
កម្ពជុាជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីកា្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តភុារកម្ម
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា កំពុង ជំរុញ 
ការ ធ្វើ ទំនើប កម្ម ហេដ្ឋារចនា - 
សម្ព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន ទាំង ផ្នេក រឹង 
និង ផ្នេក ទន់ ឲេយ បេសើរ ឡើង ជា- 
ពសិេស ចរាចរណ ៍តាម ចេក ទា្វារ 

ពេដំេន អន្តរជាត ិរួម ទំាង ការ បើក  
ចេក ទា្វារ អន្តរ ជាតិ ថ្មីៗ ជាមួយ 
បេទេស ជិត ខាង នៅ ក្នងុ គោល- 
បំណង ដើមេបី បេ កា្លាយ ខ្លួន  ទៅ  
ជា មជេឈ មណ្ឌល  ភស័្តភុារ កម្ម នៅ 
ក្នងុ តបំន ់ អាស៊ាន ។ នេះ បើ តាម 
លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋ មន្តេី 

កេសងួ សធារណការ នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ។ 

នៅក្នងុ ពេល ចុះ ទៅ ពនិតិេយ ការ-  
រៀប ច ំចេកទា្វារ ពេដំេន អន្តរ ជាត ិ 
«ពេវល្លិ»  ស្ថិត ក្នុង ខេត្ត ស្វាយ-
រៀង ពេំដេន កម្ពុជា-វៀតណាម 
កាល ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ ទ ី១០ ខេ 

កញ្ញា នេះ លោក ស៊នុ ចានថ់លុ 
បាន នយិាយ ថា បច្ចបុេបន្ន រដ្ឋាភ-ិ
បាល កម្ពជុា កពំងុ បេងឹ បេង    ក្នងុ 
ការ កសង បេព័ន្ធ ហេដ្ឋារចនា-  
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់ នៅ គេប់ ទី កន្លេង  
ពេម ជា មួយ នឹង ការ បន្ត រៀបចំ 
បើក ចេក ទា្វារ... ត ទៅ ទំព័រ ៩
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កម្មករ-កម្មការិនី ពេល ចេញ សមេកពីធ្វើការនៅរោងចកេមួយ  ស្ថតិនៅក្នងុ ខណ្ឌពោធិ៍សេនជ័យ រាជធានីភ្នពំេញ ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហ៊ាន រងេសី

ព័ត៌មានជាតិ
អន្តរក្រសួងដាក់ច្រញគម្រង
ស្ថាបនាផ្លវូ៣៨ខ្ស្រក្នងុក្រងុ
សៀមរាប...ទំព័រ២

សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពជុាស្នើកម្ចី$៦៥លាន
ពីធនាគារAIIBដើម្ីបពង្រឹង
ផលិតភាព...ទំព័រ ៨

អន្តរជាតិ
ស្ពានជិត៦០កន្ល្រងនិងផ្ទះជាង
២០០០ខ្នងត្រវូបំផ្លាញដោយព្ុយះ
នៅកូរ៉្រខាងជើង...ទំព័រ១១

ជីវិតកម្សាន្ត
ផលិតករខ្ម្ររ-អាម្ររិកត្រវូបាន
ចម្រញ់ពីប្រក្ខភាពរាប់ពាន់នាក់
ទៅសិក្សានៅហូលីវូដ...ទំព័រ ១៤

រឿងបាត់ពានរង្វាន់ប្រចំាទ្វបីអា្រហ្វកិ
AfricanCupនឹងត្រវូសុើប

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥

ប្ក់ឈ្នលួកម្មករនិយោជិតសម្ប់ឆ្នាំ
២០២១តូ្វបានសម្ចដំឡើង$២ពីលើប្ក់ឈ្នលួចាស់$១៩០

ម៊ំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ បេក់ ឈ្នលួ អបេបបរ - 
មា សមេប់ កម្មករ និយោ ជិត ផ្នេ ក 
វាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និង ផលិ ត 
សេបេក ជើង សមេប ់ឆ្នា ំ២០២១  
តេវូ បាន កណំត ់ជាផ្លវូ ការ ដឡំើ ង  
បន្ថេម ២ ដុល្លារពី លើ បេក់ ឈ្ន ួល  
ចាស ់ ចនំនួ ១៩០ ដលុ្លារ  ដោយ 

ភាគី និយោជក  និង សហជីព   
ហក ់មនិ សវូ ពេញ ចតិ្ត  ក្នងុ ការ- 
ផ្តល់ ជូន និង ទទួល យក ការ ដំឡើង 
បេក ់ឈ្នលួ នេះ ទេ ខណៈ វសិ ័យ  
នេះ បាន រង ផល ប៉ះ ពាល ់ ធ្ងន ់ធ្ងរ 
ពី វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

កេុម បេឹកេសាជាតិ បេក់ ឈ្នួល 
អបេប បរមា    ដេល ជា យន្ត ការតេ-ី  
ភាគី និង មាន សមាជិក ជា តំណា ង 

ភាគ ី កម្មករ នយិោជតិ  ចនំនួ ១ ៧ 
របូ តណំាង ភាគ ីនយិោជក ចនំ ួន  
១៧រូបនិង តំណាង ភាគី រាជ រដ្ឋា - 
ភិបាល ចំនួន ១៧រូប បាន ឯក- 
ភា ព គ្នា ជា ឯក ច្ឆន្ទ គំទេ តួលេខ  
១៩០ ដលុ្លារអាមេរកិជា តលួេ ខ 
បេក ់ឈ្នលួ អបេបបរមា ក្នងុ ១ ខេ 
សមេប ់កម្មករ នយិោ ជតិក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២១  ដូច ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 

ដដេល ។ កេុម បេឹកេសា ជាតិ បាន 
ស្នើ តួ លេខ នេះ ទៅ រដ្ឋ មនេ្ត ីកេសួ ង 
ការងារ លោក អុិត សំហេង 
ដើមេបី ធ្វើ ការ ពិនិតេយសមេច  ។

លោក អិុត  សំហេង  បាន ថ្លេ ង 
បេប់ អ្នក សរព័ត៌ មាន នៅ ថ្ងេ មេសិ ល- 
មញិនៅ កេសងួការងារ   កេយ 
កចិ្ច ពភិាកេសា ថា កេមុ បេកឹេសា ជាត ិ
បេក់ឈ្នួល...តទៅទំព័រ  ៦

ដីមានមីន២៤៦,៥គ.ម
ការ្៉តូ្វបានសមា្អាតនិង
ពលរដ្ឋជាង១លាននាក់
ទទួលបានដីពីគម្ងន្ះ

ចំនួនអ្នកស្លាប់
ដោយសរវីរុស
កើនឡើងជាង៩
ស្ននាក់នៅទូ-
ទំាងពិភពលោក

ស៊ទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ ផ្ទេដី មាន មីន ចំនួន 
២៤៦,៥ គីឡូម៉េតេ ការ៉េ តេវូបាន 
រកឃើញ  និង សមា្អាត  ដោយ បាន 
បំផ្លាញ ចោល មីន បេឆំង មនុសេស 
ជិត ៧មឺុន គេប់  មីន បេឆំង រថកេះ 
ជិត១ ៥០០ គេប់  និង សំណល់ 
ជាតិ ផ្ទះុ ពី សង្គេម ជាង ២១មឺុន 
គេប់  គិត ចាប់ពី ឆ្នា២ំ០០៦  រហូត 
ដល់ ខេ កក្កដ  ឆ្នា២ំ០២០ ខណៈ 
ពលរដ្ឋ បេមាណ ជាង ១លននាក់ 
ទទួល ផល បេយោជន៍ ពី គមេង 
នេះ...តទៅទំព័រ ៥ 

កេ៊ងប៉ារីសៈ យោង តាម 
ចំនួន សរុប របស់ AFP  បាន ឲេយ 
ដឹង ថា  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ជា 
សកល បណា្តាល មក ពី វី  រុស  
រាតតេបាត ករូ៉ណូា  បាន កើន ឡើង 
ជាង ៩ សេន នាក់  ចាប់ តាំង ពី 
វរីសុ  ផ្លវូ ដង្ហើម នេះ  បាន ផ្ទុះ ឡើង 
ដំបូង  នៅ ក្នុង បេទេស ចិន  
កាល ពី ចុង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

នៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ ដេល 
តេូវ បាន ចេញ ផេសាយ កាល ពី ថ្ងេ 
ពុធ ពី បទ សមា្ភាស ជា មួយ អ្នក- 
កាសេត ជើង ចាស ់ លោក Bob 
Woodward បាន ឲេយ ដឹង ថា 
ខណៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់  បាន 
កើនឡើង ...តទៅទំព័រ ១២ 



វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ គណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រសួងដើម្របីសិក្រសានិងអនុវត្ដ
គម្រងស្ថាបនាផ្លវូចំនួន៣៨ខ្រស្រ
ប្រវ្រងសរបុ៩៨,៣៤គឡីូម៉្រត្រ
នៅក្រងុសៀមរាបបានកំណត់យក
ថ្ង្រទី២៣ខ្រកញ្ញាបង្ហាញពីការ-
សិក្រសាប្លង់ និងផ្រនការលម្អិត
សម្រប់ការអនុវត្តគម្រងខណៈ
ការស្ថាបនាផ្លូវន្រះគ្រងនឹង
បញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ២០២១។
ន្រះបើយោងតាមលទ្ធផលន្រ

កចិ្ចប្រជុំពីថ្ង្រទី៩កញ្ញានៅក្រសួង
សធារណការស្តីពីគម្រងក្រ-
លម្អហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូក្នងុទីក្រុង 
សៀមរាបដឹកនំាដោយលោកទៀ
បាញ់ប្រធានគណៈកម្មការអន្តរ-
ក្រសួង ដើម្របីសិក្រសានិងអនុវត្ដ
គម្រងស្ថាបនាផ្លវូន្រះដោយមាន
ការចូលរួមពីលោកជា សុផារា៉ា
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
រៀបចំដ្រនដីនគរូបនីយកម្មនិង
សំណង់លោកស៊ុនចាន់ថុល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសធារណការនិង
ដកឹជញ្ជនូព្រមទាងំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
និងមន្ត្រីជំនាញក្រមឱវាទក្រសួង
ទាំង៣ជាច្រើនរូបទៀត។
លោកទៀបាញ់បានណ្រនាំ

ឲ្រយក្រុមការងរបច្ច្រកទ្រសអន្តរ-
ក្រសួងដ្រលស្ថាបនាផ្លូវន្រះត្រូវ
ចុះពិនតិ្រយសកិ្រសានងិធ្វើការវាយ-
តម្ល្របញ្ជាក់ឲ្រយបានល្អិតល្អន់លើ
ស្ថានភាពជាក់ស្ត្រងន្រផ្លវូទំាង៣៨
ខ្រស្រដ្រលនឹងត្រូវស្ថាបនា ដើម្របី
ឈានទៅរកការឯកភាពគ្នាក្នុង
កម្រិតបច្ច្រកទ្រសរួមមួយដោយ
អាចធានានូវការសងសង់ផ្លូវ
ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និង

មាននិរន្តរភាពយូរអង្វ្រង។
លោកថ្ល្រងថា៖«អង្គប្រជុំបាន

សម្រចឯកភាពគ្នាថាប្លង់ន្រការ-
សិក្រសាលម្អតិ និងផ្រនការន្រការ-
អនុវត្តគម្រងន្រះនងឹត្រវូបង្ហាញ
ជូនក្នងុកិច្ចប្រជំុគណៈកម្មការអន្ដរ-
ក្រសួងដើម្របីសិក្រសា និងអនុវត្ត
គម្រងស្ថាបនាហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ផ្លូវចំនួន៣៨ខ្រស្រដ្រលគ្រងនឹង
ធ្វើឡើងនៅក្រុងសៀមរាបនាថ្ង្រ
ទី២៣ខ្រកញ្ញា»។លោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនកាលពីថ្ង្រទី៤
ខ្រកញ្ញាបានប្រកាសលើហ្វ្រស-
ប៊ុករបស់លោកអំពីការបញ្ច្រញ
កញ្ចប់ថវិកាជាតិដ្រលរដ្ឋសន្រសំ
បានចំនួន១៥០លានដុលា្លារដើម្របី
ស្ថាបនាផ្លវូចំននួ៣៨ខ្រស្រក្នងុក្រងុ
សៀមរាបឡើងវិញ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ទោះបីព្រល

ន្រះប្រទ្រសជាតិយើងកំពុងប្រ- 
ឈមនឹងជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយក៏
មិនបានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការអភិ-
វឌ្រឍប្រទ្រសជាតិឡើយ។ ហ្រដ្ឋារចនា- 
សម្ព័ន្ធផ្លូវតូចធំដ្រលមានចំនួន 
៣៨ខ្រស្រដ្រលគ្រងនងឹសងសង់
ក្នុងទីរួមខ្រត្តន្រះនឹងជួយលើក-

ស្ទួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជយួជំរុញ
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជាតិនៅ 
ក្រយជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើ

ជាអធិបតីក្នុងការបើកការដ្ឋាន
សងសង់ផ្លូវន្រះដោយលោក
រំពឹងថានៅចុងឆ្នាំ២០២១នឹង
មានផ្លូវស្អាតក្នុងទឹកដីអង្គរអច្ឆ-
រិយរបស់កម្ពជុា។លោកហុ៊នស្រន 
ក៏បានអរគុណចំពោះការរួម-
ចំណ្រកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដ្រល
មិនខ្ជះខ្ជាយថវិកាដ្រលធ្វើឲ្រយរដ្ឋា-
ភិបាលសន្រសំបានថវិកាប្រមាណ
ជាង៦០០លានដុលា្លារសម្រប់
យកមកអភិវឌ្រឍប្រទ្រស។
លោកទៀបាញ់ថ្ល្រងនៅក្នុង

កិច្ចប្រជុំដដ្រលថាគម្រងក្រ-
លម្អហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្នុង 
ទីក្រុងសៀមរាបន្រះ នឹងសិក្រសា
សងសង់នវូប្រពន័្ធលូចញិ្ចើមផ្លវូ
ផ្លវូថ្មើរជើងផ្លូវជិះកង់ចំណតរថ-
យន្តប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសធា-
រណៈស្លាកសញ្ញានិងគំនូសចរា-
ចរណ៍ ប្រព័ន្ធកាម្ររា៉ាសុវត្ថិភាព
អាងចម្រះទឹកកខ្វក់ការធ្វើសួន-

ច្របារនងិការដំដើមឈើផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការស្តារឡើង-
វញិនវូហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទាំងន្រះ
ជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសស្ត្រថ្មី
មួយមិនធា្លាប់មានពីមុនមកក្នងុ
ការស្ថាបនាផ្លវូទូទំាងក្រងុសៀម-
រាប។ន្រះគឺជាការបង្ហាញនូវការ
យកចិត្តទុកដក់ ពីប្រមុខរាជរដ្ឋា-
ភិបាលក្នុងការប្រកា្លាយទីក្រុង
វប្របធម៌ប្រវត្តិសស្ត្រដ៏សម្របរូប្រប
មួយន្រះឲ្រយកាន់ត្រមានភាពទាក់-
ទាញដល់ភ្ញៀវទ្រសចរនិងការ 
វិនិយោគបន្ថ្រមទៀតស្របទៅ
នឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល»។
លោកស៊ុនចាន់ថុលថ្ល្រងក្នុង

កិច្ចប្រជុំន្រះដ្ររថា៖«យើងនឹង
ខិតខំប្រឹងប្រងអនុវត្តគម្រង
សងសង់ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធផ្លវូ
ចំនួន៣៨ខ្រស្រនៅក្នងុក្រងុសៀម- 
រាបន្រះឲ្រយទទួលបានជោគជ័យតាម  
ការគ្រងទុកដោយសហការ
យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្ម-
ការអន្តរក្រសួងព្រមទាំងអាជា្ញា-
ធរដ្រនដីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ»។
លោកហ៊ាងសុទា្ធាយុត្ដអ្នកនំា-

ពាក្រយក្រសួងសធារណការថ្ល្រង
ពីថ្ង្រម្រសិលមិញថា កិច្ចប្រជុំនាថ្ង្រ
ទី២៣ខ្រកញ្ញាជាកិច្ចប្រជំុរួមជា-
មួយគណៈកម្មការទាំងអស់ រួម
នឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្របីលើកយក
ផ្រនការនងិប្លង់លម្អតិមកជជ្រក
គ្នា។លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ 
«ក្រយចប់រដូវបុណ្រយភ្ជុំន្រះគឺដល់
ថ្ង្រប្រជំុរួមជាមួយគណៈកម្មការ-
អន្តរក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដើម្របីឆ្លងគោលការណ៍ទៅថា្នាក់
ដកឹនាំក្នងុការរៀបចំបើកការដ្ឋាន
ក្នុងព្រលឆប់ៗ ន្រះ»៕
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អោម   ប៊ុន ធឿន 

 ភ្ន ំពេញៈកមា្លាងំជំនាញនគរ-
បាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិង
សង្គ្រះន្រស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលរាជធានីភ្នំព្រញបានចាប់- 
ផ្ដើមចាត់វិធានការចុះត្រួត-
ពនិតិ្រយទីតាងំលក់ហ្គាសនៅក្នងុ
រាជធានីភ្នំព្រញក្រយពីពិនិត្រយ
ឃើញថាមានទីតំាងមយួចំននួ
ខ្វះខតស្តង់ដបច្ច្រកទ្រស
ដ្រលអាចនឹងងយបង្កគ្រះ-
ថា្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្រសនិងទ្រព្រយ-
សម្របត្តិ។
លោកព្រហ្មយ៉ននាយការិយ-

ល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិ-
ភ័យនិងសង្គ្រះន្រស្នងការដ្ឋាន-
នគរបាលរាជធានីភ្នពំ្រញបាន
ឲ្រយដឹងថាកមា្លាងំជំនាញបានចុះ
ត្រតួពនិតិ្រយទីតាងំលក់ហ្គាស៧
កន្ល្រងនៅក្នុងខណ្ឌដូនព្រញ
ក្នុងសង្កាត់ផ្រសារកណ្ដាលទី១
ផ្រសារកណ្ដាលទី២ផ្រសារចាស់
នងិសង្កាត់ជយ័ជម្រះបានរក-
ឃើញទីតំាង២កន្ល្រងគ្មានច្របាប់
ត្រឹមត្រូវ។
លោក យ៉ន ថ្ល្រងថា៖«មក

ទល់ព្រលន្រះមានរយៈព្រល
ជិត១ខ្រហើយ ដ្រលក្រុម
កមា្លាងំជំនាញបានសហការជា-
មយួកមា្លាងំសមត្ថកចិ្ចខណ្ឌនងិ
ប៉ុស្តិ៍ចុះត្រួតពិនិត្រយទីតាំងលក់
ហ្គាស។ ដំបូងយើងកំណត់
យកខណ្ឌដ្រលស្ថតិនៅកណ្ដាល
រាជធានីភ្នំព្រញមុនគ្រ ហើយ
ក្នុងនោះ ខណ្ឌដូនព្រញជា
គោលដៅដំបងូគ្របង្អស់យើង
ធ្វើបន្តបនា្ទាប់ម្តង១ខណ្ឌរហូត
ដល់គ្រប់១៤ខណ្ឌក្នុងរាជ-
ធានីភ្នំព្រញ»។
លោកយន៉បានឲ្រយដងឹទៀត

ថាបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុះពនិតិ្រយ
នៅខណ្ឌដូនព្រញ នឹងបន្តទៅ
ខណ្ឌបងឹក្រងកងក្រយព្រល
បុណ្រយភ្ជុំបិណ្ឌបញ្ចប់ទៅ។

លោកព្រហ្មយន៉បញ្ជាក់ថា
២ទីតាំងដ្រលរកឃើញថាមិន
មានច្របាប់អនុញ្ញាតនោះកមា្លាងំ
ជំនាញនឹងរៀបចំធ្វើរបាយ-
ការណ៍បញ្ជនូទៅថា្នាក់លើដើម្របី
សំុវិធានការចុះធ្វើការបន្តទៀត។
 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីខ្រ 

សីហកន្លងមកន្រះអភិបាល
រាជធានីភ្នំព្រញ លោកឃួង
ស្រងបានណ្រនាំដល់មន្ទីរ- 
ជំនាញ ត្រូវលុបបំបាត់កន្ល្រង
លក់ហ្គាសប្របអនាធិបត្រយ្រយ
ឱ្រយអស់ពីក្នុងភូមិសស្រ្តរាជ-
ធានីភ្នំព្រញ ដើម្របីកាត់បន្ថយ
ហនិភ័យគ្រះថា្នាក់ដល់ប្រជា-
ពលរដ្ឋ។
លោក ឃួង ស្រង បានឲ្រយ

ដឹងថា មានកន្ល្រងលក់ និង
បញ្ចូលហ្គាសជាច្រើន ដ្រល
ក្នងុនោះកន្ល្រងខ្លះគ្មានស្តង់ដ-
បច្ច្រកទ្រសប្រើប្រស់ធុងហ្គាស
ចាស់ៗ គ្មានគុណភាព ធុង
ស្តើងដ្រលងយបង្កហនិភយ័
គ្រះថា្នាក់ទាងំអ្នកបញ្ចលូនងិ
អ្នកប្រើប្រស់។
លោក ក៏បានអំពាវនាវផង-

ដ្ររដល់ក្រុមអាជីវករលក់
ហ្គាសទំាងអស់ត្រវូបញ្រឈប់ការ-
ទិញធុងហ្គាសចាស់ៗពីប្រទ្រស
ដទ្រហើយយកមកបាញ់ថា្នាំ
ដើម្របីប្រើប្រស់បន្ត ព្រះន្រះ
គឺជាហនិភ័យគ្រះថា្នាក់ខ្ពស់
អាចបង្កឱ្រយផ្ទុះធុងហ្គាស និង
អគ្គិភ័យឆបឆ្រះផ្ទះសម្រប្រង។
លោកយ៉នបានឲ្រយដឹងថា

ចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ថ្ង្រ
ទី១០ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ 
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញមានករណី
ផ្ទុះហ្គាស៤ករណីកើតឡើង
ហើយក្នុងនោះ សង្ក្រតឃើញ
ថាករណីផ្ទុះធុងហ្គាសគួរឲ្រយ
កត់សមា្គាល់ជាងគ្រកើតឡើង
នៅលា្ងាចថ្ង្រទី១៨ ខ្រកក្កដ
បណ្ដាលឲ្រយមនសុ្រស៤នាក់ស្លាប់
និង៥នាក់ទៀតរបួស៕

នគរបាលជំនាញចាប់ផ្ដើមត្រតួ-
ពិនិត្រយទីតំាងលក់ហ្គាសនៅភ្នំព្រញ

អន្តរក្រសួងដាក់ច្រញគម្រងស្ថាបនាផ្លវូ៣៨ខ្រស្រក្នងុក្រងុសៀមរាប

កេមុ មន្តេ ីនៅ ក្នងុ កិច្ច បេ ជំុ កាល ពី ថ្ងេ ទី ៩  កញ្ញា ។ រូបថតក្រសួងសធារណការ

ទី តំាង លក់ធុងហ្គាសមួយកន្លេ ងនៅ រជធានីភ្ន ំពេញ។ រូបថតហ្រងជីវ័ន



នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈក្រសួងទ្រសចរណ៍បាន
អពំាវនាវកុំឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ
លុបចោលការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា
ក៏ប៉នុ្ត្របានស្នើសុឲំ្រយគោរពវធិានការ
មួយចំនួនដ្រលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើ
នៅព្រលមកដល់កម្ពជុាក្នងុដណំាក-់
កាលមានជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។
ក្រសងួទ្រសចរណ៍កាលពីថ្ង្រទ៩ី

ខ្រកញ្ញាបានច្រញផ្រសាយប្រការ
ដ្រលគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ៨ចំណុច
សម្រប់ឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ
អនុវត្តព្រលមកកម្រសាន្តនៅកម្ពជុា
អំឡុងព្រលកូវីដ១៩ បន្តរាតត្របាត
លើសកលលោក។ប្រការទាំងន្រះ
ផ្រសព្វផ្រសាយជាភាសាខ្ម្ររអង់គ្ល្រស
ចិនជបុ៉នថ្រនិងបារំាង។
ចំណុចមួយដ្រលក្រសួងដាក់ច្រញ

គឺអំពាវនាវកុំឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរលុប
ការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដោយ
បញ្ជាក់ថា៖«ម្រត្តាកំុលុបចោលការ-
ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា។លោកអ្នក
អាចពិចារណាក្នងុការពន្រយារឬផ្លាស់-
ប្ដូរគោលដៅមកកម្ពុជាបាន។មាន
ក្រមុហុ៊នអាកាសចរណ៍និងសណា្ឋា-
គារជាច្រើនកំពុងលើកល្រងកម្រ
ដូរសំបុត្រនិងការកក់ដោយកំពុង

ផ្ដល់នូវគោលនយោបាយកក់ឡើងវញិ
តមការចង់បានរបស់លោកអ្នក»។
ក្រសួងប្រប់ឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរ

អនុវត្តតមវិធានការរបស់រាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិស្រសអ្នក-
ដ្រលត្រឡប់មកពីតំបន់មានឆ្លង-
ជំងឺ។ពួកគ្រត្រវូស្វ្រងយល់ពីដំបូនា្មាន
វ្រជ្ជសាស្ត្រនិងមើលពីចំណាត់ការ
នៅព្រលមកដល។់ប្រសនិបើភ្ញៀវ-
ទ្រសចរមានអារម្មណ៍មនិស្រលួខ្លនួ
ត្រូវសុំពិគ្រះជាមួយគ្រូព្រទ្រយ-

ជំនាញដោយអាចទាក់ទងទូរស័ព្ទ
ល្រខ១១៥។
រាល់ភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសត្រវូមាន

ការធានារា៉ាប់រងគ្រប់គ្រន់លើការ-
ធ្វើដណំើរមកកម្ពជុាក្នងុអឡំងុព្រល
ន្រះ។ព្រលកំពុងទស្រសនានៅកម្ពុជា
ត្រូវរក្រសាអនាម័យល្អដោយការ-
លាងដ្រដោយប្រើសាប៊ូឬអាលក់លុ
ឬជ្រល។ភ្ញៀវទ្រសចរកុំភ្ល្រចខ្ទប់-
មាត់និងច្រមុះជាមួយក្រដាស-
អនាមយ័ឬដ្រអាវរបស់អ្នកផងនៅ

ព្រលអ្នកក្អកឬកណា្ដាស់។
ជាមួយគា្នាន្រះក្រសួងលើកទឹក-

ចិត្តឲ្រយភ្ញៀវទ្រសចរច្រករំល្រកបទ-
ពិសោធវិជ្ជមានរបស់ពួកគ្រនៅ
កម្ពុជាតមបណា្ដាញសង្គមនិង
ត្រូវធ្វើចិត្តឲ្រយស្ងប់មានសា្មារតីប្រុង-
ប្រយត័្នប៉នុ្ដ្រកុភំយ័ស្លន់សោ្លា។ភ្ញៀវ-
ទ្រសចរត្រូវពាក់មា៉ាស់ ក្នុងព្រលធ្វើ-
ដំណើរកម្រសាន្តនៅទីកន្ល្រងសាធា-
រណៈឬមានការប្រមូលផ្ដុំ។
ក្រសួងបញ្ជាក់ថា«កុំរីសអើង!

