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ឌុម កែវដា រំពឹងក្លាយជា
ជើងឯកបែក់លាននៅថោន

ព័ត៌មានកីឡា
សូមអានទំព័រ ១៥

WHOថាវិបត្តវីិរុសនឹង
អូសបន្លាយពេលយូរទៀត
ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់កើន
ឡើងដល់ជាង១៨មុឺននក់

សុ៊យអេតនិងUNDPផ្តល់
$៣,៣៤លានលើគមេង
បេបេលួអាកាសធាតុ

កៃុង ហៃសឺ ណៃវៈ  អង្គការ សុខភាព - 
ពភិព លោក កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  បាន ពៃមាន 
ថា  វិបត្តិ វីរុស ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ថ្មី ដ៏ 
ចម្លៃក  នៃះ  នឹង មិន ច ប ់ នៅ ក្នុ ង ពៃល 
ណាមួយ ឆាប់ ៗ  នោះ  ទៃ   ដោយ មាន 
បៃទៃស ជា ចៃើន គៃន់ តៃ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ដំណាក់ កាល ដំបូង នៃ យុទ្ធ នាការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆាំងវីរុសនៃះ  ខណៈ ចំនួន 
អ្នក ស្លាប់ សរុប បាន...តទៅទំ ព័រ ១១

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញ ៈ បៃទៃស សុ៊យ អៃតនិង កម្ម -  
វិ  ធី អភិវឌៃឍន៍ សហ បៃជា ជាតិ (UNDP ) 
បាន ចុះហត្ថលៃខា រួមគ្នា លើ កិច្ច ពៃម - 
ពៃៀង មួយដៃល មាន ទឹកបៃក់ បៃមា ណ 
៣, ៣៤លាន ដលុា្លារក្នងុ គមៃង ដៃ ល 
មាន រយៈពៃល៣ឆា្នា ំបន្ថៃម ទៀត ដើមៃប ី
គទំៃ ដល ់ការ អនវុត្ត កម្មវធិ ីសម្ពន័្ធ ភាព 
បៃបៃលួ អាកាស ធាតុ កម្ពជុា (CCCA )  ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មាន របស់ ស្ថា ប័ ន 
នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង កាលពី មៃសិលមិញ ថា 
កម្មវិធី CCCA-៣ សមៃប់ ឆា្នា ំ២០ ២ ០- 
២០២២ នឹង ផ្ដល់ ការគំទៃ សំខាន់ៗ 
ដោយ ជួយ ធានា នូវ ...តទៅទំព័រ  ៤

រដ្ឋមន្តេកីារបរទេសអាស៊ាន-អាមេរិកពិភាកេសាពីការបេឆំាងកូវីដ១៩និងដំណោះសេយ
នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោក រដ្ឋ មន្តៃី ការប រទៃស  
បៃក ់ សខុនុ នងិ រដ្ឋ មន្តៃ ីអា ស៊ាន ផៃសៃង 
ទៀត កាល ពី មៃសិល មិញ បាន ជួប បៃជុំ- 
ពិភាកៃសា   ជាមួយ រដ្ឋ  មន្តៃី ការ បរ ទៃស 
សហរ ដ្ឋ អាមៃរិ ក Mike Pompeo 

តាម រយៈ  video conference អំពី 
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំាង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ និង  
ដំណោះសៃ យគៃអាស ន្ន  ខណៈ 
មន្តៃី ស្ថាន ទូត អាមៃរិក បៃចាំ កម្ពុជា ថា 
អាមៃ រិក បាន ផ្ដល់ ជំនួយ សរុ ប ៣,៥ 
លាន ដុលា្លារ ដល់ កម្ពុជា សមៃប់ បៃ- 
យុទ្ធ នឹង ជំងឺ ឆ្លង នៃះ  ។

កៃសួ ង ការ បរ ទៃស  និង សហ បៃតិ- 
ប ត្តិកា រ អន្តរ ជាតិ កា ល ពី មៃសិល មិញ 
បាន ឲៃយដឹង ថា លោក  បៃក់  សុខុន និង 
រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស អា ស៊ាន ផៃសៃង ទៀត 
បាន ពភិាកៃសា  ជាមយួ លោក Pompeo  
អំពី វិធី សស្តៃ នានា  ដើមៃបី ពងៃឹង កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិការ  និង ភាព ជា ដៃ គូ 

រវាង អា ស៊ាន  និង អាមៃរិក ក្នុង ការ បៃ- 
យុទ្ធ រួម គ្នា នឹង ការ រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ ដៃ គូ យុទ្ធ សស្តៃ 
អាស៊ាន-អា មៃរិក ។

តាមរយៈ ហ្វៃសបុ៊ក របស់ ខ្លនួ កៃសួ ង 
ការបទៃ ស បាន លើ កឡើង  ថា៖ «កិច្ច- 
ពិភាកៃសា បាន ផ្ដោត ផង ដៃរ លើ សកម្ម- 

ភាព ដើមៃបី ដោះ សៃយ គៃះ អាសន្ន   
វិស័យ សុខ ភាព សធា រណៈ   ដៃល ជា 
ក្ដី កង្វ ល់អ ន្តរ ជាតិ  និង ការ ពងៃឹង 
បៃព័ន្ធ សុខាភិ បាល  សធារណៈ នៅ 
ក្នងុ តបំន ់រ យៈ ពៃ ល វៃង ។ កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ 
នឹង បង្កើត ជា ពៃតឹ្តកិា រណ៍ ថ្ម ីដ៏ សំខាន់ មួយ 
ក្នុង ទំនាក់ ទំនង ដៃ គូ ...តទៅទំព័រ ២

កម្ពជុាទទួលបានរោងចកេបើកថ្ម៧ី៧
ហុឺន ពិសី 

ភ្នំពៃញ: ខណៈពៃលដៃលការ- 
រីករាល ដាលនៃ ជំងឺកូវីដ១៩កំពុង   
ជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សៃដ្ឋកិច្ច 
សកល និងតំបន់ បង្កប៉ះពាល់ដល់ 
តមៃូវការ និង ខៃសៃចង្វាក់ផលិតកម្ម   
កម្ពុជានៅតៃបន្តទទួលបានការវិនិ-
យោគថ្មីបន្ថៃមទៀត។ 

រោងចកៃ ថ្មីចំនួន៧៧  បាន បើក- 
ដំណើរ ការ  សៃប ពៃល រោង ចកៃ ចំនួន 
៦បាន បិទទ្វារដៃល ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន រោង- 
ចកៃ   ចុះ បញ្ជី នៅ កៃសួង ឧសៃសាហកម្ម 
វទិៃយាសស្ដៃ បច្ចៃកវទិៃយា នងិនវានវុត្តន ៍ 
កើន ដល់ ចំនួន ១ ៨០១ នៅ ក្នុង 

តៃីមាស ទី ១ ឆា្នាំ ២០២០ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ថា្នាក់ ដឹក នាំ   កៃសួង ឧសៃសា - 
ហ   កម្ម វិទៃយាសស្ដៃ បច្ចៃកវិទៃយា និង 
នវានុវត្តន៍ ។

ថ្លៃង ក្នងុ សន្នសិទី សរ ពត័ម៌ាន ស្ដពី ី
«វឌៃឍន ភាព និង ទិសដៅ ការងរ បន្ដ 

របស ់កៃសងួ ឧសៃសាហ កម្ម វទិៃយាសស្ដៃ 
បច្ចៃកវិទៃយា និងនវានុវត្តន៍» ដៃល រៀប ច ំ   
នៅ ទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី កាល ពី ថ្ងៃ 
មៃសិលមិញ   លោក ហៃង សុខគង់  
រដ្ឋ លៃខាធិការ កៃសួង  ឧសៃសាហកម្ម 
វទិៃយាសស្ដៃ បច្ចៃកវទិៃយា នងិ នវានវុត្តន ៍ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បើ ទោះ បី ជា កម្ពុជា 
កំពុង  បៃឈម នឹង បញ្ហា នៃ ការ  រីក រាល- 
ដាល  ជំងឺ កូវីដ១៩...តទៅទំព័រ ៨  

ខណៈរងការគំរាមកំហេងពីជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

រកឃើញ គៃប់មិនទាន់ផ្ទះុក្នងុរណ្ដៅដី នៅខៃត្ត បាត់ដំបង 
មន្តៃី សុីមា៉ាក់ កំពុងយក គៃប់ កាំភ្លើង ធំ បៃភៃទ  ១០៥ម.ម ចំនួន ៥៨គៃប់  ចៃញ ពី ក្នុង រណ្ដៅដីនៃ ចមា្ការពោត ១ កន្លៃង  ដៃល មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ 

លំផាត់ ឃុំ អូរដា សៃុក កំរៀង ខៃត្ត បាត់ដំបង  កាលពីថ្ងៃ២២ ខៃមៃស...(ព័ត៌មនពិសា្ដារ ទំព័រ ៣)។ រូបថត សុីមា៉ាក់



តពីទំព័រ១...យុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាសា៊ាន
និងអាម្ររិកក្នងុកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ-
យូរអង្វ្រងក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
សាធារណៈចំពោះមុខន្រការប្រឈម
សកលន្រជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលពុំធា្លាប់
មានពីមុនមក»។
ដោយឡ្រកសា្ថានទូតអាម្ររិកបាន

បញ្ជាក់ក្នុងស្រចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានពី
ម្រសិលមិញថាកិច្ចប្រជុំនោះលោក
Pompeoបានអរគុណដល់ប្រទ្រស
អាសា៊ានមួយចំនួនសម្រប់ការគាំទ្រ
ដល់ការលើកកម្ពស់លហំរូន្រការផ្គត-់
ផ្គង់សមា្ភារព្រទ្រយទៅអាម្ររិកក៏ដូចជា
ការគំាទ្រដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជន-
ជាតិអាម្ររិកត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ។
លោកក៏បានអរគុណកម្ពុជាចំពោះ
ការជួយជនជាតិអាម្ររិកជាង៦០០
នាក់ពីនាវាទ្រសចរណ៍Westerdam
ឲ្រយទៅស្រុកវិញផងដ្ររ។
លោកPompeoថ្ល្រងក្នុងស្រចក្ដី-

ប្រកាសពត័៌មានថា៖«សហរដ្ឋអាម្រ-
រកិបន្តផ្ដល់ការគាទំ្រសប្របរុសធម៌ដល់
ប្រទ្រសអាសា៊ានដើម្របីជួយពួកគ្រឆ្លើយ
តបទៅនងឹការរាតត្របាតសកលន្រជងំឺ
កវូដី១៩។យើងជរំញុឲ្រយប្រទ្រសទាងំ
អស់ក្រសោបយកការច្រករំល្រក
ព័ត៌មានព្រញល្រញនិងមានតមា្លាភាព។
តមា្លាភាពសង្គ្រះជីវិតការរឹតត្របិតធ្វើ
ឲ្រយជីវិត(មនុស្រស)ជួបហានិភ័យ»។
លោកក៏បានសម្ពោធគម្រងផ្ដួច-

ផ្ដើមមួយឈ្មោះថា«គំនិតផ្ដួចផ្ដើម
អនាគតសខុភាពអាម្ររកិ-អាសា៊ាន»
ដើម្របីបង្កើនកិច្ចប្រងឹប្រងលើផ្ន្រកសន្ត-ិ
សខុសខុភាពតាមរយៈការស្រវជ្រវ
សុខភាពសាធារណៈនិងការបណ្ដុះ-
បណ្ដាលអ្នកប្រកបវជិា្ជាជវីៈផ្ន្រកសខុា-
ភិបាលជំនាន់ក្រយនៅអាសា៊ាន។
សហរដ្ឋអាម្ររិកបានបញ្ច្រញប្រក់
ជំនួយផ្ន្រកសុខភាពក្នុងគ្រអាសន្ន
ចំនួន៣៥,៣លានដុលា្លារសម្រប់

ប្រទ្រសនៅអាសា៊ានដើម្របីប្រយុទ្ធនឹង
ជំងឺន្រះ។
លោកស្រីEmilyZeebergអ្នក-

នាំពាក្រយសា្ថានទតូអាម្ររកិប្រចាំទកី្រងុ
ភ្នំព្រញបានថ្ល្រងប្រប់តាមអុីម្រលពី
ម្រសិលមញិថាអាម្ររកិនៅក្នងុសបា្ដាហ៍
ន្រះបានបន្ថ្រមថវិកាជំនួយ១,៥លាន
ដុលា្លារទៀតជួយដល់កម្ពជុាក្នុងការ-
ប្រយទុ្ធនងឹកវូដី១៩ដ្រលធ្វើឲ្រយជនំយួ
សរុបមាន៣,៥លានដុលា្លារ។
លោកស្រីបន្តថាជនំយួលើកន្រះត្រវូ

បានបញ្ជូនតាមរយៈទីភា្នាក់ងារសហ-
រដ្ឋអាម្ររកិសម្រប់អភវិឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ
ហៅកាត់ថាUSAID។
លោកស្រីបន្តថាអាម្ររកិក៏ផ្ដល់ជនំយួ

ដល់កម្ពជុាតាមរយៈក្រមុភា្នាក់ងារចម្រះុ
ជួយកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
ជំងឺអ្រដស៍គ្រុនចាញ់រប្រងមរណ-
ភាពមាតានិងទារកនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធ
សុខាភិបាលទូទៅផងដ្ររ។
លោកមាសសុខស្រនសានអ្នក-

នាំពាក្រយក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាលោកមិន
បានដឹងពីការផ្ដល់ជំនួយបន្ថ្រមរបស់
អាម្ររិក១,៥លានដុលា្លារន្រះទ្រ។
លោកថា៖«យើងអត់មានបានចុះ

កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុអីទ្របើតាម
ខ្ញុំយល់រដ្ឋាភិបាលអាម្ររកិគាត់ច្រើន
ជួយតាមរយៈNGO។អ៊ចីងឹគាត់អាច
ចាក់បន្ថ្រមឥណទាននោះទៅលើគម្រង
ដ្រលមានស្រប់តាមរយៈNGOរបស់
គាត់ដើម្របីជួយដល់ស្រុកខ្ម្ររ។ដូច
USAIDគាត់មានគម្រងច្រើនគាត់
ចាក់ថវិកានោះទៅតាមអង្គការមិន-
ម្រនរដ្ឋាភិបាល...»។
លោកបញ្ជាក់បន្ថ្រមថាការដ្រល

មិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចន្រះមិនម្រនមាន-
ន័យថាសហរដ្ឋអាម្ររិកមិនជួយទ្រ
ត្រគ្រនត់្រជយួតាមរយៈអង្គការដ្រល
ខុសពីប្រទ្រសផ្រស្រងដ្រលមានកិច្ច-
ព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុ»៕
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ពលរដ្ឋ៥៣គ្រសួារសំុឲ្រយអាជ្ញាធរជួយរកដំណោះ-
ស្រយពីការបង្ហរូទឹកកខ្វក់ចូលក្នងុប្រឡាយ

សុទ្ធ  គឹម សឿន 

 កំពង់ ឆ្នាំង :  ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៥៣
គ្រួសារក្នុងភូមិអន្លង់ព្រីងឃុំឈាន-
ឡើងស្រកុសាមគ្គីមានជយ័បានចោទ-
ប្រកាន់មា្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយ
កន្ល្រងបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់ដ្រលមាន
ក្លិនស្អុយចូលប្រឡាយសាធារណៈ
ហើយកាលពីម្រសលិមញិបានស្នើសុំឲ្រយ
អាជា្ញាធរជួយរកដំណោះស្រយ។
អ្នកស្រី ជា សាមា៉ាត់អាយុ៤៦ឆា្នាំ

ជាអ្នកភូមិមា្នាក់បានឲ្រយដឹងកាលពី
ម្រសិលមិញថា កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីន្រះ
ជាកម្មសទិ្ធិរបស់លោកសុឺម៉ាដោយ
គាត់បានបង្ហូរទឹកស្អុយច្រញពីកសិ-
ដ្ឋានចូលមកប្រឡាយសាធារណៈ
បានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋចំនួន
៥៣គ្រួសាររស់នៅអមមាត់ប្រឡាយ
ប្រមាណជាង២ហិកតា។
អ្នកស្រីបានឲ្រយដឹងថា អាជា្ញាធរ

ហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ខា្វាយពីផល
ប៉ះពាល់បរិសា្ថាននិងសុខភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋទ្រទោះបីធា្លាប់បានសណំមូពរ
និងប្តឹងឲ្រយជួយទប់សា្កាត់ក៏ដោយ។
លោកស្រីសាមា៉ាត់ថ្ល្រងថាប្រឡាយ

ន្រះ មានប្រវ្រងវ្រងពលរដ្ឋ៥៣គ្រួ-
សារគាត់រស់នៅអមមាត់ប្រឡាយ។
លោកអុីផលា្លាអាយុ៥២ឆា្នាំអ្នក-

ភូមិមា្នាក់ទៀតបានឲ្រយដឹងផងដ្ររថា
ពួកអ្នកស្រីសំណូមពរឲ្រយអាជា្ញាធរជំ-
នាញនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះមក
ពនិតិ្រយនងិដោះស្រយឲ្រយពលរដ្ឋអាច
ប្រើប្រស់ទកឹប្រឡាយក្នងុភមូិបានជា
ធម្មតាវញិ។ដោយបញ្រឈប់ការបង្ហរូទកឹ
ស្អុយច្រញពីស្រះចិញ្ចឹមត្រីទាំងន្រះ
ព្រះទឹកកខ្វក់ដ្រលច្រញពីកសិដ្ឋាន
បានសាយភាយក្លនិស្អុយដល់អ្នកភមូិ

រយៈព្រលជាង២ឆា្នាំហើយដ្រលធ្វើឲ្រយ
ប៉ះពាល់សខុភាពអ្នកភមូិនងិសត្វគោ
ក្របីជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទឹកប្រឡាយ

ដ្រលពលរដ្ឋធា្លាប់ប្រើប្រស់ន្រះ គឺ
យើងប្រើប្រស់ល្រងកើតហើយព្រះ
វាស្អយុមានរោគជាពសិ្រសមានជាតិ
គីមីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងដ្ររ។ អ៊ីចឹងសូម
អាជា្ញាធរជួយចាត់វិធានការផង ប៉ះ-
ពាល់ពលរដ្ឋខា្លាំងណស់»។
លោក រស់ ខុមម្រភូមិអន្លង់ព្រីង

បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា កសិដ្ឋាន
ចញិ្ចមឹត្រីមានផ្ទ្រដី៧ហកិតាន្រះមាន
ស្រះត្រី៧ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះសឺុម៉ា
ដ្រលត្រងត្របើកទឹកកខ្វក់បង្ហូរចូល
ក្នងុប្រឡាយទឹកដ្រលនៅកណ្ដាលភមូិ
ដោយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ
ធា្លាប់ប្រើប្រស់ទឹកប្រឡាយន្រះ។
លោក សុឺ ម៉ា មា្ចាស់កសិដ្ឋាន

ចិញ្ចឹមត្រីបានថ្ល្រងប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
ពីម្រសិលមិញថា កាលពីឆា្នាំ២០១៧

លោកពិតជាធា្លាប់បានបង្ហូរម្រន ប៉ុន្ដ្រ
រយៈព្រលជិត ២ឆា្នាំចុងក្រយន្រះ
លោកបានឈប់បង្ហរូទកឹច្រញពីកស-ិ
ដ្ឋានហើយដោយលោកបានជកីស្រះ
១នៅក្នងុដីនោះសម្រប់ស្ដកុទឹកស្អយុ។
លោកម៉ាថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំសុំឲ្រយពល-

រដ្ឋពិនិត្រយមើលដើមហ្រតុឲ្រយច្របាស់កុំ
មកចោទប្រកាន់ត្រកសិដ្ឋានខ្ញុំព្រក
ហើយអាជា្ញាធរក៏គាត់ត្រងត្រចុះមក
ពិនិត្រយកសិដ្ឋានខ្ញុំ គឺគា្មោននិយាយពី
បញ្ហាអ្វីទ្រ»។លោកងនិហ៊នុប្រធាន
មន្ទរីកសិកម្មរកុា្ខាប្រមាញ់នងិន្រសាទ
ខ្រត្តកំពង់ឆា្នាំងបានឲ្រយដឹងថា មន្ត្រី
ជំនាញបានចុះទៅត្រួតពិនិត្រយសា្ថាន-
ភាពជាក់ស្ដ្រងនៅទីតំាងកសិដ្ឋានដ្រល
ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយ។
លោកថ្ល្រងថា៖«មន្ត្រីជនំាញខ្ញុំនងិ

មន្ត្រីបរិសា្ថានខ្រត្តកំពង់ឆា្នាំងគាត់នាំ
គា្នាចុះទៅពិនិត្រយនៅព្រឹកថ្ង្រទី២៣ ខ្រ
ម្រសាន្រះហើយប៉ុន្ដ្រខ្ញុំមិនទាន់បាន
ដឹងពីលទ្ធផលត្រតួពិនិត្រយន្រះទ្រ»៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួកសិកម្មរកុា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទបានបង្កើត
ល្រខាធិការដ្ឋានសម្របសម្រលួ
និងពង្រងឹកិច្ចដំណើរការកម្មវិធី-
កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការនិងវិសហ-
មជ្រឈការដើម្របីជយួដល់ដណំើរ-
ការនានារបស់ក្រសួងទាក់ទង
នឹងវិស័យកសិកម្មជាដើម។
ស្រចក្ដីសម្រចន្រះត្រូវបាន

ចុះហត្ថល្រខាដោយលោកវ្រង
សាខនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួកសិកម្ម
រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទកាល
ពីថ្ង្រទី២២ខ្រម្រសាដោយ
មានលោកគុយមា៉ារិនឌី រដ្ឋ-
ល្រខាធិការក្រសួងន្រះជាប្រធាន
រមួនងឹអនុប្រធាននងិសមាជកិ
សរុប១៨រូបផ្រស្រងទៀត។

បើតាមស្រចក្តីសម្រចល្រខា-
ធិការដ្ឋានន្រះមានភារកិច្ចសម្រប-
សម្រលួសហការជាមួយក្រសួង
សា្ថាបន័ដ្រគអូភិវឌ្រឍន៍អង្គការ-
សង្គមសុីវិលផ្ន្រកឯកជននិង
អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្របីផ្ដល់ការ-
គាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រម-
ជាតិក្នងុការរៀបចំការគ្រប់គ្រង
ការចាត់ច្រងនិងការអនុវត្ដការ-
ងារកំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការនិង
វិសហមជ្រឈការឬកិច្ចការអាទិ-
ភាពរបស់ក្រសួងកសិកម្ម។
ស្រចក្ដីសម្រចន្រះបញ្ជាក់ថា៖

«ល្រខាធិការដ្ឋានន្រះ មាន
ភារកិច្ចសម្របសម្រួលនិង
រៀបចំលើកផ្រនការសកម្មភាព
នងិថវកិាប្រចាំឆា្នាំសម្រប់គាំទ្រ
ការងារកំណ្រទម្រង់ វិមជ្រឈការ
នងិវសិហមជ្រឈការវសិយ័កស-ិ

កម្មដោយដក់បញ្ចូលទៅក្នុង
គម្រងផ្រនការសកម្មភាពនងិ
ថវិកាប្រចំាឆា្នាំជូនថា្នាក់ដឹកនំាក្រសួង
ដើម្របីពិនិត្រយសម្រច។រៀបចំ
របាយការណ៍ស្ដីពីវឌ្រឍនភាព
និងបញ្ហាប្រឈមន្រការគ្រប់-
គ្រងការចាត់ច្រងនិងការអនុ-
វត្ដការងារកំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈ-
ការនិងវិសហមជ្រឈការរបស់
ក្រសួងជូនថា្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
ជាដើម»។
លោកស្រី វុឌ្រឍី អ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទបានថ្ល្រងកាលពី
ម្រសិលមិញថាកន្លងមកក្រសួង
មិនដ្រលមានល្រខាធិការដ្ឋាន
ប្របន្រះទ្រហើយការបង្កើត
ន្រះគឺដើម្របីជួយសម្រួលដល់
ការងារវិមជ្រឈការនិងវិសហមជ្រឈ-

ការរបស់ក្រសួង។
តាមស្រចក្ដីសម្រចដដ្រល

ការបង្កើតល្រខាធកិារដ្ឋានន្រះ
កស៏្របទៅតាមស្រចក្ដីសម្រច
រួមរវាងក្រសួងកសិកម្មជាមួយ
នឹងគណៈកមា្មោធិការជាតិសម្រប់
ការអភិវឌ្រឍតាមប្របប្រជាធិប-
ត្រយ្រយនៅក្រមជាតិ(គ.ជ.-
អ.ប)ស្ដីពីការអនុវត្ដផ្រនការ-
សកម្មភាពនិងថវិកាប្រចាំឆា្នាំ
របស់គ.ជ.អ.បផងដ្ររ។
លោកគុយមា៉ារិនឌីរដ្ឋល្រ-

ខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទនិងជា
ប្រធានល្រខាធិការដ្ឋានន្រះ
មិនអាចសុំការអតា្ថាធិប្របាយ
បន្ថ្រមបានទ្រកាលពីម្រសិលមញិ
ដោយលោកបញ្ជាក់តាមទូរ-
ស័ព្ទថាកំពុងរវល់ប្រជុំ៕

ពល រដ្ឋ បង្ហាញ បេឡាយ ខាងកេយខ្នងដេលទឹកក្លាយជាទឹក កខ្វក់  ។ រូបថតសហការី

ក្រសួងបង្កើតល្រខាធិការដ្ឋានជួយដល់ដំណើរការវិមជ្រឈការ

រដមន្ត្រកីារ...
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សហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័នថា បទល្មើសព្ឈើនិងសត្វព្ក្នងុដ្នជម្កកក្ើកឡើងវិញ
ឃុត សុភចរិយា

ឧត្តរមានជ័យៈ កៃុម គណៈ កម្មការ 
សហគមន៍ សងៃឃរុក្ខវ័ន  និយាយថា  បទ- 
ល្មើសពៃ ឈើ និង សត្វពៃ នៅក្នុង តំបន់ 
ដៃនជមៃក សត្វពៃ សងៃឃ រុក្ខ វ័ន  មាន 
សកម្ម ភាព កកៃើក ឡើងវិញ គួរឲៃយ កត់- 
សមា្គាល់  ដោយ អពំាវនាវ ដល ់សមត្ថកិច្ច 
ពាក ់ពន័្ធ  ពសិៃស អាជ្ញាធរ មលូដ្ឋានចលូ រមួ   
ឲៃយ បាន សកម្ម ក្នុង កិច្ច ការពារ  ទប់ សា្កាត់ 
និង បង្កៃប បទល្មើស ធនធាន ធម្មជតិ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ ឲៃយមាន បៃសិទ្ធភាព។

ខណៈ កំពុង បន្ត ដំណើរ ចុះលៃបាត ពៃ 
ក្នុង ភូមិសាស្តៃ តំបន់ ភ្នំ សា្វាយ  និង ភ្នំ- 
កៃល នៃ ដៃន ជមៃក សត្វពៃ សងៃឃរកុ្ខវន័  
ដៃលមាន ទតីាងំ ស្ថតិ ក្នងុ ឃុ ំលទំង  សៃកុ 
អន្លង់វៃង  ខៃត្ត ឧត្តរ មានជ័យ  កាលពី ថ្ងៃ 
ទ២ី២  មៃសា  ពៃះតៃជគណុ  ប៊នុ សា លតួ  
បៃធាន គណៈ កម្ម ការ សហ គមន៍ សងៃឃ-  
រកុ្ខវន័  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ថាបទល្មើស សត្វ- 
ពៃ និង ពៃឈើ ក្នុងតំបន់ ដៃនជមៃក 
សត្វពៃ សងៃឃ រកុ្ខ វន័  បាន កកៃើក ឡើង  វញិ 
គួរ ឲៃយកត់ សមា្គាល់ ។

ពៃះអង្គ មានពៃះ ថៃរដីកា ថា ៖«ក្នុង 
ដណំើរ  ចុះលៃបាត ពៃ រយៈពៃល ១សបា្ដាហ ៍ 
កន្លង មកនៃះ  កៃុម ការងារ របស់ អាតា្មា  
បានរក ឃើញ សត្វ ទនៃសោង ១កៃបាល  និង 
សត្វបៃើស ២កៃបាល ងាប ់នៅកៃបៃរ ខៃសៃ លសួ  

ដៃលជ អនា្ទាក ់ភា្ជាប ់ដោយ ឧបករណ ៍ឆក ់ 
នៅ ចំណុច ភូមិសាស្តៃ ភ្នំសា្វាយ  និង ភ្នំ- 
កៃល។ សព សត្វពៃ ទាំងនោះ   បាន- 
រលយួ នៅសល ់តៃ សៃបៃក នងិ គៃង ឆ្អងឹ។ 
កៃពី នៃះ  កៃុមការងារ របស់ អាតា្មា  
ក៏បាន រកឃើញ ករណី កាប់ផ្ដួល រំលំ 
ដើមឈើ ថ្មីៗ  បៃមាណ ៤០ដើម  ពៃមទាងំ 
រណារយន្ត ចំនួន ១គៃឿង  ដៃល កៃមុជន- 
បៃពៃឹត្ត បទល្មើស បានលាក់ ទុក នៅក្នុង 
តំបន់ នោះ ផង ដៃរ»។

ពៃះ តៃជគុណ  ប៊ុន សាលួត  បន្តថា  
កាល ព ីខៃមនីា កន្លង ទៅ  កៃមុ គណៈ កម្ម- 
ការ សហគមន ៍សងៃឃរកុ្ខវន័  បាន រក ឃើញ 

