចលត័ លក ់កញ្ចប ់ឥណទាន តាម 
រយៈ រលក ធាត ុអាកាស ជាមយួ នងឹ ការ  ផ្ដល ់ 
ជូន មាតិកាសំខាន់ ៗ  ។ លក្ខណពិសៃស ថ្មី 
នៃះ ផ្ដល់ ជូន ជមៃើស រូបិយវត្ថុ ថ្មី មួយ ដល់ 
កៃុមហ៊ុន Smart ។

លោក Raja Mansukhani បៃធាន 
នាយកដា្ឋាន ផ្នៃក លក់ និង ពាណិជ្ជ កម្ម   នៃ 
កៃុម ហ៊ុន Apigate បាន បញ្ជាក់ ថា កៃុម- 
ហ៊ុន មានការ   រីករាយ ក្នុង ការ ធ្វើ  ជា ដៃគូ   ជា- 
មួយ កៃុម ហ៊ុន Smart តាម រយៈ  ការ ដាក់ 
ចៃញ ផលតិ ផល ថ្ម ីនៃះ។ លោក បាន បន្ត ថា 
ដំណោះ សៃយ Storefront របស់ កៃុម-
ហ៊ុន Apigate អាច ឱៃយ បៃតិបត្តិ ករ Telco 
នូវ ឱកាស ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ ស្នើ សុំ 

តម្លៃ ផលិត ផល របស់ ខ្លួនផ្ដល់ ជូន បទ - 
ពិសោធដល់ អតិថិជន កាន់ តៃ បៃសើរ និង  
កាន់ តៃ ងាយ សៃួល។ លោក បានថ្លៃងថា៖ 
«Storefront ផ្ដល ់ភាព ល្អ  បផំតុ  ក្នងុការ  រក 
បៃក ់ចណំលូ នងិ ដណំោះ សៃយ កណំើន  
អតិថិជននៅ លើ ទីផៃសារ»។

Apigate គឺជា បៃតិបត្តិ ករ ផ្ដល់ សៃវា រក 
បៃក់ ឌីជីថល លើ ពិភពលោក ដៃល មាន 
មូល ដា្ឋាន នៅ  បៃទៃស មា៉ា ឡៃសុី   ។

កៃមុហ៊នុ Smart Axiata បាន រមួ ចណំៃក   
បៃក ់៤៥៩ លាន ដលុា្លារ ដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ស្មើ ១,៧ ភាគ រយ នៃ 
ផលិត ផល ក្នុងសៃុក សរុប។ នៃះ  បើ តាម 
របាយ ការណ៍   របស់ កៃុម ហ៊ុន ៕ LA

កេ ពី ការ រឹត តេបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ ដើមេបី ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩  គេះធម្មជាតិ  
គឺ ជា មូល ហេតុ មួយ ដេល ធ្វើ ឱេយ សេដ្ឋកិច្ច ហ្វលីីពីន ធ្លាក់ ចុះ ។ រូបថត AFP

តពី ទំព័រ ១...ចុង កៃយ 
ប៉ណុោ្ណោះ ។ លោក បន្ត ថា ចៃបាបថ់្ម ី
នៃះ តៃវូ បាន កៃ សមៃលួព ីចៃបាប ់
ចាស់ ដើមៃប ីឱៃយ សៃប ទៅ តាម ការ- 
វិវឌៃឍ សង្គម នងិ ភាព ចា ំបាច ់មយួ- 
ចំនួន ដៃល អ្នក  វិនិយោគ តៃង 
លើក ឡើង ថា មាន ភាព ស្មុគ - 
ស្មាញ    កន្លង មក  ។  ឧទាហរណ៍  
ក្នងុ ខ្លមឹ សរ ចៃបាប ់ចាសគ់ ឺ ពៃល- 
ណ  មាន កៃមុហ៊នុ ឬ វនិយិោគនិ  
ចង ់សុ ំការ អនញុ្ញាត គមៃងវនិ-ិ 
យោគ អ្វមីយួ គ ឺគៃ នងឹ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ វិនិ យោគ  តៃ  ផ្នៃក ដៃល គាត់ 
ស្នើ  សុំ ប៉ុណោ្ណោះ ប៉ុន្តៃ  ចៃបាប់ វិនិ-
យោគ ថ្ម ីនៃះ គ ឺអន ុញ្ញាត ឱៃយ ទាងំ- 
អស់ តៃ ម្តង ។

លោក បាន ថ្លៃង   ថា ៖ «ចៃបាប ់ថ្ម ី
នៃះ យើង បាន បញ្ចប ់ទាងំ សៃងុ 
ហើយ ហើយ បៃហៃល នៅ ដើម 
ខៃ ២(កមុ្ភៈ) នងឹ មាន ការ ពភិាកៃសា  
គា្នា នៅ   គណៈ កមា្មាធិកា រ គោល  - 
នយោ បាយ សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុសធារណៈ ។ បនា្ទាប់ ពី នៃះ  
យើង នងឹ ដាក ់  ទៅ គណៈ រដ្ឋមន្តៃ ី

និង ចៃញ ពី គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីទៅ រដ្ឋ-  
សភា។ ដចូ្នៃះ បៃសនិ បើ ដណំើរ- 
ការ ទៅ ល្អ នងិ   រលនូ គ ឺបៃហៃល  
ជា អាច នៅ ខៃ ៤ (មៃស) ចៃបាប ់ 
ថ្មី នៃះ នឹង ទៅ ដល់ រដ្ឋ សភា និង 
ពៃឹទ្ធ សភា ហើយ អាច អនុម័ត 
ឱៃយ បៃើបៃស់ តៃ  ម្តង »។

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា ចៃបាប ់ថ្ម ី
នៃះ  ក៏ នឹង មាន ការ លើក លៃង 
ពន្ធ  លើ អាករ ពសិៃស មយួ ចនំនួ 
សមៃប ់ការ នា ំចលូ ទនំញិ ដៃល 
តៃូវ  បៃើ បៃស់  ក្នុង  គមៃង ផង - 
ដៃរ ។  លោក បន្ត  ថា៖  « ក្នងុ ចៃបាប ់
ថ្មី នៃះ យើង បាន ចៃង  ហើយ ថា 
គឺ គាត់ មិន បាច់ បង់ ពន្ធ ទៃ ក្នុង 
ពៃល ដៃល ការ នាំ ចូល នោះ គឺ 
ជា ធាតុ ចូល ក្នុង ផលិត កម្ម » ។ 

បើ តាម លោក ផលា្លា នៅ ក្នុង 
ចៃបាប់ ថ្មី នៃះ  ក៏  មាន ចៃង ពី ការ- 
បណ្តុះ បណ្ដាល ធនធាន មនសុៃស  
និង ការ បង្កើត បរិយា កាស  នៅ 
កន្លៃង ធ្វើ ការ ដៃល មាន ផាសកុ- 
ភាព ល្អ បៃសើរ សមៃប ់បគុ្គលកិ  
កម្មករ ផងដៃរ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
នៅ  ពៃល ចៃបាប់ នៃះ ចៃញ ឱៃយ បៃើ- 
បៃស់ វា នឹង ធ្វើឱៃយ បរិយាកាស 
វិនិយោគរបស់ យើង រឹត តៃ ល្អ- 
បៃសើរ ហើយ ទន្ទមឹ នងឹ  បរយិា-  
កាស វិនិយោគ កាន់ តៃល្អ និង 
កាត ់បន្ថយ ការ ចណំយ ផៃសៃងៗ 
បន្ថៃម   នោះ វា នឹង ធ្វើ ឱៃយ ការ វិនិ-
យោគ នៅ កម្ពជុា មាន ភាព ទាក់-  
ទាញ កាន់ តៃ ខា្លាំង »។ 

ចៃបាប ់ស្ត ីព ីវនិយិោគ នៃ ពៃះរា-
ជាណ ចកៃ កម្ពុជា ដៃល កំពុង 
បៃើ បៃស ់នា ពៃល បច្ចបុៃបន្នមាន 
ចំនួន ៩ ជំពូក និង ២៦ មាតៃ  
តៃវូ បាន រដ្ឋ សភា   អនមុត័ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ 
និង តៃូវ បាន ពៃះមហា កៃសតៃ បៃ-
កាស ឱៃយ បៃើ បៃស ់នា ថ្ងៃ ទ ី៥ ខៃ 
សហីា ឆ្នា ំ១៩៩៤    ។  បនា្ទាប ់មក  
ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន ពិនិតៃយ ឡើង 
វញិ  កាល ព ីឆ្នា ំ ២០០៣ ប៉នុ្តៃ នៅ 
តៃ រកៃសា ការ មិន ផា្លាស់ ប្តូរ រហូត 
មក ដល់ ពៃល នៃះ ។

លោក លមឹ ហៃង អនបុៃធាន 
សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
២៨ ខៃ មករា ថា នា ពៃល កន្លង- 

មក តំណង សភា ពាណិជ្ជ កម្ម 
កម្ពុជា បាន ទៅ ចូល រួម ក្នុង កិច្ច- 
បៃជុ ំដើមៃបី ផ្តល ់ធាត ុចលូ សមៃប ់ 
ចៃបាប ់ថ្ម ីនៃះ ចនំនួ ២ លើក រចួមក 
ហើយ នៅ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង កៃុម បៃឹកៃសា អភិ-
វឌៃឍន៍ កម្ពុជា ។ ចៃបាប់ ថ្មី នៃះ  មាន 
ភាព បត ់បៃន នងិ បង្ក ភាព ងាយ- 
សៃលួ ចៃើន បើ ធៀប  ចៃបាប ់ចាស ់
ដៃល  កំពុង បៃើ បៃស់  បៃមាណ 
ជាង  ២០ ឆ្នាំ មក ហើយ ។  

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ក្នុង នាម 
វិស័យ ឯកជន យើង ពិត ជា ចង់ 
ឱៃយ ចៃបាប់ នៃះ ដាក់ អនុវត្ត ឱៃយ បាន 
លឿន ពៃះ ចៃបាប់ ថ្មី  មាន ភាព-   
ងាយ សៃលួ មនិ សវូ មាន នតី ិ វធិ ី
ស្មុគស្មាញ  ក៏ ដូច ជា មាន ការ- 
លើក ទឹក ចិត្ត ចៃើន ដល់ វិនិ - 
យោគិន ទាំង នៅ ក្នុង សៃុក និង 
កៃ សៃុក »។ 

លោក បន្ត ថា ចៃបាប់ ថ្មី នៃះ ក៏ 
ដើរ សៃប គា្នា ជា មួយ នឹង ការ វិវត្ត 
នៃ បច្ចៃក វិទៃយា នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
និង គោល នយោបាយ បដិវត្ត 
ឧសៃសាហកម្ម ៤.០ របស ់រដា្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពុជា ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ 
វិនិយោគិន ថ្មីៗផង ដៃរ ៕ LA

ច្បាប់វិនិយោគថ្មីនឹងអាច...

ស្ដ្ឋកិច្ចហ្វលីីពីនបានធ្លាក់
ចុះក្នងុកំណត់ត្ទាបបំផុត
៩,៥ភាគរយក្នងុឆ្នាំ២០២០

ទីកេុង ម៉ានីលៈ ទិន្នន័យ ផ្លូវ - 
ការកាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍   បាន 
បងា្ហាញថា  សៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃស 
ហ្វីលីពីន ធា្លាក់ ចុះ ធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត 
ដល់ ៩,៥ ភាគរយ  កាល ពី   ឆ្នាំ 
២០២០ បនា្ទាប់ ពី វិធានការ ទប់- 
ស្កាត់ វីរុស កូរ៉ូណ ដៃល បាន 
បំផា្លាញ ដល់ វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
និង ការ លក់ រាយ ខណៈ គៃះ- 
មហន្តរាយ ធម្មជាតិ ដៃល កើត 
ជា ញឹកញាប់ ក៏ បាន បំផា្លាញ  
ផល  ដំណំ ផង ដៃរ។

លោក Karl Kendrick Chua  
រដ្ឋមន្តៃី ស្តីទី នៃ កៃសួង ផៃនការ 
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម បាន និយាយ 
ថា  ទសៃសន វិស័យ សមៃប់ ឆ្នាំ 
នៃះ កំពុង មាន អំណោយ ផល  
ខណៈ វធិាន ការ ដៃល បាន ដាក-់ 
ចៃញ កន្លង មក ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ 
ការ ឆ្លង រាល ដាល វរីសុ  តៃវូ បាន 
បន្ធូរ បន្ថយ  ហើយ បៃទៃស នៃះ 
បាន រៀប ចំ   ផ្តល់ វា៉ាក់សំង។

លោក Chua បាន និយាយ 
ថា ៖« យើង នងឹ ឃើញ សកម្ម ភាព  
សៃដ្ឋកិច្ច កាន់ តៃ សកម្ម ចៃើន 
ក្នុង ប៉ុនា្មាន ខៃ ខាង មុខ»។ រឿង 
នៃះ នឹង នាំ  ដល់ ការ ងើប ឡើង 
វញិ យា៉ាង រងឹមា ំនៅ មនុ ដណំច-់ 
ឆ្នាំ នៃះ  ពៃល ដៃល រដា្ឋាភិបាល 
នឹង ចាក់ វា៉ាក់សំង គៃប់ ចំនួន 
បៃឆងំ កវូដី ១៩ ដល ់បៃជាជន 
ភាគ ចៃើន »។

តួលៃខ ពៃញ ១ ឆ្នាំ កន្លង មក 
នៃះ ជាតួលៃខ អាកៃក់ បំផុត  
ចាប់  តាងំ ព ីការ កត ់តៃជាផ្លវូការ 
ចាប់ ផ្តើម ដំបូង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៤៦   
នងិ បាន បញ្ចប ់នវូ កណំើន បៃចា ំ
ឆ្នាំ ដៃល មាន រយៈពៃល ជាង ២ 
ទសវតៃសរ៍។

សៃវា កន្លៃង ស្នាក ់នៅ នងិ ម្ហបូ 
អាហារ ក្នុង ចំណោម វិស័យ ជា 
ចៃើន ដៃល ទទួ ល ការ វាយ បៃ-
ហារ យា៉ាង ខា្លាំង ដោយ ការ បិទ 
បៃទៃស នងិ វធិានការ ដទៃ ទៀត 

ដៃល បណ្ដាល ឱៃយ បាត់បង់ ការ-
ងារ រាប់ លាន កន្លៃង។

ខៃយល់ ពៃយុះ និង ការ ផ្ទុះ ភ្នំ ភ្លើង  
ក្នុង បៃទៃស  ដៃល ឧសៃសាហ៍ រង- 
គៃះ ដោយ ធម្មជាតិ ក៏ បាន 
បំផា្លាញ ដំណំ  សៃដ្ឋកិច្ច ។