ខណៈព្រលលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ
អំពីសុខភាពអំឡុងព្រលន្រការរីក-
រាលដាលជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩លោក
អ្នកមិនត្រូវរីសអើងជាតិសាសន៍
ជាពសិ្រសជាមយួភ្ញៀវទ្រសចរនងិ
ក្រុមមនុស្រសដ្រលមកពីតំបន់ដ្រល
មានការឆ្លងជំងឺ»។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុនក្រសួងទ្រស-

ចរណ៍បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបាត់បង់
ចំណូលពីវិស័យទ្រសចរណ៍ប្រ-
មាណ៥ពាន់លានដុលា្លារដោយសារ
ត្រវិបត្តិកូវីដ១៩។
លោកតុបសុភ័កអ្នកនាំពាក្រយ

ក្រសងួទ្រសចរណ៍បានថ្ល្រងកាលពី
ម្រសិលមិញថាកម្ពុជាជាគោលដៅ-
ទ្រសចរណ៍មានសុវត្ថិភាពដ្រលរដា្ឋា-
ភបិាលកពំងុប្រងឹប្រងធ្វើឲ្រយវសិយ័-
ទ្រសចរណ៍របស់ខ្លនួកាន់ត្រប្រសើរ
ទាំងស្រវាកម្មទាំងគុណភាព។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«អ៊ីចឹង

យើងសំណូមពរកុំឲ្រយមានការលុប
ការធ្វើដំណើរប្រសិនបើគាត់បាន
កក់ការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជារួច-
ហើយហើយគាត់អត់បានមក
ដោយសារកូវីដសូមឲ្រយគាត់ពន្រយារ
សិនទៅចាំព្រលពិភពលោកបើក
ច្រកមកវិញសូមអញ្ជើញមកទស្រស-
នាកម្ពុជាជាគោលដៅទ្រសចរណ៍

មានសុវត្ថិភាព។យើងមានការ-
រៀបចំ និងអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតម
វិធានទ្រសចរណ៍ក្រសួងសុខាភិ-
បាលដ្រលធានាបាននូវភាពកក់-
ក្ដារបស់ទ្រសចរ»។
លោកបានបន្តថា បច្ចុប្របន្នមិន

មានភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិមក
ទស្រសនាកម្ពុជាទ្រដោយសារវិបត្តិ
កូវីដ១៩ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ
ដោយប្រទ្រសផ្រស្រងៗរមួទាងំរដា្ឋាភ-ិ
បាលកម្ពុជាផង។ប៉ុន្ត្រមានភ្ញៀវ-
ទ្រសចរខ្លះមកក្នុងនាមទ្រសចរ
ធុរកិច្ចឬអ្នកវិនិយោគដ្រលមាន
ជំនួញនៅកម្ពុជាដ្រលជាចលនា
ទ្រសចរបរទ្រសសា្នាក់នៅ។
ស្របព្រលជាមួយគា្នាន្រះក្រសួង

ទ្រសចរណ៍កំពុងរៀបចំផ្រនការ
ម្រអភិវឌ្រឍលើផ្ន្រកទ្រសចរណ៍រយៈ-
ព្រល១៥ឆ្នាំសម្រប់ខ្រត្តសៀមរាប
ដើម្របីធ្វើឲ្រយខ្រត្តដ្រលសម្របូរដោយ
មរតកវប្របធម៌មយួន្រះកា្លាយជាខ្រត្ត
គួរឲ្រយទាក់ទាញនិងផ្ដល់ចំណូល
ដល់ពលរដ្ឋមលូដា្ឋាន។ក្រសងួបាន
ព្រយាករថា នៅឆ្នាំ២០៣៥ ទ្រស-
ចរអន្តរជាតិនឹងនាំមកនូវចំណូល
ចំនួន៤៧៦៥លានដុលា្លារនិង
ទ្រសចរជាតិនាំមកនវូចណំលូចនំនួ
១២៨០លានដុលា្លារ៕
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ភ្ញៀវទេសចរបរទេសពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានភ្នពំេញកាលពីខេមីនាឆ្នានំេះ។រូបថតសា្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់

ក្រសួងស្នើភ្ញៀវទ្រសចរកំុលុបដំណើរមកកម្ពជុា ត្រសំុឲ្រយគោរពវិធានការ



គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ សាលាឧទ្ធរណ៍នឹង
បន្តកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការនៅ
ពៃលណាមួយលើសំណុំរឿង
លោកគិតធាងម្ចាស់ក្លិបកមៃសាន្ត
Rockនៅក្នុងមន្ទីរពៃទៃយមិត្តភាព
ខ្មៃរ-សូវៀតពាក់ព័ន្ធគៃឿងញៀន
ជតិ៥០គឡីកូៃមដៃលសមត្ថកចិ្ច
របឹអសូក្នងុក្លបិនោះកាលពឆី្នាមំនុ
នៅភ្នពំៃញកៃយជនំុជំមៃះជនជាប-់   
ចោទពាក់ព័ន្ធ១៦នាក់មៃសិលមិញ។ 
លោកប្លង់សំណាងបៃធាន

កៃុមបៃឹកៃសាជំនុំជមៃះ និងមន
លោកប៉ៃនសារ៉ាតជាតំណាង
មហាអយៃយការថ្លៃងក្នុងបន្ទប់
សវនាការសាលាឧទ្ធរណ៍ពីមៃសលិ-
មិញថាសំណុំរឿងជួញដូរគៃឿង-
ញៀននៅមណ្ឌលកមៃសាន្ត Rock
គឺមនជនជាប់ចោទប្តឹងទាស់មក
សាលាឧទ្ធរណ៍តៃ១៧នាក់ទៃ។
ប៉ុន្តៃសមៃប់លោកគិតធាងមិន
បានមកបង្ហាញមុខក្នុងសវនា ការ
ជាមួយអ្នកទាំង១៧នាក់នៃះទៃ
ដោយសារគាត់មនជំងឺសមៃក
នៅមន្ទីរពៃទៃយមិត្តភាពខ្មៃរ-សូវៀត។
លោកចៅកៃមថា៖«កៃុមបៃឹកៃសា

ជនំុជំមៃះនងឹតៃវូរៀបចំកម្មវធិីសម- 
សៃបណាមួយដើមៃបីបើកសវនា-
ការជនំុំជមៃះជាមយួលោកគតិធាង  

នៅក្នងុមន្ទរីពៃទៃយផ្ទាល់តៃម្តងពៃះ  
ជងំឺរបស់គាត់បើតាមរបាយការណ៍
ខាងពន្ធនាគារឲៃយដឹងថាជាដំ-
ណាក់កាលចុងកៃយហើយ»។
លោកចៅកៃមបានលើកបង្ហាញ   

រូបថតលោកគិតធាងដៃលកំពុង
ដៃកលើគៃក្នុងមន្ទីរពៃទៃយ និង
នៅដៃមនពៃយួរសៃរ៉ូមផងដៃរ។
លោកថ្លៃងថា៖«បើតាមដឹង

គាត់មនជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរម៉ៃយាង
ហើយអាចជាដំណាក់កាលចុង-
កៃយផងទើបថ្ងៃនៃះ[ទី១០កញ្ញា] 
គាត់មិនអាចមកជំនុំជមៃះបាន»។
លោកប្លង់សំណាង ថ្លៃងថា

ជនជាប់ចោទទាំង១៧នាក់តៃូវ-
បានសាលាដំបូងរជធានីភ្នំពៃញ
បៃកាសសាលកៃមនៅថ្ងៃទី២០
មីនា ឆ្នាំ២០២០ ដៃលក្នុងនោះ
ផ្តនា្ទាទោសឈ្មោះគិតធាង,ឈួន
រដ្ឋា,អ៊ូសខុមុ,សុមឹរស់នងិឡៃង
សុគង់ម្នាក់ៗដក់ពន្ធនាគារ៤ឆ្នាំ
និងពិន័យជាបៃក់ម្នាក់ៗ៨លាន
រៀល។អ្នកទាងំនៃះតៃវូបានចោទ
ពីបទចាត់ចៃងឲៃយបៃើបៃស់សារ-
ធាតុញៀនខុសចៃបាប់តាមមតៃ
៤២នងិមតៃ៤៥ចៃបាប់ស្តីពីការ-
តៃួតពិនិតៃយគៃឿងញៀន។ឯ
ជនជាប់ចោទ១២នាក់ទៀតជាប់
ពន្ធនាគារម្នាក់ៗ៣ឆ្នាំ និងពិន័យ
បៃក់៦លានរៀលចូលរដ្ឋ៕
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យូនីសេហ្វផ្តល់សម្ភារអនាម័យឲេយសាលារៀនបើកឡើងវិញជាង៤០០
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈអង្គការយូនីសៃហ្វ
ដៃលទទួលបានជំនួយពីទីភា្នាក់-
ងរសហរដ្ឋអាមៃរិកសមៃប់
ការអភិវឌៃឍអន្តរជាតិ(USAID)
ផ្តល់សម្ភារអនាម័យសំខាន់ៗ
ដល់សាលារៀនចំនួន៤១៧ នៅ
រជធានី-ខៃត្តចនំនួ៦ដើមៃបីជាការ-
ចូលរួមចំណៃកក្នុងយុទ្ធនាការ
ទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងអំឡុង-
ពៃលដៃលសាលារៀនទូទាំងបៃ-
ទៃសបើកដំណើរការឡើងវិញ។
សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មន របស់

USAIDឲៃយដងឹពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ថា
សាលារៀនចំនួន៤១៧ ក្នុងខៃត្ត
ចំនួន៥ និងរជធានីភ្នំពៃញ នឹង
ទទួលបានសម្ភារអនាម័យដៃល
មនដូចជាសាប៊ូលាងដៃ ជៃល
ទឹកអាល់កុលនិងឧបករណ៍វាស់-
កម្តៅ។សៃចក្តីបៃកាសបន្តថាការ-
បៃគល់ជូនសម្ភារទាំងនៃះដល់
សាលារៀនតៃវូធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសកុៃ    
នៃះនៅការិយាល័យអប់រំយុវជន
និងកីឡា ក្នុងខណ្ឌជៃយចង្វារ
រជធានីភ្នំពៃញ ដោយមនមន្តៃី
ពាក់ព័ន្ធសង្គមសុីវិលចូលរួម។
លោកមសប៊នុលីមន្តៃីទនំាក-់

ទំនងយូនីសៃហ្វកម្ពុជាបៃប់ភ្នំ-

ពៃញប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថាអង្គការ
យូនីសៃហ្វបានទទួលគមៃងជា
ជនំយួរបស់USAIDជាចៃើនក្នងុ
ទិសដៅរួមចំណៃកជាមួយរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជាដើមៃបីបៃយុទ្ធបៃឆំង
នងឹជងំឺកូវដី១៩។ជាពសិៃសនោះ
លោកថា ចំពោះគមៃងផ្តល់ជា
សម្ភារអនាម័យនៃះ គឺជាការរួម-
ចំណៃកជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់
កមុរឲៃយមនទនំកុចតិ្តក្នងុការវលិ- 
តៃឡប់ចូលសាលារៀនជាថ្មី។
លោកបន្ថៃមថាក្នងុអឡំងុពៃល

បើកសាលារៀនក្នុងដំណាក់កាល
នៃះទោះជាមិនអាចនិយាយបាន
ថាសាលាទាងំអសអ់ាចទទលួបាន    
ការសិកៃសា ដ៏ពៃញលៃញ១០០%

ក៏ដោយ ប៉ុន្តៃវា គឺជាការបៃសើរ
សមៃប់កុមរ ដៃលអាចឲៃយកុមរ
ទាំងអស់បានវិលមករកថា្នាក់រៀន
និងជួបលោកគៃូ អ្នកគៃូ ដើមៃបី
ទទួលបានការអប់រំឡើងវិញ។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងចង់ឲៃយ

សិសៃសចូលរៀនវិញ បៃកបដោយ
សវុត្ថភិាពដៃលសម្ភារមនដចូជា
ទកឹលាងដៃជៃលអាលក់លុដៃល   
ធ្វើម៉ៃចឲៃយចំគោលដៅក្មៃងៗដៃល
ចូលរៀនវិញតៃូវបៃើហើយនៃះគឺ
គៃនត់ៃសកម្មភាពមយួដៃលយើង
បានធ្វើ។អ្វីដៃលធ្វើបានធ្វើទៀត
គឺការចលូរមួសកម្មភាពផៃសព្វផៃសាយ
ដោយធ្វើយា៉ាងណាឲៃយកុមរអា-
ណាពៃយាបាលនិងគៃូបងៃៀនចៃះ- 

ដឹងថៃរកៃសាខ្លួនដោយខ្លួនឯង»។
លោករស់សុវាចាអ្នកនាំពាកៃយ

កៃសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីាថ្លៃង
អំណរគណុនងិលើកទកឹចតិ្តគៃប-់
ភាគីពាក់ព័ន្ធឲៃយបន្តកិច្ចសហការ
ជាវិជ្ជមនតាមគៃប់រូបភាពក្នុង
ឱកាសដៃលកៃសួងអប់រំចូលរួម
ជាមយួរជរដ្ឋាភបិាលបើកដំណើរ-
ការសាលារៀនឡើងវិញ ដើមៃបី
គៃប់គៃង បង្ការ និងទប់សា្កាត់
ការរីករលដលជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កៃសួងអប់រំ

យវុជននងិកឡីាបានទទលួគោល-
ការណ៍ពីរជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាបើក- 
ដណំើរការសាលារៀនទទូាងំបៃទៃស
តាមរយ:៣ដំណាក់កាលហើយ
ការបើកដណំើរការដណំាកក់ាលទ១ី
សាលារៀនស្តងដ់សវុត្ថភិាពខ្ពស់
ចនំនួ២០គៃឹះសា្ថានសកិៃសាបានចាប-់ 
ផ្ដើមក្នុងខៃសីហាឆ្នាំ២០២០»។
លោកថា៖«ការបើកដំណើរការ

ដំណាក់កាលទី២ បានចាប់ផ្តើម
ពីថ្ងៃទី៧ ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
កៃសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
បានតៃៀមលក្ខណ:បច្ចៃកទៃស
កតា្តៅសុវត្ថិភាព សុខភាពសិកៃសា
និងទិដ្ឋភាពពាក់ព័ន្ធ សមៃប់
តៃៀមបើកដំណើការដំណាក់-
កាលទី៣នាពៃលខាងមុខ»៕

នៅ មុខ សាលា រៀន មួយ  ក្នងុ ខណ្ឌ ពោធិ៍សេន ជ័យ   ពី ថ្ងេ ទី ៩  ខេ កញ្ញា ។ រូបថតជីវ័ន

រឿងក្តលីោកគិត ធាង អាចជមេះនៅពេទេយ
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ដីមានមីន២៤៦,៥គ.ម.ការ៉េតេវូបានសមា្អាតនិងពលរដ្ឋជាង១លាននាក់ទទួលដីពីគមេងនេះ
តពីទំព័រ ១...តាម របាយការណ៍ រប ស់ 

អាជ្ញាធរ មីន  ឲៃយ ដឹង ពី ថ្ងៃទី៩ កញ្ញា ថា  គិត 
ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០០៦  ដល់ ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ 
២០២០  ផ្ទៃ ដី មាន មីន ចំនួន ២៤៦,៥ 
គីឡូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  តៃវូបាន រកឃើញ  និង បាន 
បំផ្លាញចោល មីន បៃឆំង មនុសៃស ចំនួន  
៦៩ ៨ ១៥ គៃ ប់ មីន បៃឆំង រថកៃះ 
ចំនួន ១ ៤៩៦គៃប់  និង សំណល់ ជតិ 
ផ្ទះុ ពី សង្គៃម ចំនួន ២១២ ៥៥៥ គៃប់  
ដៃល បានផ្តល់ ផល បៃ យោជន៍ ជ បៃ-
យោល  ដល់ បៃជជន ក្នុង សហគមន៍ 
បៃមាណ ១ ០២៨ ៦៨៣ នាក់  ក្នងុនោះ  
៥០ភាគរយ ជ ស្តៃ។ី

របាយការណ៍ បន្តថាចំពោះ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មានជ័យ  គឺជ ខៃត្ត មួយ ក្នងុចំណោម ខៃត្ត 
ដៃលមាន ជនរងគៃះ ថា្នាក់ ដោយ គៃប់ មីន   
ចៃើន ជងគៃ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុ។ ផ្ទៃដី 
មាន មីន ចំនួន ២២៣គីឡូ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  តៃវូ- 
បាន បោសសមា្អាត  និង យកមក បៃើ បៃស់  
ហើយ នៅសល់ ផ្ទៃដី បៃមាណ១៤៧ គីឡូ- 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដៃល នៅ មានការ គំរាម ដោយ- 
សារ មីន។ គិត តៃមឹ ខៃមិថុនា ឆ្នា ំ២០២០  
ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  មាន ជន រងគៃះ 
ដោយសារ មីននិង គៃប់  ៨ ៨៨២ នាក់ស្មើ- 
នឹង ១៤% នៃ គៃះ ថា្នាក់ ទូទំាង បៃទៃស។

របាយការណ៍ បញ្ជាក់ថា ៖«ដោយឡៃក  
ឃំុ អូរ បី ជន់  គឺជ ឃំុ ១ ក្នងុចំណោម ឃំុ  

ដៃលមាន មីន ចៃើន បំផុត ក្នងុ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន  ជ័យ  មាន អ្នកសា្លាប់  និង របួស ចំនួន 
១៣៨នាក់ (សៃ១ី០នាក់)  ដោយសារ 
មីន ចំនួន  ១២៨នាក់។ ឃំុ អូរ បី ជន់  មាន 
ផ្ទៃដី ដៃល បាន បោស សមា្អាត មីន រួច  ចំនួន 
១៧.៤គីឡូម៉ៃតៃ ការ៉ៃ  ហើយ នៅសល់ 
ផ្ទៃដី សងៃស័យ  មាន មីន ចំនួន ១៦,៥គីឡូ- 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ទៀត»។

លោក លី ធុជ  ទៃសរដ្ឋមន្តៃ ីទទួលបន្ទកុ 
បៃសកកម្ម ពិសៃស  និង ជ អនុបៃធាន 
ទី១នៃ អាជ្ញាធរ មីន ថ្លៃង ថា នៅ ថ្ងៃទី៩  
ខៃកញ្ញា នៃះ  លោក បាន ដឹកនំា តំណាង 
បៃទៃស មា្ចាស់ជំនួយ គមៃង បោស- 
សមា្អាត មីន  រួមមាន  អូស្តៃលី  សាធា- 
រណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  និង អង្គការ  UNDP ចុះ- 
ទសៃសនកិច្ច បៃតិបត្តកិារ បោស សមា្អាត មីន 

របស់ បៃតិបត្ត ិករ សីុមា៉ាក់  ស្ថតិនៅ ភូមិ 
បៃសាទ  ឃំុ អូរ បី ជន់  និង បាន ជួប 
សំណៃះ សំណាល ជមួយ អ្នក ទទួល ផល 
លើដី បោស សមា្អាត មីន រួច ផង ដៃរ។

លោក ថា លើស ពីនៃះកម្ពជុ បាន ទទួល 
ថវិកា ពី មា្ចាស់ ជំនួយ  និង បៃទៃស ជ មិត្ត ដ៏ 
ឆ្នើម ដទៃទៀត រួមមាន  សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
អង់គ្លៃស  ជបុ៉ន  អាល្លម៉ឺង់  ស្វ៊សី  ចិន  ន័រវៃស 
កាណាដា  អៀរ ឡង់  និង  UNICEF ។ កៃ- 
ពី  នៃះ  មាន មូលនិធិ អង្គការ សង្គម សីុវិល  
និង សបៃបុរសជន មួយចំនួន ទៀត  ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ បញ្ហា មីននិង រួមចំណៃក ក្នងុ 
ការ សមៃច ឲៃយ បាន នូវ ផៃនការ យុទ្ធ សាស្តៃ 
ជតិ សកម្មភាព មីន ឆ្នា ំ២០១៨-២០២៥ ។

លោក លី ធុជ  បញ្ជាក់ថា ៖«យើង បាន- 
ជួប សំណៃះ សំណាល ដោយផ្ទាល់ ជមួយ 
អ្នក ទទួលផល ពី ដី ដៃល បាន បោស សមា្អាត   
មីន រួច ពៃមទំាង បានបៃគល់ ជូន នូវ លិខិត 
បញ្ជាក់ ដល់ ភូមិ ចំនួន៥ ដៃលជ ភូមិ អស់ 
ការ គំរាម ដោយសារ មីន។ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  តៃវូបាន យកចិត្ត ទុកដាក់ ខ្ពស់ ពី 
រាជ រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុ  និង មា្ចាស់ ជំនួយ លើ 
ការងារ បោស សមា្អាត មីន»។

គៃហទំព័រ របស់ អង្គការ កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ 
សហបៃជជតិ បៃចំា កម្ពុជ (UNDP 
Cambodia)នៅ ថ្ងៃទី៩  ខៃកញ្ញា  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  បើទោះបី ក្នងុ អំឡុងពៃល ជំងឺ កូ វីដ 

១៩ ក៏ដោយ  ក៏ គមៃង បោសសមា្អាត មីន 
នៅតៃ បន្ត មាន សមត្ថភាព ពៃញលៃញ ក្នងុ 
ការបន្ត ជួយ សង្គៃះ ជីវិត បៃជជន ដៃល  
រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយសារ មីន។ ក្នងុ នោះ 
មានការ គំាទៃ ដោយ  UNDP រដា្ឋាភិបាល-  
អូស្តៃលី  សាធារណរដ្ឋ កូរ៉ៃ  បៃទៃស នូវៃល- 
សៃ ឡង់  និង មា្ចាស់ ជំនួយ ដទៃទៀត  ខណៈ 
អាជ្ញាធរ មីន ជ អ្នកអនុវត្ត គមៃង នៃះ។

UNDPបន្តថា  នាថ្ងៃនោះដៃរ មន្តៃ ីជន់- 
ខ្ពស់  និង តំណាង នៃ អាជ្ញាធរ មីន  UNDP 
រដា្ឋាភិបាល អូស្តៃលី  សា ធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ  និង    
នូវៃលសៃ ឡង់ បាន ចុះ ពិនិតៃយ ចមា្ការ មីន  ១ 
ក្នងុ ឃំុ អូរ បី ជន់ នៃ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ។ 
ក្នងុ ឃំុ នៃះមាន ចមា្ការ មីន ចំនួន ២៤៣  ដៃល   
តៃវូបាន បោសសមា្អាត មីន  និង យុទ្ធ ភណ្ឌ 
សល់ ពី សង្គៃម រួចរាល់ សមៃប់ សហ- 
គមន៍ បង្ក បង្កើន ផល និង បៃើ បៃស់ ដី។

កាលពី ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២០  លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន  មាន បៃសា ស ន៍ 
ថា  កម្ពជុ ប្តៃជ្ញា ក្នងុការ បោស សមា្អាត មីន 
ក្នងុ តំបន់ ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ ឲៃយ អស់ 
តៃមឹ ឆ្នា២ំ០២៥។ លោក ថា  កម្ពជុ តៃវូការ 
ថវិកា បៃមាណ៣៧៧លាន ដុលា្លារ អា មៃ រិក 
សមៃប់ ធ្វើការ បោសសមា្អាត គៃប់មីន  
និង គៃប់ សំណល់ ជតិ ផ្ទះុ ពី សង្គៃម ដៃល 
នៅសល់ ផៃសៃងទៀត លើ ផ្ទៃដី បៃ មាណ  
៨០៦  គីឡូ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ៕

មន្ត្រអីាជ្ញាធរមីនចុះពិនិត្រយដីមានមីនដ្រលបានសមា្អាតហើយនៅខ្រត្តពោធិ៍សាត់ ថ្ង្រទី៩ កញ្ញា។ រូប CMAC

កេសួងអប់រំនិងPanasonicសហការគំាទេការសិកេសាតាមអេឡិចតេនិូក
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នំព្រញៈ  កៃ សួង អប់រំ និង កៃុម- 
ហ៊ុន  Panasonic  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៩ 
កញ្ញា បាន បៃ កាស ពី កិច្ច សហ ការ 
ក្នងុ ការ គា ំទៃ  ចពំោះ ការសកិៃសា តាម 
អៃឡិច តៃូ និក ដើមៃបី  បៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ខណៈ កៃសួង ស្នើ ឲៃយ 
មានការ គាំទៃ បន្ថៃម  ចំពោះ សូ ឡា 
សមៃប់ គមៃង បន្ទប់ រៀន អន ឡា ញ  
តាម សាលា រៀន ក្នងុ ជំហាន បនា្ទាប់ ។

ពិធី បៃកាស ពី កិច្ច សហ ការ គា្នា 
នៃះ  បាន បៃ ពៃតឹ្ត ទៅ កៃម អធិប តី - 
ភាព លោក សៃី  គឹម  សៃដា្ឋានី  រដ្ឋ - 
លៃខា ធិការ កៃសួង អប់រំ  និង តំណា ង 
កៃមុហុ៊ន  Panasonic  បៃចំា តំប ន់ 
អាសុី បា៉ាសុី ហ្វិក  ពៃម ទាំង មាន ការ- 
ចូល រួម  ពី បៃធាន នា យក ដា្ឋាន បច្ចៃ ក-  
វទិៃយា ពត័ ៌មាន ខណៈ ក្នងុ  ពធិ ីបៃកា ស  
ពី កិច្ច សហ ការ  កៃុម ហ៊ុន ក៏បាន 
ឧបត្ថ  ម្ភ មា៉ាសុីន តៃជក់ ចំនួន ១០  
គៃឿ ង ជូន កៃសួង អប់រំ សមៃប់ បំពា ក់ 
នៅក្នុង បន្ទប់ ថត ពហុ ផៃសព្វ ផៃសាយ  
ដើ មៃបី ផ្ដល់ បរិ យាកាស អំណោ យផ ល  
ដល ់ការ ផលតិ វដីៃអ ូមៃ រៀន ។   នៃះ 
គឺ ជ ការ គំាទៃ ដល់ ការ ផលិត មាតិ កា  
អប់រំ អៃឡិច តៃូនិក  សមៃប់ ការ- 
អប់រំ បៃប ឌីជី ថល ។ 

លោក សៃី  សៃដា្ឋា នី  ថ្លៃង ថា ៖ 
« នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល  នៃ ការរីក- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ហើយ 

កៃសួង អប់រំ កំពុង ផ្ដល់ ការ អប់រំ តា ម  
អន ឡាញ ដល់ សិសៃស នៅ ទូទំាង- 
បៃទៃស  សាលា រៀន ពតិជ តៃវូការ 
ចាបំាច ់បផំតុ គ ឺអគ្គសិ ន ី ដើមៃបី គា ំទៃ 
ដល់ ការសិកៃសា តាម អន ឡាញ »។ 
លោក សៃ ីថា  វា ពិតជ ការបៃសើរ  
ណា ស់ បៃសនិ បើ កៃមុ ហ៊នុ  Pana-
sonic បន្ត ផ្ដល់ ការ គំា ទៃ ផ្ទាងំ សូ ឡា 
សមៃប់ ផ្ដល់ ជ អគ្គសិ នី ដល់ គមៃ ង 
បន្ទប់ រៀន អន ឡាញ តាម សាលា 
ពិសៃស នៅតាម សាលា រៀន  នៅ 
តាម ទ ីជន បទ  នៃ ដណំាក ់កាល  ការ 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ ។

លោក អុីជី មា៉ា បៃធាន កៃុម ហ៊ុន  
Panasonic (Iijima, Country 
Head of Panasonic)  ថ្លៃង ថា  
ជ ជហំាន ដបំងូ នៃ ការ សហ ការ គា្នា 
នៃះ កៃមុហ៊នុ  បានសមៃច បរចិា្ចាគ 
មា៉ាសុីនតៃជក់ សមៃប់ ស្ទូ ឌី យោ 
ដៃល កៃសួង មាន បច្ចបុៃបន្ន  និង ស្ទ ូឌី - 
យោ ថ្ម ីទំាង អស់ ដើមៃបី បង្កើត បរិយា - 
កាស បៃកប ដោយ ផសុក ភាព  
ដោយ រពំងឹ ថា  អាច ជ  ចណំៃក មយួ 
ជួយ ឲៃយ មាន ភាព ងាយ សៃួល ឡើង 
ក្នងុ ការ ធ្វើការ បៃចំាថ្ងៃ របស់ បុគ្គលិ ក 
អប់រំ  និង ការ បងៃៀន យា៉ាង ស្វតិ សា្វា ញ  
របស់លោក គៃូ អ្នកគៃូ ទាំង អស់  
ពៃះ ពួក គាត់ មាន សារៈ សំខាន់ 
យា៉ា ង ខា្លាំ ង សមៃប់ ការ អប់រំ នៅ 
កម្ពជុ។ លោក ថ្លៃងថា៖«យើង កំពុ ង  
ពចិារណា ថា តើ ការគំាទៃ បៃបណា  

