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អាសី៊-អឺរ៊៉បឯកភាពធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

លោកហ៊៊នស្នជំរ៊ញថ្នាក់ដឹកនំាប្ទ្សអាសី៊
និងអឺរ៊៉បពងឹ្ងភាពជាដ្គូអាសី៊-អឺរ៊៉បបន្ថម្ទៀតដើម្បីពហ៊ភាគីនិយមរឹងមំា

ជាង ចម្លាក់
ជាងចម្លាក់កំពុងចាក់ពុម្ពចម្លាក់នៅវត្តមួយស្ថិតនៅសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំព្រោញកាលពីម្រោសិលមិញ។រូបមិនា

ទីតំាងសម្ប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដអាចនឹង
តូ្វប្គល់ជូនវិស័យឯកជនវិញនៅច៊ងខ្ធ្នូ

រដ្ឋសភាអន៊ម័តស្ចក្តព្ីងច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធ
អាស៊ានហិរញ្ញវត្ថុនិងជ្ើសតំាងអន៊ប្ធានរដ្ឋសភា

វិស័យអចលនទ្ព្យកម្ពជុានៅត្មាន
សកា្តាន៊ពលនិងមានតម្ល្ទាបសមរម្យ

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ ទីតំាងដ្រោលត្រោវូបាន
រៀបចំធ្វើជាមជ្រោឈមណ្ឌលព្រោយាបាល
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩មិនទាន់ត្រោូវ
បានបិទឬរុះរីច្រោញនៅឡើយទ្រោ
បើទោះបីជាស្ថានភាពន្រោអ្នក-
ឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩បានថយចុះ
និងមិនសូវមនអ្នកជំងឺចូលទៅ
សម្រោកព្រោយាបាលច្រោើនក៏ដោយ
ត្រោអាចនងឹផ្តល់ជនូខាងវសិយ័

ឯកជនវិញនៅចុងខ្រោធ្នូឬដើម
ឆ្នា២ំ០២២។ន្រោះបើតាមលោក
ឃួងស្រោងអភបិាលរាជធាន-ី
ភ្នំព្រោញ។
លោកឃួងស្រោងបានលើក-

ឡើងដូចន្រោះកាលពីថ្ង្រោទី២៥
ខ្រោវិច្ឆិកាថាចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ-
១៩មនការធូរស្រោបើយច្រោើន
ហើយរឯីចនំនួន្រោអ្នកព្រោយាបាល
នៅផ្ទះនិងនៅតាមមន្ទីរព្រោទ្រោយ
និងមណ្ឌល...តទៅទំព័រ ៦

នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំៃញៈរដ្ឋសភាកម្ពជុាបាន-
អនុម័តស្រោចក្តីព្រោងច្រោបាប់ស្តីពី
ការអនុម័តយល់ព្រោមលើពិធី-
សរអាស៊ាន ស្តីពីការពង្រោឹង
យន្តការដោះស្រោយវវិាទស្រោចក្ត-ី
ព្រោងច្រោបាប់ស្តពីហីរិញ្ញវត្ថុសម្រោប់
ការគ្រោបគ់្រោងឆ្នា២ំ០២២នងិស្រោច-
ក្តពី្រោងច្រោបាប់ស្តពីីការទទូាត់ថវកិា

ទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រោប់ការគ្រោប់-
គ្រោងឆ្នាំ២០២០ព្រោមទាំងបោះ-
ឆ្នាតជ្រោើសតាងំលោកជាមយៀប
ជាអនុប្រោធានទី១ន្រោរដ្ឋសភា
ជំនួសលោកងួនញុិល។
ការអនុម័តន្រោះត្រោូវបានធ្វើ-

ឡើងក្នុងសម័យប្រោជុំរដ្ឋសភា
លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ដោយ
មនរបៀបវារៈចំនួន៧នៅថ្ង្រោ-
ទី២៥ខ្រោវិច្ឆិកា...តទៅទំព័រ ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈទោះបីវបិត្តជិងំឺកវូដី-
១៩នៅត្រោបន្តការគរំាមកហំ្រោង
ដល់ស្រោដ្ឋកចិ្ចក៏វសិយ័អចលន-
ទ្រោព្រោយកម្ពជុានៅត្រោមនសកា្តាន-ុ
ពលខ្ពស់នងិមនតម្ល្រោសមរម្រោយ
សម្រោប់ការវនិយិោគជាពសិ្រោស
នៅតំបន់សំខាន់ៗ ដ្រោលកំពុង
មនកំណើនន្រោការចាប់អារម្ម-

ណ៍នងិសកម្មភាពវនិយិោគជា
បន្តបនា្ទាប់។ន្រោះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រោី
ក្រោសងួស្រោដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថ។ុ
ក្នងុឱកាសបើកសមជលើក-

ទី២៣របស់សមគមអ្នកវាយ-
តម្ល្រោអាស៊ាន(The23rdAS-
EANValuersAssociation
Congress)ដ្រោលកម្ពុជាធ្វើ
ជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ង្រោទី២៥ខ្រោ
វិច្ឆិកានិងត្រោូវ...ត ទៅទំព័រ ៩

រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រោី
ហ៊ុនស្រោន ជំរុញថា្នាក់ដឹកនាំ
បណ្តាប្រោទ្រោសអាសុី និងអឺរ៉ុប
ពង្រោឹងភាពជាដ្រោគូអាសុី-អឺរ៉ុប
បន្ថ្រោមទៀតដើម្រោបីរក្រោសាបាននូវ

ពហុភាគីនិយមដ៏រឹងមំមួយ
ដ្រោលនឹងនំាមកនូវកំណើនជា-
សកលប្រោកបដោយចីរភាព
ព្រោមទាំងមនការច្រោករំល្រោក។
លោកថ្ល្រោងដចូ្ន្រោះខណៈលោក

ដឹកនាំកិច្ចប្រោជុំកំពូលអាសុីអឺរ៉ុប
លើកទ១ី៣(ASEM13)តាម-

ប្រោព័ន្ធវីដ្រោអូ ពីវិមនសន្តិភាព
រាជធានីភ្នពំ្រោញកាលពីថ្ង្រោទ២ី៥
វិច្ឆិកាដ្រោលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។
លោកហ៊ុនស្រោន ថ្ល្រោងថា៖

«ជាការពិតនៅលើពិភពលោក
ក្រោយវិបត្តិន្រោជំងឺកូវីដ១៩
យើងពិតជាមនស្រោចក្តីត្រោូវការ

ក្នុងការពង្រោឹងបន្ថ្រោមទៀតនូវ
ភាពជាដ្រោគូអាសុី-អឺរ៉ុប ក្នុង
គោលដៅរក្រោសាបាននូវពហុភាគី
និយមដ៏រឹងមំមួយ ដ្រោលនឹង
នាមំកនវូកណំើនជាសកលមនិ
ត្រោឹមត្រោមនចីរភាពប៉ុណ្ណោះទ្រោ
ប៉ុន្ត្រោថ្រោមទាំង...តទៅទំព័រ   ៤

ហំ ផានិត

ភ្នពំៃញៈមន្ត្រោីជាន់ខ្ពស់រ់ដា្ឋាភ-ិ
បាលនងិផ្ន្រោកឯកជនន្រោបណ្តា
ប្រោទ្រោសអាសុ-ីអរឺ៉បុបានឯកភាព

សហការគ្នាក្នងុការលើកកម្ពស់
ខ្រោស្រោចង្វាក់តម្ល្រោ និងខ្រោស្រោចង្វាក់-
ផ្គតផ់្គង់សកលដើម្រោបីកាតប់ន្ថយ
បញ្ហាប្រោឈមនានាបណ្តាលពី
ជងំឺកូវដី១៩តាមរយៈឌជីថីល-

នយីកម្មនងិការសម្រោបខ្លនួទៅ
នងឹការផ្លាសប់្តរូនានាដើម្រោបីធានា
បាននូវភាពជឿជាក់ន្រោលំហូរ
ពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាតិនងិធានា
ឱ្រោយបាននូវភាពធន់។

ការឯកភាពន្រោះធ្វើឡើងក្នុង
វ្រោទកិាស្រោដ្ឋកចិ្ចនងិធរុកចិ្ចអាសុ-ី
អរឺ៉បុលើកទ១ីតាមរយៈប្រោពន័្ធ
វីដ្រោអូកាលពីថ្ង្រោ២៥ខ្រោវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២១។...តទៅទំព័រ ៨

សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ជីវិតកម្សាន្ត

កម្ពុជាបានស្នើវៀតណាមក្នុង
ការជំរុញឱ្យមានការហោះហើរ
ត្រង់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម
ឡើងវិញ...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច

ជប៉ុននិងវៀតណាមប្ដ្រជា្ញាពង្រឹង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្ន្រកសន្ដិ-
សុខហើយបង្ហាញក្ដីព្រួយបារម្ភនៅ
សមុទ្រចិនខាងត្បូង...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ការប្រកួតធីតាឯកសង្ក្រន្ត
រដូវកាលទី៣សម្រប់ឆ្នាំ
២០២២នឹងឈ្នះប្រក់រង្វាន់
ចំនួន១២លានរៀល...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
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ព្រះមុនីកោសលបណ្ឌតិយ៉នស្រងយៀត៖ព្រឈើខ្ម្ររស្អាតណាស់បើប្រៀបព្រប្រទ្រសដទ្រ

អោម ប៊ុនធឿន

ដើមៃបី ចូលរួម ក្នងុការ ផៃសព្វ ផៃសា យ 
ពី កិច្ច អភិរកៃស បរិស្ថាន ពៃះ មុនី- 
កោសល បណ្ឌតិ យ៉ ន សៃង យៀ  ត 
សកលវិទៃយាធិការរង នៃពុទ្ធិក- 
សកលវិទៃយាល័យ ពៃះ សីហនុ - 
រាជ នងិ ជា ពៃះ បាឡាត ់គណរាជ-  
ធានី ភ្នំពៃញ បាន ដឹកនាំ ធ្វើ ធម្ម - 
យាតៃ៤លើកទៅកាន់ តំបន់ ជួរ-  
ភ្នំឱ រា៉ា ល់  ចំនួន៤៧ទីតាំង ដៃល 
មាន ថៃរវៃលា ១៧ថ្ងៃ ដោយ 
និមន្ត ថ្មើ រជើង ក្នុង រយៈ ចមា្ងាយ 
ផ្លូវ  ២៣៩គីឡូម៉ៃតៃ ដៃលមាន 
អ្នកចូលរួម ២១២ អង្គ/នាក់។ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ បាន សមា្ភាសពៃះ- 
តៃជពៃះគណុ  យ ៉ន សៃង យៀ ត 
អំពី ធម្ម យាតៃ ដើមៃបី បរិស្ថាន ទៅ 
កា ន់ ទីតាំង នោះ ដោយមាន 
ខ្លឹមសរ ដូ ចខាងកៃម៖

មូលហេតុ អ្វ ីបានជា   ពេះតេជ  ពេះ- 
គុណ ធ្វើ ធម្ម យាតេ ទៅកាន់ ពេ ភ្នំ ? 

ការធ្វើ ធម្ម យាតៃ ទៅកាន់ ភ្នំ 
ពៃ ពៃឹកៃសា នៃះ មានបំណង តៃ - 
មួយគត់ គឺ ដើមៃបី ចូលរួម អភិរកៃស 
ពៃឈើ  នងិ ថៃរកៃសា បរសិ្ថាន របស ់
បៃជាជាតិខ្មៃរ យើង តាមរយៈ 
តួនាទី ជា ពៃះសងៃឃ ក្នុងសង្គម 
ដើមៃបី បរិស្ថាន។ 

តើ ធម្ម យាតេ បាន ទៅដល់ 
ទីណា ខ្លះ? 

ការធ្វើ ធម្ម យាតៃ នៃះ  មាន 
ចនំនួ៤លើក ក្នងុនោះ លើក ទ១ី 
គ ឺថ្ងៃទ៧ី នងិ ទ៨ី ខៃមករា ដើរ ១ 
យប់ ២ថ្ងៃ ទៃ នៅ តំបន់ ខ្នង ផៃសារ 
ខ្នង កាំភ្លើង ធំ ខ្នង សៃូវ និង ខ្នង- 
សពំៅ ស្ថតិនៅ ភមូ ិតាងំ បពំង ់ឃុ ំ
តា សល សៃកុ ឱ រា៉ា ល់ ខៃត្ត កំពង់ - 
ស្ពមឺាន អ្នកចូលរួម ចំនួន ៣៤អង្គ   / 
នាក់ ភាគចៃើន គឺជា ពៃះ ស ងៃឃ 
ដើរ ចមា្ងាយ២២គីឡូម៉ៃតៃ។

លើក ទី២ ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ ថ្ងៃទី 
១១កុម្ភៈរយៈពៃល២ យ ប់ ៣ ថ្ងៃ 
ទតីាងំ ដើរ គ ឺខ្នង ផៃសារ ខ្នង កា ំ ភ្លើង- 
ធំ ខ្នង សៃវូ និង ខ្នង សំពៅ ស្ថ ិត នៅ  
ភមូ ិតាងំ បពំង ់ឃុ ំតា សល សៃកុ 
ឱ រា៉ា ល់ និង ពៃសៃ ង និង វាល 
ហាល សពំត ់ខ្នង កៃពើ ខ្នង វហិារ 
ពៃ ដងទង់ ខ្នង ភ្លឺសៃ រូង ជំនាង 
(លា្អាង ខ្មោច)ស្ថតិនៅ ភូមិ បៃឡា យ 
ឃំុ បៃឡាយ សៃកុ ថ្មបំាង  ខៃត្ត កោះ- 
កុង មាន អ្នក ចូ ល រួម១០៧អង្គ - 
នាក់ដើរ បាន ៧ ៧គីឡូម៉ៃតៃ។

លើក ទី៣ ពី ថ្ងៃទី១៦ ដល់ ថ្ងៃ 
ទី១៩ ខៃកក្កដា មាន រយៈ ពៃល 
៣យប់៤ថ្ងៃ ដៃល ទីតំាង នោះ មា ន 
អូរ តៃជាកច់តិ្ត ខ្នង វាលទកឹ ជៃះ 
យាយ ម៉ៅ ទឹកជៃះ ដា តូច និង 

ពាម បៃសព្វ អរូ ដា តចូ នងិ ជៃះ- 
យាយ ម៉ៅ ស្ថិតនៅ ភូមិ សុរិយា 
ឃុំ តា សល សៃុក ឱ រា៉ា ល់ ខៃត្ត 
កំពង់ស្ព ឺ និង កំពូល ខ្នងភ្ន ំធំ( កម្ពស់ 
១ ៥៣៨ម៉ៃតៃ) ស្ថតិនៅ ចណំចុ 
បៃសព្វ រវាង ខៃត្ត ៣ គ ឺខៃត្ត កពំង-់ 
ស្ព ឺកោះកងុ នងិ ពោធិ៍សត ់មាន 
អ្នកចូលរួម ៣៣អង្គ /នាក់ ដើរ 
បាន ៥០គីឡូម៉ៃតៃ។ 

ចំណៃក លើក ទី៤ គឺចាប់ពី 
ថ្ងៃទ២ី៦ ខៃតលុា ដល ់ថ្ងៃទ២ី ខៃ 
វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដើរ រយៈ ពៃល 
៧យប់ ៨ថ្ងៃ ដើរ នៅភ្នំ ខ្នង វាល 
ភ្នំ ហប់ កៃបាលទឹក ស្តៃច កៃសាន្តភ្នំ - 
ខ្នង ផៃសារ ខ្នង សៃូវ ខ្នង សំពៅ ខ្នង- 
កំាភ្លើង ធំ ពៃះបាត ជាន់ ទុក ភ្ន ំខ្ន ង- 
កៃពើ ខ្នង វិហារ ទឹកធា្លាក់ អូរ ខ្មៃរ- 
កៃហម ចំណត ចិន យំ រូង ជំនាង 
លា្អាង ខ្មោច ទកឹធា្លាក ់អន្លង ់ស្វាយ 
វាល សៃ ងា ម តំបន់ ពៃ អា រ៉ៃ ងស្ថ ិត 
នៅ ភូមិ បៃឡាយ ឃុំ បៃឡា យ 
សៃុក ថ្មបាំង  ខៃត្តកោះកុង និង 
កោះកុង កៃ (ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ-
កោះកុង កៃ) អ្នកចូលរួម ៣៨ 
អង្គ/នាក់ ដើ របាន ចមា្ងាយ ៩០ 
គីឡូម៉ៃតៃ។ សរុប ទាំង៤លើក 
យើ ង  ដើរ បាន៤៧ទីតំាងថៃរ វៃ លា 
គឺ១៧ថ្ងៃ មានរយៈ ចមា្ងា យ ២៣ ៩ 
គឡីមូ៉ៃតៃ នងិ ចនំនួ មន ុសៃស ដៃល 
ចូលរួម មាន២១២នាក់។

តើ ការ ធ្វើ ធម្មយាតេ ពី១លើ ក 
ទៅ ១ លើក មានការ ខុសគ្នា 
យា៉ាងដូចម្តេចពេះតេជ ពេះគុណ ? 

ពី១ លើក ទៅ ១ លើក យើ ង 
ឃើញ មានការ ពៃញចិត្ត ពៃញ ថ្លើ ម 
ជាពិសៃស ពៃះសងៃឃ និង អ្នក ចូ ល- 
រួម លោក ពៃញចិត្ត ទៅនឹងសមៃ ស់ 
ពៃឈើ សមៃស់ ធម្ម ជាតិ ដៃល 
ហាក់បីដូចជា លាក់ខ្លនួ នៅ ទីមួ យ 
ដ ៏ជៃ ព ីពកួយើង ហើយ ពៃះអង្គ 
លោក ពៃញ ពៃះទ័យ ហើយ អាតា្មោ  
ខ្លនួឯង ផ្ទាល់ ក៏ ពៃញចិត្ត ដៃរដោ យ - 
សរតៃ អាតា្មោ ដើរទៅ ទីកន្លៃង ជា - 
ចៃើន នៅលើ ពិភពលោក ហើយ 

ធា្លាប់មាន គៃ នាំទៅកាន់ ពៃ ដៃរ 
បុ៉ន្តៃ ពៃ ដៃល គៃ នំា ទៅនោះចៃើ ន 
តៃ ជា ពៃ មនសុៃស  មាន នយ័ ថា ជា 
ពៃ សួន ដៃល យើង ដើរៗ ទៅ ជបួ 
ហាង កាហ្វៃ ហាង ការ៉ៃម កន្លៃង 
លក ់វត្ថ ុអនសុៃសាវរយី ៍តៃពៃ ដៃ ល 
យើង ដើរ ទៅនៃះ គឺជា ពៃ សត្វ។ 

យើង អត់ ដៃល បាន ជួប សត្វ ទៃ 
ប៉នុ្តៃ យើង ទៅ យើង ជបួ ដាន សត្វ 
ដចូជា  សត្វ ខ្ទងី សត្វ ខា្លា ជៃកូពៃ 
ជាដើមហើយ ពៃ នោះ ជា ពៃ សត្វ  
ធម្មជាតិ មានការ ប៉ះពាល់ តិច- 
តួច ណាស់។ អារម្មណ៍ អាតា្មោ ផ្ទា ល់ 
ដៃល បាន ចូលទៅ កាន់ ពៃ នៃះ 
យើ ង បៃៀបបាន ដូចជាកញ្ចក់ មៃយា៉ៅង 
ពិបាក ពនៃយល់ ប៉ុន្តៃ ដឹងថា ស្អាត 
ហើយ យើង មើល ទមៃង ់ធម្មជាតិ 
នៃ ភាវៈ របស់ ធម្មជាតិ ហ្ន ឹង  គ ឺយើង 
ដឹងថា  វា ជា របស់ ធម្ម ជាតិ សុទ្ធ 
មិនមាន អ្នកណា ទៅ តុបតៃង ទៃ។ 

តើ អ្វីខ្លះ  ជា បញ្ហា បេឈម ក្នុង 
ការ ធ្វើ ធម្ម យាតេ នេះ? 

យើង តៃូវ ឡើង ភ្នំ ១ថ្ងៃ យើង 
ដើរ ជា មធៃយម ២០គឡីមូ៉ៃតៃ  ដភី្ន ំ
គឺ លំបាក ណាស់ ហើយ មាន 
សមា ជិក ជាចៃើន បាន រងរបួស 
ប៉ុន្តៃ មិន ធ្ងន់ធ្ងរ អ្វី ទៃ។ បើសិន ជា 
មាន ភ្លៀង គឺ ដំណើរ របស់ យើ ង 
ជួប ផល លំបាក ចៃើនដូចជា ពៃ ល 
ធ្វើ ដណំើរ លើក ទ៣ី ទៅ កាន ់ ខ្នង- 
វាល ហ្នឹង គឺ ពៃះសងៃឃ គៃប់ អង្គ 
ដួល បៃហៃលជា មធៃយម៥ដង 
ពៃះ ដី ឡើង ភ្នំ។ ស្ថានភាព ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅកាន់ មុំ បី ខ្នងភ្នំ ធំ ក៏ 
លំបាក ដៃរ ប៉ុន្តៃ ស្អាតៗ ណាស់ 
អាតា្មោ មាន អារម្មណ៍ ថា ដូច ដើរ 
ចូល ទៅក្នុង គំនូរ អ៊ីចឹង អាតា្មោ 
ធា្លាប់ ដើរទៅ ពៃ ជប៉ុន ពៃ ចិន 
ពៃ អាមៃរិក ពៃ បារាំង អី ទាំង- 
អសហ់្នងឹ គៃ នា ំអាតា្មោ ទៅ តៃ សនួ- 
មនុសៃស ដល់ពៃល អាតា្មោ ចូល ពៃ 
នៃះ អាតា្មោ ថា ពៃ នៃះ ស្អាត ជាង 
ស្អាត ណាស់ ដៃល យើង ពិបាក 
ពណ៌នា។

ក្នងុ ដំណើរ ធម្ម យាតេ នោះ  តើ  
កេមុ ធម្ម យាតេ បានធ្វើ សក ម្ម ភា ព 
អ្វីខ្លះ ដេរ ពេះតេជ គុណ? 

យើង តៃូវ ដើរ ដោយ ផ្អៃកលើ 
ទសៃសនវិជា្ជាមានន័យថា ជំ ហាន 
នីមួយៗគឺជា ការ បួងសួង គឺជា 
ការ សមាធ ិអភរិកៃស ឧទ្ទសិ ចពំោះ 
ធម្មជាតិ ចំពោះ មនុសៃសជាតិ។ 
មុន យើង ចៃញដំណើរ គឺ យើង 
ថា្វាយបង្គ ំពៃះ ហើយ យើង បបំសួ 
ដើមឈើ ១ ជា និមិត្តរូប នៃ ការ- 
អភរិកៃស បរសិ្ថាន របស ់យើង  ១ ថ្ងៃ 
យើង បំបួស  តៃ២ដើម ទៃ។  ៤  
លើក នៃះ បំបួស មិន លើស ២ ០ 
ដើម ទៃ ប៉ុន្តៃ យើង រីស ដើមឈើ 
ណា ដៃលជាដើមឈើ  ធំហើ  យ 
ដើមឈើ ហ្នឹង  ជាទី តាំង និមិត្តរូប 
នៃ ការ ឈ រនៃ ធម្មជាតិ។

ចំណៃក ពៃល តៃឡប់មកវិញ 
នៅពៃល យប ់គ ឺពៃះសងៃឃ លោក 
ជបួជុគំ្នា អាតា្មោ បៃជុ ំកៃមុ ថា មាន 
ផល លំបាក អី ខ្លះអាច ជួប រឿង - 
រា៉ាវ អី ខ្លះ នៅក្នងុ កៃមុ យើង ក៏មា ន 
ការជជៃក ដាសស់ត ិនៅក្នងុ កៃមុ 
ទំាងអស់ ថា យើង មកនៃះ គោល - 
បំណង ដើមៃបី អភិរកៃស បរិស្ថាន ឈ រ 
លើ គោលការណ៍ និង ពៃះ ធ ម៌  រប ស់ 
ពៃះសមា្មោសម្ពទុ្ធជា មា្ចាស់  ក្ន ុ ង ន័យ 
សៃឡាញ់  និង អភិរកៃសបរិ  ស្ថា នចូ ល - 
រួម វិភាគទាន ជាមួយនឹងសង្គ ម - 
ជាតិ ជាមួយនឹង រដា្ឋា ភិបា ល។ 

តើ ពេះពទុ្ធសាសនា មាន បាន 
អប់រំ អ្វីខ្លះ ទាក់ ទង នឹង បរិសា្ថាន 
ពេះតេជគុណ?

ពៃះពទុ្ធសសនា នងិ បរសិ្ថាន 
ហ្នងឹគ ឺតៃមយួ មាននយ័ថា ដើមៃបី 
បដិបត្តិ ពៃះពុទ្ធសសនា ឱៃយ ទៅ 
តាម អ្វដីៃល ពៃះសមា្មោសម្ពទុ្ធ ជា- 
មា្ចាស់ ដៃល លោក តៃស់ សម្តៃង 
គឺ មានន័យថា យើង តៃូវ រស់ ទៅ 
តាមចៃបាប់ នៃ ធម្មជាតិ សៃឡាញ់ 
ធម្មជាតិ និង អភិរកៃស ធម្មជាតិ។ 
ដោយសរតៃ ធម៌ របស់ ពៃះសមា្មោ - 
សម្ព ុទ្ធ  ជា មា្ចាស់ គ ឺពៃះអង្គ សម្តៃង 

អំពី លោកនិយាយ អំពី ភាវៈ នៃ ធម្ម  - 
ជាតិនិយាយ ពី ចៃបាប់ នៃ ធម្ម  ជាតិ 
អី៊ចឹង ទៃ ពៃះអង្គ សម្តៃង អំពី ដី ទឹ ក 
ភ្លើង ខៃយល់ ជីវិត របស់ យើង ហ្នឹង 
គឺ ខ្លួនបៃណ របស់ យើង ហ្នឹ ង គឺ 
កើតឡើង ដោយ ដ ីទកឹ ភ្លើង ខៃយល ់
បូក ជាមួយនឹង ចិត្ត មួយទៀត 
បង្កើតបាន ទៅជា មនុសៃស។ 

តើ  តេជគុណ យល់ថា តេវូ ធ្វើ 
យា៉ា ង ណា ដើមេបី រកេសា ពេ ឈើ នៅ 
កម្ព ុជា  ឱេយបាន គង់វងេស? 

ពៃឈើ ជា សមៃបត្តិ រួម របស់ 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ទាងំអសគ់្នា ដើមៃប ី
រកៃសា ពៃឈើ នៃះ ឱៃយ នៅ គង់វងៃស 
មនិអាច មាន អ្នកណា មា្នាកឯ់ង ធ្វើ 
បានទៃ តៃូវតៃ សហការគ្នា រវាង 
រដ្ឋ  និង បៃជាពលរដ្ឋ។ អាតា្មោ យ ល់ - 
ឃើញថា យើង តៃូវ សហការគ្នា 
ហើយ ដើមៃបី រកៃសា ពៃឈើ នៃះ បា ន 
គឺទាមទារ  កតា្តា ចៃើន ក្នុងនោះ 
អាតា្មោ សំុ លើក១ គឺ យើង តៃវូ លើ ក - 
កម្ពស់ ទៃសចរ ណ៍ធម្ម ជាតិ គឺអនុ - 
ញ្ញា  ត ឱៃយមនុសៃស ចូលទៅមើល 
ឃើញ នូវ សមៃស ់ធម្មជាតិ ពៃះ 
មនុសៃស កាលណា តៃ ឃើញ របស ់
ស្អាត កើតការ សៃឡាញ់ តៃ កា ល - 
ណា សៃឡាញ ់គ ឺកើត ចតិ្ត ការពារ 
អភិរកៃស។ វត្តមាន របស់ មនុសៃស 
ក្នុង ពៃ ឈើ  នៃះ អាតា្មោ គិតថា វា 
ជា សរ មួយ នាំមក កាន់ សង្គម 
យើង វិញ ពរ អី៊ចឹង ការ លើក កម្ព ស់ 
ទៃសចរណ៍ ធម្មជាតិ នៃះ គឺជា ផ្នៃ  ក 
មួយ ដៃរ ក្នងុលក្ខខណ្ឌ ថា ពៃ ស្អា ត 
ប៉នុ្តៃ បៃជាពលរដ្ឋ មនិបាន ឃើញ 
ពៃ នៅតៃ ពៃ មនុសៃស នៅតៃ មនុ សៃស 
វា អត់ ទាក់ទង គ្នា។ ដូច គៃ ថា ផ្កា - 
ពៃ ដៃល ស្អាត នៅពៃលដៃល  
មនុ  សៃស បាន ទៅ ឃើញ វា។ 

ទី២ ការអប់រំ ផៃសព្វផៃសាយ ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ចំណុច នៃះ អាតា្មោ 
គិតថា តាមរយៈ កៃសួង អប់រំ ក៏ 
អាច ធ្វើបាន បណ្តះុ កូនចៅ តំាង ពី  
ថា្នាក់ បឋម ថា្នាក់ មតៃយៃយ ឡើង ឱៃយ 
សៃឡាញ់ ពៃឈើ សៃឡាញ់ 
ធម្មជាតិ សៃឡាញ់ សត្វ។ 

ក្នុងនោះដៃរ ការផៃសព្វផៃសាយ 
អំពី សមៃស់ នៃ ធម្មជាតិ នៃះ អាតា្មោ 
គិតថា ពៃះសងៃឃក៏ ជា ចលករ 
មយួ ជយួផ្នៃក ហ្នងឹ បាន ចៃើន ដៃរ 
សមៃប់ ការចូលរួម អភិរកៃស  និង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ អពំ ីសមៃស ់ធម្មជាត ិ
បរិស្ថានពៃភ្ន ំដ៏ ស្អាត របស់ យើ ង។ 
ក្នុងនាម អាតា្មោ ជា ពៃះសងៃឃ  ១  
អង្គ អាតា្មោ តៃៀមខ្លនួ ជាសៃច ក្ន ុង  
ការជួយ ផៃសព្វផៃសាយ អំពី បរិស្ថាន ។ 
មៃនទៃនទៅ ការដៃល ដើរចូល 
ពៃ ហ្នឹង គោលបំណង ធំ បំផុត គឺ 
ដើមៃបីយក សមៃស់ ហ្នឹង ចៃញពី 
ពៃមកកាន់សង្គមមនុសៃស យើ ង 
ឱៃយ បានដឹង ការ និមន្ត ពៃះសងៃឃ 
ចូលទៅ ហ្នឹង ពៃះអង្គ មកវិញ ពៃះ- 
អង្គ  និង ផៃសាយអំពី សមៃស់ នៃ 

ធម្ម  ជាតិ អំពី ពៃឈើ ដៃល កាន់ - 
តៃ ធ្វើ ឱៃយ មនុសៃស យើង សៃឡាញ់ 
ធម្មជាតិ កាន់តៃខា្លាំង ពរ។ 

តើ ខាង អាជា្ញា ធរមាន សមត្ថ កិ ច្ច  
មានការ គំទេ ឬ មានបេតិកម្ម 
យា៉ាងណា ចំពោះ ធម្ម យាតេ និម ន្ត 
ចូល ពេ របស់ កេុម ពេះ អង្គ ? 

អាតា្មោ និមន្ត ទៅ ហ្នងឹ  យើង ទា ក់ - 
ទង ខាង សហគមន៍ហើយក៏ ចូ ល 
ទៅ ស្នាក់ការ បរិស្ថាន។ មន្តៃ ីអភិ - 
រកៃស បរិស្ថាន លោក ជួយ សមៃួល 
ក្នងុ ដណំើរ របស ់យើង ដៃល ចលូ 
ទៅ កាន់ ពៃ គត់ សបៃបា យ ចិត្ត 
មៃនទៃន  ដោយសរតៃ បាន ពួក- 
យើង បាន ចូលទៅ ហើយ បាន 
ជួប ជាមួយ ពួក គត់ ជជៃក គ្នា។ 
អាតា្មោ សរសើរ ពួកគត់ ណាស់ 
ពៃះ យើង បានឃើញ ពួកគត់ 
សមៃន្ត នៅក្នងុ ពៃ ជៃ តៃ គ្នា ២ 
ឬ ៣នាក់ គត់ បោះតង់ ដៃល ភ្លៀ ង 
កំពុង ធា្លាក់ ខា្លាំង គត់  ចុះ ធ្វើ កិច្ច- 
ការ  របស់គត់ ឃើញ គត់ តស៊ូ 
លះបង់ មៃនទៃន។ គត់ ដើរ មើល 
អ្នក ដៃល បំផ្លា ញ  បរិស្ថាន ធន ធា ន 
ធម្មជាតិ ជា ពិសៃ ស គឺ គត់ ពៃយា - 
យាម ធ្វើ កិច្ចការ ហ្នឹង គត់ មាន 
កៃមុ របសគ់ត់ ទៅ ដោះ អនា្ទាក់។ 
មៃនទៃនទៅ គត់ ពៃញចិត្ត ជាមួ យ   
ពួកយើងហើយ យើង ក៏ សបៃបា យ- 
ចិត្ត ដៃរ ដោយសរ ឃើញ មន្តៃី 
បរសិ្ថា ន ធ្វើការ ខាង ផ្នៃកនមីយួ ៗ  
ចូលរមួ ទាងំអសគ់្នា ដើមៃបី ការពារ 
បរិស្ថាន យើង ហ្នងឹ  ពរ។ សូម សរ - 
សើរ មន្តៃ ីបរសិ្ថាន ដៃល គត ់ចលូ 
ទៅ ហ្នឹង ឃើញថា ហត់នឿយ 
ខា្លាងំណាស ់នៅពៃលដៃល យើង 
ចលូដល ់ក្នងុពៃ ហ្នងឹ បាន យើង ដឹង 
ថា ពួកគត់ ខំបៃងឹ ខា្លាងំ បុ៉នណា។ 

ចុងកេយ តើតេជគុណ  មាន 
អ្វី  ចង់ បន្ថេម ទេ? 

