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ឆៃ សារ៉ា ប្ដៃជ្ញាពងៃងឹ សមត្ថភាព ឱ្យ ខ្លាងំ
ដើម្ីបឈាន ទៅសមៃចបំណងធំ 

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

ក្រសួងបរិស្ថានកំពុងសុើបករណីជនខិលខូចវាតយកដីរដ្ឋ

កម្ពជុាកំពុងសិក្រសា
គម្រងសងសង់
ផ្លវូដ្រកភ្ជាប់ជាមួយ
ប្រទ្រសវៀតណាម

កៃុង បាង កកៈ  ការិយា ល័យ 
ប៉លូសិ ក្រងុ (MPB)កពំងុ រៀប- 
ចំ ត្រៀម លក្ខណៈ  ដើម្របី ទប់-
ទល់ ផ្រន ការ ធ្វើ បាតុ កម្ម របស់ 
ក្រុម គាំទ្រ ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ 
ផ្រស្រងៗ នៅ វិមាន ប្រជា ធិប- 
ត្រយ្រយ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៤  ខ្រ តុលា ។ 

 លោក ឧត្តម ស្រនីយ៍ ឯក  
បា៉ាកា ផងុ  ផងុ ភតី្រ  ជា ស្នង ការ 
ការិយា ល័យ បូ៉លិស ក្រងុ  MPB 
បាន ថ្ល្រងកាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  
ប៉ូលិស បាន កំពុង ត្រួត ពិនិត្រយ-
មើល  ស្រចក្តី ប្រកាស នានា 
របស់ ក្រុម ផ្រស្រងៗ  នៅ ក្នុង នោះ 
រួម មាន ក្រុម ...តទៅទំព័រ១២

វ៉ន ដារ៉ា 

មណ្ឌលគិរីៈ ក្រសួង បរិស្ថាន   
កំពុង សុើប អង្ក្រត  លើ ករណី ជន- 
ខិល ខូច លួច បោះ បង្គោល  និង ធ្វើ 
របង ទន្ទ្រន កាន់ កាប់ យក ដីរដ្ឋ 
ដោយ ខុស ច្របាប់  នៅ ក្នុង ទីតំាង 
ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រក្រវ សីមា នៅ 

ភូមិ ពូរ៉ាង ឃំុ ស្រន មនោរម្រយ  ស្រកុ 
អូររំង  ក្រយ ព្រល ពិនិ ត្រយឃើញ 
មាន ជន ខិល  ខូច លួច បោះ បង្គោ ល 
ថ្មនិង ឈើ ជាង ៥០ បង្គោល  និង បា ន  
ធ្វើ របង  ហុ៊មព័ទ្ធ ក្នងុ ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ  ។

លោក  ន្រត្រ  ភក្ត្រ  រដ្ឋ ល្រខា - 
ធិការ  និង ជា អ្នក នំា ពាក្រយ ក្រសួង 
បរិស្ថានបាន ពិនិត្រយ ឃើញ សកម្ម - 

ភាព លួច បោះ បង្គោលនិង ធ្វើ របង 
ហុ៊មព័ទ្ធ យក ដីរដ្ឋ ដោយ ជន ខិល ខូច 
ន្រះ  ក្នងុ ព្រល ដឹកនំា ប្រតិភូ ក្រសួង 
បរិស្ថាន  និង ក្រមុ អ្នក សរ ព័ត៌ មាន   
ចុះ ពិនិត្រយ  និង ស្វ្រង យល់ ពី ការ ងារ 
រៀប ចំ គម្រង រ្រដ បូក  និង ការ គ្រប់ - 
គ្រង ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ក្រវ សីមា   
ពី ថ្ង្រទី៣ ដល់ថ្ង្រទី ៥  ខ្រតុលា។

លោក  ថ្ល្រង ថា ៖« យើង កំពុង ត្រ 
ធ្វើ ការ សុើប អង្ក្រតស្វ្រង រក ថា  តើ 
នរណាដ្រល ជា អ្នក មក បោះ បង្គោ ល  
នៅ កន្ល្រង ន្រះ  ដើម្របី យើង អនុវត្ដ 
ទៅ តាម ច្របាប់ »។  ន្រះ ជា វិធាន ការ 
មឺុង មា៉ាត់  ហើយ ក៏ជាការ  ប្រប់  ទៅ 
ដល់ ជន ខិល ខូច មួយ ចំ នួនថា ដី 
រប  ស់ រដ្ឋ គឺ មិន អាច...តទៅទំព័រ ២

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំៃញ: រដ្ឋសភាកាល ពី ម្រសិ ល - 
មិញ បាន បើក សម័ យ ប្រជំុ  ព្រ ញ - 
អង្គ  លើក ទី៥ នីតិកាល ទី៦ ហើ យ 
បាន  អនុម័ត លើ ស្រ ចក្តី ព្រ ង-   
ច្របាប ់ស្តពី ី«ការគ្របគ់្រង ល្រប្រង- 
ពាណិជ្ជកម្ម» ខណៈ ដ្រល ព្រះ- 

មហា ក្រសត្រ  បាន ច្រញ ព្រះ រជ- 
សរ មួយ  ច្របាប់  ដោយ ព្រះ អង្គ  
មាន  បន្ទលូ ថា ច្របាប ់ ទាងំឡាយ 
ដ្រល រដ្ឋ សភា បានអនមុត័ គជឺា 
មាគា៌ា ដ ៏សខំាន ់ចាបំាច ់ សម្រប ់
ស្ថាបន័ នតី ិប្រត ិបត្ត ិនងិ ស្ថាបន័ 
តុលាការ ប្រើ ប្រស់ ជា ឧ ត្ត ម ប្រ - 
យោ ជន៍ ។

លោក ឡ្រង ប៉្រង ឡុង អ្នក- 
នាំ ពាក្រយ រដ្ឋសភា  ថ្ល្រង ពី ម្រសិល - 
មិញ ថា ការ បើក សម័យ ប្រជុំ 
ព្រញ អង្គ  ន្រ រដ្ឋសភា លើក ទី៥ 
នតី ិកា ល  ទ៦ីន្រះ  រដ្ឋសភា បាន 
សម្រច អនុម័ត លើ ស្រចក្ត ីព្រ ង  - 
ច្របាប់ ស្តីពី ការគ្រប់ គ្រង ល្រប្រង 
ពាណិជ្ជ កម្ម រួចរល់ ជា ស្ថាពរ 

ហើ យ ដោយ គ្រង នឹង ដាក់ 
ជូន ទៅ ព្រឹទ្ធ សភា ដើម្របី ពិនិត្រយ 
បន្ត  ទៀត។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ 
« នៅ ក្នុង សម័យប្រជុំ ព្រញអង្គ 
ន្រ រដ្ឋសភា របស់ យើង នា ថ្ង្រទី 
៥   តុលា ន្រះ គឺ គណៈកម្មការ ជំ-
នា ញ  ន្រ រដ្ឋស ភាបានសម្រច 
អនមុ ័ត  ច្របាប ់ហ្នងឹ រចួរល ់ហើយ 

បនា្ទាប់ ពី  មាន ការ បក ស្រយ ពី 
មន្ត្រី ជំនា ញ យើង អស់ រយៈ-
ព្រល  ជាច្រើន ម៉ា ង ។ កិច្ចការ 
បនា្ទាប ់ទៀត គ ឺយើង គ្រង ដាក ់
ជូន ទៅ  ព្រឹទ្ធ សភា ពិនិត្រយ បន្ត 
ទៀត ប៉នុ្ដ្រ ខ្ញុ ំមនិទាន ់ដងឹ បញ្ជនូ 
ទៅ ព្រល ណា ទ្រ»។

បើ តាម ...តទៅទំព័រ ២

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈកម្មករ ប្រមលូ សរំម 
ក្រុម ហ៊ុនសុីន ទ្រី រប់ រយ នាក់   
បាន ប្រកាស បន្ត ការ ធ្វើ កូដកម្ម 
ដដ្រល  ក្រយ ពី គា្មាន ដំណោះ -  
ស្រយ សម្រប ់ការ ទាម ទារ របស ់
ពកួ គ្រ ខណៈ ដ្រល  រដ្ឋបាល រជ- 
ធានីភ្នពំ្រញបាន ប្រកាស  ជ្រើស   - 
រើស កម្មករថ្ម ីសម្រប ់ ប្រមលូនិង  
ដឹកជញ្ជនូ សំរម សំណល់ រឹង  
នៅរជ ធានី ភ្នំព្រញ ។

អ្នកស្រី   សៀម ណន អាយុ 
៣០ ឆ្នា ំដ្រល ជាកម្មករ ផ្ន្រក បោ ស 
ន្រ ក្រមុ ហ៊នុ សុនី ទ្រ ី ដ្រល កពំងុ 
ឈរ ផ្តុគំា្នា ធ្វើ កដូកម្ម នៅ ខាងមខុ 
ក្រុម ហ៊ុន  កាល ពីថ្ង្រម្រសិលមិញ   
និយាយ ថា អ្នក ស្រី  និង កម្មករ 
ផ្រស្រង ទៀត  មិន  ព្រម ចូល ធ្វើ ការ 
វិញ ទ្រ បើ ខាង ក្រមុ ហុ៊ន មិន យ ល់  - 
ព្រម ផ្តល់  សំណង តាម ការ ទាម - 
ទារ របស់ ពួក គាត់។ អ្នក ស្រី ថា៖ 
«យើង ព្រម ចូល កាន់ការងារ 
រៀងៗខ្លនួ វិញ លុះត្រ មាន កិច្ច - 
សន្រយា  រវាងក្រមុ ហុ៊ន និង តំណា ង  
កម្មករ ពួក យើងពី ការ ផ្តល់ ជូន 
តាម អ្វី ដ្រល ...តទៅទំព័រ  ៤

ធូ វីរ:

ភ្នំពៃញៈរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
កំពុង សិក្រសា លទ្ធភាព សងសង់ 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ផ្លវូដ្រក ព ីទកី្រងុ 
ភ្នំព្រញ ត ភា្ជាប់ ទៅ ក្រុង បាវិត ដ្រល 
ជា ច្រកទា្វារព្រដំ្រន អន្តរជាត ិកម្ពជុា 
និងវៀតណាម ។ 

 អ្នក នៅក្នុង វិស័យ ដឹកជញ្ជូន 
ជឿថា គម្រង ន្រះ នងឹ រមួចណំ្រក 
ជំរុញ ការដោះដូរ ទំនិញ រវាង 
ប្រទ្រស ទាំង ២ ឱ្រយ កាន់ត្រ ល្អ 
ប្រសើរ ថ្រមទៀត ។  

លោក លី បូ រិ ន អនុរដ្ឋល្រខា- 
ធិការ ក្រសួង សធារណការ និង 
ដឹកជញ្ជូន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា ការ សិក្រសា 
គម្រង សងសង់ ...តទៅទំព័រ ៨

សមត្ថកិច្ច ដកបង្គាលរបង ដៃល តៃវូ បានគៃលួចបោះធ្វើរបងហុ៊មព័ន្ធយក ដី រដ្ឋនៅ ក្នងុទីតំាង ដៃន ជមៃកសត្វពៃកៃវសីមាកាលពីថ្ងៃទី ៤ តុលា។ រូប ជីវ័ន

បូ៉លិសថ្រត្រៀម
លក្ខណៈទប់ទល់
ផ្រនការបាតុកម្ម
នៅថ្ង្រទី១៤តុលា

រដ្ឋសភបានអនុម័តស្រចក្តីព្រងច្របាប់
ស្តពីី«ការគ្រប់គ្រងល្រប្រងពាណិជ្ជកម្ម»ដ្រលច្របាប់ន្រះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្រឍតំបន់ព្រំដ្រន

កម្មករប្រមូលសំរាម
រាប់រយនាក់ប្រកាស
បន្តការតវា៉ាក្រយពី
គ្មានដំណោះស្រយ
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តពីទំព័រ  ១...មក ទន្ទៃន កាន់- 
កាប់ ដោយ បៃើ បៃស់ បៃជា  ពល- 
រដ្ឋ ស្លតូ តៃង់  ក្នងុ រូបភាព ចូល មក 
ទនៃ្ទានកាន់ កាប់ ហើយ ស្នើ សំុ 
កាត់ ឆ្វៀល នោះ ទៃ ។   

លោក  ភក្តៃ បាន ពៃ មាន ដល់ 
ជន ខិល ខូច  ថា ៖« សូម បញៃឈប់ ជា - 
បន្ទាន់ នូវ សកម្ម ភាព  ទំាង អស់ នៃះ  
ពីពៃះ ថា វា ជា សកម្ម ភាព ខុស- 
ចៃបាប់ ។  យើង ខ្ញុ ំនឹង អនុវត្ដ ចៃបាប់ 
ដោយ មិន លើក លៃង  ចំពោះ ជន 
ទំាង ឡាយ ណា ដៃល បំពាន ទៃ » ។

បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់ មន្ទរី- 
បរិស្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ក្នងុ   រយៈ- 
ពៃល  ៩ខៃ  ឆ្នា ំ២០២០  មន្តៃ ីឧទៃយា - 
នុរកៃស នៃ មន្ទរី បរិ ស្ថាន បាន ចុះ លៃបា ត 
ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ ចំនួន  
២៩៩៥លើក    បង្កៃប បទ ល្មើស 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ បាន ចំនួន ១៥ ២ ៨  
ករណីក្នងុ នោះ បាន បញ្ជនូ សំណំុ - 
រឿង ទៅ តុលា ការ ៨៤ ករណី ពិន័ យ 
អន្តរការណ៍ ២៦ ករណី រឹប អូស 
រណា  រយន្ត បាន ៣៦៤  គៃឿង ចាប់ 
ឃាត់ រថ យន្ត ៣៤គៃឿង  ដោះ អន្ទា ក់  

ដាក់ ចាប់ សត្វ ចមៃះុ  សរុប ចំនួន  
២៩៥៧ខៃសៃ ។

បើ តាម លោក  ភក្តៃ  បច្ចបុៃបន្ន   
កម្ពជុា  មាន តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  
និង របៀង អភិ រកៃស ជីវ ចមៃះុ សរុប 
៦៦កន្លៃង  ក្នងុ នោះ មាន ឧទៃយាន- 
ជាតិ  ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  តំបន់ 
បៃើបៃស់ ចៃើន យ៉ាង  តំបន់ ការពារ 
ទៃស ភាព  និង តំបន់ រ៉ាម សរ ដៃល 
មាន ផ្ទៃ ដីសរុប ៧,៣  លាន ហិក តា  
ស្មើ បៃមាណ  ៤១%  នៃ ផ្ទៃដី សរុប 
របស់ បៃទៃស កម្ពជុា ។

ចំណៃក តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  មាន ចំនួន  
៦ កន្លៃង  មាន ផ្ទៃដី សរុប បៃមាណ  
១ លាន ហិកតា ក្នងុ នោះ រួម មាន  
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា  ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ សៃពក  ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ ណាម លៀរ  ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ លំផាត់ ដៃន ជមៃក សត្វ - 
ពៃ ភ្ន ំពៃច  និង របៀង អភិ រកៃស ជីវ- 
ចមៃះុ ឦសន ។ នៅ ក្នងុ ការ គៃប់ - 
គៃង អភិ រកៃស តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ 
ទំាង នៃះមន្ទរី បរិស្ថាន ខៃត្ដ មណ្ឌ ល- 

គិរី  មាន មន្តៃ ីឧទៃយា នុរកៃស សរុប ចំនួន  
១០៤ នក់ដៃល ចំនួន នៃះ  នៅ មិន 
ទាន់ ឆ្លើយ តប នៅ ឡើយ ជា មួយ 
ទំហំ ផ្ទៃ ដី ដៃល តៃូវ អភិ រកៃស  និង 
ការពារ នៅ ឡើយ ទៃ ។ ចំណៃក ម ន្តៃ ី 
ឧទៃយា នុរកៃស នៃ កៃសួង បរិស្ថា នដៃល 
កំពុ ង បំពៃញ តួនទី ជាឆ្មា ំ ពៃ ការ - 
ពារ  និង អភិ រកៃស ធន ធាន ធម្ម  ជាតិ   
ទ ប់ ស្កាត់  និង បង្កៃប បទ ល្មើ ស 
នៅ តាម បណា្តា តំបន់ ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ នន ក្ន ុង បៃទៃស កម្ពជុា មាន 
ចំនួន  ១២០០នក់ ។

មន្តៃ ីឧទៃយា នុរកៃស  ទំាង នោះ បាន 
រៀប ចំវិធី សស្តៃ លៃបាត  ក្នងុ នោះ 
មាន ទំាង វិធី សស្តៃ ថ្មើរ ជើង  មូ៉តូ  
រថ យន្ត និង មាន ការ បៃមូល ទិន្ន ន័ យ  
ព័ត៌ មាន  តាម រយៈ ការ  បៃើ បៃស់ 
បច្ចៃក វិទៃយា ទំនើបដោយ មាន កាគំា ទៃ 
បច្ចៃក ទៃស ពីអង្គ ការ ដៃ គូដូច ជា  
អង្គ ការ សមា គម អភិ រកៃស សត្វ ពៃ  
WCS  ជា ដើម ។ 

លោក  គៃើង តុលា សកម្មជន 
ការពារ ពៃឈើ ក្នងុ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  
មើល ឃើញ ថា សកម្មភាព កាប់ - 
រន  ទន្ទៃន យក ដីរដ្ឋ ជា លក្ខណៈ 
ទៃង់ ទៃយ ធំ ក្នងុ ខៃត្ដ មណ្ឌល គិរី  
ហាក់ មាន ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ ។  បុ៉ន្ដៃ 
សកម្ម ភាព ទន្ទៃនទៃង់ ទៃយ តូច 
នៅ កើត មាន នៅ ឡើយ គឺ ជន ខិល- 
ខូច ធ្វើ សកម្ម ភាព ទន្ទៃនជា លក្ខ ណៈ 
គៃសួរ លើ ផ្ទៃដី ចាប់ ពី១ហិក តា  
ទៅ ១០  ហិកតា។ លោក បៃប់ ថា ៖ 
« បើ យើង ចង់ ដឹង ពីមៃ ខ្លោង ជា 
នរណា នោះ សួរ តៃ អាជា្ញាធរ មូល - 
ដា្ឋាន ភូមិ ឃំុ  ទៅដឹង ហើយ ថា  អ្នក 
ដៃល ទៅ រំលោភ ទន្ទៃន យក ដីរដ្ឋ 
នោះ ជា នរណា មក ពីណា  ឬចាប់ 
អាជា្ញាធរ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង អំពើ 
ល្មើស នៃះ ដាក់ គុក   ១-២ នក់ ទៅ 
នឹង ដឹងពី  មៃខ្លោង នោះ ហើយ »។

យ៉ាង ណា ក្ត ីលោក ពៃហ្ម វិបុល- 
រតនៈ បៃធានដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ 
កៃវសីមាបាន ឱៃយដឹង ថា ករណី 
បោះ បង្គល និងហុ៊មព័ទ្ធ របង ទន្ទៃន 
យក ដីរដ្ឋ នៃះកើត ឡើង តាម រយ ៈ 
ជន ខិល ខូច ជាមៃ ខៃយល់  បាន ជួល 
ពលរដ្ឋ ស្លតូ តៃង់  ធ្វើ សកម្មភាព។ 
ចំណៃក នៅ ទីតំាង ដៃន ជមៃក សត្វ- 
ពៃ កៃវ សីមានៃះជន ខិល ខូច  បាន 
លួច បោះ បង្គល លើ ដីរដ្ឋ រប់រយ 
ហិកតា ដៃល មនៃ្ដ ីឧទៃយានុរកៃស បាន  
និង  កំពុង បន្ត ចុះ លៃបាត  និង ដក 
ចៃញ វិញ ជា បៃចំា  ។ លោក  ថ្លៃង ថា ៖ 
«សកម្មភាព ដៃល យើង ចុះ ដក 
បង្គល ដៃល ជន ខិល ខូច ហុ៊មព័ទ្ធ 
របង  និង បោះ បង្គល យក ដីរដ្ឋ 
នៃះគឺ យើង មិន មៃន ទើប តៃ ធ្វើ ជា - 
លើកទី១ទៃ គឺ យើង បាន ធ្វើ ជា - 
ចៃើន លើក កន្លង មក  និង បាន ដក 
បង្គល ជាចៃើន រយ ដើម ហើ យ 
នៅទីតំាង នៃះ។ ជាក់ ស្ដៃង ថ្ងៃ នៃះ 
( ៥ តុលា) យើង បាន ដក បង្គល 
ឈើ បានជាង ៥ ០ដើមទៀត  »៕

ក្រសួងបរិស្ថានកំពុងសុើបករណី...

មន្ត្រី បរិស្ថាន  ដក បង្គោល  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ លួច បោះ វាត យក ដី រដ្ឋនៅ 
ដ្រន ជម្រក សត្វ ព្រ ក្រវ សីមា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

រដ្ឋសភាបានអនុម័តស្រចក្តីព្រងច្របាប់...
តពីទំព័រ  ១ ...សៃចក្ដី ពៃង- 

ចៃបាប់ ស្ដីពី ពាណិជ្ជ កម្ម  តាម 
បៃព ័ន្ធ អៃឡចិ តៃនូកិ តៃង ់មា តៃ  
៥៦ បាន ឱៃយ ដឹងថា ការធ្វើ បៃតិ - 
បត្តកិារ ដោយ គា្មាន ការ អនញុ្ញាត 
តៃូវ បញៃឈប់ សកម្ម ភាពឬ បៃតិ - 
បត្តកិារ អាជវីកម្ម នងិ តៃវូ ទទលួ 
ការ ផាក ពិន័យ ជា បៃក់ មិន លើ ស 
ព១ី០លាន រៀល ចពំោះ បគុ្គល 
ទាំង ឡាយ ណា  ដៃល បៃពៃឹត្ត 
ផ្ទុយ នឹង បញ្ញត្តិ នៃ កថាខណ្ឌ ទី 
១ នៃ មាតៃ២។ ក្នងុ ករណ ីធា្លោប ់
ទទួល រង នូវ វិធាន ការ ដូច មាន 

ចៃង ក្នងុ កថា ខណ្ឌ ទី១ជា ស្ថា ព រ  
រួចហើយ ហើយ បាន បៃពៃតឹ្ត ប ទ - 
ល្មើស ដដៃល នៃះ តៃវូ ផ្ដន្ទា ទោ ស  
ដាក់ ពន្ធន គារ ពី១ ទៅ ៣ ឆ្នាំ 
នងិ តៃវូ ពនិយ័ ជា បៃកព់ ី ២ ទៅ 
៦ លាន រៀល។

សៃ ចក្ដ ីពៃង ចៃបាប ់តៃង ់ជពំកូ 
ទី១១ មាតៃ៥២ បានចៃង ពី 
ទណ្ឌកម្ម ចពំោះ មា្ចាស ់អាជវី កម្ម 
ពាណិជ្ជ កម្ម  ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត 
ផ្ទយុ ពី ចៃបាប់ នៃះនឹង ទទួល ទណ្ឌ- 
កម្ម ដចូជាការពៃមាន ជា លាយ- 
លក្ខណ៍អកៃសរ ការ បញៃឈ ប់ សកម្ម-
ភាព ឬ បៃតិ បត្តកិារ អាជីវ  កម្ម ការ- 
ពៃយួរ ការ ដក ហូតឬ ការ លុប ចោល  
លិខិត អនុញ្ញាត ឬ អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
ការ ផាក ពិន័យ ទោ ស ដាក់ ពន្ធន- 
គារ និង ទោស ពិន័ យ ជា បៃ ក់។

ជា មួយ គា្នា នៃះ ពៃះ ករុណា 
ពៃះបាទ សម្តៃច ពៃះ បរម នថ 
នរោ ត្តម សីហមុនី ពៃះ មហា កៃស តៃ 
នៃ ពៃះ រជាណា ចកៃ កម្ពជុា  ពៃះ- 
អង្គ បាន មាន ពៃះ បន្ទូល  តាម 

រយៈ  ពៃះ រជ សរ មួ យ  ចៃបាប់ដៃ ល 
ពៃះអង្គ  បាន បៃទាន សមៃប់ 
ការ បើក សម័យ បៃជុំ  ពៃញ អង្គ 
រដ្ឋ សភា  នៅ ថ្ងៃទី៥ ខៃតុលា 
មៃសិល មិញ  ថា ចៃបាប់ ទាំងឡាយ 
ដៃល រដ្ឋ សភា បាន អនមុត័ គជឺា 
មាគា៌ា ដ ៏សខំាន ់ចាបំាច ់ សមៃប ់
ស្ថាបន័ នតី ិបៃត ិបត្ត ិនងិ ស្ថាបន័ 
តុលាការ បៃើបៃស់ ជា ឧ ត្ត ម បៃ - 
យោ ជន៍ ក្នុង សកម្ម ភាព នៃ ការ- 
អនុវត្ត តួន ទី និង ភារកិច្ច រប ស់ - 
ខ្លួន បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធភាព 
និង បៃសិទ្ធ ផល សៃប ទៅ តាម 

សភាព ជា ក់ ស្តៃង និង សកល- 
ភាវូបនីយ កម្ម ។

ពៃះរជសរ បន្តថាកៃពី ការ   - 
តាក់ តៃង ចៃបាប់ ថា្នាក់ ដឹក នំ រដ្ឋ - 
សភាគណៈកម្មការ ជំនញ ទី១ ០ 
នៃ រដ្ឋសភា ពៃម ទាំង សមាជិក 
សមាជិកា រដ្ឋសភា តៃូវ បំពៃញ 
ភារកិច្ច ស្នូល របស់ខ្លួន  តាម 
មណ្ឌ ល ដៃល ខ្លនួ ទទួល ខុស តៃវូ 
ដើមៃបី ពិនិតៃយ តាមដាន នូវ បៃសិ ទ្ធ - 
ភា ព  ក្នុងការ បៃតិ បត្តិ តួនទី 
របស ់រជរដា្ឋាភបិាល។ ក្នងុនោះ 
សកម្មភាព សហការគា្នា យ៉ាង 
ស្អតិល្មតួ រវាង រដ្ឋសភា នងិ រជ- 
រ ដា្ឋា ភិ បា ល  លើ កិច្ច គាំពារ សុខ - 
ភាព សង្គមកំពុង តៃវូបាន លើ ក- 
ស្ទួយ យ៉ាងសកម្ម គួរ ឱៃយ កត់ - 
សមា្គ ល់ ដោយបាន បង្កើត ឱៃយ 
មានកម្ម វិធី ជំ នួ យ  សង្គម ជា ចៃើ ន 
សំដៅ ផ្ដល់ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ នូវ 
អត្ថ បៃយោជន៍ បៃកប ដោយ 
សម ធម៌ និង បៃសិទ្ធ ភាព។

លោកឡៅ ម៉ុងហៃ អ្នក វិភាគ 

នយោ បាយ បាន ថ្លៃងកាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា លោក មិន យល់ - 
សៃបចំពោះ ការ បង្កើត ឱៃយ មា ន 
អាជីវកម្ម  លៃបៃង សីុ សងនៅ ក្នងុ 
បៃទៃស កម្ពជុា  នោះ ទៃ ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖«បៃទៃស- 
ជាតិ មួយ ដៃល សម នឹង ឈ្មាះ 
របស់ ខ្លនួ ហើយ មាន អំណោយ- 
ទាន ដោយ សមៃបូរ  មាន ធន ធាន 
ធម្មជាត ិចៃើន គរួ សមគរួ តៃ អា ច 
រក បៃកប រប ររស់នៅ ល្អ តាម- 
រយៈ កា រខំបៃឹង ធ្វើការ ជាជាង 
ពីកមៃ នៃពា ណិជ្ជ កម្ម គា្មា ន 
កៃមសីលធម៌ នៃះ។ ខ្ញុំជំទាស់ 
ខា្លោំង ទៅ នឹង [លៃបៃង នៃះ ]»។

តាម សៃចក្ដបីៃកាស ពត័ម៌ាន 
របស់ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋ មន្តៃី  
ស្ដីពី លទ្ធផល នៃ សម័យបៃជុំ 
ពៃញអង្គ គណៈរដ្ឋមន្តៃ ីនៅ ថ្ងៃទ ី
៣  ខៃ ក ក្ក ដា  ឆ្នាំ២០២០ ឱៃយ 
ដឹងថា ចៃបាប់ ស្ដីពី ការគៃប់ គៃង 
លៃបៃង ពាណជិ្ជ កម្ម នងឹ ជយួ រកៃសា 
ស្ថរិភាព នយោបាយ លើក កម្ព ស ់
ស ន្ដ ិសុ ខ និង ការកសង ហៃដា្ឋា   - 
 រ ចន សម្ពន័្ធ  សៃដ្ឋ កចិ្ច ជាត ិនងិ 
បាន ផ្ដល់ អំណោយ ផល ដល់ 
ការកើនឡើង ជា លំដាប់ នូវ វិនិ-
យោគ លើ វិស័យ កាសុីណូ។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន បន្ត 
ថា ចៃបាប ់នៃះ នងឹ ជយួ ជរំញុ ការ- 
អភិវឌៃឍ តំបន់ ពៃំ ដៃន  ដៃលជា 
តំបន់ អតីត សមរ ភូមិ តំបន់ ពោរ- 
ពៃញ ទៅ ដោយ គៃប ់មនី តបំន ់
គៃុន ចាញ់ តំបន់ គា្មាន ការ អភិ - 
វឌៃឍ នងិ គា្មាន បៃជា ជន រសន់ៅ។ 
លើសពីនៃះ ការពារ ខៃសៃកៃវាត់ 
ពៃំដៃន  តាមរយៈ ការកសង 
សំណង់ អគារ ដ៏ រឹងមំា មាន លក្ខ - 
ណៈ យូ រអង្វៃង និង ការ លើក ទឹក- 
ចិត្ត កា រម ក តាំង ទីលំនៅថ្មីៗ 
របស់ បៃជា ព ល រដ្ឋ ក៏ដូច ជា 
គាំទៃ ដល់ ការ អភិវឌៃឍ វិស័យ 
ទៃស ចរណ៍ និង ការបង្កើត 
ការងារ ជូន បៃជាពលរដ្ឋ។ ជា - 
ពិសៃស បង្កើត បៃភព ចំ ណូ ល 
  ថ វិកា ជាតិ៕

ទិដ្ឋ ភាព កិច្ច ប្រជំុ ព្រញ អង្គ រដ្ឋ សភា  កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ម្រសិល មិញ   ។ រូបថត រដ្ឋសភា 

ច្របាប់ ន្រះ នឹង ជួយ ជំរុញ ការ អភិវឌ្រឍ តំបន់ ព្រំដ្រន 
ដ្រល ជា តំបន់ អតី ត សមរភូមិ   តំបន់ ពោរ ព្រញ ទៅ ដោយ 
គ្រប់ មីន តំបន់ គ្រុន ចាញ់ តំបន់ គ្មាន ការ អភិវឌ្រឍ  និង 
គ្មាន ប្រជា ជន រស់ នៅ ។  លើស ពី ន្រះ ការ ពារ ខ្រស្រ ក្រវាត់ 
ព្រំ ដ្រន តាម រយៈការ កសង សំណង់ អគរ ដ៏រឹង មាំ មាន 
លក្ខណៈ យូរ អង្វ្រង និង ការ លើក ទឹក ចិត្ត ការ មក ...
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សុទ្ធ គឹម សឿន

សៀមរាប: ភ្នាក់ ងារ ទៃសចរ 
ចនំនួ ១៥៥ នាក ់ តៃវូបាន បញ្ចប់ 
វគ្គប ណ្ដះុ បណ្ដាល ស្ដពីី បៃវត្ត ិ- 
សាស្តៃ ទូទៅ ទាក់ ទង នឹង ឧទៃយាន- 
អង្គរ ការ អភិ រកៃស  និង ការ ជួស- 
ជុល បៃ សាទ ទី តាំង មាន ហា- 
និភ័យ  និង វិធាន ការ ការ ពារ 
សុវត្ថិភព ជូន ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
បនា្ទាប់ ពី សិកៃសារយៈ ពៃល ១ ខៃ 
ដើ មៃបី ឱៃយ ពួក គាត់ ចូល រួម អង្កៃត 
ផ្តល់ ព័ត៌ មាន  និង រួម ចំណៃក 
រាយ ការ ណ៍ ពី ហា និ ភ័យ នៅ 

