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ជីវិតកម្សាន្ត

កីឡា

អន្តរជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពជុាផលិតសី៊ម៉ងត៍
បានជិត៨លានតោន
ក្នងុឆ្នាំ២០២០...ទំព័រ ១០

អាល្លម៉ឺង់បូ៉ឡូញនិងស៊៊យ-
អែតបណ្ដែញមន្តែីការទូត
រ៊ស្ីុសចែញពីបែទែស...ទំព័រ ១២

ជន្លង់ឈើរស់រក្សាពែធម្ម-
ជាតិឱ្យនៅជាប់ឫសនិងជា
កូនជែកូសន្ំសទែព្យ...ទំព័រ ១៤

ម្ចាស់មែដាយមសសៀវ
សំណាងជួបគែះថ្នាក់
ចរាចរណ៍...ទំព័រ ១៥

 ធុរជនក្នងុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញសុទិដ្ឋនិិយម  
ចំពោះការងើបឡើងវិញនេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញៈ សហគមន ៍អាជវីកម្ម  
ទាំងក្នុង ស្រុក និង បរទ្រសបាន  
បង្ហាញ  នវូ សទុដិ្ឋ ិនយិម ដ្រល  ថា  
បរិយា កាស  វិនិយោគ  និង អាជវីកម្ម   
នឹង កាន់ត្រ មាន ភាព ប្រសើរ ឡើង 
នងិ  មាន ទនំកុ ចតិ្ត  ដោយសារត្រ    

រដ្ឋា ភិបាល  ចាប់ផ្ដើម  ចាក់ វ៉ាក់- 
សំាង   ប្រឆាងំ នងឹ ជងំ ឺឆ្លងកវូដី ១៩   
ជាផ្លូវ ការ   ចាប់ ពី ថ្ង្រទី ១០  ខ្រ 
កុម្ភៈ   ន្រះ។

ការ ចាកវ់៉ាក ់សាងំ ប្រឆាងំ ជងំ ឺ
កូវីដ១៩ នឹង ត្រូវ ចាប់ផ្តើម ចាក់ 
ជនូ អ្នក ស្មគ័្រចតិ្តដ្រល មាន អាយ ុ 
ចន្លោះ ព ី ១៨ ដល ់ ៥៩ ឆា្នា ំនៅ តាម  

មន្ទីរ ព្រទ្រយ ដ្រល បាន  កំណត់ 
ចំនួន ៤  នៅទី ក្រុង ភ្នំព្រញ នៅ 
ថ្ង្រ ន្រះ។  ការ ចាប់ ផ្ដើម ចាក់វ៉ាក់-  
សំាង ន្រះត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង បន្ទាប ់ 
ព ី រដ្ឋា ភបិាល បាន ទទលួ វ៉ាក ់សំាង  
លើក ដបំងូ ចនំនួ ៦០០ ០០០ ដសូ  
ក្នងុ ចណំោម  ១ លាន  ដសូ   ដ្រល 
បាន ផ្ដល់  ដោយ រដ្ឋាភិបាល  ចិន   

និង បាន ដឹក មក ដល់ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  កាល ពី ថ្ង្រទី ៧ ខ្រ កុម្ភៈ ។  

លោក លមឹ  ហ្រង  អន ុប្រធាន   
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បាន 
បង្ហាញ នវូ ការ អបអរ សាទរ  នងិ  
ការកោត សរសើរ   ដល ់ វធិានការ 
បង្កា រជំងឺ កូវីដ១៩  របស់  រាជរដ្ឋា- 
ភិបាល ...តទៅទំព័រ  ១០ 

ដំឡើង បង្គោលតបណ្ដាញអគ្គសិនី
កម្មករ  កំពុង ដំឡើង បង្គោល សម្រប់តបណ្ដាញអគ្គិសនី នៅ តាម មហាវិថីសម្ដ្រច ហ៊ុន ស្រន (ផ្លូវ ៦០ម៉្រត្រ) ក្នុង សង្កាត់ ចាក់-  

អង្រ ក្រម  ខណ្ឌ មាន ជ័យ  រាជធានីភ្នំព្រញ កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន 

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សំាងការពារជំងឺឆ្លងកូវីដចាប់ផ្ដើមថ្ងេនេះ
 មុំ  គន្ធា  
 
ភ្ន ំពៃញៈ ក្រសួង សុខាភិ បាល  

បាន ចាប់ ដំ ណើរ ការ ផ្ដល់ ការ 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ការពារ ជំ ងឺ ឆ្លង 
កូវីដ ១៩ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ថ្ង្រ ន្រះ  
ដោយ ក ំណត ់យក អ្នក ស្មគ័្រ ចតិ្ត 

ជ ំហាន ដ ំបងូ  ក្នងុ ច ំណោម ថា្នាក ់
ដឹក នំ និង កូនៗ របស់ ថា្នាក់ ដឹក- 
ន ំនៅ ក្នងុ ជរួ រាជ រដ្ឋា ភបិាល នងិ 
កង កមា្លោំ ងប្រ ដប់ អាវុធ   ដើម្របី 
បង្កើន ទំ នុក ចិត្ត ដល់ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ។ 

  លោក  មម៉  ប៊នុ ហ្រង  រដ្ឋ មន្ត្រ ី
ក្រសួង សុខាភិ បាល បាន ថ្ល្រង 

នៅ ក្នងុ ស្រចក្ដ ីប្រ កាស ពត័ម៌ាន 
កាល ព ីម្រសលិ មញិ ថា  ចនំនួ អ្នក- 
ដ្រល ស្ម័គ្រ ចិត្ត ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩  គឺ នឹង ត្រូវ កំណត់ 
ចនំនួ ត្រមឹ ត្រ ១៤៩ ៥០០ នក ់  
ដ្រល នឹង ត្រូវ ប្រើ ប្រស់ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ សីុណូ ហា្វាម ។

គណៈ កម្ម ការ អន្តរ ក្រសួង 
ដើម្របី ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ព្រម ទាំង ក្រុម ការងរ អន្តរ- 
ក្រសងួ គ្រប់ គ្រង ការ អនុវត្ត យទុ្ធ- 
សាស្រ្ត  និង  កិច្ច  ប្រតិបត្តិ ការ 
ចាក ់វ៉ាក ់សំាង កវូដី១៩  នងឹ ត្រវូ 
ធ្វើ  ជា ដំណក់ ...តទៅទំ ព័រ ៤

លោក ស ខេង 
ជំរុញសមត្ថកិច្ច 
ឱេយរកបេភពនំា- 
ចូលគេឿងញៀន

សាស្តេចារេយជនជាតិ
ថេទទួលបានការគំាទេ
កាន់តំណេងជំនួស
លោកសេីរូ៉ណាស្មុតី
ដេលចប់អាណត្តនិៅខ្មេរ

 វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញៈ  លោក ឧបនយ ក- 
រ ដ្ឋមន្ត្រី  ស ខ្រង  រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រសួង 
មហាផ្ទ្របាន ណ្រនំ ឱ្រយ សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនញ សិក្រសា ស្រវជ្រវ ពី 
ប្រភព ចរា ចរណ ៍គ្រឿង ញៀន មក 
កម្ពុជា ឱ្រយ បាន ច្របាស់ លាស់  ជា- 
ពិស្រស ករណី រក ឃើញ គ្រឿង - 
ញៀន ជិត៥០ ០ គីឡូ ក្រម   នៅ  
លើ កោះ ពលូវូ៉្រ  ក្នងុ សង្កាត ់កោះ- 
រុ៉ង សន្លមឹ  ក្រងុកោះរុ៉ង ខ្រត្ត ព្រះ- 
សីហ នុ  កាល ពី ថ្មីៗ ន្រះ។ 

ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ ព្រល ធ្វើ ជា អធបិ- 
តី ន្រពិធី ប្រកាស ចូល កាន់ តំណ្រង  
មន្រ្ដី ន្រ ល្រខា ធិការ ដ្ឋាន គ្រប់- 
គ្រង គ្រះ មហន្ដ រាយ ក្រសួង 
មហា ផ្ទ្រ នៅ ទីស្ដី ...តទៅទំព័រ ៤

 នៀម   ឆៃង 

ភ្នំ ពៃញៈ  លោក  វិទិត   ម៉ុន តា រ- 
បន   សាស្ត្រ ចារ្រយ ជន ជាតិ ថ្រ 
ទទួល បាន ការ គាំទ្រ   ដើម្របី  កាន់  
តំណ្រង  ជា អ្នក រាយ ការណ៍ ពសិ្រស 
ស្ដី ពី សា្ថាន ការណ៍ សិទ្ធិ មនុស្រស 
នៅ កម្ពុជា ជំនួស   លោក ស្រី  
រ៉ូណ  ស្មុីត  ដ្រល  នឹង បញ្ចប់ 
អាណត្ត ិរបស ់ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ខ្រ មនី 
ខាងមុខ។   ន្រះ បើ តាម លិខិត 
របស់ ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្រសា សិទ្ធិ- 
មនុស្រស អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ ។ 

  នៅ ក្នងុ លិខិត ចុះ ថ្ង្រទី ៨  ខ្រ កុម្ភៈ  
លោក ស្រ ី ណហ្រសាត   ហ្រសាមី ន   ខាន  
ប្រធាន ក្រមុ ...តទៅ ទំ ព័រ ៧
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ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំពេញៈ  សហ មៃធាវី ការ ពារ សិទ្ធិ 
លោក កឹម  សុខា  បាន ចៃញ សៃច ក្ដី- 
ថ្លៃងការណ ៍ជា សាធារ ណៈ  ហាម ដល់ 
អ្នកនយោ បាយ  ដៃល មាន ប ំណង បង្កើត   
គណ បកៃស  ឬ ចលនា នយោ បាយ ណា- 
មយួ សមៃប់ ចូល រួម ការ បោះ ឆ្នាត នា 
ពៃល ខាង មុខ   មិន អនុ ញ្ញាត ឱៃយ យក 
ឈ្មោះ លោក  កមឹ  សខុា  ដៃលជា បៃធាន 
នៃ អតតី គណបកៃស សង្គៃះជាតិ ទៅ ភ្ជាប ់   
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បកៃស នយោបាយ នោះ ទៃ ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍របស ់
សហ មៃធាវី ការពារ សិទ្ធិ លោក កឹម  
សុខា  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ កុម្ភៈ  បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា ៖«ក្នុង នាម លោក កឹម  សុខា  
យើង ខ្ញុ ំជា សហ មៃធាវ ី សមូ បញ្ជាក ់ជា 
ថ្ម ីម្តង ទៀត ថា  បគុ្គល  ឬ កៃមុ ណា ដៃល 
មាន បណំង បង្កើត  ឬ បាន កពំងុ បង្កើត  
ឬ បាន បង្កើត គណ បកៃស នយោ បាយ  ឬ 
ចលនា នយោបាយ ណា មួយ  សូម កុំ 
យក ករណី  ឬ ឈ្មោះ របស់ លោក កឹម  
សខុា  ទៅ ភ្ជាប ់ពាក់ ព័ន្ធ ជា មយួ។  បគុ្គល  
ឬ កៃមុ ណា  ដៃល ធ្វើកចិ្ចការ (នៃះ) សមូ 
មាន សៃច ក្តី កា្លា ហាន ទទួល ខុស តៃូវ 
ដោយ ខ្លួន ឯង»។ 

 លោ ក សៃ ី ម៉ៃង  សភុ រ ី មៃធាវ ីការពារ- 
ក្ត ីរបស ់លោកកមឹ  សខុា  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ បន្ថៃម កាល ពី ថ្ងៃ ៨ កុម្ភៈ ថា  សៃច ក្តី- 
ថ្លៃង ការណ ៍រប ស ់សហ មៃធាវ ី គ ឺជា ជហំរ 
របស់ លោក កឹម  សុខា  ចង់ បញ្ជាក់ ទៅ 
បគុ្គល  ឬ កៃមុ មួយ ចំនួន ដៃល ធា្លាប ់បាន- 
យក ឈ្មោះ លោក  ទៅ បៃើ  ឬ កំពុង បន្ត 
បៃើ បៃស់ ឈ្មោះ របស់ លោក។  

 លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា ៖ « លោក កមឹ  សខុា  
ក៏ ចង់ ឱៃយ អ្នក នយោ បាយ ទាំង នោះបន្ត ធ្វើ-  
នយោបាយ បៃកប ដោយ គុណ ធម៌  និង  
ជឿ ជាក់ លើ សមត្ថ ភព រប ស់ ខ្លួន ដើមៃបី ធ្វើ-  
នយោ បាយ  កុ ំឱៃយ ទាញ ផល បៃ យោជន ៍ព ី  
លោក ដើមៃបី តៃ បមៃើ ផល បៃ យោជន៍ ខ្លួន »  ។ 

 លោក សៃ ី មៃធាវ ី បាន បញ្ជាក ់ផង ដៃរ 
ថា  លោក  កមឹ  សខុា  មនិ បាន ជាប ់ពាកព់ន័្ធ 
នឹង ករណី ដៃល លោក  អ៊ូ  ច័ន្ទ រ័ត្ន  អតី ត 
សមា ជិក សភ នៃ អត ីត គណ បកៃស សង្គៃះ- 
ជាត ិ ដៃល ថ្មីៗ  នៃះ  បាន បង្កើត គណ បកៃស 
ថ្ម ីមយួ  ដោយ រងច់ា ំលោក កមឹ   សខុា មក 
កាន់ តំណៃង ជា បៃធាន គណ បកៃស  ឬ ក្នុង 
ចល នា  ២ ធ្ន ូ ដៃល លោក សម  រងៃសុ ី បាន- 
បៃើបៃស់ ឈ្មោះ លោក កឹម  សុខា ធ្វើ ការ-  
ភ្នាល់ គ្នា នោះ ទៃ។ 

 លោក សៃី ថ្លៃងថា ៖«បុគ្គល នីមួយៗ  
មាន  សទិ្ធ ិធ្វើ នយោ បាយ រៀងៗ ខ្លនួ  ដចូ្នៃះ- 
ហើយ  មិន ចង់ ឱៃយ ពាក់ ព័ន្ធ ទៃ។  ស មៃប់ 
លោកកឹម  សុខា  ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់  លោក ក៏ 
ចង់ មាន ឱកាស  មាន សៃរី ភព ទៅ ធ្វើ- 
នយោ បាយ វិញ ដៃរ  ពៃះ តៃ គត់  គឺ ជា 
អ្នក នយោ បាយ  ហើយ ពៃល នៃះ   គត់ 
នៅ តៃ ផ្ទះ»។ 

 អត ីត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាត ិ ជា គណ- 
បកៃស បៃឆំង ធំមួយ នៅ កម្ពុជា  ដឹក នាំ 
ដោយ លោក កឹម  សុខា  មុន ពៃល ដៃល 
តុលា ការ កំពូល រំ លាយ គណ បកៃស នៃះ 
ចោល  កាលពី ថ្ងៃទី១៦ ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០១៧ ដោយសារមៃដកឹនាបំកៃស នៃះ 
តៃវូបានចោទពបីទកៃបតជ់ាត ិឬឃបុឃតិ 
ជាមួយបរទៃស។

 លោក កឹម  សុខា  តៃូវ បាន តុលា ការ កំ- 
ពូល  ដក ហូត សិទ្ធិ ធ្វើ នយោ បាយ ជាង 
៣ឆ្នា ំដោយ គតិ ចាប ់ព ីថ្ងៃ ដៃល សមត្ថ កចិ្ច 
ចាប់ ខ្លួន លោក នៅ ក្នុង ផ្ទះ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  កាល ព ីខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៧  ហើយ 
តៃវូ បាន ចោទ បៃកាន ់ព ីបទ ៖ « ឃបុ ឃតិ 
ជា មយួ រដ្ឋ បរទៃស »។  ស ំណុ ំរឿង នៃះ តៃវូ 
បាន តុលា ការ លើក មក ជំនុំ ជមៃះ នៅ 
សាលា ដបំងូ រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ នៅ ដើម ខៃ 
មករា ។  ប៉ុន្តៃ  ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ វីរុស កូ រ៉ូ ណា  
បណា្តាល ឱៃយ សំ ណុំរឿ ង តៃូវ បាន ផ្អាក ។  
លោក  កឹម  សុខា  តៃូវ បាន ដោះ លៃង ឱៃយ 
នៅ កៃ ឃុ ំជា បណ្តាះ អាសន្ន ក្នងុ ខៃ វចិ្ឆកិា 
ឆ្នាំ២ ០១៨  គឺ រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ បនា្ទា ប់  ពី  

រូប លោក តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ។ 
 បើ ទោះ បី ជា មាន ការ ដោះ លៃង រូប- 

លោក ឱៃយ នៅ កៃ ឃុ ំក ៏ដោយ  តលុា ការ 
បាន ធ្វើ ការ រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ ដំ ណើរ របស់ 
លោក ដោយ អនញុ្ញាត ឱៃយ លោក នៅ ក្នងុ 
ផ្ទះ ហាម លោក  ជួប ជា មួយ អតី ត  មនៃ្តី 
ឬ បុគ្គល នៃ អតី ត គណ បកៃស សង្គៃះ  ជាត ិ
ដៃល តៃវូ បាន រលំាយ ដោយ តលុា ការ។   
កាល ព ីខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំមនុ  តលុា ការ  ក ៏បាន- 
សមៃច បន្ធរូ បន្ថយ ការ រតឹ បន្តងឹ លើការ-  
នៅ កៃ ឃុ ំដោយ  អន ុញ្ញាត ឱៃយ របូ លោក 
អាច ធ្វើ ដំណើរ បាន នៅ ក្នុង បៃ ទៃស។  
ទោះ យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  តលុា ការ បាន- 
ដាក ់ បមៃម មនិ ឱៃយ របូ លោក ចាក ចៃញ 
ព ីបៃ ទៃស   មនិ ឱៃយ ធ្វើ សកម្ម ភព នយោ- 
បាយ  ហើយ តមៃ ូវ ឱៃយ  លោក បង្ហា ញ ខ្លនួ 
បៃសិ នបើ មាន ការ កោះ ហៅ ដោយ 
អាជា្ញាធរ ។ 

 លោក អ៊ ូ ចន័្ទ រត័្ន  អតតី តណំាង រាស្តៃ 
នៃ  អតី ត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ  ដៃល 
បាន  បៃកាស ពី បំណង ក្នុង ការ បង្កើត 
គណ បកៃស ថ្ម ីដៃល មាន ឈ្មោះ ថា« គណ- 
បកៃស កៃ ទមៃង ់កម្ព ុជា» បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ទ៨ី ខៃកមុ្ភៈ ថា  ការ បៃកាស 

របស់ លោក កឹម  សុខា   គឺជា រឿង តៃឹម- 
តៃូវ  ពៃះ  លោក កឹម សុខា កំពុង ជាប់ 
ក្នងុ បមៃម របស ់តលុា ការ  ហើយ លោក 
ក៏ មិន បាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បង្កើត 
គណ បកៃស ថ្មី នៃះ ដៃរ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«ខ្ញុមំនិ បាន បៃកាស 
ថា  ទកុ តណំៃង បៃធាន ហ្នងឹ  ជនូ ឯក ឧត្តម  
កមឹ  សខុា ទៃ។ ខ្ញុបំាន បញ្ជាក ់ជនូ តាម ពត័-៌  
មា ន  និង សាធារ ណ ជន ចៃបាស់ លាស់ 
ហើយ ថា  ការ ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ ឯក ឧត្តម 
បៃធាន កឹម  សុខា  គឺ អត់ មាន ទៃក្នុង ការ- 
បង្កើត គណ បកៃស ថ្មី នៃះ  ដោយ សារតៃ 
លោក មនិ បាន ជជៃក អ្វ ីជា មយួ ខ្ញុ ំ ក្ន ុង ការ- 
បង្កើត នៃះ ទៃ»។ 

«ប៉នុ្តៃ អ្វ ីដៃល ខ្ញុបំាន លើក ឡើង ជាក-់ 
ស្តៃង ថា  ក្នុង ករណី មិន មៃន តៃ លោក 
បៃធាន កឹម  សុខា ទៃ ភ គី ណា ក៏ ដោយ  
ក្នុង អតីត គណ បកៃស សង្គៃះ ជាតិ  ឱៃយ តៃ 
មាន ថា្នាក់ ដឹក នាំ ណាមួយ  ទាំង លោក 
ជទំាវ មរូ  សខុ ហរួ  ក ៏ដោយ  បៃសនិ មាន 
ឱកាស ចៃញ មក ដឹក នាំ វិញ  នោះ ពួក- 
យើង មិន ធ្វើ ទៃគណ បកៃសន យោបាយ 
នៃះ។  យើង នឹង បិទ គណបកៃស នៃះ ហើយ  
នងឹ អាច ចលូ រមួ គ ំទៃពកួ គត ់វញិ » នៃះ 

ជា ការអះអាង របស់ លោក អ៊ូ ច័ន្ធរ័ត្ន។
បើ តាម អតីត តំណាង រាស្តៃ រូបនៃះ  

គោល បណំង របស ់លោក ក្នងុ ការបង្កើត 
បកៃស ថ្មី នៃះ  គឺ ដោយ សារ តៃ លោក ចង់ 
បងៃួប បងៃួម ឱៃយ មាន តៃ គណ បកៃស- 
នយោបាយ រួម មួយ ដៃល ធ្វើការ បៃ កួត-  
បៃជៃង ជា មយួ គណ បកៃស កាន ់អណំាច  
ដើមៃបី បមៃើ ផល បៃយោជន ៍សង្គម ជាត ិ
ទាំង មូល។ 

 អ្នក វភិគ នយោ បាយ  លោក  គ ិន  ភ  
ជា បៃធាន វទិៃយា សា្ថាន ទនំាក ់ទនំង អន្តរ- 
ជាត ិនៃ រា ជប ណិ្ឌ តៃយ សភ កម្ពជុា   លើក- 
ឡើង ថា  ការ បៃកាស របស់ លោក កឹម  
សខុា  ក្នងុ ពៃ ល   នៃះ គ ឺមាន សៃណា រយីោ 
២ ។  លោ ក ថា  ទ១ី  ពៃះតៃ លោក កមឹ 
សខុា  កពំងុ ជាប ់បមៃម ហាម ធ្វើ នយោ- 
បា យ  ដ ូច្នៃះ ការ ដៃល ភ្ជាប ់លោក ទៅន ឹង   
គណបកៃស នយោ បាយ ណាម ួយនងឹ ធ្វើ- 
ឱៃយ គត់ ជាប់ បៃ ឡាក់  និង ខុស ទៅ នឹ ង 
បមៃម របស ់តលុាការ  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ លោក  
តៃូ វ តៃ លាង ខ្លួន ឱៃយ សា្អាត ខ្លួន ឯង ពី 
បញ្ហាន យោ បាយ ។ 

 លោក  គនិ  ភ  បានបន្ត ថា ៖ «ទដិ្ឋ ភព  
ទី២  បៃហៃល ជា កុំ ឱៃយ មាន អ្នក នយោ- 
បាយ បាន ឱកាស និយម ណា មួយ  បៃើ- 
បៃស ់កៃ ង ចណំៃញ ព ីឥ ទ្ធ ិពល  ព ីកៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ   
ឬ ក៏ ពី បៃជា បៃិយ ភព របស់ គត់  នៅ 
ក្នងុ សៃទាប ់មហា ជន។  គត ់បៃហៃល 
ជា ចៀស វាង នូវ ចំណុច  ២ នៃះ»។ 

 លោក  គិ ន  ភ  បាន អះ អាង ថា  ក្នុង 
ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  គៃ នៅ មនិ ទាន ់មាន ការ- 
សកិៃសា ណា មយួ ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់ថា  
លោកកមឹ  សខុា  នៅ មាន បៃជា បៃយិ ភព   
ក្នុង សៃទាប់ មហា ជន នោះទៃ។  ប៉ុន្តៃ 
តាម ការ សង្កៃត  លោក  កមឹ  សខុា  ហាក ់
មាន បៃជា បៃិយ ភព ខា្លាំង  ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល ដៃល លោក  តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ  នងិ 
ឃុខំ្លនួ  ពៃះ ចរន្ត នៃ ការ គ ំទៃ  នងិ តាម- 
ដាន របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ មាន លក្ខណៈ 
គគៃឹក គគៃង ខា្លាំង ណាស់ ៕ 

ឃុ ត  សុភ ចរិយា

តាកេវៈ កម្មករ បៃមាណ ៩៣ 
នាក ់បាន រ ងរបសួ ធ្ងន ់ នងិ សៃល 
បនា្ទាប់ ពី រថ យន្ត ដៃល ពួក គត់  
ជិះ ទៅធ្វើ ការ បាន កៃឡាប់ទៅ ក្នងុ 
ដីសៃ នៅ ភូមិ តៃពាំង កៃសំាង 
ឃុំ កណ្តឹង សៃុក បាទី  ខៃត្ត តា- 
កៃ វ កាលពី ម៉ាងជាង ៦ ពៃឹក 
មៃសិល មិញ ខណៈពៃ ល មៃឃ 
កំពុង ភ្លៀង។ នៃះ បើ តាម មន្តៃី 
នគ រ បាល មូល ដា្ឋា ន។ 

លោក  ហ ងៃស  វ៉ន នាយ នគរ- 
បាល ប៉ុស្តិ៍ ឃុំ កណ្តឹង បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កម្មករ ដៃល ធ្វើ 
ដំណើ រ តាម រថយន្ត នោះ បមៃើ- 
ការ នៅ រោង ចកៃ ដៃរ សៃបៃក ជើ ង 
របស ់កៃមុ ហ៊នុ  Lin Wen Chih 
Sunbow Enterprises Co.,- 

Ltd ដៃល មាន ទីតាំង  ក្នុង   ឃុំ 
សៀម រាប  សៃុក កណា្តាល ស្ទឹង   
ខៃត្តក ណា្តាល ។កម្មក រ រងគៃះ 
នងិ អ្នក បើកប រ ឈ្មោះ ទៃ ីសៃង 
អា យុ ៤២ឆ្នាំ  រងរបួស សៃល 
តៃូវបាន កៃុម សមត្ថ កិច្ច ចមៃុះ 
ជួយ ដឹក ទៅ មន្ទី រពៃទៃយ បង្អៃក 
សៃុក បាទី  និង គ្លីនិក មួ យចំ នួន 
ដៃល នៅ កៃបៃ រនោះ ដើមៃបី ពៃយា- 
បាលរបួស។ 

លោក វ៉ន  បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ក្នុង ចំណម  កម្មករ រ ង គៃះ 
ទាំងនោះ មាន៧នា ក់ រង របួស 
ធ្ងន់ ហើយ ពួក គៃ តៃូវ បាន បុគ្គ- 
លិក សុខាភិ បាល នៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃ ក សៃុក បាទី បញ្ជូន បន្ត ទៅ 
កា ន់ មន្ទី រពៃទៃយ ខៃត្ត តាកៃ វ»។

បើ តាម  លោក  វន៉ គៃះថា្នាក-់ 
ចរាច រណ៍  នៃះ គឺ បណា្តាលមក ពី 

សា្ថានភ ព ផ្លវូ តចូចង្អៀត ជា ផ្លវូល ំ
ងយ រ អលិ នៅពៃល  មាន ភ្លៀង 
ធា្លាក់។នៅពៃលនៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
ជំនាញ បាន ស្ទូច អូស រថយន្ត 
នោះ យក ទៅ រកៃសា ទកុជាបណ្តាះ- 
អា សន្ន នៅ អធិការដា្ឋាន នគរ- 
បាល សៃុក បាទី ដើមៃបី រង់ចាំរក  
ដណំះសៃ យ រវាង ភគ ីកម្មករ 
និង មា្ចាស់ រថយន្ត។

ទោះជា យ៉ាង ណា មកទ ល់ 
ពៃលនៃះ កម្មករ ភគចៃើន ដៃល 
បាន បញ្ជូនទៅ  ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទរីពៃទៃយប ង្អៃក សៃកុ បាទ ី នងិ 
គ្លីនិក ឯកជន ដៃលជា ដៃគូ 
ជាមយួ នងឹរប ប សន្តសិខុ សង្គម 
(ប.ស.ស)មាន អាការ ធូ រសៃល 
ជាធម្ម តា ឡើងវិ ញ ហើយ។នៃះ 
បើតាម  ការអះ អាង  របស ់លោក 
មុឹង វី រី យ៉ា បៃធាន មន្ទីរ ការងរ 

ខៃត្ត តាកៃ វ។ 
លោក  ថ្លៃងថា  កៃយ ទទួល 

បា ន ព័ត៌មាន នៃះ  លោក បាន 
ដកឹនា ំកៃមុកា រងរ ចុះជ ួយ អន្ត- 
រាគ មន ៍ដកឹជ ញ្ជ ូន កម្មករ រងគៃះ  
ទៅ កាន់ម ន្ទីរ ពៃ ទៃយ  និង គ្លីនិក 
ឯកជន ដៃលជា ដៃគូ។ក្នុងនោះ  
កម្មករ ៨០នា ក់ បាន បញ្ជូន ទៅ 
កាន ់មន្ទរី ពៃ ទៃយប ង្អៃក សៃកុ បាទ,ី 
៦នាក់ ទៅ កាន់ គ្លីនិក ឯក ជន 
ដៃលជា ដៃគូ  ប.ស.ស និង ៧ 
នាក់ ទៀត ដៃល រងរ បួ ស ធ្ងន់ ទៅ 
កា ន់ មន្ទីរ ពៃទៃយ  ខៃត្តតា កៃ វ  ។

 លោ ក វ ី រ ី  យ៉ា បាន ប ញ្ជាកថ់ា៖ 
«ពៃលនៃះ កម្មករ៨៦ នាក ់ដៃល 
រងរបួស សៃល សើសៃបៃ កមាន 
អាការ ធរូសៃល ជាធម្មតា ឡើង 
វិញ  ហើយ កៃយ ទទួលបាន 
ការពិនិតៃយ ...តទៅទំព័រ ៨

លោកកឹមសុខាតាមរយៈមេធាវីហាមអ្នកនយោបាយចង់បង្កើតបកេសថ្មយីកឈ្មោះលោកទៅពាក់ព័ន្ធ

កេឡាប់រថយន្តបង្កឱេយរបួសកម្មករ៩៣នាក់នៅខេត្តតាកេវ

កេមុមេធាវីលោកកឹម  សុខា ផ្តល់បទសម្ភាសទៅអ្នកកាសេតនៅមុខសាលាឧទ្ធរណ៍ ពី  ឆ្នាមុំន។ រូប ហា៊ាន រងៃសី
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ក្រសួងមហាផ្ទ្របង្កើតគណៈកម្មការធ្វើកំណ្រទម្រង់មន្ត្រសី៊ីវិលនិងមន្ត្រពីន្ធនាគារ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈលោក  ស ខៃង  រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃ- 
សងួ មហាផ្ទៃ  បាន បង្កើត គណៈ កម្មការ- 
កំណៃ ទមៃង់ មនៃ្ដី រដ្ឋ បាល សុីវិល និង 
មនៃ្ដ ីពន្ធ នាគារ នៃ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  ដើមៃប ី
សិកៃសា សៃវជៃវ គោល នយោ បាយ  
ចៃបាប់ នានា  សមៃប់ ធ្វើ ការ វិភាគ មុខ ងារ  
រចនា សម្ពន័្ធតាមអង្គ ភាព ន ីមយួ ៗ  ដើមៃបី 
កណំត ់មខុ ងារ រៀប ចរំចនា សម្ពន័្ធ អគ្គ- 
នាយ កដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ  នងិ ធ្វើ វសិោធន- 
ក ម្ម ចៃបាប់ នៃះ ឡើង វិញ ។

យោង តាម បៃកាស របស ់ លោក  ស 
ខៃង  ស្ដពី ីបង្កើត គណៈ កម្ម ការនៃះ កាល- 
ពថី្ងៃទ ី៧  ខៃ កមុ្ភៈ  ឱៃយដងឹថា គណៈកម្មការ 
នៃះ គមឺាន លោក  ស  ខៃង ធ្វើ ជា បៃធាន   
នងិ លោក  សក ់ សៃដ្ឋា រដ្ឋ លៃខាធកិារ 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ  ជា អនបុៃ ធាន  រឯីលោក  
លៃង  វី  ជា អនុបៃ ធាន អចិ នៃ្តយ៍  រួម 
នងឹ សមាជកិ មក ព ីអង្គភាព ពាកព់ន័្ធ នៃ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ ចំនួន  ២៣ រូប ទៀត ។

លោក  ស ខៃង  ថ្លៃង តាម រយៈ បៃកាស 
នៃះ ថា  គណៈកម្មការនៃះ  មាន ភារ កចិ្ច  
សិកៃសាសៃវ ជៃវ គោល នយោ បាយ  
ចៃបាប ់នងិ លខិតិ បទ ដ្ឋាន គត ិយតុ្ត នានា 
សមៃប ់ធ្វើ ការ វភិាគ មខុ ងារ  រចនា សម្ពន័្ធ  
នៃអង្គ ភាព នមីយួៗ  ដើមៃប ីកណំត ់មខុងារ  
និង រៀប ចំរចនា សម្ព័ន្ធ ឡើង វិញ។ ក្នុង 
នោះក៏មានមុខងារកំណត់ កៃប ខ័ណ្ឌ 

ឋាន ន្តរ ស័ក្តិ  ការ បំពាក់ មធៃយោ បាយ 
សមា្ភារ បមៃើ ការងារ  និង ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល កសាង សមត្ថ ភាព ធន ធាន- 
មនុសៃសផងដៃរ សំដៅ ធ្វើ ការ កៃទមៃង់ 
មន្តៃី រដ្ឋ បាល សុីវិល នៅ ថា្នាក់ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  និង មន្តៃ ីពន្ធនាគារ  សមៃប់ រយៈ- 
ពៃល ចំពោះ មុខ  និង រយៈ ពៃល មធៃយម 
ទៅ រយៈ ពៃល វៃង  សៃប តាម គោល- 
នយោ បាយ របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« គណៈ កម្មការ នៃះ  
មានភារកិច្ច  ពិនិតៃយ  សិកៃសា លើចៃបាប់  
និង លិខិត បទដ្ឋាន គតិ យុត្ត ដៃល មាន 

