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ក្រុមទៅប្រទ្រសអ្រស្ប៉ាញSevilla
និងShakhtarDonetskឡើង
ទៅវគ្គ១/២ដូចគ្នា...ទំព័រ១៥

ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
MissGrandCambodiaឆ្នាំ២០២០
ចម្រញ់ជម្រុះថ្ង្រស្អ្រក...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាជីវិតកម្សាន្ត

អាកាសចរណ៍ត្រវ៉ាន់នាំភ្ញៀវ
ក្រវ្រលលើអាកាសរំឭកអា-
រម្មណ៍ហោះហើរ...ទំព័រ១៤

ជីវិតកម្សាន្ត
ប្រសិតពិស្រសUNអំពាវ-
នាវឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
លីបង់ឲ្យបានឆប.់..ទំព័រ១២

អន្តរជាតិ
កម្ពុជានាំចូលគ្រឿងសំណង់
មានតម្ល្រជិត$៥៦៦លានក្នុង
ឆមាសទី១ឆ្នាំន្រះ...ទំព័រ៩

ស្រដ្ឋកិច្ច

អឺរុ៉បបន្តជជែកជាមួយកម្ពជុាខណៈ
ការផ្អាកផ្នែកខ្លះនែ EBA ចូលជាធរមាន

ការជំទាស់នឹងការតែងតំាងមែបញ្ជាការថ្មី
ក្នងុអង្គភាពបូ៉លិសអន្តរាគមន៍តែវូបានបញ្ចប់

Pestech ជាកែមុហុ៊ន ទី១៣បោះផែសាយ មូលបតែ ជាផ្លវូការ រុសែសីុ ថា ខ្លនួ បង្កើត  វ៉ាក់សា ំងដំបូង បំផុត នៅ  ក្នងុ ពិភព លោកដែល អា  ច បែ ឆំាង   កូវីដ ១៩
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ហ៊ុន ផ្គត់ ផ្គង់  
ខ្រស្រ បញ្ចលូ ថាមពល  Pestech 
(Cambodia) Plc ដ្រល ជា បុត្រ - 
សម្ព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ១០០ ភាគរយ  

ដោយ  ក្រុម ហ៊ុនម្រ Pestech 
International Bhd   មាន មូល-
ដ្ឋាន នៅ ប្រទ្រស មា៉ាឡ្រ សុ ីចុះ បញ្ជ ី    
មូល បត្រ កម្មសិទ្ធិ របស់ ខ្លួន ជា 
ផ្លូវការ នៅ លើ ក្រុម ហ៊ុន ផ្រសារ 
មលូ   បត្រ កម្ពជុា (CSX) កាល- 

ព ីម្រសលិមញិ  ទោះប ីជាស្ថតិ ក្នងុ 
ស្ថានភាព  ដ ៏តានតងឹ ន្រ ការ  ប្រយទុ្ធ  
ប្រឆាងំ នងឹ ការ រកីរាល ដល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ក៏ដោយ ។  

ការ បោះ ផ្រសាយ លក ់មលូ បត្រ 
កម្ម សិទ្ធិ លើក...តទៅទំព័រ  ៨  

កៃុងម៉ូ ស្គូៈ ប្រទ្រស រុស្រសុី  
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន អះ អាង 
ថា  ខ្លួន បាន បង្កើត វ៉ាក់សំង 
ដំបូង បំផុត នៅ ក្នុង ពិភពលោក   
ដ្រល ផ្តល់ ភាពស៊ាំអាច ទ្រទ្រង់ 
ប្រឆាំង នឹង វីរុសកូ រ៉ូណា បាន 

ខណៈ វរីសុរាត ត្របាតន្រះបាន ធ្វើ 
ឲ្រយ កា្លាយជា កំណត់ ត្រ មួយ 
ទៀត  ដោយ មាន អ្នកឆ្លង នៅ 
ទទូាងំ សកល លោក  កើន រហតូ 
ជាង ២០ លាន នាក់ ។   

លោក ប្រធានាធបិត ី វ៉ា្លាឌមីៀរ 

ពទូនី  បាន  ថ្ល្រង ថា  កនូ ស្រ ីមា្នាក ់
ក្នុង ចំណោម កូន ស្រី របស់ 
លោក បាន ទទួល  ការ ចាក់- 
វ៉ាក់សំង បង្ការ ម្ររោគ ន្រះ  
ដ្រល ត្រូវ បាន ប្រកាស នៅ លើ 
សរព័ត៌មាន...តទៅទំព័រ  ១២

រលំដង សន្ទចូ នៅ ការដ្ឋាន សំណង់ មួយ  
កែងុបោ៉ោយ ប៉ែត សង្កត់ សែ្ត ី៥នាក់ សា្លាប់ និង ៤ នាក់ ទៀត រង របួស  

វ៉ន ដារា៉ា 

បន្ទាយ មាន ជ័យៈ  យ៉ាង ហោ ច  - 
ណាស់ ស្រ្ដ ីចំនួន៥នាក់ បាន  ស្លា   ប់ 
ភា្លាម ៗ    និង ៤ នាក់  ទៀត របួស  
ត្រវូ  បញ្ជនូ ទៅ ព្រយា បាល នៅ មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ បង្អ្រក ក្រុង បោ៉ាយ ប៉្រត 

បនា្ទា ប់ ពី រង គ្រះ ថា្នាក់  ដោយ-  
សរ ដង សន្ទចូ  ន្រ ការ ដ្ឋាន សង- 
សង ់ផ្ទះ ល្វ្រង  សម្រប ់លក ់មយួ 
កន្ល្រង បាន បាក់  សង្កត់ ពី លើ ព្រ ល 
កពំងុ អង្គយុ ល្រង នៅ ទ ីតាងំ ផ្ទះ 
របស់ ខ្លួន ក្រប្ររ ការ ដ្ឋាន សំណង់ 
នោះ  ស្ថិត ក្នុងភូមិ គីឡូ ម៉្រត្រ 

ល្រខ ៤ សង្កាត់ ផ្រសារ កណា្ដាល  
ក្រុង បោ៉ាយ ប៉្រត  ។  ន្រះ បើ តាម 
លោក  អាត់  ខ្រម  ស្នង ការន្រ 
ស្នង ការដ្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ដ 
បនា្ទាយ មានជ័យ ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រម្រសិល មិញ ។ 

លោកអាត ់ខ្រម បាន ថ្ល្រង ថា 

ជន រងគ្រះ ស្លាប់  និង របួសទា  ងំ  
៩នាក់គឺ  សុទ្ធ ត្រ ជា ស្រ្ដទំីាង អ ស់ 
និង ជាពលរដ្ឋ រស់នៅ ក្រប្ររ ការ- 
ដ្ឋា ន សង សង់ ផ្ទះ ល្វ្រង សម្រ ប់ 
លក់នោះ ។ លោក ថា ព្រល ដ្រ ល  
ពលរដ្ឋទាងំ ៩នាក ់កពំងុ អង្គយុ 
ល្រងនៅ ក្នុង...តទៅទំព័រ  ៧

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ  ការ ផ្អាក ប្រពន័្ធ អន-ុ 
គ្រះ ពន្ធEBA២០ភាគ រយ របស់ 
សហ ភាព អឺរ៉ុប សម្រប់ កម្ពុជា 
បាន ចូល ជា ធរ មាន ពី ថ្ង្រទី ១២ 
សីហា  ម្រសិល មិញ  ប៉ុន្ត្រ  សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប នៅ ត្រ  បន្ត ជជ្រក  ជា- 
មួយ កម្ពុជា  និង   ឃ្លាំ មើល បញ្ហា 
សិទ្ធិ មនុស្រស  សិទ្ធិ ការងរ នៅ  
កម្ពជុា។ ត្រមន្ត្រ ីរដ្ឋាភិ បាល ថ្ល្រង 
ថា កម្ពជុា បាន ត្រៀម ខ្លនួ រួច រាល ់

ហើយ អាទិ ភាព របស់ កម្ពជុាព្រល  
ន្រះ គឺដោះ ស្រយ  វិបត្ត ិកូវីដ ១៩ 
រក្រសា ឯករាជ ភាព   និង អធិប ត្រយ្រយ  
  របស់ ខ្លួន។

ដូច ដ្រល បាន គ្រង ទុកគណៈ - 
កម្មការ អឺរ៉ុប កាល ពី ម្រសិល មិញ 
បាន បញ្ជាក់ ថា ការ ផ្អាក ប្រព័ន្ធ 
អនុគ្រះ ពន្ធ គ្រប់ មុខ ទំនិញលើក - 
ល្រង ត្រ អាវធុ(EBA)បានចលូ 
 ជា ធរមាន ហើយ កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
១២ សីហា។ ការ ផ្អាក EBA ២០ 
ភាគ រយ ន្រះ ...តទៅទំព័រ ៦

ខន សា វិ 
 
ភ្នំពៃញៈ  អគ្គ ស្នងការ រង 

នគរបាល ជាតិ  និង ជាស្នងការ- 
នគរបាល រាជធាន ីភ្នពំ្រញ  លោក 
ស ថ្រត  បញ្ជាក់  ពីម្រសិលមិញ ថា  
លិខិត ១ ច្របាប់ដ្រល ផ្ដិតម្រដ្រ 
ដោយ  ក្រុម នគរ បាល ក្នុង កង- 
អន្តរាគមន ៍ពសិ្រស ចនំនួ ៨៥ នាក ់ 
ដ្រល ជំទាស់ នឹង ការ ត្រង តាំង 
ម្របញ្ជាការ ថ្មី សម្រប់ ពួកគ្រ គឺ 
ត្រូវបាន ដោះស្រយ រួច ហើយ។ 

 លោក ស ថ្រត  ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា  ដំណោះស្រយ នោះ  គឺ 
ធ្វើ យ៉ាងណា  ដើម្របីឱ្រយ នគរបាល 
ទាងំ ៨៥ នាក ់សប្របាយ ចតិ្ត ឡើង វញិ  
ក្រយពី ពួកគ្រ នាំគ្នា ផ្ដិត ម្រដ្រ 
ដោយសរ មិន ព្រញចិត្ត  ចំពោះ 
ការត្រងតាំង មន្ត្រី ឈ្មោះ ឡុង 
ដរា៉ា វិឆ័យ  ជា ម្របញ្ជាការ ថ្មី ន្រ 
កង អន្តរាគមន៍ ពសិ្រស  ជនួំស ឱ្រយ 
ម្របញ្ជាការ ចាស ់ឈ្មោះ ព្រ ំចាន-់ 
ណា។ ប៉នុ្ត្រ លោក ស ថ្រត  បញ្ជាក ់
ថា  លោក ឡុង...តទៅទំព័រ ៤

សមត្ថកិច្ច ពិនិតៃយការបាក់ដងសន្ទចូ  នៅការដា្ឋាន សំណង់អគារក្នងុ កៃងុ ប៉ោយប៉ៃត កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុករបស់លោក អ៊ុំ រាត្រី



នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ  រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសងួ ការងារ  
នងិ បណ្តុះ បណ្តាល វជិ្ជា ជវីៈ លោក  
អិុត សំហ្រង  ដ្រលជ ប្រធាន 
គណៈ កម្មការ សម្រប ់ដោះ ស្រយ   
បញ្ហា កូដកម្ម បាតុកម្ម នៅ តាម 
គ្រប់ មុខ សញ្ញា  រំឭក ដល់ គណៈ- 
កម្មការ ន្រះ ឲ្រយ បន្ត ខិត ខំទ ប់ ស្កាត់  
នងិ ដោះ ស្រយ រាល ់កដូកម្ម  បាត-ុ 
កម្ម  ដាច ់ខាត មនិ ទ ុក ឲ្រយ រាល ដាល 
ព ីតចូ ទៅ ធ ំ កា្លាយ ទៅ ជ បដវិត្តន៍- 
ពណ ៌បផំ្លាញ សន្តសិខុ សណ្តាប ់ធា្នាប ់  
សង្គម  បំផ្លាញ ស្ថិរ ភាព ជតិ ។

លោក អិុត សំហ្រង  ថ្ល្រង អំពី 
បញ្ហា ន្រះ នៅ ព្រល លោក ចូលរួម 
កចិ្ច ប្រជុ ំផ្រសព្វ ផ្រសាយ បទ បញ្ជា ល្រខ 
០១បប  របស ់រាជ រដា្ឋាភ ិបាល ស្ដពី ី
ការ អនុវត្ត ផ្រន ការ ដោះ ស្រយ 
បញ្ហា កូដកម្មបាតកុម្ម នៅ តាម មខុ- 
សញ្ញា ឆ្នាំ២០២០-២០២៤ នៅ 
សលា ខ្រត្ត កណ្តាលពី ថ្ង្រ អងា្គារ ។

លោក  សរស្ររ  លើ ទំព័រ ហ្វ្រស- 
ប៊កុ របស ់លោក ថា ៖«គណៈ កម្មការ   
សម្រប ់ដោះ ស្រយ បញ្ហា កដូ កម្ម  
បាតុ កម្ម នៅ តាម គ្រប់ មុខ សញ្ញា  
ពិត ជ បាន រួម ចំណ្រក ដ៏ សំខាន់  
ក្នុង ការ ចូល រួម ថ្រ រក្រសា ការពារ នូវ 
សខុ សន្តភិាព សណ្តាប ់ធា្នាប ់សង្គម  
នងិ ការ ពង្រងឹ នតីរិដ្ឋ  ដើម្របី ជវី ភាព 
សុខ សន្ត របស់ ប្រជ ពលរដ្ឋ»។ 

លោក រដ្ឋមន្ត្រ ីបន្តថា ៖« [គណៈ-  
កម្មការ ន្រះ] បាន ទប់ ស្កាត់  និង 
ដោះ ស្រយ ដោយ ជោគ ជ័យ នូវ 
សកម្ម ភាព បាតុ កម្ម នយោបាយ 
របស់ ក្រុម ជ្រុល និយម ដ្រល មាន 
ការ គាំទ្រ និង លើក ទឹក ចិត្ត ពី 
បណ្តា មជ្រឈដា្ឋាន ខាង ក្រ  ដ្រល 
ប៉ុន ប៉ង បំផ្លាញ លទ្ធ ផល ន្រ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ផ្តលួ រលំ ំរាជ រដា្ឋា ភបិាល 
ស្រប ច្របាប់។  ជ ពិស្រស ធានា 

បាន  នូវ សុខ ដុម រមនា  ន្រ ទំនាក់- 
ទំនង វិជ្ជាជីវៈ  ក៏ដូចជ  ការពារ 
ផល ប្រយោជន៍ ជូន កម្មករ និយោ- 
ជិត នាព្រល កន្លង មក»។

លោក បាន កោតសរសើរ ចំពោះ 
កចិ្ច ប្រងឹ ប្រង របស ់គណៈ កម្មការ 
សម្រប ់ដោះ ស្រយ បញ្ហា កូដកម្ម  
បាតុកម្ម នៅ តាម គ្រប់ មុខ សញ្ញា 
ទាំង នៅ ថា្នាក់ ជតិ និង តាម រាជ ធា- 
នី  ខ្រត្ត។ គណៈកម្មការបាន ចូល- 
រមួ  រក្រសា ការពារ សន្តសិខុ  សណ្តាប-់ 
ធា្នាប ់សធារណៈ នៅ តាម តំបន់ 
រោង ចក្រ  សហគ្រស  និង តំបន់ 
ឧស្រសា ហកម្ម  ដោយ អនុវត្ត តាម- 
សរាចរ ណ្រនា ំនងិ បទ បញ្ជា ដ្រល  
ពាក់ ព័ន្ធ របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាល ។

លោក ថ្ល្រង ថា  អ្វ ីដ្រល គតិ ស្មាន 
មនិ ដល ់នងិ មនិ អាច ព្រយាករជ មុន 
បាន នោះ គឺ ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ កូ- 
វដី  ១៩ ដ្រលបាន រាត ត្របាត សកល 
និង  បង្ក ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ 
សម្រប់ ពិភព លោក ទាំង មូល។ 
កម្ពុជ ក៏ ទទួល រង ឥទ្ធិពល ពី ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ជំងឺ ន្រះ ដ្រល  ប៉ះ ពាល់ 
ខា្លាងំ ទៅ លើ វសិយ័ ស្រដ្ឋកចិ្ច  សង្គម 
នងិ ជវីភាព រស ់នៅ របសប់្រជជន។

លោក បន្ត ថា ៖«ប៉នុ្ត្រ ទោះ យ៉ាង- 

ន្រះ  ក្តកីម្ពជុ នៅ ត្រ រក្រសា បាន ស្ថរិ ភាព  
ន យោបាយ  សន្តិ សុខ  សណ្តាប់-  
ធា្នាប់ សង្គម  ប្រជ ជន បាន រស់ នៅ 
ប្រកប ដោយ ភាព សខុ ក្រស្រម ក្រសាន្ត។ 
សមទិ្ធផល ដ្រល សម្រច បាន ក្នងុ 
រយៈ ព្រល ៦ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ  
មាន វសិយ័ មយួ ចនំនួ នៅ ត្រ បងា្ហាញ   
ភាព វិជ្ជមាន  ដ្រល បន្ត ផ្តល់ ជំនឿ- 
ចិត្ត ចំពោះ ដំណើរ អភិវឌ្រឍន៍ ប្រ- 
ទ្រស ជតិ តទៅ មុខ ទៀត»។

រដា្ឋាភិបាល បាន អនុវត្ត ដោយ  
ព្រញ  ល្រញ នវូ សទិ្ធ ិស្ររ ីភាព របស ់
ពល រដ្ឋ ក្នងុ ការ បញ្ច្រញ មត ិការ ជបួ- 
ជុំ ដើម្របី ធ្វើ កូដកម្ម  បាតុកម្ម ស្រប- 
តាម ច្របាប ់ជ ធរមាន។ កម្ពជុ នៅ ត្រ   
បន្ត ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ មុខ យ៉ាង 
ត្រមឹ  ត្រវូ តាម គន្លង ន្រ លទ្ធ ិប្រជ ធបិ- 
ត្រយ្រយ  ស្ររ ីពហ ុបក្រស ការ ប្រព្រតឹ្ត  ទៅ   
ន្រ ន ីតរិដ្ឋ  សទិ្ធ ិស្ររភីាព របស ់បគុ្គល  
ស្ររីភាពខាង សរ ព័ត៌ មាន  និង 
កា រ បញ្ច្រញ មតិ  សិទ្ធិ ធ្វើ បាតុកម្ម  
សកម្មភាព ន្រ បណ្តា គណបក្រស 
នយោបាយ អង្គការ សង្គម សុីវិល 
និង សហជីព  ការ ចូល រួម របស់ 
ប្រជ ពលរដ្ឋ ជ ដើម  ត្រូវ បាន- 
គោរព និង ការពារ។  ន្រះ បើ តាម- 
លោក អុិត សំហ្រង  ដដ្រល។

លោក បាន លើកនវូ អនសុសន ៍
ជ ច្រើន ចំណចុ សម្រប់ ឲ្រយ គណៈ- 
កម្មការ សម្រប ់ដោះ ស្រយ បញ្ហា 
កដូកម្មបាតកុម្ម អនវុត្ត  រមួមាន ការ-    
កា្ដាប់ ព័ត៌មាន  តាមដាន ផ្រន ការ   
សកម្មភាព របស់ ក្រុម ដ្រល លោក 
ហៅ ថា«ជ្រុល និយម ជ្រក ក្រម 
ស្លាក  គណ បក្រស នយោបាយ  អង្គការ   
មនិ ម្រន រដា្ឋាភបិាល»នងិ «មជ្រឈដា្ឋាន   
អមិត្ត ដ្រល ប៉ុន ប៉ង បំផុស កូដ កម្ម  
បាតកុម្ម  កបុកម្ម  បដវិត្ត នព៍ណ៌»  ។  
គណៈ កមា្មាធិការ ក៏ ត្រវូ ពង្រងឹ វនិយ័  
សមត្ថភាព  បង្កើន កិច្ច សហការ  
ជ មយួ អង្គការ សហជពី   សមាគម  
និយោជក  អង្គការ មិន ម្រន រដា្ឋាភិ- 
បាល  និង ត្រូវ ខិត ខំ ដោះ ស្រយ 
ករណ ី រោងចក្រ  សហគ្រស ដលួ- 
រលំ ដោយ ថៅ ក្រ រត់ ចោល។

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ មិន អាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក ់ករណ ីកដូកម្ម  បាតកុម្ម ក្នងុ 
ឆ្នា២ំ០២០ន្រះ ព ី លោក  ហ្រង សរួ  
អ្នក នាំពាក្រយ ក្រសួង ការងារ និង 
លោក ទ្រស រកុ្ខផល  អគ្គល្រ ខាធ-ិ 
ការ  រង ន្រ អគ្គល្រខាធិការ ដា្ឋាន ន្រ 
គណៈ កម្មការ សម្រប ់ដោះ ស្រយ 
បញ្ហា កូដកម្ម បាតុកម្មនៅ គ្រប់ មុខ- 
សញ្ញា បាន ទ្រ  ពី ម្រសិល មិញ ។

លោក មឿន តលុា  នាយកប្រត-ិ 
បត្ត ិមជ្រឈ មណ្ឌល សម្ពន័្ធ ភាព ការងារ   
និង សិទ្ធិ មនុស្រស(CENTRAL) 
ថ្ល្រង ថា៖«ជរមួ  យើង ឃើញ មាន 
ការ កើន ឡើង [បាតុកម្ម]ក្នុង ដំ-
ណក់  កាល ចុង ក្រយ ន្រះ។ 
មូលហ្រតុ ន្រ ការកើន ឡើង  គឺ 
មកព ីរោង ចក្រ ដ្រល បទិមនិ ព្រម 
ដោះស្រយ ប្រក់ឈ្នួល  ឲ្រយ 
កម្មករ។ យើង ឃើញ   ការ តវ៉ា 
ភាគ ច្រើន គឺ អ៊ីចឹង ។ ដើម្របី ទប់ កុំ 
ឲ្រយ មាន កូដកម្ម  បាតុកម្ម  ខ្ញុំគិត 
ថា  ក្រសួង ការងារ ត្រូវ ពិនិត្រយ- 
មើល បញ្ហា ទាំង អស់ ន្រះ»៕
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មុំ គន្ធា

ពេះសីហនុៈ  យ៉ាង ហោច ណស់មាន  
បុរសជក ម្មក រ  មា្នាក់  បាន ស្លាប់ ភា្លាមៗ 
នៅ នឹង កន្ល្រង  និង ជិត ៣០ នាក់ផ្រស្រ ង 
ទៀត រង របួស ធ្ងន់-ស្រល  ដោយ សរ 
គ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍នៅ តាម បណ្តាយ 
ផ្លវូ ជតិ ល្រខ៤   ក្នងុ ស្រកុ ព្រនប់  ខ្រត្ត 
ព្រះសីហនុ  ដ្រល ករណី ន្រះ បណ្តាល 
មក ពី  រថ យន្ត ដាច់  ្រហា្វាំង ។

លោក អីុ សុខា  ស្នង ការ រង ខ្រត្ត ព្រះ- 
សហីន ុបាន ប្រប ់កាស្រត ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ពី ម្រសិល មិញ ថា គ្រះ ថា្នាក់ ចរាចរ- 
ណ៍ ន្រះ  បានកើត ឡើង នៅ ម៉ាង ប្រមាណ  
ជ ជិត ៧ យប់  ទី១១  ខ្រ សីហា  នៅ ព្រល 

ក្រមុ កម្មករ កំពុង ច្រញ ពី  រោង ចក្រដោយ  
ធ្វើ ដំណើរ តាម រថ យន្ត ត្រឡប់ ទៅ លំ- 
នៅឋានរបស់ ពួក គ្រ វិញ ។

លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖«អ្នក ដ្រល ស្លាប់ 
នងិ រង របសួ ទាងំ អស ់គជឺ កម្មករ រោង- 
ចក្រ ដ្រល ពកួ គ្រ ទើប ត្រច្រ ញ ព ីកន្ល្រង 
ការងារ ត្រឡប់ ទៅផ្ទះ វិញ»។

លោក  អីុ សុខា បាន បន្ថ្រម ថា    អ្នករង- 
 របសួ ក្នងុ គ្រះ ថា្នាក ់ចរា ច រណ ៍ន្រះមាន 
២៩ នាក់ ក្នុង នោះ ស្រី ២២ នាក់ រីឯអ្នក - 
របួ ស ធ្ងន់ មាន  ៨នាក់(ស្រី៦នាក់)។ 
ពួក គ្រ មាន ស្រកុ កំណើត ក្នងុ ស្រកុ ព្រ- 
នប់  ខ្រត្ត ព្រះសី ហនុ ។ បុ៉ន្ត្រ សមត្ថ កិច្ច- 
នគរ បាល ខ្រត្ត បាន ជួយ សង្គ្រះ ជន- 
រង គ្រះទាំ ង នោះ  ដោយ បញ្ជនូ ទៅ  

ព្រយា បាល នៅ មន្ទរី ព្រទ្រយ បង្អ្រ ក ខ្រត្ត  និង 
គ្លីនិក ឯក ជន។

យោង តាម របាយ ការណ ៍របស ់ ស្នង- 
ការ ដា្ឋាន នគរ បាល ខ្រត្តព្រះ សីហនុ បាន 
ឱ្រយ ដឹង ថា  ករណី  គ្រះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ 
ន្រះ  កើត ឡើ ង នៅ ផ្លវូ ជតិ ល្រខ ៤ ចនោ្លាះ 
គីឡូ ម៉្រត្រ ២១១- ២១២  នៅភូ មិចំ- 
ណ ត រាម  ឃុំបិត ត្រង ស្រុក ព្រនប់  
ដ្រល បង្ក ឡើង ដោយរ ថយន្ត ១គ្រឿង 
មា៉ាកFUSO បើក បរ ក្នងុ ទសិដៅ ព ីខ្រត្ត 
ព្រះ សីហនុ ឆ្ពោះទៅ រាជ ធានីភ្នពំ្រ ញ។ 
 ប៉នុ្ត្រ រថយន្ត បង្កន្រះ បាន ដាច ់ ្រហា្វាងំនៅ 
ព្រល ចុះ ផ្លូវ ចំណត   ធ្វើ ឱ្រយ ជ្រុល ទៅ 
បុក រថ យន្ត ចំនួន ៣គ្រឿ ង ផ្រស្រង ទៀត  
ក្នងុ នោះ មាន រថយន្ត ២គ្រឿង  បានដឹក- 

កម្មករ រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ ដ្រល កំ ពុង   
បើ កបរ ក្នុង ទិស ដៅ ស្រប គា្នា។

របាយ ការណ៍ ដដ្រល បន្ត ថា  ខណៈ  
ដ្រល   ពលរដ្ឋ  នងិ អ្នក ធ្វើដ ំណើរ នៅ ជតិ 
កន្ល្រ ងកើត ហ្រត ុឈប ់ម៉តូ ូមើល គ្រះ- 
ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ ន្រះ  ស្រប់ ត្រ មាន រថ- 
យន្ត ដឹក កុង តឺន័រ ១ គ្រឿង ទៀត  បាន បើក 
មក បុក រះមូ៉តូ ចំនួន ៤គ្រឿ ង ដ្រល ឈប ់
ចត មើល ករណី គ្រះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍ 
ខា ងលើ ន្រះ ផង ដ្ររ ។

បើ តាម របាយ ការណ៍ ករណី ន្រះ 
សមត្ថ កិច្ច បាន ឃាត់ ខ្លនួ អ្នក បើក បរ រថ- 
យន្ត បង្ក ហ្រតុ នៅ នឹងក ន្ល្រង  និង បាន 
នាំ មក សួរ នៅ អធិការដា្ឋាន នគ រ បាល 
ស្រុក ព្រ នប់ ។ រី ឯវ ត្ថុតា ងមា នរ ថយ ន្ត  

៥ គ្រឿង និ ង ម៉ូតូ ៤ គ្រឿង  ដ្រលខូច- 
ខាត ធ្ងន ់ ត្រវូ បាន យក មក រក្រសាទ ុកនៅ 
អធិការដា្ឋា ន នគរ បាល ស្រ ុកព្រ ន ប់ ដើម្របី 
ដោះ ស្រយ  តាមនី តិវិ ធីច្របា ប់។ 

យោង តាម របា យកា រ ណ៍ រប ស់ ក្រុ ម 
ការ ងារ សុវត្ថិ ភាពច រាចរ ណ៍ផ្លូវ គោក  
ស ម្របគ់ា ំពារ កម្ម ករ នយិោ ជតិ( ស.ផ.ក)
បា នឱ្រយ ដឹង ថា នៅ ក្នុង ឆមាស ទី ១  ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រះ  ករ ណីគ្រះ ថា្នាក់ច រា- 
ចរណ៍ មក លើ រថ យន្ត ដឹក កម្មក របាន 
កើ តឡើង ចំនួន៨ ករណី  ដោយ បង្ក  
ឲ្រយមា នជ ន រងគ្រះចំ នួន  ២២៣ នាក់  
ក្នងុ នោះមា នអ្ន កស្លាប់ ២ នាក់ អ្នក របួស- 
ធ្ងន់  ៣២នា ក់ និង អ្នក របួស ស្រល  
១ ៨៩នាក់ ៕

ស្លាប់១ របួសជិត៣០នាក់ដោយសរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លវូជាតិល្រោខ៤

រដ្ឋមន្ត្រោកីារងារ រំឭកគណៈកម្មការដោះស្រោយកូដកម្ម-
បាតុកម្មឲ្រោយដោះស្រោយរាល់បញ្ហាកំុទុកឲ្រោយរាលដាលពីតូចទៅធំ

កម្មករតវ៉ាបិទផ្លវូជាតិ៥១ នៅសេកុពញាឮ ដើមេបីទារបេក់សំណង ពីមេសិលមិញ។ រូប FB

រដ្ឋ បាល ជល ផល ផ្តល់ កូន ត្រោ ី និង កង្ក្រោ ប 
ដល់ ពល រដ្ឋ ជាង ៣០០ គ្រោសួរ ចិញ្ចមឹ

មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋបាល ជលផល ន្រ 
ក្រសួ ង កសិកម្ម  រុកា្ខាប្រមាញ់ និ ង 
ន្រសទ  បាន ផ្តល់ ពូជ កូន ត្រ ីអណ្ត្រ ង  
និង កូន កង្ក្របទៅ ដល់ ប្រជ ពល- 
រដ្ឋ   ជង ៣០០ គ្រួសរ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត 
គោល ដៅ ចំនួន ៦   យក ទៅ ចិញ្ចឹម 
ដើម្របី បង្កើន ស្រដ្ឋ កិច្ច គ្រួសរ ។

លោក វ្រង សខុន រដ្ឋមន្រ្តី 
ក្រសងួ កសកិម្ម  ឱ្រយ ដងឹថា ក្នងុ រយៈ- 
ព្រលជង ៧ ខ្រ ដើម ឆ្នា ំ២០២០  រដ្ឋ - 
បាល ជល ផល  បាន នំាយក   កូនត្រ-ី 
អណ្ត្រង សរបុ ១៣៣ ០០០ក្របាល 
និង កូន កង្ក្រប ៥៨ ៤០០ ក្របាល 
 ច្រក ជូនពលរដ្ឋ នៅ តាម ខ្រត្ត គោ ល-  
ដៅ ចំនួន៦ គឺ ខ្រត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ 
ព្រះ វិហារ មណ្ឌល គិរី រតន គិរី កំព ង់ - 
ស្ព ឺនងិ ខ្រត្ត កពំត  ក្នងុ ច ំណម ខ្រ ត្ត 
គោល ដៅ ចនំនួ  ១១។ លោក  ថ្ល្រង 
ថា៖«អនុវត្តតាម ការ ណ្រនំា ដ៏ខ្ព ង់  - 
ខ្ពស់  របស់ លោក នាយក រដ្ឋមន្រ្តី  
ស្តពីកីារជរំញុ  នងិ លើក ទកឹចតិ្ត ឲ្រយ 
ប្រជ ពលរដ្ឋ ចិញ្ចឹម ត្រី និង កង្ក្រប  
ដើម្របី ធានា សន្តិសុខ ស្របៀង ក្នុង 
គ្រសួរ ក្នងុ ខណ : ដ្រល ប្រទ្រស ជ តិ 
កំពុង ជួប វិបត្តិ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ »។

ជមួយ នឹង ការ ច្រក ជូន កូន ត្រី 
នងិ កង្ក្រប ន្រះ រដ្ឋបាល ជលផល  ក ៏
បាន ផ្តល់ នូវ តង់ ចិញ្ចឹម  និង ចំណី 
ដល់ ពលរដ្ឋ  ផង ដ្ររ ដ្រល ក្នុង នោះ   
ពលរដ្ឋ ចនំនួ  ១៩០ គ្រសួរ  ទទលួ- 
បាន កូន ត្រី អណ្ត្រង ដោយ ១ 
គ្រួសរ ទទួល បាន កូន ត្រី អណ្ត្រង  
៧០០ ក្របាល និង តង់១ ។ ចំណ្រក 
ពលរ ដ្ឋ ១៤៦ គ្រួសរ  ទទួល បាន 
កូន កង្ក្រប ដោយ គ្រួសរ នីមួ យៗ   
ទទួល បាន កូន កង្ក្រប ចំនួន ៤០០ 
ក្របាល  និង តង់ ១ ។