លោក  Chua បន្ថៃម ថា  ការ- 
ងើប ឡើង វិញ ដ៏ រហ័ស ជាង មុន 
កំពុង តៃូវ បាន រារាំង ដោយ បទ- 
បញ្ជា ឱៃយ ស្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ សមៃប ់ 
កុមារ ដៃល កំពុង រារាំង កៃុម គៃួ-
សរ មិន ឱៃយ ទៅ ដើរ ផៃសារ ទំនើប 
មជៃឈមណ្ឌលពាណជិ្ជកម្ម  សហ- 
គមន៍  និង ការ ចំណយ របស់ 
អតិថិជន  នៅ  ហ្វីលីពីន ។

នា ដើម សបា្តាហ៍ នៃះ លោក 
បៃធានាធិបតី Rodrigo Du-
terte បាន តៃឡប់ ការ សមៃច 
ចិត្ត ដោយ ឱៃយកៃុម ការងារ វីរុស 
លើក ចៃញ នវូ ការ រតឹតៃបតិ ចពំោះ 
កុមារ អាយុ  ១០ ទៅ ១៤ ឆ្នាំ ។

លោក Chua លើក ឡើង ថា ៖  
«  កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច នឹង ទទួល 
រងសមា្ពាធ ខា្លាងំ ដើមៃប ីឱៃយ ការ ងើប 
ឡើង វញិ កានត់ៃ រងឹមា ំបៃសនិ- 
បើ   កុមារ   និង គៃួសរ ពួក គៃ តៃូវ 
បាន រឹត តៃបិត ពីការ ចូលរួម ក្នុង 
សកម្មភាព សៃដ្ឋកចិ្ច ខណៈ ការ- 
លក ់រាយ  មនិ ចាំ បាច ់រហូត ដល់ 
ទៅ ៥០ ភាគរយ រុញ ចៃន ដោយ  
ការ ចំណយ របស់ គៃួសរ»។

លោក បន្ត   ថា  នៅ ពៃល ណ-  
មួយ  ការ រឹតតៃបិត ទាំង នោះ និង 
វិធានការ ដទៃ ទៀត តៃូវ បាន 
បន្ធរូបន្ថយ បន្ថៃម ទៀត ៖ « យើង 
មនិ ឃើញ ហៃតផុល ដៃល សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច មនិ អាច តៃឡបទ់ៅ ដចូ ដើម 
វិញ នោះ ទៃ »។ 

លោក និយាយ ថា ៖« ឆ្នាំ មុន 
នងឹ តៃវូ ចង ចា ំថា ជា ឆ្នា ំ  លបំាក- 
បំផុត  ក្នុង ជីវិត របស់ ពួក យើង។ 
ផ្លូវ នៅ ខាង មុខ  នៅ តៃ  បៃឈម  
ប៉ុន្តៃ ពៃល នៃះ វា មាន ពន្លឺ នៅ 
ខាង ចុង ផ្លូវ »៕ AFP/RR

Apigateសហការគ្នាជាមួយSmartដាក់ឱ្យ
ដំណើរការកម្មវិធីទិញហ្គម្តាមStorefront

ការ បង្ហាញ  កម្ម វិធី Storefront នៅ លើ ទូរស័ព្ទដេ ។ រូបថត សហ ការី



វីងម៉លណែនំាទីផ្សារអែឡិចតែូនិកដល់អតិ-
ថិជនដើម្ីបទិញទំនិញបានដោយសុវត្ថភិាព

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០

 ពាណិជ្ជកម្មអែឡិចតែូនិចwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

វី ង ម៉ ល បាន កំពុង ក្លាយជា ទីផៃសារ 
ទំនិញ តាម អន ឡាញ ធំជាងគៃ នៅ 
ពៃះរាជាណាចកៃ ក្នុងករ ផ្តល់នូវ បទ-
ពិសោធថ្មី  និង កន់តៃ ងាយសៃួល ។ 

 ករទញិ ទនំញិ តាម អន ឡាញ ដៃល 
កពំងុ កើនឡើង នៃះ ភាគចៃើន តៃវូបាន 
ទទួល ករគាំទៃ ដោយ អ្នកទិញ វ័យ-
ក្មៃង ដៃល កំពុង បៃើបៃស់ សៃវាកម្ម 
ឌីជីថល ហើយ ពាណិជ្ជកម្ម អៃ ឡិច- 
តៃូ និ កនឹង ក្លាយជា វិស័យ មួយទៀត 
ដៃល រះ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 លោក សាក់ សាម ស៊ូ បា ម  នាយក 
គៃប់ គៃង អាជីវកម្ម ទីផៃសារ អៃ ឡិច តៃូ -  
និ កមានបៃសាសន៍ថា ៖« ករទិញ 
ទំនិញ  តាម អុីន ធឺ ណិត ជា និនា្នាក រថ្មី 
មួយ នៅ កម្ពុជា ។ យើង ជឿជាក់ថា វី ង 
ម៉ ល មានឱកស ផ្តល់នូវ អត្ថបៃយោ-
ជន៍ ដល់ បៃជាជន គៃប់រូប ឱៃយ ពួកគៃ 
អាច កត់បន្ថយ ភាព តានតឹង ជាមួយ 
បទពិសោធករទិញ ទំនិញ នៅ ហាង 
ដោយផ្ទាល់ ដោយ មិនចាំបាច់ ធ្វើដំ-
ណើរ ហើយ ពកួគៃ នងឹមាន ពៃលវៃលា 
កន់តៃចៃើន ជាមួយ កៃុមគៃួសារ  និង 
ករងារ » ។ 

« អតិថិជន របស់ យើង មិនចាំបាច់ ទៅ 
ហាង ដោយផ្ទាល់ ឬ បៃើ កៃដាសបៃក់ 
ទៀតឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគៃ គៃន់តៃ  
បៃើ មៃមដៃ ចុច លើ ទូរស័ព្ទ នោះ ទំនិញ 
ទាំងអស់ នឹង តៃូវបាន ដឹកជញ្ជូន ដល់ 
មាត់ទា្វារ របស់ ពួកគៃ យ៉ាង ឆប់រហ័ស » ។ 

 បៃទៃស កម្ពុជា គឺជា ទីតាំង ដ៏ មាន 
សក្កា នុព ល សមៃប់ ទីផៃសារ ពាណិជ្ជ-
កម្ម អៃ ឡិច តៃូ និ ក ។  មាន បៃជាជន 
វ័យក្មៃង កន់តៃចៃើន មានចំណៃះដឹង 
ខាង ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា ដៃល នាំ ឱៃយ 
ករបៃើបៃស់ សា្មា ត ហ្វូ ន មានករ- 
កើនឡើង យ៉ាង ឆប់រហ័ស ជាមួយ 
តម្លៃ សមរមៃយ  និង ជំរុញ ឱៃយ មានករ- 
នាំចូល ផលិតផល មា៉ាក លៃបីៗ មក 
កម្ពជុា កនត់ៃចៃើន ទោះប ីជាមាន ជងំ ឺ
កូ វីដ កំពុង រាតតៃបាត ក៏ដោយ ។ ដូច្នៃះ 
ចៃបាស់ ណាស់ គឺ វា កំពុង ជំរុញ ដល់ 
វិស័យ  មួយ នៃះ ។ 

 ចាប់តាំងពី បើក ដំណើរករ សាក-
លៃបង នៅ ខៃតលុា ឆ្នាមំនុ មកដលព់ៃល 
នៃះ វី ង ម៉ ល មាន ហាង លៃបីៗ ចំនួន 
១០០០ កន្លៃង ដៃល បាន ចលូរមួ ដាក-់
លក់ ទំនិញ រាប់ពាន់ បៃភៃទ ដោយ 
រមួមាន ៖ អាហារ ភៃសជ្ជៈ គៃឿងទៃស 

គៃឿង អៃ ឡចិ តៃ ូន ិក បៃដាបប់ៃដា ក្មៃង- 
លៃង ផលិតផល ថៃរកៃសា សមៃស់ និង 
ទំនិញ ជាចៃើន មុខ ផៃសៃងទៀត ។ 

 លើសពីនៃះទៅទៀត មាន បុគ្គលិក 
ដឹកជញ្ជូន ចំនួន ៥០០ នាក់ តៃូវបាន 
ដាកប់ញ្ចលូ ប ន្ថៃ ម ជាមយួ បគុ្គលកិ វ ីង 
ម ៉ល ដើមៃប ីធានាថា រាល ់ករ កមុ៉្មង ់នងិ 
ដឹកជញ្ជូន  គឺ រហ័ស ទាន់ពៃល ។ 

 លោក សាក់ សាម បន្តថា ៖« គោល-
ដៅ របស ់យើង គ ឺផ្តល ់សទិ្ធអិណំាច ដល ់
អាជីវករ តូចៗ អាចមាន កន្លៃង លក់ 
ផលតិផល របស ់ពកួគៃ នងិ ជយួ ពកួគៃ 
ឱៃយអាច ទទួលបាន អតិថិជន ថ្មីៗ ក្នុង 

អំឡុងពៃល នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត នៃះ ។ 
« យើង នឹងមិន យក តម្លៃ ជើងសា 

ចៃើន ហួសហៃតុ ចំពោះ ហាង ដៃគូ 
យើង ឡើយ ។ វី ង នឹង គិត កមៃ តាម 
អតៃ ធម្មតា នងិ កមៃតិ សមសៃប មយួ 
ដើមៃបី ទៃទៃង់ កិច្ចករ ខ្លួន ហើយ យើង 
នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ ហាង ដៃគូ អាជីវកម្ម 
ទាងំអស ់អាចមាន ទនំាកទ់នំង ជាមយួ 
អ្នកបៃើបៃស់កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង 
រាប់លាន អ្នក » ។ 

 វី ង ម៉ ល ដាក់ ឱៃយ ដំណើរករ ដោយ 
ឥតគិតថ្លៃ សមៃប់ អ្នកបៃើបៃស់ 
កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង ជាមួយនឹង  

អាជីវករ នានា នៅ ទូទាំង រាជធានី 
ភ្នំពៃញ។ វី ង ម៉ ល នឹង ពងៃីក បៃតិ ប តិ្ត- 
ករ របស់ខ្លួន នៅតាម ខៃត្ត ផៃសៃងទៀត 
ក្នុងអំឡុង ឆ្នាំនៃះ ។ 

 អ្នកបៃើបៃស់ ទាំងអស់ អា ច ធ្វើករ 
កមុ្មង៉ ់ដោយ គៃនត់ៃ ចលូទៅក្នងុ កម្មវធិ ី
សា្មាត ហ្វូ ន វី ង បនា្ទាប់មក ជៃើសរីស     
“ វ ីង ម ៉ល ” លោកអ្នក នងឹ ឃើញ ជមៃើស      
ហាង រាបរ់យ ហើយ អាចធ្វើ ករ  បញ្ជា-
ទិញ បាន យ៉ាង សៃួល ។ 

 អតិថិជន នឹង អាច តាមដាន ករ- 
បញ្ជាទិញ បញ្ជាក់ ពី ករទទួលបាន 
ទំនិញ លើ ទូរស័ព្ទ របស់ ពួកគៃ និង 

អាចធ្វើ ករទូទាត់ ទំនិញ តាមរយៈ 
កម្មវិធី សា្មា ត ហ្វូ ន វី ង បាន ឆប់រហ័ស 
និង មាន សុវត្ថិភាព ។ វី ង ម៉ ល ក៏ លើក-
ទឹកចិត្ត អតិថិជន ក្នុង ករផ្តល់ មតិ-
យោបល់ អំពី ហាង ដៃគូ ឬ សៃវា 
ដឹកជញ្ជូន ដើមៃបី បន្ត ធានា កររីក-
ចមៃើន  និង បំពៃញតមៃូវករ របស់ 
អតិថិជន ។ 

 ដើមៃបី ជួយ ដៃគូ ពាណិជ្ជកម្ម របស់-
ខ្លួន ឱៃយ ដំណើរករ ជាធម្មតា ក្នុងអំ-
ឡុងពៃល ដ៏ ពិបាក នៃះ វី ង ម៉ ល តៃូវ 
បាន ដាក់ ឱៃយ ដំណើរករ នៅ ភ្នំពៃញ 
ហើយ អតិថិជន នឹង អាច រីករាយ 
ជាមយួ ករដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ ទាងំអស ់
ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ។ 

 អ្នកទិញ ទំនិញ តាម វី ង ម៉ លអាច 
សនៃស ំយក ពនិ្ទ ុ WingPoints ដៃលជា 
ករបន្ថៃម ជនូ ដ ៏ពសិៃស របស ់ធនាគារ 
ឯក ទៃស វី ង ។ 

ដោយមាន ករបន្ថៃម អត្ថបៃយោ-
ជន ៍ អតិថិជន អាច សនៃសំ ពិន្ទុ Wing-
Points រាល់ពៃល ទិញ ទំនិញ ជា 
ធម្មតា បនា្ទាប់មក ពួកគៃ អាច បៃើ ពិន្ទុ 
ទាំងនោះ ប្តូរ យក ទំនិញ ជាចៃើន ពី 
ហាង ដៃគូ របស់ វី ង ម៉ ល បាន យ៉ាង 
សៃួល ។ 

សមៃប់ អតិថិជន វី ង ដៃល សនៃសំ 
បាន  ៥០០ ពនិ្ទ ុ ក្នងុ ១ សបា្តាហ ៍ពកួគៃ 
នឹងមាន ឱកស ឈ្នះ រងា្វាន់ ទូរស័ព្ទដៃ 
iPhone 12 Pro ១គៃឿង ហើយ អ្នក 
ដៃល សនៃសំ បាន  ៥០០០ ពិន្ទុ ក្នុង  
១ខៃ ក៏ អាច មានឱកស ឈ្នះ រងា្វាន់ 
ម៉ូតូ ហុងដា Zoomer X ១គៃឿង 
ផងដៃរ ៕ 

លោក សាក់សាម ស៊ូបាម ។  វីងម៉ល មានហាងចំនួន  ១០០០កន្លែងបានចូលរួមដាក់បង្ហាញទំនិញរបស់ពួកគែ។  

បុគ្គលិក៥០០នាក់តែូវបានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមដើមែបីធានាថា រាល់ការកុម៉្មង់ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញ គឺរហ័សទាន់ពែលវែលា។ 



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ភាពតានតឹងរវាងសហភាពអឺរុ៉ប
និងក្រមុហុ៊នAstraZeneca
កើនឡើងជំុវិញបញ្ហាទាក់ទងនឹង
ការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សំាងជំងឺកូវីដ១៩
ក្រោយពីការជួបប្រោជុំនៅថ្ង្រោពុធទី

២៧មករាសហភាពអរឺ៉បុនៅត្រោស្ថតិ
ក្នុងជម្លោះជាមួយក្រោុមហ៊ុន Astra
Zencaបន្ទាប់ពីក្រោុមហ៊ុនផលិត
ឱសថអង់គ្ល្រោស-ស៊ុយអ្រោតន្រោះបាន
ច្រោនចោលការទាមទារឱ្រោយទាញយក
ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩របស់
ពួកគ្រោ ពីរោងចក្រោនៅអង់គ្ល្រោសមក
កាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបវិញ។
ប្រោធានភា្នាក់ងារសុវត្ថិភាពឱសថ

និងអាហាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក-
ស្រោីStellaKyriakidesបាននយិាយ
ក្រោយការជបួប្រោជុំថា៖«យើងសោក-
សា្ដាយចំពោះការបន្តខ្វះខាតន្រោភាព-
ច្រោបាស់លាស់លើកាលវិភាគផ្គត់ផ្គង់
នងិផ្រោនការច្រោបាស់លាស់ពីAstraZe-
necaក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រហ័សន្រោបរិ-
មាណវ៉ាកស់ាងំដ្រោលយើងបានកក់ទកុ
សម្រោប់ត្រោីមាសទី១»។
ជម្លោះន្រោះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ង្រោ

ចន្ទ ទី២៥នៅព្រោលដ្រោលក្រោុមហ៊ុន
AstraZeneca(AZN)បានប្រោប់
មន្ត្រោីសហភាពអឺរ៉ុបថា ក្រោុមហ៊ុននឹង
កាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៅប៉ុន្មាន
សបា្ដាហ៍ខាងមុខន្រោះដ្រោលចំនួនដូស
នឹងមានតិចតួចជាងចំនួនបានព្រោម-
ព្រោៀងគ្នាពីមុនដោយសារត្រោបញ្ហា
ផលតិកម្មនៅរោងចក្រោរបស់ពកួគ្រោនៅ
ប្រោលហ្រោសុិក។សហភាពអឺរ៉ុបអះអាង
ថាន្រោះជាការរលំោភកចិ្ចសន្រោយាហើយ
ទាមទារឱ្រោយក្រោុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដូសវ៉ាក់-
សំាងផលតិនៅតបំន់ផ្រោស្រោងទៀតដើម្រោបី
បំព្រោញការខ្វះខាត៕ សុខ វេងឈាង 
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សុខ  សេីលុច

កាលពីថ្ង្រោពុធទី២៧មករារដ្ឋាភិបាល
អាម្រោរិកបានព្រោមានថាសហរដ្ឋអាម្រោរកិ
អាចប្រោឈមមុខនឹងអំពើហិង្រោសាជ្រោុល-
និយមបន្ទាប់ពីធា្លោប់មានការវយលុក
នៅកាពីតូលកាលពីដើមខ្រោមករា។
ក្រោសងួសន្តសិខុជាតិអាម្រោរកិបានន-ិ

យាយថាព័ត៌មានបានបងា្ហាញពីមនោ-
គមន៍វិជា្ជាមួយចំនួនដ្រោលជំរុញឱ្រោយមាន
ក្រោុមជ្រោុលនិយមហិង្រោសាមានការជំទាស់
ទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋាភិ-
បាលនិងការផ្លោស់ប្តូរប្រោធានធិបតី។
ក្រោពីការផ្ទ្រោរសទិ្ធិអណំាចប្រោធានធបិ-
តីក៏មានការយល់ឃើញផ្រោស្រោងទៀត
អំពីការជំរុញដោយអត្ថបទមិនពិត
ដ្រោលធ្វើឱ្រោយមានការញុះញង់ឱ្រោយប្រោព្រោឹត្ត
អំពើហិង្រោសា។
ការព្រោមានន្រោះមិនមានការបញ្ជាក់

ឈ្មាះក្រោុមណាជាក់លាក់ ដ្រោលអាច
ស្ថិតនៅពីក្រោយការវយប្រោហារន
ព្រោលអនគតនោះទ្រោ។ប៉នុ្ត្រោការព្រោមាន
ន្រោះបានបញ្ជាក់យា៉ាងច្រោបាស់ថាមានការ-
លើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កឱ្រោយមានអំពើ
ហិង្រោសាណាមួយដោយសារការមិនព្រោញ-
ចិត្តនឹងការផ្លោស់ប្តូរប្រោធានធិបតីកាល-
ពីព្រោលថ្មីៗន្រោះ។ការព្រោមានន្រោះជាការ-
ជនូដណឹំងអពំីការវយប្រោហារណាមយួ
ដ្រោលអាចកើតមានឡើងមិនម្រោនបញ្ជាក់

ពីការវយប្រោហារណាមួយនព្រោល
អនគតឡើយ។
កាលពីថ្ង្រោទី២៧មករាមន្រោ្តីសុើប-

ការណ៍សមា្ងាត់មា្នាក់ដ្រោលពាក់ព័ន្ធនឹង
ស្រោចក្តីប្រោកាសន្រោះបាននិយាយថាការ-
សម្រោចចិត្តច្រោញស្រោចក្តីថ្ល្រោងការណ៍
ន្រោះត្រោូវបានជំរុញដោយការសន្និដ្ឋាន
របស់ក្រោសងួ។ក្រោសងួបានសន្នដិ្ឋានថា
ការឡើងកាន់តំណ្រោងរបស់លោកJoe
Bidenអាចធ្វើឱ្រោយក្រោមុជ្រោលុនយិមយល-់
ឃើញថាមានភាពមនិសកុ្រោតឹនៅព្រោល
បោះឆ្នាត។ក្រោសងួក៏បានលើកឡើងពី
ការរីសអើងជាតិសាសន៍ដ្រោលមានជា

យូរមកហើយរាប់បញ្ចលូទំាងការប្រោឆំាង
នឹងការធ្វើអនោ្តោប្រោវ្រោសន៍ចូលក្នងុប្រោទ្រោស
អាម្រោរិកដ្រោលអាចនំឱ្រោយមានការមិន
ព្រោញចិត្តពីសំណាក់ក្រោុមជ្រោុលនិយម។
ក្រោសួងខាងលើបានព្រោមានថាការ-

វយលុកនៅវិមានកាពីតូលអាចជំរុញ
ឱ្រោយក្រោមុជ្រោលុនយិមក្នងុស្រោកុវយប្រោហារ
ទៅលើមន្រោ្តីជាប់ឆ្នាតឬអគររដ្ឋាភិ-
បាលផ្រោស្រោងទៀត។ក្រោសងួជាធម្មតាច្រោញ
ស្រោចក្តីប្រោកាសត្រោ១ឬ២ប៉ុណ្ណោះក្នុង
១ឆា្នាំ។ស្រោចក្តីប្រោកាសភាគច្រោើនបាន
ព្រោមានពីការគំរាមកំហ្រោងពីក្រោុមភ្រោរវ-
ករបរទ្រោស។

មន្រោ្តីសុើបការណ៍សមា្ងាត់មា្នាក់មិន
បញ្ច្រោញឈ្មាះបាននយិាយទាកទ់ងនងឹ
ស្រោចក្តីប្រោកាសន្រោះថា ការព្រោមានជា
សាធារណៈន្រោះគួរត្រោត្រោូវបានប្រោកាស
នៅដើមខ្រោវចិ្ឆកិាឆា្នា២ំ០២០។នៅព្រោល
ដ្រោលលោកTrumpកពំងុធ្វើការចោទ-
ប្រោកាន់ពីការបោះឆ្នាតហើយក្រោុម
សា្តោំនិយមនៅត្រោជឿទៅលើព័ត៌មាន
មិនពិតន្រោះ។
កាលពីលោកTrump បានចោទ-

ប្រោកាន់ថាការបោះឆ្នាតអាណត្តិ
ន្រោះមានការក្ល្រោងបន្លំសន្លឹកឆ្នាតលោក
ក៏បានព្រោយាយាមបណ្ត្រោញមន្រោ្តីក្រោសួង
មួយចំនួនដ្រោលលោកគិតថាមិននៅ
ខាងលោក។ន្រោះរាប់បញ្ចលូទាងំលោក
ChristopherKrebsប្រោធានទីភា្នាក់-
ងារសន្តិសុខតាមអុីនធឺណិតបន្ទាប់ពី
គណៈកមា្មាធិការត្រោួតពិនិត្រោយការបោះ-
ឆ្នាតបានប្រោកាសថាការបោះឆ្នាតន្រោះ
មិនមានការក្ល្រោងបន្លំសន្លឹកឆ្នាត។
ទីភា្នាក់ងារន្រោះមិនបានច្រោញការព្រោមាន
ណាមួយទៅកាន់ទីភា្នាក់ងារនិងរដ្ឋពី
អំពើហិង្រោសាដ្រោលអាចកើតមានឡើង។
អស់រយៈព្រោលជាច្រោើនទសវត្រោសរ៍មក

ហើយដ្រោលគណបក្រោសសាធារណរដ្ឋនងិ
អង្គជំនុំជម្រោះសំឡ្រោងខាងសា្តោំនិយម
និយាយថា អ្នកប្រោជាធិបត្រោយ្រោយជា
ការគំរាមកំហ្រោង និងជាគូប្រោជ្រោង-
នយោបាយ៕

បេក់ សាយ 

លោកប្រោធានធបិតីអាម្រោរកិ
ចូប្រោដិនបានបញ្ជាក់ពីតម្រោូវ-
ការចាំបាច់លុបបំបាត់កម្មវិធី
អាវុធនុយក្លអ៊្រោរពីឧបទ្វីបកូរ៉្រោ
ទាំងស្រោុង។
ការលើកឡើងរបស់លោកចូ

ប្រោដិនន្រោះធ្វើឡើងកាលពី
ថ្ង្រោពុធព្រោលលោកសន្ទន
តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក
នយករដ្ឋមន្ត្រោីជប៉ុនYoshi-
hideSuga។ន្រោះបើយោង-
តាមស្រោតវិមាន។
ស្រោតវិមានបានលើកឡើង

អំពីការសន្ទននោះថា៖«ពួកគ្រោ
បានពភិាក្រោសាអពំីបញ្ហាសន្តសិខុ
ក្នុងតំបន់នៅក្នុងនោះមាន
ប្រោទ្រោសចិននិងកូរ៉្រោខាងជើង»។

ស្រោតវិមាន បានបន្ថ្រោមថា៖
«ម្រោដឹកនំទាំង២បានបញ្ជាក់
ពីតម្រោូវការចាំបាច់ត្រោូវលុប-
បំបាត់កម្មវិធីនុយក្ល្រោអ៊្រោរឧប-
ទ្វីបកូរ៉្រោទាំងស្រោុងនិងដោះ-
ស្រោយបញ្ហាផ្រោស្រោងៗទៀត»។
លោកប្រោធានធិបតីប្រោដិន

បានថ្ល្រោងម្តងហើយម្តងទៀតថា
រដ្ឋការន្រោះនឹងធ្វើការជាមួយ
ក្រោមុសម្ពន័្ធអាម្រោរកិក្នងុនោះមាន
ប្រោទ្រោសករូ៉្រោខាងត្រោបូងនងិជប៉នុ
ដើម្រោបីឱ្រោយប្រោទ្រោសកូរ៉្រោខាងជើង
លុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្ល្រោអ៊្រោរ
របស់ខ្លួន។ទោះបីជាយា៉ាង-
ណាក៏ដោយន្រោះគឺជាលើក
ទី១ហើយសម្រោប់ប្រោធាន-
ធិបតីអាម្រោរិកថ្មីន្រោះធ្វើការ
បញ្ជាក់អះអាងពីការប្ត្រោជា្ញាចិត្ត
របស់លោកចំពោះការលុបបំ-

បាត់កម្មវធិនីយុក្ល្រោអ៊្រោរពីឧបទ្វបី
កូរ៉្រោទាំងស្រោុងចាប់តាំងពី
លោក បានឡើងកាន់តំណ្រោង
រយៈព្រោល១សបា្តោហ៍កន្លង
ទៅន្រោះ។
លោកនយករដ្ឋមន្ត្រោី Yos-

hihideSugaបានយល់ព្រោម
ទស្រោសនកិច្ចអាម្រោរិកនៅព្រោល
ឆាប់ៗន្រោះតាមដ្រោលអាចធ្វើ
ទៅបានដោយបានថ្ល្រោងប្រោប់
ក្រោុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុង
ប្រោទ្រោសជប៉ុន ក្រោយពីការ-
សន្ទនតាមទរូសព័្ទថាដណំើរ-
ទស្រោសនកិច្ចនឹងត្រោូវបានគ្រោង
ខណៈដ្រោលកំពុងតាមដន
សា្ថានភាពន្រោការឆ្លងរាលដល
វីរុសកូរ៉ូណានោះ។
ចណំ្រោកប្រោទ្រោសករូ៉្រោខាងជើង

វិញ បានធ្វើពហិការចរចាពី

បញ្ហាលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយ-
ក្ល្រោអ៊្រោរចាប់តាំងពីជំនួបលើក
ទី២របស់ម្រោដឹកនំលោកគីម
ជងុអ៊នុជាមយួអតតីប្រោធានធ-ិ
បតីអាម្រោរិកលោកដូណាល់
ត្រោំបានបញ្ចប់ដោយគ្មានចុះ-
កិច្ចព្រោមព្រោៀងនៅក្នុងទីក្រោុង
ហាណយូន្រោប្រោទ្រោសវៀតណាម
នៅក្នុងខ្រោកុម្ភៈឆា្នាំ២០១៩។
ជនំបួលោកទី១រវងលោកត្រោំ
និងលោកគីមជុងអ៊ុនត្រោូវ
បានរៀបចំធ្វើឡើងនៅប្រោទ្រោស
សិង្ហបុរីនៅក្នុងខ្រោមិថុន ឆា្នាំ
២០១៨។
លោករដ្ឋមន្ត្រោីការបរទ្រោស

អាម្រោរិក AntonyBlinken
បាននិយាយថា រដ្ឋការថ្មីន្រោះ
នងឹសើរវីធិសីាស្ត្រោនងិគោល-
នយោបាយចំពោះប្រោទ្រោស

កូរ៉្រោខាងជើង ដើម្រោបីស្វ្រោងរក
មធ្រោយាបាយផ្រោស្រោងៗដ្រោលអាច
នំយកប្រោទ្រោសន្រោះវលិត្រោឡប់
ទៅរកតុចរចាវិញ។
លោកប្រោដិនមិនទាន់បាន

ពិភាក្រោសាតាមទូរស័ព្ទជាមួយ
សមភាគីកូរ៉្រោខាងត្រោបូងលោក
មូន ជ្រោអុីនចាប់តាំងលោក
ស្រោបថចលូកានត់ណំ្រោង។លោក
ទាំង២បាននិយាយទូរស័ព្ទជា-
មយួគ្នាកាលពីពាក់កណា្តាលខ្រោ
វិច្ឆិកា ភា្លោមៗ ក្រោយពីលោក
ប្រោដិន ត្រោូវបានគ្រោប្រោកាសថា
អ្នកឈ្នះន្រោការបោះឆ្នាតប្រោធា-
នធិបតីនៅថ្ង្រោទី៣ខ្រោវិច្ឆិកា។
ម្រោដកឹនអំាម្រោរកិថ្មីន្រោះបាន

