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នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម គ្រួសារ លោក  
Douglas Latchford  ដ្រល 
ល្រប ីល្របាញ រឿង ប្រមលូ នងិ រក្រសា 
ទកុ  វត្ថបុរុាណ ខ្ម្ររ  បាន សម្រច 
ប្រគល់  វត្ថុ បុរាណ   ជាង ១០០ 
រូប  ធ្វើ ពី ថ្មនិង សំរឹទ្ធនិង សម្រប ត្តិ - 
វប្របធម៌ ខ្ម្ររ ជា ច្រើន ទៀត មក 
កម្ពុជា វិញ បន្ទាប់ ពី ការ ចរចា 
អស ់ រយៈ ព្រល ៣ ឆ្នាំ។  ន្រះ បើ 
តាម ស្រចក្ដីប្រកាស ព័ត៌មាន  

រប  ស់  ក្រសួង វប្របធម៌ និង វិចិត្រ - 
សិល្របៈកាល ពី ថ្ង្រទី ២៩  មករា ។

ការ សម្រច ប្រគល់ វត្ថបុុរា ណ  
ទ ំង ន្រះ  មក កម្ពុជា វិញ ធ្វើ ឡើង 
តាម រយៈ  ការ  ចុះហត្ថល្រខា លើ 
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ដោយ ភាគ ីចរចា 
នងិ ក្រមុ គ្រសួារ លោក Latch-
ford កាល ព ីថ្ង្រទ ី១៨ ខ្រ កញ្ញា 
ឆ្នា២ំ០២០មនិ ដល ់១ ខ្រ បន្ទាប ់
ពី លោក Latchford បាន 
ទទួល មរណភាព នៅ គ្រ ហដ្ឋាន   
ដ្រល មាន តាំង លម្អទៅ ដោយ 

វត្ថ ុបរុាណ ខ្ម្ររ  នៅទកី្រងុ បាងកក  
ប្រទ្រស ថ្រ។

បើ តាម ក្រសួង វប្របធម៌  វត្ថុ - 
បុរាណ ទំង នោះ  មាន អាយុ កា ល 
តាំង ពី សតវត្រសរ៍ ទី ៦ រហូត ដល់ 
សម័យ ក្រយ អង្គរ រួម ទំង 
រតន  វត្ថ ុដ៏ ល្អ ឯក  ពី អតីត រា ជ ធា នី 
កោះ ក្ររ និង តំបន ់អង្គរ។ នៅ 
ព្រល មក ដល ់កម្ពជុា វត្ថ ុបរុាណ 
ទំង ន្រះ នឹង ត្រូវ ដក់ តាំង នៅ 
សារមន្ទីរ ជាតិ ភ្នំព្រញ។ ការ- 
បញ្ជនូ ត្រឡប ់មក វញិ  វត្ថបុរុាណ 

ទំង ន្រះ នឹង ត្រូវ ធ្វើ ឡើង ជាបន្ត- 
បន្ទាប់ ដោយ ដំណាក់ កាល ដំបូ ង 
វត្ថ ុបរុាណ ចនំនួ ៥នងឹ ត្រវូ បញ្ជនូ 
មក មុន គ្រ  រួម មាន បដិមា ព្រះ- 
ឥសូរ  និង ព្រះ ស្កន្ទ ធ្វើ ពី ថ្ម ភក់ 
មាន ប្រភព ពី រមណីយដ្ឋាន កោះ-  
ក្ររ និង កន្រស្រ ទូក ធ្វើ ពី សំរឹទ្ធ។

លោក ស្រ ីភឿង សកណុា  រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ក្រសួង វប្របធម៌ និង វិចិត្រ - 
សិល្របៈ បាន ថ្ល្រង ក្នុង ស្រចក្ដី - 
ប្រកាស ព័ត៌មាន  ថា កិច្ច ការ ដ៏ 
ស្មុគ សា្មាញ ...តទៅទំព័រ  ៤

ប្រក្ខភាព៣រូបបាន
ដាក់ពាក្រយមកបំព្រញ
ការងារជំនួសតំណ្រង
លោកស្រីរូ៉ណាស្មុតី

វិស័យហិរញ្ញវត្ថនុៅ
កម្ពជុានឹងមិនប្រ-
ឈមនឹងកង្វះប្រក់
សម្រប់កម្ចីឡើយ

ក្រសួង២ក្រើនរំឭក
ឱ្រយត្រតួពិនិត្រយការដឹក-
ជញ្ជនូសត្វបក្រសនិីង
ជ្រកូនៅមុនចូលឆ្នាំចិន

 នៀម   ឆៃង 

ភ្នពំៃញៈ  លោក ស្រ ី រ៉ណូា  ស្មុតី  
អ្នក រាយ ការណ៍ ពិស្រស  អង្គការ 
សហ ប្រជា ជាតិ ស្ដ ីពីសា្ថាន ការណ ៍
សិទ្ធិ មនុស្រស នៅ កម្ពុជា បង្ហាញ 
ប្រក្ខភាព សំខាន់ ៗ  ៣ រូប ដ្រល 
អាច នឹង ចូល...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា

សៀមរាបៈ ប្រធាន សមាគម 
ធនគារ នៅ កម្ពុជា  (ABC)
បានអះអាង កាល ព ីថ្ង្រ សកុ្រ ថា 
វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ កម្ពុជា នឹង 
មនិ ប្រឈម នងឹ កង្វះ សាច ់ប្រក ់
ដើម្របី ផ្តល់ កម្ចី ដល់ សហគ្រស 
ក្នងុ ស្រកុ សម្រប ់បង្កើន ល្របឿន 
អាជវីកម្ម ក្នងុ ការ ជយួ គាទំ្រ ដល ់
កណំើន ស្រដ្ឋកចិ្ច ឡើយ ទោះ ប ី
នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រល ន្រ ការ រីក- 
រាល ដល ជងំ ឺក ូវដី១៩កដ៏ោយ 
ហើយ ថា វសិយ័ ន្រះ នៅ ត្រ សា្វា- 
គមន ៍ព ីប្រភព ទនុ ទងំ ក្នងុ ស្រកុ  
និង ក្រ ស្រុក។

លោក អិុន ចាន់នី ប្រធាន 
ABC នងិ ជា ប្រធាន អគ្គ នយក 
របស ់ធនគារ  អ្រសុលីដី  បាន 
ថ្ល្រង ប្រប ន្រះ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ស្ដីពី 
យុទ្ធសាស្ដ្រ អនុវត្ដ ការងរ ឆ្នាំ 
២០២១ នៅ ខ្រត្ដ សៀមរាប ន 
ព្រឹក ថ្ង្រ ទី២៩ ខ្រមករា ដោយ 
លោក លើក ឡើង អំពី ការ ចាត់- 
វធិានការ ដ ៏មាន ប្រសទិ្ធភាព នងិ  
ទន ់សភាព ការណ ៍របស ់រដ្ឋាភ-ិ
បាល  តាម រយៈ ធនគារ ជាត ិន្រ 
កម្ពជុា (NBC)  ដ្រលជានយិត- 
ករ  បាន ដក់ ច្រញ នូវ វិធានការ 
បន្ធូរ បន្ថយ ផ្ន្រក គតិ យុត្តដ្រល 
អនុ ញ្ញាត ដល់ ប្រតិបត្តិ ករ ក្នុង 
វិស័យ ន្រះ ...ត ទៅទំព័រ ៩

មុំ គន្ធា
ភ្នំពៃញ ៈ ជារៀង រាល់ឆ្នាំនៅ 

មុន ព្រល ចូល ឆ្នា ំចិនក្រសួង សុខា - 
ភិបាល  និង ក្រសួង ក សិកម្ម រុកា្ខា - 
ប្រមាញ់ និង ន្រ សា ទ  ត្រង ត្រ ក្រើន- 
រំឭក ឱ្រយ ត្រតួ ពិនិ ត្រយ អន ម័យ  ន្រការ - 
ដឹកជញ្ជនូ ចល័ត សត្វបក្រសី និង ស ត្វ - 
ជ្រូក និង ការ  អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ 
រក្រសា សុខភាពសុវត្ថិ  ភាព  និង កា រ 
ការពារ ការ ឆ្លង ជំងឺ ផ្តាសាយ បក្រសី ។

លោកម៉ម បុ៊ន ហ្រង រដ្ឋមន្រ្តី 
ក្រសួង សុខាភបិាល  បាន ធ្វើការ- 
ក្រើន រំឭក ទៅ...តទៅទំព័រ  ៦

តើអ្នកឈ្នះជើងឯកជាតិគុនខ្មែរឆ្នាំនែះ
នឹងបានជាប់ជាបែក្ខភាពជមែើសជាតិឬអត់?

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ភាគី៣បានចុះកិច្ចពែម-
ពែៀងដើម្បីជំរុញទីផ្សារ-
ផលិតផលខ្មែរតាមបែព័ន្ធ
បច្ចែកវិទ្យ...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

សហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលផែន-
ការដាក់កមែិតការនាំចែញ
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ទៅអង់គ្លែស
បនា្ទាប់ពីរងការរិះគន់...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ

ភោជនីយដា្ឋានដែលច្នែម្ហូបបែប
កូនកាត់ខ្មែរ-បារាំងតាមរដូវកាល
CuisineWatDamnakនឹងមាន
វត្តមាននៅភ្នំពែញឆប់ៗ...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត

មាន់  ពៃល តៃវូ បាន គៃ ដឹក  យក មក លក់នៅ ផៃសារអូរឫសៃសី៊ រាជធានីភ្នពំៃញ នពៃល កន្លង មក ។ រូបថត ហុង មិន 



ឡាយ  សាមាន 

ព្រះសីហនុៈ រដ្ឋ បាល ខេត្ត 
ពេះ សី ហនុ បាន ចេញ លិខិត- 
បង្គាប ់ឱេយ ពល រដ្ឋ ដេល កពំងុ រស-់ 
នៅ ក ៏ដចូ ជា បេកប អាជ ីវកម្ម លើ 
ចំណី ផ្លូវ សា ធារណៈ(ផ្លូវ លេខ 
២០០)ក្នងុ ភមូ៤ិ សង្កាត ់លេខ 
៤ តេវូ រុះ រើ សំ ណង់ ផេសេង  ៗចេញឱេយ 
បាន តេមឹ ថ្ងេទ ី២៨ ខេ កមុ្ភៈ ដើមេប ី
អភិ វឌេឍ គមេង សា្ថា បនា វិថី ៧ 
មករា ហើយ បើ មិ នអនុវត្ត ទេ 
នឹងបេ ឈម វិធាន ការ ចេបា  ប់។

លិខិត របស់ រដ្ឋ បាល ខេត្ត ពេះ- 
សីហនុ ដេល បាន ចេញ ផេសាយ 
ព ីថ្ងេ ទ២ី៩  ខេមករា  បាន ឱេយ ដងឹ 
ថា កន្លង មករដ្ឋ បាល កេុង- 
ពេះសីហនុបាន ចេញ លិខិតជូន-  
ដំណឹង ២ លើក រួច មក ហើយ 
នងិ មន្ទរី សាធា រ  ណកា  រ ន ិង ដកឹ- 
ជញ្ជូន ក៏ បាន ជូន ដំណឹង ១ 
លើក ដេរ  ដើមេបី ឱេយ  ពលរដ្ឋរុះ រើ 
សំ ណង់ផេសេងៗ ចេញ ពីវិថី ៧ 
មករា។ប៉នុ្តេ រហតូ មក ទល ់ពេល 
នេះ មាន មា្ចាស់ សំណង់ មួយ ចំនួន 
បាន ស្មគ័េ ចិត្ត រើ ខ្លនួ ឯង បុ៉ន្តេ មាន 
មួយ ចំនួន ទៀត មិន ទាន់ បាន 
អនុវត្ត តាម សេច ក្តី ជូន ដំណឹង 
ទាំ ង ៣ លើក នេះ ឡើយ ។

 អ្នកនាំ ពាកេយ រដ្ឋបាលខេត្ត 
ពេះសហីន ុ លោក  ឃាង ភារមេយ  
បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា នេះជា 
សេច ក្ត ីជូន ដំ ណឹង  ទី ៤  និង  លើក 
ចុង កេយ ឱេយ  រើ ចេញ បើ ពំុ នោះ 
ទេ នឹង បេឈម មុខ ចេបាប់។  លោក 
ថា៖ « ការ អនុវត្ត មាន ២ ទី ១ 
វិធាន ការ រដ្ឋ បាល មាន ន័យ ថា 
អាជា្ញា ធរ នងឹ ចុះ រុះ រើ ដោយ ផ្ទាល ់
នងិ វធិាន ការ ផ្លវូ ចេបាប ់ជាក ់ស្តេង 

យើង មិន ចង់ អនុវត្ត វិធាន ការ 
ចេបាប់ ទេ ប៉ុន្តេ បើ ករណី ចាំ បាច់ 
គឺ ចៀស មិន ផុត ទេ បេសិន បើ 
មាន ការ តវ៉ា ឬ ប៉ះ ទង្គិច ដោយ 
បេការ ណា មួយ»។ 

លោក បានឱេយដឹង ថា តាម 
ទនិ្ននយ័ ខេត្ត គមឺានពល រដ្ឋ រស-់ 
នៅ លើ ចណំ ីផ្លវូ ជា អច ិនេ្តយ ៍តេ 
បេមាណ ២០ គេួសារ ប៉ុណ្ណោះ  
ក្នងុ ចំ ណម ជាង ១៥០  គេសួារ។  
«កន្លង មក អាជា្ញា ធរ ពេយា យាម 
ចេើន លើក ហើយ ក្នងុ ការពនេយល់  
 ដល់ បង ប្អូន បេជាពល រដ្ឋ ដើមេបី 
ចូល រួម សហ កា រ ហើយ ក្នុង 
នោះ មាន ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ចូល- 
រួម សហ ការ និង មួយ ចំនួន 
តេៀម រុះ រើ ប៉នុ្តេ មយួ ចនំនួ ចេើន 
មិន ពេម រុះ រើទេ »។ 

បើ តាមលោ ក ភារមេយ  គមេង 
សា្ថាប នា វិថី ៧មក រាជុំ វិញ មន្ទីរ- 
ពេទេយ បង្អេក ខេត្ត នេះ មាន បេវេង 
ជតិ១ គឡី ូម៉េតេ  ដេល ជា តមេវូ- 
ការ ចំា បាច់ ដើមេបី បមេើ បេ យោជន៍ 
សា ធារណៈ ខណៈ  ពល រដ្ឋ រស់- 
នៅ ក្នុង ខេត្ត នេះ មាន ជាង ៣០ 
មុឺន នាក់ ។ ការ ដាក់ កំហិត នេះ 
ដើមេបី ងយ សេួល ដល់ អាជា្ញា ធរ 

មាន សមត្ថកិច្ច សា្ថាប នា ផ្លវូ ឱេយ 
បាន មនុ ខេ វសេសា មក ដល ់ខណៈ 
គមេង នេះ តេវូ បាន អូស បនា្លាយ  
ចេើន លើក រួច មក ហើយ ។

លោក សេ ី ជៀប  សធុារើ  អ្នក- 
សមេប សមេួល អង្គការ សិទ្ធិ- 
មនសុេស អាដហុក  បេចំា ខេត្តពេះ-  
សី ហនុ បាន បេប់ ភ្នំ ពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា ក្នុង ករណី មាន ការ រុះ ផ្ទះ  
ពល រដ្ឋ មេន នោះ  អាជា្ញា ធរ ខេត្ត 
គួរ ចរចា ជា មួយ  ពលរដ្ឋ  និ ង 
ដោះ សេយ តាម គោល នយោ- 
បាយ ដី ធ្លី ជូន ពួក គាត់ ។ 

លោក សេថីា ៖«បើ តាម ខ្ញុ ំដងឹ 
រដ្ឋ បាល ខេត្ត ធា្លាប់  ជូន ដំណឹង  ទៅ 
ពលរ ដ្ឋ ហើ យ ប៉ុន្តេ ការ អនុវត្ត ឱេយ 
រុះ រើ ផ្ទះ ពល រដ្ឋ រដ្ឋ គួរ តេ ដោះ- 
សេយ តាម គោល នយោបាយ 
ដី ធ្ល ីជូន ពួក គាត់ និង ប៉ះ បូ៉វ ថវិកា 
សមេប់ ការរុះ រើផ្ទះ ពេះ អ្នក 
កំពុង រស់ នៅ តំបន់ នោះ  គាត់ 
គា្មាន ជមេើស  នងិ មនិ មាន លទ្ធ- 
ភាព ចាក ចេញ ទៅ ទិញ ដី ឬ ផ្ទះ 
ដើមេប ីរស ់នៅ ទេ...។ អាជា្ញា ធរ គរួ 
ដោះ សេយ ដូច ពី ឆ្នាំ២០២០  
ដេល ធា្លាប ់ដោះ សេយ ជនូ អ្នក- 
រស ់នៅ លើ ច ំណីអរូ នងិ បេឡាយ 
គឺ រដ្ឋ បាន ដោះ សេយ ជូន គាត់  
ហើយ ពល រដ្ឋ បាន ចាក ចេញទៅ  
តាំង លំ នៅ ថ្មី ដោយ សន្តិ វិធី»។ 

តាម សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ នេះគ ឺ
ខេត្ត   កណំត ់តេមឹ ថ្ងេ២៨  ខេកមុ្ភៈ 
ឆ្នា២ំ០២១គិតពី ថ្ងេ ជូន ដំណឹង 
នេះ ទៅ។ ក្នុង ករណី មិន អនុវត្ត 
តាម  រដ្ឋបាល ខេត្ត នងឹ ចុះ អនវុត្ត 
វធិាន ការ រដ្ឋបាល នងិ វធិាន ការ- 
ចេបាប់ ដោយ ផ្អេកតាម មាតេ 
៧១ នេ ចេបា ប់ស្ត ីពី ផ្លវូ ថ្នល់ ដោយ 
តេូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធនា គារ 
ពី១ ខេទៅ១ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា 
បេក់ ១ សេន ទៅ ២លាន រៀល  
ឬអាច ដាក់ ពន្ធនា គារពី ២ ឆ្នាំ 
ទៅ៥ឆ្នាំ និង ពិន័យ ជា បេក់ 
ពី៤ទៅ ១០ លាន រៀល។

រដ្ឋ បាល ខេត្ត ពេះ សហីនបុាន  
បញ្ជាក់ ថា តាមគមេង  វិថីនេះ 
តេូវ អនុវត្ត ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ ប៉ុន្តេ 
បាន អូសបនា្លាយដល់បច្ចុបេបន្ន  
ដោយ សារ ពល រដ្ឋក្នងុតំបន់ នេះ 
មិន ទាន់ បាន រុះរើ ចេញ ទៅតាម 
ការជូន ដំណឹង៕
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គឹម  សារុំ 
 
ភ្នំព្រញៈ មនុសេស ជាង  ២មុឺន 

នាក ់ក្នងុ នោះ  រមួ មាន ទាងំ ជន- 
បរទេសផង ដេរ  តេវូ  បាន សមត្ថ - 
កិច្ច  ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន   ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  
គេឿង ញៀន ដេល តេូវ   រឹបអូស   
បានជាង ៣តោន  ព ីការ បង្កេប 
នៅ ទូទាំង បេទេស ក្នុង ឆ្នាំ ២០ - 
២០ គ ឺមាន ការ  កើន  ឡើង លើស 
ឆ្នាំ២០១៩  ជាង៦ ភាគ រយ ។ 

លោក  មាស  វើរិទ្ធ  អគ្គ លេខា - 
ធិការ នេ  អាជា្ញាធរ ជាតិ បេយុទ្ធ - 
បេឆំង គេឿង ញៀន បានបេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ពីមេសិល មិញ ថា  
ក្នងុ ១ ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងមក នេះ  
សមត្ថកិច្ច បង្កេប បទល្មើស  
គេឿង ញៀន កើន ជាង ៦  ភាគ- 
រយ  ។ ការកើន ឡើង  នេះ ដោយ- 
សារតេ មានការ ខតិខ ំបេងឹបេង  
របស់ សមត្ថ កិច្ច ក្នុង ការសេវ - 
ជេវ បង្កេប ដល់ ឫសគល់ ពួក-   
ឧកេិដ្ឋជន ធំៗ ។  តេ ទោះជា - 
យា៉ាង  ណា  សមត្ថ កិច្ច ក៏នៅ តេ 
បង្កេប មនិ អស ់ដេរ  នងិ បា ន តេ  
មួយ ចំនួន  ក្នុង ចំណម កេុម- 
ឧកេិដ្ឋ ជន ជា ចេើន ទៀត  ។

លោក បន្ត ថា  ករណីនេះ  វ 
អាសេ័យ តាម សភាព ការណ៍ 
គេឿង ញៀន  លើពិភព លោក 
នងិ ក្នងុ តបំន ់។  គេឿង ញៀន នៅ 
លើពភិព លោក  នងិ តបំន ់គា្មាន- 
សញ្ញាណា ថយ ចុះ  ទេ  ហើយ 
នៅ លើ សកល លោក សុទ្ធតេ 
បេឈម នឹង បញ្ហា   គេឿង ញៀន 
ពសិេស ករណ ីកើន ឡើង  នេ ការ- 
លួច លាក់ ផលិត គេឿង ញៀន 
សំយោគ ។ ដោយ ឡេកនៅ កម្ព ុ - 
ជា គេឿង ញៀន ដេល សមត្ថកចិ្ច 
ចាប់ បាន  គឺភាគ ចេើ ន សុទ្ធតេ 
គេឿង ញៀន សំយោគ ដេល 
ផលតិ ចេញ ពសីារ ធាត ុគមី ីផេស។ំ 
លោក បន្ត ថា  កេុម ឧកេិដ្ឋជន  
មិន ចំណាយ ពេល យូរ  ទេ  ក្នុង 
ការ ផលិត ហើយ ក៏ មិនចាំ បាច់ 
ជេើស រើស ទី កន្លេង ផលិ ត ដេរ ។

កន្លេង ណា  ដេល អំណយ- 
ផលដល ់សកម្មភាព លចួ លាក ់
ផលតិ គេឿង ញៀន បាន  គ ឺ ពកួ- 
ឧកេដិ្ឋ ជន រៀប ច ំផលតិ ហើយ ។ 
លោក ថ្លេង ថា៖«ឥឡូវ ពួកគេ  
ផលតិ (មើល ការ ណេនា)ំតាម 
អនឡាញ ដោយ គេន់ តេ គេ 
ណេនាំ តាមវើដេអូ   តាម បេព័ន្ធ 
អុិន ធឺណិត ឱេយដាក់  សារធាតុ ផេសំ 
ស្អីៗ ទៅ ក៏អាច ធ្វើបាន ហើយ  
ពេះ ឥឡវូ នេះ មានបច្ចេកវទិេយា 
ទំនើប    រើឯការវិវឌេឍ  របស់កេុម 
ឧកេដិ្ឋ ជន ក៏ វ មាន ការ បេើ បេ ស់   
បច្ចេក វិទេយា ទំនើប ដេរ »។ 

លោក  វើរិទ្ធ បាន ពនេយល់ថា  
គេឿងញៀន សំយោគ  គឺ ជា 
គេឿងញៀន ដេល ផលិតចេញ 
ពី សារធាតុគីមីផេសំ ។ ក្នងុ ចំណ ម 
សារធាត ុគមី ីផេស ំគ ឺ ជាសារ ធាត-ុ 
ដើម  ដេល ពួក ឧកេិដ្ឋ ជន យក 
ទៅ  លាយ បញ្ចូល គា្នា  ក្នុង ការ- 
ផលិត គេឿង ញៀន  និង សារធា តុ  
គីមីផេសំ មួយ ចំនួន ទៀត បានដើរ - 
តួនាទី  រណប ជា ជំនួយ ក្នុង ការ-   
បេតកិម្ម  ដល ់គមី ីដេល គេ បបំ្លេង 
សារធាតុ គីមីផេសំ នោះ  ឱេយទៅ ជា 
សារធាតុ គេឿង ញៀន ។ សារ - 
ធាតគុមី ីផេស ំមាន២ បេភេទ  ដេល 
មាន ទំាង សារ ធាតុ គីមី  ដើមពិត-  
បេកដ និង សារធាតុ គីមីរ ណប  ។

លោក បញ្ជាក់ បេប់ ថា  ការ - 
បង្កេប ឧ កេិដ្ឋជន គេឿង ញៀន 
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង ម ក  គឺ 
មានការ កើន ឡើង  ហើយ  ចំនួ ន 
អ្នក ដេល តេូវ សមត្ថកិច្ច  ឃាត់ - 
ខ្លនួ មាន ជាង  ២ ១០ ០០ នាក ់។  
បេទេស កម្ពុជា បាន ទទួល រង- 
គេះ ដោយសា រ ការ ចរាចរ គេឿ ង   -  
ញៀន ឆ្លង កាត់ ដោយ កេមុ ឧកេ ិដ្ឋ -  
ជន ។ កេុម ឧកេិដ្ឋ ជន បាន ដឹក 
គេឿង ញៀន  ពី កន្លេង ផលិត  
ទៅ រក ទផីេសារ គេឿង ញៀន  ដេល 
មាន តម្លេ ខ្ពស់ ។ 

ក្នុង នោះ កម្ពុជា ក៏ ជា បេទេស 
មួយ ដេល រង គេះ ដោយ ពួក- 
ឧកេិដ្ឋ ជន ធ្វើ ចរាចរ គេឿង- 
ញៀន  ឆ្លង កាត់ ពី តំបន់ ផលិត 
គេឿង ញៀន  តេីកោណ មាស  
ដេល វ  នៅ មិន ឆ្ងាយ ប៉ុនា្មានពី  
បេទេស កម្ពុជា  ផង ដេរ ។ 

លោក បាន   បញ្ជាក់ ថា៖ «ឥឡូវ 
មាន ការបេ បេួល ផ្លូវចរាចរណ៍ 
គេឿង ញៀន  ដោយ សារ វិបត្តិ 
កូវើដ  ផង  ដោយ សារ ការ ផលិត 
គេឿង ញៀន មាន បរិមាណ ចេើ ន  
តេលក់ មិន ចេញ ។ បើវ ចា  ល់ 
ទុកយូរ វ ហួស អាយុកាល 
(ហសួ ដេឡេ)  អ៊ចីងឹ អាយកុាល 
គេឿងញៀន  ដេល គេ ផលិត  
ហើយ បើ កាលណា ធ្វើ ចរាចរណ ៍
មិនបាន  លើ  ទី ផេសារ  វ នឹង ថយ 

គុណភាព ដេរ ។  ដូច្នេះ កេុម- 
ឧកេដិ្ឋ ជន   តេវូ តេ  បង្ខចំតិ្ត បញ្ជនូ 
គេឿង ញៀន ចេញ  ក្នងុ តម្លេ ណា 
ក៏ ដោយ »។

លោក មាស  វើរទិ្ធ  បាន ឱេយ ដងឹ 
បន្ថេម ថា  គេឿង ញៀន សយំោគ  
គឺ ផលិតអស់ ធនធាន តិច ណា ស់  
ប៉ុន្តេ ការជួញ ដូរ ក៏ ធា្លាក់ ថ្លេដេ រ 
ពេលនេះ  ។ កេុម ជន ល្មើស  
ផលិត គេឿង ញៀនបាន ហើយ  
បេរ ជា រក ទផីេសារ មនិបាន     ហើយ 
តេូវ ឈ្មួញ ទមា្លាក់  ថ្លេ  ថោក ។  
អ៊ចីងឹ ទេ កេមុ ជន ល្មើស ខតិខ ំធ្វើ 
សកម្ម ភាព ដើមេបី ជួញ ដូរ ដោយ 
ដកឹ គេឿង ញៀ ន ព ីកន្លេង ផលតិ 
ទៅ រក ទី ផេសារ បេើបេស់ ដេល 
មាន តម្លេ ខ្ពស់ ។ 

បើតាម លោក  វើរិទ្ធ ថា  ការ - 
ចរាចរ គេឿង ញៀន ឆ្លងកាត់ 
បេទេស កម្ពជុា  តេវូ  បាន សមត្ថ - 
កចិ្ច  ទបស់ា្កាតប់ាន  ប៉នុ្តេ មនិ មេន 
មានន័យ ថា  សមត្ថ កិច្ចទប់ - 
សា្កាត ់នៅ តាម ចេកពេ ំដេន ដេល  
ស្ថិត នៅ កេម ការតេួត ពិនិតេយ 
ទេ ។ សមត្ថ កិច្ច បង្កេប បាន 
តាមរយៈបច្ចេក ទេស សុើបអ ង្កេ ត 
និង តាម ដាន ។   បច្ចុបេបន្ន នេះ 
កេមុជ ន ល្មើស  បាន បង្វេរ ទសិ- 
ដៅ ពីការ ចរាចរ គេឿង ញៀន   
ដេល ពីមុន ចូល ទៅ ទិស ឦ សា ន 
បេទេស  តេ ឥឡូវ ចូល តាម 
បេទេស ថេ វិញ ម្តង ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ «ការចរា - 
ចរ គេឿង ញៀន បេបេួល មក 
តាមផ្លូវ គោក វិញម្តង ពេះ  
តាមផ្លូវ អាកាស មិន សូវ មាន ទេ  
ដោយ សារ បិទជើង ហោះ ហើរ  
ពេះមាន ជំងឺកូវើដ ១៩ ។ ប៉ុន្តេ 
វ មាន តាម រយៈបញ្ញើបេសណីយ៍ 
និង តាម ផ្លូវ សមុទេ វិញម្តង   » ។

បច្ចបុេបន្ន បញ្ហា គេឿង ញៀន បា ន  
កា្លាយ ទៅ ជា ក្តី បារម្ភ ដ៏ ធំ មួយ 
សមេប់  ឪ ពុក មា្តាយ អ្នក អាណា - 
ពេយា បាល  ខណៈ ដេល ការ ចរាចរ 
គេឿង ញៀន តេូវ បាន គេ មើល-  
ឃើញ ថា បាន កើត ឡើង ទំាង 
នៅ ទីកេុង  និង ជន បទ៕

