
អោម ប៊ុនធឿន 

កពំងស់្ពឺៈ អធកិាររងស្រកុភ្នសំ្រចួអុងឹ
ឡាយឆាយត្រវូបានបញ្ចប់តណំ្រងនងិ
បណ្ត្រញច្រញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាល-
ជាតិដោយសាររំលោភលំនៅឋាននិង
បង្ខាំងដោយខុសច្របាប់ ខណៈស្នងការ
នគរបាលខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ និងមន្ត្រី២រូប
ទៀតត្រវូបានក្រសងួមហាផ្ទ្រព្រមានជា
លាយលក្ខណ៍អក្រសរ។ន្រះបើតាមការឱ្រយ

ដងឹពីលោកឆាយគមឹខឿនអ្នកនាពំាក្រយ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។
លោកឆាយគមឹខឿនបញ្ជាកថ់ាមលូ- 

ហ្រតុដ្រលនាឱំ្រយមានការដកបញ្រឈរជើង
ន្រះដោយសារមានបណ្តឹងពីប្រជា-
ពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ពីបទលួចមាន
សា្ថានទម្ងន់ទោស រំលោភលំនៅឋាន

មានសា្ថានទម្ងន់ទោស ចាប់ឃុំឃំាង
និងបង្ខាំងដោយខុសច្របាប់មានសា្ថាន-
ទម្ងន់ទោស និងបទគំរាមកំហ្រង។
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមនិបានបញ្ជាក់
ឱ្រយបានលម្អិតជុំវិញករណីន្រះទ្រ។
អភបិាលខ្រត្តកពំងស់្ពឺលោកវីុសណំាង  

បានឱ្រយដឹងថាលោកក៏បានដឹងពីរឿងន្រះ  

ដ្ររហើយថាការអនុវត្តរបស់អធិការ- 
រងស្រកុភ្នសំ្រចួខសុនងឹលក្ខខណ្ឌរបស់
មន្ត្រីនគរបាល និងណ្រនាំមិនសា្តាប់
មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរទើបត្រូវទទួលវិន័យ
ធ្ងន់ធ្ងរប្របន្រះ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«អាហ្នងឹអតម់ានអី

ចម្ល្រកទ្រ បើគាត់ធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌគឺ

គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយព្រះ
នៅតាមសា្ថាប័ននីមួយៗត្រងមានយន្ត-
ការសម្រប់តាមដនត្រួតពិនិត្រយវាយ-
តម្ល្រ ណ្រនាំជាលើកទី១ ទី២ ទី៣
អ៊ីចឹងទៅ បើនៅមិនក្រគ្រនឹងអនុវត្ត
វិន័យ»។
យ៉ាងណាកដ៏ោយលោកវីុសណំាង

បន្ថ្រមថា លោកមិនម្រនជាអ្នកគ្រប់-
គ្រងលើបញ្ហាហ្នឹងទ្រលោកគ្រប់គ្រង
ត្រផ្ន្រករដ្ឋបាលទ្រ។...តទៅទំព័រ ២

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
ឲ្រយដឹងថាការលក់ឱសថតាម-
ប្រពន័្ធអនឡាញមានការកើនឡើង   
ខ្ពស់ក្នងុអឡំងុព្រលពភិពលោក
ទទួលរងវិបត្តិកូវីដ១៩ ដ្រល
ទាមទារឲ្រយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
និងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ ជាពិ-
ស្រសចំពោះឱសថក្ល្រងកា្លាយ
និងអន់គុណភាព។
កាលពីថ្ង្រទ២ី៩-៣០ខ្រកញ្ញា

កម្ពុជាបានធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះន្រ
វ្រទកិាអាសុ-ីអរឺ៉បុស្តពីីការប្រយទុ្ធ- 
ប្រឆាំងឱសថក្ល្រងកា្លាយនិងអន់
គុណភាពតាម...តទៅទំព័រ ៤

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំ ពេញៈ វិបត្ដិជំងឺកូវីដ១៩
បានបង្កឱ្រយមានផលប៉ះពាល់និង
ការលបំាកដល់គ្រូបង្រៀននងិ
បុគ្គលិកសិក្រសាជាង២០មឺុននាក់
នៅកម្ពជុាដោយគ្រូបង្រៀនត្រវូ

ផ្លាស់ប្តរូឥរិយបថក្នងុការបង្រៀន  
ដោយត្រវូសម្របខ្លនួទៅលើការ-  
បង្រៀនប្របថ្មី(ឌីជីថល)ដើម្របី
ដើរឱ្រយទាន់សភាពការណ៍វិវត្តន៍។ 
ស្រចក្ដីណ្រនាំពត័ម៌ានរបស់

អង្គការUNESCOសម្រប់
ការប្ររព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភព-

លោកនៅថ្ង្រទី៥ខ្រតុលាឆា្នាំ
២០២០ន្រះក្រមប្រធានបទ
«គ្រូបង្រៀនឆា្លាតវ្រដើម្របីការ-
អប់រំឌីជីថល»(SmartTea-
chersforDigitalEduca-
tion)បានបង្ហាញថាជំងឺកូវីដ- 
១៩បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់

អ្នកសិក្រសាជិត១,៦ពាន់លាន
នាក់នៅគ្រប់កម្រតិសកិ្រសាទាងំ-
អសហ់ើយ៦៣លាននាក់ទៀត
នៅកម្រតិបឋមសិក្រសានិងអនុ-
វិទ្រយាលយ័ន្រប្រទ្រសចំនួន១៩០ 
ទូទាំងពិភពលោក។ចំណ្រក
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាបគុ្គលកិ- 

សិក្រសាប្រមាណ១១៣០០០
នាក់និងគ្រូបង្រៀន៩៣២២៥
នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្ដិ
កូវីដ១៩ន្រះផងដ្ររ។
អង្គការUNESCOបង្ហាញ

ថា៖«ស្របតាមការអនុវត្ដរបស់
ក្រសួងអប់រំ...តទៅទំព័រ  ៦

ថ្ងេសុកេ ទី២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ លេខ ២៧៥៨ / តម្លេ  ១២០០    រៀល
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អធិរាជគុនខ្មែរដាក់ជើងខ្លាំង
កមែិតBឲ្យបែកួតដណ្ដើមខ្សែ-
កែវាត់...ទំព័រ១៥

ផលិតកម្មដើមត្នោតបែកាសរើស
តួសម្ដែងកុនខ្នោតធំទី៣ចំណាយ
ទុន១០មុឺនដុល្លារ...ទំព័រ១៤

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានជីវិតកម្សាន្ត

បញ្ចប់មុខតំណែងអធិការរងសែកុភ្នសំែចួ ដោយសាររំលោភលំនៅឋាន 
ខណៈស្នងការខែត្តកំពង់ស្ពនិឺងមន្តែនីគរបាល២រូបទៀតតែវូបានពែមាន

វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ  បង្កឲែយ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ដល់ គែបូងែៀន និង បុគ្គលិក អប់រំ  ជាង ២០មឺុន នាក់

របំារបស់សហគមន៍ជនជាតិ កួយ 
 ការសម្ដ្រងរបាំជនជាតិដោយសហគមន៍ជនជាតិកួយដើម្របីត្រៀមសម្ដ្រងក្នុងកម្មវិធីរដូវវប្របធម៌ទី២ដ្រលនឹងប្ររព្ធធ្វើឡើង

នៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីថ្ង្រទី៣ខ្រតុលាដល់ថ្ង្រទី២២ខ្រវិច្ឆិកាឆា្នាំ២០២០។រូបថតហុងមិនា

កែសួងសុខាភិបាល បែប់ 
ឱែយបែយ័ត្នចំពោះឱសថ 
ក្លែងកា្លាយ ខណៈឱសថ 
លក់តាមអនឡាញកើន

កម្ពជុា នំា ចែញ ចែក 
ទៅ កាន់ទី ផែសារ អន្តរ- 
ជាតិ   កើន ជាង ២២ ៥% 
ក្នងុរយៈពែល ៩ខែ

ធូ វីរ:

ភ្នពំេញៈ ប្រទ្រសកម្ពជុាបាន
នាចំ្រញច្រកអបំងូលឿងស្រស់
ទៅកាន់ទផី្រសារអន្តរជាតិសម្រច
បានជាង២៣៥១៧១តោន
ក្នុងរយៈព្រល៩ខ្រដើមឆា្នាំ
២០២០កើនឡើងជាង២២៥
ភាគរយបើធៀបទៅនឹងរយៈ-
ព្រល៩ខ្រដូចគា្នាកាលពីឆា្នាំ
២០១៩។...តទៅ ទំព័រ ៩

បែមុខ  UNអំពាវនាវ 
ឱែយ មាន មហិច្ឆ តា កាន់ - 
តែធំ ដើ មែបីសា្តារ  ជីវចមែះុ 
ដែលបា ត់ បង់ ឡើងវិញ

បុរីញូវយ៉កៈលោកអគ្គល្រ-
ខាធិការអង្គការសហប្រជា-
ជាតិអង់តូនីញ៉ូ ហ្គុយតឺរ្រស
កាលពីថ្ង្រពធុបានអពំាវនាវឲ្រយ
មានមហិច្ឆតាធំជាងមុនដើម្របី
សា្តារជីវចម្រុះ ដ្រលបានបាត់-
បង់ឡើងវិញ។...តទៅទំព័រ ១២ 



ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ  ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  បាន ណ្រនំាឱ្រយ  
រដ្ឋ បាល ឃុំ - សង្កាត់  ទូទាំង ប្រ ទ្រស ត្រូវ 
រៀប ចំ បង្កើត គណៈ កម្មា ធិកា រ ទទួល- 
បន្ទកុ កិច្ច ការ នារី  និង កុមរ នៅ តាម ឃំុ- 
សង្កាត់របស់ ខ្លួន  ដើម្របីជួយការងរ  
ដល់រដ្ឋ បាល ឃំុ-សង្កាត់  ប្រសិន បើមិន 
ទាន ់បាន បង្កើត គណៈ កម្មា ធកិារ ន្រះ នៅ 
ឡើយ ទ្រនោះ ។ 

  កាល ព ីថ្ង្រ ទ២ី២  ខ្រកញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២០ 
លោក ឧបនា យក រដ្ឋ មន្ត្រី  ស  ខ្រង  រដ្ឋ- 
មន្ត្រ ីក្រសងួ មហា ផ្ទ្រ បាន ចុះ ហត្ថ ល្រខា 
លើ ប្រកាស មួយ  ដើម្របី កំណត់ អំពី ការ- 
រៀប ចំ  និង ការ ប្រព្រឹត្ត ទៅ របស់ គណៈ - 
ក ម្មា ធិ ការ  ទទួល បន្ទុក កិច្ច ការ នារី  និង 
កុមរ  ឃុំ - សង្កាត់  ដ្រល មន គោល ដៅ 
កណំត ់អពំ ីសមស ភាព  ត ួនាទ ីភារ កចិ្ច  
នងិ របៀប របប ការងរ របស ់គណៈ កម្មា- 
ធិការ ន្រះ ។ 

  ប្រ កាស ន្រះ មន ៨  ជំពូក  និង ២៥ ប្រការ  
បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  គណៈ កម្មា ធិការ ន្រះ  មន- 
ភារកចិ្ច  ផ្តល ់យោ បល ់ នងិ ជយួ រដ្ឋ បាល 
ឃុំ  សង្កាត់  ក្នុង ការ សម្រប សម្រួល  និង 
អនុវត្ត សកម្ម ភាព ស្រវា សង្គម នៅ តាម 
មូល ដ្ឋាន របស់ ខ្លួន  និង មន សម ជិក 
ចំនួន ជាង ១០ រូប  ដ្រល ម្រឃំុ ឬ ចៅ សង្កាត់  
ជា ប្រធាន គណៈ កម្មាធិ ការ។   នៅ ក្នុង 
អំឡុង ព្រល មិន ទាន់ បាន រៀប ចំ បង្កើត 
គណៈ កម្មា ធកិារ ទទលួ បន្ទកុ កចិ្ច ការ នារ ី 
នងិ កមុរ ឃុ ំ សង្កាត ់ តាម ស្មារត ីប្រកាស 
ន្រះ គណៈ កម្មា ធិការ ទទួល បន្ទុក កិច្ច- 

ការនារី  និង កុមរ ឃុំ  សង្កាត់  ដ្រល បាន 
បង្កើត  ហើយ តាម ស្មារត ីន្រ ស្រចក្ត ីណ្រ- 
នំា កាល ពី ឆ្នា ំ២០០៧  ត្រវូ បន្ត អនុវត្ត ការ- 
ងរ របស់ ខ្លួន ។ 

 លោក ស្រ ី ជ ី ចន័្ទ រស្ម ី ប្រធាន នាយក- 
ដ្ឋាន កិច្ច ការ រដ្ឋ បាល  ក្រុង  ស្រុក  ឃុំ  
សង្កាត់  ន្រ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ៣០ កញ្ញាថា  
កន្លង ទៅ  គណៈ កម្មាធិ ការ ន្រះ គឺ ត្រូវ- 
បាន តម្រវូ ឱ្រយ មន នៅ តាម ឃុ ំ សង្កាត ់ រចួ 
មក ហើយ តាម រយៈ ស្រច ក្តី ណ្រនាំ។ 
ប៉ុន្ត្រ ដោយ សរ បច្ចុប្របន្ន មុខ ងរ របស់ 
គណៈ កម្មកា រ ន្រះ  កាន់ ត្រ ធំ  និង ត្រូវ 
បំព្រញ តួនាទី  ឬ ភារកិច្ច ច្រើន  ទើប 
ក្រសួង សម្រច បង្កើត ជា ប្រ កាសឱ្រយ 
កាន់ ត្រ មន វិសល ភាព ត្រម្តង ។ 

 លោក ស្រី  ថ្ល្រង ថា ៖  « ដោយ សរ ត្រ 
ការងរ  និង តួនាទី ភារ កិច្ច របស់ គណៈ- 
កម្មា ធកិា រ ន្រះ កើន ច្រើន  មន ការ ទម្លាក ់
ការងរ ឱ្រយ គាត់ ច្រើន មុខ  ដល់ ព្រល អ៊ចីងឹ  
យើង គ្រន់ ត្រ ក្រ វា បន្តិច ទៅពី ស្រច ក្តី- 
ណ្រ នំា មក ជា ប្រកាស ដើម្របី ឱ្រយ គាត់ ស្រលួ 
ធ្វើការ  ហើយ ក៏ ប្រមូល ផ្តុំ ការងរ ទាំង- 
អស់ ចូល គា្នា( ប្រកាស)» ។  « កាល ពី  
កន្លង មក  នៅ ព្រល យើង ដក់ ការងរ 
ណា មួយ ឱ្រយ គាត់  អ៊ីចឹ ង  យើង ច្រញ 
លិខិត មួយ  និង ការ ណ្រ នាំ បន្ថ្រម  ដ្រល 
ធ្វើ ម្តង មយួ។ ធម្ម តា ដល ់ព្រល ច្រើន ព្រក 
ទៅ  អ្នក ធ្វើ ការ ក៏ គាត់ ច្របូក ច្របល់ ដ្ររ  
ដល់ ព្រល យើង ច្រញ ប្រកាស ន្រះ ត្រ 
មួយ  ហើយ សង្ខ្រប ឡើង វិញ  និង ប្រមូល- 
ឯក សរ ទាំង អស់  រៀប ឱ្រយ ស្អា ត គាត់ ក៏ 

ស្រួល ធ្វើ ការ ដ្ររ » ។ 
 លោក  ពា  ហន  ចៅ សង្កាត់ អូឡាំ ពិក 

ដ្រល បាន បង្កើត គណៈ កម្មាធ ិកា រ ន្រះ រចួ 
រាល់ ហើយ  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  គណៈ កម្មា- 
ធិកា រន្រះ  គឺ បាន ចូល រួម ចំ ណ្រក ជួយ 
ដល់ ស្ត្រី  និង កុមរ  ដ្រល ជួ ប ប្រទះ នៅ 
ក្នុង មូល ដ្ឋាន  បាន យ៉ាង ច្រើន ។ 

លោក ថា៖ « បើ ការ ណ្រនាំ ថ្មី  គឺ យើង 
នឹង ធ្វើ តាម ការណ្រ នាំ ថ្មី ន្រះ  ហើយ វា   
ក៏ កាន់ត្រ ប្រសើរ ផង ដ្ររ  ប្រសិន ជា ប្រ- 
កាស ន្រះ  បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្របាស់ អំពី 
តួនា ទី  ភារ កិច្ច  និង ប្រប បទ ន្រ ការ ប្រព្រតឹ្ត 
ទៅ របស់ គណៈ ក ម្មា ធិ ការ ន្រះ ក្នុង ប្រ- 
កាស ត្រ មួយ » ។

 លោក  បា៉ា  ចន័្ទ រឿន ប្រធាន វទិ្រយា ស្ថាន- 
ប្រជាធិ ប ត្រយ្រយ   កម្ពុជា  បាន លើក ឡើ ង 
កា ល ពី ម្រសិ លមិ ញ   ថា កា រប ង្កើ តគ ណៈ - 
ក ម្មា ធិកា រន្រះ  នឹងអា ច ចូល រួម ឱ្រយបា ន 
យ៉ាង សកម្មដ ល់ព លរដ្ឋមូល ដ្ឋាន  
ខណៈ បច្ចុ ប្រប ន្នន្រះ   គឺបញ្ហា អំពើ ហិង្រសា 
លើ ស្ត្រី  និង កុ មរ មន ការកើន ឡើង ។ 

លោកបា នប ញ្ជាក់ថា  ៖«វា ក៏បា នចូ ល- 
រ ួមផ្ត ល ់សទិ្ធ ិ ស្រ រភីាព  នងិ អណំាច ដល ់
សម ជិក គណៈក ម្មាធិ កា រន្រះ  ឱ្រយ បានធ្វើ 
ការ ង រ ឱ្រយ  បាន ព្រញ ដ្រព្រ ញជើ ង  និង 
ម នប្រ សិ ទ្ធ ភាពខ្ព ស់ជា ងមុន។ បន្ថ្រម 
ពនី្រះ   ដើម្របី ធ្វើឱ្រយដ ំណើ រការ ន្រះ  ប្រសទិ្ធ-  
ភាព  គឺត្រូ វកា រ មិន ត្រឹម ត្រប្រ កាសនោះ 
ទ្រ  គឺ ត្រវូ មន ឆន្ទៈន យោបា យពិ តប្រកដ  
នៅក្ន ុងកា រ ផ្តល់ អំណាច ឱ្រយឃំុ  ស ង្កាត់  
បាន ធ្វើកិ ច្ច ការ ង រន្រះ និ ងមន កញ្ច ប់ 
ថវិកា គ្រប់ គ្រន់ »៕

មុំគន្ធា
 
ភ្នំពេញៈរាជ រដ្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា 

មន គម្រង បញ្ជូន សិកា្ខា កាម 
និង កម្មករ ជំនាញ  ដ្រល បាន 
ទទលួ ការ បណ្តុះ បណា្តាល រចួ ទៅ 
ធ្វើ ការ នៅ  ប្រទ្រស ជប៉ុន បន្ថ្រម 
ទៀត   នៅ ព្រល ដ្រល ភាគ ីទាងំ ២ 
ឯក ភាព នវូ មធ្រយា បាយ  នងិ នតី-ិ 
វិធី ក្នុង ការ ធានា ឱ្រយ បាន នូវ ការ- 
ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 គម្រង ន្រះ ត្រូវ បាន លើក- 
ឡើង ក្នងុ ជំនួប រវាង រដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រ សួង 
ការ ងរ  នងិ បណ្តុះ បណា្តាល វជិា្ជា- 
ជីវៈ លោក  អុិត សំ ហ្រង   ជា មួយ 
នឹង ឯក អគ្គ រាជ ទូ ត ជប៉ុន  ប្រចាំ 
កម្ពុជា លោក   មី កា មិ  ម៉ា ស ហុីរ៉ូ  
នា ព្រឹក ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ម្រសិល មិញ 
ន្រះ នៅ ទីស្តី ការ ក្រសួង ។

លោក   អុតិ   ស ំហ្រង   បាន ថ្ល្រង 
នៅ ក្នុង ជំនួប នោះ ថា   ក្រប ខ័ណ្ឌ 
កិច្ច សហ ប្រតិ បត្ត ិការ វិស័យ ការងរ   
កម្ព ុជា - ជបុ៉ន បាន ចុះ អនុ ស្រសរ ណៈ 
ន្រ ការ យោគ យល់ គា្នា ចាប ់តាងំ ព ី
ឆ្នាំ ២០០៧   ដើម្របី ទទួល យក  

កម្ម សិក្រសា ការី កម្ពុជា ទៅ ធ្វើ ការ 
នៅ ប្រទ្រស ជបុ៉ន  និង បាន  ចុះ អនុ ស្រស- 
រណៈ ន្រ ការ យោគ យល ់គា្នា នៅ ឆ្នា ំ
២០១៩   ដើម្របី ទទួល យក ពល- 
ករ ជនំាញ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ប្រ ទ្រស 
ជប៉ុន   ខណៈ បច្ចុប្របន្ន ន្រះ   កម្ម- 
សិក្រសា ការី  និង ពល ករ ជំនាញ 
របស ់កម្ពជុា ដ្រល កពំងុ បម្រើ ការ 
នៅ ប្រ ទ្រស ជប៉នុ មន ចនំនួ ជាង 
១០ ០០០ នាក់ ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រង ថា ៖  « ខ្ញុំ សូម 
អំណរ គុណ ចំពោះ ភាគី ជប៉ុន 
ដ្រល បាន យក ចិត្ត ទុក ដក់ ដល់ 
សិកា្ខា កាម  និង កម្មករ ជំ នាញ 
របស់ កម្ពុជា   ព្រម ទាំង អនុ ញ្ញាត 
ឱ្រយ ពួក គាត់ ច្រញ -ចូល ប្រ ទ្រស 
ជបុ៉ន តាម រយៈ វិធាន ការ ធ្វើ ចតា្តា - 
ឡី ស័ក នៅ ផ្ទះ ។   តាម គ្រង ទុក 
កម្ពុជា នឹង បញ្ជូន សិកា្ខា កាម  និង 
កម្មករ ជំ នាញ ដ្រល បាន បណ្តុះ- 
បណា្តាល រួច ទៅ ប្រ ទ្រស ជប៉ុន 
បន្ថ្រម ទៀត ក្នុង ព្រល ឆប់ៗ   នៅ 
ព្រលដ្រល ភាគី ទាំង ២ ឯក ភាព 
នូវ មធ្រយា បាយ  និង នីតិ វិធី ក្នុង ការ- 
ធា នា ឱ្រយបាន  នូវ ...តទៅទំព័រ៦
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តពទីពំរ័១...  ចណំ្រក ការបញ្ចប ់
ឬ មិនបញ្ចប់ តំណ្រង  បណ្ត្រញ 
ច្រញ ពី ក្របខ័ណ្ឌ យ៉ាងណា នោះ  
គជឺា រឿង របស ់ស្ថាបន័ ស្នង ការ-
ដ្ឋាន នគរបាល  ហ្រតុន្រះ ចង់ 
ដឹង ច្របាស់ អាចសួរ ទៅ កាន់ 
លោក ស្នងការ ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ។ 

ពាក ់ពន័្ធ ក្នងុ រឿង ន្រះ  ស្នងការ- 
នគរបាល ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  លោក  
សម សមនួ  ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍-
ថា  លោក មនិ បានទទលួ លខិតិ  
អពំ ីការព្រមន លាយ លក្ខណ៍អក្រសរ  
និង ការបណ្ត្រញ ច្រញពី ក្រប-
ខ័ណ្ឌ នគរបាល ជាតិ នោះ ទ្រ។ 

យោង លខិិត របស ់លោក អង 
មង្គល  រដ្ឋល្រខាធិកា ក្រសួង- 
មហាផ្ទ្រ  ដ្រលបាន ជម្របជូន 
នាយ ឧត្តមស្រនយី ៍ន្រត សវឿន  
អគ្គស្នងការ នគរបាល ជាតិ  ឲ្រយ 
ដងឹថា  កន្លងមក ក្រសងួ មហាផ្ទ្រ  
បាន ទទួល ពាក្រយ បណ្តឹង ប្តឹង- 
ចោទ ប្រកាន់ លោក អនុស្រ នីយ៍- 
ឯក អឹងុ ឡាយឆយ  អធកិាររង 
ស្រុក ភ្នំ ស្រួច  ចំណុះ ស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពី។ 

បនា្ទាប់ ពី បានចាត់ មន្ត្រី នគរ-
បាល ជនំាញ ចុះ អង្ក្រត ស្រវជ្រវ 
រចួមក  ក្រសងួ មហាផ្ទ្រ សម្រច 

ប្រគល ់ភារកចិ្ច ជនូ អគ្គស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ជាតិ  ដោយ អនុ-
វត្ត វនិយ័  លោក អឹងុ ឡាយឆយ  
អធិការរង ស្រុក ភ្នំ ស្រួច  បញ្ចប់ 
មខុ តណំ្រង  នងិ បណ្ត្រញ ច្រញ 
ពី ក្របខ័ណ្ឌ នគរបាល ជាតិ។ 

រីឯ លោក វរស្រនីយ៍ ទោ ទឹម 
ឡ្រង  នាយ ការយិលយ័  ប្រឆងំ 
គ្រឿងញៀន  លោក វរស្រនីយ៍- 
ឯក  គឹម សរឿន  អនុប្រធាន 
ផ្រន ប្រឆងំ បទល្មើស  នងិ លោក 
ឧត្តមស្រនយី ៍ទោ  សម សមនួ  
ស្នងការ ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ  ត្រូវ អប់រំ 
ព្រមន ជាលាយ លក្ខ ណ៍អក្រសរ។

សមូ បញ្ជាកថ់ា  ការអនវុត្ត វនិយ័ 
ន្រះ  គឺ បនា្ទាប់ពី ក្រសួង មហាផ្ទ្រ 
បានទទួល ពាក្រយ បណ្តឹង ចំនួន 
២  របស ់ប្រជា ពលរដ្ឋ ដោយ បាន- 

ប្តឹង ចោទ ប្រកាន់ លោក  អឹុង 
ឡាយឆយ  អធកិាររង  ស្រកុភ្ន-ំ 
ស្រចួ  ចំណុះ ស្នងការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ។ 

 អធិការរង នគរបាល ស្រុក- 
ភ្នសំ្រចួ  លោក  អនសុ្រនយី ៍ឯក  
អឹុង ឡាយឆយ  ធា្លាប់ ត្រូវបាន 
លោក ស ខ្រង  សម្រច ផ្អាក 
ការងរ បណ្តាះ អាសន្ន  ពាកព់ន័្ធ 
បណ្តងឹ របស ់ប្រជាពលរដ្ឋ ចោទ- 
ប្រកាន់  ក្នុង ករណី បង្ក្រប ក្លិប 
កម្រសាន្ត  គិរីរម្រយ  ជាមួយ គណៈ- 
បញ្ជាការ ឯកភាព ខ្រត្ត កពំង ់ស្ព។ឺ 
ន្រះ បើ យោង តាម ប្រកាស ល្រខ 
៦៤១០ ប្រក  ចុះ ថ្ង្រទី១៩  ខ្រ 
កក្កដ  ឆ្នា២ំ០១៩  របស ់លោក  
ស ខ្រង  ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រ ី រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ៕

បញ្ចប់មុខតំណែង...

រោងចកែលក់សម្ភារ
ឡាយឡុងបើកលុយឲែយ
កម្មករជាង១ពាន់នាក់
ឡុងគីមម៉ារីតា

តាកេវៈ  កម្ម ករ  កម្មកា រិនី  
ជាង ១ ០០០នាក់ បាន ទទួល 
សំ ណង អត្ថ ប្រ យោ ជន៍ ការង រ 
ដោយ  រោង ចក្រ កាត ់ដ្ររ សម្លៀក- 
បំពាក់   ហុង ស្រន ថ្រ ក ស្តាយ   ស្ថិត 
នៅ ភូមិ ព្រហូត  ក្រុង ដូន ក្រវ  
ខ្រត្ត តាក្រវ បាន សម្រច លក់ 
សម្ភារ រោង ចក្រ ឡាយ ឡុង ទៅ 
ឱ្រយ ក្រុម ហ៊ុន T.K  បនា្ទាប់ ពី ថៅ- 
ក្រ បិទ ទា្វារ រត់ ចោល មិន ព្រម- 
បើក ប្រក់ ថ្ល្រ ឈ្នួល ឱ្រយ ។ 

 កម្មករ កម្មកា រិនី   បាន ចាប់- 
ផ្តើម ផ្ទុះ ការ តវា៉ា  តាំង ពី ថ្ង្រ ទី៩  
កញ្ញា មក  ដោយ សរ ត្រ គា្មានអ្នក 
ទទួល ខុស ត្រវូ ពី ថៅ ក្រ រោង ច ក្រ  
ហើយ ក ៏ឈាន ដលន់ា ំគា្នា បទិ ផ្លវូ  
នៅ មុខ រោង ចក្រ  កាល ពី ថ្ង្រ 
ទ២ី៥  កញ្ញា ផង ដ្ររ។  តាម រយៈ 
កា រ តវា៉ា ន្រះ   ក្រ សួង ការង រ ក៏ 
បាន ចុះ ទៅ អន្ត រាគមន៍  ដោយ 
ផ្ដល់ ជម្រើស ចំនួន ២ ដល់ 
កម្មករ គ ឺការ  ប្ដងឹ តាម ផ្លវូ តលុា ការ 
ឬ ជម្រើស   យន្ត ការ ដោះ ស្រយ  
ក្រ ប្រព័ន្ធ តុលា ការ   ដោយ 
ដក់ ពាក្រយ ស្នើ សំុ លក់ ឡាយ ឡុង   
សម្ភារក្នុង រោង ចក្រ ។ 

 លោក   មងឹ   វរីយិ៉ា  ប្រធាន មន្ទរី 
ការ ងរ   និង បណ្តះុ បណា្តាល  
វិជា្ជា ជីវៈ ខ្រត្ត តាក្រវ  បាន ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កា ល ពីម្រសិល មិញ 
ថា តាម ជម្រើស ន្រះ   កម្មករ 
ទំាង អស់   ព្រម ទំាង សហជីព នៅ 
ក្នុង រោង ចក្រក៏ បាន សម្រ ច 
រួម គា្នា  ដោយ ការ ប្រកាស លក់ 
ឡាយ ឡុង   ដើម្របី យក ថវិកា ទៅ 
ប្រង ច្រក ដល់ កម្មករ ។ 

 លោក   ថ្ល្រង ថា ៖   « យើង ជា 
មន្ត្រី   គឺ ចូល រួម ឃ្លាំ មើល ការ - 
ដ្រញ ថ្ល្រ  ថា ប្រព្រឹត្ត ទៅ ត្រឹម ត្រូវ 
ស្រប ច្របាប ់ ឬ អត?់  ជា ព ិស្រស 
គឺ ការ ពារ អត្ថ ប្រ យោជន៍ កម្ម ករ   
ឱ្រយ បាន ស្មើគា្នា   បើ មិន ត្រឹម ត្រូវ 
ទ្រ   គ ឺនងឹ នៅ មន កម្មករ បន្តការ 
តវា៉ា។   ត្រ ឃើញ ថា ការ ដោះ- 
ស្រយ បញ្ហា ន្រះ   គឺ ប្រ ព្រឹត្ត ទៅ 
ដោយ រលូន   និង ត្រឹម ត្រូវ » ។ 

 ក ម្មករ ម្នាក់ៗ ទទួល បាន 
ប្រក ់ ទៅ តាម លក្ខ ខណ្ឌ ការងរ 
របស់ គ្រ រៀង ខ្លួន  ចនោ្លាះ ពី ជាង  
១០០ទៅ២០០ដុលា្លារ។

  លោក   សៀ  សន   ប្រធាន 
សហ ពន័្ធ សហ ជពី ការងរ ដើម្របី 
កម្ពុជា  ដ្រល  ចូល ខ្លួន   ក្នុង ការ- 
សម្រប សម្រលួ វិវាទ ន្រះបាន ឱ្រយ 
ដឹង ថា  កម្មករទំាងអស់  គឺ ពួក- 
គាត់បាន ទទួល  អស់ ហើយ  ដោយ 
គា្មាន ការ ជំទាស់ នោះ ទ្រ ៕

កែសួងឲែយឃំុសង្កាត់បង្កើតគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទកុកិច្ចការនារីនិងកមុរ

ស្តេនីៅភ្នពំេញម្នាក់ក្នងុពេលកំពុងបីកូនកាលពីថ្ងេទី២៤កញ្ញាថ្មីៗ នេះ។រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

កម្ពជុាគែងបញ្ជនូកម្មករនិងសិកា្ខាកាម
ទៅជបុ៉នតាមវិធានការធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅផ្ទះ

ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសមសាមួន។រូបថត នគរបាល
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USAIDនិងក្រសួងបរិស្ថានកំពុងធ្វើការលើការថ្ររក្រសាព្រឡង់ដោយផ្តោតលើតំបន់ជីវចម្រះុ២
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ទីភ្នាក់ងារ ជំនួយ អាមៃរិក 
(USAID)និងកៃសួង បរិស្ថាន បាន និង 
កំពុង ផ្តោត យ៉ាង សំខាន់ លើ ការថៃ រកៃសា 
ការ ពារពៃ ឡង់ ក្នងុ យុទ្ធនាការ  «ការពារ- 
ពៃឡង់ តាមរយៈ ការទាក់ទង ផ្លាស់ប្តរូ 
ឥរិយបថ សង្គម»  កៃម គមៃង អនា គត 
បៃតង កម្ពជុា  ដៃល បច្ចបុៃបន្ន  ស្ថាប័ន នៃះ 
កំពុង ផ្តោ តទៅលើ តំបន់ ជីវ ចមៃះុ២  គឺ 
តំបន់ ទៃសភព ពៃឡង់  និង តំបន់ ខ្ពង់ រាប 
ភគ ខាង  កើត។ 

ក្នងុ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច សិកៃសា ពៃឡង់  
ដៃលមាន ពៃះសងៃឃ  និង យុវជន  ពៃមទំាង 
អ្នក ពាក់ព័ន្ធ បៃមាណ ១០០នាក់  ដឹកនំា 
ដោយ USAID  និង កៃសួង បរិស្ថាន  នៅ 
ចុង ខៃ មុន ថ្មីៗ  នៃះ  លោក សៃ ី សៃង សូទ្ធរីា៉ា  
តំណាង  USAID  បៃចំា  កម្ពជុា  ថ្លៃង ក្នងុ 
ពៃល  នោះ ថា ទសៃសនកិច្ច នៃះ ធ្វើឡើង  តាម- 
រយៈ យុទ្ធនាការ «ការពារ ពៃឡង់ តាម រយៈ  
ការទាក់ទង ផ្លាស់ប្តរូ ឥរិយ បថ សង្គម» 
កៃម គមៃង អនាគត បៃតង កម្ពជុា។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖«រដ្ឋា ភិបាល អាមៃ រិក 
បាន ឲៃយ តម្លៃ យ៉ាង ខា្លាំង  ទៅ លើ សរៈ- 
សំខាន់  នៃ បរិស្ថាន ហើយ យើង បាន ចាប់ ដៃ 
ជាមួយ រាជ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពជុា  ក្នងុ ការ- 
ផៃសារភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង រវាង ពល រដ្ឋ អាមៃរិក 
និង ពល រដ្ឋកម្ពជុា។ ក្នងុ អំឡុង ពៃល ជាង 
១ ទសវតៃសរ៍ នៃះ USAID បាន ធ្វើ ការ គំាទៃ 
កម្ម វិធី បរិស្ថាន ជាចៃើន  នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
កម្ពជុា។  ក្នងុ ពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  យើង បាន 
ផ្ដោត ទៅ លើ តំបន់ ជីវ ចមៃះុ ចំនួន ២  គឺ 
តំបន់ ទៃសភព ពៃឡង់ និង តំបន់ ខ្ពង់ រាប 
ភគ ខាង កើត»។ 

កាលពីថ្ងៃ ទី ២៨-២៩  កញ្ញា  USAID និងកៃ- 
សួង បរិស្ថាន  បាន ដឹក នំា ពៃះសងៃឃ  និង 
យុវជន  ពៃម ទំាង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ខាងលើ ទៅ 

ទសៃសនកិច្ច សិកៃសា នោះ  គឺ កៃមុ បៃតិភូ  បានទៅ  
មើល ការ អនុវត្ដ ថៃរកៃសា  ការពារ ពៃ  ឡង់ ដោយ  
ផ្ទាល់ របស់ មនៃ្ដ ីឧទៃយានុរកៃស  ក្នងុ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ  ពៃឡង់  ភូមិ សសៃ្ដ  កំពង់ ធំ។

បើ តាម លោក សៃ ី តំណាងUSAID  គឺ 
កិច្ច  បៃងឹ បៃង នាពៃល កន្លង មក  បានចៃញ 
ជា លទ្ធ ផល ក្នងុ ការ ការពារ ពៃឈើ ក៏ ដូច 
ជា  សត្វ ជិត ផុត ពូជ សំខាន់ៗ ដៃល មានវត្ត-   
មាន នៅ តំបន់ ពៃឡង់  និង តំបន់ ទៃសភព 
ទំាង នោះ។ USAID  បាន ធ្វើការ  ងារ យ៉ាង 
ជិត  ស្នទិ្ធ ជាមួយ សហគមន៍  កៃសួង ពាក់ ព័ន្ធ  
អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  និង អង្គការ សង្គម សីុវិល 
ជាចៃើន ទៀត  ដើមៃបី ជួយ ការ ពារ បៃតិ កភណ្ឌ- 
ធម្មជាតិ របស់ កម្ពជុា ។ ជាលទ្ធផល ឃើញ 
ថា  ពលរដ្ឋ បាន   ទទួល នូវ អត្ថបៃយោជន៍ 
ពី គមៃង នៃះ  ផង ដៃរ។ 

លោក សៃ ីសៃង សូទ្ធរីា៉ា  ថ្លៃងថា ៖«នៅ 
ពៃល ដៃល បៃជាជន កម្ពជុា  បាន យល់ ដឹង 
ពី ការ គំរាម កំហៃង ជា ទូទៅ ដល់ ជីវ ចមៃះុ  
និង ជីវភព របស់ ខ្លនួ  ពួកគាត់ នឹង អាច 
ចូល រួម បៃសៃយ័ ទាក់ ទង ជា យុទ្ធ សស្ដៃ 
ជាមួយ បៃជាជន កម្ពជុា ផៃសៃង ទៀត  និង 

ជំរុញ ឲៃយអ្នក ទំាង នោះ ចូល រួម ការពារ ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ របស់ ពួក គាត់»។ 

បើ តាម លោក សៃ ី  គមៃង អនាគត 
បៃតង កម្ពជុា មាន រយៈពៃល ៥ឆ្នា ំ  ពី ឆ្នាំ 
២០១៩-២០២៤  គឺ មាន ទឹក បៃក់ ៥ លាន - 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ។ គមៃង នៃះមាន គោល- 
ដៅ ផ្ដល់ ភព អង់ អាច ដល់ បៃជាជន  និង 
សង្គម សីុវិល កម្ពជុា  តាម រយៈ ការ ផ្ដល់ 
ចំណៃះ ដឹង និង ជំនាញ  ក្នងុ ការ បៃើ បៃស់ 
បៃព័ន្ធ ទំនាក់ ទំនង ផ្អៃក លើ ភ័ស្ដតុាង  ដើមៃបី 
ជំរុញ ឲៃយ មាន សកម្ម ភព វិជ្ជ មាន ក្នងុ ការ- 
គំាទៃ ដល់ ការ អភិរកៃស ជីវ ចមៃះុ  ការ ការពារ 
ពៃ ឈើ  និង ការគៃប់ គៃង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ 
បៃកប ដោយ ចីរភព ។

រដ្ឋ លៃខាធិការ កៃសួង បរិស្ថាន  លោក  
សៅ សុភព  ដៃល បាន ចូលរួម ក្នងុ ពៃល 
ចុះ ទសៃសន កិច្ច ទៅ តំបន់ ពៃ ឡង់ នៃះ ដៃរ  
ថ្លៃង ថា  ពៃឡង់ ទើប តៃ តៃូវ បាន រាជ- 
រដ្ឋាភិបាល ចៃញ អនុកៃឹតៃយ  កំណត់ ជា 
ពៃដៃន ជមៃក សត្វពៃ  កាល ពី ខៃ ឧ សភ 
ឆ្នាំ ២០១៦។ កាល ពី មុន ឆ្នាំ ២០១៦  
ពៃឡង់ ដៃល ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ដ ចំនួន ៤  គឺ  

កំពង់ធំ  កៃចៃះ  ពៃះវិហារ  និង ខៃត្ដ ស្ទងឹ- 
តៃង  គឺ ស្ថតិកៃម សមត្ថ កិច្ច ការពារ របស់ 
កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង នៃសទ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «កៃសួង បរិស្ថាន និង  
USAID បាន ធ្វើ កិច្ច ការងារ ជាមួយ គា្នា ជា 
ចៃើន នាពៃល កន្លង មក។  បុ៉ន្ដៃ កិច្ច ការ ងារ 
ថៃ រកៃសា ពៃឡង់ នៃះ គឺ ទាម ទារ ឲៃយ មាន ការ- 
ចូលរួម ពី បៃជាពលរដ្ឋ  និង ភគី ពាក់ព័ន្ធ 
ទំាង អស់  ហើយ ការ ចូលរួម នោះ  ក៏តៃវូ ឲៃយ 
មាន ស្មារតី ស្ថាបនា  មិន មៃន ជា ការ ចូល- 
រួម ប៉ៃង ជើង គា្នា  ធ្វើ ឲៃយ មាន លទ្ធផល 
អវិជ្ជមាន នោះទៃ»។ 

លោក  សរ យ៉ា ំ  តំណាង សហគមន៍ 
ពៃឡង់  កៃបាល អូរ បៃញាក  ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ ជំា- 
ស្វាយ  ឃំុ មាន រិទ្ធ  សៃកុ សណា្ដាន់  ខៃត្ដ 
កំពង់  ធំ  ឲៃយ ដឹង ថា  បច្ចបុៃបន្ន  សកម្មភព កាប់ 
ពៃ ឈើ  ក្នងុ ភូមិ សសៃ្ដ  ដៃន ជមៃក សត្វ-  
ពៃឡង់  ខៃត្ដ កំពង់ ធំ  មាន ភព ស្ងប់ ស្ងាត់ 
មិន មានការ កាប់ ពៃ ជាលក្ខណៈ គៃសួរ  ឬ   
កាប់ ឈើ ទៃង់ ទៃយ ធំ ដូច កាលពី មុន ទៃ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា  បៃ ជា ពល រដ្ឋ សហគមន៍  
មាន ការ រំភើបដោយ បាន ឃើញ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មក ពី មជៃឈដ្ឋាន ផៃសៃង រួម គា្នា ការពារ 
ពៃឡង់ បៃប នៃះ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «សហគមន៍ ពួកយើង 
មាន គា្នា ជាង១០០នាក់  បាន ចូលរួម ការ- 
ពារ  ពៃឡង់  តាមរយៈ ការ ដើរ លៃបាត  និង 
បៃមូល ព័ត៌មាន អំពី បទ ល្មើស ពៃឈើ ទៅ 
មនៃ្ដ ីឧទៃយានុរកៃស ។ យើង ចង់ ឲៃយ អង្គការ  និង 
កៃសួង  ឧបត្ថម្ភ ក្នុង ការអនុវត្ដ ការងារ 
របស់ សហ គមន៍ ដៃល កំពុង ជួយ ការងារ 
ការពារ បរិស្ថាន រាល់ ថ្ងៃ នៃះ»។ 

ពៃះ តៃជពៃះគុណ  គូ សុភព  គង់ នៅ 
វត្ត គល់ ទទឹង  និង ជា សស្តោៃចារៃយ  ផ្នៃក 
ការអភិវឌៃឍ គុណធម៌  ចរិយ វិទៃយា  ភព ជា- 
អ្នក ដឹកនំា ពៃះ ពុទ្ធសសនា  និង ចិត្តវិទៃយា  
នៅ សកលវិទៃយាល័យ បញ្ញាសស្តៃ  ដៃល 

បាន ដឹក នំា ពៃះសងៃឃ ជាង ១០អង្គ  ចូលរួម 
ទសៃសន កិច្ច ផ្ទាល់ នៅ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
ពៃឡង់ ជាលើក ដំបូង  មាន សងៃឃដីកាថា  
ក្នងុ នាម ពៃះសងៃឃ  ពិត ជាមាន ការ រីករាយ  
ដោយ ឃើញ កៃសួង បរិស្ថាន  សហការ 
ជាមួយ  USAID  ដឹក នំា យុវជន មក ការពារ 
ពៃឡង់ ដៃល នៅ សៃសសល់ នៃះ។ 

ពៃះអង្គបន្តថា ៖«កាល ណា មាន ពៃ ចៃើន   
ទៅយើង មិន សូវ ក្ដោ។ កាលពី សម័យ 
ពុទ្ធកាល  ពៃះពុទ្ធ ក៏ បៃសូតនៅ ក្នងុពៃ  
តៃស់ ដឹង ក៏ នៅ ក្នងុ ពៃ  បរិនិពា្វាន ក៏នៅ ក្នងុ 
ពៃ  ហើយ នៅពៃល ដៃល ពៃះពុទ្ធ ណៃនំា 
ភិក្ខ ុសងៃឃ  ក៏ តៃងតៃ ណៃនំា នៅក្នងុ ពៃដៃរ  
ពៃះ ពៃឈើ  គឺជា ធម្មជាតិ មួយ ធ្វើ ឲៃយ 
សរពាង្គកាយ សៃស់ បំពៃង  និង ជួយ ឲៃយ 
ចិត្ដ  ស្ងប់ ល្អ» ។

យុវតី  វត្ថ ិថៃ  ជា និសៃសិតឆ្នា ំទី៣  សិកៃសា 
ជំនាញ  Global Entrepreneurship 
និង Innovation នៅ សកល វិទៃយាល័យ- 
ជាតិ គៃប់ គៃង  បងា្ហាញ ការ រីករាយ ពៃះ 
បាន ចូលរួម ដើរ ទសៃសន កិច្ច  និង ឃើញ 
ពៃឡង់ ដោយ ផ្ទាល់ លើក ដំបូង។ នាង 
និយយ ថា  កៃយ បញ្ចប់ ទសៃសន កិច្ច លើក 
នៃះ ពួកនាង នឹង បង្កើត កម្មវិធី ទសៃសនកិច្ច 
សិកៃសា ផៃសៃង ៗ  ទៀត  ដើមៃបី នំា កៃមុ និសៃសិត  
ចុះ មក ទសៃសន កិច្ច នៅ តំបន់ ពៃឡង់ចូល រួម   
សកម្មភព ការពារ ពៃ ឡង់។ 

យុវតី រូបនៃះ ថា ៖«តាមរយៈ ទសៃសនកិច្ច 
នៃះ  យើង បាន បោះតង់ សមៃក នៅ កៃបៃរ 
ពៃឡង់  ទោះបី ជាមាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ចៃើន 
បន្តចិ  បុ៉ន្ដៃ ពួកយើង មាន អារម្មណ៍ រីក រាយ 
ចំពោះ ទសៃសនកិច្ច នៃះ ។ យើង ចង់ ឲៃយ កៃសួង  
ក៏ដូចជា អង្គការ ធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ឲៃយ 
បានទូលំ ទូលាយ  និង ចៃបាស់ លាស់  ពី តំបន់ 
ពៃឡង់  និង បង្កើត ឱកាស ផៃសៃង ឲៃយ កៃមុ 
និសៃសិត  និង យុវជន អាច ចូល មក ទសៃស ន- 
កិច្ច បាន នា ពៃល ខាង មុខ»៕ 

យុទ្ធនាការការពារពេឡង់ដឹកនំាដោយUSAIDនិងកេសួងបរិស្ថាននៅខេត្តកំពង់ធំពីថ្ងេទី២៩កញ្ញា។រូប ហុង មិនា

មុំ គ នា្ធា

ភ្នំពេញៈស្ថាន បៃស កកម្ម អចិ- 
នៃ្តយ៍ នៃ បៃទៃស កម្ពុជា បាន បដិ- 
សៃធ ចំពោះ ការិយ ល័យ  ឧ ត្ត ម ស្នង- 
ការ ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិម នុសៃស នៅ 
ភ្នំពៃញ  ដៃល បា នប ង្ហាះ សរ ក្នុ ង 
ប ណា្ដាញ ស ង្គ ម កាលពី ថ្ងៃទី២ ៩  
ក ញ្ញា  ស្តពីី ការ បំភិ តបំភ័យ  និង ការ- 
សង សឹក  ចំពោះ បុគ្គល នៅ កម្ពជុា 
ដៃលបា នដក សៃង់យក តៃមួ យ   ជៃងុ 
និង ពំុមាន តុលៃយភព ចៃញពី របាយ- 
កា  រណ៍ ទំាង មូល របស់ អគ្គលៃ ខា ធិការ - 
អង្គកា រ ស ហបៃ ជាជា តិ(អ.ស.ប) ។ 
    មួយ ថ្ងៃកៃ យមក  ពោល គឺ នៅ 
ថ្ងៃទី ៣ ០   ខៃក ញ្ញា  ស្ថាន បៃស ក- 
ក ម្ម អចិនៃ្តយ៍ កម្ពុជា នៅ ហៃសឺ ណៃវ 
បានចៃញសៃចក្តថី្លៃង កា រណ ៍ពត័-៌ 
មា ន មយួ  ដោយ បាន លើក ឡើង ថា 
របាយ ការណ៍ របស់ អគ្គ លៃខាធិ ការ-  
អ.ស.ប  បាន ផ្អៃក ខា្លាំង តៃលើ ការ- 
អ ធិបៃបា យ របស់ អ្នក រាយ ការណ៍ 

ពសិៃស ដៃល ផ្តោត លើ ភគ ីតៃ មា្ខាង 
និង ពុំ បាន ផ្ទៀង ផ្ទា ត់ តៃឹមតៃូ វ។  

ស្ថាន បៃស កកម្ម អចិនៃ្តយ៍កម្ពជុា  
បាន បន្តថា រាជ រដ្ឋា ភិ បាល កម្ពុជា 
តៃង តៃ ពិនិតៃយ ដោយ យកចិត្តទុ ក- 
ដក់ បំផុត ចំពោះ រាល់ ការ ចោទ បៃ- 
កាន់ នានា។ កិច្ចការ នៃះ តៃូវបាន ឆ្លុះ- 
ប ញ្ចាងំ តា មរយៈ កា រប ញ្ជនូ ជូន អគ្គ- 
លៃខាធិការ  អ. ស.ប នូវ ការ បក- 
សៃយ បំភ្លឺ ទាន់ ពៃល វៃលា ដៃល 
តៃវូ បាន ដកប់ ញ្ចលូ ក្នងុ ឧបស ម្ពន័្ធ 
១(កថា ខណ្ឌ ១៩  ទំព័ រ២៣)នៃ 
របា យការណ៍ របស់ អគ្គ លៃខាធិ ការ- 
អ.ស. ប។ 

 សៃចក្ត ីថ្លៃង កា រណ ៍នៃះ បា ន លើក 
ឡើង ថា  ក្នុង ន័យនៃះ គៃ តៃូវ ចោទ 
សួរ ពីភព ស្មាះតៃ  ង់ និង ហៃតុផ ល 
របស់ ការិយ ល័យ នៃះដៃល ចៃបិច 
យកតៃ មួយ ផ្នៃក  នៃ  របាយការ ណ៍ 
ហើយ ពុំ បងា្ហាញ នូវ ផ្នៃក ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ការឆ្លើ យត ប របស់ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល។ ទង្វើ បៃប នៃះ នឹង ធ្វើឱៃយ ចុះ 

ខៃសា យ នូវ សុចរិត  ភព ឯករា ជភ ព 
និង ភព ទុក ចិត្ត បាន របស់ ស្ថាប័ ន 
អ.ស.ប  មួយ  នៃះ។ 

បើតាមសៃចក្ដ ីថ្លៃង ការ ណ៍ នៃះ 
«ការ ចោ ទបៃ កា ន់ថា បុគ្គល ដៃល 
បាន សហកា រ ជាមួយ យន្តកា រ 
សិទ្ធិម នុសៃស របស់ អ.ស.ប តៃូវបាន 
បំភិតបំ ភ័យ  ឬ សងសឹ ក គឺជា ការ- 
បំផ្លើស ទំាងសៃងុ។ ដូច បៃទៃសដទៃ 
ទៀ ត ដៃរ វត្តមាន របស់ មន្តៃីនគរ- 
បាល នៅកៃបៃរ ទីកន្លៃង រៀបចំ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍ ផៃសៃង ៗ មិ នគួរ តៃូវបាន បក- 
សៃយ ថា ជាការ គំរាម កំហៃ ង ការ- 
បំ ភិតបំភ័ យ ឬ ការ រំខាន ឡើយ។ 
ពកួ គៃ គៃន ់តៃ បពំៃញភ រ កចិ្ច ដើមៃបី 
បងា្ការ ភពច លាច ល  ឬ អសន្តិ- 
សុ ខ នានា  ដៃល អាច កើត មាន ឡើង 
ជាយ ថាហៃ តុ» ។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ស្ថា  ន បៃសក កម្ម- 
អច ិនៃ្តយ៍ កម្ពជុា បាន បញ្ជាក ់ជាថ្ម ី
នូវ ការ ប្តៃ ជា្ញាចិត្ត របស់ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពុជា ក្នុងការ ដោះ សៃយ 

បញ្ហា បៃឈម នានា ដៃល អង្គការ 
សង្គម សុីវិល ជួប បៃទះ  តាមរ យៈ 
យន្តការ ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ 
ដៃល មាន សៃប់  រួមទំា ង វៃទិ កា ភព 
ជា ដៃគូ ដៃល បាន រៀប ចំ ទៀង ទាត់ ។

 ការបងា្ហាញ ការ ខក ចិត្ត បៃបនៃះ 
គឺបនា្ទាប់ ពី អគ្គ លៃខា ធិកា រ អង្គកា រ- 
ស ហបៃ ជា ជា ត ិ(អ.ស.ប)បងា្ហាញ  
ពី របាយ ការណ៍ ស្តីអំពី«ការ បំភិ ត- 
បំភ័ យ បៃឆំងនឹ ង បៃជាជន កម្ពុជា 
ដៃល បាន សហការ  ជាមួ យ អង្គ កា រ- 
សហ បៃជាជា តិ»ដៃល បាន ចៃញ  
ពី ចុងខៃ កញ្ញា   ហើយតៃូវការិយ- 
ល័យ  ឧ ត្ត ម ស្នង ការ ទទួល បន្ទុក 
សិទ្ធិម នុសៃស នៅ ភ្នំពៃញ ដក សៃង់ 
ម ក ផៃសា  យ។

 របាយ ការ ណ ៍បាន លើក ឡើងថា 
អ្នករា យការ ណ៍ ពិសៃស ស្តពីី ស្ថាន- 
ភព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា  បាន 
ទទួល របាយ ការណ៍ ជា ចៃើន អំពី 
មន្តៃី នគ រ បាល មូលដ្ឋាន  ដៃល 
មិនបាន អញ្ជើញ ចូលរួម ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍ 

វគ្គ បណ្តះុប ណា្ដាល  ឬ ការ បៃជំុ  បា ន 
ម ក ថតរូប សកសួរ អំពី អ្នក រៀប ចំ 
នងិ របៀបវារៈ ឬ ទាមទារ  ពត័ម៌ាន ព ី
អ្នក ចូល រួម ទាមទារ សំុ មើល របៀប- 
វារៈ បញ្ជី ឈ្មាះ អ្នកចូ លរួម បាន 
ពៃយាយម ថតរូប អ្នកចូ លរួម និង 
សកសួ រ អំពី តំណាង សង្គម សីុវិល 
ហើយ កៃុមគៃួសរ ពួកគៃ តៃូវបាន 
ឃ្លាំមើល យ៉ាង ដិត ដល់ ។ 

ជាមួយគា្នានៃះ  អគ្គ លៃខាធិការ - 
អ.ស.ប ក៏ អំពាវនាវ ផងដៃរ ដល់  
រដ្ឋ ជា សមាជកិ ឲៃយ យកចតិ្ត ទកុ ដក ់
លើ មន្តៃី សធារ ណៈ និង តួអង្គ រដ្ឋ- 
ដទៃ ទៀត អំពី ការ សង សឹក និង កា រ- 
បំ ភិតបំ ភ័យ រួមទំាង តាម រយៈ ការ-  
ប ណ្តុះបណា្ដា ល នងិ ចៃញ សៃចក្ត-ី 
ណៃនាំ  ផ្ទៃក្នុ ងផង។ 

លោក  ថៃ ង សវឿន បៃធាន 
សហ ព័ន្ធ សហគ មន៍ កសិករ កម្ព ុជា 
(CCFC)បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី មៃសិលមិញ  ថា អគ្គ លៃខា- 
ធិការ អ.ស.ប. មុននឹង លើកឡើង 

នវូ អ្វមីយួ  គ ឺគៃ តៃង តៃ សកិៃសា ស្វៃង- 
យល់ លើនីតិវិធី  និង ការ បៃពៃតឹ្តឡើង  
ដចូ ក្នងុ របាយ ការ ណ ៍ នោះ តៃមឹតៃវូ 
ដៃរ ឬ អត់ ជាមួ យ នឹង ការ ផ្អៃកលើ 
ឯកសរ គតិ យុត្ត ដៃល មាន ចៃង  
ក្នុ ង អ.ស.ប.  ។

 លោក  បាន ថ្លៃងថា៖ «តាម 
ស្ថានភ ព ជាក់ ស្តៃង កន្លងមក 
ដៃល ខ្ញុំ បានឃើ ញ ហើយនិង 
ការលើ កឡើ ង របស់ អគ្គ លៃខា ធិ- 
កា រ អ.ស.ប ក ៏មាន  ការតៃ ឹមតៃ ូវដៃរ។ 
ដូចនៃះ  ដើមៃបី កុំឱៃយ មាន ការ លើ ក - 
ឡើង  ឬ មាននៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ 
ណាមួ យ  ខ្ញុំ ច ង់ ឱៃយ  កៃសួង មហាផ្ទៃ 
ណៃនាំ ទៅដល់ មន្តៃី របស់ខ្លួ ន ទាំង 
អស់ តៃូវតៃ អនុវត្ត ឱៃយបាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន 
ទៅលើ បទដ្ឋាន គតិយុ ត្ត អន្តរ ជាតិ 
រួម នឹង ចៃបាប់ ជាតិ របស់ ខ្លួន ដៃល 
មាន។ បើ មិន ដូច្នៃះ ទៃ ការលើក- 
ឡើង ដដៃ លៗនឹ ង នៅតៃ មាន 
ហើយ ធ្វើឱៃយ កម្ពុជា មាន កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ 
មិន ល្អ  នៅលើ  ឆក អន្តរ ជាតិ» ៕

ស្ថានប្រសកកម្មអចិន្រ្តយ៍កម្ពជុាប្រតិកម្មនឹងឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទកុសិទ្ធមិនុស្រសនៅភ្នពំ្រញ



តពីទំព័រ ១...ប្រព័ន្ធវីដ្រអូរយៈ-
ព្រល២ថ្ង្រដោយក្នុងនោះមានអ្នក-
ចូលរួមទំាងកម្រិតថ្នាក់ជាតិ និង
អន្តរជាតិប្រមាណ៣០០នាក់។
ក្រយបញ្ចប់វ្រទិកាន្រះដោយ

ជោគជ័យក្រសួងសុខាភិបាល
កម្ពជុាបានច្រញស្រចក្តបី្រកាស
បង្ហាញពីលទ្ធផលថ អង្គវ្រទិកា
បានសម្រចលើកជាអនុសាសន៍
សខំាន់ៗ សម្រប់ដាក់បញ្ចលូទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុប
លើកទ១ី៣ដ្រលកម្ពជុាជាមា្ចាស-់
ផ្ទះគ្រងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ២០២១។
ស្រចក្តីប្រកាសដដ្រលបានបន្ត

ថ ការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ១៩
បានធ្វើឱ្រយពិភពលោក ក៏ដូចជា
កម្ពជុាពបិាកទទលួបានតម្រវូការ
ឱសថសារវន្តព្រះត្រខ្រស្រចង្វាក់
ផ្គតផ់្គង់សារធាតុឱសថសកម្មមាន
ការលបំាកដ្រលធ្វើឱ្រយល្រចឡើង
នវូឱសថក្ល្រងកា្លាយនងិអន់គណុ-
ភាពពាសព្រញពិភពលោក។
ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពប្របន្រះ

ក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថ៖«បណ្តា
ប្រទ្រសនានាគរួទទលួសា្គាល់ថ
ឱសថក្ល្រងកា្លាយនិងអន់គុណ-
ភាពគជឺាបញ្ហាសខុភាពសាធា-
រណៈសកលដ្រលតម្រវូឱ្រយមាន
ការឆ្លើយតបរួមគ្នា។ក្នុងអំឡុង

ព្រលន្រការរាតត្របាតជងំឺកូវដី១៩
ប្រទ្រសនានាគរួត្រទទលួសា្គាល់
ពីតម្រូវការបនា្ទាន់ដើម្របីការពារ
ពលរដ្ឋពីបញ្ហាឱសថក្ល្រងកា្លាយ
និងអន់គុណភាពនិងអំពាវនាវ
ឱ្រយមានការដាក់បញ្ចូលយុទ្ធ-
សាស្ត្រប្រឆំងឱសថក្ល្រងកា្លាយ
និងអន់គុណភាព តាមរយៈ
ការឆ្លើយតបជាបនា្ទាន់»។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងសុខាភិ-

បាលលោកស្រីឱ វណ្ណឌីន
នយិាយថក្នងុអឡំងុព្រលពភិព-
លោកទទលួរងវបិត្តិកូវដី១៩ន្រះ
ការលក់ឱសថតាមប្រព័ន្ធអន-
ឡាញ មានការកើនឡើងខ្ពស់។
ជាពិស្រសចំពោះឱសថក្ល្រង-
កា្លាយ និងអន់គុណភាពដ្រល
ទាមទារឱ្រយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
និងយកចិត្តទុកដាក់។
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថ៖

«ប្រទ្រសទំាងឡាយគួរប្ត្រជា្ញាចិត្ត
ខ្ពស់ចំពោះការធានានូវការផ្គត-់
ផ្គង់ឱសថវ៉ាក់សំាងនិងឱសថ
សារវន្តដទ្រទៀតប្រកបដោយ
សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព គុណ-
ភាពខ្ពស់នងិតម្ល្រសមរម្រយដើម្របី
ធានានវូសវុត្ថភិាពនងិសខុភាព
ប្រជាជន ព្រមទាំងសុវត្ថិភាព
ក្នុងតំបន់»។

បន្ថ្រមពនី្រះលោកស្រីឱវណ្ណ-
ឌីនសង្កត់ធ្ងន់ថប្រទ្រសទាំង-
ឡាយគរួត្រជរំញុនវូការផ្លាសប់្តរូ
បទពសិោធបច្ច្រកទ្រសល្ៗអ ដ្រល
ទទួលបានពីប្រព័ន្ធតាមដាន
ស្រវជ្រវជុវំញិការចរាចរឱសថ
ក្ល្រងកា្លាយនងិអន់គណុភាពន្រះ
ដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាប្រឈម
ចំពោះសុខភាពសាធារណៈន្រះ
ផងដ្ររ។
ឱសថក្ល្រងកា្លាយសំដៅដល់

ប្រភ្រទឱសថដ្រលគ្មានសារ-
ជាតិសកម្ម ឬមានសារជាតិ
សកម្មមិនត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្ដ
ដ្រលកំណត់លើសា្លាកសញ្ញា ឬ
មានសារជាតិសកម្មមិនគ្រប់
ចំនួនតាមកម្រិតកំណត់លើ
សា្លាកសញ្ញា។ន្រះបើតាមការ-
ពន្រយល់របស់គណៈកមា្មាធិការ

ប្រយុទ្ធប្រឆំងផលិតផលក្ល្រង-
កា្លាយន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រ។
បើយោងតាមអនុប្រធាន

គណៈកមា្មាធិការសុខាភិបាល
របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប
ប្រចាំកម្ពុជាលោក Jean-
GaetanGuillemaud
បានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់
ប៉លូសិអាងំទ្ររប៉លូកាលពកី្នងុ
ឆ្នាំ២០១៦ស្តពីីចនំនួអ្នកសា្លាប់
ដោយសារប្រើប្រស់ឱសថ
ក្ល្រងកា្លាយនៅលើពិភពលោក
គឺមានចំនួនរហូតដល់១លាន
នាក់។ចំពោះស្ត្រី និងកុមារ
គជឺាជនងយរងគ្រះបផំតុក្នងុ
ចំណោមអ្នកប្រើប្រស់ឱសថ
ក្ល្រងកា្លាយព្រះពួកគត់គឺជា
ក្រុមគោលដៅដ្រលប្រើប្រស់
ថ្នាំច្រើនជាងគ្រ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈសង្គមសុីវិល និង
សហគមន៍ការពារបរសិា្ថានជរំញុ
ឱ្រយរាជរដា្ឋាភិបាលនិងសា្ថាប័ន
ពាក់ព័ន្ធបង្ហាញរបាយការណ៍ ឬ
ទិន្នន័យអំពីការវយតម្ល្រផល-
ប៉ះពាល់បរិសា្ថានឱ្រយបានទូលំ-
ទូលាយដើម្របីងយស្រួលដល់
សាធារណជនសិក្រសាស្វ្រងយល់
ក្រយពីការបង្ហាញន្រះមានការ-
រឹតត្របិតខា្លាំង ប៉ុន្ដ្រមន្ត្រីថ ត្រូវ
គោរពគោលការណ៍ព័ត៌មាន
សមា្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន។
លោកធីទ្រី នាយកប្រតិបត្តិ

អង្គការទិន្នន័យអំពីអភិវឌ្រឍន៍
(ODC)ថ្ល្រងក្នុងសិកា្ខាសាលាពី
ម្រសលិមញិថទនិ្ននយ័នងិរបាយ-
ការណ៍វយតម្ល្រហ្រតុប៉ះពាល់
បរសិា្ថាននៅមនិទាន់ត្រវូបានច្រក-
រំល្រកឬបង្ហាញឱ្រយបានទូលំទូ-
លាយនៅឡើយ។សា្ថាបន័ពាក់ពន័្ធ
របស់រដ្ឋ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន
មួយចំនួននៅត្រមានការលាក់-
បាំងនិងរឹតត្របិតព័ត៌មាន។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ខ្ញុំសង្ក្រត-

ឃើញថទាំងសង្គមសុីវិលខ្លះ
រដា្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជន

មយួចនំនួគឺមនិទាន់បើកឱ្រយទលូ-ំ
ទូលាយក្នុងការច្រករំល្រករបាយ-
ការណ៍វយតម្ល្រហ្រតុប៉ះពាល់
បរសិា្ថាននៅឡើយដោយសារពកួ-
គត់គតិថខ្លនួគត់ផ្ទាល់ជាមា្ចាស់
នងិជាអ្នកគ្របគ់្រងឯកសារ។ម្រយ៉ាង-
ទៀតពួកគត់គិតថអ្វីដ្រលគត់
ទទលួបានគឺសទុ្ធត្រជារឿងសមា្ងាត់
មិនអាចច្រករំល្រកបានទ្រ»។
មន្ត្រីសង្គមសុវីលិរបូន្រះបន្ថ្រមថ

ប្រសនិបើរដា្ឋាភបិាលនងិសា្ថាបន័
ឯកជននៅត្របន្តរតឹត្របតិការច្រក-
រំល្រករបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះ-
ពាល់បរិសា្ថានប្របន្រះ អាចនឹង
បង្កការលបំាកដល់អ្នកស្រវជ្រវ
វនិយិោគនិនងិសាធារណជនដ្រល
ចង់សកិ្រសាស្រវជ្រវ។ជាពសិ្រស
អ្នកដ្រលចង់ចូលរួមក្នុងសកម្ម-
ភាពការពារបរិសា្ថាន ដោយពួក-
គត់មនិមានពត័ម៌ានច្របាស់លាស់
សម្រប់ការពិចារណ។
ប្រធានកម្មវធិីបរសិា្ថាននងិកសិ-

កម្មន្រវ្រទិកាន្រអង្គការមិនម្រន
រដា្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា(NGO
Forum)លោកហុកម៉្រងហា៊ាន់
ជំរុញឱ្រយរដា្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន
ឯកជន បើកទូលាយចំពោះ
របាយការណ៍...តទៅទំព័រ ៧

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រសុក្រទី២ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រប់...