សពសត្វ ទនៃសោង ១កៃបាល  នងិ សពសត្វ- 
បៃើស ចនំនួ ៤កៃបាល  ពៃមទាងំ ខៃសៃអនា្ទាក ់
សរុបជង ៣០០ខៃសៃ  និង អនា្ទាក់ ខៃសៃ 
លសួជង ៣០០០ម៉ៃតៃ  ដៃលមាន ភា្ជាប ់
ដោយ ឧបករណ៍ ឆក់ អាគុយ ៣គៃឿង  
និង ដុំ អាំង សុី វ៉ាទ័រ ចំនួន ៣គៃឿង។ 

ជមួយ គ្នានៃះ ពៃះអង្គ បាន អំពាវនាវ  
ដល ់គៃប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ទាងំអស ់ រមួទាងំ 
បៃជពលរដ្ឋ ក្នុង សហគមន៍ មូលដ្ឋាន  
ចលូរមួ ឲៃយ បាន សកម្ម ក្នងុ កចិ្ចការពារ ទប-់ 
សា្កាត ់ នងិ បង្កៃប បទល្មើស ពៃឈើ  នងិ 
សត្វពៃ នៅក្នងុ តបំន ់ដៃនជមៃក មយួ នៃះ  
ដើមៃប ីជ បៃយោជន ៍សមៃប ់សាធារណ ជន  

ទូទៅ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ  និង នៅ 
ទូទាំង សកល លោក ទាំង មូល។

ពៃះ អង្គបន្ថៃមថា  ដៃន ជមៃក  សត្វពៃ 
សងៃឃ  រុក្ខវ័ន  ជតំបន់ ចុង កៃយ បំផុត នៃ 
ខៃត្ត ភាគឧត្តរ នៃ បៃទៃស កម្ពជុ  ដៃល នៅ 
មានវត្ត មាន សត្វពៃ ចៃើន ជង គៃ។ ពសិៃស   
បៃភៃទ សត្វកមៃ  និង ជិត ផុត ពូជ នៅលើ 
ពិភពលោក  ដូចជ  សត្វទនៃសោង  បៃើស  
ខ្ទីង  ខ្លា  សត្វ ទោច  និង  សា្វាពៃម ជ ដើម ។

ជុំវិញ ករណីនៃះ  លោក ភួង លីណា  
បៃធាន មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ   
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅថ្ងៃ ទ២ី២  មៃសា ថា  
លោក បាន ទទួល ដំណឹង អំពី ករណី 
បៃទះ  ឃើញ សព សត្វ ទនៃសោង និង សត្វ- 
បៃើស នោះ ពី កៃុម មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស  ដៃល 
បាន ចលូ រមួចុះ លៃបាត ជមយួ គណៈកម្ម- 
ការ សហគមន៍ សងៃឃរុក្ខវ័ន នោះ ហើយ។

លោក ថា ៖«ដោយ ឡៃក ករណី គល់- 
ឈើ បៃមាណ ៣០-៤០ ដើម  ដៃល កៃមុ- 
គណៈ កម្មការ សហគមន៍ សងៃឃ រុក្ខវ័ន  
បាន បៃទះ ឃើញ នោះ  គឺ មិនមៃន ជ 
ករណី ថ្មី ទៃ។ ករណី នៃះ តៃូវបាន កៃុម- 
កមា្លាំង មន្តៃី ឧទៃយានុរកៃស យើង  សៃវជៃវ 
រក ឃើញ នងិ បង្កៃប ចាប ់ជនបៃពៃតឹ្ត បទ- 
ល្មើស  ពៃមទាងំ របឹអសូ គោយន្ត ២០គៃឿង   
តាងំព ីជង១ សបា្ដាហ ៍មនុ មកម៉ៃ្លះ  ហើយ 
ករណីនៃះ  សមត្ថកិច្ច យើង បាន កសាង 
សណំុរំឿង បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ រចួហើយ 

ដៃរ» ។ បើ តាម លោក លីណា  កាលពី 
៣-៤  ថ្ងៃ មនុ  កៃមុមន្តៃ ីឧទៃយានរុកៃស នៃ មន្ទរី 
បរសិា្ថាន ខៃត្ត ឧត្តរមានជយ័ បាន សហ ការ   
ជមយួ មន្តៃ ីឧទៃយាន ុរកៃស សា្នាកក់ារ ភ្ន ំរងូ ដៃក  
ចុះលៃបាត ការពារ បទល្មើស ធនធាន ធម្ម- 
ជត ិ ហើយបាន បៃទះ ឃើញ នងិ បង្កៃប 
រឹប អូស គោយន្ត ដឹក បទល្មើស ពៃឈើ 
១គៃឿង ថៃមទៀត នៅ ចំណុច ភ្នំកៃល  
ក្នុង ភូមិចារ  ឃុំ លំទង  សៃុក អន្លង់ វៃង ។

លោក  បន្ថៃមថា  នៅពៃល នៃះ លោក 
កំពុង ដំណើរការ សាងសង់ ប៉មយាម  ២  និង 
ទីសា្នាក់ការ បរិសា្ថាន ១បន្ថៃម ទៀត  ក្នុង 
តំបន់  ដៃន ជមៃក សត្វពៃ សងៃឃ រកុ្ខវន័  ដើមៃបី  
ពងៃងឹ នងិ សមៃលួ ដល ់ការងារ ចុះលៃបាត 
ការពារ នងិ បង្កៃប បទល្មើស ពៃឈើ នងិ 
សត្វ ពៃ។ មកទល់ ពៃល នៃះ  ប៉មយាម 
និង  សា្នាក់ការ នោះ តៃូវបាន សង់ រួចបាន- 
បៃមាណ ៦០ ភាគរយ ហើយ។ ទសីា្នាក ់ការ   
បរិសា្ថាន ថ្មី នៃះ  មាន ទីតាំង ក្នុង តំបន់ ភ្នំ- 
អណ្ដូង  មានចមា្ងាយ បៃមាណ ១០ គីឡូ - 
ម៉ៃតៃ  ពីសា្នាក់ ការ បរិសា្ថាន ភ្នំ រូង ដៃក។

លោក បន្ថៃមថា ៖«នៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ចុង- 
សបា្ដាហ ៍នៃះខ្ញុ ំនងឹ ដកឹនា ំកមា្លាងំ មន្តៃ ីឧទៃយា-  
នុរកៃស ពី ថា្នាក់ ខៃត្ត បន្ថៃម ទៀត  ទៅ ចូល រួម 
ជមួយ កៃុម ការងារ នៃ គណៈ កម្ម ការ 
សហគមន ៍សងៃឃ   រកុ្ខវន័  ដៃល ដកឹ នា ំដោយ   
ពៃះតៃជគុណ ប៊ុន សាលួត  ដើមៃបី រួម ជ 
កមា្លាំង ឲៃយ កាន់តៃ រឹងមាំ ថៃម ទៀត»៕

គ្រោងឆ្អងឹសត្វព្រោត្រោវូបានប្រោទះឃើញនៅតំ បន់ដ្រោនជម្រោកសត្វព្រោសង្រោឃរុក្ខវ័ន  នៅខ្រោត្តឧត្តរមានជ័យ។ រូប សហ ការី

គ្ប់ កំាភ្លើង ធំ៥៨គ្ប់ តូ្វសីុម៉ាក់ 
ជួយ យក ច្ញ ពី ចម្ការ ពោត ពល រដ្ឋ

ឃុត សុភចរិយា

បាត់ ដំបងៈ គៃប់ កាំភ្លើង ធំ 
បៃភៃទ ១០៥ ម.ម ចំនួន ៥៨ 
គៃប់ តៃូវ បាន កមា្លាំង  អង្គភាព 
កំចាត់មីន សុីមា៉ាក់  ជួយ អន្តរា - 
គមន៍ យក  ចៃញ ពី ក្នុង រណ្ដៅ ដី 
នៃ ចមា្ការ ពោត ១ កន្លៃងដៃល 
មាន   ទីតំាង ស្ថតិ នៅក្នងុ ភូមិ លំផាត់ 
ឃុំអូរដ សៃុក កំរៀង កាល ពី 
រសៀល ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃមៃសា។

លោក គឹម ពន្លក អធិការ 
សៃកុ ករំៀង បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា នៅ 
វៃលា ម៉ាង ១០ ពៃឹក ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃ មៃសាឆ្នា២ំ០២០មាន ពលរ ដ្ឋ 
មា្នាក់ ឈ្មាះ ឈុន ហឿប អាយុ 
៦៦ ឆ្នាំ មាន លំ នៅ ភូមិ លំផាត់ 
ឃុ ំអរូដ បាន រាយ ការណ ៍បៃប ់
លោក ឲៃយ ជួយ អន្តរា គមន៍ ទៅ 
មន្តៃី ជំនាញ សុី មា៉ាក់ ដើមៃបី មក 
ជួយ ពិនិតៃយ និង ជីក យក កៃបាល 
គៃប់  កាំភ្លើង ធំ មួយ រណ្ដៅ នៅ 
ក្នុង ចមា្ការ ពោត របស់ គត់។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «នៅលើ 
ទីតំាង ចមា្ការ នោះ សមត្ថ កិច្ច យើ ង 
ពិនិតៃយ ឃើញ មាន កៃបាល គៃប់ - 
កាំ ភ្លើង ធំ បៃភៃទ ១០៥ម.ម  

ចនំនួ ៣បាន ហើប ចៃញ ពកី្នងុ  ដ ី
តាម អាចម៍បំណះ ផាល នង្គ័ ល  
តៃក់ ទ័រ។ នៅកៃបៃរ នោះ មន្តៃី 
ជំនាញ បាន រក ឃើញ កៃបាល 
គៃប់  កំាភ្លើង នៃះ ១ រណ្ដៅថៃ ម - 
ទៀត ធ្វើឲៃយ ចំនួន កៃបាល គៃប់ 
ដៃ លបានរកឃើញ នៅ ក្នុង ដី 
ចមា្កា រ នោះ សរុប ៥ ៨ គៃប់ »។

មា្ចាស់ ទីតំាង ចមា្ការ លោកឈុ ន 
ហឿប បាន បៃបភ់្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍  ថា 
លោក មាន ការ តក់ ស្លុត ខ្លាំង- 
ណាស់  នៅ ពៃល ផាល នង្គ័ល 
តៃក់ ទ័រភ្ជួរ ដី របស់ លោក  បាន 
គស់ រំលើង កៃបាល គៃប់ ទាំង- 
នោះ  ចៃញ មក បើទោះ ជ វមិន 
បាន បង្កការ ផ្ទុះ គៃះ ថា្នាក់ ដល់ 
ជីវិត របស់ លោក ក្ដ។ី លោក ថ្លៃ ង  
ថា ៖«គៃន់ តៃ ឃើញ កៃបាល គៃ ប់  
នោះ ៣ គៃប ់ផសុ ចៃញ ព ីក្នងុ ដ ី
តាម បំណះ ផាល នង្គល័ តៃក់ ទ័ រ 
ភ្ជួរ ដីភា្លាម ខ្ញុំភ័យ ឡើង ញ័រ ខ្លួន 
ហើយ បញៃឈប់ តៃក់ ទ័រ ចុះ រត់ ចៃ ញ 
ពទី ីនោះពៃះ ខ្លាច វផ្ទុះ ។ កៃ ុម  
មន្តៃី សុីមា៉ាក់ បាន រក ឃើញ ៥៥ 
គៃប់ ថៃម ទៀត កប់ នៅ ក្នុង ដី 
កៃម ទីតាំង កៃបាល គៃប់ ទាំង 
៣   នោះ បាន ផុស ចៃញ »។

នៅថ្ងៃ ទី ២២ មៃសា នោះ ដៃរ 

នៅ ចណំចុ ភមូ ិបល័្លង្ក ឃុដំរំ ីផងុ 
សៃុក ឆ្លូង  ខៃត្ត កៃចៃះ បៃជ- 
នៃសាទ មា្នាក ់បាន បង ់សណំាញ ់
ចាប់ តៃី ក៏ ប៉ុន្តៃ បាន  ជប់ គៃប់ 
បៃក ចង្កាម ដ៏ធំ មួយ ។ លោក 
សងុ តរូា៉ាន ់អធកិារ សៃកុ ឆ្លងូ ឲៃយ 
ដងឹ  ថា បនា្ទាប ់ព ីឃើញ គៃប ់ដធ៏ ំ
នៃះ «យើង បាន ទាក់ ទងភា្លាមៗ 
ទៅ មន្តៃី ជំនាញ សុីមា៉ាក់ ឲៃយ ចុះ 
ពិនិតៃយ គៃប់ នោះ ហើយ មន្តៃី 
ជនំាញ បៃប ់ថា វជ គៃប ់បៃក 
ចង្កាម (CBU-46/A) ប៉ុន្តៃវ 
នៅ សល់ តៃ សមៃបក ប៉ុណ្ណោះ »។ 

នាយ កមជៃឈ មណ្ឌល កំចាត់- 
មីន កម្ពុជ លោក ហៃង រតនា 
បញ្ជាក់ ពីមៃសិល មិញ ថា បើផ្អៃក 
តាម លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស វិទៃយា - 
សាស្តៃ គៃប់ បៃក ចង្កាម បៃភៃ ទ 
(CBU-46/A) របស់ អាមៃរិក នៃះ 
មាន ទម្ងន់ រហូត ដល់៣៤០គីឡូ  - 
កៃមមាន បៃវៃង ៣,២២ ម៉ៃតៃ 
និងទំហំ ៤០១ ម.ម។ វតៃូវ 
បាន គៃបៃើ សមៃប់ ទមា្លាក់ ពី លើ 
យន្ត  ហោះ ចមៃបាងំ ដៃល នៅ ក្នងុ 
ត ួនៃ គៃប ់បៃក ចង្កាម នៃះ មាន 
កនូ គៃប ់បៃក ចនំ ួន ៤៤៤ គៃ ប ់
ដៃល ក្នុង ១ គៃប់ មាន ទម្ងន់ 
៥០០ កៃម ៕
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គឹម  សារុំ

កណ្តាលៈ ជន សងៃស័យ ជា មនៃ្ត ី
នគរបាល សង្កាត់ បាក់ខៃង  ខណ្ឌ 
ជៃយ ចង្វារ  ដៃល បាន បាញ ់ប្អនូ- 
ថ្លៃ ខ្លួន សា្លាប់ កំពុង តៃូវ បាន នគរ- 
បាល  ពៃហ្មទណ្ឌ នៃ ស្នងការ នគរ- 
បាល ខៃត្ត កណ្តាល សាកសួរ ពី 
មៃសិលមិញ  បន្ទាប់ ពី ចាប់ ខ្លួន បាន 
នៅ ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  ទី ដៃល ជន- 
សងៃស័យ រត់ទៅ លាក់ ខ្លួន  កៃយ 
បង្កហៃតុ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ មៃសា  
នៅ ភមូ ិ ចងុ កោះ  ឃុ ំកោះ ឧកញ៉ាត ី 
សៃុក ខៃសាច់ កណ្តាល  ដោយ ផ្ដើម- 
ចៃញ ពី ការ បៃចណ្ឌ។ 

លោក រឿន  ណរ៉ា  ស្នងការរង 
ទទលួ ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ ស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល  ខៃត្ត កណ្តាល  
បៃប់ពី មៃសិលមិញ ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ សៃន  រ៉ានុន  ភៃទ បៃុស  
អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ  ជាមនៃ្តីន គរបាល 
នោះ  តៃវូ បានសមត្ថកចិ្ច បន្ត សាក- 
សួរ ជុំវិញ បទ ល្មើស ឃាតកម្ម  
ដើមៃបី ធ្វើ របាយការណ៍ កសាង 
សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ សាលា- 
ដំបូង ខៃត្ត កណ្តាល ដើមៃប ីចាត ់ការ 
តាម នតីវិ ិធ ីចៃបាប ់។ លោក ថា  ជន- 
សងៃស័យ  តៃូវ បាន សមត្ថកិច្ច សៃ វ- 
ជៃវ តាម ចាប់ ខ្លួន បាន កាល ពី 
រសៀល ថ្ងៃ ទ ី២២  មៃសា។  បន្ទាបពី់   
ចាបខ់្លនួ  សមត្ថកចិ្ច ខៃត្ត កណ្តាល 
ឲៃយ ជន សងៃសយ័ ន ំទៅ យក កាភំ្លើង 
ខ្ល ី១ ដើម ដៃល ជា វត្ថតុាង ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព  បាញ់ ជនរងគៃះ លាក់ ទុក 
នៅ ខៃត្ត សៀមរប ទំាង យប់  និង 
បន្ត ដឹក ជន សងៃស័យ មក ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្តក ណ្តាល នៅ 
យប់ ថ្ងៃ ទី ២២ មៃសា នោះ ដដៃល ។ 

លោក បៃប់ ថា ៖«កាំភ្លើង ខ្លី 
នោះម៉ាក k59  ក្នុង បង់ មន ចនំួន 
៥ គៃប់។  គាត់ បាន លាក់ ទុក ក្នុង 
អាង ទឹក ក្នុងផ្ទះ គៃ មុន គាត់ បន្ត 
គៃច ខ្លួន ទៅ ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង»។

លោក ហម ប៊នុធៃល  ស្នងការ- 
រងទទលួ ផៃន ពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ ស្នង- 
ការដ្ឋាន នគរបាល  ខៃត្ត ស្ទងឹតៃង  
បៃប ់ឲៃយដងឹ ថា  មនុ ឈាន ទៅ ចាប ់
ខ្លួន ជនសងៃស័យ គឺ នៅថ្ងៃ ទី២១ 
មៃសា  សមត្ថកចិ្ច ខាង នយកដ្ឋាន 
នៃ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ជាត ិ
និង សមត្ថ កិច្ច នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន-  
នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល បានផ្តល់់ 
ព័ត៌មន មក ស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល   
ខៃត្ត ស្ទងឹតៃងថា ជន សងៃសយ័ បាន  
គៃច មកសម្ងំ លាក់ ខ្លួន នៅ ក្នុង 
ខៃត្ត  នៃះ។ លុះ ដល ់ថ្ងៃទ ី២២ មៃសា 
សមត្ថកិច្ច  ដឹកនំ ដោយ លោក ឯក 
ស៊ុនរស្មី  ពៃះ រជ អាជា្ញារង នៃ សា- 
លា ដំបូង ខៃត្ត កណ្តាល  ក៏បាន- 

ចាប់ខ្លួន ជន សងៃស័យ។
លោក ថា ៖«ខាង សមត្ថកចិ្ច  ខៃត្ត 

កណ្តាល  នងិ ខាង កៃសងួ មហាផ្ទៃ 
មក សហការ ជា មួយ ខ្ញុំ មៃសិល មិញ 
[ថ្ងៃ ទី ២ ២ មៃសា] ប៉ុន្តៃ គៃ សៃវ- 
ជៃវ ពីហ្នឹង មក ប៉ុន្មោន ថ្ងៃ ហើយ  
ហើយ មកដល់ ខាង ខ្ញុំ គឺ ១ ថ្ងៃ ហ្នឹង 
ខ្ញុំ សហការសៃវជៃវចាប់ ជន- 
សងៃស័យ បាន តៃ ម្តង»។ 

លោក ហោ  វទុ្ធ ី បៃធាន ការយិា- 
លយ័ ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃតិ សៃល នៃ 
ស្នងការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ស្ទងឹ- 
តៃង  បៃប់ ពី មៃសិលមិញ ដៃរ ថា  
ជន  សងៃស័យ តៃវូ បាន កម្លាងំ សមត្ថ- 
កិច្ច ចមៃុះ ចាប់ ខ្លួន បាន នៅ ម៉ាង 
បៃហៃល៣  និង ៤០ នទី នៅ ក្នុង 
ចម្កា រ ពៃ សា្វាយ ចន្ទមីយួ របស ់អ្នក- 
ភូមិ ម្នាក់ ក្នុង ភូមិ អន្លង់ជៃ  ឃុំ 
អន្លង់ ជៃ  សៃុក ថាឡា បរិវ៉ាត់។  
ម្ចាស ់ចម្ការ សា្វាយ ចន្ទ ីនោះ មនិ មៃន   
ជា បង ប្អូន ទៃ  ប៉ុន្តៃ ជន សងៃស័យ 
សា្គាល ់មតិ្តភក្ត ិគាត ់នៅ ខៃត្ត សៀម- 
របហើយ មិត្ត ភក្តិ បាន ណៃនំ ជន- 
សងៃស័យ ឲៃយ សា្គាល់ ម្ចាស់ ចម្ការ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «ជនសងៃស័យ 
មនិមៃន មក ធ្វើ ចម្ការ សា្វាយ ចន្ទ ីទៃ  
តៃ មក សម្ង ំលាក ់ខ្លនួ គៃច ព ីការ តាម-   
ចាប់ របស់ សមត្ថកិច្ច។  ក្នុង បៃតិ- 
បត ្តិ  កា រ របស់ ខ្ញុំ ដៃល សហការ ជា- 
មយួ សមត្ថកចិ្ច ចមៃុះ  គ ឺបៃើពៃល 
ចាប់ ពី ម៉ាង៦ ពៃឹក រហូត ដល់ 
ម៉ាង  ជាង ៣ រសៀល ទើប ចាប់ 
ជន សងៃស័យ បាន»។

បើតាម ការ ថត ជា វ ីដៃអ ូរយៈពៃល   
ខ្ល ីពៃល សមត្ថកចិ្ច ចាប ់ជន សងៃស័យ  
ភា្លាមៗ  ជន សងៃស័យ និយា យ ថា ៖ 
« ខ្ញុំ បាញ់ ជនរង គៃះ តៃ ១ គៃប់ 
ទៃ  ហើយ ក៏ ខ្ញុំគា្មោ ន ចៃត ន ដៃ រ  ខ្ញុំ 
យក កាំ ភ្លើង នោះ លាក់ នៅ ក្នុង 
អាង ទឹក ក្នុង ផ្ទះ លក់ ហា្គាស»។

ហ្វៃស បុ៊ក របស់ ស្នង ការ ដ្ឋាន- 
នគរបាល ខៃត្ត កណ្តាល  បង្ហាញ 
ថា  ករណីនៃះ បាន កើត ឡើង 
នៅថ្ងៃ  ទី ១៥ មៃសា  ដោយ ជន- 
សងៃស័យ មន ទំនស់ ជា មួយ 
បៃពន្ធ ខ្លួន ឈ្មោះគង់  សុខជា។ 
ជន សងៃស័យ យក អាវុធ ខ្លី  មិន 
សា្គាល ់ម៉ាក  ភ្ជង ់បៃពន្ធ ខ្លនួ  ពៃល- 
នោះ ជន រងគៃះ  ចៃញ មក ឃាត ់ 
ដោយ និយាយ ថា ៖«ចាំ យក កាំ- 
ភ្លើង ភ្ជង់ បៃពន្ធ ធ្វើ អី»។  និយាយ 
តៃ ប៉ុណ្ណឹង  សៃប់ តៃ ជន សងៃស័យ 
បាញ់ សំ ដៅ ទៅ ជន រង គៃះ ១ 
គៃប់ តៃូវ បំ ពង់ ក សា្លាប់ នៅ កន្លៃង 
កើត ហៃត។ុ កៃយ មក ជន សងៃសយ័   
បាន យក ម៉តូ ូឈ្មោះ  ផល  ជាអ្នក- 
ជតិ ខាង ជិះ គៃច ខ្លនួ បាត ់តៃ ម្ដង។ 
ទនំស ់នៃះ កើត ឡើង ព ីការ បៃចណ្ឌ   
បៃពន្ធ ជា មួយ ប្អូន ថ្លៃ៕ 

បុរសជាមន្ត្រនីគរបាលដ្រលបា ញ់ា
ប្អនូថ្ល្រស្លាាប់ដោយសររឿងប្រចណ្ឌ
ត្រវូបនចាប់ខ្លនួានិងកំពុងសកសួរ

សុ៊យាអ្រត...
តពីទំព័រ  ១...ការអភិវឌៃឍ 

បៃកប ដោយ ចីរភាព ភាព ធន់ 
និង ផ្ដល់ បៃយោជន៍ ដល់ កៃុម 
ងយ រងគៃះ ជាង គៃ បង្អស់ 
នៅក្នងុ សង្គម។ សៃចក្តបីៃកាស  
បញ្ជាក់ថា៖«កម្មវិធី CCCA គឺជា  
កម្មវធិ ីបៃបៃលួ អាកាសធាត ុគរំ ូ
មយួ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា អនវុត្ត 
រួមគា្នា ដោយ UNDP និង កៃុម- 
បៃកឹៃសាជាតិ អភិវឌៃឍន៍ ដោយ ចីរភា ព 
(ក.ជ.អ.ច)។ កម្មវិធី នៃះ 
សហការ ជាមយួ រជរដ្ឋាភបិាល 
អង្គការ មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល សា្ថា - 
បន័ អបរ់ ំនងិ វសិយ័ ឯកជនដើ មៃបី 
ឆ្លើយតប ចំពោះ បញ្ហា បៃឈម 
ដៃល បង្កឡើង ដោយ ការ បៃ បៃ ួល 
អាកាសធាតុ នៅ កម្ពជុា ចាប់ តំា ង- 
ពី ឆ្នាំ២០០៩មក ដោយ បាន 
ទទួល ការគាំទៃ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ  
ព ីបៃទៃស ស៊យុអៃត សហភាព 
អឺរ៉ុប និងUNDP។ នៃះ ជា 
ដណំ កក់ាល ទ៣ី នៃ ការ អនវុត្ត 
នូវ កម្មវិធី សម្ព័ន្ធ ភាព បៃ បៃួល 
អាកាស ធាតុ កម្ពុជា»។

បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស  នៃះ  
កម្មវិធី ផ្ដល់ជំនួយ ខា្នាត តូច រប ស់  
CCCA បានផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ សា្ថា - 
បន័ រដ្ឋាភបិាល អង្គការ មនិ មៃន 

រដ្ឋាភិបាល សាកល វិទៃយា ល័យ 
និង ដៃគូ វិស័យ ឯកជន ជាចៃើន 
បា នធ្វើ តៃស្ត សាកលៃបង លើ វិធី- 
សាស្តៃ ផៃសា៊ាំ និង ការកាត់បន្ថយ 
ការបៃបៃួល អាកាស ធាតុ និង 
កៀរគរ ធនធាន ហិរញ្ញបៃបទាន 
សមៃប់ អនុវត្ត គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម 
ជោគជ័យ នន។

ក្នងុ រយៈពៃល១០ឆ្នា ំចុង កៃ យ 
នៃះ សកម្មភាព របស់ កម្ម វិធី 
បៃបៃលួ អាកាសធាតុ បាន កា្លា យ  
ជា ធាតុ ផៃសំ ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ យុ ទ្ធ - 
សាស្តៃ អភិវឌៃឍន៍ របស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា។ កម្មវិធី CCCA បាន 
ផ្ដល់ ការគំាទៃ ដល់ ការ ដក់ បញ្ច ូល   
ចំណុច គោលដៅ ស្ដីពី ការផៃសា៊ាំ 
នងិ ការកាតប់ន្ថយ ការបៃបៃលួ 
អាកាស ធាតុ ទៅ ក្នុង ផៃនការ 
យុទ្ធសាស្តៃ អភិវឌៃឍន៍ ជាតិ 
គោល នយោបាយ ថវិកា និង 
កម្មវិធី តាម វិស័យ សំខាន់ៗ ។ 

លោក Nick Beresford 
អ្នកតំណង UNDP បៃចាំ 
បៃទៃ ស កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ថា 
ខណៈ ពៃល ដៃល គៃប់គា្នា ទូទំាង- 
សកលលោក កំពុង ទទួលរង 
ការវយបៃហារ ពៃញ ទំហឹង  ពី 
ការ រតតៃបាត ជាស កល  នៃ វរីសុ 
កូ រ៉ូ ណ យើង ចាំបាច់ តៃូវ ធាន 
ថា ការវនិយិោគ របស ់យើង នងឹ 
ជួយ ធ្វើ ឲៃយ ពិភពលោក កាន់ តៃ 

មន ភាព សៃស់សា្អាត និង កាន់ 
តៃមន សុវត្ថភិាព សមៃប់ គៃប់ - 
គា្នា។ លោក ថា៖«យើង អាច 
បៃើបៃស ់កាលានវុត្តភាពន ន  
ដៃលមន នៅក្នុង អំឡុងពៃល 
ដៃលមន វិបត្តិ បៃបនៃះ ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយ ការវិនិយោគ របស់ រជ- 
រដ្ឋាភិបាល  កាន់តៃ មន លទ្ធ ភា ព 
បង្កើន ភាព ធន់ ទៅនឹង កតា្តា 
អាកាសធាតុ ពៃមទាំង ជួយ 
ជំរុញ ការវិនិ យោគ វិស័យ ឯកជ ន  
ដៃល គតិគរូ ព ីបរសិា្ថាន  នងិ មន 
ភាព ធន់»។

លោក បៃយ៊ ន ហៃ ក ម៉ាក ឯក - 
អគ្គរជទូត ស៊ុយអៃត បៃចាំ  នៅ 
កម្ពុជា បាន ឲៃយ ដឹងថា នៅ ក្នុង 
ដំណក់កាល ថ្មី នៃះ ការគាំទៃ 
របស ់បៃទៃស ស៊យុអៃត គបួផៃស ំ
នងឹ ថវកិាបដភិាគ ៦លាន អរឺ៉ ូព ី 
សហភាព អឺរ៉ុប ដៃល តៃូវបាន 
ចុះហត្ថលៃខា កាលពី ឆ្នា ំ២០១ ៩ 
និង ០,៥លាន ដុ លា្លា រ អាមៃរិក  
ពី UNDP នឹង ផ្ដោតលើ ការ- 
អនុវត្ត ឱៃយ កាន់តៃ សុីជមៃ  
ចំពោ ះ សកម្មភាព បរិសា្ថាន ក្នុង 
វិស័យ សំខាន់ៗ ចំនួន ៥។