ដៃល ល្អ បំផុត សមៃប់ សង្គម  និង 
កៃសួង អប់រំ  ហើ យ  យើង នឹង បន្ត 
ពិភាកៃសា ជមួយ កៃសួង អប់រំ យុវ ជ ន 
និង កីឡា លើ កិច្ចការ នៃះ »។

លោក រស់ សុ វាចា អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ ថ្លៃង ថា កៃសួង អប់រំ 
បានស្នើ ដល់ កៃុមហ៊ុន ចំពោះ កិច្ច - 
សហបៃតបិត្ដកិា រជបន្តទៀតដើ មៃបី 
ពនិតិៃយ លទ្ធភាព ផ្ដល ់ជ ផ្ទាងំ ស ូឡា 
ដល ់សាលារៀន  នៅតាម ទជីន បទ 
ក្នុង បរិបទ នៃ ការរីក រាលដាល ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ដៃល កៃសួង អប់រំ  គៃង 
រៀបច ំបន្ទបរ់ៀន អន ឡាញ នៅតាម 
សាលារៀន។ «ការ ដាក់ ផ្ទាងំ សូ ឡា  
នៅតាម សាលារៀន នៃះដើមៃបី ទា ញ 
យក បៃភព ថាមពល មកបៃើបៃស ់
នៅក្នងុ តមៃវូការ តាម បន្ទប់រៀន អន- 
ឡាញ នៅ តាម សាលារៀន ផ្ទាល់ 
ពិសៃស នៅ ទីជន បទ។  កៃុមហ៊ុន 
Panasonic ពិចារណា  ទៅលើ 
សំណើរ បស់ កៃសួង នៃះ»។

បើ តាម លោក ស ុវាចា កន្លងមក 
កៃុមហ៊ុន  បាន ចូលរួម លើក កម្ពស់ 
វិស័យ អប់រំ នៅ កម្ពុជ តាមរយៈ 
ការផ្ដល់ អាហារូបករណ៍ ដល់ និសៃសិ ត 
ដៃល សិកៃសា នៅ សាកល វិទៃយាល័យ  
ពៃមទាំង ផ្ទាំង សូ ឡា មួយចំនួន  
ដើមៃបី ផ្ដល់ ការអប់រំ ដល់ សិសៃស 
ក្នុងការ ធានា ឲៃយ បាន ថា ពួកគៃ 
នៅតៃ អាច សិកៃសា បាន ទោះបី ជ 
ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់  ជន បទ ក្ដី៕



មុំគន្ធា

ភ្នពំេញៈមន្រ្តីន្រក្រសួងមហា-
ផ្ទ្របានបញ្ជាក់ថាករណីអតីត-
ស្នងការនគរបាលខ្រត្តកំពង់ធំ
លោកអ៊ុកកុសលដ្រលទើប
ត្រវូបានដកតណំ្រងនងិស្នើសុំ
បញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិក្រយមន្រ្តី
នគរបាលស្រ្តីក្រមឱវាទប្តងឹពី
ករណីបៀតបៀនក្ររភ្រទនោះ
មនិពាក់ពន័្ធនងឹបទល្មើសព្រហ្ម-
ទណ្ឌទ្រដោយសារជនរងគ្រះ
បានប្តងឹត្រក្នងុការងាររដ្ឋបាល។
  អ្នកនំាពាក្រយក្រសួងមហាផ្ទ្រ
លោកខៀវសុភ័គបានប្រប់ភ្ន-ំ
ព្រញបុ៉ស្តិ៍ពីថ្ង្រ៩កញ្ញាថាក្រសួង
មហាផ្ទ្របានបញ្ចប់តួនាទីលោក
អុ៊ក កុសល ពីស្នងការខ្រត្ត-
កំពង់ធំជាផ្លូវការហើយ។ជា-
មយួន្រះក្រសួងក៏បានស្នើទៅរដ្ឋា-
ភិបាលដើម្របីបន្ថយឋានន្តរស័ក្ដិពី
ឧត្តមស្រនីយ៍ទោមកត្រមឹវរស្រ-
នយីឯ៍កផងដ្ររ។កប៏៉នុ្ត្រលោក
ថា សំណំុរឿងន្រះមិនពាក់ព័ន្ធ
នឹងបទព្រហ្មទណ្ឌទ្រដោយ-
សារជនគ្រះទំាងនោះ មិន
បានប្តឹងលោកអ៊ុកកុសលពី
បទព្រហ្មទណ្ឌនោះឡើយ។
លោកខៀវ សុភ័គ បញ្ជាក់

ថា៖«ជនរងគ្រះបានប្តឹងត្រក្នងុ
ការងាររដ្ឋបាលហើយយើងក៏
បានរកឃើញពីកំហុសរបស់
បគុ្គលកិន្រះថាបានប្រព្រតឹ្តដចូ
ការប្តឹងន្រះម្រនហើយក្រសួង
ក៏បានច្រញលិខិតសម្រចបញ្ចប់
តណំ្រងរបស់គាត់ជាសា្ថាពររមួ
នងឹការស្នើសុំបញ្ចុះឋានន្តរសក័្ដិ
គាត់ផងដ្ររ។ខ្ញុំគិតថាជាការ-
សមរម្រយហើយចំពោះកិច្ចការន្រះ
ដ្រលជាការដក់ទោសធ្ងន់...»។
លោកបន្តថាការរិះគន់ចំពោះ

ការដក់ទោសត្រមឹបញ្ចប់តំ-
ណ្រងនិងបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិ
ន្រះមិនច្រះអស់ទ្រគឺវាត្រង-
ត្រកើតឡើងជាធម្មតា។បើតាម
លោកខៀវ សុភ័គស្នងការ-
នគរបាលខ្រត្តកំពង់ធំថ្មីដ្រល
ត្រវូចលូជនំសួលោកអ៊កុកសុល
គឺលោកម៉្រនលីជាអតតីស្នង-
ការខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ។
លោកស្រីចក់សុភាពនាយិ-

កាមជ្រឈមណ្ឌលសទិ្ធិមនសុ្រសកម្ពជុា
(CCHR)បានសរស្ររលើហ្វ្រស-
ប៊កុរបស់លោកស្រថីាការផ្តល់
ព័ត៌មានពីលទ្ធផលសុើបអង្ក្រត
របស់ក្រសួងមហាផ្ទ្របងា្ហាញពី
តមា្លាភាពមយួកម្រតិលើករណី
បៀតបៀនក្ររភ្រទលើមន្ត្រីក្រម
បន្ទកុ។ក៏ប៉ុន្ត្រការមិនចាត់ការ
ផ្លវូច្របាប់ន្រះមិនម្រនជាដំណោះ-
ស្រយប្រកបដោយគតិយុត្តទ្រ

ត្រជាការផ្តល់សារដល់ជនល្មើស
ថា ខ្លនួនឹងរួចពីសំណាញ់ច្របាប់
នូវទង្វើបំពានរបស់ខ្លួន។
លោកស្រីថា៖«ហ្រតុផលន្រ

ស្រចក្តថី្ល្រថ្នរូកតិ្តិយសដល់ជន-
រងគ្រះ អាចការពារតាមនីតិ-
វិធីរបស់តុលាការដ្រលមានជា-
ធរមានបើមិនដូច្នោះបានន័យ
ថាគ្រប់ករណីបៀតបៀនប្រប
ន្រះនងឹមនិត្រវូបញ្ជូនទៅតុលា-
ការ និងបានយុត្តិធម៌ទ្រព្រះ
មិនមានយន្តការការពារជនរង-
គ្រះផងនោះ»។
រីឯនាយិកាប្រតិបត្តិន្រអង្គការ

យ្រនឌ័រនិងអភិវឌ្រឍន៍ដើម្របីកម្ពជុា
លោកស្រីរស់សុភាពបានសា-
ទរចំពោះការសុើបអង្ក្រតរហូត
ដល់បញ្ចប់តំណ្រងរបស់លោក
អ៊កុកុសលន្រះ។ប៉នុ្ត្រលោក-
ស្រីថាទោសន្រះមិនទាន់គ្រប់-
គ្រន់ព្រះវានៅបងា្ហាញពីការ-
ធ្លាក់ចុះន្រសីលធម៌សង្គម។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ការ-

លើកស្ទួយសីលធម៌សង្គម
ដោយគ្រន់ត្រទមា្លាក់បុណ្រយស័ក្ត-ិ
បន្តចិបន្តចួដូចន្រះមិនទាន់គ្រប់-
គ្រន់ដើម្របីឱ្រយជនដ្រលប្រព្រឹត្ត
ករណីប្របន្រះរាងចាលទ្រ។ខ្ញុំ
គតិថាមនុស្រី្តរងគ្រះសម្រច
ចិត្តប្តឹងន្រះគឺវាកើតឡើងច្រើន
ដងហើយ...។ដូចន្រះក្រសួង
គរួត្របន្តធ្វើតាមនីតវិធិីដើម្របីឱ្រយ
ស្រ្តីរងគ្រះទទួលបាននូវយុត្ត-ិ
ធម៌មានភាពកក់ក្តៅលើថា្នោក់-
ដឹកនាំបន្តទៀត»។
លោកស្រី ក៏បានជំរុញឱ្រយ

ក្រសួងកិច្ចការនារីដ្រលមាន
តួនាទីសំខាន់ក្នងុការការពារ
ផ្ន្រកផ្លូវច្របាប់ន្រះគួរត្រពិនិត្រយ
មើលលើករណីន្រះដោយសារ
ជនរងគ្រះជាស្រ្តីភ្រទ។
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង

មហាផ្ទ្រលោកសខ្រងបាន
ផ្អាកការងារលោកអុ៊កកុសល
បណោ្តោះអាសន្នពីស្នងការនគរ-
បាលខ្រត្តកំពង់ធំកាលពីខ្រសីហា
កន្លងមកបនា្ទាប់ពីក្រុមនគរ-
បាលនារីក្នងខ្រត្តន្រះសំុឲ្រយជួយ
រកយុត្តិធម៌លើការបៀតបៀន
ក្ររខា្មាសពួកគាត់៕
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តពីទំព័រ១...បានសម្រចជា
ឯកច្ឆន្ទលើតួល្រខ១៩០ដុលា្លារ
សម្រប់ឆ្នោំ២០២១ដ្រលតួល្រខ
ន្រះជាតួល្រខចាស់ឆ្នោំ២០២០។
លោកថាការអនុម័តន្រះអនុលោម
ទៅតាមផលលំបាកនិងផលប៉ះពាល់
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរន្របញ្ហាជំងឺរាតត្របាតជា
សកលកវូដី១៩មកលើខ្រស្រចងា្វាក់
ផ្គត់ផ្គង់ផលតិកម្មនងិការនំាច្រញ
របស់សហគ្រសរោងចក្រ។
លោកមានប្រសាសន៍ថាភាគី

នីមួយៗពិតជាមានការយោគយល់
គា្នោខ្ពស់នៅក្នុងការជជ្រកពិភាក្រសា
ដោយមិនបានធ្វើការបោះឆ្នោត
ជ្រើសរីសតួល្រខទ្រសម្រប់ឆ្នោំ
ន្រះ ដោយសារភាគីទាំង៣បាន
ព្រមព្រៀងគា្នោយកតួល្រខ១ន្រះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ជាមួយគា្នោន្រះ
ដ្ររខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូនសម្ត្រច
ត្រជោលោកក៏បានសម្រចធ្វើការ
បន្ថ្រម២ដលុា្លារទៅលើប្រកឈ់្នលួ
អប្របបរមាដ្រលបានកណំតដ់ោយ
ក្រមុប្រកឹ្រសាជាតិ។ដូចន្រះប្រក់ឈ្នួល
អប្របបរមាសម្រប់កម្មករនៅឆ្នោំ
២០២១គឺមានចនំនួ១៩២ដលុា្លារ
ក្នងុ១ខ្រ។ទោះបីជាយើងមានការ-
លំបាកត្រក៏នៅមានភាពវិជ្ជមាន»។
លោកសហំ្រងសង្រឃមឹថាប្រក-់

ឈ្នលួអប្របបរមាថ្មីន្រះនងឹជយួទៅ
ដល់ជវីភាពរបស់កម្មករនិយោជតិ

នងិជយួសម្រលួដល់ការបង្កើននវូ
ផលិតភាពការងាររបស់កម្មករ
ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាឱ្រយរោងចក្រ
សហគ្រសកាន់ត្រមានភាព-
ប្រកួតប្រជ្រងជាមួយនឹងប្រទ្រស
ដ្រលផលិតទំនិញនាំច្រញទៅ
កាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិ។ចំណុច១
ទៀតការដឡំើងន្រះក៏ជាសារមយួ
ក្នុងការទាក់ទាញបន្ថ្រមលើការ-
វនិិយោគការបង្កើតរោងចក្រថ្មីក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជាផងដ្ររ។
លោករដ្ឋមន្រ្តីបានបញ្ជាក់ថា

EBAមនិម្រនជាបញ្ហាន្រការរារាងំ
ការដំឡើងប្រក់ឈ្នួលន្រះទ្រ
ដោយសារបញ្ហាកូវីដ១៩គឺបាន
គ្របដណ្តបទ់ាងំអសហ់ើយហើយ
មកដល់ព្រលន្រះរោងចក្រចនោ្លាះ
ពី១០០ទៅ១៥០បានព្រយរួនងិបាន
ធ្វើឱ្រយកម្មករប្រមាណពី៤មុនឺទៅ៥
មុឺននាក់ត្រូវបាត់បង់ការងារ។
តំណាងនិយោជកលោក

ណាងសុធីបានប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ម្រសិលមិញថាការដំឡើង
ប្រក់ឈ្នលួចំនួន២ដុលា្លារន្រះ
ជាការលំបាកសម្រប់និយោជក
ក៏ប៉ុន្ត្រក្នុងសា្មារតីភាតរៈន្រការ-
សាមគ្គីគា្នោទោះបីជាបញ្ហាកូវីដ
មានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ភាគី
ទាងំ៣រដ្ឋាភបិាលនយិោជកនងិ
និយោជិតជាចង្កោមត្រមួយ។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ការដំឡើង

អាចជាការពិបាកសម្រប់ការទាក់-

ទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកក្នុង
ប្រទ្រសយើងក្នុងដំណាក់កាល
កូវីដន្រះដ្រលអាចនឹងមានការ-
អូសបនា្លាយទៅមុខទៀតត្រខ្ញុំគិត
ថាតួល្រខន្រះមិនម្រនជាបញ្ហាធំ
អីទ្រដ្រលខាងនិយោជកអាច
ទទួលយកបានហើយនិយោជក
ក្រប្រទ្រសដ្រលគ្រចង់វិនិយោគ
ថ្មីក៏មិនមានទម្ងន់ធំអីដ្ររ»។
ប្រធនសហភាពការងារកម្ពុជា

លោកអាត់ធន់បានថ្ល្រងថាការ-
ចរចាប្រក់ឈ្នួលអប្របបរមានៅឆ្នោំ
ន្រះជាការចរចាមួយដ្រលមាន
លក្ខណៈលំបាកជាងឆ្នោំមុនៗ
ដោយសារបញ្ហាកូវីដEBAនិង
ការវវិឌ្រឍន្រស្រដ្ឋកចិ្ចទទូៅ។លោក
ថានៅក្នុងដំណាក់កាលន្រការ-
ចរចាភាគីសហជីពបានស្នើដំឡើង
ជាង១២ដុលា្លារប៉ុន្ត្រភាគីនិយោ-
ជកបានស្នើបញ្ចុះជាង១៧ដលុា្លារ
ឯណោះ។ដោយការជជ្រកគា្នោចំនួន
២ថ្ង្រមិនមានការចុះសម្រុងគា្នោក៏
ភាគីទំាងអស់បានឯកភាពគា្នោប្រគល់
ឱ្រយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រចត្រ-
ម្តង។លោកអាត់ធន់បញ្ជាក់ថា៖
«ចំនួនន្រះសម្រប់កម្មករគឺជា
ចនំនួមយួដ្រលយើងមនិព្រញចតិ្ត
ទ្រដោយសារវាតចិព្រកប៉នុ្ត្រយោង
ទៅលើសា្ថានភាពន្រះយើងក៏ពិបាក
ក្នុងការទាមទារដ្ររហើយបើសិន
ជាយើងចង់បានតាមការទាមទារ
របស់យើង គឺអាចចំណាយព្រល

យូរជាងន្រះទៅទៀត»។
កញ្ញា រត្ន នីតាអាយុ២៥ឆ្នោំ

ជាកម្មករកាត់ដ្ររ១រូបនៅរោង-
ចក្រមយួក្នងុខ្រត្តកណា្តោលថ្ល្រងថា
នាងព្រញចិត្តនឹងការដំឡើងន្រះ
ទោះបីជាតិចតួចខា្លាំងក៏ដោយពី-
ព្រះវាប្រសើរជាងការកាត់ប្រក-់
ខ្ររបស់កម្មករឬប្រសើរជាងមិន
ទទលួបានអ្វសីោះ។កញ្ញាបញ្ជាក់
ថារោងចក្ររបស់នាងបានព្រយួរ
ជាង១ខ្រមកហើយដោយនាង
ទទួលបានត្រប្រក់បន្តិចបន្តួចពី
ការឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ប៉ុណោ្ណោះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថាប្រក់អត្ថ-

ប្រយោជន៍ផ្រស្រងទៀតដ្រលកម្មករ
ធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកត្រូវបាន
រក្រសាទុកនៅដដ្រលដូចជាប្រក់-
សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ និងសា្នោក់នៅ
ចនំនួ៧ដលុា្លារក្នងុ១ខ្រប្រក់រងា្វាន់
ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន១០ដុលា្លារ
ក្នុង១ខ្រប្រក់ថ្ល្របាយសម្រប់ធ្វើ
ការងារបន្ថ្រមម៉ាងដោយស្មគ័្រចតិ្ត
ចំនួន២០០០រៀលក្នុង១ថ្ង្រ និង
ប្រក់រងា្វាន់អតីតភាពការងារពី
២ដុលា្លារដល់១១ដុលា្លារក្នុង១ខ្រ
សម្រប់កម្មករដ្រលបានធ្វើការ
ចាប់ពីឆ្នោំទី២ដល់ឆ្នោំទី១១។ដូច
ន្រះជាមធ្រយមកម្មករមា្នោក់ៗ នងឹត្រវូ
ទទួលបានប្រក់ឈ្នួលយ៉ាងតិច
ចំនួនពី២០៩ដុលា្លារទៅដល់
២២០ដុលា្លារក្នុង១ខ្រ៕

មន្ត្រ៖ី អតីតស្នងការមិនជាប់បទល្មើស
ព្រហ្មទណ្ឌ ព្រះជនរងគ្រះមិនប្ដងឹ

ប្រក់ ...

លោកអុ៊កកុសលមុនដកចេញ
ពីតំណេងស្នងការខេត្ត។សហការី



ឃុត សុភចរិយា 

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាលរាជធានី-
ភ្នពំេញបានស្នើដល់ម្ចាស់លំនៅ-
ឋានម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្ម
នងិបេជាពលរដ្ឋទាងំអស់ក្នងុរាជ-
ធានីភ្នំពេញធ្វើការវេចខ្ចប់ និង
ទុកដាក់សំរាមឲេយបានតេឹមតេូវ
នៅក្នុងបរិវេណលំនៅឋានជា
បណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេល
ថ្ងេឈប់សមេករយៈពេល៣ថ្ងេ
នេពិធីបុណេយភ្ជុំបិណ្ឌ។
យោងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងេទី
៨ខេកញ្ញាឆ្នាំ២០២០បុគ្គ-
លិកកម្មកររបស់កេមុហុ៊នសីុន-
ទេីមួយចំនួននឹងតេូវបានឈប់-
សមេកពីការងាររយៈពេល៣ថ្ងេ
គឺចាប់ពថី្ងេទ១ី៦ដល់ថ្ងេទី១៨ខេ
កញ្ញាដើមេបីចូលរួមពិធីបុណេយភ្ជុបំណិ្ឌ
ជាមួយកេុមគេួសារនិងសាច់-
ញាតិនៅឯសេុកកំណើតរបស់
ពកួគាត់ដេលធ្វើឲេយការផ្តល់សេវា
សម្អាតបេមូលនិងដឹកជញ្ជនូ
សំរាមសំណល់រឹងក្នងុរាជធានី-
ភ្នំពេញមនភាពរអាក់រអួលមិន
បានពេញលេញដូចថ្ងេធម្មតា។
រដ្ឋបាលរាជធានីបញ្ជាក់ក្នុង
លិខិតថា៖«សូមមេតា្តាកុំបញ្ចេញ
សំរាមនិងសំណល់រឹងមកដាក់
នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅ
ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងេឈប់សមេក
នេះ។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
សងេឃឹមជឿជាក់ថាម្ចាស់លំនៅ-
ឋានម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មនិង
បងប្អនូបេជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹង

ចូលរួមចំណេកថេរកេសាអនាម័យ
បរិសា្ថានរាជធានីភ្នំពេញយើងឲេយ
បានល្អបេសើរ»។
បេជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដា្ឋាន

សងា្កាត់កេំងធ្នង់ និងសងា្កាត់
គោកឃ្លាងខណ្ឌសេនសុខបាន
លើកឡើងថាការបេមូលសំរាម
របស់ភា្នាក់ងារសំរាមនាពេល
បច្ចុបេបន្ននៅមនភាពអសកម្ម
នៅឡើយ។
លោកសា្វាយសុណីារ៉េតដេល

មនលំនៅឋានក្នងុបុរីពិភពថ្មីកេបេរ
សាលាសងា្កាត់កេំងធ្នង់ថ្លេងថា
ការបេមូលសំរាមនៅក្នុងតំបន់
លំនៅឋានរបស់លោកមនតេ
៣ទៅ៤ដងប៉ុណ្ណោះក្នុង១ខេ។
លោកថ្លេងថា៖«មិនថាថ្ងេបុណេយ
ឬមិនបុណេយនោះទេការបេមូល
សំរាមក្នងុតំបន់រស់នៅរបស់ខ្ញុំហាក់-

ដូចជាមនភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំង
ណាស់។សំរាមដេលគរទុក
ចោលចេើនថ្ងេវាតេងតេផុយ
រលួយនិងបង្កឲេយមនក្លនិមិនល្អប៉ះ-
ពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិសា្ថាន
បើទោះបីយើងវេចខ្ចប់និងចងទុក
ដាក់វាឲេយមនរបៀបរៀបរយយ៉ាង-
ណាក៏ដោយ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវ

វុទ្ធី បុគ្គលិកផ្នេកបេមូលសំរាម
នេកេមុហុ៊នសីុនទេី បេប់ភ្នពំេញ-
បុ៉ស្តិ៍នៅថ្ងេពុធថាភាពយឺតយ៉ាវ
ក្នងុការបេមូលសំរាមគឺបណា្ដោល
មកពីការទុកដាក់សំរាមរបស់បេជា-
ពលរដ្ឋក្នងុមូលដា្ឋានគា្មានរបៀប
រៀបរយនិងការបញ្ចេញសំរាមមិន
សមសេបតាមកម្មវិធីដេលបាន
កំណត់។លោកថ្លេងថា៖«យើង
ទទួលសា្គាល់ថាមនបងប្អនូ

បេជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមនការ-
យល់ដឹង និងបានចូលរួមបំពេញ
កាតព្វកិច្ចនៅក្នងុការវេចខ្ចប់ទុក
ដាក់ និងបញ្ចេញសំរាមបានល្អ
តេមឹតេវូតាមកម្មវិធីរបស់យើង
បុ៉ន្តេបងប្អនូមួយចំនួននៅមិនទាន់
បានអនុវត្តតេមឹតេវូនោះទេ។
មិនតេបុ៉ណ្ណោះនៅតេបន្តបោះ-
ចោលសំរាមពាសវាលពាសកាល
តាមដងផ្លវូសាធារណៈ»។លោក
វុទ្ធីបានអំពាវនាវ សំុឲេយគេប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ ពិសេសម្ចាស់
លំនៅឋាន និងម្ចាស់អាជីវកម្ម
សេវាកម្ម ចូលរួមក្នងុការសម្អាត
អនាម័យនិងវេចខ្ចប់សំរាម និង
កាកសំណល់រឹងទុកដាក់ឲេយមន
របៀបរៀបរយនិងបញ្ចេញសំរាម
មកខងកេតាមកម្មវិធីដេលបាន
កំណត់៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�េសេង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

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

សូវិសា ល
អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា៊ាងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
�៉េគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បេក់សា យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីម៉ា�

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកីឡា 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកីឡា 
ណេមវណ្ណៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀមឆេង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមម៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដា រា�,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,សេតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា�សុី
កា រ�រូបថត

ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា៊ានរងេសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រា វិរុទ� 
�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�េម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណេត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កេវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

បេ ធា ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ ធា ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

បេ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ�
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធនធា នមនុសេ�
ញុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈហា៊ាងតា ំងម៉េង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

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

កា រិយា ល័យ�េត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នេអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០�៉េតេ)ភូមិ�េកតា ឡុង
សងា្កាត់ចា ក់អងេកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សងា្កាត់សា្វាយដង្គុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ខន សា វិ 

ភ្ន ំពេញៈ លោកសេឱីវណ្ណឌីន
អ្នកនំាពាកេយកេសួងសុខភិបាល
បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជងំឺកូវដី១៩
ដេលនៅសល់ម្នាក់ចុងកេយ
ដេលកំពុងសមេកពេយាបាល
នៅមន្ទរីពេទេយមិត្តភាពខ្មេរ-សូវៀត
គឺមិនមនសា្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះ
ទេហើយនឹងអាចចេញពីមន្ទីរ-
ពេទេយក្នុងពេលឆប់ៗ។
លោកសេីឱវណ្ណឌីនបញ្ជាក់

កាលពីយប់ថ្ងេទី៩កញ្ញាថាអ្នក-
ជំងឺកូវីដ១៩ចុងកេយដេល
តេវូបញ្ជនូចេញពីមណ្ឌលសខុ-
ភាពចាក់អងេទៅសមេកពេយា-
បាលនៅក្នងុមន្ទរីពេទេយមតិ្តភាព
ខ្មេរ-សូវៀតវិញគឺដើមេបីបង្កើន
ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថេមទៀត
ក្នងុការផ្តល់ការពេយាបាលដោយ-
សារមន្ទីរពេទេយនេះគឺបណ្តុំទៅ
ដោយអ្នកឯកទេសផ្នេកជំងឺសួត

និងកេុមគេូពេទេយជំងឺទូទៅ។
លោកសេីថា៖«អ្នកជំងឺគាត់

មិនមនបញ្ហាអ្វីគួរឲេយកត់សម្គាល់ឬ
មិនមនជំងឺបេចំាកាយនោះទេ។
គេន់តេភាពវិជ្ជមនវីរុសកូវីដ១៩
របស់គាត់បានបន្តក្នងុរយ:ពេលយរូ
ដេលមនអ្នកជំងឺខ្លះក៏ធា្លាប់ពេយា-
បាលមនរយ:ពេលយូរដេរ»។
លោកសេីបន្តថា៖«ខ្ញុំសងេឃឹមថា

ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លេងនិងកេុមគេូ-
ពេទេយពេយាបាលសមេប់គាត់និង
អាចជួយជំរុញឲេយសា្ថានភាពអ្នកជំងឺ
នឹងអាចមនការបេបេួលទៅរក
ភាពឆ្លើយតបសរីរាង្គរបស់គាត់
កាន់តេបានល្អបន្ថេមទៀតដោយ
នីតិវិធីពេយាបាលរបស់កេុមគេូពេទេយ
ឯកទេសនៅទីនោះ។ អ្នកជំងឺ ក៏
បេហេលជានឹងអាចវិវត្តទៅរក
ភាពជាសះសេបើយក្នងុពេលឆប់ៗ 
នេះផងដេរ»។
នៅក្នុងរយៈពេលជិត១ខេ