ពទុ្ធបរសិទ័ ជាពសិៃស បងប្អនូ 
បៃជាជាតិ ខ្មៃរ យើង ទាំងអស់ 
មៃតា្តាជួយ ថៃរកៃសាពៃឈើ យើង 
ដោយសរ ពៃឈើ នៃះ ជា ជីវិត 
របស់ យើង ពៃះ យើង មិនអាច 
រស់ ដោយ គ្មោន ដី ទឹក ភ្លើង ខៃយល់ បា ន 
ទៃ ជីវិត របស់ យើង គឺពឹង ផ្អៃ ក លើ 
ធាតុ៤ហ្នងឹ ហើយ តៃវូ ថៃរកៃសាធា តុ  
៤ហ្នងឹពៃះ ធាតុ៤ ហ្នងឹ គឺ ជា   បរិ ស្ថា ន 
អ៊ីចឹង ថៃរកៃសា បរិស្ថាន ឈ្មោះថា  
ថៃរកៃសា ជីវិត។ ពៃ ឈើ នៃះ ជា 
មរតក រួមសមៃប់ យើង ជំនាន់ នៃះ 
នងិ កនូចៅ ជនំាន ់កៃ យ។ សមូ 
បញ្ជាក់ថា ពៃឈើ  ខ្មៃរ យើង នៃះ 
គឺ ស្អាត ណា ស់ បើ បៃៀប ជាមួ  យ 
ពៃ ដទៃពៃឈើ យើង មិន ហា៊ាន ថា  
ស្អាត លើសគៃ តៃ ជា ពៃ មួយ 
ដៃលពិបាក នឹង រក កន្លៃង ដទៃ មក 
បៃៀ ប ពៃះ សមៃស់ នៃ ពៃ នៃះ 
មិន មា ន  ពាកៃយ ពណន៌ា ទៃ មានតៃ 
ការ ចូល ទៅ មើល ហើយនឹង 
សៃឡាញ់ តៃប៉ុណ្ណោះ៕ 

ពេះ សងេឃ និង អ្នក ចូល រួម ក្នងុ ពេលធ្វើធម្មយា  តេនៅ តំបន់ ជួរ ភ្នឱំរ៉ាល់ កាលពីថ្ងេ ទី ២៦ តុលា ។ រូបថត  សហ ការី
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ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងមសមកបើកយុទ្ធនាការដើម្របីបញ្រឈប់អំពើហិង្រសាលើស្ត្រនិីងក្ម្រងស្រី
ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញ ៈ កៃសួង កិច្ចការនារី និង 
មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិមនុសៃស កម្ពុជា (ម - 
សមក)បាន បៃកាស ធ្វើ យុទ្ធនាការ១ ៦ 
ថ្ងៃ ដើមៃប ីចលូរមួ បញៃឈប ់អពំើ ហងិៃសា លើ 
ស្តៃ ីនងិ ក្មៃងសៃ ីដោយ យទុ្ធនាការ នៃះ 
ចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី ២៥ វិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី 
១០ ធ្នូ។  នៅក្នុង យុទ្ធនាការ នៃះ  ភាគី 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ បង្ហាញ ការ ប្តៃជា្ញាចតិ្ត រប ស ់
ពកួគៃ   ក្នងុការ ការពារ នងិ  បញៃឈប ់អពំើ 
ហិងៃសា លើ ស្តៃី និង ក្មៃងសៃី ។

កៃសងួ កចិ្ចការនារ ីបាន បៃកាស នៅ 
លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ខ្លួន នៅ ថ្ងៃទី 
២៥ វិច្ឆិកា ថា កៃសួង នឹងធ្វើ យុទ្ធនា - 
ការ១៦ ថ្ងៃ នៃះ ដើមៃបី ចូលរួម បញៃឈប់ 
អពំើ ហងិៃសា លើ ស្តៃ ីនងិ ក្មៃងសៃ ីដោយ 
យុទ្ធនាការ នៃះ ចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី២៥ 
វិច្ឆិ កា ដល់ ថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ។ 

កៃសួង កិច្ចការនារី បាន  បញ្ជាក់ ថា 
ក្នងុ សកម្មភាព យទុ្ធនាការនៃះ  កៃសងួ 
នឹង បង្កើត កម្មវិធី បៃកួតបៃជៃង មួយ - 
ចំនួន ដើមៃបី ផ្តល់ឱកាស ដល់ យុវជន 
និង  ធ្វើការ ផៃសព្វផៃសាយ សារ អប់រំ នានា 
ដើមៃបី ចូលរួម លុបបំបាត់ អំពើហិងៃសា 
លើ ស្តៃី ក្នុងនោះក៏មាន កម្មវិធី បៃកួ ត - 
បៃជៃង ផលិត វីដៃអូ ស្តីពី «សុខភាព- 

ផ្លូវចិត្ត វ័យ ជំទង់»ផង ដៃរ។
លោក សៃី អុឹង កនា្ថាផាវី រដ្ឋមន្តៃី 

កៃសងួ កចិ្ចការនារ ីបាន ថ្លៃងថា ការរមួ 
គ្នា បញៃឈប ់អពំើ ហងិៃសា លើ ស្តៃ ីនងិ ក្មៃង- 
សៃី គឺជា គោលដៅ រួម និង បៃសកកម្ម 
រួមគ្នា របស់ យើងទាំងអស់គ្នា ហើយ 
សកម្មភាព ទាំងនៃះ នឹង អាច ធ្វើបាន  
មិន ថា វិស័យ សាធា រណៈ របស់ រដ្ឋ ឯក - 
ជ ន អង្គការ សង្គម សុីវិល និង សហ - 
គមន ៍នោះទៃ។ លោកសៃ ីបាន សង្កត-់ 
ធ្ងន់ ថា៖«ពិភព លោក ពណ៌ ទឹក កៃូច 

បញ្ចប់អំពើ ហិងៃសា លើ ស្តៃី និងក្មៃង សៃី 
ចាប់ ពីថ្ងៃ នៃះ»។

ជា មួយគ្នា នៃះ មជៃឈមណ្ឌល សិទ្ធិ - 
មនុសៃស កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ ទី ២៤ វិច្ឆិកា ក៏ 
បាន ចៃញ សៃចក្តីបៃកាស ព័ត៌មាន 
មយួ ដៃរ ថា នៅ ថ្ងៃទ២ី៥ ខៃវចិ្ឆកិា គជឺា 
ទិវា អន្តរជាត ិ ដើមៃបី បំបាត់ អំពើ ហិងៃសា 
ទៅលើ ស្តៃី។ ដើមៃបី បៃរព្ធ ទិវា នៃះ 
មសមក ផ្ដចួផ្ដើម យុទ្ធ នាការ មួយ ដៃ ល 
មាន ឈ្មោះថា «សកម្មភា ព១៦ ថ្ងៃ 
ដើមៃបី បញ្ចប់ អំពើហិងៃសា ផ្អៃកទៅលើ 

យៃនឌ័រ» ដៃល ចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃ ទី២៥ 
ខៃវិច្ឆិកា រហូតដល់ ទិវា សិទ្ធិ មនុសៃស 
ថ្ងៃទី១០ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ 

អង្គការ នៃះ បាន បន្តថា អំពើហិងៃសា 
ទៅលើស្តៃ ីគជឺា ការរលំោភបពំាន មយួ  
នៃ ការរលំោភបពំាន ស ិទិ្ធ មនសុៃស ដៃល 
កើតមាន ធ្ងនធ់្ងរ បផំតុ  ក្នងុ ពភិពលោក 
នៅពៃលបច្ចុបៃបន្ន ហើយក៏ ជា បញ្ហា 
បៃឈម សមៃប់ កម្ពុជា ផងដៃរ ខណៈ 
តាម ការបា៉ាន់សា្មោន មាន ស្តៃី ខ្មៃរ មា ្នាក់ 
ក្នុង ចំណោម ៥ នាក់ ទទួលរង អំពើ-
ហិងៃសា  ពី ដៃគូ របស់ ពួកគៃដៃល ចំនួន 
នៃះ តៃូវបាន គៃ ជឿ ជាក់ថា   បាន 
កើនឡើង ចាបត់ាងំព ីការរកី រាលដាល 
នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩។

មសមក ក៏បាន បៃកាសផង  ដៃរ ថា 
មសមក នឹងចូលរួម ក្នុង យុទ្ធនាការ 
នៃះ  ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង 
អំពី សិទ្ធិ ស្តៃី និង ផលប៉ះពាល់ នៃ អំពើ 
ហិងៃសា ទាក់ទង នឹង យៃនឌ័រ នៅក្នុង 
សហ គមន៍ និង អំពាវ នាវ ដល់ រាជ - 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ចាត់វិធានការ ឱៃយ 
បានចៃបាសល់ាស ់ នងិ ទានព់ៃលវៃលា 
ដើមៃបី បញ្ចប់ អំពើហិងៃសា ទាក់ទង នឹង 
យៃនឌរ័ នៅ កម្ពជុា។ មសមក រពំងឹ ថា៖ 
«នៅក្នងុ ថ្ងៃ សំខាន់ ៗ  ទំាងនៃះ ជា ឱកា ស 
សមៃប ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ជាពសិៃស អ្នក- 

ជាប់ កាតព្វកិច្ច  ពោលគឺ រដា្ឋាភិ បាល 
និង តួអង្គ សង្គម សុីវិល បង្ហាញ ការ- 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ ពួកគៃ ឡើងវិញ  ក្នងុការ- 
ការពារនិង លើកកម្ពស់ សិទ្ធ ិមនុសៃស »។

បើតាម សៃចក្តបីៃកាស ដដៃល រប ស ់ 
មសមក ឱៃយ ដឹង ទៀតថា នៅក្នងុ អំឡុង- 
ពៃល យុទ្ធនាការ នោះ ម សមក ក៏ នឹង 
ចូលរួម ក្នុង ទិវា សំខាន់ៗ មួយ ចំនួ ន 
ផៃសៃង ទៀត នៅក្នងុ បៃតិ ទិននៃ ទិវា សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស ដៃលមាន ថ្ងៃទី២៨ ខៃវិច្ឆិកា 
ថ្ងៃទី៩ ខៃធ្នូ និង ថ្ងៃទី១០ ខៃធ្នូ  ជា  ទិវា 
សិទ្ធមិនុសៃស ដៃលជា ថ្ងៃ ដ៏ សំខា ន់ ដើមៃបី 
បៃរព្ធ ខួប នៃ សៃចក្តី បៃកាស ជាស- 
កល  ស្តពី ីសទិ្ធ ិមនសុៃស ដៃលជា ឯកសារ 
គោល នៃ កៃបខ័ណ្ឌ សិទ្ធ ិមនុ សៃស អន្តរ-
ជាត ិនងិ មាន ចៃង ព ីសទិ្ធ ិជា មលូ ដា្ឋាន 
សមៃប់ មនុសៃស គៃប់គ្នា។ 

តាម មសមក បៃធានបទ នៃ ទិវា 
សទិ្ធមិនសុៃស សមៃប ់ឆ្នា២ំ០២១ គ ឺតៃវូ 
បានបៃកាស «សមភាព ៖ កាតប់ន្ថយ 
វិសមភាព តាមរយៈ ការជំរុញ ការ គោរ ព 
សិទ្ធិមនុសៃស ដៃលជា ឱកាស សមៃប់ 
សង្គម សុីវិល ក៏ដូចជា មសមក បន្ត 
ចូលរួម ក្នុងការ លុបបំបាត់ វិសមភាព 
នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុ ជា និង ធ្វើ ការ- 
តស៊ូ មតិ  ដើមៃបី សិទ្ធិ ស្មើ គ្នា សមៃប់ 
ទាំង អស់គ្នា»៕

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ បៃក្ខជន ៣រូប ក្នុង 
ចណំោម ៥របូ  ឈ្នះ ជយលាភ ីក្នងុ 
ការ បៃកតួ វគ្គ ផា្ដាច ់ពៃត័ៃក្នងុ កម្មវធិ-ី 
បៃកួត និយាយ សាធារ ណៈ លើ 
បៃធានបទ «ហៃតអុ្វ ីបាន ជា កម្ពជុា 
ចាំបាច់ តៃូវ ដំឡើង ពន្ធ ថា្នាំ ជក់ »   
ខណៈ កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ ចំនួន ៣  
បង្ហាញ បំណង រួមគ្នា គំទៃ ការដំ-
ឡើង ពន្ធ លើ ផលិតផល ថា្នាំ ជក់ ។

នៅ ថ្ងៃទី២៥  វិច្ឆិកា  បៃក្ខជន 
ចំនួន៥ រូប  បាន បង្ហាញ សមត្ថ-
ភាព របស ់ខ្លនួ  ដោយបាន នយិាយ 
ជា សាធារណៈ លើ បៃធាន បទ នៃះ  
ដើមៃបី ឈ្នះ ជយលាភី ពី លៃខ១  

ដល ់លៃខ៣  ដៃល ទទលួបាន ទកឹ- 
បៃក ់ចនោ្លោះ  ព ី៨សៃន រៀល  ដល ់
២លាន រៀល  និង ពាន រង្វាន់ ១។ 
បៃក្ខជន ទាំង៣  ដៃលបាន ឈ្នះ 
ការបៃកួត  គឺ មាន បៃក្ខជន  សយ 
សៃីនិច្ច  ទទួលបាន ចំ ណាត់ ថា្នាក់ 
លៃខ ១  បៃក្ខជន តនុ ចន័្ទរទិ្ធ  ទទលួ-
បាន ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ២  និង 
បៃក្ខជន សៀក ពៃជៃរចនា  ទទលួ-
បាន ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ៣។

អង្គការ ចលនា ដើមៃបី សខុភាព- 
កម្ពជុា  ឱៃយដងឹ ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស- 
ព័ត៌ មាន នាថ្ងៃទី២៥  វិច្ឆិកា  ថា  
តាម រយៈ ការបក សៃយ របស់ 
បៃក្ខជន  ការជក់ បារី បង្កឱៃយ មាន 
ជំងឺ ផៃសៃងៗ ជាចៃើន។ ជាពិសៃស  

បណា្ដាលឱៃយ ខូចសួត  និង បៃឈម 
នឹង គៃះ ថា្នាក់ ដល់ អាយុ ជីវិត 
កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ  បើ ពួកគៃ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវដី១៩។ មៃយ៉ាង ទៀត ការជក់ បារ ី 
ក៏បង្កើន ឱកាស នៃ ការឆ្លងជំងឺ- 
កូវីដ១៩ ដោយសារ ការប៉ះពាល់ 
ផា្ទាល់  រវាងដៃ  មាត់  និង បារី  ធ្វើឱៃយ 
មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ ក្នុង ការឆ្លង។

អង្គការ នៃះ បន្ត ថា  យវុជន ជយ- 
លាភ ីទាងំនោះ កប៏ាន ជរំញុឱៃយ មាន   
ការដឡំើង ពន្ធ ថា្នា ំជក ់ដៃល ជា   វធិាន- 
ការ ឈ្នះ  ឈ្នះដើមៃបី ឆ្លើយតប  នឹង 
ជំងឺ កូវីដ១៩និង សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ 

អង្គការ នៃះ បញ្ជាក់ថា ៖«មួយ- 
វិញ ទៀត ហៃតុផល ដៃល តៃូវ ដំ- 
ឡើង  ពន្ធ  គឺ ដោយសារ អតៃ ពន្ធ 

ថា្នាំ ជក់ នៅ កម្ពុជា មាន កមៃិត ទាប 
ខា្លោងំ ណាស ់ តៃមឹតៃ ២៨% ប៉ណុោ្ណោះ  
ធៀបទៅ នឹង បៃទៃស អាសា៊ាន  
ដូចជា  បៃ៊ុយណៃ  ឥណ្ឌូនៃសុី  
មា៉ាឡៃសុី  ភូមា  សិង្ហបុរី  ហ្វីលីពីន  
ថៃ  សុទ្ធតៃ មាន អតៃ ពន្ធ លើ 
ផលិតផល ថា្នាំជក់  លើស ៥០% 
ធៀប តម្លៃ លក់ រាយ»។

លោក មុំ គង់  នាយក បៃតិបត្តិ- 
អង្គការ ចលនា ដើមៃប ីសខុភាព កម្ពជុា  
នយិាយថា  ជាកស់្ដៃង តាម ការបក- 
សៃយ របស់ បៃក្ខជន  វិធានការ ដំ-  
ឡើង ពន្ធ ថា្នាជំក ់ជបួបៃទះឧប សគ្គ    
ផៃសៃងៗ ជាចៃើន  ដោយ កៃុមហ៊ុន 
ថា្នាជំក ់បៃើបៃស ់កលលៃបិច បភំាន ់
ថា  ការដំឡើង ពន្ធ នាំឱៃយ បាត់បង់ 
ចណំលូ ពន្ធ រដ្ឋ។ បង្កើន ការគៃច ពន្ធ  
នាឱំៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់អ្នក មាន ចណំលូ   
ទាប  និង បាត់បង់ ឱកាស ការងរ 
ជា ដើម។ លោក ថា ការលើក ឡើង 
នៃះ មិនមៃន ជាការពិត នោះ ទៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការដឡំើង ពន្ធ 
ថា្នាំជក់ មិនតៃឹម តៃ ជួយ បង្កើន 
ចំណូល ពន្ធ រដ្ឋ ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ  ថៃម-
ទាំង ធ្វើឱៃយ ជីវភាព បៃជាពល រដ្ឋ 
បៃសើរ ជាង មុន។ ជាពិសៃស នោះ  
គឺ ធ្វើឱៃយ បៃជាពលរដ្ឋ មាន សុខ-
ភាព ល្អទៀត ផង។ ដូច្នៃះ កម្ពុជា 
គួរតៃ ដំឡើង ពន្ធ ថា្នាំ ជក់ ឱៃយដល់ 
អតៃ ៧៥% នៃ តម្លៃ បារី លក់ រាយ 
តាម អនុសាសន៍ របស់ អង្គការ- 

សុខភាព ពិភព លោក»។
ការបៃើ បៃស ់ផលតិផល ថា្នាជំក ់ 

ជាបន្ទុក មួយ សមៃប់ រដា្ឋាភិបាល 
ដោះសៃយ  ដោយសារ ការបៃើ-
បៃស់ ផលិតផល ថា្នាំជក់ បង្កឱៃយ 
បៃជាពលរដ្ឋ  ឈឺ  សា្លោប់  ពិការ  
ដៃល ក្នងុនោះ បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពជុា 
បៃមាណ១៥ ០០០នាក់ សា្លោប់ 
ដោយ សារការ ជក់ បារី ក្នុង១ឆ្នាំ។ 
មនិតៃ ប៉ណុោ្ណោះធ្វើឱៃយ ខាតបង ់ថវកិា 
បៃមាណ៦៤៩ លាន ដលុា្លោរ អាមៃរកិ  
ក្នងុ ១ឆ្នា ំ ដៃល ស្មើនងឹ ៣ភាគ រយ 
នៃ ផលតិផល ក្នងុ សៃកុ សរបុ  របស ់  
កម្ពជុា។ នៃះ បើ តាម  អង្គការ ផ្តោត 
លើ សុខ ភាព មួយ នៃះ ។

ជាមួយ គ្នានៃះ  តំណាង កៃសួង 
ពាក់ព័ន្ធ ចំនួន៣  មាន កៃសួង- 
សខុាភបិាល  កៃសងួ អបរ់ ំ យវុជន  
និង កីឡា  និង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  
និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ក៏បាន បង្ហាញ 
បំណង  រួមគ្នា ក្នុង ការគំទៃ  និង 
ជំរុញ ការដំឡើង ពន្ធថា្នាំជក់នៃះ។

លោក សៃ ីវធុ  តណំាង កៃសងួ- 
សៃដ្ឋកិច្ច ថ្លៃង នា ឱកាស នោះ ថា 
ការងរ នៃះមិនអាច ធ្វើតៃ រដា្ឋា ភិ- 
បាល មា្នាក់ ឯង បានទៃ  ទាម ទារ  ឱៃយ 
មានការ ចូល រមួ ពី គៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
ដើមៃបី សមៃច បាន ជោគ ជយ័ ដធ៏។ំ 
បច្ចុបៃបន្ន កៃសួង កំពុង ពិចារណា ដំ- 
ឡើង ពន្ធ ថា្នាំជក់  ដោយ ផ្តោត ទៅ 
លើ គណុសមៃបត្ត ិ នងិគណុ វបិត្ត ិនៃ 

ការដំឡើង ពន្ធ នៃះ ផង ដៃរ។
លោក ថា ៖«នៅ ក្នុង ការអនុវត្ត 

ជាកស់្តៃង ជាគោលដៅ តាម បៃទៃស   
នីមួយៗ  គឺ យើង កំពុង ដើរ ទៅ រក 
ទសិដៅ ហ្នងឹ ហើយ  ដចូ ដៃល បៃក្ខ- 
ជន យើង បាន ធ្វើ បទបង្ហាញ  និង 
គំទៃ ឱៃយមាន ការដំឡើង ពន្ធ លើ 
ផលិតផល ថា្នាំ ជក»់។

លោក សៃីរា៉ាយ រា៉ានី  តំណាង កៃ- 
សងួ សខុាភបិាលថ្លៃ ងថា  ថា្នា ំជកព់តិ 
ជា   ផ្តល់ ផលប៉ះពាល់ ដល់ សុខ- 
ភាព  និង សៃដ្ឋកិច្ច  ដៃល ទាមទារ 
ឱៃយ មាន ការរមួគ្នា ក្នងុ ការទប ់សា្កាត ់
ការបៃើបៃស់ ថា្នាំជក់ ពី សំណាក់ 
ពលរដ្ឋ  ជាពិសៃស យុវជន។

លោកសៃ ីថា ៖«ទាកទ់ង នងឹ បញ្ហា 
ថា្នាំជក់ នៃះរាជរដា្ឋា ភិ បាល យើង  ក៏ 
ដូច ជា កៃសួង សុខាភិ បាល  ដោយ   
មើលឃើញ មាន ផល ប៉ះពាល ់ យា៉ាង 
ធ្ងនធ់្ងរ សខុភាព របស ់ពលរដ្ឋ យើង   
បានជា យើង មាន ចៃបាប ់ជាត ិនានា 
ការ ពារ ជន គៃបរ់បូ ព ីការសៃបូ ផៃសៃង    
បារី ពី គៃ  ឬ កាត់បន្ថយ ពី ការ បៃើ - 
បៃស ់ថា្នា ំជក ់នៃះ។ រាជរដា្ឋា ភ ិបាល  
យើងមិន ពៃងើយ កន្តើយ ទៃ»។

លោក គឹម សាញ់  តំណាង កៃ-
សួង អប់រំថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុំ សូម គំទៃ  
ទំាង សៃងុ ឱៃយ ដឡំើង ពន្ធ លើ ផលតិ-
ផល ថា្នាំ ជក់ ឱៃយបាន ៧៥ភាគរយ 
នៃ តម្លៃ លក់ និង បន្ត រឹតបន្តឹង   
ចរា ចរណ៍ ថា្នាំ ជក់»៕

ក្មេង សេ ីដេល ទទួល រង អំពើហិងេសា ពីមេបញ្ជាការ ប៉េអឹម កេងុ កេចេះ ពី ខេមុន ។ រូប សហ ការី
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តពីទំព័រ ១... មាន ការចៃក រំលៃក 
ផង ដៃរ»។

លោក នាយករដ្ឋមន្តៃីកត់ សមា្គាល់ 
ឃើញថា  ចាប់ពី ពៃល បង្កើត ឡើង នៅ 
ឆ្នាំ ១៩៩៦  មក  កិច្ចបៃជុំ កំពូល  
ASEM  បានកា្លាយ ជាវៃទិកា ដ៏សំខាន់ 
មួយ  ក្នុង ការភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង  និង 
ការលើក កម្ពស ់ភព ជាដៃគ ូ រវាង ទ្វបី- 
អាសុី  និង អឺរ៉ុប។ 

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី បានថ្លៃងថា ៖ 
«ភពខា្លាំង របស់  ASEM  គឺ ស្ថិត- 
នៅលើ គោលការណ៍ ស្នូល របស់ ខ្លួន  
ជាអាទិ៍:  ភព មនិ ផ្លវូការ  ភព បតប់ៃន- 
បាន  ការគោរព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  ក្នុង 
ស្មារតី កុង សុង សុីស  និង ភពជា ដៃគូ 
ស្មើ ភព។ ខ្ញុ ំមាន ជនំឿថា  ក្នងុ  សភព- 
ការណ៍ បច្ចុបៃបន្ន  យើង តៃូវការ នូវ 
គោលការណ៍ ទាំង នៃះ  កាន់តៃ ខា្លាំង 
ឡើង ថៃមទៀត  ដោយសរតៃ យើង 
កំពុង តៃ ជួប បៃទះ នឹង បញ្ហា បៃឈម 
ជាចៃើន  ដៃល ទាមទារ ឱៃយ មាន កិច្ច-
ខតិខ ំបៃងឹបៃង  នងិ ការឆ្លើយតប រមួគ្នា 
របស់ យើង គៃប់ រូប»។

លោក ហ៊ុន សៃន បានបញ្ជាក់ថា  
កិច្ចបៃជុំ កំពូល  ASEM  លើក ទី១៣  
បានកណំត ់គោលដៅ របស ់ខ្លនួ ដោយ- 
ឈរ លើ គោល ការណ ៍នៃ កណំើន រមួគ្នា  
ការអភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចីរភព  និង 
ពហភុគ ីនយិម  ផ្អៃក លើ វធិាន ចៃបាប។់ 

ក្នុង នាមជា វៃទិកា ពហុ ភគី ដ៏សំខាន់ 
មួយ  ដៃល តភ្ជាប់ រវាង ទ្វីប អាសុី  និង 
អឺរ៉ុប  ASEM  គឺជា កមា្លាំង សកល 
ដ៏សំខាន់  និង រឹង មាំ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន  មាន បៃសសន៍ 
ដូច្នៃះថា ៖«ខ្ញុំ យល់ថា  កិច្ចសហ- 
បៃតិបត្តិការ  និង ភពជា ដៃគូ  របស់  
ASEM  ដើមៃបី ពហុ ភគី និយម មួយ  
ដៃល រឹងមាំ មាន បៃសិទ្ធភព  និង មាន 
សណ្តាប ់ធា្នាប ់អន្តរជាត ិ ដោយ ផ្អៃក លើ 
វិធាន ចៃបាប់  គបៃបី ដើរ តួជា តៃី វិស័យ 
សមៃប ់គៃប ់សកម្មភព របស ់ ASEM  
ទាំង មូល»។

លោក បន្ថៃមថា ៖«ខណៈ ដៃល  
ASEM  កពំងុ បន្ត ដណំើរ ឆ្ពោះទៅ កាន ់
ទសវតៃសរ៍ បនា្ទាប់ នៃ អត្ថិភព របស់ ខ្លួន  
យើង ទាំងអស់ គ្នា  មាន ការទទួល- 
ខុសតៃូវ រួម  ក្នុង ការធានា ថា  ASEM  
នៅ បន្តជា វៃទិកា អន្តរតំបន់ ដ៏សំខាន់  
និង រឹងមាំ មួយ  ដៃល អាច នាំ មក នូវ 
អត្ថបៃយោជន៍ យ៉ាង ធំធៃង ដល់ 
បៃជាជន របស់ ខ្លួន  ពៃមទាំង អាច 
ចូលរួម ចំណៃក កាន់តៃ ទូលំ ទូលាយ 
ថៃម ទៀត  ដល់ ការ ធានា  និង រកៃសា នូវ 
សន្តិភព  ស្ថិរភព  វិបុលភព  និង 
ការអភិវឌៃឍ របស់ ពិភព លោក»។

លោក ឆលស៍  មីឆៃល (Charles 
Michel)  បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសា អរឺ៉បុ  នងិ 
តំណង ឱៃយ បៃទៃស សមៃបសមៃួល 
តំបន់ អឺរ៉ុប  បានថ្លៃង នៅក្នុង កិច្ចបៃជុំ 
កំពូល នៃះ  តាមរយៈ ការបក បៃថា  
ASEM  គឺជា កន្លៃង សមៃប់ កំណត់ 
គោលការណ៍  និងបង្កើត ពហុភគី 
នយិម នងិ ទនំាកទ់នំង ជាមយួ អាសុ។ី 
ជាពិសៃស  ជាការ សំខាន់ សមៃប់ 
ការស្តរ ឡើង វិញ នូវ សង្គម- សៃដ្ឋកិច្ច 
ដៃល រងផលប៉ះពាល់ ដោយសរ     
ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

លោក មានបៃសសន៍ទៀតថា ៖     
« យើង ជឿថា  ដៃគូ របស់ យើង ទាំង-
អស់ គ្នា នឹង កសង ឱៃយបៃសើរ ឡើង  
ឱៃយមាន បៃព័ន្ធ បៃតង  បរិយប័ន្ន  និង 
និរន្តរភព។ នៅ អឺរ៉ុប  ចំពោះ ទៅ មុខ  
យើង នឹង ពងៃីក ទំនាក់ទំនង ជាមួយ 
អ្នក  គឺ អាសុី  អំពី បរិយកាស  និង 
ពហុភព។ អឺរ៉ុប គឺ គោរព នូវ ដៃគូ 
ស្មាះតៃង់  ហើយ យើង តៃៀម ខ្លួន 
ជាសៃច  ក្នុងការ ធ្វើឱៃយ សុីជមៃ នូវ 
ទនំាកទ់នំង [ជាមយួ] អ្នកទាងំអស ់គ្នា  
ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ បៃជាពលរដ្ឋ 
របស់ [យើង] ទាំង អស់ គ្នា»។

លោក ហៃង គីមគង់  អ្នកសៃវ ជៃវ 
ជាន់ខ្ពស់ នៃ មជៃឈមណ្ឌល អភិវឌៃឍន៍ 
កម្ពុជា  បានបៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  នា 
ថ្ងៃទី២៥  ខៃវិច្ឆិកា  ថា  ការជំរុញ 

ពហុភគី និយម  និង ភពជា ដៃ គូ 
អាសុី- អឺរ៉ុប  គឺជា កតា្ត សំខាន់ សមៃប់ 
បៃទៃស កម្ពុជា  តំបន់  និង ពិភព-
លោក។ ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា 
ជាសកល  និង ស្មុគស្មាញ  ដូចជា ជំងឺ 
រាតតៃបាត កូវីដ១៩  និង ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ  តមៃូវ ឱៃយ មាន កិច្ចខិតខំ 
បៃឹងបៃង  និង កិច្ចសហបៃ តិបត្តិការ 
រួមគ្នា ពី បៃទៃស ជាចៃើន។

លោក គីមគង់  បានបញ្ជាក់ថា  
កម្ពជុា  ក្នងុនាម ជាសមាជកិ នៃ ស្ថាបន័ 
ពហភុគ ី រមួ ជាមយួ នងឹ កចិ្ចពៃមពៃៀង 
នានា អាច ទទួលបាន អត្ថបៃយោជន៍ 
យ៉ាងចៃើន ពី កិច្ចខិត ខំបៃឹង បៃង  និង 
ការប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ ខ្លួន ក្នុង ការលើក- 
កម្ពស ់ពហភុគ ីនយិម  នងិភព ជាដៃ- 
គូ អាសុី -អឺរ៉ុប។

លោកហៃង គីមគង់  ថ្លៃងថា ៖«ក្នុង 
ការលើក កម្ពស់ ភពជា ដៃគូ អាសុី- 
អឺរ៉ុប  កម្ពុជា អាច ទទួលបាន អត្ថ-
បៃយោជន៍ ពី ការអនុវត្ត ល្អៗ  ការផ្ទៃរ 
បច្ចៃកវិទៃយា  និង សមគ្គីភព អន្តរជាតិ  
ជាពិសៃស ក្នុង បរិបទ នៃ ជំងឺ រាត- 
តៃបាត។ ជាងនៃះ ទៅទៀត  ដោយសរ 
សហភព អឺរ៉ុប គឺជា ទីផៃសារ នាំចៃញ 
ដ៏សំខាន់ របស់ កម្ពុជា  ភពជា ដៃគូ 
អាសុី -អឺរ៉ុប នឹង មាន សរៈសំខាន់ 
សមៃបក់ារស្តរ ឡើងវញិ របស ់កម្ពជុា 
កៃយ ជំងឺ រាត តៃបាត»៕

ប្រធានអង្គការ ACNCIPO កំពុង តាម អង្ក្រត 
 ករណី ជនល្មើស កាប់ បំផ្លាញ ព្រ ឈើ គំរាម សម្លាប់ 