លោកថ្លៃង  បន្តថា វិស័យ 
សំខាន់ៗ ទំាង នោះរួម មន វិស័ យ  
ថាមពល សាធារណការ និង 
ដឹក ជញ្ជូន  អភិវឌៃឍន៍ជន បទ 
បរសិា្ថាន នងិ អបរ់។ំ លោក មន 

បៃសាសន៍ ថា៖ «ការ បៃ បៃួល 
អាកាស ធាតុ គឺជា ការគំរម កំហៃ  ង  
ដៃល កំពុងតៃ កើតមន ហើយ 
ទាម ទារ ឱៃយមន ការចាត់ វិធាន  - 
កា រ បៃកប ដោយ មហិច្ឆតា ឱៃយ - 
បាន លឿន ដើមៃបី ដោះសៃយ។ 
កម្មវធិ ីCCCA ផ្ដល ់លទ្ធភាព ឱៃយ 
តអួង្គ សខំាន់ៗ   នៅក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា ធ្វើការ  អនវុត្ត សកម្មភាព 
បន្ថៃម ដើមៃបី ការពារ បរិសា្ថាន  
កាត់ បន្ថយ ផលប៉ះ ពាល់ ដៃល 
បង្ក ឡើង ដោយ ការ បៃបៃួល 
អាកាស ធាតុ  ពៃមទាំង ពងៃឹង 
ការអនវុត្ត កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ទកីៃងុ 
បា៉ារីស។  បៃទៃស សុ៊យ អៃត គំា ទៃ 
ដល់ការអភិវឌៃឍបៃកបដោយ 
ចីរភាពនៃះ»។ 

លោក បន្ថៃម ថា កម្មវិធី CC 
C A-៣ ក៏មន បញ្ចលូ កម្មវិធី ផ្ដ ល់ - 
ជំនួយ សមៃប់ គមៃង ផៃសា៊ាំ 
និង កាត់ បន្ថយ ការ បៃ បៃលួ អា-
កាស ធាតុ ដៃលមនលក្ខណៈ 
នវនុវត្តន៍ ផ្ដល់ ជំនួយ បច្ចៃក- 
ទៃស ដល់ ក.ជ.អ.ច សមៃប់ 
ការសមៃប សមៃួល ជារួម លើ 
ការឆ្លើយតប ចំពោះ ការ បៃ - 
បៃលួ អាកាស ធាត ុភាពជា ដៃគ ូ
ក្នុងការ សៃវជៃវ ដើមៃបី ពងៃឹង 
ទិន្ន ន័យ  និង ចំណៃះ ដឹង អំពី 
ការ បៃ បៃួល អាកាស ធាតុ នៅ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ៕



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៥

សាលាអន្តរជាតិInvictusភ្នំពេញទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណ
ជាផ្លូវការដើម្បីបើកដំណើរការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

 សាលា អន្តរជាត ិInvictus ភ្នពំៃញ 
ទទួលបាន អាជា្ញាប័ណ្ណ ជា ផ្លូវការ ពី 
កៃសួង អប់រំ យុវជន និង កីឡា ក្នុង 
សបា្តាហ៍ នៃះ ដើមៃបី បើក ដំណើរការ 
នៅក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ សាលា 
អន្តរជាតិ ដៃលមាន មូលដ្ឋាន នៅ 
បៃទៃស សងិ្ហ បរុ ីមយួ នៃះ បានបៃកាស 
ពី ការផ្តល់ជូន ដ៏ អសា្ចារៃយ សមៃប់ ឆ្នាំ 
សិកៃសា ២០២០-២០២១ ក្នុងពៃល 
បើក ដំណើរការ ។ 

 សាលា អន្តរជាត ិInvictus ភ្នពំៃញ 
ផ្តល់ជូន ជាពិសៃស សមៃប់ សិសៃស 
១០០ នាក់ ដំបូង ដៃល ចុះឈ្មោះ ចូល 
រៀន ចាបព់ ីថ្ងៃនៃះ រហតូដល ់ថ្ងៃទ ី៣១ 
ខៃសហីា ចនំនួ ២ ឆ្នា ំសកិៃសា គ ឺឆ្នា ំសកិៃសា 
២០២០-២០២១ និង ២០២១-
២០២២ ក្នុងតម្លៃ តៃឹមតៃ ៥០០០ 
ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។  ការផ្តល់ 
ជូន នៃះ គឺ ឆ្លុះបញ្ចាំង អំពី ការប្តៃជា្ញាចិត្ត 
របស់ សាលា អន្តរជាតិ Invictus 
ភ្នំពៃញ ក្នុងការ ផ្តល់នូវ ការអប់រំ ដៃល 
មាន គុណភាព ខ្ពស់ ខណៈ តម្លៃ ធម្មតា 
សមៃប ់៤ ឆមាស គមឺាន តម្លៃ ៨០០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 

 លោក John Fearon សា្ថាបនិក 
និង ជានា យក បៃតិបត្តិ សាលា អន្តរ-
ជាតិ Invictus ថ្លៃងថា ៖« សាលា 
Invictus ភ្នំពៃញ មាន សៃចក្តី-
សោមនសៃស រកីរាយ ដៃល បានបៃកាស 
ពី ការផ្តល់ជូន ដ៏ អសា្ចារៃយ ដល់ សិសៃស 
នៅក្នុង ពៃលវៃលា ដ៏ លំបាក ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច នៃះ ។ យើង ខិតខំ ផ្តល់នូវ 
ការអបរ់ ំល្អ បផំតុ ជាមយួនងឹ តម្លៃ សម-
រមៃយ ហើយ យើង យលថ់ា  នៃះ ជា មធៃយោ-
បាយ ដ៏ តៃឹមតៃូវ ក្នុងការ ចាប់ផ្តើម » ។ 

 សាលា អន្តរជាតិ នៃះ នាំយក គំរូ 
ការអប់រំ ដៃល ទទួលបាន ជោគជ័យ 
បផំតុ មកកាន ់រាជធាន ីភ្នពំៃញ ជាមយួ 
នឹង តម្លៃ សិកៃសា សមរមៃយ ដោយ បើក 
ទទួល ការចុះឈ្មោះ ចូលរៀន ចាប់ ពី-
ពៃល នៃះ តទៅ ។ 

 សាលា អន្តរជាត ិInvictus ភ្នពំៃញ 
ក ៏កពំងុ ផ្តាតលើ ទសៃសនៈ បងៃៀន តាម 
អន ឡាញ ( virtual campus) 
www.invictus.family ដើមៃបី 
ផ្តល់ជូន ការសិកៃសា នៅផ្ទះ ពៃញ ម៉ោង 
ដល់ សិសៃសានុសិសៃស នៅ ទូទាំង 
ពិភពលោក ។ នៃះ គឺជា ការណៃនាំ 

កម្មវិធី បងៃៀន តាម អន ឡាញ ដំបូង 
បង្អស ់របសស់ាលា អន្តរជាត ិមយួ នៃះ 
បនា្ទាប់ពី បាន បង្កើត សាខា ចំនួន ៣ 
កន្លៃង នៅ បៃទៃស សិង្ហ បុរី និង ២ 
សាខា នៅ ហុងកុង និង ចុងកៃយ គឺ 
សាខា នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។  

 គៃូ ដៃលមាន បទពិសោធ ខ្ពស់ 
របស់ សាលា អន្តរជាតិ Invictus 
ភ្នំពៃញ នឹង បងៃៀន តាម អន ឡាញ 
សៃបតាម កាលវិភាគ ដ៏ តឹងរុឹង ដូច 
ទៅនឹង កាលវិភាគ បងៃៀន នៅឯ 
សាលា ផ្ទាល់ ដៃរ ។ 

 សមៃប់ អ្នក ដៃល ចង់ ចុះឈ្មោះ 
ចូលរៀន តាម កម្មវិធី រៀន អន ឡាញ 
ពៃញ ម៉ោង សាលា អន្តរជាតិ Invic-
tus បានផ្តល ់ជនូ តម្លៃ ពសិៃស តៃមឹតៃ 
៤០០០ ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។ 
នៅក្នុង នោះ តម្លៃ នៃ ការចុះឈ្មោះ 
ចូលរៀន គឺ ១០០០ ដុលា្លារ ។  

 កម្មវិធី Invictus Family នឹង 

ផ្តល់ជូន ការសិកៃសា ពៃញ ម៉ោង ចាប់ពី 
ថា្នាក់ ទី ១ ដល់ទី ៦ ដៃល នឹង ចាប់ផ្តើម 
នៅ ថ្ងៃទ ី២៧  ខៃមៃសា ហើយ សមៃប ់
ថា្នាក់ អនុវិទៃយោល័យ អាច នឹង ចាប់ផ្តើម 
ក្នុង ខៃសីហា ឆ្នាំនៃះ ។  

 នាយក សាលា អន្តរជាត ិរបូនៃះ បាន 
សម្តៃង ក្តរីភំើប រកីរាយ ដៃល បាន ចលូរមួ 
ជាមយួ សាលា អន្តរជាត ិInvictus នៅ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ នៃះ ដោយ លោក បាន 
ថ្លៃងថា ៖« នៃះ គឺជា ឱកាស ដ៏ អសា្ចារៃយ 
មួយ ដៃល បាន កា្លាយជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
សា្ថាបន័ អបរ់ ំឈានមខុ គៃ ដៃល ផ្តាតលើ 
ការអប់រំ បៃកបដោយ គុណភាព » ។   

 លោក Clive Swale ថ្លៃងថា ៖ 
«ឱកាស ក្នងុការ មកកាន ់បៃទៃស កម្ពជុា 
គឺ ពិតជា រីករាយ ខា្លាំងណាស់ ។ កម្ពុជា 
គឺជា បៃទៃស ដៃល កំពុងមាន ការរីក- 
ចមៃើន យ៉ោង ឆប់រហ័ស និង មានបៃ-   
វ តិ្ត សាស្តៃ ដ៏ សមៃបូរបៃប និង ចមៃុះ ។ 
បៃជាជន កម្ពុជា ឱៃយ តម្លៃ លើ ការអប់រំ 

ដៃលមាន គុណភាព និង ចង់ កា្លាយជា 
អ្នកដឹកនាំ នៅលើ ពិភពលោក » ។ 

 លោក មានបទពសិោធខ្ពស់ នៅ ក្នងុ 
ការបងៃៀន អស់ រយៈពៃល ១៨ ឆ្នាំ 
មកហើយ ដោយ លោក បាន ធ្វើការ 
នៅតាម សា្ថាបន័ អបរ់ ំលៃបីៗ នៅ បៃទៃស 
អា្រហ្វកិ នងិ អាមៃរកិ ខាងតៃបងូ កដ៏ចូជា 
នៅក្នុង បៃទៃស វៀតណាម ចកៃភព - 
អង់គ្លៃស និង បៃទៃស នូ វៃ ល សៃ ឡង់ 
ដៃលជា សៃុកកំណើត របស់ លោក 
ផងដៃរ ។  

« ខ្ញុំ មានចំណៃះដឹង ជៃជៃះ អំពី 
កម្មវិធីសិកៃសា ផៃសៃងៗ គ្នា និង របៀប នៃ 
ការអនុវត្ត ។ ខ្ញុំ មានការ យល់ដឹង ខ្ពស់ 
អំពី ការវាយតម្លៃ និង វិធី បៃើបៃស់ 
ទិន្នន័យ ដើមៃបី ជំរុញ សមិទ្ធផល នៃ 
ការសិកៃសា របស់ សិសៃស ។ ខ្ញុំ បៃើបៃស់ 
បៃព័ន្ធ ល្អៗ ដើមៃបី ជួយ សាលា ឱៃយ 
ទទួលបាន លទ្ធផល ល្អ បំផុត » ។ 

 លោក បន្តថា ៖« ខ្ញុំ ខិតខំ ធ្វើការ 
ជាមួយ អាណាពៃយោបាល ដើមៃបី ឲៃយ 

សសិៃសានសុសិៃស ទទលួបាន នវូ អ្វដីៃល 
ល្អ បំផុត ពីសា លា ជាមួយនឹង ការ- 
ផ្លាស់ប្តូរ នៅក្នុង ការអប់រំ ដៃល ផ្តល់ 
អត្ថបៃយោជន៍ ចៃើន ដល់ សិសៃស » ។     

 សាលា អន្តរជាត ិInvictus ភ្នពំៃញ 
អនុវត្ត តាម កម្មវិធី សិកៃសា អន្តរជាតិ 
ដៃលមាន មូលដ្ឋាន នៅ ចកៃភព- 
អង់គ្លៃស ចាប់ពី ថា្នាក់ទី១ ដល់ទី១៣ 
ដោយ បញ្ចូល កម្មវិធីសិកៃសា ផ្នៃក 
គណតិវទិៃយោ ឈានមខុ គៃ របស ់សងិ្ហ បរុ ី
នងិ មាន បងៃៀន ជា ៣ ភាសា គ ឺភាសា 
ខ្មៃរ អង់គ្លៃស និង ភាសា ចិន ។  
  ថា្នាក់ ទី ១ - ថា្នាក់ ទី ៦៖ កម្មវិធីសិកៃសា 
ថា្នាក់បឋមសិកៃសា អន្តរជាតិ (IPC) 

   ថា្នាក់ ទី ៧ - ថា្នាក់ ទី ៩៖ កម្មវិធី សិកៃសា 
ថា្នាក់ អនុវិទៃយោល័យ អន្តរជាតិ  
(IMYC) 

  ថា្នាក់ ទី ១០ - ថា្នាក់ ទី ១១៖ កម្មវិធី  
បៃឡង បញ្ចប់ ថា្នាក់ សិកៃសា អនុ-
វិទៃយោល័យ International Gen-
eral Certificate of Secondary 
Education (IGCSE)

 ថា្នាក់ ទី ១២ - ថា្នាក់ ទី ១៣៖ កម្មវិធី 
សិកៃសា របស់ ខៃ ម បៃ៊ី ជ ថា្នាក់ ‘A’ 
Level Cambridge Interna-
tional ‘A’ Level 

 ការបងៃៀន ជា ភាសា អង់គ្លៃស 
ភាសា ខ្មៃរ និង ភាសា ចិន សាលា 
អន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពៃញ ចាត់- 
ទុកថា វា មាន សារៈសំខាន់ ក្នុងការ- 
ផ្តល់ឱៃយ សិសៃសានុសិសៃស របស់ខ្លួន នូវ 
ការបៃកួតបៃជៃង ដៃល នៃះ គឺជា 
ចំណុច ពិសៃស បំផុត មួយ របស់ 
សាលា ។ 

 លោក Swale ថ្លៃងថា ៖« សិសៃសា-
នុសិសៃស នឹង អភិវឌៃឍ ការយល់ដឹង អំពី 
ទមៃង ់នៃ ការបៃសៃយ័ ទាកទ់ង ផៃសៃងៗ 
គ្នា ហើយ អាច បៃើបៃស់ វា នៅក្នុង 
សហគមន ៍ដៃល មាន ការផ្លាសប់្ត ូរយ៉ោ- 
ង ឆប់រហ័ស របស់ យើង នៃះ ដើមៃបី 
ធ្វើការ សមៃចចិត្ត សមៃប់ អាជីព 
ការងារ បាន តៃឹមតៃូវ » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា ៖« សាលា អន្តរជាត ិ
Invictus ភ្នំពៃញ កំពុង នាំមក នូវ 
ការអប់រំ បៃកបដោយ គុណភាព ខ្ពស់ 
ក្នុងតម្លៃ មួយ ដៃល សមរមៃយ មកកាន់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ ខ្ញុំ ក៏ មើលឃើញ 
ផងដៃរ ថា  វា ជា ឱកាស មួយ សមៃប់ 
សិសៃសានុសិសៃស មកពី បៃទៃស ផៃសៃងៗ 
ដើមៃបី ចូល សិកៃសា នៅក្នុង សាលា នៃះ 
ដៃលមាន ចៃើន សញ្ជាតិ ហើយនឹង 
ផ្តលឱ់ៃយ ពកួគៃ នវូ ឱកាស បង្កើត ចណំង 
មិត្តភាព ពៃញ ១ជីវិត »៕ 

លោក John Fearon ស្ថាបនិកសលាអន្តរជាតិ Invictus ថ្លែងថា សលាផ្តល់ជូនការអប់រំគុណភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លែសមរមែយ។  

លោក Clive Swale នាយក សលា 
អន្តរជាតិ Invictus ភ្នំពែញ។  

បណ្ណាល័យសលា Invictus តែូវបានរចនាឡើងដើមែបីជំរុញការច្នែបែឌិត។  

www.invictus.com.kh
www.facebook.com/ 
invictusintlschoolcambodia/



រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ ក្រសួង បរិស្ថានកំពុង 
រៀប ចំ បង្កើតគម្រង ពិព័រណ៍ 
សហគមន៍ដើម្របីរួម ចំណ្រក ជួយ 
លើក ស្ទយួ  ជីវភាព រស់នៅ របស់  
ប្រជា សហគមន៍ និង ការ អភិរក្រស 
ធនធាន ធម្មជាតិ ឱ្រយ មាន  ប្រសិទ្ធ- 
ភាព  ខណៈ សកម្មជន បរិស្ថាន 
លើក ឡើង ថា គម្រង ន្រះមិន 
ទាន់   មាន ប្រសិទ្ធ ភាព   ក្ន ុ ង ការ- 
ទប់ស្កាត់ ការ កាប់ ឈើ នោ ះទ្រ។

បើ តាម ក្រសួង បរិស្ថានគ ម្រង  
ន្រះ អាច ចាប់ ផ្តើម នៅ ពាក់ កណ្តាល   
ឆ្នា ំន្រះ ដោយ សក ល្របង ដំបូង 
ជា មួយ សហគមន៍ មូល ដ្ឋាន នៅ  
តាម តំបន់កា រពារ ធម្មជាតិ ចំនួ ន 
១៧ នៅក្នងុ ខ្រត្ត កំពង់ ធំ ។

លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ អ្នក នំា ពាក្រយ  
ក្រសួង បរិស្ថាន  មិន បាន បញ្ជា ក់ 
បន្ថ្រម នោះ ទ្រ កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហ  ស្របតិ៍  
ដោយ លោក ឱ្រយ យោង ព័ត៌មាន 
ដ្រល បាន បង្ហោះ ក្នងុ ហ្វ្រសបុ៊ក 
របស់ក្រសួង បរិស្ថាន ។

បើ តាម ហ្វ្រស បុ៊ក ក្រសួ ង  បរិ- 
ស្ថាន   បាន ដក ស្រង់ សម្ដលីោក- 
ស្រ ី មុ៉ម ថានី រដ្ឋល្រខា ធិការ 
ក្រសួង បរិស្ថាន ថ្ល្រង  ក្នងុ កិច្ច ប្រជំុ 
ក្រមុ កា រ ងារ គម្រង ថា៖ «គម្រង  
រៀបចំ ពិព័ រណ៍ សហ គមន៍  ពិត ជា 
មាន សរៈ សំខាន់ ជួយ ដល់ ជីវ- 
ភាព របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋនៅ តាម 
មូ ល ដ្ឋាន ឱ្រយ កាន់ ត្រប្រសើរ ថ្រម 
ទៀ ត និង ពង្រងឹ កិច្ច សហ ប្រតិបត្ត-ិ 
ការ ជា មួយ គ្រប់អ្នក ពាក់ ព័ន្ធក្នងុ 
កា រ  គ្រប់ គ្រង ធន ធាន ធម្មជាតិការ-  
អភិរ ក្រស ជីវចម្រះុ វប្របធម៌ប្រព្រ ណី 
ទំនៀម ទមា្លាប់ ជំនឿ សសនា របស់   
បង ប្អនូ ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច» ។

 លោក ស្រ ី ថានី  លើក ទឹក ចិត្ត 
ដល់ ក្រមុ ការ ងារ រៀប ចំគម្រង 
ឱ្រយ  ពិនិត្រយ លើការ កសង និង ប្រមូ ល   
ព័ត៌ មាន និង សហការ ជា  មួយ 
ដ្រគូអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្របី កសង 
គម្រង ដ្រល ធានា និរ ន្ត រ  ភាព 
ជីវភាព ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅ តាម 
តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ និង ចូល- 
រួម  គ្រប់ គ្រង ធន ធាន ធម្ម  ជាតិ ឱ្រយ 

មាន ប្រសិទ្ធ ភាព។
លោកស្រង សោតអគ្គនាយក-    

រង សហ គមន៍ មូល ដ្ឋាន ន្រ ក្រសួង   
បរិស្ថាន  ថ្ល្រង ក្នងុ កិច្ច ប្រជំុ នោះ 
ថា ពិព័រណ៍ សហគ មន៍ ន្រះចាប់-  
ផ្តើម ដោយ ក្រមុ ការ ងារ គម្រង  
ចុះ អង្ក្រត ប្រមូលព័ត៌ មាន ពី 
ស ហគ មន៍ចង ក្រង សកា្តា នុ ព ល  
របស់ សហ គមន៍ បណ្តះុ បណ្តា ល  
ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈដល់ សហ គមន៍ និង  
លើក ទឹក ចិត្ត ឱ្រយ សហគ មន៍ បង្កើត 
ស្នាដ្រ មុខ របរ និង នំា  យក ផលិត- 
ផល សម្រប់ ព្រតឹ្ត ិ ការ ណ៍ ពិព័រ ណ៍ 
ប្រចំា ឆ្នា ំនិង លក់ ទៅកា ន់ ទីផ្រសារ។

លោក ស មូ៉រី សកម្ម ជន បរិ-
ស្ថាន និង ជា ប្រធាន កម្មវិធី ស្រវ-  
ជ្រវ និង តសូ៊ មតិន្រ បណ្តា ញ  
យុវជ ន កម្ពជុាបាន ប្រប់ ភ្ន ំព្រ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍  កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ថា 
គម្រង លើក ស្ទួយ ជីវភាព 
សហគមន៍ន្រះ   មាន សរៈ សំខាន់  
សម្រប់ សមាជិក សហគមន៍ ព្រ- 
ឈើ ឬសមាជិក សហគមន៍ ព្រ 
តំបន់ ការពារដ្រល រស់ នៅ ជំុវិញ 

តំបន់ ព្រ ទំាង នោះ   ផ្ទាល់ ដើម្របី ឱ្រយ 
ពួកគាត់ មាន ជីវភាព ប្រសើរ ជាង 
មុនហើយ ឈប់ ទៅ កាប់ ព្រឈើ។

លោក បន្តថា ប្រជា ពលរដ្ឋ 
ដ្រល រស់ នៅតំបន់ ព្រឈើ ត្រម្តង 
ភាគតិច បំផុត  ទៅកាប់ឈើ ធ្វើ 
អាជីវកម្ម បុ៉ន្ត្រ អ្នក ដ្រលកាប់ ឈើ 
ភាគច្រើន មក ពីភូមិ ខាងក្រ 
ឬអ្នក មក ពីខ្រត្ត ឆ្ងាយៗ។ គម្រង 
លើក ស្ទយួ ជីវភាព សហគមន៍  
ន្រះ គឺ ជួ យ បាន ត្រ មួយ ផ្ន្រក តូច 
បុ៉ណ្ណោះត្រ មិន អាច លុប បំបាត់ការ- 

កាប់ ឈើ ទំាងស្រងុ បាន នោះ ទ្រ។
លោកមូ៉រី ថ្ល្រងថា៖«វិធា នការ 

ន្រះល្អ  ដ្រល ចូលរួម ចំណ្រក លើក 
កម្ពស់ជីវភាព បុ៉ន្ត្រ ប្រសិ ទ្ធ   ភាព 
ក្នងុ ការ ទប់ស្កាត់ ការ កាប់ ឈើ ហ្នងឹ   
ខ្ញុ ំគិតថា មិន ទាន់ មាន ប្រសិទ្ធ- 
ភាព ទ្រ  ល្គកឹ ណ ការ អនុវត្ត ច្របាប់ 
នៅ ត្រ ធូររលុង  ហើយ  មិន បាន 
អនុវត្ត ច្របាប់ ឱ្រយ បាន តឹង ត្រង  និង 
ចាត់ វិធានការ ចំពោះឈ្មញួ ទិញ 
ឈើ  ឧកញ៉ា ធំៗ ឬក៏ បិទ ការ នំា -  
ច្រញ ឈើ ទៅ ក្រ ប្រទ្រស »៕ 

ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �្រស្រង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតម្រន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន្ធ  

សូ វិស ល
អនុបេ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ ស� ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
�៉្រ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
ប្រ  ក់ ស យ

� រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

� រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆ្រង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិ� , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  �៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខ្រង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �្រត កី� , ជិន ណ ន
ខឿន ឌី�៉ា , សយ រា� សុី

� រីរូបថត
ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 

�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុក្រ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�្រត, 017 578 768
ប្រ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េកចា យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េកចា យ� �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉្រង
បេ � នគណនេយេ�ៈ េស៊្រ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន �្រន(ផ្ល វូ៦០�៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  �្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំ្រញ
ទូរស័ព�  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ� ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព�  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

CCHRៈសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីក្នងុសវនាការឧទ្ធរណ៍មិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញ
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ មជ្រឈមណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុស្រស កម្ព ុជា 
CCHR អះអាង ថា សិទ្ធិ ទទួលបាន 
ម្រធាវ ីការពារ ក្ត ី នងិ សទិ្ធ ិមាន វត្តមាន ក្ន ុង  
សវនាការ នៅសលា ឧទ្ធរណ៍ មិនទាន់  
ត្រវូ បាន អនុវត្ត ព្រញ ល្រញ ខណៈ អ្នក នំា - 
ពាក្រយ ក្រសងួ យតុ្តធិម ៌ក ៏ទទលួ ស្គាល ់ដ្ររ  
ថាការអនវុត្ត កម្មវធិជីនំយួ ផ្ន្រក ច្របាប ់នៅ 
មាន កម្រិត។

មជ្រឈមណ្ឌល សិទ្ធ ិមនុស្រស កម្ពជុា CC H R 
កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ បាន ច្រញ ផ្រសាយ ព្រតឹិ្តបត្រ 
ស្ដ ីពី សិទ្ធ ិទទួល បាន ការ ជំនំុ ជម្រះ ក្ដ ីដោ យ  
យតុ្តធិម ៌នៅ សលា ឧទ្ធរណ ៍ ដោយ បាន 
ឃ្លា ំមើល សណំុ ំរឿង  ចនំនួ  ២១៨ ករណ ី 
ដ្រល មាន ជន ជាប់ ចោទ សរុប៣១៦  
នាក់ ។ ការ ឃ្លាំ មើល ន្រះ  ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
រយៈ ព្រល  ១ឆ្នាំ ព្រញ ចាប់ ពី ថ្ង្រ ទី ១ ខ្រ 
មករារហ ូតដល ់ថ្ង្រ ទ៣ី១ ខ្រ ធ្ន។ូ គម្រង 
ន្រះ ផ្ដោត សខំាន ់លើ សទិ្ធ ិទទលួ បាន ការ- 
ជំនុំ ជម្រះ ដោយ យុត្តិធម៌ ក្នុង សវនាការ 
ជនំុ ំជម្រះ រឿង ព្រហ្មទណ្ឌ កម្រតិ ន្រ  ការ- 
មាន ម្រធាវី ការពារ និង វត្ត មាន របស់ ជន- 
ជាប់ ចោទ នៅ ក្នុង សវនាការ។

CCHR ពិនិត្រយ ឃើញ មាន ចំណុច វិជ្ជ-
មានមួយ  នោះ គឺ ជន ជាប់ ចោទ បទ ឧក្រ ិដ្ឋ   
និង ជន ជាប់ ចោទ ជា អនីតិជន សុទ្ធ ត្រ 
មាន ម្រធាវី ការពារ ទាំងអស់។ ក៏ ប៉ុន្ត្រ  
មាន ជន ជាប់ ចោទ ៨០នាក់ ស្មើនឹង  ២ ៥  
ភាគ រយ ន្រ ករណ ីដ្រល បាន អង្ក្រត ដ្រល 
ជាប់ ចោទ បទ មជ្រឈិម មិន មាន ម្រធាវី ការ ពារ។

CCHR បាន លើក មា ត្រ៣០១ ន្រ ក្រ ម- 
នីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ មក ធ្វើ ជា សំអាងដោ យ 
ពន្រយល់ ថា ជំនួយ ម្រធាវី ត្រវូ ត្រ មាន ដច់ - 
ខាត ចំពោះ បទ ឧក្រដិ្ឋ និង អនីតិជន។ បុ៉ន្ត្រ 
CCHR បញ្ជាក់ថា៖«ច្របាប់ ន្រះ មិន ទាន់ 