បំព្រោញការងារនៅគណៈកមា្មា-
ធិការទំនក់ទំនងការបរទ្រោស
របស់ព្រោឹទ្ធសភាអស់រយៈព្រោល

ជាច្រោើនទសវត្រោសរ៍មកហើយ
ដោយបានធ្វើដំណើរជុំវិញ
ពិភពលោកនិងប្រោជុំជាមួយ
ក្រោុមម្រោដឹកនំបរទ្រោសមុន
ព្រោលបម្រោើការជាអនុប្រោធាន-
ធបិតីរបស់លោកបារា៉ាក់អបូា-
មា៉ាដ្រោលត្រោូវបានចាត់ទុក
អាម្រោរិកជា«ប្រោទ្រោសមហា-
អំណាចបា៉ាសុីហ្វិក»។
លោកដូណាល់ត្រោំនៅក្នុង

អំឡុងការកាន់អំណាចរបស់
គត់បានធ្វើឱ្រោយក្រោុមសម្ព័ន្ធមិត្ត
អាសុីមានការរង្គោះរង្គើដោយ
បង្កជម្លោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយ
ប្រោទ្រោសចនិហើយឱបក្រោសោប
ម្រោដឹកនំកូរ៉្រោខាងជើងលោក
គីមជុងអ៊ុននិងប្រោកាស
ពីការដកកងច្រោញទ័ពពីតំបន់
អាសុីជាចំហ៕

រដ្ឋាភិបាលអាម្ររិកព្រមានពីការកើតមានអំពើ
ហិង្រសានៅក្នងុប្រទ្រសពីសំណាក់ក្រមុជ្រលុនិយម
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សុខ វេងឈាង

កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ទី ២៦ មករា បៃធា-
នាធិបតី សហរដ្ឋអាមៃរិក លោក Joe 
Biden បាន សន្ទនា តាមទូរស័ព្ទ ដំបូង 
ជា មួយ បៃធានាធិបតី រុសៃសី៊លោកVla-
dimir Putin ដោយ ពិភាកៃសា គ្នា លើ 
បញ្ហា  ជា ចៃើន រវាង បៃទៃស ទាំង ២។

យោង តាម សៃតវមិាន  លោក Biden 
បាន លើក ឡើង ពី ការ ពៃួយបារម្ភ មួយ- 
ចនំនួ ដចូជា  ការ បពំលុ នងិ ការ ចាប ់ខ្លនួ 
មៃដឹកនាំ ចលនា បៃឆំង  Alexe-Nav-
alny ការ ចោទ បៃកាន់ ថា  រុសៃស៊ី ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ យទុ្ធនាការ ចារកម្ម តាម អុនីធណឺតិ ដ ៏
ធំ មួយ  ជៃៀតជៃក ក្ន៊ង ការ បោះឆ្នាត 
បៃធានាធិបតី អាមៃរិក  ការ រាយការណ៍ ថា  
រុសៃសី៊ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ មាន ការ សមា្លាប់ 
ទាហាន អាមៃរិក នៅ អាហ្វហា្គានីស្ថាន ។

បន្ថៃម ពី លើ ចំណុច ទាំង នៃះ  សៃតវិ-
មាន  បាន នយិាយ ថា  លោក Bidenមាន 
ជហំរ រងឹមំា ចពំោះ ការ គទំៃ របស ់សហ- 
រដ្ឋអាមៃរិក ចពំោះ អធបិតៃយៃយភាព របស ់
អុ៊យកៃន ខណៈ រុសៃសី៊ គំទៃ កៃមុ បំបៃកខ្លនួ   
នៅ ភាគ ខាងកើត របស់ បៃទៃស នៃះ។

សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ មួយ របស់ សៃត-
វមិាន បាន សរសៃរ ថា ៖ «លោក បៃធានា- 
ធបិតBីiden បាន បញ្ជាក់ យា៉ាង ចៃបាស ់ថា 
សហរដ្ឋអាមៃរិក នឹង ធ្វើ សកម្មភាព ការ-
ពារ ផលបៃយោជន៍ ជាតិ របស់ ខ្លួន ជា   
ការ ឆ្លើយ តប ចំពោះ សកម្មភាព របស់ 
បៃទៃស រុសៃសី៊ ដៃល ប៉ះពាល់ យើង  ឬ 
សម្ព័ន្ធមិត្ត  របស់ យើង »។

បើ ទោះ ជា យា៉ាង នៃះ ក ៏ដោយ  បៃធានា- 
ធបិត ីទាងំ ២ របូ បាន យល ់ពៃម ធ្វើ ការ បន្ត 
សន្ធិសញ្ញា  New Start ដៃល ជា 
សន្ធិសញ្ញា ធ្វើ នៅ ជំនាន់ បៃធានាធិបតី 

Barrack Obama សមៃប់ កំណត់ 
បរមិាណ កៃបាល គៃប ់មសីុលី នងិ ឧ បក- 
រណ៍ បាញ់ ក្ន៊ង ស្ត៊ក អាវុធ នុយក្លៃអ៊ៃរ      
អា មៃរិក និង រុសៃស៊ី ។

មន្តៃី ដៃល ដឹង ពី ការ សន្ទនា ទូរស័ព្ទ 
នៃះ បាន និយាយ ថា  ទីកៃុង ម៉ូស្គូ កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន បាន ស្នើ សុំ ការ ធ្វើ ការ ពិ-
ភាកៃសា  នៃះ។   លោក Biden បាន យល់- 
ពៃម  ប៉នុ្តៃ លោក ចង ់រៀបច ំជា មនុ ជា មយួ 
បុគ្គលិក របស់ លោក  ហើយ និយាយ ជា- 
មយួ សម្ពន័្ធមតិ្ត នៅ អរឺ៉បុ ដចូជា  អងគ់្លៃស 
បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់ ជា មុន សិន ។ 

មនុ ពៃល ដៃល លោក បាន នយិាយ ជា 
មយួ លោក  Putin លោក Bidenកប៏ាន 
ជួប ជា មួយ អគ្គលៃខាធិការ អង្គការ 
NATO លោក Jens Stolten berg ដើមៃបី  
ធានា លើការ ប្ដៃជា្ញាចិត្ត របស់ សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក ចំពោះ សម្ពន្ធភាព នៃះ ។

វិមាន កៃឹមឡាំង វិញ  មិន បាន និយាយ 
ទាក់ ទង ចំណុច កកិត ដៃល សៃតវិមាន 
បាន និយាយ ថា  លោក  Biden បាន 

លើក  ឡើង ក្នង៊ ពភិាកៃសា ជា មយួ នងឹ លោក  
Putinទៃ។ វមិាន កៃមឹឡាងំ បាន ផ្ដោត ទៅ 
លើ គោល បំណង របស់ លោក  Biden ក្នង៊   
ការ បន្ត សន្ធសិញ្ញា  New Start ទៅ វិញ ។

ក្ន៊ង ចំណោម បញ្ហា ដៃល វិមាន កៃឹម-
ឡាំង បាន និយាយ ថា  តៃូវ បាន ពិភាកៃសា 
រួម មាន ការ រាល ដាល ជងំឺ កវីូដ១៩  កចិ្ច- 
ពៃមពៃៀង នុយក្លៃអ៊ៃរ អុីរ៉ង់ និង បញ្ហា 
ទាក់ទង នឹង ពាណិជ្ជកម្ម និង សៃដ្ឋកិច្ច ។

សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ របស់ វិមាន កៃឹម- 
ឡាងំ បាន សរសៃរ ថា  លោក  Putin បាន 
«កត់ សមា្គាល់ ថា  ការ ធ្វើ ឱៃយ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង បៃទៃស រុសៃស៊ី  និង សហរដ្ឋអាមៃរិក 
បៃកៃតី ឡើង វិញ នឹង បំពៃញ នូវ ផល- 
បៃយោជន៍ របស់ បៃទៃស ទាំង ២  និង 
សហគមន៍ អន្តរជាតិ ទាំងមូល បើ សិន 
រួម បញ្ជូល ការទទួល ខុស តៃូវ ពិសៃស 
របស ់ពកួគៃ ក្នង៊ ការ ថៃរកៃសា សន្តសិខុ  នងិ 
ស្ថិរភាព នៅ ក្ន៊ង ពិភពលោក »។

សៃចក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍ បាន បន្ត ទៀត ថា៖ 
«សរុប មក  ការ សន្ទនា រវាង មៃ ដឹកនាំ 

រុសៃសី៊  និង សហរដ្ឋ អាមៃរិក គឺ មាន លក្ខណៈ  
បៃប ធុរកិច្ច និង ស្មោះតៃង់ »។

បញ្ជី បៃធាន បទ ដ៏ វៃង ក្ន៊ង ការ សន្ទនា 
លើក ដំបូង របស់ លោក Biden ជា មួយ 
លោក Putin បង្ហាញ ពី ស្ថានភាព 
ទំនាក់ទំនង ពោរពៃញ ដោយ បញ្ហា រវាង 
វា៉ាសុីនតោន  និង មូ៉ស្គូ  ដៃល ភាគ ចៃើន 
បនៃសល់ ពី រដ្ឋបាល មុន ។ លោក Biden 
បាន ចោទ បៃកាន់ អតីត បៃធានាធិបតី  
Donald Trump ទន់ ខៃសាយ ជា មួយ 
រុសៃសី៊  ដោយ ហៅ លោក  Trump ថា ជា  
«កូន ឆ្កៃ របស់  Putin » ក្ន៊ង ការ តស៊ូ មតិ 
បោះឆ្នាត បៃធានាធិបតី ។

លោក Trump បាន បដសិៃធ មនិបៃ-
ឈម មុខ ជា មួយ កៃុង មូ៉ស្គូ  និង មិន ពៃម 
ទទួល ស្គាល់ ថា  រុសៃស៊ី បាន ធ្វើ ការ វាយ - 
បៃហារ ស្ថាប័ន រដា្ឋាភិបាល អាមៃរិក តាម 
អុីនធឺណិត ។ បើ ទោះ ជា យា៉ាង នៃះ ក៏- 
ដោយក ៏មន្តៃ ីរដ្ឋបាល  Trump បាន កាន ់
ជំហរ រឹងមាំ ជា មួយ រុសៃសី៊  ដៃល រួម មាន  
ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ផង ដៃរ ។

កាល ពី ធ្វើ យុទ្ធនាការ បោះឆ្នាត 
លោក  Biden បាន សនៃយា ថា  លោក នងឹ 
បៃកាន់ ជំហរ រឹងមាំ ជា មួយ រុសៃស៊ី ។  

សរពត័ម៌ាន  AP បាន រាយការណ ៍ថា  
លោក Biden បាន បៃប់ លោក  Putin 
ថា  សហរដ្ឋអាមៃរិក នឹង ការពារ ខ្លួន 
ហើយ ចាត់ វិធាន ការ ដៃល អាច រួម- 
បញ្ចូល ទាំង ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម បន្ថៃម 
ទៀត  ដើមៃបី ធានា ថា  ទី កៃុង មូ៉ស្គូ មិន ធ្វើ 
សកម្មភាព ដោយ និទ្ទណ្ឌភាព ។

តៃ ដោយ សរ បញ្ហា ក្ន៊ង សៃុក ធ្ងន់ធ្ងរ  
នងិ  ការ សមៃច ចតិ្ត លើ បញ្ហា ជា មយួ ចនិ  
និង អីុរ៉ង់ ការបៃឈម មុខ ដោយ ផ្ទាល់ ជា- 
មួយ  នឹង រុសៃសី៊  គឺ មិន មៃនជាអ្វ ីដៃល លោក  
Biden ចង់ បាន នៅ ពៃល ឥឡូវ នៃះ ទៃ ៕

លោកPutin ថ្លេង នៅ ការ ិយាល័យ របស់លោកក្នុងកេុងម៉ូស្គ។ូ  AFP

Biden ប្រឈមមុខជាមួយ Putinលើបញ្ហាជា-
ច្រើនក្នុងព្រលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាាលើកាដំបូងា

ព័ត៌មានខ្លីៗ
រដ្ឋមន្ត្រាីការបរទ្រសារបស់ាាBidenា
និយាយាថាាាអាម្ររិកាឈរាជាាមួយា
ប្រទ្រសាអាសីុាអាគ្ន្រយ៍ាប្រឆំាងានឹងា
សមា្ពាធារបស់ាចិន

កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  ទី ២៧ មករា រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសួង ការបរទៃស សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
លោក Anthony Blinken បាន និ-
យាយ ថា  សហរដ្ឋ អាមៃរិក ចៃនចោល 
ការ  ទាមទារ ដៃន សមុទៃ នៅ សមុទៃ ចិន 
ខាងតៃបូង  លើស ពី អ្វី ដៃល តៃូវ បាន អនុ- 
ញ្ញាត កៃម ចៃបាប់ អន្តរជាតិ ដោយ ចិន  
ហើយ នឺង ឈរ ជា មួយ បៃទៃស អាសុី-  
អា គ្នៃយ៍ បៃឆំង នឹង សមា្ពាធ របស់ ចិន ។

រដ្ឋមន្តៃ ីការ បរទៃស អាមៃរិក បាន និយាយ 
នៅ ក្នង៊ សៃចក្ដថី្លៃងការណ ៍មយួ ថា  លោក 
Blinken បាន និយាយ បៃប នៃះក្នង៊   ការ- 
សន្ទនា ទូរស័ព្ទ ជា មួយ រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការ - 
បរទៃស ហ្វលីីពីន លោក Teodoro Locsin 
ដៃល ក្ន៊ង នោះ លោក  Bliken ក៏ បាន 
សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ សរ ៈសំខាន់ នៃ កិច្ច ពៃម - 
ពៃៀង ការពារ ហ្វីលីពីន ៕ សុខ វេងឈាង

ឯកអគ្គារដ្ឋទូតាចិនាប្រចំាានៅាសហរដ្ឋ- 
អាម្ររិកាព្រមានាពីការាចាត់ទុកាចិនា
ជាាគូប្រជ្រងាសហរដ្ឋាអាម្ររិកា

 ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត ចិន បៃចំា នៅ សហរដ្ឋ អា - 
មៃរិក បាន និយាយថា  ការ ចាត់ទុក បៃទៃស 
ចនិ ជា គបូៃជៃង របស់ សហរដ្ឋ អា មៃរកិ គ ឺ
ជា កំហុស មួយ ។  លោក  Cui  Tiankai 
បាន អះអាង នូវ ជំហរ របស់ បៃទៃស ចិន 
ក្ន៊ងការ ស្វៃងរក ការ សហ ការ  ដោយ 
សន្តិភាព ជាមួយ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ពៃម- 
ទាំង  ពៃមាន ថា  មិន តៃូវ ធ្វើ អ្វី  ដៃល ប៉ះ-
ពាល់ ដល់ បៃទៃស ចិន ហួស ហៃតុ  ទៃ ។ 

