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វី សម្ភស្ស និងទូច  ដេវីដ បេកួត ផ្តាច់ពេ័ត េ 
ដើម្បី ដណ្ដើម បេក់ ចំនួន ៣ លានរៀល 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ផ្ញើសារទៅកាន់ម្រឃុំ
កំុបោះបង់ការងារផ្ដល់
ស្រវាព្រះបញ្ហាកូវីដ

សា្ថាប័ន ៤ រួមគ្នា 
ជំរុញ និង លើក- 
កម្ពស់ ការ ទូទាត់ 
ឌីជីថល នៅ កម្ពជុា

 រី  សុ ចាន់

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហុ៊នស្រនបានថ្ល្រងសារបញ្ជាក់
ទៅកាន់ម្រឃុំមិនត្រូវបោះបង់
ការងារផ្ដល់ស្រវាសាធារណៈ
និងមកធ្វើការងារយឺតដោយ
យកហ្រតុផលប្រឆាំងការរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលនំា-
ឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការស្វ្រងរក
ស្រវារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។លោក
ថ្ល្រងដូច្ន្រះក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់
ឱ្រយប្រើប្រស់សា្ពោនឆ្លងទន្ល្រម្រគង្គ
សា្ពោនមិត្តភាព...តទៅទំព័រ ៦

ម៉ៃ គុណ មករា

ភ្នំពៃញៈសមាគមធនាគារ-
កម្ពជុា(ABC)នងិក្រមុហ៊នុទ-ូ
ទាត់ឌីជីថលហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់
អន្តរជាតិចនំនួ៣រមួមានVisa,
MasterCardនងិUnionPay
Internationalបានចុះអនុ-
ស្រសរណៈន្រការយោគយល់គា្នា
(MoU)ដើម្របីពង្រកីលទ្ធភាព
ទទួលបានស្តង់ដាបន្ទះឈីប
EMVដោយមនិចាំបាច់ទាកទ់ង
ដោយផ្ទាល់ដើម្របីពង្រឹងប្រព័ន្ធ
អ្រកូទូទាត់...តទៅទំព័រ ៩

មំុ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈក្រសួងសុខាភិបាល
កំពុងពិភាក្រសា និងរង់ចំាមើល
លទ្ធផលន្រការសិក្រសាស្រវជ្រវ
របស់អ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តដើម្របីពិនិត្រយ-

មើលលើការចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ-
១៩ថា តើ ចាប់ពីឆា្នាំ២០២២
ខាងមុខន្រះ ការចាក់វា៉ាក់សំាង
កូវីដអាចនឹងត្រវូចាក់ជាប្រចំាឆា្នាំ
ឬត្រវូចាក់ក្នងុរយៈព្រល៦ខ្រម្តង
ន្រះបើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួង-

សុខាភិបាល។
អ្នកនំាពាក្រយក្រសួងសុខា-

ភិបាលនិងជាប្រធានគណៈ-
កម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩ក្នងុក្របខ័ណ្ឌទូទំាង-
ប្រទ្រស(គ.វ.ក-១៩)លោកស្រី

ឱ វណ្ណឌីន បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ
ទី២៣ ខ្រវិច្ឆកិា ថា ទោះបីជា
យុទ្ធនាការចាក់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ជំុទី១នៅទូទំាងប្រទ្រសត្រវូបាន-
បិទបញ្ចប់ក៏ដោយបុ៉ន្ត្រការចាក់-
វា៉ាក់សំាងន្រះនៅត្របន្តនៅឡើយ

ទ្រ។ព្រះក្រមុការងារនៅត្របន្ត
ការងារចាក់ន្រះទៅដល់ក្រមុ-
អាយុផ្រស្រងៗផង និងសម្រប់
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលនៅស្រសសល់
មិនទាន់បានចាក់ផង។ដំណើរការ
ចាក់វា៉ាក់សំាង...តទៅទំព័រ ៤

វា៉ាក់សំាងកូវីដអាចចាក់ប្រចំាឆ្នាឬំយ៉ាងណា ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងចំាលទ្ធផលពីអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រ

លោក សុខ លូ៖
ពលរដ្ឋ១៥២៨៩នាក់ 
សា្លាប់ របួស ពិការ 
ដោយសារគ្រប់មីន

 វ៉ន  ដា រា៉ា  

 បាត់ ដំបង ៈអភិបាលខ្រត្ត
បាត់ដបំងបានឱ្រយដងឹថានៅក្នុង
រយៈព្រល៤២ឆា្នាំចាប់តាំងពី
ឆា្នាំ១៩៧៩ ដល់ខ្រមិថុនាឆា្នាំ
២០២១ ន្រះប្រជាពលរដ្ឋនៅ
ក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបងចំនួន១៥-
២៨៩នាក់បានសា្លាប់ និងរង-
របសួមានពកិារភាពដោយសារ
គ្រប់មីននិងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទះុ។
លោកសុខលូអភិបាលខ្រត្ត

បាត់ដំបងថ្ល្រង...តទៅទំព័រ ២

ម្រដឹក នំា អាសីុ- អឺរុ៉ប រួមទំាង កម្ពជុា ត្រវូរួ ម ដ្រគ្នាជម្នះ
 ការរីករាល ដាល ន្រ ជំងឺកូវីដ ១៩  ដើម្របី ជំរុ ញ ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ

ម៉ៃ គុណមករា   

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន
ស្រនបានប្រប់ម្រដឹកនាំអាសុី និង
អរឺ៉បុថាការរកីរាលដាលន្រជងំឺកវូដី១៩
ធ្វើឱ្រយពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹង
បញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្ត្រក៏បង្កើតឱកាសដ៏ធំ

ផងដ្ររដ្រលទាមទារឱ្រយម្រដកឹនាទំាងំអស់
នៅអាសុី-អឺរ៉ុបរួមដ្រគា្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងជំងឺន្រះដើម្របីជំរុញទំនាក់ទំនងន្រ
ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រប់
ផលប្រយោជន៍រួម។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនបាន

ថ្ល្រងប្របន្រះក្នុងវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ច និង

ធុរកិច្ចអាសុី-អឺរ៉ុប លើកទី១ក្រមប្រធាន-
បទ«ការផ្លាស់ប្តរូទៅគន្លងប្រក្រតីភាព
ថ្មី៖ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងខ្រស្រ-
ចងា្វាក់តម្ល្រសកលពហភុាគីនយិមនងិ
បដវិត្តន៍ឧស្រសាហកម្មលើកទ៤ី»កាលពី
ថ្ង្រទី២៤ខ្រវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០២១តាមរយៈ
វីដ្រអូអនឡាញ។កម្ពជុានឹងរៀបចំកចិ្ច-

ប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣
(ASEM13)ដ្រលកម្ពុជានឹងធ្វើជា
មា្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈវីដ្រអូអនឡាញនៅ
ថ្ង្រទី២៥-២៦ខ្រវចិ្ឆកិាដោយសារការ-
រីករាលដាលជំងឺ១៩។
យោងតាមលោក ហ៊ុនស្រនបញ្ហា

ប្រឈមទាំងនោះគឺការ...តទៅទំព័រ ១០

អាជ្ញាធរ មីន កម្ពជុនិង ម្ចាស់គមៃង បោសសម្អាត មីន ពៃល ចុះពិនិតៃយ ចម្ការមីននៅ សៃកុ គាស់កៃឡ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  កាលពីមៃសិលមិញ ។ រូបសហការី



ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃ
សាធារណរដ្ឋបារំាងបៃចំាកម្ពុជា
លោកហៃសាក់ប៉ឺឡៃ(Jacques
Pellet)នៅថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆិកា
បានធ្វើដំណើរទសៃសនកិច្ចនៅ
ការិយាល័យកាសៃតភ្នំពៃញ-
ប៉៉ស្តិ៍ដៃលជាសា្ថាប័នកាសៃត
វ័យចំណាស់នៅកម្ពុជាដើមៃបី
ស្វៃងយល់ពីវសិយ័សារពត័ម៌ាន
និងដើមៃបីបង្កើនកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការផ្នៃកផៃសព្វផៃសាយរវាង
ភាគីទាំង២។
ដំណើរទសៃសនកិច្ចនៃះតៃវូបាន

ធ្វើឡើងនៅអគារដៃលជាការិយា-
ល័យកាសៃតភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍ស្ថិត
នៅសង្កាត់ចាក់អងៃកៃមខណ្ឌ
មានជយ័រាជធានីភ្នពំៃញដោយ
មានលោកJacquesPellet
និងមន្តៃីទូតបារាំងផៃសៃងទៀត
បានជួបសំណៃះសំណាលជាមួយ
លោកលីតៃសៃងចាងហ្វាងនិងជា
អគ្គនាយកកាសៃតភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍
និងសហការីមួយចំនួន។
ក្នងុជំនួបរយៈពៃលជិត១ម៉ោង

នោះលោកJacquesPellet
បានឱៃយដងឹថាដណំើរទសៃសនកចិ្ច
នៃះគឺធ្វើឡើងដើមៃបីស្វៃងយល់ពី
សា្ថាបន័កាសៃតភ្នពំៃញប៉ស៉្តិ៍នងិ

បានសំណូមពរដល់សា្ថាប័នកា-
សៃតភ្នំពៃញប៉៉ស្ដិ៍ដើមៃបីជួយ
ផៃសព្វផៃសាយផ្នៃកសៃដ្ឋកចិ្ចវបៃបធម៌
និងកម្មវិធីផៃសៃងៗដៃលរៀបចំ
ដោយសា្ថានទូតបារំាងនាពៃល
ខាងម៉ខ។
កៃពីនៃះលោកJacques

Pellet ក៏បានលើកឡើងពីការ-
អភិវឌៃឍនៅកម្ពជុាដៃលមានការ-
រីកចមៃើនចៃើនគួរឱៃយកត់សមា្គាល់
បើបៃៀបធៀបទៅនឹងកាលពី
១០-២០ឆ្នាំម៉ន។លោកថ្លៃង
ថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់មកបៃទៃសកម្ពុជា
នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៩៥ហើយ
បៃៀបមកបច្ចបុៃបន្នយើងឃើញថា
ការអភិវឌៃឍខ៉សគា្នាឆ្ងាយណាស់
សមូៃបីតៃតបំន់ជ៉វំញិសទ៉្ធតៃអគារ
ខ្ពស់ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមាន
ការរីកចមៃើនចៃើន»។
ជាការឆ្លើយតបលោកលី

តៃសៃងបានសម្តៃងការសា្វាគមន៍
ចំពោះដំណើរទសៃសនកិច្ចលើក
ដំបូងលោកJacquesPellet។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងពិតជាមាន
កិត្តិយសនិងថ្លៃងអំណរគ៉ណ
ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដៃលបាន
ចំណាយពៃលធ្វើទសៃសនកិច្ច
នៅកាសៃតភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍ហើយ
យើងសា្វាគមន៍រីករាយធ្វើការ
សហការជាមយួសា្ថានទតូបារាងំ

និងសា្ថានទូតនានាផៃសៃងទៀត
នៅបៃទៃសកម្ពុជាដើមៃបីធ្វើការ
ផៃសព្វផៃសាយទៅលើការងរផៃសៃងៗ 
ពាកព់ន័្ធវបៃបធម៌សង្គមសៃដ្ឋកចិ្ច
និងនយោបាយនិងការពងៃឹង
កិច្ចសហការលើការអភិវឌៃឍ
បៃទៃស»។នៅក្នុងជំនួប លោក
JacquesPelletក៏បានយល់-
ពៃមសរសៃរអត្ថបទជាទសៃសនៈ
សមៃប់បោះព៉ម្ពផៃសាយនៅ
កាសៃតភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍ផងដៃរ។

លោកលីតៃសៃងសងៃឃឹមថា
នឹងមានការសហការល្អជាបន្ត-
បនា្ទាប់ទៅម៉ខទៀតរវាងកាសៃត
ភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍និងសា្ថានទូតនានា
បៃចាំនៅកម្ពុជា។
លោកលីតៃសៃងបានបៃប់

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារំាងផងដៃរថា
កាសៃតភ្នពំៃញប៉ស៉្តិ៍ជាកាសៃត
វ័យចំណាស់ជាងគៃដៃលផៃសព្វ-
ផៃសាយជាភាសាខ្មៃរ និងភាសា
អង់គ្លៃសដៃលមានព័ត៌មាន-

សមៃបូរបៃប។
លោកបានថ្លៃងថា៖«អ៊ីចឹង

អ្នកអានភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍មានគៃប់-
កមៃតិរួមទំាងថា្នាក់ដឹកនំាកំពូលៗ
ទំាងសា្ថាប័នជាតិ និងសា្ថាប័ន
អន្តរជាតិដូចជាខាងសា្ថានទូត
អង្គការ UN និងអង្គការអន្តរ-
ជាតិផៃសៃងៗ ក៏អានភ្នពំៃញប៉៉ស្តិ៍
ដៃរហើយភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍មាន
អ្នកអានចៃើន»។ដើមៃបីផ្តល់
ទំន៉កចិត្តដល់អ្នកអានកាសៃត

ភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍បានបៃកាន់ជំហរ
ក្នុងការផលិតនូវព័ត៌មានពិត
តៃឹមតៃូវដើមៃបីល៉បបំបាត់ព័ត៌-
មានក្លៃងកា្លាយផងដៃរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ភ្នំពៃញ-

ប៉៉ស្តិ៍យើងផ្តោតទៅលើគ៉ណ-
ភាពសារព័ត៌មានអ៊ីចឹងរាល់ការ-
ផៃសព្វផៃសាយរបស់យើងផ្តោតលើ
ការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មានពិតតៃមឹ-
តៃូវដើមៃបីបមៃើផលបៃយោជន៍
ជាតិនិងបៃជាជនកម្ពុជាដើមៃបី
តមៃូវអ្នកអាន។អ៊ីចឹងយើង
ចៀសវាងការផៃសព្វផៃសាយព័ត៌មាន
ណាដៃលជាព័ត៌មានមិនពិត
មួលបង្កាច់»។
លោកJacquesPellet

បានធ្វើដំណើរទសៃសនកិច្ចនៅ
កាសៃតភ្នំពៃញប៉៉ស្តិ៍ គឺបនា្ទាប់ពី
លោកបានចូលជួបលោកនា-
យករដ្ឋមន្តៃី ហ៉៊នសៃនដើមៃបី
សម្តៃងការគួរសមនិងស្វៃង-
យល់ពីកម្ពុជាក្នងុតួនាទីលោក
ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណ-
រដ្ឋបារាំង។
កាសៃតភ្នពំៃញប៉៉ស្តិ៍ជាកាសៃត

បោះពម៉្ពផៃសាយបៃចាំថ្ងៃជាខៃមរ-
ភាសាគឺភាសាខ្មៃរនិងអង់គ្លៃស។
កាសៃតនៃះបានចាបផ់្តើមបោះ-
ព៉ម្ពផៃសាយជាលើកដបំងូនៅក្នងុ
ខៃកក្កដឆ្នាំ១៩៩២៕

តពទីពំរ័ ១...នៅក្នងុពធិីអម-
ដំណើរលោកលីធ៉ជអន៉បៃ-
ធានទី១អាជា្ញាធរមីនកម្ពុជា
និងមា្ចាស់គមៃងបោសសមា្អាត
មីនច៉ះពិនិតៃយចមា្ការមីននិងជួប
សំណៃះសំណាលជាមួយអ្នក-
ទទួលផលនៅភូមិគោករកាឃ៉ំ
ដូនបារសៃ៉កគាស់កៃឡនៅ
ថ្ងៃទី២៤ខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១
នៃះ ឱៃយដឹងថា ភូមិសាស្តៃខៃត្ត
បាត់ដំបងគឺជាប៉៉ស្តិ៍ប៉មបៃយ៉ទ្ធ
ជួរម៉ខក្នុងសម័យសង្គៃមជាង
២ទសវតៃសរ៍ ដូចនៃះផ្ទៃដីមួយ
ភាគធំរបស់ខៃត្តគៃបដណ្តប់ទៅ

ដោយគៃប់មីន និងសំណល់
ជាតិផ្ទុះពីសង្គៃមបានបនៃសល់
ទក៉នវូផលវបិាកដល់សង្គមជាតិ
និងបៃជាពលរដ្ឋយា៉ោងចៃើនក្នុង
ដំណើរការកសាងនិងអភិវឌៃឍន៍។
លោកបន្តថា៖«គៃប់មីននិង

សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គៃម
យា៉ោងចៃើននៅកប់រាយបា៉ោយ
ក្នុងតំបន់រស់នៅ និងដីបង្ក-
បង្កើនផលរបស់បងប្អូនបៃជា-
ពលរដ្ឋហើយមកដល់ពៃលនៃះ
គៃះមហន្តរាយដៃលបណា្តាល
មកពីគៃប់មីននិងសំណល់
ជាតិផ្ទុះពីសង្គៃមនៅតៃបន្ត

គំរាមកំហៃងជារឿយៗមកលើ
អាយ៉ជីវិតមន៉សៃស និងទៃពៃយ-
សមៃបត្តិរបស់បងប្អូនយើងនៅ
ឡើយ»។
បើតាមលោកស៉ខលូជាក់-

ស្តៃងចំនួនជនរងគៃះដោយ-
សារគៃប់មីន និងសំណល់ជាតិ-
ផ្ទុះពីសង្គៃមពីឆ្នាំ១៩៧៩ដល់
ខៃត៉លាឆ្នាំ២០២១សរ៉បក្នុង
ខៃត្តបាត់ដបំងចនំនួ១៥២៨៩
នាក់(ដោយសារមនីចនំនួ១២
៣៥០នាក់ និងដោយសារ
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គៃម
ចំននួ២៩៣៩នាក់)បណា្តាល
ឱៃយសា្លាប់ចំនួន ៣៨៥៩នាក់
របួសចំនួន៨៧៩៤នាក់ និង

ពិការចំនួន២៦៣៦នាក់។
លោកអភិបាលខៃត្តរបូនៃះថ្លៃង

ថា៖ «ដោយឡៃកនៅក្នុងឆ្នាំ
២០២១គិតតៃឹមខៃត៉លានៃះ
មានជនរងគៃះដោយសារ
គៃប់មនីនងិសណំល់ជាតិផ្ទុះពី
សង្គៃមចំនួន៩នាក់នៅក្នុង
នោះដោយសារមីនចំនួន៧នាក់
និងដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះ
ពីសង្គៃមចំនួន២នាក់»។
លោកស៉ខលូបញ្ជាក់ទៀត

ថា ដើមៃបីដោះសៃយបញ្ហា
បៃឈមនៃះកន្លងមកខៃត្តមាន
បៃតិបត្តិករបោសសមា្អាតមីន
ចំនួន៥គឺ៖
-អង្គភាពCMAC-អង្គការ

MAG-អង្គការHALO-Trust
អង្គការCSHDនងិអង្គភាពបោស-
សមា្អាតមីនកងទ័ព(NPMEC)ប៉ន៉្តៃ
បច្ចបុៃបន្ននៃះមានតៃ៣បៃតិបត្ត-ិ
ករដោះមនីប៉ណ៉្ណោះគឺ៖អង្គភាព
CMAC អង្គការMAG និង
អង្គការHALO-Trust។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

កៃ៉មការងរផៃនការសកម្មភាព
មីនខៃត្តបានបង្ហាញឱៃយឃើញ
ថាកិច្ចបៃតិបត្តិការបោសសមា្អាត
មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពី
សង្គៃមក្នងុខៃត្តបាត់ដបំងបាន
ចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ១៩៩២មក
គតិមកដល់ខៃតល៉ាឆ្នាំ២០២១
នៃះលទ្ធផលសរ៉បដោះមីនរួច

ក្នងុខៃត្តបាត់ដបំងសមៃចបាន
ចំនួន៤៦៥៩៩ហិកតា រក-
ឃើញនិងកម្ទៃចចោលមីន
បៃឆំងមន៉សៃសចំនួន ២០២
៤៥១គៃប់ មីនបៃឆំងរថ-
កៃះចំនួន៣ ៩៩០គៃប់
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គៃម
ចំនួន១១៣៤២២គៃប់និង
មីនច្នៃចំនួន៣៩៧៣គៃប់។
របាយការណ៍នៃះបន្តថាក្នុង

នោះតាមរយៈគមៃងបោស-
សមា្អាតមនីដើមៃបីលទ្ធផលដៃល
គាំទៃដោយអង្គការUNDP
ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦មកដល់ឆ្នាំ
២០២០សមៃចបានលើផ្ទៃដី
ចំនួន១០៧១២ហិកតា៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី២៥ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២ NATIONAL

លោក លី តេសេង (ទី ៤រាប់ ពីឆ្វេង), លោក  Jacques Pellet (ទី ៥រាប់ ពីឆ្វេង)និងមន្តេសីា្ថាន ទូត បារំាង ពេម- 
ទំាងថ្នាក់ដឹក នា កំ សេត  ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍។ រូបថតហ៉ងមិនា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារំាងថ្មីប្រចំាកម្ពជុាធ្វើទស្រសនកិច្ចកាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍

លោកសុខលូ៖ពលរដ្ឋ...



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោករុ៉ង ឈុន ប្រកាសចូលរួមទាមទារឱ្រយមានការគោរព 
សិទ្ធមិនុស្រសនិងរិះគន់តុលាការធ្ងន់ៗ ក្រយច្រញពីពន្ធនាគារ

ឡាយ សាមាន 

ភ្នំពេញៈ បៃធាន សហជីព- 
កម្ពុជា  លោក រ៉ុង ឈុន  ដៃល 
តៃូវបាន តុលាការ ដោះលៃង ឱៃយ 
នៅកៃ ឃុំ សាក លៃបង  ពាក់ព័ន្ធ 
បទញុះញង ់ឱៃយ បៃពៃតឹ្ត អពំើ បង្ក ឱៃយ 
មាន ភាព វឹកវរ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សន្តិ- 
សុខ សង្គម  បៃកាស ចូលរួម 
សកម្ម ភាព ទាម ទារ ឱៃយ មាន ការ- 
គោរព សទិ្ធមិនសុៃស  នងិ បានរិះគន ់
បៃពន័្ធ តលុាការ កម្ពជុា  ថា  ជា ទ ីផៃសារ    
ទិញលក់ សៃរីភាព ប៉ុន្ដៃមន្តៃី ថា 
ការចោទ បៃកាន់ នៃះគ្មាន ភ័ស្តុ- 
តាង អាច បៃឈម ផ្លូវ ចៃបាប់។

ក្នងុ សន្នសិទី កាសៃត ស្ដពី ី ជហំរ   
របស ់សកម្មជន បរសិា្ថាន  នងិ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស  ដៃលបាន រៀបចំ ឡើង   
នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  នា ថ្ងៃទី២៣  
វិច្ឆិកា  លោក រ៉ុង ឈុន  បៃធាន- 
សហ ជពី កម្ពជុា  ថ្លៃងថា  រយៈ ពៃល   
ជាង ១ឆ្នាំ  ដៃល លោក ស្ថិតក្នុង 
ពន្ធ នាគរ  លោក សង្កៃត ឃើញ ថា  
អ្នកជាប់ ទោស មួយចំនួន រង 
អយុត្តិធម៌ ដោយសារ ការកាត់ក្តី 
របស់ តុលាការ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ពកួ យើង ជាប-់ 
ពន្ធនាគរ អស់ រយៈពៃល ជាង ១- 
ឆ្នា ំមក នៃះ យើង ឃើញថា ទទលួ រង  
នវូ អពំើ អយតុ្តធិម ៌ធ្ងនធ់្ងរ មៃន ទៃន ។ 
យើង មើល ឃើញថា ដចូជា កញ្ចក ់
ឆ្លុះ បញ្ចាំង នូវ ទង្វើ តុលាការ  ទង្វើ 
របស់ ថា្នាក់ដឹក នាំ រដ្ឋាភិបាល»។

លោក បន្តថា ៖«ពីពៃះ យើង 
មើលឃើញ ទង្វើ របស់ តុលាការ  
ដូច ជា កន្លៃង ទីផៃសារ  ទិញលក់ 
សៃរីភាព។ យើង មិន បៃើ ពាកៃយ ថា 

ពកុរលយួ ទៃ  ដចូជា ករណ ី ដរូ បទ- 
ល្មើស ព ីទោស សា្ថាន ទម្ងន ់ទោស  មក   
ទោស ធម្មតា  ឬ មយួ លួច មាន សា្ថាន   
ទម្ងន ់ទោស  ដរូ បទល្មើស មក លចួ 
ធម្មតា  យក តម្លៃ ៥ពាន ់ទៅ   ៦ពាន ់
ដុលា្លារ  នៃះ ជារឿង មួយ ធ្ងន់ធ្ងរ»។

លោក រ៉ុង ឈុន កត់ សមា្គាល់   
ឃើញ  អ្នកទោស មួយចំនួន  ក៏រង 
នវូ  ភាពអយតុ្តធិម ៌ជាចៃើន  ដោយ- 
សារ តុលាការ កាត់ក្តី ដោយ មិន 
បាន សុើបអង្កៃត ចៃបាស់ លាស់។ 
លោក  ថា តុលាការ មិនបាន ធ្វើ- 
ការសុើប អង្កៃត ឱៃយ បាន ចៃបាស ់លាស ់   
ទៃ  គៃន់តៃ នគរបាល យុត្តិធម៌ 
ចាប់ បញ្ជូន មក  ចៃញ ដីកា ឃុំ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«វា ជារឿង មួយ 
អយតុ្តធិម ៌ណាស ់!  ខ្ញុ ំនយិាយ នៃះ  
មនិ មៃន ចពំោះ តៃ ពកួខ្ញុ ំទៃគ ឺនយិាយ   
ជាទូទៅ។ បៃសនិជា បៃព័ន្ធតុលា-
ការ មិនធ្វើ កំណៃ ទមៃង់  ទៃ  ៣ឆ្នាំ  
ឬ  ៥ឆ្នាំ ទៅមុខ ទៀត   រក គុក ដក់  
យុវជន ខ្មៃរ លៃង បាន ហើយ» ។  

ទន្ទឹម នឹង នៃះ  លោក រ៉ុង ឈុន  
ស្នើ តលុាការ ទមា្លាក ់ការចោទ បៃកាន ់

ចំពោះ រូបលោក  និង សកម្មជន- 
បរិសា្ថាន ផៃសៃង ទៀត។ លោក ថា  
រូបលោក តៃូវបាន ដោះលៃង ឱៃយ 
នៅ កៃ ឃុំ មៃន  ប៉ុន្តៃ ស្ថិត កៃម 
ការតៃួត ពិនិតៃយ របស់ តុលាការ 
៣ឆ្នាំ  ដៃល ហាក់ ដូចជា គូស រង្វង់ 
សៃរីភាព ឱៃយ លោក ដើរ។ 

លោក ឈុន បញ្ជាក់ថា ៖«យើង 
ចង់ឃើញ កម្ពុជា មាន ការគោរព 
សិទ្ធិមនុសៃស  ផ្តល់ សៃរីភាព ឱៃយ 
ពលរដ្ឋ ពៃញ លៃញ»។ 

ប៉ុន្តៃ រដ្ឋលៃខាធិការ និងជា អ្នក-
នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌  លោក 
ជិន មា៉ាលីន  ថ្លៃងថា  ធម្មតា  ជន-
ល្មើស តៃង តៃ មាន គំនុំ ជាមួយ 
សមត្ថកិច្ច  និង តុលាការ  ហើយ 
តៃងតៃ មាន ការចោទ បៃកាន ់គៃប ់
បៃប យា៉ាង  គឺជា សិទ្ធិ សៃរីភាព 
របស ់គត។់  ប៉នុ្តៃ លោក សង្កត ់ធ្ងន ់
ថា  រាល់ ការចោទ បៃកាន់ ដោយ 
គ្មាន ភ័ស្តុតាង ចៃបាស់លាស់ អាច 
បៃឈម ផ្លូវ ចៃបាប់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«គៃន់ ថា  ការ-
ចោទបៃកាន់ ក្នុង ចៃតនា ទុច្ចរិត  

ដោយ មិនមាន ភ័ស្តុតាង  មួល-
បង្កាច់  បង្ខូច  វា ប៉ះ ពាល់ ដល់ កិត្តិ-
យស សា្ថាប័ន ជាតិ  នាំឱៃយ មាន ការ-
ទទួល ខុស តៃូវ ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់»។

ពាកព័ន្ធ បញ្ហា ក្នុង ពន្ធនាគរ 
នៃះ  ដៃរ  អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធនាគរ  
កាលព ីថ្ងៃទ១ី៦  វចិ្ឆកិា  បានចៃញ- 
សៃចក្តី បំភ្លឺ ថា  សិទ្ធិ ជាមូលដ្ឋាន 
អបៃបបរមា  របស់ ជន ជាប់ឃុំ គៃប់ 
រូបភាព  តៃូវបាន គោរព  និង ធានា 
ការពារ។ ប៉ុន្តៃ អាជា្ញាធរ ពន្ធនាគរ 
ក ៏ទទលួ សា្គាល ់ផង ដៃរ ថា  ពន្ធនា គរ  
គជឺា ទកីន្លៃង ឃុ ំឃំាង មនសុៃស  ដើមៃបី   
អនុវត្ត ទោស ពៃហ្មទណ្ឌ  និង ជា 
កន្លៃង អបរ់ ំកៃបៃ អ្នកទោស  ដើមៃបី 
កៃបៃ ខ្លួន ជាពលរដ្ឋ ល្អ  មិនមៃន 
ជាកន្លៃង រស់នៅ សុខសៃួល  មាន 
អាហារ ឆ្ងាញ់ នោះ ទៃ។

សូម ជមៃប ថា  បៃធាន សហ-
ជីព កម្ពុជា  លោក  រ៉ុង ឈុន  តៃូវ 
បាន ចាប់ ខ្លួន កាលពី អំឡុង ខៃ 
កក្កដ  ឆ្នាំ ២០២០  ជុំវិញ អតា្ថា-
ធិបៃបាយ របស់ លោក លើ បញ្ហា 
ពៃំដៃន កម្ពុជា -វៀតណាម។ 
កៃយមក  តលុាការ កៃងុ ភ្នពំៃញ  
កាលពី ថ្ងៃ ទី១៨  ខៃសីហា  ឆ្នាំ 
២០២១  បាន កាត់ទោស លោក  
រ៉ងុ ឈនុ  ឱៃយ ជាប ់ពន្ធនាគរ  ២ឆ្នា ំ 
ពី បទ «ញុះញង់ ឱៃយ បៃពៃឹត្ត អំពើ - 
បង្ក ឱៃយ មាន ភាព វឹកវរ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ 
សន្តិសុខ សង្គម»។