ជាធរ មាន ដើមៃបី ធ្វើវិ សោធន កម្ម ឬ រៀប ចំ 
ចៃបាប ់ លខិតិប ទដ្ឋាន គតយិតុ្ត ថ្មីៗ  បន្ថៃម 
ទៀត សំដៅ បមៃើ ដល់ ការងារ កំណៃ- 
ទមៃង់ មន្តៃី រដ្ឋបាលសុី វិ ល នៅ ថា្នាក់ 
កៃសួង មហាផ្ទៃ និង មន្តៃ ីពន្ធនាគារ »។

លោក បន្តថា  កៃពនីៃះ គណៈកម្មការ 
នៃះ មាន ភារកិច្ច ពិនិតៃយ រៀប ចំឯកសារ 
ពាក់ ព័ន្ធ ការងារ កំណៃ ទមៃង់ មន្តៃី រដ្ឋ- 
បាល សុីវិល នៅ ថា្នាក់ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
នងិ មន្តៃី ពន្ធនា គារ  ដើមៃបី ដក ់ជនូ រាជ- 
រដ្ឋា ភ ិបាល ពនិតិៃយ  នងិ សមៃច  បពំៃញ- 
ភារ កិច្ច ផៃសៃងៗ ទៀត តាម ការ ចំា បាច់ ។

លោក  នុត  សវនា  អ្នក នំាពាកៃយ អគ្គនា- 
យក ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ  ថ្លៃង កាល ពថី្ងៃទ៧ី 
កុម្ភៈថា  ការ បង្កើត គណៈ កម្មការ នៃះ  
គឺ ជា កំណៃ ទមៃង់ រដ្ឋ បាល នៃ អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ  ដើមៃប ីឱៃយ មាន កៃតឹៃយ កៃម   
នងិ លដំប ់លដំោយ  តាម ឋានា នកុៃម  
និង ឋា នន្ត រ ស័ក្តិ ឱៃយ សម មូល គា្នា ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «កុ ំឱៃយ វា មាន ថា  អ្នក 
ខ្លះ ស័ក្ដិ ធំ ជាង តួនាទី តាម កៃឹតៃយ  កៃម 
ដៃល បាន កំណត់  ពៃះ រឿង នៃះ វា 
មាន តារាង បៃង ចៃកថា  ថា្នាក់ ណ តៃូវ 
មាន សក័្ត ិប៉នុ ណ គ ឺវា មាន នៅ ក្នងុ សហ- 
លក្ខ ន្តិកៈ មនៃ្ដី រាជ ការ សុីវិល ដៃល ជា 
ចៃបាប់ ដើម »។

លោក  សវនា  បាន បញ្ជាក់ ថា  ពៃល 
ខ្លះ មនៃ្ដ ីមាន តួនាទីតូច  បុ៉ន្ដៃ មាន ឋានន្តរ- 
ស័ក្ដធំិ  ដៃល ជា ការ លំបាក នៅ ក្នងុ ការ-  
ធ្វើ គារវកិច្ច ការ ងារ  ពិសៃស នៅ ក្នុង 
ពៃល ជួប គា្នា ។

លោក  អ ំសអំាត  នាយក រង អង្គការ  
លីកាដូ  ចាត់ ទុក ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ 
មនៃ្ដ ីរាជ ការ សុវីលិ នៅ អគ្គនាយកដ្ឋាន- 
ពន្ធនាគារ នៃះ ថា ជា រឿង ល្អ  ពី ពៃះ 
ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់  គឺជា ទិស ដៅ មួយ 
ដើមៃបី បង្កើន នវូ បៃសទិ្ធ ភាព ការងារ  នងិ 
ជំនឿ ទុក ចិត្ដ ពី ពល រដ្ឋ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ «ដោយសារ តៃ 
មើលឃើញ ចំណុច ខ្វះខាត នាពៃល 
អនុវត្ដ កន្លង មក ទើប កៃសួង មហាផ្ទៃ 

ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ បៃបនៃះ ។ ខ្ញុ ំជឿ ថា ការ- 
ធ្វើកំណៃទមៃង់ នៃះវា មិន មៃន ជា ការ- 
ងាយ សៃួល ទៃ។  ប៉ុន្ដៃបៃសិន បើមាន 
ឆន្ទៈក្នងុ ការ កណំៃទមៃងន់ៃះ វា នងឹ អាច 
ធ្វើ ទៅបាន »។ 

លោក សអំាត  បានកត ់សមា្គាល ់ថា 
ការ ធ្វើ កណំៃ ទមៃង ់ក្នងុ អគ្គ នាយកដ្ឋាន 
ពន្ធនាគារ នៃះគឺជា កំណៃទមៃង់ ទី១ 
ដៃល កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើឡើង។ 
   លោក ថ្លៃង ថា បៃសិន បើធ្វើ ការ បៃៀប- 
ធៀប មនៃ្ដ ីនៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធនាគារ  
ឬ មនៃ្ដ ីអនរុកៃស នៃ ពន្ធនា គារ ជាមយួ នងឹ 
ចនំនួ អ្នក ទោស បច្ចបុៃបន្ន គ ឺនៅ មនិ ទាន ់
មានស មាមាតៃ គា្នា ទៃ ដោយសារ ចំនួន 
អ្នក ទោស មាន ចៃើន  ដៃលមិន សម- 
សៃប តាមចំនួន មនៃ្ដី មាន។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«បៃសនិ បើចនំនួ មនៃ្ដ ី
មិន សមាមាតៃ ជាមួយ ចំនួន អ្នក ទោស 
ជាប់ ឃុំ បៃបនៃះ មនៃ្ដី នឹង ធ្វើ ការងារ 
ដោយ មិន សូវ មាន ពៃល សមៃក ដូច មនៃ្ដ ី
ផៃសៃង ទៃ នៃះ គជឺា ផល លបំាក របស ់មនៃ្ដ»ី។ 
    ជុំវិញ បញ្ហានៃះ លោក  នុត  សវនា 
បាន សា្វាគ មន៍ រាល់ ការ រិះគន់ របស់ 
អង្គការ សង្គម សុីវិល នានាជុំវិញ ការ- 
អនុវត្ដ ការងារ របស់ អគ្គនាយកដ្ឋាន 
ពន្ធនាគារ។កប៏៉នុ្តៃ លោក ស្នើ ឱៃយ សង្គម- 
សុីវិល តៃូវ ធ្វើការងារ ដោយ មាន ការ- 
សហការ គា្នា ជាមួយ មនៃ្ដី ដើមៃបី ទទួល- 
បានជា លទ្ធផល វិជ្ជមាន ៕

អ្នកជាប់ឃំុក្នងុពន្ធនាគារកោះកុងស្ដាប់ការពនេយល់ពីបញ្ហាកូវីដពីខេមករ ឆ្នានំេះ។ រូប អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ

អោម  ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ លៃខា ធិ កា រ និ ង ជា អ្នក-  
នាំពា កៃយ កៃសួ ង ប រិសា្ថា ន  លោ ក នៃតៃ 
ភក្តៃ បាន អះអាង ថា  ក ម្ពុជា កំ ពុង តៃ 
ផ្តោ ត កា រយ កចិ ត្តទុ ក ដ ក់ ជា សំខា ន់ 
ទៅលើ កា រកា ត់ ប ន្ថ យ ការ បំ ភា យ ឧ ស្មន័  
ផ្ទះក ញ្ច ក់ ក្នុងប រិយា កាស ដើ មៃបី ជា 
ការចូល រួ ម ចំ ណៃ កការ  ពារ ការ បៃបៃ ួល- 
អាកា សធា តុ    ខណៈ មន្តៃី ជំនាញ ថា 
កម្ពុជា តៃូវពៃយោ យា មកា ត់បន្ថ យ ឧ ស្ម័ ន 
ផ្ទះ ក ញ្ចក ់ឱៃយ បាន ចនំនួ២១ លាន តោន 
នៅក្នុ ង១ ឆ្នាំ។  

 ការ លើក ឡើ ង រប ស់ លោក  នៃតៃ  
ភក្តៃ  បៃប នៃះ បា ន ធ្វើឡើង នៅ  ក្នុង 
ព ិធ ីផៃសព្វ ផៃសា យរបា យកា រណ ៍បច្ចបុៃបន្ន- 
ភា ពការ  ច ូលរមួ ចណំៃក របស ់ជាត ិ ដើមៃប ី
អ នវុ ត្ត អន ុស ញ្ញា កៃប ខ ័ណ្ឌ សហ បៃជា- 
ជាតិ ស្តីពី ការ បៃបៃួលអា កាស ធាតុ 
នៅកៃសងួបរសិា្ថាន  ពថី្ងៃទ ី៨  ខៃក ុម្ភៈ។    
  លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ  បា នឱៃយ ដឹង ថា  
កម្ពជុា ងាយ នឹ ង រង គៃះ នូវប ញ្ហាកា រ- 
 បៃបៃួ ល អាកាស ធាតុ នៃះ   ហៃតុនៃះ 
ទើប វិធា ន កា របនៃសាំុក៏ ដូចជាវិធាន ការ 
ក្នុង ការ ចូល រួមទប់សា្កា ត់ការ បំភាយ- 
ឧស្មន័ ផ្ទះក ញ្ច ក ់ទៅក្ន ុងបរ ិយាកាស គ ឺ
ជា បញ្ហា អាទ ិភាព។ បញ្ហាការ បៃបៃលួ- 
អាកា សធា តុនៃះ បៃសិន បើមិន មាន 
វធិាន ការ ទប ់សា្កាត ់ទៃ នោះ វា នងឹធ្វើ ឱៃយ 

មានផ ល ប៉ះ ពាល់ដល់ ផលិ ត ផ ល-  
សរុ ប ក្នុង សៃុក។  

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «កិច្ច ការ ដៃល បៃ- 
ទៃ ស ក ម្ពុជា បាន ផ្តោត ជាសំ ខាន់ គឺ 
ពា ក់ព័ ន្ធជា មួយ នឹ ង កា រកា ត់ បន្ថយ  
និងការ  បំ ភាយ ឧស្ម ័នផ្ទះ កញ្ចក់  ការ ដក់ 
ចុះ នវូ ផៃន ការ  នងិ ក ម្មវ ិធ ីផៃសៃង ៗ ដ ូច ជា 
ការ បៃើ បៃ សនូ់ វ ថាម ពល កកើត ឡើង 
វិញ ដូច ជាបៃ ព័ ន្ធសូ ឡា ជា ដើម » ។

  លោក  ភក្តៃ  បានប ន្តថា រ ដ្ឋាភិ បាល- 
ក ម្ពុជា បាន កំ ណត់ នូ វច ក្ខុ វិស័យ មួយ  
នៅ ក្នុងឆ្នាំ២០ ៣០  ក សា ងខ្លួ នឱៃយ 
ទៅជាបៃទៃស មយួ  ដៃ ល មាន ចណំ ូល 
ម ធៃយ មក មៃ ិតខ្ពស ់ហើយ នៅឆ្នា២ំ ០៥០ 
គ ឺជា បៃទៃស ដៃល មាន ចណំលូ ខ្ពស។់  
«កម្ព ុជា ជាបៃ ទៃស ដៃ ល ងា យ រ ងគៃះ 
ន ឹងការបៃបៃ ួល អាកា សធាត ុ បៃសនិ- 
បើ មិន មាន ផៃន  ការ  ស កម្មភា ព នៃះ  
ដក់ចុះ  ក្នងុកា រ ទ ប់សា្កាត់ លើការ បៃ បៃលួ- 
អា កា សធា ត ុទៃ គ ឺគោល ដៅ ចក្ខ ុវសិយ័ 
នៃះ   មិនអា ច ស មៃច បាន នោះទៃ  » ។ 

លោក  ទនិ  ពន្លក រ ដ្ឋ លៃខា ធ ិកា រកៃ- 
សួ ងបរិ សា្ថាន បាន ថ្លៃងដៃរថា  ដើ មៃបី 
ប នៃសាប ឧស្ម័ នផ្ទះកញ្ច ក់   គៃតៃូវ ការ- 
វិធា នការ២ សំខាន់ ទី១  គឺវិ ធា ន ការ 
បនៃសាំុ និងទី ២ គឺកា ត់បន្ថ យ។ដំណើ រ- 
ការ នៃះ ផ្តោត  លើវិ ស័យ  ជា អាទិ ភា ព 
ស មៃ ប ់សៃដ្ឋ ក ិច្ចជា ត ិដ ូចជា  កស ិកម្ម 
វិស័ យ សំ ណង់  វិស័យ ថាម ពល សុ ខ- 

ភា ព សាធា រ ណៈ  ឧសៃសាហ កម្ម ការ- 
បៃើបៃ ស ់ដ ីនងិការគៃ បគ់ៃ ង ស ំណល ់
វិស័យ ទៃ សច រណ៍ ជាដើ ម។ 

 លោ កថ្លៃ ងថា៖«នៅឆ្នា ំ២ ០៣០ យើង 
នឹង ប្តៃ ជា្ញា ធ្វើយា៉ា ងណ នឹងកា ត់បន្ថ យ 
ឱៃយបាន៤០ ភាគរយ នៃ  ការប ញ្ចៃ ញ 
ឧស្ម័ន ផ្ទះកញ្ចក់ ធៀបជា មួយ នឹង 
ក មៃិត អភិវឌៃឍ ន៍សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គម តាម 
ទមា្លាប់ ធម្ម តា  ស្មើនឹ ង បៃហៃល ៦៥ លាន 
តោន  សមមូ ល ឧស្ម័ ន ផ្ទះ ក ញ្ច ក់»។ 

លោក ជបួ  បា៉ារសី ៍អគ្គនា យ កនៃអគ្គ- 
នាយ កដ្ឋាន ចំណៃះ ដឹង  និងព័ ត៌មា ន 
បរិ សា្ថាន បានថ្លៃ ងដៃរថា តាម រយៈ   
របា យ កា រណ ៍ បច្ចបុៃបន្ន ភា ពការ  ចលូរ ួម 
ចណំៃក រ បសជ់ា តដិើមៃប ីអនវុត្ត អ នសុញ្ញា 

កៃប ខ័ណ្ឌស ហបៃជា  ជាតិ ស្តីពី ការ- 
បៃបៃួល អាកា ស ធា តុ គឺ ជារ បាយ - 
ការ ណ៍ ប្តៃ ជា្ញា ចិត្ត ក្នុង នាម ជាតិ កម្ពុជា 
ដើ មៃបីរ ួមគា្នា កាត ់បន្ថយ ឧស្មន័ ផ្ទះ កញ្ចក ់
នៅ លើភ ពផៃ ន ដី  ឱៃយមក ក មៃិត មួ យ  
ល្ម មកុំឱៃយ ផៃន ដី ក្តោពៃ កដៃ លនាំ ឱៃយ 
មានការ បៃ បៃួល អាកា ស  ធាតុ ។   

លោក បាន ថ្លៃ ងថា ៖ «តាម សៃណ- 
រី យោធម្ម តានោះ គឺ ថា បើ យើ ង មិន 
ចា ត់ការទៃ  នៅ ឆ្នា២ំ១ ០០សី តុណ្ហា ភាព 
លើលោ ក យើង នឹ ង កើន ពី ៤ទៅ ៥អ ងៃសា 
ជា មធៃយម  នោះទឹ កជំ នន់ ខៃយល់ ពៃយុះ កាន់- 
តៃ ចៃើន  អ៊ីចឹង ធ្វើ ម៉ៃច បន្ថយ ឱៃយ បាន 
តៃមឹ តៃ ល្មម ដើមៃបី រកៃសា ស ីត ុណ្ហា ភាព លើ 
លោ កនៃះ  នៅ ឆ្នា ំ២១០០ កុឱំៃយលើ ស 

២ អ ងៃសា  »។  
 លោក បានបន្តថា  កម្ព ុជា តៃវូ ពៃយោ យាម 

ធ្វើ យា៉ាង ណ កា ត់ប ន្ថ យឧស្ម ័នផ្ទះ កញ្ច ក់  
ក្នងុប រិយាកា សស មៃ ប់បៃទៃ ស កម្ពជុា 
ឱៃយបាន ២១ លាន តោ នក្នងុ ១ឆ្នា ំហើយ 
ក្នងុ នោះ ផ្នៃក ខា ងក សកិម្ម នងិ ពៃ ឈើ  
អាច មា នលទ្ធភា ពកា ត់ ដលទ់ៅ ៦  ទៅ៧  
លាន តោន ក្នុ ង ១ ឆ្នាំ បើ មាន លទ្ធ ភាព 
គៃ ប់គៃ ន់ ។ 

លោក  វា៉ាន់  មុនី នាថ  អ គ្គលៃខាធិ-  
ការ នៃ អគ្គ លៃ ខា ធិ កា រដ្ឋានកៃ ុមបៃ ឹកៃសា-  
ជា តិអ ភិ វឌៃឍន៍ ដោយ ចីរភាពបានថ្លៃង 
ថា  កា របញ្ចៃ ញ ឧស្ម័នផ្ទះ ក ញ្ចក់ សរុប 
ក្ន ុងឆ្នា ំ២០៣០  តៃវូ បាន គៃ រ ំព ឹងថានងឹ 
កើនឡើ ងដ ល់ ៧៩លា នតោ ន នៃ សម- 
មូល ឧស្មន័ កាបូ និ ចក្នងុ១ ឆ្នា ំខណៈ ការ- 
ប ញ្ចៃញឧ ស្ម ័ន ផ្ទះក ញ្ច ក់ស រុបទំា ងអ ស់ 
រាប ់ប ញ្ច ូលទា ំងវសិ ័យពៃ ឈើ  នងិការ- 
បៃើបៃ ស ់ដ ីផៃសៃង ទៀ ត តៃវូ បា ន គៃ រ ំពងឹ 
ថា កើន ឡើ ងដ ល ់១៥៥ លាន តោ ននៃ 
សមមូ លឧ ស្ម័នកា បូ និច  ក្នុង ១ ឆ្នាំ។  

 លោក បាន ប ញ្ជាក់ ថា ៖  «បៃសិន បើ 
យើ ងអ ត់ កា ត់បន្ថ យ ទៃ  នោះនៅឆ្នាំ 
២០៣ ០ហ្នឹ ង  អា ចនឹ ង ចៃញឧ ស្ម័ន 
ផ្ទះក ញ្ចក ់ហ្នងឹ ១៥៥ លាន តោន   តៃបើ  
យើង អ នុវ ត្ត តា មវិធា ន ការ ដៃល មាន 
ទំា ងវិ ធា នការ កាត់ បន្ថយ  និងវិ ធាន កា រ 
 បនៃសាំុ  យើង អាច កាត់ ប ន្ថយរហូ តទៅ  
ដល់ ៦៥ លាន តោន   »៕  

មន្ត្រ៖ីកម្ពជុាកំព៊ងយកចិត្តទ៊កដាក់លើការកាត់បន្ថយឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់

កេមុមន្តេនីៅក្នងុកម្មវិធីនៅកេសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងេទី៨ កុម្ភៈ ឆ្នានំេះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



តពីទំព័រ ១...ក្រសួងមហាផ្ទ្រ
កាលពីម្រសិលមញិលោកសខ្រង
បានលើកឡើងថាកន្លងមកមាន
ការរកឃើញករណីចរាចរណ៍
គ្រឿងញៀនជាច្រើន។ដូច្ន្រះ
សមត្ថកិច្ចជំនាញត្រូវសិក្រសារក
ប្រភពឱ្រយបានច្របាស់ ពិស្រស
ករណីទើបបង្ក្របបាន។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ឥឡូវ

ន្រះយើងឃើញថាគ្រឿងញៀន
ហាក់បីដូចជាមានចរាចរណ៍
កាន់ត្រច្រើនយើងចាប់បានកាន់-
ត្រច្រើន។ ឥឡូវន្រះយើងបន្ដ
សិក្រសាបន្ដទៀតតើមូលហ្រតុអ្វី
ខ្លះ?ប៉ុនា្មានថ្ង្រមុនន្រះចាប់បាន
គ្រឿងញៀនជតិ៥០០គឡូីក្រម
យកទៅលាក់ទុកលើកោះក្នុង
ខ្រត្តព្រះសហីនុឥឡវូសមត្ថកិច្ច
បានប្រមូលទុកអស់ហើយ»។
លោក សខ្រង បានបញ្ជាក់

ថា គ្រឿងញៀនជិត៥០០គីឡូ
ន្រះមនិម្រនប្រើប្រស់នៅកម្ពជុា
ទំាងអស់ទ្រ។បុ៉ន្ដ្រក្រមុជនល្មើស
បានយកទៅបន្ដប្រងច្រកតាម
ប្រទ្រសផ្រស្រងៗ ដូចជាវៀតណាម
ថ្រដ្រលធ្វើឡើងតាមផ្លវូសមុទ្រ។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកបានជំរុញ
ឱ្រយសមត្ថកិច្ចបន្ដពង្រឹងការប្រ-
យុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឱ្រយ
កាន់ត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
កាលពីលា្ងាចថ្ង្រទី៦កុម្ភៈក្នុង

ព្រលចុះល្របាតក្នុងដ្រនសមុទ្រ
គឺមានគ្រឿងញៀនជាង៤៦០
គីឡូត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹកន្រ
ទីបញ្ជាការដ្ឋានជួរមុខសន្តិសុខ
លម្ហសមុទ្រប្រទះឃើញនិង
របឹអសូបានពីក្នងុព្រមយួកន្ល្រង
នៅលើកោះពូលូវ៉្រ ក្នុងសង្កាត់
កោះរ៉ងុសន្លមឹក្រងុកោះរ៉ងុខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ។ន្រះបើតាមលោក
ទៀសុខាម្របញ្ជាការរងកងទ័ព-
ជើងទឹក និងជាម្របញ្ជាការទី-
បញ្ជាការជួរមុខគណៈកមា្មាធិការ-
ជាតិសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ។
លោកមាសវិរិទ្ធអ្នកនំាពាក្រយ

និងជាអគ្គល្រខាធិការន្រអគ្គ-
ល្រខាធិការដ្ឋានអាជា្ញាធរជាតិ-
ប្រយទុ្ធប្រឆាងំគ្រឿងញៀនថ្ល្រង
ពីម្រសិលមិញថា សមត្ថកិច្ចនឹង
ខិតខំអនុវត្ដតាមការណ្រនំារបស់
ថា្នាក់ដឹកនាំ។ចំណ្រកករណីរក-
ឃើញគ្រឿងញៀននៅខ្រត្ដព្រះ-
សីហនុជិត៥០០គីឡូក្រម
សមត្ថកចិ្ចបានកណំតល់ើ
តម្រុយមួយចំនួនហើយ។
លោកថា៖«ករណីរកឃើញ

គ្រឿងញៀនជិត៥០០គីឡូក្រម
នោះ ឥឡូវន្រះយើងកំពុងបន្ត
ពិនិត្រយលើកញ្ចប់ និងរបៀបន្រ
ការវ្រចខ្ចប់របស់វាដ្រលមាន
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដ្រលយើង
បង្រ្កាបបានកន្លងមក»។
បើតាមលោកមាស វិរិទ្ធ

ករណីរកឃើញគ្រឿងញៀននៅ

ខ្រត្ដព្រះសីហនុន្រះគឺត្រូវប្រើ-
ប្រស់លក្ខណៈបច្ច្រកទ្រសទាងំ-
ស្រងុដើម្របីស្រវជ្រវបន្តពពី្រះ
ជាករណីដ្រលជនល្មើសបាន
យកគ្រឿងញៀនមកលាក់ទុក។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«គ្រឿងញៀន

ទាំងជិត៥០០គីឡូក្រមន្រះគឺ
ប្រភ្រទKetamineដូចគ្នាប៉ុន្ដ្រ
របៀបវ្រចខ្ចប់ផ្រស្រងគ្នា ដូច្ន្រះវា
អាចច្រញមកពីប្រភពផ្រស្រងគ្នា។
ជាមុខសញ្ញាគឺយើងផ្អ្រកលើ
ពត័ម៌ាននិងការប្រៀបធៀបការ-
វ្រចខ្ចប់សំណាកទៅនឹងសំណាក
ផ្រស្រងដ្រលសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ចាប់
បានយើងបានទាញការសន្និដ្ឋាន
និងកំពុងសុើបអង្ក្រតបន្ត»។
លោកអំ សំអាតនាយករង

អង្គការលកីាដូបានថ្ល្រងថាប្រ-
សាសន៍លោកសខ្រងមនិខសុ
ពីកន្លងមកទ្រដ្រលលោកត្រង
ប្រប់មន្រ្ដីឱ្រយនៅឆា្ងាយនិងកំុពាក់-
ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាដើម។
លោកថា៖«ការអនុវត្ដការ-

បង្រ្កាបគ្រឿងញៀនកន្លងមក
ក៏មានការរិះគន់ពីពលរដ្ឋដ្ររ
ចពំោះមន្រ្ដីមយួចនំនួបានអនវុត្ដ
ខសុពីតនួាទី។ដចូ្ន្រះត្រវូត្រមាន
ការអនវុត្ដឱ្រយត្រមឹត្រវូតាមនតីិវធិី
ក្នុងការបង្រ្កាបករណីគ្រឿង-
ញៀនទាំងអស់។ការបង្រ្កាប
ទោះបីអ្នកពាក់ព័ន្ធមានឋានន្តរ-
ស័ក្ដិបុ៉នណាក៏ដោយគឺត្រវូអនវុត្ដ
ឱ្រយបានស្មើភាពគ្នា»៕
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ដំណើរ...

លោកស ខេង...

តពីទំ ព័រ ១...កាលៗ ទៅ
តាមចំនួនវា៉ាក់សំាងដ្រលបាន
ទទួលរួចហើយ និងវា៉ាក់សាំង
ដ្រលអាចនឹងទទួលបាននៅ
ក្នុងឆា្នាំ២០២១ន្រះ។
 លោកម៉ម ប៊ុនហ្រងដ្រល

ជាប្រធនគណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រសួងដើម្របីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩បានឱ្រយដឹងថា ក្រុម
មនុស្រសដ្រលត្រូវបានអនុញ្ញាត
ឱ្រយចាក់វា៉ាក់សំាងសុីណូហា៉្វាមគឺ
មានថា្នាក់ដកឹនាំក្នងុជរួរាជរដ្ឋាភ-ិ
បាលនិងបុត្របុត្រីជាឥស្រសរ-
ជនជាន់ខ្ពស់អភិបាលរាជធនី-
ខ្រត្តថា្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខា-
ភិបាលក្រុមគ្រូព្រទ្រយជួរមុខ
ទាំងអស់អ្នកនាំពាក្រយនៅតាម
ក្រសួង-សា្ថាប័ននានានិងអ្នក-
សារពត័៌មានដ្រលមានអាយុពី
១៨ឆា្នាំដល់៥៩ឆា្នាំជាដំបូងគ្រ
នៅតាមទីតាំងចំនួន៤ដ្រល
ក្រសួងបានរៀបចំរួចរាល់។
បនា្ទាប់មកក្រុមមនុស្រសដ្រល
ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្រយចាក់ជា-
បន្តបនា្ទាប់ទៀតមានកមា្លាំង
ជំនាញន្រមជ្រឈមណ្ឌលសកម្ម-
ភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាអាជា្ញាធរ
ថា្នាក់ក្រមជាតិជួរមុខ (ខ្រត្ត
ស្រុកខណ្ឌសង្កាត់ឃុំភូមិ)

និងកងកមា្លាំងមានសមត្ថកិច្ច
(នគរបាល) ជួរមុខដ្រល
កពំងុសកម្មក្នងុការជយួអន្តរា-
គមន៍នៅក្នងុការប្រយទុ្ធនងឹជងំឺ
កូវីដ១៩ និងនគរបាលដ្រល
នៅឈរជើងតាមព្រំដ្រននឹង
ត្រូវចាក់ជូនដោយក្រសួង
ការពារជាតិ។ជាមួយគ្នាន្រះ
ដ្ររក្រសងួសខុាភិបាលគ្រង
ដក់ឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវ
ប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ង្រទី១១
ខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ២០២១។
លោកស្រីឱវណ្ណឌីនអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងសុខាភិបាលបាន
ថ្ល្រងក្នុងសន្និសីទកាស្រតនៅ
រសៀលថ្ង្រទ៨ីខ្រកមុ្ភៈថារហតូ
មកដល់ថ្ង្រទី៨ខ្រកុម្ភៈន្រះ
ក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់
អាចបញ្ជាក់បាន អំពីចំនួន
ឥស្រសរជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជ-
រដ្ឋាភិបាលដ្រលត្រូវស្ម័គ្រចិត្ត
ក្នុងការទទួលយកការចាក់
វា៉ាក់សាំងនោះទ្រ។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«សម្រប់

រូបខ្ញុំ គឺខ្ញុំបានគិតពីលើបញ្ហា
ចាក់ន្រះរួចទៅហើយហើយរូប-
ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចាក់វា៉ាក់-
សាំងកូវីដ១៩សុីណូហា៉្វាម
ដ្រលជាអណំោយមនសុ្រសធម៌ដ៏
ថ្ល្រថា្លារបស់សាធរណរដ្ឋប្រជា-
មានិតចិន ដោយគោរពទៅ-
តាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតី-
ត្រជោហ៊ុន ស្រន ដើម្របីបង្កើន
ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋ»។
លោកស្រីក៏បានអះអាងផង-

ដ្ររថារហូតមកដល់ព្រលន្រះ
មនិទាន់មានវា៉ាក់សំាងកវូដីណា
មួយដ្រលអង្គការសុខភាព-
ពិភពលោកទទួលសា្គាល់នូវ
ប្រសិទ្ធភាព១០០ភាគរយទ្រ
ប៉ុន្ត្រករណីដ្រលអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកទទួលសា្គាល់
ឬមិនទទួលសា្គាល់ក៏ដោយ ក៏
វា៉ាក់សាំងន្រះនៅត្រដំណើរទៅ
មុខដដ្រល។
លោកនាងផតរដ្ឋល្រខាធិការ

ប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិ
និងជាប្រធនក្រុមវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩បានប្រកាសនៅថ្ង្រ
ម្រសលិមញិដ្ររថាក្រមុវា៉ាក់សាងំ
កូវីដ១៩ក្រសួងការពារជាតិ
ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់-
សំាងសុណីូហា៉្វាមទៅដល់ថា្នាក-់
ដឹកនាំប្រធនសា្ថាប័នចំណុះ
ក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជា-
ការដ្ឋានន្រកងយោធពលខ្រមរភមូនិ្ទ
ដ្រលមានអាយុពី១៨ដល៥់៩
ឆា្នាំតាមការស្មគ័្រចតិ្តដ្រលនងឹ
ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ង្រទី១០ ខ្រ
កមុ្ភៈមង៉២នៅមន្ទរីព្រទ្រយព្រះ-
ក្រតុមាលាហើយសម្រប់ការ-
ចាក់វា៉ាក់សាំងទៅដល់នាយ-
ទាហាននាយទាហានរងនិង

ពលទាហានតាមសា្ថាបន័កង-
ឯកភាពក្នុងកងយោធពល-
ខ្រមរភូមិន្ទ ក្រសួងនឹងជូន-
ដំណឹងពីកាលបរិច្ឆ្រទនិងទតីាងំ
ជាក់លាក់នៅព្រលក្រយ។
យោងតាមសារសឡំ្រងតាម

ប្រព័ន្ធត្រឡ្រក្រមកាលពីថ្ង្រទី
៨ខ្រកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ហ៊ុនស្រនបានអះអាងជាផ្លូវ-
ការកូនទាំង៥របស់លោកនឹង
ចូលរួមចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ន្រះរួមទាំងអភិបាលខ្រត្តមួយ
ចនំនួបានសម្រចស្មគ័្រចតិ្តក្នងុ
ការទទួលចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ-
១៩ន្រះរួចហើយ។
លោកហ៊ុន ស្រនថ្ល្រងថា៖

«ដើម្របីបង្ហាញនូវជំនឿទុកចិត្ត
និងធ្វើជាគំរូឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអភិបាល-
ខ្រត្ត និងរដ្ឋមន្រ្តីដ្រលមាន
អាយុក្រម៥៩ឆា្នាំត្រវូទៅចលូ-
រមួចាក់វា៉ាក់សាងំកវូដី១៩លើក
ដំបូងន្រះ»។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបាន

បង្ហាញនវូអត្តសញ្ញាណដចូជា
លោកសាយសំអាល់រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសងួបរសិា្ថានលោកហង់ជនួ
ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា លោកជា
វណ្ណដ្រតរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍និងរដ្ឋមន្រ្តី
មួយចំនួនទៀតត្រូវទៅចាក់

ដើម្របីធ្វើជាគំរូ។
លោកវុីសំណាងអភិបាល-

ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថា
លោកមិនមានការភ័យខា្លាចឬ
បារម្ភអ្វីនោះទ្រ ដោយសារ
លោកមានការជឿជាក់លើអ្នក-
វ្រជ្ជសាស្រ្តដ្រលបានខិតខំរក
វា៉ាក់សាំងន្រះហើយវា៉ាក់សាំង
ន្រះសម្រប់ជួយមនុស្រស មិន-
ម្រនសម្រប់សមា្លាប់មនុស្រសទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបាន

បង្កើតជាក្រុមមួយដោយបាន
មលូមតិគ្នារចួហើយថានងឹទៅ
ចាក់វា៉ាក់សាំងកូវីដ១៩នៅថ្ង្រ
ទី១០ខ្រកមុ្ភៈមង៉៩នៅមន្ទរី-
ព្រទ្រយរុស្រសុី។ គឺគ្រប់អភិបាល-
រាជធនី-ខ្រត្តទាំងអស់ដ្រល
មានអាយុក្រម៥៩ឆា្នាំ»។
លោកស្រីបានស្រីមំុអភបិាល

ខ្រត្តប៉្រលិនក៏បានស្ម័គ្រចិត្ត
ក្នុងការទទួលយកវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ន្រះរួចហើយផងដ្ររ
ប៉ុន្ត្រលោកស្រីមិនទាន់អាច
បញ្ជាក់បាននៅឡើយថានឹង
មកចាក់នៅថ្ង្រណាទ្រ។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំបាន

ត្រៀមខ្លនួរចួជាស្រចហើយថា
នៅព្រលដ្រលមានវា៉ាក់សំាង
ខ្ញុនំងឹចាក។់ខ្ញុមំនិមានការភយ័-
ខា្លាចទ្រព្រះដើម្របីសុវត្ថិភាព»។
ដោយឡ្រកសា្ថានឯកអគ្គរាជ-

ទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទ្រសវៀត-

ណាមបានជូនដំណឹងទៅដល់
និស្រសិតសិកា្ខាកាមយោធ-
នគរបាលនងិប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររ
កំពុងសិក្រសា សា្នាក់នៅ ឬមាន
វត្តមានក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម
ពសិ្រសទកី្រងុហាណយូពីការ-
រឹតបន្តឹងនិងវិធនការពិន័យតឹង-
រឹុងចំពោះអ្នករំលោភនីតិវិធី
កូវីដ១៩ដោយក្នុងនោះអាច
ប្រឈមនឹងការជាប់ទោស
ពន្ធនាគរចំនួន១២ឆា្នាំ និង
ពិន័យជាប្រក់រាប់ពាន់ដុលា្លារ
ផងដ្ររ។
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៩ ខ្រកុម្ភៈ ឆា្នាំ

២០២១ន្រះ កម្ពុជាមានអ្នក
មានវីរុសកូវីដ១៩ចំនួន៤៧៦នាក់
ក្នុងនោះអ្នកព្រយាបាលជាសះ-
ស្របើយចំនួន៤៥៧នាក់ និង
អ្នកជងំឺកពំងុសម្រកព្រយាបាល
នៅមន្ទីរព្រទ្រយចំនួន១៩នាក់។
អាជា្ញាធរនៅតាមបណា្តាខ្រត្ត

ជាប់នឹងព្រំដ្រនកម្ពជុា-វៀតណាម
បានបន្តធ្វើការពិនិត្រយ និងរឹត-
បន្តងឹនវូវធិនការនងិបទបញ្ជា
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊នុ
ស្រនចពំោះការការពារនវូការ-
ឆ្លងរាលដលន្រជំងឺកូវីដ១៩
ចលូមកក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុានៅ
ព្រលដ្រលខ្រត្តមួយចំនួនក្នុង
ប្រទ្រសវៀតណាមកំពុងឆ្លង
ចលូទៅក្នងុសហគមន៍នវូកវូដី-
១៩បំប្ល្រងថ្មី៕



Q តើអ្វីទៅជាផែនការពងែីក
របស់ធនាគារឈីហ្វនៅ

ក្នុងឆ្នាំនែះ?
ធនាគារឈីហ្វរំពឹងថានឹងមាន

បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
វិជ្ជមានដេលនឹងតេូវពងេីកសកម្ម-
ភាពរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំកេយ។ធនា-
គារបានបង្កើតកេបខ័ណ្ឌគេប់គេង
មូលធនផ្លូវការមួយជាមួយនឹង
គោលដៅចេបាស់លាស់សមេប់ការ-
រកេសាកមេិតសមសេបនេដើមទុនឱេយ
បានគេប់គេន់ដើមេបីធានាបាននូវ
ទសិដៅគេបគ់េន់សមេប់ការពងេកី
អាជីវកម្មនាពេលអនាគត។
របៀបវារៈធនាគារឌីជីថលគឺជា

អាទភិាពមយួក្នងុចណំោមអាទភិាព
ចមេបងៗសមេប់ធនាគារឈីហ្វ។
បច្ចុបេបន្នយើងកំពុងធ្វើការយា៉ាង
សកម្មលើវិធីសាស្តេបេកបដោយ
ភាពច្នេបេឌិតថ្មីរបស់យើងដោយ
វិនិយោគលើដំណោះសេយឌីជី-
ថលសមេប់ចេកចាយសេវាកម្ម
ហរិញ្ញវត្ថុបេកបដោយកេមសលីធម៌
ដល់បេជាជនកម្ពុជាទាំងអស់និង
ធ្វើឱេយវាមានភាពងាយសេួល និង
មានសុវត្ថិភាព ក្នុងគោលបំណង
ចូលរួមចំណេកលើកកម្ពស់បរិយា-
ប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

 Q តើលោកអាចបែប់យើង
បន្ថែមអំពីផែនការពងែីក

សែវាកម្មឌីជីថលបានដែរឬទែ?
ឌីជីថលគឺជារឿងសំខាន់យើង

កំពុងពន្លឿនការចេកចាយផលិត-
ផលនិងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ
តាមរយៈបណ្តាញឌីជីថលក្នុងនោះ
រួមបញ្ចូលទាំងគេហទំព័រ កម្មវិធី
ទរូសព័្ទកាបូបអេឡចិតេូនិកនងិផេសារ- 
អេឡិចតេូនិក។
ខណៈដេលធនាគារកំពុងវិនិ-

យោគយា៉ាងចេើនទៅលើការផ្លាសប់្តរូ
ឌីជីថលនោះគឺយើងគិតប្លេកពីគេ
ជាមួយការអភិវឌេឍផលិតផលថ្មីៗ
របស់យើងដើមេបីផ្តល់ភាពងាយ-
សេួលដល់អតថិិជនរបស់យើងនងិ

ធានានវូអត្ថបេយោជន៍នេការបេកួត- 
បេជេង។
ការអភិវឌេឍដ៏លេចធ្លាមួយរបស់

យើងគឺកម្មវធិីផ្តលប់េក់កម្ចីខា្នាតតចូ
ដេលនងឹដណំើរការនៅចងុឆ្នាំនេះ។
អតិថិជននឹងពិនិតេយមើលលក្ខណ-
សមេបត្តិសមេប់ការស្នើសុំបេក់កម្ចី
តាមរយៈបេពន័្ធធនាគារឌជីថីលនងិ
អាចដាក់ពាកេយស្នើសុំបេក់កម្ចីពី
ធនាគារតាមបេព័ន្ធឌីជីថល។
វាគឺជាផ្នេកមួយនេការជំរុញរបស់

យើងដើមេបីជួយដល់អ្នកដេលមិន
មានគណនីធនាគារនិងអ្នកដេល
មិនអាចស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារដេល
នឹងផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតនៅ
កម្ពុជា។ឧទាហរណ៍មិនមានរយៈ-
ពេលជាក់លាក់ឬការផកពិន័យ
សមេប់ការទូទាត់មុនពេលកំណត់
ដេលនឹងអនុញ្ញាតឱេយមានសេរីភាព
ហិរញ្ញវត្ថុកាន់តេចេើន។
យើងចាតទ់កុអតថិជិនរបស់យើង

គជឺាដេគូយរូអង្វេងហើយយើងមាន
មោទនភាពចពំោះខ្លនួឯងដេលផ្តល់
ភាពបត់បេននិងជមេើសចេើន។

 ធនាគារឈីហ្វបានសហការជា- 
មួយធនាគារឯកទេសវីង (ខេម-
បូឌា)ក្នុងភាពជាដេគូឌីជីថលនៅ
ទទូាងំបេទេសដើមេបីផ្តល់ភាពងាយ-
សេួលដល់អតិថិជនក្នុងការសង-
បេក់កម្ចីរបស់ពួកគេ។
ធនាគារឈីហ្វក៏ជាផ្នេកមួយនេ

បេព័ន្ធទូទាត់បាគងរបស់ធនាគារ-
ជាតិនេកម្ពុជាផងដេរដេលផ្តល់
ជមេើសចេើនសមេប់បេតិបត្តិការ
ដចូជាដាក់បេក់បញ្ញើនងិដកបេក់
កដ៏ចូជាផ្ញើនងិទទលួបេក់តាមរយៈ
កាបូបអេឡិចតេូនិក។
យើងបាននិងកំពុងធ្វើការយា៉ាង-

សកម្មដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវ

ផលិតផលនិងសេវាកម្មដេលមាន
សេប់របស់យើងនិងធ្វើឱេយផលិត-
ផល និងសេវាកម្មថ្មីកាន់តេបេសើរ
ឡើងដើមេបីបំពេញតមេូវការដេល
កំពុងកើនឡើងរបស់អតិថិជន។

 Q កាលពីឆ្នាំមុនតើធនាគារ
ឈីហ្វបានជួយអ្នកទទួល

បែក់កម្ចីដែលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ដូចម្តែច?
ធនាគារឈីហ្វចាតទ់កុអតថិជិន

ជាដេគូយូរអង្វេងនៅពេលដេល
ធនាគារកំពុងបន្តរីកចមេើន។ ឱន-
ភាពបេក់កម្ចី ឬការរៀបចំរចនា-
សម្ព័ន្ធសងកម្ចីឡើងវិញបានកើន
ឡើងប៉ុន្តេនៅក្នុងកមេិតតិចតួច
ណស់ក្នុងរយៈពេលដេលជំងឺរាត-
តេបាតផ្ទុះឡើង។ធនាគារមិនមាន
បញ្ហាទាកទ់ងនងឹកម្ចីដេលអតថិជិន
មនិបានសងតេឡប់(NPL)នោះទេ
គតិចាបត់ាងំពីចាបផ់្តើមបេតបិត្តកិារ
នៅខេធ្នូឆ្នាំ២០១៣រហូតមកដល់
ពេលនេះ។
យើងមានគមេងផ្តល់បេក់កម្ចី

យា៉ាងទូលំទូលាយសមេប់បុគ្គល
អតិថិជន សាជីវកម្ម និងអាជីវកម្ម
រួមទាំងការសងបេក់កម្ចីនៅចុង-
បញ្ចប់ពេលវេលាកំណត់ការសង-
បេក់កម្ចីយឺតការពនេយារពេលសង
តេឡប់ជាដើម។
យើងបានបងា្ហាញពីការប្តេជា្ញាចិត្ត

ក្នុងការគាំទេអតិថិជននៅក្នុងផ្នេក 
ដេលងាយរងគេះជាពិសេសសហ-  
គមន៍ដេលស្វេងរកជំនួយពីយើង
ក្នុងអំឡុងពេលមានការលំបាកនេះ
នងិសេបតាមយទុ្ធសាស្តេរយៈពេល
វេងរបស់យើង។
យើងក៏មានមោទនភាពចំពោះ

កិច្ចខិតខំបេឹងបេងយា៉ាងខា្លាំងកា្លាពី

សំណក់បុគ្គលិករបស់យើងដេល
បានបងា្ហាញភាពសា្វាហាប់នងិរងឹមាំ
ក្នងុអឡំងុពេលមានវបិត្តិសកលនេះ។  
អ្វីដេលលេចធ្លាសមេប់យើងគឺ
សកម្មភាពរបស់ពកួគេដេលបងា្ហាញ
យា៉ាងចេបាស់ពីការសនេយានេមា៉ាកយី-
ហោរបស់យើងដេលថាយើងមក
នៅទីនេះសមេប់បេជាជនកម្ពុជា
ដោយបេជាជនកម្ពុជា។

 
 Q ធនាគារឈីហ្វបានសង្កត់-

ធ្ងន់លើការផ្តល់សែវាកម្ម
ធនាគារបែកបដោយកែមសីលធម៌
វជិា្ជាជវីៈ។តើរឿងនែះបានរមួចណំែក
ដល់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនយ៉ាង-
ដូចម្តែច?
ការបេកាន់ខា្ជាប់របស់ធនាគារ

ឈីហ្វទៅនឹងស្តង់ដាខ្ពស់បំផុត
នៅក្នុងធនាគារគឺអាចមើលឃើញ
នៅក្នុងគោលនយោបាយដ៏ហ្មត់ចត់
ស្តពីីការគេបគ់េងហានភិយ័។នេះសរ
បញ្ជាក់ថា«ទោះបីជាទេពេយធានាឬ
ការស្នើសុំឥណទានមានលក្ខណៈល្អ
យា៉ាងណក៏ដោយក៏យើងដាក់ភាព
ស្មោះតេង់នៅនងឹមខុនេយទុ្ធសាស្តេ
អាជីវកម្មរយៈពេលវេងនិងបេកាន់-
ខា្ជាប់នូវទទួលខុសតេូវសង្គមរបស់
កេុមហ៊ុន»។
យើងបានធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវ

មូលដា្ឋានដើមទុនរបស់យើងការ-
គេប់គេងបេតិបត្តិការនិងបង្កើន
ការវិនិយោគដោយបេុងបេយ័ត្ន។
យើងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់
ទៅលើការគេប់គេងហានិភ័យដើមេបី
ធានាថាធនាគារឈីហ្វនៅតេរងឹមាំ
និងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងឧសេសាហ-
កម្មដេលកពំងុរកីចមេើននេះ។យើង
មានកេុមការងារដ៏ល្អមានរូបមន្ត
តេឹមតេូវនិងកមា្លាំងហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ។

ធនាគារឈីហ្វតេូវបានគេមើល-
ឃើញថាមានការរីកចមេើនជា-
លំដាប់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាគិត
ចាបត់ាងំពីចាបផ់្តើមបេតបិត្តកិារនៅ
ខេធ្នូឆ្នាំ២០១៣ដោយពដីបំងូមាន
ដើមទុនតេឹមតេ១០លានដុលា្លារ-
អាមេរិកប៉ុណោ្ណោះខណៈទេពេយសកម្ម
សរុបមានចំនួនជាង១៥១លាន
ដុលា្លារ គិតតេឹមថ្ងេទី៨ខេកុម្ភៈ
ក្នុងឆ្នាំនេះនិងមានបុគ្គលិកបមេើ
ការងារជាង១៦០នាក់។
ធនាគារទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏

ល្អបេសើរអស់រយៈពេលជាចេើនឆ្នាំ
មកហើយក្នុងនោះមានដូចជាការ-
បន្តកំណើនបេក់ចំណូលនិងគា្មោន
NPLs។ ជាការពិតការរៀបចំ
រចនាសម្ព័ន្ធបេក់កម្ចីឡើងវិញបាន
កើនឡើងប៉ុន្តេក្នុងទេង់ទេយតូច
បំផុតដេលទាបជាងកមេិតមធេយម
នៅក្នុងឧសេសាហកម្មនេះ។

Q តើមានអ្វីនៅពីកែយភាព-
រឹងមំារបស់ធនាគារឈីហ្វ?

គន្លឹះដើមេបីទទួលបានជោគជ័យ
ជាបន្តបនា្ទាប់របស់ធនាគារឈីហ្វ
នៅក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជាគឺ
ការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបេជា-
ជន និងការវិនិយោគបេកបដោយ
កេមសីលធម៌ គួបផេសំនឹងគំរូជោគ-
ជ័យនិងបទពិសធជាចេើន
ទសវតេសរន៍ៅក្នងុមជេឈមណ្ឌលហរិញ្ញ-
វត្ថុសកលនៅហុងកុងរបស់កេុម-
ហ៊ុនChiefGroup។
សាវតារបស់មា្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់

យើងគឺនៅហុងកុងជាអ្នកផ្តល់
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយ
អស់រយៈពេលជាង៤១ឆ្នាំមកហើយ
ធនាគារឈីហ្វទទលួមរតកដ៏ល្អនេ
ការធ្វើអាជីវកម្មដោយបេកាន់ខា្ជាប់
នូវទសេសនវិជា្ជាដេលផ្តោតលើអតិថិ-
ជនជាសខំាន់ជាមយួនងឹកចិ្ចខតិខ-ំ
បេឹងបេងឥតឈប់ឈរដើមេបីឧត្តម-
ភាពសេវាកម្ម។
យើងប្តេជា្ញាធ្វើជាដេគូដ៏ល្អជាមួយ

អតិថិជនដ៏ស្មោះតេង់របស់យើង
ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសមេច
គោលដៅដើមេបីភាពជោគជ័យ។
ធនាគារឈីហ្វកំពុងខិតខំ-

បេឹងបេងយា៉ាងខា្លាំងដើមេបីធ្វើឱេយ
អនាគតកាន់តេបេសើរ សមេប់
បេជាជនកម្ពុជាអតិថិជនដ៏មាន
តម្លេរបស់យើង និយោជិតនិង
ឧសេសាហកម្មធនាគារនៅកម្ពុជា
ពេមទាំងសង្គមជាតិទាំងមូល។
ជោគជយ័របស់ពកួគេគជឺាជោគ-
ជ័យរបស់យើង៕  

ធនាគារ ឈី ហ្វ ផ្តោត សំខាន់ ទៅលើ ការពង្រីក 
ស្រវាកម្ម ឌីជីថល សម្រប់ អតិថិជននៅកម្ពុជា
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ខណៈសា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ
កំពុងដាក់ចែញនូវដំណោះសែយ
ធនាគារអែឡិចតែូនិកបែកបដោយ
ភាពច្នែបែឌិតជាចែើននោះបែធាន
នាយកបែតិបត្តិ ធនាគារពាណិជ្ជ
ឈីហ្វលោកបណ្ឌិតសឿងម៉ូរ៉ារិទ្ធ
បានលើកឡើងអំពីការរីកចមែើន
របស់ធនាគារឈីហ្វដូចជាកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដើមែបីផ្តល់បែក់កម្ចីខ្នាតតូច
ជាដើម។

លោកបណ្ឌិតម៉ូរ៉ារិទ្ធថ្លែងថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្តល់កម្ចីខ្នាតតូចគឺជាផ្នែកមួយដើមែបីជួយដល់អ្នកដែលមិនមានគណនីធនាគារ។
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អ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពជុាត្រវូគិតប្រយោជន៍ខ្លនួជាធំក្នងុជម្លោះចិននិងអាម្ររិក
 នៀម   ឆេង 

ភ្នំ ពេញៈ  អ្នក វិភាគ  យល់ ថា   ទោះ បី 
នយោ បាយ ការ បរទៃស អាមៃរកិ  កៃម 
ការ ដឹកនំា របស់ បៃធានា ធិប តី  ចូ  បៃ ដិន  
មាន ជំហរ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  កម្ពុជា 
តៃូវ គិត ពី ផល បៃ យោជន៍ របស់ ខ្លួន ជា 
ធំ  ក្នុងជម្លោះ មហា អំណាច ទាំង ២ គឺ 
ចិន  និ ង អាមៃរិក  ហើយ តួអង្គ នយោ- 
បាយ ខ្មៃរ   គួរ តៃ មើល រំលង បញ្ហា ខ្លះ 
របស់ មហា អំ ណាច ទាំង ២ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ខាត បៃ យោជន៍ បៃទៃស ជាតិ ។ 

  ការ លើក  ឡើង បៃប នៃះ ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
កិច្ច ពិភាកៃសា តុមូល ស្ដី ពី អ្វី ដៃល ពិភព- 
លោក នឹង ទទួល បាន ពី នយោបាយ ការ-  
បរទៃស ថ្មរី បស ់សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ   កៃម 
ការ ដកឹ នា ំរបស ់លោក   ច ូ បៃដនិ   កាល- 
ពី ថ្ងៃទី ៨ ខៃកុម្ភៈ  រៀប ចំ ឡើង ដោយ 
 រាជ បណ្ឌតិៃយ សភា កម្ពុជា។ 

  លោក   មាស  នី  អ្នក វិភាគ  និង តាម- 
ដាន ការ អភិវឌៃឍ សង្គម  ដៃល ជា វា គ្មនិ 
មា្នាក់ បាន ថ្លៃង ថា  សមៃប់ កម្ពុជា  ការ- 
រកៃសា ជំហរ របស់ ខ្លួន  គឺ  អាសៃ័យ លើ    
សមត្ថ ភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ បៃឈម  
នងិ ធ្វើ ការ ជា មយួ មហា អណំាច  ពៃម- 
ទាងំ ការ រកៃសា នវូ អត្ត ចរតិ មយួ ដៃល មនិ 
ចាប់ យក មហា អំណាច មួយ  ហើយ 
វាយ បៃហារ លើ មហា អណំាច មយួ ផៃសៃង 
ទៀត។  លោក ថា  អត្ត ចរិតបៃប នៃះ គួរ 
តៃ តៃវូ បាន ផ្លោស ់ប្ដរូ  ហើយ ខ្មៃរ តៃវូ សម្លងឹ 

មើល ខ្លនួ ឯង ថា  តើ កម្ពជុា មាន បញ្ហា អ្វ ី
ខ្លះ ដៃល តៃូវ ដោះ សៃយ រួម គ្នា  ដើមៃបី 
រកៃសា ទឹក ដី ដៃល មាន បច្ចុបៃបន្ន ឱៃយ បាន 
គង់ វងៃស។ 

  លោក ថ្លៃង ដចូ្នៃះ ថា៖   « បើ ព ីសមយ័ 
មនុ មក យើង បាត ់បង ់ទកឹ ដ ីមក នៅ សល ់
ប៉ុណ្ណឹង  ហើយ បើ យើង នៅ តៃ ដើរ តាម 
បៃវត្ត ិសាស្តៃ  នោះ តទៅ ទៀត   វា នងឹ អាច 
គៃះ ថា្នាក ់សមៃប ់ទកឹ ដ ីដ ៏តចូ នៃះ នៅ 
ពៃល អនា គត  » ។ 

  វា គ្មនិ មា្នាក់ ទៀត   លោក  ពុយ  គ  អ្នក- 
ឆ្លើយ ឆ្លង ព័ត៌មានរ បស់ ទីភា្នាក់ ងារ 
ព័ត៌មាន ជប៉ុន  បាន ថ្លៃង ថា  សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក និង សហ ភាព  អឺរ៉ុប បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ មើល ឃើញ  ថា  កម្ពជុា កពំងុ បៃរ ទៅ 
រក ចនិ។  តៃ កម្ពជុា បាន ពៃយាយម បងា្ហាញ 
ថា  ខ្លួន បាន ពៃយាយម លូក ដៃ ចាប់ 

អាមៃរកិ ដៃរ  តៃ អា មៃរកិ មនិ ពៃម។  យ៉ាង- 
ណា ក ៏ដោយ  លោក យល ់ថា  នយោបាយ 
ការ បរទៃស កម្ពុជា នៅ តៃ បន្ត និង  ឱៃយ 
តម្លៃ សហ រដ្ឋ អា មៃរិក ។ 

 លោក   ហៃសង់  ្រហ្វង់ ស័រ  តាន់  អ្នក- 
ជំនាញ ភូមិ សាស្តៃ នយោ បាយ  បាន 
ថ្លៃង ថា  បៃវត្តិ សាស្តៃ កម្ពុជា បាន វិល- 
តៃឡប់ ទៅ រក គោល នយោបាយ ការ- 
បរទៃស អពៃយា កៃតឹ នយិម ឡើង វញិ ដចូ 
នៅ ចនោ្លោះ ព ីឆ្នា ំ១៩៥៣  ដល ់ ១៩៧០  
បនា្ទាប ់ពបីាន ឆ្លង កាត ់ អាមៃរ ិកាងំ នយិម 
ឆ្នា ំ១៩៧០   ដល ់ ១៩៧៥ ,  ចនិ នយិម 
ព ី ១៩៧៥   ដល ់ ១៩៧៩   នងិ សវូៀត 
និយម នៅ សម័យ សាធារ ណ រដ្ឋ បៃជា- 
មានតិ កម្ពជុា   (៧៩-៨៩)។   យ៉ាង ណា 
ក ៏ដោយ  គោល នយោបាយ អពៃយាកៃតឹ- 
និយម នៃះ គៃន់ តៃ ជា ទៃឹស្ដី  ប៉ុណ្ណោះ។ 

  លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖   « កម្ពុជា តៃូវ  
ស ម្លងឹ មើល  ទណីា ទៅ ដៃល មាន ផល- 
បៃយោជន៍ សមៃប់ ជាតិ។  រុញ ចៃន 
ចនិ ខ្ញុ ំអត ់យល ់សៃប  សព្វ ថ្ងៃ នៃះ បើ អត ់
មាន ចនិ  ការ អភ ិវឌៃឍ កម្ពជុា នៅ បររទៃះ-  
គោ នៅ ឡើយ ។  ចនិ ជា អ្នក ដាក ់វនិយិោគ 
ទី ១នៅ កម្ពុជា  ចិន ជា អ្នក ជួយ ជំនួយ 
អភ ិវឌៃឍន ៍ឥត សណំង លៃខ ១។  ចនិ ជា 
បៃទៃស ដៃល ឱៃយ កម្ពជុា ខ្ច ីចៃើន ជាង គៃ 
ចិន ជា អ្នក ជួយ កម្ពុជា កសាង ហៃដា្ឋា- 
រចនា សម្ពន័្ធ។   យើង តៃវូ រញុ ចៃន ចោល  
ឬ យ៉ាង ម៉ៃច ?   » ។ « រឿង អភ ិវឌៃឍ បៃទៃស 
ជា រឿង មួយ  រឿង អនុវត្ត នយោ បាយ 
អពៃយា កៃឹត និយម ជា រឿង មួយ ផៃសៃង។  
បើក  ដៃរក លោក ខាង លិច  បើក ដៃរក 
សហ ភាព អឺរ៉ុប   បើក ដៃ រក សហរដ្ឋ- 
អាមៃរកិ  តៃបើ គៃ មនិ មក ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច? 
យើង បញ្ជាក់ បៃប់ គៃ ទៅ ថា  នយោ- 
បាយ របស ់ខ្ញុ ំ អពៃយា កៃតឹនយិម  តៃ ខ្ញុ ំតៃវូការ 
ការ អភិវឌៃឍ។   ខ្ញុំ មិន អាច ឈរ មើល 
បៃទៃស គៃ នៅ ជុវំញិ បៃទៃស កម្ពជុា  គៃ 
អភ ិវឌៃឍ ទាងំ អស ់នោះ ទៃ។   តៃ បើ  កម្ពជុា 
ថា  អូ  អត់ យក ចិន ទៃ  [ អ៊ីចឹ ង ]  បន្ត 
បររទៃះ គោ  [ទៅ] » ។   

ដើមៃបី ពងៃងឹ អពៃយាកៃតឹភាព របស ់កម្ពជុា  
ទ១ី  គ ឺ តៃវូ ពងៃងឹ សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ សា្ថាបន័ 
នយោ បាយ ឱៃយ មាទំា ំសនិ។  បើ សនិ ជា 
កម្ពជុា មនិ មាន ឯ ក រាជៃយ ពៃញលៃញ ទៃ  
នយោបាយ អពៃយា កៃតឹនយិម  មនិ ដណំើរ- 
ការ ទៃ។    ខ្ញុំ ប ន់ តៃ មៃយា៉ាង ទៃ  បន់ ឱៃយ តៃ 

អាមៃរិក  និង លោក ខាង លិច មក ដាក់ 
វិនិយោគ ទុន នៅ ក ម្ពុជា  ពៃល នោះ បើ 
មាន បញ្ហា អី  គត់ លៃង ហា៊ាន និយយ 
ព ីបៃជា ធបិតៃយៃយ ហើយ ពៃះ គត ់មាន 
កៃុម ហ៊ុន គត់ នៅ ទីនៃះ » ។ 

   លោក  ប៉ៃន   បូណា  និពន្ធ នាយក ទូរ ទសៃសន៍  
PNN  បាន ថ្លៃង ថា បើ សិន ជា ពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ អាណិត បៃទៃស កម្ពុជា និង ចង់ ឱៃយ 
បៃទៃស នៃះ មានការ អភិ វឌៃឍ  ពលរដ្ឋ 
គៃប ់ននិា្នាការ នយោបាយ  គបៃបីកុ ំឈ្លោះ 
គ្នា ដោយ សារ មា្នាក់ កាន់ ជើង អាមៃរិក 
ហើយ មា្នាក ់ទៀត កាន ់ជើង ចនិ។    កម្ពជុា 
តៃូវ សម្លឹង មើល ថា  តើ អាមៃរិក  និង ចិន 
កំពុង ដើរ លើ ទិសដៅ ណា  ហើយ តៃូវ 
ទាញ យក ផល បៃយោជន៍ ពី មហា- 
អំណាច ទាំង ២  ហើយ ការ ចាប់ យក 
មហា អំណាច ទាំង ២  គឺ ដើមៃបី  គៃច ពី 
គៃះ ថា្នាក់ ដៃល អាច កើត មាន ឡើង 
ជាយ ថា ហៃតុ ។    លោក  ថា ៖   « ចំពោះ 
អ្នក នយោ បាយ  យើង គួរ តៃ រំលង ខ្លះ 
ទៅ អ្វី ដៃល ប៉ះ ពាល ់ដល់ អធិប តៃយៃយ- 
ភាព  ឬ មយួ ផល បៃយោជន ៍ជាត។ិ   ទោះ 
បី យើង ធ្វើ នយោបាយ បៃឆំង គ្នា ក៏- 
ដោយ  អ្វ ីដៃល ប៉ះ ពាល ់ផល បៃយោជន ៍
ជាតិ  យើង កុំ លៃង។  ខ្ញុំ សុំ អំពាវ នាវ ជា 
សាធារណៈ ពី ទី នៃះ ដល ់អ្នក នយោបាយ 
គៃប់ និនា្នាការ ទាំង អស់។  ខ្ញុំ គិត ថា  
បៃទៃស យើង តៃូវ ការ អភិវឌៃឍ ទៅ មុខ 
ទាំង អស់ គ្នា  ដូច្នៃះ យើង តៃូវ ជួយ រុញ 
បៃទៃស យើង ឱៃយ អភិវឌៃឍ ទៅ មុខ »៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ សាលា ដបំងូ រាជធាន-ី 
ភ្នពំៃញ នងឹ បៃកាស សាលកៃម  លើ 
សំណុំរឿង លោក សម  រងៃសុី  និង 
មនៃ្តី នៃ អតីត គណ បកៃស សង្គៃះ- 
ជាត ិចនំនួ ៨របូ ទៀតនៅ ថ្ងៃទ ី២៣  
កមុ្ភៈ   បនា្ទាបព់ ីជនំុជំមៃះ ព ីមៃសលិ មញិ  
ព ីបទ ឧបឃាត ពាកព់ន័្ធ លោក សម 
រងៃសុ ីអពំាវនាវ មនិឱៃយ កងទព័ សា្តាប-់ 
បងា្គាប ់រដា្ឋាភបិាល  នងិ អំពាវនាវ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ងើប បៃឆំង រដា្ឋាភិ បាល ។

សមាសភាព ក្នុងការ ជំនុំជមៃះ 
ជា លើក ទី ២ នៃះ  មាន លោកសំ  
សគុង ់ លោក កៅ សីហា  ជា មៃធាវ ី
តំណាងឱៃយ ជន ជាប់ចោទ។ រីឯ 
លោក គនូ  សារឿន  នងិ លោក ឈិត  
បរូា៉ាវុធ  ជា មៃធាវី តណំាង ឱៃយ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល  ខណៈ លោក ឌចុ  សខុ សារនិ 
ជា ចៅកៃម ជនំុជំមៃះ  នងិ មាន លោក 
សៃង  ហៀង  ជា តំណាង អយៃយការ ។ 

ថ្វ ីដៃបិតតៃ អវត្តមាន ជន ជាបច់ោទ 
ទាំង៩នាក់ ក្នុង សវនាការ ក្តី  ប៉ុន្តៃ 
លោក ចៅកៃម ឌចុ  សខុ សារិន  បាន- 
ចាក់បញ្ចាំង ឃ្លីបវីដៃ អូ ដៃល មាន 
រយៈពៃល ខ្លី បងា្ហាញ ពី សកម្មភាព 
លោក សម  រងៃសុី  និយយ ក្នុង 
អង្គបៃជុំមួយ នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  

ព ីថ្ងៃ ទ ី១៤- ១៥ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០១៩  
អពំ ីការរៀបច ំគមៃង វលិ មក កម្ពជុា 
វិញ នៅ ថ្ងៃទី៩  វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។

ក្នុង ឃ្លីប វីដៃអូ   លោក សម  រងៃសុី  
បាន អំពាវនាវ ឱៃយកងទ័ព ផ្តាច់ខ្លួន 
ចៃញពី របប ផ្តាច់ការ  និង កុំ សា្តាប់- 
បងា្គាប ់រាជរដា្ឋាភ ិបាល ក ម្ពជុា  ហើយ 
បៃរ មក ខាង បៃជាពលរដ្ឋ វិញ។ 
លោក សមរងៃសុ ី នយិយ ពអីពំើពកុ- 
រលួយ ធ្ងន់ធ្ងរ របស់ នាយ ទាហាន 
និង និយយ អំពី ការកាត់ បៃក់ខៃ 
កងទ័ព ដោយ យកលៃស ថា  យក 
លយុ ទៅ កសាង នៃះ កសាង នោះ ។  
កុំឱៃយ កងទ័ព សា្តាប់ បញ្ជា ហើយ ទៅ 
វាយ ដំ បៃជាពលរដ្ឋ ស្លូតតៃង់ ។

តាម រយៈ វដីៃអ ូនោះ  លោ កសម  
រងៃសុី  បាន លើកឡើង ទៀតថា  គត់ 
នងឹរៀបច ំកញ្ចប ់ថវកិា ដៃលបានព ី
ការបៃមៃ បៃមូល ពី កៃ បៃទៃស 
សមៃប ់ឧបត្ថម្ភ ដល ់បងប្អនូ ជា កង- 
កមា្លោងំ បៃដាប ់អាវធុ។ លោក អពំាវ- 
នាវ ឱៃយ ពលករ ដៃល កពំងុ ធ្វើ ការ នៅ 
កៃ បៃទៃស តៃៀមខ្លនួ អមដណំើរ 
គត ់វលិតៃឡប ់មក បៃទៃស កម្ពជុា 
វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី៩  វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

លោក សម  រងៃសុី  ថ្លៃងថា ៖«នៅ 
ពៃល បៃទៃស យើង មាន លទ្ធបិៃជា- 
ធិបតៃយៃយ ពិតបៃកដ  យើង ធានា 

ឱៃយកង កមា្លោំង បៃដាប់ អាវុធ រស់នៅ 
បាន សមរមៃយ  ហើយ បងប្អនូ កងទព័ 
នងឹកា្លោយ ជាវរីបរុស របស ់បៃទៃស។ 
កូនខ្មៃរ តៃូវ ចូល រួម បៃសកកម្ម 
សៃច សៃង់ បៃទៃស ជាតិ»។ 

