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ឯម វុត្ថា និង ស៊ន អេលីត រំពឹង 
ថា សិស្ស របស់ ខ្លួន  នឹង ឈ្នះ 
បេក់លាន  ...ទំព័រ ១៥

នាដកាជប៉ុន  នឹងសម្ដេង របាំបុរាណ  
ខ្មេរ ក្នុង មហោសេព សិល្បៈខ្មេរ -ជប៉ុ ន 
នៅ ខេ កេយ ...ទំព័រ ១៤

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មាន ជាតិ 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សី៊ថា
កំពុងពិភាក្សាក្នង៊ការ-
ផ្ដល់វ៉ាក់សំាងការពារ
ជំងឺកូវីដដល់កម្ពជ៊ា

កម្ពជ៊ានិងអាម្រិក
នឹងរួមគ្នាពន្លឿនការ-
ចុះបញ្ជនីីយបត្-
តក្កកម្មនៅកម្ពជ៊ា

ជបុ៉នវៀតណាម
ពងឹ្ងទំនាក់ទំនង
យោធានិងពាណិជ្ជ-
កម្មខណៈភាពតានតឹង
ជាមួយចិនកំពុងកើនឡើង

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃ
បៃទៃសរុសៃសី៊បៃចាំកម្ព៊ជា លោក
AnatolyBorovikបៃកាសពី
កចិ្ចសហការជាមយួកម្ពជ៊ាដើមៃបី
សិកៃសាពីលទ្ធភាពដៃលអាចនឹង
ផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូ-
វីដ១៩ ដៃលផលិតបាននៅ
បៃទៃសខ្លនួមកឱៃយបៃទៃសកម្ពជ៊ា
ខណៈដៃលបៃទៃសនៃះសា្វា-
គមន៍រាល់វ៉ាកស់ាងំដៃលទទលួ-
សា្គាល់ដោយអង្គការសុខភាព
ពិភពលោក(WHO)។
ការថ្លៃងបៃបនៃះពៃលលោ ក

បៃប់អ្នកកាសៃត...តទៅទំព័រ ៤

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ: កម្ពជ៊ានងិសហរដ្ឋ-
អាមៃរិកទីបំផុតសមៃចនូវកិច្ច- 
សហការគ្នាជាផ្លវូការលើការលើក-  
កម្ពស់ពន្លឿនការផ្តល់បៃកាស-
នីយបតៃតក្កកម្ម(បា៉ាតង់)នៅ
កម្ព៊ជាដោយភាគីទាំង២រំពឹង
ថការសហការគ្នានៃះនងឹជយួ
ជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគ
បន្ថៃមពីអាមៃរកិមកកាន់កម្ពជ៊ា
បន្ទាប់ពីកម្ព៊ជាធ្លាប់អនុវត្តកិច្ច-
ការនៃះជាមួយបណ្ដាបៃទៃស
លូតលាស់ផ្នៃកសៃដ្ឋកិច្ច។
លោក ចម បៃសិទ្ធ រដ្ឋមន្តៃី

កៃសួងឧសៃសាហកម្មវិទៃយាសាស្តៃ-
បច្ចៃកវិទៃយានិងនវនុវត្តន៍កម្ព៊ជា
បានចុះអនុសៃសរណៈយោគយល់
គ្នា(MoU)តាមរយៈវដីៃអូអន-
ឡាញជាមួយលោកAndrei 
lancuនយកអង្គភាពបៃកាស- 
នីយបតៃតក្កកម្មនិងពាណិជ្ជ-
សញ្ញាសហរដ្ឋអាមៃរិក(USP-
TO)នៅភ្នំពៃញកាលពីថ្ងៃពុធ
ដោយមានវត្តមានលោកPatrick  
Murphyឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ-
អាមៃរកិបៃចាំកម្ពជ៊ាចលូរមួធ្វើ
ជាសាកៃសីផង។
លោកចមបៃសទិ្ធបានថ្លៃង

ក្ន៊ងពិធីនោះថ...តទៅទំព័រ  ៩ 

សុខ វៃងឈាង 

កាលពីថ្ងៃចន្ទទ១ី៩ខៃតលុា
នយករដ្ឋមន្តៃីជប៉ុន លោក
YoshihideSugaនិងនយក-
រដ្ឋមន្ដៃីវៀតណាមលោកNg-
uyenXuanPhucបាន
ឯកភាពគ្នាបង្កើនកិច្ចសហ-
បៃតបិត្តកិារលើវសិយ័ធំៗ ចនំនួ
២គឺសន្តិសុខនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
ការឯកភាពនៃះធ្វើឡើង

ខណៈពៃលដៃលចិន កំពុង
បង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្ន៊ងតំបន់
ពិសៃសសមុទៃ...តទៅទំ ព័រ ១១

លោកហុ៊នស្នវយបកលើអ្នករិះគន់
ដ្លរិះគន់ការចូលរួមវិភាគទានរបស់សប្ប៊រសជនក្នង៊ហ្តុការណ៍គ្ះមហន្តរាយ

នៀម ឆៃង

បន្ទាយ មន ជ័យ ៈ លោក
នយករដ្ឋមន្តៃីហ៊នុសៃនបាន
វយបកលើអ្នករិះគន់មា្នាក់ដៃល
រិះគន់ការចូលរួមវិភាគទានរបស់
សបៃប៊រសជនននក្នង៊ហៃតុការណ៍
គៃះមហន្តរាយនននៅកម្ពជ៊ា។ 
លោកបញ្ជាក់ថការចូលរួមរបស់
សបៃបរ៊សជនគឺជាទកឹចតិ្តរបស់

គៃ។លោកនយករដ្ឋមន្តៃីបាន
ថ្លៃងបៃបនៃះនៅក្នង៊ពៃលលោក
ចុះចៃកអំណោយដល់ជនរង-
គៃះដោយទឹកជំនន់នៅខៃត្ត
បន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃ
ពៃហសៃបតិ៍មៃសិលមិញ។
លោកថ្លៃងដូច្នៃះថ៖ «មក

តាមផ្លវូមិញឃើញអាមួយណា-
នោះបង្ហោះហ្វៃសប៊ុកគៃថ
បកៃសដ៏អសា្ចារៃយនៃះជំនន់ក៏រៃលុយ

បាក់អគរក៏រៃលយុ។សុំផ្ដាំទៅ
ពួកឯងវិញទៅបើឯងចង់ធ្វើ
សតៃវូជាមយួលយុឯងធ្វើខ្លនួ-
ឯងទៅ។អញមិនធ្វើសតៃូវ
ជាមួយលុយទៃហើយពៃល
សបៃបរ៊សជនចលូរមួជាទកឹចតិ្ត
របស់គៃយើងទទលួនៃះជាទកឹ-  
ចិត្តរបស់គៃគៃចង់ចលូរមួ។គៃ
ថទិញឡានក៏រៃលុយពៃល
កវូដីក៏រៃលយុពៃលទកឹជនំន់ក៏

រៃលយុធ្វើអីក៏រៃលយុដៃរ។អត់
ទៃសុំផ្ដាំទៅអាអ្ហៃងវិញ»។
លោកបន្តថ៖«សបៃបរ៊សជន

គៃចង់ចូលចូលប៉ុន្មានទទួល
បុ៉ណ្ណងឹ។ចូល១រៀលក៏យក១រយ 
ក៏យក១ពានក់៏យក១០លាន
ក៏យក។បើគៃឱៃយហើយយកមក
ជួយបៃជាជននៃះជាទឹកចិត្ត-
សបៃប៊រសរបស់គៃតៃពួកឯងទៃ
ដៃលរៃលុយ...តទៅទំព័រ  ៤

នៀម  ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសជប៉ុន
លោកMotegiToshimitsuថ្លៃងថ
ជបុ៉ននឹងគំទៃកម្ពជ៊ាក្នង៊ការកៃលម្អបរិ- 
សា្ថាននៅតាមទកីៃងុនងិការចាត់វធិន-
ការចំពោះកាកសំណល់បា្លាស្ទកិក្នង៊
សមុទៃពៃមទាំងការកសាងសមត្ថភាព

បៃឆាំងអំពើភៃរវកម្ម និងគមៃងផ្ដល់ 
ឥណទានដោះសៃយវិបត្តិកូវីដផងដៃរ។ 
នៃះបើតាមសៃចក្ដីបៃកាសព័ត៌មានរបស់
កៃសួងការបរទៃសនិងសហបៃតិបត្តិ- 
ការអន្តរជាតិពីមៃសិលមិញ។
ការបៃកាសគំទៃរបស់ជប៉ុននៃះធ្វើ

ឡើងក្នង៊ជនំួបពិភាកៃសាតាមទរូសព័្ទរវង
លោកបៃក់សុខុនឧបនយករដ្ឋមន្តៃី

រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសនិងសហបៃតិបតិ្ត-
ការអន្តរជាតិជាមួយលោករដ្ឋមនៃ្តកីារ- 
បរទៃសជប៉ុនMotegi Toshimitsu
កាលពីថ្ងៃទី២១ខៃតុលា។
កៃពីគំទៃលើបញ្ហោទំាង៣នៃះជបុ៉ន

ក៏នឹងផ្តល់ឥណទានសមៃបទានចំនួន២៥ 
ពាន់លានយ៉ៃនឬបៃមាណ២៣៤,៦
លានដុលា្លារដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ព៊ជា

សមៃប់គំទៃដល់ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅ
នឹងវិបត្តិកូវីដ១៩។ជបុ៉នក៏នឹងគំទៃកម្ពជ៊ា 
នៅពៃលកម្ព៊ជាធ្វើជាបៃធនប្តូរវៃន
អាសា៊ានក្ន៊ងឆា្នាំ២០២២ខាងមុខ។នៃះ
បើតាមសៃចក្ដីបៃកាសព័ត៌មានដដៃល។ 
លោកMotegiToshimitsuតៃូវ-
បានតៃងតាំងសាជាថ្មីជារដ្ឋមន្តៃីការ-
បរទៃសជប៉ុនកាល...តទៅទំព័រ ៤

ជបុ៉នគំទ្ការក្លម្អបរិសា្ថាននិងគ្ងផ្ដល់ឥណទានដោះស្យវិបត្តកូិវីដ

WWFៈ សត្វផៃសោតក្នងុទន្លៃមៃគង្គក្នងុឆ្នា២ំ០២០នៃះ  មនចំនួន៨៩កៃបាល
សត្វផៃសាតហៃលទឹកនៅអន្លង់ផៃសាតកាំពីក្ន៊ងខៃត្តកៃចៃះ។អ្នកសិកៃសាសៃវជៃវនិងអង្គការអភិរកៃសពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វៃងរកសត្វ-
ផៃសាតចំនួន២៥កៃបាលដៃលបានបាត់ពីតំបន់អភិរកៃសនៃះដោយពុំដឹងពីមូលហៃតុ...(ព័ត៌មន ពិស្តារ ទំព័រ  ៦)។រូបថតWWF



បន្ទាប់ពីការប្រគល់មុខងារ
គ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ស្រវាសុខា-
ភិបាលទៅឱ្រយរដ្ឋបាលរាជធានី-
ខ្រត្តតាមប្របវមិជ្រឈការចាប់ផ្តើម
អនុវត្តពីដើមឆ្នាំ២០២០មក រដ្ឋ-
បាលរាជធានី-ខ្រត្តហាក់បដីចូជា
មានការងារកាន់ត្រមមាញឹកច្រើន
ជាពសិ្រសចពំ្រលដ្រលជងឺំកូវដី-
១៩បាននិងកំពុងរាតត្របាតទូទាងំ
សកលលោកផងនោះ។បើទោះបី-
ជាមានមន្ទីរសុខាភិបាលជា
ស្រនធិការឱ្រយរដ្ឋបាលរាជធាន-ី
ខ្រត្តកដ៏ោយកក៏ារទទលួខសុត្រវូ
និងការងារសម្រចចិត្តស្ថិតនៅ
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្តដដ្រល
ដចូករណីការរៀបចំនងិឆ្លើយតប
ជំងឺកូវីដ១៩ រដ្ឋបាលរាជធានី-
ខ្រត្តបានបង្កើតគណៈកម្មការ
ថ្នាក់ខ្រត្តដើម្របីឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ-
១៩ដ្រលមានចៅហា្វាយខ្រត្តជា
ប្រធាននិងប្រធានមន្ទីរសុខា-
ភិបាលជាអនុប្រធានប្រចាំការ។
គាប់ជនួប្រទ្រសកម្ពជុាទទលួ-

រងសមា្ពាធខ្រយលព់្រយុះពបី្រទ្រសចនិ
ដ្រលមានភ្លៀងធា្លាក់ជាប់ៗ គា្នា
ធ្វើឱ្រយមានទឹកជំនន់នៅបណ្តាខ្រត្ត
មួយចំនួនរីឯរាជធានីភ្នពំ្រញមិន-
ត្រមឹត្របញ្ហាលិចទឹកទ្រថ្រមទាំង
បញ្ហាសរំាមដ្រលត្រវូដោះស្រយ
ក្នុងអំឡុងព្រលការគ្រប់គ្រង
ស្ថានការណ៍ជំងឺកូវដី១៩ជាមយួ
គា្នាត្រម្តង។អី៊ចឹងហើយថ្នាក់ដឹកនំ
និងមន្ត្រីសលារាជធានីអាចនឹង
រយាលដ្រពីកូវីដ១៩មកដោះ-
ស្រយបញ្ហាបន្ទាន់ៗរឿងសំរាម
នងិទកឹជនំន់មានព្រលខ្លះត្រវូចុះ

ទាំងថ្ង្រចុះទាំងយប់។ត្រវាក៏ជា
ឱកាសដល់ការី (ដូចជាអ្នក-
បើកបរអ្នកសមា្អាតអ្នកយាម-
ប្រចាំការនិងគ្រូព្រទ្រយប្រចាំការ)
ដ្រលធ្វើការឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ
១៩ផ្ទាល់ជួរមុខខ្លះអាចមានការ-
រយាលដ្រផងដ្ររមានន័យថ
ពួកគាត់ធ្វើការចុងដ្រចុងជើង
ដ្រលជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការ-
ឆ្លើយតបទៅហ្នឹងករណីជំងឺកូវីដ-
១៩។ជាពិស្រសគឺប្រព័ន្ធដឹក
អ្នកដំណើរបរទ្រសពីព្រលាន-
យន្តហោះ មកកន្ល្រងធ្វើត្រស្ត
រកម្ររោគកូវីដ១៩និងដឹកទៅ
កាន់សណ្ឋាគារឬក៏ត្រូវដឹកអ្នក-
ដំណើរទំាងជាតិនិងទំាងអន្តរជាតិ
ទៅធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅផ្ទះ។
បើតាមស្រចក្តីប្រកាសរបស់

ក្រសួងសុខាភិបាល រាល់អ្នក-
ដំណើរដ្រលបានមកដល់កម្ពុជា
នឹងត្រូវយកសំណកទៅពិនិត្រយ
នៅឯព្រលានយន្តហោះហើយ
លទ្ធផលនឹងបងា្ហាញជូននៅ២៤
ម៉ោងក្រយ។ដូចគា្នាន្រះដ្ររ
ចំពោះប្រព័ន្ធបញ្ជូនអ្នកដំណើរ

ឆ្លងកាត់តាមផ្លវូគោកតាមច្រកព្រំ-
ដ្រនរហូតដល់សណ្ឋាគារឬក៏ផ្ទះ-
សំណក់ឬក៏ផ្ទះជនចំណកស្រុកគឺ
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានតាមដននិង
រកអត្តសញ្ញណដើម្របីធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កឬក៏ធ្វើត្រស្តរកជងំឺកវូដី១៩
ដោយមន្ត្រីសខុាភបិាលឆ្លើយតប
បន្ទាន់ថ្នាក់រាជធានី-ខ្រត្ត។
សកម្មភាពទាំងន្រះគឺអនុវត្ត

ទៅតាមគោលការណ៍ណ្រនំ
គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដ
និងវិធានទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩មកក្នុងសហគមន៍ជា-
ដើមនិងវាហាក់ដូចជាចងា្វាក់
ផលិតកម្ម១អ៊ីចឹងដើម្របីឱ្រយបាន
ជោគជយ័ក្នងុការអន្តរាគមន៍ជងំឺ
កូវីដ១៩។ដូច្ន្រះហើយប្រសិន
បើចងា្វាក់ផលិតកម្មណមួយ
ដ្រលមានការរអាក់រអួលឬក៏
អាក់ខានចងា្វាក់ណមួយនោះ
វានឹងអាចមានហានិភ័យកើតមាន
ឡើងពសិ្រសការីជរួមខុ(Front
line)គឺងាយរងគ្រះក្នុងការ-
ឆ្លងម្ររោគកូវីដ១៩ឬក៏ធ្វើឱ្រយ
របូតមានករណីលួចរត់ច្រញពី
ចងា្វាក់ណមួយជាយថហ្រតុ
ដចូករណីស្ត្រខី្ម្ររ-អាម្ររិកាងំលចួ
រត់ច្រញពីមណ្ឌលចតា្តាឡីស័ក
ទៅខ្រត្តកំពង់ចាមនិងករណី
ជនជាតិហងុគ្រីបានរត់គ្រចច្រញ
ពីកន្ល្រងធ្វើចតា្តាឡីស័កមានផ្ទុក
ជំងឺកូវីដ១៩កាលពីខ្រមុន។
ចំពោះ២ករណីន្រះគឺជនដ្រល
គ្រចវ្រះពីមណ្ឌលធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ត្រូវពិន័យនិងមានទោសរីឯការី
ណដ្រលមានច្រតនគ្រចវ្រះឬ
ក៏ឃើញថធ្វ្រសប្រហ្រសមិន
យកចិត្តទុកដក់ពីចងា្វាក់ណ
មួយក្នុងការអន្តរាគមន៍ជំងឺកូវីដ
ន្រះដូចជាការមិនមកយាមប្រចំា-
ការការមិនមកពិនិត្រយសុខភាព
ការបើកឱ្រយអ្នកដំណើរច្រញឬ
ក៏ការមិនសមា្អាតទីតាំងកន្ល្រង
ដក់អ្នកដំណើរជាដើមគឺត្រូវ
ពិន័យនិងមានទោសដូចគា្នា។
ដើម្របីចៀសវាងការបនោ្ទាសគា្នា