តាម បៃ សា ទ ។
លោក  ឡុង  កុសល  បៃ ធាន- 

នាយក ដ្ឋាន ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង ជា 
អ្នក នាំ ពាកៃយ នៃ អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
អបៃសរា បាន ថ្លៃង ថា នា យ ក ដ្ឋាន- 
អភិ វឌៃឍន៍ ទៃស ចរណ៍ អង្គរ  សហ- 
ការ ជា មួយ នាយក ដ្ឋាន អភិ រកៃស 
បៃ សាទ ក្នុង ឧទៃយាន អង្គរ  និង 
បុរាណ វិទៃយា បងា្ការ  និង ម ជៃឈ មណ្ឌល 
បណ្ដះុ បណ្ដាល អ ង្គ រ នៃ អា ជា្ញា ធរ- 
ជាត ិអបៃស រាបាន បណ្ដុះ បណ្ដាល 
ដោយ ផ្ដោត សខំាន ់ព ីហា និភ័យ 
បៃ សាទ កដ៏ចូ ជា  របៀប ព នៃយ ល់  
ពី បៃវត្ត ិសាស្តៃ អង្គរ  ទៅ កាន់ ភ្ញៀវ- 

ទៃស ចរ។ កម្ម វិធី នៃះ តៃូវ បាន 
រៀបចំ ឡើង រយៈ ពៃល ១ ខៃ ហើយ 
ទើបតៃ បញ្ចប់  កាលពី ថ្ងៃ ទី៣០ 
ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ថ្មីៗ នៃះ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «យើង 
បាន រៀបចំ វគ្គ បណ្ដះុ បណ្ដាល ជា  
ចៃើន លើក  ចៃើន វគ្គ រួច មក ហើយ  
បុ៉ន្ដៃ មិន មៃន មុខ ជំនា ញ ដ ដៃ ល ៗ   
ទៃ  គឺ យើង ផ្លាស់ ប្ដរូ មុខ វិជា្ជា ប្លៃកៗ 
ដៃល ចំា បាច់ តាម តមៃូវ ការ- 
បច្ចបុៃបន្ន  ដៃល យើង មើល ឃើញ 
ថា មន្តៃ ីយើង នៅ មាន ចំណុច ខ្វះ- 
ខាត។ យើង នៅ បន្ត បើក វគ្គ- 
ប ណ្ដុះបណ្ដាល បន្ថៃម ទៀត 
ហើយ រក គៃូ ឧទ្ទៃស ជាតិ  និង 
អន្តរ ជាតិ មក បងា្ហាត់ បងៃៀន 
សិ កា្ខា កា ម យើង ដៃល បៃឡូក ផ្ទាល់ 
ជា មួយ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ »។

លោក លឹម  សៃ៊ូ  បៃ ធាន ភ្នាក់- 
ងារ ទៃស ចរណ៍  ក្នុង តំបន់ អង្គរ 
បាន ឱៃយ ដងឹ កាល ពថី្ងៃទ ី៤ ត ុលា 
ថា វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល អំពី ហា- 
និភ័យ បៃ សា ទ នៃះ  មាន ភ្នាក់ ងារ 
ទៃស ចរ ចូលរួម ចំនួន ១៥៥នាក់  
ដៃល សទុ្ធ តៃជា បៃធាន  នងិ អន-ុ 
បៃធាន កៃមុ បៃចំា គោ ល ដៅ សំ- 
ខា ន់  ៗដូ ច ជា កៃមុ គោល ដៅ បៃចំា  

បៃ សាទ អង្គ រវត្ត  បៃ សាទ បា- 
យ័ន  បៃសាទ តា ពៃហ្ម  បៃ សាទ 
បៃរូប និង បៃ សាទ បាគ ង ជាដើម ។ 
    លោក បន្ត ថា  វគ្គ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល នៃះ  បងៃៀន សកិា្ខា កាម 
ពី តួ នាទី របស់ ភ្នាក់ ងារ ទៃសចរ ដៃល 
មាន ការ ពនៃយល់ ពី អ្នក ជំ នា ញ ជាតិ-
អន្តរ ជាត ិ អពំ ីបៃវត្ត ិសាស្តៃ ទទូៅ 
នៃ ឧទៃយាន អង្គរ បៃវត្តិ នៃ ការ អភិ- 
រកៃស  និង ការ ជួស ជុល បៃ សាទ  
កា រចុះ ពិនិតៃយ ទីតាំង  ដៃល មាន 
ហា និ ភ័យ ខ្ពស់  និង វិធាន ការ កា រ- 
ពារ បៃ សាទ នានា ដើមៃបី ជួយ 
សង្គៃះ បៃ សាទ ក្នងុ តបំន ់អង្គរ។ 
    លោក លឹម  សៃ៊ ូ បាន បញ្ជាក់ថា៖  
«តាម រយៈ មៃរៀន ទាំង នៃះគឺ  
ដើមៃបី ឱៃយ ភ្នាក់ ងារ ទៃស ចរ មាន 
មូល ដ្ឋាន ជា គៃះឹ ខ្លះៗ អា ច ចូល- 
រួម អ ង្កៃត ផ្តល់ ព័ត៌ មាន  និង រួម- 
ចំណៃក ផ្តល់ សញ្ញា ព័ត៌ មាន ដល់ 
ភ្ញៀវ ទៃស ចរ បាន ជៃប  នងិ ទប-់ 
សា្កាត ់ហា នភិយ័ ផៃសៃងៗ នៅតា ម  
បៃ សា ទ។ លើសព ីនៃះបងៃៀ ន 
ពី របៀប សង្គៃះ បឋម ចំពោះ 
ភ្ញៀវ ទៃស ចរ  ដៃល មាន បញ្ហា 
សុខ ភព ក្នុង អំឡុង ពៃល  ដើរ 
ទសៃស នា តំបន់ អង្គរ» ។

ទាក់ ទង នឹ ងការ បណ្ដះុប ណ្ដាល 
នៃះ  ភ្នំ ពៃ ញ  ប៉ុ ស្ដិ៍  បាន ទាក់ ទង 
ទៅសិ កា្ខាកាម  មួយ ចំនួន ក្នុង 
ចំណោម ១៥៥ នាក់ នោះ  ប៉ុន្តៃ 
ពកួ គាត ់បាន ស្នើ សុ ំមនិ ធ្វើ អតា្ថា- 
ធិ បៃបាយ ជំុវិញ កម្ម វិធី នៃះ ទៃ កាល 
ពីមៃសិ ល មិញ ។

លោក  សុខ  សងា្វារ  អគ្គ នា- 
យករ ង អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា 
ទទួល បន្ទកុ នាយ កដ្ឋាន អភិវ ឌៃឍន៍ 
ទៃសច រណ៍ អង្គរ បាន ថ្លៃង ក្នុង  
ឱ កាស បិទ វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល 
នៃះ នៅ  បៃ សាទ បាគ ងកា លព ី
ថ្ងៃទី២  ខៃ តុលា  ដោយ លោក 
បាន អរគុណ ចំពោះ គៃូឧ ទ្ទៃស 
ទំាង អ ស់   ដៃល បាន ចូល រួម ចៃក 
រំលៃក ចំណៃះ ដឹង និង បទ ពិសោធ 
ដ ល ់កៃមុកា រងា រ ភ្នាកង់ា រ ទៃស- 
ច រនៃះ ។

 ជាមួយ នៃះដៃរ  លោក  បាន 
រំពឹង ថា  ភ្នាក់ ងារ ទៃសចរ  ដៃល 
ទទួល បានកា របណ្ដុះ បណ្ដា ល 
ទំាង នៃះ  នឹង យក ចំ ណៃះ ដឹ ង  ទៅ 
បៃើ បៃស់  និង ចៃក រំលៃ កបន្ត ទៀត 
បៃកបដោយ  ផ្លៃផ្កា ល្អ ក្នុង ការ- 
ងារ បៃចាថំ្ងៃ របស ់ខ្លនួ  ដើមៃប ីភព 
ល្អ បៃ សើរ ក្នុង តំ ប ន់  អង្គ រ៕

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជានៅតៃ បន្ត 
រកឃើញ អ្នកតៃស្ត  ចៃញ លទ្ធផល 
វិជ្ជមាន ជំងឺ កូ វីដ១៩  ខណៈ ការ- 
សិកៃសា  ថ្ម ី របស់ អង្គការ សុខភព 
ពិភព លោក  រកឃើញ ថា  ការ រាត- 
តៃបាត ជំងឺ នៃះធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ការ- 
ផ្តល់សៃវា សុខភព ផ្លវូចិត្ត  ដល់ទៅ 
៩៣ ភគ រយក្នុង បៃ ទៃស ចំនួន  
១៣០ ទូទំាង ពិភព លោកនិង ធ្វើ- 
ឱៃយ មាន ការភ័យខា្លាច ដៃល បង្កឱៃយ 
ប៉ះពាល់ សុខភព ផ្លវូ ចិត្ត ធ្ងន់ ធ្ងរ ។

កៃសួង សុខាភិបាល   ឱៃយ ដឹង ពី ថ្ងៃ 
ទី៥ តុលា  ថា  កម្ពជុា បាន រក ឃើញ   
អ្នកធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន ជំងឺ កូ វីដ១៩ ថ្ម ី 
ចំនួន  ២នាក់ ទៀត។  មា្នាក់ ជា បុរស 
ជនជាតិ បារំាង  អាយុ ២៧ឆ្នា ំ សា្នាក់- 
នៅ កៃងុ សៀមរាប  និង  មា្នាក់ទៀត 
ជា ស្តៃ ីជន ជាតិ ឥណ្ឌា  អាយុ៣៤ 
ឆ្នា ំ សា្នាក់ នៅ ក្នងុសណ្ឋាគារ មួយ  
នៅ រាជធានី ភ្ន ំពៃញ។

យោងតាមកៃសួង សុខាភិបាល   
គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី៥  ខៃតុលា   មាន អ្នក-  
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ទូទំាង បៃ ទៃស   
សរុប ចំនួន ២៨០ នាក់  ក្នងុ នោះ 
មាន  ២៧៥នាក់  តៃវូបាន ពៃយាបាល 
ជាសះសៃបើយ  និង ៥នាក់កំពុង 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ។

តាម ការរកឃើញ របស់ អង្គការ 
សុខភព ពិភពលោក (WHO)  ឱៃយ 
ដឹងពីមៃសិលមិញថា  ការ រាតតៃបាត 

ជំងឺកូ វីដ១៩ បាន រំខាន ឬ បញៃឈប់ 
សៃវា កម្ម សុខ ភព ផ្លវូចិត្ត សំខាន់ៗ 
ចំនួន ៩៣%  នៅ បណ្ដា បៃទៃស 
ទូទំាង ពិភពលោក  ខណៈ តមៃវូការ 
សុខភព ផ្លវូចិត្ត កំពុង កើន  ឡើង។ 

ការស្ទង់ មតិ ថ្ម ីរបស់ WHO  ដៃល 
បានទទួល ទិន្នន័យ ពី បណ្ដា បៃ ទៃស   
ចំនួន១៣០  ក្នងុ រយៈពៃល ៣ខៃ  គឺ 
វា ជា ទិន្នន័យ ពិភពលោក ដំបូង 
បង្អស់ ។  នៃះ បងា្ហាញ ពី ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដ៏ អាកៃក់ ដៃល បណ្ដាល មក 
ពី ជំងឺ កូ វីដ១៩ លើ លទ្ធភព ទទួល- 
បាន សៃវា សុខភព ផ្លវូចិត្ត  ដៃល 
ទាមទារ ឱៃយ មាន តមៃវូការ បនា្ទាន់ 
សមៃប់ ការបង្កើន មូលនិធិ នៃះ។

កន្លង មក អង្គការ សុខភព ពិភព- 
លោក លើកឡើង ថា បញ្ហា សុខភព    
ផ្លវូចិត្ត រំុារ៉ៃ  ក្នងុ អំឡុងពៃល មាន 

រោគ រាត តៃបាត  គឺ បៃទៃស ជាចៃើន  
តៃវូ ចំណយ យ៉ាង តិច ជាង ២ភគ-  
រយ  នៃ ថវិកា សុខភព ជាតិ  របស់ 
ពួកគៃ ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភព ផ្លវូ- 
ចិត្ត  និង ការជម្នះ  របស់ ខ្លនួ  ដើមៃបី 
បំពៃញ តមៃវូការ របស់ បៃជាជន។

WHO ថា ៖«រោគ រាត តៃបាត  គឺ 
មាន  ការកើនឡើង នូវ តមៃូវ ការ   
សមៃប់ សៃវា សុខភព ផ្លវូ ចិត្ត ។ 
ការ ទុក ចោល  ភព ឯកោ  ការបាត់- 
បង់ បៃក់ ចំណូល  និង ការភ័យខា្លាច  
បាន បង្កឱៃយ មាន សា្ថានភព សុខ- 
ភព ផ្លវូចិត្ត  ឬ វិវត្តន៍ កាន់តៃ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ទៅ។ មាន មនុសៃស ជាចៃើន អាច 
បៃឈម នឹង ការកើនឡើង នៃ ការ- 
បៃើបៃស់ គៃឿង សៃវឹង  និង គៃឿង- 
ញៀន  ការ គៃង មិន លក់ សៃមើ សៃ- 
មៃ ចៃើន  និង ការ ថប់ អារម្មណ៍»។ 

បើតាម អង្គការ សុខភព ពិភព- 
លោក  បាន ឱៃយ ដឹងថា  ការស្ទង់មតិ 
នៃះ តៃវូបាន ចៃញផៃសាយ មុន ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ សុខភព ផ្លវូចិត្ត  ដៃល ជា 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏ ធំ មួយ របស់ខ្លនួ  នៅ 
ថ្ងៃទី១០  ខៃតុលា។  វា ជា ពៃតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ តសូ៊ មតិ  តាមអីុន ធឺណិត 
ទូទំាង ពិភព លោក  ដៃល នឹង បៃ- 
មូល  ផ្តុ ំដោយ មៃដឹកនំា ពិភព លោក 
លៃបីៗនិង អ្នកតសូ៊ មតិ ដើមៃបី អំពាវ- 
នាវ   ឱៃយមាន ការបង្កើន ការវិនិ យោគ 
លើ សុខភព ផ្លូវចិត្ត  ក្នុង អំឡុង 
ពៃល កូ វីដ១៩។

លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន  
ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃទី៤  តុលា  ថា  នៅ 
ពៃល  ជំងឺ កូ វីដ១៩  កំពុង វាយលុក 
នៅ  ទូទំាង ពិភព លោក  ធ្វើឱៃយ មាន 
ការ ផ្លាស់ប្តរូ នូវ ទមា្លាប់ រស់នៅ  ទមា្លាប់ 
ធ្វើការ ងារ  និង ទមា្លាប់ បៃ សៃយ័ 
ទាក់ទង គា្នា  ដៃលមិន ធា្លាប់ មាន 
ពីមុន  ដូចជា ការពាក់ មា៉ាស់  និង នៅ 
ឆ្ងាយ គមា្លាត ដច់ពីគា្នា ជាដើម។ 

លោក មានបៃសាសន៍ថា ៖ 
« ដោយ សារ ជំងឺ កូ វីដ១៩  ពំុទាន់ 
មាន ថា្នា ំពៃយាបាល  ហើយ ឆ្លង រីក- 
រាល ដល លឿន  សូមៃបីតៃ បៃធានា- 
ធិប តី អាមៃរិក ក៏មាន ឆ្លង ជំងឺ នៃះ 
ដៃរ  ដូច្នៃះ សូម បងប្អនូ បៃជាពល- 
រដ្ឋ បៃុងបៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ជាប់ ជានិច្ច  
ដោយ  ឧសៃសាហ៍ ដុស លាង សមា្អាត 
ដៃ ជាមួយ សាបូ៊  ជៃល  ទឹក អាល់- 
កុល  និង ពាក់ មា៉ាស់ ទៅតាម សា្ថាន- 

ភព និង តមៃូវការ ចំាបាច់ ជាក់- 
ស្តៃង ។ សូម កំុ មើលសៃល នឹង 
ធ្វៃសបៃហៃស ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ឱៃយ សោះ»។

លោក សា៊ាន សុខ ផៃ  នាយក- 
បៃតិបត្ត ិនៃ បណ្ដាញ ទូរស័ព្ទ ជំនួយ 
កុមារ កម្ពុជា  ដៃលជា អង្គ ការ   
ផ្តល់ បៃកឹៃសា ផ្នៃក បញ្ហា ផ្លវូចិត្ត  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញថា  សា្ថាន- 
ភព បញ្ហា ផ្លវូចិត្ត នៅបៃទៃស កម្ពជុា  
កាលពី មិនទាន់មាន ជំងឺ កូ វីដ១៩  
គឺ មាន ចំនួន ចៃើន សៃប់ មក ហើយ  
ពៃះ ក្នុង១ឆ្នាំៗ មាន អ្នក ហៅ 
ទូរស័ព្ទ មកបៃកឹៃសា យោបល់ ពី បញ្ហា 
ផ្លវូ  ចិត្ត ចនោ្លាះ ពី៦ ០០០-៧ ០០០ 
នាក់។ លោក ថា  ដល់ ដំណក់- 
កាល ស្ថតិ ក្នងុ អំឡុង ពៃល នៃ ការ- 
រីក រាលដល នៃ ជំងឺ នៃះ ទៀត  អ្នក- 
មាន បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្តក៏ កាន់ តៃមាន 
ចំនួន ចៃើនឡើង ទ្វៃដង ផងដៃរ  
ខណៈ កន្លៃង ផ្តល់ បៃកឹៃសា ផ្នៃក ផ្លវូ- 
ចិត្ត មាន ការខ្វះ ខាត។

លោក បន្ថៃមថា ៖«យើង មាន កង្វះ    
ធនធាន ថវិកា  គឺ មាន ២ផ្លវូ  ដោយ 
១  គឺ មកពី សា្ថាប័ន  ដៃល មិន មាន 
ថវិកា គៃប់គៃន់ ក្នុង ដំណើរ  ការ 
កម្មវិធី  និង ១ទៀត  គឺ បៃជាជន ខ្មៃរ  
មិនមាន ថវិកា ដើមៃបី ទទួលបាន 
សៃវា  បៃកឹៃសា យោបល់ ផ្នៃក បញ្ហា ផ្លវូ- 
ចិត្ត ។ រាល់ ឆ្នាតំាម ដៃល ខ្ញុ ំដឹង ថវិកា   
សមៃប់ គំាទៃ កម្មវិធី សុខ ភព 
ផ្លវូចិត្ត  គឺ តិចតួច បំផុត»៕

 វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំ ពេញៈ   រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង អប់រំ  
លោក  ហងជ់នួ  ណរ៉នុ  វាយ តម្លៃ 
គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា  នៅ កម្ពុជា  និង 
នៅ លើ ពិភព លោកថា  មិន អាច 
ដំណើរ ការ បាន ដូច មុន ទៀត- 
ឡើយ ក្នុង ឆ្នាំនៃះ  និង ឆ្នាំកៃយ  
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩  នៅបន្ត 
រយៈ ពៃល យូរ ទៀត  ដូច្នៃះ តៃូវ 
អនុវត្ត «វិធាន ការ សុវត្ថិ ភព 
សិកៃសា»  ដើមៃបី ការពារ សុវត្ថិ ភព 
អ្នក សិកៃសា។ ជាមួយ គា្នានៃះ  
សមាគម គៃូបងៃៀន ក៏ ស្នើសុំ ឱៃយ 
រដ្ឋា ភិបាល ដំឡើង បៃក់ខៃ គៃូ 
ដល់ ២លាន រៀល ក្នុង ១ខៃ។

លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ អបរ់ ំ បាន- 
វាយត ម្លៃ បៃប នៃះ ក្នុង ពៃល ថ្លៃង 
សុន្ទរក ថា  ក្នុង ទិវា គៃូ បងៃៀន  ពី 
មៃសលិ មញិ  នៅ វទិៃយាសា្ថាន ជាត ិអបរ់ ំ។ 
លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី ថ្លៃង ថា ៖«កៃសួង 
អប់រំ  វាយ តម្លៃ ថា  នៅ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០២០  នងិ ២០២១  គៃឹះសា្ថាន- 
សិកៃសា ទាំង នៅ កម្ពុជា  និង នៅ លើ 
ពិភព លោក មិន អាច ដំណើរ ការ 
បាន ដចូ មនុ ទៀត បាន ឡើយ  ហើយ   
តៃូវ អនុ វត្ត«វិធាន ការ សុវត្ថិ ភព 
សិកៃសា»  ដើមៃបី ការពារ  សុវត្ថិ ភព 
អ្នក សកិៃសា នងិ ផ្តល ់ទនំកុ ចតិ្ត ដល ់
មាតា បិតា»។ 

តាម ការលើ កឡើង របស ់លោក 
រដ្ឋ មនៃ្តី ដៃល ផ្អៃក តាម ការ បៃ- 
កាស  របស ់អង្គការ សខុ ភព ពភិព- 
លោក  គឺមៃរោគ  កូវីដ ១៩  អាច 
បន្ត រស ់នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល យរូ តទៅ 
ទៀត ។  នៅ ក្នុង បរិ បទ នៃះ  វិស័យ 
អបរ់ ំ តៃវូ សមៃប សមៃលួ ទៅ តាម-  
«ជីវិត រស់ នៅ ធម្ម តា តាម គន្លង 
បៃប ថ្មី» (New Normal Life) ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា  ៖« អា សៃ័យ- 
ហៃតុ នៃះដើមៃបី បន្ត ការ ផ្តល់ សៃវា 
អប់រំ ដល់ សិសៃសា  នុសិសៃស  និង 
និសៃសិត របស់ យើង  កតា្តា សំខាន់ ២ 
តៃូវ បន្ត យក ចិត្ត ទុកដក់  គឺ១ ការ- 
អនុ វត្ត វិធាន ការ ការពារ សុខ ភព 
អ្នក សិកៃសា  និង បុគ្គ លិកសិកៃសា 
នងិ២ ការ បន្ត ការ សកិៃសា   តាម បៃប 
ចមៃុះ ដោយ គួប ផៃសំ ការសិកៃសា ក្នុង 
ថា្នាក់ រៀន  និង ការសិកៃសា ពី ចមា្ងាយ 
តាម បៃពន័្ធ អៃឡចិ តៃ ូនកិនងិ តាម- 
បៃប បៃពៃណី (សន្លឹក កិច្ចការ ជំ- 
នួយ )រួម ទាំង ការ ធ្វើ ស្វ័យ សិកៃសា 
(សមៃប់ សិសៃស នៅ ទី ជន បទ)» ។ 

បើ តាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី គឺ នា 
ពៃលកន្លង មក  ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
នឹង គោល នយោ បាយ  និង ទិស- 
ដៅ នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច  ឌីជីថល កម្ពុជា 
កៃសួង អប់រំ  បាន ដក់ ចៃញ  និង 
អនុ វត្ត នូវ...តទៅទំព័រ ៤

ភ្នាក់ងារទេសចរ១៥៥នាក់បញ្ចប់វគ្គបណ្ដះុបណ្ដាលស្ដពីីបេវត្តសិាស្តេទូទៅទាក់ទងនឹងឧទេយានអង្គរ

រដ្ឋមន្តេីអប់រំថាគេះឹ-
សា្ថានសិកេសាមិនអាច
ដំណើរការដូចមុនដោយ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅបន្តយូរ

រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ២នាក់ទៀតខណៈWHOថាជំងឺនេះបង្កវិបត្តផិ្លវូចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ

គេពូេទេយពិនិតេយរកជំងឺកូវីដ១៩លើកម្មការិនីនៅជម្ពវ័ូនពីថ្ងេទី២២ មេសា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ភ្នាក់ងារទេសចរដេលទើបបញ្ចប់វគ្គបណ្ដះុបណ្ដាល។ រូប អាជា្ញាធរជាតិអបៃសរា



តពីទំព័រ១...យើងបានទាម-
ទារ។ទោះបីជាការយល់ព្រម
២ឬ៣ចំណុចក៏ដោយគឺយើង
ត្រូវការមានកិច្ចសន្រយាច្របាស់-
លាស់»។
កម្មករ១រូបទៀតដ្រល

កំពុងអង្គុយធ្វើការតវ៉ាទាមទារ
ជាមួយនឹងកម្មករជាច្រើននាក់
អ្នកស្រីជុំមា៉ាលីអាយុ៥៦ឆ្នាំ
ដ្រលបានធ្វើការងារនៅក្នុង
ក្រុមហ៊ុនសុីនទ្រីន្រះប្រមាណ
ជា២០ឆ្នាំមកហើយនោះនៅ-
ត្រអះអាងថាទាល់ត្រអ្នកស្រី
ទទួលបានដំណោះស្រយទៅ
តាមការទាមទាររបស់គាតទ់ើប
គាត់ព្រមចូលធ្វើការវិញ។
អ្នកស្រីនយិាយថា៖«ខ្ញុំបារម្ភ

និងដឹងពីការប៉ះពាល់មុខមាត់
របស់ទីក្រុងយើងពីគំនរសំរាម
នៅពាសព្រញគ្រប់ទីកន្ល្រង
ប៉ុន្ត្រក្រពះរបស់ខ្ញុំការងារខ្ញុំក៏
សខំាន់ដ្ររ។ដចូ្ន្រះហើយបាន-
ជាខ្ញុំមកធ្វើការទាមទារន្រះ»។
កម្មកររាប់រយនាក់បានប្រមូល-

ផ្តុគំា្នានៅខាងមុខក្រមុហុ៊នសីុន-
ទ្រីក្នងុសងា្កាតដ់ង្កាខណ្ឌដង្កា
ចូលដល់ថ្ង្រទី៥ដ្រលពួកគ្របាន
ធ្វើកូដកម្មទាមទារឱ្រយក្រុមហ៊ុន

ដោះស្រយនវូ៥ចណំចុរមួមាន
ប្រក់បណំាចអ់តតីភាពការងារ
ប្រក់សំណងជំងឺចិត្តប្រក់
ជសួការជូនដណំងឹមនុប្រក់ខ្រ
ចុងក្រយនិងការឈប់សម្រក
ប្រចំាឆ្នាំដ្រលនៅស្រសសល់។
លោកទូចកុសលប្រធាន

សហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោ-
ជិតវិស័យទ្រសចរណ៍កម្ពុជា
ដ្រលជាតំណាងរបស់កម្មករ
ប្រមូលសំរាមនិងបានចូលរួម
ធ្វើការប្រជុំរកដំណោះស្រយ
ជាមួយនឹងអាជា្ញាធរខណ្ឌសា-
លារាជធានីភ្នំព្រញនិងក្រុម-
ហ៊នុសុនីទ្រីបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្តិ៍បនា្ទាប់ពីបញ្ចបក់ចិ្ចប្រជុំថា
ការចរចាមិនមានលទ្ធផលអ្វី
ដ្រលកម្មករអាចទទួលយកបាន
ទ្រដោយសារក្រមុហ៊នុប្រប់ថា
មិនព្រមទូទាត់តាមសំណើរបស់
កម្មករឡើយពីព្រះក្រុមហ៊ុន
គា្មានលុយ។
លោកទូចកុសលបានបន្តថា

លោកចង់ជួយសម្របសម្រួល
ឱ្រយបញ្ហាន្រះដោះស្រយបាន
រលូននិងឆប់រហ័សដើម្របីកម្មករ
ចូលបំព្រញការងារវិញយា៉ាង-
ឆប់រហស័ប៉នុ្ត្រនៅត្រមនិមាន

ដំណោះស្រយដដ្រល។លោក
បានថ្ល្រងថា៖ «ការទាមទារ៥
ចំណុចន្រះមិនទាន់មានការសះជា
ទ្រត្រខ្ញុំស្នើសំុឱ្រយកម្មករទំាងអស់
បន្តកិច្ចការងាររៀងៗខ្លនួវិញសិន
ប៉នុ្ត្រវជាសទិ្ធរិបស់ពកួគាត់ក្នុង
ការសម្រចចិត្តចូលឬមិនចូល
ខ្ញុំគា្មានសទិ្ធអិណំាចក្នងុការបង្ខំ
ពួកគាត់ទ្រ។ខ្ញុំចង់ពន្រយល់ប្រប់
កម្មករទាំងអស់ថាវមិនទាន់
ដល់ដំណាក់កាលក្នងុការទាម-
ទារពីក្រុមហ៊ុនទ្រដោយសារ
ក្រុមហ៊ុនន្រះនៅបន្តធ្វើអាជីវ-
កម្មនៅឡើយហើយក៏មនិទាន់
មានការដ្រញថ្ល្រឬផ្ទ្ររទៅក្រមុ-
ហ៊ុនផ្រស្រងនៅឡើយដ្ររ»។
លោកជិនបុ៊នធឿននាយករង

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ បាន
និយាយទៅកាន់កម្មករ ដ្រល
កំពុងប្រមូលផ្តុំគា្នាធ្វើកូដកម្ម
ន្រះថាអ្នកណាកភ៏យ័បារម្ភដ្ររ
ទាក់ទងនងឹការបាត់បង់ការងារ
មុខរបរចិញ្ចមឹជីវិតបុ៉ន្ត្រវមិនទាន់
ដល់ដណំាក់កាលដ្រលបងប្អូន
កម្មករត្រូវធ្វើការទាមទារទ្រ
ដោយសារក្រមុហុ៊នមិនទាន់បាន
បញ្រឈប់កម្មករណាមា្នាក់ឡើយ។
លោកថា៖«នៅព្រលក្រមុហ៊នុ
បញ្រឈប់បងប្អនូនោះក្រមុហុ៊ននឹង
ដោះស្រយផ្តល់នូវអ្វីដ្រលបង-
ប្អូនកម្មករត្រូវការហើយ»។
លោកបន្ថ្រមថាការស្នើសុំ-

របស់កម្មករជារឿងត្រមឹត្រវូបុ៉ន្ត្រ
វមិនទាន់ត្រូវព្រលវ្រលា។

តំណាងក្រមុហុ៊នសីុនទ្រីលោក
ងួនសុីផ្រងមិនអាចទាក់ទង
សុំការអធិប្របាយបានទ្រ។
ទោះបីជាមានការពន្រយល់

ណ្រនាំយា៉ាងណាក៏ដោយក៏
កម្មករទាំងអស់មិនយល់ព្រម
ចូលធ្វើការងារវិញឡើយ។
នៅថ្ង្រម្រសលិមញិដ្ររបនា្ទាប់ពី

ការចរចាមិនមានលទ្ធផលព្រម-
ព្រៀងគា្នាហើយកម្មករនៅត្រ
បដិស្រធចូលធ្វើការវិញនោះ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នពំ្រញបានច្រញ
ស្រចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស
កម្មករប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូន
សំរាមសំណល់រឹងដោយបាន
លើកឡើងថាក្នងុដណំាកក់ាល
អន្តរកាលន្រះរដ្ឋបាលរាជធាន-ី
ភ្នំព្រញត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គ-
លកិជាច្រើននាក់ដើម្របីបពំ្រញ
ការងារជាអ្នកប្រមូលនិងដឹក-
ជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹង។
ទាក់ទងនឹងការប្រកាសជ្រើស-

រើសកម្មករថ្មនី្រះលោកទូចកុសល
លើកឡើងថាទាងំសាលាក្រងុ
និងទំាងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរព្រយាយាម
ជជ្រកគា្នាដើម្របីរកដំណោះស្រយ
ហើយលោកមិនចង់ឱ្រយមានការ-
ជ្រើសរើសកម្មករថ្មីមកជំនួស
កម្មករចាស់ទ្រត្រគួរត្រមាន
ដំណោះស្រយដល់ពួកគាត់
វិញទើបជាការប្រសើរ៕

កម្មករប្រមូលសំរាម...

