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ព័ត៌មានជាតិ
លោកហង្ស ប្រសើរ  ក្លាយ ពី អ្នក 
ញៀន ថ្នាទំៅ ជាអ្នក ព្យាបាល - 
បន្សាប  ថ្នាញំៀន ...ទំព័រ ៥

សេដ្ឋកិច្ច
MVL TADA គ្រង បញ្ច្រ ញ 
$ ២០ លាន សង់ រោង ចក្រ 
ដំឡើង មូ៉តូ កង់បី ...ទំព័រ  ៩

អន្តរជាតិ
ភ្លើង ឆ្រះ ព្រ នៅ កលីហ្វរ័- 
នី ញ៉ា បំផ្លាញ ព្រ លើផ្ទ្រដី  
២ ៨០០ហិកតា...ទំព័រ ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
មូលនិធិផ្កាយ សមុទ្រឥណ្ឌ-ូ 
ចិន បន្ដដំណើរករ ថ្នាក់រៀន 
តាម អនឡាញ ...ទំព័រ  ១៣

ប្រធាន ក្លបិ  TN Kandal ប្រប់ ពី ចំណុច - 
ពិស្រស  នំាឲ្យ ក្រមុ ឈ្នះពាន 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

ក្រសួងរៀបចំដ្រនដីត្រងតំាងមន្ត្រី
៣៦២នាក់ដើម្របីចុះត្រតួពិនិត្រយសំណង់នៅទូទំាងប្រទ្រស

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពជុា-វៀតណាមសហប្រតិបត្តកិារប្រឆំាងកូវីដ១៩ HongLaiHuat
សហការជាមួយ
SKIOLDវិនិយោគ
តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

អង្គការលើកល្រង-
ទោសអន្តរជាតិស្នើ
ឲ្រយប្រយធុទម្លាក់-
ចោលការចោទប្រកាន់
ម្រដឹកនំាតវ៉ា៣១នាក់

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញ: ក្រសងួ រៀបច ំដ្រន ដ ី
នគរូប នីយ កម្ម និង សំណង់បា ន 
ត្រង តាំង មន្ត្រី អធិការ កិច្ច ចំនួន 
៣៦២ នាក់ដើម្របី ចុះ តា ម ដា ន  
អ ង្ក្រត ស្រវ ជ្រវ ត្រតួ ពិនិត្រយ  ប្រមូ ល 

ភ័ស្ត ុតាងនិង ជំរុញ ការ  អនុវត្ត ច្របា  ប់  
ស្តពីី សំណង់ នៅ ទូទំាង ប្រទ្រស ។  
ស ង្គ ម  សុីវិល គាំទ្រ ចំណាត់ ការ 
ន្រះប៉នុ្ដ្រ ស្នើ អនវុត្ត ច្របាប ់ឲ្រយ មា ន 
តមា្លាភាព និង យុត្តិធម៌ ដោយ 
ចៀ ស វាង ប្រព្រតឹ្ត អំពើ ពុក រលួ យ  ។

តាម ស្រចក្ដបី្រ កាស ស្ដពីី « ការ-   

ត្រង តំាង មន្ត្រ ីអធិការ កិច្ច សំណ ង់ » 
ដ្រល លោក ជា សផុារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រ ី
ក្រសួង រៀបចំ ដ្រន ដី ន គ រូប នី យ-  
កម្ម នងិ សណំង ់ ចុះ ហត្ថ ល្រ ខា  
នៅ  ថ្ង្រទី៤  ខ្រកញ្ញា  ដ្រល ភ្នពំ្រ  ញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ ទទួលបាន ពី ម្រសិល មិញ  បញ្ជា ក់ 
ថា សម្រច ត្រង តាងំ មន្ត្រ ីចនំនួ 

៣៦២ រូបដើម្របី ចុះ តាម ដា នអ ង្ក្រ  ត 
ស្រវ ជ្រវ ត្រួត ពិនិត្រយ ប្រមូល 
ភ័ស្តុតាង និង ជំរុញ ការអនុវត្ត - 
ច្របាប់ ស្តីពី សំ ណ ង់។ 

ស្រចក្តី ប្រកា ស បន្តថា មន្ត្រី 
រួមមាន ទាំង ថា្នាក់ ជាតិ និង ថា្នាក់ 
ក្រម ជាតិ ...តទៅទំព័រ  ៨

   ខន   សា វិ 

 ភ្នំពៃញៈ  លោក ទៀ  បាញ់  
ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  និង ជា រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ កម្ពុជា 
និង មន្ត្រី យោធា ជាន់ ខ្ពស់ មួយ- 
ចនំនួ បាន បើក កចិ្ច សន្ទនា តាម 

រយៈ បច្ច្រក វិទ្រយា បនា្ទាន់   (Hot 
Line)  កាល ពីម្រសិល មិញ ជា- 
មយួ សមភាគ ី វៀត ណាម  ដ្រល 
ដកឹ នា ំដោយ  លោក  ង៉ ូ ស៊នុលចិ្រស  
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ វៀត ណាម  
ដោយ ភាគី ទាំង ២ បាន ពិភា ក្រសា   
លើ កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិ  ការ ប្រយុទ្ធ- 

ប្រឆំាង ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ។ 
 លោក   ទៀ  បាញ់   បាន ប្រប់ 

ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពីម្រសិល មិញ 
ថា  លោក បាន ថ្ល្រង អណំរ គណុ 
ដល ់ភាគ ីវៀត ណាម  ដ្រល បាន 
ផ្ដល់ សមា្ភារ មួយ ចំនួន ដល់ 
កម្ពជុា  ដើម្របី ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង ជងំ-ឺ 

កូវីដ ១៩  រួម ទាំង កិច្ច សន្ទនា 
ទៅ លើ បញ្ហា មួយ ចំនួន ទៀត  
ដ្រល ប្រទ្រសទំាង ២ ត្រវូ ពង្រងឹ 
កិច្ច សហ ប្រតិ បត្ត ិការ គា្នា បន្ថ្រម 
ទៀត ។

លោក បញ្ជាក់ ថា   មូល ហ្រតុ-
នំាឱ្រយ កើត មាន...តទៅទំ ព័រ ៦ ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ   ក្រុមហ៊ុនអចលន- 
ទ្រព្រយ និង កសិ កម្ម Hong Lai 
Huat Group Limited របស់ 
សងិ្ហបរុ ី  ដ្រលបច្ចបុ្របន្ន វនិយិោគ 
លើ ការ ដាដំុះ  នងិ រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ 
ម្រសៅ ដំឡូង មី លើ  ផ្ទ្រដី ជិត ១មុឺន 
ហកិតា ក្នងុ ស្រកុ ឱរ៉ាល ់ខ្រត្ត កពំង-់
ស្ព ឺកាលពថី្ង្រទ ី៧  ខ្រ កញ្ញា បាន 
ចុះ ហត្ថល្រខា លើអនុស្រសរ-
ណៈន្រ ការ យោគ យល ់(MoU)   
ជាមួយ   Skiold ដ្រល ជា ក្រុម- 
ហ៊ុន ផ្គត់ផ្គង់ ឧបករណ៍ កសិកម្ម 
មាន  មលូ ដា្ឋាន នៅ  ប្រទ្រស ដាណឺ-
មា៉ាក  ក្នងុ គោល បណំង សហ  ការ  
អភិវឌ្រឍតំបន់ ស្រដ្ឋកិច្ច ពិស្រស  
កសកិម្ម កម្ពជុា-សងិ្ហបរុ ី ជាមយួ 
នងឹ តម្ល្រ វនិយិោគ បា៉ាន ់ប្រមាណ 
១ពាន់ លាន...តទៅទំព័រ ១០  

កៃុងបាង កកៈ   រដា្ឋាភិបាល 
បាន ច្រញ ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ២៍ 
តាម រយៈ ក្រសួង ការបរទ្រស 
នងិ ការយិាលយ័ ប៉លូ ិសភមូនិ្ទ ថ្រ 
ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ យទុ្ធនា- 
ការ មួយ  ដ្រល បាន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ អង្គការ លើក ល្រង ទោស- 
អន្តរជាតិ (Amnesty Inter-
national)។  

នៅ ក្នុង យុទ្ធនាការ  របស់ ខ្លួន  
នោះ អង្គការ សិទ្ធិ មនុស្រស មាន 
មូលដា្ឋាន នៅ ...តទៅទំព័រ១១

រកឃើញ រូប ចម្លាក់តោថ្មបុរាណ 
មន្ត្រី លាង សមា្អាតរូបចមា្លាក់តោថ្មបុរណ  បនា្ទាប់ពី ត្រូវ បាន រកឃើញ  ក្នុង ព្រល ជីកកាយដី  ដើម្របី អនុវត្ត គម្រង អភិវឌ្រឍ ន៍ន្រ ការ ដា្ឋាន   

សាង សង់ អាងស្ដុកទឹក ក្រម ដី  និង សាង សង់ សា្ថានីយបូមទឹ ក ទី ៦របស់ រជធានីភ្នំព្រញ...(ព័ត៌មន ពិសា្ដារ ទំព័រ ២)។ រូប CMAC



មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈ  រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
កម្ពុជា បាន អំពាវ នាវ ទៅ ដល់ 
ស្ថាប័ន ជាតិ  អន្តរ ជាតិ  សហ- 
គមន៍  និង ពល រដ្ឋ គ្រប់ រូប ត្រូវ 
យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខ្ពស់ ជា បន្ត- 
ទៀត ដល់ ការងារ អក្ខរ កម្ម ក៏ ដូច- 
ជា ការងារ អបរ់ ំទាងំ នៅ ក្នងុ   នងិ 
ក្រ ប្រព័ន្ធ   ដើម្របី សម្រច បាន 
នូវ គោល ដៅ អភិ វឌ្រឍន៍ ប្រកប- 
ដោយ ចីរភាព ឆ្នាំ ២០ ៣០  និង 
ដើម្របី  ផ្រសារភា្ជាប់ ការងារ អក្ខរ កម្ម 
ជា មូល ដ្ឋាន គ្រឹះ ន្រ ការ សិក្រសា 
ព្រញ ១ ជីវិត ។ 

 ក្នុង ទិវា អក្ខរ កម្ម ជាតិ  ៨   
កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០  កាល ពី ថ្ង្រ 
អងា្គារ ម្រសិល មិញ ន្រះ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្រ្ត ី ហ៊នុ   ស្រន   បាន 
ជំរុញ ឱ្រយ ក្រសួង   ស្ថាប័ន  គ្រឹះ- 
ស្ថាន សិក្រសា  មណ្ឌល សិក្រសា  ទី- 
វត្ត អារាម ទាំង អស់ ត្រូវ បង្កើត 
កម្ម វិធី អប់រំ  កម្ម វិធី សិក្រសា ព្រញ 
១ ជីវិត ទាំង ផ្ន្រក អក្ខរ កម្ម  ផ្ន្រក 
វិជា្ជា ជីវៈ ឱ្រយ កាន់ ត្រ សម្របូរ ប្រប  
និង មាន ភាព ទន់ភ្លន់ ឆ្លើយតប- 
ទៅ នឹង តម្រូវ ការ អ្នក សិក្រសា  
ទាំង ស្រវា អប់រំ ក្នុង ប្រព័ន្ធ  អប់រំ 
ក្រ ប្រ ព័ន្ធ  និង អប់រំ មិន ផ្លូវ ការ 
ដល់ ប្រ ជា ពល រដ្ឋ គ្រប់ រូប ។ 

 ទិវា អក្ខរ កម្ម ជាតិ  ត្រូវ បាន 
ប្ររព្ធ ឡើង  នៅ ថ្ង្រទី ៨  កញ្ញា  
ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ  ប៉ុន្ត្រ ឆ្នាំ ន្រះទិ វា 

ន្រះ ត្រូវ បាន អាក់ ខាន មិន បាន 
ប្ររព្ធ ធ្វើ ដោយ ការ ជួប ជុំ គ្នា 
នោះ ឡើយដោយ សរ ត្រ កម្ពជុា 
កំពុង ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង ការ - 
រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ប៉ុន្ត្រ 
ក្រសួង អប់រំ   យុវជន   និង កីឡា 
ចូល រួម ប្ររព្ធ ទិវា ន្រះ ដោយ  
ការ   ច្រញ ស្រចក្តី ណ្រ នាំ ទៅ  
ដ ល់ បណ្តា រាជ ធានី-ខ្រត្ត ទំាង 
២៥ ដើម្របី ច្រញ ជា សរ  ប ដ  នងិ  
ខ្លឹម សរ ផ្រស្រងៗ  ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ទៅ 
តាម ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នា នា   
ក្រម ប្រ ធាន បទ   « អក្ខរ កម្ម- 
ជាមូលដ្ឋាន គ្រឹះ ន្រ ការ សិក្រសា 
ព្រញ មួយ ជីវិត » ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ ក្រ សួង អប់រំ    
យុវ ជន   និង កីឡា   លោក  រស់  
សុវាចា   បាន មាន ប្រ សសន៍ 
ប្រប់ ភ្នំ ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ម្រសិល មិញ ថា   
ទិន្នន័យ ចុង ក្រយ ដ្រល  ក្រសងួ 
អប់ រំ យោង ទៅ លើ កិច្ច សិក្រសា 
ស្រវ ជ្រវ របស ់ក្រសងួ ផ្រន ការ 
នៅ ឆ្នា ំ២០១៧ បងា្ហាញ ថា  អត្រ 
អក្ខរ ជន  អាយ ុ១ ៥ ឆ្នា ំឡើង មាន 
៨២,៥% នៅ កម្រិត ទូទាំង- 
ប្រទ្រស  ដ្រល ន្រះ ជា កា រ ឆ្លើយ- 
តប នូវ ការ ចូល រួម ពី គ្រប់ ភាគី 
ពាក់ ព័ន្ធ   ស្រប នឹង កិច្ច ខិត ខំ 
ប្រឹង ប្រង របស់ ក្រសួង អប់រំ - 
យុវជន  និង កី ឡា ។ 

 លោក  សុវាចា បាន ថ្ល្រង ថា   ៖    
« នៅ ឆ្នា ំ២០១៩  រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
បាន ច្រញ...តទៅទំព័រ៦

ឡុងគីមម៉ារីតា

បន្ទាយមនជ័យៈ មន្ត្រី ន្រ មន្ទីរ- 
សុខាភិ បាល ខ្រត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា នៅ ភូមិ អូរ ស្ងួត ឃុំ អូរ- 
ប្រ សទ  ស្រុក មង្គល បុរី មាន ករណី 
ផ្ទុះ ជងំ ឺគ្រុន ឈ ីក(Chikunnguya)
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ មនុស្រស ប្រមាណ ៥០ នាក់  
មាន អាការ ក្តៅខ្លនួ ឈសឺនា្លាក ់ដ្រជើង 
ឈឺ សច់ដំុ ច្រញ កន្ទលួ លើ ស្រប្រក ខណៈ 
ជំងឺ ន្រះ កំពុង បន្ត រាល ដល ទៅ ភូមិ ៤ 
ទៀត ដ្រល នៅជិ តនោះ ។

លោក ឡ្រ ចន័្ទ សងា្វាត ប្រធាន មន្ទរី- 
សុខា ភិ បាល ខ្រត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ   
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ម្រសិល មិញ ថា 
កាល ពីយប់ ថ្ង្រទី ៧ កញ្ញា មាន ករណី 
ផ្ទុះ ជងំ ឺឈ ីក ជាថ្ម ីទៀត នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត ន្រះ 
ដោយ ក្រមុ ការ ងារ ចុះ ត្រតួ ពិនិត្រយ បនា្ទាន់ 
បាន ឃើញ ករណី សង្រស័យ ចំនួន  ៤៩ 
នាក់ ស្រី ២៧ នាក់ ប្រុស ២២ នាក់ ក្នុង 
នោះ មាន កុមារ ៣៥ នាក់។

លោក បន្ត ថា បនា្ទាប់ពី រក ឃើញ 
យ៉ាង ដូច្ន្រះ ក្រុម ការ ងារ បាន បញ្ជូន 
អ្នក ជំងឺ ទាំង នោះម ក មន្ទី រព្រទ្រយ មិត្ត- 
ភាព កម្ពជុា  ជប៉នុមង្គល បរុ ី ចនំនួ ២៣ 

នាក់  (កុមារ ១៥ នាក់)។ពួក គ្រ មាន 
រោគ សញ្ញា ក្តៅខ្លួ ន ៣៩ ដល់ ៤០ 
អង្រសាស្រ ឈឺ សនា្លាក់ ដ្រជើ ង ឈឺ- 
សច ់ដុ ំច្រញ កន្ទលួ លើ ស្រប្រក វលិ មខុ 
ក្អួត ចង្អោរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «បនា្ទាប់ពី 
បាន បញ្ជូន ក្រុម ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
(RRT)ចុះ ស្រ វជ្រវ  និង អ ន្តរា គមន៍ 
ព័ ត៌មាន បឋម ក្រុម ការងារ ឃើញ 
ករណី សង្រសយ័  ចំននួ ៤៩ នាក ់។ តាម 
ការ ចុះព ិនតិ្រយ នងិ ការ ត្រតួ ពនិតិ្រយ សខុ- 
ភាព នៅ មន្ទ ីរព្រទ្រយ ឃើញ ថា មនិ មាន 
ស ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ទ្រ ត្រ នៅមាន ក្តៅ ខ្លួន 
ឈឺ ក្របាល  ឈឺស នា្លាក់ ដ្រជើង ហើយ 
គ្រូព្រទ្រយ បន្ត ការ តាម ដន សភាព អ្នក 
ជំងឺ យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដក់ »។

បន្ថ្រម ពនី្រះ  លោក ឡ្រ ចន័្ទ សងា្វាត  
បាន ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថា ក្រយ បញ្ចប់ ការ- 
ងារ  និង បន្ត តាម ដន ករណី គ្រុន - 
ឈ ីកនៅ ភមូ ិអរូ ស្ងតួ ន្រះ ក្រមុ ការ ងារ  
ក៏ កំពុង សង្រស័យ ថា មាន ការរីក រាល- 
ដលន្រ ជំងឺ ន្រះ ទៅ ភូមិ ដ្រល នៅ 
ក្រប្ររៗ នោះ  ចំនួន ៤ ភូមិ ទៀត ដ្ររ។ 
លោកថា ការ អន្ត រាគមន ៍បនា្ទា ន ់កពំងុ 
បន្ត ស្រវ ជ្រវករណី សង្រស័យ បន្ថ្រម- 

ទៀត ដើម្របី បញ្ជូន រក ស្រវា ព្រយាបា ល 
និង ថ្រទាំ និង បូម ឈាម រក ករណី 
សង្រស័យ ផ្រស្រង ទៀត ដើម្របី ស្រវ ជ្រវ 
ម្ររោ គ គ្រុន ឈី ក ។

លោក បញ្ជាក់ បន្ថ្រម ថា៖«មក ទល់ 
ព្រលន្រះ  មា ន ករណ ីថ្ម ីកើត មាន ទៀត 
ត្រ មិន ច្រើន ទ្រ។ ក្រុម ការ ងារ យើង  
កពំងុ ចុះ អបរ់ំ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ នវូ សរ សុខ- 
ភាព  ការបងា្ការ និង ការ លុប បំបាត់- 
ជម្រក មូស ដោយ សហ ការ  ជាមួយ   

អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន  និង ផ្ន្រក ពាក់ ព ័ន្ធ 
ពសិ្រស ការ ចុះ ដក ់អា ប្រ ត បន្ថ្រម នងិ 
កា របាញ់ ថា្នាំ មូស តំបន់ គោល ដៅ» ។

កាលព ីខ្រ កក្កដ  នៅ ខ្រត្ត ន្រះក ៏មាន  
ផ្ទុះ ជំងឺ គ្រុន ឈី ក ន្រះដ្រ រ ដោយ មាន 
ពលរដ្ឋ ជិត ២០០ នាក់  រស់ នៅ ភូមិ 
ក្របាល កោះ  ភមូ ិអរូ ជ្រ ភមូ ិប៉ាយ ប៉្រត 
ភមូ ិព្រ គប ់ភមូ ិអរូ នាង នងិ អរូឫ ស្រស ីន្រ 
សងា្កាត ់ប៉ា យប៉្រត  បាន កើត ជងំនឺ្រះ ។ 
គិត ត្រឹម ខ្រកក្កដ ជំងឺ គ្រុន ឈី កបាន 

ផ្ទុះ ឡើង ដល់ ១៥ ខ្រត្ត  នៅ កម្ពុជា និង 
មាន អ្នក សង្រសយ័ ឆ្លង ជងំ ឺន្រះ បាន កើន 
ដល់ ជិត  ២  ០០០ នាក់ ។ ន្រះ បើ  
យោងតាមលោក ស្រី ឱ វណ្ណឌី ន រដ្ឋ- 
ល្រខាធ ិការ នងិជាអ្នកនាពំាក្រយក្រសងួ 
សុខា ភិ បាល។ 

ក្រសួង សុខាភិបា ល  កាល ពី ខ្រ  
ក ក្កដ  បា នប្រកាស ថា  ជងំ ឺគ្រុន ឈ ីក 
គឺជា ជំងឺ បង្ក ឡើង ដោយ វីរុស ឈី ក 
ដ្រល ចម្លង តាម រយៈ មសូ ខា្លា ញ ីខា ំជា- 
ពិស្រស  ខាំ នៅព្រល ថ្ង្រ។ រោគ សញ្ញា 
ជំងឺ ន្រះ ស្រដៀង នឹង ជំងឺ គ្រុន ឈាម 
ដ្ររ ដោយ  គ្រន់ត្រ  អ្នក ផ្ទុក ជំងឺ គ្រុន - 
ឈ ីក មាន អាការ ក្តៅ ខ្លនួ ឡើង កន្ទលួ- 
ក្រហម  និង ឈឺ សនា្លា ក់ រាង កាយ។ ត្រ 
ជងំ ឺគ្រនុ ឈ ីក  មនិ ប៉ះពា ល ់ដល ់អាយ-ុ 
ជីវិត ទ្រ ដោយ វា នឹង ជា សះវិ ញ ក្នុ ង 
អ ំឡងុ ព្រល ១ស បា្តៅហ ៍ ឬ យរូ ជាង ន្រះ  
ដោយ គ្រន់ត្រ ធ្វើ ឲ្រយ អ្នកជំ ងឺ មាន  
អា ការ ឈសឺនា្លា ក ់ដ្រជើង យរូ ឆ្នា។ំប៉នុ្ត្រ 
ប្រសនិបើ អ្នក ជងំ ឺឈ ីកកើត ក្នងុអឡំ ុង 
ព្រ ល មាន ជំងឺ ផ្រស្រង ទៀត ដូចជា   ជំ ងឺគ្រ ុន- 
ឈា ម គ្រុ ន ចាញ់  នឹង អា ចធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ អាយុជីវិត  បាន។ ន្រះ  បើ- 
តាម  ក្រសួងសុ ខា ភិ បាល ៕ 
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សី៊ម៉ាក់ប្រគល់ចម្លាក់តោថ្មទៅឲ្រយក្រសួងវប្របធម៌
អោមប៊ុនធឿន

ភ្នំពេញៈលោក ហ្រង រតនា 
អគ្គនា យក មជ្រឈ មណ្ឌល សកម្ម - 
ភាព កមា្ចាត់ មីន កម្ពជុា  (CM AC ) 
បាន ថ្ល្រង ថា រូប ចមា្លាក់ តោថ្ម បុរា ណ 
ដ្រល ក្រុម ប្រតិ បតិ្តការ បស- 
សមា្អោត គ្របរ់ក ឃើញ ត្រវូ បាន 
បញ្ជូន ទៅ  កាន់ ក្រសួង វប្រប ធម៌- 
និង វិចិត្រ សិល្របៈ  កាល ពីចុង 
សបា្តៅហ៍ កន្លង ទៅ ។ 

បើ តាម លោក រតនា តោថ្ម- 
បរុាណ នោះ  រក ឃើញ ក្នងុ ព្រល 
ជីក កាយ ដី ដើម្របី អនុវត្ត គម្រង- 
អភិវឌ្រឍ ន៍ន្រការ ដ្ឋាន សង សង់ 
អាង ស្តកុ ទឹក ក្រម ដី  និង សង- 
សង់ ស្ថានីយបូមទឹក ទី ៦  របស់ 
រាជធានី ភ្នំ ព្រញ នៅជាប់ ទន្ល្រ - 
សប ខា ងមុខ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភិវឌ្រឍ ន៍  
កម្ពជុា ។ លោក ថ្ល្រង  ប្រប់ ភ្ន ំព្រ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ម្រសិល មិញ ថា ៖ « រូប- 
ចមា្លា ក់ តោថ្ម បុរាណ នោះ  ត្រវូ បា ន 
រកឃើញ ក្នុង ដីជម្រ ប្រមាណ 
ជាង ៤ម៉្រត្រក្នងុ ទ្រង ់ទ្រយ បា ក ់ 
ជា ២ កំណត់។ ព្រល ន្រះ ខាង 
ក្រសួង វប្របធម៌ គ្រទទួល យក ទៅ  
ដូចជា គ្រយក ទៅ រក្រសា ទុកនៅ 
សរ មន្ទីរ ជាតិ »។ 

លោក បន្ត ថា ន្រះ មនិ ម្រន ជា 
សមត្ថ កិច្ច របស់ CMAC ទ្រ 
ទើប សុីមា៉ាក់ ផ្ទ្ររ ទៅ ឲ្រយស្ថាប័ន 
មា ន សមត្ថ កិច្ច ដ្រល ទទួល ខុ ស-  
ត្រូវ លើ បញ្ហា ន្រះ ។ 

 លោក  ហាប ់ ទចូ  អគ្គនាយក-  

បច្ច្រក ទ្រស  វប្របធម៌  ន្រ ក្រសួង 
វប្របធម៌  និង  វិចិត្រ សិល្របៈ  បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍កាល ព ីម្រសលិ- 
មិញ ថា លោក មិន ទាន់ បាន ឃើ ញ 
រូប ចមា្លាក់ តោថ្ម បុរាណ នោះ ទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ បើតាម ការ ស្តៅប់ ព័ត៌ មាន 
ដ្រល  ទទួល បាន លោក ថា  រូប 
ចមា្លាក់ តោ នោះ មាន ទម្រង់ 
រចនា  បទ័្ម ប្រហា ក ់ប្រហ្រល តោ 
នៅ វត្ត ភ្នំ ។ ប៉ុន្ត្រ លោក បញ្ជាក់ 
ថា  ៖ «ខ្ញុំ យល់ ថា វាមិន ម្រន ជា 
តោ   នៅ វត្ត ភ្នំ ទ្រ ព្រះ តោ នោះ 
ធំណស់  ហ្រតុ ន្រះ វាគួរ ត្រ នៅ 
ទីតាំង ហ្នឹង ដូ ច្ន្រះទីតាំង នោះ 
ពតិ ជា មាន អ្វ ីមយួ ដចូ ជា  ស្ពាន 
ដ្រល គ្រ ដក់ រូប ចមា្លាក់ តោ»  ។

លោក ជំុ វុឌ្រឍី ប្រធាន មន្ទរី វប្រប - 
ធម៌ និង វិចិត្រ សិល្របៈ រាជ ធានី - 
ភ្នំ ព្រញ បាន ប្រប់ ភ្នំ ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
ពី  ម្រសិល មិញ ថា ជុំវិញ រឿង ន្រះ   
មន្ទីរ វប្រប ធម៌ និង វិចិត្រ សិល្របៈ 
គ្រន់ ត្រ សហ ការ ប៉ុណ្ណោះមិន 
បា ន ធ្វើ ការ សិក្រសា ស្រវ ជ្រវ ឡើ យ ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ «រឿង ហ្នងឹសូ ម  
សួរ ទៅ ខាង សរ មន្ទរី ជាតិ ព្រះ  
ខាង សរ មន្ទរី  និង ក្រសួងវ ប្រប ធ ម៌ 
ជាអ្នក ដឹករូប ចមា្លាក់ នោះ ទៅ 
រក្រសា ទកុ ដើម្រប ីធ្វើការ ពនិតិ្រយ នងិ 
សិក្រសា ហើយ ម្រយា៉ាង សរ មន្ទរី ជា តិ 
មាន កន្ល្រង ពិសោធន៍ មានអី 
ត្រឹម ត្រូវ » ។ 

ជំុវិញ រឿង ចមា្លាក់ តោ ថ្មបុរា ណ  
ន្រះ  លោក ឆយ វសិទុ្ធ ប្រធាន 
នាយក ដ្ឋាន សរ មន្ទរី ជាត ិបាន 

ប្រប់ភ្ន ំព្រញ បុ៉ស្តិ៍  ថា លោក មិន- 
ទាន់ អាច សន្និ ដ្ឋាន បាន ច្របាស់ 
នៅឡើ យ ទ្រថា តោ ថ្ម នោះ ស្ថតិ 
នៅ ក្នុង សម័យ ណ ព្រះ ត្រូវ- 
កា រ ព្រល វ្រលា ថ្រម ទៀត  ដើម្របី 
ពិនិត្រយ មើល សមាស ភាព ថ្ម បុរា ណ 
នោះ ។ លោក ប្រប ់ថា ៖ «យើង 
មិន អាច ថាឲ្រយដច់បា នទ្រ ព្រះ 
តោហ្នឹង យើង ទើប ឃើញ ព្រល 
គ្របស សមា្អោត គ្រប់ ដើម្របី ធ្វើ 
គ ម្រង សង សង់ អាងស្តុក- 
ទឹក ស្អុយ  អ៊ីចឹង ទៅ យើង បាត់ 
ទំនាក់ ទំនង មួយ ចំនួន ជំុវិញ រូប-  
ច មា្លាក់ តោនោះ ។ ធម្មតា របស់ 
ដ្រល យើង អាច ធ្វើកាល បរចិ្ឆ្រទ 
ស្មាន បាន ទាល ់ត្រត្រវូ ការ របស ់
មយួ ផ្រស្រង ទៀត នៅ ជុវំញិ វានោះ 
ដ្រល យើង អាច មើល បាន »។ 

លោក  វិសុទ្ធ បន្តថា   រូ ប ចមា្លាក់ 
តោ បុរាណ ន្រះ  មាន ការពិបាក 
សន្នដិ្ឋា ន បន្តចិ មនិ ដងឹ ថា ក្របា ច ់

រចនា ន្រ រូប ចមា្លាក់ នោះ នៅ ក្នុង 
សម័យ កាល ណ នោះ ទ្រ។ ករ ណី 
ន្រះ  កពំងុ សង្រសយ័ ថា របូ ចមា្លាក ់
តោ នោះ សង់ ដំណល វត្ត ភ្នំ ឬ 
អា ច ធ្វើ ចម្លង សម័យ ក្រយ ព្រ ល 
បារាំង ត្រួត ត្រក ម្ពុជា ។

បើតាម លោក ឆយ វិសុទ្ធ  
តោថ្ម បុរាណ នោះ អាច ជា ចមា្លា ក់  
ដ្រល គ្រ យក មក ពីតំបន ់ផ្រស្រង- 
ទៀត ជាពិស្រស តំបន់ អង្គ រ។ 
លោក លើក ឡើង ថា ៖ «ឥឡូវ ន្រះ 
យើង កំពុង សង្រស័យ ថា វាអាច 
ច្រញ ពីម្តុំ ប្រសទ បាខ្រង ហ្នឹ ង 
ដ្រ រអត់ ព្រះបើ  មើល ទម្រង់ 
តោមើល អទីៅ ឃើញ ថា វាមាន 
របូ រាង ធ ំរហតូ ដល ់កម្ពស ់ជតិ ២ 
ម៉្រត្រ  ហ្រតុ ន្រះ យើង ត្រូវការ 
ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ព្រល វ្រលា ន្រការ- 
សិក្រសា ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ទើប អាច ធ្វើ-
ការ សន្នដិ្ឋាន បាន ថា វានៅ សម័ យ 
ណ ឲ្រយ ប្រកដ »៕ 

រូបចម្លាក់តោថ្មដេលសុីម៉ាក់ជីកបេទះឃើញក្នុងដី។ រូបថត សុីមា៉ាក់ 

រាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវភាគីពាក់ព័ន្ធ
បន្តការងារអក្ខរកម្មក្នងុនិងក្រប្រព័ន្ធ

ភូមិ១ផ្ទះុករណីគ្រន៊ឈីកជិត៥០នាក់ខណៈភូមិ៤ទៀតបន្តឆ្លង

អ្នកជំងឺគេនុឈីកសមេកពេយាបាលនៅមន្ទរីពេទេយបង្អេកសេកុមង្គលបុរី។ រូបថត សហ ការី
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ក្រសួងមហាផ្ទ្រប្រប់ឲ្រយអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើក្រមុយុវជនដ្រលបង្កចលាចល
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង មហាផ្ទៃ  
ស្នើឱៃយ អាជ្ញាធរ ចាត ់វធិានការ តាម- 
ផ្លូវ ចៃបាប់  ចំពោះ កៃុម យុវជន ខ្មៃរ- 
ថាវរៈ  និង កៃុម យុវជន ចលនា 
មាតា ធម្មជតិ  ដៃលបាន និង 
កំពុង ធ្វើ សកម្មភាព មាន ចរិត 
បំផុស  ញុះញង់ ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល់ 
ស្ថិរភាព  សន្តិសុខ  សណ្តាប់ ធា្នាប់ 
សាធារណៈ នងិ បង្ក ភាពចលាចល   
វឹកវរ ក្នុង សង្គម។ នៃះ បើ តាម- 
សៃចក្តី បៃកាស  របស់ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ  ចៃញ ថ្ងៃ ទី៧  កញ្ញា។

ក្នុង សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  
កៃសួង មហាផ្ទៃ អះអាងថា  កៃុម- 
យុវជន ខ្មៃរ ថាវរៈ  និង កៃុម យុវជន 
ចលនា មាតា ធម្មជតបិាន នងិ កពំងុ   
ធ្វើ សកម្មភាព កៃម របូភាព  ដៃល 
មាន អង្គការ ចាតត់ាងំ ចៃបាស ់លាស ់។ 
កៃមុ នៃះ មនិបាន ចុះឈ្មោះ ក្នងុ បញ្ជ ី  
សមា គម និង អង្គការ មិនមៃន រដ្ឋា- 
ភបិាល នៅ កៃសងួ មហាផ្ទៃ  សៃប- 
តាម ចៃបាប់ ស្តីពី សមាគម និង អង្គ- 
ការ   មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល ឡើយ។ 