ចុងកេយនេះកម្ពុជាបានរក-

ឃើញករណីនាំចូលកូវីដថ្មីតេ-
មួយករណីបុ៉ណ្ណោះគឺអ្នកដំណើរ
មកពីបេទេសបារាំងមកដល់
កម្ពជុាកាលពីថ្ងេទី៣០ខេសីហា
ប៉ុន្តេអ្នកជំងឺរូបនេះតេូវបាន
កេសួងសុខភិបាលរាយការណ៍
ថាបានពេយាបាលជាសះសេបើយ
និងអនុញ្ញាតឱេយចាកចេញពី
មន្ទីរពេទេយនៅថ្ងេទី៧កញ្ញា។
គិតចាប់តាំងពីថ្ងេរកឃើញ

ករណីជំងឺកូវីដ១៩ដំបូងនៅ
កម្ពជុានៅថ្ងេទី២៧ខេមករាឆ្នាំ
២០២០គឺមកដល់ពេលនេះ
មនមនុសេសចនំនួ១០៩១៣៣
នាក់តេវូបានធ្វើតេស្ដរកជំងឺកូវីដ-
១៩ ហើយក្នុងចំណមនោះ
មនចនំនួ២៧៤នាក់តេវូបាន
រកឃើញវជិ្ជមន។ក្នងុចណំម
អ្នកជំងឺទំាងនោះមន២៧៣
នាក់តេូវបានពេយាបាលជាសះ-
សេបើយជាបន្តបនា្ទាប់ហើយ
បច្ចុបេបន្ននៅសល់តេម្នាក់ទៀត

បុ៉ណ្ណោះមិនទាន់ជាសះសេបើយ។
ទោះយ៉ាងណានាយកដា្ឋាន

បេយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនេកេសួង
សុខភិបាលបានអំពាវនាវឱេយ
ពលរដ្ឋបន្តបេុងបេយ័ត្ន និង
អនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនឱេយ
បានជាប់ជានិច្ចដូចជាពាក់ម៉ាស់
លាងសម្អាតដេអង្គយុនងិឈរ
តេវូរកេសាគម្លាតពគីា្នាពនេយារពេល
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីជប់-
លៀងការចាក់ធុងបាស់រំាជាដើម
នងិមនិតេវូធ្វើដណំើរចេញកេ
ផ្ទះឡើយក្នុងករណីដេលមិន-
មនការចាំបាច់។
ការកេើនរំឭកឲេយបេជាពល-

រដ្ឋបន្តបេងុបេយត័្នថេរកេសាសខុ-
ភាពនេះគឺដោយសារកម្ពុជា
នៅតេបន្តរងការគំរាមកំហេង
ឆ្លងចេញពីបេទេសនៅក្នងុតំបន់
និងពិភពលោកដេលជំងឺកូវីដ-
១៩នៅតេកំពុងបន្តរាតតេបាត
ខ្លាំងកា្លានៅឡើយ៕

មន្ត្រី៖អ្នកជំងឺកូវីដម្នាក់ចុងក្រយនឹងជាសះស្របើយក្នងុព្រលឆាប់ៗ

សាលាក្រងុឲ្រយពលរដ្ឋទុកសំរាមឲ្រយបានត្រមឹត្រវូអំឡុងបុណ្រយភ្ជុំបិណ្ឌ

កម្មក រ កំពុង បេមូល សំរាម   ដាក់ ឡាន នៅ តាម ផ្លវូ មួយ ក្នងុ រាជ ធានី ភ្ន ំពេញ កាល ពី  ខេកក្កដា ។ រូបថតហា៊ានរងេសី

មនុស្រស៦នាក់ត្រវូចាប់
ខ្លនួព្រះបន្លំជាសមត្ថ-
កិច្ចឆ្រកជំរិតទារប្រក់

 អោម  ប៊ុន ធឿន  

 ពេះ សហី នុៈបរុសខ្មេរ៥នាក់
និងចិនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តពេះ-
សីហនុ តេូវបានចាប់ខ្លួនជា
បន្តបនា្ទាប់គា្នាកាលពីថ្ងេទី៨ខេ
កញ្ញាកេយពីជនរងគេះជា
ជនជាតិចិនម្នាក់ប្ដឹងកេយពី
បុរសទាំងនោះជំរិតទារបេក់
ដោយបានចោទបេកាន់រឿង
កញ្ចប់គេឿងញៀន។
លោក ជួន ណារិន្ទ បាន

បេប់ភ្នំពេញប៉សុ្តិ៍កាលពមីេសលិ-
មិញថាបុគ្គល៦នាក់ដេល
សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាន ពាក់-
ព័ន្ធករណីបន្លំខ្លួនធ្វើជាសមត្ថ-
កិច្ច ជំរិតទារបេក់ពីជនជាតិ
ចិនអាចតេវូបញ្ជនូទៅតលុាការ
នៅថ្ងេពេហសេបតិ៍ កេយពី
សមត្ថកិច្ចរៀបចំឯកសារផ្លូវ-
ចេបាប់រួចរាល់។
លោក ជួន ណារិន្ទ បាន

បេប់ថាកេុមជនសងេស័យបាន
ទទួលថវិកាចំនួន២៣០០
ដុលា្លាររួចហើយពីជនរងគេះ
ប៉ុន្តេនៅតេបន្តជំរិតទារទៀតឲេយ
គេប់ចំនួន៤ពាន់ដុលា្លារ។
លោកណារិន្ទថ្លេងថា៖«ដោយ

ជនរងគេះមិនអាចរកបេក់
បង់ឲេយកេុមជនសងេស័យបាន ក៏
មកកន្លេងផ្លូវចេបាប់ ដើមេបីឲេយ
យើងជួយគាត់។អ៊ីចឹងទេក្នុង
នាមនគរបាលយុត្តិធម៌ យើង
តេូវតេធ្វើកិច្ចការពារ ទៅលើ
ជនរងគេះ អ្វីក៏ដោយឲេយតេ
មនភាពចេបាស់លាស់យើងនងឹ
អនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់យើង»។
តាមរបាយការណ៍ កម្លាំង

ជំនាញផេនការងារនគរបាល
ពេហ្មទណ្ឌនេស្នងការដា្ឋាននគរ-
បាលខេត្តពេះសីហនុ បានឲេយ
ដឹងថាជនសងេស័យទាំង៦នាក់
នោះមន៤នាក់បមេើការងារ
ឲេយសា្ថាប័នសារព័ត៌មននៅក្នុង
ខេត្តដូចជាភា្នាក់ងារសារព័ត៌-
មនកម្ពុជាញូវផ្លាសភា្នាក់ងារ
សារព័ត៌មនCAMPOST
ភា្នាក់ងារសារព័ត៌មនNEWS
Online។ចំណេក២នាក់ផេសេង
ទៀតជាអ្នកម៉ាការសំណង់
និងជួលរថយន្ត។ កេុមជន-
សងេស័យទាំង៦នាក់នោះបាន
ធ្វើការឆេកឆេរក្នងុរថយន្តរបស់
ជនរងគេះហើយបានទម្លាក់
គេឿងញៀន១កញ្ចប់នៅក្នុង
រថយន្តរបស់ជនរងគេះដើមេបី
ចោទបេកាន់ថាគេឿងញៀន
ជារបស់ជនរងគេះ រួចគំរាម
ទារបេក់ពីជនរងគេះចំនួន
៤ពាន់ដុលា្លារ៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,280 17,300 17,300 17,280

2 GTI 3,080 - 3,080 3,080

3 PAS 14,200 14,200 14,580 14,200

4 PEPC 3,240 3,240 3,240 3,230

5 PPAP 11,580 11,640 11,640 11,580

6 PPSP 2,270 2,250 2,270 2,250

7 PWSA 6,000 6,080 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ១០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ  Acclime  ដេល ជា  
កេុម ហ៊ុន ផ្ដល់ សេវាកម្ម សាជីវ- 
ក ម្ម ដ៏ ធំ នៅ អាសុី  បាន បេកាស  
ព ី ការ បញ្ចប ់ រចួ រាល ់  លើ ការ ទញិ 
ភាគ ហ៊ុន របស់ កេុមហ៊ុន BSE 
Accounting Co., Ltd (BSE) 
នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា  ខណៈ   
កេុម ហ៊ុន នេះ គេង នឹង   ផ្លាស់- 
ប្តរូ ឈ្មោះក្នងុ ពេល ឆប់ៗ   ដើមេប ី
បេតិបត្តិការ ក្នុង នាម ជាកេុម - 
ហ៊ុន Acclime Cambodia។ 
នេះ បើ  តាម សេចក្តី បេកាស 

ព័ត៌មាន កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ។
សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ ៌មាន  បាន 

ឲេយ  ដងឹ  ថា ការ ទញិ ភាគ ហ៊នុ ចងុ 
កេយ នេះ  បាន ធ្វើ ឲេយ   Acclime 
មាន វត្តមាន  ដ៏ រឹង មាំ  នេ សិទ្ធិ អា-
ជីវកម្ម នៅ ក្នុង បេទេស ចំនួន ៨  
នៅ អាសុ ី រមួ មាន    កម្ពជុា សងិ្ហបរុ ី
ចិន  ហុងកុង  ឥណ្ឌូ នេសុី ថេ 
មា៉ាឡេសុ ីនងិវៀតណាម  ដោយ 
មាន     បុគ្គលិក ជំនាញ បេហេល 
៣០០ នាក់ ។

កេមុហ៊នុបាន ឲេយ ដងឹ  ថា៖ «ការ 
ទញិ  ភាគ ហ៊នុ នេះ  គ ឺដើមេបីពងេកី  
សមត្ថ ភាព របស ់កេមុ ហ៊នុ Ac-

clime នៅ កម្ពជុា  ។ ក្នងុ នា មជា 
កេុម ហ៊ុន ពិគេះ និង បេឹកេសា- 
យោ បល់ BSE បមេើ អតថិជិន 
ក្នងុ សេកុ នងិ អន្តរជាត ិ     នៅ ក្នងុ 
វិស័យ  ជាចេើន ដូច ជា ផលិត - 
កម្ម សណា្ឋាគារ នងិ ភោជនយី- 
ដ្ឋាន ការ នាំ ចូល នាំ ចេញ និង 
លក់  រាយ »។ 

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន បន្ត 
ថា កេុម ហ៊ុន នេះ មាន  សេវា កម្ម 
ជា ចេើន ដចូ ជា  គេប ់គេង អាជវី-
កម្ម  ការ បេឹកេសា យោបល់  ធន-
ធាន  មនសុេស ការ ធ្វើ ផេន ការ ពន្ធ 
គណនេយេយ និង ការ ចុះ បញ្ជី 

គណនេយេយ  ជាដើម  ។  
លោក សាន រិទ្ធ ីនាយក គេប់- 

គេង  កេមុ ហ៊នុ BSE បាន ឲេយ ដងឹ 
ថា៖ «យើង មាន ក្ត ីរកីរាយ ដេល 
ធ្វើ ជា ផ្នេក មួយ នេ បណា្ដាញ ក្នុង 
តំបន់  និង ទន្ទឹង រង់ចាំ ការ ធ្វើ 
សមាហរណ កម្ម ស្ថតិ នៅ កេម 
យហីោ Acclime ។ លោក ថ្លេង  
ថា ៖ «វា មនិ គេន ់តេ អាច ឲេយ កេមុ  
របស់ យើង ទទួល បាន ជំនាញ 
និង  ធនធាន នេ បណា្ដាញ ក្នុង 
តបំន ់ដេល  បង្កើត ឡើង យ៉ាង ល្អ 
ប៉ណុ្ណោះ ទេ ប៉នុ្តេ  ក ៏នងឹ ផ្ដល ់អត្ថ- 
បេយោជន៍ ដល់ អតិថិជន របស់ 

យើង ដេល ចង ់បាន ស្ដង់ដខ្ពស់  
ដូច គា្នា នេ សេវា ជំនាញ នៅ ក្នុង 
ទីផេសារ អាសា៊ាន ផង ដេរ   »។  

លោក  Martin Crawford 
សហ សា្ថាប និក  និង ជា អគ្គនា-
យក   កេុម ហ៊ុន Acclime បាន 
ឲេយ ដឹង   ថា នេះ   ជា  ពេឹត្តិ ការណ៍ ដ៏ 
សំខាន់  សមេប់ កេុម ហ៊ុន Ac-
clime ក្នុងការ បង្ហាញ   វត្ត មាន 
នៅ    កម្ពុជា  ដេល ជា ទីផេសារ រីក- 
ចមេើន  រហ័ស គួរ ឲេយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
បំផុត មួយនៅ តំបន់ អាសុី។

លោក នយិយ  ថា ៖«បេទេស   
នេះ មាន គោល នយោបា យ វិនិ - 

យោគ បរទេស  នងិ   ចេបាប ់វនិយិោគ  
ថ្ម ី ដេល  ពតិ ណាស ់បេទេស នេះ 
នឹង ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោផ្ទាល់ 
បរទេស កាន់ តេ ចេើន »។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  «ការ មាន 
វត្តមាន ក្នងុ ទផីេសារ រកី ចមេើន  នេះ  
នឹង មិន គេន់ តេ ពងេឹង សមត្ថ-
ភាព របស់ យើង ក្នុង ការ ជួយ 
អតិថិជន ស្វេង រក បទ បេបញ្ញត្តិ 
ដេល ស្មុគសា្មោញ   ប៉ុណ្ណោះ  ទេ 
ប៉ុន្តេ ថេម ទាំង  ជួយ  គាំទេ អតិថិ - 
ជន  នៅ   បេទេស កម្ពជុា ដេល ចង ់
ពងេីកអាជីវកម្ម   របស់ ខ្លួន នៅ 
ក្នុង តំបន់ ផងដេរ »៕ LA 

ធូ វីរៈ 

ភ្នំពេញ:  រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា បានស្នើ 
សុ ំកម្ច ីចនំនួ ៦៥លាន ដលុា្លារ ព ីធនាគារ  
វិនិយោគ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  អាសុី 
(AIIB)   របស់ បេទេស ចិន ដើ មេបីសា្ដារ 
សមត្ថ ភាព  ផលតិ   ភាព ជន បទ ឡើងវញិ  
និង គាំទេ រដ្ឋា ភិបាល ក្នុង ការឆ្លើយ តប 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

 សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌ មាន ធនាគារ  
AIIB  ក្នងុ ពេល កន្លង  ទៅថ្ម ៗី  នេះ បាន 
ឲេយ ដឹង  ថា  គមេង នេះ  មាន បំណង   
ចមេបង ដើមេបី សា្ដារ សមត្ថភាព ផលិត- 
ភាព ជន បទ ឡើងវិ ញ  តាម រយៈ ការ- 
វិនិយោគ  លើ ហេដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ បេកប- 
ដោយ ចីរភាព និងភាព  ធន់ នឹង អា- 
កាសធាតុ  នៅ ក្នុង តំបន់ ជនបទដេ ល 
ជា   ទិសដៅ ចង់ បាន របស់ កម្ពុជា ។ 

ការ ស្នើ សុំ  ផ្ដល់ ជំនួ យ ហិរញ្ញ វត្ថុ នេះ 
គ ឺស្ថតិ កេម   «កម្ម វធិ ីជាត ិសា្ដារ សមត្ថភាព   
ផលិត ភាព ជនបទ  ឡើង វិញ » ដេល 
មាន ទកឹ បេក ់សរុបុ  ចនំនួ  ៦៥ លាន ដលុា្លារ 
នេ គមេង ហេដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  សា្ដារ វបិត្ត ិ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ឡើង វិញ របស់ ធនាគារ  
AIIB  ដេល បេើបេស ់មលូ នធិ ិពសិេស 
(SFW) ដេល មាន អតេ ការ បេក ់ជា 
លក្ខណៈ សមេបទាន ។

សេចក្ត ីបេកាស ព័ត៌ មាន នេះ បន្ត ថា ៖ 

«ការ ឆ្លើយ តប សារ ពើ ពន្ធ របស់ រដ្ឋា-
ភបិាល  បានគាទំេ ដោយ ដេគ ូអភវិឌេឍន ៍ 
មិនទុក មូល និធិចេើន  ដើ  មេបី  សា្ដារ ឡើង 
វិញ សមត្ថ ភាព ផលតិ ភាពនេ តបំន ់ជនបទ  
ដេល សេូប យក ជន ចំណាក សេុក វិល- 
តេឡប់  មកវិញ មិន មាន ការងរ ធ្វើ »។   

លោក ហុង វណ្ណៈ  អ្នក  សេវ ជេវ 
សេដ្ឋកិច ្ច នេ រាជ បណ្ឌិតេយ សភា កម្ពុជា 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍  
ដោយ លោក យល ់ថា រដ្ឋា ភបិាល មាន 
ការ បេយ័ត្ន បេយេង ល្អ ក្នុង ការ ទទួល 
កម្ច ីព ីសា្ថាបន័ អន្តរជាត ិ ដេល អាច មាន 

លទ្ធ ភាព ខ្ចី បន្ថេម ដើមេបី អភិវឌេឍហេដ្ឋា-
រចនា សម្ព័ន្ធ  ផ្លូវ ថ្នល់ សា្ពាន និង បេព័ន្ធ 
ធារា សាស្តេ ឲេយ កាន់ តេ  រីកចមេើន  ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖« ខ្ញុ ំសង្កេត ឃើញ ថា  
បេព័ន្ធ ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ របស់ យើង 
មនិ ទាន ់ឆ្លើយ តប នងឹ តមេវូ ការ បេើបេស ់ 
របស ់បេជាពល រដ្ឋ ក្នងុ ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ 
និង កសិក ផល របស់ ពួកគាត់ ទៅ កាន់ 
ទីផេសារ នោះទេ ដូច្នេះ កម្ចី នេះ នឹង ផ្តល់ 
លទ្ធ ភាព ថេម ទៀត ឲេយ រដ្ឋា ភបិាល អភវិឌេឍ 
ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ នៅ តាម ជន បទឲេយ 
កាន់ តេ មាន បេសិទ្ធ ភាព »។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី  ហ៊ុន  សេន 
បាន ថ្លេង នាពេល កន្លង មក ថា  ការ- 
បង្កើត ធនាគារ AIIB   របស ់ចនិ នងឹ ផ្តល ់
ជា ជមេើស បន្ថេម ទៀត ដល់ បេទេស 
ទាំងឡាយ  ក្នុង ការ អភិវឌេឍបេទេស  
សេប ជា មយួ នងឹ ការ បង្កើត នវូ មលូនធិ ិ
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ១ ខេសេ កេវាត់ ១ 
ដេល នឹង ដើរ តួនាទី ដ៏ សំខាន់ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេ ីថ្លេង យ៉ាង ដចូ្នេះ  
ថា ៖ « ការ បង្កើត ធនាគារ  AIIB  គ ឺជាការ-  
បពំេញ បន្ថេម ទៅ លើ សា្ថាបន័ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
ដចូ ជា ធនាគារ ពិភព លោក (WB) និង 
ធនាគារ  អភិវិឌេឍន៍ អាសុី  (ADB) 
ជាដើម ។  ខ្ញុំ យល់ ឃើញ ថា  ធនាគារ  
AIIB  នឹង មិន បេកួត បេជេង ដើមេបី ទៅ 
ដណ្តើម អំណាច ពី សា្ថាប័ន ណា មួយ 
នោះ ទេ  ប៉ុន្តេ ធនាគារ នេះ បង្កើត ឡើង 
ដើមេបី ជា ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សេចក្តី 
តេវូ ការ ទនុ នេ បណា្ដា បេទេស ទាងំឡាយ  
ណាយ កម កអភិវឌេឍ» ។

ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
គេង នងឹ បង្កើន ថវកិា វនិយិោគ សាធា-
រណៈ ចនំនួ  ១,៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  លើ 
ការ សាង សង់  និង ការ សា្ដារ ឡើង វិញ 
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  ដោយ កើន ឡើង 
១១៧,៩  ភាគរយ  ធៀប នងឹ ការ ចណំាយ  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នេះ បើ យោង 
តាម ចេបាប់ ថវិកា ជាតិ ឆ្នាំ ២០២០។ 

 កម្ពុជា តេូវ ការ ថវិកាជាង  ១ ៣  ពាន់ 
លាន  ដុលា្លារ សមេប់ អភិវឌេឍហេដ្ឋា- 
រចនា សម្ព័ន្ធតេឹម ឆ្នាំ ២០២០  ដើមេបី 
ទាកទ់ាញ ការ វនិយិោគ បរទេស ។  ក្នងុ 
ចំណម នោះ  កម្ពុជា   មាន តមេូវ ការ  
បេហេល  ១,២ ពាន ់លាន  ក្នងុការ ចណំាយ  
លើ ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ក្នុង 
នោះ ពាក់ កណា្ដាល នឹង  ចំណាយ លើ 
គមេង ថ្មីៗ  និង ពាក់ កណា្ដាល ផេសេង- 
ទៀត សមេប់ ការ ថេទាំ ។  

រដ្ឋា ភិបាល នឹង ខ្ចី  មូល និធិ អន្តរជាតិ 
២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅ ឆ្នាំនេះ។ នេះ 
បើយោង តាម ចេបាប់ ថវិកា ជាតិ ឆ្នាំ 
២០២០ ។  

គិត តេឹម ខេ មិថុនាឆ្នាំ ២០២០   កម្ពុជា 
មាន  បណំលុ សាធារណៈ   ចនំនួ  ៧,២  ពាន ់
លាន ដលុា្លារ។   នេះ បើ យោង តាម  សេចក្ត-ី 
ពេង ចេបាប់ ថវិកា  ជាតិ ឆ្នាំ ២០២០។ 

កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ ២០១៨  បណំលុជាត ិ 
តេូវ បាន ជំរុញ ភាគចេើន តាមរយៈ កម្ចី  
សមេបទាន ទ្វេភាគ ី នងិ ពហ ុភាគ ី  ភាគចេើន  
មកពី បេទេស ចិន ។   

តាងំព ី ការចាប ់ផ្ដើម បេតបិត្ត ិការ កាល  
ពី ឆ្នាំ  ២០១៦  ធនាគារAIIB នេះ បាន 
ពងេីក សមាជិក ភាព របស់ ខ្លួន ដល់ 
១០៣ បេទេស   ហើយ បាន អនុម័ត 
គមេងកម្ចី ៤៩ មាន តម្លេ សរុប ចំនួន 
១៩,៩៨ ពាន់  លាន ដុលា្លារ៕ LA 

Acclime បញ្ចប់ រួចរាល់ លើ ការ ទិញយក BSE ដើម្បី ពងី្ក វត្តមាន នៅ កម្ពជុា 

កម្ពជុាស្នើ កម្ច$ី៦៥ លាន ពីធនាគារ   AIIB ដើម្បី ពងឹ្ង ផលិតភាព

លោក Jin Liqun បេធានធនាគារ   AIIB ក្នងុសន្នសីិទ សារព័ត៌មាន កន្លងមក។ រូបថត AFP
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ECBរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា១,៣៥ពាន់ពាន់លានអឺរូ៉ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរុ៉បឡើងវិញ

កម្ពជុាជំរុញការធ្វើទំនើបកម្មដើមេបី...
តព ីទពំរ័ ១... ពៃដំៃន ជា បន្ត បន្ទាប។់ 

លោក បន្ត ថា នៅ ពៃល បៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋា-
រចន សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់ និង កន្លៃង ឆ្លង- 
កាត់ ទំនញិ មាន ភាព ងាយ សៃលួ វានងឹ    
រួម ចំណៃក ជួយ លើក កម្ពស់ កំណើន 
សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិកម្ពជុា បាន  មយួ ចណំៃក 
បន្ថៃម ទៀត។ 

លោក  បៃប់ ទៀត ថា ក្នុង   មហិច្ឆតា 
បៃកា្លាយ មុខ មាត់ បៃទៃស លើ  ឆក អន្តរ- 
ជាតិ  ពៃម ទាំង បង្កើន កមៃិត បៃក់ ចំ-
ណលូ ក្នងុ សៃដ្ឋកចិ្ច ជាត ិនោះ គមៃង 
សាងសង់ ហៃដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធ ថ្មី ៗ  បាន 
លៃច ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប ់ ទោះ ប ីសៃដ្ឋ-
កចិ្ច ពភិព លោក កពំងុ ធ្លាក ់ ក្នងុ បរបិទនៃ  
ការ ឆ្លង  រាល ដល កូវីដ ១៩  ក៏ ដោយ ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « ទោះ ប ីជងំ ឺកវូដី១៩ 
កពំងុ បន្ត ការ រកី រាល ដល  ក ៏រដ្ឋាភបិាល   
មិន បាន ផ្អាក ឬ លុបចោល គមៃង 
សាងសង់ ហៃដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធ ថ្មីៗ ណា 
មួយ នោះ ទៃ ដោយ រដ្ឋាភិបាល   មាន 
លទ្ធភាព គៃប ់គៃន ់ក្នងុ ការ បន្ត កសាង 
ហៃដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធ  ដៃល    ជា កតា្តា ដ៏ 
សខំាន ់ក្នងុ ការ ជរំញុ កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច 
ជាតិ ឲៃយ មាន ការ រីក ចមៃើន»។ 

អភបិាលខៃត្ត សា្វាយរៀង លោក ម៉ៃន 
វិបុល បាន បៃប់ ថា បន្ថៃម លើ ហៃដ្ឋា-
រចន សម្ពន័្ធ ផ្លវូ ថ្នល ់ល្អ បៃសើរ ការ បើក  
ចៃកទា្វារ ពៃដំៃនបន្ថៃម ជា មយួ  បៃទៃស 
ជតិ ខាង គ ឺពតិ ជា មាន សារៈ សខំាន ់ ក្នងុ 
ការ បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ ឲៃយ  មាន ការ 
ចូល មក បណា្តាក់ ទុនវិនិ យោគ កាន់ តៃ 
ចៃើន នៅ កម្ពុជា ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ « ជា- 
មយួ នងឹ ការ បើក ចៃក នៃះ (ពៃវល្លិ៍) ខ្ញុ ំ
រពំងឹ ថា នងឹ អាច សៃបូ បាន នវូ កណំើន 
អ្នក វិនិយោគ បន្ថៃម ទៀត មក កាន់ទី- 
នៃះ ដៃល នឹង អាច ឈាន ទៅ ដល់ ការ 
បង្កើត តបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស ថ្មីៗ  បន្ថៃម  

ទៀត នៅ ពៃល ខាង មុខ »។ 
បៃធន សមាគម ភស័្តភុារកម្ម កម្ពជុា  

លោក សុនិ ច ន្ធ ីបាន បៃប ់ថា ការចាប ់
យក ឱកាស ក្នុង ការ បៃកា្លាយ ខ្លួន ទៅ 
ជា  មណ្ឌល  ភស័្តភុារ កម្ម ក្នងុ តបំន ់គ ឺជា 
ការ ចា ំបាចស់មៃប ់កម្ពជុា ខណៈ  កម្ពជុា  
ជា បៃទៃសស្ថិត នៅ  ចំ ទីតាំង អំណោយ- 
ផល ល្អ  ។ លោក បន្ត ថា ទោះ យ៉ាង ណា 
ដោយ សារ ការ ខតិ ខ ំជរំញុ របស ់រដ្ឋាភ-ិ
បាល ទើប ចាប់ ផ្តើម នោះ ដូច្នៃះ វា តៃូវ 
ការ  ពៃល វៃលា បន្ថៃម ទៀត។

លោក និយយ ថា៖  « សមៃប់ ផៃន- 
ការ រយៈ ពៃល វៃង យើង ពិត ជា ចង់ ធ្វើ 
ឲៃយ កម្ពជុា កា្លាយទៅ ជា ទតីាងំ នៃ មណ្ឌល  
ភ័ស្តុភារ កម្ម ក្នុង តំបន់ អាសា៊ាន ដៃល 
ទាក ់ទាញ ឲៃយ អ្នក វនិយិោគ កាន ់តៃ ចៃើន  
មូល មក បើក ដំណើរ ការ រោងចកៃ និង 
អាជីវកម្ម នន នៅ កម្ពុជា »។ 