លោក សៃង  ហៀង  តំណាង 
អយៃយ ការបាន ធ្វើសៃចក្តី សន្និដា្ឋាន 
កៃយ បញ្ចប ់វដីៃអឃូ្លបី ថា  បនា្ទាបព់ ី
សា្តាប់ វីដៃអូ និង ឆ្លង តាម ការ សិកៃសា    
ឯកសារ ក្នងុ សណំុរំឿង មក  លោក 
យលថ់ា ជនជាបច់ោទ សម  រងៃសុ ី នងិ    
បក្ខពកួ មាន ឧបាយកល ទចុ្ចរតិ ប៉នុ- 
បង៉ ផ្តលួរលំរំាជ រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា។  
ជន ជាប់ចោទ សម  រងៃសុី  និយយ 
អចុ អាល  នងិ បញ្ឆៃះ កហំងឹ ដល ់កង- 
កមា្លោំង បៃដាប់ អាវុធ  និង ពល រដ្ឋ ពី 
បញ្ហា ដីធ្លី  និង បំបាក់ សា្មារតី កងទ័ព ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ សូម ចោទ- 
បៃកាន់ ដល់ ជនទំាង ៩នាក់ពី បទ- 
ឧបឃាត តាមមាតៃ២៧  និង មាតៃ 
៤៥១ នៃ កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ ដៃល 
មាតៃ នៃះ តៃវូ ផ្តនា្ទាទោស ព ី១៥ ឆ្នា ំ
ទៅ ៣០ ឆ្នាំ»។

លោក ឈិត  បូរា៉ាវុធ  ជា មៃធាវី តំ- 
ណាង  ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល  សន្និដា្ឋាន ថា  
ការ លើកឡើង របស ់ជនជាប ់ចោទ 
សម រងៃសុី  តាមរយៈ កិច្ច បៃជុំ នៅ 
បៃទៃស អាមៃរិក...តទៅទំព័រ ៨

អ្នក វិភាគ ខ្មេរ បង្ហាញ ទសេសនៈលើ នយោបាយ បរទេស លោក ចូ បេដិន។ រូបថត ហុង មិនា

សាលក្រមលើសំណំុរឿងលោកសមរង្រសីុនិងមន្ត្រី
របស់លោក៨រូបទៀតនឹងត្រវូប្រកាសនៅថ្ង្រទី២៣



ថ្ងៃពុធ ទី១០ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

តទៅ ទំ ព័រ ១...បៃឹកៃសា សិទ្ធិ - 
មនុសៃស អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ 
បាន ថ្លៃង ថា  តាម ការ ពិភាកៃសា 
យ៉ាង ល្អិត ល្អន់ ជា មួយ រដ្ឋ ភាគី  
នងិ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ  លោក សៃ ីបាន 
សមៃច ចតិ្ត ធ្វើ តាម អន ុសាសន ៍
ទី ១របស់ កៃុម បៃឹកៃសា ពិគៃះ- 
យោបល ់អពំ ីការ ជៃើស រើស បៃក្ខ- 
ភាព ចនំនួ ៦របូ សមៃប ់តណំៃង 
នៅ ទំនៃរ ចំនួន ៦  រួម ទំាង តណំៃង 
ជា អ្នក រាយ ការ ណព៍សិៃស ស្ដ ីព ី
សា្ថាន ការ ណ៍សិទ្ធ ិមនុសៃស នៅ កម្ពជុា។ 

  លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖  « សមៃប ់
តណំៃង  អ្នក រាយការណ ៍ពសិៃស 
ស្ដ ីព ីសា្ថាន ការ ណស៍ទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ 
កម្ពុជា  ខ្ញុំ ស្នើ ឱៃយ តៃង តាំង លោក  
វិទិត ម៉ុន តារ បន ( ថៃ) » ។  

លោក សៃី  ស្មុីត   បាន កាន់- 
តំណៃង នៃះ ចាប់ ពី ខៃ មីនា  ឆ្នាំ  
២០១៥  ហើយ  ការ តៃង តាំង 
លោក  វិទិត ម៉ុន តារ បន   នឹង តៃូវ 
បៃកាស ក្នុង  សន្និបាត លើក ទី 
៤៦  នៃ កៃុម បៃឹកៃសា សិទ្ធិ មនុសៃស 
នៅ ក្នុង ខៃ មីនា ខាង មុខ ។ 

  បើ តាម ពាកៃយ  សុំ បំពៃញ មុខ- 
តំណៃង នៃះ  លោក   វិទិត   ម៉ុន- 
តារ បន  នយិយ ថា  លោក កពំងុ 
កាន់ តំណៃង នៅ ក្នុង សា្ថាប័ន 
កៃម ឆតៃ អង្គការ សហ បៃជា- 
ជាតិ មួយ ចំនួន  ដូច ជា  ជា សមា ជិក 
គណៈ កមា្មាធ ិការ ជនំាញ អពំ ីការ- 
អនុវត្ត អនុសញ្ញា  និង អនុ សាសន ៍
របស់ អង្គការ ពល កម្ម អន្តរ ជាតិ  
សមា ជិក កៃុម បៃឹកៃសាភិ បាល   

សង្គម សុីវិល ស្ដី ពី ការ ទប់សា្កាត់ 
ការ កៃង បៃវ័ញ្ច ផ្លូវ ភៃទ  និង មុខ- 
តំណៃង មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

   លោក  បាន និង កំពុង បងៃៀន    
ចៃបាប ់អន្ត រជាត ិ សទិ្ធ ិមនសុៃស  នងិ 
បៃធាន បទ ជា ចៃើន ទៀត អស់- 
រយៈ ពៃល បៃមាណ ៤ ទសវតៃស រ៍ 
មក ហើយ នៅ បៃទៃស ថៃ  បន្ថៃម 
លើ បទ ពិសោ ធ បងៃៀន នៅ 
បៃទៃស លោក ខាង លចិ   និង នៅ 
អាសុី មួយ ចំនួន ទៀត។   លោក 
ធា្លាប់ ទទួល បាន ពាន រង្វាន់ « ការ- 
អប់រំ សិទ្ធ ិមនុសៃស » ពី អង្គការ យូ ណៃស្ក ូ 
នៅ  ឆ្នាំ២០០៤   និង តៃូវ បាន 
ទទួល សា្គាល់ ថា  ជា ឥសៃសរ ជន 
ឆ្នើម នៅ ឆ្នាំ២០១៨  សមៃប់ 
ការ លះ បង់ របស់ លោក លើ 
វិស័យ សិទ្ធិ មនុសៃស អន្ត រ ជាតិ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា  កម្ពជុា មាន ការ- 
រើក ចមៃើន គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល នៅ 
លើ វិស័យ ជា ចៃើន ចាប់ តំាង ពី 
មាន កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្តិភាព 
ទីកៃុង បា៉ារើស ឆ្នាំ ១៩៩១  ដៃល 
បញ្ចប់ សង្គៃម សុីវិល  ហើយ 
បៃទៃស នៃះ បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា 
ទទួល យក នូវ សន្ធ ិសញ្ញា សខំាន់ៗ  
ជា ចៃើន ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បញ្ហា សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស។  បៃទៃស នៃះ  ក៏ មាន ការ- 
រើក ចមៃើន យ៉ាង ខា្លាងំ ផ្នៃក សង្គម 
វបៃប ធម៌  និង សៃដ្ឋកិច្ច   ដោយ 
មាន កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ៧ ភាគ- 
រយ នៅ ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កៃយ 
នៃះ។ អ្វី ដៃល គួរ កោត សរសើរ 
ដៃរ នោះ  គឺ ការ រើក ចមៃើន  លើ  ការ -  
ទទួល បាន ការ អប់រំ របស់ កុមារ  
និង  ការ កាត់ បន្ថយ ភាព កៃីកៃ។ 

  លោក  សរសៃរ ថា៖ « ៣០ ឆ្នាំ 
កៃយ មក  ពី ឆ្នាំ ២០២០  ដល់ 
ឆ្នាំ២០២១  មាន បញ្ហា បៃឈម 
ខ្លះ ដៃល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  គុណ- 
ភាព នៃ  ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ មនុសៃស 
នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ឱៃយ សៃប-  
តាម ស្តង់ ដាអន្តរ ជាតិ។  អ្វី ដៃល 
គួរ ចាប់ អារម្មណ៍ គឺ ដំណើរ ការ 
បៃជា ធិប តៃយៃយ  និង ការ អំពាវ- 
នាវ  ឱៃយ  គោរព  សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ  និង 
សិទ្ធិ នយោបាយ ពៃញ លៃញ 
បៃកប ដោយ វិជ្ជមាន។   ជា ពសិៃស 
ទៅ ទៀត នោះ  គឺ ការ ធានា  និង 
ការ ពងៃឹង លម្ហបៃជា ធិប តៃយៃយ  
ការ ចូលរួម របស់ ពលរដ្ឋ   និង 
តុលៃយ ភាព នៃ អំណាច នៅ ក្នុង 
បៃទៃស នៃះ» ។

  ផៃន ការ របស ់លោក   វទិតិ  ម៉នុ- 
តា រប ន  ក្នងុ ការ ជួយ ដល់ បៃទៃស 
កម្ពជុា លើ បញ្ហា សទិ្ធ ិមនសុៃស នៃះ    
នឹ ង ធ្វើ ឡើង តាម បៃប សា្ថា ប នា   
សៃប តាម គោល ការណ៍ នៃ 
អាណត្ត ិរបស ់លោក  នងិ   បៃកប- 
ដោយ ការ គោរព។  នៃះ បើ តាម 
អ្វី ដៃល លោក បាន សរសៃរ ។ 

  នៅ ពៃល លោក កាន់ តំណៃង 
នៃះ  លោក នឹង ផ្ដោត ការ យក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ  បញ្ហា  ជា ចៃើន 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សិទ្ធិ មនុសៃស   ក្នុង- 
នោះ រួម មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ប ណា្ដាល  
ព ីជងំ ឺកវូើដ ១៩  លើ ទដិ្ឋភាព សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស  លម្ហ បៃជា ធិបតៃយៃយ  
ពហបុកៃស នយិម  នងិ គោល ការ ណ៍  
តុលៃយ ភាព នៃ អំណាច។  

 លោក ក៏ ផ្ដោត លើ ក្ដី បារម្ភ 
នានា ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កៃមុ ងយ រង- 

គៃះ បញ្ហា ដីធ្លី  បរិសា្ថាន  ការ- 
បៃង ចៃក  និង ការ អភិ រកៃស ធន- 
ធាន នានា   និង លើ បៃព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌  
នៅ កម្ពុជា ។ 

  លោក  វិទិត  ម៉ុនតារបន  ក៏ 
បាន សរ សៃរ ដៃរថា ៖ « ក្ដី បៃថា្នា  
ដ៏ ធំ មួយ របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ   ចង់ ឃើញ 
មាន ដំណើរ ការ ចៃបាស់ លាស់ នៃ 
សិទ្ធិ មនុសៃស  បៃជា ធិប តៃយៃយ 
សន្តភិាព   នងិ ការ អភ ិវឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ និរន្តរ ភាព  ដៃល ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ ជា មួយ គ្នា  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ដៃល ពោរពៃញ ទៅ ដោយ ការ ធ្វើ 
បដិ សណា្ឋារ កិច្ច   និង វបៃបធម៌ ដ៏ 
អសា្ចារៃយ » ។ 

  លោក   ជិន   មា៉ាលីន  អនុ បៃធាន 
គណៈ កមា្មាធិ ការ សិទ្ធិ មនុសៃស 
កម្ពុជា   បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃទី ៩ 
កុម្ភៈ ថា  លោក មិន ធា្លាប់ បាន ដឹង 

ពី បៃវត្ត ិរបស់ លោក   វិទិត  មុ៉ន តា រ- 
បន   ទៃ  ប៉ុន្តៃ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា 
ជា និច្ចកាល តៃង សហការ ជា- 
មួយ គៃប់ យន្តការ អន្តរ ជាតិ  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សិទ្ធិ មនុសៃស ។ 

  លោក  ជិន មា៉ាលីន មាន 
បៃសាសន ៍ថា៖   « មនិ ថា គត ់ជា 
អ្នក ណា ទៃ  យើង តៃៀម ខ្លួន រួច- 
រាល់ ដើមៃបី ធ្វើ ការ ជា មួយ គត់ 
ដោយ រើក រាយ  ដោយ ផ្អៃក លើ  
គោល ការណ៍  និង ចៃបាប់  បទ បៃប ញ្ញត្ត ិ
អន្តរ ជាត ិ ផ្អៃក  លើ  គោល ការណ ៍ 
គោរព   អធិប តៃយៃយ ភា ព គ្នា  ទៅ - 
វិញ ទៅ មក  គោល ការណ៍ ស្មើ ភាព  
គ្នា   និង គោល ការណ៍ មិន ជៃៀត- 
ជៃក ផ្ទៃ ក្នងុ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក » ។ 

  អ្នក វិភាគ នយោ បាយ   លោក   
ឡៅ  ម៉ុង ហៃ  ថ្លៃង ថា  លោក  
វិទិត  ម៉ុន តារ បន  គឺ ជា អ្នក សិទ្ធិ- 

មនុសៃស ទម្ងន់ ធ្ងន់ ដៃល លោក 
ធា្លាប់ បាន ជួប   ហើយ លោក 
ទទួល បាន ភាព ជោគ ជ័យ ជា - 
ចៃើន ក្នុង កិច្ច ការ របស់ លោក ។   

  លោក   ឡៅ ម៉ុងហៃ មាន 
បៃសាសន៍ ថា៖ « បៃហៃល ជា  
លោក ជា ជន ជាតិ ថៃ មាន ចណំៃះ- 
ដឹង ចៃើន អំពី វបៃបធម៌ ដៃល សៃដៀង 
ទៅ នឹង វបៃបធម៌ ថៃ   ជា ពិសៃស 
វបៃបធម៌ នយោ បា យ ខ្មៃរ  លោក 
អាច នឹង ទទួល បាន ការ យក ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ពិចារ ណា  និង កិច្ច សហ- 
ការ ល្អ បៃសើរ ពី រដា្ឋា ភិបាល- 
កម្ពុជា។  ការ ពិចារ ណា  និង កិច្ច- 
សហការ នៃះ ហើយ ដៃល មាន 
សារៈ សំខាន់ សមៃប់  ជោគ ជ័យ 
របស់ បៃស ក កម្ម អ្នក រាយ ការណ ៍
ពសិៃស អង្គការ សហ បៃ ជា ជាត ិ
នៅ កម្ពុជា » ៕ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ  រាជ រដា្ឋាភិ បាល បៃកាស 
រៀបចំ ទិវា វបៃបធម ៌ជាតិ ៣ មីនា លើក 
ទ២ី៣ ឆ្នា២ំ០២១ ដោយ រកៃសា បៃធាន- 
បទ ដ ដៃល ដចូ ឆ្នា២ំ០២០ គ«ឺយវុជន 
ដើមៃបី វបៃបធម ៌ជាត»ិខណៈ ពៃ ឹត្ត កិារ ណ៍ធំៗ 
មួយ ចំនួន ទាក់ ទង នឹង ទិវា នៃះ តៃវូបាន 
លុប ចោលដើមៃបី ការពារ ក្នងុ បរិបទ នៃ 
ការរើក រាល ដាល ជំងឺ កូ វើដ ១៩។

សា រាចរ ស្តីពី ការ រៀប ចំ ទិវា វបៃប ធម៌- 
ជាតិ  ៣ មីនា លើក ទី២៣ ឆ្នា២ំ០២១ 
របស់ រដា្ឋាភិបាលដៃលចុះ ហត្ថ លៃខា 
ដោយ នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីលោក ហ៊នុ សៃន 
បាន ឱៃយ ដងឹថា ទិវា វបៃបធម៌ ជាតិ គឺជា ទិវា 
មួយ ដៃល កម្ពជុាបាន បង្កើត  នងិ បៃរព្ធ 
ធ្វើ ឡើងជា រៀង រាល ់ឆ្នា ំក្នងុ បំណង រំឭក 
ដល់ គុណូប ការៈ ចំពោះ បុព្វ បរុស ដៃល 
បាន បនៃសល់ ទុក នូវ មរតក វបៃបធម៌ ដ៏ 
សមៃបូរ បៃប ដៃល មិន អាច កាត់ ថ្លៃ បាន 
សមៃប់ កូន ចៅ ជំនាន់ កៃយ ។

សា រាចរ ដដៃល បាន បន្តថា ការ- 
បៃរព្ធទវិា នៃះ ក៏ ដើមៃបី បផំសុ នវូ សា្មារត ី
សៃ ឡាញ ់វបៃបធម ៌ ទំនៀម ទមា្លាប់  បៃពៃណី- 
ជាតិ ពី សំណាក់ បៃជា ពលរដ្ឋ ជា ព ិសៃស 

យុវជន បន្តវៃន ដៃលមាន កាតព្វ កិច្ចចូល-  
រមួ  ថៃរកៃសាការពារ នវូ សមៃបត្ត ិវបៃបធម ៌ជាត ិ
នងិ វបៃប ធម ៌ចមៃុះ នៃ សហ គមន ៍ជន ជាត-ិ 
ដើម ក្នុង បៃទៃស ឱៃយ បាន គង់វងៃស។

សា រាចរ  បាន បញ្ជាក់ ថា « វបៃបធម៌ គឺ 
ជា ពៃលងឹ ជា អត្ត សញ្ញាណ ជាត ិនងិជា   
សុមីង៉ ត ៍រស ់សមៃប ់ភា្ជាប ់ទនំាក ់ទនំងព ី 
បុគ្គល មា្នាក់ ទៅ បគុ្គល មា្នាក ់ព ីសហ គមន ៍
១ទៅ សហ គមន៍ ១ ពី បៃទៃស១  ទៅ 

បៃទៃស ១ ដៃល ជា មធៃយោ បាយ នំាមក 
នូវ សាមគ្គ ីសន្តភិាព និង សុខដុម សមៃប់ 
បៃជា ជាតិ ទំាង មូល សៃប តាម ទិស- 
សោ្លាក «កម្ពុជា៖ ពៃះរាជា ណាចកៃ នៃ 
វបៃប ធម៌»ទើប រដា្ឋាភិ បាល សមៃច ឱៃយ 
រៀបចំ ទិវា វបៃបធម៌ ជាតិ  ៣ មីនា លើក 
ទី២៣  ឆ្នាំ២០២១ ដោយ រកៃសា នូវ 
បៃធាន បទ ដូច ឆ្នាំ២០២០» ។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន  

បាន លើក ឡើង ក្នុង លិខិត ថា ដើមៃបី ឱៃយ 
ការ បៃរព្ធ ទវិា វបៃបធម៌ ជាត ិ៣មនីា នៃះ  
បៃពៃតឹ្ត ទៅ ដោយ ជោគ ជយ័ ក្នងុ បរបិទ 
នៃ ការរើក រាល ដាល ជំងឺ កូ វើដ ១៩ នៃះ  
កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  តៃូវ 
សហ ការ ជាមយួ បណា្ដា កៃសងួ  សា្ថាបន័  
អាជា្ញាធរ ដៃនដ ីបណា្ដា អង្គការ ជា ត ិអន្តរ- 
ជា ត ិសមា គម នងិ វសិយ័ ឯកជន ដៃល 
បៃ ពៃឹត្ត លើ វិស័យ វបៃប ធម៌ ដើមៃបី រួមគ្នា 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ បាន ទូលំ ទូ លាយ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «គៃប ់លនំៅ- 
ឋាន  គៃប់ កៃសួង សា្ថាប័ ន អាជា្ញា ធរ ដៃនដី 
សា លារៀ ន សហ គៃស រដ្ឋ នងិ ឯកជន 
តៃូវ លើក ទង់ជា តិ ទង់ ជា្វាលា បដា ពាកៃយ -  
សោ្លាក និង បិទ ផៃសាយ អា វើស តាមដង-   
ផ្លវូ  សាធា រណៈ តាម អង្គភាព នងិ លនំៅ- 
ឋាន របស់ ខ្លួន ឱៃយ បាន ពៃមៗ គ្នា 
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ថ្ងៃទី៩  មីនា ឆ្នាំ  
២០២១។ ការចលូរមួ សកម្ម ភាព ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ពៃឹ ត្ត ិការ ណ៍ 
ទិវា វបៃប ធម៌ ជាតិ តៃូវ ស្លៀក ពាក់ តាម 
បៃប បៃពៃ ណី» ។

 លោក  ឡុង ប៉ុណា្ណា សុី រើ វត្ថ អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង វបៃបធ ម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈ 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងៃទី ៨  

កុម្ភៈ ថា ការ រៀប ចំ ទិវា វបៃប ធម៌គឺ នៅ តៃ 
ធ្វើ ក្នុង ទៃង់ ទៃយ តូចៗ និង តាម រយៈ 
ការ  ផៃសព្វ ផៃសាយរំ លៃច នូវ វបៃប ធម៌  ជាតិ 
ខ្មៃរ។ ប៉នុ្តៃ លោក ថា  ចពំោះ ពៃ ឹត្តកិារណធ៍ំៗ   
មយួ ចនំ ួនដៃល ធា្លាប ់បាន រៀប ច ំកាល- 
ពី ពៃល កន្លង មក  គឺ តៃូវ បាន ផ្អាក ការ- 
រៀប ចំ ពៃះតៃ  បញ្ហា វិបត្តិ កូ វើដ ១៩ ។

លោក ថា៖«ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំមហោ - 
សៃព  យុវជន ដៃល យើង ឱៃយ តាម វិទៃយោ -  
លយ័ ឬ មហា វទិៃយោល ័យ  បៃកតួ បៃជៃង 
បង្ហាញ សា្នាដៃ  ទទួល រង្វាន់ នៃ ទិវា វបៃបធម៌ 
ក៏ដូចជា មាន ការ បៃឡង សំណួរ -ចម្លើយ 
អី ជាដើម  ដើមៃបី  អបអ រ សាទរ  គ ឺកចិ្ច-
ការ ងរ នៃះយើង ផ្អាក សិន» ។

កៃព ីនៃះ លោក ឡងុ ប៉ណុា្ណា សុ ីរើវត្ថ 
បាន ថ្លៃងថា  តាមការ សង្កៃត គយឺវុជន- 
កម្ពុជា  បាន យក ចិត្ត ទុ កដា ក់ ពី តម្លៃ 
វបៃបធម៌ ចៃើន ជាង ពី១០ ឆ្នាំមុ ន ដោយ 
ពកួ  គៃបាន ចលូរមួ ជយួ លើក តម្កើង  នងិ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ផងដៃរ។ ដចូ្នៃះ លោ ករពំងឹ 
ថា តាមរយៈ ការរៀបច ំទវិា វបៃបធ ម ៌ជាត ិ
រៀង រាល់ ឆ្នាំនឹងធ្វើ ឱៃយ កូន ខ្មៃរ ជំនាន់- 
កៃយកាន់តៃ យល់ ដឹង ចៃើ ន អំពី 
ទំនៀម ទមា្លាប់ បៃពៃ ណី ជាតិ អកៃសរ- 
សាស្តៃ៕

លោក វិទិត មុ៉នតារបន  នឹង មក ជំ នួស តំ ណេង លោក សេ ីរូ៉ណា  ស្មុតី។ រូបថត UN Jean-Marc Ferre

ការបេរព្ធទិវាវបេបធម៌ជាតិនៅសាលសន្នបិាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជេ កាលពីឆ្នាមុំន។ រូប SPM

រដ្ឋាភិបាលរក្សាប្ធានបទដូចឆ្នាមុំនក្នងុការប្រព្ធទិវាវប្បធម៌ជាតិនៅថ្ង២្៣មីនា

សាស្តច្ារ្យ...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកីឡា   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

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

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឡាយ សាមាន 

ភ្នពំេញៈ គណៈ មៃធាវ ី នៃពៃះ- 
រាជាណាចកៃ កម្ពុជា  ប្តៃជា្ញា បន្ត 
ពងៃកី វសិាលភាព នៃ គោលន យោ- 
បាយ ស្តីពី ការ ពិគៃះ យោបល់  
និង ការ ការ ពារក្តី ជូន ជន កៃីកៃ  
ដោយ ឥតគិត កមៃ ឱៃយកានត់ៃ ទលូ-ំ 
ទូលាយ ជាង មុន និង អំពាវនាវ 
ដល ់មៃធាវ ីទូទាងំ បៃទៃស ចលូ រមួ 
ទាងំ អស ់គ្នា  ដើមៃបី រមួចណំៃក ក្នងុ 
ការបមៃើ វិស័យ យុត្តិធម៌ សង្គម 
ឱៃយកាន ់តៃ បៃសើរនងិ ចលូរមួ កាត-់ 
បន្ថយ ភាព កៃីកៃ។

សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ របស ់គណៈ- 
មៃធាវី ស្តីពី គោល នយោបាយ  
ការពិគៃះ យោបល់និង ការការ ពារ  
ក្តី ជូន ជនកៃីកៃ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ  
ចុះ ថ្ងៃទ៥ី  កមុ្ភៈ  ឱៃយដងឹថា  នាពៃល 
កន្លង មក  គណៈ មៃធាវ ីកម្ពជុា  តាម- 
រយៈ នាយក ដ្ឋាន ការពារ ក្តីជូន ជន- 
កៃកីៃ  បាន អនវុត្ត ការងារ យ៉ាងល្អ- 
បៃសើរ រចួមក ហើយ។ ប៉នុ្តៃ ដើមៃបី 
ធានា នងិ ពងៃកី បន្ថៃម នវូ វសិាល ភាព   
នៃនាយក ដ្ឋាន ការពារ ក្តជីនូ ជន- 
កៃ ីកៃ  ក្នងុ ការចលូ រមួ ចណំៃក បមៃើ 
វិស័យ យុត្តិធម៌ សង្គម ឱៃយកាន់ តៃ 
ទលូ ំទលូាយ បន្តទៀត  កដ៏ចូជា ដើមៃបី   
លើក ស្ទួយ ឧត្តមភាព និង កិតៃយា នុ- 
ភាព នៃ វជិា្ជាជវីៈ មៃធាវ ី គណៈមៃធាវ ី
កម្ពជុា  ដក ់ចៃញ ន ូវគោល នយោ-  
បាយ មួយចំនួន បន្ថៃម ពីលើ គោល- 
នយោ បាយ ដៃល មាន សៃប់ ។ 

គោល នយោបាយ នៃះ  សំដៅ 
លើការ ពងៃកី វសិាលភាព ក ៏ដចូ ជា 
តនួាទ ីនៃ នាយកដ្ឋាន ការ ពារ  ក្តជីនូ 
ជនកៃីកៃ  ក្នុង ការ ចូល រួម បមៃើ 

វសិយ័  យតុ្តធិម ៌សង្គម។ តាម រយៈ 
នៃះ  នាយកដ្ឋាន នឹង លើក យក 
យន្តការ ចនំនួ ២  ដើមៃបី ធ្វើ ជា ធាត ុ
ចមៃបង នៃ ការ ពងៃីក វិសាល ភាព 
របស់ ខ្លួន  រួមមាន  ការ ផ្តល់ការ- 
ពគិៃះ យោបល ់ផ្នៃក ចៃបាប ់ជនូជន- 
កៃកីៃនងិ សាធារណជន ទទូៅ  នងិ  
ការការ ពារ ជន កៃីកៃ  ឬ អ្នក ខ្វះ  
លទ្ធភាព ដោយ មិន គិត កមៃ។

បៃធាន គណៈ មៃធាវី កម្ពុជា 
លោក ល ីចន័្ទតលុា  បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ បន្ថៃមថា ៖«ពមីនុ យើង ផ្តោត 
សំខាន់ តៃទៅ លើ ជនជាប់ ចោទ 
ក្នុង បទឧកៃិដ្ឋ  និង អនីតិជន នៅ 
ក្នុង បទមជៃឈិម  និង បទឧកៃិដ្ឋ។ 
ប៉នុ្តៃ ឥឡវូ យើង ការពារ រហតូ ដល ់
ជនរង គៃះ ផង  ហើយ ក្នងុ រឿងរដ្ឋ-
បៃបវៃណ ីក ៏យើង ជយួ ដៃរ ឱៃយតៃ គត ់
កៃីកៃ។ ប៉ុន្តៃ អ្វី  ដៃល ជាគោល- 
នយោ បាយ ថ្មនីៃះ  គ ឺពងៃកី វសិាល- 
ភាពឱៃយ ទូលំ ទូលាយ ជាង មុន» ។ 

ជាមួយ គ្នានៃះ  បៃធាន គណៈ- 
មៃធាវី  បន្ត អំពាវនាវ ដល់ មៃធាវី 

ទាងំអស ់ចលូ រមួ ស្មគ័ៃចតិ្ត ឱៃយបាន- 
ចៃើន  ដើមៃបី បង្ក លក្ខណៈ ងាយ- 
សៃលួ ក្នងុ ការដោះ សៃយ សណំុ-ំ 
រឿង ឱៃយ បានឆប់ រហ័ស  ខណៈ 
បច្ចុបៃបន្ន មាន មៃធាវី ស្ម័គៃចិត្ត 
ចូលរួម ចំនួន៥០ នាក់ ហើយ។  

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ អំពាវនាវ 
ឱៃយមៃធាវី ទាំងអស់  គឺ ផ្តល់ ការ- 
បៃកឹៃសា យោបល ់ដោយ ឥតគតិ ថ្លៃ  
ហើយ ផ្តលម់៉ាង ពៃលវៃលា ដល ់
គណៈ មៃធាវី  ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ  
ហើយ បៃជា ពលរដ្ឋ  ទំាង អ្នកមាន 
ទាំង អ្នកកៃ  ដៃលចង់ ពិគៃះ- 
យោបល ់ផ្លវូចៃបាប ់អាច ទៅ ជបួ មៃ ធាវ ី
ទៅ តាម ទីតាំង  និង ពៃល វៃលា 
នីមួយ ៗ  ដៃល មៃធាវី ស្ម័គៃ ចិត្ត» ។ 

លោក មៃធាវ ី លមឹ សមៃបត្ត ិនៃ 
កៃុម មៃធាវី វណា្ណា សហភាតា   
ដៃល ធា្លាប ់ការពារ ក្តជីនូ ជន កៃកីៃ 
កន្លង មក  បានសម្តៃង ការ គទំៃ 
ចំពោះ យន្តការ ពងៃីក វិសាល- 
ភាព  ការពារ ក្តជីនូជន កៃកីៃ ដោយ 
មនិយក កមៃ។ លោក ចាតទ់កុ 

គោល នយោបាយ នៃះ  ពិត -      
ជា មានសារៈ សំខាន់ ណាស់ 
សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ កៃីកៃ 
ដៃលខ្វះ ចណំៃះ ដងឹ  នងិ មនិមាន 
លទ្ធភាព ពឹងពាក់ មៃធាវី  ដើមៃបី 
ការ ពារ ក្តីនៅ តុលាការ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ជាក ់ស្តៃង គៃប ់
មៃធាវ ីទាងំអស ់ នៅពៃល ចុះកម្ម- 
សិកៃសា  គឺមាន កាតព្វ កិច្ច តៃូវ ការ- 
ពារ ក្តជីនូជន កៃកីៃ មនុ ពៃល កា្លាយ- 
ជា មៃធាវី ពៃញសិទ្ធិ ហើយ ការ- 
ពងៃីក វិសាល ភាព ការពារក្តី ជូន 
ជន កៃីកៃ នាពៃល នៃះ  នឹង រឹតតៃ 
បង្កើន បៃសិទ្ធ ភាព បន្ថៃម ទៀត 
ជយួ ដល ់ជនកៃកីៃ ដៃលខ្វះ លទ្ធ- 
ភាព។ ខ្ញុកំ ៏ធា្លាប ់បាន ការពារ ក្តជីនូ 
ជន កៃីកៃ នៅ ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាំងដៃរ  
ពាក់ព័ន្ធ បញ្ហា ដីធ្លី។  យើង បាន- 
ពនៃយល ់គត ់ចៃើន  ពនីតី ិវធិ ីផ្លវូចៃបាប ់
ដើមៃប ីគត ់មាន ភាពកា្លា ហាន ឆ្លើយ 
នៅ ពៃល សាកសួរ»។

បើតាម សៃចក្តី ជូនដំណឹង 
របស ់គណៈ មៃធាវ ីកម្ពជុា  បៃភៃទ 
នៃ អ្នកអាច ទទួល សៃវាកម្ម ក៏ 
ដូចជា ទទួល បាន ការ ពិគៃះ- 
យោ បល ់ផ្នៃក ចៃបាប ់ រមួមាន   ជន- 
សងៃសយ័ តៃវូចោទ  ឬ ជនជាប ់ចោទ 
ជា ជនកៃីកៃ ហើយ ជាប់ ចោទ ពី 
បទ ឧកៃដិ្ឋ   ជន សងៃស័យ តៃវូ ចោទ 
ឬ ជន ជាប់ចោទ ជា អនីតិជន 
ហើយ ជាបច់ោទ ព ីបទឧកៃដិ្ឋ  ឬ 
មជៃឈមិ  ជន រងគៃះ ក្នងុ បទឧកៃដិ្ឋ  
នងិ បទមជៃឈិម  គ្មាន លទ្ធភាព រក 
មៃធាវី ការពារ ខ្លួន  កម្មករ-  
កម្មការិនី  សៃ្តី និង កុមារ ដៃល 
ជាជន សងៃសយ័ ឬ ជន រងគៃះ។ 
កៃ ពីនៃះ  សាធារណជន គៃប់ 