ឬកក៏ារទមា្លាក់កហំសុដក់គា្នាឬក៏
រុញការទទួលខុសត្រូវដក់គា្នា

រវាងក្រសួងសុខាភិបាលនិង
រដ្ឋបាលរាជធានី-ខ្រត្តប្រសិន
បើមានចណំចុចនោ្លាះប្រហោងក្នងុ
ចងា្វាក់អន្តរាគមន៍ន្រការអនុវត្ត-
ច្របាប់នងិការផ្រសារភា្ជាប់គា្នាជាមយួ
កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការនិងវិសហ-
មជ្រឈការវិស័យសុខាភិបាលមក
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិថ្មីៗន្រះ
ដ្រលអាចធ្វើឱ្រយឆ្លងទៅក្នងុសហ-
គមន៍បាននោះ។ហ្រតុដូច្ន្រះ
ហើយអាជា្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺ
ត្រវូពង្រងឹនងិរកដណំោះស្រយ
រួមដ្រលអាចធ្វើឱ្រយប្រសើរជាង
ន្រះ ចំពោះការឆ្លើយតបនិងការ-
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩
ន្រះគឺទី១-ត្រូវពង្រឹងស្មារតី
ទទួលខុសត្រូវចំពោះការីជួរមុខ
ទៅតាមការងារពួកគាត់តាម-
រយៈការផ្តល់រងា្វាន់លើកទឹកចិត្ត
តាមរយៈផ្តល់ប្រក់ឧបត្ថម្ភបន្ថ្រម
នៅព្រលពួកគាត់ធ្វើការនៅជួរ-
មុខប្រកបដោយហានិភ័យខ្ពស់
ន្រការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ។ទី២-
រាល់ការធ្វើប្រព័ន្ធបញ្ជូនត្រូវដឹក-
អ្នកដំណើរក្រពីអ្នកបើកបរគឺ
ត្រវូមានជនំយួការមា្នាក់មើលការ-
ខសុត្រវូចពំោះចនំនួន្រការឡើង
ចុះន្រអ្នកដំណើរ ដើម្របីធានថ
ពួកគ្រត្រូវបានធ្វើត្រស្តរកជំងឺ
កវូដី១៩ទាងំអស់គា្នានងិទៅដល់
ទីតាំងធ្វើចតា្តាឡីស័កឬក៏ដក់
ឱ្រយនៅដច់ដោយឡ្រកពីគ្រ។
ទី៣-រាល់ការដឹកអ្នកដំណើរទៅ
ធ្វើត្រស្តនៅព្រលរថយន្តត្រឡប់
មកកន្ល្រងចតវញិត្រវូបាញ់ទកឹថ្នាំ
សមា្លាប់ម្ររោគសិនមុននឹងលាង
នឹងសប៊ូ ដឹកម្តងលាងម្តង។
ទ៤ី-ការីដ្រលនៅជរួមខុក្នងុការ-
អន្តរាគមន៍ជំងឺកូវីដ១៩គឺត្រូវ
បណ្តុះបណ្តាលវគ្គរំឭកទៅលើ
លហំាត់ការពារនងិបងា្ការម្ររោគ
ឆ្លងនិងម្ររៀនជំងឺផ្លវូចិត្តនិងចិត្ត-
សស្ត្រដើម្របីឱ្រយពកួគ្រមានស្មារតី
រឹងមំាហើយធានចំពោះការការ-
ពារម្ររោគឆ្លង។
កន្លងមកកម្ពជុាត្រវូបានអន្តរ-

ជាតិទទួលស្គាល់ថបានធ្វើអន្ត-
រាគមន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ និង
បងា្ការការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-
១៩បានជោគជ័យ។មកទល់
ព្រលន្រះ(ថ្ង្រទី២២ខ្រតុលាឆ្នាំ
២០២០)កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង
ជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន២៨៦
នក់ហើយមាន២៨០នក់ត្រូវ
បានព្រយាបាលជាសះស្របើយដោយ
មនិទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសរ
ជំងឺកូវីដ១៩នៅឡើយទ្រ។
ករណីឆ្លងទំាងអស់គឺសុទ្ធត្រមក

ពីខាងក្រប្រទ្រសដោយមិនមាន
ការឆ្លងក្នងុសហគមន៍ឡើយ៕
ចលូរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ

soprach.tong@phnom
penhpost.com
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

ការីអន្តរាគមន៍ជំងឺកូវីដ១៩ផ្ទាល់គួរបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាអតិបរមា?

មន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងពិនិត្រយពលរដ្ឋត្រវូដាក់ឲ្រយធ្វើចតា្តាឡីស័ក។រូបថតជីវ័ន

ថ្ង្រាស្អ្រាកCJCCរៀបចំពិព័រ-
ណ៍ស្ដពីីការសិក្រាសានៅជបុ៉ន
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំ្រញៈមជ្រឈមណ្ឌលសហ-
ប្រតិបត្តិការកម្ពជុាជបុ៉ន(CJCC)
នឹងរៀបចំពិព័រណ៍តាមអនឡាញ
រយៈព្រល២ថ្ង្រចាបព់ីថ្ង្រទី២៤
ដល់ថ្ង្រ២៥តលុាស្តពីីការសកិ្រសា
នៅជប៉ុនតាមអនឡាញដើម្របី
ផ្តល់ព័ត៌មានជំុវិញការសិក្រសាថ្នាក់
បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្រសានិង
ក្រយឧត្តមសិក្រសានៅជប៉ុន។
តាមស្រចក្តីប្រកាសពត័៌មាន

CJCCបានឱ្រយដឹងថសិស្រស
និស្រសិតសធារណជននិងអា-
ណព្រយាបាលដ្រលមានចំណប់-
អារម្មណ៍ចង់បន្តការសិក្រសាឬ
បញ្ជនូកនូទៅសកិ្រសានៅប្រទ្រស
ជប៉ុនអាចចូលរួមពិព័រណ៍ន្រះ
ដោយស្ររីនិងមិនគិតថ្ល្រតាម-
រយៈZoomឬទស្រសនការផ្រសាយ-
ផ្ទាល់តាមហ្វ្រសបុ៊កផ្លវូការរបស់
ខ្លនួ។ពិព័រណ៍ន្រះនឹងផ្តល់ឱកាស
ឱ្រយអ្នកចូលរួមបានជួបប្រឹក្រសា-
យោបល់ផ្ទាល់ជាមួយតំណង
មកពីសកលវិទ្រយាល័យល្របីៗ 
នៅជបុ៉ននិងតំណងមកពីស្ថា-
ប័នផ្រស្រងៗផងដ្ររ។
CJCCបញ្ជាក់ថ«ពិព័រណ៍ន្រះ

មានការចលូរមួពីសកលវទិ្រយា-
ល័យល្របីៗ នៅជបុ៉ននិងស្ថាប័ន
ផ្រស្រងៗដូចជាការិយាល័យផ្តល់-
ព័ត៌មានពីការសិក្រសានៅជប៉ុន
ប្រចាំតបំន់អាស៊ាន។សកល-
វិទ្រយាល័យអន្តរជាតិតូក្រយូ និង
សកលវិទ្រយាល័យក្រយូតូព្រមទំាង
សកលវទិ្រយាលយ័អាសុីបា៉ោសុ-ី
ហ្វកិរីហ្រសឹុម្រកំាង។ក្នងុនោះក៏មាន
សកលវិទ្រយាលយ័គុមា៉ោម៉ុតុនងិ
ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា»។
ពិព័រណ៍ស្តីការសិក្រសានៅជបុ៉ន

ន្រះចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងតំាង-
ពីឆ្នា២ំ០០៨ដោយCJCCក្រម
ការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំ និង
ស្ថាប័នអប់រំមួយចំនួនទៀត។
កញ្ញាឃុនវត្តីស្រីល័ក្ខណ៍
អនុប្រធានផ្ន្រកផ្លាស់ប្តរូវប្របធម៌
និងអប់រំបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
ពីថ្ង្រទី២១តុលាថសលា-
រៀនដ្រលមកធ្វើបទបងា្ហាញ

គឺមានទំាងសលាដ្រលត្រវូបង់-
ថ្ល្រសកិ្រសាឬក៏ទទលួបានអាហា-
រូបករណ៍អាស្រ័យលើលក្ខ-
ខណ្ឌសលាទៅតាមសមត្ថ-
ភាពសិស្រសនិស្រសិត។
កញ្ញាបន្តថ៖«ពពិរ័ណ៍ន្រះគឺ

ជាកម្មវិធីសិក្រសាមួយនៅជប៉ុន
ដ្រលជំរុញដល់និស្រសិតកម្ពុជា
ដ្រលមានបំណងចង់បន្តការ-
សិក្រសានៅប្រទ្រសជប៉ុន។វាក៏
បងា្ហាញពីព័ត៌មានឬក៏អាហា-
រូបករណ៍ដ្រលផ្តល់ដល់ពល-
រដ្ឋកម្ពុជាបានបន្តការសិក្រសានៅ
ប្រទ្រសជប៉ុនផងដ្ររនូវព័ត៌-
មាន និងអាហារូបករណ៍ផ្តល់
ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា»។
លោករស់សុវាចាអ្នកនំ-

ពាក្រយក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡាបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពី
ថ្ង្រទី២១តុលាថន្រះគឺជាកិច្ច-
សហការដ៏ល្អមយួដ្រលកម្ពជុា
បានបញ្ជូនសិស្រសនិស្រសិតទៅ
បន្តការសកិ្រសានៅប្រទ្រសជប៉នុ
ជារៀងរាលឆ្នាំ។លោកបន្តថ
ន្រះក៏បងា្ហាញ្ឱ្រយឃើញពីការ-
ចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាព
ន្រការអប់រំនៅកម្ពុជាផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«ក្រសួង

ស្វាគមន៍រាល់កចិ្ចសហការគ្រប់
ភាគី ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តកិារជាមួយប្រទ្រសជបុ៉នន្រះ
ជាច្រើនឆ្នាំហើយដ្រលទិដ្ឋ-
ភាពន្រការតាំងពិព័រណ៍ន្រះគឺ
ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ្រលផ្តាត
ទៅលើវិស័យអប់រំកម្រតិឧត្តម-
សិក្រសាដើម្របីចូលរួមលើកកម្ពស់
គុណភាពមូលធនមនុស្រសនៅ
កម្ពុជា។វាជាចលករមួយក្នុង
ការលើកកម្ពស់ស្រដ្ឋកិច្ចប្រប-
ឌីជីថលតាមរយៈការអប់រំ
ដោយឌីជីថល»។
បើតាមលោក រស់សុវាចា

តំាងពីឆ្នា១ំ៩៨០មកទល់ឆ្នា២ំ០១៩
តាមរយៈកម្មវិធីក្រសួងអប់រំបាន
បញ្ជនូនសិ្រសតិខ្ម្ររទៅជប៉នុបន្ត
ការសិក្រសាប្រមាណ១២៥៨
នក់ខណៈក្នងុឆ្នាំ២០១៩មាន
និស្រសិតជិត៦០នក់បានទៅ
បន្តការសិក្រសានៅទីនោះ៕

និស្រសិតកម្ពជុាព្រលជួបមន្ត្រីជបុ៉ននៅCJCCពីថ្ង្រ១៤តុលា។រូបថតស្ថានទូតជបុ៉ន
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តពីទំព័រ១...ពីថ្ងៃទី១៦ ខៃ
កញ្ញា។លោកគឺជាមន្តៃីជាន់ខ្ពស់
ទី១ដៃលបានមកកម្ពជុាកាល-
ពីខៃសីហាក្នងុពៃលពិភពលោក
មានការរាតតៃបាតជំងឺកូវីដ១៩។
បើតាមកៃសួងការបរទៃស
កម្ពុជាលោកMotegiToshi-
mitsuបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀត
នវូឆន្ទៈរបស់ខ្លនួក្នងុការពងៃងឹ
ទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគី និងកិច្ច-
សហបៃតិបតិ្តការជាមួយកម្ពជុា
នៅកៃមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋា-
ភិបាលថ្មីរបស់ជប៉ុន។
កៃសួងការបរទៃសបញ្ជាក់ថា៖

«ទន្ទឹមនៃះឯកឧត្តមMotegi
បានសម្តៃងនូវសមានចិត្តជូន
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបៃជា-
ជនកម្ពុជាដៃលទទួលរងនូវ
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំដោយ-
សារទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ឯក-

ឧត្តមបានមានបៃសាសន៍ថាជបុ៉ន
តៃៀមខ្លួនរួចជាសៃចដើមៃបី
ជយួកម្ពជុាក្នងុការដោះសៃយ
ការលំបាកនៃះ»។
លោកបៃក់សុខុនថ្លៃង

អំណរគុណដល់ជបុ៉នដៃលគំាទៃ
ដល់កម្ពុជានិងសម្ដៃងការរីក-
រាយដៃលបៃទៃសទាងំ២កពំងុ
អនុវត្ត«ចៃកសមៃប់ការសា្នាក-់
នៅ»សមៃប់អ្នកដំណើរដៃល
សា្នាក់នៅរយៈពៃលលើសពី១៤
ថ្ងៃ។លោកសងៃឃឹមថា«ចៃកសមៃប់
ធុរកិច្ច»សមៃប់អ្នកដំណើរ
ដៃលសា្នាក់នៅរយៈពៃលកៃម
១៤ថ្ងៃនងឹអាចអនវុត្តបានក្នងុ
ពៃលឆាប់ៗខងមុខនៃះ។
កៃសួងការបរទៃសបញ្ជាក់ថា៖

«រដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃសទំាង២បាន
បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវបំណងបៃថា្នា
រួមនិងឆន្ទៈដ៏មុតមំាក្នងុការជំរុញ
កិច្ចសហបៃតិបតិ្តការរវាងបៃ-
ទៃសទាំង២លើគៃប់វិស័យឱៃយ

កាន់តៃរងឹមាំថៃមទៀតដើមៃបីជា
បៃយោជន៍ទៅវិញទៅមកសមៃប់
បៃទៃសទាំង២»។
លោកសៃីKuboTomoko

លៃខទី១នៃសា្ថានទូតជប៉ុន
បៃចាំកម្ពជុាបានបៃប់ភ្នំពៃញ-
បុ៉ស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថាជំនួយរបស់
ជបុ៉នសមៃប់កៃលម្អបរិសា្ថានគឺ
ដើមៃបីលើកកម្ពស់ការបៃើបៃស់
បា្លាស្ទកិដោយចីរភាពនិងគៃប់-
គៃងឱៃយមានបៃសិទ្ធភាព។
លោកសៃថី្លៃងថា៖«គមៃង

នៃះនងឹបង្កើតនវូគោលនយោ-
បាយនិងបញ្ញត្ដលិើកកម្ពស់ការ-
យល់ដឹងនិងគាំទៃការកាត់-
បន្ថយសំណល់បា្លាស្ទកិពៃមទំាង
ការណៃនាំនងិការលើកកម្ពស់
ដល់បច្ចៃកវិទៃយាថ្មី ដូចជាការ-
បៃើឡើងវញិនងិការជៃើសរសី
យកវត្ថុផៃសៃងជំនួសបា្លាស្ទិក»។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដះុបណ្ដាល

សមត្ថភាពបៃឆាងំនងឹអពំើភៃរ-

វកម្មលោកសៃីKuboTomoko
បានឱៃយដងឹថាជប៉នុនងឹផ្ដល់នវូ
សមា្ភារមួយចំនួនសមៃប់កិច្ច-
ការសន្តិសុខនិងបៃឆាំងអំពើ
ភៃរវកម្ម។ព័ត៌មានលម្អិតអំពី
កចិ្ចការទាងំនៃះនងឹតៃវូសមៃប-
សមៃួលរវាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាហើយនឹង
បញ្ចៃញនៅពៃលកៃយ។
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំាទៃរបស់