អោម ប៊ុនធឿន

កំពង់ស្ពៈឺ បៃធាន អង្គការ បៃឆំ ង  
អំពើពុករលួយ ទប់ស្កាត់ ការ- 
បំផ្លា ញ ធនធានធម្មជាតិ និង 
ការពារ សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ (ACN-
CIPO) លោក ជា ហ៊ាន កំពុង 
អ ង្កៃ ត អំពី សវ តា រជន បៃពៃតឹ្ត បទ -  
ល្មើស ពៃឈើ  ដើមៃបី កសង 
សំណុំរឿង បញ្ជូនទៅ តុលាការ 
កៃយពី ជនល្មើស បាន គំរាម  
សមា្លាប់  នៅពៃលរូប លោក បាន  
សហការ ជាមយួ មន្តៃ ីឧ ទៃយា ន ុរកៃស 
បង្កៃប ឈើ ខុសចៃបាប់  នៅ ឃុំ 
តៃពាំង ជោរ សៃុក ឱ រា៉ា ល់។ 

លោក ជា ហ៊ាន បៃធាន 
អង្គការ ACNCIPO ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ- 
ទី២៥ ខៃវិច្ឆិកា ថា នៅ ថ្ងៃទី២៤ 
ខៃវិច្ឆិកា  លោក បាន ចុះ សង្កៃត 
មើល ធនធានធម្មជាតិ នៅក្នុង 
ដៃនជមៃកសត្វពៃ ភ្ន ំឱ រា៉ា ល ់ភមូ ិ
ពោធិ៍ ឃំុ តៃពំាង ជោរ សៃកុ ឱ រា៉ា ល់ 
បាន បៃទះឃើញ គំនរ ឈើ ជាង 
៥០ កណំត ់ស្មើ បៃមាណ ជតិ២ 
ម៉ៃតៃគុប។ លោក បាន សំុ អន្តរា - 
គមន៍ ពី មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ដើមៃបី 
បង្កៃប  និង យក ឈើ នោះ ទៅ 

រកៃសា   ទកុនៅ ស្នាកក់ារ បរសិ្ថាន អរូ- 
តៃវ។ គនំរ ឈើ នោះ ជន បៃពៃតឹ្ត 
បទល្មើស អារ ពី ឃុំ ស ន្ទៃ សៃុក 
ភ្ន ំកៃវាញ ខៃត្តពោធិ៍សត់ ចមា្ងា យ  
បៃមាណជតិ១០ គឡីមូ៉ៃតៃយ ក 
មក ទមា្លាក់ ទុក ក្នងុ ឃំុ តៃពំាង ជោរ 
សៃកុ ឱ រា៉ា ល ់សមៃប ់តៃៀម យក 
ទៅលក់ នៅតាម បណ្តា ដៃបូ៉ ឈើ ។

សមត្ថកិច្ច បាន ជួល គោយន្ត 
អ្នក  សៃុក  ដើមៃបីដឹក  ជញ្ជូន ឈើ 
មក ទុក នៅ ស្នាក់ការ។ បុ៉ន្តៃ កៃ យ 
លើក ឈើ ដាក់ គោយន្ត តៃូវ ជន - 
ល្មើស បាន យក សំង ចំនួន ៥ លី តៃ 
មកចាក់ ពីលើ ឈើ និង គោយន្ត  
បណំង ដតុបផំ្លាញ វត្ថតុាង តៃ ម ិន 
បាន សមៃច ក៏ គៃចចៃញ ដោ យ 
បោះពាកៃយ ថា  នឹង សមា្លាប់ អ្នក រំខា ន 
កិច្ចការ របស់ ពួកគៃ  ចោល ។   

លោក ថ្លៃងថា៖«ករណីនៃះ ខ្ញុំ 
កំពុងតៃ អ ង្កៃ ត អំពី សវ តា រដើមៃបី 
កសង សំណុំរឿង បញ្ចូនទៅ 
តុលា ការ យើង មិនអាចឱៃយ ជន 
បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស បៃពៃតឹ្ត ឧកៃ ិដ្ឋ - 
កម្ម ពៃឈើ ហើយ បន្ត បៃពៃឹត្ត 
អពំើហងិៃសា មកលើ សមត្ថកចិ្ច ក្នងុ 
កា រ អនុត្ត ចៃបាប់ បៃបនៃះ នោះ ទៃ»។ 

លោក  ជា ហ៊ាន បញ្ជាក់ថា 

សម ត្ថកចិ្ច បរសិ្ថាន  មនិអាច ចាប ់
ឬ  ឃាត់ ជនល្មើស បាន  ដោយ - 
សរ ជនល្មើស មាន គ្នាចៃើន រហូ ត 
ជាង ១០ នាក ់ចណំៃក សមត្ថកចិ្ច 
បរិ ស្ថាន មានតៃ២នាក់រួមជា មួ យ  
កមា្លាំង ខាង អង្គការ របស់លោក 
២នាក់ សរុប តៃ៤នាក់ បុ៉ណ្ណោះ ។ 

នៅ ទនីោះ កមា្លាងំ អង្គការ រប ស ់
លោកធា្លាប ់សហការ ជាមយួ មន្តៃ ី 
បរិស្ថាន ធា្លាប់ធ្វើ ការបង្កៃប ម្តង 
រួចមកហើយបុ៉ន្តៃ ជនល្មើស តៃ ង - 
តៃ ដាក់ បំផ្ទះុ កង់ឡាន ដោ យ  បង្ក ប់ 
ដៃកគោល  នៅតាម ផ្លវូ នៅពៃល 
កមា្លាងំ បរសិ្ថាន  ដកឹឈើ យកទៅ 
រកៃសាទុក នៅ ស្នាក់ការ ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖«បើ យើង មិន 
អនុវត្ត ចៃបាប់ ទៅលើ បុគ្គល ដៃល 
បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស ទៃ វា ធ្វើ ឱៃយបុគ្គ ល 
ផៃសៃងទៀត  ធ្វើជា គំរូ អាកៃក់។ 
នៅ ពៃល  ធ្វើជា គំរូ អា កៃក់ អ៊ីចឹង 
យើង ពិបាក ក្នុងការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ណស់ ចង់ មិន ចង់  ជនល្មើស 
នៅ  ទនីោះ គត ់មាន កាភំ្លើង កៃច្នៃ 
លាក់ទុក ផង អ៊ីចឹង យើង តៃូវតៃ 
អនវុត្ត ចៃបាប»់។ លោក ជា  ហ៊ាន 
ថា លោក នងឹ បន្ត ចុះ បៃតបិត្តកិារ 
អង្កៃត   និង ...តទៅទំព័រ  ៥ 

លោកហុ៊ន ស្រន  ជំរុញថ្នាក់ដឹកនំាប ្រទ្រសអាសីុនិងអឺរុ៉ប...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រហុ៊ីន ស្រន  ព្រលដឹកនំាកិច្ចប្រជំុកំពូលអាសីុ-អឺរុ៉ប តាមប្រព័ន្ធវីដ្រអូ ពីម្រសិលមិញ ។ រូប FN



តពទីពំរ័៤...សហការបង្ក្រាប
បទល្មើសព្រាឈើបន្តទៀត
បើទោះបីមានការរារំាងនិងបុ៉ន-
ប៉ងណាមួយពីជនល្មើសក្នុង
ការប្រាព្រាឹត្តបទឧក្រាិដ្ឋកម្មព្រា-
ឈើក៏ដោយ។
លោកឈឹមសាម៉ុនប្រាធាន

សា្នាក់ការបរិសា្ថានអូរត្រាវថ្ល្រាង
នៅថ្ង្រាទី២៥ខ្រាវិច្ឆិកាថាឈើ
ទាំងអស់បានដឹកយកទៅដល់
សា្នាក់ការបរិសា្ថានអស់ហើយ។
ប៉នុ្ត្រានៅមនិទានប់ានវាសវ់្រាងឱ្រាយ
ដឹងប្រាកដថាមានបុ៉ន្មានម៉្រាត្រា-
គុបនៅឡើយទ្រា។លោកថា
ព្រាលអនុវត្តច្រាបាប់ជួបរឿងប្រាប-
ន្រាះគឺជាការលំបាកមួយប៉ុន្ត្រា
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រាីឧទ្រាយានុ-
រក្រាស មិនរារ្រាកក្នុងការចុះល្រាបាត
បង្ក្រាបនងិអភរិក្រាសតបំនក់ារពារ
ធម្មជាតិឡើយ។លោកថ្ល្រាងថា៖
«ពិបាកដ្រារយើងប្រាឈមមុខ
ជាមួយពួកគាត់ជួនកាលយប់
ជនួកាលថ្ង្រាធម្មតាយើងនៅផ្លវូភ្លឺ
ជនល្មើសនៅផ្លវូងងឹតបុ៉ន្ត្រាធ្វើម៉្រាច
យើងនៅត្រាអនុវត្តកិច្ចការងារ
របស់យើងជាបន្តបន្ទាប់រហូត»។
ដោយឡ្រាកនៅខ្រាត្តព្រាះវិហារ

លោក វង្រាស វិស្រាសិតនយផ្ន្រាក
រដ្ឋបាលព្រាឈើត្រាប្រាងមានជ័យ
ថ្ល្រាងនៅថ្ង្រាទី២៥ខ្រាវិច្ឆិកាថា
កមា្លាំងផ្ន្រាករដ្ឋបាលព្រាឈើ

ត្រាប្រាងមានជយ័សហការជាមយួ
នគរបាលស្រាុកត្រាប្រាងមានជ័យ
កាលពីថ្ង្រាទី២៤ខ្រាវិច្ឆិកាបាន
ចុះបង្ក្រាបទតីាងំសបិ្រាបកម្មក្រាច្ន្រា
ឈើខសុច្រាបាប់១កន្ល្រាងនៅភមូិ
ពោធិ៍ឃុំពោធិ៍ស្រាុកត្រាប្រាងមាន-
ជ័យ រឹបអូសសមា្ភារមានដូចជា
ឈើមួយចំនួនធំមា៉ាសុីនភ្លើង
តាបឈូសមា៉ាសីុនវៀលនិងសមា្ភារ
ផ្រាស្រាងៗមួយចំនួនធំដឹកយកមក
រក្រាសាទុកនៅផ្ន្រាករដ្ឋបាលព្រាឈើ
ត្រាប្រាងមានជ័យដើម្រាបីចាត់ការ
តាមនីតិវិធី។
លោកនយផ្ន្រាករដ្ឋបាលព្រា-

ឈើត្រាប្រាងមានជ័យបញ្ជាក់ថា
សបិ្រាបកម្មន្រាះបានធ្វើសកម្មភាព
ក្រាច្ន្រាឈើល្រាខ១ប្រាភ្រាទឈើ-
សុក្រាមផ្ចកឹត្រាចនិងឈើពព្រាល
ជាច្រាើនឆ្នាំ កន្លងមកហើយ។
មន្ត្រាីជំនញរដ្ឋបាលព្រាឈើ
ត្រាប្រាងមានជ័យបានចុះអប់រំធ្វើ
កចិ្ចសន្រាយាឱ្រាយបញ្រាឈប់ព្រាះសិប្រាប-
កម្មន្រាះគា្មានច្រាបាប់អនុញ្ញាត។
លោកថ្ល្រាងថា៖«យើងណ្រានំ

ច្រាើនដងហើយគាត់មិនសា្តាប់
ទើបយើងអនុវត្តច្រាបាប់ហើយ
ម្រាយា៉ាងកន្ល្រាងគាត់នៅតំបន់ធន-
ធានធម្មជាតិដ្រាលគ្រាហាមឃាត់
មិនឱ្រាយមានសិប្រាបកម្មនៅតំបន់ហ្នឹង។
វត្ថុតាងនិងអត្តសញ្ញាណមា្ចាស់
សិប្រាបកម្មនោះយើងនឹងកសាង
សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
នៅសបា្តាហ៍ក្រាយ»៕

ថ្ង្រាសុក្រាទី២៦ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

គជប ដាក់ ដំណើរការកម្មវិធីថ្ម«ីNEC-KH»ដើម្បី ឱ្យ ពល រដ្ឋ ងាយ សួ្ល រក ឈ្មោះ បោះឆ្នោត 
នៅសុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ គណៈកមា្មាធិការ-
ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត(គជប)
បានដាក់ឱ្រាយដំណើរការកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដ្រាឈ្មាះថា«NEC_
KH»ចាប់ពីព្រាលន្រាះតទៅដើម្រាបី
ឱ្រាយប្រាជាពលរដ្ឋកាន់ត្រាមានភាព-
ងាយស្រាលួក្នងុការចូលទៅស្វ្រាង-
រកឈ្មាះរបស់ខ្លនួក្នងុបញ្ជបីោះ-
ឆ្នាត និងអាចតាមដាន និង
ស្វ្រាងយល់អពំីការងារបោះឆ្នាត
បានទូលំទូលាយ។
យោងតាមស្រាចក្តីប្រាកាស

ព័ត៌មានរបស់គជបកាលពីថ្ង្រា-
ទី២៤វិច្ឆិកាថាកម្មវិធី«NEC_
KH»ថ្មីន្រាះត្រាវូបានដាក់ឱ្រាយប្រាើ
ដោយគ្រាបដណ្តប់លើកម្មវធីិចាស់
«Voterlist KH»។ កម្មវិធីថ្មី
ន្រាះក៏អាចចូលមើលអត្ថបទ
កម្រាងឯកសារ រូបភាព វីដ្រាអូ
ផ្រាស្រាងៗ ដ្រាលគ.ជ.បផលិត
ឡើងដើម្រាបីផ្រាសព្វផ្រាសាយនិងអប់រំ
បណ្តុះបណា្តាលអ្នកបោះឆ្នាត
ផងដ្រារ។ស្រាចក្តីប្រាកាសព័ត៌-
មានន្រាះបន្តថាដើម្រាបីទាញយក
កម្មវិធីន្រាះសាធារណជនអាច
ចូលទៅកាន់GooglePlay
សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រាើប្រាព័ន្ធប្រាតិ-

បត្តិការAndroidឬApp
Storeសម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រាើប្រាព័ន្ធ
ប្រាតិបត្តិការ iOSហើយវាយ
ដោយស្វ្រាងរកពាក្រាយ«NECKH»
រួចធ្វើការដំឡើងជាការស្រាច។
ក្នងុជហំានជាបន្តបន្ទាប់ទៀត

ដើម្រាបឱី្រាយកម្មវធិីទរូសព័្ទដ្រា«NEC
KH»ន្រាះកាន់ត្រាមានភាពព្រាញ-
ល្រាញ និងបំព្រាញបាននូវតម្រាវូ-
ការរបស់ប្រាជាពលរដ្ឋគជប
នឹងបន្តអភិវឌ្រាឍកម្មវិធីឱ្រាយរឹតត្រា
ប្រាសើរឡើង។បន្ទាប់ពីអភិវឌ្រាឍ

កម្មវិធីន្រាះរួចរាល់គជបនឹង
ដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីផ្រាសព្វផ្រាសាយ
ពត័ម៌ាននងិកម្មវធិីស្វ្រាងរកបញ្ជី
ទីតាំងការិយល័យចុះឈ្មាះ
បោះឆ្នាតនិងការិយល័យ
បោះឆ្នាតបន្ថ្រាមទៀត។
គជបសរស្រារថា៖«ការដាក់ឱ្រាយ

ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ្រា-
NECKHន្រាះគឺធ្វើឡើងស្រាបព្រាល
ដ្រាលការពិនិត្រាយបញ្ជីឈ្មាះនិង
ការចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតបាននិង
កំពុងប្រាព្រាតឹ្តទៅនៅទូទំាងប្រាទ្រាស

ចាប់ពីថ្ង្រាទី១២តុលាដល់ថ្ង្រាទី
៣០ខ្រាវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១»។
លោកសោមសូរីដាអ្នកនំ-

ពាក្រាយគជបពន្រាយល់ថាចំពោះ
កម្មវិធីចាស់«VoterlistKH»
នៅដដ្រាលទ្រាគ្រាន់ត្រា គជប
បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថ្មី«NEC
KH»ត្រាប៉ុណ្ណោះ។កម្មវិធី
«NECKH»គឺជាកញ្ចប់ធំ
ដ្រាលគ្រាបដណ្តប់ទៅដោយកម្មវិធី
«VoterlistKH»កម្មវិធីផ្រាសព្វ-
ផ្រាសាយអប់រំ និងលទ្ធផលន្រាការ-

ចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតរួមទាំង
លទ្ធផលន្រាការបោះឆ្នាតដ្រាល
ត្រាូវដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់កម្មវិធី
«NECKH)។លោកថ្ល្រាងថា៖
«អី៊ចឹង!ការដាក់ជំនួសន្រាះមាន
នយ័ថាយកVoterlistKHន្រាះ
ទៅដាក់នៅក្នងុNECKHហើយ
គ្រានត់្រាបើកNECKHគឺយើង
អាចជ្រាើសរសីVoterlistKH
នៅក្នុងហ្នឹងរួមជាមួយនឹងឯក-
សារអប់រំ អ្នកបោះឆ្នាតផ្រាស្រាង-
ទៀត។និយយរួមវាមានលទ្ធផល
បោះឆ្នាតដ្រាលគជបបានសម្រាច
អនុញ្ញាតឱ្រាយមានការធ្វើការ
ផ្រាសព្វផ្រាសាយ»។
ការប្រាប្រាួលសា្ថានភាពន្រា

កម្មវិធីVoterlistKHន្រាះមិន
ប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការពិនិត្រាយ
បញ្ជី និងចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត
ដ្រាលកំពុងអនុវត្តនៅព្រាលន្រាះ
នោះទ្រាពោលគឺអ្វីៗ នៅដដ្រាល
ដោយគ្រាន់ត្រាដូរទីតាំងកម្មវិធី
VoterlistKHទៅជាNECKH
ប៉ណុ្ណោះ។បើតាមលោកសោម
សូរីដាលទ្ធផលន្រាការពិនិត្រាយ
បញ្ជីនងិចុះឈ្មាះបោះឆ្នាតឆ្នាំ
២០២១ន្រាះមិនទាន់ត្រាវូបាន
ដាក់បញ្ចលូទៅក្នងុកម្មវិធី Vot-
erlist KHទ្រា។ ចំពោះការប្តរូ

ឬការប្រាប្រាលួបញ្ជីបោះឆ្នាត
បច្ចបុ្រាបន្នដ្រាលនៅក្នងុVoterlist
KHន្រាះអាចកើតមាននៅព្រាល
ដ្រាល គជបប្រាកាសសុពល-
ភាពផ្លូវការលើលទ្ធផលន្រា
ការពិនិត្រាយបញ្ជី និងចុះឈ្មាះ
បោះឆ្នាតនៅថ្ង្រាទី១២ខ្រាកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ។
លោកសំគន្ធាមីនយក-

ប្រាតិបត្តិគណៈកមា្មាធិការអព្រាយា-
ក្រាឹត្រាយ និងយុត្តិធម៌ដើម្រាបីការ-
បោះឆ្នាតដោយស្រារីនិងត្រាឹម-
ត្រាវូនៅកម្ពជុាហៅកាត់និកហ្វិក
យល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹង
បច្ច្រាកវិទ្រាយាលោកមិនសូវជាយល់
និងចាប់អារម្មណ៍បុ៉ន្មានទ្រាបុ៉ន្ត្រា
នៅព្រាលដ្រាលមានការប្រាប្រាលួ
ច្រាើនព្រាកវាធ្វើឱ្រាយលំបាកដល់
ប្រាជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដាន
និងឆ្រាកមើលឈ្មាះនិងព័ត៌មាន
ផ្រាស្រាងៗ។លោកថ្ល្រាងថា៖«អ្នក
ដ្រាលតាមដានរឿងហ្នងឹវាលំបាក
ហើយនៅព្រាលដ្រាលមានការ-
ផ្លាស់ប្តូរអីចឹង។បញ្ហាច្រាើន
ហើយអារឿងដូរហ្នឹងព្រាះ
ប្រាជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្រាកមើល
ហើយបើមានផ្លាស់ប្តូរទៀត
ពលរដ្ឋតាមអត់ទាន់ទ្រាបើអាច
ទុកអាVoterlistវិញទៅ»៕

បេជាពលរដ្ឋបើកកម្មវិធីNEC-KHរបស់គជបនៅក្នងុទូរស័ព្ទដេ។រូបថតហ្រាងជីវ័ន

ប្ធានអង្គការ...



តពីទំព័រ ១...ក្រោមអធិបតី-
ភាពលោកហ្រោងសំរនិប្រោធាន-
រដ្ឋសភា និងមានសមាជិក
រដ្ឋសភាចំនួន១០៦រូបចូលរួម។
ស្រោចក្តីប្រោកាសព័ត៌មានរបស់

រដ្ឋសភាឱ្រោយដងឹថាតាមរយៈស្រោច-
ក្តីព្រោងច្រោបាប់ស្តីពីការអនុម័ត
យល់ព្រោមលើពិធីសារអាសា៊ាន
ស្តីពីការពង្រោឹងយន្តការដោះ-
ស្រោយវិវាទ ព្រោះរាជាណាចក្រោ
កម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រោ-
យោជន៍ពីស្រោចក្តីព្រោងច្រោបាប់ន្រោះ
នូវការអនុវត្តនីតិវិធីពិស្រោស
សម្រោប់រដ្ឋសមាជកិអភវិឌ្រោឍនត៍ចិតចួ
នៅព្រោលដោះស្រោយវិវាទដ្រោល
កើតឡើងរវាងព្រោះរាជាណាចក្រោ-
កម្ពជុានងិរដ្ឋសមាជកិផ្រោស្រោងទៀត
ក្នុងក្រោបខ័ណ្ឌអាសា៊ាន។
ការអនុម័តស្រោចក្តីព្រោងច្រោបាប់

ន្រោះបង្ហាញពីការចលូរមួចណំ្រោក
ដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាក្នុងការ-
ពង្រោឹងយន្តការដោះស្រោយវិវាទ
ក្នុងក្រោបខ័ណ្ឌអាសា៊ានផងដ្រោរ។
ស្រោចក្តីប្រោកាសព័ត៌មានន្រោះ

បន្តថាចំពោះស្រោចក្តីព្រោងច្រោបាប់
ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រោប់ការគ្រោប់-
គ្រោងឆ្នាំ២០២២វិញជាស្រោចក្តី-
ព្រោងច្រោបាប់មួយដ្រោលនឹងផ្តល់
លទ្ធភាពដល់រាជរដ្ឋាភបិាលក្នងុ
ដំណើរការអភិវឌ្រោឍន៍ប្រោទ្រោសជាតិ
បន្តទៀត។ពិស្រោសការសា្តារ
ស្រោដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញក្រោយ
វិបត្តិកូវីដ១៩ ក៏ដូចជាដើម្រោបី
សម្រោចឱ្រោយខាងត្រោបាននវូអាទិភាព
គោលនយោបាយសខំាន់ៗ ជាសារ-
វន្តន្រោកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធ-
សាស្រោ្តចតុកោណដំណាក់កាល
ទ៤ីនងិផ្រោនការយទុ្ធសាស្រោ្តអភ-ិ
វឌ្រោឍន៍ជាតិឆ្នា២ំ០១៩-២០២៣។
ពិស្រោសការជំរុញល្រោបឿនន្រោការ-
អនុវត្តកិច្ចការក្រោទម្រោង់គ្រោប់
វិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិ-
កាលទី៦ន្រោរដ្ឋសភា។
ដោយឡ្រោក ចំពោះស្រោចក្តី-

ព្រោងច្រោបាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកា
ទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រោប់ការគ្រោប់-
គ្រោងឆ្នាំ២០២០ ជាឧបករណ៍
គោលនយោបាយដ៏មានប្រោសទិ្ធ-
ភាព ដ្រោលបានជួយរាជរដ្ឋាភិ-
បាលឱ្រោយសម្រោចបាននូវគោល-
ដៅជាយុទ្ធសាស្រោ្តរបស់ជាតិ
ពិស្រោស គឺអាចឆ្លើយតបប្រោកប-
ដោយប្រោសទិ្ធភាពចពំោះរាល់បញ្ហា

ប្រោឈមនិងហានិភ័យនានា។
ជាមួយគ្នាន្រោះរដ្ឋសភាកម្ពុជា

ក៏បានសម្រោចប្រោកាសសុពល-
ភាពន្រោអាណត្តិរបស់លោកអ៊នុ
ប៊នុហានជាតណំាងរាស្ត្រោមណ្ឌល-
ខ្រោត្តកំពង់ធំជំនួសលោកងួន
ញុិល ដ្រោលបានទទួលមរណ-
ភាព។បោះឆ្នាតជ្រោើសតាំង
លោកជាមយៀបជាអនបុ្រោធាន-
ទី១រដ្ឋសភា។បោះឆ្នាតជ្រោើស-
តាងំលោកឈាងវនុជាសមាជកិ
គណៈកម្មការស្រោដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគរនងិសវនកម្មន្រោរដ្ឋសភា
នងិលោកជៀបសុវីនជាសមាជកិ
គណៈកម្មការកិច្ចការបរទ្រោស
សហប្រោតបិត្តកិារអន្តរជាតិឃោស-
នាការនិងព័ត៌មានន្រោរដ្ឋសភា។
គណៈកម្មការស្រោដ្ឋកចិ្ចហរិញ្ញ-

វត្ថុ ធនាគរ និងសវនកម្ម និង
គណៈកម្មការកិច្ចការបរទ្រោស
សហប្រោតបិត្តកិារអន្តរជាតិឃោស-
នាការ និងព័ត៌មាន ន្រោរដ្ឋសភា
បានធ្វើការប្រោជុំគណៈកម្មការ
រៀងៗខ្លួនដើម្រោបីធ្វើការបោះឆ្នាត
ជ្រោើសតាំងលោកឈាង វុន ជា-
ប្រោធានគណៈកម្មការស្រោដ្ឋកិច្ច-
ហិរញ្ញវត្ថុធនាគរនិងសវនកម្ម។
លោកសួសយ៉ារា៉ា ត្រោូវបាន-
ជាប់ឆ្នាត ជាប្រោធានគណៈ-
កម្មការកិច្ចការបរទ្រោស សហ-
ប្រោតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោស-
នាការនិងព័ត៌មាន។
លោកអឹមុចន័្ទតារាត្រោវូបាន-

បោះឆ្នាតជ្រោើសតាំង ជាអនុ-
ប្រោធានគណៈកម្មការកិច្ចការ-
បរទ្រោស សហប្រោតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង
ព័ត៌មាន។លោកទីសុគន្ធ
ត្រោូវបានជាប់ឆ្នាត ជាល្រោខា-
ធិការគណៈកម្មការកិច្ចការ-
បរទ្រោស សហប្រោតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង
ព័ត៌មាន។
ជាមយួគ្នាន្រោះអង្គសភាជាតិ

ក៏បានធ្វើការបោះឆ្នាតផ្តល់
ស្រោចក្តីទុកចិត្តលើលោកស្រោី
សោមគីមសួគ៌ ជាអគ្គសវន-
ករ។លោកសនួសទិ្ធីត្រោវូបាន-
បោះឆ្នាតឱ្រោយធ្វើជាអគ្គសវនកររង
នងិលោកអ៊កុសារាវធុជាអគ្គ-
សវនកររងសម្រោប់បន្តអាណត្តិ
ថ្មី៥ឆ្នាំដោយទទួលបានលទ្ធ-
ផលសំឡ្រោងយល់ព្រោមចំនួន
១០៤សំឡ្រោង ន្រោចំនួនសមា-
ជិករដ្ឋសភាទាំងមូល៕

តពីទំព័រ ១...ព្រោយាបាលជំងឺ
កូវីដ១៩ហាក់មានចំនួនប្រោហាក់-
ប្រោហ្រោលគ្នា។លោកថាការ-
ព្រោយាបាលតាមផ្ទះ ជាកិច្ចការ
ព្រោញនិយមមួយសម្រោប់ប្រោជា-
ពលរដ្ឋដ្រោលមានជីវភាពបង្គួរ
ដោយពួកគត់អាចទិញថា្នាំ
ព្រោយាបាលបានហើយពួកគត់
អាចប្រោឹក្រោសាយោបល់ជាមួយ
ក្រោមុគ្រោពូ្រោទ្រោយនៅតាមបណា្តាខណ្ឌ
នានាតាមប្រោព័ន្ធត្រោឡ្រោក្រោមដោយ
មិនមានឧបសគ្គអ្វីនោះទ្រោ។
ដោយឡ្រោកអ្នកដ្រោលមានជំងឺ-
ធ្ងន់ទើបយកទៅព្រោយាបាលនៅ
មន្ទីរព្រោទ្រោយឬតាមមណ្ឌលព្រោយា-
បាលកូវីដ១៩។លោកឃួង
ស្រោងបន្តថា៖«ក្រោសួងសុខា-
ភិបាល ធា្លាប់បានរៀបចំធ្វើការ-
ប្រោជុំនាព្រោលកន្លងមកហើយ
បានប្រោប់មកវិញថាក្រោសួងបាន
ស្នើទៅវិស័យឯកជនឱ្រោយមាន
ការយោគយល់រហតូដល់ចងុខ្រោ
១២ឬអាចឆ្លងឆ្នាំសកលរចួនងឹ
ប្រោគល់ជូនទៅខាងវិស័យឯកជន
វិញដ្រោលជាទីតំាងសម្រោប់រៀបចំ
ធ្វើរោងការ»។
អភិបាលរាជធានីភ្នពំ្រោញក៏បាន

បន្ថ្រោមទៀតថាបច្ចុប្រោបន្នមជ្រោឈ-

មណ្ឌលមួយចំនួនដ្រោលនៅត្រោ
បន្តធ្វើជាមណ្ឌលព្រោយាបាលអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩មានដូចជាម៉ូឌ្រោន
២មង្គលឧត្តមពិភពថ្មីស្រោនសុខ
ក៏ដូចជាមណ្ឌលព្រោីមៀនៅត្រោ
បន្តធ្វើជាមណ្ឌលព្រោយាបាលអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩ដដ្រោលហើយអាជា្ញាធរ
ក៏ត្រោៀមនឹងប្រោគល់ជូនខាងវិស័យ
ឯកជនវិញនៅក្នុងខ្រោ១២ខាង-
មុខន្រោះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទោះ-
បីជាយ៉ាងណាយើងនៅមាន
កន្ល្រោងព្រោយាបាលជងំឺកូវដីជាច្រោើន
ទៀតដូចជាមន្ទីរព្រោទ្រោយរដ្ឋមន្ទីរ-

ព្រោទ្រោយឯកជន និងពហុកីឡដ្ឋាន
ដ្រោលជាទីតំាងព្រោយាបាលនិង
សង្គ្រោះបនា្ទាន់ផងដ្រោរ»។
ទាក់ទងនឹងការវិវឌ្រោឍទៅរកភាព-

ល្អប្រោសើរន្រោសា្ថានភាពរបស់
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាក្នុងការគ្រោប់គ្រោង
បាននូវការរីករាលដលន្រោវីរុស
កូវីដ១៩លោកឃួងស្រោង
បានបញ្ជាកថ់ាវាមនិម្រោនជារឿង
ច្រោដន្រោយនោះទ្រោនៅព្រោលនៅលើ
ពិភពលោកបានជួបនូវគ្រោះថា្នាក់
ដោយការវាយលុកនូវជំងឺកូវីដ-
១៩។បុ៉ន្ត្រោដោយឡ្រោកនៅកម្ពុជា

ក្រោមការដឹកនំារបស់ប្រោមុខរាជ-
រដ្ឋាភបិាលបានធ្វើឱ្រោយការប្រោយទុ្ធ-
ប្រោឆំងទប់ទល់នូវជំងឺកូវីដន្រោះ
ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រោសើរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «សម្ត្រោច

នាយករដ្ឋមន្ត្រោីហ៊ុនស្រោនមាន
ទស្រោសនៈគ្រោប់ជ្រោងុជ្រោយក្នងុការ-
ប្រោយុទ្ធប្រោឆំងជាមួយនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩ហើយយុទ្ធសាស្ត្រោន្រោ
ការទបស់ា្កាត់ការរកីរាលដលន្រោ
ជំងឺកូវីដ១៩ទៅតាមវិធានសុខា-
ភិបាលគឺជារឿងមួយត្រោមួយ
ទៀតគឺការស្វ្រោងរកវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩មកចាក់់ជូនប្រោជា-
ពលរដ្ឋរបស់ថា្នាក់ដឹកនំារបស់
ប្រោទ្រោសកម្ពុជា»។
លោកឃួងស្រោងក៏បាន

អំពាវនាវទៅដល់ប្រោជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ត្រោូវបន្តអនុវត្តនូវ
វិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជា
វធិានរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលគ៣ឺកុំ
និង៣ការពារដើម្រោបីការពារខ្លួន-
ឯងគ្រោួសារខ្លួនឯងនិងសង្គម-
ជាតិរបស់ខ្លួនផងដ្រោរ។
ទាក់ទងនឹងការបិទទីតំាងដ្រោល

ជាមណ្ឌលសម្រោកព្រោយបាលជំងឺ
កូវដី១៩ន្រោះអ្នកនាពំាក្រោយក្រោសងួ
សុខាភិបាលលោកស្រោីឱវណ្ណ-
ឌីន ថ្ល្រោងថាលោកស្រោីមិនទាន់
មានព័ត៌មានណាមួយពីករណី
ន្រោះនៅឡើយទ្រោ។
បុគ្គលិក១រូបន្រោមណ្ឌលមូ៉-

ឌ្រោន២ដ្រោលស្ថិតក្នុងសង្កាត់
ចាកអ់ង្រោក្រោមខណ្ឌមានជយ័
ដ្រោលត្រោូវបានផ្តល់ជាទីតាំង
សម្រោប់ធ្វើជាកន្ល្រោងសម្រោក
ព្រោយាបាលជងំឺកូវីដ១៩បានប្រោប់
កាស្រោតភ្នពំ្រោញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រោទី
២៥ខ្រោវិច្ឆិកាថាក្រោសួងសុខា-
ភិបាលបានផ្តល់ដំណឹងថានៅ
ថ្ង្រោទី១ខ្រោមករាឆ្នាំ២០២២
នងឹធ្វើការរុះរចី្រោញដោយធ្វើការ
រៀបចំមកជាទតីាងំទទលួរៀបចំ
ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញ។
លោកបានប្រោប់ថា ៖ «ខាង

ក្រោសងួប្រោប់យើងថានឹងប្រោគល់
ទីតាំងវិញនៅថ្ង្រោទី១ខ្រោ១
ឆ្នា២ំ០២២ហ្នងឹគ្រោនត់្រោជាការ-
ជូនដំណឹងសិនទ្រោ។ប៉ុន្ត្រោក្នុង
ករណីដ្រោលមានការផ្ទុះឡើងវញិ
នូវវីរុសកូវីដទៀតនោះយើងនឹង
មើលទៅតាមការជាក់ស្ត្រោង។
ដោយឡ្រោកសម្រោប់ការរៀបចំ
ជសួជលុនងិសមា្អាតឡើងវញិគឺ
យើងនឹងចំណាយរយៈព្រោល១
ខ្រោ»។បុគ្គលិករូបន្រោះបន្ថ្រោម
ទៀតថាបនា្ទាប់ពីមានការសម្រោច
ពីប្រោមខុរាជរដ្ឋាភបិាលអនញុ្ញាត
ឱ្រោយមានការរៀបចំពិធីរៀបអាពា-
ហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញមានអតិថិជន
មួយចំនួនបានទាក់ទងមកសួរ
ដើម្រោបីជលួទតីាងំន្រោះដើម្រោបីរៀបចំ
ពិធីរបស់ពួកគត់៕
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រដ្ឋសភាប្រជុំ កាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ ។ រូបថតរដ្ឋសភា

រដ្ឋសភាអនុម័ត...ទីតំាងសម្រាប់ព្រាយាបាលអ្នកជំងឺ...