សៃទាប ់វណ្ណៈ ដៃលមាន បណំង 
ទទួល យក សៃវា កម្ម បៃឹកៃសា- 
យោបល់ ផ្នៃក ចៃបាប់។ 

ជាមយួ គ្នានៃះ ដៃរ  នាយក ដ្ឋាន 
ការពារ ក្តី ជូនជន កៃីកៃ  ស្នើ សុំ 
ឱៃយមៃធាវ ីទាងំអស ់ចលូរមួ ដោយ 
ស្មគ័ៃចតិ្តក្នងុ ការ ការពារ ក្ត។ី  មៃធាវ ី
ស្មគ័ៃចតិ្ត ទាងំអស ់តៃវូ ផ្តលឈ់្មាះ 
មៃធាវី ដៃល ស្ម័គៃចិត្ត  និង ចំនួន 
រឿង ក្តី ដៃល ស្ម័គៃចិត្ត ជួយ  និង 
ទតំីាង នៃ តលុាការ ណា មយួ ដៃល 
ស្មគ័ៃ ចតិ្ត ជយួ  ជនូមក គណៈមៃធាវ ី
ដើមៃបី ឱៃយ គណៈ មៃធាវ ីធ្វើ ការ រៀប- 
ចំ បញ្ជី ឈ្មាះ បញ្ចូល បន្ថៃម ក្នុង 
បញ្ជ ីឈ្មាះ បៃតភិ ូ ដៃល តាងំ នៅ 
តាម បណា្តា  រាជធាន ី ខៃត្ត  សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍  និង តុលាការ កំពូល។ 
ការពិគៃះ យោបល់ ផ្នៃក ចៃបាប់ 
ដោយ ឥតគិត ថ្លៃ មាន ទាំង តាម- 
បៃព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ បនា្ទាន់  Hotline 
1281 រៀង រាល់ ម៉ាង ធ្វើការ  និង 
ពគិៃះ យោបល ់ផ្ទាល ់នៅ គណៈ- 
មៃធាវ ីកម្ពជុា  រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ 
ទីតាំង មួយ ចំនួន ទៀត ទូទាំង 
បៃទៃស។

នាយកដ្ឋាន ការពារ ក្តី ជូនជន- 
កៃកីៃ កន្លងមក  បាន អនវុត្ត ការងារ 
របស់ ខ្លួន  ដូចជា  ការពារ ជន- 
ជាប់ចោទ ជា ជនកៃីកៃ  ហើយ 
ជាប់ចោទ ពី បទឧកៃិដ្ឋ  ជនជាប់- 
ចោទ ជា អនតីជិន  ហើយ ជាបច់ោទ 
ពី បទ ឧកៃិដ្ឋ ឬ មជៃឈិម។ ជន រង- 
គៃះសៃី្ត ជា អនតីជិន  បទ រលំោភ- 
សៃពសន្ថវៈ  ហិងៃសា ក្នុង គៃួសារ  
និង ការជួញដូរ  ក្នុង បទឧកៃិដ្ឋ ឬ 
បទមជៃឈិម  គ្មាន លទ្ធភាព រក មៃធាវ ី
ការពារ សិទ្ធិ ខ្លួន ឯង បាន៕

តពទីពំរ័ ២...លាង របសួ  និង 
ពៃយាបា ល ដោយ ចាក់ ថា្នា ំ និង ពៃយួរ- 
សៃរ៉ូម ពី កៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ។ 
នៅ ពៃឹក ថ្ងៃស្អៃក  (ពុធ នៃះ) 
ពួកគៃ អាច តៃឡប់ ទៅ ធ្វើ ការងា រ 
វិញ បាន»។ 

បើតាម  លោក វ ីរ ីយ៉ា កម្ម ករ៧ 
នាក់  ដៃល បាន បញ្ជូនប ន្ត ទៅ 
កាន់ មន្ទីរពៃទៃយ ខៃត្តតា កៃវ នោះ 
នៅ ពុំទាន់ ដឹង អំពី សា្ថាន ភាពនៃ 
មុខរបួស ពិត បៃកដ  នៅ ឡើយ 
ទៃ ហើយ កៃមុគៃ ូពៃទៃយ  កពំងុ បន្ត 
ពិនិតៃយ តាមដន  និង ឆ្លុះ មើល 
ដោយ មា៉ាសុីន កាំរ ស្មីអិុច។ 

យ៉ាង ណាកដ៏ោ យ  នៅ រសៀល 
ថ្ងៃ មៃសិល មិញ លោក  នុត សុី- 
ណាត បៃធាន មន្ទរី សុខា ភិបា ល 
ខៃត្តតា កៃវ ដៃល បាន ចុះ ពិនិតៃយ 
សា្ថានភាព ន ិង សរួស ុខទកុ្ខ កម្មករ 
រងគៃះ ទាងំនោះ  ដល ់មន្ទរីពៃទៃយ 
ខៃត្ត  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
ពួកគៃ មាន  អាកា រ ធូ រសៃបើយ  ឡើង 
វ ិញ ហើយ លើ កលៃ ងតៃ អ្នក រង- 
គៃះ២នាក ់ ប៉ណុ្ណាះ ដៃល កពំងុ 

តៃូវ បាន ធ្វើ ការវះកាត់ ដោយ 
កៃុមគៃូ ពៃទៃយ ជំនាញ ។  

 លោក   សុី  ណាត  បញ្ជា ក់ថា៖ 
«អ្នកជ ំង៥ឺ នាក ់ ដៃល រង ការប៉ះ- 
ទ ង្គិច  លើ រាងកាយ តិចតួច បាន 
ធូរសៃបើយ ហើយ ប៉ុន្តៃ អ្នកជំ ងឺ 
២នាក់ ទៀត ដៃល ពិនិតៃយឃើញ  
មាន បាកឆ់្អងឹ ចៃមុះ នងិ បៃះសៃ ំ
ឆ្អងឹក ដៃ នោះ គ ឺកពំងុ ស្ថតិ កៃម 
ការវះកាត ់ពគីៃពូៃទៃយ  នងិ តៃវូ បៃើ 
ពៃ ល យូរ ក្នុង ការ ពៃយា បាល » ។

ជុំវិញ ករណី នៃះ បុគ្គលិក 
រដ្ឋបាល រោងចកៃ កាត់ដៃរ  សៃបៃ ក 
ជើ ង នៃ កៃុមហ៊ុន Lin Wen 
Chih Sunbow Enterprise 
s Co., Ltdគ ឺអ្នកសៃ ី គង ់ចាន-់ 
មនុ្ន ីផល បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
ថា  នៃះ ជា ករណី គៃះថា្នា ក់ 
ការងារ  ពៃះ កម្មករ បានធ្វើ 
ដំណើរ ពី ផ្ទះមក   បំពៃ ញ កា រងា រ 
ដូច្នៃះ ថ្លៃ ពៃយាបាល របួស គឺ ជា បន្ទកុ 
រ បស ់ប.ស.ស ពៃះ រោងចកៃ 
បាន ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជា មួយ 
ប.ស.ស រួច ហើយ ។

អ្នក សៃ ីមនុ្ន ីផល បាន បន្ត ថា៖ 
«នៅពៃ លនៃះ បគុ្គលកិ រោងចកៃ 

រប ស ់យើង កពំងុ ចុះ ធ្វើការ រមួគ្នា 
ជាមយួ  កៃមុមន្តៃ ី ប .ស.ស ដើមៃបី 
សៃង ់ឈ្មាះ កម្មក រដៃល រប ួស។ 
ចពំោះ អ្នករង រប ួស ធ្ងន ់រោង ចកៃ 
នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ ឈប់ សមៃ ក 
បន្ត ពៃយាបា ល  ជ ំងទឺៅតាម សា្ថាន- 
ភាព  ជាកស់្ដៃង ។ចណំៃក អ្នករ ង 
របួ ស សៃល គឺ សូម ឱៃយ ពួកគ ត់ 
មក ធ្វើការ វញិ នៅ ថ្ងៃ ពធុនៃះ»។ 
  សូមប ញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា អ ភិ- 
បាល  ខៃត្តតា កៃវ លោក អ៊ចូ ភា 

កប៏ាន ចុះស ួរសខុ ទកុ្ខ នងិ ផ្ដល ់
អណំយ មយួច ំន ួនដល ់កម្មករ 
រងគៃះ ដល់ មន្ទី រពៃទៃយ ផងដៃរ 
កាល ព ីមៃសលិម ិញ ។ជាមយួ នោះ 
លោក បាន ណៃនាំ ឱៃយ  កៃុមហ៊ុន 
រោងចកៃ  អនុញ្ញា តចៃបាប់ ឈប់  
សមៃក ដល ់ពកួគៃ១ថ្ងៃ សមៃប ់
អ្នករងរបសួ សៃល នងិ ទៅតាម 
ភាពជាក ់ស្ដៃ ង ចពំោះ អ្នករ ប ួស 
ធ្ង ន់  ដោ យ មិន កាត់ បៃក់ ឈ្នលួ និង 
បៃក់ អត្ថ បៃ យោជ ន៍ផៃសៃ ង ៕

គណៈមេធាវីកម្ពជុាប្តេជា្ញាពងេកីវិសាលភាពការពារក្តឱីេយជនកេកីេឥតគិតថ្លេ

កេឡាប់...

គណៈមេធាវីកម្ពជុាបើកកិច្ចបេជំុ កាលពីខេមុន  ។ រូបថត គណៈមៃធាវី

រថយន្តដឹកកម្មករដេលកេឡាប់កាលពីពេកឹមេសិលមិញ  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

តពីទំព័រ៦... និង ផៃនការ វិល- 
តៃឡប់ មក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ  គឺ 
ជនជាបច់ោទ មានផៃនការ ដកឱ់ៃយ 
អ្នក គទំៃ ទទូាងំ បៃទៃស គ ំទៃរាល ់
សកម្មភាព ខ្លនួ។  លោក បៃប ់ចៅ កៃម  
ថា ៖«សម  រងៃសុ ី ១មា៉ាត ់ណា កផ៏្តលួ រលំំ   
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ដៃរ។  ករណីនៃះ 
ខ្ញុំ ស្នើសុំ កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ ជមៃះ  ផ្តនា្ទា-
ទោស ដល់ កៃុម ជនជាប់ ចោទ ឱៃយ 
បានធ្ងនធ់្ងរ នងិ ទារសណំង ជងំចឺតិ្ត 
មា្នាក់ៗ ២០០លាន រៀល»។

ប៉ុន្តៃលោក សំ  សុគង់  ជា មៃធាវី 
ការពារសទិ្ធ ិឱៃយ លោក សម  រងៃសុ ី នងិ 
បក្ខពកួ   សន្នដិ្ឋានថា  លោក សម  រងៃសុ ី 
ជា មនៃ្តី  នយោ បាយ   និយយ រឿង 
នយោបាយ ជា ធម្មតាទៃ។ នៃះ គឺ ជា 
សិទ្ធិ បញ្ចៃញ មតិ ដូច មាន ចៃង ក្នុង 
រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា ។

លោកថា៖ «តំណាង អយៃយការ  
បានចោទ ថា ការនយិយ របស់ លោក 
សម   រងៃសុ ីជា ការធ្វើរដ្ឋ បៃហារ  ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំ  
គតិ ថា   នោះ គៃន ់តៃ ជា ការអពំាវ នាវ  
ទៃ។ ខ្ញុ ំស្នើសុ ំឱៃយ កនូក្ត ីខ្ញុ ំទាងំ ៩នាក ់
រួច ផុត ពី បទ ចោទ»៕

សាលកេមលើ...
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,000 17,000 17,060 17,000

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

3 PAS 13,680 13,700 13,700 13,520

4 PEPC 2,900 2,900 2,950 2,900

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,680

6 PPSP 1,510 1,510 1,510 1,500

7 PWSA 6,180 6,080 6,280 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ៩ី ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

លីលី ហ៊្វតូ ចុះ កិច្ច ព្ម ព្ៀង   
ទទួល ទិញ ផ្លល្្ពៅ  ឃ្លោកពី 
កុ្ម អ្នក ដំា  នៅ ខ្ត្ត កណ្តាល 

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ លលី ីហ៊្វតូ  អិនុដាស- 
ទេ ីខ ូអលិ ធឌី ីដេល ជា  កេមុហ៊នុ 
ផលិត នំ សេួយ សមេប់ ទីផេសារ 
ក្នងុ សេកុ នងិ នា ំចេញទៅ កេ- 
បេទេស បាន ចុះ កចិ្ច ពេម ពេៀង 
ទិញ-លក់ ជាមួយ កេុម សហ-
គមន៍  ផលិត បន្លេ នៅក្នុង ខេត្ត  
កណ្តាល ដើមេប ីផ្គត ់ផ្គង ់បន្លេដល ់ 
កេុមហ៊ុន ដើមេបី យក ទៅ ផលិត 
ជា  អាហារ កេៀម   ។

កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ តេូវ បាន 
ចុះ ហត្ថលេខា កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ 
ដោយ កញ្ញា អឹងុ ឈវីល ីនាយ-ិ 
កា  កេុមហ៊ុន  លីលី ហ៊្វូត អិុន-
ដាស ទេ ីខ ូជាមយួ នងឹ តណំង  
កសិករ ដាំ ដុះ បន្លេ ដោយ មាន 
ការ សមេប សមេួ លពី   បេធាន មន្ទីរ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ខេត្ត កណ្តាល។ 

លោកសេ ីកេវ មុ ំអគ្គនាយក 
កេមុហ៊នុ លលី ីហ៊្វតូ អិនុដាស- 
ទេ ីបាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល 
ព ី ថ្ងេទ ី៩ ខេ មករា ថា  កចិ្ច សនេយា 
ទញិ  លក ់ផ្លេ ល្ពៅ  ឃ្លោក នេះ តេវូ 
បាន ធ្វើ   រវាង កេមុ កសកិ រនៅ ភមូ ិ
អន្លង ់តាសេក លើ  ឃុ ំពេក អបំលិ  
សេុក សា្អាង  ខេត្ត កណ្តាល ។ 

លោកសេី កេវ មុំ ឱេយ ដឹង ថា 
ក្នងុ ដណំកក់ាល ដបំងូ កេមុ ហ៊នុ  
នងឹ ទញិ ផ្លេ ល្ពៅ  ឃ្លោក  ចនំនួ ៦ 
តោន ក្នងុ  ១ ខេ សមេប ់ផ្គត ់ផ្គង ់
ដល់ តមេូវការ រោង ចកេ ផលិត 
អាហារ កេៀម ដេល កំពុង មាន 
តមេវូ ការ ទផីេសារ។  រោង ចកេ នេះ 
មាន សមត្ថ ភាព ផលិត អាហារ 
កេៀម  បានចំនួន ៦ តោន ក្នុង 
១  ថ្ងេ ដេល ផលិត ពី បន្លេ រួម ផេសំ 
ដូច ជា ល្ពៅ ចេក សណ្តេក កួរ 
និង ពោត បារាំំង  ជា ដើម ។

លោកសេ ីមាន បេសាសន៍ ថា ៖  
« ដោយ មាន តមេូវ ការ បន្លេផ្លេ- 

ឈើ  ចេើន សមេប់ កេច្នេ ជា អា - 
ហារ កេៀម  ដចូ្នេះ យើង នងឹ មាន 
កិច្ចសនេយា ទិញ បន្លេ ផ្លេ ឈើ នៅ 
តាម បណ្តា ខេត្ត ផេសេងៗ ទៀត នៅ  
ពេល ខាង មុខ »។ 

បេធាន  មន្ទរី ពាណជិ្ជកម្ម ខេត្ត 
កណ្តាល លោក អោម ប៊នុធឿន 
បាន បេប ់  ថា  កេមុ កសកិរ ដា ំបន្លេ   
ដេល ចុះ កិច្ច សនេយា ទិញ-លក់ 
ជាមួយ កេុមហ៊ុន នេះ គឺ ជា ផ្នេក 
មួយ នេ  គមេង ជំរុញ សមេប់ 
កសិកម្ម ខា្នាត តូច (AIMS) ។ 

គមេង  AIMS តេូវ បាន 
បង្កើត ឡើង ដើមេបី ធ្វើ ឱេយ  បេសើរ 
ឡើង នូវ ការ តភា្ជាប់ ការ ផលិត  
និងទីផេសារ ដេល ដឹក នាំ បេតិបត្តិ 
ដោយ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម  និង 
កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់  
និងនេសាទ។

លោក ប៊ុន ធឿន  និយាយ  ថា 
កិច្ច សនេយា នេះ មាន រយៈ ពេល 
៣ ខេ  ដេល កសិករ តេូវ ផលិត 
ល្ពៅ ផ្គត់ផ្គង់ ឱេយ កេុម ហ៊ុន លីលី 
ចំនួន ៤០០ គីឡូកេម នៅ ក្នុង 
ដំណក់ កាល ដំបូង នេះ ។ 

លោក  បន្ថេម  ថា៖ «ផ្លេ ល្ពៅ- 
ឃ្លោក នេះ គេ បាន ធ្វើ តេស្ត រួច - 
ហើយ ថា អាច ផលតិ ន ំបាន នងិ 
មាន រស ជាតិ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ ទើប 
គេ ចុះ  កចិ្ច សនេយា ។  វា នងឹ ជយួ រក 
ទីផេសារ ឱេយ កសិករ  ហើយ កេុម-
ហ៊ុន ក៏ មាន វត្ថុ ធាតុ ដើម ក្នុង បរិ-
មាណ ជាក ់លាក ់សមេប ់ផលតិ 
នំ ចំណី របស់ គាត់ »។

កាល ព ីខេ មករាកេមុហ៊នុ នេះ  
ក៏បាន ចុះ អនុសេសរណៈ យោគ- 
យល់ គា្នា ជាមួយ ផេសារ កសិផល 
នងិ  ចណំ ីអាហារ សមេប ់បេមលូ  
ទញិ ផលតិផល កសកិម្ម ដចូ ជា 
ល្ពៅ តេឡាច សណ្តេក កួរ និង 
ពោត បារំាង ដើមេបី ផ្គត់ ផ្គង់ ឱេយ 
រោង ចកេ ផង ដេរ ៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ កេសងួ ឧសេសាហកម្ម  
វទិេយាសាស្តេ  បច្ចេក វទិេយា  នងិ នវា- 
នុវត្តន៍ បាន អំពាវ នាវរោងចកេ  
សហ គេស  នងិ សបិេប កម្មឱេយមក 
ដាក់ ពាកេយ ស្នើ សុំ សា្លោក សញ្ញា 
ផលតិ ផល កម្ពជុា មាន គណុភាព  
ដើមេបី ទទួល សា្គាល់ គុណ ភាព 
សុវត្ថិ ភាព ផលិត ផល។ 

យោង តាម សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  
ចេញ ផេសាយ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ កេ-
សួង បានចាប់ ផ្តើម ទទួល ពាកេយ 
ព ីថ្ងេ ជនូ ដណំ ឹង នេះ តទៅ  ដោយ  
ពាកេយ ស្នើ សុំ  និង ឯកសារ ភា្ជាប់ 
មាន ចេក ជូន មា្ចាស់ រោង ចកេ  
សហគេស និង សិបេបកម្ម នៅ 
ចេក ចេញ ចលូ តេមយួ របសក់េ- 
សួង  ដេល ស្ថិត នៅ ក្នុង សង្កាត់ 
ផេសារថ្មី ៣ ខណ្ឌ ដូនពេញ ។

សេចក្តីជូន ដំណឹង  បាន ឱេយ 
ដឹង ថា ការ បញ្ជាក់ ពី គុណភាព  
សុវត្ថិភាព ផលិត ផល ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង គោល បំណង ដើមេបី ជំ រុញ 
លើក កម្ពស ់ផលតិផល ក្នងុ សេកុ  
តាម រយៈ ការ ពងេឹង គុណភាព  
សវុត្ថ ិភាព ផលតិ ផល អនលុោម  
តាម ស្តង់ដា ពេម ទាំង ជេៀត- 
ចូល ទីផេសារ ទំនើប  និង ផ្តល់ ទំនុក - 
ចិត្ត ដល់ អ្នក បេើបេស់ ។ 

សេចក្ត ីជនូ ដណំងឹ បន្ថេម ថា៖ 
« អាសេយ័ ហេត ុនេះ  សមូ មេតា្តា 
រួស រាន់ មក ដាក់ ពាកេយ សុំ សញ្ញា 
ផលិត ផល កម្ពុជា មាន គុណ-
ភាព ដើមេប ីកេសងួ ពនិតិេយ សមេច  
ផ្តល់ និមិត្ត សញ្ញា តាម នីតិវិធី 
សមេប់ បោះ ពុម្ពលើ សមេបក វេច 
ខ្ចប់ ផលិត ផល  និង ការ ចរាចរ 
ផលតិ ផល នៅ លើ ទផីេសារ ទនំើប  
ដើមេប ីបមេើ សេចក្ត ីតេវូការ របស ់
អតិថិជន  និង អ្នក បេើ បេស់»។

បេធាន សិបេប កម្ម ទឹក តេី ទឹក- 
សុ ី អីវុ ថេ ហងុ គៀត  លោក ហងុ 
តុង បានបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ថា 

សិបេបកម្ម លោក នឹង ដាក់ ពាកេយ 
ស្នើ  សុំ បញ្ជាក់ គុណភាព និង 
សុវត្ថិភាព ផលិត ផល នៅ ពេល 
ឆប ៗ់  ។  ការ បញ្ជាក ់ព ីគណុភាព  
សវុត្ថភិាព ផលតិ ផល ពកីេសងួ  
នងឹ ជយួ លើក ស្ទួយ ផលតិ ផល 
របស់ សិបេបកម្ម  មួយ កមេិត ទៀត ។ 

លោក ថ្លេង  ថា ៖« ខ្ញុំ យល់ ថា 
ការ បញ្ជាក់ ពី គុណភាព  សុវត្ថិ - 
ភាព ផលតិ ផល ពកីេសងួ នេះ គ ឺ
មាន សារៈ សំខាន់ ណស់ ដេល 
នងឹ ជយួ លើក ស្ទួយ ផលតិ ផល 
របស ់យើង ដោយ មានការ ទទលួ 
សា្គាល់ គុណភាព  សុវត្ថិភាព 
ស្តង់ ដាក្នុង កមេិត ថា្នាក់ ជាតិ 
កាន់ តេរឹង មាំជាង មុន »។ 

លោក  រាម ច័ន្ទ វណ្ណា អគ្គ- 
នាយក រង នេ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន 
សហគេស ធុន តូច  និង មធេយម  
និង សិបេបកម្ម បាន និយាយ ថា 
សញ្ញា ផលិតផល កម្ពុជា មាន 
គុណភាព ថ្មី នេះ  កេសួង គេង 
នឹង ដាក់ ឱេយ បេើ បេស់ ឆប់ៗ 
នេះ ដើមេប ីជរំញុ ការ អភវិឌេឍ នងិ 
លើក ស្ទួយ ផលិត ផល ឧសេសា-
ហកកម្ម  និង សិបេប កម្ម កម្ពុជា 
ឱេយមាន ភាព បេកួត បេជេង និង 

ធានាការ ពារ សុខុមាលភាព សា- 
ធារ ណៈ គុណភាព  សុវត្ថិភាព  
បរិសា្ថាន និង សង្គម ។ 

លោក ចន័្ទ វណ្ណា ក ៏ ជា បេធាន 
លេខាធិការ ដា្ឋាន  គណៈ កម្មការ 
ផ្តល់ សញ្ញា ផលិតផល កម្ពុជា 
មាន គណុ ភាព បាន បន្ថេមទៀត 
ថា ដើមេបី ទទលួ បានសា្លោកសញ្ញា 
ផលិត ផល កម្ពុជា មាន គុណ - 
ភាព  មា្ចាស ់រោង ចកេ សហគេស 
និង សិបេបកម្ម  តេូ វ បំពេញ លក្ខ-
ខណ្ឌ  ដូចជា តេូវ មាន ចុះ បញ្ជី   
បង្កើត  ឬ បេកាស បង្កើត រោង - 
ចកេ  សហគេស នងិ សបិេបកម្ម 
និង វិញ្ញា បនបតេ ដំណើរ ការ រោង   - 
ចកេ សហគេស នងិ សបិេប កម្ម 
សេប តាម ចេបាប់ ស្តីពី ការ គេប់- 
គេង រោង ចកេ និង សិបេបកម្ម ។ 

លោកបន្តថា មា្ចាស ់អាជវីកម្ម 
ទាងំនេះ តេវូ ចុះ បញ្ជ ីផលតិផល  
នងិ ទទលួ   វញិ្ញា បនបតេ បញ្ជាក ់
ភាព នលុោម នៅ វទិេយា  សា្ថានស្តង-់  
ដាកម្ពុជា សេប តាម ចេបាប់ ស្តីពី 
ស្តង់ ដាកម្ពុជា ពេម ទាំង មាន វិញ្ញា  - 
បនបតេ អំពី ទម្ងន់  និង រង្វាស់ - 
រង្វាល់ របស់ ផលិត ផល  ពីមជេឈ - 
មណ្ឌល មា តេ  សាស្តេ ជាតិ ។ 

លោក អះអាង    ថា ៖ « នៅ ពេល 
មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ទាំង នេះ ទទួល 
បាន សា្លោក សញ្ញា ផលិត ផល 
កម្ពុជា  មាន គុណភាព បិទ នៅ  
លើ ផលិត ផល របស់ ខ្លួន យើង 
សងេឃឹម ថា ផលិត ផល  ពួក គាត់ 
នងឹ ទទលួ បាន នវូ ការ គា ំទេ  នងិ 
មាន ទំនុក ចិត្ត ពី អ្នក បេើ បេស់ 
បន្ថេម ទៀត  នងិកាត ់បន្ថយ ការ 
បេើ បេស់ ផលិត ផល នាំ ចូល»។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ ទទួល  
បាន  សា្លោក សញ្ញា នេះ កន៏ងឹ ជយួ 
ជំរុញ ឱេយ មាន ការ បេកួត បេជេង 
កើន ឡើង រវាងផ្នេក  ឯកជន នងិ 
ឯកជន  និង ចូល រួម  ទប់  សា្កាត់ 
ផលិតផល គា្មាន គុណ ភាព»។

លោក  ហត៊ ផេង  អគ្គ នា យក  
នេ  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន សហគេស 
ធុន តូច  និង មធេយម បាន ឱេយ ដឹង 
កាលពី ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ មុន ថា មុន 
មាន ការ រាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩  
សហគេស ធុន តូច និង មធេយម 
មាន ចនំនួ  ៥២ ១៥៤  មលូដា្ឋាន  
ប៉នុ្តេ នៅ ដណំក ់កាល កវូដី ១៩ 
មាន សហគេស ធុន តូច និង 
មធេយម បាន បិទ និង ពេយួរ ការ ងរ 
១៣ ៦៩០  មូលដា្ឋាន៕ LA

ក្សួង ស្នើ ឱ្យ ម្ចាស់ អាជីវកម្ម មក ដាក់ ពាក្យ 
សំុ ស្លោក សញ្ញា ផលិត ផល មន គុណភាព 

បុរសម្នាក់ កំពុង ពិនិតេយ មើល ស្លាក សញ្ញា«ផលិតផល កម្ពជុា មន គុណភាព »។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី
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ត ពី ទំព័រ ១...ជា ពិសៃស ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ចាក់ វ៉ាក់សំាង  ដល់ បៃជាជន។  

លោក ថ្លៃង ថា៖«  តាំង នាម  ឱៃយ វិស័យ 
ឯកជន  ខ្ញុ ំពតិជា កោតសរ សើរ ដល ់កចិ្ច 
ខតិ  ខ ំបៃងឹបៃង របស ់រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ  ការ 
រក វ៉ាក ់សំាង បៃឆងំ ជងំ ឺកូវដី ១៩  ចាក  ់ជនូ 
បៃជាជន   ទោះ បីជា  យើង ជា បៃទៃស 
តូច មួយ ក៏ដោយ  យើង អាច  មាន វ៉ាក់-
សាំង សមៃប់ បៃជាជន យើង »។ 

លោក បន្ថៃម ថា ៖« ការ ចាកវ់៉ាក ់សាងំ 
នៃះ  គ ឺជា អ្វ ីដៃល ជា បណំង បៃថា្នា របស់  
វិស័យ ឯកជន   ខណៈ ដៃល  ការ រីករាល- 
ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩   កពំងុ រារាងំ   នងិ ធ្វើ  ឱៃយ  
ប៉ះពាល ់ដល ់អាជវី កម្ម  នងិ ផលតិ កម្ម ។  
យទុ្ធនាការ ផ្តល ់វ៉ាក់សំាង ដោយ មនិ គតិ 
ថ្លៃ  នៃះ  គឺ ជា ចំណុច  ពិសៃស មួយ  ក្នុង 
ការទាក់ទាញ  កៃុម វិនិយោ គិន កាន់តៃ 
ចៃើន  ដៃល កំពងុ សា្ទាក ់ស្ទើរ ក្នងុការ ធ្វើ 
ដំណើរ របស់ ពួកគៃ មក បៃទៃស របស់ 
យើង  ឬ វ ក៏ នឹង បង្កើន ទំនុក ចិត្ត របស់  

វិនិយោគិន ផង ដៃរ »។  
លោក  អុិន  ចាន់នី  បៃធាន នាយក 

បៃតិបត្តិ ធនាគារ អៃសុីលីដ  បាន ឱៃយ 
ដងឹថា  ការ ចាប ់ផ្ដើម ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង   មាន  
សារៈ សំខាន់ ណាស់  និង មានភាព  វិជ្ជ-
មាន មិនមៃន   សមៃប់  បរិយាកាស បៃកប 
អាជីវកម្ម  ប៉ុណ្ណោះ  ទៃ   ប៉ុន្តៃ សមៃប់ 
សាធារណជន ផង ដៃរដោយសារ តៃវ 
អាច បង្កើន សកម្មភាព សៃដ្ឋ កិច្ច បៃកប- 
ដោយ ទំនុក ចិត្ត ។ 

លោក បន្ត ថា ៖« ខ្ញុ ំរកីរាយ ដៃល បានដងឹ 
ថា  រដ្ឋា ភិបាល មាន ផៃនការ ចាក់វ៉ាក់- 
សំាង បៃឆងំ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដល ់ បៃជាជន   
សខំាន ៗ់  បផំតុ  ដៃល រមួទាងំ អ្នក សារ-
ព័ត៌ មាន  ផងដៃរ  បាន និង រួម បញ្ចូល គ្នា  
រវង វិទៃយាសាស្ដៃ និង ជំនឿ ចិត្ត វិទៃយា ដៃល 
ធ្វើ  ឱៃយ បៃជាជន ជាចៃើន មាន អារម្មណ៍ 
វិជ្ជមាន លើ បរិយាកាស អាជីវកម្ម  និង 
លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់ពកួ គៃឱៃយ ធ្វើ អាជវីកម្ម 
តាម ធម្មតា  ពៃមទាងំ ជរំញុ សកម្មភាព 

ធ្វើ ដំណើរ  ក្នុង សៃុក   »។ 
លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា ការ ចាប់ ផ្ដើម  

ការ ចាកវ់៉ាក ់សាងំ នៃះ គ ឺមនិ តៃមឹតៃ ធ្វើ 
ឱៃយ បៃជាពល រដ្ឋ  ដៃល ភ័យខា្លាច  មាន 
អារម្មណ ៍ថា ធរូ សៃល នោះទៃ ចណំៃក 
ឯ អាជីវ កម្ម ក៏ នឹង មាន សកម្មភាព  ដៃល  
រួមទាំង ការ ធ្វើដំណើ រអន្តរជាតិ  ក៏នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម ល្អ បៃសើរឡើងវិញ  ។

លោក លី វីរៈ   អគ្គនាយក  របស់ 
សាលា អន្តរជាតិ  Westview Cam-
bodian International School  ក៏ 
បាន ចង្អុល បង្ហាញ ថា ក្នុង អំឡុងពៃល  
ការរកីរាល ដល ជងំ ឺកវូដី១៩  បៃទៃស 
កម្ពជុា  បាន បង្ហាញ ថា ជា បៃទៃស មយួ 
ក្នងុ ចណំម បៃទៃស ជា ចៃើន  ដៃល បាន  
គៃប់គៃង ការ រីករាល ដល ជំងឺ នៃះ បៃកប - 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« នៃះ ជា បៃស កកម្ម  
ដ៏សំខាន់ នៅ ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  សមៃប់ 
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  ក្នងុការ សមៃច បាន  

ដោយ ជោគជ័យ ដូចជា  ការគៃប់គៃង 
វីរុស នៃះ ជា ដើម។  ផៃនការនៃះ  អាច 
បង្កើន លៃបឿន ការ ស្ទុះ ងើប ឡើងវញិ នៃ 
សៃដ្ឋ កចិ្ច  ការសា្ដារ ទនំកុ ចតិ្ត វនិយិោ គនិ  
នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន នងិ ទៅ អនាគត  ពៃម-
ទាំង កៃបៃ  មុខមាត់ របស់ បៃទៃស   ឱៃយ 
កា្លាយ  ជា  កន្លៃង មួយ ក្នុង ចំណម 
កន្លៃង  ជាចៃើនដៃល មាន សុវត្ថិភាព 
បំផុត  នៅ លើពិភព លោក »។ 

លោក  Anthony Galliano អគ្គ- 
នាយក កៃុម ហ៊ុន  Cambodia In-
vestment Management បាន ឱៃយ 
ដងឹថា ផៃន ការ របស់ រដ្ឋា ភបិាល    មាន 
ភាព វៃឆ្លាត យា៉ាង ខា្លាំង  និង ភាព បុិន- 
បៃសប់  មិន គៃន់តៃ ជា ការ ទប់សា្កាត់ 
ការផ្ទះុ ឡើង ដៃល អាច កើត មាន បៃកប- 
ដោយ ភាព ជឿជាក់ និង យា៉ាង សកម្ម 
នៅពៃល មនុ  នោះទៃ   ប៉នុ្តៃ នៅពៃល នៃះ 
ថៃម ទាំង ចាក់ វ៉ាក់ សាំង ដល់ បៃជាជន  
បាន យា៉ាង រហ័ស ទៀត ។

 លោក លើក ឡើងថា ៖«  ខ្ញុ ំជឿជាក ់ថា  
នៅ ទីបំ ផុត យើង អាច មើល ឃើញ  ពន្លឺ  
នៅ តៃង់ ថា  ការរួម បញ្ចូល គា្នា នៃ កំណត់- 
តៃ មយួ ក្នងុ ចណំម កណំត ់តៃ ជាចៃើន  

