
ថ្ងៃសុកៃ ទី១៥ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០១៤ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ជីវិតកម្សាន្ត

វិស័យឯកជននិងអ្នកជំនាញ
ស្វាគមន៍ចំពោះការប្រកាស
ដាក់ឱ្យប្រើប្រស់ច្បាប់ប្រកួត-
ប្រជ្រង...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

អាម្ររិកកា្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល
ទាញយកប៊ីតខ័ញធំជាងគ្រ
ក្រយចិនហាមឃាត់អាជីវកម្ម
រូបិយប័ណ្ណប្រភ្រទន្រះ...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

លោកលាងស៊ីកនសិល្បករ
ជើងចាស់បង្កប់អារ្យធម៌ប្រវត្តិ-
សស្ត្រក្នុងគំនូរល្បីរន្ទឺលើឆាក
អន្តរជាតិ...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត

មន្ត្រ៖ី គណៈកម្មការ 
អន្តរក្រសួងនឹងរៀបចំ 
គោលនយោបាយដើម្របី 
បើកប្រទ្រសឡើងវិញ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រចី្រញសារាចរហាមបំផ្លាញសំណង់ប្រតិកភណ្ឌ

ទីផ្រសារ ធំៗចំនួន ៣  
ស្របូ យក   កសិផល 
នំា ច្រញ របស់ កម្ពជុា  
ប្រមាណជាង ៩៥ %

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ គណៈ កម្មការ អន្តរ ក្រសួង  
និង គណៈ ប្រចាំ កា រ នឹងរៀប ចំ គោល- 
នយោ បាយ  ដើម្របី ត្រៀមរៀប ចំ បើក 
ប្រទ្រស ឡើង វិញ ដ្រល គ្រប់គ្នា ត្រូវ រៀន 
ប្តរូ ឥរយិាបថ ក្នងុ ការ រស ់នៅ តាមគន្លងថ្ម ី
ន្រ បរបិទ កវូដី ១៩  ខណ ៈរាជ ធាន ី-ខ្រត្ត 
ចនំនួ ២៤ បាន បទិ បញ្ចប ់នវូ យទុ្ធនាការ- 
ចាក់វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩ ជុំទី១។

រដ្ឋ ល្រខាធិការ ក្រសួង សុខា ភិបាល  
លោក ស្រី យក់ សម្របត្តិ បាន ថ្ល្រង ប្រប់ 
អ្នកសារព័ត៌ មាន ប្រប ន្រះ នាព្រឹក ថ្ង្រទី 
១៤ តុលា ក្នុង ព្រល ទទួល វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ ១៩ សុីណូវ៉ាក់ ...តទៅទំព័រ ៦

មុំ គន្ធា

ភ្នំ ពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្រ្តី  ហ៊ុន 
ស្រន បាន ច្រញ សារាច រណ្រនំាស្ត ីពីការ- 
ទប់ សា្កាត់ ការវយ កម្ទ្រច  និង បំ ផ្លិច- 
ប ំផ្លាញ សណំង ់អគរ ប្រតិក ភណ្ឌដោយ 

លោក បាន   ហាម ចំពោះ ការ ក្រប្រ ការ- 
ប្តូរ រូប រាង ខាង ក្រ ឬធ្វើឱ្រយ ខូច ខាត 
សោភណ ភាព ចំពោះ សំណង់ អគរសាសនា  
ផ្រស្រងៗ សំណង ់សាធា រណៈ សំណង់ 
ឯក ជន  ភូមិ ឋាន និង ផ្ទះបុ រាណ ។

យោង តាម សារា ចរដ្រល  ចុះ ហត្ថ- 

ល្រខា ដោយ លោក នាយក រដ្ឋមន្រ្តី  ពី 
ថ្ង្រទ ី១២ តលុា ឆ្នា ំ២០២១ បាន លើក- 
ឡើង ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន ពិនិត្រយ 
ឃើញ ថា សព្វ ថ្ង្រ ដោយ សារ ទំនើប កម្ម 
បណ្តាល ឱ្រយមាន ការ បាត់ បង់ សំណង់ 
អគរ ប្រតិក ភណ្ឌ  ដោយ សារ ការ វយ- 

បំផ្លិច បំផ្លាញការ ធ្វើ ឱ្រយ ខូច ខាត តាម  
គ្រប់ របូ ភាព ជាបន្ត បនា្ទាប់ ចំពោះសំ ណង ់
អគរប្រ តិកភ ណ្ឌ ដ្រល ស្ថិត នៅ ក្នុង 
តំបន់ ប្រតិក ភណ្ឌ រាជ ធានី ខ្រត្ត។

ការ ច្រញ សារាចរ ន្រះធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ 
ពីមាន ការ វយ បំផ្លិច ...តទៅទំព័រ ៦

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈ ការ នា ំច្រញ កសផិលកម្ពជុា  
ទៅ  ប្រទ្រស វៀតណម ថ្រ និង ចិន មាន 
បរិមាណ ខ្ពស់ ជាង គ្រ ក្នុង ចំណោ ម   
ការ នំា ច្រញ ទៅ ប្រទ្រស ចំនួន ៩០ 
នារយៈ  ព្រល៩ ខ្រ  ឆ្នាំ ២០២១ ។

យោង តាម ក្រសួង កសិកម្ម រុកា្ខា ប្រ-
មាញ ់នងិ ន្រសាទ   នា ថ្ង្រទ ី១៤ ខ្រតលុា 
ឱ្រយ ដឹង ថា ការ នាំ ច្រញ កសិ ផល ទៅ 
កាន ់៩០ ប្រទ្រស   ក្នងុ រយៈ ព្រល  ៩ ខ្រ 
ឆ្នាំ ២០២១ ន្រះ សម្រច បាន  ៥,៩៣ 
លាន តោន ក្នុង នោះ... ត ទៅទំព័រ ៩

លោកស ខ្រង ផ្ដចួ- 
ផ្ដើមឱ្រយមានការប្រ- 
ឡងប្រណំាងភូមិ  
ឃំុមានសុវតិ្ថភាព

CJDM នឹងបណ្តះុបណា្តាលវិស្វករជំនាញ
ជាន់ខ្ពស់ ក្នងុបរិបទ ន្រ ឧស្រសាហកម្ម ៤.០

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ លោក ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី   
ស ខ្រង រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសួង មហាផ្ទ្របាន ផ្ដចួ- 
ផ្ដើម គំនិត ឱ្រយ សហ ការី សិក្រសា រៀបចំ ការ- 
ប្រឡង ប្រណំង ការ អនុវត្ដ គោល នយោ- 
បាយ ភូមិ ឃុំមាន សុវត្ថិ ភាព នៅតាម 
បណ្តា ខ្រត្ដ ដោយ ក្នងុ នោះ ផ្ដោត សខំាន ់
លើ ការ ផ្ដល់ ស្រវ ជូន ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ  
ដចូជា ការ ដោះ ស្រយ វវិទ ក្រ ប្រពន័្ធ- 
តុលា ការ ជា ដើម ។ 

លោក ស  ខ្រង  ថ្ល្រង ប្រប ន្រះ ព្រល 
លោក អញ្ជើញ ជាអធិ បតី ក្នុងពិធី ប្រ- 
កាស ចលូ កាន ់តណំ្រង លោក  ម៉ៅ ធននិ 
ជា អភិបាល ន្រ គណៈអ ភិបាល ខ្រត្ត 
កំពតនៅថ្ង្រទី ១៣ ខ្រតុលា ឆ្នា ំ២០២១ ។ 
លោក បាន  ចាត់ទុក ការ អ នុវត្ដ គោល- 
នយោបាយ ភមូ ិ ឃុ ំមាន សវុត្ថភិា ព បាន 
ល្អ គជឺាការ ត្រមឹ ត្រវូ  ព្រះន្រះ ជា នយោ- 
បាយ មួយ ដ្រលសំដៅដ ល់ការ ពង្រឹង 
សុខ សន្ដភិាព នៅ តាម  មូលដ្ឋាន ។ លោក 
ថា ប្រសិន បើគ្រប់ ឃុំ គ្រប់ ភូមិ មាន 
សន្ដសិខុ សណ្តាប ់ធា្នាប ់ល្អនោះ ទទូាងំ- 
ខ្រត្ដ ក៏ល្អ ដ្ររ ។ 

ជាមួ យគ្នាន្រះ លោក  ស  ខ្រង បាន 
អប អរសា ទរចំពោះ លោក ជា វ តាយ 
ដ្រលបាន អនវុត្ដ គោល នយោ បាយ  ភមូ ិ
ឃុំ មាន សុវត្ថិភាព បាន ...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា តាម រយៈ 
សាកលវិទ្រយាល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ (RU 
PP)ដ្រល គទំ្រ ដោយ រដ្ឋាភបិាល ជប៉នុ 
គ្រង នឹង  បង្កើត មជ្រឈ មណ្ឌល ផលិត - 

កម្ម ឌជីថីល កម្ពជុា-ជប៉នុ(CJDM)ជា  
វិធានការ មួយ ក្នុង ការ ផ្ដល់ ការ បណ្ដុះ- 
បណ្តាល វជិា្ជាជវីៈ ស្ដពី ីបដវិត្តន ៍ឧស្រសា-
ហកម្ម ៤.០ ក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា។

លោក មី ុកល្រយាណ ប្រធាន ក្រមុប្រ-ឹ
ក្រសាភិបាល RUPP និង សា្ថាបនិក ន្រ 

គម្រង RUPP-DMG MORI បាន 
ឱ្រយ  ដឹង  ក្នុង សន្និសីទ ព័ត៌មាន ស្តីពី ការ - 
រៀបច ំសម្រប ់ការ បង្កើត មជ្រឈមណ្ឌល 
CJDM កាលពី ថ្ង្រទី១៤ ខ្រតុលា  ថា 
ខណៈ ការ អភិវឌ្រឍ យា៉ៅង ឆប់រហ័ស ន្រ 
បច្ច្រក វិទ្រយា ឌីជីថល ...ត ទៅ ទំព័រ ៩

បៃសាទពៃហ្មកិល 

ទិដ្ឋភាព ប្រសាទព្រហ្មកិលដ្រល មាន មុខ ងារជាមន្ទីរ ព្រទ្រយ ក្នុងរាជព្រះ បាទជ័យ វរ្ម័ន ទី ៧ ។ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អប្រសរា 
នឹងធ្វើការ ជួសជុល ប្រសាទន្រះ នាព្រល ឆប់ៗន្រះ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៤)។ រូបថត អាជា្ញាធរជាតិអប្រសរា



មុំ គន្ធា

ដោយសារតែសងែ្គាមកមុារា
វីុសំណាងដែលបានចាប់កំណើត
នៅឆ្នាំ១៩៧៤ក្នុងតែកូល
មនែ្តរីាជការមួយក្នងុភូមិពែផ្តៅ
ឃំុកញ្ជែៀចសែកុកញ្ជែៀចខែត្ត
ពែវែងតែូវបានបំផ្លាស់ទីចុះ-
ឡើងៗ ពីខែត្តពែវែងទៅខែត្ត
កំពង់ធំតាមលោកឪពុកក្នុង
អំឡុងឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨០។
កមុារាវុីសណំាងក្នងុអឡំងុ

ពែលនោះជាវ័យដែលតែូវការ
រៀនសូតែប៉ុន្តែកុមាររូបនែះ
មិនសូវមានភាពជាប់លាប់នៅ
នឹង១កន្លែងនោះទែដោយ-
សារតែូវចល័តតាមឪពុករបស់
គាតព់ីខែត្តជាសែកុកណំើតទៅ
ខែត្តកពំងធ់ំចុះឡើងៗមយួរយៈ។
ទោះបីយ៉ាងណាលោកបានខំ
តស៊ូរៀនរហូតបានបញ្ចប់ការ
សិកែសាថ្នាក់ទី១២ឬបាក់ឌុប
នៅក្នុងខែត្តកំពង់ធំក្នុងអំឡុង
ឆ្នាំ១៩៩០-១៩៩១។នែះជា
ការលើកឡើងរបស់លោក
វុីសំណាងបច្ចុបែបន្នជាអភិ-
បាលខែត្តកំពង់ស្ពឺបែប់កា-
សែតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍។
លោកបានបែបថ់៖«បន្ទាប់

ពីបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបភា្លាមខ្ញុំ
បានបែឡងចូលរៀនបន្តនៅ
សាលាជាតិកសិកម្មពែកលៀប
ដោយបានបញ្ចប់ការសិកែសា
នែះនៅខ្ទង់ឆ្នាំ១៩៩៣-៩៤។
ដោយសារពែលនោះបែទែស
យើងមានបញ្ហានយោបាយផង
ហើយកាលពីរៀនដំបូងមាន
កិច្ចសនែយាថរៀនចប់តែូវចូល
ធ្វើការបមែើរដ្ឋចំនួន៥ឆ្នាំខ្ញុបំាន
ចូលធ្វើការនៅខាងរដ្ឋបាលពែ-
ឈើដែលកាលនោះគែហៅ
ថនយកដ្ឋានរុកា្ខាបែមាញ់»។
ទោះបីជាលោកបានចូលបមែើ

ការជាមនែ្តីក៏ដោយប៉នុ្តែលោក
មិនបានទុកពែលវែលាឱែយនៅ
ទំនែរនោះទែគឺលោកបាន
ឆ្លៀតពែលរៀនបន្ថែមទៀត
យកបរិញ្ញាបតែផ្នែកចែបាប់នៅ
សាកលវទិែយាលយ័បៀលបែយ
ដែលតែូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ឆ្នាំ១៩៩៨។មិនតែមឹតែបុ៉ណ្ណោះ
លោក វុីសំណាងក៏បានបន្ត
រៀនបន្ថែមថ្នាក់អនុបណ្ឌតិទៀត

នៅសាកលវិទែយាល័យភូមិន្ទ-
នីតិសាស្តែ និងវិទែយាសាស្តែ-
សែដ្ឋកិច្ច។
ដូចពាកែយចាស់ពោលថការ-

សិកែសាមិនកំណត់ពីអាយុគឺឱែយ
តែនៅចង់រៀនទោះបីជាវ័យ
ប៉ុនណាក៏នៅតែអាចរៀនបាន
ដែរ។សមែប់លោកវុីសណំាង
ទោះបីជាលោកបានកា្លាយជា
ថ្នាក់ដឹកនំខែត្ត១ក៏ដោយក៏
បច្ចុបែបន្នលោកនៅតែបន្តការ-
សិកែសាផងដែរនៅរាជបណ្ឌិតែយ-
សភាកម្ពុជាផ្នែកបណ្ឌិតដែល
អាចនឹងបញ្ចប់ការសិកែសាន
ពែលឆប់ៗ ខាងមខុ។មនិតែមឹ
តែប៉ណុ្ណោះនៅពែលដែលមាន
ការបណ្តុះបណា្តាលវគ្គខ្លីៗគឺ
អភិបាលខែត្តរូបនែះតែងតែមាន
វត្តមានជានិច្ចដោយសារលោក
ជាមនុសែសចូលចិត្តរៀនសូតែ។
លោក វុីសំណាងបាន

បញ្ជាក់បែប់ពីមូលហែតុដែល
រូបលោកចង់ធ្វើជាមនែ្តីរាជការ
ថគឺចង់ធ្វើការបមែើបែទែស
ជាតិមួយនែះសែបទៅនឹង
ឪពកុរបស់លោកដែលជាអតតី
មនែ្តីរាជការ១រូបដែរដែលជា
គំរូមួយធ្វើឱែយលោកក៏ចង់ដើរ
តាមគន្លងផ្លូវឪពុកលោក។
លោកបានបែប់ថ៖«ឪពកុ

ខ្ញុំជាអ្នករាជការខ្ញុតំែងតែឃើញ
គាត់ភាគចែើនបមែើបែជាពល-
រដ្ឋ ដែលធ្វើឱែយខ្ញុំមានចិត្តចង់
បន្តវែនក៏ដូចជា ធ្វើការបមែើ
ផលបែយោជន៍ជូនបែជាពលរដ្ឋ
ដែរ។ខ្ញុំជាមនុសែសចូលចិត្ត
អានសៀវភៅឯកសារផែសែងៗ
ដែលធ្វើឱែយខ្ញុំកាន់តែជាប់ចិត្ត
លើការងារជាមនែ្តីរាជការនែះ
រហូតមក»។
មុនពែលដែលលោកវីុសំណាង

តែវូបានថ្នាក់ដកឹនំមានទនំកុ-
ចិត្តនិងជឿជាក់ដោយផ្តល់នូវ
តួនទីជាអភិបាលខែត្តកំពង់-
ស្ពឺលោកក៏បានឆ្លងកាត់នូវបទ-
ពិសោធការងារជាចែើនដែល
មួយផ្នែកធំនែការងាររបស់
លោកគឺការចុះតាមមូលដ្ឋានចុះ
តាមពែភ្នំនិងការជួបជាមួយ
នឹងបែជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ៗតែម្តង។
លោកថ៖«មនែ្តីចាស់ៗ ដែល
បានបំពែញការងារជាមួយខ្ញុំ
កាលពីខ្ញុំនៅបមែើការងារខាង
ផ្នែកមែពែបានបែប់ខ្ញុំថខ្ញុំមក
ធ្វើការនៅផ្នែកនែះមិនបានបែើ
អស់សកា្តៅនុពលដែលខ្ញុំមានទែ។
ពួកគាត់ថសា្តៅយចំណែះដឹង

ដែលខ្ញុំបានរៀនសតូែហើយក៏
បានផ្តល់ជាយោបល់ឱែយខ្ញុំប្តូរ
កន្លែងការងារហើយពែលនោះ
ខ្ញុំបានប្តូរមកបមែើការងារនៅ
កែសួងមហាផ្ទែវិញផ្នែកនយក-
ដ្ឋានបុគ្គលិក»។
កែយពីបំពែញការងារថ្មីនែះ

មួយរយៈលោក វុីសំណាង
ក៏បានស្នើថ្នាក់លើបំពែញការ-
ងារនៅតាមទវីាលវញិដែលជា
ជនំញនងិជាចណំលូចតិ្តរបស់
លោកតាំងពីដើមមកដែល
លោកធ្លាប់បានដើរស្ទើរគែប់ទី
កន្លែងនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
លោកបានមានបែសាសន៍

ថ៖«មលូហែតុអី្វដែលខ្ញុំចលូ-

ចិត្តធ្វើការកែការិយល័យ
ដោយសារនៅតាមទីវាលខ្ញុំ
អាចជួបបែសែ័យជាមួយនឹង
បែជាពលរដ្ឋផ្ទាល់និងមាន
ឱកាសបមែើគាត់។ខ្ញុំមិនសូវ
ចូលចិត្តធ្វើការនៅទីកែុងទែ
ដោយសារយើងនៅអង្គុយតែ
ក្នុងបន្ទប់មិនដែលបានឃើញ
ដើមឈើឬវាលសែទែ។ដូច
នែះហើយបានជាខ្ញុំសុំធ្វើការ
នៅខាងកែការិយល័យ»។
ដោយសារតែមើលឃើញនវូ

សា្នាដែនែការខិតខំនិងសមត្ថ-
ភាពរបស់លោក វុីសំណាង
ក្នងុការដឹកនំហើយសែបពែល
ដែលលោកនយករដ្ឋមនែ្តី
ហ៊ុនសែនតែូវការធនធន-

មនសុែសផងក៏បានសមែចតែង-
តាំងលោកជាអភិបាលរងខែត្ត
កំពង់ស្ពឺបែមាណជាជិត១ឆ្នាំ
មុនពែលដែលលោកតែូវបាន
ពែះមហាកែសតែតែស់បងា្គាប់តែង-
តាំងជាអភិបាលខែត្តកំពង់ស្ពឺ
នៅឆ្នាំ២០១៦។
កែយពីលោកមកកាន់ការ-

ងារថ្មីជាអភិបាលខែត្តលោក
តែូវទទួលខុសតែូវចែើនជាង
ការងារដែលលោកធ្លាប់បាន
ធ្វើនពែលកន្លងមកដែលពមីនុ
លោកគិតថការងារផ្នែករដ្ឋ-
បាលពែឈើដែលលោកបាន
ធ្វើបែមាណជិត២០ឆ្នាំនោះ
ហាកប់ីដចូជាចែើនដែលលោក

តែូវធ្វើនិងរិះរកនូវវិធនការ
ដើមែបីទប់សា្កាត់ជាមួយនឹងការ
ទន្ទែនកាន់កាប់ដពីែលចួដុត
ពែទាក់សត្វបំពុលសត្វនិង
ការបង្កើនការដំដើមឈើឡើង
វិញជាដើម។
លោកវុីសំណាងបានថ្លែង

ឱែយដឹងថ៖«ការគែប់គែងខែត្ត
១បែៀបដូចជាការគែប់គែង
គែួសារដែលមានកូនចែើន
ដែលកូនមា្នាក់ៗទាមទារទិញ
របស់របរឡានម៉តូូទរូសព័្ទ...។
ដូចនែះតមែូវការក្នុងខែត្ត១
គឺមានចែើនហើយមានគែប់
វិស័យដែលខ្ញុំតែូវការចង្អុល
ដឹកនំនិងបងា្ហាញជានយោ-
បាយមិនមែនជាអ្នកបច្ចែក-

ទែសទែប៉នុ្តែកែមការសមែច
ចិត្តរបស់យើង»។
លោកវុីសំណាងមានការ-

ពែញចិត្តនឹងតួនទីការងារដែល
លោកកំពុងតែអនុវត្តសព្វថ្ងែ
នែះណាស់ហើយលោកក៏មិន
មានបំណងបែថ្នាក្នងុការឈោង
យកតួនទីការងារខ្ពស់ជាងនែះ
ទៀតដែរទៅថ្ងែខាងមុខ។អ្វី
ដែលជាការកត់សមា្គាល់លោក
វុីសំណាងគឺជាអភិបាលខែត្ត
ដបំងូគែដែលបានបញ្ជាឱែយទមា្លាក់
សា្លាកផែសាយពាណិជ្ជកម្មសែបៀរ
ទំាងអស់ចែញពីក្នងុខែត្តកំពង់-
ស្ពឺដើមែបីចូលរួមកាត់បន្ថយ
គែះថ្នាក់ននដែលកើតចែញ
ពកីារទទលួទានគែឿងសែវងឹ។
លោកបានបែប់ថ៖«ខ្ញុំចូលចិត្ត
ធ្វើការចុះតាមទវីាលជបួបែជា-
ពលរដ្ឋដូចនែះបើខ្ញុំឡើងធំជាង
នែះទៀតគឺតែូវនៅធ្វើការក្នុង
ការិយល័យខ្ញុំមនិសវូចលូចតិ្ត
នោះទែអផែសុកណាស់!»។
ទាក់ទងនឹងជីវិតគែួសារវិញ

លោក វុីសំណាងបានរៀប
អាពាហ៍ពពិាហ៍នៅឆ្នាំ២០០៣
ដែលរហូតមកដល់ពែលនែះ
ទទួលបានបុតែចំនួន៤នក់
សែីមា្នាក់ដែលជាកូនចែបងនិង
បែុសចំនួន៣នក់។
មកទល់ពែលនែះលោក វុី

សំណាងមិនទាន់អាចមើល
ដងឹនៅឡើយទែថកនូៗរបស់
លោកនឹងមានអ្នកស្នងតួនទី
ឪពុកធ្វើជាមនែ្តីរាជការដូច
លោកបានធ្វើបន្តពីឪពុករបស់
លោកឬយ៉ាងណានោះទែ។បុ៉ន្តែ
បើទោះបីជាពួកគែមិនមានជំ-
នញនងិចណំលូចតិ្តដចូលោក
ក៏ដោយក៏លោកមិនបង្ខំកូនឱែយ

ធ្វើការងារដែលពួកគែមិនចង់
ធ្វើនោះដែរ។
លោកបានថ្លែងថ៖«ក្នងុនម

ជាអ្នកដែលដើរមុនខ្ញុំគែន់តែ
ធ្វើការបងា្ហាញផ្លូវឱែយពួកគាត់ទែ
បុ៉ន្តែផ្លវូណាដែលពួកគាត់ជែើស-
រីសគឺជាការសមែចរបស់ពួក-
គាត់គែន់តែយើងធ្វើការណែ-
នំបន្ថែមប៉ណុ្ណោះ។បើយើងឱែយ
គាត់ធ្វើខសុចណំង់ចណំលូចតិ្ត
នៅពែលដែលយើងបែើគាត់
គាត់នឹងមិនធ្វើទែដែលនែះនឹង
ធ្វើឱែយសា្ថាប័នមួយនឹងមិនដំណើរ-
ការរលូនឡើយ»។
ក្នុងនមលោកជាអ្នកមាន-

បទពិសោធចែើនទាក់ទងនឹង
ការងារជាអភិបាលខែត្តនែះ
លោក វុីសំណាងបានផ្តៅំផ្ញើ
កដ៏ចូជាណែនំទៅដល់យវុជន
យុវនរីជំនន់កែយៗដែល
មានបណំងឬសែមែលើការងារ
នែះគឺតែូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំ
រៀនសតូែអានសៀវភៅឱែយបាន
ចែើនហើយសុំកុគំតិថខ្លនួមនិ
អាចធ្វើជាមនែ្តីរាជការបាន
ដោយសារគា្មានសែសែឡាយឬ
មិនមែនជាកូនអ្នកធំនោះ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«តែវូឈប់

គិតនិងលុបឱែយបាត់នូវគំនិតថ
ទាល់តែកូនអ្នកធំទើបអាច
ឡើងជាមនែ្តីរាជការជាអភិ-
បាលខែត្តបាន។វាមនិដចូ្នែះទែ
សំខាន់គឺអាសែ័យលើខ្លួនឯង
បើកូនក្មយួខិតខំរៀនសូតែពែយា-
យមនោះនងឹបានសមែចមនិ
ខានដូចពាកែយថមុននឹងឱែយទែវតា
ជួយតែវូជួយខ្លនួឯងជាមុនសិន។
បើយើងមិនខំផងតើយើងនឹង
អាចធ្វើការងារធំៗ បានទែ?»។
លោក វុីសំណាង ចង់ឱែយ

មា្នាក់ៗតែូវតែជឿជាក់លើខ្លួន
ឯងនងិខតិខំរៀនសតូែដែលវា
នឹងជួយក្នងុការអភិវឌែឍខ្លនួឯង-
ផងជួយគែួសារឱែយរីកចមែើន
និងជួយដល់សង្គមជាតិទាំង
មូលផងដែលសង្គមជាតិតែូវ-
ការនវូទពំាំងល្ៗអ សមែប់ស្នង
ទៅថ្ងែអនគត។
លោក វុីសំណាងតែូវបាន

ពែះមហាកែសតែតែស់បងា្គាប់ឱែយ
កាន់តំណែងជាអភិបាលខែត្ត
កំពង់ស្ពឺអាណត្តិទី២ក្នុងដែន
សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លនួដដែលកាល
ពីដើមឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពី
រូបលោកតែូវបានតែស់បងា្គាប់
ឱែយកាន់តំណែងជាអភិបាលខែត្ត
នែះកាលពីឆ្នាំ២០១៦៕
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លោក វី៉ សំណាង ៖ ការគ្រប់គ្រងខ្រត្ត១ប្រៀប 
ដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្រសួារ១ដ្រលមានកូនច្រើន

លោក វីុ សំណាង នៅក្នងុកម្មវិធីមួយកាលពីខែកញ្ញា ឆ្នានំែះ ។ រូបថតរដ្ឋបាលខែត្តកំពង់ស្ពឺ

ការគែប់ គែង ខែត្ត ១  បែៀបដូច ជា ការ 
គែប់ គែង គែួសារ ដែល មាន កូនចែើនដែល កូន 
មា្នាក់ៗទាមទារ ទិញ របស់របរ  ឡាន ម៉ូតូ ទូរស័ព្ទ...
ដូចនែះ តមែូវ ការ ក្នុង ខែត្ត១គឺមាន ចែើន ...



ឃុតសុភចរិយា 

ស្ទងឹត្រែងៈ កម្លាងំ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ជ ល- 
ផល ខេត្តស្ទងឹ តេង បាន បង្កេប បទល្មើស 
ជល ផល បាន ជាង ១ ០០០ ករណ ី នងិ 
បាន ឃាត់ខ្លួន មនុសេស ជិត ៨០០ នាក់  
មក ធ្វើ ការអប់រំ  និង ផាក ពិន័យ  ពេម- 
ទាំង កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តលុាការ ចនំនួ ៥ ករណ ី នៅក្នងុ រដូវ បិទ 
នេសាទ  ដេល មន រយៈពេល ១៥០ ថ្ងេ។  
យោងតាម   លោក  សេី សំ  វិចិតេ  នាយ- 
ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ជល ផល ស្ទឹងតេង ។  
ឧបករណ៍ នេ សាទ ល្មើស ចេបាប់ ដេល 
បាន រឹប អូស និង បំផា្លាញ ចោល  រួមមន   

អួន លូ សេបេ មុង  និង  មង សរុប បេវេង 
៤ ២១០ ម៉េតេ និង បង្គោល សមេស់ 
ជាង ១ ០០០ ដើម ផង ដេរ ។  អ្នកនេសាទ 
៤៧៧ នាក់ តេវូ បានឃាត់ខ្លួន  អប់រំ 
ណេនាំ ឱេយធ្វើ កិច្ចសនេយា បញេឈប់ ការ- 
លួច បណ្ដេតមង ក្នុង តំបន់ អភិរកេស តេី 
មេ ពូជ នា រដូវ បិទ នេសាទ  និង  ២២៦ 
នាក់  តេូវបា ន ផាក ពិន័យ អន្តរកាល  
ដោយ សារតេ ពកួគេ មនិ រាងចាល  លួច 
បេពេតឹ្ត បទ លើ្ម សនេសាទ ម្ដង ហើយ ម្ដង- 
ទៀត ។  អាជីវ ករ ទិញ លក់ តេី ចំនួន ៣២ 
នាក់ ក៏តេវូ បាន ផាកពនិយ័  នងិ តមេវូ ឱេយធ្វើ 
កិច្ចសនេយា ឈប់ ទិញ តេី ដេល បាន មក 
ពី ការ នេសាទ ល្មើសចេបាប់ នេះ ដេរ  

ពសិេស  បេភេទ តេ ីកមេ  នងិជតិ ផុត ពូជ 
ដូចជា បេភេទ តេ ីតេសក់  បា៉ា សេ អីុ បា៉ា វ៉ា 
និង តេ ីគេ ំជា ដើម ។ 

 លោក  ថ្លេងថា ៖  « ចំណេក ៥ ករណី 

ទៀត  ដេលមន មនុសេស ១១ នាក់ តេូវ 
បាន កសាង សណំុរំឿង បញ្ជនូ ទៅកាន ់
តុលាការ ពាក់ព័ន្ធ ករណី  លួច បេើបេស ់
ឧបករណ៍ ឆក់  ក្នុង តំបន់ អភិរកេស តេី-  

មេ ពូជ »។   លោក បាន បេប់ ឱេយ ដឹង 
ទៀតថា  កេយ ពី មនការ ចុះ អប់រំ 
ផេសព្វផេសាយ ផា្ទាល់ ដល់ មូលដ្ឋាន បេជា- 
ពលរដ្ឋ ស្តពី ីចេបាប ់ជលផល ក្នងុ រដវូ បទិ 
នេសាទ  និង ដោយ មន ការចុះ លេបាត 
ពី សំណាក់ ឆ្មាំ ទន្លេ  និង សហគមន៍ 
នេសាទ កន្លង មកនេះ « បច្ចបុេបន្ន  យើង 
បាន ពិនិតេយ ឃើញ ថា  បេ ជា នេសាទ 
បាន ចូលរួម អភិរកេស តេី បានល្អ ជាង ឆ្នាំ 
កន្លងៗ ទៅ » ។   នៅក្នុង រដូវ បើក 
នេសាទ នេះ លោក បាន អំពាវនាវ 
ដោយ កេើនរំឭក ដល់ បេជា នេសាទ 
ទាំងអស់ ឱេយបន្ត ការ ការពារ ទៅលើ 
បេភេទ ជីវចមេុះ សំខាន់ៗ នៅក្នុង ទឹក 
និង បេភេទ តេី មេ ពូជ ជាដើម ដោយ 
គោរព ចេបាប់ ស្តីពី ការមិន នេសាទ ក្នុង 
តំបន់ ការពារ តំបន់ ហាមឃាត់  ឬ ការ- 
បេើបេស់ ឧបករណ៍ នេសាទ ខុសចេបាប់ 
ដេល បង្ក គេះថា្នាក់ ដល់ បេភេទ តេី 
ដេល កមេ និង ជិត ផុត ពូជ៕