ជប៉នុលើការកៃលម្អបរសិា្ថាននៃះ
លោកនៃតៃ ភក្តៃ អ្នកនាំ-
ពាកៃយកៃសងួបរសិា្ថានបានអរគុណ
នងិសា្វាគមន៍ចពំោះព័ត៌មាននៃះ។
លោកថា៖«កៃមជំនួយគាំទៃ
របស់ជប៉ុន កម្ពុជាជឿជាក់ថា
នឹងធ្វើឱៃយបរិសា្ថាននៅតាមទីកៃុង
និងទីបៃជុំជន រួមនឹងនៅតាម
សហគមន៍នានាមានអនាម័យ
ល្អសា្អាត។ជាមួយគា្នានៃះរាជ-
រដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាបាននងិកពំងុ
អនុវត្តផៃនការសកម្មភាព

ផៃសៃងៗដើមៃបីកៃលម្អបរិសា្ថានក្នុង
នោះផ្តោតលើការគៃប់គៃងគុណ-
ភាពខៃយល់គុណភាពទឹកការគៃប់-
គៃងសំណល់សំរាមនិងការគៃប់-
គៃងការបៃើបៃស់បា្លាស្ទិកនិង
ការផៃសព្វផៃសាយអប់រំដើមៃបីបណ្ដុះ
សា្មារតីឱៃយពលរដ្ឋសៃឡាញ់បរិ-
សា្ថាននិងផ្លាស់ប្តរូឥរិយបថពល-
រដ្ឋឱៃយគិតគូរ និងចូលរួមសមា្អាត
អនាម័យបរិសា្ថានកាន់តៃបៃសើរ
ជាងមុន»។
បើតាមលោកភក្តៃក្នងុ១ថ្ងៃ

កម្ពុជាមានសំរាមចំនួនជាង១
មុឺនតោនក្នុងនោះនៅរាជធានី
ភ្នពំៃញមានចនោ្លាះពី២៧០០ទៅ
៣០០០តោន។ក្នុងចំណោម
សំរាមទាំងនៃះមាន៦៥ភាគ-
រយជាសំណល់សរីរាង្គបៃមាណ
២០ភាគរយជាសំណល់បា្លាស្ទកិ
និងនៅសល់ជាសំណល់រឹង។

លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសៃវ-
ជៃវនៅរាជបណ្ឌតិៃយសភាកម្ពជុា
បានថ្លៃងថា ទំនាក់ទំនងរវាង
បៃទៃសកម្ពុជា និងជប៉ុនមិន
ដៃលមានភាពរកាំរកសូជាមយួ
គា្នាទៃទាងំទដិ្ឋភាពនយោបាយ
និងបៃវត្តសិាស្តៃនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
លោកយល់ថាកម្ចីដៃលជប៉ុន
ផ្ដល់នៃះមានភាពចំាបាច់សមៃប់
កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌៃឍបៃទៃស
លើវិស័យផៃសៃងៗដៃលប៉ះ-
ពាល់ពីកូវីដ១៩។
លោកថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំយលឃ់ើញ

ថាអ្វីដៃលជបុ៉នធ្វើគឺជបុ៉នបាន
កំណត់គោលដៅនិងគោល-
នយោបាយរបស់ខ្លនួជាក់លាក់
បំពៃញតួនាទីក្នុងនាមជាដៃគូ-
ពាណិជ្ជកម្មផងការសមៃប-
សមៃលួផងនិងក្នងុនាមមនុសៃស-
ធម៌ផង»៕
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តពីទំព័រ ១...អាសៃមសបំតុៃ
រួចយកញាត់ហោប៉ាខ្លួនឯង
នោះ។វាឆា្ងាញ់អាគៃថតបាន
យកញាត់ហោប៉ាខ្លនួឯង។ឱៃយ
តៃចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអីអាកៃុម
ហ្នឹងកម្មវិធីមួយៗសុទ្ធតៃទិញ
សំបុតៃចូលរួចហើយមានសៃម
សំបុតៃជូនមៃ»។
គិតចាប់ពីពៃលមានទឹកជំនន់

ថវកិាសបៃបរុសជនសមៃប់ជយួ
ដល់ជនរងគៃះដោយទឹកជំនន់
មានចំនួនជិត៨លានដុលា្លារ
គិតតៃឹមថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍មៃសិល-
មិញ។នៃះបើតាមការបញ្ជាក់
របស់លោកហ៊ុនសៃន។
ពាក់ពន័្ធនងឹការបរចិា្ចាគរបស់

សបៃបុរសជនជាមួយនឹងរដ្ឋា-
ភិបាលដើមៃបីចូលរួមទប់សា្កាត់
ជងំឺកវូដី១៩លោកហ៊នុសៃន
បញ្ជាក់ថាលោកមិនបានអំពាវ-
នាវឱៃយពលរដ្ឋចូលរួមទៃគឺពៃះ-
ករុណពៃះមហាកៃសតៃពៃះអង្គ
និងសម្តៃចពៃះមហាកៃសតៃី
នរោត្តមមុនិនាថសីហនុពៃះអង្គ
បានចលូរមួថវកិាដៃលជាការ-
លើកទឹកចិត្តឱៃយពលរដ្ឋ និង
ឧកញា៉ាចូលរួមតាមកៃយជា
ហូរហៃ។ថវិកាសបៃបុរសជន
សមៃប់បៃឆាំងកូវីដ១៩ មាន
បៃមាណជិត២០លានដុលា្លារ។
កៃពីចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុង

ឧបៃបត្តិហៃតុផៃសៃងៗឧកញា៉ាជា-
ចៃើនក៏បានចូលរួមក្នុងការ-
កសាងខឿនការពារជាតិផង-
ដៃរ។លោកហ៊នុសៃនបានឱៃយ
ដឹងថារថកៃះដៃលរដ្ឋាភិបាល
បានទិញកាលពីកន្លងទៅទទួល-
បានការឧបត្ថម្ភពីឧកញា៉ាមយួ-
ចំនួនដោយឧកញា៉ាខ្លះទិញ
រហូតដល់ទៅ១០គៃឿងហើយ
ឧកញា៉ាមួយចំនួនទិញ៥គៃឿង។
លោកថ្លៃងថា៖ «អ៊ីចឹងបាន

យករថកៃះមកបៃើ អត់មាន
ចំណយលុយជាតិទៃឧកញា៉ា
ជយួទញិអញនៅតៃយកអញ
បៃប់ឱៃយហើយ។តៃវូការរថកៃះ
កំាភ្លើងធំលុយជាតិមួយចំណៃក
ប៉ុន្តៃអ្នកទាំងអស់នោះគៃមាន
សមានចិត្តជួយ។បនា្ទាយទាហាន
ធ្វើតាមទល់ដៃនភាគចៃើនគឺ
សបៃបុរសជនធ្វើ ខ្លះជួយ២០
ខ្នងខ្លះជួយ៣០ខ្នង។មួយ-
ខ្នងប៉ុនា្មានប៉ុនា្មានអាហ្នឹងកិច្ច-
ការទំាងអស់គា្នា។អាហ្នងឹហើយ
ដៃលគៃហៅថាខឿនការពារ-
ជាតិរបស់បៃជាជនមិនមៃន
សមៃប់តៃកងទ័ពទៃ»។
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក

ឡៅម៉ងុហៃថ្លៃងថាវបៃបធម៌នៃ
ការផ្ដល់ជនំយួសមៃប់សៃចក្ដ-ី
តៃវូការចាំបាច់មនិមៃនជាបញ្ហា
អ្វីទៃ។បញ្ហាគឺនៅតៃង់ថាអ្នក
នយោបាយជាចៃើនបានធ្វើ
នយោបាយទៅលើអំពើសបៃបុរស-
ធម៌នោះដោយបៃើបៃស់វាដើមៃបី
ទាក់ទាញការបោះឆ្នាតគំាទៃ។
លោកបានថ្លៃងថាវធិីកាន់តៃ

បៃសើរគឺកាត់ផ្ដាច់រឿងនយោ-
បាយចៃញពីអំពើសបៃបុរសធម៌
និងពីកាកបាទកៃហមកម្ពុជា
ហើយអនុញ្ញាតឱៃយកាកបាទ-
កៃហមបៃមូលការបរិចា្ចាគនិង
រៀបចំជំនួយមនុសៃសធម៌នោះ។
អនុញ្ញាតឱៃយកាកបាទកៃហម
យងពៃះមហាកៃសតៃសម្ដៃចម៉ៃ
នាយករដ្ឋមន្តៃីឬមន្តៃីសាធា-
រណៈលៃបីៗ  ធ្វើជាអធិបតី
សមៃប់ពិធីចៃកអំណោយ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វាជារឿង
មិនបៃកបដោយកៃមសីល-
ធម៌ទៃដៃលយើងតៃវូឈ្លាះ
គា្នានៅពៃលជាតិរបស់យើង
បានកា្លាយជាជនរងគៃះដោយ-
សារគៃះធម្មជាតិហើយ
កំពុងតៃូវការជំនួយចាំបាច់ជា
បនា្ទាន់នោះ»៕

លោកហុ៊នសែន...

ជបុ៉នគំាទែ...

តពីទំព័រ ១...ពីមៃសិលមិញ
កៃយពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត
ដឹកនាំមន្តៃីទូត ចូលរួមក្នុង
សវនាការនិងផ្តល់អំណោយ
ដៃលរមួមានអង្ករ២តោនទកឹសុទ្ធ
២១យួរ និងមី៧៥កៃស ជូន
កាកបាទកៃហមកម្ពុជាសមៃប់
ជួយដល់បៃជាពលរដ្ឋរងគៃះ
ដោយសារទកឹជនំន់នាទីសា្នាក់ការ
កាកបាទកៃហមកម្ពុជា។
លោក AnatolyBorovik

បានថ្លៃងដូច្នៃះថា៖«យើង
កំពុងតៃពិភាកៃសាធ្វើកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់វា៉ាក់-
សំាងផលិតនៅបៃទៃសរុសៃសុី
ពៃះបៃទៃសកម្ពុជា បាន-
បញ្ជាក់ពីចំណប់អារម្មណ៍
ចំពោះវា៉ាក់សំាងថ្មីដៃលបាន-
ផលិតនៅបៃទៃសរុសៃសុី។យើង
នងឹរៀបចំទនំាកទ់នំងរវាងមន្តៃី
ជំនាញខងវិទៃយាសាស្តៃរបស់
យើងទាំង២ ដើមៃបីពិភាកៃសា
បញ្ហានៃះដោយលម្អិត»។
កៃពីអះអាងយ៉ាងដូច្នៃះ

លោកAnatoly ក៏បានផ្តោំផ្ញើ
និងបង្ហាញការរំលៃកទុក្ខមក
កាន់បៃជាពលរដ្ឋខ្មៃរ ដៃល
កំពុងរងគៃះដោយសារទឹក-
ជំនន់ផងដៃរ។ លោករំពឹងថា
កម្ពុជា នឹងអាចសា្តោរហៃដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធដៃលបានខូចខត
យ៉ាងដំណំដោយសារគៃះ
ទកឹជនំនឱ់ៃយបានឡើងវញិឆាប-់
រហ័សផងដៃរ។
លោកសៃីម៉ៃននារីសោភ័គ

អគ្គលៃខធិការរងទី១កាក-
បាទកៃហមកម្ពុជាបានថ្លៃង
អំណរគុណដល់បៃទៃសរុសៃសុី
ដៃលបានផ្តល់អំណោយសបៃបុ-

រសធម៌ជូនដល់កម្ពុជា និង
បានបៃកាសប្តៃជា្ញាជួយដល់
កម្ពជុាក្នងុការផ្តល់ជាវា៉ាកស់ាងំ
ការពារជំងឺកូវីដ១៩។ទោះ-
យ៉ាងណលោកសៃី រំពឹងថា
កម្ពុជានិងរុសៃសុីនឹងពិភាកៃសាឱៃយ
បានលម្អិតបន្ថៃមទៀតដើមៃបី
ទទួលបានវា៉ាក់សំាងការពារកូ-
វីដ១៩ពីរដ្ឋាភិបាលរុសៃសុី មក
ជួយដល់បៃជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។
លោកសៃីថ្លៃងថា៖«ការផ្តល់

វា៉ាក់សំាងនៃះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹង
ផ្នៃកសុខភិបាលទៃ។ប៉ុន្តៃ
លោក AnatolyBorovik
ក៏បានគូសបញ្ជាក់ដៃរអំពី
បញ្ហានៃះពៃះថា បៃទៃស
ទាំង២មានសមិទ្ធផលរួមគា្នា
ដូចជាមន្ទីរពៃទៃយមិត្តភាពខ្មៃរ-
សវូៀតជាដើមហើយវាជាកន្លៃង
ដៃលទទួលពៃយាបាលជំងឺកូវីដ-
១៩។អ៊ចីងឹបៃទៃសរសុៃសុីកពំងុ-
តៃពិនិតៃយក្នុងការជួយនៃះ»។
លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក-

នាំពាកៃយកៃសួងសុខភិបាល
បៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិលមិញ

ថាកៃសងួមនិទាន់ទទលួបាន
ពត័ម៌ានលម្អតិជុវំញិកចិ្ចសហ-
បៃតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល
រុសៃសុីជុំវិញការផ្តល់វា៉ាក់សំាង
ការពារជំងឺកូវីដ១៩មកកម្ពុជា
នៅឡើយទៃ។
ប៉ុន្តៃលោកសៃីថា៖«ទោះជា

បៃទៃសណកដ៏ោយបៃសនិបើ
វា៉ាក់សាំងណមួយមានការ-
ទទលួសា្គាល់ជាផ្លវូការពីសវុត្ថិភាព
និងបៃសិទ្ធភាពនៃការបៃើបៃស់
លើមនុសៃសដោយអង្គការសុខ-
ភាពពភិពលោកនោះកចិ្ចសហ-
ការជាមយួបណ្ដាបៃទៃសដៃល
មានបណំងជយួកម្ពជុាក្នងុការ
ទទួលបានវា៉ាក់សំាងមកបៃើ-
បៃសដ់ើមៃបីការពារជំងឺកូវដី១៩
គឺជាការល្អបៃសើរ»។
តាមការគតិនងិការបា៉ាន់សា្មាន

ទកុជាមនុរបស់អ្នកបច្ចៃកទៃស
នៃអង្គការសខុភាពពភិពលោក
(WHO)បានឱៃយដឹងថាក្នុង
រង្វង់បៃហៃលជាពាក់កណ្ដាល
ឆា្នាំ២០២១ អាចនឹងមាន
វា៉ាកសំ់ាងមយួចនំនួក្នងុចណំោម

វា៉ាក់សំាងពី ៨ទៅ៩បៃភៃទ
ដៃលអាចយកមកបៃើបៃស់
បានដើមៃបីការពារជំងឺកូវីដ១៩
នៅទូទាំងពិភពលោក។
ជាមយួនងឹការបា៉ាន់បៃមាណ

នៃះអង្គការWHO អង្គការ
ហា្គាវី(GAVI)និងកម្មវិធីជាតិ
ចាក់ថា្នាំបង្ការ របស់កៃសួង
សុខភិបាលក៏បានមូលមតិ
គា្នាដើមៃបីរៀបចំធ្វើផៃនការអភិ-
វឌៃឍន៍នូវផៃនការមួយដៃល
ហៅថាDeploymentPlan
សមៃប់ធ្វើការពិនិតៃយមើល
គៃប់គៃង ការបៃងចៃករួមគា្នា
និងការមើលថា តើកៃុមណ
ដៃលតៃូវទទួលនូវវា៉ាក់សំាង
មនុគៃនៅកម្ពជុា។នៃះបើតាម-
លោកសៃីឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ-
ពាកៃយកៃសួងសុខភិបាល។
បើតាមអ្នកនាំពាកៃយរូបនៃះ

បើក្នុងករណីដៃលអង្គការ
WHO បៃកាសទទួលសា្គាល់
វា៉ាក់សំាងនោះគឺកម្ពុជា នឹង
ទទួលបានពីអង្គការសុខភាព
ពិភពលោកមួយនៃះ ក្នុងរង្វង់
៣ភាគរយនៃចំនួនបៃជាជន
សរុប ឬស្មើបៃមាណជាង
៣លាននាក់។
កាលពីថ្ងៃទី២១ ខៃតុលា

កម្ពុជាមិនបានរកឃើញករណី
វិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីនោះទៃ
ហើយក៏មនិមានករណីជាសះ-
សៃបើយនោះដៃរ។ តួលៃខឆ្លង
សរុបទូទាំងបៃទៃសមានចំនួន
២៨៦ករណី ហើយអ្នកបន្ត
សមៃកពៃយាបាលនៅមន្ទរីពៃទៃយ
មានចនំនួ៦នាក។់នៃះបើតាម-
សៃចក្តីជូនព័ត៌មានបៃចាំថ្ងៃ
របស់កៃសួងសុខភិបាល៕

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុសែសី៊ថាកំពុងពិភាកែសាក្នង៊ការផ្ដល់...