កៃសួង មហាផ្ទៃ បញ្ជាក់ ក្នុង 
សៃចក្តី បៃកាសថា ៖«ទន្ទឹម នៃះ  
កៃុម យុវជន ខ្មៃរ ថាវរៈ  និង កៃុម- 
យុវជន ចលនា មាតា ធម្មជតិ  
បានកំពុង ធ្វើ សកម្មភាព ដៃល 
មាន ចរតិ បផំសុ  ញុះញង ់ធ្វើឱៃយ ប៉ះ- 
ពាល ់ស្ថរិភាព  សន្តសិខុ  សណ្តាប-់ 
ធា្នាប់ សាធារណៈ  និង បង្ក ភាព- 
ចលា ចល វកឹវរ ក្នងុ សង្គម  តាម រយៈ   
ការបៃើបៃស ់បណ្តាញ សង្គម  នងិ 
បណ្តាញ ពត័ម៌ាន មយួចនំនួ ទៀត  
ដើមៃបី ផៃសព្វ ផៃសាយ អត្ថបទ  ខតិ្តបណ័្ណ 
រូបភាព នានា  ខៃសៃ វីដៃអូ  ពៃមទាំង 
បានធ្វើ បាតុកម្ម ដោយ គ្មោន ចៃបាប់ 
អនុញ្ញាត ថៃម ទៀត ផង»។

កៃសងួ មហាផ្ទៃកប៏ាន អពំាវ នាវ   
ដល់ បៃជពលរដ្ឋ  កុំ ចូលរួម ក្នុង 

សកម្មភាព ខុសចៃបាប់ របស់ កៃុម 
នៃះ។ ជមយួ គ្នា នៃះកៃសងួ មហា- 
ផ្ទៃ  ស្នើឱៃយ អាជ្ញាធរ មានសមត្ថ កិច្ច 
ពាក់ព័ន្ធ តៃូវ ចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លូ វ-  
ចៃបាបដ់ើមៃបី ធានា រកៃសា សណ្តាបធ់ា្នាប ់  
សាធារណៈ  និង សន្តិសុខ ជតិ។ 
ជពសិៃស ទបស់ា្កាត ់នវូ រាល ់ការបង្ក   
ភាព អនាធបិតៃយៃយ នងិ បង្ក ចលា- 
ចល វកឹវរ នៅក្នងុ សង្គម  ក្នងុ អឡំងុ- 
ពៃល ដៃល បៃជពលរដ្ឋ ទាងំមូល 
កំពុង រៀបចំ បៃរព្ធ ពិធីបុណៃយ 
កាន់បិណ្ឌ  បុណៃយ ភ្ជុំបិណ្ឌ នៃះ។

លោក ខៀវ សភុគ័  អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ  បដ ិ   សៃធ ធ្វើ អតា្ថា- 
ធិបៃបាយ បន្ថៃម លើ ករណី នៃះពី 
មៃសិល មិញ។

អ្នក រាយការណ៍ ពិសៃស  របស់ 
អង្គការ សហបៃជជតទិទលួ បន្ទកុ    
សទិ្ធមិនសុៃស  នៅ កម្ពជុ  លោក  សៃ ី
រ៉ូណ ស្មុីត សម្តៃង ក្តីបារម្ភ ពី ការ- 
ចាប់ ខ្លួន មនុសៃស មួយចំនួន  និង ការ- 
បទិសទិ្ធ ិសៃរភីាព  នៃ ការបញ្ចៃញ- 
មតិ  និង ការជួបជុំ ដោយ សន្តិវិធី។

លោក សៃ ីស្មុតី  ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំមាន  
កង្វល ់ចពំោះ របាយការណ ៍ថ្មីៗ  នៃះ   

អពំ ីការចាប ់ខ្លនួ សកម្មជន បរសិា្ថាន   
ចនំនួ៣ របូដៃល ឥឡវូ នៃះ តៃវូ បាន- 
ចោទបៃកាន់ ពី បទញុះញង់ ឱៃយ បៃ- 
ពៃតឹ្ត  បទឧកៃដិ្ឋ នងិ បង្កើត ភាពវកឹវរ  
នៅក្នុង សង្គម តាម មាតៃ ៤៩៤  
និង ៤៩៥ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ។ 
បុគ្គល មួយចំនួន ទៀត រាប់ទាំង 
ពៃះសងៃឃ ១អង្គ  តៃូវបាន ចាប់ខ្លួន 
និង ឃុំខ្លួន ចាប់តាំង ពី ថ្ងៃសុកៃ 
សបា្តាហ ៍មនុ មក»។  លោក សៃ ីបន្ត  
ថា សទិ្ធ ិសៃរភីាព ក្នងុ ការបញ្ចៃញ- 
មតិ  ការបង្កើត សមាគម  និង 
ការជួបជុំ ដោយ សន្តិវិធី តៃូវបាន- 
ការពារ ដោយ នយិាម  នងិ បទដ្ឋាន 
សិទ្ធិមនុសៃស អន្តរជតិ  ក៏ដូចជ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុជ ផង ដៃរ។ 

លោក សៃថី្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំសមូ លើក-  
ទឹកចិត្ត ដល់ អាជ្ញាធរ កម្ពុជ  ធានា 
ថាសទិ្ធ ិទាងំនៃះ តៃវូបាន គោរព  នងិ   
ការ ពារ  ហើយ បង្កើត បរិយា កាស 
មួយ ដៃល បុគ្គល មា្នាក់ៗ អាច 
អនវុត្ត សទិ្ធ ិទាងំ នៃះ។ ខ្ញុ ំសមូ ជរំញុ 
ឱៃយ បញ្ជូន អ្នកដៃល តៃូវបាន ចាប់- 
ខ្លួន ទាំង នោះ ទៅ តុលាការ  ហើយ 
តៃូវ គោរព ឲៃយបាន ពៃញលៃញ នូវ 

សិទ្ធិ ទទួលបាន នីតិវិធី តៃឹមតៃូវ 
របស់  ពួក គៃ។ ខ្ញុំ កំពុង តាមដន 
ពៃឹត្តិការណ៍ ទាំងនៃះ យា៉ាង ដិត- 
ដល់ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ»។

កាលព ីថ្ងៃទ ី៦-៧  កញ្ញា   សមត្ថ- 
កិច្ច រាជ ធានីភ្នំ ពៃញបាន ចាប់ និង 
ចោទ បៃកាន់ មនុសៃស ចំនួន ៥ នាក់ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹង ការ ញុះញង់ បង្ក 
ភាពវឹកវរ ដល់ សន្តិសុខ សង្គម។

កាលពី ថ្ងៃទី៧  កញ្ញា  នោះដៃរ  
យវុជន  និង បៃជពលរដ្ឋ បៃមាណ 
៥០នាក់  បាន ពៃយាយាម ធ្វើ ការ- 
ជួប ជុំគ្នា  នៅ ទីលាន បៃជ ធិ ប- 
តៃយៃយ ដើមៃបី ទាមទារ រក យុត្តិ ធម៌ 
សង្គម   ប៉នុ្តៃ តៃវូ បាន អាជ្ញាធរ រារាងំ 
មនិឱៃយ មាន ការជបួ ជុគំ្នា។ អាជ្ញាធរ 
ក៏ បាន ចាប់ ឃាត់  ខ្លួន អ្នកតវ៉ា ជ 
បន្ត បនា្ទាប់ ផងដៃរ ។

កញ្ញា សូ មៃតា្តា  សមាជិក យុវ- 
ជនខ្មៃរ ថាវរៈ  ដៃល បាន ចូល រួម ធ្វើ- 
ការតវ៉ា នៃះ និយាយ  ខណៈ ពៃល 
ធ្វើ ការ តវ៉ា ថា  អាជ្ញាធរ បាន ចាប់ គ ្នា  
របស់ គត់ មា្នាក់។  យុវតីមា្នាក់ នៃះ 
លើកឡើងថា  ជការបំបិទ សិទ្ធិ- 
សៃរភីាព មនិ ឱៃយ បៃជពលរដ្ឋ មាន 

ការ សម្តៃង មតិ  ដៃល រូប ភាព នៃះ 
គឺ មិនមៃន គៃន់តៃ ខ្ទប់មាត់ ទៃ  តៃ 
ជការ អារក តៃម្តង។

កញ្ញា បន្ថៃម ថា ៖« សមត្ថកិច្ច 
បាន  ចាប់ គ្នាខ្ញុំ មា្នាក់ កាល ពី ពៃឹក- 
មិញនៃះ [ថ្ងៃទី៧  កញ្ញា] គឺ លោក  
ថា ឡាវ ី នៅ ពៃល គត ់  នងិ បៃជ- 
ពល រដ្ឋ ផៃសៃង ទៀត ពៃយាយាម បៃមលូ-  
ផ ្តុ ំ នៅ ទលីាន បៃជ ធបិ តៃយៃយ ។ តើ 
ឯណ ជសទិ្ធ ិសៃរភីាព របស ់បៃជ- 
ពលរដ្ឋ  ហើយ  ទីនៃះ ជ ទីសាធារ- 
ណៈ របស ់បៃជពលរដ្ឋ ។ តៃហៃត-ុ 
អី បាន ជមាន កមា្លាំង រារាំង ពួក- 
យើង មិន ឱៃយ មាន ការតវ៉ា ទាម ទារ 
យុត្តិ ធម៌ សង្គម ដូច នៃះ?»។

យវុជន មយួ របូទៀត  លោក មងួ 
សុភ័កៃ  ដៃល បានចូលរួម  តវ៉ា ដៃរ 
នោះ  ថ្លៃងថា ៖«ពលរដ្ឋ មាន សិទ្ធិ 
បញ្ចៃញ មតិ  ទាមទារ នូវ អ្វី  ដៃល 
ខ្លួន ពៃញចិត្ត  ឬ មិន ពៃញចិត្ត 
ហើយ ការទាមទារ របស ់យើង នៅ 
ពៃល នៃះ គ ឺមនិ លើស ព ី៥០នាក។់ 
មនិ មាន ការ ដើរ ដង្ហៃកៃបួន  មនិ មាន   
លើក បដ ឬទង ់ជត ិឡើយ។ យើង   
មក នយិាយ តៃ ព ីការឈ ឺចាប ់របស ់ 
យើង  តើ ហៃតុអ្វី បានជ តៃូវមាន 
ចៃបាប់ មួយ សុំ ការអនុញ្ញាត»។

លោក ឆយ គឹមខឿន  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ  អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជតិថ្លៃង ថា  តាំងពី ថ្ងៃអាទិតៃយ 
រហូត  មក ដល់ ថ្ងៃចន្ទ [ទី៧ កញ្ញា]   
សមត្ថ កិច្ច បាន ឃាត់ខ្លួន មនុសៃស 
ចនំនួ ៤នាក ់តាម ដកីារ បស ់តលុា- 
ការ រាជធានី ភ្នំពៃញ។ អ្នកទាំង- 
នោះ មាន ឈ្មោះ គង ់សអំាន  ដៃល 
តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួននៅ ខៃត្ត តៃបូងឃ្មុំ 
និង បានបញ្ជូន ខ្លួនមក តុលាការ 
កៃុង ភ្នំពៃញ រួចហើយ  ឈ្មោះ មាន 
ពៃហ្ម មុនី  ជបៃធាន សមាគម 
សម្ព័ន្ធ  និសៃសិត បញ្ញវន្ត ខ្មៃរ  ឈ្មោះ 
កើត សា រា៉ាយ  ជអតីត ពៃះសងៃឃ 
ដៃល តៃវូ បាន ផឹៃសក មនុ ពៃល សមត្ថ- 

កចិ្ច ចាប ់ខ្លនួ។ មនសុៃស ទាងំ ៣នាក ់
នៃះ តៃវូបាន ចាបខ់្លនួ នៅ ថ្ងៃ អាទតិៃយ  
និង ឈ្មោះ ថា ឡា វី  សមា ជិក 
យុវជន ខ្មៃរ ថាវរៈ ដៃល តៃូវ បាន- 
ចាប់ខ្លួន នៅពៃឹក ថ្ងៃទី៧  កញ្ញា។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង អនុវត្ត 
តាម ដីកា របស់ តុលាការ ដៃល បាន 
ចោទ ពីបទ ញុះញង់ បង្ក ភាព វឹក វរ 
ដល់ សន្តិសុខ សង្គម»។

លោក បា៉ា ចន្ទរឿន  បៃធាន វទិៃយា- 
សា្ថាន បៃជ ធបិតៃយៃយ កម្ពជុ  លើក- 
ឡើង ថា  ទដិ្ឋភាព នៃការជបួ ជុគំ្នានៃ 
កៃមុយវុជន  ពលរដ្ឋ  នងិ ចណំត ់ការ  
របស ់សមត្ថកចិ្ច មយួ រយៈចងុ កៃយ    
នៃះ បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ទិដ្ឋភាព ៣  
គឺ បៃជពលរដ្ឋ ដៃល មើលឃើញ 
ពី ចំណត់ការ  និង សកម្មភាព របស ់
រាជ រដ្ឋាភបិាល មយួចនំនួ កន្លង មក   
មានការ ប៉ះ ពាល់ សិទ្ធិ សៃរីភាព   
និង ភាព អយុត្តិធម៌  ដៃល ការ តវ៉ា 
កាន់តៃ មាន ចំនួន ចៃើន ជង មុន ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អាជ្ញាធរ នៅ- 
តៃបន្ត រឹតតៃបិត សិទ្ធិសៃរីភាព  និង 
លម្ហបៃជធិបតៃយៃយ របស់ បៃជ- 
ពលរដ្ឋ មិន ឱៃយ មាន ការ ជួប ជុំគ្នា 
ក្នងុ ការ សម្តៃង មត ិពៃញ លក្ខណៈ  
ដៃល ការធ្វើ បៃបនៃះ គឺ ខុស ពី រដ្ឋ- 
ធម្មនញុ្ញ របស ់បៃទៃសកម្ពជុ ដៃល   
ផ្អៃក លើ សៃរីភាព ជមូល ដ្ឋាន។ 
បៃសិន បើ អាជ្ញាធរ នៅ តៃបន្ត រឹត - 
តៃបិត  និង កមា្លាំង នៃ ការទាមទារ នៅ 
ត ៃបន្ត បៃបនៃះ  ខ្ញុំ មើលឃើញ ថា 
វបិត្ត ិសង្គម អាចនងឹ កើត ឡើង ពៃះ   
ការបៃឈម មខុ  នងិ ការបទិ សទិ្ធ-ិ 
សៃរីភាព  មិនឱៃយ មាន ការជួប ជុំ ឬ 
មិនផ្តល់ ដំណោះសៃយ ណមួយ   
នោះ បរយិា កាស សង្គម នងឹ នៅតៃ 
មានភាព សោកសៅ ក្នុង សង្គម» ។

តាម ព័ត៌មាន ពី  យុវជន  អ្នកតវ៉ា 
ទាងំនៃះ ឱៃយដងឹ ថា  កញ្ញា  ស ូមៃតា្តា  
នងិ យវុតមីា្នាក ់ ទៀត  តៃវូបានចាប-់ 
ខ្លួន បនា្ទាប់ពី ធ្វើការ  តវ៉ា រួចមក៕

 កេមុយុវជន និងពលរដ្ឋតវ៉ារកយុត្តធិម៌សង្គមនៅទីលានបេជាធិបតេយេយ   ថ្ងេទី៧ កញ្ញា។ រូប FB

នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោក ហៃង សរំនិ បៃធាន 
រដ្ឋសភា  បាន     បង្ហាញ  ព ីបទ ពសិោធ នៃ  
វបៃប  ធម៌ ចៃក រំលៃក នៅ កម្ពុជ និង ការ- 
ប្ដូរ ទិស ដៅ របស់ កម្ពជុ  ទៅ លើ វិស័យ 
កសិ  ក ម្ម ក្នងុ ពៃល បៃឈម នងឹ វបិត្ត ិបង្ក 
ដោយ កវូដី១៩ នៅ ក្នងុ មហាសន្នបិាត 
អន្តរ សភា អាសា៊ាន។

 អន្តរ សភា អាសា៊ាន ហៅ កាត់ ថា 
អាយ បា៉ា កាល ពី  ថ្ងៃអង្គារ មៃសិល មិញ  
បាន ធ្វើ  មហា សន្និបាត លើក ទី៤១ 
របស់ ខ្លនួដៃល  មាន  សភា បៃទៃស វៀត-  
ណម ធ្វើ ជ មា្ចាស់ ផ្ទះ ក្នុង នាម បៃធាន 
ប្ដរូ វៃន។ លោក ហៃង សរំនិ  បាន ជរំញុ 
ដល់ បៃទៃស អាសា៊ាន  ឲៃយ ធ្វើ សមាហ- 

រណកម្ម តំបន់  ឲៃយ  កាន់ តៃ សីុ ជមៃ ថៃម- 
ទៀត ដើមៃបី សមៃួល ដល់ លំហូរ ទំនិញ  
សៃវកម្ម  និង បៃជជន  នៅ ក្នុង ពៃល 
មាន វបិត្ត ិសៃដ្ឋ កចិ្ច ដ ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ  ដោយ សារ 
ជងំឺ កូវីដ ១៩។ លោក   មាន បៃសាសន៍ 
ថា អាសា៊ាន  តៃវូ ធ្វើ ការ រួម គ្នា  បង្កើន កិច្ច - 
សហ បៃតិបត្តកិារ  និង សាមគ្គ ីភាព អន្តរ - 
ជតិ ដើមៃបី ផល បៃយោជន៍ រួម ។ នៅក្ន ុង 
តំបន់ អាសា៊ាន ជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ  តៃូវ 
បាន គៃប់ គៃង យា៉ាង សកម្ម និង ទាន់ ពៃ ល  - 
វៃលា ដោយ បាន ចៃក រំលៃក បទ ពិសោ ធ 
ចំណៃះ ដឹង  និង ព័ត៌មានយា៉ាង ទូលំ - 
ទូលា  យ។  លើស ពី នៃះ អាសា៊ាន បាន   
បង្កើត មូលនិធិ អាសា៊ាន  សមៃប់ ឆ្លើយ- 
តប នឹង ជំងឺកូវីដ១៩ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
នងឹ តមៃវូ ការ ចា ំបាច ់នានា ដោយ ការ- 

បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ  
តៃូវ ការ ថវិកា  សមា្ភារ បរិកា្ខារ ក៏ដូច ជ 
កមា្លាំង មនុសៃស ចៃើន។ 

លោក បន្ត ថា៖ «អ្វី ដៃល កម្ពុជ អាច 
ផ្ដល់ជបទ ពិសោធគឺ ការ ជំរុញ  និង 
បំផុស នូវ វបៃបធម៌ ចៃក រំលៃក  នោះ គឺ 
ការ  ចៃក រំលៃក  ពីសា្ថាប័ន រដ្ឋ ឯកជន 
ទៅ បៃជជន  ការ ចៃក រំលៃក ពី ដៃ គូ  
អភិវឌៃឍន៍ និង អង្គការ មិន មៃន រដ្ឋា ភិបា  ល 
ទៅ បៃជជន  និង ការ ចៃក រំលៃក រវង 
បៃជជន  នៅក្នុង មូលដ្ឋាន។ វបៃបធម៌ 
នៃះ  បង្ហាញ យា៉ាង ចៃបាស់ អំពី សា្មោរតី 
ចៃក រលំៃក  សាមគ្គភីាព នងិ របួរមួ ជត ិ
តៃ មួយ»។

នៅ ក្នុង ការ    ពុះ ពារ   ងើប ចៃញ ពី វិបត្តិ 
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ អាកៃក់ នៃះ  លោក  ហៃង 

សំរិន  ជំរុញ ឲៃយ អាសា៊ាន  ធ្វើ សមាហរណ- 
កម្ម តំបន់ ឲៃយ កាន់ តៃ សីុ ជមៃ ថៃម ទៀ ត 
ដើមៃបី សមៃលួ ដល់ លំហូរ ទំនិញ សៃវ - 
កម្ម នងិ បៃជជន។ កន្លង មក អាសា៊ាន  
រកៃសា បាន ស្ថរិភាព នៃ ខៃសៃ ចង្វាក ់ផ្គត ់ផ្គង ់
ទនំញិ សខំាន់ៗ  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ 
តមៃូវ  ការ ចាំ បាច់ ក្នុង ពៃល មាន វិបត្តិ   
ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ នៃះ។ 

ដោយ ឡៃក នៅ កម្ពជុវញិ  លោក ថា 
រដ្ឋាភិបាល បាន ប្ដរូ ទិស ដៅ យុទ្ធ សា ស្តៃ   
អភិវឌៃឍន៍ របស់ ខ្លនួ ដោយ ផ្អៃក លើ អត្ថ - 
បៃយោជន៍ បៃៀប ធៀប និង ឧត្តម ភាព  
បៃកួត បៃជៃង។ រាជ រដ្ឋា ភិបាល  បាន 
ដក ់ចៃញ នវូ យទុ្ធសាស្តៃ ផ្ដោត  សខំាន ់
លើ វិស័យ  កសិកម្ម កសិ -ឧសៃសាហកម្ម 
ការ បៃ កា្លាយ ផ្នៃក ឌីជីថល និង ទៃស-

ចរណ៍ ក្នងុសៃកុ ដៃល ជ វិស័យ អាទិភាព ។
លោក  បាន បញ្ជាក ់ដចូ្នៃះ  ថា៖  «សភា 

កម្ពជុ  គទំៃ ការ ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង របស ់
អាសា៊ាន  នៅ ក្នងុការ ថៃរកៃសា  នងិ លើក- 
កម្ពស់  សន្តភិាព សន្តសុិខ ស្ថរិភាព ក្ន ុង   
តំបន់ ការ ដោះ សៃយ ជម្លាះ ដោយ 
សន្តិវិធី  ឈរ លើ គោល ការណ៍ចៃបាប់ 
អន្តរជត ិនងិ យន្តការ ការទតូ  ចៀស- 
វង ការ បៃើ បៃស់ កមា្លាំង អាវុធ»។

មហាសន្និបាត   អន្តរ សភា អាសា៊ាន  
ដៃល ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ 
មៃសលិមញិ  នងឹ បន្ត រហតូ ដល ់ថ្ងៃ  ទ ី១០ 
ខៃ  កញ្ញា កៃម បៃធាន បទ «ការ ទូត 
សភា  ដើមៃបី សមៃច បាន សហ គមន៍ 
អាសា៊ាន  បៃកប ដោយ ភាព ស្អិត ល្មួត 
និង ឆ្លើយ តប»៕

លោក  ហ្រង សំរិន   បង្ហាញ ពីការ ប្តរូ ទិស ដៅ របស់ កម្ពជុ ក្នងុ ព្រល ប្រឈម វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ១៩
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ក្រសួងទុកព្រល២សប្តាហ៍ដល់ក្រមុហុ៊នម្រសៅទឹកដោះគោដោះស្រយតាមសំណើមាតាទារក
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសងួ ពាណិជ្ជ កម្ម ទកុ 
ឱសាន វាទ រយៈ ពៃល២សប្ដាហ៍ 
គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ កញ្ញា   ត ទៅ  
ដល់ កៃុមហ៊ុន នាំចូល ផលិត ផល 
មៃសៅ  ទឹក ដោះ គោ ម៉ាក Nutrilatt 
ដើមៃប ីដោះ សៃយ តាម សណំើ របស់ 
មតា បិតា ទា រក រង គៃះ ដៃ ល បន  
បៃើ បៃស់ ទឹក ដោះ គោ នៃះ  ខណៈ 
អង្គ ការ អន្តរ ជាតិ ចំនួន ៣ ប ន គាំទៃ 
ចំណាត់ ការ របស់ កៃសួង ។ 

លោក  ផាន  អូន  អគ្គ នា យក នៃ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន ការ ពារ អ្នក បៃើ បៃស ់ 
កិច្ច ការ បៃ កួត បៃ ជៃង  និង បង្កៃប 
ការ ក្លៃង បន្ល ំ (ក.ប.ប. )  នៃ កៃសងួ 
ពា ណជិ្ជ កម្ម  ថ្លៃង បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
កាល ពីមៃសិល មិញ ថា  កៃសួង  នឹង 
ដោះ សៃយ ករណ ី ផលតិ ផល មៃសៅ  
ទឹក ដោះ គោ ម៉ាក Nutrilatt  ដៃល 
បង្កផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ ភាព 
ទារក  នៃះ ទៅ តាម សា្មារតី នៃ កិច្ច - 
បៃជុំ  នា ពៃល កន្លង មក ។ លោក 
ថ្លៃង ថា ៖« ឥឡវូ កៃ សងួ កពំងុ រងច់ាំ 
ទទួល ឯក សារ ផៃសៃង ៗ ដៃល មតា - 
បិតា ទារក  កំពុង រៀបចំ ដក់ មក  
លើ   សំណើ ក្នុង ការ ដោះ សៃយ 
ករណីនៃះ ។  ចំពោះ ការ ទាម ទារ 
យ៉ាង ម៉ៃចៗ របស់ មតា  បិតា ទារក 

នោះ យើង មិន ទាន់ បន ទទួល ពី ម - 
តា បតិា ទារក  រង គៃះ នៅ ឡើយ ទៃ  
គឺ យើង ទុក រយៈ ពៃល ២ សប្ដា ហ៍  »។ 

កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៣ ខៃ កញ្ញា  បន ដក ់ចៃញ នវូ វធិាន- 
ការ ចំពោះ ផលិត ផល មៃសៅទឹក ដោះ- 
គោ ម៉ាក  Nutrilatt ដោយ តមៃូវ ឲៃយ 
កៃុម ហ៊ុន  NUTRILATT MAS-
TER LM Co,LTD  បញៃឈប់ ជា បនា្ទា ន់ 
នូវ ការ នំាចូលនិង ចៃក ចាយ ផលិ ត-  
ផ ល មៃសៅ ទឹក ដោះគោនៃះ និង បៃមូ ល 
តៃឡប់ វិញ នូវ ផលិត ផល នៃះ ពី 
ទីផៃសារ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

អគ្គ នា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី ២៧  ខៃ សីហា កៃយ ពី 
ទទលួ លទ្ធផល នៃ ការវ ិភាគ ដោយ 
មន្ទីរ ពិសោធន៍ ឯក រាជៃយ  និង មន 
ការ ទទួល សា្គាល់ ជា អន្តរ ជាតិ  នៅ 
បៃទៃស សិង្ហ បុរី  បន បង្ហាញ ថា  
ជាតិ  ដៃក  (Iron)  ដៃល មន នៅ 
ក្នុង មៃសៅ ទឹក ដោះ គោ   ម៉ាក Nutri-
latt លើ លៃខ Batch  ចំនួន  ៦  
(B/N: 487, 488, 536, 537, 
538, 539)  ទាំង នៃះ មន ក មៃិត 
ទាប ជាង ការ បៃ កាស របស់ កៃុម- 
ហ៊ុន និង ស្តង់ ដ កូដិច អន្តរ ជាតិ។

មូល និធិ សហ បៃជា ជាតិ ដើមៃបី 
កមុរ  (យូនសីៃហ្វ)  អង្គ ការ សខុ- 
ភាព ពិភព លោក  (WHO)  និង  

អង្គ ការ  Helen Keller  អន្តរ ជាតិ  
(HKI)  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧  ខៃ កញ្ញា  
បន  ចៃញ សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ រួម   
« គា ំទៃ ដល ់ការ ពងៃងឹ ការ គៃប ់គៃង 
ផលិត ផល អា ហារ សមៃប់ ទារក  
ដើមៃបី ការពារ សុខ ភាព  និង អាហា- 
រូប ត្ថម្ភ របស់ កុមរ នៅ កម្ពុជា »។

អង្គការ ទាំង  ៣ នៃះ បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« យើង សូម កោត សរសើរ ដ៏ សោ្មាះស័្ម គៃ  
ចពំោះ ចណំាត ់ការ ទាន ់ពៃល វៃលា 
របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបលក្នងុ  ការ បញៃឈ ប់ 

ការ លក់ ដូរ ផលិត ផល  ជំនួស  ទឹក-  
ដោះម្តា យ  នៅ លើ ទី ផៃសារ រប ស់ កៃមុ- 
ហ៊នុ ទាងំ ទៃបាយ ណា  ដៃល  តៃវូ  ប ន  
រ ក ឃើញ ថា  ពុ ំបន បពំៃញ ទៅ តាម 
ស្តង់ ដ អន្ត រជាតិ»។  អង្គការ ទាំង - 
នៃះ  បន្ត ថា វធិានការនៃះ  នងឹ បង្ការ 
មនិ ឱៃយ មន ទារកនងិ កមុរ រង គៃះ 
បន្ត ទៀត។  យើង ក ៏សមូ ស្នើ ឱៃយ  រាជ- 
រដ្ឋា ភបិល រៀប ច ំឲៃយ មន ការ ថៃ ទំា  
និង ការ គំា ទៃ សម សៃប សមៃប់ កុមរ   
និង គៃសួារ ដៃល រង គៃះ ផង ដៃរ » ។

អង្គការ ទាងំ ៣នៃះ លើក ឡើង ថា 
លទ្ធ ផល នៃះគឺជា ការ កៃើន រំឭ ក  
ពីសារៈ សំខា ន់ នៃ ការ គៃប់ គៃង ដ៏ 
តឹង រឹុង លើ ការ លក់ ផលិត ផល ជំនួ ស 
ទឹក ដោះ ម្ដាយ ។  បៃ សិន បើ កុមរ 
មិន ទទួល បន នូវ សារធាតុ ចិញ្ចឹម 
គៃប់  គៃន់ ទៃ នោះពួក គៃនឹ ង មិ ន អា ច 
លូត លាស់ បន ល្អ លើ ផ្នៃក រាង កា យ 
នងិ  សា្មារ ត ីទៃបើយ ។  អង្គការ ទាងំ នៃះ 
ក៏  ស្នើ ឲៃយ  រាជ រដ្ឋា ភិបល  រៀ ប ចំ ឲៃយ 
មន កា រថៃ ទាំ និង ការ គាំទៃ សម- 
សៃប សមៃប់ កុមរ  និង គៃួសារ 
ដៃល បន រង គៃះ ផង ដៃរ ។

អ្នក សៃ ី លីវ  សំណាង  មតា ទារ ក 
រង គៃះ ម្នាក ់ ដៃល បន បៃើ ផលិត- 
ផល មៃសៅ ទឹក ដោះ គោ នៃះ  ថ្លៃង ថា  
បច្ចុបៃបន្ន កៃុម មតាបិតា ទារក រង- 
គៃះ ទាងំ ១៦គៃសួារ   កពំងុ រៀបច ំ 
ឯក សារ និង  ទាម ទារ សំណង ជំងឺ- 
ចតិ្ដ ផៃសៃង ៗ  ឲៃយ បន រចួ រាល ់តៃមឹ ថ្ងៃទ ី
១៥  ខៃ កញ្ញា   ដើមៃបី ដក ់ ទៅ  កៃសងួ 
ពិនិតៃយ និង ឲៃយ កៃមុ ហុ៊ន ចូល មក ដោះ  - 
សៃយ ។ អ្នកសៃ ីថ្លៃង ថា ៖« ពួក យើ ង 
កំពុង ស្នើ ទៅ មជៃឈ មណ្ឌល គាំពារ 
មតា  បក សៃយ អពំ ីផល ប៉ះ ពាល ់
ចំពោះ ទារក  កៃយ ពីបៃើ បៃស់ 
ផលិត ផល មៃសៅ ទឹក ដោះ គោ នៃះ   
ពៃះ វា  បណា្ដាល ឲៃយ មន ជំងឺ ខ្វះ 
ជាតិ ដៃក  និង ជំងឺ ស្លៃក  សា្លាំង  រយៈ- 

ពៃល វៃង  និង រយៈ ពៃល ខ្លី និង បង្ក 
ផល ប៉ះ ពាល់ សុខ ភាព ការ លូត លា ស់  
និង ការអភិ វឌៃឍ របស់ ទារ ក និង កុមរ  »។ 
អ្នក សៃី ពៃមន  ថា  បៃសិន បើ កៃុម- 
ហុ៊ ន មិន យល់ ពៃម តាម ការ ទាម ទារ  
ទៃ កៃមុ មតា បតិា ទារក  នងឹ បន្ត ប្ដងឹ 
ទៅ តាម នីតិ វិធី តុលា ការ ទៀត ។ 

លោក យឹម ឆៃលី ឧបនាយក - 
រដ្ឋមន្តៃី  និង ជា បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា 
សា្តារ  អភិវឌៃឍន៍ វិស័យ កសិកម្ម និង 
ជនបទ នៃ ទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី   
ប ន ផ្ញើលិខិត ១ចៃបាប់  ជូន លោក 
ប៉ាន សរូសក័្ត ិ កាលព ីថ្ងៃទ ី៣១ ខៃ 
សហីា  ដោយ បន បង្ហាញ ការ គាទំៃ 
ចំពោះ ចំណាត់ការ ដ៏តឹង រុឹង របស់ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ដើមៃបី ឲៃយ កៃមុ ហុ៊ ន 
NUTRILATT MASTER LM 
Co, LTD គោរព តាម ចៃបាប់ កម្ពុជា 
និង ស្តង់ដ អន្តរជាតិ សំដៅ ធានា  
លើកកម្ពស់ សុវត្ថភិាព ចំណី អា ហា រ 
នៅក្នុង  បៃទៃស កម្ពុជា ។ លោក  
កប៏ ន ស្នើ ដល ់កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម  
តៃវូ បន្ត តៃតួ ពនិតិៃយ នងិ វភិាគ កមៃតិ 
ជាតិ ដៃក និង ជាតិ ស័ង្កសី នៅក្នុង 
Bacthes ផៃសៃង ទៀត នៃ ផលិត ផ ល  
ទឹកដោះគោ មៃសៅ ផៃសំ តាម រូបមន្ត រប ស់ 
កៃុមហ៊ុន មៃសៅ ទឹកដោះគោ នានា 
ដៃល កំពុង ចរាចរ លក់  ដូរ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា ផង ដៃរ ៕

នៀម ឆេង
 
ភ្នពំេញៈ អតតី ទ ីបៃកឹៃសា ជាន-់ 

ខ្ពស់ នៃ អតីត គណបកៃស សង្គៃះ-  
ជាតិ  លោក គង់  គាំ  សរសៃរ 
លិខិត ចំហ មួយ ជូន លោក  អ៊ូ 
ច័ន្ទរ័ត្ន  និង លោក  សុន ឆ័យ  
អតីត តំណាង រាស្តៃ គណបកៃស 
បៃឆំង  ស្នើ សុំ ជួប ពិភាកៃសា រក 
រូប មន្ត សមៃប់ ការ បៃកួត បៃជៃង 
ការ បោះ ឆ្នាត ឃុំ សង្កាត់  និង 
បោះ ឆ្នាត ជៃើស តាងំ តណំាង- 
រាស្តៃ ខាង មុខ។