ទីតំាងសងេស័យលក់ឱសថក្លេងក្លាយតេវូបានបង្កេបនៅភ្នពំេញកលពីខេមីនា។រូបសហការី

ក្រមុសង្គមសីុវិលស្នើឱ្រយ ស្ថាប័នពាក់ ព័ន្ធ  
បង្ហាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឱ្រយទូលាយ

គឹម  សារំុ 

ពេ វេងៈ ស្រ្តីមា្នាក់ដ្រលចាក់
សមា្លាប់ប្តីខ្លនួឯងសា្លាប់ប្រព្រតឹ្តនៅ
ភូមិកា្តារពុក ឃំុស្រនារាជាឧត្តម
ស្រកុព្រះស្ត្រចកាលពីថ្ង្រទី២៩
កញ្ញាត្រវូបានចៅក្រមសុើបសួរសា-
លាដំបូងខ្រត្តព្រវ្រងចោទប្រកាន់
និងបញ្ជូនទៅឃំុនៅពន្ធនាគរ
ហើយកាលពីថ្ង្រទី៣០កញ្ញា។
លោកអុ៊កផតនាយការិយា-

ល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ខ្រត្ត
ព្រវ្រងឱ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថ ស្រ្តី
ឈ្មាះសោមសីុមា៉ាត់ដ្រលសមា្លាប់
ប្តីនោះត្រវូចោទពីបទហិង្រសាមាន
សា្ថានទម្ងន់ទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រ
២២៤ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ជនត្រវូ-
ចោទត្រវូបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជនូទៅ
សាលាដំបូងខ្រត្តព្រវ្រងកាលពីថ្ង្រ
ទី៣០កញ្ញាហើយចៅក្រមសុើប-
សួរឈ្មាះទ្រនសុនីតាចោទនិង
ច្រញដីកាឃំុខ្លួននៅថ្ង្រដដ្រលនោះ។
លោកថ្ល្រងថ៖«ស្រ្តមីា្នាក់ន្រះគត់
ត្រវូបានសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំចាប់គត់
ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជាក់ស្ត្រង
ហើយក្រយកើតហ្រតុគត់ក៏មិន
បានរត់គ្រចខ្លនួដ្ររ»។
បើតាមមាត្រ២២៤ ន្រក្រម-

ព្រហ្មទណ្ឌប្រសិនបើតុលាការរក-
ឃើញថស្រ្តីត្រវូចោទពិតជាបាន

ប្រព្រតឹ្តម្រននោះត្រវូផនា្ទាទោស
ដាក់ពន្ធនាគរពី៧ទៅ១៥ឆ្នាំបើ
អំពើន្រះបណ្តាលឱ្រយជនរងគ្រះ
សា្លាប់ដោយគ្មានច្រតនាសមា្លាប់។
ពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មន្រះដ្ររ

ត្រវូបានលោកអុ៊កអូននាយនគរ-
បាលបុ៉ស្តិ៍ឃំុស្រនារាជារំឭកប្រប់
តាមសម្តសីាក្រសីពីម្រសិលមិញថស្រ្តី
សីុមា៉ាត់និងប្តីជាជនរងគ្រះឈ្មាះ
បុ៊ន លីអាយុ៤៧ឆ្នាំពួកគ្រមាន
កូនចំនួន៣នាក់ប្រសុ២នាក់ នៅ
ក្នងុបន្ទកុ។បុ៉ន្ត្រទំាង២នាក់ប្តបី្រពន្ធ
ន្រះសុទ្ធត្រជាមនុស្រសញៀនស្រ
ស្រវឹងខួបដ្រលគ្មាននរណប្រដៅ
នរណបានទ្រ។នៅមុនព្រលកើត-
ហ្រតុវ្រលាម៉ាងជាង១១ថ្ង្រត្រង់
ថ្ង្រទី២៩កញ្ញាទំាង២នាក់ប្តីប្រពន្ធ
ផឹកស្រស្រវឹង ហើយទាស់ពាក្រយ-
សម្តគី្នាដោយមានប្រើហិង្រសាវយ
របស់របរនៅក្នងុផ្ទះផង។បុ៉ន្ត្រទោះ-
ជាគ្រសួារ១ន្រះឈ្លាះគ្នាក្តីក៏
អ្នករស់នៅជិតខាងមិនបានអើពើ
ជួយឡើយព្រះគ្រយល់ថវជា
ទមា្លាប់របស់គ្រសួារន្រះទៅហើយ។
លោកអូនប្រប់តាមសម្តីស្រ្តីជា

ប្រពន្ធជនរងគ្រះថព្រលកំពុង
ឈ្លាះប្រក្រកគ្នានោះប្តីរបស់គត់
បានវយគត់ដ្ររហើយដោយសារ
ត្រគត់ខឹងក៏ស្ទះុទៅយកដ្រកដាប់
ដ្រលជាឧបករណ៍សម្រប់ដាប់

ថ្មសីុម៉ងត៍មានមុខស្រចួចាក់ត្រវូ
បំពង់កប្តីរបស់គត់ប្រកាច់សា្លាប់
នៅនឹងបរិវ្រណផ្ទះកើតហ្រតុទៅ។
ក្រយពីសមា្លាប់ប្តីហើយគត់ក៏មិន
បានរត់គ្រចខ្លនួទៅណទ្រ។
លោក អុ៊ក អូនប្រប់ទៀតថ

ក្រយកើតហ្រតុពលរដ្ឋនៅក្រប្ររ
នោះបានរាយការណ៍ប្រប់នគរបាល
បុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបាលរបស់លោក។នគរ-
បាលបានពិនិត្រយសាកសពជនរង-
គ្រះឃើញថនៅផ្ន្រកខាងមុខក
មានសា្នាមចាក់នឹងវត្ថរឹុងមុតជ្រ
១កន្ល្រង។បនា្ទាប់មកលោកបាន
រាយការណ៍ទៅអធិការនគរបាល
ស្រកុព្រះស្ត្រចហើយលោកអធិការ
ស្រកុបានបញ្ជាឱ្រយឃាត់ខ្លនួស្រ្តីបង្ក
បទល្មើសយកទៅសាកសួរនៅបុ៉ស្តិ៍
នគរបាលក្នងុថ្ង្រដដ្រលនោះ។
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហិង្រសាក្នងុគ្រសួារ

ន្រះត្រវូបានលោកអំសំអាតមន្រ្តី
បច្ច្រកទ្រសន្រអង្គការការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រសលីកាដូបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
បុ៉ស្តិ៍ពីសបា្តាហ៍មុនថបញ្ហាជាតិស្រវឹង
និងការញៀនគ្រឿងញៀនគឺជា
បញ្ហាចម្របងដ្រលបង្កឱ្រយមានអំពើ
ហិង្រសាក្នងុគ្រសួារ។លោកថ្ល្រងថ៖
«ជាប្រព្រណីរបស់ខ្ម្ររយើងខ្លះត្រង
យល់ថ អំពើហិង្រសាក្នងុគ្រសួារ គឺ
ជារឿងគ្រសួាររបស់គ្រហើយមិន
ជួយគ្នាអាហ្នងឹក៏មានបញ្ហាដ្ររ»៕

ស្ត្រ ីស្រវឹង ខួប  ចាក់ សម្លាប់ ប្ត ីត្រវូ បញ្ជនូ ទៅ ឃំុ នៅ ពន្ធនា គារ 
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អង់គ្លេសគំាទេថវិកាជាង$៧លានដល់បេទេស៤និងមូលនិធិសមេប់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន
 វ៉ន   ដា រ៉ា   

 ភ្នពំេញៈ   ចកៃ ភព អង ់គ្លៃស បាន បង្ហាញ 
នូវ ការ ប្ដៃជ្ញា ចិត្ត នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋ មន្តៃី 
ការ បរទៃស អាស៊ាន កាល ពី ចុង ខៃ កញ្ញា  
គាំ ទៃ ថវិកា បៃ មាណ ជង  ៦,២ លាន- 
ដុលា្លារ សហ រដ្ឋ អាមៃ រិក   ( ៤,៨ លាន- 
ផោន)  ក្នងុ ការ ពងៃងឹ បៃ ពន័្ធ សខុា ភបិាល 
ជតិ  និង ការ ការ ពារ ជំ ងឺ កូវីដ ១៩ដល់ បៃ- 
ទៃស ៤នៅ ក្នងុ អាស៊ាន។   បៃ ទៃស ទាងំ ៤ 
នោះ គឺ  កម្ពុជ   ឡាវ   មី យ៉ាន់ មា៉ា  និង  វៀត- 
ណាម។  រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស អាស៊ាន បាន 
ជួប បៃ ជុំ ជ មួយ រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស នៃ 
ចកៃ ភព អង់គ្លៃស តាម បៃ ព័ន្ធ វីដៃ អូ កាល 
ព ីថ្ងៃ ទ ី៣០  ខៃ កញ្ញា  ស្ដ ីព ីការ ឆ្លើ យតបនងឹ 
ជំ ងឺ កូវីដ ១៩  ដោយ បាន បង្ហាញ ថា  កិច្ច- 
បៃជុំ បាន បង្ហាញ នូវ សៃចក្តី ពៃួយ បារ ម្ភ  
អំ ពី ការ បន្ត ឆ្លង រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នងិ ផល ប៉ះ ពាល ់ដ ៏ធ្ងន ់ធ្ងរ នៃ ជងំ ឺនៃះ ដល ់
ជីវ  ភាព បៃជ ជន  និង ការអភិ វឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច 
សង្គម  នៅ ទូទាំង ពិភព លោក។  ក្នុង បរិ- 
ការណ ៍នៃះ  កចិ្ច បៃជុ ំបាន ប្តៃជ្ញា ចតិ្ត ពងៃងឹ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិការ ជិត ស្និទ្ធ ថៃម  ទៀត  
រវាង បណា្តា បៃទៃស សមា ជកិ អា ស៊ាន  នងិ 
ចកៃ ភព អង ់គ្លៃស  លើ ការ សៃវ ជៃវ  អភ-ិ 
វឌៃឍ  ផលិត កម្ម  និង ការ ចៃក វា៉ាក់ សំង   
នងិ ផ្តល ់ការ ពៃយា បាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដោយ 
បៃ កាន់ ខា្ជាប់ នូវ វត្ថុ បំណង បៃសិទ្ធ ភាព  

សវុត្ថ ិភាព  លទ្ធ ភាព  ទទលួ បាន វា៉ាកស់ងំ 
និង ការពៃយា បាល ស្មើៗ  គា្នា  និង មាន តម្លៃ សម រមៃយ ។

យោង តាម សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌មាន 
របស់ កៃសួង ការ បរទៃស នៃ ពៃះ រាជ - 
ណា ចកៃ កម្ពុជ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បៃទៃស 
សមាជកិ អាស៊ាន  បាន លើក ទកឹ ចតិ្ត ដល ់
ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស ឲៃយ ជួយ គំា ទៃ  និង  ចូល រមួ 
ចំណៃក ដល់ ការ បមៃុង ទុក ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
វៃជ្ជ សសៃ្ត ក្នុង តំបន់  ដើមៃបី ជួយ ឲៃយ មាន 
ការ ឆ្លើយ តប យ៉ាង ឆប់ រហ័ស ចំពោះ 
តមៃូវ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ វៃជ្ជ សស្តៃ ជ បន្ទាន់ ។

ក្នុង អំឡុង កិច្ច បៃជុំ តាម បៃព័ន្ធ វីដៃ អូ  
លោកឧប ន យក រដ្ឋ មន្តៃ ី  បៃក់  សុ ខុន  

រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការបៃទៃសកម្ពុជ បាន 
បញ្ជាក់ ជ ថ្មី  អំពី ការ គាំទៃ របស់ កម្ពុជ  
ចំពោះ ការ ស្នើ សុំ របស់ ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស 
កា្លាយ ជ ដៃ គូ សន្ទន  និង បញ្ជាក់ ថា  អា- 
ស៊ាន  និង ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស  នៅ តៃ អាច 
ធ្វើ ការ ជ មួយ គា្នា បានក្នងុ អំឡុង ពៃល កំពុង 
រង់ ចំាការ យល់ ពៃម លើ សំណើ  ជ ពិសៃស  
លើ ការ ជំរុញ កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ លើ 
វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង វិនិ យោគ  ដៃល 
មាន សរៈ សំខាន់ ខា្លាំង សមៃប់ សៃដ្ឋ កិច្ច 
របស់ អាស៊ាន  និង ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស ។ 

សៃច ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន ដដៃល នៃះ  
បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖   «ឯក ឧត្តម ឧប នយក- 

 រដ្ឋ មនៃ្ត ី បាន បង្ហាញ សទុដិ្ឋ ិនយិម ថា  ចកៃ- 
ភព អង់ គ្លៃស  នឹង រួម ចំណៃក ផ្តល់ ជូន 
ទាន់ ពៃល វៃលា នវូ វា៉ាក ់សងំ បៃ កប ដោយ 
គណុ ភាព  សវុត្ថ ិភាព  នងិ មាន តម្លៃ សម- 
រមៃយ» ។  ក្នុង កិច្ច បៃ ជុំនោះ ចកៃ ភព អង់- 
គ្លៃស  ចូល រួម ចំណៃក បរិចា្ចាគ ថវិកា 
ចំនួនបៃ មាណ ជង ១លាន ដុលា្លារ  ( ១  
លាន ផោន)  ដល់ មូល និធិ អាស៊ាន   
សមៃប ់ឆ្លើយ តប នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩  ក ៏ដចូ- 
ជ ការ គំា ទៃជ យទុ្ឋ សសៃ្ត នវូ ថវកិា ចនំនួ 
បៃមាណ ជង កន្លះ លាន ដុលា្លារ  (០,៥  
លាន ផោន)  ដល់ លៃខា ធិការ ដ្ឋាន 
អាស៊ាន  ដើមៃបី បង្កើត  និង ដក់ ចៃញ នូវ 
គោល នយោ បាយ នន  បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធ ភាព  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច ដោយ សរ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

 លោក  បៃ ក់  សុខុន  ក៏ បាន ថ្លៃង ទៅ 
កាន់ អង្គ បៃ ជុំ ផង ដៃរ អំពី លទ្ធ ភាព 
សមៃប ់ភាគ ីទាងំ២  ដើមៃបី រិះ រក  វធិ ីសសៃ្ត 
បៃកប ដោយ ភាព ច្នៃ បៃ ឌិត នន   ក្នងុ ការ- 
រកៃសា ខៃសៃ ចង្វាក់ ផ្គត់ ផ្គង់ អន្តរ ជតិ បើក - 
ចំហ  និង ការ បង្កើត ចៃក ធ្វើ ដំណើរ សុវត្ថិ- 
ភាព  សមៃប់ អ្នក ជំនួញ ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង 
ណា ធាន ឲៃយ បាន នូវ លំហូរ ពាណិជ្ជ កម្ម  
និង វិនិ យោគ រវាង ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស  និង 
តំបន់ អាស៊ាន ។

លោក  បា៉ា  ច័ន្ទ រឿន   បៃធាន វិទៃយា ស្ថាន 
បៃជ ធិប តៃយៃយ កម្ពុជ   បាន ឲៃយ ដឹង ថា 

ជំនួយ ថវិការ បស់ ចកៃ ភព អង់ គ្លៃសដល់ 
បៃទៃស មួយ ចំនួន នៅ អាសុី អាគ្នៃយ៍  
រួម ទាំង កម្ពុជ ផង នោះ  គឺ ជ កាយ វិការ 
សបៃបុរស ចំពោះ បណា្តា បៃទៃស កៃីកៃ 
លំបាក  ពិសៃស ក្នុងពៃលកំពុង បៃឈម 
នឹង វិបត្ដិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ធន ធាន  ( ជំនួយ)  
ទំាង នៃះ អាច ជួយ កម្ពជុ   ក៏ ដូច ជ បៃទៃស 
ទទួល បាន ជំនួយ ផៃសៃង ទៀត  អាច ទប់- 
ស្កាត ់នវូ ការ រកី រាល ដល  នងិ ដោះ សៃយ 
បញ្ហា បៃឈម ដៃល កើត មាន ឡើង ដោយ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន មួយ ផ្នៃក» ។   

 លោក   គនិ  ភា  បៃធាន វទិៃយា ស្ថាន ទនំក-់ 
ទំនង អន្តរ ជតិ នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា- 
កម្ពុជ   បាន ឲៃយ ដឹង ដៃរ ថា   ចកៃភព អង់- 
គ្លៃស បាន បង្ហាញ ជហំរ ក្នងុ ការ គាទំៃ ដល ់
បៃទៃស អាស៊ាន  និង ចង់ ឲៃយ មាន  កិច្ច សន្ទន 
ជ មួយ អាស៊ាន  គឺ ជ កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដ ិការ 
ល្អ ដល់ បៃទៃស អាស៊ាន ក្នុង ការ សន្ទន 
ទាំង ផ្នៃក នយោ បាយ  និង សៃដ្ឋ កិច្ច ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « វា ជ ចៃក ការទូត ដ៏ 
សំខាន់ សមៃប់ បៃទៃស ជ សមា ជិក 
អាស៊ាន   ធ្វើ ឲៃយ ទំនក់ ទំនង  អាស៊ាន  និង 
ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស  រឹត តៃ ល្អ ថៃម ទៀត។   
យើង ដឹង ហើយ ថា  ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស   គឺ 
ជ ទីផៃសារ ធំនៅ អឺរុ៉ប ជក់ ស្ដៃង ការ នំ ចៃញ  
សម្លៀក បពំាក ់  ទៅ អរឺ៉បុ របស ់កម្ពជុ  គ ឺន ំ
ទៅ កាន់ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស » ៕   

លោក បេក់ សុខុន និង សហការី  ក្នងុ កិច្ច បេជំុរដ្ឋ មន្តេ ីការ បរទេស អាស៊ាន ។ រូបថត កៃសួង ការបរទៃស

Liquid Group ដៃលជ កៃុមហ៊ុន 
បណ្តុ ំសៃវា ទទូាត ់តាម ទរូសព័្ទ ចលត័ ក្នងុ 
តំបន់  ហើយ មាន ទីស្នាក់ការ កណា្តាល 
នៅ បៃទៃស សងិ្ហ បរុ ីនងឹ ចាប ់ដៃគ ូជមយួ 
ធនគារ ឯកទៃស វ ីង ( ខៃ ម ប ូឌា ) លមីតី 
ធី ត ដៃលជ អ្នកផ្តល់ សៃវា ធនគារ 
ចល័ត ឈានមុខ គៃ នៅ កម្ពុជ ដើមៃបី 
ជំរុញ ការទូទាត់ តាម QR កូដ នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនយក នៃ 
ធនគារ ឯកទៃស វី ង បាន មាន បៃសសន៍  
ថា ៖ « យើង មានការ រំភើប និង ពិតជ 
ទន្ទងឹ រងច់ា ំការសហការ ជមយួ Liquid 
Group ដៃលជ អ្នកផ្តល់ បណ្តុំ នៃ 
សៃវាកម្ម ទូទាត់ បៃក់ តាម QR កូដ 
ឈានមុខ គៃ មួយ ។ ការសហការ នៃះ 
ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី វិធីសស្តៃ របស់ យើង 
ក្នុងការ ផ្តល់នូវ ភាពងយសៃួល នៃ 
ការទទួលបាន សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ តាម 
ទូរស័ព្ទ ចល័ត ដៃលមាន សុវត្ថិភាព 
មានការ ការពារ និង ឆប់រហ័ស ដល់ 
អតិថិជន គៃប់រូប តាមរយៈ បៃព័ន្ធ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ដៃគូ ដ៏ រឹងមាំ របស់ យើង 

នៅក្នុង តំបន់ ។ ធនគារ ឯកទៃស វី ង 
តៃងតៃ ខិតខំ បៃឹងបៃង ក្នុងការ ស្វៃងរក 
អ្វី ថ្មីៗ បន្ថៃមទៀត សមៃប់ អតិថិជន 
របស់ យើង» ។  

 ជមួយនឹង ភាពជ ដៃគូ នៃះ Liquid 
Group និង ធនគារ ឯកទៃស វី ង នឹង 
គាំទៃ ដល់ ការបៃើបៃស់ ម ធៃយា  បាយ 
ទូទាត់  ការចំណាយ ជមួយ QR កូដ 
រវាង អតិថិជន  និង អាជីវករ តាមរយៈ 
ការអនុញ្ញាត ឲៃយ ដៃគូ ពាណិជ្ជកម្ម របស់    
វី ង នៅ ទូទាំង ពៃះរាជណាចកៃ កម្ពុជ 
ទទលួ យក ការទទូាត ់តាម កម្ម វ ីធ ីទរូសព័្ទ 

ដៃលមាន QR កូដ របស់ កៃុមហ៊ុន 
Liquid Group និង ដៃគូ របស់ខ្លួន ។ 
ភាពជ ដៃគូ នៃះ ក៏ នឹង ជួយ បង្កើន ចំនួន 
ដៃគូ អាជីវករ នៅកៃ បៃទៃស របស់ 
Liquid Group ឲៃយ មាន កាន់តៃចៃើន 
ថៃមទៀត ។ 

 បង្កើតឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៩ ធនគារ 
ឯកទៃស វី ង គឺជ ស្លាក សញ្ញា ពាណិជ្ជ-
កម្ម មួយ ដៃល តៃូវ បាន គៃ ទទួល ស្គាល់ 
នងិ ទកុចតិ្ត បផំតុ មយួ នៅក្នងុ ទផីៃសារ សៃ-
វា ទូទាត់ បៃក់ តាម ទូរស័ព្ទ  និង អៃ ឡិច- 
តៃូ និក ដៃលមាន បណា្តាញ ភា្នាក់ងរវី ង 

ជង ៨ ០០០កន្លៃង  នៅ ទទូាងំបៃទៃស 
ដៃល បមៃើជូន អតិថិជន ៥លាន នក់ 
នៅក្នុង ពៃះរាជណាចកៃ កម្ពុជ ។ 

 លោក Jeremy Tan ស្ថាបនិក 
និង ជ នយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន 
Liquid Group  បានមាន បៃសសន ៍   
ថា ៖ « បន្ទាប់ពី ការបង្កើត នូវ សមា- 
ហរណកម្ម បណា្តាញ ទូទាត់ តាម   
តំបន់ របស់ យើង គឺ XNAP នៅ ឆ្នាំ 
២០១៩ យើង មាន ក្តីរំភើប ក្នុងការ- 
ឈានចលូ ឆ្នា ំទ២ី នៃ ការ បើក ចៃក ថ្ម ី
នៅ ទូទាំង តំបន់ ដើមៃបី សមៃួល ដល់ 

ការទូទាត់ តាម QR កូដ ឆ្លងដៃន ជ 
លក្ខណៈ អន្តរជតិ នៅ ក្នុង បៃទៃស 
សិង្ហ បុរី ហុងកុង ឥណ្ឌូនៃសុី ហ្វីលី-
ពីន តៃវា៉ាន់ ថៃ ហើយ នពៃល ឥឡូវ 
នៃះ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជ ។ យើង 
រីករាយ ក្នុងការ ធ្វើជ ដៃគូ ជមួយ វី ង 
ដៃលជ អ្នកផ្តល់ សៃវាកម្ម ធនគារ 
តាម រយៈទូរស័ព្ទ ចល័ត ដំបូង គៃ នៅ 
កម្ពជុ ហើយ អនញុ្ញាតឱៃយ យើង គាទំៃ 
ដល ់បរ ិយ បន័្ន ហរិញ្ញវត្ថ ុទៅកាន ់អ្នក 
មិនមាន គណនី ធនគារ និង មិន 
ស្ថិតក្នុង បណា្តាញ ធនគារ សៃប ជ-
មួយ គោលដៅ របស់ យើង ក្នុងការ- 
អភិ វឌៃឍ សង្គម មយួ  ដៃល មនិចាបំាច់ 
បៃើបៃស់ កៃដសបៃក់ នៅ ទូទាំង 
តំបន  ់ » ។ 

Liquid Group ក៏ នឹង ធ្វើជ ដៃគូ ជមួយ 
ធនគារ ឯកទៃស វី ង ដើមៃបី ផ្តល់ជូន នូវ 
សៃវាកម្ម ដៃល មានគុណ តម្លៃបន្ថៃម 
បៃកបដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត ដល់ អតិថិជន 
របស់ ពួកគៃ តាមរយៈ សមាហរណកម្ម នៃ 
ការទូទាត់ បៃក់ ឆ្លង បៃទៃស  និង វៃទិកា 
ទីផៃសារ សមៃប់ ដៃគូ ៕ 

Liquid Group និង ធនាគារ ឯកទេស វី ង  សហការ 
គា្នា ដើម្បីជំរុញ ការទូទាត់ ឆ្លង បេទេស មក កម្ពុជា
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អតិថិជន របស់ កេុមហ៊ុន Liquid Group និង ដេគូ របស់ខ្លួន អាចធ្វើ ការទូទាត់ តាម QR កូដ  ជាមួយ អាជីវករ ជាង ៤មុឺន នាក់ នៅក្នុង បេទេស កម្ពុជា 

លោក ម៉ា នូ រ៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នេ ធនាគារ ឯកទេស វី ង។ លោក Jeremy Tan  នាយក បេតិបត្ត ិកេមុហុ៊ន Liquid Group។
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តពីទំព័រ ១...ដោយ បាន បិទ សាលា - 
រៀន  ទាងំ អស ់កាល ពថី្ងៃទ ី១៦ ខៃ មនីា 
ឆ្នាំ ២០២០ កៃសួង អប់រំ កម្ពុជា បាន 
បន្ត  កម្មវិធី សិកៃសា  ក្នុង នោះ គៃូ បងៃៀន 
ជាចៃើន បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ឥរិយាបថនៃ 
ការ បងៃៀន របស់ ខ្លួន ដើមៃបី  ដើរ ឱៃយ ទាន់ 
សភាព  ការ វិវឌៃឍ។ តាមរយៈ ពៃល- 
វៃលាដ៏ខ្លីគៃូបងៃៀន  គឺ ជា អ្នក នៅ 
ជួរមុខ ចំពោះ វិស័យ អប់រំ  គឺ តៃូវ បាន 
សមៃប ខ្លួន ទៅ លើ ការ បងៃៀន បៃប ថ្មី  
(ឌីជីថល)»។ 

អង្គការ  UNESCO ប ន្ដថា  ចំពោះ 
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ នៃការ បងៃៀន និង ការ - 
រៀន ដូច ជា ការ បងៃៀន  និង ការ រៀន 
ពីចម្ងាយ គៃូបងៃៀន តៃូវ បាន រៀន- 
សូតៃ ពីរបៀប ទាំង នៃះ  ក្នុង នោះ  គៃូ- 
បងៃៀន ក៏តៃូវ ចុះ តាម ដាន ការ សិកៃសា 
របស់ សិសៃស ដោយផ្ទាល់ ដល់ ផ្ទះ របស់ 
ពកួគៃ  ដើមៃប ីឱៃយ បៃកដ ថា សសិៃស គ ឺ នៅ 
បន្ត ការ សិកៃសា  ។ 

លោក ទិន ឆៃសៃង គៃូ បងៃៀន  
នៅសាលា បឋម សិកៃសា គោក បញ្ជាន់ 
ស្ថិត ក្នុង សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍ - 
សៃន ជ័យ បាន លើក ឡើងថា ក្នុង  
ពៃល វិបត្ដិ កូវីដ ១៩ កៃសួង អប់រំ បាន 
បិទ សាលារៀន។  ការ រៀន និង ការ- 
បងៃៀន គឺមន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទៅតាម 
ការ ណៃនាំ ថ្មី របស់ កៃសួង អបរំ ក្នុង 
នោះ  គឺសាលា រៀន  តៃូវ យក ឯកសារ 

ដៃល កៃសងួ ផ្ដល ់ឱៃយ យកទៅ ចៃក ដល ់
សិសៃសសមៃប់ សិកៃសា ដោយ ខ្លួនឯង 
នៅ  ឯផ្ទះជារៀង រាល់  សបា្ដាហ៍។ ចំណៃ ក  
គៃូ បងៃៀនវិញ គឺ ធ្វើ ការ តាមដាន ការ - 
រៀន របស ់សសិៃស លើ កចិ្ច ការ ងរ សកិៃសា 
នៅ ផ្ទះនោះ ។ 

លោក បន្ដថា ៖«យើង ឱៃយ សិសៃស មក 
យក ឯកសារ ទៅ សកិៃសា នៅ ផ្ទះ ជារៀង- 
រាល់ ថ្ងៃសៅរ៍   នៅ រៀង រាល់ សបា្ដាហ៍ 
ក្នងុ នោះ យើង ក ៏ទទលួ យក កចិ្ច ការងរ 
ចាស ់ដៃល បាន ឱៃយ ទៅ កាលព ីថ្ងៃ សៅរ ៍
កន្លង មក វិញ ដើមៃបី ពិនិតៃយ ដៃរ ។ យើង 
មិន បាន បងៃៀន ដោយ ផ្ទាល់ ដល់ 
សិសៃស ទៃ ដូច្នៃះ សិសៃស ក៏មន ការ- 
លំបាក ក្នុង ការ សិកៃសា ដៃរ »។ 

លោកឆៃសៃង បាន  បញ្ជាក់ ថា  ការ- 
បើក បៃក់ បៀវតៃសរ៍ គោល សមៃប់ គៃូ - 
បងៃៀន ក្នងុ ពៃល វបិត្ដ ិកវូដី  ១៩នៃះ គ ឺ
មិន មន ការ អាក់ខានទៃ គឺ នៅ  តៃបន្ត 
បើក ដោយធម្មតា។ 