លោក បៃប ់ទៀត ថា តាម ការ សកិៃសា 
របស់ JICA កន្លង មក បាន ពៃយាករ ថា 
សកម្ម ភាព  ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ នៅ កម្ពជុា 
នឹង មាន សម្ទុះ ឡើង ជាង ទ្វៃ ដង នៅ 
អំឡុង ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៥ ។ 

 ក្នុង ជំនួប ជា មួយ ទីភា្នាក់ងារ សហ - 
បៃតិបត្តិការ អន្តរ ជាតិ ជប៉ុន (JICA)
ស្តី ពី « កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ បច្ចៃក - 
ទៃស  សមៃប ់គមៃង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង 
បៃព័ន្ធ ភ័ស្តុភារ កម្ម នៅ កម្ពុជា  ដំណាក់- 
កាល ទ២ី» កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ លោក ស៊នុ 
ចានថ់លុ ក ៏បាន លើក ឡើង ដៃរ ថា ការ 
ធ្វើ ទំនើប កម្ម ហៃដ្ឋារ ចន សម្ព័ន្ធ ដឹក- 
ជញ្ជនូ  និង ការ ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង ចៃក-  
ទា្វារ ពៃដំៃន អន្តរជាត ិថ្ម ីជាមយួ បៃទៃស  
ជិត ខាង គឺ ជា កមា្លាំង ចលករ ក្នុង ការ-
លើក កម្ពស់ វិស័យ ភ័ស្តុភារ កម្ម ដៃល 
អាច បៃកួត បៃជៃង បាន ជាមួយ បៃ- 
ទៃស ក្នុង តំបន់៕ LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ EZECOM ដៃល ជា 
កៃុមហ៊ុន មួយ ក្នុង សម្ព័ន្ធ រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប 
(Royal Group) មាន ផៃនការ ក្នុង 
ការ បង្កើត គមៃង តំបន់ ពាណិជ្ជកម ្ម 
សៃរី ឌីជីថល (Digital Free Trade 
Zone-DFTZ)ដៃល ជា  គមៃង កិច្ច- 
សមៃួល ពាណិជ្ជ កម្ម មួយ អាច ជួយ 
គៃប់ គៃង ផ្ទុក  និង វិភាគ ទិន្នន័យ ដៃល 
គ្មាន កៃដស សា្នាម បៃកបដោយ ភាព- 
សុកៃឹត ខ្ពស់ ភាព បៃកដ បៃជា និង  
ចណំាយ  តចិ សមៃប ់សកម្មភាព ពាណិជ្ជ-
កម្ម តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូនិក។

កៃមុហ៊នុ បាន បងា្ហាញ  គមៃងនៃះ   ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល  បើក វៃទិការ ពាណិជ្ជ កម្ម 
អៃឡចិ តៃនូកិ ពភិពលោក  ដៃល សហការ  
រៀបចំ ដោយ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម និង 
រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប (Royal Group) នៅ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម កាលពី ថ្ងៃ ពុធ។

តំណាង កៃុមហ៊ុន  បាន អះអាងថា ៖ 
«គមៃង  នៃះ ក ៏នងឹ ផ្តល់ ផល បៃយោជន ៍ 
ដល ់រាជ រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា ក្នងុ ការ ឈាន 
ទៅ សមៃច បាន គោល ដៅ បៃកា្លាយ 
សៃដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា ទៅជា សៃដ្ឋកចិ្ច ឌជីថីល  
នៅ ឆ្នាំ ២០២៣ »។

លោក សុខ សុភ័ក្តៃ  រដ្ឋលៃខា ធិការ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន បងា្ហាញ ការ- 
សា្វាគមន ៍ចពំោះ គមៃង ដ ៏មាន សារៈ- 
បៃយោជន៍ នៃះ តៃ តមៃូវ ឱៃយមាន ការ 
ពគិៃះ យោបល ់ជាមយួ កៃសងួ- សា្ថាប័ន  
ពាក់ព័ន្ធ ជា មុនសិន ។ 

លោក ថា ខ ណៈ ពៃល ដៃល កម្ពុជា  
កពំងុ ឈាន ទៅ សមៃច បាន សៃដ្ឋកចិ្ច 
បៃប ឌីជីថល តាមរយៈ ការចុះ ហត្ថលៃខា  
លើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង កៃបខណ័្ឌ កចិ្ច សមៃលួ  

ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ គ្មាន កៃដស សា្នាម 
ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន នៅ អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក 
កាល ឆ្នាំ២០១៧ ការផ្តល់ សចា្ចាប័ន 
លើ កចិ្ច ពៃមពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម អៃឡចិ-
តៃូនិក អាសា៊ាន កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩  
ពៃម ទាងំ ការដកឱ់ៃយ ដណំើរការ គមៃង  
បញ្ជរ តៃមួយ ជាតិ កម្ពុជា អនុលោម 
តាម ផៃនការ បញ្ជរ តៃមួយ អាសា៊ាន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«កំណៃ ទមៃង់ របស់ 
កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា មួយចំនួន 
ពសិៃស ការដកឱ់ៃយ ដណំើរការ ការ ចុះបញ្ជ ី 
ពាណជិ្ជ កម្ម តាម បៃពន័្ធ អន ឡាញ ការ- 
ធ្វើ ស្វយ័ បៃវត្តកិម្ម ក្នងុការ ស្នើសុ ំវញិ្ញាបន- 
បតៃ បញ្ជាក់ បៃភព ដើម ទំនិញ និង ការ- 
បង្កើត ចៃបាប ់ស្តពី ីពាណជិ្ជ កម្ម តាម បៃពន័្ធ 
អៃឡិច តៃូនិក ជាដើម»។ 

លោក បាន លើក ទកឹចតិ្ត ដល ់កៃមុហ៊នុ 
EZECOM  បន្ត ការធ្វើ បទ បងា្ហាញ នៃះ 
និង ជំរុញ ឲៃយ មាន បទ បងា្ហាញ បៃប នៃះ 
ដល់ កៃសួង- សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធសមៃប់ ការ- 
យល ់ដងឹកានត់ៃ ទលូាយ ព ីគមៃង នៃះ។

កាលពី ចុងខៃ កក្កដ  កន្លងទៅនៃះ 

លោក វងៃសី  វិសៃសុត រដ្ឋ លៃខាធិការ 
បៃចាកំារ នៃ កៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
បាន ជំរុញ ឱៃយ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ  និង កៃុម- 
ការងារ អន្តរ កៃសួង ព ន្លឿ ន ការងារ  
បញ្ចប ់សៃចក្ត ីពៃង ឯកសារ ទសៃសន ទាន  
ស្តពី ីគោល នយោបាយ រដ្ឋា ភបិាល ឌជីថីល  
និង តៃូវមាន ភាព សុី ចងា្វាក់ គ្នា ជាមួយ 
គោល នយោបាយ សៃដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថល ។

 លោក ថ្លៃងថា ៖«ការ អភិវឌៃឍ រដ្ឋាភិ-
បាល ឌីជីថល តៃូវ ដើរ ទន្ទឹម គ្នា នឹង ការ- 
រៀប ចំនូវ បៃព័ន្ធ អភិបាល កិច្ច ឯកភាព 
រមួមយួ ដៃល គៃប ់កៃសងួ-សា្ថាបន័ បពំៃញ  
មុខងារ រៀងៗ ខ្លួន ជា ទមៃង់ ឌីជីថល ។ 
រដ្ឋា ភិបាល ឌីជីថល ជា ផ្នៃក ដ៏ សំខាន់ 
មួយ របស់ សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល»។  

សៃចក្ដី ពៃង ផៃនការ យុទ្ធសាស្ដៃ 
រដ្ឋាភិបាល អៃឡិច តៃូនិក កម្ពុជា ឆ្នាំ 
២០១៨-២០២៣  ដៃល  ពៃង ដោយ 
កៃសងួ បៃសណយី ៍នងិ ទរូគមនគមន ៍ 
សៃប ជាមយួ នងឹ ផៃនការម ៃ ICT កម្ពជុា 
ឆ្នាំ ២០២០  និង គោល នយោបាយ 
Telecom-ICT ឆ្នាំ២០២០៕ LA

ទីកៃុង េ្រហ្វង ហ្វឺតៈ ធនគរ 
កណា្តាល អរឺ៉បុ  ECB  តៃវូ គៃ រពំងឹ 
ថា នឹង ដក់ចៃញ នូវ វិធនការ 
សង្គៃះ ថ្ម ី ជាមយួ ការ កណំត ់ថ្ម ី
នៃ  ការ ពៃយាករសៃដ្ឋកិច្ច  ចំពៃល 
ដៃល ភាពតាន តឹង នៃ ការ ចាក 
ចៃញ របស់ អង់គ្លៃស ឡើង ខ្ពស់ 
និង ក្តី ពៃួយ បារម្ភ ចំពោះ ការ  កើត 
ឡើងវិញ នៃ វីរុស កូរ៉ូណា។ 

ECB នងឹ បោះផៃសាយ នវូ  ការ- 
វាយ តម្លៃ របស ់ខ្លនួ ចងុ កៃយលើ 
ទសៃសនវិស័យ  កំណើន សៃដ្ឋកិច្ច   
របស់ តំបន់ អឺរ៉ុប រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២២  ដៃល នងឹ តៃវូ តៃតួ ពនិតិៃយ  
ល្អតិ ល្អន ់បផំតុ ចពំោះ សញ្ញា ថា 
តើ កមៃិត អាកៃក់ បំផុត នៃ ផល- 
ប៉ះពាល ់ សៃដ្ឋកចិ្ច បផំ្លចិ បផំ្លាញ 
ដោយ  ការ រកី រាល ដល កវូដី ១៩ 

ផុត រលត់ ហើយ ឬនៅ? 
ននិ្នាការ អតផិរណា កជ៏ា គន្លឹះ 

សខំាន ់មយួ  ខណៈ ការ ភយ័ខា្លាច  
នៃ បរិត្ត ផរណា តៃវូ បាន រុញ ចៃន 
ដោយ  ការ ឡើង ថ្លៃ បៃក ់អរឺ៉ ូការ- 
ធ្លាក ់ចុះ តម្លៃ បៃង នងិ អតថិជិន  
បញៃឈប ់ការទញិ ក្នងុ បរយិកាស 
សៃដ្ឋកិច្ច អាកៃក់ បំផុត។ 

ទិន្នន័យ បៃចំា តៃី មាស ទី២  
ដៃល  ចៃញ ផៃសាយ កាល ពថី្ងៃ អងា្គារ 
បាន បងា្ហាញ ថា ការ ធ្លាកច់ុះ   បៃចា ំ
តៃ ីមាស ដ ៏ធ ំបផំតុ មនិធ្លាប ់មាន 
នៃ  ផលិត ផល ក្នុងសៃុក សរុប 
នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប  និង  ខណៈដៃល 
ការ ងើប ឡើង វញិ ក្នងុ តៃ ីមាស ទ៣ី  
បៃហៃល ស្ថតិ នៅ លើ បន្ទាត ់ដៃក  
អ្នក សៃដ្ឋកិច្ច ជាចៃើន ពៃយាករថា 
ដំណាក់ កាល ងើប ឡើង វិញ 
យ៉ាង រហ័ស បាន ដល់ ទី បញ្ចប់។ 

សារពត័ម៌ាន នៅសបា្តាហ ៍នៃះ 
ដៃល ថា អងគ់្លៃស បៃហៃល តៃឡប ់

ទៅរក ពៃម ពៃៀង ចាក ចៃញ  របស ់
ខ្លនួ ជាមយួ សហភាព អរឺ៉បុ   ដោយ  
បង្កើន នូវ លទ្ធភាព នៃ «ភាព- 
គ្មាន កចិ្ច ពៃមពៃៀង»  ដៃល អាច  
រខំាន  យ៉ាង ខា្លាងំ ដល ់ពាណជិ្ជ កម្ម 
ធ្វើ ឲៃយ មាន ភាព ស្មុគសា្មាញ។ 

 សា្ថាបន័ ធនគរ កណា្តាល អរឺ៉បុ  
ដៃល មាន សា្នាក់ ការ កណា្តាល 
នៅទីកៃុង ែ្រហ្វង ហ្វឺត បៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់ ស្ថិតក្នុងដំណើរការ  
បមូ  យក សាច ់បៃក ់១,៣៥ ពាន ់
ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ(១,៥៩ ពានព់ាន ់ 
លាន ដលុា្លារ) ចាក ់បញ្ចលូ ទៅក្នងុ  
សៃដ្ឋកិច្ច តំបន់ អឺរ៉ុប  តាម រយៈ  
កម្មវធិ ី ទញិ សញ្ញាបណ្ណ គៃ អាសន្ន 
នៃ ការ រកីរាល ដល វរីសុ របស ់ខ្លនួ 
ដៃល គៃ សា្គាល់ ថា«PEPP»។ 

គោល បំណង នៃ ផៃនការ ជំរុញ  
ដ៏ធំ នៃះ  គឺ ដើមៃបី រកៃសា តម្លៃ ខ្ចី ឲៃយ 
នៅទាប នងិដើមៃប ីលើក ទកឹចតិ្ត  
ដល    ់ការ ចណំាយ  នងិការ វនិយិោគ  

ក្នងុ កចិ្ច ខតិខ ំ ជរំញុ កណំើន   នងិ 
អតិផរណា ដៃល មិន តៃូវ ការ។ 

ប៉នុ្តៃ ដោយ គ្មាន ទ ីបញ្ចប ់ចពំោះ  
វបិត្ត ិសខុភាព ដៃល មើល ឃើញ  
ការ វនិយិោគ មនិ មាន ភាព រលនូ  
ខណៈ ដៃល គៃួសារ  សា្ទាក់ ស្ទើរ 
ក្នុង  ការ ខ្ចី បៃក់ ។

នៅ ទូទាំង តំបន់  អាត្លង់ទិក  
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ 
ដ៏ សំខាន់ មួយ ដោយ ធនគរ 
កណា្តាល អាមៃរកិ កប៏ាន ដណំើរការ  
ទៅ មុខ ក្នុង កិច្ចការ នៃះ ដៃរ ។

នៅ ក្នុង ការផ្លាស់ ប្តូរ គួរ ឱៃយ 
ភា្ញាក់ ផ្អើល មួយ កាល ពី ខៃ មុន 
ធនគរ កណា្តាល បាន ឲៃយ ដងឹ  ថា 
វា នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ អតិ ផរណា 
បង្កើន លៃបឿន ដើមៃប ីឱៃយ សៃដ្ឋកចិ្ច 
បង្កើត ការងារ បន្ថៃម ទៀត ។

ការ បៃកាស នៃះ បណា្តាល ឱៃយ 
បៃក់ ដុលា្លារ ធ្លាក់ចុះ ខៃសាយ គួរ 
ឱៃយ  កត់ សមា្គាល់ ធៀប នឹង បៃក់ 

អឺរ៉ូ ដៃល អាច ធ្វើ ឱៃយ ការ នំចៃញ 
នៅ តំបន់ ចាយ បៃក់ អឺរ៉ូ ថ្លៃ ជាង 
មុន និង មិន សូវ បៃកួត បៃជៃង ។

លោក William De Vijlder 
សៃដ្ឋវិទូនៃកៃុមហ៊ុន BNP Pari-
bas បាននិយយថា ECB តៃូវ 
បៃឈម នឹងការ ឈឺ កៃបាល ។

លោក បាន មាន បៃសាសន៍ 
ថា៖« អតិ ផរណា ទាប ពៃក និង 
កំពុង ធ្លាក់ ចុះ។ បៃក់ អឺរ៉ូ ខា្លាំង 
ពងៃងឹ ការ អភិវឌៃឍ នៃះ ហើយ មាន 
ការ ពៃួយ បារម្ភ ថា  ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
គោល ដៅ រយៈពៃល វៃង របស ់ 
ធនគរ កណា្តាល ...នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
មាន បញ្ហា ស្មុគ សា្មាញ »។

លោកសៃី  Christine La-
garde បៃធន   ធនគរ កណា្តាល  
អរឺ៉បុ  បាន ឲៃយ ដងឹ  ថា ខ្លនួ នងឹ ពនិតិៃយ  
ពិច័យ  សមៃប់ ការណៃនំ អំពី 
របៀប  ដៃល  តបំន ់អាច ធ្វើ ឲៃយ បៃក់  
អឺរ៉ុប ធ្លាក់ ថ្លៃ វិញ៕AFP/RR

EZECOMបង្ហាញគមេងDFTZដំបូង

ថ្នាក់ ដឹក នំា កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម ជួប បៃជំុ  ជា មួយ ថ្នាក់ ដឹក នំា Ezecom។ រូបថត សហ ការី

អគារស្នាក់ការកណ្តាល ធនាគារ កណ្តាល អឺរុ៉ប  (ECB)នៅ េ្រហ្វង ហ្វតឺ។ AFP



ឪពុកនិងកូនប្រសុផលិតស្របៀរcraft beerដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់

   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   www.postkhmer.com១០

 ស្របៀរCraft Beer  www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ហាងផលិតសៃ បៀរ (craft 
beer) ម៉ាក TwoBirds ពៃល នៃះ 
បាន បើក ស្វាគមន៍ សធារណជន 
បន្ទាប់ពី បាន បើកសម្ពោធ សកលៃបង 
បា រ៍  នៅ មជៃឈមណ្ឌល The Factory 
កាលពីពៃល ថ្មីៗនៃះ និង ដោយសរ 
ទទួលបាន ទំនុក ចិត្ត ពី អតិថិជន 
ក្នុងការ ផ្គត់ផ្គង់ សៃ បៀរ រសជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់ ឱៃយ ភោជនីយដ្ឋាន បា រ៍ និង 
សណ្ឋាគារ លដំប ់កពំលូៗ នៅ កម្ពជុា 
សៃ បៀរ ម៉ាក TwoBirds ក៏បាន 
សមៃច បើក ទីតាំង ផលិត សៃ បៀរ 
របស់ខ្លួន មុន ការ គៃង  ទុក បន្ទាប់ពី 
មន តមៃូវការ ខ្ពស់ ពី អតិថិជន ។  

« យើង បាន បើក បា រ៍ មួយ នៃះ ពី 
ពៃះ យើង មន អតិថិជ ន ដៃល ចូល- 
ចតិ្ដ ផលតិផល ( សៃ បៀរ ) របស ់យើង 
ឥតឈបឈ់រ ពកួគៃ ដងឹថា  យើង មន 
កន្លៃង ផលតិ សៃ បៀរ នៅទនីៃះ ហើយ 
គៃប់គា្នា ចូលចិត្ត ផឹកសៃ បៀរ នៅ 
កន្លៃង  ដៃល គៃ អាច មើលឃើញ ទតីាងំ 
ផលិត សៃ បៀរ ដៃល ពួកគៃ កំពុងផឹក 
ដោយផ្ទាល់ » ។    

« យើង តៃងតៃ មនបំណង ចង់បាន 
កន្លៃង រៀប ពៃឹត្តិការណ៍  និង បា រ៍ ដើមៃបី 
នំ ផលិតផល ដៃលមន គុណភាព 
នៅលើ ទផីៃសារ ។ នៃះ គជឺា បដិវត្ត ន៍សបិៃប-
កម្ម សៃ បៀរ (craft beer) វា គឺជា 
ការនំ អតិថិជន មក កន្លៃង ផលិត 
សៃបៀរ ដើមៃបី ឲៃយ ពួកគៃ អាច មើល ពី 
របៀបផលិត ហើយ នៃះ គឺជា អ្វីដៃល 
យើង មន មទនភាព » ។  

 លោក Connor Kirsch បៃធាន 
ផ្នៃក ទផីៃសារ  នងិ ជា អ្នកចាតក់ារ ទទូៅ នៃ 
សៃ បៀរ ម៉ាក TwoBirds ថ្លៃងថា ៖  
« យើង មន គមៃង រៀបច ំពៃតឹ្តកិារណ ៍
ធំៗ៤ ឬ ៥ដង ក្នុង ១ ខៃ ហើយ 
អតិថិជន អាច មើល ពី សកម្មភាព 
ផលិត សៃ បៀរ ហើយ ថៃមទាំង 
អាច ផលិត សៃ បៀរ ដោយ 
ខ្លួនឯងបាន  ទៀតផង » ។  

 គុណភាព សៃ បៀរ អាល្លឺ-
ម៉ង់ ដៃល មន កៃរ្តិ៍ឈ្មោះ លៃបី-
លៃបាញ នៅលើ ពិភពលោក វា 
ឆ្លុះបញ្ចាំង នៅក្នុង ចៃបាប់ ផលិត 
សៃ បៀរ Reinheitsgebot ដៃល 
បាន កំណត់ថា មនតៃ សៃ បៀរ ដៃល 

ផលិត ដោយ គៃឿងផៃសំ ទឹក ផ្កា ហប់ , 
malt និង yeast ប៉ុណ្ណោះ ដៃល អាច 
តៃូវបាន ចាត់ទុកជា បៃភៃទ សៃ បៀរ 
អាល្លឺម៉ង់ ។ 

« សៃ បៀរ ម៉ាក TwoBirds គឺជា 
ការ លាយ បញ្ចូល គា្នា រវាង សិលៃបៈ និង 
វិទៃយាសស្តៃ ។ ដើមៃបី រកៃសា ភាព ពិត- 
បៃកដ  នៃ មរតក ចៃបាប់ ចម្លង សៃ- 
បៀរ Bavarian យើង ធ្វើតាម ចៃបាប់ 
ចម្លង សៃ បៀរ អាល្លឺម៉ង់ ដៃល តៃូវ  
បាន អនុម័ត នៅ ឆ្នាំ១៥១៦ ។ រាល់ 
ភៃសជ្ជៈ របស់ យើង គឺ តៃូវបាន ផលិត 
ដោយមន គៃឿងផៃសំ ធម្មជាតិ ល្អ បំផុត 
ដៃល នំចូល ពី កសិករ អាល្លឺម៉ង់ ។ 
យើង ធាន ពី ភាពល្អ ឥតខ្ចាះ និង 
អត្តសញ្ញាណ របស់ យើង «'German 
Engineered Quality' នៅ គៃប់ 
អ្វីដៃល យើង ធ្វើ » ។ 

 ឪពុក របស់គាត់ ឈ្មោះ Bernd ដៃល 
ជា ម្ចាស់ សៃ បៀរម៉ាក TwoBirds ថ្លៃង 
ថា ៖« ការផលិត សៃ បៀរ ម៉ាក Two-
Birds គឺជា បទពិសោធសៃ បៀរ 

(craft beer) ដ៏ ពិតបៃកដ ។ យើង មិន 
តៃមឹតៃ ផលិត  និង លក់ សៃ បៀរ (craft 
beer) បុ៉ណ្ណោះ ទៃ បុ៉ន្តៃ យើង ក៏ កំពុង 
អញ្ជើញ អ្នក ទំាងអស់គា្នា មក កាន់ កន្លៃង 
ផលិត សៃ បៀរ របស់ យើង ដើមៃបី បង្ហាញ 
នូវ អ្វីដៃល TwoBirds មន ទំាង 
គុណភាព និង ភាព សបៃបាយ រីករាយ ជា 
លក្ខណៈ សហគមន៍ ។ បៃវត្ត ិសៃ បៀរ 
ម៉ាក TwoBirds នៃ ភាពជា សហគៃនិ 
និង ក្ត ីសៃឡាញ់ ចំពោះ សៃបៀរ បាន 
ចាប់ផ្តើម ជាង ៧០ ឆ្នា ំមកហើយ ។ 

« គៃួសរ តៃកូល Kirsch តៃងតៃ 
ធ្វើការ ជាមួយ កៃមុហុ៊ន ផលិត សៃ-
បៀរ និង សហគៃស ដៃល ទាក់ទង 
នឹង ចំណីអាហារ និង ភៃសជ្ជៈ 
ផៃសៃងៗ ហើយ  ឪពុក ខ្ញុំ លោក 
Willi ក៏បាន ចាប់ ផ្តើម អាជីវ- 
កម្មនៃះ នៅពៃល គាត ់បើក បា រ ៍ជា 

លើកដំបូង ។ គាត់ ចូលចិត្ត ធ្វើ- 
ដំណើរ កមៃសាន្ត និង ទសៃសន វបៃបធម៌ 

ថ្មីៗ ហើយ គាត់ តៃងតៃ និយាយ ពី 
ចំណង់ ចំណូលចិត្ត របស់ គាត់ ចំពោះ 
តំបន់ អាសុីអាគ្នៃយ៍ » ។ 

« ខ្ញុ ំបាន ដើរ តាម គន្លង ឪពុក របស់ខ្ញុ ំ។ 
បន្ទាប់ពី ធ្វើការ នៅ សិបៃបកម្ម ផលិត សៃ- 
បៀរ នៅក្នងុ បា រ៍ តំាងពីក្មៃង ខ្ញុ ំបាន រៀន 
ពី ម្ចាស់ សៃ បៀរ ទើប ខ្ញុ ំសៃឡាញ់ ចូល- 
ចិត្ត មុខរបរ នៃះ ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុ ំបានសមៃច 
ចិត្ត សិកៃសា មុខជំនញ ផលិត សៃ បៀរ 
និង ទទួលបាន អនុបណ្ឌតិ ផ្នៃក Brew-
ing និង Malting ពីស លា Doe-
mens Academy ដ៏ លៃបីលៃបាញ នៅ 
ទីកៃងុ មុយ និ ច ។ 

 លោក Bernd ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ បាន 
បើក ភោជនីយដ្ឋាន  និង សិបៃបកម្ម 
ផលិត សៃ បៀរ ដ៏ ធំ មួយ ភា្លាមៗ 
បន្ទាប់ពី បញ្ចប់ ការសិកៃសា របស់ខ្ញុំ 
មុនពៃល ខ្ញុំ ចូលរួម ក្នុង គមៃង ផលិត 
សៃ បៀរ ផៃសៃងទៀត នៅ ក្នុងបៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់ » ។ 

 បន្ទាប់មក គាត់ បានចាប់ផ្តើម នំ ចៃញ 
ជំនញ របស់គាត់ ទៅ ពាសពៃញ ពិភព-
លោក ហើយ បាន បង្កើត  និង គៃប់គៃង 
គមៃង រោងចកៃ ផលិត សៃ បៀរ នៅ 
តំបន់ មួយចំនួន ដូចជា នៅ កូរ៉ៃខាងតៃបូង 
អា្រហិ្វកខាងតៃបូង និង ណ មី បី៊ រហូត 
ដល់ ដ ណឺ ម៉ាក បៃសីុល និង ស ម័ រ 
ក្នងុ រយៈពៃល ២០ ឆ្នា ំ មុន ពៃល បង្កើត 
កៃមុហុ៊ន BeerPro Import/Export 
Co, Ltd នៅ កម្ពជុា ។ 

 លោក Connor បន្តថា ៖« យើង 
បាន បង្កើត យីហោ សៃ បៀរ Two-
Birds បន្ទាប់ពី ខ្ញុំ បាន ចូលរួម ក្នុង 
អាជីវកម្ម គៃួសរ ។ ឥឡូវនៃះ យើង 
កំពុង ផលិត ភៃសជ្ជៈ ជាចៃើន បៃភៃទ 
នៅកៃម យីហោ TwoBirds Craft 
Beer ហើយ កំពុងផ្ត ត់ ផ្គង់ នៅតាម    
បា រ៍ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និង 
សមៃបព់ៃតឹ្តកិារណ ៍នន ក្នងុ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ និង លើសពីនៃះ ទៀត ។ យើង 
ក៏ បន្ត ពងៃីក នៅតាម បណ្តាខៃត្ត និង 
តបំន ់មយួចនំនួទៀត ដចូជា ខៃត្ដ កពំត 
កោះរ៉ុង កោះរ៉ុង សន្លឹម និង ខៃត្ត 
សៀមរាប  ផងដៃរ។     