លិខិត របស់ លោក ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី លោក បន ឮ ការ ចុះ- 
ផៃសាយ ថា  លោក  អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន  

ដៃល ទទលួ បន សទិ្ធ ិធ្វើ នយោ- 
បយ ឡើង វិញ កំពុង ពិចារ ណា 
បង្កើត គណបកៃស នយោបយ ថ្មី 
មយួ ហើយ លោក សនុ ឆយ័ ក៏ 
ទទួល បន សិទ្ធ ិធ្វើ នយោបយ  
ឡើង វិញ កាល ពី សប្ដា ហ៍ មុន។ 
លោក  គង់ គាំ  ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ ជា បៃធាន កិត្តិយស នៃ 
គណបកៃស ឆន្ទៈខ្មៃរ  ដៃល មន 
កូន របស់ លោក ជា បៃធាន បកៃស 
នោះ បន អប អរ  និង គំាទៃ លោក  
អូ៊ ច័ន្ទរ័ត្ន និង លោក  សុន ឆ័យ 
ដៃល ទទួល បន  នីតិ សមៃប ទា  
ធ្វើ នយោបយ ឡើង វិញ។ លោក 
កោត សរសើរ ដល់ គមៃង បង្កើត 
គណបកៃស ...តទៅទំព័រ ៧

សមត្ថ កិច្ច លើក បង្ហាញ មេសៅ ទឹក ដោះ គោ  Nutrilatt ។ រូបថត CCF

លោកគង់គំាស្នើមន្ត្រជីាន់ខ្ពស់អតីតបក្រសប្រ-
ឆំាងពិភាក្រសារករូបមន្តប្រកួតនឹងបក្រសកាន់អំណាច

លោកគង់ គំា ក្នងុពិធី១របស់គណ បកេសឆន្ទៈខេ្មរ  កាលពីឆ្នាមុំន។ រូប ហៃង  ជីវ័ន



ថ្ងៃពុធ ទី៩ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

លោកហង្សប្សើរក្លាយពីអ្នកញៀនថ្នាទំៅជាអ្នកព្យាបាល-បន្សាបថ្នាញំៀន
នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ ចំនួន អ្នក បៃើ បៃស់ គៃឿង- 
ញៀន នៅ កម្ពុជា  មិន បាន ថម ថយ ទៃបើ - 
ទោះ  បី ជា រដ្ឋាភិបាល ខិត ខំ បៃឹង បៃង ទប់ - 
ស្កាត់ ទាំង ការ ជួញ ដូរ និង ការ បៃើ បៃស់  
គៃឿង ញៀនយ៉ាង ណា ក្តី ។ បើ បៃៀប ធៀប 
ចំនួន  អ្នក បៃើបៃស់  និង អ្នក ញៀន គៃឿង- 
ញៀននៅ  ឆមាស ទ ី១  ឆ្នា ំ ២០២០ នៃះ នងិ 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នា២ំ០១៩ តួ លៃខ មាន បៃហាក់-  
បៃហៃល គ្នា  គឺជិត  ១២៥០០នាក់។

កៃ ពី កិច្ច បៃឹង បៃង របស់ រដ្ឋា ភិបា ល 
ក្នុង ការ ពៃយាបាល  និង ស្ដារ នីតិសមៃបទា  
មណ្ឌ ល ឯកជន ដៃល ពៃយាបាល និង ស្ដារ 
នីតិ សមៃបទា អ្នក ញៀន គៃឿង ញៀន ក៏ចូល - 
រួម ក្នងុ កិច្ច ការ នៃះដៃរ។ មណ្ឌល ស្ដារ នីតិ - 
សមៃបទា មួយ  ឈ្មោះ «មណ្ឌល ស្ដារ នីតិ - 
សមៃបទា  ពៃយាបាល អ្នក ញៀន គៃឿង ញៀន 
ឌីធីអៃ» មាន ទីតាំង កៃបៃរ ផៃសារ ដីហុយ ក្នុង 
ខណ្ឌ សៃន សខុ ដៃល បាន បើក ដណំើរ ការ 
តំាង ពី ឆ្នា ំ២០០៨  បាន ពៃយាបាល អ្នក ញៀ ន  
គៃឿង ញៀន ជាង ៦ពាន់ នាក់។ មណ្ឌល 
នៃះ គៃប់ គៃង ដោយ គៃួសរ ១ដៃល មាន  
លោក ហងៃស ជឿន ជា ឪពកុ  និង ជា បៃធាន 
មណ្ឌល   កូន បៃុស  ២នាក់ ឈ្មោះ ហងៃស 
បៃសើរ ជា អនុបៃធាន និង ហងៃស ពិទូរ ជា 
បៃធាន រដ្ឋបាល។

លោក ហងៃស បៃសើរ បាន រៀប រាប ់ បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា មណ្ឌល នៃះ កើត ចៃញ ពី 
បទ ពិសោធ របស់ លោក ដៃល ធា្លាប់ជា 
មនុសៃស បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន កាល ពី លោ ក 
នៅ រៀន វិទៃយាល័យ។  លោក បាន ធា្លាក់ ខ្លួន 
ទៅ បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន តាមការ អូស- 
ទាញ របស់ មិត្ត ភក្តិ បើ ទោះ ជា ឪពុក មា្ដាយ 
របស់ លោក  បាន ពៃយាយម ពនៃយល់ ពី ផល- 
អាកៃក់  នៃ គៃឿង ញៀន នៃះ យ៉ាង ណា ក្ដី។ 
បនា្ទាប ់ព ីលោក បាន បៃើបៃស ់គៃឿង ញៀន 
បៃមាណ  ៣ឆ្នាំ   ឪ ពុក មា្ដាយ លោក  បាន 
យក លោក  ទៅ ដក់ មណ្ឌល ផ្ដាច់ គៃឿង- 
ញៀន ១   នៅ ក្នុង ខណ្ឌ សៃន សុខ ។

បនា្ទាប់ មក    ឪ ពុក របស់ លោក  បាន ទៅ 
ធ្វើ ការ ជា មួយ មជៃឈ មណ្ឌល នោះ ហើយ 
កៃយ មក ក៏  សមៃច ចិត្ត បង្កើត មជៃឈ មណ្ឌ ល 
នៃះ ឡើង ដោយ មាន ការ ជួយ ជៃម ជៃង 
ផ្ដល់ យោបល់   ពី មិត្ត ភក្តិជា វៃជ្ជបណ្ឌិត   និង 
បាន   សុំ ចៃបាប់  អនុញ្ញាត ពី កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
សលា រាជ ធានី ភ្នំពៃញ និង កៃសួង សុខា -  
ភិបាល។ លោក   បៃសើរ   និយយ ថា  មណ្ឌ ល  
ទទួល អ្នក ដៃល មាន អាការញៀន ថា្នាំ ទាំង 
កមៃតិ សៃល  និង ធ្ងន់ដោយ លោក នយិ យ  
ថា៖ «អ្នក ដៃល មាន អាការ រវើ រវាយ បៃក- 
ថា្នាំ ខា្លាំង ដៃលកន្លៃង ផៃសៃង ភាគ តិច ណាស់ 
ដៃល ទទួល យក នោះ ខាង  ឌីធីអៃ  យើង 
ទទលួ។ អ្នក ខ្លះ សងឹ ថា  ឡាន ពៃទៃយ ដកឹ មក 
ពី ភូមិ សៃកុ ផៃសៃងៗខ្លះ អត់ ដឹង ខ្លនួ យើង ទទួ  ល 
ពៃយាបាល គត់ រហូត ដល់ ជា សះ សៃបើ យ ឡើ ង - 
វិញ អាច ធ្វើ ការ ងារ បាន ជា ធម្មតា » ។

លោក រៀប រាប់ ថា អ្នកដៃល មក ទទួល 
សៃវានៅ ទនីៃះដបំងូ  តៃវូ បាន គៃ ូពៃទៃយ បៃចា ំ
មណ្ឌល   ពិនិតៃយ សុខភាព រក មើល កមៃិត 
ញៀន និង  ជំងឺ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល នឹង តៃូវ 
ពៃយាបាល  ដើមៃបី កុំ ឲៃយ ជំងឺ នោះ ឆ្លង ទៅ អ្នក- 

ដទៃ។ បនា្ទាប់ មក ពួក គៃ  តៃូវ បាន ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡីស័ក   ក្នុង បន្ទប់ ដច់ ដោយ ឡៃក  រយៈ- 
ពៃល ២ សបា្ដាហ ៍ ដើមៃបី ពៃយាបាល  នងិ ទទលួ 
ការ ពិគៃះ យោបល់។ បនា្ទាប់ មក ទើប តៃូវ 
បញ្ចូល ទៅ ក្នុង កៃុម ដៃល មក មុន។

ក្នុង ១ បន្ទប់ មាន មនុសៃស ស្នាក់ នៅ ៣ ០  
នាក ់ដោយ មាន គៃ ២ ជាន ់ប៉នុ្តៃ អ្នក ដៃល 
មាន លទ្ធភាព អាច ស្នាក់ នៅ ក្នងុ បន្ទប់ ដៃ ល  
មាន តម្លៃ ខ្ពស់  ដៃល អាច ដក់ មនុសៃស បាន  
៥ នាក់។ មជៃឈមណ្ឌល នៃះ  មាន  បន្ទប់ ធំ ចំនួ ន 
៩ និង មាន បន្ទប់  ពិសៃស ៤សមៃប់ អ្នក មា ន  
ជីវភាព ធូរធារ។ កៃ ពី នៃះ   មាន បន្ទប់ អ្នក- 
ជំងឺ សមៃប់ ស្នាក់ នៅ ដច់ ដោយ ឡៃក ១ 
បន្ទប់។ ដើមៃបី សុវត្ថភិាព នៅ ទីនៃះ មាន បំពា ក់ 
កាមៃរា៉ា បៃមាណ ១០០គៃឿង និង មាន សន្ត ិ- 
សុខ តៃូវ ធ្វើ ការ  ២៤ម៉ាង ដូរ វៃនគ្នា។

អ្នក មក ពៃយាបាល នៅ ទីនៃះ មាន អាយុ 
ចាប់ ពី បៃមាណ១៦ឆ្នា ំរហូតដល់ ជាង ៣ ០ 
ឆ្នាំនិង លើស ពី នៃះ។ ក្នុង ១ខៃៗ អ្នក មក  
ពៃយាបាល  គៃឿង ញៀន  អាច មាន  រហូត   ដល់ 
៣០ ឬ  ៤០នាក់។ ប៉ុន្តៃ ខៃ ខ្លះ  ក៏  មាន តិច-  
តួច និង មាន អ្នក ចាក ចៃញ ទៅវិញ បនា្ទាប់ 
ពី ពៃយាបាលរួច។ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ អ្នក កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល ផ្ដាច់ គៃឿង ញៀន មាន 
ចំននួន៣៤៦ នាក់ (ស្តៃី ៣៦)។ ប៉ុន្តៃ បើ 
គិតជា ចំនួន សរុប  ចាប់ ពីមណ្ឌល នៃះតៃូវ 
បាន បើក នៅ ឆ្នា ំ២០០៨មក អ្នក ដៃល មក 
ទទួល ពៃយាបាល នៅ ទី នៃះ មាន  ចំនួន៥៩ ០ ៧ 
នាក ់(ស្តៃ ី៤៦៩) ។ លោក បៃសើរបន្ត  ថា 
ចំនួន ជន រង គៃះ គៃឿង ញៀន  មាន ការ- 
កើន ឡើង គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ ដោយ អ្នក 
ដៃល មក ពៃយាបាល នៅទី នៃះ មក ពី ខៃត្ត 
នានា ទូទំាង បៃទៃស រួម មាន ទំំាង ជន បរទៃ ស  
និងអាណិកជន ខ្មៃរ មួយ ចំនួន ផង។

លោក អះអាង ដូច្នៃះ ថា៖ «ដោយ សរ 
គត ់មាន ភាព កក ់ក្ដានៅ  ឌធីអីៃ យើង មនិ 
បៃើ ហិងៃសា ធ្វើ បាប គត់ មាន ដុកទ័រ វៃជ្ជ - 
បណ្ឌតិ ពៃយាបាល តៃមឹ តៃវូ មាន បទ ពិសោធ   
យរូ ឆ្នា ំនងិ មាន ការ អប ់រ។ំ សខំាន ់បផំតុ  គ ឺ

ការ អប់រំ ផ្លូវ ចិត្ត ពៃះ អ្នក ញៀន គៃឿង- 
ញៀន គត់ មាន ជំងឺ ខួរ កៃបាល រា៉ាំរ៉ៃ»។

តម្លៃ សៃវា ស្នាក់ នៅ ពៃយាបាល នៅទី នៃះ 
អាសៃយ័ ទៅ លើ រយៈ ពៃល គ ឺ ៥៧០ ដលុា្លារ  
សមៃប់ រយៈ ពៃល៣ខៃ,៩៦០ ដុលា្លារ 
សមៃ ប ់រយៈ ពៃល ៦ខ ែនងិ១៦២០ ដលុា្លារ 
សមៃប់ រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ។ អនុបៃធាន 
មណ្ឌល រូប នៃះ  និយយ ថា តម្លៃ នៃះ មិន 
ថ្លៃទៃ បើ គិត ពី ការ ចំណាយ របស់ មណ្ឌល 
សមៃប់ អ្នក មក ស្នាក់ នៅ។

លោកបៃសើ និយយ  ថា៖ «ប៉ុន្តៃ បូក ដៃ 

ជើង ទៅសៃវា ១ ថ្ងៃ ៤ ឬ ៥ដុលា្លារ សមៃប់ 
ជន រងគៃះ មា្នាកស់មៃប ់បាយ ទកឹ ៣ ពៃ ល 
កម្មវិធី រៀនសូតៃ លើក លៃង តៃ គត់ បង់ យ ក 
ម៉ាង ថៃម។ សមូៃបី សប៊ ូបោក គក ់មងុ ភយួ  
ខោអាវ  ខ្នើយ កន្ទៃល នងិ ការ ពៃយាបាល  ការ- 
បនៃសាប គៃឿង ញៀន គឺ ឱសថ គឺ ជា ប ន្ទុក 
ខាង ខ្ញុំ។ លើក លៃង តៃ គត់ ឈឺ មិន ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង គៃឿង ញៀន ដូច ជា ឈឺ ធ្មៃញ  ពោះ - 
វៀន ដុះ ខ្នៃង ដៃល តៃវូ ពៃយាបាល ខាង កៃ» ។ 
លោក ពនៃយល ់ថា ការ ពៃយាបាល  បនៃសាបស្ដារ 
នីតិ សមៃបទា អ្នកញៀន គៃឿង ញៀនទាម ទារ 
ការ អប់ រំ  ការ ពៃយាបាល ដោយ ឱសថ  ការ ហា ត់ - 
បៃណ  ការ ថៃ ទាំ បំប៉ន  និង ការ បងៃៀន  
ចំណៃះ ដឹង បទ ពិសោធ របៀប របប រស់- 
នៅ សមៃប ខ្លួន ជាមួយ គៃួសរ និង សង្គម 
មិត្ត ភក្តិ  ដើ មៃបី ចៀស វាង ការ  ថ្លាះ ធ្លាយទៅ 
ថ្ងៃកៃ យ  ទៀត ។ «នៅ ពៃល ដៃល បៃើ គៃឿង- 
ញៀន បើ ធា្លាប ់មាន ការងារ ធបំ៉នុណាក ៏ដោយ 
គ ឺចាប ់ផ្ដើម លៃង ទទលួ ខសុ តៃវូ។ មាន កនូ 
មាន  ចៅ អី លៃងដឹង អី ហើយ ដឹង តៃ ជក់  

ដឹង តៃ ហូប ដឹង តៃ ចាយ តៃ អត់ ដឹង រក ទៃ 
ហើយគៃសួរ  ដៃល មាន សមាជកិ មា្នាក ់បៃើ 
គៃឿង ញៀន មិន មាន សុភមង្គល ដូច មុន 
ទៃ គឺ អស់ ហើយ»។ 

កៃ ពី ការ បនៃសាប សរធាតុ ញៀន និង 
អបរ់ ំផ្លវូ ចតិ្ត អ្នក មក ទទលួ សៃវា ទទលួ បាន 
ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល បំណិន ជីវិត ដូចជា  ជំនា ញ 
កាត់ សក់ ជាង ដៃក ជាង ឈើ ជាង ភ្លើង 
កាត់ ដៃរ ចុង ភៅ កសិកម្ម ចិញ្ចឹម សត្វ 
សណំង ់ជសួ ជលុ ម៉តូ ូនងិ រដ្ឋបាល។ តាម 
កាល វិភាគ បៃចាំ ថ្ងៃ ចាប់ ពី ម៉ាង  ៦ពៃឹក 

រហតូ ដល ់ម៉ាង ៦ កន្លះ លា្ងាច មជៃឈមណ្ឌល 
រៀប ច ំកម្មវធិ ីសកម្មភាព បៃចា ំថ្ងៃ មាន ដចូ- 
ជា ការ ហាត់ បៃណ កីឡា រៀន ភា ស  អង់ - 
គ្លៃស និង ចិន អនាម័យ ការ អប់រំ ផ្លូវ ចិត្ត 
កមៃសាន្តរៀន ចៃបាប់ និង សុជីវធម៌ ស្វយ័ សិកៃសា 
និង កម្ម វិធី មួយ ចំនួន ទៀត។ 

លោកបៃសើរ   និយយ ថា  មណ្ឌល  បនៃសា ប 
នងិ ពៃយាបាល គៃឿង ញៀន គ ឺជា កន្លៃង    ដ ៏ល្អ 
មួយ  សមៃប់ ការ កៃ បៃ  ពៃះ អ្នក ដៃល 
មក  មណ្ឌល នៃះ មិន អាច ចៃញ ចូល សៃរើ  
ជួប មិត្ត ភ័ក្ត ិតាម ចិត្ត ដៃល អាច ឲៃយ គៃ តៃឡ ប់ 
ទៅ រក ការ បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន វិញ ទៃ។ 
ប៉ុន្តៃ ពួកគៃ មានកាល វិភាគ ចៃបាស់ លាស់ 
សមៃប់ សកម្មភាពនានា។ លោកបន្ត ថា៖ 
«បន្ទប់ យើង តៃូវ ឃ្លាំ មើល មាន កាមៃរា៉ា គឺ 
យើង មិន អាច ទុក គត់ ចោល បាន ទៃ។ 
រាល ់ ជន រងគៃះ ទាងំ អស ់ ដៃល មក កន្លៃង 
នៃះ យើង ថៃ ទាំ តាមដន និង គៃប់ គៃង ពី 
សណំាកអ់្នក គៃប ់គៃង។ ពៃល ខ្លះ យើង មនិ 
ទៅ ស្និទ្ធ ស្នាល ជាមួយ គត់ ទៃ តៃ យើង 

មាន បគុ្គលកិ យើង ដៃល ជយួ គត។់ អ្នក ខ្លះ 
ដៃល មក ដល់ មិន អាច ងូត ទឹក បានយើ ង 
ជួយ ងូត ទឹក ឲៃយ ចង មុង ឲៃយ  ដួស បាយ ឲៃយ 
ហូប»។ លោក បញ្ជាក់ថា កតា្តា រួម ផៃសំ ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយអ្នក ញៀន ថា្នាំ អាច តៃូវ បាន ពៃយាបាល 
ជា សះ សៃបើយ គឺ អាសៃ័យ លើ បុគ្គល ខ្លួន- 
ឯង ការ ពៃយាបាល អប់រំ នៅ មណ្ឌល និង 
ការ ជួយ ជៃម ជៃង ពី អាណា ពៃយាបាល។ 

លោក អំពាវ នាវ ដល់ អាណា ពៃយាបាល 
ដៃល មាន កនូ ញៀន គៃឿង ញៀន  តៃវូ ជយួ 
ជៃម ជៃង លើក ទឹក ចិត្ត  ហើយ កុំ ទុក កូន 
ចោល  នៅ មណ្ឌល ពៃះ ការ ធ្វើបៃប នៃះ 
មិន មាន លទ្ធផល ល្អ ទៃ។ លោកបន្ត  ថា៖ 
«សមៃប ់ខ្ញុ ំមណ្ឌល ឯក ជន នៃះ មៃន ទៃន 
ទៅបូក ដក គុណ ចៃក ទៅ វា មិន សល់ ណា ស់ - 
ណា ទៃ ប៉ុន្តៃ យើង បាន ធ្វើ ការ ងារ នៃះ 
ហើយ ទោះ ខាត ទោះចណំៃញ ក ៏យើង តៃវូ 
បៃឹង បៃង ត ទៅ មុខ ទៀត»។

អ្នក បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន មា្នាក់  ឈ្មោះ 
ហាក់ អាយុ ២៨ឆ្នាំ បាន  ពៃយាបាល នៅ 
ទី នៃះ  ជាង ១ ឆ្នាំ ហើយ។ គៃ បាន ធា្លាក់ ខ្លួន 
បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន កាលពី រៀន នៅ 
វិទៃយាល័យ តាំង ពី ឆ្នាំ២០០៨ ដោយ សរ 
ការ សៃព គប ់មតិ្ត ភក្ត ិមនិ ល្អ។ កៃយ ពៃល 
ធា្លាក់ ចូល ក្នុង គៃឿង ញៀន  និង បាន  បោះ- 
បង់ ចោល ការ សិកៃសា នៅ ថា្នាក់ ទី ១១  ឪពុក 
មា្ដាយបាន យក ទៅ ពៃយាបាល នៅ មណ្ឌល ជា 
ចៃើនតៃ  មិន មាន បៃសិទ្ធភាព។ ហាក់ និយ យ 
ថា  គៃ មាន ភាព បៃសើរឡើង ទាំង ផ្លូវ កាយ 
និង ស្មោរតី បុ៉ន្តៃ មិនទាន់  មាន ទំនុក ចិត្ត ១០ ០ 
ភាគរយ ទៃ។ ហាក់ និយយ ថា៖«ខ្ញុំ សូមផ្ដាំ- 
ផ្ញើដល់ យុវជន ធ្វើ យ៉ាង ណា ចៀស ឲៃយ ឆ្ងា យ 
ពី គៃឿង ញៀន គឺ តៃូវ គិត ពី អនាគត ទៅ 
ខាង មុខ និង  មិន តៃវូ សៃព គប់  មិត្ត ភក្ដ ិមិន ល្អ 
និង តៃវូ និយយ ថា ទៃ ចំពោះ គៃឿង ញៀន »។

យោង តាម របាយការណ៍ អាជា្ញាធរ ជាតិ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀនបញ្ជាក់ ថា ការ-  
ពៃយាបាល អ្នក ញៀន គៃឿង ញៀន  មាន ២ 
របៀប គឺ ការ ពៃយាបាល នៅ តាម  មណ្ឌល 
បណ្ដាះអាសន្ន  និង ការ ពៃយាបាល តាម 
សហគមន៍។ បច្ចបុៃបន្ន នៃះ មណ្ឌល  ពៃយា បា ល 
បណ្ដាះ អាសន្ន មាន  ចំនួន ១៨កន្លៃង 
ដៃល មាន មនុសៃស ទទួល សៃវាពៃយាបាល  
៣៧ ៦៩  នាក់ ។ ក្នងុ នោះ មាន   មណ្ឌល ឯក- 
ជន  ៣កន្លៃង មណ្ឌល របស់ អង្គការកៃ - 
រដ្ឋាភបិាល  ៤កន្លៃង នងិ  មណ្ឌល គៃបគ់ៃង 
ដោយ រដ្ឋ១១ កន្លៃង។ ចំណៃក ការ ពៃយា បា ល 
តាម សហគមន៍ ធ្វើ ឡើង នៅ តាម មន្ទរី ពៃទៃយ - 
ជាតិមន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃក និង មណ្ឌល សុខ ភា ព 
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ មាន ចំនួន  ៤៥០ កន្លៃង 
មាន   ចំនួន មនុសៃស  ៣.៣៨២នាក់។

លោក មាស  វិរិទ្ធ អគ្គលៃខាធិការ  នៃ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀន  
បាន ថ្លៃង ថា ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ តៃួត ពិនិតៃយ 
គៃឿង ញៀន ឆ្នាំ២០១២  លើក ទឹក ចិត្ត 
ដល់ មជៃឈមណ្ឌល ឯកជន  និង សហគមន៍ 
ក្នុ ងការ ចូល រួម ផ្ដល់ សៃវា ពៃយាបាល ផ្នៃក 
វៃជ្ជសស្តៃ នងិ ស្ដារ នតី ិសមៃបទា អ្នក ញៀន 
គៃឿង ញៀន។ មណ្ឌល ទាំង នៃះ  តៃូវ មាន 
ជនំាញ ទទលួ ស្គាល ់ព ីកៃសងួ ពាក ់ពន័្ធ  នងិ 
តៃូវ រាយ ការណ៍  ជូន អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃឆំង 
នឹង គៃឿង ញៀន៕

លោក  ហងេស បេសើរ អនុបេធាន មជេឈ មណ្ឌល បនេសាប គេឿង ញៀន ឌីធីអេ នៅ ក្នងុ ខណ្ឌ សេន សុខ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

នៅ ពេល ដេល បេើ  គេឿង ញៀនបើ ធា្លាប់ មាន ការ ងារ ធំ បុ៉នណា ក៏ ដោ យ 
គឺ ចាប់ ផ្តើម លេង ទទួល ខុស តេវូ ។ មាន កូន មាន ចៅ លេង ដឹង អី ហើយ  ដឹង តេ 
ជក់ដឹង តេ ហូប ដឹង តេ ចាយ តេ អត់ ដឹង រក ទេ ហើយ គេសួារ ដេល មាន សមា - 
ជិក មា្នាក់ បេើ គេឿង ញៀន មិន មាន សុភមង្គល ដូច មុន ទេ គឺ អស់ ហើយ ។



តពីទំព័រ២...នូវគោល-
នយោបាយជាតិមួយស្តីពីការ- 
សិក្សាព្ញ១ជីវិតដោយមាន
គោលបំណងផ្តល់ឱកាសទៅ
ដល់ប្ជាពលរដ្ឋខ្ម្រគ្ប់វ័យ
មានឱកាសសកិស្ាព្ញ១ជវីតិ
តាមគ្ប់រូបភាពគ្ប់ទីកន្ល្ង
គ្ប់់ព្លវ្លា ដ្លអាចធ្វើ
ទៅបាន ហើយប្ធានបទ
សម្ប់ឆ្នាំន្ះ គឺដើម្បីលើក-
កម្ពស់ស្មារតីដ្លមានស្ប់
ឱ្យរឹតត្មានភាពសស្ក-
សស្ំនៅក្នុងការចូលរួមពី
គ្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ»។
អ្នកនំាពាក្យរូបន្ះបានបញ្ជាក់

ថាកម្មវធិីអក្ខរកម្មរបស់កស្ងួ
អបរ់ំមនិមន្ត្មឹត្បង្ៀនឱយ្
អ្នកសិក្សានោះច្ះអាន ច្ះ
ល្ខនព្វន្តទ្បុ៉ន្ត្នៅក្នងុសតវត្សរ៍
ទី២១ន្ះអក្ខរកម្មកាន់ត្មាន
ន័យទូលំទូលាយ។ មានន័យ
ថាអក្ខរកម្មអាចឈានជើង
ជយួបជ្ាពលរដ្ឋកម្ពជុាឱយ្មាន
លទ្ធភាពចូលទៅដល់ការ-
សិក្សាផ្នក្អក្ខរកម្មផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថុ
អក្ខរកម្មប្បឌីជីថល។
លោកឡាយវុទ្ធាមន្្តីអប់រំ

ន្អង្កការយូណ្ស្កូ(UNESCO)   
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តីផងដ្រ
ថា សម្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា

ស្ថានភាពអ្នកមិនច្ះអក្សរ
មានការថយចុះច្ើនមកដល់
ព្លន្ះដោយសរអង្គការ
របស់លោកនងិស្ថាបន័ពាក់ពន័្ធ
បានធ្វើយុទ្ធនាការច្ើនដើម្បី
លើកកម្ពស់អក្ខរកម្មជាតិឱ្យ
មានការកើនឡើង។
លោកបានលើកឡើងទៀត

ថា៖ «មកដល់ព្លន្ះ អ្នក
មិនច្ះអក្សរឬហៅថាអនក្ខរ-
កម្មមានប្មាណជាជាង
១០%ទៀតត្ប៉ុណ្ណោះខណៈ
ដ្លអក្ខរកម្មមានការកើន-
ឡើងរហូតដល់៨២,៥%។
ទំងន្ះគឺដោយសរក្សួង
អប់រំបានធ្វើយុទ្ធនាការចុះ-
ឈ្មាះចូលរៀនច្ើនដ្លធ្វើ
ឱ្យអត្ចុះឈ្មាះចូលរៀន
មានការកើនឡើងរហូតជិត
១០០%ហើយប៉ុន្ត្នៅមាន
បញ្ហាប្ឈមគឺមានការបោះ-
បង់ការសិក្សានៅកម្ិតអនុ-
វិទ្យាល័យ ថា្នាក់ទី៧ឬ៨រហូត
ទៅដល់ជាង២០%ដល្ភាគ-
ច្ើនជាសិស្សស្ី»។
លោកហ៊នុសន្ក៏បានស្នើ

ឱ្យប្ធានរោងចក្សហគ្ស
និងក្ុមហ៊ុនឯកជនបន្តជួយ
ជំរុញបើកថា្នាក់អក្ខរកម្មគួបផ្សំ
ជាមួយថា្នាក់បំប៉នមុខជំនាញ
វិជា្ជាជីវៈផ្ស្ងៗដល់កម្មករ-កម្មកា-
រិនីដើម្បីប្យោជន៍ដល់មា្ចាស់រោង-
ចក្សហគ្សផងដ្រ៕

តពីទំព័រ១...កិច្ចសន្ទនាន្ះ
គឺដោយសរលោកនិងលោកងូ៉
សុ៊នលិច្សខានជួបពិភាក្សាគ្នាយូរ
បនា្ទាប់ពីផ្ទះុឡើងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩។
លោក ទៀ បាញ់បានថ្លង្

ថា៖«ធម្មតា!ការសន្ទនាគ្នាគឺ
បានថ្លង្ពីការយោគយល់និង
ការយល់ដឹងពីគ្នានូវអ្វីដ្លតូ្វ
សហការគ្នាដើម្បីពងឹ្ងបន្តទៀត
ក៏ដូចជាការថ្លង្អំណរគុណអំពី
ការគ្ប់គ្ងកូវីដជាមួយគ្នា
ដ្លធ្វើបានល្អទំងសិកា្ខាកាម
កម្ពជុារៀននៅវៀតណាម។ការ-
សន្ទនាគ្នាវាសុទ្ធត្ផ្ដល់ផល- 
ប្យោជន៍សម្ប់ប្ទ្សទំង-
សងខាង ដើម្បីពងឹ្ងកិច្ចការ-
ងារមួយចំនួនឱ្យវាបានកាន់ត្
ល្អថ្មទៀត។(យើង)ពិភាក្សា
ត្លើកិច្ចសហប្តិបត្តកិារត្
បុ៉ណ្ណោះហ្នងឹឯង»។
ថ្វីដ្បិតលោកទៀ បាញ់ថា

កម្ពជុា-វៀតណាមមានកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការគ្នាល្អក្នងុការប្យុទ្ធ
ប្ឆំងជំងឺកូវីដ១៩បុ៉ន្ត្កន្លង
មកក្សួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
ធា្លាប់បានបដិស្ធចំពោះស្ច-
ក្ដីរាយការណ៍របស់ក្សួងសុខា-
ភិបាលវៀតណាមដ្លអះអាងថា
មានអ្នកដំណើរច្ញពីកម្ពជុាមួយ
ចំនួនបានឆ្លងជំងឺន្ះ និងធ្វើដំ- 

ណើរទៅកាន់ប្ទ្សវៀតណាម។
កាលណះក្សួងសុខាភិ-

បាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការ-
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីភាគីក្សួង
សុខាភិបាលវៀតណាម ថាជា
ព័ត៌មានមិនពិតនិងមិនបានផ្ដល់
កិច្ចសហការដើម្បីផ្ដល់ដំណឹង
ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមុនប្កាស
ព័ត៌មានជាសធារណៈដ្លធ្វើ
ឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំ
បឹ្ងប្ងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
ក្នងុការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។
កាលពីថ្ង្ម្សិលមិញក្សួង

សុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយ-
ការណ៍ថាអ្នកជំងឺមា្នាក់ទៀតបាន
ជាសះស្បើយនិងច្ញពីមន្ទរី-
ព្ទ្យដ្លបានធ្វើឱ្យអ្នកជាសះ-
ស្បើយពីជំងឺន្ះសរុបកើនដល់

២៧៣នាក់ ក្នងុចំណមអ្នក-
ឆ្លងទំងអស់ចំនួន២៧៤នាក់
ដ្លបានរកឃើញនៅកម្ពុជា
តំាងពីថ្ងទី្២៧ខ្មករា។ក្នងុ
រយៈព្លជិត៣០ថ្ង្ចុងក្យ
ន្ះគឺកម្ពជុាបានរកឃើញករណី
នំាចូលជំងឺកូវីដ១៩ត្១ករណី
បុ៉ណ្ណោះ ក្យពីមានការបិទ
ជើងហោះហើរមកពីហ្វលីីពីន
ឥណ្ឌូន្សីុនិងមា៉ាឡ្សីុជាប្-
ទ្សកំពុងឆ្លងរាលដលខ្ពស់។
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ង្

ម្សិលមិញ លោក ហុ៊នស្ន
នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណា-
ចក្កម្ពជុាបានសរស្រសរបង្ហាះ
នៅក្នុងហ្វ្សបុ៊កដោយបាន 
អំពាវនាវគូ្បង្ៀននិងសិស្សទំង-
អស់តូ្វប្កាន់ខា្ជាប់ការអនុវត្ត

វិធានការការពារសុវត្ថិភាពសុខ-
ភាពជានិច្ច ដើម្បីការពារការ-
ចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ជាពិស្ស
បន្តបងា្ហាត់សិស្សឱ្យឧស្សាហ៍
លាងសមា្អាតដ្ជាមួយសបូ៊ 
ជ្ល ទឹកអាល់កុល និងពាក់
មា៉ាស់តាមការណ្នំារបស់
ក្សួងសុខាភិបាល។
ការអំពាវនាវន្ះធ្វើឡើង១ថ្ង្

បនា្ទាប់ពីការបើកដំណើរការ
សលារៀនដំណាក់កាលទី២
បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ង្ទី៧កញ្ញា
គឺការបើកសលារៀនចាប់ពីថា្នាក់
មត្្តយ្យសិក្សារហូតដល់មធ្យម-
សិក្សាមួយចំនួន និងថា្នាក់ទី៩
ដល់១២នៅទូទំងប្ទ្ស។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្យុទ្ធប្ឆំង

ជំងឺកូវីដ១៩ន្ះលោកAnto-
nioGuterresអគ្គល្ខាធិការ
អង្គការសហប្ជាជាតិក៏បាន
ថ្លង្អំណរគុណលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្ី ហុ៊នស្នដ្លបាន
បងា្ហាញអំពីការប្ដជ្ា្ញាចិត្តក្នងុការ- 
ប្យុទ្ធប្ឆំងការរាតត្បាតជំងឺ
កូវីដ១៩ជាសកលដោយបាន
ជួយសមួ្លការធ្វើដំណើររបស់
កុ្មគូ្ព្ទ្យ និងកុ្មការងារ
មនុស្សធម៌បានទៅកាន់ប្ទ្ស
មួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ស្វាដល់
អ្នកងាយរងគ្ះបំផុត។ ន្ះ
យោងតាមលិខិត១ផ្សព្វផ្សាយ
កាលពីថ្ង្ទី៧ខ្កញ្ញា៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ពុធទី២ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

រដ្ឋមន្ត្រកីារពារជាតិកម្ពជុា-វៀតណាម...

លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ។រូបថតហ្វ្សប៊ុក

រាជរដ្ឋាភិបាល...
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តពីទំព័រ ៤...នយោបាយ ថ្មី មួយ 
របស់ អ្នក នយោបាយ ទាំង២។

នៅ ក្នុង លិខិត ចំហ នោះ  លោក  គង់ 
គា ំ ថ្លៃង ថា  អពំើ ទាម ទារ កៃ សឡំៃង- 
ឆ្នាត ឲៃយ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន  ចុះ ព ីអណំាច  ផៃន ការ មាត ុភមូ-ិ 
និវត្តន៍ ផ្តួល រំលំ  និង ចាប់ ហ៊ុន សៃន  
នងិ ការ ថ្លៃង អពំ ីផៃន ការ ដក ហ៊នុ សៃន  
ចៃញ ប្តូរ ថ្មី ទាំង អស់  គឺ ជា ផៃន ការ 
បដវិត្តន។៍ ផៃន ការ នៃះ មាន ភាព ពសិ- 
ពុល  និង គៃះថា្នាក់ ដល់ អតីត គណ- 
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ បៃជា ពលរដ្ឋ  និង 
បៃទៃស ជាតិ។ លោក ថា  អ្នក ដៃល សុំ 
សទិ្ធ ិធ្វើ នយោបាយ បៃហៃល ជា យល-់ 

ឃើញ ដូច លោក ដៃរ។
លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖« ដោយ ការ- 

គោរព  នងិ ផ្តល ់តម្លៃ ខ្ពស ់ចពំោះ សមត្ថ- 
ភាព  និង លទ្ធ ភាព ទំនាក់ ទំនង ដ៏ ទូលំ- 
ទូលាយ របស់ លោក ទាំង ២ ខ្ញុំ សូម 
សម្តៃង នូវ បំណង រួម គា្នា ផ្តួច ផ្តើម ឲៃយ 
មាន ការជួប ពិភាកៃសា ជា ទ្វៃភាគី  ពហុ - 
ភាគ ី រវាង ថា្នាក ់ដកឹ នា ំគណ បកៃស នយោ- 
បាយ បៃជៃង នានា ដើមៃប ីរក របូ មន្ត ណាមយួ  
ដៃល អាច ទទួល បាន លទ្ធផល ពហុ - 
បកៃស នៅ កៃមុ បៃកឹៃសា ឃុ-ំ សង្កាត ់ឲៃយ បាន 
ទ ូទាងំ បៃទៃស ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២២ នងិ នៅ 
រដ្ឋ សភា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៣  ខាង មុខ 
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់»។

 លោក បន្ត ថា ៖«ខ្ញុំ សងៃឃឹម និង មាន 
ជំនឿ យ៉ាង មុត មាំ ថា  លោក ទាំង ២ 
ទទួល  និង ពិចារ ណា ចំពោះ បំណង ដ៏ 
ស្មោះ តៃង ់ សចុ រតិ បផំតុ  ដើមៃប ីរបប បៃជា- 
ធបិ តៃយៃយ សៃរ ីពហបុកៃស  ការគោរព សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស  និង ការ អភិវឌៃឍ  ដៃល មជៃឈដ្ឋាន 
ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ ទទូច ចង់ បាន»។

លោក  គង់ គាំ  បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
តាម ទរូសព័្ទ ព ីមៃសលិ មញិ ថា  លោក ស្នើ- 
ឲៃយ មាន ជំនួប ជាមួយ អ្នក នយោបាយ 
ដៃល បាន សុំ សិទ្ធិ ក៏ ដូច ជា គណបកៃស 
នយោបាយ ផៃសៃងៗ ទៀត  ដើមៃបី រក រូប- 
មន្ត បៃកួត បៃជៃង ជាមួយ គណបកៃស 
កាន់ អំណាច  គឺ គណបកៃស បៃជាជន 

កម្ពជុា  ដើមៃប ីឲៃយ កម្ពជុា កា្លាយ ជា បៃទៃស 
បៃជាធិបតៃយៃយ  សៃរី ពហុបកៃស។ ប៉ុន្តៃ 
ថា  តើ មាន រូប មន្ត យ៉ាង ណា នោះ វា 
អាសៃ័យ លើ ការ ពិភាកៃសា គា្នា។

លោក គិន  ភា បៃធាន វិទៃយាស្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា 
ការ អពំាវ នាវ ឲៃយ មាន ជនំបួ ពភិាកៃសា  របស ់
លោក គង់ គាំ ជាមួយ អតីត តំណាង- 
រាស្តៃ បកៃស បៃឆំង មិន អាកៃក់ ទៃ ប៉ុន្តៃ វា 
អាច ជា ការ ពិបាក ពីពៃះ ការ បៃក បាក់  
ក្នងុ ចណំោម អតតី មន្តៃ ីបកៃស បៃឆងំ មាន 
ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ  ទាំង អ្នក ដៃល មាន សិទ្ធិ ធ្វើ- 
នយោបាយ  ហើយនិង អ្នក ដៃល មិន- 
ទាន់ បាន សុំ សិទ្ធិ ធ្វើ នយោ បាយ។

លោក  ថ្លៃង ថា ៖«ការ អំពាវ នាវ របស់ 
គាត់ មិន បៃកដ ថា អាច ទទួល បាន ការ- 

គាំ ទៃ ទៃ  ពីពៃះ យើង មើល ឆន្ទៈ ដើម 
គំនិត ដើម របស់ អ្នក ទាំង អស់ ហ្នឹង បៃក- 
ខ្ញៃក គា្នា រចួ សៃច ទៅ ហើយ ទាងំ អ្នក បាន- 
សុ ំ សទិ្ធ ិធ្វើ នយោបាយ មាន ទសៃសនៈ មនិ សវូ    
តៃូវ គា្នា ហើយ មួយ អន្លើ ទៀត អ្នក ដៃល 
មនិ ទាន ់សុ ំសទិ្ធ ិក ៏នៅ បៃក ខ្ញៃក ព ីគា្នា ដៃរ។ 
ដូច្នៃះ វា ពិបាក បា៉ាន់ បៃមាណ ថា គាត់ 
អាច បៃមូល កមា្លាំង គា្នា កា្លាយ ជា ដៃ គូ ពិត- 
បៃកដ សមៃប់ បៃកួត បៃជៃង ជាមួយ 
គណបកៃស បៃជាជន»។

លោកអ៊ូ ច័ន្ទ រ័ត្ន  មិន អាច ទាក់ ទង សុំ  
អតា្ថាធិបៃបាយ បាន ទៃ ព ីមៃសិល មិញ ខណៈ 
ដៃល លោកសុន ឆ័យ  តៃូវ បាន បៃភព  ពី 
ក្នងុ ចណំោម មន្តៃ ីអតតី បកៃស សង្គៃះ  ជាត ិ
អះអាង ថា កពំងុ ស្ថតិ នៅ បៃទៃស អសូ្តៃល ី  
ដើមៃបី បៃមូល ការ គាំទៃ សមៃប់ សៃណា- 
រីយោ  នយោ បាយ ថ្មី មួយ៕

លោកគង់ គំា ស្នើមន្ត្រជីាន់ខ្ពស់ អតីតបក្រសប្រឆំាង...

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ៖ អ្នក សារព័ត៌មាន 
គា្មាន វិជា្ជា ជីវៈ  បង្ក ភាព រញ៉្រ រញ្រ  ធ៉្វើ ឲ្រយ អ្នក-  
សារព័ត៌មាន ដ្រល មាន វិជា្ជា ជីវៈធ្លាក់ ចុះ 

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោក ខៀវ កាញា រីទ្ធ 
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង ព័ត៌មាន បាន ថ្លៃង ថា 
បច្ចបុៃបន្ន អ្នក កាសៃត ដៃល គា្មោន វិជា្ជា - 
ជីវៈបាន បង្ក ឲៃយ មាន ភាព រញ៉ៃ រញៃ៉ 
ចៃើន ដៃល ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ របស់ អ្នក- 
កាសៃត ដៃល មាន វិជា្ជា ជីវៈ ធា្លាក់ ចុះ 
ខណៈ ដៃល ក្លបឹ អ្នក កាសៃត កម្ពជុា 
(ក.អ.ក)បាន រក ឃើញ អ្នក សរ - 
ព័ត៌មាន ចំនួន ៥នាក់  ដៃល ទទួល- 
បា ន ជយ លាភី  ក្នងុ ការ បៃកួត បៃជៃ ង 
អត្ថ បទ សរព័ត៌ មាន លើ បៃធាន បទ 
«កម្ពជុា ក្នងុ បរិបទ កូវីដ ១៩»។ 

លោក ខៀវ កាញា រីទ្ធ បាន ថ្លៃង 
នៅក្នងុ ពិធីផ្តល់ ពាន រង្វាន់ ដៃល តៃវូ 
បាន បៃរព្ធធ្វើឡើង កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ៧ 
ខៃ  កញ្ញា ថា ក្លបឹ អ្នក កាសៃត កម្ពជុា 
រៀប ចំ ការ បៃកួត អត្ថបទ ពីបរិប ទ 
កូវីដ  ១៩ នៃះ គឺ ជា គំនិត ផ្តចួ ផ្តើម  ដ៏ 
ល្អ  ដៃល ជាគុណ បៃយោជន៍  ដ៏ធំ ជា - 
ពិសៃស  ដើមៃបីជួយ អ្នកកាសៃត ឱៃយ 
កាន់ តៃ ពន្លឿន នូវ សមត្ថ ភាព ថៃម - 
ទៀត  ។ លោក បន្ថៃម ថា៖«មាន អ្នក- 
កាសៃត គា្មោន វិជា្ជា ជីវៈ បង្កភាព រញ៉ៃ - 
រញៃច៉ៃើន  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ តម្លៃយើង 
ដៃល ជា អ្នក សរព័ត៌មាន មាន វិជា្ជា - 
ជីវៈមាន ការ ធា្លាក់ចុះ។ ដូច្នៃះ កា រ- 
បង្កើត កម្មវិធី នៃះ ឡើង  គឺ ជាគំនិ ត 
មួយល្អណាស់  ហើយ គួរតៃ យក 
គំនិត ទំាងនៃះ ទៅផៃសព្វផៃសាយ បន្ត 
ទៀត ដើមៃបី  បង្ហាញ ថា យើងនៅ មា ន 
អ្នកកាសៃត ចៃើន ដៃល បាន គិត ពី 
សង្គម ចៃើនមិន មៃន អ្នក កាសៃត ទំា ង - 
អស់ ចំាតៃ យក លុយចំាតៃជៃរ គៃ ទៃ»   ។

លោក ប៉ៃន បូណា បៃធាន (ក.អ- 
.ក)  ថ្លៃង ក្នងុ ពិធី នៃះ ថា អ្នក សរព័ត៌ - 
មាន បាន ចូល រួម ចំណៃក ជួយ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ អប់រំ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល 
នៃះ ជាវិញ្ញា សមួយ ដៃល អ្នក- 

សរព័ត៌ មាន បាន ឆ្លង កាត់ ក្នងុ ដំ- 
ណាក់កា ល កូវីដ ១៩ ។ «ខ្ញុ ំគិត ថា 
ក្នងុ អំឡុង ពៃល កូវីដ ១៩ នៃះ អ្នក- 
សរព័ត៌ មាន របស់ យើងបាន ខិត ខំ 
ខា្លាងំ ណាស់ ក្នងុការ បំពៃញ ភារ កិច្ច 
ដោយ មិន ខា្លាច នឿយ ហត់ និង មិន 
រាថ យ តៃមាន ទំនួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់ 
ក្នងុ ការ ការ ពារ ខ្លនួ ពីជំងឺ កូវីដ ១៩ » ។

លោក ពុយ  គា អគ្គលៃខា ធិការ 
ក.អ.ក និង ជា បៃធាន គណៈ កម្មការ 
កំណៃ  ឱៃយដឹង ថា បៃក្ខជន បៃក្ខនារី 
ដៃល បាន ដក់ អត្ថ បទ ព័ត៌មាន ចូល- 
រួម ធ្វើ ការ បៃកួត បៃជៃង ទំាង អស់ 
មា នចំនួន ២ ៥ នាក់ ក្នងុ នោះមាន 
នារី  ចំនួ ន ១៤ នាក់ និង បុរស១១ 
នាក់ដៃល មក ពីស្ថាប័ន ផៃសៃងៗ គា្នា ។ 
លោក  បន្ថៃម ថា គោល បំណង នៃ 
ការ រៀបចំ ការ បៃកួត បៃជៃង នៃះ 
ដើមៃបី ចូល រួម ចំណៃក ជាមួយ រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល  ក្នងុ ការការពារ  និង ទប់ ស្កា ត់ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ក៏ដូច ជា ការ ផ្តល់ ឱកា ស  
ដល់ អ្នក សរ ព័ត៌មាន ខ្មៃរ ដៃល កំពុ ង 
បំពៃញ ការ ងរ បញ្ចៃញ សមត្ថ ភាព 
និងស្នាដៃ ចូល រួម បៃកួត បៃជៃង 
ដណ្តើម ពាន រង្វាន់ នៃះ  ។ 

សមៃប់ អ្នក សរព័ត៌ មានដៃល 
បាន ជាប់ ជយ លាភី រួម មាន ជយ- 
លាភី លៃខ១បាន ទៅលើ កញ្ញា 
សៅ សុខ អៃង មក ពីសរ ព័ត៌ មាន 
thmey thmey.com, ជយ លាភី 
លៃខ ២ បាន ទៅ លើ លោក ម៉ា 
សំណាង មក ពី ស្ថានីយ ទូរទ សៃសន៍ 
PNN, ជយ លាភី លៃខ ៣បាន ទៅ 
លើ អ្នក សៃ ីមំុ គនា្ធា អតីត អ្នក សរ - 
ព័ត៌ មាន វិទៃយុផ្កា ឈូក, ជយ លាភីលៃ ខ 
៤ បាន ទៅលើ អ្នក សៃ ីស៊ន សុខ - 
ឃាង មក ពីស្ថានីយ ទូរទសៃសន៍  
CNC និង ជយលាភី លៃខ  ៥ បាន 
ទៅលើអ្នក សៃ ីអៃង គឹម ហុង មក 
ពីវិទៃយុ បារំាង អន្តរ ជាតិ ៕

កម្ពជុា រីក រាយ ទទួល យក ដំរី ឈ្មាល ១ក្របាល ពី ប៉ាគីសា្ថាន 
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា  រីក រាយ និង 
ស្វាគមន៍ ក្នងុ ការ ទទួល យក  ស ត្វ  
ដំរី ឈ្មោល១កៃបាល ឈ្មោះ កាវា៉ា ន់ 
(Kaavan) ពី ឧទៃយាន សួន សត្វ 
Marghazar ក្នងុ ទីកៃងុ អុីស្លា - 
មា៉ា បាដ នៃ បៃទៃស បា៉ាគី ស្ថាន 
ដើមៃបី ធ្វើការ អភិ រកៃស បន្ត ។ 

យោង តាម សៃចក្ដី បៃកាស 
ព័ត៌មាន របស់ អង្គការ  FOUR 
PAWS International ចុះ ថ្ងៃ 
ទី ៥ ខៃ កញ្ញាឆ្នា ំ២០២០ដំរី ឈ្មោ  ល 
ឈ្មោះ កាវា៉ាន់  ដៃល តៃវូ បាន រកៃសា -  
ទុក  នៅ ក្នងុ សួន សត្វ  Mar g - 
hazar ក្នងុ ទកីៃងុ អីសុ្លាមា៉ាបាដ  
អស់ រយៈ ពៃល ៣៥ ឆ្នាមំក ហើ យ 
តៃវូ  បាន គៃ បៃសិទ្ធនាម ថា ជា«ដំ រី  
ដៃល ឯកោ បំផុត នៅ លើ ពិភព- 
លោក» វា តៃូវ បាន គៃគៃង ធ្វើ 
ការ ផ្លាស់ លំ នៅថ្ម ីមក កាន់ តំប ន់ 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  ដៃល មាន 
សកា្តនុ ពល   នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ព ុជា 
បនា្ទាប់ ពីលទ្ធផល នៃការ ពិនិតៃយ 
សុខភាព របស់ វា បាន បង្ហាញ ថា 
វា មាន ភាព រងឹ មា ំគៃប ់គៃន ់  ក្នងុ 
ការ ធ្វើ បំផ្លាស់ ទី ។

បើទោះ ជា នៅមិន ទាន់ បាន 
ដឹង ចៃបាស់  អំពីកាល បរិច្ឆៃទ នៃ 
គមៃង ដឹក ជញ្ជូន កាវា៉ាន់ មក 
កម្ពជុា កដ៏ោយ  ប៉នុ្តៃ ដណំងឹ នៃការ 
ផ្លាស ់ទ ីមក កម្ពជុា របស់ សត្វ ដរំី 
ឈ្មោល  មយួ នៃះបាន ធ្វើ ឲៃយ កៃ ុម 
អ្នកអភរិកៃស សត្វ ពៃ ក្នងុ បៃទៃស  
កម្ពុជា មាន ក្ដីរំភើប រីក រាយ  ។

កាល ពី  ថ្ងៃ ចន្ទ លោក ញឹក 
រតនៈ ពៃជៃ បៃធាន មជៃឈ មណ្ឌល  
សួន សត្វភ្នំ តា ម៉ា បាន ថ្លៃង ថា 
នៃះ ជា សញ្ញា ដ៏វិជ្ជមាន មួយ ដៃ ល 
បង្ហាញ ថាកម្ពជុា មានការ ទទួ ល  - 
ខសុ តៃវូ ខ្ពសក់្នងុ កចិ្ច គាពំារ ន ិង  
អភិរកៃស សត្វ និង បរិស្ថាន បាន 
ល្អបៃសើរ និង គួរ ជាទី ទុក ចិត្ត។

លោក   បញ្ជាក់ ថា ៖«យើង ពិត- 
ជា មាន មោទ នភាព ណាស់ដៃ ល  
កៃមុ អ្នក អភិរកៃស សត្វ ពិភព លោ ក 
បាន ផ្ដល់ ការ  ទុក ចិត្ត មក លើ កម្ព ុជា  
ចំពោះ ការ ទទួល ខុស តៃូវ ក្នុង 
កិច្ច គាំពារ និង អភិរកៃស សត្វ។ 
ពៃះតៃ មាន ជំនឿ ទុក ចិត្ត លើ 
កម្ពុជា ទើប គៃ សមៃច ផ្លាស់ 
លំនៅ ថ្មី របស់ សត្វ ដំរី នោះ  មក 
កាន់ ដៃន ជមៃក សត្វ នៅ កម្ពជុា »។

ទន្ទមឹ ជា មួយ គា្នា នៃះលោក សៃ ង 
ទៀក នាយក បៃចាំ បៃទៃស នៃ 
មូល និធិ អភិរកៃស និង សង្គៃះ ស ត្វ - 
ពៃ កម្ពជុា (WWF-Cambo-
dia) បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា 
កម្ព ុជា ពិត ជារីក រាយ  និង ស ទរ 
ក្នងុ ការ ទទួល យក ដំរី ពី បៃទៃ  ស  
បា៉ាគសី្ថានពៃះ វយ័ របស ់វា នៅ  
អា ចបន្ត ពូជ បាន ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«ការ ទទួល យក សត្វ ដំរី   ពី 
បៃទៃស បា៉ាគីស្ថាន វាមិន តៃឹម 
បង្ហា ញ ពីកាយ វិការ សបៃបុរ ស- 
ធម៌និង ការ សៃឡាញ់ បុ៉ណោ្ណោះ ទៃ 
ប៉នុ្តៃ វា បញ្ជាក ់ពកីារ ទទលួ ខសុ- 
តៃវូ ខ្ពស់ លើការ អភិរកៃស និង ការ-  
ពារ សត្វ ពៃ នៅ កម្ពុជា ផង ដៃរ 

ទោះបើ ជាសត្វ ដំរី នោះ ចៃញ ម   ក 
ពីសួន សត្វ ក៏ដោយ»។ បើ តាម 
លោកសៃង ទៀក សត្វ ដំរី ជា 
បៃភៃទ សត្វ កមៃនិ ងជិត ផុត ពូជ ។ 
នៅ កម្ពុជា ដំរីគឺ ជា សត្វ បៃតិក- 
ភណ្ឌ មាន ជីវិត របស់ ជាតិ។  

បើ តាម  អង្គការ  FOUR PAW  S 
International សត្វ ដំរី ឈ្មោ ល   
កាវា៉ាន់បាន មក ដល់ បៃទៃ ស បា៉ាគី - 
ស្ថាន ក្នងុ ឆ្នា១ំ៩ ៨៥ ជា អំណោ យ 
ពីបៃទៃស សៃីលង្កា ។ នៅ ឆ្នាំ 
១៩ ៩០ វាបាន ចៃក រលំៃក ភាព 
ឯកោ របស់ វា   នៅ ក្នុង សួន សត្វ 
Marghazar ជាមួយ ដៃ គូ រប ស់វា 
ឈ្មោះ Saheli ប៉នុ្តៃនៅ ឆ្នា២ំ០ ១ ២  
ចាប់ តំាង ពីដៃ គូរ បស់ វា បា ន   ងប ់ 
ទៅ កាវា៉ាន់ បាន រស់ នៅ ដោយ 
ភាព ឯកោ មា្នាក់ ឯង ។

កៃម ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
បផំតុ  របស ់កៃមុ ជនំាញ  អង្គការ  
FOUR PAWS ដៃល រួម មាន 
ពៃទៃយ សត្វ និង អ្នក ជំនាញ ខាង 
សត្វ ពៃ កាវា៉ាន ់បាន ទទលួ ការ- 
ពិនិតៃយ សុខ ភាព បៃក ប ដោយ 
សុវត្ថ ិភាព ។ បនា្ទាប់ ពីដំរី ឈ្មោ ល 
លើស ទម្ងន់ តៃវូ បាន ចាក់ ថា្នា ំបំបា ត់ 

ការ ឈឺ ចាប់ រួច កៃុម ពៃទៃយ សត្វ 
បាន យក សំណាក ឈាម របស់ វា  
និងធ្វើការ វាស់ ទំហំ  រួច ដក់ 
បញ្ចូល បន្ទះ មីកៃូ ឈីប នៅ លើ 
ស្មោខាង ឆ្វៃង របស់ វា។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌មាន នោះ 
ក៏បាន ដក សៃង់ សម្ដ ីរបស់ លោ ក 
វៃជ្ជ បណ្ឌតិ Amir Khalil អ្ន ក- 
ជំនាញ ពៃទៃយ សត្វ និង ជា មៃដឹក នំា 
បៃសក កម្ម របស់ អង្គការ  FOU R 
PAWS ផង ដៃរ ថា ៖« ដោយ- 
សរ តៃ កង្វះ អាហារូប ត្ថម្ភ  និង 
កង្វះ ការ ធ្វើ លំហាត់ បៃណ 
រាងកាយ របស់ កាវា៉ាន់ បាន 
 បង្ហា ញ សញ្ញា ដៃល មើល ទៅ ឃើញ 
ធាត់ ។ កៃចក ជើង របស់ វាបាន 
បៃះ និ ង មាន រូប រាង មិន សម- 
សួន ដៃល អាច សន្មតបាន ថា 
សំណំុ រាង កា យ របស់ វា មាន 
លក្ខណៈ មិន សម រមៃយ។ ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ វា ចំា បា ច់ 
តៃវូ ឆ្លង កាត់ កម្ម វិធី ថៃទំា សុខ- 
ភាព ជើង របស់ វា ក្នងុ រយៈ ពៃល 
វៃង ដៃល កម្មវិធី នៃះ មិន អាច ធ្វើ 
បាន នៅ ក្នងុ សួន ស ត្វ Marg-
hazar នោះ ទៃ»៕

ដំរី ឈ្មោល ឈ្មោះ កាវ៉ាន់ នៅ សួន សត្វ នេ បេទេស ប៉ាគីស្ថាន   នឹង តេវូ បញ្ជនូ មក កម្ពជុា ។ រូបថត VIER PFOTEN
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�ែ ធា ន� ែ ប់�ែ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�ែ ធា ន �ែ ប់�ែ ង � រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុ�ែ ធា ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

ផា ក់ ស៊ា ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

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

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

� រីនិពន�    ជីវ�តកមែសោ ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមែសោ ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌មា នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �ែហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា៉ា , សួស  �៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�ែ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌី�៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

�ែ ធា ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

សួន  ស វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន ែក  ផែសោ យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768
បៃ  ជ្ញ   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជ  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�ែ ធា ន�ែក� យ� �ែតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�ែ ធា ន�ែក� យ� �ែត

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

�ែ ធា ន�្ន ែករដ� � ល និង ធនធា នមនុសែស 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ�� ល  និងធនធា នមនុសែស
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�ែ ធា នគណនែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុី�៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�ែត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងរៀបចំដ្រនដីត្រងតំាងមន្ត្រីអធិការកិច្ច...
តពីទំព័រ ១...នៅតាម មន្ទីរ ទាំង ២៥ 

រាជធានី-ខៃត្ត ដៃល តៃូវ បំពៃញ ភា រ កិច្ច 
ដូច មានកំណត់ ក្នុង ចៃបាប់ សំណង់ និង 
បៃកាស អន្តរកៃសងួ លៃខ១១៨ ចុះ ថ្ងៃ 
ទី ២ ខៃសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី នីតិ វិធី 
និ ង បៃប បទ នៃ ការ ធ្វើ អធិការ កិច្ច សំណ ង់ ។

លោក សៃង ឡតូ អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
រៀបចំ ដៃន ដី នគរូបនីយ កម្ម និង សំណ ង់ 
ពី មៃសិល មិញ មិនអាច ទាក់ ទង សំុ ការ ប ញ្ជា  ក់ 
បន្ថៃម ជុំវិញ ករណី នៃះ បាន ទៃ ដោយ 
ទូរស័ព្ទ លោក គ្មាន អ្នក ទទួល។

លោក អូ៊ ដាវី បៃធាន មន្ទរី រៀប ចំ ដៃន ដី 
នគរូប នីយ កម្ម សំណង់ និង សុរិយោ ដី 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង  បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ ថា 
ការធ្វើ អធិការ កិច្ច សំណង់ គឺ ធ្វើ ឡើង  
ដើមៃប ីគៃប ់គៃងការ អភវិឌៃឍ អចលន វត្ថ ុឲៃយ 
មាន បៃសិទ្ធភាព គុណ ភាព សុវត្ថិភាព 
សណ្តាប់ ធា្នាប់ ស ង្គម និង បរិស្ថាន សមៃ ប់ 
ការ រស់ នៅតាម រយៈ ការ បង្ការ និង ទប់ - 
ស្កាត់ រាល់ អំពើ ខុស ចៃបាប់  ស្តីពី នគរូប - 
នីយ កម្ម និង សំ ណ ង់ ។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា ៖«យើង ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត ចាប់ពី 
ថ្ងៃ(ថ្ងៃ ទី៤ ខៃ កញ្ញា)ចាប់  តាំង ពី ថ្ងៃ ចុះ 
ហត្ថ លៃខា របស់ ឯក ឧត្តម ឧបនាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី តទៅ ហើ យ  ខ្ញុ ំក៏ អត់ អាច បញ្ជាក់ 
អ្វ ីបន្ថៃ ម លើស ពីនៃះ បាន ដៃរ »។

លោក សរិន វណ្ណា បៃធាន មន្ទរី រៀប ចំ  
ដៃន ដ ី រាជធាន ីភ្នពំៃញ បាន ថ្លៃងកាល  ព ី
មៃសិលមិញ ថា បើ  យោងតាម ចៃបាប់ ស្តីពី 
សំណង់ មន្តៃី អធិការ កិច្ច សំណង់ ទាំង- 

អស់មាន សិទ្ធ ិតៃតួ ពិនិតៃយ បញៃឈប់ ដក ហូ ត 
លិខិតអនុញ្ញាត ឬ អា ជ្ញា ប័ណ្ណ ពាក់ព័ន្ធ 
ជ បណ្តាះអាសន្ន កដ៏ចូជ ពនិយ័ អន្តរ- 
ការណ៍ ក្នុងករណី អ្នកកាន់កាប់ លិខិត- 
អន ុញ្ញាត ឬ អាជ្ញា បណ័្ណ នោះ បៃ ពៃ ឹត្ត ខសុ 
ចៃបាប់ ស្ដីពី សំណង់។ លោក ថា បន្ថៃម 
លើ នៃះ មន្តៃី មាន សិទ្ធិអំណច ក្នុងការ - 
ចាបយ់ក វត្ថតុាង នងិ កសង សណំុ ំរឿង 
នៃ បទល្មើស សណំង ់នងិ ចា ត ់វធិាន ការ 
ផៃសៃងៗ នៅ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ នៃ ការ អនុវត្ត - 
ចៃបាប់។ ក្នុង នោះ រួមមាន សំណង់ ដៃល 
សងសង់ រួចរាល់ សំណង់ កំពុង ស ង- 
ស ង់ គមៃង សំណង់ និង ការសុំចៃបាប់ 

ជដើម។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា៖«មន្តៃ ីអធកិារ កចិ្ច គ ឺ

ដាចខ់ាត តៃវូ តៃ មាន  សទិ្ធ ិហើយ បើ មន្តៃ ី
ទាំង អស់នៃះ គ្មាន សិទ្ធិ យើង ធ្វើ ការងរ 
គៃ ប់ គៃ ង តៃតួ ពិនិតៃយ បទល្មើស ម៉ៃច កើត ។ 
ជរួមគឺ យើង មាន សិទ្ធ ិកសង សំណំុ  រឿង  
នៃ បទ ល្មើស សំណង់ និង ចា ត់វិ ធា ន កា រ  
ផៃសៃ ងៗ ដោ យ  អនុវត្ត តាម ចៃបាប់»។

លោក សួ ឆ្លូញ មន្តៃី ទំនាក់ ទំនង នៃ 
សហ ព័ន្ធ សហជីព កម្មករ សំណង់ និង 
ពៃ ឈើ កម្ពជុ បាន គំទៃ ចំណត់ការ នៃះ 
បុ៉ន្ដៃ លោក ជំរុញ ឲៃយ មន្តៃ ីអធិការកិច្ច  តៃវូ - 
តៃ អនុវត្ត ឲៃយ មា ន  តមា្លាភាព និង យុត្តិ - 

ធម៌។ មៃយ៉ាង ទៀត លោក មានការ ពៃួយ- 
បារម្ភ  ពី ការបៃពៃឹត្ត អំពើពុក រលួយ ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ចុះ អនុវត្ត ការ ងរ ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«ខ្ញុ ំចង ់ឲៃយ មាន ភាគ ី
ពាក់ ព័ន្ធ ដូចជ អង្គការ សង្គម សីុវិល ដៃ - 
គូអភិវឌៃឍន៍ និង កៃសួង ការងរ បណ្ដុះ  - 
បណ្តាល និង វិជ្ជាជីវៈ ចូលរួម ក្នុង បៃតិ - 
បត្តិការ នៃះ ដៃរ ពៃះ យើង  បារម្ភ ពី ភាព- 
ងយ សៃួល ក្នុងការ បៃពៃឹត្ត អំពើ ពុក- 
រលយួ។ កន្លង មក យើង ធា្លាប ់ឃើញ កៃមុ 
អធិការ កិច្ច កៃសួង ចុះទៅ ការដា្ឋាន សំណ ង់ 
ខុសចៃបាប់ហើយ មា្ចាស់ សំណង់ ដាក់ លុ យ  
សកូ បា៉ាន ់កៃមុ មន្តៃ ីគ្មានអ្វ ីតវ៉ា ក ៏តៃឡប ់
ទៅវិញ អស់។ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ ក៏ ចង់ ឲៃយ បង្ហាញ 
របាយការណ៍ ដៃល បាន ពី ការចុះ បៃតិ - 
បត្តិ ការ នៃះ »។

ចៃបាប ់សណំង ់ដៃល បាន សមៃច ដាក ់
ឲៃយ បៃើ បៃស់ ជ ផ្លូវការ  កាលពី ថ្ងៃទី៣  
ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០១៩ មាន ទាងំ អស២់២ 
ជពំ ូក នងិ ១១១ មាតៃ។ ចៃបាប ់នៃះ ធ្វើ 
ឡើង ក្នងុ គោល បណំង ពងៃងឹ គណុ ភាព 
សន្ដិ សុខ សុវត្ថិ ភាព សំណង់ ការពារ  
ទៃ ពៃយ  ស មៃបត្តិ និង សុខុមាល ភាព របស់ 
មា្ចាស់ សំណង់ អ្នក បៃើបៃស់ សំណង់ 
និង សធារណ ជន។ ចៃបាប់ ថ្មី នៃះ ក៏ នឹង 
បង្កើន គ ណ នៃយៃយភាព នងិ បៃសទិ្ធ ភាព 
ក្នុងការ បៃកប ការងរ និង ការ បៃកប 
វិជ្ជាជីវៈ ក្នុង វិស័យ សំណង់ ពៃមទាំង 
បង្កើ ន ការជឿ ទុក ចិត្ត រប ស់  វិនិយោគិន 
ក្នុង  វិស័យ សំណង់ ផង  ដៃរ៕