ថ្ងេសុកេ ទី១៥ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

សមត្ថកិច្ចប្រែមូលឧបករណ៍ន្រែសាទខុសច្រែបាប់ពីតំបន់ហាមឃាត់។ រូបថត FB

អ្នកនេសាទជិត៨០០នាក់តេវូ 
បានឃាត់ខ្លនួក្នងុរដូវហាមឃាត់

លោក ស ខេង ស្នើឱេយចំហឱកាសការងារដល់យុវជន ក្នងុកំណេទមេង់នយោបាយថ្នាក់កេមជាតិ
វ៉នដារ៉ា

ភ្នំព្រែញៈលោក  ស ខេង   រដ្ឋ មន្តេី 
កេសួង មហា ផ្ទេ បាន  ស្នើ ឱេយ អភិ បាល 
រាជ ធានី -ខេត្ដ  គិត គូរជា មុន លើការ 
បណ្ដុះ បណា្ដាល ធន ធាន មនុសេស ឱេយ 
ចូល បមេើ ការងារ ក្នុង កេបខ័ណ្ឌ 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់ កេម ជាតិ ដោយ បើ ក 
ឱកាស  ឱេយយុវជន ដេល  មន សមត្ថ- 
ភាព  ចូល រួម អនុវត្ដ នូវ គោល ន យោ- 
បាយ  កំណេ ទមេង់ វិមជេឈ ការ និង វិសហ- 
មជេឈ ការ ដេល រាជ រដ្ឋា ភបិាល កពំងុ ផ្ទេរ 
អណំាច  ធន ធាន មនសុេស  នងិ ធនធាន 
ថវិកា ទៅ ថា្នាក់ កេម ជាតិ ឱេយបាន ជោគ- 
ជ័យ។   ជា អធិប តី ភាព នេ ពិធី បេកាស 
ចូល កាន់ តំណេង  លោក  ជាវ  តាវ  ជា 
អភិ បាល នេគណៈ អភិ បាល ខេត្តពោធិ៍- 
សាត់ នៅថ្ងេ ទី ១៤ ខេតុលា  លោក  ស  ខេង 
បាន ថ្លេង ថា  រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន 
អនុវត្ដ នូវ កម្ម វិធី គោល នយោ បាយ- 
ជាត ិ កណំេ ទមេង ់វមិជេឈការ នងិ វសិហ- 
មជេឈការ បាន  ១០ឆ្នាំ ហើយ ផ្អេក ទៅ 
តាម កម្មវិធី ជាតិ លើកទី១   ដេល បាន 
អនុវត្ដ ក្នុង កំណេ ទមេង់នេះ។  រាជ- 
រដ្ឋាភ ិបាល  តេវូ ធ្វើ កម្ម វធិ ីជាត ិនេះ  ១០ 
ឆ្នាំ បន្ត ទៀតដេល នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០២១  
នេះ  នឹង សមេច នូវ បញ្ហា នេះ ឱេយបាន 
សមេច នូវ កម្ម វិធី ជាតិ រយៈពេល  ១០  
ឆ្នាំ លើក ទី២ ឆ្នាំ ២០២១ - ២០៣០   
ដេល ពេល នោះ នឹង បេមូល ផ្ដុំ ទាក់ទង 
នឹង ការ ផ្ទេរ អំណាច ទាំង ធន ធាន- 
មនុសេស  និង ធន ធាន ថវិកា ។   លោក 
បាន  ស្នើ ដល់ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី  ខេត្ដ     
កដ៏ចូ ជា រដ្ឋ បាល  កេងុ- សេកុ -ខណ្ឌ  ឃុ ំ
សងា្កាត ់ ចា ំបាច ់តេវូ ខតិ ខ ំបន្ត កចិ្ច ខតិ ខ ំ
បេឹង បេង បន្ត ទៀត   ដើមេបី ចូលរួម ក្នុង 
ការ អនវុត្ដ នវូ នយោ បាយ កណំេ ទមេង ់  
ដម៏ន សារៈ សំខាន ់នេះ ឱេយ ទទលួ បាន 
លទ្ធផល ល្អ ។ 

លោក បាន ថ្លេង ថា ៖ « ក្នងុ នោះ ខ្ញុ ំចង ់
បញ្ជាក ់បញ្ហា មយួ ជា ពសិេស  ទាក ់ទង 
នឹង ការ កសាង ធន ធាន មនុសេស។   

វមិជេឈការ នងិ វសិ ហ មជេឈការ វទាម ទារ 
ឱេយ រៀប ច ំ នវូ ធន ធាន មនសុេស  ដេល មន 
សមត្ថ ភាព គេប់គេន់   មន បទ ពិសោធ 
គេប់គេន់ បើ មិន ដូចោ្នាះ ទេ   គឺ អំណាច 
ចេះ តេ ផ្ទេរ មក ធនធាន ចេះ តេផ្ទេ រ មក  
ប៉នុ្ដេ រដ្ឋ បាល នៅ ថា្នាក ់កេម របស ់យើង 
អនុវត្ដ មិន បា ន  នោះ គឺ ជា បរាជ័យ។  
អាច និយាយ ថា  បរា ជ័យ ហើយ វនាំ 
ឱេយ កំណេ ទមេង់ ទាំង មូល មន បញ្ហា 
បេឈម  ឬ ឧប សគ្គ យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ » ។   

លោក បន្ត ថា ៖  « បញ្ហា តេង ់ថា  ទមេ ំ
នឹង យើង ស្វេង រក ការ  ឯកភាព គ្នា  សេះុ- 
សេួល គ្នា ដើមេបី ធ្វើ ការ កេ ទមេង់ នេះ  វ 
មិន មេន ជា រឿង សាមញ្ញ ទេ  ពីពេះ 
ដេល ហៅ ថា  កេ ទៅ វប៉ះ  វ ប៉ះ អី លើ  
វ ប៉ះអ ីកេម។  អ៊ចីងឹ ពេល ដេល យើង 
រក បាន ការ សេុះ សេួល គ្នា ហើយ នោះ 
យើង មិន តេូវ ខ្ជីខា្ជា ទេ  យើង មិន តេូវ 
ធ្វេស បេហេស ទេ   តេវូ តេ អនវុត្ដ នវូ សទិ្ធ ិ
អំណាច   តួនាទី  ដេល ថា្នាក់ ជាតិ បាន 
បេគល់ មកនេះ ឱេយ បាន ល្អ ។  អ៊ីចឹង ទេ 
វចាំ បាច់ តេូវ មន ធន ធាន មនុសេស» ។  

 លោក ស  ខេង  បាន រឭំក ថា  កាល ព ី
ពេល បោះឆ្នាត ឆ្នាំ ២០០២   គឺ ពិបាក 
រក ធន ធាន មនុសេស ណាស់។  ក្នុង នោះ 
បើ បោះឆ្នាត ឃុំ ពិបាករក អ្នក ដេល 

រៀន ចប ់បឋម សកិេសា ទៅ ឈរ ឈ្មាះ ជា 
មេឃំុ  ណាស់  ពេះ គ្មាន អ្នក បាន រៀនចប ់  
ប៉ុន្ដេ មក ដល់ ឥឡូវ នេះ មិន ខ្វះទេ 
សមេប់ អ្នក ឈរ ឈ្មាះ នៅថា្នាក់ ឃុំ។  

លោក ថ្លេង ថា ៖  « អ្នក ដេល ជាប់ 
មធេយម សិកេសា  ជាប់ ឌីប្លូម   ឬ ជាប់ បាក់- 
ឌុប  មិន ពិបាក ទេ ក្នុង កមេិ ត នេះ ។   
យា៉ាង ណា មិញ  អភិបាល   ឬក៏ អភិបាល រង  
កេុម បេឹកេសា នៅ កេុង  សេុក   ខណ្ឌ   និង 
ខេត្ដ   ក៏ ដូច គ្នា ដេរ   ចាំបាច់ យើង តេូវ 
រៀប ចំ អ្នក ដេល មន សមត្ថ ភាព   មន 
លទ្ធភាព ក្នងុ ការ ចាតច់េង ការងារ តាម 
ការ បេគល់ ភារកិច្ច » ។  

  លោក   ស   ខេង   ថ្លេង ថា ៖  « មន ខេត្ដ 
ខ្លះ ដេល ខ្ញុំ បាន ដឹង  គឺគេ បាន គិត គូរ ពី 
ចម្ងាយ  ហើយ គេ បាន បញ្ជូន  មនេ្ដី ជា 
យុវជន  ដេល បាន រៀន សូតេ ចប់ បរិញ្ញា បតេ 
ចុះ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ មូលដ្ឋាន   ចុះ ទៅ ធ្វើ 
ការ នៅ ថា្នាក់ សេុក   នៅ តាម ការិយា- 
ល័យ ថា្នាក់ សេុក មួយ រយៈ  កេ យ មក 
គេ សេង់ អ្នក ហ្នឹង តេឡ ប់ មក វិញ  ដើមេបី 
តេង តំាង ជា អភិ បាល រង សេកុ   អភបិាល 
សេុក រហូត ដល់ មក ធ្វើ អភិបាល រង 
ខេត្ដ  អភិបាល ខេត្ដ មន មួយ ចំនួន »  ។   
នេះបាន នយ័ថា  រដ្ឋ បាល រាជ ធាន ី  ខេត្ដ  
បាន គតិ ពចី ម្ងា យ  ដើមេប ីកុ ំឱេយ ខ្វះ បេភព 

ធន ធាន មនុសេស នេះ ។  បច្ចុបេបន្ន  ការ 
គេប់ គេង ការ ចាត់ ចេង មនេ្ដី  គឺ មនេ្ដី 
រដ្ឋបាល ថា្នាក ់កេម ជាត ិ ពេះ រាជ កេតឹេយ 
បាន ទម្លាក់ ឱេយ រដ្ឋ បាល ខេត្ដ ទទួល ខុស តេវូ  
ដូច្នេះ តោង  យក ចិត្ដ ទុកដក់   គិត គូ រ 
បញ្ហា នេះ ចៀស វង ថា ដល់ ពេល 
ទៅរក មនុសេស  ដើមេបី នឹង ដក់ ធ្វើ ជា 
តំណេង នេះ  តំណេង នោះ  នៅថា្នាក់ 
សេកុ ក្ដ ី នៅ ថា្នាក់ ខេត្ដ ក្ដពិី បាក រក  ដោយ 
ហេតុ ថា   មិន បាន គិត ទុក ជា មុន ។

 លោក  ស  ខេង   ថ្លេង ថា៖ « មន ខេត្ដ 
ខ្លះ គេធ្វើ បាន ល្អ បញ្ហា នេះ  ខេត្ដ ខ្លះ ក៏ 
នៅ  មន បញ្ហា។  អី៊ចឹង ហើយ  សូម ស្នើ 
រាជធានី  ខេត្ដ ទាំង អស់  សូម មើល 
បញ្ហា នេះ ផង  ពីពេះ វ ទាក់ទង នឹង  
ជោគវសនា អនាគត បេទេស ជាតិ 
របស ់យើង  ហើយ ក ៏ជា ការ បើក ឱកាស 
ឱេយ ក្មយួៗ   ប្អនូៗ  ដេល គ្នា បាន សិកេសា រៀន 
សូតេ ទមេ ំបា ន ចប់  បាន សញ្ញា បតេ ។ 
ឧទាហរណ៍ ថា   បរិញ្ញា បតេ   តើ តេូវ ការ 
ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំ ឬ មយួ ក ៏ អន ុបណ្ឌតិ   បណ្ឌតិ  
តើ តេូវ ការ ចំណាយ ពេល ប៉ុនា្មាន។  
អ៊ីចឹង ហើយ  គឺ យើង បើក ចំហដូច្នេះ  
ដើមេប ីឱេយ យវុជន របស ់យើង នេះ   គ ឺចលូ 
មក បេឡកូ   ក្នងុ កចិ្ច ការ រដ្ឋ បាល  ទោះ- 
បី ថា នៅ សេុក  កេុង  ក្ដី  នៅ ខេត្ដ  រាជ- 
ធានី  ក្ដី»។    លោក បាន លើក ឡើង ថា   
ធន ធាន មនុសេស របស់ កម្ពុជា   អាច មិន 
ទាន់ សមេបូរ ហូរ ហៀរ ដូច បេទេស គេ 
ដេល អតម់ន សង្គេម ។  ប៉នុ្ដេ មក ដល ់
ពេលនេះ  ធន ធាន មនសុេស របស ់កម្ពជុា   
គឺ មិន ខ្វះ ទេ  បើ សិន  ណាខ្វះ   គឺ ខ្វះ 
ដោយ សារ  អត់ បាន គិត អត់ បាន យក 
ចិត្ដ ទុក ដក់ ពីចម្ងាយ ។  បើ យក ចិត្ត 
ទុក ដក់ ពងេយ ពី ឥឡូវ ទៅ យា៉ាង យូរ   
២ឆ្នា ំទៅ  ៥ឆ្នា ំទៀត  កម្ពជុា នងឹ  បេមលូ 
ផល បាន មកវញិ ហើយ ។  បាន នយ័ថា  
បេភព ធន ធាន មនុសេស   គឺមន តេម្ដង  
ហើយ មន ទាំង បទ ពិសោធ។   

លោក   ថា ៖  « តួយា៉ាង ដូច ជា កេមុ បេកឹេសា   
ពីពេះ កេុម បេឹកេសា ថា្នាក់ សេុក ក្ដី  មិន 
មេន ចេះតេ ថានៅមន សខុ ភាព ហើយ  

យើង ដក់ ចោលអ៊ី ចឹង ទេ  ពេះ គត់ 
 ( កេុម បេឹកេសា ) ជា មនុសេស ដេល មន 
ទសេសន ទាន   មនុសេស ដេល ចេះ វិភាគ   
ពិចារ ណា ប ញ្ហា» ។  

 លោក បន្ថេម ថា៖ « ដចូ្នេះ តោង  ដើមេប ី
ពិនិតេយ សមេច ទៅ លើ ដី កា ទៅ លើ ផេន- 
ការ វិនិ យោគ ៣ឆ្នាំ រំកិល  ទៅ លើ ផេន- 
ការ អភ ិវឌេឍ៥ ឆ្នា ំ ឬ ក ៏ទៅលើ បញ្ហា ដទេ 
ទៀត ដេល តេវូ តេរក មនសុេស ដេល មន 
ការ យល ់ដងឹ   ដើមេបី រមួ គ្នា សមេច បញ្ហា 
ទាងំ ក្នងុ ជរួ គណៈ អ ភបិាល ទាងំ ក្នងុ ជរួ 
កេុម បេឹកេសា នៅថា្នាក់ ខេត្ត   រាជ ធានី  ក៏ 
ដចូ ជា  កេងុ  សេកុ   ខណ្ឌ   ហើយ នងិ ឃុ ំ
ថេម ទៀត ផង ។   អ្នក ដេល ឈរ ឈ្មាះ  
តោ ងថា រក អ្នក ដេល មន ឥទ្ធិពល ផង  
ហើយ អ្នក ដេល មន សមត្ថ ភាព ផង ។   
នេះ ជា បញ្ហា ដ៏ សំខាន់   ជា យុទ្ធ សាសេ្ដ 
របស់ យើង » ។   

លោក  បុ ិច  ពសិ ី នាយក បេត ិបត្ត ិនេ 
អង្គ ការ តម្លាភាព កម្ពុជា  បាន ថ្លេង 
ដោយ សង្កេត ឃើញ ថា  ការ ដកឹ នា ំ នងិ 
ការ ផ្ដល ់សេវ របស ់មនេ្ដ ីនៅ ថា្នាក ់កេម- 
ជាតិ នៅ មន ការ ខ្វះ ខាត នូវ ធន ធាន 
មនុសេស ធ្វើ កិច្ច ការងារ បច្ចេក ទេ ស ។  

 លោក បន្ត ថា ៖« យើង ឃើញ ថា  ជួន- 
កាល   មេឃុំ  មេភូមិ   គត់ ជា អ្នក មន 
បទ ពិសោធអាច ធ្វើការ ដឹក នាំ ភូមិ  ឃុំ 
នោះយូ រហើយ  ប៉ុន្ដេ គត់ អត់សូវ មន 
បច្ចេក ទេស  ឬ មួយ ក៏ របៀប របប ក្នងុ 
ការ ចាត់ ចេង ការងារ តាម បេប ថ្មទីេ ។    
ឥ ឡូវ យើង មន សិសេស  និសេសិត ដេល 
ទើប បញ្ចប់ ការ សិកេសា ពី មហាវិទេយា ល័យ 
បរញិ្ញា បតេ  បរញិ្ញា បតេ រង   អ្នក ខ្លះ  ដល ់
បណ្ឌិត ទៀត ជា ចេើន  ដេល គួរផ្ដល់ 
ឱកាស ដល់ ពួក គត់ បាន ចូល ដឹក នាំ 
ឃុំ  សងា្កាត់ យើង ដេរ » ។ «ក្នុង បរិបទ 
ថ្មីដេល រាជ រដ្ឋាភិ បាល   កំពុង រៀប ចំ 
រាជរដ្ឋាភិ បាល ទៅជា  រដ្ឋាភិ បាល ឌីជី- 
ថលនេះ  គឺ តេូវ ការ អ្នក ដេល មន 
សមត្ថ ភាព ចេះដឹង បច្ចេក ទេស ថ្មី 
ចេើន ដើមេបី បមេើ ការ ងារ រដ្ឋបាល 
សាធារណៈ »៕
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លោកស ខេង ផ្ដចួផ្ដើម...
តពីទំព័រ១...ល្អ ក្នងុ ពៃល លោកធ្វើ 

ជាអភ ិបាល ខៃត្ដ កពំត ដោយ គ្មាន ឃុណំា 
មួយដៃល មិន បាន ចំណាត់ ថ្នាក់ទៃ ។ 
លោក ថ្លៃង ថ កន្លង ទៅ  ក្នងុ ការ បកូ សរបុ 
ស្នាដៃ ដើមៃបី បៃឡង បៃណាំង ការ អនុវត្ដ 
គោល នយោ បាយ ភមូ ិ ឃុ ំ មាន សវុត្ថ ិភាព 
មាន ចំណាត់ ថ្នាក់លៃខ១ លៃខ២ លៃខ 
៣ និង អត់មាន លៃខ ហើយ បើតាម ការ - 
បញ្ជាក់ពីលោក ជាវ តាយ  ថ ខៃត្ដ កំពត 
គ្មាន ភមូ ិឃុ ំណា មនិ ជាប ់ លៃខ ទៃ គមឺាន 
លៃខ ទាំង អស់ ពិសៃស លៃខ ១ លៃខ២   
ដៃល នៃះ ជា ការ ល្អ បៃសើរ និង ជាវិធាន- 
ការ មួយ ដៃល តៃឹម តៃូវ ហើយ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថ ៖ «ខ្ញុំ សូម ស្នើ ថ ធ្វើ 
ម៉ៃច យើង ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ បាន ទលូ ំទលូាយ  
ហើយ ធ្វើ ម៉ៃច ឱៃយមាន ការ គំទៃ  និង ចូលរមួ 
ពី  បៃជា ពលរដ្ឋ នោះ សំខាន់ ណាស់យើ ង 
ពតិ ជា ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ ។ កុ ំពងឹ ផ្អៃក 
តៃទៅ លើ ប៉ូលិ ស ឬកង រាជអាវុ ធហត្ថ 
ការពិត ហើយ ប៉ូលិស កង រាជអាវុធ ហត្ថ 
នគរ បាលជាតិ តៃូវ តៃ ដើរ តួ សំខាន់ រឿង 
ហ្នឹង ក៏ប៉ុន្ដៃ ក៏មាន តួអង្គ ផៃសៃង ទៀត ក៏ 
តៃូវតៃចូ លរួមគំទៃ និង អនុវត្ដ ដៃរ  រាប់ 
ទាងំ បៃជា ពលរដ្ឋ មនៃ្ដ ីរាជការ  ឬកស៏មត្ថ- 
កិច្ច ផៃសៃងៗ ទៀត» ។ 

លោក ស  ខៃង  បញ្ជាក់ថ ៖ «ក្នុង ន័យ 
នៃះ  ខ្ញុំ ក៏ចង់ ផ្ដួច ផ្ដើម គំនិត មួយ អាច ថ 
យើង យក គោល នយោបា យ ភមូ ិ ឃុ ំមាន 
សុវត្ថភិាព នៃះ ដា ក់ជាការ បៃឡង បៃណំាង  
ពីពៃះ នៅក្នុង នឹងខ្លឹម សរ វាក្ដោប ទាំង- 
អស់គៃប់ បញ្ហា  មិន មៃន តៃ រឿង សន្ដិ សុខ 
ទៃ ។ សៃវាដៃល ផ្ដល ់ជនូ បៃជា ពលរដ្ឋ នងឹ 

មិន មៃនពាក់ ព័ន្ធ   គៃន់ តៃថ សៀវ ភៅ 
គៃួសរ សៀវភៅ ស្នាក់ នៅ អី  ប៉ុណ្ណឹង ទៃ  គឺ 
មាន ទំាង លៃខ មូ៉តូ  លៃខ ឡាន និង កៃដាស 
ស្នាម ផៃសៃងៗទៀត ។ នយិាយ រមួ គ ឺកៃសងួ 
ទំាង អស់ សុទ្ធ តៃ ពាក់ព័ន្ធ  សៃវា ទំាង ឡាយ 
ដៃល បមៃើ បៃជា ពលរដ្ឋ» ។ 

លោក បាន លើក ឡើង ថ ក្នុង គោល- 
នយោ បាយ ភូមិ ឃំុ មាន សុវត្ថភិាព  ចំណុច 
ទី៧ បាន កំណត់ ថ ឆ្លើយ តប បាន ទាន់ 
ពៃល វៃលា ចំពោះ គៃះ មហន្តរាយ និង 
រាល់ ជំងឺ ឆ្លង កាច ស ហាវ បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធ ភាព។ដូច្នៃះ ក្នងុ នោះ បញ្ហា កូវីដ ១៩ 
ក៏នៅ ក្នុង គោល នយោ បាយ នៃះ ដៃរ ។ 

លោក ស ខៃង  បន្តថ ៖«អ៊ីចឹង បាន ខ្ញុំ 
ថ  គរួតៃ ដាក ់ការ បៃឡង បៃណាងំ ពពីៃល 
នៃះទៅដល់មុន បោះឆ្នាត អាច បូក សរុប 
ម្ដង។ ពៃះ ថរឿង នៃះ ខ្ញុ ំឃើញ ថ យើង 
អាច ធ្វើ សមៃប់ ខៃត្ដ កំពត ហើយ ក៏ជឿ 
ទាំងខៃ ត្ដ ពោធិ៍ សត់ដៃរ  និង ខៃត្ដ ដទៃៗ 
ទៀត ធ្វើ បាន។ ក្នុង គោលដៅសំ ណូមពរ 
ដៃល យើង ចង ់បាន នោះ គកឺាត ់បន្ថយ ឱៃយ 
បានជា អតិ បរមាឬក៏លុប បំបាត់នូវ បញ្ហា 
បៃឈម នៅនឹង មូលដា្ឋា នទាក់ទង នឹង 
ទំនាស់»។

លោក បន្តថ ៖«ឧ ទាហរណ៍ អមៃបាញ់- 
មញិ ឯកឧត្ដ ម ម៉ៅ  ធននិ គត់ បាន បញ្ជាក់ 
ដៃរ ទំនាស់ ដីធ្ល ីដៃលនៅ សៃសសល់ឬក៏ 
ប ញ្ហា រំលោភ អំណាចបញ្ហា អី ជាដើម »។ 

លោក  ស ខៃង លើក ឡើង ថ បទ- 
ពសិោធ ដៃល លោក ម៉ៅ ធននិ អភិ បាល 
ខៃត្ដ ពោធិ៍ សត់ បានធ្វើលោក មិនហា៊ាន 
ថឱៃយទៅ ជាគំរូ សមៃប់ ទូទាំង បៃទៃសទៃ 

លោក សូម ឱៃយ ខៃត្ដ នានាពនិតិៃយ  សិកៃសា លើ 
ចណំចុ ល្អ  យក ទៅ ធ្វើ ជាគរំ ូបាន។ ចណំៃក 
ចណំចុ ណាដៃ លធ្វើ មនិបា នកុធំ្វើ ។លោក 
លើក ឧទាហរណ៍ថ  ក្នុង ១ សបា្ដោហ៍ មាន 
១ពៃល ធ្វើ ជា កម្មវិធី សមៃប សមៃួល ឬ 
ដោះ សៃយ ទំនាស់ កៃ បៃព័ ន្ធតុលា ការ 
ជា ដើម ។ 

លោ កបញ្ជាក ់ថ ៖«អ៊ចីងឹ  វាមនិ មៃន ថ 
ចំា បាច់ ចៅ ហា្វាយ ខៃត្ដ ទៃ។ ចៅ ហា្វាយ ខៃត្ដ 
គត់ ធ្វើ ក៏បាន ប៉ុន្ដៃ បៃធាន មន្ទីរ ឬក៏អ្នក 
ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត គត់ ធ្វើ ក៏បាន ដៃរ ។ 
សមៃប សមៃួល កៃ បៃព័ន្ធ តុលា ការ ។ 
អាហ្នឹង កាល ណាដោះ សៃយ បាន ចៃើន 
វាក៏ធូ រដៃរ កុំ ឱៃយរឿង ទៅ ដល់ តុលា ការ »។ 

លោក ស  ខៃង  បានបញ្ជាក់បន្ថៃមថ ៖ 
«អ៊ីចឹង ទាក់ ទងនឹង ការ បៃឡង បៃណាំង 
នៃះ ខ្ញុំនឹ ង សិកៃសា ជាមួយ សហ ការី ដើមៃបី 
ឈាន ទៅសមៃច យា៉ៅង ម៉ៃច ពីនៃះ  ទៅ 
ដល ់មនុ បោះ ឆ្នាត (កៃមុ បៃកឹៃសា ឃុ ំសង្កាត ់

អាណត្ដិទី៥)  យើង អាច ធ្វើកា របៃឡង- 
បៃណំាង » ។ 

លោក បាន លើក ឡើង ថ កន្លង ទៅនៃះ  
គោល នយោ បាយ ភមូ ិ ឃុ ំមាន សវុត្ថភិាព  
កៃសួង មហាផ្ទៃ ជាអ្នក បូក សរុប ប៉ុន្ដៃ 
បៃមូល ផ្ដុំ លើ បញ្ហា សន្ដិ សុខ ជាធំ។ 
ប៉ុន្ដៃដល់ធ្វើ  កំណៃទមៃង់ គោលនយោ- 
បាយ ភូមិ  ឃុំ មាន សុវត្ថិភា ពគឺមានន័យ 
ទលូាយជា ងមនុ ដៃល កៃសងួ មហាផ្ទៃ មនិ 
អាច ក្ដោប អសទ់ៃ ។ ដចូ្នៃះ អាច នងឹ កៃសងួ 
ស្ថាប័ន នីមួយៗ តាម គោល នយោ- 
បាយនៃះ   គឺតៃូវ មានការ ចាត់ តាំង 
បៃឡង បៃណាំង ដៃរ  គឺក្នុង សៃវា ដៃន- 
សមត្ថ កិច្ច របស់ខ្លួន ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ ៖ «តើ ធ្វើ បាន យា៉ៅង- 
ម៉ៃច នោះ គឺសូម ពិចារណាដៃរ ។ ប៉ុន្ដៃ 
សមៃប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សន្ដិសុខ  ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  គកឺៃសងួ មហាផ្ទៃ នងឹ 
ធ្វើ ការងរ នៃះ បន្ត ទៀត» ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

កំពង់ធំៈ កៃុម លៃបាត សហ-
គមន៍ ពៃឈើ  និង កៃុម លៃបាត ពៃ 
របស់ រដ្ឋបាល ពៃឈើ  នៅ ថ្ងៃ 
ទី១២  តុលា  នៅពៃល ចុះ បំពៃញ 
ការងរ បានដក ហូត រណារ យន្ត 
ចំនួន ៧គៃឿង  នៅ ឃុំ កៃយា  និង 
ឃុំ បឹងលា្វា  សៃុក សន្ទុក  ខៃត្ត- 
កំពង់ធំ  ប៉ុន្តៃ អ្នក ចូលទៅ កាប់ រាន- 
ទន្ទៃន ពៃ បានរត ់គៃចខ្លនួ បាត ់អស ់ 
ទោះយា៉ៅង ណា  មន្តៃ ីជនំាញ បញ្ជាក ់ 

ថកពំុង សៃវជៃវ រក ជន ល្មើស។ 
លោក ឈៀង មាលា  នាយ- 

សង្កាត់ រដ្ឋបាល ពៃឈើ កៃយា  
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១៣  ខៃតុលា ថ  
ការចុះ លៃបាត  និង បៃតិបត្តិការ 
បង្កៃប បទល្មើស ពៃឈើ  កាលព ី
ថ្ងៃទី១២  តុលា  ក្នុង តំបន់ ផ្លូវ ដីស  
ក្នុង ភូមិសស្តៃ ឃុំកៃយា  សៃុក- 
សន្ទកុ ខៃត្ត កពំងធ់ ំ បានជបួ បៃទះ   
ទីតំាង កាប់រាន ដីពៃ ចំនួន ២ទតីាងំ  
និង ចាប់ ដកហូត រណារយន្ត បាន 
ចំនួន ៧គៃឿង  កាំបិត ផ្គាក់ ៣  

ពថូៅ ២  ប៉នុ្តៃ ពុ ំឃើញ មាន ជនណា 
មា្នាក់ នៅ កន្លៃង កាប់ រាន ឡើយ។ 

លោក បញ្ជាក់ថ  វត្ថុតាង ទាំង- 
នោះ តៃវូបាន យក មក រកៃសា ទកុ នៅ 
ទីស្នាក់ការ សង្កាត់ រដ្ឋបាល ពៃ-
ឈើ កៃយា (អូរ កំពប់ អំបិល)  
ចណំៃក ជនល្មើស ក្នងុ ការកាបរ់ាន-   
ទន្ទៃន ដីពៃ នោះ  មន្តៃី ជំនាញ 
កំពុង សៃវជៃវ រក ចាប់ ខ្លួន  ដើមៃបី 
កសង សំណុំរឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ ។   

លោក ថ្លៃងថ ៖«នៅពៃល ដៃល 
យើង រក មនិទាន ់ឃើញ  យើង ចង-
កៃង សណំុរំឿង បឋម ទៅ តលុាការ។ 
បើសិនជា រក ឃើញ  យើង កសង 
សវតា រឱៃយ បូ៉លិស បន្តបនា្ទាប់ ទៀត 
អ៊ីចឹង ទៅ។ បើ អយៃយ ការ ឱៃយ យើង 
ជួយ សុើប អង្កៃត   យើង ធ្វើតាម- 
ហ្នឹង ទៀត អ៊ីចឹង ទៅ»។

លោក សៅ ខុម  បៃធាន សហ-
គមន៍  ពៃឈើ អូរបវៃល  នៅ ឃុំ 
ទំរីង  ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី១៣  តុលាថ  
ការចុះលៃបាត ភាគចៃើន ឃើញ តៃ 
វត្ថុតាង  មិន ងយ បាន ឃើញ 
ជនល្មើស នោះ ទៃ  ពៃះ ជនល្មើស 

ក្នុង ការកាប់ រានពៃ  ក៏មាន ខៃសៃ- 
បណា្តាញ ទំនាក់ ទំនង ផង ដៃរ។ 

លោក បញ្ជាក់ថ ៖«បទល្មើស 
កើត មាន ដោយ ពៃល  ដោយ- 
វៃលា នោះ ទៃ  មិន កើត មាន រហូត 
ទៃ។ ពៃល ខ្លះ មាន ការ មាន 
ឱកាស ល្អ  ជន ល្មើស ក ៏ឆ្លៀត ចលូ 
កាប់ រាន អ៊ីចឹង ទៅ»។ 

នៅ ថ្ងៃ ដដៃល នោះ  លោក ឈនុ 
ដឺលុចៃស  អ្នក គៃប់គៃង គមៃង- 
រៃដបូក ទំរីង  ថ្លៃងថ  ការកាប់ រាន 
ដីពៃ   ជាលក្ខណៈ គៃួសរ នៅតៃ 
មាន ទៃង់ ទៃយ តូច  ដោយសរ 
បៃជាជន សហគមន៍ មូលដា្ឋាន  
និង អ្នកចំណូល សៃុក  ចូល មក 
ទិញ ដី  ឬ កាប់ពៃ ដើមៃបី ធ្វើដំណាំ 
លក្ខណៈគៃសួរ  ដោយ ដា ំដឡំងូម ី 
ឬ ស្វាយចន្ទី។ ចំណៃក អ្នក ខ្លះ-
ទៀត  បាន  ធ្វើការ  ពងៃីក ដីចមា្ការ 
ចាស់  ឱៃយ កាន់តៃ ធំ  ដោយសរ 
មាន ការកើន សមាជកិ ក្នងុ គៃសួរ 
របស់ ពួក គត់។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«យើង ធ្វើការ 
ជាមួយ ពួកគត់ រាល់ ថ្ងៃ តាមរយៈ 
កម្មវិធី កសិកម្ម  ផ្តល់ បច្ចៃកទៃស  