 លោក ក៏ តៃូវបាន សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ ដោះលៃង ឱៃយនៅ កៃ- 
ឃុំ សាកលៃបង  កាលពី ដើម ខៃ 
វចិ្ឆកិា  ឆ្នា២ំ០២១  ប៉នុ្តៃ តៃវូ ស្ថតិ 
កៃម ការតៃួត ពិនិតៃយ របស់ 
តុលាការ រយៈពៃល ៣ឆ្នាំ៕

លោករុ៉ង ឈុន និយាយជាមួយអ្នកកាសេត   ពីថ្ងេទី២៣ វិច្ឆកិា នៅភ្នពំេញ។រូប ហុង មិនា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រន ធ្វើជា
អធិបតីក្នងុការបើកកិច្ចប្រជំុកំពូលអាសីុ-
អឺរុ៉បលើកទី១៣តាមវីដ្រអូនៅលា្ងាចន្រះ

 រី  សុ ចាន់   

 ភ្នំពេញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ- 
ម ន្តៃ ី ហុ៊ន  សៃន  នឹង ដឹក នំា កិច្ច-  
បៃជុំ កំពូល អាសុី - អឺរ៉ុប លើក ទី 
១៣  (ASEM13)  នៅ ថ្ងៃទី 
២៥ - ២៦  ខៃវចិ្ឆកិា ដៃល កម្ពជុា 
នឹងធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ  តាម រយៈ 
បៃព័ន្ធ វីដៃអូ ពី វិមាន ស និ្ត ភាព 
ហើយ កម្ពុជា ប្តៃជា្ញា ជំរុញ ពហុ- 
ភា គី និយម ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បៃ ឈម ជា ស កល ។  

  សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន  
របស់ កៃសួង ការ បរ ទៃសកាល 
ពី ថ្ងៃទី ២៣  ខៃវិច្ឆិកា  បាន 
ឱៃយដឹង ថា ៖ « ការ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ 
រៀប ចំ កិច្ច បៃជំុ កំពូល ASEM១៣  
ឆ្លះុ បញ្ចាងំ ឱៃយ ឃើញ ពី ការ ប្តៃជា្ញា-  
ចិត្ត ខ្ពស់ បំផុត របស់ កម្ពុជា ក្នុង 
ការ ជរំញុ ពហភុាគ ីនយិម  ក ៏ដចូ- 
ជា ការ ចលូ រមួ យា៉ាង សកម្ម តាម 
តៃ អាច ធ្វើ ទៅ បាន របស ់ខ្លនួ នៅ 
ក្នុង សហ គមន៍ អន្តរ ជាតិ  ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា បៃឈម ជា 
សកល នា ពៃល បច្ចុ បៃបន្ន  និង 
កំពុង លៃច ឡើង ថ្មីៗ នៃះ » ។  

 កិច្ច បៃជុំ កំពូល  ASEM13  
កៃម មូល បទ  « ការ ពងៃឹង 
ពហុភា គី និយម ដើមៃបី កំណើន 
រួមគ្នា »  នឹង មាន ការ ចូល រួម ពី 
បៃមុខ រដ្ឋ  បៃមុខ រដ្ឋាភិ បាល  
នងិ អ្នក តណំាង ជាន ់ខ្ពស់ របស់ 
បៃទៃស ដៃគ ូ ASEM ទាងំ  ៥១  
មក ពី អាសុី  និង អឺរ៉ុប  បៃធាន 
កៃមុ បៃកឹៃសា អរឺ៉បុ  បៃធាន គណៈ- 
កម្មការ អឺរ៉ុប  និង អគ្គ លៃខា- 
ធិការ អា សា៊ាន ។   កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
នឹង ផ្តល់ ឱកាស ដ៏ ទាន់ ពៃល- 
វៃលា មួយ ដល់ ថា្នាក់ ដឹក នាំ មក 
ពី តំបន់ អាសុី  និង អឺរ៉ុប  ដើមៃបី 
បញ្ជាក ់ជា ថ្ម ីអពំ ីសារៈ សខំាន ់នៃ 
កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ អា សុី - 
អឺរ៉ុប ក្នុង ការ ចូល រួម ដោះ- 
សៃយ បញ្ហា សកល  និង តំបន់ 
សមៃប ់ផល បៃយោជន ៍ទៅវញិ 
ទៅ មក ។  ក្ន ុង នោះ រមួ ទាងំ បញ្ហា 
ការ រីក រាល ដល នៃ ជំងឺ កូ វីដ - 
១៩  និង ផល ប៉ះពាល់ ដល់ 
សង្គម - សៃដ្ឋ កចិ្ច បណា្តាល មក ពី 
ជំងឺ នៃះ ផង ដៃរ ។   

  ក្នុង អំឡុង ពៃល កិច្ច បៃជុំ រយៈ- 
ពៃល ២ ថ្ងៃ នៃះ  ថា្នាក់ ដឹក នាំ  
ASEM  នឹង ពិភាកៃសា អំពី តួនា ទី 
របស់  ASEM  ក្នុង ការ លើក- 
កម្ពស់ ព ហុ ភាគី និយម ដោយ 
ផ្តោត លើ បៃធាន បទ ពាក់ព័ន្ធ  
រួម មាន  ASEM  ក្នុង គមៃប់ ខួប 
២៥ ឆ្នាំ ៖  សមិទ្ធ ផល  បញ្ហា  
បៃឈម  និង ទិសដៅ នា ពៃល 
អនាគត  ការ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង 

វិញ នូវ ដំណើរ ការ ពហុភា គី- 
និយម ដើមៃបី សន្តិភាព  និង ស្ថិរ- 
ភាព សកល   ការ ពងៃឹង បៃព័ន្ធ 
ពាណជិ្ជ កម្ម ផ្អៃក លើ វធិាន ចៃបាប ់  
កណំើន  នងិ ការ អភវិឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព  និង បរិ យា ប័ន្ន ,  
ការ តភា្ជាប់  ស្តៃី  សន្តិភាព  និង 
សន្តិសុខ  និង ការបៃបៃួល 
អាកាស ធាតុ ។  

 ថា្នាក់ ដឹក នាំ  ASEM  នឹង 
ពិភាកៃសា ផង ដៃរ អំពី ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  និង ការ សា្ដារ  និង អភិវឌៃឍ 
សង្គម - សៃដ្ឋ កិច្ច  ឡើង វិញ  
ដោយ ផ្តោត លើ ការ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បៃឈម បង្ក ឡើង ដោយ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ការ ព ន្លឿ ន  កា រ- 
សា្ដារ សង្គម - សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ 
កៃយ វិបត្តិ កូ វីដ ១ ៩  ដើមៃបី 
កំណើន រួមគ្នា  និង ការ កសាង 
ឡើង វិញ នូវ អនា គត បៃកប- 
ដោយ ភាព ធន់ ។  ASEM១៣  
នឹង អនុម័ត ឯក សារ លទ្ធផល 
សំខាន់ៗ ចំនួន ៣  រួម មាន សៃច ក្ត-ី  
ថ្លៃង ការណ៍ បៃធាន អង្គ បៃជុំ  
ASEM១៣  សៃច ក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ស្តីពី ការ សា្តោរ 
សង្គម - សៃដ្ឋកចិ្ច ឡើង វញិ  កៃ យ  
ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
នងិ  ឯក សារ សកម្ម ភាព អនា គត 
ស្តពីី ការ តភា្ជាប់  ASEM ។  

  លោក  ហៃង គីម គង់ អ្នក- 
សៃវ ជៃវ ជាន់ ខ្ពស់  នៃ មជៃឈ- 
មណ្ឌល អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា  បៃប់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុ ស្ត៍ ថា  កម្ពុជា ក៏ អាច 
មាន ឱកាស ពិភាកៃសា ជា មួយ 
បណា្តា បៃទៃស អឺរ៉ុប នូវ បញ្ហា 
សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន ដៃល ជះ- 
ឥទ្ធិពល ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា  
និង តំបន់ ទាំង មូល  ក៏ ដូច ជា 
បញ្ហា សំខាន់រ បស់  អឺរ៉ុប និង 
ពិភព លោក ទាំង មូល ។  

 លោក ថ្លៃ ង ថា ៖« សងៃឃឹម ថា 
បនា្ទាប ់ព ីកចិ្ច បៃជុ ំនៃះ  កម្ពជុា នងឹ 
អាច ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
កាន់ តៃ ចៃើន  និង ការ វិនិ យោគ 
ផ្ទាល់ ពី បរ ទៃស ដើមៃបី ជំរុញ 
កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ ខ្លួន 
កៃយ វិបត្តិ ជំងឺ រាត តៃបាត » ។

លោក  ថុង  ម៉ៃង ដ វិត  អ្នក- 
សិកៃសា សៃវជៃវ នៅ មជៃឈ មណ្ឌល 
មៃគង្គ សមៃប់ការ សិកៃសា យុទ្ធ- 
សាស្តៃ  នៃ វទិៃយាសា្ថា ន ចក្ខ ុវសិយ័ 
អាសុី  ថ្លៃងថា ការ ធ្វើ ជា មា្ចាស់- 
ផ្ទះ គឺជា មោទ នភាព របស់ 
កម្ពុជា  ដៃល តៃូ វ បាន ជៃើស ជា 
បៃធាន ដឹកនាំ កិច្ច បៃជុំ  ASEM  
នៅ ឆ្នានំៃះ ។  ដណំើរ ការ កចិ្ច បៃជំុ 
នឹង ជួយ ពងៃកី  និង ផៃសព្វផៃសាយ 
បន្ថៃម ទៀត ទៅ កាន ់សហ គម ន ៍
អឺរុ៉ប អំពី កម្ពជុា៕
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ក្រសួងមហាផ្ទ្រសម្រចចុះ- 
បញ្ជគីណបក្រសថ្មមួីយជាផ្លវូការ

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ មហាផ្ទៃបាន 
សមៃច ចុះបញ្ជី ជូន គណ បកៃស 
«កម្ពុជា និយម» របស់លោក 
យ៉ៃម បញុ្ញឫទ្ធ ិ ជា ផ្លវូការ  ដើមៃបី 
បើក ផ្លូវឱៃយ ចូល រួម បៃកួត ការ- 
បោះ ឆ្នាត នាពៃល ខាង មុខខណៈ 
 គណៈ ថ្ម ីមួយ ទៀត  កៃសួង កពំងុ 
បន្ត ពិនិតៃយ ឯកសារ បន្ថៃម ដៃល 
ទើប  ដាក់ មកកៃសួង មហា ផ្ទៃ។

លោក ឈឹម កាន បៃធាន 
នាយក ដា្ឋាន សមា គម និង គណ- 
បកៃស នយោ បាយ នៃ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ 
ថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆកិាថា បច្ចបុៃបន្នគណ- 
 បកៃស  ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី តៃឹម តៃូវ 
នៅ កៃសួង មហា ផ្ទៃ មាន ចំនួន 
៤៦  រីឯគណ ប កៃសថ្មី មួយ ទៀត 
កពំងុ តៃតួ ពនិតិៃយ  ហើយ នៃះ មនិ 
នយិាយ ដល ់គណ បកៃស បៃះដងូ 
ជាតិ របស់ លោក សៀម ភ្លកុ ទៃ។ 
  លោក បន្ត ថា ការចុះ បញ្ជី 
គណ បកៃស«កម្ពុជា និ យ ម» 
នៃះ កៃសួង មហាផ្ទៃ បានធ្វើ ពី 
ថ្ងៃទី២៣ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 
រីឯគណបកៃស ថ្មី មួយទៀ ត នៅ 
ខ្វះ ឯកសារ ហើយ កៃសួង បាន 
ឱៃយ យកទៅ បពំៃញ ឡើង វញិ នងិ 
កំពុង កៃ តមៃូវឯក សារ នោះ។ 
ទោះជា យា៉ាង ណា  លោក មិន ទាន់ 
ដឹងថា មាន គណ បកៃស នយោ - 
បាយ ថ្ម ីប៉នុា្មាន ទៀត ដៃល តៃៀម 
ដាក់ ពាកៃយ សុំ ចុះបញ្ជី នោះ ទៃ ។ 

លោក យ៉ៃម បុញ្ញឫទ្ធ ិ សា្ថាប- 
និក គណ បកៃស«កម្ពុជា និយម» 
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី 
២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១  ថា 
ការ ទទួល បាន លិខិត ចុះបញ្ជី 
តៃឹម តៃូវពី កៃសួង មហា ផ្ទៃជា 
ព័ត៌មាន មួយ ដ៏ ល្អដៃលអាច 
ឱៃយគណ បកៃស  រៀបចំ បៃក្ខជន 
សមៃប់ចូលរួម បោះ ឆ្នាត នា 
ពៃល ខាង មុខនៃះ បើ ទោះ បីស្ថតិ  
ក្នុង រយៈ ពៃល ខ្លី ក៏ដោយ ។ 

 យា៉ាង ណា ក្ដី លោក បុញ្ញឫទ្ធិ  
បានថ្លៃងថា  បើ នយិាយ ព ីតថ- 
ភាព ជាកស់្តៃង នៃ គណបកៃសនយោ- 
បា យនៅ កម្ពុជា  បច្ចុបៃបន្ន នៃះគឺ 
ពិត ជា មានការ លំបាក ដោយ- 
សារ មាន គណ បកៃសថ្មចីាស់  ចៃើន 
ចូលរួម បៃកួត  ប៉ុន្តៃ ក្នុងនាម ជា 
អ្នកន  យោ បាយ និង ក្នុងនាម 
គណបកៃស នយោ បាយ គ ឺតៃវូតៃ 
មាន ចំណុច ចាប់ ផ្តើម និង បន្ត 
បៃស កកម្ម ទៅមុខ ទៀត។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«ដូច្នៃះ 
យើង នងឹ ខតិខ ំឱៃយអស ់លទ្ធភាព 
ក្នុង ការរៀបចំ រចនា សម្ព័ន្ធ និង 
ការផៃស ព្វផៃសា យ ទសៃសនៈ គោល- 
នយោ បាយ  និង ចក្ខវិុ ស័យ របស់ 
គណ បកៃសក្នងុ ការ ចលូរមួ បៃកតួ 

បៃជៃង សមៃប់ ការ បោះឆ្នា ត 
នាពៃ លខា ងមុ ខ» ។

បើតាម លោ កយ៉ៃម បុញ្ញឫទ្ធិ  
ថ្វដីៃបិត គណ បកៃស «កម្ពជុានិយម»  
ទើបបង្កើត ថ្ម ីកព៏តិ មៃន  ប៉នុ្តៃបើ 
និយាយ ពីការគិតគូ រគោលនយោ - 
បាយ នងិ ការ ចងកៃង រចនា សម្ពន័្ធ 
គឺ តៃវូបាន អនុវត្ត និង បំពៃញ អស់ 
រយៈ ពៃល ជា យូ រឆ្នាំ មកហើយ។

លោក គិ ន ភា បៃធាន វិទៃយា- 
សា្ថាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ 
រាជ បណ្ឌិតៃយស ភា កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង ថា ការបង្កើត គណ បកៃសថ្មីៗ   
នៅ កម្ពជុាមុន ការ បោះ ឆ្នាតនៃះ 
បាន បង្ហាញ ព ីលម្ហនយោ បាយ 
ដៃល ពលរដ្ឋនិង អ្នកនយោបាយ 
មាន សទិ្ធ ិ បង្កើតគណប កៃសឱៃយតៃ 
ផ្អៃក តាម គោល ការណ៍ ចៃបាប់ 
និង សា្មារតី នៃ រដ្ឋធ ម្មនុញ្ញ។

លោក បន្ត ថា គណប កៃសនយោ- 
បា យថ្មីៗ ក ៏តៃវូបាន បង្កើតឡើង  
រីឯ គណបកៃស ចាស់ៗ ក៏ កំពុង 
ឃើញ ធ្វើសកម្ម ភាពនៅ តាម 
មូលដា្ឋាន ជា ហូរហៃ។ដូច្នៃះវាជា 
ស ញ្ញា វិជ្ជមាន មួយ បង្ហា ញពី 
ភាព រស់ រវីក នៃ ដំណើ រការ បៃ-
ជា ធិប តៃយៃយ នៅកម្ពុជា ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«វា អត់ ជា 
បញ្ហា ចោទ ទៃ  ហើយ វា ក៏ បង្ហាញ 
ឱៃយឃើញ ពីលម្ហនយោ បាយ 
លម្ហសៃរភីាព របស ់បៃជា ពល- 
រដ្ឋ និង របស់ អ្នក នយោ បាយ 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជាមិនមៃន 
ដូច ការលើកឡើង ពី ការ រឹត- 
តៃបិតលម្ហ នយោ បាយនងិ សង្គម 
សុវីលិនោះទៃ។ មយួទៀត សុកំុ ំ 
បៃកាន ់ទសៃសនៈ មយួថា  លុះតៃ  
តៃមាន គណ បកៃស នៃះ ឬគណ- 
បកៃស នោះ ទើបបាន ហៅ ថា មាន 
បៃជាធិប តៃយៃយគឺ អត់ ទៃ»។

លោក គិ ន ភា ពនៃយល់ថា  
ក្នុង វិស័យ នយោ បាយឱៃយ តៃ 
មាន គណ បកៃស ចាប់ពី២ឡើង 
ចូលរួម បៃកួត បោះឆ្នាតគឺ គៃ 
ហៅ ពហុបកៃស ហើយ  ប៉ុន្តៃការ- 
ទទួល បាន សំឡៃងឬ អាសនៈ  ក្នងុ 
រដ្ឋសភាវា ចំណុះ លើ ពលរដ្ឋគាំទៃ 
ហើយ នៅ ពៃលគណ បកៃស មួយ 
ជាប់ឆ្នាត ជា ឯក បកៃស មិន មៃន 
បនោ្ទោស បៃពន័្ធ នយោ បាយ ទៃគ ឺ
ពលរដ្ឋ ជាអ្នក ស មៃ ចចិត្ត ទៃ។

យា៉ាង ណាក្ដ ី កាលព ីថ្ងៃទ ី១៦ 
វចិ្ឆកិា កៃសងួ មហាផ្ទៃ ធា្លាប ់បាន 
បដិសៃធ ចុះ បញ្ជ ីគណ បកៃស«បៃះ- 
ដូង ជាតិ»ដោយ សំអាង ថា ការ- 
ផ្ដតិ មៃដៃ ដើមៃប ីគាទំៃ ដណំើរ ការ 
សំុ ចៃបាប់ មាន ចៃតនា ទុច្ចរិតដោយ  
មានកា រផ្ដិត ជំនួស។ក៏ប៉ុន្តៃករណី 
នៃះ តៃវូបាន សា្ថាបនកិ គណ បកៃស 
នៃះគឺលោក សៀម ភ្លុក ថា  
គណ បកៃស កពំងុ រៀបច ំប្ដងឹ កៃសងួ  
មហា ផ្ទៃ  ទៅ តុលា ការ កំពូល ៕

វ៉ាក់សំាងកូវីដអាច...
តពីទំព័រ ១...នៅតៃ បន្ត ជារៀងរហូត។

លោកសៃ ីថ្លៃងថា ៖«យើង កពំងុ តៃ ធ្វើការ- 
សិកៃសា  ក៏ដូចជា ពិនិតៃយ មើល  និង ពិភាកៃសា គា្នា  
ក្នុង កមៃិត បច្ចៃក ទៃស  ជាមួយ នឹង អង្គការ- 
សខុភាព ពភិព លោក ផង ដៃរ។ ប៉នុ្តៃ មនិទាន ់
មាន ការបញ្ជាក់  ឬក៏ការណៃនាំ ណាមួយ 
ចៃបាស់ លាស់  នៅ ឡើយ ទៃ ថា  តើ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២២ ខាង មុខ នៃះ យើង តៃូវ អនុវត្ត 
ការចាក់ វា៉ាក់សំាង ជាបៃចាំ  (Routine)  
ដោយ លៃង ធ្វើ យុទ្ធនាការ ហើយ  សមៃប់ 
ការចាក់ ដូស រំឭក»។

មន្តៃ ីនាពំាកៃយ របូនៃះ បញ្ជាកថ់ា ៖«ដចូនៃះ តើ 
ការចាក់ ដូស រំឭក នៃះ  គួរ តៃូវ ធ្វើដូច ការចាក់- 
វា៉ាក់សំាង ផ្តាសាយ ធម្មតា ដូច ដៃល បងប្អូន 
យើង មួយ ចំនួន ធា្លាប់ បាន ចាក់វា៉ាក់សំាង នៃះ 
ជាបៃចា ំឆ្នា។ំ អ៊ចីងឹ  យើង សរួ ថា  តើ វា៉ាកសំ់ាង 
កូវីដ ១៩  នៃះ គួរ តៃូវ បាន ចាក់ រំឭក ជា រៀង រាល់-  
ឆ្នាំដៃរ  ឬក៏ តៃូវ ចាក់ ក្នុង រយៈ ពៃល ៦ខៃ  ម្តង ឬ 
យា៉ាង ណា?» ។

ទាក់ទង នឹង ចំណុច នៃះ ខាង កៃសួង សុខា-
ភិបាល កម្ពុជា  កំពុង  តៃ រង់ចាំ ការសិកៃសា 
សៃវជៃវ ឱៃយ បានចៃបាស់ លាស់ ពី អ្នក វិទៃយា-
សាសៃ្ត។ នៅពៃល ទទួល បាន នូវ លទ្ធផល 
ចៃបាស់លាស់  ហើយ មាន ការសមៃច ពី លោក 
នាយក រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន  ពៃល នោះ  គ.វ.ក-
១៩  នឹង អនុវត្ត ទៅ តាម ការណៃនាំ នៃះ។ នៃះ 
បើ តាម ការបញ្ជាក់ ពី លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន។

ជាមួយ គា្នានៃះ  លោកសៃី ក៏ បាន អំពាវនាវ 
ទៅដល ់អ្នក ដៃល មនិ ទាន ់បាន ចាក ់វា៉ាកសំ់ាង 

កូវីដ១៩  តៃូវ ទៅ ទទួល ការចាក់ វា៉ាក់សំាង 
នៃះ ឱៃយ បាន គៃប់ៗ គា្នា។ ពិសៃស អ្នក ដៃល 
មាន ផ្ទៃពោះ  អ្នក ដៃល បំបៅ កូន ដោយ ទឹក- 
ដោះ អ្នក ដៃល ជា ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ បាន ៤ខៃ 
ឡើង ទៅ តៃូវ ទៅ ចាក់វា៉ាក់សំាង។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន ថ្លៃងថា ៖« យើង តៃូវ 
រួមគា្នា ទទួល ខុសតៃូវ ទប់សា្កាត់ ការចម្លង វីរុស 
កូវីដ ១៩ នៅ  ក្នុង បរិបទ ដៃល យើង កំពុង តៃ  
បោះ ជហំាន ទៅរក ការរសន់ៅ ក្នងុ បៃកៃតភីាព ថ្ម។ី 
ដចូនៃះ យើង តៃវូ  រមួគា្នា ថៃរកៃសា ឱៃយ បាន នវូ នរិន្តរ ភាព  
ដោយសារ យើង មនិចង ់ឃើញ មាន ការបទិ ខ្ទប ់ 
មិន ហា៊ាន ដើរចៃញ ទៅណា នោះ ឡើយ»។

មនៃ្ត ីដដៃល បន្តថា  ការ ផ្ទុះ ចៃញ នវូ ការ ចម្លង 
វីរុស កូវីដ១៩ ក្នុង ទៃង់ទៃយ ធំ  កើត ចៃញ  ឬ 
មិន ចៃញ  គឺ អាសៃ័យ លើ ការបៃតិបត្តិ របស់ 

បៃជាពលរដ្ឋ  ដោយ ទាមទារ ឱៃយ មាន ការ ផ្លាស់- 
ប្តូរ ឥរិយាបថ  និង ទមា្លាប់  របស់ បៃជាពលរដ្ឋ  
ចំពោះ ការរស់នៅ របស់ខ្លួន ឱៃយ សៃប ទៅនឹង 
ពាកៃយថា  «បៃកៃតីភាពថ្មី»  ដៃល គៃប់គា្នា តៃូវ 
រៀនរស ់ជាមយួ នងឹ វត្តមាន របស ់វរីសុ កវូដី១៩  
និង បៃកាន់ឱៃយ បាននូវ វិធានការ ការពារ ខ្លួន ឱៃយ 
បាន តៃឹម តៃូវ។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 
បាន ឱៃយ ដឹងថា  អតៃ ចាក់ វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩  
នៅ កម្ពុជា  គិតតៃឹម ថ្ងៃទី២៣  ខៃវិច្ឆិកា  
ឆ្នាំ២០២១  បៃជាជន អាយុ ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើង 
មាន ១០០,៧៥%  ធៀប នងឹ ចនំនួ បៃជាជន 
គោលដៅ ១០លាន នាក។់ សមៃប ់លទ្ធផល 
ចាក់ វា៉ាក់សាំង ធៀប នឹង ចំនួន បៃជាជន សរុប 
១៦លាន នាក់  បាន ចំនួន ៨៨,១៧%៕

គេពូេទេយចាក់វ៉ាក់សំាង AstraZeneca ដូសទី៣   ដល់ពលរដ្ឋ កាលពីខេ សីហា នៅខណ្ឌទួលគោក។ រូបថត ហុង មិនា
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ អង្គការ ជីវិត នៅ កម្ពជុា 
(This Life Cambodia)ចុះ- 
ហត្ថ លៃខា លើ អនុសៃសរណៈ  ជា មួយ  
កៃសួង សង្គ មកិច្ច  អតីត យុ ទ្ធ ជន 
និង យុវនីតិ សមៃប ទាលើ កម្មវិធី 
ប ង្វៃរកុ មារ ជាអនីតិ ជន ចៃញពី 
ពន្ធនា គារមក មណ្ឌល យុវនីតិ- 
ស មៃបទា ដៃល នឹង ចាប់ ផ្តើមនៅ 
ឆ្នាកំៃ យ ដើ មៃប ីធានាថា  ពកួ គៃ 
ដៃ ល  មាន ទនំាស ់នងឹ ចៃបាប ់មាន 
សិទ្ធិ ទទួល បាន ការអភិវ ឌៃឍខ្លួន 
តាម រយៈការ បន្តការ សិកៃសា ការ- 
បណ្តុះ បណ្តាល  ជនំាញ វជិា្ជា ជវីៈ 
និង បំណិន ជីវិត ជាដើម  ។

បើតាម សៃចក្ដ ីបៃកាសព័ត៌មាន  
ស្ដីពី ការ ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ 
អនុសៃសរណៈនៃះ កាល ពីថ្ងៃទី 
២ ២ ខៃវិច្ឆិកា  បាន ឱៃយដឹង ថា 
កុមារ ភាគ  ចៃើនដៃ លមាន អាយុ 
ពី ១៤ដល់១ ៨ឆ្នាំហើយ  កំពុង 
រស ់នៅ ក្នងុ ពន្ធនាគារ  នៅកម្ពជុា 
គឺ ដោយ សារ តៃ ការ  ចោទ បៃកាន់ 
ឬការផ្ត នា្ទាទោស លើបទ ល្មើស តូច-  
តាចដ ៃល  ស្ថតិក្នងុកមៃតិ   ទាប ប៉នុ្ដៃ 

មាន ហានភិ ័យខ្ពស ់ដចូ ជា ការ- 
បៃើ  បៃស់ គៃឿងញៀន ការ- 
លក់ថា្នាំ ញៀនឱៃយមិ ត្តភក្តិ ឬ បទ 
លួច តូច តាច ជា ដើម  ។

បៃសិន បើកុមា រទាំងនៃះមិ ន 
តៃូវបា នផ្ត ល់ការគាំទៃក្នុងដំ- 
ណកក់ា លដបំ ូងដៃល ជាពៃល 
សខំាន ់ក្នងុ ការ អភ ិវឌៃឍ របស ់ ពកួ- 
គៃ ទៃនោះ ពួកគៃ នឹងអាច បៃពៃតឹ្ត 
ប ទល្មើ សសាជា ថ្មនីាពៃ លអនា- 
គត  ដោយ  សារ ពកួ គៃ ដាច ់ចៃញ 
ឆ្ងាយ ពទីនំាក ់ទនំ ង ជាមយួ គៃ-ួ 
សា រ និ ងសហគ មន៍។ នៃះ បើតាម 
សៃ ចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន  ។ 

បៃភព ដដៃល បញ្ជាក់ថា«កម្ម- 
វិធីបង្វៃ រយុវ ជន របស់អង្គកា រជីវិ ត 
នៅ កម្ពុជា មាន គោល បំណង 
ធានា ថា អនី តិជន ដៃល    មានទំ- 
នាស់ នងឹ ចៃបាប ់មាន សទិ្ធ ិទទលួ- 
បាន ការអភិវ ឌៃឍខ្លួន និ ងការ- 
គំាទៃ ផៃសៃងៗ តា មតមៃវូការរបស់ 
ខ្លនួជា ក់ស្តៃង ដៃល ជា   វិធីសាស្តៃ 
ជំនួស ឱៃយ ការដាក់ ឃុំ ឃំាង។ 
វិ ធីសា សៃ្តទំា ងនៃះនឹង អនញុ្ញាត 
ឱៃយអនតីជិ នបន្តកា រសកិៃសារប ស ់
ពកួគៃឬ ទទលួបានការបណ្តុះ- 

ប ណ្តាលវិជា្ជាជី វៈ និង បំណិន ជីវិត។ 
ទំាងនៃះ គឺជាធាតុ សំខា ន់ក្នងុការ- 
ផ្តល់ នូវក្តីសងៃឃឹម សមៃប់ការងា រ 
អាជីព និង  បៃក់  ចំណូលសមៃប់  
អនាគត របស់ ពួកគៃ »។

លោក Billy Gorter នាយក- 
បៃតិប ត្តិអង្គកា រជីវិត នៅកម្ពុ ជា 
ថ្លៃង ថា អស់ រយៈ ពៃល១ ២ឆ្នាំ 
ក ន្លងម កនៃះ  អង្គ ការ ជីវិត នៅ 
កម្ពុជា បាន និ ងកំពុង អនុវត្តក ម្ម- 
វិធីដៃ លធ្វើការជា មួយ មនុសៃស វយ័ 
ក្មៃង ដៃ លកំពុង អនុវត្ត ទោស។ 
អង្គការជីវិត នៅ កម្ពជុា  បាន ជួយ  
កាត់   បន្ថយ អតៃ វិលចូ លពន្ធ- 
នា គារវិ ញមក នៅ កៃម  ២% 
ក្នងុ រយៈ ពៃល៦ខៃ   កៃយ ការ- 
ដោះ លៃង។ 