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សី៊ផ្តល់ជំនួយដល់កាកបាទក្ហមកម្ពជ៊ា ពីថ្ងទី្២២តុលា។ រូបហុងមិនា
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សមាជិកសភាថា កម្ពជុាអាចមានហានិភ័យក្នងុការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងក្នងុវិបត្តកូិវីដ បើគ្មានកសិកម្ម
អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ ឥសៃសរជន នយោបាយ  
ដៃលជា សមាជិក រដ្ឋសភា  លោក  ឡូយ 
សុផាត  ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃពុធ ថា  កម្ពុជា 
បៃកដជា មាន ហានភិយ័ ខ្ពស ់ក្នងុ ការផ្គត-់ 
ផ្គង់ សៃបៀង អាហារ ក្នុង សៃុក  បើ គ្មាន 
វិស័យ  កសិកម្ម ទៃទៃង់ សៃដ្ឋកិច្ច ក្នុង វិបត្តិ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ នៃះ ទៃ។  ជាមួយ គ្នា នៃះ  
តណំាង កសកិរ ចងឱ់ៃយ មាន ការផៃសព្វ ផៃសាយ 
ទីផៃសារ ផលិតផល កសិកម្ម  និង បច្ចៃក- 
ទៃស កសិកម្ម ឱៃយបាន ទូលំ ទូលាយ។

ក្នុង វៃទិកា កសិករ ថា្នាក់ ជាតិ លើក ទី ៩  
កៃម បៃធានបទ «កសិករ ខ្នាត តូច ក្នុង 
បរិបទ កូវីដ១៩»  នៅ សណា្ឋាគរ កាំបូឌី- 
យ៉ា  ណា  រាជធានី ភ្នំពៃញ  កាលពី ថ្ងៃ  
ទី២១  តុលា  លោក ឡូយ សុផាត  សមា ជិក-  
រដ្ឋសភា និងជា បៃធាន គណៈ កម្មការ ផៃន- 
ការ វិនិ យោគ កសិកម្ម  អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ  
បរិស្ថាន  និងធន ធាន ទឹក  នៃ រដ្ឋសភា  
ថ្លៃងថា  បៃសិនបើ គ្មាន វិស័យ កសិកម្ម  
ទៃទៃង់ សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា ទៃ  ក្នុង វិបត្តិ ជំងឺ- 
កូវីដ១៩  កម្ពុជា អាច នឹង មាន បញ្ហា។ 

លោក សុផាត  ថ្លៃងថា ៖«របត់ សង្គម 
ដល់ ពៃលដៃល តៃូវ គិតគូ រពី ចំណៃះ ដឹង  
បើសិន យើង មាន ចំណៃះ ដឹង តិច ជាងគៃ  
យើង មិន អាច ពងៃីក វិស័យ កសិកម្ម 
កម្ពុជា បាន ទៃ។ ក្នុង វិបត្តិ កូវីដ១៩  បើ 

គ្មាន វិស័យ កសិកម្ម ទៃទៃង់ សៃដ្ឋកិច្ច ទៃ  
កម្ពុជា យើង បៃកដជា មាន ហានិភ័យ 
ខ្ពស់ ក្នុង ការផ្គត់ផ្គង់ សៃបៀង អាហារ ក្នុង 
សៃុក  ដៃល មាន បន្លៃ  តៃី  សច់  ជា ដើម» ។ 

បើ តាម លោក ឡយូ សផុាត  កសកិរ  ទទូៅ  
ជាពិសៃស កសិករ ខ្នាតតូច គួរតៃ មាន ការ- 
ផា្លាស ់ប្តរូ ទសៃសនៈទមា្លាប ់របស ់កសកិរ  ការ-  
ផលតិ  ការកៃ ច្នៃ ។ ពសិៃស  បណ្តុះ បណា្តាល   
ចំណៃះ ដឹង  ជំនាញ និង បច្ចៃក ទៃស   កៃច្នៃ ឱៃយ  
អស ់លទ្ធភាព សមៃប ់ គៃប ់ផលតិ ផល ដៃល   
អាច កៃច្នៃ បានដើមៃប ីបង្កើន តម្លៃ បន្ថៃម ទៅ 
លើ ផលិត ផល តាម តមៃូវការ ទី ផៃសារ។ 

លោក   សុង សរ៉ន  បៃធាន សហព័ន្ធ 
សៃូវ អង្ករ កម្ពុជាឱៃយ ដឹងថា  ក្នុង  ពៃល  មាន 
កវូដី១៩   វសិយ័ កស ិកម្ម មយួ ចនំនួ ពតិ ជា 

ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់  ក្នុង ការបៃ កួត- 
បៃជៃង មៃន។ ប៉ុន្តៃ មួយចំនួន    នៅ មាន 
លទ្ធភាព ធ្វើបាន  ហៃតុ នៃះ វាជា ឱកាស 
សមៃប់ វិស័យ កសិកម្ម  រៀប ចំ ខ្លួនក្នុង 
ការបៃកួតបៃជៃង ក៏ ដូចជា នាំ ចៃញ ។

 លោក  សុង សរ៉ន  បន្ថៃមថា  នៅ ក្នុង 
បរិបទ សព្វថ្ងៃ ទំនិញ មួយចំនួន  ដូចជា  
ការផលិត កៃច្នៃ នៅ កម្ពុជា មិនទាន់ 
បានធ្វើ ឡើង ល្អ បៃសើរ នៅ ឡើយ។ ទនំញិ 
នោះ រង ផល ប៉ះពាល់ ខ្លាងំ ទាក់ទង តម្លៃ។   

លោក សរ៉ន  ថ្លៃង ថា ៖« ទំនិញ ដៃល 
យើង  បានធ្វើ ល្អ បៃសើរ មាន ដូចជា  សៃូវ  
អង្ករ  ពៃះ មាន រោងចកៃ កៃច្នៃ  វៃច ខ្ចប ់មាន 
សម្ទុះ ក្នុង ការនាំ ចៃញ មាន ការកើនឡើង  
តម្លៃ មាន ភាព ល្អ បៃសើរ។ ប៉ុន្តៃ ទំនិញ 

មយួចនំនួ  ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម យើង  ដៃល 
មនិមាន លទ្ធភាព កៃច្នៃគ ឺយើងតៃវូ នា ំចៃញ   
វត្ថធុាត ុដើម  នាឱំៃយ ទទលួ រង ប៉ះពាល ់ខ្លាងំ  
ដូចជា ស្វាយ  និង ស្វាយ ចន្ទី ជា ដើម»។ 

បើ តាម  អ្នក ជនំញួ របូនៃះ  កសកិរ ខ្នាត- 
តូច ដៃល មាន ដី តិច ជាង ១ហិកតា  មិន 
អាច បន្ត ធ្វើសៃ បានទៃ ក្នងុ វបិត្ត ិកវូដី ១៩ 
គួរតៃ រៀបចំ ការបៃមូល ផ្តុំ  ជា សហ គមន៍  
ដើមៃបី ដាំ នូវ កសិផល ផៃសៃងៗ ដូចជា  បន្លៃ  
ឬ ដណំា ំណា ដៃលអាច បង្វៃរ   ជាទកឹបៃក ់
លឿន  ជា ពិសៃស ដំណាំ ដៃលមាន ការបៃើ - 
បៃស ់ទកឹ តចិ  ពៃះ ការ ធ្វើ សៃ គ ឺតៃវូការ- 
ទឹក  ចៃើនដៃលនាំ ឱៃយ ជួប បញ្ហា មួយ ចំនួន ។ 

ទោះ យ៉ាងណា លោក សៃីយ៉ាន់  សៃី- 
យ៉ាត  តណំាង កសកិរ ស្តៃ ីឆ្នើមលើក ឡើង  
ថា ព័ត៌មាន ទីផៃសារ ផលិតផល កសិកម្ម  នងិ   
បច្ចៃក ទៃស កសិកម្មមិនទាន់ មានការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយទលំូ ទលូាយ ទៅ ដល់ កសិករ   
នៅ ឡើយ ជា ពិសៃសកសិករ ខ្នាត តូច ។ 
កៃយពីការទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ 
កូវីដ១៩ទៅលើ ដំណាំ កសិកម្ម របស់ 
កសកិរ ខ្នាតតចូ  កន៏ៅ មាន បញ្ហា បៃឈម 
បន្ថៃមទាក់ទង នឹង អាកាស ធាតុ ផង  ដៃរ។ 

 លោក សៃី និយយ ថា ៖«យើង គួរតៃ 
មានការ ពងៃងឹ ការ សកិៃសា ស្វៃង យល ់ ព ីគ្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក   រវាង កសិករ  និង កសិករ  
និង អ្នកពាក ់ពន័្ធ នានាដើមៃប ីពងៃងឹ សមត្ថ- 
ភាព  បនៃសំុា ទៅ នឹង ការបៃបៃួល អាកាស- 

ធាត ុ ដើមៃបី កាត ់បន្ថយ ផលប៉ះ ពាល ់ដៃល 
បណា្តាល មក ពី គៃះ មហន្តរាយ  នៃ 
ការបៃបៃួល អាកាស ធាតុ នា ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  និង ទៅ អនាគត»។    

លោក តឹក វណា្ណារា៉ា  នាយក បៃតិបត្តិ- 
វៃទកិា នៃ អង្គការ មនិមៃន រដា្ឋាភបិាល  ស្តពី ី
កម្ពជុា  ថ្លៃងថា  សមៃប ់វៃទកិា នៃ អង្គការ- 
មនិ មៃន រដា្ឋាភបិាល ស្តពី ីកម្ពជុា  គជឺា អង្គការ   
សមាជកិ ភាព  ដៃល បច្ចបុៃបន្ន មាន អង្គការ- 
ជាត ិ នងិ អន្តរជាត ិចនំនួ ៩៦ ជា សមាជកិ  
និង មាន លៃខ ធិការដា្ឋាន ចំនួន ៨។ មាន 
អង្គការ ជាតិ  និង អន្តរជាតិ ចំនួន ៣៩២ 
កំពុង ធ្វើការ យ៉ាង សកម្ម ជា មួយ កសិករ  
និង ស្ថាប័ន រដ្ឋ និង ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ ផៃសៃងៗ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង 
សកម្ម ជាមួយ បៃជា កសិករ  សភា ជាតិ  
រាជ រដា្ឋាភបិាល  ដៃគ ូអភវិឌៃឍន ៍ វសិយ័ ឯក ជន  
នងិ ស្ថាបន័ សកិៃសា សៃវជៃវ ក្នងុ ការក សង   
សមត្ថភាពចៃករលំៃក ពត័ ៌មាន។ ការសិកៃសា   
សៃវជៃវ  ការអនវុត្ត នៅ ទវីាល ជាក ់ស្តៃង  
នងិ ការជជៃក ពភិាកៃសា អពំ ីការអនវុត្ត  នងិ 
ការអភិវឌៃឍ គោល នយោបាយ តៃង់ ទៅ - 
តៃង់ មក ជាមួយ តំណាង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ 
ទាំង នៅ ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ  
ដើមៃបី រមួ ចណំៃក រក ដណំោះ សៃយ សម- 
សៃប សំដៅឆ្ពោះ ទៅ រក ការសមៃច បាន 
នូវ ការអភិវឌៃឍ  បៃក បដោយ សមធម៌  
បរិយប័ន្ន  និង ចីរភាព»៕  

លោកឡូយ សុផាត (អាវធំកេវាត់ក)សំណេះសំណាលជាមួយអ្នកចូលរួមវេទិកាថ្ងេទី២១ តុលា។រូប ហុង មិនា
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ឃុត សុភចរិយា

បន្ទាយ មាន ជ័យ ៈ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន  បៃកាស 
ពី គមៃង ចុះ សួរ សុខទុក្ខ និង ចៃក 
ជំនួយ សង្គៃះ បឋមដល់ ពល រដ្ឋ 
១៥ ០០០គៃួសារ បន្ថៃម ទៀត 
នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  នា ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ចុង សប្ដាហ៍ នៃះ  បនា្ទាប់ពី 
លោក បញ្ចប់ ការដឹក នាំ កិច្ចបៃជុំ 
ពៃញ អង្គ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី ស្ដីពី ការ- 
ពិភាកៃសា  និង អនុម័ត  សៃចក្ត ីពៃង - 
ចៃបាប់ ថវិកាជាតិ សមៃប់ឆ្នា ំ២០២១  ។

ការបៃកាស នៃះបន ធ្វើ ឡើង  
កាលពី ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍  ខណៈ 
លោក បនដកឹនា ំមន្តៃ ីជាន ់ខ្ពស ់ 
រួមទាំង អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ    គៃប់ - 
លំដាប់ ថ្នាក់ ទំាង សីុវិល    និង  កមា្លាងំ - 
បៃដាប់ អាវុធ  ចុះ សួរសុខទុក្ខ 
និង ផ្តល់ អំណោយ សង្គៃះ- 
បឋមជូន  ដល់បៃជា ពល រដ្ឋ  
បៃមាណ ១០០០០គៃួសារ  
ដៃល រងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់ 
នៅ ក្នុង សៃុក ថ្មពួក  និង កៃុង 
ប៉ោយ ប៉ៃត។ 

ជំនួយ សង្គៃះ បឋម  ដៃល 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី បនផ្ដល ់
ជនូ បៃជាពលរដ្ឋ រងគៃះ ដោយ  
ទកឹ ជនំនក់្នងុ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន- 
ជយ័ ដៃល ចាប ់ផ្ដើម តាងំព ីថ្ងៃពធុ  
នៅក្នុង សៃុក មង្គល បុរី ចំនួន 
១០០០០គៃួសារ  រហូតដល់ 

ពៃល នៃះ គឺ មាន ស្ដង់ ដា តៃ១  
ដៃល ក្នងុ ១គៃសួារ ទទលួ បន- 
អង្ករ ២៥គឡី ូ ម១ីកៃស  ទកឹ តៃ ី
១យួរ  ទឹក សុីអុីវ ១យួរ  ទឹក- 
បរសិទុ្ធ ១កៃសធ ំ សមា្ភារ សមៃប ់  
ដៃក ១ឈុត (មុង១  ភួយ១  
ខ្នើយ១  កន្ទៃល១)  និង ថវិកា 
៥មុឺន រៀល។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«ការផ្ដល ់ជនំយួ 
សង្គៃះ បឋម នាពៃល នៃះ គឺជា 
ការសមៃួល ការ លំបក    ដល់ 
បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល កំពុង មាន 
គៃះអាសន្ន ដោយ ទឹក ជំនន់»។ 

ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ  ជាខៃត្ត 
១ ក្នុង ចំណោម ១៩ រាជធានី - 
ខៃត្ត  ដៃល រងគៃះ ដោយ ជនំន-់ 
ទកឹ ភ្លៀង ធ្ងនធ់្ងរ  នងិ យរូជាង គៃ។ 
នៃះ ជាមូលហៃតុ ដៃល លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី បនសមៃច ចតិ្ត 
ចុះ មក ជួប សួរ សុខទុក្ខ  និង ផ្ដល់ 
ជំនួយ សង្គៃះ បឋម ដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ  និង ដើមៃបី 
ពនិតិៃយ សា្ថានភាព នៃ ផល ប៉ះពាល ់
ដោយ ទឹក ជំនន់  សមៃប់ តៃៀម 
ផៃនការ សា្ដារឡើង វិញ លើ គៃប់ 
វិស័យ នៅ ពៃល ទឹក សៃក។

ជាមយួ ការផ្ដល់ ជនំយួ សង្គៃះ-   
បឋម ដល់ ពលរដ្ឋ ១០០០០ គៃួ- 
សារ  ក្នុង សៃុក ថ្មពួក  និងកៃុង 
ប៉ោយ ប៉ៃត  ក្នងុ ថ្ងៃទ២ី នៃ ដណំើរ 
ចុះ សួរ សុខទុក្ខ បៃជាពលរដ្ឋ រង- 
គៃះ  ដោយ ទឹក ជំនន់ ក្នុង ខៃត្ត 

បនា្ទាយ មានជ័យ នោះ  លោក  
ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង ថ ៖«បនា្ទាប់ ពី   
កិច្ចបៃជុំ គណៈ រដ្ឋមន្តៃី រួច  ខ្ញុំ នឹង 
តៃឡប់ មក ជួប សួរ សុខទុក្ខ  និង  
ផ្ដល់ ជំនួយ សង្គៃះ បឋម  ដល់ 
បងប្អូន បៃជាពលរដ្ឋ ១៥០០០ 
គៃសួារ ទៀត នៅក្នងុ ខៃត្ត បនា្ទាយ- 
មានជយ័  នងិ បន្ត ទៅតាម បណ្ដា 
ខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត»។  

ក្នុង ខណៈនោះ  លោក  ហ៊ុន 
សៃន  បនរឭំក ជាថ្ម ីដល ់អាជា្ញា ធរ   
គៃប ់លដំាប ់ថ្នាក ់ ចុះ ពនិតិៃយ មើល 
វឌៃឍនភាព ទឹកជំនន់ និងសុវត្ថិ ភាព   
របស់ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង មូល- 
ដា្ឋាន  ដៃល កំពុង រងគៃះ ដោយ 
ទឹក ជំនន់  និង ស្នើឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ក៏ដូចជា អាជា្ញាធរ គៃប់ លំដាប់- 
ថ្នាក់  បន្ត អនុវត្ត វិធាន អនាម័យ  

និង សៃចក្ដី ណៃនាំ របស់ កៃសួង 
សុខាភិបល  ដើមៃបី ចៀសផុត ពី 
ការឆ្លង ជំងឺ ផៃសៃងៗ  ពិសៃស ជំងឺ 
កូវីដ១៩។ 