កៃសួង អប់រំ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខៃ 
កញ្ញា  បាន បៃកាស រៀបចំ បៃរព្ធពិធី 
អប អរ សាទរ ទិវា គៃូ បងៃៀន   ៥តុលា 
ឆ្នាំ ២០២០ កៃម បៃធាន បទ «គៃូ - 
បងៃៀន ឆ្លាត វៃ ដើមៃបី ការ អប់រំ ឌីជីថល » 
នៅ វិទៃយា សា្ថាន ជាតិ អប់រំ រយៈពៃល ១ 
ថ្ងៃ ដោយ មន ការ ចូលរួម ពីលោក គៃូ 
អ្នកគៃ ូបគុ្គលកិ អបរ់ ំសម គម បគុ្គលកិ 
សិកៃសា ខ្មៃរ សមគម គៃឹះ សា្ថាន ឧត្ដម- 

សិកៃសា និង តំណាង ដៃគូ អភិវឌៃឍ ន៍ពាក់ ព័ន្ធ ។ 
លោក រស់ សុវាចា អ្នកនាំពាកៃយ 

កៃសងួ អបរ់ ំបាន បៃបព់មីៃសលិមញិថា 
គៃូបងៃៀន គៃប់ កមៃិត ទូទាំងបៃទៃស 
មន ចំនួន បៃមណ១២មុឺ ន នាក់។ 
កៃសងួ អបរ់ ំផ្តោតលើ ការលើកកម្ពស ់
គុណវុឌៃឍិ និង ជីវភាព របស់ គៃូបងៃៀន  
សមៃប់ ចូលរួមចំណៃក លើក កម្ពស់  
គុណភាព អប់រំ ដូច មន ចៃង  នៅក្នុង 
ផៃនការ យុទ្ធសាស្តៃ វិស័យ អប់រំ ឆ្នាំ 
២០១៩-២០២៣ ដៃលមន បំណង 
ចលូរមួ ជាមយួ រាជ រដា្ឋា ភបិាល  ក្ន ុងការ- 
អភិ វឌៃឍ  មូលធន មនុសៃស សមៃប់ បៃ - 
កា្លាយ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឱៃយ មន ចំណូល 
មធៃយម កមៃិត ខ្ពស់ ក្នងុ ឆ្នាំ២០៣០ និង 
កា្លាយជា បៃ ទៃស  អភិ  វឌៃឍន៍ នៅ ឆ្នាំ ២០ 
៥០។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«ក្នុង បរិការណ៍ 
នៃះ គៃបូងៃៀន ដើរតនួាទ ីសខំាន ់មយួ 
ក្នងុការ លើកកម្ពស ់គណុ ភាព រៀន នងិ 
បងៃៀន ជាពិសៃស ក្នុង បរិបទ កូ វីដ- 
១៩ ដោយ អនុវត្ត វិធីសាស្តៃ បងៃៀន 
នងិ រៀន បៃប ចមៃុះ នងិ ឆ្លាស ់វៃន គ្នា គ ឺ
ក្នុង ថា្នាក់រៀន ផង តាម អន ឡាញ ផង 
និង អមដោយ ការ បៃើ បៃស់ កៃដាស 
កិច្ចការ ជំនួយ និង សៀវភៅ សិកៃសា 
គោល»។

លោក សុវាចា បាន ឱៃយ ដឹង ថា បៃក់ - 
ខៃ គៃ ូបងៃៀន នៅ ឆ្នា២ំ០១៥ គ ឺចនោ្លាះ 
ជាង ៥សៃន រៀល ដល់១លាន ២ 
សៃន រៀល។ ចំណៃក បៃក់ ខៃ គៃូ - 
បងៃៀន នៅ ឆ្នាំ២០២០ គឺ ចនោ្លាះ ១ 
លាន ២សៃន រៀល ដល់ ២លាន ១  

សៃន រៀល ។  
លោក បន្តថា ៖«កៃសួង អប់រំ  សូម 

គោរព  ថ្លៃង អំណរ គុណ ចំពោះ លោក- 
គៃូ អ្នក គៃូ សាស្តោៃចារៃយ បុគ្គលិក អប់រំ 
គៃប់ លំដាប់ ថា្នាក់ និង គៃប់ភាគី ពាក់ - 
ពន័្ធ ដៃល បាន ខតិខ ំបៃងឹ បៃង  បពំៃញ 
កមៃង ភារកិច្ច  របស់ ខ្លួន បៃកប ដោយ 
សា្មារតី ទទួល ខុសតៃូវ ខ្ពស់ និង មន - 
សកិារ ស្នៃហា ជាត។ិ ឧបការ គណុ នៃះ 
ជាការ ចូល រួម ចំណៃក ដ៏ សំខាន់  ក្នុង - 
ការ លើក កម្ពស់ គុណ ភាព មូល ធន 
មនុសៃស កម្ពុជា»។ 

លោកសៃី អ៊ុក ឆយា៉ាវី បៃធាន 
សមគម គៃូ បងៃៀន កម្ពុជា ឯករាជៃយ 
បាន បន្ត អំពាវ នាវ ដល់ រាជរដា្ឋាភិបាល 
និង កៃសួង អប់រំ ឱៃយ យកចិត្ដ ទុកដាក់ 
ដល់ ជីវភាព និង ការ រស់ នៅ របស់  គៃូ - 
បងៃៀន  ដោយ កុំ បណ្ដោយ ឱៃយ គៃូ - 
បងៃៀ ន ទៅ បង្កើត មុខ របរ ថ្មី ក្នុង ពៃល 
មន អាជីពជាគៃូ បងៃៀន  ។ 

លោក សៃី បន្តថា ៖«រដា្ឋាភិបាល គួរ 
គិត គូរ ធ្វើ យា៉ាង ណា បន្ត ដំឡើង បៃក់ - 
បៀវតៃសរ៍ ដល់ គៃូ បងៃៀន ឱៃយ បាន ចំនួន  
២លាន រៀលដូចគ្នា  ពៃះ បច្ចុបៃបន្ន គៃូ -  
បងៃៀន ខ្លះ មិន ទាន់ បាន បៃក់ខៃ ដល់  
២លាន រៀល ទៃ ។  យើង ក៏ចង់ ឱៃយ កៃ- 
សួ ង អប់រំ   យុវជន  និង កីឡា បើក 
ទូលាយ ថៃមទៀត ចំពោះ ការ បងៃៀន 
របស ់គៃ ូកុ ំឱៃយ មន ការ រតឹ តៃបតិ ពសិៃស 
ចំពោះ ការ បងៃៀន  ផ្នៃក បៃវត្ដិ សាសៃ្ដ 
របស់ ខ្មៃរ  ដើមៃបី អា ចឱៃយ សិសៃស បាន 
សា្គាល់ ពី បៃវត្ដិ របស់ ខ្លួន »៕

វិបត្តិជំងឺកូវីដបានបង្កឱ្យមាន... កម្ពជុាគ្ងបញ្ជនូ...
តពី ទំ ព័រ២...ការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩ » ។ 

 ទន្ទឹម នឹង នោះ ដៃរ   រដ្ឋ មនៃ្តី កៃ សួង 
ការងរ ក៏ បាន ស្នើ ឱៃយ លោក   មីកា មិ  ម៉ា- 
សា ហុីរ៉ូ បន្ត ជួយ គំ ទៃ ថៃម ទៀត លើ ការ- 
អភ ិវឌៃឍ ធន ធាន មនសុៃស   នងិ ជរំញុ លើក- 
ទកឹ ចតិ្ត ដល ់អ្នក វនិ ិយោគ ជប៉នុ ឱៃយ បង្កើន 
ការ វនិ ិយោគ នៅ កម្ពជុា បន្ថៃម ទៀត ។   នា 
ឱកាស នោះ ដៃរ   ភាគី ទាំង ២បាន វាយ- 
តម្លៃ ខ្ពស ់ច ំពោះ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ ដ ៏
ល្អ រ វាង កម្ពុ ជា -ជប៉ុន   លើ គៃប់ វិស័យ  
ដោយ ឡៃក វិស័យ ការ ងរ  និង បណ្តុះ- 
បណា្ដោល វិជា្ជា ជីវៈ ក៏ ជា កៃប ខ័ណ្ឌ កិច្ច- 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ   ដៃល ភាគី ទាំង ២  
កំ ពុង បន្ត ជំរុញ យក ចិត្ត ទុក ដាក់  និង 
ពងៃកី នវូ កចិ្ច សហ បៃត ិបត្ត ិការ ថ្មីៗ  ថៃម 
ទៀត ។   រដា្ឋាភិ បាល នៃ បៃ ទៃស ទាំង ២ 
សុទ្ធ តៃ បាន ដាក់ ចៃញ នូវ វិធាន ការ បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ ទប់សា្កាត់ការរីក- 
រាល ដាលជ ំងកឺវូដី១៩។  ជា មយួ គ្នា នៃះ 
ដៃរ   ឯក អគ្គ រាជ ទូត ជប៉ុន   លោក មីកា មិ  
ម៉ាសា ហុីរ៉ូ បាន កោត សរ សើរ ចំពោះ 
វិធាន ការ ដ៏ មន បៃ សិទ្ធ ភាព របស់ រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា លើ បញ្ហា កូវី ដ ១៩ 
និង វិធាន កា រ ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល់ 
ពី ជំងឺ រាត តៃបាត ជា សកល នៃះ  ដោយ- 
សារ រាជ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន ជួយ 
ដោះ សៃយ ទំាង បញ្ហា សង្គម  និង សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ក្នុង បៃទៃស ។   ដោយ  ពិភព លោក 
 រួម ទាំង កម្ពុជា ផង នោះ  កំពុង ជួប បៃទះ 
នូវ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕



តពីទំព័រ ៤...នានាស្ដពីីផលប៉ះ-
ពាល់បរិស្ថាន។លោកថាបញ្ហា១នេះ
មិនអាចដោះសេយបានដោយមាន
តេវត្តមានរដ្ឋាភិបាលមួយទេ។
លោកថ្លេងថា៖«ក្នងុរយៈពេល

បុ៉នា្មានឆ្នាំចុងកេយនេះការចូលរួម
របស់សធារណជនគឺយើងសង្កេត-
ឃើញថាជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់ក្នងុ
ការដោះសេយបញ្ហាបរិស្ថាននិង
នំាមកនូវការអភិវឌេឍបេកបដោយ
ចីរភាព។ដូច្នេះយើងនៅតេតេវូការ
ពលរដ្ឋសហគមន៍កេមុហុ៊នឯកជន
និងរដ្ឋាភិបាល។អី៊ចឹងយើងមិនអាច
បាត់បង់ភាគីណាមួយបានទេ»។
លោកម៉េងហ៊ាន់បន្តថា ការ-

បង្ហាញក្ដបីារម្ភទំាងនេះសេបពេល
ភាពស្មគុស្មាញនេបញ្ហាបរិស្ថាន
នៅតេបន្តកើនឡើង។ការចូលរួម
ជាសធារណៈបានកា្លាយជាបេធាន-
បទដ៏លេចធ្លាមួយក្នងុការសិកេសា
វិភាគនាពេលបច្ចបុេបន្នជាពិសេស
ទាក់ទងការជជេកដេញដោលគ្នា
អំពីអភិបាលកិច្ចបរិស្ថាន។
លោកនេតេភក្តេរដ្ឋលេខាធិការ

និងជាអ្នកនំាពាកេយកេសួងបរិស្ថាន
ថ្លេងពីមេសិលមិញថារាល់គមេង
នេការវិនិយោគអភិវឌេឍន៍ទំាងឡាយ

តេវូបានឆ្លងកាត់ការវាយតម្លេហេតុ-
ប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយ
មានការចូលរួមពីអន្តរកេសួងនិង
អង្គការសង្គមសីុវិលពាក់ព័ន្ធទំាង-
អស់។ជាពិសេសលទ្ធផលកិច្ចបេជំុ
តេវូបានផេសព្វផេសាយជូនដល់សធា-
រណជនបានជេបដោយគ្មានការ-
លាក់បំាងអ្វីឡើយ។
អ្នកនំាពាកេយរូបនេះបញ្ជាក់ថា៖

«ជាមួយគ្នានេះយើងក៏តេវូគោរព
គោលការណ៍ព័ត៌មានសមា្ងាត់របស់
កេមុហុ៊នឯកជនដេរ។ពេះព័ត៌មាន
នៅក្នងុរបាយការណ៍មានការពាក់-
ព័ន្ធនឹងភាពឯកជនរបស់គេ។ទោះ-
ជាយ៉ាងណាយើងចង់ឱេយមានការ-
ចូលរួមទំាងអស់គ្នាដើមេបីបរិស្ថាន
សេកុទេសយើង»។
តំណាងសហគមន៍ការពារបរិ-

ស្ថាននិងពេឈើបេចំាខេត្តកំពង់ធំ
លោកហឿនសុភាព លើកឡើង
ថា៖«ខ្ញុំគិតថាក្នងុនាមយើងជា
បេជាពលរដ្ឋខ្មេរគឺតេវូតេមានសិទ្ធិ
ចូលរួមឈឺឆ្អាលចូលរួមការពារ
បរិស្ថាន។ការពារបរិស្ថាននេះមិន
មេនចំពោះបុគ្គលឬស្ថាប័នណា-
មួយទេ។ការងរនេះទាមទារឱេយ
មានការចូលរួមទំាងអស់គ្នាជាពិ-
សេសអ្នកឈរជួរមុខតេវូតេបង្ហាញ
សកម្មភាពលេចធ្លាជាងគេ»៕
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី�េសេង
និពន� ន យក

ចូសហូពូរ៉ូសុតមេន
ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រ� និពន�  

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

សូវិស ល
អនុប្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

� ក់ស៊ាងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វងេសសុខេង,ពេុំភ័កេ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច្ច  
ម៉េគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច្ច  
រា៉ាន់�ីយ

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

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

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�េង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីខនស វិ,
�ុងគឹមមា៉ារីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ៉នដ រា៉ា,សួសយ៉ាមី,
ធូវីរៈ,ខេងសុខគនា�

អ្ន កបក�្រ  
ប៊ុនផលា្លា,សេតកីឡា ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី
កា រ�រូបថត

ហេងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហ៊ានរងេសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វ�រុទ� 
�េករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកេភីរៈ
�្ន ្រករចន ទំព័រ

សួនស វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ្រករចន �្រ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
ជេម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�េត,017578768
បេជ�មុន្នីរៈ,0121237777
�េវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

ប្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្រ � ន�្ន ្រករដ� � ល និង ធន� នមនុស្រ�
ពេ�េសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ�� ល  និងធន� នមនុស្រ�
ញុិល� ភា

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈហ៊ាងតា ំងម៉េង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈេស៊េនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរចន �្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នេអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្តេច

ហុ៊នសេន(ផ្លវូ៦០ម៉េតេ)ភូមិ�េកតា �ុង
សង�ត់ចា ក់អ�េកេម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំេញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលេខ៦២៩ផ្លវូលេខ៦សង�ត់ស�យដង�ុំ
កេងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

អោម ប៊ុនធឿន 

ព្រះ សហីនុៈរដ្ឋបាលខេត្តពេះ-
សីហនុបានចេញលិខិតណេនាំ
ដល់ពលរដ្ឋជាង៥០គេសួរនៅ
កេងុកោះរ៉ងុឱេយចលូមកដកឯ់ក-
សរពាក់ព័ន្ធដើមេបីមានមូលដ្ឋាន
ក្នុងការពិនិតេយសេវជេវ ឱេយបាន
ចេបាស់លាស់លើការកាន់កាប់ដីធ្លី
នៅទីតាំងនោះ ដេលពួកគត់
បានធ្វើការតវា៉ាកន្លងមក។
លិខិតចុះថ្ងេទី២៩កញ្ញាបាន

តមេវូឱេយពលរដ្ឋយកឯកសរពាក់-
ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់ដីធ្លីមកជូន
រដ្ឋបាលកេុងកោះរ៉ុងឱេយបានមុន
ថ្ងេទី១៦ខេតុលាជាកំហិតបើមិន-
ដូចនោះទេរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមិន
ទទួលពិនិតេយទៀតឡើយ។ពលរដ្ឋ
តេូវយកឯកសរពាក់ព័ន្ធរួមមាន
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរ
សៀវភៅគេួសរឬសៀវភៅស្នាក់-
នៅឯកសរបញ្ជាក់ការកាន់កាប់
ដីធ្លី(លិខិតទិញ-លក់ពាកេយស្នើ
សុកំាន់កាប់បេើបេស់ដធី្លីលខិតិ
ផ្ទេរសទិ្ធិនងិវិញ្ញាបនបតេអចលន-

វត្ថុ។ល។)។
អ្នកនាំពាកេយរដ្ឋបាលខេត្តពេះ-

សីហនុលោកឃាងភារមេយឱេយ
ដឹងថាកន្លងមកបេជាពលរដ្ឋធា្លាប់
ធ្វើការតវា៉ាទាមទារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅ
ក្នុងតំបន់ដេលកំពុងឈូសឆយ
ធ្វើការអភិវឌេឍដោយកេុមហ៊ុន
រ៉ូយ៉ាល់គេុប។«អ៊ីចឹងបានយើង
ស្នើសុំឱេយគត់ដក់លិខិត ឬក៏
ឯកសរពាក់ព័ន្ធនានាដេលគត់
បញ្ជាក់ថាជាដីរបស់គត់ដេល
តេូវបានគេរំលោភបំពានហ្នឹងឱេយ
គត់ដក់ឯកសរទំាងអស់ហ្នឹង
មកកេមុការងររដ្ឋបាលខេត្តដើមេបី
ធ្វើការពិនិតេយនិងសេវជេវ»។
កន្លងមក រដ្ឋបាលខេត្តពេះ-

សីហនុបានពេមានថា នឹងចាត់-
វិធានការផ្លូវចេបាប់យ៉ាងតឹងរុឹង
ចំពោះជនដេលនៅពីកេយខ្នង
នេការញុះញង់ឱេយបេជាពលរដ្ឋ
ជាង៥០គេួសរធ្វើការតវា៉ាទាម-
ទារកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់
អភិវឌេឍន៍កេុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គេុប
ស្ថិតក្នុងភូមិសស្តេកោះរ៉ុង និង
កោះរ៉ុងសន្លឹម។

កាលពីថ្ងេទី២៧ខេមិថុនា
រដ្ឋបាលខេត្ដពេះសីហនុបាន
ចេញសេចក្ដីបេកាសព័ត៌មាន
បញ្ជាក់ថាទីតាំងដេលកេុមហ៊ុន
រ៉ូយ៉ាល់គេុបធ្វើការឈូសឆយ
នោះគឺមានទំហំដី៣៥ហិកតា
ជាដីដេលរាជរដ្ឋាភិបាលបាន
សមេចផ្តល់សិទ្ធិជួលឱេយកេុម-
ហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គេុបរយៈពេល៩៩
ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ២០០៨។សេចក្ដី-
បេកាសព័ត៌មានដដេលបានឱេយ
ដឹងទៀតថាកាលពីឆ្នាំ២០០៨
រាជរដ្ឋាភិបាលបានសមេចធ្វើ
អនុបេយោគកោះរ៉ុងពីដីសធា-
រណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯកជន
របស់រដ្ឋនិងបានអនុញ្ញាតឱេយធ្វើ
ការចុះបញ្ជីចេញបណ្ណសមា្គាល់
សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចំនួន
៣៦បណ្ណក្នងុនោះមាន៣០បណ្ណ
រាជរដ្ឋាភិបាលសមេចផ្តល់សិទ្ធិ
ជួលឱេយកេុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គេុប
ខូអិលធីឌីរយៈពេល៩៩ឆ្នាំ។
មិនមានបេភពទាក់ទងតំណាង

ពលរដ្ឋដើមេបីសុំការបញ្ជាក់លើ
បញ្ហានេះបានទេពីមេសិលមិញ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នំព្រញៈកេសួងការបរទេសបានធ្វើ-
ការផេសព្វផេសាយចេបាប់ស្តីពី «ការបេឆំង
ហិរញ្ញបេបទានដល់ការរីកសយភាយអា-
វុធមហបេល័យ»និង«ចេបាប់ស្តីពីការ-
បេឆំងការសមា្អាតបេក់និងហិរញ្ញបេបទាន
ភេរវកម្ម»ទៅដល់អង្គការមិនមេនរដ្ឋា-
ភិបាលបរទេស បនា្ទាប់ពីកេុមការងរ
ហិរញ្ញវត្ថុនេបេទេសអាសុីបា៉ាសុីហ្វិក
បានដក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីបេផេះគឺ
បេទេសដេលមានហនិភ័យខ្ពស់ ក្នុង
ការលាងលុយកខ្វក់។
កេសួងការបរទេសនិងសហបេតិបត្តិ-

ការអន្តរជាតិបានបើកកិច្ចពិគេះយោ-
បល់ជាមួយអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល
បរទេសលើកទី២រយៈពេល២ថ្ងេគឺថ្ងេទី
២៩-៣០ខេកញ្ញាកន្លងមកនេះ។
លោកលុយដវីត រដ្ឋលេខាធិការ

កេសួងការបរទេសបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេទី៣០ខេកញ្ញាថាការ-
បេជំុជាមួយនឹងអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល
បរទេសនេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីកាលពីឆ្នាំ
២០១៩កន្លងទៅកេមុការងរហរិញ្ញវត្ថុ
នេបេទេសអាសីុបា៉ាសីុហ្វកិបានដក់កម្ពុជា
ជាបេទេសក្នុងបញ្ជីបេផេះដេលមាន
ហនិភ័យក្នងុការលាងលុយកង្វក់ហើយ
ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បាន
បង្កើតនូវចេបាប់ចំនួន២គឺចេបាប់ស្តីពី
«ការបេឆំងហិរញ្ញបេបទានដល់ការរីក-
សយភាយអាវុធមហបេល័យ»និង
«ចេបាប់ស្តពីីការបេឆងំការសមា្អាតបេក់
និងហិរញ្ញបេបទានភេរវកម្ម»។

លោកលយុដវតីថ្លេងថា៖«កចិ្ចបេជុំ
ពិភាកេសានេះ មិនមេនដោយសរតេ
អង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិទំាង
នេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាង
លយុកខ្វក់នោះទេតេជាកាតព្វកចិ្ចរបស់
កេសងួការបរទេសគឺធ្វើការផេសព្វផេសាយ
ចេបាប់ទំាង២នេះឱេយដល់អង្គការមិនមេន
រដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់។ដូចនេះ
កាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺយើងបានបំពេញ
អស់ហើយ»។អ្នកដេលបានចូលរួម
ក្នុងកិច្ចពិភាកេសានេះមានចំនួន ៣៧០
នាក់មកពី២១៦អង្គការមិនមេនរដ្ឋា-
ភបិាលបរទេសចនំនួ២១៦អង្គការក្នងុ
ចំណោម៣៥៦អង្គការដេលបានចុះ-
បញ្ជីជាមួយកេសួងការបរទេស។
បើតាមលោកដវដីកេសួងបានស្នើ

ទៅអង្គការទាងំនោះឱេយគោរពនងិអនវុត្ត
ទៅតាមចេបាប់ស្ដពីីសមាគមនងិអង្គការ
មនិមេនរដ្ឋាភបិាល(LANGO)នងិតេវូ

គោរពតាមកាតព្វកចិ្ចរបសខ់្លនួទៅតាម
ចេបាប់២នេះដេលកេសួងបានធ្វើការផេសព្វ-
ផេសាយក្នងុកិច្ចបេជំុចំនួន២ថ្ងេកន្លងមក។
លោកថ្លេងថា៖«យើងចាតទ់កុថាការ-

បេជំុ២ថ្ងេមកនេះបេពេតឹ្តទៅដោយរលូន
ដោយមានការចោទសួរគ្នាទៅវិញទៅ-
មកហើយអង្គការទាងំនោះហក់ដចូជា
យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនពីពេះ
មនេ្តីជំនាញនេកេសួងមហផ្ទេ និងធនា-
គរជាតិបានពនេយល់យ៉ាងលម្អតិពីចេបាប់
នេះទៅដល់អង្គការទាំងនោះ»។
កិច្ចបេជំុពិគេះយោបល់រវាងរាជរដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពុជាជាមួយអង្គការមិនមេន
រដ្ឋាភិបាលបរទេសលើកទី៣នឹងធ្វើ
ឡើងនៅឆ្នាំកេយទៀត។
មិនមានបេភពទាក់ទងតំណាងអង្គ-

ការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលបរទេសដេល
បានចូលរួមកិច្ចបេជំុជាមួយកេសួងការ-
បរទេសដើមេបីសុំអតា្ថាធិបេបាយពីបញ្ហា

នេះនោះទេ។ប៉ុន្តេលោកសុឹងសេន-
ករុណាអ្នកនាំពាកេយសមាគមការពារ-
សិទ្ធមិនុសេសអាដហុកបានថ្លេងថាលោក
មិនមានព័ត៌មានចេបាស់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់
អង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលបរទេសទៅ
នឹងការលាងលុយយ៉ាងណាទេតេលោក
មើលឃើញថារាល់ការលំហូរសច់បេក់
ដេលមា្ចាស់ជំនួយបញ្ជនូមកអង្គការសបេបុ-
រសធម៌ឬអង្គការសង្គមសុវីលិក្នងុសេកុ
សុទ្ធតេបានឆ្លងកាត់បេព័ន្ធធនាគរ
របស់រាជរដ្ឋាភបិាល។លើសពីនេះរាល់
ការចំណាយរបស់សង្គមសីុវិលទំាងអស់
សុទ្ធតេមានការតេួតពិនិតេយតេឹមតេូវ
ជាបេចាំឆ្នាំទៅលើការចាយវាយដេល
វាពិបាកក្នុងការបេពេឹត្តអំពើពុករលួយ
ជាពិសេសការលាងលុយកខ្វក់នេះ។
លោកថា៖«ខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គការណា

ខ្លះទេតេសមេប់អង្គការផ្នេកតស៊ូមតិ
ផ្នេកសិទ្ធិមនុសេសផ្នេកលទ្ធិបេជាធិបតេយេយ
នេះគឺយើងមិនបានបេើបេស់ថវិកាណា-
មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយទេកេ
ពីការធ្វើសកម្មភាពផ្នេកសិទ្ធិមនុសេសការ-
អប់រំការចុះធ្វើការផេសព្វផេសាយផេសេងៗ
ដេលមិនមានចំណុចណាមួយដេលជា
បញ្ហាទេតេខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហា
លាងលុយកខ្វក់គឺមានតាមរយៈបេព័ន្ធ
ធនាគរ វិស័យឯកជនអចលនទេពេយ
កាសីុណូជាដើមដេលអាចធ្វើទៅបាន
បើតាមការឱេយដឹងពីអ្នកជំនាញ»។
លោកថាលោកមិនដេលឃើញមាន

ការលាងលយុកខ្វក់ឬការធ្វើអពំើទចុ្ចរតិ
ណាមួយកើតមានឡើងពីអង្គការសង្គម-
សុីវិលនោះទេ៕

រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុឲេយពលរដ្ឋជាង៥០
គេសួារដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដីមានជម្លោះ

ចេបាប់ទាក់ទងការលាងសមា្អាតបេក់តេវូបានផេសព្វផេសាយដល់អង្គការបរទេស

កិច្ច ប្រជំុ នៅ ក្រសួង ការ បរទ្រស កាលពី ថ្ង្រ ទី  ២៩-៣០   កញ្ញា ។ រូបថតកេសួងការបរទេស

កេមុសង្គមសីុវិលស្នើ...
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,360 17,400 17,460 17,340

2 GTI 3,270 3,270 3,270 3,270

3 PAS 14,100 14,180 14,180 14,100

4 PEPC 3,290 3,290 3,290 3,290

5 PPAP 11,660 11,680 11,680 11,500

6 PPSP 2,250 2,280 2,280 2,250

7 PWSA 6,080 6,160 6,160 6,040

កាលបរិច្ឆេទ: ១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញ : លោក គង់  វិបុល 
អគ្គ នាយក នេអគ្គ នាយក ដ្ឋាន 
ពន្ធដរ(GDT) បាន អះអាង 
ថា សា្ថាប ័ន នេះ   នៅ តេ រកេសា ជំហរ 
អនុវត្ត ពន្ធ ចំណេញ មូល ធន តាម  
ការ កំណត់ របស់ រដ្ឋាភិបាល 
ចាបព់ ីថ្ងេ ទ ី១ ខេមករា   ឆ្នា២ំ០២១   
តទៅ ទោះ បី   ជា មាន ការ ស្នើសុំ 
ពេយួរ ការអនុវត្ត ក្តី  ។ 

 ក្នុង កម្ម វិធី ផេសាយ ផ្ទាល់ លើ 
ទពំរ័ ហ្វេស ប៊កុ របស ់ GDT ស្តពី ី
ពន្ធលើ ចណំេញ មលូ ធន  កាល- 

ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ លោក  គង ់វបិលុ 
បាន លើក ឡើង ថា  ការ អនុវត្តពន្ធ  
នេះ មិន មេន ជា ការ សង្កត់ ក 
បេជាពល រដ្ឋ នោះ ទេ  ប៉ុន្តេ ការ- 
អនុវត្ត ពន្ធ នេះ គឺ ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល   -   
បំណង ពងេឹង កាតព្វ កិច្ច  បង់ពន្ធ   
ដោយ សមធម៌  ហើយ ការ អនវុត្ត 
ពន្ធ  ជួយ ជំរុញ ឱេយ កេុមហ៊ុន អចលន -  
ទេពេយ មក ចុះ បញ្ជ ីនៅ អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធ ដរ។ 

លោក នយិាយ ថា៖« យើង យក  
ពន្ធ ចពំោះ តេ អ្នក  លក ់ចណំេញ  
តេ បើ គាត ់លក ់ខាត គាតអ់ត ់ តេវូ 
បង់ពន្ធ នេះ ទេ។ ពន្ធ នេះ បង្កើត 

ឡើង មិ ន មេន សង្កត់ ក រាស្តេ នោះ 
ទេ វា ជាផល បេយោជន ៍ ដល ់បេជា- 
ពលរដ្ឋ  ដោយ  យក ទៅ អភវិឌេឍ  លើ 
ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ជា ដើម »។ 

លោក បន្តថា៖«ខ្ញុ ំគតិ ថា   ការ- 
យក ពន្ធ ចំណេញ មូល ធន នេះ 
មាន តម្លេ ទាប ជាង  អ្នក លក ់ផ្តល់  
កមេ ជើង សាឱេយ កេុម ភ្នាក់ ងារ  
អចលន ទេពេយ ទៀត ផង  បើ តាម 
ខ្ញុំ ដឹង  កមេ ជើង សាបេហេល  
៣ ភគ រយ ដចូ្នេះ ការ លើក ឡើង  
នេះ មិន ឆ្លុះ បញ្ចាំង ការ ពិត ទេ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា បេសិន បើ 
គា្មាន ការ បេបេលួ ទេនោះ  ការ អនវុត្ត 

ពន្ធ ចំណេញ មូល ធន នឹង  ផ្តើម 
អនុវត្ត   តាម កាល បរិច្ឆេទ កំណត់  
ដោយ បេកាស របស់ កេសួង 
សេដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 

លោក ថ្លេង ថា៖« ខ្ញុំ ជា អ្នក- 
អនវុត្ត ចេបាប ់ដចូ្នេះ ចេបាប ់ដក ់ឱេយ 
ខ្ញុំ អនុវត្ត ពន្ធ ចំណេញ មូល ធន 
នៅ ថ្ងេ ទ ី១ ខេមករា ឆ្នា២ំ០២១  
ខ្ញុ ំតេវូ តេ អនវុត្ត  ប៉នុ្តេ លើក លេង 
តេ មានការ កេបេ នេ កាលបរចិ្ឆេទ 
ឱេយ ពនេយារពី រដ្ឋា ភិបាល »។ 

លោក វា៉ាន់ ពុទ្ធិ ពល អនុរដ្ឋ- 
លេខា ធិការ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច  
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ បាន ថ្លេង ក្នងុ កម្ម- 

វធិ ីនោះ ថា កា រ អនវុត្ត ពន្ធ  នេះ នងឹ 
មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ បេជាពល រដ្ឋ 
នោះ ទេ  ដោយ អ្នក ដេល បង ់ពន្ធ 
ចេើន ជាង ៩០ភគរយ គឺអ្នក រក- 
សុី  លើ វិស័យ  អចលន ទេពេយ។ 

ពន្ធ ចណំេញមលូធន នងឹ តេវូ  
អនុវត្ត ចំពោះ   ការលក់ ឬ ផ្ទេរ ឬ 
ក៏ បង្កើត ឱេយ មាន សិទ្ធិ គេប់គេង 
លើ ទេពេយ ឬ ចុះបញ្ជី សមេប់ ការ - 
ផ្ទេរ កម្មសទិិ្ធ ឬ សទិ្ធ ិកាន ់កាប  ់ទេពេយ ។ 
យោង  បេកាស របស់ កេសួង 
សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ ្ញវត្ថុ   កាល ពី 
ថ្ងេ ទី១ ខេមេសា  ឆ្នាំ ២០២០។ 