ឆ្នាំ២០២០សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួមនុស្សជាង២មឺុននាក់
ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្ឿងញៀននិងរឹបអូសបានជាង៣តោន

អាជា្ញាធរឱ្យពលរដ្ឋរុះរើសំណង់ពីផ្លវូតឹ្មថ្ង២្៨កុម្ភៈ

សំណង់តាមផ្លវូជិតមន្ទរីព្រទ្រយខ្រត្តព្រះសីហនុដ្រលតម្រវូឱ្រយរុះរើ។ រូប រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ

ជន ល្មើស  និង គ្រឿង ញៀន  ដ្រល សមត្ថ កិច្ច បង្ក្រប បាន ។ រូបថត នគរបាល
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 វ៉ន   ដារ៉ា   

 ភ្នំពេញៈ  រមណីយ ដ្ឋានឯក- 
ជន   មួយកន្លៃង   ស្ថិត នៅ ភូមិ 
អូរតា ប៉ាង  ឃុំ អូរ ឧក ញ៉ា ហៃង  
សៃុក ពៃនប់  ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  
ដៃល បន យក ឈ្មោះ បៃសាទ 
បន្ទា យ ទ័ព ដក់ ជា ឈ្មោះរមណីយដ្ឋាន 
នពៃល កន្លង មក កាល ពី មៃសិល- 
មិញ បន យល់ ពៃម ដក ឈ្មោះ 
នៃះ ចៃញ វិញ  កៃយ  ការ ណៃន ំ
របស់ មន្តៃី ជំ នញ ពី កៃសួង 
វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ។

 លោក  ប៊តុ   បបុ្ផា  បៃធាន មន្ទរី  
វបៃប ធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  ខៃត្ត 
ពៃះ សីហនុ ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពីមៃសិល មិញថា  មន្តៃី 
ជំ នញ បន ជួប   ជា មួយ ម្ចាស់ 
រមណយី ដ្ឋាន កាល ពថី្ងៃ ទ ី៣១  
ខៃ មករា  ដោយ បន ពិភាកៃសា 
លើ បញ្ហា  ដៃល  ម្ចាស ់រមណយី- 
ដ្ឋាន  នៃះបន យក ឈ្មោះ បៃសាទ 
បុរាណ មួយ ដៃល មន ឈ្មោះ 
បៃសាទ បន្ទាយ ទ័ព   ដៃល 
មនទី តាំង ស្ថិត នៅ ក្នុង ខៃត្ត 
បន្ទាយ មន ជ័យ មក ដក់ ឈ្មោះ 
ជា រមណីយដ្ឋាន។

 លោក  បុប្ផា  ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុ ំបន 

ជួប ពិភា កៃសា ជា មួយ តំណាង 
ម្ចាស់ រមណយី ដ្ឋាន កៃច្នៃថ្ម ីនៃះ 
រួច ហើយ  គាត់ បន ឯក ភាព 
ផ្លាស់ ប្ដរូ ឈ្មោះ នៃះ ហើយ ដើមៃបី 
កំុ ឱៃយ ដូច គា្នា ទៅ នឹង ឈ្មោះ បៃសាទ 
បុរាណ របស់ យើង ដៃល ស្ថិត 
នៅ ខៃត្ដ បន្ទាយ មន ជ័យ នោះ   
ឥឡូវ នៃះ រមណីយ ដ្ឋាន នៃះ  
បន កំណត់ ឈ្មោះ ថ្មី រួច ហើយ  
ខ្ញុំ កំពុង តៃ សុំ យោ បល់ ថា្នាក់ លើ 
ថា តើ គាត់ ដក់ ឈ្មោះ ថ្មី នោះ 
តៃឹម តៃូវ ឬ អត់ ?» ។ 

 កៃសួង វបៃប ធម៌និង វិចិតៃ ស ិលៃបៈ    
កាល ពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១  បន ចៃញ លខិតិ មយួ 
ឱៃយ លោក  ប៊ុត  បុប្ផា  ចុះ ណៃ នំ 
ដល ់ម្ចាស ់រម ណ ីយ ដ្ឋាន កៃ ច្នៃថ្ម ី
មួយ ផ្លាស់ ប្ដូរ ឈ្មោះ ចៃញ វិញ  
កៃយ ពី បៃើ បៃស់ ឈ្មោះ  
«បៃសាទ បន្ទាយ ទ័ព»  ដៃល 
ឈ្មោះ បៃសាទ បរុាណ ស្ថតិ នៅ 
ក្នុង ខៃត្ដ បន្ទាយ មន ជ័យ ។

 កៃ សងួ បញ្ជាក ់ថា  ការ ណៃន ំ
ឱៃយ រមណី យ ដ្ឋាន កៃច្នៃថ្មី នៃះ  
បញៃឈប់ ការ បៃើ បៃស់ បៃសាទ 
បន្ទាយ ទព័  នងិ ផ្លាស ់ប្តរូ  ឈ្មោះ 
រមណីយ ដ្ឋាន នៃះ ដៃបិត រមណីយ ដ្ឋាន 
នៃះ  ពំុមន សំណង់ បៃសាទ  និង 

ចៀស វាង ការ ចៃឡំ នឹង បៃ សាទ 
បន្ទាយ ទ័ព ក្នុង ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មន ជ័យ  ដៃល ជា បុរាណ ដ្ឋាន 
បៃវត្តិ សាស្តៃ ជាតិ ។ 

  លោក  តាំង   សុចិត្ត គៃឹសា្នា   
បៃធាន មន្ទី រទៃស ចរណ៍ ខៃ ត្ដ 
ពៃះ សីហនុ  បន ឱៃយ ដឹង ថា 
រមណីយ ដ្ឋាន កៃច្នៃថ្ម ីនៃះ  បង្កើត 
ឡើង ដោយ កៃុម ហ៊ុន ឯក ជន  

រចន ឡើង ដោយ មន របូ ចម្លាក ់
ថ្ម ីចៃើន បៃភៃទ  ដៃល ឆ្លាក ់ចៃញ 
ពីផ្ទាំង ថ្ម នៅ នឹង កន្លៃង ខ្លះ  និង 
នំ យក មក ពី ខាង កៃ ខ្លះ  បង្កើត 
បន ជា ទសៃស នយី ភាព  បៃប ធម្ម- 
ជាតិ  និង សិលៃបៈ ទាក់ ទាញ ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន ពី មហា ជន  
ដោយ សារ តៃ ការ រៀប ចំរចន 
មើល ទៅ សៃដៀង ទៅ នឹង ទតីាងំ 

បៃសាទ បុរាណ  បង្កប់ ក្នុង 
ល្អាង ជៃះ ភ្នំ ។

លោក  បន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង ថា  ៖   
« ទរីមណ ីយ ដ្ឋាន ថ្មនីៃះ  គ ឺកៃមុ- 
ហ៊ុន ឯក ជន មួយ គាត់ ទើប 
បង្កើត ឡើង   កាល ពី ខ្ញុចុំះ ទៅមើល 
ថ្មីៗ  រមណីយ ដ្ឋាន នៃះ កំពុង 
សាង សង់ ហើយ មិន ទាន់  រួច- 
រាល់ នៅ ឡើយ ទៃ  ទើប សាង សង់ 

ហើយ បៃហៃល ៥០ ភាគ រយ 
ប៉ុណ្ណោះ »។ 

 លោក   គិត   សុគួន   ជា មគ្គុ- 
ទ្ទៃសក៍ ទៃសចរណ៍ បៃចាំ តំបន់ 
បៃសាទ បន្ទាយ ឆ្មោរ  និង បៃសាទ 
បន្ទាយ ទ័ព  ថ្លៃង ថា  បៃ សាទ 
បន្ទាយ ទព័  គ ឺជា សមទិ្ធ ផល ចងុ- 
កៃយ នៃ សា្នា ពៃះហស្ត របស់ 
ពៃះបទ ជ័យ វរ្ម ័ន ទី ៧  ដៃល វត្ថ-ុ  
ធាត ុដើម ធ្វើ ព ីថ្មភ ក ់  កសាង នៅ 
ចុង សត វតៃសរ៍ ទី ១២  និង ដើម 
សត វតៃសរ ៍ទ ី១៣   ដោយ មន ការ- 
យក លំនំ រចន ប័ទ្ម  សំណង់ 
បៃសាទ កំពូល ៥ ដូច ជា បៃសាទ 
អង្គរ វត្ត   ហើយ ការ កសាង ឡើង 
ក្នុង គោល បំណង ឧទ្ទិស ដល់ 
វិញ្ញាណ ក្ខន្ធ នៃ កង ទ័ព របស់ 
ពៃះអង្គ  ដៃល បន ពលី ជីវិត   
កាល ពៃល ធ្វើ សង្គៃម ជា មួយ 
នគរ ចំប៉ា  នៅ ឯ ខៃត្ត សៀម រាប   
បៃសាទ នៃះ  មិន សូវ មន ទៃសចរ 
សា្គាល់ទៃ  ហើយ សំណង់ បៃសាទ   
ក៏ តៃូវ បន ទៃុឌ ទៃម ជិត អស់  
តៃ នៅ ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ខាង កៃុម- 
ការងារ កៃសួង វបៃប ធម៌   និង វិចិតៃ 
សលិៃបៈ   ក ៏បន ចាត ់កៃមុ ការ ងារ 
បច្ចៃក ទៃស   រៀប ចំ ឡើង វិញ ជា 
បណ្តើរៗ ដៃរ ៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  លោកហង់ជួន  ណា  រុ៉ន  
រដ្ឋ មនៃ្ដី  កៃសួង អប់រំ  យុវជន  
នងិ  កឡីា  បន ណៃន ំឱៃយ បៃធាន 
មន្ទរី អបរ់ ំរាជ ធាន-ីខៃត្ដ  ធ្វើ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ដល ់គណៈ គៃប ់គៃង 
វិទៃយា ល័យ អំពី ការ ធ្វើ ស្វយ័ សិ កៃសា  
ដោយ ខ្លួន ឯង របស់ សិសៃស ថា្នាក់ 
ទី ១២  នៅលើ បណា្ដាញ សង្គម 
ផ្លូវ ការ របស់ កៃ សួង មន ដូច ជា  
ហ្វៃស ប៊កុ  យធូបូ  នងិ វៃបសាយ  
កៃម គមៃង សា្មោត  ១ ០០០ 
វីដៃអូ  ដើមៃបី ជំនួយ ដល់ ការ ធ្វើ 
ស្វ័យ សិកៃសា របស់ សិសៃស ។

តាម លខិតិ របស ់លោក  ហង ់
ជនួ ណារ៉នុចុះ ថ្ងៃ ទ ី២៨ ខៃ មក រា 
ផ្ញើ ទៅ មន្ទីរ អប់រំ រាជ ធានី-ខៃត្ដ  
ឱៃយដឹង ថា  កៃសួងនឹង រៀប ចំ 
ផៃសព្វ  ផៃសាយ នូវ មតិ កាអប់រំ ជា 
វីដៃ អូ  តាម រយៈ គមៃង សា្មោត  
១ ០០០ វដីៃអ ូ នៅ លើ បណា្ដាញ 
សង្គម ផ្លូវ ការ របស់ កៃសួង  
ដើមៃបី ជា ជំនួយ ដល់ ការ សិកៃសា 
របស់ សិសៃសា នុសិសៃស ថា្នាក់ ទី ១ ២  
ពៃម ទាំង ការ លើក កម្ពស់ ការ- 
សកិៃសា ឲៃយ ទទលួ បន  នវូ ការអបរ់ ំ

បៃកប ដោយ សមធម៌និង គុណ  - 
ភាព ។ លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់  
ថា ៖« មតិកា អប់រំ ជា វីដៃអូ មន 
ចនំនួ ១ ០០០ វដីៃ អលូើ៩  មខុ- 
វជិា្ជា  រមួ មន  គណតិ វទិៃយា  អកៃសរ- 
សា សៃ្ត ខ្មៃរ  រូប វិទៃយា គីមី វិទៃយា  ជីវ - 
វិទៃយា  ភូមិ វិទៃយា  បៃវត្ត ិវិទៃយា  សីល- 
ធមព៌ល រដ្ឋ វជិា្ជាផៃន ដវីទិៃយា ដៃ ល 
ដក សៃង់ ចៃញ ពីសៀវ ភៅ សិ កៃសា   
គោល ថា្នាក ់ទ ី១២  របស ់កៃសងួ  
នឹង តៃូវ បន ចៃក រំលៃក តាម 
បណា្ដាញ ផៃសព្វ ផៃសាយ ផ្លូវ ការ 
របស់កៃសួង អប់រំ »។

លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នំ - 
ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ  ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ការផៃសព្វ ផៃសាយ 
មតិកា អប់រំ កៃម គមៃង 
សា្មោត  ១០០០ វីដៃអូ នៃះ គឺ ជា 
ការ ចូល រួម ជា មួយ យន្ត ការ 
ផៃសៃង ទៀត ដើមៃបី បន្ត លើក កម្ព ស់  
ការ រៀន  និង បងៃៀន សៃប តាម 
គន្លង  ថ្មី  ក្នុង វិស័យ អប់រំ  ដោយ 
បៃើ បៃស់ វិធី សាសៃ្ត ចមៃុះ ជា - 
ពិសៃស  ។ លោកបន ថ្លៃង ថា ៖ 
« តាម រយៈ គមៃង នៃះ សិសៃស  
ថា្នា ក់  ទី ១២  អាច ស្វ័យ សិកៃសា  
តាម បណា្ដាញ ...តទៅទំព័រ ៤

រមណីយដ្ឋានឯកជនមួយដែលបែើឈ្មោះបែសាទបន្ទាយទ័ពពែមដកចែញវិញ

ស្លាក សញ្ញា រម ណីយដា្ឋាន ឯក ជន ១កន្លេង  នៅ សេកុពេនប់ ខេត្ត ពេះ សី ហនុ។ រូបថត សហ ការី

លោកហង់ជួនណារុ៉នណែនំឱែយផែសព្វផែសាយ
អំពីការធ្វើស្វយ័សិកែសារបស់សិសែសថ្នាក់ទី១២



តពីទំព័រ១...នេះអាចសមេច
ទៅបានដោយមានការចង្អលុ
បង្ហាញពីលោកនាយករដ្ឋមន្តេី
ហ៊នុសេនការសមេបសមេលួពី
កេសួងពាក់ព័ន្ធ និងឥសេសរជន
ជាចេើនរូបទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និង
ឯកជនរួមមានលោកBradley
JamesGordonលោកSte-
venAndrewHeimbergនិង
លោកCharlesWebb។
លោកសេីមានបេសសន៍ថា៖

«ការបញ្ជូនតេឡប់មកកម្ពុជា
វិញនូវរូបចមា្លាក់ទាំងនេះសរ-
បញ្ជាក់ពីការប្ដជា្ញាចិត្តរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការ-
ទាមទារយកមកវិញនូវសមេបត្តិ
វបេបធម៌ខ្មេរដេលបានបាត់បង់
ហើយការបញ្ជូនតេឡប់មកវិញ
នេះគឺជាពេតឹ្តកិារណ៍បេវត្តសិស្តេ
សមេប់បេជាជនកម្ពុជា និង
ពភិពលោក»។លោកសេីបន្តថា
កេសួងនឹងបន្តសហការជាមួយ
គេួសររបស់លោកLatchford
និងអ្នកបេមូលវត្ថុបុរាណខ្មេរ
ផេសេងទៀត នៅលើពិភពលោក
ដើមេបីការពារនិងថេរកេសាមរតក
វបេបធម៌ខ្មេរ។
លោកសេីរដ្ឋមន្តេីក៏បានថ្លេង

អំណរគុណដល់លោកសេីNa-
wapanKriangsakកូនសេី

របស់លោកLatchfordដេល
បានផ្ដើមគំនិតនិងមានសុច្ឆន្ទៈ
ក្នុងការរួមចំណេកលើកស្ទួយ
វបេបធម៌ខ្មេរ និងថ្លេងអំណរគុណ
ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដេលបានចូល-
រួមជាមួយកេសួងក្នុងការចរចា
យកវត្ថុបុរាណទំាងនេះមកវិញ។
លោកសេីលើកឡើងថាកិច្ច-

ការនេះក៏មានការរមួវភិាគទានពី
ការិយាល័យរដ្ឋអាជា្ញាសហរដ្ឋ-
អាមេរិកបេចំាតំបន់ភាគខាងតេបូង
ទីកេុងញូវយ៉កភា្នាក់ងរសុើប-
អង្កេតសន្តសិខុមាតភុមូិសហរដ្ឋ-
អាមេរិកនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋ
អាមេរិកនៅទីកេងុភ្នពំេញ។ កិច្ច-
ខិតខំរួមគ្នានេះគឺជានិមិត្តរូបនេ
ចណំងមតិ្តភាពដ៏ល្អរវាងបេទេស
ទាងំ២សេបពេលនេការរឭំកខបួ
៧០នេទំនាក់ទំនងការទូតរបស់
បេទេសទាំង២។
ថ្លេងបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តាម

រយៈអុីមេលពីមេសិលមិញលោក-
សេីរដ្ឋមន្តេីកេសួងវបេបធម៌មាន
បេសសន៍ថា៖«យើងសូមផ្ញើ
សរទៅដល់អ្នកបេមូលវត្ថបុុរាណ
សរមន្ទីរនិងគេប់បេទេសទាំង-
អស់ថាគោលបណំងរបស់យើង
គឺយើងចង់មានលទ្ធភាពបេប់ពី
បេវត្តិសស្តេនេបេទេសកម្ពុជា។
អ្នកទាងំអស់គ្នាអាចជាផ្នេកមយួ
នេបេវត្តសិស្តេនេវបេបធម៌ខ្មេរនងិ
វត្ថុបុរាណខ្មេរ។សមេប់វត្ថុបុរាណ

ដេលបញ្ជូនមកវិញនេះយើង
អាចសរសេរនូវជំពូកបេវត្តិសស្តេ
កម្ពុជាថ្មីជាមួយគ្នាហើយអ្នក-
អាចកា្លាយជាផ្នេកមួយនេបេវត្តិ-
សស្តេរបស់យើងតាមរយៈការ-
បេគល់តេឡប់នូវរូបចមា្លាក់ និង
សមេបត្តិវបេបធម៌ខ្មេរផេសេងៗទៀត»។
លោកBradley James

Gordon ឥសេសរជនមា្នាក់ដេល
ចូលរួមក្នងុការចរចាយកវត្ថុបុរាណ
មកកម្ពជុាថ្លេងថាការចរចារយៈ
ពេល៣ឆ្នាំធ្វើឡើងជាទូទៅជាមួយ
អ្នកសេីKriangsakដោយសរ
តេលោកLatchfordធ្លាក់ខ្លួន
ឈឺធ្ងន់។បច្ចុបេបន្ននេះកេុមការ-
ងរពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើការលើ
គមេងមយួចនំនួទៀតនងិរពំងឹ
ថានឹងអាចបង្ហាញនូវលទ្ធផល
វិជ្ជមានដល់សធរណជនក្នុង
ពេលអនាគត។

លោកថ្លេងថា៖ «យើងលើក
ទឹកចិត្តឱេយអ្នកបេមូលវត្ថុបុរាណ
និងសរមន្ទីរទូទាំងពិភពលោក
ឱេយទាក់ទងពួកយើងដើមេបីពិភាកេសា
គ្នាអំពីសមេបត្តិវបេបធម៌ខ្មេរចេក-
រលំេកពត័ម៌ាននងិធ្វើការសមេច
ចិត្តដូចកេុមគេួសរនេះ។ការ-
សមេចចិត្តរបស់អ្នកសេី Na-
wapanគឺជារឿងដ៏អស្ចារេយ
សមេប់កម្ពជុានិងជាឧទាហរណ៍
សមេប់ពភិពលោក។យើងសមូ
ស្វាគមន៍ដល់បណ្ដុំវត្ថុបុរាណ
ទាំងនេះតេឡប់មកផ្ទះវិញ»។
លោកសុខពុទ្ធិវុធរដ្ឋលេខា-

ធិការកេសួងបេសណីយ៍និងទូរ-
គមនាគមន៍កម្ពុជាដេលជាអ្នក
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាយកវត្ថុ-
បុរាណខ្មេរទាំងនេះមកវិញបាន
ថ្លេងថានៅពេលដេលការពិភា-
កេសាកាន់តេចេើនធ្វើឱេយលោកយល់

ថាតម្លេនេវត្ថុបុរាណដេលបាត់
បង់ទៅនោះមានតម្លេមិនអាច
វាស់បានហើយវាចាំបាច់មាន
កន្លេងថ្មីនិងធំសមេប់ដក់វត្ថុ-
បុរាណដេលបញ្ជូនតេឡប់មក
កម្ពុជាវិញ។
លោកមានបេសសន៍ថា៖«វា

មិនមេនជាសំណួរទេបើយើង
សួរពីតម្លេនេវត្ថុបុរាណវបេបធម៌
ខ្មេររបស់យើងពីពេះសមេប់
យើងវត្ថុបុរាណទាំងនេះមាន
តម្លេមិនអាចកាត់ថ្លេបានទេ។វា
ជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងការ-
ការពារនងិសេវជេវរកឡើងវញិ
នូវបេវត្តសិស្តេរបស់យើងសមេប់
មនុសេសជំនាន់កេយនាពេល
អនាគត»។
លោកបន្តថាបច្ចុបេបន្ននេះ

កេមុការងរកពំងុនាំបរុាណវត្ថុវទិូ
និងអ្នកជំនាញផេសេងទៀតមក

កាន់បេសទដេលជាកន្លេងវត្ថុ
បុរាណទាំងនោះតេូវបានលួច
យកចេញ។លើសពីនេះទៀត
មានមនុសេសកាន់តេចេើនចង់
កា្លាយជាអ្នកថេរកេសានងិជយួជសួ
ជុលបេសទរបស់ខ្មេរនិងជួយ
បញ្ជូនវត្ថុបុរាណវបេបធម៌ខ្មេរ
តេឡប់ទៅកន្លេងដើមវិញ។
កាលពីកន្លងទៅលោកLatch

fordធ្លាប់បានបញ្ជូនវត្ថុបុរាណ
មកកម្ពុជាមួយចំនួនរួចហើយ។
បុ៉ន្តេកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩លោក
តេូវបានរដ្ឋអាជា្ញានៅតំបន់ភាគ-
ខាងតេបូងទីកេុងញូវយ៉កចោទ-
បេកាន់ជាចេើនបទល្មើសពាក់-
ពន័្ធនងឹការរត់ពន្ធវត្ថបុរុាណដេល
គេលួចយកចេញពីកម្ពុជា។
លោកបានទទួលមរណភាពនៅ
ទីកេុងបាងកកកាលពីខេសីហា
ឆ្នាំ២០២០។
យោងតាមកាសេតញូវយ៉ក-

ថាម៍លោកLatchfordបាន
បេមូលទិញវត្ថុបុរាណខ្មេរចំនួន
១២៥រូបដេលបណ្ដុំវត្ថុបុរាណ
ខ្មេរនេះគឺជាបណ្ដុំវត្ថបុុរាណឯក-
ជនធំជាងគេ។កន្លងមកវត្ថបុុរាណ
ចនំនួ២៥តេវូបានបញ្ជនូពីទកីេងុ
បាងកកទៅបេទេសកម្ពុជារួច
ហើយ។មេធវីរបស់លោកសេី
Kriangsak បា៉ាន់បេមាណថា
វត្ថបុរុាណទាងំនេះអាចមានតម្លេ
សរុបជាង៥០លានដុលា្លារ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេចន្ទទី១ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

រដ្ឋមន្ត្រីវប្របធម៌...

លោកហង់ជួនណារុ៉នណ្រនំាឱ្រយ...
តពីទំព័រ៣...ផេសព្វផេសាយលើ

បណ្តាញសង្គមផ្លវូការរបស់កេសួង
អប់រំដូចជាហ្វេសបុ៊កឈ្មោះwww.
facebook.com/krou.moeys.
gov.khយធូបូwww.youtube.
com/moeys និងអនុគេហទំព័រ
របស់កេសួងអប់រំ https://elear-
ning.moeys.gov.kh»។
បើតាមលោកសុវាចាក្នងុឆ្នាំសិកេសា

២០២០-២០២១នេះកេសងួអបរ់ំ
បានណេនាំឱេយគេឹះស្ថានមធេយម
សកិេសាសធរណៈ(រដ្ឋ)ទាងំអស់
តេវូអនវុត្ដ«កម្មវធិីសកិេសាបងេញួ»
ដេលក្នងុនោះរួមមាន មុខវិជា្ជាកាត-
ព្វកិច្ច និងមុខវិជា្ជាជមេើស។មុខ-
វិជា្ជាកាតព្វកិច្ច សំដៅដល់មុខវិជា្ជា
ដេលយកធ្វើជាមុខវិជា្ជាបេឡងថា្នាក់-
ជាតិជាពសិេសសមេប់ថា្នាកទ់ី៩
និងថា្នាក់ទី១២។ចំណេកមុខវិជា្ជា
ជមេើសសំដៅដល់មុខវិជា្ជាដេល
គណៈគេប់គេងសលារៀនតេវូធ្វើ-
ការវាយតម្លេនិងអនុវត្ដតាមស្ថាន-
ភាពជាក់ស្ដេងនៅតាមគេឹះស្ថាន
សកិេសានមីយួៗនងិតាមពេលវេលា
នៅសល់ពីការអនវុត្ដមុខវិជា្ជាកាតព្វ-
កចិ្ច។ចណំេកការអនវុត្ដវធិីសសេ្ដ
បងេៀនតាមបេបចមេុះដចូជាការ-
បងេៀនតាមបេបវដីេអូនងិស្វយ័-
សិកេសាក៏ស្ថិតនៅក្នុងការអនុវត្ដការ-
បងេៀនមុខវិជា្ជាជមេើសដេរ។

កាលពីខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០
កេសួងអប់រំវិទេយាស្ថានបើកទូលាយ
និងកេុមហ៊ុន Smart Axiata
បានបេកាសពីការចាប់ផ្ដើមផេសព្វ-
ផេសាយវដីេអូមេរៀនអនឡាញតាម
រយៈកម្មវិធី«Smart1000Grade
12VideoCollection» ដោយ
ទទួលបានការគំទេពីមូលនិធិទឹក-
បេក់១លានដុលា្លាររបស់កេមុហុ៊ន
SmartAxiataដើមេបីបេឆំងជំងឺ
កូវីដ១៩។
តាមសេចក្ដីបេកាសព័ត៌មាន

កេសួងអប់រំ និងវិទេយាស្ថានបើក-
ទលូាយបានរៀបចសំ្ទឌូយីោចនំនួ
២ ដេលមានបំពាក់បរិកា្ខារពេញ-
លេញសមេប់ផលិតវីដេអូអនឡាញ

សមេប់សសិេសថា្នាក់ទ១ី២អាចបន្ត
ការសិកេសាពីចមា្ងាយ។ កម្មវិធី
Smart1,000Grade12Video
Collection បានកា្លាយជាធនធន
ដ៏សំខាន់សមេប់សិសេសថា្នាក់ទី
១២ហើយបណ្ណាល័យឌីជីថល
ដេលមានផ្ទុកវីដេអូអនឡាញនេះ
ក៏នឹងជួយដល់ការតេៀមខ្លួនជា-
សេចរបស់កេសួងអប់រំ សមេប់
ពេលអនាគតផងដេរ។មូលនិធិ
នេះផ្ដោតលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានា
ដោយផ្អេកលើគោលដៅចំនួន៤
រួមមានបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មានវិទេយា
សមេប់ការអប់រំ ការគេប់គេង
វិបត្តិ គមា្លាតសង្គម និងអនាម័យ
ផ្ទាល់ខ្លួន៕

រូបចម្លាក់ដែលនឹងតែវូបញ្ជនូពីអាមែរិកមកកម្ពុជាវិញ។រូបថតកេសួងវបេបធម៌

ឃ្លបីវីដែអូរបស់កែសួងអប់រំដែលដាក់នៅលើអនឡាញ។រូបថតកេសួងអប់រំ
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មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញ ៈ បើ ទោះ បី ជា    អ្នក ជំងឺកូវីដ- 
១៩   តៃូវ បាន ពៃយាបាល ជាសះសៃបើយ 
ជាបន្ត បន្ទាប់   សៃប ពៃល ដៃល    មាន 
ករណី  ថ្មី តៃូវ បាន រកឃើញ   ជា ហូរហៃ 
យ៉ាង ណា ក្ត ីក៏ កៃសួង សុខាភិបា ល បា ន   
ណៃនំ  និង ស្នើ ឱៃយមា្ចាស់ ឱសថ ស្ថាន នន   
តៃូវ បន្ត  ចូល រួម សហការ បន្ថៃមទៀត 
ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាលនៃ  
ជំងឺកូវីដ១៩   ។

លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌនី រដ្ឋ លៃខាធិការ  
នងិ ជាអ្នកនពំាកៃយ កៃសងួ សខុាភបិាល  
ឱៃយ ដឹង ថា   នពៃល កន្លងមកមាន  ឱសថ-  
ការី   បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់  និង គោរព  
ទៅ  តាម ការណៃនំ របស់ កៃសួង សុខា   - 
ភបិាល  ស្ត ីព ីការ ទប ់ស្កាត ់ ការ រាតតៃបាត 
នៃជងំ ឺកវូដី១៩ ប៉នុ្តៃ កៃសងួ   បាន ធ្វើ  ការ  
កៃើន រំឭក  និង  ឱៃយ មាន ការចូលរួម ពងៃ ឹង  
បន្ថៃមទៀត នូវ ការ អនុវត្ត វិធាន ការ ការ - 
ពារ   ដើមៃបី  ទប់ ស្កាត់ កំុ ឱៃយ មាន ការ ឆ្លង រាត  - 
តៃបាត  ទៃង់ ទៃយ ធំ ក្នុង សហគមន៍ ។