លោ កបន្តថា៖«យើងតៃ ងតៃ 
ដ ឹង ថាមានឱ កាស ក្នងុ ការការ- 
ពា រ ដៃល អាច ជយួ រកៃសា កមុារ ព ី
ពន្ធ នាគារ តាំង ពីដំបូង។ កិច្ច- 
សហ ការ រវាង អង្គកា រជី វិតនៅ 
ក ម្ពុជា និង កៃសួង សង្គម កិច្ច 
អត ីតយុទ្ធជន  នងិយុវនតីសិ មៃបទា 
នឹង អនុ វត្ត បទបៃបញ្ញត្តិ ទាំង- 
ឡាយ ដៃល  ...តទៅទំព័រ ៦

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្តៃកីៃសួង ព័ត៌មា ន  លោក 
ខៀវ កាញារីទ្ធ បាន ជំរុញ ឱៃយពងៃឹង 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ  ដើ មៃបី បៃឆំង  
ព័ត៌ មាន  ក្លៃងកា្លាយ  នៅកៃយ វិបត្តិ នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ដោយ លោក ថា គឺ  ជា ការ- 
ចំា បា ច់ ដើមៃបី ពងៃងឹ ទំនាក់ទំនង ល្អ របស់ 
បៃជា ជន នៃ ទ្វីបអាសុី  និង  អឺរ៉ុប។

លោក ថ្លៃង បៃបនៃះ  នៅ  ថ្ងៃទី ២ ៣ វិច្ឆ ិ- 
កាក្នងុ វៃទិកា តុមូល និព ន្ធ  នាយក សារ  ព័ត៌ - 
មាន អាសុី -  អឺរ៉ុប លើក ទី១០ ( ASEF - 
ERT 10 ) ស្តីពី«ការពងៃឹង កិច្ច សហ - 
បៃតិ បត្តកិារ  រ វាង អ្នកសារព័ត៌មាន  ក្នងុ - 
ការ បៃយុទ្ធបៃឆំង ព័ត៌មាន ក្លៃងកា្លាយ» 
ដៃល សហការ រៀប ចំ  ដោយ កៃសួង ព័ត៌ - 
មា  ន កម្ពជុា និ ង  មូលនិធិ អាសុី-អឺរ៉ុប 
(ASEF) និ ង មានការ ចូលរួម ពី និពន្ធ- 
នាយ ក និង អ្នកសារព័ត៌មាន មកពី ទ្វីប 
អាសុ ីនងិ អរឺ៉បុ ធ្វើឡើង ចាបព់ ីថ្ងៃ ទ២ី៣ 
ដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខៃវិច្ឆិកា តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ។

វៃទិកា នៃះ  ជា ពៃឹត្តិការណ៍ អម នៃ 
កិច្ចបៃជំុ កំពូល អាសីុ-អឺរុ៉ប លើ ក  ទី១៣ 
(ASEM13)ដៃលក ម្ពុ ជា   នឹង ធ្វើជា 
មា្ចាស់ផ្ទះ នៅ ថ្ងៃទី២៥ និង ថ្ងៃទី២៦ 
ខៃវិច្ឆិកា។

លោក ខៀវ  កាញារីទ្ធ ថ្លៃងថា៖ «ការ- 
ពងៃងឹ កិច្ចសហបៃតិ បត្ត ិការ  ដើ មៃបី 

បៃឆំង ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ  នៅកៃយ 
វិបត្តិ នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត  គឺជា ការចំាបាច់ 
ដើមៃបី ពងៃងឹ ទំនា ក់ ទំនង ល្អ របស ់បៃជាជន 
នៃ ទ្វីប ទាំង ២។ ដំណឹង ក្លៃងកា្លាយ គឺជា 
បញ្ហា ដ៏ ស្មុ គសា្មាញ  និង មិន ដាច់  ពីគា្នា» ។

ទោះជា យ៉ាង ណ លោ ក  ជឿជាក់  ថា  
ការខិតខំ បៃងឹបៃង រួម គា្នា និង ការប្តៃជា្ញា - 
ចតិ្ត ដើមៃប ីបៃឆ ំង ដណំងឹ ក្លៃងកា្លាយ  គជឺា 
ផ្លូវ ឆ្ពោះទៅមុខ។

លោក បន្តថា  ដំណឹង ក្លៃងកា្លា យ  ក្នុង 
ទមៃង់ ជា ពាកៃយ ស្អប់ខ្ពើម  ការ និទាន 
បៃឌិត  ការបរិហារកៃរ្តិ៍ និង ការ ញុះញង់ 
មាន ការ កើនឡើង យ៉ាងខា្លាងំ ក្នងុអឡំងុ- 
ពៃល នៃ ការ រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ  
១៩ ក្នុង សហគមន៍ នៅ កម្ពុជា។

កាលពី ពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ២០ ២០ 
កៃសងួ  ពត័ម៌ាន  បាន បង្កើត គណៈ កម្ម- 
ការបៃយុទ្ធបៃឆំង ដំណឹង ក្លៃងកា្លាយ 
ដើមៃបី ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ពតិ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ បៃភពព័ត៌មាន  និង ជួន កា ល  
ចាត់វិធានការ តាមចៃបាប់ និង បា ន  
បៃើបៃស់ វិធីសាស្តៃ ជាចៃើនដើ មៃបី 
លុបបំបាត់ ដំណឹង ក្លៃងកា្លា យ ។

បើតាម រដ្ឋមន្តៃី របូនៃះ អ្នក ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព័ត៌មាន មិន  ពិត ភាគ ចៃើន បៃើបៃស់ 
បច្ចៃកវិទៃយាថ្មីៗ ដោយ បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ សង្គ ម   និង អីុនធឺ ណិ ត។ 
ក្នុងការ ឆ្លើយ តប កៃសួង ព័ត៌មាន បាន 
បៃើបៃ ស់ បច្ចៃកវិទៃយា ដូចគា្នា ដើមៃបី ផ្ទៀង - 
ផ្ទា ត់  បៃភពព័ត៌មាន និង បងា្ហាញ ការ ពិ ត ។

លោក  បានឱៃយដឹង ថា កម្ពុជា បាន 
បៃើបៃស់ កៃុម តៃ ឡៃ កៃម (Tele-
gram Group)ដើមៃបី ជយួ សមៃលួ  នងិ 
ដំណើរការ ជា មជៃឈមណ្ឌល ផ្ទៀងផ្ទាត់ 
ព័ត៌មាន ។ កៃុម តៃ ឡៃ កៃម នៃះមាន 
សមា ជិក សរុប ចំនួន៦ ២០០នាក់ ដៃ ល 
ជា មន្តៃី រដា្ឋាភិបាល  អាជា្ញា ធរ  អ្នក- 
សារព័ត៌មាន  អង្គការកៃ រដា្ឋា ភិបា ល  
យុវជន  និង បៃជាពល រដ្ឋ ។ វិធីសាស្តៃ នៃះ 
មាន បៃសិទ្ធភាព ខ្ព ស់ ពៃះ អាច កាត់- 
បន្ថយ ទាងំ ការ  ចណំយ  នងិ អាច កាត-់ 
បន្ថយ ដំណឹង ក្លៃងកា្លាយ បាន យ៉ាង ចៃើន  ។

លោក ខៀវ  កាញារីទ្ធ បន្តថា៖ «ខ្ញុំ 
ជឿជាក ់យ៉ាង មតុមា ំថា យើង មិនចំាបាច់ 
មានចៃបាប់ ថ្ម ីរាល់ ពៃ ល ដៃល យើង មាន 
ករណី ថ្ម ីនោះ ទៃ ។ ភាពជា អ្នកដឹកនំា ដ៏ 
រឹងមំា  ការ ងា រ   ជា កៃមុ  នងិ កចិ្ច សហ បៃត-ិ 
បត្តិ ការ  គឺជា វិធីសាស្តៃ ដ៏ ល្អ បំផុត ដើមៃបី 
កាត់បន្ថយ ការរីក រាលដាល នៃ ដំណឹង 
ក្លៃងកា្លាយ»។

លោក បាន ជំរុញ ដល់ អ្នកសារ- 
ព័ត៌មាន និង អង្គភាព សារ ព័ត៌ មា ន 
ដៃលជា សមាជិក នៃ បៃព័ន្ធ អៃកូ ឡូ  សុី 
នៃះតៃូវ ចាត់វិធានការ យ៉ា ង  មុឺង មាត់  
ដើមៃបី ពងៃឹងគុណភាព ព័ត៌មាន ដៃល 
អាច បង្កើន ការ ជឿ ទកុចតិ្ត  នងិ ទាកទ់ាញ 
ទសៃសនិកជ ន ឱៃយបាន ចៃើន។ លើស 
ពីនៃះ វា ជាការ សំខាន់ សមៃប់ សា្ថាប័ន 
ព័ត៌មាន ក្នងុការ លុបបំបាត់ ដំណឹ ង 

ក្លៃងកា្លាយ និង ព័ត៌មាន មិន ពិត ដោយ 
មិន ផ្តល់ ភាពសៃបចៃបាប់ ជូន ព័ត៌មាន 
ទាំងនៃះ។ «យើង អាច ធ្វើដូច្នៃះបាន 
ដោយ ពឹង ផ្អៃ ក  លើ និពន្ធ នាយក របស់ 
យើង  នងិ អ្នក ផ្ទៀងផ្ទាត ់ពត័ម៌ាន។ ពភិព- 
លោក នៃះ តៃវូការ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសា យ 
ព័ត៌មាន ដៃល រឹងមំា  និង អាច ទុក  ចតិ្តបាន 
ដៃល ផៃសព្វផៃសាយ អំពី ពៃតឹ្តកិារណ៍ បច្ចបុៃប ន្ន 
និង និនា្នាការ នៃ ថ្ងៃ អនាគត»។

កាលពីដើមឆ្នាំ២០២០ លោ ក 
នាយក  រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថាជំងឺ 
កូ វីដ១៩គឺជា ជំងឺ ដ៏ កាច សាហាវ បុ៉ន្តៃ 
ព័ត៌មាន ក្លៃងកា្លាយ គឺ  សាហាវ ជាង ជំងឺ  
កូ វីដ ទៅ ទៀត ។

លោក ម៉ូ រី កា វា៉ា  តូ រូ (Morikawa-
Toru) នាយក បៃតបិត្ត ិមលូនធិ ិអាសុ-ី
អឺរ៉ុប(ASEF) ថ្លៃ  ង  ក្នុង ពិធី នៃះ ថា ការ- 
បង្កើត ឡើ ង  និង ការផៃសព្វផៃសាយ ដំណឹង 
ក្លៃងកា្លាយ  ជួនកាល អាច មិន តៃូវ បាន 
បៃជាពលរដ្ឋ យក ចិត្ត ទុក ដាក់។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «ប៉ុន្តៃ យើង មិនអាច 
យកឈ្នះ លើ បញ្ហា   នៃះ  ដោយ គៃន់តៃ 
ថ្កោល ទោស វា នោះទៃ។ យើង តៃវូ កសា ង 
ឬ បង្កើត ឡើងវិញ  នូវ ការ ជឿទុក ចិត្ត  
របស់ បៃជាជន  ទៅលើ ព័ត៌ មាន ដៃល  
ផ្តល ់ដោយ រដា្ឋាភបិាលកៃមុហ៊នុ ឬ     អ្នក- 
ជនំាញ ផ្អៃកលើ ចណំៃះដងឹ វទិៃយាសាស្តៃ  
ដៃលជា ញឹក ញាប់ គឺ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ  
ផៃសព្វ ផៃសាយ»៕

អង្គការជីវិតនៅកម្ពជុាចុះអនុស្សរណៈជាមួយ 
ក្សួងសង្គមកិច្ចលើការបង្វរ្អនីតិជនជាប់ឃំុ

វេទិកាតុមូលនិពន្ធនាយក សារព័ត៌មានអាសីុ-អឺរុ៉ប ពីថ្ងេទី២៣ វិច្ឆកិា។ រូបថត AKP

រដ្ឋមន្ត្ព័ីត៌មានជំរុញឱ្យពងឹ្ងកិច្ចសហប្តិបត្តកិារដើម្បីប្ឆំាងព័ត៌មានក្លង្កា្លាយ



តពីទំព័រ៥...បានចែងក្នុង
ចែបាប់យុត្តិធម៌អនីតិជនពែម
ទំាងផ្តល់នូវវិធានជំនួសបញ្ចៀស
ពីការជាប់ពន្ធនាគារ»។
លោកGorterបានឱែយដងឹថា

មានភ័ស្តតុាងនងិការសកិែសាជា
ចែើនបង្ហាញថាការបង្វែរគឺជា
ដំណោះសែយជាក់ស្តែងនិង
មានបែសិទ្ធភាពជាអនែកសមែប់
កុមារទំនាស់នឹងចែបាប់ជាជាង
ការឃុឃំាងំ។ការបង្វែរសមែច
បាននវូអតែនែការវលិចលូក្នុង
ពន្ធនាគារវិញមានកមែិតទាប
បើបែៀបធៀបទៅនឹងដំណើរ-
ការផ្លូវការរបស់តុលាការ។
បើតាមសែចក្ដីបែកាសព័ត៌-

មានដដែលកម្មវធិីនែះតែវូបាន
បង្កើតឡើងបនា្ទាប់ពីអង្គការជីវិត
នៅកម្ពជុាបានសកិែសាសែវជែវ
ថ្មីមយួដែលមានចណំងជើងថា
«មនិមែនជាកន្លែងសមែប់កមុារ»
ដើមែបីជួយគាំទែដល់រាជរដ្ឋាភិ
បាលសមែចបាននូវផែនការ-
យទុ្ធសាសែ្តក្នុងការកាតប់ន្ថយអតែ
បែពែឹត្តបទល្មើសឡើងវិញរបស់
យុវជននិងកាត់បន្ថយភាព-
ចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារ។
អង្គការជីវិតនៅកម្ពជុាបញ្ជាក់

ថា«វិធីសាសែ្តរបស់យើងទទួល
បានជោគជ័យចែើនលើសលប់

ដោយ៨៦%នែអ្នកចលូរមួក្នងុ
កម្មវិធីរបស់យើងទទួលបាន
ការងរបនា្ទាបព់ីការដោះលែង។
អតែវិលចូលពន្ធនាគារវិញ
បានធា្លាក់ចុះពី៦០%មកតែឹម-
តែ២%ក្នុងរយៈពែល៦ខែ
បនា្ទាប់ពីការដោះលែង»។
លោកតូច ចាន់នី អ្នកនាំ-

ពាកែយកែសួងសង្គមកិច្ចអតីត-
យុទ្ធជននិងយុវនីតិសមែបទា
បានឱែយដឹងថាកែសួងនឹងសម្ពោធ
ដក់ឱែយដណំើរការមណ្ឌលយវុ-
នីតិសមែបទាសមែប់អនីតិជន
ជាប់ពន្ធនាគារនៅឃំុបារគូសែកុ
កណ្ដាលស្ទឹងខែត្តកណ្ដាលនា
ចុងខែធ្នូឆ្នាំនែះ ដើមែបីបង្វែរជន
ជាប់ឃុំជាអនីតិជនទៅកាន់
មណ្ឌលនែះដែលអាចដក់អនី-
តិជនបានជាង១ពាន់នាក់។
ក៏ប៉ុន្ដែលោកបញ្ជាក់ថាជំហាន

ដបំងូកែសងួគែងបង្វែរអនតី-ិ
ជនបែមាណ៥០នាក់មក
មណ្ឌលនែះដើមែបីសា្ទាបស្ទង់
លើការអនវុត្ដកម្មវីធបីង្វែរនែះ។
លុះដល់ឆ្នាំបនា្ទាប់ចនំនួអនតី-ិ
ជនដែលតែូវបង្វែរពីពន្ធនាគារ
មកមណ្ឌលនែះនឹងកើនឡើង
ដល់បែមាណ៤០០នាក់ឬលើស
ពីនែះសែបពែលដែលរបាយ-
ការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន-
ពន្ធនាគារបង្ហាញថាបច្ចុបែបន្ន
ជនជាប់ឃុំជាអនីតិជននៅ
ទទូាងំបែទែសកម្ពជុាមានចនំនួ
១៤៤៩នាក់។
លោកថ្លែងថា៖«ការងរបង្វែរ

អនីតិជននែះគឺអាសែយ័លើបទ-
ពិសោធនែការអនុវត្ដផ្ទាល់របស់
មន្ដែីរបស់យើងពែះការងរ
នែះគឺជាការងរថ្មីក្នងុការអនុវត្ដ
របស់មនែ្ដីយើង»៕

អង្គការ...
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ចិន៣នាក់ត្រវូបញ្ជនូទៅចៅក្រមស៊ើបសួរ
ករណីចាប់បង្ខាងំទារប្រក់ជនជាតិថ្រ៩៩នាក់

គឹម សារុំ

ភ្នពំេញៈ តំណងអយែយការអម
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នពំែញនៅ
ថ្ងែទី២៤វិច្ឆកិាបានសមែចចោទ-
បែកាន់បុរសជនជាតិចិន៣នាក់
និងបញ្ជនូទៅចៅកែមសុើបសួរ
ពាក់ព័ន្ធការចាប់បង្ខាងំជំរិតទារ-
បែក់ពីជនជាតិថែចំនួន៩៩នាក់
ដែលតែវូបានសមត្ថកិច្ចកែសួង
មហាផ្ទែឃាត់ខ្លនួបានកាលពីថ្ងែ-
ទី១៨វិច្ឆកិានៅក្នងុផ្ទះមួយក្នងុ
ភូមិសាស្តែខណ្ឌសែនសុខ។
លោកប្លង់សុផលអ្នកនំាពាកែយ

អយែយការអមសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នំពែញបែប់នៅថ្ងែទី២៤វិច្ឆកិា
ថាករណីជនសងែស័យជាជនជាតិ
ចិន៣នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធចាប់-
បង្ខាងំមនុសែសខុសចែបាប់នែះតែវូ
បានតំណងអយែយការបើកការ-
សុើបសួរ និងបញ្ជនូបន្តទៅចៅ-
កែមសុើបសួរហើយ។«តំណង
អយែយការបើកការសុើបសួរ និង
បានបញ្ជនូបន្តទៅចៅកែមសុើប-
សួរពីបទបង្ខាំងមនុសែសដោយ
ខុសចែបាប់ធ្វើទារុណកម្មតាមមាតែ
២៥៤នែកែមពែហ្មទណ្ឌ»។
លោកឆយគឹមខឿនអ្នកនំា-

ពាកែយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល
ជាតិបែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ងែ-
ទី២១ វិច្ឆកិាថាជនសងែស័យជា
ជនជាតិចិនទំាង៣នាក់ខាងលើ
តែវូបាននគរបាលជំនាញកែសួង
មហាផ្ទែធ្វើការបង្កែបកាលពី
ថ្ងែទី១៨វិច្ឆកិានៅក្នងុផ្ទះ១ក្នងុ
ខណ្ឌសែនសុខ។លោកបន្តថា
បែតិបត្តកិារនោះសមត្ថកិច្ចបាន
រំដោះជនជាតិថែបានសរុប៩៩
នាក់ហើយជនជាតិថែទំាងនោះ
សុទ្ធតែចូលមកបែទែសកម្ពជុា
ដើមែបីបំពែញការងរដោយខុស-
ចែបាប់។ហែតុដូច្នែះហើយសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញបានចាប់បញ្ជនូពួកគែ
តាមចែបាប់អនោ្តោបែវែសន៍កម្ពជុា។
លោកបន្ថែមថាចំពោះជនជាតិ

ចិនមានចំនួន៧៧នាក់ក្នងុនោះ
មានចំនួន៣នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការបង្ខាងំមនុសែសខុសចែបាប់។
ចំណែកជនជាតិចិន៧៤នាក់
មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសសមត្ថ-
កិច្ចជំនាញបានអនុញ្ញាតឱែយតែឡប់
ទៅបំពែញការងរជាធម្មតាវិញ។
កែមុហុ៊នដែលជនជាតិចិនធ្វើការ
នោះ គឺជាកែុមហុ៊នអាជីវកម្ម
ផែសព្វផែសាយលក់ផលិតផលតាម
អនឡាញ៕

តពីទំព័រ ១...កម្ពជុា-ចិនស្ទងឹ-
តែង់-កែូចឆ្មាររវាងខែត្តកំពង់-
ចាមនងិខែត្តតែបូងឃ្មុំកាលពីថ្ងែទី
២៣ខែវិច្ឆិកា។
លោក ហ៊ុនសែនថ្លែងថា៖

«ការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ
តែមិនតែូវឱែយរាំងស្ទះនូវកិច្ចការ
ធម្មតានែដំណើរការរដ្ឋបាល
ដែលជាតមែវូការរបស់បែជាជន។
មែឃុំតែូវតែមានអ្នកបែចាំការ។
មែឃុំតែវូចលូកន្លែងសា្នាក់ការឃុំ
ម៉ោង៧ពែឹក។តាមខ្ញុំដឹងហែតុ-
ផលកូវីដនែះធ្វើឱែយមែឃុំមួយ
ចំនួនម៉ោង៩អត់ទាន់ចូលសា្នាក់-
ការទែ។បែជាជនទៅរកអត់-
ឃើញទែ»។
លោកបានផ្តោំទៅកាន់មែឃុំ

នងិមន្តែីមលូដ្ឋានឱែយយកចតិ្តទកុ-
ដក់ផ្តល់សែវាជូនបែជាជន
ពីពែះបែជាជនតែូវការមែឃុំ
អភបិាលសែកុនងិរដ្ឋបាលខែត្ត
ដើមែបីដោះសែយបញ្ហាហើយ
បែជាជនតែូវការមន្តែីបែចាំការ
ដើមែបីដោះសែយបញ្ហា។
លោកនាយករដ្ឋមន្តែីថ្លែងថា៖

«កុំផ្អែកលើ[ការបែយទុ្ធបែឆងំ]
កូវីដហើយបែរជាកិច្ចការរដ្ឋ-
បាលយើងបោះបង់ចោលក្នុង
ពែលដែលបែជាជនមានតមែវូការ

សូមយកចិត្តទុកដក់អាកន្លែង
ហ្នឹង។បានសែចក្តីថា កិច្ចការ
យើងនៅបន្តធ្វើគែន់តែលំដប់
អាទិភាពរបស់យើងគឺយកការ
បែឆំងកូវីដគឺជាចំណុចអាទភិាព
ធជំាងគែ។កប៏៉នុ្តែសមូកុំបោះបង់
ចោលកិច្ចការរដ្ឋបាលនានា»។
លោកនាយករដ្ឋមន្តែីហ៊ុន-

សែន លើកឡើងថាទោះបីជា
រដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយការ-
ជួបជុំ ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើការតាម
បែពន័្ធអនឡាញប៉នុ្តែនៅថា្នាក់ឃុំ
មិនអាចធ្វើការតាមអនឡាញ
បានទែពីពែះបែជាជនតែូវមក
ជួបមន្តែីឃំុផ្ទាល់ដើមែបីដោះសែយ
បញ្ហាដូចជាដីធ្លីជាដើម។

លោកនាយករដ្ឋមន្តែី ក៏បាន
ជំរុញឱែយមន្តែីមូលដ្ឋានខិតខំ
សមែបសមែួលដោះសែយ
ជម្លាះនៅមូលដ្ឋានកែបែព័ន្ធ
តុលាការជាជាងដោះសែយនៅ
ឯតុលាការពីពែះកាលណ
ដោះសែយនៅតុលាការគឺ
បែកដជាមានអ្នកឈ្នះក្តី និង
អ្នកចាញ់ក្តី។
លោកសើញរដ្ឋាមែឃុំពូជែ

សែុកពែជែដខែត្តមណ្ឌលគិរី
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងែទី
២៤ខែវិច្ឆិកាថាការថ្លែងសារ
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្តែីនែះ
គឺជាសារមួយល្អទោះបីក្នុង
អំឡុងពែលបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺ

កូវីដ១៩ក៏ដោយដោយសារ
លោកជាអាជា្ញាធរឃុំដចូ្នែះលោក
តែូវធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹង
តមែូវការរបស់បែជាពលរដ្ឋ
ហើយលោកប្តែជា្ញាអនុវត្តតាម
ការណែនាំរបស់លោកនាយក-
រដ្ឋមន្តែីហ៊ុនសែន។
លោកកែវរំដែតមែឃុំស្ទឹង-

តែង់សែកុសាលាកែខែត្តប៉ែលនិ
បែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងែទី
២៤ខែវិច្ឆិកាថាវាជាការល្អ
កាលណមែឃុំធ្វើតាមការ-
ណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន
ពែះវាអាចបមែើសែវាសាធារណៈ
ជូនបែជាពលរដ្ឋបានពែញ-
លែញនិងគែប់គែន់។
លោកថ្លែងថា៖«បើកាលណ

យើងយកលែសហ្នឹងមកដក់
ធ្វើជាតែីមុខគឺមិនអាចបមែើ
សែវាជនូដល់ពកួគាត់បានល្អទែ
បាទ»។លោកកែវរំដែតបញ្ជាក់
ថាក្នុងអំឡុងពែលជំងឺកូវីដ១៩
បែជាពលរដ្ឋមកទទួលសែវា
សាធារណៈនៅឃុំរបស់លោក
ជាធម្មតាដូចកាលមិនទាន់មាន
ជំងឺកូវីដ១៩។សែវាទាំងនោះ
រួមមានដូចជាសំបុតែកំណើត
បណ្ណសមធម៌ និងឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ៕

លោកនាយក រដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ន សេន។ រូបថតAKP

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើសារទៅ...

ការបងេៀនអ្នកជាប់ឃំុនៅសៀមរាបកន្លងមក  ។ រូបថតTheLifeCambodia



គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ តុលាការកំពូលនៅ
ថ្ងៃទី២៤វិច្ឆកិាបានបៃកាសសាល-
ដកីាសមៃចតម្កល់ទោសបរុស
ចនិតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឱៃយជាបព់ន្ធនាគារ
២៨ឆ្នាំដដៃលក្នងុបទចោទដកឹ-
ជញ្ជនូគៃឿងញៀនហៃរូ៉អីុនឆ្លង-
ដៃនខុសចៃបាប់ បនា្ទាប់ពីបើក
សវនាការជំនុំជមៃះបានរយៈ១
ម៉ោងកៃយមក។
លោកចៅកៃមសងឹបញ្ញាវុឌៃឍ

បៃធានកៃមុបៃកឹៃសាជំនំុជមៃះបាន
អានសាលាដីកានៅចំពោះមុខ
ជនជាបច់ោទនៅថ្ងៃទ២ី៤វចិ្ឆកិា
ថាកៃយពីបានសា្តាប់សៃចក្តី-
សន្និដ្ឋានរបស់លោកឆៃរ៉ាន់នូ
មៃធាវីការពារសិទ្ធិឱៃយជនជាប់-
ចោទកៃយពីបានសា្តាប់ការ-
សន្និដ្ឋានរបស់លោកច័ន្ទតារ-
រស្មីតំណាងមហាអយៃយការមក
កៃមុបៃកឹៃសាជំនំុជមៃះនៃតុលាការ-
កំពូលយល់ឃើញថាបុរស
ឈ្មោះWANGKUOLINអាយុ
២៩ឆ្នាំបានទទួលសា្គាល់ថារូប-
គៃពតិជាបានបៃពៃតឹ្តខុសមៃន។

ប៉នុ្តៃខ្លនួធ្វើបៃបនៃះពៃះតៃចង់
យកលុយដៃលបានពីការសីុឈ្នួល
ជញួដរូគៃឿងញៀននៃះយកទៅ
ផ្គត់ផ្គង់ជវីភាពគៃសួារនៅកោះ-
តៃវ៉ាន់។ជនជាប់ចោទបានបៃប់
តុលាការថា រូបគៃមនម្តាយចាស់-
ជរគា្មោនអ្នកថៃរកៃសាទើបស្នើសុំ
តុលាការកំពូលសមៃលទោស
ខ្លះដល់រូបគៃ។ជនសងៃស័យ ក៏
បានសហការជាមួយតុលាការ
មនិដៃលឆ្លើយលាកល់ៀមជាមួយ
តុលាការហើយជនសងៃស័យ
ជញួដរូគៃឿងញៀននៃះដោយ-
សារតៃគៃបង្ខំតៃប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ុន្តៃលោកថា៖«អ្វីដៃលជន-

ជាប់ចោទលើកឡើងនៃះតុលា-
ការកពំលូមនិអាចពចិារណាជនូ
បានទៃ។ពៃះដូចតំណាងមហា-
អយៃយការធ្វើការសន្នដិ្ឋានហើយ
ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនជាប់-
ចោទជាមួយវត្ថតុាងគៃឿងញៀន
ជាកស់្តៃងដចូ្នៃះតលុាការកពំលូ
សមៃចឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទ
បន្តទៀត»។
យោងតាមអង្គហៃតុបង្ហាញ

ថាកាលពីវៃលាម៉ោងបៃមណ

១០ពៃឹកថ្ងៃទី៨មៃសាឆ្នាំ២០
០៨ជនសងៃសយ័WANGKUO
LINបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
ពីកោះតៃវ៉ាន់មកកម្ពជុា។ពៃល
ដល់ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ភ្នពំៃញជនសងៃស័យមនលក្ខណៈ
ខុសបៃកៃតី។ឃើញដូចោ្នាះសមត្ថ-
កិច្ចបានឆៃកឆៃរឃើញគៃឿង-
ញៀនបៃភៃទហៃរ៉ូអុីន២១៥០
កៃម រំុជាប់នឹងខ្លនួរបស់ជនជាប់-
ចោទហើយក៏ឃាត់ខ្លួនតៃម្តង។
សំណំុរឿងនៃះតៃវូបានសាលា-

ដំបូងរជធានីភ្នពំៃញនៅថ្ងៃទី១៨
ខៃមិនាឆ្នា២ំ០០៩សមៃចផ្តនា្ទា-
ទោសជនជាប់ចោទដក់ពន្ធនា-
គារ២៨ឆ្នាំនងិពនិ័យបៃក់ចលូ
រដ្ឋចំនួន៧០លានរៀល។ជន-
ជាប់ចោទមិនសុខចិត្តក៏ប្តឹងទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍រជធានីភ្នពំៃញ
តៃតៃវូឧទ្ធរណ៍បៃកាសសាលដី-
កានៅថ្ងៃទ២ី៦មនិាឆ្នា២ំ០២១
ដោយតម្កល់សាលកៃមរបស់
សាលាដំបូងឱៃយនៅដដៃល។
បនា្ទាប់ពីមនិសខុចតិ្តនងឹសាល-
ដកីានៃះជនជាបច់ោទក៏ប្តឹងទៅ
តុលាការកំពូលបន្តទៀត៕