បើ តាម លោក រដ្ឋមន្រ្ត ី  ជ បណ្តើរ ៗ   
មន្រ្ត ីជំនាញ របស់ រដ្ឋ បាល ជល ផ ល 

នងឹ បន្ត ចុះ ច្រក កនូ ត្រ ីអណ្ត្រង  នងិ 
កូន កង្ក្រប ជូន  ពលរដ្ឋ តាម បណ្តា 
ខ្រត្ត គោល ដៅ ផ្រស្រង ទៀត  ឲ្រយបាន 
គ្រប់ ទំាង ១១ ខ្រត្តឲ្រយ បាន ឆប់  ឲ្រយ 
ទា ន់ រដូវ ភ្លៀង ដើម្របី ចូល រួម លើក- 
កម្ពស់ និង ធានា ឲ្រយ បាន នូវ សន្ត ិសុ ខ  
ស្របៀង ជូនពលរ ដ្ឋ នៅតាម មូល ដា្ឋា ន  
នងិ ប្រើ ប្រស ់ថវកិា ដ្រល ជជនំយួ 
របស់ លោក ហ៊ុន ស្រន ឲ្រយ មាន 
តមា្លា  ភាព សុក្រតឹភាព ប្រសិទ្ធ ភា ព 
និង ទទួល បាន ប្រសិទ្ធ ផល ខ្ពស់ ។

លោក ក្រន ហ្រង ជ វរីវប្រប ករ 
និងជ គ្រូ បង្គាល នៅ ក្នុង ស្រុក 
បរស្រដ  ្ឋ  ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  ដ្រល បាន 
ចាប់ផ្តើម បងា្កាត់ ពូជ ត្រី ចំនួន ៥ 
ប្រភ្រទ រួម ទាំង ត្រី អណ្ត្រង  ប្រប់  
ភ្នំ ព្រញ បុ៉ស្តិ៍ ថា លោក ទទួល បាន 
ជោគ ជ័ យលើអាជីព ចិញ្ចមឹ  និង បងា្កា ត់ 
ពូជ ត្រ ីចាប់ តំាង ពី ឆ្នា ំ២០ ០ ១ លើផ្ទ្រ- 
ដ ីសរបុ ១,៧៥ ហកិ តា ដ្រល ក្នងុ  ១  
ខ្រ លោក អាច លក់ ច្រញ ពី ៥ ទៅ  ៦ 
មឺុន ក្របាល  និង អាច រក ចំណូ ល  បាន 
ចនោ្លាះ ពី ៤ ទៅ ៥ លាន រៀល ក្នុង  
១ខ្រ។ «ចំណូល ពី ការ ចិញ្ចឹម  និង 
បងា្កាត់ ពូជ កូន ត្រីន្រះ  បាន ជួយ 
លើកស្ទួយជីវភាព របស់ ខ្ញុំ បាន 
ច្រើន បើ ប្រៀប ធៀប នឹង មុន ព្រល 
ខ្ញុំប្រកប ការងារ ន្រះ ដោយ ខ្ញុំ មាន 
លុយទិ  ញដី មានលុយ ឱ្រយ កូន បាន 
បន្ត ការសិក្រសា និង ខ្ញុ ំមិន បាច់ ខ្ច ីលុ យ  
អ្នក ផ្រស្រង មក ចំណយ ក្នុង គ្រួសរ 
ដចូ មនុ ទៀត »។ លោក ក្រន ហ្រង 
បច្ចុប្របន្ន  កំពុង ត្រ ធ្វើការ បងា្កាត់ ពូជ 
កង្ក្រប ដើម្របី ពង្រកី នូវ អាជីវ កម្ម រប ស់  
លោក បន្ថ្រម ១ មុខ ទៀត។ 

បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់ មន្ទីរ 
កសិកម្ម រុកា្ខា ប្រមាញ់  និង ន្រសទ 
ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ   ខ្រត្តន្រះ  មាន កន្ល្រង 
បងា្កា ត់ ភា្ញាស់ កូន ត្រី ចំនួន ៣ កន្ល្រង 
និ ង កន្ល្រង បងា្កាត់  និង ភា្ញាស់ កូន- 
កង្ក្រប ចំនួន ៤ កន្ល្រង ៕



ខន សា វិ 

  ភ្នំពេញៈ របាយការណ៍អង្គការ
CleanClothesCampaignចេញ-
ផេសាយកាលពីថ្ងេទី១០ខេសហីាបង្ហាញ
ថាកម្មករវិស័យកាត់ដេររាប់លាននាក់
នៅបេទេសអាស៊ីខាងតេបូងនិងអាស៊ី-
អាគ្នេយ៍ មិនទទួលបានបេក់ឈ្នួល
ទៀងទាត់ឬមនិទទលួបានបេក់ឈ្នលួ
តេម្ដង គិតជាទឹកបេក់រាប់ពាន់លាន
ដ៊លា្លារក្នុងអំឡុងកើតមានជំងឺរាតតេបាត
កូវីដ១៩ពីខេមីនាមេសានិងខេឧសភា។ 

របាយការណ៍អះអាងថា ការមិន-
ទទួលបានបេក់ឈ្នួលទៀងទាត់និង
មិនទទួលបានបេក់ឈ្នួលទាល់តេ-
សោះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការល៊ប-
ចោលការបញ្ជាទិញពីកេ៊មហ៊៊នយីហោ
សម្លៀកបំពាក់ ការឈប់សមេកគ្មាន
បេក់ឈ្នួលនិងការកាត់បន្ថយបេក់-
ឈ្នលួដេលកណំត់ដោយរដ្ឋាភបិាលក្នងុ
អំឡុងពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩។
អង្គការCleanClothesCampaign  

បា៉ាន់បេមាណថាកម្មករក្នងុវសិយ័កាត់ដេរ  
នៅទទូាងំអាស៊ីខាងតេបងូនងិអាស៊ីអាគ្នេយ៍  

ទទលួបាន៣៨%ទាបជាងបេក់ចណំលូ   
ជាបេចាំ របស់ពួកគេ ខណៈនៅតំបន់
ខ្លះទៀតក្នុងបេទេសឥណ្ឌាទទួលបាន
៥០%នេបេក់ចំណូល។
អង្គការនេះបា៉ាន់បេមាណទៀតថា

ការបាត់បងប់េក់ឈ្នលួរបស់កេម៊កម្មករ   
ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅអាស៊ីខាងតេបូង
នងិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ន៊្តេដកបេទេសមយួ- 
ចំនួនដេលមានវធិានការល្អបេសើរចេញ  
ដចូជាបេទេសចនិគមឺានទហំំទកឹបេក់
ចាបព់ី៣,១៩ពាន់លានដល៊ា្លារទៅដល់
៥,៧៩ពាន់លានដ៊លា្លារ។
អង្គការដដេលអពំាវនាវដល់កេម៊ហ៊ន៊ 

មា៉ាកសម្លៀកបំពាក់ អ្នកលក់រាយនិង
អ្នកលក់តាមបេពន័្ធអេឡចិតេនូកិទទលួ- 
ខ៊សតេូវដើមេបីធានាថាកម្មករទាំងអស់
នៅក្នុងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេ
ទទលួបានបេក់ឈ្នលួពេញលេញដេល
ពួកគេជំពាក់សេបតាមចេបាប់ការងរ
និងស្តង់ដអន្តរជាតិ។
អង្គការនេះតមេូវឱេយកេ៊មហ៊៊នមា៉ាក

សម្លៀកបំពាក់ ប្តេជា្ញាក្នុងការស្វេងរក
ថវកិាផ្តល់ការចលូរមួចណំេកដោយផ្ទាល់
និងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
ផេសេងទៀតដចូជាអង្គការពលកម្មអន្តរ-
ជាតិដើមេបីធានាថាកម្មករទាងំអស់ទទលួ-  
បានបេក់ឈ្នួលដេលពួកគេជំពាក់។

លោកអាត់ធន់ បេធានសហភាព-
ការងរកម្ពជុាបេប់ភ្នពំេញប៉ស៊្ដិ៍កាលពី
ថ្ងេទី១១សីហាថានៅពេលកើតមាន
ជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩សមេប់បេទេស
កម្ពុជាគឺរោងចកេខ្លះដេលបេកាសបិទ
មិនបានទូទាត់បេក់សមេប់កម្មករ
ឱេយបានតេឹមតេូវឡើយ ហើយរោងចកេ
ដេលពេយួរការងរ ក៏មិនបានគិតគូរក្នុង
ការអន៊វត្តទៅតាមចេបាប់ដេរ។លោក
បញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមរោងចកេចំនួន
៨០ដេលបានបេកាសបទិគឺភាគចេើន
មិនបានបើកបេក់ឱេយបានតេឹមតេូវ
សមេប់កម្មករនោះទេ។
លោកថា៖«និយោជកមួយចំនួនយក 

ឱកាសនេកវូដីហ្នងឹសមេប់កេងចណំេញ  
ទោះបីជាពួកគត់មានល៊យក៏ថាអត់-
មានហើយមនិបានបងល់យ៊តេមឹតេវូឱេយ
កម្មករ។និយោជកខ្លះទៀត អាចមាន
ឧបសគ្គដេរប៉ន៊្តេនិយោជកល្ៗអ មនិមាន
ចេើនទេ។កេ៊មនិយោជកខូចៗហ្នឹង
ចាប់ផ្ដើមបិទកេ៊មហ៊៊នឬពេយួរ ដើមេបី
កាតប់ន្ថយអត្ថបេយោជន៍កម្មករគមឺាន
ចេើនណស់ ហើយនិយោជកតេឹមតេូវ
គេពេយាយាមជួយកម្មករដេរ»។
ពីមេសិលមិញភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍មិនអាចស៊ំ

ការបញ្ជាក់បន្ថេមពីលោកហេងសួរ
មន្តេីនាពំាកេយកេសងួការងរនងិបណ្ដុះ-

បណ្ដាលវិជា្ជាជីវៈបានទេ ដោយសារ
លោកមិនលើកទូរស័ព្ទ។
លោកអិ៊តសំហេង រដ្ឋមន្តេីកេសួង

ការងរធា្លាប់បញ្ជាក់កាលពីខេមករា ឆ្នាំ
២០១៩ថាកម្ពុជាមានរោងចកេផលតិ
សម្លៀកបពំាក់នងិសេបេកជើងចនំនួ៦០
និងកម្មករ៨ម៊ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦
ហើយមកដល់បច្ចុបេបន្ន បានកើនដល់
ជិត១ពាន់រោងចកេ និងកម្មករជិត
៨១ម៊ឺននាក់។
រដ្ឋាភិបាលបានបេកាសផ្ដល់បេក់

៤០ដល៊ា្លារដលក់ម្មករក្នងុវសិយ័កាត់ដេរ
ដេលតេូវរោងចកេពេយួរការងរ។ ខាង
និយោជកតេូវឧបត្ថម្ភចំនួន៣០ដ៊លា្លារ។
លោកខេនលូ អគ្គលេខាធិការនេ

សមាគមរោងចកេកាត់ដេរនៅកម្ពុជា
ហៅកាត់ថាGMACនិយាយថារោងចកេ  
ខ្លះកំព៊ងជួបការលំបាកផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ
ហើយពតិជាមានបញ្ហាក្នងុការបងប់េក-់
ឈ្នួលដល់កម្មកររបស់ពួកគេជាបេចាំ។
លោកថ្លេងថា៖«បេសនិបើរោងចកេបទិ    

ឬផ្អាកមិនមានកាតព្វកិច្ចបង់ថ្លេឈ្នួល
ណមយួទេ។បេសនិបើរោងចកេបទិយើង   
ធានាថាពកួគេបងប់េក់សេបតាមចេបាប់។ 
កម្មករអាចនងឹមនិទទលួយកនងិទាមទារ   
លើសពីចេបាប់ប៉ន៊្តេមនិមាននយ័ថានយិោ- 
ជកមិនបង់បេក់សំណងឡើយ»៕

ថ្ងេពេហសេបតិ៍ទី១៣ែខសីហាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣
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ភ្នពំេញៈអាជា្ញាធរជាតិបេយ៊ទ្ធបេឆំង 
គេឿងញៀនកម្ពជុា និងកេម៊បេកឹេសាតេួត-
ពិនិតេយគេឿងញៀនថេបានសហការគ្នា
បើកវគ្គបណ្ដះុបណ្ដាលរយៈពេល៣ថ្ងេ
ស្តីពីការងរពេយាបាលនិងសា្តារនីតិ-
សមេបទាអ្នកញៀនគេឿងញៀនដល់មន្តេី
ដេលតេវូទៅបមេើការនៅមជេឈមណ្ឌល-
ជាតិនៅខេត្តពេះសីហន៊ដេលគេង
បើកដំណើរការនៅខេវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះ។
តាមទំព័រហ្វេសប៊៊ករបស់អគ្គលេខា-

ធិការដ្ឋាននេអាជា្ញាធរជាតិបេយ៊ទ្ធ-
បេឆំងគេឿងញៀនកាលពីថ្ងេទី១១
សីហាបានឲេយដឹងថាវគ្គបណ្ដះុបណ្ដាល
នេះរៀបចំឡើងចាបព់ីថ្ងេទ១ី១ដល់
ថ្ងេទី១៣សីហាដោយមានការចេក- 
រំលេកនូវបទពិសោធផ្នេកចេបាប់ទេឹស្តី
និងការអន៊វត្តការងរជាក់ស្តេង។
លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការ-

អាជា្ញាធរជាតិបេយ៊ទ្ធបេឆំងគេឿងញៀន 
បានបេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍កាលពីថ្ងេទី 
១១សហីាថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ
ធ្វើឡើងខណៈដេលកម្ពុជានឹងរៀបចំ
ដក់ឲេយដណំើរការនវូមជេឈមណ្ឌលជាតិ
ផ្តល់សេវាពេយាបាលដោយស្ម័គេចិត្ត
ដល់អ្នកញៀនគេឿងញៀនដោយផ្អេក
លើសហគមន៍នៅខេត្តពេះសហីន៊នា
ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ខាងម៊ខចំពេល
ខួបទី៧០ឆ្នាំនេចំណងសាមគ្គីភាព
មិត្តភាពកម្ពុជា-ថេ។

លោកថាមន្តេីដេលទទលួបានការ-
បណ្ដះុបណ្ដាលហើយគេងទៅបមេើ- 
ការនៅមជេឈមណ្ឌលជាតិក្នុងខេត្តពេះ- 
សីហន៊នេះគឺមានចំនួន២០រូបដោយ 
តេវូអន៊វត្តការងរជំហានដំបូងក្នងុការ-
គេប់គេងមជេឈមណ្ឌលថ្មដីេលអាចផ្ទកុ
អ្នកញៀនគេឿងញៀនជិត៤០០នាក់។ 
ប៉ន៊្តេចនំនួមន្តេីនងឹកើនឡើងអាសេយ័
លើទំហំការងរនៅមណ្ឌលនេះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«មណ្ឌលនេះគឺ

ទទួលអ្នកញៀនដេលអាណពេយាបាល
ខ្លះគេសេឡាញ់មណ្ឌលគេបញ្ជនូទៅ
មណ្ឌលទៅពេះចង់ឲេយនៅរយៈពេល
វេង។អ្នកខ្លះគេមនិសេឡាញ់កន្លេង-
ហ្នឹងគេយកទៅពេយាបាលនៅតាម
មណ្ឌលសខ៊ភាពអនវ៊ត្តតាមគេូពេទេយ
បានក៏គេយកទៅហ្នឹងទៅពេះអ្នក-
ញៀនថា្នាំញៀនពិបាកគេប់គេងណស់។ 
មជេឈមណ្ឌលជាតិគឺជាកន្លេងដេលផ្តល់
ការពេយាបាលបានតេមឹតេវូហើយមាន
សមត្ថភាពក្នងុការបណ្ដះុបណ្ដាលវិជា្ជា-
ជីវៈបន្ថេម»។
លោកមាសវិរិទ្ធបានលើកឡើងដេរ 

ថាអាជា្ញាធរជាតិបេយទ៊្ធបេឆងំគេឿង-
ញៀនក៏បន្តជំរ៊ញគណៈកមា្មាធិការ-
តេតួពនិតិេយគេឿងញៀនរាជធានីខេត្ត
ឲេយពងេងឹនងិបង្កើតការពេយាបាលអ្នក-
ញៀនគេឿងញៀនដោយផ្អេកលើ
សហគមន៍នៅតាមឃ៊ំ-សង្កាត់ដើមេបី
គំទេឲេយអ្នកបេើបេស់និងអ្នកញៀន
គេឿងញៀនងយសេួលទទួលសេវា

ពេយាបាលដោយមនិគតិថ្លេចនំនួ៤៥០
កន្លេង។ក្នងុនោះក៏បន្តលើកកម្ពស់ការ-
ថេទាំនៅតាមសហគមន៍ដោយរៀបចំ
ទិន្នន័យអ្នកបេើបេស់និងអ្នកញៀន-
គេឿងញៀនឲេយស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងសា្ថា-
បន័អន៊វត្តចេបាប់នងិសា្ថាបន័ផ្តល់សេវា
ស៊ខភាពសាធារណៈផងដេរ។
លោកបន្ថេមថា៖«សមេប់ទនិ្ននយ័

ដេលយើងមានអ្នកញៀនដេលទទលួ- 
បានការពេយាបាលឬសា្តារនតីិសមេបទាគឺ 
មិនទាន់ចេបាស់លាស់ទេពេះវាអាច
តេួតគ្នាឬដោយឡេកពីគ្នា។យើង
រៀបចំមជេឈមណ្ឌលនេះគឺយើងរៀបចំ
ទំាងការគេប់គេងទិន្នន័យដើមេបីឲេយមាន
ការកត់តេបានឲេយតេឹមតេូវ ក៊ំឲេយមាន
ការតេតួគ្នាហើយនៅពេលគត់ចេញ

ពីមណ្ឌលទៅហើយតេឡប់មកវិញ
គឺជាករណីលាប់ឡើងវិញទេ»។
លោកមាសសវ៊ណ្ណបេធានសមា-

គមសង្គេះជនរងគេះដោយសារ
គេឿងញៀនបានបេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍
កាលពីថ្ងេទ១ី១សហីាថានេះជារឿង
ល្អដេលមន្តេីបមេើការនៅតាមមណ្ឌល- 
ពេយាបាលនិងសា្តារនីតិសមេបទាអ្នក-
ញៀនគេឿងញៀនបានទទួលវគ្គបណ្ដុះ- 
បណ្ដាលទំាងផ្នេកទេសឹ្តីចេបាប់ និងការ- 
អន៊វត្ត។លោកបន្តថាមន្តេីដេលបមេើការ 
នៅតាមមណ្ឌលទាំងនេះគឺទាមទារ-
ការអប់រំចិត្តខ្ពស់ពេះអ្នកញៀនគេឿង-
ញៀនពិបាកក្នុងការគេប់គេង។
លោកបន្តថា៖«ក្នងុលក្ខណៈបច្ចេក-

ទេសនេះគឺអ្នកបេើបេស់គេឿងញៀន

នេះគឺមិនងយក្នុងការពេយាបាលជា-
ផ្តាច់ទេហើយចេើនតេលាប់មកវិញ
ពេះតេអាណពេយាបាលភាគចេើន
មិនសហការជាមួយមណ្ឌល។យក
មកដក់ហើយមនិគោរពតាមនោះទេ
ដូចជាគត់តេវូសមេកពេយាបាលហូប-
ថា្នាំ៦ខេទៅ១ឆ្នាំឯណោះទើបបាន- 
ជាតេយកកូនរបស់ពួកគត់មកដក់
នៅមណ្ឌលមនិបាន៣ខេសេលួបលួ
ផងក៏យកទៅវិញ»។
បើតាមលោកសេីជ័យប៊បា្ផាអគ្គ-

លេខាធិការរងនេអាជា្ញាធរជាតិបេយ៊ទ្ធ-
បេឆំងគេឿងញៀនកម្ពុជាតេងបេ- 
កាន់ខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការបង្ការទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងរាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នុងមជេឈមណ្ឌលបណោ្ដាះអាសន្ន
នានា។លោកសេី បន្តថាក្នុងរយៈ-
ពេល៦ខេដើមឆ្នាំ២០២០កម្ពុជា
គេប់គេងអ្នកបេើបេស់គេឿងញៀន
បានចំនួន១២៩៤២នាក់។
លោកសេី បញ្ជាក់ថា៖«អ្នកដេល

បានជាសះសេបើយពីគេឿងញៀននងិ
ធ្វើសមាហរណកម្មចេញពីមណ្ឌល
មានចនំនួ៤៨៣៩នាក។់អ្នកញៀន
គេឿងញៀនដេលបន្តធ្វើការបនេសាប-
ពេយាបាលនៅតាមមណ្ឌលបណោ្ដាះ- 
អាសន្នមានចំនួន ៤០៦៣នាក់។
អ្នកញៀនគេឿងញៀនដេលបានមក
ទទួលសេវាពិនិតេយពេយាបាលនៅតាម
មូលដ្ឋានស៊ខាភិបាលក្នុងរាជធានី-
ខេត្តមានចំនួន៣៣៨២នាក់»៕

កម្ពជុា-ថៃសហការបណ្ដះុបណ្ដាលមន្តៃជួីយដល់អ្នកញៀនថ្នាំ

របាយការណ៍ៈកម្មកររោងចកៃ រាប ់លាននាក់នៅអាសី៊ខាងតៃបូង និងអាសី៊អាគ្នៃយ៍មិនទទួលបានបៃក់ឈ្នលួក្នងុវិបត្តផិ្ទះុជំងឺកូវីដ

មន្តេពីេលធ្វើទសេសនកិច្ចសិកេសានៅមណ្ឌលឱកាសខ្ញុ។ំ រូបថតអាជា្ញាធរជាតិបេយ៊ទ្ធបេឆំងគេឿងញៀន

កម្មករ  កំពុង កាត់ ដេរ  ក្នងុ រោង ចកេ មួយ  នៅ រាជ ធានី ភ្នពំេញ កន្លង មក ។ រូបថតហ៊ងមិនា



តពីទំព័រ ១...ដារ៉ាវិឆ័យ គឺ
គ្រាន់ត្រាឱ្រាយធ្វើជាម្រាបញ្ជាការ
បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។
លោកថាតាមពិតអ្នកដ្រាល

ត្រាូវបានត្រាងតាំងជាម្រាបញ្ជាការ
កងអន្តរគមន៍ពសិ្រាសពតិប្រាកដ
គឺជាមន្ត្រាីផ្រាស្រាងម្នាក់ ប៉ុន្ត្រាលោក
បដិស្រាធប្រាប់អំពីអត្តសញ្ញាណ
ន្រាមន្ត្រាីនោះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«បងប្អនូគាត់មនិសប្រាបាយចតិ្តយើង
កប៏ានស្រាវជ្រាវដ្រារ។យើងគ្រាន-់
ត្រារៀបចំឱ្រាយមនអ្នកទទួលខុស-
ត្រាូវបណ្ដោះអាសន្នទ្រាហើយ
បណ្ដោះអាសន្នគជឺាមនសុ្រាសត្រា១
ដចូនងឹមនសុ្រាសចាស់ដដ្រាល។វធិាន-
ការដោះស្រាយយ៉ាងម្រាច៉ដើម្រាបីឱ្រាយ
គាត់សប្រាបាយចិត្ត។ផ្ដិតម្រាដ្រាហ្នឹង
មនន័យថាគាត់មិនព្រាញចិត្ត។
ត្រាងតាំងអ្នកថ្មីប្រាប់អត់បានទ្រា»។
ឯកសារ១ច្រាបាប់ចុះថ្ង្រាទី២៧

ខ្រាមិថុនាឆ្នាំ២០២០ដ្រាលផ្ដិត-
ម្រាដ្រាដោយមន្ត្រាីនគរបាលន្រា
ស្នងការដា្ឋានរជធានីភ្នំព្រាញ
ចំនួន៨៥នាក់ហើយដ្រាលទើប
ប្រាកធា្លាយប៉នុា្មានថ្ង្រាន្រាះបញ្ជាកថ់ា
ពួកគ្រាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបនា្ទាប់ពី
ដងឹដណំងឹថាលោកវរស្រានយី៍ត្រាី

ឡុងដារ៉ាវិឆ័យ ជានាយរងការិ-
យល័យអន្តរគមន៍ និងតម្រាួត
បទបញ្ជាត្រាវូត្រាងតាងំជាម្រាបញ្ជា-
ការថ្មីជនំសួឱ្រាយលោកព្រាំចានណ់ា
ជាស្នងការរងនិងជាម្រាបញ្ជាការ
កងអន្តរគមន៍ពិស្រាសចាស់
តាមលិខិតបង្គាប់មួយចុះថ្ង្រាទី
២៨ខ្រាមិថុនាឆ្នាំ២០២០។
 មន្ត្រាីនគរបាលទាំងន្រាះរៀប-

រប់ប្រាប់លោកសថ្រាត នៅក្នុង
លខិិតនោះថាលោកព្រាំចានណ់ា
និងលោកឡុងដារ៉ាវិឆ័យ គឺជា
ឪពុកកូនធម៌នឹងគា្នា ហើយជា
មនុស្រាសមនអត្តចរិតប្រាហាក់-
ប្រាហ្រាលគា្នា។លោកព្រាំចានណ់ា
គឺជាម្រាបញ្ជាការមិនមនព្រាហ្ម-
វហិារធមក៌្នងុនាមជាម្រាដកឹនាំចលូ-
ចិត្តជ្រារប្រាទ្រាចដោយពាក្រាយសម្ដី
អសុរោះ និងកិបក្រាងប្រាក់ឧប-
ត្ថម្ភរបស់មន្ត្រាីក្រាមឱវាទ។
លោកចាន់ណាជាម្រាដឹកនាំ
មិនខ្វល់ខ្វាយពីទុក្ខលំបាកមន្ត្រាី
ក្រាមឱវាទជាបុគ្គលល្រាងល្រាប្រាង
បៀនិងចាក់កន្ទុយល្រាខរល់ថ្ង្រា។
ពាក្រាយបណ្ដឹងបន្តថា លោកព្រាំ

ចានណ់ាកប៏ានយកប្រាក់ជាប្រាចាំ
ខ្រាចំពោះមន្ត្រាីនគរបាលណា
ដ្រាលមិនបានមកបម្រាើការនៅ
អង្គភាពហើយលោកត្រាងយក

រថយន្តម៉ាកម៉ាស់សា្ដាពាក់សា្លាក-
ល្រាខនគរបាលរបស់អង្គភាពទៅ
ជិះសម្រាប់បម្រាើផលប្រាយោជន៍
ផ្ទាល់ខ្លួន និងជិះទៅល្រាងល្រាប្រាង
ស្ទើររៀងរល់ថ្ង្រា។
មន្ត្រាីនគរបាលទាំងនោះថា៖

«យើងខ្ញុំមិនព្រាញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
ចំពោះម្រាបញ្ជាការរូបន្រាះ។ប៉ុន្ត្រា
ដោយមិនចង់មនបញ្ហាចំពោះ
ខ្លួន សុខចិត្តនាំគា្នាទ្រាំអត់ធ្មត់
បម្រាើការងរទំាងឈឺចាប់។នៅ
ព្រាលថ្មីៗន្រាះ ឮដំណឹងថាថា្នាក់
ដឹកនាំមនការផ្លាស់ប្ដូរម្រាបញ្ជា-
ការចាស់លោកព្រាំចាន់ណា។
យើងខ្ញុំពតិជាមនស្រាចក្ដីសោម-
នស្រាសរីករយយ៉ាងខ្លាំងព្រាះថា
នងឹទទលួបានម្រាបញ្ជាការថ្មីដ្រាល
មនព្រាហ្មវិហារធម៌ មនភាពជា
អ្នកដឹកនាំ ស្រាឡាញ់ និងយល់
សុខទុក្ខមន្ត្រាីក្រាមឱវាទប៉ុន្ត្រា
ការសង្រាឃឹមរបស់យើងខ្ញុំប្រារជា
មនការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង»។
ប៉ុន្ត្រាលោកសថ្រាតបដិស្រាធ

ធ្វើអតា្ថាធិប្រាបាយជុំវិញការចោទ-
ប្រាកាន់របស់ក្រាុមមន្ត្រាីនគរបាល
ទាងំន្រាះទៅលើលោកព្រាំចានណ់ា
នងិលោកឡងុដារ៉ាវឆិយ័ហើយ
ក៏មិនបញ្ជាក់អំពីវិធានការចំពោះ
មន្ត្រាីទាំង២ន្រាះដ្រារ។

ចំណ្រាកលោកឆយគឹមខឿន
អគ្គស្នងការរងនិងជាមន្ត្រាីនាំ-
ពាក្រាយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
មិនបានដឹងរឿងន្រាះទ្រា ដោយ-
លោកអះអាងថា ពាក្រាយបណ្ដឹង
នោះបានដាក់ទៅស្នងការនគរ-
បាលរជធានីភ្នំព្រាញនិងជំរុញ
ឱ្រាយទៅសួរស្នងការន្រាះវិញ។
លោកបា៉ាចាន់រឿន នាយក-

ប្រាតិបត្តិវទិ្រាយាសា្ថានប្រាជាធបិត្រាយ្រាយ
កម្ពុជាជំរុញឲ្រាយមនក្រាុមសុើប-
អង្ក្រាតឯករជ្រាយដើម្រាបីស្រាវជ្រាវ
អពំីអ្វីដ្រាលក្រាមុមន្រា្តីនៅកងអន្តរ-
គមន៍ពិស្រាសន្រាស្នងការដា្ឋាន-
នគរបាលរជធានីភ្នំព្រាញបាន-
លើកអំពីភាពមិនប្រាក្រាតីចំពោះ
ការត្រាងតាំងម្រាបញ្ជាការថ្មីន្រាះ។
លោកថ្ល្រាងថា៖«ការត្រាងតាំង

ឬការដំឡើងឋានន្តរស័ក្ដិដល់មន្ត្រាី
សមត្ថកិច្ច គួរត្រាធ្វើឡើងដោយ
ហ្មត់ចត់ទៅតាមក្រាបួនច្រាបាប់ដ្រាល
បានកណំតដ់ើម្រាបីជ្រាើសរីសបគុ្គល
ដ្រាលមនចំណ្រាះជំនាញ បទ-
ពសិោធរមួទាងំមនសលីធម៌ខ្ពស់
ដើម្រាបីធានាបាននវូការអនវុត្តការ-
ដកឹនាំការងរមនប្រាសទិ្ធភាពនងិ
មនសីលធម៌ដើម្រាបីជាប្រាយោជន៍
សម្រាប់អង្គភាពនិងសម្រាប់
សង្គមជាតិទាំងមូល»៕
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ខេត្តពេះវិហារនឹងស្នើសំុដាក់ដេន-
ជមេកសត្វពេចំនួន២បញ្ចលូគ្នា

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋបាលរជធានីភ្ន-ំ
ព្រាញបានសម្ត្រាងការសោកសា្តាយ
ចំពោះស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍របស់
គណបក្រាសខ្ម្រារឈ្នះនិងបានចាត់-
ទុកការច្រាញស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍
របស់គណបក្រាសន្រាះដ្រាលថាសា-
លាក្រាុងបានហាមឃាត់ការធ្វើ
បាតុកម្មទាមទារឲ្រាយដោះល្រាងលោក
រុ៉ងឈុនថាមនច្រាតនាបំភ្ល្រាការពិត។
ការសម្ត្រាងការសោកសា្តាយរបស់

សាលារជធានីន្រាះបានធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីគណបក្រាសខ្ម្រារឈ្នះបាន
ច្រាញស្រាចក្តថី្ល្រាងការណ៍មួយក្រាយ-
ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រាជំុមួយជាមួយរដ្ឋបាល
រជធានីភ្នំព្រាញកាលពីរសៀល
ថ្ង្រាទី១០ខ្រាសីហាដើម្រាបីជជ្រាក-
ពិភាក្រាសាទៅនឹងសំណើរបស់គណ-
បក្រាសន្រាះដ្រាលបានស្នើសុំធ្វើបាតុ-
កម្មរយៈព្រាល៤ថ្ង្រាគឺនៅថ្ង្រាទី១៦
ថ្ង្រាទី២០ថ្ង្រាទី២៣និងថ្ង្រាទី៣០
ខ្រាសហីានៅទលីានប្រាជាធបិត្រាយ្រាយ
ក្នុងខណ្ឌឫស្រាសីក្រាវ។
ស្រាចក្តីថ្ល្រាងការណ៍របស់គណ-

បក្រាសន្រាះលើកឡើងថាការហាម-
ឃាត់ចពំោះការប្រាកាសដកឹនាំការ
ធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្រាយដោះល្រាង
លោករ៉ុងឈុនគឺជាការបិទសិទ្ធិ-