 ទីកៃុង វា៉ាសុីន តោន  និង ទីកៃុង ប៉ៃកាំង 
បាន ប៉ះទង្គចិ គ្នា ជា ញកឹញយ ជុវំញិ បញ្ហា  
នានា ចាប់តាំង ពី រដ្ឋបាល  Trump  បាន 
កំណត់ បៃទៃស ចិន ជា គូបៃជៃង យុទ្ធ - 
សស្តៃ មួយ នៅ ឆ្នាំ ២០១៨ ។   ចំណុច នៃ 
ការ ឈ្លាះ បៃកៃក គ្នា កាន់តៃ ខា្លាំង ឡើង 
រវាង ចិន  និង សហរដ្ឋ អាមៃរិក ក្ន៊ង អំឡ៊ង 
រដ្ឋបាល Trump  ដៃល រួមមាន បញ្ហា មួយ- 
ចំនួន ដូច ជា  កៃុង ហុងកុង  តំបន់ ភាគ- 
ខាងលិច សុីន ជាំង  សមុទៃ ចិន ខាងតៃបូង  
និង កោះ តៃវា៉ាន់ ៕ សុខ  សេីលុច



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ការរចនាហាងពណ៌
ស្រទន់ និងគ្រឿងតុបត្រងលម្អប្រប
ឃ្រយូតៗTheAnnCoffee រំល្រច
ភាពគួរឱ្រយស្រឡាញ់តាំងពីបរិវ្រណ
ហាងរហូតដល់ក្នុងក្រវភ្រសជ្ជៈនិង
ចានអាហាររបស់ខ្លួន។
តុក្កតាខ្លាឃ្មុំដ៏ឃ្រយូតអង្គុយក្នុងក្រវ

ទកឹសកូឡូានងិកនូជ្រកូដគ៏រួឱ្រយខ្នាញ់
ដ្រកហាមាត់ក្នងុក្រវកាហ្វ្រដ្រលធ្វើឱ្រយ
អ្នកឃើញហើយសឹងមិនចង់ដាច់ចិត្ត
ឱ្រយវារលាយ។
នំមា៉ាក់ខរូនចម្រុះពណ៌តូចច្រឡឹង

គួរឱ្រយចង់ថតរូបឱ្រយឆ្អ្រតឆ្អន់មុននឹង
ដាច់ចិត្តដាក់ចូលមាត់ញ៉ាំ។
ចំណីអាហារនិងភ្រសជ្ជៈដ៏ឃ្រយូតៗ

ទាំងន្រះជាសមិទ្ធផលរបស់មា្ចាស់
ហាងជនជាតិត្រវា៉ាន់វីវីដូដ្រលបាន
ទៅសកិ្រសារបូមន្តឆងុកាហ្វ្រធ្វើភ្រសជ្ជៈ
រមួទាងំអាហារសម្រន់នៅប្រទ្រសករូ៉្រ
ដើម្របីយកមកបង្កើតរូបមន្តថ្មីខ្លួនឯង
បន្ថ្រមសម្រប់ការបើកហាងន្រះ។
ចាប់តាំងបើកកាលពីថ្ង្រទី១៦ខ្រ

តលុាឆ្នាំ២០២០រយៈព្រលប្រហ្រល
ជា បានជាង៣ខ្រ អតិថិជនបានមក
ជាហូរហ្ររហូតTheAnnCoffee
បានពង្រីកចំនួន២សាខ។
អ្នកគ្រប់គ្រងហាងឡក់អានលីកា

បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា៖«ដោយ-
សារត្រកាលមួយរយៈមុនកូវីដផ្ទុះ
លើកទី២យើងមានភ្ញៀវត្រឹមត្រ
២០០ទៅ៣០០នាក់ក្នុង១ថ្ង្រ
ប៉ណុ្ណោះគតិទាងំអ្នកខ្ចប់ច្រញ។ត្របើ
មុនការផ្ទុះកូវីដអតិថិជនច្រើនរហូត
យើងពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ចំនួន
ណាស់»។
កញ្ញាបានបន្តថា៖ «អ្នកខ្លះព្រល

មកហើយមិនមានកន្ល្រងអង្គុយគាត់
សុខចិត្តឈរចាំ។ឯខ្លះទៀតក៏សុខ-
ចិត្តទៅកន្ល្រងណាផ្រស្រងសិនហើយ
ត្រឡប់មកវិញទៀត»។
ច្របាស់ណាស់ថាការដ្រលភ្ញៀវ

សម្រុកមកទាំងគំហុកប្របន្រះព្រះ
ត្រភាពប្ល្រកពិស្រសរបស់រសជាតិ
ភ្រសជ្ជៈ និងម្ហូបត្រម្ដងដ្រលសូម្របីត្រ
ភ្ញៀវជនជាតិបរទ្រសក៏មកអ៊ូអរនៅ
ព្រលព្រឹកដ្ររ។
ភ្រសជ្ជៈដ្រលព្រញនិយមសម្រប់

អតថិជិនជាងគ្រគឺកាហ្វ្រពងមានស់្រ
SpecialEggCoffee,Orange
LemongrassPeachTeaនិង
Ice Latteកាហ្វ្រឡាត្រត្រជាក់ដ៏
ឆ្ងាញ់។
កញ្ញាអានលីកា បានប្រប់ពី

រសជាតិរបស់កាហ្វ្រមយួៗយ៉ាងដចូ្ន្រះ
ថា៖ «កាហ្វ្រពងមាន់ស្រគឺវាប្ល្រក
ណាស់គា្មានក្លនិឆ្អាបអ្វីទាងំអស់។

សម្រប់ Orange Lemongrass
PeachTeaន្រះក៏មានការព្រញ-
និយមបំផុតដ្ររ ក្លិនពីស្លឹកគ្រក្នុង
ភ្រសជ្ជៈជាអ្វដី្រលកម្រធ្វើឱ្រយអតថិជិន
ទទួលបានរសជាតិដ៏សម្របូរប្រប»។
កញ្ញាបន្តទៀតថា៖«សម្រប់កាហ្វ្រ

ឡាត្រត្រជាក់ គឺត្រូវបានដាក់បម្រើ
ភ្ញៀវដោយមកជាមួយនឹងក្រវកាហ្វ្រ
ផ្រស្រងក្រវទឹកស្ករផ្រស្រងក្រវទឹកដោះ-
គោឆៅផ្រស្រងនិងក្រវទឹកកកផ្រស្រង។
នៅព្រលទទលួទានភ្ញៀវអាចចាក់ទៅ
តាមកម្រិតខ្លាំងឬខ្រសាយតាម
ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន»។
នៅក្នុងភ្រសជ្ជៈមួយៗគឺមានការ-

តាក់ត្រងដោយរូបខ្លាឃ្មុំតាមដោយ
ពណ៌ផ្រស្រងៗនិងកាហ្វ្រដ្រលមានរូប

កូនជ្រូកដ៏គួរឱ្រយខ្នាញ់។
ហាងក៏មានបម្រើអាហារសម្រន់

ដចូជាគមីបាប់(បាយរុំករូ៉្រ)សាងំវចិ
ឥន្ទធនូនិងនំបុ័ងសាច់ពិស្រស។
សំាងវិចឥន្ទធនូធ្វើឱ្រយភ្ញៀវជាប់ចិត្ត

ម្រនទ្រន។ជំនួសឱ្រយស្នូលសាច់ឬ
ប្រហិតក្នុងនំបុ័ងឥន្ទធនូមានស្នូល
ដំណាប់ផ្ល្រឈើមានចម្រុះពណ៌។
ព្រលកាច់នំបុ័ងទាញវាច្រញពីគា្នា
ឥន្ទធនូដ៏ឆ្ងាញ់នឹងលាតច្រញមក។
នំបុ័ងសាច់ពិស្រសក៏មិនគួរមើល

រលំងដ្ររ។នៅចន្លាះនបំុង័មានរលំ្រច
បន្ល្រស្រស់ៗដូចជា ចំណិតត្រសក់
ការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមជីរសាច់-
ចិញ្ចា្រំនិងសាច់បា៉ាត្រលាយបញ្ជូល-
គា្នាយ៉ាងទំនង។
តម្ល្រអាហារសម្រន់ចាបព់ី១ដលុា្លារ

ទៅ៣,៥ដុលា្លារនិងតម្ល្រភ្រសជ្ជៈគឺ
១,៥ដុលា្លារទៅ៣,៥ដុលា្លារ។

អ្នកគ្របគ់្រងហាងវយ័២៣-

ឆ្នាំរូបន្រះបានប្រប់ថា គ្រប់ផ្ន្រកន្រ
ហាងន្រះទាំងស្រវាកម្មអាហារទាំង
ភ្រសជ្ជៈ និងការតុបត្រងទទួលបាន
ការកោតសរសើរពីភ្ញៀវ។
យ៉ាងណាមិញកញ្ញាអានលីកា

លើកឡើងថា៖«ខ្ញុំគិតថាហាងន្រះគឺ
ល្អគ្រប់គ្រន់ហើយ។បើមានអ្វីមួយ
ដ្រលយើងចង់ធ្វើនះគឺការពង្រីក
ហាងត្រទនី្រះយើងមនិអាចពង្រកីទៅ
ណាទ្រហ្រតនុ្រះទើបយើងបើកសាខ
ថ្មីដើម្របីបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន
របស់យើង។ដោយទតីាងំថ្មីគជឺាហាង
មានទីធ្លាធំទូលាយនិងមានដល់ទៅ
២ជាន់។ព្រលន្រះអតិថិជនមិន
ចាំបាច់ត្រូវរង់ចាំយូរទៀតទ្រ»។
TheAnnCoffeeបើកជារៀងរាល់

ថ្ង្រពីម៉ាង៦ព្រឹកដល់ម៉ាង៩យប់។
សាខទី១នៅជិតវិមានឯករាជ្រយនិង
សាខទី២ នៅផ្លូវ៦៣ក្រង៣៣៤
បឹងក្រងកងទី១៕

www.postkhmer.com

ការ តុបតេង ហាង The Ann Coffee មាន លក្ខណៈ ឃេយូតៗ ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីមកូនជេូក ដ៏ ឃេយូត  អើត កពីកេវ កាហ្វេ ឡាតេ និង កូន ខ្លាឃ្មុំ អង្គុយ លើ កេវ ភេសជ្ជៈ។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

The Ann Coffee
ល្បីនំចំណីនិងភ្សជ្ជៈ
ឃ្យូតៗឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត

នំមា៉ាក់ខរូន ចមេុះពណ៌ និង បង្អេម ជា ចេើន មុខ ទៀត  នៅ ហាង The Ann Coffee។ រូបថតយូសុះអាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយចង់ផ្តល់នូវ
បទពិសោធថ្មីមួយដល់ក្រុម-
សិល្របករក្នុងការសម្ត្រងតាម-
ប្របសហគមន៍ហើយក៏ជា-
ឱកាសថ្មមីយួសម្រប់ពកួគាត់
នៅក្នងុការបង្កើតបណ្តាញនងិ
ស្វ្រងយល់ពសីលិ្របៈរវាងសហ-
គមន៍មួយនិងសហគមន៍មួយ
ទៀតន ះទើបអង្គការសិល្របៈ
ខ្ម្ររអមតៈកពំងុត្រត្រៀមរៀបចំ
កម្មវិធីដំណើរទស្រសនាចររដូវ-
វប្របធម៌ឆ្នាំ២០២១ន្រះនៅ
តាមបណ្តាខ្រត្តមួយចំនួន។
អ្នកនាងជឿនសុជាតាជា

អ្នកសម្របសម្រលួផ្ន្រកទំនាក់-
ទំនងនិងកម្មវិធីន្រអង្គការ-
សិល្របៈខ្ម្ររអមតៈបានបង្ហើប
ឱ្រយដឹងពីគម្រងត្រួសៗនិង
គោលបំណងដំណើរទស្រសនា-
ចរវដវូវប្របធម៌ន្រះថា៖«គោល-
បំណងន្រដំណើរទស្រសនាចរ
កម្មវធិីរដវូវប្របធម៌ធ្វើឡើងដើម្របី
នាំយកស្នាដ្រសលិ្របៈដ្រលបាន
សម្ត្រងក្នុងកម្មវិធីរដូវវប្របធម៌-
កាលពចីងុឆ្នា២ំ០២០កន្លងមក
ទៅសម្ត្រងនៅសហគមនម៍យួ-
ចំនួនដ្រលពួកគាត់មិនទាន់
មានឱកាសទស្រសនាការសម្ត្រង
របសយ់ើងនៅលើឆកកដ៏ចូជា
ការចាក់ផ្រសាយតាមប្រព័ន្ធអន-
ឡាញផងដ្ររ។ដណំើរទស្រសនា
ចរកម្មវិធីរដូវវប្របធម៌ន្រះក៏ជា
ការផ្តល់បទពិសោធថ្មីមួយ-
ដល់សិល្របករក្នុងការសម្ត្រង
តាមប្របសហគមន៍ហើយក៏
ជាឱកាសថ្មីមួយសម្រប់ពួក-
គាត់ក្នុងការបង្កើតបណ្តាញ
និងស្វ្រងយល់ពីសិល្របៈ រវាង

សហគមនម៍យួនងិសហគមន៍
មួយទៀត។យើងនឹងមាន-
គម្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅតាម
ខ្រត្តនានារួមមានសៀមរាប-
កំពង់ធំបាត់ដំបងបនា្ទាយមាន-
ជ័យឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារ
ស្ទឹងត្រងមណ្ឌលគិរី រតនគិរី
និងរាជធានីភ្នំព្រញផងដ្ររ»។
អ្នកសម្របសម្រួលផ្ន្រក-

ទំនាក់ទំនងនិងកម្មវិធីន្រអង្គ-
ការសិល្របៈខ្ម្ររអមតៈរូបន្រះ-
បានបន្តថា៖«សម្រប់គម្រង

នៅខ្រកុម្ភៈន្រះយើងនឹងធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ខ្រត្តស្ទឹងត្រង
និងខ្រត្តមណ្ឌលគិរី មុនគ្រ-
ដើម្របីធ្វើកម្មវិធីរបស់អង្គការ-
សិល្របៈខ្ម្ររអមតៈ។សម្រប់-
ព័ត៌មានបន្ថ្រមពីព្រលវ្រលា
ជាក់លាក់និងទីតាំងសម្ត្រង-
អាចចូលតាមដានពីការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយជាបន្តបនា្ទាប់នៅលើទពំរ័
ហ្វ្រសប៊ុកអង្គការCambo-
dian LivingArts (CLA)
បានផងដ្ររ»៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី២៩ែខមករាឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ១រោច ខេមាឃ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេវូ នឹង  ថ្ងេសុកេ  ទី២៩ ខេមករា ឆ្នា២ំ០២១

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចូលចិត្ត
សកិ្រសាផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសខុភាព
ផ្លូវកាយអាចមានជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្រដោ យសរត្រអំណចន្រ