ឃុ ត សុភ ចរិយា

ភ្នំពេញៈការបៃមូលផលសៃូវរដូវ-
វសៃសាឆ្នាំនៃះសមៃចបានបៃមណ
៤០%នៃផ្ទៃដីដំដុះសរុបជាង២,៩
លានហិកតាដោយទទួលបានបរិ-
មណផលសរុបជាង២,៨លានតោន
លើសកាលពីឆ្នាំមុនជាង៨៥មុឺន
តោន។រីឯទិន្នផលគិតជាមធៃយមមន
ជាង៣,៥តោនក្នុង១ហិកតា។នៃះបើ
តាមទិន្នន័យដៃលផ្ដល់ឱៃយដោយមន្តៃី
នាំពាកៃយនៃកៃសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃ
ទី២៣ខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១។
លោកសៃីវុឌៃឍីអ្នកនាំពាកៃយកៃសួង

កសកិម្មរកុា្ខាបៃមញ់នងិនៃសាទបាន
បញ្ជាក់បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ថា៖«យោង
តាមទនិ្ននយ័ដៃលផ្ដល់ឱៃយពីបណា្ដាខៃត្ត
ទាងំអស់នៅទទូាងំបៃទៃសគតិតៃមឹថ្ងៃ
ទ១ី០ខៃវចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២១ការបៃមលូ
ផលសៃូវរដូវវសៃសាឆ្នាំនៃះសមៃចបាន
ចនំនួ៨១៤២៣៤ហកិតាលើផ្ទៃដីអនវុត្ត
សរុប២៩០១៦០៥ហិកតាដោយ
ទទួលបានបរិមណផលសរុបចំនួន
២៨៦១១៣៤តោនលើសឆ្នាំមុន
៨៥៦៤៧៦តោន។ទិន្នផលគិតជា
មធៃយម៣,៥១៤តោនក្នងុ១ហកិតា»។
ជុំវិញការបៃមូលផលសៃូវរដូវវសៃសា

នៃះផងដៃរបៃជាកសិករមួយចំនួនបាន
នាំគា្នាចៃូតកាត់ក្នុងទឹកដោយសារតៃ

តំបន់វលសៃរបស់ពួកគៃបានរង
ការជន់លិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង។
បៃជាកសិករនៅភូមិអន្លង់សា្វាយ

សង្កាត់បងឹធំខណ្ឌកបំលូរជធានីភ្នពំៃញ
លោកសំទូចបានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍
ថានៅភូមិរបស់លោក ទឹកមិនទាន់
សៃកអស់នៅឡើយទៃបុ៉ន្តៃនៅថ្ងៃទី២២
ខៃវិច្ឆិកាបៃរជាមនភ្លៀងធា្លាក់១មៃធំ
បន្ថៃមទៀតធ្វើឱៃយផ្លូវនៅក្នុងភូមិលិច-
ទកឹនងិបៃកភក់រកធ្វើដណំើរមនិកើត។
ចំណៃកសៃូវដៃលទុំរៀបនឹងបៃមូលផល
ហើយនោះក៏តៃូវទឹកលិចអស់ទៀត។
លោកសំទូចបាននិយាយថា៖«សៃូវ-

ទុំដៃលបានលិចតៃំនៅក្នុងទឹកយូរថ្ងៃ

ងយនងឹស្អយុរលយួដចូ្នៃះហើយទើប
គៃួសារខ្ញុំ និងអ្នកភូមិមួយចំនួនបាននាំ-
គា្នាចុះចៃតូសៃវូក្នងុទកឹ។ទោះជាលបំាក
បន្តចិក្ដតីៃអាចបៃមលូផលបានខ្លះសមៃប់
ដោះសៃយការខ្វះខាតក្នុងជីវភាព»។
លោកបានបន្តថា៖«ការបៃមូលផល

សៃវូនៅក្នងុទកឹមនិងយសៃលួឡើយ។
គៃបស់ៃូវបៃមណ៥០ភាគរយតៃវូខចូ
ឬជៃុះធា្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៅពៃល
ចៃូតកាត់»។
បើតាមលោកសំទូចការបៃមូល

ផលសៃូវនៅក្នុងទឹកមិនងយសៃួល
ឡើយ។គៃប់សៃូវបៃមណ៥០ភាគ-
រយតៃូវខូចឬជៃុះធា្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹក

នៅពៃលចៃូតកាត់និងដឹកជញ្ជូនវពី
សៃមកផ្ទះ។
យា៉ោងណាក៏ដោយលោកសៃី វុឌៃឍី

បានថ្លៃងថាឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះ-
ពាល់និងការខូចខាតពីគៃះធម្មជាតិ
កន្លងមកនៃះកៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
បៃមញ់និងនៃសាទបានណៃនាំដល់
មន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាបៃមញ់និងនៃសាទ
រជធានីខៃត្តទាំងអស់ឱៃយខិតខំជំរុញ
ការសា្តារឡើងវិញនូវការខូចខាតដំណាំ
កសកិម្មដោយគៃះទកឹជនំន់រដវូវសៃសា
ឆ្នាំនៃះក្នុងគោលបំណង«ធានាបាន
សន្តិសុខសៃបៀងនិងការនាំចៃញ»។
លោកបានបន្តថាជាមួយគា្នានៃះ

កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមញ់និងនៃ-
សាទនៅតៃបន្តលើកទឹកចិត្តដល់
កសិករឱៃយចូលរួមចំណៃកកាត់បន្ថយ
ចណំាយក្នងុផលតិកម្មរបស់ខ្លនួដោយ
បៃើបៃស់ថាមពលពន្លពឺៃះអាទិតៃយដៃលជា
សកា្តានុពលនិងសមសៃបបំផុតដៃល
អាចបៃើបៃស់បានក្នុងការងរផលិត-
កម្មការអភិវឌៃឍបច្ចៃកវិទៃយាសមសៃប
ការបញ្ជាៃបការបៃើបៃស់បច្ចៃកវិទៃយា-
ទំនើបដោយមនការចូលរួមសហការ
ជាមយួវសិយ័ឯកជននងិភាគីពាកព់ន័្ធ
ដទៃទៀតឱៃយមនភាពទូលំទូលាយ
សំដៅផ្តល់អត្ថបៃយោជន៍សមៃប់
សៃដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកបានបៃប់ឱៃយដឹងផងដៃរថា

នៅពៃលនៃះបៃជាកសិករនៅតាម
បណា្ដាខៃត្តមួយចំនួនកំពុងសាបពៃះ
ពូជសៃូវនិងភ្ជួររស់ដីសៃរបស់ពួកគៃ
ដើមៃបីតៃៀមរៀបចំបង្កបង្កើនផលសៃូវ
រដូវបៃំងសមៃប់ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ
នៃះជាបណ្ដើរៗរួចជាសៃចផងដៃរ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា ៖«ជារួមមក

ទល់ពៃលនៃះការងរបង្កបង្កើនផល-
សៃូវរដូវបៃំងឆ្នាំ២០២១-២០២២
អនុវត្តបានចំនួន៧០១២៥ហិកតា
ស្មើនឹង១៥,១៧%នៃផៃនការ៤៦២
២៨០ហិកតា»។
បើតាមលោក វុឌៃឍីកៃពីការបង្ក

បង្កើនផលសៃូវរដូវបៃំងសមៃប់ឆ្នាំ
២០២២បៃជាកសិករក៏បានចាប់ផ្ដើម
ដំដុះដំណាំសាកវបៃបកម្ម និងដំណាំ
ឧសៃសាហកម្មរដូវបៃំងឆ្នាំ២០២២ផង-
ដៃរ។ក្នុងនោះផ្ទៃដីដំដុះដំណាំសាក-
វបៃបកម្មរួមមនល្ងពោតសដំឡូងជា្វា
បន្លៃគៃប់មុខនិងឪឡឹកអនុវត្តបាន
២៧០០ហិកតាស្មើនឹង៧,៥៥%នៃ
ផៃនការ៣៥៧៦០ហិកតាតិចជាង
ឆ្នាំមនុ១៧៣៤ហកិតាខណៈផ្ទៃដីដំ
ដុះដំណាំឧសៃសាហកម្មដូចជាពោត-
កៃហម ដំឡូងមីសណ្ដៃកបាយ
សណ្ដៃកដី អំពៅនិងថា្នាំជក់)អនុវត្ត
បានចំនួន៥២៣៨ហិកតាស្មើនឹង
៥,៨៣%នៃផៃនការ៨៩៨១០ហកិតា
លើសឆ្នាំមុន១១៦៤ហិកតា៕
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ចិនតៃវ៉ាន់ម្នាក់តៃវូតុលាការកំពូលតម្កល់ទោស២៨
ឆ្នាំដដៃលពីបទដឹកជញ្ជនូគៃឿងញៀនឆ្លងដៃន

សកម្មភាពបេមូលផលសេវូនៅខេត្តកំពង់ស្ព ឺក្នងុខេនេះ។ រូបថតកៃសួងកសិកម្ម

ការបៃមូលផលសៃវូវសៃសាឆ្នានំៃះសមៃចបាន៤០%នៃផ្ទៃដីជិត៣លានហិកតា
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

�្រ � នគ ្រ ប់គ្រ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន គ្រ ប់គ្រ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

�្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា៊ា ងលី

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

� រីនិពន�  ព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីមា៉ៅ ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា    
ឈ ន ណន 

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

� រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ៅ រីតា ,ឡា យ សា មា ន, 

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ជិន ណា ន,

សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ ួលអក� រា វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

ពា ំង បា៉ៅ ទៃ ីយ៉ៅ  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

�្រ � ន�្រក� យ� ស្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យ� ស្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន ្រករច� ទំព័រ
សួន  សា វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

� រ�� ល័យ�្រត្ត សៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

 ខណ្ឌ 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
� រ�� ល័យសៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ជនជាតិភាគតិចព្នង៨គ្រសួារស្នើឱ្រយក្រសួងរៀបចំដ្រនដីជួយដោះស្រយវិវាទដីធ្លី
អោម ប៊ុនធឿន

មណ្ឌលគិរីៈ  ជនជាតិដើម ភាគតិច ព្នង  
នៅ ខៃត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន៨គៃសួារបាន ឡើ ង 
មក  ភ្នំពៃញ  ដើមៃបី ដាក់ពាកៃយ ស្នើសុំ ឱៃយ 
កៃសួងរៀបចំ ដៃន ដី  និង កៃសួង  ពាក់ ព័ន្ធ  
ជួយ អន្តរា គមន៍ ផ្អាក ការចៃញ បណ្ណ កម្មសិទ្ធ ិ
និង ការ សាង សង់  សំណង់ ផៃសៃងៗ លើដី មា ន 
ទំនាស់  បនា្ទាប់ពី បាន ស្នើសុំ អន្តរា គម ន៍ ពី  
អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ នៅ ក្នងុ ខៃត្ត មិន បាន ផល។  

លោក ម្ល ូស តៃន តណំាង ជនជាតដិើម 
ភាគតិច ព្នង ទាំង៨គៃួសារ ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី 
២៣ខៃវិច្ឆកិា ថា ជំនួសឱៃយ ពលរដ្ឋ៨ គៃ ួសារ 
ដៃលមាន សមាជិក ៣៦នាក់រស់នៅ ក្នុង 
ភូមិ ពូ ឆប និង ភូមិ ពូ ទៃូ ឃុំ សៃន មនោ រមៃយ 
សៃុ ក អូ ររាំង បាន ឡើង មក  ដាក់ពាកៃយ ជូន 
កៃសួ  ង រៀបចំ ដៃនដី នគរូប នីយកម្ម និង សំណង់ 
នងិ កៃសងួមហាផ្ទៃ នៅ ថ្ងៃទ ី២៣ ខៃវចិ្ឆកិា 
ដើមៃបី ស្នើសុំ កិច្ច អន្តរាគមន៍ ដោះសៃយ 
និង  រក យុត្តិធម៌ ពៃះ ជនខិលខូច  កំពុង 
គបគ់តិ គ្នា លចួ ចុះបញ្ជ ីលើដ ីអាសៃយ័ ផល 
ជន ជា តិដើ ម ភាគតិច ព្នង យក ធ្វើជា កម្ម - 
សិទ្ធិ។ លោក ថ្លៃងថា ៖ «ពួក ខ្ញុំ សុំ ឱៃយ ផ្អាក 
រាល់ សកម្មភាព សំណង់ផៃសៃងៗ និង ផ្អាក 
ការចៃញ បណ្ណ កម្ម សិទ្ធិ និង មោឃភាព 
ការចុះបញ្ជី កៃបាលដី លៃខ ៤៧៨ លៃខ 
៤៧៩ លៃខ ៤៨០ និង ធ្វើ ការផ្ទៃរ ដីធ្លី 
ទាំងនោះ ឱៃយ ពួក ខ្ញុំ វិញ ទាំង៨គៃួសារ»។ 

លោកម្ល ូស តៃន បាន ចោទបៃកាន់  លោ ក 
សៀក  មុន្នី អភិបាលសៃុក អូររាំង ថា  បាន 
គប់គិត ជាមួយ ជនខិលខូច លួច ធ្វើ ប្លង់ 
លើដី ទំហំ ២២,៨៤៧៩ ហិកតា មាន 
ទតីា ំង ស្ថតិ ក្នងុភមូ ិព ូរា៉ាង ឃុ ំសៃន មនោ រមៃយ 
សៃុក អូររាំងដៃល ជា ដី ជនជាតិដើម ភាគ - 
តិច ព្នង ៨ គៃួសារ បាន កាន់កាប់ និង អា - 
សៃ ័យ ផល ជាក់ស្តៃង  ចាប់តំាងពី ឆ្នា ំ១៩ - 
៩៧ រហតូមកដល ់បច្ចបុៃបន្ន មនិដៃល បាន 
លក់ ទៅ ឱៃយ បុគ្គល ណា ឡើយ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«ដ ីពកួ ខ្ញុ ំបាន បៃកប- 
របរ ដាំ សៃូវ ដំឡូង មី ដើម ខ្នុរ ដើម សា្វាយ - 
ចន្ទី ដំណាំ ចមៃុះផៃសៃងៗ និង បៃើ ដី មួយ 
ផ្នៃក  ទៀត សមៃប់ ឃ្វាលគោ  ចិញ្ចឹមជីវិត 
បៃចាថំ្ងៃ។ អស ់ពៃល បៃមាណ២៣ឆ្នា ំមក 
នៃះ មិន ដៃលមាន បុគ្គល ណា មា្នា ក់មក 
ជទំា សឬ់ តវ៉ា ពី ការកានក់ាប ់អាសៃយ័ ផ ល  
របស់ យើងខ្ញុ ំទៃហើយ យើងខ្ញុក៏ំ មិនដៃល បាន 

លក់ដូរ ឬ ផ្ទៃរសិទ្ធ ិដី នៃះឱៃយ អ្នកណា ដៃរ»។ 
 បើតាម តណំាងជន ជាត ិភាគតចិដ ីនោះ  

ពួកគត់ បាន ចៃកគ្នា អាសៃ័យ ផល ត កូន 
តចៅ ជា បន្ត បនា្ទាប់ ពី ឪពុកមា្តាយ  រហូត 
មកដល ់កនូ  នងិ បន្ត ដល ់អ្នកជនំានក់ៃយ 
ទៀត សៃប់តៃ ពៃលនៃះ  មាន គៃ ព័ទ្ធរបង 
យក  ដោយ មិនបាន ជូនដំណឹង បៃប់។ 
រឿងនៃះ កៃុម បៃជាពលរដ្ឋ ធ្លាប់ បានដាក់ 
ពាកៃយស្នើ សុំ អន្តរាគមន៍ ជួយ ពី សំណាក់ 
អាជា្ញាធរខៃត្តនិង អាជា្ញាធរ សៃុក ប៉ុន្តៃ មិន - 
បាន ផល។ 

លោកគូ ហឿន ដៃល អះអាងថា ជា ជន- 
រងគៃះ ក្នុង បញ្ហាដីធ្លី នៃះ ក៏ បាន រៀប រាប់ 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដៃរ ថា ដើមឡើយ ជន - 
ជាតិដើម ភាគតិច ព្នង នៅ ទីនោះ  មិន បា ន 
ដងឹ ថា ដ ីនោះ តៃវូបាន គៃ លចួ ធ្វើ ប្លង ់ លើដ ី
ចមា្ការ វិលជំុ របស់ ពួកគត់ ទៃ។ រឿងនៃះ បា ន  
បៃកការបនា្ទាប់ពីលោក បាន ទិញ ដី ពី 
ជនជាតដិើម ភាគតចិ ព្នង ចនំនួ ១ហកិតា 
ដោយ ហៅ មន្តៃី ជំនាញ សុរិយោដី ទៅ ចុច 
GPS ទើប ឃើញ លទ្ធផល ថា ដី នោះ  តៃូវ 
បាន ចុះ ប ញ្ជី  ជា បៃព័ន្ធ ទៅ ឈ្មោះ សៃី ច ន្ធូ 
ទើប ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច បាន នំាគ្នា ធ្វើ កា រ  
តវ៉ា តាំងពី បៃមាណ ៣ខៃ មុន មក ម្លៃ៉ះ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«ពៃល ទិញ ដី គត់  ខ្ញុ ំបា ន 
ចុះទៅ មើលបានឃើញ ចមា្ការ គត់  មាន ដើ    ម 
ខ្នរុ ធំៗ និង មាន ដើម ប័៊រ មាន សា្វា យ ចន្ទី 
មានអី  ហើយ គោកៃបី គត់ ឃ្វាល នៅ ហ្នងឹ ។ 
សៃប់តៃ ពៃល នាំ សុរិយោដី ទៅ ចុច ទៅ វ 
ឃើញ ចុះ ជា បៃពន័្ធ ចងុសន្លកឹ រចួ បាន បៃក 
រឿងអ៊ី ច ឹង ទៅ គៃ ទៅ ពទ័្ធរបង»។ លោក គ ូ
ហឿន បៃបថ់ា កៃយ មាន ពលរដ្ឋ ទៅ តវ៉ា  
អភិបាលសៃកុ អូររំាង លោ ក សៀក មុន្នី 

បាន សនៃយាថា  នឹង កាត់ ដី នោះ ជូ នទៅ ជន - 
ជាតដិើម ភាគតចិ វញិ  ប៉នុ្តៃ អភបិា លសៃកុ 
មា្នាក់ នោះ បាន កុហក ម្តង ហើយ ម្តងទៀត  
ទើប ពលរដ្ឋ នាំគ្នា មក ដាក់ពាកៃយ ប្តឹង  ដល់ 
កៃសួង។ 

លោក ម៉ៅ ចំរីន បៃធន មន្ទីរ រៀបចំ 
ដៃនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោដី  
ថ្លៃងថា  ជន ជាតិដើម ភាគតិច ព្នង ទាំង៨ 
គៃួសារ នោះ ពិតជា បានដាក់ ពាកៃយសំុ 
ឱៃយជួយ អន្តរា គម ន៍ រឿង ដីធ្លី នោះ មៃន ប៉ុន្តៃ 
ការប្តឹងតវ៉ា ជំទាស់ របស់ ពួកគត់មិនមាន 
បៃសិទ្ធភាព ទៀត ទៃ ដោយសារតៃ មិនបាន 
ប្តងឹ ជំទាស់ ក្នងុ អំឡុ ង ពៃល បិទ ផៃសាយ។ 
យ៉ៅងនៃះ ក្តី បៃជា ពលរដ្ឋ នៅតៃ អាច ទៅ 
ប្តងឹ តវ៉ា នៅ  តុលា ការ បាន ដើមៃបី ដោះសៃយ  
បញ្ហាដធី្ល ីនៃះ។ លោក ថា៖«តាមពិត ការងារ 
ហ្នងឹ តៃវូ សមៃ ប  សមៃលួ ពី ខាង សៃកុ មក សិន  
តៃូវ ឬ មិនតៃូវ យ៉ៅ ងម៉ៃច អាហ្នងឹ បាន  យើង 
ដោះសៃយ ត ទៀត ។ តៃ ឥឡូវ ឮថា  អាជា្ញាធរ 
សៃកុ កំពុង តៃ ដោះសៃយ ហើយ»។ 

លោក សៀក មនុ្ន ីអភបិាលសៃកុ អរូរាងំ  
ថ្លៃង នៅ ទ ី២៣ ខៃវចិ្ឆកិា ថា បញ្ហាដធី្ល ីនៅ 
ទីនោះ  លោក បាន សមៃបសមៃលួ ជិត បា ន 
បញ្ចប់រឿង អស់ហើយ ដោយ ភាគី ខាង 
បៃជាពលរដ្ឋ  ពៃម ទទលួ សណំង ជា បៃ ក ់
ដៃល គិត ទៅតាម ទំហំ ដី និង ដំណាំ ដៃល 
ពួក គត់ បាន ដាំ។ នៅតៃ ១ គៃួសារ ទៃ គឺ 
គៃួសារ របស់លោក ម្លូ ស  តៃន  ដៃល មិន 
ពៃម ទទួល យកតាម ការសមៃបសមៃួល 
ដោយ ជឿ លើ អ្នក ផ្លុំ តៃចៀក  នៅ ពីកៃយ 
ខ្នង  ដើមៃប ីទកុ ដ ីលកឱ់ៃយ គៃ។ លោក ថ្លៃងថា ៖ 
«យើង កំពុងតៃ ដោះសៃយ ហើយ ជា 
 គោ លការណ ៍គ ឺបាន ឯកភាពគ្នា នៅ ចាតំៃ 

ថ្ងៃ បៃគល់ លុយ ជូន ពួកគត់ គឺ ចប់ រឿង  ។ 
ចំណៃក លោក ម្លូ ស តៃន  ខ្ញុំ ក៏ នឹង ហៅ មក 
សមៃបសមៃលួ ដៃរដើមៃបី ដោះ ស ៃយ ទំា ង - 
អស់គ្នា អ៊ីចឹង ខ្ញុំ បានដាក់ លិខិ តអ ញ្ជើ ញ 
គត់ ហើយ ក្នុងនាម រដ្ឋបា ល សៃុក »។ 

លោក គៃើ ង តុលា អ្នក បៃឹកៃសា យោបល់  
កៃុមការងារ បណា្តាញ សហគមន៍ ជន ជា តិ 
ដើម ភាគតិច  ខៃត្តមណ្ឌលគិរី ថ្លៃង ថា គួរ 
តៃ បៃគល់ ដ ីនោះ ទៅ ឱៃយ ជនជាតដិើម ភាគ- 
តិច វិញ  ពៃះ ពួកគត់ បាន អាសៃ័យ ផល 
យូរ ឆ្នាំ មកហើយ តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៧ មក  
ដ ល់ បច្ចុបៃបន្ន។ មៃយា៉ៅងវិញទៀត អ្វីដៃល 
សំខាន់ បៃជាពលរដ្ឋ គត់ មាន ដំណំា ដំា ដុះ 
មាន លំនៅ ជាក់លាក់។ ចំណៃក ឈ្មោះ 
សៃ ីច ន្ធ ូនោះ  មនិដងឹថា មកពណីា ហើយ 
ទិញ ដី ពី នរណា ឡើយ ពៃះ បៃជា ពលរ ដ្ឋ  
ជា មា្ចាស់ ដី ពិតបៃកដ មិនបាន ដឹង នោះ 
ទៃ។ លោក ថ្លៃងថា៖«បើសិនជា លោក 
សៀក  មនុ្ន ីមាន ចៃតនា ក្នងុ ការទញិ លក ់ដ ី 
ដៃល បៃជាពលរដ្ឋ អាសៃ័យ ផល មៃន គួរ - 
តៃ ថា្នាក់ដឹកនាំ   ពិចារណា ដាក់ វិធនការ 
រដ្ឋបាល ឬ ដកហតូ ដ ីហ្នងឹ ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ 
ឬមយួ ដក អភបិាលសៃកុ ហ្នងឹ ចៃញ ដើមៃបី 
បញ្ជាកថ់ាអាជា្ញាធរ ណា ដៃល ធ្វើ ខសុ គរួ តៃ  
ពិន័យ តាមចៃបាប់ ចំណៃក អាជា្ញាធរ ណា ដៃ ល  
ធ្វើ ល្អ យើង តៃវូតៃ គទំៃ ដើមៃប ីកុ ំឱៃយ ប៉ះពាល ់
ដល់ បៃព័ន្ធ ដឹកនាំ»។

  លោក ជាក់ ម៉ៃង ហា៊ាង អភិបាលរង 
ខៃត្តនិង ជា អ្នកនំាពាកៃយ រដ្ឋបាលខៃត្ត មណ្ឌ ល- 
គិរី ថ្លៃងនៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា ថា លោក 
មិនទាន់ បានដឹង  ពី បញ្ហាដីធ្លី របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ចំនួន ៨គៃួសារ  នៅ ភូមិ ពូ រា៉ាង 
នោះទៃ។ ប៉ុន្តៃ លោក បញ្ជាក់ ថា ដី នៅ 
តំបន់ នោះ មានការ រំលោភបំពាន ចៃើន។ 
ប៉ុន្តៃ ក្នុងនាម អាជា្ញាធរ ក៏តៃូវ ពិនិតៃយមើល 
ចពំោះ ការកានក់ាប ់ដធី្ល ីរបស ់បៃជាពលរដ្ឋ 
ផងដៃរ បើ តៃឹមតៃូវ នឹង កាត់ ឆ្វៀល ជូន 
ពួកគត់។ លោក ថ្លៃងថា៖«យើង តៃូវ 
មើលថា  អ្វីដៃល គត់ រស់នៅ យូរហើយ  
កិរិយ នៃ ការកាន់កាប់ របស់គត់ តៃឹមតៃូវ  
នឹង កាត់ ឆ្វៀល ដី ជូន គត់ នៅពៃលដៃល 
គត ់ស្នើសុ។ំ ប៉នុ្តៃ រឿង៨គៃសួារ នៃះ ខ្ញុ ំអត ់
ដឹងថា  នៅ និយម ការ ណា សូម អធៃយា សៃ ័យ 
ដោយសារតៃ ខ្ញុំ អត់ បានឃើញ ឯក សារ 
ហ្នឹង ទៃ បើ ឃើញ យើង នឹង ចាត់ ឱៃយ សៃុក 
ជួយ មើល»៕

ទីតំាងដីជម្លោះជនជាតិព្នង ៨គ្រសួារ  នៅ ក្នងុ ឃំុ ស្រនមនោរម្រយ  ស្រកុ អូររំាង  ។ រូបថត សហ ការី

ឡាយ សា មាន

សៀមរាបៈ កៃមុ ការងារ អាជា្ញា- 
ធរ ជាតិ អបៃសរាបាន បៃទះឃើញ 
ថាស លោហៈ កប់ក្នុងដីនៅ បៃ- 
សាទ អង្គ រវត្ត ដៃល មានទំហំ 
អង្កត់ ផ្ចតិ៦២សង់ទីម៉ៃតៃ ហើយ 
បាន យកទៅ រកៃសាទុក បណ្តាះ- 
អាសន្ន នៅមជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ 
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា ដើមៃបី ចុះ បញ្ជ ី
និង កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ។

លោក ឈូក សុ មា៉ៅ ឡា មន្តៃី 
ទទលួ បន្ទកុ ចុះបញ្ជ ីបៃតកិ ភណ្ឌ 

រូបី នៃ នាយក ដា្ឋាន អភិរកៃសបៃ- 
សាទ ក្នងុ ឧទៃយាន អង្គរ និង បរុាណ 
វិទៃយា អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរាបាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា កាលព ីថ្ងៃទ២ី៣ ខៃវចិ្ឆកិា 
ឆ្នា ំនៃះ កៃមុ ការងារ អាជា្ញាធរ ជាត ិ
អបៃសរាបាន បៃទះ ឃើញ ថាស- 
លោហៈ កប់ ដី ក្នុង ដី នៅ ចនោ្លាះ 
រានហាល និង បណា្ណា ល័យ ខាង 
តៃបូង បៃសាទ អង្គរវត្ត។ 

លោ កបន្តថា៖«ថាស លោហៈ 
នៃះ មាន ទំហំ អង្កត់ ផ្ចិត៦២ 
ស.ម ជមៃ បាត ថាស ៣ ស.ម 
ផ្ទៃ បាត រាង មលូនងិ រកី មាត ់ឡើង 

មកលើ បន្តិចនិង បត់ រាបស្មើ 
ដោយ ផ្នៃក ខាងចុង មាន រាង 
កៃបាច់ កោង តូចៗព័ទ្ធជុំវិញ» ។ 

លោក បាន ឱៃយដឹង ថា នៅលើ 
ផ្ទៃ ថាស ទាំងមូល នៃះ ពុំ ឃើញ 
មាន កៃបាច់លម្អឬអកៃសរ អ្វីដៃល 
អាច ឱៃយ យើង កំណត់ ពី អាយុ 
កាល នៃ វត្ថុ នៃះ ឱៃយ បាន ចៃបាស់- 
លាស់ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

បើតាម លោក សុ មា៉ៅ ឡា បច្ចបុៃបន្ន 
កៃុម ចុះបញ្ជី នៃ នាយក ដា្ឋាន 
អភិរកៃស បៃសាទ ក្នុង ឧទៃយាន 
អង្គរនិង បុរាណ វិទៃយា បងា្ការ បាន 

យក មក រកៃសា ទុកជា បណ្តាះ- 
អាសន្ន នៅ មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា ដើមៃបី ចុះ- 
បញ្ជនីងិ កណំត ់អត្ត សញ្ញាណ វត្ថ ុ
បុរាណ នៃះ សិនមុននឹង លាង 
សមា្អាត និង ជួស ជុល តាម បច្ចៃក- 
ទៃស ជនំាញ ជសួ ជលុ វត្ថ ុបរុាណ 
ជា បន្ត ទៀត ។

អ្នកនាំ ពាកៃយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ- 
អបៃសរា លោក ឡងុ កសុល ធ្លាប ់
បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ - 
រក ឃើញ ចមា្លាក់ និង វត្ថុ បុរាណ 
ជា បណ្តើរ ៗ កន្លងមក គឺពិត ជា 

មាន សារៈសំខាន់ ណាស់សមៃប់  
បៃទៃស ជាតិ។

លោក ថា៖«ការរកឃើញ  ជា 
ចំណៃក មួយ យ៉ៅង សំខាន់ ដៃល 
កន្លង មក យើង ធ្លាប់ គិតថា បាន 
បាត់ បង់ ទៅ ហើយ  ក៏ប៉ុន្តៃ នៅ 
ពៃលដៃល យើង ធ្វើ កំណាយ 
ហើយ រកឃើញ វត្ថុ បុរាណ ទាំង 
នៃះ គឺជា សៃចក្តី រីករាយ ណាស់ 
សមៃប់ អ្នក អភិរកៃស ដៃល ការ- 
រ កឃើញ នៃះ ជាការ រួម ចំណៃក 
ក្នុងការ លើកកម្ពស់ គុណ តម្លៃ 
របស់ ខ្មៃរ» ៕