 ដោយសរតៃ ទឹកចិត្ត សៃ ឡាញ់ និង 
មន ចំណប់អារម្មណ៍ ខា្លាំង តាមរយៈ 
ការធ្វើដំណើរ កមៃសាន្ត បន្ទាប់ពី មន 
បទពិសោធការងរ យា៉ាងចៃើន នៅ 
ទូទំាង ទ្វីប ចំនួន ៤ ហើយក៏ បៃហៃល 
ដោយសរតៃ គាត់ ទទួល ឥទ្ធពិល នៃ ក្តី 
សៃឡាញ់ របស់ ឪពុក គាត់ ចំពោះ តំបន់ 
អាសីុអាគ្នៃយ៍ លោក Bernd បាន មក 
ដល់ បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃបី បង្កើតកន្លៃង 
ផលិត សៃ បៀរ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១១ ដោយ បន្ត ស្នាក់ នៅ ទីនៃះ 
រហូតដល់ គមៃង នៃះ បាន បញ្ចប់ហើយ 
កូនបៃសុ របស់គាត់ បាន ចូល រួម ជាមួយ 
គាត់ នៅក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ ។   

 សៃ បៀរម៉ាក TwoBirds មន  
រសជាតិ  ចៃើ នបៃភៃទ ដូចជា Colo-
nial IPA, Timeless Lager, 
Mighty Stout, និង German 
Wheat ហើយ សូមៃបីតៃ រសជាតិ 
Mango Cider និង Snake Bite ក៏ 
ជា អត្ថបៃយោជន៍ ១ បន្ថៃមទៀត 
សមៃប់ អ្នក ចូលចិត្ត សៃ បៀរ នៅ 
កម្ពុជា ផងដៃរ ។ 

 លោក Connor បញ្ជាកថ់ា ៖« បៃវត្ត ិ
សៃ បៀរ ម៉ាក TwoBirds បង្កើតឡើង 
ដោយ ឪពុក  និង កូនបៃុស ដៃល បាន 
ផ្លាស់ មក រស់នៅ ក្នុងបៃទៃស កម្ពុជា 
ដើមៃប ីបន្ត ក្ត ីស ុប ិនរបស ់ពកួគៃ វា ដចូ ជា 
បកៃសី អាល្លឺម៉ង់ ២  ដៃល ចំណកសៃុក  
ទៅ ភាគខាងតៃបូង ដើមៃបី គៃច ចៃញពី 
ខៃតៃជាក់ »៕ 

បារ៍ និងទីតាំងផលិតស្រាបៀរ craft beer  ស្ថិតនៅក្នុងមជ្រាឈមណ្ឌល The Factory ក្នុងទីក្រាុងភ្នំព្រាញ។ 

លោក Bernd Kirsch, ម្ចាស់ស្រាបៀរម៉ាក TwoBirds ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់។   

លោក Connor Kirsch ។  
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ស្ពានជិត៦០កន្លែងនិងផ្ទះជាង២០០០ខ្នងតែូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសរពែយុះទីហ្វុងនៅកូរ៉ែខាងជើង

អាមែរិកនឹងកាត់បន្ថយវត្តមានកងកមា្លាំងរបស់ខ្លួននៅអីុរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅ តែឹមខែវិច្ឆិកា

បែមុខការពារជាតិជបុ៉នបញ្ជាក់អំពីតមែូវការចំាបាច់សមែប់បែតិបត្តិការតំបន់បែឆំាងការគំរមពីកូរ៉ែខាងជើង

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ រដ្ឋ 
បាន រាយ ការណ ៍កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា  ព្រយុះ 
ទ ីហ្វងុ មយួ ដ្រល បាន វាយ ប្រហារ ទៅ-
លើ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន បំផ្លិច-
បផំ្លាញ ស្ពាន ជតិ ៦០ កន្ល្រង  ឬ បាន លចិ     
ផ្ទះ ជាង ២០០០ ខ្នង  ដោយ ម្រដឹក នាំ 
កូ រ៉្រ ខាង ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន បាន 
ថ្ល្រង ថា  ការ ខូច ខាត នោះ  បាន រំខាន 
ដល់ ផ្រន ការ មជ្រឈិម ព្រញ ១ ឆ្នាំ  ។ 

 ព្រយុះ ទី ហ្វុង ម្រយ៍ សក់ (Maysak)  
បាន បង្ក ឲ្រយ មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ យ៉ាង ខា្លាំង 
អស់ ជា ច្រើន ថ្ង្រ  នៅ ឆ្ន្ររ សមុទ្រ ភាគ-
ខាង កើត ប្រទ្រស  កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ  
នៅ ព្រល ស្រដៀង គ្នា នោះ   ប្រទ្រស - 

កូរ៉្រខាង ជើង  នៅ ត្រ កំពុង ទទួល រង 
ដោយ សរ ទឹក ជំនន់  និង ព្រយុះ ទី ហ្វុង 
បង្ក ឲ្រយ មាន ការ ខូច ខាត យ៉ាង ខា្លាំង  
កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ  ហើយ នៅ 
សបា្តាហ៍ ន្រះ  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
បាន រង ការ វាយ ប្រហារ  ដោយ សរ 
ព្រយុះ ទី ហ្វុង ហ្រ សិន (Haishen) ១ 
ផ្រស្រងទៀត ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងារ សរ ព័ត៌ មាន KCNA ផ្លូវ-
ការ  បាន នយិយ ថា  ព្រយុះ ទ ីហ្វងុ ម្រយ-៍
សក«់ បាន បផំ្លចិ បផំ្លាញ  ឬ បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
មាន ទឹក ជំនន់ ជន់ លិច » ផ្ទះ ជាង 
២០០០ ខ្នង  និង អគរ ស ធរណ ៈ 
ចំនួន ១០ អគរ  នៅ ក្នុង តំបន់ មួយ-

ចនំនួ បាន  រង ផល ប៉ះ ពាល ់ ចណំ្រក ផ្លវូ 
ជា ច្រើន មាន ចមា្ងាយ  ៦០ គី ឡូ ម៉្រត្រ  
និង ៥៩ ស្ពាន ទៀត  បាន បាក់ រលំ  
ដោយ មាន គ្រឹះ ផ្លូវ រថភ្លើង ប្រវ្រង ជាង 
៣៥០០ ម៉្រត្រ « ត្រូវ បាន ខូច ខាត 
ទាំងស្រុង គ្មាន សល់ » ។ 

 គ្រះ មហន្តរាយ ធម្ម ជាតិ  បាន បង្ក 
ឲ្រយ មាន ផល ប៉ះ ពាល ់កាន ់ត្រ ខា្លាងំ ឡើង  
នៅ កូ រ៉្រ ខាង ជើង  ដោយ សរ ហ្រ - 
ដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ របស់ ខ្លួន ញ័រ កក្រើក  
ហើយ ប្រទ្រស ន្រះ  បាន រង ការប៉ះ- 
ពាល់ដោយ ទឹក ជំនន់   ដោយសរ ភ្នំ 
នងិ កនូភ្ន ំ ត្រវូ  បាន កាប ់បផំ្លាញព្រឈើ 
អស់ជាយូរហើយ នោះ ៕AFP/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ប្រព័ន្ធ 
ផ្រសព្វ ផ្រសាយ អាម្ររិក  បាន រាយ-
ការណ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា  ម្រ-
បញ្ជា ការ ន្រ  ទី បញ្ជាការក-
ណ្តាល អាម្ររិក  គឺ លោក ខ្រន-
ណ្រតហ៍  អុីម ខ្រន ហ្រសុី  បាន 
អះអាង កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ថា   អា-
ម្ររិក នឹង ដក កង កមា្លាំង រាប ់ - 
ពានន់ាក ់ ច្រញ ព ីប្រទ្រស អុរីា៉ាក ់ 
និង អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន  នៅ ត្រឹម 
ខ្រ វិច្ឆិកា ខាង មុខ ន្រះ ។ 

 អ្នក សកម្ម ខាង នយោ បាយ 
បាន រាយ ការណ៍ ថា  លោក 
ខ្រនណ្រតហ៍  អុីម ខ្រន ហ្រសុី  នៅ 
អំឡុង ព្រល ប្ររព្ធ ពិធី ដោះ-
ស្រយ ពាកព់ ័ន្ធ  នងឹ ប្រតបិត្តកិារ  
ជា មួយ រដ្ឋ មន្ត្រី ការពារ ជាតិ 
អុរីា៉ាក ់ បាន ថ្ល្រង ថា  វត្តមាន កង- 
កមា្លាងំ អាម្ររកិ  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស 
អុីរា៉ាក់  នឹង ត្រូវ បាន កាត់ បន្ថយ 
រហូត ដល់ ចំនួន ៣០០០ នាក់  

នៅ ត្រឹម ដំណច់ ខ្រ កញ្ញា ន្រះ ។ 
 លោក បាន ថ្ល្រង ថា  ការ កាត់-

បន្ថយ កង កមា្លាំង អា ម្ររិក  គឺ 
ដោយ សរ «កង កមា្លាំង អុីរា៉ាក់  
មាន ការ រកី ចម្រើន យ៉ាង ខា្លាងំ កា្លា  
ដ្រល បាន ធ្វើ ឡើង  ក្នុង ការ - 
ពភិាក្រសា  នងិ ការ សម្របសម្រលួ 
ជា មួយ រដ្ឋាភិ បាល អុីរា៉ាក់  និង 
ក្រុម ដ្រ គូ ចម្រុះ របស់ យើង  នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស  ន្រះ » ។ 

 បច្ចុប្របន្ន  មាន កង កមា្លាំង 
អាម្ររកិ ជាង ៥០០០ នាក ់ បាន 
ដក់ ពង្រយ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស 
អុីរា៉ាក់  ដើម្របី គំទ្រ កង កមា្លាំង 
អុីរា៉ាក់  នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ-
ប្រឆំង ក្រុម រដ្ឋ អ៊ិស្លាម (IS) 
នៅស្រស សល់  ជា ពិស្រស  
សម្រប់ ការ បណ្តុះ បណ្តាល 
និង ការ ផ្តល់ យោ បល់ ។ 

 លោក អុីម ខ្រន ហ្រសុី  បាន-
បញ្ជាក់ ថា  ទំហំ កាត់ បន្ថយ 

វត្តមាន យោធ អាម្ររកិ  នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស អុីរា៉ាក់  នឹង នៅ ត្រ អាច 
ផ្តល់ យោ បល់  និង ជួយ ដល់ 
កងកមា្លាំង អុីរា៉ាក់  នៅ ក្នុង ការ - 

កម្ទ្រច ផ្តាច់ ពូជ  ក្រុម រដ្ឋ អ៊ិស្លាម 
នៅ ស្រស សល់ នៅ អុីរា៉ាក់ ។ 

ឧត្តម ស្រនយី ៍អាម្ររកិ កពំលូ  
នៅ មជ្រឈិម បូ ពា៌ា  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ 

នៅ ក្នុង ខិត្ត ប័ណ្ណ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ-
ផ្រសាយ មួយ ចំនួន  កាល ពី ល្ងាច 
ថ្ង្រ ពុធ ថា  កង កមា្លាំង អាម្ររិក  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អាហ្វ ហា្គានី-

ស្ថាន  នឹង ត្រូវ បាន កាត់ បន្ថយ 
ប្រហ្រល ៤៥០០ នាក ់ នៅ ត្រមឹ 
ដើម ខ្រ វិច្ឆិកា ខាង មុខ ន្រះ ។ 

 មន្ទី របញ្ចកោណ  បាន ថ្ល្រង  
កាល ពី ពាក់ កណ្តាល ខ្រ កក្កដ 
ថា  អាម្ររិក  បាន រក្រសា កម្រិត 
កងកមា្លាំង របស់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន  នៅ 
ត្រមឹ ពាក ់កណ្តាល ៨០០០ នាក ់ 
ដោយ បាន ជួប ប្រជុំ  អំពី លក្ខ-
ខណ្ឌ ន្រ កចិ្ច ព្រម ព្រៀង អាម្ររកិ 
និង តាលី បង់  បាន ចុះ ហត្ថ - 
ល្រខា កាល ពី ចុង ខ្រ កុម្ភៈ  ។ 

 កិច្ច ព្រម ព្រៀង ដ្រល ពួកគ្រ 
បានចុះហត្ថល្រខា នោះ  ក ៏បាន 
អំពា វនាវ ឲ្រយ ដក  កង កមា្លាំង 
យោធ របស ់អាម្ររកិ ទាងំ ស្រងុ  
ច្រញ ពីទឹកដី ន្រ  ប្រទ្រស អាហ្វ- 
ហា្គានីស្ថាន  នៅ ត្រឹម ខ្រ ឧសភា 
ឆ្នាំ២០២១   ខាង  មុខ  ន្រះ  ជា- 
កំហិត ៕Xinhua/SK

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ- 
ជាតិ ជប៉ុន  គឺ លោក ថា រូ  កូណូ បាន- 
បញ្ជាក់ អំពី តម្រូវ ការ  ចាំ បាច់  ដើម្របី 
ពង្រងឹ កចិ្ច សហ ប្រតបិត្តកិារ តបំន ់ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ឥណ្ឌូ បា៉ាសុី ហ្វិក  កាល ពី-
ថ្ង្រពធុ  ដោយ បាន ចុះ បញ្ជ ីប្រទ្រស ក ូរ៉្រ 
ខាង ជើង  នងិ ចនិ ថា  បាន គរំាម ប្រទ្រស 
ជប៉ុន  និង ដូច ជា គំរាម ប្រទ្រស មួយ-
ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត  នៅ ក្នុង តំបន់ ដ្ររ។ 

 លោក ថា រូ  កូណូ  បាន ថ្ល្រង ថា៖ 
«ប្រទ្រស ចិន បាន កំពុង បង្កើន ការ-
ចំណយ ទៅ លើ វិស័យ ការ ពារ ជាតិ 
របស ់ពកួ គ្រ កាន ់ត្រ ច្រើន ឡើង  នៅ ក្នងុ 
រយៈ ព្រល ៣០ ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ » 

ដោយ បាន បញ្ជាក់ ថា  ការ ចំណយ 
ទៅលើ វិស័យ ការ ពារ ជាតិ របស់ 
ប្រទ្រស ចិន  បាន ហក់ ឡើង ដល់ ទៅ 
៤៤ ដង  នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល ជា ច្រើន ឆ្នាំ 
មក ន្រះ ។ 

 ប្រមុខ ការ ពារ ជាតិ ជប៉ុន  បាន ថ្ល្រង 
នៅ ក្នុង សិកា្ខា សល មួយ  បាន រៀប-
ចំដោយ  មជ្រឈ មណ្ឌល ដើម្របី យុទ្ធ-
សស្ត្រ  និង ការ សិក្រសា អន្តរ ជាតិ  មាន 
មូល ដ្ឋាន នៅ ក្រុង វា៉ា សុីន តោន ថា៖ 
«បន្ថ្រម ព ីនោះ  យើង បាន មើល ឃើញ 
ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខាង ជើង  ជា ប្រទ្រស កពំងុ 
អភិវឌ្រឍ សមត្ថ ភាព មី សុីល  កាន់ ត្រ-
ខា្លាំង ឡើង ។  យើង ត្រូវ ការ យក ចិត្ត-

ទុកដក់ ឲ្រយ បាន ច្រើន បន្ថ្រម ទៀត  
ចំពោះ គោល បំណង របស់ ពួក គ្រ » ។ 

 រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ ជប៉ុន  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ប្រទ្រស របស់ លោក បាន 
ស្វះ ស្វ្រង រក  ដើម្របី ដក ់ពង្រយ ប្រពន័្ធ 
ការ ពារ មី សុីល បាលី ស្ទិក Aegis-
Ashore  នៅ ចំ ព្រល ដ្រល កូ រ៉្រ ខាង- 
ជើង  បាន បាញ់ មី សុីល មុន ជំនួប 
កំពូល អាម្ររិក  កូ រ៉្រ  និង កូ រ៉្រ ខាង ជើង  
កាល ពី ខ្រ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 

លោក  បាន ថ្ល្រង ថា  ក្រងុ ត ូក្រយ ូ កាល-
ព ីព្រល ថ្ម ៗី  ន្រះ  បាន ដក ច្រញ ផ្រន ការ 
ដក ់ពង្រយ ប្រពន័្ធ ម ីសុលី នោះ  ជុ ំវញិ 
ហ្រតុ ផល សុវត្ថិភាព ៕ Yonhap/SK

បុរសម្នាក់កាន់ឆត្រដើរនៅជិតទន្ល្រទីដុងព្រលអាកាសធាតុអាក្រក់នៅទីក្រងុព្រយុងយ៉ាង។AFP

កងទ័ពកំាភ្លើងធំអាម្ររិកចាប់ដ្រគ្នាខណៈពួកគ្របួងសួងនៅមុនចាកច្រញពីបរិវ្រណកងទ័ពអីុរ៉ាក់មួយកន្ល្រង។AFP

លោករដ្ឋមន្ត្រកីារពារជាតិជបុ៉នថារូកូណូ(ស្តា)ំថ្ល្រងនៅក្នងុសន្និសីទពីចម្ងាយ។Yonhap



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ប្រេសិតេពិស្រសUSរាយេការេណ៍អំពីេការរីក-េ
ចម្រើនេន្រកិចេ្ចេចរចាេព្រដំ្រនេអីុស្រេេអ្រល-លីបង់

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសេ រេេវីរុសេកើេនឡើងេជាងេ...

ក្រងុ ប្ររតូៈ  បៃសតិ ពសិៃស 
អាមៃរិក ម្នាក់  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
បាន ថ្លៃង ថា  លោក សងៃឃឹម ថា  
នឹង ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ទៅ លើ 
គមៃង មួយ  នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុន្មាន សបា្តាហ៍ ខាង មុខ 
នៃះ  សមៃប់  បៃទៃស លី បង់  
នងិ អុសីៃ អៃល  ដើមៃប ីចាប ់ផ្តើម 
ពិភាកៃសា គ្នា អំពី ជម្លោះ ពៃំ ដៃន 
សមុទៃ របស់ ពួក គៃ ។ 

 បៃទៃស លី បង់  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៨  បាន ចុះ កិច្ច សនៃយា 
ដំបូង របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ខួង បៃង 
និង ឧស្ម័ន  នៅ ក្នុង ដៃន ទឹក 
របស់ ខ្លួន  ដៃលក្នុង នោះ មន  
តំបន់ មន ជម្លោះ ១កន្លៃង  របស់ 
បៃទៃស កៃបៃរ ខាង អុី សៃ អៃល 
ភាគ ខាង តៃបូង របស់ ខ្លួន  ដោយ 
មន រាប់ បញ្ចលូ ទំាងតំបន់  ដៃល 
ខ្លនួបាន បៃយទុ្ធ ក្នងុ សង្គៃមជា 
ចៃើនផងដៃរ។ 

 រដ្ឋាភ ិបាលអុ ីសៃ អៃល  កាល- 
ពី ខៃ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០១៩  បាន 
ថ្លៃង ថា  បៃទៃស របស ់ខ្លនួ  បាន 

យល់ ពៃម ឲៃយ មន កិច្ច ពិភាកៃសា 
សមៃប សមៃួល ដោយ អាមៃរិក  
ជា មួយ បៃទៃស លី បង់  ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ ជម្លោះ ពៃំ ដៃន ទឹក 
របស់ បៃទៃស ទាំង ២ ។ 

 ឧបការី អាមៃរិក ទទួល បន្ទុក 
កចិ្ច ការ នៅ ជតិ ភាគ ខាង កើត  គ ឺ
លោក  ដៃវីដ  ស្កៃន ឃើរ  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖ « ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា  យើង 
កំពុង ធ្វើ ឲៃយ មន ការ រីក ចមៃើន  
មួយ ចំនួន បន្ថៃម ទៀត  នៅ ក្នុង 
ការ សមៃប សមៃួល នៃះ » ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង បៃប់ កៃុម 
អ្នក កាសៃត ល ីបង ់ នៅ ក្នងុ កចិ្ច- 
បៃជុ ំតាម ទរូសព័្ទ ថា ៖ « ខ្ញុ ំទន្ទងឹ- 
រង ់ចាំ ដើមៃបី បញ្ចប់ ជា មួយ កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង គមៃង នៃះ  ដូច្នៃះ 
បៃទៃស ល ីបង ់ នងិ អុ ីសៃ អៃល  
អាច បន្ត ឲៃយ មន ការ ចរចា អំពី 
ពៃំដៃន ទឹក របស់ អ្នក » ។ 

 លោក  បន្ថៃម ថា ៖« ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ថា 
លី បង់ នឹង  អាចធ្វើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ជាមួយអុីសៃ អៃលនៅ ប៉ុន្មាន 
សបា្តាហ៍ ខាង មុខ នៃះ » ៕ AFP 

តពីទំព័រ១...នោះលោក បៃ-
ធានធិបតី អាមៃរិក  ដូណាល់  
តៃំ  បាន ពៃយាយាម និយាយ 
សមៃល  ស្ថាន ភាព ធ្ងន់ធ្ងរ នៃ ការ-  
គំរាម កំហៃង ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ ។  

លោក តៃំ  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
បទ សម្ភាស ជា មួយ លោក - 
Woodward ថា ៖  « ខ្ញុំ នៅ តៃ 
ចូល ចិត្ត និយាយ សមៃល 
ស្ថាន  ការណ ៍ធ្ងន ់ធ្ងរ នៃះ  ដោយ- 
សរ ខ្ញុំ មិន ចង់ បង្កើត ឲៃយ មន 
ការភ័យ ស្លន់ ស្លោ»។  

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
AFP  ដោយ ផ្អៃក លើ ស្ថតិ ិផ្លវូការ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  មន ករណី ឆ្លង 
ជាង  ២៧, ៧ លាន នក់  នៅ 

ទូទាំង ពិភពលោក  ដោយ 
អាមៃរិក ឡាទីន  និង តំបន់ - 
ការីប៊ីន  រង ការ ប៉ះពាល់ ខា្លោំង 
បំផុត  បន្ទាប់មក គឺ  អឺរ៉ុប ។ 

 បៃទៃស ដៃល មន អ្នក ស្លោប់ 
ចៃើន បំផុត  ដោយ សរវីរុស- 
កូរ៉ូណា  គឺអាមៃរិក មន អ្នក - 
ស្លោប់ ជាង ១៩ មឺុន នក់  បន្ទាប់ 
មក  គឺ បៃទៃស បៃសុីល ។ 

ដោយ មនសុៃស រាប ់ពាន ់លាន- 
នក់ នៅ ជំុវិញ ពិភព លោក នៅ តៃ  
រង ការ ប៉ះពាល់ ពី វិបត្តិ វីរុស នៃះ  
ការ បៃកួត បៃជៃង បង្កើត វ៉ាក់សំង  
កំពុង ដំណើរ ការ ដោយ មន 
កៃមុហុ៊ន ចំនួន ៩ កំពុង ពិសធ  
ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី៣។ 

ទោះ បី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ក៏ ការ ពិសធទៅ លើ វ៉ាក់ - 
សំង មួយ នៃ វ៉ាក់សំង ការពារ 
ជំងឺកូវីដ ១៩ជាចៃើន   ដៃល 
កំពុង តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយ កៃុម ហ៊ុន ផលិត ឱសថ 
នងិ សកល វទិៃយាលយ័  Oxford  
តៃូវ បាន ផ្អាក កៃយ ពី អ្នក- 
ស្ម័គៃ ចិត្ត ម្នាក់បាន កើត ជំងឺ  
ដៃល មិន អាច ពនៃយល់ បាន ។

អភិបាល រង កៃុង ម៉ូស្គូ  បាន 
ថ្លៃង ថា  បៃទៃស រុសៃសុី  បាន 
អនុម័ត វ៉ាក់សំង ១ រួច ហើយ 
ហើយ កាល ពី ថ្ងៃពុធ  បាន ចាប់- 
ផ្តើម ចាក់វ៉ាក់ សំងកៃុម  អ្នក - 
ស្ម័គៃ ចិត្ត នៅ ក្នុង កៃុង នៃះ ។ 

បៃទៃស រុសៃសុី បាន បៃកាស 
កាល ពី ខៃ មុន នៃះថា  វ៉ាក់សំង 
របស ់ខ្លនួ  មន ឈ្មាះ ថា «Sput-
nik V» កៃយ ពី ផ្កាយ រណប - 
សម័យ សូវៀត ដៃល តៃូវ បាន 
បាញ់ ឡើង ទៅ ទី អវកាស  នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៥៧  បាន ទទួល 
ការអនុម័ត ។ 

ការ សៃវ ជៃវ ដៃល បាន បោះ- 
ពុម្ពផៃសាយ នៅ ក្នុង ទសៃសន វដ្តី- 
ពៃទៃយ The Lancet  កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន  បាន និយាយ ថា  អ្នក  
ជំងឺ ជា ចៃើន ដៃល បាន ចូល រួម ការ  
ធ្វើ តៃស្ត នៅ  បៃទៃស រុសៃសុី  មន 
អង់ទីគ័រ បៃឆំង នឹង វីរុសនៅក្នុង  
ខ្លួនរបស់ពួកគៃ៕AFP/PSAលោ ក ប្រ សិតពិស្រស អាម្រ រិក   ដ្រវីដ ស្ក្រន ឃើរ ជួប ជាម យួកងទ័ព។ AFP

ក្រមុ សាច់ ញាតិ   និង អ្នក  ធ្វើ កា រ នៅកន្ល្រងកប ស់ាកសព ស្រង មឈូស  រប ស់ ជនរង គ្រះ ដោយសារ ជំងឺកូវ ីដ ១៩ នៅក្នងុ អំឡុង ពិធីបុណ្រយសព នៅក្រងុ  ញូវដ្រលី។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ :   ថ្ងៃ កាន ់បណិ្ឌ ទ ី២ អ្នកសៃ ី
ភួង មករា  គៃង    សម្លៀកបំពាក់ បៃ- 
ពៃណី ស្អាត បាត  ដៃ ម្ខាង កាន់ ចាន - 
សៃក់  និង ដៃ ម្ខាង កាន់ ផ្កា ភ្ញី     ជាមួយ  
កៃុម គៃួសរបាន ដើរ សំដៅទៅលាង 
សម្អាត ដៃ មុន ពៃល  ចូល សលា ឆាន់  
ន ៃ អារាម អង្គរជ័យ    សៃុក កៀន ស្វាយ 
បំណង បៃគៃន ចង្ហាន់  បច្ចយ័ ដល់ ពៃះ- 
សងៃឃ  និង រាប់ បាតៃទៅតាម បៃពៃណី 
ទំនៀម ទម្លាប់ ពៃះ ពុទ្ធ សសនា ។

  មិន ខុស ពី  អារាម ទូទាំង បៃទៃស    វត្ដ  
អង្គរជ័យ  ទទួល ពុទ្ធបរិស័ទមក រៀបចំ  
ពិធី កាន់ បិណ្ឌ  និង ភ្ជុំ បិណ្ឌ  ដៃល ចាប់- 
ផ្ដើម ព ីថ្ងៃទ៣ី ដល ់១៧ ខៃ កញ្ញាដោយ 
មន ការ ចូលរួម យ៉ាង ចៃើន កុះករ ។ 
ប៉ុន ្ដៃ ការ អនុវត្ដ ពិធី បុណៃយ ឆា្នាំ នៃះ 
បៃជាពុទ្ធ បរិស័ទ តៃូវ បៃកាន់ ខ្ជាប់ នូវ 
គោល ការណ៍ រស់ នៅ តាម គន្លង ថ្មី ។ 

 ពៃះតៃជគុណ ពៃះនាម  ទន់  សុភ័ក្ដៃ    
ជា ភិក្ខុ គង់ នៅ វត្ត នៃះ ជាង  ១០ វសៃសា 
មន   សងៃឃដីកា ថា ៖ «ខង វត្ត ក៏ មន ការ- 
ចាក់ផៃសាយ ឲៃយ  បៃជាពលរដ្ឋ   មន ការ- 
រកៃសា  អនាម័យ តាម ការ ណៃនាំ របស់ 
កៃសួង សុខភិបាល  ដោយ អនុវត្ត ការ- 
រកៃសា គម្លាត សុវត្ថិភាព ផៃសៃងៗ»។

ពៃះ អង្គបន្ដថា ៖ «តាម ពិត  បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ក៏ មន ការ យល់ដឹង ខ្លួនឯង 
ដៃរ។  ពួកគាត់ ពៃយាយម នៅ ជុំ តៃ 