កមា្លាងំចិត្តមានសភាពខ្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកាយមិនឱ្រយមានភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
ប្រកបរបររកទទួលទា ននានាបានផលចំណ្រញ
ជាធម្មតា ។ចពំ ះបញ្ហាស្ន្រហា វិញគឺគូស្ន្រហ៍មាន
អធ្រយាស្រ័យគា្នាបានល្អប្រសើរនិងសុខសន្តល្អ។    

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទមា្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសមីធ្រយម។រាលក់ារបពំ្រញកចិ្ចការ
ផ្រស្រងៗច្រើនប្រើប្រស់ទ្រសឹ្តជីាជាង
ទង្វើជាកស់្ត្រងទកឹចតិ្តអាចនងឹមាន
នូវស្រចក្តីសោមនស្រសទៅនឹងអំពើ

ជាអកសុលផ្រស្រងៗ។លោកអ្នកត្រវូបញ្ចៀសខ្លនួ
ឱ្រយចា កផុតពីអំពើអបាយមុខផ្រស្រងៗទើបជាការ-
ប្រសើរ។ចពំះស្រចក្តសី្ន្រហាហាក់ពុំមានអ្វីជា
ក្តីបារម្ភឡើយ។ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញនះ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានផលបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។

រាសីមធ្រយម។កតា្តាចម្របងគួរយកចិត្ត-
ទុកដាក់ទៅលើសុខភាពផ្លវូចិត្ត មិន-
សូវល្អសុខភាពផ្លវូកាយល្អការពល-
ពាក្រយសម្តគីប្របីមានការពិចារណ

ឱ្រយបានខ្ពស់។ថ្ង្រន្រះលោកអ្នកហាក់ខ្វះសមត្ថភាព
ក្នងុការបំព្រញការងារឱ្រយបានល្អបំផុតដ្រលធ្វើឱ្រយមុខ-
របរអាចនឹងត្រវូខតបង់ខ្វះការជួយជ្រមជ្រងពីអ្នក
ជំុវិញ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍ក៏មានការ-
យល់ចិត្តគា្នាជាធម្មតានិងប្រស្រយ័ទាក់ទងល្អ។

រាសីមធ្រយម។ការនិយាយស្តីមានអ្នកខ្លះ
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ខណៈអ្នកខ្លះ
ទៀតព្រងើយកន្ដើយចំពះអ្នក។ហ្រតុ-
ន្រះត្រវូប្រយ័ត្នការនិយាយស្តីបន្តចិ។

ថ្ង្រន្រះលោកអ្នកគួរគិតឱ្រយបានហ្មត់ចត់មុននឹងនិយាយ
ច្រញមកកាន់អ្នកផង។ចំពះកា រប្រកបរបររកទទួល-
ទាននានានឹងបានផលបង្គរួបុ៉ណ្ណោះខណៈកតា្តាសុខ-
ភាពផ្លវូកាយល្អ និងចិត្តគា្មានផលបះ៉ពា ល់។ រីឯបញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍ច្រះយល់ចិត្តគា្នាដូចសព្វមួយដង។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការនិយាយ-
ស្តីច្រើនត្រព លពាក្រយពិតទៅកាន់
អ្នកផង។ ចំពះមុខរបររកទទួល-
ទាននានាវិញនឹងបានផលចំណ្រញ

យា៉ាងគាប់ចិត្តធ្វើឱ្រយទឹកចិត្តអ្នកមានសម្ទះុខ្លាងំក្នងុ-
ការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗ ។ចំណ្រកឯការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយគឺច្រើនកើតមានសុវត្ថភិាពល្អ។
រីឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ គូស្ន្រហ៍មា នភាពល្អកូល្អនិនឹង
គា្នាជាធម្មតាហើយច្រះបង្កើតនវូភាពផ្អ្រមល្ហ្រម៕   

រាសមីធ្រយម។កតា្តាសខុភាពផ្លវូកាយ
មាំមួនល្អហើយត្រូវចំណយទាំង-
កមា្លាំងកាយច្រើនក្នុងការបំព្រញកិច្ច-
ការទាំងឡាយ។ថ្ង្រន្រះលោកអ្នក
ត្រូវវៀរចា កនូវអបាយមុខផ្រស្រងៗ

ប្រយ័ត្ននាំទុក្ខទ សដល់ខ្លួន។ចំពះការព្រយា-
យាមហាក់មានភាពខ្រសត់ខ្រសាយបន្តិចគឺខ្វះនូវ
ភាពស្វាហាប់នៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួន។រីឯ
បញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍មា នអធ្រយាស្រ័យគា្នាល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗ បានផលល្អ
ហើយដំណើរត្រច់ចរទៅកាន់ទីជិត-
ឆ្ងាយទទួលបាននូវការរាក់ទាក់ពី

មនុស្រសគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនខនទ្រ។ចំពះទឹក-
ចិត្តលោកអ្នកប្រកបដោយក្តីសោមនស្រសនិងមាន
សមត្ថភាពដោះស្រយបញ្ហាផ្រស្រងៗ បានយា៉ាង-
ល្អ។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញមានការយល់-
ចិត្តថ្លើមគា្នាបានល្អណស់គា្មានភាពសៅហ្មងទ្រ។              

រាសីខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះសម្ព័ន្ធ-
ភាពន្រគូស្ន្រហម៍ានការស្វ្រងយល-់
ចិត្តគា្នាប្របសភាពធម្មតា។ចំពះ
ការបំព្រញកិច្ចការផ្រស្រងៗ ច្រើនត្រ

ប្រកបទៅដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
ដោយឡ្រកការប្រកបរបររកទទួលទានវិញនឹង
បានផលគាប់ប្រសើរច្រើន។សម្រប់ថ្ង្រន្រះដ្ររ
លោកអ្នកមានសនា្តានចិត្តដោយក្តីម្រតា្តា និង
ករុណធម៌ធ្វើឱ្រយអ្នកផងគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន-
សុខភាពល្អជាធម្មតាមិនមានជំងឺ
មកបៀតបៀនឡើយ។ចំពះទឹក-
ចិត្តវិញគឺមានសភាពស្ងប់ នឹងនរ

ល្អ។ការនិយាយស្តីច្រើនជាពាក្រយសម្តីគួរជា ទី-
ព្រញចិត្តទៅកាន់អ្នកដទ្រ។ការប្រកបរបររក-
ទទលួទាននានាបានចណំលូគរួជាទីព្រញចតិ្ត។
ស្រចក្តីស្រ្នហាវិញគឺមានដំណើរការយា៉ាងល្អ
ហើយមានភាពរលូនចុះសម្រុងនឹងគា្នាត្រម្តង។  

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការសម្រចភារ-
កិច្ចផ្រស្រងៗ អាចទទួលបានជោគ-
ជ័យច្រើន។ការនិយាយស្តីប្រកប-
ដោយហ្រតុផលត្រមឹត្រវូធ្វើឱ្រយ

លោកអ្នកមានប្រៀបលើដ្រគូសន្ទនា។សុខភាព
ល្អមានស្មារតីភ្លសឺ្វាង និងមានសមត្ថភាពគិត
បញ្ហានៅ ចំពះមុខបានល្អ។ការធ្វើដំណើរប្រកប-
ដោយកា រប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់។រីឯបញ្ហាស្ន្រហាមាន
ការចុះសម្រងុនិងស្វ្រងយល់ចិត្តគា្នាបានល្អ។  

រាសីមធ្រយម។ការនិយាយស្តីពីរោះ-
ពិសធ្វើឱ្រយអ្នកផងយកចិត្តទុកដាក់
ស្តាប់ត្រសុខភាពផ្លវូកាយនិងផ្លវូ-
ចិត្តមិនសូវជាមានអំណយផល-

ល្អបុ៉នា្មានឡើយ។ការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗមានការ-
យកចិត្តទុកដាក់បុ៉ន្ត្រអាចមានការថា្នាងំថា្នាក់ចំពះ
រឿងមួយចំនួន។លោកអ្នកគប្របីមា នការប្រងុប្រយ័ត្ន
ចំពះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនានា និងយកចិត្ត-
ទុកដាក់ចំណងស្ន្រហ៍ខ្លនួផងទើបបានជាការល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកបរបរ-
រកទទលួទានផ្រស្រងៗបានផលល្អហើយ
ដំណើរត្រច់ចរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
ទទួលបានការរាក់ទាក់ពីមនុស្រសគ្រប់-

ស្រទាប់វណ្ណៈ។ចំព ះទឹកចិត្តលោកអ្នកប្រកបដោយក្តី-
សោមនស្រសនងិមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រយបញ្ហា
ផ្រស្រងៗ បានយា៉ាងល្អ។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញ
គូស្ន្រហ៍មានការយល់ចិត្តថ្លើមគា្នាបានល្អណស់។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញនឹងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត។

លោក អាន ចនផន(បេរខ្នង)សា្ថាបនិក អង្គការ សិលេបៈខ្មេរ អមតៈ  ពេល    
បេជំុ ពិភាកេសា ពី គមេង កម្មវិធី ទសេសនាចររដូវ វបេបធម៌   ។ រូបថតCLA

កេមុ យុវជន ស្មគ័េ ចិត្ត ដេល ចូល រួម កម្ម វិធី ទសេសនាចររដូវ វបេបធម៌   
របស់ អង្គការ សិលេបៈ ខ្មេរ អមតៈ ។ រូបថតCLA

អង្គការសិល្បៈខ្មរ្អមតៈត្ៀមរៀបចំ
ដំណើរទស្សនាចររដូវវប្បធម៌ឆ្នាំ២០២១

គមេង កម្មវិធី ទសេសនាចរ រដូវ វបេបធម៌ របស់ អង្គការ CLA នឹងចាប់ ធ្វើនៅ ខេកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ ។ រូបថតCLA



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់ ចិត្ត ធំ 
ឯម  សុធី   របស់  ក្លិប ថ្មគោល- 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ បានអះអាង 
ថា ការ វិល  មក បៃកួត ម៉ារា៉ាតុង 
ដណ្តើម បៃក់លាន ទម្ងន់ ៦០ 
គឡីកូៃម នៅ លើ សង្វៀន ថោន 
ថ្ងៃអាទតិៃយនៃះ គ ឺរបូគៃបាន  ហ្វកឹ-  
ហាត់ខ្លាំង ដើមៃបី វ៉ៃ ដណ្តើម 
ឱៃយបាន លុយ ធំម្តង ប៉ុន្តៃ សុធី 
ហាក់នៅ ញញើត បៃក្ខភាព 
ពៃឿង សុជាតិ ចំណៃកភាគី 
សោម វិឆ័យ និង រៀម វណ្ណៈ 
មិនហា៊ាន រំពឹង ខ្ពស់ ទៃ។

ចំពោះ បៃក្ខភាពទាំង ៤ នាក់ 
ដៃល តៃូវ បៃកួត បៃជៃង គ្នា 
ដណ្តើម បៃក់លាន បៃចាំ 
សបា្តាហ៍ នៃះ  សុទ្ធ តៃ ធ្លាប់ ចូល 
បៃ កួត បៃជៃង ក្នុង កម្ម វិធី ម៉ារា៉ា- 

តុងនៃះ ចៃើន លើក ដូច គ្នា  ប៉ុន្តៃ 
មន តៃ  ពៃឿង  សុជាតិ   ទៃ 
ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះតំណៃង ជើង- 
ឯកម្តង អម ដោយ បៃក់រង្វាន់ 
៣,៤លាន រៀល តៃ ពៃល នៃះ 
បៃក់រង្វាន់លៃខ ១ បាន កើន 
ឡើង ដល ់៤លាន រៀល ហើយ។  
ចណំៃក   ឯម  សធុ,ី សោម  វឆិយ័ 
និង  រឿម  វណ្ណៈ  ធ្លាប់ ធ្លាក់ ចៃញ 
ពី កម្ម វិធីនៃះ  ម្នាក់ៗ ២ ទៅ ៣ 
លើក មក ហើយ ។ 

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ សមៃប់ 
ការ បៃកួតនៃះ  កីឡាករ  ឯម  
សុធី  មន មហិច្ឆតា ខ្ពស់ ក្នុង 
ការ ដណ្តើម ឱៃយបាន បៃក់ លាន 
នៃះ បើទោះបីជា រូបគៃ ហាក់ 
ញញើត នឹង ពៃឿង សុជាតិ ក៏ 
ដោយ។ សធុ ីបាន  នយិយ ថា៖  
« ការ បៃ កួត លើក មុន  ខ្ញុំ ចាញ់ 
មិន អស់ ចិត្ត  គឺ បាន ឆ្លង ចូល វគ្គ 

ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  ដៃរ  ចំណៃក ការ- 
បៃកតួ នៅ  ថ្ងៃ អាទតិៃយ នៃះ  ខ្ញុ ំរពំងឹ 
ឈ្នះ ៨០ ភាគ រយ  ប៉ុន្តៃ បើ ប៉ះ 
ជាមួយ  ពៃឿង  សុជាតិ  គឺ 
លំបាក បន្តិច ដៃរ ។ ទោះ យ៉ាង- 
ណា  លើ កនៃះ  ខ្ញុំ ហាត់ បាន ល្អ   
ដើមៃបវី៉ៃ ឱៃយ  ឈ្នះ   បាន បៃក ់រង្វាន ់
ធំ នៃះ ម្តង»។

ចំណៃកលោក  ធន់  សុភា  
ជាគៃូ បង្វឹក  ពៃឿង  សុជាតិ  
មនការរំពឹងខ្ពស់ថា សិសៃស 
របស់ លោក នឹង ឈ្នះ បៃក់- 
លាន ជា លើក ទ ី២ នៅ ក្នងុការ- 
បៃកួត លើក នៃះ។ លោក បាន 
អះអាង ថា ៖ «នៃះ  ជា ការ បៃ កតួ   
លើក ទ ី៤  ក្នងុ ការ ដណ្តើម បៃក-់ 
លាន របស ់ សជុាត ិ ហើយយើង  
ធ្លាប់ ឈ្នះ បាន បៃក់ រង្វាន់ ម្តង 
ដៃរ  ចំណៃក  លើក នៃះ  សងៃឃឹម 
ឈ្នះ  ៨០ ភាគ រយ   ពីពៃះ 