ស្រារីភាពបញ្ច្រាញមតិនិងដើរផ្ទុយ
ពីគន្លងលទ្ធិប្រាជាធិបត្រាយ្រាយ និង
រំលោភច្រាបាប់។
រដ្ឋបាលរជធានីភ្នំព្រាញបាន

លើកឡើងក្នុងស្រាចក្តីប្រាកាស-
ព័ត៌មនចុះថ្ង្រាទី១១ខ្រាសីហាថា
ស្រាចក្ដថី្ល្រាងការណ៍របស់គណបក្រាស
ខ្ម្រារឈ្នះគមឺនខ្លមឹសារប្រាសចាក
ពីសា្មារតីន្រាកិច្ចប្រាជំុដោយបានធ្វើ-
ការចោទប្រាកាន់មកលើរដ្ឋបាល
រជធានីភ្នពំ្រាញថាបានដាក់បម្រាម
ដោយហាមឃាត់ចំពោះការប្រាកាស
ដឹកនំាធ្វើបាតុកម្មទាមទារដោះល្រាង
លោករ៉ុងឈុន។
គណបក្រាសន្រាះថ្រាមទាំងលើក-

ឡើងខុសពីការពិតទំាងស្រាងុថា
អាចមនការប៉ះទង្គិចនិងឈាន
ទៅដល់ការចាប់ខ្លួនបាតុករពាក់-
ព័ន្ធការដាក់បម្រាមយ៉ាងតឹងរុឹង
ន្រាះ។រដ្ឋបាលរជធានីអះអាងថា
ការជូនដំណឹងន្រាការធ្វើបាតុកម្ម
របស់គណបក្រាសខ្ម្រារឈ្នះន្រាះគឺមន
លក្ខណៈមិនសមស្រាបទៅនឹង
សា្ថានភាពន្រាការរីករលដាលន្រា
ជំងឺកូវីដ១៩និងស្រាចក្តីសម្រាច
នានារបស់ក្រាសួងសុខភិបាល
ស្ដីពីការជំរុញអប់រំសុខភាពជូន
ប្រាជាជននិងពង្រាងឹការងរតាមដាន
ការអនុវត្តវិធានការការពាររលក

ទី២ន្រាការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩រួមទំាង
ផ្ទុយនឹងច្រាបាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្ម
ដោយសន្តិវិធីស្រាបព្រាលដ្រាល
គោលបំណងន្រាការធ្វើបាតុកម្ម
ទាមទារឱ្រាយមនការដោះល្រាងទៀត-
សោតមនិស្រាបតាមមត្រាច្រាបាប។់
«ក្នុងន័យន្រាះ រដ្ឋបាលរជធានី-
ភ្នំព្រាញសូមបដិស្រាធយ៉ាងដាច់-
អហង្ការ និងថ្កាលទោសចំពោះ
ស្រាចក្ដីថ្ល្រាងការណ៍របស់គណបក្រាស
ខ្ម្រារឈ្នះខងលើដ្រាលជាទង្វើឆ្លៀត
បោកប្រាស់សាធារណមតិដើម្រាបី
ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពី
សាធារណជន»។ រដ្ឋបាលរជ-
ធានីភ្នំព្រាញបានស្នើឱ្រាយគណបក្រាស
ខ្ម្រារឈ្នះត្រាវូប្រាកាន់ខ្ជាប់នូវគោល-
ការណ៍ច្រាបាប់ និងលិខិតបទដា្ឋាន
គតិយុត្តនានា មុននឹងធ្វើស្រាចក្ដី-
ថ្ល្រាងការណ៍ហើយត្រាវូធ្វើការក្រាប្រា
ជាបនា្ទាន់នូវខ្លមឹសារន្រាស្រាចក្ដីថ្ល្រាង-
ការណ៍ចុះថ្ង្រាទី១១ខ្រាសីហាឆ្នាំ
២០២០ឱ្រាយស្រាបតាមកណំតហ់្រាតុ
ប្រាជុំចុះថ្ង្រាទី១០ខ្រាសីហានៅសា-
លារជធានីភ្នពំ្រាញដើម្រាបីចៀសវាង
ការភាន់ច្រាឡំពីសាធារណជន។
លោកយនិឈឿនអ្នកនាពំាក្រាយ

គណបក្រាសខ្ម្រារឈ្នះ ប្រាប់ភ្នំព្រាញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីម្រាសិលមិញថាលោក
មិនទាន់បានទទួលលិខិតរបស់

រដ្ឋបាលរជធានីនៅឡើយទ្រា។
លោកបន្តថាដើម្រាបីចៀសវាងការ-
ឆ្លើយតបដ្រាលនាំឲ្រាយមនការភាន់-
ច្រាឡំបន្តទៀតរវាងគណបក្រាសនិង
រដ្ឋបាលរជធានីភ្នំព្រាញលោកសុំ
ពិនិត្រាយមើលខ្លឹមសារនិងពិភាក្រាសា
ជាលក្ខណៈផ្ទ្រាក្នុងជាមុនសិន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំមិនទាន់

ទទួលបានខ្លមឹសារជាក់ស្ត្រាងដ្រាល
សាលារជធានបីានលើកឡើងអំពី
ការចោទប្រាកាន់ហើយក៏មិនទាន់
ជជ្រាកគា្នាផ្ទ្រាក្នុងដូច្ន្រាះខ្ញុំមិនទាន់
អាចឆ្លើយតបបានទ្រា»។
យ៉ាងណាក្តីបើតាមទំព័រហ្វ្រាស-

ប៊ុករបស់លោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រាធាន
គណបក្រាសខ្ម្រារឈ្នះបានសរស្រារ
កាលពីយប់ថ្ង្រាអង្គារដោយមន
អមជាមយួលខិតិពាកព់ន័្ធជាច្រាើន
ច្រាបាប់រួមទំាងស្រាចក្តបី្រាកាសព័ត៌មន
របស់សាលារជធានីផងដ្រារដោយ
ចោទសួរថា៖«តើន្រាះជារបៀបធ្វើ-
ការរបស់សាលារជធានីភ្នពំ្រាញឬ
យ៉ាងណា?ថ្ង្រាជូនដំណឹងនិងថ្ង្រា
បដិស្រាធក្នុងថ្ង្រាត្រាមួយ កិច្ចប្រាជុំ
ផ្លវូការមនិទាន់ចាបផ់្តើមផងលោក
អភិបាលរជធានីភ្នំព្រាញដាក់
បម្រាមមិនឲ្រាយមនបាតុកម្មទាម-
ទារដោះល្រាងលោក រ៉ុងឈុន
ជាមុនទៅហើយ»៕

វ៉ន ដារ៉ា

ពេះវិហារ ៈ រដ្ឋបាលខ្រាត្ដព្រាះ-
វហិារកពំងុរៀបចំរបាយការណ៍
ដាក់មកក្រាសួងបរិសា្ថានដើម្រាបី
ស្នើដាក់បញ្ចលូដ្រានជម្រាកសត្វ-
ព្រាព្រាះរកានិងដ្រានជម្រាកសត្វ-
ព្រាឆ្រាបជាដ្រានជម្រាកសត្វព្រា
ត្រា១ឈ្មាះថា«ដ្រានជម្រាកសត្វ-
ព្រាព្រាះរកា-ឆ្រាប» វិញដើម្រាបី
ងយស្រាលួក្នងុការគ្រាប់គ្រាងព្រាះ
ដ្រានជម្រាកន្រាះសម្រាបូរដោយ
ធនធានធម្មជាតិសំខន់ៗ ដចូជា
ព្រាឈើនងិសត្វព្រាជាពសិ្រាស
សត្វតា្មាតជាដើម។
លោកស៊ូ សិរី អភិបាលរង

ខ្រាត្តព្រាះវិហារថ្ល្រាងប្រាប់ភ្នពំ្រាញ-
ប៉សុ្ដិ៍កាលពីថ្ង្រាទី១១សហីាថា
ក្រាយពីកិច្ចប្រាជុំរួម នៅថា្នាក់-
ខ្រាត្ដស្តីពីការពិនិត្រាយការស្នើសុំ
បញ្ចលូដ្រានជម្រាកសត្វព្រាព្រាះ-
រការនិងដ្រានជម្រាកសត្វព្រាឆ្រាប
ទៅជាដ្រានជម្រាកសត្វព្រាត្រា១
ជាឈ្មាះ«ដ្រានជម្រាកសត្វព្រា
ព្រាះរកា-ឆ្រាប»កាលពីថ្ង្រាទី១០
ខ្រាសហីាក្រាមុការងរបានឯក-
ភាពទាំងស្រាុងលើការច្រាបាច់-
បញ្ចលូគា្នាតបំន់ការពារទាងំ២
ន្រាះមកជាតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ត្រាមួយ។លោកថ្ល្រាងថា៖«កន្លងទៅ
ការគ្រាប់គ្រាងតំបន់ដ្រានជម្រាក
សត្វព្រាទំាង២ន្រាះហាក់បីដូចជា
នៅដាច់ដោយឡ្រាកពគីា្នាហើយ
ធនធានមនុស្រាសយើងនៅក្នងុខ្រាត្ដ
ក៏មនតិចដូច្ន្រាះជាគោលការណ៍
ដើម្រាបីកាត់បន្ថយការចំណាយ
ទំាងធនធានមនុស្រាសនិងធនធាន
ថវិកាការដាក់បញ្ចលូគា្នាប្រាបន្រាះ
គឺជាការល្អក្នងុការគ្រាប់គ្រាង»។
លោកស៊ូសរិីបានឱ្រាយដងឹថា

តំបន់ដ្រានជម្រាកសត្វព្រាទាំង
២ន្រាះមនទហំំសរបុជាង២៨
មុឺនហិកតានិងមនមន្រា្ដីឧទ្រាយា-
នរុក្រាសត្រាជាង២០នាក់ប៉ណុ្ណោះ
កំពុងការពារនៅតំបន់ន្រាះ។

ដ្រានជម្រាកសត្វព្រាទាំងន្រាះ
សម្រាបូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិ
នងិសត្វព្រា។ពលរដ្ឋរសន់ៅក្នុង
សហគមន៍ន្រាតំបន់ន្រាះបានប្រាកប
របរចិញ្ចមឹជីវិតពីការប្រាមូលអនុ-
ផលព្រាឈើផ្រាស្រាងៗ ពីដ្រានជម្រាក
សត្វព្រាទាំង២ន្រាះ។លោក
បន្ថ្រាមថាតំបន់ទាំង២ន្រាះនៅ
ព្រាលមិនទាន់ដាក់បញ្ចូលជា
តបំន់ត្រា១មន្រា្ដីឧទ្រាយានរុក្រាសការ-
ពារតបំន់ន្រាះបានកណំត់តបំន់
ការពារដាច់ដោយឡ្រាកពីគា្នា
ដ្រាលមនការលំបាកក្នុងការ
គ្រាប់គ្រាង។ ប៉ុន្ដ្រាបើមនការ
ដាក់បញ្ចលូគា្នាត្រា១មន្រា្ដីឧទ្រាយា-
នុរក្រាសនឹងអាចគ្រាប់គ្រាងតំបន់
ន្រាះរួមគា្នាបានល្អឡើងវិញ។
លោកសុងច័ន្ទសុជាតិប្រាធាន

មន្ទរីបរិសា្ថានខ្រាត្តព្រាះវហិារបាន
ថ្ល្រាងកាលពីថ្ង្រាទី១១សហីាថា
បច្ចុប្រាបន្នក្រាុមការងរកំពុងបន្ដ
ចុះវាស់វ្រាងកណំត់ទតីាងំតបំន់
ដ្រានជម្រាកទំាង២ឱ្រាយបានច្រាបាស់-
លាស់ថ្រាមទៀតទើបធ្វើការ-
បកូសរបុរបាយការណ៍ដាក់មក
ក្រាសួងបរិសា្ថានដើម្រាបីស្នើរដា្ឋា-
ភិបាលដាក់បញ្ចូលតំបន់ន្រាះ
មកជាតំបន់ត្រា១។
លោកថ្ល្រាងថា៖«យើងកំពុង

បន្តប្រាមលូពត័ម៌នបន្ថ្រាមទៀត
នៅចំណុចមួយចំនួនក្នុងតំបន់
ដ្រានជម្រាកសត្វព្រាឆ្រាបដ្រាល
ក្នងុតបំន់ន្រាះចណំចុមយួចនំនួ
មិនទាន់មនព័ត៌មនច្រាបាស់លាស់
នៅឡើយ។ដូច្ន្រាះការងរន្រាះ
យើងធ្វើឱ្រាយច្រាបាស់ដើម្រាបីកុំឱ្រាយ
មនការបាត់បង់»។
បើតាមលោកច័ន្ទសុជាតិ

តំបន់ដ្រានជម្រាកសត្វព្រាទាំង-
២ន្រាះសម្រាបរូទៅដោយព្រាឈើ
សត្វព្រានិងជីវចម្រាុះជាច្រាើន
ដ្រាលមនសកា្ដានុពលផ្ន្រាក
វិស័យទ្រាសចរណ៍ជាពិស្រាស
មនសត្វតា្មាតដ៏កម្រា និងពពួក
សត្វព្រាផ្រាស្រាងៗ ទៀត៕

ការជំទាស់នឹង...

កិច្ច បេជំុ នៅ មន្ទរី បរិស្ថាន ខេត្ត  ពេះ វិហារ  ពី ថ្ងេ ទី ១០  ខេ សីហា។ រូបថតមន្ទីរបរិសា្ថាន

សាលាកេងុសម្តេងការសោកសា្តាយចំពោះសេចក្តី-
ថ្លេងការណ៍របស់បកេសខ្មេរឈ្នះរឿងលោករុ៉ងឈុន



កម្ពជុា-ថៃ:មិត្តភាពនៃពៃះរាជាណាចកៃទំាង២នៅតៃរឹងមំា
ទនំាកទ់នំងជាច្រើនរវាងប្រទ្រសថ្រ

និងកម្ពុជាកាន់ត្រមានភាពរឹងមាំ
ដោយសារត្រមានកចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រង
ជាច្រើនក្នងុរយៈព្រលប៉នុា្មានទសវត្រសរ៍
កន្លងមកន្រះពីសំណាក់រាជរដ្ឋា-
ភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំន្រប្រទ្រស
ទាំង២។ការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដ៏
កក់ក្តៅប្របន្រះបានរួមចំណ្រកដល់
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជា-
ជនដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ជាចំណង
មិត្តភាពដ្រលកាន់ត្រមានភាព-
ស្និទ្ធសា្នាលដ្រលបានផ្តល់អត្ថ-
ប្រយោជន៍ដល់ប្រទ្រសទាំង២។
ឆ្នាំន្រះគឺជាខួបលើកទី៧០ការ-

បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត រវាង
កម្ពុជា-ថ្រហើយវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏
សំខាន់មួយដ្រលបានបង្ហាញអំពី
ចណំងមតិ្តភាពដ៏កកក់្តៅរវាងប្រទ្រស
ជិតខាងទាំង២ន្រះ។
ឯកឧត្តមPanyarakPoolthup

ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងព្រញ-
សមត្ថភាពន្រព្រះរាជាណាចក្រថ្រ
ឡង់ដ៍ប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវ
ជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំថ ប្រទ្រស
ទាំង២មានអ្វីៗជាច្រើនដ្រលត្រូវ

ច្រករំល្រកខណៈប្រទ្រសទាំង២
កំពុងបន្តភាពរីកចម្រើន។
ភាពរឹងមាំន្រទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី

ន្រះគឺត្រូវបានផ្រសារភា្ជាប់តាមរយៈ
ប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់សតវត្រសរ៍កន្លងមក
ហើយដោយសារប្រទ្រសទាងំ២មាន
វប្របធម៌នងិសាសនាស្រដៀងគ្នាដ្រល
ធ្វើឲ្រយចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទ្រស
ជិតខាងទាំង២នៅត្រមានភាពរឹងមាំ
ទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន
កាលពីអតីតកាលក្តី។មន្ត្រីការទូត
ជាន់ខ្ពស់របស់ថ្រប្រចាំកម្ពុជារូបន្រះ
បានថ្ល្រងថពកួគ្រនងឹខតិខបំ្រងឹប្រង
នងិពង្រកីទនំាកទ់នំងទ្វ្រភាគចី្រើនឆ្នាំ
ទៅមុខបន្តទៀត។
«បច្ចុប្របន្នយើងកំពុងរីករាយនឹង

ទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីដ៏រឹងមាំបំផុតន្រះ
ដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាង
ម្រដឹកនាំន្រប្រទ្រសទាំង២។ឆន្ទៈ
នយោបាយត្រងត្រមាននៅទីន្រះ
ជានិច្ចដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាដ្រល
អាចកើតឡើង»។
ឯកឧត្តមPanyarakមានប្រសា-

សន៍ថ៖«សុខុមាលភាពរបស់ប្រជា-
ជនបានកា្លាយជាអាទិភាពរបស់រាជ-

រដ្ឋាភិបាលទាំង២ហើយការរក្រសាការ- 
សន្ទនាបើកចំហនៅគ្រប់កម្រិតគឺជា
កតា្តៅគន្លឹះដ្រលអាចឲ្រយយើងដោះ-
ស្រយបញ្ហាជាមួយគ្នាដើម្របីផល-
ប្រយោជន៍រួមហើយដោយសារត្រ
យើងមានបនា្ទាត់ព្រដំ្រនវ្រងជាមយួគ្នា
យើងដឹងថយើងត្រូវរស់នៅនិង
រីកចម្រើនជាមួយគ្នា»។
ឯកឧត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់ថ ទីក្រុង

បាងកកមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំ
ជាមួយប្រទ្រសជិតខាង។
«ប្រទ្រសថ្របានយកចិត្តទុកដក់

ខ្ពស់ចំពោះប្រទ្រសជិតខាងរបស់
យើង។ន្រះជាមលូដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់
ន្រគោលនយោបាយការបរទ្រស
របស់ប្រទ្រសថ្រទោះបីរាជរដ្ឋាភបិាល
ផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្ត្រគោលនយោបាយន្រះ
នឹងមិនផ្លាស់ប្តូរទ្រ»។
លទ្ធផលដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គាល់បាន

បង្ហាញតាមរយៈតួល្រខន្រទំហំ
ពាណជិ្ជកម្មរវាងកម្ពជុា-ថ្រក្នងុឆមាស
ទ១ីឆ្នា២ំ០២០ស្ថតិក្នងុរង្វងទ់កឹប្រក់
៤ពាន់លានដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក
ដោយរមួបញ្ចលូទាងំពាណជិ្ជកម្មតាម

ព្រំដ្រនកម្ពុជា-ថ្រខណៈភ្ញៀវទ្រសចរ
ថ្រប្រមាណ៤០០០០០នាក់បានមក
ទស្រសនាប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៩។
ភាពរឹងមាំន្រទំនាក់ទំនងន្រះក៏

ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងផងដ្ររដោយ
ប្រជាជនកម្ពជុាជតិ៩០០០០០នាក់
បានទៅទស្រសនាប្រទ្រសថ្រកាលពី
ឆ្នាំមុនហើយមុនព្រលជំងឺកូវីដរាត-
ត្របាតឡើង មានជើងហោះហើរជាង
២០ជើងក្នុង១ថ្ង្រដ្រលភា្ជាប់ទីក្រុង
បាងកកមកទីក្រុងភ្នំព្រញខ្រត្ត
សៀមរាបនិងខ្រត្តព្រះសីហនុ។មាន
ពលករកម្ពុជាប្រមាណ១លាននាក់
កពំងុធ្វើការនៅប្រទ្រសថ្រហើយក្នងុ
១ឆ្នាំៗ ពកួគ្របានផ្ញើប្រក់យ៉ាងច្រើន
មកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។
ការផ្លាស់ប្តូរន្រទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគី

ន្រះបាននាំមកនូវកំណើន និងការ-
គំទ្រដល់ស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសទាំង២
ដ្រលធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវសុខមុាល-
ភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំ-
ដ្រនន្រប្រទ្រសទាំង២។
ប៉ុន្ត្រលើសពីតួល្រខដ៏គួរឲ្រយចាប់-

អារម្មណ៍ទាំងន្រះនៅមានទិដ្ឋភាព

ផ្រស្រងទៀតន្រទំនាក់ទំនងដ្រលអាច
សខំាន់ជាងន្រះទៅទៀតពពី្រះវាជា
មលូដ្ឋានគ្រឹះដ៏រងឹមាំសម្រប់ការច្រក-
រំល្រកប្រកបដោយចីរភាព និងអនា-
គតរវាងកម្ពុជានិងថ្រ។
«ប្រជាជនថ្រនងិកម្ពជុាត្រងត្រមាន

ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធគ្នា។យោងតាម
ទតីាងំភមូសិាស្ត្រយើងមានខ្រស្របនា្ទាត់
ព្រំដ្រនប្រវ្រង៨០០គីឡូម៉្រត្រ។
«យើងក៏មានទំនាក់ទំនងរវាង

គ្រសួារនងិគ្រសួារតាមរយៈអាពាហ-៍
ពិពាហ៍ឆ្លងព្រំដ្រន។មុនព្រលរាត-
ត្របាតឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩អាជីវករ
អ្នកជនំញួកម្មករទ្រសចរនងិនសិ្រសតិ
ត្រងត្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាង
ប្រទ្រសទាំង២»។
ឯកឧត្តមPanyarakមានប្រសា-

សន៍ថ៖«ដោយមានវប្របធម៌និងសា-
សនាស្រដៀងគ្នាបានធ្វើឲ្រយប្រជាជន
ថ្រនិងកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍
ចំណង់ចំណូលចិត្តស្រដៀងគ្នា»។
ចំពោះគម្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

អភិវឌ្រឍន៍ រាជរដ្ឋាភិបាលទាំង២បាន
ប្ត្រជា្ញាអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកាន់
យកប្រជាជនជាស្នូលហើយពួកគ្រ
កពំងុសម្លងឹទៅដល់ការជរំញុកចិ្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគីផ្រស្រងទៀតដើម្របី
សម្រចឲ្រយបាននូវសមិទ្ធផលកាន់ត្រ
ច្រើន។

ឯកឧត្តម Panyarak Poolthup ឯកអគ្គរាជទូតថៃបៃចាំកម្ពុជា។  

ឯកអគ្គរាជទូតថៃសំណៃះសំណាលជាមួយសម្តៃចហុ៊ន សៃនក្នងុពៃលផ្តល់ជំនួយទប់ស្កាត់កូវីដ។  

អ្នកជិះកង់ជនជាតិថៃក្នុងអំឡុងកម្មវិធីជិះកង់មិត្តភាពរវាងកម្ពុជា-ថៃនៅអន្លង់វៃង។  

ពៃះបាទសម្តៃចពៃះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី យាងជាពៃះរាជាធិបតីក្នុងពិធីបៃគំតន្តៃី Jazz ក្នុងរាជធានីភ្នំពៃញ កាលពីខៃកុម្ភៈ។  

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៣ែខសីហាឆ្នាំ២០២០//www.postkhmer.com
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តពីទំព័រ១...ធ្វើឲ្យទំនិញចំនួន
៤០មខុមានតម្ល្សរបុបម្ាណ
១ពាន់លានអរឺ៉ូត្វូបង់ពន្ធពល្
នាំចលូក្នងុទផីស្ារសហភាពអរឺ៉បុ
ដ្លមាន២៧ប្ទ្ស។
គណៈកម្មការអរឺ៉បុបានចញ្

ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានដោយ
បញ្ជាក់ថា៖«ការសម្ចចិត្ត
របស់សហភាពអឺរុ៉បក្នងុការដក-
ការទទួលបានទីផ្សារមិនជាប់-
ពន្ធ និងមិនកំណត់កូតារបស់
កម្ពជុាទៅកាន់ទផីស្ារអរឺ៉បុពល្
ន្ះចលូជាធរមានហើយ។ការ-
ទទួលបានការអនុគ្ះរបស់
កម្ពជុាកម្បព្ន័្ធEBAពល្
ន្ះត្ូវបានដកជាបណ្ដោះ-
អាសន្នដោយសារត្ក្ដីបារម្ភ
រឿងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិង
ជាប្ពន័្ធដល្កើតមាននៅក្នងុ
ប្ទ្សន្ះ។សហភាពអឺរ៉ុប
អនុវត្តវិធានការនះ្ខណៈ
នៅត្បើកចំហការជជ្កជា-
មួយកម្ពុជាលើកំណ្ទម្ង់
ចាំបាច់នានា»។
បធ្ានគណៈកម្មការអរឺ៉បុផ្នក្

ពាណិជ្ជកម្មលោកPhilHogan
បានថ្ល្ងថាអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឱ-
កាសឲយ្កម្ពជុាអភវិឌឍ្ឧសស្ាហ-
កម្មសម្ប់នំាច្ញបង្កើតការ-

ងារនងិអរឺ៉បុឈរជាមយួកម្ពជុា
ក្នុងព្លដ្លពិភពលោកប្-
ឈមនងឹជងំឺរាតតប្ាត។លោក
ថ្លង្ថា៖«ទោះយ៉ាងណាការ-
គំាទ្របស់យើងមិនបំភ្លច្ចោល
តម្ូវការចាំបាច់បនា្ទាន់ដ្ល
កម្ពុជាត្ូវគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
និងសិទ្ធិការងារ។ខ្ញុំត្ៀមខ្លួន
រចួរាល់ដើមប្ីបន្តការជជក្នងិ
សា្ដារឡើងវញិនវូការទទលួបាន
ទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្ប់ទំនិញពី
កម្ពជុាប្សិនបើយើងមើលឃើញ
មានការរកីចម្ើនសខំាន់ៗ ក្នងុ
កិច្ចការន្ះ»។
គណៈកម្មការអរឺ៉ុបបញ្ជាក់ថា

កម្ពុជាអាចនាំចូលមុខទំនិញ
ដល្ដក២០ភាគរយន្ះដោយ
ត្ូវបង់ពន្ធស្បតាមប្ទ្ស
សមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្ម-
ពភិពលោកនានាអនវុត្ត។សហ-
ភាពអរឺ៉បុនងឹបន្តជជ្កជាមយួ
កម្ពុជាដោយផ្ដាតសំខាន់លើ
ការរតឹតប្តិសរ្ីភាពបញ្ចញ្មតិ
សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ
ក៏ដចូជាជម្លោះដីធ្លីសទិ្ធិការងារ
ក្នងុបរបិទន្ការធ្វើកណំ្ទមង្់
ដ្លកំពុងបន្ត។
គណៈកម្មការអរឺ៉បុបន្តថាកម្ពជុា

គួរត្ចាត់វិធានការដើម្បីសា្ដារ-
សរ្ភីាពផ្នក្នយោបាយបង្កើន
នវូលក្ខខណ្ឌសមប្់គណបកស្-

បឆ្ាងំបប្បជ្ាធបិតយ្យ្នងិ
ដល្អាចជឿទកុចតិ្តបាននងិផ្ដចួ-
ផ្ដើមដំណើរការផ្សាះផ្សាជាតិ
តាមរយៈការសន្ទនាដល្ស្មោះ-
ត្ង់និងបរិយប័ន្ន។
ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មានបន្តថា៖

«ប្សិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បងា្ហាញការរីកចម្ើនសំខាន់ៗ
ជាពិស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធ-ិ
នយោបាយគណៈកម្មការប្-
ហ្លជាពិនិត្យឡើងវិញការ-
សម្ចចិត្តរបស់ខ្លួននិងអាច
ផ្ដល់ការអនុគ្ះពន្ធឡើងវិញ
ក្មប្ព័ន្ធគ្ប់មុខទំនិញ
លើកល្ងត្អាវធុដោយស្ប
តាមគោលការណ៍របស់សហភាព
អរឺ៉បុស្ដីពីបព្ន័្ធអនគុ្ះពន្ធ»។
គណៈកម្មការអឺរុ៉បក៏បានថ្លង្
ប្ប់តាមអុីម្លពីម្សិលមិញ
ថាខ្លួនឃ្លោំមើលយ៉ាងដិតដល់
លើការវវិត្តបញ្ហាសទិ្ធិមនសុស្នៅ
កម្ពជុារួមទំាងការចាប់ខ្លនួលោក
រ៉ុងឈុនកាលពីព្លថ្មីៗន្ះ
ផងដ្រ។
គណៈកម្មការអរឺ៉បុបញ្ជាក់ថា

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជា-
មយួកម្ពជុាមានចនំនួ៥,៦ពាន-់
លានអឺរ៉ូកាលពីឆា្នាំ២០១៩។
សហភាពអឺរុ៉បគឺជាដ្គូពាណិជ្ជ-
កម្មធំលំដប់ទី២របស់កម្ពុជា
(១១,៩ភាគរយ)បនា្ទាប់ពីចិន

(២៣,៦ភាគរយ)។កម្ពុជាគឺ
ជាដ្គូពាណិជ្ជកម្មលំដប់ទី
៥៤ របស់សហភាពអឺរ៉ុបឬ
មានកមិ្តពាណិជ្ជកម្ម០,១
ភាគរយ។
អ្នកនាពំាកយ្កស្ងួសដ្្ឋកចិ្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុខ-
ស្នសាន បានថ្ល្ងប្ប់ពី
មស្លិមញិថាកម្ពជុាបានត្ៀម
ខ្លួនលើការដកន្ះតាំងពីដើម
ឆា្នាំ២០១៩មុនព្លមានវិបត្តិ
កវូដី១៩មកដល។់លោកបាន
បញ្ជាក់ថាថវិកាដ្លរដ្ឋាភិ-
បាលបានត្ៀមដើម្បីដោះ-
ស្យបញ្ហាទាំង២ន្ះ មាន
ចំនួន១១៦៤លានដុលា្លោរ។
លោកបន្តថាកញ្ចប់ថវិកាដ្ល

បានត្ៀមដើម្បីឆ្លើយតបនឹង
ផលប៉ះពាល់ន្បព្ន័្ធអនគុ្ះ
ពន្ធផ្ដាតលើចណំចុធំៗ ចនំនួ៤
រួមមានការស្ូបយកការប៉ះ-
ទង្គចិការដោះស្យបញ្ហាជា-
រចនាសម្ពន័្ធការពងឹ្ងភាពធន់-
នងឹវបិត្តិលើផ្នក្មា៉ាក្ូសដ្្ឋកចិ្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការ-
បង្កើនប្សិទ្ធភាពនិងស័ក្ដិសិទ្ធ-ិ
ភាពន្សា្ថាប័នសាធារណៈ។
ក្នុងការឆ្លើយតបន្ះកម្ពុជា

នឹងបង្កើតការងារថ្មីឲ្យបានកាន់-
ត្ច្ើនដើមប្ីជយួសម្លួដល់
ការផ្លោស់ប្ដរូការងារពីវសិយ័កាត-់

ដ្រ ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដោល-
ជំនាញរយៈព្លខ្លីបង្កើនភាព-
ប្កួតប្ជ្ងកម្ពជុា ជំរុញការ-
ធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច។កម្ពុជា
ក៏នឹងធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
អនុវត្តថវិកាជំរុញកំណើន
កំណត់ប្ភពហិរញ្ញប្បទាន-
សម្ប់អន្តរាគមន៍ និងបន្ត
អនវុត្តគោលនយោបាយរបូយិ-
វត្ថុ និងធនាគារ។ន្ះបើតាម
លោកមាស សុខស្នសាន
ដដ្ល។
លោកបន្តថាក្ពីន្ះកម្ពជុា

នឹងពង្ឹងសមត្ថភាពសា្ថាប័ន
ក្នងុការដឹកនំាគ្ប់គ្ងនិងអនុវត្ត
បង្កើនប្សិទ្ធភាពន្ការសម្ប-
សមួ្លសា្ថាប័នឬមុខងារពងឹ្ង
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។
លោកមាសសខុសន្សាន

បានបញ្ជាក់ថា៖«បន្ថ្មពីលើ
ន្ះយើងក៏កំពុងធ្វើឲ្យប្សើរ
ឡើងយ៉ាងច្ើនលើការចណំាយ
ផ្នក្ឡូជីស្ទកីមិនចំាបាច់សម្ប់
ក្មុហ៊នុនានាដល្បត្ិបត្តិការ
នៅកម្ពជុាលើផ្នក្ប្កួតប្ជ្ង។
ការចំណាយមិនចាំបាច់របស់
ក្មុហ៊នុគឺជាបន្ទកុរបស់រដ្ឋាភ-ិ
បាល។ក្ពនី្ះសមប្ព់ល្
បច្ចុប្បន្នន្ះបញ្ហាកូវីដ១៩គឺ
ជាបញ្ហាអាទិភាពដ្លរដ្ឋាភិ-
បាលនានាកំពុងប្យុទ្ធប្ឆាងំ

រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផង»។
លោកផ្សុីផន អ្នកនាំ-

ពាកយ្រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាបាន
ថ្លង្ពីមស្លិមញិថាកម្ពជុាបាន
ត្ៀមខ្លនួនិងកំពុងធ្វើពិពិធកម្ម-
ពាណិជ្ជកម្មដោយនឹងចុះកិច្ច-
ព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី
ជាមយួចនិនងិកពំងុធ្វើកចិ្ចការ
ឆ្ពោះទៅរកការចុះកិច្ចព្មព្ៀង-
ពាណិជ្ជកម្មស្រីជាមួយកូរ្៉ខាង-
ត្បូងនិងជប៉ុន។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងមាន

កញ្ចប់ថវកិារបស់យើងដើមប្ីធ្វើ
កំណ្ទម្ង់ជាកញ្ចប់សម្ប់
បង្កើនភាពប្កួតប្ជ្ងរបស់
សហគ្ិនដ្លជួបប្ទះការ
បាត់បង់២០ភាគរយន្ះ។ការ-
បាត់បង់២០ភាគរយន្ះមិន
បានស្ចក្ដីថាយើងបាត់បង់-
ទផី្សារអឺរ៉បុទ្យើងនៅត្មាន
សុពលភាពដទ្ទៀតហើយ
យើងបានបងា្ហាញសមត្ថភាព
មួយទៀតរបស់កម្ពុជាក្នុងការ
បង់ពន្ធដចូអ្នកដទ្ដរ្។យើង
កំពុងរកទីផ្សារដទ្ទៀត»។
លោកថ្លង្ថាជាគោលការណ៍

កម្ពុជានឹងបាត់បង់បព្័ន្ធអនុ-
គ្ះពន្ធនៅព្លប្ទ្សន្ះ
ចាកច្ញពីសា្ថានភាពប្ទ្ស
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួចឬនៅព្ល
ចំណូលរបស់...តទៅទំព័រ ៧
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អឺរុ៉បបន្ត...