ជាមយួ នងឹ ពជូ នងិ លក្ខខណ្ឌ សុ ំកុ ំ 
ឱៃយ ពួក គត់ ពងៃីក ដី ដោយ ធ្វើការ  
កាប់រាន បន្ថៃម ទៀត  ហើយ យើង 
តប ស្នង វញិ ដោយ ការទញិ [ផលតិ-
ផល] កសិកម្ម គត់  ជាមួយ នឹង 
ការផ្តល់ ជី  ផ្តល់ អីអី ហ្នឹង  ឱៃយ គត់ 
ឈប់ ការពងៃីក  ឬ កាប់រាន ថ្មី»។ 

លោក ឈុន ដលឺចុៃស  បញ្ជាកថ់  
ចំពោះ ការកាប់ រាន ខុស ចៃបាប់ 
ទៃង់ទៃយ តូច ពី សំណាក់ អ្នក- 
ចំណូល សៃុក  មន្តៃី ជំនាញ  និង 
សហគមន៍ ពៃឈើ តៃង ធ្វើការ 
បង្កៃប  និង ចាប់ វត្ថុតាង បាន ស្ទើរ- 
តៃ   ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ។ ជាពិសៃស  
គឺ ចាប់  បាន រណារយន្ត  គោយន្ត  
កាំបិទ  ពូថៅ  ជាដើម  ដៃល ពួក 
គត់ ចូលមក កាប់  ហើយ រត់ គៃច។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ជារៀង រាល-់ 
សបា្តាហ ៍ គ ឺយើង ចាប ់បាន វត្ថតុាង    
បទល្មើស  រហូត ២  ឬក៏  ៣ 
ករណី។ ពៃល ខ្លះ ១ថ្ងៃ បាន 
២ករណី ទៀត ផង  ហើយ ក្នុង 
ការលៃបាត យើង មាន ៤កៃុម 
សមៃប់ ធ្វើការ ចល័ត ជុំវិញ 
តំបន់ គមៃង ហ្នឹង តៃ ម្តង»៕  

លោក ស ខេង ក្នងុពិធីផ្ទេរតំណេងអភិបាលខេត្តកំពតពីថ្ងេ១៣ តុលា។ រូបថត Sar Kheng page

រណារយន្ត កំាប តិ និងពូថៅ ដេលចាប់បាននៅសេកុសន្ទកុ ពីថ្ងេទី  ១២តុលា។រូប ទំរីងរៃដបូក

កេមុលេបាតពេឈើចាប់បានរណារយន្ត៧គេឿងនៅសេកុសន្ទកុ និងកំពុងសេវជេវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធ

បេ សាទពេហ្មកិល 
ដេលទេឌុទេម នឹង 
តេវូជួសជុលឆាប ៗ់ នេះ 
ដើមេបីរកេសាតម្លេវបេបធម៌

ឡាយ  សាមាន

សៀមរាបៈ អាជា្ញាធរ ជាតអិបៃសរា  
នឹង  ធ្វើការ ជួសជុល បៃសទ- 
ពៃហ្ម កិល  ដៃល មាន មុខងរ ជា 
មន្ទរីពៃទៃយ ក្នងុ រាជៃយពៃះបាទ ជយ័វរ្មន័   
ទ៧ី  នាពៃល ឆប់ៗ  នៃះ  ពៃមទាងំ 
ចាប់ផ្ដើម ដំណើរការ សងសង់ 
ស្ពាន  ថ្មី នៅ រមណីយដា្ឋាន កៃបាល- 
ស្ពាននៅ តបំន ់អង្គរ ដើមៃប ីរកៃសា តម្លៃ 
វបៃបធម៌ និង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ។

លោក សុឹម ថន  អនុបៃធាន- 
នាយកដា្ឋាន អភិរកៃស បៃសទ ក្នុង 
ឧទៃយាន  នងិ បរុាណ វទិៃយា បង្ការ ឱៃយ ដងឹ   
ថបៃសទ ពៃហ្មកលិ  មាន មខុងរ   
ជាមន្ទរីពៃទៃយ ក្នងុ រាជពៃះបាទ ជយ័-
វរ្មន័ ទ៧ី  គជឺា បៃសទ តចូ ១  ដៃល    
មាន  ទីតាំង នៅ ខាងលិច ឆៀង   ខាង  
ជើង បៃសទអង្គរ វត្ត។ បច្ចុបៃបន្ន  
បៃសទ ដ ៏ចណំាស ់នៃះ មាន ភាព-
ទៃឌុ ទៃម  ទើប មនៃ្ត ី សមៃច ជសួ- 
ជលុ  បនា្ទាបព់ ីបាន ការ អនញុ្ញាត ព ី
ថ្នាក់ ដឹកនាំ អាជា្ញាធរ  ជាតិ អបៃសរា  
និង គណៈ កមា្មាធិការ អន្តរជាតិ  
ICC-Angkor។

លោក ថ្លៃងថ ៖«ដោយ ពិនិតៃយ- 
ឃើញ បៃសទ ពៃហ្មកលិ  រងការ- 
ខូច ខាត ទៃុឌទៃម ខា្លាំង  ថ្ម ធា្លាក់ 
រាយបា៉ៅយ និង តួប៉ម កណា្តាល  
បាន បាក ់រលសួ អស ់មយួ ចហំៀង 
ទៅហើយ  ទើប កៃុម ការងរ 
ធ្វើការជួស ជុល»។ 

លោក បន្តថ  ក្នុង ដំណើរការ 
ជួស ជុល នៃះ  នឹងគៃង  បៃើ ពៃល 
១ឆ្នា ំ ដោយ បៃង ចៃក ការជសួជលុ 
ជា ៣ដំ ណាក់ កាល  រួមមាន 
ដំណាក់  កាល ទី១  ការរៀប ចំ   
ឯកសរធ្វើកំណាយ សិកៃសា ពី 
រចនាសម្ព័ន្ធ របស់ បៃសទ  
បៃងចៃក លៃខ  រៀង  និង ផ្គុំ ថ្ម។ 
ទី២  ចាប់ ផ្តើម   រៀប ផ្គុំ ថ្ម សក- 
លៃបង  នងិ រៀបច ំពងៃងឹ គៃឹះ  នងិ 
ដំណាក់កាល ទី៣  គឺ រៀ បចំ ថ្ម 
ទាំងអស់ ដៃល បាន រក ឃើញ 
ដាក់ ចូល ទីតាំង ដើម វិញ ។

កៃុម ការងរ អភិរកៃស   បៃសទ 
ក ៃ ឧទៃយាន អង្គរនៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ 
អបៃសរា  ក៏ចាប់ផ្ដើម ការសង សង់   
ស្ពាន ថ្ម ីជនំសួ ស្ពាន ចាស ់នៅ តបំន ់
រមណីយដា្ឋាន កៃបាល ស្ពាន ។  

បើ តាម លោក  ពុទ្ធ សុទ្ធ  មន្តៃី 
នាយ កដា្ឋា ន បៃសទ កៃឧទៃយាន 
អង្គរនៃអាជា្ញាធរ ជាតិអ បៃសរា  ការ- 
សងសង់ ស្ពាន ថ្មី នៃះ  មាន ទទឹង  
បៃហៃង ២,៤ម៉ៃតៃ  បណ្តាយ  បៃវៃង   
១២ម៉ៃតៃ  ធ្វើ ព ីបៃតងុ កៃល  កា្តារ។ 
ការ សងសង់  បៃើ ពៃល បៃមាណ  
៣ខៃ  គិត ពី ថ្ងៃទី១៣  តុលា   គៃង 
បញ្ចប់ នៅ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ២០២១៕



ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាបាន
ប្រកាសបើកជាផ្លូវការនូវកម្មវិធី
សប្របុរសធម៌របស់ខ្លួនដើម្របីបរិច្ចាគ
ថវិកាគាំទ្រដល់មន្ទីរព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផា
ដ្រលផ្តល់ការព្រយាបាលដល់កុមារ
កម្ពជុាដោយពំុគិតថ្ល្រ។៨០ភាគរយ
ន្រអ្នកជំងឺន្រមន្ទីរព្រទ្រយកុមារមួយ 
ន្រះមកពីគ្រួសារដ្រលមានប្រក់
ចំណូលតិចជាង១ដុល្លារក្នងុ១ថ្ង្រ។      
យុទ្ធនាការ «រត់ឬដើរជាមួយ

ព្រូដិនសលដើម្របីគន្ធបុបា្ផា»គឺជា
កិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុនព្រូដិន-
សលកម្ពុជានិងក្រុមរត់ខ្រខ្រអសុី
ដោយមានការចូលរួមសហការ
ឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអ្រសុីលីដា
ភីអិលសុីធនាគារវីងនិងក្រុមហ៊ុន
ស្រប្រកជើងSkechers។កម្មវធិីន្រះ
ចបព់ីថ្ង្រទី០១ដលទ់ី៣១ខ្រតលុ
ឆ្នាំ២០២១ដោយកណំតថ់ារាល់១
គីឡូម៉្រត្រដ្រលអ្នកចូលរួមបានរត់
ឬដើរក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា
នងឹបរចិ្ចាគទកឹប្រក់១០០០រៀល
(០.២៥ដលុ្លារ)ជនូដល់មន្ទរីព្រទ្រយ
គន្ធបុបា្ផា។កម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយន្រះ
គឺសម្រប់មនុស្រសគ្រប់វ័យទាំងអស់
ចូលរួម។
លោកSanjayChakrabarty

អគ្គនាយកក្រុមហុ៊នព្រូដិនសល
កម្ពជុាសម្ត្រងយោបល់ថា៖«ក្នងុ-
នាមជាក្រមុហុ៊នធានារា៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតដ្រលមានការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់
ការគំាទ្រដល់កិច្ចការសហគមន៍គឺជា
ចំណុចស្នលូន្រប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្ម
របស់យើង។សំខាន់ជាងន្រះទៅទៀត
យើងចង់ផ្រសព្វផ្រសាយអំពីសារៈសំខាន់
ន្រការហាត់ប្រណជាប្រចំដើម្របី
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺនានាដ្រល
កើតមានក្នងុជីវភាពប្រចំថ្ង្រ។កម្មវិធី
«រត់ឬដើរជាមួយព្រូដិនសលដើម្របី
គន្ធបុបា្ផា»នឹងចូលរួមជួយលើកកម្ពស់
ការថ្រទំាសុខភាពផង និងជួយដល់
មន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផាដើម្របីបន្តកិច្ចការ 
ដ៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទ្រស
កម្ពជុាតាមរយៈថវិកាដ្រលប្រមូល
បាន»។
លោកន្រតពិសិដ្ឋនាយកប្រតិ- 

បត្ដិស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
អ្រសុីលីដាភីអិលសុីបានមាន
ប្រសាសន៍ដ្ររថា៖«យើងពិតជា
រីករាយណាស់ដ្រលអាចចូលរួម
គាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសប្របុរសធម៌ 
ន្រះហើយយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចំ
ការចូលរួមពីបុគ្គលិកនិងអតិថិជន
របស់យើងផងដ្ររ»។
លោកហានប៉្រងកា្វាងអគ្គនាយក

ន្រធនាគារ វីង (ខ្រមបូឌា)ម.ក
មានប្រសាសន៍ថា៖«ធនាគារវីង
មានស្រចក្តសីោមនស្រសរកីរាយដ្រល
បានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
សប្របុរសធម៌ដ៏រំភើបមួយន្រះដ្រល
នងឹជយួគាទំ្រដល់តម្រវូការហរិញ្ញវត្ថុ

របស់មន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបបុា្ផា។មន្ទរីព្រទ្រយ
គន្ធបបុា្ផាបានផ្តល់ការថ្រទាំសខុភាព
ដោយឥតគិតថ្ល្រដល់កុមារដ្រល
ត្រវូការជយួសង្គ្រះបផំតុនងិដោយ
គា្មានការរីសអើងនោះឡើយ។
នៅព្រលដ្រលលោកអ្នករត់ជាមួយ
កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល
ដ្រលគាំទ្រដោយធនាគារវីងនិង
សា្ថាប័នដទ្រទៀតនោះលោកអ្នក
ក៏បានកំពុងរួមចំណ្រកដល់ប្រតិ-
បត្តិការដ៏សំខាន់របស់មន្ទីរព្រទ្រយ
គន្ធបុបា្ផាផងដ្ររ»។
«នៅក្រមុរត់ខ្រខ្រអសីុយើងត្រង-

ត្រលើកកម្ពស់សុខភាព និងកាយ-
សម្របទាសម្រប់ខ្លួនឯងតាមរយៈ
កីឡា។ ពួកយើងរីករាយក្នុងការ-
សហការជាមួយក្រុមហុ៊នព្រូដិន- 
សលកម្ពុជាលើគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ
ព្រះវាមិនត្រមឹត្រផ្តល់អត្ថប្រយោ-
ជន៍ដល់អ្នករត់ឬដើរបុ៉ណ្ណោះទ្របុ៉ន្ត្រ
ថ្រមទំាងបានជួយដល់សង្គមកម្ពជុា

ទៀតផង»។«កំុចំដល់អ្នកឈឺទើប
ចប់ផ្តើមហាត់ប្រណ»ន្រះជា
ប្រសាសន៍របស់លោក គីម កុក

ប្រធានក្រមុរត់ខ្រខ្រអសីុ។
ដើម្របីចូលរួមកម្មវិធីន្រះអ្នកចូលរួម

ត្រវូចុះឈ្មាះតាមរយៈកម្មវិធីStrava.

Comដ្រលមានក្លបិឈ្មាះថារត់ឬដើរ
ជាមួយព្រូដិនសលដើម្របីគន្ធបុបា្ផា
(Run-WalkwithPrudential)
ចប់ពីថ្ង្រទី១ដល់៣១ខ្រតុលឆ្នាំ
២០២១។អ្នកអាចចូលរួមក្លបឹបាន
តាមរយៈការស្ក្រនQRCodeនៅក្នុង
រូបភាពខាងក្រម។

អំពីក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា
ក្រមុហុ៊នព្រូដិនសល(ខ្រមបូឌា) 

ឡាយហ្វ៍អឹសួរុិនស៍ម.ក(ហៅកាត់
ថាព្រូដិនសលកម្ពុជា)បាន
ចប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅ
ខ្រមករាឆ្នាំ២០១៣។តាមរយៈ
ការផ្តល់ជូននូវដំណះស្រយន្រ
ស្រវាធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិតដ្រល
ស្របតាមតម្រវូការអតថិជិនកដ៏ចូ-
ជាការធ្វើសិកា្ខាសាលនានាស្តីពី
ស្រវាធានារា៉ាបរ់ងអាយជុវីតិទៅកាន់
សាធារណជនព្រូដិនសលកម្ពុជា
បាននិងកំពុងជួយប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងការការពារនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ-
វត្ថុសម្រប់ថ្ង្រអនាគតរបស់ពកួគាត់។ 
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជាជា
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងន្រ
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលភីអិលសុី
(Prudential Plc)ដ្រលមាន
មូលដា្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្ល្រស។
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល ភីអិលសុី

ផ្តល់ការធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិតនិង
សុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយ-
សម្របត្តិដោយផ្តោតលើតំបន់អាសុី
និងអា្រហ្វិក។អាជីវកម្មន្រះបាន
ចូលរួមចំណ្រកជួយជីវិតមនុស្រស
គ្រប់គា្នាឱ្រយមានភាពប្រសើរឡើង
តាមរយៈការធ្វើឱ្រយគ្របគ់ា្នាមានលទ្ធ-
ភាពទទលួបានស្រវាថ្រទាំសខុភាព
មានតម្ល្រសមរម្រយនងិការលើកកម្ពស់
កចិ្ចការហរិញ្ញវត្ថុដើម្របីទាងំអសគ់ា្នា។
ព្រូដិនសលជួយប្រជាជនក្នុងការ-
ការពារនិងបង្កើនទ្រព្រយសម្របត្តិនិង
ជំរុញការសន្រសំសម្រប់គោលដៅ
របស់ពួកគ្រ។អាជីវកម្មរបស់យើង
មានអតិថិជនជាង១៧លននាក់
នៅអាសុីនិងអា្រហ្វិកហើយក៏បាន
ចុះបញ្ជីក្នុងផ្រសារភាគហ៊ុននៅទីក្រុង
ឡុងដ៍ ទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងញូវ-
យ៉កនិងប្រទ្រសសិង្ហបុរីផងដ្ររ។
*ក្រមុហ៊នុព្រូដិនសលភអីលិសុី

មិនមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយ
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលហា្វាយន្រន 
សលអុីន(PrudentialFinan-
cial, Inc)ដ្រលមានទីតាំង
អាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាម្ររិកនិង
ក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលអឹសួរុិន
(Prudential Assurance
Company)ដ្រលជាបុត្រសម្ព័ន្ធ
ន្រក្រុមហ៊ុនអឹម&ជី ភីអិលសុី
(M&Gplc)ដ្រលជាក្រុមហ៊ុន
ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅចក្រភព-
អង់គ្ល្រសឡើយ៕  

ចូលរួមរត់ឬដើរជាមួយព្រូដិនសលដើម្ីបសុខភាពល្អនិងគំាទ្រដល់មន្ទរីព្រទ្យគន្ធបុប្ផា

ថវិកាដ្រលប្រមូលបាននឹងត្រវូផ្តល់ជូនដល់មន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបុបា្ជា។ រូបថតSupplied

ថ្ង្រសុក្រទី១៥ែខតុលឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៥
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តពទីពំរ័១...បផំ្លា ញ ការ ធ្វើឱៃយ 
ខូច ខាត តាម គៃប់ រូបភាព ជា 
បន្តបន្ទា ប់ចំ ពោះ សំណង់  អគារ 
បៃតិក ភណ្ឌ ដៃល ស្ថិត នៅ ក្នុង 
តំបន់ បៃតិក ភណ្ឌ ទីកៃុង តាម 
បណ្តារាជ ធានី ខៃត្ត ដៃលជា 
សមៃបត្តិ បៃតិ ក ភណ្ឌ ជាតិ ដ៏មាន 
ត ម្លៃដៃល បៃឈម នងឹ ហាន ិភយ័ 
និង ស្ថិត កៃមការ គំរាម កំហៃង 
ខ្ពស់ ដោយ ការ អភិវឌៃឍ ដៃល ទាម-  
ទារ ឱៃយមាន ការ ថ្លឹង ថ្លៃង រវាង 
ការអភិរកៃស និង ការ អភិវឌៃឍគឺ តៃវូ- 
តៃមាន តុលៃយ ភាព។

 លោក ហុ៊ន សៃន  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ហៃតុ នៃះ ដើមៃបី ឱៃយ ការងារ អភិ- 
រកៃស តំបន់ បៃតិ ក ភណ្ឌទីកៃុង  
ដៃល មាន សំណង់ អគារ សាស- 
ន ផៃសៃងៗ សំណង់  សាធា រណៈ 
សណំង ់ឯក ជន ភមូ ិឋាន នងិ ផ្ទះ 
បរុាណ សៃប តាម ចៃបាប ់ស្តពី ីកចិ្ច- 
ការ ពារ បៃតិក ភណ្ឌវ បៃបធម៌  រាជ- 
រដ្ឋា ភិបាល សូម ហាម ឃាត់ ចំពោះ 
ការ កៃបៃ ការប្ត ូរ របូ រាង ខាង កៃ 
ឬធ្វើ ឱៃយ ខូច ខាត សោភណ ភាព 
ចំពោះ សំណង់នៃ តំបន់ បៃតិក- 
ភណ្ឌទីកៃុង »។ 

លោក  ហ៊ុន សៃន  ក៏ បាន 
ណៃនំ ឱៃយ មាន កា រ  ទប ់សា្កាត ់ការ- 

វាយ កម្ទៃច និង បំផ្លិច បំផ្លាញ 
សំណង់ វបៃបធ ម៌ បៃវត្តិសា ស្តៃ 
សំណង់ បុរាណ និង សំណង់ 
អគារ បៃតិ កភណ្ឌ ដើមៃបី ការ ពារ 
ឱៃយបាន គង់ វងៃស និង បញៃឈប់ 
ជាបន្ទាន់ ចំពោះកា រ បំផ្លា ញ អគារ 
បៃតកិភ ណ្ឌក្នងុ តបំន ់ការ ពារ នងិ 
កៃ តំបន់ ការ ពារ ដោយ ផ្តោត 
លើ យុទ្ធសាសៃ្ត គោល នយោ- 
បាយ និង ផៃន ទីច  ង្អុល បងា្ហាញ 
ដើមៃបី ជំរុ ញ ការ អភិរកៃស និង ការ- 
អភិវឌៃឍ ទីកៃុង បៃតិក ភណ្ឌបៃ- 
កប ដោយ និរន្តរ ភាព។ 

លោក បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា ៖ 
«សំណង់ អគារ បៃតិ កភណ្ឌ 
ដៃល នឹង តៃូវ ធ្វើការ ជួស ជុល 
កៃ បៃរូ ប  រាងឬវាយ កម្ទៃច- 
ចោល តៃវូ ស្នើ សុ ំការ ពនិតិៃយ នងិ 
សមៃច ពីកៃសួង វបៃបធម៌  និង 
វចិតិៃ សលិៃបៈ នងិ អាជា្ញាធ រ ពាក-់ 
ព័ន្ធ ជាមុន សិន »។ 

លោក នយ ក រដ្ឋមន្តៃី ណៃនំ 
ទៅ គៃប់ កៃសួង  សា្ថាប័ន  រដ្ឋបា ល 
រាជ ធានី  ខៃត្ត  តៃវូ អនុវត្ត តាម សា- 
រាចរ នៃះ ឱៃយមាន បៃស ិទ្ធ ភាព និង 
ដោយ សា្មារតី ទទួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់ ។ 
    លោក យង ់តាងំ កយួ បៃធាន 
មន្ទីរ វបៃបធ ម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ 

ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ១៤ តុលា  
ថា លោក សបៃបា យចិត្ត នៅពៃល 
ដៃល បៃមុខរាជ រដ្ឋាភិបាល បាន 
ចៃញនូវ សារាចរ នៃះ  ដោយ- 
សារកន្លង មក មាន ការ អនុវត្ត 
ខុសឆ្គង ខ្លះនៅ តាម សហគមន៍ 
ដៃល មាន ការ វាយ កម្ទៃច ចោល 
នូវ អគា របៃតិក ភណ្ឌ ដោយ 
មិនមាន ការ ឯកភាព ពីមនៃ្តី 
ជំនញ ឡើយ។

លោក បាន បញ្ជាក់  ថា៖ «ខ្ញុំ 
គាំទៃ ទាំង សៃុង ចំពោះ ខ្លឹម សារ 
ក្នងុ សារាចរ នៃះ ហើយខ្ញុ ំកស៏ុឱំៃយ 
មាន ការអនវុត្ត នវូ សារាច រនៃះ ឱៃយ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព គៃប ដណ្តប់ 
នៅគៃប់ រាជ ធានី ខៃត្ត ទាំង អស់ 
ពិសៃស ខៃ ត្តបន្ទា យ មាន ជ័យ 
នៃះ ក៏ដូច ជា បណ្តា ខៃត្ត ដៃល 
មាន  អគារ សំណង់ បុរាណ 
ចាស់ៗ ដៃល ជា បៃតិ កភណ្ឌ 
របស់ ជាតិ។ គៃប់ សា្ថា ប័នពា ក់- 
ព័ន្ធ តៃូ វតៃ គោរព និង អនុវត្ត ឱៃយ 
បាន គៃប់ៗ គា្នា» ។

នៅ ក្នុង ខៃត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ 
មាន បៃសាទ វត្ត អារា មដៃ ល 
មាន អាយុកាល យូរឆ្នាំ ចៃើន 
គួរសម ហើយ កន្លងមក  មន្ទីរ- 

វ បៃបធម ៌នងិ វចិតិៃ សលិៃបៈ កដ៏ចូ ជា 
អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត បាន ធ្វើ 
ការ ចុះអប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ  ណៃនំទៅ 
តាម សៃុក  ឃុំ និង សហគមន៍ 
ដៃល មាន វត្ថុបុរាណ បៃសាទ 
បុរាណ ជា ដើមប៉ុន្តៃ មាន បៃជា- 
ពលរដ្ឋខ្លះ មិន បាន ចូលរួម សហ- 
ការ ជាមួយនឹង អាជា្ញាធរ ដោយ 
លួចសាង សង់ សំណង់កៃបៃរ 
បៃសាទ  និង មានការ វាយ កម្ទៃច 
សា្ថា នីយ បុរាណ ជាចៃើន កន្លៃង 
ផង ដៃរ។ នៃះ បើ តាម  លោក 
យង់ តាំង កួយ។

លោក បន្ថៃមថា៖«យើង បាន 

ធ្វើ ការ សហការជាមួយអាជា្ញាធរ 
និង សមត្ថកិច្ច ធ្វើ ការ ទប់សា្កាត់ 
លើ ករណីនៃះបាន ចៃើនផង ដៃរ 
ហើយ យើង បាន បន្ត ធ្វើការ- 
ងារនៃះ ជាបៃចាំផង ដៃរ ដោយ 
១សបា្តោហ៍ យើង បាន បៃជុំ គា្នា 
ចំនួន ២ថ្ងៃ  ដើមៃបី រក ដំណោះ- 
សៃយ ទាក់ ទង នឹង ការ ស្នើសុំ 
ចៃបាប់ អនុញ្ញាត សាង សង់ សំណង់ 
នៅ តាម តំបន់ មាន បៃសាទ 
ហើយ យើង ក៏បាន ណៃនំ ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ សាងសង់ ផ្ទះ ជារបៀប 
ខ្មៃរ ផង ដៃរ »។

គួរ រំឭក ផង ដៃរថា សា្ពានថ្ម- 

ចាស់ មួយនៅ មុខ សាលា ខៃត្ត 
បាត ់ដបំ ង  ដៃល បាន សាងសង ់
នៅ ក្នុង សម័យ អាណនិ គ ម  
បា រាំង ក្នុង ឆ្នាំ ១៩១៦ដៃល 
មាន អាយុកាល ១០៣ ឆ្នាំ មក 
ហើយ នោះហើយកំពុង មាន 
ភាព ចាស់ ទៃុឌ ទៃម   ក៏មាន 
ដណំ ឹងថា គៃង នងឹ វាយកម្ទៃច 
ចោល ដើមៃបី សាងសង់ សា្ពានថ្មី 
ប៉ុន្តៃតៃូវ បាន រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង 
វបៃបធម៌ និង វិចិតៃ សិលៃបៈស្នើ ឱៃយ 
រកៃសាសា្ពាន បុរាណ នៃះ  ហើយ 
ក៏មាន ការ ឯកភាព រកៃសាសា្ពាន 
នៃះទុក  ទៅ តាម សំណើ៕

តពីទំព័រ ១...ចំនួន ២ លាន 
ដូស និង សៀ រា៉ាំង ចំនួន ២លាន 
ផង ដៃរ ដៃល ជា ជំនួយ របស់ 
រដ្ឋាភិ បាល និង បៃជា ជន ចិន 
ដល់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា។

លោក សៃី  មាន បៃសាស ន៍  
ថា៖ «យើង តៃូវ ដូរ ឥរិយាបថ 
នៅក្នុង ការ រស់ នៅតាម គន្លង ថ្មី 
បៃសិន បើយើង មិន ធ្វើអ៊ី ចឹង ទៃ 
ថ្ងៃកៃ យ ទៅ យើង មិន អាច បិទ 
បៃទៃស យើងអ៊ី ចឹង រហូត ទៃ 
ហើយ យើង តៃវូ តៃចំា បាច់ រស់នៅ 
ជាមយួ វរីសុ នៃះ។ប៉នុ្តៃ តៃវូ អនវុត្ត 
នូវវិធាន ការ ៣កុំ ៣ការ ពារ »។

លោក សៃបីន្ថៃម ថា៖ «បៃទៃស 
យើង តៃូវ ការ បើកឡើ ង វិញនូ វ 
វិស័យ សៃដ្ឋកិច្ច អប់រំ និង វិស័យ 
ផៃសៃងៗ ទៀត ប៉ុន្តៃ តៃូវ តៃ បៃយ័ត្ន 
បៃយៃង ជាប ់ជាបៃ ចា ំនោះយើ ង 
នឹង អាច បើក បៃទៃស ឡើង វិញ 
បាន ។ បៃមុខរាជ រដ្ឋាភិបាល  
បៃហៃលនឹង សមៃច ទៅ លើផៃន- 
ការ ដៃល កៃមុ គណៈ កម្មការ អន្តរ- 
កៃសួង កំពុង រៀបចំ ហើយ យើង 
ក៏នឹង មាន ការ បៃជុំ ជា មួយ នឹង 
បៃធាន គណៈបៃ ចាំការ  ដើមៃបី 
ពនិតិៃយ មើល ថា  តើវ ិសយ័ ណខ្លះ 
តៃូវ បើក ឡើង វិញ»។

ទាក ់ទង នងឹ វា៉ាកស់ាងំកវូដី ១៩ 

កម្ពុជា បាន ទទួល វា៉ាក់សំាង កូវីដ- 
១៩ បន្ថៃម ទៀត បៃភៃទ សុីណូ- 
វា៉ាក់ រហូត ដល់ ២លាន ដូស ដៃល 
ជា ជំនួយ របស់ រដ្ឋាភិ បាល ចិន 
និង បៃជា ជន ចិន ។

លោកនយក រដ្ឋ មនៃ្តី  ហ៊ុន 
សៃន បាន សរសៃរ លើ បណ្តាញ 
សង្គម ហ្វៃស ប៊កុ របស ់លោកនៅ 
ថ្ងៃទី ១៤ ខៃតុលា ថា បៃទៃស ចិន 
គជឺា បៃទៃស ដបំងូ គៃ ដៃល បាន 
ផ្តល់ ជំនួយ វា៉ាក់ សំាង បងា្ការ ជំងឺ- 
កវូដី ១៩ មក កាន ់បៃទៃស កម្ពជុា 
កាលពី ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។ 

លោក បាន  លើក ឡើង ថា៖  
« មក ដល់ ពៃល នៃះ វា៉ាក់ សំាង 
ដៃល រដ្ឋាភិបាល ចិន បាន ផ្តល់ 
ជាជំនួយ មក កម្ពុជា មាន ចំនួន 
សរបុ ៦លាន៨០ មុនឺ ដសូ ហើយ 
មក ដល់ ពៃល នៃះ កម្ពុជា បាន 
ទទួល វា៉ាក់ សំាង ពីបៃទៃស ចិន 
ទំាង ជំនួយនិង ការ បញ្ជា ទិញ 
មាន ចំនួន សរុប ៣២ លាន ៨ 
សៃន ដូស។ វត្ត មាន វា៉ាក់ សំាង 
របស់ ចិន បាន ធ្វើឱៃយក ម្ពជុាសមៃច  
ផៃន ការ ចាក់វា៉ា ក់ សំាង ជូន បៃ- 
ជាព លរដ្ឋ បាន យា៉ាង ឆប់ រហស័ 
និង មុន ផៃន ការ គៃង ទុក»។ 

ជាមួយ គា្នានៃះ ផង ដៃរ បើតាម 
ការ បញ្ជាក់ពី លោក សៃី ឱ វណ្ណ- 

ឌីន អ្នកនំ ពាកៃយកៃ សួង សុខា- 
ភិបាល  និងជា បៃធាន គណៈ- 
កម្មការ ចំពោះ កិច្ច ចាក់វា៉ាក់ សំាង 
កូវី ដ ១៩ បាន ឱៃយ ដឹង  នៅថ្ងៃទី 
១៤ ខៃតុលា ថា មាន រាជ ធានី- 
ខៃត្ត ចំនួន ២៤ហើយ ដៃលតៃវូ- 
បាន បិទបញ្ចប់ នូវ យុទ្ធនការ 
ចាក់វា៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩នៅ ជំុទី 
១សមៃប់កៃមុ មនុសៃស អាយុ     
ចាប់ ពី ១៨ ឆ្នា ំឡើង ។

លោក សៃ ី បានបញ្ជាក ់ថា នៅ 
សល់តៃខៃត្ត កំពត ១ ទៃ ដៃល 
ជា ខៃត្តចុង កៃយ គៃនឹង តៃវូបិទ 
បញ្ចប់ ហើយ លោក សៃី សងៃឃឹម 
ថា ខៃត្ត នៃះអាច នឹង បៃកាស  
បិទ បញ្ចប់ ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៣ ខៃតុលា  
ឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជា បាន ចាក់- 
វា៉ាក់សាំង ជូន បៃជាពលរដ្ឋ អាយុ 
ចាប់ ពី៦ឆ្នាំ ឡើង បាន ចំនួន 
ជាង១៣ ,៥លាន នក់ ហើយ 
ស្មើនឹ ង បៃមាណ ៨៤,៦៦ ភាគ- 
រយ ធៀប នងឹ ចនំនួ បៃជា ពលរដ្ឋ 
សរុ ប បៃមាណ ១៦ លាន នក់ ។ 
ក្នុង នោះ អ្នក ចាក់ បាន ទាំង២ 
ដូស មាន ចំនួន ជាង ១២ លាន 
នក់ ហើយ អ្នក ចាក់ ដូស ទី៣ 
ឬដូស ជំរុញបាន ចំនួនជាង 
១លាន នក់ ៕