លោក សៃី   លើកឡើងថា៖«ឱសថ - 
ស្ថាន-ឱសថស្ថានរង តៃូវ លក់ ឱសថ 
តាម  វៃជ្ជបញ្ជា និង មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ធ្វើ- 
ការ ពិនិតៃយ ជំងឺ ក្នុង ឱសថស្ថាន ឡើយ 
ហើយ បៃសិន បើ មាន អ្នក មកទិញ 

ឱសថ នៅ តាម ឱសថ ស្ថាន -ឱស ថ- 
ស្ថាន រង  ដៃល សងៃស័យ ថា មានជំងឺ 
កូវីដ១៩ គឺ មិន តៃូវ លក់ឱសថ ឱៃយ ជា - 
ដាច់ខាត  គឺតៃូវ ណៃនំ គាត់ ឱៃយ នៅ  
ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃួសរ បន្ទាប់មក 
ជូន ដំណឹង ទៅ  មនៃ្ត ីសុខា ភិបាល ជា - 
បន្ទាន់ » ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន នៅ តៃ អំពាវ   - 
នវ ទៅដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ និងឱសថ- 
ការីទាំង អស់ តៃូវ  បៃកាន់ ខា្ជាប់ ជានិច្ច នូវ 
វិធាន ការ  អនុវត្តន៍ អនម័យ  ដូចជា 
លាង ដៃជាមួយ ទឹក  និងសប៊ូឬអាល់     - 
កុល ឱៃយ បានញឹក ញាប់ និង តៃូវ ពាក់ - 
មា៉ា ស់  ជាបៃចាំ ពៃមទាំង រកៃសា នូវគមា្លាត 
សុវត្ថិភាព យ៉ាងតិច ១ម៉ៃតៃ កន្លះ ឡើង 
ទៅ និង តៃូវ អនុវត្តវិធាន ការ  ៣ ការពារ 
និង៣កុំ ។

ជាមួយ គា្នា នៃះដៃរ   កៃសួង សុខា ភិបា ល    
នៅ ថ្ងៃទ៣ី០ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១ បាន 
រកឃើញ បុរសជា អ្នក ដំណើរ ជន ជាតិ 
ឥណ្ឌ ូនៃសុ ី អាយ ុ ២៩ឆ្នាមំា្នាក ់ ស្នាកន់ៅ 
សណា្ឋាគារ មួយ  ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  ធ្វើ  
តៃស្តវិជ្ជមាន កូវីដ១៩។ បុរសរូបនៃះ 
បាន ធ្វើដំណើរ មក ពី បៃទៃស ហ្វីលីពីន 
បន្ត ជើង ហោះហើរ   នៅ បៃទៃសកូរ៉ៃ- 
ខាងតៃបូង  មក ដល់ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃទី២៩ 
ខៃមករា ហើយ បច្ចុបៃបន្ន អ្នក ជំងឺរូបនៃះ  

តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយ សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
មជៃឈមណ្ឌល ជាត ិកចំាតរ់ោគ របៃង នងិ 
ហង់សិន  រាជ ធានីភ្នំពៃញ ។ 

អ្នក ដំណើរ តាម យន្ត ហោះ ជាមួយ 
អ្នក ជំងឺ  រូប នៃះ មាន ចំនួន ១១៩ នក់ 
ដៃល មានលទ្ធផល តៃស្តអវជិ្ជមាន វរីសុ 
កូវីដ១៩នោះ  តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡី ស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃនៅ សណា្ឋា គារ ចំនួ ន 
៣ផៃសៃងគា្នាចំនួន ៧០នក់  និង ចំនួន  
៤៩ នក់  ដាក់នៅ មណ្ឌល ចតា្តា ឡីស័ក  
រាជ ធានីភ្នំពៃញ ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី ៣១ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០ - 
២១ កម្ពជុា បាន រក ឃើញ  អ្នក មាន វរីសុ 
កូវីដ ១៩ ចំនួន ៤៦៥ នក់ ក្នុងនោះ 
មាន  អ្នក ជាសះសៃបើយ ចំនួន ៤៤៣ 
នក់ និង អ្នកកំពុង សមៃក ពៃយា បាល 
ចំនួន ២២ នក់។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា ពលករ ខ្មៃរ 
ដៃល បាន ធ្វើដំណើរ  មកពី  បៃទៃស ថៃ 
ដៃល បាន រកឃើញ  វិជ្ជ មាន វីរុស កូវីដ- 
១៩  ចំនួន ៨៦ នក់នោះ តៃូវ បាន ពៃយា - 
បាលជាសះសៃបើយ ចំនួន ៧២ នក់ 

ហើយ ដោយនៅ សល់ តៃចំនួន ១៤ 
នក់ ទៀត  ដៃល កំពុងពៃយា បាល តាម 
មន្ទីរ បង្អៃក ខៃត្ត ប៉ៃលិន ២នក់ និង 
ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ១២នក់។

ដោយ ឡៃក ស្ថានឯក អ គ្គ រាជ  ទូត- 
កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស វៀត ណាម  បាន 
ជូន ដំណឹង ទៅ ដល់ និសៃសិត សិកា្ខាកាម 
នគរបាល-យោធា និង បៃជាពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ ដៃល កពំងុ សកិៃសា  ស្នាកន់ៅ ឬកពំងុ 
មានវត្តមាន នៅ ក្នងុ បៃទៃស វៀត ណាម 
តៃូវ អនុវត្ត តាម វិធាន ការ ការពារ សុវត្ថិ - 
ភាព។ វិធាន ការទាំងនោះ  គឺ តៃូវ  ពាក់ 
មា៉ាស់ លាងដៃ ការរកៃសាអនម័យ និង 
បន្ត អនវុត្ត តាម ការណៃន ំរបស ់កៃសងួ 
សុខាភិបាល  ឱៃយ បាន ខា្ជាប់ខ្ជួន ដើមៃបី 
ការពារ កុំ ឱៃយ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ ជាយថា- 
ហៃតុ។

ការជូន ដំណឹង នៃះ ធ្វើឡើង បន្ទាប់ ពី 
អាជា្ញាធរ វៀត ណាម   បាន រកឃើញ នូវ 
បណ្តុំ នៃការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩  ក្នុង 
សហគមន៍ ចំនួន  ៨៤ ករណី ក្នុង ខៃត្ត 
២គឺខៃត្ត  Hai Duong និងខៃត្ត 
QuangNinh។ ជាមួយគា្នានោះដៃរ 
នយក រដ្ឋមនៃ្តី  វៀត ណាម ក៏ បាន 
បញ្ជាឱៃយ បិទ កៃុង  Chi Linh និង 
អាកាស យនដា្ឋាន  Van Dan រយៈ - 
ពៃល ២១ ថ្ងៃ ផងដៃរ ៕

ក្រសួងសុខាភិបាលណ្រនំាឱ្រយម្ចាស់ឱសថស្ថានបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ

លោកសេ ីឱ វណ្ណឌីន ថ្លេង នៅក្នងុ សន្នសីទកាសេត នពេល កន្លងមក។ រូបថត ជីវ័ន
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តពទីពំរ័  ១... ដលប់ៃជាពលរដ្ឋ ទំាងអស់    
តៃវូ បៃងុ  បៃយ័ត្ន  ក្នងុ ការ ការពារ សុខភាព ពី 
ការ ឆ្លង ជងំ ឺផ្តាសាយ បកៃស ីនារដវូ បណុៃយ  នងិ 
ពិធី សៃន ដូ ន តាក្នងុ ពិធីបុណៃយ ចូល ឆ្នា ំបៃពៃ-
ណី ចិន  និង វៀត ណាម    ក្នុង ខៃកុម្ភៈ នៃះ។

លោក  ថ្លៃង  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ មករា 
ថា៖«ខ្ញុំ សូម ឱៃយ មាន ការ បៃុង  បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ 
លើ ការ បង្ការ ការ ចម្លង ជំងឺ ផ្តាសាយ បកៃសី 
ដៃល អា ច  កើត មាន ជា យថា ហៃតុ។ ដូច - 
នៃះ   សូម បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ ទាំងអស់  
លាង ដៃ ឱៃយ បាន ញឹក ញាប់ ជាមួយ សាប៊ូ 
និង  ទឹក មុន ពៃល បរិភោគ និង បនា្ទាប់ ពី 
ប៉ះពាល ់ជាមយួ បសបុកៃសី»។ លោក  បន្តថា 
តៃូវ នៅ ឱៃយ ឆ្ងាយ ពី សត្វ បកៃសី  ឈឺ ឬងប់  ឬ 
កន្លៃង ដៃល គៃ ដឹង ថាមានវីរុស កំពុង ចរា ចរ 
កុំបរិភោគ សត្វ បសុបកៃសី   ឈឺឬ ងប់ និង 
រាល់ សត្វ បសុបកៃសី ដៃល ធ្វើ សមៃប់ បរិ- 
ភោគ តៃវូ ចម្អនិ ឱៃយ ឆ្អនិ ល្អ នងិ តៃវូ បៃកដ ថា 
អ្នក ទាំង អ ស់ គ្នា តៃូវ លាង ដៃ ជា មួយ សាប៊ូ 
នងិ ទកឹ សា្អាត មនុ ពៃល បរភិោគ នងិ បនា្ទាប ់
ពី បាន ប៉ះពាល់ ជា មួយ សត្វ បសុបកៃសី ។

បើ  តាម កៃសួងសុខាភិបាល  វីរុស ជំងឺ 
ផ្តាសាយ បកៃសី  ជាធម្មតា ចរាចរ ក្នងុ ចំណោ ម  
បសុបកៃសី ដៃល វីរុស នៃះ រួមមាន H4N1, 

H5N6, H7N3, H7N7, H7N9 និង 
H9N2 ហើយដៃល អាច ឆ្លង ទៅមនុសៃស  
និង បណា្តាល ឱៃយ មាន ជំងឺ ផ្តា យ  ប កៃសី     ។  
បច្ចុបៃបន្ន  ដោយ សារ តៃ វីរុស នៅ តៃ បន្ត 
ចរាចរ គ្មាន ពៃដំៃន  កំណត់ វាជា ក្ត ីកង្វល់  
ចំពោះ សុខ ភា ព សាធារណៈ។ 

វរីសុ ផ្តាសាយ បកៃសនីៃះ នៅ បន្ត រក ឃើញ 
នៅ លើ សត្វ  និង ក្នងុ បរិសា្ថាន ហើយ ហានិភ័ យ  
ក្នងុ ការ ចម្លង ជងំ ឺផ្តាសាយ បកៃសី នៃះ ព ីសត្វ 
មក មនុសៃស ងយ នងឹ កើត មាន  ហើយ អាច 
តៃវូ បាន រំពឹង ទុកថានឹង អាចកើត មាន ជំ ងឺផ្តា - 
សាយ បកៃសី នៃះ ក្នងុ ពៃល ណាមួយ បៃសិ ន 
បើ មិន មាន ការ ការពារ បាន តៃឹម តៃូវ។

ជាមួយ គ្នានៃះដៃរ លោក ម៉ម ប៊ុន ហៃង  
ក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត សៃុក កៃុង  
ខណ្ឌ  រដ្ឋ បាល ឃុំ-សង្កាត់  តៃូវ ចាត់ តាំង  
កមា្លាងំ គៃប់ គៃង ឃ្លាមំើល និង ធ្វើ ការ ណៃនា ំ 
ការ អនុវត្ត វិធាន ការ ការពារ នៅ តាម កសិ - 
ដ្ឋាន  ទីផៃសារ ជាពិសៃស ទីផៃសារ លក់ បសុប កៃសី  
រស់ ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ ដើមៃបី ចៀស ផុត ពី 
ការ ផ្ទុះ ជំងឺ ផ្តាសាយ បកៃសី  ក្នុង សហគមន៍ ។

លោកថា៖«បើស ងៃស័យ ថា ឆ្លង វីរុស ផ្តា - 
សាយ បកៃសី ដោយ រោគ សញ្ញាទទូៅ ដចូ ជា  
គៃនុ ក្តា លើស ព ី៣៨,៥អងៃសាសៃ ក្អក នងិ 

ពិបាក ដកដង្ហើម និង មាន បៃវត្តិ ប៉ះពាល់ 
បសបុកៃសី ឈ ឺ ឬងប ់ក្នងុ អឡំងុ ១៤ ថ្ងៃ មនុ 
ចៃញ  រោគ សញ្ញា នងិ សមូ ទរូសព័្ទ ទៅលៃខ 
១១៥»។ ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ  មនៃ្តី  អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន សុខភាព សត្វ  និង ផលិត កម្ម- 
សត្វ នៃ កៃសួ ង កសិកម្ម ក៏ បាន ចៃញ នូវ 
សារាចរ ណៃ នាំ មួយ   ផងដៃរនៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី 
១ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះទាក់ទងនឹង  
ការ ពងៃ ឹង អនា  មយ័ ក្នងុ ការ ដកឹជញ្ជនូសត្វ  
បសុបកៃសី  និង សត្វជៃូក   ក្នុង អំឡុង ពៃល 
ចូលឆ្នាំ បៃពៃ  ណីចិន  និង វៀត ណាម។

លោក តាន់ ផន់ ណារា៉ា អគ្គ នាយក នៃ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន សុខ ភាព សត្វ និង ផលិត- 
កម្ម សត្វ   បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ មៃសិល មិញ ថា 
ជាធម្មតា នៅ ពៃល ចូល ឆ្នាំ   ចិន    ការ ដឹក-   
ជញ្ជនូ សត្វ មាន ចៃើន  ពី កន្លៃង ១ទៅ កន្លៃង 
១ ពីខៃត្ត១ទៅខៃត្ត១ និង ពី ខៃត្ត មក 
ភ្នពំៃញក៏ ដូចជា ការនំា ចូ ល  ជាដើម  ដៃល 
កៃសួង តៃង តៃធ្វើ ការ ពងៃឹង  លើ ការ - 
តៃួត ពិនិតៃយ  នូវ សកម្ម ភាព ទាំងអស់ នៃះ ។

លោក  មាន បៃសាសនថ៍ា៖«យើង ធ្វើ ការ 
តៃួត ពិនិតៃយ សត្វ សុខ ភាព សត្វ និង 
ការអនវុត្ត ជវី សវុត្ថភិាព ដៃល យើង ធ្វើ ការ 
បាញ់ ថា្នាំ រមា្ងាប់ មៃរោគ នៅ លើ មធៃយោបាយ 
ដឹក ជញ្ជូន ។ ក្នុងនោះ ដៃរ យើង ក៏ នឹង ធ្វើ- 
ការ អនុវត្ត ឱៃយ បាន តឹង រឹុង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 

បាញ់ ថា្នាំ រមា្ងាប់ មៃរោគ នៅ តាម កសិដ្ឋាន 
និង ការ តៃួត ពិនិតៃយ សុខ ភាព សត្វ  មុន នឹង  
ដឹក ចៃញ ពី កសិដ្ឋាន»។

ជាងនៃះទៅទៀត លោក  ផន់ណារា៉ា ក៏ 
បាន  បង្កើត កៃុម ទំនាក់ទំនង តាមបៃព័ន្ធ 
តៃឡៃ កៃម   ទៅដល់  គៃប ់អគ្គនាយ ក ដ្ឋាន 
និង មន្តៃី ជំនាញ នៅ  ២៥ ខៃត្ត-កៃុង  ក្នុ ង- 
ការ   ជំរុញនូវ  ការ តៃួត ពិនិតៃយ  និង ការ បាញ់ 
ថា្នា ំសមា្លាប់ មៃរោគ ។ បន្ថៃម ពី លើនៃះ លោ ក  
បាន អំពាវ នាវ ទៅដល់ បៃជាពលរដ្ឋ   នៅ 
ពៃល ដៃល សមា្លាប ់សត្វ  តៃវូ  មាន ការ បៃងុ- 
បៃយ័ត្ន ការពារពី មៃរោគ ដោយ ការ ពាក់ 
សៃម ដៃជាដើម។ ទោះ យ៉ាង ណា  លោ ក 
ផន់ណារា៉ា សង្កត់ធ្ងន់ថា  នៅពៃល នៃះ 
ដោយ សារ មនិ មាន ករណ ីផ្ទុះ ជងំឆឺ្លង ដចូ- 
នៃះ មិនមាន អ្វដីៃល គួរ ឱៃយ ពៃយួ បារម្ភ នោះ - 
ទៃ។ ប៉ុន្តៃការអនុវត្ត វិធាន ការ អនាម័យ 
ការពារ ខ្លួន តៃូវ ធ្វើជានិច្ច ទោះបី ជា ក្នុង 
កាល ៈ ទៃសៈ បៃប ណាក៏ ដោយ។

បើតាម  កៃសួង សុខាភិបាល ជំងឺផ្តា សា យ  
បកៃសី (H5N1)នៅ តៃ មាន ចរាចរលើ សត្វ- 
បសុ បកៃសី  មួយ ចំនួនហើយ  ចាប់ ពី ឆ្នា ំ២០ ០ ៥  
រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ ២០១៤  បៃទៃស កម្ពុជា  
ធា្លាប់ មាន ករណី  ជំងឺផ្តាសាយ បកៃសី បៃភៃទ 
H5N1 ចំនួន ៥៦ករណី  ក្នុង នោះ ៣៧ 
ករណី  បាន សា្លាប់ ៕ 

តពី ទំ ព័រ ១...មក ជំនួស 
តំណៃង របស់ លោក សៃី ដៃល 
នងឹ តៃវូចប ់អាណត្ត ិនា ពៃល ខាង 
មុខ។  មន្តៃី រដ្ឋាភិ បាល មើល- 
ឃើញ ថា  លោក សៃី  ស្មុីត  បំ-
ពៃញ កិច្ច ការ តាម វិជា្ជាជីវៈ ចៃើន  
និង រំពឹង ថា  អ្នក បន្ត តំណៃង នៃះ 
និង ធ្វើ កិច្ច ការ របស់ ខ្លួន បៃកប- 
ដោយ វិជា្ជា ជីវៈ ។ 

  លោក សៃី  ស្មុីត  បាន សរសៃរ 
នៅ លើ ហ្វៃស ប៊ុក កាល ពី ថ្ងៃទី 
២៩  មករា  ថា  កៃមុ ពិគៃះ យោ- 
បល់  ដៃល រួម មាន តំណាង នៃ រដ្ឋ 
ជា សមា ជកិ នានា បាន បញ្ចប ់កចិ្ច- 
សមា្ភាសន៍  និង បាន ផ្តល់ អនុ- 
សាសន៍ ឈ្មាះ បៃក្ខជន ចំនួន 
៣របូ ដើមៃប ីតៃង តំាង ជា អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិសៃស ថ្មី បៃចាំ កម្ពុជា។   
អ្នក ទាំង ៣  រួម មាន  លោក  វិទិត  
ម៉ុន តារ បន  ជន ជាតិ ថៃ  លោក- 
សៃី អ៊ួរ មី ឡា  ប៊ុល ឡា  សញ្ជាតិ 
អា្រហ្វិក ខាង តៃបូង  និង លោក សៃី  
ខាធឺ រីន  មួររីស     សញ្ជាតិ កា ណា ដ ។ 

 បើ តាម លោក សៃ ី  ស្មុតី   បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ  កៃុម រដ្ឋ ក្នុង តំបន់ កំពុង  
ពិភាកៃសា លើ អនុ សាសន៍ នៃះ  
ដើមៃបី ស្វៃង រក មតិ គំទៃ ជា ឯក- 
ច្ឆន្ទ។   នៅ ចុង ខៃ មីនា ខាង មុខ 
នៃះ  កៃុម បៃឹកៃសា នឹង សមៃច 
បៃកាស ឈ្មាះ អ្នក ដៃល តៃវូ បាន 
តៃង តាំង  ហើយ បុគ្គល នោះ នឹង 
តៃូវ ចូល កាន់ មុខ តំណៃង នៅ ថ្ងៃ 
ទី១  ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២១។  
យោង តាម គៃហ ទំព័រ របស់ កៃុម 
បៃកឹៃសា សទិ្ធ ិមនសុៃស អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ   បៃក្ខ ភាព ទាំង ៣ នៃះ  

តៃូវ បាន ជៃើស រីស យក ពី អ្នក 
ដក់ ពាកៃយ សរុប ចំនួន   ៩ រូប ។   

  បើ តាម ទមៃង់ ពាកៃយ ស្នើ សុំ  
លោក  វិទិត  ម៉ុន តារ បន   មាន 
បៃវត្តិ សិកៃសា  និង ការ បំពៃញ 
ការងរ ជា ចៃើន ផ្នៃក ចៃបាប់   និង 
សិទ្ធិ មនុសៃស ទាំង ក្នុង យន្ត ការ 
របស់ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
និង ក្នុង នាម អង្គការ អន្តរ ជាតិ 
នានា។  លោក  ក ៏ធា្លាប ់ជា អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិសៃស អង្គការ សហ- 
បៃជា ជាតិ  ស្ដី ពី សា្ថាន ការណ៍ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស  នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង ជើង ។    
លោក បាន សរសៃរ នៅ ក្នងុ បៃវត្ត ិ
ការងរ របស ់លោក ថា៖   « ខ្ញុ ំមាន 
បទ ពសិោធបៃហៃល ៣០ ឆ្នា ំ  នៅ 
កមៃិត អន្តរជាតិ   ហើយ ខ្ញុំ យល់- 
ដឹង ចៃើន អំពី សា្ថាន ការណ៍ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា តាំង ពី ឆ្នាំ  
១៩៧៩  នៅ ពៃល ដៃល ខ្ញុំ បាន 
ជួប ជា មួយ ជន ភៀស ខ្លួន កម្ពុជា 
ជា ចៃើន » ។ 

 ចំ ណៃក លោក សៃី  អ៊ួរ មីឡា  
ប៊លុ ឡា  គ ឺជា មៃធាវ ីសទិ្ធ ិមនសុៃស 
មា ន បទ ពិសោធបៃមាណ ៣០ 
ឆ្នា ំ និង ជា ចៅ កៃម  ស្ដទីី នៅ តុលា- 
ការ ជាន់ ខ្ពស់ បៃទៃស អា្រហ្វិក។  
លោក សៃី ធា្លាប់ ធ្វើការ លើ បញ្ហា 
សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា  សិទ្ធិ- 
កម្មករ  និង ការ តស៊ូ មតិ ដោះ- 
លៃង អ្នកសៃ ី យោម   បបុា្ផា  សកម្ម- 
ជន ដី ធ្លី តំបន់ បឹង កក់  និង បញ្ហា 
សិទ្ធិ មនុសៃស ជា ចៃើន ទៀត ។   

 ដោយ ឡៃក លោក សៃ ី  ខាធ ឺរនី  
មួររីស   មាន ជំនាញ ផ្នៃក សិទ្ធិ- 
មនុសៃស អន្តរ ជាតិ  និង ការ ដោះ- 
សៃយ ជម្លាះ។   លោក សៃី ធា្លាប់ 
សរសៃរ សារណា អពំ ីជម្លាះ  នងិ 
បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា។  

ចាប់ ពី ឆ្នាំ ១៩៩៩   លោក សៃី 
បាន បងៃៀន វគ្គ និង បើក សិកា្ខា- 
សាលា ជា ចៃើន អំពី ការ ចរចា  
ដំណោះ សៃយ កៃ ពី ជម្លាះ  
ការ គៃប់ គៃង ជម្លាះ  ការ កសាង 
សន្តភិាព  នៅ ក្នងុ បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
រួម ទាំង នៅ តំបន់ អាសុី អាគ្នៃយ៍ 
ផង ដៃរ។   លោក សៃ ី ក ៏ធា្លាប ់មក  ធ្វើ 
ការ នៅ បៃទៃស កម្ពជុា កាល ព ីឆ្នា ំ 

១៩៩៥ ផង ដៃរ។
លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖   «ខ្ញុ ំពៃយោយម 

រកៃសាការ យក ចិត្ត ទុកដក់ ដោយ 
ឥត លម្អៀង លើ ការ បង្កើត ទនំាក-់ 
ទំនង បៃកប ដោយ វិជ្ជមាន ជា- 
មួយ មនុសៃស គៃប់ វិស័យ ដើមៃបី 
ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត 
ក្នុង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ សិទ្ធិ មនុសៃស 
អន្តរ ជាតិ   គោល ការណ៍  និង ស្តង់ ដ 
ដៃល មាន សមៃប់ កម្ពុជា » ។ 

  លោក   ជិន   មា៉ាលីន   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ គណៈ កមា្មាធិ ការ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស កម្ពជុា  រំពឹង ថា  អ្នក រាយ-  
ការណ៍ ពិសៃស ថ្មី នឹង មាន កិច្ច - 
សហ ការជា មួយ គៃប់ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់   ក្នុង ការ ធ្វើ 
របាយ ការណ៍  និង វិភាគ  និង ការ- 
ធ្វើរ បាយ ការ ណ៍ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
សា្ថាន ការណ៍ សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 
កម្ពុជា  ដូច ជា ធ្វើ ការ ជា មួយ 

រដ្ឋាភិ បាល   សង្គម សុីវិល  និង 
អ្នក ដៃល មាន និនា្នាការ បៃឆំង ។

លោក បន្ត ថា ៖« យើង ក៏ រំពឹង 
ទុក ថា  ការ ធ្វើ សៃវជៃវ   ការ- 
វិភាគ  និង ធ្វើ របាយ ការណ៍ របស់ 
គត់ បង្ហាញ ពី សា្ថាន ភាព ជាក់- 
ស្ដៃង  និង បរិបទ របស់ កម្ពុជា   ជា- 
ជាង ផ្អៃក ទៅ លើ តៃ ទៃឹស្ដី   លើ 
គោល ការណ៍។   អ៊ីចឹង ទៃ  អ្នក- 
រាយ ការណ ៍ពសិៃស គរួ តៃ សកិៃសា 
ស្វៃង យល់ ពី បរិបទ  និង សា្ថាន- 
ការណ៍  របស់ កម្ពុជា ឱៃយ បាន 
ចៃបាស់។  ធ្វើ ដូច្នៃះ ធ្វើ ឱៃយ សៃចក្ដី- 
រាយ ការណ៍  និង អនុ សាសន៍ 
របស់ គត់ ឆ្លើយ តប នឹង សៃចក្ដី 
តៃវូ ការ របស់ ពលរដ្ឋ  និង បៃជា- 
ជាតិ កម្ពុជា ទាំង មូល» ។   បរិបទ 
កម្ពុជា  លោក សំដៅ ដល់ កតា្តា 
បៃវ ត្តិ សាស្តៃ សៃដ្ឋ កិ ច្ច   សង្គ ម 
វបៃប ធម៌  និង នយោ បាយ ។ 

  លោក បន្ត ថា៖   « សា្ថាន ភាព 
សទិ្ធ ិមនសុៃស គ្មាន បៃទៃស ណា ល្អ 
ឥត ខ្ចោះ  ហើយ គ្មាន  បៃទៃស 
ណា មួយ ដៃល យើង អាច យក ជា 
គរំ ូទៃ លើ បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុៃស នៃះ។   
ការ អនុ វត្ត វា បៃ បៃួល ទៅ តាម 
បរិបទ ពី សង្គម ១ ទៅ សង្គម 
១ » ។    លោក   មា៉ាលីន   កោត- 
សរសើរ លោក សៃ ី រ៉ណូា  ស្មុតី  ថា 
ជា អ្នក រាយ ការណ ៍ពសិៃស ដៃល 
បាន បំពៃញ ការងរ បាន ល្អ- 
បៃសើរ។   ការ បពំៃញ ការងរ បាន 
ល្អ ដោយ សារ តៃ លោក សៃី  ស្មុីត  
ធា្លាប់ បំពៃញ ការង រ នៅ កម្ពុជា 
មុន ពៃល ទទួល ការងរ ជា អ្នក- 
រាយ ការណ៍ ពិសៃស។   ក្នុង ពៃល 
បំពៃញ មុខ តំណៃង នៃះ  លោក- 
សៃ ីមាន កិច្ច សហការ ល្អ  នងិ តៃវូ 
បាន សា្វាគមន ៍ព ី ស្ទើរ គៃប ់សា្ថាបន័ 

កំពូលៗ  នៅ កម្ពុជា។   របាយ- 
ការណ ៍របស ់លោក សៃ ីមាន ទា ំង 
វជិ្ជមាន  ការ ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង របស ់
កម្ពុជា  និ  ងប  ញ្ហា បៃឈម  និង 
ចំណុច អវិជ្ជ មាន ។ 

 លោក   បា៉ា  ច័ន្ទ រឿន   បៃធាន  
វទិៃយោ សា្ថាន  បៃជា ធបិ តៃយៃយ  កម្ពជុា 
យល់ ថា  លោក សៃី  ស្មុីត  បាន 
បំពៃញ កិច្ច ការ របស់ លោក សៃី 
យ៉ាង ល្អ បៃសើរ ទោះ  បី ជា លោក 
មើល ឃើញ ថា  សា្ថាន ភាព សិទ្ធិ- 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា ហាក់ ដូច ជា 
មិន សូវ ល្អ  ចាប់ តំាង ពី  ឆ្នា ំ២០១៧  
មក។   លោក សៃី បាន  ពិភាកៃសា  
ជា មួយ អង្គការ សង្គម សុីវិល   
គណ បកៃស នយោ បាយ   បៃជា- 
ពលរដ្ឋ   និង រដ្ឋាភិ បាល ។ 

  លោក មើល ឃើញ ថា  អ្នក - 
រាយ ការណ៍ ពិសៃស   ដៃល នឹង 
មក នា ពៃល  អនាគត  និង មាន 
ការងរ  កាន់ តៃ លំបាក ជាង  
លោក សៃី ស្មុីត  បៃសិន បើ   សា្ថាន- 
ការណ៍ នយោបាយ នៅ កម្ពុជា  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាឬំ ២ ឆ្នា ំមិន មាន 
ដំណោះ សៃយ  និង ភាព  ធូរ- 
សៃល ទៃ នោះ ។ 