លោក បញ្ជាក់ ថ ៖«ពលរដ្ឋ 
យើង មួយចំនួន  បនបត់ បង់ 
ជីវិត ដោយ ទឹកជំនន់ ហើយ  
ដចូ្នៃះ យើង តៃវូ បន្ត អនវុត្តវធិាន 
អនាមយ័ សា្អាត  តាម ការណៃនា ំ
របស់ កៃសួង សុខាភិបល  
ដើមៃប ីកុឱំៃយ មានការ បតប់ង ់ជវីតិ 
ដោយសារ ជំងឺ ថៃម ទៀត»។

បនា្ទាប ់ព ីបន ជួបផ្ទាល ់ជាមួយ 
គៃួសារ ជនពិការ  ដៃល កំពុងរស់ 
ទាំង លំបក នៅលើ ផ្ទះ ដៃល 
រងការ ជន់លិច  និង ហ៊ុមព័ទ្ធ 
ដោយ ទឹក ជំនន់  លោក  ហ៊ុន 
សៃន  បនអំពាវនាវ ដល់ ជន- 

រមួជាត ិ គៃប ់សៃទាប ់វណ្ណៈ  មៃតា្តា 
យោគយល់ ដល់ ជនពិការ  និង  
កុំបៃមាថ  ជនពិការ  តាមរយៈ 
ការហៅ ជន ពិការដៃ  ជើង  និង  
ភ្នៃក  ថ  «អាកំបុត  អាខា្វាក់»  
ដៃលធ្វើ ឱៃយប៉ះពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរដល់ 
សតិ អារម្មណ៍ របស់ ជន ពិការ។   

ជាមយួ គ្នានៃះ លោក បន្ត លើក- 
ទកឹ ចតិ្ត ចពំោះ សបៃបរុសជន  ដៃល 
បនចូលរួម ផ្ដល់ ជំនួយ ជាថវិកា  
ជាសៃបៀង  នងិជាសមា្ភារ  ដលរ់ាជ- 
រដា្ឋាភិបល  ដើមៃបី ជួយដល់ ជន- 
រងគៃះ  ក្នុង អំឡុង ពៃល មាន 
គៃះទកឹ ជនំនន់ៃះ  ដោយលោក 
ចាត ់ទកុថជាទង្វើ ដប៏ៃសើរ បផំតុ  
ដៃល បង្ហាញ ពីការ សាមគ្គីភាព 
របស់ ជាតិ ខ្មៃរ។

នាឱកាស នោះដៃរ  លោក 
នាយករដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  ក៏បន 
រំឭក អំពី បៃវត្តិ នៃ ភូមិ សាស្តៃ 
ទឹកដី កៃុងប៉ោយ ប៉ៃត ថ  ជា 
តបំន ់សមរភមូិ បៃយទុ្ធគ្នាយ៉ោង 
ខា្លាំង កា្លាបំផុត  ក្នុង សម័យ កាល 
ដៃល បៃទៃស កម្ពុជា មានតំបន់ 
តៃួតតៃ លើស ពី២ ឡើង ទៅ។ 
ប៉នុ្តៃដោយសារតាមរយៈ នយោ- 
បយ ឈ្នះឈ្នះរបស់ លោក  
តំបន់ សង្គៃម មួយនៃះ  ក៏ បន 
កា្លាយជា តំបន់ បៃកប ទៅដោយ 
សុខ សន្តិភាព  និង មាន ការ- 
អភិវឌៃឍ យ៉ោងឆប់ រហ័ស។ 

លោក ថ្លៃងថ ៖«យើង តៃវូ រួប-  

រួមគ្នា ជម្នះ ឧបសគ្គ ទាំងឡាយ  
ដើមៃបី កម្ពុជា កាន់តៃ រឹងមាំ  និង 
សូម ចូលរួម ថៃរកៃសា សុខ សន្តិ- 
ភាព ដៃល យើង រកបន ដោយ 
កមៃ  ដើមៃបី ការអភិវឌៃឍ  និង 
ភាពរីកចមៃើន របស់ កម្ពុជា 
តទៅ មុខ ទៀត»។

យោង តាម របយការណ៍ 
របស់ គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ 
គៃប់គៃង គៃះ មហន្តរាយ  
ដៃលបន ចៃញផៃសាយ  នៅ  ថ្ងៃទ ី
២២  ខៃ តុលា  ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  
បនបង្ក ឱៃយ ពលរដ្ឋ ចំនួន ៣៩ 
នាក់ លង់ ទឹក សា្លាប់ ក្នុង នោះ   
ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ សា្លាប់ 
ចំនួន២២នាក់។ 

 របយ ការណ ៍បង្ហាញថ  ជនំន ់
ទឹកភ្លៀង ក្នុង ១៩ រាជធានី -ខៃត្ត 
នាពៃលកន្លង មកនៃះ  បនបង្ក 
ផលប៉ះពាល់ ដល់ បៃជា ពល- 
រដ្ឋសរបុ ចនំនួ ៤៨៣ ១៤០នាក ់ 
ក្នុង នោះ៤៦ ២១៦ នាក់  តៃូវ- 
បន ជម្លៀស ទៅកាន់ ទីទួល- 
សវុត្ថភិាព។ កៃព ីនៃះ បនជន-់ 
លិច  និង ប៉ះពាល់  សាលារៀន  
៧០៧ កន្លៃង  សៃូវ លិច ទឹក 
បៃមាណ ២៣២ ៥៥១ហិកតា  
និង ដំណំ រួមផៃសំ លិច ទឹកចំនួន  
៨៣ ៩១៨ហកិតា  នងិ ប៉ះពាល ់
ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ  ផ្លូវជាតិ ផ្លូវ- 
ខៃត្ត  និង ផ្លូវលំ ជនបទ  សរុប 
ជាង ២០០០គីឡូម៉ៃតៃ៕

 មុំ  គន្ធា 

 ភ្ន ំពេញៈ អ្នក សកិៃសា សៃវ ជៃវ  
និង អង្គការ ពាក់ ព័ន្ធ កំពុង ធ្វើ - 
ការ សិកៃសា សៃវជៃវ ស្វៃង រក 
សត្វ ផៃសាត ចំនួន ២៥ កៃបាល 
ដៃល បន បត់ ដោយ មិន ដឹង ពី 
មូល ហៃតុ  ខណៈ ដៃល  ចំនួន 
ផៃសាត  សរបុ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ 
មាន ចនំនួ បៃហាក ់បៃហៃល នងឹ 
ឆ្នាំ ២០១៧  គឺ ពី ៩២ កៃបាល មក 
នៅ ចំនួន  ៨៩ កៃបាល  ។ 

 លោក   សៃង   ទៀក   នាយក 
អង្គការ មូល និធិ សកល សមៃប់  
អភិរកៃស ធម្ម ជាតិ  (WWF)  
បន ឱៃយ ដឹង  ថ  សត្វ ផៃសាត ក្នុង 
ទន្លៃ មៃគង្គក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ 
មាន ចំនួន ៨៩ កៃបាល  ដៃល នៃះ 
ជា អតៃ មួយ បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា 
ទៅ នឹង ចំនួន សត្វផៃសាត ចាប់ តាំ ង- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៧ រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ 
នៃះ  ដៃល ជា ចនំនួ មយួ សមៃប ់
អ្នក អភរិកៃស  នងិ អ្នក ជនំាញ មាន 
ការ កង្វល់ ។

 ការ លើក ឡើង នៃះ តៃូវ បន 
ធ្វើឡើង កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ 
ក្នុង កិច្ច បៃជុំ ផៃសព្វ ផៃសាយ របយ- 

ការណ៍ បច្ចៃក ទៃស អំពី  «ការ- 
សិកៃសា លើ ចំនួន សរុប នៃ សត្វ- 
ផៃសាត ទន្លៃ មៃគង្គ ក្នុង ឆ្នាំ ២០ 
២០  ដោយ បៃើ គរំ ូវភិាគ  Mark-
Resight Models»  នៅ 
រដ្ឋបល ជល ផល នៃ កៃសួង 
កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃ មាញ់  និង នៃ សាទ ។ 

 យោង តាម របយ ការណ ៍រមួ- 
គ្នា របស់ រដ្ឋបល ជល ផល  និង 
អង្គការ  WWF  បន បង្ហាញ ថ  
សត្វ ផៃសាត ទន្លៃ មៃគង្គ តៃូវ បន 
វភិាគ  នងិ ចង កៃង ក្នងុ រយៈ ពៃល 
២ឬ៣ ឆ្នា ំម្តង  ហើយ ចំនួន ប៉ោន់ - 
បៃមាណ សរុប ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ 
មាន ចំនួន ៩២ កៃបាល  ហើយ  
ចំនួន ប៉ោន់ បៃមាណ ថ្មី ដៃល 
ទទួល បន នៅ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
មាន ចំនួន ៨៩ កៃបាល ។ អ តៃ 
កំណើន ជា មធៃយម បៃចាំ ឆ្នាំ គឺ 
១,០២%  និង អតៃ ងប់ បៃចាំ 
ឆ្នាំ គិត ជា មធៃយម គឺ ២,១៤% 
ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០០៧- ២០២០ ។ 

 លោក   សៃង   ទៀក  ថ្លៃង ថ ៖  
« ពី មុន ផៃសាត នៅ បៃទៃស កម្ពុជា 
យើង មាន ចៃើន ណស់  ហើយ 
ចំនួន បច្ចបុៃបន្ន នៃះ មាន តិច ដៃ ល 
វា នៅ តៃ កង្វល់  ទោះ បី ជា អតៃ 

ថយ ចុះ តៃូវ បន រដ្ឋបល ជល- 
ផល  និង អង្គការ អភិរកៃស ដទៃ 
ទៀត អាច គៃប់ គៃង បន   បុ៉ន្តៃ 
ចំនួ ន នៃះ នៅ តិច តួច នៅ ឡើយ » ។ 

 លោក ថ  ចំនួន កូន ផៃសាត 
ដៃល កើត មក  និង ងប់ ទៅ វិញ 
ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ឆ្នាំ កន្លង មក 
នៃះ គ ឺ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨  មាន កនូ- 
ផៃសាត  កើត ចំនួន ៩កៃបាល   តៃ 
ងប់ ទៅ វិញ ៤កៃបាល  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩  កើត បន ១៣កៃបាល  
ងប់ វិញ ៨ កៃបាល  និង ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ប៉ុនា្មាន ខៃ ក្នុង ឆ្នាំ ២០ ២០ 
នៃះ  មាន កូន ផៃសាត កើត ចំនួន 
៦កៃបាល   តៃ ងប់ វិញ ៥ កៃបាល ។ 

 នាយ ក អង្គ ការ   WWF បន 
បញ្ជាក់ ថ ៖   «ផៃសាត ចំនួន ២៥ 
កៃបាល ដៃល បន កតត់ៃ នៅ ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០១៩  ប៉នុ្តៃ នៅ ពៃល ដៃល 
ធ្វើ ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ នៅ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២ ០២០ នៃះ   យើង អត់ បន 
ឃើញ វា ទៃ   សួរ ថ តើ មូល ហៃតុ អី ?។   
កន្លៃង នៃះ ជា ចំណុច មួយ ដៃល 
កៃុម  អ្នក សិកៃសា សៃវ ជៃវ កំពុង 
តៃ ពិភាកៃសា គ្នា  ពិនិតៃយ មើល 
ទិន្នន័យ នៃះ ថ  តើ វាយ៉ោ ង ម៉ៃច   
ហើយ អតៃ ក ត់ តៃ ចំនួន ដៃល 

សត្វ ផៃសាត បន សា្លាប់ នោះ គឺ 
មិន ឃើញ វា ទៃ   ប៉ុន្តៃ វា អាច 
ចល័ត ទៅ តាម ទន្លៃ តូចៗ ដៃល 
បៃក ខ្នៃង   ដោយ សារកា រសកិៃសា  
គឺ តៃ ទៅ លើ ទន្លៃមៃ គង្គ » ។ 

 លោក   សៃង   ទៀក  បន បន្តថ  
តាម ការ សិកៃសា បន បង្ហាញ ផង 
ដៃរ ថ  ផៃសាត រស ់នៅ តៃ ក្នងុ អន្លង ់
កា ំព ី  អន្លង ់កា ំកនូ សត្វ  នងិ អន្លង ់
ឈើ ទា ល ។  កៃុម ការ ងរ កំពុង 
តៃ តាម ដាន ពី ការ ធ្វើ បំផ្លាស់ ទី 
របស់ ស ត្វ ផៃសាត ។ បញ្ហា កង្វល់ 
សមៃប ់អ្នក អភ ិរកៃស ផៃសាត កដ៏ចូ 
ជា រដ្ឋ បល ជល ផល គឺ មាន កតា្តា 
ចមៃបង ធំៗ ដូច ជា  ការ ដាក់ មង  
ការ ឆក់ តៃជាក់   ការ ឆក់ ក្តា  ការ- 
បំពុល   ការ នៃ សាទ ហួស កមៃតិ 
(ការ  នៃ សាទ ចៃើន )   ការ បៃ បៃលួ 
អាកាស ធាតុ  ការ បៃបៃលួបង្ហរូ 
ទឹក  និ ង បញ្ហា កូ វី ដ ជា ដើម ។  នៃះ 
គ ឺជា លើក ទ១ី ហើយ ដៃល ឃើញ 
មាន នូវ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍នៃ ការបផំ្លាស ់
ទី របស់  ផៃសាត  ហើយ សា្ថាប័ន 
ពាក់ ព័ន្ធ កំពុង ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ 
លើ មូល ហៃតុ នៃះ។ 

 យោ ង តាម សៃច ក្តី បៃកាស 
រួម របស់ រដ្ឋបល ជល ផល  និង 

អង្គការ  WWF  បន ឱៃយ ដឹង ថ  
ចំនួន សត្វ ផៃសាត ទឹក សាប នៅ 
ក្នុង តំបន់ អាសុី បន ធា្លាក់ ចុះ 
យ៉ោង ខា្លាងំ ហើយ តៃវូ បន ចាត់ -  
ថ្នាក់ ក្នងុ បញ្ជ ីកៃហម របស់ អ ង្គការ 
សហ ភាព អន្តរ ជាតិ ដើមៃបី អភរិកៃស 
ធន ធាន ធម្ម ជាត ិដៃល ហៅ កាត ់
ថ   IUCN   ជា បៃភៃទ ជិត  ផុត ពូជ ។ 

 លោក   ផៃ   សុមា៉ោ នី  អនុ បៃ - 
ធាន នាយក ដា្ឋាន អភិ រកៃស ជល- 
ផល នងិ ជា អ្នក សមៃប សមៃលួ 
ការងរ អភរិកៃស រវាង នាយក ដា្ឋាន 
អភិរកៃស  និង អង្គការ  WWF   
បន  ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថ  
ក្នងុ ទស វតៃស រន៍ៃ ឆ្នា ំ១៩៧៤   ឬ ឆ្នា ំ
១៩៧៥  សត្វ ផៃសាត  Irrawaddy 
រាប់ ពាន់ កៃបាល មាន រស់ នៅ រាយ- 
ប៉ោយ តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ  ដៃ 
ទាំង ៣របស់ ទន្លៃ មៃ គង្គ  និង 
បងឹ ទន្លៃ សាប។  បច្ចបុៃបន្ន  ពកួ វា 
មាន រស ់នៅ តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ 
ក្នុង ចនោ្លាះ ចមា្ងាយ ១៨០ គម៉  
ចាប់ ពី អន្លង់ កំាពី  ក្នងុ ខៃត្ត កៃចៃះ 
បន្ត ឡើង ដល់ លៃបាក់ ខោន ក្នុង 
បៃទៃស ឡាវ ដៃល ជាប់ ទៅ នឹង 
ពៃំ បៃ ទល់ ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង ។ 

 លោក បន ថ្លៃង ថ៖  « ក្នងុ អំឡុង 

ពៃល ដៃល ធ្វើ ការ សៃ វជៃវ ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០២០ នៃះ  យើង ខក ខាន មនិ 
បន ឃើញ សត្វ ផៃសាត ដៃល 
យើង សា្គាល ់អត្ត សញ្ញាណ រហតូ 
ដល់ ទៅ ២៥ កៃបាល  ដៃល ការ 
មិន ឃើញ នៃះ អាសៃ័យ ដោយ 
ការ បៃបៃួល ទឹក នៃ ទន្លៃ មៃគង្គ 
នៅ ឆ្នា ំនៃះ មាន កមៃតិ ទាប មៃន 
ទៃន ដៃល ធ្វើ ឱៃយ សត្វ  ផៃសាត មយួ 
ចំនួន មិន រស់ នៅ តាម ទីជមៃក 
នៃ អន្លង់ ទឹក ជៃ របស់ វាទៃ »។ 

 លោក   វង់   សា វឿន  នាយ រង 
ខណ្ឌ រដ្ឋ បល ជល ផល  ខៃត្ត 
ស្ទងឹ តៃង   បន នយិយ ថ   ការ- 
បំផ្លាស់ ទីរ បស់ សត្វ ផៃសាត នៃះ 
មិន មៃន ផ្តាត តៃ លើ ក តា្តា ធម្ម - 
ជាតិ ១ មុខ នោះ ទៃ   តៃ ក៏ មក ពី 
កតា្តា មនុសៃស ផង ដៃរ ។ 