ស្រប តាម បទដ្ឋាន សទិ្ធ ិមនសុ្រស អន្តរជាត ិ
នៅ ឡើយ ចំពោះ ករណី ដ្រលពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង បទ ល្មើស ផ្រស្រង ទៀត ក្រ ពី បទ ឧក្រ ិដ្ឋ  
ដូច ជា បទ មជ្រឈិម។  ច្របាប់ សិទ្ធិ មនុស្រស 
អន្តរ ជាតិ មិន បាន ប្រង ច្រក បទ ល្មើស 
ផ្រស្រង គា្នា  ដូច្ន្រះ ទ្រ ហើយ ជួស មក វិញ គឺ 
តម្រូវ ឲ្រយ មាន សិទ្ធិ មាន ម្រធាវី  ដ្រល ត្រូវ 
អនុវត្ត ជា សកល និង មិន គិត ពី ប្រភ្រទ 
ន្របទ ល្មើស ឡើយ»។ CCHR ក ៏បាន 
អង្ក្រត លើ សិទ្ធ ិមាន វត្តមានក្នងុ សវនា ការ 
ដោយ បាន កត់ សមា្គាល់ ឃើញថា ក្នុង 
ចំណម ជន ជាប់ចោទ  ៣១៦ នាក់  មា ន  
៥៩ នាកឬ់១៩ភាគរយ  មនិ មាន វត្ត មាន 
ក្នងុ សវនាការ ឬ សវនាការ ដោយ កំបំាង-  
មុខ។ សវនាការ ប្រប ន្រះ មិន អនុលោម 
តាម បទដ្ឋាន សិទ្ធ ិមនុស្រស អន្តរជាតិ  ចំពោ ះ  
សិទ្ធ ិមាន វត្តមាន នៅក្នងុ សវនាការ ឡើយ ។ 
ករណ ីខ្លះអវត្តមាន កើត ឡើង ដោយ សរ 
ជន ជាប់ ចោទមិន ទទួល បាន កាល បរិច្ឆ្រ  ទ 

សវនាការ  និង កង្វះ មធ្រយោបាយ ដឹក ជញ្ជនូ។
ក្រ ពី ន្រះ CCHR បាន អង្ក្រត ឃើញ  

មាន ករណី មួយ ដ្រល ជន ជាប់ ចោទ ពី 
បទ  ឧក្រិដ្ឋ  ៦ នាក់ មាន ម្រធាវី ត្រមា្នាក់ ។   
ករណី ប្រប ន្រះ បាន ធ្វើ ឲ្រយ មាន ទំនាស់ 
ផល ប្រយោជន ៍ដោយ សរ ត្រ ជន ជាប-់ 
ចោទ ឆ្លើយ ដក ់គា្នា។ CCHR  លើក ឡើង 
នូវ អនុស ស ន៍  មយួ ចនំនួ រមួ មានការ ធ្វើ 
ឲ្រយ ប្រសើរ ឡើងការ ដឹក ជញ្ជនូ ជន ជា ប់ ចោ ទ 
ទៅ ចូល រួម សវនាការ ចៀសវាង អវត្ត មា ន 
ពួកគ្រ ពី សវនាការពន្រយោរ ព្រ ល  សវនា ការ  
ករ ណី អវត្តមានជន ជាប់ ចោទ ចៅក្រម គួរ 
គោរ ព  សិទ្ធ ិមាន ម្រធាវី របស់ ជន ជាប់- 
ចោទដោ យ  មិន កំណត់ តាម បទ ល្មើស ។

លោក ជិន មា៉ាលីន អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួ ង 
យុត្តធិម៌ ថ្ល្រង ថា ការ ផ្ដល់ ជំនួយ ផ្ន្រក ច្របា ប់ 
ពី រដ្ឋាភិបាល  នៅ មាន កម្រិត នៅ ឡើយ 
ទាំង ផ្ន្រក ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនធាន មនុស្រស 
និង ម្រធាវីការ ពារក្ដី សម្រប់ ជន ក្រី ក្រ។ 

ដូច្ន្រះ ហើយធ្វើ ឲ្រយ សំណំុ រឿង ខ្លះ មាន ពា ក់ - 
ព័ន្ធ ជន ជាប់ ចោទ ច្រើនត្រ មាន ម្រធាវី ត្រ - 
មួយ។ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ម្រធាវី ការពារ ក្ដី  
លោក បញ្ជាក ់ថា ច្របាប ់ប្រទ្រស ផ្រស្រង ខ្លះ  
មាន លក្ខណៈ ខុស ពី កម្ពជុា គឺ ម្រធាវី  
អា ច  តម្រវូ សម្រប ់បទ មជ្រឈមិ ដោយ សរ 
ត្រ គ្រ មាន ធនធានការពារ ផ្ន្រក ច្របាប់  
ច្រើន ។ ប៉ុន្ត្រ សម្រប់ កម្ពុជា សិទ្ធិ ដច់ - 
ខាត ត្រូវ មាន ម្រធាវី គឺ សម្រប់ ត្រ បទ- 
ឧក្រិដ្ឋ  និង អនីតិ ជន។ 

លោក បន្ត ថា៖  «ទោះ បី ជា យើង មាន  
ការ ខ្វះ ខាត ក៏ យើង សង្ក្រត ឃើញ ថា ពី 
១ឆ្នាំ ទៅ ១ ឆ្នាកំម្មវិធី ជំនួយ ផ្ន្រក ច្របាប់ 
មាន ភា ព ប្រសើរ ឡើង។ ថវិកា ការពារ ក្ដី 
ជន ក្រីក្រ ក៏ មាន កើន ឡើង ឆ្នាំ ២០២០ 
គឺ ថវិកា កើន ឡើង ដល់ ១៦០០ លាន 
រៀលដ្រ ល  ពី មុន មាន ត្រ ១២០០ លាន 
រៀល ទ្រ ហើយ មុនន្រះ ទៀត  យើង មាន 
ត្រ ៩០០ លាន រៀល ទ្រ»។ 

លោក បន្ត ថា ម្រធាវី ជំនួយ ផ្ន្រក ច្របាប់  
សម្រប់ការពារ ជន ក្រី ក្រ ក៏ កើន ឡើង 
ដ្ររ ដ្រល សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ មាន ជាង ៣០០ 
នាក់ ក្នុង ចំណម ម្រធាវី ទាំង អស់ ជាង 
១០០០ នាក។់ លោកថា ទៅ ថ្ង្រ មខុ នងឹ 
មាន ការ ពង្រីក ចំនួន ថវិកា និង ចំនួន 
ម្រធាវី សម្រប់ ជំនួយ ផ្ន្រក ច្របាប់ ន្រះ  
រួម ទាំង ស្រវា ផ្រស្រង ទៀត។ អ្នក ដ្រល នឹង 
ទទលួ ប្រយោជន ៍ព ីការ ពង្រកី ផ្ន្រក ច្របាប ់
ន្រះក៏ នឹង ធ្វើ ឡើង សម្រប ជ់ន ផ្រស្រង ទៀ ត 
ដូច ជា ស្ត្រី  និង ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ។

ចំពោះ ការ មិន បងា្ហោញ ខ្លួន របស់ ជន- 
ជាប ់ ចោទ លោក បញ្ជាក ់ថា វា អាស្រយ័ 
លើ សណំុ ំរឿង នមីយួៗ។ សណំុ ំរឿង ខ្លះ 
អាច កាត់ បាន ដោយ មិន ចាំ បាច់ មាន 
ម្រធាវីត្រ សំណុំ រឿង ខ្លះចាំ បាច់ ត្រូវ ត្រ 
មាន ម្រធាវី៕

ជន ជាប់ ចោទពេល នំា ចូល សាលា ឧទ្ធរណ៍ កន្លង មក   ។ រូបថត ហុង មិនា 

កេសួងបរិស្ថានកំពុងរៀបចំបង្កើតគមេងពិព័រណ៍សហគមន៍
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TADA បោះជំហានក្នងុវិស័យដឹកជញ្ជនូ ជួយទប់ស្កាត់កូវីដ១៩
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុហ៊នុTADAដ្រលផ្តល់
ស្រវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរដោយប្រើ
កម្មវធិីតាមទរូសព័្ទដ្របានហក់ចលូក្នងុ
វសិយ័ស្រវាដកឹជញ្ជនូដើម្របីបម្រើដល់
ក្រមុហ៊នុនងិម្ចាស់អាជវីកម្មដ្រលមន
ទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។
ក្រុមហ៊ុនបានឲ្រយដឹងកាលពីថ្ង្រពុធ

នៅខណៈដ្រលប្រទ្រសកម្ពុជាកំពុង
ខតិខំទបស់្កាត់ការរាតត្របាតន្រវរីសុកវូដី
១៩អាជវីកម្មលក់ដរូទាងំឡាយក៏ប្រ
ជាស្ងាត់ជ្រងំដោយហ្រតុថាអតថិជិន
ជាទូទៅកំពុងអនុវត្តវិធានការរក្រសា
គម្លាតពីសង្គម។
«ក្នុងនោះផងដ្ររអាជីវកម្មតូចៗ 

ដ្រលត្រវូបានអនុញ្ញាតឱ្រយបន្តដំណើរ-
ការអាជីវកម្មជាធម្មតានោះ ក៏កំពុង
ប្រឈមនឹងការលំបាកច្រើនណាស់
ដ្ររក្នងុការរក្រសាទនំាក់ទនំងនងិផ្គតផ់្គង់
ស្រវាកម្មរបស់ខ្លួនជូនដល់អតិថិជន
ជាហ្រតុនាំឱ្រយអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់
ត្រូវធា្លាក់ចុះទាំងមិនមនតម្រុយថា
តើព្រលណាទើបស្ថានការណ៍ត្រឡប់
មកប្រសើរដូចដើមវិញ។ 
ក្រមុហុ៊នTADAកំពុងផ្ដល់ដំណោះ-

ស្រយមួយជូនដល់អាជីវករចំពោះ
បញ្ហាន្រះដោយក្រុមហ៊ុនបានបើកឱ្រយ
ដំណើរការនូវស្រវាដឹកជញ្ជូនTADA
Deliveryសម្រប់ជួយឱ្រយអាជវីករអាច
បន្តផ្គត់ផ្គង់ស្រវាកម្មជនូដល់អតថិជិន
របស់ខ្លួនបាននៅគ្រប់ទិសទីក្នុង
រាជធានីភ្នំព្រញ»។ ន្រះបើយោងតាម

ការថ្ល្រងអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ជាផ្ន្រកមួយន្រការបើកដំណើរការ

ស្រវាន្រះក្រុមហ៊ុន TADAនឹងបើក
បម្រើស្រវាកម្មន្រះជូនដល់អាជីវករ 
ប្រើប្រស់ដោយឥតគិតថ្ល្រ រយៈព្រល
១ខ្រព្រញ។
លោកជីមប៉ូលីប្រធានចាត់ការ

ទូទៅក្រុមហ៊ុនTADACAMBODIA
បានមនប្រសសន៍ថា៖«ហ្រតុផល
ដ្រលយើងបើកនវូស្រវាកម្មដកឹជញ្ជនូ
ន្រះគឺយើងចង់ធ្វើការគាំទ្រមិនត្រឹម- 

 ត្រ អ្នកបើកបរប៉ុណោ្ណោះទ្រ គឺយើងចង់
គាំទ្ររហតូទៅដល់អាជវីករនងិអាជវីកម្ម
ក្នងុស្រកុរបស់យើងដ្រលកពំងុជបួការ- 
លំបាកនៅក្នុងព្រលកូវីដ១៩ព្រះ
អាជីវករភាគច្រើនមិនមនលទ្ធភាព
ក្នុងការជួលស្រវាដឹកជញ្ជូនដោយ
ផ្ទាល់ខ្លួននោះទ្រ។យើងផ្ដល់ឱ្រយគាត់
ក្នុងរយៈព្រល១ខ្រក្នុងការដឹកជញ្ជូន
ឱ្រយគាត់ដោយឥតគិតថ្ល្រក្នុងទីក្រុង
ភ្នំព្រញអ៊ីចឹងសង្រឈឹមថាការផ្ដល់ជូន
ដោយឥតគតិថ្ល្រន្រះអាចជយួអាជវីកម្ម

និងការទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយ
អតិថិជនរបស់គាត់»។
ស្រវាTADADeliveryដំណើរការ

ដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន
តាមអនឡាញដ៏ទំនើបមិនធា្លាប់មន
នៅកម្ពុជាព្រមទាំងអាចជួយឱ្រយ
អាជីវករកក់និងពិនិត្រយមើលលំហូរន្រ
ការដកឹជញ្ជនូទនំញិរបស់ពកួគាត់បាន
យ៉ាងងាយស្រួល។
ប្រព័ន្ធន្រះក៏ជួយឱ្រយអាជីវករអាច

គ្រប់គ្រងការបង់ប្រក់ថ្ល្រទំនិញរបស់

ខ្លួនបានផងដ្ររទាំងការទូទាត់ជា
ក្រដាសប្រក់ និងទូទាត់តាមគណនី
ដោយថវិកានោះនឹងត្រូវទទួលជំនួស
ដោយអ្នកបើករុឺម៉កកង់៣។
ក្រុមហ៊ុនTADAបានឱ្រយដឹងថាពី

ដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុនគ្រងនឹងដាក់
ឱ្រយដំណើរការនូវស្រវាដឹកជញ្ជូនន្រះ
នៅ២-៣ខ្រខាងមខុឯណោះទ្រ។ប៉នុ្ត្រ
ដោយហ្រតុថាវរីសុកវូដី១៩បានរាត-
ត្របាតពាសព្រញពភិពលោកក្រមុហ៊នុ
ក៏សម្រចចិត្តពន្លឿនព្រលបើកដំណើរ- 
ការស្រវាន្រះមុនផ្រនការវិញដើម្របី
ឆ្លើយតបទៅតាមស្រចក្ដីត្រូវការ
ដ៏ចាំបាច់របស់អាជីវករនៅក្នុងទីក្រុង
ភ្នំព្រញ។
លោកប៉លូីបានបន្ថ្រមថា៖«[ន្រះ]

គឺជាផ្ន្រកមួយសំខាន់ក្នុងការចូលរួម
ចំណ្រកក្នុងការសម្រចនូវចក្ខុវិស័យ
របស់យើងថាយើងមិនត្រឹមត្រអាច
ជយួដ្រគបូើកបររបសយ់ើងតបុណ៉ោ្ណោះ
ទ្រយើងចង់ជួយដល់អាជីវកម្ម
អាជីវករឬក៏ដ្រគូរកសុីជាមួយយើង
ទាំងអស់គា្នាជាពិស្រសហ្នឹងគឺ ចង់
បន្ថ្រមទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រងរបស់ 
រដា្ឋាភបិាលដើម្របីធ្វើម៉្រចស្ដារលទ្ធភាព
ស្រដ្ឋកិច្ចយើងឱ្រយដូចដើមវញិ។មិនត្រ
ប៉ុណោ្ណោះស្រវាកម្មរបស់យើងនៅមន
ច្រើនទៀតដ្រលយើងនឹងធ្វើការ
ប្រកាសក្នុងព្រលឆាប់ៗ ន្រះហើយ
ទាងំអស់ហ្នងឹគឺជាផ្ន្រកមយួដ្រលយើង
ព្រយាយមធ្វើដើម្របីរួមចំណ្រកក្នុងការ-
សម្រចបាននូវចក្ខុវិស័យរយៈព្រល
វ្រងរបស់យើង»៕

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារម្រយប៊្រង
(Maybank)បានកា្លាយជាធនា-
គារពាណិជ្ជទី២នៅកម្ពុជាដ្រល
បានប្រកាសជាផ្លវូការក្នងុការជយួ
សម្រួលផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិ-
ថិជនរបស់ខ្លួនដ្រលបានកំពុង
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីក-
រាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។ 
កាលពីដើមខ្រម្រសឆា្នាំ

២០២០ន្រះធនាគារCampu
Bankដ្រលជាបតុ្រសម្ពន័្ធរបស់
ធនាគារពីប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីបាន
ប្រកាសជាសធារណៈក្នងុការ-
រៀបចំឥណទានដល់អតិថិជន
ខ្លនួដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពីជងំឺ
កូវីដ១៩ផងដ្ររ។

បើយោងតាមស្រចក្តីប្រកាស
ពត័៌មនពីធនាគារម្រយប៊្រងច្រញ
ផ្រសាយកាលពីថ្ង្រពធុចាប់តាងំពី
មនការរកីរាលដាលន្រជងំឺកវូដី
១៩ធនាគារបានចាប់ផ្តើមផ្តល់
ស្រវាប្រកឹ្រសាផ្ន្រកហរិញ្ញវត្ថុសម្រប់
អតថិជិនរបស់ខ្លនួដ្រលរងផល-
ប៉ះពាល់ដោយរោគរាតត្របាត
បន្ថ្រមលើកញ្ចប់ជនំយួហរិញ្ញវត្ថុ
តាមរយៈការរៀបចំឥណទាន
ឡើងវិញនិងការកំណត់ព្រល-
វ្រលាឡើងវិញសម្រប់ការសង
ឥណទានក៏ដចូជាការផ្អាកការ-
សងប្រក់កម្ចីជាដើម។
លោកDatoMohdHanif

Suadiនាយកប្រតិបត្តិន្រ
ធនាគារម្រយប៊្រងបានមន-
ប្រសសន៍ថាជាមួយនឹងគោល-

ការណ៍ថ្មីៗ ស្តីពីការរៀបចំឥណ- 
ទានឡើងវិញច្រញដោយធនាគារ-
ជាតិន្រកម្ពជុាគឺជាចលករដ្រល
គួរឲ្រយកក់ក្តៅមួយក្នុងការរួម-
ចំណ្រកក្នុងការជួយកាត់បន្ថយ
បន្ទកុហរិញ្ញវត្ថុដលអ់ាជវីកម្មនងិ
អតថិជិនជាបគុ្គលដ្រលរងផល-
ប៉ះពាល់ពីការរកីរាលដាលន្រជងំឺ
កូវីដ១៩ជាពិស្រសសម្រប់
វិស័យអាទិភាព៤ដ្រលរួមមន
វិស័យទ្រសចរណ៍ វិស័យកាត់-
ដ្ររ វិស័យសំណង់និងវិស័យ
ដឹកជញ្ជូន។ 
លោកបានថ្ល្រងយ៉ាងដូច្ន្រះ

ថា៖«យើងបានយល់ច្របាស់
ហើយថាការផ្ទុះឡើងភា្លាមៗ ន្រ
វរីសុន្រះបានជះឥទ្ធពិលយ៉ាង
ខា្លាំងដល់អតិថិជនរបស់យើង

គ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុង
សង្គមហើយពួកគ្រពិតជា
ត្រូវការគម្លាតព្រលវ្រលាខ្លះ
សម្រប់ការបំព្រញកាតព្វកិច្ច
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្រសម្រប់
ព្រលន្រះ»។
លោកបានបន្ថ្រមទៀតថា

អាជីវកម្ម និងអតិថិជនបុគ្គល
ដ្រលរងផលប៉ះពាល់ចាំបាច់
ត្រវូត្រយល់នងិអាចទទលួយក
បាននូវការប្រក់ដ្រលត្រូវបាន
បង្គរ និងចំនួនទឹកប្រក់ន្រ
ការសងសំណងឬរយៈព្រល 
ន្រការសងបនា្ទាប់ពីការពន្រយារ
ព្រលហើយត្រូវស្វ្រងយល់ឲ្រយ
បានហ្មត់ចត់នូវលក្ខខណ្ឌ
ន្រហិរញ្ញប្របទានដ្រលបានក្រ-
សម្រួល។

ការប្រកាសរបស់ធនាគារន្រះ
ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីស្រចក្តីណ្រនាំ
របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុានៅ
ថ្ង្រទី២៧ខ្រមីនាដល់ធនាគារ
និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់
រៀបចំឡើងវិញនូវឥណទាន
ដល់អតិថិជនដ្រលងាយរង-
គ្រះក្នងុវសិយ័អាទភិាពចនំនួ
៤ រួមមន វិស័យទ្រសចរណ៍
វិស័យកាត់ដ្ររ វិស័យសំណង់
និងវិស័យដឹកជញ្ជូន។
លោកDato Hanifបាន

ថ្ល្រងថាអតិថិជនដ្រលរងផល-
ប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានស្វាគមន៍
ក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់មន្រ្តី
ប្រចំាសខាឬប្រធានផ្ន្រកគ្រប់-
គ្រងទនំាក់ទនំងអតថិជិនដើម្របី
ពិភាក្រសាអំពីដំណោះស្រយ

ដ្រលអាចធ្វើបានដើម្របីជម្នះ
រាល់បញ្ហាហរិញ្ញវត្ថុដ្រលពកួគ្រ
កំពុងប្រឈមមុខ។
លោកបានថ្ល្រងបន្តទៀតថា៖ 

«ការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ១៩គឺ
ជាស្ថានភាពអកុសលហើយ
ធនាគារបានឆ្លៀតយកឱកាស
ន្រះដើម្របីធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវស្រប
តាមប្រសកកម្មរបស់យើងក្នុង
ការផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកប-
ដោយអរិយភាព។ ធនាគារ 
ម្រយប៊្រងប្ត្រជា្ញាចតិ្តក្នងុការបន្ធរូ-
បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អតិ-
ថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រលំបាក
ន្រះនិងដើម្របីអនុញ្ញាតឲ្រយពួកគ្រ
ផ្តៅតលើអ្វីដ្រលសំខាន់បំផុត
សម្រប់ពកួគ្រគឺក្រមុគ្រសួរនងិ
សុខភាពរបស់ពួកគ្រ»៕

អ្នកបើកមូ៉តូកង់៣ របស់TADA Delivery កំពុងដឹកជញ្ជនូទំនិញជូនអតិថិជន។ រូបថតសហការី

Maybank សម្រេចធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់អតិថិជនរបស់ខ្លនួ
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កម្ពជុាទទួលបានការបង្កើតរោងចក្រថ្ម៧ី៧ ខណៈរង ការ...
តពីទំព័រ ១...ក៏ ដោយ  ប៉ុន្តៃ 

តាម រយៈ គោល នយោបាយ  
បើក ទូលាយ ដៃល មាន ភាព- 
ទាក់ ទាញ បាន ធ្វើ ឲៃយ ចំនួនរោង- 
ចកៃ ដៃល បើក ដំណើរ ការ   ក្នុង 
តៃីមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ មាន 
ចំនួន៧៧ ក្នុង នោះ ៧៥ ជា 
រោង ចកៃ ថ្មី និង  ២ រោង ចកៃ 
ទៀត  ជា ការ បើក  ដំណើរ ការ 
ឡើង វិញ ដោយ    រោង ចកៃ ទាំង - 
នៃះ  អាច បង្កើត ការ ងារ ថ្មី  បាន 
២៧ ៩០៩ នាក។់ លោកបន្ត ថា  ជា 
មយួ គ្នា នៃះ ក ៏មាន រោង ចកៃ ចនំនួ 
៦ ដៃលមាន កម្មករ ធ្វើ ការ សរុប 
ចំនួន ៦ ០៥២  នាក់  បាន 
បៃកាស  បិទ ដំណើរ ការ ផង ដៃរ ។

គតិ រហតូ មក ដល ់ចងុ  ខៃ មនីា 
នៅ កម្ពុជា មាន រោង ចកៃ ធុន ធំ 
សរុប ចំនួន ១ ៨០១  ដៃល 
មាន កមា្លាងំ ពលកម្ម កពំងុ បមៃើ 
ការ ងារ សរុប ១ ០៦៣ ០៣១ 
នាក់ ។ លោក ហៃង សុខគង់ 
បាន  ថ្លៃង ថា៖ « នៃះ ជា មោទន- 
ភាព មួយ របស់ កម្ពុជា  ខណៈ 
ដៃល ពិភព លោក កំពុង ជួប 
បៃទះ នូវ ជំងឺកូវីដ ១៩  »។

ទោះ យ៉ាង ណា លោក  បញ្ជាក់ 
ថា ចំនួន នៃះ គឺ មិន រាប់ បញ្ចូល 
ចំនួន រោង ចកៃ ដៃល សមៃច ពៃយួរ- 

ការ ងារ មយួ រយៈ ដោយ សារ តៃ ការ 
រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ទៃ   ។

បើ តាម លោក សុខគង់ មូល- 
ហៃតុ ចមៃបង មួយ  ដៃលជំរុញ ឲៃយ 
មាន  រោង ចកៃ  ថ្មីៗ ជា ចៃើន  បើក 
ដំណើរ ការ ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ គឺ  
ដោយ សារ កម្ពុជា មិន បាន   ជួប- 
បៃទះ កង្វះខាត ការ  ផ្គត ់ផ្គង ់ វត្ថធុាតុ-  
ដើម ពី បរទៃស  ខណៈ  រោង ចកៃ 
នៅ បៃទៃស ជា ចៃើន នៅ មនិ ទាន ់

មាន ដំណើរ ការ នៅ ឡើយ រហូត 
ដល់ ពៃល នៃះ ។ លោក លើក- 
ឡើង ថា៖ «នៃះ ជា ឱកាស មាស 
របស ់កម្ពជុា  ដោយ បនា្ទាប ់ព ីកវូដី 
បញ្ចប់ ទៅ នឹង មាន ការ បញ្ជា 
ទិញ(សម្លៀក បំពាក់ ) ជា ចៃើន 
បាន បង្វៃរ មក កម្ពុជា » ។ 

ខណៈ កម្ពជុា តៃវូ បាន គៃ ដងឹ ថា 
ផលិត ផល នាំ ចៃញ របស់ ខ្លួន 
ភាគ ចៃើន នៅ  ពៃល បច្ចុបៃបន្នជា 

ផលតិ ផល ក្នងុ វសិយ័ វាយនភណ្ឌ 
លោក សុខគង់ បាន និយយ ថា 
កម្ពុជា   កំពុង ជំរុញ ការ ធ្វើ ពិពិធ- 
កម្ម នៅ ក្នុង វិស័យ រោង ចកៃ 
ដោយ   មិន ចង់ ឲៃយ មាន ការ ពឹង- 
ផ្អៃក ស្ទើ រតៃ ទាំង សៃុង  ទៅ លើ រោង 
ចកៃ កាត់ ដៃរ សម្លៀក បំពាក់ និង 
វាយនភណ្ឌ តៃ ១ មុខ នោះ ទៃ ។ 
លោក បន្ត ថា ទន្ទឹម នឹង ការ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម កម្ពុជា ក៏ កំពុង ខិត ខំ   

ពងៃីក និង ពងៃឹង ខៃសៃ ចងា្វាក់ 
ផលតិ កម្ម  របស ់ខ្លនួ ឲៃយ បាន កាន ់
តៃ វៃង ផង ដៃរ ដើមៃប ីអាច បង្កើត 
ការ ងារ ថ្មីៗ សមៃប់ បៃជាជន 
ដោយ ចៀស វាង ការ នំា ចៃញ  
វត្ថធុាតុដើម ទៅ កៃ បៃទៃស។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ « យើង  កពំងុ ធ្វើ 
ពពិធិកម្ម ព ីឧសៃសាហកម្ម អតពិល- 
កម្ម ទៅ ជា ឧសៃសាហកម្ម ដៃល ពឹង 
ផ្អៃក  លើ ជំនាញ » ។ យើង កំពុង 
ជំរុញ រោង ចកៃ នៅ កម្ពុជា ឲៃយ ទៅ 
ជា Smart Factory» ។

លោក ខៃន លូ អគ្គ លៃខា- 
ធិការ សមាគម រោងចកៃ កាត់ ដៃរ 
នៅ កម្ពុជា(GMAC)  បានឲៃយ 
ដឹងថា GMAC ទទួល បាន 
សមាជិក ថ្មី ចំនួន ៥ រោង ចកៃ   
ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ខៃដំបូង ឆ្នាំ 
២០២០នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖« ទន្ទឹម នឹង 
ទទួល បាន សមាជិក ថ្មីនៃះ 
សមាជិក របស់ខ្ញុំ  មួយ ចំនួន ក៏ 
បាន បទិ ទា្វារដៃរ ប៉នុ្តៃ ខ្ញុ ំអត ់មាន 
តួលៃខ នោះ ទៃ»។ 

ធនាគរពិភពលោកកាល ពី 
ពៃល ថ្មីៗ នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា បាន រង 
ការប៉ះទង្គិច យ៉ាងដំណំ ពី ការ 
ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វី ដ ១៩នៃះ។ សមៃប់ 

កណំើន ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ តៃវូបាន 
ពៃយាករ ទុក ថា  នឹង ថយ លៃបឿន មក 
នៅ តៃឹម  ២,៥ ភាគរយ ខណៈ 
កាល ពីឆ្នាំ  ២០១៩ កំណើន  
សៃដ្ឋកិច្ច មាន រហូត ដល់  ៧,១ 
ភាគរយ។

បើយោង តាម របាយការណ៍ 
របស ់ កៃសួង ឧសៃសាហកម្ម វិទៃយា- 
សាស្ដៃ បច្ចៃកវិទៃយា និង នវា- 
នុវត្តន៍ គិត តៃឹម ចុងតៃីមាស ទី ១  
ឆ្នាំ ២០១៩ រោង ចកៃ តមៃបាញ  
កាត់  ដៃរ ចាក់ កាបូប សៃបៃក ជើង 
មាន ចំនួន១ ០៩៩  រោង ចកៃ 
ផលតិ ម្ហបូ អាហារ ភៃសជ្ជៈ នងិ 
បារី មាន ចំនួន១៦៣ រោង- 
ចកៃ ផលតិ ផល ព ីឈើ (លើក- 
លៃង គៃឿង សងា្ហារិម) មាន 
៣៦  រោង ចកៃ ផលិត កៃដាស 
នងិ បោះ ពមុ្ភ លើ សម្លៀក បពំាក ់
មានចំនួន  ៦៣ រោង ចកៃ  
ឧសៃសា ហកម្ម គីមី កៅស៊ូ និង 
បា្លាស្ទិក មាន ១៤៥ និង រោង- 
ចកៃ ផលិត កម្ម ពី រ៉ៃ លោហៈ មាន 
ចំនួន ៥៨  រោង ចកៃ កៃ ច្នៃ 
លោហៈ មាន ១៦៣ រោង ចកៃ 
គៃឿង សងា្ហារិម មាន២០រោង- 
ចកៃ ផលតិ គៃឿង អគ្គសិន ីឧស្មន័ 
មាន១ និង រោង ចកៃ កម្មន្ត សាល 
ផៃសៃងៗ សរុប ៥៣ ៕ 