គឹម   សា រុំ 

មណ្ឌលគរិីៈ  បរុស មា្នាក ់ក្នងុច-ំ   
ណម ៣នាក ់តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ 
បញ្ជនូ ទៅ តុលា ការ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី  កៃយ ពី បាន ឆៃក ឃើញ 
សច់ សត្វ ទនៃសោង ពៃ  កៃៀម 
ទម្ងន់ ៧៦ គី ឡូ កៃម កំ ពុង ដឹក 
ចៃញ ពីដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ លំ- 
ផាត់ ក្នុង ភូមិ រវក់  ឃុំ រយ៉  សៃុក 
កោះ ញៃក    និង រឹប អូស បាន 
អាវុធ AKស្វ័យ បត់  ១ ដើម ។  

លោក  ម៉ម  វ៉ាន់ ដា  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ អយៃយការ អម សលា ដបំងូ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បៃប់  ភ្នំ ពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មាះ  ពៃុត  កាដុល  តៃូវ បាន 
ពៃះរាជ អាជ្ញា រង  ធ្វើ ការ ចោទ- 
បៃកាន់  ពីបទ  បៃើបៃស់ អាវុធ- 
ជតិ ផ្ទះុ ដៃល ធ្វើ ឲៃយខូ ច ខាតដល់ 
ធនធាន ធម្ម ជតិ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ «ឥឡូ វនៃះ  
ជន សងៃស័យ  តៃូវ បញ្ជូន បន្ត ទៅ 
ចៅ កៃម សុើប សួរ ទៀត ដើ មៃបី 
សមៃច ចោទ បៃ កាន់ ចុង កៃយ  » ។

 លោក  កៃវ  សុភ៌គ  បៃធាន 
មន្ទី   រ បរិស្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  

បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មាះ  ពៃុត  កាដុល   អាយុ  
២៩ឆ្នា ំ និង ឈ្មាះ មនុសៃស  ២នាក ់
ទៀត ដៃល កំ ពុង គៃច ខ្លួន  តៃូវ 
បាន បញ្ជូន  ទៅ សលា ដំបូង 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៧  
កញ្ញា។   មនសុៃស ទាងំ ៣នាក ់តៃវូ 
បាន ចោទ បៃ កាន់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បទ ល្មើស ជួញ ដូរ សច់  សត្វ  ពៃ ។ 

 លោក   សុភ៌គ  បានថ្លៃង ថា ៖ 
« បើតាម ខ្ញុ ំដ ឹង  គ ឺខាង អយៃយ ការ  
កពំងុ តៃ ចាត ់ការ លើ សណំុ ំរឿង 
នៃះ ហើយ  ។  ចំ ពោះ អ្នក គៃច- 
ខ្លួន  ២នាក់  ខ្ញុំ  សុំ មិន បញ្ចៃញ- 
ឈ្មាះ ទៃ » ។ 

លោក រំឭ ក បៃប់ ថា  ករណី 
នៃះ  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៥   ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ
២០២០  វៃលា ម៉ាង ១៥  និង 
៤០ នាទី  មន្តៃី  ឧទៃយ នុរកៃស  បៃចាំ- 
ការ នៅ ស្នាក់ ការ អូរ រវក់ ក្នុង  
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ លំផាត់  
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន ចុះលៃបាត 
សៃប់តៃ  បៃទះ ឃើញ ជន សងៃសយ័  
ចំនួន ៣ នាក់ កំពុង ជិះ  ម៉ូតូ 
២គៃឿង  ដោយ  មាន ដឹក ការុង 
ដៃល សងៃស័យ ថា  អាច ជប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស សត្វ ពៃ  ។  

ពៃល ដៃញ ទាន់ សៃប់ តៃ បុរស   
២នាក់  បាន ផ្តួល ម៉ូតូ  ចោល  
ហើយ រត់ គៃច ខ្លនួ ចូល ក្នងុ ពៃ បាត់  
រី ឯមា្នាក់ ទៀត  រត់ មិន ទាន់  ក៏ តៃូវ 
មនៃ្ត ីអនរុកៃស  ចាប ់បាន ។  កៃយ 
ពី ចាប់ ខ្លនួ បាន ឆៃកឆៃរ ក្នងុ ការុង   
ឃើញ មាន សច់ សត្វ ទនៃសោង- 
ពៃ  កៃៀម ទម្ងន់ ៧៦ គី ឡូ  កៃម  
និង  ម៉ូតូមា៉ាក វ៉ៃវ ចំនួន ២ គៃឿង 
ទៀត  តៃូវ បាន រកៃសោ ទុក នៅ មន្ទីរ -  
បរិស្ថាន   ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ដៃល 
ជ វត្ថុ តា ង នៃ បទ ល្មើស ។   

លោក  សុភ៌គ  បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា   ករណ ីបទ ល្មើស  ដោយ- 
ឡៃក មយួ ទៀត  មនៃ្ត ី  ឧទៃយ នរុកៃស  
បៃចាំ ស្នាក់ ការ មៃ ម៉ង់  និង 
បុគ្គលិក អង្គការ  WWF  ផ្នៃក  
អនុវ ត្ត ចៃបាប់  បាន ចុះ លៃបាត នៅ 
ចណំចុ ផ្លវូទៅ ខ្ញៃង  ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិ
ខ្ញៃង  ឃុំ  ចុង ផា្លាស់  សៃុក កៃវ- 
សីមា  ខៃត្ត  មណ្ឌល គិរី  បាន 
បៃទះ ឃើញ ជន សងៃស័យ ចំនួន 
២នាក់  ជិះ មូតូ ១ គៃឿង ចៃញ ពី  
ពៃ កាល ពី ថ្ងៃទី៦  ខៃ  កញ្ញា    
ខណៈនោះ  កៃមុ មនៃ្ត ីឧទៃយ នរុកៃស  
និង  មនៃ្តី អង្គការ  W W F  បាន 
ស្ទាក់ ឃាត់  ជន សងៃស័យ បាន 

ទាំង ២នាក់  ហើយ ពួក គៃ បាន 
សរភាព ថា  ពួក គៃ ចៃញ ពី ក្នុង 
ពៃ ដើមៃបី ទៅ មើល អនា្ទាក់  ដៃល 
ពួកគៃ បាន ដាក់ ចំនួ ន ២២ ខៃសៃ  
ដើមៃបី  ចាប់ សត្វ ពៃ ។ 

 លោក បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  
កៃយ ពី រឹប អូស យក វត្ថុតាង 
និង ធ្វើ ការ ពិន័យ អន្តរ ការណ៍  
ពួក គៃតៃូវ បាន ដោះលៃង ឲៃយ 
មាន សៃរី ភាព វិញ ៕ 

សំណង់ នៅ តាម ផ្លវូ ៦ ០ម៉ែតែ  ក្នងុ ខណ្ឌ មាន ជ័យ  រាជ ធានី  ភ្នពំែញ  ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

មនុស្រសម្នាក់ជាប់ចោទនិង២នាក់គ្រចខ្លនួរឿងដឹកសាច់ទន្រសោងក្រៀម

មន្តែ ីបង្ហាញ ជន សងែស័យ  និង សាច់ទនែសោង កែៀម   ។ រូបថត មន្ទីរបរិស្ថាន
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,300 17,300 17,260

2 GTI 3,080 (SQ) - 3,080 3,080

3 PAS 14,360 14,200 14,360 14,200

4 PEPC 3,250 3,220 3,250 3,210

5 PPAP 11,660 11,660 11,660 11,540

6 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,250

7 PWSA 6,000 6,000 6,000 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ៨ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ក្សួង ប្កាស   ដាក់ តំបន់  ចំនួន ២ សម្ប់ ឲ្យ កុ្មហុ៊ន ស្នើសំុ អាជា្ញាប័ណ្ណ រុករក រ្៉
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: កេសងួ រ៉េ  នងិ ថាម ពល បាន  
បេកាស បើក តំបន់ សមេបទាន ស្វេង  រក 
រ៉េ ថ្ម ីបន្ថេម ទៀត  ដើមេប ី ឲេយ កេមុហ៊នុ  ដាក ់
ពាកេយ សុ ំអាជ្ញា បណ័្ណ រកុ រករ៉េ លោហៈ នងិ  
រ៉េ មាស ដេល មាន ទហំ ំសរបុជង ២០០ 
គីឡូ ម៉េតេ កេឡា ស្ថិត   ក្នុង ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ 
និង ខេត្ត រតន គិរី ។

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ានបាន ឲេយ ដងឹ 
ថា  កេសងួរ៉េ  នងិ ថាម ពល  បានបេកាស  
ឲេយ បណ្តា កេុមហ៊ុន ជតិ និង អន្តរជតិ  
ដាក ់ ពាកេយ បេកតួ បេជេង ជ សាធារណៈ  
សមេប់ ទទួល បាន អាជ្ញា ប័ណ្ណ ស្វេង- 
រក  ក្នងុ តបំន ់សមេប ទាន ស្វេងរក រ៉េ ចនំនួ 

២  រួម មាន  តំបន់សមេបទានស្វេង រក 
រ៉េទហំ ំ១០៧,១ គឡី ូម៉េតេ កេឡា ស្ថតិ  
នៅសេុក មេមត់ ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ  និង ទំហំ  
១០០គីឡូ ម៉េតេ កេឡា  ស្ថិតនៅ សេុក 
អូរយ៉ា ដាវ ខេត្ត រតនគិរី។ 

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន បន្តថា សា- 
ធារណជន  បណ្តា កេុមហ៊ុន ជតិ និង 
អន្តរជត ិដេល ចាប់ អារម្មណ៍ អាច មក 
ស្នើ សុំពាកេយសុំ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ស្វេង រក រ៉េ 
ដេល   មាន តេ បោះ តេមឹ តេវូ នៅ នាយក-  
ដា្ឋានឧសេសាហកម្ម អាជីវកម្ម ធនធាន រ៉េ 
នេ  កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល  រៀង រាល់ 
ម៉ាង  ធ្វើការ ។ 

លោក យស មនុ ីរា៉ាត ់ អគ្គនាយក នេ 
អគ្គ  នាយក ដា្ឋាន រ៉េ  កេសងួ រ៉េ ន ិង ថាម- 

ពល  បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលពថី្ងេ 
អង្គារថា ការ បេកាស ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ 
ស្វេង រក រ៉េនេះ  ដោយ សារ កេសងួ មើល 
ឃើញព ីសកា្តានពុល ធនធាន រ៉េ លោហៈ   
នៅ  តំបន់ ទាំង នេះ ។ លោក  បាន ថ្លេង 
ថា ៖ « យើងបេកាស ឲេយ មាន ការ រុករក 
ធនធានធម្ម ជតិ នៅ តំបន់ នោះ  ដេល  
ជ តំបន់ យើង មើល  ឃើញ ពី សកា្តា នុ-
ពល រ៉េ លោហៈ នងិ រ៉េ មាស  ថា  តើតបំន ់
ទាងំ នោះ មាន រ៉េ ទហំ ំប៉នុណ  នងិ អាច 
ធ្វើ អាជីវកម្ម បាន ឬអត់?»។ 

សព្វ ថ្ងេ  កេសងួ បានផ្តល ់អាជ្ញា បណ័្ណ 
សិកេសា ស្វេង រករ៉េ លោហៈចំនួន  ៤០   
នៅ ទទូាងំ បេទេស ។  នេះ បើ យោងតាម  
លោក  មុនី រា៉ាត់ ។ 

លិខិត ខាង លើ  បាន  បញ្ជាក់ថា ពាកេយ - 
ស្នើ សុអំាជ្ញា បណ័្ណ ស្វេង រក រ៉េ  ដេល បាន 
បពំេញ រចួ រាល ់ តេវូ ភ្ជាបម់ក ជមយួ នវូ 
ឯក  សារ  នងិ របាយការណ ៍តមេវូ ពាក-់ 
ពន័្ធនានាដោយ ដាកក់្នងុ សេម សបំតុេ  
បទិ ជតិ ពេមទាងំ  បញ្ជាកថ់ា  «ឯកសារ 
ស្នើ សុ ំបេកតួ បេជេង»  រចួ ដាក ់មក ការ-ិ 
យល័យ ចេកចេញ ចូល តេ ១នេ 
កេសួង  រ៉េ  និង ថាម ពល  យ៉ាង យូរ តេឹម 
ថ្ងេ ទី៥ ខេតុលា។ 

កាលព ីដើម ខេ មនីា  កេមុហ៊នុ Em-
erald Resources NL ដេលបានចុះ 
បញ្ជី នៅ ផេសារហ៊ុន អូស្តាេលី បាន ចុះ កិច្ច- 
សនេយា ក្នុង តម្លេ ២៣០  លាន ដុលា្លារ ជ- 
មួយ កេុមហ៊ុន Mining and Civil 

Australia (MACA) លើ គមេង រ៉េ 
មាស អូរខា្វាវ នៅ កម្ពុជ ។

កេុមហ៊ុន Emerald Resources  
ដេល ជ កេុមហ៊ុនមេ របស់ Renais-
sance Minerals (Cambodia) 
Ltd គេង នឹង ទាញយក រ៉េ មាស  ក្នុង   
គមេង   ដេល ស្ថតិ  ក្នងុ  ខេត្ត មណ្ឌលគរិ ី
នៅ តេីមាស ទី ២ ឆ្នាំ  ២០២១ ។

បើតាម កេមុហ៊នុ  កចិ្ចសនេយា នេះ មាន 
រយៈពេល ជង ៧  ឆ្នា ំ រមួមាន  ការ ផ្គត-់ 
ផ្គង់   ឧបករណ៍ ធ្វើ រ៉េ និង សេវាកម្ម លើ 
គមេង រ៉េ មាស នៅ កម្ពុជ ។ វិសាល- 
ភព  ការងរ នេ កិច្ចសនេយា នេះ នឹង គេប- 
ដណ្តប់ លើ សេវា ដឹកជញ្ជូន ការទាញ 
យក រ៉េ ខួង និង ការបំផ្ទុះ ៕ LA

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កេុមហ៊ុន MVL 
TAD A (Cambodia) Co., 
Ltd មាន គមេង  បញ្ចេញ ថវិកា 
ដបំងូ បេ មាណ ២០ លាន ដលុា្លារ       
វនិយិោគ  លើ ការ សាងសង ់រោង- 
ចកេ ដឡំើងម៉តូកូង៣់(តកុ តកុ)
ដេល ដណំើរ ការ ដោយ អគ្គសិន ី
នៅ  ក្នងុ បេទេស   កម្ពជុ នាចងុ   ឆ្នា ំ
២០២០ ឬ ដើម ឆ្នា ំ២០២១ ខាង  
មខុ ដើមេប ីបពំេញ តមេវូ ការ បេើ- 
បេស់ ក្នុង សេុក និង  ទីផេសារ  ក្នុង 
តំបន់ ផង ដេរ  ។  

គមេង នេះ តេូវ  បាន លើក 
មក បង្ហាញ ក្នុង ឱកាស នេ ការ- 
ជបួ ពភិកេសា គ្នា រវាង លោក ឡងុ 
ឌ ីម ៉ង ់ឯក អគ្គរាជទតូ កម្ពជុ  នៅ 
បេទេស កូរ៉េខាង តេបូង ជ មួយ 
នងឹ លោក Kay Woo សា្ថាបនកិ   
កេមុហ៊នុ MVL នៅ ក្នងុ បេទេស 
កូរ៉េ ខាង តេបូង កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ។

MVL TADA (Cambodia) 
Co., Ltd គឺ ជ កេុមហ៊ុន បុតេ- 
សម្ពន័ របសក់េមុហ៊នុ ដេល មាន 
មូល ដា្ឋាន  ក្នុង បេទេស កូរ៉េ ខាង 
តេបូង MVL នងិ បាន   ចុះ បញ្ជ ីនៅ   

កម្ពុជ កាល ពី ដើមឆ្នាំ ២០១៩។ 
លោក ឡងុ ឌ ីម ៉ង ់បាន បេប ់

ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ថា 
កេមុហ៊នុ TADA កពំងុ ចាបអ់ា- 
រម្មណ៍ យ៉ាង ខា្លាំង ពី ភព រីក ចមេើន   
របស ់  បេទេស កម្ពជុ ពសិេសនា 
រយៈ ពេល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កេយ 
នេះ ខណៈ ផលតិ ផល ផ្នេក សេវា- 
កម្ម  (TADA App) របសក់េមុ- 
ហ៊ុន ក៏ កំពុង ទទួល បាន នូវ ភព- 
ជោគជ័យ យ៉ាង ខា្លាំង ផង ដេរ ។ 
លោក បាន បន្ត ថា ជ មួយ នឹង 
ភព ជោគ ជយ័ ទផីេសារនេះ   កេមុ-
ហ៊ុន ក៏   មាន បំណង  ពងេីកការ វិនិ-   
យោគ  របស់ ខ្លួន លើ ការ សាង សង់   
រោង ចកេ ដំឡើង ម៉ូតូ កង់ ៣ នៅ  
កម្ពុជ ផង ដេរ ។  

លោក  បេប់ ថា៖  « កេុមហ៊ុន 
កពំងុ ធ្វើ ការ វវិឌេឍ ខ្លនួ ព ី  សេវា  កម្ម 
ទៅ កាន ់ការ សាងសង ់រោងចកេ 
ដំឡើង ម៉ូតូកង់៣ដំណើរ   ការ 
ដោយ អគ្គិសនី   នៅ កម្ពុជ តេ- 
ម្តង  នា ពេល ឆប់ៗ នេះ »។ 

លោក លើក ឡើង ថា ក្នងុ នាម  
ពលរដ្ឋ ខ្មេរ លោក ពតិ ជ រកីរាយ  
ណស ់ដេល   កម្ពជុ កពំងុ ទទលួ- 
បាន នូវ កំណើន នេ អ្នក ចូល មក 

បណ្តាក ់ទនុ ជ បន្ត បនា្ទាប ់ ខណៈ 
កម្ពុជ ជ បេទេស ដេល មាន 
ភព  ទាក់ ទាញចេើន សមេប់ 
ការ  វិនិយោគ។ 

លោក ជមី ប៉លូ ីបេធានគេប-់ 
គេង ទូទៅ  នេ កេុមហ៊ុន MVL 
TADA (Cambodia) Co., 
Ltd បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  ថា 

បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ជោគជ័យ 
លើ ការ ដាក ់ឲេយ បេើ បេស ់(App)  
សេវា កក់  យនយន្ត ជំនិះ ធ្វើ ដំ-
ណើរ នៅ កម្ពជុ រចួ មក នៅ ពេល 
នេះ   កេុម ហ៊ុន គេង នឹង ពងេីក 
ការ វិនិយោគ  ទៅ លើការ សាង- 
សង ់ រោង ចកេ ដឡំើង ម៉តូ ូកង៣់ 
ដណំើរ ការ ដោយ ថាម ពល អគ្គ-ិ

សនី បន្ថេម ទៀត ។ លោកបន្ត 
ថា     ការ   សកិេសា របស ់កេមុហ៊នុទៅ  
លើ  ទីតាំង សមេប់   សាង សង់  
រោង ចកេដំឡើង  ម៉ូតូកង់៣ និង 
សា្ថានីយ បញ្ចូល អគ្គិសនី ដល់  
យនយន្ត  ទាងំ អស ់  បាន បញ្ចប ់
ស្ទើរ ទាងំ សេងុ ហើយ ដោយ អាច  
នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ ។ 

លោក បេប់    ថា៖« កេុម ហ៊ុន 
មាន គមេង បើក ដណំើរ ការ រោង- 
ចកេ ដំឡើង  ម៉ូតូកង់ ៣ដំណើរ- 
ការ ដោយ ថាម ពល អគ្គសិន ី នៅ 
ចងុ ឆ្នា ំនេះ ឬ យ៉ាង យរូ តេមឹ ដើម- 
ឆ្នាំ កេយ  ហើយ ការ   បេកាស 
ដាក់ លក់ នៅ លើ ទីផេសារ នឹង   ធ្វើ 
នៅ  មុន   ដំណច់ ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ 
២០២១ ខាង មុខ» ។ 

ទោះ ប ីយ៉ាង ណ លោក ប៉លូ ី
បាន បដិសេធ ក្នុង ការ ផ្តល់ ព័ត៌-
មាន ពី ទីតាំង ដេល គេង នឹង 
សាងសង់ រោងចកេ ថ្មី នោះ ។ 

លោក បាន បន្ថេម ថា គមេង 
នេះ មិន តេឹម តេ ចូល រួម ចំណេក 
ក្នងុ ការ បង្កើត ការ ងរ ថ្មីៗ    បន្ថេម 
ប៉ណុ្ណោះ ទេ ប៉នុ្តេ វា ក ៏នងឹ  ចលូ រមួ 
ចំណេក ក្នុង ការ ធ្វើ ឲេយ តម្លេ ម៉ូតូ 
កង់  ៣មាន តម្លេ ទាប ជងមុន 
ការ  ចំណយ តិច ពេម ជ មួយ 
នឹង  ការចូល រួម ជួយ ដល់ កិច្ច  ការ- 
ពារ បរិសា្ថាន ផង ដេរ ។ 

បច្ចុបេបន្ន កេុមហ៊ុន MVL ក៏ 
កំពុង មាន បេតិបត្តិការ នៅ ក្នុង 
បេទេស វៀតណម នងិ សងិ្ហបរុ ី
ផង ដេរ ។ នេះ បើ យោង តាម 
លោក  ប៉ូលី៕ LA

MVL TADA គ្ង បញ្ចញ្   $២០លាន សង់ រោង ចក្ដំឡើងមូ៉តូកង់៣

ប៊រសម្នាក់ កំព៊ង បើក មូ៉តូកង់ ៣ ដេល បេើ បេស់  LPG និង សេវាកម្ម កក់ ពី អតិថិជនតាម រយៈ TADA។ សហ ការី
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Hong Lai Huat និង SKIOLD...
តពទីពំរ័១...ដលុ្លារ ។  នៃះ បើយោង 

តាម កៃុម Hong Lai Huat Group។
សៃចក្ដ ីបៃកាស  ពត័ម៌ាន របស ់កៃមុហ៊នុ   

បាន ឲៃយ ដងឹថា គោល បណំង នៃ  MoU 
ដៃល បាន ចុះហត្ថ លៃខា រវាង កៃមុ ហ៊នុ 
ទាងំ ២នងឹ បង្កើត មលូដ្ឋាន នៃ វៃទកិា ក្នងុ  
ការផ្លាស ់ប្តរូ កចិ្ច សហ បៃតបិតិ្តការ ទៅ វញិ  
ទៅ មក លើក ដំបូ ង ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ 
សៃដ្ឋកចិ្ច  នងិ  ការ ផ្លាសប់្តរូ បច្ចៃក ទៃស 
នៅ  ក្នងុ វសិយ័ ចញិ្ចមឹ សត្វ   ដចូជា មាន ់
ទា និង គោកៃបី  ពៃម ទាំង  ការ កៃច្នៃ 
គៃប់ ពូជ ផលិត ផល កសិកម្ម សមៃប់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

កៃមុហ៊នុ នៃះ  បន្ត ថា នៅ ក្នងុ រយៈពៃល  
៦ ខៃ ពកួគៃ នងឹ ផ្ដោត ការ យក ចតិ្តទកុ- 
ដក ់លើ ទិដ្ឋភាព ខាង លើ នៃះ ជា មុនសិន  
មនុ ពៃល ការចុះ ហត្ថលៃខា   លើ កចិ្ច ពៃម-
ពៃៀង ដៃល តៃវូ អនុវត្ត ជា ចាបំាច់  គឺ គំនិត  
ផ្តចួផ្ដើម បង្កើត ការ ផលតិ បសសុត្វ នងិ  
ពូជ ផលិត ផល កសិកម្ម នៅ ក្នុង តំបន់  
សៃដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម កម្ពុជា សិង្ហ បុរី នៃះ ។

 លោក Ong Jia Jing អ្នក គៃបគ់ៃង 
ទទូៅ  នងិជា នាយក បៃតបិត្ត ិកៃមុហ៊នុ  
Hong Lai Huat Group  បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា៖«យើង រកីរាយ ខា្លាងំ ណាសដ់ោយ  មាន   
MoU ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  Skiold A/S លើ  
កចិ ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ ដ ៏មាន សកា្ដោនពុល  
នៃ តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស កសកិម្ម»។  

 លោក   បាន លើ ក ឡើង ទៀតថា  នៅ 
ក្នងុ ពិភព លោក មួយ ដៃល  បាន រងផល- 
ប៉ះពាល ់យ៉ាង ខា្លាងំ ដោយ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
សន្ដសិខុ សៃបៀង អាហារ គជឺា បញ្ហា សខំាន ់
ខា្លាងំ បផំតុ  ដៃល បៃទៃស ទាងំ អស  ់ កពំងុ  
ស្វៃង រក ដំណោះ សៃយ ។ 

លោក អះអាងថា៖ « យើង ជឿ ជាក ់ថា 
ការ សហការ នៃះ នងឹ មាន នយ័ បផំតុ  នងិ  
ជា ជោគជ័យ មួយ សមៃប់ កៃុមហ៊ុន 
របស់ យើង ទាំង ២ ហើយ នឹង អាច  ឲៃយ 
ពួក យើង រួម ចំណៃក ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
បៃទៃស កម្ពជុា  ពៃមទំាង បៃទៃស សិង្ហ- 
បុរី ផងដៃរ »។  

លោក សៃ ី Sussie Ketit នាយក បៃចំា  
តំបន់ ទទួល បន្ទុក កៃុមហ៊ុន  Skiold 
A/S  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ក្នងុ រយៈពៃល ជាង  

១៤០ ឆ្នា ំនៃ ការ អភវិឌៃឍ ការ ពៃយាករ  នងិ 
ការ  ផលិត គៃឿងចកៃ ទំនើប សមៃប់  
កសិ -ឧសៃសាហ កម្ម Skioldជា កៃុមហ៊ុន  
ដៃល មាន បទ ពសិោធចៃើន បផំតុ នៅ- 
ក្នុង វិស័យ ទាំង នៃះ  ដៃល ផ្ដល់ គមៃង  
ជាចៃើន បៃកប ដោយភាព  ជោគជ័យ  
ជុំវិញ ពិភព លោក ។

លោកសៃី  Ketit បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖ 
«ការ ធ្វើ ជាកៃមុហ៊នុ មយួ ដៃល មាន ជនំាញ  
ដទ៏លូ ំទលូយ ផ្នៃក ឧសៃសាហ កម្ម ចញិ្ចមឹ  
សត្វ  យើង មើល ឃើញ ថា ការ សហការនៃះ   
ជា ការ តភា្ជាប ់ដល៏្អ បផំតុ  ហើយ សងៃឃមឹ   ថា 
យើង នងឹ មើល ឃើញ លទ្ធ ផល វជិ្ជមាន 
បាន ពី គំនិត ផ្តួច ផ្ដើម នៃះ   មិនគៃន់ តៃ 
បៃទៃស កម្ពជុា ប៉ណុោ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ថៃមទាងំ    
សមៃប់ បៃទៃស សិង្ហបុរី ផង ដៃរ »។  

 លោកសៃ ីKetit  ថ្លៃងថា ៖« យើង គតិ  
ថា តាមរយៈ គំនិត ផ្ដចួផ្ដើមនៃះជា លទ្ធផល   
ជួយ បៃទៃស សិង្ហ បុរី សមៃច បាន តាម  
ចក្ខុ វិស័យ ឆ្នាំ ២០ ៣០»។ 

លោក  វី សំណាង  អភិបាល ខៃត្ត 
កពំងស់្ព ឺបាន ឲៃយ ដងឹថា កចិ្ចសហ បៃត-ិ 
បត្តិការ នៃះនឹង ជួយ អភិវឌៃឍ ខៃត្តនៃះ 
បង្កើត ការងារ កាន់ តៃ ចៃើន និង ទីផៃសារ 
ថ្មីៗសមៃប់  ផលិត ផល កសិ កម្ម  ។  

លោក  សំណាង  បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
ស្វាគមន៍   និង គាំទៃ ពួកគៃ។ ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ 
ពកួគៃ វិនិយោគ  នៅ ក្នងុ ខៃត្ត នៃះ  ដើមៃប ី
ជយួ បង្កើន ចងា្វាក ់ផលតិ កម្ម  ជា ពសិៃស  
ស្វៃង រក ទីផៃសារ  សមៃប់ កសិករ »។ 

 កៃុម ហ៊ុន Hong Lai Huat  គឺជា  
បៃតបិត្តកិរ ចមា្ការ ដឡំងូម ី ឈាន មខុ គៃ 
មួយ  និង ជា កៃមុហុ៊ន ផលិត មៃសៅ ដំឡូង- 
មី នៅ ក្នុង សៃុក ឱរា៉ាល់  ខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ  
បៃទៃស កម្ពជុា សមៃប ់អ្នក បៃើបៃស ់
ឧសៃសាហ កម្ម សៃបៀងអាហារ នៅ អឺរ៉ុប  
និង  អាសុី អាគ្នៃយ៍ ។

កៃុមហ៊ុន នៃះ  គៃប់ គៃងផ្ទៃ ដីដំដុះ 
ដំឡូងមី បៃហៃល  ៩  ០០០ ហិកតា  ដោយ  
ផលតិ មៃសៅ ដឡំងូម ីដៃល អាច កៃច្នៃ  ជា  
សៃបៀង អាហារ បៃហៃល   ៣៦ ០០០ តោន  
ក្នុង ១ឆ្នាំ  ហើយ រួមជាមួយ រោងចកៃ 
របស់ ខ្លួន ផៃសៃងៗ ទៀត  កៃុមហ៊ុន មាន 
លទ្ធភាព ផ្គត់ផ្គង់ មៃសៅ ដំឡូងមី រហតូ ដល ់ 
១០០ ០០០តោន   ក្នុង ១ឆ្នាំ ៕ LA 

ក្រងុសានហ្វានសីុស្កៈូ អាជា្ញាធរ   - 
អាកាស ចរណ៍ អាមៃរិក កំពុង សុើប - 
អង្កៃត វបិត្ត ិផលតិ កម្ម  យន្តហោះ  
Boeing 787 បនា្ទាប ់ព ីកៃមុហ៊នុ  
បាន រាយការណ៍ ថា ផ្នៃក ខ្លះ នៃ 
យន្តហោះ  មិន បាន គោរព តាម 
ស្តង់ដផលិតកម្ម របស់ ខ្លួន ។

 កៃមុហ៊នុ Boeing បាន បងា្ហាញ  
ថា  យន្តហោះ ចំនួន ៨ គៃឿង រង- 
ផល ប៉ះពាល់   ដោយសរ បញ ្ហា 
នៃះ  តៃូវការ តៃួតពិនិតៃយ   និង 
ជសួជលុ   មនុ   បញ្ជនូ តៃឡប ់ទៅ 
កាន់ ការ ហោះ ហើរវិញ។ 

កៃមុហុ៊ន អាកាសចរណ៍ យកៃស  
អាមៃរិក  នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង កាល 
ពីថ្ងៃ ចន្ទ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍  
ថា៖ « យើង  ទាក់ ទង ជាបនា្ទាន់    
ទៅ កាន់ កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍  
ដៃល ដណំើរការ យន្ត ហោះ  ដៃល 
រង ផល ប៉ះពាល ់ទ ី៨ ដើមៃប ីតៃតួ- 
ពិនិតៃយ មើល ស្ថានភាព ហើយ  
យន្តហោះនោះ  តៃូវ បាន គៃ ដក  
ជា បណោ្តោះ   អាសន្ន ពី  សៃវាកម្ម  
រហតូ ដល ់គៃ អាច ជសួជលុ យន្ត-
ហោះទាំងនោះរួច »។ 

កៃុមហ៊ុន ផលិត យន្តហោះ 

Boeing បាន បន្ត ថា៖ « យន្តហោះ  
ផៃសៃងៗ ទៀត ស្ថិត ក្នុង សៃវាកម្ម  
តៃវូ បាន គៃ ដក ់កមៃតិ ចនំនួ ផ្ទកុ  
ហើយ យើង កំពុង តៃួតពិនិតៃយ 
មើល ផលតិ កម្ម យន្តហោះ ដើមៃប ី 
ធានា ថា រាល ់បញ្ហា   តៃវូ  ដោះសៃយ 
មុន ការ ផ្តល់ ជូន វិញ »។ 

យោង  សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ  របស់ 
រដ្ឋបាល អាកាសចរណ ៍សហពន័្ធ 
(FAA)  ដៃល ទទលួ បាន ដោយ  
កាសៃត Wall Street Jour-
nal  និយតករ  អាច មើល ឃើញ  
នវូ បញ្ហា គៃប ់គៃង ផ្នៃក គណុភាព 

ដៃល បៃហៃល មាន រយៈពៃល 
១០ ឆ្នាំ មក ហើយ។ 

កាសៃត បាន រាយ ការណ ៍កាល  
ពីថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ការ សុើប អង្កៃត 
នោះ អាច នាំទៅ ដល់ ការ តៃួត- 
ពិនិតៃយ យន្ត ហោះ រាប់ រយ គៃឿង 
បន្ថៃម ទៀត ។ 

  FAA បាន បៃប់  AFP ថា ៖ 
« វា លឿន ពៃក ដើមៃបី សន្និដ្ឋាន 
អំពី លក្ខណៈ ឬ ទំហំ នៃ សៃចក្តី 
ណៃនំា អំពី សុវត្ថិភាព អាកាស 
ដៃល អាច  កើត ឡើង ពី ការ សុើប- 
អង្កៃត របស់ ទីភា្នាក់ងារ នៃះ »។

កៃមុ ហ៊នុ Boeing  បាន បញ្ជាក ់
នូវ បញ្ហា ២ជាមួយ ការ ផលិត 
រមួគា្នា ក្នងុ ផ្នៃក ខ្លះ នៃ តយួន្តហោះ   
បៃភៃទ  787ក្នងុ ការ រមួ បញ្ចលូ  គា្នា 
បណា្តោល ឲៃយ មាន លក្ខខណ្ឌ មិន 
តៃូវ គា្នា  តាម ស្តង់ ដ ប្លង់ ដើម ។ 

Boeing បាន ឲៃយ ដងឹ ថា៖« យើង   
កត់ សមា្គាល់ ថា FAA  កំពុង តៃួត- 
ពិនិតៃយ ឫសគល់ នៃ មូលហៃតុ»។ 