ក្រមុការងារអាជា្ញាធរជាតិអប្រសរាប្រទះឃើញថាសលោហៈកប់ក្នងុដីនៅអង្គរវត្ត
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,980 10,920 11,000 10,900

2 GTI 4,200 4,260 4,260 4,200

3 PAS 13,480 13,420 13,520 13,420

4 PEPC 3,100 3,100 3,150 3,100

5 PPAP 14,640 14,660 14,660 14,600

6 PPSP 2,010 2,010 2,020 1,990

7 PWSA 6,900 6,880 6,900 6,880

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៤ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 

World Vision សហការ ជាមួយ កុ្មហុ៊ន ក្នងុសុ្ក ដើម្បី តួ្តពិនិត្យ ផលិតផល តី្

តពីទំព័រ ១...ក្នុង សេុក និង 
គាំទេ បណ្តាញ កម្ពុជា សេស្វិច 
(CSS) របស់ ធនាគារជាតិ នេ 
កម្ពុជា(NBC)។

អនុសេសរណៈ ដេល  ធ្វើ ឡើង 
កេម អធិបតី ភាព លោកសេី 
ជា សរិ ីអគ្គ នាយកិា នេ ធនាគារ 
ជាត ិនេ កម្ពជុា (NBC) តេវូ បាន 
ចុះ ហត្ថលេខា កាលព ីថ្ងេទ ី២៣ 
ខេវចិ្ឆកិា រវាង លោក អិនុ ចានន់ ី
បេធាន សមាគម ធនាគារ កម្ពជុា 
(ABC) លោកសេី មុនីកា ជុំ 
នាយក គេប់គេង បេចាំ បេទេស  
កេុមហ៊ុន  Visa លោក តឹក 
សុផល នាយក កេុមហ៊ុន អភិ-
វឌេឍន ៍ធរុកចិ្ច បេចា ំបេទេស កម្ពជុា 
នងិ ឡាវ នេ កេមុហ៊នុ  Master-
Card នងិ លោកសេ ីលាង ចនិា្តា 

នាយក គេបគ់េង ទទូៅ បេចាបំេ- 
ទេស នេ កេុមហ៊ុន  UnionPay 
International។

លោក អិុន ចាន់នី បាន ឱេយ 
ដឹង  ថា MoU នេះ គឺ សេប តាម 
យទុ្ធសាស្តេ  ថា្នាក ់ជាត ិរបស ់រដ្ឋា-
ភិ បាល ស្តីពី ការ ដក់ បញ្ចូល 
ហិរ ញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ 
និង សេប ជាមួយនឹង កេបខ័ណ្ឌ 
គោល នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច 
និង សង្គម ឌីជីថល កម្ពុជា  ឆ្នាំ 
២០ ២១-២០៣០។ លោក បាន 
បន្ថេម ថា គោល បំណង របស់ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា គឺ ដើមេបី 
កសាង សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ឌជី-ី 
ថល ដ៏ រស់ រវីក តាម រយៈ ការ- 
ដក់ មូលដ្ឋាន គេះឹ សមេប់ ការ- 
លើក កម្ពស ់ការ ទទលួ យក នងិ 

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ លើ គេប់ វិស័យ 
នេ សង្គម រដ្ឋ បេជា ពលរដ្ឋ និង 
អាជីវកម្ម ដើមេបី លើក កម្ពស់ កំ - 
ណើន សេដ្ឋកចិ្ច  នងិ ធ្វើ ឱេយបេសើរ  
ឡើង នូវ សុខុមាល ភាព សង្គម 
តាម គន្លង «បេកេតីភាព ថ្មី»។

លោក ថ្លេងថា៖ «ការ ចុះ ហត្ថ- 
លេខា លើ អនុសេសរណៈ នេ ការ- 
យោគយល់ គា្នា ជាមួយ   គមេង 
បណ្ណ អន្តរជាតិ ចំនួន ៣ នេះ គឺ 
ជា ពេឹត្តិការណ៍ ដ៏ សំខាន់ មួយ 
ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ទទួល យក និង 
ការ អនវុត្ត សេដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល នងិ  
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ជា សង្គម ដេល 
គា្មាន សាច ់បេក។់ សមាគមនងិ 
កេមុហ៊នុ បណ្ណ អន្តរជាត ិទាងំ ៣ 
កពំងុ សហការ យ៉ាង សកម្ម ក្នងុ 
ការ ផេសព្វផេសាយ អពំ ីរបៀប វារៈ នេ 
វិស័យ ឌីជីថល នៅ  កម្ពុជា»។

អ្នកសេ ីម៉នូកីា ជុ ំនាយកគេប-់ 
គេង កេមុហ៊នុ Visa បេចា ំកម្ពជុា 

បាន ឱេយ ដឹង ថា ការ ផ្តល់ បច្ចេក - 
វទិេយា Visa សមេប់ ការ សហការ  
គា្នា ដោយ ធនាគារ ពាណិជ្ជ និង 
គេឹះសា្ថាន មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួល 
បេក ់បញ្ញើ គ ឺជា សក្ខកីម្ម ចពំោះ 
ការ ប្តេជា្ញា ចតិ្ត របស ់កេមុហ៊នុ Vi- 
sa សមេប ់ទផីេសារ  កម្ពជុា។ អ្នក- 
សេី ថ្លេងថា៖ «ការណ៍ នេះ នឹង 
អាច ឱេយ ឧសេសាហ កម្ម ទូទាត់ ទាំង- 
មលូ ទទលួ បាន អត្ថបេយោជន៍ 
ពី  បច្ចេកវិទេយា ឈាន មុខ គេ លើ 
ពិភព លោក  ដោយ គាំទេ ដល់ 
បេព័ន្ធ អេកូ នេ ការ ទូទាត់ ក្នុង 
សេុក  ឱេយ កាន់ តេ រឹងមាំ»។

លោកសេី Winnie Wong 
នាយក គេប់គេង បេចាំ បេទេស 
វៀតណម កម្ពជុា នងិ ឡាវ នៅ 
កេុមហ៊ុន Mastercard បាន 
លើក ឡើង  ថា នៅ ទទូាងំ ពភិព-
លោក នងិ សមូេប ីតេ  ក្នងុ បេទេស 
កម្ពជុា អ្នក បេើបេស ់កពំងុទទលួ  

យក វិធីសាស្តេ ដំបូង គេ បង្អស់ 
តាមបេប ឌីជីថល ផង ដេរ។

ទន្ទឹមនឹង នោះដេរ លោកសេី 
លាង ចនិា្តា បាន ឱេយ ដងឹថា កេមុ- 
ហ៊ុន UnionPay Interna-
tional គាំទេ យ៉ាង  ខា្លាំងចំពោះ   
NBC ក្នងុ ការ ជរំញុ សង្គម ដេល 
គា្មាន សាច់ បេក់ នៅ   កម្ពុជា និង 
ធ្វើ  ឱេយ សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ កាន់ តេ    
រួម បញ្ចលូ និង មាន បេសិទ្ធភាព។ 
លោកសេី បានបន្ថេម ថា នៅ 
ខាង កេ  បេទេស កម្ពជុា អតថិ-ិ
ជន UnionPay អាចបេើបេស ់
កាត អន្តរជាត ិតាមរយៈ បណ្តាញ  
នៅ ទូទាំង ទីផេសារ ចំនួន១៧។

លោកសេ ីជា សរិ ីបានចង្អលុ  
បង្ហាញ ពី   ការ អភិវឌេឍ យ៉ាង ឆប់- 
រហ័ស នេ បច្ចេក វិទេយា សា្ថាប័ន 
ធនា គារ នងិ គេឹះសា្ថាន ហរិញ្ញវត្ថ ុ
បាន បេើ បេស់ បច្ចេកវិទេយា នវា-
នុវត្តន៍ ដូចជា  មា៉ាសុីន អេ ធី អឹម 

មា៉ាសុនី ឆតូ កាត (POS) ការទ-ូ
ទាត់ ដោយ មិន ទាក់ទង ដោយ 
ផ្ទាល ់(Contactless) ការទ-ូ 
ទាត់ តាម ទូរស័ព្ទ ចល័ត (Mo-
bile Payment)នងិ ការ ទទូាត ់ 
តាម  QR កដូ ដើមេបី ជយួសមេលួ 
ដល់ បេតិបត្តិ ការ របស់ ពួក គេ 
និង ឆ្លើយ តប តាម តមេូវការ ។

លោកសេី ថ្លេង   ថា៖« ការ ចុះ- 
ហត្ថលេខា លើ អនុសេសរណៈ នេ 
ការ យោគ យល ់គា្នា នេះ នងឹ ជយួ 
ដោះ  សេយ បញ្ហា បេឈម ដេល 
នៅ សេស សល់ តាម រយៈ ការ- 
អនញុ្ញាត ឱេយ មាន ការ ទទលួ យក  
កាន់ តេ លឿន នេ បេព័ន្ធ CSS 
សមេប់ សមាជិក គេឹះសា្ថាន 
ផ្តល ់ ភាព ងយ សេលួ ដល ់អត-ិ
ថិ  ជន ក្នុង ការ បេើ បេស់ កាត- 
ទូទាត់ និង បេព័ន្ធ CSS និង ធ្វើ 
ឱេយ ការ អនវុត្ត របស ់NBC កាន-់ 
តេ បេសើរ ឡើង»៕ LA

ហំ ផានិត 

ភ្នពំេញៈ អង្គការ ទសេសនៈ ពិភពលោក 
(World Vision CAST) និង កេុម - 
ហុ៊ន Davane Company បាន ចុះ- 
អនុ សេសរណៈ នេ ការ យោគយ ល់ គា្នា 
(MoU) លើ កម្មវិធី តាម ដន និង តេតួ- 
ពនិតិេយ ផលតិ ផល តេ ីក្នងុ គោល បណំង  
ជួយ បង្កើន ទំនុក ចិត្ត បន្ថេម ទៀត ដល់ 
អ្នក ចិញ្ចឹម អ្នក កេច្នេ អ្នក លក់ ផលិត- 
ផល តេ ីក្នងុ សេកុ ពសិេស អ្នកបរភិោគ  
ក្នុង ការ ទទួល ទាន ដោយ សុវត្ថិ ភាព 
ដោយ ចៀស វាង ការ ទញិ តេ ីដេល គា្មាន 
បេភព ចេបាស់ លាស់   នាំ ឱេយ ខាត   ថវិកា 
និង ខូច សុខភាព។

MoU នេះ តេូវ បាន ចុះ ហត្ថលេខា 
រវាង   លោក តិច គង់ តំណង អង្គការ 
ទសេសនៈ ពិភពលោក និង លោក ឆេង 
មករា តំណង កេុមហ៊ុន ដ វា៉ាន់ នៅ  ថ្ងេ 
ពុធ ទី២៤ ខេ វិច្ឆិកា។

លោក តិច គង់ តំណង អង្គការ 
World Vision CAST បាន ឱេយ ដងឹ ថា 
ការ បង្កើត កម្មវិធី តាម ដន ផលិត ផល 
តេី   គឺ  ពិត ជា មាន សារៈ សំខាន់ ណស់ 
ពេះ  ជយួ ឱេយ  អ្នក បេើ បេស ់ចងុ កេយ  

អាច ដឹង ពី បេភព ផលិត ផល និង   អ្នក- 
ចិញ្ចឹម តេី ក៏ មាន លទ្ធភាព បង្កើន តម្លេ 
តេី ផង ដេរ ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ទាំង 
អ្នក ចញិ្ចមឹ  អ្នក កេ ច្នេ នងិ អ្នក លក ់មាន 
ទនំកុ ចតិ្ត ទៅ វញិ ទៅ មក បើសនិ   យើង 
ទិញ ផលិត ផល ណ ជា ពិសេស តេី 
យើង នឹង បេយ័ត្ន បេយេង ជាង មុន»។

លោក  បន្តថា កសកិរ ដេល សហការ 
ជាមួយ World Vision CAST និង 
កេុមហ៊ុន ដ វា៉ាន់  គឺ មាន អ្នក ចិញ្ចឹម តេី 

ជាង ១ ០០០នាក់ អ្នក កេ ច្នេ (អ្នក- 
សមា្អាត  ដឹក ជញ្ជូន លក់ដុំ លក់ រាយ)  
ជាង ១ ៥០០ នាក ់នងិ  មាន ការ  សហ-
ការ ជាមួយ  សិបេបកម្ម ជាង ១០០  ។ 

តណំង កេមុហ៊នុ ដ វា៉ាន ់លោក ឆេង 
មករា  លើក ឡើង ថា ការ បង្កើត កម្មវិធី 
តាម ដន ផលិតផល តេី នេះ គឺ ក្នុង 
គោល បំណង ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត ដល់ អតិ-
ថិជន ឱេយ បាន ដឹង ចេបាស់ អំពី បេភព តេី 
ដោយ តាម រយៈ ការ រៀបច ំបេពន័្ធ នេះ គ ឺ

អាច ដឹង ពី អ្នក ផលិត និង គុណភាព 
របស់ វា បាន ចេបាស់ លាស់ ផងដេរ។

លោក   បន្ថេម ថា កម្មវិធី នេះ ក៏ ជា ការ- 
កំណត់ ឬ តមេូវ ឱេយ កសិករ ចិញ្ចឹម តេី 
ទាំង  ឡាយតេូវ ចិញ្ចឹម ឱេយបាន  តេឹម តេូវ 
តាម បច្ចេកទេស  និង ស្តង់ដ ដេល វា 
នឹង នាំមក នូវ សុវត្ថិភាព ដល់ សុខភាព 
របស់ អតិថិជន ផង  អ្នក បរិភោគ ផង។

លោក បន្ត ថា ៖ «ផលតិ ផល តេ ីដេល 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ បណ្តាញ ខាង លើ នេះ សុទ្ធ- 
តេ មាន បិទ លេខ កូដ នៅពីលើ កញ្ចប់ 
ហើយ អតិថិជន គេន់តេ បេើ ទូរស័ព្ទ 
សា្មាត ហ្វនូ ស្កេន QR Code លើ កញ្ចប ់
តេ ីទំាងនោះ នឹង ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថា 
តេី នោះ ចិញ្ចឹម ដោយ កសិករ ឈ្មាះ អ្វី  
កសិដ្ឋាន នៅឯណ? ចិ ញ្ចឹ ម របៀប 
ណ ?តាម បច្ចេកទេស បេប ណ? » ។

លោក សខុ យ ៉ន អនបុេធាន សមា- 
គម ស ុវ តិ្ថ ភាព បន្លេ តេ ីសាច ់នៅកម្ពជុា 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងេទ២ី៤ ខេ 
វិច្ឆិកា ថា សមាគម គេង ចុះ អនុសេសរ- 
ណ ៈយោគ យល់ ជាមួយ World Vi-
sion CAST និង កេុមហ៊ុនដវា៉ាន់  នៅ 
ខេធ្នូ ខាង មុខ ដើមេបី តេួត ពិនិតេយ គុណ - 
ភាព ផលតិ ផល តេ ីជាពសិេស តេ ីដេល 

នាំចូល ពី វៀតណម  និង ថេ។
លោកបាន អះអាង  ថា ៖«សមាគម 

ចង់ បាន  កម្មវិធី ហ្នឹង (កម្មវិធី តាម ដន 
និង តេួត ពិនិតេយ ផលិតផល តេី) ពេះ 
សមាគម យល ់ឃើញ ថា ចណំ ីអាហារ 
មួយចំនួន ដូចជា តេី មិន ទាន់ ទុក ចិត្ត 
បាន  ទេ ជា ពិសេស ការនាំ ចូល ពី បេ-
ទេស ជិត ខាង»។

  បេជាជន កម្ពជុា បរភិោគ   តេ ីបេមាណ 
៤០០ ០០០ តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ ឬ ៦៣ 
គីឡូ កេម សមេប់ មនុសេស ១ នាក់ ក្នុង 
១ ឆ្នាំ។ បើយោង តាម ការសិកេសារបស់ 
អង្គការ SEAFDEC ការផលតិ តេ ីនៅ 
កម្ពជុា បាន កើន ដល ់ជតិ ១ លាន តោន  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ កើន ព ី០,៥លាន  តោន 
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០០៨ ។ ការ សកិេសា   បង្ហាញ ថា 
៥៩ ភាគ រយ បាន  ពកីារ ចាប ់ ពធីម្មជាត ិ 
២៨ ភាគ រយ បាន   ព ីវារ ីវបេបកម្ម នងិ ការ- 
ចាប់  ពី សមុទេ ១៣ ភាគ រយ ។

របាយការណ ៍ព ីធនាគារ ពភិព លោក 
(២០១៤) ពេយាករថា ការ ចិញ្ចឹម តេី 
និង ផល តេី ផេសេង ទៀត នឹង កើន  ២ ដង 
(បេហេល ៥០ ភាគ រយ  នេ ផលិត កម្ម 
សរុប) នៅ ឆ្នាំ ២០៣០ ដើមេបី បំពេញ  
តមេូវការ  កំពុង កើន ឡើង៕ LA

តេ ីតូចៗ ជា ចេើន   តេវូ បាន កេមុកម្មករ លើក ចេញ ពី ក្នងុ ទឹក ទន្លេ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន 

ស្ថាប័ន ៤រួម គ្នា ជំរុញ និងលើក...



ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការ   ឆ្លង រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៃពៃឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ បាន ធ្វើ ឱៃយ ដំណើរ ការ សាងសង់  
គមៃង អភវិឌៃឍនល៍នំៅឋាន តម្លៃ  សម- 
រមៃយ «ទីកៃុង រណប សិរី មង្គល»  ដៃល 
មាន   ទនុ វនិយិោគបៃមាណ ១០០លាន 
ដលុា្លារ របស ់កៃមុហ៊នុ  Worldbridge 
Homes Co., Ltd នៅ      កៃុងតា ខ្មៅ 
យតឺជាងការគៃង ទកុ ខណៈ បច្ចបុៃបន្ន 
កៃមុហ៊នុ   កពំងុ សមៃកុ សាង សង ់  ដើមៃប ី
អាច បញ្ចប ់ តាម ផៃនការ នា ដណំាច ់ឆ្នា ំ
២០២១ នៃះ ។

«ទកីៃងុ រណប សរិមីង្គល»ជាគមៃង  
អភវិឌៃឍន ៍លនំៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ដបំងូ  
គៃ នៅ កម្ពុជា ដៃល បាន បើក ការដា្ឋាន 
សាង សង់ ជា ផ្លូវការ ដើម ឆ្នាំ ២០១៨ 
លើ ផ្ទៃដ៤ី៥ ហកិតា ដោយ មាន ខ្នង ផ្ទះ 
សរុប ២ ៤៥៧។ គមៃង នៃះ ស្ថិត 
ក្នងុ សង្កាត ់រកា ខ្ពស ់កៃងុ តាខ្មៅ ចមា្ងាយ  
បៃមាណ ១៤ គីឡូម៉ៃតៃ ពី រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ (សា្ពាន ពៃះមុនីវងៃស)។

Worldbridge Home Co., Ltd 
គជឺា កៃមុហ៊នុ បតុៃសម្ពន័្ធ របស ់កៃមុហ៊នុ  
Worldbridge Group ដៃល កំពុង 
អភវិឌៃឍន ៍គមៃង ធំៗ  នៅក្នងុ រាជធាន-ី 
ភ្នំពៃញ មានដូចជា The Bridge និង 
The Peak។

បៃធាន គៃប់គៃង ទូទៅ នៃ កៃុមហ៊ុន 
Worldbridge Home Co., Ltd 
លោក យក ់សធុរីទិ្ធ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ ី២៤ ខៃ វចិ្ឆកិា ថា គមៃង 
«ទីកៃុង រណប សិរីមង្គល» បាន និង- 
កពំងុ ពន្លឿន ការ សាងសង ់ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ 
ការ គមៃង ទាំង មូល អាច បញ្ចប់ នៅ 
តៃឹម ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ ខណៈ 
វបិត្ត ិនៃ ការ ឆ្លង រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ដៃល បានបង្ខំ ឱៃយ មាន ការ រឹត តៃបិត ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ និង ការ បិទ សៃដ្ឋកិច្ច មួយ- 
ចនំនួ បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់ដណំើរ- 
ការ សាង សង់ មួយ រយៈ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « អឡំងុ ការ ផ្ទុះ រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ ខ្លាងំ វា បាន ធ្វើ ឱៃយការ-  

សាងសង់ នៅ ផ្នៃក ខ្លះ មិន ដំណើរ ការ 
មួយ រយៈ ហៃតុ នៃះ យើង កំពុង ខិតខំ 
បង្កើន លៃបឿង សាងសង់ ឡើង វិញ  នៅ 
ពៃល នៃះ »។

លោក  ឌឹត ចណា្ណា  នាយក បៃតិបត្តិ 
កៃមុហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ  ឡាក ់គ ីរៀលធ ី 
បាន លើកឡើង ថា គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
លំនៅ ឋាន តម្លៃ សមរមៃយ មិន តៃឹម តៃ 
ទទួល បានការ ចាប់ អារម្មណ៍ ចៃើន ពី 
អ្នក មាន បៃក ់ចណំលូ ទាប នងិ មធៃយម 
ប៉ណុ្ណាះ ទៃ ប៉នុ្តៃ ថៃម ទាងំ បាន   ចលូ រមួ  
ជា មយួ រដា្ឋាភបិាល ក្នងុ ការ បង្កើន លទ្ធ- 
ភាព ឱៃយ បៃជាជន មាន លនំៅឋាន ផ្ទាល ់
ខ្លួន ផង ដៃរ ។ ការ អភិវឌៃឍ គមៃង បៃប 
នៃះ នងឹ កាន ់តៃ ងយ ទទលួ ជោគជយ័ 
បៃសិន បើ ស្ថិត នៅ ទីតាំង សមសៃប 
មាន តម្លៃ សមរមៃយ នងិ ជា ពសិៃស មាន 
វិធី សាសៃ្ត បង់ បៃក់ ងយ សៃួល។

លោក នយិាយ  ថា៖ « សមៃបគ់មៃង  
នៃះ  ខ្ញុ ំអាច និយាយ ថា  វា ស្ថតិ នៅ ទីតំាង 
សមរមៃយ និង ទទួល ជោគ ជ័យ មួយ 
ចំនួន រួច ហើយ ដោយ មាន អតិថិជន 
ខ្លះ បាន ចូល ទៅ រស់ នៅ ហើយ»។

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក ក៏  បន្ថៃម ទៀត   
ថា បៃសិន បើ មាន កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ 
លើ គមៃង បៃប នៃះ កាន់ តៃ ចៃើន គឺ 
ជា ការ ល្អ ពៃះ វា   អាច ផ្តលន់វូ ជមៃើស 
កាន់ តៃ ចៃើន សមៃប់ បៃជាជន ថា្នាក់- 

កណា្តាល ក្នងុ ការ ស្វៃង រក ទតីាងំ ដៃល 
ងយ សៃួល សមៃប់ ពួក គៃ ក្នុង ការ -  
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ធ្វើ ការ ឬ រៀន សូតៃ។

យោង តាម កៃសងួ រៀបចំ ដៃនដី នគ- 
រូបនីយ កម្ម និង សំណង់ គិត តៃឹម ចុង 
ឆ្នាំ ២០២០ នៅ កម្ពុជា មាន គមៃង 
អភវិឌៃឍន ៍លនំៅឋាន តម្លៃ សមរមៃយ ចនំនួ 
៥ ដៃល ស្មើ នឹង បន្ទប់ សា្នាក់នៅ សរុប 
៨ ៣៣១(ខ្នងផ្ទះ) នងិ ចនំនួ ៧ ២៥៦ 
យូនីត(ខុនដូ) ។

កាលពី ឆ្នាំ២០១៤ បៃទៃសកម្ពុជា 
បាន អនមុត័ គោល នយោបាយ លនំៅ-
ឋាន ថា្នាក់ ជាតិ  ដើមៃបី ជំរុញ ការ អភិវឌៃឍ 
លំនៅឋាន ឱៃយ បាន កាន់ តៃ ចៃើន ជូន 
បៃជាពល រដ្ឋ។ បើយោង តាម គោល - 
នយោបាយ នៃះ កម្ពុជា នឹង តៃូវ ការ ផ្ទះ 
បន្ថៃម បៃមាណ ៥ មុឺន ខ្នង ក្នុង ១ឆ្នាំៗ 
រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០៣០។

ទិន្នន័យ និនា្នាការ សៃដ្ឋកិច្ច-សង្គម 
នៃ  កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុបាន 
ឱៃយ  ដងឹ ថា ចាប ់ព ីខៃ មករា-  ខៃ សហីា ឆ្នា ំ
២០២១ គមៃង សាង សង ់ដៃល បាន 
ទទលួ  ការ អនញុ្ញាត ឱៃយ សាងសង ់ពកីៃ-  
សួង រៀបចំ ដៃនដី នគរូបនីយ កម្ម និង  
សណំង ់មាន ចនំនួ ២ ៩០១ គមៃង 
ធា្លាក់ ចុះ ៤៤៩ គមៃង ចំណៃក ទុន វិនិ-  
យោគ មាន តម្លៃ  ៣ ៨៤៣ លាន ដលុា្លារ 
ធា្លាក់ ចុះ ២៤,៤ភាគ រយ ៕ LA

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ esdækic©BUSINESS www.postkhmer.com១០

មេដឹកនំាអាសី៊-អឺរ៊៉បរួមទំាងកម្ពជុា...
តពីទំព័រ ១...ធា្លាក់ ចុះ ចង្វាក់ តម្លៃ 

សកល  និង ចង្វាក់ ផលិត កម្ម សកល 
ការលៃច ឡើង កាន់ តៃ ចៃបាស់ នៃ បៃព័ន្ធ 
ពហុ បូ៉ល  និង ភាពតាន តឹង លើ ភូមិសាស្តៃ 
នយោបាយ  ការធា្លាក់ ចុះ នៃ ផលិត ភាព 
សកល  ការ កើន ឡើង នៃ វិសមភាព សង្គម  
និង ភាពកៃកីៃ  ចរន្ត កាន់តៃ ខ្លាងំ និង លឿន 
នៃ ការផ្លាស់ ទីតំាង រោងចកៃ ផលិត កម្ម  
ដៃល បង្ក ឡើង ដោយសារ ឥទ្ធពិល នៃ 
សង្គៃម ពាណិជ្ជកម្ម និង បច្ចៃកវិទៃយា  ការ 
កើន  ឡើង ផល ប៉ះពាល់ ពីការ បៃបៃលួ 
អាកាសធាតុ ជាដើម។

លោក ថ្លៃង ថា៖«យើង ទាងំអស ់គ្នា ដងឹ  
យា៉ាង ចៃបាស់ ថា  កិច្ច សហបៃតិ បត្តិការ 
អាសុ ី-អរឺ៉បុ បាន រមួចណំៃក យា៉ាង សខំន់  
ក្នងុ ការពងៃងឹ ទនំាកទ់នំង រវាង បៃជាជន  
និង បៃជាជន  និង សៃដ្ឋកិច្ច សមៃប់ ការ-  
អភិវឌៃឍរួម។  ជាមួយ គ្នា នៃះ កិច្ច សហ-
បៃតិ បត្តិការ នៃះ នៅតៃ រកៃសា បាន នូវ 
សកា្តានពុល បន្ថៃម ទៀត ដៃល យើង ចាបំាច ់
តៃូវចាប់ យក ដើមៃបី ជំរុញ ការ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច សង្គម នៃ អាសុី-អឺរ៉ុប»។

លោក បន្ត ថា៖ «ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជាត ិ 
គជឺា កៃបាល មា៉ាសុនី មយួ សខំន ់សមៃប ់ 
ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ បង្កើត ការងរ  
ជូន បៃជាជន។  ជាមួយនឹង និនា្នាការ ថ្មី  
នៃ ផ្លាស់ប្តរូ ផ្នៃក ពាណិជ្ជកម្ម និង ចង្វាក់- 
ផ្គត់ផ្គង់ សកល  ខ្ញុ ំយល់ ឃើញ ថា  តំបន់ 
យើង ទាងំ២តៃវូ តៃ បង្កើន ការ យក ចតិ្ត- 
ទកុ ដាក់ លើ ការគ ំទៃ បៃព័ន្ធ ពាណជិ្ជកម្ម  
ពហុ ភាគី  ជា ពិសៃស ការជំរុញ ការ ធ្វើ សៃរី -   
ភាវ ូបនយីកម្ម នងិ កចិ្ច សមៃលួ ពាណជិ្ជ កម្ម  
ឱៃយ កានត់ៃ សុ ីជមៃ បន្ថៃម ទៀត តាមរយៈ  
ការ លបុ បំបាត់ របាងំ ពាណជិ្ជកម្ម  និង ការ 
វិនិយោគ ដើមៃបី ទាញ យក សកា្តានុពល  
ជា អតិបរមា ពី កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ 
ពាណិជ្ជកម្ម អាសុី-អឺរ៉ុប»។

លោក Anthony Galliano អ គ្គ- 
នាយកកៃុមហ៊ុន សៃវាកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ 
Cambodia Investment Man-
agement Co Ltd បាន ឱៃយដឹង ថា  
ទោះប ីជា ប្លកុ សហភាព អរឺ៉បុ ជាប ់ចណំាត-់ 
ថា្នាក ់ជា ដៃគ ូពាណជិ្ជកម្ម ធ ំជាងគៃ ទ៣ី 
របស ់កម្ពជុា កដ៏ោយ  ប៉នុ្តៃ ពាណជិ្ជ កម្ម 
ទនំញិ រវាង ដៃគ ូទាងំ២មាន តៃមឹតៃ ៤,៣  
ពាន់លាន អឺរ៉ូ ប៉ុណ្ណាះ។ 

បៃទៃស ដៃគ ូពាណជិ្ជកម្ម  ឈានមខុ គៃ  
របស ់កម្ពជុា រមួមាន  សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ 

មាន  ៣០,១ ភាគរយ នៃ ចំនួន សរុប 
ពិភព លោក បៃទៃស សិង្ហបុរី  មាន 
១៤,៨ ភាគរយ បៃទៃស ចិនមាន ៦,១  
ភាគរយ និង ជប៉ុនមាន ៦ ភាគរយ។