ការ  តមេូវ ឱេយ បង់ពន្ធ  ចំណេញ 

មលូធន គ ឺបាន មក ព ីការលក ់នេ 
អចលន ទេពេយ មួយ ចំនួន ដូចជា ដី 
អគារ  ភគហ៊នុ  អាជា្ញាបណ័្ណ  បា៉ាតង ់ 
សញ្ញា  បណ្ណ   បំណុល និង រូបិយ-
ប័ណ្ណ ក្នុង អតេ២០ភគរយ។ 

កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ សមាគម 
អ្នក អភិវឌេឍន៍ លំនៅឋាន កម្ពុជា 
បាន ដក ់លខិតិ ១ចេបាប ់ទៅ កេសងួ  
សេដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ   ដោយ  
ស្នើសុំ  រដ្ឋាភិបាល ពនេយារ ពេល  
ការ អនវុត្ត ពន្ធ លើ បេក ់ចណំេញ  
មលូធន រហតូ ដល ់សា្ថានភព នេ 
ការរាត តេបាត ជងំ ឺកវូដី ១៩ មាន 
ភពធូរ សេល ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញ: វិស័យ ឯកជន សា្វាគមន៍ 
វិធាន ការបន្ត បនា្ទាប់ពីរ ដ្ឋា ភិ បាល ក្នុង 
ការជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង 
សកម្មភព អាជីវកម្ម ក្នុងអំឡុងពេល 
ការរីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 កាលពី ថ្ងេ ពុធ  រដ្ឋាភិបាល បាន បេកាស 
ដកច់េញ វធិានការ បន្ថេម ជុ ំទ ី៦ សមេប ់
វិស័យ កាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ វិស័យ 
ទេសចរណ៍ និងវិស័យ អាកាសចរណ៍ 
នៅតេ ជា វិស័យ ដេល ទទួលរង ផល- 
ប៉ះពាល់ ខា្លាំងជាងគេ ពី វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ។ 
សមេប់ វិស័យ កាត់ដេរ រដ្ឋាភិបាល នឹង 
បន្ត ផ្ដល់បេក់ ឧបត្ថម្ភ ចំនួន ៤០ដុលា្លារ 
ក្នុង១ខេ ដល់ក ម្មករ - កម្មការិនីដេល 
បាត់បង់ ការងារ ឬ រោងចកេ របស់ ពួកគេ 
តេូវ ពេយួរការងារ ។ 

 កម្មវិធី នេះ នឹង បន្ត ៣ខេ ទៀត 
រហូតដល់ ដំណាច់ ខេធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  
នេះ ។ មា្ចាស់ រោងចកេ តេូវ បន្ថេម ៣០ 
ដុលា្លារ ទៅលើ ចំនួន ៤០ដុលា្លារ នេះ 
ដើមេបីឱេយ កម្មករ - កម្មការិនី ទទួលបាន 
៧០ដុលា្លារ ក្នុង ១ខេ។ 

 លោក ខេន លូ អគ្គលេខាធិការ 
សមាគម រោងចកេ កាត់ដេរ កម្ពុជា 
(GMAC) សាទរ ជាមួយនឹង ការអន្ត- 
រាគមន៍ ពី រដ្ឋាភិបាល ដើមេបី ជួយ ដល់ 

ឧសេសាហ កម្មនេះ ដេល កំពុង តេូវបាន 
ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ យា៉ាងខា្លាងំ ដោយ- 
សារ ការរីក រាលដល វីរុស កូ រ៉ូ ណា ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖« ការសមេចចិត្ត ក្នុង 
ការបន្ត ផេនការ ៤០ ដុលា្លារ សមេប់ 
កម្មករ ដេល ពេយរួការងារ គ ឺល្អ ខា្លាងំណាស ់។ 
ការបន្ត នេះ នឹង ជួយ ដល់ កម្មករ ដេល រង 
ផលប៉ះពាល ់នៅក្នងុ ពេលវេលា ដ ៏ពបិាក 
ហើយ ជាមួយគា្នានេះ ក៏ ជួយ ដល់ ថៅកេ 
ផងដេរ ។ ថៅកេ មិនមាន ការបញ្ជាទិញ 
នៅពេល បច្ចុបេបន្ន អាចដក់ ពាកេយសុំ 
ការផ្អាក ដំណើរការ និង បេើបេស់ 

ពេលវេលា ក្នុងការ ពេយាយាម និង ទទួល- 
បាន ឱកាស វនិយិោគ ថ្មីៗ  » ។    លោក ថា ៖ 
« ការពនេយា រពេល ពន្ធ សមេប់ ផេនការ 
ការពារ សង្គម ក៏ នឹង ប ន្ទូ រ បន្ថយ បន្ទុក 
របស់ ថៅកេ បន្ថេមទៀត ផងដេរ » ។ 

 សមេប់ អ្នក បមេើការ ក្នុង វិស័យ ទេស- 
ចរណ៍ រួមមាន សណា្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ 
ភោជនីយដ្ឋាន និង ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ 
ពួកគេ នឹង ទទួលបាន ៤០ដុលា្លារ 
រយៈពេល ៣ខេ ដូចគា្នា ។ មា្ចាស់ រោងចកេ 
តេូវ បន្ថេម បេក់ តាម លទ្ធភពទៅលើ 
ចំនួន ៤០ដុលា្លារ នេះ ។ 

 ជាមួយគា្នានេះដេរ រដ្ឋាភិបាល ក៏ បន្ត 
លើកលេង ពន្ធ ៣ខេ ទៀត សមេប់ 
សណា្ឋាគារ ផ្ទះសណំាក ់ភោជនយីដ្ឋាន 
និង ភ្នា ក់ ងារ ទេសចរណ៍ ដេល បាន 
ចុះបញ្ជី ។ ការលើកលេង នេះ សមេប់ 
ទីតាំង អាជីវកម្ម ទេសចរណ៍ នៅ កំពត 
ពេះសហីន ុកេប ខេត្តសៀមរាប រាជធាន ី
ភ្នំពេញ កេុង បាវិត ខេត្តសា្វាយរៀង និង 
កេុង ប៉ាយប៉េត  ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ។ 

 លោក ធួន សុីណាន បេធាន PATA 
Cambodia chapter បានទទលួ សា្គាល ់
ការធ្វើអន្តរាគមន ៍សក ម្ម មនុ ព ីរដ្ឋាភបិាល 
ក្នុង ការជួយ ឧសេសាហកម្ម ទេសចរណ៍  
ទោះបីជា វា មិន ចេើន ក៏ដោយ ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា ៖ « យើង ពិតជា កោតសរសើរ 
ការជួយ ពី រដ្ឋាភិបាល សមេប់ ឧសេសាហ- 
កម្ម របស់ យើង ។ ទោះយា៉ាងណា យើង 
ចង់ ឲេយ រដ្ឋាភិបាល បង្កើតនូវ មូលនិធិ 
ពិសេស  សមេប់ វិស័យ ទេសចរណ៍ 
សមេប់ កេយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដោយសារ 
តេ អាជីវករ ភគចេើន មិន ទទួលបាន 
បេក់ចំណូល ទាល់តេសោះ ដូច្នេះ យើង 
ចង់  ឲេយ រដ្ឋាភិបាល ពិចារណា លើ សំណើ 
របស ់យើង នៅពេលដេល វរីសុ ក ូរ៉ ូណា តេវូ 
ទប់សា្កាត់បាន » ។ 

 កាលពី ខេឧសភ រាជរដ្ឋាភិបាល 
បានបេកាស ផ្ដល់ កម្ចី ពី ៥០០ លាន 
ដុលា្លារ ដល់ ៦០០ លាន ដុលា្លារ មាន 

អតេ ការបេក់ ទាប សមេប់ សហ- 
គេស ធុន តូច និង មធេយម (SMEs) ។ 
ក្នុងចំណោម នោះ លោក សុីណាន ឲេយ 
ដងឹថា រដ្ឋាភបិាល គរួតេ កណំត ់ផេនការ 
ដូចគា្នា ដេល ផ្ដល់ សមេប់ វិស័យ ទេស- 
ចរណ៍ តេប៉ុណោ្ណោះ ។ 

 យោងតាម សេចក្ដបីេកាស កាលព ីថ្ងេ 
ពុធ រដ្ឋាភិបាល ក៏ ពនេយា រពេល ពន្ធ សមេប់ 
ផេនការ ការការពារ ស ង្គ ម លើកលេង 
ពន្ធ បា៉ាតង់ និង ពន្ធ លើ អគារ និង ពនេយារ 
ពេល ការធ្វើ សវនកម្ម របស់ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋា ន ពន្ធដរ លើ ទីភ្នាក់ងារ ទេសចរណ៍ 
នងិ បេតបិត្ត ិករ នៅក្នងុ វសិយ័ ទេសចរណ ៍។ 
ពន្ធ អបេបបរមា សមេប់ កេុមហ៊ុន ទេស- 
ចរណ ៍ដេល បាន ចុះបញ្ជ ីនៅ កម្ពជុា នងឹ   
តេូវ ពនេយា រ រយៈពេល ៣ ខេ ផងដេរ ។ 

ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងេ    
ចន្ទ បានកេតមេូវ ការ ពេយាករ កំណើន 
សេដ្ឋកិច្ច បេទេស កម្ពុជា សមេប់ ឆ្នាំ 
២០២០ នេះ មក នៅតេឹម ដក ២ ភគ- 
រយ ដោយ បានកេតមេវូ ព ីចនោ្លាះ ដក ១ 
ភគរយ នងិ ដក ២,៩ ភគរយ កាលពី 
ខេ ឧសភកន្លងមក  ដោយសារតេ 
វិស័យ ជំរុញ កំណើន សំខាន់ៗ ដូចជា 
សំណង់ ទេសចរណ៍ និង ការនាំចេញ 
ទំនិញ បន្ត រង ផលប៉ះពាល់ យា៉ាងខា្លាំង 
ដោយសារតេ ការរីក រាលដល ជំងឺ - 
កូ វីដ ១៩ ៕LA

លោក  គង់ វិបុល រក្សា ជំហរមឺុងម៉ាត់ អនុវត្ត ការ យក ពន្ធ ចំណ្ញ មូលធន

វិស័យ ឯកជន ស្វាគមន៍វិធានការ បន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាល ជំរុញកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច

ស្ថានភាព ភ្ញៀវទេសចរ បរទេស នៅតំបន់អង្គរ ១ឆ្នា ំមុន កើត កូវីដ ១៩  ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន
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ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដជំរុញឲ្យកើនអាជីវកម្មតាមអនឡាញរាប់លាននៅអាម្រិកខាងត្បូង

សិង្ហបុរីជួយកម្ពជុាសង់មជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តភុារកម្ម
ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញ: បៃទៃស កម្ពុជា និង សិង្ហ បុរី 
កពំងុ សកិៃសា រមួគ្នា លើ សៃចក្តពីៃង កចិ្ចពៃម- 
ពៃៀង កៃបខ័ណ្ឌ សមៃប់ អភិវឌៃឍ មជៃឈ- 
មណ្ឌលភ័ស្តុភារ កម្ម ភ្នំពៃញ  ដៃលជា កិច្ច- 
ខិតខំ បៃឹងបៃង រប ស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ- 
កាត់ បន្ថយ  ថ្លៃដើម ក្នុង ខៃសៃចង្វាក់ ផលិត- 
កម្ម ដើមៃបី ជំរុញ ការនាំចៃញ ។ 

 លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទៃសរដ្ឋមន្តៃី 
រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួ សាធារណការ នងិ ដកឹជញ្ជនូ 
រួមជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនំា ជាន់ខ្ពស់ នៃ កៃសួង - 
សា្ថាបន័ ពាកព់ន័្ធ របស ់កម្ពជុា នងិ សងិ្ហ បរុ ីរមួ 
ជាមួយនឹង ថ្នាក់ដឹកនាំ កៃុមហ៊ុន YCH និង 
កៃុមហ៊ុន IA កាលពី ពៃឹក ថ្ងៃ ពៃ ហ សៃប តិ៍ 
បានធ្វើ ការពិភាកៃសា តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ ពី 
ចម្ងាយ លើ សៃចក្តីពៃងកិច្ចពៃមពៃៀង 
កៃបខ័ណ្ឌនៃះ ក្នុង គោលបំណង ពិភាកៃសា 
ដើមៃបបីៃមលូ ធាត ុចលូ បន្ថៃម ព ីគៃបស់ា្ថាបន័ 
ពាក់ព័ន្ធ សំដៅ ឱៃយ កិច្ចពៃមពៃៀង នៃះ មន 
ខ្លឹមសារ ជា គតិយុត្តគៃប់ ជៃុងជៃយ អាច 
ទទួលយកបាន ពី គៃប់ភាគី ។ 

លោក ស៊នុ ចានថ់លុ  មនបៃសាសនថ៍ 
មជៃឈមណ្ឌល ភ័ស្តុភា រកម្ម ភ្នំពៃញ គឺជា 
មជៃឈមណ្ឌល ដ៏ មន សកា្ដានុពល ក្នុងការ- 
លើកស្ទយួ វសិយ័ ដកឹជញ្ជនូ ឱៃយ កាន ់តៃមន 
បៃសទិ្ធភាព នងិ មន លក្ខណៈ បៃកតួបៃជៃង 
ជាមយួនងឹ បៃទៃស ក្នងុ តបំន ់នងិ សកល- 
លោក ទាំង តម្លៃ និង សៃវាកម្ម ជួយ ជំរុញ 
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ឱៃយ កាន់តៃ រីក- 
ចមៃើន និងសមៃច ឱៃយបាន នូវ ចក្ខុវិស័យ 
របស ់រា ជ រដ្ឋាភបិាល ក្នងុការ អភវិឌៃឍ បៃទៃស 
ទៅជា បៃទៃស ចំណូល មធៃយម កមៃិត ខ្ពស់ 
នៅ ឆ្នាំ ២០៣០ និង បៃទៃស ចំណូល ខ្ពស់ 
នៅ ឆ្នាំ ២០៥០ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃងបន្តទៀតថ ៖«ដើមៃបី 
ជំរុញ ឱៃយ គមៃង នៃះ មន ដំណើរការ 

កាន់តៃ រ លូន និង ឆ្ពោះទៅមុខតាម 
ផៃនការ កៃសួង កំពុង ស្វៃងរក ដៃគូ 
អភិវឌៃឍន៍ ហើយ ធ្វើ របាយការណ៍ ជូន 
ថ្នាក់ដឹកនាំ ដើមៃបី ទទួលបាន ការណៃនាំ 
និង ចង្អុលបង្ហាញ បន្ថៃមមុន ចាប់ផ្តើម 
កិច្ចបៃជុំ លើក កៃយ » ។ 

អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន ភស័្តភុារ- 
កម្ម នៃ កៃសួង សាធារណការ និង ដឹក- 
ជញ្ជូនបាន អះអាងមកភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាល
ពីខៃមុនថ ការសិកៃសា លទ្ធភាព បឋម 
(pre-feasibility study) ការបង្កើត 
មជៃឈមណ្ឌល បៃមូលផ្តុំ បៃព័ន្ធ ភ័ស្តុភា រកម្ម 
ភ្នំពៃញ ឡូ ជី ស្ទិ ក បង្ហាញ ពី លទ្ធផល វិជ្ជ- 
មន ដៃល អាចធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្មបាន ។ 

 គមៃង ភ្នំពៃញ ឡ ូជី ស្ទីក មន ទីតាំង 
ស្ថិតនៅ សង្កាត់ សំរោងកៃម ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃន ជ័យ រាជធានី ភ្នំពៃញ លើ ផ្ទៃដី ៩៨ 
ហិកតា ដៃលជា ទីតាំង យុទ្ធសាស្ដៃ មួយ  
ត ភា្ជាប់ កំពង់ផៃ សមុទៃ ទឹក ជៃ ក្នុង ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ និង ខៃសៃ ផ្លូវដៃក ភាគ ខាងជើង 
កៃុង ប៉ោយប៉ៃត ភា្ជាប់ ទៅនឹង ពៃំដៃន ថៃ ។  
វា ជាទី តាំងនៅ ជិត ពៃលានយន្តហោះ 
អន្តរជាត ិផ្លវូជាត ិលៃខ ៤ នងិ ផ្លវូជាត ិលៃខ 
៣ ពៃមទាងំ ទតីាងំ ស្ដកុ ទនំញិ នៅ សា្ថានយី 
រថភ្លើង និង តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃស      
ភ្នំពៃញ ។ 

 លោក រដ្ឋមន្តៃី ក៏បាន លើកឡើង ផងដៃរ 
ថ  សៃចក្តីពៃង កិច្ចពៃមពៃៀង កៃបខ័ណ្ឌ 
នៃះ គឺ ដើមៃបី រៀបចំ កិច្ចពៃមពៃៀង នៃះ 
ឱៃយមន ស ង្គ ត ភាព សៃបតាម បរិបទ ចៃបាប់ 
សង្គម និង សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នាពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នងិ អនាគត ហើយ លោក កប៏ាន 
ណៃ នាឱំៃយ កៃមុការងរ ចពំោះ កចិ្ច ធ្វើការ ងរ 
នៃះ ឱៃយបាន ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
និង កៃុមហ៊ុនវិនិយោគ ដើមៃបី ជំរុញ ឱៃយ 
គមៃង នៃះ ដំណើរការ រលូន សៃបតាម 
កាលវិភាគ ដៃល បាន គៃងទុក ៕

តពីទំព័រ១...លោក ងិន ឆយ អគ្គ- 
នាយក នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម នៃ 
កៃសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបៃមញ់ និង 
នៃសាទ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថ ការនាំ- 
ចៃញ ចៃកអំបូង លឿង របស់ កម្ពុ ជា 
មន កំណើន គួរកត់សម្គាល់ នៃះ គឺ 
ចាប់តាំងពី បៃទៃស ចិន ទទួលសា្គាល់ 
ស្តង់ដភូតគម អនាម័យ លើ ផ្លៃ ចៃក- 
សៃស់ របស់ កម្ពុជា ដៃល នៃះ ជាការ- 
ខិតខំ បៃឹងបៃងរ បស់ រដ្ឋាភិបាល 
ក្នុងការ ជំរុញ ការនាំចៃញ ផលិតផល 
នៃ វិស័យ ក សិ - ឧសៃសាហកម្ម ។ 

 លោក ថ្លៃងថ ៖ « ខ្ញុ ំយលថ់ បរ ិមណនៃ 
ការនាំចៃញ ចៃកអំបូង លឿង នៃះ នឹង បន្ត 
កើនឡើង ថៃមទៀត នៅពៃល អនាគត 
ពៃះ ការបញ្ជាទិញ ពី បៃទៃស ចិន កំពុង 
កើនឡើង ខណៈ កៃុមហ៊ុន ជាចៃើន កំពុង 
ពងៃីក ផ្ទៃដី ដំ ដុះ ។ មៃយ៉ោងទៀត គៃ ថ ផ្លៃ-  
ចៃក សៃស់ របស់ យើង មនគុណ ភាពល្អ 
និង ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ » ។ 

យោងតាម លោក ងិន ឆយ គិត 
តៃឹម ដើម ខៃ តុលា នៃះ កៃុមហ៊ុន វិនិ- 
យោគ លើ ដំណាំ ចៃក បាន ពងៃីក ផ្ទៃដី 
ដំ ដុះ កើន ដល់ ៣០ ០០០ហិកតា 
ហើយ កើន ពី ផ្ទៃដី ១០ ០០០ហិកតា 
កាលពី ឆ្នាំមុន ។ 

 លោក ហ៊ុន ឡាក់ នាយក កៃុមហ៊ុន 
Longmate Agriculture Co.,Ltd 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ពៃ ហ សៃប តិ៍ 
ថ  ការនាំចៃញ កើនឡើង ខ្ពស់ ក្នុង 
រយៈពៃល ៩ ខៃ ដើម ឆ្នាំនៃះ ដោយសារ 
ចៃកអំបូង លឿង របស់ កម្ពុ ជាមន 
តមៃូវការ ខ្ពស់ នៅ ទីផៃសារ បៃទៃស ចិន ។ 

 លោក ថ្លៃងថ ៖ « ការនាំចៃញ 
ចៃកអបំងូ លឿង របស ់យើង កើនឡើង 
ខ្ពស់ នៃះ ដោយសារ ចៃក យើង មន 

ស្តងដ់ អនាមយ័ គោរព តាម អ្នកបញ្ជា 
ទិញ នៅ បៃទៃស ចិន » ។ 

 លោក បន្តថ បៃទៃស កម្ពុជា ពិតជា 
មន សកា្តានុពល ក្នុងការ ពងៃីក ចង្វាក់ 
ផលតិកម្ម ចៃកអបំងូ លឿង បន្ថៃមទៀត 
ដើមៃបី បំពៃញតមៃូវការ ទីផៃសារ បៃទៃស 
ចិន និង ទិសដៅ ទីផៃសារ ផៃសៃងទៀត ។ 
ការនាំចៃញ ចៃកអំបូង លឿង របស់ 
កម្ពជុា មនការ កើន ឡើងជា បន្តបនា្ទាប ់
ចាប់តាំងពី បៃទៃស ចិន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
នាំចៃញ ដោយផ្ទាល់ កាលពី ឆ្នាំមុន ។ 

 លោក និយាយថ ៖ « ការនាំចៃញ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ខ្ញុំ មិនមន ការបៃបៃួល 
ទៃ ប៉នុ្តៃ ទនិ្នផល យើង កើនឡើង បន្តចិ ។ 
យើង សងៃឃឹមថ  ការនាំចៃញ នឹង បន្ត 
កើនឡើង នៅ ឆ្នាំនៃះ និង ឆ្នាំកៃយៗ 
ទៀត » ។ 

 កៃុមហ៊ុន Longmate Agricul-
ture បាន វិនិយោគ ទឹកបៃក់ ៣២ 
លាន ដុលា្លារ លើ ការដំ ចៃកអំបូង- 
លឿង លើ ផ្ទៃដី ជាង ១ពាន់ ហិកតា 
ក្នុងសៃុក ឈូក ខៃត្តកំពត ។ បច្ចុបៃបន្ន 
កៃុមហ៊ុន កំពុង វិនិយោគ ក្នុង ដំណាក់- 

កាល ទី១ ដោយ ដំចៃក លើ ផ្ទៃដី ទំហំ 
៤០០ហិកតា ។ 

 ចៃកអំបូង លឿង ជា បៃភៃទ ចៃក 
ដៃលមន ភាព ធន់ ជាមួយ ការដឹក- 
ជញ្ជនូ មនិ ងយ ទុ ំជោរ នងិ មន សមៃបក 
កៃស់ ។ ចៃក បៃភៃទ នៃះ អាច ផ្តល់ 
ផល ពី ៦០-៧៣តោន ក្នុង ១ហិកតា 
ក្នងុ ១ឆ្នា ំដៃល គៃ អាច បៃមលូ ផល ៣ 
ដង ក្នុង រយៈពៃល ២ឆ្នាំ ។ 

 សព្វថ្ងៃ បៃទៃស ចិន បានអនុញ្ញាត 
ឱៃយកៃុមហ៊ុន វិនិយោគ លើ ដំណាំ ចៃក- 
អបំងូ លឿង នៅ កម្ពជុា ចនំនួ ១៥ មន 
សិទ្ធិ នាំចៃញ ចៃក ជា ផ្លូវការ ទៅកាន់ 
ទីផៃសារ បៃទៃស ចិន ។ 

 កាលពី ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាបាន 
នាំចៃញ ចៃកអំបូង លឿង សរុប ចំនួន 
១៥៧ ៨១២តោន ដៃលជា មធៃយ ម        
ក ម្ពុ ជា បាន នាំចៃញ ចៃក ចៃើនជាង 
៧៩៥តោន ក្នុង ១ ថ្ងៃ ។ ចៃកអំបូង- 
លឿង ភាគចៃើន តៃូវបាន នាំ ចៃញទៅ 
បៃទៃស ចិន កៃពីនោះ តៃូវបាន 
នាំចៃញ ទៅកាន់ បៃទៃស វៀតណាម 
និង ជប៉ុន ៕

ទកីៃងុមុកិសុកីូៈ ឧសៃសាហកម្ម    
ពាណជិ្ជកម្ម អៃឡចិតៃនូកិ របស ់ 
តបំន ់អាមៃរកិ ឡាទនី  កពំងុ កើន  
ឡើង យា៉ោងខា្លាំង ពៃល ដៃល  
ហាង រាប ់លានទទូាងំ តបំន ន់ៃះ    
ប្តូរ ធ្វើ អាជីវកម្ម តាម អនឡាញ  
ក្នងុពៃល នៃ  ការ រកីរាល ដល  ជងឺំ  
កវូដីជា ការ កើន ឡើង ដ ៏ ចៃើន លើក 
ដបំងូ ដោយ បង្ខ ំឱៃយ  អាជវីកម្ម បៃប  

បៃពៃណី  សមៃប ខ្លួន ដើមៃបី រស់ រាន។ 
 វិស័យ នៃះ  ជា ផ្នៃកមួយ នៃ 

ជ័យ ជម្នះ  ដ៏ធំ បំផុត នៃ ការ ផ្ទុះ- 
ឡើង  វរីសុ ករូ៉ណូា  ដោយ ក្ត ីពៃយួ- 
បារម្ភ នៃ ការឆ្លង   និង វិធាន ការ 
បិទ បៃទៃស តមៃូវ ឱៃយ បៃជាជន 
សា្នាក់ នៅផ្ទះ។ 

 លោក Oscar Silva អ្នក- 
ជនំាញ  ក្នងុ យទុ្ធសាសៃ្ត  សកល 

ជាមយួ កៃមុហ៊នុ បៃកឹៃសា យោបល់ 
KPMG ក្នុង បៃទៃសមុិកសុិក   
បាន នយិាយ ថ៖« កវូដី ១៩  ជា 
ផ្នៃក ជំរុញ  នៃ និនា្នាការ  ហើយ 
ក្នុង ពាណិជ្ជកម្ម អៃឡិច តៃូនិក 
 វា មន អំណាច ខា្លាំង ណាស់»។ 

 លោក នយិាយ ថ៖« បៃជាជន  
អាមៃរិក ឡាទីនជាង ១០ លាន 
នាក់ ដៃល មិន ដៃល ទិញ ទំនិញ 
តាម អនឡាញ ពៃល នៃះ គៃ ធ្វើ 
ជា បៃចាំ»។ 

កៃមុហ៊នុ អនឡាញ គៃបដណ្តប ់ 
នៅ ក្នុង តំបន់  នោះ  មិន មៃន   
Amazon ឬក៏  eBay នោះទៃ 
ប៉នុ្តៃ  ជា Mercado Libre ដៃល 
មន  គរំ ូអាជវីកម្ម សៃដៀងគ្នា    នងិ  
មន  វត្តមន ក្នុង បៃទៃស ចំនួន ១៨។  

ទោះប ីជា ភាព វកឹ វរ ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច   
បង្កដោយ ការ រីក រាល ដល កូវីដ- 
១៩ កៃមុហ៊នុ របស ់ អាហៃសងទ់នី 
បានបង្កើន ការ លក ់រហតូ ទ្វៃដង 

ក្នងុ តៃ ីមស ទ២ី  នៃ ឆ្នា ំនៃះ  ដោយ  
ការ កើន ឡើង អតថិជិន រហូត ដល ់
៤៥ ភាគរយ ដល ់ចនំនួ ៥១,១ 
លាន នាក់។ 

មលូ ធននយីកម្ម ទផីៃសារ របស ់ខ្លនួ  
បាន កើន ដល ់៥៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  
បៃជៃង ជាមយួ កៃមុហ៊នុ យកៃស របស ់ 
បៃសុលី Vale ដៃល គៃ ឱៃយ  តម្លៃ 
បំផុត នៅតំបន់ អាមៃរិក ឡាទីន។ 

លោក Silva បាន និយាយ 
ថ   ទម្លាប់ របស់ អតិថិជន ទំនង 
ទទួល យក ការ ផ្លាស់ប្តូរ ទៅរក 
អៃឡិច តៃូនិក។ 

លោក  និយាយថ  បៃជាជន 
ពៃួយ បារម្ភ ពីការ ក្លៃងបន្លំ  ឬ ថ 
ផលិត ផល មិន ដូច អ្វី ដៃល គៃ 
រពឹំងទុក។ វា ពិតជា ទំនង ណាស ់ 
ដៃលថ ភាគរយ ធ ំនៃ អតថិជិន 
ទាងំ នៃះ នងឹ បន្ត ទកុចតិ្ត បនា្ទាប ់
ព ីដងឹ ថ  ពាណជិ្ជកម្ម អន ឡាញ  
ងយសៃួល និងបៃសិទ្ធភាព»។ 

លោក  David Geisen បៃធាន 
នៃ កៃមុហ៊នុ លក ់អនឡាញ  បាន  
និយាយថ៖« អ្នក បៃើបៃស់ ដ៏ 
ស្មោះតៃង ់នៅ ពៃល នៃះ ទញិ បាន  
តៃ រយៈពៃល ១២ ថ្ងៃ នូវ អ្វី ដៃល 
គៃ នាំចូល  ដោយ ពី  មុន មន 
រយៈ  ពៃល ១៧ថ្ងៃ។ អ្នក បៃើបៃស ់ 
ញកឹ ញាប ់ទញិ បាន  ក្នងុ ២៤ ថ្ងៃ  
ដោយ ព ីមនុ  បៃើ ពៃល ៧៩ ថ្ងៃ រឯី 
អ្នក បៃើបៃសម់្តង ម្កាល ទញិ បាន  
ក្នុង រយៈពៃល ២៩ ថ្ងៃ  ដៃល 
ពីមុន បៃើ ពៃល ១ ឆ្នាំ»។ 

នៅ ពៃល ចាប ់ផ្តើម រកី រាល ដល  
អ្នក លក់ ដច់ បំផុត រួម មន  ម៉ោស់  
ជៃល សម្លាបប់ាកត់ៃរ ីទៃរម៉មូ៉ៃតៃ  
ជាដើម ប៉ុន្តៃ តមៃូវការ ជាបន្ត- 
បនា្ទាប់ បាន ពងៃីក ដល់ ទំនិញ  
និងសៃវាកម្ម ផៃសៃងៗទៀត។ 

ការ រកី ដុះ ដល នៃះ  បាន ពងៃកី  
ខ្លនួ ដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច ដៃល គៃបគ់ៃង  
ដ៏ តឹង រឹុង របស់ បៃទៃស គុយបា 

ជាមួយ ការ លក់ កើន ឡើង នៅ 
ល ើ ផ្លាតហ្វម  tuenvio.com  
របស ់រដ្ឋាភបិាល  ដៃល ពៃយយាម  
បពំៃញ  ការ ចង ់បាន របស ់ អតថិ-ិ
ជន ខ្លះ។ 

លោក Jorge Noris អាយុ 
៣៤ ឆ្នា ំជា បគុ្គលកិ ផ្នៃក  IT បាន  
នយិាយ ថ៖« ខ្ញុ ំបាន ទញិ បៃមណ  
៤០ ដង ហើយខ្ញុំ មន បញ្ហា 
បៃហៃល ៤០ ដង ដូច គ្នា»។ 

ក៏មន បញ្ហា រអាក់ រអួល នៅ 
មុិកសុិក ដៃរ ។

បរុស ម្នាក ់ ដៃល សាកលៃបង ទញិ  
ទរូសព័្ទ ១គៃឿង តាម អនឡាញ 
បាន ត្អញូត្អៃរ ថ  គត់ បៃ រជា ទទួល-   
បាន  ភៃសជ្ជៈ  ទៅ វិញ  ទោះបី ជា 
ហាង នោះ ជាផ្នៃក របស់ លោក   
Carlos Slim  ជា សៃដ្ឋី របស់ 
មុិកសុិក ប៉ុន្តៃ កៃយ មក   បាន 
បញ្ជូន ឱៃយ គត់ តាម ការ បញ្ជា 
ទិញ តៃឹមតៃូវ៕ AFP/RR

កម្ពជុានំាច្ញ...