សំណង់បុរាណក្នងុវត្តបូ ខេត្តសៀមរាបពីខេឧសភា ឆ្នានំេះ។ រូបថត  កៃសួង វបៃបធម៌

មន្ត្រ៖ី គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនឹងរៀបចំ 
គោលនយោបាយដើម្របីបើកប្រទ្រស...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រចី្រញ...
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មន្ត្រកី្រសួងយុត្តធិម៌ច្រនចោលការវាយតម្ល្រពីនីតិរដ្ឋរបស់អង្គការ WJP
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់  កៃសួង 
យុត្តធិម៌ ចៃនចោ ល  របាយ ការណ៍ 
របស់ អង្គការ គមៃង យុត្តិធម៌ 
ពិភព លោក (WJP)ដៃល 
បា នចាត់ ចំណាត់ ថ្នាក់ នីតិរដ្ឋ នៅ 
កម្ពុជា ស្ថិត នៅ លំដាប់ ស្ទើរ តៃ  
ទាប ជាងគៃ គឺ  លៃខរៀង ១៣៨ 
ក្នុង ចំណោម បៃទៃស ទាំង ១៣៩ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល ការ រាត តៃបាត  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

របាយ ការណ៍ ស្តីពី សន្ទ សៃសន៍ 
នតី ិរដ្ឋ បៃចា ំ ឆ្នា ំ២០២១ ដៃល វាយ- 
តម្លៃ នីតិរដ្ឋ នៅ បៃទៃស ចំនួន 
១៣៩ ដៃល ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ បាន 
ទ ទួល កាលពី  ថ្ងៃទី ១៣ ខៃតុលា 
លើក ឡើង ថ នៅ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល 
មាន ជំងឺរា តតៃបាតកូ វីដ១៩ នីតិ- 
រដ្ឋកា ន់តៃ យ៉ាប់យុឺន នៅជាង 
ពាកក់ ណា្តាលពភិ ពលោក។ ៤,៧ 
ភា គរយ  នៃបៃជាជនក្នុ ង ពិភព- 
លោ កគឺ ៦,៥ពាន់ លាន នាក់ រស់-
នៅ ក្នុងបៃ ទៃសដៃល មាន នីតិ រដ្ឋ 
កំ ពុងចុះ ខៃសោយ។ រ បាយការណ៍  
បញ្ជាក់ ថ ក្នុង  ចំណោម បៃទៃស 
ទាំង ១៣៩ បៃទៃស ៣  ដៃល 
អនុវត្ត នីតិរ ដ្ឋបាន ល្អ ជាង គៃ នៅ 
ឆ្នានំៃះគ ឺបៃទៃស ដាណមឺា៉ាក ស្ថតិ 
ក្នុង លៃខ រៀង ទី១ ន័រវៃស លៃខ 
រៀង ទ២ីនងិហ្វាងំ ឡងល់ៃ ខរៀង- 
ទី៣។ បៃទៃស ៣ ដៃល  មាន ពិន្ទុ 
នីតិរ ដ្ឋរួម ទាបជាង គៃគឺ បៃទៃស    
វ៉ៃ ណៃស៊ុយ អៃឡាស្ថិ ត ក្នុង លៃខ 

រៀង១៣៩ គចឺងុ កៃយ គៃ  ខណៈ 
ដៃលក ម្ពុជាលៃខ រៀង ១៣៨ និង 
កុង ហ្គោ លៃខ រៀង ១៣៧។ 

លោក  ជិន  មា៉ាលីន រដ្ឋលៃខា- 
ធិការ និង ជាអ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង 
យតុ្តធិម ៌បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ី
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ តុលា  ថ  ការ ចា ត់-
ចំណាត់ ថ្នាក់ នៃះ «ដូចជា »    មិន 
សៃប ទៅ នងឹ ស្ថាន ភាព ជាកស់្តៃ ង 
នៅ កម្ពុជា និង បរិបទ អន្តរ ជាតិ 
នោះទៃ។ បណា្តា បៃទៃស ដទៃទៀ ត 
មួយ ចំនួន ដៃល ធ្លាប់រិះ គន់ក ម្ពុជា 
ពាក់ព័ន្ធ ការ អនុវត្ត វិធន ការ 
ចៃបាបន់ៃ  ជងំ ឺកវីូ ដ១៩ នៅ ទបីញ្ចប ់
បៃទៃស ទាំង នោះ  បាន អនុវត្ត 

វិធនការ ទាំងអ ស់នោះនៅក្នុ ង 
បៃទៃស ខ្លួន ទាំងអស់ ដោយ 
អនុវត្ត តឹង រឹុងនិង ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង កម្ពជុា 
ទៅទៀ ត  ដូចជា ការ បិទខ្ទប់ បៃ- 
ទៃស  និង តំបន់និង ការ ចាក់ វា៉ាក់- 
សំង កាតព្វកិ ច្ចបង្ការ ជំងឺកូវី ដ១៩  
ជាដើ ម។ល។

 លោក ថ្លៃ ងថ៖ «អ៊ីចឹង ការ- 
វាយតម្លៃ ថ កម្ពុជា ទាប ជាង 
បៃទៃស ទំាង អស់នោះ ដូចជា  
មិន សមហៃតុ   សមផ ល ។ ការ ធ្វើ 
របាយ ការណ៍ សៃវជៃវ ហ្នងឹ អាច 
ថ  មាន ការ ទទួល ព័ត៌មា នឬក៏ 
ទិន្នន័យ ខុស ពីភាគី មា្ខាង អាច ពី  
កៃុម សង្គម សុីវិល ឬក៏ កៃុម ដៃល 

មាន និនា្នាការ បៃឆំង ដៃល ផ្តល់ 
ព័ត៌ មាន ហ្នឹង ខុសនាំ ឱៃយ ការ បៃើ- 
បៃស់ វិធីសស្តៃ និងការ បញ្ចៃញ 
លទ្ធផល កវ៏ា ខសុតា មហ្នងឹ ដៃរ»។  
    សន្ទសៃស ន៍នីតិ រដ្ឋរ បស់WJPគឺ 
ជារបាយ ការណ៍ ដោយ  មាន  ទិន្នន័ យ 
បៃចាំ ឆ្នាំដោ យ ផ្អៃ កលើកា រស្ទ ង់- 
មតិថ្នា ក់ជា តិលើ គៃួសរជាង  
១៣៨  ០០០ គៃសួរ ន ិងអ្នកអន-ុ 
វត្តចៃបាប់ និងអ្ន កជំនាញ ចំនួន  ៤- 
២០០នាក់ នៅជំុវិ ញពិ ភពលោក ។

WJP ឱៃយនយិ ម នយ័ នតីរិដ្ឋថ គ ឺ
ជាបៃព័ន្ធចៃបាប់ ស្ថា ប័នបទដា្ឋា ន 
នងិការ ប្តៃជា្ញាចតិ្ត របសស់ ហគមន ៍
ដៃលរឹ ងមាំដៃល ផ្តល់ នូវ គណ- 

នៃយៃយភា ព ចៃបាប់មាន   យុត្តិធ ម៌ 
ការ បើកចំ ហរ បស់ រដា្ឋាភិបាល     
និ ងការ ទទួល បាន  យុត្តិធម៌។

 លោក  សុឹង សៃនករុណា  
អ្នកនាំ ពាកៃយ សមាគម អាដហុក 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៣ ខៃ តុលា ថ  វា មិន មាន អ្វី 
ចម្លៃក នោះ ទៃ  ពៃះ  អង្គការ នៃះ 
បាន  ធ្វើការ លើការ  វាយ តម្លៃបៃប 
នៃះ ជាប ន្តបនា្ទាប់  កន្លង មក ។ 
ការអ នុវត្ត ចៃបាប់  ឬនីតិរដ្ឋ នៅ ក្នុង 
បរិបទ កម្ពុជា  កំពុង រង ការរិះ គន់ 
ជាចៃើន   ជាពសិៃស ពាក ់ពន័្ធ ការ- 
អនុវត្ត រឿង  យុត្តិធម៌ សង្គម ពាក់- 
ព័ន្ធ  បៃជា ពលរដ្ឋ កៃីកៃ  នយោ- 
បាយ  ការ បញ្ចៃញ មត ិរបស ់អ្នក ធ្វើ 
កិច្ច ការងរ សង្គម  និង សកម្ម ជន 
សិទ្ធិម នុសៃស ជា ដើម ។

លោក  បានថ្លៃងថ ៖ «អ៊ីចឹង 
ទៅ  ទាំងអស់ នៃះ បៃហៃល ជា  
គៃ មានកា រ វាស់វៃង ដោយ មាន 
ទឡ្ហីករ ណ៍តាម ដៃល គៃ កំណត់ 
មក ហ្នងឹ យក មក ធ្វើការ វាយ តម្លៃ។ 
អ៊ីចឹង ខ្ញុំ យល់ ថ ការលើក ឡើង 
នៃះ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា យើង 
គឺជា រឿង ដៃល ឆ្លុះ បញ្ចាំង កំពុង  
តៃ រង ការ រិះគន់ ទាំង អស់ នៃះ 
ហើយ»។ 

កាល  ព ីឆ្នា ំ២០២០  អង្គការ នៃះ 
បានចា ត់ ចំណាត់ ថ្នាក់ នីតិរដ្ឋ នៅ 
កម្ពុជា នៅ លៃខរៀង ទី ១២៧ 
ដៃល ជា ចណំាត ់ថ្នាក ់ស្ទើរតៃ ទាប 
ជាង គៃក្នុង ចំណោម បៃទៃស 
ចំនួន  ១២៨ ៕ 

 អោម  ប៊ុន ធឿន  
 
សៀម រាបៈ  អាជា្ញា ធរ សៃកុ បនា្ទាយ សៃ ី 

និង អង្គការ  GIZ  នៅ ខៃត្ត សៀមរាប 
បង្កើត ការងរ បណោ្តាះ អាសន្ន ជយួ ដល ់
បៃជា ពលរដ្ឋ  ដៃល រង ផល ប៉ះពាល ់ខាង 
ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច ពី ការរីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ឱៃយទទួល បាន បៃក់ ចំណូ ល 

ទៃទៃង់ ជីវភាព  និង លើក កម្ពស់ ការងរ 
បរិ ស្ថាន ល្អ  និង ភាព សៃស់ ស្អាត នៅ 
តាម ដង ផ្លវូ ព ីភមូ ិពៃះ ដាក ់ ទៅ បៃសទ- 
បនា្ទាយ សៃី។   

 លោក  ឃឹម  ហ្វី ណង់  អភិបាល សៃុក 
បនា្ទាយ សៃី  ថ្លៃង ថ  តាមរយៈ គមៃង 
សច់បៃក់ ពលកម្ម ដៃល គាំទៃ ថវិកា 
ដោយ អង្គការ  GIZ  បៃជា ពលរដ្ឋ 

បៃមាណ  ១៥០  គៃួសរ  ដៃល សុទ្ធសឹង 
តៃ ជា អ្នករស់ នៅ តាម កំណាត់ ផ្លូវ ពី ភូមិ 
ពៃះ ដាក ់រហតូ ដល ់បៃសទ បនា្ទាយ សៃ ី
អាច រកបាន ចំណូល បៃមាណ  ៣០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១គៃួសរ  នៅ ពៃល ដៃល 
គមៃង នៃះ តៃូវបាន បញ្ចប់ ។  គមៃង 
នៃះ មាន រយៈ ពៃល ៣ ខៃ  ដៃល មាន ថវកិា 
បៃមាណ ជាង ៤ មុនឺ ដលុា្លារ  ធ្វើការ អនវុ ត្ត 
បានរ យៈ ពៃល ២ ខៃ កន្លង មក ហើយ ដោយ 
ខៃតុលា នៃះ ជា ខៃ ចុង កៃយ ។  

លោក ថ  បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល ចូលរួម 
ធ្វើ ពលកម្ម  តាមរយៈ គមៃង នៃះ តៃូវ 
ធ្វើ អនា ម័យ តាម ដងផ្លូវ  ដោយ កាប់ ឆ្កា រ 
ពៃ  រីស សំរាម  និង ធ្វើ ការចាក់ បំពៃញ ដី 
នៅ កន្លៃង ជង្ហកុ។  ការ ធ្វើ បៃប នៃះ គ ឺបាន 
ជា បៃយោជន ៍សោ ភណភាព ក្នងុនាម ជា 
ខៃត្ត ទៃសចរណ៍ នៅពៃល ដៃល យើង   
រៀ ប ចំ បាន ស្អាត អ៊ីចឹ ង ទៅ អ្នក ទៃស ចរ 
ចលូ  មក គៃ សរសើរ  វា បាន ចណំៃញ  ដល ់
គាត់ ក្នងុ នាម ជា អ្នករស់ នៅ តាម បណោ្តាយ 
ផ្លវូ ។ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល នៅ តាម បណោ្តាយ 
ផ្លូវ ពី ភូមិ ពៃះ ដាក់  រហូត មក ដល់ បៃសទ- 
បនា្ទាយ សៃី  ពី មុន មាន អាជីព  ជា  អ្នក រក- 

ចំណូល បាន តា មរយៈ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
ដោយ លក់ ស្ករ ត្នាត  និង រពាក់ ជាដើម  
បុ៉ន្តៃ កៃយ មាន កូ វីដ ១៩  គឺ គា្មាន ភ្ញៀវទៃ ស ចរ  
ឆ្លង កាត់ នោះទៃ  ជា ហៃតុ ធ្វើ ឱៃយបាត់- 
ចំណូល របស់ ពួក គាត់ ។  បៃជា ពលរដ្ឋ 
ដៃល ចលូរមួ ធ្វើ ពលកម្ម ក្នងុ គមៃង នៃះ 
មិន ទាមទារ នូវ ឧបករណ៍ សមា្ភារ ចៃើន 
នោះ ទៃ ។  ពួក គាត់ អាច ធ្វើ ការងរ 
ដោយបៃើ កាំបិត  ពូថៅ ដៃលជា របស់ 
ខ្លួន ឯង យក មក ធ្វើ ការងរ នៃះ បាន ។  

 លោក ថ្លៃង ថ៖ «  ចំពោះ ការចាយ 
ទៅលើ សច់បៃក់ ពល កម្ម នៃះ គឺ  ចាយ 
បាន តៃ លើ អ្វី ដៃល ជា កមា្លាំង ពលកម្ម ទៃ  
យើង មនិ អាច ចាយ អ្វ ីដៃល ជា ទមៃង ់តៃវូ- 
ការ ឧប ករណ ៍សមា្ភារ  ឬ ក ៏ការ វនិ ិយោគ អ ី
ធំដំុ ទៃ  បាន ន័យ ថ  ជា កមា្លាងំ បាយ តៃ ម្តង » ។ 

 បើ តាម លោក អភិបាល សៃុក បនា្ទាយ- 
សៃ ី កៃយ បញ្ចប ់គមៃង នៃះ  អាច នងឹ 
មាន បន្ត ជុំ ទី ២ទៀត  ប៉ុន្តៃ អាច នឹង តៃូវ 
បៃើបៃស់ កៃម រូ ប ភាព ផៃសៃង  ដោយ ធ្វើ 
យ៉ាង ណា ឱៃយ  បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ តៃ ទទួល 
បាន បៃក់ ចំណូល  កៃម ទមៃង់ សច់- 
បៃក់ ពលកម្ម ដដៃល ៕

លោក ជិន ម៉ាលីន នៅក្នងុសិក្ខាសាលាមួយកលពីខេកុម្ភៈ ឆ្នានំេះ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សកម្មភាពពលរដ្ឋធ្វើពលកម្មដើមេបីរកចំណូលថវិកពីអង្គករGIZ។ រូបថត FB

ពលរដ្ឋក្នងុ១គ្រសួារអាចរកចំណូលបាន$៣០០ពីគម្រងពលកម្មការងាររបស់អង្គការ GIZ

ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  ក រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង ក រីនិពន�  
សូ វិស ល

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

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

ក រីនិពន�  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

ក រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

ក រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

ក រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

ក រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
�ៃម វណ� ៈ

ក រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុ�, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,ឡា យ ស មា ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ ន៉ ដា រា៉ា , រ័ត្ន  សុជា តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
ក រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ� ន រងៃសី

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

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

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

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

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

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

ពា ំង បា៉ា ទៃ ីយ៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

�េ � ន�េកចា យក �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េកចា យក �េត

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយក រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិក ហិរ�� វត� ុៈ ហ� ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន េករច� ទំព័រ
សួន  ស វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

ក រិ� ល័យ�េត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី ស�្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិទួលរកា ៣
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម,  

 ខណ� មា នជ័យ,១២៣៥៣ រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
ក រិ� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 11,340 11,320 11,400 11,260

2 GTI 4,400 4,400 4,400 4,400

3 PAS 13,340 13,680 13,680 13,040

4 PEPC 3,130 3,140 3,150 3,100

5 PPAP 14,780 14,700 14,780 14,700

6 PPSP 2,040 2,040 2,040 2,030

7 PWSA 6,900 6,900 6,900 6,820

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី៤ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២១ 

ច្បាប់ ប្កួតប្ជ្ង  នឹង ផ្តល់ទំនុកចិត្ត  ព្ម ទំាង ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ វិស័យ ឯកជន  និង អ្នក ជំ-
នាញ បាន សា្វាគមន ៍ចពំោះការបេកាស  
ដាក់ ឱេយ បេើ បេស់ ចេបាប់ បេកួត បេជេង 
ខណៈ ចេបាប់ នេះ នឹង គាំពារ ការ បេកប- 
របរ រកសុី ដោយ ស្មើ ភាព ជា ពិសេស 
ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ក្នុង ការ ទាក់ ទាញ ការ- 
វិនិយោគ បន្ថេម ទៀត។

ចេបាប់ បេកួត បេជេង តេូវ បាន ពេះ- 
មហាកេសតេ ឡាយ ពេះហស្ត លេខា  ឱេយ 
បេើ ជា បនា្ទាន់  កាល ពី ថ្ងេទី ៥ ខេ តុលា 
បនា្ទាប់ ពី ពេឹទ្ធ សភា ពិនិតេយ  និង អនុម័ត  
កាលពី ថ្ងេទី ២០ ខេ កញ្ញា។ ចេបាប់ នេះ  
មាន គោល បំណង លើក កម្ពស់ ការ អនុ- 
វត្ត អាជវីកម្ម បេកប ដោយ ស្មើ ភាព  ដើមេបី  
លើក កម្ពស ់បេសទិ្ធ ភាព សេដ្ឋ កចិ្ច នងិ 
អាជីវកម្ម ថ្មីៗ ពេម ទាំង  ការពារ សេដ្ឋ-
កិច្ច ជាតិ ពី ឥរិយាបថ បេឆំង ការ បេកួត-  
បេជេង ដេល បង្ក គេះ ថ្នាក់ ណា មួយ 
និង ជួយ អតិថិជន ក្នុង ការ ទទួល បាន 
ទនំញិ  នងិ សេវាកម្ម បេកប ដោយ គណុ- 

ភាព ជាមយួ នងឹ តម្លេ កាន ់តេ ទាប ភាព- 
សមេបូរ បេប និង ជមេើស កាន់ តេ ចេើន។

លោក  ម៉ៅ  ថរូ៉ា រដ្ឋ លេខាធកិារកេសងួ  
ពាណិជ្ជកម្ម  បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងេទី ១៣ ខេ តុលា  ថ  កេសួង 
បាន ពេង អនុកេឹតេយ រួច ហើយ សមេប់ 

ការ បេពេឹត្តទៅ នេ ចេបាប់ នេះ និង ការ- 
បង្កើត គណៈ កមា្មាធិកា រ។ លោក បាន 
ថ្លេង ថ ៖ «រដ្ឋមន្តេ ីរបស ់យើង នងឹ ពនិតិេយ  
ហើយ បនា្ទាប ់មក ដាក ់ជនូ គណៈ រដ្ឋមន្តេ ី 
ដើមេបី អនុម័ត។ ចេបាប់ នេះ មាន សារៈ- 
សខំាន ់ណាស ់ក្នងុ ការ បង្កើត ទនំកុ ចតិ្ត 

រវាង  វនិយិោ គនិ ក្នងុ សេកុ  បរទេស  នងិ 
ពាណិជ្ជករ។ ចេបាប់ នេះ បង្កើត ឱេយ មាន 
ការ បេកួត បេជេង ដោយ ស្មើភាព»។ 
លោក បន្ត ថ៖ «នៅ ពេល យើង មាន 
ចេបាប ់នេះ ខ្ញុ ំគតិ ថ  វនិយិោ គនិ ក្នងុ សេកុ 
ក៏ នឹង រីករយ ក្នុង ការ ពងេីក ការ វិនិ-
យោគ របស់ ពួក គេ ផង ដេរ »។

លោក Anthony Galliano នាយក-  
បេតបិត្ត ិនេ កេមុហ៊នុ ផ្តល ់សេវា កម្មហ-ិ
រញ្ញវត្ថុ Cambodian Investment 
Management Co Ltd បាន លើក- 
ឡើង ថ កម្ពជុា ប្តេជា្ញា ចតិ្ត ក្នងុ ការ បង្កើត 
ចេបាប់ ស្តីពី ការ បេកួត បេជេង ចាប់ តាំង 
ពី  ឆ្នាំ ២០០៦ ដោយ សារ  បេទេស ជា 
សមាជកិ អាសា៊ាន  ៩  ក្នងុ ចណំោម ១០ 
បាន អនុម័ត ចេបាប់ នេះ រួច រល់ ដោយ 
កម្ពុជា  ជា បេទេស ទី ១០ និង ដើមេបីបំ-
ពេញ ការ ប្តេជា្ញា ចិត្ត ចំពោះ ផេនការ 
សកម្ម ភាព បេកតួ បេជេង  អាសា៊ាន  នងិ 
ជា សមាជិក របស់ អង្គការ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ពិភព លោក (WTO)។

លោក ថ្លេង ថ ៖ «ចេបាប់ នេះ បង្កើត 

បទ  បេបញ្ញត្តិ  និង នីតិវិធី ដេល អនុវត្ត 
ចំពោះ ការ បេពេតឹ្ត ខុស ចេបាប់ នេ ការ រឹត-  
តេបតិ ការ បេកតួ បេជេង  នងិ លើក កម្ពស ់ 
និង ការពារ ផល បេយោជន៍ នេ សេដ្ឋកិច្ច 
ទីផេសារ បេកួត បេជេង  ពិសេស ការ ហាម- 
ឃាត់ កិច្ច ពេម ពេៀង ដេល រឹត តេបិត កិច្ច- 
ពេម ពេៀង បនា្ទាប តម្លេ និងការ  រំលោភ 
បំពាន លើ តួនាទី គេប ដណ្ដប់ ទីផេសារ»។

លោក បន្ថេម ថ៖ «នេះ ជា ជហំាន ដ ៏
ធំ បន្ថេម ទៀត ក្នុង ការ អភិវឌេឍ បេព័ន្ធ 
សេដ្ឋកិច្ច ទីផេសារ នៅ កម្ពុជា ហើយ វា  
នឹង ជួយ ជំរុញ ការ បេកួត បេជេង លើ  
ផលតិកម្ម ផលតិ ភាព ពាណជិ្ជកម្ម នងិ 
សេវា កម្ម ។ ចេបាប ់នេះ ក ៏បង្កើន ការយល-់ 
ឃើញ របស់ អន្តរជាតិ ចំពោះ «ភាព- 
ងាយ សេួល ក្នុងការ ធ្វើ អាជីវកម្ម» 
នៅកម្ពុជា ផង ដេរ»។

យោង តាម លោក  ថរូ៉ា  អនកុេតឹេយស្តពី ី 
ការ បេពេឹត្ត ទៅ  និង សមាសភាព គណៈ- 
កមា្មាធិការ ដើមេបី អនុវត្ត ចេបាប់ នេះ តេូវ 
បាន  រំពឹង ថ  នឹង តេូវ អនុម័ត ក្នុង ពេល 
ឆប់ៗ ខាង មុខ »៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ 
ទេសចរណល៍ើកឡើង ថ កចិ្ច បេជុ ំ
អន្តរ កេសងួ ដើមេបី   ពិនិតេយ  នងិឆ្លង 
សេចក្តីពេង  ឯកសារនេ  វិស័យ 
ទេសចរណ ៍កាល  ព ីថ្ងេ ពធុ គជឺា  
សញ្ញា វិជ្ជមាន    បងា្ហាញ ថ ការ- 
បើក ទទួល ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរ-
ជាត ិសវុត្ថភិាព   នងិចលនាជរំញុ 
ទេសចរណ ៍ក្នងុ សេកុ នងឹ  ចាប-់ 
ផ្តើម នៅ ក្នុង ពេល ឆប់ៗ។

សេចក្ត ីពេង ឯកសារ   «ផេន-
ការ យុទ្ធ សាសេ្ត ការ បើក ទទួល 
ទេសចរណ៍ សុវត្ថិភាព(ទេស-
ចរណ ៍វា៉ាកសំ់ាង)»នងិ «វធិាន ការ  
គោល នយោ បាយ ជរំញុ ចលនា 
ទេសចរណ ៍ផ្ទេ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១-
២០២៣ » តេូវ បាន លើក  ទៅ 
ពភិាកេសា ក្នងុ កចិ្ច បេជុ ំតាម បេពន័្ធ 
អនឡាញ កាល ព ីថ្ងេ ទ ី១៣ ខេ 

តលុា កេម អធបិតភីាព លោក 
អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋ មន្តេី កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា 
បេធាន គណៈ កមា្មាធកិារ គោល- 
នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង ហិ-
រញ្ញវត្ថុ (គ.ហ.ស) លោក ថោង 
ខនុ រដ្ឋមន្តេកីេសងួ ទេសចរណ ៍
នងិ  ការ ចលូ រមួ ព ីថ្នាក ់ដកឹ នាកំេ- 
សួង-សា្ថាប័ន ជា ចេើន ទៀត ។ 

កេសងួ ទេសចរណ ៍ឱេយ ដងឹ  ថ 
សេចក្តី ពេង ឯកសារ ទាំង ២ 
នេះ រៀបចំ ឡើង ដោយ អនុវត្ត 
តាម ការ ណេនា ំរបស ់លោកនា-
យក រដ្ឋមន្តេ ី ហ៊នុ សេន ក្នងុ ពធិ ី
បើក យទុ្ធនាការ ថ្នាក ់ជាត ិ ចាក-់ 
វា៉ាក់សាំង ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ឱេយ   កមុារ អាយ ុចាប ់ព ី៦ ឆ្នា ំដល ់
អាយ ុកេម ១២ ឆ្នា ំកាល ព ីថ្ងេទ ី
១៧ ខេ កញ្ញា ដេល នៅ ពេល 
នោះ លោក ហ៊ុន សេន បាន 
លើក  ឡើង ថ ផ្តើម ចេញ ព ីការ- 

បើក សាលា រៀន ឡើង វញិ បនា្ទាប់  
មក គឺ វិស័យ សេវា កម្ម ពិសេស 
វសិយ័ ទេសចរណ ៍ដោយ តេវូ ធ្វើ 
ឡើង ជា ២ ជហំាន គ ឺជហំាន ទ ី
១ បើក ទេសចរណ៍ ផ្ទេ ក្នុង និង 
ជំហាន ទី ២ គឺ បើក ទទួល 
ទេសចរណ៍ វា៉ាក់សាំង[...]។

បេធាន សមាគម ទេសចរណ ៍
អាសុី បា៉ៅសុី ហ្វិក កម្ពុជា លោក 
ធនួ សុណីាន បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នា ថ្ងេ ទី ១៤ ខេ តុលា ថ 
កិច្ច បេជុំ អន្តរ កេសួង នេះ គឺ ជា 
ដំណើរ វិវឌេឍន៍ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ 
ចាប ់ផ្តើម បើក ដណំើរ ការ ទទលួ 
ភ្ញៀវ ទេសចរ សុវត្ថិភាព ឡើង 
វញិ ខណៈ បច្ចបុេបន្ន ចនំនួ នេ ការ 
ឆ្លង  កវូដី ១៩ នៅ ក្នងុ សហគមន ៍
ពសិេស ករណ ីនា ំចលូ បាន ធា្លាក ់
ចុះ គួឱេយកត់សមា្គាល់។ ការ បើក 
ទទួល ទេសចរឡើង វិញ  ពិត  ជា 
មាន សារៈ សំខាន់  ពេះ   មិន 

តេឹម តេ អាច បង្កើត ការងារ ដល់ 
បេជាជន ប៉ណុោ្ណោះ ទេ ប៉នុ្តេ ក ៏នងឹ 
រមួ ចណំេក លើក កម្ពស ់កណំើន 
សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ ផង ដេរ ។ 

លោក ថ្លេង ថ៖ « សមេប់ ខ្ញុំ 
នៅ ពេល នេះ គ ឺសមសេបហើយ 
ក្នងុ   ការ បើក ទទលួ ភ្ញៀវ ទេសចរ 
សុវត្ថិភាព ឡើង វិញ»។ សម្តេច 
នាយក រដ្ឋមន្តេី ក៏ តេងតេ   លើក 
ឡើង  ថ យើង តេូវ  រៀន រស់ នៅ 
ក្នុង បរិបទ ថ្មី! ចុះ ហេតុ អ្វី  យើង 
មនិ ពេយាយាម រៀន ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម   
ក្នងុ បរបិទ ថ្ម?ី ពេះ ចងម់និចង ់ 
ក ៏វា[កវូដី ១៩] កពំងុ រសជ់ាមយួ 
យើង រល ់ថ្ងេ ទៅ ហើយ ។ ដចូ្នេះ 
ហេត ុអ្វ ីបាន ជា យើង មនិ ពេយាយាម  
ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម ឡើង វិញ?»។ 

លោក បន្ថេម ថ បើ កម្ពុជា 
អាច បើក ទា្វារ ទទលួ ភ្ញៀវ ទេសចរ  
អន្តរជាតិ ចាក់ វា៉ាក់សំាង  បានមនុ  
បេទេស ជិត ខាង  គឺ កាន់ តេ ល្អ 

ពេះ វាជា ឱកាស ក្នងុ ការ ទាក-់ 
ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ភ្ញៀវ  ឱេយ 
ធ្វើ ដំណើរ មក កម្ពុជា ។ 

លោកសេ ីឆយ សុវី លនី បេធាន  
សមាគម ទភីា្នាកង់ារ ទេសចរណ ៍
កម្ពុជា  និយាយ ថ តួលេខ នេ 
ចនំនួ បេជាជន ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ក្នងុ រយៈ ពេល  ១ សបា្តាហ ៍បនា្ទាប ់
ពី ពិធី បុណេយ ភ្ជុំបិណ្ឌ  គឺ មិន បាន 
ហក់ ឡើង ខ្ពស់ គួរ ឱេយ បារម្ភ ទេ 
ដេល នេះ មាន នយ័ ថ ការ ផេសព្វ- 
ផេសាយ របស់ អាជា្ញាធរ និង ការ- 
ចូល រួម របស់ បេជាជន ខ្មេរ ក្នុង 
ការ ការពារ ការ ឆ្លង  ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
គឺ មាន បេសិទ្ធ ភាព ។ ភាព វិជ្ជ-
មាន ទំាង នេះ នឹង កា្លាយ ជា ថម- 
ពល ដ៏ ខា្លាំង   ក្នុង ការ សេូប ទាញ 
ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស ចូល មក 
ទសេសនា កម្ពជុា នៅ ពេល រដា្ឋាភ-ិ 
បាល អនុញ្ញាត។

លោក សេ ីលើក ឡើង ថ៖ « នេះ 

ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន ឬ ជា ពន្លឺ 
បងា្ហាញ ពី ការ ឈាន ឆ្ពោះ ទៅ 
ដល់ ការ ចាប់ ផ្តើម បើក ទា្វារ 
ទទួល ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរជាតិ 
ចាក់ វា៉ាក់ សំាង ឡើង វិញ នៅ 
កម្ពុជា នា ពេល ឆប់ ៗ  នេះ»។