ជាមួយ គៃួសររៀង ៗ  ខ្លួន  ហើយ បើ 
ទោះ  មិនមន ការ ពាក់ម៉ាស់គៃប់ ៗ គា្នា   
ក៏  ពួកគាត់ មន ជៃល លាងដៃ  និង 
អាល់កុល គៃប់គា្នា »។

បនា្ទាប់ ពីបញ្ចប់ កិច្ចការ បុណៃយ ទាន 
ទៅតាម បៃពៃណី ពុទ្ធចកៃ  និង លាង 
សម្អាត ដៃជាមួយ អាល់កុល រួច រាល់  
អ្នកសៃី មករា រួមទាំង ស្វាមី និងកូន  
បៃុស នាំ គា្នា មក អង្គុយ សមៃក  ក្នុង 
កៃយូស  ធំ ទូលាយ ស្ថិត ក្នុង បរិវៃណ ទី 
អារាម  នងិ ចណំាយ ពៃល មយួ រសៀល 
លម្ហៃ នៅ រមណីយរាម វត្ដ អង្គរ ជ័យ ។

  កៃយ ពៃល ទទលួ ទាន អាហារ ថ្ងៃ- 
តៃង់  អ្នកសៃី ភួង មករា បាន បៃប់  
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍  នៅ ក្នុង កៃយូស អៃប ដើម 
អម្ពិល  បារាំង ថា ៖ « តាមពិត ទៅ ខ្ញុំ ជា 
អតីត កូន សៃក្ខលោក ក្នុង វត្ដ នៃះ តាំង 
ពី ក្មៃង ៗ  ដៃល បងៃៀន ដោយ ចៅ- 
អធកិារវត្ដ ។ ខ្ញុ ំតៃងតៃ មកទ ីនៃះ តាងំព ី
មិនសូវ មន មនុសៃស អ៊ូអរ  អត់ មន តៃី 
សមៃប់ មើល និង មិន មន កៃយូស 
អង្គុយ លៃង ម្លៃ៉ះ  »។ 

អ្នកសៃី បាន និយយ បន្ដ មុន ពៃល 
នាំ កូន  ចុះ ដាក់ ចំណី តៃី ថា ៖ « ទីនៃះ ធ្វើ 
ឲៃយ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ ជៃះ ថា្លា  ចាកផុត ពី 
ទុក្ខកង្វល់  ហើយ ពៃល នៃះ ខ្ញុំ មន 
គៃួសរ  ខ្ញុំ នៅតៃ នាំ ពួកគាត់ មក លៃង  
ដាក់ ចំណីតៃី និង ធ្វើ បុណៃយ ទាន នៅ 
ទនីៃះ ដដៃល ។ ទ ីនៃះ រឭំក ដល ់អតតី- 
កាល របស់ ខ្ញុំ »។

ស្ថិត ក្នុង បរិវៃណ ធំទូលាយ អារាម 
មន  កៃយូស  សង់ បៃ៉ប លើសៃះ    ស្ពាន 
នាគ ថ្ម ឆ្លង កាត់ និង ស្ពាន  ឈើ បៃ៉ប ផ្ទៃ 
ទឹក សមៃប់ ភ្ញៀវ ទសៃសនា និង ផ្ដល់ 
ចំណី តៃី ធំ ៗ  ឡើង ខប់ ទឹក ដៃល 
ស័ក្ដិសម នឹង អ្នក  ចូលចិត្ដភាព ស្ងប់- 
ស្ងាត់  គា្មាន គៃឿង បំពង សំឡៃង តន្ដៃី 

ចមៃៀង និង គៃឿង សៃវឹង ។ 
ពៃះ ភិក្ខុ ទន់  សុភ័ក្ដៃ  ពៃះ ជន្ម ២៧ 

វសៃសា មន សងៃឃ ដកីាអពំ ីគោល បណំង 
នៃការ កសង ទ ីលម្ហៃ ក្នងុ អារាម នៃះ គ ឺ
ដើមៃបរីដំោះ ពទុ្ធ បរសិទ័ កដ៏ចូជា មហា-
ជន ឲៃយ មន កន្លៃង សមៃក កាយ  បនា្ទាប ់
ចុះ ពី សលា ឆាន់ ។ 

ពៃះអង្គមន សងៃឃ ដីកា  ខណៈ សូរ 
ពៃះធម៌ បន្លឺ ចៃញ ពី សលា ឆាន់ ថា ៖ 
«ដបំងូ ឡើយ វត្ត នៃះ មន សភាព   ស្ងាត ់
មនុសៃស ដៃរ  តៃ កៃយ ពៃល  ពៃះចៅ- 
អធិកាវត្ត  សុខ វាសនា  បាន និមន្ត មក  
លោក ក៏ ផ្ដើម បូម ទឹក  រៀបចំ ចិញ្ចឹមតៃី 
យកព ីស្ទងឹ មខុវត្តមក ដាក ់សៃះ។  ចាប ់
ពី ពៃលនោះ ដោយ ឃើញ តៃី ចៃើន 
ពុទ្ធបរិស័ទ ក៏ ផ្អើល មក កុះករ  ហើយ 
លោក ក៏ បាន ផ្ដើម គំនិត កសង កៃយូស 
ឡើង កាលពី៣ទៅ៤ឆា្នាំ មុន»។ 

នៅ លើ ផ្ទៃ ដី បៃមណ ១០ ហិកតា 
វត្ដ អង្គរជយ័  មន កៃយសូ ចនំនួ ២១ នងិ 
ស្ពាន ដៃក បៃវៃង ៧០ ម៉ៃតៃ ពៃម ទាំង 
ស្ពាន ឈើខ្វាត់ ខ្វៃង  សង់ ប៉ៃប ទឹក  
សមៃប់ ឲៃយ បៃជាជន សមៃក កមៃសាន្ដ 
ទទលួ ទាន  អាហារ ជុ ំគា្នា នងិ ផ្ដល ់ចណំ ី
តៃី ដ៏ ចៃើន មីរដៃរដាស  ដៃល រង់ចាំ 
វត្ដមន ភ្ញៀវ មក ផ្ដល់ ចំណី ឲៃយ ពួកវា ។ 

ពៃះ តៃជគុណ  សុភ័ក្ដៃ   មន សងៃឃ- 
ដីកា  ថា៖  «ចំពោះ បរិស្ថាន យើង មន 
តៃ ការ លើក ទកឹចតិ្ត ឲៃយ  ភ្ញៀវ ចៃះ ថៃរកៃសា 
អនាមយ័  នងិ ការ បោះចោល សរំាម ឲៃយ 
បាន តៃឹមតៃូវ  ដោយ ខ្លួន ឯង »។

កៃពី បរិស្ថាន ស្អាត ម្លប់  តៃឈឹង-  
តៃឈៃ ទឹក ស្ទឹង និង សៃះទឹក ដៃល 
សមៃបូរ តៃី ធំ ៗ  សួនបុបា្ផា ក៏ ជា ចំណុច  
ទាក ់ទាញ  នងិ បង្កើន សមៃស ់បរសិ្ថាន 
ស្អាត ក្នុង ទី អារាម នៃះផង ដៃរ។ 

ចាប់ ពី ផ្កា ឈូក  សៃបៃ រឿង និង សួន ចៃបារ 
តូច ៗ  នៅតាម អគារ នីមួយៗ ក៏ដូចជា 
បរិវៃណ អារាម  ទាំងមូល  ទិដ្ឋភាព ដ៏ 
សៃស ់តៃកាល នៃះ មយួ ផ្នៃក បាន មក ព ី
ការ ចលូរមួ របស់ ភ្ញៀវ   មក កមៃសាន្ដ ដៃរ។ 

  រមណីយរាម វត្ដ អង្គរ ជ័យស្ថតិក្នងុ ភមូ ិ
អង្គរជ័យ ឃុំ បនា្ទាយដៃក សៃុក កៀន-
ស្វាយ ខៃត្ដ កណា្ដាល ចម្ងាយ បៃមណ 
៣០ គីឡូម៉ៃតៃ ពីរាជធានីភ្នំពៃញ ៕
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ភ្ញៀវ ទសេសនា និង ផ្ដល់ ចំណីដល់ តេី ធំ ៗ  ស្ទើរពេញសេះទឹក។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី ទី អារាម សក្ការបូជា  ក៏មានណេនាំ ពី អនាម័យ និងបរិស្ថាន ផង ដេរ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

កេយូស អេប មាត់សេះ ជាទី សមេកលម្ហេកយ ដោយគ្មានសំឡេង រំខាន នេតន្តេី និង គេឿងសេវឹង។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

សួនបុប្ផា ជួយ បង្កើន សមេស់ បរិស្ថាន ស្អាត ក្នុង ទី អារាម ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី

ទីលម្ហែក្នងុវត្ដអង្គរជ័យ
ផ្ដល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អ
គ្មានសំឡែងចមែៀង
និងគ្មានគែឿងសែវឹង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ខេវិន និង ផលិតករ Mona Chu អំឡុងពេលថត រឿង ខ្ល ីChubby Can Kill ឆ្នា២ំ០១០។ រូបថត សហ ការី តួសម្ដេង និង សហការី ក្នងុសកម្មភាពថត រឿង ខ្ល ីRefrigerate After Opening ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត សហ ការី

ផលិតករខ្មែរ-អាមែរិកតែវូបានចមែញ់ពីបែក្ខភាព
រាប់ពាន់នាក់ទៅសិកែសាជាមួយជនលែបីៗ នៅហូលីវូដ

ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : យវុជនខ្មៃរ  អាមៃរកិ   លោក 
ខៃវិន (Kevin Ung) ដៃល មាន 
គៃួសារ     ភៀសខ្លួន  ពី របប ខ្មៃរ កៃហម  
តៃវូ    បានជៃើសរសី  ព ីបៃក្ខជន រាប ់ពាន ់ 
នាក់ សមៃប់  កម្មវិធី បណ្ដុះបណ្ដាល 
ផលិតកម្ម វិធីទូរទសៃសន៍ និង  ភាពយន្ត  Star 
Trek Command Training Program 
នៃមូលនិធិ  Television Academy 
ឆ្នាំ ២០២០  នៅសហរដ្ឋ អាមៃរិក។

 ឱកាស ទទួល  ការ បណ្ដុះបណ្ដាល 
ដោយ ជន លៃបីៗ ក្នងុ វិស័យ ផលិតកម្មវិធី 
ទរូទសៃសន ៍នងិ ខៃសៃ ភាពយន្ត  នៃះ  ជា ការ- 
បោះជំហានកាន់តៃកៀក ឆ្ពោះ ទៅ រក 
ក្ដ ីសៃមៃ   ជា ផលតិ ករ  ហលូវីដូ លៃប ី ដៃល  
អាច  ផៃសព្វផៃសាយ ពី កម្ពុជាកាន់តៃ ចៃើន  
ទៅ កាន់ ពិភពលោក ។

បញ្ចប់់ការសិកៃសាពី សាកលវិទៃយា-
ល័យ Southern California 
(USC) លោក  ខៃវិន សព្វ ថ្ងៃ  ជា 
និសៃសិត  ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នៃកផលិត 
ភាពយន្ត និង កម្មវិធីទូរទសៃសន៍។ 

ខណៈ ពៃល លោក កំពុង ស្វះស្វៃង 
រក  ឱកាសសៃូប យក  បទពិសោធ ឲៃយ 
បាន ជៃលជៃ ពីវិស័យ នៃះ ខៃវិន ក៏ 
បានដឹង   ពី កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និង 
កម្មសិកៃសា Star Trek Command 
Training Program នៃះ។ 

និសៃសិត និងផលិតករ ភាពយន្ត វ័យ 
ក្មៃង  រូបនៃះ បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ថ៖ «ខ្ញុំ ពិត ជា  រំភើប   ណស់ ដៃល  ដឹង 
ថ បុគ្គល លំដាប់ អ្នក បោះឆ្នាត  ឲៃយ 
កម្មវិធី  ពាន រង្វាន់ Emmy គឺ ជា អ្នក 
ដៃល ជៃើសរីស រូបខ្ញុំ យកទៅបណ្ដុះ-
បណ្ដាល អាជីព ជា ផលិតករ»។

កម្មវិធី ដៃលជា ការសហការ រវាង  
ទូរទសៃសន៍ CBS និង មូលនិធិ Televi-

sion Academy ផ្ដល់ ឱកាស ឲៃយ 
សិសៃស  និសៃសិត ទទួល បាន បទពិសោធ 
ផ្ទាល់ពី ដំណើរការ ផលិត កម្មវិធី និង 
ភាពយន្ត  តាំង ពីដើម រហូត ដល់ ចប់។

ដោយ បៃកាន់ខ្ជាប់ នូវ គុណតម្លៃ 
«ភាព  រួម បញ្ចូល និង ភាព ចមៃុះ» 
ផលតិ ករជានខ់្ពស ់នៃ Star Trek នងិ 
ជា សា្ថាបនិក កម្មវិធីភាពយន្ត  Secret 
Hideout លោក អៃឡិក ឃើរដ៍សៃស 
មៃន (Alex Kurtzman) បាន  
សង្កត់ធ្ងន់  ពី ការ ទទួល សា្គាល់ សហ-
គមន៍  គៃប់ ជាតិសាសន៍ ពណ៌ សមៃបុរ  
សមៃប់ ការ ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី នៃះ។

ផលតិករ ជាន ់ខ្ពស ់ដៃល ធ្លាប ់បង្កើត  
វណ្ណកម្ម ភាពយន្ត ហូលីវូដ លៃបីៗ រួម មាន 
មនុសៃស ពីងពាង វគ្គ២ និង  The 
Mummy សម្ដៃង ដោយកំពូល តារា 
ហូលីវូដ  លោក  ថម គៃូស នោះ បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ តាម អីុមៃល ថ៖ 
« ភាពយន្ត   ល្អៗ  គឺ ជា សា្នាដៃ  ញើស- 
ឈាម របស់ផលិតករ  ដៃល ផៃសារភា្ជាប់ 
ជីវិត ឯកជន    ពួកគៃ  ទៅ នឹង សាច់រឿង    

រំលៃច ក្នុង ភាពយន្ត នោះ»។
លោក អៃឡិច ឃើរដ៍សៃស មៃន បាន  

និយាយ ថ៖ «ខ្ញុំ ពិត ជា រំភើប ណស់ 
ដៃល ទទួល បានសិកា្ខាកាម មាន ទៃព- 
កោសលៃយ   តៃចះតៃចង់ ដូច  ខៃវិន»។

កើត នៅ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ខៃវិន   
មាន  មា្ដាយ ជា អ្នក ខៃត្ត បាត់ដំបង និង 
ឪពុក មកពីខៃត្ត កំពង់ចាម។  កៃុម 
គៃួសារ  របស់ លោក បានរត់  ពីរបប 
ខ្មៃរ កៃហម និង ភៀស ខ្លួន  ទៅ   អាមៃរិក ។

បើកទំព័រថ្មី នៃ ជីវិត លើ ទឹក ដី មហា- 
អំណច ឪពុកមា្ដាយរបស់លោក តៃូវ ធ្វើ- 
ការ ឥត សៃកសៃន្ត  ហើយ ខៃវនិ តៃវូ 
បាន មើលថៃ ដោយ ជីដូនជីតាលោក ។

លោក ខៃវិន បាន រំឭក ពី ជីវិត ពី 
កុមារភាព បៃប់ ថ៖ «វា ពិត ជា មិន 
ងយ សៃួល  សមៃប់ ពួកគាត់ ដៃល 
មក  រស់នៅទឹកដី   មានភាសា និង 
វបៃបធម៌ ខុស សៃឡះ ពី ទឹកដី កំណើត ។ 
បុ៉ន្តៃ ពួកគាត់ តសូ៊ រហូត ដល់អាច ចាក់- 
ឫស រស់នៅ  លូតលាស់ នៅទីនៃះ»។

លោក បាន លើក ឡើង ទៀត ថ៖ 

«ជនជាតិអាមៃរិក ជា ចៃើន ដៃលមិន   
សា្គាល់ ពីវបៃបធម៌ ខ្មៃរ មិនដឹង ពី ភាព-
យង់ឃ្នង នៃ របប បៃល័យ ពូជសាសន៍  
នៅ  កម្ពុជា។ ពួកគៃ មិន ដឹង ពី ការ- 
លំបាក និង ការ រីសអើង ពូជ សាសន៍ 
ដៃល  ជនភៀស ខ្លួន  និង  ខ្មៃរ នៅ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  បៃឈម   នោះ ទៃ»។

បទពសិោធ ដៃល កៃមុគៃសួារ  ខៃវនិ 
បាន ឆ្លង កាត់ តៃូវបាន  ផលិតករ ជាន់- 
ខ្ពស់ នៅហូលីវូដ អៃឡិក ឃើរដ៍សៃស- 
មៃន ចាត់ទុក ថ ជា អ្វី ដៃល ធ្វើឲៃយ  
ខៃវិន មាន ភាពពិសៃស  ខុស  គៃ។

លោក  លើកឡើងថ៖ «ការ ឈ ឺចាប ់
ដៃល កៃុមគៃួសារ របស់   ខៃវិន បាន  
ហៃលឆ្លង នងឹ ជរំញុ ឲៃយ    ខៃវនិ កា្លាយ  ជា 
ផលិតករ ភាពយន្ត ដ៏អសា្ចារៃយ ឬ  ជា 
អ្នកដឹកនាំ  ដ៏ ល្អ មួយ នាថ្ងៃ អនាគត»។

ទោះ បជីាកពំងុសកិៃសា តៃ  ខៃវនិ  បាន 
ចូលរួម   ផលិត  ភាពយន្ត   ខ្លី ដូចជា រឿង 
Refrigerate After Opening រឿង 
An Eye និង រឿង  Hometown។

ខណៈ ពៃល កៃបជញ្ជកច់ណំៃះដងឹ  

ពី កម្មវិធី បណ្ដុះបណ្ដាល រយៈពៃល ២ 
ខៃ តាមរយៈ ជនំបួ អនឡាញ ជនំសួ ឲៃយ  
ការ ចុះ ស្ទូឌីយោផ្ទាល់  ជាមួយ អ្នក- 
ជំនាញ    លៃបីៗ គៃប់ ផ្នៃក ក្នុង វិស័យ  ទូរ-
ទសៃសន ៍នងិ ភាពយន្ត ខៃវនិ គៃង នងឹ 
សរសៃរ កម្មវិធី និង ដឹកនាំ   ថត បន្ថៃម 
ទៀត។ ជាពសិៃស លោក  ក ៏ទន្ទងឹ រងច់ា ំ
ឱកាស  ផលិតកុន នៅកម្ពុជា ផង ដៃរ។

ផលិតករ  ដៃល ដិតដាម នូវ វបៃបធម៌ 
ខ្មៃរជាប់  ជានិច្ច  រូបនៃះ លើកឡើង ថ៖ 
«ខ្ញុំ ដឹង ថ ខ្ញុំ បាន ទទួល ឱកាស  និង  
អភ័យ ឯកសិទ្ធិ ក្នុង ការ រំលៃច  ពី កម្ពុជា 
កាន់ តៃជៃលជៃ នៅហូលីវូដ»។ 

លោក បន្ត ទៀត ថ៖ «ក្ដីសុបិន ខ្ញុំ  គឺ 
ការ បើក សាលាកុន នៅ កម្ពុជា ដើមៃបី   
បណ្ដុះបណ្ដាល ពន្លក  ជំនាន់  កៃយ ។ 
ក្ដីសងៃឃឹម  ខ្ញុំ គឺ អនាគត  នៃ វិស័យ ទូរ- 
សៃសន៍ និង ភាពយន្ត  ពិតជា មានការ- 
បញ្ចូល  គៃប់ជាតិ សាសន៍ ពណ៌សមៃបុរ   
ទាំង ក្នុង និង កៃ អៃកៃង់នោះទៃ 
ហើយ នឹង មានវត្តមាន  ខ្មៃរ កាន់តៃ 
ចៃើនលើ ឆក  ពិភពលោក»៕

ផលិតករ ជាន់ខ្ពស់ អេឡិក ឃើរដ៍សេស មេន ក្នងុ កម្មវិធី Star Trek ឆ្នាមុំន ។ រូបថត AFPខេវិន កំពុង ថត ឈុត ឆក នេ  ខេសេភាពយន្ត ខ្ល ីរឿង 33 ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត សហ ការី



 គែរ: ក្រសងួ  កឡីា ថ្ល្រង កាល- 
ព ីថ្ង្រ ពធុ ថា បានបញ្ជនូឯកសារ  
ការ សុើប អង្ក្រត មួយ ជុំ វិញ 
ករណី បាត់ ពាន រង្វាន់  ប្រចាំ ទ្វីប 
អា្រហ្វិក ឬ ពាន  African Cup 
of Nations (AFCON) 
ដ្រល ក្រមុ ជម្រើស ជាត ិអ្រហ្រសីុប  
ឈ្នះ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១០ ទៅ 
កាន់ ការិយាល័យរដ្ឋ អាជា្ញា 
ហើយ ក្រយ មាន ការ ចោទ- 
ប្រកាន់ ជា បន្ត បន្ទាប់ ថ្មី ៗ  ន្រះ។  

« ក្រសួង យុវជន និង កីឡា 
បាន បញ្ជូន ឯកសារ ន្រ ការ បាត់ 
ពាន ជយ លាភី សំខាន់ ៗ  ពី 
ឃ្លាងំ  របស ់សហ ពន័្ធ បាល ់ទាត ់
អ្រហ្រសុីប (EFA) ទៅ កាន់ រដ្ឋ- 
អាជា្ញា ហើយ » ។ ន្រះ ជា ការ- 
សរស្ររ ខ្លី ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកាស 
របស់ ក្រសួង តាម រយៈ ទំព័រ ន្រ 
បណ្ដាញ សង្គម ហ្វ្រស បុ៊ក ។

ការ សុើប អង្ក្រត ត្រូវ  ធ្វើ ឡើង 
នៅ សបា្ដាហ ៍មុន  ព្រល អតី ត អ្នក- 
ចាំ ទី ដ៏ ល្របី របស់ ក្រុម ជម្រើស-  
ជាត ិលោក Ahmed Shobair 
នយិាយ ថា EFA បាន រក ឃើញ 
ថា ពាន មាសរួម ជាមួយ នឹង 
ម្រដាយ បាន ពី ការ ប្រកួត ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ នន បានបាត់ ។

លោក Shobair  និយាយ 
ក្នុង កម្ម វិធី សមា្ភាស ន៍ ដ៏ មាន 
ប្រជាប្រិយរបស់ ខ្លួន ថា អាជា្ញា-
ធរ  ត្រៀម រៀប ចំ សម្ពោធ សារ- 
មន្ទីរ ដាក់ តាំង  វត្ថុ អនុស្រសាវរីយ ៍ 
បាល ់ទាត ់ ឲ្រយ ទាន ់ថ្ង្រ គម្រប ់ខបួ 
របស់ EFA  ក្រយដឹង ពី ការ- 
បាត់ របស់ ទាំងនោះ ។   

អតតី វរី បរុស  ១ របូ ផ្រស្រង ទៀត 
លោក Magdy Abdelghani 
រួម ជា មួយ EFA  រិះ គន់ យា៉ាង- 
ខា្លាំង ចំពោះ ការ ជជ្រក  នោះ 
ដ្រល បាន លើក ឡើង ថា  អតីត 
កឡីាករ របស ់ក្រមុ ជម្រើស ជាត ិ
និង គ្រូបង្វឹក លោក  Ahmed 
Hassan និង Shawky 
Gharib  ដងឹ ព ីកន្ល្រង  លាក ់ពាន  
AFCON ឆ្នាំ ២០១០ ន្រះ ។ 

ត្រ អតីត មន្ត្រី បាល់ ទាត់ រូប- 
ន្រះ  បន្ត ថា ពាន នោះត្រូវ គ្រ 
លួច  ព្រល មាន អគ្គិ ភ័យ មួយ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៣ ដ្រល បង្កដោយ  
ក្រុម អ្នក តវ៉ា ឈ្មោះ  «Ultras» 
នៅ ឯ ទី សា្នាក់ ការ ន ក្រុង គ្ររ ។

ការ ចោទ ប្រកាន ់ន្រះជរំញុ ឲ្រយ 
ក្រសួង កីឡា និង EFA ចាប់- 
ផ្ដើម ធ្វើ ការ សុើប អង្ក្រត ដ្រល 

កពំងុ ត្រវូ បាន តាម មើល ដោយ 
ឥត ប៉ប្រិច ភ្ន្រក ពី សំណក់ក្រុម 
អ្នក គាំទ្រ បាល់ ទាត់ ដ៏ ងប់ ងុល 
របស ់ប្រទ្រស អ្រហ្រសុបី ។ លោក  
Hassan នងិ Gharib ទាងំ ២ 
នក់ បាន បដិស្រធរាល់ ការ- 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បាត់ នោះ ។

ពាក់ ព័ន្ធ  ករណី  ន្រះ សា្ថាប័ន  
គ្រប ់គ្រង បាល ់ទាត ់ប្រចា ំទ្វបី គ ឺ
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់  អា្រហ្វិក 
(CAF) បាន  ឲ្រយ ដឹង កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ថា  ខ្លួន បាន ដឹង នូវ  
ព័ត៌មាន ដ៏ គួរ ឲ្រយ ភ្ញាក់ ផ្អើល ន្រ 
ការ បាត ់ពាន រង្វាន ់ AFCON ព ី
កន្ល្រង ទុក របស់ EFA ។

តាម បណ្ដាញ សង្គម  Twit-
ter របស់ ខ្លួន CAF  ប្រប់ ខ្លីៗ 
ថា ៖ « ទា្វារ របស់  យើង បើក ជា- 
នចិ្ច ហើយ EFA អាច ពងឹ យើង 

បាន ជា ជំនួយក្នុង ការស្វ្រង រក 
វត្ថុ មាន តម្ល្រ ន្រះ » ។  

 អ្រហ្រសុបី ត្រវូ បាន អនញុ្ញាត ឲ្រយ 
រក្រសា ទុក ពាន  រង្វាន់ ន្រះជា អចិ- 
ៃ្រន្តយ៍ ដោយ  ត្រូវ ធ្វើ ពាន ថ្មី មួយ 
ទៀតជនំសួ ក្រយ ព ីក្រមុ មយួ 
ន្រះកា្លាយ ជា ជើង ឯក  ៣ ដង  
ជាបន្ត បន្ទាប ់គឺ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២៦  
២០០៨ នងិ   ២០១០  ហើយ ជា 
ក្រុមដ្រល  ជោគ ជ័យ ជាង ក្រុម- 
ណ ទាងំ អស ់ក្នងុ ប្រវត្ត ិសាស្ត្រ 
ន្រ កម្មវិធី AFCON ដោយ បាន 
លើក ពាន ន្រះ ចំនួន ៧ លើក  
គិត  ពី ឆ្នាំ ១៩៥៧ មក ។ 

ត្រ អ្វី ដ្រលមិនគួរឲ្រយជឿ នៅ 
ឆ្នា ំមុន ក្រុមអ្រហ្រសុីប បានធ្លាក់ 
ត្រមឹ វគ្គ ១៦ ក្រមុទាងំ ដ្រល   ខ្លនួ- 
ឯង ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ន្រ ព្រឹត្តិ ការណ៍  
២ ឆ្នាំ ម្ដង ន្រះ ៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី១១ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នពំែញៈ  ការ ប្រកួតមា៉ារា៉ាតុង  
ដណ្តើម ប្រក់លាន ទម្ងន់ ៦៣,៥ 
គីឡូក្រម នៅ លើ សង្វៀនថោន 
នថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ ត្រវូបាន គ្រ មើល 
ឃើញ ថា អ្នក ប្រដាល់ ឌុម ក្រវដា 
ទំនង មាន ភគរយ ច្រើនជាង គ្រ 
ក្នងុការ ឈ្នះ ប្រក់ លាន ព្រះ  
វត្តមាន អ្នក ប្រជ្រង ចំនួន ៣ នក់ 
ទៀត  មាន បទ ពិសោធ នៅ តិច 
ជាង  និង ពំុ ទាន់ ឃើញ មាន ធ្លាប់ 
ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវត់ នៅ ឡើយ ។