  លោក  ច័ន្ទរឿន បាន ថ្លៃង  
ដូច្នៃះ ថា ៖« កិច្ច ការ របស់  អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិសៃស នៃះ តៃវូ ការ មនុសៃស 
ដៃល មាន ចំណៃះ  ជំនាញ  ការ- 
តស៊ ូមត ិនងិ ការ សមៃប សមៃលួ   
និង ការ យល់ ដឹង ពី សា្ថាន ភាព 
សិទ្ធិ មនុសៃស  និង ដំណើរ ការ បៃ- 
ជា ធិប តៃយៃយ នៅ កម្ពុជា ឱៃយ បាន 
សុី ជមៃ  និង មាន របៀប ដោះ- 
សៃយ  តស៊ូ មតិ  យុទ្ធ សាស្តៃ  
និង ការ  បៃឈម មុខ  បៃប វិជ្ជ មាន 
ទើប ធ្វើ ឱៃយ ការងរ របស ់គត ់មាន  
បៃសិទ្ធភាព » ៕ 

 ឃុ ត   សុភ ចរិយា 
 
ភ្នំ ពេញ ៈ បុរស ២ នាក់ បាន 

សា្លាប់ ក្នុង គៃះ អគ្គិភ័យ ឆប- 
ឆៃះ ឃ្លាងំ ស្ដ ុក ទំនិញ មួយ កន្លៃង 
របស់ កៃមុហុ៊ន   ឡុង  ភឿង ដៃល 
មាន ទីតាំង ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ 
ទួល សា្វាយ ពៃ ១ ខណ្ឌ បឹង- 
កៃងកង កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃទី ២៩  
ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២១ ។  នៃះ បើ 
តាម សម្ដី មន្តៃី កង ពន្លត់ អគ្គិ- 
ភ័យ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ។ 

 លោក  ពៃ ំ  យ៉ ត  បៃធាន ការយិ- 
ល័យ នគរ បាល បង្ការ  ពន្លត់- 
អគ្គិភ័យ  និង សង្គៃះ នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល រាជធានី 
ភ្នំពៃញ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា   កៃុម មន្តៃី ជំនាញ បាន បៃទះ 
ឃើញ បុរស ជា កម្មករ ២ នាក់   
ដៃល មា្នាក់ ឈ្មាះ សយ  ដ រា៉ា 
អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  និង មា្នាក់ ទៀត 
ឈ្មាះ  វ័ ន្ត  អាយុ ៣២ ឆ្នាំ បាន 
សា្លាប់  នៅ កៃម គំនរ ភ្នក់ ភ្លើង។   

 លោក   យ៉ ន   ថ្លៃង ថា ៖ « តាម 
ការ សន្និ ដ្ឋាន ក្នុង ជំហាន បឋម  
ការ សា្លាប់ របស់ ជនរ ង គៃះ 
ទាងំ ២  អាច បណា្តាល ម ក ព ីដៃក 
លង់ លក់ ក្នុង ដំណៃក   ហើយ 
ពុល ឬ ឈ្លក់ ផៃសៃង ភ្លើង កៃយ 
ពៃល មាន អគ្គភិយ័ កើត ឡើង នា 
យប់ នោះ  ពៃះ ទំនិញ ទំាង អស់ 
ផលិត ចៃញ ពី ជ័រ បា្លា ស្ទិក » ។  

 បៃភព ពី បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ 
កៃបៃរ កន្លៃង កើត ហៃតុ   បាន 
អះអាង ថា  មុន ពៃល មាន អណា្តាត- 
ភ្លើង ឆបឆៃះ ចៃញ មក កៃ  ពកួ- 
គៃ  បាន ធំក្លនិ ឈ្ងៀម ខា្លាងំ   បនា្ទាប-់ 
មក ក៏មាន អណា្តាត ភ្លើង ឆៃះ 
ចៃញពី ក្នុង ឃ្លាំង ស្តុក ទំនិញ 
នោះ  ហើយ ក៏មាន សំឡៃង ផ្ទុះ 
កើត ឡើង ។   ទោះ ជា យ៉ាង ណា  
ក៏ ដោយ  រហូត មក ទល់ ពៃល 
នៃះ  កៃមុ មន្តៃ ីជនំាញ នៅ ពុទំាន ់
បញ្ជាក ់ព ីមលូហៃតុ ពតិ បៃកដ 
ដៃល នាំ ឱៃយ កើត មាន គៃះ- 
អគ្គិភ័យ នៃះ  នៅ ឡើយ ទៃ ។   

  លោក   យ៉ ន  ថ្លៃង ថា  ៖ « នៅ 
ពៃល នៃះ  មន្តៃី ជំនាញ យើង 
កពំងុ ពនិតិៃយ  អង្កៃត បន្ថៃម ទៀត 
លើ ករ ណី នៃះ » ។  យោង តាម 
របាយ ការណ៍ ពី មន្តៃី នគរ បាល 
អគ្គិភ័យ បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ទំនិញ 
បៃមាណ ៩០ ភាគរយ នៅ ក្នុង 
ឃ្លាងំបាន ខចូ ខាត នងិ  ប៉ះពាល់ 
ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ នៅកៃបៃរ នោះ 
ចនំនួ ៣ ល្វៃង ។  សមត្ថ កចិ្ច បាន 
បៃើ រថយន្ត ពន្លត់អគ្គ ិភ័យ ៤៥  
គៃឿងក្នុង ការ ជួ យ សង្គៃះ ៕

កម្មករ២នាក់បាន
ស្លាប់ក្រោយភ្លើង
ឆ្រោះឃ្លាងំទំនិញ

ក្រោសួង២ក្រោើនរំឭកឱ្រោយ...

ប្រោក្ខភាព...

ខ្ញុ ំពេយាយាម រកេសាការ- 
យកចិត្ត ទុក ដាក់ដោយឥត- 
លម្អៀងលើការ បង្កើត ទំ នាក់- 
ទ ំនងបេ កប ដោយវជិ្ជមានជា- 
មួយ មនុសេស គេប់វិស័យដើមេបី 
ឆ្ពោះទៅ កាន់ ការលើក...



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ៃសៃង

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  
សំរិទ្ធ

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  
សូវិសា ល

អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
� ក់សា�ងលី

កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌មា នជា តិ
វងៃសសុខៃង,ពៃុំភ័កៃ្ត

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន សេដ�  កិច�  
�៉ៃគុណមករា

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

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
ប៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
ប៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកី� 
ណៃមវណ�ៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ្ព ស់
មាសសុខជា ,នៀម�ៃង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
�ុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា�,
សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខៃងសុខគនា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,សៃតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហៃងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងៃសី

អ្ន ក�េសមេ �លអក� រ វិរុទ្ធ 
�ៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម្ព 
ញឹមសុកៃភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ ពា ណិជ� កម� 
�ៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណៃត,017578768
បៃជ�មុន្នីរៈ,015239293
�ៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRo,092445983

បេ ធា ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ ធា ន�េកចា យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បេ ធា ន�្ន េករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសេ�
ពៃ�ៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធនធា នមនុសេ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេយៈេស៊ៃនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នៃអគ រTHEELEMENTS
CoNDoMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហុ៊នសៃន(ផ្លវូ៦០ម៉ៃតៃ)ភូមិ�ៃកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ៃកៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK

គឹម សារុំ

កាលពីថ្ងៃចន្ទសប្ដាហ៍មុន
ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍បនផៃសព្វផៃសាយ
មួយវគ្គរួចហើយពីភាពខុសគ្នា
រវាងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
តាមបៃពៃណីនិងការរៀបអា-
ពាហ៍ពិពាហ៍តាមចៃបាប់តាម
រយៈការបកសៃយពីលោក
មៃធាវី លីកុសលដៃលមាន
ការិយាល័យបមៃើការនៅផ្ទះ
លៃខ៤៥Eoផ្លូវលៃខ៩ភូមិ-
តៃពាំងថ្លងឹសង្កាត់ចោមចៅ
ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យរាជធានី-
ភ្នពំៃញ។សមៃប់ថ្ងៃចន្ទនៃះយើង
សូមផៃសព្វផៃសាយវគ្គបន្តទាក់ទង-
នឹងអត្ថបៃយោជន៍នៃសំបុតៃ-
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដៃលមានខ្លឹម-
សារដូចខាងកៃម៖

ហេ តុ អ្វី បាន ជា តមេូវឱេយ មាន 
សំបុតេ អា ពា ហ៍ ពិពា ហ៍   បេសិ ន- 
បើ បរុស ស្តេ ីយកគ្នា ជា ប្ត ីបេពន្ធ 
ដោយ គ្មាន ចុះ លិខិត  អាពាហ៍ - 
ពិ ពា ហ៍ ចាត់ទុ កថា  ជា ប្តី បេ ពន្ធ 
សេប ចេបា ប់ បាន ទេ?
ការចុះសំបុតៃអាពាហ៍ពិពា-

ហ៍គឺជាផ្នៃកមួយនៃការបំពៃញ
នូវលក្ខខណ្ឌទមៃង់និងជាសក្ខ-ី
ភាពជាភ័ស្ថុតាងនិងជាឯកសារ
ដៃលមានការដឹងឮពីអាជា្ញាធរ-

មលូដ្ឋានអពំីការចុះបញ្ជីអតៃ-
នុកូលដ្ឋានហើយបៃសិនបើ
បុរសស្តៃីយកគ្នាជាប្តីបៃពន្ធ
ដោយគ្មានចុះលិខិតអាពាហ៍-
ពិពាហ៍គឺមិនចាត់ទុកថាជាប្តី
បៃពន្ធសៃបចៃបាប់នោះទៃ។
ចំ ពោះ  ប្ត ីបេពន្ធ មិន បា ន រៀប- 

អាពា ហ៍ ពិពា ហ៍ តាម ផ្លវូ ចេបាប់ហើយ  
មាន កូ ន  និង មាន ទេ ពេយសមេបត្តិ 
រួម គ្នា ពេល លេង លះ   តើ  តុលា - 
កា រ កាត់ សេច ក្តី បាន ទេ ?  
ចពំោះប្តីបៃពន្ធមនិបនរៀប-

ការតាមផ្លវូចៃបាប់ហើយមានកនូ
និងមានទៃពៃយសមៃបត្តិរួមគ្នាពៃល
លៃងលះ តុលាការអាចពិចារ-
ណាលើបញ្ហាកូនក្នុងករណី

ដៃលភាគីមិនបនពៃមពៃៀង
គ្នាអំពីអំណាចមៃបតុលាការ-
អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ទៅលើ
សា្ថានភាពជាក់ស្តៃងថាតើគួរ-
ផ្តល់អណំាចមៃបទៅខាងណា
ដៃលអាចឱៃយកូននោះមានលទ្ធ-
ភាពរសន់ៅដោយសមរមៃយនងិ
ឱកាសសិកៃសារៀនសូតៃជាដើម។
តុលាការក៏អាចសួរចិត្តរបស់
កូននោះផងដៃរ ក្នុងករណី
ដៃលកូននោះអាចមានលទ្ធ-
ភាពគៃប់គៃន់ក្នងុការជៃើសរីស
អំណាចមៃបដោយខ្លួនឯង។
ដោយឡៃកបញ្ហាទៃពៃយសមៃបត្តិ
រមួរបស់សហពទ័្ធដៃលមនិមាន
ចុះសបំុតៃអាពាហព៍ិពាហ[៍អៃ-

តាសុីវិល]ជាទូទៅតុលាការ
មិនធ្វើការពិចារណានោះទៃគឺវា
អាសៃយ័ទៅលើការពៃមពៃៀង
របស់គូភាគីបុ៉ណ្ណោះបើមិនមាន
ការឯកភាពគ្នាក្នងុការបៃងចៃក
នោះទៃតុលាការអាចវិនិច្ឆ័យ
និងបៃងចៃកទៅតាមភ័ស្ដតុាង
របស់ភាគីដៃលបង្ហាញជាទៃពៃយ
ដៃលខ្លួនរកបនជាដើម។
តើ  សំ បុតេ អាពា ហ៍ ពិពា ហ៍ 

(អេ តា សុវីលិ)មាន បេ យោ ជន ៍ 
និង ការ ពារ អ្វីខ្លះ ដល់ ប្តី បេពន្ធ 
ដេល រៀប កា រ?   
អត្ថបៃយោជន៍នៃសបំតុៃអា-

ពាហ៍ពិពាហ៍ឬអៃតាសីុវិលមាន
ដូចជា៖
១-ជាប្ដីបៃពន្ធសៃបតាមផ្លូវ-

ចៃបាប់ដៃលមិនអាចរំលាយទៅ
វិញបនតាមទំនើងចិត្តរបស់
ខ្លួនឡើយពោលគឺមានតៃអំ-
ណាចតុលាការទើបអាចកាត់
សៃចក្តីលៃងលះបន។
២-ទៃពៃយសមៃបត្តិរួមកៃយ

អាពាហព៍ិពាហ៍តៃវូចៃកគ្នាស្មើ
នៅពៃលលៃងលះ។
៣-កាន់តៃមានសុភមង្គល

និងជឿទុកចិត្តគ្នាពៃលមាន
សំបុតៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។
៤-ទទួលមរតកសៃបចៃបាប់
៥-ចុះសំបុតៃកំណើតឬបញ្ជាក់

សំបុតៃកំណើតកូន

៦-ធ្វើប្លង់ដី/ផ្ទះ
៧-ធ្វើសៀវភៅសា្នាក់នៅ

សៀវភៅគៃួសារ
៨-ការពារបៃឆំាងនឹងទ្វៃពន្ធ-

ភាព (ការពារបៃឆាំងការមាន
ប្ដីចៃើនឬមានបៃពន្ធចៃើន)
៩-ជួយការពារទៃពៃយសមៃបត្តិ

រួមរបស់ប្ដី/បៃពន្ធ
១០-ទទលួអាហារកចិ្ចពៃល

ឪពុកមា្ដាយលៃងលះគ្នា
១១-គ្មានអំពើហិងៃសាចំពោះកូន
១២-ការគំទៃដល់កូន។
ចំពោះ  ភាគី ខាងបេុ ស  ឬសេី 

រួមរស់ ជា ប្តី បេពន្ធ  តេ មិនបាន 
រៀបការ តាម ចេបាប ់  ហើយ ពេល 
ដេល ភាគី ណាមួ យ លួច ទៅ មាន 
សេី ឬ បេុស ថ្មី តើ ភាគី មួយៗ  
អាច មាន  សិទ្ធិ ប្តឹង បាន ទេ ?
ទាក់ទងភាគីខាងបៃសុឬសៃី

រួមរស់ជាប្តីបៃពន្ធតៃមិនបន
រៀបការតាមចៃបាប់ ហើយពៃល
ដៃលភាគីណាមួយលួចទៅ
មានសៃីឬបៃុសថ្មីគឺភាគីមួយៗ
មិនអាចប្តឹងគ្នាបនទៃពៃះ
ភាគីនីមួយៗ មិនបនបំពៃញ
លក្ខខណ្ឌចៃបាប់បនតមៃូវឱៃយ
ភាគីនីមួយៗ តៃូវទៅចុះកិច្ច-
សនៃយាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅមុខ
មន្តៃីអតៃនុកូលដ្ឋានរួមនឹង
សាកៃសីចំនួន២នាក់ដៃលជា-
នីតិជន៕

វ៉ន  ដារ៉ា

កពំង ់ស្ពឺៈពៃះរាជអាជា្ញារងអមសាលា-
ដំបូងខៃត្តកំពង់ស្ពឺលោកខៃសម្ផសៃស
បនចៃញដីកាកោះ២ដច់ដោយឡៃក-
ពីគ្នាឱៃយជនសងៃស័យឈ្មាះសូយ
ចាន់សឿន ជាឧត្តមសៃនីយ៍ទោមាន
តួនាទីជានាយរងទីចាត់ការអភិវឌៃឍន៍
អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកៃសងួការពារជាតិ
នងិបក្ខពកួឲៃយចលូបភំ្លឺនៅតលុាការខៃត្ត
ក្នុងថ្ងៃខុសគ្នានាខៃកុម្ភៈនៃះពាក់ព័ន្ធ-
នងឹករណី«បៃើហិងៃសាដោយមានសា្ថាន-
ទម្ងន់ទោសនិងបង្ខាំងមនុសៃសដោយ
ខុសចៃបាប់»។
ដកីាកោះទាងំ២នៃះមានមួយចុះនៅ

ថ្ងៃទី២៦មករាឆា្នាំ២០២១កោះហៅ
ឱៃយឈ្មាះសូយចាន់សឿនចលូខ្លួននៅ
ពៃឹកថ្ងៃទី១៥ខៃកុម្ភៈ។ រីឯដីកាចុះថ្ងៃ
២៧ខៃមករា ឆា្នាំ២០២១ កោះហៅ
ឈ្មាះ សៃីសមៃបត្តិ ភៃទបៃុសមាន
តួនាទីជានាយស្តីទីការិយាល័យអភិ-
វឌៃឍន៍អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកៃសួងការ-
ពារជាតិឲៃយចូលបំភ្លឺនារសៀលថ្ងៃទី៨

ខៃកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១។
ការចៃញដកីានៃះគកឺៃយពមីានស្តៃី

មា្នាក់ឈ្មាះឌងួហៃមា៉ាលសីបនដក-់
ពាកៃយបណ្ដឹងចូលតុលាការខៃត្តនៃះ
កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខៃមករាឆា្នាំ២០២១
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបៃើហិងៃសាលើគត់។
យោងតាមពាកៃយបណ្ដងឹរបស់អ្នកសៃី

ឌួងហៃមា៉ាលីស វ័យ៤១ឆា្នាំ មុខរបរ
ជាពាណិជ្ជករ បនអះអាងថាកាលពី
វៃលាម៉ាង១០ពៃឹកថ្ងៃទី២២ខៃមករា
ឆា្នាំ២០២១អ្នកសៃីបនជិះក្នុងរថយន្ត
តៃ២នាក់ជាមួយ ឈ្មាះសូយ ចាន់-
សឿននៅលើដងផ្លវូស្ថតិតៃង់រង្វង់មលូ
តាខ្មាទីរួមខៃត្តកណា្ដាល។
លោកសៃីបញ្ជាក់ថា៖«ឈ្មាះសូយ

ចាន់សឿន បនវាយដំមកលើនាងខ្ញុំ
នងិបនដកកាំភ្លើងខ្លីភ្ជង់គរំាមមនិឱៃយខ្ញុំ
សៃកនងិគរំាមបញ់បបំក់ជើងបញ-់
សមា្លាប់ក្នុងពៃលកំពុងជិះឡានតាមផ្លូវ
រហតូទៅដល់ខៃត្តកពំង់ស្ពឺស្ថតិនៅភមូិ
ចមា្ការចៃកឃុំតៃងតៃយងឹសៃកុភ្នំសៃចួ
ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ»។
អ្នកសៃីអះអាងថា៖ «ឈ្មាះ សូយ

ចាន់សឿន បនចាប់បង្ខាំងនាងខ្ញុំនៅ
ក្នុងផ្ទះកូនចៅរបស់គត់ ឈ្មាះ សៃី
សមៃបត្តិ ដៃលមានតួនាទីជានាយស្ដីទី
ការិយាល័យអភិវឌៃឍន៍នៃអគ្គបញ្ជាការ-
ដ្ឋានកៃសួងការពារជាតិរហូតដល់ម៉ាង
៧យប់ថ្ងៃខៃឆា្នាំ ដដៃល(ថ្ងៃទី២២
ខៃមករា ឆា្នា២ំ០២១)ទើបមានសមត្ថ-
កិច្ចនគរបលចុះមកអន្តរាគមន៍រំដោះ
នាងខ្ញុំចៃញពីផ្ទះដៃលបនបង្ខាំងយក
ទៅសង្គៃះនៅមន្ទីរពៃទៃយ»។
បើតាមពាកៃយបណ្ដឹងដដៃលអ្នកសៃី

បនប្ដឹងសុំឱៃយចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនជន-
ល្មើសខាងលើយកមកផ្ដនា្ទាទោសតាម
កៃមពៃហ្មទណ្ឌ។ប្ដងឹសុំសណំងថ្លៃពៃយា-
បលរបួសសា្នាមជាទឹកបៃក់ចំនួន១
លានដុលា្លារអាមៃរិកនិងប្ដងឹទាមទារជងំឺ
ចិត្ដចំនួន១លានដុលា្លារអាមៃរិកផងដៃរ។
យា៉ាងណាក្ដី ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍ មិនអាច

ទាក់ទងលោកសូយចាន់សឿននិង
លោកសៃីសមៃបត្តិដៃលរងការចោទ-
បៃកាន់នៃះដើមៃបីសុំអតា្ថាធិបៃបាយពីករ-
ណីនៃះបនទៃ។ ចំណៃកលោក ឈុំ
សុជាតិអ្នកនាពំាកៃយកៃសងួការពារជាតិ

ក៏មិនអាចសុំការអតា្ថាធិបៃបាយបន
ដៃរដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកមិន
មានអ្នកទទួល។
ក៏ប៉ុន្តៃលោក ថោង សូលីម៉ូ អ្នក-

នំាពាកៃយអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកៃសួងការ-
ពារជាតិបៃប់ភ្នពំៃញបុ៉ស្ដិ៍កាលពីមៃសិល-
មិញថាករណីលោកសូយចាន់សឿន
កៃសងួការពារជាតិកពំងុរងច់ាំលទ្ធផល
អនុវត្ដតាមនីតិវិធីពីតុលារខៃត្ដកំពង់ស្ព។ឺ
បៃសិនបើករណីនៃះពិតជារកឃើញ
កំហុសមៃននោះកៃសួងនឹងអនុវត្ដ
ពិន័យតាមកៃយ។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖«លោកឧត្តម-

សៃនីយ៍ទោសូយចាន់សឿនគត់ពិត
ជាស្ថតិក្នងុកៃបខ័ណ្ឌកងទ័ព។បុ៉ន្ដៃការ-
ដៃលគត់បៃពៃឹត្ដជាមួយនឹងសៃ្ដីដៃល
បនប្ដឹងគត់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធី
របស់តុលាការ។ខាងកងទ័ពគឺទុកឱៃយ
សា្ថាប័នតុលាការដោះសៃយរឿងនៃះ
សនិកៃយពៃលតលុាការដោះសៃយ
រកឃើញថាគត់មានកហំសុយា៉ាងម៉ៃច
នោះខាងកងទ័ពនឹងដក់ពិន័យគត់
តាមកៃយ»៕

តើសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្របាប់មានអត្ថប្រយោជន៍៍អ្វខី្លះ?

តុលាការកោះហៅមន្ត្រយីោធា២រូបឱ្រយចូលបំភ្ល ឺពាក់ព័ន្ធករណីប្រើហិង្រសាលើស្រ្តី

លោកមេធាវី លី កុសល កាលពីពេលកន្លងមក  ។ រូបថតសហការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 16,840 17,320 16,780

2 GTI 3,450 3,200 3,450 3,200

3 PAS 13,920 13,900 13,940 13,900

4 PEPC 2,940 2,950 2,950 2,940

5 PPAP 11,780 11,780 11,780 11,600

6 PPSP 1,500 1,540 1,540 1,470

7 PWSA 6,020 6,180 6,180 6,020

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ កិច្ចពេមពេៀង ស្តីពី 
ការ ចៀស វាង  យក ពន្ធ តេួត ស៊ី- 
គ្នា  រវា ងកម្ពជុា នងិ ករូ៉េ ខាង តេបងូ 
បាន ចលូ ជា ធរ មានហើយ កាល 
ព ីថ្ងេ ទ ី២៩ ខេ មករា  ឆ្នា ំ២០២១ 
ដេល ជា ការការ ពារ ដល ់វនិយិោ-  
គនិ របស ់បេទេស នមីយួៗ ពកីារ 
ដក ពន្ធ តេតួ គ្នា។ បើ តាម ទភី្នាក-់ 
ងារ   ព័ត៌មាន កូរ៉េ  Yonhap។

កិច្ចពេម ពេៀង នេះនឹង អន៊-
ញ្ញាត ឱេយ បេទេស  ច៊ះ ហត្ថ លេខី  

ចៀស វាង  ការ យក ពន្ធ លើ បេក ់
ចំណូល តេួត គ្នា  និង ជួយ បន្ធូរ- 
បន្ថយ បន្ទុក ពន្ធ ដល់ កេ៊ម ហ៊៊ន 
ដេល ធ្វើ ជនំញួ នៅ បេទេស ណា 
មាន កិច្ចពេម ពេៀង នេះ។

 កម្ពុជា  និង កូរ៉េ ខា ង តេបូង បាន 
ច៊ះ ហត្ថលេខា លើ កចិ្ច ពេម ពេៀង  
ស្តពី ីការ លើ កលេង ការ យក ពន្ធ 
តេតួ ស៊គី្នា លើ បេក ់ចណំលូ  នងិ 
ការ បងា្ការ ការ គេច ពន្ធ  កាលពខីេ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក  ហង៊  វណ្ណៈ  អ្នក សេវ- 
ជេវ សេដ្ឋ កចិ្ច អន្តរ ជាត ិនេ វទិេយា- 

សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នេ 
រាជ  បណ្ឌតិេយ សភ កម្ពជុា   កាល ព ី
ខេ មន៊ បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉ស៊្តិ៍   ថា  
ការចូល ជាធរមាន នេ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង នេះ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ 
បន្ទកុ អ្នកបេើបេស ់នងិ អ្នក ផ្គត-់ 
ផ្គង់ រវាង បេទេស ទាំង  ២  បាន 
មួយកមេិត ។ 

លោក នយិាយ  ថា៖ «ការចលូ 
ជា ធរមាន នេះ នឹង ជួយ ធ្វើឱេយ 
តម្លេ លក ់ចេញ នេ មខ៊ទនំញិបេ-
ទេស ទាងំ  ២  មាន ភព ធរូសេល  
ជាង ម៊ន ហើយ វា ក៏ នឹង បង្កើន 

ភព បេកតួបេជេង សមេប ់តម្លេ 
ផលិតផល ភគី ទាំង  ២ »។ 

លោកបន្ថេមថា  នេះ ជាសញ្ញា 
វជិ្ជមាន មយួទៀត ដេល បេទេស 
ទាងំ  ២ សមេច បាន ហើយ យន្ត- 
ការ នេះ ក៏ នឹង ធ្វើឱេយ ទំហំ ពាណិ-
ជ្ជកម្ម ទ្វេភគី កើនឡើង ។

លោក អះអាងថា ៖ « នេះ ជា 
ការលើក ទកឹចតិ្ត ដល ់វនិយិោគនិ  
កដ៏ចូជា អ្នក ផ្គតផ់្គង ់ដើមេបី បងា្ការ 
ក៊ំឱេយ បន្ទុក ពន្ធ នេះ ធ្លាក់ ទៅលើ 
អ្នកបេើបេស់ »។ 

ទនិ្ននយ័ ព ីសមាគម  ពាណជិ្ជ- 

កម្ម អន្តរជាតិ កូរ៉េ  (Kita) បាន 
ឱេយដឹងថា កម្ពុជា  នាំទំនិញ ទៅ 
កូរ៉េ ក្នុងតម្លេ ជាង  ៣១៧  លាន 
ដ៊លា្លារ  កាលពី ឆ្នាំម៊ន  ធ្លាក់ ច៊ះ 
៥,៤ ភគរយ ខណៈ កម្ពុជា នាំ 
ចលូ  មាន តម្លេ ជាង ៥៦៧លាន 
ដល៊ា្លារ ធ្លាកច់៊ះ  ១៨,៦ ភគរយ 
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ  ២០១៩ មាន 
ជាង ៦៩៦  លានដ៊លា្លារ ។

ទំនិញ សំខាន់ៗ ដេល កម្ពុជា 
នាទំៅ  ករូ៉េខាងតេបងូ  មាន  ដចូជា 
សម្លៀកបំពាក់ ផលិតផល ធ្វើ- 
ដំណើរ សេបេកជើង ភេសជ្ជៈ 

គេឿងបនា្លាស់ អេឡិចតេូនិក 
កៅស៊ូ និង ផលិតផល កសិកម្ម 
រីឯ   កម្ពុជា នាំចូល  វិញ រួមមាន 
យានយន្ត គេឿង  អេឡចិតេនូកិ 
សមា្ភារ ផ្ទះបាយ ភេសជ្ជៈ ថា្នាពំេទេយ 
និង ផលិតផល បា្លាស្ទិក ។ 

ក្នុង រយៈ ពេល៦ ខេ ដំបូង ឆ្នាំ 
២០២០ អគ្គនាយក ដ្ឋានគយ 
នងិ  រដ្ឋាករ បេមលូ ចណំលូ បាន 
១,២៧២ ពាន ់លាន ដល៊ា្លារ  ធ្លាក ់  
ច៊ះ ១៦,២ ភគរយ  ព ី ១,៥១៧ 
ពាន់ លាន ដ៊លា្លារកាល ពី រយៈ -  
ពេល ៦ ខេ ឆ្នាំ ២០១៩ ៕LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ គមេង វិនិយោគ ចំនួន 
១១ ដេល មាន  តម្លេ   វិនិយោគ   សរ៊ប 
៤៣,៨ លាន  ដល៊ា្លារ នងិ  បង្កើត ការងារ 
បាន ៧ ៨៥៤ កន្លេង  តេូវ បាន កេ៊ម- 
បេកឹេសា អភវិឌេឍន ៍កម្ពជុា (CDC)   អនម៊ត័ 
ក្នងុ រយៈ ពេល  ១ ខេ ដបំងូ ឆ្នា ំ២០២១ ។ 
នេះ បើ យោង តាម បណា្តាញ សង្គម ផ្លូវ - 
ការ របស់ CDC។

យោង តាម CDC នៅក្នុង ចំណោម 
គមេង ទាំង ១១ នោះ គឺ  មាន  ៥ ជា 
គមេង រោង ចកេ កាត់ ដេរ សម្លៀក- 
បំពាក់  រួម មាន កេ៊ម ហ៊៊ន Xin Yun-
feng (Cambodia) Fashion Co., 
Ltd នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍សេន ជយ័ រាជធន-ី 
ភ្នំពេញ មាន ទ៊ន វិនិយោគ ២,៤ លាន 
ដ៊លា្លារ, គមេង  កេ៊មហ៊៊ន Bright-
ness (Cambodia) Garment 
Factory Co., Ltd មាន ទ៊ន វិនិយោគ  
៣,១លាន   ដ៊លា្លារ   នៅ សេ៊កបាទី ខេត្ត 
តាកេវ, គមេង របស់ កេ៊ម ហ៊៊ន New 
Era (Cambodia) Cashmere 
Textile Co., Ltd  នៅ កេ៊ង តាខ្មៅ 
ខេត្តកណា្តាល មាន ទន៊ វនិយិោគ ៥,៧ 
លាន ដ៊លា្លារ, គមេង កេ៊មហ៊៊ន Hc 
Global Textile Co., Ltd  នៅ សេ៊ក 
ទេំង ខេត្ត តាកេវ មាន ទ៊ន វិនិយោគ  
៧,៨ លាន ដ៊លា្លារ និង គមេង របស់ 

កេ៊ម ហ៊៊ន Jian Yuan Tong Gar-
ment Co., Ltd  ស្ថតិ នៅ សនួ ឧសេសា- 
ហកម្ម កាណាឌីយា៉ា រាជធនី ភ្នំពេញ 
មាន ទ៊ន វិនិយោគ ២,៤ លាន ដ៊លា្លារ។

ចំណេក គមេង ៦  ផេសេង ទៀត រួម- 
មាន គមេង បង្កើត រោងចកេ ផលិត 
បង់  ស្អិត គេប់ បេភេទ របស់ កេ៊មហ៊៊ន  
Taperite Plastic Co., Ltd នៅ 
ខណ្ឌ កំបូល រាជធនី ភ្នំពេញ មាន ទ៊ន 
វិនិយោគ ២,៧ លាន ដ៊លា្លារ , គមេង 
បង្កើត រោងចកេ ផលតិ សេបេក ជើង របស ់  
កេម៊ហ៊ន៊ Unicorn Footwear Co., 
Ltd នៅ សេ៊ក គង ពិសី ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ 
មាន ទ៊ន វិនិយោគ ៥,៥ លាន ដ៊លា្លារ 
និង  គមេង បង្កើត រោងចកេ ផលិត 
សេបេក ជើង របស ់កេម៊ហ៊ន៊  Laurence 
Footwear Co., Ltd នៅ សេ៊ក 
សំរោងទង ខេត្ត កពំងស់្ពឺ មាន ទន៊វនិ-ិ 
យោគ ៥,៦ លាន ដ៊លា្លារ។

កេ ពី នេះ រួម មានគមេង បង្កើត 
រោង ចកេ ផលិត បេអប់ កេដស កាត៊ង 
និង ផលិត ផល វេច ខ្ចប់ ពី កេដស គេប់ 
បេភេទ របស ់កេម៊ ហ៊ន៊ City Printing 
(Cambodia) Company Limit-
ed នៅខណ្ឌ កំបូល រាជធនី ភ្នំពេញ 
មាន ទ៊ន វិនិយោគ ២,៣ លាន ដ៊លា្លារ, 
គមេង បង្កើត រោង ចកេ ផលិត កាបូប 
គេប់ បេភេទ របស់ កេ៊ម ហ៊៊ន Chang-
hui (Cambodia) Handbag Mfr. 