ដៃល ល្អ បផំតុ  នៅ លើ ពភិព លោក  ក្នងុ 
ការ ដោះសៃយ  ការគៃប់គៃង ការ រីករាល - 
ដល ជំងឺ  និង ការចាក់ វ៉ាក់ សំាង ដល់ 
បៃជាជន បាន យា៉ាង រហ័ស  ដៃលអាច 
ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ តៃួត ពិនិតៃយ ការ បើក- 
ដំណើរ ការ តាម ពៃំដៃន កាន់តៃ ឆប់ 
ជាង  បណា្ដា បៃទៃស ផៃសៃងៗ ទៀត  »។ 

សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  តៃូវ 
បាន រំពឹងថា  នឹង ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ ៤ 
ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  បនា្ទាប ់ព ីការ- 
ធា្លាក់ ចុះ ខា្លាំងរហូត   ដក ៣,១ ភាគរយ  
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  ដោយ សារតៃ ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយ សារតៃ ជំងឺកូវីដ១៩ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ការពៃយាករ បាន ពី កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  ក្នុង  ខៃ មករា ។

កាល ពីថ្ងៃ ទី ១ ខៃកុម្ភៈ  លោក នាយក- 
  រដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន  បាន ថ្លៃង ថា  បៃទៃស  
កម្ពុជា  បាន ស្វៃងរក ជំនួយ ពី បណា្ដា 
បៃទៃស ជា មិត្ត  និង ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ នានា  
ដើមៃបី  បមៃងុ ទុក វ៉ាក់សំាង  ២០ លាន ដូស  
ដើមៃបី ចាក់ ជូន បៃជាពលរដ្ឋ ១០លាន 
នាក់។ បៃទៃស កម្ពជុា បានទទួល  ការ- 
សនៃយា ផ្ដល់ វ៉ាក់សំាង ចំនួន ១១ លាន 
ដូសរួច ហើយ មក ទល់ ពៃល នៃះ  ៕LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ បើ ទោះ បី ជា ការ រីក- 
រាល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បានធ្វើ 
ឱៃយ  គមៃង សាងសង ់មយួ ចនំនួ   
ផ្អាក សកម្ម ភាព  ក៏ បរិមាណ   ការ- 
ផលិត សុីម៉ងត៍ របស់ រោងចកៃ 
ទាងំ  ៥ នៅ កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ 
មិន បាន ធា្លាក់ ចុះ  ទៃ ដោយ ការ- 
ផលិត មាន បរមិាណ ជតិ៨លាន  
តោន ។ នៃះ បើ យោង តាម ថា្នាក-់ 
ដកឹ នា ំនៃ សមាគម ឧសៃសាហកម្ម 
សុីម៉ងត៍ កម្ពុជា (CCMA)។ 

អគ្គលៃខា ធិការ នៃ សមាគម 
ឧសៃសាហកម្ម សុីម៉ងត៍ កម្ពុជា 
(CCMA) លោក ពុត ចនា្តារិទ្ធ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ  ទី ៩ ខៃ កុម្ភៈ ថា ទោះ ការ ឆ្លង 
រាល ដល  ជងំ ឺកវូដី ១៩  បានបន្ត 
អូស បនា្លាយ ជាង ១ ឆ្នាំ  ក៏ ការ- 
ផលិត សុីម៉ងត៍ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  
មិន បាន ធា្លាក់ ចុះ ឡើយ ដោយ 
ការ ផលិត មាន បរិមាណ រហូត 
ដល ់ ៧,៩ លាន តោន កើនឡើង 
៧ភាគ រយ បើ ធៀប  ទៅ នឹងឆ្នាំ 
២០១៩។ លោក  បាន បន្ត ទៀត 
ថា កណំើន  ផលតិផល ក្នងុ សៃកុ 
នឹង ដើរ តួនាទី កាន់ តៃ សំខាន់ 
ដើមៃបី ជំនួស  ការ នាំ ចូល  ខណៈ 
បច្ចបុៃបន្ន កម្ពជុា បាន នា ំចលូ សុ-ី
ម៉ងត៍ ពីបៃទៃស មួយ ចំនួន ដូច- 
ជា បៃទៃស ថៃ វៀតណាម និង 
បៃទៃស ចិន  ជា ដើម ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « កំណើន  ៧ 
ភាគ រយ នៃះ បង្ហាញ ថា តមៃវូ ការ  
សុីម៉ងត៍ នៅ តៃ ខ្ពស់ ទោះ កូវីដ- 

១៩  បន្ត ឆ្លង រាល ដល  » ។ លោក  
បន្ថៃម ថា៖ « ខ្ញុ ំរពំងឹ ថា ការ ផលតិ 
សុីម៉ងត៍  នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ  នៃះ 
នងឹ កើន  ឡើង បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃប ី
ជា ចំណៃក លើក ស្ទួយ  កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ»។ 

បើ  តាម លោក ចនា្តារិទ្ធ ជា - 
មយួ នងឹ ការ បង្កើន ទ ុន វនិយិោគ 
ជា បន្ត បនា្ទាប ់បច្ចបុៃបន្ន រោង ចកៃ 
ផលិត សុីម៉ងត៍ នៅ កម្ពុជា អាច 
មាន សមត្ថភាព អាច ផលតិ បាន  
រហូត ដល់ ១០ លាន តោន ក្នុង 
១ ឆ្នាំ  បៃសិន បើ  វ ដំណើរ ការ  
ពៃញ សមត្ថ ភាព ។ 

ទោះ ប ីយា៉ាង ណា កណំើន  ការ  
ផលិត ក្នុង សៃុក នៃះ ក៏ ដោយ- 
សារ តៃ ក្នុង អំឡុង ពៃល ការ ឆ្លង 
រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩  រដ្ឋាភិ-  
បាល នៃ បៃទៃស នមីយួៗ ក ៏បាន 
រឹត បន្តឹង លើ ការ ចរាចរ  ទំនិញ 
និង មនុសៃស ផង ដៃរ ។ 

លោក ជីវ សុីវ ផៃង  បៃធាន 
គៃប់គៃង ទូទៅ នៃ សមាគម អ្នក 
សាងសង់ កម្ពុជា បាន និយាយ 
ថា បរមិាណ ការ ផលតិ សុមីង៉ត ៍
ក្នុង សៃុក កើន ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន  វ  អាច បណា្ដាល មក ពី ការ- 
រឹត  បន្តឹង នៅ តាម ពៃំដៃន  ដើមៃបី 
ទប ់សា្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ និង ការ ធា្លាក់ ចុះ បន្ត ិច- 
បន្តចួ នៃ សកម្ម ភាព  សាងសង ់។  
លោកបន្ត    ថា កណំើន ការផលតិ  
ក្នងុ សៃកុ នៃះ ក៏ ដោយ សារ តមៃវូ-  
ការ មាន ចៃើន ផង ដៃរ ពៃះ ទោះ 
ជា សំណង់ ធំៗ ដៃល វិនិយោគ 
ដោយ ជន បរទៃស មួយ ចំនួន 

ផ្អាក សកម្ម ភាព ប៉ុន្តៃ សមៃប់ 
សណំង ់តចូៗ ពសិៃស សណំង ់
លក្ខណៈ បុរី និង លំនៅឋាន 
របស់ វិនិយោគិនក្នុង សៃុក មិន 
បាន ផ្អាក សកម្ម ភាព  ទៃ។ 

លោក បៃប់ ថា៖ « ការ ផលិត 
ក្នុង សៃុក  ក្នុង អំឡុង ពៃល  នៃះ  
កើន ឡើង ស្ទើរ គៃប់ វិស័យ ក្នុង 
នោះ ក៏ មាន សុីម៉ងត៍ ផង ដៃរ។ 
កំណើន ការ ផលិត ក្នុង សៃុក 
ទោះ បី តិច  ឬ ចៃើន វ សុទ្ធ តៃ 
បង្ហាញ ពី ភាព វិជ្ជមាន សមៃប់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ កម្ពុជា » ។

លោក បៃប ់ទៀត ថា បច្ចបុៃបន្ន  
និនា្នាការ  បៃើ បៃស់ ផលិត ផល 

សុីម៉ងត៍ ក្នុង សៃុក តាម ការដ្ឋាន 
ក៏ កំពុង កើន ឡើង ដៃរ។  

លោក បន្ថៃម  ថា បើ តាមលោក  
ដងឹ ទនុ វនិយិោគ វសិយ័ សណំង ់
ធំៗ ដៃល អនុម័ត ដោយ កៃសួង 
រៀបចំដៃនដី នគ រូប នីយកម្ម 
នងិ សណំង ់ កាល ព ីឆ្នា ំមនុ បាន 
ធា្លាក ់ចុះ បន្ត ិចបន្តចួ បើ ធៀប ទៅ 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

លោក ហ៊ុយ វណា្ណោ អគ្គ លៃ-
ខាធកិារ សមាគម អ្នក អភវិឌៃឍន ៍
លនំៅឋាន កម្ពជុា បាន បៃប ់ថា  
កំណើន បរិមាណ សុីម៉ងត៍ ក្នុង 
សៃុក កាល ពី ឆ្នាំ មុន ពៃះ   មាន 
ការដ្ឋាន  លនំៅឋាន លក្ខណៈ បរុ ី

ជា ចៃើន លៃច ឡើង ទាងំ សំណង ់ 
មាន តម្លៃ ខ្ពស ់មធៃយម នងិ ទាប។ 
លោក បន្ត ថា ជា មយួ គា្នា នៃះ ការ- 
នាំ ចូល សុីម៉ងត៍ ពី កៃ បៃទៃស 
ក៏ តៃូវ បាន រឹត បន្តឹង ផង ដៃរ។  

លោក ថ្លៃង  ថា៖ « មូល ហៃតុ 
ចមៃបង  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ការ   ផលតិ ក្នងុ 
សៃកុ កើន  គ ឺដោយ សារ តៃ ការ- 
រឹត តៃបិត ការ នាំ ចូល »។ 

បច្ចបុៃបន្ន នៅ កម្ពជុា មាន រោង-  
ចកៃ ផលិត សុីម៉ងត៍ ៥ កំពុង 
ដំណើរ ការ ដៃល រួមមាន កៃុម-
ហ៊ុន  ជីបម៉ុង អិុនសុី សុីមៃន 
ខបភើរៃសិន កៃុមហ៊ុន កំពត 
សុី មៃន កៃុមហ៊ុន សុីម៉ងត៍ ចកៃី - 

ទងី កៃមុហ៊នុ បាតដ់បំង ខនស ៍
សុីមៃន និង កៃុមហ៊ុន សុីម៉ងត៍ 
ថៃ ប៊ុនរ៉ុង ខមភៃនី លីមីធីត ។ 
ទុនវិនិយោគ សរុបរ បស់ រោង - 
ចកៃ  ទាំង  ៥ មាន បៃមាណ 
៨០០  លាន ដុលា្លារ ។

របាយការណ៍ កៃសួង រៀបចំ 
ដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំ-
ណង់  ឱៃយ ដឹង ថា ទុនវិនិយោគ 
វសិយ័ សណំង ់ក្នងុ រយៈពៃល ៩ 
ខៃ ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មានតម្លៃ 
៥ ៨៦៨ លាន ដុលា្លារ ថយចុះ 
៩,៦ ភាគរយ ព ី ៦ ៤៩៤  លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង  រយៈពៃល ដូចគា្នា ឆ្នាំ 
២០១៩ ៕  LA

ធុរជនក្នងុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញ...

កម្ពជុាផលិតសីុម៉ងត៍បានជិត៨លានតោនក្នងុឆ្នាំ២០២០

រោងចកេ ផលិត សីុម៉ងត៍របស់ កេមុហុ៊ន ជីបមុ៉ង អុិនសីុ ដេល ស្ថតិ ក្នងុ ខេត្ត កំពត ។ រូបថត ហុឹន ពិសី
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កាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅនា-
យករដ្ឋមន្តៃីអុីសៃអៃលលោក
BenjaminNetanyahu
បានបដិសៃដមិនទទួលទោស
ទាក់ទនិរឿងក្ដីពកុរលយួខណៈ
ដំណើរការកាត់ទោសពីបទ-
ចោទបៃកាន់អំពើពុករលួយ
នៅតៃបន្តដដៃលនៅតលុាការ
ក្នុងកៃុងហៃសៃ៊រុយសាឡិមនៅ
ប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍មុនការបោះ-
ឆ្នោតថ្នោកជ់ាតិដៃលជាក្ដីសងៃឃមឹ
របស់លោកក្នុងការបន្តកាន់-
អំណាច កៃយកាន់កាប់
អណំាចអសរ់យៈពៃល១២ឆ្នោំ
មកនៃះ។
កាលពីឆ្នោមំនុលោកNetan-

yahuតៃវូបានគៃចោទបៃកាន់
ពីបទឆបោកនិងរំលោភសៃចក្តី-
ទុកចិត្តនិងទទួលសំណូកក្នុង
ករណី៣ដាចដ់ោយឡៃកពគី្នោ។
ក្នុងប៉ុនា្មានខៃថ្មីៗនៃះបៃជាជន
អុីសៃអៃលបានធ្វើបាតុកម្ម
ជារៀងរាល់សបា្តាហ៍ទាមទារឱៃយ
លោកNetanyahuលាលៃង
ពីតណំៃងដោយសារការចោទ-
បៃកាន់ករណីពុករលួយនៃះ
ហើយរិះគន់រដា្ឋាភិបាលក្នុង-
ការគៃប់គៃងវិបត្ដិកូវីដ១៩។
លោកNetanyahuតៃវូបាន

គៃចោទបៃកាន់ថបានទទួល
យកកាដូដ៏ចៃើនសន្ធកឹសនា្ធាប់
ពីមិត្តភក្តិដៃលមានទៃពៃយស្តុក-
ស្តម្ភនិងផ្តល់អំណោយដល់
អ្នកធ្វើការក្នងុបៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយ
ដ៏មានឥទ្ធិពលដើមៃបីជាថ្នូរក្នុង
ការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានល្អៗ
ពីលោកនិងគៃួសាររបស់
លោក។សវនាការចុងកៃយ
ទាក់ទិននឹងករណីរបស់លោក
តៃូវបានគៃពនៃយារពៃលកាល
ពខីៃមនុដោយសារតៃការដាក់
កមៃតិលើការជបួជុំសាធារណៈ
ដោយសារកូវីដ១៩។
មៃដឹកនាំវ័យចំណាស់អាយុ

៧១ឆ្នោំរូបនៃះ បានបដិសៃធ
ការចោទបៃកាន់នៃះថជា
«ការបៃឌតិគ្មានហៃតផុលនងិ
គរួឱៃយអស់សណំើច»នៅចពំោះ
មខុសវនាការដបំងូរបស់លោក
កាលពីខៃឧសភាឆ្នោំទៅនិង
អះអាងថ លោកជាជនរង-
គៃះខណៈគៃផៃសៃងកំពុងវាយ
បៃហារលោកដោយដៅគោល-
ដៅផ្ទាល់ទៅលើមៃធាវីរបស់
លោកAvichaiMandelblit។
លោកNetanyahu បាន

និយាយថ៖«នរណាក៏ដឹង
ដៃរថ រឿងក្ដីរបស់ខ្ញុំគឺជាការ-
មួលបង្កាច់»។លោកបាន
សរសៃរថ រដ្ឋអាជា្ញាមិនបាន

បំពៃញការងរបានល្អសោះ
ទោះយា៉ាងណាលោកក៏បាន
និយាយថក្នុងដំណាក់កាល
ស្វៃងរកភ័ស្តុតាងដើមៃបីការពារ
ខ្លួនលោកផ្ទាល់ គឺចាត់ទុកថ
ជា«ការជៃៀតជៃក»ការ-
បោះឆ្នោត។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថ ករណី

ដៃលគៃចោទបៃកាន់មាន៣
ករណធីំៗ ។ករណីធ្ងនធ់្ងរបផំតុ
ឬហៅមៃយា៉ាងទៀតថ ករណី
៤០០០ដៃលក្នុងនោះលោក
តៃូវបានគៃចោទបៃកាន់ពី

បទសុីសំណូក លួចបន្លំ និង
ការបំពានលើសៃចក្តីទុកចិត្ត
ដៃលជាករណីគៃចោទបៃកាន់
ថលោកNetanyahu បាន
ចរចាជាមួយលោកShaulE-
lovitchនៃកៃុមហ៊ុនទូរគមនា-
គមន៍ Bezeqដើមៃបីធានាឱៃយ
បាននូវការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មាន
ល្អៗលើវៃបសាយរបស់លោក
គឺWallaដៃលជាវៃបសាយ
ព័ត៌មានមួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ
គោលនយោបាយលោក និង
ផ្តល់ផលបៃយោជន៍ដល់កៃុម-

ហ៊ុន Bezeqក្នុងពៃលជា
មយួគ្នោ។លោកElovitchនងិ
ភរិយាក៏តៃូវបានចោទបៃកាន់
ផងដៃរ។
ករណីមួយទៀតឬករណី

២០០០ ជាករណីដៃលគៃ
ចោទបៃកាន់លោក Netan-
yahuថបានស្វៃងរកការ-
ពៃមពៃៀងគ្នោមយួជាមយួមា្ចាស់
កាសៃត Yediot Aharonot
ដោយមើលឃើញថនឹងផ្តល់
ឱកាសដល់លោកដៃលឱៃយ
សារព័ត៌មានមួយនៃះ ផៃសព្វ-

ផៃសាយព័ត៌មានល្អពីគត់ដើមៃបី
ទទួលបានការពៃញចិត្តពី
សាធារណជនកាន់តៃចៃើន។
ករណទីី៣ឬករណ១ី០០០

គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទបៃកាន់
ថ លោកNetanyahu និង
កៃុមគៃួសាររបស់លោកបាន
ទទួលអំណោយថ្លៃៗពីបុគ្គល
មានទៃពៃយសមៃបត្តិរួមមានបារី
សៃសបំា៉ាញនងិគៃឿងអលង្ការ
សរុបក្នុងតម្លៃបៃមាណជាង
២១៣០០០ដុលា្លារអាមៃរិក
ដើមៃបីជាផលបៃយោជន៍ហរិញ្ញ-
វត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឬទំនោរទៅរកបុគ្គល
មានទៃពៃយសមៃបត្តិទាំងនោះ។
បៃសនិបើលោកបានបៃពៃតឹ្ត

ពិតមៃនលោកNetanyahu
អាចនងឹបៃឈមការជាប់ពន្ធនា-
គរជាចៃើនឆ្នោំ ប៉ុន្តៃសាល-
កៃមតៃវូបានគៃរពំងឹថនងឹអាច
តៃូវការរយៈពៃលយូរ។ យា៉ាង-
ណាមញិកៃយពីបានពនៃយារ-
ពៃលសវនាការជាចៃើនដងមក
ចៅកៃមអាចនឹងសមៃចនៅ
ក្នងុសបា្តាហន៍ៃះថតើតៃវូយល់
ពៃមសំណើមួយដៃលលើក-
ឡើងពីសំណាក់មៃធាវីរបស់
លោកNetanyahuដោយ
ពនៃយារពៃលការកោះហៅសាកៃសី
រហូតដល់កៃយការបោះ-
ឆ្នោតថ្ងៃទី...តទៅទំព័រ១២

ប្ក់សាយ

កៃុមអ្នកតវា៉ាបៃឆំងរដ្ឋបៃ-
ហារ បានផ្គើននឹងការពៃមាន
ជាចៃើនពីកៃមុឧត្តមសៃនយី៍នៃ
បៃទៃសមីយា៉ានម់ា៉ានងិបានជបួ-
ជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារសមៃប់៤
ថ្ងៃជាប់គ្នោកៃយពីយោធា
បានដាក់បមៃមទៅលើការជួប-
ជុំនៅតាមកន្លៃងផ្ទុះអំពើហិងៃសា។
អគ្គមៃបញ្ជាការយោធាលោក

ឧត្តមសៃនីយ៍MinAung
Hlaing បានថ្លៃងសុន្ទរកថ
តាមទូរទសៃសន៍កាលពីលា្ងាចថ្ងៃ
ចន្ទថ វិធានការចៃបាស់លាស់
នឹងតៃូវបានចាត់ឡើងដើមៃបី
បៃឆំងនឹងកៃុមអ្នកតវា៉ា។
យោធាបានចៃញបមៃម

ហាមការជួបជុំមិនឱៃយលើសពី
មនុសៃស៥នាក់ទៃ នៅក្នុងផ្នៃក
ខ្លះនៃទីកៃុងយា៉ាំងហ្គានជា
រដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មរបស់បៃទៃស
នៃះនិងតំបន់ដទៃទៀតនៅ
ទូទាំងបៃទៃសជាទីដៃលការ-
ជបួជុំទៃងទ់ៃយធំៗ បានកើត-
ឡើងកាលពីចុងសបា្តាហ៍មុន
និងកាលពីថ្ងៃចន្ទ។
ការជួបជុំទាំងនោះ តៃូវបាន

គៃមើលឃើញមានមនសុៃសរាប-់
មុឺននាក់ចូលរួមនៅតាមដងផ្លូវ។
កាលពីពៃឹកថ្ងៃអង្គារការតវា៉ា

ថ្មីៗ បានកើតនៅក្នុងផ្នៃក
ផៃសៃងៗនៃទីកៃងុយា៉ាងំហ្គាននៅ
ក្នុងនោះមាននៅកៃបៃរទីសា្នោក់-
ការរបស់គណបកៃសសម្ព័ន្ធជាតិ
ដើមៃបីលទ្ធបិៃជាធបិតៃយៃយ(NLD)

ជាគណបកៃសរបស់លោកសៃី
អ៊ុងសានស៊ូជីដៃលយោធា
បានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃធ្វើរដ្ឋបៃ-
ហារនោះ។
កៃុមអ្នកតវា៉ា បានកាន់បដា

បៃឆងំរដ្ឋបៃហារដៃលសរសៃរ
ថ«យើងតៃូវការមៃដឹកនាំ-
របស់យើង»ជាការនិយាយ
យោងដល់លោកសៃីស៊ជូីហើយ
មិនតៃូវការ«របបផ្តាច់ការ»ទៃ។
នៅក្នងុទីបៃជុជំនSanChaung

ជាទីដៃលការជួបជុំទៃង់ទៃយ
ធំៗ តៃូវបានហាមជាដាច់ខាត
គៃូបងៃៀនរាប់សិបនាក់ បាន
ដើរហៃកៃបួននៅលើផ្លូវធំដោយ
គៃវីសញ្ញាមៃមដៃ៣យា៉ាងផ្គើន
ដៃលបានកា្លាយជាសញ្ញារបស់
អ្នកតវា៉ាទៅហើយនោះ។

លោកគៃូTheinWinSoe
បានបៃប់សារព័ត៌មានAFP
ថ៖«យើងមិនពៃួយបារម្ភអំពី
ការពៃមានរបស់ពកួគៃទៃ។នោះ
គឺជាមលូហៃតុដៃលយើងបាន
ចៃញមកក្នងុថ្ងៃនៃះ។យើងមនិ
អាចទទលួយកលៃសដៃលថ
មានការលួចបន្លំសន្លកឹឆ្នោតទៃ។
យើងមិនតៃូវការរបបយោធា
ផ្តាច់ការជាដាច់ខាត»។
នៅក្នុងសុន្ទរកថតាមទូរ-

ទសៃសន៍របស់លោកជាលើក-
ដំបូង ចាប់តាំងពីរដ្ឋបៃហារ
លោកឧត្តមសៃនីយ៍Min
AungHlaingបានបញ្ជាក់ថ
ការរឹបអូសយកអំណាចនៃះ
គឺជាការតៃឹមតៃូវ ដោយសារ
មានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត។

យោងតាមបៃពន័្ធផៃសព្វផៃសាយ
និងការផៃសាយបន្តផ្ទាល់អំពី
ពៃតឹ្តកិារណ៍តវា៉ានោះបានឱៃយដងឹ
ថនៅក្នងុទកីៃងុណៃពដិោកាល
ពីថ្ងៃចន្ទហ្វងូអ្នកតវា៉ាសៃកបន្ទរ
ពាកៃយសោ្លាកបៃឆំងរដ្ឋបៃហារ
ហើយបានបៃប់ប៉ូលិសថ
ពកួគៃគរួតៃបមៃើបៃជាជនមនិ
គួរធ្វើការបមៃើយោធាទៃ។
ប៉ូលិសបានបង្វៃរកាណ៉ាង

បាញទ់កឹសដំៅទៅកៃមុអ្នកតវា៉ា
ហើយបានពៃមានថពួកគៃ
អាចនឹងបៃើគៃប់ពិតបៃសិន-
បើកៃុមអ្នកតវា៉ាមិនបំបៃកគ្នោទៃ
នោះប៉ុន្តៃការតវា៉ា បានបញ្ចប់
ដោយគ្មានការបង្ហូរឈាម។
អ្នកនាំពាកៃយកៃសួងការបរ-

ទៃសអាមៃរិកលោកNed

Priceបានថ្លៃងកាលពីថ្ងៃចន្ទ
ថ អាមៃរិកគំទៃសិទ្ធិរបស់
បៃជាជនមយីា៉ានម់ា៉ាក្នងុការជបួ-
ជុំគ្នោដោយសន្តិវិធីហើយថ
ខ្លួនមានការពៃួយបារម្ភយា៉ាង-
ខា្លាំងអំពីការរឹតតៃបិតតៃូវបាន
កំណត់ទៅលើការជួបជុំសា-
ធារណៈ។
ចំណៃកឯកៃុមបៃឹកៃសាសន្តិ-

សខុអង្គការសហបៃជាជាតិបាន
អំពាវនាវឱៃយដោះលៃងលោកសៃី
អ៊ងុសានស៊ជូីនងិអ្នកដៃលតៃវូ
ចាប់ខ្លនួដទៃទៀតហើយកៃមុ-
បៃកឹៃសាសទិ្ធមិនសុៃសUNនងឹរៀបចំ
កិច្ចបៃជុំពិសៃសនៅថ្ងៃសុកៃ
ដើមៃបីពភិាកៃសាអពំីវបិត្តនិៃះតាម
សំណើរបស់ចកៃភពអង់គ្លៃស
និងសហភាពអឺរ៉ុប៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីុស្រអ្រលបដិស្រធមិនទទួលទោសទាក់ទិន
នឹងរឿងក្តពុីករលួយខណៈដំណើរការកាត់ក្តនីៅបន្តដដ្រល

ក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផ្គើននឹងការព្រមនផ្រស្រងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធា

លោកBenjaminNetanyahu(សា្តា)ំនិយាយទៅកាន់ម្ធាវីរបស់លោកមុនចូលទៅក្នងុតុលាការ។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ

ក្រមុនាវាចម្របំាងអាម្ររិក២ធ្វើសមយុទ្ធនៅ
សមុទ្រចិនខាងត្របូង

កាលពីថ្ងៃអង្គារទី៩កុម្ភៈកៃុមនាវាចមៃបាំងអាមៃរិកចំនួន២
ធ្វើសមយុទ្ធរួមនៅសមុទៃចិនខាងតៃបូងប៉ុនា្មានថ្ងៃបនា្ទាប់ពីនាវា
ចមៃបាំងអាមៃរិក១គៃឿងបានធ្វើដំណើរជិតកោះមានជម្លោះ
ដៃលគៃប់គៃងដោយចិន។
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ កងទ័ពជើងទឹកអាមៃរិកបាន

នយិាយថាកៃមុនាវាចមៃបាងំTheodoreRooseveltនងិកៃមុ-
នាវាចមៃបាំងNimitzបាន«ធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធជាចៃើនដើមៃបី
បង្កើនសមត្ថភាពបៃតិបត្តិការធនធានរួមក៏ដូចជាសមត្ថភាព
បញ្ជានិងគៃប់គៃងផងដៃរ»។
សមយុទ្ធនៃះធ្វើឡើងប៉ុនា្មានថ្ងៃបនា្ទាប់ពីបៃទៃសចិនបាន

ថ្កោលទោសចំពោះការបើកនាវាចមៃបាំងUSSJohnS.Mc-
Cainទៅជិតកោះមានជម្លោះParacelដៃលគៃប់គៃងដោយ
ចិន។អាមៃរិកបាននិយាយថានាវានៃះគឺបានធ្វើ«បៃសកកម្ម
សៃរីភាពនាវាចរណ៍»ដៃលជាលើកដំបូងបៃសកកម្មបៃបនៃះ
បានធ្វើកៃមបៃធានាធិបតីJoeBiden៕សុខវេងឈាង

មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋGeorgia
បើកការសុើបអង្ក្រតលើទំនាក់ទំនង
ទូរស័ព្ទរបស់Trump

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៨ខៃកុម្ភៈខុទ្ទកាល័យរដ្ឋលៃខាធិការនៃរដ្ឋ
Georgiaបៃកាសបើកការសុើបអង្កៃតលើទំនាក់ទំនងតាម
ទរូសព័្ទមយួរវាងអតតីបៃធានាធបិតីDonaldTrumpនងិមន្តៃី
រៀបចំការបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់ដៃលក្នងុនោះលោកបានទាមទារ
ឱៃយមន្តៃី«ស្វៃងរក»សឡំៃងឆ្នោតគៃបគ់ៃន់ដើមៃបីឱៃយលោកឈ្នះ
នៅរដ្ឋនៃះ។
កាលពីថ្ងៃទី២មករាលោកTrumpបានទាក់ទងតាម

ទូរស័ព្ទទៅលោករដ្ឋលៃខាធិការBradRaffenspergerនិង
មន្តៃីរៀបចំបោះឆ្នោតផៃសៃងទៀតដើមៃបីបញ្ចុះបញ្ចូលមន្តៃីទាំង
នៃះឱៃយផ្លោស់ប្ដូរលទ្ធផលជ័យជម្នះរបស់លោក JoeBiden
នៅរដ្ឋនៃះមុនសភាអាមៃរិកធ្វើការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការ។
ការបើកការសុើបអង្កៃតតៃូវបានធ្វើឡើងដោយសារពាកៃយ

បណ្ដឹងរបស់សាស្តៃចារៃយសាលាចៃបាប់នៃសាកលវិទៃយាល័យ
GeorgeWashingtonលោកJohnBanzhafIIIដៃល
បានចោទបៃកាន់លោកTrumpថាបានរំលោភចៃបាប់ជាចៃើន
ក្នុងទំនាក់ទំនងនោះ៕សុខវេងឈាង

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃពុធទី១០ែខកុម្ភៈឆ្នោំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សុខវេងឈាង

នៅថ្ងៃចន្ទទ៨ីកមុ្ភៈបៃទៃស-
អាល្លមឺង៉់ប៉ឡូញូនងិស៊យុអៃត
បានបណ្ដៃញអ្នកការទតូរសុៃសុចីៃញ
ពីបៃទៃសរៀងៗ ខ្លួនក្នុងការ-
តបតនឹងការបណ្ដៃញចៃញ
មន្តៃីការទូតសហភាពអឺរ៉ុប
(EU)៣រូបដោយកៃុងមូ៉ស្គូ
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនខណៈរដ្ឋ-
មន្តៃីការបរទៃសEUកំពុងធ្វើ
ទសៃសនកិច្ចទៅបៃទៃសនោះ។
រុសៃសុីបានចោទបៃកាន់មន្តៃី

ការទូតសហភាពអឺរ៉ុបទាំង៣រូប
មកពីអាល្លឺម៉ង់ ប៉ូឡូញនិង
ស៊ុយអៃតថាបានចូលរួមបាតុ-
កម្មទាមទារការដោះលៃងមៃដឹក-
នាំចលនាបៃឆំងលោកAlexei
Navalnyតៃបៃទៃសខាងលើបាន
ចៃនចោលការចោទបៃកាន់នៃះ។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសសហភាព

អឺរ៉ុបលោក JosephBorrell
បាននិយាយថា លោកបានដឹង
អំពីការបណ្ដៃញចៃញតាមរយៈ
បណ្ដាញសង្គមនៅពៃលនយិាយ
ជាមួយរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសរុសៃសុី
លោកSergeiLavrovនៅទី-
កៃុងម៉ូស្គូកាលពីថ្ងៃសុកៃ។តៃ
អ្នកនាំពាកៃយវិមានកៃឹមឡាំង
លោកDmitryPeskovបាន
និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា មន្តៃី
ការទូតសហភាពអឺរ៉ុបទាំង៣រូប
បានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនលោក
Borrellបានមកដល់រុសៃសីុ។
លោកBorrellនិងLavrov

បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន
ដៃលក្នងុនោះភាគីរុសៃសីុបាននិយាយ
ថាសហភាពអរឺ៉បុគឺជា«ដៃគូដៃល
មិនអាចជឿទុកចិត្តបាន»។
ក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍មួយ

ទាក់ទងនឹងការបណ្ដៃញចៃញ
មន្តៃីការទូតរុសៃសុីកៃសួងការ-

បរទៃសអាល្លមឺង៉់បាននយិាយ
ថាមន្តៃីការទតូអាល្លមឺង៉់ដៃល
តៃូវបានរុសៃសុីបណ្ដៃញចៃញ
នោះគឺគៃន់តៃ«បពំៃញភារកចិ្ច
របស់គាត់ក្នុងការរាយការណ៍
អំពីការវិវត្តនៅនឹងកន្លៃងតាម
របៀបសៃបចៃបាប់»។ស៊យុអៃត
បានបៃកាន់ជហំរដចូអាល្លមឺង៉់
ហើយនិយាយថាសកម្មភាព
របស់រុសៃសុីគឺ «មិនអាចទទួល
យកបាន»។
កៃសួងការបរទៃសប៉ូឡូញ

បាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជា
ឱៃយសមាជិកនៃសា្ថានកុងស៊ុល
រសុៃសុីនៅទកីៃងុPoznanចាក-
ចៃញ«សៃបតាមគោលការណ៍
បដិភាគនិងក្នុងការសមៃប-
សមៃួលជាមួយអាល្លឺម៉ង់ និង
ស៊ុយអៃត»។
ជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាកៃយ

កៃសួងការបរទៃសរុសៃសីុលោក-
សៃីMariaZakharovaបាន
និយាយតាមរយៈការផៃសាយ
ទរូទសៃសន៍រដ្ឋរសុៃសុថីាការបណ្ដៃញ
មន្តៃីការទូតរុសៃសុីគឺ «មិនសម-
ហៃតផុលនងិជាការបន្តសកម្ម-
ភាពដដៃលៗដៃលលោកខាង-