សកម្មភាពដំឡើង ចង្វាក់ផលិតកម្មស្វយ័ប្រវត្តនិ្ររោងចក្រ១នៅភ្នពំ្រញ  នាព្រល កន្លងមក ។ រូបថត ហុង មិនា 

តម្ល្រប្រងនៅត្រទាប ទោះលោកត្រគំំរាមបាញ់ នាវាអីុរ៉ង  ់
សិង្ហ បុរីៈ តម្លៃ បៃង ឆៅ ងើប 

បន្តិច  វិញ កាលពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ 
ធៀប តម្លៃ ដាកំៃបាល ចុះ  កាល ព ីថ្ងៃ 
ពុធ   ប៉ុន្តៃ  វា  នៅតៃ រង សមា្ពាធ ខា្លាំង  
ពៃល  វីរុស កូ រ៉ូ ណា រួម រឹត តមៃូវ ការ 
និង   ការ ចាក់ បំ ពៃញ ឃ្លាំង សន្និ ធ។ិ 

 បៃង ឆៅ  អាមៃរកិ មា៉ាក West 
Texas Intermediate 
(WTI)  បាន កើន ឡើង ៣,៥ 
ភាគ រយ  មាន តម្លៃ ១៤, ២ ៧   
ដលុា្លារ  ក្នងុ ១ បារ៉ៃល  ខណៈ   បៃង 
ឆៅ អន្តរ ជាតិ មា៉ាក Brent កើន 
ឡើង២,៦០ ភាគ រយ  មាន តម្លៃ 
២០,៩០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល  
ក្នុងការ ជួញ ដូរ ក្នុង ទីផៃសារ អាសុី 
នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ពៃហ សៃបតិ៍។ 

 តម្លៃ បៃង ឆៅ មា៉ាក Brent 
បាន ធា្លាក់ចុះ ជាង ១២ ភាគរយ 
កៃម តម្លៃ ១៧ ដុលា្លារ  ក្នុង ១ 
បារ៉ៃល ខណៈ បៃង WTI ធា្លាក់ 
បៃមា ណ ៥ ភាគ រយ  ដៃល មាន 
តម្លៃ ១១ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល 
កាលពី រ សៀល ថ្ងៃ ពុធ នោះ ។ 

ទីផៃសារ មាន ស ភាព ស្ងប់សា្ងាត់ 
បៃៀប ធៀប ទៅ នឹង ការ លក់ ដ៏ 
រំជួល កាល ពី ដើម សបា្តាហ៍ កន្លង 
ទៅ  ដៃល បៃង ឆៅ អាមៃ រិក បាន 
ធា ្លាក ់   កៃម បនា្ទាត់ អវិជ្ជ មាន ដំបូង ។ 

ទផីៃសារ បៃង អន្តរជាត ិបាន ធា្លាក ់
ចុះ  ក្នងុ សបា្តាហ ៍កន្លងទៅថ្មីៗ  ពៃ ល   
ការ ផ្អាក ការធ្វើ ចរា ចរណ៍ និង  
ការ   រឹត  បន្តឹង ការធ្វើដំណើរ  ឆ្លង- 
ដៃន ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង ចំពោះ 
ការរីក រាល ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណា  នៅ 
ជុំវិញ ពិភព លោក ដៃល ប៉ះពាល់ 
ដល ់តមៃវូការ បៃង ហើយ មៃយា៉ាង- 
ទៀត ឃ្លាំង សន្និ ធិ ក៏បាន ពៃញ 
បៃៀប ដោយ សារ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
លើស កមៃិត ។ 

 បៃង  WTI  សមៃ ប ់ ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ ខៃ មិថុនា ហក់ ឡើង ១៩ ភាគ- 
រយ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ បនា្ទាបព់ ីលោក 

បៃធា នា ធិបតី អាមៃ រិក គំរា ម  
បាញ ់បៃហារ នាវា អុ ីរង៉ក់្នងុ ផ្លវូទកឹ 
ដ ៏សខំាន ់សមៃប ់ការ ដកឹ ជញ្ជនូ 
បៃង ឆៅ  បនា្ទាប់ ពី ទីកៃុង វា៉ាសុីន- 
តោន  ចោទ បៃកាន់ គូ  សតៃូវ   ខ្លួន  
អំពី  ការធ្វើ ទុក បុក ម្នៃញ កបា៉ា ល់  
របស់  ខ្លួន ក្នុង សមុទៃ ពៃ រ៍ៃស។ 

សមទុៃ ពៃ រ ៍ៃសជា ផ្លវូ ទកឹ ដកឹ ជញ្ជនូ 
បៃង ដ៏ សំខាន់  ដើមៃបី បញ្ជូន ទៅ 
កាន់  ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ  ហើយ ការ- 
បាញ់ បៃហារ កាល ពី លើ ក មុន  
ក្នុង    សា្ថាន ភាព តាន តឹង រវាង នាវា 
អាមៃរកិ នងិ អុ ីរង៉ ់បាន បណា្តាល ឲៃយ   
តម្លៃ បៃង ឆៅ កើនឡើង  ខ្ពស់ ។ 

អ្នក វិភាគ បាន ពៃមាន ថា ភាព 
តាន តងឹ នៃ  ភ ូម ិ សាស្តៃ នយោ   បា យ   
មិន មានផល ប៉ះ ពាល់យូរ អង្វៃ ង  
ទៃ បៃសិន បើ ឃ្លាំង សន្និធិ បៃង 
ពៃញ នោះ។ 

លោក Stephen Innes 
បៃធាន អ្នក យុទ្ធ សាស្តៃ ទីផៃសារ 
សកល នៅ កៃុមហ៊ុន AxiCorp 
បាន ឲៃយ ដងឹថា៖«រាល ់ការ ធា្លាក ់ចុះ 
នៃ តម្លៃ គឺ ពឹង ផ្អៃក ថា តើ ស កម  ្ម - 
ភាព សមៃប សមៃលួ របស ់OPEC  
ទាន់ ពៃល វៃ លា ដើមៃបី កំណ ត់   ការ 
ធា្លាក់ ចុះ  ឬក៏ ការ ងើប ឡើងវិញ នៃ 
តមៃូវការ ដ៏ លឿន ដៃល មិន ទំនង 
ជា កើត មាន ក្នុង ខៃ ឧសភា »។

លោក បាន យោង ទៅ លើ កៃុម 
បៃទៃស នាចំៃញ បៃង OPEC និង   
សម្ពន័្ធ មតិ្ត របស ់ខ្លនួ ដៃល ឯក ភាព  
គ្នា កាល ពី ដើមខៃ នៃះ ដើមៃបី កាត់- 
បន្ថយ ផលតិ កម្ម ចនំនួ ១០ បារ ៉ៃល 
ក្នុង ១ ថ្ងៃ  ក្នុង កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង  
ដើមៃបី បង្កើន តម្លៃ ទីផៃសារ  ។ 

ប៉នុ្តៃ អ្នក វិភាគ បាន នយិយ ថា 
ការ កាត ់បន្ថយ នោះ នងឹ មនិ គៃប-់ 
គៃន់ ដើមៃបី លុបបំបាត់ ការ បាត់- 
បង ់ តមៃវូ ការ បណា្តាល មក ព ីវរីសុ  
និង តម្លៃ នៅតៃ បន្ត ធា្លាក់ចុះ 
ដដៃល ៕ AFP/RR

   កប៉ាល់ដឹកប្រងឆៅ នៅឈូងសមុទ្រព្ររ៍្រសជាច្រក ដឹកប្រងឆៅសំខាន់ ។ AFP

         ស្រដ្ឋ កិច្ច កូរ៉្រ ខាង ត្របូង ធ្លាក់  ១,៤%
ទីក្រុង ស្រ អ៊ូ លៈ សៃដ្ឋកិច្ច 

បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ ពើប បៃទះ 
នូវ ដំណើរការ អាកៃក់ បំផុត   ក្នុង 
រយៈ ពៃល ជាង ១ទស វតៃសរ៍ ក្នុង 
តៃី មាស ដបំងូ ពៃល ការ រកី រាល 
ដាល វីរុស  កូរ៉ូណា បាន  វាយ បៃ - 
ហា រ  ទូទាំង បៃទៃស ។ 

បៃ ទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋ កិច្ច 
ធ ំបផំតុ ទ ី១២ របស ់ពភិព លោក  
បាន ស៊ូទៃំ នឹង ការ ផ្ទុះ ឡើង ដ៏ 
អាកៃក ់បផំតុ នៃ ជងំ ឺដបំងូ ដ ៏អា- 
កៃក់ មួយ  នៅ ខាង កៃពី បៃទៃ ស   
ចនិ ទោះ បជីា បៃទៃស នៃះ បាន 
ទប ់សា្កាត ់បាន ទលំូ ទលូាយ  ដៃ ល   
ធ ្វើ ឡើង កៃម កម្មវិធី «ស្វៃងរក   
ធ្វើ  តៃស្ត និងពៃយាបាល » ដ៏ ទូលំ- 
ទូលាយក៏ដោយ  ។   

បៃ ទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង បាន 
ណៃនា ំយទុ្ធ នាការ គមា្លាត សង្គម 
ដ៏ ទូលំ ទូលាយ ចាប់ តាំង ពី ខៃ 
កុម្ភៈ  ដោយ ជំរុញ ឲៃយ បៃជា ជន 
សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ ជាមួយ ពៃឹត្តិ ការ- 
ណ៍ ជាចៃើន ដូច ជាការ បៃគំ- 
តន្តៃី  K-pop  រហូត ដល់ ការ - 
បៃក  ួត កីឡា នានា តៃវូ បាន លុប- 
ចោ ល   រួមទាំងសារ មន្ទីរ និង វិចិត ៃ- 
សា ល   នានា ក៏ តៃូវ បិទ ដៃរ។ 

ធនា គរ កណា្តាល ឲៃយ ដឹង ថា  
ផលិត ផល ក្នុង សៃុក សរុប ធា្លាក់ 

ចុះ ១,៤ ភាគរយ អឡំងុ ខៃ មករា 
ដល ់ ខៃ មីនា ធៀប រយៈ ពៃល 
ដចូគ្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  ដោយ ការ 
ធា្លាក់ ចុះ ធំ បំផុត របស់ ខ្លួន ចាប់- 
តាងំ  ព ីតៃ ីមាស ទ៤ីនៃ ឆ្នា ំ២០ ០  ៨     
ពៃល  វិបត្តិ ហិរ ញ្ញ វត្ថុ សក ល  ។

ធនាគរ កណា្តាល បាន នយិ យ   
ថា ការ បៃើ បៃស់ ឯក ជន   បាន 
ធា្លាក់  ចុះ ៦,៤ ភាគ រយ  ដៃល  ជា 
ការ  ធា្លាក ់ចុះ ដ ៏សៃចួ សៃល ់ បផំតុ  
ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង ២ទស វតៃសរ៍  
ខណៈ ការ ចណំាយ លើ ទ ំន  ិ  ញ នងិ  
សៃវា កម្ម ធា្លាក់ ចុះ ដូចគ្នា  ។ 

បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ពឹង- 
ផ្អៃក យ៉ាង ខា្លាំង លើ ពាណិជ្ជ កម្ម  
ហើយ ធនាគរ នៃះ បន្ថៃម ថា  
ការ    នា ំចៃញ បាន ធា្លាកច់ុះ តៃមឹ ២ 
ភាគរយ ដោយ សារ ការ ធា្លាកច់ុះ 
ទូរ ស័ព្ទ  គៃឿង មា៉ាសីុននិង ផលិ ត -  
ផល គីមី  ខណៈ ការ នាំ ចូល វិញ 
បាន ធា្លាក់ ចុះ ៤,១ ភាគ រយ ។

ប៉នុ្តៃ មន្តៃ ីបាន ពៃមាន អពំ ីការ 
ធា្លាក ់ចុះ កានត់ៃ ធ ំព ីការរកី រាល- 
ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណា ក្នុង ខៃ ខាង- 
មុខ នៃះ។ 

IMF បានពៃយាករថា សៃដ្ឋកចិ្ច 
បៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូងនឹងធា្លាក់
ចុះ១,២ភាគរយ នៅឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ៕ AFP/RR



ធនាគារ ព្រី នស៍ ចាប់ ដ្រគូ ជាមួយ ម៉ា ស្ទ័ រ និង វី សា ដើម្បី 
ផ្តល់ បណ្ណ ឥណ ពន្ធ និង បណ្ណឥណទាន ដល់ អតិថិជន

ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៩

 វិស័យធនាគារwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ធនាគារ ពៃី នស៍ ម . ក បាន ដាក់ឱៃយ 
ដំណើរការ នូវ នូវ បណ្ណ ឥណ ពន្ធ / 
ឥណទាន Mastercard និង VISA 
ដៃល អាច ឲៃយ អតថិជិន របសខ់្លនួ ធ្វើការ 
ទូទាត់ តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិចតៃូនិកបាន 
កាន់តៃ ងាយសៃួល ដៃល នៃះ គឺជា   
ការ វិ វឌៃឍ ថ្មីមួយ ផៃសៃងទៀត ដើមៃបី ជួយ 
ពងៃឹង បៃព័ន្ធ ធនាគារ ឌីជីថល របស់ 
ខ្លួន នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 កាលពី ថ្ងៃទី ២៣ ខៃមៃសា ឆ្នាំ 
២០២០ ធនាគារ ពៃ ីនស ៍បានបៃកាស 
ព ីការដាកឱ់ៃយ ដណំើរការ រមួគា្នា នវូ បណ្ណ 
ម៉ា ស្ទ័ រ និង បណ្ណ វី សា ថ្មី របស់ខ្លួន ដល់ 
សាធារណជន ។ ជាមួយនឹង បទ-
ពសិោធជាចៃើន ទសវតៃស រ ៍ នងិ ក្នងុ នាម 
ជា អ្នក នាំមុខគៃ ក្នុងការ ទូទាត់ បៃក់  
ជា បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ម៉ា ស្ទ័ រ និង វី សា 
តៃូវបាន ទទួលសា្គាល់ ជា អន្តរជាតិ 
នៅតាម ហាង ទំនិញ រាប់លាន កន្លៃង 
នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ។ ភាពជា ដៃគូ 
នៃះ នឹង ជួយ បំពៃញ ផៃនការ របស់ 
ធនាគារ ពៃី នស៍  ក្នុងការ ផ្តល់ជូន 
ផលិតផល និង សៃវាកម្ម ថ្មីៗ ទៅកាន់ 
អតិថិជន បច្ចុបៃបន្ន ក៏ដូចជា ទាក់ទាញ 
អតិថិជន ដៃលមន សកា្តានុពល ថ្មីៗ 
ផងដៃរ ។ 

 លោក ហ ៊ន ់ស ុរចនា  បៃធាន នាយក 
បៃតិបត្តិ របស់ ធនាគារ ពៃី ន ស៍ បាន 
មនបៃសាសន៍ថា ៖«ដោយ សង្កៃត 
ឃើញថា បៃជាជន កម្ពុជា កាន់តៃ 
ចៃើនឡើង កំពុង ធ្វើ ជំនួញ និង ធ្វើ 
ដំណើរ នៅក្នុង បៃទៃស នៅក្នុង តំបន់ 
និង ទៅ កៃបៃទៃស ហើយ អ្នក ទាំង-
អស់នោះ កំពុង ស្វៃងរក នូវ អត្ថបៃ-
យោជន៍ និង ការផ្តល់ជូន ជាពិសៃស 
នានា ដើមៃបី បំពៃញ នូវ តមៃូវការ នៃ 
ការរស់នៅ របស់ ពួកគៃ » ។ 

 ធនាគារ ពៃី នស៍ នឹង ផ្តល់ជូន នូវ 
បណ្ណ ឥណ ពន្ធ  និង បណ្ណឥណទាន 
ផៃសៃងៗ ពីគា្នា ដៃលមនដូចជា  បណ្ណ 

Standard ឬ Classic និង បណ្ណ 
Platinum ។ ជមៃើស ទាំងនៃះ ធ្វើឱៃយ 
អតថិជិន មន ភាពងាយសៃលួ ក្នងុការ 
ជៃើសរីស ផលិតផល ដៃល ស័ក្តិសម 

ទៅនងឹ តមៃវូការ សៃបទៅតាម គោល-
ដៅ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ពួកគៃ ។ ដោយ 
បំពៃញ ទៅតាម តមៃូវការ របស់ អតិថិ-
ជន រាល់ បណ្ណ ឥណ ពន្ធ និង បណ្ណ-

ឥណទាន ដៃល ចៃញ ដោយ ធនាគារ 
ពៃី ន ស៍ នឹង ផ្តល់ជូន អតិថិជន នូវ 
ផាសុកភាព និង មន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ 
រាល់ ពៃលដៃល ពួកគៃ ធ្វើ ការ បញ្ជា 
ទិញ ពី បណ្តាញ ទូទាត់ ដ៏ ធំ បំផុត ២ 
នៅលើ ពិភពលោក ។ 

 ម៉ា ស្ទ័ រ និង វី សា ផ្តល់ជូន នូវ អត្ថ-
បៃយោជន៍ ជាចៃើន ដៃល តៃូវបាន រចនា 
ឡើង សមៃប់ ការបញ្ជាទិញ ដៃល 
ធ្វើឡើង តាម បៃព័ន្ធ អុីន ធឺណិត និង 
នៅតាម ហាង ទំនិញ នានានៅ ទូទាំង 
ពិភពលោក ។ អតិថិជន អាច ទាញយក 
អត្ថបៃយោជន៍ ពី ភាពជា ដៃគូ ការធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្នភាព និង បទពិសោធផៃសៃងៗ 
បន្ថៃមទៀត ដចូជា ការផ្តលជ់នូ ពសិៃស 
ពី ហាង ទំនិញ ភោជនីយដា្ឋាន លំដាប់ 
ពិភពលោក សណ្ឋាគារ និង រមណីយ-
ដា្ឋាន នានា  ដោយ គៃន់តៃ បៃើបៃស់ 
កាត របស់ ពួកគៃ តៃប៉ុណ្ណោះ ។  

 លោក ហ ៊ន ់ស ុរចនា បាន សង្កតធ់្ងន ់
លើ ភាព ច្នៃបៃឌិត ថ្មី នៃ បៃព័ន្ធ ឌីជីថល 
របស់ ធនាគារ ជាមួយនឹង ការផ្តល់   
ជូន នូវ បណ្ណ ថ្មីៗ នៃះ ថា  យើង មន 
គោលបំណង ក្នុងការ កា្លាយខ្លួនជា 
ធនាគារ ឌីជីថល ដៃល ល្អ បំផុត និង 
មនការ រីកចមៃើន លឿន បំផុត នៅ 
កម្ពុជា តាមរយៈ ការខិតខំ បៃឹងបៃង 
ដើមៃបី អភិវឌៃឍ គមៃង ឌីជីថល របស់ 
យើង ។ អ្នក កាន់ បណ្ណ ម៉ា ស្ទ័ រ និង វី សា 
អាចធ្វើ បៃតិបត្តិការ តាមដាន  និង 

ទូទាត់ បៃក់ តាមរយៈ បណ្តាញ ឌីជី-
ថល ដៃលមន ដូចជា សៃវា ធនាគារ 
តាម ទរូស័ព្ទដៃ របស់ ធនាគា រ ពៃ ីនស៍ ។ 
អតិថិជន នឹង ទទួលបាន ព័ត៌មន 
លម្អតិ ចងុកៃយ ស្តអីពំ ីការបញ្ជាទញិ 
របស ់ពកួគៃ ជាមយួនងឹ ការជនូដណំងឹ 
តាមរយៈ សារ SMS ទៅកាន់ ទូរស័ព្ទ 
របស់ ពួកគៃ ដោយផា្ទាល់ ផងដៃរ » ។  

« លក្ខណពិសៃស ទាំងនៃះ នឹង ជួយ 
ឱៃយ អតថិជិន របស ់យើង ផា្លាសប់្តរូ ទៅជា 
អ្នកបៃើបៃស ់បៃពន័្ធ ដៃល មនិ ប៉ះពាល ់
កៃដាសបៃក់ ដោយផា្ទាល់ និង ទូទាត់ 
បៃប ឌជីថីល ពៃះថា ធនាគារ ពៃ ីនស ៍
កំពុង ខិតខំ អភិវឌៃឍ ដំណះសៃយ 
តាមបៃប ធនាគារ ឌជីថីល ដៃល ឆ្លើយ 
តប ទៅនឹង តមៃូវការ របស់ អតិ ថិជន 
ដោយ ផ្តល់នូវ បទពិសោធធនាគារ 
កាន់តៃ ងាយសៃួល ជាង មុន ជូន ដល់ 
អតិថិជន របស់ខ្លួន ។ 

 សមៃប់ ព័ត៌មន បន្ថៃម សូម អញ្ជើញ 
មកកាន ់សាខា ធនាគារ ពៃ ីនស ៍ណ មយួ 
ឬក៏ ទាក់ទង មកកាន់ លៃខ 1800-20-
8888 ។ បុគ្គលិក បៃកប ដោយ វិជា្ជាជីវៈ 
របស់ យើង នឹង នៅ ឆ្លើយតប រាល់ 
តមៃូវការ រ បស់ លោកអ្នក ២៤ ម៉ាង លើ 
២៤ ពៃញ ៧ ថ្ងៃ ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ ។  

 សូមបញ្ជាក់ថា  ធនាគារ ពៃី នស៍ 
មន ២៨ សាខា ដៃលមន ទីតាំង 
ស្ថិតនៅ ខៃត្ត កៃុង ចំនួន ២២ រួមទាំង 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ផងដៃរ ៕ 

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខៃមៃសា ធនាគារ ពៃីនស៍ បានបៃកាសដាក់ឲៃយដំណើរការរួមគា្នានូវបណ្ណម៉ាស្ទ័រ និងបណ្ណវីសាថ្មីរបស់ខ្លួនដល់សាធារណជន។ 

គមៃងប្លង់អគារសា្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ ពៃីនស ៍ក្នុងទីកៃុងភ្នំពៃញ។  អត
្ថបទ

ពា
ណិ

ជ្ជក
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ចិនអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចបឹ្ងប្ងដោះស្យមូលហ្តុឫសគល់ន្ភាពស្កឃ្លាន
បុរីញូវយ៉កៈ ប្រេសិត ពិស្រេស ចិន 

ម្នាក់ កាល ពី ថ្ង្រេ អង្គារ  បាន ស្នើ ឲ្រេយ 
សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ ដោះ ស្រេយ មូល- 
ហ្រេតុ ជា ឫស គល់ ន្រេ ភាព    ស្រេក   ឃ្លាន 
ដើម្រេបីឆ្ពោះ ទៅ ការ ដោះ ស្រេយ ជម្លាះ 
ដោយ សន្តិ វិធី  និង តាម រយៈ ការ ជំរុញ ឲ្រេយ      
មន ការ អភិវឌ្រេឍ រួម និង មន តុល្រេយ ភាព ។ 

លោកហ្រេសាង   ចុន  តំណាង អចិ- 
ន្រេ្តយ៍ ចិន ប្រេចាំ នៅ អង្គការ សហ- 
ប្រេជាជាត ិ បាន ថ្ល្រេង ប្រេប ់ក្រេមុ ប្រេកឹ្រេសា- 
សន្តិសុខ  នៅ ក្នុង ការ ជជ្រេក ដ្រេញ - 
ដោល អពំ ីការ ការ ពារ ជន សុវីលិ  ដ្រេល 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ ជម្លាះ  ដ្រេល បង្ក ឡើង 
ដោយ ភាព ស្រេក  ឃ្លាន ថា  វា ចាំបាច់ - 
ណាស់ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់  និង ដោះ - 
ស្រេយ ជម្លាះ  និង ជំ រុញ ឲ្រេយ មន កិច្ច - 
ពិភាក្រេសា  និង ដំណោះ ស្រេយ ន្រេ បញ្ហា 
សំខាន់ៗ។ 

លោក បាន ថ្ល្រេង ថា  ក្រេមុ ប្រេកឹ្រេសា សន្ត-ិ 
សុខ  គួរ ត្រេ បង្កើត ការ ទទួល ខុសត្រេូវ 
ចម្រេបង របស់ ខ្លួន  ចំពោះ ការ រក្រេសា - 
សន្តិភាព  និង សន្តិសុខ អន្តរជាតិ  និង 
ជំរុញ ឲ្រេយ ការ ដោះ ស្រេយ ជម្លាះ តាម 
រយៈ មធ្រេយោបាយ ការ ទូត  និង នយោ - 
បាយ  ដើម្រេប ីជយួ ជន សុវីលិ ឲ្រេយ រចួ ផតុ ព ី
ការ ឈឺ ចាប់  ដោយ សរ សង្គ្រេម នៅ 
ក្នុង នោះ ក៏ មន ភាព  ស្រេក  ឃ្លាន ដ្រេរ ។ 

លោក ហ្រេសាង  បាន ថ្ល្រេង ទៀត ថា 
សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ  គួរ ត្រេផ្តោត ការ- 
យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ខ្ពស ់ដល ់បញ្ហា នានា 
នៅ ទ្វបី អ ្រហ្វកិ  និង គំាទ្រេ ដល់ ការិយា- 
ល័យ ល្អៗ  និង កិច្ច ប្រេឹប្រេង សម្រេប- 
សម្រេួល របស់ សហភាព អឺរ៉ុប និង ក្រេុម 

អង្គការ ក្នុង តំបន់ ។ 
លោក  បាន ស្នើ ឲ្រេយ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ទាងំ- 

អស់ គាំទ្រេ ដល់ ការ អំពាវ នាវ របស់ 
លោក អគ្គ ល្រេខា ធិការ UN   អង់ តូនីញូ  
ហ្គយុតរឺ៉្រេស  ឲ្រេយ មន បទ ឈប ់បាញ ់ជា 
សកល  នងិ បាន ស្នើ ឲ្រេយ ពកួគ្រេ ធានា ឲ្រេយ 

មន លទ្ធភាព ជំនួយ មនុស្រេសធម៌ គា្មាន 
ការ រារាងំ  នៅ ក្នងុ នោះ មន ការ ផ្គត ់ផ្គង ់
អហារ ជា ដើម។ 

លោក ហ្រេសាង  បាន បន្ថ្រេម ថា៖«វា ពតិ 
ជា មន ស រៈ សំខាន់ ណាស់ ក្នុង ការ- 
ជំរុញ ឲ្រេយ ការ អភិវឌ្រេឍ រួម  និង មន 

តុល្រេយភាព  និង ជា និច្ច កាល  ចាត់ ទុក 
កា រអភិវឌ្រេឍ ជា អទិភាព។  «វា ពិត ជា 
មន ការ លំបាក ក្នុង ការ សម្រេច បាន 
ការអភវិឌ្រេឍ ដោយ គា្មាន សន្ត ិភាព នោះ ។ 
អ្វី ដ្រេល ជា ការ ពិតនោះ   ត្រេូវ ទទួល 
ស្គាល ់ ថា មន សន្តិ ភាព ចីរ ភាព ទើប 
មន ការ អភិវឌ្រេឍ»។  

លោក ហ្រេសាង  បាន ថ្ល្រេង ថា  ការ អភិ-    
វ ឌ្រេឍ  គឺ ជា មូល ដា្ឋាន គ្រេឹះ សម្រេប់ ការ - 
ដោះ ស្រេយ បញ្ហា សកល។ វា ពិត ជា 
មន សរៈ សខំាន ់ណាស ់ក្នងុ ការ គាទំ្រេ 
ដល់ កិច្ច ប្រេឹង ប្រេង របស់ អ ្រ ហ្វិក និង 
តបំន ់នានា  ដើម្រេប ីលបុ បបំាត ់ភាព ក្រេកី្រេ 
នងិ ឈាន ដល ់របៀប វារៈ សម្រេប ់ការ- 
អភិ វឌ្រេឍ ប្រេកប ដោយ ចីរ ភាព  នៅ ឆ្នាំ - 
២០៣០ ។ 

លោក  បាន ថ្ល្រេង ថា  ការ យក ចតិ្ត ទកុ- 
ដាក់ ជា ចម្រេបង និង អនុភាព  គួរ ត្រេ ត្រេូវ 
ផ្តោត ទៅ លើ ការ ស្តោរ ឡើង វញិ នវូ តបំន ់
ជា ច្រេើន  ដ្រេល មន ជម្លាះ  ដោយ ជរំញុ 
ឲ្រេយ មន ដំណើរ ការ នយោបាយ  និង 
ស្រេដ្ឋ កចិ្ច  នងិ ដណំើរ ការរក្រេសា សន្តភិាព    
នងិ  កា រ កសង សន្តភិាព   ឲ្រេយ បានស្រេប- 
គា្នា  ខណៈ  បង្កើ ន កា រអភវិ ឌ្រេឍ សមត្ថភាព 
របស ់បណា្តា ប្រេទ្រេស  ដ្រេល ពាក ់ពន័្ធ ក្នងុ 
ការទប់ ស្កាត់ មិន ឲ្រេយ មន វិបត្តិ ស្រេបៀង - 
អហារ នោះ ៕ Xinhua/PSA  

លោកហ្សាងចុនតំណ ងអចិន្្តយ៍ចិនប្ចំានៅអង្គការសហប្ជ ជតិថ្លង្នៅក្នងុអំឡុងជំនួបមួយនៅកុ្មបឹ្ក្សាសន្តសិខុUN។AFP