អគារព្រមីៀរ  ត្រវូ បាន យក ធ្វើ ជា   មណ្ឌល ព្រយាបាល អ្នក ជំងឺកូវីដ ១៩។ រូបមិនា



គឹម សា រុំ 

ភ្នំពេញៈ សាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី២៥
វិច្ឆិកាបានបៃកាសសាលដីកាតម្កល់-
ទោសជនជាប់ចោទម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារ
១០ឆ្នាំដចូសាលកៃមរបស់សាលាដបំងូ
រាជធានីភ្នពំៃញបនា្ទាប់ពីជំនំុជមៃះកាលពី
ថ្ងៃទី២៦តុលាឆ្នាំនៃះពាក់ព័ន្ធនឹងបទ
រំលោភសៃពសន្ថវៈលើចៅសៃីរបស់ខ្លួន
(ម្តាយក្មៃងជាកូនចុង)បៃពៃឹត្តនៅ
សង្កាតច់ោមចៅ២ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជយ័
រាជធានីភ្នពំៃញកាលពីខៃឧសភាឆ្នា២ំ០១៨។
  លោកសៃីចៅកៃម ទិតសុទ្ធីបូរា៉ា-
លក្ខណ៍បានអានសាលដីកាក្នុងបន្ទប់
សវនាការនៅថ្ងៃទី២៥វិច្ឆិកាថាសាលា-
ឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនាការជំនុំជមៃះ
សំណុំរឿងនៃះនៅថ្ងៃទី២៦ខៃតុលាឆ្នាំ
២០២១ដៃលមនជនជាប់ចោទឈ្មោះ
ជឹមចយអាយុ៥៥ឆ្នា។ំជនជាប់ចោទបាន
រំលោភសៃពសន្ថវៈលើចៅសៃីរបស់ខ្លនួ។

លោកសៃីថ្លៃងថា៖«សាលាឧទ្ធរណ៍
សមៃចឱៃយជនជាប់ចោទជាប់ពន្ធនាគារ
១០ឆ្នាំដោយសារជនជាប់ចោទធ្វើអំពើ
លើចៅសៃីរបស់ខ្លួនទើបមនអាយុ២ឆ្នាំ
១០ខៃ។ចំពោះសាលដីកានៃះបើជនជាប់
ចោទមនិសខុចតិ្តគមឺនសទិ្ធិប្តងឹសារទកុ្ខ
ទៅតុលាការកំពូលទៀតបានគិតពីថ្ងៃបៃ-
កាសសាលដីកានៃះរយៈពៃល១ខៃ»។
យោងតាមអង្គហៃតុរបស់សាលា-

ឧទ្ធរណ៍បានបង្ហាញថាជនជាប់ចោទ
ឈ្មោះជឹមចយមនបៃពន្ធកៃយម្នាក់
ដៃលស្តៃីជាបៃពន្ធរូបនោះមនកូនសៃី
ម្នាក់ហើយកូនសៃីនោះមនកូនសៃីតូច
ម្នាក់អាយុទើបតៃ២ឆ្នា១ំ០ខៃ(២០១៨)។
ជនជាប់ចោទនិងម្តាយក្មៃងរងគៃះ
បានជួលបន្ទប់សា្នាក់នៅម្នាក់មួយនៅ-
ក្នុងភូមិជៃកោងសង្កាត់ចោមចៅ២
ខណ្ឌពោធិ៍សៃនជ័យរាជធានីភ្នំពៃញ។
អង្គហៃតុបានបង្ហាញទៀតថានៅថ្ងៃទី

២៥ឧសភាឆ្នាំ២០១៨ម្តាយក្មៃងរង-

គៃះបានទៅធ្វើការរោងចកៃកាត់ដៃរ។
លុះដល់លា្ងាចថ្ងៃដដៃលម្តាយក្មៃងរង-
គៃះបានតៃឡប់មកពីធ្វើការវិញក៏
ឃើញកនូសៃីរបស់ខ្លនួនោមចៃញឈាម
ពៃមទាំងសង្កៃតឃើញកូនមនអាការ
ឈឺចាប់បៃដាបភ់ៃទទៀតផង។ពៃលនោះ

ស្តៃីជាម្តាយបានសួរកូនសៃីហើយក្មៃង-
រងគៃះនោះក៏បានបៃប់ថាលោកតាចយ
បានចាប់នាងរំលោភ។បនា្ទាប់មកក្មៃងរង-
គៃះក៏តៃូវម្តាយនាំទៅពិនិតៃយសុខភាព
នៅគ្លីនិករា៉ាក់ហើយលទ្ធផលគៃូពៃទៃយ
បៃប់ថាមនរលាត់បៃដាប់ភៃទ។
អង្គហៃតុបន្តទៀតថាបនា្ទាប់ពីដឹងមូល-

ហៃតុ ម្តាយក្មៃងរងគៃះបានទៅប្តឹង
នគរបាលចោមចៅ២នៅថ្ងៃទី២៦ឧសភា
ឆ្នា២ំ០១៨ហើយនគរបាលបានចុះឃាត់
ខ្លនួជនសងៃស័យតៃម្តង។បុ៉ន្តៃកៃយសាក-
សួរគឺជនសងៃស័យឆ្លើយបដិសៃធថាគាត់
មិនបានចាប់រំលោភចៅសៃីរបស់ខ្លនួទៃ។
តៃនគរបាលបានឃាត់ខ្លួនជនសងៃស័យ
តាមចម្លើយរបស់ក្មៃងសៃីរងគៃះ។
បើតាមអង្គហៃតុដដៃលបុរសរូបនៃះ

តៃូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពៃញ
បៃកាសសាលកៃមកាលពីថ្ងៃទី៣០ខៃ
មករាឆ្នាំ២០១៩ដោយបានផ្ដនា្ទាទោស
ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពៃល១០ឆ្នាំ៕
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី�ៃសៃង

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូវិសា ល

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

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
មំុគនា�

កា រ�និពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
វងៃសសុខៃង,ពៃុំភ័កៃ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌មា ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ាន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃក់សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីម៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌មា នកីឡា 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌មា នកីឡា 
ណៃមវណ�ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀមឆៃង

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុំ,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា�,
�ុងគឹមម៉ារីតា ,ឡា យសា ម ន,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា៉ា,រ័ត្នសុជាតា ,រីសុចា ន់

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លោ,ជិនណា ន,

សយរា៉ាសុី
កា រ�រូបថត

ហៃងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងៃសី

អ្ន កកេស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�ៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកៃភីរៈ

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

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

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�ៃត,017578768
បៃជ�មុន្នីរៈ,015239293
កៃវពុទ្ធី,012966605

ពា ំងបា៉ា�ៃីយ៉ា,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ�
ពៃជៃសុជា តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈេស៊ៃនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
វង់អូន

�្ន េករចនា ទំព័រ
សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

កា រិ� ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហុ៊នសៃន(ផ្លវូ៦០�៉ៃតៃ)ភូមិទួលរកា៣
សង្កាត់ចា ក់អ�ៃកៃម,

ខណ្ឌម នជ័យ,១២៣៥៣រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

អគ្គស្នងការប្រាប់ឱ្រាយស្នងការថ្មខី្រាត្តតាក្រាវបន្តរក្រាសាសន្តសុិខ និងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដ្រាន
ឡាយ សាមាន 

តាកេវៈអគ្គស្នងការនគរបាល-
ជាតិលោកនៃតសាវឿនណៃនាំ
ស្នងការនគរបាលខៃត្តតាកៃវថ្មី
តៃូវបន្តថៃរកៃសាសន្តិសុខ សុវត្ថិ-
ភាពជូនបៃជាពលរដ្ឋក្នុងមូល-
ដា្ឋានឱៃយបានល្អបៃសើរជាពសិៃស
តៃូវបង្កៃបមៃខ្លោងគៃឿងញៀន
និងបទល្មើសនៅតាមពៃំដៃន។
ការណៃនាំនៃះតៃវូបានធ្វើឡើង

ក្នុងឱកាស លោកចូលរួមពិធី
បៃកាសតៃងតាំងលោកឈាង
ផាន់ណារា៉ា ដៃលជាស្នងការរង-
នគរបាលរាជធានីភ្នពំៃញឱៃយកាន់
តំណៃងជាស្នងការនគរបាល-
ខៃត្តតាកៃវ ជំនួសលោកសុខ
សំណាងដៃលតៃូវទទួលបាន
តួនាទីថ្មីជាអគ្គនាយករងនៃ
អគ្គនាយកដា្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
កាលពីថ្ងៃទី២៤ខៃវិច្ឆិកា។
លោកនៃតសាវឿន ថ្លៃងថា៖

«ដើមៃបីអនុវត្តក្នុងតួនាទីភារកិច្ច
ទទួលបានជោគជ័យ ស្នងការថ្មី
តៃូវពៃយាករសភាពការណ៍មួយ-
ចំនួនពាក់ព័ន្ធការគៃប់គៃងជំងឺ-
កូវីដ១៩ បទល្មើសចរាចរណ៍
គៃឿងញៀន និងបទល្មើសពៃំ-
ដៃនជាដើម»។
ក្នុងនោះដៃរ លោកក៏បាន-

ណៃនាំការងរ៥ចំណុច រួមមន
ទី១ ស្នងការថ្មីតៃូវពងៃឹងតួនាទី
ដឹកនំា ដោយផៃសារភា្ជាប់ទៅនឹង
ការទទួលខុសតៃូវខ្ពស់ជាងគៃ។
តៃូវចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអាណា-
ពៃយាបាលជាអ្នកដកឹនាំតៃវូកសាង
មនោសញ្ចៃតនាក្នងុអង្គភាពនងិ
តៃូវធ្វើជាគំរូគៃក្នុងការបំពៃញ-

ភារកិច្ចបៃចាំការបៃចាំបញ្ជាចុះ
ជាប់ជាបៃចាំជាមួយបងប្អូន។
ទី២តៃូវធ្វើជាសៃនាធិការគៃប់
ជៃងុជៃយដល់គណៈបញ្ជាការ-
ឯកភាពខៃត្តដើមៃបីបពំៃញការងរ
សដំៅការពារសន្តសិខុសវុត្ថភិាព
និងសណា្តាប់ធា្នាប់ជូនបៃជាពល-
រដ្ឋក្នុងខៃត្តទាំងមូល។
ទ៣ីតៃវូជយួលើកកម្ពស់សៃវា

ចាបំាច់ដើមៃបីបមៃើជនូបៃជាពលរដ្ឋ
ការបំពៃញលិខិតសា្នាមរដ្ឋបាល
និងធ្វើកិច្ចការដោយស្មោះតៃង់
ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ និងទទួល-
ខុសតៃូវ មិនកោសរូសចាត់ទុក
បៃជាពលរដ្ឋជាឪពុកម្តាយ។
ពសិៃសលោកមៃប៉សុ្តិ៍នគរបាល-
រដ្ឋបាលតៃូវបំពៃញកិច្ចការចៃញ
ពីបៃះដូងឱៃយបានល្អជូនពលរដ្ឋ។
ទ៤ីពងៃងឹគណុភាពស្នងការនិង
មន្តៃីនគរបាលទាងំអស់ក្នងុនាម
ជាកងកម្លោំងតៃូវមនសមត្ថភាព

វិន័យ គុណធម៌ សីលធម៌ និង
យកចិត្តទុកដាក់បំប៉ន បើកវគ្គ-
បណ្តុះបណា្តាលនងិការរៀនសតូៃ
ជំនាញជាពិសៃសស្ថិតក្នុងដំ-
ណាក់កាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដនៃះ។
តៃូវចៃះរៀនរស់នៅតាមរបៀប

ថ្មី ទាំងការបំពៃញការងរ ពៃម-
ទាំងការបៃកបអាជីវកម្ម និងទី៥
តៃវូពងៃងឹសាមគ្គភីាពនងិលើក-
ទង់សាមគ្គីផ្ទៃក្នងុពៃមទាងំសហ-
ការហ្វឹកហាត់ កៃមដំបូលរាជ-
រដា្ឋាភិបាល កៃសួងមហាផ្ទៃ។
ពិសៃសតៃូវរួបរួមគា្នាដើមៃបីទទួល-
បានភាពជោគជយ័ក្នងុការអនវុត្ត
គោលនយោបាយភូមិ-ឃុំមន
សុវត្ថិភាព។
លោកអគ្គស្នងការកប៏ានស្នើឱៃយ

ស្នងការដៃលទទលួភារកចិ្ចថ្មីតៃវូ
ចាត់កម្លោំងនគរបាលពីខៃត្ត-
សៃកុដើមៃបីទៅបពំៃញភារកចិ្ចតាម-
បណា្តាប៉ុស្តិ៍នគរបាលដៃលកំពុង

ខ្វះខាតកម្លោងំតាមរយ:ការស្មគ័ៃ-
ចិត្ត ឬតាមការចាត់ឱៃយបំពៃញ-
បៃសកកម្ម មនរយ:ពៃល និង
តៃូវធ្វើការហ្វឹកហាត់បំប៉នដើមៃបី
ពងៃឹងគុណភាពការងរ។
លោកឈាងផានណ់ារា៉ាស្នង-

ការនគរបាលខៃត្តតាកៃវ បៃប់
ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ថា លោកនឹងខិតខំ
បមៃើការងរជូនបៃជាពលរដ្ឋ
ឱៃយបានល្អបៃសើរ និងបង្កើន
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព
ពាក់ព័ន្ធ។ជាពិសៃសកិច្ចការពារ
ពៃំដៃនដោយបង្កើនទំនាក់ទំនង
ល្អជាមួយវៀតណាម។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«យើងនងឹដកឹ-

នាំកម្លោងំពងៃងឹសន្តសិខុសវុត្ថភិាព
នងិពងៃងឹទាងំជនំាញនងិគណុភាព
របស់មនៃ្តីយើងហើយអ្វីដៃលខ្ញុំ
ចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺទី១ការ-
បង្កៃបគៃឿងញៀន។ទី២បញ្ហា
ចរាចរណ៍ដៃលខ្ញុំតៃូវពងៃឹង»។

លោកថា កៃពីនោះ លោក
កន៏ងឹមនការកៃសមៃលួការដាក-់
ប៉សុ្តិ៍តៃតួពនិតិៃយចរាចរណ៍ណាមនិ
បៃកៃត។ីលោកនងឹដកចៃញប៉សុ្តិ៍
តៃួតពិនិតៃយដៃលមនភាពមិន
បៃកៃតី ដើមៃបីកុំឱៃយថា្នាំងថា្នាក់
ជាមួយបៃជាពលរដ្ឋ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសពៃំដៃន

លោកផានណ់ារា៉ាបញ្ជាកថ់ាដោយ-
សារខៃត្តតាកៃវ នៅជាប់ពៃំដៃន
វៀតណាម លោកនឹងខិតខំ
ការពារបទល្មើសនៅតាមពៃំដៃន
ទៅតាមអ្វីដៃលអាចធ្វើបាន។
លោកថ្លៃងថា៖«ក្នងុកចិ្ចការនៃះ

ខ្ញុំនឹងចុះតៃួតពិនិតៃយពៃំដៃន ជួប
ជាមួយវរការពារពៃំដៃន ដើមៃបី
ទប់សា្កាត់បទល្មើសពៃំដៃនដូច-
ជាការរត់ពន្ធមនុសៃស ឬរត់ពន្ធ
គៃឿងញៀន»។
លោកយន់ផល្លី មន្តៃីសមៃប-

សមៃួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុសៃស
(អាដហុក)បៃចាំខៃត្តតាកៃវ
ថ្លៃងថាកន្លងទៅទោះបីសមត្ថ-
កិច្ចខិតខំបង្កៃបបទល្មើសជា
បន្តបនា្ទាប់កដ៏ោយប៉នុ្តៃកន៏ៅមន
ភាពឆកល្វៃងពាក់ព័ន្ធការលៃង-
លៃបៃងនងិបទល្មើសគៃឿងញៀន
ជាដើម។ទោះយ៉ាងណាលោក
រំពឹងថាស្នងការនគរបាលថ្មីមក
បំពៃញភាពខ្វះចនោ្លោះទាំងនៃះ
ដើមៃបីសុខសុវត្ថិភាពបៃជាពលរដ្ឋ។
មន្តៃសីទិ្ធមិនសុៃសរបូនៃះបាន-

ថ្លៃងថា៖«យើងសងៃឃឹមថាស្នង-
ការថ្មី នឹងមនវិធានការតឹងរុឹង
ក្នុងការទប់សា្កាត់រាល់បទល្មើស
ទាំងឡាយនៅក្នុងខៃត្ត ដើមៃបី
សុវត្ថិភាពបៃជាពលរដ្ឋក្នុង
ការរស់នៅ»៕

លោកនេត  សាវឿន(សា្តា)ំនិងលោកស្នងការថ្មខីេត្តតាកេវក្នងុពិធីចូលកាន់តំណេង នាថ្ងេទី២៤ វិច្ឆកិា។ រូបថតប៉ូលិស

បុរសជាជនជាប់ចោទកេយពេលសមត្ថកិច្ច 
ចាប់ខ្លនួបានពីឆ្នា២ំ០១៨។រូបថតហ្វៃសបុ៊ក

ឧទ្ធរណ៍តម្កល់ទោសបុរសម្នាក់១០ឆ្នា ំករណីរំលោភចៅស្រាអីាយុជាង២ឆ្នាំ
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,940 10,940 10,980 10,920

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

3 PAS 13,480 13,480 13,580 13,480

4 PEPC 3,100 3,140 3,140 3,100

5 PPAP 14,600 14,400 14,680 14,400

6 PPSP 2,010 2,020 2,020 2,000

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៥ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 

កម្ពជុា ស្នើ ឱ្យប្ទ្ស  វៀតណាម បើក   ជើង ហោះហើរ   ត្ង់ ឡើង វិញ 
ហំ ផានិត

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា បាន ស្នើ វៀត- 
ណាម ក្នុង ការ ជំរុញ ឱេយ មាន ការ 
ហោះហើរ តេង់ រវាង កម្ពុជា និង 
វៀតណាម ឡើង វិញ ដើមេបី ជំរុញ 
វសិយ័ ទេសចរណ ៍រវាង បេទេស 
ទាងំ២កេយ បេទេស វៀតណាម   
បាន ផ្អាកការហោះហើរ  កេយ 
ការ ផ្ទុះ រីក រាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩។

ការ លើក ឡើង បេប នេះ តេូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ជនំបួ រវាង លោក  
នាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន  និង 
លោក ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ វៀតណាម 
ថ្ម ីបេចា ំកម្ពជុា កាល ព ីថ្ងេទ ី២៤ 
ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នៅ វិមាន 
សន្តិភាព។

លោក សុនិ ចាន ់សរិវីតុា្ថា អ្នក- 
នាំ ពាកេយ នេ រដ្ឋលេខា ធិការដា្ឋាន 
អាកាសចរ ណ ៍សុវីលិ បាន បេប ់ 
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា កម្ពជុា បាន តេៀម  
ខ្លួន រួច ជា សេច ហើយ នៅ ក្នុង 
ករណ ីដេល បេទេស វៀតណាម 
អនញុ្ញាត ឱេយ បើក ជើង ហោះ ឡើង  
វិញ នោះ កេុម ហ៊ុនវៀតណាម 
អ៊េរ ឡាញ (Vietnam airline)  
គេន់ តេ ដាក់ ស្នើ  ជា ការ សេច។

លោក បញ្ជាក ់៖ « ការ ហោះហើរ  

តាម វៀតណាម ភ្ញៀវ ទេសចរ 
អាច ជបួ ការ លបំាក បន្តចិ ដោយ- 
សារ  តេ បេទេស នេះ តមេវូ ឱេយ ធ្វើ 
ចតា្តាឡសីក័ រយៈ ពេល ៨ ថ្ងេ នៅ 
ពេល ដេល តេឡប់ ពី កម្ពុជា ទៅ 
កាន់ វៀតណាម វិញ»។

លោក ហ ូវណ្ឌ ីទបីេកឹេសា សមាគម  
ទភីា្នាកង់ារ ទេសចរណ ៍កម្ពជុា បាន  
ឱេយ ដឹង ថា ការ ស្នើ របស់ បេមុខ រាជ - 
រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ទៅ កាន់ ភាគី  
វៀតណាម ក្នងុ ការ ជរំញុ ឱេយ មាន  
ការ ហោះហើរ តេង់ រវាង កម្ពុជា 
និង វៀតណាម ឡើងវិញ នេះ គឺ 
ជា ការ បងា្ហាញ ពី ទសេសនវិស័យ ដ៏  
តេមឹតេវូ មយួដើមេបី បង្កើន ទេសចរ  
ឡើង វិញ ជាពិសេស ទេសចរ ឆ្លង - 
កាត់ តាម បេទេស វៀតណាម។

លោក បាន បន្ថេម ថា កេុម 
ទេសចរ ពី តំបន់ អឺរ៉ុប ទៅ លេង 
នៅ បេទេស វៀតណាម ចេើន 
ដូច នេះ កម្ពុជា ក៏ អាច ទទួល អត្ថ-  
បេយោជន ៍ដោយ បេយោល ផង 
ដេរ ដោយ សារ តេ ការ ហោះ ហើរ  
តេង់ របស់ កេមុហុ៊ន  អាកាស ចរ- 
ណ៍  ជាតិវៀតណាម គឺវៀតណាម 
អ៊េរ ឡាញ (Vietnam air-
line) ពីតំបន់ នោះ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ បន្ថេម ថា៖    

« Vietnam airline នៅ សហ-
គមន ៍  អរឺ៉បុ គេ សា្គាល ់ចេើន ហើយ  
បើសនិ បើ ភ្ញៀវ ទេសចរ ព ីសហ- 
គមន៍ អឺរ៉ុប មក ចេើន មាន ន័យ 
ថា ពួក គាត់ នឹង ចូល មក កម្ពុជា 
ដោយ ស្វយ័ បេវត្ត ិដចូ្នេះ សម្តេច 
ស្នើ ទៅ វៀតណាម បេប នេះ គ ឺជា 
ផលបេយោជន៍ ធំណាស់ សមេប់  

ទេសចរណ៍ ខ្មេរ យើង »។
លោក ហតួ ឃាង នាយក បេត-ិ

បត្ត ិកេមុហ៊នុ អល ្រឌមី ខេម បឌូា 
តេវេល បាន នយិាយ ថា វា គជឺា  
រឿង ល្អ បផំតុ បើសនិ វៀតណាម  
អាច បើក ដណំើរការ ជើង ហោះ-
ហើរ  តេង់ ជាមួយ កម្ពុជា ឡើង 
វិញ ក្នុង ពេល ឆប់ៗ  ពេះ ភ្ញៀវ- 

ទេសចរ បេមាណ ព ី៧០ ភាគរយ 
ទៅ ៨០ ភាគ រយ  ដេល ឆ្លងកាត់  
បេទេស វៀតណាម មុន នឹង មក 
ដល់ កម្ពុជា។

លោក បាន បន្ថេម ថា ពីមុន 
កម្ពុជាតេូវ ពឹង ផ្អេកលើ បេទេស 
ថេ សមេប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ 
ទេសចរពី  តំបន់ អឺរ៉ុប និង អាសុី 

មួយ ចំនួន ទៀត ដេល ចង់ មក  
លេង កមេសាន្ត នៅ កម្ពជុា តេ កេយ 
ព ីពេលាន យន្តហោះ បាន បទិ កាល 
ពី អំឡុង មាន បាតុកម្ម ខា្លាំង មក 
កេមុហ៊នុ ទេសចរណ ៍នៅ កម្ពជុា 
ចាបផ់្តើម រៀបច ំកម្មវធិ ីឡើងវញិ 
ដោយ យក តាម វៀតណាមវិញ។

លោក បាន បន្ត ថា៖« នៅ ក្នុង 
ចនោ្លាះ ១០ ឆ្នា ំចងុ កេយនេះ ភ្ញៀវ  
មក ពី ខាង វៀតណាម ចេើន 
ដោយសារ ទ១ី តម្លេ ក ៏ធរូ ថ្លេ ហើយ  
ខាង វៀតណាម ក៏មាន ស្ថិរភាព 
នយោបាយ ដូចនេះ បេសិន បើ 
ការ បើក ឡើង វញិ គឺជា ចេក យា៉ាង  
ទលូាយ បន្ថេម ទៀត សេប ពេល 
ដេល កម្ពុជា បាន សមេច បើក 
ទទួល ទេសចរ អន្តរជាតិ ដេល 
បាន ចាក់ វា៉ាក់សាំង រួច»។

 អ្នក នាំពាកេយ អាកាសចរ  ណ៍ 
សុីវិល កម្ពុជា បាន បញ្ជាក់ ថា  
ក្នុង ពេល កន្លង ទៅ កេុមហ៊ុន 
អាកាសចរណ៍ ដេល មាន ជើង 
ហោះហើរ  តេង់ ទៅមក កម្ពុជា-
វៀតណាម  មាន តេ២ កេុម ហ៊ុន 
បុ៉ណ្ណោះ  គឺ  កេមុហុ៊ន កម្ពជុា អង្គរ-  
អ៊េរ (Cambodia Angkor Air 
នងិ  វៀតណាម អ៊េរ ឡា ញ (Viet-
nam airline)៕  LA

តពទីពំរ័ ១...យោង តាម សេចក្តបីេ- 
កាស ពត័ម៌ាន របស ់កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
នៅក្នងុ វេទកិា នេះ បណា្តា បេទេស អាសុ-ី
អរឺ៉បុ  បាន ឯក ភាព គា្នា  បង្កើត កេបខណ័្ឌ 
គាំទេ ចាំបាច់ នានា ដើមេបី ជំរុញ គំរូ ថ្មី នេ 
ខេសេ ចងា្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ និង ខេសេ ចងា្វាក់ តម្លេ 
សកល ដេល កំពុង លេចធ្លា  មាន ដូច- 
ជា ការ បេគល ់- ទទលួ ទនំញិ ពចីមា្ងាយ, 
ការ បង្ខតិ ជតិគា្នា នេ ធរុកចិ្ច, បេតបិត្ត ិការ 
អន្តរ តបំន,់ ការ សមេប ខ្លនួ ទៅតាមបរ-ិ
បទ តបំន ់ពេមទាងំ ហេដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
បេតង ដើមេបី ជំរុញ លេបឿន ពាណិជ្ជកម្ម 
សកល ឡើង វិញ ខណៈ   ពិភពលោក 
បាន ងើប ឡើងវិញ ពី វិបត្តិ កូ វីដ ១៩។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន ដដេល បន្ត  
ថា ៖ «[បណា្តា បេទេស នៅ អាសុី-អឺរ៉ុប] 
តេូវ ផ្តល់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត និង ជំនួយ 
ចា ំ បាច ់នានា សមេប ់សហគមន ៍ធរុកចិ្ច 
នងិ ឧសេសាហ កម្ម ក្នងុការ បម្លេង ខ្លនួទៅ 
ជា ធរុកចិ្ច បេតង ដើមេបី ទាញយក ផល- 
បេយោជន៍ ពី ទំនើប កម្ម នេ ខេសេ ចងា្វាក់ 
ផ្គត់ផ្គង់ និង ខេសេ ចងា្វាក់ តម្លេ ដោយ បេើ 
បច្ចេកវិទេយា នា ពេល អនាគត»។

លោក បា៉ាន សរូ សក័្ត ិរដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ 
ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា បាន លើក ឡើង ថា 
ការ ចលូ ទៅ កាន ់នងិ ការ អនមុត័ ឱេយបេើ- 
បេស ់បច្ចេក វទិេយា ថ្មីៗ  អាច ធ្វើឱេយ ធរុកចិ្ច 
នងិ វសិយ័ ឯកជន នៅតេ អាច បេតបិត្ត-ិ 

ការ របស ់ខ្លនួ ទៅ មខុ ទៀត បាន ។ លោក 
បន្ថេម ថា ទោះក្នុង អំឡុង ពេល ជំងឺ រាត- 
តេបាត  ក ៏គេ នៅ អាចធ្វើ សមាហរណ កម្ម 
ធុរកិច្ច និង វិស័យឯក ជន បាន ទៅក្នុង 
ចងា្វាក់ តម្លេ និង ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ទៅ កាន់ 
អនាគត ដ៏ ភ្លឺសា្វាង។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« កតា្តា នេះ ទាមទារ  
ឱេយមាន កចិ្ច ខតិខ ំបេងឹបេង រួមគា្នាជាមយួ  
នងឹ គោល នយោបាយ ផ្តល ់ភាព ងាយ- 
សេលួ ដល ់ធរុកចិ្ច នងិ ការគាទំេ ព ីរដា្ឋាភ-ិ 
បាល នងិ វសិយ័ ឯកជន ព ីបណា្តាបេទេស  
អាសុី អឺរ៉ុប ដើមេបី ធ្វើឱេយ វា កើត ឡើង»។

លោក គិត ម៉េង បេធាន សភា ពា-
ណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន លើក ឡើង ថា 
សហគមន៍ អន្តរជាតិ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
ចំពោះ កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ និង ភាព 
ជា  ដេគូ រវាង អាសុី និង អឺរ៉ុប ដេល នឹង 

ការពារ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ បើក ចំហ 
ការ រួម បញ្ចូល គា្នា ដោយ ផ្អេក លើ ចេបាប ់
ដេល នោះ គ ឺជា ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ 
ការ វនិ ិយោគ។ លោកបន្ត  ថា ៖ « សកា្តា- 
នពុល ពេញ លេញ នងិ ថាមវន្ត ប្លកុទាងំ  
ពរី អាច  ផ្លាស ់ប្តរូ ទៅជា ទផីេសារ ដ ៏រស ់រវកី 
ដេល នងឹ កា្លាយ ជា កេបាល មា៉ាសុនី  សេដ្ឋ-
កិច្ច ពិភព លោក និង ដើរ តួនាទី យា៉ាង- 
សខំាន ់  ក្នងុ ការ អភវិឌេឍ សេដ្ឋកចិ្ចសង្គម 
បេកប ដោយ នរិន្តរ ភាព នងិ រមួ បញ្ចលូ 
គា្នា នៅ ក្នុង សម័យ កេយកូវីដ ១៩»។

លោក ហងុ វណ្ណៈ អ្នក វភិាគសេដ្ឋកចិ្ច  
នេ រាជ បណ្ឌតិេយ សភា កម្ពជុា បាន បេប ់
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ចណំចុ មយួ ចនំនួដេល  
បាន លើក ឡើង  ក្នុង កិច្ច ពិភាកេសា  ស្តីពី 
ការ លើក កម្ពស ់ខេសេ ចងា្វាក ់តម្លេ នងិ ខេសេ 
ចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល នេះ គឺ បាន បំភ្លឺ 