លចិកពំងុធ្វើបៃឆងំនងឹបៃទៃស
របស់យើងដៃលយើងចាត់-
ទុកជាសកម្មភាពជៃៀតជៃក
ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើង»។
ក្នុងសារបង្ហោះទៅកាន់បណ្ដាញ-

សង្គមលោកBorrellបាន
និយាយថាការសំណូមពររបស់
លោកទៅកាន់បៃទៃសរសុៃសុីដើមៃបី
បញៃឈប់ការបណ្ដៃញចៃញនៃះ
តៃូវបានគៃមិនធ្វើតាម។
សមាជកិសភាសហភាពអឺរ៉បុ

លោកRihoTerrasបានចាប់-
ផ្ដើមយុទ្ធនាការដកលោកBor-
rellចៃញពីតំណៃងតៃមន្តៃីនៃ
គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប
បានការពារលោកBorrell
ដោយនយិាយថាពកួគៃមនិមាន
ការសោកសា្ដាយចំពោះលោក
Borrellដៃលបានធ្វើដំណើរ
លើកដំបូងទៅកាន់ទីកៃុងម៉ូស្គូ
ក្នុងនាមជាអ្នកសមៃបសមៃួល
នៃគោលនយោបាយការបរទៃស
របស់សហភាពអឺរ៉ុបពៃះបៃ-
ទៃសរុសៃសុីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរ
ឆ្ពោះទៅរកការបៃឈមមុខគា្នោ
រួចទៅហើយ។
យា៉ាងណមញិដណំើរទសៃសន-

កិច្ចរបស់លោកBorrelទៅ
កាន់កៃុងមូ៉ស្គូ គឺដើមៃបីបញ្ចុះ-
បញ្ចលូឱៃយរសុៃសុដីោះលៃងលោក
Navalnyដៃលកាលពីថ្ងៃទី២
កមុ្ភៈតលុាការរសុៃសុបីានសមៃច
ឱៃយជាប់ពន្ធនាគារកៃមការចោទ
បៃកាន់ថាលោកបានរំលោភ
លក្ខខណ្ឌនៃការពៃយួរទោសទាក-់
ទងនឹងរឿងក្ដីបោកបៃស់កាល-
ពីឆ្នោំ២០១៤។អាជា្ញាធរពន្ធនា-
គារបានចោទបៃកាន់ថាលោក
បានរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃះនៅ
ពៃលដៃលលោកតៃូវបានគៃ
បញ្ជនូទៅពៃយាបាលនៅអាល្លមឺង៉់
កៃយពីការបពំលុសារធាតុគមីី
ឈ្មាះថាNovichok។
ដោយសារពៃឹត្តិការណ៍ទាក់ទង

នឹងលោកNavalnyបៃទៃស
ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប
មួយចំនួនបានទាមទារឱៃយដាក់
ទណ្ឌកម្មបន្ថៃមលើរសុៃសុីហើយ
ទាមទារឱៃយមានការបញៃឈប់ការ-
សាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន
ធម្មជាតិNordStream2
ដៃលនឹងនាំចូលឧស្ម័នធម្ម-
ជាតិពីរុសៃសុីមកទ្វីបអឺរ៉ុបតាម
រយៈបៃទៃសអាល្លឺម៉ង់៕

លោកLavrov(ឆ្វេង)និងលោកBorrellធ្វើសន្នសីិទកាសេតរួមគ្នា។AFP

អាល្លម៉ឺង់បូ៉ឡូញនិងសុ៊យអ្រតបណ្ត្រញមន្ត្រកីារទូតរុស្រសី៊
ច្រញពីប្រទ្រសក្នង៊ការតបតនឹងសកម្មភាពក្រងុមូ៉ស្គូ

តពទីពំរ័១១...២៣ខៃមនីាខាង-
មុខនៃះ។
ប៉ុន្តៃទោះវិធីណក៏ដោយអ្នកវិភាគ

ជាចៃើនជឿជាក់ថាការជំនុំជមៃះនៃះ
បៃហៃលជាមិនមានផលប៉ះពាល់ធំ
ដុំទៅលើមតិសាធារណៈទៃ ពោលគឺ
ការបោះឆ្នោតថា្នោក់ជាតិ។លោក
DahliaScheindlinអ្នកវិភាគ
នយោបាយនងិជាអ្នកស្ទងម់តិនយោ-
បាយរបស់អុីសៃអៃលបាននិយាយ
ថាការបោះឆ្នោតនៃះតៃវូបានគៃចាត-់
ទុកថាជាការធ្វើបៃជាមតិកៃផ្លូវការ
ដៃលមនិប៉ះពាល់ដល់ការសមៃចចតិ្ត
របស់បៃជាជនលើរូបលោកNetan-
yahuទៃប៉ុន្តៃអ្នកបោះឆ្នោតភាគ-

ចៃើនបានយកការចោទបៃកាន់
បៃឆំងនឹងនាយករដ្ឋមនៃ្តីយកមក
ដាក់មុខ។
បណ្ឌិតScheindlinបាននិយាយ

ថា៖ «សួរថា តើការបើកសវនាការ
អាចផ្លោស់ប្តូរគំនិតរបស់នរណមា្នោក់
(ក្នុងពៃលសមៃចចិត្តបោះឆ្នោត)
បានទៃ?មកដល់ឥឡវូនៃះខ្ញុដំចូជា
គិតមិនឃើញបៃបនៃះទៃ»?
លោកNahumBarneaអ្នកកា-

សៃតជួរមុខរបស់អុីសៃអៃលបាន
មានបៃសាសន៍ថា៖ «មនុសៃសភាគ-
ចៃើនបានសមៃចចិត្ត និងតៃៀមរួច
ហើយទាក់ទិននឹងជំនុំជមៃះក្តីនៃះ។
ពកួគៃភាគចៃើនជឿជាក់ថាគាត់អាច
នឹងគា្មានទោស ឬទោះបីជាគាត់មិន-
មៃនជាបគុ្គលស្លតូតៃង់កដ៏ោយកគ៏ាត់
គឺជានាយករដ្ឋមនៃ្តីដ៏ល្អមា្នោក់ដៃល

មិនគួរតៃូវបានគៃកាត់ទោសឡើយ។
ប៉ុន្តៃនៅពៃលជាមួយគា្នោនៃះ សាធា-
រណជនភាគចៃើនបៃរជាបៃកាន់នូវ
គំនិតមួយថាលោក Netanyahu
គឺជាឧកៃិដ្ឋជន»។
យា៉ាងណមិញកៃុមចលនាបៃឆំង

theBlackFlagsបាននិយាយថា៖
«ការគៃប់គៃងកូវីដ១៩មិនបានល្អ
របស់រដា្ឋាភិបាលគឺដោយសារតៃរឿង
ជំនំុជមៃះក្តនីៃះឯងដៃលនៃះសបញ្ជាក់
ឱៃយឃើញពីភាពអាតា្មានយិមរបស់រដា្ឋា-
ភិបាលដៃលខ្វល់ពីរឿងជីវិតផ្ទាល់-
ខ្លួនរបស់ខ្លួនសំខាន់ជាងការរស់រាន
របស់បៃជាពលរដ្ឋទាំងមូល»។
ប៉នុ្តៃចពំោះអ្នកគាទំៃលោកNetan-

yahuដំណើរការជំនំុជមៃះក្តីនៃះគឺជា
ភ័ស្តុតាងមួយនៃការឃុបឃិតគា្នោ
បង្កើតទៃឹស្ដីមិនមានមូលដា្ឋានដើមៃបី

បៃឆងំនងឹលោកហើយរឿងដៃលកើត
ឡើងក្នុងពៃលគៃដំណើរសវនាការ
នឹងផ្លោស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគៃវិញ
ថាលោកNetanyahuពតិជាបគុ្គល
សា្អាតស្អំ។
លោកOsnatMark សមាជិក

សភាមកពីគណបកៃសរបស់លោក
Netanyahuបានសរសៃរនៅលើ
បណ្ដាញសង្គមTwitterថា៖«ថ្ងៃនៃះ
គឺជាដំណក់កាលមួយទៀតនៃការ-
ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនយោបាយដៃលគៃ
សា្គាល់ថាជាករណីរបស់ Netanya-
hu។តុលាការពៃយាយាមពន្លឿនសវ-
នាការឱៃយទៅជតិពៃលបោះឆ្នោតដើមៃបី
ធ្វើជាឧបករណ៍បង្កបញ្ហោនយោ-
បាយ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដៃរថា អុីសៃអៃល

នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជៃើសរីសតំ-

ណងរាសៃ្តនីតិកាលទី៤ របស់ខ្លួន
នៅថ្ងៃទី២៣ខៃមីនាខាងមុខនៃះ
ខណៈលោកកំពុងតៃូវដោះសៃយ
វិបត្តិពិភពលោកផងនិងរឿងដៃល
គៃកពំងុចោទបៃកាន់ទាកទ់និនងឹអពំើ
ពុករលួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមនៃ្តី
Netanyahuផង។
ការស្ទងម់តិជាបឋមបានបង្ហោញថា

តួលៃខអ្នកគាំទៃខាងគូបៃជៃងរបស់
លោកខាងសា្តំនិយមនិងកៃុមឆ្វៃង-
និយមបៃឆំងនឹងលោកហាក់មាន
ចំនួនចៃើនគួរសម។លោកNetan-
yahuគជឺានាយករដ្ឋមន្តៃីអុសីៃអៃល
ដៃលបានកាន់អំណចយូរជាងគៃ
ពោលគឺចាបផ់្ដើមកានជ់ាប់រហតូតាងំ
ពីឆ្នោំ២០០៩បនា្ទាប់ពីអាណត្តិទី១
របស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នោំ១៩៩៦
ដល់ឆ្នោំ១៩៩៩មក៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រី...
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ក្រុងប៉ារីស:កាលពីថ្ងៃចន្ទParis
Operaបានប្ដៃជ្ញាបន្ដអនុវត្ដនីតិវិធី
ជៃើសរើសអ្នករបាំរបស់ខ្លួន ខណៈ
កៃុមហ៊ុននៃះបានជំរុញបង្កើតឱៃយ
វិសៃសភាពចមៃុះកាន់តៃអស្ចារៃយ
បន្ថៃមទៅលើគោលការណ៍ស្នូលនៃ
បៃះដូងកៃុមហ៊ុនវង់ភ្លៃងនិងសលា
របាំបាឡៃដ៏លៃបីលៃបាញ។
បញ្ហាបានកា្លាយជបៃធានបទ

ជជៃកដៃញដោលក្នុងបៃទៃសបារាំង
ដោយកៃុមស្ដាំនិយមបានចោទ-
បៃកាន់អគ្គនាយកថ្មីអាឡិចសន់ឌ័រ
នីហ្វដៃលនាំយកវបៃបធម៌ស្ទីល
អាមៃរិកចូលមកលាយឡំនឹងទមៃង់
សិលៃបៈលំដាប់ពិភពលោករបស់ខ្លនួ។

ប៉ុន្ដៃចលនាតវ៉ា Black Lives
Matterដៃលរំខានដល់បារាំងនិង
ការជជៃកវៃកញៃកលើបៃវត្ដិអាណា-
និគមនរបស់ខ្លួនលោកនីហ្វនៅតៃ
មិនកៃបៃចំពោះតមៃូវការចមៃុះពណ៌
សមៃបុរហើយក្នុងសន្និសីទកាសៃត
តាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃចន្ទបាន
ប្ដៃជ្ញាបន្ដកៃទមៃង់វិទៃយាស្ថានអាយុ
កាល២៥០ឆ្នាំនៃះ។
របាយការណ៍ថ្មីមួយពីសំណាក់

បៃវត្ដិវទិូPapNdiayeនងិសកម្មជន
សិទ្ធិមនុសៃស ConstanceRiviere
បានចៃញសៃចក្ដីណៃនាំមួយចំនួន
ទាកទ់ងនងឹកចិ្ចខតិខំបៃងឹបៃងបញ្ជនូ
កៃុមអ្នកជៃើសរើសទៅកាន់ពិភព-

លោកបំណងស្វៃងរកអ្នកមានទៃព-
កោសលៃយថ្មីៗ ជជងពឹងអាសៃ័យ
លើអ្នករបាំបានមកសុំជួបពួកគៃ។
កៃមុអ្នកនពិន្ធដៃលអពំាវនាវឱៃយការ

ធ្វើតៃស្ដចៃើនទីតាំងនៅតាមទីកៃុង
នានាទូទំាងបៃទៃសបារំាងនិងបរទៃស
បាននិយាយថា៖ «គោលបំណង
របស់យើងមិនមៃនចង់ជៃើសរើស
សសិៃសមនិសវូមានទៃពកោសលៃយដើមៃបី
បំពៃញតមៃូវការចមៃុះទៃតៃស្វៃងរក
សិសៃសអស្ចារៃយពីគៃប់ចៃកល្ហក»។
ពកួគៃឱៃយដងឹថានតីវិធិនីៃការជៃើស-

រើសគឺអភិវឌៃឍ «ទសៃសនៈចាស់គំរឹល»
ដៃលចាត់ទុកអ្នករបាំសៃបៃកខ្មៅជ
បុគ្គលមិនស័ក្ដិសម៕AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈបណ្តុំរូបថតដៃល
ជស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូបជន-
ជតិបារាងំលោកហៃសង់ប៊លូប៊ៃ
(JeanBoulbet)បៃមាណ
៣៧សន្លឹកដៃលបានផ្តិត-
កាលពីសម័យកាលទសវតៃសរ៍
ឆ្នាំ១៩៧០មានដាក់តាំង
បង្ហាញនៅឯមជៃឈមណ្ឌលបបុា្ផា-
ណាកៃមបៃធានបទរួមមាន
ឈ្មៅះថា«ជៃកកៃមម្លប់-
អង្គរ» ខណៈសធារណជនក៏
អាចចូលទសៃសនាដោយសៃរើ។
បើតាមការបង្ហាញតាម

គៃហទំព័រនៃមជៃឈមណ្ឌល-

បបុា្ផាណាបានបង្ហើបឱៃយដងឹថា៖
«ពិព័រណ៍រូបថត«ជៃកកៃម-
ម្លប់អង្គរ»បង្ហាញរូបថត៧
សន្លឹក ក្នុងចំណោមរូបថត-
សរុបទាំង៣៧ ដៃលលោក
ហៃសង់ ប៊ូលប៊ៃ បានថតក្នុងឆ្នាំ
១៩៧០ហើយរូបទាំងនោះ
រំលៃចពីជីវភាពបៃចាំថ្ងៃរបស់
ជនភៀសខ្លួនដៃលបានមក
តាំងលំនៅក្នុងបៃសទសំ-
ខាន់ៗនៃតំបន់អង្គរ»។
លើសពីនៃះ បណ្តុំរូបថត-

របស់លោកហៃសង់ ប៊ូលប៊ៃ ក៏
មានបរិយាយពីពៃឹត្តិការណ៍នៃ
សង្គៃមរវងអាមៃរិកនិង
វៀតណាមផងដៃរដោយការ-

បង្ហាញនៃគៃហទំព័របុបា្ផាណា
បន្តឱៃយដឹងថា៖ «នៅខៃមីនា
ឆ្នាំ១៩៧០អាមៃរិកាំងបាន
ទមា្លាក់គៃបប់ៃកនៅភាគខាង-
ជើងនៃបៃទៃសកម្ពុជនៅក្នុង
គោលបណំងបផំ្លាញមលូដា្ឋាន
កុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដៃល-
បោះទតីាងំនៅទនីោះ។សៃប-
គ្នានោះដៃរផ្ទាងំបា៉ាណធូំៗ នងិ
មានផ្ទៃពណស៌ដៃលអាចមើល
ឃើញពីលើយន្តហោះតៃវូបាន
ដាក់តាងំបង្ហាញដោយអង្គការ
យូណៃស្កូ ដើមៃបីការពារនៅ-
តំបន់អង្គរ។
នៅក្នុងរយៈពៃលតៃ១ឆ្នាំ

កន្លះ បៃជជនក្នុងតំបន់នោះ

បានមកតាំងលំនៅនៅក្នុង
បៃសទសំខាន់ៗមួយចំនួន-
ដៃលជមរតកមានអាយុកាល
៥សតវតៃសរ៍មកហើយហើយ
នៅក្នុងបៃសទទាំងអស់នៃះ
ពុំមា ននរណារស់នៅឡើយ។
ដោយយោងទៅតាមលក្ខណ-

ពិសៃសស្ទើរតៃខុសសម័យ-
កាលនៃស្ថានភាពនៃះលោក
ហៃសង់ប៊ូលប៊ៃជអ្នកគូរផៃនទី
បៃចាំស លាបារាំងចុងបូពា៌ា-
ចាបត់ាងំពខីៃមករាឆ្នា១ំ៩៦៦
មកលោកបានចងកៃងជឯក-
សរ រាល់សកម្មភាពបៃចាំថ្ងៃ
របស់បៃជជនថ្មីនៅក្នុងតំបន់
បៃវត្តិសសៃ្តនៃះ»។
ការតាងំពពិរ័ណ៍របូថតដៃល

មានចំណងជើង«ជៃកកៃម-
ម្លបអ់ង្គរ»បានចាប់ផ្តើមតាងំពី
ថ្ងៃទី២៨ខៃមករាឆ្នាំ២០២១
មកនិងដាក់តាំងបន្តរហូត-
ដល់ថ្ងៃទី១៣ខៃកុម្ភៈឆ្នាំ
២០២១នៅឯមជៃឈមណ្ឌល-
បបុា្ផាណាខណៈសធារណជន
អាចចលូទសៃសនាពពិរ័ណន៍ៃះ-
ដោយរកៃសាគមា្លាតសុវត្ថិភាពពី
គ្នាយា៉ាងតិច២ម៉ៃតៃពីគ្នា។

ដោយឡៃកការចូលទសៃសនា
ពិព័រណ៍រូបថតនៃះខាងមជៃឈ-
មណ្ឌលបុបា្ផាណាក៏បានសំ-
ណូមពរដល់សធារណជនក៏
កុំភ្លៃចពាកម់ា៉ាស់នងិលាងដៃឬ
សមា្អាតដៃរបស់លោកអ្នកឱៃយ
បានស្អាតចំពោះកិច្ចសហការ
ដើមៃបីបង្ការពីជំងឺកូវើដ១៩។
បៃិយមិត្តនិយមរោងភាព-

យន្តនៃមជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផាណា
ចាបព់ីសបា្ដាហន៍ៃះតទៅដោយ
អាចអញ្ជើញមកទសៃសនាភាព-
យន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តដ៏
មានផសុកភាព។
ឯការបញ្ចាំងភាពយន្តនានា

រួមមានភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
សុីណៃក្លិបភាពយន្តពិសៃស
ក៏ដចូជសកិា្ខាសលាបាឋកថា
ក៏នឹងតៃឡប់មកកាន់រោងភាព-
យន្តវិញហើយដៃរ៕

ការជ្រើសរីសអ្នកមានទ្រពកោសល្រយចម្រះុនឹងមិនខ្វល់ពីពណ៌សម្របុរ។រូបថតAFP

ទិដ្ឋភាពតំបន់ប្រសាទអង្គរវត្តកាលពីឆ្នាំ១៩៧០ថតដោយអ្នកថតរូបបរំាងហ្រសង់ប៊ូលប៊្រ។រូបសហការើ

លោកហ្រសង់ប៊ូលប៊្រអ្នកថតរូបជនជាតិបរាំងបនទៅផ្តិតទិដ្ឋភាពតំបន់ប្រសាទនិងទឹកធ្លាក់នៅសៀមរាប។រូបថតសហការើ

ពិព័រណ៍រូបថត «ជ្រក ក្រម ម្លប់  
អង្គរ»  នៅ បុប្ផាណា ស្នា ដ្រ   អ្នក- 
ថត   រូប បរំាង  កាលពី   ឆ្នា ំ១៩៧០

ក្រមុល្ខោន ប៉ារីសអូប៉្ររា៉ា ស្វះ ស្វ្រងរក អ្នក មាន ទ្រពកោសល្រយ ចម្រះុ ពណ៌សម្របុរ 
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ហុង រស្មី

ក្រុង ស្រនមនោរម្រយ  : ស្ថិតលើ  ផ្ទៃ ដី 
១ហិកតាដៃល ហ៊ុមព័ទ្ធ ដោយ របង 
ខ្ពស់ ៗ  មៃច រាប់ រយ គុម្ព នៅ ក្នុង ចម្ការ 
របស់ កសិករ  ឆយ ឈុន អៃង  មិន- 
ខុស ពី ចម្ការ មៃចដាំដុះតាម បៃប 
ធម្មជាតិ របស់  បៃជាកសិករ ដទៃ ទៀត 
ដៃល ចាប់ ផ្ដើម  ហុច ផល នោះ ទៃ  ។ 

ប៉ុន្ដៃ  អ្វីដៃល កមៃ  និង មិន បៃទះ 
ឃើញ នៅ តាម រង មៃច ភាគ ចៃើន ទៀត 
នោះ គឺ កូន ឈើ កម្ពស់ ជិត ដល់ ជន្លង់ 
មៃច  កំពុង ដុះ លូត កៃបៃរ គុម្ព មៃច 
នីមួយៗ  ស្ថិត ក្នុង  ភូមិពូតាំង ឃុំពូជៃ 
សៃុកពៃជៃដា  ខៃត្តមណ្ឌលគិរី។ 

រុក្ខជាតិ អាយុ  ជាង ១ ឆ្នាំនៃះ   ជា ឈើ 
ចៃស  តៃូវ បាន ចាត់ទុកជា ជន្លង់ ឈើ 
រស់ ដៃល  កសិករ  ឈុន អៃង ដាក់ ដាំ    
បំណង ជា បង្អៃក  ថ្មី ជំនួស ជន្លង់  ឈើ 
ងាប់ ដៃល តៃូវបាន កាប់ ពី ពៃ របោះ។

លោក  ឈនុអៃង ដៃល ចាប ់ផ្ដើម ដា ំ
ជន្លង់ ឈើ រស់  ៥០០ ដើម កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៩  បាន និយាយថា ៖ « ខ្ញុំឃើញ 
ពី អត្ថបៃយោជន៍ ចំពោះ ការ ដាំ ជន្លង់ 
ឈើ រស ់គទឺ១ី យើង បាន ដើម ឈើ រស ់
នៃះ ធ្វើ ជា ជន្លង់ ដៃល កាត់ បន្ថយ ការ- 
កាប់ ពៃ  ឈើ ។  ទី២ ស្លឹក  និង មៃក ជា  
គមៃប ដី ធ្វើ ឱៃយ ដី មន សំណើម» ។

កូន ឈើ   តំណាង ឱៃយ ជន្លង់ ឈើរស់  
តៃូវ តៃ ជា បៃភៃទ ឈើ ដុះ តៃង់  មន 
សន្លឹកតូច ៗ  ដើមៃបី  ឱៃយ ពន្លឺ ថ្ងៃ ចាំង ចូល 
បាន ឫស របស់ វា តៃូវ ចាក់ ទៅ កៃម  
ជា បៃភៃទ ឫសៃស កៃវ  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ វា បឺត 
សៃូប ជីវជាតិ ពី ដើម មៃច ។

ផ្ដើម ពី ការ ដាំ មៃច ដោយ បៃើ ជន្លង់ 
ឈើ កៃក់   កាប់  ពី ពៃរបោះ  តៃូវបាន 

ផ្លាស់ ប្ដូរ ជាមួយ ជន្លង់ ឈើ រស់  ដៃល  
ណៃនា ំដោយ អង្គការមលូនធិ ិសត្វពៃ 
ពិភពលោក WWF-Cambodia។ 

លោក ហីុង សំផូ បៃធានគមៃងកសិ-
ឧសៃសាហកម្មមៃចរបស់អង្គការ 
WWF-Cambodia បាន និយាយ 
ថា៖ « យើង មន វធិសីាស្ដៃ ៣  ក្នងុ ការ- 
បៃើ ជន្លង់ ឈើ រស់ ។ ទី១  យើង ដាំ ដើម 
ចៃស អៃប ជន្លង់ ចាស់  រួច ធ្វើ ការ ផ្ទៃរ 
ពៃល ដើម ចៃស មន ទំហំ ប៉ុន កដៃ  ឬ 
១ឆ្នាំ កន្លះ ។ ទី២ យើង ដាំ ជន្លង់ ឈើ 
រស់ ដណំាល ជាមយួ ដើម មៃច  ដោយ 
បៃើ ជន្លង ់បណ្ដោះ អាសន្ន ។ យើង អាច 
បៃើ ឈើ មិន សំខាន់ និង មិនមន ខ្លឹម 
ឬឫសៃស ី ដៃល អាច ធន ់រយៈ ពៃល ព ី១ ឆ្នា ំ
ទៅ១ ឆ្នាំ កន្លះ» ។ 

លោក បន្ដថា ៖ « ជមៃើស មួយ ទៀត 
យើង ដា ំជន្លង ់ឈើរស ់មនុ រយៈ ពៃលព ី 
៦ ខៃ ទៅ ១ឆ្នា ំ ទើប ដំា មៃច តាម កៃយ  
ប៉ុន្ដៃ វិធី នៃះ ធ្វើ ឱៃយ ខាត ពៃល វៃលា 
កសិករ តៃូវ រង់ចា ំយូរ ពៃល ។ យល់ ល្អ 
យើង ដាំ ដំណាល  គ្នា »។ 

កសិករ  ខ្លះ សៃឡាញ់ កម្ពស់ រុក្ខជាតិ 
តៃឹម ៣,៥ម៉ៃតៃ ឬជាទូទៅ ៤ ម៉ៃតៃ។  
បនា្ទាប់  មក ពួកគៃ  នឹង គៃៀវ ចុង វា  
ដោយ  ទុក ឱៃយ វា បៃក មៃក  និង ធ្វើ ការ- 
កាត់ មៃក នៅ រដូវ វសៃសា  ដៃល មិន ធ្វើ ឱៃយ 
មៃច ទទួល ម្លប់ ពៃក និង ក្ដៅ ពៃក ។ 

ការ ដាំ ជន្លង់ ឈើ រស់ ជំនួស ឱៃយ ជន្លង់ 
ឈើ ងាបឬ់ ចនំៀ រឈើ ដៃល បង្ក ឱៃយ មន 
ការ កាប ់បផំ្លាញ ពៃ ឈើ    តៃវូ បាន ចាត-់ 
ទកុ ជា វធិសីាស្ដៃ ដ ៏ល្អ  ដៃល សម សៃប 
តាម គោលការណ៍  កៃសួង បរិសា្ថាន 
ក្នុងការ ជំរុញ រក ដំណះ សៃយ។ 

លោក នៃតៃ ភក្ដៃ រដ្ឋលៃខាធិការ 
និង ជា អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន 

បាន  នយិាយ ថា ៖ «ការ កាត ់បន្ថយ ទៅ 
លើ ឈើ ធម្មជាតិ  វិធីសាស្ដៃ បៃើ ជន្លង់ 
ឈើ រស់ នៃះ គឺជា ដំណះ សៃយ 
មួយ។ មួយ វិញ ទៀត កៃសួង បរិសា្ថាន 
កពំងុ តៃ ជរំញុ  នងិ គទំៃ គ ឺការ ដា ំចម្ការ 
ឈើ  ដៃល អាច បៃើ បៃស់ បាន ដោយ 
មិន បៃើ ឈើ ធម្មជាតិ »។ 

លោកបាន លើក ជា សំណួរ សួរ ថា 
តើ បៃជាជន  យក ឈើ ពណីា បើ មនិ ទៅ 
ពៃ ? នៃះជា បញ្ហា មួយ ដៃល តៃូវ មន 
ដំណះ សៃយ។ ជន្លង់ ឈើ រស់ ជួយ 
កាត់ បន្ថយ សម្ពាធ ពៃ របោះ ធម្មជាតិ ។ 

លោក បន្ដថា ៖ « និនា្នាការ លើ ពិភព-
លោក គៃលៃងបៃើ បៃស ់ឈើ ធម្មជាត ិ
ហើយ ។ ការ វិនិយោគ ទៅ លើ ឈើ ដាំ 
គឺជាការ កាត់ បន្ថយ សម្ពាធ ទៅ លើ 
ឈើ  ធម្មជាតិ »។ 

អង្គការ WWF បាន រាយ ការណ ៍ថា 
ដំណាំ មៃច មួយ ហិកតា តៃូវ ការ បៃើ 
ជន្លង់  ១ ៧០០ ដើម។ វា  ជា សម្ពាធ 
មួយ  ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ លើ ពៃ របោះ ធម្ម-
ជាតិ  ដៃល ចម្ការ មៃច ១ តៃូវ បៃើ   ដើម 
ឈើ ក្នុង ពៃ របោះបៃហៃល៧ ហិកតា ។

លោក សៃង ទៀក នាយក អង្គការ 
WWF បៃចាំ បៃទៃស កម្ពុជា បាន ឱៃយ 
ដឹងថា ៖ «  បើ យើងធៀបនឹង ពៃ ដៃល 
យក បៃើ បៃស ់ក្នងុ ចម្ការ មៃច នៃះ ស្មើ 

នឹង ពៃ ឈើ៧ ហិកតា  ពីពៃ របោះ។ 
ដូច្នៃះ យើង តៃូវ ស្វៃង រក ជមៃើស ផៃសៃង ៗ   
ទៀត ដើមៃបី រកៃសា ចម្ការ មៃច ដដៃល 
ហើយ យើងអាច បាន ទិន្នផល បៃហាក់-  
បៃហៃល គ្នា ពី ការ បៃើ ជន្លង់ ឈើ រស់ 
ដោយ មិន បាច់ បំផ្លាញ ពៃ របោះ» ។ 

ការ បៃើ បៃស់ ជន្លង់ ឈើ រស់  ជា វិធី-
សាស្ដៃ ថ្មី  ទើប តៃូវបាន អនុវត្ដដោយ 
កសិករ   ៧០ គៃួសារ អាច ជះ ឥទ្ធិពល 
ដល់  ការ បៃមូល ផល នា  ឆ្នាំ ដំបូង ៗ  
កៃយ ពៃល ចាប់ ផ្ដើម ផ្ទៃរ ជន្លង់   ។ 

លោក សំផូ បាន និយាយ កៃយ ពី 
ធ្វើ ការ បងា្ហាញ ពធិ ីផ្ទៃរ ជន្លង ់ថា ៖ «   ពៃល 
ផ្ទៃរ ឆ្នាំ ទី១ ទិន្នផល នឹង ធា្លាក់ ចុះ ៥០ 
ភាគរយ។ ប៉ុន្ដៃ នៅ ឆ្នាំ បនា្ទាប់  ទិន្នផល 
នឹង កើន ចៃើន ជាង ។ 

ឆ្លើយ នឹង សំណួរ របស់ លោក នៃតៃ 
ភក្ដៃ ថា តើ ដើម ជន្លង់ ឈើ រស់ (ដើម 
ចៃស) មន ទផីៃសារ ឬអត?់ លោក សំផូ 
ឱៃយ ដឹងថា៖« ក្នងុ ដំណាក់ កាល ពិសោធន៍ 
យើង អត់ទាន់ ដឹង នៅ ឡើយ ទៃ »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « ១ហកិតា នៃការ បៃើ 
ជន្លង់ ឈើ រស់ ស្លឹក របស់ វា អាច ផ្គត់ផ្គង់ 
ចំណី សត្វ ពពៃ ២៥ កៃបាល ។ នៃះ ជា 
ចណំលូ បន្ថៃម ហើយ លាមក សត្វ ពពៃ 
ដៃល យើង យក មក ធ្វើ ជា ជី កំប៉ុស រួច 
ដាក់ បំប៉ន នៅ ចម្ការ មៃច វិញ »។ 

នៅពៃល ដើម ចៃស ពងៃកី ខ្លនួ កាន-់ 
តៃ ធ ំតៃមឹ កម្ពស ់៣,៥ម៉ៃតៃ ឬ  ៤ ម៉ៃតៃ 
សៃប ពៃល កសិករ ឈប់ យក ទិន្នផល 
មៃច  និង មន បំណង រុះ រី រង ដំណាំ 
ជន្លង់ ឈើ រស់ ក៏ បៃ កា្លាយ ជា ផលិត- 
ផល  មួយ ថ្មី  ដៃល អាច បង្កើន ចំណូល 
ដល់ ម្ចាស់ ចម្ការ ថៃម ទៀត ។ 

លោក  សផំ ូ អះអាងថា ៖ « រយៈពៃល 
៣០ ឆ្នាំ កៃយពៃល កសិករ សមៃច- 
ចតិ្ដ ឈប ់ចង ់យក ផល  នងិ រ ីកសដិា្ឋាន 
ចៃញ ដា ំដណំា ំឡើង វញិ ។ អ៊ចីងឹ  ដើម 
ចៃស អាច បៃើ ជា កនូ កៃឡងឹ ។ វា ហាក ់ 
ដូចជា កូន ជៃកូ សនៃសំ ១ សមៃប់ បៃជា- 
កសិករ  ដៃល ទទួល ផល នៅពៃល ចុង-  
កៃយ នៃ ការ បៃមូល  ផល មៃច »។ 

 កម្មវធិបីៃើ បៃស ់ជន្លង ់ឈើ រស ់ របស ់
WWF នៃះ តៃូវបាន មើល ឃើញ ពី 
លទ្ធភាព ជួយ ជំរុញ សហគមន៍ ឱៃយ 
បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មី នៃះ ដើរ ទៅ មុខ    និង ជួយ 
អភិរកៃស ពៃ ឈើ នៅ កម្ពុជា   ទៀត ផង ។ 

លោក សៃង ទៀក បន្ត ថា ៖ « បច្ចុ-
បៃបន្ន នៃះ WWF បាន អនុវត្ដ គមៃង 
មៃច បៃើ ជន្លង់ ឈើ រស់ នៃះ  ចនំនួ  ៧០ 
គៃួសារ   ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ហើយ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២១ នឹង មន ការ ពងៃកី បន្ថៃម ៦០ 
គៃសួារ ទៀត  ចពំោះ ការ ចាប ់អារម្មណ ៍
ទៅលើ បច្ចៃក វិទៃយា ថ្មី នៃះ »៕  