យោធាថ្ពន្យារការទិញរថពាសដ្កពីអាម្រិក
ក្ងុបាងកកៈ  យោ ធា ថ្រេ នងឹ 

ពន្រេយោរ ការ ទញិ  រថពាស ដ្រេកធនុ  
Stryker ចំនួន៥០គ្រេឿង  ដ្រេល 
ផលតិ នៅ អម្រេរកិ ជា លើក ទ ី២  
ដ្រេល មន ទឹក ប្រេក់ ចំនួន ៤,៥ 
ពាន់លាន បាត របស់ ខ្លួន ទៅ ឆ្នាំ 
ក្រេយ វិញ   ជា ផ្ន្រេក ន្រេ ថវិកា 
ចំនួន ១៨ ពាន់ លាន បាត របស់ 
ក្រេសួង ការ ពារ ជាតិ  ដ្រេល     ត្រេូវ 
បាន កាត់  ដើម្រេបី ជួយ ប្រេយុទ្ធ - 
ប្រេឆំង ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 វិធាន ការ នោះ  ត្រេូវ បាន អះ-
អង ដោយ ប្រេមុខ យោ ធា ថ្រេ  គឺ 
លោក  អភី រា៉ាត់  គង់ សម ភុង 
កាល ព ីថ្ង្រេ ពធុ កន្លង ទៅ ។លោក 
ឧត្តម ស្រេនីយ៍ អភី រា៉ាត់  គង់-
សមភងុ  បាន ឆ្លើយ តប ទៅ កាន ់
ប្រេព័ន្ធ ផ្រេសព្វ ផ្រេសាយ ដ្រេល បាន 
រាយ ការណ៍ លើកឡើង អំពី 
ស្រេចក្តី ប្រេកាស មួយ  ដោយ 
នាយក ដា្ឋាន ភ័ស្តុភារយោធា 
ទាក់ ទង ទៅ នឹង គម្រេង ទិញ  
រថ ពា សដ្រេក ចំនួន  ៥០ គ្រេឿង។ 

 គម្រេង ន្រេះ    បាន បង្ក ឲ្រេយ មន 

ការ រិះ គន់ យា៉ាង ខា្លាំង ជុំ វិញ ការ 
ចំណាយ របស់ យោធា ចំ ព្រេល- 
វ្រេលា មួយ  នៅ ព្រេល ប្រេទ្រេស 
កំពុង ប្រេយុទ្ធ ប្រេឆំង  ដើម្រេបី 
ដោះស្រេយ ផល ប៉ះ ពាល ់ស្រេដ្ឋ- 
កចិ្ច  អពំ ីការ ផ្ទុះ ឆ្លង រកី រាល ដាល 
វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រេភ្រេទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្ល្រេក ន្រេះ  នៅ  ក្នុង  ប្រេទ្រេស- 
ថ្រេ បច្ចុប្រេបន្ន ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រេ ចន្ទ  នាយក ដា្ឋាន-

ភ័ស្តុភា រយោធា  បាន ច្រេញ- 
ផ្រេសាយ គម្រេង លម្អិត មួយ  
ដើម្រេបី ទិញ រថយន្ត ការ ពារ គ្រេប់ 
៥០  ជា មយួ អវធុ ជា ច្រេើន ទៀត  
និង កញ្ចប់ ស្រេវា បច្ច្រេក ទ្រេស  
ក្នងុ គោល បណំង ការ លក ់បគុ្គ-
លិក យោធា បរទ្រេស (FMS)   
ដ្រេល មន តម្ល្រេ ទឹក ប្រេក់ ចំនួន-
៤,៥ ពាន់ លាន បាត ។ 

 គម្រេង ទញិ លក ់ស្រេវា យោ-

ធា បរទ្រេស ថ្រេ -អម្រេរិក  ដ្រេល 
នៅ ក្នុង នោះ  យោធា ថ្រេ នឹ ង 
ទទួល បាន រថ ពាស ដ្រេកចំនួន 
ប្រេហ្រេល ១៣០ គ្រេឿង ដ្រេល  
ត្រេូវ បាន យល់ ព្រេម  និង   អនុម័ត 
ដោយ សភា ថ្រេ នៅ ឆ្នាំ ន្រេះ ។ 

លោក ឧត្តម ស្រេនីយ៍ អភី-
រា៉ាត់ គង់ សម ភុង  បាន ថ្ល្រេង ថា  
ទោះ បី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ក៏ 
យោធា  បាន សម្រេច  ពន្រេយោរ-
ព្រេល ទៅ ឆ្នាំ ក្រេយ វិញ  ហើយ 
បាន ផ្តល់ ប្រេក់ ទៅ ឲ្រេយ រដា្ឋាភិ-
បាល  ដើម្រេប ីជយួ ប្រេយទុ្ធ ប្រេឆងំ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ មុន ។ 

លោក ឧត្តម ស្រេនយី ៍អភ ីរា៉ាត ់ 
បាន ថ្ល្រេង ថា  ស្ថិត នៅ ក្នុង កិច្ច - 
សន្រេយោ ន្រេះ  យោ ធា អម្រេរកិ  នងឹ 
ផ្តល ់រថពា ស ដ្រេក  ប្រេហ្រេល ៨០ 
គ្រេឿង  ឲ្រេយ យោ ធា ថ្រេ ដោយ ឥត- 
គិត ថ្ល្រេ ។ 

ក្រេសួង ការ ពារ ជាតិ ថ្រេ បាន 
កាត់ ថវិកា របស់ ខ្លួន សម្រេប់ 
ឆ្នាំ២០២០  នៅ ត្រេឹម ១៨ ពាន់-
លាន បាត ៕BKP/SK

រថពាសដ្កStrykerត្ូវដាក់បង្ហាញនៅក្នុងបន្ទាយយោធាថ្។AFP

ជនបរទ្សប្ហ្ល១មុឺននាក់ជាប់ត្ល-
តោលនៅលើកោះន្ខ្ត្តសូ៊រ៉ាត់ថានី
ខ្ត្តស៊ូរ៉ាត់ថានីៈ ជនបរ- 

ទ្រេស ប្រេហ្រេល ១មឺុន នាក់ បាន 
ជាប់ ត្រេល តោល នៅ លើ កោះ 
ចំនួន ៣ ន្រេ ខ្រេត្ត ភាគ ខាង ត្រេបូង 
ន្រេះ  នៅ ក្នុង នោះ មន ប្រេហ្រេល 
៥៧០០ នាក ់ នៅ លើ កោះ  ស- 
មុយ  នៅ ព្រេល ជើង យន្ត ហោះ 
ដឹក អ្នក ដំណើរ   ត្រេូវ បាន ផ្អាក 
ដោយ  សរ វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូ- 
ណាប្រេភ្រេ ទថ្មី ។ 

លោក TikampornSutti-
udomrat  ប្រេធាន ផ្ន្រេក ទ្រេស - 
ចរណ ៍ នងិក ីឡា ន្រេ ខ្រេត្ត ស៊រូា៉ាត-់ 
ថានី  បាន និយាយ  ពី ថ្ង្រេ ពុធ ថា  
១ ផ្ន្រេក ន្រេ ទ្រេស ចរ ៥៧០០ នាក ់
នៅ លើ កោះ សមុយ  ទ្រេសចរ 
ប្រេហ្រេល ៣៣០០ នាក់ នៅ លើ 
កោះ ផង ហា្គាន  នងិ ១ពា ន ់ នាក ់ 
នៅ កោះ តៅ ។ 

លោក  បាន ថ្ល្រេង ថា៖« ពួក គ្រេ  
មន បញ្ហា ការ ស្នាក់ នៅ  ការ - 
ធ្វើដណំើរ នងិ ការ ចណំាយ  កើន 
ឡើង ។  ខ្ញុំ បាន ស្វះ ស្វ្រេង រក 

ជំនួយ ពី ក្រេសួង ទ្រេស ចរណ៍  
និង កីឡាដើម្រេបីជួយពួកគ្រេ»។ 

លោក  ទី កាម ផន  បាន ស្នើ ឲ្រេយ 
មន្ត្រេ ីតបំន ់ នងិ ម្ចាស ់សណា្ឋា គារ 
អនុញ្ញាត ឲ្រេយ ជន បរទ្រេស ស្នាក់ - 
នៅ  រហូត ដល់ ពួក គ្រេអច 
ចាកច្រេញ ពី ខ្រេត្ត ស៊ូរា៉ាត ់ថានី។  

ការិយា ល័យ របស់ លោក 
បាន រៀប ចំ កន្ល្រេង ស្នាក់  និង 
អហារ ហូប  ចុក សម្រេប់ ជន- 
បរទ្រេស ទាំង នោះ ។ 

នៅ ព្រេល ជា មួយ គា្នា នោះ 
អជា្ញា ធរ ទ្រេស ចរណ៍ ន្រេ សខា 
របស់ ប្រេទ្រេស ថ្រេ នៅ លើ កោះ 
សមយុ  បាន នយិាយឲ្រេយដងឹ ថា  
ស្ថានទូត តួកគី ប្រេចាំ នៅថ្រេ  
បាន រៀប ចំ យន្ត ហោះ ពិស្រេស 
ដើម្រេបី ដឹក ទ្រេសចរ តួកគី ត្រេឡប់ 
ទៅ ស្រេុក កំណើត វិញ។  ជើង - 
យន្ត ហោះ ន្រេះ បាន ចាក ច្រេញ ព ី
ព្រេលាន យន្តហោះ សុវណ្ណ  ភូមិ 
នៅ ខ្រេត្ត ក្រេវា៉ាន់ នៅ ម៉ាង ៦ ព្រេឹក 
ថ្ង្រេ ព្រេហស្រេបតិ៍ ៕ BKP/PSA 
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តពីទ ំព័រ១... កើន ឡើង ដល់ 
ជាង  ១៨មឺុន  នាក់ នៅទូទាំង - 
ពិភព លោក ។ 

 ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល នៃវីរុស  
ផ្លូវដ ង្ហើម នៃះ មិន មៃន គៃន់ តៃ 
បង្ក  វបិត្ត ិ ផ្នៃក សខុ ភាព ប៉ណុ្ណោះ 
នោះ ទៃ   ថៃម ទាំង ធ្វើ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ជា សកល  ធ្លាក់ ចុះ    ទៀត ផង  
ដោយ ធ្វើ ឲៃយ ពាណិជ្ជ កម្ម មួយ 
ចំនួន ខំបៃឹង តស៊ូ  ដើមៃបី ឲៃយ បាន 
ល្អ បៃសើរ ឡើង វញិ  មនសុៃស រាប់- 
លាន នាក ់ បាន បាត ់បង ់ការ ងារ 
ធ្វើ  និង មនុសៃស ជា ចៃើន លាន 
នាក ់បន្ថៃម ទៀត  កពំងុ បៃឈម 
នឹង គៃះ ទុរភិកៃស ផ ងដៃ រ  ។ 

បៃធ នា ធបិ ត ីអាមៃរកិ លោក 
ដណូាល ់ តៃ ំ ដៃល បាន សម្លងឹ 
មើល ឃើញ  ភាព គ្មាន ការ ងារ 
ធ្វើ ជា សកល  និង ទិដ្ឋ ភាព ការ- 
បោះ ឆ្នាត ឡើង វញិ របស ់លោក  
នៅ ខៃ វិច្ឆិកា នៅ ពៃល ខាង មុខ 
នៃះ  បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា បញ្ជា 
បៃតិបត្តិ មួយ  ដ ើមៃបី ឲៃយ ពនៃយារ 
ពៃល  ផ្តល់  ្រហ្គីន  កាត (green 
card)រយៈ ពៃល ៦០ ថ្ងៃ ។ 

 កៃុម អ្នក ជំនាញ ខាង សុខ - 
ភាពនៅក្នុង បៃ ទៃស  សៃដ្ឋ កិច្ច 
ធំបំផុត របស់ ពិភព លោក នៃះ  
បាន ពៃមាន ថា  បៃទៃស នៃះ  
អាច បៃឈម នឹង  រលក ឆ្លង វី រុស 

ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា លើក ទី ២ ដ៏ 
ស្មុគ សា្មាញ មួយ នៃះ  បៃសិន បើ 
វីរុស នៃះ  នៅ កើត បន្ត ជា មួយ 
ជំងឺ ផ្តា សាយ ធំ នៅ រដូវ តៃជាក់ 
នឹង មក ដល់ នៅ ពៃល ខាង មុខ 
នៃះ  ខណៈ រដ្ឋ ខ ្លះ នៅ អាមៃ រិក  
បាន ឲៃយ បើក ដំណើរ ការ អាជីវ - 
កម្ម ឡើង វិញ នោះ ។ 

 បៃទៃស ជា ចៃើន នៅ ជុំ វិញ 
ពិភព លោក   កំពុង បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង នឹង ការ  រាល ដាលនៃ     
មៃរោគកូ រ៉ូ ណា  ដៃល បាន 
បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស ជាង ១៨ 
មឺុន  នាក់ សា្លាប់ និង បាន ឆ្លង ទៅ 
កាន ់មនសុៃស ជតិ ២,៦ លាន នាក ់
ផៃសៃង ទៀត  នៅ ទូ ទាំង ពិភព - 
លោក  ខណៈ កពំងុ ស្វះ ស្វៃង រក 
មធៃយា បាយ នានា យ៉ាង អន្ទះ - 
សា ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ មិន ឲៃយ 
សៃដ្ឋ កិច្ច  ធ្លាក់ ចុះ ។ 

 បៃធន អង្គការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក  គឺ លោក តៃ ្រ ដូស   
អៃដ ហា ណូម  ហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស  
បាន ចៃញ សៃចក្តី ពៃមាន  ទាំង 
ទឹកមុខ  កៃៀម កៃំ ថា   ខណៈ 
បៃទៃស មយួ ចនំនួ  បាន ដក ការ- 
រឹត តៃបិត ខ្លះ  ដៃល បាន ធ្វើ ឲៃយ 
មនុសៃស សា្លាប់ បាត់ បង់ ជី វិត        

ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ  នៅ ទូ ទាំង  
សកល លោក  ។ 

លោក តៃ ្រដសូ  អៃដ ហា ណមូ  
ហ្គឺ បៃី យៃ ស៊ុស  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
សន្និ សីទ សារ ព័ត៌ មាន ជាក់- 
ស្តៃង ថា៖« ការ ធ្វើ មិន ឲៃយ មាន 
កំហុស  យើង បាន ធ្វើ ដំណើរ ដ៏ 
វៃង ឆ្ងាយ មួយ  ហើយ វី រុស នៃះ 
នឹង បន្ត នៅ ជា មួយ យើង  រយៈ - 
ពៃល យូរ តទៅ ទៀត » ។ 

«បៃទៃស មួយ ចំនួន ធំ នៅ តៃ 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ដណំាក ់កាល ដបំងូ  

នៃ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ ឆ្លង 
 រីក រាល ដាល នៃ វីរុស ផ្លូ វ ដ ង្ហើម 
នៃះ  ហើយ បៃទៃស ខ្លះ ផៃសៃង 
ទៀត  ដៃល បាន រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដំបូង នៅ ក្នងុ ការ ឆ្លង  រាល-  
ដាល  បច្ចុបៃបន្ន  កំពុង ចាប់ ផ្តើម 
ឃើញការ រីប ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង 
ករណី ឆ្លង វីរុស នៃះ »។ 

 តំបន់អឺរ៉ុប ដៃល រង ការប៉ះ- 
ពាល ់  យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត  បាន 
មើល ឃើញ ថា  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
សរុប របស់ ខ្លួន  បាន កើន ឡើង 

រហូតដល់ ១១មឺុន នាក់  ខណៈ 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នៅ ក្នុង  អុី តាលី  
ដៃល ជា បៃទៃស រង ការ  ប៉ះ-
ពាល់  យ៉ាង ខា្លាំង បំផុត  បាន- 
ឈរ នៅ ពី កៃយ លៃខ រៀង 
បនា្ទាប់ ពី អាមៃរិក ដៃល  ចំនួន 
អ្នក សា្លាប ់កើន ឡើង      រហតូដល ់
២៥ ០០០ នាក់ ។  

 ហា្វាំងឡង់  ថ្លៃង ថា   ខ្លួននឹង 
ហាម បៃម ការ ជួប ជុំ មនុសៃស 
មនិឲៃយ លើសព ី ៥០០ នាក ់រហតូ 
ដល់ខៃ កក្កដា ៕ AFP/SK 

លោក តេ ្រដូស  អេដ ហា ណូម  ហ្គឺ បេី យេ ស៊ុស   (កណ្តាល) ធ្វើ សន្នសីិទ កាសេតអំពីស្ថានភាព វីរុសកូរូ៉ណ។AFP

 លោកបេធានាធិបតី ដូណល់  តេ  ំថ្លេងអំឡុង សន្នសីិទអំពី ជំងឺកូវីដ១៩។AFP

WHOព្រមានថា វិបត្ត ិ វីរុស នឹ ង...   

ការ  ប្រ យុទ្ធ គ្នា នៅ តំបន់ កាស្មៀរ គ្រប់ គ្រង 
ដោយ ឥណ្ឌាបង្ក ឲ្រយ  យុទ្ធ ជន   ៤ នាក់ ស្លាប់ 

 កេុង សេុីណ ហា្គារៈ  ប៉ូលិស 
បាន ថ្លៃង ថា   ជនសកម្ម បៃយុទ្ធ 
៤ នាក ់ បាន សា្លាប ់កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  
នៅ ក្នុង ការ វាយ បៃហារ យ៉ាង-
សា ហាវ មយួ  ជា មយួ កង កមា្លាងំ 
រដា្ឋាភិ បាល  នៅ ក្នុង តំបន់ កា-
ស្មៀរ បាន គៃប់ គៃង ដោយ បៃ-
ទៃស ឥណា្ឌា ។ 

ការ វាយ បៃហារ  បានកើត - 
ឡើង  នៅ ភមូ ិមលី ប៊ ូរា៉ា ក្នងុ សៃកុ 
សៃសូភៀន  ចមា្ងាយ បៃហៃល ៥៥ 
គីឡូម៉ៃតៃ  ពី ទី កៃុង សៃុីណា - 
ហា្គារ ភាគ ខាង តៃបូង  ជា រដ្ឋ ធនី 
រដូវក្តា របស់ តំបន់ កា ស្មៀរ  
បាន គៃប់ គៃង ដោយ ឥណា្ឌា ។ 

 មន្តៃី ប៉ូលិស ជាន់ ខ្ពស់ មា្នាក់  
បាន បង្ហោះ រូប ភាព នៅ ក្នុង 
សៃុក សៃសូ ភៀន  បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង-
ខា្លាំង កា្លា មួយ  នៅ ក្នុង ភូមិ មីល-
ប៊ូរា៉ា នៅ ថ្ងៃ នៃះ  កៃុម សកម្ម-
បៃយុទ្ធ ៤ នាក់  បាន សា្លាប់  នៅ 
ក្នុង ការ វាយ បៃហារ នោះ » ។ 
«កិច្ច បៃតិបត្តិការ  តៃូវ បាន ធ្វើ 
ឡើង រួម គ្នា ជា មួយកងកមា្លាំង 
យោធ  និង ប៉ូលិស » ។ 

 យោង តាម ប៉ូលិស បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  ការ បៃយុទ្ធ គ្នា  បាន 
ផ្ទុះឡើង កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អងា្គារ  

កៃយ ពី កង កមា្លាំង រដា្ឋាភិ បាល 
បាន ឡោម ព័ទ្ធ នៅ ម្តុំ តំបន់ នោះ  
ជុ ំវញិ ពត័ ៌មាន សុើប យក ការណ ៍
យ៉ាង ចៃបាស់ លាស់  ដៃល បាន 
រាយ ការណ៍ អំពី វត្ត មាន  របស់ 
កៃុម សកម្ម បៃយទុ្ធ  នៅ ទ ីនោះ។ 

 មន្តៃី ប៉ូលិស  បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«រយៈ ព ៃល មិន យូរ ប៉ុនា្មាន  កៃុម 
ចមៃុះ យោ ធ  និង ប៉ូលិស  បាន 
ចូល ទៅ ជិត តំបន់ ដៃល  គៃ  
សងៃស័យ នោះ ហើយ វត្ត មាន 
របស់ កៃុម សកម្ម បៃយុទ្ធ នៅ 
ទនីោះ  បាន បាញ ់សដំៅ ទៅ លើ 
ពកួ គៃ  ដៃល ជា មលូ  ហៃ ត ុ     បាន 
បង្ក ឲៃយ មាន ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង 
ខា្លាំង កា្លា  នៅ ទីនោះ » ។  ភា្លាមៗ- 
នោះ អត្ត សញ្ញាណ របស់ កៃុម 
ជន  សកម្ម បៃយុទ្ធ  ដៃ លបាន 
សា្លាប់   មិន ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ នៅ- 
ឡើយ ទៃ ។ 

មន្តៃី ប៉ូលិស  បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«យើង កំពុង ពៃយា យម  ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ មើល អត្ត សញ្ញាណ  
របស់ កៃុម យុទ្ធជន  ដៃល បាន 
សា្លាប់ នោះ  និង បណា្តាញ របស់ 
ពួក គៃ ផៃសៃង ទៀត » ។ 

របាយ ការណ៍  បាន និយយ 
ថា  កង កមា្លាំង រដា្ឋាភិ បាល គ្មាន 
អ្នក   របួស ទៃ៕ Xinhua/SK



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ: ខណៈ កូន តូច ៗ  នៅ 
ផ្ទះ ពេញ ១ ថ្ងេ ៗ  និង ចំណាយ 
ពេល នៅ ក្នងុ បរិវេណ តូច ចង្អៀត 
ដោយសារសាលា កត៏េវូ បទិទ្វារ 
និង ប្ដរូ មក រៀន អនឡាញ  អ្នកសេ ី
សុខ ចាន់ធា និង សា្វាមី ដេល 
ជា  បុគ្គលិក កេមុហុ៊ន ឯកជន បាន  
សមេច ចតិ្ដ ស្វេង រក កន្លេង បន្ធរូ 
ភាព តាន តឹង ខ្លះ នៅ ខាង កេ  
សមេប់ ពួកគេ ។ 

សា្ថានភាព សេដៀង នឹង បច្ចុ-
បេប ន្ន នេះ អ្នកសេី ចាន់ ធា គិត 
ដល់ ទីកន្លេង ធម្មជាតិ  ដើមេបី ឲេយ 
កូន សេី អាយុ ៧ឆ្នាំ និង ៤ឆ្នាំ 
បាន ទទួល នូវ បរិយា កាស បរិសុទ្ធ  
ដោយសារ តេ រីសត ជា ចេើន ក៏ 
នៅតេ បន្ដ ដំណើរ ការ ធម្មតាដេរ ។ 

អ្នកសេី បាន បេប់  ភ្នំពេញ - 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « កាល ពីខេមុន ខ្ញុំ 
បាន ទៅកន្លេង កមេសាន្ដ មួយ នៅ 
ខេត្ដ កណា្ដាល  ពីពេះ គិត ថា 
វាជា កន្លេង ដើរ លេង បេប សេកុ- 
សេ ចម្ការ ឆ្ងាយ ពី ទី បេជុំជន  
ហើយ កេយសូ អង្គយុ ក ៏ដាច ់ព ីគ្នា ។ 
ទមេំតេ ដាច់ចិត្ដ ទៅ តេូវ គិត 
អស់ ជា ចេើន ថ្ងេ ពីពេះ ជាប់ ក្នងុ 
ផ្ទះ យូរ ពេក រាង ស្ដេស ដេរ »។ 

អ្នកសេី បន្ដថា ៖ « ខ្ញុំ យក ទឹក 
អាលក់លុ បាញ ់ស្ទើរ គេប ់ទ ីកន្លេង 
មុន ចូល អង្គុយ ក្នុង កេយូស ។ រីឯ 
អាហារ មិន ហា៊ាន ញ៉ាំ ទេ ចំពោះ 
របស់ តេជាក់ ៗ  ឬ បន្លេ  ឆៅ  សុខ- 
ចតិ្ដ ញ៉ា ំស៊បុ គោ ឆ្នាងំ ភ្លើង ក្ដៅ ៗ  
ឲេយ ងាប ់មេរោគ ។ យា៉ាង ណាមញិ 
ខ្ញុំ នៅតេ គិត ថា ដូចជា មិន ស្និទ្ធ 
ដូច នៅ ផ្ទះ ដេរ »។ 

កញ្ញា ឈុំ ពិសី ដេល ស្ថិត 
ក្នុង ចំណោម នារី កម្ពុជា តិច តួច 
បំផុត  ដេល ឡើង ដល់ កំពូល ភ្នំ 
ឱរា៉ាល់ និង ភ្នំ ខ្ពស់ លំដាប់ ទី៣ 
ភ្នំ ទំព័រ  តេ ពិបាក ខា្លាំង បំផុត នៅ 
កម្ពជុា  ក៏ ពេយាយាម រម្ងាប់ អារម្មណ៍ 
នឹក ពេ  និង ដំណើរ ការ នានា អំ-
ឡុង ពេល ផ្ទះុ ជំងឺ រាត តេបាត នេះ ។ 

កញ្ញា ពិសី ដេលបង្ហោះ  រូប- 
ភាព លើ បណា្ដាញ សង្គម ភាគ- 
ចេើន  ថ្លេង ព ីដណំើរ កមេសាន្ដ  បាន 
ឲេយ ដឹងថា ៖ « បេហេលជា ២ខេ 
ចុង កេយ នេះ ខ្ញុំ មិន បាន ធ្វើ- 
ដណំើរ ទៅ ណា ទងំ អស ់ពោល  

គឺ តាំងពី មន កើត ករណី កូវីដ 
១៩ នៅ សេុក ខ្មេរ មក »។ 

យុវតី ខ្មេរ ដេល ធា្លាប់ សរសេរ 
លេង សើច ថា «ម៉េ ឈប់ និយាយ  
រក ហើយ ដោយសារ តេ រឿង ដើរ 
ពេ » បាន បេប់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា ៖ «  ឥឡូវ បើ សួរ ថា ចង់ ទៅ 
ណា ? ខ្ញុំ ធា្លាប់ ដើរ  ខ្ញុំ ចង់ ទៅ  
សឹង តេ គេប់ កន្លេង គឺ ចង់ ទៅ 
តាំងពី ពេ និង កោះ។ ប៉ុន្ដេ បើ 
អា ច  រីស បាន  អត់ ចង់ ទៅ កោះ 
ទ េ ពីពេះ កោះ មន មនុសេស ។ 
ខ្ញុ ំច ង់ ដើរ ពេ ចេើន ជាង គឺមន តេ 
គ្នា ខ្ញុ ំបុ៉នា្មាន ទេ ។ បុ៉ន្ដេ យើង ក៏ មិន  
សូវ ហា៊ាន ជួប ជំុ គ្នា ដេរ ដោយ សារ 
តេ បារម្ភ ខា្លាច មន អ្វ ីថ្លាះ ធ្លាយ 
ឆ្លង ទៅ មិត្ដភក្ដិ អត់ ដឹង ខ្លួន »។ 

ថ្វីដេបិតតេ កម្ពុជា អត់ មន រក 
ឃើញ ករណី កូវីដ ថ្ម ីសមេប់ រយៈ-   
ពេល ១សបា្ដៅហ ៍  នងិ ពលរដ្ឋ ខ្លះ 
យល់ ថា ពួកគេ អាច ធ្វើ ដំណើរ 
ដោយ សេរី  ដូចជា ដើរ ផេសារ 
ពិកនិក ក៏ ដូចជា ដើរ ពេ និង ឡើង  
ភ្ន ំជា ដើម យា៉ាងណា ក្ដ ីក៏ មន្ដេ ី កេ-
សួង សុខាភិបាល  បាន ពេមន 
ឲេយ  ពលរដ្ឋ បន្ដ យក ចិត្ដ ទុក ដាក់ 

ចំពោះ អនាម័យ រកេសា គម ្លាត  
និង កំុ ធ្វើ ដំណើរ បើ មិន ចំាបាច់។ 

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី សុវា៉ាន់ 
បេធាននាយកដា្ឋានបេយទុ្ធនងឹ
ជំងឺឆ្លងនេកេសួងសុខាភិបាល 
បាន បេប់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្ដិ៍  ថា៖  
«  ទោះ កាលៈទេសៈ នេះកដ៏ោយ 

ក ៏យើង នៅតេ រកេសា ដដេល  គ ឺថា 
យើង មិន តេូវ ចេញ ពី ផ្ទះ  បើ មិន 
ចាបំាច ់។ វា មននយ័ ថា ទោះ មន 
កិច្ចការ អ្វី ក៏ដោយ ក៏ គួរ តេ ផ្អាក 
សនិ ទៅ អឡំងុ ពេល នេះ  ដោយ- 
សារ តេ នៅ បណា្ដា បេទេស នានា 
នៅ មិន ទន់ មន ការ ធា្លាក់ ចុះ នៅ  

ឡើយ ទេ ។ យើង មិន តេវូ ធ្វេស -  
បេហេសនោះទេ បើ យើង បេហេស  
តេ មួយ ភ្លេត  យើ ង អាច ជួប គេះ 
ធ្ងន់ គេប់ ពេល វេលា»។ 

អ្នកសេ ីចាន់ ធា បាន សារភាព  
ថា ការ សមេច ចិត្ដ របស់ អ្នក- 
សេី  ក្នុង ការ នាំ កូន ៗ  ទៅ កមេសាន្ដ 

អំឡុង ពេល នេះ ហាក់ ដូចជា 
ការ បេថយុ បេថាន ចពំោះ សខុ-
ភាព កេុម គេួសារ ទំង មូល ។ 

អ្នកសេ ីបាន ឲេយ ដឹង ថា ៖ « ចេបាស់ 
ណាស់ យើង មិន អាច បាញ់  
សម ្លាប់ មេរោគ គេប់ កន្លេង បាន 
ឡើយ ។ ចាន  កេវ កំបុ៉ង ភេសជ្ជៈ 
នងិ របស ់របរ ផេសេង ៗ  ។ សមូេបតីេ 
ដេ ទ្វារឡាន ដេល យើង បាន ប៉ះ- 
ពាល់  ក៏ បេហេល ជា មន អ្នក- 
ដទ េ បាន ប៉ះ ផង ដេរ ។ ចំពោះ កូន  
តូច ៗ  កាន់តេ លំបាក ថេម ទៀត 
លើ ទម្លាប់ អនាម័យ ខា្ជាប់ ខ្ជួន ។ 
ខ្ញុំ  គិត ថា នៅ ផ្ទះ  និង ចៀស វាង 
ស កម្មភាព ខាង កេ ល្អ ជាង » ។ 