យា៉ាង ចេបាស ់ព ីវធិសីាសេ្តក្នងុ ការ សហ-
ការ គា្នា ធ្វើ យា៉ាង ណា ឱេយ មាន កិច្ច សហ-
ការ គា្នា បាន ល្អ ក្នុង ដំណើរ ការ ផលិត 
នងិ ផ្គតផ់្គង ់ដើមេបី តប ទៅនឹង តមេូវ ការ 
ចាំបាច់ និង ជាក់ ស្តេង។

លោក  បន្ថេម ថា៖ «ចំណុច ទាំងនេះ 
ពិត ជាមាន សារៈ សំខាន់ ណាស់ ក្នងុ ការ-   
គាទំេ ជរំញុ លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់ធរុជន ឬ 
វនិយិោ គនិ ឱេយ គតិគរូ បាន ចេបាស ់លាស ់
ក្នុងការ  រួម ចំណេក ធ្វើ យា៉ាង ណា កាត់- 
បន្ថយ  ផលប៉ះពាល់ នៅ តិច បំផុតពី ការ  - 
ធ្វើ ទំនើបកម្ម លើ ធុរកិច្ច របស់ខ្លួន »។

បណា្តា បេទេស អាសុី-អឺរ៉ុប  មាន ចំ-
ណេក បេមាណ ៦៥ ភាគរយ នេ សេដ្ឋ-  
កចិ្ច សកល ខណៈ ដេល ទហំ ំពាណជិ្ជ- 
កម្ម មាន បេមាណ  ៥៥ ភាគរយ នេពា- 
ណិជ្ជកម្ម សកល៕ LA 

អ្នកដំណើរ រង់ចំា ឡើង យន្តហោះ នៅក្នងុ អាកាសយានដ្ឋាន  អន្តរជាតិភ្នពំេញ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

អាសី៊-អឺរ៊៉ប  ឯកភាព ធ្វើការ រួមគ្នា ...
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ស្ថាប័នវាយតម្លៃឥណទានអន្តរជាតិS&Pផ្តល់
ចំណាត់ថ្នាក់ល្អដល់អៃសី៊លីដាសមៃប់ឆ្នា២ំ០២១

ម៉ៃ គុណ មករា

ភ្នំពៃញៈ អៃសុីលីដា  ដៃលជា ធនា-
គារ ពាណិជ្ជ ឈាន មុខ  មួយ នៅ កម្ពុជា 
នៅតៃ បន្ត រកៃសាបាន នូវ ចំណាត់ថ្នាក់ 
Stand-Alone-Credit Profile 
(SACP) កមៃិត bb ពី ភ្នាក់ងារ វាយ- 
តម្លៃ អន្តរជាតិ Standard & Poor's 
ដៃល នៃះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ភព រឹងមាំ និង 
បៃតបិត្ត ិការ ដ ៏ល្អ របស ់ធនាគារ  ទោះប ី
ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ បាន 
អូស បនា្លាយ ពៃល ជិត ២ឆ្នាំ ក្តី។ 

ឯកសារ ផ្តល់ ព័ត៌មាន របស់ ខ្លួន ផ្ញើ 
ទៅ ផៃសារ មូល ប តៃ កម្ពុជា កាលពី ល្ងាច 
ថ្ងៃទ២ី៤ ខៃវចិ្ឆកិា ឱៃយ ដងឹ ថ ការ ទទលួ 
បាន ចំណាត់ ថ្នាក់ នៃះ ផ្អៃក លើសា្ថាន - 
ភព ធរុកចិ្ច រងឹ មា ំស្ថរិភព លហំរូ បៃក ់
ចំណូល  មូលដា្ឋាន បៃក់ បញ្ញើ  និង ការ - 
គៃប់គៃង គុណភព ទៃពៃយ សកម្ម   ល្អ។ 

សៃចក្តបីៃកាស ពត័ម៌ាន   សរសៃរ  ថ៖  
«កត្តា ទាងំ អស ់នៃះ   ឆ្លុះ បញ្ចាងំ ព ីភព- 
រងឹមា ំនៃ បណា្តាញ ធរុកចិ្ច របស ់ធនាគារ 
តមរយៈ ការ រកៃសា បាន ការ អភិវឌៃឍ បៃ - 
កប ដោយ ចីរភព និង ភព ធន់»។

លោកសៃ ីមា៉ារ អមរា អនបុៃធាននា- 
យក បៃតិបត្តិ ជាន់ខ្ពស់ ធនាគារ អៃសុី-
លីដា  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី 

២៥ ខៃវិច្ឆិកា ថ ជាមួយ នឹងការរីក- 
រាល ដាល ជងំ ឺក ូវដី១៩ ក្នងុ សហគមន ៍
នៅ កម្ពុជា អំឡុង ឆ្នាំ ២០២១ ធនាគារ 
អៃសុលីដីា នៅតៃ បន្ត ពងៃកី សៃវា ធនា- 
គារ ស្វ័យ បៃវត្តិ របស់ខ្លួន ដើមៃបី បង្កើន 
សមត្ថភព  ឆ្លើយ តប  នឹង បច្ចៃក វិទៃយា 
ចុង កៃយ គៃ ឱៃយ កាន់ តៃមាន ភព ងាយ -  
សៃលួ លឿន សុវត្ថភិព ខ្ពស់ និងពៃញ-  
និយម។ ការ ដាក់ ចៃញ នូវ បៃព័ន្ធ អៃសីុ - 
លដីា ម៉ ូបាល អតថិជិន អាចធ្វើ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ ធនាគារ តម អីុនធឺណិត គៃប់  
ពៃល វៃល យ៉ាង ងាយសៃួល។ 

លោកសៃ ីថ្លៃង ថ៖«ការ ចលូរមួរបស ់
អតថិជិន យើង ក្នងុ ការ បៃើបៃស ់សៃវា 
ធនាគារ ស្វ័យ បៃវត្តិកម្ម ដោយ ខ្លួន ឯង 
មនិ តៃមឹ តៃ បងា្ហាញ ព ីការ ផ្លាស ់ប្ត ូឥរយិ-  
បថ របស ់ពកួ គៃ  ក្នងុ ការ បៃើ បៃស ់សៃវា  
ធនាគារ បៃប បុរាណ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ 
ថៃម ទាំង បងា្ហាញ ពី ការ រួម ចំណៃក ក្នុង 
ការ ទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាលដាល ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ជាមយួ រដា្ឋាភបិាល ក ៏ដចូជា កៃសងួ  
សុខាភិបាល  ផង ដៃរ»។ 

លោកសៃី បន្ត ថ ការ បង្កើន អតៃ 
ចាក់  ថ្នាំ បងា្ការ ជំងឺ កូ វីដ១៩ នៅ កម្ពុជា 
បាន បង្កើត នូវ ភព សា៊ាំ ក្នុង សហគមន៍ 
ទទូាងំ បៃទៃស។ ជា មយួ គា្នា នៃះ រដា្ឋាភ-ិ 
បាល  ក៏ បាន សមៃច បើក អាជីវកម្ម 

ឡើងវញិ នងិ បើក បៃទៃស ឡើង វញិ ជា 
បណ្តើរៗ និង ជា ដំណាក់ កាលៗ ក្នុង 
ភព   បៃុង បៃយ័ត្ន និង ការ ទទួល ខុស- 
តៃូវ  ខ្ពស់ ដោយ អនុវត្តការ រស់ នៅ   
តម  គន្លង ថ្មី។

លោកសៃ ីនិយយ ថ៖«នៃះ ជា សញ្ញា    
បងា្ហាញ ថ សកម្មភព សៃដ្ឋកិច្ច នឹង 
កើន ឡើង គរួ ឱៃយ កត ់សមា្គាល ់ចាប ់ព ីចងុ 
ឆ្នា ំ២០២១ ដោយ សារ តៃ បៃសទិ្ធភព 
នៃ វា៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ដៃល តៃូវ បាន 
ណៃនាំ ទូទាំង ពិភព លោក»។ 

ការិយ ល័យ សៃវជៃវ មា៉ាកៃូ សៃដ្ឋ-
កចិ្ច (AMRO) អាសា៊ាន+៣ កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ ី ២២ ខៃ វចិ្ឆកិា បាន ពៃយាករ ថ កណំើន 
សៃដ្ឋកិច្ច  កម្ពុជាក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នឹង 
មាន  អតៃ ២,៨ ភគ រយ ដៃល ជំរុញ 
ដោយ កំណើន នៅក្នុង វិស័យ នានា។

សា្ថាប័ន ដៃល មូលដា្ឋាន នៅ សិង្ហ បុរី 
នៃះ  បាន លើក ឡើង ថ ការ ពងៃងឹ ការ- 
គៃប់គៃង ជំងឺ រាត តៃបាត និង ការ អនុវត្ត 
គោល នយោបាយ មាន ភព បត់ បៃន 
ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ វិស័យ   ងាយ រង  គៃះ 
នឹង ធ្វើឱៃយ សៃដ្ឋកិច្ច  ស្ទុះ ងើបឡើង  វិញ   
រឹងមាំ  ខណៈ ការ ចាក់ វា៉ាក់ សាំង ក្នុង 
លៃបឿន លឿន ដៃល កពំងុ បន្ត នងឹ ធានា 
បាន នូវ ការ បើក សៃដ្ឋកិច្ច ឡើង វិញ 
បៃកប ដោយ ស្ថិរ ភព៕ LA

តពទីពំរ័ ១...បាន ធ្វើ ឡើង តមរយៈ 
បៃពន័្ធ វដីៃអ ូលោក អនូ ពន័្ធមនុរីត័្ន រដ្ឋ- 
មន្តៃ ីកៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ បាន   
លើក ឡើង ថ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ មិន 
តៃឹម តៃ ជា វិបត្តិ សុខភព សាធារណៈ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ប៉ុន្តៃ  ថៃម ទាំង បង្ក ឱៃយ មាន 
ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ចៃើន ដល់   ដំណើរ- 
ការ សៃដ្ឋកិច្ច  និង សង្គម  គៃប់ វិស័យ។ 
លោក បន្ត ថ ទោះ យ៉ាង ណា ជា មួយ 
នងឹ វបិត្ត ិនៃះ កម្ពជុា បាន នងិ កពំងុ ខតិ ខ ំ 
យ៉ាង ខា្លាងំ ក្នងុ ការ រស ់នៅ នងិ  សមៃប- 
សមៃួល បរិយកាស អាជីវកម្ម របស់ 
ខ្លួន ឱៃយ សៃប ទៅ  បរិបទ ថ្មី នៃ កូវីដ ១៩។

លោក ថ្លៃង ថ៖ « ទោះប ីកម្ពជុា កពំងុ 
បៃឈម នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងិ បន្តសមៃប  
ខ្លួន ទៅ នឹង បៃកៃតី ភព ថ្មី ក្ដី  ក៏  វិស័យ 
អចលន វត្ថុ ក្នុង បៃទៃស នៅ តៃ មាន 
សកា្តានុពល ខ្ពស់ និង មាន តម្លៃ ទាប 
សមរមៃយ សមៃប ់ការ វនិយិោគ បើ    ធៀប 
នឹង បៃទៃស ជិត ខាង»។

យោង តម លោក ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន តំបន់ 
សំខាន់ៗ ចំនួន ៤  នៅ កម្ពុជា ដៃល 
មាន សកា្តានុពល ខ្ពស់ សមៃប់ ការ វិនិ- 
យោគ  រួម មាន រាជ ធានី ភ្នំពៃញ និង 
ខៃត្ត  កណា្តាល  ជា កន្លៃង មាន គមៃង 
សាងសង់ អាកាស យនដា្ឋាន ថ្មី  , ខៃត្ត 
ពៃះសហីន ុកពំងុ តៃវូ បាន បៃកា្លាយ ជា 
តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស ពហុ បំណង, 
ខៃត្ត  សៀមរាប ជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ 
បៃវត្តិ  សាស្តៃ, និង កៃុង បា៉ាវិត និង កៃុង 

ប៉ាយប៉ៃត ជា តំបន់   មាត់ ចៃក ពៃំដៃន 
កម្ពុជា-វៀតណាម និង   កម្ពុជា-ថៃ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក  ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក៏ 
បាន ជរំញុ ឱៃយ បៃតបិត្តកិរ អចលន ទៃពៃយ  
នងិ អ្នក ជនំាញ ផ្នៃក វាយ តម្លៃ អចលន- 
ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា ពៃម ទាំង អ្នក ចូល រួម 
ក្នងុ សមាជ លើក ទ ី២៣ របសស់មាគម 
អ្នក វាយ តម្លៃ អាសា៊ាន ទាំង អស់  តៃូវ 
បង្កើន ការ ខិត ខំ ពងៃឹង សមត្ថភព 
របស់  ខ្លួន ឱៃយ កាន់ តៃ បៃសើរ តមរយៈ 
កិច្ច សហការ  និង ពិភកៃសា គា្នា ពីបញ្ហា 
បៃឈម នងិ កាលនវុត្តភព ថ្មីៗ  ដៃល 
កពំងុ កើតមាន ដើមៃប ីឈាន ឈ្ពោះ ទៅ 
ការ បង្កើត បាន នូវ ស្តង់ដា នៃ ការ វាយ- 
តម្លៃ  មួយ ដៃល មាន លក្ខណៈ ស្តង់ដា 
សមៃប់ សមាជិក សមាគមអ្នក វាយ- 
តម្លៃ  អាសា៊ាន ទាំង អស់ ។

លោក ចៃកឹ សខុនមី បៃធាន សមា- 
គម អ្នក វាយ តម្លៃ និង ភ្នាក់ងារ អចលន- 
វត្ថុ កម្ពុជា ដៃល ជា បៃធាន នៃ កិច្ច បៃជុំ 
នៃះ បាន នយិយ ថ វបិត្ត ិជងំកឺវូដី ១៩ 
បាន បង្ក ឱៃយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង- 
ខា្លាំង សមៃប់ វិស័យ អចលន ទៃពៃយ នៅ 
កម្ពជុា ប៉នុ្តៃ ទផីៃសារ នៃះ រពំងឹ   មាន ដណំើរ- 
ការ ល្អ ឡើង វិញ  ខណៈ យុទ្ធនាការ នៃ 
ការ ចាក់ ថ្នាំ បងា្ការ ជំងឺកូវីដ១៩  របស់ 
បៃជាជន ក្នុង សៃុក និង ការ បើក ដំណើរ- 
ការ សៃដ្ឋកិច្ច  នៅ កម្ពុជា បាន ចាប់ ផ្តើម 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

លោក អះអាង ថ៖ « ខ្ញុំ មាន សុទិដ្ឋិ - 
នយិម   ខា្លាងំ ចពំោះ ឱកាស ទផីៃសារ វសិយ័ 
អចលន ទៃពៃយ នៅកម្ពុជា »៕ LA

វិស័យអចលនទៃពៃយ...

 កៃុមហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន កាលពីពៃល- 
ថ្មីៗ នៃះ បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា ជិត ៥ 
ពាន ់ដលុ្លារ អាមៃរកិ ដៃល បានមកពី 
ការចូលរួម របស់ អតិថិជន ពី កម្មវិធី    
« កាដូ បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ » របស់ខ្លួន និង 
បាន បរិចា្ចាគ ថវិកា នៃះ ទៅ ឱៃយ មន្ទីរ 
ពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា ។ នៃះ បើតម ការឱៃយ 
ដឹង របស់ កៃុមហ៊ុន ។ 

 កាលពី អំឡុងពៃល បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ 
បៃពៃណី ខ្មៃរ នាពៃល កន្លងទៅ កៃុម-
ហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន បាន បង្កើត កម្មវិធី មួយ 
ដៃល អនុញ្ញាតឱៃយ អតិថិជន របស់ខ្លួន 
ឈ្នះ រងា្វាន់ ពិសៃស នៅ រៀងរាល់ ពៃល 
ដៃល ពួកគៃ ធ្វើការ ស្កៃ ន QR កូដ 
ហើយ រាល់ ការ ស្កៃ ន QR កូដ ម្ដងៗ 
កៃមុហុ៊ន មិត្ត ហ្វ ូន នឹង បរិចា្ចាគ ទឹកបៃក់ 
០,០៥ ដុល្លារ ដើមៃបី បរិចា្ចាគ ជូនទៅ ឱៃយ 
មន្ទរីពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា ។ 

 ឥឡូវនៃះតមរយៈ កម្មវិធី ដៃល 
បាន បៃពៃឹត្តទៅ ពីថ្ងៃ ទី ២០ ខៃកញ្ញា 
ដល់ ថ្ងៃទី ១០ ខៃតុល ឆ្នាំ ២០២១ 
អតិថិជន មិត្ត ហ្វូ ន បានធ្វើ បៃតិ-
បត្តិការ ស្កៃ ន QRកូដ សរុប ចំនួន 
៩៦ ២៩២ ដង ហើយ ទឹកបៃក់ 
ចំនួន៤ ៨១៥ ដុល្លារ អាមៃរិក 
តៃវូបាន បរចិា្ចាគ សមៃប ់ជា អណំយ 
ទៅឱៃយ មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា ។ 

 លោក ញ៉ ុង ឌនិ ថន អគ្គនាយករង 
កៃុមហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន បានបៃគល់ 

អំណយ ជា ថវិកា នៃះ ទៅឱៃយ មន្ទីរ-
ពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា នា ថ្ងៃទី ២៣ ខៃវិច្ឆិកា 
ឆ្នា ំ២០២១ ។ លោក ឌិន ថន បាន ថ្លៃង 
ថ អំណយ នៃះ គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
សកម្មភព ទទួល ខុសតៃូវ សង្គម ជា 
ហូរហៃ របស់ កៃុមហុ៊នដើមៃបី ផ្ដល់ 

តៃឡប់ ទៅវិញ ទៅឱៃយ សង្គម កម្ពជុា ។ 
 លោក ឌិន ថន មានបៃសាសន៍ 

យ៉ាង ដូច្នៃះ ថ ៖« មន្ទរីពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា 
បាន ជួយសង្គៃះ ជីវិត កុមារ និង ទារក 
ដ៏ ចៃើន សន្ធកឹសនា្ធាប់ ហើយ កៃមុហុ៊ន 
មិត្ត ហ្វ ូន តៃងតៃ រីករាយ ក្នងុ ការជួយ 

រួមចំណៃក ជា វិភគទាន ថវិកា ទៅឱៃយ 
មន្ទរីពៃទៃយ ។ យើង នឹង បន្ត រៃអងា្គាស 
មូលនិធិ ចៃើន ថៃមទៀត សមៃប់ធ្វើ 
អំណយ ទៅកាន់ មន្ទរីពៃទៃយ » ។  

 លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត Denis Lau-
rent ដៃលជា អគ្គនាយក មន្ទីរពៃទៃយ 

គន្ធបុបា្ផា បាន សម្ដៃង នូវ ការ អរគុណ 
ដល់ កៃុមហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន ដៃល តៃងតៃ 
បង្កើត កម្មវិធី ថ្មីៗ ដើមៃបី រៃអងា្គាស 
មូលនិធិ គាំទៃ ដល់ មន្ទីរពៃទៃយ ។ 

 លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត Laurent បាន 
ថ្លៃង យ៉ាង ដូច្នៃះ ថ ៖« យើង នឹង បៃើ-
បៃស ់ថវកិា ទាងំនៃះ ដើមៃប ីជយួ ធ្វើឱៃយ 
សុខភព កុមារ និង ទារក នៅ កម្ពុជា 
កាន់តៃ បៃសើរឡើង តមរយៈ 
ការគាទំៃ ដល ់សកម្មភព នានា របស ់
មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា » ។ 

 កៃុមហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន បាន និង កំពុង 
នាំមុខគៃ នៅក្នុង ការជួយ គាំទៃ ដល់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដើមៃបី អនុវត្ត 
កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ ឌីជីថល ជាតិ របស់ 
ខ្លនួ ។ កន្លងមក កៃមុហ៊នុ បានធ្វើការ 
យ៉ាង ជិត ស្និ ទ្ធជាមួយ កៃសួង សា្ថា-
បន័រដ្ឋ សខំាន់ៗ  ដើមៃប ីអនវុត្ត គមៃង 
ឌី ជី ថ លូ ប នីយកម្ម នៅក្នុង វិស័យ 
ជាចៃើន ដូចជា វិស័យ អប់រ សុខា-
ភិបាល និង ដឹកជញ្ជូន ។ 

 មិន តៃឹមតៃ ផ្តាតលើ អាជីវកម្ម 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ មិត្ត ហ្វូ ន គឺជា កៃុមហ៊ុន 
មយួ ក្នងុចណំម កៃមុហ៊នុ ដទៃទៀត 
ដៃល តៃងតៃ រួមចំណៃក យ៉ាងសកម្ម 
ក្នុង កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង រប ស់ ខ្លួន 
ក្នងុការ អភវិឌៃឍ សង្គម ហើយ ចាតទ់កុ 
វា ជា សកម្មភព ទទួល ខុសតៃូវ និង 
កាតព្វកិច្ច របស់ អាជីវ កម្ម ៕  

មិត្តហ្វូនបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ជិត៥០០០ដុល្លារអាម្រារិកពី''កម្មវិធីកាដូបុណ្យភ្ជុបិំណ្ឌ''ជួយដល់មន្ទរីព្រាទ្យគន្ធបុប្ផា

កៃមុហុ៊នមិត្ត ហ្វ ូន បាន បរិច្ចាគ ទឹកបៃក់  ៤ ៨១៥ ដុល្លារ អាមៃរិកទៅឱៃយ មន្ទរីពៃទៃយ គន្ធបុបា្ផា។ រូបថត  Supplied
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សភាពាណជិ្ជកម្ម អាមៃរកិ នៅ កម្ពជុា 
(AmCham) កាលពី ថ្ងៃទី ១៨ 
ខៃវិច្ឆិកា បានរៀបចំ ពិធី បៃគល់ 
ពានរង្វាន់ CSR Excellence 
Awards 2021 « ដើមៃបី ទទួលស្គាល់ 
ពី សរៈសំខាន់ នៃ ការ តបស្នង » ដល់ 
ពៃះរាជាណាចកៃ ខណៈដៃល ពធិ ីនៃះ 
ផ្តោត កាន់តៃខា្លាំង លើ ភាព ជាពលរដ្ឋ 
នៃ សជីវកម្ម ។ 

 ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះធ្វើឡើង នៅក្នុង 
សណា្ឋាគារ Raffles Hotel Le 
Royal ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ បានផ្តល់ 
កិត្តិយស ដល់ សមាជិក AmCham 
សមៃប់ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង គួរ ឱៃយ 
កត់សមា្គាល់ របស់ ពួកគៃ ក្នុង ការជួយ 
ដល់ សង្គម ។ 

 ដោយស រតៃ ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
ដៃល បណា្ដាល ឱៃយ មានការ ពិបាក មិន 
ធា្លាប ់មាននៅ ឆ្នានំៃះ នងិ បញ្ហា ជាចៃើន 
ទៀត ដៃល តៃូវ បៃឈម សមាជិក 
AmCham ទាំង ១៨ តៃូវបាន 
កោតសរសើរ ដល ់កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង 
ចំពោះ ការខុសតៃូវ ផ្នៃក សង្គម រួមគា្នា 
ជាពិសៃស (CSR) របស់ ពួកគៃ 
ក្នុងការ បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ក៏ដូចជា ផលប៉ះពាល់ បរិស្ថាន 
និង សង្គម របស់ ពួកគៃ ផងដៃរ ។ 

 ពានរង្វាន់ នៃះ តៃូវបាន បៃគល់ជូន 
ដល ់កៃមុហ៊នុ Wing កៃមុហ៊នុ Cell-
card និង សណា្ឋាគារ Hyatt Re-
gency ជាពិសៃស ចំពោះ ការរួម- 
ចណំៃក យ៉ាងខា្លាងំ របស ់ពកួគៃ នៅក្នងុ 
វិស័យ ទាំងនៃះ ។ 

«  វា ជា ឱកាស ដ៏ ពិ សៃសមួយ 
សមៃប់ ពួកយើង ។ វា ជា ពៃឹត្តិការណ៍ 
CSR ដៃលជា កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង ជា 
លើកដបំងូ របស់ យើង ដោយ វា បំបៃក 
ចៃញពី កិច្ចបៃជុំ ទូទៅ បៃចាំឆ្នាំ របស់ 
យើង ដៃល មានន័យថា យើង កំពុង 
ផ្តោត ការយកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងខា្លាំង 
លើ CSR នៅ ឆ្នាំនៃះ » ។ 

«CSR គឺជា សសរស្តម្ភ មួយ ក្នុង 
ចំណោម សសរស្តម្ភ ទាំង ៤ ដៃល 
កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល បានសមៃច ចិត្ត 

ផ្តោត ការយកចិត្តទុកដាក់ នៅ ឆ្នាំនៃះ 
ជាមួយ CSR យើង តៃូវ ទទួលស្គាល់ 
ពី សរៈសំខាន់ នៃ ការ តបស្នង ដល់ 
កន្លៃង ដៃល យើង ធ្វើ អាជីវកម្ម » ។ 

 លោក Anthony Galliano 
បៃធាន AmCham បាន ថ្លៃងថា ៖      
« យើង មិន តៃឹមតៃ នៅទីនៃះ ដើមៃបី រក 
បៃក ់ចណំៃញ ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ កប៏៉នុ្តៃ យើង 
ថៃមទាំង កំពុងស្ថិត នៅក្នុង បៃទៃស 
មួយ ដៃល ស្វាគមន៍ ដល់ ពួកយើង 
ដៃលមាន បរិយកាស សៃរី ខា្លាំង បំផុត 
សមៃប់ ការវិនិយោគ និង ការធ្វើ 
អាជីវកម្ម ហើយ យើង ចាំបាច់ តៃូវ 
មើលខ្លួន ឯង ថា ជា អ្នក តបស្នង មិន 
គៃន់តៃ ថា យើង នៅទីនៃះ សមៃប់ 

មូលហៃតុ ហិរញ្ញវត្ថុ តៃប៉ុណោ្ណោះ ទៃ » ។ 
 កៃុម គណៈកម្មការ រួម មាន លោក 

Lauren Higgins ជា មន្តៃី សៃដ្ឋកិច្ច 
នៅ ស្ថានទូត អាមៃរិក បៃចាំ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ លោក Sabine Joukes 
បៃធាន ផ្នៃក គមៃង ចៃបាប់ សហគៃិន 
ស្តៃ ីដៃល ផ្តល ់មលូនធិ ិដោយ USAID 
និង លោក William Monroe ជា 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និង អតីត អ្នកការទូត 
កៃសួងការបរទៃស ។ 

 កៃុមហ៊ុន ជាចៃើន តៃូវបាន វិនិច្ឆ័យ 
លើ លក្ខណៈ ចំនួន ៧គឺ ការដោះ-
សៃយ បញ្ហា ជាក់លាក់ មួយ រួមទាំង 
ការចូលរួម ពី ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នវានុវត្តន៍ 
ផលប៉ះពាល់ ដៃល ខ្លួន មាន របៀប 

ដៃល ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹង បុគ្គលិក 
របស់ កៃុមហ៊ុន និរន្តរភាព និង ការ - 
លើក កម្ពស់ ការយល់ ដឹង ។ 

 កៃមុហ៊នុ Cellcard បានឈ្នះ ពាន-
រង្វាន់ បៃភៃទ « គំនិត ផ្តួចផ្តើម ជំងឺ កូ វីដ 
១៩» ដោយ កៃុមហ៊ុន RMA Cam-
bodia ជាប់ ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ ២ ។ 

 សណា្ឋាគារ Hyatt Regency 
Phnom Penh និង សណា្ឋាគារ Rose-
wood Phnom Penh គឺជា សហ មា្ចាស់ 
ជយលាភី ក្នងុ បៃភៃទ « Environment 
Impact» ខណៈដៃល កៃមុហុ៊ន Wing 
បាន ទទួលបាន ជយលាភី ផ្នៃក « Social 
Impact » ក្នងុនោះ កៃមុហុ៊ន AIA 
Cambodia ទទួលបាន ពានរង្វាន់ 
ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ ២ ។ 

 កៃុម គណៈកម្មការក៏បានផ្តល់ 
ពានរង្វាន់ ដល់ កៃុមហ៊ុន Khmer 
Organic Cooperative Co Ltd 
កៃុមហ៊ុន Amru Rice Cambodia 
Co Ltd និង កៃុមហ៊ុន Fourth Cul-
ture Cambodia ជាមួយនឹង 
ការទទួលស្គាល់ ជាពិសៃស សមៃប់ 
ការដាក់បញ្ចូល CSR ទៅក្នុង បៃស-
កកម្ម របស់ ពួកគៃ ។ 

 កៃុម គណៈកម្មការបាន សរសើរ 
យ៉ាងខា្លាំង ដល់ អាជីវកម្ម AmCham 
ទំាង ១៨ ដៃល បាន ចូលរួម ហើយ 
បាន ឱៃយ ដឹងថា ការជៃើសរីស អ្នក 
ទទួល បាន ជយលាភី គឺ ពិបាក ខា្លាំង 
បំផុត ។ 

« វា ពិតជា ក្ដី រីករាយ ក្នុងការ បមៃើ 

គណៈកមា្មាធិការ ផ្តល់ ពានរង្វាន់ ។ 
យើង មានការ ជៃើសរីស បៃក្ខជន 
ជាចៃើន ។ ពួកគៃ ទាំងអស់ សុទ្ធតៃ 
ល្អឥតខ្ចាះ ហើយ វា មិន ងយសៃួល 
ទៃ ក្នុងការ សមៃចចិត្តថា តើ តៃូវ ផ្តល់ 
ពានរង្វាន់ ដល់ កៃុម ណាមួយ នោះ ។ 

 លោក Munroe ដៃល បានបៃគល់ 
ពានរង្វាន់ នៅក្នុង បៃភៃទ « គំនិត - 
ផ្តចួផ្តើម ជងំ ឺក ូវដី ១៩» បាន ឱៃយ ដងឹថា ៖ 
« ពួកគៃ ទាំងអស់គា្នា មិន គៃន់តៃ ធ្វើ 
ការងរ បានល្អ បំផុត នៅក្នុង កៃុមហ៊ុន 
របស ់ពកួគៃ ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ ថៃមទាងំ 
បាន ចៃញទៅ ជួយ សហគមន៍ កម្ពុជា 
និង បៃជាជន កម្ពុជា កាន់តៃ ទូលំ-
ទូលាយ ផងដៃរ » ។ 

 លោក Higgins ដៃល បានបៃកាស 
កៃុមហ៊ុន ដៃល ទទួលបាន ការទទួល 
បានការ ទទួលស្គាល់ ជាពិសៃស 
សមៃប ់ការដាកប់ញ្ចលូ CSR ទៅក្នងុ 
បៃសកកម្ម របស់ ពួកគៃ បាន ថ្លៃងថា ៖ 
« ខ្ញុំ ពិតជា រីករាយ ណាស់ ដៃល បាន 
មើលឃើញ មាន សកម្មភាព CSR 
ជាចៃើន ពី សមាជិក AmCham 
ពោលគឺ កើនឡើង ទ្វៃដង កាលពី 
ឆ្នាំមុន » ។ 

 លោក Galliano បាន ឱៃយ ដងឹថា ពធិ ី
បៃគល់ ពានរង្វាន់ បៃចាំ ឆ្នាំនៃះ គឺ Am-
Cham បានដាក់ ការវិនិយោគ យ៉ាង- 
ចៃើន ពៃះ AmCham ជឿជាក់ យ៉ាង- 
ខា្លាំង លើ សរៈសំខាន់ នៃ CSR ។ 

« កម្ពុជា ជា បៃទៃសមួយ ដៃល ធ្វើ 
បានល្អ ក្នុងការ កាត់បន្ថយ ភាពកៃីកៃ 
ដចូ្នៃះ ឆ្នានំៃះ បៃសកកម្ម [CSR] របស ់
យើង អាច នឹងមាន ការផ្លាស់ប្តូ រ » ។ 

« បញ្ហា បៃឈម របស ់យើង នៅ ពៃល 
នៃះ គឺ លើ បរិស្ថាន លើ ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុ ខណៈពៃលដៃល នៅ 
តៃមាន ការអបរ់ ំនងិ សមភាព យៃនឌរ័ 
ដៃលមាន សរៈសំខាន់ ខា្លាំង បំផុត 
សមៃប់ ពួកយើង » ។ 

 លោក Galliano បាន លើកឡើង 
ថា ៖« មាន អត្ថបៃយោជន ៍ជាចៃើន ក្នងុ 
ការធ្វើ អាជីវកម្ម នៅក្នុង បៃទៃស នៃះ 
ហើយ ខ្ញុំ គិតថា យើង គួរតៃ ពៃយាយម 
មើល មក ខ្លួនឯង ទោះបីជា យើង ជា 
ជនបរទៃស ក៏ដោយក្នុងនាម ជា          
« បៃជាពលរដ្ឋ ស្ថតិក្នងុ ស្មារតី " ដៃលថា 
ទោះបីជាយើង មិនមៃនជា ពលរដ្ឋ 
របស់ បៃទៃស នៃះ ក៏ដោយ ក៏ យើង 
គួរតៃមាន ស្មារតី ពៃយាយម តបស្នង ឱៃយ 
ដូចជា បៃទៃស យើង ផងដៃរ »៕ 