កៃមុហ៊នុ ផលតិ យន្តហោះ ដៃល 
មាន មលូ ដ្ឋាន នៅ ទកីៃងុ  Seat-
tle  ដៃល ជា អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ មួយ ដ៏ 
សខំាន ់សមៃប ់មន្ទរី បញ្ចកោណ 

នងឹ តៃវូ ឆ្លងកាត ់ពៃលវៃល តានតងឹ  
រយៈពៃល វៃង។ 

ការ លបុចោល ការ បញ្ជា ទញិ 
បានកើន ឡើង សមៃប ់យន្តហោះ  
737 MAX ដៃល បាន ធា្លាក់ កាល  
ព ីជាង ១ឆ្នា ំមនុ បនា្ទាប ់ព ីឧបទ្ទវហៃត ុ 
គៃះថា្នាក ់ ដៃល មាន មនសុៃស ៣៤៦  
នាក់ ស្លាប់ និងជា ការ បងា្ហាញ ថា 
មុខ មាត់ កៃុមហ៊ុន ខ្ទៃចខា្ទាំ ។ 

  ការ ចង់ បាន យន្តហោះ បៃភៃទ 
787 ដៃល ជា ម៉ូដៃល បដិវត្តន៍ 
ចុង កៃយ  បាន កា្លាយ  ជា រឿង  
មិន  សំខាន់  ៕ AFP/RR

អាជ្ញាធរ អាកាស ចរណ៍ អាមេរិក  កំពុង សុើប អង្កេត ចំពោះ វិបត្ត ិ  យន្តហោះ  Boeing 787

ម៉្រ គុណមករា

ភ្នំព្រញៈ ហតា្ថា កសិករ លីមីតធីត 
ដៃល ជា គៃឹះស្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុធ ំជាង 
គៃ លំដប់ ទី២ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន បៃកាស ពី ការ បៃ- 
កា្លាយ   ខ្លួន ដោយ ជោគ ជ័យ ទៅ ជា 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ  នៅ កៃម  ឈ្មោះ ថា 
ធនាគារ  ហតា្ថា  ម.ក ជា មយួ  នងឹ ស្លាក- 
សញ្ញា ថ្ម ីជា ផ្លវូ ការ  ដៃល នៃះ  ជា ជហំាន 
មួយ ឆ្ពោះ ទៅ មុខ សមៃប់ ការ ពងៃីក 
អាជវី កម្ម នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា បនា្ទាប ់
ព ីខ្លនួ តៃវូ បាន ទញិ ដោយ ធនាគារ  កៃងុ- 
សៃុី (Bank of Ayudhya PCL) 
របស់ ថៃ   រយៈ ពៃល ជិត  ៤ ឆ្នាំ រួច មក។

កាល ពី ខៃតុល  ឆ្នា ំ ២០១៦គៃះឹស្ថាន - 
មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុហតា្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
បាន បញ្ចប់ ការ ទិញ ភាគ ហ៊ុន  ១០០ 
ភាគ រយ ដោយ ធនាគារ កៃុង សៃុី ជា 
សមា ជិក របស់  Mitsubishi UFJ 
Financial Group (MUFG) ដៃល 
ជា  កៃុម ហ៊ុន ហិរញ្ញ វត្ថុ ឈាន មុខ គៃ 
របស ់ពភិព លោក ។  លុះ ដល ់ខៃមថិនុា 
ឆ្នា ំ២០១៨  ធនាគារ កៃងុសៃុ ីបានចាក់- 
បញ្ចលូ មលូធន បន្ថៃម ចនំនួ ៤៥ លន 
ដុល្លារ ទៅ ក្នុង ធនាគារ ហតា្ថា។

ការ បៃ កា្លាយ នា ពៃល នៃះ គ ឺបាន ដើរ 
សៃប ជាមួយ នឹង ផៃន ការ យុទ្ធ សស្ដៃ 
របស់ កៃុម ហ៊ុន អាណា ពៃយាបាល របស់ 
ធនាគារ ហតា្ថា ដើមៃប ីសមៃច បាន ការ- 
ពងៃីក អាជីវ កម្ម ក្នុង តំបន់  និង ចាប់ 
យក  ចំណៃក ទីផៃសារ ថ្មីៗ នៅ ក្នុង កៃុម 
បៃទៃស រួម មាន កម្ពុជា   វៀត ណាម  
និង ឡាវ តាម រយៈ បទ ពិសោធអាជីវ- 
កម្ម ដ៏ សមៃបូរ បៃប ការ បង្កើត នូវ ទមៃង់ 
អាជីវកម្ម ថ្មីៗ និង ការ ពងៃីក បណា្តោញ 
បៃតិបត្តិការ របស់ ខ្លួន។

លោក ហួត អៀងតុង បៃធាន អគ្គ- 
នាយក នៃ ធនាគារ ហតា្ថា បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា ការ បៃកា្លាយ នៃះ បាន បងា្ហាញ ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ ដ៏ សំខាន់ ថ្មី មួយ របស់ ធនាគារ  

ដៃល កពំងុ បៃតបិត្តកិារ នងិ រកី ចមៃើន  
ក្នុង ការ រួម ចំណៃក ដល់ ការ អភិវឌៃឍ 
របស់ វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ កម្ពុជា។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ ពិតជា មាន 
មោទន ភាព  និង សៃចក្ដី សោមនសៃស- 
រកីរាយ  ឥត ឧបមា ដៃល ធនាគារ  ហតា្ថា  
បាន បោះ ជំហាន ទៅ មុខ មួយ កមៃិត 
ទៀត ។ នៃះ  ជា ការអភវិឌៃឍ ដៃល ចង្អលុ 
បងា្ហាញ យ៉ាង ចៃបាស ់លស ់ថា ពកួយើង 
កពំងុ ផ្ដល ់សៃវា ហរិញ្ញ វត្ថ ុបៃកប ដោយ 
ភាព ជឿ ជាក ់ចៃបាស់ លស ់និង តៃមឹតៃវូ  
តាម សៃចក្ដ ីតៃវូការ របស ់អ្នក បៃើ បៃស ់ 
ដៃល ជា លទ្ធ ផល អាជវីកម្ម របស ់យើង  
បន្ត រីក ចមៃើន ឥត ឈប់ ឈរ ពី ១ថ្ងៃ 
ទៅ ១ថ្ងៃ »។

លោក លើក ឡើង ទៀតថា ៖  « ធនាគារ  
ហតា្ថា បាន ប្ដៃជា្ញា ចិត្ត បៃកប ដោយ ភាព- 
ជឿ ជាក់ និង បាន តៃៀម ខ្លួន ជា សៃច 
ដើមៃបី បមៃើ សៃវា កម្ម ជូន អតិថិជន បៃ-
កប ដោយ ភាព ល្អ ឥត ខ្ចោះ មាន ភាព 
សមញ្ញ ងាយ សៃួល  និង ទំនុក ចិត្ត 
ខ្ពស ់តាម រយៈ បគុ្គលកិ ដៃល មាន បទ- 
ពិសោធ ចំណៃះ ជំនាញ ហិរញ្ញ វត្ថុ   
និង  វិជា្ជាជីវៈ តៃឹម តៃូវ»។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា លើស ពី នៃះ 

ធនាគារ  ហតា្ថា បាន ដក់ ចៃញ នូវ យុទ្ធ- 
សស្ដៃ អាជវី កម្ម ធនធាន មនសុៃស  ដើម 
ទនុ  បៃពន័្ធ ធនាគារ ស្នលូ  ការ គៃបគ់ៃង 
ហានិ ភ័យ និង បៃតិបត្តិ ការ អាជីវកម្ម 
ដើមៃបី កា្លាយ ជា ធនាគារ ឈាន មុខ គៃ 
មួយ  ដៃល ជួយ គាំទៃ អតិថិជន ឲៃយ មាន 
អនាគត ល្អ ។

ធនាគារ ហតា្ថា មាន បទ ពិសោធ ជាង   
២៦ ឆ្នាំ ក្នុងការ ផ្ដល់ សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ   
នៅ ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា  ហើយបច្ចបុៃបន្ន  
នៃះ ធនាគារ ហតា្ថា មាន ដើម ទុន ចុះ បញ្ជី 
នៅ  ធនាគារ ជាត ិនៃ កម្ពជុា ចនំនួ១១៥  
លន ដលុ្លារ អាមៃរកិ មាន ការយិលយ័ 
សខា  ចំនួន ១៧៧ ដើមៃបី ផ្ដល់ សៃវា- 
កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ យ៉ាង សមៃបូរ បៃប ដល់ 
អតថិជិន ដចូជា សៃវា ឥណទាន សៃវា 
បៃក់ បញ្ញើ  សនៃសំ សៃវា ផ្ទៃរ បៃក់ ក្នុង 
សៃុក  សៃវា អៃធីអឹម សៃវា ធនាគារ- 
ចល័ត  សៃវា បើក បៃក់ បៀវតៃសរ៍ ធនា-
គារ ចលត័ នងិ ជា ភា្នាកង់ារ ណៃនា ំលក ់
សៃវា ធានា រា៉ាប់រង  និង តៃៀម ដក់ ជូន 
ឲៃយ បៃើ បៃស់ នូវ សៃវា ថ្មីៗ បន្ថៃម ទៀត  
និង សៃវា កម្ម  ជាមួយ មា៉ាសុីន អៃធីអឹម 
ចនំនួ ១៣៧ នៅ ក្នងុ ២៥  ទកីៃងុ -ខៃត្ត 
ទូទាំង បៃទៃស ៕LA 

ហត្ថាកសិករ  លីមីតធីត បាន  បេ កា្លាយ 
ខ្លនួ  ទៅជ ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ហត្ថា ម.ក

លោក ហួត អៀងតុង ធ្វើ បទ បង្ហាញ ពី  ការ ចាប់ ផ្តើម ន្រ ធនាគារ ហត្ថា ម.ក។ សហ ការី
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តពីទំព័រ ១...នៅអង់គ្លេស
បានស្នើឲេយបេជាជនជាង៨
លាននាក់ដេលជាសមាជិក
របស់ខ្លនួអ្នកគាំទេនិងសកម្ម-
ជនបេជាធិបតេយេយនៅជុំវិញ
ពិភពលោកសរសេរលិខិតជូន
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីបេយុធ
ចាន-អូចាដោយស្នើឲេយលោក
ទមា្លាក់ការចោទបេកាន់បេឆាំង
មេដឹកនាំតវ៉ា៣១នាក់នេការ-
ធ្វើបាតកុម្មកាលពីថ្ងេទ១ី៨ខេ

កក្កដានៅវមិានបេជាធបិតេយេយ
ក្នុងកេុងបាងកកនិងបញេឈប់
ការរារាំងបេជាជនមិនឲេយចូល-
រួមការជួបជុំសាធារណៈ ដើមេបី
រិះគន់រដា្ឋាភិបាល។
អង្គការនេះ បានស្នើឲេយរដា្ឋា-

ភិបាលនេះធ្វើការកេបេចេបាប់
ដេលខ្លួនចាត់ទុកថាមានការ-
គាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់
បេជាជននិងសិទ្ធិចូលរួមការ-
ជួបជុំដោយសន្តិវិធី។

យទុ្ធនាការនេះនងឹបន្តរហតូ
ដល់ថ្ងេទី២១ខេតុលា។
ការិយាល័យរបស់លោក

នាយករដ្ឋមន្តេីកាលពីថ្ងេចន្ទ
បានបោះពុម្ពផេសាយសេចក្តី-
ថ្លេងការណ៍ដេលបានចេញ
ដោយកេសួងការបរទេសនិង
ការិយាល័យប៉ូលិសភូមិន្ទថេ។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍នោះ

នយិាយថារដា្ឋាភបិាលនេះមនិ
បានរារាំងកេុមអ្នករិះគន់នេះ។
នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល២ខេ
កន្លងទៅនេះ សិសេសនិសេសិត
នងិបេជាជនតេវូបានអនញុ្ញាត
ឲេយធ្វើបាតកុម្មជាចេើនលើកក្នងុ
ការរកេសាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោ-
បល់នងិសទិ្ធិជបួជុំដោយសន្ត-ិ
វិធីរបស់ពួកគេ។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

ក្នុងការបេើបេស់សិទ្ធិ និង
សេរីភាព កេុមបាតុករតេូវ
អនុវត្តតាមចេបាប់ និងគោរព-
សិទ្ធិមនុសេសនិងសេរីភាពរបស់
អ្នកដទេ ដើមេបីធ្វើឲេយចេបាប់និង

សណា្តាប់ធា្នាប់ រួមទាំងសន្តិ-
សុខជាតិបេសើរឡើង សេប
តាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពី
សិទ្ធិសុីវិលនិងនយោបាយ។
រដា្ឋាភិបាលនេះបានបើក-

ចំហចំពោះការរិះគន់សា្ថាបនា
ដេលមិនរំលោភបំពានឬ
បេមាថបេជាជនដទេទៀត។
ការយិាលយ័ប៉លូសិភមូនិ្ទថេ

នយិាយថានៅក្នងុសេចក្តថី្លេង-
ការណ៍របស់ខ្លនួថានៅក្នងុការ
តាមដានការជបួជុំប៉លូសិបាន
ពេយាយាមបញ្ចៀសអំពើហិងេសា
ទមេង់ណាមួយដើមេបីធានា
សុវត្ថិភាពរបស់កេុមបាតុករ
និងអ្នកឆ្លងកាត់។ដោយគា្មាន
ការរីសអើងនោះ បាតុករខ្លះ
តេូវចោទបេកាន់ពីបទរំលោភ

បំពានចេបាប់នានា។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏ពួកគេមានសិទ្ធិតស៊ូបេឆាំង
ទៅនឹងការចោទបេកាន់នៅ
ក្នុងដំណើរការស្វេងរកភាព-
យុត្តិធម៌ផងដេរ។សិទ្ធិមនុសេស
ជាមូលដា្ឋានរបស់ពួកគេតេូវ
បានគោរពសេបតាមស្តង់ដា
អន្តរជាតិ៕BKP/PSA

ក្រុង ឡូក សុី ម៉ាវីៈ អាជា្ញាធរ
បានថ្លេងថាជនចំណាកសេុក
រ៉ូហុីងយា៉ាជិត៣០០នាក់បាន
មកដល់ចេំងកោះស៊ូមា៉ាតេ
របស់បេទេសឥណ្ឌូនេសុីកាល-
ពីពេឹកថ្ងេចន្ទនៅក្នុងការចូល-
ចតមួយក្នុងចំណោមការចូល-
ចតធំជាងគេបំផុតបេបនេះ
របស់ជនជាតិភាគតចិមីយា៉ាន-់
មា៉ាតេូវបានធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ
នៅក្នុងបេទេសភាគចេើនអ្នក-
កាន់សាសនាមូស្លីមក្នុងរយៈ-
ពេលប៉ុនា្មានឆា្នាំមកនេះ។
យោងតាមលោកម៉ូនីខាត់-

អាលីជាបេធានភមូិអចូងុបា្លាងំ
បានឲេយដឹងថា កេុមជនចំ-
ណាកសេុកនៅក្នុងនោះមាន
ក្មេងជាង១២នាក់ បានចូល-
ចតនៅសមុទេរបស់អាជា្ញាធរ
ក្នងុតបំន់ដេលបានជយួពកួគេ
ឲេយចូលចតនៅជិតទីកេុងឡូក-
សុីមា៉ាវីនៅលើឆ្នេរសមុទេ
ភាគខាងជើងកោះស៊ូមា៉ាតេ។
លោកម៉ូនីខាត់អាលី បាន

ថ្លេងបេប់កាសេតAFPថា៖
«យើងបានឃើញទូកមួយ
បានមកដល់ចេំងសមុទេនៅ
ភមូិអូចងុបា្លាងំហើយបនា្ទាប់មក

យើងបានជួយពួកគេឲេយចូល-
ចតដោយសុវត្ថិភាព»។
មេបញ្ជាការយោធាបេចាំ

តំបន់គឺលោករូនីមា៉ាហេន្រដា
បានថ្លេងថាយា៉ាងតចិសមាជកិ
កេុមមា្នាក់ដេលនៅក្នុងនោះរួម
មានបុរស១០២នាក់១៨១
នាក់ជាស្តេី និងកុមារ១៤នាក់
បានធា្លាក់ខ្លួនឈឺហើយតេូវ
បានគេបេញាបប់េញាល់បញ្ជនូ
ពួកគេទៅកាន់មន្ទីរពេទេយក្នុង
តបំន់មយួកន្លេងដើមេបីពេយាបាល
ជំងឺ។
លោកបានបន្ថេមថា កេុម

នោះអាចនឹងតេូវការធ្វើតេស្ត
ជាចាំបាច់ដើមេបីស្វេងរកវីរុស
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាបេភេទថ្មី
ដ៏ចម្លេកមួយនេះ។
«កេយមករដា្ឋាភបិាលបេចាំ

តំបន់នឹងស្វេងរកកន្លេងសម-
រមេយមួយដើមេបីធ្វើផ្ទះឲេយពួកគេ
សា្នាក់នៅ»។
វនៅមិនទាន់ដឹងចេបាស់

ភា្លាមៗនៅឡើយទេថាតើកេុម
ជនចណំាកសេកុទាងំនោះតេវូ
បានសា្នាក់នៅក្នុងសមុទេយូរ
ប៉ុនណាឬថាតើនាវបេភេទអ្វី
ដេលពួកគេបានធ្វើដំណើរ

មកដល់នោះ។
កេុមជនចំណាកសេុកទាំង

នោះតេវូបានគេរាយការណ៍ថា
គឺជាកេុមធំបំផុតដេលបាន
ចូលចតនៅលើទឹកដីបេទេស-
ឥណ្ឌូនេសុីយា៉ាងហោចណាស់
ចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០១៥។
ឧបេបត្តិហេតុនោះបានកើត-

ឡើងកេយពីមានជនរ៉ូហុីង-
យា៉ាបេហេល១០០នាក់ពកួគេ

ភាគចេើនបំផុតជាស្តេី និង
កុមារបានមកដល់នៅក្នុង
តំបន់សេដៀងគា្នាកាលពីខេ
មិថុនាបនា្ទាប់ពីអ្វីដេលពួកគេ
បានពិពណ៌នាថាជាការធ្វើ-
ដណំើរតាមសមទុេរយៈពេល៤
ខេបេកបដោយគេះថា្នាក់មយួ
ដេលបានមើលឃើញពួកគេ
បានរងការវយដំដោយកេុម
អ្នកជញួដរូមនសុេសនងិបានបង្ខំ

ឲេយផឹកទឹកនោមរបស់ពួកគេ
ខ្លួនឯងដើមេបីមានជីវិត។
កេុមសមាជិករបស់ជនជាតិ

ភាគតចិមូស្លមីបាននយិាយថា
ពួកគេបានចាប់ផ្តើមចេញ
ដំណើរនៅដើមឆា្នាំនេះនៅជិត
ជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហុីងយា៉ាមួយ
កន្លេងនៅក្នុងបេទេសបង់កា្លា-
ដេសនៅកេបេរបេទេសកំណើត
មីយា៉ាន់មា៉ារបស់ពួកគេ។

ជនរ៉ូហុីងយា៉ាបេហេល១
លាននាក់បានរស់នៅក្នុងជំរំ
ជនភៀសខ្លនួចង្អៀតណេននងិ
កខ្វក់នៅក្នុងបេទេសបង់កា្លា-
ដេសជាទីដេលកេុមជួញដូរ
មនុសេសបានសនេយាស្វេងរកការ-
ងារឲេយធ្វើនិងទីជមេកដល់ពួក-
គេនៅកេបេទេសផងដេរ។
 បេទេសឥណ្ឌូនេសុីភាគ-

ចេើនអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីម
និងបេទេសកេបេរខាងមា៉ាឡេសុី
គឺជាគោលដៅដ៏ពេញចិត្ត
សមេប់ជនរ៉ូហុីងយា៉ាដេល
បានរត់ភៀសខ្លួន ចេញពីការ-
ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនិងហិងេសានៅ
ក្នុងបេទេសមីយា៉ាន់មា៉ា ភាគ-
ចេើនកាន់ពេះពុទ្ធសាសនា។
កាលពីខេកក្កដាអាជា្ញាធរ

មា៉ាឡេសុីបានថ្លេងថាកេមុជន-
ចំណាកសេុករ៉ូហុីងយា៉ាបេ-
ហេល២៤នាក់តេូវបានគេ
ពេួយបារម្ភថាទូករបស់ពួកគេ
អាចនឹងលិចនៅម្តុំឆ្នេរសមុទេ
មា៉ាឡេសុីកេយពីទកូឆ្លងកាត់
គា្មានសុវត្ថិភាព១គេឿងតេូវ
បានគេរកឃើញដោយបាន
លាក់ខ្លួននៅក្នុងគុម្ពោតពេ
នៅលើកោះមួយ៕ AFP/SK

អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិស្នើ...

ជនចំណាកសែុករូ៉ហីុងយ៉ាជិត៣០០ន ក់ទ ដល់ឆ្នែរសមុទែឥណ្ឌូនែសីុ

លោកនាយ ករ ដ្ឋមន្ត្រ ីប្រយុធ ចា ន-អូចា  និង ស  មជិ ក គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រដីទ្រទៀត  ឈរ ថ តនៅមុខ វិមន រដ្ឋា ភិបាល ។ BKP

អ ្នក ត វ៉ា ប្រឆំាងរដ្ឋា ភ បិាល   ប៉ះទង្គចិជាមួយ  បូ៉លិស ខណៈ ពួកគ្រ ទម្លាយរបំាងបិទផ្លវូ។ BKP

ក្រមុ ជន ចំណាកស្រកុ រូ៉ ហីុ ងយ៉ា ជិត  ៣០០ នាក់  មក ដល់ ឆ្ន្ររសមុទ្រ  នៅលើ    កោះ   សូ៊ ម៉ាត្រ  របស់  ប្រទ្រសឥណ្ឌ ូន្រសីុ។ AFP



ក្រងុឡសូអ្រនជឺល្រសៈ  នាយក- 
ដ្ឋាន ពន្លត់ អគ្គិភ័យ  បាន ថ្លែង 
កាល ពី ថ្ងែ អាទិតែយ ថា ការ  បាញ់ 
កាំជែួច នៅ ពិធី ជប់ លៀង មួយ 
បាន បង្ក ឲែយ ភ្លើង ឆែះ ពែ  នៅ រដ្ឋ 
កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ភាគ ខាង តែបូង 
ដែល បាន បផំ្លាញ ផ្ទែ ដ ី២ ៨០០ 
ហិកតា  និង បាន បង្ខំ ឲែយ អ្នក- 
សែកុ ជា ចែើន ភៀស ខ្លនួ ចែញ ព ី
ផ្ទះ សំបែង របស់ ពួក គែ។  

នាយកដ្ឋាន ការពារ ពែ ឈើ 
និង ពន្លត់អគ្គិភ័យ នែ រដ្ឋ កា- 
លីហ័្វរនីញ៉ា (CalFire)បាន 
និយាយ ថា  អ្នក ពន្លត់ អគ្គិភ័យ 
ជាង ៥០០ នាក់ និង ឧទ្ធម្ភា គចកែ 
៤ គែឿង  កំពុង បែឹង បែង ពន្លត់ 
ភ្លើងអែលដូរ៉ា ដូ  នៅ ភាគ ខាង- 
កើត កែុងសាន ប៊ឺណារ ឌីណូ  
ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម  កាល ពី 
ពែឹក ថ្ងែ សៅរ៍ ។      

អ្នកសែុក នែ សហគមន៍ ជា 
ចែើន ក្នុង តំបន់ នោះ  តែូវ បាន 
បញ្ជា ឲែយ ជម្លៀស ចែញ។ 

នាយកដ្ឋាន ពន្លត់ អគ្គិភ័យ 
បាន និយាយ នៅ លើ គែហ ទំព័រ 
ធ្វីធើរ ថា  ការអនុវត្ត ពន្លត់ អគ្គិ- 

ភយ័  CAL FIRE បាន កណំតថ់ា  
ភ្លើង អែលដូ រ៉ាដូ  ដែល បានឆ ប - 
ឆែះ នៅ កែបែរ ទ ីបែជុជំន មយួ  នៅ 
ក្នុង តំបន់ សាន  ប៊ឺណារ ឌីណូ  
តែូវ បាន បង្ក ឡើង  ដោយ ការ - 
ដុត កាំជែួច ក្នុង អំឡុង ពិធី ជប់ - 
លៀង មួយ។    

 នាយកដ្ឋាន នែះ  បាន ពែមន 
ថា ៖ «អ្នក ទទលួ ខសុ តែវូ ចពំោះ 
ការ បង្ក ឲែយ មន អគ្គិភ័យ ឆប- 
ឆែះ  ដោយ សារ ភាព  ធ្វែស - 
បែហែស  ឬ សកម្មភាព ខុស- 

ចែបាប ់ អាច តែវូ ទទលួ ពនិយ័ ផ្នែក  
ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង ពែ ហ្ម ទណ្ឌ »។     

ពិធី ជប់ លៀង បង្ហាញ នែះ  
តែូវ បាន រៀប ចំ ឡើង នៅ ក្នុង 
អំឡុង ពែល មន ផ្ទែ ពោះ  ដើមែបី 
បង្ហាញ ឲែយ ដឹង ពី ភែទ របស់ កូន 
ដែល រំពឹង ថា  នឹង កើត នោះ  ជួន- 
កាល តែូវ បាន បែកាស ដោយ  
កាំ ជែួច ផែសែង ពណ៌ ផ្កា ឈូក  ឬ  
ពណ៌ ខៀ វ។ 

ដោយសា្ថាន ភាព ក្តៅ នងិ ស្ងតួ  
រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា   បាន រង ការ- 

ប៉ះពាល់ ពីរ ដូវ ភ្លើង ឆែះ យា៉ាង 
មមញឹក ក្នុង ឆ្នាំ នែះ  ដោយ ផ្ទែ- 
ដ ី ជាង ៦៤មឺនុ ហកិ តា  តែវូ បាន 
បផំ្លាញ រហតូ មក ទល ់ពែល នែះ  
ដែលក្នុង នោះ  ភ្លើង ឆែះ លើក- 
នែះ ក្នុង ចំណោម ភ្លើង ឆែះ ពែ 
ធំៗ បំផុត   នៅ ក្នុង បែវត្តិសាស្តែ 
របស់ រដ្ឋ នែះ ។ 

នៅ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ភាគ - 
ខាង ជើង  មនុសែស ជាង ២០០ 
នាក់  តែូវ បាន ដឹកតាម យន្ត- 
ហោះ ទៅ កាន ់កន្លែងដែល  មន 
សវុត្ថភិាព  កាល ព ីចងុ សបា្តៅហ ៍មនុ  
កែយ ពី ភ្លើង ឆែះ ពែ យា៉ាង- 
ឆប់ រហ័ស  បាន ធ្វើ ឲែយ ពួក គែ 
ជាប់ នៅកែបែរ អាង ស្តុក ទឹក   
Mammoth Pool  ភាគ ឦ- 
សាន នែ កែុង  េ្រហ្វសណូ។ 

យោង តាម សែវា គែបគ់ែង ពែ- 
ឈើ អាមែរិក  បាន ឲែយ ដឹង ថា  
ភ្លើង ឆែះ ពែ Creek បាន ចាប់- 
ផ្តើម កាល ពី ថ្ងែ សុកែ   រហូត មក 
ទលព់ែល នែះបានឆែះ  រលដល  
ទៅ ដល់ផ្ទែដី ជា ចែើន ហិកតា   
ដោយបណា្តាល ឲែយវា  កា្លាយជា 
អគ្គិភ័យ ធំបំផុត ៕ AFP/PSA
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មន្ត្រីពង្រងឹច្របាប់ចាប់ខ្លនួបុរសម្នាក់នៅក្នងុការប្រមូលផ្តុំរបស់បក្រសប្រឆំាង។AFP

លោកយាយAnnetteSmart(ស្តា)ំនិងចៅស្រីពិនិត្រយសត្វរបស់ពួកគ្រ។AFP

ឥស្សរជន ជាន់ខ្ ស់ បក្សប្ឆំាងប្-
ឡារុស តូ្ វ ជនមិន ស្គាល់មុខចាប់ខ្លនួ
ក្រងុមនីស្ក៍ៈ  កែមុ យទុ្ធនា ការ 

របស់ លោក សែី ម៉ារៀ កូឡែស 
នីកូវា៉ា  បាន រយការណ៍  ដោយ  
លើក ឡើង ទៅ តាមការ   បំភ្លឺ 
របស់  សាកែសី ឃើញ ផ្ទាល់ ភ្នែក 
ថា កែុម បុរស មិន សា្គាល់ អត្ត-
សញ្ញាណ មួយ  កែុម  នៅ ក្នុង 
ឯកសណា្ឋាន ពណ៌ ខ្មៅ  កាល ពី 
ពែឹក ថ្ងែ ចន្ទ  បាន ចាប់ លោក-
សែី ម៉ារៀ  កូ ឡែស នី កូ វា៉ា  ដែល 
ជា មែដឹក នាំ គណ បកែស បែឆំង 
បែឡា រុស ម្នាក់  ហើយ បាន រុញ 
លោក សែី ចូល ទៅ ក្នុង រថយន្ត 
កែុង តូច មួយ ។ 

លោក សែី ម៉ារៀ  កូ ឡែស នី-
កូវា៉ា  គឺ ជា ដែ គូ យុទ្ធនា ការ មួយ  
ក្នុង ចំណោម ដែ គូ យុទ្ធនា ការ  
របស់ បែក្ខ ជន បកែស បែឆំង 
ស្វែតឡា ណា  ទកី ហាណវូ សា្កា-
យា៉ា  ដែល បាន អះ អាង អំពី 
ជោគជ័យ បែឆំងលោក អា-
ឡិចសាន់ ឌឺរ  លូ កាសិន កូ  នៅ 
ក្នុង ជម្លាះ បោះ ឆ្នាត  កាល- 
ពីថ្ងែ ទី ៩  ខែ សីហា  កន្លង ទៅ ។ 

លោក សែី  បាន អង្គុយ នៅ-
លើកអី កែុម បែឹកែសា សមែប-
សមែួល  ដែល កំពុង អំពាវ នាវ 
ឲែយ មន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អំណាច 
ដោយ សន្តិ វិធី  សែប ពែល មន 
ការ ធ្វើ បាតុ កម្ម អំពី ការ បែកាស 

លទ្ធ ផល ឆ្នាត អស់ ជា ចែើន 
សបា្តៅហ៍ មក នោះ ។ 

កែមុ សាកែស ី បាន បែប ់ទ ីសា្នាក-់ 
ការ របស ់កែមុ យទុ្ធនា ការ  ដែល 
លោក សែី  បាន ដឹក នាំ នោះ ថា  
បុរស មិន សា្គាល់ អត្តសញ្ញាណ 
១កែុម   បាន ចាប់ លោក សែី 
កូឡែស នី កូ វា៉ា  នៅ កណា្តាល 
ទីកែុង មីនស្ក៍  និង បាន នាំ ខ្លួន 
លោក សែី ចែញ ទៅ បាត់  នៅ 
ក្នុង រថយន្ត កែុង តូច ១គែឿង   
បាន ដច់ « ទំនាក់ ទំនង គ្នា នៅ 
ពែល នោះ »  ហើយ ទី សា្នាក់ការ 
ក៏ បាន រយ ការណ៍ ថា  បែព័ន្ធ 
ទរូសព័្ទ  របស ់លោក សែ ីតែវូ បាន  
គែ កាត់ ផ្តៅច់ ផង ដែរ ។ 

មិន មន ការ អតា្ថា ធិបែបាយ 
ភា្លាម ៗ   ចែញ ពី ប៉ូលិស កែុង-
មីនស្ក៍ នៅ ឡើយ ទែ ។

សាកែសី ម្នាក់ មន ឈ្មៅះ ថា  
អាណា សា្តៅ សៀ  បាន បែប់ 
វែបសាយ សារ ព័ត៌ មន ទុត-
បាយ (Tut.by) ថា  អ្នក សែ ីបាន 
ឃើញ កែមុ បរុស ពាក ់ម៉ាស ់ រញុ 
លោក សែី កូ ឡែស នី កូ វា៉ា  ចូល 
ទៅ ក្នុង រថយន្ត កែុង តូច មួយ 
គែឿង  ហើយ ពួក គែ បាន ដក-
ហូត យក ទូរស័ព្ទ ដែ របស់ លោក- 
សែី  នៅ ថ្ងែ ចន្ទ បែហែល ម៉ាង-
១០ ពែឹក ៕AFP/SK

ភ្លើងឆ្ះព្នៅកាលីហ្វរ័នីញ៉ាបំផ្លាញផ្ទដី្២៨០០ហិកតា 
អ្នកពន្លត់អគ្គភ័ិយកំពុងបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងដ្រលឆ្រះព្រនៅតាមបណ្តោយផ្លវូJapatulនៅក្នងុរដ្ឋកាលីហ្វរ័នីញ៉ាកាលពីថ្ង្រទី៦ខ្រកញ្ញា។រូបAFP

ក្រុងអាដ្រនៈ មន្តែី យោធា 
ម្នាក់  បាន ថ្លែង បែប់ កាសែត 
សុីន ហួ ថា  ការ បែយុទ្ធ គ្នា កាន់- 
តែ ខា្លាំង ឡើង  រវាង កង កម្លាំង 
រដ្ឋាភិ បាល យែម៉ែន  និង កែុម - 
ហ៊ូធី  នៅ ក្នុង ខែត្ត អាល់ ចាហ្វ 
ភាគ ឦ សាន បែទែស យែ ម៉ែន  
នៅ ក្នុង រយៈ ពែល ២៤ ម៉ាង  
ដោយ បាន បណា្តាល ឲែយ មនុសែស 
២៨ នាក់ សា្លាប់  នៅ ក្នុង ការ - 
បែយុទ្ធ គ្នា នោះ ។ 

 មន្តែី យោធា បែចាំ តំបន់  បាន 
ថ្លែង ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ អនាមិក ថា៖ 

« ការ បែឈម មុខ បែដប់ អាវុធ  
ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម  កាល ពី 
ល្ងាច ថ្ងែ អាទិតែយ  នៅ តែ កំពុង 
បន្តកើត ឡើង  រវាង កង កម្លាំង 
រដ្ឋាភបិាល  នងិ កែមុ ហ៊ ូធ ី ជុ ំវញិ 
ការ គែប ់គែង តបំន ់សខំាន ៗ់ មយួ 
ចំនួន  នៅ ខែត្ត អាល់ ចាហ្វ »។ 