លោក លើក ឡើង ថា៖ « ដចូ្នៃះ  វា មាន 
ឱកាស ចៃើន សមៃប ់ ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង  
ផ្នៃក ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វៃភាគី ជាមួយ ប្លុក 
សហភាព អរឺ៉បុ។ កចិ្ច បៃជុ ំកពំលូ  ASEM   
លើក ទី១៣  បាន ធ្វើ ឱៃយ កម្ពុជា មាន 
ភាព ទាកទ់ាញ ខ្លាងំ ជាមា្ចាស ់ផ្ទះ ហើយ 
ជា ឱកាស ដល៏្អ បផំតុ មយួ សមៃប ់កម្ពជុា  
ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ មុខ មាត់ របស់ ខ្លួន 
ជាពសិៃស ក្នងុ វសិយ័ អភវិឌៃឍន ៍សៃដ្ឋកចិ្ច  
និង វបុិល ភាព ការកាត់ បន្ថយ ភាព កៃកីៃ  
និង ការ ចៃកចាយ បៃក់ ចំណូល  និង 
សន្តិភាព និង ស្ថិរភាព»។

សហភាព អរឺ៉បុ គ ឺជា ដៃ គ ូពាណជិ្ជកម្ម  
ឈានមុខ គៃ របស់ កម្ពុជា  ដៃល មាន 
ចនំនួ ៤៥ ភាគរយ នៃ ការ នាចំៃញ របស ់
កម្ពជុា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៨ ។  នៃះ បើ យោង  
តាម តួលៃខ របស់ សហគមន៍ អឺរ៉ុប។ 

របាយការណ ៍ដដៃល ថា  ការ នាចំៃញ  
ភាគ ចៃើន  រហូត ៩៥,៧ ភាគរយ  តៃូវ 
បាន នាំចូល ទៅ ក្នុង ទីផៃសារ សហភាព 
អរឺ៉បុ  កៃម ការ អនគុៃះ ពន្ធ អ្វីៗ  គៃប-់ 
យា៉ាង លើកលៃង តៃ អាវុធ  (EBA)។ 
ជារួម  កម្ពុជា គឺជា បៃទៃស បៃើបៃស់ 
កម្មវិធី អនុគៃះ ពន្ធ  EBA  ចៃើន ជាងគៃ 
ទី២ បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស បង់ កា្លា ដៃស។

យោង តាម លោក ហ៊នុ  សៃន  បណា្តា 
បៃទៃស  អាសុី មាន ចំណៃក បៃមាណ 
៦៥ ភាគរយ  នៃ  សៃដ្ឋកិច្ច សកល  ខណៈ  
ដៃល ទំហ ំពាណជិ្ជកម្ម មាន បៃមាណ ជា  
៥៥  ភាគរយ នៃ ពាណិជ្ជកម្ម សកល។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្ដៃី បញ្ជាក់ ថា៖  
« ជា ទសិដៅ ទៅមខុ ខណៈ ដៃល វបិត្ត ិជងំ ឺ 
កូវីដ ១៩  តៃូវ បាន រំពឹងថា នឹង សៃក- 
សៃន្ដ នាពៃល ដ៏ឆប់ ខងមុខ  ការ ជំរញុ   
បៃកៃតី ភាព នៃ លំហូរ ពាណិជ្ជកម្ម ធុរកិច្ច 
នងិ វនិយិោគ ឱៃយ សៃប ទៅ នងឹ ននិា្នាការ ថ្ម ី ជា 
សកល  គ ឺជា ការងរ សខំន ់ នងិ បនា្ទាន ់ 
ដើមៃបី សា្តារ  និង ជំរុញការ អភិវឌៃឍ វិ ស័យ 
សង្គមសៃដ្ឋកិច្ច អាសុី-អឺរ៉ុប ឡើង វិញ»។

ការដក EBAមួយផ្នៃក របស់ អឺរ៉ុប   
កាល ពថី្ងៃទ១ី២ ខៃសហីា ឆ្នា ំ២០២០ បាន  
ប៉ះពាល់ ចំណូល  ១ ពាន់ លាន អឺរូ៉ នៃ ការ-  
នាំចៃញ បៃចាំឆ្នាំ របស់ កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
ប្លុក ដៃល មាន ២៧បៃទៃស ៕LA

«ទីកេង៊រណបសិរីមង្គល»កំព៊ងបង្កើនលេបឿន
សាងសង់ហើយអាចបញ្ចប់ទៅតាមផេនការ

សំណង់ លំនៅឋាន ជា ចេើន នេ គមេង «ទីកេង៊ រណបសិរីមង្គល» ។ រូបថត សហ ការី

 បៃង ឆៅ WTI Crude បាន ធា្លាកច់ុះ ព ី
កមៃិត ខ្ពស់បំផុត របស់ខ្លួន ក្នុងតម្លៃ 
៨៤,៩៧ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ដៃល បាន 
កើនឡើង កាលពី ថ្ងៃទី ១០ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២១ មក នៅ បៃហៃល ៧៨ ដលុា្លារ បើ 

គិត តៃឹម ថ្ងៃ ពុធ សបា្តាហ៍ នៃះ ។ មុន បក 
មកដល់ តម្លៃ ៧៨ ដុលា្លារ បៃង ឆៅ WTI 
Crude កាលព ីថ្ងៃ អង្គារ បាន ធា្លាកច់ុះ ដល ់
៧៥ ដុលា្លារ ដៃលជា កមៃតិ ទាប បំផុត ចាប់- 
តាំងពី ថ្ងៃទី ១០ ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 គៃហទំព័រ CNBC បាន រាយការណ៍ 
កាលពី ថ្ងៃ អង្គា រថា ៖« ការធា្លាក់ចុះ កាលពី 
ថ្ងៃ អង្គារ បានធ្វើឱៃយ សហរដ្ឋអាមៃរកិ ជប៉នុ 
និង ឥណា្ឌា នឹង បញ្ចៃញ ទុនបមៃុង បៃង 
ឆៅ ដើមៃបី ទប់ ទល់នឹង តម្លៃ ទោះបីជា 
មានការ គំរាមកំហៃង នៃ ការធា្លាក់ចុះ នៃ 
តមៃូវការ នៅពៃលដៃល ករណី កូ វីដ ១៩ 

ផ្ទុះឡើង នៅក្នុង ទ្វីបអឺរ៉ុប ក៏ដោយ » ។ 
ចំណៃក គៃហទំព័រ Oilprice.com បាន 
រាយការណ៍ ថា ៖« តម្លៃ បៃង ឆៅ បាន 
លោត ឡើង នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ អង្គារ បនា្ទាប់ពី 
ការបៃកាស ព ីរដ្ឋបាល សហរដ្ឋអាមៃរកិ ថា 
វា នឹងធ្វើ ឱៃយមាន បៃង ចំនួន ៥០លាន 
បារ៉ៃល ពី Strategic Petroleum Re-
serve (SPR) ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ តម្លៃ បៃង 
ធា្លាក់ចុះ ។ 

 សមៃប់ ការវិភាគ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស 
វិញ តម្លៃ បៃង ឆៅ កំពុង បង្កើត ទំនោរ 
ធា្លាក់ចុះ រយៈពៃល ខ្លី ដោយ បង្ហាញ 

សញ្ញា តៃឡប់ ទៅ តម្លៃ ៦៥ ដុលា្លារ 
ដោយ ផ្អៃកលើ ខៃសៃ ទមៃ រឹងមាំ នៅ តម្លៃ 
៦៥ ដុលា្លារ ។ សូចនាករ ផៃសៃងទៀត 
ដូចជា Fibonacci និង MACD ក៏ 
កពំងុ បង្ហាញ ព ីការបៃបៃលួ រយៈពៃល ខ្ល ី
ឆ្ពាះ រក ទៅ តម្លៃ ៦៥ ដលុា្លារ ដៃរ ។ ដចូ្នៃះ 
សមៃប់ ការវិភាគ ជួញដូរ នៅ សបា្តាហ៍ 
នៃះ វិនិយោគិន គួរតៃ ពិចារណា លក់ 
បៃង ឆៅ ក្នុងតម្លៃ ៧៨ ដុលា្លារ ដោយ 
កំណត់ មុខងរ យកបៃក់ ចំណៃញ នៅ 
តម្លៃ ៦៦ ដុលា្លារ និង មុខងរ ការពារ 
ហានិភ័យ នៅ តម្លៃ ៨៦ ដុលា្លារ ៕ 
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តម្លៃបៃងឆៅបន្ដបង្ហាញសញ្ញាធ្លាក់ចុះរឹងមាំពីកមៃិតខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០២១
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ប្រាក់ សាយ 

លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការ
សហបេជាជាតិអងត់នូញី៉ហូ្គយុត-ឺ
រេសកពំងុបពំេញទសេសនកចិ្ចបេ-
ទេសកឡូុបំ៊ីខណៈបេទេសអាមេរកិ
ខាងតេបងូនេះរៀបចំបេរព្ធខួបលើក
ទី៥នេកិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាព
មួយដេលតេូវបានសមេចបាន
រវាងរដ្ឋាភបិាលនងិអ្វីដេលធ្លាបជ់ា
កេុមឧទ្ទាមបេដប់អាវុធធំបំផុត
របស់បេទេសនេះ។
អមដណំើរដោយលោកបេធ-

នាធិបតីកូឡុំប៊ី IvanDuque
លោកហ្គយុតឺរេសកាលពីថ្ងេអង្គារ
បានទសេសនកិច្ចមជេឈមណ្ឌល
LlanoGrandeជាទតីាងំនេមជេឈ-
មណ្ឌលសមាហរណកម្មសមេប់
អតីតសមាជិកនេកេមុឧទ្ទាមMarx-
istរបស់កងកមា្លាងំបេដប់អាវធុ
បដិវត្តន៍កូឡុំប៊ី(FARC)។
រដ្ឋាភបិាលកឡូុបំ៊ីនងិសមាជកិ

នេFARCបានចុះកចិ្ចពេមពេៀង
សន្តភិាពនៅក្នងុឆ្នាំ២០១៦ដើមេបី
បញ្ចប់ជម្លាះបេដប់អាវធុរយៈ-
ពេលជតិ៦ទសវតេសរ៍ដេលបានបង្ក
ឱេយបេជាជនរាប់លាននាក់រត់ភៀស
ខ្លនួពផី្ទះសបំេងរបស់ពកួគេនងិ
ជាង២៦០០០០នាក់ស្លាប់។
ខបួ៦ឆ្នាំនេកចិ្ចពេមពេៀងនោះ

ដេលបានមើលឃើញយុទ្ធជន
FARCបេហេល១៣០០០នាក់
បានទមា្លាក់អាវធុរបស់ពួកគេនិង
បានសនេយាវិលតេឡប់ទៅរកជីវិត
ជាជនសុវីលិវញិតេវូបានគេបេរព្ធ
ធ្វើកាលពីថ្ងេពុធ។
លោកហ្គយុតរឺេសបានថ្លេងនៅ

លើធ្វធីើរអពំីទសេសនកចិ្ចនៅមជេឈ-
មណ្ឌលLlanoGrandeថា៖
«ជារៀងរាល់ថ្ងេពួកគេបានបន្ត
ការប្តេជា្ញាចពំោះការកសងបេទេស
មយួក្នងុសន្តភិាពនងិដោះសេយ
បញ្ហាបេឈមដេលនៅសេស-
សល់»។«ពកួគេដងឹថាសន្តភិាព
មិនកើតឡើងដោយឯកឯងពី១
ថ្ងេទៅ១ថ្ងេនោះទេ។
បេមុខUNរូបនេះក៏បានលើក-

ឡើងព«ីសតេវូនេសន្តភិាព»នងិ
បានអំពាវនាវឱេយមានការធនា
សវុត្ថិភាពរបស់អតតីជនសកម្មបេ-
យុទ្ធកេមុមេដឹកនំាសង្គមនិងអ្នក-
ការពារសទិ្ធិមនសុេសនៅក្នងុបេទេស

កូឡុំប៊ី។ លោកថ្លេងថា៖«យើង
តេូវបង្កើនកិច្ចបេឹងបេងទ្វេដង
ដើមេបីធនានិរន្តភាពនេគមេង
សមាហរណកម្មនានាដោយមាន
ការគាំទេផ្នេកបច្ចេកទេសនិង
ហិរញ្ញវត្ថុដីធ្លីនិងជមេក»។
ទោះជាមានកចិ្ចពេមពេៀងឆ្នាំ

២០១៦ក្តីអពំើហងិេសានៅតេបន្ត
កើតមាននៅក្នងុផ្នេកជាចេើននេ
បេទេសកូឡុំប៊ីជាទីដេលកេុម-
បេឆងំរបស់FARCបានទតច់ោល
កិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាពនេះនៅ
តេកាន់អាវធុហើយកេមុបេដប់-
អាវុធដទេទៀតនិងអ្នកកេុម-
អ្នកជួញដូរគេឿងញៀននៅតេ
បន្តបេតិបត្តិការ។
គណៈកមា្មាធកិារកាកបាទកេ-

ហមអន្តរជាតិ(ICRC)បាននិ-
យាយនៅក្នងុខេមនីាថាមនសុេស
៣៨៩នាក់បានស្លាប់ដោយសរ
គេឿងផ្ទុះនៅក្នុងបេទេសកូឡុំប៊ី
កាលពឆី្នា២ំ០២០ជាចនំួនស្លាប់
ខ្ពស់បផំតុចាបត់ាងំពីឆ្នាំ២០១៦
ខណៈដេលជម្លាះបេដប់អាវុធ
កាន់តេអាកេក់ៗ ឡើងនៅក្នុង
បេទេសមួយនេះ។ICRCបាន
និយាយទៀតថា ភាគចេើននេ
ជនរងគេះគឺជាជនសុីវិល។
អតីតសមាជិកFARCជិត

៣០០នាក់តេវូបានគេសមា្លាបន់ៅ
ទូទំងបេទេសចាប់តាំងពីកិច្ច-
ពេមពេៀងនេះតេវូចុះហត្ថលេខា។
នេះបើយោងតាមការឱេយដឹងពីកេមុ
តស៊ូមិត្តក្នុងតំបន់Indepaz។
កាលពថី្ងេអង្គារនោះដេរលោក

ហ្គយុតរឺេសបានជបួពភិាកេសាជា
មួយអតីតមេបញ្ជាការ FARC
លោកRodrigoLondoដេល
បាននិយាយថា វត្តមានរបស់
លោកគជឺាបេភពនេ«លើកទកឹ-
ចិត្ត»មួយដេរ»។
លោកLondonoបាននយិាយ

ថា ទោះបីជាមានឧបសគ្គជា-
ចេើនក្ត.ី..កស៏មាជកិរបស់យើង
ជិត៣០០នាក់តេូវគេសមា្លាប់
យើងនៅតេប្តេជា្ញាចពំោះវធិនការ
ដេលតេវូបានគេចាត់ឡើងរយៈ-
ពេល៥ឆ្នាំកន្លងទៅនោះ។
លោកបាននិយាយថា៖«យើង

នឹងគោរពការសនេយានានាដេល
តេវូបានធ្វើចពំោះបេទេសកឡូុំប៊ី
និងពិភពលោក»៕

ក្រមុហុ៊នរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្តងឹតុលាការដើម្របីផ្តាច់
ទំនាក់ទំនងជំនួញជាមួយក្រមុហុ៊នស្របៀរជបុ៉ន

ហ៊ីម រដ្ឋា

កេុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចសធរណៈមីយា៉ាន់មា៉ា
(MyanmaEconomicHoldingLim-
ited-MEHL)បានដក់ពាកេយបណ្ដឹងទៅ
តុលាការទីកេុងយា៉ាំងហ្គានក្នុងន័យផ្ដាច់
ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចជាមួយកេុមហ៊ុនផលិត
សេបៀរជប៉ុនគីរីន (Kirin)។នេះបើតាម
សេចក្ដីបេកាសជាភាសមីយា៉ាន់មា៉ារបស់
តណំាងរបស់កេមុហ៊នុMEHLនៅកាសេត
ក្នុងសេុកមួយនៅមីយា៉ាន់មា៉ា។
MEHLជាកេុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោម

កេុមហ៊ុនធំៗចំនួន២ដេលស្ថិតកេមការ-
គេបគ់េងរបស់យោធមយីា៉ានម់ា៉ា។កេមុហ៊នុ
មយួទៀតនោះគកឺេមុហ៊នុសជវីកម្មសេដ្ឋកចិ្ច
មីយា៉ាន់មា៉ា(MyanmaEconomicCor-
poration-MEC)។
កេុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចសធរណៈចេើនតេ

ផ្ដាតលើឧសេសាហកម្មអាហារដចូជាសេបៀរ
នងិថា្នាជំកក់៏ដចូជាវនិយិោគផ្នេកធនាគារចណំេក
ឯកេុមហ៊ុនសជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចវិញចេើនតេ
ផ្ដាតលើឧសេសាហកម្មផលតិធំៗ ។កេមុហ៊នុ
ទងំ២នេះសទុ្ធតេស្ថតិកេមការដក់ទណ្ឌ-
កម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរកិនងិបេទេសលោក
ខាងលិចមួយចំនួនទៀត។
ពាក់ព័ន្ធនឹងឧសេសាហកម្មផលិតសេបៀរ

កេុមហ៊ុនMEHLមានកេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធ
របស់ខ្លនួដេលមានឈ្មាះថាកេមុហ៊នុផលតិ
សេបៀរមីយា៉ាន់មា៉ាដេលផលិតភេសជ្ជៈ
សេបៀរមីយា៉ាន់មា៉ា។កេុមហ៊ុននេះហើយ
បានធ្វើការបណា្ដាក់ទុនជាមួយកេុមហ៊ុន

សេបៀរជប៉ុនគីរីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៥
មកដោយខាងជប៉ុនកាន់កាប់៥១ភាគរយ
ហើយ៤៩ភាគរយជារបស់មីយា៉ាន់មា៉ា។
តាមពតិទៅខាងគរីនីបានបេកាសថាខ្លនួ

ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកេុមហ៊ុនMEHL
ចាប់តាងំពីមានពេតឹ្តកិារណ៍រដ្ឋបេហារកាល
ពីខេកមុ្ភៈមកម្លេ៉ះ។យា៉ាងណាមញិជាង១០ខេ
មកនេះដណំើរការក្នងុការកាត់ផ្ដាច់ភាពជា
ដេគូក្នុងការរកសុីនេះនៅតេមិនទន់ដច់-
សេចនៅឡើយទេ។
ខាងកេុមហ៊ុនគីរីនសនេយាថាខ្លួននឹងដក

ទុនចេញពីកេុមហ៊ុនសេបៀរមីយា៉ាន់មា៉ានៅ
ខេធ្នូនេះហើយនៅពេលថ្មីៗនេះសេប់តេ
មានដណំងឹថាកេមុហ៊នុមយីា៉ានម់ា៉ាដក់ពាកេយ
បណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដើមេបីកាត់ផ្ដាច់
ទំនាក់ទំនងជំនួញជាមួយកេុមហ៊ុនគីរីនតេ
ម្ដង។តលុាការយា៉ាងំហ្គាននងឹចេញសេចក្ដ-ី
សមេចនៅថ្ងេទី១០ខេធ្នូខាងមុខនេះ។
សរពត័ម៌ានជប៉នុNHKបានចុះផេសាយថា

មលូហេតុដេលកេមុហ៊នុគរីនីនៅតេបន្តចរចា
ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកេុមហ៊ុនយោធ
មីយា៉ាន់មា៉ាអស់ជាង១០ខេនេះក៏ពេះតេ
កេមុហ៊នុជប៉នុមយួនេះនៅតេចង់ជេៀតចលូ
ក្នងុទផីេសារមយីា៉ានម់ា៉ាដោយចាប់ដេគូជាមយួ
កេុមហ៊ុនផេសេងកេពីកេុមហ៊ុនយោធ។
ការដក់ពាកេយបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការ

របស់កេមុហ៊នុសេបៀរមយីា៉ានម់ា៉ាអាចជាការ
បញ្ចប់វត្តមានរបស់កេុមហ៊ុនជប៉ុនគីរីននៅ
ក្នងុទកឹដីមយីា៉ានម់ា៉ា។នេះបើតាមការចុះផេសាយ
របស់សរព័ត៌មាននីកេ។
បើតាមចេបាប់កេុមហ៊ុនរបស់មីយា៉ាន់មា៉ា

តលុាការអាចបញេឈប់ដណំើររបស់កេមុហ៊នុ
ណាមួយបេសិនបើតុលាការគិតឃើញថា
ការរកសុីរបស់កេមុហ៊នុនោះមនិផ្ដល់យតុ្តធិម៌
និងសមធម៌។
អ្នកនាំពាកេយរបស់កេមុហ៊នុគរីនីបានបេប់

សរពត័ម៌ាននកីេថាខាងកេមុហ៊នុបានជេប
ចេបាស់ពីដណំងឹក្នងុការដក់ពាកេយបណ្ដងឹទៅ
កាន់តលុាការពីសណំាក់កេមុហ៊នុមយីា៉ានម់ា៉ា
ហើយតេខ្លនួមនិទន់ទទលួបានឯកសរផ្លវូ
ចេបាប់លម្អិតណាមួយនោះទេ។
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Yoshimuraអ្នកចាត់ការនេយុទ្ធសស្តេ
របស់កេមុហ៊នុគរីនីបានលើកឡើងថាខាង
កេុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនេះមានបំណងបញ្ចប់
ទនំាកទ់នំងជាមយួកេមុហ៊នុសេបៀមយីា៉ានម់ា៉ា
ឱេយបានឆប់ៗហើយក៏តេៀមខ្លួនតាមផ្លូវ
ចេបាប់នានាផងដេរ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅកេុមហ៊ុន

គរីនីអាចរកបេកច់ណំលូពីការលក់សេបៀរ
មយីា៉ាន់មា៉ាបានបេមាណចនំនួ១១៥លាន
ដុលា្លារអាមេរិក។យា៉ាងណាមិញនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០២១នេះជាពិសេសចាប់តាំងពីខេ
មករាដល់ខេកញ្ញាកេុមហ៊ុននេះ បាន
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ឬបេហាកប់េហេលនងឹ១២៤លានដលុា្លារ
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ថានេះគឺដោយសរតេនៅមីយា៉ាន់មា៉ាមាន
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យោធ៕
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ប្រមុខUNធ្វើទស្រសនកិច្កូ-
ឡំុបី៊នៅមុនថ្ង្រប្ររព្ធខួបកិច្
ព្រមព្រៀងសន្តិភាពFARC
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កេ៊មហ៊៊នបណ្ដាញសង្គមចេកបេក់ចំណូល
ឱេយកេ៊មហ៊៊នព័ត៌មានក្នុងសេ៊ក
អាជ្ញាធរឥណ្ឌនូេស៊ីកពំង៊តេតាកត់េងចេបាប់មយួដេលតមេវូឱេយ

កេ៊មហ៊៊នបណ្ដាញសង្គមយកេសដូចជកេ៊មហ៊៊ន Facebook
ឬកេម៊ហ៊ន៊Googleចរចាជមយួកេម៊ហ៊ន៊ពត័ម៌ានឬកេម៊ហ៊ន៊
បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយនៅក្នុងសេ៊កដើមេបីបេងចេកបេក់ចំណូលឱេយ
មានភាពយ៊ត្តិធម៌។
ចេបាប់នេះមានទនំោរសេដៀងនងឹអសូ្តេលីដេរដោយអសូ្តេលី
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ផងដេរ។សេចក្ដពីេងនេះនៅដណំក់កាលតាកត់េងនៅឡើយ
ហើយមិនទាន់បញ្ជូនទៅសភានោះទេ៕ហ៊ីម រដ្ឋា

រូបិយប័ណ្ណតួកគីLiraធ្លាក់ច៊ះធ្វើឱេយមានការ-
ងឿងឆ្ងល់និងកំហឹងពីបកេសបេឆាំង
ការធ្លាក់ច៊ះនេតម្លេរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ា(Lira)រហូតដល់១៥

ភាគរយធៀបនឹងបេក់ដ៊ល្លារកាលពីថ្ងេអង្គារ បង្កឱេយមានការ-
ងឿងឆ្ងល់ក្នុងចំណោមបេជជនតួកគី និងកំហឹងពីគណបកេស-
បេឆាំងរបស់បេទេសដេលនិយាយថាតួកគីកំព៊ងជួបបេទះ
មហន្តរយដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ខ្លួន។
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សាធរណរដ្ឋដេលស្តីបនោ្ទោសការធ្លាក់ថ្លេរបូយិបណ័្ណលើលោក
បេធនាធិបតីTayyipErdogan លើកឡើងថា៖«មិនមាន
គេះមហន្តរយបេបនេះនៅក្នងុបេវត្តសិាស្តេនេសាធរណរដ្ឋ
នោះទេ។នៅចណំចុនេះអ្នក[Erdogan]ជបញ្ហោសន្តិសខ៊ជតិ
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នងឹជរំញ៊ការនាំចេញការវនិយិោគនងិការងរ។ប៉ន៊្តេអ្នករិះគន់
និយាយថា វានឹងជំរញ៊ឱេយមានកំណើនអតិផរណកាន់តេខា្លាំង
នងិធ្វើឱេយបេក់Liraធ្លាក់ច៊ះយា៉ាងជេធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់បេក-់
ចំណូលរបស់បេជជនតួកគី៕ហួន   ឌីណា

ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី២៥ែខវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២
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អង្គារថាការជប់គងំរបសម់នស៊េស
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អស្ថិរភាព»។លោកសេីបន្តថា
សហភាពអឺរ៉៊បកំព៊ងសមេប-

សមេួលការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន
ចពំោះបញ្ហោបេឈមរបស់លោក
Lukashenkoជមយួដេគដូេល
មនិមេនជសហភាពអរឺ៉ប៊ដចូជ
សហរដ្ឋអាមេរកិកាណដានងិ
អង់គ្លេស។
លោកសេីនិយាយថាដើមេបីររងំ

ការដកឹជញ្ជនូជនអនោ្តបេវេសន៍
ទៅកាន់រដ្ឋធនីមីនស្ក៍របស់
បេឡារស៊សហភាពអរឺ៉ប៊នងឹបង្កើត
បញ្ជីខ្មៅនេកេម៊ហ៊ន៊ទេសចរណ៍
ដេលពាកព់ន័្ធនងឹការផ្ដល់បេត-ិ
បត្តិការហោះហើរដល់ជនអនោ្ត-
បេវេសន៍។
យោងតាមស្នងការសហភាព-

អរឺ៉ប៊លោកMargaritisSchinas

វធិនការនេះនងឹផ្តល់ឱេយសហភាព-
អឺរ៉៊បនូវឧបករណ៍ផ្លូវចេបាប់មួយ
ដើមេបីផ្អាកឬកណំត់បេតបិត្តកិារ
របស់កេម៊ហ៊ន៊ឬសមូេបីតេហាម-
ឃាត់ពួកគេពីសហភាពអឺរ៉៊ប
បេសនិបើពាក់ពន័្ធនងឹបេតបិត្តកិារ
ដឹកជញ្ជូនជនអនោ្តបេវេសន៍។
លោកStanislawZaryn

អ្នកនាំពាកេយសមេប់សេវាពសិេស
របស់ប៉ឡូញូនយិាយថា៖«អា-
ជ្ញាធរបូ៉ឡូញបា៉ាន់សា្មៅនថាជនអនោ្ត-
បេវេសន៍បេហេល១០០០០
នាក់ឬចេើនជងនេះស្ថតិក្នងុបេ-
ទេសបេឡារ៊សនៅឡើយដេល
អាចបង្កើតសកា្តនព៊លសមេប់
បញ្ហោបន្ថេមទៀត»។

លោកបេធនាធបិតីLukash-
enkoដេលបដិសេធរល់ការ-
ចោទបេកាន់ដេលថាលោក
បង្កើតវិបត្តិតាមពេំដេនដាក់
សមា្ពាធដល់សហភាពអរឺ៉ប៊នងិ
បេទេសអាល្លមឺង៉់ឱេយទទលួយក

ជនអនោ្តបេវេសន៍មួយចំនួន
ខណៈដេលបេឡារស៊ធ្វើមាតភ៊មូ-ិ
និវត្តន៍មន៊សេសជង៤០០នាក់
ដូចជមកពីអ៊ីរ៉ាក់ជដើមប៉៊ន្តេ
សណំើនេះតេវូបានប្លកុក៏ដចូជ
កេ៊ងប៊េរឡាំងបដិសេធ៕

ប្រធានគណៈកម្មការ EU លោកស្រ ីUrsulavonderLeyen។AFP

ចិនគំាទេតំបន់គា្មានអាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរនៅអាសី៊-
អាគ្នេយ៍បនា្ទាប់ពីមានកិច្ចពេមពេៀងAUKUS

ស៊ខ វ្រងឈាង

បេទេសចនិបានសម្ដេងការគ-ំ
ទេចំពោះតំបន់គ្មៅនអាវ៊ធន៊យ-
ក្លេអ៊េរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈ
ពេលដេលខ្លនួស្វេងរកការពងេងឹ
សម្ពន័្ធភាពក្នងុតបំន់បនា្ទោប់ពមីាន
កចិ្ចពេមពេៀងសន្តសិខ៊AUKUS
រវាងអសូ្តេលីចកេភពអងគ់្លេស
និងសហរដ្ឋអាមេរិក។
ខណៈពេលដេលទកីេង៊ប៉េកាងំ

មិនទាន់បានច៊ះហត្ថលេខាលើសន្ធ-ិ
សញ្ញារបស់សមាគមបេជជតិ
អាស៊អីាគ្នេយ៍(អាសា៊ាន)ដើមេបី
ទបស់ា្កាត់វត្តមានអាវធ៊នយ៊ក្លេអ៊េរ
នេះតបំន់បើទោះបីជមានការ-
បង្ហោញឆន្ទៈក្នងុការធ្វើដចូ្នេះអស់
រយៈពេលជង២ទសវតេសរ៍មក
ហើយក៏ដោយអ្នកវភិាគមយួចនំនួ
បាននយិាយថាសមា្ពាធពសីម្ពន័្ធ
AUKUSអាចជួយជំរ៊ញឱេយ
ដំណើរការនេះទៅម៊ខ។
ច៊ះហត្ថលេខាដោយសមាជកិ