លោក ថ  ៖  «  មាន បៃជា ពល- 
រដ្ឋ  ខ្លះ នៅ មាន ចរតិរ ឹង រសូ ដោយ 
បន្ត ធ្វើ ដើមៃបី បៃយោ ជន៍ ផ្ទាល់ - 
ខ្លួន  ដោយ ពួក គត់ បៃើ បៃស់ 
មង ទំនើប ដៃល ហៅ ថម ង វ៉ូង 
ដៃល មាន លាយ ថ្ម ស្អុយ  ដៃល 
ធ្វើ ឱៃយ សត្វ នៅ ក្នុង ទឹក មិន អាច 
រស ់នៅ  កន្លៃង នោះ បន ទៀត ទៃ   
គឺ តៃូវ តៃ ធ្វើ ការ បំផ្លាស់ ទី » ៕
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិស ល

អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

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

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រ�យ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹម ស រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រ�តា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វ�រៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

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

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

សួន  ស វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

 ចា ប ណ 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� យកា �េតស្ត ីទី

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  �ៃ  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
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 អោម   ប៊ុន ធឿន   
 
ភ្ន ំពេញៈ  បើ ទោះ បី ជា សមត្ថកចិ្ច 

បាន អះ អាង ថា  បៃ ជាពល រដ្ឋ 
ដៃល ជា អ្នក បញ្ជា យាន យន្ត នៅ 
លើ ដង ផ្លូវ នៅ ទូទាំង បៃ ទៃស 
បាន កៃ បៃ ឥរយិា បថ មក គោរព 
ចៃបាប់ ជា បណ្ដើរៗ   ប៉ុន្តៃ អតៃ 
ស្លាប់ នៅ តៃមាន ចៃើន  ដូច ជា 
ក្នុង រយៈ ពៃល ជាង ៥ ខៃ   ឆ្នាំ នៃះ 
មាន មនុសៃស ៧០០ នាក់ ស្លាប់ 
និង ជាង ២ពាន់ នាក់ របួស ធ្ងន់ 
និង សៃល  ពៃះ ការ បើក បរ 
ល្មើស ទៅ នឹង ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍ ។ 

 លោក   ឆយ   គឹម ខឿន   អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល 
ជាតិ បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង  កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃ 
ឧសភា  ដល ់ថ្ងៃ ទ ី២១  ខៃ តលុា  
បើ គិត ទៅ មាន រយៈ ពៃល  ១៧៤ 
ថ្ងៃ  មាន គៃះ ថា្នាក់ ចរាច រណ៍  
កើត ឡើង ចនំនួ ១ ៤១៩ លើក   

បណ្តាល ឱៃយ ស្លាប់ មនុសៃស ចំនួន   
៧០៣ នាក់   របួស ចំនួន            
២ ១៩០ នាក់   ក្នុង នោះ របួស 
ធ្ងន់  ១ ៣១១ នាក់   ចំ ណៃក   
យាន យន្ត ដៃល តៃូវ បាន តៃួត- 
ពិនិតៃយ   និង ផាក ពិន័យ   សរុ ប 
ចំនួន   ១៩៤  ៣៥០ គៃឿង  ក្នុង 
នោះ ម៉តូ ូមាន ចនំនួ ជាង ១៤៣-  
៥៩២ គៃឿង  និង រថ យន្ត ជិត   
៥០   ៧៥៨ គៃឿង » ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា  ទាំង អ្នក- 
បើក បរ រថយន្ត និង អ្នក បើក បរ 
ម៉ូតូ ដៃល បាន បៃ ឈម ទៅ នឹង 
គៃះ ថា្នាក់ រហូត ដល់ បាត់ បង់ ជី វិត 
និង រង របួស  ពៃះ ពួក គៃ បាន 
ល្មើស ចៃបាប់ ចរា ចរណ៍  ដោយ 
មិន ពាក់ មួក សុវត្ថិ ភាព   ល្មើស 
សញ្ញា  បត់ ជៃង លើស ចំ ណុះ  
សៃវឹង   អត់ ផា្លាក លៃខ   ល្មើស 
លៃបឿន   អត់ បណ្ណ បើក បរ  អត់ 
ខៃសៃ កៃវាត់   គ្មាន ស្លាក លៃខ និង 
និយាយ ទូរ ស័ព្ទ ពៃល បើក បរ 

ដោយ មិន បៃើ ឧប ករណ៍ ជំនួយ 
សំឡៃង ។     

   លោក ឆ យ  គឹម ខឿន   បាន 
ថ្លៃង  ថា  បើ មើ ល តាម តួលៃខ 
 នៃ បៃតិ បត្តិ ការ បៃចាំ ថ្ងៃ របស់  
ស មត្ថ កិច្ច  អាច វាយ តម្លៃ បាន ថា  
ឥរយិា បថ របស ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ ជា 
អ្នក បៃើ បៃស់ ផ្លូវ   មាន ការ បៃ- 
បៃលួ មក កាន់ ភាព វិជ្ជ មាន ហើយ។    
នៃះ មាន នយ័ ថា  មាន បៃ ជា ពល- 
រដ្ឋ ដៃល ជា អ្នក បើក បរបាន ងាក 
មក យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ- 
គោរព ចៃបាប់ ចៃើន ជាង មុន ។ 

 លោក គឹម ខឿន  ថ្លៃង ថា៖  « ខ្ញុំ 
សមូ បញ្ជាក ់ថា   ឥរយិា បថ ពល- 
រដ្ឋ ដៃល បាន បៃ មក កាន់ ភាព- 
វិជ្ជ មាន នៃះ  គឺ ដោយ សរ តៃ  
ទី១   យើង ឃើញ ថា   គៃះ ថា្នាក់ 
មាន ការ ថយ ចុះ បើ បៃៀប ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ក ន្លង ទៅ  ទី២ យើង 
ឃើញ ទនិ្ននយ័ នៃ ការ ពនិយ័   ជា 
ទ ូទៅ ក ៏មាន ការ ថយ ចុះ ដៃរ   ជា- 

ពិសៃស បៃចាំ ថ្ងៃ  ជា មធៃយម 
ចនោ្លាះ ៥ ០០ទៅ ៦ ០០មនិ ដល ់
១ពាន ់គៃឿង ទៃ ឥឡវូ នៃះ   ដៃល 
ពី ដំបូង យើង ពិន័យ រហូត ដល់ 
៣ ទៅ ៤ពាន់ គៃឿង ក្នងុ ១ថ្ងៃ » ។  

 លោក   គមឹ ខឿន   បាន បងា្ហាញ 
ជា ទឡ ្ហីករណ៍ មួ យ ចំនួន ទៀត 
ដៃល អាច សន្ន ិដា្ឋាន បាន ថា  ពតិ 
ជា មាន ការ បៃបៃួលនូវ ឥរិយា- 
បថ របស់ ពល រដ្ឋ  ក្នុង ការ បៃើ- 
បៃស់ ផ្លូវ គឺ   ភាគ ចៃើន អ្នក បៃើ- 
បៃស់ យាន យន្ត តៃង តៃ ទៅ  
កៃសួង សធារ ណការ   ដើមៃបី 
ដាក់ ពាកៃយ បៃ ឡង ដៃ ចង្កូត   រៀន 
បើ ក បរ យាន យន្ត  ផា្លាស់ ប្តរូបណ្ណ 
សមា្គាល់  តៃួត ពិនិតៃយ បច្ចៃក- 
ទៃស យាន យន្ត   នងិ ធ្វើ បៃប បទ 
ផៃសៃងៗ   ដៃល ជា ឯក សរ គតិ- 
យុត្តសមៃប់ ឱៃយ រថ យន្ត ធ្វើ  
ចរាច រណ ៍លើ ដង ផ្លវូ សៃប ចៃបាប ់
និង មាន សុវត្ថិ ភាព ។   

 លោក  គង់   រតនៈ   នាយក- 

ស្តីទី វិទៃយា ស្ថាន សុវត្ថិ ភាព ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  បាន ថ្លៃង ថា  
ចនំនួ អ្នក ដៃល ស្លាប ់ដោយ សរ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍  និង ចំនួន 
គៃះ ថា្នា ក់ ចរា ចរណ៍  មិន ទាន់ 
បាន ធា្លាក់ ទាប នៅ ឡើយ ទៃ   បើ 
ផ្អៃក ទៅ លើទិន្ន ន័យ នៃ គៃះ- 
ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍។     

 លោក   រតនៈ   ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ 
មើល ឃើញ ថា  មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព ខ្លះ ដៃរ  ប៉ុន្តៃ មិន ទា ន់ ដល់ 
កមៃិត ដៃល យើ ង ច ង់បា ន»។

លោក   រតនៈ   ថ្លៃង ថា   កម្ពុជា 
នៅ តៃ តៃវូ ការ ការ រតឹ បន្តងឹ ចៃបាប ់
ចរា ចរណ៍ ឱៃយ បាន ជាប់ ជា បៃ ចំា 
ពៃះ កន្លង មក បៃ ជា ពល រដ្ឋ 
ខ្លាច បូ៉លិស ជាង ការ ខ្លាច គៃះ-  
ថា្នាក់ ខ្លួន ឯង  ហៃតុ នៃះ បើ សិ ន 
ជា មាន ប៉ូលិស ដាក់ នៅ តាម 
គោល ដៅ នៅ ពៃល ដៃល ពួក- 
គត់ ឃើញ គឺ គត់ គោរព ចៃបាប់ 
ចៃើន ជាង ៕  

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង សង្គម កិច្ចអតីត យុទ្ធ ជ ន  
និង យុវនីតិសមៃបទា  កំពុង បើក វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាល គៃបូង្គាល  ថា្នាក់  រាជធានី-ខៃត្ត  
អំពី ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ កម្មជន  មាន- 
ពិការ ភាព  ដោយ បៃើ បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជីថល  
ដើមៃបី បណ្តះុ បណ្តាល បន្ត ទៅ ដល់ មនៃ្ដ ីនៅ 
ឃំុ - សងា្កាត់  ដើមៃបី  ចុះ ធ្វើអ ត្ត សញ្ញាណ កម្ម  
សៃង់ ទិន្ន ន័យ  បៃជា ពលរដ្ឋ មានពិការ ភាព 
ឱៃយ បាន យា៉ាង យូរ នៅ ចុង ឆ្នា ំ២០២១ ។  

 លោក  យៀប  មា៉ាលីណូ បៃធាន នាយក- 
ដា្ឋាន សុខុមាល ភាព ជន ពិការ នៃ កៃ សួង 
សង្គ  ម កិច្ច    បៃប់ ភ្នពំៃញ  បុ៉ស្ដិ៍   ពីមៃសិល មិញ 
ថា ការ រៀបចំ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល ជន បង្គា ល    
ថា្នាក់ រាជ ធានី -ខៃត្ដ  ដើមៃបី កំណត់ អត្ត សញ្ញា - 
ណ កម្ម បៃជា ជន មាន ពិការ ភាពនៃះ  ធ្វើ ឡើ ង  
តំាង ពី ដើម ខៃ តុលា តាម រយៈ កិច្ច សហ ការ 
រវាង កៃសួង សង្គម កិច្ចជាមួយ អង្គការ 
UNICEF  នៅ កម្ពជុា  ដោយ ទទួល បាន ការ 
គំទៃ   ថវិកា ពី សហគមន៍ អឺរុ៉ប ។ លោក ថ្លៃង 
ថា ៖«ក្នងុ នោះ យើង បាន បណ្តះុ បណ្តាល គៃ ូ- 
បង្គាល ក្នងុ ខៃត្ដ សៀម រាប  បនា្ទាយ មាន- 
ជ័យ  និង ខៃត្ដ ឧត្ដ រមាន ជ័យ កាល ពីសបា្ដាហ៍ 
មុន »។   បនា្ទាប់ មក នៅ ថ្ងៃទី  ២១ -២២ ខៃ 
តុលា   បាន  បើក វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល នៅ ក្នងុ 
ខៃត្ដ ចំ នួន ៤  ទៀតគឺ ស្ទងឹ តៃង  កៃចៃះ  
តៃបូងឃ្មុ ំ និង កំពង់ ចាម ហើយ  មនៃ្ដ ីដៃល បា ន 
ចូល រួម ក្នងុ ការបណ្តះុ បណ្តាល មាន  សរុប 
ជិត ២០០នាក់ ។ 

លោក  មា៉ាលីណូ  ឱៃយ ដឹង ថា ការ បណ្តះុ- 
បណ្តាល នៃះ  ធ្វើ ឡើង ដើមៃបី ឱៃយ មនៃ្ដ ីថា្នាក់ 
មូលដា្ឋាន បាន យល់ ដឹង ពី បៃភៃទ និង កមៃ ិត  
ពិការ ភាព ទៅតាម ចំណុច នីមួយ ៗ   និង 
យល់ ដឹង  ពីវិធី សសៃ្ដ ក្នងុ ការ ធ្វើ សមា្ភាសន៍ 

ការ ទាក់ទង ជា មួយ បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល មាន 
ពិការភាព ដើមៃបី ឱៃយ ទទួល បាន ព័ត៌មាន 
លម្អតិ ពីពួក គត់ ។ លោក  ថា ៖«យើង បាន 
បណ្តះុ បណ្តាល អំពី ចំណៃះ ដឹង ក្នងុ កា របៃើ - 
បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា តាម បៃ ព័ន្ធ អៃហ្វ(កម្ម  វិធី 
ទូរ  ស័ព្ទ ស្មាតហ្វនូ   សមៃប់ កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញា ណជន មាន ពិការភាព Disability 
Identification App)។ មនៃ្ដ ី នៅ ថា្នាក់ ឃំុ  
អាច បៃើ បៃស់ បៃ ព័ន្ធ អៃហ្វ នៃះទំាង មាន 
បណ្តាញ អីុន ធឺណិតនិង គ្មាន បណ្តាញ អុីន- 
ធឺណិត  ដើមៃបី បៃមូល ទិន្ន ន័យ បង ប្អនូ បៃជា - 
ពល រដ្ឋ មាន ពិការ ភាពចុះ ក្នងុ បញ្ជ ីបញ្ជនូ 
មក ថា្នាក់ ខៃត្ដ  និង ថា្នាក់ជាតិ »។ 

បើតាម លោក  មា៉ាលីណូ បច្ចបុៃបន្ន កម្ពជុា  
នៅ មិន ទាន់ បាន ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព ទិន្នន័យ 
ចំនួនពលរដ្ឋ ដៃល មាន ពិការ ភាព ថ្មនីៅ 
ឡើយ ទៃ។ បុ៉ន្ដៃ តាម រយៈ ទិន្នន័យ អង្កៃត 
បៃជាសសៃ្ដ  និង សុខភាព (CDHS) ឆ្នាំ  

២០១៤ កម្ពជុាមាន   ជន មាន ពិការភាព 
បៃមាណ ៥២ មឺុន នាក់ ។ លោក  មា៉ាលីណូ 
បញ្ជាក់ថា វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល នៃះ កៃសួង 
សង្គម កិច្ច   នឹង ធ្វើ ឱៃយ បាន ចប់ នៅ តៃមឹ តៃ ីមា ស 
ទី ១ឆ្នា ំ២០២១  ហើយ នឹង ចាប់ ផ្ដើម  បៃមូល 
ទិន្នន័យ ពលរដ្ឋ មាន ពិការភាព ជាបណ្ដើ រៗ ។ 
កៃសួង សង្គម កិច្ច  សងៃឃឹម ថា យា៉ាង យូរ នៅ 
ចុង ឆ្នា ំ២០២១នឹង មាន ទិន្នន័យ ពលរដ្ឋ  មាន 
ពិការភាព ទូទំាង បៃទៃស ។  លោក ថ្លៃង ថា 
បៃជាពល រដ្ឋ មាន ពិការភាព កើត  មាន ឡើង 
ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ តាមរយៈ គៃះ ថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ 
ជំងឺ រំុារ៉ៃ រួមនឹង អតៃ គៃះ ថា្នាក់ ដោយ សរ 
មីន ផង ដៃរ  ទោះបីជា ចំនួន គៃះ ថា្នាក់ នៃះ 
មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ក៏ដោយ ។ 

លោកសុ៊ត វណ្ណា  បៃធាន ស្ដទីី  មន្ទរី សង្គ ម -  
កិច្ច ខៃត្ដ ស្ទងឹ តៃង  ថ្លៃង  ពី មៃសិលមិញ ថា  
ក្នងុ ខៃត្ដ ស្ទងឹ តៃង  មាន  ពល រដ្ឋ មាន ពិការ- 
ភាព ចំនួន១ ១៥៨ នាក់ ហើយ ក្នងុ វគ្គ 