Co., Ltd នៅ សេ៊ក សាមគ្គី មានជ័យ 
ខេត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ មាន ទន៊   ២,៤ លានដ-៊
លា្លារ នងិ គមេង បង្កើត រោងចកេ ផលតិ  
ធង៊ ទកឹកក របស ់កេម៊ហ៊ន៊  Polymer 
Plastic Products (Cambodia) 
Co., Ltd នៅ ក្នងុ សេក៊ អង្គស្នលួ ខេត្ត 
កណា ្តាល  មាន ទ៊ន  ៣,៩ លាន ដ៊លា្លារ។

លោក ហ៊ង វណ្ណៈ អ្នក សេវ ជេវ 
សេដ្ឋកិច្ច អន្តរ ជាតិ នេ វិទេយា សា្ថាន ទំនាក់-  
ទំនង អន្តរ ជាតិ នេ កម្ពុជា (រាជ បណ្ឌិតេយ- 
សភ កម្ពុជា ) បាន បេប់ភ្នំពេញ ប៉៊ស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងេ ទ ី៣១ ខេ មករា ឆ្នា ំ២០២១ 
ថា នេះ  ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន ដ៏ សំខាន់  
ដេល បងា្ហាញ ថា សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា នឹង 

មាន កំណើនល្អ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នេះ   
បើ ទោះ បី ការគេប់ គេង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅ លើ ពិភព លោក មិន ទាន់ ទទួល 
បាន  លទ្ធ ផល ល្អ  ក៏ ដោយ ។  លោក 
ថ្លេង ថា៖ «នេះ ជា ចណំចុ ចាប ់ផ្តើម ដ ៏ល្អ 
នេ ការ អភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  តាម 
រយៈ ការ អន៊ម័ត របស់ CDC»។

លោក បេប ់ទៀត ថា ចេបាប ់វនិយិោគ 
ថ្មី នៅ កម្ពុជា ដេល  រំពឹង នឹង អន៊ម័ត ឱេយ 
បេើ បេស់ ក្នុង ខេ មេសា និង ការ តេៀម 
រៀបច ំបង្កើតឱេយ មាន តល៊ាការ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ពេម ទាំង កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ទ្វេភគី ជា មួយ បេទេស ចិន និង 
ការ សនេយា របស ់បេទេស អងគ់្លេស នងិ 

ហ៊ង គេី(សមាជិក សហភព អឺរ៉៊ប) ពី 
ការ ជួយ គំទេ និង កិច្ច សហការ ផ្នេក 
សេដ្ឋ កិច្ច  នោះ នឹង ធ្វើ ឱេយ  ការ វិនិយោគ 
នៅ កម្ពុជា កើន ឡើង ចេើន ថេម  ទៀត 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។ លោក និយាយ 
ថា ៖ « ទាំង  នេះ  ស៊ទ្ធ តេ ជា ធត៊ ផេសំ ដេល 
នងឹ ជយួ ធ្វើ ឱេយ កណំើន វនិយិោគ កាន ់តេ 
ចេើន ចូល មក កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ  នេះ» ។ 

លោក លមឹ ហេង អនប៊េធន សភ 
ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ច៊ង សបា្តាហ៍ ម៊ន ថា ភព- 
ល្អ បេសើរ នេ សា្ថាន ភព សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង 
បេទេស ការ គេប់ គេង  ដោយ បេសិទ្ធ- 
ភព  របស់ កម្ពុជា ពី ការ ឆ្លង រាលដល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ការ ផ្តើម ចាក់ វាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩ និង ចេបាប់ វិនិយោគថ្មី ដេល 
គេង នងឹ ដក ់ឱេយ បេើ  ក្នងុ ខេមេសា នងឹ 
កា្លាយ ជា មេដេក ដ៏ សំខាន់ របស់ កម្ពុជា 
ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ វិនិយោគគិន ឱេយ មក 
វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា។

លោក បន្ត ថា៖ « ទោះ ជា ក្នុង ពេល ដ៏ 
លំបាកនេ ការ ឆ្លង រាល ដល  កូវីដ ១៩ 
ក៏ កម្ពុជា នៅ តេ ទទួល បាន នូវ កំណើន 
នេ ការ វិនិយោគ ជា បន្ត បនា្ទាប់ » ។

យោង តាម កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច នងិហរិ- 
ញ្ញវត្ថុ កាល ពី ឆ្នាំ ២០២០ សេដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា  តេូវ   បា៉ាន់ បេមាណ ធ្លាក់  -៣,១  
ភគ រយ ប៉៊ន្តេ នឹង កើន ឡើងវិញ  ៤,០ 
ភគ រយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ៕ LA

កិច្ច ព្មព្ៀង  មិនយក ពន្ធ តួ្តសី៊គ្នារវាង កម្ពជុា-កូរ្៉ ខាង ត្បូង  ចូល ជា ធរមាន 

CDC អន៊ម័ត គម្ង ចំនួន១១ ក្នងុ តម្ល ្ជាង ៤៣ លាន ដ៊លា្លារ 

អគារ ទីស្នាក់ ការ កេម៊បេកឹេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពជុា (CDC)។ រូបថត សហ ការី
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ទកី្រងុ ហាណូយៈ ពាណជិ្ជកម្ម   ទ្វៃភាគ ី
រវាង វៀតណាម និង  ហុងគៃី  បាន កើន- 
ឡើង ដល់ កមៃិត ខ្ពស់ បំផុត ជា បៃវត្ដិ- 
សាស្ដៃ ដល់ ជាង ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក កាល  ពី ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល ឆ្លុះ- 
បញ្ចាំង ពី  ការពងៃឹង ទំនាក់ ទំនង រវាង 
បៃទៃស ទាំង ២ក្នុង រយៈពៃល ជា ចៃើន 
ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ ។ 

យោង តាម សា្ថានទូត វៀតណាម  បៃចាំ 
បៃទៃស ហុងគៃី  វា ជា លើក ដំបូង ដៃល  
ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វៃភាគី ជា បៃវត្តិ សាស្តៃ បាន 
កើនឡើង ដល់ ១,២៩៧ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ  កើន ឡើង  ៧៣,៨៨  ភាគរយ 
ធៀប  ឆ្នាំ ២០១៩ ។

ក្នងុ ចណំោម តលួៃខ នៃះ ការ នាចំៃញ 
របស់ បៃទៃស វៀតណាម  ទៅ បៃទៃស 
ហុងគៃី មានតម្លៃ  ៩២៥ លាន ដុលា្លារ  
កើន ឡើង  ១២៦, ៦៩ ភាគរយ ។  

ពាណិជ្ជ កម្ម កើនឡើង ខ្ពស់ បំផុត  ជា 
បៃវត្តិ សាស្ដៃ  នៃះ បង្ហាញ ថា ទំនាក់- 
ទំនង រវាង បៃទៃស ទាំង២  កំពុង រីក- 
ចមៃើន ខ្លាំង ជាង ពៃលណា ៗ   ទាំងអស់  
ជាពិសៃស ចាប់ តាំង  ពី បៃទៃស ទាំង ២  
បាន ធ្វើ  ឱៃយ បៃសើរ នូវ ទំនាក់ទំនង  
ទៅជា  ភាពជា ដៃគូ គៃប់ជៃុង ជៃយ 
កាលពី ឆ្នាំ  ២០១៨ ។  

កាល ព ីខៃសហីា ឆ្នា ំ២០២០  លោក 
Peter Szijjarto  រដ្ឋមន្ដៃី  កៃសួង   ការ- 
បរទៃស  និង ពាណិជ្ជកម្ម  របស់ បៃទៃស 
ហុងគៃី  បាន ទៅ ទសៃសនកិច្ច នៅ បៃទៃស  
វៀតណាម    ក្នងុ ឱកាស  ខបួ  លើក ទ ី៧០ 
នៃ  ទំនាក់ទំនង ការទូត របស់ បៃទៃស 

ទាំង២  ដៃល ជាការ  ឆ្លុះ បញ្ចាំងឱៃយ ឃើញ  
ថា បៃទៃស ហុងគៃី   បាន ភា្ជាប់សារៈ- 
សំខន ់ខ្លាងំ បផំតុ ចពំោះ ទនំាក ់ទនំង នៃះ 
ជាមួយ បៃទៃស វៀតណាម ។  

បៃទៃស ហងុ គៃ ីកស៏្ថតិ ក្នងុ ចណំោម  
បណា្ដា បៃទៃស  ដបំងូ  នៅ សហភាព អរឺ៉បុ  
(EU)   ដៃល  អនុម័ត  កិច្ចពៃម ពៃៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម   សៃរី  អឺរ៉ុប និង បៃទៃស 
វៀតណាម  (EVFTA)  និង  កិច្ចពៃម- 
ពៃៀង ការពារ  ការ វិនិយោគ  អឺរ៉ុប និង 
បៃទៃស វៀតណាម  (EVIPA)   ដើមៃបី 
បង្កើត កៃបខណ័្ឌ ការងរ រយៈពៃល វៃង 
និង បៃកប ដោយ ចីរភាព  ដើមៃបី  កិច្ច- 
សហ បៃតិបត្តិការ សៃដ្ឋកិច្ច  ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និង ការ វិនិយោ គ បន្ថៃម ទៀត រវាង 
វៀតណាម  និង ប្លុក មួយ នៃះ ។

ក្នុង រយៈពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំ ថ្មីៗនៃះ  
បៃទៃស វៀតណាម  បាន នាំចៃញ ផលិត -  
ផល ភាគ ចៃើន រមួ មាន  កុពំៃយូទរ័  ផលតិ- 
ផល អៃឡិច តៃូនិក  និង គៃឿង ផ្គុំ  
គៃឿង មា៉ាសុីន និង ឧបករណ៍   ទូរស័ព្ទ  
និង គៃឿង ផ្គុំ   និង ផលិត ផល សម្លៀក- 
បំពាក់ ទៅ បៃទៃស ហុងគៃី។  ផលិត- 
ផល នាំចៃញ សំខន់ៗរបស់ បៃទៃស 
ហងុគៃ ីទៅបៃទៃស វៀតណាម  រ ួមមាន  
ចណំសីត្វ    វត្ថធុាតដុើ ម គៃឿង មា៉ាសុនី 
ឧបករណ៍  និង ផលិតផល  ឱសថ។

បៃទៃស វៀតណាម នៅ តំបន់ អាសា៊ាន  
និង  បៃទៃ ស ហុងគៃី ស្ថិតនៅ តំបន់ អឺរ៉ុប- 
កណា្ដាល  មាន  ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម ទ្វៃ ភាគ ី
សរុប  តៃឹម តៃ តម្លៃ    ៦៤៥ លាន ដុលា្លារ 
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨៕ VNS-ANN/LA

តពីទំព័រ ១...មាន ទុន គៃប់ គៃន់  
និង កាន់ តៃ មាន ភាព ងយ សៃួល ក្នុង 
ការ រក កម្ច ីព ីបៃភព ទនុ បរទៃស កាល ព ី
ឆ្នាំ កន្លង មក។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ចពំោះ វសិ័យ 
ធនាគារ  បាន ការ បន្ធូរបន្ថយ ផ្នៃកនិ-
យត កម្ម ពី រដ្ឋាភិបាល មាន ដូច ជា ទុន- 
បមៃងុ កាតព្វ កចិ្ច (Capital reserve 
requirement) ដោយ តៃូវ បាន បន្ធូរ 
ព ី ១២ ភាគ រយ មក តៃមឹ ៧ ភាគរយ  គ ឺ
មាន សារៈ សំខន់ ណាស់  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ  
យើង មាន សាច់ បៃក់ ទំនៃរ   យក ទៅ 
បៃើ បៃស់ បន្ថៃម ទៀត រាប់ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ បាន ដក់ បញ្ចូល នៅក្នុង ការ លូត - 
លាស ់ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០។ មយួ ទៀតនោះ  
គ ឺដើម ទនុ ទៃនាប(់Capital Conser-
vation Buffer) ដៃល បាន អនុវត្ត 
ហើយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ធនាគារ- 
ជាតិ បាន ពនៃយារ ពៃល ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មាន 
សាធន ភាព ឬមូល និធិ រាប់ពាន់ លាន 
ដៃរ ក្នុងការ យក មក បៃើ បៃស់»។ 

លោក បន្ថៃម ទៀត ថា អ្វី ដៃល កាន់- 
តៃ  ពិសៃស នោះ គឺ ការ បន្ធូរ បន្ថយ ពន្ធ 
កាត់ ទុក លើកម្ចី ពី បរទៃស ដៃល អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ កាន់ តៃ មាន 
លទ្ធភាព ងយ សៃលួ ក្នងុ ការ រក បៃភព 
ទនុ បន្ថៃម ព ីកៃបៃទៃស។ លោក បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖   « ជា ការ ពិត ណាស់ យើង 
មិន  ខ្វះ ទៃ មូលនិធិ  ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
យើង»។ លោក បន្ត  ថា ៖ «  មកដលព់ៃល 
នៃះ គា្មាន អ្នក ឱៃយ ខ្ចី នៅ កៃ បៃទៃស 
ណាមួយ   និយាយ ថា  ការផ្តល់ កម្ចី មក 
កម្ពុជា មាន ហានិភ័យ នោះ ទៃ អ៊ីចឹង 
យើង នៅតៃ រក បាន ចៃើន។ ការណ ៍នៃះ 

គឺ ជា សញ្ញា ល្អ មួយ សមៃប់ វិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ ដូចជា វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច ដៃរ 
ពៃះ ធនាគារ គឺជា ឆ្អឹង ខ្នង សមៃប់ 
ទៃទៃង ់សៃដ្ឋកចិ្ច ដោយបាន គាទំៃ ដល ់
សហគៃស តូច  និង ធំ ទាំងអស់ »។

បើ តាម លោក អិុន ចាន់នី ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ នៃះ សមៃប់ ធនាគារ អៃសុី-
លីដ  គៃង នឹង បញ្ចៃញ ទុន ៦០០ 
លាន  ដុលា្លារ សមៃប់ វិស័យ SMEs។

កាល ពី ពាក់ កណា្ដាល ខៃ មីនា NBC 
បាន ចៃញ វធិានការ មយួ ចនំនួ  សមៃប ់
ធ្វើ  ឱៃយ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា មាន 
ភាព ល្អ បៃសើរ រមួ មាន  ការ កាត ់បន្ថយ 
អនបុាត ទនុ បមៃងុ កាតព្វកចិ្ច (RRR) 
លើ តលុៃយ ភាព បៃក ់បញ្ញើ ព ី៨ភាគ រយ 
មក នៅ ៧ភាគរយ លើ បៃក ់រៀល នងិ 
១២,៥ ភាគ រយ លើ បៃក់ ដុលា្លារ  ក្នុង 
អឡំងុ ពៃល  ៦ ខៃ បនា្ទាប ់ ការពនៃយារពៃល 
លក្ខខណ្ឌ តមៃូវ ទៃនាប់ សន្ទនីយ ភាព 
ដើម ទនុ(CCB) ដល ់ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល  
តៃូវ   រំពឹង ថា នឹង បនា្ទាប អតៃ ភាព មិន 
អាច សង បំណុល បាន ខណៈ   កៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៩ ខៃ មករា ក ៏បាន បៃកាស កាតប់ន្ថយ  
ពន្ធ កាត់ ទុក ដៃល ធនាគារ និង គៃឹះ - 
សា្ថាន  មកីៃ ូហរិញ្ញវត្ថ ុតៃវូ បាន តមៃវូ ក្នងុ 
ការ កាត់ ទុក លើ ការ ទូទាត់ អតៃ ការ- 
បៃក់ ដៃល ពួក គៃ ធ្វើ ឡើង ចំពោះ 
ធនាគារ ក្នុង សៃុក និង កៃ បៃទៃស។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ធនាគា រិក ដៃល   គៃប់- 
គៃង ដោយ កៃុមហ៊ុន Financial 
Times Group  មាន មលូ ដ្ឋាន នៅ ក្នងុ 
ទកីៃងុ ឡងុដ ៍ក ៏បាន ផ្ដល ់ពាន រង្វាន ់ឱៃយ 
លោក ជា ចាន់តូ ទៃសាភិ បាល ធនា-

គារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា (NBC) ជា ធនាគា- 
រកិ កណា្ដាល បៃចា ំឆ្នា ំនៅ អាសុ ីបា៉ាសុ ីហ្វកិ 
សមៃប់ ភាព ជា អ្នក ដឹកនាំ ឆ្នើម  ក្នុង 
ការដឹក នាំ បៃកប ដោយ ជោគ ជ័យ ក្នុង 
ពៃល  លបំាក បផំតុ កាល ព ីឆ្នា ំ២០២០ 
ដោយ សារ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

បើយោង តាម របាយ ការណ ៍បៃចា ំឆ្នា ំ
NBC ទៃពៃយ សកម្ម សរបុ របស់ ឧសៃសាហ-
កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន កើន ដល់ ៥៩,៤ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កាល ពី ចុង ឆ្នាំ មុន 
កើន ឡើង ១៥,៧ ភាគរយ ធៀប នឹង 
ចងុ  ឆ្នា២ំ០១៩។ កម្ច ីក្នងុ ឧសៃសាហ កម្ម 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុបៃទៃស កម្ពជុា រមួ បញ្ចលូ គា្នា 
រវាង ធនាគារ នងិ គៃឹះសា្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ- 
វត្ថ ុ បាន កើន ឡើង ១៤,៨ ភាគ រយដល ់
៣៧,៣ពាន់ លាន ដុលា្លារ តៃឹម ចុង ឆ្នាំ 
មនុ ខណៈ បៃក ់បញ្ញើ  កើន  ១៥,៤ ភាគ- 
រយ ដល់ ៣៣,៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។

លោក  អិុន ចាន់នី  បាន លើក ឡើង 
ថា ជាមួយ នឹង កំណើន ឥណទាន និង 
បៃក់ បញ្ញើ ក្នុង វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ រង្វង់ ពី 
១៥ ទៅ ១៦ ភាគ រយ គ ឺជា កណំើនខ្ពស ់ 
ជាង គៃ ធៀប  នឹង បៃទៃស ជិត ខង។ 
លោក បន្ត ទៀតថា កំណើន នៃះ ក៏ ជា 
ការ ដោះ សៃយ នូវ កង្វល់ របស់ ដៃគូ 
អភិវឌៃឍន៍ អន្តរជាត ិនានា ដៃល បារម្ភ  ពី 
ការកើនឡើង ខ្ពស ់របស ់វសិយ័ ហរិញ្ញ- 
វត្ថុ កម្ពុជា កើន ជាង ២០ភាគរយ រៀង- 
រាល់  ឆ្នាំមុន វិបត្តិ សុខភិបាល  នៃះ ។

លោក  ថ្លៃង  ថា៖ «ការដៃល   មាន ក្នុង 
កំណើន ក្នុង រង្វង់១៥ ឬ ១៦ ភាគ-  រយ 
នៃះ ក៏ ជាការ ដោះសៃយ កង្វល់  របស់ 
ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ដូចជា  ADB, IMF និង  
World Bank ជាដើម ដចូ្នៃះ នៅ ពៃល  
យើង មាន  កំណើន   កមៃិត នៃះ គឺ ដៃគូ- 
អភិវឌៃឍន៍ យើង គាត់ ថា  យើង  អាច 
ទប់សា្កាត់ ហានិភ័យ បាន»៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំ្រញៈ   គណៈ កមា្មាធកិារ ជាត ិជរំញុ 
ចលនា ភូមិ មួយផលិត ផល មួយ បាន 
ចុះ កិច្ច ពៃ ម ពៃៀង សហ បៃតិបត្តិការ 
ជាមយួ សមាគម ពាណជិ្ជករ ដកឹ ជញ្ជនូ 
ទំនិញ  និង កៃុមហ៊ុន  ស៊ូភើ អៃប  តិច - 
ណូ ឡូ ជី ភីអិល សុី ក្នុង គោល បំណង 
ជរំញុ ទផីៃសារ ផលតិផល ខ្មៃរ តាម បៃពន័្ធ 
បច្ចៃក វិទៃយាឌីជី ថល  ។  

កិច្ច ពៃម ពៃៀង តៃី ភាគី នៃះ  តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង កាលពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃ មករា ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ នៅ ទសី្តកីារ គណៈ រដ្ឋមន្តៃ ី
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ គុណភាព ផលិត - 
ផល  ក្នុង សៃុក   មាន ដូច ជា   ផលិត ផល  
សិបៃបកម្ម  កសិកម្ម សៃវា កម្ម ។ 

ដើមៃបី គា ំទៃ  នងិជរំញុ ចលនា ភមូ ិមយួ  
ផលតិ ផល មយួ  សមាគម ពាណជិ្ជ ករ 
ដកឹ ជញ្ជនូ  ន ិងកៃមុ ហ៊នុស៊ភូើ អៃប  តចិ- 
ណ ូឡូ ជ ីដៃលជា ដៃគូ សហការ គា្នា នឹង 
តៃូវ អនុវត្ត សកម្ម ភាព  ក្នុង រយៈ ពៃល  
២៤ ខៃ  គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃចុះ ហត្ថ លៃខ 
ទាក់  ទង នឹង  ការ ជួយ បណ្តុះ បណា្ដាល  
ដល់  ផលិតករ  និង រក ទីផៃសារលក់ផលិត-  

ផល ខ្មៃរ តាម រយៈ បណា្ដាញ ឌីជី ថល ។ 
កិច្ចពៃមពៃៀង   នៃះ នឹង អនុវត្ត សាក- 

លៃបង នៅ ខៃត្ត កពំងច់ាម ដោយ សហ- 
ការ   ជា មួយ នឹង  គណៈ កមា្មាធិការ ជំ រុញ 
ចលនា ភមូ ិ១ផលតិ ផល ១ របស ់  ខៃត្ត 
កំពង់ចាម។

សមាគម ពាណជិ្ជករ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  
នងឹ សហការ សមៃប សមៃលួ នងិ ជយួ 
ស្វៃង រក សៃវា កម្ម ក្នុង ការ បៃើ បៃស់ 
មធៃយា បាយ ដឹក ជញ្ជូន ពី សមាជិក ឱៃយ 
ទៅ ផលិត ករ ដៃលជា សមាជិក  ឬ មិន 
មៃន សមាជិក របស់ ចលនា  ភូមិ មួយ 
ផលិ តផល មួយ ។ 

លោក  ជា  សណំាង  អគ្គលៃខ ធកិារ 
នៃ គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ ជំរុញ ចលនា 
ភមូ ិមយួ ផលតិ ផល មយួ  បានឱៃយដងឹថា  
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ ក្នុង ភាពជា ដៃគូ 
រវាង សា្ថាបន័ រដ្ឋ  នងិ វសិយ័ ឯក ជន នៃះ 
នងឹ ជយួ ស្វៃង រក ទផីៃសារ ផលតិ ផល  ខ្មៃរ 
ទាងំក្នងុ បៃទៃស  នងិ កៃ បៃទៃស តាម 
បៃពន័្ធ បច្ចៃក វទិៃយា ឌជីថីល។ លោក បន្ត 
ថា កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ នៃះ  គឺ   សៃប 
ទៅនងឹ គោល នយោបាយ ជាត ិស្តពី ីការ-  
ជំរុញ ចលនា ភូមិ មួយ ផលិត  ផល មួយ  

ឆ្នាំ ២០១៦  ទៅដល់ឆ្នាំ ២០២៦  និង  
ផៃន ការ យទុ្ធសាសៃ្ត ជាត ិស្តពី ីការ ជរំញុ  
ចលនា ភូមិមួយ ផលិត ផល មួយ  ៥  ឆ្នាំ 
លើកទី ១  (២០១៩  - ២០២៣)។

លោក ថ្លៃង  ថា៖ «កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ នៃះ នឹង ជួយ គាំទៃ ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
សហគៃស ខ្នាត តូច បំផុត តូច និង 
មធៃយម  (MSMEs) សមាគម សហ-

គមន៍ អ្នក ផលិត ផលិតផល ខ្មៃរ  ក្នុង 
ការ រួម ចំណៃក អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច តាម- 
រយៈ ការ លើក កម្ពស់ ផលិត ភាព  និង 
ការ អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភាព »។

លោក  ជា  ចានដ់រា៉ា  បៃធាន សមាគម  
ពាណជិ្ជករ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  បានបៃប ់   
ថា តាម រយៈ កចិ្ច ពៃមពៃៀង នៃះ  សមា-
គម របសល់ោក នងឹ ផ្តល់ ជា មធៃយា  បាយ  

សមៃប់ សមៃួល ដល់ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ របស់ ផលិត ករ ទៅកាន់ ទីផៃសារ។

លោក នយិាយ ថា៖ «សហ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ នៃះ គឺ ដើមៃប ីសហការ សមៃប សមៃលួ  
ជួយ ដល់ ផលិតករ ដៃល ជា សមា ជិក  
ឬ  មិនមៃន សមាជិក ចលនា ភូមិ មួយ 
ផលិត ផល មួយ  និង ជួយ ស្វៃង រក ទី-
ផៃសារ សមៃប ់លក ់ផលតិ ផល ខ្មៃរ ដោយ  
បៃើបៃស ់មធៃយាបាយ ដកឹ ជញ្ជនូ របស ់
សមាជិក សមាគម ពាណិជ្ជករ ដឹក- 
ជញ្ជូន ទំនិញ »។ 

លោក  បា៉ាត់  ចំណាន សា្ថា បនិក និ ង 
អគ្គ នាយក កៃុមហ៊ុន  ស៊ូភើ អៃប  តិច - 
ណូឡូជី បាននិយាយ  ថា កៃុម ហ៊ុន 
លោកនងឹ ជយួ កសាង បៃពន័្ធ គៃប ់គៃង 
ព័ត៌មាន  ទិន្នន័យ ផលិតផល ខ្មៃរ នៅ 
ក្នុង កៃប  ខ័ណ្ខ ការងរ ចលនា ភូមិ មួយ 
ផលតិ ផល មយួ  នងិ ពងៃងឹ បៃសទិ្ធ ភាព   
ខៃសៃ ចង្វាក់ ផលិតកម្ម  និង ទីផៃសារ តាម 
បណា្ដាញ ទំនើប នៃ សកល ភាវូ បនីយ- 
កម្ម  ឌជី ីថល។  លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ «តាម-  
រយៈ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ ផលតិ ផល ខ្មៃរ 
នឹង តៃូវ បានដក់ លក់នៅ លើ ផៃសារ 
អនឡាញ  របស់ កៃុម ហ៊ុន »៕ LA

ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ហុងគ្រី
កើនតម្ល្រដល់ជាង$១ពាន់លាន

វិស័យហិរញ្ញវត្ថនុៅកម្ពជុា...