កម្មករប្រមូលសំរាមតវ៉ានៅមុខក្រមុហុ៊នសីុនទ្រីម្រសិលមិញ។រូបថតហ៊ានរង្រសី
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រដ្ឋមន្ត្រអីប់រំថា
គ្រះឹស្ថានសិក្រសា
មិនអាច...
តពីទំព័រ៣...វិធានការមួយ-

ចំនួន ដើម្របីជំរុញការអប់រំតាម-
ប្របឌីជីថលនៅកម្ពុជាផងដ្ររ។
លោកSardarUmarAlam

តំណាងអង្គការយូណ្រស្កូប្រចាំ
នៅកម្ពជុាថ្ល្រងក្នងុទវិគ្រូបង្រៀន
ន្រះដ្ររថា ក្នុងរយៈព្រលខ្លីមួយ
គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាត្រូវសម្របខ្លួន
ទៅនឹងកាលៈទ្រសៈដ្រលមិន
ធា្លាប់មានពមីនុមកដើម្របីបន្តបម្រើ
នសិ្រសតិនងិសហគមន៍របស់ពកួគ្រ
ខណៈកំពុងគ្រប់គ្រងតម្រូវការ
គ្រួសាររបស់ពួកគ្រផ្ទាល់។គ្រូ
បានផ្លាស់ប្តូររបៀបទៅជាការ-
រៀនសតូ្រតាមអុនីធឺណតិយា៉ាង-
ឆប់រហ័សហើយបានផ្លាស់ប្តូរ
វិធីសាស្រ្តច្ន្រប្រឌិតនិងការច្ន្រ-
ប្រឌិតថ្មីដើម្របីឱ្រយសិស្រសចូលរួម
និងច្រករំល្រកចំណ្រះដឹង។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្នុងនាមអង្គ-

ការយូណ្រស្កូយើងសូមបញ្ជាក់
ជាថ្មីនូវការគាំទ្រនិងការចូលរួម
របស់យើងដើម្របីលើកកម្ពស់ការ-
ផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយសម-
ធម៌នងិគណុភាពសម្រប់ប្រជា-
ជនកម្ពុជាទាំងអស់ដោយមាន
គ្រូជាកមា្លាំងជំរុញ»។
លោកស្រីអ៊ុកឆយា៉ាវើប្រធាន

សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯក-
រាជ្រយឱ្រយដឹងថាកាលពីម្រសិលមិញ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រមាណ៥០នាក់បាននំាគា្នា
ប្ររព្ធពិធីជួបជុំគា្នានៅទីលាន
ប្រជាធិបត្រយ្រយ ក្នុងខណ្ឌឫស្រសី-
ក្រវដើម្របីអបអរដល់ទិវគ្រូ-
បង្រៀនពិភពលោក។ តាមរយៈ
ការប្ររព្ធទិវន្រះ លោកគ្រូ
អ្នកគ្រូបានលើឡើងពីចំណុច
អវជិ្ជមានក្នងុវសិយ័អបរ់ំតាមរយៈ
ឧគ្រឃោសនសព្ទនិងបានបងា្ហាញ
ពីសា្ថានភាពគ្រូបង្រៀននៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាពិស្រសបញ្ហា
ជីវភាពគ្រូបង្រៀនប្រក់បៀវត្រសរ៍
គ្រូបង្រៀនជាដើម។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«យើងបាន-

ដាក់ញត្ដិទៅក្រសួងអប់រំហើយ
មន្រ្ដីក្រសងួកប៏ានច្រញមកទទលួ។
ញត្តិយើងបានទាមទារឱ្រយរដា្ឋាភិ-
បាលដឡំើងប្រក់បៀវត្រសរ៍លោក-
គ្រូអ្នកគ្រូយើងឱ្រយបានដល់ចំនួន
២លានរៀលដឡំើងអត្ថប្រយោជន៍
ផ្រស្រងៗទប់សា្កាត់អពំើពកុរលយួ។
យើងក៏ទាមទារឱ្រយទទួលយក
លោកគ្រូអ្នកគ្រូដ្រលក្រសងួបាន-
បញ្រឈប់ពីក្របខណ័្ឌព្រះននិា្នាការ
នយោបាយមកវិញ»។
លោករស់សវុចាអ្នកនាពំាក្រយ

ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹង
ពិនិត្រយមើលជាមុនសិនចំពោះញត្តិ
ដ្រលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជា
ឯករាជ្រយបានដាក់មកនោះ៕



ការច្នៃបៃឌិតផលិតផលថ្មីបំផុត
របស់កៃមុហុ៊នCPដៃលបៃតិបត្តកិារ
អាជីវកម្មកសិ-ឧសៃសាហកម្មនឹងមាន
ស្នាក់ការកណ្តាលនៅក្នងុបៃទៃសថៃ
គឺសច់កៃក៧អុិញដើមៃបីឆ្លើយតប
ទៅនឹងតមៃវូការរបស់អតិថិជន និង
អ្នកបរិភោគដៃលកំពុងមានឥរិយាបថ
ផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុង
ទីផៃសារនាពៃលបច្ចបុៃបន្ន។
សច់កៃក៧អិុញថ្មីជាផលិតផល

ក្នងុសៃកុដៃលផលិតចៃញពីសច់-
មាន់និងសច់ជៃកូសុទ្ធសធដោយ
មាន៣ រសជាតិក្នងុនោះរួមមាន
សច់កៃកសច់មាន់ឬសច់ជៃូក
រសជាតិដើម(Chicken/Pork
Original)រសជាតិហិរ(Chicken/
PorkChilli)និងមួយទៀតរសជាតិ
ឈីស(Chicken/PorkCheese)។ 
ទំាងអស់នៃះសុទ្ធសឹងជាស្នាដៃរបស់
កូនខ្មៃរដៃលបានយកចិត្តទុកដាក់
សៃវជៃវ និងវឌៃឍនភាពនូវរសជាតិ
សច់កៃកថ្មីនៃះ។
សច់កៃកដៃលជាផលិតផលថ្មី

របស់CPនៃះ គឺងាយសៃលួចម្អនិ
មានទម្ងន់រហូតដល់១០០០កៃម
ដៃលបុគ្គលិកខ្មៃរបានចូលរួមយា៉ាង
សកម្មក្នុងការសៃវជៃវនិងកៃច្នៃ
រសជាតិសច់កៃកដ៏ឈ្ងយុឆា្ងាញ់នៃះ
ដៃលតៃវូបានដាក់លក់នៅលើទីផៃសារ
កាលពីខៃកក្កដាកន្លងទៅ។
 អាជីវកម្មចំណីអាហារ សីុភីបាន

បើកបៃតិបត្តកិារអស់រយៈពៃលជាង
១២ឆា្នាំមកហើយដៃលផលិតផល
ចំណីអាហារទំាងនោះរួមមានសច់-
មាន់សច់កៃកបា៉ាតៃហតដកជាដើម
និងហាងលក់រាយជាចៃើនទៀត។
កៃុមហុ៊នបានកំណត់ចក្ខុវិស័យ

របស់ខ្លនួដើមៃបីឆ្ពោះទៅរក«ផ្ទះបាយ
ពិភពលោក»កៃមុហុ៊នបានផ្តល់ភាព-
សំខាន់ដោយផ្តោតលើការសៃវជៃវ
និងការអភិវឌៃឍបៃព័ន្ធផលិតគៃប់-
ដំណក់កាលក្នងុការបៃតិបត្តិអាជី-
វកម្មឱៃយមានបៃសិទ្ធភាពល្អដើមៃបីឱៃយ
ផលិតផលចំណីអាហារសមសៃប
ទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់
អតិថិជននិងអ្នកបរិភោគ។
 ផលិតផលរបស់កៃមុហុ៊ន សីុភី

ជាចៃើនដៃលមានដូចជាសច់មាន់
សច់កៃកសច់បា៉ាតៃហតដកសុទ្ធ
តៃមានលក់នៅហាងលក់រាយមួយ
ចំនួនដូចជាហា្វាយស្តោរ៍(FiveStar)
សីុភីេ្រហ្វសមា៉ាត(CPFreshMart)
ស្តោរ៍ខហ្វហ្វី(STARCoffee)-និង
សីុភី េ្រហ្វសហៃសប(CPFresh
Shop)ជាដើម។
 កៃពីយុទ្ធនាការផៃសព្វផៃសាយ

ផលិតផលថ្មីនៃះកៃមុហុ៊នក៏បង្កើត
កម្មវិធីបៃកួតហតដកសីុ.ភី.២០២០
(CPSausageContest2020)

ជាកម្មវិធីមួយដៃលកៃុមហុ៊នបាន
បង្កើតឡើងក្នងុគោលបំណងចង់ផ្តល់
សៃចក្តសុីខនិងបង្កើនភាពស្នទិ្ធស្នាល
ជាមួយអតិថិជន និងអ្នកបរិភោគ
ឱៃយកាន់តៃបៃសើរឡើង និងមៃយ៉ាង
វិញទៀតដើមៃបីណៃនំាអោយស្គាល់នូវ
ផលិតផលថ្មីរបស់CPBrandដៃល
ទើបនឹងផលិត។កម្មវិធីនៃះបានចាប់
ផ្តើមតំាងពីខៃកក្កដារហូតដល់ខៃ
កញ្ញា។
 សមៃប់អតិថិជនទំាងអស់មាន

សិទ្ធិចូលរួមបៃកួតដោយគៃន់តៃ
ថតរូបឬវីដៃអូរយៈពៃលមិនលើសពី
១៥ វិនាទីជាមួយនឹងផលិតផល
ហតដក៧អិុញថ្មីពីកៃមុហុ៊នសីុ.ភី
ពៃមទំាងកញ្ចប់ផងដៃរតាមលក្ខ-
ខណ្ឌងាយៗដើមៃបីឈ្នះរងា្វាន់ធំៗ។
អតិថិជនដៃលទទួលបានជយ-

លាភីចំនួន១០រូបដោយក្នងុនោះ
រងា្វាន់ជយលាភីលៃខ១ទទួលបាន
មូ៉តូមា៉ាកYAMAHAX-Ride១
គៃឿងជយលាភីលៃខ២ទទួលបាន

ទូរស័ព្ទដៃស៊ៃរីថ្មី iPhone11pro
max១រងា្វាន់ និងជយលាភី៨រូប
ទៀតទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមា៉ាក
OppoF11Pro។
ជយលាភីលៃខ១ឈ្មោះឡាវ

លក្ខិណភៃទសៃីអាយុ៣៨ឆា្នាំ
រស់នៅក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញបានឈ្នះ
រងា្វាន់មូ៉តូមា៉ាកYAMAHAX-Ride១
គៃឿង។ជយលាភីលៃខ២បាន
ទៅលើឈ្មោះផន់សុជីភៃទសៃី
បានឈ្នះរងា្វាន់ទូរស័ព្ទដៃស៊ៃរីថ្មី
iPhone11promax១គៃឿង។
កញ្ញាបានថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំសូមថ្លៃង

អំណរអរគុណដល់កៃមុហុ៊ន សីុភី -
ខៃមបូឌាដៃលបានបង្កើតកម្មវិធី
បៃកួតហតដក2020នៃះឡើង
ដើមៃបីឱៃយអតិថិជនក៏ដូចជានាងខ្ញុំមាន
ឱកាសចូលរួមបៃកួតយករងា្វាន់ធំ
ហើយវាជាលើកទី១របស់នាងខ្ញុំដៃល
បានចូលរួមលៃង និងក៏បានឈ្នះ
រងា្វាន់ដ៏ធំនៃះ។អ្វដីៃលសំខាន់នោះគឺ
សច់កៃក សីុភីយកទៅធ្វើម្ហបូអ្វីក៏

ឆា្ងាញ់ដៃរជាចុងកៃយនាងខ្ញុំសងៃឃឹម
ថាកៃមុហុ៊ននឹងបង្កើតកម្មវិធីបៃកួត
ដូចនៃះជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត»។
កញ្ញាសុភមង្គលជយលាភីលៃខ

៣បានឈ្នះទូរស័ព្ទដៃ១គៃឿងបាន
និយាយថា៖«នាងខ្ញុំពិតជាសបៃបាយ
រីករាយខា្លាងំណស់ដៃលបានកៃមុ-
ហុ៊នសីុភីផ្តល់ឱកាសដល់រូបនាងខ្ញុំ
ចូលរួមបៃគួតក្នងុកម្មវិធីនៃះ។នាងខ្ញុំ
សំណូមពរដល់កៃមុហុ៊ន សីុភី ជួយ
បង្កើតសច់កៃករសជាតិថ្មីៗ ឱៃយបាន
ចៃើនទៀតហើយនាងខ្ញុំនៅតៃបន្ត
គំាទៃនឹងណៃនំាផលិតផលថ្មីរបស់
កៃុមហុ៊នទៅដល់មិត្តភកិ្តក៏ដូចជា
បងប្អនូដទៃ»។
អ្នកចូលរួមមា្នាក់ទៀតឈ្មោះហៃង

សុវណ្ណដារា៉ាដៃលទទួលជយលាភី
លៃខ៤បានលើកឡើងថា៖«ខ្ញុំសូម
អរគុណដល់កៃមុហុ៊នសីុភីដៃលបាន
បង្កើតកម្មវិធីបៃកួតហតដកនៃះ
ឡើងមក ពីពៃះវាធ្វើឱៃយខ្ញុបំាទចៃះ
បង្កើតវីដៃអូដោយខ្លួនឯងហើយ

ខ្ញុបំាទពិតជាសបៃបាយរីករាយខា្លាងំ-
ណស់ដៃលបានឈ្នះរងា្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ
ដ៏ទំនើប១គៃឿងពីកៃមុហុ៊នសីុភី។ខ្ញុំ
ក៏សូមសំណូមពរដល់កៃុមហុ៊នឱៃយ
បង្កើតកម្មវិធីថ្មីៗ ដើមៃបីឱៃយខ្ញុបំាទក៏ដូច
ជាអតិថិនទំាងអស់គា្នាបានចូលរួម
លៃងលើកកៃយទៀត។
អ្វដីៃលកាន់តៃពិសៃសកាលពីថ្ងៃ

ទី០៣ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
កន្លងទៅកៃមុហុ៊នសីុ.ភី.ខៃមបូឌា
បានរៀបចំកម្មវិធីចៃករងា្វាន់ដល់
អតិថិជនដៃលជាជយលាភីចំនួន
១០រូបដោយបានបៃពៃតឹ្តទៅនៅ
សណ្ឋាគារ តារាអ៊ៃរផតក្នងុរាជ-
ធានីភ្នពំៃញ និងមានការចូលរួមពី
លោកChuchodSapabguy
អនុបៃធានការិយាល័យលក់ផលិ-
ផលអាហារជាបៃធានកិត្តិយស
ពៃមទំាងគណៈគៃប់គៃងជយលាភី
និងអតិថិជនជាចៃើនរូបទៀតដៃល
បានញ៉ាងំឱៃយកម្មវិធនីោះកាន់តៃអ-
ធិកអធមទ្វៃឡើង៕

សាច់ក្រក ៧ អុិញ ថ្ម ីរបស់ ក្រមុហុ៊ន សីុ . ភី ចូលក្នងុ ទីផ្សារ កម្ពជុា  
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ថ្ងៃអងា្គារទី៦ែខតុលាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៥

ពិធីប្រគល់រង្វាន់ជូនជយលាភី ក្នុងកម្មវិធីប្រកួត ហតដក សុី.ភី ២០២០ កាលពីថ្ង្រទី៣ ខ្រតុលា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ។

លោក Chuchod Sapabguy ប្រគល់រង្វាន់ជូនជយលាភី។ សាច់ក្រក ៧ អិុញ ថ្មី របស់ ក្រុមហ៊ុន សុី . ភី ចូលក្នុង ទីផ្រសារ កម្ពុជា។



ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ  ម្ចាស់ សណ្ឋា គារ  Le Pal-
ais Hotel  នៅ លើ កោះ  Pha-ngan  
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ថ្រ  ច្រញ លិខិត ចំហ 
១ដោយ បាន សុំទោស  ដ្រល បាន ធ្វើ- 
ការ ចម្លង  យក ផ្ន្រក ខ្លះ ន្រ ប្រសាទ 
កម្ពជុា មក ធ្វើ ជា សណ្ឋា គារ ដោយ គា្មាន 
ការ ជនូ ដណំងឹ  ប៉នុ្ត្រ ការ សាង សង ់ នងិ 
រចនា ប័ទ ្មគឺ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 

សា្នាដ្រ ក្រុម ការ ងារ កម្ពុជា -ថ្រ ។ 
 បនា្ទាប់ ពី ការរិះ គន់ ជា បន្ត បនា្ទាប់  

បាន ជំ រុញ ឱ្រយ ម្ចាស់ សណ្ឋា គារ ន្រះ  
ច្រញ លិខិត ចំ ហ ១ច្របាប់  ដោយ 
បង្ហោះ ជា សា ធារណៈ  កាល ពី ថ្ង្រទី៤  
តលុា  ដោយ មន  ខ្លមឹ សារ  បងា្ហោញ អ ំព ី
ការ សុំ ទោស អស់ ពីដួង ចិត្ត របស់ 
សណ្ឋា គារ ។ លិខិត សរស្ររថា ៖    
« យើង ពិត ជា មន ការ សោក សា្តាយ 
យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ រឿង ដ្រល បាន កើត- 

ឡើង   ធ្វើ ឱ្រយ រំ ខន ដល់ អ្នក (កម្ពុជា) 
ហើយ អ្វី ដ្រល បាន ធ្វើ កន្លង មក ន្រះ  គឺ 
គ្រន់ ត្រ ចង់ បញ្ជាក់ អំពី ចក្ខុ វិស័យ 
ដ្រល ច្រញ ព ីប្រះដងូ  នងិ បណំង របស ់
សា្ថាប និក របស់ ខ្លួន  ដ្រល ជា ម្ចាស់ 
សណ្ឋា គារ ត្រ ប៉ុ ណ្ណោះ» ។ 

 ទោះ យ៉ាង ណ ក ៏ដោយ មន្ត្រ ីជ ំនាញ 
នៅ កម្ពុជា  នៅ ត្រ បន្ត អះ អាង ប្រកាន់ 
ជំហរ ក្នុង ការ សិក្រសា ជុំវិញ រចនា ប័ទ្ម 
សំណង ់ប្រសាទ ន្រះ  មនុ នងឹ មន ការ- 
ប្រតិ កម្ម តាម ផ្លូវ ការ ទូត ណ មួយ  ទៅ 
កាន់ ប្រ ទ្រស ថ្រ ។ 

 ប៉ុន្ត្រ លិខិត ដ្រល ច្រញ ផ្រសាយ ដោយ  
សណ្ឋា គារ Le Palais នៅ កោះផា ងា៉ា ន់  
ន្រះ  បាន អះអាង ថា  ជា ការ បំផុស 
គំនិត ដោយ ភាព អសា្ចារ្រយ ន្រ ប្រសាទ 
អង្គរ វត្ត  ដ្រល មន ទីតាំង នៅ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា។  ការ សាង សង់់ ឡើង វិញ នូវ  
ប្រសាទ ន្រះ  គ ឺមនិ អាច ធ្វើ ការ ប្រៀប- 
ធៀប ជា មួយ នឹង ប្រ សាទ ពិត ដ៏ 
អសា្ចារ្រយ របស់ កម្ពុជា បាន ឡើយ ។ 

 លោក  ឡុង  ប៉ុណ្ណោ សុី រី វត្ថ  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង វប្របធម៌  និង វិចិត្រ សិល្របៈ  
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ពីថ្ង្រ ទី៥ តុលា 

ថា  កម្ពុជានៅ ត្រ បន្ត ការ សិក្រសា ជុំវិញ 
ករណី ន្រះ បន្ត ទៀត  មុន នឹង មន 
ប្រតិកម្ម តាម ផ្លូវ ការ ទូត ណ មួយ ទៅ 
កាន់ ប្រទ្រស ថ្រ។  

 លោក  ប៉ណុ្ណោ សុ ីរ ីវត្ថ  ថ្ល្រង ថា ៖   « ការ- 
សុំ ទោស របស់ សណ្ឋា គា រ  គឺ គ្រន់ ជា 
ផ្ន្រក ១ត្រ បុ៉ណ្ណោះ  ដ្រល មិន ប៉ះពាល់ 
ដល់ ការ សិក្រសា លម្អិត តាម ផ្លូវ ច្របាប់  
និង ផ្លូវ ការ ទូត ណ មួយ របស់ កម្ពុជា  
ទៅ កាន់ ប្រទ្រស ថ្រ នោះទ្រ  ព្រះ ថា 
បើ កម្ពុជា  មិន មន វិធាន ការ ណ មួយ 
នោះ ក្នុង ព្រល ខង មុខ  អាច នឹង មន 
ករណី ដដ្រលៗ ន្រះ  កើត ឡើង បន្ត 
ទៀត  ហើយ ក្នុង ព្រល អនាគត អាច 
កើត ទៅ ជា រឿង ផ្រស្រង ដ្រល មិន អាច 
នឹក សា្មាន ដល់» ។   « យើង នឹង ជជ្រក 
បន្ត ទៀត  ព្រះ មន រឿង ហ្នឹង ១  
អាច មន រឿង ត ទៀត  ដ្រល យើង នៅ 
ត្រ សកិ្រសា  នងិ ច្រញ ស្រច ក្ត ីជនូ ដណំងឹ 
មួយ  ជា ផ្លូវ ការ ជា មួយ ថ្រ។  ការ សំុ- 
ទោស របស ់សណ្ឋា គារ ន្រះ  បាន ធ្វើ ជា 
សាធារ ណៈ  គឺ ជា ផ្ន្រក ១  ត្រ អ្វីដ្រល 
យើង ត្រវូ ដោះ ស្រយ នោះ  គឺ តាម ផ្លវូ ទូត  
ផ្លូវរដ្ឋ  គឺ នៅ ត្រ បន្ត » ។ 

លោក  បុ៉ណ្ណោ សីុ រី វត្ថ  បាន លើក ឡើង 
ថា  តាម ទិដ្ឋភាព ទូទៅ  ការ សាង សង់ 
ឡើង វិញ របស់ សណ្ឋា គារ ១ន្រះ  គឺ មន 
គុណ វិបត្ត ិ និង គុណ សម្រប ត្ត ិ ព្រះ ចំណុច 
ល្អ  គឺ ជួយ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ វប្របធម៌ របស់ កម្ពជុា 
ដ្រល ស្រប តាម គោលការណ៍ របស់ 
អង្គការ  យូ ណ្រស្ក ូ  បុ៉ន្ត្រ ចំណុច មិន ល្អ  
ដោយ សារ ត្រ សណ្ឋាគារ មួយ ន្រះ  មិន 
បាន ជូន ដំណឹង  ឬ សំុ ការ អនុ ញ្ញាត ពី 
កម្ពជុា  ដូ ច្ន្រះ កម្ពជុា ត្រវូ ត្រ សិក្រសា ឱ្រយ បាន 
សីុ ជម្រ គ្រប់ ជ្រងុជ្រយ ទំាង លក្ខណៈ 
ច្របាប់ ជាតិ  អន្តរ ជាតិ  ផ្ន្រក សាស នា ប្រ វត្ត-ិ 
សាស្ត្រ និង ភូមិ សាស្ត្រ។ 

 មន្ត្រី ន្រ សា្ថាន ទូត ថ្រ ប្រចាំ កម្ពុជា  
កាល ពី ម្រសិល មិញ មិន អាច សុំ ការ អតា្ថា- 
ធិប្របាយ បាន ទ្រ  ជុំវិញ ករណី ន្រះ ។  
សណ្ឋា គារ  Le Palais  ស្ថិត នៅ កោះ  
ផា ងា៉ា ន់  ខ្រត្តស៊ូរ៉ាត ថា នី  បាន បើក 
ដំណើរ ការ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៧  ដោយ 
បាន រចនា ដចូ សណ្ឋា គារ  ជា ប្រសាទ 
បាយ័ ន  បនា្ទាយ ស្រី  និង ប្រសាទ អង្គរវត្ត 
របស ់កម្ពជុា  ធ្វើ ជា បន្ទប ់សម្រក  អាង 
ហ្រល ទឹក  ភោ ជនី យដ្ឋា ន  និង កន្ល្រង 
កម្រសាន្ត ជា ច្រើនទៀត ៕   

នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រមុ ម្រធាវី ការ ពារ ក្ដ ីលោក  កឹម  
សុខ  កាល ពី ម្រសិល មិញ បាន ដក់ ពាក្រយ 
ស្នើ សំុ ជាលើក ទី ២  ទៅ តុលាកា រឱ្រយ បន្ត 
ការ ជំនំុ ជម្រះ សំណំុ រឿង «សន្ទដិ្ឋភាព ជា- 
មួយ បរ ទ្រស »របស់ លោក  កឹម  សុខ  
បនា្ទាប់ ពី តុលា ការ បាន ផា្អាកបណ្ដោះ- 
អាសន្ន ជាង ៥ ខ្រ  ដោយ សារ កូវី ដ ១៩ ។

 យោង តា  មលិ ខិត ស្នើ សំុ ដ្រ លភ្នំ - 
ព្រ ញបុ៉ស្តិ៍  ទទួល បាន  ក្រមុ ម្រ ធាវី  លោក 
កឹម  សុខ  រួម មន លោក ចា ន់ ច្រ ន, លោក 
ផ្រង ហ្រង ,លោក  អាង  ឧត្តម  និង អ្នក ស្រី 
ម៉្រង  សុភារី  បាន ដក់ លិខិត ទៅ ប្រធាន  
សាលា ដំបូងរជ ធានី ភ្នពំ្រញ ស្នើ សំុ ឱ្រយ 
តុលា ការ បន្ត សវនា ការ លើ សំណំុ រឿង ន្រះ 
ឡើង វិញ ។

 លិខិត របស់ ម្រធាវី លោក  កឹម  សុខ  
សរ ស្ររ ថា៖  «តប តាម កម្ម វត្ថ ុ និង យោង 
ខង លើ យើង ខ្ញុសូំម ជម្រប ជូន  ឯកឧត្តម- 
ប្រធាន ជ្រប ថា ប ច្ច ុប្របន្ន សា្ថា ន ភា ព ជំងឺ - 
កូ រី ដ១ ៩  គឺ រ ជរ ដ្ឋា ភិបាល គ្រប់ គ្រង បាន 
ទំាង ស្រងុដូចមន របាយការណ៍ របស់ 
ក្រសួង សុខ ភិបាល បញ្ជាក់ រល់ ថ្ង្រ។ 
ចំណ្រក ឯ តុលា ការ  ក៏បានដំណើ រកា រ 
នី តិវិធីជំ នំុជំ ម្រះក្តជីា ប្រ ក្រតី រល់ ថ្ង្រ ដ្ររ» ។

 លិខិត ដដ្រល បន្ត ថា៖  «អា ស្រយ័ ហ្រតុ 
ន្រះ យើង ខ្ញុ ំស្នើ សំុ តុលា កា រ សម្រ ច ប ន្ត 
ដំណើរ ការ ជំនំុ ជម្រះ ក្តលីើសំណំុរឿ ងព្រ ហ្ម- 
ទណ្ឌដូ ចម ន ច្រង ក្នុងក ម្ម វត្ថុខង លើ  

ឡើ ងវិញ   ឆប់ ៗ  តាមកា រ ស្នើសំុ  និ ងតាម  
នី តិវិ ធី » ។

 សំណំុ រឿង «សន្ទដិ្ឋភាព ជា មួយ បរ- 
ទ្រស» លើ លោក កឹម  សុខ  ត្រវូ បាន ចៅ- 
ក្រ ម ជំ នំុ ជម្រះសម្រ ច ផា្អា ក   កាល ពីខ្រ 
មីនា  ដោយ សារ ត្រ ការ រត ត្របា តន្រ ជំងឺ - 
កូវី ដ១៩ ។ នៅ ខ្រ មិថុ នា  ក្រ ុម ម្រធា វី   រ បស់ 
លោក  កឹ ម  សុខ  បា ន ដក់ពាក្រយស្នើ សំុ  
បន្ត ស វ នា ការ ម្ដ ង រួច ម ក ហើ យ  បុ៉ន្ត្រ ចៅ- 
ក្រម ជំនំុជ ម្រះសម្រច ផា្អាក បន្ត ទៀត 
ដោយយ ល់ ឃើញ ថា  សា្ថាន ភា ព ជំងឺ - 
កូវី ដ ១៩ នៅមិ ន ទាន់ ថម ថ យ ។ 

 ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ មិ ន ទា ន់អា ច សំុកា រ បញ្ជាក់ 
ពីការ សម្រ ច រប ស់ សា លាដំ បូ ង  រជ ធានី - 
ភ្ន ំព្រញ  ចំពោះ កា រស្នើ សំុ ន្រះ បា នទ្រ ពី 
ម្រសិ លមិញ ។ចំណ្រ កលោ ក ចា ន់ ច្រ ន ម្រ- 
ធាវី ១ រូ ប  របស់ លោក  កឹម  សុខ  ក៏ប ដិ- 
ស្រ ធអ តា្ថាធិ  ប្របា យដ្រ រ ដោ យ លោក រង់ ចំា 
មើ ល ការ ស ម្រចរប ស់តុលាកា  រលើ 
ការស្នើ សំុន្រះសិ ន ។

   លោកគី តិ ច ម្រ ធា វី ដើ មប ណ្ត ឹង រ ដ្ឋប្រប- 
វ្រ ណីតំណង រជ រ ដ្ឋាភិបា លបា នថ្ល្រ ង ថា 
ការស ម្រច យ៉ា ង ណ  នោះ  វា  ជា សមត្ថ- 
កិច្ច តុលា ការ។ លោក នឹង គោ រព តា មការ- 
ស ម្រចរ បស់ តុលាកា រ ជា និច្ច។ 

 ក្ន ុងបុ៉ នា្មា ន ខ្រ ចុ ងក្រ យន្រះ  លោក  កឹម  
សុ ខ  បា នធ្វើ ដំ ណើរ ទៅខ្រ ត្តនា នាដើ ម្របី 
ចូលរួម ពិ ធីសា ស នា  និង ច្រ ក អំណ យ 
ដ ល់ ពលរ ដ្ឋ។នៅចុ ង ខ្រ កញ្ញា កន្ល ង ទៅ 
លោ ក បា នទៅ ខ្រត្ត ព្រះសី ហនុ  និ ងបា ន 

ច្រ កអង្ក រ អា វ ភ្លៀង  និង ស្របៀងមួ យចំ នួន 
 ជូន ព លរ ដ្ឋ ក្រ ីក្ររ ងគ្រះ ដោ យ ទឹកជំនន់ ។ 
ន្រះបើតា ម ហ្វ្រស  បុ៊ក រ បស់ លោក ។ 
    លោក បា នស រ ស្រ រថា ៖  « កា រ ចូ លរួ ម  
ដោ យ ឆ ន្ទៈក្ន ុងកា រ ធ្វើ ស កម្ម ភា ព ម នុស្រស - 
ធ ម៌ ប្រ ព្រណី ទំនៀ ម ទម្លា ប់  ជំ នឿសា ស នា 
គឺ ជា សម្រប ជ ញ្ញៈ  របស់ អ្ន ក មនគុ ណ ធម៌ 
និងម ន កតញ្ញ ុតា ធ ម៌ចំពោះ ប្រជា ព ល រ ដ្ឋ 
និ ងប្រ ទ្រស  ជា តិ  ប្រសើ រ ជា ងការ ច្រ ណ្រន- 
ឈ្នា នី ស  ឬ ការ ចោទ ប្រ កាន់ មួល បងា្កា ច់ 
ឬ កា រ បង្ក ជ ម្លាះ ដ្រ ល នំា ឱ្រយ ម ន  គ្រះ - 
ថា្នា ក់ ដ ល់ អ្ន ក ដទ្រ  និង ស ង្គមជា តិ » ។

កាល ពី ខ្រ កញ្ញា កា ស្រ ត ខ្ម្ររ ថា ម ស៍ 
បាន ចុះផ្រសា យ ដោ យ យោ ង លើប្រ សា ស ន៍ 
រ ប ស់លោ កនា យក រដ្ឋម ន្ត្រ ីហុ៊ន  ស្រ ន  
ដ្រ ល ថ្ល្រ ង ក្នងុ កិ ច្ច ប្រ ជំុ បិ ទ ទា្វារនៅទីស្ដ ីកា រ-  
គ ណៈ រ ដ្ឋ ម ន្ត្រថីា  សំ ណំុ រឿ ង លោ ក  កឹ ម 
សុខ  អា ច នឹ ងប ន្ត រ ហូតដល់៤ ឆ្នា ំទៀ ត  គឺ 
រហូ ត ដ ល់ ក្រ យការ បោះ ឆ្នា តឃំុ ស ងា្កា ត់ 
ឆ្នា ំ២ ០២២  ការ បោះឆ្នា ត ជ្រើ សតំា ង 
តំ ណ ងរ ស្ត្រ ឆ្នា ំ២០ ២ ៣ ។

  លោក  អូ៊  ច័ ន្ទ រ័ត្ន  អតីត តំ ណ ង រ ស្ត្រ 
ន្រអ តី ត គ ណបក្រស ស ង្គ្រះ ជាតិ ថ្ល្រ ង ពី  
ម្រសិ ល មិញ ថា  លោ ក មន កា រ ភា្ញា ក់ ផ្អើ ល   
ដ្រ ល បាន ឃើញ កា រចុះផ្រសា យថា ក រ ណី 
លោ ក  កឹ ម  សុ ខ  អា ចប ន្តរហូ ត ដ ល់ឆ្នាំ 
២០ ២ ៤។លោក យ ល់ ថា  បើ សិន ម ន 
ការ ព ន្រយារ ព្រ ល លើ សំ ណំុ រឿ ងន្រះ ជា ប ន្ត- 
ប នា្ទាប់ ទៀ ត នោះ វានឹ ងអា ច ម ន ភា ព  រំុរ៉្រ 
រហូ តដ ល់ ឆ្នា២ំ ០២ ៤ដូ ច ការ ផ្រស ព្វ ផ្រសា យ ។    