អ្នកនា ំពាកេយ កេសងួ ទេសចរ- 
ណ៍ លោក តុ ប សុភ័ក បាន 
បេប ់ ថ លក្ខខណ្ឌ   នងិ ចណំចុ 
សខំាន់ៗ  សមេប ់ការ បើក  ទទលួ  
ទេសចរណ ៍សវុត្ថភិាព តេវូ   បាន 
ដាក់ បញ្ចូល   ក្នុង «ផេនការ យុទ្ធ- 
សាសេ្ត ការ បើក ទទលួ ទេសចរ-
ណ៍ សុវត្ថិភាព (ទេសចរណ៍ វា៉ាក់- 
សាំង)» រួច  អស់ ហើយ ដោយ  
រង់ ចាំតេ ការ  សមេច ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 
លោក និយាយ ថ៖ « រហូត មក 
ដល់ ពេល នេះ មិន ទាន់ មាន ការ- 
សមេច ជា ផ្លវូ ការ  ទេ ដោយយើង  
តេូវ រង់ ចាំ បន្តិច សិន គឺ អាច  ថ  
ឆប់ៗ នេះ ហើយ » ៕  LA

សកម្ម ភាព នាវា ដឹក ទំនិញ ឆ្លង កាត់ កៃម ស្ពាន ហៃសឹបាស។ រូបថត រ៉ាស់ហុីម

វិស័យ ឯក ជន រំពឹង ថា កម្ពជុា នឹង  ទទួល ទ្សចរណ៍ សុវត្ថភិាព ក្នងុ ព្ល ឆាប់ ៗ  



តពីទពំរ័១...ក៏ដចូជាវឌឍ្ន-
ភាពន្បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម
៤.០នៅជុំវិញពិភពលោក
កម្ពុជាត្ូវត្បណ្តុះបណ្តាល
ធនធានមនសុស្ឱយ្បានល្អដើមប្ី
ស្វាគមន៍វិនិយោគិនបរទ្ស
ណដ្លនាំមកនូវឧស្សាហ-
កម្មដ៏ទំនើបប្បនោះចូលមក
ក្នុងព្ះរាជាណចក្កម្ពុជា។
លោកលើកឡើងថាបើគ្មាន

ការគំទ្ពីប្ជាជនជប៉ុននិង
រដ្ឋាភបិាលជប៉នុការរៀបចមំជឈ្-
មណ្ឌលន្ះនឹងមិនសម្ច
បានទ្។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«មជឈ្មណ្ឌលន្ះគឺដើម្បីអបរ់ំ
ឧសស្ាហកម្ម៤.០ដល់បជ្ាជន    
យើងដើមបី្ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងពតិ- 
បក្ដ។យើងនងឹធ្វើតាមគនំតិ
នោះហើយអ្វីៗ ទាងំអស់ត្វូធ្វើ
តាមរយៈការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង
រវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិ-
បាល។យើងបានចាប់ផ្តើមរួច
ហើយហើយយើងដងឹថាយើង
មានផ្លូវដ៏វ្ងឆ្ងាយមួយដ្ល
ត្ូវធ្វើដំណើរប៉ុន្ត្យើងប្ត្ជា្ញា
ថានឹងធ្វើវាឱ្យបានសម្ច»។
លោកបានបន្ថម្ថា៖«យើង

បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បី
ធ្វើការស្វជ្វនិងបណ្តុះ-

បណ្តាលដល់ប្ជាជនយើង
ហើយយើងក៏ចង់ធ្វើឱយ្កា្លាយជា
មជឈ្មណ្ឌលសម្ប់ការតភា្ជាប់
ឧសស្ាហកម្មនងិសកលវទិយ្ា-
ល័យដ្លមិនតឹ្មត្ជាបច្ចក្-
វិទ្យាវិទ្យាសស្ត្ប៉ុណ្ណោះនោះ
ទ្ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងភា្ជាប់ជាមួយ
ឧស្សាហកម្មទៀតផង»។
លោកMIKAMIMasahiro

ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្ចាំនៅ
កម្ពុជាបានឱ្យដឹងថាCJDM
គឺជាគម្ងមួយក្នុងចំណម
គមង្ជាច្ើនដល្រដ្ឋាភិបាល 
ជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំ-
ណងដល់កម្ពជុា។លោកបន្តថា
មជ្ឈមណ្ឌលន្ះនឹងបណ្តុះ-
បណ្តាលវិស្វករជំនាញជាន់-
ខ្ពស់នៅក្នុងបរិបទន្គម្ង
ឧស្សាហកម្ម៤.០។
លោកលើកឡើងថា៖«យើង

ពតិជារកីរាយយ៉ាងខ្លាងំក្នងុការ- 
សហការជាមួយគម្ងន្ះ
ខណៈបច្ចក្វទិយ្ាឌជីថីលទនំើប 
នងិការវិវឌឍ្ន្ឧសស្ាហកម្ម៤.០ 
កំពុងវិវឌ្ឍយ៉ាងឆប់រហ័សនៅ
ទទូាងំពភិពលោកវាពតិជាមាន  
សរៈសខំន់ណស់សមប្ប់-្  
ទ្សកម្ពុជាដ្លមានធនធាន
មនសុស្មានជនំាញផលតិកម្តិ 

ពិភពលោក»។
លោកងួនផានភក្តីប្ធាន

គម្ងមជ្ឈមណ្ឌលCJDM
បានបប្់ថាឧសស្ាហកម្ម៤.០
នឹងជួយជំរុញស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ក្នុងព្លអនាគតដ៏ខ្លីខងមុខ
ន្ះ។កម្ពជុាក្នងុនាមជាបទ្ស្
កពំងុអភវិឌឍ្ន៍មយួគឺនៅឆ្ងាយ
ពីឧស្សាហកម្ម៤.០ប៉ុន្ត្រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាកំពុងចាប់យក
ចក្ខុវិស័យន្ះដើម្បីសម្ច
បានគោលដៅឆ្នាំ២០៣០នងិ
ឆ្នាំ២០៥០របស់ខ្លួន។
លោកបានបញ្ជាក់ថាគោល-

នយោបាយយទុ្ធសស្ត្អភវិឌឍ្ន ៍
និងកំណ្ទម្ង់មួយចំនួនដូច-
ជាផន្ការអភវិឌឍ្ន៍ឧសស្ាហ-
កម្មផន្ការធ្វើពពិធិកម្មសដ្្ឋ-
កិច្ចយុទ្ធសស្ត្អប់រំ STEM
និងការលើកកម្ពស់ការស្វ-
ជ្វការអភិវឌ្ឍនិងនវានុវត្តន៍។
លោកនិយយថា៖«ឧស្សា-

ហកម្ម៤.០គឺជាកតា្តាជំរុញដ៏
សខំន់មយួដល្អាចឱយ្កម្ពជុា
សម្ចបាននូវគោលដៅរយៈ-
ពល្វង្របស់ខ្លនួក្នងុការកា្លាយ
ជាប្ទ្សមានចំណូលមធ្យម
កម្តិខ្ពស់នងិជាបទ្ស្អភ-ិ
វឌឍ្ន។៍សកលវទិយ្ាលយ័ភមូនិ្ទ

ភ្នពំញ្រមួជាមយួDMGMORI 
ដ្លជាក្ុមហ៊ុនវិនិយោគរួម
រវាងបទ្ស្ជប៉នុនងិអាល្លមឺង៉ ់
នងិក្មុហ៊នុផលតិមា៉ាសុនីCNC 
ដ្លមានបច្ច្កវិទ្យាខ្ពស់លំ-
ដប់លខ្១របស់ពភិពលោក
ជាដ្គូដើម្បីរួមចំណ្កផលិត
ធនធានមនុស្សមានសមត្ថ-
ភាពនងិកម្មវធិីបណ្តុះបណ្តាល
នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មឌីជី-
ថលក្នុងកម្ិតគុណភាពខ្ពស់
និងច្បាស់លាស់»។
លោកMIKAMIMasahiro  

ឱ្យដឹងថាការបណ្តុះបណ្តាល
វិស្វករជំនាញជាន់ខ្ពស់ដ្ល
អាចប្ើប្ស់មា៉ាសុីនទំនើប
នឹងមានសរៈសំខន់ចាប់ពី
យនយន្តរហូតដល់ឆ្លើយតប
នឹងតមូ្វការទីផ្សារក៏ដូចជា
ទីផ្សារមានសកា្តានុពលធំៗដូច-
ជាវជ្្ជសស្ត្នងិឧសស្ាហកម្ម
អវកាស។
លោកថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំជឿថា

គម្ងន្ះស្បគ្នានឹងគោល-
ដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ហើយនងឹចលូរមួចណំក្យ៉ាង
សំខន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្សដ្លមានជំនាញខ្ពស់
ដ្លត្ូវបានកំណត់ថាជាមជ្ឈ-
មណ្ឌលដ៏សំខន់បំផុតដោយ
ក្មុហ៊នុជប៉នុនៅពល្ជ្ើស-
រីសទិសដៅវិនិយោគ»៕LA

តពីទំព័រ១...ទៅប្ទ្ស
វៀតណមចំនួន៦៤,១១ភាគ-
រយ,ថ្២១,៤៩ភាគរយនិង
ចិន៩,៦៩ភាគរយខណៈទៅ
គោលដៅប្ទ្ស៨៧ផ្ស្ង
ទៀត៤,៧១ភាគរយ។
លោកវ្ងសខុន រដ្ឋមន្ត្ី

ក្សួងកសិកម្មប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្ទី១៤ខ្តុលាថា
ការនាំកសផិលទៅប្ទស្ទាងំ 
៣ន្ះមានកណំើនដោយសរ
ការដឹកជញ្ជូនមានភាពងាយ-
ស្ួលពិស្សប្ទ្សចិន
មានកចិ្ចពម្ព្ៀងពាណជិ្ជកម្ម
ស្រីជាមួយកម្ពុជា។
លោកបប្់ទៀតថាកណំើន

ផលិតផលកសិផលនៅព្ល
ន្ះក៏ដោយសរក្សួងខិតខំ
លើកទឹកចិត្តដល់ការក្ច្ន្ក្នុង
ស្ុកព្ះវាជាកតា្តាស្លាប់រស់
ក្នុងវិស័យកសិកម្មដ្លអាច
បង្កើនតម្ល្បន្ថ្មសម្ប់ការ-
នាំច្ញនិងកាត់បន្ថយការធ្វើ
ចំណកស្ុករបស់ប្ជាជន។
អ្នកជំនាញស្ដ្ឋកិច្ចន្រាជ-

បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាលោកគី
សរ្ីវឌឍ្ន៍យល់ឃើញថាចនំនួ
ន្ការនាំចញ្ទៅបទ្ស្ទាងំ
៣ន្ះមានចំនួនច្ើនជាងគ្

ដោយសរត្ប្ទ្សទាំងន្ះ
នៅជតិកម្ពជុា។លោកថ្លង្ថា៖
«នៅព្លគ្និយយពីការធ្វើ
ពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាតិគ្ត្វូត្
គិតពីរយៈចមា្ងាយហើយរយៈ-
ចមា្ងាយដ្លមានលទ្ធភាពនាំ-
ច្ញបានច្ើននិងងាយ-
ស្ួលគឺប្ទ្សជិតខង»។
លោកបានបន្តថាដោយសរ

បទ្ស្ថ្នងិវៀតណមមាន
កសិកម្មឈានមុខហើយការ-
នាំចញ្នងិកច្្ន្មានលក្ខណៈ
ទ្ង់ទ្យធំជាងកម្ពុជាដូច្ន្ះ
កម្ពុជាគ្ន់ត្ជាប្ទ្សមួយ
ចូលរួមបំប៉នបន្ថ្មនូវវិស័យ
ផលតិកម្មទៅលើវសិយ័កសកិម្ម 
នងិការកច្្ន្ឱយ្បទ្ស្ថ្នងិ
វៀតណមត្ប៉ុណ្ណោះ។
បើតាមលោកសរ្វីឌឍ្ន៍មយួ 

វញិទៀតបទ្ស្កម្ពជុាកគ៏ន្-់  
ត្ជាអ្នកបម្លូទញិកសផិល
ដូចជាផ្ល្មៀនជាដើមដើម្បី
បញ្ជនូទៅបទ្ស្ថ្នងិវៀត-
ណមត្ប៉ណុ្ណោះខណៈកម្ពជុា
នៅមនិទាន់មានកចិ្ចពម្ព្ៀម
ភូតគមអនាម័យជាមួយនឹង
ប្ទ្សចិនបើទោះបីកម្ពុជា
មានរោងចក្ក្ច្ន្ក៏មិនអាច
នាំច្ញបានដ្រ៕LA
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ក្ុមហ៊ុនសុវណ្ណោភូមិឡាយហ្វ៍
នងិធនាគរហតា្ថាកាលពីថ្ងទ្ី១៣
ខ្តុលាបានចុះហត្ថល្ខបន្ត
ភាពជាដ្គូអាជីវកម្មធានារា៉ាប់រង
អាយជុវីតិដើមប្ីបន្តភាពជាដគ្ូនងិ
ការខិតខំប្ឹងប្ងរួមគ្នាក្នុងការ-
ផ្តល់ជូនការការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់
គ្ួសរកម្ពុជា។តាមរយៈភាពជា
ដ្គូដ៏រឹងមាំន្ះបុគ្គលិកផ្ន្កលក់
ធានារា៉ាប់រងរបស់ក្ុមហ៊ុនសុវណ្ណោ-
ភូមិឡាយហ្វ៍ ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត
អំពីផលិតផលធានារា៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតជូនដល់អតិថិជនរបស់ធនា-
គរហតា្ថាដើម្បីឱ្យពួកគត់អាចធ្វើ- 
ការសមច្ចតិ្តបានត្មឹត្វូចពំោះ
ការការពារហិរញ្ញវត្ថុផា្ទាល់ខ្លួននិង
ហិរញ្ញវត្ថុគ្ួសររបស់ពួកគត់។
ភាពជាដ្គូអាជីវកម្មធានារា៉ាប់រង
អាយុជីវិតជាមួយធនាគរហតា្ថា
ចាប់ពីខ្ម្សឆ្នាំ២០១៨បាន
ផ្តល់ភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់
សុវណ្ណោភូមិឡាយហ្វ៍ដ្លយើង
ទទួលបានអត្កំណើនសមាស
ប្ចំាឆ្នាំ (CompoundAnnual
GrowthRate) ប្មាណ៦០%
ក្នងុរយៈព្ល៣ឆ្នាចុំងក្យន្ះ។
លោកLokeKahMeng

អគ្គនាយករបស់ក្ុមហ៊ុនសុវណ្ណោ-

ភូមិឡាយហ្វ៍បានមានប្សសន៍ថា៖
«យើងពតិជាមានសច្ក្តីសោមនសស្
ក្ល្ងក្នុងការបន្តភាពជាដ្គូ
ជាមួយធនាគរហតា្ថា។ភាពជា
ដ្គូន្ះផ្តល់ឱកាសឱ្យយើងបន្ត
ការពារសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់
អតថិជិនរបស់ធនាគរហតា្ថាតាម-
រយៈស្វាដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតនិង
ហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ។ឆ្នាំន្ះជាគម្ប់
ខួបរយៈព្ល៥ឆ្នាំដ្លក្ុមហ៊ុន
យើងបានប្តិបត្តិការនៅកម្ពុជា។
យើងបានផ្តល់ការការពារជនូបជ្ា-

ជនកម្ពុជាជាង១២មុឺននាក់ (គិត
ត្ឹមខ្តុលាឆ្នាំ២០២១)ដ្ល
មានទឹកប្ក់ធានាសរុបជាង១,៤
ពាន់លានដុលា្លារអាម្រិក។ជាមួយ
គ្នាន្ះដ្រយើងបានទទូាត់សំណង
សរុបស្មើនឹងទឹកប្ក់ជាង៣,៣
លានដុលា្លារអាម្រិកផងដ្រ។
លោកអគ្គនាយកបានបន្ថ្ម

ទៀតថា៖«នៅក្នុងឱកាសដ៏រីករាយ
ន្ះយើងមានសច្ក្តរីភំើបក្នងុការ-
បក្ាសលក់ផលតិផលធានារា៉ាបរ់ង
អាយុជីវិតថ្មីមួយឈ្មាះSMILE

រីករាយសន្សំសម្ប់ ធនាគរ
ហតា្ថាទទូាងំបទ្ស្ពម្ជាមយួនងឹ
ការបញ្ចុះតម្ល្ពិស្សចំនួន១០០
ដុលា្លារអាម្រិកសម្ប់អតិថិជន
៣០០នាក់ដំបូង»។
ឧកញ៉ាហួតអៀងតុងប្ធាន

អគ្គនាយករបស់ធនាគរហតា្ថាក៏
មានបស្សន៍ផងដរ្ថា៖«ការបន្ត
ភាពជាដ្គូអាជីវកម្មធានារា៉ាប់រង
អាយជុវីតិន្ះគជឺាសក្ខភីាពបញ្ជាក់
ពីភាពជោគជ័យន្ភាពជាដ្គូនិង
កចិ្ចសហការរបស់ពកួយើងក្នងុការ- 

ផ្តល់ដំណះស្យហិរញ្ញវត្ថុជូន
គ្សួរកម្ពជុា។ធនាគរហតា្ថាមាន
បទពិសោធជិត៣០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានទ្ព្យសកម្ម 
សរុបប្មាណជាង១,៨ពាន់លាន
ដុលា្លារអាម្រិក និងគណនីអតិថិជន
ជិត៥០មឺុននាក់ ទូទំាងប្ទ្ស។
ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺកា្លាយជា
ធនាគរដ្លទទួលបានការកោត-
សរសើរខ្ពស់ និងជាជម្ើសដ្ល
អតិថិជនព្ញចិត្តតាមរយៈបុគ្គលិក
ប្កបដោយវិជា្ជាជីវៈ»៕  

ក្រុមហ៊ុន សុ វណ្ណា ភូមិ ឡាយ ហ្វ៍ និង ធនាគារ ហត្ថា   បន្ត ភាពជា ដ្រគូ អាជីវកម្ម ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត 

លោកLokeKahMeng(ឆ្វេង)អគ្គនាយកសុវណ្ណាភូមិឡាយហ្វ៍និងលោកហួតអៀងតុងអគ្គនាយកធនាគារហត្ថាក្នងុពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងេ១៣ខេតុលា។



សាលារៀនអន្តរជាតិទ្រូវីហ្ិសនកម្ពជុាបើកដំណើរការឡើងវិញនៅ
ក្នុងសាលាដ្រលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបន្ធូរការបារម្ភពីជំងឺកូវីដ
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 គំរូ នៃ ការបងៃៀន បៃប ថ្ម ី និង បរិកា្ខា រ 
សិកៃសា បៃកបដោយ អនាម័យ រួមជា មួយ  
វិធានការ ទប់ស្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ យ៉ាង- 
តឹងរឹុង នៅក្នុង បរិវៃណ សលា គឺជា 
ជំហាន មួយចំនួន ដៃល សលារៀន 
អន្តរជាតិ ទៃ ូវី ហៃសិ ន កម្ពជុា កំពុង រៀបចំ 
ដើមៃបី ស្វាគមន៍ សិសៃសានុសិសៃសឱៃយ        
វិល តៃឡប់មក ថ្នាក់រៀន វិញ ។ 

 វា ជា បញ្ហា បៃឈម មួយ បៃសិនបើ 
សលា មិន យកចិត្តទុកដាក់ ឱៃយបាន 
ខ្ពស់ ទៅលើ ការគំរាមកំហៃង ពី ជំងឺ 
រាតតៃបាត នៃះ ។ សុវត្ថិភាព សិសៃស និង 
បុគ្គលិក គឺជា អាទិភាព ចមៃបង ដូច្នៃះ 
ការបងៃៀន នងឹ បៃពៃតឹ្ត ទៅក្នងុ បរយិ-
កាស បៃកបដោយ សុវត្ថិភាព និង 
អនាម័យ កៃម ការឃ្លាំមើល យ៉ាង- 
យកចិត្ត ដាក់ បំផុត ពី គៃូ ។  

« អនុសសន៍ របស់ខ្ញុំ ចំពោះ ឪពុក-
ម្តាយ គឺ យើង តៃូវ រៀន រស់នៅ ជាមួយ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ហើយ យើង មិនចាំបាច់ 
ភ័យខ្លាច ទៃ ពីពៃះ យើង ភាគចៃើន 
នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ បាន ចាក់ វា៉ាក់សំង 
យ៉ាង តៃឹមតៃូវ ។ សលាអន្តរជាតិ ទៃូ - 
វី ហៃសិ ន កម្ពុជា បាន អនុវត្តតាម គោល-
ការណ ៍បៃ តបិ ត្ត សិ្តងដ់ា  (SOP) ដៃល 
កំណត់ ដោយកៃសួង សុខភិ បាល 
និង រដា្ឋាភិបាល ។ 

 លោក សៃង បូ ណា អគ្គនាយក 
សលា  ទៃូ  វី ហៃសិ ន កម្ពុជា មនបៃ-
សសន៍ថ ៖« ដល់ ពៃលដៃល កុមរ 
តៃូវវិល តៃឡប់មក សលារៀន វិញ 
ហើយ ពីពៃះ ពួកគៃ នៅ ឆ្ងាយ ពី 
ថ្នាក់រៀន របស់ ពួកគៃ យូរណាស់ 
ហើយ ។ ការបងៃៀន តាម អន ឡាញ  
គឺ មិន ថ្វី ទៃ ប៉ុន្តៃ កុមរ តៃូវការ ចូលរៀន 
ជួបជុំ គៃូ និង មិត្តភក្តិ របស់ ពួកគៃ វិញ 
ពីពៃះ នៃះ គឺជា វិធី នៃ ការរៀនសូតៃ 
ដៃលមន ផលតិភាព ជាង ។ តាម គៃប ់
មធៃយោបាយ សលា  ទៃូ វី ហៃសិ ន បាន 
តៃៀមខ្លួន រួចជាសៃច ដើមៃបី ស្វាគមន៍ 
សិសៃសានុសិសៃស របស់ យើង » ។ 

 សិសៃស វិទៃយោល័យ ចាប់ពី ថ្នាក់ ទី ៧ 
ដល់ទី ១២ បាន វិល តៃឡប់ មកកាន់ 
បរិវៃណ សលា វិញ គិតចាប់តាំងពី 
ខៃកញ្ញា នៅពៃលដៃល រដា្ឋាភិបាល 

អនញុ្ញាតឱៃយ សលារៀន បើក ឡើងវញិ 
បនា្ទាប់ពី តៃូវបាន បិទ អស់ ជាចៃើន ខៃ 
ដោយសរ ជំងឺ រាតតៃបាត ខណៈ សិសៃស 
ថ្នាក់ ម ត្តៃ យៃយ និង បឋមសិកៃសា នឹង 
ចូលរៀន នៅក្នុង ថ្នាក់ ធម្មតា ឡើងវិញ 
នៅ ក្នុងសលា រៀន ទៃូ វី ហៃសិ ន នៅ 
ពៃល  ណាដៃល រដា្ឋាភិបាល អនុញ្ញាត 
ឱៃយបើកដំណើរការ  ឡើងវិញ។ 

 ដចូ ស្ថាបន័ អបរ់ ំដទៃទៀត នៅ កម្ពជុា 
ដៃរ ការបងៃៀន ក្នងុ ថ្នាក ់របស់ សលា 
ទៃូ វី ហៃសិ ន តៃូវបាន រំខន ដោយ ជំងឺ 
រាតតៃបាត ដៃល បង្ខំ ឱៃយ សិសៃស នៅ ឆ្ងាយ 
ពី ថ្នាក់រៀន ។ 

 សលា ទៃូ វី ហៃសិ ន បាន ដាក់ចៃញ 
យុទ្ធសស្តៃ ផ្ទាល់ ដើមៃបី កៃសមៃួល 
វិធីសស្តៃ បងៃៀន របស់ខ្លួន យ៉ាង- 
ឆប់រហ័ស ដោយ ការបងៃៀន បៃប 
បៃពៃណី តៃូវបាន ជំនួស ដោយ ឧប-
ករណ៍ ឌីជីថល  និង ការបងៃៀន តាម 

អន ឡាញ ដើមៃបីឱៃយ សិសៃស អាច បន្ត 
ការសិកៃសា ដោយ គ្មាន ការអាក់ខន ។  

 ជាមួយនឹង ស្ថានភាពបាន ផ្លាស់ប្តូរ 
ខណៈ ករណី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ កំពុង 
បង្ហាញ ព ីការធា្លាកច់ុះ រដា្ឋាភបិាល កពំងុ 
អនញុ្ញាតឱៃយ អាជវីកម្ម នងិ សលារៀន 
បើក ដំណើរការ ឡើងវិញ បន្តិច ម្តងៗ 
ហើយ ការគៃប់គៃង របស់ សលា 
សលា ទៃូ វី ហៃសិ ន កំពុង ធ្វើឱៃយ ឪពុក- 
ម្តាយ មន ទំនុកចិត្ត ក្នុងការ បញ្ជូន កូន 
របស់ ពួកគៃ មកកាន់ សលារៀន វិញ 
ដោយ ធានា ពី សុវត្ថិភាព  សុខភាព 
របស់ ពួកគៃ ។ 

« ឪពុកម្តាយ ខ្លះ នៅតៃ ស្ទាក់ស្ទើរ 
ក្នុងការ បញ្ជូន កូន របស់ ពួកគៃ មក 
សលារៀន វញិ ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំសមូ លើកទកឹ- 
ចិត្ត ឪពុកម្តាយ ឱៃយ បញ្ជូន ពួកគៃ មក 
សលារៀន ពីពៃះ នៃះ គឺជា បទដា្ឋាន 
ថ្មី ហើយ យើង តៃូវតៃ រៀន សមៃប ខ្លួន 

និង រស់នៅក្នុង យុគសម័យ ថ្មី » ។       
« បុគ្គលិក របស់ យើង ដឹង យ៉ាង- 

ចៃបាស់ ក្នុងការ មើលថៃ កុមរ ។ ឧទា-
ហរណ៍ ពួកគៃ មិន តៃូវបាន អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ប៉ះពាល់ រាងកាយ ដោយផ្ទាល់ 
ឡើយ ហើយ យើង ពនិតិៃយ សតីណុ្ហាភាព 
របស់ សិសៃស គៃបរ់ូប មនុពៃល ចលូ ទៅ 
ក្នុង បរិវៃណ សលា » ។ 

 លោក សៃង បូ ណា បានបន្តថ ៖   
« បច្ចុបៃបន្ន ទំហំ ថ្នាក់រៀន នីមួយៗ 
តៃូវបាន បន្ថយ មក ពាក់ កណា្តា លពី 
១៨ ទៅ ២០ នាក់ មុនពៃល ជំងឺ កូ វីដ 
មក នៅតៃឹមតៃ បៃមណ ១០ នាក់ 
ប៉ណុ្ណោះ នៅក្នងុ ថ្នាក ់នមីយួៗ ។ សសិៃស 
តៃូវបាន អនុញ្ញាតឱៃយ ឈប់សមៃក 
រៀងរាល់ ២០ នាទី ម្តង បនា្ទាប់ពី 
ការសកិៃសា រៀងរាល ់៤០ នាទ ី។ នៅក្នងុ 
ថ្នាករ់ៀន យើង មនិ បើក ម៉ាសុនីតៃជាក ់
ទៃ ប៉ុន្តៃ បៃើតៃ កង្ហារ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 
យើង បើកទា្វារ និង បង្អួច ដើមៃបី ឱៃយមន 
ខៃយល់ ចៃញចូល គៃប់គៃន់ ។ បន្ទប់ 
ដោយឡៃក ក៏តៃូវ បានរៀបចំ ផងដៃរ 
ក្នុងករណី បនា្ទាន់ » ។   

 ការយកចិត្តទុកដាក់ អំពី សុខភាព 
របស់ សលា ទៃូ វី ហៃសិ ន មិនមៃន មន 
តៃ នៅក្នុង ថ្នាក់រៀន ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ។ 
សលា មិន អនុញ្ញាតឱៃយ ហាង ឬ តូប 
ណាមួយ អាច លក់ អាហារ ឬ ភៃសជ្ជៈ 
ដល់ សិសៃស បានទៃ នៅក្នុង បរិវៃណ 
ជុំវិញ គឺ អនុញ្ញាតឱៃយ មតាបិតា រៀបចំ 
អាហារ ឬ ចំណី ពី ផ្ទះ ក៏ដូចជា អាហារ 
ថ្ងៃតៃង ់សមៃប ់សិសៃស ដៃល ស្នាកន់ៅ 
ចៃើន ម៉ាង នៅ សលា ។ 

 ដើមៃបីឱៃយ ការបើក សលារៀន វិញ 
មន សវុត្ថភិាព ទាងំគៃបូងៃៀន សសិៃស 

និង បុគ្គលិក សិកៃសា តៃូវ បង្ហាញបណ្ណ- 
ចាក់ វា៉ាក់សំង មុនពៃល ចូលទៅក្នុង 
បរិវៃណ  សលា ។ 

 លោក សៃង បូ ណា បាន ថ្លៃងថ ៖ 
« សមៃប់ សសិៃស ដៃល មិនបាន ចាក់ វា៉ាក់-
សំង ដោយ មិនមន បញ្ហា សុខភាព 
ពួកគៃមិនតៃូវ បានអនុញ្ញាត ឱៃយចូល 
សលារៀន ឡើយ ប៉នុ្តៃ សសិៃសានសុសិៃស 
អាចធ្វើ ការរៀន ពី ចម្ងាយ នៅផ្ទះ 
ជាធម្មតា ។ លើសពីនៃះ ដោយមន 
ការសមៃបសមៃួល ពី អាជា្ញាធរ មូល-
ដា្ឋាន លោកគៃូ - អ្នកគៃូ និង បុគ្គលិក 
ទាងំអស ់តៃវូបាន អនញុ្ញាតឱៃយ ធ្វើតៃស្ត 
ឆប់រហ័ស (Rapid-Test) ដើមៃបីឱៃយ 
បៃកដថ  បុគ្គលិក ទាំងអស់ តៃូវបាន 
តៃស្ត អវិជ្ជមន ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។ 

 គៃូបងៃៀន និង បុគ្គលិក សិកៃសា 
ដៃលមន អាយ ុលើសព ី៥០ ឆ្នា ំឡើង 
ដៃល មនិ តៃវូបាន ចាក ់វា៉ាកស់ងំ ដោយ 
បញ្ហា សុខភាព និង សិសៃស ដៃលមន 
បញ្ហា សុខភាព ដៃល មិនបាន ចាក់- 
វា៉ាក់សំង តៃូវបាន តមៃូវឱៃយ បងៃៀន 
 និង រៀន ពី ចម្ងាយ ។  

 សលា អន្តរជាតិ ទៃូ វី ហៃសិ ន កម្ពុជា 
តៃូវបាន បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ២០១៣ 
កៃមបៃសកកម្ម ដៃល កំណត់ យ៉ាង- 
ចៃបាស់ លាស់ ពោលគឺ សលារៀន 
អន្តរជាតិ ទៃូ វី ហៃសិ ន កម្ពុជា មនការ- 
តាំងចិត្ត ខ្ពស់ និង បៃកដបៃជា ក្នុង 
ការកសង សមត្ថភាព និង អភិវឌៃឍន៍ 
ជនំាញ របស ់សសិៃស ។ ស្ថាបន័ នៃះ ផ្តល ់
ការអបរ់ ំទាងំ ភាស អងគ់្លៃស ខ្មៃរ នងិ 
ចិន ចាប់ពី ថ្នាក់ ម ត្តៃ យៃយ រហូតដល់ 
កមៃិត វិទៃយោល័យ ហើយ បច្ចុបៃបន្ន មន 
៧ សខ ៕  

 ការអប់រំwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស
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អាមេរិកក្លាយជាមជេឈមណ្ឌលទាញយកបី៊តខ័ញធំជាងគេ
កេយចិនហាមឃាត់អាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណបេភេទនេះ

ហួន  ឌីណា  

ហុងកុងៈ  ទិន្នន័យ  ចេញ 
ផេសាយ កាល ពី ថ្ងេ ពុធ របស់ 
មជេឈមណ្ឌល ខេមបេ៊ីដ សមេប់ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ជំនួស(CCAF)  
របស់ ចកេភព អង់គ្លេស  បង្ហាញ ថា  
សហរដ្ឋ អាមេរិក  វ៉ា ដាច់ បេទេស 
ចិន  កា្លាយ ជាម ជេឈមណ្ឌល ទាញ  
យក ប៊ីតខ័ញ ធំជា ងគេ  នៅ  
លើ ពិភព លោក  កេយ ចិន  
បងេ្កាប  និង ហាម ឃាត់ អាជីវ- 
កម្ម បេភេទ នេះ ។ 