ថ្នាក់ ដឹក នំា របស់ ភាគី ទំាង ៣ ប្តរូ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ គ្នា ។ រូបថត សហ ការី

ភាគី៣ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញទីផ្រសារផលិតផលខ្ម្ររតាមប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយា
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សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃ
សៅរ៍ទី៣០មករាបានលុប-
ចោលផៃនការដាក់កមៃិតលើ
ការនាំចៃញវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ទៅកាន់ចកៃភពអងគ់្លៃសតាម-
រយៈអៀរឡង់ខាងជើងបនា្ទាប-់
ពីរងការរិះគន់យ៉ាងខា្លាំងពី
សាធារណរដ្ឋអៀរឡង់ ចកៃ-
ភពអង់គ្លៃសនិងអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក។
កាលពីថ្ងៃសុកៃសហភាព-

អឺរុ៉បដោយមិនបានពិភាកៃសា
ជាមួយបៃទៃសជាសមាជិកឬ
ចកៃភពអងគ់្លៃសបានបៃកាស
ផៃនការបៃើបៃស់វិធានការ
បនា្ទាន់មួយនៃកិច្ចពៃមពៃៀង
Brexitដើមៃបីដាក់កមៃតិលើការ-
នាំចៃញវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
តាមរយៈពៃដំៃនអៀរឡង់ខណៈ
ប្លុកនៃះកំពុងបៃឈមនឹងការ-
ខ្វះខាតវ៉ាក់សាំង។
នាយករដ្ឋមន្តៃីចកៃភពអង់-

គ្លៃសលោកBorisJohnson
បាននិយយថាលោក«មាន
ការពៃយួបារម្ភយ៉ាងខា្លាងំ»អពំី
ការបៃកាសនៃះ រីឯរដ្ឋមន្តៃី
កិច្ចការអៀរឡង់ខាងជើង
លោកសៃី ArleneFoster
បាននិយយថាផៃនការនៃះ
គឺជា«អំពើអរិភាព»។

ភា្លាមៗ កៃយការបៃកាស
លោកJohnsonនងិនាយក-
រដ្ឋមន្តៃីសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់
លោកMichealMartinបាន
និយយជាមួយបៃធានគណៈ-
កម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោក-
សៃីUrsulavonderLeyen
រៀងខ្លួន។
កៃយពីការជួបជាមួយនាយក-

រដ្ឋមន្តៃីទាងំ២របូនៃះលោកសៃី
vonderLeyenបានបង្ហោះសារ
ទៅកាន់បណ្ដាញTwitterថា៖
«យើងបានឯកភាពលើគោល-
ការណ៍ថាមិនគួរមានការដាក់-
កមៃតិលើការនាំចៃញវ៉ាកសំ់ាង
របស់កៃមុហុ៊នដៃលកំពុងបំពៃញ
ភារកិច្ចតាមកិច្ចសនៃយា»។
មន្តៃីគណៈកម្មការសហភាព

អរឺ៉បុមយួចនំនួបាននយិយថា
ការដាក់កមៃតិនៃះគឺជាកហំសុ
ហើយធានាថាការដាក់កមៃិត
នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពៃម-
ពៃៀងBrexitទៃដៃលកិច្ច-
ពៃមពៃៀងនៃះបានធានាមិន
ឱៃយមានការតៃតួពនិតិៃយពៃដំៃនថ្មី
រវងសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់នងិ
អៀរឡង់ខាងជើង។
អង្គការសខុភាពពភិពលោក

(WHO)ក៏បានចូលរួមក្នុង
ការរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបផង-
ដៃរដោយបាននិយយថា
វិធានការបៃបនៃះ អាចធ្វើឱៃយ
បន្តអូសបនា្លាយការរាតតៃបាត
ជំងឺកូវីដ១៩។អគ្គនាយក
WHOលោកវៃជ្ជបណ្ឌតិTed-
rosAdhanomGhebreye-

susបាននិយយកាលពីថ្ងៃ
សកុៃថា«ជាតិនិយមវ៉ាក់សាងំ»
អាចនាំទៅរក «ការងើបឡើង
វិញយ៉ាងយឺត»។
បើទោះជាបានដកការដាក់-

កមៃិតនៃះក៏ដោយសហភាព
អឺរ៉ុបនៅតៃមានបំណងធ្វើការ
តៃួតពិនិតៃយការនាំចៃញវ៉ាក់-
សំាងទៅកាន់បៃទៃសដៃល
មនិមៃនសមាជកិសហភាពអរឺ៉បុ
ដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធជា-
មួយពៃំដៃនអៀរឡង់ខាងជើង
ដៃលការតៃួតពិនិតៃយនៃះ អាច
កាត់បន្ថយការនាំចៃញវ៉ាក់-
សាំងទៅបៃទៃសទាំងនោះ។
យ៉ាងណមិញការបៃកាស

ដាក់កមៃតិនាំចៃញវ៉ាកស់ាងំគឺ
ធ្វើឡើងនៅពៃលជាមួយការ-
អនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់វ៉ាកសំ់ាង
ផលិតដោយកៃុមហ៊ុនឱសថ
អង់គ្លៃស/ស៊ុយអៃតAstra
Zeneca។សហភាពអឺរ៉ុបគឺ
កំពុងស្ថិតក្នុងជម្លាះជាមួយ
AstraZencaទាក់ទងការកាត់-
បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំាងកូវីដ
១៩សមៃប់ប្លុកនៃះដោយ-
សារបញ្ហោផលិតកម្ម។ការ-
បៃកាសដាក់កមៃិតនាំចៃញ
វ៉ាក់សាំងគឺតៃូវបានគៃយល់-
ឃើញថាគឺតមៃង់ទៅកាន់
កៃុមហ៊ុន AstraZeneca
ដៃលមានរោងចកៃមួយនៅ

បៃទៃសបៃលហៃសុិក។
សហភាពអឺរ៉ុបបានចោទ-

បៃកាន់AstraZencaថាបាន
រលំោភកចិ្ចសនៃយាហើយធ្វើការ
ផ្គត់ផ្គង់ទៅចកៃភពអង់គ្លៃស
ចៃើនជាងនងិរមួទាងំបានដកឹ-
ជញ្ជូនវ៉ាក់សំាងផលិតនៅទ្វីប
អឺរ៉ុបទៅកាន់ទីនោះផងដៃរ។
សហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឱៃយ
AstraZenecaទាញយក
វ៉ាក់សំាងផលិតសមៃប់អង់-
គ្លៃសមកផ្គត់ផ្គង់ពួកគៃវិញ។
កៃុមហ៊ុន AstraZeneca

បានចៃនចោលការទាមទារ
នៃះហើយបាននយិយថាខ្លនួ
មិនបានរំលោភកិច្ចសនៃយាទៃ។
ចកៃភពអងគ់្លៃសបានចុះកចិ្ច-
សនៃយាផ្ទាល់ជាមួយកៃុមហ៊ុន
នៃះរយៈពៃល៣ខៃមុនសហភាព
អឺរ៉ុបហើយកៃមកិច្ចសនៃយា
នោះវ៉ាក់សាំងដៃលផលិតនៅ
ចកៃភពអង់គ្លៃសតៃូវផ្គត់ផ្គង់
ទៅទីនោះជាមុនសិន។
រឿងទាំងអស់នៃះកើតឡើង

ខណៈពៃលដៃលផៃនការរបស់
សហភាពអឺរុ៉បក្នងុការចាក់វ៉ាក់-
សំាងជូនបៃជាជនពៃញវ័យចំនួន
៧០%តៃមឹរដូវក្ដៅគឺកំពុងបរា-
ជយ័ដោយសារបញ្ហោផលតិកម្ម
វ៉ាក់សាំងPfizer/BioNTech
និងModernaដៃលបង្កឱៃយមាន
កង្វះវ៉ាក់សាំងនៅទ្វីបនៃះ៕

បេក់ សាយ 

យោធាមីយ៉ាន់មា៉ាកាលពីថ្ងៃ
សៅរ៍បានប្តៃជា្ញាអនវុត្តតាមចៃបាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បៃទៃសនៃះ
កៃយពីអគ្គមៃបញ្ជាការរបស់ខ្លនួ
មានការពៃយួបារម្ភខា្លាចមានរដ្ឋ-
បៃហារនៅពៃលលោកបានលើក
ឡើងថា ចៃបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃះ
អាចតៃូវបានលុបចោលនោះ។
អស់រយៈពៃលជាចៃើនសបា្តាហ៍

មកហើយកងទព័បានចោទបៃ-
កាន់ថាមានភាពមនិបៃកៃតីនៅ
ក្នងុការបោះឆ្នោតកាលពីខៃវិច្ឆកិា
ដៃលគណបកៃសសម្ពន័្ធជាតិដើមៃបី
បៃជាធិបតៃយៃយ(NLD)របស់
លោកសៃីអ៊ុងសានស៊ូជី ឈ្នះ
យ៉ាងភ្លូកទឹកភ្លូកដីនោះ។

ភាពតានតឹង បានកើនកម្តា
ឡើងខា្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារ នៅ
ពៃលដៃលអ្នកនាំពាកៃយយោធា
បានបដិសៃធមិនចៃនចោលពី
លទ្ធភាពរដ្ឋបៃហារមួយ ដៃល
អាចកើតឡើងនោះ។
១ថ្ងៃកៃយមកលោក

អគ្គមៃបញ្ជាការកងទ័ពMin
AungHlaing ជាមនុសៃស
មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងបៃ-
ទៃសមីយ៉ាន់មា៉ាបាននិយយ
ថាការលបុចោលចៃបាប់រដ្ឋធម្ម-
នុញ ដៃលសរសៃរដោយរបប
យោធានៅក្នងុឆ្នោំ២០០៨អាច
ចាំបាច់នៅកៃមកាលៈទៃសៈ
ជាក់លាក់ណមួយនោះ។
ការអធិបៃបាយរបស់លោក

ដៃលតៃូវបានបកបៃជាភាសា

អង់គ្លៃស និងតៃូវបានបោះពុម្ព
ផៃសាយដោយកាសៃតMya-
wady គៃប់គៃងដោយកងទ័ព
បានបង្កឱៃយមានរលកភ័យខា្លាច
តាមរយៈលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ
កំពុងរីកចមៃើននៃះដៃលមាន
រយៈពៃល១ទសវតៃសរ៍ចៃញពី
កណ្ដាប់ដៃនៃការកាន់អំណច
ផ្តាច់ការរបស់យោធា៤៩ឆ្នោំ។
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ កងទ័ពបាន

ចៃញផៃសាយសៃចក្តីថ្លៃងការណ៍
មួយដៃលបានអះអាងថាអគ្គ-
មៃបញ្ជាការរបស់ខ្លួន តៃូវបាន
គៃយល់ចៃឡំថ្វីបើសៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍នោះមិនបានបញ្ចប់ការ-
ភ័យខា្លាចចំពោះរដ្ឋបៃហារមួយ
ដៃលអាចកើនឡើងនោះទៃ។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍បកបៃជា

ភាសាអងគ់្លៃសនោះបានឱៃយដងឹ
ថា៖«អង្គការខ្លះ និងបៃព័ន្ធ-
ផៃសព្វផៃសាយបានកំណត់អត្ថន័យ
របស់លោកអគ្គមៃបញ្ជាការ
កងទ័ពនៃះខណៈដៃលពួកគៃ
ចូលចិត្ត...ដោយមិនបានគោរព-
តាមអត្ថបទពៃញលៃញនៃសៃច-
ក្តីថ្លៃងការណ៍នោះទៃ»។
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នោះបាន

ឱៃយដឹងថា៖«កងទ័ពកំពុងអនុវត្ត
តាមចៃបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ...ហើយ
នងឹបពំៃញការងររបស់ខ្លនួក្នងុ
កៃបខណ័្ឌនៃចៃបាប់ដៃលតៃវូបាន
គៃអនុម័តនោះ»។
កាលពីពៃលកន្លងទៅនោះ

បៃទៃសនៃះបានមើលឃើញថា
ចៃបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដៃល
តៃូវបានលុបចោល គឺនៅក្នុង

ឆ្នោំ១៩៨៨នៅពៃលដៃលកង-
ទ័ពបានសា្តាររបបយោធាឡើង
វិញ កៃយពីការបះបោរដ៏បៃ-
ជាបៃិយមួយ។
ការអធិបៃបាយរបស់លោក

ឧត្តមសៃនីយ៍បៃមុខកងទ័ព
អំពីចៃបាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាំឱៃយ
សា្ថានទតូបរទៃសជាង១០នងិ
អង្គការសហបៃជាបៃជាតិមាន
ការពៃួយបា រម្ភខណៈដៃល
គណបកៃសនយោបាយតូចៗបាន
អំពាវនាវឱៃយមានដំណោះ-
សៃយមួយរវងលោកសៃី
អ៊ុងសានស៊ូជីនិងយោធា។
យោធាកំពុងចោទបៃកាន់

ចនំនួ១០លានករណីជុវំញិការ-
លួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
កាលពីខៃវិចិ្ឆកានិងទាមទារឱៃយ

គណៈកម្មការបោះឆ្នោតចៃញ
បញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើមៃបី
ផ្ទៀងផ្ទាត់ឱៃយចៃបាស់។
កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍គណៈ-

កម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាន
ទាត់ចោលការចោទបៃកាន់របស់
យោធាជុំវិញការលួចបន្លំការ-
បោះឆ្នោត ដោយបាននិយយ
ថា មិនមានកំហុសគៃប់គៃន់
ដៃលធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់ជំនឿ
ទុកចិត្តនៃបោះឆ្នោតទៃ។
ចំណៃកអ្នកនាំពាៃយគណបកៃស

NLDលោកMyoNyuntបាន
ថ្លៃងបៃប់សារព័ត៌មានReu-
tersថាគណបកៃសនៃះចង់ឱៃយ
យោធាកា្លាយជាអង្គការមួយដៃល
ទទលួសា្គាល់ឆន្ទៈរបស់បៃជាជន
ចំពោះការបោះឆ្នោត៕

សហភាពអឺរុ៉បលុបចោលផែនការដាក់កមែតិការនំាចែញ
វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ទៅអង់គ្លែសបនា្ទាប់ពីរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាងំ

យោធាមីយ៉ានម់៉ាប្តែជ្ញាអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែយពីអគ្គមែបញ្ជាការរបសខ់្លនួភ័យខ្លាចមនរដ្ឋបែហារកើតឡើង

លោក   Micheal Martin ធ្វើ សន្និសីទ សារព័ត ៌មាន ។ រូប AFP

ព័ត៌មនខ្លីៗ
Trumpបាត់បង់កែុមមែ-
ធាវីការពារក្ដីខណៈសល់
ពែលជង១សបា្ដាហ៍មុន
ការជំនុំជមែះ

កៃមុមៃធាវីការពារក្ដីទំាង៥រូប
របស់អតីតបៃធានាធិបតីDo-
naldTrumpបានលាលៃងពី
តំណៃងដោយសារការខ្វៃង-
គំនិតជាមួយលោកខណៈសល់
ពៃលជាង១សបា្ដៅហ៍មុនការ-
ជំនំុជមៃះនៅពៃទឹ្ធសភានឹងចាប់-
ផ្ដើមនៃះបើតាមបៃភពដៃលជិត-
ស្នទិ្ធជាមួយមៃធាវីទំាងនោះ។
លោកButchBowersនិង

លោកសៃីDeborahBarbier
ដៃលតៃវូបានគៃរំពឹងថាជាមៃធាវី
នំាមុខបានធ្វើការសមៃចចិត្តរួម-
គ្នោចាកចៃញពីកៃមុនោះ។លោក
JoshHowardជាមៃធាវីនៅរដ្ឋ
NorthCarolinaដៃលតៃវូបាន
ដាក់បញ្ចលូនៅក្នងុកៃមុថ្មៗី នៃះ
ក៏បានចាកចៃញផងដៃរ។លោក
JohnnyGasser និងលោក
GregHarrisមកពីរដ្ឋSouth
Carolinaមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងរឿងនៃះទៀតទៃ។គួរបញ្ជាក់
ផងដៃរក្នងុនាមជាមៃធាវីនំាមុខ
លោកBowersគឺជាអ្នកជៃើស-
រីសនិងរៀបចំកៃមុមៃធាវីនៃះ។
បៃភពបានរាយការណ៍ថា

ការខ្វៃងគំនិតបានកើតឡើង
ដោយសារលោកTrumpបាន
ទាមទារឱៃយកៃុមមៃធាវីផ្ដៅត
យុទ្ធសាស្តៃការពារលើការអះ-
អាងដោយមិនមានភ័ស្តតុាងថា
មានការក្លៃងបន្លំការបោះឆ្នោត៕ 
សុខ វេងឈាង
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សៅ  សម្ភស្ស

វិមាន កៃឹមឡាំង ឱៃយដឹង ក្នុង សៃចក្តី- 
ថ្លៃង ការណ ៍មយួថា  បៃធានាធបិត ីរសុៃសុ ី
លោក  Vladimir Putin បាន ចុះហត្ថ-  
លៃខា លើ ចៃបាប់ មួយ កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ 
កន្លងទៅ ដោយបាន ផ្តល ់សច្ចាបន័ លើ 
ការ ពនៃយារ សន្ធសិញ្ញា តៃតួពនិតិៃយ អាវធុ 
សំខាន់ជា មួយ សហរដ្ឋអាមៃរិក ឬ 
១សបា្តាហ៍ មុន ពៃលផុត កំណត់។

បៃភព ដដៃល បានឱៃយ ដឹងថា  កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង តៃួត ពិនិតៃយ អាវុធនុយក្លៃអ៊ៃរ 
START  នឹង តៃូវ ពនៃយារ រយៈពៃល  ៥ 
ឆ្នាំទៀត រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៥ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២៦។  សន្ធិសញ្ញានៃះ ផងដៃរ  គឺ 
ជា កតកិាសញ្ញា ចងុ កៃយ  សន្ធសិញ្ញា 
រវាង រុសៃសីុ និង អាមៃរិក កៃយ  សហ រដ្ឋ - 
អាមៃរិក បាន ដកខ្លួន ចៃញពី កិច្ច - 
ពៃមពៃៀង តៃួតពិនិតៃយ អាវុធ នុយ-
ក្លៃអ៊ៃរ ដាច់ដោយ ឡៃក ជា មួយ បៃទៃស  
រុសៃសីុមក  គឺ សន្ធសិញ្ញា កមា្លាងំ នុយ ក្លៃអ៊ៃរ  
កមៃតិ មធៃយម(INF) ក្នងុ អាណត្ត ិTrump  
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩  កន្លង មក។

លោក Putin និង បៃធានាធិបតី អា-
មៃរិក Joe Biden បាន សន្ទនា តាម 
ទូរស័ព្ទ កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ ដោយ សម្ដៃង 
នវូ  «ការពៃញចតិ្ត» ចពំោះ ទនំាក ់ទនំង 
ការ ទូត រវាង បៃទៃសទាំង ២ស្តីពី ការ- 
ពងៃីក  សន្ធិ សញ្ញានៃះ។  កៃយម ក 
សភា   រសុៃសុ ីក ៏បាន បោះឆ្នាត ផ្តល ់សច្ចា- 
ប័ន  ដល់ ការ បន្តសន្ធិ សញ្ញា រយៈពៃល 
៥ ឆ្នាំ ទៀត នៅ ថ្ងៃពុធ សបា្ដាហ៍ មុន។

គរួ បញ្ជាកផ់ង ដៃរ ថា  សន្ធសិញ្ញា តៃវូ 
បាន ចុះហត្ថ លៃខា ជា លើក ដបំងូ កាល 
ព ីឆ្នា ំ២០១០ ក្នងុ អាណត្ត ិអតតី បៃធា-
នា ធិបតី អាមៃរិក Barack  Obama  

និង អតីត បៃធានា ធិបតី រុសៃសុី  Dmitry 
Medvedev  ដៃល សន្ធសិញ្ញា នៃះតៃវូ 
បាន ចលូជាធរ មាន នៅថ្ងៃទ ី៥  ខៃ កមុ្ភៈ 
ឆ្នា ំ២០១១  នងិ មាន សពុលភាពរយៈ- 
ពៃល១០ ឆ្នាំ។ 

សន្ធិសញ្ញានៃះ ធ្វើឡើង គោលបំ-
ណង  កមៃិត យុទ្ធសាស្តៃ និង អាវុធ 
យោធា រវាង បៃទៃស ទាំង២។

សន្ធិ សញ្ញានៃះ ដាក់ កមៃិត លើភាគី 
នីមួយៗ ឱៃយ ដាក់ពងៃយ មីសុីល ផ្លាង 
អន្តរទ្វបី  (ICBMs)  មិន ឱៃយ លើស ចំ នួន   
៧០០ គៃប់  មីសុីល ផ្លាង ឆ្លងទ្វីប 
(SLBMs)និង យន្តហោះ ទមា្លាក់ គៃប់ - 
បៃក ធុនធ្ងន់ ជា ដើម និង មិន ឱៃយលើស 
ពី   ១៥៥០ គៃប់ ក្នងុ ការ ដាក់ ពងៃយមី- 
សីុល ផ្លាង អន្តរទ្វបី (ICBMs)  មីសីុល  
ផ្លាង ឆ្លង ទ្វីប (SLBMs)  និង គៃប់- 

បៃក  ធុនធ្ងន់ ផងដៃរ។  បន្ថៃម ពីនៃះ  
ភាគីទាំង ២  នឹង មិន តៃូវ ដាក់ ពងៃយ 
គៃប់ រ៉ុក្កៃត ICBM ក្នុង កមៃិត ៨០០ 
គៃប ់ឧបករណ ៍បាញព់ៃញួ SLBM នងិ 
អ្នកបំផ្ទុះ គៃប់បៃក ធុនធ្ងន់ ជាដើម។

វិមាន កៃឹម ឡាំង បាន បន្ត ថា៖ «ការ- 
ពនៃយារ រយៈពៃល សន្ធិសញ្ញា នៃះ គឺ 
ដើមៃបី បំពៃញ នូវ ផល បៃយោជន៍ ជាតិ 
របស់ សហព័ន្ធ រុសៃសុី ធ្វើ ឱៃយ មាន លទ្ធ- 
ភាព  រកៃសា តមា្លាភាព  និង ការ ពៃយាករ នៃ 
ទំនាក់ ទំនង ជា យុទ្ធសាស្តៃ រវាង រុសៃសុី  
និង សហរដ្ឋ អាមៃរិក  និង គាំទៃ ស្ថិរ-
ភាព យុទ្ធសាស្តៃ ជា សកល និង បាន 
ផ្ដល់ នូវ សារបៃយោជន៍ ដល់ សា្ថាន-
ភាព  អន្តរជាត ិនិង ចូលរួម ចំណៃក ក្នុង 
ដំណើរការ រំសាយ អាវុធ នុយក្លៃអ៊ៃរ 
ផងដៃរ»។

គួរ បញ្ជាក់ ដៃរ ថា  កាលពី សបា្តាហ៍ មុន  
លៃខាធិការ សារព័ត៌មាន នៅ សៃត- 
វិមាន អាមៃរិក លោក សៃី Jen Psaki 
បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ «សន្ធិសញ្ញា  START 
ថ្មី គឺ ស្ថិតនៅ ក្នុង ផលបៃយោជន៍ សន្តិ- 
សខុជាត ិរបស ់សហរដ្ឋ អាមៃរកិ ហើយ 
ការ ពងៃីកនៃះ កាន់តៃ ធ្វើ ឱៃយ ទំនាក់- 
ទំនង  ការ ទូតជា មួយបៃទៃស រុសៃសុី  
កាន់តៃ ល្អជាង មុន ខណៈ សា្ថានភាព 
បច្ចុបៃបន្ន វាមិន សូវ អំណោយផល »។ 

លោក សៃី បាន បៃប់ សារព័ត៌ មាន 
CNN  ថានៃះ ជា«សន្ធ ិសញ្ញា ដៃលនៅ 
សៃសសល់ ដៃល រារាំង ដល់ កមា្លាំង 
នុយ  ក្លៃអ៊ៃរ របស់ រុសៃសុី  និង ជា យុថា្កា នៃ 
ស្ថិរភាព យុទ្ធសាស្តៃ រវាង បៃទៃស  
យើង ទាំង២»។

កាល ពី ខៃវិច្ឆិកា  កន្លងទៅ រដ្ឋបាល  
Trump  បាន នយិាយថា  ខ្លនួបាន ដក 
អាមៃរិក ចៃញពី សន្ធិសញ្ញា  Open 
Skies  Treaty  ជា កចិ្ច ពៃមពៃៀង ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង រដ្ឋ ចំនួន ៣៤ ដៃលជា វិធាន-
ការ កសាង ទំនុកចិត្ត  និង អនុញ្ញាត ឱៃយ 
បៃទៃស នានា អាច ហោះហើរ ដោយ 
គា្មាន អាវុធលើ ទីតាំង យោធា របស់ បៃ-
ទៃស ហត្ថលៃខី ផៃសៃងទៀត ដើមៃបី ឃ្លាំ-
មើល។  កាល ព ីដើមខៃ នៃះ  ទ ីកៃងុម៉សូ្គ ូ
បាន និយាយថា  ខ្លួនក៏ នឹង បោះ បង់- 
ចោល  កិច្ច ពៃមពៃៀង នៃះ ដៃរ។

ប៉ុន្តៃ ក្នុង អាណត្តិ លោក  Joe Biden  
ឡើង កានត់ណំៃង កាល ព ីសបា្តាហម៍នុ 
សា្ថាន ភាព ហាក់ដូច ជា ផ្លាស់ប្តូរ។ 
នាពៃល ថ្មីៗនៃះ  ភាគីទាំង ២  បាន 
បង្ហាញ សញ្ញាថា  ពួកគៃ មានឆន្ទៈ 
លើការ គៃប់គៃង អាវុធរួម ទាំង ការ- 
គំរាមកំហៃង មិនមៃន នុយក្លៃអ៊ៃរ 
ផងដៃរ ៕

 លោក Joe Biden (ឆ្វ ្ង )  និង លោកប្ធាន  ធិបត ីរុស្ស ៊ ីVladimir Putin។ AFP

រុស្ស៊ចុីះហត្ថល្ខាពន្យារព្លសន្ធសិញ្ញាអាវធុ
នុយក្លអ្៊្រជាមួយអាម្រិកមុនសន្ធសិញ្ញាផុតកំណត់

សុខ  ស្ីលុច

កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍  ទី៣០  មករា 
ជនភៀសខ្លួន មូស្លីមរ៉ូហុីង យា៉ា 
តៃូវបាន ផ្លាស់ទៅ រស់ នៅ កោះ- 
ដាច់ សៃយាល មួយ នៅ ឈូង 
សមុទៃ បៃងហា្គាល់។  ចប់តាំង ពី 
ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  កៃុម រ៉ូហុីង- 
យា៉ាបៃមាណជាង ៦ ៧០០នាក់ 
តៃូវបាន បៃទៃស បង់កា្លាដៃស 
ផ្លាស់ ឱៃយ ទៅរស់ នៅកោះ Bha- 
san Char  បៃទៃស បង់កា្លា-  
ដៃស។  កៃុមសិទ្ធិ មនុសៃស មួយ- 
ចំនួន បានធ្វើ ការ រិះគន់ ទៅ បៃ-
ទៃស បង់កា្លាដៃស ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការ ធ្វើ បំផ្លាស់ ទីនៃះ ដោយសារ 
បង់កា្លាដៃស មិនទាន់ ទទួល បាន 
ការ  អនុញ្ញាត ពី អង្គការ សហ- 
បៃជាជាតិ នៅ ឡើយទៃ ។ 

បៃទៃស បង់កា្លាដៃស  បាន 

បំផ្លាស់ ទី កៃុមរ៉ូហុីងយា៉ា ទៅ កោះ 
ដាច់  សៃយាល ទោះបីជា មាន 
ការរិះគន់ ពី សំណាក់ កៃុម សិទ្ធិ- 
មនុសៃស ក៏ដោយ។ បង់កា្លាដៃស  
បាន លើក ឡើងថា  ការ បំផ្លាស់ ទី 
កៃុម រ៉ូហុីងយា៉ានៃះ គឺ ធ្វើ ដោយ  
ការ ស្ម័គៃចិត្ត ប៉ុណោ្ណោះ មិន មាន 
ការ បង្ខំ ឡើយ ។ ការ បំផ្លាស់ ទី 
កៃមុ រ៉ហូុងីយា៉ា នៃះជា ផ្នៃក មយួ នៃ 
កម្មវិធី ដៃល រដា្ឋាភិបាល បង់ កា្លា- 
ដៃស  និយាយថា  មាន គោលបំ-
ណង ដើមៃបី សមៃួល ដល់ ការ បៃ-
មូលផ្តុំ គា្នា នៅ ជំរំជនភៀសខ្លួន 
ដៃល មាន បៃជាជន ចៃើន ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរថា កៃុមរ៉ូ- 
ហុីង យា៉ា គឺ ជា ជនជាតិ ភាគ តិច-
មូស្លីម ដៃល ពុំមាន សញ្ជាតិ ជាក់- 
លាក ់នៅ ក្នងុ បៃទៃស មយីា៉ានម់ា៉ា។   
ការ ជម្លៀស កៃមុ ជនជាតិ ភាគតិច  
ពី បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា នៃះ  បាន 

ចប់ផ្តើម នៅឆ្នា២ំ០១៧ នៅ ពៃល  
អំពើ ហិងៃសា បានផ្ទុះឡើង នៅ រដ្ឋ-
រា៉ាកឃ់នី(Rakhine)បៃទៃសម-ី 
យា៉ាន់មា៉ា ដោយបាន ជំរុញ ឱៃយ មនុសៃស  
ជាង ៧៤២  ០០០ នាក ់ភៀសខ្លនួ 
ទៅ បៃទៃស បង់កា្លាដៃស។