 ជាមួយ គា្នា ន្រះ មា្ចាស់ ខ្រស្រ ក្រវត់ 
២ សា្ថាប័ន  ឌុម  ក្រវ ដា បាន  អះ- 
អាង ថា  រូបគ្រ  រំពឹង ឈ្នះ ប្រក់ លាន  
បុ៉ន្ត្រ ជើង ថ្ម ីវ័យ ក្ម្រង កីឡាករ  ឡុង  
ប្រន លឿន  កំពុង ឡើង កមា្លាងំ  ជា 
ឧបសគ្គ ធំ  សម្រប់ រូប គ្រ   ស្រប- 
ព្រល ដ្រល ជើង ចាស់  វ៉្រន  ហុង- 
ជីវង្រស ធ្លាប់ សន្លប់   ក្រម សា្នាដ្រ 
របស់ គ្រ  នៅ  ទឹក ទី ៣   ចំណ្រក 

វត្តមាន ជើង ថ្ម ី  រិទ្ធ  បុ៊ន ម៉ា  គឺ គា្មោន 
បញ្ហា លំបាក ធំដំុ ទ្រ  ក្នងុ ការ យក 
ឈ្នះ នោះ ។ 

ឌុម  ក្រវ ដា  ដ្រល បាន សាង 
ឈ្មោះ ល្របី ខា្លាងំ  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦  
និង ២០១៧  ដោយ ប្រកួត ឈ្នះ 
ខ្រស្រ ក្រវត់ ចំនួន ២ សា្ថាប័ន  គឺ ខារា៉ា- 
បាវ ១  និង គុន ខ្ម្ររ អន្តរជាតិ ១  ក្នងុ 
ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូក្រម  ហើយ 
ជាបន្ត បន្ទាប់  ក្រវ ដា បានកា្លាយ-  
ជា កីឡាករ ឈរ ក្នងុ លំដាប់ ជួរ មុខ  
ដ្រល បង្ហាញ វត្ត មាន  ប្រ កួត ជក់- 
ចិត្ត  និង ព្រញ និយម  មិន ដ្រល ធ្វើ 
ឲ្រយ ខក ខាន  ឬ ខូច កម្ម វិធី ប្រ កួត 
របស់ គ្រ ឡើយ ។  មិន ត្រ បុ៉ណ្ណោះ 
តាម រយៈ ប្រ ដាល់  ឌុម  ក្រវ ដា  
ទទួល បាន ក្រប ខ័ណ្ឌ នគរបាល 
ជាតិ  និង ឡើង ប្រ កួត បាន លុយ 
ជួយ គ្រួសារ  និង ធ្វើ ផ្ទះ សំប្រង  
បាន សមរម្រយ ទៀត ផង  ។ 

ឌុម  ក្រវ ដា  និយាយ ថា ៖« ក្នងុ 
ចំណម កីឡាករ ៣ នក់ ន្រះ ខ្ញុំ 

គិត ថា  ឡុង  ប្រន លឿន  លំបាក 
យក ឈ្នះ ជាង គ្រ   ព្រះ កមា្លាងំ 
គាត់  នៅ ថ្ររ ល្អ ណស់  បច្ច្រក- 
ទ្រស វយ ជង្គង់ ល្អ  បុ៉ន្ត្រ ខ្ញុ ំនៅ ត្រ 
មាន ជំនឿ ថា  នឹង យក ឈ្នះ បាន  
ព្រះ ខ្ញុសំា្គាល់ ពី ក្របាច់ ប្រកួត និង 
មាន ល្របិចទប់ទល់ ត្រ សំុ មិន ប្រប់ 
មុន ការ ប្រ កួត នោះ ទ្រ »។

  ក្រវ ដា  បន្ត ថា ៖ « ខ្ញុ ំធ្លាប់ ប្រ កួត 
ជា មួយ  ឡុង  ប្រន លឿន  ចំនួន 
៣ លើក  ដោយ ឈ្នះ ១  និង ចាញ់ 
២លើក  គឺ ចាញ់ ផ្ន្រក កមា្លាងំ  និង 
ស្នៀត ជង្គង់  ន្រះ ត្រ ម្តង  ប៉ុន្ត្រ 
សម្រប់  វ៉្រន ហុង ជីវង្រស  ជាអតី ត 
មិត្ត រូម ក្លបិ  ខ្ញុ ំធ្លាប់ វ៉្រ គាត់ ឲ្រយ សន្លប់ 
ត្រមឹ ទឹក ទី ៣  និង មាន ឈ្នះ ពិន្ទុ 
ផង ដ្ររ   ចំណ្រក   រិទ្ធ  បុ៊ន ម៉ា  ខ្ញុំ 
មិន ដ្រល ប៉ះ  ទ្រ  បុ៉ន្ត្រ គា្មោន ឧបសគ្គ 
ធំដំុ គួរ ឲ្រយ ខា្លាច នោះ ឡើយ  ហើយ 
តាម រយៈ ការ ហ្វឹក ហាត់ កមា្លាំង  
និង បច្ច្រកទ្រស  ខ្ញុ ំសង្រឃឹម យា៉ាង- 
ខា្លាងំ ថា  នឹង ដណ្តើម បាន ប្រក់ 

លាន  ក្នងុ សបា្តាហ៍ ន្រះ បាន  គឺ 
៨០ ភគ រយ រំពឹង  ឈ្នះ »។

ចំណ្រក លោក  គង់  ចាន់ ធីណ  
អ្នក គ្រប់គ្រង ក្លបិមកុដរាជសីហ៍   
បាន និយាយ ថា ៖« ក្រវ ដា អាច 
ឈ្នះ  ដោយ រំពឹង ខ្ពស់   ព្រះ វ វ៉្រ 
ឆ្លាត  ស្នៀត ជង្គង់ ល្អ  ក្រង ល្អ  និង 
វយ សម្រកុ ខា្លាងំ  ដក ថយ បាន 
លឿន  ព្រមទំាង មាន ស្នៀត ការ- 
ពារ បាន ល្អ  ហើយ ការរំពឹង ឈ្នះ 
ន្រះ  គឺ យើង វ៉្រ តាម បច្ច្រកទ្រស 
យក ពិន្ទ ុ ឲ្រយ ចំ គោល ដៅ  ដោយ 
ច្រញ មួយៗ ឲ្រយ ច្របាស់   គឺ ធន 
ឈ្នះ បាន» ។ 

ចំពោះ ឡុង  ប្រន លឿន   ទើប 
ត្រ សាង ឈ្មោះ ល្របី  ត្រមឹ ២ ឆ្នា ំ បុ៉ន្ត្រ 
ធ្វើ ឲ្រយ ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន ចាញ់ 
មិន តិច ដ្ររ  ហើយ ចំពោះ ការ- 
ប្រកួត ដណ្តើម ប្រក់លាន  ន្រះ 
ឡុង  ប្រន លឿន  និយាយ ថា ៖«ខ្ញុ ំ
ធន វ៉្រ  អស់ ពី សមត្ថភព  ដើម្របី 
ឈ្នះ ប្រក់ ន្រះ  បុ៉ន្ត្រ មិន ហា៊ាន 

និយាយ មុន ទ្រ  ព្រះ  ឌុម  ក្រវ ដា  
ខ្ញុ ំធ្លាប់ ប៉ះ  ដោយ  ឈ្នះ  និង  ចាញ់ 
តឹង ត្រង បំផុត ដូច គា្នា ។  យា៉ាង ន្រះ 
ក្ត ី  ក្រវ ដា  ចាស់ វស្រសា ជាង ព្រម 
ទំាង មាន  ល្របិច  និង បទ ពិសោធ 
ល្អ ជាង» ។

ជាមួយ គា្នា ន្រះ លោក  ជួប  វុតា្ថា  
អ្នក គ្រប់គ្រង កីឡាករ ប្រ កួត ប្រចំា 

សង្វៀន ថោន   ប្រប់ ថា  គណៈ-  
កម្មការ ផ្គ ូផ្គង សម្រតិ សម្រងំ ឲ្រយ 
ពួក គ្រ ជួប គា្នា  គឺ ពិនិត្រយ លើ ការ- 
អភិវឌ្រឍ នូវ ទិន្នន័យ ការ ប្រកួត ថ្មីៗ   
បុ៉ន្ត្រ វ មិន អាច មាន សមត្ថភព 
ស្មើ គា្នា ១០០ ភគ រយ នោះ ទ្រ  គឺ 
ស្មើ ត្រ ទម្ងន់  ឯ សមត្ថភព  លំបាក 
កំណត់ ឲ្រយ បុ៉ន គា្នា ណស់ ៕

បែក្ខភាពទំាង៤រូបដែលនឹងតែវូបែកួតដណ្តើមបែក់លាននៅថ្ងែអាទិតែយ
ខណៈឌុមកែវដាមានចិត្តរំពឹងខ្ពស់ជាងគែក្លាយជាជើងឯក។ សហ ការី

ឌុម  កែវ ដា  រំពឹង  ឈ្នះ បែក់ លាន  តែចាត់ទុក  បែន លឿន  ជា ឧបសគ្គ ធំ 

Newcastle មិនយល់សែប  
ជាមួយ Premier League 
ឡុងដ៍: ក្រុម  Newcastle 

United  សម្ដ្រង ការ មិនយល់- 
ស្រប នឹង ក្របខ័ណ្ឌ Premier 
League កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ដោយ 
ចោទ ប្រកាន់ សា្ថាប័ន ន្រះ ថា បាន 
សម្រច មិន សម ហ្រតុ ផល ដ្រល 
បដិស្រធ ការ ដ្រញ ថ្ល្រ ទិញ ក្លិប ពី 
សំណក់ ក្រុម ហ៊ុន គាំ ទ្រដោយ 
ប្រទ្រស អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ដោយ 
ផ្អ្រក ត្រលើការ ធ្វើ ត្រស្ត ចំពោះ 
មា្ចាស់ ក្លិប និង នយក ប្រតិ បត្តិ ។

ក្លិប  ដ្រល  ធ្វើ ការ បក ស្រយ  
ជំទាស់ នឹង ការ សម្រច របស់ 
លកី  ច្រញ នវូ ស្រចក្ដ ីប្រកាស  ១ 
ដ្រល សរស្ររ ថា ពួក គ្រ នឹង 
ពិចារណ គ្រប់ ជម្រើសដ្រល 
មាន ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ។

ការ ស្នើ នូវ  តម្ល្រ ៣០០លាន 
ផោន (ជិត $៣៩០ លាន) 
ដើម្របី ទិញ ក្លិប ដ្រល គ្រប់ គ្រង 
ដោយ អ្នក ជំនួញ របស់ ចក្រ ភព  
អងគ់្ល្រស លោក Mike Ashley 
បាន បរាជ័យ ក្នុង ខ្រ កក្កដា។  
ការ សម្រច កើត មាន ក្រយ  ការ- 
ត្រួត ពិនិត្រយ យា៉ាង យូរ របស់   Pre-
mier League ដ្រល ប្រឈម 
នឹង សមា្ពោធ ក្នុង ការ រារាំង  កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀងនោះ ដោយសារ  បារម្ភ   
ការ លចួ សទិ្ធ ិផ្រសាយ   ក្នងុ រដ្ឋ ឈងូ- 
សមុទ្រ ន្រះ ។  

ក្រមុ ហ៊នុ បតុ្រ សម្ពន័្ធនោះ រមួ- 
មាន ក្រមុ ហ៊នុ  PIF របសប់្រទ្រស  
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត ក្រុម ហ៊ុន PCP 
Capital Partners និង ក្រុម- 
ហ៊ុន Reuben Brothers ។

ប្រធន Premier League 
លោក  Richard Masters ថ្ល្រង 
កាល ពី ខ្រ សីហា ថា ការ ដ្រញ ថ្ល្រ 
បរាជ័យ ក្រយ ក្រុម ន្រះបាន 
បដិស្រធ ការ ស្នើ មួយ របស់ អាជា្ញា- 
កណ្ដាល ឯក រាជ្រយ  ហើយ បាន ដក 
ខ្លួន ដោយ ការ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ។ 

លោក ប្រធន  ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថា 
មិន ម្រន ជា ការ ជំទាស់ ទ្រ ព្រល   
Premier League ត្រវូ បាន ស្នើ 
ឲ្រយ វយ តម្ល្រ ព ីភព សមរម្រយ របស ់
សមា ជកិ ន្រ ក្រមុ ហ៊នុ បតុ្រ សម្ពន័្ធ 
នោះ ខណៈ ដ្រល ក្រុម ហ្នឹង  បាន 
បញ្រឈប ់ការ ដ្រញ ថ្ល្រ របស ់ខ្លនួ មនុ 
ព្រល បញ្ហា ត្រវូ បាន ដោះស្រយ ។ 
ត្រ យា៉ាង ណ ខាង ក្រុម New-
castle  ថា Premier League  
ច្រន ចោល ការ ដ្រញ ថ្ល្រ នោះ ។

Newcastle   ថា ៖ « ការ- 
សម្រចត្រូវបាន ធ្វើ បើ ទោះ ជា 
ក្លិប បាន ផ្ដល់ នូវ ភ័ស្តុតាង និង 
មតិ យោ បល់ ផ្ន្រក ច្របាប់ យា៉ាង- 
ច្រើន  ដ្រល បញ្ជាក់  ថា PIF គឺ 
ឯក រាជ្រយ នងិ មនិ ស្ថតិ ក្រម ការ- 
គ្រប់ គ្រង របស់ រដា្ឋា ភិបាល  អារា៉ា- 
ប៊ីសាអ៊ូឌីត ឡើយ » ។

ក្លិប បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ « ក្លិប  
និង ប្រធន ក្លិប មិន ទទួល យក 
ការ សម្រច នោះ ឡើយ។ លោក 
Masters និង ខាង សា្ថាប័ន 
Premier League បានអនុវត្ត 
មិន សម ហ្រតុ ផលពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
បញ្ហា ន្រះ ហើយ ក្លិបនឹង ពិនិត្រយ 
រាល់ ជម្រើស ទាំង អស់ ជំទាស់ 
នឹង ពួក គ្រ » ៕ AFP/VN  

ករណី បាត់ពាន  AFCON នឹងតែវូសុើប

អតីតកីឡាករកែមុជមែើសជាតិអែហែសីុបលោកHassanកន់ពានAFCONដែលកែមុឈ្នះក្នងុឆ្នា២ំ០១០។ សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈបើទោះបីជារឿយៗតារាសម្តែងសែី
មែម៉ាយកនូ១សមែស់នៅតែចាអំ្នកនាងសខុ
សោម៉ាវត្តីរមែងចែនចោលពីរឿងសម្ពន័្ធបែះដងូ
រវាងខ្លួននិងកំលោះរូបសង្ហាដែលជាកីឡាករ
បាល់ទ ត់ខ្មែរលោកលីវា៉ាហែដមែនក្តីក៏ភាព-
ស្នទិ្ធស្នាលនិងផ្អែមបែបគសូ្នែហ៍នៅតែបន្តផសូ្ត
ជាហូរហែមិនលាក់លៀមមហាជនឡើយនៅ
តាមបណ្តាញសង្គមហ្វែសប៊ុក។
តារាសម្តែងសែីដែលមនទែពកោសលែយ-

សម្តែងកនុដប៏ុនិបែសប់ចែះបត់បែនតាមតមែវូ-
ការផលិតករអ្នកនាងសុខសោម៉ាវត្តីក៏បង្ហាះរូប-
ថតស្និទ្ធស្នាលថ្មីសនា្លាងភ្លែតនៅតាមបណ្តាញ-
សង្គមហ្វែសប៊កុបង្កើតភាពភា្ញាកផ់្អើលមហាជន
សជាថ្មីជាមួយនឹងរូបភាពកៀកកើយដើមទែូង
កឡីាករលីវា៉ាហែដក្នងុទកឹមខុមនក្តីសខុពែល
ទទួលបានផ្កាកុលាប១បាច់។
តារាសែីនងិពធិីការនិីទរូទសែសន៍អ្នក-

មែម៉ាយរូបសែស់ សមែស់ស្អាត
កែមុំមិនដូរនៅតែជា ទូតសុច្ឆន្ទៈ
នែកែុមហ៊ុនភែសជ្ជៈអូអ៊ិឈិ-
បង្ហើរសរថា៖ «តាមសួររឿង
កាដូរហូតថាអូនអត់សែឡាញ់
មែនឃើញដូចអត់សបែបាយចិត្ត
ខ្ជិលឆ្លើយណស់ចង់បែប់ថា-
ទោះគ្មានក៏សបែបាយចិត្តដែរ
ពែះថាស្នាមញញឹម-
ស្នាមសើចនិងទឹក-
ភ្នែកដែលហូរពីការ
រំភើបចិត្តដែលបង
ឲែយអូនរាល់ថ្ងែនែះ
ជាកាដដូ៏ធំហើយ
សមែប់មនុសែស
សែមី្នាក់នែះអរ-
គុណបងគែប់-
យ៉ាង។
កាដូហ្នងឹមនិមែន

មិនសបែបាយចិត្តទែតែ
ឆ្ងល់ថាបែក់ខែបើកមក
ឲែយអស់ហើយហើយ-
បាន$មកទញិទកឹមខុ
សងែស័យហ្នឹងណ!»។
ចំណែកឯសរចុង-

កែយមួយទៀតសុខ
សោម៉ាវត្តីបានបន្តថា៖
«ជីវិតរបស់គត់ហើយ-
និងខ្ញុំងយៗសែួលអាន
សែួលយល់គឺមិនជោរ-
មិនទើសមិនខ្វល់ មិន
ខឹងមិនបែៀបធៀប-
និងអ្នកណរកឃើញ
អ្នកផ្ដល់ក្ដីសុខឲែយអ្នក
ហើយឬនៅ?បើនៅ

ទែរៀនរកក្ដីសុខដាក់ខ្លួនសរខ្លីតែមិនបាន-
ថាឲែយអ្នកណទែកុំរើសដាក់ខ្លួនណ-
មួយចាស់ៗហើយបែយ័ត្នគំងរឿង
និទនពែលរាតែីgoodnightចា៎»។
កាលពីមុននែះបន្តិចក៏មនការ-

បង្ហាះរូបថតឈុតអាវយឺតបែប
គូស្នែហ៍ឈរបែរមុខរកគ្នាក្នុងកែវភ្នែក
បែបសបែបាយចិត្តនោះក៏នាំឲែយមន

បែិយមិត្តអ្នកគំទែ និងមហា-
ជនលាន់មត់ភា្លាមថា៖ 
«អីយ៉ា!សុខសោម៉ាវត្តី
និងកំលោះរូបសង្ហា
កីឡាករបាល់ទត់
លីវា៉ាហែដចាបផ់្តើម
ផ្អែមល្ហែមទៀត-
ហើយនៅដើមឆ្នាំថ្មី
នែះ!មិនដឹងជាអ្នក
ទំង២នាក់ហ្នឹង-
សម្តែងមែនទែនឬ

ក៏ជាការសម្តែងក្នងុកនុ
ថ្មីទែហ្ន?»។
តែយ៉ាងណចម្លើយនៅតែ

ដូចកាលពីឆ្នាំចាស់ដដែល-
នាពែលតារាសម្តែងសែីនិង
ពិធីការិនីទូរទសែសន៍បាយ័ន
អ្នកនា ងសុខសោម៉ាវត្តី 
ធ្លាប់បកសែយបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍ថា៖«មិនមែនអ្វីថ្មីដូចជា
ការគិតរបស់បងប្អូននោះទែ!
តាមពិតពួកយើងនៅតែស្និទ្ធ-
ស្នាលគ្នាតែក្នុងការងរ-
សិលែបៈដូចកាលមុនអ៊ីចឹង!
ហើយនៅឆ្នាំថ្មីនែះយើងក៏
មនការថតMVរឿងខ្លី
មយួជាមយួនងឹគ្នាទៀត
ផងដែរ»៕

សោម៉ាវត្តីកាន់តែស្នទិ្ធស្នាលនឹង
វ៉ាហែដមិនលាក់លៀមមហាជន

ថ្មីៗ នេះ  សុខ សោម៉ាវត្ត ីបង្ហោះសារម៉ាឆ្ងាញ់ អម  រូប 
ផ្អេម ល្ហេមនឹង កំលោះ លី វ៉ាហេដ ។ រូបថតហ្វែសប៊ុក
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ខេសេ បេយុទ្ធ របស់ ណាហ្គាវើល Marcio (ឆ្វេង) បេជេង តេតបល់  Mizuno Hikaru របស់បឹងកេត។ សហការើ

គែូណាហា្គាថាបឹងកែតអាច
ពិបាកបើហា៊ានតែកញ្ជែោល
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  គែូបង្វកឹណហា្គាវើល
លោកមសចាន់ណបានចាត់
ទុកការវិលមកជួបកែមុកំពុងឈរ
នៅលែខ១បឹងកែតជាជំនួបដ៏
តានតឹងបុ៉ន្តែលោកបានពែលយ
ថាណហា្គាវើលមិនខ្លាចខែសែ-
បែយុទ្ធបឹងកែតនោះទែចំណែក
កែមុភ្នពំែញកែននឹងយកទមែង់
លែងជោគជ័យដើមែបីទៅជួបកែមុ
ម្ចាស់ផ្ទះ វិសខសមែប់ការ-
បែកួតលីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ
២០២០នៅចុងសបា្តាហ៍នែះ។
កែមុណហា្គាវើលបានតែមឹ

ស្មើ១-១ជាមួយកែមុបឹងកែត
សមែប់ការបែកួតជើងទី១នៅ
កែទឹកដីបុ៉ន្តែការបែកួតលើក
នែះលោកមសចាន់ណបាន
ពោលពាកែយបែបបំភ័យទៅលើ
កែមុម្ចាស់ផ្ទះបឹងកែតថាកែមុ
មួយនែះអាចនឹងជួបការពិបាក
បើសិនជាបឹងកែតកញ្ជែោលចង់
ឈ្នះខ្លាងំពែក។
លោកមសចាន់ណបាន

បែប់ភ្នពំែញបុ៉ស្តិ៍ថា៖«ការបែកួត
នែះវាតែវូតែតានតឹងហើយដោយ
សរកែុមឈរនៅចំណត់ថា្នាក់
លែខ១ប៉ះជាមួយកែមុឈរនៅ
លែខ៦ហើយមែយ៉ាងទៀតកែមុ-
បងឹកែតកពំងុតែល្អប៉នុ្តែខ្ញុគំែន់
តែចង់និយយថាបើបឹងកែត
កញ្ជែោលចង់ឈ្នះខ្លាំងពែក
បែហែលជាពិបាកហើយជាមួយ
ណហា្គាវើល»។
គែូបង្វកឹរបស់កែមុណហា្គាវើល

រូបនែះបានបន្ថែមថា៖«កែមុផែសែង
គែបារម្ភទៅលើខែសែបែយុទ្ធរបស់
បឹងកែតបុ៉ន្តែចំពោះខ្ញុំមិនបារម្ភ
ជាមួយខែសែបែយុទ្ធបឹងកែតនោះ

ទែ»។ជាមួយគ្នានែះលោក
ចាន់ណក៏មិនចង់ឃើញការ-
បែកួតនែះបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល
តែមឹស្មើនោះដែរដោយលោក
បញ្ជាក់ថា៖«បើខ្ញុំស្មើកែមុខ្ញុំឈរ
នៅលែខ៦ដដែលហ្នងឹហើយបើ
ខ្ញុំចាញ់ក៏ឈរនៅលែខ៦តែបើ
ខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំអាចឡើងដល់លែខ៣
អី៊ចឹងរឿងអីខ្ញុំតែវូលែងទប់ដើមែបី
ស្មើគឺយើងតែូវការឈ្នះដើមែបី
បែជែងយកលែខ៣»។
ចំណែកលោកគឹមភក្តីគែូ

បង្វកឹស្តទីីរបស់បឹងកែតមិនអាច
ទក់ទងសម្ភាសបានទែ។យ៉ាង
ណក៏ដោយការបែកួត៨លើក
ចុងកែយនែះលោកភក្តីបាន
ដឹកនំាកែមុបឹងកែតឈ្នះទំង៨
លើកហើយការជួបណហា្គាវើល
លើកនែះបឹងកែតតែវូការឈ្នះ
ខ្លាងំដើមែបីបន្ថែមឱកាសឈ្នះពាន
នារដូវកាលនែះពីការបែជែង
របស់ពែះខ័នរាជស្វាយរៀង។
ការបរាជ័យកែមស្នាដែកែមុ

ភ្នំពែញកែន២-១កាលពី
សបា្តាហ៍មុនបានធ្វើឲែយកែុម-
ស្វាយរៀងបានថមថយឱកាស
មួយកមែតិដោយមនតែមឹ៣១
ពិន្ទុដដែលតិចជាងបឹងកែត
ដែលមន៣៥ពិន្ទ។ុចំណែកការ-
បែកួតលើកនែះស្វាយរៀងតែវូ
ជួបកែមុម្ចាស់ផ្ទះកងយោធពល-
ខែមរភូមិន្ទ(ទ័ព)ដែលពួកគែ
ធ្លាប់ឈ្នះ២-០កាលពីជើងទី១
បុ៉ន្តែឱកាសឈ្នះ៣ពិន្ទុនៅមិន
ទន់បែកដដូចគ្នា។
ដោយឡែកកែមុភ្នពំែញកែន

ដែលទើបបានឡើងទៅឈរនៅ
លែខ៣មន២៥ពិន្ទុនោះបាន
តែៀមយកទមែង់លែងជោគជ័យ
ពែលពួកគែយកឈ្នះកែមុស្វាយ-

រៀងនោះទៅលែងជាមួយកែមុ
កំពុងឈរនៅលែខ៥មន២៣ពិន្ទុ
វិសខសមែប់ជំនួបលើកនែះ
ខណៈជំនួបជើងទី១ភ្នំពែញ
កែនបានស្មើ វិសខ២-២
នៅលើទឹកដីខ្លនួឯង។
លោកសំុ៊វណ្ណាគែូបង្វកឹកែមុ-

ភ្នពំែញកែនបែប់ថា៖«យើងនឹង
ពែយយមធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើង
បានធ្វើ (ពែលលែងជាមួយ
កែមុស្វាយរៀង)ដើមែបីជួបកែមុ
វិសខលើកនែះពែះជំនួបទំង
៥កែមុក្នងុតំបន់Top6ក្នងុជើងទី
២នែះសុទ្ធតែជាកែមុខ្លាងំ»។
ដោយឡែកសមែប់ការបែកួត

រវាងកែមុចំណត់ថា្នាក់លែខទំង៧
(កែមុឈរនៅលែខ៧ដល់លែខ
១៣)តែវូបានគែមើលឃើញថា
កែមុមន២៤ពិន្ទុអង្គរថាយហ្គរឺ
នឹងទទួលបានលែខ៧លើគែ
បុ៉ន្តែនៅសបា្តាហ៍នែះពួកគែតែវូ
ជួបកែមុម្ចាស់ផ្ទះគិរើវង់សុខសែន
ជ័យដែលកំពុងឈរនៅលែខ៨
មន១៤ពិន្ទុខណៈជំនួបជើងទី
១អង្គរថាយហ្គរឺបានឈ្នះ២-០
នៅក្នងុទឹកដី៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេសៅរ៍
-សូលទីឡូអង្គរvយុវជនបាទី
កីឡដា្ឋានSRU៣:៣០
-ណហា្គាវើលvបឹងកែតកីឡដា្ឋាន
ស្តាតចាស់៦:០០
-វិសខvភ្នពំែញកែនកីឡដា្ឋាន
ពែនីស៍៦:០០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេអាទិតេយ
-គិរើវង់vអង្គរថាយហ្គឺរកីឡ.
គិរើវង់សុខសែនជ័យ៣:៣០
-អាសីុអឺរុ៉បvនគរបាលជាតិ
កីឡដា្ឋានAEU៣:៣០
-ទ័ពvស្វាយរៀងកីឡដា្ឋាន
ស្តាតចាស់៦:០០

តារា សម្តេងស េ ីនិង ពិធីការិនីទូរទសេសន៍ 
អ្នកនាង សុខ សោម៉ាវត្ត ី។ រូបហុងមិនា
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