   លោ ក ថ្ល្រ ងថា៖  «វាមិ នម ន ចំ ណ្រញ 
អី ទ្រ  ប្រសិន បើម ន កា រ ប ន្ត[ ពន្រយារ ] 
ម្រ ន វាធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះពាល់ ដ ល់ មុខ ម ត់ កម្ពជុា 
ផ ង ប៉ះពា ល់ ដល់ កា រ គាប ស ង្កត់ពី សហ - 
គ ម ន៍ អ ន្ត រ ជាតិ ផង  ព្រះ គ្រ ទន្ទងឹ មើ ល 
លើក រណី ន្រះ  មន ន័ យ ថា   គ្រ ដក់ ភ្ន្រ ក 
លើ លោ កប្រ ធា ន  កឹ ម សុ ខ » ។ 

លោកគិ ន  ភា  ប្រធានវិទ្រយា សា្ថា ន ទំ នា ក់- 
ទំ ន ងអន្តរ ជាតិ ន្រ រ ជបណ្ឌ ិត្រយស ភា ក ម្ពជុា 
យ ល់ឃើញថា ប្រ សិ ន ជា សា្ថា ន ភាព កូ - 
វី ដ១ ៩  អាច គ្រ ប់ គ្រង បា នតុ លា កា រគួរ- 
ត្របន្ត ស វ នាការសំណំុរឿង ន្រះ  ព្រះ  
ស វនា កា រ ក្នងុ សំណំុ រឿ ង ផ្រស្រង ទៀ តនៅ  
ម ន ធ្វើ ជាធ ម្ម តា ។ 

 លោក ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ថា ៖ « ម្រនទ្រ ន ទៅ វា 
ជារឿង ផ្ល ូវ ច្របា ប់  បុ៉ ន្ត្របើ យើ ង ទុ ក រឿ ង ន្រះ 
ឱ្រយនៅ រំុរ៉្រ ព្រក  វា នៅត្រជា  ចំណ ប់ ខ្មា ំង 
មួ យដ្រលនំា ឱ្រយ អ ន្តរ ជាតិ យ ក រឿ ង ន្រះ ជា 
ចំណ ទ ប ញ្ហោ ហើយ គ្រ លើ ក ហ្រ តុផ ល 
ផ្រស្រ ងៗ ពា ក់ព័ ន្ធ នឹងវិធា ន កា រ ផ្រស្រ ង ៗ ឬ  
ស្រ ច ក្ដ ីថ្ល្រងផ្រស្រ ង ៗ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹ ង ក ម្ព ុជា  វា 

រំុរ៉្រ ហើ យ បើ រឿ ងន្រះ ហ្ន ឹង តុ លា កា រ ពន្លឿន  
នី តិ វិ ធី ទៅ  ហើយ ត្រ ូវ ចា ប់ ត្រវូ ផ្ដនា្ទា ទោ ស 
ដ ក់ ពន្ធ នា គា រ ឬអីប្រប ណ នោះ  អា ហ្ន ឹង 
វា ស្រចលើ ឆ នា្ទា នុសិ ទ្ធរិ ប ស់តុ លាកា រ 
 ជាជាង ទុ កឱ្រយ នៅ រំុរ៉្រ » ។

ទោះ ជា យ៉ា ង ណ   លោក  គិន  ភា  បញ្ជាក់  
ច្របាស់ ថា  ក រ ណី លោក   កឹ ម  សុខ   គឺជា  
រឿ ងផ្ទ្រ ក្នងុ ក ម្ព ុជាសុ ទ្ធសាធ ដ្រល ជារ ដ្ឋ  
អ ធិប ត្រ យ្រយមួយ។ មិនអា ចម នប្រ ទ្រស 
ណ មួ យ ប្រើប្រ ស់ ក រណី លោ ក  កឹ ម    
សុ ខ  ដើ ម្របី ដ ក់ ស ម្ពាធ   ឬ ដក់ ទណ្ឌ  កម្ម 
ណ មួ យ ម កលើ ក ម្ព ុជា ទ្រ ។

 លោក បាន ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ  ថា៖ «ប្រសិន បើ 
គ្រដ ក់[សម្ពាធ] ដោយសា រ រឿ ង ន្រះ ម ន 
ន័ យថា  វា ជា រឿ ង ដ្រល ម នល ក្ខណៈ - 
ន យោ បា យទំា ង ស្រ ុង ។បុ៉ ន្ត្រ រឿ ង តុលា - 
កា រ រឿ ង អ នុវ ត្ត ច្របា ប់ រ ប ស់ រដ្ឋា ភិ បា ល គឺជា 
សិ ទ្ធ ិព្រ ញទី រ ប ស់ ក ម្ពជុា  ក្ន ុង កា រ អនុ វ ត្ត - 
ច្របា ប់  និ ង វិ ធា ន កា រផ្ទ្រ ក្ន ុង រ បស់ ខ្ល ួន ដើ ម្របី 
រ ក្រសាស ន្តសុិ ខ   ស្ថរិ ភា ព ន យោ បាយ   និ ង 
សណ្ដោ ប់ ធា្នា ប់ សា ធារ ណៈ » ៕
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លោកកឹមសុខាពេលមកសាលាដំបូងកាលពីខេមករាឆ្នានំេះ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

មេធាវី ស្នើ សំុ ជា លើក ទី ២ ឱេយតុលាការ   
បន្ត ជំនំុ ជមេះ  សំណំុ រឿង លោក កឹម សុខា 

ភោជនីយដ្ឋានបាយ័នជាឈ្មោះនិងរចនាប័ទ្មមួយដេលបានសាងសង់នៅក្នងុសណ្ឋាគារLEPALAIS។ រូបថត LE 

ម្ចាស់ សណ្ឋាគារLE PALAISសំុទោសជាចំហចំ ពោះការចម្លងផ្នេកខ្លះ នេ បេសាទពីកម្ពជុា
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផា ក់ សា៊ា ងលី
� រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ �ីយ 

� រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន្ធ    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន កកេស�េ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

សួន  សា វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យខេត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរី: ចៅ កៃម សុើប សួរ 
សា លាដំ បូង ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី លោក  
ញាណ សុ វណ្ណ បាន សមៃច ឃុំ-
ខ្លួ ន ឧត្ដ មសៃ នីយ៍ ទោ ម្នាក់ ដោយ 
ចោទ ពីបទ កាប់ គាស់ រុក រាន ដី ពៃ 
បៃពៃតឹ្ត   នៅក្នុងភូមិ ពូ ឆប ឃុំ ដាក់- 
ដំា  សៃុក អូររាំង  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  
កាល ពី  ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០ ។

តាម ដីកា  ចៃញ ដោយ លោក  
ញាណ សុវណ្ណ  ចុះ ថ្ងៃទី២  ខៃតលុា 
ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួល ពី មៃសិល មិញ 
បាន បងា្គប់ ឱៃយ ឃុំ ខ្លួន ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន  ឈ្មោះ  ពៅ  សធុា រា៉ា ន ់ភៃទ 
បៃុស  អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ ជន ជាតិ ខ្មៃរ 
មន សៃកុ កណំើត  នៅ ភមូ ិពពៃល  
ឃំុ ពពៃល សៃកុ តៃបូង ឃ្មុ ំ ខៃត្ត កំពង់- 
ចាម  និង មន លំ នៅ បច្ចុបៃបន្ន នៅ 

សងា្កាត់ សៃះ ចក  ខណ្ឌ ដូន ពៃញ  រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃ ញ  មុខ របរ ជា  អនុ បៃ- 
ធាន នា យក ដា្ឋាន នគរ បាល ការ- 
ពារ ពៃំ ដៃន គោក  នៃ អគ្គ ស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរ បាល ជាតិ ។

ដីកា បន្ត ថា  ជន នៃះ  តៃូវ ចោទ- 
បៃកាន់ ពី បទ  «កាប់ គាស់ រុក រាន- 
ដីពៃ  ឆ្ការ ដុត  និង ឈូស ឆយ 
ដីពៃ  ដើមៃបី យក ដី ធ្វើជា កម្មសិ  ទ្ធិ» 
បៃ ពៃឹត្ត នៅ ចំណុច  ភ្នំរ ហំាង  ស្ថិត 
នៅ ភូមិ ពូ ឆប ឃំុ ដាក់ ដំា  សៃកុ អូរ- 
រាំង  ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  កាល ពី ថ្ងៃទី 
៩  ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២០ បទ ល្មើស 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ មន ចៃង  និង ផ្តនា្ទា ទោស 
តាម បញ្ញត្តិ មតៃ ៦២  ចំណុច ១  
និង មតៃ ៥៦  ចំណុច ៤នៃ ចៃបាប់ 
ស្តីពី តំប ន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ ។

ដីកា នៃះ បាន បងា្គប់ ឱៃយបៃធាន 
ពន្ធនា គារ ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី ឃុំ ខ្លួន 

ជន តៃូវ ចោទ រូបនៃះជា ប ណ្ដោះ- 
អាស ន្ន ។

លោក  កៃវ  សភុ គ ៌ បៃធាន មន្ទរី- 
បរិ សា្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បាន ឱៃយ 
ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា លោក បាន 
ទទួល ព័ត៌ មន ពីកា រឃំុជនស ងៃស័យ  
នៃះ និង ថា  គាត់  ជាប់ពា ក់ព័ ន្ធ បទ- 
ល្មើ ស លួច ឈូស ឆយ ដី ពៃទំហំ 
៤០ហិកតា ។

លោក ថា៖  «ករណ ីឈសូ ឆយ 
ដីពៃ នៃះ គឺ យើង នៅប ន្ត សៃវ- 
ជៃវ រក ជ ន ល្មើ ស ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ 
បន្ថៃម ទៀត បើ ទោះ បីជា យើង 
ចាបប់ា ន មៃខៃយល ់ក ៏ដោយ។  យើង 
មិន អាច បណ្ដោ យ ឱៃយ ជន អ នាធិ ប- 
តៃយៃយ  ដើរ ចាប់ដី  រដ្ឋ លក់ តាម តៃ 
ចតិ្ត នោះទៃ ។ឥ ឡវូ នៃះ យើ ង កពំងុ 
ធ្វើការ  ងារ ហ្នឹង គឺ ចាត់វិ ធាន ការ- 
តាម ចៃបាប់ តៃម្ដ ង» ។

លោក សៀក  មុន្ន ី អភិបា ល សៃ ុក  
អូររំាង  មិន អាច សំុ ការ បញ្ជាក់ប ន្ថៃម 
ពី ករ ណីនៃះ  បាន ទៃ ដោ យទូ រស័ព្ទ 
លោ កមិ ន អាច ទាក់ ទងបាន ។

លោក  អា៊ាង  ម៉ៃង លី មន្តៃី  សិទ្ធិ- 
មនុសៃស សម គម អាដ ហុក បៃចាំ 
ខៃត្ត មណ្ឌលគ ិរ ី បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា   លោក សាទរ ចំពោះ ចំណាត់- 
ការ របស់ តុលាកា រខៃ ត្ត ដៃល បាន 
ឃំុខ្លនួ មន្តៃ ីមន អំណាច នៃះ  និ ង 
បា ន  ជំរុញ ឱៃយ មន វិធាន ការ បន្ថៃម  
លើ ជន ល្មើសផៃសៃ ង ៗ  ទៀ ត។

លោក បន្ត ថា  បទ ល្មើស បៃប- 
នៃះ បា ន  កើត មន ជា ហូរហៃ នៅ 
ខៃត្តមណ្ឌល គិ រី  ហើយ អាជា្ញាធ រ ក៏ 
បា ន  បង្កៃប  ញឹក ញាប់ ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ 
នៅ មិន ទាន់ ថយ ចុះទៃ  ដៃល ទាម- 
ទារ ម ន វិធានកា រ  តឹងរឹុងថៃ មទៀ ត  ។  
    លោក បញ្ជាក់ ថា៖« យើង មន 

ចៃបាប់  ម ន ពៃះរា ជកៃឹ តៃយ  និង អនុ- 
កៃឹតៃយ ស្ដីពី ការពារ តំបន់ អភិរកៃស 
ជាចៃើន ម កហើយ។ អ៊ី ចឹង  យើង 
គួរតៃ អនុវត្ត ឱៃយ មន បៃសិទ្ធ ភាព 
ខ្ពស់ បើ មិន អ៊ីចឹ ង ទៃ គឺ បញ្ហា កើត 
មន នៅ តៃ បន្ត រាុ ំរ៉ៃ ព១ីថ្ងៃ  ទៅ ១ ថ្ងៃ 
ហើយ បញ្ហា កើត ឡើង  ចៃើនដដៃលៗ  
ថៃម ទៀត » ។  

គួរ រំឭ កថា  លោ ក ហ៊ូ សា គុណ 
អគ្គ ស្នងកា ររង នគរ បា លជា ត ិ នងិ  
លោ ក  ហុង វិ ណុល   មៃប ញ្ជាកា រ- 
រង កង រាជ អា វុធ ហត្ថ លើ ផ្ទៃ បៃទៃស  
រួម ទាំង លោក  សា្វាយ  សំ អា៊ាង 
អភិបា លខៃ ត្ត មណ្ឌល គិរី  កា លពី 
ថ្ងៃ៣០ កញ្ញា  បាន ដឹកនំា កង កម្លាងំ 
ច មៃុះ និង  មន្ទីរ ជំនាញ ខៃត្ត ចុះ 
ពិនិតៃយ ទីតំាង ដៃលម ន ការ ឈូ ស- 
ឆយ ដីពៃ នៃះ  ប៉ុន្ដៃ មន្តៃី មិ ន ទា ន់ 
បាន បញ្ជាក់ ពី លទ្ធ ផល  ទៃ៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ បាតុភូត ភ្លៀង ខៃយល់  
និង ផ្គរ  រន្ទះ ក្នុង រយៈពៃល ៩ខៃ  
ឆ្នាំ២០២០  បាន បង្កឱៃយ មនុសៃស 
សា្លាប់  និង របួស សរុប ចំនួន 
១៨០  នាក់  ដៃល ចំនួន នៃះ មន 
ការថយចុះ ១០៧នាក់  បើ 
បៃៀបធៀប ក្នងុ រយៈពៃល ដចូ គា្នា  
កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។ នៃះ បើ 
យោង តាមទនិ្ន នយ័ ដៃល ទទលួ- 
បាន ពី គណៈ កម្មោធិការ ជាតិ 
គៃប់ គៃង គៃះ មហន្តរាយ  
កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ។

ទិន្នន័យ បានបងា្ហាញ ថា  ក្នុង 
រយៈពៃល ៩ខៃ  ក្នងុឆ្នា ំនៃះ  បាត ុភតូ   
ភ្លៀង លាយឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់ 
បក់បោក ខ្លាំង  បាន បង្ក ឱៃយ 
មនុសៃស ៥នាក់ សា្លាប់  និង ៦២ 
នាក់ ទៀត រងរបួស  ខណៈ ផ្ទះ 
បៃជាពលរដ្ឋ  នងិ សណំង ់អគារ 
រដ្ឋបាល សាធារណៈ  សរបុជាង 
៦០០០ ខ្នង បានរង ការខចូ ខត   
យ៉ាង ដណំ។ំ  ក្នងុ រយៈពៃល ដចូ- 
គា្នា នៃះ ដៃរ  បាតុភូត ផ្គរ  រន្ទះ 
បានបង្កឱៃយ មនសុៃស ចនំនួ៧៥ នាក់   
សា្លាប់  នងិ ៣៨ នាក ់ទៀត រង របសួ  
ពៃមទាំង បានបណា្ដោល ឱៃយ គោ 
កៃបី របស់ បៃជាកសិករ សរុប 
៩០កៃបាល ងាប់  និង ខូចខត 
ផ្ទះចំនួន១២ ខ្នង។

តួ លៃខ នៃះ  តៃូវបាន  លោក 
ឃនុ សុខ  អ្នក នាពំាកៃយ  គណៈ- 
កម្មោធិការ ជាតិ គៃប់ គៃង គៃះ- 
មហន្តរាយ  អះអាងថា  មនការ- 
ថយ ចុះ បៃមណ ជាង ៤០ ភាគ រយ  
បើ ធៀប ទៅនឹង រយៈពៃល ៩ខៃ 
ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំ២០១៩។ 
បាតុ ភូត  ភ្លៀងលាយឡំ  ខៃយល់- 

កន្តៃក់  និង ផ្គរ  រន្ទះ បានបង្ក ឱៃយ 
មនុសៃស សា្លាប់  និង របួស សរុប 
២៨៧នាក់  និង ខូចខត ផ្ទះ- 
សបំៃង  បៃជាពលរដ្ឋ សរបុ  ជាង 
១៤០០០ ខ្នង  ផ្ទះ  ក្នុង នោះ ផ្ទះ 
១៥៩៥ ខ្នង រងការ ខចូខត ទំាង- 
សៃុង  និងបាន បង្កឱៃយ ងាប់ គោ 
កៃបី កសិករ អស់ ៨៦កៃបាល។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ថ្វីបើ ចំនួន 
ជន រងគៃះ មនការ ថយចុះ  
ប៉នុ្តៃ គៃះ មហន្តរាយ  ដៃល បង្ក- 
ឡើង ដោយបាតុ ភូត ធម្ម ជាតិ 
ទាងំ នៃះ  នៅតៃ ជាក្ដ ីកង្វល ់ នងិ 
ជាបញ្ហា បៃឈម មយួដៃលធ្វើ ឱៃយ  
មនផល ប៉ះពាល់ ជាអវិជ្ជ មន 
ដល់ ជីវភាព រស់នៅ បៃចាំ ថ្ងៃ 
របស់ បៃជា កសិករ យើង»។

ករណី គៃះថា្នាក់ រន្ទះ បាញ់ 
នៃះ ផង ដៃរ  លោក ផាច ជី  
អធិការ ស្ដីទី សៃុក កៃគរ  ខៃត្ត 
ពោធិ៍ សាត់  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  បៃជាពលរដ្ឋ 
ម្នាក់ ឈ្មោះ  ភ្នំ ជលសា  អាយុ  
២៣ឆ្នាំ  មន ទីលំ នៅ ក្នុង ភូមិ  
បឹង ស្មុក  ឃុំ សា្វាយស  សៃុក 
កៃគរ  តៃូវបាន រន្ទះ បាញ់ សា្លាប់  
កាលពី រសៀល ថ្ងៃសៅរ៍  ខណៈ 
គាត់ កំពុង ដុស ជូត សម្អាត ម៉ូតូ  
នៅកៃម ផ្ទះ  ជាមួយ បៃពន្ធ  
និង កូន តូច របស់ គាត់ ពៃល 
មៃឃ កំពុង រក កល ភ្លៀង។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង ពិបាក 
កំណត់ ថា  តើ គួរ តៃូវ ផៃសព្វផៃសាយ 
បៃបណា ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ  
ដើមៃបី  ចៀសផុត ពី គៃះថា្នាក់ នៃ 
រន្ទះ បាញ់។  ខណៈ កាលពី ពៃល 
កន្លងមក យើង ណៃនំា ឱៃយ ពលរដ្ឋ 
កុ ំចៃញ កៃ ផ្ទះ ពៃល មៃឃ កពំងុ 
ភ្លៀង  ឬកុំ សា្ដាប់ វិទៃយុ  ទសៃសនា 

ទរូទសៃសន ៍ នងិ បៃើ បៃស ់ទរូសព័្ទ ដៃ  
ដៃល មន ធាតុ ចម្លង វិទៃយុ សកម្ម  
ក្នុង អំឡុង ពៃល មន ភ្លៀង»។ 

ករណី នៃះ  បានធ្វើ ឱៃយ ចំនួន 
អ្នក សា្លាប ់ដោយ ករណរី ន្ទះបាញ ់
ក្នុង ឆ្នាំ២០២០  គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៤ 
ខៃតុលា  បានកើន ដល់ ៧៦ នាក់ ។ 

ចណំៃក លោក មុងឹ វទុ្ធ ី នាយក- 
រដ្ឋបាល សាលា ខៃត្ត តាកៃវ  បាន- 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា  កាល ពី   
លា្ងាច ថ្ងៃទី២  ខៃតុលា  មន 
ករណី ភ្លៀង លាយឡំ ខៃយល់- 
កន្តៃក់  កើតឡើង នៅ ក្នុង កៃុង 
សៃុក ចំនួន ២  គឺ កៃុង សំរោង  
និង សៃុក កោះ អណ្តៃត  ដោយ 
បាន បង្ក ឱៃយ លំនៅ ឋាន ពលរដ្ឋ 
ចំនួន ៤២ខ្នង  រងការ ខូចខត 
យ៉ាង ដំណំ  និងបាន បង្កឱៃយ 
របួស  មនុសៃស ២នាក់ ផង ដៃរ។ 

ករណ ីនៃះ បានធ្វើ ឱៃយ តលួៃខ នៃ   
ចំនួន អ្នក រងរបួស ដោយ ករណី 
ខៃយល់ កន្តៃក់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០ ២០ 
គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៤  ខៃ តុលា  បាន- 
កើន ដល់ ៦៤នាក់។

កៃពី គៃះ ធម្មជាតិ ភ្លៀង 

លាយ ឡំខៃយល់ កន្តៃក់  និង ផ្គរ 
រន្ទះ  ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  ដៃល បង្ក- 
ឡើង ព ីពៃយុះ នលូ  នងិបៃពន័្ធ សម្ពាធ    
ទាប  ក្នងុ រយៈពៃល ចងុ កៃយ នៃះ  
បានបង្កឱៃយ មនសុៃស ចនំនួ ១២ នាក់   
សា្លាប ់ នងិ ខចូខត ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវលំ ជនបទ  និងសា្ពាន 
ជា ចៃើន ខៃសៃ  ពៃមទំាង ជន់ លិច 
ផលដំណាំ ជាចៃើន រយ ហិកតា 
ផង ដៃរ។ នៃះ បើ យោង តាម- 
របាយការណ ៍ ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
បៃមូល បាន ពី តាម បណា្ដោ ខៃត្ត 
ចំនួន៨  ដៃល រងគៃះ ដោយ 
ជនំន ់ទកឹ ភ្លៀង កាលព ីពៃលថ្មីៗ  
នៃះ  រួមមន ខៃត្ត  កោះកងុ  ពោធិ-៍ 
សាត់  បាត់ ដំបង  បនា្ទាយ មន- 
ជ័យ  ប៉ៃ លិន  ពៃះសីហនុ  ឧត្ដរ- 
មនជ័យ  និងខៃត្ត កំពត។

ជុំវិញ ករណី ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង 
នៃះ ដៃរ  លោក  កៃវ វ័យ  បៃធាន 
មន្ទរី ធនធាន ទកឹ  នងិឧតនុយិម 
ខៃត្ត ពោធិ៍សាត់  បានបៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ ទី៤ តុលា ថា  
កម្ពស ់ទកឹ ស្ទងឹ ពោធិ៍សាត ់ បាន- 
ហក់ ឡើង លើស កមៃិត  ដៃល 

តៃវូ បៃកាសឱៃយ បៃងុ បៃយត័្ន ជាថ្ម ី
ម្ដង ទៀត  ខណៈ ភ្លៀង នៅ បន្ត ធា្លាក ់ 
នៅ ផ្នៃក ខង លើ នៃ ជួរ ភ្នំកៃវាញ។

លោក វ័យថ្លៃង ថា ៖«គិត តៃឹម 
ម៉ាង ៣រសៀល ថ្ងៃទ ី៤  ខៃតលុា  
ឆ្នាំ២០២០  កម្ពស់ ទឹក ស្ទឹង 
ពោធិ៍សាត់ បាន ជន់ឡើង ដល់ 
កមៃិត ៥,១៣ម៉ៃតៃ  លើស ពី 
កមៃិត នៃ ការបៃកាស អាសន្ន 
០,១៣សង ់ទមី៉ៃតៃ។ វា អាច នងឹ   
ជន ់លិច ចលូលំនៅឋាន ពលរដ្ឋ 
ជាថ្មី ម្ដង ទៀត  បៃសិនបើ ភ្លៀង 
នៅតៃ បន្តធា្លាក់ ខ្លាំង នៅ ផ្នៃក 
ខងលើ នៃ សៃុក ភ្នំ កៃវាញ»។

ចំណៃក លោក អ៊ុន ប៊ុនលី  
នាយក  រដ្ឋបាល សាលា ខៃត្ត ប៉ៃ លនិ  
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ី  ពៃកឹ មៃសលិ មញិ  
ថា ទឹកបានសៃក ទៅវិញ ហើយ ។ 
ប៉ុន្តៃ លោកបៃប់  នាថ្ងៃទី៤ តុលា  
ដៃរ ថា   លំនៅ ឋាន បៃជា ពលរដ្ឋ 
បៃមណ   ៥០ ខ្នង ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិពៃ 
សន្ទះ  ឃុ ំស្ទងឹ តៃង ់ សៃកុសា លា- 
កៃ  បាន  រងការជន់ លិច ដោយ 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  និង ទឹក ដៃល 
ហូរចាក់ ពី បៃព័ន្ធ ដៃ ស្ទឹង ពៃក 
នានា នៃ សៃុក រតន មណ្ឌល   ខៃត្ត 
បាត់ ដំ បង  និង ទឹក ដៃល ហូរចាក់ 
ពី ភ្នំ តាមជៃលង អូរ ៧៥ នៃ ឃុំ អូរ 
អណ្ដូង ។

លោក ប៊ុនលីបានបន្តទៀតថា  
កំណាត់  ផ្លូវលំ បៃវៃង ជាង ២៥០ 
ម៉ៃតៃ  ក្នងុ សៃកុ សាលា កៃ តៃវូ- 
បាន ទឹក ហូរកាត់  និង មិន អាច 
ធ្វើ ចរាចរណ៍ បាន ទៃ។ ប៉ុន្តៃ 
ទោះយ៉ាងណា   មិនមន ការ- 
ជម្លៀសអ្នក ភូមិ  ចៃញពី លំនៅ- 
ឋាន   នោះ  ទៃ  ខណៈ អាជា្ញា ធរ  
ក៏កំពុង បន្ត ចុះ ឃ្លាំ មើល  និង 
តៃៀម ការជួយ អន្តរា គមន៍៕ 

តុលាការបង្គាប់ឱ្យឃំុខ្លនួឈ្មោះ ពៅ  សុធារ៉ាន់ ករណីរុករនយកដីព្

៩ខ្ ខ្យល់កន្តក់្ រន្ទះ បង្កឱ្យមនុស្សស្លាប់ និងរ បួស១៨០នាក់ ត្ចំនួនន្ះថយចុះ

ផ្ទះពលរដ្ឋតេវូបានរលំដោយខេយល់កន្តេក់នៅខេត្តតាកេវ ពីថ្ងេទី២តុលា។ រូបថត  ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 

 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)
No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,380 17,400 17,400 17,320

2 GTI 3,450 (SQ) - 3,450 3,450

3 PAS 14,000 14,080 14,200 13,980

4 PEPC 3,260 3,260 3,260 3,250

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

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

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

កាលបរិច្ឆេទ: ៥ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : កម្ពជុា បាន នំាចេញ ផលិត- 
ផល មេច ចំនួន  ជាង ៤ ១២១ តោន 
ក្នងុ រយៈ ពេល ៩ ខេ ដើ ម ឆ្នា២ំ០២០ នេះ 
ដោយ  មាន កណំើន ជាង  ២១ ភាគរយ  
ធៀប នឹង រយៈ ពេល ដូចគ្នា កាលពី 
ឆ្នាំមុនដេល មាន ចំនួន ជាង ៣ ៤០៤ 
តោន  ។  នេះ យោង តាម លោក វេង 
សាខុន រដ្ឋ មន្តេី កេសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា- 
បេមាញ់ និង នេសាទ ។ 

លោក សាខនុ  បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ថ្ងេ 
ចន្ទថា  ការ នាចំេញ មេច សមា្គាល ់ ភមូ-ិ 
សាស្តេ  GI និង នៅ កេ តំបន់ សមា្គាល់ 
ភូមិ សាស្តេ របស់ កម្ពុជា ក្នុង អំឡុង 
ពេល នេះ ទៅ កាន់ ទីផេសារ បេទេស ជា 
ចេើន  រួម មាន  ជប៉ុន  បេលហេសុិក  
ហូឡង់  បារាំង  អាល្លឺម៉ង់  ស្វ៊ីស  
វៀតណាម  អាមេរិក រុសេសុី  អង់គ្លេស  
ឥណា្ឌា  បេឡារុស  សាធារណរដ្ឋ កូរ៉េ  
សាធារណរដ្ឋ ឆេក  នូវេល សេឡង់  
អសូេ្តាល ី ថេ  តេវ៉ាន ់ ស៊យុ អេត  សងិ្ហបរុ ី 
និង អូស្តេលី ។ 

លោក ថ្លេង ថា ៖«មេច របស់ យើង 

កំពុង មាន ទីផេសារ ល្អ នៅ  អន្តរជាតិ ក្នុង 
រយៈ ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កេយ នេះ »។ 

លោក មា៉ាក់ នី  បេធា ន សហព័ន្ធ 
មេច នងិ គេឿង ទេស កម្ពជុា ដេល បាន 
បង្កើត ឡើង កាលពី ឆ្នាំ២០១៨ បាន 
បេប ់ ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងេ ចន្ទថា  បើ 
ទោះប ីជា បរមិាណ  នេការ នា ំចេញ មេច  
បន្ត កើន ឡើង ក្នងុ អឡំងុ ពេលនេះ  ប៉នុ្តេ 
តម្លេ  មេច មនិទាន ់ងើប ឡើង វញិ នោះទេ 
បនា្ទាប់ ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ  ជាបន្តបនា្ទាប់ ។ 

លោក បាន ឱេយ ដងឹថា  សមាជកិ របស ់
សហព័ន្ធ ទាំង អស់បាន នាំ ចេញ  មេច 
ក្នងុ បរមិាណ សរបុ បេមាណ ៣ ០០០ 
តោន  ក្នុងរយៈ ពេល  ៩ ខេ ដើម ឆ្នាំនេះ   
ចំណេក  តម្លេមេចស្ថិត នៅ ចនោ្លាះពី  
៩ ០០០ រៀលទៅ ១០ ០០០ រៀល 
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១គីឡូ កេម ។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា ៖« តម្លេ មេច នេះ 
មនិ  អាច ឱេយ កសកិរ ដា ំមេច ចំណេញ បាន  
នោះ ទេ ពេះ ថ្លេ ដើម ផលតិ របសយ់ើង 
នៅ ខ្ពស់ ជាង គេ  ហើយខ្ញុំ  ជឿថា  តម្លេ 
ដេល  កសកិរ អាច ទទួល  បេក់ ចំណេញ    
គ ឺចាប ់ព១ី២ ០០០រៀលក្នងុ ១គឡីកូេម  
ឡើង ទៅ» ។

តម្លេ មេច  កេ តបំន ់សមា្គាល ់ភមូសិាស្តេ  
«កំពត-កេប» បាន  ហក់ ឡើង បន្តិច 
វិញ  កាល ពី អំឡុង តេី មាស ទី២ ឆ្នាំ នេះ 
បនា្ទាប់ ពី មេច នៅបេទេស វៀតណា ម 
ឡើងថ្លេ ប៉នុ្តេ កេយ មក ក ៏ធា្លាកច់ុះ វញិ 
ប៉ុន្តេ តម្លេ មេច  នៅក្នុងតំបន់ សមា្គាល់ 
ភូមិសាសេ្ត  GI គ្មាន ការ បេ បេួល 
ឡើយ អស់ រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ជាប់ គ្នា។

សព្វ ថ្ងេ  មេច របស ់កម្ពជុា ស្ទើរទាងំ សេងុ  
ពងឹ ផ្អេក លើ ទផីេសារ របស ់ វៀត ណាម នងិ ថេ 
ហើយ ផលិត ផល  មេច ១ ផ្នេក ទៀត 
បាន នាំចេញ ទៅ កាន់ ទីផេសារ អាល្លឺម៉ង់ 
តាម  រយៈ កេុមហ៊ុន ឯកជន ដេលជា 
សមាជិក សហព័ន្ធ ។  

លោក បា៉ាន ់បេមាណ ថា ទនិ្ន ផល មេច  
ឆ្នាំ២០២០ នេះ នឹង បន្ត ធា្លាក់ចុះ ដោយ  
បេមូល ផល បាន  ចនោ្លាះ ពី ១៥ ០០០ 