 វី ង បានរៀបចំ កម្មវិធី“ សង្គ្រោះ ជីវិត បរិច្ចាគ 
ឈាម ”  ដើម្រោបី អបអរ ខួប ១២ ឆ្នា ំដ្រោ លវីង បានផ្តល់ 
ស្រោវាកម្ម ផ្ន្រោក ហិរញ្ញវត្ថ ុតាមប្រោប ឌីជីថល នៅ 
កម្ពជុា 
ធនាគារឯកទ្សវីង(ខ្មបូឌា)លីមីតធីត

បានរៀបចំកម្មវិធីបរិចា្ចាគឈាមដើម្បីអបអរខួប
១២ឆា្នាំរបស់ខ្លនួនៅថ្ងទី្១២ខ្សីហា២០២០
ដ្លជាការផ្តល់ត្ឡប់ទៅសហគមន៍វិញ។
យុទ្ធនាការ «សង្គះ្ជីវិតបរិចា្ចាគឈាម»

របស់វីងធ្វើឡើងក្នងុគោលបំណងដើម្បីដោះ-
ស្យកង្វះខាតន្ការបរិចា្ចាគឈាមខណៈ
ព្លដ្លជំងឺកូវីដ១៩កំពុងបន្តរាតត្បាត។
លោកសុខ បូ៉ ប្ធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ-

ផ្តល់ឈាមបានលើកឡើងថាការធា្លោក់ចុះន្
អ្នកបរិចា្ចាគឈាមបណា្ដោលរួមផ្សំមកពីពួកគ្មិន
ហា៊ានមកបរិចា្ចាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម
ដោយសារពួ្យបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ជាដើម។
លោកសុខបូ៉បានមានប្សាសន៍ថា៖«គិត

តឹ្ម៦ខ្ដំបូងដើមឆា្នាំ២០២០ន្ះអត្
ការបរិចា្ចាគឈាមបានធា្លោក់ចុះប្មាណ១១
ភាគរយ។អ្នកជំងឺមួយចំនួនតូ្វការបញ្ចលូឈាម
ជាបនា្ទាន់ បុ៉ន្ត្កុ្មគួ្សាររបស់ពួកគ្ពិបាករក
ប្ភ្ទឈាមដ្លតូ្វ»។
លោកបានបន្តថា៖«ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរនិង

វាយតម្ល្ខ្ពស់ចំពោះការគំាទ្របស់វីងដ្លបាន
លើកទឹកចិត្តឱ្យបុគ្គលិកធ្វើការបរិចា្ចាគឈាម
ដោយស្មគ្័ចិត្ត ដ្លវានឹងផ្តល់អត្ថប្យោជន៍
ដល់អ្នកជំងឺជាច្ើននៅទូទំាងប្ទ្សកម្ពជុា។

ទង្វើន្ះបងា្ហាញពីការប្តជ្ា្ញាចិត្តក្នងុការជួយសង្គម
ក្នងុគ្ដ៏លំបាកន្ះ។ វីងមិនតឹ្មត្ជួយប្ជា-
ជនឱ្យមានជីវភាពប្ចំាថ្ង្កាន់ត្ប្សើរតាម-
រយៈការផ្តល់ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុ៉ណ្ណោះទ្ បុ៉ន្ត្
វីងថ្មទំាងបានធ្វើជាគំរូល្អដល់កុ្មហុ៊នដទ្
ផ្ស្ងទៀតផងដ្រ»។
ក្នងុនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ស្វាហិរញ្ញវត្ថុឈាន-

មុខគ្ វីងបានដក់បញ្ចលូនូវសា្មោរតីដ៏រឹងមំាក្នងុ
ការជួយសហគមន៍នៅក្នងុសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ប្ចំាថ្ង្។ ទំាងភា្នាក់ងារវីង និងដ្គូអាជីវកម្ម
ជាច្ើនត្ងត្គំាទ្ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងកម្មវិធី
ផ្ស្ងៗ រួមមានទំាងយុទ្ធនាការ «សង្គះ្ជីវិត
បរិចា្ចាគឈាម»ដ្លបានប្ពឹ្ត្តទៅនាព្លន្ះ
ផងដ្រ។

លោកមា៉ានូរា៉ាចាន់អគ្គនាយកន្ធនាគារ
ឯកទ្សវីងបានមានប្សន៍ថា៖«ការបរិចា្ចាគ
ឈាមគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានសុវត្ថភិាព និង
ងាយសួ្លមួយដ្លយើងអាចធ្វើបានសម្ប់
ជួយដល់សហគមន៍នៅព្លដ្លមានតមូ្វការ
ជាចំាបាច់។រាល់តំណក់ឈាមនីមួយៗគឺសុទ្ធត្
ជាក្តសីង្ឃឹម។ខ្ញុំសូមថ្លង្អំណរគុណដល់បុគ្គលិក
របស់យើងចំពោះការប្តជ្ា្ញាចិត្តជួយដល់សហ-
គមន៍តាមរយៈការបរិចា្ចាគឈាមដើម្បីជួយដល់
អ្នកជំងឺដ្លកំពុងតូ្វការឈាមសម្ប់ព្យោបាល
ជំងឺ»។
លោកឡៅសៀងហ្នាយកគ្ប់គ្ង

ធនធានមនុស្សន្ធនាគារឯកទ្ស វីងបានឲ្យ
ដឹងថា៖«នៅព្លដ្លអ្នកកា្លោយជាផ្នក្មួយ

របស់វីងយើងមិនតឹ្មត្ផ្តោតលើការងារ
ត្បុ៉ណ្ណោះទ្យើងត្ងត្លើកទឹកចិត្តកុ្ម-
ការងាររបស់យើងឱ្យចូលរួមធ្វើឲ្យកម្ពជុាកាន់ត្
ល្អប្សើរ។បន្ថម្ទៅលើប្តិបត្ដិការអាជីវកម្ម
យើងមានគោលបំណងចូលរួមចំណ្កឱ្យ
កាន់ត្ច្ើនទៅក្នងុកិច្ចការសហគមន៍កម្ពុជា
តាមរយៈសា្មោរតីន្ការស្មគ្័ចិត្ត»។
ក្នងុចំណមបុគ្គលិកវីងជាច្ើននាក់ដ្លបាន

បរិចា្ចាគឈាមកញ្ញាភីយូឡ្នប្ធានគ្ប់គ្ង
ស្តទីីផ្នក្បំណ្ងច្កទីផ្សារ ក៏បានចូលរួម-
ចំណ្កនាថ្ងន្្ះផងដ្រ។កញ្ញាយូឡ្នបាន
និយយថាកញ្ញាមានក្តីរីករាយដ្លបានបរិចា្ចាគ
ឈាមនាថ្ងន្្ះ ពីព្ះវាអនុញ្ញាតឱ្យនាងជួយ
ដល់អ្នកដ្លមានតមូ្វការចំាបាច់។
ដូចជាសប្បុរសជនដ៏ទ្ផ្ស្ងទៀតដ្រកញ្ញា

យូឡ្ន តូ្វបានផ្តល់ជូនបណ្ណបរិចា្ចាគឈាម
ស្មគ្័ចិត្តដ្លបញ្ជាក់ពីការគំាទ្របស់នាងចំពោះ
បុព្វហ្តុសង្គះ្ជីវិត។
កញ្ញាយូឡ្នបាននិយយថា៖«ព្លដឹងថា

វីងរៀបចំកម្មវិធីស្មគ្័ចិត្តបរិចា្ចាគឈាមខ្ញុំបាន
ចុះឈ្មោះភា្លោមដោយឥតសា្ទាក់ស្ទើរពីព្ះមាន
អារម្មណ៍ថា ខ្ញុំកំពុងត្បានជួយជីវិតមនុស្ស
មា្នាក់។ខ្ញុំមានមទនភាពដ្លបានកា្លោយជាផ្នក្
មួយរបស់វីងព្ះមិនតឹ្មត្ឱកាសការងារឲ្យខ្ញុំ
បុ៉ណ្ណោះទ្ វីងត្ងត្ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំអាច
ចូលរួមចំណ្កបានយ៉ាងច្ើនក្នងុការជួយដល់
សង្គម។ការបរិចា្ចាគឈាមគឺប្ៀបដូចជាការផ្ដល់
ជីវិតមួយ ដូច្នះ្សូមកំុមានការសា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នងុ
ការចូលរួម»៕

បុគ្គលិកវីងស្មគ័្រចិត្តចូលរួមបរិច្ចាគឈាមខណៈព្រលចំនួនអ្នកបរិច្ចាគឈាមកំពុងធ្លាក់ចុះ
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ក្រមុការងារបច្ច្រកទ្រស
ន្រមន្ទរីបរិស្ថានរាជធានីភ្នពំ្រញ
កំពុងសិក្រសាគម្រងបង្កើតវិថីម្រត្រី-
ភាពបរិស្ថានដ្រលនៅតាមដងវិថី
និងមានផ្លវូដើរដ្រលមានដើមឈើ
ពណ៌ប្រតងហើយអាជីវករ និង
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅតាមដង-
ផ្លវូនឹងមិនត្រវូអនុញ្ញាតឲ្រយប្រើប្រស់
ថង់ប្លាស្ទិកឡើយ។
លោកអា៊ាងសុផល្ល្រតរដ្ឋល្រខា-

ធិការក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ង្រ
ទី៧ខ្រសីហាបនលើកឡើងក្នងុ
កិច្ចប្រជំុបូកសរុបលទ្ធផលការងារ
របស់មន្ទរីបរិស្ថានរាជធានីភ្នពំ្រញ
ដោយបនជំរុញឲ្រយស្ថាប័នពាក់-
ព័ន្ធរៀបចំសិក្រសាគម្រងបង្កើតវិថី-
ម្រត្រីភាពបរិស្ថានន្រះនៅក្នងុ
រាជ-ធានីភ្នំព្រញ។លោកអា៊ាង-
សុផល្ល្រតក៏ស្នើសំុនិងជំរុញទៅ
ដល់មន្ត្ររីាជការមន្ទីរបរិស្ថានពង្រឹង
កិច្ចសហការឱ្រយបនល្អជាមួយមន្ទីរ-
ជំនាញនានានិងអាជា្ញាធរដ្រនដី
ត្រូវបន្តខិតខំអនុវត្តសកម្មភាព
ការងារឱ្រយកាន់ត្រសកម្មថ្រមទៀត
ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាឱ្រយការងារគ្រប់-

គ្រងគុណភាពបរិស្ថាន(ទឹក ដី
ខ្រយល់)នៅរាជធានីភ្នំព្រញកាន់ត្រ
ល្អប្រសើរឡើង។
លោកគាត រង្រសី ប្រធានមន្ទរី

បរិស្ថានរាជធានីភ្នំព្រញប្រប់ភ្នំ-
ព្រញបុ៉ស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអងា្គារថាក្រយ
ពីមានការណ្រនំាយ៉ាងដូច្ន្រះក្រមុ-
ការងាររបស់មន្ទរីបរិស្ថាន កំពុង
ជំរុញការសិក្រសានិងបនដាក់ច្រញ
នូវគោលគារណ៍ស្នើទៅអភិបល
រាជធានីភ្នពំ្រញដើម្របីកំណត់យក
ផ្លវូណាមួយធ្វើជាគំរូសម្រប់អនុ-
វត្តលើគម្រងន្រះក្នងុព្រលឆាប់ៗ ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខាងខ្ញុំនឹងគោរព
ស្នើសំុទៅឯកឧត្តមអភិបល
រាជធានីភ្នំព្រញដើម្របីលោកចង្អុល
បងា្ហាញបន្តថាគួរយកផ្លវូមួយណា
ជាផ្លវូសកល្របង។ខ្ញុជំឿជាក់ថា
ថា្នាក់ដឹកនំាលោកសុទ្ធត្រចង់បន
ជំហានដំបូងសិនដ្រលអាចធ្វើ
បនមុននឹងអនុវត្តបន្តទៀត»។
បើទោះជាមិនបនបញ្ជាក់ថា

តើនឹងកំណត់យកផ្លូវមួយណា
ធ្វើជាវិថីម្រត្រីភាពបរិស្ថានក៏លោក
គាតរង្រសីបនឲ្រយដឹងថាចំពោះវិថី
ដ្រលស្រដៀងនឹងគម្រងសិក្រសា
ន្រះគឺមានមហាវិថីនរោត្តមជាដើម

ដ្រលសងខាងផ្លវូមានផ្លវូដើរអម-
ដោយដើមឈើជាម្លប់សងខាងផ្លវូ
ដោយគ្រន់ត្រមិនទាន់មានការ-
អនុវត្តការមិនប្រើប្រស់ថង់ប្លាស្ទិក
បុ៉ណ្ណោះ។លោកបន្ថ្រមថា៖«តាម
ដ្រលយើងសិក្រសាមក គឺអត្ថប្រ-
យោជន៍របស់វាគឺវិថីន្រះ គឺជាវិថី
ពណ៌ប្រតង ដ្រលមានដើមឈើ
ជាម្លប់ហើយក៏មានចិញ្ចើមផ្លូវដើរ
ងាយស្រួល។តាមពិតទៅដូចជា
យើងធា្លាប់មានស្រប់ហើយដូចជា
ផ្លូវនរោត្តមអីហ្នងឹហើយអ្វីដ្រល
យើងចង់បនបន្ថ្រមនោះគឺយើង

មានផ្រស្រងទៀតដ្រលផ្តោតសំខាន់
លើការមិនមានការប្រើប្រស់ថង់-
ប្លាស្ទកិប្រសិនបើមានអ្នកលក់-
ដូរឬពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅអមសង-
ខាងផ្លវូ»។
លោកគង់សុវណ្ណទីប្រកឹ្រសាជំនាញ

និងជាអនុប្រធានក្រមុកម្មវិធីសុវត្ថិ-
ភាពចរាចរណ៍សហគមន៍ន្រ
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ផ្លវូជនបទជំ-
ហានទី២របស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍-
ជនបទបនប្រប់ភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍ថា
ការគិតគូរក្នងុការបង្កើតផ្លវូប្រភ្រទ
ន្រះគឺជារឿងល្អព្រះវាមាន

អំណាយផលដល់សុខភាព និង
សោភណភាពសុវត្ថិភាពដល់ការ-
រស់នៅផងដ្ររ។ទន្ទមឹនឹងការ-
សិក្រសាបង្កើតវិថីន្រះលោកក៏ចង់
ឲ្រយក្រុមការងារបច្ច្រកទ្រសគួរត្រ
ដាក់បញ្ចូលនូវចំណ្រកផ្លូវសម្រប់
អ្នកជិះកង់ និងខ្រស្រផ្លូវសម្រប់យន-
ជំនិះដ្រលងាយរងគ្រះផងដ្ររ
ដើម្របីផ្រសារភា្ជាប់ចរាចរណ៍ និងបរិ-
ស្ថានឲ្រយមានភាពសីុចងា្វាក់គា្នា។
លោកបន្តថា៖«គម្រងនីមួយៗ 

មិនងាយបនលើកឡើងនិងសិក្រសា
ក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវណាមួយ
នោះទ្រហើយបើសម្រចថាធ្វើ
ហើយយើងគួរត្រដាក់បញ្ចូលអ្វី
បន្ថ្រមទៀតដើម្របីឲ្រយកាន់ត្រល្អ»។
លោកគង់សុវណ្ណមានចក្ខុវិស័យ

ថាផ្លវូសហព័ន្ធរុស្រសីុដ្រលជាផ្លូវ
អន្តរជាតិមួយសម្របូរភ្ញៀវទ្រសចរ
ជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លងកាត់គួរត្រ
ជាផ្លវូអាទិភាពដ្រលត្រវូជ្រើស-
រើសក្នងុការបង្កើតជាវិថីម្រត្រភីាព
បរិស្ថានន្រះហើយនៅតំបន់ដ្រល
មានការបង្កើតព្រលានយន្តហោះ
ថ្មី ក៏គួរត្រត្រូវបនគិតគូរពីការ-
បង្កើតវិថីម្រត្រភីាពបរិស្ថានន្រះ
ផងដ្ររ៕

� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

សូវិស ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផា ក់ស៊ាងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
�៉្រគុណមករា

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា�ន់រើយ

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់ស យ

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
ប៉ាន់សុីមា៉ាឡា

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
ប៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
ណ្រមវណ្ណៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
ឡុងគឹមមា៉ារើតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដា រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវើរៈ,ខ្រងសុខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
� រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរង្រសី

អ្ន ក�េស�េ ួលអក� � វិរុទ� 
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
�ុិលសោ ភា

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេយៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

� រិ� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កាត់ស្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៣ែខសីហាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

រលំដងសន្ទចូ...
តពីទំព័រ ១...ទីតាំងផ្ទះរបស់

ខ្លនួដងសន្ទចូសម្រប់ស្ទចូសមា្ភារ-
សំណង់ បនបក់រលំមកសង្កត់
ពីលើប្រជាពលរដ្ឋត្រម្ដង។
ករណីន្រះកើតឡើងក្នុងអំឡុង
ប្រហ្រលម៉ាងជិត៣រសៀល
ថ្ង្រម្រសិលមិញ។លោកថ្ល្រងថា៖
«យើងបនជយួសង្គ្រះហើយ
អ្នករបួសចំនួន៤នាក់យើង
បនបញ្ជនូទៅមន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រក
ក្រុង។ចំណ្រកអ្នកស្លាប់ទាំង
៥នាក់មានខ្លះយើងបញ្ជូនទៅ
គ្រហដា្ឋាន និងខ្លះទៀតយើងបន
បញ្ជូនទៅកាន់ទីវត្ដអារាមនៅ
ក្រប្ររលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់»។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖«ជន

រងគ្រះទាងំ៩នាកន់្រះសទុ្ធត្រ
ជាពលរដ្ឋធម្មតារស់នៅកន្ល្រង-
កើតហ្រតុ មិនម្រនជាកម្មករ

សំណង់ទ្រ។គ្រះថា្នាក់ន្រះកើត-
ឡើងព្រះត្រដងសន្ទូចរបស់
ការដា្ឋានសំណង់ដ្រលកំពុងសង-
សង់ផ្ទះល្វ្រងលក់នោះវាបក់-
រលំឆ្លងរបងរបស់ការដា្ឋានសំណង់
ហើយចុងសន្ទូចនិងថ្មយោង
សន្ទូចនោះបនបក់សង្កត់មក
លើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដ្រលស្ថិត
នៅខាងក្រក្រុមហ៊ុន»។
ស្រ្ដីជាជនរងគ្រះស្លាបទ់ាងំ

៥នាក់នោះរួមមាន១-ឈ្មោះ
ឈានហុងអាយុ៤៤ឆា្នា។ំ២-
ឈ្មោះឌឹមសុខណាក់អាយុ២៩
ឆា្នា។ំ៣-ឈ្មោះលឿបឡាក់អាយុ
៥៥ឆា្នា។ំ៤-ឈ្មោះស្រងមយុ-
គា(មិនទាន់ដឹងអាយុ)និង៥
ឈ្មោះចូវលីអាយុ៤៩ឆា្នាំជន-
រងគ្រះទាំងន្រះ រស់នៅភូមិ-
គីឡូល្រខ៤សងា្កាត់ផ្រសារកណា្ដាល
ក្រុងប៉ាយប៉្រត។
ចពំោះចណំាត់ការលើមា្ចាស-់

ការដា្ឋានសំណង់ដ្រលដងសន្ទូច
ការដា្ឋានសំណង់បនបក់រលំ
សង្កត់ពលរដ្ឋស្លាប់ និងរបួស
ន្រះមិនអាចសុំការបកស្រយ
បន្ថ្រមពីលោកអ៊ុំ រាត្រី អភិ-
បលខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបន
ទ្រកាលពីម្រសិលមិញដោយ
លោកប្រប់ថាកំពុងជាប់រវល់។
លោកសំុ៊ចន្ទគាមន្រ្ដីសម្រប-
សម្រលួសមាគមការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រសអាដហុកប្រចាំខ្រត្ដ-
បនា្ទាយមានជ័យទាមទាររាជ-
រដា្ឋាភបិលត្រវូត្រចាត់វធិានការ
ផ្លូវច្របាប់តឹងរុឹងចំពោះមា្ចាស់-
ការដា្ឋានសំណង់ដ្រលបង្កគ្រះ-
ថា្នាក់ដល់ពលរដ្ឋ បណា្ដាលឱ្រយ
មានមនុស្រសស្លាប់និងរបួសប្រប
ន្រះ។លោកថ្ល្រងថា៖«ករណី
ន្រះត្រវូត្រមានការទទលួខសុ-
ត្រូវ។ន្រះជាបទល្មើសសកម្ម
ជាករណីមនុស្រសឃាតដោយ-
អច្រតនាកើតឡើងពីការធ្វ្រស-
ប្រហ្រសខ្ជខីា្ជាមិនយកចិត្ដទុក-
ដាកប់ណា្ដាលឱ្រយបក់ដងសន្ទចូ
សង្កត់មកលើពលរដ្ឋកំពុងត្រ
នៅក្នងុផ្ទះសុខៗស្លាប់និងរបួស»។
លោកស៊ុំចន្ទគាបន្ថ្រមថា

មា្ចាស់ក្រមុហ៊នុសណំង់ន្រះត្រវូ
ត្រទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្របាប់
មិនម្រនគ្រន់ត្រយកលុយមក
ឱ្រយជនរងគ្រះនិងមនុស្រសដ្រល
ស្លាប់ទៅហើយបញ្ចប់រឿងនោះ
ទ្រព្រះករណីន្រះមានបទល្មើស-
គ្រប់គ្រន់៕

ក្រមុបច្ច្រកទ្រសកំពុងសិក្រសាពីគម្រងបង្កើតវិថីម្រត្រីភាពបរិស្ថាន

កំណាត់ មហា វិថី ពេះ នរោត្តម  ក្នងុ ខណ្ឌ ដូន ពេញ ។ រូបថតហុងមិនា

សមត្ថ កិច្ច កំពុង តេតួ ពិនិតេយ ទីតំាង កើត ហេតុ ពីមេសិល មិញ។ រូបថតសលាខ្រត្ត

អឺរុ៉បបន្តជជ្រកជាមួយ...
តពីទំពរ័ ៦...ពលរដ្ឋមានជាង

១ពាន់ដលុា្លារក្នុង១ឆា្នាំ។ដោយ
ឈរលើបញ្ហាន្រះកម្ពុជាបន
ត្រៀមរៀនរស់ខ្លួនឯងដោយ
ការបង់ពន្ធដូចប្រទ្រសដទ្រ
ទៀត។ការដក២០ភាគរយន្រះ
បនប៉ះពាល់ដល់កម្មន្តសល
មួយចំនួនធំដ្រលព្រលន្រះ
កពំងុបទិទា្វារដោយសរត្រមាន
វិបត្តិកូវើដ១៩។
លោកបនបញ្ជាកថ់ា៖«ដចូ្ន្រះ

ការបត់បង់២០ភាគរយន្រះ
គ្រន់ត្រជាការបត់បង់កម្មវិធី
មយួរវាងកម្ពជុានងិសហភាព-
អរឺ៉បុប៉នុ្ត្រជាការពតិពភិពលោក
កំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិន្រះ
[កវូើដ]។ប៉នុ្ត្រយើងបនត្រៀម-
លក្ខណៈថាព្រលចណំលូរបស់
ពលរដ្ឋយើងកើនដល១់៥០០
ដុលា្លារវាជាបនា្ទាត់ក្រហមដ្រល
កម្ពុជាត្រូវបត់បង់»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើង

របស់សហភាពអឺរ៉ុប អំពីការ-
រលំោភសទិ្ធិមនសុ្រសជាប្រពន័្ធនៅ
កម្ពុជាលោកផ្រសុីផានថ្ល្រង
ថាកម្ពុជាប្រកាន់គោលជំហរ
ចង់បនសទិ្ធិមនសុ្រសមយួដ្រល
ស្ថតិនៅក្រមការគោរពច្របាប។់
កម្ពជុាយកសន្តភិាពជាធំព្រះ
វាជាលក្ខខណ្ឌន្រការអភិវឌ្រឍ
ហើយឯករាជ្រយនងិអធបិត្រយ្រយ

កម្ពុជាត្រូវត្រប្ដូរផា្ដាច់ថ្ររក្រសា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការលើក-

ឡើងរបស់មិត្តបរទ្រសថាធ្វើ
អ៊ីច្រះ ធ្វើអ៊ីចុះយើងអរគុណ
ក៏ប៉ុន្ត្រការសម្រចរបស់កម្ពុជា
គឺជាសទិ្ធិផា្ដាច់មខុរបស់កម្ពជុា។
ការសម្រចន្រះយើងយកតាម
ការសម្រចចិត្តរបស់ប្រជា-
ពលរដ្ឋដ្រលច្រញមកបះឆ្នាត
ជាសកល»។
កាលពីម្រសិលមញិសមាគម-

រោងចក្រកាត់ដ្ររនៅកម្ពជុាហៅ-
កាត់ថាGMACនិងសមាគម-
ស្រប្រកជើងកម្ពុជាCFAបន
ច្រញផ្រសាយការណ្រនាំសម្រប់
សមាជកិរបស់ខ្លនួក៏ដចូជាអ្នក
បញ្ជាទិញ មុខទំនិញទំាង៤០
មុខដ្រលត្រូវបង់ពន្ធព្រលនាំ-
ចូលទីផ្រសារអឺរ៉ុប។
លោកកាងំម៉នូិកាអគ្គល្រខា-

ធិការរងន្រGMACថ្ល្រងពមី្រសលិ-
មិញថាការប្រកាសដក២០
ភាគរយន្រះមិនមានអ្វីគួរឲ្រយ
ភា្ញាក់ផ្អើលទ្រត្រGMACនៅត្រ
សោកស្ដាយចពំោះការដកន្រះ។
GMACបនផ្ដល់ធាតុចូលសម្រប់
រដា្ឋាភិបលគឺយុទ្ធសស្ត្រអភិ-
វឌ្រឍន៍វសិយ័កាតដ់្ររស្រប្រកជើង
នងិកាបបូ។លោកបនថ្ល្រងថា៖
«បញ្ហាចម្របងនាព្រលន្រះគឺកូ-
វើដ១៩ដ្រលលុបទៅលើបញ្ហា
បណា្ដាលមកពីEBA»៕



តពីទំព័រ ១... ដំបូងជាសាធារណៈ
(IPO)របស់ក្រមុហ៊នុPestechមាន
ចនំនួ៥,២៦ភាគរយន្រភាគហ៊នុសរបុ
ដ្រលមានចំនួន៣,៩លានភាគហ៊ុន
ជាមួយនឹងតម្ល្រ៣១២០រៀលក្នុង
១ភាគហ៊ុនឬ៣លានដុលា្លារ។
លោកPaulLimប្រធានប្រតិបត្តិ

ក្រុមហ៊ុនPestech(Cambodia)
បានឲ្រយដឹងតាមរយៈសន្និសីទវីដ្រអូពី
ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុីនៅក្នុងពិធីចុះបញ្ជី
ផ្លូវការកាលពីថ្ង្រពុធថាជាមួយនឹង
អត្រន្រការធ្វើបរិវិសកម្មចំនួនលើស
១,៨៣ដងន្រIPOរបស់ក្រមុហ៊នុន្រះ
គឺបង្ហាញទនំកុចតិ្តជាសាធារណៈជុវំញិ
ចក្ខុវសិយ័របស់ក្រមុហ៊នុPESTECH
(Cambodia)។
លោកបានឲ្រយដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ

២០១០ក្រុមហ៊ុនPESTECHបាន

កំពុងចូលរួមនៅក្នុងការសាងសង់
បណ្ដាញអគ្គសិនីកម្រតិតងុស្រយងុខ្ពស់
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីនាំយក
ថាមពលអគ្គិសនីទៅតំបន់ផ្រស្រងៗន្រ
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ដោយមានអាជវីកម្ម

មិនប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាននៅកម្ពុជា
នងិការចុះបញ្ជីលើCSXប្រកបដោយ
ជោគជយ័ក្រមុហ៊នុម្ររបស់យើងបាន
បង្កើតផលបត្រវិនិយោគល្អក្នុងការ-
បន្តសម្រចបានឱកាសដធ៏ំបន្ថ្រមទៀត
ក្នុងការផលិតថាមពលអគ្គិសនីអគ្គិ-
សនីតាមផ្លវូដ្រកការច្រកចាយថាមពល
អគ្គិសនីនិងអាជីវកម្មអគ្គិសនីវ្រឆ្លាត
នៅកម្ពជុានងិការនាចំ្រញបន្ថ្រមទៀត
ទៅតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ»។
លោកលើកឡើងទៀតថា៖«ក្រមុហ៊នុ

PESTECH(Cambodia)នៅព្រលន្រះ

គឺជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាមួយ
បានប្ដ្រជា្ញាចិត្តថានឹងពង្រឹងវត្តមាន
ក្រមុហ៊នុរបស់ខ្លួននៅក្នងុស្រកុបង្កើត
ឈ្មោះយហីោហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធថាមពល
មានមលូដ្ឋាននៅប្រទ្រសកម្ពជុាដើម្របី
បម្រើតំបន់ឥណ្ឌូចិនបណ្ដុះបណ្ដាល
ក្រុមជំនាញវិស្វករថាមពលក្នុងស្រុក
និងដើម្របីវិនិយោគលើការផលិតផលិត-
ផលថាមពលដឡំើងក្នងុស្រកុប្រសនិ-
បើឱកាសផ្ដល់ឲ្រយ»។
លោកហុងសុខហួរ អគ្គនាយក

CSXបានឲ្រយដឹងថាជាមួយនឹងការ-
ចុះបញ្ជីន្រះក្រមុហ៊នុនងឹប្រមលូមលូ-
នធិិចនំនួ៣លានដលុា្លារជាមយួនងឹតម្ល្រ
IPO៣១២០រៀលក្នុង១ភាគហ៊ុន
ហើយវានងឹបម្រើជាប្រភពថ្មីន្រមលូនធិិ
សម្រប់ក្រមុហ៊នុក្នងុការវនិយិោគបន្ថ្រម
និងពង្រីកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការប្រមូលមូល-

និធិតាមរយៈទីផ្រសារមូលធនន្រះនឹង
កា្លាយជាមធ្រយោបាយអាទភិាពសម្រប់

ក្រមុហ៊នុធនុតចូនងិមធ្រយមដើម្របីលើក-
កម្ពស់នងិពង្រកីអាជវីកម្មរបស់ពកួគ្រ
នៅព្រលអនាគត។ការប្រមលូមលូនធិិ
ន្រះនងឹជាថ្នរូន្រជម្រើសដោយទនំកុ-
ចតិ្តចពំោះក្រមុវនិយិោគនិសកា្ដានពុល
ដ្រលកពំងុស្វ្រងរកការវនិយិោគឬចង់
ប្រើប្រស់ប្រក់លើសចនំនួរបស់ពកួគ្រ
ក្នងុការស្វ្រងរកប្រក់ចណំ្រញនៅក្នងុ
រយៈព្រលខ្លីនិងរយៈព្រលវ្រង»។
លោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកគណៈ-

កម្មការមលូបត្រកម្ពជុា(SECC)បាន
និយាយថាក្រុមហ៊ុនPestech
កំពុងធ្វើការងរលើគម្រងIPOក្នុង
រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំ ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមិន
បានបោះបង់នោះទ្រ។
លោកបន្តថា៖«ម្រនទ្រនទៅយើង

មនិរពំងឹថាIPOរបស់ក្រមុហ៊នុPes-
techទទលួបានការធ្វើបរវិសិកម្មលើស
ចំនួននោះទ្រក្នុងអំឡុងព្រលវ្រលាដ៏
ពិបាកដោយសារត្រការរីករាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩»។