 បែភព យោធា នោះ  បាន ថ្លែង 
ថា  ការ បន្ត បែយុទ្ធ គ្នា  បាន បង្ក 
ឲែយ កង កម្លាំង ហ៊ូ ធី ១៨ នាក់   
និង សម ជិក កង កម្លាំង រដ្ឋាភិ-
បាល ១០ នាក់ ផែសែង ទៀត  បាន 
សា្លាប់  ដោយ មន មនុសែស ជា- 

ចែើន ទៀត  រង របួស  នៅ ក្នុង 
ចំណោម កែុម ទាំង ២ ។ 

មន្តែី យោធា បែចាំ តំបន់  បាន 
បង្ហាញ ថា  កង កម្លាំង រដ្ឋាភិ-
បាល  បាន ប្តែជា្ញា បណ្តែញ កែុម 
ហ៊ូ ធី  ចែញ ពី តំបន់ យុទ្ធ សាស្តែ 
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង ខែត្ត អាល់- 
ចាហ្វ  ប៉ុន្តែ ការ បែយុទ្ធ គ្នា  បាន 
បន្ត កាន់ តែ ខា្លាំង ឡើង បន្ថែម-
ទៀត នៅ ក្នុង ខែត្ត នោះ ។ 

 បែភព យោធា ដដែល នោះ 
បាន បន្ថែម ថា ៖« កែមុ ហ៊ធូ ី បាន 
បង្កើន ការ វាយ បែហារ យា៉ាង-

ខា្លាំង កា្លា  និង ទទួល បាន ជោគ-
ជយ័  នៅ ក្នងុ ការ បង្ក ជា ឧបសគ្គ 
យា៉ាង ខា្លាំង  ដល់ កែុម កង កម្លាំង 
រដ្ឋាភិ បាល  នៅ ក្នុង ខែត្ត អាល់- 
ចាហ្វ បច្ចុបែបន្ន »។ 

មន្តែី យោធា យែម៉ែន បែចាំ 
តំបន់ ផែសែង ទៀត  បាន អះអាង 
ថា  កែុម ហ៊ូធី  បាន គំទែ ដោយ 
អុីរ៉ង់  បាន វាយ បែហារ ថ្មើរ ជើង 
ទទួល បាន ជោគ ជ័យ  និង 
ដណ្តើម កាន់ កាប់ យក តំបន់ 
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង ខែត្ត កែបែរ-
ខាង ម៉ារីប៕Xinhua/SK  យុទ្ធជនស្មោះត្រង់ក្រមុឧទ្ទាមហូ៊ធីស្រកអបអរអំឡុងការជួបជំុនៅក្រងុសណា។AFP
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www.postkhmer.com

ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : ខណៈ សាលា រដ្ឋ និង 
សាលា ឯកជន ជា ច្រើន បាន ដណំើរ  ការ 
ឡើង វញិ  អង្គការ មលូនធិ ិផ្កាយ សមទុ្រ 
ឥណ្ឌចូនិ (ISF) បាន នងិ កពំងុ ត្រ បន្ដ 
ដំណើរ ការ ថ្នាក់ រៀន អនឡាញ តាម- 
រយៈ Zoom  (ហ្រសូម) សម្រប់ អ្នក 
ខក ខាន ចូល សាលា ជា ច្រើន ខ្រ។  

អ្នកស្រី ឈួប វិច្ឆិកា នាយិកា គ្រប់- 
គ្រង ប្រចាំ ប្រទ្រស របស់ អង្គការ ISF 
បាន ឲ្រយ ដងឹថ ៖ « សាលា រៀន ខ្លះ កពំងុ 
ត្រ បើក ដំណើរ ការ  ត្រ ខ្លះ ទៀត នឹង 
រងច់ា ំព្រល វ្រលា បន្ដចិ ទៀត ។ សណំាង 
ណាស់ កុមារ នៅ ត្រ អាច ទទួល បាន 
ការ អប់រំ តាម រយៈ ការ រៀបចំ របស់ 
អង្គការ នានា  ក៏ ដូចជា រាជ រដ្ឋាភិបាល 
បន្ដ បង្រៀន សិស្រស ជាប់ ជានិច្ច »។ 

ជាមយួ សសិ្រស ចន្លោះ ព ី១០  ទៅ ២០ 
នាកក់្នងុ ការ បង្រៀន ម្ដង យវុជន ឈនុ 
បញ្ញា បាន រៀន ភាសា អង់គ្ល្រស  ដ្រល 
រៀបច ំឡើង ដោយ ISF ពី គ្រូ បង្រៀន 
ឈ្មោះ Joshua Kauffman រយៈ- 
ព្រល ៤៥នាទី ។ ពួកគ្រភាគ ច្រើន នៅ 
ភ្នំព្រញ ត្រ ខ្លះ ក៏ ទៅតាម បណា្ដា ខ្រត្ដ 
ដូចជា លោក បញ្ញា ជាដើម ។ 

បញ្ញា អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ជា សិស្រស ថ្នាក់ 
ភាសា អងគ់្ល្រស ដ ៏មាន ការ តាងំ ចតិ្ដ ខ្ពស ់
មា្នាក់ បាន និយាយ ថ ៖ « ដោយសារ ខ្ញុំ 
យក ចិត្ដ ទុក ដក់ ចំពោះ ការ អប់រំ  
ជាពសិ្រស ទើប ខ្ញុ ំនៅត្រ ពុះពារ ។ ខ្ញុ ំគតិ 
ថ ភាសា អង់គ្ល្រស មាន សារៈសំខាន់ 
សម្រប់ កុមារ កម្ពុជា ពីព្រះ វា អាច 
ជួយ ការ សិក្រសា បាន ច្រើន »។ 

ជាលទ្ធផល បញ្ញា ត្រងត្រ ចលូ រៀន 
ជា ទៀង ទាត់ លើ កម្មវិធីហ្រសូម ជាមួយ 
លោក គ្រូ របស់ ខ្លួន ។ រូប គ្រ នៅត្រ អាច 
សម្របខ្លួន បាន បើ ទោះបីជា ត្រូវ ជួយ 

កិច្ចការ ស្រ ចមា្ការ របស់ គ្រួសារ ។ 
អ្នកស្រី វិច្ឆិកា បាន បន្ដ ថ ៖ « ទោះ 

ជួយ កិច្ចការ ភ្ជួរ រាស់ ចិញ្ចឹម សត្វ និង 
ដំ ដំណាំ ផ្រស្រង ៗ   បញ្ញា នៅត្រ បន្ដ ការ- 
សកិ្រសា គ្រប ់ម្ររៀន លើ អនឡាញ របស ់
អង្គការ  ISF»។ 

លោក ទ្រព សុធារិទ្ធិ ប្រធាន ផ្ន្រក 
កម្មវធិ ីសកិ្រសា ភាសា អងគ់្ល្រសរបស ់ISF 
បាន ឲ្រយ ដងឹថ ហ្រសមូ ពិតជា សខំាន់ អឡំងុ- 
ព្រល វ្រលា ដ៏ លបំាក ន្រះ  នៅព្រល សសិ្រស 
មិន អាច មក សាលា រៀន  ហើយ ពួកគ្រ 
ជា ច្រើន បាន វិល ទៅ ខ្រត្ដ វិញ ។ 

លោក និយាយ ថ ៖ « បច្ច្រកវិទ្រយា 
ជួយ ឲ្រយ គ្រូ ផ្រសារ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ 
សិស្រស ។ មុខ ងារ ជា ច្រើន របស់ វា បាន 
ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល ដល់ គ្រូ ក្នុង ការ- 
ប្រើ ប្រស់ ដូចជា ការ ចូលរួម ជា ច្រើន 
នាក់ ក្នុង ព្រល ត្រមួយ ។ លើសពីន្រះ 
សិស្រស អាច មើល មុខ គ្នា  ដូច ថ្នាក់ រៀន 
ពិត ៗ   ហើយ ពួកគ្រ អាច បង្កើន លទ្ធ- 
ភាព ជំនាញ សា្ដាប់ និង និយាយ ជា 
ភាសា អងគ់្ល្រស តាម រយៈ ការ ប្រស្រយ័ 
ទាក់ទង »។ 

ការ បង្រៀន អនឡាញ មាន ២ប្រភ្រទ  
គ ឺវដី្រអ ូថត ទកុ នងិ ការ បង្រៀន ភា្លោម ៗ  
លើ កម្មវធិ ីហ្រសូម ដ្រល អនញុ្ញាត ឲ្រយមាន 
សកម្មភាព ខ្លះ ដូច នឹង ការ បង្រៀន 
ផ្ទាល់ ផង ដ្ររ ។ 

លោក សុធារិទ្ធិ បន្ដថ ៖ « ម្ររៀន 
ថតទុក អាច ទស្រសនា នៅព្រល ណា ក៏ 
បាន ដោយ គ្រូ ប្រើ  Projector កា្ដា រ- 
ខៀន នងិ បច្ច្រកទ្រស ប្ល្រក ៗ  មយួ ចនំនួ 
ដើម្របី ផ្ដល ់ភាព ងាយ ស្រលួ ។ វដី្រអ ូខ្លះ 
ថត ពី ផ្ទះ ខ្លះ នៅ អង្គការ ហើយករណី  
មួយ  គ្រូ បាន ទៅ បង្រៀន សិស្រស តាម 
ខ្រត្ដ ដោយ ការ ខ្ចី ថ្នាក់ រៀន ទីនះ »។ 

សិស្រស សរុប ដ្រលបាន  រៀន តាម 
អនឡាញ មាន ចំនួន ៥៧២ នាក់  

ដោយ គិត លើ គ្រប់ វិជ្ជមាន  រួមទាំង ការ - 
សិក្រសា អនឡាញ ការ ធ្វើ លំហាត់ 
រៀងរាល់ សបា្ដាហ៍។ 

អ្នកស្រី វិច្ឆិកា បាន ឲ្រយ ដឹងថ ៖ 
«យើង ក ៏បាន បង្ហោះ វដី្រអ ូរបស ់ក្រសងួ 
អប់រំ រៀង រាល់ សបា្ដាហ៍ រួម ទាំង គ្រូ- 
បង្រៀន នៅ ISF និង ក្រមុ ក្នងុ ហ្វ្រសបុ៊ក  
របស់ អង្គការ ថ្រម ទៀត »។ 

យា៉ាង ណាមិញ ពួកគ្រ ក៏ ជួប ការ- 
លំបាក ខ្លះ ៗ   ដោយសារ សិស្រសានុ- 
សិស្រស នៅ ផ្ទះ ជាពិស្រស  ពួកគ្រ រស់- 
នៅ ទី ជន បទ ដ្រល មិន សូវ មាន ស្រវា 
អុីនធឺណិត ។ 

លោក  សុធារិទ្ធិ បាន និយាយថ ៖  
« ស្រវា អុីនធឺណិត ខ្រសាយ  ហើយ ជួន- 

កាល ពួកគ្រ អត់ មាន ទូរស័ព្ទ ល្អ ប្រើ  
ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ គុណភាព ស្រវា កាន់ត្រ 
យា៉ាប់ ។ យា៉ាង ណា វា ប្រសើរ ជាង អត់ 
អី សោះ »។ 

បញ្ញា បាន ដងឹ ថ កមុារ ខ្លះ បាន រ ីទៅ 
នៅតាម ខ្រត្ដ ជាមយួ សាច ់ញាត ិ ហើយ 
របូ គ្រ ក ៏បាន សម្រច ចតិ្ដ បង្កើត ថ្នាក ់រៀន 
ភាសា អង់គ្ល្រស មួយ នៅ ផ្ទះ ។ បញ្ញា 
បាន បង្រៀន ក្ម្រងស្រី  ៦ នាក់ ព្រញ១  
សបា្ដាហ៍ ទៀង ទាត ់ខណៈ របូ គ្រ ក ៏នៅ បន្ដ 
សិក្រសា តាម កម្មវិធី ហ្រសូម ផង ដ្ររ ។ 

បញ្ញា ដ្រល មកពី ខ្រត្ដ ព្រវ្រង បាន 
និយា យថ ៖ « រឿង គួរ ឲ្រយ អស់ សំណើច 
នះ គឺថ ខ្ញុំ មិន ចូលចិត្ដ ក្ម្រង ៗ  ទ្រ ។ 
ដូច្ន្រះ មិន ដឹង ម៉្រច បាន ខ្ញុំ មក បង្រៀន 

ប្រប ន្រះ  ត្រ ខ្ញុំ ពិត ជា រីករាយ ដ្រល បាន 
ជយួ បង្រៀន ក្ម្រង ៗ  ។ ខ្ញុ ំពតិ ជា ដងឹ គណុ 
ចពំោះ ISF នងិ ចពំោះ លោក គ្រ ូអ្នក គ្រ ូ
របស់ ខ្ញុំ ។ ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ ក៏ បន្ដ ច្រក រំល្រក 
ចំណ្រះដឹង ន្រះដល់ អ្នក ដទ្រ  ផង ដ្ររ »។ 

នៅ ថ្ង្រ អនាគត បញ្ញា ចង ់ធ្វើ ជា អ្នក- 
ជំនួញ និង កសិករ  ដ្រល ជួយ ជំរុញ 
ការ អភិវឌ្រឍ ប្រទ្រស ជាតិ ។ 

អង្គការ ISF ដ្រល ប្រើ ប្រស់ ការ-
អប់រំ និង កីឡា ជា យាន ផ្លោស់ ប្ដូរ ជីវិត  
កពំងុ ធ្វើ ការ ជាមយួ ក្រសងួ អបរ់ ំយជុន 
និង កីឡា ក្នុង ការ កំណត់ ព្រល វ្រលា 
បើក ទា្វារ សាលារៀន ឡើង វិញ  ដោយ 
ធានា ថ កមុារ នងឹ ត្រវូបាន ការពារ នងិ 
មាន សុវត្ថិភាព ។ 

អ្នកស្រ ីវចិ្ឆកិា បាន បន្ថ្រម ថ ៖ « កាល- 
បរិច្ឆ្រទ បើ កដំណើរការ ឡើងវិញ នៅ 
មិន ទាន់ កំណត់ ទ្រ  ត្រ ស្រប ព្រល ន្រះ 
យើង នឹង ធានា ថ សិស្រស របស់ យើង 
នៅត្រ ទទលួ បានការ អបរ់ ំដ្រល ពកួគ្រ 
សម នឹង ទទួល តាម រយៈ ហ្រសូម និង 
តិចនិក អនឡាញ ដទ្រ ទៀត ។   ន្រះ 
រមួ ទាងំ សសិ្រស ដ្រល នៅ ខ្រត្ដ នងិ រងច់ា ំ
ការ វិល មក ថ្នាក់ រៀន វិញ »។ 

សម្រប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី អង្គការ 
មលូនធិ ិផ្កាយ សមទុ្រ ឥណ្ឌចូនិ  (ISF) 
អ្នក អាច ចូល ទៅកាន់  https://isf-
cambodia.org/  ឬ ទំព័រ ហ្វ្រសប៊ុក 
@isf.cambodia៕ 

មូលនិធិផ្កាយសមុទ្រឥណ្ឌចិូនបន្ដដំណើរការថ្នាក់រៀន
តាមអនឡាញខណៈរង់ចំាភ្លើងប្រតងពីក្រសួងអប់រំ

បញ្ញា អាយុ ១៨ឆ្នាំ ជា សិសេស ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស  ដេល បន្ត ផ្ទេរ ចំណេះ ដឹង ភាសា អង់គ្លេស ដល់ កុមារ   នៅ ផ្ទះ ។ រូបថត សហ ការី

អង្គការ   រំពឹ ងថ  សិសេស  នៅតេ ទទួល  បាន ការ អប់រំ អនឡាញ ដ៏ សមសេប  ។ រូបថត សហ ការី កម្មវិធី សិកេសា ក៏ មាន មេរៀន ថត ទុក អាច ទសេសនា នៅពេល ណា ក៏បាន  ។ រូបថត សហ ការី



ក្រុងម៉ានីល :ដោយព្យា-
យាមពុះពារចញិ្ចមឹជវីតិអ្នកស្ី
ឡូរ៉្នអុីមភ្រីយ៉ូបានដោះដូរ
ស្ប្កជើងម៉ាកNikeមួយ
គជូាថ្នរូនងឹមន់បោចរោមរចួ១
ក្បាលលើវ្បសាយដោះដូរ
មួយ។ន្ះជាទំនោរព្ញ-
និយមថ្មីអំឡុងព្លវិបត្ដិកូវីដ
នៅហ្វីលីពីន។
ដោយពលរដ្ឋរាប់លាននាក់

បាត់បង់ការងារនិងមនុស្សជា-
ច្ើនបង្ខំចតិ្ដសងំនំៅត្ក្នងុផ្ទះ
ដើមប្ីទប់សា្កាត់ការរកីរាលដាល
វរីសុករូ៉ណូាថ្មីពលរដ្ឋហ្វលីពីនី
បាននាំគ្នាប្ើប្ស់ក្ុមក្នុង
ហ្វស្ប៊កុដើមប្ីដោះដរូវត្ថុនងិ
សម្ភារផ្ស្ងៗ  រួមទាំងសម្ភារ
ផ្ទះបាយតុក្កតាក្ម្ងល្ងនិង
កាបូបដ្ដ្លភាគច្ើនជា
ចំណីអាហារ។
អ្នកស្ី អុីមភ្រីយ៉ូជាអ្នក-

ម្ដាយកូន២ដ្លសា្វាមីធ្វើការ
ក្ម៉ាងនៅហាងនំដូណាត់
មួយក្នុងក្ុងម៉ានីលនិយាយ
ថា៖«សា្ថានភាពបច្ចបុប្ន្នពតិជា
លបំាកណាស់។អត់ដងឹថាទៅ
ណាដើម្បីរកលុយបានមកបង់
ថ្ល្ការចំណាយរាល់ថ្ង្ទ្»។
សា្វាមីរបស់អ្នកស្ីធ្វើការតចិ

ម៉ាងហើយបច្ចុប្បន្នលោក
អាចរកចណំលូបច្ាំខ្បានត្
៩០០០ប៉ស្(ូ១៨៥ដលុា្លារ)
ដោយប្ក់ពាក់កណា្ដាលប្ើ
សម្ប់បង់ថ្ង្ផ្ទះជួល។
តាមការបកូសរបុរបស់AFP

បានឲ្យដឹងថាយា៉ាងតិច៩៨
ក្ុមក្នុងហ្វ្សប៊ុកដ្លក្ុម
ខ្លះមនសមជិករាប់មុឺននាក់
កំពុងត្ប្តិបត្ដិការដោះដូរ
ទំនិញទូទាំងប្ជុំកោះ។
iPriceGroupបានរក

ឃើញក្នងុការសកិស្ាថ្មីៗ ន្ះថា
វ្បសាយGoogle ហ្វីលីពីន
សម្បូរអ្នកស្វ្ងរកពាក្យ«ការ-
ដោះដូរម្ហូប»បានកើនឡើង
៣០០ភាគរយពីខ្ម្សាដល់
ខ្ឧសភាខណៈការបិទប្ទ្ស
ធ្វើឲ្យស្វិតហោប៉ា។
កយ្ពីដោះដរូដបទកឹដោះ

គោទារកដ្លខ្លួនល្ងត្ូវ
ការ អ្នកស្ី អុីមភ្រីយ៉ូបាន
ដោះដូរអាវក្កូនក្ម្ងនិង
អាវជាប់មួកRalphLauren
ជាថ្នូរនឹងអង្ករ៦គីឡូក្ម។
ខណៈស្ប្កជើងម៉ាកNike

មួយគូត្ូវបានដោះដូរជាមួយ
មន់១កប្ាលសប្ក្ជើងគូទី២
អត់ទាន់មនអ្នកចលូមកដោះ-

ដូរជាង៣សបា្ដាហ៍ហើយ។
ស្ដ្ីវយ័២៨ឆ្នាំបាននយិាយ

ថា៖«វត្ថុចាសៗ់ មនការពបិាក
លក់។ចពំោះការដោះដរូទនំញិ
វាមនការងាយស្ួលក្នុងការ-
ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអាហារ»។
អ្នកស្ី ជូស្លបាតា-

បា៉ាសុញីបានបង្កើតសហគមន៍
BacolodBarterCommu-
nityកាលពី៤ខ្មុនមន
សមជិកជាង២៣មឺុននាក់និង
បន្ដចូលរួមជាហូរហ្ទៀត។
អ្នកស្ីបានបន្ថ្មថា៖ «បើ

គ្មានវិបត្ដិកូវីដខ្ញុំមិនគិតថា
សហគមន៍ដោះដូរទំនិញតាម
អនឡាញនឹងមនប្ជាប្ិយ-
ភាពឡើយ»៕AFP/HR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ពុធទី៩ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ង្រ៧រោចខ្រភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រូវនឹងថ្ង្រពុធទី៩ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ចូលចិត្ត
សកិស្ាផ្នក្អកស្រសាស្្តសខុភាព
ផ្លូវកាយអាចមនជំងឺបៀតបៀន
ខ្លះប៉ុន្ត្ដោ យសារត្អំណាចន្

កម្លាងំចិត្តមនសភាពខ្លាងំទើបអាចការពារសុខ-
ភា ពផ្លូវកាយមិនឲ្យមនភា ពធ្ងន់ធ្ងរបាន។ រីឯការ-
ប្កបរបររកទទួលទា ននានាបានផលចំណ្ញជា-
ធម្មតា ។ចំពោ ះបញ្ហាស្ន្ហា វិញគូស្ន្ហ៍មនភាព-
អធ្យាស្័យគ្នាបានល្អប្សើរនិងសុខសាន្តល្អ។    

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីស្ុតចុះ។ចំពោះមុខរបររក-
ទទលួទាននានាគឺបានផលមនិសវូ
ជាល្អប៉ុនា្មានទ្គួរត្ពិនិត្យឲ្យបាន
ល្អតិល្អន់មុននឹងឈានទៅដល់កិច្ច-

ព្មព្ៀងអាជីវកម្មណាមួយ។ ចំណ្កឯការ-
បំព្ញការងា រផ្ស្ងៗអាចនឹងប្ទះឧបសគ្គ
ច្ើន។ រីឯកា រសម្ចចិត្តនានាគប្បីរកអ្នកណា
ដ្លគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីបឹ្ក្សាយោបល់ទើបល្អ-
ប្សើរនិងមិនកើតមនការថ្លាះធ្លាយធ្ងន់ធ្ងរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។រាល់ការ-
បំព្ញកិច្ចការងារផ្ស្ងៗ ត្ងត្
ទទួលបា នជោគជ័យគួរជាទីគប់-
ចិត្ត។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី-

ជិតឆ្ងាយត្ងត្មនគ្ទទួលរាក់ទាក់មនទឹកចិត្ត
ប្កបដោយក្តីសោមនស្សរីករាយនិងពោលពាក្យ-
សម្តីពីរោះពិសាទៅកាន់អ្នកផងធ្វើឲ្យគ្ស្ឡាញ់
ចូលចិត្ត។ទោះជា យា៉ាងណាគួរត្យកចិត្តទុកដាក់
ខ្លាងំទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងស្នហ្ាឲ្យល្អផង។

រាសីសុ្តចុះ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទី
ជិតឆ្ងាយដើម្បីបំព្ញការងារផ្ស្ងៗ 
អាចជួបនូវភាពបរាជ័យធ្វើឲ្យមនការ-
ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាងំ។ចំពោះការនិយាយ-

ស្តីម នភាពរអាក់រអួលមិនគប់ចិត្តអ្នកសា្តាប់ខណៈ
បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ្៍គ្មានការយល់ចិត្តគ្នាគ្មានការ-
អធ្យាស័្យជាហ្តុបណា្ដាលឲ្យមនការប្កបាក់គ្នា។
ចំណ្កឯលាភសកា្ការៈពិបាកបានផលណាស់។ រីឯ
បញ្ហាសុខភាពវិញគឺមិនល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។

រាសីស្ុតចុះ។រាល់ការបំព្ញការ-
ងារផស្្ងៗ ពោរពញ្ដោយឧបសគ្គ
សុខភាពមនបញ្ហាខ្លះៗ ដ្លមក
ពីបរយិាកាសការនយិាយស្តីតង្-

មនគ្និនា្ទាធ្វើឲ្យអ្នកមនការអាក់អន់ស្ពន់ចិត្ត
ខ្លាងំ។រីឯបញ្ហាស្ន្ហាគូស្នហ្៍ខ្វះការយល់ចតិ្តគ្នា
ជាហ្តុបណា្ដាលឲ្យមនការប្កបាក់ ឬទំនាស់
ផ្ស្ងៗ ជាដើម។លាភសកា្ការៈវិញនឹងបានផល-
យា៉ាងលំបាកហើយក៏ប្ឈមវិបតិ្តផ្លូវចិត្តដ្រ៕               

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗ រម្ងទទួលបានផល-
តបស្នងគួរជាទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើ-
ដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយប្កបដោយ
សុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯការនិយាយស្តី

បក្បដោយឧត្តមគតិខណៈសខុភាពផ្លវូចតិ្តមន
សភាពល្អពោ លគឺទឹកចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តានងិ
ករុណា។ចំណ្កឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់-
ចិត្តគ្នាធម្មតាមិនបង្កើតក្តីខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយ។

រាសីមធ្យម។កា រពោ លពាក្យសម្តីធ្វើ
ឲ្យអ្នកផងយកចតិ្តទុកដាក់សា្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្ញការ-
ងារប្កបដោយសា្មារតីបុ្ងប្យ័ត្ន

ធ្វើឲ្យបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។ការធ្វើដំណើរទៅ 
ទីជិតឆ្ងាយបា នសខុសប្បាយត្ក៏គួរត្បុ្ងប្-
យ័ត្នដ្រ។ រីឯលាភសកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផល
បង្គរួប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះបញ្ហាស្នហ្ាវិញនឹងមន
ការអធ្យាស័្យនិងច្ះយោ គយល់គ្នាផងដ្រ។        

រាសីឡើងខ្ពស់។រាល់ការបំព្ញ
ការងារផស្្ងៗ រមង្ទទលួផលតប-
ស្នងគួរជាទីព្ញចិត្ត។ចំពោះការ-
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្កប-

ដោយសុវត្ថិភាព។ រីឯការនិយាយស្តីប្កប-
ដោយឧត្តមគតិសុខភាពផ្លវូចតិ្តមនសភាពល្អ
ពោលគឺចិត្តប្កបដោយស្ចក្តីម្តា្តា ករុណា
ចពំោះមនសុស្នងិសត្វ។ការទទលួដំណងឹនានា
សុទ្ធសឹងជាដំណឹងល្អនិងមនស្ចក្តីសុខ។

 រាសឡីើងខ្ពសត់្ដត្។ការនយិាយ-
ស្តីប្កបដោ យឧត្តមគតិពោលគឺ
រាល់ពាក្យសម្តីដ្លនិយាយច្ញ-
មកត្វូវិភាគឲយ្ចប្ាសល់ាស់មនុនងឹ

មនការហាស្តីច្ញទៅក្។ ស្ចក្តីស្ន្ហាពោរ-
ព្ញដោយភក្តីភា ព និងភាពផ្អ្មល្ហ្មល្អូកល្អិន
នឹងគ្នា។រីឯការប្កបរបររកទទួលទាននានាបាន
ផលចំណ្ញគួរជាទីគប់ចតិ្តធ្វើឲយ្អ្នកមនទកឹចតិ្ត
បំព្ញនូវកិច្ចការនានាបានទ្វ្ឡើងថ្មទៀត។

-  

 រាសីស្ុតចុះ។នៅក្នុងចិត្តអាច
មនបញ្ហាស្មុគសា្មាញខ្លះៗ លោក-
អ្នកគ្មានស្វ័យភាពគ្ប់គ្ន់ក្នុង-
ការសមច្ចតិ្តនានាឡើយគបប្ីរក

មនសុស្គរួឲយ្ទកុចតិ្តដើមបី្ប្កឹស្ាយោបល់ទើបជា
ការបស្ើរ។ចពំោះការប្កបរបររកទទលួទាន
ផ្ស្ងៗមិនសូវជាបានផលល្អប៉ុនា្មានឡើយ។
សច្ក្តសី្នហ្ាអាចនងឹផ្តលន់វូការថា្នាងំថា្នាក់ដល់
ទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកបង្កើតភាពរកាំរកូស។  

 រាសីមធយ្ម។ការនិយាយស្តីមន
អ្នកខ្លះយកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់ឯអ្នក
ខ្លះទៀតព្ងើយកន្ដើយចំពោះអ្នក
ហ្តុន្ះតូ្វប្យ័ត្នការនិយាយស្តី

បន្តចិ។លោកអ្នកគួរគិតឲ្យបានហ្មត់ចត់មុននឹង
និយាយទៅអ្នកផង។ការប្កបរបររកទទួលទាន
នានានឹងបានផលបង្គរួសុខភាពផ្លវូកាយល្អបង្គរួ
ខណៈផ្លវូចិត្តមនផលបះ៉ពាល់ខ្លះៗ ។ រីឯបញ្ហា-
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្មនការយល់ចិត្តគ្នាជាធម្មតា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។សុខភាព
ផ្លវូកាយ និងផ្លវូចិត្តគ្មានផលប៉ះ-
ពាល់អ្វីឡើយ។ ចំពោះការប្កប-
របររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបាននូវ

ផលចំណ្ញតបស្នងនឹងការខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់
អ្នកខណៈដំណឹងដល្ទទលួបានធ្វើឲ្យលោកអ្នក
ម នក្តីសោមនស្សរីករាយ។ចំណ្កឯការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទជិីតឆ្ងាយវិញរម្ងមនសុខសុវត្ថភិាព។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលដោយរលូន។

ហ្វីលីពីនមនក្រុមហ្វ្រសប៊ុក៩៨ក្រុមដោយក្រុមនីមួយៗមនសមជិករាប់មុឺននាក់។រូបថតAFP

កូវីដធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វលីីពីនស្វតិហោប៉ៅ
ងាកមកដោះដូរទំនិញបំព្ញក្ពះ

វិបត្តិកូវីដធ្វើឲ្រយពលរដ្ឋហ្វីលីពីនត្រូវប្ដូររបស់ជាអាហារ។រូបថតAFP

ការដោះដូររបស់ប្រើប្រស់រួមមនអាហារដល់ទូរស័ព្ទ។រូបថតAFP



ម៉ា្រឌីដ: កីឡាករ Lionel 
Messi  ត្រឡប ់ទៅ កាន ់ទលីាន 
ហ្វឹក ហាត់ របស់ ក្រុម អ្នក មាន 
បណុ្រយ Barcelona (Barca) 
វិញ  ជា លើក ដំបូង កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ គិត ចាប់ តាំង ពី ការ ប៉ុន ប៉ង  
ចាក ច្រញ ពី ក្លិប របស់ ខ្លួន នៅ 
រដវូ ក្ដៅ ន្រះ ត្រវូ បរាជយ័   ខណៈ 
ការ វិល មក វិញ ន្រះ  ខាង ក្លិប 
បាន អះ អាង ថា ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
សញ្ជាត ិអាហ្រសងទ់នី បាន ចាប-់ 
ផ្ដើម ដោយ ការ ហ្វឹក ហាត់ មា្នាក់- 
ឯង ស្រប តាម  ពិធីការ របស់ 
ក្រប ខ័ណ្ឌ   La Liga ។

ក្នុង ស្រចក្ដី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ 
ក្រុម Barca ឲ្រយ ដឹង ថា ៖« ការ - 
ត្រៀម មុន រដូវ កាល ២០២០ - 
២០២១  ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ 
ហើយ សម្រប់ Leo Messi ។ 
កីឡាករ ល្រខ ១០ របស់ ក្រុម 
Barca បាន ធ្វើ ការ ហ្វឹក ហាត់ 
ត្រ  មា្នាក់ ឯង ដូច Philippe 
Coutinho ដ្ររ ដោយ ស្រប  
តាម នីតិវិធីរបស់   La Liga 
ខណៈ កីឡាករ ដទ្រ របស់ ក្រុម 
បាន ហាត់ សម ជាមួយ គ្នា » ។

កីឡាករ Messi ត្រូវ បាន 
ឃើញ កំពុង បើក បរ ចូល ទៅ 
កន្ល្រង ហ្វឹក ហាត់ Ciutat Es-
portiva របស ់ក្រមុ ខណៈ ក្រមុ 
អ្នក មាន បណុ្រយ បាន ផសូ្ត របូ ថត 
១ សន្លឹក តាម បណ្ដាញ សង្គម 
នៅ មុន ម៉ោង ៦:៣០ លា្ងាច 
(ម៉ោង ក្នងុ  ប្រទ្រស អ្រស្រប៉ោញ) 

ន្រ  ការ ហ្វឹក ហាត់ ជាមួយ នឹង   
ឯក សណ្ឋាន របស់ ក្រុម និង ការ - 
បណ្ដើរ បាល់ តិច ៗ   របស់ គ្រ ។

កឡីាករ មាឌ ល្អតិ ដ ៏មាន ទ្រព 
កោសល្រយ វ័យ៣៣ ឆ្នាំ មាន វត្ត- 
មាន  ជាមួយ ក្រុម ជាលើក ដំបូង 
ចាប់ តាំង ពី លោក  Ronald 
Koeman ត្រូវ បាន ត្រង តាំង 
ជា គ្រូ បង្វឹក ហើយ ជា លើក ទី ១ 
របស់ គ្រ តាំង ពី រូប គ្រ បាន 
និយាយ កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ថា 
ខ្លួន បង្ខំ ចិត្ត ស្នាក់ នៅ ជាមួយ 
ក្រុម Barca បន្ត ។

ក្នុង កិច្ច សមា្ភាសន៍ ខ្លី   ជាមួយ 
គ្រហទំព័រកីឡា បាល់ ទាត់ 
Goal កីឡាករ Messi បាន 
បន្ទោស ប្រធាន ក្លិប   Josep 
Maria Bartomeu ថា មិន 
បាន  រក្រសា សម្តីរបស់ខ្លួនជុំ វិញ 
លក្ខន្តិក ៈចាក ច្រញ ដ្រល មិន 
ច្របស់ លាស់ ក្នុង កុង ត្រ របស់ 
ខ្លួន ហើយ ប្រប់ ទៀត ថា រូប គ្រ  
នឹង បន្ត ប្រឹង ប្រង ជួយ ក្រុម 
យា៉ោង  ព្រញ ទំហឹង ត្រ នៅ អះ-
អាង ពី ការ ព្រយាយាម ឲ្រយ បាន ទៅ 
ល្រង ក្លិប ថ្មីដដ្រល ព្រះ ចង់ 
ចំណយ ព្រល ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុង- 
ក្រយ របស់ ខ្លួន ជាមួយ បាល់- 
ទាត់ ដោយ មានក្ដីសុខ។ 