បៃក្ខភាព បៃកួត លើក នៃះ  ប៉ះ 
មួយ ណា  ក៏មិន មន បញ្ហា 
លំបាក  ធំ នោះ ដៃរ» ។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក  ឡុង  
វិបុល  គៃូ បង្វឹក   សោម  វិឆ័យ  ក៏ 
មន រំពឹង ខ្ពស់  ថា សោម វិឆ័យ 
នងឹអាច  បាន ឡើង ដល ់វគ្គ ផ្តាច-់ 
ពៃ័តៃ ផងដៃរ បើ សិន ជា រូបគៃ 
ចាប ់ឆ្នាតមនិ ប៉ះ ឯម សធុ ីនៅ 
វគ្គ ជមៃុះ នោះ។ លោក  បាន 
បៃប់ ថា ៖ «សោម វិឆ័យ  ហាត់ 
បាន ល្អ  ប៉ុន្តៃ មិន ហា៊ាន រំពឹង 
ចៃើន ទៃ   ពៃះ វា ធ្លាប់ ចូល បៃ- 
កួត ចំនួន ២ លើក  គឺ បាន ចាញ់ 
ទាំង ២លើក  នៅ កម្ម វិធី មួយ 
នៃះ  អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំគតិ ថា  សងៃឃឹម ៥០ 
ភាគ រយ  ក៏ ប៉ុន្តៃ បើ វគ្គ ជមៃុះ 
ចាប់ ឆ្នាត មិន ជួប  ឯម  សុធី  ទៃ  
សងៃឃឹម ៩០ ភាគ រយ  » ។

 ចំណៃក កីឡាករ ចូល ចិត្តបៃើ 

កៃង រឿម  វណ្ណៈ  តៃូវ បាន អ្នក - 
ថៃទាំ  បៃប់ថា  ការ ហ្វឹក ហាត់  
របស់ គៃ បាន គៃប់ គៃន់ ប៉ុន្តៃ  
សងៃឃឹម  ឈ្នះ តៃឹម ៥០ ភាគ រយ 
ទៃ  ដោយ សារ តៃ  ការ បៃកួត 
ដណ្តើម បៃក់លាន  ដៃល មន 

ការ បៃកួត តៃឹម ៣ ទឹក ទាំង វគ្គ 
ជមៃុះ និង វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៃះ គឺ 
មន ការ  វ៉ៃ ប្តូរ  គ្នា ខ្លាំង ហៃតុ 
នៃះករណី ភា្លាត់ អាច នឹង ងយ 
កើត ឡើង ដៃល អាច បណា្តាល 
ឱៃយសន្លប់បាន៕

បេក្ខភាព ទំាង ៤នាក់ ដេល  តេវូ  បេកួតដណ្តើម បេក់ លាន លើកនេះ  ។ សហ ការី

ឯម សុធី ដាក់ ចិត្ត វ៉ៃ ដណ្តើម ឱៃយបាន លុយ ធំម្តង បុ៉ន្តៃ នៅ ញញើត ពៃឿង សុជាតិ  

ពៃតឹ្តកិារណ៍សាកលៃបងលើកដំបូង 
Tokyo Olympic តៃវូបានផ្អាក  

កេុង តូកេយូ : ការ បៃរព្ធ សាក- 
លៃបង  លើក ដំបូងនៃ ពៃឹត្តិការណ៍ 
កីឡាអូឡាំពិក ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ 
នា កៃុង តូកៃយូ ឬ Tokyo Olym-
pics 2020 តៃវូ បាន ផ្អាក  ដោយ- 
សារ ការ រឹតបន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ 
កៃម ចៃបាប់ រដ្ឋ ស្ថិត ក្នុង  គៃ- 
អាសន្ន  នៃ ការ រាល ដាល ពី  វីរុស 
កូរ៉ូណា  នៅបៃទៃស ជប៉ុន ។ នៃះ 
តាម ការ អះ អាង ពី  គណៈ  កម្មការ 
រៀប ចំ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ។

កីឡា រាំ ក្នុង ទឹក នឹង តៃូវ បៃកួត 
វគ្គ ជមៃុះ ចុង កៃយរបស់ ខ្លួន 
សមៃប់ បាន សិទ្ធិទៅចូលរួម 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍ដៃល តៃវូ បាន ពនៃយារ 
ដោយសារ ការ រាតតៃបាត ពី ជំងឺ- 
ឆ្លង  ដោយដំបូងតៃូវ បាន គៃង 
ធ្វើ ពី   ថ្ងៃ ទី៤ ដល់ទី៧ ខៃ មីនា  
នាកៃុង តូកៃយូ តៃ ឥឡូវ នៃះ នឹង 
តៃូវរៀបចំនៅ ២ ខៃកៃយ ។

គណៈ កម្មការរៀប ចំ Tokyo 
2020 ឱៃយ ដឹង ថា ការ  ពនៃយារ ពៃល 
ធ្វើ ឡើង ដោយសារ ហៃតុ ផល 
ផៃសៃង ៗ  រួម ទាំង ការ ធនា ឱៃយ មន 
នូវ សា្ថាន ភាព ដៃលអាច ធ្វើ ទៅ 
បាន យ៉ាង ល្អ បំផុត សមៃប់ អត្ត- 
ពលិក ចូល រួម និង ការ រឹត បន្តឹង 
ការ ធ្វើ ដំណើរ មក  បៃទៃស ជប៉ុន 
ដៃល កំពុង នៅ ជា ធរមន ។  

កា របៃកួត វគ្គ ជមៃុះ នៃះ ពៃល 
នៃះ តៃូវ កំណត់ ពៃល វៃលា ឡើង 
វិញ ដោយ ធ្វើ ពី ថ្ងៃ ទី១ ដល់៤ 
ខៃ ឧសភា នា មជៃឈមណ្ឌល កីឡា 
Tokyo Aquatics Centre ។

កៃមុ អ្នក រៀប ចំ  ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍ជមៃុះ ផៃសៃង ទៀត នៅ  

ជប៉នុ រមួ មន វញិ្ញាសាលោតទកឹ 
World Cup ក្នុងខៃ  មៃសា និង 
វិញ្ញាសាហៃលទឹក ម៉ារា៉ាតុង 
ក្នុងខៃ ឧសភា នឹង ដំណើរការ 
ជា ធម្មតា តាម ការ គៃង ទុក ។

ជប៉ុនបិទ ពៃំដៃន មិន ឱៃយ ភ្ញៀវ - 
អន្តរ  ជាតិ ស្ទើរ ទាំង អស់ចូល  ក្នុង 
បៃទៃស  ដោយ តូកៃយូ និង ផ្នៃក  ខ្លះ 
នៃបៃទៃស   ស្ថិត កៃម ចៃបាប់ក្នុង 
គៃ អាសន្ន យ៉ាង ហោច   ណាស់  
ដល់ ថ្ងៃ ទី៧ ខៃ កុម្ភៈ ដៃរ ។  

អត្តពលកិ  ដៃល ធ្វើ ដណំើរ មក  
ជប៉ុន ដើមៃបី តៃៀម ខ្លួន  សមៃប់ 
Games 2020 តៃូវ ទទួល បាន 
ករណី លើក លៃង ចំពោះ ចៃបាប់ 
ហាម ឃាត់ ចូល បៃទៃស នោះ តៃ 
រដា្ឋា ភបិាលបាន ដក សទិ្ធ ិពសិៃស 
នៃះ កាល ពី ដើម ខៃ  ។

កីឡា រាំ ក្នុង ទឹក ជា ការ សាក-  
លៃបង ដំបូង ដៃល តៃូវ បាន រៀប ចំ  
ពៃលវធិន ការទប់ សា្កាត់   ជំងឺ កូវដី 
១៩ កំពុងមន ។

នៅខៃ ធ្ន ូបៃធន គណៈកម្មការ 
រៀប ចំ Tokyo 2020 បាន ចៃញ 
ផៃសាយ នូវនីតិ វិធី ទប់ សា្កាត់  វីរុស 
កូរ៉ូណា  ចំនួន ៥៣ ទំព័រ ដៃល 
ពួក គៃថា នឹង  ឱៃយ ពៃឹត្តិការណ៍ 
នោះ បៃពៃតឹ្តទៅ ដោយ សវុត្ថភិាព 
ដោយ គ្មាន ការ ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ  បើ 
ទោះ ជា ការ រាល ដាល របស់ ជំងឺ 
នៅ មិន ទាន់ គៃប់ គៃង បានក្ដី ។

តៃ ការ គំទៃ  ក្នុង ការ ឱៃយ រៀប-  
ចំកីឡាដ៏ ធំ នៃះ គឺ ទាប ណាស់ 
ដោយ  ៨០ ភាគ រយ នៃ បៃជា ជន 
បោះ ឆ្នាត ឱៃយ ពនៃយារ ពៃល  ឬ លបុ- 
ចោល តៃម្ដង ៕ AFP/VN

បិសាចកៃហម តៃវូ កៃមុបាតតារាងបង្អាក់ដំណើរ
កេុងមេនឆេស្ទ័រ : កៃុម បាត- 

តារាង Sheffield United 
បាន បង្កើត ឧបសគ្គ ធ ំមយួ ដល ់
កៃុម បិសាច កៃហម Man-
chester United ចំពោះ ក្ដី- 
សងៃឃឹម បៃជៃង ពាន កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ដោយ ការ- 
យក ឈ្នះ កៃុម  ដៃល លៃង ខុស 
ចង្វាក់របស់ លោក Ole Gun-
nar Solskjaer ២-១ នៅឯ 
កឡីដា្ឋាន  Old Trafford  កាល- 
ពី ថ្ងៃពុធ។

កៃុម Man United ដឹង 
ចៃបាស់ ថា តៃូវ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បាន 
លទ្ធផល ល្អ កៃយ កៃុម គូ- 
បៃជៃង  Manchester City 
ហក់  ទៅ  លើ ពួកគៃ ជាមួយ នឹង 
ការ បំបាក់ កៃុម West Brom 
៥-០ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ តៃ ពកួ គៃ 
មិន អាច ឈាន ដល់ កមៃិត ល្អ 
បផំតុ  ក្នងុបៃកតួ នៃះ  ហើយ ចងុ- 
កៃយ ពួក គៃ បាន តៃឹម ជួប នូវ 
រាតៃី ដ៏ សៃន ខក ចិត្ត ប៉ុណ្ណោះ  ។  

ការ តៃត បាល់ ទាត់ ពី ជៃុង 
របស់ កីឡាករ Kean Bryan 
បានផ្ដល់ នូវ គៃប់ បាល់ នាំ មុខ 
ដ ៏គរួ ឱៃយ ភា្ញាក ់ផ្អើល សមៃប ់កៃមុ 
ភ្ញៀវ Sheffield នៅ មុន ចប់ វគ្គ 
ទី១ តៃ ខៃសៃ ការពារ Harry 
Maguire បដសិៃធ គៃប ់បាល ់ 
នោះ នៅវគ្គ ទី២ ដោយ បៃើ  
កៃបាល ទម្លុះ សំណាញ់ ទី កៃុម 
ចាស់ របស់ ខ្លួនពី ការ ទាត់ ចៃញ 
ពី ជៃុង ដូច គ្នា ។

ពៃល ស្មើ ១-១  គរួ ណាស ់តៃ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ជា អ្នកមន 
សងៃឃឹម  ខ្ពស់ ក្នុងការ ដណ្តើម 

បាន ៣ពនិ្ទ ុ ព ី បៃកតួ សបា្ដាហ  ៍ទ ី
២០ នៃះ តៃ ការ ពៃយាយម ស៊ុត 
របស់ Oliver Burke ទៅ ប៉ះ 
ជើង ខៃសៃ ការពារ របស់  Man 
United ហើយ បា្លាត ចូល ទី  
បានជួយ ឱៃយ កៃុមដាវ ១គូ 
Sheffield ឈ្នះ កៃុម បិសាច- 
កៃហម ដល់ ផ្ទះ ជាលើក ដំបូង 
គិត តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៧៣ មក ។

បរាជយ័ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ  Man 
United នៅ លៃខ២ ដដៃល 
ជាមយួ នងឹ ៤០ ពនិ្ទ ុដោយតាម 
ពី កៃយ កៃុម កំពូល តារាង 
Man City ១ពនិ្ទ ុតៃ កៃមុ របស ់
លោក Pep Guardiola មន 
បៃៀប ដោយសារ នៅ សល់ ១ 
បៃកួត ក្នុង ដៃ  ហើយ កំពុង 
សម្លឹង បន្ថៃម គម្លាត នាំ មុខ ឱៃយ 
កាន់ តៃ ឆ្ងាយ បន្តិច ដើមៃបី មន 

លទ្ធភាព កានត់ៃ  ខ្ពស ់ ឈ្នះ  ពាន 
ជា លើក ទី៣ ក្នុង ចំណម  ៤  
រដូវកាល ចុង កៃយ ។

គៃូបង្វឹក កៃុម បិសាចកៃហម 
លោក Solskjaer  បាន បៃប់ 
ទរូទសៃសនB៍T Sport ថា៖ « ពកួ- 
គៃ ការ ពារ បាន រឹង មំ ពោល គឺ 
ពួក គៃ លៃង ដោយ គោរព វិន័យ 
យ៉ាងល្អ តៃ  យើង ខ្លួន ឯង  អត់ 
មន ផៃន ការ ឬ ដណំះ សៃយ 
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ » ។ 

អ្នក ចាត់ ការ សញ្ជាតិ ន័រ វៃស 
បន្ថៃមទៀត ទាក់ ទង នឹង គៃប់- 
បាល ់ថា ៖ « គៃប ់បាល ់ដបំងូ គ ឺ
មន កំហុស ដោយសារ  Billy 
Sharp រត់ ទៅ បុក David de 
Gea ។ ចុង កៃយមួយ  ទៀត   
អត់ បញ្ជាក់ ពី កំហុស សមៃប់  
ការ មនិ ផ្ដល ់គៃប ់បាល ់ឱៃយ យើង 

ដូច្នៃះ អាជា្ញា កណា្តាល សមៃច- 
ចិត្ត មិន ខុស ២ លើក » ។

ទោះ  នៃះ ជា រដូវ កាល  ពិបាក  
សា្មាន ក៏ ដោយ ក៏ លទ្ធផល នៃះ 
បង្ហាញ ពី បរាជ័យ ដ៏ ធំ បំផុត 
របស់ កៃុម  ដៃល ធ្វើ យុទ្ធនា ការ 
បៃជៃង ពាន កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
របស់ អង់គ្លៃស រដូវកាល នៃះ ។ 

មុន ការ បៃកួតនៃះ  ចាប់ ផ្ដើម 
កៃមុ Sheffield មន តៃ ៥ ពនិ្ទ ុ
ប៉ុណ្ណោះ ពីការ បៃកួត ១៩ 
សបា្ដាហ ៍របសខ់្លនួ ដៃលនោះ ជា 
ការ ធ្វើ បាន លទ្ធផល ដ៏ អាកៃក់ 
បំផុត ក្នុង បៃវត្តិ សាស្តៃរបស់ 
កៃបខណ័្ឌ Premier League 
អង់គ្លៃស ហើយ មិន ដៃល 
បៃកតួ ឈ្នះ កៃមុ  Man United  
ម្ដងណា ឡើយ គិតតាំងពី ឆ្នាំ 
១៩៩៣  មក ៕ AFP/VN