តោន ទៅ ១៧ ០០០ តោន នេផ្ទេ ដាដំុះ  
មេចសរបុ បេមាណ ៧ ០០០ ហកិតា 
ខណៈ ឆ្នា ំមនុ ទនិ្ន ផល ទទលួ បាន ចនំនួ  
២១ ០០០ តោន ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ទិន្ន ផល មេច 
ធា្លាក់ចុះ ចេើន ឆ្នាំ នេះ ដោយសារ 
ដំណាំមេច រង ការ ខូច ខាត ជា ចេើន 
ហិកតា ដោយ សារ បញ្ហា អាកាស ធាតុ  
នងិ ការ បោះ បង់ ់ ការ ថេទារំបស ់កសកិរ  
បណា្តាល  មក ព ីតម្លេមេច ចុះ ថោក ពេក 
នា ឆ្នាំ កន្លងមក »។ 

ទោះ   ជា បេប នេះ ក្តី លោក  នៅ តេ មាន 
សទុដិ្ឋ ិនយិម  ថា តាម រយៈកចិ្ច ពេមពេៀង  
ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ទ្វេ ភាគី រវង កម្ពុជា - 
ចិន ដេល នឹង ចូល ជាធរមាន នៅ ឆ្នាំ 
កេយ  នឹង ជួយ បើក ទីផេសារ ឱេយ មេច  
កេតំបន់   GI បន្ថេម ទៀត ។   

លោក ថា ៖« យើងពិត ជា  ចង់ បាន 
ទីផេសារ នៅបេទេស ចិន អាមេរិក កូរ៉េ 
និង ទិសផេសេង ទៀត ពេះមេច យើង 
មាន គណុភាពល្អ នងិ ឈ្ងយុ ឆ្ងាញ ់ បើ ធៀប  
ជាមួយ មេច របស់ វៀត ណាម» ។

លោក បន្តថា៖« យើង សបេបាយ ចិត្ត 
ដេល រដា្ឋាភបិាល បង្កើត ឱេយ កចិ្ច ពេម ពេៀង  
ពាណិជ្ជកម្មសេរី រវង កម្ពជុា-ចិន ពេម -  
ទាំង កិច្ច ពេម ពេៀង ជាមួយ កូរ៉េ និង 
បណា្តា បេទេស ផេសេងទៀត ដេល នងឹ ផ្តល ់ 
ឱកាស សមាជកិ របស ់យើង អាច នាចំេញ   
មេច  ទៅ ផេសារ ពិភព លោក» ។ 

លោក ងនួ ឡាយ បេធានសមាគម 
លើក កម្ពស ់មេច កពំត បាន អះអាង ថា 
តម្លេ មេច កំពត  មាន ស្ថិរភាព  រយៈ - 
ពេល ៥ឆ្នាំ  រួម ទាំង ឆ្នាំ នេះផង ដោយ  
មេច ខ្មា មាន តម្លេ  ១៥ ដុលា្លារ  មេច 
កេហម មាន តម្លេ ២៥ដលុា្លារ នងិ មេច 
ស មាន តម្លេ ២៨ ដុលា្លារ ក្នុង  ១គីឡូកេម 
ដូចគ្នា។ 

របាយ ការណ ៍របស់ កេសួង កសិកម្ម  
រកុា្ខា បេមាញ ់នងិ នេសាទ  បាន បង្ហាញ 
ថា ការ នាំចេញ មេច សរុប ទាំង មេច 
សមា្គាល ់ ភមូសិាស្តេ  នងិ នៅ កេ តបំន ់
សមា្គាល ់ភមូ ិសាស្តេ ចនំនួ ជាង ៣ ៦៩៣  
តោន កាល ពីឆ្នាំ២០១៩   ដោយ មាន 
កណំើន   ៥៣,១៧ ភាគ រយ  ធៀប នងឹ 
រយៈពេល ដូចគ្នា ឆ្នាំ ២០១៨  ដេល 
មាន  ២ ៤១១  តោន ៕ LA

តពីទំព័រ ១...ហេ ដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ  ផ្លូវដេក ថ្មី ពី រាជធានី- 
ភ្នំពេញ ទៅកាន់ កេុង បាវិត ក្នុង 
ខេត្តសា្វាយរៀង កំពុងដំណើរការ ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖« គេ កំពុង 
តេធ្វើការ សិកេសា លើ លទ្ធភាព 
សាងសង់ ហេ ដា្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ 
ផ្លូវដេក ហើយ យើង មិនទាន់ 
ដឹក ថា  គមេង នេះ នឹង បញ្ចប់ 
ពេលណា នោះទេ  ។  យើង ធា្លា ប់ 
បាន សិកេសា ម្តងរួចមកហើយ  
ដេល យើង សិកេសា សាងសង់ 
ផ្លវូដេក  ត ភា្ជាប ់ព ីសេកុ ស្នលួ ខេត្ត 
កេចះ ទៅ កេងុ បាវិត ខេត្ត សា្វាយ   - 
រៀង  ប៉ុន្តេ ភាគី វៀតណាម បាន 
ស្នើ សុំ យើង ឱេយ សាងសង់ ផ្លូវ- 
ដេក ព ីភ្នពំេញ ទៅ កេងុ បាវតិ វញិ 

ហើយ ភាគី វៀតណាម នឹង សាង- 
សង ់ព ីទកីេងុ ហ ូជ ី មញិ ឆ្ពោះ មក 
កេុង បាវិត ដូច្នេះ យើង សិកេសា 
គមេង នេះ ឡើងវិញ » ។ 

 លោក វ៉ា សឹុម សុរិយា អនុរដ្ឋ- 
លេខាធិការ កេសួង សាធារណ- 
ការ និង ដឹកជញ្ជនូ បេប់ ភ្នពំេញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ថា  ការអភិវឌេឍផ្លវូដេក គឺជា  
អាទិភាព ទី ២ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
បនា្ទាប់ពី ផ្លូ វ ថ្នល់ ដេលជា ការ-  
ជំរុញ លើកកម្ពស់ ភាព បេ កួត- 
បេជេង និង ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្លង- 
ដេន ជាមួយនឹង បេទេសជិតខាង 
កម្ពជុា ។ 

 លោក ថ្លេងថា ៖«យើង តេូវតេ 
អភិវឌេឍ ផ្លូវដេក ដើមេបី ដឹកទំនិញ 
នាំចេញ របស់ យើង ទៅកាន់ 

ទីផេសារ អន្តរជាតិ ឱេយ បាន ចេើន ។ 
យើង ឃើ ញ ថា  កេុង បាវិត គឺជា 
ចេកទា្វា រពេំដេន អន្តរជាតិ ដេល 
កពំងុមាន សកា្តនពុល ដកឹជញ្ជនូ 
យា៉ាងខា្លាំង កា្លា ហើយ សកម្មភាព 
សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង ខេត្តសា្វាយរៀង ក៏ 
កពំងុមាន សកា្តនពុល នេ ផលិត- 
ផល កសិកម្ម និង ឧសេសាហកម្ម 
វយ ន ភណ្ឌ ដេលមាន នៅក្នុង 
តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស  » ។ 

 លោក សុិន ច ន្ធី បេធាន 
សមាគមបាន ឱេយ ដឹងទៀតថា      
សព្វថ្ងេការដឹកជញ្ជូន ទំនិញ ពី 
បេទេស ចិន មក បេទេស កម្ពុជា 
បេមាណ ៤០ ភាគរយ តេវូបាន 
ឆ្លងកាត់ បេទេស វៀតណាម 
ដចូ្នេះ បេសនិ បើ គមេង សាង- 
សង់ ផ្លូវដេក នេះ កើតមានឡើង 
វ នឹង ជួយ លើក កម្ពស់ ហេដា្ឋា- 
រចនាសម្ព័ន្ធ ដឹក ជញ្ជូន របស់ 

កម្ពុជា ក្នុងការ រកេសា ភាព បេកួត- 
បេជេង ក្នុង តំបន់ ។ 

 លោក និយាយថា ៖ « យើង 
សា្វាគមន៍ និង គំទេ ចំពោះ ការ- 
អភិវឌេឍគមេង ផ្លូវដេក នេះ 
ដេល យើង សងេឃឹមថា  គមេង 
នេះ នឹង ជួយ ឱេយ តម្លេ ដឹកជញ្ជូន 
យើង កាន់តេ ចុះ ទាប ចំណេញ 
ពេលវេលា នងិ កាតប់ន្ថយ ការ- 
កកស្ទះ ចរាចរណ៍ផងដេរ » ។ 

 រដា្ឋាភិបាល នេ បេទេស ទំាង២ 
បាន សនេយាថា នឹង ជំរុញ ទំហំ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី ឱេយ កើន ដល់  
៥ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំនេះ 
ខណៈ ដេរទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វេភាគី 
រវង បេទេស ទំាង២ គិត តេឹម 
ខេតុលា ឆ្នា ំ២០១៩ សមេចបាន 
៤,៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើនឡើង 
១៣,៨ ភាគរយ ។ 

 ការនាំចេញ របស់ កម្ពុ ជា ទៅ 

កាន ់ទផីេសារ វៀតណាម ចាបព់ ីឆ្នា ំ
២០១៥ ដល់ ឆ្នា២ំ០១៨ កើន- 
ឡើង ដល់ ជាង ១,១៨ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ ខណៈ ការនាចំេញ 
ទំនិញ របស់ វៀតណាម មក 
កម្ពុជា វិញ មាន ចំនួន ៦,៩៦ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ នេះ បើតាម 
ទិន្នន័យ របស់ កេសួងពាណិជ្ជ- 
កម្ម កម្ពុជា ។ 

 ទន្ទឹមនឹងនេះ រដា្ឋាភិបាល ក៏ 
កំពុង សិកេសា លទ្ធភាព សាង- 
សង់ ផ្លូ វលេបឿន លឿន ត ភា្ជាប់ ពី 
ទីកេុង ភ្នំពេញ ទៅ កេុង បាវិត 
ដេល សិកេសា ដោយ កេុមហ៊ុន 
China Railway Interna-
tional Group Co., Ltd ។ 
កាលពី ខេ មុន ក្នុង កិច្ចបេជុំ 
ជាមួយ ថា្នាក់ដឹកនាំ កេសួង 
សាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន 
តំណាង កេុមហ៊ុន នេះ បាន ឱេយ 

ដឹងថា  ការសិកេសា ពី សា្ថានភាព 
ភូមិសាស្តេ និង ផលប៉ះពាល់ 
ផេសេងៗ កំពុងដំណើរការ ទៅ 
មុខជា បន្តបនា្ទាប់ ។ 

 កេុមហ៊ុន នេះ រកឃើញ មាន 
ជមេើស ចំនួន ៣ សមេប់ 
ការសាងសង់ គមេង នេះ 
ខណៈ រដា្ឋាភិបាល កំពុង រង់ចាំ 
លទ្ធផល របាយការណ៍ សិកេសា 
ផ្នេក ហិរញ្ញវត្ថុ ពី កេុមហ៊ុន នៅ 
ពាក់កណា្តាល ខេតុលា ឆ្នាំនេះ 
ដើមេបី យក ជា មូលដា្ឋាន ក្នុងការ - 
សមេចចិត្ត ។ 

 កន្លងមក គមេង សង់ ផ្លូវ 
លេបឿន លឿន នេះ ធា្លាប់ តេូវបាន 
ទីភា្នាក់ងរ ជប៉ុន JICA ធ្វើការ- 
សិកេសា ម្តង រួចមកហើយ ដោយ 
ផ្លវូ នេះ អាច នងឹមាន ចមា្ងាយ ១៣៥ 
គឡីមូ៉េតេ នងិ មានតម្លេ ជាង ២ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕ LA

ផ្លវូដ្កកម្ពជុា-វៀតណាម...

ការនំាច្ញម្ច កើន ជាង ២១ % 
ក្នងុ៣តី្មាស បុ៉ន្ត ្តម្ល ្ធ្លាក់  

កសិករនៅខេត្តកំពង់ចាម  ហាលមេច    អំឡុងពេល បេមូលផល ចន្លោះ ខេមករាដល់ មិថុនា។ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
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ទីក្រុងHCMៈ កៃុមហ៊ុន កៃច្នៃ ឈើ 
របស ់វៀតណាម  មនិ ទាន ់បៃើបៃស ់ អស ់ 
សក្តានពុល នៃ ករ ផ្តល ់ អត្ថ បៃយោជន ៍  
ពៃល ដៃលពួកគៃ តៃវូ  នំាចៃញ នូវ ផលិត-   
ផលឈើ  និង  គៃឿង សង្ហារិម ទៅ 
បៃទៃស   កណាដា។

ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទតូ វៀតណាម បៃចា ំបៃទៃស  
កណាដា  លោក Pham Cao Phong 
បាន និយាយ នៅ ឯ សន្និសីទ   កល ពី 
សបា្តាហ ៍មនុ  ថា ជាមយួ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ទូលំទូលាយ និង ដំណើរករទៅ មុខ  
ចំពោះ ភាព ជា ដៃគូ អន្តរបា៉ាសុីហ្វិក 
(CPTPP) ជា ធរមាន   ករ នាំចៃញ 
ផលិត ផល ឈើ របស់ វៀតណាម  ទៅ 
កន ់បៃទៃស កណាដា មនិ ជាប ់ពន្ធ ទៃ 
ខណៈ ដៃល ផលិត ផល បៃហាក ់បៃហៃល  
នៃះ ពី បៃទៃសចិន  ជាប់ ពន្ធ ៩ ភាគរយ។ 

លោក និយាយថា ប៉ុន្តៃ មិន មាន 
កៃមុហ៊នុ វៀតណាម ចៃើន  ដងឹ អពំ ីរបៀប  
ទាញ យក ផល បៃយោជន ៍នៃះ ទៃ ហើយ 
កៃុម ហ៊ុន ជាចៃើនបានជៃើសរើស  
ជមៃើស បង ់ពន្ធ ៦ ភាគរយ ជា ថ្នរូ ទទលួ- 
បាន វិញ្ញាបនបតៃ បៃភព ដើម ទំនិញ 
ដៃល នឹង លើក លៃង បង់ ពន្ធ។ 

លោក  Jacques Nadeau នៃ 
អង្គករ ម្ហូប អាហារ  និង កសិកម្ម  បាន 
និយាយថា  តម្លៃ សរុប នៃ ករ នាំចូល  
គៃឿង សង្ហារិម ឈើ របស់ បៃទៃស 
កណាដា បៃហៃល ១៤ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ដោយ វៀតណាម  ជា 
អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ធំបំផុត ទី ៤ បនា្ទាប់ ពី  ចិន 
អាមៃរិក និងមុិកសុិក។ 

ខណៈពៃល ករ រួម ចំណៃក របស់  
វៀតណាម នៅ មាន កមៃិត មធៃយម នៅ 

ឡើយ  វា ជា ទីផៃសារ បៃកប ដោយ ទសៃសន-  
វិស័យ   បៃសិនបើ កៃុមហ៊ុន វៀតណាម  
ដឹង ពី របៀប បៃើបៃស់ បៃយោជន៍ របស់  
ពួកគៃ។ ប ើតាមលោក Nadeau។ 

លោក និយាយថា៖ «ដោយសារ ផល-  
ប៉ះពាល់ នៃ ករ រើក រាល ដាល កូវើដ ១៩  
មាន ករងរ តៃវូ ធ្វើ ពី ផ្ទះ  តមៃវូករ   គៃឿង-  
សង្ហារិម ទំាង ក្នងុ  និង ខាង កៃ កំពុង កើន  
ឡើង  ជាពិសៃស ចំពោះ គៃឿង  សង្ហារិម  
នងិ ផលតិ ផល ព ីឈើ ផៃសៃងៗ  សមៃប ់
រៀប ចំ ករិយាល័យ នៅតាម ផ្ទះ»។ 

សមាគម សបិៃបកម្ម  នងិ ឧសៃសាហកម្ម 
ឈើ នៃ ទីកៃុង  HCM (HAWA) បាន 
សម្ពោធ ថា្នាលបច្ចៃក វទិៃយា  លក ់អនឡាញ 
របស់ សមាគម សមៃប់ តាំង បង្ហាញ 
(HOPE) កល ព ីខៃ សហីា  ដើមៃប ីភា្ជាប ់ 
កៃមុហ៊នុ គៃឿងសង្ហារមិ  នងិ កៃច្នៃ ឈើ 

របស់ វៀតណាម ជាមួយ អ្នក ទិញ ក្នុង 
សៃុក  និង អន្តរជាតិ។ 

 បៃធាន សមាគម លោក Nguyen 
Chanh Phuong បាន នយិាយថា  ថា្នាល 
បច្ចៃកវិទៃយា  HOPE នៃះ  នឹង បង្ហាញ 
ផលតិ  ផល រាប ់ពាន ់បៃភៃទ ព ីអ្នកផលតិ 
នងិ អ្នក នាចំៃញ  រាប ់រយ កៃមុ ហ៊នុ ដៃល 
បញ្ជាក ់ដោយ សមាគម  ដៃល អ្នក ទញិ 
អាច ស្ងបច់តិ្ត   ពៃល គៃ ជៃើស រើស  អ្នក- 
ផ្គត់ផ្គង់ ដ៏ មាន សក្តានុពល  និងភា្ជាប់ 
ជាមយួ សហគមន ៍អាជវីកម្ម គៃឿង សង្ហារមិ 
និង ឈើ របស់វៀតណាម។ 

តាម លោក  Nadeau  ថា្នាល បច្ចៃកវទិៃយា 
HOPE នឹង  ជួយ ឲៃយ ផលិត ផល ឈើ 
របស់ វៀតណាម  ទៅដល់ ដៃ បៃជាជន 
កណាដា ដោយ ផ្ទាល់  និងរឿង នៃះ 
អាច ជយួ លបុបបំាត ់ បញ្ហា នៃ រយៈ ចមា្ងាយ  

ផ្នៃក ភូមិសាសៃ្ត រវាង អ្នក ផលិត របស់ 
វៀតណាម និងអតិ ថិជន កណាដា  
ប៉នុ្តៃ សមាគម HAWAតៃវូករ គាទំៃ ខា្លាងំ  
និងមាន យុទ្ធសាស្តៃ ទំនាក់ ទំនង។ 

រដូវ កល ជួញ ដូរ ផលិត ផល ពី ឈើ 
របស់ បៃទៃស កណាដា  គឺ ពី ខៃ មៃសា 
ដល់ ខៃមិថុនា  និងពី ខៃ កញ្ញា ដល់ ខៃ 
ធ្នូ ហើយ សមាគម HAWA តៃូវ ករ 
រៀប ចំឲៃយ បាន មុន។ 

សមាគម តៃវូ ករ  ដើមៃប ីបៃើបៃស ់ HOPE 
ដើមៃប ីរៀបច ំហាង អនឡាញ  នងិណៃនាំ 
ផលិត ផល ថ្មី ខណៈដៃល អាជីវកម្ម 
តៃូវតៃ ធ្វើឲៃយ ប្លៃក រវាង ទីផៃសារ មុន និង 
ទាញ យក បៃយោជន ៍ព ី CPTPP ដើមៃប ី
បំពៃញ ជាមួយ ផលិតផល បៃហាក់ - 
បៃហៃល ពី បៃទៃស ផៃសៃងៗទៀត៕ 
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ភ្នពំ្រញ: ដើមៃប ីចាបយ់ក កណំើន 
នៃ ករមកដល់ នៃភ្ញៀវទៃសចរ 
បរទៃស ជាពិសៃស ជនជាតិ 
ចិនក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំចុង- 
កៃយ  នៃះ នៅក្នុង ខៃត្ត នៃ តំបន់ 
ឆ្នៃរសមុទៃ កៃុងពៃះសីហនុ កៃុម- 
ហ៊ុន Prince Huan You Real 
Estate Cambodia Group Co. 
Ltd បានដាក់ ឱៃយ ដំណើរ ករ  សាក- 
លៃបងផៃសារ ទំនើប Prince Mall 
របស់ខ្លួន ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង 
តមៃូវករ ទីផៃសារ ។ 

 ផៃសារ ទំនើប ដៃល បានដាក់ ឱៃយ 
ដំណើរករ កលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
សបា្តាហ ៍មនុ លាតសន្ធងឹលើ ផ្ទៃដ ី
ទំហំ ៥០ ០០០ម៉ៃតៃករ៉ៃ មាន 
៥ ជាន់ ដោយមាន ចំណត រួម នៅ 
ផ្នៃក ខាងកៃយ ។ 

 លោក Zhang Rui Jun 
នាយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន ពៃី នស៍ 
ហ័ន យូ រៀល អីុស្ទៃ ត មានបៃ- 
សាសនថ៍ា ករដាកឱ់ៃយ ដ ំណើរករ 
នៃ មជៃឈមណ្ឌល ទិញ ទំនិញ បៃប 
ចមៃុះ ដំបូងបង្អស់ នៅ ខៃត្ត ពៃះ- 
សីហនុ ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ចតុកោណ របស់ រាជ រដា្ឋា- 
ភិបាល កម្ពុជា និង របស់ កៃុម- 
ហ៊ុន ។   លោកបន្ត ថា ៖« ករបើក 
សម្ពោធ សាកលៃបង ថ្ងៃនៃះ គឺ 
ទទួលបាន ករជួយជៃមជៃង 
និង ករយកចិត្តទុកដាក់ ពី រដ្ឋ- 
បាលខៃត្ត ពៃះសីហនុ ពៃមទាំង 
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ។ នៃះ ជា ជំហាន 
ដំបូង យើង សងៃឃឹម យា៉ាង មុតមំា ថា 
រដ្ឋបាលខៃត្ត ក៏ដូចជា រាជរដា្ឋា- 

ភបិាល បន្ត យកចតិ្តទកុដាក ់គាទំៃ 
បៃតិបត្តិករ របស់ កៃុមហ៊ុន និង 
ផ្ដល់នូវ ផលិតផល ដៃលមាន 
គុណភាព និង សៃវាកម្ម ល្អ ធ្វើ ឱៃយ 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ទទួលបាន នូវ 
មជៃឈមណ្ឌល ទិញ ទំនិញ បៃប 
ចមៃុះ មួយ និង ចូលរួមចំណៃក 
ក្នុងករ បង្កើត ឱកស ករងរ និង 
ចំណូល ពន្ធ ជូន រដ្ឋ។ 

 លោក គង់ វិ តាណ : អភិបាល- 
រង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន ថ្លៃង ក្នុង 
ពិធី បើកសម្ពោធ ដាក់ឱៃយ ដំណើរ- 
ករ សាកលៃបង នោះ ថា ករដាក់ 
ឱៃយ  ដំណើរករ សាកលៃបង ផៃសារ- 
ទំនើប ពៃី នស៍ ម៉ ល ក្នុង កៃុង 
ពៃះសីហនុ កៃម គោល នយោ- 
បាយ  បើកចំហ និង សុីជមៃ 
របស់ បៃទៃស ទាំង២ធ្វើឱៃយ 
បៃទៃស ទាំង២មាន ទំនាក់ទំនង 
ល្អ មានករ អភិវឌៃឍរើកចមៃើន 
យា៉ាង ឆប់រហ័ស ពិសៃស គឺ ករ- 
អភិវឌៃឍនៅ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង   ថា ៖« ជាកស់្ដៃង 

យើង ឃើញ មាន អ្នកវិនិយោគ 
អន្តរជាតិ យា៉ាងចៃើន មក វិនិយោគ 
នៅ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសហីន ុលើ វសិយ័ 
ឧសៃសាហកម្ម ពាណជិ្ជកម្ម សណំង ់
ដឹកជញ្ជូន និង ទៃសចរណ៍ ជា- 
ដើម។  ភាព រើកចមៃើន លើ វិស័យ 
ទំាងនៃះ បាន ចូលរួមចំណៃក  
ដល់ កំណើន ចំណូល របស់  
បៃជាពលរដ្ឋ និង កំណើនសៃដ្ឋ - 
កិច្ច ខៃត្ត » ។ 

 បច្ចបុៃបន្ន រដា្ឋាភបិាល កពំងុ ខតិខ ំ
បន្ត លើ ករអភិវឌៃឍ ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ រួមមាន ករកសាង ផ្លូវ 
ទីកៃុង ផ្លូវ បៃប ឆ្នៃរសមុទៃ 
ពិសៃស ផ្លូវ ទាំង ៣៤ ខៃសៃក្នុង 
កៃុងពៃះសីហនុ ដោយ រៀបចំ 
ទំនើបកម្ម សុវត្ថិភាព បរិសា្ថាន 
និង សោភណភាព។

 លោក គួច ចំរើន បាន ឱៃយ ដឹង 
នៅក្នងុ សន្នសិទី ពត័ម៌ាន កល- 
ពី ខៃមិថុនា ថា រដ្ឋបាល ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ បាន ចុះ ហត្ថលៃខា 
លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ករយោគ- 

យល់ គា្នា (MoU) ជាមួយ 
ទីកៃុង និង ខៃត្ត របស់ បៃទៃស 
ចិន ចំនួន ១៦ ដើមៃបី ជំរុញ 
ករវិនិយោគ ខាង វិស័យ ទៃស- 
ចរណ៍ វបៃបធម៌ ករអប់រំ និង 
កីឡា រវាង ខៃត្ត មួយ នៃះ និង 
បៃទៃស ចិន ។ 

 ចំនួន ភ្ញៀវទៃសចរ ជនជាតិ 
ចនិ មក ទសៃសនា ខៃត្ត ពៃះសហីនុ 
បាន ធា្លាក់ចុះ ដោយសារតៃ ជំងឺ  
កូ វើដ ១៩ និង ករហាមឃាត់ 
ករលៃង លៃបៃងភា្នាល ់អន ឡាញ 
ដៃល បានចាប់ផ្ដើម អនុវត្ត 
កល ព ីខៃមករា ។ បច្ចបុៃបន្ន មាន 
ជនជាត ិចនិ បៃហៃល ១៥ ០០០ 
នាក់ នៅក្នុង ខៃត្ត ជាប់ ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ មួយ នៃះ បើ ធៀប នឹង  
២ លាន នាក់ កលពី ១ឆ្នាំ 
កន្លងទៅ។ 

 ចាបត់ាងំព ីឆ្នា ំ១៩៩៤ លោក 
គួច ចំរើន បាន ឱៃយ ដឹងថា ខៃត្ត 
នៃះ បាន ទាកទ់ាញ ករវនិយិោគ 
ជតិ ៤ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ។ លោក 
បាន បញ្ជាក់ថា គិត តៃឹម ខៃ 
ឧសភា កៃុមហ៊ុន ចំនួន ២០ 
បាន អភិវឌៃឍ ឆ្នៃរ និង កោះ ទំហំ 
១១ ៦៣៧ ហកិតា ជាមយួនងឹ 
ទុនវិនិយោគ ចំនួន ៣,៩ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ។ លោក បន្ថៃម 
ទៀត ថា រហតូមកដល ់ពៃលនៃះ 
កៃុមហ៊ុន ចំនួន ៦០ បានគៃង 
នឹង វិនិយោគ សរុប ១០,៧៤ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ លើ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ និង សណា្ឋាគារ ។ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ បាន បង្កើត 
ករងរ ជាង ១០ ០០០ កន្លៃង 
នៅ ឆ្នាំនៃះ ៕ LA

ម៉្រ គុណមករា

ភ្នំព្រញ:  កៃុមហ៊ុន Century 
Entertainment International 
Holdings បានបៃកសថា ខ្លួន 
នឹង ផ្លាស់ប្តូរ  ទីតាំងនៅ ខៃត្ត ពៃះ - 
សីហនុ ទៅ ទីតាំង ថ្មី គឺ នៅ តារា- 
សាគរក្នុង ខៃត្តកោះកុង ។ 

 យោងតាម សៃចក្ដីបៃកស 
ដៃល  បាន យលព់ៃម ដោយ លោក 
Ng Man Sun ជា បៃធាន និង 
ជា  អគ្គនាយក Lion King 
ដៃលជា កៃមុហុ៊ន បុតៃ សម្ពន័្ធ គៃប់ - 
គៃង ទាំងសៃុង ដោយ កៃុមហ៊ុន 
Cheung Shing Global 
Travel Entertainment Lim-
ited (CSG) បានសមៃច ចិត្ត 
ក្នុងករ ផ្លាស់ ប្តូរ បៃតិបត្តិករ 
កសុណី ូនៃះ ពី ទីតាងំ ចាស ់របស ់
ខ្លួន នៅ សណា្ឋាគារ  Sunshine 
Bay Hotel ដៃល បានបញ្ចប់ 
កិច្ចពៃមពៃៀង កលពី ថ្ងៃទី ១ 
ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ទៅ ទីតាំង ថ្មី 
នៅ អគាររបស់ Long Bay 
មហាវថីិ សាយភូ ថង សៃកុ តារា- 
សាគរ ខៃត ្តកោះកុង ។ 

 សៃចក្ដបីៃកស នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ 
កលពី ថ្ងៃទី ៣០  ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០២០ ថា កៃុមហ៊ុន CSG 
បានធ្វើ កិច្ចពៃមពៃៀង ជួល និង 
បៃតិបត្តិករ កសុីណូ ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន LongBay Enter-
tainment Co., Ltd ដៃលជា 
មា្ចាស ់ដ ីនៅ តារា សាគរ គតិ ចាបព់ ី
ថ្ងៃទ ី១  ខៃតលុា ឆ្នា ំ២០២០ ដល ់
ថ្ងៃទី ៣០ ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ ២០៣៥ ។ 

 កៃមុហ៊នុ ថា ៖ « សៃកុ តារា សាគរ 
ខៃត្តកោះកងុ គជឺា សៃកុដៃលមាន 
ករ  អភិវឌៃឍដ៏លឿន បំផុត នៅក្នុង 

បៃទៃស កម្ពុជា និង ជា ទិសដៅ 
ទៃសចរណ៍ ដ៏ លៃបី មួយ នៅ អាសុី- 
អាគ្នៃយ ៍។ ទតីាងំ ថ្ម ីកអ៏មទៅដោយ 
រមណីយដា្ឋាន  សណា្ឋាគា រ  បៃណីត 
និង ទីលាន វាយ កូន ហ្គាល »។ 

 កៃមុហ៊នុ បន្តថា ៖ « កៃពនីៃះ 
នៅ ទីនោះ ក៏មាន ពៃលាន យន្ត - 
ហះ   អន្តរ ជាតិ ថ្មី មួយ ដៃល 
អាច ឱៃយ  យន្តហះ ធំៗ ចុះចត 
និង ចៃញដំណើរ បាន។ ពៃលាន- 
យន្តហះ នៃះ តៃវូបាន រពំងឹថា នៅ 
ដំណាក់កល ទី ១ ដៃលគៃងនឹង 
បញ្ចប់ មុន ដំណាច់ ឆ្នាំនៃះ » ។ 

បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន Lion King 
កំពុង បន្តករងរ ផៃនករ សាង- 
សង់ និង ដំឡើង ឧបករណ៍នានា 
សមៃប់ កសុីណូ នៃះដៃល តៃូវ 
បាន  គៃងទកុ ជាប ឋ ម ថា នងឹមាន 
ស្លុត មា៉ាសុីនចំនួន ៨០ គៃឿង តុ 
លៃងលៃបៃង ទូទៅ ចំនួន ៤០ និង តុ 
លៃបៃង វើ អាយ ភី ចំនួន ៥៥ រួម ជា-
មួយនឹង ភោជនីយដា្ឋាន បៃប ចិន 
សៃប៉ា និង ក្លិប រាតៃី។  កសុីណូ នៃះ 
តៃូវបាន រំពឹងថា នឹង ចាប់ផ្ដើម បើក 
ដំណើរករ ឡើងវិញ នៅ ថ្ងៃទី ៣១ 
ខៃមករា  ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២៧  ខៃកញ្ញា 
មាន កសុីណូ ៨ បើក ដំណើរករ 
ឡើងវិញ នៅ កៃុងពៃះសីហនុ 
និង ២ ផៃសៃងទៀត នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ និង កៃុង ប៉ាយប៉ៃត 
ខៃត្តបនា្ទាយមានជ័យ ហើយ 
កសុីណូ ផៃសៃងទៀត នឹង អនុវត្ត 
តាម ដូចជា នៅ កៃុង បាវិត ខៃត្ត 
សា្វាយរៀង ជាដើម ។ បច្ចុបៃបន្ន 
បៃទៃស កម្ពុជា មាន កសុីណូ 
ជាង ១០០ ។ នៃះ បើ យោងតាម 
ទិន្នន័យ បាន ពី កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ ៕ LA