លោកបន្ថ្រមថា៖«Pestechគជឺា
ក្រុមហ៊ុនដំបូងដ្រលមានក្រុមហ៊ុនម្រ
ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសុីនិង
ជាក្រមុហ៊នុទ៧ីដ្រលចុះបញ្ជីមលូបត្រ
របស់ខ្លួនលើCSX។ខ្ញុំជឿជាក់លើ
ក្រុមហ៊ុនPestechនឹងនាំយកបទ-
ពិសោធលើការចុះបញ្ជីរបស់ពួកគ្រ
នៅមា៉ាឡ្រសុីមកអនុវត្តនៅទីន្រះ»។
យោងតាមលោកសុខហួរ រហូត

មកដល់ព្រលន្រះCSXមានក្រមុហ៊នុ
ចុះបញ្ជី១៣ក្នងុចណំោមនោះក្រមុហ៊នុ
៧ចុះបញ្ជីមលូបត្រកម្មសទិិ្ធនងិក្រមុ-
ហ៊នុ៦ចុះបញ្ជីសញ្ញាបណ្ណសាជវីកម្ម។
ក្រុមហ៊ុនទាំង១៣ ន្រះបានប្រមូល
មលូនធិិប្រហ្រល២៤៣លានដលុា្លារ។
ត្រឹមបញ្ចប់ឆមាសទី១ឆ្នាំន្រះ ទំហំ
មូលធននូបនីយកម្មទីផ្រសារមូលបត្រ
បានកើនឡើងដល់២,៥៧ពាន់លាន
ដលុា្លារដោយកើនឡើងចនំនួ៤,៥ដង
បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុន៕LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ :ក្រមុហ៊នុមា៉ាកយហីោ
ល្របីៗ មយួចនំនួរមួមានH&M,
Adidas,Pumaនិង Gap
ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតកង់
ឯកទ្រសអាម្ររកិនងិក្រមុហ៊នុ
ផលិតសុីម៉ងត៍ក្នុងស្រុកChip
MongInseeបានបង្ហាញការ-
ព្រយួបារម្ភថាការទាញថាមពល
អគ្គិសនីពីរោងចក្រដើរដោយ
ធ្រយូងថ្មរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានឹង
ប៉ះពាល់ដល់ភាពទាក់ទាញ
ការវិនិយោគ។
ក្នុងលិខិតត្រៀមនឹងផ្ញើជូន

រដ្ឋាភបិាលត្រវូបានរាយការណ៍
ដោយសារព័ត៌មានNikkei
AsianReviewថាក្រុមហ៊ុន
ទាងំនោះបានព្រមានថាការទាញ
ថាមពលអគ្គិសនីពីរោងចក្រ
ផលតិថាមពលដើរដោយធ្រយូងថ្ម
ជនំសួឲ្រយថាមពលកកើតឡើង-
វញិដចូជាថាមពលសឡូានងិ
ខ្រយល់បានធ្វើឲ្រយប៉ះទង្គិចដល់
គោលដៅរបស់ពួកគ្រក្នុងការ-

កាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន។
លខិិតបានសរស្ររថា៖«ការ-

សម្រចចិត្តលើវិស័យអគ្គិសនី
ធ្វើឡើងនៅថ្ង្រន្រះនងឹចាក់សោ
ប្រទ្រសកម្ពជុានៅព្រលអនាគត
ដ្រលមើលទៅផ្ទុយពីនិនា្នាការ
ក្នងុតបំន់នងិពភិពលោកដ្រល
នឹងមិនសូវទាក់ទាញឧស្រសាហ-

កម្មរបស់ពួកយើង»។
លខិតិបន្តថា៖«បណ្ដាប្រទ្រស

ជាច្រើនបានផ្តល់អាទភិាពដល់
ថាមពលកកើតឡើងវិញនិង
ថាមពលប្រតងនៅព្រលអនាគត
ដើម្របីបញ្ចៀសការខ្ជះខ្ជាយប្រក់
លើបច្ច្រកវទិ្រយោហសួសមយ័ដ្រល
នឹងឈប់ប្រើប្រស់ និងមាន

តម្ល្រថ្ល្រ»។
ទោះបីជាប្របន្រះក្តីលោក

វិចទ័រហ្រសូនាអគ្គនាយកន្រ
នាយកដ្ឋានថាមពលន្រក្រសងួរ៉្រ
នងិថាមពលប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
កាលពីថ្ង្រពុធថារដ្ឋាភិបាលចំា-
ចាច់ធ្វើពពិធិកម្មថាមពលដើម្របី
រក្រសាសន្តិសុខន្រការផ្គត់ផ្គង់ថាម-

ពលអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទ្រស។
លោកបន្តថារាល់គម្រង

អភិវឌ្រឍន៍លើវិស័យថាមពល
អគ្គិសនីនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាល
ត្រងត្រគតិពីផលប៉ះពាល់បរសិា្ថាន
នងិសង្គមប្រកបដោយការទទលួ-
ខុសត្រូវខ្ពស់។
លោកថ្ល្រងថា៖«ជាទូទៅដើម្របី

ឲ្រយមានសន្តសិខុក្នងុការផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលអគ្គសិនីដល់អ្នកប្រើ-
ប្រស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាឧស្រសា-
ហកម្មសិប្របកម្មស្រវាកម្មនានា
យើងទាមទារធ្វើពពិធិកម្មថាម-
ពលពបី្រភពផ្រស្រងៗដចូជាទនំប់
វារីអគ្គិសនីរោងចក្រថាមពល
ដើរដោយធ្រយូងថ្មនងិពីថាមពល
សូឡាជាដើម»។
លោកបានឲ្រយដងឹថារដ្ឋាភបិាល

ក៏បានអភវិឌ្រឍគម្រងថាមពល
សឡូាដ្រលមានអានភុាពសរបុ
៤៥០ម្រហ្គាវា៉ាត់់ក្នងុនោះ១៨០
ម្រហ្គាវា៉ាតប់ានតភា្ជាប់មកបណ្ដាញ
ជាតិរួចរាល់ហើយ។
ក្រុមហ៊ុនH&Mបានប្រប់

សារព័ត៌មានNikkei Asian

Reviewថាសម្រប់បញ្ហា
បរិសា្ថាននិងស្រដ្ឋកិច្ចប្របន្រះ
ក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការវាយតម្ល្រ
ឡើងវញិន្រយទុ្ធសាស្ត្រផលតិ-
កម្មនៅព្រលអនាគតរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
ក្រមុហ៊នុដ្រលចង់កាត់បន្ថយ

ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
នៅក្នងុផលតិកម្មកាតដ់្រររបស់
ខ្លួនត្រឹមកម្រិត ៥៩ភាគរយ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ឲ្រយបានមុនឆ្នាំ
២០៣០បានបន្ថ្រមថា៖«ប្រទ្រស
ទាំងឡាយដ្រលមើលឃើញ
ប្រភពធ្រយងូថ្មជាប្រភពថាមពល
ដ្រលអាចឋតិថ្ររសម្រប់អនាគត
នឹងខតប្រយោជន៍»។
បើយោងតាមលោកហ្រសូនា

សព្វថ្ង្ររោងចក្រផលតិថាមពល
ដើរដោយធ្រយូងថ្មបានផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលប្រមាណ៣២ភាគរយ
ថាមពលពីវារីអគ្គសិនីមានចនោ្លាះ
ពី៣៤ទៅ៤០ភាគរយហើយ
ក្រពីន្រះជាថាមពលកកើតឡើង
វញិនងិប្រភពនាំចលូពីប្រទ្រស
ជិតខងកម្ពុជា៕LA
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ក្រមុហុ៊នល្របីៗព្រយួបារម្ភលើការអភិវឌ្រឍថាមពលអគ្គសិនីពីធ្រយូងថ្ម

   ផ្ទាងំ  សូឡា  បណ្តេត ទឹក ក្នងុ បរិវេណរោង ចកេ    ផលិត សី៊ម៉ងត៍  នេ កេម៊ហ៊៊នជីប ម៊៉ង អិ៊នសី៊   សី៊មេន។ រូបថតហ្រងជីវ័ន

Pestechបោះផ្រសាយមូលបត្រ...

ទិន្នន័យទីផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,080 17,100 17,220 17,020

2 GTI 3,050 3,030 3,540 3,030

3 PAS 14,620 14,200 15,000 14,200

4 PEPC 3,710 3,980 3,990 3,590

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

6 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,300

7 PWSA 5,840 5,680 5,840 5,680

កាលបរិច្ឆ្រទ:១២ែខសីហឆ្នាំ២០២០
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ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ភ័ស្តុភារ កម្ម នៃ កៃ-
សួង សាធារណការ និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  អះអាង ថា ការ សិកៃសា 
លទ្ធ ភាព បឋម (pre-feasibil-
ity study)ការ បង្កើត មជៃឈ-
មណ្ឌល បៃមូល ផ្តុំ បៃព័ន្ធ ភ័ស្តុភារ  - 
កម្ម ភ្នំពៃញ ឡូជីស្ទីក  បង្ហាញ ពី 
លទ្ធផល វិជ្ជមាន ដៃល អាច ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម បាន។

លោក ឈៀង ពៃជៃ អគ្គនា- 
យក នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ភ័ស្តុភារ  -  
កម្ម បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ 
ពុធ ថា ការ សិកៃសា លទ្ធភាព ក្នុង 
ការ បង្កើត មជៃឈ មណ្ឌល បៃមូល 
ផ្តុំ បៃព័ន្ធ ភ័ស្តុភារកម្ម ភ្នំពៃញ 
ឡជូសី្ទកីបាន ចបស់ព្វ គៃប ់អស ់
ហើយ  កាលពី ថ្មី ៗ នៃះ។ លោក 
បន្ត  ថា ការ សិកៃសា បង្ហាញ ថា 
គមៃង នៃះ អាច ធ្វើ  ពាណិជ្ជ-
កម្ម បាន  ពៃម ទាងំ   អាច រក បៃក ់
ចំណៃញ បាន ទាំង ផ្នៃក ឯកជន 
និង រដ្ឋ  ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«កៃយ ពី 
បាន បញ្ចប់ ការ សិកៃសា លទ្ធ ភាព  
បង្កើត គមៃង នៃះ កៃសងួ សា-
ធារណការ  ក៏ បាន រាយការណ៍ 
រួច ហើយពី លទ្ធផល ការ សិកៃសា 
នៃះ ទៅ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ បៃសិន បើ កៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ផ្តល់ 
ភ្លើង  ខៀវ ឲៃយ យើង បន្ត ការ សកិៃសា 
លើ លទ្ធភាព ពៃញ លៃញ  នោះ  
យើង នងឹ ធ្វើការ សហការ ជាមយួ 
ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ អាសុី  ដើមៃបី 
រៀប ចំ  ការ សិកៃសា បន្ត ទៀត»។ 

គមៃង ភ្នពំៃញ ឡជូសី្ទកី នៃះ 
មាន ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ សង្កាត ់
សរំោង កៃម ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃន-
ជ័យ រាជធានី ភ្នំពៃញ  លើ ផ្ទៃដី  
សរុប ៩៨ ហិកតា ដៃល ជា 

ទីតាំង យុទ្ធសាស្ដៃ មួយ តភា្ជាប់  
ទៅ កាន ់កពំងផ់ៃ សមទុៃ ទកឹ ជៃ  
ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុនងិ  ផ្លវូ ដៃក 
ភាគ ខាង ជើង ដៃល ចៃញ ព ីរាជ-
ធានី ភ្នំពៃញ  ឆ្ពោះ   ទៅ   កាន់ កៃុង 
ប៉ោយប៉ៃត ពៃដំៃន  បៃទៃស ថៃ ។ 
វា ជា ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ ជតិ ពៃលាន  
យន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ ផ្លូវ 
ជាតិ  លៃខ  ៤ និង ផ្លូវជាតិ លៃខ 
៣ ពៃម ទាំង ទីតាំង ស្ដុក ទំនិញ 
នៅ សា្ថានីយ រថភ្លើង និង តំបន់ 
សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស  ភ្នំពៃញ ។

ទភីា្នាកង់រ កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត-ិ 
ការ អន្តរជាតិ ជប៉ុន(JICA) 
បាន បា៉ោន់ បៃមាណ ក្នុង របាយ-  
ការណ ៍ឆ្នា ំ ២០១៦ ថា បៃទៃស 
កម្ពជុា  បាន គតិ សៃវា នា ំចៃញព ី
កៃុមហ៊ុន នាំចៃញ សរុប ៥៤០ 
ដុលា្លារ ក្នុង មួយ TEU (ទូ  ២០ 
ហ្វីត ទំហំ ស្ដង់ដរបស់ កុងតឺ-
នរ័)   ខណៈ បៃទៃស ថៃ  បាន គតិ 
បៃក់ បៃហៃល  ២០០ ដុលា្លារ 
និង  បៃទៃស វៀតណាម ២៥០  
ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក សុិន ចន្ធី បៃធាន 
សមា គម ភ័ស្តុភារកម្ម កម្ពុជា 
(CLA)  បាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃពុធ ថា គមៃង នៃះ 
នឹង ផ្តល់ ជមៃើស   កាន់ តៃចៃើន 
ដល់ វិស័យ ឯកជន ដៃល កំពុង 
វិនិយោគ  លើ វិស័យ ឡូជីស្ទីក 
ក្នងុ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  ដោយ 
វា  នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ ថ្លៃ ដើម 
ផលិត  និង បង្កើន សមត្ថភាព 
បៃកួត បៃជៃង    ទំនិញ ផលិត នៅ 
កម្ពុជា  ជា មួយ បៃទៃស នានា  
លើ ពិភព លោក ផងដៃរ។ 

លោក បាន  ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ គិត 
ថា  សព្វថ្ងៃ   យើង កពំងុ រង ់ចាវំនិ-ិ
យោ គនិ  ដៃល អាចធ្វើ ឲៃយ គមៃង 
នៃះ ដំណើរការ  បាន  ឆប់ ។ ខ្ញុំ 
សងៃឃឹមថា វា នឹង សមៃច បាន 
ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ » ៕ LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ទោះ ប ីជា សា្ថានភាព ការ រកីរាល- 
ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ សកល នៅ មិន ទាន់ 
ថម ថយ  វសិយ័ សណំង ់នងិ អចលនទៃពៃយ 
នៅ កម្ពុជា ហាក់ មិន ទទួល រង នូវ ផល ប៉ះ- 
ពាល ់ខា្លាងំ កា្លា ដចូ វសិយ័ កាតដ់ៃរ វាយនភណ្ឌ 
និង ទៃសចរណ៍ ឡើយ។ 

 ទនិ្ននយ័  ពអីគ្គ នាយក ដ្ឋាន គយ នងិ រដ្ឋា-
ករ កម្ពុជា ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន ឲៃយ 
ដឹង  ថា ក្នុង ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០  កម្ពុជា 
បាន នាំ ចូល សមា្ភារ សំណង់ (Construc-
tion Equipments) ដៃក និងសុីម៉ងត៍  
នៅ ក្នុង តម្លៃ សរុប  ៥៦៥,៩១  លាន ដុលា្លារ 
ខណៈ ការ នា ំចលូ ផលតិ ផល ទាងំ អស ់នៃះ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល  ពៃញ ១ ឆ្នា ំ២០១៩ មាន តម្លៃ 
រហូត ដល់   ១ ៥០៦,៥៥ លាន ដុលា្លារ។ 

ទិន្នន័យ បាន បង្ហាញ   ថា ចាប់ ពី ខៃ មករា 
ដល ់ ខៃ មថិនុា កម្ពជុា  នា ំចលូ សមា្ភារ សណំង ់
ក្នងុ  ទឹក បៃក់  ៣៨១,៨៤ លាន ដលុា្លារ ស្មើ 
នងឹ  ៦៧២ ៧៨៥  តោន ដៃក តម្លៃ  ១៤០,៨  
លាន ដុលា្លារ ក្នុង បរិមាណ ២១៧ ១៥១  
តោន និង  សុីម៉ងត៍  តម្លៃ ៤៣, ២៧ លាន 
ដុលា្លារ ស្មើ នឹង  ៦៨១ ៨១៧ តោន។

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីបៃភព ខាង លើ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៩ ទាងំ មលូ  ការ នា ំចលូសមា្ភារស-ំ
ណង ់មាន តម្លៃ  ៩០០,៥១ លាន ដលុា្លារស្មើ  
នឹង  ១,៧លាន   តោន ដៃក  មាន តម្លៃ  
៤៧៧,១៩  លាន ដុលា្លារ ក្នុង បរិមាណ 
៧២២ ៦២១  តោន នងិ សុមីង៉ត ៍មាន តម្លៃ 
១២៨,៨៥ លាន ដុលា្លារ ស្មើ នឹង  ១,៩៧ 
លាន  តោន។

បៃធាន គៃប់គៃង ទូទៅ នៃ សមាគម អ្នក- 
សាង សង់ កម្ពុជា លោក ជីវ សុីវ ផៃង  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា ទោះ បី  
ក្នុង ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ មាន   ក្តី បារម្ភពី  ការ ឆ្លង រាល ដល 
នៅ គៃប់ បៃទៃស លើ   ពិភព លោក  ក៏ វិស័យ 
សំណង់ នៅ កម្ពុជាមិន បាន ជាប់ គាំង នោះ  
ទៃ ជាក ់ស្តៃង សកម្មភាព     សាងសង ់គ ឺនៅតៃ 
មាន  គៃន់ តៃ មិន សូវ មាន សម្ទុះ ខា្លាំង ដូច- 
មនុ ជា ពសិៃស សណំង ់ដៃល មាន មា្ចាស ់ជា 
វនិយិោគនិ បរទៃស ។ លោក បន្ត ថា ចពំោះ 
ទកឹ បៃក ់ នៃ ការ នា ំចលូ សមា្ភារ សណំង ់ដៃក 
នងិ សុមីង៉ត ៍ដៃល ហាក ់មាន  ចនំនួ មនិ  ចៃើន  

បើ ធៀប   នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ទាំង មូល  នោះ  វា 
អាច បណា្តាល  ពី កតា្តា ចមៃបងៗដូច ជា    អ្នក- 
វនិយិោគ ពបិាក  ធ្វើ ដណំើរ ឆ្លង បៃទៃស  នងិ 
សមត្ថភាព ផលិត ក្នុង សៃុក    កើន ឡើង  ។ 

លោក បាន ថ្លៃង    ថា៖ « កវូដី ១៩ ធ្វើ ឲៃយ អ្នក- 
វិនិយោគ និង អ្នក បច្ចៃក ទៃស សាងសង់ 
គមៃង  ធំៗ  មយួ ចនំនួ មនិ ទាន ់វលិ ចលូ មក 
បៃទៃស កម្ពុជា វិញ ហៃតុ នៃះ សកម្ម ភាព   
សាង  សង ់ពតិ ជា  ធា្លាក ់ចុះ ខ្លះ   នៅ ក្នងុ ឆមាស- 
ទី ១ ។ ម៉ៃយាង ទៀត បច្ចុបៃបន្ន ចំនួន  រោង ចកៃ 
សហគៃស ដៃល ផលិត សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ក្នុង សៃុក ក៏ កើន ឡើង ផង ដៃរ »។

លោក   បន្ថៃម ថា នៅ ពៃល   សា្ថាន ភាព   ជំងឺ 
កូវីដ មាន ភាព ធូរ សៃបើយ វិស័យ សំណង់ 
បៃកដ ជា មាន សម្ទុះ កើន ឡើង វិញ ពៃះ 
ផ្អៃក លើ ចំនួន គមៃង និង ទុន វិនិយោគ 
វិស័យ សំណង់ ដៃល  កៃសួង  រៀបចំដៃនដី 
នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ អនុម័ត ក្នុង 
ឆមាស ទី ១ គឺ នៅ តៃ មាន ភាព វិជ្ជមាន  បើ 
ធៀប នឹង ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩  ។  លោក 
អះអាង ថា ៖« ខ្ញុំ   មាន ជំនឿ ថា វិស័យ សំ-
ណង់  កម្ពជុា បៃកដ ជា នឹង មាន សម្ទះុ កើន- 
ឡើង វិញ ជា មិន ខាន នៅ ចុង ឆ្នាំ នៃះ » ។ 

របាយការណ៍  ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ 
របស់ កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី នគរូបនីយ កម្ម 
និង សំណង់ បាន ឲៃយ ដឹង ថា ទុន វិនិយោគ 
វសិយ័ សណំង ់នៅ កម្ពជុា ក្នងុរយៈ ពៃល នៃះ  

មាន តម្លៃ ជាង ៣,៨៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារកើន 
ឡើង  ១៣, ២៦ ភាគ រយ ធៀប នងឹ ឆមាស- 
ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩។ 

លោក ហ៊ុយ វណា្ណោ អគ្គលៃខាធិការ នៃ 
សមាគមអ្នកអភិវឌៃឍន៍លំនៅឋានកម្ពុជា 
បាន និយាយ ថា កូវីដ ១៩ គឺ ជា មូល  ហៃតុ 
ចមៃបង ដៃល ធ្វើ ឲៃយ វសិយ័ សណំង ់នៅ កម្ពជុា 
មួយ ចំនួន តៃូវ បន្ថយ លៃបឿន  ជា ពិសៃស 
សណំង ់លក្ខណៈ ជា អគារ ខនុដ ូនងិ សណំង ់
ធំៗ មួយ ចំនួន ។  លោក អះអាងថា ៖ « ការ - 
សាងសង ់នៅ តៃ មាន គៃន ់តៃ ថា បើ កាល ព ី
មុន មាន ជំងឺ កូវីដ ១៩ គៃ រត់១០០ ជំហាន 
បច្ចុបៃបន្ន  គៃ បន្ថយ មក នៅ តៃឹម៥០ ជំហាន 
សិន  ដើមៃបី រង់ ចាំ មើល សា្ថាន ភាព ទី ផៃសារ »។ 

លោក លឹម ហៃង អនុបៃធាន សភា ពា-
ណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន បៃប់  ថា តាម ការ- 
សង្កៃត   របស់ លោក ការ នាំ ចូល  សមា្ភារ សំ-
ណង់ ដៃក និង សុីម៉ងត៍  ពិត ជា មាន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ ខ្លះ នៅ   ឆមាស ទី ១  ពៃះ មាន ការ-  
រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ  ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ  ធ្វើ ឲៃយ សកម្ម ភាព សាងសង់ ខ្លះតៃូវ 
បាន ពនៃយារពៃល ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ទោះ 
យា៉ោង ណា   ពៃល នៃះ ខ្ញុំ ដឹង ថា សកម្ម ភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច លើគៃប់ វិស័យ បាន ចាប់ ផ្តើម ដំ-
ណើរ ការ ល្អ ឡើង វិញ ជា បណ្តើរៗ ហើយ  
ហើយ  វា នឹង មាន សម្ទុះ ខា្លាំង ឡើង វិញ ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ នៃះ ៕  LA

មជ្ឈមណ្ឌលប្មូលផ្តុំប្ព័ន្ធភ័ស្ត-ុ
ភារកម្មនឹងផ្តល់ផលវិជ្ជមានច្ើន

ដេក ជា ចេើន តោន តេវូ បាន  ដឹក មក ទុក នៅ មុខការដ្ឋាន  សាងសង់ ១ កន្លេង ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

កម្ពជុានំាចូលគ្ឿងសំណង់មានតម្ល្ជិត$៥៦៦លានក្នងុឆមាសទី១

 កៃយពី កិច្ចចរចា រវាង សៃត វិមាន សហរដ្ឋអា-
មៃរិក និង គណបកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ លើ គមៃង 
កញ្ចប់ ថវិកា ទ ប់ ទល់នឹង ផលប៉ះពាល់ នៃ វីរុស កូ រូ៉ ណា 
បានបញ្ចប់ ទៅដោយ គា្មាន កិច្ចពៃមពៃៀង ណាមួយ 
រួចមក  បៃធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមៃរិក លោក ដូ ណា ល់  
តៃ ំ បាន ចុះហត្ថលៃខា លើ បទបញ្ជា បៃតិ ប ត្ដ ិស្ដពីី 
ការផ្អាក យកពន្ធ លើ បៃក់ខៃ របស់ កម្មករនិយោជិត 
សហរដ្ឋអាមៃរិក កាលពី រសៀល ថ្ងៃ សៅរ៍ កន្លងទៅ ។ 

 តាមរយៈ បទបញ្ជា បៃតិ ប ត្ដ ិនៃះ កម្មករនិយោជិត 
ដៃលមាន ចំណូល តិចជាង ១០០ ០០០ ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ក្នងុ ១ឆ្នា ំ នឹង ទទួលបាន ការលើកលៃង ពន្ធ 
លើ បៃក់ខៃ ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃកញ្ញា រហូតដល់ ថ្ងៃទី 
៣១ ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ។ វិធានការ នៃះនឹង ជួយ 

សមៃលួ ដល់ តមៃវូកា រ នៃ ការចាយវាយ បៃចំាថ្ងៃ របស់ 
កម្មករនិយោជិត  បុ៉ន្តៃវា ក៏ អាច បណា្តាលឱៃយមាន ផល 
អវិជ្ជមាន ផងដៃរ នៅ ថ្ងៃ អនាគត ទោះបីជា វា គៃន់តៃ 
ជា វិធានការ បណ្តាះអាសន្ន ក៏ដោយ ។ 

 កៃពី ការផ្អាក ការ កាត់ ពន្ធ លើ បៃក់ខៃ វិនិយោគិន 
ក៏ កំពុង បន្ដ តាមដន លើ ការចរចា អំពី ជំហាន បនា្ទាប់ 
នៃ យន្ដការ សា្ដារ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 

 ខណៈ ក្ដសីងៃឃឹម កំពុងមាន ការកើនឡើង ទៅលើ 
គមៃង ផ្ដល់ជំនួយ ដល់ បណា្តា រដ្ឋ រង ផលប៉ះពាល់ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ពី ការរីក រាលដល នៃ វីរុស កូ រូ៉ ណា ដៃល បាន 
ជាប់គំាង ក្នងុ កិច្ចចរចា រវាង សៃត វិមាន សហរដ្ឋអា-
មៃរិក និង គណបកៃស បៃជាធិបតៃយៃយ ការអូសបនា្លាយ 
នៃ ការ ឈានដល់ កិច្ចពៃមពៃៀង ណាមួយ បៃបនៃះ 

នំាឱៃយ បៃក់ ដុលា្លារ អាមៃរិក មិនអាច ស្ទះុ ឡើង ខា្លាងំ 
នោះទៃ ។ ដូច្នៃះ តម្លៃ មាស នឹងមិន ធា្លាក់ចុះ ខា្លាងំ ជាង 
តម្លៃ បច្ចបុៃបន្ន របស់ វា ក្នងុ រយៈពៃល ខ្ល ីខាងមុខនៃះ ។ 

 តម្លៃ មាស មាន ទំនោរ ធា្លាក់ចុះ ចាប់តំាងពី ថ្ងៃ សុកៃ 
សបា្ដាហ៍ មុន ពី តម្លៃ ខ្ពស់ ២ ០៧២,៥០ មក ១ ៩០១ 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ក្នងុ ១ អោន ស៍ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ នៃះ ។ 

 ដោយ ផ្អៃកទៅលើ ការវិភាគ ព័ត៌មាន និង បច្ចៃក-
ទៃស វិនិយោគិន គួរ ពិចារណា លក់ មាស ក្នងុ ចនោ្លាះ 
តម្លៃ ១ ៩២០ ទៅ ១ ៩៧២ ដុលា្លារ អាមៃរិក ក្នងុ    
១  អោន ស៍ នៅក្នងុ សបា្ដាហ៍ នៃះ ហើយ កំណត់ មុខងរ 
បញៃឈប់ ការខាតបង់ នៅ ១ ៩៨០  និង កំណត់ 
បៃក់ចំណៃញ នៅ     ១   ៨៧២ ទៅ ១   ៨២៥ និង  
១ ៧៥០ ដុលា្លារ ក្នងុ ១ អោន ស៍ ៕ 

វិនិយោគិន ចាប់ផ្តើម កាត់បន្ថយ ទិញ មាស ស្របព្រល ទីផ្សារ ប្រក់ ដុល្លារ អាម្ររិក មាន សញ្ញា វិជ្ជមាន ខ្លះៗ
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វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីឧទ្យានបាសាក់
ទំហំផ្ទះ:10មx12ម
ទំហំដី:14មx21.5ម
តម្លាៈ១៥០០០០០ដុល្លារ

វីឡាធំទូលយសមាាប់ជួល
ទីតំាងសង្កាត់បឹងក្ងកង១
ទំហំផ្ទះ:12មx21ម
ទំហំដី:18មx30ម
តម្លាៈ៤៥០០ដុល្លារ/១ខា



វីឡាLC2លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីប្៉ងហួតឌឹសា្តារណ្តធ័ររ៉ល 
ផ្លវូ៣៧១,ទំហំផ្ទះ5.1មx7.2ម,ទំហំ
ដី៖5.1មx15ម
តម្លាៈ១៥មឺុនដុល្លារ

វីឡាឃ្វីនលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
បុរីជីបមុ៉ងផ្លវូ៣៧១ 
ទំហំផ្ទះ៖9មx12ម
ទំហំដី៖14មx23ម
តម្លាៈ១លនដុល្លារ

វីឡាទោលលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទីតំាង៖បុរីវីឡាថោនផ្លវូ៦០ម
ទំហំផ្ទះ៖8.47មx13.47ម
ទំហំដី៖12.3មx23ម
តម្លាៈ៧៥មឺុនដុល្លារ

ខុនដូមាសុង
ទីតំាង៖កោះព្ជ្,សង្កាត់
ទន្លប្ាសាក់,ខណ្ឌចំការមន
ទំហំផ្ទះ៖៤៦-៦៦ម្៉ត្ការ្៉
តម្លាៈ១០មឺុនដុល្លារ

ដីលក់លាខកូដLS-L69
ទំហំដី:30x43ម្៉ត្
ទីតំាង:ដីប្រទៅទិសខាងកើត
សង្កាត់ព្កឯងច្បារអំពៅ
តម្លា:320000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L84
ទំហំដី:20x30ម្៉ត្
ទីតំាង:ផ្លវូជាតិល្ខ២សង្កាត់
ព្កកំពឹសខណ្ឌដង្កា
តម្លា:170000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L64
ទំហំដី:40x72ម្៉ត្
ទីតំាង:វាលស្បូវច្បារអំពៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:1300000ដុល្លារចរចា

ដីលក់លាខកូដLS-L68
ទំហំដី:618ម្៉ត្ការ្
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯងខណ្ឌ
ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:200000ដុល្លារចរចា

វីឡាសមាាប់លក់កូដVS-L21
ដី:8.59x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:390000ដុល្លារ

វីឡាលាខកូដVS-L24
ទំហំដី:8x22mផ្ទះ:6x12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350000ដុល្លារ

ផ្ទះអាជីវកម្មសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តារដាយ-
មិនផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី4.5mx
20mទំហំផ្ទះ4.5mx12m
តម្លាៈ398000ដុល្លារ

វីឡាកាង
ទីតំាងសិ្ថតនៅក្នងុបុរីេ្រហ្គន
ភ្នព្ំញទំហំដីៈ20mx20m
ទំហំផ្ទះ12mx12m
តម្លាៈ720000ដុល្លារ

វីឡាចាស្មីនណាកាងសមាាប់
លក់សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី13mx24m
ទំហំផ្ទះ7.6mx12m
តម្លាៈ820000ដុល្លារ

វីឡាកាងបាភាទចាស្មីនណា
សិ្ថតនៅបុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
ផ្លវូធំខាងក្ទំហំដី14mx
26mទំហំផ្ទះ9mx14m
តម្លាៈ780000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់TheBridge
សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លប្ាសាក់
ទំហំ94.40m2ជាន់ទី29មាន
02បន្ទប់គ្ង02 
តម្លាៈ310000ដុល្លារ

ខុនដូសមាាប់លក់នៅde
CastleRoyalសិ្ថតនៅ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ 
ទំហំ72.83m2ជាន់ទី10
តម្លាៈ175000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32mសុ្ក
កណ្តាលស្ទងឹទំហំ6,074m2 
មានប្លង់រឹង
តម្លាៈ150ដុល្លារ/m2

វីឡាភ្លាះ
សិ្ថតនៅក្នងុបុរីប្៉ងហួត
បឹងស្នោទំហំដី8mx24m 
ទំហំផ្ទះ6mx12m
តម្លាៈ305000ដុល្លារ

វីឡាកូនកាត់បាភាទLA   
នៅបុរីប្៉ងហួតដឹសា្តាដាយមិន
ផ្លវូ60ម្៉ត្ទំហំដី5.1mx
20mទំហំផ្ទះ5.1mx12m 
តម្លាៈ275000ដុល្លារ

ខុនដូdeCastleNobless
សិ្ថតនៅខណ្ឌទួលគោក 
ទំហំ208.24m2ជាន់ទី5
មាន03បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ276666ដុល្លារ