ជយលាភី និងជយលាភីរងក្នងុប្រភ្រទនីមួយៗ ដ្រលបានទទួលពានរង្វាន់និងការទទួលស្គាល់ពិស្រស។

លោក Anthony Galliano ប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនលោក Han Peng Kwang។
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ជបុ៉ននិងវៀតណាមប្តេជ្ញាពងេងឹកិច្ចសហបេតិបត្តកិារលើផ្នេក
សន្តសុិខហើយបង្ហាញក្តពីេយួបារម្ភនៅសមុទេចិនខាងតេបូង

ហ៊ីម រដ្ឋា

ជប៉នុ នងិ វៀតណាម ប្ដេជ្ញាពងេងឹ  
កចិ្ច សហបេតបិត្តកិារ លើ ផ្នេកសន្ត-ិ
សខុ  ក ៏ដចូ ជ វសិយ័ ផេសេងៗ ទៀត 
សេប ពេល ដេល លោក នាយករដ្ឋ- 
មន្តេ ីវៀតណាម ផាម មញិឈញិធ្វើ  
ដំណើរ ទសេសនកិច្ច ទៅ កាន់ រាជធានី- 
តូកេយូ នៅ ក្នុង ចុង ខេ វិច្ឆិកា នេះ។ 

អឡំងុ ដំណើរ ទសេសនកិច្ច ចនំនួ  
៤ថ្ងេ ដេល បាន បញ្ចប ់នៅ ថ្ងេពេហ- 
សេបតិ៍ លោក ផាម បាន ចូល ជួប 
ជមយួ នាយករដ្ឋមន្តេ ីជប៉នុ លោក 
ហ្វមូអី ូគសី្ហដីា (Fumio Kish-
ida) កាល ពី ថ្ងេ ទី២៤ ខេ វិច្ឆិកា 
កន្លង ទៅ។ 

នាយករដ្ឋមន្តេី វៀតណាម ជ 
មេ ដឹកនំា ដំបូង គេ បង្អស់ដេល 
លោក គីស្ហីដា បាន ទទួលចាប់ 
តាំង  ពី លោក បាន ឡើង តំណេង 
ជ នាយករដ្ឋមន្តេ ីកាល ព ីខេ តលុា 
កន្លង ទៅ។ ជមួយ គ្នា នេះ ដេរ 
លោក ផាម មិញឈិញ ក៏ បាន 
អញ្ជើញ  លោក គសី្ហដីា ធ្វើទសេសន- 
កចិ្ច មក កាន ់រដ្ឋធាន ីហាណូយនៅ  
ក្នុង ពេល ឆាប់ៗ នេះ ដេរ។ 

កេយ ព ីជនំបួ រវាង នាយករដ្ឋ- 
មន្តេ ីទាងំ ២ វៀតណាម នងិ ជប៉នុ 
ក៏ បាន ចេញ សេចក្ដីថ្លេងការណ៍ 
រមួ  ចនំនួ២៩ចណំចុ ដេល ពភិាកេសា 
ព ីបេធានបទ នានា រាប ់ចាប ់តាងំពី  
ទនំាកទ់នំង ទ្វេភាគដីេល នយិាយ  

គ្នា ព ីកចិ្ច សហបេតបិត្ត ិការ លើផ្នេក  
នានា ដចូ ជ ផ្នេក អភវិឌេឍ ធនធាន 
មនសុេស សេដ្ឋកចិ្ច ក ៏ដចូ ជ នយោ- 
បាយ និង សន្តិសុខ ហើយ ក៏ និ-
យាយ អពំ ីស្ថានភាព នានា ក្នងុតបំន ់
និង ពិភពលោក ផង ដេរ។ 

ពាកព់ន័្ធ នងឹ ទនំាកទ់នំង ទ្វេភាគ ី 
ភាគី ទាំង ២ បាន សរសើរ គ្នា ទៅ 
វិញ ទៅ មក ចំពោះ វឌេឍនភាព នេ 
ទនំាកទ់នំង រវាង បេទេស ទាងំ ២។ 
បន្ថេម ព ីលើ នេះ ទៅ ទៀត នាយក 
រដ្ឋ មន្តេ ីជប៉នុ សមេច ផ្ដល ់វា៉ាកស់ងំ 
បេឆាងំ កវូដី១៩ ចនំនួ ១,៥លាន 
ដសូ ទៅ កាន ់វៀតណាមដេល ធ្វើ 
ឱេយ ចំនួន ដេល វៀតណាម ទទួល 
បាន  វា៉ាកស់ងំ ព ីជប៉នុ សរបុ បេមាណ 
៥,៦លាន ដូស។ 

ជុ ំវញិ លើ បញ្ហា នយោបាយ  នងិ 
សន្តសិខុ វញិ ភាគ ីទាងំ ២ សនេយាថា  
នឹង ពងេឹង ទំនាក់ ទំនង ផ្នេក នេះ 
ឱេយ កាន់ ជិត ដិត បន្ថេម ទៀត  
ជពិសេស សហការ គ្នា លើ បញ្ហា 
សន្តសិខុ មនិ មេន បេពេណ ីដចូជ 
កចិ្ច សហបេតបិត្តកិារ លើ ផ្នេកសន្ត-ិ
សខុ បេពន័្ធ អុនីធណឺតិ ការ បង្ការ 
លើ ឧកេិដ្ឋកម្ម ឆ្លងដេនក៏ ដូច ជ 
អពំើ ភេរវកម្ម ហើយ ពេម ទាងំន-ិ
យាយ លើ បញ្ហា សន្តសិខុ សេបៀង 
និង  ធនធាន ធម្មជតិ ផង ដេរ។

បន្ថេម ព ីលើ នេះ ដេរ ភាគ ីទាងំ២ 
ក ៏បញ្ជាក ់អពំ ីគោលជហំរ ក្នងុ ការ 
គទំេ លើ ការ គោរព ចេបាប ់សមទុេ 

អន្តរជតិ ១៩៨២ ក៏ ដូច ជគោល-
ការណ៍ នេ សេរីភាព នាវាចរណ៍ 
និង សេរីភាព អាកាសចរណ៍ លើ 
ដេន សមុទេ ។ 

ជមយួ គ្នា នេះ ដេរលោក នាយក 
រដ្ឋមន្តេ ីទាងំ២ បាន បង្ហាញ ព ីការ 
ពេួយ  បារម្ភ ចំពោះ ស្ថានភាព នៅ 
សមទុេ ចនិ ខាង តេបូងហើយ ក ៏អពំាវ 
នាវ កុំ ឱេយ មាន អំពើ ឯកតោភាគី 
ណា   មយួសដំៅ  ក្នងុ ការ ផា្លាស ់ប្ដរូ 
បច្ចបុេបន្នភាព នេ តបំន ់ជម្លាះ ដេន 
សមុទេ រាុំរ៉េ នេះ។ 

ទំាង ជបុ៉ន   និង វៀតណាម យល់- 
សេប គ្នា ថា ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំអស-់ 
គួរ តេ អនុវត្ត ឱេយ បាន ពេញលេញ 

នវូ សេចក្ដបីេកាស ស្ដ ីព ីកេម បេត-ិ 
បត្តិ ស្ដី ពី សមុទេ ចិន ខាង តេបូង 
(DOC) ដេល បាន ចុះ ហត្ថលេខា 
ដោយ អាស៊ាន និង ចិន នៅ រាជធានី- 
ភ្នពំេញ កាល ព ីឆា្នា២ំ០០២ ហើយ   
រតឹ តេ សខំាន ់ទៅ ទៀត នោះ គ ឺភាគ ី
ទាងំ អស ់គរួ តេ ពេមពេៀង លើឯក- 
សរ មាន ទម្ងន ់ផ្លវូ ចេបាប ់កេមបេត-ិ 
បត្ត ិស្ដពីី ភាគី នៅ សមុទេ  ចិនខាង-    
តេបូង (COC) ឱេយ បាន ឆាប់។ 

កេ ព ីរឿង សមទុេ ចនិ ខាង តេបងូ 
បញ្ហា នៅ ឧបទ្វីប កូរ៉េ ក៏ តេូវ បាន 
លើក  មក ពភិាកេសា ផង ដេរ។ ភាគ ី
ទាងំ ២  បាន សម្ដេង ព ីការ ពេយួបារម្ភ 
ចំពោះ ការ ធ្វើ តេស្ត មីសុីល របស់ 

កូរ៉េ ខាង ជើង នា ពេល ថ្មីៗ នេះ ។ 
ជប៉នុ នងិ វៀតណាម ក ៏ប្ដេជ្ញាជ- 
មួយ គ្នា ក្នុង ការ អនុវត្ត សេចក្ដី- 
សមេច ពាក់ព័ន្ធ របស់ អង្គការ 
សហ បេជជតិ ក្នងុ ការ ដាក់ ទណ្ឌ- 
កម្ម របស ់អង្គការ សហ បេជ ជត ិ
ទៅ កាន់ បេទេស កូរ៉េ ខាង ជើង។

បញ្ហា មីយា៉ាន់មា៉ា ក៏ ជ បេធាន 
បទ មយួ របស ់នាយករដ្ឋមន្តេ ីទាងំ 
២ដេរ។ លោក គសី្ហដីា សម្ដេងព ី 
ការ គទំេ ទៅ លើ ចណំចុ មលូមត ិ
ទំាង ៥របស់ អាស៊ាន ទៅ លើមីយា៉ាន់-  
មា៉ា។ ភាគ ីទាងំ ២  យល ់សេបគ្នាថា 
ជប៉នុ នងិ អាស៊ានគរួ  តេ បន្តសហ- 
ការ គ្នា ក្នុង ការ ដោះសេយ លើ 

បញ្ហា នេះ។ 
កេ ព ីនេះ ដេរ ខាង វៀតណាមក ៏

បង្ហាញ ព ីការ គទំេ ទៅ កាន ់ជប៉នុ 
ចពំោះ បេក្ខភាព  សមាជកិ មនិអច-ិ 
នេ្តយ៍  នៅ កេុម បេឹកេសា សន្តិសុខ 
អង្គការ សហបេជជតិ សមេប់ 
អាណត្តិ ២០២៣-២០២៤។ 
នាយករដ្ឋមន្តេ ីទាងំ ២ក ៏បាន គទំេ 
ដល់ ការ កេ ទមេង់ បេព័ន្ធ អង្គការ 
សហបេជជត ិ ជពសិេស តេង ់
ចណំចុ កេមុ បេកឹេសា សន្តសិខុ អង្គការ 
សហបេជជតិ តេ ម្ដង។ 

កេុម បេឹកេសា សន្តិសុខ អង្គការ 
សហបេជជត ិមាន សមាជកិ១៥ 
បេទេស  ដោយ ក្នុង នោះ មាន ៥ 
បេទេស ជ សមាជកិ អចនិេ្តយ។៍ 
៥បេទេស នោះ មាន ដូច ជ ចិន 
បារាងំ រសុេសុ ីអងគ់្លេស នងិ សហ- 
រដ្ឋអាមេរិក។ 

ចំណេក ឯ ១០បេទេស ទៀត 
ជ សមាជិក មនិ អចិនេ្តយ ៍ ដេល 
ជេើសរីស តាម រយៈ ការ បោះ ឆ្នាត  
ហើយ មាន អាណត្ត ិ ២ឆា្នា។ំ កេយ 
ព ីបញ្ចប ់អាណត្ត ិ២ឆា្នា ំនេះ បេទេស 
នោះ  មនិ អាច ឈរ ឈ្មោះ ម្ដង ទៀត 
កេយ បញ្ចប់ អាណត្តិ ភា្លាមៗ  
នោះ ទេ។ 

បេទេស ជ ចេើន ដូច ជ ជប៉ុន 
មាន បំណង ធ្វើ ជ សមាជិក អច ិ- 
នេ្តយ៍ នៅ ក្នុង កេុមបេឹកេសា សន្តិ-   
សុខ អង្គការ សហបេជជតិ 
នេះ៕

ប្រាក់ សាយ 

 លោក អគ្គលេខា ធកិារ អង្គការ 
សហបេជ ជត ិអងត់នូញី៉ ូ ហ្គយុ- 
តឺរេស បាន អំពាវ នាវ ឱេយ បញ្ចប់ ការ- 
បេយទុ្ធគ្នា នៅបេទេស អេតេយពីូ ជ 
បនា្ទាន ់ ខណៈ អាមេរកិ  បាន ពេមាន 

ថា  មនិមាន ដណំោះសេយ យោធា 
ចពំោះ សង្គេម សុវីលិ នៅ ក្នងុបេ-
ទេស អា្រហ្វិក  មួយនេះ ទេ ។  

កា រអពំា វនាវ នេះ បាន កើតឡើង  
ខណៈ បេព័ន្ធ ផេសព្វផេសាយ អេតេយូពី  
បាន រាយ ការណ៍ ថា  លោក Abiy 
Ahmed  ជ នាយក រដ្ឋមន្តេី នេ 

បេទេស នេះ  នងិ ជ អ្នក ឈ្នះ រង្វាន ់
ណូបេល សន្តភិាព  ស្ថតិ នៅ ខេសេតេៀម  
ជរួ មខុ ដេល ផ្តល ់ការ ដកឹនា ំចេញ 
ពី សមរភូមិ បេយុទ្ធ សេបពេល  ដេល  
វិបត្ត ិរយៈ ពេល ១ឆា្នាកំើន ឡើង   កម្តៅ  
ខា្លាំង។ អត្តពលិកអេតេយូពី លេបីៗ  
ក្នងុនោះ មាន អ្នក ទទួល បាន មេដាយ  
មាស អូឡាំពិក  និង វីរ បុរស ជតិ 
លោក  Haile Gebrselassie 
កេមុ សមាជកិសភា  នងិ មេ ដកឹនា ំ
បកេស  នងិ តបំន ់កប៏ាន   សនេយា ចលូរមួ 
ជ មួយ កងកមា្លាំង អេតេយូពី  ដើមេបី 
បេយុទ្ធ ជ មួយ កេុម ឧទា្ទាម មក ពី 
តបំន ់ទ ី េ្រហ្គយ ៍ចងុ ខាងជើង  ដោយ 
បរុស ជ ចេើននៅ  ក្នងុ ទ ីកេងុ អាឌសី  
អាបេបា  ក៏ បាន ចូល រួម ផង ដេរ ។ 

ដោយ បាន ថ្លេង នៅក្នងុ បេទេស 
កឡូុបំ៊ ី លោក ហ្គយុ តរឺេស បានអ-ំ 

ពាវនាវ ឱេយ មាន បទឈប ់បាញម់យួ  
ជ បនា្ទាន់  និង គ្មោន លក្ខខណ្ឌ ។  

សង្គេម នេះ បាន ផ្ទុះឡើង នៅ 
ខេ  វចិ្ឆកិា ឆា្នា ំ២០២០  នៅ តបំនទ់-ី 
េ្រហ្គយ ៍ នេ បេទេ ស នេះ រវាង កងទព័ 
សហព័ន្ធ អេតេយូពី និង រណសិរេស រំដោះ  
បេជជន ទី  េ្រហ្គយ៍(TPLF)។  នៅ  
ក្នងុខេ កក្កដា  ជម្លាះ នេះ បាន រាល-  
ដាល ដល ់តបំន ់ជតិខាង គ្នា ២  នៅ 
ក្នងុ បេទេស អេតេយពូ ីភាគ ខាងជើង  
ហើយ កេមុ ឧទា្ទាម បាន រុល ចូល ទៅ 
កាន់  រដ្ឋ ធានី អាឌីស  អាបេបា។ 

លោក  Haile បច្ចបុេបន្ន មាន វយ័ 
៤៨ ឆា្នា ំ នងិ បាន ចលូ នវិត្តន ៍ហើយ 
នោះ បាន និយាយ ថា  លោក បង្ខចិំត្ត   
ចលូ រមួ ជ មយួ កងកមា្លាងំ អេតេយូព ី 
ដោយសរ បេទេស នេះ  កំពុង ស្ថតិ  
ក្នុង ស្ថានភាព គំរាម កំហេង ។ 

ចំណេក អ្នក នាំពាកេយ មា្នាក់ មក 
ព ីកេសងួ ការ បរទេស អាមេរិកបាន  
និយាយ ក្នុង សេចក្តីថ្លេង ការណ៍ 
មយួ ថា៖ «មនិមាន ដណំោះសេយ 
យោធា ចពំោះ ជម្លាះ នៅ បេទេស 
អេតេយពូទីេ »  ដោយ បាន សង្កតធ់្ងន ់
ថា«ការទូត  គឺជ ជមេើស ទី១ហើយ  
ក៏ជ ជមេើស ចុង កេយ ដេរ»។ 

មនុសេស រាប់ពាន់ នាក់  តេូវ បាន 
គេ សមា្លាប ់ ចាបត់ាងំ ព ីជម្លាះនេះ  
បាន ចាប ់ផ្តើម  ដោយ មនសុេស ជង 
២ លាន នាក់  តេូវ បាន បង្ខំឱេយ   
ភៀស ខ្លនួ ចេញ ព ីផ្ទះ សបំេង របស ់
ពួកគេ  និង ៤០ មុឺន នាក់ នៅ ក្នុង 
តំបន់ទី េ្រហ្គយ៍កំពុង បេឈម 
ភាពសេក ឃ្លាន។ 

ការ អធិបេបាយ ទំាង នោះចេញពី 
ទកីេងុ វា៉ាសុនីតោន  បានកើត ឡើង 

១ ថ្ងេ  កេយ ព ីបេសតិ ពសិេសអា- 
មេរកិ បេចានំៅ អា្រហ្វកិ  បានរាយ- 
ការណ ៍អពំ ីការ ចាបផ់្តើមរកី ចមេើន 
ឈាន ទៅរក ដំណោះ សេយ ការ- 
ទូត មួយ រវាង រដា្ឋាភិបាល និង កេមុ- 
ឧទា្ទាម ទ ីេ្រហ្គយប៍៉នុ្តេ បាន ពេមានថា  
អាច មាន គេះ ថា្នាក់ កើត ឡើង។ 

លោក បេសតិ ពសិេស  Jeffrey 
Feltman  ទើប តេ វលិតេឡប ់មក 
ពី ទីកេុង អាឌីស  អាបេបា ជ ទី 
ដេល  លោក បាន បន្ត កចិ្ច បេងឹបេង  
ដើមេបី សមេបសមេួល ឱេយ មាន     
បទ ឈប ់ បាញ់ មួយ ។ 

បេសិត ពិសេស បរទេស ដទេ 
ទៀត ក ៏បាន ជរំញុឱេយ មាន បទ ឈប ់
បាញ់ មួយ  ទោះ បីជ មាន សញ្ញា 
តចិ តចួ ថា ការ ទមា្លាយ ភាព ទាល-់ 
ចេក អាច នឹង កើត ឡើង ក្តី ៕

លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រាវីៀតណា ម ផាម មិញឈិញ (ឆ្វ្រាង) និងលោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រាជីប៊៉ន ហ្វមីូអូ  គីហ្ហដី  ។ AFP 

លោក  អង់តូនីញូ៉ ហ្គយុតឺរ្រាស ធ្វើសន្ន ិសីទកា ស្រាត កា លពី ថ្ង្រាទី ២៤វិច្ឆកិា។AFP

បេមុខUNអំពាវនាវឱេយបញ្ចប់ការបេយុទ្ធគ្នានៅក្នងុបេទេសអេតេយូពីជបនា្ទាន់



សុខ វេងឈាង

ប៉ុន្មានសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីរួមគ្នា
បើកក្រមុនវាឆ្លងកាត់ប្រជុំកោះ
ជប៉ុនយោធាចិននិងរុស្រស៊ីបន
បញ្ជនូយន្តហោះទម្លាក់គ្រប់ប្រក
ចលូដ្រនអាកាសរបស់ជប៉នុនងិ
ករូ៉្រខាងត្របូងធ្វើឱ្រយទកី្រងុស្រអ៊លូ
បញ្ជនូយន្តហោះចម្របាងំទៅធ្វើ-
ការឆ្លើយតប។
នៅទកី្រងុតកូ្រយូកាលពីថ្ង្រអង្គារ

ទី២៣វចិ្ឆកិារដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួការ-
ពារជាតជិប៉នុលោកគសីុីណបូ៊អូូ
បនសម្ត្រង «ការព្រួយបរម្ភ
យ៉ាងខា្លាងំ»ចពំោះសមយទុ្ធយោធា
ទាំង២ន្រះដ្រលបនកើតឡើង
កាលពសីប្ដាហ៍មនុដោយនយិយ
ថាសកម្មភាពរបស់ក្រងុប៉្រកាងំ
នងិក្រងុម៉ូស្គូបង្ហាញយ៉ាងច្របាស់
ថា«ស្ថានភាពសន្តិសុខជុំវិញប្រ-
ទ្រសជប៉ុនកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ »។
ខណៈព្រលដ្រលលោកណបូ៊អូូ

នយិយប្របន្រះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
ការពារជាតិរសុ្រសី៊នងិចនិគឺលោក
សហឺ្គ្រស៊ហូ្គូនងិលោកវ្រហ្វងឹហឺ
គឺកពំងុធ្វើជនំបួពភិាក្រសាពីចម្ងាយ
ដោយក្នង៊នោះពកួគ្របនសរសើរ
សមយទុ្ធដ្រនអាកាសនងិទកឹរបស់
ពកួគ្រថាជា«ព្រតឹ្តកិារណ៍សខំាន»់
ហើយបនចុះហត្ថល្រខាលើកចិ្ច-
ព្រមព្រៀងថ្មីមួយ ដើម្របីបង្កើន

ទំនក់ទំនងការពារជាតិឱ្រយកាន-់
ត្រសុីជម្រ។
ផ្រនទីបង្ហាញផ្លវូដ្រលបនព្រម-

ព្រៀងដោយភាគីទាងំ២បនកើន-
ឡើងនៅចណំចុកពំលូន្រការរកី-
ចម្រើនកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារយោធា
មនិធា្លាប់ពីមនុមកនៅឆ្នាំន្រះដ្រល
រមួទាងំការចលូរមួរបស់រសុ្រសី៊ជា
លើកដបំងូក្នង៊ការសមយទុ្ធនងីស៊ា
របស់ចនិកាលខ្រសហីាក៏ដចូជា
ប្រកាសធ្វើការអភិវឌ្រឍរួមគ្នាលើ
ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាប្រពន័្ធប្រឆងំ
មសីុលីនងិស្ថានយីស្រវជ្រវលើ
ព្រះចន្ទ។
អ្នកវភិាគមយួចនំនួបននយិយ

ថាទនំកទ់នំងចនិរសុ្រសីនៅព្រល
បច្ច៊ប្របន្នគឺទំនក់ទំនងដ៏រឹងមំ
បផំតុជតិស្នទិ្ធបផំតុនងិល្អបផំតុ
ដ្រលមនិធា្លាប់មនដោយគ្រកត-់
សម្គាល់ថាទនំក់ទនំងជាប្រវត្ត-ិ
សស្ត្រគឺពោរព្រញទៅដោយការ-
មនិទកុចតិ្តទៅវញិទៅមករមួទំាង
ជម្លាះព្រដំ្រនក្នង៊ទសវត្រសរ៍ឆ្នា១ំ៩៦០
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នងិវ្រណ្រស៊យុអ្រឡាហើយថ្មីៗ 
ន្រះបនស្តារឡើងវញិនវូការជរំញុ
មយួដើម្របីដកទណ្ឌកម្មរបសអ់ង្គការ
សហប្រជាជាតិលើកូរ៉្រខាងជើង។
លោកប្រធានធបិតីសុីជនីភងី

នងិវា៉្លាឌមីៀរពទូនីគឺមនទនំកទ់-ំ
នងផ្ទាល់ខ្លនួហើយបនធ្វើជនំបួ
ពភិាក្រសាផ្លវូការជាង៣០ដងចាប-់
តាងំពីឆ្នាំ២០១៣មក។ម្រដកឹនំ
ចិនថ្រមទាំងហៅម្រដឹកនំរុស្រស៊ី

ថា«មិត្តល្អ»របស់លោក។
សម្រប់ប្រទ្រសចនិរសុ្រស៊ីគជឺា

អ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវធុដ៏ធំបំផុតរបស់
ខ្លនួនងិជាប្រភពផ្គតផ់្គង់ប្រងធំ
ជាងគ្រទ២ី។ហើយសម្រប់ប្រ-
ទ្រសរុស្រស៊ីប្រទ្រសចិនគឺជាដ្រគូ
ពាណិជ្ជកម្មធំរបស់ខ្លួននិងជា
ប្រភពដ៏សំខាន់ន្រការវិនិយោគ
នៅក្ន៊ងគម្រងថាមពលរបស់
ខ្លនួដចូជារោងចក្រចម្រញ់ឧស្មន័
ធម្មជាតិនៅតំបន់អាក់ទិចនិង

គម្រងបពំង់បង្ហរូនៅតបំន់សុបី្ររី
ដ្រលជាគម្រងធំជាងគ្រក្ន៊ង
ប្រវត្តិសស្ត្ររុស្រសី៊មនតម្ល្រ៥៥
ពាន់លានដុលា្លារ។
ការធ្វើឱ្រយទនំក់ទនំងកាន់ត្រសុ-ី

ជម្របនធ្វើឱ្រយលោកខាងលចិ
ព្រួយបរម្ភដោយការវាយតម្ល្រ
ចារកម្មរបស់អាម្ររកិបននយិយ
ថាការត្រួតសុីរវាងចិននិងរុស្រស៊ី
គឺជាការគរំាមកហំ្រងសន្តសិខុដធ៏ំ
បំផុតចំពោះសហរដ្ឋអាម្ររកិនិង

អង្គការណាតូ។លោកខាងលចិ
ឥឡូវន្រះកាន់ត្រចាត់វិធានការដើម្របី
ប្រឆំងនឹងប្រទ្រសទាំង២។
ប៉នុ្ត្រអ្នកវភិាគមយួចនំនួនយិយ

ថាដើមឡើយការរកីចម្រើនទនំក-់
ទំនងប្រទ្រសទាំង២គឺមិនម្រន
ដើម្របីប្រឆងំលោកខាងលចិទ្រ។
ទនំក់ទនំងរវាងចនិនងឹរសុ្រសី៊បន
រីកចម្រើនដោយសរនៅព្រល
បច្ច៊ប្របន្នប្រទ្រសទាំង២កាន់ត្រ
មនផលប្រយោជន៍រមួគ្នា។ពកួគ្រ
ក៏មនតម្រូវជួយបំព្រញបន្ថ្រម
ចនោ្លាះបច្ច្រកវទិ្រយាទៅវញិទៅមក
ខណៈព្រលដ្រលលោកខាងលចិ
មនិមនឆន្ទៈច្រករលំ្រក។ការគទំ្រ
គ្នាទៅវញិទៅមកក៏នងឹជយួពង្រងឹ
ភាពស្របច្របាប់ និងស្ថិរភាពន្រ
របបកាន់អំណាចរៀងៗ ខ្លួន។
បន្ថ្រមពីលើកតា្តាទាំងន្រះ

សម្ពាធពីលោកខាងលចិជាព-ិ
ស្រសអាម្ររកិបនជយួពន្លឿន
ការរីកចម្រើនទំនក់ទំនងចិន-
រុស្រសី។សកម្មភាពអាម្ររិកក្ន៊ង
បរបិទន្រះរមួមនចាត់ទកុប្រទ្រស
ទាំង២ថាជាការគំរាមកំហ្រង
សន្តិសុខជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់
ខ្លួនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការ-
រំលោភសិទ្ធិមនុស្រសក៏ដូចជាការ-
កសងដ្រលទកី្រងុប៉្រកាងំនងិ
ទីក្រុងម៉ូស្គូចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធ-
មិត្តប្រឆំងរុស្រស៊ី-ចិន៕
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ទាក់ទងនឹងរឿងន្រះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

មហាផ្ទ្របរាងំលោកGeraldDarmanin
នយិយថាប៉លូសិបរាងំចាប់ខ្លនួមនសុ្រស

៤នក់ដ្រលសង្រស័យថាមនជាប់ពាកព់ន័្ធ
នងឹប្រតបិត្តកិារដកឹនំមនសុ្រសឆ្លងសមទុ្រ
ដ្រលលោកហៅថាជាសោកនដកម្ម
[ជនអនោ្តាប្រវ្រសន]៍ធំបផំតុដ្រលបរាងំ
ធា្លាប់ជួប។
កាស្រតTimesដ្រលមនមូលដា្ឋាន

នៅទីក្រុងឡ៊ងដ៍ផ្រសាយថាម្នាក់ក្ន៊ងចំ-
ណោមអ្នកស្លាប់គឺជាទាហានអាហ្វហា្គា-
នីស្ថានដ្រលធ្វើការជាមួយកងកម្លាំង
ប្រដាប់អាវុធអង់គ្ល្រសហើយគ្រួសរ
របស់លោកសម្រចចិត្តប្រថុយនឹងការ-
ឆ្លងដ្រនដោយសរត្ររង់ចាំជំនួយពី
ចក្រភពអង់គ្ល្រសយូរព្រក។
អង្គការអន្តរជាតិសម្រប់ការធ្វើអនោ្តា-

ប្រវ្រសន៍(IOM)ហៅឧបទ្ទវហ្រតកុាល-
ពីថ្ង្រពធុថាជាការបត់បង់ជវីតិដ៏ធំបផំតុ
នៅក្នង៊ច្រកសមទុ្រEnglishChannel
ចាប់តាំងពីអង្គការរបស់ខ្លួនចាប់ផ្តើម
ប្រមូលទិន្នន័យនៅក្ន៊ងឆ្នាំ២០១៤។
ចនំនួមនសុ្រសប្រើប្រស់ទកូតចូៗ ដើម្របី

ឆ្លងសមុទ្រកើនឡើងយ៉ាងខា្លាំងនៅឆ្នាំ
ន្រះបើទោះបីជាមនគ្រះថា្នាក់ក៏ដោយ
ហើយបញ្ហាន្រះ កា្លាយជាចំណុចកើន
ឡើងន្រការប៉ះទង្គចិគ្នារវាងទកី្រងុឡង៊ដ៍
និងប៉ារីស។ច្រកសមុទ្រChannelគឺ
ជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏មមញឹកបំផុតមួយ
របស់ពភិពលោកហើយចរន្តទកឹក៏ខា្លាងំ

ហើយក៏ជាផ្លូវសម្រប់ពួកអ្នករត់គ្រច
ពន្ធប្រើប្រស់។
នយករដ្ឋមន្ត្រីអងគ់្ល្រសលោកBoris

Johnsonនិយយថាលោកតក់ស្ល៊ត
ចពំោះការស្លាប់ថ្មៗី ហើយអពំាវនវឱ្រយ
ប្រទ្រសបរាងំធ្វើការបន្ថ្រមទៀតដើម្របី
រារាំងមនុស្រសពីការប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់សមុទ្រ។
លោកបន្ថ្រមថាក្រុមជួញដូរមនុស្រស
រចួផតុពីឃាតកម្មដចូ្ន្រះចក្រភពអងគ់្ល្រស
នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្របីបញ្រឈប់ក្រមុន្រះ។
ជាការឆ្លើយតបប្រធានធិបតីបរាំង

លោកEmmanuelMacronនយិយ
ថាក្រងុឡង៊ដ៍ចាំបច់ត្រវូបញ្រឈប់ការយក
បញ្ហាមកធ្វើជារឿងនយោបយដើម្របី
ផលប្រយោជន៍ក្នង៊ស្រកុខណៈដ្រលលោក
Darmaninនយិយថាចក្រភពអងគ់្ល្រស
គឺជាផ្ន្រកន្រការទទួលខុសត្រូវ។
យ៉ាងណាមញិក្រមុសទិ្ធិមនសុ្រសនងិ

អ្នកជំនញជនភៀសខ្លួននិយយថា
គោលនយោបយរបស់រដា្ឋាភបិលដ្រល
រតឹបន្តងឹសទិ្ធិជ្រកកោននងិការឃា្លាំមើល
កាន់ត្រតឹងរុឹងកំពុងជំរុញឱ្រយមនុស្រស
ប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់ត្រច្រើន។
អង្គការL'AubergedesMigrants
ដ្រលជាក្រមុតស៊ូមតសិម្រប់គទំ្រជន-
ភៀសខ្លនួនងិផ្លាស់ទីលនំៅនិយយថា៖
«ការចោទប្រកាន់អ្នករត់គ្រចពន្ធធ្វើឡើង

ដើម្របីលាក់ការទទួលខុសត្រូវរបស់
អាជា្ញាធរបរាំងនិងអង់គ្ល្រស»។
យោងតាមអាជា្ញាធរបរាងំមនសុ្រសជាង

៣១៥០០នក់បនព្រយាយមឆ្លងសមទុ្រ
ចាប់តាងំពីដើមឆ្នាំ២០២១ហើយមនសុ្រស
៧៨០០នក់ត្រវូបនជយួសង្គ្រះដ្រល
តលួ្រខន្រះកើនឡើងទ្វ្រដងចាប់តាងំពី
ខ្រសីហា។
លោកMacronនយិយថាទភីា្នាកង់រ

ព្រដំ្រនរបស់សហភាពអរឺ៉បុFrontexគរួ
ត្រទទលួបនមធ្រយាបយហរិញ្ញវត្ថ៊បន្ថ្រម
ទៀតដើម្របីការពារព្រដំ្រនខាងក្ររបស់
ប្លក៊នងិការពារជនអនោ្តាប្រវ្រសន៍ពីការ-
ប្រមូលផ្ត៊ំនៅឆ្ន្ររសមុទ្រភាគខាងជើង
របស់ប្រទ្រសបរាងំ។លោកនយិយថា៖
«បរាំងនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្រយសមុទ្រ
EnglishChannelកា្លាយជាកន្ល្រងបញ្ច៊ះ-
សពទ្រ»។
កាលពីថ្ង្រពធុសប្ដាហ៍ន្រះការយិលយ័

នយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្ល្រសនិយយថា
លោកJohnsonបននិយយទូរស័ព្ទ
ជាមយួលោកMacronហើយម្រដកឹនំ
ទាងំ២សន្រយាថានឹងបញ្រឈប់នូវសកម្មភាព
ឆ្លងសមុទ្រដ៏គ្រះថា្នាក់។ការិយល័យ
នយិយនៅក្នង៊ស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍មយួ
ថា៖ «ម្រដឹកនំទាំង២យល់ព្រមលើ
ភាពបន្ទាន់ន្រការបង្កើនកចិ្ចខតិខំប្រងឹ-

ប្រងរួមគ្នាដើម្របីការពារការឆ្លងសមុទ្រ
ដ៏គ្រះថា្នាក់ និងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដ្រល
អាចធ្វើទៅបនដើម្របីបញ្រឈប់ក្រមុមនសុ្រស
ដ្រលទទួលខុសត្រូវក្ន៊ងការធ្វើឱ្រយជីវិត
មនុស្រសមនគ្រះថា្នាក់»។
លោកPeterHumiអ្នកកាស្រតនងិ

អ្នកសកិ្រសាស្រវជ្រវនយិយថាហ្រតផុល
មយួក្នង៊ចណំោមហ្រតុផលដ្រលជរំញុ
ឱ្រយមនការឆ្លងកាត់ដ៏ច្រើនទៅកាន់ផ្ន្រក
ផ្រស្រងៗ ន្រទ្វីបអឺរ៉ុបគឺអសន្តិសុខដ្រល
បណា្ដាលពីសង្គ្រមចាប់តាំងពីមជ្រឈិម-
បពូា៌ាដល់អាហ្វហា្គានសី្ថានរួមទាងំបញ្ហា
ស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលកំពុងបន្តជាដើម។
មន្ត្រីខ្រត្តដ្រនសមុទ្រក្ន៊ងតំបន់របស់

បរាងំនយិយថាមនុព្រលគ្រះមហន្ត-
រាយកាលពីថ្ង្រពធុមនសុ្រស១៤នកល់ង-់
ទកឹស្លាប់នៅព្រលព្រយាយមឆ្លងទៅប្រ-
ទ្រសអង់គ្ល្រសរាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ
ន្រះ។ក្ន៊ងឆ្នាំ២០២០មនុស្រសសរុប៧
នក់ស្លាប់និង២នក់បត់ខ្លួន។
ក្នង៊ឆ្នាំ២០២០វទិ្រយាស្ថានទនំក់ទនំង

ការប្រណាំងច្រញផ្រសាយការស្រវជ្រវ
ដ្រលរកឃើញថាអ្នកស្វ្រងរកសទិ្ធិជ្រក-
កោនជិត៣០០នក់បនស្លាប់ដោយ
ព្រយាយមឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រឆន្រល
ដោយយនជនំិះផ្លវូរងូក្រមដីនងិលើ
ទឹកចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី២៦ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

ជនភៀសខ្លនួនិងអន្តោប្រវ្រសន៍២៧នាក់ស្លាប់ក្រយលិចទូកក្នងុច្រកសមុទ្រEnglishChannel

ហ្រតុអ្វីបានជាចិននិងរុស្រសីុកំពុងពង្រងឹទំនាក់ទំនង?