វៀតណាមរកមធ្យោបាយបង្កើនការនំាច្ញផលិតផលសង្ហារិមឈើទៅកាណាដា

Centuryផ្លាស់ប្តរូទីតំាង
ពីព្ះសីហនុមកកោះកុង

PrinceMallបើកដំណើរការសាកល្បង
បម្ើតមូ្វការអតិថិជនទោះបីកូវីដ១៩នៅបន្ត

ពិធីសម្ពោធដំណើរការសាកល្របងរបស់ Prince Mall។ រូបថត សហ ករើ
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 ធនាគារ ស្ថាបនា បៃរព្ធ ខួប ២៥ ឆ្នាំ 
នៃ បៃតិបត្តកិារ របស់ខ្លនួ ក្នងុបៃទៃស 
កម្ពុជា ។ ក្នុង រយៈពៃល ២៥ ឆ្នាំនៃះ 
ធនាគារ ស្ថាបនា បាន គំាទៃ និង ជួយ 
ដល់ បៃជាជន កម្ពជុា ទូទំាងបៃទៃស 
ដើមៃបី សមៃចបាន នូវ គោលដៅ ហិរញ្ញ-
វត្ថ ុរបស់ខ្លនួ តាមរយៈ ការផ្តល់ ឥណ-
ទាន គណនី បញ្ញើ និង បៃកឹៃសា ហិរញ្ញវត្ថុ 
ក៏ដូចជា បាន ចូលរួមចំណៃក ជាមួយ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល ក្នងុការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ-
កិច្ចជាតិ ។ 

  ធនាគារ ស្ថាបនា ជា បុតៃ សម្ពន័្ធ នៃ 
សជីវកម្ម ម៉ា រូ៉ ហាន់ របស់ ជបុ៉ន ដៃល 
បានរួម បញ្ចូល គា្នា ជាមួយ ម៉ា រូ៉ ហាន់ 
ធនាគារ ជបុ៉ន ចាប់តំាងពី ឆ្នា ំ២០១៦ ។  
ធនាគារស្ថាបនា បានចាប់ផ្តើម យក- 
ចិត្តទុកដក់ លើ ការអភិវឌៃឍបច្ចៃក- 
វិទៃយា ធនាគារ ឌីជីថល របស់ ខ្លួនជា-  
មួយ នឹង  ការដក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ នូវ  
Sathapana Mobile នៅ ឆ្នា ំ ២០១៨ 
ដៃល  ជា ធនាគារ តាម ទូរ ស័ព្ទ ដៃ មួយ 
ឈានមុខ គៃ និង បៃកបដោយ ភាព- 
ច្នៃបៃឌិត ក្នងុចំណោម ធនាគារ ទូរ - 
ស័ព្ទ ដៃ ផៃសៃងទៀត នៅ កម្ពជុា ។ ក្នងុ ឆ្នាំ 
ដដៃល នៃះ ធនាគារ ស្ថាបនា ក៏បាន 
ដក់ឱៃយ ដំណើរការ បណ្ណ វី ស ស្ថាបនា 
និង ម៉ាសីុន ដក់ បៃ ក់ដក បៃក់ ដើមៃបី 
ផ្ដល ់នូវ ភាពងយសៃួល និង បទ-
ពិសោធ ធនាគារ ដ៏ ទំនើប ទាន់សម័យ 
ជូន អតិថិជន ។ 

 ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  ធនាគារ ស្ថាបនា 
បានដក់ ដំណើរការ ប័ណ្ណឥណទាន 
និង ឥណ ពន្ធ វី ស និង ការទូទាត់ វិក្កយ-
បតៃ រដ្ឋាករទឹក ស្វយ័ត កៃុង ភ្នំពៃញ 
ពៃមទំាង សម្ពោធ សខា ថ្ម ីជាចៃើន និង 
ធ្វើ ទំនើបកម្ម សខា ចំនួន ៥ ដើមៃបី ផ្តល់ 
នូវ សៃវា ធនាគារ ពៃញលៃញ និង បៃ-
កប ដោយ ទំនុកចិត្ត ។ 

 គិត តៃមឹ ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ ធនាគារ 
ស្ថាបនា បាន បន្ត ពងៃកី វិសលភាព 
របស់ខ្លនួ តាមរ យៈ ការដក់ ដំណើរការ 
ស្ថាបនា ផៃ ( បៃព័ន្ធ ទូទាត់ ឌីជីថល លើ 

Sathapana Mobile) សៃវា បើក 
គណនី អន ឡាញ សៃវា បើក គណនី 
ដល់ទី កន្លៃង និង សៃវា ដក សច់បៃក់ 
ដោយ បៃើ លៃខ កូដ ក៏ដូចជា បាន 
សម្ពោធ អគារ ស្តង់ដ ថ្ម ីចំនួន ៨ ដើមៃបី 
បង្កើន សមត្ថភាព បៃតិបត្តកិារ នៅតាម 
សខា របស់ខ្លនួ ។ 

 លោក លឹម អូន បៃធាន នាយក 
បៃតិបត្ត ិនៃ ធនាគារ  ស្ថាបនា បាន មន 
បៃសសន៍ថា៖« តាងនាម ឱៃយ ធនាគារ 
ស្ថាបនា ខ្ញុ ំសូម សម្តៃង នូវ អំណរ គុណ 
យ៉ាង ជៃលជៃ ចំពោះ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ 
និង អតិថិជន ដៃល តៃងតៃ រកៃសា ជំហរ 
គំាទៃ ដ៏ រឹងមំ និង ចូលរួម ក្នងុ ដំណើរ 
ជោគជ័យ របស់ ធ នាគារ ។ បើ គា្មាន 
ការគំាទៃ ពី អ្នក ទំាងអស់គា្នា ធនាគារ 
ស្ថាបនា ក៏ នឹង មិនអាច សមៃច បាន នូវ 

ភាព តៃចះតៃចង់ នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន ក្នងុ 
ការផ្តល់សៃវា ហិរញ្ញវត្ថ ុល្អ បំផុត ជូន 
ដល់ បៃជាជន កម្ពជុា បាន ផងដៃរ »។  

 លោក បាន បន្ថៃមទៀតថា៖« គិត តៃមឹ 
បច្ចបុៃបន្ន ទៃពៃយសកម្ម សរុប រប ស់ធ នា- 
គារ បាន កើន លើស US$១,៨ ពាន់ 
លាន ចំណៃក បៃក់ បញ្ញើ សរុប មន 
លើស US$១,១ ពាន់ លាន ។ ធនាគារ 
មន សខា ចៃើនជាង ១៧០ ទីតំាង 
បាន និង កំពុង បៃតិបត្តកិារ នៅ ទូទំាង 
បៃទៃសកម្ពជុា និង មន បុគ្គលិក ជាង 
៤ ០០០ នាក់ កំពុង បមៃើ ការងរ »។  

 ដើមៃបី អបអរសទរ គមៃប់ ខួប ២៥ ឆ្នាំ 
ធនាគារ ស្ថាបនា បៃកាស ជា ផ្លវូការ 
នៅថ្ងៃនៃះ«ជា កម្មវិធី គមៃប់ ខួប ២៥ ឆ្នា ំ
របស់ខ្លួន » ដើមៃបី ថ្លៃងអំណរគុណ 
ចំពោះ អតិថិជន សមៃប់ ការគំាទៃ ។ 
កម្មវិធី នៃះ  នឹង ចៃកចៃញជា កម្មវិធី បៃ ូ- 
មូ៉ សិន ចំនួន ២ សំខាន់ៗ រួមមន ដូចជា 
«ដក់ បៃក់ បញ្ញើ ឈ្នះ រង្វាន់ » និង 
«ទូទាត់ តាម ស្ថាបនា ផៃ បាន ទឹកបៃក់ 
តៃឡប់ មកវិញ » ដៃល នឹង បញ្ចប់ នៅ 
ថ្ងៃទី ៣១  ខៃធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០ ។ 

 សៃបតាម កម្មវិធី គមៃប់ ខួប ២៥ 
ឆ្នានំៃះ ធនាគារ ស្ថាបនា បានរៀបចំ 
២៥ រង្វាន់ សមៃប់ ការ«ដក់ បៃក់ បញ្ញើ 
ឈ្នះ រង្វាន់ » ដោយ ក្នងុនោះ រួមមន 
រថយន្ត Mazda 6 ដ៏ ថ្ម ីទំនើប ចំនួន ១ 
រង្វាន់ គណនី សនៃសំ ឆ្លាត វៃ ដៃលមន 
ទឹកបៃក់ US$២ ៥០០  ចំនួន ២ រង្វាន់ 
និង គណនី សនៃសំ ឆ្លាត វៃ ដៃលមន 
ទឹកបៃក់ US$២៥០ ចំនួន ២២ រង្វាន់។ 

កម្មវិធី នៃះ នឹង ផ្ដល់ជូន ជាពិសៃស ដល់ 
អតិថិជន ចាស់ និង អតិថិជន ថ្មី នៃ 
ធនាគារ ស្ថាបនា ដៃល អញ្ជើញ មក 
ដក់ បៃក់ បញ្ញើ តាម បញ្ញត្ត ិ និង លក្ខ-
ខណ្ឌ នៃ កម្មវិធី នៃះ ។ 

 ដោយឡៃក«ការទូទាត់ តាម ស្ថាបនា-
ផៃ  បាន ទឹកបៃក់ តៃឡប់មកវិញ » អតិ-
ថិជន អាច ចូលរួមបាន ដោយ គៃន់តៃ 
ផ្លាស់ប្តូរ ទម្លាប់ ចាយ កៃដសបៃក់ 
មកជា ការទូទាត់ គា្មាន សច់បៃក់ ជា មួយ 
ស្ថាបនា ផៃ ដើមៃបី ទទួលបាន ទឹកបៃក់ 
តៃឡប់ វិញ រហូតដល់ US$ ២,៥ ។ 

 គួរបញ្ជាក់ ផងដៃរ ថា ចាប់តំាងពី 
Sathapana Mobile បាន ដក់ឱៃយ 
ដំណើរការ ធនាគារ ស្ថាបនា បានឈ្នះ 
ពានរង្វាន់ ចំនួន ៣ ដៃល សបញ្ជាក់ ពី 
ភាព ច្នៃបៃឌិត និង ជឿនលឿន លើ 
ធនាគារ ឌីជីថល របស់ខ្លួន រួមមន 
ដូចជា«ពានរង្វាន់ កម្មវិធី ធនាគារ លើ 
ទូរស័ព្ទដៃ ល្អ បំផុត នៅ កម្ពជុា បៃចំាឆ្នាំ 
២០១៩» « ពានរង្វាន់ ធនាគារ ឌីជីថល 
ឈានមុខ នៅ កម្ពជុា បៃចំាឆ្នា ំ២០២០» 
និង« ពានរង្វាន់ កម្មវិធី ធនាគារ លើ 
ទូរស័ព្ទដៃ ឈានមុខ នៅ កម្ពជុា បៃចំាឆ្នា ំ
២០២០»។  

 ជាមួយនឹង បៃសកកម្ម និង ចក្ខវិុស័យ 
ដើមៃបី កា្លាយជា ធនាគារ ដ៏ គួរឱៃយ ទុក្ខ ចិត្ត 
បំផុត  ក្នុង បៃទៃសកម្ពុជា ធនាគារ 
ស្ថាបនា ប្តៃជា្ញា ផ្ដល់ជូន អតិថិជន នូវ 
បច្ចៃកវិទៃយា ធនាគារ ចុងកៃយ ទំនើប 
បំផុត ។ ធនាគារ ស្ថាបនា តៃងតៃ 
ចាត់ទុក ឌី ជីថ លូប នីយកម្ម ដៃលជា 

ចំណុច ស្នូល ក្នុង ការបៃកួតបៃជៃង 
ដោយសោ្មាះ តៃង់ ក្នុង ទីផៃសារ ធនាគារ 
កម្ពជុា ៕  

 អំពី ធនាគារ ស្ថាបនា 
 ធនាគារ ស្ថាបនា ជា ធនាគារ-

ពាណិជ្ជ ឈានមុខ គៃ មួយ ក្នងុ ពៃះ-
រាជាណាចកៃ កម្ពុជា ដៃលមន 
ទៃពៃយសកម្ម ស រុ ប លើស ១,៨ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក និង មន បុគ្គលិក 
ចៃើនជាង ៤ ០០០ នាក់ ។ ធនាគារ 
មន បណា្តាញ សខា ចៃើន បំផុត ទី ២ 
ជាមួយនឹង ចំនួន សខា ចៃើនជាង 
១៧០ ទីតំាង និង អៃ ធី អឹម ជាង ២២០ 
កន្លៃង ដៃលមន សមត្ថភាព ពៃញ-
លៃញ ដូចជា ដក់ បៃក់  ដក បៃក់ និង 
ធ្វើការ ទូទាត់ បៃក់ ។  ធនាគារ ផ្តល់ជូន 
អតិថិជន នូវ សៃវាកម្ម ធនាគារ ពៃញ-
លៃញ និង បៃកបដោយ ទំនុកចិត្ត 
មនដូចជា សៃវា ឥណទាន សៃវា បញ្ញើ 
iBanking បៃព័ន្ធ ធនាគារ តាម 
ទូរស័ព្ទដៃ បណ្ណ ឥណ ពន្ធ និង ឥណ-
ទាន សៃវា ផ្ទៃរបៃក់ ក្នុង និង កៃ - 
បៃទៃស Western Union ហិរញ្ញវត្ថ ុ
ពាណិជ្ជកម្ម និង សៃវា ផៃសៃងៗ ទៀត 
ជាចៃើន ។ លើសពីនៃះ ទៀត ធនាគារ 
ក៏បាន ធ្វើការ សហការ ជាមួយ កៃមុ - 
ហុ៊ន ផ្ទៃរ និង ទូទាត់ បៃក់ តាមរយៈ 
ទូរស័ព្ទ រួមមន ដូចជា វី ង ផយ ផៃ 
ទៃមូ៉ាន់ នី លី ហួរ វៃរ លុយ អុីម៉ាន់ នី និង 
បាគង ដើមៃបី ផ្តល់នូវ ភាពងយសៃលួ 
និង ឆប់រហ័ស ដល់ អតិថិជន ។ 

លោក លឹម អូន ប្រធាន នាយក ប្រតិបត្ត ិន្រ 
ធនាគារ  ស្ថាបនា។

ស្នាក់ការកណ្តាលថ្មីរបស់ធនាគារ 
ស្ថាបនា ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។

ដើម្របីអបអរសទរ ខួប២៥ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់ជូនរង្វាន់ដ៏ច្រើនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។  
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ក្រុងស្ត្របប៉ាណាគឺតៈ  កង-
កម្លាំង ប្រទ្រស អាម្រនី  និង 
អាស៊្រ ប្រ ហ្រសង់  បាន បាញ់ 
គ្រប់រ៉ុក្ក្រត  និង កាំ ភ្លើង ធំ ទៅ-
វញិ ទៅ មក យ៉ាង ខ្លាងំ កា្លា   ខណៈ 
ការ ប្រយទុ្ធ គ្នា កាន ់ត្រ ខ្លាងំ ឡើង  
ជុំ វិញ តំបន់ ជម្លាះ ណា ហ្គូរ ណូ  
និង ការ៉ា បាក់ហ៍  កាល ពី ថ្ង្រ-
អាទិត្រយ  ដ្រល បាន បំប្រក ខ្លួន 
ច្រញ ព ីរដ្ឋ ធាន ីក្នងុ តបំន ់ ហើយ 
ទ ីក្រងុ ធ ំជាង គ្រ បផំតុ ទ ី២  របស ់
ប្រទ្រស អាស៊្រ ប្រ ហ្រសង់  បាន 
រងការ វាយ ប្រហារ យ៉ាង ខ្លាងំ កា្លា 
ថ្រម ទៀត ផង ។ 

ប្រទ្រស អាម្រន ី បាន នយិយ 
ថា  ទី ក្រុង ស្ត្រប បា៉ា ណា គឺត ដ៏ 
សំខន់  នៅ តំបន់ ណា ហ្គូរ ណូ 
និង ការ៉ា បាក់ហ៍  ដ្រល បាន 
កំពុង ស្ថិត នៅ ក្រម ការ បាញ់-
ផ្លាង  ចាប់ តាំង ពី ថ្ង្រ សុក្រ នោះ  
បាន រង ការ វាយ ប្រហារ ម្តង-
ទៀត  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ហើយ 
អ្នក កាស្រត AFP ខ្លះ  បាន 
និយយ ថា  គឺ មន សំឡ្រង 
គ្រប ់ផ្ទុះ ជា ប្រចា ំ ហើយ ដុ ំផ្រស្រង 
ខ្មៅ ក្រស់ ឃ្មឹក  បាន ហុយ ទ្រ-
លោម គ្រប ដណ្តប ់ នៅ ក្នងុ ផ្ន្រក 
ខ្លះ ន្រ ទី ក្រុង នោះ ។ 

 ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ អាស៊្រ-
ប្រហ្រសង់  បាន ថ្ល្រង ថា  ហា្គាន់ ចា  
ជា ទ ីក្រងុ ១ ដ្រល មន ប្រជា ជន 
រស់ នៅ ជាង ៣៣០ ០០០ នាក់  
នៅ ប្រទ្រស អាស៊្រ ប្រ ហ្រសង់ 
ភាគខង លិច  ក៏ បាន ស្ថិត នៅ 
ក្រម ការ វាយ ប្រហារ ផង ដ្ររ  
ខណៈ កង កម្លាងំ បបំ្រក ខ្លនួ បាន 
គំទ្រ ដោយ  អាម្រនី  បាន អះ - 
អាង ថា  បាន បំផ្លាញ  មូល ដ្ឋាន 
ទ័ព អាកាស ១កន្ល្រង។ 

ភាគ ីទាងំ ២ បាន ចោទ ប្រកាន ់

គ្នា ទៅ វញិ ទៅ មក  ព ីបទ កណំត ់
គោល ដៅ ទៅ លើ តំបន់ ជន សុី-
វិល  ខណៈ ជម្លាះ  បាន រីក កាន់ 
ត្រ ធំ ឡើង  ១សបា្តាហ៍ ក្រយ ពី 
ប្រយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង ខ្លាំង បាន ផ្ទុះ- 
ឡើងក្នុង ជម្លាះ អស់ ជា ច្រើន 
ទសវត្រសរ៍  ជុំ វិញ តំបន់ កុល-
សម្ព័ន្ធ អាម្រនី ។

ប្រទ្រស អាម្រនី  និង អាស៊្រ-
ប្រហ្រសង់  បាន ផ្គើន ទៅ នឹង ការ - 
អំពាវ នាវ របស់ អន្តរ ជាតិ  ឱ្រយ 
មន បទ ឈប ់បាញ ់មយួ  ហើយ 
បាន ប៉ះ ទង្គិច គ្នា ជា ច្រើន លើក 
កាន ់ត្រ ខ្លាងំ ឡើង  នៅ ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល ប៉ុនា្មៅន ថ្ង្រ ថ្មី ៗ  ន្រះ  ដោយ 
ភាគី ទាំង ២  បាន អះ អាង អំពី  
ជ័យ ជម្នះ  នៅ សមរ ភូមិ មុខ 
រៀងៗ ខ្លនួ  ហើយ បាន នយិយ- 
ថា  ពួក គ្រ កំពុង ធ្វើ ឱ្រយ សត្រូវ 
គូបដិ បក្ខ ស្លាប់  និង រង របួស 
យ៉ាង ច្រើននៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ - 
គ្នា នៅទី នោះ ។ 

 រថ យន្ត សុី រ៉្រន ជា ច្រើន គ្រឿង  
បាន កំពុង បន្លឺ សំឡ្រង យ៉ាង - 
ទ្រហឹង  និង ការ ផ្ទុះ គ្រប់ ត្រូវ 
បាន គ្រ ឮ ជា ប្រចាំ  នៅ ទី ក្រុង-
ស្ត្រប បា៉ា ណា គឺត   ជា ទី ដ្រល 
ក្រុម ពល រដ្ឋ  បាននិង កំពុង រត់ 
រក កន្ល្រង មន សុវត្តិ ភាព  នៅ 
ក្នុង នោះ រួម មន  ក្រុម គ្រួសរ 
មួយ ចំនួន  នៅ ក្នុង អគរ ជាន់- 
ក្រម ដី ន្រ ព្រះ វិហារ  Holy-
Mother  of  God Cathedral  
នៅ ទី ក្រុង ស្ត្រប បា៉ា ណា គឺត ។ 

ក្រសួង ការ បរទ្រស អាម្រនី 
បាន ថ្ល្រង ថា  ទី ក្រុង ស្ត្រប បា៉ា-
ណា គឺត  និង ទី ក្រុង មួយ ចំនួន 
ផ្រស្រង ទៀត  បាន រង ការ វាយ - 
ប្រហារ ដោយ សរ ការ ប្រយុទ្ធ- 
គ្នាយ៉ាង ខ្លាំង កា្លា ៕AFP/SK 

សុខវ្រងឈាង

ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អា- 
ម្ររិកលោក Donald Trump 
បាន បង់ពន្ធ ត្រឹម ត្រ ៧៥០ 
ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ដ្រល  
លោក ឈ្នះ ឆ្នាត ជា ប្រធានា - 
ធិបតី  និងជាឆ្នាំដំបូងរបស់ 
លោកនៅក្នងុស្រតវមិន ខណៈ 
លោក បាន អះអាង ថា ខ្លនួ មន 
ទ្រព្រយ សម្របត្តិ រប់ ពាន់ លន 
ដុល្លារ។  ន្រះ បើ តាម កាស្រត 
The New YorkTimes  ដ្រល 
បាន ពនិតិ្រយ ឯកសរ ប្រកាស ពន្ធ 
របស់ លោក Trump។

កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ទី២៧ ខ្រ 
កញ្ញាកាស្រត The New York 
Times បាន ច្រញ ផ្រសាយ ជា 
លើក ដបំងូ អពំ ីឯកសរ ប្រកាស 
ពន្ធ របស់ លោក Trump។

ឯកសរ ប្រកាស ពន្ធ ន្រះ  
លោក ធា្លាប់ បាន សន្រយា កាល       
ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ថា  លោក នឹង 
បញ្ច្រញ ជា សធារណៈ ប៉ុន្ត្រ 
ខសុ ព ីការ សន្រយា លោក ប្ររ ជា ខ ំ
ការ ពារ មិន ឱ្រយ ច្រញ ជា សធា- 
រណៈ នងិ ធា្លាប ់ដក ់ពាក្រយ បណ្តងឹ 
ទៅ លើ បគុ្គល  ដ្រល បាន ខ ំប្រងឹ 
ទាម ទារ ឯកសរ ទាំង ន្រះ ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  នៅ ទី- 
បំផុតឮ ព័ត៌មន លម្អិត ន្រ ឯក- 
សរ ពន្ធដរ របស់ លោក Don-
ald Trump បាន បង្ហាញ 
ពីភាព ខុស ស្រឡះ ទៅ នឹង អ្វី 
ដ្រល លោក បាន នយិយ ថា ខ្លនួ 
ជា អ្នក ជនំញួ ដ ៏វាង វ្រ នងិ ស្ន្រហា 
ជាតិ  ត្របិត គ្រ រក ឃើញ ថា  កា ល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៨ លោក Trump 
មន ចំណូល ៤៣៤,៩ លន 
ដលុ្លារ ត្រ ក្នងុ ឯកសរ ពន្ធ លោក 
បាន អះ អាង ថា លោក បាន 
ចណំាយ ច្រើន ជាង ធ្វើ ឱ្រយ លោក 
បាន ខត អស់៤៧,៤  លន - 
ដុល្លារ។

នៅ ព្រល ការ ចំណាយ ច្រើន 
ជាង ប្រក់ ចំណូល ចង់ មិន ចង់ 
ចនំនួ ខត បង ់របស ់លោក ត្រ ំគ ឺ
ជា របៀប ស្រប ច្របាប ់ដ្រល នា ំឱ្រយ 
ស្រដ្ឋី ល្របី ឈ្មៅះ ម្នាក់ ន្រះ ត្រូវ 
បង់ពន្ធ តិចតួច ឬ រួច ខ្លួន ពី ការ- 
បង់ ពន្ធ។ ជាក់ ស្ត្រង ក្រម 
ហ្រតុ ផល ថា មន ការ ខត បង់ 
ច្រើន  លោក Trump  មនិ តម្រវូ 

ឱ្រយ បង់ ពន្ធ ប្រក់ ចំណូល ចំនួន 
១០ ឆ្នាំ  ក្នុង រយៈ ព្រល១៥ ឆ្នាំ 
ចុង ក្រយ ន្រះ។ 

ក្នុង នោះ ការ ប្រកាស ពន្ធ 
របស់ លោក  Trump ត្រូវ បាន 
គ្រ រក ឃើញ ថា  មន ការ ចំ- 
ណាយ មិន ប្រក្រតី ជា ច្រើន។ 
ក្នុង ឯកសរ មួយ លោក បាន 
ដក់ ការ ចំណាយ ប្រក់អស់ 
៧មុឺន ដុល្លារ សម្រប់ ការថ្រទាំ 
សក់ របស់ លោក ថា ជាការ - 
ចំណាយ ធ្វើអាជីវកម្ម ហើយ 
នៅ ក្នុង ឯកសរ មួយ ទៀត 
លោក បាន ចំណាយ ៧៥ មុឺន 
ដុល្លារ  ទៅ កូន ស្រី របស់ លោក 
គឺ ជា ការ ចំណាយ ជួល អ្នក- 
ពិគ្រះ យោបល់ (Consult-
ant)។

ជា ការ ឆ្លើយ តបនោះ   លោក 
Trump បាន ហៅ ការ ផ្រសាយ 
របស់ កាស្រត  The New 
York Times ថា ជា «ពត័ម៌ន 
មិន ពិត» ហើយ លោក  បាន 
ធានា ថា លោក បាន បង់ពន្ធ 
ទោះ បី ជា  មិន បាន បញ្ជាក់ ពី 
តួល្រខ ជាក់ លក់ ក៏ ដោយ។ 
លោក ក៏បាន ប្ដ្រជា្ញា ថា ព័ត៌មន 
អពំ ីការ ប្រកាស ពន្ធ របស ់លោក 
នឹង ត្រូវ បាន បង្ហាញ ប៉ុន្ត្រ លោក 
មិន បាន កំណត់ ព្រល វ្រល 
សម្រប់ ការ បង្ហាញ នោះ ទ្រ។

ឯកសរ ប្រកាស ពន្ធ ទាំង- 
ន្រះ  ក៏ បាន បង្ហាញ ថា  លោក 
Trump បាន ជំពាក់ បំណុល 

ជាង ៤២១ លន ដុល្លារ ដ្រល 
ត្រូវ សង វិញ ក្នុង រយៈ ព្រល ៤ ឆ្នាំ 
ខង មុខ ត្រ គ្រ មិន ដឹង អត្ត- 
សញ្ញាណ របស់ ម្ចាស់ បំណុល 
លោក Trump ទ្រ។ អ្នក វិភាគ 
មួយ ចំនួន បាន បង្ហាញ ការ ព្រយួ-  
បារម្ភ ពី ឥទ្ធិពល របស់ ម្ចាស់ 
បណំលុ ទៅ លើ លោក Trump 
បើ សិន លោក  បន្ត អំណាច 
ជាប្រធា នា ធិបតី។ 

ការ លើក ឡើង អំពី បំណុល ក៏ 
បាន ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន 
គិត ទៅ ដល់  ហ្រតុអ្វី បាន ជា 
ធនាគរ អាល្លឺម៉ង់ Deutsche 
Bank  ផ្ដល់ ប្រក់ បំណុល ២ 
ពាន់ លន ដុល្លារ ដល់ លោក 
Trump ខណៈ ព្រល ដ្រល 
ធនាគរ ផ្រស្រង ទៀត  មិន បាន 
ផ្ដល់ឱ្រយ។ Deutsche Bank 
ត្រូវ បាន គ្រ សុើបអង្ក្រត រក 
ឃើញ ថា  បាន ជួយ លង លុយ 
កខ្វក់ រុស្រសុី។ សរព័ត៌មន 
អាល្លមឺង៉ ់DW បាន រយការណ ៍
ថា ប្រក់ បំណុល ដ្រល Deut-
sche Bank ន្រះ ផ្ដល ់ឱ្រយ លោក 
Trump គឺ មិនម្រន របស់ ធនា- 
គរ ន្រះ ទ្រ  ត្រDW មិន អាច 
បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណ របស់ 
ម្ចាស់ បំណុល ពិត។

គរួ បញ្ជាក ់ថា  លោក Trump  
គឺ ជា ប្រធានា ធិបតី អាម្ររិក 
ដំបូង គ្រ បនា្ទាប់ ពី លោក Rich-
ard Nixon ដ្រល មិន បង្ហាញ 
ឯក សរ ប្រកាស ពន្ធ ជា ស- 

ធារណៈ។ លោក  បាន សន្រយា 
ជាច្រើន លើក កាល ពីរដូវ កាល 
បោះឆ្នា ត ២០១៦ ថា  លោក 
នឹង បញ្ច្រញ ឯកសរទាំងន្រះ 
ត្រលោកមិន បាន គោរព សម្តី 
រហូត មក ដល់ សព្វថ្ង្រ ដោយ 
បាន អះអាង ថា ឯក សរ ទាំង- 
អស់ ន្រះ  គឺស្ថិត ក្រម ការ ធ្វើ 
សវន កម្ម។

កាស្រត The New York 
Times បាន បដិស្រធ មិន 
បញ្ច្រញ ឯកសរ ជា សធារណៈ 
ដើម្រប ីការ ពារ ប្រភពដ្រល ពកួគ្រ 
អះអាង ថា  ប្រភព មន សទិ្ធ ិស្រប-
ច្របាប់ ក្នុង ការមើល ឯកសរ។

តលួ្រខ របស ់អង្គភាព ពន្ធ ដរ 
អាម្ររិក ហៅ កាត់IRS បាន 
បង្ហាញ ថា  ក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៧ ជន- 
ជាតិ អាម្ររិក ជា មធ្រយម បង់ពន្ធ 
១២ ២០០ដុល្លារ  គឺ ប្រហ្រល 
១៦ដង  ច្រើន ជាង អ្វី ដ្រល 
ប្រធានាធបិត ីរបូ ន្រះ បាន បង។់ 
នៅ ឆ្នាំ ដំបូង ក្នុង ស្រតវិមន 
អតីត ប្រធានា ធិបតី លោក 
Barrack Obama បាន 
បង់ពន្ធ ចំណូល ផ្ទាល់ ខ្លួន ជាង 
១,៨ លន ដុល្លារ  ដ្រល ជា 
ចណំលូ ព ីការ លក ់សៀវភៅ  រ ីឯ 
លោក George W. Bush 
វិញ បាន បង់ ពន្ធ ចំណូល ផ្ទាល់ 
ខ្លួន ជាង  ២៥០ ០០០ ដុល្លារ 
ដ្រល ជា ចំណូល បាន មក ពី 
ភាគហ៊ុន ក្នុង អាជីវកម្ម មួយ - 
ចំនួន ៕

ការបាញ់ រុ៉ក្កែតនិង កំាភ្លើង ធំ រវាងអាមែនីនិង
អាស៊ែបែហែសង់បង្កឲែយកែុង ខ្លះ រងការខូចខាត

កងកម្លាងំអាម្រនីបញ់កំាភ្លើងធំទៅលើកងកម្លាំងអាស៊្រប្រហ្រសង់។AFP

លោកតែំ មានទែពែយរាប់លានតែបង់ពន្ធ
បែក់ចំណូលតែឹម៧៥០ដុលា្លារក្នុង១ឆ្នាំ

លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រំចូលរួមក្នងុការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក។AFP
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ក្រមុ ម្រដឹកនំា និស្រសិត  គ្រវីដ្រ ទៅ កាន់ អ្នក គំាទ្រ  ក្រយ  បញ្ចប់ ការ ប្រមូលផ្តុ។ំ BKP

បូ៉លិសថៃ តៃៀម លក្ខណៈ...
តពីទំព័ រ ១...ស្តារ បៃជា ធិប - 

តៃយៃយ ឡើង វិញ (DRG)  ដោយ 
បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ បៃជា ជន ទៅ 
ជបួ ជុ ំគ្នា  កន្លៃង វមិាន បៃជាធបិ- 
តៃយៃយ  នៅ ក្នុង ទី កៃុង បាងកក  
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៤ ខៃ តុលា  ចាប់ពី  
ម៉ោង ២ រសៀល ដើមៃបី បៃរព្ធ 
ខួបការ  បះ បោរ ដ៏ លៃបី នៅ ខៃ 
តុលា  ឆ្នាំ ១៩៧៣ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា  ពួក គៃ 
បាន កពំងុ ពៃយា យាម វាយ តម្លៃ ថា  
តើ មាន មនុសៃស ប៉ុនា្មាន នាក់  នឹង 
ចូល រួម បៃមូល ផ្តុំ  ដូច្នៃះ ហើយ  
ដើមៃបី សមៃច ចិត្ត  ចំនួន មន្តៃី 
ប៉ូលិស  តៃូវ ដាក់ ពងៃយ ដើមៃបី 
ពងៃឹង ចៃបាប់  និង សណ្តាប់ ធ្នាប់  
នៅ ទី នោះ ។ 