អ្នក ខ្លះ ចៀស វាង ការ ធ្វើ ដំ-
ណើរ  ដើរ ផេសារ និង ពិធី ជួប ជុំ មិន-  
មេន ដោយសារតេ ពួកគេ ខា្លាច 
ឆ្លង ជំងឺ នោះទេ ប៉ុន្ដេ ពួកគេ ក៏ 
ខា្លាច ឆ្លង ទៅកាន់ អ្នកដទេ ផង ដេរ។ 

កញ្ញា ឈុ ំពសិ ីបាន នយិាយ 
ថា ៖ « តាម ពិត ខ្ញុំ ខ្លួន ឯង មិន 
ចេបា ស់  ថា  បាន ទៅ ប៉ះ កន្លេង 
ណា  ខ្លះ អ្នក ណា ខ្លះ ហើយ ភយ័ 
ខា្លាច  ខ្ញុ ំដើរ ទៅ នេះ ទៅ នោះ ទៅ 
កន្លេង គេ អត់ មន មេរោគ  អាច 
ខ្ញុ ំទៅ ចម្លង គេ វញិ ។ ធ្វើ បេប នេះ 
យើង ការ ពារ ខ្លួន ឯង ផង និង 
ការពារ អ្នក នៅ ជុំវិញ ខ្លួន យើង 
ផង ដេរ »។ 

លោក លី សុវា៉ាន់ បាន ពេមន  
ពលរដ្ឋ ឲេយ មន ការ គោរព គោល- 
ការណ៍ បេយុទ្ធ បេឆំ ង នឹង កូវីដ 
១៩ ថា  ពលរដ្ឋ ទំង អស់ តេូវ 
គោរព តាម គោល ការណ៍  ៣ 
ចំណុ ច គឺ ការ ថេ រកេសា អនាម័យ 
ខ្ពស់ មិន មន ការ អនុញ្ញាត ឲេយ 
មន  កា រ ជបួ ជុ ំ នងិ មនិ តេវូ ចេញ 
កេ ផ្ទះ បើ មិន ចាំ បាច់ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «បេសិន - 
បើ  ពលរដ្ឋ យើង មន ការ ចា ំបាច ់ 
ពួក គត់ អាច ចេញ ចុះ តេ បើ  
មិន ចាំ បាច់ កុំ ចេញ ឲេយ សោះ  
ទោះ ជា  ការ ដើរ តិចតួច យា៉ាង 
ណា ក៏ ដោយ»។ 

យោង តាម តួលេខ ផ្លូវការ 
របស់ កេសួង សុខាភិបាល ចុះ ថ្ងេទ ី
២៣ ខេ មេសា បាន បងា្ហោញ ថា 
ចំនួន អ្នក កើត ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មន ១២២នាក ់ ដេ លក្នងុ នោះ  
អ្នក ជា សះសេបើយ មន ចំនួន  
១១០នាក់៕

មន្ត្រីប្រប់ពលរដ្ឋបន្តថ្ររក្រសាអនាម័យខ្ពស់មិនត្រវូ
មានការជួបជំុនិងមិនត្រវូច្រញក្រផ្ទះបើមិនចំាបាច់

រូប តំណាង : ទីលម្ហេមួយ  ដេ ល  ម ន កេយូស អង្គុយញ៉ាំអាហារ  នៅ ឆ្ងាយពីទីបេជុំជន ឯ ទឹកដី  ខេត្ត សៀមរាប ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម 

រូប តំណាង :  អ្នក ដំណើរ ឡើង ភ្នំទ័ពជាង ធ្លាប់ជាទីពេញនិយម បោះតង់ គយគន់  ពពក។ រូបថត ហុង មិនា 

ផេសាយរៀងរាល់ថ្ងេសុកេ  
ទូរស័ព្ទ:  ០៧៧ ៧៩១  ៩៨៩

ថ្ងេសុកេ ទី២៤ ែខមេសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ 
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈ  ពេល ទំនេរ 
សមេក នៅ ផ្ទះ  ក្នុង គេ ដេល 
បេទេស កម្ពុជា  ដូច ជា បណា្តា- 
បេទេស នានា នៅ លើ សកល- 
លោក  កំពុង  ជួប    គេះ ដោយ  សារ 
ជំងឺ  កូវីដ១៩     ការ  សាក លេបង 
យក   ស្លឹក ពោធិ៍  ធម្ម ជា តិ      មក 
សម្ងួត  ហើយ ឆ្លាក់  ជា  រូប  ពេះ  
លេងៗ នោះ ក៏   តេវូ បាន  អ្នក ជិត- 
ខាង   ឃើញ  សេឡាញ់  ចូល ចិត្ត- 
ហើយ   ស្នើ សំុ ធ្វើ បន្ថេម   យក ជូន 
បង ប្អនូ  បន្ត រ ហូត ដល់ បច្ចបុេបន្ន  
កា្លាយ ជា វត ្ថ ុអនុសេសាវ រី យ៍  ពេញ- 
និយម របស់ បង ប្អនូ ខ្មេរ។ 

 រយៈ ពេល ជិត ២ ខេ នេះ អ្នកសេ ី
សិុន គនា្ធា និង សា្វាមី បាន  ច្នេ   ស្លកឹ 
ពោធិ៍ ធម្មជាតិ ឆ្លាក់ រូប ពេះ ពុទ្ធ  
លក់ ជូន  ពុទ្ធ   បរិស័ទ ខ្មេរ   ជាវ យក  
ទៅ បេើ បេស់  ជា វត្ថ  ុមាន តម្លេ - 
ទៅ តាមជំនឿ រៀង ៗ  ខ្លនួ  ដូច ជា  
តំណាង  ឲេយ សេច  ក្ដសុី ខ ចិត្ត  ស្ងប់ 
និង   ភាព  តេជាក់ តេជំុ អាច យក  
ទៅ វត្តឲេយ  ពេះសងេឃបេសិទ្ធ ី  ហើយ 
អាច ដាក់ ពេយួរ ក្នងុ ឡាន   កង់បី ដាក់    
តាម  កាបូប តម្កល់ក្នងុ  ផ្ទះ  ឬ ជូន 
ញាតិ ទុកជា កាដូដ៏ មាន  ត ម្លេ - 

ដេល  បានលក់     ជាង   ១ ៣០០ 
សន្លកឹហើយ   កេយ ពី  មាន  គេ 
សា្គាល់ ពី គុណភាព ច្នេ បេឌិត  នេះ   
មកនោះ ។ ខណៈ បច្ចុ បេបន្ន     
អ្នកសេ ី  សិុន គនា្ធា ទទួល ធ្វើ តេ  
លក្ខណៈ  លក់ បោះ  ដំុ បុ៉ណ្ណោះ- 
កេយ ពី មានអ្នក សា្គាល់ ចេើន  
និង   អ្នក ពេញ និយម  ពី សំណាក់   
បង  ប្អនូ ខ្មេរ    ដោយ មាន  តំបន់-  
ចំនួន      ៣គឺ     ភ្នពំេញ ខេត្ត   សៀម រាប 
និ ង   ខេត្ត បាត់  ដំបង។ 

អតីតជា  បុគ្គលិក ធ្វើ ការ ងារ 
ផ្នេក  រដ្ឋ បាល  នៅ កេមុ ហុ៊ន ឯក-  
ជន  មួយកន្លេង   ហើយ មាន សេកុ 
កំណើត នៅ ខេត្ត សា្វាយ  រៀង  និង 
បច្ចបុេបន្ន  បាន ចាប់ ផ្តើម បេកប- 
របរ  ច្នេ ស្លកឹ ពោធិ៍ ស្ងតួ ឆ្លាក់ រូប ពេះ  
រស់ នៅ ក្នងុ សងា្កាត់ ស្ទងឹ មានជ័យ  
ខណ ្ឌ មានជ័យ  រាជធានី ភ្នពំេញ   
អ្នក សេ ី សិុន គនា្ធា វ័យ  ២៦ឆ្នាំ 
បាន  រៀបរាប់ បេប់ ពី ដើម ចម នេ 
ការ  នឹក យក ស្លកឹ ពោធិ៍ មក ច្នេ - 
ឆ្លាក ់ រូប ពេះដេរ ថា៖ «ដំបូង  ខ្ញុំ  
គេន់   តេ យក ស្លកឹ ពោធិ៍ ធម្ម ជាតិ 
ពិតៗ នោះ មក ធ្វើ លេង ៗ  តាម 
គេ  កេយ ពី   ខ្ញុ ំមើល តាម យូធូប-  
របស់   បេទេស ជិត ខាងគេធ្វើ រួច 
មក ហើយ ក៏ តេវូ អ្នកជិត ខាងបាន  

ឃើញ ក៏ គាត់ស្នើ ឲេយធ្វើ បន្ថេម-  
បេមាណ  ១០-២០ សន្លកឹ ដើមេបី 
យក  ចេក បង ប្អនូ គាត់ ។ កេយ    
មក  ក៏ មាន អ្នក សួរ នំា ចង់ បាន-  
ចេើន  ខ្ញុ ំ និង សា្វាមី ក៏ សមេច ធ្វើ 
វា  ជា ហូរ ហេ និង ថត បង្ហោះ លក់ 
តាម  អន ឡាញ  នៅក្នងុ ទី កេងុ   
ភ្នពំេញ  រហូត ដល់ មាន អ្នក  ទទួល 
យក ទៅ លក់ បន្ត នៅ តាម ខេត្ត -  
២ ទៀត   គឺខេត្ត  បាត់ ដំបង និង 
ខេត្ត  សៀមរាប។ តេ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុ ំ
លេង ធ្វើ លក់ រាយ ហើយ គឺ   គេន់ 
តេ  ទទួលធ្វើ លក់ បោះ ដំុ បុ៉ណ្ណោះ 
តេ តេវូ  កុម្មង់៉ បេប់  ១០ថ្ងេ ជា មុន 
ផងដេរ  ទើប អាចធ្វើ ទាន់ » ។ 

 អ្នក សេ ីក៏ បាន រៀបរាប់ ពី ដំណាក់-  
កាល  ច្នេ ស្លកឹ ពោធិ៍ ស្លតួ ឆ្លាក់ជា-  
រូប ពេះ ពុទ្ធ នេះផង  ដេរ ថា ៖ «ដំបូង 
យើង តេវូ ជេើស ស្លកឹ ពោធិ៍ សេស់ៗ 
ដេល  មាន ទំហំ តេវូ ខា្នាត គឺ  ចនោ្លាះ 
ពី ៨ ទៅ ១០ សង់ទី ម៉េតេ  ដេល 
អាច យក មក ច្នេ  និង មាន លក្ខណៈ  
សមសួន សា្អាត  មា ន    រាង  ជា-  
បេះដូង ។  កេយ មក យើង ទុក 
ឲេយ  ស្ងតួ (ហាល) បេមាណ  ២-៣  
ថ្ងេ  សិន  ទើប យក មក កោស - 
សាច  ់ស្លកឹ វា ចេញ  ឲេយ សល់   តេ 
គេងឆ្អងឹ ។ បនា្តាប់ មកយើង  យក 
ពុម្ពរូប ពេះ ពុទ្ធ   មក ដាក់ អូស ពី 
លើ គេង ឆ្អឹង ស្លឹក ពោធិ៍ ស្ងួត 
នោះ   ចេញ ជារូប ពេះ ទំាង ៣  បេ- 
ភេទ នេ ពុម្ពរបស  ់យើងនា ពេល 
បច្ចបុេបន្ន  និង  ចុង កេយ យក អុ៊ត 
នឹង  បា្លា ស្ទ ិក   ដើមេបី កំុ ឲេយ  ងាយ ខូច 
ពេល យក  ទៅ បេើ  បេស់  និង  ចង 
ខេសេ បនោ្តាង  ហើយ យើងក៏  មាន 
ជមេើស   ២ ពណ៌ដេរ សមេប ់ 
រូប  ឆ្លាក់ លើ ស្លកឹ ពោធិ៍ ស្អតួ  ធម្ម-
ជាត  ិពិតៗ ១០០%  នេះ  គឺ  ពណ៌ 
មាស និង ពណ៌ បេក់ »។ 

ដោយ  សារ  តេ  ការច្នេនេះ តេវូ 
យក  ស្លឹក ពោធិ៍ ធម្មជាតិ ពិតៗ 
ហើយ នៅ បេើ បច្ចេក ទេស បេប 
សិបេបកម្ម នោះ ទើប    ចងា្វាក់    ផលិត- 
កម្ម    មិន អាច ផលិត បាន ចេើន នៅ 

ឡើយ ទេ  សមេប់ ការ លក់ ជូន 
ទៅ បង ប្អ ូន ខ្មេរដេល និយម  វត្ថ-ុ 
អនុសេសាវរីយ៍ បេភេទ នេះ។ 

អ្នក សេ ី សិុន គនា្ធា បាន បង្ហើប   
ថា៖ «  ឥឡូវ នេះ ខ្ញុ ំទទួល ធ្វើ ពេល   
កម្ម៉ង់ ចេើន សន្លឹក  បុ៉ណ្ណោះ  គឺ  
ចាប់ ពី  ១០០សន្លកឹ  ឡើង ទៅ ។ 
ហើយ  ចំនួន ១០០ សន្លកឹ  តេវូ 
ការ  ពេលបេមាណ   ៣-៤ ថ្ងេ  ទើប   
អាច  ធ្វើ រួច រាល់ទាន់ តាមការ-  

កុម្មង់៉   និង តេវូ មាន មនុសេស      ៣-៤  
នាក់  ដើមេបី  ជួយ ដេរ   ពេះ យើង 
មិន   អាច សមេច ការ ងារ ទំាង-  
សេងុ  ដោយសេលួៗ ឡើយ។      ការ 
យក  ស្លកឹ ពោធិ៍ ស្ងតួ ចំនួន    ១០០ 
សន្លកឹ  មក ធ្វើ នោះ  មិន  បេកដ  ថា 
បាន ផល ទំាង  ១០០% នោះ ទេ 
គ  ឺ អាច បាន ផល តេមឹ តេ  ៣០%-
៤០%  តេ បុ៉ណ្ណោះ ពេះ ការ ខូច 
ទេង់  ទេយ ឬ រហេក គេង  ឆ្អងឹ 

ស្លកឹ  ពោធិ៍  ដេល កោស សាច់ ស្លកឹ 
រួច    មា ន ចំនួន ចេើនអាច ដល់ ទៅ  
៦០% - ៧០%  ឯណះ។  តម្លេ 
លក់ បោះ   មូ៉យ ដំុ គឺ ខ្ញុ ំលក់   តម្លេ  
២, ៥ ដុល្លារ ១ សន្លកឹ» ។ 

បេសិន បើ លោក អ្នក ចង់ រក 
ជាវ   រូប ពេះពុទ្ធ ច្នេ ពី ស្លកឹ ពោធិ៍ - 
ស្ងតួ  ធម្មជាតិ ពិត នេះ អាច ទាក់- 
ទង តាម ទូរ ស័ព្ទ  096 712 80 
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ស្លកឹ ពោធិ៍ ធម្មជាតិ ដេល គេ យក ទៅ សម្ងតួ  និង ច្នេ    ឆ្លាក់ រូប ពេះ ពុទ្ធ ។ រូបថត សហ ការី រូបពេះ ពុទ្ធ ចំនួន ៣ បេភេទ(ពុម្ព) ដេលគេច្នេ ពី ស្លកឹ ពោធិ៍ ធ្វើជាវត្ថុ អនុសេសាវរីយ៍។ រូបថត សហ ការី

ច្នៃស្លកឹពោធិ៍ធម្មជាតិឆ្លាក់រូបពៃះពុទ្ធក្លាយជាវត្ថអុនុសៃសារីយ៍ពៃញនិយម

រូប ពេះ មាន អកេសរ បលី  ច្នេ ពីស្លកឹ ពោធិ៍ធម្មជាតិ ។  រូបថត សហ ការី

realme 6 series បាន សម្ពា ធ ជា ផ្លវូការ នូវ អេកេង់ 
90Hz ជាមួយ កាមេរ៉ា ៦ គេាប់ កមេតិ ស្តង់ដា

កេុមហុ៊ន realme ដេលជា មា៉ាក យីហោ សា្មា ត ហ្វូ ន ដេល រីកលូតលស់ លឿន ជាងគេ បំផុត នៅលើ 
ពិភពលោក នាពេល បច្ចបុេបន្ន កាលពី ថ្ងេទី ២១ ខេមេសា កន្លងទៅ  បានបេកាស ទូ រ ស័ព្ទ សា្មា ត ហ្វ ូន ដេល 
គេរង់ចំា ជា យូរ  គឺ កំពូល សា្មា ត ហ្វ ូន realme 6 និង realme 6 Pro ។  កំពូល សា្មា ត ហ្វ ូន ទំាង២នេះ បំពាក់ 
ដោយ អេកេង់ 90Hz បេភេទ Ultra Smooth Display រួម នឹង ការបំពាក់ កាមេរា៉ា ទំហំ ធំ ដេល អាច ថតរូប 
បាន ភ្ល ឺចេបាស់ គេប់ពេលវេល គេប់ ទីកន្លេង ។ realme 6 មាន ២ពណ៌ គឺ ពណ៌ comet white និង ពណ៌ 
comet blue ។ realme 6 Pro មាន ២ ពណ៌ គឺ ពណ៌ lightning blue និង ពណ៌ lightning red ។ 
realme 6  កំពូល អេកេង់ 90Hz ដេលមាន ជួរ តម្លេ កេម ៣០០ ដុល្លារ នឹងដាក់ លក់ ក្នងុតម្លេ តេមឹតេ 
(8GB+128GB ) ២៨៩ ដុល្លារ តេបុ៉ណ្ណោះ រីឯ realme 6Pro អេកេង់ 90Hz ដេលមាន កាមេរា៉ា មុខ ២ 
គេប់ បង្កប់ កេម អេកេង់ និង បំពាក់ ដោយ បន្ទះ ឈី ប snapdragon 720 ដេលមាន ជួរ តម្លេ កេម ៣៥០ 
ដុល្លារ នឹង ដាក់លក់ ក្នងុតម្លេ តេមឹតេ (8GB+128GB) ៣៤៩ ដុល្លារ តេបុ៉ណ្ណោះ ៕
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 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទលួទានមានផលចណំ្រញ
យ៉ាងគាប់ចិន្តា។សុខភ ពផ្លូវ-
កាយរងឹបុងឹល្អនងិមានអារម្មណ៍

ស្រស់ថ្លាគួរជាទីម្រត្រីពសីណំាក់អ្នកផងទាងំពងួ
និងមានសមត្ថភពអាចបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិត
ទៅរកវឌ្រឍនភពន្រអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ។ រីឯបញ្ហា-
ស្ន្រហាគឺមានការស្វ្រងយល់ចិត្តគា្នាបានយ៉ាងល្អ
និងមា នការអធ្រយាស្រ័យគា្នាល្អទៅវិញទៅមក។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីមធ្រយម។ ទឹកចិត្តនឹងប្រកប-
ដោយក្តមី្រត្តាច្រើនខណៈការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយមានការ-
ទទួលរាកទ់ាក់ច្រើនត្រក៏រំពឹងចំា

ប្រយោជន៍ពីអ្នកជាក់ជាពំុខានឡើយ។ម្រយា៉ាងវិញ-
ទៀតប្រយ័ត្នចាញ់កលគ្រនៅក្នងុជំនួញជួញប្រ
ផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តសី្ន្រហាប្រយ័ត្នមានអ្នកទី៣ចូល-
ជ្រៀតជ្រកនិងគួរបង្កើននូវភពស្មោះត្រង់ចំពោះ
គា្នាទៅ វិញទៅមកបានយ៉ាងរលូនទើបជាការល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយយស្តីគឺ
ច្រើនពោលពាក្រយពិតទៅកាន់អ្នក
ផងគា្នា។ ចំពោះមុខរបររកទទួល-
ទានននបានផលចំណ្រញយ៉ាង

គាប់ចិត្តធ្វើឲ្រយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកមានសម្ទះុខា្លាងំ-
ឡើងនៅក្នងុការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗ ការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយមានសុវត្ថភិពល្អ។ រីឯ
បញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍គឺមានភពល្អកូល្អនិជាមួយ
គា្នាធម្មតនិងគា្មោនភពរកំារកូសនោះឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តប្រកបទៅដោយក្តីម្រត្តា-
ករុណាចំពោះគា្នាទៅវិញទៅមក
បានយ៉ាងល្អ។ រីឯស្រចក្តីស្ន្រហា

គូស្ន្រហ៍នឹងប្រកបដោយភពផ្អ្រមល្ហ្រមចំពោះ
គា្នាផងដ្ររ។ការប្រកបរបររកទទលួទានផ្រស្រងៗ 
បានផលលើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅ
ទីននត្រងត្រទទួលបានសុវត្ថិភព។ ចំណ្រក-
ឯលាភសកា្ការៈវិញបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។

រាសីល្អបង្គរួ។លោកអ្នកមានស្វយ័-
ភពគ្រប់គ្រន់ក្នងុការសម្រចចិត្ត
ននប្រកបដោយការទទួលខុស-
ត្រវូ។ការប្រកបរបររកទទួលទាន

ក៏ដូចជាការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗត្រងចង់ប្រឈម
នឹងហានិភ័យខ្ពស់ហ្រតុន្រះគួរមានព័ត៌មានឲ្រយ-
បានច្រើន។ស្រចក្តសី្ន្រហាអាចនឹងផ្តល់នូវការថ្នាងំ-
ថ្នាកចំ់ពោះគា្នាព្រះត្រលោកអ្នកច្រើនតម្រវូទៅ
តមទឹកចិត្តខ្លនួឯងច្រើនជាងការយល់ពីអ្នកដទ្រ៕

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចំពោះបញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍អ្នកទំាង២មានការ-
អធ្រយាស្រយ័គា្នានិងច្រះផ្ដល់ភពផ្អ្រម-
ល្ហ្រមឲ្រយគា្នា។បញ្ហាសុខភពផ្លវូកាយ
មំាមួនសុខភពផ្លវូចិត្តស្រស់ថ្លាគា្មោន-

សៅហ្មង។ការបំព្រញការងារផ្រស្រងៗនឹងទទួល-
បាននូវជោគជ័យប្រកបដោយសុវត្ថភិពល្អ។ រីឯ-
លាភសកា្ការៈវិញនឹងបានផលយ៉ាងគាប់ចិត្តនិង
មានការជួយជ្រមជ្រងពីញាតិមិត្តផងដ្ររ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយយស្តី
ប្រកបទៅដោយវិចារណញ្ញាណ។
លោកអ្នកមានសមត្ថភពនៅក្នុង
ការសម្រចកិច្ចការផ្រស្រងៗបាន

ដោយឆន្ទៈមោះមុតកា្លាហាននិងប្រកបទៅ-
ដោយឧត្តមគតិ។បើជាអ្នកប្រកបរបររកទទួល-
ទានននបានផលតបស្នងគា ប់ចិត្ត។ថ្ង្រន្រះ
គួរត្រចំណាយព្រលវ្រលាផ្តល់ភ ពកក់ក្តានៅ-
ក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្រយបានច្រើនកាន់ត្រល្អខា្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបានផលល្អ-
បង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។ រីឯលាភសកា្ការៈ
នឹងបានភគផលដោយសារមាន

ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រ។ការយត្រទៅកាន់
ទីជិតឆ្ងាយនននឹងទទួលបាននូវការរាក់ទាក់
សា្វាគមន៍ច្រើនដ្ររ។ចណំ្រកឯស្រចក្តសី្ន្រហាវញិ
គឺទាមទារឲ្រយមានការយលច់តិ្តគា្នានងិច្រះអធ្រយា-
ស្រ័យចំពោះគា្នាឲ្រយបានច្រើនទើបជាការល្អ។

រាសីស្រុតចុះខា្លាំង។ថ្ង្រន្រះអ្នកមាន
ស្រចក្តីព្រយាយមខា្លាំងកា្លាប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយកមា្លាំង-
កាយជាងប្រជា្ញា។ ចំពោះការងារដូច-

ជាការប្រកបរបររកទទលួទានផ្រស្រងៗអាចប្រឈម
ទៅនឹងការខាតបង់ច្រើនដូច្ន្រះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។
ការនយិយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរាយមាយដ្រល
ឥតប្រយោជន។៍ចណំ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវញិសម្របូរ
ត្ររឿងរកាំរកូសក្នុងចិត្តខា្លាំងឥតស្រកស្រន្ត។

រាសីស្រុតចុះខា្លាំង។ការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីននត្រូវប្រយ័ត្នជាទី-
បំផតុបើពំុនោះទ្រអ្នកច្របាស់ជាត្រវូ
ទទួលរងមហន្តរាយជាក់ជាពុំខាន

ឡើយ។ត្រវូប្រយត័្នប្រយ្រងចពំោះរឿងនយិយ-
ស្តីដ្រលឥតប្រយោជន៍និងគួរត្ររំព្រពិចារណា
ពីផលប្រយោជន៍កុំបណ្តោយទៅតមក្តីទោសៈ
របស់ខ្លួនឲ្រយសះ។ចំពោះការបំព្រញការងារ-
ផ្រស្រងៗវិញហាក់មានការធ្វ្រសប្រហ្រសខា្លាងំ។

រាសីស្រុតចុះ។សុខភពផ្លវូកាយ
ត្រវូបៀតបៀនដោយជងំឺបណា្តោល
ឲ្រយទកឹចតិ្តអ្នកមាននវូភពច្របកូ-
ច្របល។់ចណំ្រកស្រចក្តីព្រយាយម

ក៏មានការធ្លាក់ចុះនងិសមត្ថភពក្នងុការបពំ្រញ
ការងារត្រវូធ្លាក់ចុះដ្ររគឺខ្វះសមត្ថភពសម្រច-
ចិត្ត។ចំពោះការប្រកបរបររកទទួលទានននវិញ
អាចមានការខាតបង់។ រីឯស្រចក្តីស្ន្រហាច្រើន
ត្រខ្វះភពកក់ក្តាឲ្រយគា្នានិងរកាំរកូស។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទានននបានផលល្អ-
ប្រសើរ។ រីឯការបំព្រញកិច្ចការ
នននឹងសម្រចដោយភព-

រលូនល្អ។ លោកអ្នកមានអំណយផលល្អនៅ
ក្នុងការប្រើមនុស្រស ឬច្រះបងា្ហាត់បងា្ហាញកិច្ចការ
ផ្រស្រងៗគឺមានវោហារស័ព្ទល្អ។ចំពោះទឹកចិត្ត
ប្រកបទៅដោយស្រចក្តីកា្លាហាននិងមានការ-
សម្រចចិត្តដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
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ឌុមកែវដារំពឹងក្លាយជាជើងឯកបែក់លាននៅថោន
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ អ្នក គៃប់ គៃង  ឌុម កៃវដា 
ហាក់ មាន ទំនុក ចិត្តខ្ពស់ថា កីឡាករ 
រូបនៃះមាន ភាគ រយ ខ្ពស់ក្នុង ការកា្លាយ ជា 
ជើង ឯក បៃក់លាន ក្នុង កម្ម វិធី បៃកួត 
មា៉ារ៉ាតុងដណ្តើម បៃក់ លាន ទម្ងន់ 
៦៣,៥ គ.កៃ នៃ កម្ម វិធី Mas Fight 
Cambodia នៅ លើ សង្វៀនថោន នា 
លា្ងាច ថ្ងៃអាទិតៃយ ចុងសប្តាហ៍ នៃះ។

នៅ ក្នុង ការ បៃកួត ដ៏ គួរ ឲៃយ ចាប់- 
អារម្មណ៍ នៃះ នាយក គៃប់គៃង កម្មវិធី 
Mas Fight Cambodia លោក គមឹ 
សៃ៊ុនកុសល បនសហការ ជាមួយ 
សហពន័្ធ កឡីា បៃដាល ់គនុខ្មៃរ ជៃើស- 
រើស អ្នក បៃដាល់ មាន សមត្ថ ភាព 
កមៃិត ល្អ ចំនួន ៤ នាក់  រួម មាន ឌុម 
កៃវដា, វ៉ៃន ហុងជីវ៉ុង, សឿន ឆ្នើម 
និង រឿម វណ្ណៈ ដើមៃបី ឲៃយ បៃកួតបៃជៃង 
គ្នា ដោយ បៃើចៃបាប ់បៃកតួ ២ បញ្ចលូ គ្នា 
ហើយ អ្នក ទាំង ៤ នៃះតមៃូវ ឲៃយ ធ្វើការ- 
ចាប់ឆ្នាតមុន ការ បៃកួត តៃ ម្តង។

លោក គមឹ  ្រស៊នុ កសុល  បន បៃប ់
ថា ៖« ការ បៃ កតួ មា៉ារ៉ាតងុ ដណ្តើម បៃក ់
លាននៃះ  យើង  បន យក ចៃបាប់ បៃកួត 
២ លាយ ចូលគ្នា គឺ ចៃបាប់ គុនខ្មៃរ 
និងចៃបាប់ Mas Fight។ មាន ន័យ ថា 