អាសា៊ានក្នងុឆា្នាំ១៩៩៥សន្ធសិញ្ញា
តំបន់គ្មៅនអាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរនៅ
អាស៊ីអាគ្នេយ៍(SEANWFZ)
គឺជការប្ដេជ្ញាហាមឃាត់វត្តមាន
អាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរនិងអាវ៊ធបេ-
លយ័លោកដទេទៀតមនិឱេយចលូ
តបំន់នេះ។កេមសន្ធសិញ្ញានេះ
សមាជកិអាសា៊ានបានប្ដេជ្ញាមនិ
ធ្វើការអភិវឌេឍ ផលិតឬស្តុក
អាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរហើយក៏បាន
ប្ដេជ្ញាមិនទទួលជំនួយពីខាង
កេក្នងុការធ្វើសកម្មភាពទាងំ-
នេះ។មហាអណំចនយ៊ក្លេអ៊េរ
ទាងំ៥រមួមានចនិសហរដ្ឋអាមេ-
រិករ៊សេសីចកេភពអង់គ្លេសនិង

បារំង មិនទាន់ច៊ះហត្ថលេខា
លើសន្ធិសញ្ញានេះនៅឡើយ
ទេ។
ក្នងុកចិ្ចបេជ៊ំមេដកឹនាំអាសា៊ាន-

ចនិកាលពីថ្ងេចន្ទបេធនាធបិតី
ចិនលោកស៊ីជីនភីងពោលថា
បេទេសចនិគទំេកចិ្ចខតិខំបេងឹ-
បេងដើមេបីកសាងតបំន់គ្មៅនអាវ៊ធ
ន៊យក្លេអ៊េរហើយមានឆន្ទៈច៊ះ-
ហត្ថលេខាលើសន្ធសិញ្ញា«ឱេយបាន
ឆាប់តាមដេលអាចធ្វើទៅបាន»។
លោកក៏បានប្ដេជ្ញាពងេងឹទនំាក-់
ទនំងជមយួអាសា៊ានដោយផ្ដោត
ទៅលើកចិ្ចសហបេតបិត្តកិារលើ
សន្តិស៊ខនិងការផ្គត់ផ្គង់ថវិកា
អភិវឌេឍន៍។
អ្នកវភិាគមយួចនំនួគតិថាភាព-

តានតឹងកាន់តេកើនឡើងក្នុង
តបំន់កព៊ំងកើនឡើងជពិសេស
រវាងកេង៊ប៉េកាងំនងិកេង៊វា៉ាស៊នី-
តោនលើកិច្ចការសម៊ទេចនិខាង
តេបងូនងិចេកសមទ៊េតេវា៉ាន់សមា-
ជកិអាសា៊ានកាន់តេចង់ឱេយមហា-
អណំចនយ៊ក្លេអ៊េរច៊ះហត្ថលេខា

លើសន្ធិសញ្ញានេះ។
AUKUSបានអន៊ញ្ញាតឱេយ

បេទេសអូស្តេលីសាងសង់នាវា-
មជ៊ទកឹដើរដោយថាមពលនយ៊-
ក្លេអ៊េរដេលបេើបេស់បច្ចេកវទិេយា
សមា្ងាត់ចេករលំេកដោយអាមេរកិ
នងិអងគ់្លេស។ខណៈពេលដេល
អសូ្តេលីបានថាខ្លនួគ្មៅនបណំង
ផលិតអាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរនោះទេ
អ្នកជនំាញមយួចនំនួកល៏ើកឡើង
ថាបច្ចេកវទិេយាទាងំនេះអាចវវិឌេឍ
យា៉ាងលឿនទៅជបច្ចេកវិទេយា
អាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរ។
សមាជិកអាសា៊ានមា៉ាឡេស៊ី

នងិឥណ្ឌនូេស៊ីបានបង្ហោញការ-
បេឆាងំចពំោះការបង្កើតAUKUS
ដោយនយិាយថាកចិ្ចពេមពេៀង
នេះនងឹបង្កឱេយមានភាពតានតងឹ
ក្នងុតបំន់ហើយនងឹធ្វើឱេយមាន
ការបេកួតបេណំងសពា្វាវ៊ធ។
កាលពីខេកញ្ញារដ្ឋមន្តេីការបរ-

ទេសចិនលោកវា៉ាងយីបាន
នយិាយក្នងុជនំបួជមយួរដ្ឋមន្តេី
មា៉ាឡេស៊ីនងិបេ៊យ៊ណេថាAUKUS

និងផេនការនាវាម៊ជទឹកអាច
បផំ្លាញផេនការបង្កើតតបំន់គ្មៅន
អាវ៊ធន៊យក្លេអ៊េរ។
លោកនយិាយថា៖«សហរដ្ឋ-

អាមេរកិនងិអងគ់្លេសបានជេើស-
រើសមិនចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញា
SEANWFZ ។ផ្ទុយទៅវិញ
ពួកគេបានផ្ទេរបច្ចេកវិទេយាន៊យ-
ក្លេអ៊េរយោធទៅកាន់តបំន់កេម
លេសផេសេងៗ ហើយថេមទំាង
ផ្គត់ផ្គង់សារធត៊អ៊៊យរ៉ានីញ៉ូម
កមេិតស៊ទ្ធខ្ពស់ទៅកាន់តំបន់
នេះទៀតដេលផ្ទយុទៅនងឹកចិ្ច-
ខិតខំបេឹងបេងរបស់បណ្ដាបេ-
ទេសអាសា៊ានក្នងុការកសាងតបំន់
គ្មៅនន៊យក្លេអ៊េរ»។
យា៉ាងណមិញបើយោងតាម

សេចក្ដថី្លេងការណ៍រមួពីកចិ្ចបេជ៊ំ
រដ្ឋមន្តេីការបរទេសកាលពីខេ
សហីាសមាជកិអាសា៊ានបន្តទនំាក-់
ទនំងជមយួរដ្ឋអាវធ៊នយ៊ក្លេអ៊េរ
ជ៊វំញិសន្ធសិញ្ញានេះហើយកពំង៊
ស្វេងរកការដោះសេយបញ្ហោ
ដេលនៅមាន៕
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ប៉ាន់ រិទ្ធា ្

ភ្នំពេញៈ បើគិតត្រឹមថ្ង្រទី១៨ខ្រ
វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១កន្លងមកន្រះគឺជា
គម្រប់ខួប២ឆ្នាំន្រការយាងសោយ-
ពរិាល័យន្រសម្ត្រចព្រះរាជបតុ្រីព្រះ-
រៀមទ្រពនាដវដ្តឯីកនរោត្តមបបុ្ផាទ្រវី
និងជារយៈព្រល២ឆ្នាំន្រការកកើត
សាលារបំសម្ត្រចនរោត្តមបុប្ផាទ្រវី
ទៀតផង។
ន្រះបើតាមស្រចក្តីជនូដណំងឹពីគ្រហ-

ទំព័រសាលារបំនរោត្តមបុប្ផាទ្រវី ឱ្រយ
ដឹងថា៖ «នាព្រឹកថ្ង្រទី១៨ខ្រវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២១ន្រះ ក៏ត្រូវនឹងថ្ង្រខួប
គម្រប់២ឆ្នាំន្រការយាងសោយពិ-
រាលយ័ន្រសម្ត្រចព្រះរាជបតុ្រីព្រះរៀម
ទ្រពនាដវដ្តឯីកនរោត្តមបបុ្ផាទ្រវ។ី
សាលារបំនរោត្តមបុប្ផាទ្រវីក៏
បននមិន្តព្រះភកិ្ខុសង្រឃធ្វើពធិ-ី
ព្រះពទុ្ធសាសនាបង្រសកុលូឧទ្ទសិ-
កសុលដលព់្រះវញិ្ញាណក្ខន្ធសម្ត្រច-
ព្រះរាជបតុ្រីព្រះរៀមទ្រពនាដវដ្តឯីក
នរោត្តមបបុ្ផាទ្រវីនងិបនរៀបចំ
ពិធីសំពះគ្រូរបំព្រះរាជទ្រព្រយ
ដ្រលជាមរតកន្រព្រះបពុ្វមហាក្រសត្រ
ខ្ម្ររជាច្រើនជនំាន់ក៏ដចូជាមរតក
បន្តពីសម្ត្រចព្រះរៀមផងដ្ររ»។
សាលារបំសម្ត្រចនរោត្តមបបុ្ផា-

ទ្រវីhttps://www.facebook.com/
Princess-Buppha-Devi-Dance-
School-104565384926946/?
ref=page_internalបនកកើត
កាលពីព្រលទ្រង់នៅមានព្រះជន្ម
ដោយមានទស្រសនទានបង្ហាត់បង្រៀន
សសិ្រសានសុសិ្រសនសិ្រសតិនងិសាធារណ-
ជនខ្ម្ររដ្រលចូលចិត្តទម្រង់សិល្របៈ

របំបរុាណខ្ម្ររឥតគតិថ្ល្រខណៈក្រយ
ព្រលន្រការយាងសោយពិរាល័យន្រ
សម្ត្រចព្រះរាជបតុ្រីព្រះរៀមទ្រពនា-
ដវដ្តីឯកនរោត្តមបបុ្ផាទ្រវីសាលានៅ
ត្របន្តដដ្រល។ន្រះបើតាមការរៀប-
រាប់ប្រប់ឱ្រយដឹងពីអ្នកគ្រូរបំវ័យ៦០

ឆ្នាំប្លាយមា្នាក់ក្នងុចណំោមធន-

ធាននាដកានាទសវត្រសរ៍ទី៦០ចនំនួ៣
របូប្រចាំសាលារបំសម្ត្រចនរោត្តមបបុ្ផា-
ទ្រវី(នាដកាវន័សាវ្រមានវយ័៧០ឆ្នាំ
នាដកាឱមយវុណ្ណឌីនងិនាដកាឌកុ
សុថីាដ្រលសទុ្ធត្រមានវយ័ជាង៦០ឆ្នាំ
ដូចគ្នា)បង្ហើបឱ្រយភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍បនដឹង។
អ្នកគ្រូឱមយវុណ្ណឌីប្រប់ពីភ្នពំ្រញ-

ប៉សុ្តិ៍ថា៖«កាលពីទ្រង់[សម្ត្រចនរោត្តម
បបុ្ផាទ្រវី]នៅមានព្រះជន្មសាលាន្រះ
មានភារកចិ្ចទទលួបង្ហាត់បង្រៀនសសិ្រស
និស្រសិតនិងសាធារណជនខ្ម្ររមិនប្រ-
កាន់វយ័ឡើយសម្របច់ណំលូចតិ្តចង់
រៀនទម្រង់របំបុរាណនានា។ត្រអ្វី
ដ្រលពសិ្រសខ្លាងំនោះសាលាបនផ្តោត
ទៅការបង្ហាត់ទម្រង់របំព្រះរាជទ្រព្រយ
ដ្រលជាមរតកបន្តជាច្រើនជំនាន់ន្រ
ព្រះបពុ្វមហាក្រសត្រខ្ម្ររនងិជាមរតកបន្ត
ពីសម្ត្រចព្រះរៀមបុប្ផាទ្រវីផងដ្ររ»។
នាដកាវយ័ជាង៦០ឆ្នាំអ្នកគ្រូឱម

យុវណ្ណឌីបន្តថា៖«សាលានៅត្របន្តបង្ហាត់-
បង្រៀនដល់សសិ្រសគ្រប់វយ័ឥតគតិថ្ល្រ

រហតូតទៅដដ្រលជាពសិ្រសអ្នកចង់រៀន-
សូត្រនូវជំនាញទម្រង់របំបុរាណន្រះ។
ដោយយើងមានបង្ហាត់បង្រៀនត្រចនំនួ
២ថ្ង្រប៉ណុោ្ណោះក្នងុ១សប្តោហ៍គឺថ្ង្រសៅរ៍
និងអាទិត្រយចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹកដល់
ម៉ោង៤និង៣០នាទីរសៀល»។
គរួបញ្ជាកផ់ងដ្ររកចិ្ចពធិកីាលពីថ្ង្រ

ទី១៨ខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២១គម្របខ់បួ២
ឆ្នាំន្រការយាងសោយពិរាល័យន្រសម្ត្រច-
ព្រះរាជបុត្រីព្រះរៀមទ្រពនាដវដ្តីឯក
នរោត្តមបុប្ផាទ្រវីត្រវូបនរៀបចំឡើងក្រម
ការផ្តចួផ្តើមពីព្រះអង្គមា្ចាស់សុសីវុត្ថវិាក-់
ជរីា៉ាវឌុ្រឍព្រះប្រធានសមាគមសប្របុរសធម៌
នរោត្តមបុប្ផាទ្រវីព្រះអង្គមា្ចាស់សីុសុវត្ថិត្រស្រសូ
ជាអនុប្រធានhttps://www.face-
book.com/104565384926946/
videos/2824975824417192ព្រះ-
អង្គមា្ចាស់ក្រសត្រីសីុសុវត្ថិច័ន្ទសីុតាព្រះធីតា
សម្ត្រចព្រះរៀមញាតវិង្រសានវុង្រសសាស្តោ្រ-
ចារ្រយនងិសសិ្រសានសុសិ្រសន្រសាលារបំ
នរោត្តមបុប្ផាទ្រវី៕

កេងុមសូ្គ ូ: ពលរដ្ឋរសុ្រសុីដ្រលស្វ្រង-
រករបបអាហារពងត្រីខវយីា៉ោក្រហមដ៏
រីករាយន្រវិស្រសមកាលរដូវរងតាម
ប្របប្រព្រណីនឹងមានអារម្មណ៍
ស្រងកចិត្ដនាឆ្នាំន្រះដោយសារត្រ
តម្ល្ររបស់វាបនហក់ឡើងខ្លាំងជា
ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ។ន្រះបើយោងតាម
តួល្រខផ្លូវការដ្រលត្រូវបនបង្ហាញ
កាលពីថ្ង្រចន្ទ។
ដោយរុស្រសុីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង

ការកើនឡើងន្រអតផិរណាទភីា្នាកង់រ
ស្ថិតិរដ្ឋRosstatបនឱ្រយដឹងថាតម្ល្រ
ពងត្រី១គីឡូក្រមលើទីផ្រសារហក់
ឡើងលើស៥០០០រា៉ាប់បល់(៦៨
ដុលា្លារ)ជាតម្ល្រខ្ពស់បំផុតតាំងពីឆ្នាំ
២០០០មក។

ពងត្រីខវយីា៉ោជាមួយនបំុង័បៀកប៊រ័
ឬនភំ្រនខ្រកជាអាហារសម្រប់បយ
លា្ងាចនៅមនុថ្ង្របណុ្រយគ្រសិ្ដសា្មាស់ជា
វិស្រសមកាលប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតរបស់
រុស្រសុី។ រយៈព្រល២ទសវត្រសរ៍ចុង-
ក្រយតម្ល្រពងត្រីខវីយា៉ោនៅ
ដំណាច់ឆ្នាំបនកើនឡើង៧ដង។
ការកើនឡើងតម្ល្រពងត្រីនាឆ្នាំន្រះ

ផ្ទុយនឹងអ្វីដ្រលបនរំពឹងទុកហើយ
ទោះបីជាមានការន្រសាទត្រីសាល់មុ៉ន
ច្រើនភាគច្រើនត្រវូបនធ្វើនៅឧបទ្វបី
កាមឆត់កានៅភាគខងកើតផុតន្រ
ប្រទ្រសរុស្រសុី។
ការន្រសាទត្រីសាល់ម៉ុនបនកើន

ឡើង៣០ភាគរយតាំងពីខ្រមករា
បើធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នានាឆ្នាំ-

មុន។ន្រះបើយោងតាមទីភា្នាក់ងរ
ជលផលសហព័ន្ធដ្រលត្រូវបន
ដកស្រង់ព័ត៌មានដោយទីភា្នាក់ងរ-
សារព័ត៌មានTASS។
កាស្រតជំនួញប្រចាំថ្ង្រRBCបន

រាយការណ៍ថាតម្ល្រត្រូវបនដំឡើង
ដោយក្រមុអ្នកផលតិដោយផ្រសារទាងំ-
មូលផ្ដោតលើទិន្នផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
ចំនួនប្រមាណពី១០ទៅ១៥នៅ
តំបន់FarEastមុនរដូវវិស្រសមកាល
មកដល់។
ក្រពីតម្ល្រពងត្រីហក់ឡើងខ្លាំង

ក្នងុខ្រតលុាកន្លងទៅអត្រអតផិរណា
នៅរុស្រសុីបនកើន៨,១ភាគរយពី១
ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំ ផុតពីអត្រកំណត់ត្រ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៦៕AFP/HR

សាលារបំាសម្តេចនរោត្តមបុបា្ផាទេវីបណ្តុំធនធានគេូរបំាទសវតេសរ៍ទី៦០

ពងតេីខាវីយ៉ារុសេសី៊តម្លេហក់ឡើងសេតឺៗមុនរដូវបុណេយគេសិ្ដសា្មាស់មកដល់

អ្នកគេ ូ ឱម យុវណ្ណឌី ជាគេ ូរបំបុរាណ  
តំាង  ពី ទសវតេសរ៍ទី ៦០។ រូបថតសហការី

នៅ ២ទសវតេសរ៍ នេះ  តម្លេ ពង តេ ីខាវីយ៉ា នៅចុង ឆ្នា ំបន កើនឡើង ៧ដង ។ រូបថតAFP

ការសម្តេងរបំ បុរាណ របស់ សិសេស សាលា របំ សម្តេចនរោត្តមបុប្ផាទេវី  នាថ្ងេពេះពិធី បុណេយ គមេប់ខួប ២ឆ្នា ំ      ឧទ្ទសិមហាកុសលថ្វាយដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក



    ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពេញ : ស្ថិត នៅ ក្នុង សាល 
នៃ សារមន្ទីរជាតិ រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ សា្នាដៃ ចម្លាក់ រូបថត រូប- 
គំនូរ គៃឿងអលង្ការ វីដៃអូខ្លីៗ 
ដៃល ឆ្លុះបញ្ចាំង ពីបទ ពិសោធ 
នៃ  ការ ធ្វើដណំើរ ឆ្លង ទ្វបី ជវីភាព   
រស់នៅ បៃចាំថ្ងៃ  សាមគ្គីភាព 
ឥទ្ធពិល គនំតិ នៃ សលិៃបករ មកព ី
ទ្វបី ទាងំ២ នងិ ចណំងមតិ្តភាព 
លើ វិស័យ វបៃបធម៌ នៃ បណ្ដា 
បៃទៃស  ក្នុង ទ្វីបអាស៊ី និង អឺរ៉៊ប 
តៃូវ  បាន ដាក់ តាំង បង្ហាញ ជូន  
សាធារណជនចូលទសៃសនា  
រហូត ដំណច់ឆ្នាំ២០២១។

ក្នងុចណំោមម្ចាសស់ា្នាដៃ ជា- 
ចៃើន រូប   មក ពី បណ្ដា បៃទៃស 
នៅអាស៊ី និង អឺរ៉៊ប អ្នកនាង 
ឡូលី ផាក មក ពី កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង 
និងអ្នកនាង អូលីវៀ ហូហ្គ មក 
ពី អង់គ្លៃស ស៊ទ្ធសឹង តៃ ជា 
សលិៃបការនិ ី ដៃល កពំង៊ បពំៃញ 
ក្ដសីប៊និ របសខ់្លនួ លើ វថិសីលិៃបៈ  
នៅ កម្ពុជា អស់  ជាចៃើនឆ្នាំ។

ក្នុង ពិព័រណ៍ សិលៃប: មហោ-
សៃព    វបៃបធម៌  អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប 
២០២១ អ្នកនាង ឡូលី និង  
អលូវីៀ បាន  បៃើ ជនំាញ សលិៃបៈ 
ទមៃង់ ខ៊ស គ្នា ដើមៃបី រំលៃច ជា 
សា្នាដៃ រមួ  មយួ សមៃបក់ារ តាងំ- 
បង្ហាញ    Sahaka play-
ground នៅ សារមន្ទីរជាតិ។

អង្គយុ កៃបៃរ ដៃគសូហការ មក 
ពី  អង់គ្លៃស សិលៃបការិនី មក ពី 
កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង អ្នកនាង ឡូលី 
បាន  បង្ហាញ ចំណប់ អារម្មណ៍  
ក្នងុ វដីៃអ ូ បណ្ដាញសង្គម យធូបូ 
ថា៖ «ខ្ញុំ  ជាអ្នកជំនាញគូរ  និង 
បានរស់នៅកម្ពុជា យូរ កៃល 
ដៃរ។ នៃះ ជាលើក ទី១ ហើយ 
ដៃល  ខ្ញុំ ធ្វើកិច្ចការ ជាមួយ អ្នក- 
សិលៃបៈ ដទៃទៀត ។ វា ជា រឿង ថ្មី 
សមៃប់ខ្ញុំ  តៃ ក៏ជា បទពិសោធ 
មួយ  ដ៏ អសា្ចារៃយសមៃប់ខ្ញុំ»។

រីឯ អូលីវៀ ជា សិលៃបការិនី 
អង់គ្លៃស ផ្នៃក ដៃរបា៉ាក់  ដៃល 
បានរសន់ៅ បៃទៃស កម្ពជុា ជាង 
៦ ឆ្នាំ ក៏ បាន លើក ឡើង ផង ដៃរ 
ថា៖ « ខ្ញុំ ទទួល ឥទ្ធិពល ចៃើន 
ពីវបៃបធម៌  សិលៃបៈ  ហ្វៃសៃសិន និង  
អាហារ នៅ អាស៊ី។ ខ្ញុំ ពិតជា 
រកីរាយ  ណសដ់ៃលបាន សហ-
ការ  ជាមួយ សិលៃបករ ទាំងនៅ 
អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប»។

ពិព័រណ៍ សិលៃប:មហោសៃព 
វបៃបធម ៌អាស៊ ីនងិ អរឺ៉ប៊ ២០២១ 
នៅ សារមន្ទីរ ជាតិ កម្ពុជា ពីថ្ងៃ 
ទី២២ ខៃវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ 
ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ តៃូវបាន 
រៀបច  ំឡើង ដោយកៃសួង វបៃបធម៌  
និង វិចិតៃសិលៃបៈ  សហការ 
ជាមួយ សហភាព អឺរ៉៊ប និង 
មូលនិធិ អាស៊ី-អឺរ៉៊ប ដើមៃបី 
ចូលរួម អបអរសាទរ  កិច្ចបៃជ៊ំ 
កំពូល អាស៊ី-អឺរ៉៊ប លើក ទី១៣ 

រៀបច ំដោយ ពៃះរាជាណចកៃ- 
កម្ពុជា ធ្វើជា ម្ចាស់ផ្ទះ និង  
បៃពៃឹត្តទៅ នៅ ថ្ងៃទី២៥-២៦ 
ខៃវិច្ឆិកានៃះ។

ពិព័រណ៍ នៃះ បង្ហាញ ពី ភាព- 
សមៃបូរ បៃប និង គំនិត ច្នៃបៃឌិត 
ដ ៏អសា្ចារៃយ ព ីបណ្ដា បៃទៃស នានា 
នៃ ទ្វបី ទាងំ២ កៃម បៃធានបទ 
ធំៗចំនួន ៦គឺ៖ Happy Head, 
Sahaka playground, En-
countering culture, The 
longest voyage, Thing 
that count, II Nodo: A 
sketch of hope។

ភាព ចមៃ៊ះ នៃ វបៃបធម៌ អាស៊ី 
និង  អឺរ៉៊ប តៃូវបាន បៃរព្ធ ឡើង 
នៅក្នងុ មហោសៃព នៃះ ជាមយួ 
នឹង  ការសម្តៃង សិលៃបៈ ទសៃស-
នីយភាពសិលៃបៈ ចមៃ៊ះ ចៃើន 
ទមៃង់ ការ បៃគំ តន្តៃី ខា្នាត ធំ របាំ - 
បរ៊ាណ របា ំបៃពៃណ ីរបា ំសហ- 
សម័យ មហោសៃព ភាពយន្ត 
ការតាំងពិព័រណ៍ រូបថត និង 
សា្នាដៃ សិលៃបៈ ការចាក់ បញ្ចាំង 
ខៃសៃភាពយន្ត និង កិច្ចពិភាកៃសា 
ក្នុង គោលបំណង ជំរ៊ញ ទំនាក់-
ទំនង រវាង ពលរដ្ឋ ឆ្លង ទ្វីប  ការ- 
ចៃក រំលៃក បទពិសោធ  និង   
ការយល់ដឹង អំពី ភាពផៃសៃងៗ 
គ្នា  នៃ វបៃបធម៌ ដៃល នាំមក នូវ 
ស៊ខដ៊មភាព ការអភិវឌៃឍ និង 
កចិ្ចសន្ទនា កានត់ៃ បៃសើរឡើង 
រវាង ទ្វីប ទាំង២។

កៃពីការ តាំង បង្ហាញ នៅ 
សារមន្ទីរជាតិ ផា្ទាល់ រយៈពៃល 
៥ថ្ងៃ ពី២២ ដល់  ២៦ វិច្ឆិកា 
នៃ  មហោសៃព ពៃឹត្តិការណ៍ 
សិលៃបៈ  តំណង ឱៃយដៃគូ អាស៊ី 
អរឺ៉ប៊ ជាង២០នៃះ ក ៏មន កម្មវធិ ី
អនឡាញរួមមន ការសម្តៃង 
របាំ និង ល្ខោន ការ បៃគំ  តន្តៃី 
សលិៃបៈ សនូ របូ ការ តំាង  ពិ ព័រណ៍ 
និង វៃទិកា ពិភាកៃសា  ជាមួយ 
សិលៃបករ នឹងតៃវូ បាន បង្ហាញ ជា  
ផ្លូវការ លើ គៃហទំព័រ ASEM-
culturalfestival.com។

អ្នកនាង ខាមីនី រា៉ាម៉ាឆន់- 
្រដា មកពី សិង្ហប៊រី ជា សិលៃបករ  
ជំនាញ តំណលរឿង បាន 
ចលូរមួបង្ហាញ សា្នាដៃ របស ់នាង 
ដៃលមន ឈ្មោះថា «រឿង ពៃង- 

នទិាន នៃ ឆ្នៃរ សមទ៊ៃ ២» (The 
Tale of Two Shores)។ 

ទសៃសនិកជន ជិតឆ្ងាយ ក៏ 
អាចទសៃសនា ការ បង្ហាញ សា្នាដៃ 
នាង លើ វៃបសាយ  ក្នុង កាល- 
វភិាគ ចន្លាះ ថ្ងៃទ២ី២ ដល ់ ២៦ 
វិច្ឆិកា  តៃូវបានគំទៃ ដោយ 
កៃសងួ វបៃបធម ៌សហគមន ៍នងិ 
យ៊វជន  សិង្ហប៊រី និង  កៃ៊ម  បៃឹកៃសា 
សិលៃបៈ ជាតិ សិង្ហប៊រី។

សម្ដៃង ចំណប់អារម្មណ៍ ពី 
ឱកាស ចូលរួម បង្ហាញ សា្នាដៃ  
ក្នងុ ពពិរ័ណ ៍សលិៃប: មហោសៃព  
វបៃបធម ៌ អាស៊ ីនងិ អរឺ៉ប៊ ២០២១ 
អ្នកជំនាញ ផលិតរឿងនិទាន 
របូនៃះ បាន នយិាយ ថា៖ «រឿង- 
តណំល រឿង នទិាន  ក្នងុ វបៃបធម ៌
ជនជាតិ អាស៊ី និង អឺរ៉៊ប មន 

ភាព សៃដៀង   គ្នាណស់»។
វៃទកិា នៃះ ផ្ដល ់ឱកាស ស្វៃង- 

យលព់ភីាព មនិសវូ ខស៊ គ្នា រវាង 
ជាតិ សាសន៍  និង ជំរ៊ញ  មន៊ស៊ៃស -  
ជាតិ  បង្កើតទំនាក់ទំនង  និង 
ពងៃឹង ភាពស្និទ្ធសា្នាល រវាង គ្នា  
បង្កើតសហគមន៍ ឥត ពៃំដៃន  ។

អ្នកនាង ខាមីនី បន្ត ទៀត  
ថា៖ «រឿងនិទាន ទាំង អស់ នៃះ 
រំឭក យើង ពី ទំនាក់ទំនង   ដ៏ 
យូរលង់ រវាង អាស៊ី និង  អឺរ៉៊ប  
ដៃល ផៃសារភា្ជាប់ មន៊សៃស  មិនថា 
ពួកគៃ មកពីទីណ នះទៃ»។

ពិព័រណ៍ សិលៃប:មហោសៃព 
វបៃបធម ៌អាស៊ ីនងិ អរឺ៉ប៊ ២០២១ 
នៅ សារមន្ទីរ ជាតិ  សា្វាគមន៍ អ្នក- 
ចូល ទសៃសនា ឥតគិតថ្លៃ រហូត 
ដល់    ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ៕

សិលេបករ ខ្មេរ  ណេនាំ បង្ហាញ ស្នាដេ គំនូរ របស់ខ្លួន ជូន រដ្ឋមន្តេីកេសួងវបេបធម៌  និង វិចិតេសិលេបៈ ។ ហ្វៃសប៊៊ក

ពិព័រណ៍រូបថត និង ស្នាដេ សិលេបៈ ជាចេើន រំលេច វបេបធម៌ ឆ្លង ទ្វបី ដេល សេដៀងគ្នា ។ រូបថត សារមន្ទរីជាតិ 

សិល្បករ២ទ្វបីរំល្ចស្នាដ្
ឯពិព័រណ៍សិល្បៈមហោស្ព
វប្បធម៌អាស៊ីនិងអឺរ៉៊បឆ្នាំ
២០២១នៅសរមន្ទរីជាតិ

គំនូរ និង ស្នាដេ សិលេបៈ របស់សិលេបករ មកពីអាសីុ និងអឺរុ៉បដាក់តំាងនៅសរមន្ទរីជាតិ ។ រូបថត សារមន្ទរីជាតិ 



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៥ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ: ការបៃកួតសប្តាហ៍ 
ផ្តាច់ពៃ័តៃ ដណ្តើម បៃក់ លាន 
របស់ សហព័ន្ធ បៃដាល់ សកល  
នងឹ កើតឡើង  នៅ យប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ  
ទី ២៨  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២១  
រវាង កីឡាករ លំដាប់ ជមៃើស 
ជាតិ សកល  វី  សម្ភសៃស  និង 
កឡីាករ ទចូ  ដៃវដី ដោយជើងឯក 
នឹង ទទួល បន  បៃក់ ចំនួន  ៣ 
លាន រៀល  រឯីចណំាត ់ថ្នាក ់លៃខ 
២ បន  ១លាន រៀល  ។ ជា មយួ- 
គ្នា  នៃះដៃរ  ក៏មាន អម ដោយ គូ- 
បៃដាល់   បន្ថៃម ចំនួន  ៥ គូ ទៀត 
ខណៈ គ ូឯក  តៃវូ បន ផ្តល ់ជនូទៅ  
កីឡាករ   មឿន  សុខហ៊ុច  មក ពី 
ក្លិប នាយក ដា្ឋាន អង្គរកៃស បៃកួត  
ជាមួយ អ្នក លៃង កណា្តាប់ ដៃ ធ្ងន់  
ថៃ  រិទ្ធី  មក ពី សមាគម បៃដាល់ 
កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ ។