វីឡាភ្លាះសមាាប់លក់ 
នៅបុរីVillaTownចាក់អង្
លើទំហំដី8mx24m
ទំហំផ្ទះ6.5mx13.5m
តម្លាៈ450000ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
18,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លាៈ90ដុល្លារ/m2

ខុនដូសមាាប់លក់
នៅLyHuothសង្កាត់បឹង-
ព្លឹតទំហំ62.97m2ជាន់ទី
12មាន01បន្ទប់គ្ង 
តម្លាៈ116500ដុល្លារ

ដីសមាាប់លក់ 
សិ្ថតនៅលើផ្លវូ32m
សុ្កកណ្តាលស្ទងឹទំហំ
50,000m2មានប្លង់រឹង 
តម្លា105ដុល្លារ/m2

ទូរស័ព្ទលាខ 089 200 300  
012 390 390

អាសយដ្ឋានៈ #394 - 396 (អគារហូមសី៊ធី) ផ្លវូ  71 បឹង កៃង កង១ ចំការមន ភ្នពំៃញ។  
Email: info@towncity.com, www.towncity.com

email : info.epiagency@gmail.com
http://www.easypropertyrealty.com
#19De0, st. 172, sangkat chey chomnes, khan Doun penh.
tel: 015 777 586 / 061 777 586 / 011 777 587

វីឡាកូនកាត់លក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.1mx14m
ទំហំផ្ទះ4.1mx12m
ទីតំាង:បុរីឡ្ងណវា៉ាត់ត្
តម្លា:67000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះអាជីវកម្មលក់បន្ទាន់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx14m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតបឹងស្នោ
តម្លា:290000ដុល្លារចរចា


ផ្ទះល្វាងលក់បន្ទាន់ខ្លាងំ
ទំហំដី4.2mx20.5m
ទំហំផ្ទះ4.2mx13m
ទីតំាង:បុរីលឹមឈាងហាក់
តម្លា:69800ដុល្លារចរចា

ខុនដូលក់បន្ទាន់នៅអូឡំាពាយា
ទំហំ:45ម្៉ត្ការ្៉
ទីតំាង:សង្កាត់អូរឫស្សី 
ខណ្ឌ៧មករាអាចចូលនៅបាន
បង់តាមឹតា13000ដុល្លារចរចា

វីឡាកូនកាត់LC1លក់បន្ទាន់
ទំហំដី:5.2mx14m
ទំហំផ្ទះ:5.2mx7m
ទីតំាង:ប្៉ងហួតផ្លវូជាសុផារា៉ា
តម្លា:84500ដុល្លារចរចា

វីឡាភ្លាះលក់បន្ទាន់
ទំហំដី6mx16m
ទំហំផ្ទះ6mx12m
ទីតំាង:បុរីប្៉ងហួតផ្សារប្៉ស្
តម្លា:385000ដុល្លារចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:11.5mx150m
កាត់ប្លង់រឹង
ទីតំាង:សង្កាត់ព្កឯង
តម្លា:400ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី:17089m2

ទីតំាង:សង្កាត់សាកសំ់ពៅ
ខណ្ឌដង្កា,រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា180ដុល្លារ/m2ចរចា



ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី32mx54m
ទីតំាង:សង្កាត់ចោមចៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា:350ដុល្លារ/m2ចរចា

ដីសមាាប់លក់
ទំហំដី16mx22m
ទីតំាងក្យវត្តព្កឯង
ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នព្ំញ
តម្លា120000ដុល្លារចរចា

ផ្ទះល្វង្សម្ប់លក់់
ទំហំដី4mx22.5m
ទំហំផ្ទះ4mx15m
ទីតំាង:ខណ្ឌឫស្សីក្វ
តម្ល្:183000ដុល្លារចរចា

  
ផ្ទះ២ល្វង្សម្ប់លក់
ទំហំដី4.5mx21m
ទំហំផ្ទះ4.5mx16m
ទីតំាង:ខណ្ឌពោធិ៍ស្នជ័យ
តម្លា:៩៨០00ដុល្លារ(១ល្វាង)

#35, Street.P10D, Borey Peng Huoth The Star Polaris 1, 
Sangkat Niruoth, Khan Chbaampov, Phnom Penh,  
E-Mail: info@katappraisal.com  / www.katappraisal.com
089 888 366, 089 888 277 | 089 888 377, 089 888 755
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ទំនប់ ព្រំដ្រន  កូ រ៉្រខាងជើង នៅត្រ
បើក ជាអន្លើដ យស រភ្លៀង ខា្លាងំ

អង្គ កា រ សហប្រជាជា តិ សម្ត្រង  ការ ព្រួយ បារម្អពីំ
ទឹកជំនន់យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ  ក្នុងបណ្ត ប្រទ្រសនៅតំបន់អាសីុ

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ទ្វារ ទឹក ទំនប់ 
របស ់ក ូរ៉េ ខាង ជើង មយួ  នៅ ជតិ 
ពេំដេន ជា មួយ កូ រ៉េ ខាង តេបូង  
នៅ តេ បើក ជាអន្លើ  សេប ពេល 
ភ្លៀង ធ្លាក ់ខា្លាងំ នៅ ទ ីនោះ  នាយ- 
សេនា ធកិារ យោ ធ (JCS)  បាន 
ថ្លេង កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ថា  នៅ 
ចពំេល មាន ការ ពេយួ បារម្ភ  អពំ ី
ការ បើក ទ្វារ ទឹក នោះ    អាច បង្ក 
ការ គរំាម កហំេង  ដល ់តបំន ់ទកឹ 
ធ្លាក់ ខ្លះ នៅ កូ រ៉េ ខាង តេបូង ។ 

 បេទេស កូ រ៉េ ខាង ជើង  បាន 
បើក ទ្វារ ទឹក ទំនប់ ហាង ហា្គាង-  
ដាម  ដេល   ជារឿង មួយ ដើមេបី 
ឃ្លាំ មើល សកម្មភាពនានា   នៅ 
ក្នងុ បេទេស ក ូរ៉េ ខាងតេបងូ  ចាប-់ 
តាំង ពី បាន បើក ទ្វារទឹក ភា្លាមៗ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៩  បាន ធ្វើ ឲេយ 
កមេិត ទឹក ទន្លេ អុីម ជីន ឡើង 
ខ្ពស ់ហរូ ខា្លាងំ  ហើយ បាន បង្ក ឲេយ 
អ្នក បោះ ជរំ ំ៦ នាក ់ ស្លាប ់ដោយ 

ទឹក ជំនន់ នៅ ទី នោះ ។ 
  កូ រ៉េ ខាង ជើង  ចាប់ តាំង ពី 

ពេល នោះ មក  បាន យល់ ពេម 
ជូន ដំណឹង ដល់ កូ រ៉េ ខាង តេបូង  
ជា មនុ  អពំ ីការ បើក ទ្វារ ទកឹ នោះ  
ប៉ុន្តេ  កូ រ៉េ ខាង ជើង  មិន ដេល 
គោរព ពាកេយ សនេយាជា មួយ កូ រ៉េ - 
ខាង តេបូង នោះ ទេ ។ 

 អ្នក នាំ ពាកេយ JCS  គឺ លោក 
គីម  ជុន រា៉ាក់  បាន ថ្លេង នៅ ក្នុង 
សន្នសិីទ សរ ពត័ ៌មាន ជា បេចា ំ
ថា ៖« ការ វាយ តម្លេ របស់ យើង  
គឺ ថា  ទ្វារ ទឹក ហាង ហា្គាង ដាម  
តេូវ បាន បើក ជាអន្លើ  ដោយ-
សរ ភ្លៀង ធ្លាក់ ខា្លាំង  នៅ ក្នុង 
តំបន់ កូ រ៉េ ខាង ជើង » ។ 

បេទេសកូ រ៉េ ខាង ជើង  កាល- 
ពី ពេល ថ្មី ៗ  នេះ  បាន រង ការ- 
វាយបេហារ យ៉ាង ខា្លាំង  ដោយ- 
សរ ភ្លៀង ធ្លាក ់ជោក ជា ំ  នៅ ក្នងុ 
តំបន់ ជា ចេើន៕Yonhap/SK  

ក្រុងរ៉ូមៈ  តំបន់ មួយ ចំនួន នៅ បេ-
ទេស អុីតាលី  បាន ចាប់ ផ្តើម ចេញ 
បញ្ជា ឲេយ ដាក់ មនុសេស នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡេក ពី គេ ថ្មី មួយ ទៀត ដេល បាន វិល-
តេឡប់ ពី កេុម បេទេស អឺរ៉ុប ដ៏ គេះ 
ថា្នាក ់ដោយ សរ វរីសុ ក ូរ៉ ូណា ក្នងុ កមេតិ 
ខ្ពស់  ដូច ជា  បេទេស អេសេប៉ាញ  និង 
កេិក  នៅ ក្នុង ការ ពេយា យម មួយ   ដើមេបី 
ទប់ ស្កាត់ ការ ផ្ទុះ ចុង កេយ បំផុត   នេ 
ការឆ្លង វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណា បេភេទ ថ្ម ី
ដ៏ ចម្លេក មួយ នេះ ។ 

 អាជា្ញាធរ សុខាភិ បាល បាន ពេួយ-
បារម្ភ ថា  បេជា ជន អុីតាលី បាន វិល-
តេឡប ់ព ីវសិេសម កាល នៅ កេ បេទេស  
អាច នឹង នាំ យក វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា 
ចលូ ផ្ទះ   នងិ កពំងុ ដើរ លេង កមេសាន្ត  នៅ 
អឡំងុ ពេល រដវូ កេ  នៅ ពេល មនសុេស- 
មា្នា កំពុង ជួប ជុំ គ្នា នៅ ខាង កេ ផ្ទះ  នៅ 
តាម ឆ្នេរ សមុទេ  នៅ កន្លេង ពិធី បុណេយ  
ឬ កន្លេង ជប់ លៀង ផេសេង ៗ  ជា ចេើន 
ទៀត ។ 

 ខណៈ រដា្ឋាភិបាល ជាតិ  បាន សិកេសា 
ថា តើ តេូវ ដាក់ ការ រឹត តេបិត ឡើង វិញ  
បេឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ឲេយ បាន ខា្លាំង កា្លា 
បន្ថេម ទៀត  ដូច ជា  ការ បង្កើន ឲេយ មាន 

ការ ពាក់ មា៉ាស់ ជា ចាំ បាច់  នៅ តាម ទី- 
សធរណៈ  នងិ តបំន ់មយួ ចនំនួ  បាន 
កំពុង ទប់ ស្កាត់ រួច រាល់ ហើយ នោះ ។ 

 បេធន តំបន់ Emilia  Romagna  
កាល ពី ថ្ងេ ពុធ  តេូវ បាន គេរំ ពឹង ថា  នឹង 

ចុះ ហត្ថ លេខា ចេញ បញ្ជា មួយ  ឲេយ ធ្វើ 
តេស្ត រក វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  ចំពោះ 
អ្នក ណា មា្នាក់ ដេល បាន វិល តេឡប់ 
មកពី បេទេស អេសេប៉ាញ  កេិក  និង 
បេទេស មា៉ាលត់ ៍ នងិ បេទេស ទងំ អស ់

នៅ ក្នងុ តបំន ់ Schengen  ជា ទ ីកន្លេង 
ដេល ជន ជាតិ អុីតាលី  មិន តេូវ បាន គេ 
រឹត តេបិត នោះ ។ 

 កេុម អ្នក មក ពី បេទេស កេូ អាសុី  ក៏ 
នឹង តេូវ ចេញ បញ្ជា ឲេយ ដាក់ នៅដាច់- 

ដោយ ឡេក ពី គេ ផង ដេរ ។ 
 ការ ចេញ បញ្ជា ឲេយ ដាក់ នៅ ដាច់-

ដោយឡេក ពី គេ  រយៈ ពេល ១៤ ថ្ងេ  ក៏ 
បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ថ្ងេ ពុធ  នៅ ក្នុង 
តំបន់ Puglia  និង Campania  ភាគ- 
ខាង តេបូង   សមេប់ អ្នក បាន វិល តេឡប់ 
មក ពី  បេទេស អេសេប៉ាញ  កេិក  និង 
បេទេសមា៉ាល់ត៍ ។ 

 បេធន តំបន់ Puglia  គឺ លោក មី-
ឆេល លី  អីុមី លៀ ណូ បាន ថ្លេង ថា៖ « នៅ  
ក្នុង រយៈ ពេល ២ ថ្ងេ ចុង កេយ  យើង 
បាន កត់ តេ ករណី ឆ្លង យ៉ាង ចេើន នៅ 
តំបន់ Puglia  ដេល បាន ធ្វើ តេស្ត រក 
ឃើញ មាន ផ្ទុក វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
ក េយ ពី ពួក គេ បាន វិល តេឡប់ មក ពី 
បេទេស កេិក  មា៉ាល់ត៍  អេសេប៉ាញ   ជា 
កេមុ បេទេស ដេល មាន ការ ឆ្លង រាល ដាល  
ជំងឺកូ វីដ ១៩ កមេិត ខ្ពស់ មួយ » ។ 

 មនសុេស ជាង ២៥១ ០០០ នាក ់ បាន 
ឆ្លង ដោយ សរ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
ហើយ មនុសេស ជាង ៣៥ ០០០ នាក់  
បាន ស្លាប ់ នៅ ក្នងុ បេទេស អុតីាលី  ជា 
បេទេស អឺរ៉ុប ដំបូង  ដេល បាន រង      
ការ វាយ បេហារ ដោយ សរ ការ ឆ្លង 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩៕AFP/SK 

បុរីញូវយ៉កៈ  អង្គការ សហ- 
បេជា ជាតិ  កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ  
បាន បញ្ជាក ់អពំ ីទកឹ ជនំន ់យ៉ាង- 
អាកេក់ បំផុត  នៅ ក្នុង បណា្តា- 
បេទេស នៅ អាសុី  ដូច ជា  បេ-
ទេស បង់កា្លាដេស  សធរ- 
ណរដ្ឋ បេជា ធិប តេយេយ បេជា-
មានិត កូ រ៉េ(DPRK) និង  ឥណា្ឌា  

ហើយ ពួក គេ បាន បង្ហាញ អំពី 
សចុ្ឆន្ទៈ  របស ់ខ្លនួ ដើមេបី ជយួ ដល ់
បេទេស ទំង អស់ នេះ ។ 

 នៅ ក្នុង បេទេស បង់កា្លាដេស  
បេជា ជន កំពុង ជួប បេទះ ទឹក-
ជំនន់ រដូវ វសេសា យ៉ាង យូរ  និង 
អាកេក ់បផំតុ  នៅ ក្នងុ រយៈ ពេល 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ មក នេះ ។  ការិយ-

លយ័ របស ់អង្គការ សហ បេជា-
ជាតិ  ទទួល បន្ទុក ការ សមេប-
សមេួល កិច្ច ការ មនុសេស ធម៌ 
(OCHA) បាន ថ្លេង ថា  តំបន់ 
នៅ ក្នុង បេទេស ១ ភាគ ៤  តេូវ 
បាន ទឹក ជន់ លិច គ្មាន សល់ ។ 

 ការិយ ល័យ របស់ អង្គការ 
សហ បេជា ជាតិ (OCHA) បាន 
ថ្លេង ថា  មនុសេស យ៉ាង តិច ៥,៤ 
លាន នាក ់ បាន រង ផល ប៉ះពាល ់ 
ដោយ មាន មនុសេស ១១ ០០០ 
គេួ សរបាន រត់ ភៀសខ្លួន  និង 
មនុសេស ១៣៥ នាក់ ផេសេងទៀត  
បាន ស្លាប់ បា ត់ បង់ជីវិត ដោយ- 
សរ  ទឹក ជំនន់ នោះ ។ 

កេមុ ដេ គ ូមនសុេស ធម ៌ កពំងុ ធ្វើ 
ការ ងរ ជា មយួ អាជា្ញាធរ បង ់កា្លា-
ដេស  ដើមេបី ជួយ មនុសេស ដេល 
ភាគ ចេើន បំផុត   តេូវ ការ សេបៀង 
ជា ចា ំបាច ់ ដចូ ជា ទ ីជមេក  ទកឹ- 
ស្អាត  សមា្ភារ អនាម័យ  និង 

សមា្ភារផេសេងៗទៀត ។ 
 ការិយ ល័យ របស់ អង្គការ 

សហ បេជា ជាតិ OCHA បាន 
ថ្លេង ថា  ផេន ការ ឆ្លើយ តប មួយ  
គតិ ជា ទកឹ បេក ់ចនំនួ ៤០ លាន 
ដុលា្លារ តេូវ បាន បញ្ចេញ  ដើមេបី 
ជួយ ដល់ មនុសេស ជាង ១ លាន 
នាក់  ដេល តេូវ ការ ជា ចាំ បាច់ 
បំផុត ។  ទឹក បេក់ ទំង នេះ  រួម- 
មាន ជំនួយ សមេប់ ក្មេង ៗ   និង 
ស្តេី  ដេល ងយ រង គេះ ថា្នាក់ 
បំផុត   នៅ ក្នុង មហន្ត រាយ ធម្ម-
ជាតិ ផេសេង ៗ   ដេល បាន រាប់- 
បញ្ចូល ទៅ  ជាង ៧០ ភាគ រយ  
ដេល តេូវ ជយួ ដល់ ជន រង គេះ 
ដោយ  ទឹក ជំនន់។ 

OCHA  បាន ថ្លេង ថា នៅក្នុង  
បេទេសឥ ណា្ឌាទឹកជំនន់   បន្ត ធ្វើ 
ឲេយ ប៉ះពាល់ រដ្ឋ ជា ចេើន  ដោយ 
មនសុេស ៧៧០ នាក ់បាន ស្លាប ់នៅ 
ទូទំង បេទេស ៕ Xinhua/SK  សួនច្របារ១នៅក្រប្ររទន្ល្រហាននៅទីក្រងុស្រអូ៊លត្រូវជន់លិចទំាងស្រងុ។AFP

តំបន់ មួយចំនួននៅក្នុងប្រ ទ្រសអីុ តាលី ដាក់ការរឹតត្របិតបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសផ្លូ វដង្ហើ មកូ រូ៉ណប្រ ភ្រទថ្មី ន្រះ

ក្រមុជនចំណាកស្រកុនំាគ្នាឡើងលើនាវាMSGNVAzzurraដ្រលអាជ្ញាធរអីុតាលីបញ្ជនូទៅកាន់កោះLampedusaដើម្របីធ្វើចតា្តាឡីស័ក។AFP



បុរីញូវយ៉កៈ អ្នក សម្រប-
សម្រួល ពិស្រស របស់ អង្គការ 
សហ ប្រជា ជាតិ  ប្រចាំ នៅ 
ប្រទ្រស លី បង់  គឺ លោក ជ្រន-
កូប៊ីស  កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បាន 
អំពាវ នាវ ឲ្រយ បង្កើត រដ្ឋាភិ បាល 
លី បង់ ឲ្រយ បាន ឆាប់    បនា្ទាប់ ពី  
ការ លា ល្រង ពី តំណ្រង របស់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហា-
ស្រសាន ឌៀប  និង គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី 
របស់ លោក មក នោះ ។ 

 ការិយា ល័យ របស់ លោក  
បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ សន្ន ិសទី សារ- 
ព័ត៌ មាន មួយ ថា  លោក ជ្រន-
កបូ៊សី  ដ្រល បាន ពន្រយល ់ដោយ 
សង្ខ្រប  ទៅ កាន់ ក្រុម ប្រឹក្រសា 
សន្តិសុខ អង្គការ សហ ប្រជា-
ជាតិ  នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ បិទ ទ្វារ 
មួយ  កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ កន្លង ទៅ  
ដ្រល បាន បញ្ជាក់ អំពី សារៈ-
សំខាន់ ន្រ ការ បញ្ចៀសដោយ  
គ្មាន រដ្ឋាភិ បាល គ្រប់ គ្រង ប្រ-
ទ្រស  ដ្រល បាន អូស បនា្លាយ 
ព្រល យូរ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស មួយ 
ន្រះ ។  លោក ជ្រន  កូប៊ីស  បាន 
ស្នើ ឲ្រយ បង្កើត រដ្ឋាភិ បាល ថ្មី មួយ  

ឲ្រយ បាន ឆាប ់ ដើម្រប ីឆ្លើយ តប ទៅ 
តាម ការ ចង ់បាន របស ់ប្រជា ជន 
លីបង់  និង ការ គំទ្រ របស់ 
ពួកគ្រ ជា រដ្ឋាភិ បាល មួយ ដ្រល 
អាច ដោះ ស្រយ ភ្លាមៗ  និង 
ឧបសគ្គ ជា ច្រើន  កពំងុ ប្រឈម 
មុខ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស និង រួម មាន 
ការ ដោះ ស្រយ អពំើ ពកុ រលយួ 
ពី មុន ផង  ។ 

លោក ជ្រន  ក ូប៊នី  ត្រវូ បានគ្រ 
ដក ស្រង់ សម្តី  ដោយ បាន 
និយាយ ថា ៖« គឺ មាន តម្រូវ ការ 
មនសុ្រសធម ៌ជា បនា្ទាន ់មយួ  ដ្រល 
ត្រូវ ការ ដោះ ស្រយ  និង ធ្វើ- 
កំណ្រ ទម្រង់ ជា ចាំ បាច់  ដ្រល 
ត្រូវ ការ យល់ ព្រម ជា ទូ ទៅ  
ដោយ គ្មាន ការ ពន្រយារ ព្រល  
ណា មួយ  ដើម្របី ផ្តល់ ទំនុក ចិត្ត 
ដល ់ប្រជា ជន ល ីបង ់ នងិ សហ-
គមន ៍អន្តរ ជាត ិ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស 
លីបង់ ឡើង វិញ » ។  

រដ្ឋាភិ បាល លី បង់   បាន លា - 
ល្រង ពី តំណ្រង  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  
ស្រប ព្រល តវ៉ា  បនា្ទាប់ ពី មាន 
ការ ផ្ទុះ ទ្រង ់ទ្រយ ធ ំកាល ព ីថ្ង្រ- 
ទី ៤  ខ្រ សី ហា៕Xinhua/SK  

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៣ ែខសីហា ឆា្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ប្រេសិត ពិស្រេស UN អំពាវនា វាឲ្រេយា
បង្កើតារដ្ឋាភិបាលលីាបង់ ឲ្រេយាាបា នាឆាប់  

តពីទំព័រ ១... Sputnik។ 
ក្រមុ អ្នកវទិ្រយាសាស្ត្រ លោក ខាង 
លិច ធ្លាប់ បង្ហាញ កង្វល់ អំពី 
ល្របឿន ន្រ ការ បង្កើត វ៉ាក់សំាង 
របស់ រុស្រសុី  ដោយ  បញ្ជាក់ ថា - 
ក្រុម អ្នក ស្រវជ្រវ  អាច កាត់ - 
បន្ថយ ការ រឹត ត្របិត ខ្លះ ។ 
  អង្គការ សុខភព ពិភពលោក 
(WHO) កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  
បាន ព្រមាន ថា  ការ អនុម័ត 
ណាមយួ ទៅ លើ វ៉ាក ់សំាង  របស ់
រុស្រសុី  នឹង តម្រូវ មាន ការ ត្រួត- 
ពិនិត្រយ ទៅលើ ទិន្នន័យ  ដើម្របី 
បង្ហាញ ពីសុវ ត្ថភិព និង ប្រសិទ្ធ- 
ភព របស់ វ៉ាក់សាំង នោះ ។ 
លោក ពូទីន  បាន ថ្ល្រង អំពី វ៉ា ក់ - 
សាំង ដ្រល ត្រូវ បា ន បង្កើត 
ឡើង ដោយ វិទ្រយាសា្ថាន ស្រវ- 
ជ្រវ Gamaleya   ដ្រល មាន 
ការសហការ ជា មួយ ក្រសួង 
ការពារ ជាតិ ក្រុង ម៉ូស្គូ ថា ៖ « ខ្ញុំ  
ដឹង ថា  វ៉ាក់សាំង ន្រះ  មាន 
ប្រសិទ្ធភព យា៉ាង ពិត ប្រកដ  
ដ្រល វ៉ាក់សំាង ន្រះផ្តល់ ឲ្រយ នូវ 
ភព សាុាំ  ដ្រល អាច ទ្រទ្រង់ 
ប្រឆាំង នឹង វីរុស ន្រះ បាន»។       

ប្រទ្រស រុស្រសុី សង្រឃឹម ថា  នឹង 
ចាប់ ផ្តើម ផលិត កម្ម  នៅក្នុង ខ្រ 
កញ្ញា  ហើយ នឹង ចាប់  ផ្តើម    
ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដល់ បុគ្គលិក 
ព្រទ្រយ ទំងអ ស់ ភ្លាមៗ»។ 
  ប្រទ្រស ក្រ ប្រហ្រល ២០  
បាន បញ្ជាទិញ ១ ពាន់ លាន 
ដូស ដោយ ផ្អ្រក ទៅ លើ មូល- 
នធិ ិទ្រព្រយ សម្របត្ត ិដ ៏ច្រើន លើស- 

លប់  ដ្រល បាន ជួយ ផលិត 
វ៉ាក់សាំង ន្រះ ។ 
  ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ក្នុង ការ - 
បង្កើត វ៉ាកស់ាងំ  បាន កើន ឡើង 
ខណៈ ប្រទ្រស ជា ច្រើន នៅ 
ទទូងំ ពភិព លោក បាន  ប្រឈម 
នងឹ ការ ផ្ទុះ ឆ្លង វរីសុ ជា ថ្ម ី ដោយ- 
សារ ពួក គ្របាន ព្រយាយាម សា្តារ 
ស្រដ្ឋកិច្ច  ដ្រល រង ប៉ះ ពាល់ 
ដោយ សារ ការ បទិ ប្រទ្រស ដើម្រប ី
ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង វីរុស ន្រះ ។ 
  អ្នក សា្លាប់ ជិត ៧៣៧  ០០០ 
នាក់ ត្រូវ បាន គ្រ កត់ ត្រ  ចាប់ - 
តាំង វីរុស ន្រះ បាន ផ្ទុះ ឡើង 
ដបំងូ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស ចនិ កាល 
ពី ចុង ឆា្នាំ ២០១៩  និង បាន 
រាលដល ទូទំង សកល លោក  
ដោយ តួ ល្រខ ន្រះ ត្រូវ រំពឹង ទុក 
ថា នឹង កើន ឡើង ជាង ៧៥មឺុន  
នាក់ នៅ ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ ខាង មុខ ន្រះ។  
  លោក រដ្ឋ មន្ត្រី សុខា ភិបាល 
រុស្រសុី Mikhail Murashko 

បាន ថ្ល្រង ថា   ការ ពិសោធ  
វ៉ាកស់ាងំ  ដ្រល ពាក ់ពន័្ធ ជា មយួ 
អ្នក ចូល រួម រាប់ ពាន់ នាក់ នឹង 
បន្ត ធ្វើ តទៅ ទៀត ។
   នៅ កន្ល្រង ផ្រស្រង ទៀត នៅ ក្នុង 
ពភិព លោក  ប្រទ្រស ឥណ្ឌនូ្រសុ ី
បាន ថ្ល្រង ថា  ខ្លួន បាន ចាប់ ផ្តើម 
ធ្វើ ពិសោធន៍ វ៉ាក់ សំាង មក ពី 
ក្រុមហ៊ុន Sinovac  Biotech 
ទៅ លើ មនុស្រស ក្នុង ដំណាក់- 
កាល ទី៣។ 
 «ដំ ណាក់ កាល ទី៣ ន្រះ  និ- 
យាយ សំដៅ ការ ពិសោធ ដ្រល 
ពាក់ ព័ន្ធ ការ ត្រស្ត មនុស្រស ចំនួន 
ច្រើន   ហើយ ជា ដំណាក់កាល 
ចងុ ក្រយ មនុ នងឹ អនមុត័ តាម 
ផ្លូវ ច្របាប់ ។
   វ៉ាក ់សាងំ របស ់ក្រមុ ហ៊នុ Sin- 
ovac ឈ្មាះCoronaVac    
ត្រូវ  គ្រ ធ្វើ ត្រស្ត លើ អ្នក ធ្វើ ការ  
ផ្ន្រក សុខភព ប្រសុីល ៩ ០០ ០ 
នាក់  រួចហើយ ៕ AFP/PSA

រុស្រេសី៊ាាថាខ្លនួាបង្កើតវ៉ាក់សំាងដំបូងាបំផុតាា...ាា

កងកម្លាងំសន្តសុិខលីបង់ប៉ះទង្គចិជាមួយក្រមុអ្នកតវ៉ានៅក្រប្ររសភា។AFP

លោកប្រធានាធិបតីរុស្រសី៊វ្លាឌី៉មៀរពូទីនធ្វើជាអធិបតីជំនួបមួយជាមួយសមជិករបស់រដ្ឋាភិបាល។រូបAFP

ស្ត្រីរូបន្រះបង្ហាញវ៉ាក់សំាងផលិតដ យវិទ្រយាសា្ថានGamaleyaរុស្រសី៊។AFP
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ក្រុងមុិកសុីកូ : អាជ្ញាធរ  ម៉ិកស៉ិក  
បាន និយាយ ថា  ពួកគេ បាន បើក ការ- 
ស៉ើបអង្កេត ចំពោះ ការ គេវ    ខ្លាឃ្មុំ ខ្មៅ    
១ កេបាល ដេល មាន ភាព លេបីលេបាញ 
បន្ទាប់ពី បាន បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ក្នុង  រូប-
ភាព សេលហ្វ៊ី   ដេល ថត ដោយ  អ្នក- 
ឡើង  ភ្នំ ចិត្ដ សឿង  ។

សត្វ ខ្លាឃ្មុំ បាន លេបី លើ ឆាក អន្ដរ-
ជតិ   នៅ ពេល  ស្តេី មា្នាក់  ថត សេលហ្វ៊ី 
ពេល វា នៅពី កេយ   ឈរយា៉ាង បេកៀក 
បផំត៉   នៅ ឯ ឧទេយាន អេកឡូសូ៉ី មយួ នៅ 
ភាគ ខងជើង ម៉ិកស៉ិក ។

បន្ទាប់ មក  សត្វខ្លាឃ្មុំ ទម្ងន់  ៩៦ 
គីឡូកេម  នេះ  ដើរ ចេញ យឺតៗ  ដោយ  
មនិ  ធ្វើ  ឲេយ នរ ីរបូនោះ  មាន គេះថា្នាក ់អ្វ ី

ឡើយ  ។ វា ក៏ បាន ទៅ រក ស្តេី មា្នាក់ ទៀត 
នៅ កេបេរ នោះ  តេ  មិន ធ្វើ បាប   ដូច គ្នា ។

សត្វ ខ្លាឃ្មុ ំនេះ តេវូបាន គេ ចាប ់  កាល- 
ព ីសបា្តាហ ៍មន៉  ខណៈ    ដេក នៅ ខងកេ 
ផ្ទះមួយ  និង តេូវ បាន បញ្ជូន ទៅ  កាន់  
ពេទេយ សត្វ នៅ សាកលវិទេយាល័យ មួយ  
ឯ ភាគ ខងជើង នេរ ដ្ឋ Nuevo Leon 
ដើមេបី ធ្វើការ តេួតពិនិតេយ  ស៉ខភាព ។

អាជ្ញាធរ អភរិកេស  សត្វពេ របស ់ Pro-
fepa បាន  ឲេយ ដឹង   ក្នុង សេចក្តី ថ្លេង-
ការណ ៍កាល ព ី ថ្ងេ អាទតិេយ ថា   ពេល ទៅ 
ដល់  ទីនោះ  មន្ទីរពិសោធន៍ សត្វពេ 
នៅ  មហា វិទេយា ល័យ  បាន  សមេច គេវ   
ខ្លាឃ្មុ ំខ្មៅ នោះ  ដោយសារ តេ ឥរយិាបថ 
ខស៉ បេកេត ីរបស ់វា ។  គេបាន នយិាយ 

ថា  ខ្លាឃ្មុំ កំព៉ងតេ រក ស៉ី ចំណី នៅ ក្នុង 
ទីកេ៉ង ។

ការគេវ សត្វ នេះ  តេូវបាន អន៉ញ្ញាត 
ដោយ មនេ្តី ជន់ ខ្ពស់ Profepa  ដេល 
យល់ ថា  វា ចាំបាច់ ដើមេបី កាត់ បន្ថយ 
ហានិភ័យ នេ ការ បេយ៉ទ្ធ គ្នា របស់ សត្វ 
ជមួយ សត្វ ខ្លាឃ្មុំ ដទេ ទៀត  និង ដើមេបី 
ចៀសវាង ការ បន្តពូជ  សត្វ  ខ៉ស គ្នា ។

Profepa  ដេល កំព៉ង តេួតពិនិតេយ 
ការ ស៉ើបអង្កេតនោះ  បាន ឲេយ ដងឹកាល-  
ពី ថ្ងេអាទិតេយ ថា  ខ្លួន បាន ស្នើស៉ំថត  
ឯកសារ ដើមេបី បង្ហាញ អំពី បេតិបត្តិការ 
វះ កាត់ នៅ លើ ខ្លាឃ្មុំ  ដេល កេយ មក 
តេូវ បានដោះ លេង នៅ ភាគ ខង ជើង 
ម៉ិកស៉ិក៕ AFP/RS