លោក ន្រត្រ ភក្ដ្រ សាទរ នឹង  វិធីសាស្ដ្រ ប្រើ ជន្លង់ ឈើ រស់  ដើម្របី កាត់បន្ថយ សម្ពាធ ព្ររបោះ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

លោក ឈុន អ្រង ម្ចាស់ចម្ការ ម្រច  ដ្រល ប្រើប្រស់     ជន្លង់ឈើ រស់  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម ការ ផ្ទ្ររ ដើម ម្រច  ពី ជន្លង់ ឈើ ងាប់ មក  កាន់ ដើមច្រសជា ជន្លង់ ឈើរស់ ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ជន្លង់ឈើរស់រក្សាព្
ធម្មជាតិឱ្យនៅជាប់ឫស
និងជាកូនជូ្កសន្សំទ្ព្យ
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   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ គុន ខ្មៃរ មក 
ព ី  សមាគម កឡីា បៃដាល ់ កៃ សងួ 
ការ ពារ ជាតិ  សៀវ  សំណាង   
ដៃល បាន បៃើ ឈ្មោះ ក្នុង ពិភព- 
បៃដាល ់ ថា  ធន ់ វសិ្នរុ នោះ  បាន 
ជួប គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ ដ៏ រន្ធត់ 
មយួ បណា្តាលឱៃយ  មាន របសួ ធ្ងន ់
និង កំពុង សមៃក ពៃយាបាល នៅ 
មន្ទីរ កាល ់ម៉ៃត   ហើយ ការ ជួប 
ឧបទ្ទវហៃត ុរបស ់កឡីាករ  ទើប 
ឈ្នះ បាន មៃដាយ មាស ពី ការ- 
បៃកួត កីឡា បៃដាល់ គុនខ្មៃរ 
ជៃើស រើសជើងឯក បៃចាំ ឆ្នាំ 
រូបនៃះ មាន អ្នក ចាប់ អារម្មណ៍ 
ចៃើន  ក្នងុ ការ រៃលយុ  ដើមៃប ីជយួ 
ពៃយាបាល ។

លោក  ធន់  សុភា  គៃូ បង្វឹក  
សៀវ សណំាង បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ 

ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃអង្គារ មៃសិល មញិ  
ថា ៖  «របសួ របស់   សៀវ  សំណាង   
មាន សភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ  កពំងុ  សមៃក 
ពៃយាបាល  នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ កាល់- 
ម៉ៃត រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ខណៈ  
សៀវ  សំណាង   បាន ជួប គៃះ -  
ថា្នាក ់ចរាចរណ ៍នៅ ឯ ខៃត្ត ពៃវៃង  
តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ៣១  ខៃ មករា  ឆ្នាំ 
២០២១  គឺ បន្ទាប់ ពីរូបគៃ បាន  
ឈ្នះ មៃដាយមាស ព ីការ បៃកតួ 
ជើង ឯក ថា្នាក ់ជាត ិ ហើយក ៏បាន 
យក បៃក ់ រង្វាន ់ ទៅ ជូន អ្នក មា្តាយ ។ 
ចំណៃកឯ   របួស របស់ សៀវ 
សណំាង  គ ឺ បៃក មខុ ដៃល មាន 
ការ  ប៉ះ ពាល់ដល់  ភ្នៃក  ថា្គាម  
ពៃមទាងំ មាន របសួ នៅ លើ ដង-  
ខ្លួនជា ចៃើន កន្លៃង ទៀត  ដៃល 
មាន លក្ខណៈ ធ្ងន់ ធ្ងរ» ។ 

គិត មក ដល់ ពៃល នៃះ   សៀវ  
សំណាង  ដៃល កំពុង ដៃក ពៃយា- 

បាលនៅ  ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយនោះ គឺ 
មាន អ្នក រមួ អាជពី  សបៃបរុសជន  
ពៃម ទាំង ថា្នាក់ ដឹក នំ  បាន ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ ថវកិា  ដើមៃបី សមៃល ការ- 
លំបាក ក្នុង ពៃល ពៃយាបាល ។ 

ចំពោះ រឿងនៃះ លោក  ធន់  
សភុា  រៀប រាបថ់ា   មាន សបៃបរុស- 
ជន ចៃើន  បាន ជួយ  ដល់ សៀវ 
សំណាង ក្នុង នោះ មាន  លោក  
ស៊ន  អៃលីត  ជា គៃូ បង្វឹក ក្លិប - 
បៃដាល ់នយកដា្ឋាន អង្គរកៃស  បាន 
បៃមលូ ថវកិា ព ីសបៃបរុស ជន នន 
ជា មិត្ត រួម អាជីព បាន  ២៤០ 
ដុល្លារ  ដើមៃបី ជួយ ។  ចំណៃក 
លោក  តៃម  មុនឺ  បៃធាន សហពន័្ធ- 
កីឡា  បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  ឧបត្ថម្ភ 
ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ  លោក  មា៉ា  
សុី ថៃត  តំណាង  សង្វៀន CNC 
បាន ជួយ ចំនួន ៣៥០ ដុល្លារ   
ហើយ មតិ្ត ភក្តកិ្នងុ ក្លបិ កង យោធ- 

ពល  ខៃមរភូមិន្ទ  បាន រៃគ្នាជួយ  
បាន ចំនួន ១៥៧ មុឺន រៀល ។ 

លោក ស៊ន  អៃលីត បាន  
និយាយ  ថា ៖ « ទោះ ជា មិន មៃន 
ជា កនូ សសិៃស ក្នងុ ក្លបិ របស ់ខ្ញុ ំ ប៉នុ្តៃ 
គ្នា ជួប បញ្ហា គៃះ ថា្នាក់  អ៊ីចឹង 
យើងតៃូវ  រួម គ្នា ជួយ  តាម លទ្ធ-
ភាព ។  ខ្ញុំ បាន ផ្ដល់ ថវិកា ទាំង- 
នោះ  ដល់ ដៃ  ធន់  វិស្នុរ   ហើយ 
គឺ  ចំនួន ២៤០ ដុល្លារ   ពៃះ ជី វ- 
ភាព គ្នា  ទើប តៃ លៃបី អ៊ីចឹង  មិន 
ទាន់ ធូ រធារ នោះ ឡើយ »។ 

គរួ បញ្ជាក ់ថា   អ្នក បៃដាល ់គនុ- 
ខ្មៃរ  សៀវ  សំណាង  មាន បៃ វត្តិ 
បៃកតួ ទើប តៃ បាន ៣៥ ដង  ឈ្នះ 
២៩  និង ចាញ់ ៦ ដង ហើយ 
កីឡាករ ទម្ងន់ ៤៨ គីឡូកៃម 
រូបនៃះ ទើបសាង បាន ភាពលៃបី 
នៅ ឆ្នា ំ២០២០ ។ យា៉ាង ណា មញិ 
សមៃបក់ារ បៃ កតួកឡីា បៃដាល-់ 

គនុខ្មៃរ ជៃើស រើស  ជើង ឯកថា្នាក-់  
ជាត ិបៃ ចា ំឆ្នា២ំ០២០ ដៃល លើក 
យក មក ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ និង  
បញ្ចប ់ កាលព ី ថ្ងៃ ទ ី២៩  ខៃ មករា 
កន្លងមកនៃះ  សៀវ សំណាង 

បាន  ឈ្នះ  មៃដាយ មាស   ក្នុង បៃ- 
ភៃទ ទម្ងន ់៤៨ គឡីកូៃម  បន្ទាបព់ ី
រូបគៃ  បាន ឈ្នះ កីឡាករ  លន់  
សៀក លង  មក ពី ខៃត្ត សា្វាយ- 
រៀង នៅ វគ្គ ផ្តាច់ពៃ័តៃ» ៕

លោក ធន់ សុភា នំា យក ថវិកា ពីសបេបុរសជន ជូន ដល់ សំណាង  ។ សហ ការើ

ម្ចាស់មេដាយមសសៀវសំណាងជួបគេះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណា្តាលឱេយរបួសធ្ងន់

អាជ្ញាកណា្តាលPremier League
ទទួលរងការគំរាមកំហេងដល់ជីវិត

កេុង ឡុងដ៍ : អាជា្ញា កណា្តាល 
បាល់ ទាត់ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League អងគ់្លៃស លោក 
Mike Dean បាន ធ្វើ សៃចក្ដី 
រាយការណ៍ ទៅ អាជា្ញាធរ ប៉ូលិស 
កៃយ  គៃសួារ របសគ់ត់ ទទួល-  
រង ការ គំរាម កំហៃង ដល់ ជី វិត  
បន្ទាប់ ពី  គត់ បាន ផ្ដល់ នូវ កាត- 
កៃហម  ២ ដង  អំឡុង ការ បៃកួត  
កាល ពី សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ដៃល 
ជា ការ ពិន័យ នំ ឱៃយ មានការ មិន 
អស់ចិត្ត ពី ក្លិប និងអ្នក គំទៃ ។

លោក Dean តៃូវ បាន រិះ គន់  
ដោយ សារ  បណ្ដៃញ ខៃសៃ ការ ពារ  
Jan Bednarek របស់ កៃុម 
Southampton ពៃល លៃង 
ទល់ នឹង កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Man-
chester United កាល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ សបា្ដាហ៍មុន ហើយ  ផ្ដល់ 
កាត កៃហម ឱៃយខៃសៃ បមៃើ Tomas 
Soucek របស់ កៃុម West 
Ham អំឡុង ការ បៃកួត កាល ពី 
ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅ ទឹក ដី របស់ Ful-
ham ។ តៃ ការ សមៃច ទាំង ២ 
លើក ហ្នងឹ តៃវូ ចាត ់ទកុ ជា មោឃៈ 
ពៃល មាន ការ ប្ដឹង តវ៉ា ។ 

តាម បណា្តាញ សារព័ត៌មាន   
រាយការណ៍ ថា លោក Dean  
ស្នើ  សុំ មិន ធ្វើ តួនទី កាត់ ក្ដី ក្នុង  
បៃកួត  សបា្ដាហ៍ កៃយ ទោះ គៃ 
ដឹង ថា គត់ នឹង ធ្វើ ជា អាជា្ញា- 
កណា្តាល សមៃប់ ជំនួប  នៅ FA 
Cup ជុំ ទី ៥ រវង កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
Leicester និង Brighton ។

លោក Mike Riley នយក- 
គៃប់ គៃងសា្ថាប័ន មនៃ្តី ការ បៃកួត 

អាជពី (PGMOL) ធ្វើ ការ គទំៃ 
ចំពោះ ការ សមៃច ចិត្ត របស់  
Dean ដៃល ផ្ដល់ ដំណឹង ដល់ 
ប៉ូលិសពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី នៃះ ។

លោក Riley ថ្លៃង ថា ៖ « ការ- 
គរំាម កហំៃង ឬ ការ បៃមាថ មើល- 
ងយ ក្នុង លក្ខណៈ បៃប នៃះ គឺ 
មិន អាច ទទួល យក បាន ជា ដាច់- 
ខាត ហើយ យើង គំ ទៃ ពៃញ- 
ទំហឹង នូវ ការ សមៃច ចិត្ត របស់ 
Mike ក្នុង ការ ផ្ដល់ ដំណឹង ដល់ 
មន្តៃ ីប៉លូសិ  អពំ ីសារ ដៃល កៃមុ- 
គៃួសារ គត់ ទទួល បាន នៃះ »។

លោក  Riley បន្ថៃម ថា ៖ « មនិ 
គួរ មាន នរណា មា្នាក់ កា្លាយ ជា ជន- 
រង គៃះ នៃ សារអត់ សីលធម៌ 
បៃប នៃះ សោះ ។  ពាកៃយ ពៃចន៍ 
រំលោភ បំពាន តាម បណា្តាញ   - 
សង្គម មិន អាច ទទួល យក បាន 
ឡើយ នៅ  គៃប់ អាជីព ការ ងរ  
ហើយ តៃូវ ធ្វើ ការ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ » ។  

ចំណៃក កីឡាករ Soucek 
ដៃល តៃូវបាន លោក Dean 
បណ្ដៃញ ចៃញ នោះ បាន សរសៃរ 
សារ តាម គណនី Twitter របស់ 
ខ្លនួថា៖ « ការ សមៃច អ្វ ីក ៏ដោយ 
ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ លើ ទីលន គួរ 
តៃ ឱៃយ វ មាន នៅ លើ ទីលន ទៅ 
បាន ហើយ ។ ខ្ញុំ មិន ចង់ ឃើញ 
ទាល់តៃសោះ  នូវ ការ រំខាន ណា 
មយួ ដៃល ធ្វើ ឡើង  ក្នងុ លក្ខណៈ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន ហើយ ខ្ញុំ សុំ ផ្ញើ ការ- 
គំទៃអស់ពីចិត្ត ចំពោះ លោក 
Mike Dean និង កៃុម គៃួសារ 
របស់ គត់ ផង » ៕ AFP/VN

Bayernបើកភ្នេកធំៗ មើលពានទី៦
កេុងអាល់រ៉ាយយ៉ាន់ : Rob-

ert Lewandowski បាន 
និយាយ  ថា កៃុម Bayern 
Munich របស់ ខ្លួន  កំពុង 
អន្ទះសាចង់ឈ្នះ ពាន ទី៦ ក្នុង 
១ឆ្នាំ បន្ទាប់ ពី បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៃ កម្ម វិធី Club 
World Cup ខណៈគៃប ់បាល ់
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរជាតិ 
ប៉ូឡូញ ជួយ ឱៃយ កៃុមខ្លួន ឈ្នះ  
កៃុម ជើង ឯក ទ្វីប  អា ្រហ្វិក Al 
Ahly ២-០ អឡំងុ ការ បៃកតួ វគ្គ 
ពាក ់កណា្តាល ផ្តាច ់ពៃត័ៃ កាល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

កៃុម ជើង ឯក បៃចាំ ទ្វីប អឺរ៉ុប  
Bayern តៃូវ បៃឈម ជាមួយ 
កៃុម Tigres ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ 
ន ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ បន្ទាប់ ពី កៃុម 
របស់ បៃទៃស មុិកសុិក   ទមា្លាក់ 
កៃុម យកៃស របស់ បៃសុីល Pal-
meiras ក្នុង បៃកួត វគ្គ ១/២  
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ជាមួយនឹង 
ជ័យជម្នះ ១-០។

« វ ជា ការ បៃកួត ដ៏ ល្អ មួយ 
ហើយ ពួក យើង បាន តៃៀម ខ្លួន 
រួច រាល់ ហើយ សមៃប់ វគ្គ ផ្ដាច់-
ពៃ័តៃ » ។ នៃះ ជា សម្ដី  របស់ 
Lewandowski ដៃល នយិាយ 
ទៅកាន់ អ្នក សារព័ត៌មាន ។

គៃប់ បាល់ ទាំង ២គៃប់ 
ដៃល ជួយ ឱៃយ Bayern ឈ្នះ 
២-០ នោះ Lewandowski 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី ក្នុង ១វគ្គ ១ 
គៃប់ ដោយ គៃប់ ដំបូង អាច 
ធ្វើ បាន សមៃច ពៃល ការ- 
បៃកួតនៅ បៃទៃស  កាតា ន 
Ahmad Bin Ali Stadium 

ដៃល ជា កីឡដា្ឋានមួយ ទុក 
សមៃប់ រៀប ចំ World Cup 
2022  ដៃរ នោះ ដំណើរ ការ 
ទៅបាន ១៧ នទី ។

៤ នទ ីមនុ សឡំៃង កញ្ចៃ ចងុ- 
កៃយ បន្លឺ ឡើង កីឡាករ  វ័យ 
៣២  ឆ្នា ំឆក ់ឱកាស តៃត បបំ៉ាង  
សំណាញ់ ទី សៃួល ៗ   ពីការ- 
លើក បាល់ កាត់ ចូល ក្នុង តំបន់ 
គៃះ ថា្នាក ់របស ់ Leroy Sane 
ហើយ វ ជាគៃប់ បាល់ ដៃល 
ជួយ   ធានជ័យ ជម្នះ ឱៃយ   Bay-
ern ដើមៃបី  មាន សិទ្ធិ ទៅបង្ហាញ   
ខ្លួន នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ។

Lewandowski ដៃល ជា 
កីឡាករ រក គៃប់ បាល់ បាន 
ចៃើន ជាង គៃ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga ឥឡូវ នៃះ មាន 

២៩ គៃប់ ហើយ ពី ការ ចូល 
លៃង ឱៃយ កៃុម ២៧ បៃកួត ន 
រដូវកាល នៃះ ។

កៃុម Bayern កំពុង បៃឹង- 
បៃង ឱៃយកា្លាយ ជា កៃុម ទី២ 
បន្ទាប់ ពី កៃុម យកៃស អៃសៃប៉ាញ 
Barcelona ដៃល ធ្វើ បាន ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០០៩ ដោយ ការ ឈ្នះ ពាន 
ទាំង ក្នុង សៃុក និង អន្តរ ជាតិ 
ចំនួន៦ ក្នុង  ១រដូវកាល ។

កៃុម យកៃស អាល្លឺម៉ង់ បាន 
លើក រួ ចហើយ នូវពាន រង្វាន់ 
Bundesliga, German 
Cup, Champions League, 
German Super Cup និង 
UEFA Super Cup ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០។

កីឡាករ Lewandowski 

បាន និយាយ បន្ថៃម ថា ៖ « ពួក- 
យើង ចង់ ឈ្នះ ពាន ផៃសៃង ៗ  
បន្ថៃម  ទៀត ពោល គឺ ចំនួន៦ 
ក្នុង ១ រដូវកាល ។ នៃះគឺ ពាន 
កម្មវិធី Club World Cup 
ដៃល វ តៃង តៃ ពសិៃស ជានចិ្ច។ 
ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា យើង អាច លៃង 
កាន់ តៃ បៃសើរ ឡើង ៗ   នៅ វគ្គ- 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ហើយ រំពឹង ថា យើង 
នឹង មាន ឱកាស ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
កាន់ តៃ ចៃើន »។ 

ជាមួយ នឹងជ័យ ជម្នះ នៃះ 
កៃមុ លដំាប ់កពំលូ តណំាង  អរឺ៉បុ 
ក ៏បាន បញ្ចបក់ារ លៃង មនិ ចាញ ់
៣២ បៃកតួ នៅ គៃប ់កម្មវធិ ីទាងំ- 
អស់ របស់ កៃុម Al Ahly ដៃល 
ដឹក នំ ដោយ លោក Pitso 
Mosimane ៕ AFP/VN

Kimmich (ស្ដាទីំ២) របស់ Bayern ពេយាយមសុ៊តបាល់ក្នងុ លម្ហ អំឡុងការបេកួត Club World Cup។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ដោយ សារ  មាន ហេត ុផល មយួ ចនំនួ 
ទើប បណ្តា ល ឱេយ សេ ីសេស ់សមេស ់សោភា  ដេល 
ជា ជយ លាភី  កញ្ញា ឯក រង ទី ១ នេ      កញ្ញាឯក ដ៏ 
អសា្ចារេយ  កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២០ កញ្ញា លឹម សុធាវី 
ហៅ  កញ្ញា លីលី សមេច ចិត្ត  មិនពេម  ទទួល   
សណំើ របស ់កេមុ  ហ៊នុទេ    ចពំោះ ការ ផ្ទេរ តណំេង  
ជំនួស ពី កញ្ញា  សេង រដ្ឋា។ 

ដូច្នេះ តំណេង ជំនួសជា មា្ចាស់ មកុដ នេ ជយ-  
លាភី  កញ្ញា ឯក ដ៏ អសា្ចារេយ ឆ្នាំ ២០២០ (Miss 
Grand Cambodia 2020)  នេះ បាន កា្លាយ  ជា 
ឱកាស មាស   សមេប ់ សេ ីសេស ់លវី ជលី ីដេល 
ជា ជយ លាភ ី កញ្ញាឯករង ទ ី ២ (2nd Runner-
up) បាន  កា្លាយ ជា  កញ្ញាឯក តំណងឱេយ កម្ពុជា 
សមេប ់  ការបេកួត  អន្តរ ជាតិ 
Miss Grand Interna-
tional 2020 ដេល  
រៀប ចំ នៅទី កេងុ  បាងកក 
បេទេស ថេ នៅ ខេ មីនា 
ឆ្នាំ ២០២១ នេះ  ។ 

តារា  សម្តេង សេី ដេល 
បាន  បេឡូក  វិស័យ សិលេបៈ    
២-៣ឆ្នាំ តេ ក៏៏ ទទួល បាន  
បេជា  បេិយ ភាព      គួរ សម  និង  
ការ  បេកតួ  បេជេង កញ្ញា- 
ឯក  ដ៏ អសា្ចារេយ ឆ្នាំ  
២០២០  កញ្ញា លឹម 
សុធា វី បង្ហើប ឱេយ   
ដឹង    ហេតុ ផល  
មួយ    ចំនួន ដេល 
ខ្លួន  បដិ សេធ 
ក្នុង  ការ ទទួល 
តណំេង ធ្វើ ជា 
មា្ចាស់  មកុដ  
ជំនួស កញ្ញា 
សេង រដ្ឋា នោះដេរ ។ សេី សេស់   
សាច់ សខ្ចី កូនកាត់ ចិន មាន 
កម្ពស់ ១,៧០ម៉េតេ កញ្ញា 
លីលី ដេល មាននិសេស័យ  
ចូល   ចិត្ត សិលេបៈ តេ មា្នាក់ ឯង 
ខណៈ  គ្មាន សាច់   ញាតិ  
ណមា្នាក់  ចាប់ អាជីព   
សលិេបៈនោះ  បាន បេប ់  
ថា៖ «ដោយ សារ  ត េ 
ក្នុង    ពេល កេុម ហ៊ុន  
ស្នើ  មក នាង ខ្ញុំ    នោះ 
រឿង    ចមេូង   ចមេ ស  
រវាង  កេុម ហ៊ុន និង 
កញ្ញា  សេង  រដ្ឋា  គឺ   
នៅ ពុំ ទ ន់  ដោះ - 
សេ យ     រចួ រាល ់ ។       
ហើយ  ពេល - 

វេលា  ខ្លី ណស់     សមេប់ ការ ហ្វឹក  ហាត់  
ដើមេបី ចូល រួម ការ បេកួត អន្តរជាតិ  ដេល 
នៅ សល់ ពេល បេហេល ជាង  ១ ខេ  

នោះ ដូច្នេះ សមេប់ ការ ហ្វឹក ហាត់ 
គឺ នាង ខ្ញុំ  គិត ថា មិន គេប់ គេន់ 

ឡើយ ។ មេយ៉ាង វិញ ទៀត  កតា្តា    
សុខភាព  នាង  ខ្ញុំ ក៏ មិន សូវ ជា  

អំណោយ   ផលផង  ដេរ  
នាពេល នេះ ក្នុង ការ - 

ទទលួ   តណំេង   នងិមកដុ 
នោះ    ហើយ នា ង  ខ្ញុ ំ ក ៏ចង ់
ធ្វើ អ្វ ីដេល   មាន សមេប ់
ខ្លួន ឯង និង  អាច  ធ្វើ 
បាន  តាម ពេល វេលា  
ជាក់ លាក់ មួយ អាច 
នាំ  ឱេយ ខ្លួន មាន កេរ្តិ៍-  
ឈ្មាះ    សម  សេប » ។ 
គរួ បញ្ជាកផ់ង ដេរ ថា 

កេ  ព ី អាជពី  តារា សម្តេង 
ស េសីេស ់មាន សេកុ កណំើត  
នៅ ភ្នំពេញ    លឹម សុធាវី ក៏ 
មា ន អាជីវ កម្ម   កេ សិលេបៈ  
ដេរ  កញ្ញា លីលី បញ្ជាក់ 
ថា៖ «នា ពេល នេះ កេ- 
ពី  ការ ងារ សិលេបៈ ថត  
MV ឱេយ  ផលិត កម្ម ហងេស-  
មាស   នោះ  នាងខ្ញុំ ក៏ 
បាន រក សុី ចូលគ្នា ជា - 
មួយ បង សេី ផង ដេរ គឺ 
កេុម ហ៊ុនលក់ ផលិត - 
ផល  Cosmetics 
ដេល   បាន នំា យកផ្តាច់-  
មខុ នងិ ជាផលតិ ផល    
ពី បេទេស ថេ»៕
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កញ្ញា លឹម សុធាវី ហៅ លីលី ជាកញ្ញាឯក រង ទី១ នេ 
កញ្ញា ឯក ដ៏អស្ចារេយ ឆ្នា ំ២០២០  ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

  កីឡាករ របស់ កេមុបូ៉លិស (ស្តា)ំ បន លោត ពំាងបល់  ពីការ ធាក់បល់ ចេញ របស់ កេមុអគ្គ ិសនី កម្ពជុា។ EDC

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  គេ ូបង្វកឹ លោក អុ៊ង 
កនយ៉ានិត ដេល ទើប ដឹកនំា 
កេមុនគរ បាលជាតិ (បូ៉លិស) 
ឱេយ ឈ្នះពាន រងា្វាន់មិត្តភាព Cam-
bodia Airways Cup 2021 
កាលពី ថ្ងេអងា្គារ មេសិលមិញ នៅ 
មិនទន់ហា៊ាន ដក់ គោល ដៅ 
ឬមហិច្ឆតា ខ្ពស់ ក្នងុការ បេជេង 
ឱេយបាន  ដល់ Top5 ឬ To6 ពេល 
បេកួត ផ្លវូ ការលីគ កំពូល កម្ពជុា  
ឆ្នា ំ២០២១  នោះ  ទេ ពេះ លោក  
មើល ឃើញ ថា ក្លបិ នីមួយៗ មាន 
ការ វិវឌេឍ និង រីក ចមេើន ទំង ទៅ 
លើ យុទ្ធសាសេ្ត ការ រៀបចំ និង 
កមេតិ នេ ការ លេង ដេល នឹង ធ្វើ 
ឱេយ ការ បេកួត រដូវ កាល ថ្ម ីនេះ   មាន  
ភាព ស្វតិសា្វាញ ខ្លាងំ។

លោក អុ៊ង កនយ៉ានិត បាន   
និយយ ថា៖  «យើងកំពុង រៀបចំ 
កេមុ មួយ សមេប់តេៀម ការ បេកួត 
រដូវ កាល ថ្ម ីដោយ យើង ឃើញ ថា 
ការ លេង ជា  កេមុ របស់យើង មាន 
ភាព ល្អ បេសើរ ចេើន គឺ កីឡាករ 
មាន ការ យល់ ចិត្តគ្នា រីឯ ការ លេង 
មានការ  សីុចងា្វាក់គ្នា ទៅតាម 
កលលេបិច  ដេល បាន គេង ទុក។ 
មាន ន័យ ថា យើង រៀបចំ បាន ល្អ 
ពី ៧០ ទៅ ៨០ ភាគ រយ ហើយ គឺ 
នៅ តេ កលលេបិច  និង កមា្លាងំ នេ ការ- 
លេង របស់ កីឡាករ មា្នាក់ៗ ពេម- 
ទំង ចំណុច ខ្វះ ខត មួយ ចំនួន 
ទៀត ដេល  យើង នឹង កេ  លម្អ ឡើង 
វិញ ហើយ យើងក៏នៅមាន បញ្ហា 
ចេើន ពាក់ព័ន្ធនឹង  កីឡាករ  របួស 
ពី  ៥ទៅ៦នាក់ផងដេរ ដេល មិន 
ទន់ អាច លេងបាន»។

ជាមួយគ្នា នេះ លោក អុ៊ង 

កនយ៉ានិត ដេល ទើប វិល តេឡប់ 
មក ដឹក នំា កេមុ បូ៉លិស នៅ ឆ្នា ំនេះ  
បាន មើល ឃើញ ថា ក្លបិនីមួយៗ 
ដេល នឹង តេវូ ចូលបេកួត លីគ- 
កំពូល កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២១ នេះ គឺ 
សុទ្ធតេ មានគុណ ភាព លេង កើន- 
ឡើង ជាងមុន ដេល ពិបាក នឹង 
កំណត់ បាន ថា ក្លបិណ ជា ជើង- 
ឯក ណស់។ ចំណេក បូ៉លិស ក៏ 
មិនបាន ដក់ គោលដៅ ខ្ពស់ នោះ 
ទេ បុ៉ន្តេ កេមុនេះ ចង់ បងា្ហាញ  ទមេង់-  
លេង ឱេយបាន ល្អ ជាង ឆ្នា ំមុនៗ។

«បើ យើង មើល ទៅ លើ គុណ- 
ភាព  កីឡាករ របស់ ក្លបិ ផេសេងៗ គឺ 
ក្លិបបូ៉លិស  នៅ រកេសា កីឡាករ- 
ចាស់ៗ ភាគ ចេើន ហើយក្នងុឆ្នាំ 
នេះ ខ្ញុំក៏ បាន យក កីឡាករជា 
យុវជន ពី ៥ទៅ ៦នាក់ ឱេយចូល រួម 
ផងដេរ អី៊ចឹង  ជា ការ រំពឹង ទុក ក្នងុ 
ឆ្នា ំនេះ យើង មិនគិត ថា នឹង  បេកួត- 
បេជេង ឱេយបានខ្ពស់ជាង ឆ្នាមុំន 
នោះ ទេ គេន់តេ ធ្វើ យ៉ាងម៉េច ឱេយ 
ការ  បេកួតឆ្នា ំថ្មនីេះ មាន ទមេង់- 
លេង  ល្អ បេសើរជាង ឆ្នា ំមុន បុ៉ន្តេ 
បើ យើង   ចង់ មាន គោលបំណង ឬ 
មហិច្ឆតា ឈានឱេយ  ដល់ Top5 ឬ 
Top6 នោះ  គឺ ជា រឿង មួយ ដេល 
ពិបាក ដេរ»។

 លោក អុ៊ង កនយ៉ានិត បាន 
បន្ថេម ថា៖  «ការ បេកួត យើង តេង- 
តេ ចង់ បានជ័យជម្នះ  បុ៉ន្តេ យើង  
តេវូ តេ  យល់ ឱេយចេបាស់ពី កេមុ របស់ 
យើង ដេរ ថា យើងមាន អាទិភាព 
ឈ្នះ បាន បុ៉នា្មាន ភាគ រយ។ ទន្ទមឹ 
ជាមួយ គ្នានេះ យើង ឃើញ ថា ក្លបិ 
នីមួយៗ កំពុងរៀបចំ បាន ល្អ ពេម- 
ទំង មានការ អភិវឌេឍ  រីក ចមេើន 
ទៅ មុខ ទំង កីឡាករ យុទ្ធសាសេ្ត 
មានការ បេ បេលួ រហូត  អត់ នៅ 

មួយ កន្លេង ទេ គឺ កេុម នីមួយៗ 
មានកមេតិ កើន ឡើង ទំងអស់ គ្នា 
អី៊ចឹងជា ការ បេកួត បេជេង មួយ 
ខ្លាងំមេន ទេន សមេប់ លីគ កំពូល 
កម្ពជុា នៅឆ្នា ំថ្ម ីនេះ ដូច្នេះ យើង  
មិន អាច រំពឹង ថា កេមុ នេះជា ជើង- 
ឯក ឬកេមុ នោះជា ជើងឯក នោះ 
ទេ យើង មើល មិន ឃើញ ទេ 
ដោយ សារ ការ បេកួតបេជេង 
សុទ្ធតេ ខ្លាងំទំងអស់»។

គួរបញ្ជាក់ថា សមេប់ ពាន- 
រងា្វាន់មិត្តភាព Cambodia 
Airways Cup 2021 ដេល 
ទើបបាន បញ្ចប់ កាលពី លា្ងាច ថ្ងេ 
អងា្គារ   មេសិល មិញ គឺ មាន ៤ កេមុ 
ចូល រួម ហើយជា លទ្ធផល កេមុ 
បូ៉លិស បាន យក ឈ្នះ ជើងខ្លាងំ  
មា្ចាស់ផ្ទះ បឹងកេត ២-១ នា ថ្ងេបើក 
ឆក រួច បន្ត យកឈ្នះ កេុម 
អាសីុអឺរុ៉ប ១-០ និង កេមុ អគ្គសិនី 
កម្ពជុា ២-១ កាលពី ថ្ងេចន្ទ ដើមេបី 
លើក ពាននេះ ជាមួយការ ឈ្នះ 
ទំង ៣ លើក មាន ៩ពិន្ទពុេញ។

 ជាមួយ ការ ឈ្នះ ពាន មិត្ត ភាព  
តេៀម បើករដូវ កាលនេះ  លោក 
អុ៊ង កនយ៉ានិត បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«ការ ឈ្នះ ពាន និងការ បេកួត 
តេៀម បើក រដូវ កាលនេះ គឺ ជា ការ- 
ជំនួយ សា្មារតី និង ភាព ជឿជាក់ទៅ 
ដល់ កីឡាករ ទំង អស់ ឱេយ គត់មាន 
ទំនុក ចិត្ត ក្នងុការ លេង មាន សាមគ្គ-ី 
ភាព និង ទំនាក់ទំនង គ្នា បាន ល្អ 
ជាងមុន ហើយយើងនឹង បេងឹ- 
បេង បន្ថេម ទំងអស់គ្នា ដើមេបី 
បងា្ហាញ មុខ មាត់ សាជាថ្ម ីទៅដល់ 
ទសេសនិក ជន និង  អ្នក គំ ទេ ទំង- 
អស់ ដោយ  យើង  តេូវ លេង ឱេយ 
អស់ពី សមត្ថ ភាព និង  ឱេយ បាន 
បេសើរជាងឆ្នា ំមុន»៕

ក្រមុបូ៉លិស មិន ដាក់គោលដៅ  ខ្ពស់ 
បុ៉ន្ត្ររំពឹង  អាច បង្ហាញ ទម្រង់ល្រង  ល្អ

ស្រសី្អាត លីលី បង្ហើប  ពី ការ បដិ ស្រធ  
តំណ្រង កញ្ញា ឯក ដ៏អស្ចារ្រយឆ្នា ំ២០២០

កញ្ញា លីលី បដិសេធ ការ ទទួលតំណេង កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារេយ 
ឆ្នា ំ ២០២០   ជំនួស កញ្ញា សេង រដ្ឋា។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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