តួលេខ នេះ ក៏ បង្ហាញ ពី ផល- 
ប៉ះពាល់ នេ ការ បង្កេប ការ ជួញ-  
ដូរ  និង ទាញ យក  របស់ បេឹកេសា 
រដ្ឋ ឬ ខុទ្ទកាល័យ ចិន នៅ   ចុង  ខេ 
ឧសភា ដោយ ផ្តោត លើ ហានិ- 
ភ័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង បំផ្លាញ 
ឧសេសាហកម្ម  ដេល ធ្វើ ឱេយ ឈ្មញួ  
និង កេុម ហ៊ុន ទាញ យក បិទ 
ហាង  ឬ ប្ដូរ ទីតាំង អាជីវកម្ម 
របស់ ខ្លួន ទៅ កេ បេទេស ។ 

 តាម ទិន្នន័យ   ចំណេក នេ 
ថាមពល កុពំេយទូរ័ របស ់ចនិ ដេល  
ភា្ជាប់ ទៅ បណ្តាញ ប៊ីតខ័ញ 
សកល ដេល គេ ស្គាល់ ថា ជា    
«អតេ ហាស »បាន ធ្លាក ់ចុះដ ល ់
សូនេយ តេឹម ខេ កក្កដា ពី  ៤៤%  
ក្នុង ខេឧ សភា  និង ពី  ៧៥%  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

អ្នក ទាញ យក នៅ កន្លេង 
ផេសេង ទៀត ទទួល យក ភាព - 
យឺត យ៉ាវ ដោយ កេុម ហ៊ុន ទាញ 
យក  ប្តូរ គោល ដៅ របស់ ខ្លួន ទៅ 
អាមេរិក ខាង ជើង  និង អាសុី- 
កណ្តាល  ហើយ អ្នក ទាញ យក 
ចនិ ធ ៗំ   កពំងុ ធ្វើ ចលនា ផង ដេរ  
ទោះ បី ជា ដំណើរការ នេះ ពោរ- 
ពេញ ទៅ ដោយ ការ លបំាក ផ្នេក 

ភ័ស្តុភារ ក៏ ដោយ ។ 
 ជា លទ្ធផល  សហរដ្ឋ អាមេរកិ 

បច្ចុបេបន្ន មាន ចំណេក ធំ បំផុត 
 នេ ការ ទាញ យក  បេហេល  
៣៥,៤%  នេអ តេ ហាស ពិភព-  
លោក គិត តេឹម ចុង ខេ សីហា  
បនា្ទាប់ មក គឺ កាហេសាក់ស្ថាន   
និង រុសេសុី ។  នេះ បើ យោង តាម 
ទិន្នន័យ ដដេល ។ 

 បី៊តខ័ញ តេវូ បាន បង្កើត ឬ  ទាញ  
យក ដោយ កំុពេយូទ័រ ដេល មាន 
ថាមពល ខ្ពស់ ដេល ជាធ ម្មតា នៅ 
មជេឈមណ្ឌល ទិន្នន័យ ក្នុង ផ្នេក 
ផេសេង ៗ  នេ ពិភព លោក  ចេញ ពី 
ការ   ដោះ  សេយ  រូប មន្ត គណិត 
វិទេយា ដ៏ ស្មគុ ស្មាញ នៅ ក្នងុ ដំណើរ- 
ការ មួយ ដេល ធ្វើ ឱេយ ការ បេតិបត្ត-ិ 
ការ ទាញ យក វ តេូវ បេើ បេស់ 
អគ្គសិនី  យ៉ាង មហា សល ។

 តំណង របស់ កេមុ ហុ៊ន   E- 
bang International Hold-
ings   បេប់ ទីភា្នាក់ងរ រ៉យទ័រ 
បនា្ទាប់ ពី ការ បង្កេប ចុង កេយ   
របស ់រដា្ឋាភបិាល ចនិ  ថា៖« គោល- 
ដៅ បច្ចបុេបន្ន របស់ យើង  គឺ  ការ- 
ពន្លឿន ការ សង សង់ មូលដា្ឋាន 

ទាញ យក នៅ  អាមេរិក ខាង ជើង  
និង នៅ ទ្វបី អឺរុ៉ប » ។ 

 យ៉ាង ណ មិញ  អ្នក បេឡូក 
ក្នុង វិស័យ នេះ ពី មុន មក នៅ តេ 
រង គេះ កេមឥទ្ធិពល ការ- 
បងេ្កាប នេះ   ។   លោក   Mao  
Shihang ស្ថាប និក F2Pool  
ដេល ធ្លាប់ ជា ទី ដ៏ ធំ បំផុត របស់ 
ពិភព លោក ដើមេបី ទាញ យក 
ប៊ីតខ័ញ  និង ជា សហ ស្ថាបនិក 
កេមុហុ៊ន Cobo និង  ជា អ្នក គេប់-  
គេង ទេពេយ សមេបត្តិ គេីបតូ  មាន 
ទីស្នាក់ការ នៅ  សិង្ហបុរី រៀបរាប់  
ថា ៖ «ក្នងុ នាម ជា អតតី យទុ្ធ ជន 
[ នេ អ្នក ទាញ យក ] មា្នាក់ ដេល 
បាន ឃើញ កណំើត នេ ឧសេសាហ- 
កម្មនេះ នៅ ក្នុង បេទេស ចិន  ខ្ញុំ 
មាន អារម្មណ៍ ថា  ស្ថានភាព 
សព្វ ថ្ងេ នេះ គ ឺគរួ ឱេយ សោក ស្តោយ 
ណស់ »។ 

 លោក និយយ បេប នេះ មុន 
ពេល ស្ថាប័ន សេវជេវ Cam-
bridge ចេញ ផេសាយ របាយ- 
ការណ ៍ថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ ដោយ បន្ត ថា ៖  
« បេទេស ចិន កំពុង បាត់ បង់ 
ចំណេក នេ ថាមពល កុំពេយូទ័រ  

ហើយ មជេឈមណ្ឌល ទំនាញ 
របស់ ឧសេសាហកម្ម កំពុង ផ្លាស់- 
ប្តូរ ទៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក »។ 

យោង តាម ការ វិភាគ របស់ 
South China Morning 
Post  យ៉ាង ហោច ណស់ មាន 
កេមុហុ៊ន ទាញ យក លុយ គេបីតូ  
ចំនួន  ២១  បាន ចាក ចេញ ពី 
ទផីេសាររបូយិបណ័្ណ ឌជីថីល របស ់
ចិន  ដោយ ប្ដូរ ទិស ដៅ របស់ ខ្លួន 
ទៅ កាន ់ទផីេសារ កេ បេទេស ដេ ល   
រូបិយប័ណ្ណបេ ភេទ នេះ កាន់ តេ 
ទទលួ បាន ការ ទទលួ ស្គាល ់ជា 
ទេពេយ សមេបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

តាម ការ ចុះ ផេសាយ របស ់សរ- 
ព័ត៌មាន BBC  កាល ពី ដើម ខេ 
កញ្ញា  កេុមហ៊ុន ប៊ីតខ័ញ ចិន ជា 
ចេើន បាន សម្លងឹ មើល រដ្ឋ តិច- 
សស របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក 
សមេប់ ស្ថរិភាព អាជីវកម្ម របស់ 
ខ្លនួ  និង ឱកាស ។ 

លោក Alejandro De La 
Torres អនុបេ ធន កេុម ហ៊ុន 
ប៊ីតខ័ញ  Poolin និយយ 
 នា ពេល នោះ ថា ៖ « អ្វី ដេល 
 បាន កើត ឡើង ចំពោះ យើង នៅ 

បេទេស ចិន  នឹង មិន កើត ឡើង 
នៅ អាមេរិក ទេ »។ 

 រដ្ឋ តិចសសមាន តម្លេ ថាម- 
ពល ថោក ជាង គេ បំផុត នៅ លើ 
ពិភព លោក  ដោយ សរ តេ 
បណ្តាញ ថាមពល គ្មាន ចេបាប់ 
កំណត់  ។ អ្នក បេើ បេស់ រីករាយ 
ជាមួយ នឹង ជមេើស ជា ចេើន នេ 
អ្នក ផ្តល់ អគ្គិសនី  ដេល លើក- 
ទឹក ចិត្ត អ្នក ផ្តល់ សេវ ឱេយ បញ្ចះុ 
តម្លេ ដើមេបី បន្ត ការ បេកួត បេជេង ។ 
ក្នងុ អំឡុង ពេល ដេល មាន តមេវូ- 
ការ អគ្គសិនី ចេើន  កន្លេង ទាញ 
យក បី៊តខ័ញ  ថេម ទំាង អាច លក់ 
ថាមពល ដេល មិន បេើ តេឡប់ ទៅ 
បណ្តាញ អគ្គសិនី វិញ ។ 

លោក De La Torre នយិយ 
ថា  បើ ទោះ បី ជា បេទេស អេល- 
សល់វ៉ាឌ័រ គឺ ជា បេទេស ដំបូង 
គេ ដេល បេើ ប៊ីតខ័ញ ជា រូបិយ- 
ប័ណ្ណ ជាតិ ក៏ ដោយ  ក៏ អ្នក ទាញ 
យក ចូល ចិត្ត អាមេរិក ជាង ដោយ 
សរ តេ ហេដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  
អគ្គិសនី មាន ការ អភិវឌេឍល្អ ។ 

ប៉ុន្តេ អ្នក វិភាគ ខ្លះ ពេមាន ថា  
ការ ប្ដូរ ទី តាំង ទាញ យក ទៅ 
សហរដ្ឋ អាមេរកិ អាច នា ំឱេយ មាន 
ផល ប៉ះពាល ់ធ្ងនធ់្ងរ  ដោយ សរ 
ទី កេុង  និង ទីបេជុំ ជន បេឈម 
មខុ នងឹ តមេវូ ការ ថាមពល ដ ៏ ធ ំ។  
កាល ពី ខេ កុម្ភៈ  ការ ដាច់ ចរន្ត 
អគ្គិសនី បនា្ទាប់ ពី ពេយុះ ពេឹល 
វយបេហារ   បាន  បណ្តាល ឱេយ 
ផ្ទះ  និង អាជីវកម្ម រាប់ លាន នៅ 
រដ្ឋតិចសសគ្មាន ថាមពល 
អស់  រយៈ ពេល ជា ចេើន ថ្ងេ  និង 
មនុសេស បេមាណ ជាង  ២០០   
នាក់ ស្លាប់ ដោយ សរ តេ ការ-  
បេបេួល  អា កាសធតុ ហួស- 
ហេតុ កន្លង មក  ៕

សុខ វេងឈាង 

កាល ពី ថ្ងេ ពុធ  ទី ១៣ តុលា 
បេធនា ធិបតី រុសេសីុលោក វ៉ា្លាឌីមៀរ 
ពូទីន  ថា  បេទេស របស់ លោក 
មិន  បាន បេើបេស់  ការ នា ំចេញ 
ឧស្មន័ ធម្មជាត ិជា អាវធុ បេឆងំ 
សហភាព អឺរ៉ុប ទេ  ហើយ ខ្លួន 
ឈរ តេៀម ជយួ ប្លកុ នេះ ក្នងុ វបិត្ត ិ

ថាមពល របស់ ពួកគេ ។
«យើ មនិ បាន បេើបេស ់អាវធុ 

ណ មួយ ឡើយ » លោក ពូទីន 
និយយ បេប នេះ ក្នងុ ការ សមា្ភាស 
ជា មួយ សរព័ត៌មាន  CNBC 
ហើយ បន្ត ទៀត ថា ៖ «សូមេបី តេ 
ក្នងុ អំឡុង ពេល ដ៏ លំបាក បំផុត នេ 
សង្គេម តេជាក់ រុសេសីុ បាន បំពេញ 
កាតព្វកិច្ច តាម កិច្ចសនេយា របស់ 

ខ្លួន ហើយ ផ្គត់ផ្គង់ ឧស្ម័ន ដល់ 
អឺរ៉ុប » ។

លោក ពូទីន និយយ ថា  ការ- 
ចោទ បេកាន់ ថា  រុសេសីុកំពុង រារំាង 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ទៅ អឺរុ៉ប គឺ  «ការ រអូ៊រទំា 
ជំរុញ ដោយ នយោបាយ » ហើយ  
«គ្មាន អ្វ ីអាច គំទេ គំនិត ថា  យើង 
បាន បេើបេស់ ថាមពល ជា អាវុធ 
មួយ បេភេទ » ដោយ ផ្ទយុ ទៅ វិញ 

រុសេសីុគឺ កំពុង ពងេកី ការ ផ្គត់ផ្គង់    
ទៅ អឺរុ៉ប ។

លោក ពទូនី  បាន ដាក ់កហំសុ 
វិបត្តិ ថាមពល នេះ ទៅ លើ អឺរ៉ុប 
ផ្ទាល ់ ដោយសរ ពកួគេ មនិ បាន 
បពំេញ បន្ថេម ស្ដកុ ឧស្មន័ បមេងុ 
កាល ព ីរដវូ ក្ដៅ  ហើយ នៅ ពេល 
ដេល មាន កង្វះ នៅ រដូវ តេជាក់  
តម្លេ នឹង កើន ឡើង ។ លោក ក៏ 
បាន នយិយ ថា នៅ រដវូ ក្ដៅ នេះ  
អឺរុ៉ប មាន កង្វះ ការ ផលិត ថាមពល 
កកើត ឡើង វញិ  ហើយ បន្ថេម ព ី
លើ នេះ ទៅ ទៀត លោក បាន  

កត ់សមា្គាល់ ការ កាត ់បន្ថយ ការ- 
នាំចេញ ឧស្ម័ន ធម្មជាតិ ពី ភាគី  
ដទេ ទៀត នៅ ពិភពលោក ដូចជា   
សហរដ្ឋអាមេរិក ។

បើ ទោះ ជា យ៉ាង នេះ ក៏ ដោយ  
លោក ពូទីន  និយយ ថា  រុសេសីុនឹង- 
បន្ត បំពេញ កាតព្វកិច្ច តាម កិច្ច-
សនេយា របស់ ខ្លួន ហើយ នឹង ធ្វើ 
កិច្ចពិភាកេសា ដើមេបី បង្កើន កិច្ច - 
សហបេតិបត្តិការ ជា មួយ ភាគី 
អរឺ៉បុ  ដោយ កត ់សមា្គាល ់ថា  ក្នងុ 
ឆ្នា ំនេះ រុសេសីុ បាន បង្កើន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
រហូត ទៅ ដល់  ១៥ភាគ រយ ៕

រូបិយប័ណ្ណបី៊ត ខ័ញ ដេល អាមេរិក ក្លាយជា មជេឈមណ្ឌល ទាញ យកធំ ជាង គេ  ។ រូបថត AFP

លោកពូទីន៖រុសេសី៊មិនបានបេើបេស់ករនំាចេញឧស្មន័ធម្មជាតិ
ជាអាវុធទេហើយអាមេរិកបានបន្ថេមពីលើវិបត្តិថាមពល

ព័ត៌មានខ្លីៗ
Appleពេមានពីហានិភ័យ
ឧកេដិ្ឋកម្មតាមអុីនធឺណិតបើ
សហភាពអឺរុ៉បបង្ខំឱេយខ្លនួអនុ-
ញ្ញាតកម្មវិធីកេមុហុ៊នដទេ

ហួន   ឌីណា 

បេ៊ចុសេលៈ   កេមុហុ៊ន អេបផល  
(Apple)  កាល ព ីថ្ងេ ពធុ នេះ  បន្ត    
រិះគន់  ចំពោះ សេចក្តី ពេង ចេបាប់ 
របស់ សហភាព អឺរុ៉ប ដេល នងឹ បង្ខ ំ
ឱេយ កេុម ហ៊ុន អនុញ្ញាត ឱេយអ្ន ក បេើ- 
បេស់ ដំឡើង កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ  ពី ខាង 
កេ  App  Store របស ់ខ្លនួ  ដោយ 
លើក ឡើង ពី ហានិភ័យ  បង្ក ឡើង 
ដោយ ឧកេដិ្ឋកម្ម តាម អីនុធណឺតិ  
និង មេរោគ ។ 
    កេុមហ៊ុននេះ  គឺ ជា មេរិះគន់ 
ចំពោះ ចេបាប់ ដេល ស្នើ ឡើង 
ដោយ លោក សេ ីMargrethe  
Vestager នាយិកា រង  បេតិ- 
បត្ត ិ  នេ  គណៈកម្មការ  អឺរុ៉ប  ទទួល  
បន្ទុក  ឌីជីថល   ដេល តេូវ បាន 
បេកាស កាល ពី ឆ្នាំ មុន ក្នុង 
គោល បំណង ដើមេបី  តេតួ ពិនិតេយ  
គេប ់គេង  កេមុហ៊នុ បច្ចេក វទិេយា 
ដូចជាអេបផល អាមា៉ាហេសូន  
ហ្វេសបុ៊ក និង ហ្គូហ្គល ជា ដើម ។ 
  កាលពីថ្ងេពុធ កេមុហ៊ុន  Ap-
ple  បាន ចេញ ផេសាយ ការ វភិា គ   
អពំ ីការ គរំាម កហំេង នេ Side-
loading  ដេល ជា ដំណើរ ការ 
ទាញ យក កម្មវធិ ីនៅ ខាង កេ  
App Store ។ 
   របាយការណ ៍របស ់កេមុ ហ៊នុ 
និយយ ថា ៖  « បេសិន បើ  
Apple  តេូវ បាន បង្ខំ ឱេយ គំទេ  
Side-loading  គេះ ថា្នាក់ 
កាន់ តេ ចេើន នឹង ប៉ះ ពាល់ ដល់  
អ្នក បេើ បេស់ ពេះ វ ងយ- 
សេលួស មេប ់ឧកេដិ្ឋជន តាម 
អុីនធឺណិត ដើមេបី កំណត់ គោល- 
ដៅ ពួក គេ ទោះ បី ជា ដំណើរការ 
នេះ តេូវ បាន កំណត់ ចំពោះ  
ហាង កម្មវិធី របស់ ភាគី ទី បី ក្ដ ី» ។ 
កេមុហុ៊ន ពេមាន អំពី កម្មវិធី មេ- 
រោគ ដេល ផ្ទេរ ទៅ កាន់ ហាង 
របស ់ភាគ ីទ៣ី ហើយ ប៉ះ ពាល ់
ដល់ ឧបករណ៍ អ្នក បេើ បេស់  
ខណៈ អ្នក បេើ បេស់ នឹង មិន 
មាន ការ គេប់ គេង លើ កម្មវិធី 
ដេល បាន ទាញ យក ។  ការ- 
សិកេសា នេះ បាន ដក សេង់ តួ- 
លេខ   ពី កេុម ហ៊ុន ផ្តល់ សេវ- 
កម្ម  សន្តិសុខ តាម អីុនធឺណិត 
Kaspersky Lab   បង្ហាញ ថា 
មាន ការ វយ បេហារ ជិត  ៦  
លាន ដង ក្នុង ១ ខេ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ឧបករណ៍ ចល័ត របស់ 
កម្មវិធី   Android៕
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ស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រត្រវ៉ាន់
កំពុងមមាញឹកតើអាម្ររិកនិងចិន
នឹងមានដំណោះស្រយអ្វីទ្រ?

ហុីម រដ្ឋា

ភាព តានតឹង នៅ ចៃក សមុទៃ តៃវ៉ាន់ 
ហាក ់ប ីដចូ ជា កើន ឡើង នៅ ក្នងុ ខៃ តលុា 
នៃះខណៈ មាន សៃចក្ដរីាយការណ ៍មយួ 
ចនំនួ បាន ឱៃយ ដងឹ ថារដ្ឋាភបិាល រដ្ឋធាន ី
ប៉ៃកាំង បាន បញ្ជូន យន្តហោះ ចមៃបាំង 
ហោះ ទៅ កាន ់ដៃន អាកាស ការពារ ជាត ិ
របស់ តៃវ៉ាន់ខណៈ ភាគី តៃវ៉ាន់ បាន ធ្វើ 
ការ បដសិៃធ លើ គោលការណ ៍«បៃទៃស 
១បៃពន័្ធ ២»  ដក ់ចៃញ ដោយ បៃទៃស  
ចិន ដី គោក។

កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុនមុន ទិវ បុណៃយ 
ជាត ិតៃវ៉ានដ់ៃល បាន  បៃរព្ធ ឡើង កាល- 
ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយមនុ កោះ តៃវ៉ាន ់បាន ចុះផៃសាយ 
ថា យន្តហោះ ចមៃបាងំ របស ់កង ទព័ រដំោះ 
បៃជាជន ចនិ (PLA) សរបុ១៤៨គៃឿង 
បាន ហោះ ទៅកាន់ ដៃន អាកាស របស់ 
កោះ តៃវ៉ាន់។

នៅ ពៃល នោះ ដៃរនាយករដ្ឋមន្តៃ ីរបស ់
តៃវ៉ាន់ លោក Su Tseng-chang 
បាន ហៅ សកម្មភាព នៃះ ថាចិន បាន 
បង្ហាញ ពី ការ គំរាមកំហៃង ផ្នៃក យោ- 
ធាហើយ បង្ក ជា ការ ប៉ះពាល់ ដល់ 
សន្តិភាពក្នុង តំបន់។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃររដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
ការពារ ជាតិ តៃវ៉ាន់ លោកChiu Kuo-
chengបាន លើកឡើង កាល ព ីសបា្ដាហ ៍
មនុ ថាភាព តានតងឹ នៅ តបំន ់ចៃក សមទុៃ 
នៅ ពៃល នៃះកពំងុកើន កម្ដា ខ្លាងំ បផំតុ 
ក្នងុ រយៈពៃល៤០ឆ្នា ំចងុ កៃយ នៃះហើយ 
ទកីៃងុ ប៉ៃកាងំ មាន សមត្ថភាព ក្នងុ ការ- 
ឈ្លានពាន តៃវ៉ាន់ ពៃញ ទំហឹង នៅ 
ឆ្នាំ២០២៥។

កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ក្នុង ឱកាស នៃ ខួប 
១១០ឆ្នា ំនៃ  បដវិត្តន ៍ឆ្នា១ំ៩១១ដៃល 
ជា ការ ធ្វើ បដវិត្តន ៍ដកឹនា ំដោយ លោកស៊នុ 
យ៉ាត់សៃន រំលាយ របប រាជានិយម 
ចណំាស៥់ពាន់ ឆ្នា ំរបស ់ចនិ លោកសុ ី
ជនីភងី បៃធានាធបិត ីចនិ បាន លើកឡើង 
ថា «ការ បងៃួបបងៃួម ជាតិ  [រវង ចិន 
ដ ីគោក នងិ តៃវ៉ាន]់ ដោយ មធៃយោបាយ 
សន្តភិាព អាច ផ្ដល ់ផល បៃយោជន ៍ដល ់
បៃជាជាត ិចនិ ទាងំ មលូដៃល រាប ់បញ្ចលូ 
ទាងំ បង ប្អនូ រមួ ជាត ិរបស ់យើង នៅ កោះ 
តៃវ៉ាន់ ផង ដៃរ»។

លោកសុ ី បាន សង្កត ់ធ្ងន ់ថា គោល- 
នយោបាយ បងៃបួបងៃមួ ជាត ិជា មលូដ្ឋាន 
គ ឺផ្អៃក លើគោលការណ ៍បៃទៃស ១បៃពន័្ធ 
២នងិ បៃកាន ់ខ្ជាប ់គោលការណ ៍បៃទៃស 
ចនិ តៃ ១ពៃម ទាងំ គោលការណ ៍ពាកព់ន័្ធ 
ផៃសៃងៗ ទៀត។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង នៃះ ដៃរខង តៃវ៉ាន់ 
បាន ឆ្លើយតប ថាខ្លនួ បដសិៃធ ដច ់ខត 
មនិ ទទលួ យក ឡើយ នវូគោលការណ ៍
«ចិន តៃ ១» នងិ គោលការណ ៍ «បៃទៃស 
១បៃព័ន្ធ ២»ឡើយ។

ការិយល័យ បៃធានាធិបតី តៃវ៉ាន់ 

បាន លើកឡើង កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ថា៖ 
«បៃជាជន តៃវ៉ាន់ ភាគ ចៃើន បាន បង្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ ចៃបាស់ ណាស់ គឺបដិសៃធ «បៃទៃស 
១បៃព័ន្ធ ២»និង ការពារ របៀប រស់ នៅ 
បៃប បៃជាធិបតៃយៃយ និង សៃរី»។

«សាធារណរដ្ឋ ចនិ (សដំៅ លើកោះ  
តៃវ៉ាន់) ជា បៃទៃស ឯករាជៃយ និង 
អធិបតៃយៃយ  និង មិនមៃន ជា ផ្នៃក មួយ 
នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន 
ឡើយ។អនាគត របស់ បៃទៃស នៃះ គឺ 
ស្ថតិ កៃម ដៃ របស ់បៃជាជន តៃវ៉ាន»់។នៃះ 
បើ តាម ការ លើកឡើង របស ់អ្នក នា ំពាកៃយ 
បៃធានាធិបតី តៃវ៉ាន់។

រឿង តៃវ៉ាន់ នៃះ តៃងតៃ ស្ថតិ ក្នងុ របៀប- 
វរៈ របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក និង ចិន ផង 
ដៃរបុ៉ន្តៃ មិន ទាន់ មាន ដំណោះសៃយ 
ចៃបាស់ លាស់ នៅ ឡើយ នៅ ក្នងុ ជំនួប មន្តៃ ី
ជាន់ ខ្ពស់ មួយ ចំនួន នា ពៃល ថ្មីៗ  នៃះ ។

កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុនលោក Jake 
Sullivan ទបីៃកឹៃសា សន្តសិខុ ជាត ិរបស ់
បៃធានាធបិត ីអាមៃរកិ នងិ លោក Yang 
Jiechi បៃធាន គណៈកម្មការ ការបរទៃស 
នៃ គណបកៃស កុម្មុយនីស្ត ចិនបាន ជួប 
គ្នា នៅ ក្នុង បៃទៃស ស្វ៊ីស។

បើ យោង តាម ការ ចុះ ផៃសាយ របស់ 
កៃសងួ ការបរទៃស ចនិនៅ ពៃល នយិយ 
រឿង តៃវ៉ានល់ោក Yang បាន ជរំញុ ឱៃយ 
ខង អាមៃរកិ គោរព នវូ អធបិតៃយៃយ ភាព 
របស ់ចនិហើយ បញៃឈប ់ការយក  ដៃលកូ 
ចលូ កចិ្ចការ ផ្ទៃក្នងុ របស ់ចនិ។បន្ថៃម ព ី
នៃះ ទៀត លោក Sullivan ក៏ បាន 
បង្ហាញ ជំហរ របស់ អាមៃរិក ក្នុង ការ- 
បៃកាន ់ខ្ជាប ់ព ីគោលការណ ៍ចនិ តៃ ១។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន 
របស់ ខង ចិន។

ចំណៃក ឯ បៃភព ពី ខង អាមៃរិក វិញ 
បាន ចុះ ផៃសាយ ថាលោក Sullivan បាន 
សម្ដៃង ក្ដី ពៃួយបារម្ភ ពី រឿង តៃវ៉ាន់។បើ 
យោង តាម កិច្ចសមា្ភាសន៍ របស់ លោក 
ជាមួយ នឹង សារព័ត៌មាន BBC លោក 
បាន លើកឡើង ថាអាមៃរិក គោរព លើ 
គោលការណ៍ «ចិន តៃ ១» មៃនតៃ ខង 
អាមៃរិក   ក៏ មាន កាតព្វកិច្ច ការពារ តៃវ៉ាន់ 
តាម រយៈ ចៃបាប់ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ តៃវ៉ាន់ 
របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក  ដៃរ។លើស ពី នៃះ 
ទៀតអាមៃរិក ក៏ កំពុង តៃ ពៃយោយម បញ្ចៀស 
កំុ ឱៃយ មាន ពៃតឹ្តកិារណ៍ ចិន បៃើ កមា្លាងំ បៃដប់ 
អាវុធ ដើមៃបី ឈ្លានពាន តៃវ៉ាន់។

ចៃបាប ់ទនំាកទ់នំង តៃវ៉ានត់ៃវូ បាន អនមុត័ 
ដោយ អាមៃរិក នៅ ឆ្នាំ១៩៧៩។ ក្នុង 
ចៃបាប ់នៃះ បាន ចៃង ថាទោះ ប ីជា អាមៃរកិ 
មិន ទទួល សា្គាល់ តៃវ៉ាន់ ពៃញលៃញ 
មៃនតៃ អាមៃរកិ ក ៏មាន សទិ្ធ ិក្នងុ ការ ផ្ដល ់
នូវ អាវុធ យុទ្ធភណ្ឌ ទៅ កាន់ តៃវ៉ាន់  
ដើមៃបី ការពារ ខ្លួនហើយ អាមៃរិក ក៏  
មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ បៃឆំង នឹង ការ-  
គំរាមកំហៃង ណា មួយដៃល ប៉ះពាល់  
ដល់ តៃវ៉ាន់  ដៃរ៕

ខណៈក្រងុប៉្រកំាងឆ្ពោះនឹងកំណ្រទម្រង់-
ស្រដ្ឋកិច្ចចិនក៏អាចប្រឈមនឹងភាពរង្គោះរង្គើ

សុខ  វេងឈាង

បៃធានាធបិត ីចនិ  លោក សុ ីជនីភងី  
កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ពៃយុះ ភ្លៀង 
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ ធំ មួយ  ខណៈ ពៃល ដៃល 
កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ ធំ បំផុត ក្នុង 
បៃទៃសនៃះ  កពំងុ បៃឈម មខុ នងឹ វបិត្ត ិ
បណំលុ  នងិ   អាច ឈន ដល ់ការ កៃសយ័ធន  
ហើយ រោងចកៃ ធំ ៗ  កំពុង ជួប ឧបសគ្គ 
ជា ចៃើន ខណៈពៃល  ងើប ពី វិបត្តិ ជំងឺ 
កូវីដ១៩  ដោយ  រួមមានទាំង   កង្វះ 
អគ្គិសនី ទូទាំង បៃទៃសទៀតផង  ។

កៃ ព ីការ ខតិខ ំតមៃវូ   ដណំើរ តចូតាចខ្លះ   
អ្នក វភិាគ  នងិ ទបីៃកឹៃសា រដ្ឋាភបិាល មយួ 
ចំនួន បាន គិត ថា លោក សីុ អាច នឹង ទាញ 
បៃយោជន៍ ពី សា្ថានភាព បច្ចបុៃបន្ន  ដៃល 
លោក ហៅ ថា  «បង្អចួ ឱកាស» ដើមៃបី ធ្វើ 
កំណៃ ទមៃង់ រចនាសម្ពន័្ធ ដ៏ លំបាក ។

បៃសនិ បើ បាន ជោគជយ័  កណំៃទមៃង ់
ទាំង នៃះ គឺ ជា ចំណុច ចុង កៃយ នៃ 
សកម្មភាព នយោបាយ របស ់លោក សុ ី
ដៃល រមួមាន ការ លបុ បបំាត ់ដៃន កណំត ់
អាណត្ត ិបៃធានាធបិត ីរហតូ ដល ់ការ- 
ស្វៃង រក  «វិបុលភាព រួម » សមៃប់ 
បៃជាជន ចិន ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ លោក 
កា្លាយ ជា មៃដកឹនា ំចនិ មាន អណំាច បផំតុ 
ចាប់ តាំង ពី លោក ម៉ា សៃទុង មក ។

ការ លុប បំបាត់ ដៃន កំណត់ អាណត្តិ 
បៃធានាធបិត ី បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ លោក 
សុី បន្ត កាន់ អំណាច ដល់ អាណត្តិ ទី ៣ 
ដៃល មៃដកឹនា ំមនុ ៗ  មនិ អាច ធ្វើបាន ។ 
គោល ដៅ  «វិបុលភាព រួម» ពោល គឺ 
ការ កាត ់បន្ថយ តម្លៃ អចលនទៃពៃយ នងិ 
ការ កាត ់បន្ថយ វសិមភាព បៃក ់ចណំលូ  
គ ឺអាច ផ្ដល ់បៃជាបៃយិភាព បន្ថៃម ទៀត 
សមៃប ់លោក សុ ីខណៈ  ដៃល លោកកពំងុ 
តៃៀម ខ្លនួ សមៃប ់សមាជ បៃជាជន ចនិ 
នៅ ឆ្នាំ កៃយ ។

បុ៉ន្តៃ អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន បាន គិត  
ថា  «វិបុលភាព រួម» គឺ មាន ហានិភ័យ  
ជា ពិសៃស  ខណៈ ពៃល ដៃល គោល- 
នយោបាយ កាត់ បន្ថយ តម្លៃ អចលនទៃពៃយ 
និង កាត់ បន្ថយ វិសមភាព បៃក់ ចំណូល 
របស់ កៃងុ ប៉ៃកំាង  អាច បង្ក ផល អវិជ្ជមាន 
ចៃើន ជាង ផល វិជ្ជមាន ចំពោះបៃទៃស 
សៃដ្ឋកិច្ច ធំ ជាង គៃ ទី ២  ក្នងុ ពិភពលោក ។