កៃុម អង្គការ សិទិ្ធមនុសៃស មាន 
ការ ពៃួយ បារម្ភ ពីសា្ថានភាព  និង 
បរិយាកាស រស់នៅ របស់ កៃុម- 
រ៉ូហុីងយា៉ា នៅ តំបន់ កោះនោះ ។  
អង្គការ សិទ្ធមិនុសៃស បាន លើក ឡើង  
ថា ការបំផ្លាស់ ទី កៃមុរូ៉ហីុង យា៉ា នៃះ  
បៃហៃល ជា អាច មាន ការ បង្ខំ ឱៃយ 
ផ្លាស់ទៅ រស់នៅ កោះ ដៃល  អាច ងយ  
នឹង រងគៃះ ដោយ  សារ ទឹកជំនន់ ។

នៅពៃល បៃទៃស បង់កា្លាដៃស  
ចបផ់្តើម កម្មវធិនីៃះ នៅ ដើម ខៃធ្ន ូ 
ឆ្នាំ២០២០  អង្គការសហ បៃជា-
ជាត ិ បាន នយិាយ នៅពៃលនោះ 
ថា ខ្លួន មិនបាន ចូលរួម ក្នុង ការ - 

រៀប ចំ ការផ្លាស់ប្តូរ លំនៅ របស់  
កៃុមជនរ៉ូហុីងយា៉ា នោះទៃ ហើយ 
ព័ត៌មាន ដៃល ទទួល បាន ទាក់- 
ទង  នឹង ផៃនការនៃះ  គឺ នៅ មាន 
កមៃិត នៅឡើយ ។

បនា្ទាប់ ពី បញ្ជូន កៃុមភៀស ខ្លួន 
លើកទ ី២  តាម នាវា កងទព័ ជើង- 
ទកឹ  នៅ ឯសមទុៃ ចនិ កៃសងួការ-  
បរទៃស បាន បៃឆំងនឹង ការ លើក -  
ឡើង របស់ អង្គការ សហ បៃជា-
ជាតិ។  កៃសួងការបរទៃស បង់កា្លា- 
ដៃស  បាន និយាយ ថា ការ លើក- 
ឡើង របស់ អង្គការ សហ បៃ ជា- 
ជាតិ  គឺជា ព័ត៌មាន មិនពិត  និង 
បាន  បដសិៃធ ព ីការ ចោទបៃកាន ់
ថា ជនភៀសខ្លួន កៃុមរ៉ូហុីងយា៉ា 
នៃះ  តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅកោះនោះ  
ដោយមាន ការ បង្ខំ។

ជា ការ ឆ្លើយតប ទៅ ការលើក- 
ឡើង របស់ អង្គការសហ បៃជា- 

ជាតិ រដ្ឋមន្តៃី ការ បរទៃស បង់កា្លា-
ដៃស លោក Abdul Momen 
កាលព ី ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០  បាន 
និយាយ ថា អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាតិ គួរតៃ ធ្វើ ការវាយតម្លៃ  និង 
ផ្ទៀងផ្ទាត ់បរយិាកាស ដៃល កៃមុ- 
រ៉ូហុីងយា៉ា រស់នៅ ក្នុង រដ្ឋរា៉ា ឃីន 
របស់ មីយា៉ាន់មា៉ា សិន មុន ពៃល  
អនុវត្តការ វាយតម្លៃ ការ រស់នៅ 
របស់ ពួកគៃ នៅ Bhasan Char ។ 
នៃះ បើយោង តាម ការ រាយ ការណ៍  
របស់ សារព័ត៌មាន  Reuters។

កៃុមរ៉ូហុីងយា៉ា មួយ ចំនួន បាន 
និយាយ ថា ការ ធ្វើ ការ បំផ្លាស់ ទី 
ទៅ កោ ះ នោះ  គឺ ពួកគាត់ ធ្វើ 
ដោយ បង្ខំ ចិត្ត ដោយសារ នៅ ជំរំ 
ភៀសខ្លនួ ដៃលពកួ គាតរ់ស ់នៅ ព ី
មុន មាន អំពើហិងៃសា កើតឡើង  
ជា ញឹកញាប់ ដៃល បង្ខំឱៃយ មាន 
ការ សមៃច ចិត្តផ្លាស់ លំនៅ 

បៃបនៃះ ។ 
ការ ប៉ុនប៉ង ជាចៃើន ក្នុង ការ - 

ធ្វើ មាតុ ភូមិនិវត្តន៍កៃុ មរ៉ូហុីងយា៉ា 
ទៅ បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា វិញ  ប៉ុន្តៃ 
ទទួល បាន បរាជ័យ បនា្ទាប់ពី ជន- 
ភៀស ខ្លនួទាងំនោះ បាន នយិាយ 
ថា ពួកគៃ មានការ ភ័យខា្លាច 
ចំពោះ ការវិល តៃឡប់ ទៅ វិញ។

 កាល ពីខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៩ អង្គ- 
ការ  សហ បៃជាជាតិ  ក៏ បាន អំពាវ- 
នាវ ឱៃយ បៃទៃស មីយា៉ាន់មា៉ា បញៃឈប់ 
ការញុះញង ់ឱៃយ មាន ការស្អបខ់្ពើម 
បៃឆំង នឹង កៃុម រ៉ូហុីងយា៉ា  និង 
ជនជាតិ ភាគតិច ដទៃ ទៀត។ 
ការអំពាវនាវ នៃះ បាន បញ្ជាក់ ពី 
ការ រំលោភ សិទ្ធិមនុសៃស  និង ការ- 
រំលោភ  បំពាន ធ្ងន់ធ្ងរ ដៃល កៃុម- 
មសូ្លមី រ៉ហូុងីយា៉ា នងិ ជនជាត ិភាគ- 
តិច ដទៃ ទៀត រងគៃះ ដោយ កង- 
កមា្លាំង សន្តិសុខ មីយា៉ាន់មា៉ា៕

បង់ក្លាដ្សនៅត្បញ្ជនូជនភៀសខ្លនួរូ៉ហីុងយ៉ាទៅកោះដាច់ស្យលទោះជាមានកររិះគន់

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ឥណ្ឌាកត់ផ្ដាច់អុីនធឺណិតនៅ
ជុំវិញរដ្ឋធានីខណៈព្លដ្ល
កសិករធ្វើកូដកម្មបង្អត់អាហារ

រដា្ឋាភិបាល ឥណា្ឌា  បាន បិទ សៃវា-
កម្ម អុីនធឺណិត តាម ទូរស័ព្ទ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ជា ចៃើន នៅ ជុំវិញ ទីកៃុង New 
Delhi កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ទី ៣០ មករា 
ខណៈ ពៃល ដៃល កៃុម កសិករ បាន 
ចប់ ផ្ដើម ធ្វើ កូដកម្ម បង្អត់ អាហារ 
រយៈ ពៃល ១ ថ្ងៃ  បនា្ទាប់ ពី មាន ការ- 
ប៉ះទង្គចិ ជា មយួ អាជា្ញាធរ បណា្ដាល ឱៃយ 
មនុសៃស មា្នាក់ សា្លាប់  និង រាប់ រយ នាក់ 
ទៀត រង របួស ។

កៃសួង មហាផ្ទៃ ឥណា្ឌា  បាន និ-
យាយ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា  សៃវាកម្ម អុីន-
ធឺណិត នៅ ទីតាំង ចំនួន ៣ដៃល ការ- 
តវា៉ា កពំងុ កើត ឡើង  នងឹ តៃវូ បាន ផ្អាក 
រហូត ដល់ ម៉ាង ១១យប់ នៅ ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ដើមៃបី «ថៃ រកៃសា សុវត្ថិភាព សា- 
ធារណៈ» ៕ សុខ វ្ងឈាង

អង់គ្ល្សនឹងដាក់ពាក្យចូលជា
សមាជិកន្ប្ល៊កពាណិជ្ជកម្ម-
ស្រីអាសុី-ប៉ាសុីហ្វិក

 បៃទៃស អង់ គ្លៃស នឹង ដាក់ ពាកៃយ 
ចូល រួម ក្នុង តំបន់ ពាណិជ្ជ កម្ម សៃរី  
នៅ តំបន់ បា៉ាសុី ហ្វិក  ឬភាព ជា ដៃ គូ 
គៃប់ ជៃុង ជៃយ និង ជឿន លឿន ឆ្លង 
បា៉ាសុ ីហ្វកិ  (CPTPP)  ដៃល ជា ផៃន- 
ការ កៃយ Brexit ។ 

 រដ្ឋ មនៃ្តី ពាណិជ្ជ កម្ម អន្ដរ ជាតិ អង់- 
គ្លៃស លោក Liz  Truss  ស្នើ សុំ ចូល 
ជា សមា ជិក ភាព នៃ ប្លុក ពាណិជ្ជ កម្ម 
សៃរី ដៃល តំណាង ឱៃយ បៃទៃស ចំនួន  
១១  នៅ បា៉ាសុី ហ្វិក រួម មាន បៃទៃស 
អូស្តាៃលី  កាណាដា  សុីលី  ជប៉ុន   
មុិក សុិក  និង វៀត ណាម  កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន ៕  សៅ  សម្ភស្ស
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ភាពល្បីផ្ន្កម្ហូបអាហារ
កូនកាត់ប្បខ្ម្រ-បារាំង ឈ្មោះថា
ភោជនីយដ្ឋានCuisineWatDamnak
ដល្ប្ើត្គ្ឿងផស្ំក្នងុស្កុន្តបំន់
ជុវំញិទកឹដអីង្គរនងិផលានុផលដល្
បានដដំុះនៅក្នងុស្កុនៅតាមខ្ត្ត
មួយចំនួនក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាហើយ
តង្ត្ផ្លាស់ប្តូរនវូមខុម្ហបូជារៀងរាល់
សបា្តាហ៍នោះកពំងុត្ត្ៀមពងយ្
មន្តស្នហ្៍ខ្លនួមួយបន្ថម្ទៀតនៅលើ
ទឹកដីន្រាជធានីភ្នព្ំញនាព្លឆាប់ៗ 
ន្ះគឺនៅដើមខ្មីនាឆា្នាំ២០២១។
ភោជនីយដ្ឋានCuisineWat-

Damnakដ្លធា្លាប់ជាប់ឈ្មោះជា
ភោជនីយដ្ឋានល្អរយៈព្ល២ឆា្នាំ
ជាប់គ្នាក្នុងចំណោមភោជនីយដ្ឋាន
ល្អបំផុតទាំង៥០ន្តំបន់អាសុី
(Asia's50BestRestaurants)
មានទីតាំងមូលដ្ឋានស្ថិតនៅតាម-
បណោ្ដោយវិថី៧មករាភូមិវត្តដំណាក់
សង្កាត់សាលាកម្ើកក្ុងនងិខ្ត្ត-
សៀមរាប។ចំណ្កឯទីតាំងថ្មីដ្ល
ត្ៀមបើកសម្ពោធនៅក្នុងរាជធានី-
ភ្នពំញ្នោះស្ថតិនៅលើដងវថិីសម្តច្
មង្គលអៀម(ផ្លវូលខ្២២៨)សង្កាត់
បងឹរាងំ២ខណ្ឌដនូពញ្នៅក្នងុរាជ-
ធានីភ្នំព្ញ។
លោកងួនវ្ងឆាយគឺជាសហ-

សា្ថាបនិកភោជនីយដ្ឋានCuisine
WatDamnakខណៈសហសា្ថាបនកិ
មា្នាក់ទៀតជាម្ចុងភៅឆ្នើមជនជាតិ-
បារាំងគឺលោក Joannès Rivière។
នៅព្លសួរថាតើម្ហូបអាហារអ្វីឆា្ងាញ់
នងិបច្ាំតក្លូនោះលោកងនួវង្-
ឆាយបានលើកឡើងដចូ្ន្ះថា៖«តាម

ធម្មតាមុខម្ហូបនៅទីកន្ល្ងយើងគឺប្ើ
របៀបធ្វើម្ហូបអាហារបត់ប្នទៅតាម
សា្ថានភាពន្ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវ
នៅក្នុងតំបន់។ជាពិស្សម្ចុងភៅ
យើងគឺលោក Joannès Rivière  ជា
ជនជាតិបារាំងដ្លលោកបានមក
រស់នៅស្ុកខ្ម្រជិត២ទសវត្សរ៍មក
ហើយនោះគត់ត្ងត្រិះរកគំនិតច្ន្
ម្ហូបនានា ទៅតាមភាពជាក់ស្ត្ងន្
ភោគផលដណំាំបន្ល្នងិសាច់ដល្
មានក្នុងតំបន់ ឬតាមចំណូលចិត្ត-
ប្ចាំថ្ង្ដូចជាបងប្អូនខ្ម្រយើងដ្រ។
លោកJoannès Rivière គត់ក៏

មានការស្វ្ងយល់អំពីជីវភាពនិង
របៀបរស់នៅរបស់បងប្អូនខ្ម្របាន
ច្ើនរួមទាំងច្ះនិយាយភាសាខ្ម្រ
បានច្ើនទៀតផង។ដូច្ន្ះនៅព្ល
ទៅផ្សារដើម្បីទិញបន្លប្ង្ការនិងសាច់
ម្តងៗ យកមកធ្វើម្ហូបនៅហាងរបស់
យើងនោះគឺគត់រម្ងស្វ្ងយល់ពី
របបអាហារប្ចាំថ្ង្របស់បងប្អូនខ្ម្រ

យើងហើយក៏នឹកច្ន្ជាមុខម្ហូបតាម
ប្បរសជាតិរបស់ខ្ម្រ»។
លោកងនួវង្ឆាយសហសា្ថាបនកិ

ភោជនយីដ្ឋានCuisineWatDam-
nakដ្លមានស្ុកកំណើតនៅខ្ត្ត
បាត់ដំបងនិងធា្លាប់បម្ើការងរនៅ
ខ្ត្តសៀមរាបមួយរយៈនៅសណា្ឋា-
គរHoteldelaPaixមនុនងឹលោក
បានទៅសិក្សានៅប្ទ្សសិង្ហ-
បុរីជំនាញបដិសណា្ឋារកិច្ចនិងភោជនី-
យដ្ឋាន(hospitalityandrestau-
ration)នៅឆា្នាំ២០០៧បានបន្តថា៖
«យើងប្ើត្គ្ឿងផ្សំក្នុងស្ុកន្
តបំន់ជុវំញិទកឹដអីង្គរនងិផលានុផល
ដ្លដំដុះនៅក្នងុសុ្កតាមខ្ត្តមួយ-
ចំនួនក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាលើកល្ង-
ត្ផលិតផលមួយចំនួន ដ្លយើង
ប្ើផលិតផលផ្ស្ង នាំចូលមាន
ដូចជាទឹកដោះគ សូកូឡា ខ្ទឹមស
ផ្សិតខ្មោស្ងួតនិងប្ងចម្អិនអាហារ
មា នមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីក្ុងអង្គរ

នោះខណៈនៅកន្ល្ងថ្មីន្ះយើងក៏
ប្ើវិធីដូចគ្នាអ៊ីចឹងដ្រសម្ប់មុខ-
ម្ហូបនានា។
ដោយឡ្កចំពោះបញ្ជីម្ហូបនៅ

ភោជនីយដ្ឋានCuisineWatDam-
nakនៅខ្ត្តសៀមរាបត្ងត្មាន
ការប្តរូមខុម្ហបូរៀងរាល់១សបា្តាហ៍ម្តង
ឬអាចច្ញមុខម្ហូបតាមរដូវកាល
ភោគផលន្បន្ល្បង្ការឬផលានុផល
កសិផលរបស់បជ្ាជនខ្ម្រក្នុងតំបន់
ដ្លមានបម្ើភ្ញៀវសម្ប់អាហារ
ព្លថ្ង្ត្ង់និងព្លលា្ងាច។
ខណៈវត្តមានភោជនីយដ្ឋានCui-

sineWatDamnakនៅក្នុងរាជ-
ធានីភ្នពំញ្ដល្គង្នងឹបើកបម្ើ
បងប្អូននៅដើមខ្មីនាឆា្នាំ២០២១
ខាងមខុន្ះក៏មានបម្ើអាហារពល្
ថ្ង្ត្ង់ និងព្លលា្ងាចផងដ្រត្
ចំពោះបញ្ជីន្ម្ហបូវិញ ក៏នឹងតូ្វប្តរូ
មុខម្ហូបរៀងរាល់២សបា្តាហ៍ម្តងវិញ
ដោយសារយើងក៏ចំាមើលដ្រតាម

សា្ថានភាពន្អណំោយផលជាក់ស្តង្
ន្ភោគផលបន្ល្បង្ការឬផលានុផល
កសិផលរបស់ប្ជាជនខ្ម្រ ក្នុងរាជ-
ធានីភ្នំព្ញមួយរយៈសិនដ្រ»។
នៅមុនព្លចាប់ដ្គូរកសុីជាមួយ

នឹងម្ចុងភៅជនជាតិបារាំងលោក
Joannès Rivièreដោយការបើក
ភោជនយីដ្ឋានCuisineWatDam-
nakដបំងូនៅឆា្នាំ២០១៨លោកងនួ
វ្ងឆាយក៏ធា្លាប់មានបទពិសោធជា-
ច្ើនឆា្នាំបម្ើការងរនៅក្បទ្ស្
ផងដ្រ ដូចជានៅក្នុងឆា្នាំ២០១៣
លោកបានបម្ើការងរនៅឯរីសតដ៏
ប្ណីតឈ្មោះLuxuryFijiResort
ន្តំបន់កោះVomoIslandស្ថិត-
នៅលើទឹកដីប្ទ្សដ្នកោះហ្វីជី
ដោយលោកជាអ្នកគប្់គង្ខាងម្ហបូ-
អាហារនិងភ្សជ្ជៈ(Foodand-
BeverageManager)។
នៅចនោ្លាះក្នងុឆា្នាំ២០១៤-២០១៦

លោកបានមកធ្វើការនៅក្នុងសណា្ឋា-
គរStudioCityHotelនៅទីក្ុង
មា៉ាកាវប្ទ្សចិនដោយលោកកាន់-
ការងរជាអ្នកគ្ប់គ្ងខាងម្ហូប
អាហារនិងភ្សជ្ជៈដដ្លខណៈ
នៅចនោ្លាះឆា្នាំ២០១៦-២០១៨លោក
ងួនវ្ងឆាយបានទៅធ្វើការនៅឯ
សណា្ឋាគរWynnPalaceHotel
នៅក្នុងទីក្ុងមា៉ាកាវប្ទ្សចិន
ដដល្ដោយលោកគ្ន់ត្មកកាន់
ការងរតំណ្ងថ្មីគឺជាអ្នកគ្ប់គ្ង
ផ្ន្កCafeFontanaវិញ។នៅឆា្នាំ
២០១៨ នោះដ្រលោកក៏បានវិល-
ត្ឡប់មកស្ុកខ្ម្រវិញនិងចាប់ដ្គូ
រកសុីបើកភោជនីយដ្ឋានCuisine
WatDamnakន្ះ៕លោក  Joannès Rivière ពេលទៅផេសារទិញបន្លេ។ រូបថតសហការី

លោកងួន វេងឆាយ សហស្ថាបនិក ភោជនីយ ដ្ឋាន Cuisin Wat Damnak  ។ រូបថត សហការី ចុងភៅបរាំង លោក Joannès Rivière នាពេលចម្អិន ម្ហូប ។ រូបថតសហការី

ទិដ្ឋភាព ភោជនីយ ដ្ឋាន  Cuisin Wat Damnak នៅខេត្ត សៀមរាប។ រូបថតសហការី

ភោជនីយដ្ឋានដែលច្នែម្ហបូបែបកូនកាត់ខ្មែរ-បារំាងតាមរដូវកាល
CuisineWatDamnakនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅភ្នពំែញឆាប់ៗ នែះ
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 ដោយមាន ការសហការ ជាមួយ គមៃង ខុន ដូ Urban Village និង មជៃឈមណ្ឌល ច្នៃបៃឌិត Factory 
Phnom Penh សាល សិលៃបៈ និង ស្ទ ូឌី យោ អៃ ហ្វ ធី ( FT Gallery & Studio) ជា កៃមុហុ៊ន ផលិត 
សា្នាដៃ សិលៃបៈ តាម សាធារណៈ គំនូរ តាម ជញ្ជាងំ និង សិលៃបៈ គូររូប បៃប សហ សម័យ ដំបូង គៃ នៅ កម្ពជុា 
តៃវូបាន សម្ពោធ ដាក់ ដំណើរការ ការិយាល័យ ក ណ្ដា ល របស់ខ្លនួ នៅក្នងុ គមៃង ខុន ដូ Urban Village 
កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៣ ខៃ មករា ឆ្នា២ំ០២១ ជាមួយ ការដាក់ តំាង បង្ហាញ សា្នាដៃ ជា កៃមុ របស់ សិលៃបករ 
អន្តរជាតិ លៃបីឈ្មោះ ជាចៃើន មកពី ជំុវិញ ពិភពលោក ។ ការតំាងពិព័រណ៍ នៃះ តៃូវបាន ហៅ ឈ្មោះថា             
( ដៃន ជមៃក អៃ ហ្វ ធី ) ។ នៅក្នងុ ឳ កាស នោះក៏មាន វត្តមាន ចូលរួម ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ ពី លោកជំទាវ ភឿង  
ស កុណ រដ្ឋមន្ដៃកីៃសួងវបៃបធម៌ និងវិចិតៃសិលៃបៈ ដើមៃបី ផ្ដល់ កិត្តយិស ក្នងុ ពិធី កាត់ ខៃសៃបូ ផងដៃរ៕  

វិចិត្រសាល អ្រ ហ្វ ធី សម្ពោធ បើក ស្នាក់ការ កណ្ដាល របស់ 
ខ្លនួ ក្នងុ សហគមន៍ គម្រោង ខុន ដូ Urban Village

ធនាគារ ហត្ថា ប្រកាស គម្រោង អគារ ការិយាល័យ កណ្ដាល ថ្មី 

ប្រព័ន្ធ រី ធ្រ ល ផ្រ ប្រកាស ដាក់ ឱ្យ ដំណើរការ ជា ផ្លវូការ 

 ធនាគារ ហតា្ថា បានបៃកាស ពី គមៃង សាងសង់ អគារ ការិយាល័យ កណ្ដាល ថ្ម ីដ៏ ធំ ស្ក ឹម ស្កៃ និង ដ៏ ទំនើប 
ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ បៃតិបត្តកិារ អាជីវកម្ម ដៃលមាន សម្ទះុ ខ្លាងំ នៅក្នងុ ទីផៃសារ ហិរញ្ញវត្ថ ុ។ ផៃនការ សាងសង់ 
អគារ ការិយាល័យ កណ្ដាល ថ្ម ីនៃះតៃវូបាន បៃកាស ជា សាធារណៈ ក្នងុពិធី ចុះហត្ថលៃខ លើ កិច្ចសនៃយា 
សាងសង់ អគារ ការិយាល័យ កណ្ដាល ថ្មរីបស់ខ្លនួ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន សីុ អឹម អុីឌី ខន ស្តៃ ក់សិន កាលពីថ្ងៃ 
ទី ២៧ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២០ កន្លងទៅ ។ គមៃង សាងសង់ អគារការិយាល័យ កណ្ដាល ថ្ម ីនៃះមាន ទំហំ 
សំណង់ សរុប បៃមាណ ជាង ៤០០០០ ម៉ៃតៃកៃឡា និង មាន កម្ពស់ ២២ ជាន់ ដៃល ស្ថតិនៅលើ ផ្ទៃដី 
បៃមាណ ជិត ១៥០០០ ម៉ៃតៃកៃឡា តាម បណ្ដាយ មហាវិថី សម្តៃច តៃ ជោ សៃន ( ឬ ផ្លវូ ៦០ ម៉ៃតៃ ) ។ គិត 
តៃមឹ ដំណច់ឆ្នា២ំ០២០ ធនាគារ ហតា្ថា មាន ការិយាល័យ សរុប ចំនួន ១៧៧ និង បណ្ដាញ អៃ ធី អឹម ចំនួន 
១៣៧ នៅ ទូទំាងបៃទៃស ៕ 

 កាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃមករា ឆ្នា ំ២០២១ នៅឯ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពជុា ( អគារ សៃន សុខ ) ទីភ្នាក់ងរ សហបៃតិបត្ត ិការ អន្តរជាតិ កូរ៉ៃ និង ធនាគារជាតិ 
នៃ កម្ពជុា បានរៀបចំ ពិធី « ការដាក់ ឱៃយ ដំណើរការ ជា ផ្លវូការ បៃព័ន្ធ រី ធៃ ល ផៃ » កៃម អធិបតីភព ឯកឧត្តម បណ្ឌតិ ផាក ហឹុង ខៃយ ង់ (Park Heung-
kyeong) ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃ សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ បៃចំា នៅ កម្ពជុា លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទ ថា ណ ទៃសាភិបាលរង ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពជុា និង លោក 
នោ ហៃយ ន់ ជូន   (Rho HyunJun) បៃធាន តំណង ទីភ្នាក់ងរ សហបៃតិបត្ត ិការ អន្តរជាតិ កូរ៉ៃ ( ក យ កា ) បៃចំា នៅ កម្ពជុា ។ បៃព័ន្ធ ទូទាត់ ថ្ម ី ឬ        
“ បៃព័ន្ធ រី ធៃ ល ផៃ ” តៃវូបាន បង្កើតឡើង កៃម ការផ្តល់ ជំនួយឥតសំណង ពីទីភ្នាក់ងរ សហបៃតិបត្ត ិការ អន្តរជាតិ កូរ៉ៃ ( ក យ កា -KOICA) គឺជា 
ហៃដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ហិរញ្ញវត្ថ ុដ៏ សំខន់ ដៃល ដើរតួ យា៉ាងសំខន់ ក្នងុការ ចូលរួមចំណៃកអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ ការ ផ្តល់នូវការទូទាត់ បៃកបដោយ 
សុវត្ថភិព បៃសិទ្ធភព និងជា ឧបករណ៍ ទូទាត់ ដោយ រហ័ស សមៃប់ ការទូទាត់ ពាណិជ្ជកម្ម ៕
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 ក្រមុហុ៊ន Almond Group រៀបចំ អាហារ ព្រល ល្ងាច ជួបជំុ អ្នកសារព័ត៌មាន 
    កៃមុហុ៊ន បដិសណ្ឋារកិច្ច Almond Hospitality Group កាលពី ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមករា  បានរៀបចំ អាហារ 

ពៃល ល្ងាច ដ៏ ពិ សៃសមួយ សមៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ នៅមុន ពិធីបុណៃយ ចូលឆ្នា ំបៃពៃណី ចិន ដៃល នឹង ចូលមក 
ដល់ នៅ ថ្ងៃទី ១២ ខៃកុម្ភៈ  ខងមុខ ។ នៅក្នងុ ពិធី នោះ គឺមាន មុខម្ហបូ ពិសៃស មួយ ជា បៃ ភៃ ទម្ហបូ ញំាសាលដ 
ចមៃះុ ពណ៌ លយ ជាមួយ តៃ ីសាល់ ម៉ុន ឆៅ «Lo Sang » ដៃល តៃវូបាន គៃ សា្គាល់ ជាទូទៅ ថា « Yee Sang» 
ជា មុខម្ហបូ ដ៏ ពៃញនិយម ក្នងុ ពិធី ចូលឆ្នា ំចិន ពីពៃះ វា មាន អត្ថន័យ ថា ទៃពៃយ ស្ដកុស្ដម្ភ ចមៃងុចមៃើន និង សុខភព 
មំាមួន ។ ពិធី ដ៏ រីករាយ នោះ តៃវូបាន បៃរព្ធ ធ្វើឡើង នៅ ភោជនីយដា្ឋាន យីុ សាង ឌឹ ហា្គា ឌិន ទួលគោក ៕ 
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  យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  លទ្ធផល នៃ ការ 
បៃកួត  កីឡា បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ 
ជៃើសរើស ជើងឯក ថ្នាក់ជាតិ  
២០២០ ដៃល បាន បញ្ចបក់ាលព ី
ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមករា ឆ្នាំ ២០២១ 
គឺ នៅ ក្នុងចំណោម បៃតិភូ កីឡា 
សរបុ ចនំនួ ១៦ ដៃលបានចលូ- 
រួមការ បៃកួតនៃះ  មាន តៃ ១៣ 
បៃ តភិ ូកឡីា ប៉ណុោ្ណោះ   បាន ជាប ់
ជា ចំណាត់ ថ្នាក់  ចំណៃក  ខៃត្ត 
ចនំនួ ៣ទៀត  មាន  ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុ ំ 
ខៃត្ត ពៃ វៃង  នងិ កពំង ់ឆ្នាងំ  គ្មាន 
ចណំាត ់ថ្នាក ់ ឬ មនិដណ្តើម បាន 
មៃដាយ នោះ ទៃ។

យោងតាម លទ្ធផលនោះ កៃមុ 
កីឡាករ  របស់ កៃសួង ការ ពារ- 
ជាតិ  ឈ្នះ បាន លៃខ ១ ដាច់ 
ដោយ ទទលួ បាន មៃដាយ មាស  
៥  និង បៃក់ ២   តាម ពី កៃយ 
ដោយ   កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  ឈ្នះ 

មៃដាយ មាស ២  បៃក ់១  សរំទឹ្ធ 
២  ហើយ  ខៃត្ត ស្វាយ រៀង ឈរ 
នៅ លៃខ ៣ ដោយ  ឈ្នះបាន  
មៃដាយ មាស១  បៃក ់២  សរំទឹ្ធ ១  
រើឯ  លៃខ ៤  បាន ទៅ ខៃត្ត កោះ- 
កុង ដោយ  ឈ្នះ មៃដាយ មាស 
១  បៃក់ ១  ហើយ បៃតិភូ ម កពី  
ខៃត្ត ផៃសៃង ៗ ទៀត  បាន តៃឹម 
មៃដាយ បៃក់  និង សំរឹទ្ធ   ទៃ។

ចពំោះ ស្ថាន ភាព ពតិក្នងុការ- 
បៃកតួ ថ្នាកជ់ាត ិឆ្នា ំនៃះ  គ ឺកឡីាករ 
ឆ្នើមៗ មួយ ចំនួន  គ្មាន វត្ត មាន 
ចលូ បៃ កតួ ទៃ  ពសិៃស កឡីាករ 
មក ព ីកៃ សងួ មហា ផ្ទៃ  ដៃល មាន 
ធន ធាន សំបរូ បៃប  ជាជើង ចាស ់
ឆ្នើមៗ  នងិ ខ្លាងំ ៗ  មយួ ចនំនួ  មនិ 
ចូល បៃ កួត  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ កៃសួង 
ការ ពារ ជាត ិឈ្នះ ដាច ់ទាងំ អសព់ ី 
គូ បៃជៃង  ។ 

ទោះ យ៉ាង ណា ចៃើន ឆ្នា ំកន្លង 
មក  អ្នក ឈ្នះ ជើង ឯក ជាត ិបៃ ចា ំ
ឆ្នា ំ មយួ ចនំនួ  មនិ តៃវូ បាន ជៃើស- 

រើស យក មក បៃ មលូ ផ្តុ ំទៃ  ហើយ 
វត្ត មាន របស ់កឡីាករ  ដៃល ជាប ់
បៃ មលូ ផ្តុ ំជមៃើស ជាត ិមយួ ចនំនួ  
គ ឺលៃបី លៃបាញ មក ព ីកៃ កៃប ខណ័្ឌ  
គឺ សង្វៀន ឯក ជន តៃ ប៉ុណោ្ណោះ  
ហើយ ជុំ វិញ បញ្ហា នៃះ ទើប ធ្វើ 
ឱៃយ មជៃឈដា្ឋាន អ្នក ស្នៃហាបៃដាល ់
បានចោទជា សណំរួ  ថ  តើ សមាស- 
ភាព អ្នក ឈ្នះ ជើង  ឯក ជាតិ ឆ្នាំ 
នៃះ  គួរ តៃូវ ជៃើស រើស ឱៃយ ជាប់ 
ជា ជមៃើសជាតិគុនខ្មៃរ របស់  
កៃសងួ អបរ់ ំដើមៃបី មាន បៃក ់ខៃ 
ទាំង អស់  ឬ យ៉ាង ណា?