 កម្មករ នៃ កៃមុហុ៊នឡងមៃត  វៃចខ្ចប់ចៃក  អំបូងលឿង សមៃប់ នំា ចៃញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ម្ចាស់ហាងលក់សៀវភៅ នៅបៃសីុល វៃចខ្ចប់ទំនិញសៀវភៅ។ AFP



សាលា Invictus   បើកទស្សនកិច្ច ក្នុងសាលាដើម្ីប
បង្ហាញការអប់រំគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យ  

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០

 ការអប់រំ  www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

សាលា អន្តរជាត ិInvictus ភ្នពំៃញ 
សមៃច ថា នឹង រៀបចំ បើក ទសៃសនកិច្ច 
ក្នងុ សាលា នៅ ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទ ី១០ ខៃតលុា 
ដើមៃប ីបង្ហាញ ការអបរ់ ំដៃលមាន គណុ-
ភាព ខ្ពស់  ស្តង់ដាអន្តរជាតិ ជា មួយ 
តម្លៃ សមរមៃយ មនុពៃល បើក ដំណើរ ការ 
ពៃញលៃញ សមៃប់ សិសៃសា នុសិសៃស 
នៅ ចុងខៃ នៃះ ។ 

 លោក Clive Swale ជានា យក 
សលា អន្តរជាតិ Invictus Phnom 
Penh បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹងថា ៖      
ពាកៃយ Invictus ជា ភាសាឡាតាំង គឺ         
« អង់អាច » ជា សាលា អន្តរជាតិ ដៃល 
មាន មូលដា្ឋាន នៅ បៃទៃស សិង្ហ បុរី 
បានបង្ហាញ ពី សា្មារតី ដ៏ មោះមុត ដើមៃបី 
ជម្នះ រាល់ ឧបសគ្គ ដៃល បណ្តាល មក 
ព ីជងំ ឺរាតតៃបាត ក ូវដី ១៩ បាន នងិ កពំងុ 
រៀបចំ សា្វាគមន៍ សិសៃសានុសិសៃស វ័យ-
ក្មៃង   នៅ កម្ពុជា ។  

 លោក បានឱៃយដឹង ដៃរ ថា ៖« នៅ ថ្ងៃ 
បើក សាលា នៃះ គឺ យើង ចង់ ឲៃយ សិសៃសា-
នុសិសៃស ជួប ជាមួយ លោកគៃ ូអ្នកគៃូ 
និង មានឱកាស ជជៃក លៃង ជាមួយគ្នា 
ក៏ដូចជា ដំណើរ កមៃសាន្ត នៅ បរិវៃណ 
សាលា ដ៏ សៃស់សា្អាត របស់ យើង ។  
យើង មាន ២ វគ្គ វគ្គ ទី១ ពី មោ៉ោង ៩ ដល់ 
១០:៣០ ពៃកឹ និង វគ្គ ទី ២ ចាប់ពី មោ៉ោង 
១១ ពៃកឹ ដល់ ១២:៣០ រសៀល។ ខ្ញុំ 
នឹង ជជៃក លៃង ជាមួយ ពួកគៃ និង 
ណៃនំា ខ្លនួ ថា  យើង ជា អ្នកណ និង 
បៃប់ អំពី អត្ថបៃយោជន៍ នៃ ការ មក 
ទីនៃះ និង បៃប់ ពី គុណ តម្លៃ ដៃល យើង 
នឹង ផ្តល់ជូន » ។ 

 កម្មវធិ ីនៃះនងឹ បង្កើន ភាពសបៃបាយ- 
រីករាយ ជាចៃើន ក្នុងនោះ មាន តន្តៃី ការ- 
គូរគំនូរ លើ ផ្ទៃមុខ និង កម្មវិធី ជាចៃើន 
ទៀត ហើយ ក៏មាន បមៃើ ជូន អាហារ 
ផងដៃរ ។ ក្នងុនាម ជា សាលា អន្តរជាត ិ
ដៃលមាន មូលដា្ឋាន នៅ បៃទៃស សិង្ហ- 
បុរី យើង នឹង បង្ហាញ ពី ការអប់រំ ដៃល 
មាន គុណភាពខ្ពស់  ជាមួយនឹង តម្លៃ 

សមរមៃយ ។ 
« យើង មាន កម្មវិធីសិកៃសា អន្តរជាតិ  

ដ៏ ល្អ ដោយ បៃើបៃស់ កម្មវិធី IPC       
[ កម្មវិធីសិកៃសា បឋមសិកៃសា អន្តរជាតិ ]  
Cambridge Lower Secondary, 
IGCSEs [International General 
Certificate of Secondary Edu-
cation] និង កម្មវិធី Cambridge 
International A-Levels។ 

« យើង ចាប់ផ្តើម ដំណើរ សិកៃសា 
ចាប់ពី អាយុ ៤ ឆ្នាំ ជាមួយនឹង ថា្នាក់ 
មលូដា្ឋានគៃឹះ  ដៃលជា ការសកិៃសា ផ្អៃក 
លើ ការលៃងកមៃសាន្ត ។ ថា្នាក់មូលដា្ឋាន 
នៃះ តៃូវបាន បៃើ នៅក្នុង បៃទៃស 
អង់គ្លៃស ដៃល ផ្តោតលើ ទំនាក់ ទំនង  
ភាសា ការអភិវឌៃឍ រាងកាយ ការអភិ-
វឌៃឍ បុគ្គលិកលក្ខណៈ ការអភិវឌៃឍ 
សង្គម និង អារម្មណ៍ អក្ខរកម្ម គណិត-
វិទៃយា ការស្វៃងយល់ ពី ពិភពលោក 
សិលៃបៈ និង ការ រចនា ។ 

 លោក Swale បានបន្តថា ៖«ហើយ 
បនា្ទាប់មក ការសិកៃសា នៅ ថា្នាក់ បឋម 

របស ់យើង កដ៏ចូជា កម្មវធិសីកិៃសា IPC 
ដៃរ  គឺយើង ក៏ បៃើ វិធីសាស្តៃ បងៃៀន 
គណិតវិទៃយា ស្តង់ដា សិង្ហ បុរី ដៃល នឹង 
ផ្តល់នវូ យុទ្ធសាស្តៃ  និង របៀប ផៃសៃងៗ 
សមៃប ់កមុារ ដើមៃបី ដោះសៃយ បញ្ហា 
នៅក្នុង មុខវិជា្ជា នោះ » ។  

 នៅ ថ្ងៃ បើក សាលា យើង នងឹ បង្ហាញ 
ពី ការអប់រំ ដៃលមាន គុណភាព ខ្ពស់ 
របស់ សាលា Invictus ដៃល បៃើ វិធី-
សាស្តៃ រួម និង ផ្តល់នូវ ការអប់រំ ចាប់ពី 
ឆ្នាំ ទី ១ ដល់ ឆ្នាំ ទី ១៣ ហើយ ក៏មាន 
ជមៃើស ចៃើនភាសា ផងដៃរ ដូចជា 
ភាសា  អង់គ្លៃស ចិន និង បារំាង ។  

 ក៏ដូចជា ការ ផ្តោតទៅលើ ការ បងៃៀន 
ភាសា អង់គ្លៃស ខ្មៃរ និង ភាសា ចិន  
ដៃលជា មូលដា្ឋានគៃះឹ នៃ ទសៃសនវិជា្ជា 
អប់រំ របស់ សាលា Invictus ដៃលមាន 
ភាព ច្នៃបៃឌិត ធ្វើឱៃយ សិសៃសានុសិសៃស  
ទទួលបាន ជោគជ័យ ទំាង ផ្នៃក សិកៃសា 
និង ក្នងុ ជីវិតជាមួយនឹង វិធីសាស្តៃ រៀន-
សូតៃ គៃប់ ជៃងុជៃយ ។ 

 ដោយបាន បង្ហាញ ពី ការប្តៃជា្ញាចិត្ត 

របស់ខ្លួន ក្នុង ការផ្តល់ ការអប់រំ គុណ-
ភាព ខ្ពស់ និង តម្លៃ សមរមៃយក៏ ដូច ការ- 
បញ្ចុះតម្លៃ ជាចៃើន ក្នងុអឡំងុពៃល បទិ 
សាលារៀន , សាលា អន្តរជាត ិInvic-
tus នឹង ផ្តល់ អាហារូបករណ៍ ១០០ 
ភាគរយ ពាក់កណ្តាល និង ផ្នៃក ខ្លះ ។ 

  លោក Dyphan Sea Akphirak 
ដៃលជា ឪពុក របស់ កូនភ្លោះ អាយុ ៧ 
ឆ្នាំ គឺ Nimith និង Muny បាន ឲៃយ 
ដឹងថា  គត់ ពិតជា រំភើប ណស់ ដៃល 
កនូបៃសុ របសគ់ត ់ទទលួបាន អាហា-
រូបករណ៍ នៃះ ។ 

 លោក Akphirak ដៃលជា វិស្វករ 
នៅ កៃមុហ៊នុ សងិ្ហ បរុ ីកពំងុ រសន់ៅក្នងុ 
ទីកៃុង ភ្នំពៃញ បាន បន្តថា ៖«ខ្ញុំ ពិតជា 
រភំើប ណស ់សមៃប ់កនូបៃសុ របសខ់្ញុ ំ
ដៃល បាន រៀន នៅ សាលា អន្តរជាតិ 
Invictus ភ្នពំៃញ ។ ការបញ្ជនូ កនូ ឱៃយ 
មកសិកៃសា នៅ សាលា នៃះ ដោយមាន 
ការណៃនាំ ពី មតិ្ត រួមកា រងរ ។ ខ្ញុំ ពតិជា 
មានចំណប់អារម្មណ៍ ខ្លោំង ចំពោះ 
កមៃិត  នៃ ការអប់រំ និង តម្លៃ សមរមៃយ ។ 
ខ្ញុំ គិតថា  វិធី ដៃល គៃ អាច ជួយ បាន 
ដៃល  ផ្អៃកទៅលើ កញ្ចប់ ថវិកា គៃួសារ 
គឺ មានន័យថា  ពួកគៃ ពិតជា យក ចិត្ត-
ទុក ដាក់ ខ្លោំងណស់ ។ 

 លោក បន្ថៃមថា កៃពី គុណភាព 
ខ្ពស់ នៃ ការបងៃៀន វា ក៏មាន សារៈ- 
សំខន់ ផងដៃរ សមៃប់ លោក គឺថា 
សាលា Invictus មានគុណ តម្លៃ 
ស្នូល ចំនួន ៦ ការគោរព ភាព ធន់ 
យកចតិ្តទកុដាក ់ការសហការ ឧត្តម-
ភាព នងិ ជវីតិ រកីរាយ ក្នងុការ រៀនសតូៃ 
ពៃញ មួយជីវិត  ក៏ដូចជា ការអប់រំ ដ៏ ល្អ 

ដៃល វា ពិត ជាមាន សារៈសំខន់ 
សមៃប់ ខ្ញុំ ដៃល កូនបៃុស របស់ខ្ញុំ បាន 
ទៅ សកិៃសា នៅទនីៃះ ហើយ មនិ តៃមឹតៃ 
ទទលួបាន នវូ ការអបរ់ ំដ ៏ល្អ ប៉ណុ្ណោះ ទៃ 
ប៉ុន្តៃ ថៃមទាំង មាន កៃមសីលធម៌ និង 
ការអប់រំ មួយ ដៃលមាន ការយកចិត្ត-
ទុកដាក់ យ៉ោងពិត បៃកដ នៅ សាលា 
Invictus ។ 

 លោក Akphirak លើកឡើងថា ៖ 
« គុណ តម្លៃ របស់ សាលា « ការយក-
ចិត្តទុកដាក់ » គឺជា អ្វីដៃល ខ្ញុំ យល់ថា 
សំខន ់បំផុត ពីពៃះ វា មាន សារៈ- 
សំខន់ សមៃប់ សង្គម មានន័យថា 
កូនបៃុស របស់ខ្ញុំ នឹង កា្លោយជា ពលរដ្ឋ 
ល្អ ។  ការរមួបញ្ចលូ គ្នា នៃ ការអបរ់ ំដ ៏ល្អ 
និង ការផ្តោត អារម្មណ៍ របស់ សាលា 
Invictus ទៅលើ ការអភិវឌៃឍ អត្ត ច រិ ត 
នងិ ការរៀនសតូៃ ពៃញ មយួជវីតិ ធ្វើឱៃយ 
ខ្ញុ ំមាន ទនំកុចតិ្ត ខ្ពស ់ថា កនូបៃសុ របស ់
ខ្ញុំ នឹង កា្លោយជា មនុសៃសពៃញវ័យ ដៃល 
បាន តៃៀមខ្លនួ សមៃប ់ពៃល អនាគត ។ 
ខ្ញុំ មាន ទំនុកចិត្ត ខ្ពស់បំផុត ទៅ លើ 
សាលា Invictus ។ 

  កុមារ Nimith ដៃល ឈ្មាះកៃ 
ហៅ ថា Eric និង បងបៃុស របស់គត់ 
ដៃល កើតមុន គត់ តៃ ៨ នាទី បាន 
និយយថា ៖« ខ្ញុំ ពិតជា រំភើប ណស់ 
ដៃល បាន ចលូរៀន នៅ សាលា Invic-
tus ពៃះ វា ជា សាលា ដ៏ ល្អ ហើយ ខ្ញុំ 
ចលូចតិ្ត បណ្ណោលយ័  នងិ សៀវភៅ ថ្មីៗ  
នៅទីនៃះ » ។ 

  កមុារ Muny ឈ្មាះ ហៅ កៃ Wil-
liam បាន បន្ថៃមថា ៖« គៃូ របស់ យើង 
ទាងំអស ់សទុ្ធតៃ ពកូៃ ហើយ ឆ្លោត ។ ខ្ញុ ំ
គិតថា ទាំងនៃះ ជា អ្វី ដៃល គៃូ ល្អៗ 
មាន   » ៕ 

លោក Clive Swale ។ លោក Dyphan Sea Akphirak និងកូនប្រុសទាំង២របស់លោក។  

សាលាអន្តរជាតិ Invictus មានទីតាំងស្ថិតនៅមហាវិថីព្រះនរោត្តម។
អត្ថបទបន្ថ្រម អានតនៅគ្រហទំព័រ
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ប្រជាជនឈរតម្រង់ជួរដើម្របីទិញអាហារនៅហាងមួយនៅក្រងុឡាហាវ៉ាន។AFP

លោកPham Bình Minh(ស្តា)ំនិងលោកដូមីនិករ៉ាអាប់ នៅក្រងុហាណូយ។VNS

លោកមូនជ្រអីុន(ស្តា)ំជួបពិភាក្រសាជាមួយប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសារដ្ឋចិនលោកវ៉ាងយីនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉្រក្រងុស្រអូ៊លនាព្រលកន្លងទៅ។Yonhap

គុយប ថ្កោលទោសអាមេរិកជំុវិញការធ្វើឱេយប៉ះពាល់កិច្ចសហបេតិបត្តកិារផ្នេកសុខាភិបលអន្តរជាតិ

វៀតណាមនិងអង់គ្លេសឯកភាពគ្នា
ពងេងឹភាពជាដេគូយុទ្ធសាស្តេទ្វេភាគី

ក្រុងឡាហាវ៉ានៈ  ក្រសួង 
ការបរទ្រស គុយបា  កាល ពី ថ្ង្រ 
ពុធ  បាន ថ្កោល ទោសសម្ពាធ 
និង ការ គំរាម កំហ្រង ពី រដ្ឋាភិ- 
បាល អាម្ររិក ប្រឆាំងនឹង   អង្គ- 
ការ សុខ ភាពអាម្ររិក  Pan- 
(PAHO)។ 

ក្រសងួ ន្រះ  បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ 
ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ ថា៖   
« ក្រសងួ  បាន ប្រកាស បដសិ្រធ 
ការ វាយ តម្ល្រ មិន ត្រឹមត្រូវ  និង 
មិនពិត ប្រកដ  ដ្រល កំពុង ត្រូវ 
រៀប ច ំឡើង  ដើម្រប ីគោល បណំង 

ឈ្លាន ពាន របស់ អាម្ររិក ក្នុង 
ឆន្ទៈ  របស់ ខ្លួន  ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ ខូច 
កចិ្ច សហប្រ តបិត្តកិារ អន្តរ ជាត ិ
របស់ ប្រទ្រស គុយបា »។   

ក្រសងួ ការ បរទ្រស  បាន អះ- 
អាង ថា  អង្គការ PAHO  ត្រូវ 
បាន បង្ខ ំឱ្រយ ទទួល យក ការ ត្រតួ- 
ពិនិត្រយ តួ នាទី របស់ ទី ភា្នាក់ ងារ 
ន្រះ ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង កម្មវិធី 
«More Doctors»  នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ប្រសុីល  នៅ ក្រម 
ការ គំរាម កំហ្រង ពីអាម្ររិក ដក 
ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាង ច្រើន ពី  

ទី ភា្នាក់ងារ ន្រះ ។  
ប្រទ្រសគុយ បា  បាន ចូលរួម 

ក្នុង កម្ម វិធី  «More Doctors» 
ចាប់ តាំង ពី ខ្រ សីហា  ២០១៣  
រហូត ដល់ ខ្រ វិច្ឆិកា ឆា្នាំ ២០១៨ 
នៅ ព្រល ក្រុង ឡាហាវា៉ាន  បាន 
ប្រកាស ដក គ្រ ូព្រទ្រយ ជាង ៨ ពាន ់
នាក់ របស់ ខ្លួន ច្រញ ពី កម្មវិធី 
ន្រះ ដោយ សារ លក្ខខណ្ឌ មិន 
អាច ទទលួ យក បាន  ដ្រល បាន 
កំណត់ ដោយ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ប្រសុីល ច្ររ  បូល សូ ណារ៉ូ ។

លោក បលូ ស ូណារ៉ ូ បាន ថ្ល្រង 

បញ្ជាក់ ថា  គ្រូ ព្រទ្រយ គុយបា  
ទាំង អស់ នោះ គឺ ជា ទាសករ 
របស់ របប ផ្តាច់ ការ មួយ  ហើយ 
ថា ពួក គ្រ  ត្រូវ ការ ប្រលង ជាប់ 
ដើម្របី បងា្ហាញ ចំណ្រះដឹង  និង 
ការ រៀប ចំ តាម ប្រប វិជា្ជាជីវៈ 
របស់ ពួក គ្រ។ 

យោង តាម ក្រសួង សុខា - 
ភិបាល គុយ បា បាន ឱ្រយ ដឹង ថា 
តាំង ពី ឆា្នាំ ១៩៦៤  អ្នក ធ្វើ ការ 
ផ្ន្រក សខុភាព គយុបា ជាង ៤ មឺនុ- 
នាក ់ បាន ផ្តល ់ស្រវា នៅ ប្រទ្រស 
ចំនួន ១៦៤ ៕ Xinhua/PSA 

ក្រុងហាណូយៈ  យោង តាម 
ក្រុម អ្នក ការ ទូត កំពូល របស់ 
ពួក គ្រ  បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  ប្រទ្រស 
វៀត ណាម  នងិ អង ់គ្ល្រស  កពំងុ 
ស្វះ ស្វ្រង រក ដើម្របី ពង្រឹង ភាព - 
ជាដ្រ គ ូយទុ្ធ សា្រស្តទ្វ្រ ភាគ ី នងិ 
បង្កើត ទស្រសន វិស័យ ថ្មី មួយ  
ដើម្រប ីទនំាក ់ទនំង  នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ១០ឆា្នាំ  ខាង មុខ ន្រះ ។ 

 ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី វៀត-
ណាម  និង រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស  
លោក Pham Bình Minh នងិ 
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស អង់ គ្ល្រស  
លោក ដ ូម ីនកិ  រា៉ាអាប ់ បាន ឯក-
ភាព គ្នា អំពី ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត  នៅ 
ក្នុង កិច្ច ពិភាក្រសា កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  
នៅ ទី ក្រុង ហា ណូយ ។ 

 ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី លោក-
Minh  បាន សា្វាគមន៍  និង បាន 
ថ្ល្រង អំពី ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច  
របស់ អ្នក ការ ទូត អង់ គ្ល្រស  មក 
កាន់ ប្រទ្រស វៀត ណាម  ដោយ 
លោក បាន និយយ ថា  ការ ធ្វើ-
ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច លើក ន្រះ   វា 

បាន ពង្រឹង ទំនាក់ ទំនង រយៈ- 
ព្រល ៤៧ ឆា្នាំ  រវាង ប្រទ្រស - 
ទាំង២ ។ 

 ការ រៀប ចំ ទទួលនោះ   វៀត-
ណាម  បាន អរគុណ  ចំពោះ 
រដ្ឋាភ ិបាល អង ់គ្ល្រស  ជុ ំវញិ ការ- 
គំទ្រ ន្រ ការ ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង - 
ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី របស់ ខ្លួន 
(FTA)  រវាង ប្រទ្រស វៀត ណាម  
នងិ សហ ភាព អរឺ៉បុ  ជា កចិ្ច ព្រម-
ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី អឺរ៉ុប  
និង វៀត ណាម (EVFTA) ។ 

 រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស លោក-
រា៉ាអាប់  បាន អរគុណ ប្រទ្រស 
វៀត ណាម  សម្រប់ ការ ឯក-
ភាព គ្នា  ដើម្របី អនុវត្ត កិច្ច ព្រម - 
ព្រៀង EVFTA  ជា មួយ អង់-
គ្ល្រស  នៅ ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
Brexit  ដោយ បាន អះ អាង ជា 
ថ្មី  អំពី ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត រួម មន  
ការចរចា ដើម្របី ចុះ ហត្ថ ល្រខា  
និង អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពា-
ណិជ្ជ កម្ម ស្ររី វៀត ណាម  និង 
អង់ គ្ល្រស ៕VNS/SK

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្រធា នា ធិប តី កូ រ៉្រ ខាង-
ត្របូង លោក មនូ  ជ្រអុនី   ទនំង ជា ជបួ ជា មយួ 
ក្រុម អ្នក ការ ទូត របស់ ប្រទ្រស ចិន  និង 
អាម្ររិក  នៅ ព្រល ពួក គ្រ   ទៅ ទស្រសនកិច្ច 
នៅ ក្រុង ស្រអ៊ូល  នៅខ្រ តុលា ន្រះ  ខណៈ 
លោក មនូ  ជ្រ អុនី  បាន តស៊ ូទប ់សា្កោត ់ ការ- 
បាញ់ សម្លាប់ របស់ កូ រ៉្រ ខាង ជើង ប្រឆាំង 
មន្ត្រី ជល ផល របស់ រដ្ឋាភិ បាល កូ រ៉្រ ខាង- 
ត្របូង ម្នាក់មិន  ឱ្រយ  បង្ក ឱ្រយ មន ភាព តានតឹង 
កាន ់ត្រ ខា្លាងំ ឡើង  នងិ ធ្វើ ឱ្រយ កចិ្ច ខតិខបំ្រងឹ- 
ប្រង នានា ក្នុង ដំណើរ ការ សន្តិ ភាព កូ រ៉្រ  
ល្អ ប្រសើរ ឡើង វិញ ។ 

  លោក មូន  ជ្រអុីន  កំពុង ស្វះ ស្វ្រង រក 
មធ្រយោ បាយ នានា  ដើម្របី ធ្វើ ឱ្រយ ចំណង 
ទាក់ទង  អន្តរ កូ រ៉្រ  បាន ល្អ ប្រសើរ ឡើងវិញ  
ជា មួយ ទស្រសន ៈ១អំពី ការ ប្រកាស បញ្ចប់ 
សង្គ្រម កូ រ៉្រ ជា ផ្លូវ ការ  និង ជួយធ្វើ  ឱ្រយ មន 
ការ រីក ចម្រើន ដល់ កិច្ច ពិភាក្រសា ការ លុប- 
បំបាត់ កម្ម វិធី អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ  របស់ 

ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ជើង ។ 
 ប្រភព ការ ទូត មួយ  បាន ថ្ល្រង ថា  ក្រុង - 

ស្រអ៊ូល  និង ក្រុង ប៉្រកាំង  កំពុង  «បន្ត  ការ- 
ពិភាក្រសា » ស្តី ពី បញ្ហា ន្រ  លទ្ធ ភាព ដំណើរ 
ទស្រសនកចិ្ចរបស ់ប្រធានក្រមុ ប្រកឹ្រសា រដ្ឋ នងិ 
ជា រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស លោក វា៉ាង  យី  នៅ        
ទី ន្រះ ។  លោក វា៉ាង  យី  ត្រូវ បាន គ្រ រាយ - 
ការណ៍ ថា  គ្រង នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច  
ទៅ កាន់ ទី ក្រុង តូ ក្រយូ  នៅ ខ្រ ន្រះ ដ្ររ  ។ 

 មន្ត្រ ីក ូរ៉្រ ខាង ត្របងូ  បាន ថ្ល្រង ថា  វា ជា ការ- 
ពិត ណាស់ថា   ដំណើរ ទស្រស ន កិច្ច របស់ 
លោក វា៉ាង  យ ី ទៅ កាន ់ទ ីក្រងុ ស្រអ៊លូ  អា ច 
ទៅ ព្រល ទៅ  ឬត្រឡបម់កព ីទ ីក្រងុ ត ូក្រយ ូវញិ  
គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ រូប លោក ផ្ទាល់  ។  

លោក មូន  ជ្រ អុីន  នឹង ទំនង ជួប ជា មួយ 
លោក វា៉ាង  យី  នៅ ការិយ ល័យ ប្រធា នា-
ធបិត ីក ូរ៉្រ ខាង ត្របងូ  ប្រសនិ បើ លោក វា៉ាង  យ ី 
បាន ធ្វើ ដំណើរ ទស្រស ន កិច្ច ដំបូង របស់ 
លោក  នៅ ក ូរ៉្រ ខាង ត្របូង  ក្នងុ រយៈ ព្រល ១០ 

ខ្រ មក ន្រះ ។ 
បញ្ហា ទាំង ន្រះ  ត្រូវ បាន គ្រ លើក មក 

ពិភាក្រសា  រាប់ បញ្ចូល នៅ ក្នុង ផ្រន ការ  របស់ 
ប្រធា នា ធិប តី សុី  ជីន ភីង  សម្រប់ ដំណើរ 
ទស្រសន កិច្ច ១ របស់ កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង   ដ្រល ត្រូវ 
បាន ពន្រយោរ ព្រល  ដោយ សារ ការ ឆ្លង រាល - 
ដល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ប្រភ្រទថ្មី 
ដ៏ចម្ល្រក សកល  ហើយ កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន 
ស្នើ ឱ្រយ រៀប ចំ ជំនួប កំពូល ត្រី ភាគី ប្រចាំ ឆា្នាំ 
មយួ  ដោយ ប្រទ្រស ជប៉នុ  ក ៏បាន ជាប ់ពាក-់
ព័ន្ធ នៅ ក្នុង ជំនួប កំពូល  នៅ ខ្រ វិច្ឆិកា  ឬ ខ្រ 
ធ្នូ ខាង មុខ ន្រះ  ផង ដ្ររ ។ 

ប្រសិន បើ ការ រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ នោះ  នឹង 
ត្រូវ បាន ចូល រួម ដោយ លោក មូន  ជ្រអុីន  
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ចិន លោក លី  កឺឈង  និង 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីប្រទ្រស ជប៉នុ លោក យ ូស្រសុ-ី
ហុី ឌី  ស៊ូ ហា្គា ផង ដ្ររ។ 

លោកម៉្រក៍ ប៉ុមប៉្រអូ នឹង ធ្វើទស្រសនកិច្ច  - 
កូរ៉្រខាង ត្របូ  ង នៅដើមខ្រន្រះ៕ Yonhap/SK 

លោកមូនតេូវគេរំពឹងថានឹងជួបជា មួយអ្នកកា រទូតUSនិងចិននៅខេនេះ
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រុស្សី៊ ថា យុទ្ធជនសីុរី និងលីបី៊តូ្វដាក់-
ពង្យ ន  តំបន់ ជម្លោះក រ៉ាបាក់ហ៍

ប្មុខUNអំពាវនាវឲ្យមានមហិច្ឆតាកន់ត្ធំ...
ក្រុង ម៉ូស្គូៈ  រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរ-

ទៃស រុសៃសី៊  បាន ថ្លៃង កាល ពី-
ថ្ងៃពុធ ថា  កៃុម យុទ្ធ ជន មក ពី 
បៃទៃស សុី រ ី នងិ លី ប៊ ី កពំងុ តៃូវ 
បា នដាក់ ពងៃយ  ទៅ កាន់ 
តំបន់ ជម្លោះ ណា ហ្គូរ នី ការ៉ា-
បាក់ហ៍  ហើយ ថា  វា គឺ ជា «ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លោំង »  អំពី 
ស្ថាន  កា រណ៍វិវត្ត នៅ ទី នោះ ។ 

កៃសងួ ការ បរទៃស  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖« កៃមុ យទុ្ធ ជន បៃដាប ់អាវធុ 
ខុស ចៃបាប់  នៅ ក្ន៊ង នោះ រួម មាន 
មក ពី បៃទៃស សុី រី  និង លី ប៊ី   
កំពុង តៃូវ បាន គៃ ដាក់ ពងៃយ  
ទៅ កាន ់តបំន ់មាន ជម្លោះ ណា- 
ហ្គរូន ី ការ៉ា បាកហ់ ៍ ដើមៃប ីចលូ រមួ 
ដោយ ផ្ទាល ់ នៅ ក្នង៊ ការ បៃយទុ្ធ- 
គ្នា នៅ ទី នោះ » ។ 

 « យើង បាន ពៃយួ បារម្ភ យ៉ាង- 
ខ្លោំង អំពី ដំណើរ ការ ទាំង នៃះ  
ដៃល មិន មៃន ជា ភាព តាន តឹង  
កាន់ តៃ ខ្លោំង ឡើង នៅ ក្ន៊ង តំបន់ 
ជម្លោះ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ថៃម ទាំង    
វា  បង្ក  ការ គំរមកំហៃង រយៈ - 

ពៃល យូរ បន្ត ទៀត  ដល់ សន្តិ - 
សុខ សមៃប់ បណា្តា បៃទៃស - 
ទាំង អស់  នៅ ក្ន៊ង តំបន់ » ។ 

 កង កមា្លោំង របស់ អាមៃនី  និង 
អាស៊ៃបៃហៃសង់  បាន ជាប់ទាក់ - 
ទិន  ក្ន៊ង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង- 
ស្វិត ស្វាញបំផុត  អស់ រយៈ- 
ពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំ  នៅ តំបន់ 
ការ៉ាបាកហ់ ៍ ដៃល ជា ខៃត្ត កលុ-
សម្ព័ន្ធ របស់ បៃទៃស អាមៃនី  
ដៃល បាន បំបៃក ខ្លួន ចៃញ ពី 
បៃទៃស អាស៊ៃបៃហៃសង់  នៅ 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០  នៅ អំ-
ឡង៊ពៃល ដៃល អតតី សហ ភាព 
សូ វៀត បាន ដួល រលំ។  

 បៃទៃស អាមៃនី  បាន ចោទ - 
បៃកាន់ តួក គី ជា សម្ព័ន្ធមិត្ត   
របស់  អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  ពី បទ 
បញ្ជូន«  កង ក មា្លោំង សុី ឈ្នួល» 
ទៅ កាន់ តំបន់ ការ៉ា បាក់ហ៍ ។ 

បៃទៃសរុសៃស៊ី  មិន បាន និ-
យយ អំពី  តួក គី ទៃ  ប៉ុន្តៃ អំពាវ - 
នាវ ឱៃយ ចាត ់វធិានការ ប ៃឆងំ នងឹ 
កៃុម ភៃរវករ៕ AFP/SK

តពីទំព័រ១...លោក  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ជំនួបកំពូល  UN  ស្តី 
ជវីចមៃុះ ថា  ជវីចមៃុះ  នងិ បៃពន័្ធ 
អៃកូ ឡូសុី  ពិត ជា មាន សរៈ- 
សំខន់ ណាស់ សមៃប់ ការ រីក- 
ចមៃើន  និង វិបុលភាព របស់ 
មនសុៃស ជាត ិ។ ពកួ គៃ ដើរ តនួាទ ី
សំខន់  ដើ មៃបី សមៃច គោល 
បំណង អភិវឌៃឍ បៃកបដោយ     
ចីរ ភាព  និង ការ អនុវត្ត កិច្ច-
ពៃមពៃៀង កៃុង បា៉ារីសស្តី ពី    
ការ បៃបៃួល អាកាស ធាតុ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា  ថ្វ ីបើ មាន 
ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ម្តង ហើយ ម្តង- 
ទៀត ក្តី  ក៏ កិច្ច បៃឹងបៃង ទាំង - 
អស់ នៃះ មិន ទាន់ គៃប់ គៃន់ 
ដើមៃបី សមៃច គោល ដៅ នានា 
នៃ ជីវចមៃុះ ជា សកល  ដៃល គៃ 
គៃង សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ ទៃ។ 
មហិច្ឆតា ធំ ជាង នៃះ ចៃើន ទៀត 
តៃវូ ការ ជា ចំាបាច់  មិន មៃន តៃមឹ- 
តៃ ចៃញ ពី រដា្ឋា ភិបាល នានា   
ថៃម ទាំង ចៃញ ពី អ្នក ដើរ  តួ   
ទាំងអស់  នៅ ក្ន៊ង សង្គម ។  