នៅ ក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំមយួ របស ់ការយិលយ័ 
នយោបាយ របស ់គណបកៃស កមុ្មយុនសី្ត 
ចិន កាល ពី ខៃ មៃសា  លោក សីុ  បាន កត់-  
សមា្គាល់ ថា  ការ ងើប ឡើង វិញ ដ៏ រឹងមាំ 
នៃ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ចិន ពី ជំងឺ រាតតៃបាត 
កវូដី១៩ បាន ផ្ដល ់នវូ «បង្អចួ ឱកាស» 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ជា ពិសៃស នៅ ក្នុង វិស័យ ដៃល ជំពាក់ 
បណំលុ ចៃើន ដចូជា វសិយ័ អចលនទៃពៃយ។ 
វ ក ៏ជា ឱកាស ដើមៃបី បន្ត គោលដៅ បរសិា្ថាន 
បៃកប ដោយ មហចិ្ឆតា ដចូជា ការ សមៃច 
បាន នូវ ការ បញ្ចៃញ កាបូន ខ្ពស់ បំផុត 
តៃឹម ឆ្នាំ២០៣០ និង អពៃយោកៃឹតភាព 
កាបូន តៃឹម ឆ្នាំ២០៦០ ។

ប៉ុន្តៃ ការ ងើប ឡើង វិញ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច 
ចិន  ក៏ បាន បង្ក ឱៃយ តម្លៃ អចលន ទៃពៃយ 
ផង ដៃរ  ដៃល ជា ការ គំរាម កំហៃង ដល ់
គោលដៅ «វបិលុភាព រមួ»។ កតា្តា ទាងំ- 
នៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ មន្តៃ ីកាន ់តៃ មាន ឆន្ទៈ ធ្វើ 
កំណៃ ទមៃង់ និយតកម្ម លើ កៃុមហ៊ុន 
អចលនទៃពៃយ ។

កំណៃទមៃង់ និយតកម្ម នៃះ បាន ធ្វើ 
ឱៃយ កៃុមហ៊ុន  Evergrandeដៃល ជា 
កៃុមហ៊ុន អចលនទៃពៃយ ធំ ជាង គៃ ទី ២  
របស់ ចិន  បៃឈម នឹង វិបត្តិ មិន អាច 
សង បណំលុបាន ។ រដ្ឋបាល លោក សុ ី
មាន ជហំរ យ៉ាង តងឹរុងឹ ថា  មនិ ដក ថយ 
ពី ការ អនុវត្ត កំណៃ ទមៃង់ ទាំង នៃះ  បើ 
ទោះ ប ីជា កៃមុ ហ៊នុ  Evergrandeដលួ- 
រល ំក ៏ដោយ ។ អ្នក វភិាគ ជា ចៃើន ពៃមាន 

ថា  ការ ដលួ រលំ របស់ កៃមុហ៊នុ  Ever- 
grandeដៃល ជំពាក់ បំណុល ជាង  
៣០០ពាន ់លាន ដលុា្លារ  នងឹ មាន ផល- 
ប៉ះពាល ់យ៉ាង ខ្លាងំ ចពំោះ សៃដ្ឋកចិ្ច ចនិ 
ទាំង មូល ។

វបិត្ត ិកង្វះ អគ្គសិន ីនៅ ទទូាងំ បៃទៃស 
ចនិ ក្នងុ រយៈ ពៃល ប៉នុា្មាន សបា្ដាហ ៍ ក ៏ជា 
ឧទាហរណ ៍មយួ ទៀត នៃ ផល អវជិ្ជមាន 
បាន មក ព ីគោល នយោបាយ មាន បណំង 
ល្អ ។ ដើមៃបី បំពៃញ គោលដៅ បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង ការ បៃបៃួល អាកាសធាតុ  
រដ្ឋាភិបាល កៃងុ ប៉ៃកំាង បាន កាត់ បន្ថយ 
ផលិតកម្ម អគ្គសិនី នៅ ខៃត្ត ដៃល មិន បាន 
ឈន ដល់ គោលដៅ ទិន្នភាព ខ្ពស់ ។ 
រោងចកៃ អគ្គសិន ីជា ចៃើន កពំងុ បៃឈម 
កង្វះ ធៃយូង ថ្ម  ការ ឡើង តម្លៃ ធៃយូង ថ្ម និង 
ដៃន កំណត់ តម្លៃ អគ្គិសនី ទាប  មាន 
នយ័ ថា ពកួគៃ ធ្វើ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ដោយ ខត 
បង ់។ បន្ថៃម ព ីលើ នៃះ  ទៀត  តបំន ់ផលតិ 
ធៃយូង ថ្ម សំខន់ ៗ  ក្នុង បៃទៃស ចិន  គឺ 
កំពុង រង គៃះដោយ ទឹក ជំនន់  ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ បញ្ហា ទាំង នៃះ កាន់ តៃ លំបាក ។

នៅ សបា្ដាហក៍ៃយ ការយិលយ័ ស្ថតិ-ិ 
ជាត ិរបសប់ៃទៃស ចនិ នងឹ ចៃញ ផៃសាយ 
ការ បា៉ានស់ា្មាន របស ់ខ្លនួ សមៃប ់កណំើន 
សៃដ្ឋកិច្ច តៃីមាស ទី៣  ឆ្នាំ នៃះ និង 
សូចនាករ សៃដ្ឋកិច្ច សំខន់ ៗ  ដទៃ 
 ទៀត ។ ទិន្នន័យ នៃះ នឹង ផ្ដល់ នូវ ការ- 
ចង្អលុ បង្ហាញ ដ ៏ល្អ បផំតុ អពំ ីផល ប៉ះពាល ់
ពី វិបត្តិ នៅ Evergrandeនិង វិបត្តិ  
កង្វះ ថាមពល ។

ជា លទ្ធផល អ្នក ពៃយោករជា ចៃើន កពំងុ 
ពិនិតៃយ ឡើង វិញ នូវ ការពៃយោករ សៃដ្ឋកិច្ច 
ពៃញ  ១ ឆ្នា ំរបស ់ពកួគៃ ចពំោះ សៃដ្ឋកចិ្ច 
ចនិ ។ ប៉ុន្តៃ ភាគ ចៃើន នៅ តៃ បា៉ាន់សា្មាន 
ថា ទិន្នផល សៃដ្ឋកិច្ច ពៃញ  ១ ឆ្នាំ នឹង ធំ 
ជាង គោល ដៅ កំណើន  ៦ភាគរយ របស់ 
រដ្ឋាភិបាលចិន ផងដៃរ៕

លោក សីុ ជីនភីង (នៅខាងមុខ) និង មេ ដឹកនំាចិនជាចេើន រូបទៀត  ។ រូបថត AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ «ប្រសិន បើ   មាន ផ្រន ការ 
សម្រប់ ខ្លួន ឯង ហើយ នោះ សូម  កុំ  - 
បញ្រឈប ់ការព្រយាយាម  ធ្វើ ឱ្រយ បាន ល្អ  នងិ 
ស្វ្រង យល់ ពី អ្វីៗ នៅជុំវិញ ខ្លួន  និង 
អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ឱ្រយ  បាន ល្អ ប្រសើរ  តាម 
ដ្រល អាច ធ្វើ បាន និង លើក  ទឹក  ចិត្ត 
ខ្លួន ឯង   ដោយ ភាព រីក រាយ  »។  
   ន្រះ   គជឺា  សារ ដ ៏សខំាន ់ សម្រប ់ជយួ 
លើ ក ទឹក ចិត្ត ទៅ ដល់ យុវជន ជំនាន់ 
ក្រយ  ឱ្រយ មាន គោល ដៅ នងិ ផ្រន ការ 
ច្របាស ់លាស ់ សម្រប ់ខ្លនួ ឯង ដើ រ ឆ្ពោះ   
ទៅ អនា គត ដ ៏ភ្ល ឺសា្វាង មនិ ថា  ខ្លនួ ស្ថតិ-  
ក្នុង អាជីពជា  អ្វីនោះ  ទ្រ ពី  វិចិត្រ ករ កូន 
កាត ់ខ្ម្ររ -នវូ្រលស្រឡង ់លោក   Peap 
Tarr ដ្រលជា វិចិត្រ ករ ជំនាញ  គំនូរ - 
ទំនើប  ចម្រុះ  រួម  មាន គំនូរ តាម ជញ្ជាំង  
អគារ ឬ គំនូរ តាម ផ្លួវ   និង  ជំនាញ-   
ក្រហ្វិកឌីហ្រសាញ ដ៏ ល្របី នៅ កម្ពុជា ។ 
   ស្រប ព្រល  ក្រុមហ៊ុនស្រ បៀរ ABC 
អុចិ ស្ដ្រ ស្តោ ត បាន បង្កើត កម្មវធិ ីមយួ 
ឈ្មោះថា « បុគ្គល ល្អ ឯក » ដើម្របី 
បំផុស គំនិត តាមរយៈ ការបង្កើត  វីដ្រអូ 
សាច ់រឿង ខ្លីៗ និង ការជជ្រក កម្រសាន្ដ 
នៅ លើ កញ្ចក់ ទូរ ទស្រសន៍ ភី អិន អិន ជា 
មយួ   ប្រក្ខភាព ជា បគុ្គល ល្អ ឯក ១០ របូ 
មក ពី ៥ វិស័យ ផ្រស្រងៗ ពីគា្នា រួម មាន  
វិស័យ  សិល្របៈ ជំនួញ ម្ហូប អាហារ-  
កីឡា  អ្រឡិចត្រូនិក និង តន្ដ្រី ដ្រល 
ចាប ់ពី ថ្ង្រទី៤ ខ្រកញ្ញា ដល់ ថ្ង្រ ទី២៣ 
ខ្រ តុលា ឆ្នាំ ២០២១  ខណៈ រូប លោក 
ក៏ ជា ប្រក្ខជន  ១រូបដ្ររ ផ្ន្រក ជំនាញ-  

សិល្របៈ  គំនូរ តាម ផ្លូវ ។ 
   លោក   Peap Tarr បង្ហើប ថា៖ «អ្វី 
ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ កម្ម 
វិធី   បង្កើត  ដោយ ក្រុម ហ៊ុន  ABC  ន្រះ 
គឺ ជា ឱកាសមួ យ អាច ឱ្រយ ខ្ញុំ ប្រើ ប្រស់ 
នវូ គនំតិ  នងិ បទ ពសិធផ្ទាល ់ខ្លនួ  ក្នងុ 
នាម ជា  វិចិត្រ ករ ១ រូប បង្ហាញ ដល់ 
សាធារណជន  នងិ សង្រឃមឹ ថា នងឹមាន 
អ្នក ទទួល បាន ហើយ អាច ប្រើ វា  បន្ត 
ដើម្របី  សម្រច ក្តី ស្រម្រ របស់ ខ្លួន  និង 
គោល ដៅជីវិត ខ្លួន  »។   
  លោក បន្ត ថា៖ «សម្រប់ខ្ញុំផ្ទាល់  
ពិតជា   ចង់ ជួយ ដល់ យុវជន ខ្ម្ររ ជំនាន់ 
ក្រយ  ឱ្រយ មាន ការ ផ្លាស ់ ប្តរូ  ល្អ ក្ន ុង  ជវីតិ 
ណាស់ ។ មិន ថា ត្រ ជា កម្ម វិធី រៀបចំ 
ឡើង ដោយ ក្រមុ ហ៊នុ  ABC ន្រះ ទ្រ ឱ្រយ 
ត្រ ជា  កម្ម  វិធី អាច ជួយ  ដល់ យុវជន ខ្ម្ររ  
គឺ ខ្ញុំ រីក រាយ នឹង ជួយពួកគ្រ តាម វិធី 
របស់ ខ្ញុំ  ក្នុង នាមជា វិចិត្រ ករ ១ រូប ។ ខ្ញុំ 
គិត ថា   កម្ម វិធី ន្រះ មិន គួរ បញ្រឈប់ ការ- 
រៀបចំ បន្ត ឡើយ ដោយសារ មាន - 
មនុស្រស  ជា បុគ្គល ល្អ ឯក  ច្រើនណាស់ 
នៅ   ចាំ បង្ហាញ ពី អ្វី  ដ្រល ពួកគ្រ មាន ។  
មនុស្រស គ្រប់ រូប សុទ្ធ ត្រ អាច ប្រ    នូវ  ក្តី 
ស្រម្រ  ខ្លួន  ឱ្រយ  កា្លាយ  ជា ការ ពិត បាន  
ហើយ  ក៏អាច  ជួយ  ឱ្រយ អ្នក ដទ្រ ទទួល    
ផល ល្អ   ដូចខ្លួន ដ្ររ ។ ខ្ញុំ ជឿ ថា គ្រប់ គា្នា   
សុទ្ធ ត្រ អាច បង្កើត គំរូ  ល្អ  បាន តាម 
សមត្ថភាពខ្លួន »។
   អ្វ ីដ្រល វចិតិ្រ ករ  កនូ កាត ់  ខ្ម្ររ - នវូ្រល -  
ស្រឡង់រូប ន្រះ ចង់ ឱ្រយ យុវជន ផ្តោត 
យក  ចិត្ត ទុក បំផុត នោះគឺ ការ    ជឿ ជាក់ 
លើ    សមត្ថភាព ខ្លនួ  ដ្រល ជាកតា្តោ ចម្របង 

ជួយ ជំរុញ  ខ្លួន ឯង ឬក៏ អាច មាន 
ឥទ្ធិពល ដល់  អ្នក ដទ្រផង ដ្ររ    ដើម្របី  
សម្រច ភាព ជោគជយ័ នងិ គោល ដៅ  
ជីវិត ។ 
   លោក PeapTarr  លើក ឡើង ដចូ្ន្រះ 
ថា ៖ «ខ្ញុំ មិន គិត ថា ត្រ ខ្លួន ឯងទ្រ ជា 
បុគ្គល  ល្អឯក    ព្រះ យល់ថា    គ្រប់   គា្នា 
សទុ្ធ   ត្រ  មាន ភាព ល្អ អសា្ចារ្រយ រៀងៗខ្លនួ-   
តាម វិធី រៀង ខ្លួន  ហើយ  គ្រប់ គា្នា ក៏ មិន - 
ម្រន សទុ្ធ  ត្រ ទទលួ បាន  ផល ល្អ  តាម វធិ ី  
ដូច ៗ  គា្នា នោះ  ទ្រ។ អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ  ចង់ ឱ្រយ-  
យុវជន ទទួល យក  ព្រល ន្រះ  គឺ ជា   
សារ  មយួ   ថា ត្រវូ មើល ខ្លនួ ឯង  នងិ ជឿ- 
ជាក  ់  ខ្លួន    ឯង ហើយ ប្រសិន បើ យើង  
ចង់  ធ្វើ តាម បុគ្គល ណាមួយ   ដ្រល ខ្លួន 

ជឿ  ជាក់  នោះ  គឺ គួរ ត្រជឿ សម ត្ថ - 
ភាព   ខ្លួន ឯង ដ្ររ ថា នាព្រល-  
អនា គត ហើយ ខ្លួន ឯង នឹង ធ្វើ 
អ្វី និង   ចង់ បាន អ្វី   សម្រប់ - 
ជីវិត  ខ្លួនឯង » ។         
  លោក បន្ថ្រម ទៀត ថា៖ «ខ្ញុំ 
មនិ ដ្រល បញ្រឈប ់ការជឿ ជាក ់
លើ ខ្លួន ឯង ទ្រ   ទោះបីជា  ខ្ញុំ 
អាច  ទទួល បាន  អ្វី ដ្រល  ខ្លួន   - 
មាន   ដូច សព្វ ថ្ង្រ ក្តី ខ្ញុំ នៅ ត្រ ចង់ បាន 
អ្វ ី លើស ន្រះ ទៀត  សម្របអ់ាជពីជា 
វចិតិ្រ ករ។ សម្រប ់ប្អនូៗ ជា យវុជន 
ត្រូវ មា ន ជំនឿលើ សមត្ថភាព ខ្លួន 
ឯង មិន ត្រូវ គិត រឿង អ្នក ដទ្រធ្វើ 
អ្វ ី នោះ ទ្រ គ ឺយើង គ្រន ់ត្រ ស្ត្រង  

ការ  គោរព កោតសរ សើរ ក្នុង ចិត្ត ទៅ 
បាន  ហើយ។  អ្វ ីដ្រល ត្រវូ ផ្តោត នោះ  គ ឺ
រិះ  រក វិធី ដើម្របី ឱ្រយ ខ្លួន ឯង   បាន  ជោគ  - 
ជ័យ  តាម វិធី ខ្លួន ឯង  តាម អាជីព  ឬ 
ជនំាញ ។  បើ មាន ផ្រន ការ សម្រប ់ខ្លនួ 
ឯង   ហើយ នោះ សូម  កុំ  បញ្រឈប់ ការ - 
ព្រយាយាម  ធ្វើ ឱ្រយ បាន ល្អ  នងិ ស្វ្រង យល ់
ពី  អ្វីៗ  នៅជុំវិញ ខ្លួន  និង អភិវឌ្រឍ ខ្លួន ឱ្រយ 
បាន ល្អ ប្រសើរ  តាម ដ្រល  អាច ធ្វើ បាន 
និង លើក ទឹក ចិត្ត ខ្លួន ឯង  ដោយ រីក - 
រាយ  ផង ដ្ររ »៕ 
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វិចិត្រករកូនកាត់ខ្ម្ររ-នូវ្រលស្រឡង់ឱ្រយយុវជនខ្ម្ររជឿសមត្ថភាពខ្លនួឯង
ទើបអាចកា្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យក្នងុអាជីពខ្លនួនាព្រលអនាគត

កូតឌីវ័រទទួលស្គរនិយាយក្ររដូនតាកុលសម្ពន័្ធពីអតីតអាណាព្រយាបាលបារំាង
កេុងយ៉ាមូស៊ូកេូ : ការ ប្រគល់ មក 

វិញ នូវ  « ស្គ រនិយាយ » Djidji Ayok-
we ដ ៏សណំព្វ របស ់កលុសម្ពន័្ធ Ebrie 
ប្រទ្រស កូតឌីវ័រ ពីសំណាក់ ប្រទ្រស 
បារាំង នា ព្រល ខាង មុខ គឺជា  « ការ 
ផ្លាស់ ប្ដូរ ប្រប ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ » ។ 

កា្លាវា៉ាយ្ររ អាហ្គ្រហ្គូ ម៉ូប៊ីអូ ប្រធាន 
កុលសម្ព័ន្ធ Ebrie បាន ប្រប់ AFP 
ថា ៖ « យើង ល្រង ហា៊ាន រំពឹង ពីការ វិល 
ត្រឡប ់ស្គ រនយិាយ ន្រះ  ដ្រល ជា គ្រឿង 
បំពង សំឡ្រង យើង  ទៀត ហើយ »។ 

សបា្ដហ៍មុន ប្រធានាធិបតី បារាំង 
លោក អ្រមមា៉ានូអ្រល មា៉ាក្រុង បាន 
ប្រកាស ថា សា្នាដ្រសិល្របៈ និង វត្ថុ 
បុរាណ ដទ្រ ទៀត ដ្រល ត្រូវបាន 
ស្វះស្វ្រង រក ដោយ កូតឌីវ័រ នឹង ត្រូវ 

ប្រគល់ ឱ្រយ មា្ចាស់ ដើ មវិញ   ឆប់ៗ ន្រះ ។ 
ពួកគ្រ ក៏ បាន បញ្ចូល ស្គរ និយាយ 
Djidji Ayokwe ដ្រល តាំង ក្នុង  សារ-
មន្ទីរ  Quai Branly ក្រុង បា៉ារីស ។ 

ការ ប្រគល់ សា្នាដ្រ សិល្របៈ   បាត់ បង់ 
ទៅកាន់ ដ្រន ដី អា្រហ្វិក  វិញ គឺជា ការ រឹត- 
ចណំង សម្ពន័្ធ ភាព ថ្ម ីមយួ  ដ្រល លោក 
មា៉ាក្រុង ចង់ ធ្វើ ជាមួយ ទ្វីបន្រះ ។ 

ស្គរ ដ្រល ត្រូវបាន ប្រើ ជា គ្រឿង 
ទំនាក់ ទំនង ដើម្របី បញ្ជូន សារ ពី តំបន់ 
មួយ ទៅ តំបន់ មួយ ត្រូវបាន បារាំង 
យក  ក្នុង ឆ្នាំ ១៩១៦ ព្រល កូតឌីវ័រ 
ស្ថិត  ក្នុង អាណានិគម របស់ ខ្លួន ។ 

លោក បាន និយាយថា ៖ « យើង សុំ 
អរគុណ ដល់ លោក ប្រធានាធិបតី 
បារាំង មា៉ាក្រុង និង រង់ចាំ ទទួល 

សា្វាគមន៍ វត្ដមាន ស្គ រ និយាយ ត្រឡប់ 
មកវិញ ។ ពិធី ទទួល ផ្លូវការ ដ៏ធំ មួយ 
នឹង  រៀបចំ ឡើង ដើម្របី ជម្រប ជូនដល់ 
ពលរដ្ឋ ៧ភូមិ  ដ្រល ស្ថិត ក្នុង កុល 
សម្ព័ន្ធ Ebrie  ន្រ  តំបន់ Abidjan»។ 

លោក បាន បន្ថ្រម ថា ៖ « ស្គ រ នយិាយ 
ន្រះ នឹង បាន ជីកកកាយ ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ 
យើង ឡើង វញិ  នងិ លើក មខុ មាត ់កលុ-
សម្ព័ន្ធ Ebrie ដ្រល ស្ទើរត្រ រលាយ 
ឈ្មោះ ពី ការ អភិវឌ្រឍ តំបន់ Abidjan 
ដ្រលមាន ប្រជាជន  ៥ លាន នាក់ »។ 

លោក ម៉ូប៊ីអូ បាន ឱ្រយ ដឹងថា ៖ 
«អវត្ដមាន ស្គនយិាយ បា នធ្វើ ឱ្រយ រង្គោះ 
រង្គើល ដល់ សាមគ្គីភាព សង្គម និង 
វប្របធម៌ របស់ កុលសម្ព័ន្ធ Ebrie 
យើង»៕ AFP/HR រូបតំណាង៖ ស្គរនិយយ  របស់ កុលសម្ព័ន្ធ នៅ បេទេស ក្នុង ទ្វីប អា្រហ្វិក ។ រូបថត AFP

បណ្តុ ំស្នាដេ គំនូរ ទំនើប ចមេះុ របស់ វិចិតេករ  Peap Tarr  ។ រូបថត សហ ការី

វិចិតេករកូនកាត់ខ្មេរ-នូវេល ស េ ឡង់ 
លោក Peap Tarr។ រូបថត សហ ការី
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : ស្នាដៃ សិលៃបករ គំនូ រ 
មួយៗ   មាន ភាពវិសៃស រៀង ខ្លួន និង 
វវិឌៃឍទៅ តាម សមយ័កាល តៃ មនិមៃន 
គៃប់  គ្នា ទៃ ដៃល អាច បង្កើត បៃវត្តិ-
សសៃ្ត  សមៃប់  បៃទៃសតាមរយៈ 
សលិៃប ៈ គនំរូ របស ់ខ្លនួ ។ សលិៃបករ ជើង- 
ចាស់  លោក លាង សុីកន  មិនតៃឹមតៃ 
អាច បង្កើត គនំរូ ផ្គុ ំដ ៏កមៃ បាន ទៃ  ថៃម- 
ទាំង អាច ចៃក រំលៃក បៃវត្តិសសៃ្ត 
អរិយធម៌ វបៃបធម៌ និង សសនា របស់ 
កម្ពុជា ទៅ កាន់ ពិភពលោក ។ 

សិលៃបករ វ័យ ៥១ ឆ្នាំ រូបនៃះបៃប់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី បៃវត្តិ តៃួសៗ នៃ ការ- 
ចាប់ យក វិស័យ គំនូរ ថា ៖ «ខ្ញុំ រៀន 
ចបប់រញិ្ញាបតៃ ស្នាដៃ គនំរូ បរុាណ គនំរូ 
ទំនើប និង តុបតៃង លម្អ  ស្ថាបតៃយកម្ម 
តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៩២-២០០២  នៅ 
សលា រចនា វិចិតៃ សិលៃបៈ »។

លោក បន្ត ថា ៖ «ខ្ញុំ ធ្លាប់ បៃឡូក ក្នុង 
វិស័យ តុប តៃង លម្អស្ថាបតៃយកម្ម ធ្វើ 
ឡូហ្គោ លម្អ បន្ទប់ ឬ ធ្វើកិច្ចការ ឱៃយ 
អង្គការ   សមាគម ផៃសៃងៗ។  ប៉នុ្តៃ ពៃល- 
តៃវូ  ពភិាកៃសា ជាមយួ ដៃគផូៃសៃងៗ  ខ្ញុ ំមាន  
អារម្មណ៍ ថា   មិនបាន បៃើ សៃរីភាព  
ពៃញ ទី  ខ្ញុំក៏  រីស ការគូ រគំនូរ វិញ »។

ស្នាដៃ ដៃល មាន ចៃើន សៃទាប់ និង 
មានបៃើ ទាំង ជា សំរាម សៃបៃក សៃបៃ 
សណំាញ ់ មក ដៃរ ភា្ជាប ់ព ីសៃទាប ់ មយួ 
ទៅ មយួ ដោយ អបំោះ មើល យ៉ាងណា 
ក៏ មិន ជិនណាយ កាន់តៃ បង្កើត ភាព- 
ងឿង ឆ្ងល់ កោតសរសើរ បង្ក ការចង់- 
ប៉ះ ចង់ដឹងពី អត្ថន័យ បង្កប់ ។ 

លោក រៀបរាប់ សៃចក្ដី លម្អិត ពី គំនូរ 
របស ់ខ្លនួ  បៃប ់ទៀត ថា៖ «ស្ទលី របស ់
ខ្ញុំ ទោះបី រាល់ ឆ្នាំ មាន កមៃិត កើន ឡើង 
ខុស គ្នា តៃ អត្តសញ្ញាណ និង ទិចនិក 
នៅ ដដៃល ។ រាល់ ស្នាដៃ ខ្ញុំ គឺ មាន ជា 
សៃទាប់ៗ មានកៃណាត់ កៃដាស 
សៃបៃក ដៃរ ភា្ជាប់ ចូល គ្នា ហើយ បាន 
រលំៃច ជាមយួ គលូរ័  ហើយ ការដៃរ ភា្ជាប ់
ដោយ រំលៃច នូវ សរសៃ អំបោះ ជា 
អត្តសញ្ញាណ របស់ ខ្ញុំ »។

លោក ធ្លាប់ បាន គូរគំនូរ ផៃសាយ ពី 
HIV មនុ គៃ មាន ការបកបៃ ជា ភាស 
អង់គ្លៃស ឱៃយ កាកបាទ កៃហម ក្នុង  ឆ្នាំ 
១៩៩៨ បាន បៃឡង ស្នាដៃ អន្តរជាតិ 
នៅកៃុង  ញ៉ូវយក ទទួល ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លៃខ ១ និង បៃឡង ថា្នាក់ ជាតិ ទទួល 
ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ២  អំពី HIV ដៃល 
រៀបចំ ដោយ អង្គការ យូណៃស្កូ។

កន្លង មក ស្នាដៃ លោក តៃូវបាន តាំង 
នៅ អង់គ្លៃស ហុងកុង អាមៃរិក ជប៉ុន 
ថៃ ន័រវៃស អូស្តៃលី បារាំង សិង្ហបុរី 
ភូមា ចិន និង ចៃើន ទៀត ។

ការបំផុស គំនិត របស់ លោក ចាប់- 
ផ្ដើម  ដោយ ជោគជយ័ ដបំងូដោយ ផៃសារ- 
ភា្ជាប ់ទនំាកទ់នំង   នងឹ សសនា ពៃះពទុ្ធ 
នៅ កម្ពុជា ពី តថភាពសង្គម បរិស្ថាន 
បរិយ កាស ព័ទ្ធ ជុំវិញ និង ចុងកៃយ 
គឺ  លោក   សិកៃសា ពី ជីវិត ខ្លួនឯង តៃម្ដង ។ 

លោក  សុីកន  ថា ៖ «សរុប ទៅ ជាង 
២០ ឆ្នាំ មក នៃះ អ្វី ដៃល ខ្ញុំ ធ្វើ គឺ ចង់ 
បង្ហាញ បៃប់ មហាជន ពី គុណតម្លៃ នៃ 
សិលៃបៈ ដៃល មាន សរៈសំខាន់ សមៃប់ 
ជា បៃទីប ដល់ មហាជន »។

សលិៃបករ ពៃវៃង ឱៃយ ដងឹ ដៃរ ថា ភាគ-  

ចៃើន លោក ចូលចិត្ត គូរ គំនូរ ផ្ទាំង ធំ 
ពៃះ  វា អាច បង្ហាញ គំនិត ល្អ និង 
ទាកទ់ាញ ។ ប៉នុ្តៃ ដោយសរ ស្ថានភាព 
ជុវំញិ ពភិពលោក បៃបៃលួ លោក ចង ់
ប្ដូរ ចរន្ត ដោយ គូរ វា ក្នុង ទំហំ ល្មម  ដើមៃបី 
អ្នក មាន ជីវភាព សមរមៃយ ក៏ អាច មាន 
លទ្ធភាព ជាវ ស្នាដៃ លោកបានដៃរ ។

រាល ់ស្នាដៃ លោក បាន បង្កើត ជា ស៊ៃរ ី 
និង មាន បៃធនបទ ចៃបាស់លាស់ 

ដូចជា ស៊ៃរី ពៃល ដៃល កៃបាល  និង ខ្លួន 
ជាប់ គ្នា សំពត់ មាន ទម្ងន់ ឬ មនុសៃស 
ដុះ ស្លាប ។ ក្នុង ស៊ៃរី មួយៗ អាច មាន 
ទាំង ជា គំនូរ រូបផ្គុំ មាន ខោអាវ ពាក់ 
សម្ដៃង ឬ ចមា្លាក់ ។ លោក មិនមាន ជា 
វិចិតៃសល ទៃ តៃ លោក បៃើ ស្ទូឌីយោ 
ផ្ទាល់ខ្លួន ស្វាគមន៍ អ្នក  ចាប់ អារម្មណ៍ 
ទសៃសនា  ស្ដាប់បទ  បង្ហាញ ខ្លះៗ ។ 

លោក បាន ចៃករំលៃក ផ្នៃក រីករាយ 
រសន់ៅ ក្នងុ នាម ជា វចិតិៃករ  ថា ៖«យើង 
កុំ  បៃៀបធៀប ភាព ជោគជ័យ របស់ 
យើង ទៅ  អ្នកណា ។ ខ្ញុ ំមាន មោទនភាព 
តៃង់ ថា  រាល់ ការបង្កើត ខ្ញុំ មិនបាន ធ្វើ 
តាម  តមៃូវចិត្ត ភ្ញៀវ ទៃ គឺ សុទ្ធតៃ កើត ពី 
គំនិត ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ដូច្នៃះ វា គ្មាន សមា្ពាធ »។

សិលៃបករ ដៃល ចៃះ ចៃើន ជំនាញ 
ទាំង  ចិតពុម្ព ដៃរបា៉ាក់ ខ្មុក មៃ័កៃសណ៍ 
ចមា្លាក ់ស្ពាន ់ផៃសៃងៗ បន្ត ថា៖ «ខ្ញុ ំរកីរាយ 
ដៃល ខ្ញុំ ទទួល បាន ការទទួល ស្គោល់ 
និង អាច  ទទួលទាន ដោយ ស្នាដៃ ខ្ញុំ ។ 
តៃ ខ្ញុ ំមនិមៃន ជា បរវិា ររបស ់ស្នាដៃ ខ្ញុ ំទៃ ។ 
ខ្ញុំ រស់ ទៅ តាម របៀប របស់ ខ្ញុំ »។

ទោះយ៉ាងណា  ភាពជោគជ័យ មិន 
បាន កើត មក ដោយ ឯកឯង នោះ ទៃ 
លោក ថា  វា កើតឡើង ដោយ ការ- 

បៃងឹបៃង បង្កើត ភាពពសិៃស ទចិនកិ 
និង អត្តសញ្ញាណ ឱៃយ គៃ ទទួលស្គោល់ 
ជា ស្នាដៃ ដៃល ល្អ ផរូផង ់មតុសៃចួ ទាងំ 
គំនិត សោភណភាព អត្ថន័យ និង 
ទសៃសនៈ សុី ជមៃ ។ 

សិលៃបករ ស្នៃហា ការ តាក់ តៃង  និង 
ថត ចមៃៀង រូបនៃះ បៃប់ ថា ៖ «ខ្ញុំ កើត 
នៅ សមយ័ សង្គៃម ។ យើង ឃើញ មាន 
ការទមា្លាក់ គៃប់បៃក ទារុណកម្ម និង 
ការ ឈឺចាប់ ។ តៃ គំនូរ សៃទាប់ៗ នៃះ  
អ្វី ដៃល អ្នកមើលឃើញ ដំបូង គឺ ភាព-
រីករាយ តៃចះតៃចង់ ពៃល វៃងទៀត  
ទើប យើង ឃើញ សៃចក្តី ឈឺចាប់ »។ 