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំព្រញៈ ខណៈ ការ  បេ កាស 
ជេើស រីស     បេក្ខនរី  ឲេយ ចូល  រួម 
ការ  បេកួត    សមេស់  នរី Miss 
Grand Cambodia  ឆា្នាំ 
២០២០ បាន  ចាប់ ផ្តើម      តាំង ពី  
ចង៉   ឆា្នា ំ២០១៩   មកហើយ     មាន 
បេក្ខនរី    ដាក់ ពាកេយ ចូល រួម  ជង  
៣០០រូប  តាម រយៈ  ការ បេកួត   
ជមេ៉ះ    ជ ហូរ    ហេ   នៅ  សល់  តេឹម       
ចំនួន  ៥០រូប  ដេល   នឹង តេូវ   - 
បេកួត     បេជេង បន្តនៅ   វគ្គ ពាក់ - 
កណ្តាល   ផ្តាច់ពេ័តេ  ន  ថ្ងេ ទី -  
១៤ ខេ សីហា ឆា្នាំ ២០ ២០ 
ស្អេក នេះ ។  

  ក្នុងវ   គ្គ ពាក់ កណ្តាល ផ្តាច ់-  

ពេត័េ នេះ មានភាព  អសា្ចារេយ   ក្នងុ   
ផេសារ ទំនើប អី៉អន ម៉ល២  ចាប់   ពី    
ម៉ាង២ និង ៣០ នទី  ន      ថ្ងេ 
ស៉កេ  ទី១៤ ខេ សីហា ឆា ្នា ំ    
២០២០  មាន  ផេសាយ ផ្ទាល់  ពី 
ផេច  ហ្វេស ប៉៊ក ផ្លូវ ការ  Miss-  
Grand Cambodia និង អ្វី 
កាន់ តេ ពិសេសជង នេះ   ទៀត    
ក៏     មាន វត្ត មាន តារា ចមេៀង   សេី 
អូរី ជីណល  ដ៏ លេបី ឈ្មៅះ មា្ចាស់  
បទ  «   នៅ  ទី  នេះ   កំព៉ង តេ មាន-  
មន៉សេសខូចចិត្ត»  អ្នក នង  អេដា 
ចូលរួម ញុាំង កម្ម វិធី កាន់ ត េ 
សបេបាយ រីក រាយ ផង ដេរ ។

បើ តាម    លោក អិ៉ន ស៉ភិន 
អគ្គនយក   ផលិត កម្ម មហា-  
ហងេស  ដេលកេ៉ម ហ៊៉នរបស់  

លោក   ក ៏ ទទលួបាន   សទិ្ធ ិ     រៀបច ំ 
កម្ម វិធ ី បេកួត Miss Grand 
Cambodia  ឆា្នាំ២០២០ នេះ 
ផង ដេរ កេ  ពី   សិទ្ធិ រៀប ចំ  ការ- 
បេកតួ  Miss Supranational 
ថ្មី សន្លាង   មួយ   សមេប់  កម្ពុជ  
នោះ   បង្ហើប  បេប់ថា៖ « កម ្មវិធី 
Miss Grand Cambodia  
ឆា្នា២ំ០២០  ដណំើរ  ការ មក ដល ់ 
វគ្គ ពាក់ ក ណ្តា ល  ផ្ដាច់ ពេ័តេ  -  
ហើយ   ដេល  តេូវ ធ្វើ ឡើង នៅ ថ ្ងេ 
ទី ១៤ ខេ សីហា ឆា្នាំ២០២០  
ចាប ់ព ីម៉ាង២ និង ៣០នទី 
រសៀល  នៅទី តាំង  ផេសារ ទំនើប-  
អីអ៉នមល៉ ២។ យើង បាន ធ្វើ ការ 
ជមេ៉ះ យកបេក្ខនរ ីព ីចនំនួ  ជង  
៣០០រូប  មករហូត សល់  តេឹម 
ចំនួន ៥០រូប ឲេយ បន្ត ចូល រួម 
បេកួត  វគ្គ  ពាក់ កណ្តាល  ផ្តាច់- 
ពេ័តេ  ហើយ យើង នឹង ចមេញ់ 
យក   ចំនួន  ២៥រូប ដើមេបី បាន 
បេក្ខ នរី ជ តំណង  ឲេយ ២៥-   
ខេត្ត  -កេង៉ផង ដេរ  សមេប ់បើក  
យ៉ទ្ធ ន ការឲេយ  បេក្ខនរីជប់ វគ្គ  
ពាក់ កណ្តាល  ផ្តាច់ ពេត័េ  នេះ  ដេល  
ជ ការបេកួត បេជេង សនេសំ ពិន្ទុ  
ដើមេបី  ការ បេកួត ច៉ង កេយ នៅ 
វគ្គ  ផ្តាច ់ពេត័េ ដេ ល យើង នងឹធ្វើ 
នៅ  ច៉ង ខេ កញ្ញា  ឆា្នាំ ២០២០ ។   

ហើយ សមេប ់វគ្គ  ផ្តាច ់ពេត័េ-  

នោះ យើង នឹង ជេើស រីស យក 
បេក្ខ នរី  ជយ លាភី ចំនួន  ៥រូប 
ឬ   ហៅ ថា   បេក្ខនរី Top5 ។ 
កេ   ព ីនេះ យើង ក ៏  មាន រៀប ច ំ  ឲេយ 
មាន  ជយលាភ ីផេសេងៗ ទៀត ដេរ  
ដូច ជ បេក្ខនរី មាន  សា្នាម-  
ញញឹមសេស់ បេក្ខនរី មាន 
ដំណើរ សា្អាត  ឬ បេក្ខនរីមាន 
សមេស ់ ស៉កីា មេរា៉ា   សមេប ់ ការ-  
ថត    ក៉ន   ជ  ដើម  ដេលទំាង  នេះ  
គឺ ជ  ការ ធ្វើឡើង ដើមេបី លើ ក ទឹ ក- 
ចិត្ត ដល់   បេក្ខនរី    មិន បាន  ជប់  
ក្នុង  បេក្ខនរី Top5  នោះ  »។ 

លោក អិ៉ន ស៉ភិន បាន បន្ត   
ឲេយ   ដងឹ ទៀត ថា៖ « កម្ម វធិ ី Miss 
Grand Cambodia  2020  
ក្នុង  ឆា្នាំនេះ  ជឆា្នាំ  ដេល អសា្ចារេយ  
១   ដេរ ដោយ  កម្មវិធី មិន តេឹម- 
ត េ បេកាស ស្វេងរក បេក្ខនរី  
ទូ  ទាំង ២៥ ខេត្ត -កេ៉ង  ទទួល 
ពាកេយ  ស៉ំចូលរួមបេកួត នោះទេ  

ត េ កម្ម  វិ ធី   ក៏បាន បើក ឱកាស ឲេយ 
បេជជនខ្មេរ ដេលមាន ចណំេះ 
ជំនញ ឬ  មាន ទេព កោសលេយ 
ផ្នេក រចនម៉ូដ  អាច មក ដាក់ 
ពាកេយ    ចូល រួម បេកួត  យក   ជយ-   
លាភី  ផង  ដេរ ។ 

 សូម រង់ចាំទសេសន ទាំង អស់ 
គ្នា   ថា តើ បេក្ខ នរ រីបូសេស ់នងិ 
ឈ្លាស វេ របូណ ដេល ជ បេក្ខ- 
នរ ី  ស័ក្តិ  សម បំផ៉ត  សមេប ់  
តណំង   ខេត្ត  របសអ់្នក  នងិ សមូ 
រង់ ចាំ មើល ថា ត ើ សម្លៀក - 
បំពាក់  តំណងឲេយ ខេត្ត សម្លៀក- 
បំពាក់ ក្នុង រាតេី  សមសរ- 
សម្លៀ ក   បំពាក់ ប៉រាណខ្មេរ និង 
សម្លៀក   បំពាក់ ផេសេងៗទៀត 
ដេល ទទួល បាន  ជ យលាភីនៅ 
ក្នងុ កម្មវធិ។ី  អ្វ ី   ដេល យើង កពំង៉  
តេ    ទន្ទឹង រង់ចា ំ   ខ្លាំង ទៀត នោះ 
ថា   តើ បេក្ខ នរ ីរបូណ ដេល នងឹ 
កា្លាយ  ជ បេក្ខ នរី ដ៏ ស័ក្តិ សម- 

បំផ៉ត  និង អាច គេង   មក៉ដ   ក្នុ ង  
កម្ម វិធីបេកួត   Miss Grand  
Cambodia 2020  នៅ កម្ពជុ 
ដេល  ខ្លួន  នឹង តេៀម បន្ត ទៀត-   
ដើមេបី  បានជ តំណង បេទេស 
ទៅ ចលូ រមួ  បេកតួ នៅ ក្នងុ   កម្ម វធិ ី
អន្តរ  ជតMិiss Grand Inter-
national បេរព្ធធ្វើ្វើ នៅ   បេទេស  
វេណេ ស៊៉យ អេឡា ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដេរ ថា  កម្មវិធី 
បេកួតបេជេង រក មា្ចាស់ មក៉ដ 
ផ្នេក សមេស់  Miss Grand 
Cambodia 2020 នេះ  តេូវ 
ផលិត ក ម្មមហា     ហងេស ភាព យន្ត 
បាន  ទិញ  សិទ្ធិ  មក ពី បេទេស ថេ 
និង  បាន បេកាសទទួល ពាកេយ 
បេក្ខ  នរី ទូ  ទាំង  បេទេស ចំនួន-   
២៥ ខេត្ត -   កេង៉ ខណៈ ពេលនេះ 
បាន  ឈន មកដល់ វគ្គពាក់-  
កណ្តាល    ផ្តាច់ពេ័តេ  នៅ ថ្ងេទី 
១៤ ខេសីហា នេះ៕ 

អាជ្ញាធរមិ៉កសិ៉កស៉ើបអង្កេតការចាប់គេវខ្លាឃ្មុំខ្មៅលេបីខងថតសេលហ្វ៊ី

ការបេកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ពេត័េ
កម្មវិធីMissGrandCambodia
ឆ្នា២ំ០២០ចមេញ់ជមេះ៉ថ្ងេស្អេកនេះ

ទិដ្ឋភាព ន្រ ការ ប្រកួតប្រជ្រង  Miss Grand International  កាល ពី ឆ្នា ំមុន ។ រូបថត ហ្វេសប៊៉ក 

លោក អិុន សុភិន ព្រលទទួល  សិទ្ធ ិរៀបចំMiss Grand Cambodia 2020។ ហ្វេសប៊៉ក

រូបភាព វីដ្រអូឃ្លបីដ្រលខ្លាឃ្មុខំ្មៅមិនបៀតបៀនមនុស្រស និង ថតរូបស្រលហ្វ៊ទីៀត។



ក្រងុត្របុិ: ប្រឈម ការ ក្រស័យ 
ទុន ក្រម ឥទ្ធិពល វីរុសកូរ៉ូណា 
ក្រុមហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ ត្រវ៉ាន់ 
ចាប ់ផ្ដើម បង្កើត ឈតុ ឆាក «ការ- 
ហោះ ហើរ អត់ មាន គោល ដៅ  » 
លើ យន្ដហោះ របស ់ខ្លនួ  រមួ ទាងំ 
ការ បង្រៀន ព ីសណំាក ់បគុ្គលកិ 
ទទួល ភ្ញៀវ នារី ៗ  ដល់ កុមារ  
ថ្រម ទៀត ផង ។ 

នៅ ទីស្នាក់ ការ កណា្ដាល ន្រ 
អាកាសចរណ៍ ចិន China 
Airlines  ន្រក្រងុ ថាវយួន កាល- 
ពីថ្ង្រ សៅរ៍ កុមារ៥០នាក់  បាន 
ចូលរៀន នា ព្រល ព្រឹក អំពី វិធី 
បម្រើ ភ្ញៀវ លើ យន្ដហោះ ។ 

លោក ឈិន យូវ៉្រ ដ្រល ធ្វើ 
ការ ក្នុង ជំនួញ ហ្វាសសិន  និង 
ត្រងត្រ ធ្វើ ដំណើរ ក្រ ប្រទ្រស 
បាន មក កាន់ ទី ន្រះ ជាមួយ នឹង 
ភរិយា និង កូន ស្រី អាយុ៦ឆា្នាំ 
ដើម្របី « រំឭក ទៅដល់ អារម្មណ៍ 
ធ្វើដំណើរ ជាថ្មី »។ 

លោក ឈនិ បាន ប្រប ់AFP 
ថា ៖ « ប្រហ្រល វ ដោយ សរ 
យើង  រង់ ចាំ ឱកាស ហោះហើរ 
យូរ  ព្រក ហើយ »។

កម្មវិធី បនា្ទាប់ កុមារ តូច ៗ  
ចាប់ ផ្ដើម ហោះ ហើរ នៅ ក្នងុ ឯក- 
សណា្ឋាន ថ្មី រយៈ ព្រល ២ម៉ោង 
នៅ លើ ដ្រន កោះ  និងតាម ជួរ ភ្នំ 
ខ្ពស់ ៗ  ។ ការ ហោះ ហើរ ជា ផ្ន្រក 
មួយ ន្រ គំនិត ច្ន្រ ប្រឌិត របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ ដើម្របី 
ស្វ្រង រក ចណំលូ ខ្លះ អឡំងុ ព្រល 
ជំនួញ ជួប ការ លំបាក ន្រះ ។

មិន ខុស ពី អាកាសចរណ៍ ដទ្រ  
ក្នងុ លោក ទាំង ក្រុមហ៊ុន Chi-
na Airlines និង គូ ប្រជ្រង 
Eva Air ត្រវូ ផ្អាក ការ ហោះហើរ  
ព្រល កូវីដ រាត ត្របាត សកល ។ 
ពកួគ្រ ក ៏បាន កហំតិ ជើង ហោះ- 
ហើរ  ក្នុង ស្រុក ផង ដ្ររ ។ 

កាលពីថ្ង្រ សៅរ៍ យន្ដហោះ 

Eva A330 ពី អាកាស យាន-
ដ្ឋាន អន្ដរជាតិ ទី ក្រុង ថាវយួន 
បាន  ហោះ កាត់ តំបន់ ឦសន 
ន្រ  ដ្រន កោះ  ក្រវ្រល ប្រជុំកោះ  
Ryukyu Islands របស ់ជប៉នុ 
មុន ព្រល វិល ទៅកាន់ មូលដ្ឋាន 
ទស្រសនា ទ្រសភាព និង ឆ្ន្ររ 
សមុទ្រ វិញ ។ ព្រលវ្រលា ន្រ    
ការ ហោះ ហើរ មាន២ម៉ោង   
និង៤៥នាទី ។ 

ការ ធ្វើដំណើរ លើ កៅអី ធម្មតា  
មាន តម្ល្រ ប្រមាណ ១៨០ 
ដុលា្លារ ខណៈ កៅអី ជំនួញ មាន 
តម្ល្រ ២៨៨ដុលា្លារ ។ 

China Airlines ចំណាយ 
ព្រល ២ម៉ោង និង ហោះ ទៅ 
កាន់  អាកាស យានដ្ឋាន ជប៉ុន 
មុន ព្រល វិល មក កាន់ ឆ្ន្ររ ភាគ- 
ខាង កើត កោះ ត្រវ៉ាន់ វិញ ។ 

គម្រង ហោះ ហើរ ជា ច្រើន- 
ទៀត នឹង ត្រូវ បាន រៀបចំឡើង 
នៅ ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ ខាង មុខ  
ហើយ  ទាំង Eva និង  China 
Airlines បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ខ្លួន 
ពិត ជា លក់ សំបុត្រ ដច់ ។ 

អ្នក និយមការ ធ្វើដំណើរ ក្នុង 
ស្រុក ត្រូវបាន បញ្ចុះ បញ្ចូល ថា 
វ មិន សូវ ប្រឈម ហនិភ័យ  
ឆ្លង រោគ តិចតួច ។ 

កោះត្រវ៉ាន ់ ដ្រល បាន ទទលួ 
បទពិសោធ ពី ជំងឺ  SAR ឆា្នាំ 
២០០៣   មាន សមត្ថភាព    
គ្រប់ គ្រង ការ រីក រាល ដល វីរុស 
បាន យា៉ោង ល្អ ។ 

ដ្រន កោះ ន្រះ ក៏   បិទ ព្រំ ដ្រន  
ដោយ ទីតាំង ភូមិសស្ដ្រ កោះ 
ន្រះ មាន ភាព ងាយ ស្រួល ក្នុង 
ការ គ្រប់ គ្រង ៕ AFP/HR  
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 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

 រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត  ។ សខុភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត មាន សភាព 
ល្អ ប្រសើរ ដ្រល គ្រប ដណ្តប ់ដោយ  
ទង្វើល្អ របស់   អ្នក។  ថ្ង្រន្រះ មាន - 

ការ ជំរុញ  ចិត្ដ   ឲ្រយ លោក  អ្នក ប្រព្រឹត្តត្រ អំ ពើ ល្អ សុចរិត - 
ត្រឹម ត្រូវ  និង  ពោល ពាក្រយ  ទៅ អ្នក ផង  ប្រកប ដោយ 
វចិារណ ញ្ញាណ។ ចពំោះ ការប្រកប របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា នងឹ  បាន នវូ ផល ល្អ ហើយការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ   កាន់ ទី នានា មា ន សុវត្ថិ ភាព គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត ។

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសី ស្រតុចុះ ។   សុខ ភាព មានជំងឺ 
ជ្រៀត ជ្រក  ធ្វើ  ឲ្រយ ការ បំ ព្រញ ការងារ 
ផ្រស្រង ៗ  មិន បា   ន លទ្ធផល  ល្អ  និង ជា 
ហ្រត  ុធ្វើ ឲ្រយ ទឹក ចិត្ត ពោរ ព្រញ ទៅ - 

ដោយ ភាព សៅហ្មង។ ហ្រតុ ន្រះ  លោក អ្នក  ត្រវូ    ត្រ 
ស្វ្រង រក សៀវ ភៅ ធម៌ សម្រប់ អាន ពី ព្រះ   ការ - 
មា ន  ព្រះ  ធ ម៌  ក្នងុខ្លនួ ធ្វើ  ឲ្រយ  អ្នក មាន មូល ដ្ឋាន គ្រះឹ     
នៅ ក្នងុ ការ  ពិចារណា  ។ ចំណ្រក បញ្ហា ស្ន្រហ  វិញ   
គូស្ន្រហ៍ ច្រើន ត្រ មាន ភាព រកំា រកូស ដក់គ្នា។   

រាសីមធ្រយម។ ការនិយាយ ស្ត ីមាន 
អ្នកខ្លះ យក  ចិត្ត ទុក ដក់ ស្តាប់ ឯ អ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព្រងើយ កន្ដើយ  ចំពោះ  
អ្នក   ហ្រតុ ន្រះ ត្រវូ ប្រយ័ត្នក្នងុ ការ- 

និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិតឲ្រយ  បាន ហ្មត់- 
ចត  ់  មុន នឹងហស្ដ ី។ ការ ប្រកប របរ រក ទទួល ទាន 
បាន       ផល បង្គរួ។  សុខភាព ផ្លវូ កាយ មាន អំណាច-  
ខា្លាងំ   ត្រ សុខ ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។  
បញ្ហា ស្ន្រហ  គូ ស្ន្រហ៍  ច្រះ យល់  ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

រាសី  មធ្រយម។ ចំពោះ ការ ប្រ កប របរ- 
រក  ទទលួ ទាន ផ្រស្រង ៗ  នងឹ បាន ផល 
សម ស្រប ទៅតាម ការ ចំ ណាយ។   
ទោះ  ជា យា៉ោង ន្រះ ក ៏ដោយ  ក ៏លោក 

អ្នក  ខិត ខំ បំ ព្រញ ការងារ ប្រកប ដោយ ការ ប្រុង- 
ប្រយ័ត្ន  និង ប្រងឹ ប្រ ង អស់ ពី សមត្ថភាព។  រី ឯ ការ- 
នយិាយ ស្ត ីអាច មាន ភាព លើស លស ់ ឬ ខ្វះ ខាត 
ខ្លះៗ។ ដោយ ឡ្រក បញ្ហាស្ន្រហ   គសូ្ន្រហ ៍ក ៏មាន-  
ការ  យល់ ចិត្ត គ្នា បានល្អ ដូចជាសភាព  ធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល់ អ្វី ឡើយ ។ រីឯ ការ ប្រកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  ទទួលបាន ផល- 

ចំណ្រញ   តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង របស់ 
អ្នក។  ចពំោះ ដណំងឹ ដ្រល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲ្រយ  លោក- 
អ្នក  មាន ក្តី សោមនស្រស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច ន្រ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ  ទើប បណា្ដាល ឲ្រយ  
ការ    និយាយ ស្តី ប្រកប ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ៕ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ ការ បំព្រញ 
ការ  ងារ ផ្រស្រង ៗ នឹង ទទួល បាន នូវ ជ័យ- 
ជម្នះ  ដ្រល ឆ្លើយ តប  នឹង ការ ខិត ខំ 
ប្រងឹ     ប្រង   ។ ការ និយាយស្តពីីរោះ- 
ពិស     ទៅ កាន់ អ្នក ផង គឺ មាន ស្រចក្ត-ី 

ម្រតា្តា ករុណា ចំ ពោះ គ្នា  និង គ្នា ។   ថ្ង្រន្រះ  ផល វិបាក 
មួយ   ចំនួន កើត ឡើង លើ រូប អ្នកបាន សប រលាប - 
វិញ  ។ បញ្ហា ស្ន្រហ  និង ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទ   ី នានា 
គួរ   ត្រ យក ចិត្ត ទុក  ដក់ ជា ចម្របង   លើ សុខ ភាព ។

 រាសឡីើងខ្ពស់ ត្រដ្រត ។ ការប្រកប- 
របរ  រក ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  បាន ផល 
ល្អ ប្រសើរ ត្រសខុភាព ផ្លវូ កាយ អាច  
នងឹត្រវូ យាយដីោយ ជងំ ឺ។ រឯី លាភ- 

សកា្ការៈ វិញ ច្រើនត្រ  បាន ដោយក្តី ធម៌   និង មាន 
សមត្ថ  ភាព   ដោះ ស្រយ បញ្ហា  ឬ ធ្វើការ សម្រច- 
ចិត្ត ផ្រស្រង ៗ  បានល្អ ក្នុ ង ថ្ង្រន្រះ ។  ចំពោះ ស្រចក្តី- 
ស្ន្រហ    មាន ការ យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  ហើយ ការធ្វើ- 
ដំណើរ  កម្រសាន្ត នានានឹង មាន ជោគ ជានិច្ច ។   

រាសីមធ្រយម។ ទឹក ចិត្ត ត្រង ប្រ ប្រួ ល 
ទៅ តាម ស្ថាន ភាព  និង បរិយា កាស 
ជុំវិញ ខ្លួន ។  ហ្រតុ ន្រះ ត្រូវ ប្រឹង ប្រង 
ទប  ់ ចតិ្ត កុ ំបណ្ត្រត បណ្ដាយ ទៅ តាម 

បរិ យាកាស ខា្លាងំ ព្រក។ ជាមួយ គ្នា ន្រះ   ក៏ ត្រវូ  យក- 
ចតិ ្ត ទកុ ដក ់ផង ដ្ររ ទៅលើ ការ នយិាយ ស្ត ី នងិ 
សខុ   ភាព ។ ដោយ ឡ្រក ចពំោះ មខុ របរ រក ទទលួ-  
ទាន  នានា បាន ផលបង្គរួ។  រី ឯ បញ្ហា ស្ន្រហ ក៏ មិន-  
មាន  អ្វីប្រ ប្រួល នោះ ដ្ររ គឺ មានសភាពធម្មតា ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ការ- 
បំព្រញ  កា  រ  ងារ ផ្រស្រង ៗ  រម្រង ទទួល- 
បាន ផល តប ស្នង គរួ ជាទ ីព្រញ ចតិ្ត ។ 
ការ   ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆា្ងាយ  

ប្រ កប   ដោយ សវុត្ថ ិភាព ។  ការ នយិាយ ស្ត ីប្រកប- 
ដោយ   ឧត្តម គតិ  ខណៈ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត មាន ភាព-   
ល ្អ ។ ចំពោះ  ការ ទទួល ដំ ណឹង ផ្រស្រង ៗ សុទ្ធ សឹង 
ជា   ដំណឹង  ល្អ ។ ចំណ្រក ឯ បញ្ហា ស្ន្រហ  គូ  ស្ន្រហ៍ 
យល ់ ចិត្ត គ្នា  ធម្មតា  និង បន្ថ្រមភាពផ្អ្រមល្ហ្រម។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។ សុខភាព 
ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ- 
ពាល ់ អ្វី ឡើយ។  រីឯ ការ ប្រកប របរ រក- 
ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  គឺ បាន នូវ ផល-  

ចំណ្រញ     តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រង របស់ 
អ្នក  ។  ចពំោះ ដណំងឹ ដ្រល ទទលួ បាន ធ្វើ ឲ្រយ  លោក- 
អ្នក  មា ន ក្តី សោមនស្រស រីក រាយ។  ដោយ អំ ណាច 
ន្រ   សុខ ភាព ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  ល្អ បណា្ដាល  ឲ្រយ  
ការ   និយាយ ស្តី ប្រកប  ដោយ វិចារណ ញ្ញាណ។

រាសីស្រុតចុះ ។ ទឹក ចិត្តមាន រឿង 
សៅ  ហ្មងខ្លះៗ  ក្នុង ថ្ង្រ ន្រះ  ហើយ 
សុខ   ភាព ផ្លូវ កាយ មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល ់  បណា្ដាល មក ពី បរិយា កាស 

ជុ ំ វញិ     មនិ អ ំណយ ផល ។ ថ្ង្រ ន្រះ  លោក អ្នក អាច 
នឹង  បា ន ទទួល  ដំណងឹ  មិនសវូ ល្អ ។  ទាក ់ទនិ នងឹ កចិ្ច-  
ការប្រ កប របរ រក ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ គប្របី កុំ  ហ៊ាន  
ប្រថយុ    នងឹហនភិយ័  ខា្លាងំ ព្រក ។  រឯី បញ្ហា ស្ន្រហ  
គូស្ន្រហ៍គឺ មានការ   អធ្រយាស្រ័យឲ្រយ   គ្នា តិច តួច ។

រាសីល្អ បង្គួរ  ។ រាល់ ការបំព្រញ  កិច្ច - 
ការ  ងារ ផ្រស្រង ៗ  ត្រង ទទួល បាន 
ជោគ  ជយ័ គរួ ជា ទ ីគប ់ចតិ្ត ។ ការ- 
ធ ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆា្ងាយ  គឺ 

ត្រង     ត្រ មាន គ្រ ទទួល រាក់ ទាក់  និង មាន ទឹក ចិត្ត 
ប្រកប  ដោយ  ក្ត ីសោមនស្រស រ ីករាយ  នងិ ពោលនវូ   
ពាក្រយ    សម្តី ពីរោះ ពិស ទៅ   អ្នក ផង  ។ យា៉ោង ណា   គួរ- 
ត្រ  យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់យា៉ោង ខា្លាងំ  លើ បញ្ហា សខុភាព  
និង  បញ្ហា ស្ន្រហទើបបាន ជាកា រ ល្អ ប្រសើរ។

កុមរតូចៗ មនឱកាសបានរៀនអាជីពការងារជាអ្នកបម្រើលើយន្ដហោះអំឡុងព្រលហោះហើរ។រូបថត AFP

អាកាសចរណ៍តៃវ៉ាន់នំាភ្ញៀវកៃវៃល
លើអាកាសរំឭកអារម្មណ៍ហោះហើរ

អ្នកបម្រើលើយន្ដហោះអាជីពបង្រៀនកុមរពីអាជីពការងាររបស់ខ្លនួ។AFP

កុមរសម្ដ្រងជាអ្នកបម្រើតាមយន្ដហោះផ្ដល់ស្រវកម្មដល់ឪពុកម្ដាយ។AFP
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គ្រជូម្រើសជាតិ កំពុង សិក្រសាពីផ្រនការ និងទ្រសឹ្តហី្វកឹហ្វនឺ
   យឺន ពន្លក  

 ភ្នពំេញៈ ម ជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹ ហ្វនឺ  បាន រៀបចំ 
សិក្ខា សាលា  ស្តពីី ករ រៀបចំ ផៃន ករ និង ទៃសឹ្តី 
ហាត់ ហ្វកឹហ្វនឺ របស់ គៃ ូបង្វកឹ កៃមុ ជមៃើស ជាតិ និង 
គៃ ូបង្វកឹ ថ្នាល ២០២០ មកពី សហ ព័ន្ធ កីឡា ជាតិ 
ចំនួន ៣៥ នៅ សាល ម ជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹ ហ្វនឺ 
កីឡា  ក្នងុ ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ  កល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃពុធ 
ដោយ មាន  មាន រយៈ ពៃល ៤ ថ្ងៃ ហើយ វគ្គ នៃះ   ជា 
ផៃន ករ បៃចំា ឆ្នា ំ ដៃល មាន លក្ខណៈ វិវឌៃឍ ន៍ជឿន- 
លឿន  តាម វិទៃយាសាស្តៃ កីឡា   បុ៉ន្តៃ បាន ធ្វើ  យឺត យ៉ាវ 
ជាង បណ្តា ឆ្នា ំកន្លង ទៅ  ដោយ បញ្ហា ពនៃយារពៃល 
បៃ មូល ផ្តុ ំ ពៃះ  កូវីដ ១៩ ។

ជំនួប ក្នងុ វគ្គ  ដៃល មាន គៃ ូបង្វកឹ ជា សិក្ខាកម  
៧៥ នាក់  និង គៃ ូឧទ្ទៃស ជា ចៃើននាក់  នោះ  តៃវូ បាន 
បាន បើក ក្នងុ លក្ខណៈ សា្ងាត់ៗ  រិត បន្តងឹ    ដោយ 
រកៃសា បាន នូវ គមា្លាត  ដើមៃបី ករពារ កូវីដ ១៩  ហើយ 
អ្នក ជំនាញ សំខាន់ៗ  ដៃល ចូល ជា គៃ ូឧទ្ទៃស   ក្នងុ 
វគ្គ នៃះ មាន   លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  អគ្គលៃខា ធិករ  
NOCC  លោក  កៃវ  សារ៉ៃត  គៃ ូជំនាញ ចៃបាប់ កីឡា  
ពិសៃស  ចៃបាប់ បាល់ ទាត់  លោក វៃជ្ជ បណ្ឌតិ  ស្តើង  
ជា  គណៈ កម្មករ ពៃទៃយ អម  NOCC  លោក  ពៃំ 
វណ្ណារឿន  ជំនាញ ផ្នៃក ករ បៃើ បៃស់ សារ ធាតុ ហាម- 
ឃាត់ ក្នងុ កីឡា   លោក  រ៉ា  មា៉ា  ជំនាញ ផ្នៃក បៃើ បៃស់ 
ឧបករ ណ៍ ជំនួយ សាច់ ដំុ  លោក បណ្ឌតិ  ឃុន  ម៉ា  
ជំនាញ  ផ្នៃក អាហា រូបត្ថម្ភ  សមៃប់ កីឡាករ កីឡាក-  

រិនី  និងលោក  លន់  ចន្ទ ូ ជំនាញ ផ្នៃក សញ្ញា ន ៃ 
ចិត្ត វិទៃយា កីឡា។

លោក  បុ៉ន  សុខ  នាយក មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ ហ្វកឹ- 
ហ្វនឺ កីឡា   បានឲៃយដឹង  ថ   ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ ករ បៃមូល  
ផ្តុ ំកៃមុ ជមៃើស ជាតិ   គឺ យឺត ជាង ផៃន ករ  ដោយ 
បញ្ហា ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ជាលក្ខណៈ  សកលលោក  
បុ៉ន្តៃ ពៃល នៃះ កៃមុ ជមៃើស ជាតិ  ទំាង  កៃមុ ធំ  និង  
កៃមុ ថ្នាល  បាន បៃ មូល ផ្តុ ំអស់ ហើយ ។ យ៉ាង ណ 

ក៏ ដោយ  ដើមៃបី ពងៃងឹ សមត្ថភាព បំប៉ន បច្ចៃក ទៃស 
គៃ ូបង្វកឹ ឲៃយ ទទួល បាន បទ ពិសោធថ្មីៗ  នោះ  យើង 
បើក វគ្គ សិក្ខា សាលា នៃះ  ផ្តល់ ជូន គៃ ូបង្វកឹ  គៃ ូជំនួយ  
៧៥ នាក់  រយៈពៃល ៤ ថ្ងៃ  ដើមៃបី ឲៃយករ បង្វកឹ របស់គាត់ 
ទទួល បាន លទ្ធផល ល្អ  គុណ ផល ល្អ ។ 