លោក  បាន ពៃមាន ថា  ការ - 
ធា្លោក់ ចុះ នៃ ធនធាន ធម្មជាតិ មិន- 
មៃន  ជា បញ្ហា បរិស្ថាន សុទ្ធ ស ធ  
នោះទៃ។  ការ ធា្លោក ់ចុះ នៃះ ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ សៃដ្ឋកិច្ច សុខ- 
ភាព  យុត្តិ ធម៌ សង្គម  និង សិទ្ធិ- 
មនុសៃស។«ការ មិន យក ចិត្ត- 
ទុកដាក់ ទៅ លើ ធនធាន មាន 
តម្លៃ របស់ យើង នៃះ  អាច ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ភាព តាន តឹង នយោ បាយ 
ភូមិ សស្តៃ  និង ជម្លោះ កាន់ តៃ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើង » ។ 

លោក ហ្គ៊យតឺរៃ ស បាន ថ្លៃង ថា 
ជា រឿយៗ ពៃក ហើយ  សខុភាព 
បរសិ្ថាន  តៃវូ បាន គៃ មើល រលំង 

ឬ  តៃូវ គៃ និយយ សមៃល។  
ជំនួប កំពូល UN ស្តី ពី ជីវចមៃុះ 
ផ្តល់ ឱកាស មួយ  ដើមៃបី បង្ហាញ 
ពិភព លោក ថា  មាន មធៃយោ - 
បាយ មួយ ទៀត។  មនុសៃស ជាតិ 
ទាំង អស់  តៃូវ តៃ ផ្លោស់ ប្តូរ ទិស - 
ដៅ នងិ ផ្លោស ់ប្តរូ ការ ដកឹ នា ំរបស ់
ខ្លួន ជា មួយ ពិភព ធម្ម ជាតិ ។ 

លោក អគ្គលៃខធិការ UN 
បាន ថ្លៃងថា៖«តាម រយៈ ការ- 
 រស់ នៅ ចុះ សមៃុង ជា មួយ ធម្ម- 
ជាតិ នោះ  យើង អាច បង្វៃរ ផល 
ប៉ះពាល់ អាកៃក់ បំផុត នៃ ការ- 
បៃបៃលួ អាកាស ធាត ុ នងិ ស្តារ 
ជីវចមៃុះ សមៃប់ ផល បៃ យោ - 
ជ  ន៍ របស់ មនុសៃស ជាតិ  និង ភព- 
ផៃន ដី »។ 

លោកបានមើល  ឃើញ អាទ-ិ 
ភាព ចំនួន ៣ សមៃប់ ការ ថៃ - 

រកៃសា និង គៃប់គៃង ជីវចមៃុះឱៃយ 
នៅ គង់ វងៃសយូ រអង្វៃង ។  

ទី១ៈ  ដំណះ សៃយ ផ្អៃក - 
លើ ធម្មជាតិ  តៃូវ បាន ជាប់ នៅ 
ក្ន៊ង ការ ជា សះ សៃបើយ ពី ជំងឺ - 
កវូដី ១៩ នងិ ផៃន ការ អភវិឌៃឍ ន ៍
ទូលំ ទូលាយ ។  

ទី ២ ៈ បៃព័ន្ធ សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ទផីៃសារ ហរិញ្ញវត្ថ ៊ចា ំបាច ់តៃវូ មាន 
និង វិនិយោគ លើ ធម្ម ជាតិ។ 

ទី៣ៈ  មាន តមៃូវ ការ ចាំបាច់ 
តៃូវ ធានា ឱៃយ មាន គោល នយោ- 
បាយ បៃកបដោយ មហិច្ឆតា  
និង គោលដៅ នានា  ដៃល ការ- 
ពារ ជីវចមៃុះ  និង មិន តៃូវ បោះ- 
បង់ចោល ឡើយ ។  

ជំនួប កំពូល ស្តី ពី ជីវចមៃុះ 
បា៉ាន ់បៃមាណ ថា  សៃវា ជា ចៃើន 
ចាប់ ពី បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី ឡើង- 

ទៅ មាន ព ី៥០ ទៅ ៩០ ភាគ រយ 
នៃ បៃជាជន  រស ់នៅ តាម តបំន-់ 
ជន បទ  និង អាសៃ័យ ផល-    
ពៃ ឈើ។

ធម្មជាតិ  បាន ផ្តល់ ឱកាស 
ពាណិជ្ជ ដល់ សហគមន៍ កៃីកៃ 
ចាប់ ពី ការ ធ្វើ កសិកម្ម បៃកប- 
ដោយ ចរីភាព  រហតូ ដល ់ទៃស- 
ចរណ៍ សៃដ្ឋកិច្ច  ឬ នៃសទ 
ចញិ្ចមឹ ជវីតិ។  សហគមន ៍ទាងំ- 
អស់ នោះ ពឹង ផ្អៃក លើ ការ ថៃ- 
រកៃសា ជីវចមៃុះ  និង  បៃើបៃស់វា 
ឱៃយ មាន និរន្ត រភាព ។

លោក បានថ្លៃង ថា  បៃជាជន 
ភាគ ចៃើន ជា ពិសៃស ពឹង ផ្អៃក 
ទៅ លើ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី ដៃល 
អាច ផ្តល ់ឱៃយ សៃ វា សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថ៊  ដៃល ពួក គៃ ចាំ បាច់ 
តៃូវ តៃថៃ រកៃសា៕ Xinhua/PSA ក្រមុ មនុស្រស ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា  នៅ ជំុ វិញ  មឈូស យុទ្ធជន  អាស៊្រប្រហ្រសង់ ។ AFP

លោកអង់តូនីញូ៉ ហ្គយុតឺរ្រស ថ្ល្រង  នៅជំនួបកំពូល UN ស្តពីី  ជីវចម្រះុ  នៅ ស្នាក់ការ UNកាលពីថ្ង្រទី ៣០  កញ្ញា។ Xinhua



ហុងរស្មី

ភ្នំពេញ : ជា កូន ប្រុស ទោល របស់ 
អ្នកស្រ ីគាឡា នងិ លោក ប្រក ់ ដ្រល 
ជា អ្នក ដកឹ នា ំក្នងុ ភមូ ិម្នាក ់។   ពកួគ្រ រស ់
នៅ ក្នុង ភូមិ ដាច់ ស្រយាល មួយ  ដ្រល 
នៅ ឆ្ងាយ ពី ជីវិត ប្រប សុីវិល័យ ។        
ការ រស់ នៅ ក្នុង ព្រ ភ្នំ មិន បាន ជួយ ឱ្រយ 
ពួកគ្រ គ្រច ផុត ពី ការ ឈ្លាន ពាន របស់ 
បច្ច្រកវិទ្រយា ឡើយ ។ 

កុមរា រូប ន្រះកំពុង ល្រង ជាមួយ 
ក្ម្រង ៗ   នៅ ព្រ ក្រប្ររ ភូមិ  ហើយ រំព្រច 
នោះ  រូប គ្រ ក៏ បាន ឃើញ សត្វ ចម្ល្រក អ្វី 
ម្រយា៉ាង ដូច ក្នុង ភាពយន្ដ បរទ្រស ។ 
បនា្ទាប ់  មក  ស្នរូ កាភំ្លើង   បន្ល ឺ ហើយ ការ- 
សម្លាប់ រង្គាលក៏  ចាប់ ផ្ដើម កើត ឡើង។ 
ពួកគ្រក៏ដូចជា អ្នក ភូមិ ប្រឈម នឹង 
គ្រះ អាសន្ន  និង ត្រូវ រត់ ប្រសអាយុ    
ពី ការ វាយ ប្រហារ អមនុស្រស ។ 

មនុស្រស យន្ដ ៤ គ្រឿង  ត្រវូ បាន បញ្ជនូ  
ឱ្រយ មក ប្រតិបត្ដិការ ខុស ច្របាប់ ក្នុង  ជំរំ 
ផលិត គ្រឿង ញៀន ន្រ តំបន់ ត្រីកោណ 
មស ដ្រល ស្ថិត ក្នុង ភូមិ តាហាន  លើ 
ភ្ន ំ គូល្រន ។ ប្រសកកម្ម ន្រះ មន គោល- 
បំណង បង្ហាញ ពី ភាព អស្ចារ្រយ របស់ 
បច្ច្រកវិទ្រយា រ៉ូបូត លើ វិស័យ  យោធា ។ 

ប៉ុន្ដ្រ ការ បង្ក្រប ជំរំ ផលិត គ្រឿង- 
ញៀន  មិន ត្រឹម ត្រ សម្លាប់ ឧក្រិដ្ឋ ជន 
មួយ កា្ដាប់តូច ប៉ុណ្ណោះ ទ្រ ប៉ុន្ដ្រ វា ប្រ- 
កា្លាយ ជា ការបាញ់ ប្រហារ  សម្លាប់ 

រង្គាល ដ៏ កក្រើក  ។ ក្រុមវ្រជ្ជបណ្ឌិត 
ស្មគ័្រ  ចតិ្ដ ៦ នាក ់ដ្រល មន ប្រសកកម្ម 
សប្របុរសធម៌  បាន មើល ឃើញ ពី ការ- 
តាម ប្រហារ អ្នក ភូមិ ស្លូត ត្រង់ និង បង្ខំ 
ចតិ្ដ  ចលូ រមួ ល្រង ល្រប្រង មរណៈ ឆ្មា ចាប ់
កណ្ដុរ  ហើយ ពួកគ្រ ស្ថិត ក្នុង គោល-
ដៅ ប្រមញ់ ថ្មី របស់ ទាហាន រ៉ូបូត ។ 

ន្រះ ជា ឆក ជីវិត ត្រួស ៗ  របស់  ក្រុម 
គ្រួសរ មួយ  ដ្រល  តួ អង្គ   គាឡា 
សម្ដ្រង ដោយ កញ្ញា ម៉ា រណី្រត  លោក 
ប្រក់ សម្ដ្រងដោយ ត្រុង  កាំ និង 
កមុរា លាភ សម្ដ្រង ដោយ  លី ទ ី ក្នងុ 
ភាពយន្ដ បាញ់ ប្រហារ របស់ អូស្ដា្រលី 
ន្ររឿង Monsters of Man របស់ 
ផលិតករ  Mark Toia។

 កញ្ញា ម៉ា រណី្រត អាយ ុ២៩ឆ្នា ំបាន 
ប្រប់  ភ្នពំ្រញ  បុ៉ស្ដិ៍  ថា ៖«នៅ ក្នងុ សច់- 
រឿង   តួ អង្គ ខ្ម្ររ សំខាន់ រួម មន ខ្ញុំ និង 
ស្វាមី  រួម ទំាង កូន ប្រសុ ម្នាក់ ។ ដោយ- 
សរ ប្ដី ខ្ញុំ និង ខ្ញុំ បាន ល្រង លះ គា្នា តួ ឯក 
ប្រុស ជា សង្រសារ ខ្ញុំ     មក ពី សហរដ្ឋ- 
អាម្ររិកហើយ តួ សម្ដ្រង ផ្រស្រង ៗ  ទៀត 
មក  ពី អាម្ររិក  និង វៀតណាម ដ្រល 
រស់នៅ អាម្ររិក ផង ដ្ររ »។ 

លោក Mark Toia បាន និយាយ 
ថា៖ «កញ្ញា ម៉ា រីណ្រត ជា តួ អង្គ ដ៏- 
វិស្រស ម្នាក់ ដ្រល មន ទ្រព កោសល្រយ 
ពី  ធម្មជាតិ ។ ចំពោះ ទស្រសនៈ ខ្ញុំ ជា 
ផលតិករ ម្នាក ់កញ្ញា ធ្វើ ឱ្រយ ការងរ របស ់
ខ្ញុំ រលូន ទៅ មុខ  ដូច តារា ល្អ ៗ  ដទ្រ- 

ទៀត។ គាត ់ពកូ្រ សម្ដ្រង ដ្រល អាច ធ្វើ 
ឱ្រយ អ្នក ទស្រសនា ស្រក់ ទឹក ភ្ន្រក »។ 

ផលិតករ រូប ន្រះ បាន ប្រប់  ភ្នពំ្រញ - 
ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ « គាត់  ជា តារា ដ៏ ល្អ  ហើយ ខ្ញុំ 
មិន ស្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង ការ អញ្ជើញ គាត់ 
សម្ដ្រង ក្នុង ភាពយន្ដ លើក ក្រយ បើ 
ខ្ញុំ វិល មក ថត នៅ កម្ពុជា ម្ដង ទៀត »។ 

តួ អង្គ ស្វាមីឈ្មាះ ប្រក់  សម្ដ្រង 
ដោយ លោក ត្រុង  កាំ ក៏ត្រូវបាន 
លោក  Mark កត ់សម្គាល ់ថា ៖ «យើង 
បាន ឃើញ លោក ត្រុង កាំ  ជា តួ អង្គ ដ៏ 
ខា្លាំ ង កា្លា ម្នាក់ ។ គាត់ ពិត ជា មន កម្លាំង 
ខា្លាំង ជាមួយ ការ សម្ដ្រង ជា តួ  ប្រក់។ 
គាត់ ធ្វើ ឱ្រយ តួ ផ្រស្រង ៗ  កោត ខា្លាច ចំពោះ 
សមត្ថភាព  សម្ដ្រង ដ៏ ក្លៀវកា្លា»។ 

ត ួកនូ ប្រសុ ឈ្មាះលាភគ ឺកមុរា ល ី
ទី ដ្រល ធា្លាប់ បាន សម្ដ្រង ជា តួ អង្គ   
រាយ រង ក្នុង ភាពយន្ដ ខ្ម្ររ ក្រហម          
« មុន ដំបូងពួកគ្រ សម្លាប់ បា៉ា ខ្ញុំ »  របស់ 
តារា ហូលីវូដ អ្រនជ្រលីណា ជោលី។ 

ក្នងុ សច ់រឿង  Monsters of Man 
លី ទី ត្រូវបាន លោក Mark សរសើរ 

ថា៖ « ការ សម្ដ្រង របស់ លី ទី ពិត ជា 
អស្ចារ្រយ និង មន មនោសញ្ច្រតនា  
ដ្រល   គាត ់បាន ធ្វើ ឱ្រយ ក្រមុការងរ ស្រក ់
ទឹក  ភ្ន្រក មិន ដឹង ខ្លួន »។ 

ផលតិករ អសូ្ដា្រល ីរបូ ន្រះជានាយក 
នៅ  Zoom Film & Television 
ចាប ់ ផ្ដើម ថត ភាពយន្ដ Monsters of 
Man ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦ នៅ ៤ ប្រទ្រស។ 
ប៉នុ្ដ្រ ការ ថត ភាគ ច្រើន ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ទឹក ដី សុវណ្ណភូមិ  ក្នុង ខ្រត្ដ កំពត 
សៀមរាប និង រាជធានី ភ្នំព្រញ  ដ្រល 
ចំណាយ ព្រល ជាង ៦សបា្ដាហ៍ ។ 

លោក បាន និយាយ ថា  ការ ផលិត 
ភាពយន្ដ Monsters of Man ពិត 
ជា មន មហចិ្ឆតា ខ្ពស ់។ យា៉ាងណាមញិ 
អត្ថ ប្រយោជន ៍ន្រ ការ ថត ភាព យន្ដ នៅ 
កម្ពជុា  គ ឺទតីាងំ រលំ្រច ទដិ្ឋភាព ល្អ ប្ល្រក 
ការ ចណំាយ ទាប នងិ ធនធាន មនសុ្រស 
ដ៏ ឧស្រសាហ៍ ព្រយាយាម។ 

លោក បន្ថ្រម ថា ៖« ច្របាស់ ណាស់   ការ-  
សន្រសំសំច្រ ច្រើន លើ ការ ស្នាក់ នៅម្ហូប 
អាហារ និង ការ ជួល ក្រុម ការងរ ក្នុង 

ស្រុក ធ្វើ ឱ្រយ ងយ ស្រួល សម្រប់  យើង 
ក្នងុ ការ ហោះ មក ផលតិ រឿង  នៅ កម្ពជុា 
ន្រះ ។ យើង មិន អាច ធ្វើ នៅ អូស្ដា្រលី 
នោះ ទ្រ។ ដូច្ន្រះយើង ត្រូវ សម្លឹង រក 
ប្រទ្រស ផ្រស្រង  ដូចជា ឥណ្ឌូន្រសុី ថ្រ 
និង វៀតណាម ។ ត្រ ព្រល  បាន ឃើញ 
លា្អាង ភ្នំ ភូមិឋាន   និង ប្រង្គ ប្រសទ 
កម្ពុជា ខ្ញុំ ក៏ ជាប់ ចិត្ដ ត្រ ម្ដង »។ 

ផលិតករ Mark Toia  មិន ត្រមឹ ត្រ ថត 
ភាពយន្ដ បុ៉ណ្ណោះ ទ្រ ថ្រម ទំាង នំា យក  
ក្រមុ អ្នក ជនំាញ មយួ ចនំនួ  មក បង្រៀន 
ក្រុម ការងរ ក្នុង ស្រុក ផង ដ្ររ ។ 

លោក បន្ដ ថា ៖ « ល្អ ណាស់ ដ្រល បាន  
ឃើញ ពួកគ្រ ច្រះ សម្រប ខ្លួន និង រៀន 
បាន ច្រើន អឡំងុ ព្រល ថត រយៈ ព្រល  ខ្ល ី
ន្រះ ។ យើង បាន រាប់ អាន មិត្ដភក្ដិ ល្អ ៗ  
ជា ច្រើន នៅ កម្ពុជា  ហើយ ពួកគ្រ នឹង 
ស្ថិត ក្នុង ការ ចង ចាំ របស់ ខ្ញុំ ជានិច្ច »។ 

Monsters of Man   ត្រូវដាក់ លក់ 
ទទូាងំពភិពលោក ចាប ់ពថី្ង្រទ ី៨ ខ្រ ធ្ន ូ 
ខាង មុខ ន្រះនៅ លើ វ្របសយ ល្របីៗ  ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង នឹង ដាក់ 
ឱ្រយ ទស្រសនា  តាម  iTunes & Ama-
zon, YouTube, Google Play។ 
ទស្រសនិកជន អាច ទស្រសនា លើ វ្របសយ 
ទាំង ន្រះ ។ បើ មន សម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុន 
រោង ភាពយន្ដ  ដ្រល ចង់ បញ្ចាំង រឿង 
ន្រះ នៅ កម្ពុជា ពួកគ្រ   អាច ទាក់ ទង 
យើង  តាម វ្របសយ ន្រះ www.
monstersofman.moive»។

 លោក ព្រលយ ថា ៖« ខ្ញុំ នឹង វិលមក 
ថត នៅ កម្ពុជា ម្ដង ទៀត  ជាពិស្រស  
ព្រល ន្រះ ខ្ញុំ បាន ដឹង អំពី របៀប ធ្វើ ការ 
ហើយ ។ កម្ពុជា នៅ មន រឿង រា៉ាវ ត្រូវ 
បង្ហាញ អន្ដរជាត ិបាន ដងឹ រាប ់ពាន ់រឿង 
ទៀត ។ នរណា ដឹងថា យើងនឹងអាច 
វិល ត្រឡប់ ជាមួយ ភាពយន្ដ  Mon-
sters of Man 2»៕ 
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ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ១៥កើត ខៃ អសៃសុជ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២ ខៃតុលា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន- 

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឱៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ជា ល្អ ប៉ុន្មាន ទៃ   បញ្ហា -  
ស្នៃហា        គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ         យល ់ ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ    ៍បាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់កា រ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត ់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ     សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព       ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា        មា ន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ        ទៅ ទីនន វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឱៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
មិន    សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស ។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ  
ពី      ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឱៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឱៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឱៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច  ក្តី ស្នៃ ហា  វិញគឺ គូ ស្នៃហ ៍  នឹង-  

បៃកប    ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ 
ការ     បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល   
លើស    ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នន     តៃង - 
ត   ៃ    ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ    វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឱៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក     ៏        មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ    ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច     ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន          នន វញិ អាចនងឹខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន          ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ- 
ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប  ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រឯី- 

ការ   នយិាយ ស្ត ីធ្វើឱៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា  អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន   នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន   ភា ព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប  ់   ច តិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត ្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព              ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព             រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ-  
លាភ             សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទី គបច់តិ្ត។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល  មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ - 

សុខ       ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
នៅ ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង -   

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មិនគួរ- 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឱៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  បៃសើរ។     

 កុន ខ្នាតធំ ដំបូង រឿង  «ឃ្លាតទៅសៃន ឆ្ងាយ» របស់ផលិតករ ជើង ចាស់ លោក  ឆយ បូរា៉ា ។ រូបថត សហ ការី

ផលិតកម្មដើមត្នោតប្រកាសរើសតួសម្ត្រង
កុនខ្នោតធំទី៣ចំណាយទុន១០មឺុនដុល្លារ

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នពំៃញៈ ខៃសៃភាព  យន្ត   ខា្នាត   ធ ំ
រឿង  «លោកគៃ ូបងៃៀន»  របស ់  
ផលតិ   កម្ម ដើម ត្នាត គៃង នងឹ 
ចាប់ ផ្តើម  ថត  ក្នុង  សបា្តាហ៍ ទី ១  
ខៃ វចិ្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល  មាន 
អ្នក ដឹក  នំ    រឿងលៃបី គឺ  ផលិត ករ 
ជើង ចាស់   លោក ឆយ បូរា៉ា 
កំពុង  តៃ  បៃកាស  រីស តួ សម្តៃង  
បៃុស  សៃី  ដើមៃបី   ឱៃយ   យុវជន   និង 
យុវត ី ខ្មៃរ ជំនន់ កៃយ   មាន  
ឱកាស  បងា្ហាញ ទៃព កោសលៃយ   
សម្តៃង  កុ ន  សមៃច ក្តី សុបិន 
របស ់ ខ្លួន ។ 

ផលិត   ករ ជើង  ចាស់ លោក-   
ឆយ បរូា៉ា  ដៃល មាន កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ 
លៃបី  តាម រយៈ  ខៃសៃ  ភាព យន្ត ខា្នាត 
ធំ  ដំបូង គឺ រឿង «ឃ្លាត ទៅ សៃន 
ឆ្ងាយ» នងិ រឿង  ខា្នាត  ធ ំ ទ ី២ រឿង 
«៣.៥ ឬ  ៣ កន្លះ» បាន បង្ហើប 
បៃបភ់្នពំៃញប៉សុ្តិ៍  ព ីការ បៃកាស 
រីស តួ សម្តៃង សមៃប់ ថត កុន 
ខា្នាត ធ ំទ ី៣នៃះ ថា៖ «ក ុន  ខា្នាតធ ំ 
ទី ៣ ដៃល  មាន ចំណង ជើង ថា 
« លោក គៃ ូ បងៃៀន» នៃះ   យើង   
គៃង នងឹ ចាប ់ផ្តើម ថត   សបា្តាហ ៍
ទ ី ១  នៃខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០- 
ដោយ    តៃូវ ចំណយ ពៃល វៃលា 
ថត   បៃមាណ ចំនួន ៣០ថ្ងៃ។ 
ខណៈ រយៈ ពៃល នៃ ការ ផលិត 
កុន នៃះ បៃហៃលជា    ១មោ៉ាង 
និង  ៥០នទី ។ ចំពោះ ការ-  
ចំណយ ដើមទុន ថត  វិញ  នឹង  
គៃង ចំណយបៃក់   ចំនួន -  
១០មុឺន ដុលា្លារ» ។ 

ឯ ការ ចាក ់បញ្ចាងំ កនុ នៃះ វញិ 
ហាក់ ដូចជា នៅ មិន ទាន់  បាន 
កណំត ់ពៃល វៃលា ចៃបាស ់លាស ់
នៅ ឡើយ ទៃ គឺ   អាសៃ័យ នឹង  
ពៃល  វៃលា ជាក់ ស្តៃង កៃយ  ពី 
ការជៃើសរីស បាន តួ សម្តៃង-  

នងិ ពៃល វៃលា  កៃយ ព ីថត ចប ់
ដៃលទនំងជា  នៅ ចន្លាះ  ខៃ កមុ្ភៈ  
ឬ ខៃ  មៃស    ឆ្នាំ ២០២១។   

ផលិត  ករ  ជើង ចាស់  លោក-  
ឆយ បូរា៉ា បាន ពៃលយ ឱៃយ ដឹង 
ថា ៖ «សមៃប់  ការ ចាក់ បញ្ចាំង  
កនុ   ខា្នាត ធ ំ ដៃលជា វណ្ណ កម្ម  ខៃសៃ- 
ភាព  យន្តខា្នាតធំ   ទី ៣  នៃះ អាច  
នឹង  តៃូវ ចាក់ បញ្ចាំង  នៅ អំឡុង- 
ពៃល  រដូវ កាល  នៃ ពិធី បុណៃយ-  
ចូល  ឆ្នាំ ចិន ឬ រដូវ កាល ចូល ឆ្នាំ 
ខ្មៃរ  ឆ្នាំ ២០២១  ខាង មុខ»។ 

ខណៈ ភាព   យន្ត  ខា្នាត  ធំ ដៃល 
នងឹ  ជៃើស  រសី  ត ួសម្តៃង ជា តារា  
ពន្លក   សិលៃបៈ ថ្មី ឬ តារាសម្តៃង  
រលក   កៃយ នះ លោក  ឆយ 
បូរា៉ា ជា ចាង ហា្វាង  ផលិត  កម្ម-  
ដើម  ត្នាត (Palm Fim) ក៏ 
បាន  បញ្ជាក ់ ព ីលក្ខខណ្ឌ ផង ដៃរ 
ថា៖ «បៃក្ខជន -នរី  តៃូវ   ដាក់ 
ពាកៃយ សមៃប ់កា្លាយជា ត ួសម្តៃង  
រឿង  «លោក គៃ ូ បងៃៀន» នៃះ 
ដោយ  លក្ខខណ្ឌ  ដចូតទៅ គ ឺតៃវូ 
ផ្ញើ   បៃវត្តិ រូប ស ង្ខៃប(CV) និង  
ភា្ជាប់ ជាមួយនឹង  រូប ថត ពាក់ - 
កណ្តាល  ខ្លួន ៣សន្លឹក តាម 
អុីមៃល palmfilm@gmail.
com ឬ តាម ហ្វៃសប៊ុក  Palm 

Film និង Chhay Bora ឬ 
ដាក  ់ពាកៃយ ផ្ទាល ់នៅ អសយដា្ឋាន 
ផ្ទះ លៃខ៨៦ ផ្លូវ លៃខ ៦០៦ 
សងា្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួល - 
គោក ។ ចំណៃក   បៃក្ខជន ជា តួ- 
សម្តៃង  បៃុស តៃូវតៃ  មាន អាយុ 
ចន្លាះ  ពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ  ៣០ឆ្នាំ 
មាន   រូប សមៃបត្តិ សម រមៃយ និង  - 
កម្ពស ់  ចាប់ ពី ១,៧០ម៉ៃតៃ 
ឡើង  ទៅ ខណៈ តួ សម្តៃង សៃី 
វញិ  តៃវូ មាន អាយ ុចន្លាះ ព ី ១៦ 
ឆ្នាំ ទៅ ២៥ឆ្នាំ មាន រូប  សមៃបត្តិ  
សម រមៃយ និង មាន  កម្ពស់ ចាប់ ពី 
១,៦០ម៉ៃតៃ  ឡើងទៅ ហើយ 
ការ  ឈប ់ទទលួ ពាកៃយ នងឹ បញ្ចប ់
នៅ  ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  ខាង 
មុខដៃរ »។ 

គួរ រំឭក ដៃរ សមៃប់ វណ្ណ កម្ម 
ផលិត  កុន ខា្នាត ធ ំរបស់ ផលិត- 
ករ   ឆយ បូរា៉ា  រួម  មា ន   កុន   ខា្នាត 
ធំ  ទី  ១   រឿង «  ឃ្លាតទៅ សៃន 
ឆ្ងាយ» ផលិត   នៅ  ឆ្នាំ ២០១០ 
កុន  ខា្នាត ធំ ទី ២  រឿង «៣.៥  
ឬ ៣កន្លះ» ផលិត  នៅ  ឆ្នាំ 
២០១២ និង កុន ខា្នាត ធំទី៣ 
រឿង  «លោក គ ៃូប ងៃៀន » នៃះ 
ផលិត    នៅ   ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ និង 
គៃង   បញ្ចាំង  ឆ្នាំ២០២១ ៕ 

លោក ឆយ បូរា៉ា ផលិត ករជើង ចាស់ ផលិតកម្ម ដើមត្នាត ។ រូប សហ ការី



មុយនិច: ក្រុម Bayern 
Munich បាន រក ឃើញ ពាន ទី 
៥ នៅឆ្នាំ ន្រះ   កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ 
ដោយសារ គ្រប់ បាល់ នៅ ចុង- 
ម៉ោង របស់ ខ្រស្រ បម្រើ ការពារ 
Joshua Kimmich ដ្រលជយួ 
ឱ្រយ ក្រុម មាន  ជ័យ ជម្នះ ៣-២ 
លើ ក្រុម គូ ប្រជ្រង Borussia 
Dortmund ដើម្របី កា្លាយ ជា 
ជើង ឯកពាន កម្ម វិធី German 
Super Cup ។

ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  Bayern បើក 
ការ នា ំមខុ ២-០ មនុ ដោយសារ 
គ្របប់ាល ់របស ់ខ្រស្រ បម្រើ Cor- 
en tin Tolisso នាទីទី១៨ 
និង ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Thomas 
Mueller នាទីទី៣២ ត្រ ខ្រស្រ - 
បម្រើ Julian Brandt របស់ 
Dortmund  កាត់ បន្ថយ ការ - 
នា ំមខុ នៅ ត្រមឹ ១គ្រប ់មនុ ចប ់
វគ្គ ទី១ ប្រមាណ ៤នាទី ។ 

ក្រយ   សម្រក ១៥ នាទី 
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Erling Braut 
Haaland នៅ នាទីទី ៥៥ 
បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បាល ់ព ីការ បោះ 
ទម្លុះ របស់   ខ្រស្រ បម្រើ Thomas 
Delaney រួច ក៏ បាន  បណ្ដើ រ 
ទៅស៊ុត   បំបោ៉ោង សំណាញ ់ ទី 
យ៉ោង សា្អាត ឱ្រយ ក្រុម ភ្ញៀវ តាម 
ស្មើ ២-២ វិញ ខណៈ នៅ  ៤ 
នាទី បនា្ទាប់ ពី ហ្នឹង  កីឡាករ 
សញ្ជាត ិស៊យុ អ្រត មាន ឱកាស 
ម្ដង ទៀត ត្រ ការ ប៉ុន ប៉ង លើក 
ន្រះ អត់ ផុត ពី ដ្រ របស់ អ្នក ចាំ ទី 
Manuel Neuer ។

មុន ៨ នាទី  ចប់ ការ ប្រកួត 

ម៉ោង ធម្មតា កីឡាករ Kim-
mich បាន ដោះ ស្រយ ភាព 
ទាល់ ច្រក សម្រប់ ការ ប្រកួត 
នៅ កីឡដ្ឋានទទ្រសា្អាត Alli-
anz Arena តាម រយៈ គ្រប់ 
បាល់ សំណាង ព្រះ ថា  ការ - 
ស៊ុត លើក ទី១ របស់ ខ្លួនត្រូវ 
រារាំង ដោយ អ្នក ចាំ ទី   Marwin 
Hitz ត្រ ព្រល បាល ់ឡង មក វញិ 
បាន ប៉ះ នងឹ ប្រអប ់ជើង របស ់គ្រ 
ហើយ ហោះ រំលង ចូលទី ដ្រល 
កា្លាយ ជា គ្រប់ បាល់ ជ័យ ជម្នះ 
របស់ ក្រុម ត្រ ម្ដង ។

កឡីាករ Neuer ប្រធានក្រមុ 
Bayern សរសើរ Kimmich 
ថា ៖ «Kimmich គ ឺជា កឡីាករ 
មាន គុណ ភាព។ វិធីឆ្កឹះ បាល់ 
នោះ គឺ ឆ្លាត ណាស់ » ។

ដោយ ជ័យ ជម្នះ ជាប់ ៗ  គ្នា 

ចំនួន ២៣ លើក  ត្រូវ បាន ដល់ 
ទ ីបញ្ចប ់ ក្រយព ី  បរាជយ័ ទាងំ 
មនិ គរួ ឱ្រយ ជឿ ក្រម ថ្វ ីជើង របស ់
ក្រុម Hoffenheim កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ក្រុម Bayern បាន  
ប្រសើរ ឡើង វិញ ដោយ មាន    
រួម ចំណ្រក យ៉ោង ធំ ធ្រង ពី  ការ-      
ប្រឹង ប្រង របស់     Kimmich ។