បណ្តះុ បណ្តាល កាល ពី ថ្ងៃទី ២១-២២ ខៃ 
តុលា   មនៃ្ដ ីជាគៃ ូបង្គាលក្នងុ ខៃត្ដ នៃះ ចំនួន 
១៥ នាក់  ក៏ ទទួល បាន ការ បណ្តះុ បណ្តាល 
ដៃរ  ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«តាម រយៈ វគ្គ បណ្តះុ- 
បណ្តាល នៃះ  គៃូ បង្គា ល ថា្នាក់ ខៃត្ដ នឹង 
ទទួល បាន ចំណៃះ ដឹង អំពី ការ  កំណត់  អត្ត - 
សញ្ញាណ កម្ម បៃជា ពល រដ្ឋ មាន   ពិការ ភាព 
ហើយ ពួកគត់ នឹង យក ទៅ បណ្តះុ បណ្តាល 
បន្ត ដល់ មនៃ្ដ ីនៅ តាម ភូមិ ឃំុ សមៃប់ ធ្វើ  
ការ បៃមូល ទិន្នន័យ បៃជា ពល រដ្ឋ »។

បើ តាម លោក វណ្ណា  កន្លង មក ការ បៃមូល 
ទិន្នន័យ ពលរដ្ឋ មាន ពិការភាព  ធ្វើ ឡើង  
តាម រយៈ ការ កត់តៃ លើ កៃដាស  នំា ឱៃយមាន 
ផល លំបាក  បៃមូល ព័ត៌ មាន មិន បាន គៃប់ - 
ជៃងុ ជៃយ  និង ចំណយ ថវិកា ចៃើន ។  
ដូច្នៃះ តាមរយៈ ការ អភិវឌៃឍ នូវ  កម្មវិធី អៃហ្វ 
នៃះ អាច ជួយ បំពៃញ បន្ថៃម និង រក ឃើញពី 
តមៃវូ ការ ជាក់លាក់ របស់ ជន មាន ពិការ ភា ព  ។ 

លោក  សួង ម៉ៃងឡុង  រដ្ឋ លៃខ ធិការ  
កៃសួងសង្គម កិច្ច  ថ្លៃង  ពៃល ធ្វើ ជា អធិ ប តី 
ពៃល បើក វគ្គ បណ្តះុប ណ្តាល គៃបូ ង្គាល 
ដល់ មនៃ្ដ ីមក ពី  ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង   កៃចៃះ  និង 
ខៃត្តតៃបូង ឃ្មុ ំ អំពី ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញា ណ- 
កម្ម ពិការភាព នៃះ កាល ពីថ្ងៃ ទី ២១  ខៃ 
តុលា  នៅ ខៃត្ដ ស្ទងឹ តៃង ថា ការ ធ្វើ អត្ត - 
សញ្ញាណ កម្ម ជន មាន ពិការ ភាព  តាម គំរូ 
សង្គម នៃះ  ជា គោល នយោ បាយ របស់ រាជ- 
រដា្ឋា ភិបាល ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ជីវ ភាព រស់ នៅ 
របស់ បង ប្អនូ  ដៃល មាន ពិការ ភាព ក្នងុ គៃ ួសរ  
កៃកីៃ  គ្មាន ទីពឹង ។  លោក ថ្លៃង ថា ៖« ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប នឹង ការងារ នៃះ មន្តៃ ីដៃល ជា ជន 
បង្គាល ទំាង អស់  តៃវូ សិកៃសា ស្វៃង យល់ ឱៃយ 
បាន ចៃបាស់ នឹង យក ចំណៃះ ដឹ ង ទៅ អនុវត្ត 
ឱៃយមា ន បៃសិទ្ធ ភាព តាម ការ ចង់ បាន របស់ 
កៃសួង និង ស្ថា ប័ន  ពាក់ ព័ន្ធ »៕

មនុស្សជាង៧០០នាក់ស្លាប់និងជាង២ពាន់នាក់របួសព្ះគ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ក្សួងសង្គមកិច្ចបណ្តះុបណ្តាលគូ្បង្គោលអំពីការស្ង់ទិន្នន័យជនមានពិការភាព

អ្នក ចូល រួម វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល កាល ពី ថ្ងេ ទី ២១-២២ ខេ តុលា ។ រូបថត កៃសួង សង្គម កិច្ច 
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ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ : រដ្ឋាភបិាលនងឹពនិតិយ្
អនមុត័គមង្អភវិឌឍ្ន៍ទនំប-់
វារអីគ្គសិនសី្ទងឹតាត្លើដល្
មានអានភុាព១៥០មហ្្គាវា៉ាត់
នងិគមង្វនិយិោគសាងសង់
ខស្្បណ្តាញបញ្ជនូអគ្គសិនី៥០០
គឡីវូ៉លុតភា្ជាប់ពីទកី្ងុភ្នពំញ្
ទៅកាន់ព្ដំន្កម្ពជុា-ឡាវនងិ
ពីខ្ត្តបាត់ដំបងទៅព្ំដ្ន
កម្ពុជា-ថ្។
ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ីបាន

ច្ញផ្សាយស្ចក្តីជូនដំណឹង
កាលពីថ្ង្ពុធឱ្យដឹងថានៅ
ក្នុងកិច្ចប្ជុំព្ញអង្គគណៈ-
រដ្ឋមន្ត្ីនៅថ្ង្សុក្ន្ះទីស្តី-
ការគណៈរដ្ឋមន្ត្ីនឹងបន្ថ្មនូវ
របៀបវារៈថ្មី១ទៀតស្តីពីការ-
អភិវឌ្ឍគម្ងវារីអគ្គិសនី
ស្ទឹងតាត្លើអានុភាព១៥០
គីឡូវ៉ុលនៅស្ុកថ្មបាំងខ្ត្ត
កោះកុងនិងគម្ងវិនិយោគ

សាងសង់ខ្ស្បណ្តាញបញ្ជូន
អគ្គសិនី៥០០គឡីវូ៉លុពីភ្នពំញ្
ទៅព្ំដ្នកម្ពុជា-ឡាវនិងពី
ខ្ត្តបាត់ដំបងទៅព្ំដ្នថ្។
លោកវិចទ័រហ្សូនាអគ្គនាយក

ន្អគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលន្
ក្សួងរ៉្ និងថាមពលប្ប់
ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ថាការដក់គមង្
ន្ះឱ្យប្មុខរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យ
និងសម្ចត្ូវបានធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីការសិក្សាពីផលប៉ះ-
ពាល់សង្គមនិងបរិសា្ថានបាន-
ចប់សព្វគ្ប់។
លោកបន្តថាលោកស៊យុសម្

រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងរ៉្ និងថាមពល
នឹងឡើងថ្ល្ងការពារគម្ង
ន្ះនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំព្ញអង្គ
គណៈរដ្ឋមន្ត្ីនៅព្ឹកន្ះ។
លោកបញ្ជាក់៖«យើងសង្កត្-

ឃើញថាគមង្ន្ះមានលក្ខណ-
សមប្ត្តិគប្់គន្់អាចវនិយិោគ
បាន»។
លោកហ្សូនាបានឱ្យដឹងថា

ចពំោះគមង្កសាងខស្្បញ្ជនូ
អគ្គិសនីពីភ្នំព្ញទៅព្ំដ្ន
កម្ពជុា-ឡាវនងឹត្វូទាញអគ្គសិនី
ពីរោងចក្ថាមពលដើរដោយ
ធយ្ងូថ្មពីបទ្ស្ឡាវដល្កម្ពជុា
បានចុះកចិ្ចពម្ព្ៀងទញិកាល-
ពីឆ្នាមំនុ។រឯីខស្្បណ្តាញបញ្ជនូ
១ទៀតនឹងទាញថាមពលពី
ប្ទ្សថ្។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងនឹង

ចាប់ផ្តើមសុំការអនញុ្ញាតពីរដ្ឋា-
ភិបាលនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំព្ញ-
អង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្ីបនា្ទាប់មកយើង
នងឹធ្វើការចរចាថ្លវ្និយិោគនងិ
កចិ្ចពម្ព្ៀងអនវុត្តនគ៍មង្
ដ្លនឹងចុះហត្ថល្ខារវាង
ក្សួងរ៉្និងថាមពលជាមួយ
ក្ុមហ៊ុនព្មទាំងការចរចាកិច្ច-
ព្មព្ៀងថ្ល្បញ្ជូនថាមពល
ដ្លអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងចុះ-
ហត្ថល្ខាជាមួយក្ុមហ៊ុន»។
លោកសខុសទុ្ធីអភបិាលរង

ខត្្តកោះកងុបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍

កន្លងមកថា ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ស្ទឹងតាត្លើសាងសង់ឡើង
ដោយក្ុមហ៊ុនChinaNa-
tionalHeavyMachinery
Corporation(CHMC)របស់
ប្ទ្សចិនក្នុងតម្ល្វិនិយោគ
៣៨០លានដុលា្លារ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«គម្ង

ន្ះមនិត្មឹត្ជយួអភវិឌឍ្ខត្្ត
កោះកុងបុ៉ណ្ណោះទ្បុ៉ន្ត្វាថ្ម-
ទាំងជាធុងអាគុយមួយដ្ល
នឹងជួយច្កចាយថាមពល
អគ្គសិនីនៅទទូាងំបទ្ស្កម្ពជុា
នៅព្លអនាគត»។
បើយោងតាមលោកសុទ្ធី

បច្ចុប្បន្ននៅខ្ត្តកោះកុងមាន
ទនំប់វារអីគ្គសិនីចនំនួ៣កពំងុ
បត្បិត្តកិារដល្មានសមត្ថភាព
ផលិតថាមពលសរុប៦០២
ម្ហ្គាវា៉ាត់ ក្នុងនោះទំនប់វារី-
អគ្គិសនីគិរីរម្យ៣មានអានុភាព
១៨ម្ហ្គាវា៉ាត់ វារីអគ្គិសនីឫស្សី-
ជ្កំម្មានអានភុាព៣៣៨

មហ្្គាវា៉ាត់នងិវារអីគ្គសិនីតាត្
២៤៦ម្ហ្គាវា៉ាត់។
ក្នុងកិច្ចប្ជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

កាលពីថ្ង្ទី៩តុលាគណៈរដ្ឋ-
មន្ត្ីបានអនមុត័ផន្ការចណំយ
ថវិកាប្ហ្ល១២,៧៩៦ពាន់
លានដុលា្លារសមប់្ការវនិិយោគ
សាធារណៈក្នងុរយៈពល្៣ឆ្នាំ
(២០២១-២០២៣)ដោយ
រាប់ទំាងគម្ងដ្លកំពុងអនុ-

វត្ត និងគម្ងវិនិយោគសា-
ធារណៈថ្មីជាង៤០០គម្ងដ្ល
មានមហិច្ឆតាសម្ប់កសាង
គ្ឹះស្ដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំដោយ
ផ្តោតលើការកសាងហ្ដ្ឋារចនា-
សម្ពន័្ធក្នងុភាគរយខ្ពស់បផំតុ។
ក្នងុនោះការប្ងច្កទុនវិនិយោគ
៥០,១ភាគរយន្ទុនវិនិយោគ
សរុបសម្ប់គម្ងក្នងុវិស័យ
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៕LA

ម៉េ គុណមករា  

ភ្នំពេញ:ក្ុមហ៊ុនHainanStar-
lightChemicalCo.,Ltdមក-
ពីប្ទ្សចិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ-
វិនិយោគលើការបង្កើតរោងចក្
ចម្ញ់ប្ងកាតនៅកម្ពុជាស្ប-
ព្លដ្លក្ុមហ៊ុនប្ងរបស់សិង្ហ-
បុរីKrisEnergyក៏មានផ្នការក្នុង
ការទាញយកដំណក់ប្ងដំបូងក្នុង
ចុងឆ្នាំន្ះផងដ្រ។
លោកជៀបសួរអគ្គនាយកន្

អគ្គនាយកដ្ឋានបង្កាតន្កស្ងួរ៉្
និងថាមពលបានថ្ល្ងប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្ព្ហសប្តិ៍ថាក្មុហ៊នុ
HainanStarlightChemical
Co.,Ltdបានមកជបួពភិាកស្ាជាមយួ
លោកស៊ុយស្ម រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងរ៉្
និងថាមពលអំពីសកា្តោនុពលន្
គម្ងវិនិយោគលើវិស័យប្ងនិង
ឧស្ម័ននៅទីស្តីការក្សួងកាលពីថ្ង្
ពុធ។
លោកបានថ្ល្ងយ៉ាងដូច្ន្ះថា៖«ក្ុម-

ហ៊ុនន្ះបានបង្ហាញអំពីចំណប់-
អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើតរោងចក្
ចមញ្់បង្កាតនៅបទ្ស្កម្ពជុា។
ក្សួងរ៉្និងថាមពលសូមសា្វាគមន៍
សមប្់ការស្វង្រកឱកាសន្វនិយិោគ

នងិការអភវិឌឍ្វសិយ័បង្កាតន្ះឱយ្
កាន់ត្រីកចម្ើនបន្ថ្មទៀត។យើង
បានស្នើឱ្យក្ុមហ៊ុនធ្វើការដក់ពាក្យ
ស្នើសុំធ្វើការវិនិយោគដ្លត្ូវគោរព
តាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានាដ្ល
បានកំណត់ដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពី
លទ្ធភាពវិនិយោគន្ះ»។
លោកថាកស្ងួមនិទាន់ដងឹចប្ាស់

ថាតើក្ុមហ៊ុនមានចំណប់អារម្មណ៍
ធ្វើការវនិយិោគក្នងុខត្្តណឬនៅក្នងុ
ប្លុកប្ងកាតណមួយនៅឡើយ
នោះទ្ដោយសារក្ុមហ៊ុនទាមទារ

ព្លវ្លាលើការសិក្សាអំពីវិស័យ
ន្ះជាមុនសិន។លោកថាបច្ចុប្បន្ន
នៅដ្នសមុទ្នៅសល់ប្លុកដ្ល
ទំន្រចំនួន៤និងនៅដ្នគោក
នៅសល់ប្លកុសមប្់សកិស្ាសវ្ជវ្
រកប្ង១៨ប្លុកទៀត។
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏មានការវិនិយោគ

រួមគ្នារវាងក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុកCam-
bodianPetrochemicalCom-
pany(CPC)និងក្ុមហ៊ុនចិន
SinomachChinaPerfectMa-
chinery IndustryCorpទៅលើ

រោងចក្ចម្ញ់ប្ងន្ះដ្ល
គ្ងនឹងត្ូវបានសាងសង់នៅលើ
ផ្ទ្ដី៨០ហិកតាន្ទឹកដីខ្ត្តព្ះ-
សីហនុជាប់នឹងខ្ត្តកំពតដ្លអាច
ចម្ញ់ប្ងបាន៥លានតោនក្នុង
១ឆ្នាំ។
រោងចក្ន្ះត្ូវបានចាប់ផ្តើម

សាងសង់នៅពាកក់ណ្តាលឆ្នាំ២០១៧
ដ្លមានទំហំ៣៦៥ម៉្ត្ការ៉្
ក្នុងដំណក់កាលទី១បនា្ទាប់ពី
ត្ូវបានពន្យារព្លជាច្ើនលើក
ដោយសារត្បញ្ហាផ្ទ្ក្នុង។
ក្ុមហ៊ុនបានឱ្យដឹងថាក្នុងដំណក់-

កាលពីទី១ន្គម្ងទាំងមូល២
ដំណក់កាល នឹងត្ូវចំណយថវិកា
៦២០លានដលុា្លារដល្អាចចមញ្់
ប្ងបានប្ហ្ល២លានតោនក្នុង
១ឆ្នាំ។ផលិតប្ងដ្លចម្ញ់
ច្ញពីរោងចក្ន្ះសម្ប់ផ្គត់ផ្គង់
ត្ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្ុកប៉ុណ្ណោះ។
បើយោងតាមលោកជៀបសួរ

បច្ចុប្បន្នបានផ្អាកការសាងសង់
របសខ់្លនួជាបណ្តាះអាសន្នដោយសារ
ត្បញ្ហាផ្ទ្ក្នុងន្ដ្គូសហការ។
លោកថាមកទល់ពល្ន្ះក្មុហ៊នុ

មិនទាន់ផ្តល់ព័ត៌មានន្ការចាប់ផ្តើម
ដំណើការសាងសង់ឡើងវិញនៅ
ឡើយទ្។

កាលពីចុងខ្សីហកន្លងមកន្ះ
ក្ុមហ៊ុនKrisEnergyដ្លកំពុង
អភវិឌឍ្អណ្ដងូបង្អបស្រាក្នងុសមទុ្
នៅក្នុងប្លុក Aកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា
ការកសាងផ្លាតហ្វមក្បាលអណ្ដូង-
ផលិតកម្មសម្ប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូង
ប្ងកាតអប្សរាកំពុងតូ្វបាន
ដឹកជញ្ជូនផ្លាតហ្វមក្បាលអណ្ដូង-
ផលិតកម្មមកនិងបានដំឡើងលើ
ដ្នទឹកន្ប្ទ្សកម្ពុជាដ្លជា
ជំហនវិជ្ជមានមួយឆ្ពោះទៅទិសដៅ
របស់ក្មុហ៊នុន្ការទាញយកបង្
នៅឆ្នាំន្ះ។
ក្ុមហ៊ុនន្ះបន្តឱ្យដឹងទៀតថា