បើ តាម  លោក ស៊ន  អៃលីត  
ដៃល ជា គៃូ បង្វឹក ជមៃើស ជាតិ  
បន និយាយ ថ  ចង់ បន្ថៃម បទ- 
ពិសោធ ថ្មី សមៃប់ សិសៃស ខ្លួន 
មឿន សុខហ៊ុច  បើ ល្អ  អាច 
បៃឡូក ទាំង  ២ បៃភៃទ  គឺ គុន ខ្មៃរ 
ផង  និង បៃដាល់ សកល ផង តៃ- 
ម្ដង  ពៃះវា ល្អ ក្នុងការ  រក បៃក់ 
សមៃប់ ដោះ សៃយ ជីវភាព ។ 

 សមៃប់ បៃដាល់ សកល នៃះ  
កឡីាករ   វ ី សម្ភសៃស  បនបៃបឱ់ៃយ 
ដឹងថ  មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ ខ្ពស់  
ពៃះ បន តៃៀម និង ហ្វឹក ហាត់ 
គៃប ់គៃន ់ ពសិៃស ឧបសគ្គ មយួ 
ចនំនួ   តៃសួ តៃយ បន រចួ រាល ់។  
នៅ ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ ចំនួន  ៣ លើក 
កន្លង មក  វី  សម្ភសៃស  បន ឆ្លង- 
កាត់  និង យក ឈ្នះ បន ទាំង  ៣ 
លើក   ដៃល ក្នងុ នោះ កឡីាករ  ទចូ  
ដៃវីដ  តៃូវ ជួប គ្នា វគ្គ បញ្ចប់ ផ្តាច់- 
ពៃត័ៃ នៃះ ក ៍ធ្លាប ់បន ចាញ ់ពនិ្ទ ុរចួ 

ហើយ ដៃរ ក្នុង វគ្គ ជមៃុះ ។ 
កីឡាករ   វី  សម្ភសៃស  បន 

និយាយ ថ ៖ « ជំនួប បៃ កួត នៃះ 
ខ្ញុំ រំពឹង ខ្ពស់ ថ នឹង ឈ្នះ ជើង ឯក  
ពី ពៃះ តាម រយៈ ការហ្វឹក ហាត់ 
ខ្ញុំ សមៃក ទម្ងន់ បន តាម កំណត់  
ហើយ កមា្លាំង  និង សុខភាព ខ្ញុំ 
ធម្មតា  ធនាថ បៃ កួត  បន ល្អ ។ 
ខ្ញុំ មាន ទំនុក ចិត្ត ឈ្នះ តៃ ម្តង  គឺ 
សងៃឃឹម ៩០ ភាគ រយ » ។  

ចំណៃក   ទូច  ដៃវីដ  ដៃល ក្នុង 
វគ្គ ជមៃុះ បៃ កួត ចំនួន  ៣ លើក  
ឈ្នះ  ២ លើក  និងចាញ់ ១ លើក  
គឺ ចាញ់ ពិន្ទុ វី  សម្ភសៃស នៃះ តៃ ម្តង  
និយាយ ថ៖ «   លំបក សងៃឃឹម  
ពីពៃះ កមា្លាំង  និង កណា្តាប់ ដៃ 
របស ់វ ី សម្ភសៃស  ល្អ ជាង ខ្ញុ ំ ហើយ 
គត់ ចាស់ វសៃសា  និង មាន បទ- 
ពសិោធផ្នៃក បៃដាល ់សកល នៃះ  
គឺ សិសៃស ចៃបង មុន ខ្ញុំ  ហៃតុ នៃះ  វា 
ជា ការ លំបកណាស់ ក្នុងការ- 

ឈ្នះ គត់ ។   ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ តៃ  ៥០ 
ភាគ រយ  ប៉ុន្តៃ ធនា វ៉ៃ ឲៃយ អស់ ពី 
សមត្ថភាព » ។  

បៃភព ពី អ្នក តាម ដាន ភាគ- 
ចៃើន  គៃ មាន ជំនឿ ទៅ លើ  វី 
សម្ភសៃស  ទទួលបន ជ័យជម្នះ 
ចៃើន ជាង ។  ចណំៃក លោក  សន៊  
អៃលីត ដៃល ជា គៃូ បង្វឹក របស់  វី  
សម្ភសៃស  និង ជា គៃូ ជមៃើស ជាតិ 
ផង នោះ  និយាយ ថ  វី  សម្ភសៃស  
នងឹ ឈ្នះ ក្នងុ ពៃតឹ្តកិារណ ៍ដណ្តើម 
បៃក់ លាន នៃះ ។

 បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  លោក ស៊ន  
អៃលីត  បន ឱៃយដឹង ថ   វត្តមាន 
បៃកតួ  របស់ កឡីាករ មឿន សខុ- 
ហ៊ចុ  វ៉ៃ សកល សប្ដាហ ៍នៃះ  គ ឺជា 
ការ សាកលៃបង  និង ចង់ តៃស្ត 
មើល សមត្ថភាព រូប គៃ ផង ថ 
អាច ទៅ រួច ទៃ ?   បៃសិន បើ ធ្វើ 
បន ល្អ  អាច នឹង ឲៃយ ហ្វឹកហាត់ 
បៃដាល់ សកល ផង  ហាត់ គុន 

ខ្មៃរ  ផង ដើមៃបី បន លុយ ចៃើន ។ 
លោក  ធន់  សុភា  គៃូ បង្វឹក 

របស់ កីឡាករ ថៃ  រិទ្ធី បន 
និយាយ ថ ៖ « ចំពោះ ការ បៃកួត 
រវាង  សខុហ៊ចុ នងិ  ថៃ  រទិ្ធ ី លើក- 
នៃះ  ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថ  ថៃ  រិទ្ធី  
មាន បៃៀប ល្អ ជាង  ពី ពៃះ 
កណា្តាប់  ដៃ ធ្ងន់ និង កមា្លាំង ក៏ល្អ 
ជាង ដៃរ  ហៃតុនៃះ   ខ្ញុំ រំពឹង ឈ្នះ 
ដល់ទៅ   ៩០ ភាគរយ »។ 

លោក  ប៊ុយ  សុភ័ណ្ឌ  ដៃល 

ជាអគ្គលៃខាធិការ សហព័ន្ធ 
បៃដាល់ សកល  និង ជា នាយក- 
គៃប់ គៃង កម្ម វធីិ  ឲៃយ ដឹង ថ   កម្ម វធីិ 
នៃះ នឹងធ្វើ ឡើង   នៅថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ទី២៨  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២១  
វៃលា ម៉ោង  ៦លា្ងាច តទៅ   ខណៈ  
កម្ម វិធី នៃះ នឹង បិទ បញ្ចប់ មួយ  
រដូវ កាល បៃចាំ ឆ្នាំ  បនា្ទាប់ មក 
យើង កំពុង ស្វៃង រក ដៃ គូ ឧបត្ថម្ភ 
គំ ទៃ បន្ត ទៀត  ដើមៃបី រៀប ចំ បន្ត 
ទៅ តាម លទ្ធភាព ៕

ទូច ដេវីដ (ឆ្វេង) និង វី សម្ភសេស  តេវូបេកួតផ្ដាច់ពេត័េ ដណ្ ើមបេក់លាន។ រូបថត សហ ការី

វី សម្ភស្ស  និង  ទូច  ដ្វីដ ប្កួតផ្ដាច់ព័្ត្ ដើម្បីដណ្ដើម ប្ក់ ចំនួន  ៣លាន រៀល

Barca របស់ លោក Xavi 
ស្មើ ជាមួយ Benfica នៅ 
Champions League

កេងុ បាសេឡណូា : ក្ដ ីសងៃឃមឹ 
របស ់កៃមុ អ្នក មាន បណុៃយ Bar-
celona ក្នុង ការ បន ឆ្លងទៅ  
វគ្គ ១៦  កៃុម ចុង កៃយ នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ Champions 
League របស់អឺរុ៉ប តៃវូ ចំា អុ៊ត- 
មើល ក្នងុ ការ បៃកតួចងុ កៃយ 
បៃចាំ ពូល E បនា្ទាប់ ពី លៃង 
បន តៃឹម ស្មើ ដោយ គ្មាន គៃប់- 
បល់ ជាមួយ កៃុម Benfica 
កាល ពី យប់ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

ជាមួយ នឹង ការដៃល លោក  
Xavi Hernandez កំពុង 
ដឹកនាំ ការ បៃកួត ជាលើក ទី ២ 
ចាប់ តាំង ពី ចូល មក ជំនួស 
តំណៃង  របស់ លោក Ronald 
Koeman ក្នងុនាម ជា អ្នក កាច់- 
ចង្កូត នាវា របស់កៃុម Barca   
កៃុម យកៃស នៅ តំបន់ កាតាឡាន់ 
បង្កើត ឱៃយ មាន នូវ ទមៃង់ លៃង 
ក្នុង ពិភព មួយដ៏ ខុស ប្លៃក ពី 
កៃុម ដ៏ គួរ ឱៃយ អាណិត Benfica 
ដៃលបន  យក ឈ្នះ ពួកគៃ 
៣-០ កាល ព ីជបួ គ្នា នៅទ ីកៃងុ 
លសីបោន នាបៃទៃស ពរ័ទយុ- 
ហា្គាល់ ក្នុង ខៃ កញ្ញា ។

ជ័យជម្នះ ក្នុង ហ្គៃម នៃះ នឹង 
ជួយ ឱៃយ កៃុម Barca ឡើង ទៅ 
វគ្គ បន្ត រួម ជាមួយ កៃុម យកៃស 
អាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich 
ដៃល ពួក ចាំ បច់ តៃូវ តៃ ឈ្នះ ឱៃយ 
បន ពៃល ជបួ គ្នា នៅ ថ្ងៃ ទ៨ី ខៃ 
ធ្នូ បៃសិន បើ កៃុម Benfica 

អាច បំបក់ កៃុម Dynamo 
Kiev របស់អ៊ុយកៃន នៅផ្ទះ 
ខ្លួន បន ដៃរ នោះ ។

ខៃសៃការពារ Ronald Araujo 
របស់ កៃុម  Barca បន បៃប់ 
ទៅ វៃបសាយ uefa.com 
យា៉ោង ដូច្នៃះ ថ ៖ « យើង  ពិត ជា 
បន លៃង នវូ ហ្គៃម  ដៃល លោក 
គៃូ បង្វឹក  បន ឱៃយ ពួក យើង ធ្វើ 
បៃប ហ្នងឹ ពោល គឺការ តាម គប- 
សង្កត ់ឱៃយ បន ខា្លាងំ ជា ពសិៃស ។ 
អ្វ ីដៃល យើង ទាងំ អស ់គ្នាខ្វះ គ ឺ
គៃប់ បល់ សំខាន់ » ។

កៃមមៃឃ ភ្លៀង ដ ៏ខា្លាងំ  កៃមុ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Barca ដៃល ពៃញ 
ទៅ ដោយ កមា្លាំង ជំរុញ របស់ 
លោក Xavi កំពុង លៃង ទៅ 
ដោយ  ថម ពល យា៉ោង សា្វាហាប ់
និង លៃបឿនដ៏លឿន ដៃល ទើប 
រក ឃើញ ថ្មី  ក្នុង នោះ ការ ស៊ុត 
ដ៏សា្អាត របស់ កីឡាករ វ័យ ក្មៃង  
Yusuf Demir នៅ ចុង ម៉ោង 
នៃ វគ្គ ទ១ី គៃន ់តៃ សណំាង មនិ 
ល្អ បុក របរទី ។

នៅ ចំពោះ មុខ អ្ន ក គំ ទៃ ជិត 
៥០ ០០០នាក់ ដៃល កំពុង 
ពោរ ពៃញ ទៅ ដោយ ភាព ក្លៀវ- 
កា្លា កៃមុ អ្នក មាន បណុៃយ Barca 
លៃច មុខ នៅ វគ្គ ទី ២ ជាមួយ 
នឹង ការ លៃង  យា៉ោង មាន បៃៀប 
តៃ កៃមុ   Benfica  ទប ់ទល ់បន 
យា៉ោង រឹង មាំ ដើមៃបីបន ១ពិន្ទុ 
តៃឡប់ ទៅវិញ៕ AFP/VN

Chelsea ឡើង វគ្គ ១៦ កុ្មចុងក្យ 
ជាមួយ នឹង ការ បំបាក់ Juve យ៉ាង ចាស់ ដ្

កេុងឡុងដ៍: លោក Tho-
mas Tuchel បន ពោល 
សរសើរ ចំពោះ កៃុម តោ ខៀវ 
Chelsea របស់ លោកថ 
ពិតជាអសា្ចារៃយ ណាស់ ខណៈ- 
ដៃល មា្ចាស់ ជើង ឯកពាន កៃប- 
ខណ័្ឌ Champions League 
បន កក ់កៅអ ីក្នងុ វគ្គ ១៦កៃមុ- 
ចងុ កៃយ ជាមយួ នងឹ ការ មាន  
ជ័យ ជម្នះ ដ៏ គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
៤-០ លើ កៃមុ ខា្លាងំ Juventus 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

កៃុម របស់លោក Tuchel 
បន នាំ មុខ ពៃល ដៃល ការ ប៉ះ 
ដៃ របស់ ខៃសៃ ការ ពារ Antonio 
Rudiger មិន តៃូវ បន ពិន័យ 
ដៃល ជា ការ បង្កើត ឱកាស ឱៃយ 
កីឡាករ Trevoh Chalobah 
ស៊ុត គៃប់ បើក ឆក ក្នុង ការ- 
បៃកួត នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន Stam-
ford Bridge ។

សៃប ពៃល ដៃល កៃុម ភ្ញៀវ 
Juve មិន អាច តប ត  នឹង គៃប់ 
បល់ ចមៃូង ចមៃស នោះ  បន 
ខៃសៃការ ពារ   Reece James 
ខៃសៃ បមៃើបៃយុទ្ធ Callum 
Hudson-Odoi និង ខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធ Timo Werner បន 
រួម ចំណៃក មា្នាក់១គៃប់ក្នងុ វគ្គ- 
ទី ២ ដើមៃបី រុញ កៃុម តោខៀវ ឱៃយ 
ឡើង ទៅឈរ ទី ១ ក្នុង ពូល H  
ដោយ មាន  ១២ពិន្ទុ។

កៃមុ  Chelsea នៅ លើ កៃមុ- 

Juve ដោយសារមាន គៃប់ 
ចំណៃញ ចៃើន ជាង  ហើយ  នឹង 
ធនា បន នូវ ចំណាត់ ថ្នាក់ ជា 
បៃធន ពលូ  បើ កៃមុ យកៃស ទៅ ព ី
កៃុង ឡុងដ៍ មួយ នៃះ ឈ្នះ កៃុម 
នៅ រុសៃសុី   Zenit Saint Pe-
tersburg ក្នងុហ្គៃម ចងុ កៃយ 
សមៃប់ វគ្គ សនៃសំ ពិន្ទុ តាម ពូល 
នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ ធ្នូ នៃះ ។

វា គឺ ការ បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ នូវ 
ទសៃសនីយ ភាព ដ៏ គួរ ឱៃយ កត់ 
សមា្គាល ់មយួ ទៀត  ព ី Chelsea 
ដៃល មិន ទាន់ ចាញ់ សោះ ១០ 
ហ្គៃម ពី ការ បៃកួត នៅ គៃប់ 
កម្មវិធី ទាំង អស់ គិត តាំង ពី រង 

បរាជ័យ ១-០ នៅ ផ្ទះ របស់ 
កៃុម Juve កាល ពី ខៃ កញ្ញា ។  

«  ជា ទមៃង់ លៃង ល្អ ណាស់  ។ 
យើង មិន តៃឹម តៃ ចង់ បន្ត រកៃសា 
ភាព អណំត ់ប៉ណុ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម 
ទាំង មិន ចង់ ធ្លាក់ ចុះ ផង ដៃរ 
ដូច្នៃះ វា ជា បញ្ហា បៃឈម ក្នុង 
ការ មាន ទាំង ២។ យើង ពិត ជា 
ធ្វើ បន ល្អ ណាស់ ដោយ វា ជា 
ការ តឹង  តៃង ណាស់   ក្នុង ការ- 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី កៃមុ Juventus 
ហើយ យើង បង្កើត ឱកាស បន 
យា៉ោងចៃើន ។ សមូ  សរសើរ   ដល ់
កៃមុ ទាងំ មលូ  សមៃប ់ការ មាន 
នូវទមៃង់ លៃង ពិសៃស អសា្ចារៃយ 

និង លទ្ធផល ដ៏ គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
នៃះ » ។ នៃះ ជា បៃសាសន ៍ របស ់
លោក    Tuchel ។

ការ ទទលួ បន លទ្ធផល ដ ៏ល្អ 
នៃះ មិន មៃន ន័យ ថ លោក 
Tuchel អត ់មាន បញ្ហា នោះ ទៃ 
ខណៈ   កីឡាករ ២រូប  N'Golo 
Kante និង Ben Chilwell 
តៃូវ បង្ខំ ប្ដូរ ចៃញ ដោយសារ 
មាន របួស  ដៃល មើល ទៅ 
ទំនងជា  បង្ក ឱៃយ មាន ការ បរម្ភ 
ជាពិសៃស សមៃប់   Chelsea 
ដៃល កពំងុ នា ំគៃ  ដៃរ ក្នងុ តារាង 
ពិន្ទុ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier 
League ៕ AFP/VN

Hudson-Odoi រត់សម្ដេងក្ដតីេកអរ បន្ទាប់ពីសុ៊តឱេយ Chelsea នំមុខ Juve ៣-០ កាល ពីថ្ងេអង្គារ។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បើទោះបីរាងចាស់វស្សានៅលើវិថី
សិល្បៈម្នក្តី ក៏សូរសៀងន្ទឹកដមសំនៀង
កំពូលតារាចម្ៀងស្ីនៅហង្សមាសនៅត្
អាចស្បូបានបជ្ាប្យិភាពច្ើនពីប្យិមតិ្ត
អ្នកស្តាប់ដូចមុនខណៈអ្នកនាងព្ជ្សោភា
ក៏ទើបត្ទទួលបាននូវលិខិតសរសើរពីកម្មវិធី
Plengចំពោះសមិទ្ធផលន្ស្នាដ្សិល្បៈតន្្តី
មានអ្នកគាំទ្ច្ើនជាង៥លានដង។
ក្មុហ៊នុស្មាតតាមរយៈលោកផនពសិដិ្ឋជា

ប្ធានផ្ន្កទីផ្សារនិងតន្្តីន្ក្ុមហ៊ុនបាន
ច្ញលិខិតអបអរសទរនិងសរសើរជូនដល់
តារាចម្ៀងស្ីព្ជ្សោភាផងដ្រដោយ
ន័យស្ចក្តីនោះលើកឡើងថា៖«PlengBy
Smartសូមអបអរសទរដ្លអ្នកទទួលបាន
ការស្តាប់ច្ើនជាង៥លានដងនៅក្នុងកម្មវិធី
Pleng!ទោះបីជាយើងទាំងអស់គា្នាស្ថិតក្នុង
អំឡុងព្លដ៏លំបាកន្ះក៏ដោយ អ្នកនៅត្
សម្ចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏ពិស្សជាមួយ-
PlengBySmart។កម្មវិធីPlengពិតជា
មានកិត្តិយសជាខ្លាំងក្នុងការប្គល់-
Pleng IconBlackPlaque
ដើមប្ីបង្ហាញពីការកោតសរសើរ
ស្នាដ្ និងការខំប្ឹងប្ង
របស់អ្នកក្នុងការបង្កើត
បទចម្ៀងជាច្ើន-
សម្ប់ឱ្យអ្នកគាំទ្ទាំង-
អស់បានស្តាប់កម្សាន្ត។
Pleng ពិតជាមានមោទន-
ភាពចំពោះអ្នកហើយយើងសូមជូន
ពរឱ្យអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យ
ជាបន្តបនា្ទាប់ទៀតព្លខងមុខ»។
ប្ភពដដ្លបានបន្តថា៖ «ក្នុង

នាមជាសលិប្ការនិី១របូអ្នកតង្-
ត្ចូលរួមជួយលើកស្ទួយវិស័យ
តន្្តីក្នុងស្ុករបស់យើងឱ្យមាន
ការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច
ដោយសរត្ទកឹចតិ្តសឡ្ាញ់ការ-
ប្តជ្ា្ញាចតិ្តក៏ដចូជាការលះបង់របស់
អ្នកកន្លងមកបានកា្លាយជាផ្នក្មយួ
ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជន
ជំនាន់ក្យដ្លមានទ្ព-
កោសល្យឱ្យខិតខំពងី្កសមត្ថ-
ភាពខ្លួន ក្នុងវិស័យតន្្តីនៅ-
ប្ទ្សកម្ពុជាផងដ្រ»។
ជាក់ស្ត្ងនាព្លថ្មីៗន្ះ

ទិដ្ឋភាពប្សទព្ះវិហារ
អង្គរវត្ត-

ប្សទបាយ័នលោ្ខោនខោលឧបករណ៍តន្ត្ី-
បរុាណចាបុដីងវង្កា របណ្ដត្បទ្បីនងិ
សម្លៀកបំពាក់ប្ព្ណីខ្ម្រត្ូវបាន
រំល្ចនិងឃើញមានគ្ប់ឈុតឆាក
ទាំងអស់ក្នុងវីដ្អូន្បទចម្ៀងរបស់
អ្នកនាងព្ជ្សោភាដ្លមាន-

ចំណងជើង«ទា្វារប្ះដូង»ដ្ល
ជាការនិពន្ធនូវទំនុកច្ៀង
ទំនុកភ្ល្ងនិងបង្ហើរសំនៀង
ដោយអ្នកនាងព្ជ្សោភា
ផ្ទាល់ត្ម្ដង។

នាព្លសមោ្ពោធ
វីដ្អូចម្ៀង-

ថ្មីទើបត្-
ច្ញក្ដៅៗ
តា រា -

ចម្ៀង ជើងចាស់
ប្ចាំទ្នំ ហង្សមាស
រូបន្ះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍
ថា៖«តាមពិតខ្ញុំស្ឡាញ់MVន្ះ
ណាស់អរគណុខ្លនួឯងនៅថ្ង្កយ្
បានចងចាំថាធា្លាប់ធ្វើMVនិយាយ
អំពីអ្វីដ្លខ្ម្រមាន»។
បន្ថ្មពីនះ្ព្ជ្សោភាក៏
បន្ថ្មសំណ្រភា្ជាប់វីដ្អូចម្ៀងថ្មី
ខ្លនួថា៖«មានសឡ្ាញ់ខ្ញុំនៅពល្
ន្ះមើលថ្ខ្ញុំនៅព្លន្ះហ្តុ
អ្វីទុកឱ្យខ្ញុំឯកាប្បន្ះ អ្នកធា្លាប់
ស្ឡាញ់ខ្ញុំទ្?ដឹងទ្មានគ្

ចង់យកខ្ញុំច្ញពី
អ្នកហើយ»៕
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ពេជេ សោភា នៅ តេអាចសេបូ បា ន
នូវ បេជា បេយិភាពដ៏ល្អ ពី អ្នកគំាទេ 

Ronaldo (ឆ្វេង) របស់ Man Utd លោតតេតបល់ អំឡុងការបេកួតទល់នឹង Villarreal កាលពីថ្ងេអង្គារ។ AFP

Man United ឡើង  វគ្គ ១៦កេមុ 
នៅឯ Champions League

កេងុវឡីារៀល :គប្់បាល់ដ៏
អស្ចារយ្របស់ស៊បុភើរស្តារCris-
tianoRonaldoបានជួយឱ្យ
ក្មុបសិចកហ្មManches-
terUnitedចាប់ផ្ដើមដំណើរ
ជីវិតបនា្ទាប់ពីគា្មានលោកOle
GunnarSolskjaerជាមួយ
នឹងជ័យជម្នះ២-០នៅឯផ្ទះ
របស់ក្មុVillarrealកាលពីថ្ង្
អង្គារដ្លជាលទ្ធផលនាំឱ្យ
ដណ្ដើមបានកអី១ក្នុងវគ្គ
១៦កុ្មចុងក្យសម្ប់
ក្បខ័ណ្ឌChampions
League។
ការស៊តុបាល់ដោយឆ្កឹះរលំង

ដ្អ្នកចំាទីបានយា៉ាងស្អាតរបស់
កីឡាករRonaldoបនា្ទាប់មក
ត្ូវបានបាំងបិទដោយគ្ប់-
បាល់ដំបូងរបស់កីឡាករ Ja-
donSanchoសម្ប់ក្ុម
ManUnitedដ្លកើតឡើង
ក្នុងការប្កួតនៅឯកីឡដ្ឋាន
Ceramicaជាកន្ល្ងដ្ល
ឃើញថាអ្នកចាត់ការបណ្ដោះ-
អាសន្នលោកMichaelCar-
rickបានឱ្យខ្ស្បម្ើដ៏ឆ្នើម
BrunoFernandesអង្គុយ
កអីកីឡាករបម្ុង។
កីឡាករFernandesក៏

មានមខុនៅលើទីលានដរ្ពល្
ក្មុManUtdមានគប្់បាល់
ទាំង២គ្ប់នោះបនា្ទាប់ពីតូ្វ
បានដូរចូលនៅនាទីទី៦៦ត្
មិត្តរួមជាតិព័រទុយហា្គាល់់របស់
គ្គឺកីឡាករRonaldoឯ-

ណះទ្ដ្លបានបង្ហាញពី
ភាពខុសប្ល្កម្តងទៀតដោយ
ការស៊ុតបញ្ចូលទីជាមួយនឹង
សញ្ជាតញិាណរបសខ់្លនួនាទីទី
៧៨បានបំប្កភាពទាល់ច្ក
របស់ហ្គ្មដ្លមើលទៅទំនង
ជាបញ្ចប់ក្នងុលទ្ធផលស្មើដោយ
គា្មានគ្ប់បាល់ច្ើនជាង។
បនា្ទាប់ពីមាននូវភាពជួ្ល-

ច្បល់ប៉ុនា្មានថ្ង្ដ្លបាន
ឃើញថាលោកSolskjaerត្វូ
បានដកតំណ្ងជាគ្ូបង្វឹក
បនា្ទាប់ពីបានរងបរាជ័យយា៉ាង
អាមា៉ាស់៤-១នៅផ្ទះរបស់ក្ុម
មនិសវូខ្លាងំWatfordឥឡវូន្ះ
ក្ុមបិសចក្ហមអាចធ្វើឱ្យ
ព្យុះភ្លៀងស្ងប់បានខ្លះជាមួយ
នឹងជោគជ័យដ្លធ្វើឱ្យពួកគ្
នាំមុខដច់៣ពិន្ទុជាមួយនឹង
ការឈរលើគ្ក្នុងពូលF។
ដោយក្ុមVillarrealដ្ល

នៅល្ខ២ត្ូវប្ឈមជាមួយ
ក្ុមល្ខ៣Atalantaក្នុង
ហ្គ្មចុងក្យអ៊ីចឹងក្ុម
ManUnitedដ្លត្ូវបង្ហើយ
ការប្កួតតាមពូលន្ះនៅផ្ទះ
របស់ខ្លួនឯងទល់នឹងក្ុម
YoungBoysឥឡូវន្ះអាច
ធានានវូសទិ្ធិក្នងុការបានទៅវគ្គ
បន្តរួចរាល់ហើយហើយក៏ទនំង
ជាបញ្ចប់ដោយឈរជាប្ធាន
ពូលទៀតផង។
លោកCarrickគ្ន់ត្ធ្វើ

តួនាទីបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ
បនា្ទាប់ពីក្លិបបានដក់ច្ញនូវ

គមង្ផន្ការរបស់ខ្លនួកាល-
ពីថ្ង្អាទិត្យ ក្នុងការជ្ើសរីស
ឱ្យមានគ្ូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្ន
សិនមុនព្លដ្លបនា្ទាប់មក
នឹងត្ងតាំងអ្នកចាត់ការអចិ-
ៃ្រន្តយ៍នៅរដូវក្ដៅឆា្នាំក្យ
ខណៈកំពុងមានការទាក់ទង
ជាមួយនឹងប្ក្ខភាពជាច្ើនរូប
ក្នុងនោះមានល្ចឈ្មាះអតីត
គ្ូបង្វឹកក្ុមBarcelona
លោកErnestoValverdeចងុ-
ក្យគ្កាលពីថ្ង្អង្គារ។
លោកCarrickដ្លមាន

ពាក់អាវធំក្ពណ៌ខ្មានិង
ដ្លបានឈ្នះពានChampi-
ons Leagueម្ដងក្នុងនាម
ជាកីឡាកររបស់កុ្មMan
Unitedរយៈពល្១២ឆា្នាំមាន
ការស្ទាក់ស្ទើរជាខ្លាំងក្នុងការ-
ផ្ដៅច់ខ្លួនពីលោកSolskjaer
នៅឯសន្និសីទកាស្តលើក
ដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ង្ចន្ទ។
«យើងនឹងតូ្វត្ចាំមើល»។

ន្ះជាការលើកឡើងយា៉ាងខ្លី
របស់លោកCarrickនៅព្ល
ត្វូបានសរួថាតើគាត់អាចលើក
ក្ុមManUnitedឱ្យច្ញពី
ការធា្លាក់ចុះន្ះបានទ?្ហើយ
ជាមួយគា្នាន្ះលោកបញ្ជាក់ថា
លោកមានការជឿជាក់ស្ដៀង
នងឹជនំឿរបស់អតតីអ្នកចាត់ការ
សញ្ជាតិន័រវ្សដ្រដ្លនោះ
ហើយជាមលូហត្ុនាំឱយ្ពកួគ្
ធ្វើការជាមួយគា្នាបានក្នុងរយៈ-
ព្លយា៉ាងយូរ៕AFP/VN

ពេជេ សោភា ទទួល  លិខិត សាទរ ពី កេមុ ហុ៊ន  Smart សមេប់ 

ការគំាទេ ៥ លាន ដងក្នងុ កម្មវិធី តនេ្ត ីPleng ។រូបហ្វ្សប៊ុក

 អ្នកនាង ពេជេ សោភា តារា 
ចមេៀងចាស់វសេសាលេបី យូរ នៅ 
ទេន  ំហងេសមាស ។ រូបហ្វ្សប៊ុក
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