គ្រូ បង្វឹក របស់ ក្រុម Bayern 
លោក Hansi Flick បាន 
ប្រប់ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ  ZDF 
ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន ដឹង ពី  គ្រ (Kim-
mich) យូរ ហើយ ។ លក្ខណ-  
សម្របត្តិ ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ គ្រ គឺ 
ពសិ្រស ណាស ់។ គ្រ ធ្វើ បាន ល្អ 
តាម វិធី ដើម្របី ឱ្រយ បាន កា្លាយ ជា 
មា្នាក់ ក្នុង ចំណោម កីឡាករ    
ទាំង ឡាយដ្រល មាន ឥទ្ធិ ពល 
ចំពោះ ក្លិប ន្រះ » ។ 

Bayern ឈ្នះ ពាន  Bun-
desliga ៨ រដវូកាល  ជាប ៗ់   គ្នា 
រចួ ហើយ អម ដោយ ពាន Ger-
man Cup, Champions 
League និង UEFA Super 
Cup នា ឆ្នាំ ន្រះ  ហើយ ន្រះ ជា 
លើក ទី ៤ ក្នុង រយៈ ព្រល ៥ ឆ្នាំ 
ដ្រល បានលើក ពាន មយួន្រះ។

ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ កម្ម វិធី  
ប្រកតួពាន  Super Cup របស ់
ប្រទ្រស អាល្លមឺង៉ ់ន្រះ គ ឺជា ការ-
ប្រកួត ចុង ក្រយ របស់ អាជា្ញា- 
កណា្ដាល  Bibiana Stein-
haus វយ័ ៤១ ឆ្នា ំដ្រលជា ស្ត្រ ី
ទី១ បានធ្វើ តួនាទី កាត់ ក្ដី  
សម្រប់  ប្រកួត ផ្លូវ ការ  ឱ្រយ  លីក 
១  ក្នងុ ចណំោម លកី ធ ៗំ  ទាងំ ៥ 
របស់ អឺរ៉ុប មុន ព្រល សម្រច- 
ចិត្ត ចូល និវត្តន៍៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី២ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ឈនណន

 ភ្នំពេញៈ ព្រឹត្តិការណ៍អធិរាជ 
គុនខ្ម្ររ  ISI PALM - ISI PIPE 
ដ្រល  បង្កើត ឡើង ដោយ  PNN និង 
មា្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ ធំ ISI STEEL បាន 
ព្រម ព្រៀង គ្នា រៀបចំ ឱ្រយមានការ - 
ប្រកួត ដណ្ដើម ខ្រស្រ ក្រវាត់  ជា ថ្មី 
ក្នងុរដូវ កាល ទី ៣ ប្រភ្រទ ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូក្រម គឺ បនា្ទាប់ ពីសង្វៀន មួយ 
ន្រះ បាន បង្វ្រ រមក ប្រកួត ដណ្ដើម 
ជើង ឯក មា៉ោរា៉ាតុង  ប្រក់រង្វាន់ ២,៦ 
លាន រៀល អស់ រយៈ ព្រល  ជាង ៣ 
ខ្រ កន្លង មក។

យ៉ោង ណា ក៏ ដោយ PNN មាន 
ការ ជឿជាក់ថា ការ ប្រកួត ដណ្ដើម 
ខ្រស្រ ក្រវាត់ រដូវ កាល ទី ៣ ន្រះ នឹង 
នៅ ត្រ មាន ភាព កក្រើក  ព្រះ 
ប្រក្ខភាព ទំាង ៨នាក់   បាន សម្រតិ-  
សម្រងំ យក មក ប្រកួតខ្រស្រ ក្រវាត់ 
ន្រះសុទ្ធត្រ ជា ជើង ខ្លាងំស្ថតិ ក្នងុ 
កម្រតិ B ដ្រល ស្រក ឃ្លាន ការ-  

ឈ្នះនិង មាន មហិច្ឆតាចង់បានខ្រស្រ - 
ក្រវាត់ ខណៈ ព្រតឹ្តកិារណ៍ន្រះ ផ្តោត 
ខ្លាងំ ទៅ លើ ការ ពង្រងឹ សមត្ថ ភាព 
កីឡាករ គុនខ្ម្ររ ឱ្រយកាន់ត្រ ខ្លាំង 
ដើម្របី ចូល រួម  ប្រកួតតំណាង ឱ្រយជាតិ 
ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍ សីុហ្គ្រម។ 

លោក ស្រឺ ុស្រង ហៅ សំណព្វ 
ប្រធាន គ្រប់ គ្រង កីឡានៅ PNN 
បាន និយយ  នៅ ក្នុង សន្និសីទ 
កាស្រត កាល ពីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ថា៖  
«  ការ ប្រកួត ដណ្ដើម ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
រដូវកាល ទី ៣   ន្រះ យើងខ្ញុ ំសង្រឃឹម 
ថា នឹង នៅ ត្រ បន្ត ធ្វើ ឱ្រយ ទស្រសនិក- 
ជន ជក់ ចិត្ត ដិត អារម្មណ៍ ហើយ  
នៅ ត្រអាច កសាង  ធន ធាន មនុស្រស 
ដ៏ ប្រព្រ សម្រប់ គុនខ្ម្ររ របស់ យើង 
សម្រប់ ត្រៀម ទាំង ការ ប្រកួត 
សីុហ្គ្រម ឆ្នា ំ២០២១ នៅ វៀតណាម 
និង សីុហ្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣ ដ្រល 
កម្ពជុា ត្រវូ  ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ»។

គួររំឭក ថា  ការ ប្រកួតដណ្ដើម 
ខ្រស្រ ក្រវាត់រដូវ កាល ទី ១មា្ចាស់ ខ្រស្រ- 

ក្រវាត់ បាន ទៅ លើ ឡៅ ចិត្តោ្រ 
ហើយ រដូវកាលទី ២ បាន ទៅលើ 
អ្រលីត ចំរើន។ ចំណ្រក ប្រក្ខភាព 
ទំាង ៨នាក់ ដ្រល ត្រវូ ប្រកួតដណ្ដើម 
ខ្រស្រ ក្រវាត់ លើកន្រះ ត្រវូបាន ច្រក 
ការ ប្រកួត ជា ២ពូល ក្នងុ នោះ ពូល 
A មាន រិន ដវើត, សឺុន ថ្រសាន់, 
ភួន ឡំាងកូសីុន, ធន់ អៀនឡ្រ 
ហើយ ពូល B មាន កីឡាករ ខ្រម 
ចាន់, ម៉ន ភារម្រយ, ព្រជ្រ បុ៊នសិទ្ធ 
និង យីប ឌុក។

ចំពោះ រូប មន្តន្រ ការ ប្រកួត វិញ 
គឺ នៅ តាម ពូលទំាង ២ ត្រវូ ប្រកួត 
ជម្រះុ វិល ជំុ  ហើយ អ្នក មាន ពិន្ទ ុខ្ពស់ 
ជាង គ្រ  គឺ ល្រខ ១ និងល្រខ ២ 
ប្រចំា ពូល ទំាង ២ ត្រូវ ឡើង ទៅ 
ប្រកួត គ្នា វគ្គ ពាក់ កណា្ដាល ផ្តោច់ ព្រត័្រ 
យក អ្នក ឈ្នះ  ឡើង ទៅ  ប្រកួត គ្នា 
នៅ វគ្គ ផ្តោច់ ព្រ័ត្រ ដណ្ដើម យក     
ខ្រស្រ ក្រវាត់ និង ប្រក់រង្វាន់ ចំនួន ៣០ 
លាន រៀល។

ចំណ្រក លោក បា៉ោន់ សុវុទ្ធី 

ប្រធាន  ផ្ន្រក ទី ផ្រសារ ក្រមុ ហុ៊ន  ISI 
STEEL ក៏ មានការ រំពឹង ទុក ដ្ររ ថា 
ការ ប្រកួត រដូវ កាល ទី ៣ ន្រះ នឹង 
ទទួល បានការ គំ ទ្រ ខ្លាងំ ពី ទូរ- 
ទស្រសនិក ជន។ ជាមួយ គ្នា ន្រះ 
ប្រធាន សហព័ន្ធ កីឡា ប្រដល់ 
គុនខ្ម្ររ លោក ត្រម មឺុន បានជំរុញ 
ឱ្រយ អាជា្ញា កណា្ដាល ចៅ ក្រម ត្រវូ 
កាត់ ស្រចក្ត ី ដោយ យុត្តធិម៌ ចំណ្រក 
កីឡាករ ត្រ ូវ ខិតខំ ហ្វកឹ ហាត់ ថ្រ- 
រក្រសា សុខភាព ទម្ងន់ ឱ្រយ បាន ល្អ នឹង 
ត្រូវ ប្រកួត ឱ្រយអស់ ពី សមត្ថ ភាព 
ព្រះ អ្នក ឈ្នះ ខ្រស្រ ក្រវាត់ អាច នឹង 
មានវាសនា បាន ចូល ជម្រើសជាតិ 
ជំនួស អ្នក ធា្លាក់ កម្រតិសមត្ថភាព។

លោក ត្រម មឺុន បាន ថ្ល្រង ថា៖  
«ចំពោះ កីឡាករ ដ្រល ទទួល បាន 
ខ្រស្រ ក្រវាត់ និង ជើង ឯករងដ្រល មាន 
សមត្ថ ភាពពិតប្រកដ អាច ប្រឡង- 
ប្រជ្រង ជាមួយ កីឡាករ ជម្រើស 
ជាតិ នា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន គឺ បើ មាន 
សមត្ថ ភាព  លើស និង ប្រកួត ឈ្នះ  

កីឡាករ ជម្រើសជាតិ គឺ យើង ត្រវូ 
ត្រ យក។  យើងមិនអាច ថា កីឡាករ 
មា្នាក់ ជាប់ ជម្រើសជាតិ រហូត ដ្រល 
ប្រកួត ចាញ់ នៅ ត្រ យក មក ប្រមូល 
ផ្តុ ំនោះ ទ្រ យើងគ្មាន គោល នយោ- 
បាយ ប្រប ហ្នឹង ទ្រ គឺ យើងយក 
គោលការណ៍ ពិតប្រកដ ចំពោះ 
កីឡាករ មាន វិន័យ និងមានសមត្ថ- 
ភាព លើស គ្រ ឱ្រយ ចូល ក្នុង ក្រុម 

ជម្រើស ជាតិ»។  
សម្រប់ការ ប្រកួត បើក ឆក នៅ  

រសៀល ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ន្រះ កីឡាករ 
ជម្រើសជាតិ រិន ដវើត ត្រវូ ប្រជ្រង 
ជាមួយ សឺុន ថ្រសាន់ ចំណ្រក 
ភួន ឡំាងកូសីុន ត្រវូ ប៉ះជើង ខ្លាងំ 
ធន់ អៀនឡ្រ។ បន្ថ្រម លើ ន្រះ ក៏ 
មានការ ប្រកួត មិត្ត ភាព រវាង កីឡាករ 
ក្នងុ ស្រកុ  ២គូ ទៀត ផងដ្ររ៕

បេក្ខាភាពទំាង៨នាក់បានថតរូបជាមួយថ្នាក់ដឹកនំានិងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ។ណន

អធិរាជគុនខ្មែរដាក់ជើងខ្លាំងកមែិតBឲែយបែកួតដណ្តើមខែសែកែវាត់

ទំាង NeymarនិងAlvaro
រួចផុតពីការដាក់ពិន័យដូចគ្នា
បា៉ារីស: នឹង គ្មាន ចំណាត់ ការ 

អ្វី ទាំង អស់ ចំពោះ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ 
Neymar របស់ ក្រុម Paris 
Saint-Germain (PSG) ឬ  
ខ្រស្រ ការ ពារ Alvaro Gonzal-
ez របស់ ក្រុម Olympique 
de Marseille (Marseille) 
ជុ ំវញិ ការចោទ ប្រកាន ់ព ីការ ប្រើ 
ពាក្រយ រើស អើង ជាតិ សាសន៍ 
អំឡុង ការ ប្រកួត ក្រប ខ័ណ្ឌ 
Ligue 1 នា ព្រល កន្លង មក ។ 
ន្រះ បើ តាម ការ ប្រកាសរបស់ 
គណៈ កម្មការ វិន័យ  លីក អាជីព 
បារាំង   (LFP) នៅ ថ្ង្រ ពុធ ។

កីឡាករ ទាំង ២ ប្រឈម 
ជាមួយ នឹង  ការ ពិន័យ រហូត 
ដល់ ទៅ ១០ ប្រកួត ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង ពាក្រយ សម្តីនោះ ដ្រលបាន 
និយយ នៅ ឯ ចុង បញ្ចប់ ន្រ  
ការ ប្រកតួ ដ្រល ក្រមុ Marseille 
ឈ្នះ ១-០ លើ ក្រុម PSG ។

គណៈកម្មការ បាន ឱ្រយ ដងឹក្នងុ 
ស្រចក្ដីប្រកាស ថា ៖ « ក្រយ  
ពនិតិ្រយ វើដ្រអ ូឯក សារ  ដ្រល មាន 
ចូល រួម ពី កីឡាករ និង តំណាង 
ន្រ ក្លិប  គណៈ កម្មការបាន កត់- 
សមា្គាល់ ថា អត់ មាន ភ័ស្តុតាង 
គ្រប់ គ្រន់ ដ្រល បង្ហាញ ពី ការ- 
ប្រើ សម្តីរើស អើង ពូជ សាសន៍ 
ដោយ   Gonzalez ចំពោះ 
Neymar ឬ ដោយ Neymar 
ចំពោះ Gonzalez ឡើយ » ។

កីឡាករ អន្តរជាតិ ប្រសុីល 
Neymar  នយិយ ថា របូ គ្រ ត្រវូ 
បាន ប្រើ ពាក្រយ សម្តី ប្រកាន់ ពូជ- 

សាសន៍  អំឡុង ការ ប្រកួត 
កាល ពីថ្ង្រ ទី ១៣ ខ្រ កញ្ញា 
ហើយ PSG ស្នើ សុំ ឱ្រយ   LFP 
សុើប អង្ក្រត ករណ ីន្រះ ។ Ney-
mar ក៏ ស្ថិត ក្រម ការ អង្ក្រត  
ដ្ររ ព ីការ ចោទ ប្រកាន ់ថា បាន 
និយយ ពាក្រយ ស្រឡាញ់ ភ្រទ 
ដូច គ្នា ចំពោះ Gonzalez ។

ជម្លាះមួយ បាន ផ្ទុះ ឡើង 
នៅ ចុង បញ្ចប់ ន្រ ការ ប្រកួត 
ហើយ កីឡាករ  ៥ រូប របស់ ក្រុម 
ទាំង២ ត្រូវបាន ផ្ដល់ កាត- 
ក្រហម ក្នុង នោះ ក៏ មាន Ney-
mar ផងដ្ររ ដោយសារ បាន 
វាយ ក្របាយ របស់ Gonzalez  
ពី ក្រយ ។  

ក្រយ មាន ស្រចក្ដី ប្រកាស 
ន្រះ ក្រុម  Marseille សរស្ររ 
អបអរ តាម រយៈ បណា្ដាញ សង្គម 
Twitter របស់ ខ្លួន ថា ៖ « Ol-
ympique de Marseille    
រើក រាយ ជាមួយ នឹង ការ សម្រច 
របស់ គណៈ កម្មការ នៅ យប់ 
ន្រះ ចពំោះ ករណ ីរបស ់Alvaro 
Gonzalez ។ Gonzalez  មនិ 
ម្រន ជា ជន ប្រកាន ់ពជូ សាសន៍ 
ឡើយ ។ រាល់ ការ ចោទ ប្រកាន់ 
ណា មួយ ចំពោះ រូប គ្រ  ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ បញ្ហា ប្រប ន្រះ គ ឺអយតុ្តធិម ៌
នងិ គ្មាន មលូ ដ្ឋាន ច្របាស់ លាស ់
ឡើយ ។ ក្រមុ Olympique de 
Marseille គ ឺជាក្លបិ ហើយ នងឹ 
នៅ ត្រ ជា ក្លិប ១ដ្រល ប្រឆំង 
ដច ់ខត នងឹ ការនយិយ រើស អើង 
ពណ៌ សម្របុរ » ៕ AFP/VN  

Bayernលើកពានទី៥នៅឆ្នាំនែះ

កីឡាកររបស់កេមុBayernនំាគ្នាអបអរនឹងករឈ្នះជើងឯកដោយមនNeuerលើកពានជាតំណាង។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ   ថ្មីៗ  នេះ    តារា  សម្តេង   សេ ី   សេស ់មាន 
រូប  រាង  ឃេយូត តូច ចេឡឹង       សម្ផសេស ផូរផង់   មាន 
ឈាម  ជ័រ ជា កូន   កាត់ ខ្មេរ -ចិន   កញ្ញា  ចេ ឡេង 
សេប ់  តេ ហ៊ាន  បង្ហាញ  មខុ  មា្ចាស ់បេះ ដងូ  ទមា្លាយ 
ឱេយ  មហជនស្គាល់  តេ នៅ មិន ទាន់ ហ៊ាន បេប់ ពី 
វេលា  ដឹក ដេគូស្នេហ៍ ចូល  រោង   ជ័យ នៅ  ឡើ យ ។ 

ចេញ ពី រូប ថត ១សន្លឹក បញ្ជាក់  ក្តី  សេឡាញ់  ព ី 
បុរស រូប សង្ហា     ដោយ ការ ថើប ថ្ពាល់ សេី សេស់-   
មាន  ជើង  រាង សេ លនូ  សច ់សខ្ច ី ជា តារា  សម្តេង   
សេ ី ពេញ នយិម ព ីអ្នកគាទំេ យវុវយ័  ចេ ឡេង បាន 
ទមា្លាយចេញ ពី      បណ្តាញ សង្គម អីុនស្តាកេម   
ជា មួ យ  នឹង សរ ជា  ភា ស  អង់ គ្លេស ដេល បេ -    
សមេួល  ជា ភា ស ខ្មេរ ថ៖ «រីក រាយ ខួប ១ឆ្នាំ នេ 
ក្តី  ស្នេហ៍ យើង មា្ចាស់ ចិត្ត » ធ្វើ ឱេយ មហជន  ភា្ញាក់- 
ផ្អើល  មួយ        រំពេច ខណៈ តារា សេី រូប នេះ មិន ដេល  
លេច  ឮរឿង មាន មា្ចាស់ នោះ  ទេ  ។ 

កេយ  ពីចេញ រូប ភាព ផ្អេម ល្ហេម នោះ មក -  
បេយិ  មិត្ត អ្នក គំាទេ ក៏ នំាគា្នា សម្តេង ការ អប-  
អរ   ស ទរ ជាហូរ ហេ ខណៈ ក៏ មាន  អ្នក- 
ជជីកសួរលម្អិត ពី មា្ចាស់ ចិត្ត ក ញ្ញា 
ចេ ឡេង ភា្លាមៗ ផង ដេរ ថ៖ «តើ 
មា្ចាស ់ស្នេហ ៍ ចេ ឡេង  ដេល បាន   
បង្កាត់ ភ្លើង ស្នេហ៍  លាក់ បាំង  - 
អ្នកគាទំេ រលំង  ១ ឆ្នា ំទៅ  ហើយ  
នោះ គាតម់ាន  ឈ្មោះ អ្វ ីដេរ   នងិ 
មាន  មខុ របរធ្វើ អ្វ ីដេរ? ជា អ្នក 
សលិេបៈ ដចូគា្នា ឬ  អ្នក ជនំញួ  ?   
តើ  អ្នក ទាំង  ២  នេះ   មា ន-    
គមេង  កណំត ់វេលា  ចលូ 
រោង ជយ័ មង្គលនៅពេល 
ណ ដេរ ? » ។ 

តេ តារា សេី រូប សេស់      
ឈ្មោះ ពិតថ  ឈាង 
ហ៊ុយឡេង ហៅ   
ចេ ឡេង  ដ េ ល   
ធ្លាប់  លេច ភាព  លេបី  
ក េ     បេទេស  ជាប់ ក្នុង - 
បញ្ជី ជា សេី  ស្អាត បេចាំ 
តំបន  ់  អាសុីនៅ     ក្នុង ឆ្នាំ-  
២០១៩   ជាមួយ   នឹង អ្នក- 
សិលេបៈ  ខ្មេរ ផេសេងៗ ទៀត-    
នោះ មិន បាន តប   សរអ្វី 
វិញ     ឡើយ  ហើយ  ភ្នពំេញ -  
ប៉ុស្តិ៍ក៏ មិន អាច សុំ ការ  - 
បញ្ជាក ់ ពី សេីសេស់ ចេ 
ឡេង ផង ដេរ តាម បេពន័្ធ 
ទូរ  ស័ព្ទ។  

គួរ រំឭក ដេរ ថ  កញ្ញា 
ឈាង ហ៊យុ ឡេង  ហៅ 
ចេ ឡេង  តារា  សម្តេ ង      - 
សេី   វ័យ  ២២ឆ្នាំ មាន  រូ ប-    
សមេស ់ដេល  ជា អណំោយ ផល  ព ី  

ធម្មជាតិ   និង បាន  ផ្តើម សិលេបៈ  ជាលើក-   
ដបំងូ  នា  ពេ ល ថត    កនុ រឿង «មន្តស្នេហ ៍
បេធន  ថ្នាក ់តចូ»  នៅ     ចងុ ឆ្នា២ំ០១៦  
បង្ហាញ    សេច ក្ត ី តេក អរ   ក្នងុ ចតិ្ត ខ្លាងំ  
សមេបើម   ណស់ បើ តាម ស្តាប់ ការ - 
រៀប រាប់ ពី អារម្មណ៍ ផ្ទាល់ មក បេប់     
ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍     កេយ  ពី បាន   ឃើញ   

វត្ត មាន   ខ្លួន ជាប់    ក្នុង បញ្ជី នេ កំពូល សេី 
ស្អាត   ទាំង  ១០០ រូប  បេចាំ តំបន់ អាសុី     
នៅ   ឆ្នាំ២០១៩ ឬ កម្ម វិធីឈ្មោះ  Top 
100 Most Bea utiful Asian 
Women  2 019  ។  

  សេីសេស់ ចេ  ឡេង  វ័យ  ២២ឆ្នាំ  
បាន  បង្ហើប បេប់ពីអារម្មណ៍ ខ្លួន-   
ថ ៖ «សបេបាយ  ចតិ្ត ខ្លាងំ  ណស ់
ពេល   ឃើញ ដំណឹង នេះ     នៅ-    
បណ្តាញ    តាម អីុន ស្តា កេម   
នោះ ហើយ ក៏ អរគុណ ផង  ដេរ  
ចំពោះ  បេិយ មិត្ត ដេល   តេងតេ 
បាន    ផ្តល់  ការ គាំទេ ជា កមា្លាំង-  
មក   ដល់ រូប នាង ខ្ញុំ   នៅ លើ វិថី 
សលិេបៈ  ដេល នាង ខ្ញុ ំបាន    ខតិខ ំ

ពុះ ពារ   នៅ ក្នុង    រយៈ ពេល  
បេមាណ   ៣-៤   ឆ្នាំ  មក   
ហើយ  ក ៏មនិ នកឹ ស្មោន ថ 
ខ ្ញុំ អាច មាន ឱកាស បាន 

ជាប ់  ជមេើស     Top 100 
Most  Beautiful Asian 
Women  2 019 នោះ     
ឡើយ »៕ 

ស្រីស្រស់ច្រឡ្រងហ៊ានបង្ហាញមុខ
គូស្ន្រហ៍មិនបង្ហើបរឿងចូលរោងជ័យ

ស្ងាត់ៗ ចេ ឡេង  ក៏ ទម្លាយ រូប បង្ហាញមុខ គូស្នេហ៍  
ដេល បន បង្កាត់ភ្លើង ១ឆ្នា ំហើយ ។ រូបថត អីុនស្តាកេម 
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 ការ បេកួត ផ្តាច់ ពេត័េ រវាង កេមុ តេជៈសន្តភិាព (កេហម) និង កេមុត្នាតជ័យ ខេត្តកំពង់ស្ព។ឺ រូបថត ឈន ណន

ក្រមុបាល់ទះអង្គយុផ្តោតខ្លាងំលើ
ការដណ្តើមម្រដាយមាសសីុហ្គ្រម
    ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ ការលុប ចោល ការ- 
បេកួត អាស៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គេម លើក ទី 
១០ ឆ្នាំ ២០២០ នៅ បេទេស 
ហ្វីលីពីន ដោយ សរ វិបត្តិ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយការ ពេយាយាម 
ហ្វឹក ហត់ យា៉ាង ខ្លាំង របស់ កេុម 
បាល់ ទះ អង្គយុ ជន ពិការ កម្ពជុា 
ក្នងុការតេៀម   បេជេង យក មេដាយ 
មាស បន្ថេម ទៅលើការ ឈ្នះ មេ- 
ដាយ សំរឹទ្ធ នៅ ឆ្នា ំ២០១៤ និង 
មេដាយ បេក់  នៅ ឆ្នាំ ២០១៧ 
កា្លាយ  ទៅជាការ អសរបង់ បុ៉ន្តេ 
កេមុ មួយ នេះ មិន បាន បោះ បង់ 
ចោលនូវ ឆន្ទៈ មួយនេះ ទេ។

គេ ូបង្វកឹ កេមុ ជមេើសជាតិ បាល់- 
ទះអង្គយុ ជន ពិការ កម្ពជុា លោក 
យឹម វណ្ណា  បាន និយាយ ថ៖«បើ 
ទោះ បីជា កេមុ របស់ យើង ធ្លាប់ 
បានចាញ់  កេមុ មីយា៉ាន់មា៉ា ក្នងុ វគ្គ 
ផ្តាច់ ពេ័តេ សមេប់ ការ បេកួត 
អាស៊ានបា៉ារា៉ាហ្គេម នៅ  មា៉ាឡេសីុ 
កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៥ តេយើងមាន 
ការ ជឿជាក់ ខ្លាងំ ថ នឹង  ដណ្តើម 
បាន មេដាយ មាស នៅ ហ្វលីីពីន 
វិញ បុ៉ន្តេ  អ្វីៗ  តេវូ បាន ខក ខន ពេះ 
ការ បេកួតអាស៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គេម នៅ 
ហ្វីលីពីន តេូវ បាន លុបចោល 
ដោយ សរ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ១៩»។

លោក បន្ថេម ថ៖ «  ទោះ ជា  យើង 
បាន ខក ខន នៅ ហ្វលីីពីន មេន 
តេ  យើងនៅ តេ ខិតខំ ហ្វកឹហត់ ជា 
បេចំា ដើមេបីតេៀមអាស៊ាន បា៉ារា៉ា- 
ហ្គេម នៅវៀតណម  ឆ្នា ំ២០២១ 
និង នៅ កម្ពជុា យើង ឆ្នា ំ២០២៣ 
ហើយនៅ ក្នងុ តំបន់ អាស៊ាន នេះ 
ខ្ញុំគិត ថ យើងមានការ បេកួត 
បេជេង តេ ជាមួយ កេមុ មីយា៉ាន់មា៉ា 

មួយ ទេ ចំណេក កេមុ ថេ ខ្ញុ ំលេងខ្វល់ 
ហើយ អី៊ចឹង នៅ ឆ្នា ំ២០២១ ខ្ញុំ 
សងេឃឹម ថ បើ យើងមិន បាន មាស 
ក៏ បាន បេក់ ដេរ តេ ខ្ញុ ំនឹង បុក យក 
មេដាយមាស ឱេយបាន ពេះ យើង 
បាន ដឹង ពី កីឡាករ ខ្លាងំ របស់ កេមុ 
មីយា៉ាន់មា៉ា  ហើយ ហេតុនេះ យើង 
អាច   ទប់ការ លេង របស់ អ្នក គេ បាន 
ហើយ ខ្ញុ ំក៏ ជេើស រីស បាន   កីឡាករ 
ល្ៗអ  ដេរ គឺ ល្អ ទំាង ការពារកេយ 
ការពារមុខ និង វ៉េ គឺ យើង មិន 
មានការ បារម្ភ អី ទៀត ទេ»។

យា៉ាង ណក៏ ដោយ លោក យឹម 
វណ្ណា បង្ហើប ថ កេមុ ជមេើសជាតិ 
បាល់ ទះអង្គយុ ជន ពិការ កម្ពជុា 
នៅ ពេលនេះ នៅ សល់ កីឡាករ 
តេមឹ ១០នាក់ ទេ ហើយការ ខ្វះខត 
នេះ ធ្វើ ឱេយមានការ ពិបាក ក្នងុការ- 
ហ្វកឹ ហត់ ពិសេស បេកួត សម ដក- 
សេង់បច្ចេក ទេស  ពេះ បាល់ ទះ 
អង្គុយនេះ មា្ខាង មានគា្នា ៦នាក់  
ហេតុ នេះ នៅ ពេល បេកួត សម 
លោក យឹម វណ្ណា និង គេ ូជំនួយ 
លោក យុ៉ង សុខុម តេវូ ចូល លេង 
ជាមួយ កេុមកីឡាករ ដេរ ដើមេបី 
ឱេយគេប់មា្ខាង៦នាក់ គឺ អត់ មាន   
អ្នក ចំាពិនិតេយមើលការបេកួត របស់ 
កីឡាករនោះ ទេ។

បុ៉ន្តេ តាម រយៈការ បេកួត  ការ- 
បេកួត ជើង ឯកកីឡា បាល់ ទះ អង្គយុ 
ឆ្នា ំ២០២០ នៅ មជេឈ មណ្ឌល   ជាតិ 
នេជនពិការ តេជោ សេន ហើយ 
បានបិទ ការ បេកួត កេម អធិប តី 
ភាព របស់ លោក ស សុខ រដ្ឋ- 
លេខ ធិការ កេសួង អប់រំ យុវជន 
និង កីឡា កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ កន្លង- 
មកនេះ  លោក វណ្ណា បាន សម្លងឹ 
ឃើញ កីឡាករ ៤នាក់ អាច នឹង 
ដាក់ ចូល ទៅ កេមុ ជមេើសជាតិ បាន 

ខណៈ ការ បេកួតនេះ មាន ៤កេមុ 
ចូល រួម ហើយ ជា លទ្ធផល កេមុ 
តេជៈសន្តភិាព  កា្លាយ ជា ជើងឯក 
កេយ ឈ្នះកេមុត្នាតជ័យ ខេត្ត 
កំពង់ ស្ព ឺ ៣ សិត ដាច់ ក្នងុ  វគ្គ ផ្តាច់- 
ពេត័េ ចំណេក កេមុមជេឈមណ្ឌលជាតិ 
នេជនពិការតេជោសេន បាន លេខ 
៣ និង  កេមុ រិទ្ធសីេន ខេត្តកំពង់ឆ្នាងំ 
បាន លេខ ៤។

លោក យី វាសនា អគ្គលេខ - 
ធិការ  គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ បា៉ារា៉ា- 
ឡំាពិក កម្ពុជា បាន ថ្លេង ថ ៖            
« តាមស្តង់ ដារ កេមុបាល់ ទះ អង្គយុ 
នេះ ១កេុម មាន ១៤ នាក់ គឺ 
កីឡាករ ១២ នាក់ និង គេ ូ២ នាក់ 
តេ កេុម ជមេើសជាតិ យើង នៅ 
សល់តេ ៩ ទៅ ១០នាក់ទេ ដោយ 
មួយចំនួន មាន  បញ្ហា សុខ ភាព 
អី៊ចឹង ហើយខ្ញុំឯក ភាព ណស់ 
តាមការ បេកួត ជើង ឯក នេះនឹង   
រក អ្នក ដេល ខ្លាងំ បាន ហើយ យើង 
ក៏ កំពុង រង់ចាំ មើល  មា្ចាស់ ផ្ទះ 
វៀតណម  បើក បញ្ជ ីកីឡានេះ នៅ 
ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០  នេះផង ដេរ»។

លោក  បន្ថេម ថ៖ «ខ្ញុ ំ សងេឃឹម ទុក  
ថ បេទេស ទំាង អស់ នឹង ចុះ ឈ្មោះ 
ហើយ បើ មាន តេមឹ ៤ បេទេស  ចុះ- 
ឈ្មោះ ហ្គេម នេះ នឹង បើកចំហ 
ដដេល សមេប់ការ បេកួត ដណ្តើម 
យក មេដាយមាស បេក់ និងសំរឹទ្ធ 
នៅវៀតណម ខណៈ គេ ូបង្វកឹ និង 
កីឡាករ របស់ យើង បាន សនេយា 
ទុក នៅ ចំពោះមុខ ខ្ញុ ំថ នឹង ខំ បេងឹ 
យក មេដាយមាស ឱេយបាន។  ខ្ញុំ    
រីក រាយតេង់ ហ្នងឹ ដេល ស្មគ័េ ចិត្ត   
លះ បង់ គេប់បេប  យា៉ាង  ទំាង កមា្លាងំ 
កាយ កមា្លាងំ ចិត្ត ទំាង យប់ និង  ថ្ងេ 
នៅ ជាមួយ ពួក គាត់  ពេះ ខ្ញុ ំចង់ 
បាន មេដាយ មាស ដេរ»៕

តារាសេ ីរូប សេស់ឈ្មោះពិត 
ឈាង ហុ៊យឡេង  ហៅ ចេ 

ឡេង ។ ហ្វេសប៊ុក 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