នៅ ក្នុងការ បៃកួត វគ្គ ជមៃុះ យើង 
កណំត ់ ឲៃយ បៃកតួ ៣ ទកឹ យក តាម ចៃបាប ់
គុនខ្មៃរ ដើមៃបី រក អ្នក ឈ្នះ ឡើង ទៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ពៃ័តៃ ហើយ នៅ ក្នុង វគ្គ នៃះ យើង 
បៃើ ចៃបាប់  Mas Fight វិញ គឺ បៃកួត 
១ទកឹ  មាន ៩ នាទ ីពៃញ ដើមៃប ីរក មា្ចាស ់
ជើង ឯក ដោយបន ផ្តួលគូ បៃកួត ឲៃយ 
សន្លប់  ប៉ុន្តៃ បើ ពួក គៃ មិន អាច ផ្តួល ដៃ 

គូ ឲៃយ សន្លប់ ទៃ  គឺ បន លទ្ធផល ស្មើ  
យើង នឹង  ចៃក លុយ រង្វាន់ ស្មើ គ្នា » ។ 

បន្ថៃម លើ នៃះ  លោក  MC Vutha 
ផលិតករ  និង ជា អ្នក អតា្ថា ធិបៃបាយ ក្នុង 
កម្ម វិធីនៃះបន បៃប់  ឲៃយ ដឹងទៀតថា ៖ 
«នៅ ក្នុងការ បៃកួត ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  បើ ក្នុង 
ករណី គ្មាន អ្នក  សន្លប់ គឺ  ពួក គត់ ឈ្នះ 
បន ទឹក បៃក់ ចំនួន ១, ៨ លាន  រៀល  

ប៉ុន្តៃ បើ ពួក គត់ ផ្តួល ដៃ គូ ឲៃយ សន្លប់  
គត់នឹង ទទួល បន ជា ជើង ឯក  Mas 
Fight  Winner Championship  
នូវ  ទឹក បៃក់ ៣, ៤ លានរៀលរួមជា-
មួយ  បៃក់រង្វាន់ផៃសៃង ទៀត »។ 

ទាក ់ទង ទៅ នងឹ សមត្ថភាព កឡីាករ 
ទាំង ៤ រូប នៃះ វិញ  តៃូវ បន គៃ កត់- 
សមា្គាល់ ឃើញ ថា   សឿន  ឆ្នើម  មាន 

បទ ពិសោធ តិច ជាង គៃ  ខណៈ    រឿម  
វណ្ណៈ  ឌុម  កៃវ ដា  និង វ៉ៃន  ហុង ជីវ៉ុង  
សុទ្ធ តៃ ចាស់ វសៃសា  ហើយ   យោង តាម 
បៃ វត្តិ បៃ កួត នៅ ក្នុង ចំណោម កីឡាករ 
ឆ្នើម ទាំង ៤ នៃះ  មាន តៃ  ឌុម  កៃវ ដា  
មា្នាក់ គត់ធ្លាប់ ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត់ ចំនួន ២  
និង ជើង ឯក រង  កៃ ពី នៃះ ពុំ ទាន់ មាន 
អ្នក ណា ធ្លាប់ គៃង  ខៃសៃ កៃវាត់ នោះ ទៃ ។ 

លោក  គង់  ចាន់ ធីណា  ដៃល ជា គៃូ- 
បង្វឹក  និងអ្នក គៃប់ គៃង  ឌុម កៃវដា 
បន និយាយ ថា ៖ «ឌុម  កៃវ ដា  អាច 
នឹង មាន ទំនុក ចិត្ត  និង ភាគ រយ ខ្ពស់  
ក្នុង ការ ឈ្នះ បៃក់ លាន នៃះ  ប៉ុន្តៃ 
ឧបសគ្គ ធំ គឺ មានតៃ វ៉ៃន  ហុង ជីវ៉ុង   
មា្នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ  ចំណៃក   រឿម  វណ្ណៈ  និង  
សឿន  ឆ្នើម  ជា ឧបសគ្គ តូច តាច ។  ខ្ញុំ 
ជឿ ជាក់ ថា   កៃវ ដា  មាន សមត្ថភាព 
ដល់ ទៅ ៩០ ភាគ រយ  ដៃល ឈ្នះ បៃក់ 
លាន  ពៃះ រល់ ថ្ងៃ កំពុង ហ្វឹក ហាត់ 
ខ្លាំង ជា មួយ  រឿង  សោភ័ណ្ឌ  ដៃល ជា 
សិសៃស ចៃបង »  ។ 

ចំណៃក   វ៉ៃន  ហុងជី វ៉ុង និយាយ ថា ៖ 
«ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា  យា៉ាង ដូច ម្តៃច ទៃ  គឺ    
ដឹង តៃ ឡើង បៃ កួត អស់ ពី សមត្ថភាព  
ចំណៃក បញ្ហា ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  មិន ហា៊ាន 
នយិាយ មនុ បៃ កតួ  ទៃ ។  ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ឈ្នះ 
តៃឹម ៧០ ភាគរយ» ៕

ជើងថ្មីរិនដែវីតចង់ឈ្នះម៉នវណ្ណីដើមែបីបន្ថែមភាពលែបី
   យឺន ពន្លក 

អ្នក បៃដាល ់ជើង ថ្ម ី ទើបសាង 
បន  ឈ្មាះ លៃបី ខ្លាំង  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩ រិន  ដៃវើត បន តៃួស- 
តៃយ ឧបសគ្គ ជា ចៃើន  ដើមៃបី 
បន  ឈានជើង  ចលូ មក ក្នងុ កៃមុ  
ជមៃើស ជាតិ ថា្នាល បៃ ដាល់ គុន 
ខ្មៃរ ក្នងុ រយៈ ពៃល ខ្ល ីបផំតុ  ហើយ  
តាម រយៈ ការ តស៊ូ  និង តាំង ចិត្ត 
ហ្វឹក ហាត់  ឡើង បៃ កួត មាន 
លក្ខណៈ មោះ មុត  កា្លាហាន  គឺ 
គៃ ទទលួ បន លទ្ធផល ល្អ បផំតុ  
នៅ ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់ ៥៤ គ.កៃ 
ដៃល សឹង តៃ រក ដៃ គូ ក្នុង សៃុក 
បៃ កួត មិន បន ។  

ទោះ ជា យា៉ាង នៃះ សមត្ថភាព 
របស់  រិន  ដៃវើត  បច្ចុបៃបន្ន  បន 
ឈាន ចូល ក្នុង លំដាប់ ខ្លាំង បៃ- 
ហាក់ បៃហៃល ជា មួយ កីឡាករ 
ជមៃើស ជាតិ មា្នាក់ ទៀត គឺ   ហុឹម  
គមឹរៀង  មក ព ីក្លបិ តាពៃហ្ម មាន- 
ជ័យ ។  ដោយ ឡៃក នៅ ក្នុង ការ- 
បៃកតួ  នៅ  សង្វៀន  អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍ 
នា រសៀល ថ្ងៃសៅរ ៍នៃះ   រនិ  ដៃវើត 
តៃូវ ឆ្លង កាត់ ការ បៃ កួត ជា មួយ 
ជើង ចាស់  ម៉ន  វណ្ណី។

នៅ ក្នុងជំនួបនៃះ ដៃវើត   បន 
បៃប់ ថា ៖ «ខ្ញុំ រើករយ  នឹង  ការ-  
សាក លៃបង សមត្ថភាព ជាមួយ 

រៀម ចៃបង  ម៉ន  វណ្ណី។  ខ្ញុំ សព្វ ថ្ងៃ 
ដូច ជា លំបក រក ដៃ គូ បៃ កួត 
ណាស់  ប៉នុ្តៃ រៀម ចៃបង  មន៉  វណ្ណ ី 
លៃបី លៃបាញ ខ្លាំង មុន ខ្ញុំ»។

សសិៃស  ក្លបិ នាគរជ ចតមុខុ រនិ 
ដៃវើត បន បន្ថៃម ថា៖ « ខ្ញុំ បន 
បៃកួត ឈ្នះ កីឡាករ  ជើង ចាស់ 
មួយ ចំនួន ជា បន្ត បនា្ទាប់  លើក- 
លៃង តៃ កីឡាករ  ហុឹម  គឹម រៀង   
ដៃល ខ្ញុំ វ៉ៃ បនតៃឹម ទប់ ទល់ ល្អ- 
មើល  ប៉នុ្តៃ មនិ ដៃល បន ឱកាស 
ឈ្នះ ម្តង ណា ឡើយ ។  ចំណៃក   
ម៉ន  វណ្ណី  ជា អ្នក បៃដាល់ ជើង- 
ខ្លាំង មួយ រូប ទៀត  ដៃល ខ្ញុំ តៃូវ 
ការ ឈ្នះ  ដើមៃបី តៃសួ តៃយ ឈាន 
គៃប ់គៃង  នៅ ទម្ងន ់៥៤ គ.កៃប៉នុ្តៃ 

ខ្ញុំ គិត ថា  ជ័យ ជម្នះ  ពិត ជា តឹង- 
តៃង  និង ឧបសគ្គ ធំ  ណាស់» ។ 

លោក  ញាន  សុធី  នាយក- 
គៃប ់គៃង  នងិ ផ្គ ូផ្គង  នៅ សង្វៀន  
SEATV និយាយ ថា ៖« ពួកគៃ 
ទាងំ ២ នាក ់ សទុ្ធ តៃ តៃវូ ការ ឈ្នះ 
ដូច គ្នា   ពៃះ លំដាប់ ជួរ មុខ       
ក្នងុ ទម្ងន ់៥៤ គឡីកូៃម ។  ទោះ- 
យា៉ាងណា ជំនួប រវាង អ្នក ខ្លាំង 
ជនំាន ់មនុ  នងិ សៃករ កៃយ នៃះ  
អ្នក ឈ្នះ ឬ អ្នក  ចាញ់  សុទ្ធ តៃ 
ឈ ឺខ្លនួ ដចូ គ្នា   ពៃះ សមត្ថភាព 
វជិា្ជា គនុ វ៉ៃ សមៃកុ មនិ ចៃះ បន្ធរូ ដៃ 
ដូច គ្នា »។ 

លោក  មា៉ាង  មន៉  គៃ ូបង្វកឹ  មន៉  
វណ្ណី  បន និយាយ ថា ៖« គូ នៃះ 

សមត្ថភាព បៃ ហៃល គ្នា  អ៊ីចឹង 
បញ្ហា ចាញ់  ឬ ឈ្នះ  គឺ អាសៃ័យ 
លើ កមា្លាំង  និង សា្ថាន ភាព ជាក់- 
ស្តៃង  លៃបិច បៃ កតួ  ចៃញ ចលូ  ឬ 
ផ្លាស ់ប្តរូ កៃបាច ់ក្នងុ ពៃល បៃ កតួ ។   
នៅ ក្នងុ ទម្ងន ់ស្មើ គ្នា  កឡីាករ ជា 
កូនៗ ក្នុង ក្លិប របស់ ខ្ញុំ  ទោះ ជា 
មាន សមត្ថភាព ល្អ បៃៀប លើ គៃ  
ឬ ខ្លាងំ ជាង គៃ  ឬ ឈ្នះ ខៃសៃ កៃ វាត ់ 
ក៏ ដោយ  គឺ នៅ តៃ គ្មាន ឱកាស 
បន ជាប់ ជា កីឡាករ ជមៃើស- 
ជាតិ ម្តង ណា ឡើយ »។ 

នៅ មាន គូ ឯក បៃចំា សប្តាហ៍   
ទម្ងន់ ៦០ គីឡូកៃម  ដៃល មាន 
បៃយិ ភាព ខ្លាងំ  គ ឺ សតូៃ  វាសនា  
តៃូវ  បៃកួត ជាមួយ   ថន  ភឿត ។  
អ្នក ទាំង ២នៃះ មិន ធ្លាប់ ជួប គ្នា 
ទៃ  ខណៈ ដៃល  សូតៃ  វាសនា 
ជា កឡីាករ វយ័ ក្មៃង ជនំាន ់កៃយ  
ធ្លាប់ វ៉ៃ  ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤  និង ៥៧ 
គ.កៃ   ទើប តៃ ឡើង ទម្ងន់ មក វ៉ៃ 
ក្នុង ទម្ងន់ ៦០ គ.កៃ។  ចំណៃក 
ថន ភឿត  ធ្លាប់ បៃ កួត ចាញ់   
ញឹក ញាប់ ជា មួយ  សូតៃ  ខៃវិន  
ជា បង  សូតៃ  វាសនា  ហើយ ជា 
កឡីាករ ចាស ់វសៃសា  មាន កមា្លាងំ 
រឹង មាំ ល្អ  ប៉ុន្តៃ ចៃញ ចូល យឺត  
ពៃម ទាំង សា្ថាន ភាព ទឹក ចិត្ត បៃ- 
កួត សាមញ្ញ  មិន ពុះ កញ្ជៃោល 
សមៃុក ខ្លាំង នោះ ឡើយ ៕

រិន ដេវីត រំពឹង អាច យក ឈ្នះ រៀមចេបង ម៉ន វណ្ណី នៅ ថ្ងេសៅរ៍  ។ សហ ការើ

Gareth Baleបរិច្ចាគឲែយ
មន្ទរីពែទែយនៅកែងុCardiff

កេងុ  Cardiff: ខៃសៃ បមៃើ សា្លាប 
Gareth Bale របស់ កៃមុ  Real 
Madrid និង ភរិ យា របស់ ខ្លួន 
Emma បន  បរិចា្ចាគ ទឹក បៃក់ 
ចនំនួ ៥០០ ០០០ ផោន (ជាង 
៦១មុឺន ដុលា្លារ) ទៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ 
នៅ សៃកុ កណំើត  នាកៃងុ Car-
diff ដើមៃប ីរួម ចណំៃក ជយួ បៃយទុ្ធ 
ការ រើក រល ដាល វើរុស កូរ៉ូ ណា ។

កៃយ ទទលួ បន ការ បរចិា្ចាគ 
មូល និធិ Cardiff and Vale 
Health Charity បន បៃកាស 
នៅថ្ងៃ ពុធ ឲៃយដឹងពីការ ឧបត្ថម្ភ   
របស់ប្ដី បៃពន្ធគូ នៃះ ដល់ មន្ទីរ 
ពៃទៃយ សាកល វទិៃយាលយ័ បៃទៃស  
វៃលស៍ កន្លៃង  Bale កើត ។   

ក្នងុ វើដៃអ ូដៃល  ថត ទកុ មនុ ហ្នងឹ   
Bale បន នយិាយ ថា ៖ « សសួ្ដ ី
ទាំងអស់គ្នា  ខ្ញុំ ថត វើដៃអូ នៃះ 
គៃន់ តៃ ចង់ និយាយ ពាកៃយ អរ- 
គុណដល់ គៃប់ គ្នា នៅ  NHS 
ដៃល ខ ំធ្វើ ការ យា៉ាង ខ្លាងំកា្លា  នងិ 
លះ បង់ អស់ ពី កមា្លាំង កាយ  ចិត្ត  
អំឡុង វិបត្តិ កូវើដ ១៩ នៃះ » ។

កឡីាករ វយ័ ៣០ ឆ្នា ំបន បន្ត 
ទៀត ថា ៖ «  មន្ទរី ពៃទៃយ សាកល- 
វទិៃយាលយ័ បៃទៃស វៃលស ៍ជាកន្លៃង 
ពិសៃស ដៃល ឆក់ យក បៃះ ដូង 
ខ្ញុ ំពៃះ ខ្ញុ ំកើត នៅ ទនីៃះ ហើយ 

ជាកន្លៃង ផ្ដល់ ការ គំ ទៃ យា៉ាង ធំ- 
ធៃង ដល ់មតិ្ត  របសខ់្ញុ ំកៃមុ គៃសួារ 
របស់ ខ្ញុំ និង សហគម  ន៍ ដ៏ ធំនៃះ 
ដចូ្នៃះ ខ្ញុ ំនងិ គៃ ួសារ  ចង ់បង្ហាញ 
ការ គំទៃ  ចំពោះ ទី នៃះ » ។ 

 នាយក បៃតបិត្ត ិនៃ កៃមុ បៃកឹៃសា 
មលូនធិ ិលោក Len Richards 
បន ធ្វើការ អរគណុ ចពំោះ    Bale 
និង ភរិយា ពៃម ទាំង គៃួ សារ 
ចពំោះ ទកឹចតិ្ត ដ ៏បៃពៃ នៃះ ដោយ 
លោក  បន ថ្លៃង ថា ៖ « វា ពិត ជា 
គរួ  ឲៃយ ស្ញប ់ស្ញៃង ណាស ់ដៃល  ឮ 
ថា ពួក គៃ  ផ្ដល់ការគំទៃ ដល់ 
មន្ទរី ពៃទៃយ នៅសៃកុ   កណំើត  ដើមៃបី  
អរគណុ ចពំោះ សៃវា កម្ម ដៃល 
គៃ ទាងំ  ២ នាក ់កៃមុ គៃសួារ  នងិ 
មិត្ត ភក្តិ របស់ ពួក គៃបន ទទួល  
នងិ  សម្ដៃង  ការ ដងឹ គណុ ចពំោះ 
បុគ្គលិក មន្ទីរពៃទៃយ ទាំងអស់ 
ដៃល បពំៃញ ការ ងរ យា៉ាង ហត-់ 
នឿយ ក្នុង ពៃល វៃលា ដ៏ សៃន- 
លំបក នៃះ » ។  

លោក  Richards បន បន្ត 
ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុ ំចង ់នយិាយ ដៃរ ថា 
កាយ វកិារ នៃះ ជា សក្ខ ីភាព ដល ់
កចិ្ចការ ដ ៏អសា្ចារៃយ ដៃល សហ សៃ-   
វ  ិក ទាងំ ផ្នៃក ពៃយាបល នងិ លើក 
ទឹក ចិត្ត របស់ យើង ធ្វើ ជារៀង- 
រល់ ថ្ងៃ » ៕ AFP/VN  



ឈិន មុន្ននីាថ កាន់ តែ លែច ធ្លោ
លើ វិថី សិលែបៈ  សម្តែង និង ចមែៀង 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ នាដើមឆ្នាំ២០២០នេះសង្កេតឃើញ
តារាសម្តេងសេីវ័យក្មេងដេលជាបណ្តូលចិត្ត
របស់អតតីតារាចមេៀងជើងចាស់ឈនិកសុល
គឺយុវតីឈិនមុន្នីនាថបានបោះពួយចូលក្នុង
វថិីសលិេបៈយ៉ាងពេញទហំងឹទាងំការសម្តេងកនុ-
និងចមេៀងហើយសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេបីគួរឲេយកត់-
សម្គាល់ពីមហាជនជាពិសេស ខេសេភាពយន្ត-
ភាគតា មប៉ុស្តិ៍ទូរទសេសន៍នានា។
យុវតីវ័យ១៨ឆ្នាំឈិនមុន្នីនាថរៀនថ្នាក់ទី

១២នៅវិទេយាល័យបាក់ទូកនិងបានបេឡូក-
វិស័យសិលេបៈតាំងពីក្មេងវ័យ៧ឆ្នាំតាមគន្លង
ឪពុកក៏ជាអ្នកសិលេបៈដេរ ខណៈធំពេញវ័យក៏-
ផ្តើមភា ពលេបីនៅក្នុងកុនភាគដំបូងឲេយផលិតកម្ម
ហងេសមសគឺរឿង«សសិរិរដវូក្នងុបេះដងូ»នងិ
ឆ្នាំ២០២០នេះមុន្នីនាថក៏បង្ហាញវត្តមនក្នុង-
ភាគថ្មីរបស់ហងេសមសទៀតគឺរឿង«កូនបេសា
អ្នកម ន»។
ដោយឡេកឈនិមុន្ននីា ថខេសេភាព-

យន្តភាគមនោសញ្េតនាស្នេហា
រឿង«អ្នកម៉ាកវ់យ័ក្មេង»របស់
ទរូទសេសន៍ភអីនិអនិបាននងិ-
កំពុងតេឆក់យកបេះដូង
អ្នកទសេសនាឲេយតាមដាន-
ជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ខ្លំង
ឡើងៗ។លើសពីនេះ-
សាច់រឿងភាគមួយ-
នេះមិនតេឹមជាការ-
ផ្តល់ជូនការកមេសាន្ត-
ចក្ខុប៉ុណ្ណោះទេថេម-
ទាំងបានចំណេះ-
ដឹង អប់រំពីសុភ-
មង្គលគេសួារផងដេរ។
ខណៈរឿងភាគខ្មេរថ្មី
របស់ហងេសមសក៏-
កំពុងតេអូសទាញ-
ការគ ទំេយ៉ាងខ្លងំ
ពេមទាងំគេបក់ារ-
បញ្េញមតិរបស់
ទសេសនិកជនលើ
បណ្តាញសង្គម
ហ្វេសប៊ុកដេរគឺ
សុទ្ធតេសរសើរ
អំពីគុណភាព-
រឿងនេះដេរថ៖
«មើលហើយ-
ជកច់តិ្តបន្តចង់តាម-
ដានតេម្តង»។
បើតាមសា្តាប់មើលទៅ

នាពេលកន្លងមកនោះគឺ-
មនបណ្តាផលិតកម្មភាពយន្ត
ផេសេងៗចេើនទៀតបានហៅនាង

ទៅថតកុនចេើនផងដេរកេយពីលេចវត្តមន
ក្នងុកនុភាគនៅប៉សុ្តិ៍ហងេសមសរឿង«សិសរិរដវូ
ក្នុងបេះដូង»មកនោះខណៈយុវតីឈិន

មនុ្ននីាថមនឆន្ទៈសេវាយកអាជពីសលិេបៈ
ផងនិងឆ្លៀតបន្តរៀនសូតេផងសុំថត
កុនដុំប៉ុណ្ណោះទេ។ឈិនមុន្នីនា ថក៏
លើកឡើងដេរថ៖ «កេយពីនាង
ខ្ញុំថតកនុភាគនៅហងេសមសមកក៏
មនផលិតកម្មជាចេើនទាក់ទង
ដើមេបីថតកុនភាគថ្មីៗតេដោយ-
សារនាងខ្ញុំជាប់រៀនទើបមិន
ចង់ថតកុនពេលវេង-
ចោលរៀនទេ»។

កេយពីចប់កនុ-
អប់រំខ្នាតខ្លីរឿង
«ដេគូជីវិត»នេ
ផលិតកម្ម-
សាស្តាេ-
ហ្វីម មក
មហាជន

សេប់តេចាប់-
អារម្មណ៍លើទេព-

កោសលេយយុវតី មនរាងតូច
ចេឡឹងសមេស់ដ៏សេស់សោភា-
ឈនិមនុ្ននីាថយ៉ាងខ្លងំផងដេរ។
កាលដេលមើលតួឯកសេីវ័យក្មេង
មនសមេស់ផូរផង់ បានធ្វើឲេយ-
ទសេសនកិជនជកច់តិ្តនងិមនភាព-
កា្នាញ់ចតិ្តតាមរយៈការសម្តេងជាតឯួក
សេីពូកេរករឿងមិត្តបេុសខណៈ
កញ្ញាឈិនមុន្នីនាថហាក់ដូចជា
សេូបបានការពេញចិត្តពីបេិយមិត្ត-
ខ្លងំជាងពេលណទាងំអស់នៅក្នងុ
ការសម្តេងកនុនានាបេមណជាង
១០រឿងកេយពីបេឡកូសលិេបៈ
សម្តេងមកនោះ៕
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អាងហេល ទឹក ក្នងុពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ បន បេក្លាយជា អាងស្តង់ដ កេយជួសជុលអស់  ៣ លាន ដុលា្លារ។សហការី

យុវតី ឈិន មុន្ននីាថ កន់តេ មានបេជាបេយិ លើ វិថី 
សិលេបៈ សម្តេង  និង ចមេៀង ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

អាងហែលទឹក ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ 
បានបែមុខមាត់ ជា អាង ស្តង់ដ
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈអាងហេលទឹកក្នងុ
ពហុកីឡដា្ឋានជាតិដេលជាសា្នាដេ
ដ៏វិសេសវិសាលរបស់បិតាសា្ថា-
បតេយករខ្មេរលោកវណ្ណមូលីវណ្ណ
តេវូបានសហព័ន្ធខ្មេរកីឡាហេល
ទឹកកេមជំនួយរបស់កេមុហុ៊ន
ShanghaiConstruction
ធ្វើការជួសជុលរួចរាល់ហើយ
ដោយចំណយថវិកាអស់ជិត៣
លានដុលា្លរអាមេរិក។
តាមរយៈការជួសជុលអស់

រយៈពេល១៨ខេនេះបានធ្វើឲេយ
អាងហេលទឹកដេលតេវូបាន
សាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ១៩៦១
ដល់ឆ្នាំ១៩៦៥មួយនេះបេ-
កា្លយជាអាងហេលទឹកមន
លក្ខណៈស្តង់ដាអន្តរជាតិដ៏
សេស់សា្អាតដេលមនការបំពាក់
នូវឧបករណ៍បច្េកទេសទំនើបៗ
ដើមេបីបមេើដល់ការហ្វឹកហាត់
របស់កេមុជមេើសជាតិក៏ដូចជា
ការបេកួតពេតឹ្តកិារណ៍ធំៗនៅ
ទីនេះកាន់តេមនភាពងយ-
សេលួនិងទំនើប។
នៅក្នុងដំណើរចុះទៅតេួត-

ពិនិតេយអាងហេលទឹកដេលទើប
ជួសជុលរួចរាល់នេះកាលពី
ថ្ងេពេកឹថ្ងេពេហសេបតិ៍លោកសុ៊ន
ចាន់ថុលបេធានសហព័ន្ធខ្មេរ
កីឡាហេលទឹកបានថ្លេងថ៖
«កេមុហុ៊នSeinghaiContrac-
tionបានស្មគ័េចិត្តជួយជួសជុល
ផងនិងពងេកីផងពេះពីដើម

អាងហេលទឹករបស់យើងមន
បណ្តាយ៥០ម៉េតេតាមស្តង់-
ដាហើយតេទទឹងបានតេ២១
ម៉េតេទេគឺមន៣បនា្ទាត់បុ៉ន្តេ
ឥឡូវយើងពងេកីដល់២៥ម៉េតេ
បាន១០បនា្ទាត់ជាស្តង់ដា
អន្តរជាតិហើយខងលោតទឹក
ក៏យើងបានពងេកីដល់២៥ម៉េតេ
ដេរកេពីនោះយើងបានប្តូរ
ម៉ាសីុនបូមទឹកម៉ាសីុនចមេះ
ទឹកថ្មទំីាងអស់»។
មិនតេឹមតេជួសជុលអាង-

ហេលទឹកនេះទេ បុ៉ន្តេលោក
សុ៊នចាន់ថុលក៏បានរៀបចំដាក់
ឲេយមនកៅអីអង្គយុសមេប់អ្នក-
ទសេសនាដេលអាចផ្ទកុមនុសេស
បានជាង១៦០០នាក់និងមន
រៀបចំបន្ទប់ដាក់ឧបករណ៍ជា
Gymផងដេរ។«យើងមនបន្ទប់
ដាក់ឧបករណ៍ហាត់ជាGym
ពេះការហេលទឹកនេះមិនមេន
យើងហាត់តេក្នងុទឹកទេគឺតេវូ
មនការហាត់នៅលើគោកជិត
ស្មើហាត់ក្នុងទឹកទើបបេកួត
ឈ្នះគេហើយកាលពីមុនយើង
មិនដេលមនបន្ទប់Gym
សមេប់កម្តាសាច់ដំុរបស់យើង
ឲេយវាខ្លងំនោះទេ»។
បេធានសហព័ន្ធរូបនេះបាន

បន្ថេមថ៖«កេពីនោះយើង
មនកន្លេងសា្នាក់នៅសមេប់
កេុមជមេើសជាតិរបស់យើង
ចំនួន៥៥នាក់គឺមនបន្ទប់គេង
កន្លេងធ្វើម្ហូបអាហារជូនគត់
ពេះកីឡាហេលទឹកនេះសំខន់

បំផុតគឺកម្លងំអី៊ចឹងយើងរៀបចំ
ឲេយបានតេឹមតេូវជូនដល់កេុម
អត្តពលិកយើងដើមេបីតេៀមការ-
បេកួតសីុហ្គេមដេលកម្ពជុាតេវូ
ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ២០២៣។
ទេសរដ្ឋមន្តេី និងជារដ្ឋមន្តេី

កេសួងសាធារណការនិងដឹក-
ជញ្ជនូលោកសុ៊នចាន់ថុល
បានថ្លេងឲេយដឹងទៀតថ៖«បន្ថេម
លើការជួសជុលអាងហេលទឹក
នេះយើងកំពុងសាងសង់អាង
ហេលទឹកនៅខេត្តបាត់ដំបង
ដេលមនលក្ខណៈស្តង់ដា
អន្តរជាតិ៥០x២៥ម៉េតេនិង
មនកន្លេងលោតទឹកដូចគ្នា
ហើយយើងបានសាងសង់រួច-
រាល់សមេប់អាងហេលទឹកខ្នាត
តូច២៥ម៉េតេនៅកោះធំ»។
លោកបានបេប់ទៀតថ៖

«ជាមួយគ្នានេះយើងមនអាង
ហេលទឹកនៅខេត្តកំពង់ចាមនិង
នៅពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតក
តេជោហើយសងេឃឹមថនៅថ្ងេ
កេយបើមនលទ្ធភាពនឹង
កសាងអាងហេលទឹកនៅខេត្ត
មួយចំនួនទៀតគឺយើងតេវូខិតខំ
ដើមេបីអាចទាក់ទាញយុវជនពេម-
ទំាងកីឡាករកីឡាការិនីរបស់
យើងឲេយមកចូលរួមនៅក្នុង
សហព័ន្ធខ្មេរកីឡាហេលទឹក
របស់យើងដើមេបីឲេយពួកគេ
កា្លយខ្លួនទៅជាអត្តពលិក
ជមេើសជាតិនិងខិតខំបេងឹបេង
ហេលឲេយឈ្នះយកមេដាយជូន
បេទេសជាតិយើង»៕
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