 ចំនួន ដាក់ ពងៃយ នឹង មាន 
កាន់ តៃ ចៃើន ជាង ពៃល ធម្មតា  
បៃសិន បើ កៃុម បាតុករ  នឹង នៅ 
បន្ត រហូតដល់  ពៃល យប់ ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា  ការយិា-
ល័យ ប៉ូលិស កៃុង  MPB  នឹង 
បើក កិច្ច បៃជុំ ១  នៅ សបា្តាហ៍-
កៃយ   ដើមៃបី រៀប ចំ ផៃន ការ 
មួយ ក្នុង ការ ដោះ សៃយ ជា-
មួយ ការ ធ្វើ បាតុ កម្ម នោះ ។ 

 លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ ឯក 
បា៉ោកា ផុង  បាន ថ្លៃង ថា  លោក 
ចង់ ឲៃយ កៃុម មៃ ដឹក នាំ បៃមូល-      
ផ្តុំ  តៃូវ សហ ការ ជា មួយ ប៉ូលិស  
តាម រយៈ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ បៃ-
មូល ផ្តុំ សធរ ណៈ  និង ពៃយា-
យាម ធ្វើ ឲៃយ បៃកដ ថា  កៃុម 
បាតុករ តៃូវ តៃ គោរព ចៃបាប់ ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា  ប៉ូលិស 
នឹង កំណត់ តំបន់ មួយ  សមៃប់ 
កៃុម បាតុករ បៃមូល ផ្តុំ  ដើមៃបី ឲៃយ 
អ្នក ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់  និង មិន 
មាន ការ រំខាន ដល់ ពួក គៃ ។ 
ប៉ុស្តិ៍មួយ ចំនួន នឹង តៃូវ រៀប ចំ 
សមៃប់ ដាក់ មន្តៃី សុខាភិ បាល  
ដើមៃបី ស្វៃង រក អ្នក ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ហើយ អាច នឹង មាន បញ្ជា ការ- 
ដា្ឋានមួយ  ដើមៃបី រកៃសា សន្ត ិសុខ  និង 
គៃប់ គៃង ចរាចរ ណ៍ផង ដៃរ ។ 

លោកបា៉ោកា ផងុ  បាន ថ្លៃង ថា  
បៃសិន បើ  ចាំ បាច់  តៃូវបង្កើត 
ប៉សុ្តិ៍តៃតួ ពនិតិៃយ សន្ត ិសខុ  នៅ ម្តុ ំ
កន្លៃងជបួជុ ំ នោះ ដើមៃប ីស្វៃង រក 
អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះ   MPB នឹង ដាក់- 
សំណើ មួយ ទៅ ការិយា ល័យ 
ប៉ូលិស ភូមិន្ទ  ដើមៃបី សុុំ  ការ - 
អនុញ្ញាត ៕ BKP/SK

ក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ  លោក 
បៃធនាធិបតី ដូណល់  តៃំ 
បាន បង្ក ឲៃយ មាន ការ រិះ គន ់ដោយ 
កហំងឹ ចៃញពី សហគមន ៍គៃពូៃទៃយ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ដោយ សរ 
ការ ចៃញ ទៅ ស្វាគមន៍ កៃុម - 
អ្នក គំទៃ របស់ លោក នៅ ខាង- 
កៃ មន្ទរី ពៃទៃយ  ជា ទ ីដៃល លោក 
កំពុង តៃូវ បាន ពៃយាបាល វីរុស - 
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណ    ឆ្លង យា៉ោង - 
ធ្ងន់ធ្ងរ នោះ ។   

លោក បាន  ពាក់ មា៉ោស់ មុខ  
ខណៈ ដៃល  លោក គៃវីដៃ ចៃញ 
ពី ក្នុង រថយន្ត បាឡាំងដាស 
របស់ លោក  នៅ ក្នុង អំឡុង 
ពៃល ធ្វើ ដណំើរ រយៈពៃល ខ្ល ីនៅ 
ខាង កៃ មជៃឈមណ្ឌល សខុភាព 
យោធ Walter Reed  នៅ កៃបៃរ 

កៃុង វា៉ាសុីនតោន  ដៃល បាន 
បង្ហាញ មុខ  ដើមៃបី រៀប រាប់ អំពី 
សុខភាព របស់ លោក  ដៃល 
កពំងុ ល្អ បៃសើរ ឡើង  កៃយ ព ី
មាន សរ ពី កៃុម គៃូ ពៃទៃយ នៅ  
ចុង សបា្តាហ៍នោះ ។ 

ការ ធ្វើ ដណំើរ ចៃញ កៃ ដោយ 
រថយន្ត បៃណីត  នៅ នាទី ចុង- 
កៃយ  បាន កើត ឡើង សៃប - 
ពៃល ជា មយួ កៃមុ គៃពូៃទៃយ របស ់
លោក តៃំ  បាន សម្តៃង ការ- 
សបៃបាយ ចិត្ត ចំពោះ ការ រីក - 
ចមៃើន  ដោយ បាន បញ្ជាក់ អំពី 
លទ្ធភាព នៃការ ចៃញ ពី មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ នៅ ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។  

ប៉ុន្តៃ កៃុមអ្នកជំនាញ   បាន 
ពនៃយល់ ថា ការចៃញកៃមន្ទីរ- 
ពៃទៃយ នោះ    បានបំពានគោល - 

ការណ៍ សុខភាពសធរណៈ 
របស់រដា្ឋាភិបាលលោក    ដៃល 
តមៃវូ     ឲៃយអ្នកជំងឺ   នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក ពីគៃ ខណៈ  ពួកគៃ     កំពុង 
តៃូវ បាន ពៃយាបាល  និង រហូត 
ដល់ ជា សះ សៃបើយ ពី វីរុស  និង 
ធ្វើ ការការពារ សៃវា សមា្ងាត់ 
របស់ លោក នោះ ។ 

លោកតៃ ំ ដៃល តៃវូ បាន គៃ 
ស្ត ីបនោ្ទោស ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត 
ចពំោះ ការ បពំាន គោល ការណ ៍
ណៃនាំ សុខភាព សធរណៈ 
ម្តង ហើយ ម្តងទៀត  និង ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ព័ត៌មាន មិន ពិត អំពី ជំងឺ- 
រាតតៃបាត កវូដី១៩ នៃះ បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នុង វី ដៃអូ មួយ ដៃល តៃូវ 
បានគៃ បង្ហាះ លើ ធ្វ ីធើរ នៅ មនុ 
នឹង ការ បង្ហាញ ខ្លួនថា  លោក 

បាន ដងឹ អពំ ីជងំ ឺកវីូដ ១៩ តាម- 
រយៈការ ទៅ សលា  ខណៈ 
លោក បាន បៃយុទ្ធ បៃឆំង នងឹ 
វីរុស នៃះ ។  

ប៉ុន្តៃ កៃុម អ្នក ជំនាញ សុខ- 
ភាព បាន លើកឡើង តាម រលក- 
ធតុអាកាស  និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយសង្គម  ដើមៃបី រិះ គន់ ព័ត៌- 
មាន នោះ  ដៃល ពួក គៃ បាន និ- 
យាយ ថា  លោក តៃំ  មិន បាន 
ដឹង អ្វី ទាល់ តៃ សោះ ។

លោក James Phillips  
បៃ ធន ផ្នៃក ឱសថ នៅ សកល- 
វិទៃយាល័យ  George Wash-
ington បាន ថ្លៃង ថា មនុសៃស 
គៃប ់របូ ជិះ ក្នងុ រថយន្ត របស ់តៃ ំ
តៃូវ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ឡៃក រយៈ - 
ពៃល ១៤ ថ្ងៃ៕ AFP/PSA

លោក ដូណ ល់តៃ ំរងការរិះគន់ចំពោះការចាក- 
ចៃញពីមន្ទរីពៃទៃយ ដើមៃបីស្វាគមន៍ កៃមុអ្នកគំាទៃ

អ្នកគំាទ្រ លោកត្រ មំ្នាក់  កាន់បដា យុទ្ធនាការ  ឃោសនា   ច្រញពី ដំបូលរ ថយន្ត    ខណៈពួកគ្រ  បើកឆ្លង កា ត់មជ្រឈមណ្ឌល សុខភាពយោ ធា  Water Reed។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ការ ប្រកួត ប្រជ្រង  
រ៉ូបូត    ថ្នាក់ ជាតិ  លើក    ទី ៧    ក្រម         
វិញ្ញាសា  «បាល់   បោះ » បាន រក- 
ឃើញ ក្រុម  ម្ចាស់ ជយលាភី-   
ហើយ កាល ពី    ព្រឹកថ្ង្រទី ៣ ខ្រ  
តលុា កន្លង មកន្រះ  ដោយ ក្រមុ 
នសិ្រសតិ  ន្រ    វទិ្រយាសា្ថាន ពហ ុបច្ច្រក-  
ទ្រស កម្ពុជា (NPIC) មន    ២ 
ក្រមុ    បាន ទទលួ ជយ័    ជម្នះទាងំ  
ល្រខ ១ និង ល្រខ២ ។ 

ក្រយ ព ី ប្រកតួ ដ ៏ស្វតិ សា្វាញ   
រវាង  ក្រុម រ៉ូបូតនិស្រសិត   ចំនួន៦ 
សាកល  វិទ្រយា ល័យ និង វិទ្រយា- 
សា្ថាន  នានា  សរុប   ចំនួន១០ 
ក្រមុ បាន ចលូ  រមួ   ប្រកតួប្រជ្រង   
រ៉ូបូត   ថ្នាក់ ជាតិ  ឆ ្នាំ ២០២០ និង  
ឆ្លង  កាត ់ការ ប្រកតួ ចនំនួ ៤វគ្គ  គ ឺ 
វគ្គ ជម្រុះ ក្នុង  ពូល  វគ្គ ជម្រុះ ៦ 
ក្រុម វគ្គពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ - 
ព្រ័ត្រ  និង វគ្គផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ។ 

 លោក បា៉ាង ចណំន ជាអ្នក-   
គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ កម  ្មវិធី 
ប្រកួត   ប្រជ្រង រ៉ូបូត ថ្នាក់ ជាតិ - 
(Robocon Cambodia)     
បង្ហើប   ឲ្រយ  ដងឹ ថ  ៖« បនា្ទាប ់ព ីការ- 
ប្រកួត  យ៉ាងស្វិតសា្វាញមក-  
ក្រុម ប្អូន ៗ   និស្រសិត មក ពី វិទ្រយា- 
សា្ថាន    ជាតិ ពហុ បច្ច្រកទ្រស-  
កម្ពុជា (NPIC)   ទាំង  ២ក្រុម 
បាន  ឈ្នះ  ការប្រកតួ  នៅ វគ្គផ្តាច-់ 
ព្រ័ត្រ ។ ក្រុម រ៉ូបូត  របស់  និស្រសិត  
មន ល្រខ   សម្គាល់ NPIC02  
ឈ្នះ  ជយ លាភី ល្រខ ១  និង-   
ជយ      លាភ ីល្រខ២ បាន ទៅ ក្រមុ 
មន ល្រខ សម្គាលថ់  NPIC01 
មក ព ីវទិ្រយាសា្ថាន ជាត ិពហ ុបច្ច្រក-  
ទ្រស  កម្ពជុាដចូគ្នា ។ ការ ប្រកតួ  

វគ  ្គ    ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ  ក្រុម  NPIC02   
ទទលួ បាន    ៩៥ ពនិ្ទ ុ ឈ្នះ ក្រមុ- 
NPIC01 ដ្រ ល   បាន   ៤៦ពិន្ទុ 
ដើម្របី កា្លាយ ជា  ម្ចាស់  ជយ  លាភី-   
ការប្រកួត  រ៉ូបូត  ថ្នាក់ ជាតិ  ន្រះ។    
ឯ  វគ្គពាក់ កណ្តាល ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ 
មន ៤  ក្រុម គឺ ក្រុម   NPIC01  
ន្រ   វិទ្រយា សា្ថាន  ជាតិ ពហុ បច្ច្រក- 
ទ្រស កម្ពុជា បាន    ១០២ពិន្ទុ 
យក ឈ្នះ លើ ក្រុម RUPP02  
សាកល វទិ្រយាលយ័ ភមូនិ្ទ ភ្នពំ្រញ    
បាន   ត្រ ២៦  ពិន្ទុ ខណៈ ក្រុម  
NPIC02 ទទលួ បាន ៧៥ ពនិ្ទ ុ 
ឈ្នះ  ក្រមុ  NUM01 ន្រ សាកល- 
វិទ្រយាល័យ  ជាតិគ្រប គ្រង បាន    
៣២  ពិន្ទុ ដោយ ការ ប្រកួត  ន្រះ 
មន   ៣ នាទី និង សាក ល្របង   
មនុ ព្រល  ប្រកតួ ១ នាទ ី ។  ក្រ  
ពី  ន្រះ  យើង ក៏ មន ក្រុម  ជយ-   
លាភ  ី កតិ្តយិស  ៤   ក្រមុផងដ្ររ។      
ជយ លាភផី្ន្រ កវសិ្វកម្ម បាន     ទៅ  
ក្រុម  និស្រសិត មកពី វិទ្រយា  សា្ថាន 
ពហុ  បច្ច្រក ទ្រស ព្រះ កុសុមៈ-  
(PPI) ជយលាភី ផ្ន្រកគំនិត  
បាន   ទៅ ក្រុម និស្រសិតមក ពី  - 
វទិ្រយាសា្ថានជាត ិបណ្ដុះបណ្តាល 
បច្ច្រកទ្រស (NTTI) ជយ-  
លាភី ផ្ន្រករចនា  បានទៅ  ក្រុម 
នសិ្រសតិ  សាកល វទិ្រយា លយ័  ភមូនិ្ទ 
ភ្នំព្រញ (RUPP)  ជយលាភី 
ផ្ន្រកប្រជាប្រិយភាព  បាន ទៅ-  
ក្រុម និស្រសិត មក ពី វិទ្រយា សា្ថាន 
ពហុបច្ច្រកទ្រសព្រះកុសុមៈ 
(PPI) និង ជយលាភី ពាន-  
រង្វាន់  តូយ៉ូតា បាន ទៅ ក្រុម-  
នសិ្រសតិ មក ព ីសាកល វទិ្រយា លយ័ 
ជាតិ គ្រប់ គ្រង  (NUM) »។

លោក បា៉ាង ចណំន   បញ្ជាក ់ 
ថ៖ « ឆ្នាំ ន្រះ យើង មន   ក្រុម 

និស្រសិតចំនួន        ១០ក្រុម   មក ពី  
សាកល  វិទ្រយាល័យ និង វិទ្រយា - 
សា្ថាន  នានា   ចនំនួ៦ បាន ចលូ រមួ  
ប្រកួត  កម្មវិធី    Robocon 
Cambodia 2020។  ក្នងុ   នោះ   
មន  ក្រុម មក ពី   សាកល វិទ្រយា - 
លយ័     ភមូនិ្ទ  ភ្នពំ្រញ មន ២ ក្រមុ  
មក  ពី សាកល វិទ្រយាល័យ  ជាតិ-  
គ្រប់គ្រង  មន១ក្រុម វិទ្រយា- 
សា្ថាន   បច្ច្រក វទិ្រយា  កម្ពជុា  មន  ២ 
ក្រមុ វទិ្រយា សា្ថាន  ជាត ិពហ បុច្ច្រក- 
ទ្រស កម្ពជុា  មន ២ក្រមុ វទិ្រយា-  
សា្ថា     នពហុបច្ច្រកទ្រស ព្រះ ក ុស មៈ    
មន ២ក្រមុ នងិ វទិ្រយាសា្ថាន   ជាត ិ  
បណ្ដុះ  បណ្តា ល បច្ច្រក ទ្រស  
មន  ១ ក្រុម   ហើយ   ក្រុម- 
នីមួយៗ   អាច  មន  សមជិក-   

ត្រមឹ ត្រ ចនោ្លាះ ព ី ៣ ទៅ ៧ នាក ់  
ប៉ុ ណ្ណោះ »។  

ក្នងុ ឱកាស ន្រ ការ ប្រកតួ ផ្តាច ់
ព្រត័្រ  នោះ ក ៏មន គណៈ អធបិត ី
ចូល  រួម ប្រគល់  ពានរង្វាន់ ជយ-  
លា ភី អំពី សំណក់ លោក ខៀវ 
កាញារីទ្ធ  រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង ព័ត៌-  
មន    លោក ហង់ជួន  ណ រ៉ុន 
រដ ្ឋ    មន្រ្តី ក្រសួង អប់រំ យុវជន-  
នងិ  កឡីា  លោក  មកិាម ិម៉ាសា-   
ហ ុីរុ ឯក   អគ្គ រាជទូត ជប៉ុន ប្រចា ំ 
កម្ពុជា និង  លោក ឃឹម វុទ្ធី ជា 
អគ្គនាយកន្រ  ទូរទស្រសន៍ ជាតិ 
កម្ពុជា ដោយ មន  ទស្រស និក-    
ជន ប្រមណ   ជា  ៤០០ នាក់ 
ចូល  រួម ទស្រសនា ។

អ្នក   គ្រប់គ្រង ការ រៀបចំ កម ្ម -   

វិធី   ប្រកួត  ប្រជ្រង រ៉ូបូត ថ្នាក់ ជាតិ 
ក ៏បង្ហើបឲ្រយ ដងឹ ព ី រង្វាន ់ទកឹ ប្រក ់  
ផង  ដ្ររ ថ៖ « ក្រុម ជយ  លាភ ី-  
ល្រខ   ១  បាន ទកឹប្រក ់ ចនំនួ ១ 
លាន២ស្រន រៀលជយ លាភី 
ល្រខ២ចំនួន៨០មុឺន រៀល 
ខណៈ  ក្រុម      និស្រសិត ទទួល    ជយលាភី  - 
កិតិ្ដយសទាំង ៤ បាន   ចំនួន 
៤០ មុឺនរៀល ។  ជយ លាភី - 
ល្រខ ១ បាន  លើក្រមុ NPIC02 
ក្រមុ ជយ លាភ ីល្រខ ២ បាន ទៅ 
លើ ក្រុម NPIC01  ន្រ ក្រុម- 
និស្រសិត  វិទ្រយាសា្ថាន វិទ្រយាសា្ថាន  - 
ជាតិ  ពហុបច្ច្រកទ្រស  កម្ពុជា 
(NPIC)ដូចគ្នា។ ចំណ្រក  ជយ- 
លាភី    ផ្ន្រក វិស្វកម្ម បាន ទៅ ល ើ 
ក្រុម PPI01 ន្រក្រុម និស្រសិត   

វិទ្រយា  សា្ថាន  ពហុបច្ច្រកទ្រស ព្រះ- 
កសុមុៈ  (PPI)  ជយ លាភ ផី្ន្រក 
គំនិត បានទៅ ក្រុម NTTI01 
ន្រ ក្រុម និស្រសិត  វិទ្រយា សា្ថាន ជាតិ  
បណ្ដុះ   បណ្តា ល បច្ច្រកទ្រស-  
(NTTI)   ជយ លាភីផ្ន្រករចនា 
បាន  ទៅ ក្រុម  RUPP01 ន្រ 
ក្រមុ  នសិ្រសតិ សាកល វទិ្រយាលយ័-  
ភូមិន្ទ ភ្នំព្រញ  ជយ លាភី ផ្ន្រក-  
ប្រជា   ប្រិយភាព បាន ទៅ លើ 
ក្រុម PPI01 ន្រក្រុម និស្រសិត   
វទិ្រយា  សា្ថាន  ពហបុច្ច្រកទ្រស ព្រះ- 
កុសុមៈ(PPI)  និង  ជយ លាភី 
តូយ៉ូតា  គឺបានទៅលើក្រុម-   
NUM01  ន្រក្រុម និស្រសិត មក ពី 
សាក ល   វិទ្រយាល័យ ជាតិ គ្រប់-
គ្រង   (NUM) ៕ 

កេមុ   NPIC02 និសេសិតវិទេយាស្ថាន ពហុ បច្ចេក  ទេសកម្ពជុា ឈ្នះជយលាភីលេខ១ នេ  ការ បេកួត រូ៉បូត ថ្នាក់ជាតិឆ្នា២ំ០២០ ។ ហ៊ាន រង្រសី 

កេមុនិសេសិត  NPIC ពេល បញ្ជារូ៉បូត ទត់បល់បញ្ចលូទី ។ រូប ហ៊ាន រង្រសី រូ៉បូត វិទេយាស្ថាន ពហុ បច្ចេក  ទេសកម្ពជុា   (NPIC)ទំង២  កេមុឈ្នះជយលាភី ។ ហ៊ាន រង្រសី សកម្ម ភាព នា ពេល បេកួត រូ៉បូត ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នា ំ២០២០ ។ រូបថត ហ៊ាន រង្រសី 



រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដ យឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទីនានា

មានគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាវិញ គឺគូស្ន្រហ៍មានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខ្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពវិញលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្រ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមានទឹកចិត្តប្រកបដយក្ត-ី
ម្រត្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស-
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមានការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីស្រុតចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទលួទាននានាបានទទួលផលជា
ធម្មតប៉ុន្ត្រត្រូវចំណាយកមា្លាំង-
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយ៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិយស្តីប្រកបដយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដណំើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមានការប្រុង-
ប្រយត័្នឲ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទលួបា នក្តីសខុ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយ យស្តី
ច្រើនពោលពាក្រយពិតទៅកាន់អ្នក
ផងគ្នា។ការប្រកបមុខរបររក-
ទទួលទាននានានឹងមានផល-

ចំណ្រញគប់ចិត្តធ្វើឲ្រយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក
មានសម្ទះុខ្លាងំឡើងនៅក្នងុការបំព្រញការងារ
ផ្រស្រងៗ ។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
មានសុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ
គូស្ន្រហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគ្នាដូចជាធម្មត។

 រាសីស្រុតចុះខ្លាំង។ ការនិយយ
ស្តីច្រើនខ្វះការពចិារណាអាចធ្វើ
ឲ្រយខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកប-
របររកទទួលទាននានានឹងរងការ-

ខតបង់ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លូវកាយ
មិនប្រក្រតី ផ្លូវចិត្តរងសមា្ពាធ។ស្រចក្តីស្ន្រហា
មិនចុះសម្រុងគ្នាដ្រលបណា្តាលមកពីខ្វះការ-
ពចិារណា។រឯីការបពំ្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើ
កមា្លាំងកាយជាងកមា្លាំងប្រជា្ញមិនកបប្រសើរ។

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយត្រទៅ
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមានការទទលួរាកទ់ាក់ខ្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយ៉ាងកក-់

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្រយរាបអ់ាន។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដ យសារត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី៦ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៤រោច ខៃអសៃសុជ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី៦ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទាននានាវិញនឹងបានផល
ចំណ្រញយ៉ាងគប់ចិត្តសុខភាព
ផ្លូវកាយរឹងបុឹងល្អមានអារម្មណ៍

ស្រស់ថ្លាគួរជាទីម្រត្រីពីសំណាក់អ្នកផងទាំងពួង
មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិតទៅរក-
វឌ្រឍនភាពន្រអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ។ការធ្វើដំណើរទៅ
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្របីប្រយ័ត្នបន្តិច។ចំពោះបញ្ហា-
ស្ន្រហាហាក់មានភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាដូចមុន។   

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមានគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពមា្ចាស់កា រប្រកបដយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមួយគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសារឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដយសារអំណាច-
កមា្លាំងចិត្តមានភាពខ្លាំងកា្លាធ្វើឲ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
វិញនឹងមានអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានល្អប្រសើរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មានគ្រះដយសារទឹក។លោកអ្នកមានទឹកចិត្ត
ប្រកបដយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បំព្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួល-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រ-

កបដយសវុត្ថិភាព។ខណៈការនយិយស្តីមាន
ឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមានភាពល្អ
ពោលគមឺានចតិ្តម្រត្តាករណុាចពំោះមនសុ្រសនងិ
សត្វ។ចពំោះបញ្ហាស្ន្រហាគសូ្ន្រហ៍យលច់តិ្តគ្នា
ល្អនិងមានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រល្អខ្លាំង។

រាសីល្អបង្គរួ។ការនយិយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដ យហ្រតុផលឬមាន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ

- ការបំព្រញកិច្ចការផ្រស្រងៗច្រើនត្រ
ធ្វើដ យភាពមុឺងមា៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមាន
ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នានិងច្រះអធ្រយាស្រ័យគ្នាឲ្រយបានច្រើនទើប
ជាការល្អប្រព្រសម្រប់សម្ព័ន្ធភាពគូស្ន្រហ៍។

តារាស្រអ្រមស្រស់ម៉ារីណ្រតបន្ត
ល្រចធ្លោក្នងុភាពយន្តបរទ្រសផ្ទនួៗ
តពីទំព័រ១៦...ខ្លាំងៗ ជាច្រើនរូបទៀត។
រីណ្រតនិយយថអ្នកដឹកនាំរឿងសម្រិត-

សម្រងំប្រក្ខភាពជាតួសម្ដ្រងឲ្រយស័ក្ដសិមទៅតម
សាច់រឿង។ជាក់ស្ដ្រងMonsters ofMan
កញ្ញាត្រូវបានជ្រើសរីសមកធ្វើត្រស្ដជាមួយ
ប្រក្ខភាព៣នាក់ទៀតដ្រលកញ្ញាបញ្ជាក់ថពួក-
គ្រសុទ្ធត្រជាតួជើងខ្លាំងពូក្រសម្ដ្រងដូចគ្នា។
កញ្ញាបានលើកឡើងថ៖ «ចំពោះលក្ខណ-

ពិស្រសដ្រលខ្ញុំត្រវូបានជ្រើសរីសទី១ខ្ញុំមាន
សម្របុរស្រប្រកប្របផ្រនជាខ្ម្ររស័ក្ដសិមជាអ្នកភូមិ។
ចំពោះការសម្ដ្រងខ្ញុំមិនច្របាស់ថយ៉ាងម៉្រចនោះ
ទ្រត្រប្រហ្រលជាការសម្ដ្រងត្រូវជាមួយតួអង្គ
និងសាច់រឿងដយសារគ្រជ្រើសរីសតួអង្គឲ្រយត្រវូ
នឹងសាច់បើយើងត្រវូជាមួយសាច់រឿងយើងមាន
វយ័នងិរបូរាងប៉នុនងឹសាច់រឿងគ្រត្រវូការយើង
ជាប់ហើយដយគួបផ្រសំការសម្ដ្រងថ្រមទៀត»។
ទោះបីជារឿងន្រះជាប្រភ្រទActionMovie

ម្រនប៉ុន្ដ្រក្នុងសាច់រឿងកញ្ញាមានអារម្មណ៍
ដិតដាមដយក្ដីស្រឡាញ់ជាមួយតួអង្គកូន។
ណាមួយ កញ្ញាចូលចិត្ដតួអង្គស្លៀកពាក់ និង
តុបត្រងប្របធម្មជាតិតមអ្នករស់នៅជនបទ
ប្របខ្ម្ររដ្រលជាអត្ដសញ្ញាណជាតិ។
កញ្ញាបានឲ្រយដឹងថ៖«៨០ទៅ៩០ភាគរយ

សាច់រឿងន្រះថតនៅខ្ម្ររទាំងអស់គឺនៅភូមិ
តហានលើភ្នំគូល្រន។អ្វីដ្រលខ្ញុំចូលចិត្ដ គឺតួ-
អង្គខ្ញុំជាស្ដ្រីមានកនូមានក្ដីស្រឡាញ់ពីមា្ដាយទៅ
កាន់កូននិងជាមនុស្រសទន់ភ្លន់»។
ដយឆ្លងកាត់ការថតជាមួយផលិតករ

អូស្ដា្រលីជាង៦សបា្ដាហ៍នៅតមជ្រលងលា្អាង
ន្រខ្រត្ដកំពតភូមិភ្នំគូល្រនខ្រត្ដសៀមរាបនិង
រាជធនីភ្នំព្រញកញ្ញារីណ្រតបានថ្ល្រងកោត-
សរសើរចពំោះផលតិករជនជាតិអសូ្ដា្រលីលោក
MarkToiaថ៖«ចំពោះផលិតករផលិតរឿង
ន្រះគត់ជាផលិតករខ្លាំងខងកាត់តហើយ
cameramenគត់ខ្លាំងខងបច្ច្រកទ្រស។
ដូច្ន្រះកុនគត់គឺមានគុណភាព»។
រឿងMonsters ofManមិនម្រនជា

ភាពយន្ដបរទ្រសសម្ដ្រងដំបូងឡើយកញ្ញាមា៉ា
រណី្រតបានបងា្ហាញទ្រពកោសល្រយក្នងុភាពយន្ដ
រឿង«ដុំហ្វីលចុងក្រយ»រឿង«ព្រលឹងទន្ល្រ»
និងរឿង«ហនុមាន»។
កញ្ញា រីណ្រតបានឲ្រយដឹងថ៖ «យើងបាន

បទពសិធថ្មៗី ពីពកួគត់ពពី្រះតួបរទ្រសគ្រ
មានសាលាបងា្ហាត់ហើយព្រលយើងថតជាមយួ
ពួកគត់យើងទទួលបានបទពិសធនិង
ចំណ្រះដឹងធ្វើការជាមួយគ្នាប្របប្ល្រកថ្មី»។
ភាពយន្ដចងុក្រយរបសក់ញ្ញាមា៉ារណី្រតគឺ

រឿង«ព្រលងឹទន្ល្រ»ច្រញបញ្ចាងំក្នងុឆ្នាំ២០២០
ដ្រលស្ថតិក្នងុរឿងធំ១ទៀតគឺ«ម្រគង្គ២០៣០»
ដ្រលចូលរួមជាច្រើនប្រទ្រសដូចជាកម្ពុជាថ្រ
ឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់មា៉ា។
ខ្រស្រភាពយន្តMonstersofManដ្រលកញ្ញា

បានចូលរួមសម្ដ្រងត្រូវដាក់លក់ទូទាំងពិភព-
លោកចាប់ពីថ្ង្រទី៨ខ្រធ្នូខងមុខន្រះនៅលើ
វ្របសាយល្របីៗដូចជា iTunes&Ama-
zon,YouTubeនិងGooglePlay៕

 

ឈុតរត់គៃច ពីការ តាមបៃមញ់ នៃទាហាន មនុសៃស យន្តក្នុង  រឿង Monsters of Man។ រូបថតសហការី

កញ្ញា ម៉ា រីណៃត សម្ដៃងជា តួអង្គ គាឡា  ក្នុងភាពយន្ត អូស្តៃលី  តៃៀមសម្ពោធ នៅខៃ ធ្នូ  ។ រូបថតសហការី



ថ្ងៃអងា្គរ ទី៦ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Nadal ឡើង  តែ  Zverev ធ្លាក់ នៅប៉ារីស 
ក្រុង ប៉ារីស : ម្ចាស់ ជើង ឯក 

១២ សម័យ កាល ក្នុង កម្មវិធី 
បៃកតួវាយ កនូបាល ់(តនិ្នសី) 
French Open ឬ Roland 
Garros នា កៃងុ បា៉ារសី បៃទៃស 
បារាំង គឺកីឡាករ Rafael 
Nadal បាន ឆ្លង ទៅ វគ្គ ៨ នាក់ 
ចុង កៃយ ជា លើក ទី១៤ 
សមៃប់ ពាន  លំដាប់ Grand 
Slam នៃះ ខណៈ Alexander 
Zverev បានធ្លាក់ ចៃញ ពី 
ពៃតឹ្តកិារណ ៍ដៃល តៃវូបាន រខំាន 
ដោយ វីរុស កូរ៉ូណា តៃកីឡាករ 
អាល្លឺម៉ង់ បៃប់ ថា ខ្លួន ធ្វើ ការ 
បៃកួត ទាំង មន ជំងឺ ។ 