Fernandes របស់ Man United លោតទាត់ បាល់ក្នុងលម្ហ អំឡុងការបេកួតជាមួយ Sheffield។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ខណៈ កាល ព ីខែ ចុង- 
ឆ្នាំ ២០២០  បែិយ មិត្ត អ្នកគាំទែ  
សឹង  តែ គែប់សែទាប់  សែងាក-  
ចិត្ត  នឹង រឿង ចាំ អ៊ុត មើល ថា តើ 
តារា   ចមែៀងសែី អតីត  ឈរ  នៅ 
ទែនំ  ផលិត  កម្ម  ថោន ជិត  ១០ 
ឆ្នាំ មាស សុខ សោភា  នោះ- 
ដើម   ឆ្នាំ ២០២១ នែះ កញ្ញា - 
ហាក ់ចាប ់ផ្តើម បង្ហើប មហា ជន 
បណ្តើរៗ កាន់ តែ ចែបាស ់  ដែរថា 
មា្ចាស ់ ថ្មី និង ផលិត  កម្ម ថ្មី ដែល  
តែៀម  ចូល  ទំនង  ផលិត កម ្ម  រាម 
របស់ ថៅកែ  ផលិត ផល សមែស់ ធម្ម ជាតិ   ។ 
នែះ បើ តាម ខតិ ្តបណ័្ណ នែ លខិតិ អញ្ជើញ វត្ត មាន 

ចូល រួម សម្ពោធ ហាង ជា ផ្លូវ ការ តំណាង ចែក-  
ចាយ  មាស សខុសោភា  សមែស ់ធម្មជាត ិដែល 
មាន  អាសយ ដ្ឋាន    នៅ ក្នុង សងា្កាត់ ចាក់ អងែកែម  
នា ពែឹក ថ្ងែទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ នែះ ។ 
យ៉ាង  ណា វត្ត មាន តារា  ចមែៀង  សែី ដែល នៅ 

មនិ ទាន ់បាន បញ្ចាក ់បែយិ មតិ្ត ខ្លនួ ព ីផលតិ កម្ម ថ្ម ី 
ផ្ទាល់  មាត់ ខ្លួន  ខណៈ ព័ត៌មាន លែច ឮ ជា 
ចែើន  លើក ក៏ មិន  ដឹង ការ ពិត  កញ្ញា មាស 
សខុ សោភា នា ឱកាស  ពែកឹ នែះ ក ៏មនិ តែវូ 
បាន  ដឹង ចែបាស់ ដែរ  ដោយសារ  បែព័ន្ធ  ទូរ-  
សព័្ទ ទនំាក ់ទនំង នោះ តែវូ បាន បរសុ មា្នាក ់
បាន អះ អាង ថា ជា ជំនួយ ការនាង  មាន-  
ឈ្មោះថា  លោក ដ បាន លើកទទួល 
ហើយ  ឆ្លើយ  យ៉ាង ខ្ល ីឱែយ ចា ំសរួ កញ្ញា 
ផ្ទាល់ តែម្តងទៅ។ 
លោក ដ ដែលជា ជំនួយ- 

ការ  នោះ  បាន ឆ្លើយ តប 

សំណួរ សួរ  
ថា  តើ វត្ត មាន - 

កញ្ញា  មាស សុខ - 
សោភា  ចូល រួម ក្នុង-  
នាម ជា តារា កិត្តិយស 
ឬ   ជា មា្ចាស់ ភាគ ហ៊ុន នែ 
កែុម  ហ៊ុន   សមែស់ ធម្ម - 
ជាតិ រ បស់  ថៅ កែ ផលិត-  
កម ្ម  រាម ភា្លាម  ថា៖  «រឿង 
នែះ ខ្ញុំ មិន អាច ឆ្លើយ - 
បាន  ទែ បើ ខាង បង 
ចង់ ជែប  ចែបាស់ នោះ 
ចាំ អញ្ជើញ ចូ  ល រួម  
កម្ម វធិ ីថ ្ងែ សម្ពោធ នោះ-  

ហើយ  ចាំ សួរ គាត់ ផ្ទាល់   តែ ម្តង ទៅ!»។ 
ចាប់ តាំង ពី មាន បែភព  មួយ បាន ទមា្លាយ  ថា- 

តារា  ចមែៀង  សែី  លែបី រែ  កណ្តឹង កញ្ញា មាស សុខ- 
សោភា   នឹង  មិន ជែក នៅ  ផលិត កម្ម ហងែសមាស 
នងិ ផលតិ កម្ម ហា្គា ឡាក ់សុ ីដោយ តែវូ គែ   ពែលយ-  
ថា  កញ្ញា ចលូ  ទែន ំថ្ម ីស នា្លាង  មយួ  គ ឺផលតិ កម្ម រាម  
ដែល តែូវ  បញ្ជាក់   នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២០ តែ បែរ ជា 
សា្ងាត់ រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ ២០២១ នែះ ។ 

កញ្ញា មាស សុខសោភា ក៏នៅ តែ បន្ត    ចែញ  
បទ ថ្មី នៅ ផលិតកម្ម  ខ្លួន ឈ្មោះ  Camtrax  
ដដែល   ជាមួយ បទ  ថ្មី  មួយ   ទៀត មាន  
ចំណង ជើង ថា «រាំរាំរាំ» ហើយ ក៏ មាន   
ការ បង្ហើរសារ  បែប ់ផល លបំាក នែ  ការ- 
ផលិត  ទៀត ផង ។ កញ្ញា  មាស សុខ- 
សោភា ធ្លាប់ ចែញ បទ ចមែៀង ថ្មី  មាន  

ចំណង ជើង ថា   « សែណោះ-  
ដែប្តី »    នៅឯ  ផលិតកម្ម -  
Camtrax កែយ ពី បាន    
សមែច    - 

ដើរ  - 
ចែញ  ពី-   
ទែនំ  ចាស់ - 
ថោន   ធ្លាប់ - 
ជែក កោន ជាង   
៩  ឆ្នាំ    មក នោះ  
និង  មាន បទ បន្ត -  
បនា្ទាប ់  ជា រឿយៗ   
ខណៈ នា ពែល  
ចុង កែយ-  
នែះបាន   ចែញ   
បទចមែៀង ថ្មី-  

ដែល មាន ចំណង ជើង ថា -  
« រាំរាំរាំ»៕ 
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តារា ចមេៀង សេ ីលេបី មាស សុខសោភា  នឹង បង្ហាញ វត្ត មាន កម្ម វិធី 
សម្ពោធ   ផលិតផល   សមេស់ ធម្មជាតិ  នៅ ពេកឹ  នេះ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

កីឡាការិនី ឯម សុវណ្ណារី និងកីឡាការិនី កូរ៉េ Choi Jeong Yun តែវូបែកួតគា្នា នៅ យប់ ថ្ងែសុកែនែះ។ ONE

   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ   កីឡាការិនី ខ្មែរ-
អាមែរិក ឯម សុវណា្ណារី ដែលបាន  
បាក់ទឹក ចិត្ត កែយ ចាញ់ ដោយ 
សន្លប់ លើក ដំបូង នៅលើ សង្វៀន 
ONE Championships 
(ONE) កាល ពី ឆ្នា២ំ០១៩ នោះ 
គឺ នៅពែលនែះ  ចាប់ ផ្តើម មានការ- 
ជឿជាក់លើខ្លនួ ឯង ជាថ្ម ីហើយ 
រំពឹង ថា នាងនឹង អាច យក ឈ្នះ 
លើ កីឡាការិនី របស់កូរ៉ែខាង តែបូង  
Choi Jeong Yun សមែប់ ការ- 
បែកួត  ONE: UNBREAKABLE 
II នៅកីឡដ្ឋាន Singapore 
Indoor Stadium បែទែសសិង្ហបុរី 
នា រាតែ ីថ្ងែ សុកែ នែះ។
ដោយ មាន ឱពុក មា្តាយ ជា ជន 

ជាតិ ខ្មែរ មាន ដើម កំណើត នៅ 
ភ្នពំែញ ឯម សុវណា្ណារី ដែល កំពុង 
រស់ នៅ កែងុ ឡុង បិ៊ច  សហរដ្ឋ- 
អាមែរិក គឺ ជា អ្នក បែយុទ្ធដ៏ សែចួ- 
សែល់ មា្នាក់ និង មាន បំណង ចង់ 
កា្លាយ ជាអ្នក បែដល់សែ្ត ី ដ៏ លែបី 
ឈ្មោះ  មា្នាក់ នៅ ក្នងុ ការ បែកួត គុន 
ចមែះុ MMA នែះ ដោយ នាង បាន 
ចូល បែឡូក លើ វិថី នែះ បាន រយៈ- 
ពែល ៣ ឆ្នា ំមក ហើយ បនា្ទាប់ ពី  
បាន ឆ្លងកាត់ ការ ហ្វឹក ហាត់ 
បែដល់   អស់ រយៈ ពែល  ៥ ឆ្នា។ំ 
សុវណា្ណារី ធ្លាប់បែកួតវាយ ដក់ 

ទែងុ បាន ៤ដង ហើយ ក្នងុ  បែវត្តិ 
នែះ កញ្ញា ធ្លាប់ បែកួត  នៅ  លើ 
សង្វៀន ONE បានតែមឹ  ២ លើក 
ទែ គឺ លើក ទី១ សុវណា្ណារី បាន 

ផ្តលួ កីឡាការិនី អុ៊យកែន Iryna 
Kyselova ឱែយ  សន្លប់  ក្នងុទឹកទី១ 
នៅ ONE: Destiny of Cham-
pions កាល  ឆ្នា២ំ០១៨ បុ៉ន្តែ ការ 
បងា្ហាញ ខ្លនួ លើក ទី ២ សុវណា្ណារី 
បាន សន្លប់  កែម  កែបាច់ក្លែរបស់ 
កីឡា ការិនី បែសីុល Rayane 
Marques Bastos  ទឹក ទី១ ។ 
ការ សន្លប់ នៅ ក្នងុ ពែតឹ្តកិារណ៍ 

ONE: Mark of Greatness 
កាលពី ឆ្នា២ំ០១៩នោះ បាន  ធ្វើ 
ឱែយ អ្នក បែយុទ្ធ មាន វ័យ ២៨ ឆ្នាំ   
សុវណា្ណារី  មាន ការ បាក់ ទឹក ចិត្ត  
ចំពោះ អាជីព បែដល់ គុន ចមែះុ 
របស់ ខ្លនួ  បុ៉ន្តែ នៅ ក្នងុអំឡុង ពែល 
ខាក ខាន មិនបាន ឡើង  បែកួត 
ជាង ១ឆ្នា ំដោយសារ វិបត្តជំិងឺ កូវីដ- 
១៩ ជា លក្ខណៈ សកលលោក 
នែះ បាន ជួយ ឱែយ សុវណា្ណារី  អាច 
ជម្នះបាន នូវ ភាព ទន់ ជែយ នែះ 
និង មាន ភាព ជឿជាក់ លើខ្លនួ ឯង 
ជា ថ្ម ីហើយ  សងែឃឹមថា រូប នាង 
អាច នងឹ យក ឈ្នះ លើ កីឡាការិនី 
Choi Jeong Yun នៅ យប់ 
នែះបាន។ 
អ្នក បែដល់ បាន បញ្ចប់ បរិញ្ញា- 

បតែ ព័ត៌មាន វិទែយា ឯម សុវណា្ណារី  
បាន បែប់ ថា៖ «កែយ ពែល ចាញ់ 
ចុង កែយ នៅ ONE ខ្ញុ ំអត់សូវ 
មានទំនុកចិត្ត និង មាន អារម្មណ៍   
ចែបូក ចែបល់  ចំពោះ អាជីព- 
បែដល់  គុនចមែះុ នែះ  បុ៉ន្តែ នៅ 
ក្នងុ រយៈពែល ១ឆ្នា ំ ដែល មិន  បាន 
ឡើង បែកួត ដោយ សារ ជំងឺ  កូវីដ- 
១៩ នែះ ខ្ញុ ំ បាន បង្កើន ការ  ហ្វកឹ- 

ហាត់ ខា្លាងំ ទ្វែដង  និងបាន  សមែក 
ទម្ងន់ បាន ល្អ អី៊ចឹង សមែប់ ការ- 
បែកួត លើកនែះ ខ្ញុ ំ មាន ជំនឿ ចិត្ត 
លើ ខ្លួន ឯង ថា  នឹង ឈ្នះ ១០០ 
ភាគ រយ តែ ម្តង »។  
ឯម សុវណា្ណារី ដែល មាន បំណង   

ចង់ កា្លាយ ជាកីឡាការិនី  ជមែើស- 
ជាតិ របស់ កម្ពជុា  នា ពែល អនាគត 
នោះ បាន បន្ថែម ថា៖  « ឥឡូវនែះ 
ខ្ញុសំា្គាល់ខ្លនួឯង គឺ ពិតជាស័ក្តសិម 
ជាអ្នកបែដល់មា្នាក់ ពែះ ទំាង 
កែបាច់វ៉ែឈរ និង កែបាច់ កែម ខ្ញុំ 
ល្អចែើន ដែល អាច វ៉ែបាន គែប់ ទឹក 
ទំាង អស់។ ខ្ញុ ំ គា្មោន ញញើត  ឬ ខា្លាច 
អ្វី ឡើយ  ហើយ ខ្ញុំ ចង់ បែ កួត 
តំណាង   បែទែស កម្ពជុា » ។
ចំណែក Choi Jeong Yun 

ទើប តែ  បរាជ័យ កែម  កណា្តាប់ដែ  
កីឡាការិនី បែសីុល  Maira 
Mazar នៅពែតឹ្តកិារណ៍ ONE: 
INSIDE THE MATRIX IV 
ក្នុង ទឹក ទី៣ កាលពីថ្ងែទី២០ 
ខែវិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០ បុ៉ន្តែ  សមែប់ 
ការ បែកួត ក្នងុ សែកុ កីឡាការិនី 
របស់កូរ៉ែខាង តែបូង រូបនែះ បាន 
បែើកណា្តាប់ ដែ ផ្តួល មិត្ត រួមជាតិ 
Jiyeon Lee ក្នងុទឹកទី១ ហើយ  
លើក ទី២ នាង បានបែើ កែបាច់ ក្លែ 
បង្ខ ំឱែយមិត្តរួមជាតិ Young Joo 
Lee សំុ ចុះចាញ់ ក្នងុទឹកទី១ ហែតុ 
នែះ  Choi Jeong Yun ក៏ មាន 
ជំនាញ វាយកែបាច់   ឈរ និង កែបាច់ 
កែម (ក្លែ) ដូច ឯម សុវណា្ណារី 
ដែរ ដែល មិន អាច មើល សែល 
បាន នោះទែ៕

ឯម  សុវណ្ណារី  ចាប់ ផ្តើមជឿជាក់ ជាថ្មី 
និងរំពឹង ឈ្នះ   កីឡាការិនី កូរ៉េខាងតេបូង 

មាស សុខសោភា កាន់ តេ បង្ហាញ  
មហាជន ចេបាស់ ពី ទេនំផលិតកម្ម ថ្មី 
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