លោកបេធានាធិបតីរុសេសី៊ វ្លា៉ ឌីមៀរ ពូទីន ថ្លេង  សុន្ទ រកថានៅ កេមុបេកឹេសា កេសួង ការ បរទេស  ។ រូបថត  AFP



www.postkhmer.com

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ក្រោយព បីាន រៀបចំ ជោគ- 
ជ័យ ចំនួន ២ រដូវកាល រួច មកនោះ 
កម្ម  វិធីប្រោកួត ជ្រោើស រើសធីតាឯក - 
សង្ក្រោន ្ត រដូវ កាល ទី ៣ 
សម្រោប  ់ ឆ ្នាំ២០២២ 
កំពុង ត ្រោចាប ់ផ្តើម 
ទទួល  ប្រោក្ខ ភាព ជា 
បណ្តើរៗ  ខណៈ 
ប្រោក រ់ង្វាន់ ជយលាភី-  
ទទួល-  
បាន  - 

ចំនួន ១២ លានរៀល ។ កម្មវិធី 
ប្រោកតួ   ជ្រោើសធតីាឯកសង្ក្រោន្តត្រោវូ បាន  
រៀបចំ ឡើង ដោយ ក្រោុម ហ៊ុន ហ្វឺស-  
យូណាយ ណ្រោតវើក អ្រោន ធើធិន 
មុិន-(FUN Entertainment) 
ដោយ មាន   ការសហការ និង គាំទ្រោ ពី 
ខាង  ក្រោសួង វប្រោប ធម៌ និង វិចិត្រោសិល្រោបៈ 
ក្រោសួង  ព័ត៌មាន និង អគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ទូរ  ទស្រោសន៍ជាតិកម្ពុជា ដ្រោល ដំណើរ- 
ការមាន ២ រដូវកាល មក ហើយ។

សម្រោប់គោលបំណងន្រោការបង្កើត
កម្មវិធីប្រោកួត ជ្រោើសរើស «ធីតា ឯក- 

សង្ក្រោន្ត» ន្រោះ គឺ ដើម្រោប ី ចូល- 
រួមអបអរសាទរនាក្នុង-  
ឱកាសបុណ្រោយចូលឆ្នាំ - 
ប្រោព្រោ ណ ីជាតខិ្ម្រោរ នងិ ចង ់

បញ្ជ្រោបនូវ ចំណ្រោះដឹង 
អំព ីវប្រោបធម៌អរិយធម៌ 
ប្រោវត្តសិាស្ត្រោទាកទ់ង
នងឹបតុ្រោទីាងំ ៧ អង្គ-  

របស  ់ កបលិមហាព្រោហ្ម ដ្រោលនងឹយាង 
ចុះ  មកគ្រោប់គ្រោងជម្ពូទ្វីប មាន យាន 
ជំនិះ  ជាសត្វ ត្រោមិនម្រោន ជា សត្វ - 
តំណាង     ឱ្រោយឆ្នាំទាំង ១២ នោះ ឡើយ 
ព្រោះថា    បុត្រោីកបិល មហា ព្រោហ្មមាន 
ត្រោ ៧ អង្គ។

ខណៈ លក្ខខណ្ឌន្រោការចលូរមួ មាន 
សញ្ជត ិ  ខ្ម្រោរ (នយិាយ ភាសា ខ្ម្រោរ បាន 
ច្រោបាស់ ល្អ) ភ្រោទស្រោី អាយ ុចាប់ពី១៨ 
ឆ្នាំ ដល់ ២៥ ឆ្នាំ មានកម្ពស់ចាប់ពី 
១,៦០ ម៉្រោត្រោ ឡើងទៅ ដ្រោល មាន 
កម្រោតិ វប្រោបធម ៌កពំងុសកិ្រោសាថា្នាកម់ធ្រោយម
សិក្រោសាទុតិយភូមិឡើងទៅ បុគ្គលិក 
លក្ខណៈ មាន កាយ សម្រោបទាល្អ សលី-  
ធមល៌្អ រសួ រាយ រាកទ់ាក ់មាន ទនំកុ ចតិ្ត 
លើ  ខ្លួន ឯង។ 

ចំពោះ ការដក់ពាក្រោយចូលរួម ត្រោូវ 
បំព្រោញ ពាក្រោយសុំចូលរួម (ដោយ ចុះ-  
ឈ្មោះ អនឡាញ តាម រយៈ ហ្វ្រោស ប៊ុក 
ផ្លូវការ ធីតាឯកសង្រោ្កាន្ត-Thida Ek 

Sankrantahttps://www.face-
book.com/thida.eksankranta/
photos/a.108907064622102/2
65770078935799/។ ប្រោក្ខ នារើ ត្រោវូ 
ភា្ជប រូ់បថត ៤x៦ ចំនួន ១ សន្លកឹ រូប- 
ថត ១ជំហរខ្លួន១សន្លឹក ឯក សារ-  
ចម្លង  ច្រោបាប ់ដើមសញ្ញា បត្រោមធ្រោយម- 
សិក្រោសា  ទុតិយភូមិ ឬមធ្រោយមសិក្រោសា បឋម-  
ភូមិ និងឯកសារចម្លងច្រោបាប់ដើមអត្ត-
សញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រោកំណើត។ 

ស្រោីស្រោស់ ជាតួឯកក្នុងកុនរឿង-  
«នគរមាស» និងរឿង «ដើមរលួស 
មាស» កញ្ញា សាន្ត កសុមុៈ បានកា្លាយ 
ជា អ្នកគ្រោងមកុដន្រោកញ្ញាធីតាឯក 
សង្ក្រោន្ត នារដូវកាលទី២ និងជា 
អ្នកតំណាងទ្រោពធីតាន ្រោ បុត្រោី ទី៤ 

កបិលមហាព្រោហ្ម ដ្រោល មាន ព្រោះនាម 
ថា « មណា្ឌា ទ្រោវើ» បានយាង ចុះ មក 
គ្រោប់  គ្រោង ជម្ពូទ្វីប  ឆ្នាំ២០២១ ន្រោ ះ ។

 កញ្ញា សាន្ត កុសុមៈ ក៏ថ្ល្រោង ព ី 
អារម្មណ  ៍ខ្លនួថា៖ «នាងខ្ញុដំងឹថា ព្រោល 
ន្រោះ  មិនម្រោន ជាឱកាស ល ្អ  ក្នុង ការ-   
អប អរ  សា ទរ   ទ្រោ ប៉នុ្ត្រោគ្រោន ់ត្រោចង ថ់្ល្រោង 
អំណរ  គុណ ទៅ ដល ់បង ប្អូន  តាម-  
បណា្ដាញ  សង្គម facebook និង 
មា៉ាក់បា៉ា បងប្អូន សាច់ ញាតិ  ទាំង អស ់ 
ដ្រោលត្រោងគំាទ្រោ ជ្រោមជ្រោងលើក    ទឹក- 
ចិត្ត និង ផ្ដល់ ក ្តី ស្រោឡាញ  ់ ដល់ រូប   ខ្ញុំ-  
កន្លង មក។ ការ  គាំទ្រោ និងកមា្លាំង ចិត្ត 
របស ់ អ្នក ទាំង អស ់ គា្នា ជាថាមពល 
ធ្វើឱ្រោយ ខ្ញុំ ខិតខំ ប្រោឹង ប្រោង កាន់ត្រោខា្លាំង 
ដើម្រោ បីតំណ្រោងមួយន្រោះ»៕

កេងុ ប៊បូនណេស្វារ : ក្រោមុតន្ត្រោ ីអាវ 
កាក ់ភ្លរឺលោង ដើរ សម្ដ្រោង តាមរោងការ 
នៅ ឥណា្ឌា ដ្រោល ល្រោបី សំឡ្រោង ទ្រោហឹង  
គួបផ្រោសំ នឹង ស្នូរ កាំជ្រោួច រាំរ្រោក គោះ ស្គរ 
ក្ដុង កា្ដាំង  ត្រោូវបាន គ្រោ ជ្រោរ បនោ្ទោស ខា្លាំង 
ថា បានធ្វើ ឱ្រោយ មាន់ ៦៣ ក្រោបាល ងប់។

លោក រា៉ាជីត គុមារ ផារើដ បាន 
នយិាយ ថា ពធិជីបល់ៀង  មង្គលការ ដ ៏
ទ្រោហឹង អឺងកង ន្រោះ  ថ្លង់ ប្រោកត្រោចៀក 
ន្រោះ  បាន ធ្វើ ឱ្រោយ មាន ់នៅ កសដិ្ឋានរបស ់
លោក នៅ  ភាគ ខាង កើត រដ្ឋ អូឌីសា 
ងប់ជាច្រោើន ក្រោបាល បនា្ទោប់ពី ពិធី 
មង្គលការ បញ្ចប់ភា្លាមៗទាំង  កណា្ដាល 
អ្រធាត្រោ ថ្ង្រោអាទិត្រោយ។

មា្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹម មាន់រូបន្រោះ 
បាន  ប្រោប់ទីភា្នាក់ងរ AFP ថា៖ «ខ្ញុ ំ

បានស្នើ ទៅ កាន់វង់ភ្ល្រោង និង អ្នក មា្ចាស់- 
ការ ឱ្រោយ បន្ថយ សំឡ្រោង បន្តិច ព្រោះ វាឮ 
ខា្លាំង ព្រោក ចង់ ប្រោកត្រោចៀក គាំង ប្រោះ- 
ដងូ ដលថ់ា្នាក ់សមូ្រោបតី្រោ សត្វ មាន ់ក ៏ងប ់
ដ្រោរ។ ត្រោ ក្រោុមភ្ល្រោង និង មា្ចាស់ ដើម ការ  
រួមទាំង ពួកមា៉ាក កូនកំលោះ ថ្រោមទាំង 
ស្រោក គំហក ដក់ខ្ញុំវិញទៀត»។

ព្រោទ្រោយសត្វ បាន ប្រោប់លោក ផារើដ 
ថា  សត្វ មាន់របស់លោក ងប់ដោយ-
សារ  គាំងប្រោះដូង ហើយលោក ក៏បាន 
ដក់ពាក្រោយបណ្តឹង ទៅ ការិយាល័យ 
នគរបាល ក្រោយព ីមា្ចាសដ់ើមការ មនិ 
ព្រោម ផ្ដលស់ណំង ជា ទកឹ ប្រោក ់ ដល ់ការ 
ខូច ខាច នៅកសិដ្ឋាន របស់លោក។

សាស្ត្រោចារ្រោយ ជំនាញ ជីវសត្វ លោក 
ស៊ូរើយា៉ាកានតា មីសហរា៉ា ដ្រោល 

សរស្រោរ  សៀវភៅ ព ីសត្វ ជា ច្រោើន ក្រោបាល 
បាន  ប្រោប់ Hindustan Times 
សឡំ្រោង លាន ់ឮ ខា្លាងំ អាច បង្កើន ហាន-ិ
ភ័យ  គាំងប្រោះដូង ដល់ បក្រោសី។

លោកបានបញ្ជក់  ថា៖ «សំឡ្រោង ឮ 
ខា្លាំង ឬ ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ខា្លាំង  ក៏ អាច 
ប៉ះពាល់  ដល់ សត្វ មាន់ដ្រោរ »។

យា៉ាងណាមិញ ជម្លាះ រវាង មា្ចាស់- 
កសដិ្ឋានចញិ្ចមឹ មាន ់នងិ មា្ចាសដ់ើមការ  
ត្រោូវ បាន បញ្ចប់ដោយសន្តិវិធី។

មន្ត្រោីប៉ូលិសលោក  ត្រោូផាឌី ដ៉ាស 
បាន និយាយ  ថា៖ «យើង អត់ បាន ធ្វើ 
សកម្មភាព អី វ្រោងឆ្ងាយទ្រោ ដោយសារ 
ត្រោ   មា្ចាស់ដើមការយល់ព្រោមដោះស្រោយ 
ហើយ មា្ចាស់កសិដ្ឋានក៏ ព្រោមដក ពាក្រោយ 
បណ្តឹង ដ្រោរ»៕ AFP/HR

 ការប្រកួតធីតាឯកសង្ក្រន្តរដូវកាលទី៣  
នឹងឈ្នះប្រក់រង្វាន់ចំនួន១២លានរៀល

វង់តន្ត្ររីោងការឥណ្ឌាត្រវូគ្រប្ដងឹដោយសារក្ដងុកា្ដាងំធ្វើឱ្រយមាន់ងប់៦៣ក្របាល

វង់ តន្តេ ីឥណ្ឌា អង្គយុ លើ ឡាន ទេងុ កេយ ចប់ សម្ដេង នៅទីមង្គលការ ។ រូបថត AFP

គណៈ កម្មការទំង ២ ពេល បេគល់មកុដ កញ្ញាឯកធីតាសង្កេន្តឆ្នា២ំ០២១ ។ ហ្វ្រោសប៊ុក

កញ្ញា សន្ត កុសុមៈ ម្ចាស់មកុដ ធីតាឯកសងេ្កាន្ត ឆ្នា ំ២០២១   ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

 ហុង រស្មី  

ភ្នំពេញ : កៃវភ្នៃក ពណ៌ខ្មៅ មូល- 
កៃឡង់ ចិញ្ចើម កៃស ់ខ្វង់  សម នឹង 
សាច ់សមៃបរុ សៃអៃម  យវុជន អាយ ុខ្ទង ់
២០ឆ្នាំ  ជួត កៃមាលើ ថ្ងាស  អាវ ពណ៌ 
ខៀវ នងិ កៃបនិ ពណ ៌ខៀវបៃតង  ដៃ កាន ់
តៃបូង ជះពន្លឺ មួយ  រត់ ឆ្លង កាត់ ឧបសគ្គ 
គន្លឹះ យន្ដ  សំដៅទៅកាន់ បៃង្គ បៃ- 
សាទ  កំពូល៣ មួយ ។ 

យវុជន ខៃមា៉ា មាន ភារកិច្ច យក តៃបូង- 
ចរណៃ    ទៅ បៃគល់ សង ឱៃយ  វិហារ នាង- 
នាគ ដ៏ ចំណាស់  ដៃល បនៃសល់ តាំងពី 
ចកៃភព ហ៊្វណូន ។ ក្នងុ បៃសកកម្ម នៃះ 
ខៃមា៉ា ប្ដៃជ្ញា ចតិ្ដ បពំៃញ កចិ្ចការ ឱៃយ បាន 
សមៃច ដោយ ខាង តៃបាន ។ ប៉ុន្ដៃ 
វាមិន ងាយ សៃួល ដូច ការ រំពឹង ទុក 
របស់  យុវជន រូបនៃះ ឡើយ ។ 

ខៃមា៉ា គឺជ តួ អង្គ គំនូរជីវចល បៃឌិត 
នៃរឿង « The Legend of Khema»  
នៅ  ក្នុង សម័យ កាល ចាប់ បដិសន្ធិ ន ៃ 
ចកៃភព ខ្មៃរដរ៏ងុរឿង ។ យវុជន ខ្មៃរ មន   
ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ជនជតិ ភាគ តិច 
 រស ់នៅ ក្នងុ ពៃ ជៃ នៃ នគរ កម្ពជុ  ដៃល 
គោរព ពៃះ ពុទ្ធសាសនា  និង បូជ 
អាទិទៃព  Sauveli ដៃល ជួយ ឃុំ គៃង 
ជនជតិ នៃះ ឱៃយ រួច ផុត ពី សង្គៃម។ 

 សកម្មភាព គំនូរជីវចល ដ៏ រស់ រវើក 
របស់ ខៃមា៉ា រត់  ហក់លោត ឆ្លងកាត់ 
ឧបសគ្គ  កៃម សមៃស ់ធម្មជតនិៃ ពៃ- 
ពៃឹកៃសា   និង បៃង្គ បៃសាទ តៃ ជង១ 
នាទី បាន ធ្វើ ឱៃយ អ្នក ទសៃសនា នៅ លើ 
បណា្ដាញ សង្គម មិន ទាន់ អស់ ចិត្ដ  និង 
ចង ់ដងឹ ចង ់ឃើញ សកម្មភាព  កដ៏ចូជ 
សាច់រឿង បន្ដ ទៀត របស់ ខៃមា៉ា ។ 

អ្នក នៅពកីៃយ គនំរូ ជវីចល  3D ខ្ល ី
ដ ៏ គរួ ឱៃយ ចាប ់អារម្មណ  ៍នៃះ គ ឺជ យវុជន 
វ័យ ២២ឆ្នាំ លោក ម៉ៃង យូឌីស័ក។ 

  នសិៃសតិ បញ្ចបក់ារ សកិៃសា នៅ បរទៃស 
របូនៃះ ចលូ ចតិ្ត     ទសៃសនា ភាពយន្ត លៃបីៗ  
និង បាន     ចាប់ ផ្ដើម សៃឡាញ់  វិស័យ 
កៃហ្វកិ  ឌីហៃសាញ  ភាពយន្ដ រហូត    ប្ដូរ 
ជំនាញ  សា្ថាបតៃយកម្ម  និង សំណង់ មក  

សិកៃសា  ចាប់យក ជំនាញ គំនូរ ជីវចល   
នៅ   បៃទៃស   អូស្ដៃលី ។ 

   គំនូរជីវចល  ខៃមា៉ា ដៃល ផ្ដើមចៃញ 
ពី   កិច្ចការ     សាលា នៃះ តៃវូបាន  យូឌីស័ក  
រៀបរាប់ថ ៖ «ខ្ញុំ បាន នឹកឃើញ រឿង 
មយួ  ដៃល កាលព ី ២-៣ ឆ្នា ំមនុ ខ្ញុ ំចាប-់ 
ផ្ដើម និពន្ធ រឿង មួយ ឈ្មៅះ (ខៃមា៉ា) 
ជ រឿង បៃវត្ដសិាស្ដៃ បៃឌតិ នៅ សមយ័ 
ពៃះបាទ ជយ័វរ្មន័ទ២ី។ ខ្ញុំ យក ឱកាស 
នៃះ ផលតិ គនំរូជវីចល  ខៃមា៉ា  សមៃប ់
កិច្ចការ សាលា តៃម្ដង ទៅ »។ 

និសៃសិត   ឌីហៃសាញ និង  3D animation 
ពី សាកល វិទៃយាល័យ បច្ចៃកវិទៃយា កៃុង 
សុីដនី តៃូវ បាន តមៃូវ ឱៃយ ផលិត គំនូរ- 
ជីវចល បៃប ឧសៃសាហកម្ម ដចូ នៅ បណា្ដា  
បៃទៃស ក្នងុ តំបន់ អឺរុ៉ប តៃមឹ ១នាទី កន្លះ  
សមៃប់ ឱៃយ ខាង សាលាដាក់ ពិន្ទុ ។ 

អ្នក បង្កើត  គំនូរ ជីវចល  ខៃមា៉ា ដៃល 
រំលៃច តួអង្គខ្មៃរ  តាម ស្ដង់ដា គំនូរ- 
ជីវចលអឺរ៉ុប     ក្នុង រយៈ ពៃល ១,១៨ 
នាទី រូបនៃះ បាន បន្ត ថ៖ « ខ្ញុំ គិត ថ 
រយៈ ពៃល បៃមាណ១ ខៃនៃះ  វា មាន  

លៃបឿន លឿន គៃន់បើដៃរ ដោយសារ  
ខ្ញុំ ធ្វើ តៃមា្នាក់ ឯង។  ប៉ុន្ដៃ    ខ្ញុំ ក៏ ឆ្លៀត យក 
ឱកាស នៃះ  បន្ដសា្នាដៃ សាចរ់ឿង តៃ ម្ដង  
ពីពៃះ គោល ដៅ របស់ ខ្ញុំ ចង់ បង្កើត 
រឿងភាគ គំនូរ ជីវចល ខៃមា៉ា នៃះ មៃន- 
ទៃន នៅ ក្នងុ សៃកុ ខ្មៃរ យើង តៃម្ដង »។ 

  ការ  ផលិត សាច់រឿង នៃះ យូឌីស័ក 
បាន  និយាយថ ផលិតករ  តៃូវ សិកៃសា 
សៃវជៃវ ចៃើន អពំ ីបៃវត្ដសិាស្ដៃ  ពៃះ  
អត់ សូវ មាន ការ កត់ តៃ រវាង  សម័យ 
ហ៊្វូណន និង សម័យ ចៃនឡា។ 

យឌូសីក័  បាន អះអាង ថ ៖ «ទោះប ី
យា៉ាងណា ទាំង ការ សរសៃរ សៀវរភៅ  
នងិ ការ ផលតិ គនំរូ ជវីចល ខ្ញុ ំផ្ដតលើ 
បៃវត្ដិសាស្ដៃ បៃប បៃឌិត ដោយខ្ញុំ ចង់ 
យក ស្ទីល តាម អឺរ៉ុប  ចិន និង ជប៉ុន  
ដៃល  ពួកគៃ យក បៃវត្ដិ សាស្ដៃ មៃន-
ទៃន  មក  និង បន្ថៃម បន្ថយ ខ្លះ ដើមៃបី ឱៃយ 
មាន appeal (ភាពទាក់ទាញ )  ដៃល   
រំលៃច នូវ ភាព ល្អមើល  និង ចូលចិត្ដ »។

លោក ទទលួ សា្គាល ់ថ មហចិ្ឆតា ចង ់
ផលតិ គនំរូជវីចល 3D ខៃមា៉ា  ឱៃយចៃញ 

ជ រូប រាង  ទៅតាម សាច់ រឿង របស់ 
លោក បាន និពន្ធ កន្លង មក វា តៃូវការ 
ពៃលវៃលាទាំង ផ្នៃក សៃវជៃវ បៃវត្ដិ-
សាស្ដៃ  ការ ឌីហៃសាញ ជពិសៃស 
ការ បង្កើត កៃុមការងារ ដ៏ ល្អមួយ ។

លោកបាន  បន្ដថ ៖ «វានៅ វៃង ឆ្ងាយ 
ទៀត ដៃរ ដោយសារ ឥឡូវ  ខ្ញុំ ទើប រៀន 
ចប ់ខ្ញុ ំអត ់ទាន ់មាន  team។ ខ្ញុ ំអតទ់ាន ់
រក  artists នងិ សមាជកិ ផៃសៃងៗ ទៀត  
ខ្ញុំ នៅ ធ្វើ មា្នាក់ នៅឡើយ» ។ 

កាលព ីខៃ ឧសភា  សាកលវទិៃយាលយ័  
របស់ លោក ក៏ បាន ឱៃយ លោក  ចូលរួម 
ជមួយ សមាជិក  ៤នាក់ផៃសៃង ទៀត   
ក្នុង ការ ផលិត គំនូរ ជីវចល មួយ ដៃល 
តៃូវ បាន ដាក់ បញ្ចាំង នៅ បារាំងក្នុង 
មហោសៃព  Annecy International 
Animation Film Festival។

ខៃមា៉ា គៃន់តៃជ ចំណុច ចាប់ផ្ដើម 
មួយ ដៃល យុវជន  យូឌីស័ក ឈាន 
ជើង ចូល បៃឡូក ក្នុង វិស័យ ភាពយន្ដ  
3D ដោយ លោក បាន បង្កើត លោ្ខោន 
ស្ទូឌីយូ  ផ្ដត លើបច្ចៃកវិទៃយា រួម។ 

លោក យូឌីស័ក បាន បញ្ជាក់ថ ៖ 
«ខ្ញុ ំចង ់ឱៃយ   លោ្ខោន ស្ទឌូយីោ  ជ ស្ទឌូយីោ 
ហូលីវូដមួយ  ដៃល រួមបញ្ចូល គ្នា 
ទាំងអស់ ទាំង ការ ផលិត គំនូរជីវចល  
3D ការ ឌីហៃសាញ បៃប VFXs។ នៃះ 
ជ គោលដៅ របស់ខ្ញុំ »។ 

 លោក បាន ឱៃយដងឹថ ៖ «ខ្ញុ ំចង ់ឱៃយ ខ្មៃរ 
យើង មាន វិស័យ កុន ឬ  media នៃះ 
ឱៃយ ខា្លាំងដៃល អាច បៃជៃង  ជមួយ 
ពិភពលោក បាន ។ ដូចជ នៅ ជប៉ុន 
គំនូរ ជីវចល របស់ គៃ លៃបី មៃនទៃន 
ហើយអាមៃរិក រឿង របស់ កៃុមហ៊ុន 
Marvel ក៏ លៃបីលៃបាញ ខា្លាំង» ។ 

 កៃពីទទួល កិច្ចការ រាយរង តាម 
តមៃូវការ អតិថិជន លោ្ខោន ស្ទូឌីយោ 

នងឹ ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ពកីារ គនំរូជវីចល 
ភាគ  ខៃមា៉ា  នងិ បន្ដ ទៅ  ធ្វើ តកុ្កតា ខ្លីៗ  ក ៏
ដូចជ ភាពយន្ត  ផៃសៃងៗ ទៀត ។ 

លោក យូឌីស័ក បាន ឱៃយដឹងថ៖ 
«យោងតាម ការ និពន្ធ ជ សាច់រឿង 
ខៃមា៉ានៃះ ខ្ញុំគិតថ វាមាន បៃវៃង ពី ៣ 
ទៅ ៤ រដូវកាល  ដៃល មិន វៃង ខា្លាំង  បើ 
ធៀប នឹង រឿង សម័យ ឥឡូវ »។ 

 យា៉ាងណាមញិ  លោក បៃមើមើល ថ 
ការ ដាក់ បញ្ចាំង សា្នាដៃ នៃះ គឺជ ឧប-
សគ្គ  មួយដៃរ  ដោយសារ លោក  អត់- 
ទាន់ ដឹង អំពី ទីផៃសារ នៅ សៃុក ខ្មៃរ ។ 

លោកលើកឡើង ថ ៖ « ខ្ញុ ំមនិដងឹថ 
អាច លក់ របៀប មៃ៉ច ហើយ សិនជ 
រឿង ដុ ំវា អាច ដាក ់បញ្ចាងំ ក្នងុ រោង កនុ 
បាន ។ តៃ  ជ បៃភៃទ គំនូរ ជីវចល ភាគ   
តៃូវការ ដាក់ បញ្ចាំង លើ អនឡាញ 
ដូចជ Netflix អី ។  ខ្ញុំ អត់ទាន់ ដឹង ថ 
ខ្ញុ ំ តៃវូ ធ្វើ យា៉ាង ដូចម្ដៃច។ អី៊ចឹង  ខ្ញុ ំតៃវូ ការ 
ពៃលវៃលា សៃវជៃវ តទៅ ទៀត» ។

បើទោះបីជ  ខៃមា៉ា តៃូវបាន ឃុំ គៃង 
បៃកប ដោយ សុខ សុវត្ថិភាព និង 
បញ្ចៀស អស់ រាល់ ឧបសគ្គ ផង ទាំង- 
ពួង យា៉ាង ណា ក៏ដោយ ក៏ តួអង្គ ដ៏មាន 
ភាព សា្វាហាប ់រ ូបនៃះ   បាន ធ្លាក ់ទៅ ក្នងុ 
ភ្នក ់ភ្លើង  ដ ៏ចលាចលដើមៃបី ភ្លកៃស រសជត ិ  
ជីវិត ស្ថិត ក្នុង ភាព លំបាក ។  

នៅ ទីបញ្ចប់ ខៃមា៉ា បាន សមៃច 
គោលដៅ បៃសកកម្ម នៃ ដំណើរ-
ផៃសងពៃង ទៅដល ់ Java Kingdom 
Authority Gate។ 

ព័ត៌មាន លម្អិត និង ការ ទសៃសនា 
វើដៃអូ  គំនូរជីវចល «The Legend 
of Khema » សុំចូល ទៅ កាន់ ទំព័រ 
ហ្វៃសប៊ុក @lakhonstudio ឬ 
វៃបសាយ https://studiolakhon.
wixsite.com/lakhon/៕យុវជន ម៉េង យូឌីស័ក ជា និសេសិត រៀន នៅ អូស្ដេលី ដេល ទើប បញ្ចប់ការសិកេសា ផ្នេកឌីហេសាញ និង 3D Animation    ។ រូបថត សហ ការើ

ខេម៉ា រឿងពេងនិទាន បេវត្ដសិាស្ដេ បេបបេឌិត ជាពន្លឺ 
បើក ទំព័រ សករាជ គំនូរ ជីវចល  ខ្មេរ លំដាប់អន្តរជាតិ 

រូបភាពពីគំនូរជីវចល The Legend 
of Khema   ។ រូបថត សហ ការើ



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ជើងថ្មីល្បីខ្លាងំធន់ផានិតបើកឱកាសឱ្យម៉នសាម្៉តសងសឹក
យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញ : អ្នក បៃដាល់ ជំនាន់ ថ្មី វ័យ- 
ក្មៃង ធន ់ផានតិ មក ព ីសមាគម បៃដាល ់
កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ បាន បើក 
ឱកាសឱៃយ ជើង ចាស់ កីឡាក ម៉ន 
សាម៉ៃត មក ព ីសមាគម បៃដាល ់កៃសងួ 
មហា ផ្ទៃ ដៃល ធ្លាប់ បៃកួត ចាញ់ នោះ 
ឡើង មក បៃកួត សង សឹក ក្នុង កម្ម វិធី 
មា៉ាសហ្វៃ បៃកួត តៃ១ ទឹក មាន រយៈ- 
ពៃល ៩ នាទី នៅ សង្វៀន ថោន នា យប់ 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ សបា្តាហ៍ នៃះ ។ 