យា៉ោង ណ ក្ដី ការ ត្រឡប់ មក 
វញិ ន្រ ប្រធាន ក្រមុ  នងិ កឡីាករ 
ល្អ បំផុតន្រប្រវត្តិសស្ត្រ  ដ្រល 
កំពុង មាន ភាព ប្រះឆ  របស់ 
ក្រុម   Barca រូប ន្រះ ទំនង មិន 

អាចទៅជា រឿង ប្រក្រតី ដូចមុន 
ឡើយ ជា ពិស្រស ដោយ គិត 
ទៅ លើ កីឡាករ មួយ ចំនួន 
ដ្រល  ជាមតិ្ត ស្នទិ្ធ ស្នាលរបស ់គ្រ 
អាច នឹង ត្រូវ ចាក ច្រញ ពី ក្លិប 
ដូចជា ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Luis Sua-
rez ជា ដើម នះ។

កីឡាករ  Messi បាន បន្ថ្រម 
ថា ៖ « ព្រល ន្រះ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា 
នឹង មាន អ្វី កើត ឡើង ។ មាន 
គ្រូបង្វឹក ថ្មី និង គំនិត ថ្មី ។ ជា 
រឿង ល្អ ត្រ យា៉ោង ណ យើង ក៏ 
ត្រូវ មើល ដ្ររថា តើ ក្រុមមាន 
ប្រតកិម្ម តប យា៉ោង ម៉្រច? ហើយ 
ថា តើ វា នឹង ជួយ ឲ្រយ ពួក យើង 
អាច ប្រកួត ប្រជ្រង  នៅ កម្រិត 
កំពូល បានឬ អត់ ? អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ 
អាច នយិាយ បាន គ ឺថា ខ្ញុ ំនៅ បន្ត 
ហើយ ខ្ញុំ នឹង ប្រឹង ប្រង ឲ្រយ អស់ 

លទ្ធភាព ជួយ ក្រុម  Barca» ។
ត្រ ទោះ ជា យា៉ោងណ អន-

គត រយៈ ព្រល វ្រង របស ់កឡីាករ 
Messi ជាមួយ ក្លិប នៅ ត្រ មិន 
ច្របស់ លាស់ នៅ ឡើយ ដោយ 
រូប គ្រ អាចមានសិទ្ធិ ចរចា 
ជាមួយ ក្លិប ដទ្របាន ក្នុង ខ្រ 
មករា ហើយ ចាក ច្រញ ដោយ 
ឥត តម្ល្រ ខ្លនួ  ព្រល កងុ ត្រ របស ់
គ្រអស់ សុពលភាព នៅ ថ្ង្រ ទី 
៣០ ខ្រ មិថុន ឆ្នាំ ក្រយ ។

ក្រុម  Barca អាចមាន ព្រល 
បន្ថ្រម ២ សបា្ដៅហទ៍ៀត ក្នងុ ការ- 
ត្រៀម ខ្លួន មុន ការ ប្រកួត ទល់ 
នឹង ក្រុម Villarreal នៅ  ថ្ង្រ ទី 
២៧ ខ្រ កញ្ញា ន្រះ សម្រប ់ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម រដូវកាលថ្មី របស់ ខ្លួន 
ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ កំពូល អ្រស្រប៉ោញ 
La Liga៕ AFP/VN

ឈនណន

ភ្នពំេញៈ  ប្រធាន ក្លបិ បាល់ ទាត់ 
TN Kandal លោក ធុល នង 
បានចាត់ទុក ការ ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ 
បាល់ ទាត់ ពាក់កណ្ដាល អាជីព 
Keller Williams Cambodia 
League 2020 ថា ជា ជោគ ជ័យ 
ធំ ជាង គ្រ លើក ដំបូង ក្នងុ រយៈព្រល 
ជិត៥ឆ្នា ំដ្រល  លោក បាន បង្កើត 
ក្លបិមួយន្រះឡើង។

លោក ធុល នង បាន ថ្ល្រងប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍  ថា៖ «ន្រះ ជា លើក ទី 
១ ដ្រល យើង បាន ចូល រួម នៅ 
ក្នងុការ ប្រកួត ពាន ពាក់ កណ្ដាល 
អាជីពន្រះ ហើយ វា ក៏ជា លើក 
ដំបូង  ដ្រល យើងបាន ឈ្នះ ពាន 
ដ៏ ធំ មួយន្រះ។  ន្រះ ជា ជ័យជម្នះ ដ៏ 
ធំ តំាង ពី ក្រុម របស់ យើងបាន 
បង្កើត ឡើង តំាង ពី ឆ្នា ំ២០១៥ មក 
ព្រះ កន្លង មក យើង ធា្លាប់ ឈ្នះ  

បាន ត្រឹម ពាន របស់ សហភាព 
សហព័ន្ធ យុវជន ខ្រត្តកណ្ដាល 
ចំនួន ២ ដងបុ៉ណ្ណោះ»។

ការ ឈ្នះ ពាន  KW Cambodia 
League 2020 អម ជាមួយ ប្រក់ 
រង្វាន់   ១មឺុន ដុលា្លារ ន្រះ បានកើត 
ឡើង បន្ទោប់ ពី  TN Kandal បាន 
ឈ្នះ ក្រមុ Bayon Wanderers 
៤-២ សម្រប់ ការ ប្រកួត សបា្តាហ៍ 
ទី ១៣ចុង ក្រយ កាល ពី យប់ ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ព្រះ ជ័យជម្នះ នះ បាន 
ជួយ ឲ្រយ TN Kandal បន្ត ឈរ នៅ 
ល្រខ ១ មាន ៣៦ ពិន្ទ ុដោយ ឈ្នះ 
១២  និង ចាញ់ ត្រ ១ លើក គត់ 
ជាមួយក្រមុ Khmer United A 
ដោយ លទ្ធផល ៤-១។

 យា៉ោង ណ ក៏ ដោយ ការ ឈ្នះ 
ពាន ធំ ជា លើក ដំបូងន្រះ ត្រវូបាន 
លោក ធុល នង ចាត់ ទុក ថា 
វាជារឿង ដ៏ ស័ក្តសិម ហើយ លោក   
បង្ហើប ថា ជោគ ជ័យន្រះ វា កើត 

មាន ឡើង ដោយការ រួម គ្នា ធ្វើ  
ក្រមឆន្ទៈត្រ មួយ ពិស្រស គ្មាន 
តួឯក និងគ្មានការប្រកាន់បក្ខពួកអ្វ ី
ទំាង អស់ នៅ  TN Kandal។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖« ការ -  
រក ឃើញ ជ័យជម្នះ ដ៏ ធំ ជា លើក- 
ដំបូងន្រះ វា ស័ក្តសិម ទៅ នឹងការ 
ខិតខំ ប្រងឹ ប្រង របស់ កីឡាករ យើង 
ហើយ ព្រះ TN Kandal មាន 
រចនសម្ព័ន្ធគ្រប់ គ្រង ត្រឹម ត្រូវ 
និងមាន គ្រ ូបង្វកឹ ដ្រល មាន បច្ច្រក- 
ទ្រស និង បទពិសោធ  ជួយ បង្ហាត់ 
បង្ហាញ ដល់ កីឡាករ  យើង ហើយអ្វ ី
ដ្រល ពិស្រស   ក្រុម របស់ យើង 
គ្មាន ការ ប្រកាន់ បក្ខពួក គ្មាន តួឯក 
នៅ ក្នងុ ក្រមុ អ្វី នះ ទ្រ គឺ យើង  
ល្រង ដោយ សមគ្គី គ្នា ជា ក្រុម 
និង មានឆន្ទៈ រួមគ្នា  ត្រ មួយ ដ្រល 
ន្រះ ជា កតា្តា សំខាន់ ជួយ ឲ្រយ យើង 
ឈ្នះ បានពាន  នៅព្រល ន្រះ»។ 

យា៉ោង ណ ក៏ ដោយ ជាមួយ ភាព 

ជោគ ជ័យ របស់ ក្រមុ TN Kandal 
គឺ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ក្រុម មា្ចាស់ ជើង ឯក   
ឆ្នា ំចាស់ ISI SDC FC ជួប  ការ- 
ខក ចិត្ត  បើ ទោះ បីជា ពួក គ្របាន 
ខំ ប្រងឹ យា៉ោង ខា្លាងំ ដើម្របី យក ឈ្នះ 
ក្រមុ Riel Phnom Penh ២-០ 
ស្រប ព្រល ដ្រល TN Kandal 
បាន ឈ្នះ Bayon Wanderers 
ក៏ ដោយ ព្រះ ការ ឈ្នះន្រះ វា នៅ 
ត្រ ធ្វើ ឲ្រយ ISI ចាញ់ ប្រៀប  TN 
Kandal តាម រយៈការ មាន 
គ្រប់បាល់ ចំណ្រញ តិចជាង ២៦ 
គ្រប់ដដ្រល ទោះ ក្រមុទំាង ២ ន្រះ 
មាន ៣៦ពិន្ទ ុស្មើ គ្នា។

ជាមួយ ការ បាត់ បង់ តំណ្រង ជើង- 
ឯកន្រះ ISI នៅសល់ ត្រមឹឱកាស 
ប្រជ្រង យក ពាន តូច Keller Wil-
liams Cambodia Cup 2020 
ជាមួយ ក្រមុចំនួន៣ ទៀត ហើយ 
តាម រយៈការ ចាប់ ឆ្នាត ក្រយការ 
ប្រកួត កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ នះ ISI 

ត្រវូ ប៉ះក្រមុ Avatar ដ្រល ឈរ 
នៅល្រខ ៤ ចំណ្រក ក្រមុ Khmer 
United A ដ្រល ឈរនៅ ល្រខ ២  
ជាមួយ ការ ឈ្នះ ១០ ស្មើ ១ និង 
ចាញ់ ២ ដង នះ ត្រវូ ប៉ះ ក្រមុ Riel 
PP ដ្រល ទើប ធា្លាក់ ពី ល្រខ ៣ ទៅ 
ឈរ នៅ ល្រខ ៥។

សម្រប់ ការ ប្រកួត ខ្វ្រង រវាង 

ក្រមុទំាង ៤ ប្រជ្រង យក ពាន តូច 
ន្រះ នឹង ត្រវូ ធ្វើ នៅ ថ្ង្រទី ១២ ខ្រ 
កញ្ញា រីឯ ការ ប្រកួត ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ 
រវាងក្រមុ ឈ្នះ និងក្រមុ ឈ្នះ  ត្រវូ 
ធ្វើ នៅ ថ្ង្រទី ២៧ ខ្រកញ្ញា ហើយការ- 
ប្រគល់ពាន ធំ ជូនទៅ ដល់  ក្រមុ  
TN Kandal ក៏ ធ្វើ  នៅ ថ្ង្រ ជាមួយ 
គ្នា នះ ដ្ររ៕

ថ្ង្រពុធ ទី៩ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

សមជិកកេមុTNKandal(លឿង)ពេយាយាមរារំាងកេមុBayon។ណន

ប្រធានក្លបិ TN Kandal ប្រប់ពីចំណុចពិស្រសនំាឲ្រយក្រមុឈ្នះពាន

Barellaជួយឲ្រយអីុតាល ី
 វិលមកកាន់ផ្លវូជ័យជម្នះវិញ
ប៉ារីស: ក្រុម ជម្រើស ជាតិ 

អុីតាលី បាន វិល មក កាន់ ផ្លូវ ន្រ 
ជ័យ ជម្នះ វិញ  ដោយសរ ការ- 
ត្រត បញ្ចូល ទី របស់ ខ្រស្រ បម្រើ  
Nicolo Barella នៅ មុន ចប់ 
វគ្គ ទី ១ ដ្រល ជា គ្រប់ បាល់ 
ធាន បាន នូវ ការ ឈ្នះ ១-០ 
លើ ក្រមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ ហឡូង ់អឡំងុ 
ការ ប្រកតួ ក្នងុកម្ម វធិ ីNations 
League ដ្រល ធ្វើ នៅ ឯ កីឡ- 
ដ្ឋាន  Johan Cruyff Arena 
ដោយ  គ្មាន សំឡ្រង ហ៊ោ របស់ 
អ្នក គំ ទ្រ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។

ក្រមុ អុតីាល ីដ្រល មាន លោក 
Roberto Mancini ជា គ្រូ- 
បង្វឹក សបា្ដៅហ៍ មុន  បណ្ដាយ 
ឲ្រយកំណត់ ត្រ ន្រ ការ ឈ្នះ ១១ 
ប្រកួត ជាប់ ៗ  គ្នា របស់ ខ្លួន ត្រូវ 
បញ្ចប់ យា៉ោង គួរ ឲ្រយ ភា្ញាក់ផ្អើល 
ដោយ   ល្រង ស្មើ ជាមួយ ក្រុម 
បូស្នុី និង ហ្រហ្រសឺហ្គោវីណ 
១-១ ត្រ បាន លទ្ធផល ល្អ បផំតុ 
ពី  ហូឡង់ នៅ ក្រុង អាំស្ទ្ររដំ 
ដោយ បាន ការ ជយួ ជ្រម ជ្រង 
ពី កីឡាករ  Barella ដ្រល ជា 
សមាជកិ របស ់ក្រមុ យក្រស  Inter 
Milan នៅ នទីទី ៤៥+១ ។

ន្រះ ជា ការ ចាញ់ លើក ទី ១  
របស់ ក្រុម ហូឡង់ ក្រម ការ- 
ដឹក នំ របស់ គ្រូបង្វឹក បណ្ដាះ-
អាសន្ន Dwight Lodeweg-
es ក្នងុ ចណំម ២ ប្រកតួ ដបំងូ 
ក្រយ ត្រវូ បាន ត្រង តាងំ ជនំសួ 
លោក Ronald Koeman 
ដ្រល ចាក ច្រញ ទៅ ធ្វើ ជា អ្នក- 

ចាត់ ការ ក្រុម លំដប់ កំពូល នៅ 
អ្រស្រប៉ោញ Barcelona ។ 

ក្រយ ក្រុម អាច ដណ្ដើម 
បាន ៣ ពិន្ទុ ពី ក្រុម ខា្លាំង ដូច 
ហូឡង់  លោក Mancini បាន 
ប្រប់ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ Rai 
នៅ អីុតាលី ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន ការ- 
សប្របយ ចិត្ត ចំពោះ ឥរិយា បថ 
ផ្លូវ អារម្មណ៍ និង ទម្រង់ ន្រ ការ- 
ល្រង របស់ កូន ក្រុម។ ពួក គ្រ 
ពិត ជា ធ្វើ បាន ល្អ ណស់ » ។

អតតី អ្នក ចាត ់ការ ក្រមុ  Inter 
Milan និង Manchester 
City របូ ន្រះ  បានបន្ត ថា ៖« អ្នក- 
មិន អាច ឈ្នះ ដល់ ទៅ ១១ 
ប្រកតួ   ជាប ៗ់  គ្នា បាន ទ្រ ប្រសនិ- 
បើ អ្នក អត់ មាន ផ្លូវ អារម្មណ៍ 
រងឹ- មា ំ។ ក្រមុ ដ្រល យើង ឈ្នះ ព ី
មុន (វគ្គ ជម្រុះ Euro 2020) 
មនិ ជា ខា្លាងំ ដចូក្រមុ ហឡូង ់នងិ 
អាល្លឺម៉ង់ ឡើយ  ត្រ ការ មាន 
ជ័យ ជម្នះ ពីការ ប្រកួត ន្រះ គឺ 
តឹង ត្រង ណស់ » ។

ក្រយ បញ្ចប ់ការ ប្រកតួ ទ ី២ 
ន្រះ ក្រមុ អុតីាល ីបានឡើង ទៅ 
ឈរ ទ ី១ ក្នងុ តារាង ពនិ្ទនុ្រ គ្របុ 
ទី ១ របស់ លីក A ដោយ មាន 
៤ ពនិ្ទ ុខណៈ ក្រមុហឡូង ់នៅ ទ ី
២ មាន ៣ ពិន្ទុ ស្មើ ក្រុម ល្រខ 
៣ ប៉ូឡូញ ដ្រល អាច ប្រកួត 
ឈ្នះក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ បូស្នុី និង 
ហ្រហ្រសឺហ្គោវីណ ២-១ បាន 
ទោះ ជាអវត្ត មាន ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
ឆ្នើម Robert Lewandowski 
ក៏ដោយ៕ AFP/VN 

Messiហ្វឹកហាត់ម្នាក់ឯងលើកដំបូង 
ក្រយបរាជយ័រឿងស្នើចាកច្រញពកី្រមុ  

Messiហ្វកឹហាត់បណ្ដើរបល់ម្នាក់ឯងនៅឯទីលានរបស់Barca។សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីបណ្ដើរគ្នាអស់រយៈព្រោល 
ជាច្រោើនខ្រោ ខណៈតារាម៉ដូ្រោលស្រោរីបូស្រោសក់ញ្ញា 
សុផា លីនដា ច្រោើន ត្រោលឹបលៗ មិនសូវហ៊ាន 
បង្ហាញ  មខុម្ចាស ់ស្ន្រោហន៍ោះ រហតូ   ដាក ទ់នុរក   សុ ី
សម្ពោធ ហងកាល ពីព្រោលកន្លងមក ស្រោប់ ត្រោ  
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន អត្ត សញ្ញាណ គូស្ន្រោហ  ៍ 
របស ់នាងក៏ត្រោូវបន លាតត្រោដាងយ៉ាងច្រោបាស់ក្រោ- 
ឡ្រោត ក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្រោយ តាម ប្រោព្រោណីខ្ម្រោរ   ជា  ការ- 
ដាក់  ទុន ប្រោះដូង ដើម្រោបីរឹ តបន្តឹង ចំណង ស្ន្រោហ៍។

ច្រោញព គីណនហី្វ្រោសប៊កុ តារាស្រោមី៉ដូ្រោល នងិ 
ព ិធីការិនីរូបស្រោស់ ចូលចិត្តស ម្ញ្រោ ង ល្វ្រោង  លើ- 
កញ្ញា សុផា លីនដា បនបង ្ហើរ សារ ដ៏ រីក  រាយ 
សប្រោបាយ ចិត្ត នឹងថ ្ង្រោសិរី សួស ្តី របស់ ខ្លួន ថា៖ « ថ្ង្រោ 
ពសិ្រោស   ន្រោខ្ញុទំាងំ២ Bunna  Kaing។ អរ គណុ 
ភ្ញៀវ  កតិ្តយិស ទាងំ អស ដ់្រោល បន អញ្ជើញ ចលូ- 
រួម   ពិធីភ្ជាប់ពាក្រោយ ខ្ញុំទាំង ២  ថ្ង្រោទី6. 9. 2020» 
ដោយ គូ ដណ្ដឹង ឈ្មោ ះ កាំង ប៊ុណ្ណា ជា អាណិក-
ជនខ្ម្រោរ-អាម្រោរិក ។ 

នាថ្ង្រោពិធីភ្ជាប់ពាក្រោយរបស់កញ្ញា សុផា- 
លីនដា នោះគ្រោឃើញ មនការចូលរួមពី 
សលិ្រោប ករ-ការនិ ីជា ច្រោើនរបូ រមួមនកញ្ញា 
មន សូនីតា លោក ប៉្រោ ន ចំរ៉ុង- 
អ្នកនាង កាតុ អ្នកនាង ប៊ីរីយ៉ា និង  
តារា ប្រោុសស្រោីជាច្រោើនរូបទៀត។

គួររំឭកដ្រោរ តារាស្រោីម៉ូដ្រោល និង 
ជា  ពធិ  ីការនិ  ីទរូ ទស្រោសនប៍៉សុ្ដិ៍ល្រោខ ៥ 
កញ្ញា សុផា លីនដា ទើប ត ្រោបន 
ចាប់ដ្រោ សង្រោសារ អាណិក ជន ខ្ម្រោរ-
អាម្រោរិក វ័យ  ល្រោបាក់ ៣០ ស្តើង 
បើក ភោជនីយ ដា្ឋានឈ្មោះ « ខ្ទះ - 
ពុះ» ម នទ តីាងំ នៅផ្លវូ ១៨៥ 
ផ្ទះ ល្រោខ ៥ សង្កាត ់ ទំនប់ទឹក 
ខាង ក្រោយ វទិ្រោយា សា្ថាន វ៉ាន ់ដា 
ខណ ្ឌ ចំការមន ដោយ ចំណយ  
ទុនរួម គ្នា រាប់  មុឺន ដុលា្លារ។ 
គូស្ន្រោហ ៍ កញ្ញា សុផា លីនដា 
លោ ក កាន់ ប៊ុណ្ណា ត្រោូវ គ្រោ 
សា្គាល ថ់ា ជា អ្នក ជនំញួ បន   
ទៅ   រស់ នៅ និងបន្ត ការ- 
ស ិ ក្រោសា  ឯរ ដ្ឋ កាលី ហ្វ័រនីញ៉ា 
សហ រដ ្ឋ  អាម្រោរិក តាំងពី 
កុមរ ភព ហើយ  លោក 
បន  ត្រោឡប់ មក ដាក់- 
ទុន រកសីុ នៅ ទឹក ដី 
កំណើត កាលពីជាង 
២ ឆ្នាំមុន និង 
មនបទ- 
ពិសោធ លើ 
អាជីវកម្ម  
ភោជនីយដា្ឋាន 
ក្នុង ចំណោម  

មុខរ បរ ជា  ច្រោើន  ទៀត ផងដ្រោរ។
នា មយួ រយៈព្រោល  ចងុក្រោយ 

ន្រោះ គ្រោ សង្ក្រោត ឃើញថា តារា  
ស្រោី  ស្រោស់ ម   ៉ូដ ្រោ ល  កញ្ញា សុផា 
លីន ដា កាន ់ ត ្រោ  បង្ហាញ ភព  
សិចសុី  តាម រយៈការ ល្រោង 

ស្ទីល    សិច សុី  សាច់ សខ្ចី 
គួប  ផ្រោសំ ដើម ទ្រោូង មូល ក្លំ 
ទាក់ទា  ញ   អារម្មណ ៍- 
បុរស ម ិ ន តិច ចង់ បន 
ជា   គូ ថា្នាក ់ ថ្នម ត ្រោ កញ្ញា 
ស្រោប់ ត្រោ  ហ៊ាន បង្ហាញ 
មខុ   គ  ូស្ន្រោហ   ៍ ត្រោង់ៗ នាថ្ង្រោ 
បើក សម្ពោធ ហង  ដ្រោល 
បន  ដាក់ ទុន រួម គ ្នា-  
នោះ ។ 

តារា ម៉ូដ្រោល សី ្រោ រូប- 
ស្រោស់ មនរាង ខ្ពស់ 
ស្រោ ឡះ  រ ូបន្រោះក៏ បន- 
បង្ហើប  ដ្រោរ ថា៖ «   ខ្ញុ ំបន  
ចូល ហុ៊ន រួម ជា  មួយ  គ ្នា 
ក្រោយ បន    សា្គាល ់គ ្នា 
ជិត ៩ ខ្រោ មកហើយ 
ត្រោ  ការ យល់ ចិត្ត គ  ្នា - 
ច្រោបាស ់  លាស់ និង សុី- 
ជម្រោគឺទើប ៣-៤ខ ្រោ   
ចុង ក្រោយ  ន្រោះ ត ្រោ-     
ប៉ុណោ្ណាះ ខណៈ ពួក- 
យើង   ក ៏ គ្រោង  នឹង 
ចូល    រោង ការក្នុង 
ព្រោល  ឆប ់ ៗ    ន្រោះ-  

ដ្រោរ   គឺ អាច 
ចុង ឆ្នាំ- 
២០២១  
ខាងមុខ  

ន្រោះ  ឯង »៕ 

ស្រសី្អាត សុផា លីនដា ភ្ជាប់ ពាក្រយ 
បុរសអាណិកជន  បន្តងឹ ចំណងស្ន្រហ៍ 
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តារា  មូ៉ដេលសេសី្អាត សុផា លីនដា សមេចភ្ជាប់ 
ពាកេយ  នឹងគូស្នេហ៍ជាអាណិកជន។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊ុក 

ទីលាន បេណំាង មូ៉តូទឹក ស្ថតិ ក្នងុ ខេត្តកំពត តេ ទីលាន នេះមិន ទន់ សេបតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ ទេ។ រូបឈន ណន

CAMSOC  កំពុងពិនិត្រយករណី 
សំខាន់ ត្រវូអនុវត្តនៅ ឆ មាស ទី ២ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  ខណៈ ផ្រោន ការសកម្ម- 
ភពមួយចំនួន ត្រោវូបន ជាប់ គំង 
និង ត្រោវូ បនពន្រោយារព្រោល ដោយ- 
សារ វិបត្ត ិកូវីដ ១៩  ជា លក្ខណៈ- 
សកលនោះ គណៈកម្មោធិការជាតិ 
រៀបចំ ការ ប្រោកួត សីុហ្គ្រោម លើក ទី 
៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ ហៅ កាត់ថា 
CAMSOC បន និង កំពុង ត្រោពិនិត្រោយ  
ទៅ លើ ករណី សំខាន់ ធំ ចំនួន ២ 
ដ្រោល ត្រោវូ ធ្វើ  នៅ ក្នងុ ឆមសទី ២ 
ឆ្នា ំ២០២០ ន្រោះគឺ ទី ១  ពិនិត្រោយ វយ- 
តម្ល្រោ កំណត់ យក ទី លាន កីឡា 
ប្រោភ្រោទ លើ ទឹក ថ្មី ចំនួន ៣ កន្ល្រោង 
បន្ថ្រោម ទៀត ហើយ   ទី ២  ពិនិត្រោយ  
វយ តម្ល្រោ  ព្រោម ទំាង ភ្ជាប់ ទំនាក់- 
ទំនង ឡើង វិញ  នូវ ប្រោទ្រោស ជាង 
១០  ដ្រោល គ្រោង ទទួល  អត្តពលិក 
កម្ពុជា  ទៅ ហ្វឹក ហត់ សម្រោប់ 
ត្រោៀម សីុ ហ្គ្រោម   ឆ្នា ំ២០២៣  ។ 

ជា មួយ គ្នា ន្រោះ ដ្រោរ  គម្រោង 
ចំណយ របស់  CAMSOC  ត្រោវូ 
បន កាត់ បន្ថយ រហូត ចំនួន ៧០ 
ភគរយ  មន ន័យ ថា  ប្រោតិបត្តកិារ 
សកម្មភព ដ្រោល  ផ្តាត ទៅ លើ 
រដ្ឋបល   និង បណ្តះុ បណ្តាល 
ផ្រោស្រោងៗ   គឺ ចំណយ ត្រោមឹ ៣០ ភគ- 
រយ ទ្រោ ន្រោ គម្រោង ទំាង មូល ។ 

លោក  វ៉ាត់  ចំរីន  អគ្គ ល្រោខាធិការ 
CAMSOC  បន ប្រោប់  ថា  ព្រោល 
ន្រោះ មន ប្រោទ្រោស ចំនួន ១២  ដ្រោល 
យើង  បន ភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង  ក្នងុ 
ការ ទទួល យក អត្តពលិក កម្ពជុា  
សម្រោប់  ហ្វកឹហត់ ត្រោៀម សីុហ្គ្រោម 
ឆ្នាំ ២០២៣  ដ្រោល កម្ពុជា ធ្វើ ជា 
ម្ចាស់ផ្ទះ   ហើយ ដោយ  សារ  កូវីដ- 

១៩  បន ធ្វើ ឲ្រោយ មនការ  ពន្រោយា រព្រោល  
ក្នងុ ការ បញ្ជនូ អត្តពលិក របស់ ខ្លនួ  
ទៅហ្វកឹ ហត់ នៅ ក្រោ ប្រោទ្រោស ។ 

ទោះ ជាយ៉ាង ន្រោះ ក្ត ី លោក  វ៉ាត់  
ចំរីន  បន បញ្ជាក់ ថា ៖«  CAMSOC  
ដាក់ គោល ដៅ ទៅ ហ្វកឹហត់ នៅ 
ក្រោ ប្រោទ្រោស ជា រឿង សំខាន់  ហើយ 
កាល បរិច្ឆ្រោទ ចុង ក្រោយ  គឺ ខ្រោ វិច្ឆកិា 
នាចុង ឆ្នា ំ២០២០ន្រោះ ។ ប្រោសិន 
បើ កូវីដ ១៩  មនការ ថម ថយ នោះ  
កម្ពជុា  នឹង បើក យុទ្ធ នាការ បញ្ជនូ 
អត្តពលិក ច្រោញ ទៅ ហ្វកឹហត់  នៅ 
ក្រោ ប្រោទ្រោស  ក្នងុ ទ្រោង់ ទ្រោយ ធំ ត្រោ 
ម្តង   ព្រោះ ឆ្នា ំ២០២១  យើង ត្រោៀម 
ចូល ប្រោ កួត សីុហ្គ្រោម  លើក ទី ៣១  
នៅ វៀត ណម ផង ដ្រោរ» ។

អគ្គ ល្រោខាធិការ NOCC រូបន្រោះ  
បន្ថ្រោម ថា   ប្រោទ្រោស ជា ដ្រោ គូ សហការ 
ទទួល យក អត្តពលិក កម្ពជុា នោះ  
មន ដូច ជា ចិន (ច្រោើន ជាង គ្រោ)   
កូរ៉្រោ ជបុ៉ន  ថ្រោ វៀតណម   និង បណ្តា 
ប្រោទ្រោស មួយ ចំនួន នៅ ទ្វបីអាសីុ  
អឺរ៉ុប  និង អាម្រោរិក  គ្រោស្ម័គ្រោ ចិត្ត  
ទទួល យក កីឡាករ  កីឡាការិនី 
កម្ពជុា  ទៅហ្វកឹ ហត់ ផង ដ្រោរ។

លោក វ៉ាត់ ចំរីន បន បន្ត ថា៖ 
« ចំណ្រោក  អត្តពលិក កម្ពជុា  ដ្រោល 
ត្រោៀម ខ្លួនច្រោញ ទៅ ហ្វឹកហត់  
នៅក្រោ ប្រោទ្រោស  មន ចំនួន ១១០ 
នាក់  ក្នងុ នោះ មន ប្រោភ្រោទ កីឡា  
ដ្រោល មន សកា្ដានុពល ដូចជា  
ប៉្រោតង់  ចំបប់  វូស៊ូ  វ៉ូវីណម  
ត្រោកា្វាន់ដូ  សូហ្វតិន្នសី វយកូនបល់ 
វយសី  និង ប្រោភ្រោទ កីឡា ជា ច្រោើន 
ទៀត។  មិន ត្រោ បុ៉ណោ្ណាះ  ប្រោភ្រោទ 
កីឡា មួយ ចំនួន  ដ្រោល កន្លង មក  ពំុ 
ធ្លាប់ ប្រោជ្រោង បន ម្រោដាយ នោះ  ក៏ 

កំពុង ត្រោ ធ្វើ ឲ្រោយ បណ្តា ប្រោទ្រោស  ក្នងុ 
តំបន់ ចាប់ អារម្មណ៍ ខា្លាងំ ណស់ដ្រោរ  
ដូច ជា  មូ៉ តូ ទឹក  ជា ដើម» ។

តាម កិច្ច ប្រោ ជំុ វយ តម្ល្រោ សកម្ម- 
ភព ផ្រោន ការ  ឆ មស ទី ២  ឆ្នាំ 
២០២០  លោក  ថោង  ខុន  អនុ- 
ប្រោធន អចិ ៃន្រោ្តយ៍ CAMSOC  បន  
ថ្ល្រោង ថា  ក្រោ ពី មជ្រោឈមណ្ឌល កីឡា 
លើ ទឹក នៅ ខ្រោត្ត កំពត យើង មន 
ស្រោប់  គឺ យើង កំពុង ពិនិត្រោយ  ទៅ លើ 
ទីលាន ចំនួន ៣ កន្ល្រោង ទៀត  គឺ  បឹង 
តាមក (ភ្នពំ្រោញ)   បឹង ទឹក សាប 
កង្ក្រោប ជិត តំបន់ ឆ្ន្រោរ ខ្រោត្ត ព្រោះសីហនុ   
និង នៅ ខ្រោត្ត ក្រោប  ដ្រោល តម្រោវូ ទៅ 
លើ កីឡា ទ្រោ ីយ៉ាត្លងុ    ដ្រោល យើង 
ធ្លាប់ ប្រោើ ប្រោស់ នៅ ទី នោះ  ព្រោះ 
ប្រោភ្រោទ កីឡា លើ ទឹក  ត្រោវូ ការ ទីលាន 
ច្រោើន ដ្រោបិតអី ក្រោ ពី ប្រោកួត ហ្រោល  
នៅ មន  ប្រោណំង ទូក ( ទូក ប្រោព្រោ- 
ណី  ទូក រូ៉វឹង  និងកាយ៉ាក់)  ប្រោណំង  
មូ៉តូ ទឹក ,  ប្រោណំង ទូក ក្តាង , ជិះ 
ស្គ ី  និង កីឡា ទ្រោ ីយ៉ាត្លងុ( រត់  ជិះ 
កង់  និង ហ្រោល ទឹក )   ជា ដើម ។ 

លោក  ថោង  ខុន  ដ្រោល ជា 
ប្រោធន គណៈ កម្មោធិការ ជាតិ អូ - 
ឡំា ពិក កម្ពជុា (NOCC)  ផង នោះ 
បន បន្ថ្រោម ថា៖« យើង មន ទីលាន 
កីឡា លើទឹក  នៅ ខ្រោត្ត កំពត  ប្រោើ- 
ប្រោស់ យូរ ហើយ  បុ៉ន្ត្រោ មិន ទាន់ អាច 
បម្រោើការ ប្រោ កួត លក្ខណ ៈទ្រោង់ ទ្រោយ 
ធំ  ជា អន្តរជាតិ ដូច សីុ ហ្គ្រោម ន្រោះ 
បន នៅ ឡើយ  ហ្រោតុ ន្រោះ យើង 
កំពុង ពិនិត្រោយ វយ តម្ល្រោ  និង ដាក់ ជូន 
ប្រោធន CAMSOC  និង ក្រោមុ បច្ច្រោក- 
ទ្រោស  ពិនិត្រោយ សម្រោច ជា ចុង ក្រោយ  
ក្នងុ ការ សម្រោប សម្រោលួ ទីលាន  ឲ្រោយ 
ត្រោវូ ខា្នាត អន្តរជាតិ »៕   

តារាមូ៉ដេលរូប សេស់ សិចសីុ កញ្ញា សុផា 
លីនដា ។ រូបថត  ហុង មិនា
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