លោក  បុ៉ន  សុខ   បាន បន្ថៃម ថ ៖ «គោល បំណង 
សំខាន់  របស់ មជៃឈមណ្ឌល យើង  គឺ បណ្តះុ បណ្តាល 
អត្តពលិក ជមៃើស ជាតិ  ឲៃយ ទទួល បាន ជំនាញ ពី គៃ-ូ 

បង្វកឹ នូវ បទ ពិសោធ   បច្ចៃកទៃស ថ្ម ីៗ  បន្ថៃម ទៀត  
ក្នុង សម័យ កីឡា ទំនើប  ដោយ សមៃួច ទៅ រក 
ពៃតឹ្តកិរណ៍ កីឡា ធំៗ ចំនួន ២ នៅ ចំពោះ មុខ  គឺករ-   
ឆ្ពោះ  ទៅដណ្តើម មៃដយ ជូនជាតិ នៃ  ករ បៃកួត 
សីុហ្គៃម  លើកទី ៣១  នៅ បៃទៃស វៀតណម ឆ្នាំ 
២០២១ និង តៃៀម សីុហ្គៃម ជា បៃ វត្តសិាស្តៃ  លើក 
ទី ៣២  ឆ្នា ំ២០២៣  ដៃលកម្ពជុា ធ្វើ មា្ចាស់ ផ្ទះ »។ 

ចំណៃក លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  ជា គៃ ូឧទ្ទៃស ផ្នៃក 
ចៃបាប់ កីឡា  និង ផៃន ករ យុទ្ធ សាសៃ្ត ក្នងុ ករ ដឹក នំា 
គៃប់ គៃង  ពៃម ទំាង រៀប ចំ ពៃតឹ្តកិរណ៍ កីឡា  បាន 
ថ្លៃង ថ   គិត មក ដល់ បច្ចបុៃបន្ន   កីឡា បាន ឈាន  និង 
វិវឌៃឍ មក ដល់ គោល ដៅ  គឺសុខ ភាព រង កយ  និង 
ករ អប់ រំ  ហៃតុ នៃះ នៅ តាម សហព័ន្ធ កីឡា ជាតិ 
នីមួយៗ  គួរ ស្វៃក រក  ឬ ភា្ជាប់ ជា មួយ ខៃសៃ បណ្តាយ  
ជាមួយ  សហព័ន្ធ អន្តរជាតិ តាម រយៈ គណៈកមា្មាធិករ- 
ជាតិ  ខណៈ ដៃល ចៃបាប់  និង លក្ខខណ្ឌ ករ បៃ កួត  
ឬ ករ បង្វកឹ  តៃវូ បាន កៃ សមៃលួ តាម បៃប វិទៃយាសាស្តៃ  
ក្នងុ នោះ អូឡំាពិក កម្ពជុា  មាន មធៃយាបាយ ជួយ 
សមៃប សមៃលួ ជូន ។

 លោក បាន បន្ត ថ ៖ « នៅ ក្នងុ ទសៃសនៈ របស់ អូឡំា- 
ពិក អន្តរជាតិ  គឺ កីឡា ឈាន ទៅ កត់ ចោល ឲៃយ បាន 
នូវ ហិងៃសា  ឬ គៃះ ថ្នាក់ ក្នងុ កីឡា  ដើមៃបី ឆ្ពោះ ទៅរក 
សុខ ភាព  ករ អប់ រំ មិត្ត ភាព  សហ បៃតិបត្ត ិករ  និង 
សាមគ្គ ីភាព នៅ  លើ ភិភព លោក  ហើយ កីឡា នៅ 
តៃ បៃ បៃលួ លក្ខខណ្ឌ កន់ តៃ ល្អ   អី៊ចឹង ករ សិកៃសា  
គឺ នៅ តៃ ថ្ម ីជា និច្ច» ៕  

សិក្ខាកម ជា គេបូង្វកឹ ជមេើសជាតិ ដេល បាន ចូល រួម នៅ ក្នងុ វគ្គ សិក្ខាសាលា កលពី ថ្ងេពុធ។ រូបថត សហ ករី

Sevilla និង Shakhtar ឡើង ទៅ វគ្គ  ១/២ ដូចគ្នា
កេុង បា៉ារីស : កៃុមដៃលទៅ ពី 

បៃទៃស   អៃសៃបា៉ាញ Sevilla នងិ 
Shakhtar Donetsk របស់ 
បៃទៃស អ៊ុយកៃន កល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ វគ្គពាក-់ 
កណ្តាល ផ្ដាច ់ពៃត័ៃ ដចូ ៗ  គា្នាក្នងុ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Europa League 
កៃយ ពីមាន ជ័យ ជម្នះ រៀង ៗ  
ខ្លួន លើ កៃុម គូ បដិបក្ខ Wol-
verhampton Wanderers 
(Wolves) និង Basel ។

សមៃប់ កៃុម  Sevilla ដៃល 
ធា្លាប ់លើក ពាន កមៃតិ ទ២ី របស ់
តំបន់ អឺរ៉ុប នៃះ ដល់ ទៅ  ៥ 
សម័យ កល ទមៃំ  យក ឈ្នះ 
Wolves ទាំង ប៉ផុត ប៉ផើយ 
១-០ បាន  អាច ជា ចាត់ទុកថ 
ជាសណំង ពៃះ នៅ ដើម វគ្គ ទ ី
១ កៃុម ទៅ ពី កៃប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League របស ់អងគ់្លៃស 
ក ៏មាន  ឱកស ស៊តុ បាល ់ពនិយ័ 
១១ម៉ៃតៃដៃរ តៃ គួរ ឲៃយ សា្ដាយ  
កីឡាករ Raul Jimenez 
ដៃល មុន ហ្នឹង  មិនដៃល ភា្លាត់ 
ក្នុង ចំណមករបាល់ពិន័យ 
នៃះ ៨លើក កន្លង មក មិន អាច 
ទាត ់បាល ់ផតុ ដៃ អ្នក ចា ំទ ី Yas-
sine Bounou បាន ។

បៃសិន បើ Sevilla  កៃុម នៃ 
កៃបខ័ណ្ឌ La Liga តៃូវបាន 
កៃុម គូបៃជៃង នាំ មុខ នោះ 
លទ្ធផល ចុង កៃយ   បៃហៃល 

អាច បៃបៃួល ខុស ពី នៃះក៏ថ 
បាន ដោយសារ កមា្លាំង ចិត្ត នៃ 
កៃមុ ទាងំ២ នងឹ មាន ខសុ គា្នា ជា 
- មិន ខាន។ 

តៃ យ៉ាង ណ Sevilla កៃុម 
ដៃល មាន បទ ពិសោធ ជោគជាំ 
សមៃប់ ករ បៃកួត បៃជៃង នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ មួយនៃះ នៅ តៃ  
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ថ ពកួ គៃគ ឺជា 
កៃុម មាន សិទ្ធិ លើក ពាន នៃះ 
ម្ដង ទៀត បនា្ទាប់ ពី ករ តៃត 
បញ្ចលូ ទរីបស ់កឡីាករ  Lucas 
Ocampos នៅ នាទីទី ៨៨ ។

បើ ទោះបី ជា កៃុម  ឆ្លង ផុត វគ្គ 
៨ កៃមុ នៃះ ទាងំ តៃដប តៃដសួ 
ក៏ ពិត មៃន តៃគៃូបង្វឹក  លោក 
Julen Lopetegui នៅ តៃ 

សរសើរ កូន កៃុម របស់ ខ្លួន 
ដោយ លោក បាន និយយ ទៅ 
កន់ ទូរទសៃសន៍ BT Sport 
ដចូ្នៃះ ថ ៖ « ខ្ញុ ំមាន មោទន ភាព 
មៃនទៃនចំពោះ កូន កៃុម របស់ 
ខ្ញុំ ។ យើង តៃូវ តៃ មាន ករ អត់- 
ធ្មត់ ឲៃយ បាន ចៃើន ពៃល បៃកួត 
ជាមួយ កៃុម ល្អ ៗ ដូចនៃះ ។ 
យើង មាន ឆន្ទៈ ដៃល នាំ ឲៃយ ពួក - 
យើង បៃឹង បៃង យ៉ាង ខា្លាំង 
ហើយ ករ ងរ ធ្ងន់ជាង នៃះ ទ្វៃ 
ដង កំពុង រង់ ចាំ យើង ពៃះ 
យើង តៃវូ បៃឈម ជាមយួ កៃមុ ដ ៏
ធ ំបផំតុ សមៃបវ់សិយ័ បាលទ់ាត ់ 
ពិភព លោក គឺ កៃុម Man-
chester United  » ។

ចំណៃក ឯ កៃុម Shakhtar 

បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ១/២ ដៃរ 
ដោយ តៃូវ ទៅ ជួប កៃុម របស់ 
បៃទៃស អីុតាលី Inter Milan 
កៃយ ព ី  បបំាក ់កៃមុ របស ់ស្វ៊សី 
Basel ៤-១ ដៃល គៃប់ បាល់ 
ទាំង ៤គៃប់ នោះ ធ្វើ បាន 
ដោយ កីឡាករ  ៤ រូប ផៃសៃង គា្នា 
គឺកីឡាករ    Junior Moraes 
នាទទី២ី, Taison នាទទី ី២០, 
Alan Patrick នាទីទី៧៥ 
(ប៉ៃណល់ ទី ) និង Dodo 
នាទីទី ៨៨។

ដូច្នៃះ សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ  
Europa League ដៃល បាន 
កៃ បៃ រូប មន្ត បៃកួត ខុស ពី ដើម 
នោះ ឥឡវូ នៃះ បាន ឈាន ដល ់
វគ្គ ៤កៃុមចុង កៃយ ហើយ 
ដោយ កៃមុ ទាងំ ៤នោះ សទុ្ធ តៃ 
ធា្លាប់ លើក ពាន នៃះ ដូច គា្នា ក្នុង 
នោះ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ សីហា    
កៃុម Sevilla ដៃល ធា្លាប់ ឈ្នះ 
ចៃើន ជាង គៃ តៃូវ ជួបកៃុម  
Manchester United ដៃល 
ធា្លាប ់ លើក ពាន នៃះ ម្ដង ។

ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ សីហា  អតីត- 
ជើង ឯក ពាន នៃះ ៣ ដង Inter 
Milan តៃូវ តទល់ ជាមួយ កៃុម 
Shakhtar ដៃល ធា្លាប់ ឈ្នះ  ១ 
លើក។ ចាបព់គីខូ្លះនៅវគ្គ ១៦ 
កៃុម, វគ្គ ១/៤, វគ្គ  ១/២ និង 
វគ  ្គផ្ដាច់ពៃ័តៃ  សុទ្ធតៃធ្វើឡើង 
នៅ អាល្លឺម៉ង់ ៕ AFP/VN

Ocampos (សា្ដាទីំ៣) របស់កេមុ Sevilla កំពុងលោតតេតបាល់។ AFP

ការ ជួប គ្នា រវាង Tyson និង 
Jones ពន្រយារ ទៅ ខ្រ វិច្ឆកិាវិញ

ឡូស អេន ជឺ លេស : ករ ជួប 
គា្នា រវង អតីត មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវត់ 
ពិភព លោកទម្ងន់ ធ្ងន់ Mike 
Tyson និង Roy Jones Jr. 
ក្នងុ  កម្ម វធិ ីបៃកតួ បៃដល ់សបៃបុ- 
រស  ធម៌  ដៃល ដំបូង ឡើយ 
គៃង រៀប ចំ នៅ ខៃ កៃយ នៃះ 
ឥឡូវ តៃូវ បាន លើក ទៅ ធ្វើ នៅ 
ខៃ វិច្ឆិក វិញ ហើយ។ នៃះ បើ 
តាម ករ ឲៃយ ដងឹ ព ីកៃមុអ្នក រៀប ច ំ
កល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

ក្នងុ សៃចក្ដ ីថ្លៃង ករណ ៍របស ់
ខ្លួន កៃុម ហ៊ុន ផ្គូផ្គង  Triller 
បាន ឲៃយ ដឹង ថ ករ បៃកួត នៅ 
កៃុង ឡូសអៃន ជឺ លៃស ឥឡូវ 
នៃះ នងឹ កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទ ី២៨ 
ខៃ វចិ្ឆកិ ដៃល ច ំថ្ងៃ ចងុ សបា្ដាហ ៍
នៃ ពិធី បុណៃយ បៃពៃ ណី របស់ 
អាមៃរិក «Thanksgiving» 
(ពិធី បុណៃយ រំឭក គុណ) ។

លោក Jones វ័យ ៥១ ឆ្នាំ 
អតីត ស្ដៃច បៃដល់  បៃភៃទ 
ទម្ងន់ មធៃយម ដៃល ធា្លាប់ បាន 
ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវត ់ពភិពលោក ក្នងុ  
៤បៃភៃទទម្ងន់ ផៃសៃងៗ គា្នា បាន 
សា្វាគមន៍ ករ ផ្លាស់ ប្ដូរ កល- 
បរចិ្ឆៃទ នៃះ ដោយ បាន នយិយ 
ថ ៖ « ខ្ញុំ តៃៀម និង ខ្ញុំ នៅ តៃ 
តៃៀម សមៃប់ ថ្ងៃទី ២៨ ខៃ 
វិច្ឆិក ដៃល វ នឹង ក្លាយ ជា 

បៃដល់បៃវត្តិសាស្តៃ » ។ 
សមៃប់លោក Tyson បាន 

ចលូ នវិត្តន ៍ព ីកឡីា បៃដល ់ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០០៥ កៃយ  ពី ចំណយ 
ពៃល ក្នងុ អាជពី ១នៃះ  ដល ់ទៅ 
២ទសវតៃសរ៍  និង កៃយ ពី បាន 
បង្ហាញ ឥទ្ធិពលដ៏ខា្លាំង របស់ 
ខ្លនួ នៅលើ សង្វៀន កល ព ី ចងុ- 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៨០ ក្នុង នាម 
ជា មា្ចាស់ ខៃសៃ កៃវត់ ទម្ងន់ ធ្ងន់ 
របស់  សា្ថាប័ន៤   ខុស ៗ  គា្នា  
នាពៃល នោះ ។

បើ ទោះ ជា ករ បៃកួត រវង 
អតីត អ្នក បៃដល់ ឆ្នើម ទាំង២ 
តៃូវបាន មនុសៃស ក្នុង រង្វង់ អ្នក- 
បៃដល ់ជាចៃើន រិះ គន ់ក ៏ដោយ 
ក ៏លោក Tyson ដៃល បច្ចបុៃបន្ន 
មាន វ័យ ៥៤ ឆ្នាំ និយយ ចៃំ- 
ដៃល ថ ករ បៃកួត នោះ គឺ ជា 
កម្មវិធី បៃកួត ដ៏ ខា្លាំងក្លាមួយ ។

លោក  Tyson បៃប់ ថ ៖ 
«ពៃះ ខ្ញុំ អាច ធ្វើ បាន ហើយ ខ្ញុំ 
មាន ជំនឿ ជាក់ ថ អ្នកដទៃ ក៏ 
ជឿថ ពួក គៃអាច ធ្វើ បាន។ 
យើង មិន មៃនកំពុង លាង ចាន 
លាង ឆ្នាងំ ទៃ ។ អ្នក ខ្លះថ ចាស ់
ហើយ តៃូវ សមៃក តៃ ពួក គៃ 
មិនដឹងទៃថ យើង មាន  អ្នក គាំ - 
ទៃ ចៃើន ជាង អ្នកកំពុង ហាត់  
ពៃល នៃះ » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ពេលថ្មីៗ នេះ បង្កើតការ ភ្ញាក់ ផ្អើល- 
ផ្ទួនៗ  គ្នា  តេ ម្តង ពីសំណាក់ តារា សម្តេង សិច ស៊ី 
ចូល  ចិត្ត   សម្ញេង នូវដើម ទេូង ទាំង គូ    ដ៏ ទេល៊ក-   
ទេលន់ ទាក់ ទាញ កេសេភ្នេកប៊រស គយគន់ 
មនិចេះ ជនិណាយ កញ្ញា   វ៉ាន ់វលក័្ខ ដរូ មក ជិះ រថ 
យន្ត ថ្ម ីសន្លាង  ម៉ាក  Lexus 570 ស៊េរ ី ឆ្នា ំ២០២០ 
មន តម្លេ  ជាង  ២០ ម៊ឺន ដ៊ល្លារ   ខណៈ  រថ យន្ត 
ចាស ់ នង    ម៉ាក ឡង់គេីស័រ  មន តម្លេ  មិន កេម 
ចំនួន ១០ ម៊ឺន   ដ៊ល្លារ   នោះទេ។  មិន យូរ ប៉៊ន្មាន 
តារា សេី  ដេល  ក្តោប ឱកាស លើកដំបូង ជា តួឯក 
សម្តេង ភព យន្ដដោយ សារ  ភព  សិច ស៊ី ជះ 
ល៊យ  កេ ដើម  ទេូង ឲេយ កាន់ តេ សិច ស៊ី ខ្លាំង មើល 
ភ្លឹក សេប់ ត េ   ប ង្ហាញ  រូប កៀក កើយ បេ៊សស្នេហ៍ 
តេហាក់ នៅ  មិន  ទាន់ ហា៊ាន ឲេយ គេ ឃើញ ម៊ខមត់ 
ប៊រសនោះ ពិត នៅ ឡើយ  ដោ  យ សារ មន ការ- 
បិទបាំងម៊ខ ហើយ ក៏  បង្ហើរសា រ សរសើរបេស៊ថា 
ពូកេ  លួង  ពេល  នង ខឹង     ម្ដងៗ ។ 

បើ តាម  បេភព    ព ីសង្គម អ្នក សលិេបៈ   បង្ហើប ថា បើ  
តា ម  ពិនិតេយ មើលទៅ  ភិនភគនោះ  ប៊រស ជា-  
គូស្នេហ៍របស់កញ្ញា វល័ក្ខ មិនមេន ជា បេ៊ស វ័យ- 
ចណំាសន់ោះទេ  គជឺា បរ៊សមន វយ័ខ្ទង ់ ៤០  ឆ្នា ំ
ស្ដើង ប៉៊ណ្ណោះ ហើយ ថេមទាំង មន រូបរាងសង្ហា 
ទៀត ផង  ដេល មហា ជន កំព៊ង តេ  
សងេស័យថា បេ៊ស ដេល ពូកេ 
ថា្នាកថ់្នមចតិ្ត នងនេះ អាច    ជា 
មន៊សេស  ដេល នៅ ព ី ខង - 
កេយ  នេ ការ ទិញដូរ រថ  - 
យន្ត   ទំនើបៗ កន្លង  មក  ជា -  
ពិសេ ស រថយន្ត  ថ្មីម៉ាក- 
Lexus LX570 Kuro 
2020 ដេល មន តម្លេ រហូត 
ដល់  ទៅបេមណ   ២៣  
ម៊ឺន   ដ៊ល្លារ   ឯ ណះ   
តេ នង បេរ  ជា - 
មិន  ចង់ ឲេយ គេ - 
សា្គាល  ់ ម៊ខ មត់ 
ពិត ប៊រ ស  នោះ 
ទៅ  វិញ។ 

តេ តារា សម្តេង 
សេី រូប សេស់ ប៊បា្ផា  
មក ពី ខេត្ត កំពង់ធំ 
កញ្ញា វ៉ាន់ វ ល័ ក្ខ- 
ខណៈ  អាជីព សិលេបៈ 
កពំង៊  តេ ឈាន ទៅ មខ៊  
ដោយ  ជោគ ជ័ យ   នៅ 
ក្នុង  ការ ថត ក៊ន យ៉ាង - 
ជាប់ រដឹក សឹង តេ គ្មាន 
ពេល   ទំនេរ ក៏តេង តេ - 
បាន បេកាស ចំណា យ 
បេក់ ខ្ទង់ រាប់ ម៊ឺន ដ៊ល្លារ -  
ទញិ រថ យន្ត    ស៊េរ ីទនំើប  មនិ  

ចង ់ ឲេយ ចាញ ់កេម៊  តារា សេីៗ  ដទេ នោះ  មនិ អាច ស៊ ំ
ការ   បក សេយ  ការ ពិត ស្តី  ពីអត្ត សញ្ញាណប៊រស- 
ដេល  មហា  ជន   សងេសយ័ថា ទនំង ជាគសូ្នេហ ៍នង 
នោះ បាន ទេ   កាល ព ីមេសលិ មញិ  ដោយ បេពន័្ធទរូ-  
ស័ព្ទ មិន អាច  ទាក់ ទង បា ន  ។ 

 គួររំឭក ដេរ ថា ន ពេល កន្លង មក ថ្មីៗ នេះ តារា 
សម្តេង  ស េី សិច ស៊ី ដេល ផ៊ស នូវ ភព លេបី ដោយ 

ហា៊ាន លេង ល្វេង លើ កញ្ញា វ៉ាន់ វល័ក្ខ បាន 
បង្ហើរ   សារ តាម បណា្តាញ សង្គម ថា នឹង ដូរ 
ទាំង  រថយន្ត ដូរ ទាំង ស្នេហា ជាមួយនឹង  
សារ  ថា៖ «ដូរ ស្នេហា ដូរ ឡាន» អម នឹង 
រូបភព រថយន្ត ទំនើប   ថ្មី  ម៉ាក ឡង់ គេីស័រ- 
ដេល   មន តម្លេ  បេហេល ជា មនិ កេមចនំនួ  
១០ ម៊ឺន ដ៊ល្លារ នោះ ។
 កញ្ញា វ៉ាន់ វល័ក្ខ តារាសេីដេល រាសីឡើង 

ខ្ពស់ តេដេត ន មួយ  រយៈ ពេល ច៊ង- 
កេយនេះ  ពោល គឺចាប់ តាំងពី 
នង បាន ចេកផ្លូវគ្នា ជាមួយ អតីត 
គសូ្នេហ ៍ មក   ក ៏ផ្លាស ់ប្ដរូ រថ យន្ដ ជិះ 
ជា ប ន្ដ បន្ទាប់ ដូចជាដំបូង នង  
ធ្លាប់ ជិះ ម៉ាក  Highlander-  
កេយដូរមកជិះ  ម៉ាក  Land 
Cruiser V8 និង  ច៊ង កេយ 
នេះឈាន  មក ជិះ រថ យន្ដ  ថ្លេ ក ប ់ 
ពពកម៉ាក Lexus LX570 

Kuro 2020 ដេល កញ្ញា 
ទើប   តេ  បាន ទិញ   កាល ពី 

ដើម    ខេ កក្កដា ឆ្នា ំ២០ ២ ០ 
ម៊ន នេះ ៕ 

ថ្មីៗ  នេះ តារា សេសីេស់  វ៉ាន់ វល័ក្ខ បង្ហោះរូប  បុរស 
កំបំង មុខ  ទំនងជាគូស្នេហ៍ នាង ។ រូបថត ហ្វេសប៊៊ក 

មហាជនសង្ស័យបុរសបិទបំាង
មុខជាគូស្នហ៍្កញ្ញាវ៉ាន់វល័ក្ខ

LIFESTYLE

កេមុខេត្តពេវេង បន នំាគ្នា បិទ ការសុ៊ត បល់ របស់ កីឡាករ កេមុអង្គរថាយហ្គរឺ ដើមេបី យក ឈ្នះ ៣-២។ CNCC

ទ័ពសីុមិនប្ណីរីឯស្វាយរៀង
រំពឹងថានឹងឈ្នះសូលទីឡូអង្គរ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  កេម៊កងយោធពល- 
ខេមរភូមិន្ទ (ទ័ព) បាន លត់ កេម៊ 
ខេត្តកេប យ៉ាង ចាស់ ដេ សមេប់ 
ការ បេកួត បើក ឆក របស់ ខ្លនួ ក្នងុ 
វគ្គ ១៦ កេម៊ថា្នាក់ជាតិ ពាន រង្វាន់ 
សម្តេចហ៊៊នសេន លើក ទី ១៦ ឆ្នា ំ
២០២០ ប៊៉ន្តេ  អង្គរថាយហ្គរឺ បាន 
ចាញ់ កេ៊ម ខេត្ត ពេវេង ដ៏ គួរ ឲេយ   
ភ្ញាក់ ផ្អើល។ ចំណេក កេម៊ ពេះខ័ន- 
រាជសា្វាយរៀង សងេឃឹម  ថា ពួកគេ 
នឹង  អាច ទម្លាក់ កេម៊ សូល ទីឡូអង្គរ 
ក្នងុ វគ្គ នេះ ប៊៉ន្តេ បឹង កេត គិតថា 
ពួកគេនឹង តេវូ ធ្វើការ ងរ ធ្ងន់ទ្វេដង 
ដើមេបី ការពារ តំណេង ជើង ឯក     
ក្នងុ រដូវ កាល នេះ។

សមេប់ ការ បេកួត នៅ កីឡដា្ឋាន 
សា្តោត ចាស់ កាល ពី ថ្ងេព៊ធ កេម៊ 
ទ័ព បាន លត់ កេម៊ ខេត្តកេប ដល់ 
១០-២ ក្នងុ នោះ ជា ណាវីន រក 
បាន ៣ គេប់ជា លើក ដំបូង រីឯ 
ណារ៊៉ង កក្កដា រក បាន ២ គេប់ 
ហើយ ស៊ខ ដារា៉ាវ៊ធ, ស ពិសិដ្ឋ, 
ភួង ស៊ខសាណា, កាន់ ពិសាល 
និង អ៊៊ព កាម៊៉ល រក បាន ម្នាក់ ១ 
គេប់ ចំណេក ២ គេប់របស់ ខេត្ត 
កេប រក បាន ដោយ កីឡាករ ទេព 
សើហ្វអ៊ីី និង លី ស៊៊បយ៉ានី។

តាម រយៈ លទ្ធផល នេះ បាន 
បង្ហាញ  ថា កេម៊ ទ័ព នឹង នៅតេ 
អាច បន្ត យក ឈ្នះកេម៊ខេត្តកេប 
នៅ ជើងទី ២ ដើមេបី ឡើងទៅកាន់ 
វគ្គ ៨ កេម៊។ ផ្ទយុពី នេះ  កេម៊អង្គរ 
ថាយហ្គរឺ បេរ  ជា ចាញ់ កេម៊  យ៊វជន 
ក្លបិ វិសាខ ដេល លេង នៅខេត្ត 
ពេវេង ៣-២ នៅ លើ ទឹក ដី ខ្លនួ-  
ឯង ដ៏ គួរ ឲេយ ភ្ញាក់ ផ្អើល បំផ៊ត 
ចំណេក  កេម៊ គិរីវង់ ស៊ខសេនជ័យ- 

បាន តេមឹ ស្មើ ០-០ ជាមួយ  កេម៊ 
នគរ បាលជាតិ លើ ដី ខ្លនួ ឯង។

ដោយឡេក កេម៊ ពេះ ខ័នរាជ- 
សា្វាយរៀង ដេល ធ្លាប់ ឈ្នះពាន 
ចេើនជាង គេ(៤ លើក) រួមទំាង 
ការ ឈ្នះ តំណេង ជើង ឯក រង ៣ 
លើកទៀត  នោះ នឹង តេវូ បើក ទា្វារ 
កីឡដា្ឋាន ខេត្តសា្វាយរៀង សា្វាគមន៍ 
កេម៊សូលទីឡូអង្គរ នៅ ល្ងាច ម៉ាង 
៦ ថ្ងេពេហសេបតិ៍នេះ ហើយ  គេូ 
សា្វាយរៀង មើល ឃើញ ថា  កេម៊ 
របស់ លោក មន បេៀប ជាង ក្នងុ 
ការ ទទួល បាន ជ័យជម្នះ ក្នងុការ- 
បេកួតនេះ។   

លោក ជូ សារឿន គេ ូជំនួយ 
កេ៊ម សា្វាយរៀង បាន បេប់ ភ្នំ-  
ពេញ ប៊៉ស្តិ៍ ថា៖  «នៅ ក្នងុ វគ្គ នេះ ខ្ញុំ 
គិត ថា វ មិនជា តាន តឹង នោះ ទេ 
ដោយសារ  កីឡាករ ក្នងុសេក៊ របស់  
សូល ទីឡូអង្គរ មន កមេតិ លេង 
មិនជា ល្អ ប៊៉ន្មានទេ គឺ បើ បេៀប 
ធៀប ជាមួយ កីឡាករ យើង ដេល 
មន បទពិសោធ លេង យូរ ឆ្នា ំមក 
ហើយ នោះ គឺ យើង ខ្លាងំ ជាង ប៊៉ន្តេ 
យើងក៏បាន បញ្ចលូ កីឡាករ វ័យ-
ក្មេងមកពី កេម៊ U19 មួយ ចំនួន 
ផងដេរ អី៊ចឹង ការ រៀបចំទមេង់  
លេង អាច បេ បេលួ ទៅ តាមសា្ថាន- 
ភព ជាក់ ស្តេង»។

ចំណេក លោកជា ម៉េងលី អ្នក- 
ចាត់ការទូទៅ កេម៊ សូលទីឡូអង្គរ 
បាន បេប់ ថា៖ «ការ បេកួតនេះ 
អាច មន ការ លំបាក  ពេះ កីឡាករ 
ជមេើស ១១នក់ដំបូង របស់  យើង 
របួស ៣ទៅ ៤នក់ ហើយ យើង 
ក៏បានដាក់កីឡាករ ក្មេងៗ ឲេយ ចូល 
លេង ចេើនផងដេរ ពេះគោលដៅ 
របស់ យើង គឺ ចេក រំលេក បទ - 
ពិសោធ ឲេយក្មេងៗ បានលេង និង 

ពេយាយម ការពារ ក៊ំ ឲេយ គេ ស៊៊ត 
បញ្ចលូទី ចេើន គេប់។ យើងតេង 
ចង់បាន លទ្ធផល ល្អ តេធ្វើ ម៉េច 
យើងចាប់ ឆ្នាតប៉ះ កេម៊ខ្លាងំ ដេល 
យើង ពិបាក  រំពឹង ថា នឹងបាន ឆ្លង 
ទៅ វគ្គ បន្ត ទៀត»។

ចំណេក កេម៊ បឹងកេត នឹង តេវូ 
ជួបកេម៊ម្ចាស់ ផ្ទះ  ខេត្ត សៀម រាប 
នៅ កីឡដា្ឋាន ខេត្តសៀម រាប ន 
រសៀល ម៉ាង ៣:៣០ នៅ ថ្ងេ 
ពេហសេបតិ៍ នេះ ប៊៉ន្តេ ជំនួបជើង ទី 
១ រវងកេម៊ម្ចាស់ ផ្ទះ ខេត្តតេបូង ឃ្មុំ 
និង វិសាខ ដេល គេង ធ្វើ នៅ 
រសៀល ថ្ងេ នេះ ដេរ តេវូបាន ពនេយារ 
ពេល ហើយ ដោយសារ ទីលន 
វិទេយា ល័យ ប៊៊នរា៉ានី ហ៊៊ន សេន មេមត់ 
ថ្មីៗ នេះ មន សា្ថាន ភព គ៊ណ ភព 
មិន ល្អ ដូច ជា ផ្ទេ  មិន រាប ស្មើ ខ្វះ 
ស្មា និង ខូង មិន គេប់ លក្ខខណ្ឌ 
បច្ចេកទេស ដេល អាច នឹង រៀបចំ 
ឲេយ បេកួត បាន។ 

ការ ជួបខេត្ត សៀម រាប  ក្នងុ វគ្គ 
ជមេះ៊ នេះ កេម៊ ការពារ តំណេង 
ជើង ឯក បឹងកេត តេវូ បាន គេ មើល 
ឃើញ ថា នឹង អាច ឆ្លង ផ៊ត ទៅ    
វគ្គ បន្ត ប៊៉ន្តេ លោក បេ មករា អ្នក- 
ចាត់ការ ទូទៅ កេម៊ បឹង កេត  បាន 
និយយ ក្នុងពិធីចាប់ ឆ្នាត ថា៖ 
«ពានសម្ដេច នៅឆ្នា ំនេះ ខ្ញុ ំសង្កេត 
ឃើញថា កេម៊ផេសេងៗ រីក ចមេើន 
ចេើនជាងម៊ន ពិសេស  កេម៊ មក ពី 
ខេត្ត  ដេល មន ការ អភិវឌេឍ  គួរ កត់ 
សម្គាល់ គឺ មិន អាចមើល សេល 
បាន ទេ អី៊ចឹង វ នឹងធ្វើ ឲេយការ បេកួត 
បេជេង កាន់ តេ  ខ្លាំង  ថេម ទៀត 
ហើយ យើង តេវូ ធ្វើ ការងរ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ទ្វេដង និងតេវូ ពេយា យម  ឲេយ អស់ ពី 
លទ្ធភព ដើមេបី ការពារ តំណេង 
ជើង ឯក  របស់ យើង»៕

តារាសម្តេងសេ ីសិចសីុ  
កញ្ញា វ៉ាន់ វល័ក្ខ ដេល 
បច្ចបុេបន្ន  កំពុង សម្ញេង
 រថ យន្ត ទំុនើប  Lexus 
570 ឆ្នា២ំ០២០។
 រូបថត ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ 
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