បៃវត្ត ិបៃកតួ ដអ៏សា្ចារៃយ នៃ កឡីាករ វយ័- 
ក្មៃង ធន ់ផានតិ តៃវូ បាន លោក គៃ ូបង្វកឹ 
របស់ ក្លិប ទមា្លាយ ឱៃយ ដឹង ថា មាន សៃុក- 
កណំើត មក ព ីខៃត្ត កោះ កងុ ។ ក្នងុ អាជពី 
ឡើង បៃដាល់ តៃឹម ជាង១ ឆ្នាំ កីឡាករ 
ធន់ ផានិត បៃកួត ជា ផ្លូវ ការ បាន ចំនួន 
២៤ លើក ដោយ ឈ្នះ សុទ្ធ តៃ កីឡាករ 
ជើង ចាស់ ខ្លាំងៗ មួយ ចំនួន ក្នុង នោះ 
ម៉ន សាម៉ៃត ក៏ធ្លាប់ ចាញ់ យ៉ាងគួរ ឱៃយ 
ឆ្ងល ់ដៃរ ។ នៅ ក្នងុ ចណំោម អ្នក បៃដាល ់
ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់ ៦០ គីឡូ កៃម ដៃល 
បាន ជួប បៃកួត ជាមួយ ធន់ ផានិត  
ធ្លាប់ចាញ់ ពិន្ទុតៃ កីឡាករ ២ នាក់ 
ប៉ុណោ្ណោះ គឺ កីឡាករ រិន ដៃវីដ មក ពី ក្លិប 
នាគ រាជ ចតុមុខ និង ចាញ់ កីឡាករ 
អៃលតី ចរីំន មក ព ីនាយក ដា្ឋាន អង្គរកៃស 

ហើយ កៃពីនៃះ ធន់ ផានិត បៃកួត 
ឈ្នះ ទាំង អស់ ។ 

លោក ជួប វុត្ថា អ្នក ផ្គូ ផ្គង និង គៃប់- 
គៃង កម្ម វធី ីបៃចា ំសង្វៀន ថោន នយិយ 
ថា ៖ « តម ការ ស្នើ សុ ំរបស ់កឡីាករ មន៉ 
សាម៉ៃត សុំ សង សឹក ខ្ញុំ ក៏បាន យល់ 
ពៃម ដាក់ ឱៃយ បៃកួត គ្នា ក្នុង ១ ទឹក បៃកួត 
រយៈ ពៃល ៩ នាទី នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៃះ 
តៃម្តង ដៃល អម ក្នុង កម្ម វិធី ដណ្តើម 
បៃក់ លាន ជាមួយ កំពូល ជើង ខ្លាំង៤ 
នាក់ ទៀត មាន យ៉ៃន ឌីណា ,ផល 
សុភ័ណ្ឌ ,ឡុង បៃនលឿន និង លន 
បញ្ញា សុទ្ធ តៃ កំពូល លៃបី ខ្លាំង នៅ សៃុក 
ខ្មៃរ» ។ លោក ជបួ វតុ្ថា បន្ថៃម ថា ៖ « ធន ់
ផានិត នៃះ ក្នុង ទម្ងន់ ដូច គ្នា លំបាក រក   
គូ បៃកួត ណាស់ ពី ពៃះ ចៃញ ស្នៀត 
បាន ល្អ គៃប់កាលៈទៃសៈ ជា ពិសៃស 
កៃបាច់ ជង្គង់ តៃ ម្តង  សៃួច ល្អ ណាស់» ។ 

នៅ ក្នុង បទ ពិសោធ ឡើង សង្វៀន វិញ 
កំណត់ តៃ បៃកួត របស់ កីឡាករ ម៉ន 
សាម៉ៃត មាន ចំនួន បៃកួត ចៃើន ជាង 
ធន់ ផានិត រហូត ដល់ ១២២ លើក 
ឯណោះ ។ ម៉ន សាម៉ៃត បៃកួត បាន 
ចំនួន ១៤៦ លើក ឈ្នះ ១០៦ លើក 
ចាញ់ ៣១ លើក និង ស្មើ ៩លើក ក្នុង 
នោះ ផ្តួល ដៃ គូ ឱៃយ សន្លប់ បាន ចំនួន ៣៥ 
លើក ។ ចំណៃកឯ ធន់ ផានិត បៃកួត 
បាន ចំនួន ២៤ លើក ឈ្នះ ២២ លើក 

និង ចាញ់ ២ លើក ក្នុង នោះ ផ្តួល ដៃ គូ ឱៃយ 
សន្លប់ បាន ចំនួន ១៥ លើក ។ 

ធន់ ផានិត និយយ ថា ៖ « ម៉ន 
សាម៉ៃត មនិ អាច ឈ្នះ ខ្ញុ ំបាន ទៃ បើ សនិ 
ជា បៃឹង ខ្លាំង បាន តៃឹម ស្មើ ប៉ុណោ្ណោះ ពី 

ពៃះ កម្ម វិធី នៃះ បើ មិន សន្លប់ គៃ ចាត់ 
ទុក ជា ស្មើ ហៃតុ នៃះ អាច ស្មើ ចៃើន 
ជាង។ ខ្ញុ ំនងឹ វ៉ៃ គត ់ឱៃយ ចាញ ់អស ់ចតិ្ត »។ 
លោក ធន ់សភុា គៃ ូបង្វកឹ បាន នយិយ 
ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា ធន ់ផានតិ មាន ភាគ រយ 

ឈ្នះ តិច ដៃរ ពី ពៃះ លក្ខខណ្ឌ មិន 
សន្លប់ ឱៃយ ស្មើគឺ ខ្ញុំ សងៃឃឹម ស្មើ ចៃើន ជាង 
ពី ពៃះ ម៉ន សាម៉ៃត រឹង ណាស់ មិន 
ងាយ សន្លប់ ទៃ »។ 

ចណំៃកឯ មន៉ សាម៉ៃត បាននយិយ 
ថា ៖ « ខ្ញុំ នឹង ផ្តួល ធន់ ផានិត  ឱៃយ សន្លប់ 
ដើមៃបី សា្តារ មុខ មាត់ ឡើង វិញ ។ នៃះ គឺ   
ការ តងំ ចតិ្ត ប៉នុ្តៃ យ៉ាង ណា សុ ីសង ការ- 
បៃកួត ជាក់ ស្តៃង សិន មិន ទាន់ ដឹង ថា 
យ៉ាង ណា នៅ ឡើយ ប៉នុ្តៃ ទនំងអាច ស្មើ 
ចៃើន ជាង » ។ 

លោក មា៉ាង ម៉ន ដៃលជាគៃបូង្វកឹ 
និងតៃវូជាឪពុកផងដៃរ  បាន និយយ ថា៖ 
« អាម៉ៃត គ្នា ចាស់ហើយ  ដោយ មាន 
អាយុ ៣០ឆ្នា ំ ដៃលអាច ខៃសោយ កមា្លាងំ 
ជាង ក៏ ថា បាន ហៃតុ នៃះ  វា លំបាក យក 
ឈ្នះ ដៃរ ។  ខ្ញុ ំរំពឹង ស្មើ ចៃើន ជាង ឈ្នះ 
ពៃះ មា៉ាសហ្វៃ តៃវូ ការ ផ្តលួ ដៃ គូ ឱៃយ សន្លប់ 
ទើប ឈ្នះ គឺ មិន គិត ពិន្ទ ុ នោះឡើយ » ។ 

លោក ជបួ វតុ្ថា អ្នក ផ្គ ូផ្គង បាន បន្ថៃម 
ទៀតថា សបា្តាហ៍ នៃះ មានវត្តមាន 
កីឡាករ ល្អៗ ណាស់ ដូច ជា គូ ដណ្តើម 
បៃក់ លាន គឺ ជា កំពូល កីឡាករ ល្អ បំផុត 
ដោយវត្តមាន របស់ កីឡាករ យ៉ៃន 
ឌីណា ,ឡុង បៃនលឿន ,ផល សុភ័ណ្ឌ 
និងលន បញ្ញា គឺ ជា កីឡាករ លំដាប់ 
ចលូ វាយ មនិ ចៃះ  ដក ថយ ឬ លាក ់កមា្លាងំ 
នោះ ឡើយ ៕

កីឡាករចាស់វសេសា ម៉ន សាម៉េត (សា្ដា)ំ បេកួតសងសឹកជាមួយ   ធន់ ផានិត។ រូបថត សហ ការី

Atleticoភំាងនឹងគ្ប់បាល់ចុងម៉ោងរបស់Milan
កេុង ម៉ា  ្រឌីដ : ឱកាសរបស់ 

កៃមុ Atletico Madrid ក្នងុ ការ- 
បាន ឡើង ទៅវគ្គ ១៦ កៃុម ចុង- 
កៃយ នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Cham-
pions League តៃូវ បាន ប៉ះ- 
ពាល ់យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ 
បនា្ទាប ់ព ីភា្លាតច់ាញ ់១-០ នៅ ផ្ទះ 
ខ្លួន ឯង  ដោយសារ ថ្វី ជើង របស់ 
កៃុម AC Milan ដៃល លទ្ធផល 
នៃះ ធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃ តៃូវការជ័យ- 
ជម្នះ ជា ចាំបាច់ លើ កៃុម Porto 
ក្នុង ការ បៃកួត ចុង កៃយ របស់ 
ខ្លួន ក្នុង ពូល B នៃះ។

ការ បៃកួត ដ៏ ស្វិត សា្វាញ នៅ ឯ 
កីឡដា្ឋាន Wanda Metro-
politano ទំនង ជា បញ្ចប់ ទៅ 
ដោយ គ្មាន គៃប ់បាល ់ចៃើន ជាង 
តៃ កឡីាករ បមៃងុ Junior Mes-
sias របស់កៃុម Milan បាន 
តៃត បាល់ បញ្ចូល ទី គៃប់ បាល់ 
ជយ័ ជម្នះ យ៉ាងសា្អាត អសា្ចារៃយ នៅ 
នាទី ទី ៨៧ ដៃល ជា គៃប់ បាល់ 
ធ្វើ ឱៃយ កៃមុ  Atletico កពំងុ សម្លងឹ 
មើល ទៅ ការខ្ទាត  ចៃញ ពី ការ- 
បៃកួត បៃជៃង នៃះ យ៉ាង លឿន ។

គៃប់ បាល់ របស់ កីឡាករ 
Messias មិន តៃឹម តៃ មាន ន័យ 
ថា កៃុម Atletico របស់ លោក 
Diego Simeone នឹង តៃូវ តៃ 
ឈ្នះ  កៃុម Porto នៅ ថ្ងៃ ទី ៧ 

ខៃធ្នូ ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម ទាំង ធ្វើ 
ឱៃយ កៃុម  Milan មាន ដង្ហើម ដក 
ឡើង វិញ ទោះ ឈរ នៅបាត ពូល 
ក ៏ដោយ  ពៃះ  កៃមុ យកៃស អីតុល ី 
មយួ នៃះ តម តៃ ១ ពនិ្ទ ុព ីកៃយ 
កៃុម លៃខ ២ Porto មុន នឹង 
ដល់ ហ្គៃម ផា្ដាច់ ពៃ័តៃ ទល់ នឹង 
កៃមុ  បៃធន ពលូ Liverpool នៅ 
ឯ  កីឡដា្ឋាន San Siro។

កៃុម លៃខ ៣ Atletico មាន 
៤ ពិន្ទ ុស្មើ កៃមុ Milan ដោយខុស- 
គ្នា  គៃប ់បាល ់ចណំៃញ តៃ ពៃល- 
នៃះ សមៃប ់កៃមុយកៃស អៃសៃបា៉ាញ 
សូមៃបី តៃ ការ បាន សិទ្ធិ  ដើមៃបី 
បៃកួត បៃជៃង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
Europa League ក៏ កំពុង តៃ 

មិន បៃកដ បៃជា កាន់ តៃ ខ្លាំង 
ឡើង ដៃរ ។

ដោយ តៃូវ បាន សួរ ថា តើ នៃះ 
គឺ ជា  ១ ក្នុងចំណោម ពៃលវៃលា 
ដ៏សៃន លំបាក បំផុត   សមៃប់  
ការ កាន ់តណំៃងរបស់លោក នៅ 
កៃុម Atletico មៃន ទៃ ? លោក 
Simeone បាន តប ថា ៖ « យើង 
តៃង តៃ មាន បញ្ហា បៃឈម  ។ ខ្ញុំ 
មាន សុទិដ្ឋនិិយម ពោល គឺ តៃ ង- 
តៃ មាន ជា និច្ច ហើយ ខ្ញុំ នឹង មិន 
ផា្លាស់ ប្ដូរ ជាដាច់ ខត » ។

«ពតិ ណាស ់ កៃមុ នងឹ ធ្វើបៃកតួ 
បៃជៃង យ៉ាង ខ្លាំង កា្លា ក្នុង ហ្គៃម 
ចុង កៃយ ។ កម្មវិធី   Champi-
ons League មិន ងាយ សៃួល 

នោះ ឡើយ ដចូ្នៃះ  កៃមុទាងំអស ់ 
ដៃល បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត សុទ្ធ តៃ 
សម នឹង ទទួល បាន ពិត មៃន » ។ 
នៃះជាការបន្ថៃមរបស់លោក  
Simeone។  

គៃប់ រដូវកាល លើក លៃង ២- 
ដងប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង ចំណោមការ- 
បងា្ហាញ ខ្លួន ១១លើក  នៅ វគ្គ 
សនៃសំ ពិន្ទុ តមពូល នៃះ  របស់  
កៃុម Atletico ឃើញ ថា ពួក គៃ 
បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ១៦ កៃមុ រហតូ 
ក្នងុ ខណៈ ដៃល កៃមុ Milan ទើប 
បាន ចលូ រមួ ក្នងុ វគ្គ នៃះ ជា លើក- 
ដបំងូ គតិ តងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៤ មក  
តៃ កៃុម ភ្ញៀវ  សម នឹង ទទួល បាន 
ជ័យ ជម្នះ បនា្ទាប់ ពី បងា្ហាញ ឱៃយ  នូវ 
មហិច្ឆតចង់ ឈ្នះ ចៃើន ជាង  
កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ ។

កៃុម ទាំង ២ បញ្ចប់ ទៅ ដោយ 
មិនមាន ការ ធនា នូវ  ជ័យជម្នះ 
នោះ ឡើយ  ដោយ កាលពីចុង- 
សបា្ដាហ៍ កៃុម Milan ដៃល ឈរ 
នៅ លៃខ ២ នៅ កៃបខ័ណ្ឌ Se-
rie A បាន ចាញ់ កៃុម Fioren-
tina ខណៈ  កៃមុ  Atletico ដៃល 
ស្ថិត នៅ ចំណាត់ ថា្នាក់ លៃខ ៤ 
នៅ កៃបខ័ណ្ឌ La Liga ទើប 
ឈ្នះ ជាលើក ទី ២ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ ៍ក្នងុ ចណំោម  ៧ហ្គៃម ចងុ- 
កៃយ នៅ លីគ  ៕ AFP/VN

Messias លោតតេតបាល់បញ្ចលូទីឱេយ Milan នំាមុខ Atletico កាលពីថ្ងេពុធ ។ AFP

Sportingទៅវគ្គ១៦កុ្ម
ខណៈDortmundធ្លាក់

កេុង លីសបោន : កីឡាករ 
Pedro Goncalves ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ២ គៃប់ ខណៈ 
កៃុម Sporting Lisbon យក 
ឈ្នះ កៃុម Borussia Dort-
mund ៣-១ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ដើមៃបី បាន ឡើង វគ្គ 
១៦កៃមុ ចុង កៃយនៃ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League និង 
បញ្ចប ់ក្ត ីសងៃឃឹម របស ់កៃមុ អាល្ល-ឺ 
ម៉ង់ ដៃលចង់ឆ្លង  ទៅ វគ្គ បន្ត ។

កៃុម  Sporting រក បាន គៃប់ 
បាល់ ជ័យ ជម្នះ ២ គៃប់ ដៃល 
ពួក គៃតៃូវ ការ  ដើមៃបី បាន ទៅ 
បងា្ហាញ ខ្លួន នៅ វគ្គ ១៦ កៃុមជា 
លើក ដបំងូ ចាប ់តងំ ព ីរដវូ កាល 
២០០៨-២០០៩ ដោយ ឈរ 
នៅ លៃខ ២ ពី កៃម កៃុម Ajax 
ដៃល ជា ទី ១ ក្នុង ពូល C ។ 
បរាជ័យនៃះ មាន ន័យ ថា កៃុម- 
លៃខ   ៣ Dortmund កំពុង 
តមៃង់ ឆ្ពោះ លៃង នៅ វគ្គ ចាញ់ 
ធ្លាក់ នៅកៃប ខ័ណ្ឌ ទី ២  Eu-
ropa League   របស់ អឺរ៉ុប ។ 

គៃូបង្វឹក របស់  Dortmund 
លោក Marco Rose  ថ្លៃង ថា ៖ 
«ពួក គៃ កាន់ តៃ រងឹ មា ំ និងកាន់ តៃ 
ចៃបាស់ ឡើង ៗ  ក្នុង សា្ថាន ភាព 
សំខន់ ៗ  ។ ពួក យើង របូត គៃប់ 

បាល់ លឿន ពៃក និង បង្កើត ឱៃយ 
មាន កំហុស ចៃើន ពៃក » ។

ខៃសៃ បមៃើសា្លាប Goncalves 
របស់ កៃុម Sporting ប៊ិះអាច 
បញ្ចប់ ហ្គៃម នៃះ ដោយ ការ ធ្វើ 
បាន ហៃតទៃកិ (ស៊តុ ៣គៃប)់ 
តៃ គួរ ឱៃយ សា្ដាយ ការ ស៊ុត បាល់ 
ប៉ៃណាល់ ទី នៅ ចុង ម៉ាង របស់ 
គៃ តៃូវ បាន រារាំង ដោយ អ្នក ចាំទី 
Gregor Kobel  របស់ កៃុម- 
Dortmund ។

តៃ ទោះ ប ីការ ស៊តុ បាល ់ពនិយ័ 
១១ម៉ៃតៃ តៃូវ បាន ទះ ទាន់  ក៏ 
Sporting នៅ អាច មាន គៃប់- 
បាល់ នាំ មុខ បន្ថៃមពី លើ គៃប់- 
បាល់ ២គៃប់ របស់ កីឡាករ 
Goncalves នៅ វគ្គ ទី ១ បាន 
ដៃរ ដោយ សារ ពៃល បាល់ នោះ 
ឡង មក ខៃសៃ បមៃើ Pedro 
Porro  តៃត បញ្ចូល ទី តៃម្ដង ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិហូឡង់ 
Donyell Malen ជា អ្នក ស៊តុឱៃយ 
កៃុម Dortmund ក្នុង ម៉ាង  
បន្ថៃម មាន របួស ខណៈ ដៃល នៃះ 
ជា រាតៃ ីដ៏  ជូរចត់ សមៃប់ កៃមុ ទៅ 
ពី អាល្លឺម៉ង់ ដៃល រង បរាជ័យ 
៣ហ្គៃម  ជាប ៗ់  គ្នា នៅកៃបខណ័្ឌ 
Champions League 
ជាលើក ដំបូង ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ  មួយរយៈពេល  ចុងកេយ នេះ មហា- 
ជន ដេល តាមដាន ពី ជីវិត ឯកជន របស់ តារា - 
សម្តេង  សេ ី សាច់    សខ្ច ី មេម៉ាយ កូន ១  អ្នក នាង ភិន 
សុដាលីស ឧសេសាហ៍ បង្ហោះ  សារ ចម្លេកៗ   ពាក់- 
ព័ន្ធ  នឹង រឿង មន ជមេើស គូ ថ្ម ីចេើន  និង តមេវូ ការ  
នានា  សមេប់  បំពេញ សេចក្ត ីសុខ និង សុភមង្គល 
ក្នងុ  ឆាក ជីវិត គូ ដ៏ មនន័យ។
 តេ   ពេល ថ្មីៗ  នេះ សេប់ តេ អតីត តារាសម្តេង សេ ីនិង  

បច្ចបុេប ន្ន ជា ចាង ហា្វាង ផលិត កម្ម មហាហងេស ភាព-  
យន្ត  និង ជានាយិកា នេ កេមុ ហុ៊ន ផ្ទាល់ ខ្លនួ លក់ 
ផលិត ផល  ផ្នេក សមេស់ ឈ្មោះ  Katy Korner   
បេរ   ជា   បង្ហើរ សារ បង្ហោញ ការ ពិតបេបជួប ទុក្ខពេយួ 
ទៅ វិញ   ដេល ខុស ពី សភាព  សមេបក  កេ  បង្កើតនូវ  
ភាព  ភា្ញាក់ ផ្អើល សាជាថ្ម ី។ 
តារា សម្តេង សេ ីមេម៉ាយ វ័យក្មេង ខ្ច ីតេ សមេស់ 

កាន់តេ សេស់សា្អាត សាច  ់ភ្ល ឺថ្លា អ្នក នាង   ភិន 
សុដាលីស បេរ  បង្ហើរសារ បង្កប់ ន័យ តាម 
ហ្វេសបុ៊ក  ជាមួយនឹង      បណ្តុ ំរូប ភាព ខ្លនួ 
ថ៖ « នៅ ពី  កេយ នារី   ដេល  រឹង  មំ   គឺ   
សុទ្ធ តេ  ជា ទឹកភ្នេក  នៅក្នងុ ចិត្ត នារី  
ដេល  ឯក រាជេយ   គឺសុទ្ធតេ សា្នាម របួស  
ជូន  ចំពោះ នារី ទំាង ឡាយ  ណា   ដេល    
មិន ចេះ រំអួយ  សមេបក កេ រឹងមំ»។ 
រំពេចនោះ  ក៏ មន អ្នក 

ចូល  ទៅ តប សារ  ហាក់ 
ដូច ជា  បាន យល់ ពី 
អារម្មណ ៍ ពិត របស់ 
អ្នក  មេម៉ាយ កូន ១ 
សាច់ សខ្ចី  អ្នកនាង   
ភិន  សុដាលីស  ខ្លាងំ 
តេ ម្តង។ 
ខណៈឃើញ មន 

អ្នកខ្លះ ថ៖ « តេមឹ- 
តេវូ   ណាស  ់អូន ទោះ 
មិន មន សំណាង - 
បាន ប្ត ីល្អ  ក៏សំណាង 
បាន កា្លាយ  ទៅជា 
ពេះ  នាង គេប់ គេង   
ខ្លនួ ឯង   ដេល  គ្មោន 
ហេតុុ ផល  អ្វ ី គេន់ 
តេជា សេ្ត ីែ  មេ ម៉ាយ  
តេវូ មក  សា្ពាយ  ទុក្ខ 
សោក ទេ   មកតេ 
ពីប្តីចោល មេសៀត- 
បាន  សុខ   ចិត្ត ចោល 
មេ ម៉ាយ!»។ 
ឯអ្នក ផេសេងទៀត-    

បរិយាយ ថ៖ «ការ 
និយាយ តាមតេង់   ការ 
ហា៊ាននិយាយ ដោយ  មិន 
លាក់ លៀម ដោយ  មិន-  

បៀម ទុក្ខ ក្នងុចិត្ត  គឺជា ស្តេមីន ចិត្តរឹងមំ  
និង កា្លាហា  ន   អាច  ជម្នះ  គេប់ ឧប សគ្គ-  
ផ្ទយុទៅវិញ មិន ថ  ស្តេ ី ឬ បុរស  នោះទេ 
បើ នៅ តេ  មន ចិត្ត  អំនួត   តាម សមេបក 
កេថ ខ្លួនរឹងមំ  មិន  ចុះ  ញ៉ម   នឹង 
កាល:ទេស: តេ ភាគ ចេើន សា្ពាន-  

ជេយ  ចង្វារ  ឬ ក្នងុបន្ទប់ តេម្តង  
(អត្តឃាត)។ ប្អូនសេី 

និយាយ   បានតេមឹតេវូ! 
បង គំទេ   និយាយ 
ចេញ មក   កំុខ្មោស- 
អៀន  កំុឱេយ តេ ការ - 
និយាយ  របស យ់ើង 
ហេក កេរ្តិ៍ ខ្លួនឯង   - 
ហេកកេរ្តិ៍ គេួសារ   ឬ 
និយាយប៉ះពាល់ ដល ់ 
សិទ្ធ ិអ្នកដទេ ឬប៉ះពាល់ 
រឿងនយោបាយ»។
 ចម្លើយ យា៉ាងណា ក៏ 

មិន តេូវបាន តារា សេី- 
កាន់  តេមន សាច់ឈាម 
ទេលុក ទេលន់ រូបនេះ 
បញ្ជាក់ បេប់ ភ្នពំេញ-  
បុ៉ស្តិ៍  ក៏ដូច ជា មហា- 

ជន  ឱេយ បាន ជេប ចេបាស់ - 
នោះ  ឡើយ ខណៈ អ្នក នាង 
ភិន សុដាលីស  រមេង បេើ 
ពាកេយ ដោះសា ហើយ បេសិន 

បើ បាន លើក ទូរ  ស័ព្ទ វិញនោះ  
អ្នកនាង   និយាយ ដោយ  ខ្ល ីថ៖  
«  សំុ ទោស និង អធេយា សេយ័ ផង - 
បង! នា ពេល នេះ នាង ខ្ញុ ំជាប់ រៀន 
ហើយ  ដល់ ម៉ាង ចូល រៀន ហើយ 
ដេរ។ ចំា ពេល លា្ងាច បន្តចិ ចំា ទូរស័ព្ទ 
មក សួរ ខ្ញុ ំម្តង ទៀត ចុះ»៕ 
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សុខៗ ភិន សុដាលីស បង្ហើប  ពី 
រឿង នៅ ក្រោយ  ន្រោ ភាព រឹងមំា ខ្លនួ 

អ្នកនាង ភិន សុដាលីស បង្ហើរសារ បេប់ ការ ពិត ស្ត ីពី 
រឿង  ខាង កេយ នេ ភាព រឹង មំា ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

Rodri (សា្ដា)ំ របស់ Man City លោតបេជេងតេតបល់ជាមួយ Achraf Hakimi របស់ PSG ក្នងុការបេកួត កាលពីថ្ងេពុធ។ AFP

Man City ឈរ ល្រោខ ១ ក្នងុ ពូល 
ខណៈ PSG ទោះ ចាញ់ ក៏ ឡើងដ្រោរ 

កេងុមេនឆេស្ទរ័ : កេមុ Paris 
Saint-Germain តេូវ បេឈម 
មុខ នឹង ការ ចាប់ ឆ្នាត ដ៏ គេះ 
ថ្នាក់  ក្នុង វគ្គ ១៦ កេុម ចុង- 
កេយ នេ កេប ខ័ណ្ឌ Cham-
pions  League បនា្ទាប់ ពី 
បរាជ័យ   នៅ ផ្ទះ របស់ កេុម- 
មេឃខៀវ Manchester City 
២-១ កាល ព ីថ្ងេ ពធុ ខណៈនេះ 
ជា លទ្ធផល ធ្វើ ឱេយ កេុម ដេល 
សមេបូរ ទៅ ដោយ ស៊ុបភើសា្តារ 
របស់ បេទេស  បារាំង មួយ នេះ 
បាន តេឹម ចំណាត់ ថ្នាក់ លេខ ២ 
ក្នុង ពូល A ទោះ នៅ សល់ 
១ហ្គេម ទៀត ក៏ ដោយ ។
បនា្ទាប់ ពី កេុម ទាំង ២ មិន 

អាច ទម្លុះ សំណាញ់ ទី គ្នា បាន    
ក្នុង  វគ្គ ទី ១ ចូល ដល់ វគ្គ ទី ២ 
បេមណ ជា ៥ នាទ ីខេសេ បេយទុ្ធ 
Kylian Mbappe បាន ជយួឱេយ 
កេុម ភ្ញៀវ PSG នាំ មុខ មុន តេ 
គេប់ បាល់ របស់ខេសេ បេយុទ្ធ 
Raheem Sterling និង 
Gabriel  Jesus ធ្វើ ឱេយ ការ- 
បេកួត ក្នុង កីឡដា្ឋាន Etihad 
នេះ បញ្ចប់ ទៅ ដោយ ជ័យ-
ជម្នះជា របស ់កេមុ ជើង ឯក លគី 
កំពូល អង់គ្លេស ។
គេូបង្វឹក របស់ កេុម PSG 

លោក Mauricio Pochetti-
no តេូវ ពេយាយាម ក្នុងការ- 
និយាយ បញ្ចៀស នឹង សំណួរ 
នៅ ឯ សន្នសីិទកាសេត  មុន ការ - 
បេកួត ថ តើ គត់ នឹង អាច ធ្វើ 

ការ ផ្លាស់ មក កេុង មេនឆេស្ទ័រ  
ជា អចិ ៃ្រន្ត យ៍ដើមេបី ទទួល  យក 
តនួាទជីា អ្នក ចាត ់ការ  ដេល នៅ 
ទំនេរ របស់ កេុម បិសាច កេហម 
Manchester United ឬ   
អត់ ?
« កីឡាករ ទាំង អស់ បានដឹង 

ពី សា្ថាន ភាព របស់ ពួក យើង 
យា៉ាង ចេបាស់ ណាស់ ។ យើង 
កំពុង រស់ ជាមួយ នឹង អាជីវកម្ម 
ដេល តេូវមន ពាកេយ ចចាម- 
អារា៉ាម នៅ ក្នុង ហ្នឹង ដោយ 
ពេល ខ្លះ  វិជ្ជមន និង ពេល ខ្លះ 
អវិជ្ជមន »។ នេះ ជា ការ ឆ្លើយ- 
តប របស់ លោក   Pochettino 
ចំពោះ សំណួរ ដេល ថ តើ 
ពាកេយ ចចាម អារា៉ាមនេះ មន 
ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ កេុម របស់ 
គត់ ឬ អត់ ?
ឆា្នាំ ដំបូង របស់ អ្នក ចាត់ ការ 

សញ្ជាតិ អាហេសង់ ទីន លោក 
Pochettino ក្នុង កេុងបា៉ារីស  
នេ បេទេស បារាំង មិន បាន ធ្វើ 
ដណំើរ ទៅ  មខុ ដោយ រលនូ នងិ 
ងយ សេួល នោះឡើយ ពោល 
គ ឺទទលួ បាន លទ្ធផល មនិសម 
បេកប ដូច ការគេងទុកឡើយ 
បើ ទោះ បី ជា ពេល នេះកំពុង នាំ 
មុខ ដាច់ដល់ ទៅ ១១ពិន្ទុ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ នេ កេប ខ័ណ្ឌ Ligue 
1 ក៏ដោយ ។
ការ មក ដល ់របស ់ខេសេ បេយទុ្ធ 

ឆ្នើម  Lionel Messi ដើមេបី 
បង្កើត ឱេយ មន តំបន់ បេយុទ្ធ គួរ  

ឱេយ ខ្លាច ដោយ មន ដេ គូ ដូច ជា 
Mbappe នងិ Neymar នោះ  
បាន បង្កើន ក្ដី សងេឃឹម កាន់ តេ 
ខ្ពស់  ដល់ លោក Pochettino 
ក្នុង ការ ដេល អាចនាំ ពានរង្វាន់  
Champions  League មក  
កេុង បា៉ារីស  ជាលើកដំបូង ។
តេ ជាមួយ នឹង បរាជ័យ នេះ 

កេុម អ្នក មន នៅ បារាំង ឥឡូវ 
នេះ អាច តេូវ ប៉ះ ជាមួយ កេុម  
ដូចជា ម្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ 
Chelsea កេុម យកេស របស់ 
អាល្លឺម៉ង់  Bayern Munich 
ឬ ក៏ កេុមដ៏ គួរ ឱេយខ្លាច  Liver-
pool ក្នងុ វគ្គ ១៦កេមុ ។ គណុ- 
សមេបត្តិ  និង គុណ វិបត្តិ របស់   
ខេសេបេយុទ្ធពេញ ទៅ ដោយ 
ទេពកោសលេយ ទាំង ៣ កេម 
ការ បេើ បេស់ របស់ លោក Po-
chettino តេូវ បាន បង្ហោញ 
យា៉ាង ចេបាស់ ខណៈ កេុម ភ្ញៀវ 
ភាគ ចេើន តេូវ បានធ្វើ ទុក្ខបុក- 
ម្នេញ នៅ តំបន់ កណា្ដាល ។
« យើង តេូវ អភិវឌេឍ ឱេយ បាន 

បេសើរ ជាង នេះទៀត ។ ខ្ញុំ មន 
ក្ដី រីក រាយ ក្នុង ដំណើរ ការវិវឌេឍ 
នេះ ។ គេប់ យា៉ាង  មន ភាព ល្អ- 
បេសើរ ជាង ១ខេ មុន ហើយ 
រឹតតេ បេសើរ ជាងកាលពី ២ ខេ 
កន្លង ទៅ ។ ម្ដង បន្តិច ៗ  កេុម 
នឹង កាន់ តេ បេសើរ ឡើង ៗ    
ជាក ់ជាមនិ ខន » ។ នេះ ជាការ- 
បេប់ ឱេយដឹង  បន្ថេម របស់ លោក 
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តារាសម្តេង  សេ ីអ្នកនាង  ភិន 
សុដាលីស ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក
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