ទាក់ទង នឹង រឿងនៃះ លោក 
ឧ ត្ត ម សៃនីយ៍ ឯក  តៃម   មុឺន  
បៃធាន សហព័ន្ធកីឡា  បៃដាល់ 
គនុ ខ្មៃរ  បាន  ថ្លៃង ថ ៖  «កឡីាករ  
ដៃល ឈ្នះ ជយលាភី  ក្នុងការ - 
បៃកួត ជើងឯក ថ្នាក់ ជាតិ  ឆ្នាំ 
២០២០  នៃះ  សទុ្ធ  តៃ ជា បៃក្ខភាព  
ដៃល តៃូវ ជៃើសរើស បៃមូល ផ្តុំ  
ជា កីឡាករ ជមៃើស ជាតិ  ដើមៃបី 

ហ្វកឹហាត ់ តៃៀម ចលូរមួ បៃកតួ  
ក្នុង ពៃឹត្តិ ការណ៍ កីឡា សុី ហ្គៃម  
លើក ទី ៣១  នៅ បៃទៃស វៀត- 
ណាម   នា ឆ្នា ំ២០២១  នងិ លើក- 
ទី ៣២  នៅ ឆ្នាំ ២០២៣  ដៃល 
កម្ពុជា  ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ» ។

លោក បន្ថៃម ថ៖ « ជា គោល- 
ការ ណ៍  យើង នឹង អនុវត្ត តាម 
ចៃបាប ់ឱៃយ បាន ល្អ  គ ឺទ ី១  អ្នក ឈ្នះ 
ជើង ឯក ជាត ិ តៃវូ តៃ ទទលួ យក  
ទ២ី  បៃក្ខភាព ដៃល ជា ជើង ឯក  
ព ីការ បៃកតួ សង្វៀន ផៃសៃងៗ មាន 
សមត្ថភាព  ល្អ  ក៏ តៃូវ យក  ទី ៣  
ការ បៃ កតួ លក្ខណៈ អន្តរជាត ិធំៗ   
យើង ក ៏ពនិតិៃយ លើ សមត្ថភាព ឱៃយ 
ល្អ ដើមៃបី  ឈ្នះ មៃដាយ ជនូ ជាត ិ។ 
សហពន័្ធ  នងឹ មនិ ផ្តល ់អាទ្ធភិាព 
ណា មួយ  ដល់ កីឡាករ ល្អ និង 
ឆ្នើមៗ ណា  ដៃល មនិបាន  បពំៃញ 
កាត្វកិច្ច  គឺ មិនមក ចូល រួម  ការ 
បៃ កួត របស់ ជាតិ នោះ ទៃ មាន 
ន័យ  ថ  បើសិន  សមត្ថភាព ប៉ុន 

គ្នា  គឺ អ្នក  ធា្លាប់ ចូល រួម បៃ កួត 
ថ្នាក់ ជាតិ  តៃូវ បាន ផ្តល់ ជូន 
មុនគៃ» ។ 

ចំណៃក កីឡាករ  រិន  ដាវើត  
មក ពី កៃសួង  មហា ផ្ទៃ   និង          
ជា ជមៃើស ជាតិ ឆ្នាំ ចាស់ បាន  
នយិយ ថ ៖ « ឆ្នា ំនៃះ ខ្ញុ ំមនិ បាន 
ចលូ បៃ កតួ ជើង ឯកថ្នាក ់ជាត ិទៃ  
ដោយ សរ ឈ ឺខ្លនួ  នងិ រង របសួ 

ពៃល បៃកួត នៅ  សង្វៀន ផៃសៃង 
អ៊ចីងឹ ខ្ញុ ំពៃយួ បារម្ភ  ខ្លាច  មនិ បាន 
ជាប់ជា ជមៃើស ជាតិ នៅ  ឆ្នាំ ថ្មី 
២០២១ នៃះ ដៃរ។   ទោះ យ៉ាង- 
ណា នៅ   ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូ- 
កៃមនៃះ  មិត្ត រួម សមាគម  គឺ 
កីឡាករ  កាន់  ម៉ៃង ហុង   របស់  
មហា ផ្ទៃ  ដចូ គ្នា  ជា អ្នក ដណ្តើម 
បាន មៃដាយ មាស » ៕

លោក តេម មឺុន និង កេមុ ម្ចាស់ ជយលាភី របស់កេសួងការពារជាតិ។ ពន្លក

តើអ្នកឈ្នះជើងឯកជាតិគុនខ្មែរឆ្នាំនែះនឹងបានជាប់ជាបែក្ខភាពជមែើសជាតិឬអត់?

Atleticoដូចបានកាដូពិសែស
កែយRealភា្លាត់ចាញ់ម្ដងទៀត

កេុង ម៉ា ្រឌីដ : កៃុម អធិរាជ ស 
Real Madrid ដៃល ខៃសៃ ការ ពារ 
របស់ខ្លួន Eder Militao តៃូវ 
បាន បណ្តៃញ ចៃញនោះ បាន 
ភា្លាត់ ចាញ់ កៃុម Levante ២-១ 
អឡំងុ ការ បៃកតួ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
ដោយ បរាជ័យ នៃះ ដូច ផ្ដល់ 
ឱកាស ឱៃយ កៃុម គូ បៃជៃង រួម  កៃុង 
Atletico Madrid អាច បង្កើន 
ការ នាំ មុខ ដាច់ ដល់ ទៅ  ១០ ពិន្ទុ 
លើ កំពូល តារាង នៃកៃប ខ័ណ្ឌ 
La Liga  អៃសៃបា៉ាញ បៃសិន បើ 
ឈ្នះ បៃកួត នាពៃលបនា្ទាប់។

កៃុម ការ ពារ ជើង ឯក របស់ 
Zinedine Zidane ឈរ នៅ 
លៃខ ២ ជាមួយ នឹង  ៤០ ពិន្ទុ 
ពោល គឺ  តាម ៧ ពិន្ទុ ពី កៃយ    
Atletico ដៃល នៅ មាន ២ 
បៃកួត ក្នុង ដៃ ហើយ តៃូវ បៃឈម 
ជាមួយ Cadiz នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

កីឡាករ  Militao តៃូវ  ផ្ដល់ 
កាត កៃហម ក្នុង រង្វង់ បៃមាណ   
ជា ៩ នាទី នៃ ការ បៃកួត នា 
កីឡដា្ឋាន Alfredo di Stefano 
ដោយ  នៃះ ហាក់ បាន ដាក់ បន្ទុក 
បន្ថៃម លើ កៃុម របស់ ខ្លួន ដៃល 
អវត្តមាន បៃធាន កៃុម  Sergio 
Ramos ដោ យ សរ របួស និង 
គៃូបង្វឹក លោក Zidane  ដៃល 
ឆ្លង ជំងឺ កូវើដ ១៩ ។

ទោះ បី ជា Marco Asensio  
ជួយ ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Real នាំ - 
មុខ មុន ក៏ ដោយ ក៏ ចុង កៃយ 
នៅ តៃ គៃច មិន ផុត ពី បរាជ័យ 

បាន កៃយ កីឡាករ របស់  Le-
vante គឺ Jose Luis Morales 
និង Roger Marti ស៊ុត បញ្ចូល 
ទី បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ជួយ ឱៃយ កៃុមភ្ញៀវ 
តៃឡប់ ទៅ វិញ ជាមួយ ៣ ពិន្ទុ ។ 

ជាមយួ  ការ បា្លាត មនិ បាន សមូៃបី 
១ ពនិ្ទ ុរបស ់ Real ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត 
នៃះ វា អាច ជា កាដូ ដ៏ ពិសៃស 
សមៃប់  Atletico ក្នុង ការ ឈ្នះ  
ពាន La Liga វិញ ដៃល ខ្លួន 
ធា្លាប់ ធ្វើ បាន ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ជំនួយ ការគៃូបង្វឹក កៃុម Real  
លោក David Bettoni ដៃល  
ឈរ បញ្ជាកូន កៃុម ជំនួស  លោក 
Zidane ថ្លៃងថ ៖  « កៃុម ទាំង- 
មូល មាន អារម្មណ៍ សោក សៅ  
ក្នុង បន្ទប់ ផ្លាស់ សម្លៀក  បំពាក់ ។ 
តៃ ពួក គៃ នៅ មាន ឆន្ទៈ  ក្នុង ការ 
បៃយុទ្ធ រហូត ដល់ ទី បញ្ចប់ » ។

បន្ថៃម ពី លើ បៃសសន៍ នៃះ 
អ្នក ចាំ ទី Thibaut Courtois  
បានបៃបខ់្លីៗ  ថ ៖ « យើង តៃវូ តៃ 
ស៊ូ ពៃះ រដូវកាល បញ្ចប់  នៅ ខៃ 
ឧសភា » ។

មានតៃកៃប ខ័ណ្ឌ Champi-
ons League ទៃ ដៃល  Real 
នៅ  សងៃឃឹម កា្លាយជាជើងឯក 
ពៃះ ពានក្នុង សៃុក ដូច ជា លីគ 
កំពូល មាន ឱកាស តិច ទៅ ៗ  
ខណៈ  Spanish Super Cup  
ចាញ់ ក្នុងវគ្គ ១/២ ផ្ដាច ់ពៃ័តៃ 
ហើយ Copa del Rey តៃូវ  
Alcoyano ទមា្លាក់  តៃមឹ វគ្គ ៣២ 
កៃុម ចុង កៃយ៕  AFP/VN

Man Cityនំាមុខដាច់៣ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្ន
កេុងឡុងដ៍ :  កៃុមមៃឃខៀវ 

Manchester City  បើក ការ- 
នាំមុខ ដាច់ ៣ ពិន្ទុ  នៅ ទី កំពូល- 
តារាង នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League អង់គ្លៃស  (EPL) 
ជាមួយ នឹង ការ សល់១ បៃកួត 
ក្នុង ដៃ បនា្ទាប់ ពី  កៃុម របស់ លោក 
Pep Guardiola (Pep) ឈ្នះ 
Sheffield United បៃផិត- 
បៃផើយ ១-០ ខណៈ  Man-
chester United បៃកួតបាន 
តៃឹម ស្មើជាមួយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Arsenal កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍។

តៃឹម តៃ  ១គៃប់របស់កីឡាករ 
Gabriel Jesus  ក្នុង រង្វង់ 
បៃមាណ ជា ១០ នាទ ីនៃ វគ្គ ទ ី១ 
សមៃប់   ការ បៃកួត នៅ កីឡដា្ឋាន   
Etihad  នៃះ គៃប ់គៃន ់ឱៃយ Man 
City បនា្លាយ ជ័យ ជម្នះ   រហូត 
ដល ់១២ ហ្គៃម  ពកីារ បៃកតួ នៅ 
គៃប់ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ។

Ferran Torres នងិ Jesus 
ជា កីឡាករ ២ នាក់ ក្នុង ចំណោម 
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទាំង ៥ រូប របស់ 
លោក Pep ហើយ ទាំង ២ នាក់  
បាន សហការ គ្នា  ដើមៃបី បំបៃក 
ភាព ទាល ់ចៃក ខណៈ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ 
សញ្ជាត ិបៃសុលី ទើបអាច ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី គៃប់ ដំបូង នៅ EPL 
គិត តាំង ពី ខៃ វិច្ឆិកាមក ។

ទោះ ជា កៃុម មៃឃ ខៀវ មិន 
អាច បន្ថៃម គៃប់ នាំ មុខ  ក៏ពិត 
មៃន  តៃ  ពកួ គៃ អាច ការ ពារ មនិ ឱៃយ 
របូត គៃប់ បាល់ ជាលើក ទី១៥ 
ក្នុង ចំណោម ការ បៃកួត  ១៩ 

លើក ចុង កៃយ របស់ ខ្លួនបាន 
ដៃរ ហើយ កំពុង មាន ៤៤ ពិន្ទុ ពី 
ការ បៃកួត ២០ លើក  ។

កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ទៅ 
លោក Pep គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម 
Man City  ថ្លៃង ថ ៖  « មនុសៃស 
ជាចៃើន យល់ ថ បៃសិន បើ 
យើង ឈ្នះ លើក ចងុ កៃយ ៥-០ 
នោះ បៃកតួ បនា្ទាប ់យើង នងឹ ឈ្នះ  
៥-០ ទៀត ។ សូម យល់ ថ នៃះ 
ជា ពិភព នៃ ការ ពិត មិន មៃន ជា 
រឿង និទាន ត ៗ  គ្នា នោះ ទៃ » ។ 

អ្នក ចាត់ ការជាតិ អៃសៃបា៉ាញ 
បន្ថៃម ថ ៖ « ថ្ងៃ នៃះ ពៃល ខ្ញុំ 
ឃើញថ  Sheffield កំពុង ស្ថិត  
នៅ បាតតារាង នៃលីគ។ អ្នក 
កៃឡៃក មើល ជាមួយ ខ្ញុំ នោះ 

អ្នកនឹង  ថ Premier League 
តឹង តៃង  យ៉ាង ដូច ម្ដៃចខ្លះ ? » ។

ចំណៃក ឯ កៃុម លៃខ  ២ Man 
United អាច មាន ឱកាស រំកិល 
ខ្លនួតាម  កៃមុ គបូៃជៃង កៃងុ តៃ ១ 
ក្នងុ រង្វង ់តៃ១ ពនិ្ទ ុបាន តៃ ជាលើក 
ទី  ២  រយៈ ពៃល៤ ថ្ងៃ  កៃយ     
រង បរាជ័យ ដ៏ គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល  
ដោយសរ   Sheffield កាល ពី 
យប់ ថ្ងៃ ពុធ យុទ្ធ នាការ បៃជៃង 
ពាន របស់ ពួក គៃបាន ចាប់ ផ្ដើម 
ទៃត ទៃត ហើយ ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Edinson Cav-
ani របស់ កៃុម បិសច កៃហម 
បណោ្ដោយ ឱៃយ ឱកាស មាស បាត់-
បង់ ចោល អសរ ឥត ការ ពៃល 
កីឡាករ សញ្ជាតិ អ៊ុយ រូ ហា្គាយរូប 

នៃះ ពៃយាយម ស៊ុត បាល់ ក្នុង  
លម្ហ  ដៃល នៅ កៀក នឹង បង្គាល 
ខសុ គោល ដៅ ទាងំ មនិ គរួ ឱៃយ ជឿ 
ខណៈ  ការ ស៊ុត  ្រហ្វីឃីករបស់ 
Alexandre Lacazette ប៊ិះ 
នឹង នាំ ឱៃយ កៃុម កាំ ភ្លើង ធំ មាន 
គៃប់ បាល់ទៅ ហើយ តៃ គួរ ឱៃយ 
ស្ដាយ បាន តៃឹម បុក របារ ទី ។

កៃុម Arsenal មិន ទាន់ចាញ់ 
ទៃ សមៃប ់៧ បៃកតួ ចងុ កៃយ 
ហើយកំពុង រំកិលទៅកៀក នឹង 
កៃមុ ទ ីកពំលូ ទាងំ ៤ ជាមយួ  នឹង 
គមា្លាត ៦ ពនិ្ទ ុ បើទោះជាមនិមាន 
វត្តមាន  Pierre-Emerick 
Aubameyang, Bukayo 
Saka និង Kieran Tierney 
ក៏ដោយ៕ AFP/VN

McGoldrick (ស្ដា)ំ របស់ Sheffield ឈូសកាត់ Walker របស់ Man City អំឡុងការ បេកួត កាលពីថ្ងេសៅរ៍។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាដើមឆ្នាំ២០២១នេះសេប់តេ
អតីតតារាចមេៀងជេកនៅទេនំភ្លេងរីខតមាន
ឈ្មោះពតិសខុចនិា្តាហៅវ៉ាន់នឡីាហាក់មាន
ភាពផុសផុលទៅនឹងការថតសេប៉តពាណិជ្ជកម្ម
ជាជាងការនឹកចង់វិលមកបេឡូកក្នុងសិលេបៈ
ចមេៀងវិញខណៈកញ្ញាធ្លាប់បានអះអាងថា-
នឹងមិនបោះបង់ចោលឡើយកេយពីបាត់មុខ
មួយរយៈធំមកនោះ។
អតីតជាតារាចមេៀងជេកនៅទេនំភ្លេងរីខត

ជាបុតេសម្ព័ន្ធផលិតកម្មហងេសមាសដេលបាន
ជពំប់រឿងអាសេវូស្នេហាដោយសារតេអតតីមតិ្ត
បេុសលួចទមា្លាយរូបអាកេតកញ្ញាវ៉ាន់ នីឡា
បង្ហើរសារជាតមេយុបេប់បណំងចង់វលិតេឡប់
មករកឆ្នាងំបាយចាស់លើវថិីសលិេបៈវញិសាជាថ្មី
ម្តងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ២០២០បង្កភាពភា្ញាក់-
ផ្អើលដល់មហាជននិងចាំអ៊ុតមើលរហូតផុត-
ឆ្នាទំៅ ហើយក៏នៅមនិទាន់បានឃើញកញ្ញាវលិ
ចូលវិញដដេល។
សេប់តេដើ់មឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ២០២១នេះតារា

ចមេៀងសេីវ៉ាន់នីឡាបេរជាមកពេលយបង្ហើរ
សារមួយឃ្លាថា៖ «ការងារដំបូងជាមួយបង-
បេុស»ដេលនេះជាសារអមនឹងរូបថតសេប៉ត
ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹងតារាសម្តេងបេុស
មា្នាក់មានតេមុខដូចកាត់បរទេសនោះ។
តេភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ក៏មនិអាចទទលួបានការ

បកសេយផ្ទាល់ពីតារាចមេៀងសេី កញ្ញា
វ៉ាន់នីឡាបានឡើយដោយសារបេព័ន្ធទូរ-
ស័ព្ទរបស់កញ្ញាធ្លាប់ទាក់ទងនោះ
ពុំអាចទាក់ទងបាននាពេល
នេះ ហើយការចង់មក-
ចេៀងបំពេអារម្មណ៍បេិយ-
មិត្តតាមបណ្តាញហ្វេស-
ប៊ុកក៏ឃើញកញ្ញាវ៉ាន់
នីឡាធ្លាប់បានបង្ហើប
កាលពីមនុជារឿយៗ
ផងដេរថាចង់ឡើង
ចេៀងនៅលើឆកវញិ
ចង់ចេញបទចមេៀងថ្មី
ចង់ធ្វើអ្វីដេលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ
កាលពីមុន។តារា-
ចមេៀងសេីឈ្មោះ
ពិតសុខចិនា្តាហៅ
វ៉ាន់ នីឡាបង្ហោះ
សារស្តេងអំពី-
អារម្មណ៍ខ្លួនពី-
រឿងនៅក្នុងចិត្ត
តាមបណ្តាញ-
អុីនសា្តាកេម-
ថា៖«អ្នកទាងំ
អស់គ្នាបេហេល
ជាមិនដឹងទេថាការចេៀង-

គឺជាចំណេកមួយនេជីវិត
របស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំពិតជាចង់-
សេចសេង់ក្តីសេមេរបស់
ខ្ញុំមួយនេះតេឡប់មកវិញ
ហើយបេសិនជាខ្ញុំមានឱ-

កាសតេឡប់រកអាជីពរបស់ខ្ញុំ
ម្តងទៀតខ្ញុំនងឹខំបេងឹបេងឱេយ
កាន់តេល្អជាងមុន»។

ខណៈពេលនោះក៏មាន
បេិយមិត្តគំទេរបស់នាង
តបសារថា៖ «ចង់សា្តាប់
បទថ្មីរបស់បងសុំវិល-
វិញមក! ខ្ញុំពិតជានឹក-
រំឭកសំឡេងដ៏សេទន់
របស់អ្នកណស់។ខ្ញុំក៏
តេងតេសា្តាប់ចមេៀង
បងតើពេលណបងវលិ

មកវញិទៅ?មានពេលខ្លះ
ខ្ញុំមា នអារម្មណ៍ចង់ជួបបង
ផ្ទាល់ទៀតផងនិងឆ្ងល់ថា
ហេតុអ្វីបានបងមិនវិលមក-
វិញ?ខ្ញុំពិតជានឹកសំឡេង
របស់បងនងិមនិចង់សា្តាប់តេ
បទចាស់ៗ នោះទៀតទេគឺខ្ញុំ
ចង់ឱេយបងចេៀងបទថ្មីចេញ
ជាបន្តបនា្ទាប់»៕
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ឆ្នាថំ្ម ីកញ្ញា វ៉ាន់នីឡា  សមេកុ ថត សេប៉ត ចេើន ជាង ការ  ងារ 

សិលេបៈ ចមេៀង ។ អុីនសា្តាកេម

តារា ចមេៀង សេ ី  កញ្ញា  សុខ ចិន្តា 
ហៅ  វ៉ាន់ នីឡា។ រូបថតហុងមិនា

លោក បូ៊ ជំុសេរី និងលោក សូ៊ម សារឿន (កណ្តាល) ថតជាមួយ កេមុ អត្តពលិក និងគេ ូបង្វកឹ ក្នងុ ពិធី បិទ។ ណន

    ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ បេធនសហព័ន្ធ-
កឡីាវ៉វូណីមកម្ពជុាលោកស៊មូ
សារឿនបានធ្វើការបកសេយ
នងិបញ្ជាកព់ីភាពសា្អាតស្អំរបស់
លោកក៏ដចូជាគណៈកមា្មោធកិារ
បេតបិត្តិទាងំអស់របសស់ហពន័្ធ
នៅចំពោះមុខកេុមគេូបង្វឹក
អត្តពលកិនងិបេតភិូកីឡាមក
ពីរាជធនី-ខេត្តកាលពីពេល
ថ្មីៗ នេះថាថា្នាក់ដកឹនាសំហពន័្ធ
មនិធ្លាប់បានកាតប់េកឧ់បត្ថម្ភ
របស់កីឡាករកីឡាការិនីណ
មា្នាក់នោះទេ។
លោកស៊ូមសារឿនបាន

ថ្លេងថា៖«បនា្ទាប់ពីកេុមអត្ត-
ពលិកយើងទទួលបានបេក់
រងា្វាន់ពីការដណ្តើមបានមេដាយ
ជើងឯកពភិពលោកឆ្នាំ២០១៩
គឺអ្នកសារពត័ម៌ានបានផ្ញើសារ
មកសរួខ្ញុំថាតើសហពន័្ធកឡីា
វ៉ូវីណមកម្ពុជាមានបានកាត់
បេកឧ់បត្ថម្ភជាភាគរយពីពកួ-
គត់ដេរឬទេ?អ៊ីចឹងខ្ញុំសូម
សេយបំភ្លឺនៅថ្ងេនេះថានៅ
ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំក្នុងនាមខ្ញុំ
ជាបេធនសហព័ន្ធគឺមិនមាន
ការកាត់ឬអនុញ្ញាតឱេយនរណ
មា្នាក់កាត់បេក់ឧបត្ថម្ភពីអត្ត-
ពលិកនោះទេ។សូមសួរទៅ
អត្តពលកិរបស់យើងទៅថាតើ
ថា្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធមានបាន
កាត់ថវកិាពីអត្តពលកិណមា្នាក់
អត់!គឺក្នុងនាមខ្ញុំជាបេធន
សហពន័្ធខ្ញុំហា៊ានធនាអះអាង

ថាអត់មានទេ»។
លោកស៊ូមសារឿនបាន

បន្ថេមថា៖«កេយពេលបាន
ជាប់ជាបេធនសហព័ន្ធកីឡា
វ៉ូវីណមកម្ពុជាគឺនៅក្នុងថ្ងេមហា-
សន្នបិាតខ្ញុំបានបេកាសហើយ
ថាក្នុងនាមជាបេធនខ្ញុំមិន-
សវូមានលទ្ធភាពធនធនថវកិា
ក៏ពិតមេនប៉ុន្តេខ្ញុំមានទឹកចិត្ត
មានបេះដងូនងិមានឧត្តមគតិ
ជួយជាតិជួយយុវជនជំនាន់-
កេយឱេយមានការរស់រាននិង
រកីចមេើនតទៅមខុទៀតអ៊ចីងឹ
ពាក់ពន័្ធរឿងនេះគខឺ្ញុំសមូបញ្ជាក់
ថាថា្នាក់ដកឹនាំសហពន័្ធគឺយើង
អត់មានកាត់បេកឧ់បត្ថម្ភរបស់
កីឡាករកីឡាការិនីណមា្នាក់
នោះទេ»។
ការបកសេយពីភាពមន្ទិល

របស់លោកស៊មូសារឿនបាន
ធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបិទការ-
បេកតួកឡីាវ៉វូណីមកម្ពជុាបេចាំ
ឆ្នាំ២០២០នៅក្នងុសាលរបស់
មជេឈមណ្ឌលជាតិហ្វកឹហ្វនឺកឡីា
កាលពីថ្ងេសុកេហើយពេឹត្តិ-
ការណ៍នេះមានកេុមចូលរួម
១២ក្លិបមកពីរាជធនី-ខេត្ត
និងកេសួងសា្ថាប័ន២និងមាន
កីឡាករ៤៨នាក់កីឡាការិនី
២៨នាក់សរុបចំនួន៧៦នាក់
ដោយតេវូចលូបេកតួបេជេងលើ
១៧វិញ្ញាសា។
ទាក់ទងនឹងការបេកួតថា្នាក់-

ជាតិនេះលោកស៊ូមសារឿន
បានបញ្ជាក់ថា៖«ការបេកួត
ជើងឯកថា្នាក់ជាតិរយៈពេល៤

ថ្ងេនៅពេលនេះយើងមាន
គោលបំណងតេៀមខ្លួននិង
ពងេងឹសមត្ថភាពឆ្ពោះទៅកាន់
ការបេកួតសុីហ្គេមហេតុនេះ
សូមប្អូនៗតេូវបន្តខិតខំបេឹង-
បេងហ្វឹកហាត់ពងេឹងសមត្ថ-
ភាពនិងអភិវឌេឍសមត្ថភាព
ឱេយកាន់តេខ្លាំងកា្លានិងរឹងមាំ
បន្ថេមទៀតពេះការដណ្តើម
បានជយលាភីពីការបេកួត
សុហី្គេមគឺជាកតិ្តយិសមនិតេមឹ-
តេខ្លនួប្អនូផ្ទាលប់៉ណុ្ណោះទេប៉នុ្តេ
ជាកិត្តិយសសមេប់គេួសារ
និងបេទេសជាតិផងដេរ»។
ជាមួយគ្នានោះលោកប៊ូ

ជុសំេរីអនរុដ្ឋលេខធកិារកេសងួ
អប់រំយុវជននិងកីឡាបាន
ថ្លេងនៅក្នុងពិធីបិទការបេកួត
កាលពីថ្ងេទី២៩ខេមករាឆ្នាំ
២០២១នោះដេរថា៖«ការ-
បេកួតកីឡាវ៉ូវីណមថា្នាក់ជាតិ
តេវូបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់
ឆ្នាកំ្នងុគោលបណំងធ្វើការវស-់
ស្ទង់នងិពងេងឹសមត្ថភាពរបស់
អត្តពលិកបន្ថេមទៀតដើមេបី
ស្វេងរកចណំចុខ្លាងំនងិចណំចុ
ខេសោយរបស់កេមុអត្តពលកិយើង
ធ្វើជាមលូដា្ឋានសមេប់កេលម្អ
ចំណុចខ្វះខតទាំងអស់នោះ
ក្នងុនយ័ចលូរមួការបេកតួបេកប-
ដោយសកា្តានពុលនងិពោរពេញ
ដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់
សមេបត់េៀមការបេកតួសុហី្គេម
នៅវៀតណមឆ្នាំ២០២១នេះ
និងសុីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣ដេល
កម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ»៕

ប្រធានវូ៉វីណាម បញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំ
លើភាពមន្ទលិរឿងកាន់លុយអត្តពលិក

ឆ្នាំថ្មីកញ្ញាវ៉ាន់នីឡាសម្រកុថត
ស្រប៉តជាជាងរឿងវិស័យចម្រៀង
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