កីឡាករ សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញ 
Nadal ហាក់ មិន ជា លំបាក 
ប៉ុនា្មាន ឡើយ ក្នុង ការ យក ឈ្នះ 
កីឡាករ អាមៃរិក Sebastian 
Korda ជាមួយ នឹង លទ្ធផល 
៣សិត ទល់ នឹង០ គឺ ៦-១ 
៦-១ និង ៦-២ ខណៈជោគ- 
ជ័យ នៃះ ជួយ ជំរុញ ក្ដី សងៃឃឹម 
ដៃលចង់ ឈ្នះ ពាន ឱៃយ បាន ស្មើ 
កំណត់ តៃ ២០ ដង របស់ 
កីឡាករ ស្វីស  Roger Fed-
erer នោះ កំពុង មន កាន់ តៃ 
ខ្ពស់ ឡើង ៗ   ។

នៃះ ជា ជ័យ ជម្នះ លើក ទី៩៧ 
របស់  Nadal សមៃប់ ការ- 
បៃកួត វាយ តិន្នីស លើ ទីលាន 
ដ ីឥដ្ឋ ដោយក្នងុ នោះ គ ឺចាញត់ៃ 
២ ដង ប៉ុណ្ណោះ គិត តាំង ពី 

កីឡាករ វ័យ ៣៤ ឆ្នាំរូបនៃះ 
លើក ពាន នៅ រដ្ឋ ធន ីនៃបៃទៃស  
បារាងំ នៃះ ជាលើក ដបំងូ កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០០៥ ។

« វា ជាទមៃង់ លៃង ល្អ  ហើយ 
ខ្ញុំ រីក រាយ ជាមួយ នឹង អ្វី  ដៃល ខ្ញុំ 
ធ្វើ បាន នោះ » ។ នៃះ ជា សម្ដ ីខ្ល ៗី  
របស់  Nadal ដៃល គិតទាំង 
ពៃល  នៃះផង បានបងា្ហាញ វត្ត- 
មន នៅ វគ្គ ៨ នាក់ ចុង កៃយ 
ជា លើក ទី ៤២ ហើយ សមៃប់  
ពៃឹត្តិការណ៍  សំខាន ់ៗ  ។

នៅ វគ្គ បនា្ទាប់ គូ បៃជៃង របស់ 
Nadal គឺ   Jannik Sinner 
ដៃល បានកា្លាយ ជា កីឡាករ វ័យ 
ក្មៃង បំផុត ក្នុង ការ បាន ឡើង 
ទៅ វគ្គ ៨ នាក់ សមៃប់ កម្មវិធី 
Grand Slam ផ្នៃក បុរស  គិត 
តាំង ពីកីឡាករស៊ៃប៊ី Novak 

Djokovic ធ្វើ បាន កាល ពី ឆ្នាំ 
២០០៦  កៃយ ពីកីឡាករ 
អីតុាល ីវយ័ ១៩ ឆ្នា ំ បានទម្លាក ់ 
កីឡាករ  Zverev  ជាមួយ នឹង 
ជ័យ ជម្នះ ៣-១សិត ៦-៣ 
៦-៣ ៤-៦ និង ៦-៣។

កៃយ មិន អាច បន្ត ដំណើរ 
ទៅ មុខ ទៀត កីឡាករ Zverev 
បាន និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំ ពិត ជា 
មន ជំងឺ តាំង តៃ ពី យប់ បៃកួត 
ជាមួយ  Marco Cecchina-
to។ ខ្ញុំ ដក ដង្ហើម មិនសៃួល 
សោះ ដូច អ្នក បានឮ សំឡៃង 
របស់  ខ្ញុំ នា ពៃល នៃះ អ៊ីចឹង។ ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ មន សុខ ភាព បៃសើរ  
ពៃញ បរិបូរណ៍ នៅ ឡើយ ទៃ។ 
ការ ពិត ខ្ញុំ មិន គួរ ធ្វើ ការ បៃកួត 
នោះ ទៃ » ។

ចំណៃក  Sinner ដៃល ជា 

កីឡាករ ទី១ ផង ដៃរ ក្នុង ការ - 
បាន ឡើង ដល់ វគ្គ នៃះ ជាមួយ 
នឹង  ការ បងា្ហាញ ខ្លួន លើក ដំបូង 
នៅ Roland Garros បនា្ទាប់ 
ព ី Nadal ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៥ បាន 
បៃប់ ថា ៖ « ថ្ងៃ នៃះ តឹង តៃង 
ណាស ់ពៃល ដងឹ ថា ការ បៃកតួ 
នងឹ តៃវូ បន្ត ទៅ យរូ ទៀត តៃ ចងុ- 
កៃយ ខ្ញុំ រីក រាយ  នឹង ទមៃង់ 
លៃង របស់ ខ្ញុំ » ។ 

ដោយ ឡៃក  កីឡាករលំដាប់ 
កពំលូ ១របូ ទៀត គ ឺDominic 
Thiem ក ៏បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ វគ្គ 
បន្ត ដៃរ កៃយ រួច ជី វិត ពី ការ- 
បៃកតួចនំនួ ៥សតិ  ជាមយួ នងឹ 
ជ័យ ជម្នះ ៦-៤ ៦-៤ ៥-៧ 
៣-៦ និង ៦-៣ ខណៈ 
លទ្ធផល នៃះ ធ្វើ ឱៃយ  កីឡាករ 
សញ្ជាត ិអូទៃសី នៃះ អាច  បងា្ហាញ  
ខ្លួន នៅ វគ្គ ៨ នាក់ ជា លើក ទី 
៥ ក្នុងអំឡុងពៃល  ៨ ឆ្នាំ ចុង- 
កៃយ នៃះ។

បនា្ទាប់ ពីឆ្លង ផុតកីឡាករ 
បារាំង Hugo Gaston ក្នុង ជុំ 
ទី៤ នៃះ កីឡាករ ចំណាត់ ថា្នាក់ 
ទី៣ ពិភពលោក Thiem វ័យ 
២៧ ឆ្នាំ  តៃូវ ឡើង ទៅ បៃឈម 
ជាមយួ នងឹកឡីាករ អាហៃសង ់ទនី 
Diego Schwartzman ដៃល 
ឈរនៅ លំដាប់ ទី១៤ របស់ 
ពិភព លោក ដើមៃបី បៃជៃង គ្នា 
យក កៅ អ ីនៅវគ្គ ពាក ់កណា្ដាល 
ផ្ដាច់ ពៃ័តៃ ៕ AFP/VN

ឆែ  សារ៉ា  ប្តែជ្ញាពងែងឹសមត្ថ ភាពឱែយខ្លាងំ ដើមែបី ឈាន ទៅ សមែច  បំណងធំ
   យឺន ពន្លក

   ភ្នពំ្រញៈ  សមៃបក់ារ បៃ កតួ ២ លើក ចងុ កៃយ 
របស់ កីឡាករ  ឆៃ  សារា៉ា  ដៃល ទើប តៃ បៃកាស ពី 
ការ ប្តូរ ក្លិប  ចៃញ ពី សមគម កីឡា បៃ ដាល់ កង- 
យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ  មក ហ្វឹក ហាត់ នៅ ក្លិប 
នាគ រាជ ចតុមុខ នៃ សមគម បៃ ដាល់ កៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ  គឺ ជា ការ តាំង ចិត្ត ជាថ្មី  និង ប្តៃជា្ញា សាង 
កៃរ្តិ៍ ឈ្មាះ ឱៃយ លៃបី ឡើង វិញ  ដើមៃបី អាច ជួយ ឱៃយ 
របូគៃ ឈាន ទៅ សមៃច គោលបណំង ធ ំចនំនួ ២ 
ទៀត នា ពៃល អនាគត។

ជា មួយ គ្នា នៃះ  ការ តាំង ចិត្ត កាល ពី សបា្តាហ៍ 
មនុ  គ ឺ  ឆៃ សារា៉ា បាន សមៃច ក្ត ីបណំង របសខ់្លនួ   
ជា បណ្តើរៗ ហើយ  ដោយ កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ 
កន្លង មក នៃះ  សារា៉ា បាន បៃ កួត ឈ្នះ ពិន្ទុ   កៃវ  
សំរិទ្ធ  ដោយ ពិន្ទុ ដាច់ និង បន្ត យក ឈ្នះ  គឹម  
វាសនា  ទំាង លំបាក លំបិន  និង តឹង តៃង បំផុត 
នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ដើមៃបី កៃសោប ទឹក បៃក់ ៣,៤ 
លាន រៀល ពីការ បៃកួត ដណ្តើម បៃក់លាន នៅ 
សង្វៀន ថោន។  

ទោះ យា៉ាង នៃះ ក្ត ី មហចិ្ឆតា របស ់ ឆៃ  សារា៉ា  នៅ 
មន បណំង ធ ំ២ ទៀត  គរឺបូ  គៃចង ់បាន កៃប ខណ័្ឌ 
ជា មន្តៃ ី ដចូ សសិៃស ចៃបង មយួចនំនួ នងិ បង៉ បៃ ថា្នា 
បើក ក្លបិ បៃដាល ់មយួ  ដើមៃប ីធ្វើ ជា គៃ ូបង្វកឹ  ដោយ 

ខ្លួន ឯង ផង ដៃរ ។ 
ឆៃ  សារា៉ា  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍   កៃយការ- 

បៃកតួ  ថា ៖« ខ្ញុ ំរភំើប កៃ លៃង  នៅ ពៃល នៃះ  ដៃល 
ដណ្តើម បាន បៃក់ រងា្វាន់ ពី សង្វៀន ថោន  ដើមៃបី 
ជួយ ជីវភាព  និង បន្ត ការ ហ្វឹក ហាត់ ឱៃយ បាន ល្អ 
ឡើង វិញ  ពៃះ ការ បៃ កួត របស់ ខ្ញុំ មួយ រយៈ នៃះ  
គឺ ធ្លាក់ ចុះ ដោយ បញ្ហា កម្លាំង  និង ការ ហ្វឹក ហាត់ 
មិន បាន ល្អ ។  មូល ហៃតុ ទាំង នៃះ  គឺ ដោយ សារ 
តៃ ជវីភាព នៅ លបំាក  ខ្ញុ ំតៃវូ មើល កនូ តចូ  ជនំសួ 
បៃពន្ធ  ដៃល ធ្វើ ការ រោង ចកៃ» ។ 

កីឡាករ រូបនៃះ បាន  បៃប់ បន្ថៃម ថា ៖« ខ្ញុំ  នឹង 
ខំ បៃឹង ហ្វឹក ហាត់ ឱៃយបាន  រឹង មំ  និង ល្អឡើង វិញ  
ដើមៃបី ឈាន ទៅ ដណ្តើម យក ខៃសៃ កៃវាត់  ឬ ពាន 
ផៃសៃងៗ  ក្នុង នោះ សងៃឃឹម ថា  មៃៗ  នឹង ផ្តល់ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ ជា មន្តៃី ដូច បងៗ មួយ ចំនួន ផង ដៃរ  ហើយ 
បើ សនិ  ជា ខ្ញុ ំទទលួ បាន  ជោគ ជយ័  ខ្ញុ ំមន បណំង 
បើក ក្លិប មួយ បងា្ហាត់ សិសៃស  ពៃះ ខ្ញុំ គ្មាន មុខ របរ 
អ្វី ទៃ  គឺ សងៃឃឹម លើ អាជីព បៃដាល់ នៃះ ហើយ 
ជាមុខ របរ » ។ 

កីឡាករ វ័យ ៣២ ឆ្នាំ ឆៃ សារា៉ា មន សៃុក 
កណំើត  នៅ ឃុ ំ ស ំបរួ  សៃកុ ភ្ន ំពៃកឹ  ខៃត្ត បាត ់ដបំង 
ហើយ រូបគៃ បាន  ចូលបៃឡូក ក្នុង វិស័យ  
បៃដាល់អស់  រយៈ ពៃល ជាង ១០ ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តៃ  
គ្មាន សល់ អ្វី កៃ  ពី កូន ចំនួន ៤ នាក់   ដៃល ជា 

បន្ទុក ធំ។ កតា្តា ទាំងនៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ ឆៃ សារា៉ា 
កា្លាយជា កឡីាករ  មន  ជវីភាព កៃ ខៃសត ់ជាង គៃ  ក្នងុ 
កីឡា បៃដាល់ បច្ចុបៃបន្ន ។  

ឆៃ  សារា៉ា  បាន ទម្លាយ ព ីភាព  មន្ទលិនៅ  ក្នងុ ចតិ្ត 
ថា ៖  « ខ្ញុំ បៃកួត នៅ ក្នុង ក្លិប ចាស់ ចំនួន  ៩ ឆ្នាំ  មន 
សា្នាដៃ ចៃើន  និងបាន  ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត់ ១  ទម្ងន់ 

៦៣,៥គឡីគូៃម   តៃ ខ្ញុ ំ មនិ ទទលួ បាន កៃប ខណ័្ឌ 
ជា មន្តៃ ី ដចូ សសិៃស ចៃបង នានានោះ ទៃ អ៊ចីងឹ ហើយ  
ទើបខ្ញុ ំ សមៃច ចតិ្ត សុ ំមៃ ចាស ់ ប្ត ូរមក ក្លបិ ថ្ម ី កៃង 
មន សណំាង បាន ដចូ គៃ ។  ទោះ ជា យា៉ាង ណា  ខ្ញុ ំ
សូម  អរគុណដល់  មៃចាស់  ដៃល អនុញ្ញាត  និង 
ជួយ សមៃួល ឱៃយខ្ញុំ  ប្តូ រក្លិប បាន សមៃច» ៕  

ឆ្រ សារ៉ា និង គឹម វាសនា ឡើង ទទួលប្រក់រង្វាន់ជើងឯក និង ជើង ឯក រង ក្រយប្រកួត ផ្តាច់ព្រត័្រ។ សហ ការី

Napoli មិនធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ 
របស់ Juve ក្នងុជំនួបលីគកំពូល 

 ទូរីន: កៃុម Napoli មិន បាន 
បងា្ហាញ វត្ត មននោះ ទៃ សមៃប់ 
ការ បៃកួត ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ  Serie 
A ទល់ នឹង  កៃុម ជើង ឯក ចាស់ 
Juventus នៅ កៃុង ទូ រីន (Tu-
rin) កៃយ ពី បញ្ហា ជម្លាះ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង វីរុស កូរ៉ូណា ធ្វើ ឱៃយ វិស័យ 
បាល់ ទាត់ អុីតាលី ធ្លាក់ ចូល ក្នុង 
ភាព រំជើប រំជួល ។

ការ បៃកួត  តៃូវ  រំសាយ ចោល 
៤៥ នាទី កៃយ ពៃល វៃលា 
កំណត់ បៃកួត  ម៉ាង ៦ :៤៥ យប់ 
(ម៉ាង សកល) ដោយសារ កៃមុ 
ភ្ញៀវ Napoli មិនបានធ្វើ ដំណើរ 
មក កាន់ កីឡដា្ឋាន Allianz របស ់
Juve ហើយ ពៃល នៃះ កៃុម 
របស់ លោក Gennaro Gat-
tuso កំពុង បៃឈម នឹង ការ ឱៃយ 
ចាញ់ ស្វ័យ បៃវត្តិ ៣-០ ។ 

កីឡាករ របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Juve បាន បងា្ហាញ ខ្លួន សមៃប់ 
ការ បៃកួត ទី៣ នៃះ រួម ជាមួយ 
អាជា្ញាកណា្ដាល នងិ អ្នក គ ំទៃមយួ 
ចំនួន តូច កៃម ដំណក់ ភ្លៀង 
នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន  តៃ កូន ទ័ព របស់ 
Napoli ដៃល នៅ តៃ ផ្ដាច់ ខ្លួន ពី 
អ្នក ដទៃ តាម ការណៃ នាំ របស់ 
មន្តៃី សុខា ភិបាល មូល ដា្ឋាន 
កៃយ ខៃសៃ បមៃើ Eljif Elmas 
និង Piotr Zielinski ទទួល- 
បាន លទ្ធផល វិជ្ជមន នៃវីរុស 
កូរ៉ូណា អំឡុង  សបា្ដាហ៍ នៃះ ។

បៃធន ក្លិប Juve លោក  

Andrea Agnelli  បានបៃប់ 
ទូរទសៃសន៍ Sky Sport អុីតាលី 
ថា ៖ « បៃធន ក្លិប Napoli 
លោក De Laurentiis  សុំ ឱៃយ ខ្ញុំ 
ផ្អាក ការ បៃកួត នៃះ។ ខ្ញុំ  តប ទៅ 
វញិ ថា យើង តៃវូ គោរព តាម ចៃបប់ 
(គោល ការណ៍ សុខ ភាព) » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ លោក  
Agnelli  បានបន្ថៃម ទាក ់ទង នងឹ 
រឿង កាត់ ក្ដី ឱៃយ ឈ្នះ ស្វ័យ បៃវត្តិ 
ថា ៖ « ឈ្នះ ៣-០ ឬ? ខ្ញុំ ពៃញ- 
ចិត្ត ការ មន ជ័យ ជម្នះ នៅ លើ 
ទីលាន ចៃើន ជាង » ។

កៃមុ ជើង ឯក ពាន  Serie A ៩ 
សមយ័ កាល ជាប ៗ់  គ្នា បាន អះ- 
អាង ថា ពួក គៃ នឹង  ទៅ កាន់ 
ទីលាន តាម ការកំណត់  ទោះ 
មន សម ជិក ២ របូ   ឆ្លង ជំងឺ កូវដី 
១៩ នៅ សបា្ដាហ៍ នៃះ ក៏ ដោយ 
ដោយ គៃ ឃើញ គៃូ បង្វឹក លោក 
Andrea Pirlo និង កូន កៃុម 
របស ់គត់ បានទៅ ដល ់ ១ ម៉ាង 
មុន ការ បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម ។ 

លោក បៃធន ក្លិប Agnelli  
ថ្លៃង បន្ត ថា៖ « យើង មន គោល- 
ការណ៍ ចៃបស់ លាស់ ។ គោល- 
ការណ៍ នោះ តៃូវ បាន សិកៃសា 
ដោយ សហព័ន្ធ  រួម ជាមួយ រដា្ឋា-
ភិបាល ។ រឿង សខំាន់ គឺ តៃវូ មន 
ឆន្ទៈ នងិ ភាព សោ្មាះ តៃង ់ ក្នងុ ការ- 
បៃកួត កីឡា  ។ ករណី ទាំង នោះ 
នឹង ដោះ សៃយ ហើយកៃ តមៃូវ 
ម្ដង ១ ៗ  » ៕ AFP/VN

Nadal វាយកូន បល់ទៅកាន់គូប្រកួត ក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍ French Open។ AFP



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : រយៈ ពេល ៤ ឆ្នាំ 
ហើយ ដេល ភា ពយន្ដ បេប វិទេយា-
សាស្ដេ  Monsters of Man 
តេវូ   បាន ថត ចប់ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៦។ 
ប៉ុន្ដេ ទើប តេ ថ្មី ៗ  នេះ ប៉ុណ្ណោះ 
មហាជន  បាន ទសេសនា វីដេអូ  
សង្ខេប ខ្ល ី ផ្លវូ ការ ដេល រំលេច 
សកម្មភាព ដ៏ អសា្ចារេយ នេ 
ការ  បាញ់ បេហារ  របស់ 
ទាហាន រ៉ូបូត មក  លើ 
អ្នក ភូមិ ដាច់ សេយាល  
ក៏ ដូចជា កេុម គេូ ពេទេយ 
បរទេស ស្ម័គេ ចិត្ដ ។ 

កញ្ញា ម៉ា រីណេត   
ជា  ត ួអង្គម្នាក ់  ដេល តេវូ 
ទទួល រង នូវ ការ តាម 
បេហារ ពី មនុសេស យន្ដ   
បាន បេប់  ភ្នំពេញ  ប៉ុស្ដិ៍  
ថា ៖ « ពេល បាន ឃើញ វដីេអ ូ
Trailer ខ្ញុ ំមន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ដេរ  
ពីពេះ ខ្ញុំ បាន ថត យូរ ឆ្នាំ ហើយ 
ដូចជា ៤ ឆ្នាំ ទើប ចេញ ។ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល ! ពេល បាន ឃើញ រឿង ចេញ 
មក ល្អ ធ្វើ ឱេយ ខ្ញុំ សបេបាយ ចិត្ដ »។ 

រីណេត អាយុ ២៩ ឆ្នាំ បញ្ចប់ ការ - 
សកិេសា ផ្នេក ចេបាប ់បាន ឱេយ ដងឹ ថា ក្នងុ 
ភាពយន្ដ នេះ គាឡា ជា ស្ដេី មន 
សា្វាមី និង   កូន បេុស ម្នាក់ ថេមទាំង 
មន សងេសារ បរទេស ម្នាក់ទៀត   
កេយ   លះ លេងគា្នា។ 

ឆក  ជវីតិ របស ់ស្ដេ ីសមេបរុ សេអេម 
សេស ់របូ នេះ មនិ មេន ល ៗំ  តេមឹ ជា 
ជីវភាព ស្ដេី មេផ្ទះ ជន បទ សាមញ្ញ 
នោះទេ។ ប៉ុន្ដេតួអង្គ  គាឡា ដេល 
សម្ដេង ដោយ  រីណេត បាន ឆ្លង កាត់  
ការ លំបាក ជាចេើន  ទាំងការ រត់ លូន 

កេប គេច ការ តាម បេមញ់ តំាងពី ដើម ដល់ ចប់ ។ 
រណីេត បាន បន្ដថា ៖ « ពេល យើង លេង ជាមយួ 

បរទេសដ ចូជា រឿង ចងុ កេ យនេះ Monsters 
of Man របៀប បាញ់ បេហារ  កម្លាំង ដេល 
យើង  លេង តេវូ បាន បេើ ខ្លាងំ ហើយ មន ឈតុ 
ខ្លះ ក៏ លំបាក ខ្លាំង ។ យើង រត់ គេច ពី ការ តាម 
បាញ់បេហារ របស់ មនុសេស យន្ដ »។ 
កញ្ញា បាន ឱេយ ដងឹថា នៅ ក្នងុ សាច ់រឿង ដេល 

ភាគ  ចេើន ផ្ដិត យក ទិដ្ឋភាព នៅ កម្ពុជា  មហា-
ជន នងឹ បាន ឮ ការ សន្ទនា ជា ភាសា ខ្មេរ របស ់

អ្នក ភូមិ លើ ភ្នំពេ  និង ភាសា អង់គ្លេស ។ 
កញ្ញា និយាយថា ៖ «សាច់រឿង នេះ 

និយាយ ភាសា អង់គ្លេស ហើយ ចំពោះ 
ខ្ញុំ ពេល និយាយ ជាមួយ កូន ជាភាសា 
ខ្មេរ ហើយ ពេល និយាយ ជាមួយ 

ពួកគាត់ គឺភាសា អង់គ្លេស» ។ 
តារា សម្ដេង សេី   ឧសេសាហ៍ លេច- 

មុខ  សម្ដេង ជាមួយ បរទេស និង 
ផលិតកម្ម បរទេស រូបនេះ  បាន 
រៀបរាប់ អំពី ភាព ងាយ សេួល និង 
បញ្ហា បេឈម ខ្លះ ៗ  ពេល ចូល រួម 
ជាមួយ ផលិតកម្ម បរទេស ។ 

កញ្ញា នយិាយ ថា ៖ « រឿង របស ់
ពួកគាត់  [ផលិតកម្ម បរទេស] 

មន ការងាយ សេួល  ដោយសារ 
ពួកគាត់ គោរព តាម ពេលវេលា ។ 
ឧទាហរណ៍ ថា បើ ពួកគាត់ កំណត់ 

ថា ម៉ាង៥ ចប ់យើង បេកដ ជា ចប ់តាម 
ការ កំណត់ ហើយ  យា៉ាង ចេើន ណាស់ 
លើស តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ  »។ 

ថ្វដីេបតិតេ តារា ឯក ក្នងុ រឿង « ដុហំ្វលី ចងុ 
កេយ » នេះ ទទួល បាន ការ កោត- 
សរសើរ ពី សំណាក់ ផលិតករ អូស្ដេលី 
លោក Mark Toia ដេល អះអាងថា 
កញ្ញា មន ទេព កោសលេយ សម្ដេង ពី 
ធម្មជាតិ យា៉ាង ណាក៏ ដោយ ក៏ តេូវ ឆ្លង- 

កាត ់ការ ជេើស រសី នងិ ធ្វើ តេស្ដ ក្នងុ 
ចំណមតារា...តទៅទំព័រ ១៤

តារាស្រអ្រមស្រស់ម៉ារីណ្រត
ល្រចធ្លោក្នងុកុនបរទ្រសផ្ទនួៗ
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ឈុត ឆាកទាហានមនុសេស យន្ត នៅ ក្នុងខេសេភាពយន្តអូស្តេលី  Monsters of Man។ រូបថត សហ ការី

Grealish  របស់ កេមុ Villa ពេល  សុ៊តបំប៉ោងសំណាញ់ ទៅ លើ កេមុ Liverpool កាលពីថ្ងេអាទិតេយ។ រូបថត AFP

ហង្រសក្រហមនិងបិសាចក្រហម
ទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់ដូចគ្នា

ឡុងដ៍ :  អាច  មិន គួរ ឱេយ ជឿ តេ 
វា បាន កើត ឡើង ហើយ សមេប់  
កេប ខ័ណ្ឌ Premier League 
កាល ពី យប់ ថ្ងេ អាទិតេយ  ដោយ 
កេមុ យកេស ២ នៅ អងគ់្លេស ចាញ ់ 
កេមុ គ ូបដបិក្ខ  ក្នងុ លទ្ធផល គរួ ឱេយ 
ភា្ញាក់ ផ្អើល ក្នុងនោះ កេុម ហងេស- 
កេហម Liverpool ងើប មខុ មនិ 
រួច ដោយសារ កេុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
Aston Villa (Villa) ខណៈ  
បិសាច កេហម Manchester 
United សា្ងាត់ មត់  ដោយសារ      
Tottenham Hotspur។

ហងេស កេហម  កា្លាយ ជា កេុម 
ជើង ឯក លីគ កំពូល អង់គ្លេស 
ដំបូងគេ ដេល របូត គេប់ បាល់ 
ដល ់ទៅ ៧ គេប ់សមេប ់បេកតួ 
ក្នុង លីគ គិត តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៥៣ 
កេយ ចាញ់ កេុម  Villa ដេល 
ស្ទើរ តេ ធ្លាក់ ទៅ លីគ កមេិត ទី២ 
នា រដូវកាល មុន ជាមួយ នឹង ពិន្ទុ 
៧-២ ហើយ លទ្ធផល នេះ បាន 
ធ្វើ ឱេយ គេូបង្វឹក លោក Jurgen 
Klopp សេឡាងំ កាងំ រក នយិាយ 
អ្វី មិន តេូវ ។

លោក Klopp បាន និយាយ 
ថា ៖ « ជា រឿង នឹក សា្មាន មិន ដល់ 
តេ វា បាន កើត ឡើង ហើយ នៅ 
យប ់នេះ ។ យើង បាន បង្កើត រឿង 
ឥត បេយោជន៍ និង កំហុស គេប់ 
យា៉ាង នៅ ក្នុង បេកួត ១នេះ។ 
សងេឃឹម  ថា យើង នឹង មិនជួប  រឿង 
ហ្នងឹ ម្ដង ទៀត ទេ ហើយ យើង នងឹ 
ចាប់ បេសើរ ឡើង វិញឆប់ៗ » ។

៧ គេប់ របស់ កេុម  Villa បាន 
មក ដោយសារ ខេសេ បេយុទ្ធ Ollie 
Watkins ចំនួន ៣គេប់ ខេសេ- 
បមេើ ២ រូប គឺ  John McGinn 

និង Ross Barkley ម្នាក់ ១ 
គេប់ ពេមទាំង ខេសេ បមេើ  Jack 
Grealish ២ គេប ់ ខណៈកឡីាករ  
Mohamed Salah ជា អ្នក ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី ម្នាក់ ឯង សមេប់ ២ 
គេប់ របស់ កេុម ភ្ញៀវ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គេប់ បាល់ ដំបូង 
ដេល បានកើត ឡើង ដោយសារ 
កំហុស  របស់ អ្នក ចាំ ទី Adrian 
លោក Klopp   បន្ថេម ថា ៖ « គេប-់ 
បាល ់ទ១ី នោះ   មនិ គរួ កើត ឡើង  
សោះ ។ Adrian បាន បង្កើត  
កំហុស តេ យើង ធ្លាប់ របូត គេប់ 
បាល ់បេប ហ្នងឹ ដេរ កាល ព ីមនុ ។ 
កេយ ពី នោះ យើង បាត់ បង ់ 
បេព័ន្ធ លេង អស់ » ។

ដូច គា្នា ដេរ Man Utd បាន រង 
នូវ បរាជ័យ ដ៏ សេន អាម៉ាស់ ម្ដង 
ទៀត រយៈ ពេល ៩ ឆ្នាំ កេយ 
តេូវ កេុម Spurs លត់ ៦-១ 
ខណៈ លទ្ធផល នេះ ធ្វើ ឱេយ កេុម 
បិសាច កេហម ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង 
វិបត្តិ ដដេល ៗ   ដេល លោក Ole 
Gunnar Solskjaer ពេយាយាម 
ដោះ សេយ ចាប់ តាំង ពី ចូល មក 
ដឹក នាំ  នៅ ចុង ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ទោះ ជា ខេសេ បមេើ  Bruno 
Fernandes បានស៊ុត បាល់ 
ប៉េណាល ់ទ ី សមេច ជយួ ឱេយ កេមុ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ នាំមុខ យា៉ាង លឿន នៅ 
នាទីទី ២ ក៏ ដោយ ក៏ មិន អាច 
ជួយ ឱេយ កេុម   Man Utd មន 
បេៀប បាន ដេរ ពសិេស ពេល តេវូ 
កេុម របស់ អតីត គេូបង្វឹក  លោក 
Jose Mourinho បំប៉ាង  
សំណាញ់ ទី ២ គេប់ផ្ទួន ៗ  នៅ 
៥ នាទី បនា្ទាប់  ដោយ  Tanguy 
Ndombele នងិ Heung-Min 

Son   សា្ថាន ការណ៍ ហាក់ ចាប់- 
ផ្ដើម យា៉ាប់ទៅ ៗ  ។

កាន់ តេ អាកេក់ ទៀត នោះ 
ពេល ខេសេ បេយុទ្ធ  Anthony 
Martial តេូវ បណ្ដេញ ចេញ នៅ 
នា ទ ីទ ី២៨ ខណៈ Spurs ក ៏មនិ 
បណ្ដោយ ឱេយ ឱកាស  ដេល ខ្លួន 
មន សមជិក លើស នេះ កន្លង 
ទៅ ដោយ អសារ បង់ឡើយ ។ 
Harry Kane បាន បន្ថេម ការ- 
នាំមុខ ៣-១ មុន នឹង Son រក 
ឃើញ គេប ់ទ ី២  ហើយ  Serge 
Aurier  រួម ចំណេក ១គេប់ 
ហើយ ចងុ កេយ   Kane ធ្វើ បាន 
សមេច គេប់ ទី២ ដោយ បាល់ 
ប៉េណាល ់ទ ីដចូ្នេះ លទ្ធផលផ្លវូ- 
ការ  កេុម Man Utd ចាញ់ 
Spurs ៦-១ ។

Man Utd មិន បាន កា្លាយ ជា 
កេុម បេជេង ពាន តាំង ពីអតីត- 
គេូបង្វឹក ឆ្នើមលោក Alex Fer-
guson ចូល និវត្តន៍ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៣ ហើយ កេយ ទទួល- 
បាន នូវ  លទ្ធផល  នេះ បងា្ហាញ  ថា 
កេុម នេះ ក៏ នៅ មិន ទាន់ មន 
លទ្ធភាព គេប ់គេន ់ដើមេប ីបេកតួ- 
បេជេង ជាមួយ កេុម លំដាប់ 
កំពូល ៗ  ដូច ជា Liverpool និង 
Manchester City ដដេល  ។

រីឯកេុម  Leicester ក៏ ភា្លាត់ 
ស្នៀត ចាញ់ កេុមភ្ញៀវ West 
Ham ៣-០  ដេរ ដេលនេះ មន 
នយ័ ថា នៅ លគីកពំលូ អងគ់្លេស 
តេឹមសបា្ដហ៍ទី៤ នេះ មន តេ 
កេុម Everton ដេល កំពុងឈរ 
ទីកំពូល តារាង និងកេុម លេខ២ 
Villa ប៉ុណ្ណោះ ដេល មិន ទាន់ 
បេកួតចាញ់៕ AFP/VN
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