លោក លើក ហៃតុផល  ថា៖ «ពៃះ 
ខ្ញុំ ចង់ កៃបៃ ភាពវៃទនា ការឈឺចាប់ 
ទៅ ជា ការបៃឹងបៃង បង្ហាញ ឆកជាតិ 
និង អន្តរជាតិ ថា យើង  បាន ឆ្លង វាផុត 
ហើយ ឱៃយ គៃ បាន ឃើញ  ពី គំនិត ការ 
យល់ដឹង និង ផៃសព្វផៃសាយ ពី វបៃបធម៌ 
សិលៃបៈ របស់ យើង »។

ចំពោះ ការចៃកចាយ ស្នាដៃ កន្លង 
មក លោក ក៏ បាន បងៃៀន សិសៃស មួយ 
ចំនួន ដៃរ ទាំង ការរក ទៃឹស្តី ទសៃសន ៈ 
តិកនិក  ដើមៃបី បង្កើត ថ្មី ។ តៃ ទសៃសនៈ 
ពិបាក ណាស់ ជា ហៃតុ ធ្វើឱៃយ សិសៃស 
បោះបង់ ពៃះ ភាគចៃើន មក រៀន ចង់ 
តៃ ចម្លង ស្នាដៃ ដៃល លោក គតិ ថា គ្មាន 
ន័យ បើ វា ជា អ្វី លោក ធ្វើ រួច ហើយ ។ 

លោក បាន ផ្ដាំផ្ញើទៅ កាន់ សិលៃបករ 
ជំនាន់ កៃយៗ ថា ៖ «ជំនាន់  ខ្ញុំ នៅ 
ក្មៃងៗ គ្មាន ការ ផៃសព្វផៃសាយ គ្មាន 
អីុនធឺណិត  គ្មាន សៀវភៅ តៃូវ រៀន ទៃ 
ខ្ញុ ំ មាន តៃ ការតាងំ ចតិ្ត ។ តៃ ឥឡវូ សងឹ- 
តៃ ថា មា្នាក់ៗ មាន បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ 
រាងខ្លួន បើ ធ្វើឱៃយ ល្អ វា មាន វៃទិកា និង 
អគរ  ជាចៃើន សមៃប់ តំាង បង្ហាញ »។

លោក  លើកទឹកចិត្ត  រលក កៃយ 
ថា៖ «ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំចង ់ឱៃយ អ្នក ដៃល មាន  ការ- 
លបំាក ក្នងុ ការតស៊ ូគរូគនំរូ តាងំ ចតិ្ត ឱៃយ 
បាន ល្អ បើពិត ជា សៃឡាញ់ មៃន។ ឱៃយ 
តៃ  យើង បៃឹងបៃង គង់ តៃ មាន   គៃ 
ទទលួ ស្គោល ់។ កុ ំទនជ់ៃយ តាម    ពៃល-
វៃលា  ដូចជា កូវីដ ក៏ដោយ តៃូវ   តៃ បៃឹង 
ដសុខាត ់ខ្លនួឯង នងិ បង្កើត ស្នាដៃ ថ្មីៗ  
ឱៃយ ខ្លួនឯង កាន់តៃ អភិវឌៃឍ»៕

លោកលាង សីុកន ៖មាន ភ្ញៀវជាតិ និង អន្តរជាតិ  មក ស្ទឌីូយោលោកទសេសនា ស្នាដេ និង    ស្ដាប់បទបង្ហាញ   ។ រូបថត លីម សុខចាន់លីណា

ស្នាដេ គំនូរ «ពេយាករណ៍ Prophecy» តេូវបាន ដាក់តាំងនៅ សរមន្ទីរ Denver សហរដ្ឋ អាមេរិក ។ រូបថត លីម សុខចាន់លីណា

លាង សី៊កន សិល្បករ  
ជើង ចាស់ បង្កប់ អារ្យធម៌ 
ប្រវត្តសិាស្ត្រ ក្នងុ គំនូរ 
ល្ីបរន្ទ ឺឆាក អន្តរជាតិ 

ស្្នាដេសិលេបៈ «ឥទ្ធិពលឆ្នាំថ្មី influence new year  »។ រូបថត លាង សុីកន
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Harder ជួយ Chelsea ឈ្នះ Juve
ក្រុង ប៉ារីស : កីឡាការិនី 

Pernille Harder បាន ស៊ុត - 
បញ្ចលូ ទ ី១គៃប ់ដើមៃប ីជយួ ឱៃយ 
កៃមុ នារ ីChelsea  ដៃល ចាញ ់
ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ រដូវកាល មុន    
ដណ្ដើម បាន នវូ ជយ័ ជម្នះ យ៉ាង 
បៃផិត បៃផើយ ២-១ លើកៃុម- 
នារ ីJuventus ព ីការ បៃកតួ វគ្គ 
សនៃសំ ពិន្ទុ តាម ពូលរបស់កៃប- 
ខ័ណ្ឌ UEFA Women's 
Champions League កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពុធ ។ 

កៃុមភ្ញៀវ Chelsea របស់ 
អងគ់្លៃស ដៃល កាល ព ីសបា្ដាហ ៍
មុន បៃកួត ស្មើ ៣-៣ ជាមួយ 
កៃមុ នៅ  អាល្លមឺង៉ ់Wolfsburg 
បាន បើក ការ នាំ មុខ កៃុម Juve 
មុន តាម រយៈ ការ ស៊ុត របស់ ខៃសៃ 
បៃយទុ្ធសញ្ជាតសិ្កតុឡៃន Erin 
Cuthbert ពៃល ការ បៃកួត 
ដំណើរការ ទៅ បាន កន្លះ ម៉ាង  
តៃ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ តាម ស្មើ វិញ 
នៅ ប៉ុនា្មាន នាទី បនា្ទាប់ ពី នោះ 
ដោយសារ ការ ស៊ុត បាល់ ក្នុង 
លំហ ពី សំណាក់ កីឡាការិនី 
ចាស់ វសៃសា សញ្ជាតិ អុីតាលី 
Barbara Bonansea ។

តៃកៃយមកខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរជាតិ ដាណឺម៉ាក Harder 

ដៃល ផ្លាស ់ព ីកៃមុ Wolfsburg 
មក កៃុម Chelsea ក្នុង តម្លៃ 
ខ្លួនជាកំណត់ តៃ ពិភពលោក 
សមៃប់ កីឡាការិនី ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ បាន ធ្វើ  ចលនា  យ៉ាង- 
រហស័ តមៃង ់ទៅ រក បាល ់ដៃល 
បុក ខ្លួន ខៃសៃ ការ ពារ ហើយ ឡង 
ដោយ ការ ស៊ុត ផុត ដៃ អ្នក ចាំទី  
Pauline Peyraud Magnin 
របស់ កៃុម  Juve ចូល ទី យ៉ាង- 

សា្អាត ។
១គ ូទៀត កៃមុ Wolfsburg 

បាន លត ់កៃមុ Servette ដៃល 
មក ពី  បៃទៃស ជិត ខាង ស្វ៊ីស 
៥-០។ ៥ គៃប់ របស់ កៃុម  
Wolfsburg នោះ ២គៃប់ 
ស៊តុ  ដោយ កឡីាការនិ ីTabea 
Wassmuth ខណៈដៃល 
កីឡាការិនី Svenja Huth, 
Dominique Janssen និង 

Joelle Smits ធ្វើ បាន សមៃច 
ម្នាក់ ១គៃប់ ដូច គ្នា ។

កៃមុ Chelsea នងិ Wolfs-
burg ឈរ ទី ១ និង ទី ២ ក្នុង 
ពូល ដោយមន ៤ពិន្ទុ ស្មើគ្នា 
ដោយ គៃន់ តៃ មន គៃប់ បាល់ 
ចំណៃញ ខុស គ្នា ។ ចំណៃក 
Juve ឈរលៃខ៣  កៃយ 
បញ្ចប់ ២ហ្គៃម ឈ្នះ ១ដង 
និងចាញ់ ១ដង ៕ AFP/VN

Harder (ឆ្វ្រង) សម្ដ្រងកាយវិការអបអរ បន្ទាប់ពី សុ៊ត បញ្ចលូទីឱ្រយ Chelsea នំមុខ Juve ២-១។ AFP

តុលាការ ក្រងុ ម៉ា ្រឌីដ បញ្ជា ឱ្រយ ដាក់ ពន្ធនាគារកីឡាករបារំាង
ក្រុង ម៉ា ្រឌីដ: តុលាការ កៃុង 

ម៉ា្រឌីដ កាល ពីថ្ងៃ ពុធ បាន 
បៃកាស ឱៃយ ដឹង ថា បាន បញ្ជា ឱៃយ 
ដាក ់ពន្ធ នាគរ ចពំោះ ខៃសៃ ការពារ 
Lucas Hernandez របស់ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ បារាំង និង 
កៃុម Bayern Munich ពាក់ 
ព័ន្ធ នឹង ការ រំលោភ លើ បទ បញ្ជា 
ហាម ឃាត់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។

កីឡាករ Hernandez ដៃល 
បានឈ្នះ  ជយលាភ ីពាន World 
Cup 2018 ជាមួយ កៃុម បារាំង 
តៃូវ បាន កោះ ហៅ ឱៃយ ទៅ បង្ហាញ 
ខ្លួន ចំពោះ មុខ តុលាការ នៅ ថ្ងៃ 
អង្គារ កៃយ តៃ រូប គៃ បាន ប្ដឹង 
តវ៉ា នងឹ ការ សមៃច  នោះ ។ រូប គៃ 
នឹង មន ពៃល វៃលា ១០ ថ្ងៃចាប់ 
ពី  ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃ តុលា  តទៅ ក្នុង 
ការ ពៃម ពៃៀង ដើរ ចូល  មន្ទីរឃុំ- 
ឃំាង  ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្ត ។

នៅ  អៃសៃប៉ាញ  អ្នក ដៃល តៃូវ 
បាន កាត់ ទោស ជាប់ពន្ធនាគរ 
កៃម ២ឆ្នាំ ជា ទូ ទៅ មិន ចាំ - 
បាច់នៅ ក្នុង គុក  ឡើយ តៃ ក្នុង 
ករណី នៃះ ដោយសារ វ ជា ការ 
បៃពៃឹត្ត កំហុស ដដៃល ៗ  ដូច្នៃះ 
កីឡាករ Hernandez តៃូវ បាន 
បញ្ជា ឱៃយអនុវត្ត បៃប នោះ ។

កីឡាករ វ័យ ២៥ឆ្នាំ តៃូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ៤ឆ្នាំ មុន ពី បទ 
រំលោភ លើ ដីកា បង្គាប់ របស់ 
តលុាការ ដៃល ហាម ឃាត ់របូ គៃ 
មិន ឱៃយ មន ការ ទាក់ ទង ឬ ពាក់- 
ព័ន្ធ ជាមួយ គូ ស្នៃហ៍ របស់ គៃ  
កៃយពី មន ការ ឈ្លាះ បៃកៃក 
បៃប ហិងៃសា រវង អ្នក ទាំង  ២ ។

ក្នុង ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ Hern-
andez តៃូវ បាន កាត់ទោស  ឱៃយ 
ជាប ់ពន្ធនាគរ ៦ ខៃ  ព ីបទ ល្មើស 
នងឹ បទ បញ្ជា ហាម ឃាត ់នៃះ នៅ 
ពៃល ដៃល  បាន ឃើញ សា្វាមី 
ភរិយគូ នៃះ  ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ 

កៃុង ម៉ា ្រឌីដ បនា្ទាប់ពីបាន រៀប 
អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ហើយ ។

កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ 
កីឡាករ ដៃល មន កម្ពស់ 
១,៨៤   ម៉ៃតៃ រូប នៃះ តៃូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួន កៃយ ពី មិត្តសៃី  នា- 
កាល នោះ តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ដោយសារ មន រង 
របួស សៃល បនា្ទាប់ ពី មន ការ- 
ឈ្លាះ បៃកៃក រវង អ្នក ទាំង ២។ 
មនិ មន ភាគ ីណា  ធ្វើ ការ  ប្ដងឹផ្ដល ់
គ្នា នោះ  ឡើយ តៃ អ្នក ទំាង ២ តៃវូ 
បាន ពៃះ រាជអាជា្ញា របស់ បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ  ធ្វើការចោទបៃកាន់។ 

បនា្ទាប់ មក Hernandez 
ដៃល កាល នោះ ជា កីឡាករ 
របស់ កៃុម Atletico Madrid 
និង សងៃសារ តៃូវ បាន សមៃច ឱៃយ 
ធ្វើ កិច្ចការ សហគមន៍ រយៈ ពៃល 
៣១ ថ្ងៃ ដូច គ្នា ហើយ ពួក គៃ  ក៏ 
តៃូវ បញ្ជា ផង ដៃរ  មិន ឱៃយ មន 
ទនំាក ់ទនំង ជាមយួ គ្នា រយៈ ពៃល 
៦ ខៃ ។ តៃ  ៤ខៃ កៃយ មក ភាគី 
ខាង បៃុស តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ 
ឯ ពៃលាន យន្ត ហោះ នាទីកៃុង 
ម៉ា្រឌីដ។

សមៃប់ កីឡាករ Hernan-
dez ក៏ ជា កីឡាករ ម្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម កីឡាកររបស់ កៃុម 
ជមៃើស ជាតិមន់គកបារាំង 
ដៃល បាន ឈ្នះ ពាន  Nations 
League កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន 
ហើយ រូប គៃ ក៏បាន កា្លាយ ជា 
កីឡាករ ថ្លៃ បំផុតផងដៃរ ក្នុង 
បៃវត្តិសាស្តៃ របស់ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Bundesliga ពៃល ដៃលគៃ 
បាន មក ចូល រួម ជាមួយ ក្លិប 
យកៃសអាល្លឺម៉ង់ Bayern ដោយ 
ការ ចាក ចៃញ ព ី Atletico ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៩ ជាមួយ នឹង តម្លៃ ខ្លួន  
បៃមណ ៨០ លាន អឺរ៉ូ (៩២,៥ 
លានដុលា្លារ )៕ AFP/VN

Hernandez (ស្ដា)ំ ព្រលចូលរួមហ្វកឹហាត់ជាមួយក្រមុបរំាង កន្លងមក ។ AFP

ប្រធាន FIFA  រំពឹង មនម្ចាស់ផ្ទះរួម 
ពី អីុស្រអ្រល  នៅក្នងុ ព្រលខាងមុខ

ក្រុង ហ្រសួរិច : សហព័ន្ធ បាល់ 
ទាត ់ពភិព លោក  (FIFA) បាន 
រំពឹង កាន់ តៃ ខ្ពស់ ថា  នឹង  មន  
ការ ធ្វើជា ម្ចាស់ ផ្ទះ រួមពី បៃទៃស 
អុសីៃអៃល សមៃប ់ពៃតឹ្តកិារណ ៍
World Cup នា ពៃល ខាង មុខ 
ដោយ រដ្ឋបាល របស់ នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី អុីសៃអៃល លោក Naf-
tali Bennett កំពុង ពិចារណា  
លទ្ធភាព នៃ ការ ដៃញ ថ្លៃ សុំ សិទ្ធិ 
រៀប ច ំការ បៃកតួ បៃជៃង ដធ៏ ំផ្នៃក 
បុរស នៃះ ក្នុង ឆ្នាំ ២០៣០ ។ 

បៃធាន FIFA លោក   Gianni 
Infantino បាន បញ្ចប់ ទសៃសន- 
កិច ្ច រយៈ ពៃល២ថ្ងៃ ក្នុងបៃទៃស 
អុីសៃអៃល នៅថ្ងៃ អង្គារ ដោយ 
ការ  ជួប ជាមួយ លោក នាយក - 
មន្តៃ ីBennett នងិ បៃធានាធបិ- 
តី លោក Isaac Herzog ។

អ្នក ដឹក នាំ សា្ថាប័ន គៃប់ គៃង 
បាល់ ទាត់ ពិភពលោក រូប នៃះ   
តៃូវ បាន សួរ  ក្នុង ដំណើរ ទសៃសន- 
កិច្ច   របស់ គត់ ពី លទ្ធភាពរបស់ 
បៃទៃស អុីសៃអៃល ក្នុង ការ ធ្វើ 
ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ រៀប ចំ ពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ 
ធំ របស់   FIFA នៃះ ។

តាម សៃចក្ដី បៃកាសរបស់  
FIFA លោក Infantino បាន 
ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « អ្នក តៃូវ តៃមន 
ទសៃសនវិស័យ ក្ដី សៃមៃ និង 
មហិច្ឆតា ។ នៅ ប៉ុនា្មាន ខៃ កន្លង 
ទៅ ថ្មី ៗ  នៃះ ខ្ញុំ  ស្ថិត នៅឯ កៃុង 
ឌូបៃ ដៃល នៅ ទី នោះ សហព័ន្ធ 
បាល ់ទាត់ អៃមីរា៉ាតអារា៉ាប់រមួ និង 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អុីសៃអៃល 
បាន ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ជា បៃវត្តិសាស្តៃ មួយ » ។ 

« ខ្ញុំ គិត ថា ការ ធ្វើ ជា សហ- 
ម្ចាស ់ ផ្ទះ  នៅ ពៃល អនាគត 

ដូច្នៃះ ហៃតុអ្វី មិន សាកលៃបង 
សៃមៃ និង គិត ពី រឿង នៃះ ល មើល  
ពោល គ ឺមនិ ថា ក្នងុ កមៃតិ យវុជន 
ឬ ក៏ កមៃតិ មនុសៃស ពៃញ វយ័ បុរស 
ឬក៏ ស្តៃី  នោះ ឡើយ ពីពៃះ 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍FIFA World Cup 
មន នូវ ថាម ពល អាថ៌កំបាំង 
ពិសៃស ក្នុង ការ នាំឱៃយ បៃជាជន 
មក រួម គ្នា និង នាំ ឱៃយ មនុសៃស 
សាមគ្គី គ្នា ជា ធ្លុង មួយ  » ។

ក្នុង  សៃចក្ដី បៃកាស របស់  
បៃទៃស អីុសៃអៃល រដ្ឋបាល  
របស់ លោក Bennett បាន ឱៃយ 
ដឹង ថា ៖ «បៃធាន   FIFA បាន 
លើក ឡើង នូវ គំនិត ថា បៃទៃស  
អីសុៃអៃល គរួ តៃ ធ្វើ ជា ម្ចាស ់ផ្ទះ 
World Cup ក្នងុ ឆ្នា ំ២០៣០ រមួ 
ជាមួយ បៃទៃស ណាមួយ ក្នុង 
តំបន់ ដៃល នា ំមុខ ដោយ បៃទៃស 
អៃមីរា៉ាតអារា៉ាប់រួម » ។  

តំបន់ មជៃឈិមបូពា៌ាកំពុង តៃៀម 
ខ្លួន ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ការ បៃកួត 
បាល់ ទាត់ ផ្នៃក បុរស ដណ្ដើម  
ពាន World Cup 2022 ក្នុង 
បៃទៃស កាតា ដៃល នឹង រៀប ចំ 
ឡើង ក្នុង ចនោ្លាះ  ខៃវិច្ឆិកា និង     
ខៃ ធ្នូ  នា ឆ្នាំ កៃយ ។ 

FIFA មន គមៃង  ក្នុង ការ 
ជៃើសរីស បៃទៃស  ដៃល នឹង 
ទទួល បាន សិទ្ធិ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ឆ្នា ំ២០៣០ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២៤ ខាង 
មុខ នៃះ  ហើយជាមួយគ្នានៃះ នៅ 
ឯ  សន្និសីទ សារព័ត៌មន  ដៃល 
រៀប ចំ ដោយ កាសៃត  Jerusa-
lem Post លោក  Infantino 
បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ទំហំ នៃ ការ- 
ដណំើរ ការ  ក្នងុ ការធ្វើជាម្ចាសផ់្ទះ 
សមៃប់ពៃឹត្តិការណ៍  World 
Cup  ផងដៃរ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ស្រសី្រស់កញ្ញាដំាសុភ័ក្ត្រសីុនឌីវ័យ
២៦ឆ្នាំមានកម្ពស់១,៦៦ម៉្រត្រទម្ងន់៥២គីឡូ
និងមានទំហំទំាងបី៣៧/២៨/៣៩មកពីខ្រត្ត
ពោធិ៍សាត់បានក្លាយជាមា្ចាស់មកុដកញ្ញាឯក
ភពផ្រនដីកម្ពជុាប្រចំាឆ្នា២ំ០២១ដ្រលបានពី
ករប្រកួតកញ្ញាឯកកម្ពជុាឆ្នា២ំ០២១(Miss
Cambodia2021)។
កញ្ញា ដំា សុភ័ក្រ្តសីុនឌី ដ្រលមានស្រកុ-

កំណើតមកពីខ្រត្តពោធិ៍សាត់ បុ៉ន្ត្រសព្វថ្ង្រកញ្ញា
រស់នៅរាជធានីភ្នពំ្រញបានបញ្ចប់ករសិក្រសា
បរិញ្ញាបត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្រយា-
ល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្រយាសាស្ត្រ-
ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមានសមត្ថភាពច្រះភាសា
អង់គ្ល្រសនិងភាសាជាតិ(ខ្ម្ររ)។
នាថ្ង្រប្រកួតផ្តាច់ព្រត័្រកន្លងមកថ្មីៗ ន្រះ

កញ្ញាដំាសុភ័ក្ត្រសីុនឌីបានគ្រង-
ឈុតតំណាងជាតិមានឈ្មោះ
ថា«អប្រសរផ្រសងទៀន»ដ្រល
ជាជំនឿបន់ស្រន់ត្រងត្រនៅ
ដក់ជាប់ក្នងុសង្គមខ្ម្ររតពី
បុរាណមក។
កញ្ញា ដំា សុភ័ក្ត្រសីុនឌី

សម្ត្រងអារម្មណ៍រីករាយ-
និងករត្រៀមខ្លនួសម្រប់
ករប្រកួតអន្តរជាតិជា-
បណ្តើរៗតាមអនឡាញ
ថា៖«នាងខ្ញុំជាបវរកញ្ញាភព-
ផ្រនដីជាតំណាងឱ្រយប្រទ្រស
កម្ពជុា២០២១/២០២២នាង
ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដ្រល
មានឱកសគ្រងមកុដមួយ-
ន្រះដើម្របីនំាកម្ពជុាឆ្ពោះទៅ
មុខ។អរគុណសម្រប់ពុកម៉្រ
បងប្អនូនិងអ្នកគ្រប់គ្នាដ្រល
ត្រងត្រស្រឡាញ់គំទ្រនិង
ច្រករំល្រកចំណ្រះដឹងដល់
នាងខ្ញុំអរគុណមា៉ាក់បា៉ា-
ដ្រលជាកមា្លាងំចិត្ត និង
មា្ចាស់sponsoredដ៏ធំ
បំផុត»។
កញ្ញាបានបន្តទៀត-

ថា៖«នាងខ្ញុំកំពុងត្រ
បំព្រញនូវភារកិច្ចជា-
តំណាងប្រទ្រស-
ដ្រលកំពុងចាប់ផ្តើម
បណ្តើរៗហើយ-
ដោយធ្វើករប្រកួត-
ប្រជ្រងតាមប្រព័ន្ធ
អ្រឡិចត្រូនិក ឬ
កម្មវិធីប្រកួតតាម
អនឡាញដោយ-

សារត្រកររីករាលដាលន្រជំងឺ
កូវីដ១៩ទើបបណា្តាលឱ្រយ
កម្មវិធីតម្រវូរៀបចំករ-
ប្រកួតតាមOnline
ជាលើកទី២»។
ស្រីស្រស់-

ដំាសុភ័ក្ត្រសីុន-
ឌីក៏បង្ហើបឱ្រយដឹង

ពីសមត្ថភាព និងពី
ករតំាងចិត្តសម្រប់-
តំណាងជាកញ្ញាឯកភព-
ផ្រនដី ឆ្នាំ២០២១ថា៖
«នាងខ្ញុំអាចរំារបំាក្ងោក
បានដ្រលជារបំាប្រជា-
ប្រយិខ្ម្ររសម្រប់តំណ្រង
១ជាបវរកញ្ញាភពផ្រនដី
ឆ្នាំ២០២១ន្រះនាងខ្ញុំនឹង
ប្រើប្រស់សំឡ្រងនៅក្នងុ
កិច្ចផ្រសព្វផ្រសាយពីករករពារ
បរិសា្ថានព្រឈើ និងបំផុស
គំនិតក្នុងករទប់សា្កាត់ករ-
បំពុលនានាដោយជំនួសដោយ
ករដំាដើមឈើ និងប្រើប្រស់
របស់ក្រច្ន្រពីបា្លាស្ទិក និងជួយ
គំទ្រផលិតផលជាតិ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាស្រីស្រស់

សម្រស់សា្អាតមកពីខ្រត្តពោធិ៍សាត់
កញ្ញាដំាសុភ័ក្ត្រសីុនឌីកលពីឆ្នាំ
២០១៣បានចូលរួមប្រឡងកម្មវិធី
មួយហើយទទួលបានជយលាភី
ចំណាត់ថា្នាត់ល្រខ២ផ្ន្រកដើរមូ៉ដ
នៅក្នងុកម្មវធីិមានឈ្មោះថា«ព្រជ្រ-
កំពុងច្ន្រ» របស់សា្ថានីយទូរទស្រសន៍
អាសីុអាគ្ន្រយ៍៕
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ដំា សុភ័ក្ត្រសីុនឌី កំពុង ត្រៀម  ខ្លនួ 
ជា តំណាង បវរ កញ្ញាភព ផ្រនដី  

ដំា សុភ័កេ្តសីុនឌី ជា កញ្ញាឯក ភព  ផេន- 
ដី កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

បេធាន FFC  លោក សៅ សុខា (ឆ្វេង) និងលោក សាតូសីុ សេតូ។ រូបថតសហករី

អ្នក ជំនាញ ធ្លាប់ ធ្វើការ នៅ FIFA  
ប្ត្រជា្ញា ជួយអភិវឌ្រឍ បាល់ ទាត់ កម្ពជុា

ឈន ណន 

ភ្នំពេញ: គណៈកមា្មោធិករ
ប្រតបិត្តិន្រសហពន័្ធកឡីាបាល-់
ទាត់កម្ពុជា(FFC)ក្រមករ-
ដឹកនាំរបស់លោកនាយឧត្តម-
ស្រនីយ៍សៅសុខាបាន
ប្រកសសម្រចត្រងតាងំលោក
សាតូសុីស្រតូ (Satoshi
Saito)ឱ្រយធ្វើជានាយកប្រតបិត្តិ
ន្រក្រុមហ៊ុនលីគបាល់ទាត់
កម្ពជុាដ្រលទើបត្រវូបានបង្កើត
ឡើងដើម្របីធានានូវករអភិវឌ្រឍ
និងភាពជោគជ័យសម្រប់
បាល់ទាត់កម្ពជុានៅថ្ង្រអនាគត
រួមទាំងគោលដៅដ្រលបាន
កំណត់ទុក សម្រប់ករប្រកួត
កីឡាសុីហ្គ្រមក្នុងឆ្នាំ២០២៣
នៅកម្ពុជា។
លោកសៅសុខាបានថ្ល្រង

តាមស្រចក្តីប្រកសរបស់FFC
កលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថា៖«ន្រះ
គឺជាយគុសមយ័ថ្មីមយួន្របាល-់
ទាត់កម្ពុជាហើយបើយើង
សម្លឹងមើលប្រទ្រសដ្រលមាន
បាល់ទាត់ឈានមខុជុវំញិពភិព-
លោកគឺករមានលីគអាជីព
ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នងឹ
រួមចំណ្រកនូវភាពជោគជ័យ
របស់ក្រុមជម្រើសជាតិ និង
ពង្រឹងប្រព័ន្ធអ្រកូបាល់ទាត់
(Football Ecosystem)
បានកន់ត្រប្រសើរទៀតផង»។
ប្រធានFFC រូបន្រះបាន

បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំជឿជាក់ថា

លោកសាតូសុីដ្រលមានបទ
ពិសោធច្រើន ក្នុងករគ្រប់គ្រង
កីឡាបាល់ទាត់ជាបុគ្គល១រូប
ដ្រលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងករ-
តម្រង់អនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន
លគីបាល់ទាត់កម្ពជុាដ្រលទើប
បង្កើតថ្មីន្រះនងិធ្វើករយ៉ាងជតិ-
ស្និទ្ធជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់
យើងដើម្របីភាពជោគជ័យថ្មី
មួយទៀតនៅក្នុងវិស័យបាល់-
ទាត់កម្ពុជា»។
ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររនាយក-

ប្រតបិត្តិក្រមុហ៊នុលគីបាល់ទាត់
កម្ពុជាលោកសាតូសុីស្រតូ
ដ្រលមានបទពដិសោធធា្លាប់ធ្វើ
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកទីផ្រសារនៅ
ក្លិបFCBarcelona,ធ្វើជាអនុ-
ប្រធានន្រករយិល័យប្រសក-
កម្មពិស្រសនៅសមាគមកីឡា
បាល់ទាត់ជប៉ុន(JFA),ធ្វើជា
ជានាយកទីផ្រសារនៅសហព័ន្ធ
កីឡាបាល់ទាត់អាសុី (AFC)
និងជាទីផ្រសារប្រឹក្រសារបស់FIFA
ហើយក៏ទើបត្របានបង្កើត
ករិល័យតំណាងនៅជប៉ុន
សម្រប់ទីផ្រសារGMRដ្រលជា
ទីភា្នាក់ងារកីឡាមានឯកទ្រស
ក្នុងសកម្មភាពឧបត្ថម្ភសម្រប់
កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្រយូ
ដ្ររនោះបានប្ត្រជា្ញាថានឹងជួយ
នាំយកភាពជោគជ័យបន្ថ្រម
ទៀតដល់បាល់ទាត់ខ្ម្ររ។
លោកសាតូសុីបានលើក-

ឡើងថា៖ «ខ្ញុំបានឃើញពីករ-
ផ្លាស់ប្ដូររបស់បាល់ទាត់កម្ពុជា

ក្នុងរយៈព្រល៨ឆ្នាំចុងក្រយ
ន្រះ។វាគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធ្រង
របស់ខ្ញុំដ្រលបានចូលរួមក្នុង
ដំណើរន្រះដើម្របីនាំមកនូវភាព-
រុងរឿងដល់បាល់ទាត់កម្ពុជា។
ខ្ញុំសមូសម្ដ្រងនវូស្រចក្ដីអរគណុ
យ៉ាងក្រល្រងចំពោះទំនុកចិត្ត
និងភាពជឿជាក់ដ៏ធំធ្រងលើរូប-
ខ្ញុំពីឯកឧត្តមប្រធាននងិសមា-
ជិកគណៈកមា្មោធិករប្រតិបត្តិ
របស់FFC»។
លោកសាតូសុីស្រតូបាន

បញ្ជាក់ពីករប្ត្រជា្ញាចិត្តយ៉ាង
ដូច្ន្រះថា៖«ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ
ក្នុងសា្ថានភាពជំងឺរាតត្របាតន្រះ
អាទភិាពរបស់ខ្ញុំគឺករវាយតម្ល្រ
ឡើងវញិអពំីកររៀបចំលគីក្នងុ
នោះមានទាងំរចនាសម្ពន័្ធដើម្របី
ធ្វើឱ្រយកន់ត្រប្រសើរឡើងនូវ
ករគ្រប់គ្រង និងសហករ
ជាមួយក្លិបជាសមាជិកដើម្របី
លើកកម្ពស់និងពង្រឹងន្រប្រតិ-
បត្តិករទូទៅនិងបង្កើនចំណង
មតិ្តភាពរបស់យើងនៅក្នងុកចិ្ច-
ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់
ព័ន្ធដើម្របីរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរ និង
អភិវឌ្រឍវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជា
របស់យើងប្រកបដោយចរីភាព
និងនិរន្ដរភាព។ខ្ញុំប្ត្រជា្ញាចំពោះ
ផ្រនករន្រះហើយបានត្រៀម
ខ្លនួជាស្រចដើម្របីធ្វើករជាមយួ
ក្លិបសមាជិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់ដើម្របីនាំយកនូវភាព-
ជោគជ័យបន្ថ្រមទៀតដល់
បាល់ទាត់កម្ពុជា»៕

រាជិនី សមេស់ ដេល  ជា 
តំណាង កញ ្ញាឯក ភព  ផេន- 
ដី  កម្ពជុា  ឆ្នា ំ២០២១ 
ដំា សុភ័កេ្តសីុនឌី ។ រូបថត

សហករី
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