ការកសាងផ្លាតហ្វមខា្នាតតចូសមប្់
ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្ងកាតដំបូងគ្
បង្អស់របស់ប្ទ្សកម្ពុជាបានចាប់-
ផ្ដើមកាលពីដើមខ្ធ្នូឆ្នាំ២០១៩
នៅឯរោងចក្របស់ក្មុហ៊នុNOV’s
PTProfab1ដ្លស្ថិតនៅកោះ
បាតាមប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី។ការ-
លើកដក់និងការដឹកច្ញផ្លាតហ្វម
ខា្នាតតូចនះ្បានចប់សព្វគ្ប់នៅ
ថ្ង្ទី២៥ខ្សីហឆ្នាំ២០២០កន្លង
មកន្ះ។ប្ងនៅតំបន់អប្សរា
ន្ះត្ូវបានរំពឹងថានឹងឈានដល់
អត្ផលិតកម្មខ្ពស់បំផុត៧៥០០
បារ៉្លក្នុង១ថ្ង្៕

គម្រោងអភិវឌ្រោឍន៍វារីអគ្គសិនីនិងខ្រោស្រោបញ្ជនូអគ្គសិនីនឹងត្រោវូពិនិត្រោយនិងសម្រោចនៅក្នងុប្រោជំុព្រោញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រោថី្ង្រោន្រោះ

ក្រោមុហុ៊នចិនHainanចង់វិនិយោគសាងសង់រោងចក្រោចម្រោញ់ប្រោងនៅកម្ពជុា

ផ្លាតហ្វមកេបាលអណ្ដងូផលិតកម្មរបស់ KrisEnergy បានដឹកមកកម្ពជុាកាលពីខេសីហា។ រូបថតKrisEnergy

ខេសេបញ្ជនូអគ្គសិនី តង់សេយុង ខ្ពស់  នៅភ្នពំេញ  ភ្ជាប់ពីបណ្តាខេត្ត ។ រូបថតហ្ងជីវ័ន



ធូ វិរ:

ភ្នំពេញ: រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច
ពន្រេយារព្រេលការអនុវត្តពន្ធលើចំណ្រេញ
មូលធនក្នុងរយៈព្រេល១ឆ្នាំដើម្រេបី
ទុកព្រេលវ្រេលាគ្រេប់គ្រេន់ដល់អ្នក-
ជាប់ពន្ធទាំងអស់ធ្វើការស្វ្រេងយល់ឱ្រេយ
កាន់់ត្រេច្រេបាស់នូវបទប្រេបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធ
លើចំណ្រេញមូលធន។
ការសម្រេចពន្រេយារព្រេលន្រេះត្រេូវបាន

ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមអ្នកអភិវឌ្រេឍន៍
លនំៅឋានកម្ពជុាបានស្នើសុឱំ្រេយរដ្ឋាភបិាល
ពន្រេយារព្រេលការអនុវត្តពន្ធលើចំណ្រេញ
មូលធនរហូតដល់ស្ថានភាពន្រេការ-
រាតត្រេបាតជងំឺកូវដី១៩មានភាពធរូស្រេល
ឡើងវិញខណៈវិស័យអចលនទ្រេព្រេយនៅ
ប្រេទ្រេសកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់
ដោយសរវិបត្តិសុខភាពន្រេះ។
ស្រេចក្តជីនូដណំងឹរបសអ់គ្គនយក-

ដ្ឋានពន្ធដរច្រេញផ្រេសាយកាលពីថ្ង្រេព្រេ-
ហស្រេបតិ៍ថា៖«យោងតាមលិខិតរបស់
ក្រេសួងស្រេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពី
សំណើសុំពន្រេយារព្រេលការអនុវត្តពន្ធ
លើចំណ្រេញមូលធននិងចំណារ
ឯកសរដ៏ខ្ពងខ់្ពស់របស់នយករដ្ឋមន្ត្រេី
ហ៊នុស្រេនចុះថ្ង្រេទ៩ីខ្រេតលុាឆ្នាំ២០២០ 

រាជរដ្ឋាភបិាលសម្រេចឱ្រេយពន្រេយារកាល-
បរិច្ឆ្រេទកំណត់ការដក់ឱ្រេយអនុវត្តពន្ធ
លើចំណ្រេញមូលធនរយៈព្រេល១ឆ្នាំ
ទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នា២ំ០២១»។ 
ការសម្រេចពន្រេយារព្រេលន្រេះក្នងុគោល-

បំណងដើម្រេបីទុកព្រេលវ្រេលាគ្រេប់គ្រេន់
ដល់អ្នកជាប់ពន្ធ និងសធារណជន
ទាំងអស់ធ្វើការស្វ្រេងយល់ឱ្រេយកាន់់ត្រេ-
ច្រេបាស់នូវបទប្រេបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធលើ
ចំណ្រេញមូលធនព្រេមទាំងជាការ-
ត្រេៀមខ្លនួចលូរមួអនវុត្តពន្ធលើចណំ្រេញ
មូលធនន្រេះឱ្រេយកាន់ត្រេមានភាពរលូន
និងមានប្រេសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាប់ពីថ្ង្រេទី១
ខ្រេមករាឆ្នាំ២០២២តទៅ។
ពន្ធចណំ្រេញមលូធននងឹត្រេូវអនវុត្ត

ចំពោះការលក់ឬផ្ទ្រេរ ឬក៏បង្កើតឱ្រេយ
មានសទិ្ធិគ្រេបគ់្រេងលើទ្រេព្រេយឬចុះបញ្ជី
សម្រេប់ការផ្ទ្រេរកម្មសិទិ្ធឬសិទ្ធិកាន់-
កាប់ទ្រេព្រេយ។យោងប្រេកាសរបស់
ក្រេសងួស្រេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពី
ថ្ង្រេទី១ខ្រេម្រេសឆ្នាំ២០២០ ការ-
បង់ពន្ធន្រេះគឺបានមកពីការលក់ន្រេ
អចលនទ្រេព្រេយមួយចំនួនដូចជាដី
អគារភាគហ៊ុនអាជា្ញាប័ណ្ណបា៉ាតង់
សញ្ញាបណ្ណបំណុលនិងរូបិយប័ណ្ណ
ក្នុងអត្រេ២០ភាគរយ៕

តពីទំព័រ ១...ការចុះMoUន្រេះជា
សក្ខីភាពមួយទៀតន្រេការជំរុញភាព-
រកីចម្រេើនផ្ន្រេកស្រេដ្ឋកចិ្ចនងិទនំកុចតិ្ត
ផ្ន្រេកវិនិយោគបន្ថ្រេមទៀតជាមួយ
សហរដ្ឋអាម្រេរិក។
លោកបានបន្តថាន្រេះជាគនំតិផ្តចួផ្តើម  

របស់ក្រេសួងដ្រេលបានធ្វើឱ្រេយកម្ពុជា
សម្រេចបានកចិ្ចសហប្រេតិបត្តិការពន្លឿន  
ការផ្តល់ប្រេកាសនយីបត្រេតក្កកម្មរវាង
កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រេទ្រេសមួយចំនួន
រមួមានសងិ្ហបរុីជប៉នុចនិករូ៉្រេខាងត្រេបូង  
និងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើម។
លោកថ្ល្រេងថា៖«ភាគីទាំង២បាន

បង្ហាញនវូទកឹចតិ្តរកីរាយនងិវាយតម្ល្រេ
ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រេឹងប្រេងរួមគា្នា
រហូតឈានដល់ចុះហត្ថល្រេខានថ្ង្រេ
ន្រេះដើម្រេបីជាផ្ន្រេកមួយរួមចំណ្រេកក្នុង
ការទាក់ទាញអ្នកវនិយិោគពីសហរដ្ឋ-
អាម្រេរកិមកកម្ពជុាឱ្រេយបានកាន់ត្រេច្រេើន 
ឡើងហើយវានឹងផ្តល់ជំនឿទុកចិត្ត
សម្រេប់ស្នាដ្រេបច្ច្រេកវិទ្រេយានិងរបក-
គំហើញផ្រេស្រេងៗដ្រេលចង់មកផលិត
វិនិយោគនិងផ្តល់ស្រេវានៅកម្ពុជាត្រេូវ
បានទទលួកចិ្ចការពារនវូកម្មសទិ្ធិបញ្ញា 
ផ្ន្រេកប្រេកាសនយីបត្រេតក្កកម្មស្ថតិក្នងុ
សុពលភាពរបស់ខ្លួន»។
លោកPatrickMurphyឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាម្រេរិកប្រេចាំកម្ពុជា

បានឱ្រេយដងឹថាតាមរយៈMoUន្រេះនងឹ
ជួយពង្រេីកទំនក់ទំនងរវាងប្រេទ្រេស
ទាំង២ឱ្រេយកាន់ត្រេជិតស្និទ្ធថ្រេមទៀត។
លោកនយិាយថា៖«សហរដ្ឋអាម្រេរកិ

នឹងចុះផ្រេសាយពីកិច្ចសហប្រេតិបត្តិការ
ន្រេប្រេទ្រេសទាំង២តាមរយៈវ្រេបសយ
ក៏ដចូជាតាមបណា្តាសរពត័ម៌ានផ្រេស្រេងៗ  
ដើម្រេបីឱ្រេយសធារណជននងិជាពសិ្រេស
តក្កករនៅសហរដ្ឋអាម្រេរិកឱ្រេយមកចុះ
បញ្ជីប្រេកាសនយីបត្រេតក្កកម្មនៅកម្ពជុា   
សម្រេប់មុខសញ្ញាន្រេការវិនិយោគ
របស់ខ្លួននៅកម្ពុជា»។
លោកMurphyបានឱ្រេយដឹងថា

អាម្រេរិកគឺជាទីផ្រេសារនំច្រេញឈានមុខ-
គ្រេរបស់កម្ពុជាដោយការនំច្រេញ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩មានតម្ល្រេជតិ៥,៤
ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើងពី៣ពាន់
លានដុលា្លារធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥។
អាម្រេរកិបានផ្ដល់ឱ្រេយកម្ពជុានវូភាព-

អនុគ្រេះពាណិជ្ជកម្មស្ថតិក្រេមកម្ម-
វធិីប្រេពន័្ធGSPដ្រេលផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្រេយ
កម្ពុជាអាចនំទំនិញចូលទៅទីផ្រេសារ
របស់អាម្រេរិកដោយរួចពន្ធសម្រេប់
ផលិតផលជាង៥០០០មុខ។
ស្ថតិក្រេមប្រេពន័្ធGSPន្រេះទនំញិ

ធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាជិត១ពាន់លាន
ដុលា្លារត្រេូវបាននំច្រេញទៅអាម្រេរិក
កាលពីឆ្នាំ២០១៩៕LA

ថ្ង្រេសុក្រេទី២៣ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ទីកេុងហាណូយៈ នយករដ្ឋមន្ត្រេី
វៀតណាមលោកNguyenXuan
Phucក្នងុព្រេលថ្មីៗ ន្រេះបានយលព់្រេម 
ដល់ការច្រេញអាជា្ញាបណ័្ណដល់ក្រេមុហ៊នុ
អាកាសចរណ៍ Vietravelថ្មីរបស់
ប្រេទ្រេសន្រេះសម្រេប់ការដឹកជញ្ជូន
តាមផ្លូវអាកាសដ្រេលធ្វើឱ្រេយក្រេុមហ៊ុន
ន្រេះកា្លាយជាក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
ទី៦នៅវៀតណាម។
នយករដ្ឋមន្ត្រេីបានប្រេគល់ភារកិច្ច

ដល់ក្រេសួងដឹកជញ្ជូន(MoT)ដើម្រេបី
បញ្ជាក់សមត្ថភាពផ្ន្រេកហិរញ្ញវត្ថុន្រេ
ក្រេុមហ៊ុនថ្មីន្រេះដើម្រេបីធានមានទុន
អតិបរមាដ្រេលច្រេបាប់តម្រេូវសម្រេប់
ប្រេតិបត្តិការក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
Vietravelន្រេះ។

 ផ្អ្រេកតាមស្រេចក្តីណ្រេនំនោះក្រេសងួ 
ដឹកជញ្ជូនវៀតណាមនឹងសម្រេចថា
តើព្រេលណាត្រេូវច្រេញនូវអាជា្ញាប័ណ្ណ
អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដល់
ក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Vietravel។
ការសម្រេចន្រេះធ្វើឱ្រេយអាកាសចរណ៍

Vietravelកា្លាយជាក្រេមុហ៊នុអាកាស-
ចរណ៍ទី៦របស់ប្រេទ្រេសន្រេះបន្ទាប់ពី
ក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Vietnam
Airlines, Vietjet Air, Jetstar,
VASCOនិងBambooAirways
ដោយកំពុងប្រេតិបត្តិការហោះហើរ។
ថ្មីៗន្រេះលោក NguyenQuoc

Kyប្រេធានន្រេក្រេមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
Vietravelបាននិយាយថាក្រេុមហ៊ុន
ន្រេះមានផ្រេនការដើម្រេបីហោះហើរលើក-
ដំបូងនៅថ្ង្រេទី១៨ខ្រេធ្នូឆ្នាំន្រេះហើយ
ក្នុងរយៈព្រេលខ្លី ក្រេុមហ៊ុនអាកាស-
ចរណ៍ន្រេះនឹងបម្រេើការហោះហើរក្នុង
ស្រេកុជាមនុសនិដោយបម្រេើស្រេវាកម្ម
ជូនដល់ក្រេុមហ៊ុនទ្រេសចរណ៍ផ្រេស្រេងៗ
ហើយលើសពីន្រេះទៀតគឺការបម្រេើ
ស្រេវាហោះហើរដល់ក្រេុមពាណិជ្ជកម្ម។ 
កាលពីខ្រេម្រេសលោកឧបនយក-

រដ្ឋមន្ត្រេីTrinhDinhDungបានចុះ-
ហត្ថល្រេខាលើស្រេចក្តសីម្រេចចតិ្តមយួ 
ដោយអនុម័តនូវគោលនយោបាយ
វនិយិោគរបស់ក្រេមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
Vietravelជាមយួទុនវិនិយោគសរុប
៧០០ពាន់លានដុង($៣០,២លាន)។ 
លោកNguyenQuocKyបាន

ឱ្រេយដឹងទៀតថាដោយមានមូលដ្ឋាន
ក្នងុអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិPhu
Baiក្នុងខ្រេត្ត ThuaThienHue
ក្រេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Vietravel
នឹងផ្តល់នូវស្រេវាកម្មដឹកជញ្ជនូតាមផ្លវូ-
អាកាសទាំងក្នុងប្រេទ្រេសនិងអន្តរជាតិ
ដ្រេលនឹងចូលរួមធ្វើឱ្រេយប្រេសើរឡើងនូវ
សមត្ថភាពដកឹជញ្ជនូតាមផ្លវូអាកាស
របស់ប្រេទ្រេសវៀតណាម និងការ-
អភិវឌ្រេឍឧស្រេសាហកម្មដឹកអ្នកដំណើរ
និងទ្រេសចរណ៍ ព្រេមជាមួយនឹងការ-
អភវិឌ្រេឍស្រេដ្ឋកចិ្ច-សង្គមរបស់ប្រេទ្រេស
ន្រេះផងដ្រេរ៕VNS_ANN/RR

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នពំេញ: លោកJonathanD.Ostry
ប្រេធានស្ដីទីនយកដ្ឋានអាសុីនិងបា៉ាសុី-
ហ្វកិន្រេមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF)
បានប្រេប់ភ្នំព្រេញប៉ុស្ដិ៍ថា រដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាគួរត្រេផ្ដល់អាទិភាពការចំណាយ
ដល់វិស័យដ្រេលងយទទួលរងគ្រេះ
ដើម្រេបីជំរុញសកម្មភាពស្រេដ្ឋកិច្ច និង
ការបង្កើតការងរក្នុងអំឡុងព្រេលវ្រេលា
ដ៏ពិបាកន្រេះ។

 លោកJonathanបានឆ្លើយសំណួរ
ភ្នំព្រេញប៉ុស្ដិ៍ ក្នុងអំឡុងសន្និសីទស្ដីពី
ចក្ខុវិស័យស្រេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុី-
ហ្វកិនៅខ្រេតលុាឆ្នាំ២០២០ដ្រេលត្រេវូបាន
រៀបចំឡើងកាលពីលា្ងាចថ្ង្រេពុធពីទីក្រេុង
វា៉ាសុីនតោនថាការរីករាលដលវីរុសកូរ៉ូ-
ណាបានបណា្តាលឱ្រេយកតា្តាមយួចនំនួដ្រេល
បានប៉ះពាល់ដល់ការព្រេយាកររបស់ IMF
គឺការដួលរលំវិស័យទ្រេសចរណ៍ច្រេបាស់-
ណាស់បានប៉ះពាល់យា៉ាងខា្លាំងដល់
ស្រេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងប៉ះពាល់លើការនំ-
ច្រេញវិស័យមិនម្រេនទ្រេសចរណ៍ សម្លៀក-
បំពាក់ជាដើម។
លោកថា៖«យើងសង្ក្រេតឃើញថាមាន

ការលុបចោលការបញ្ជាទិញជាច្រេើននិង
ការធា្លាក់ចុះន្រេវិស័យទ្រេសចរណ៍និងការ-
នំច្រេញទំនិញខ្ញុំគិតថាកតា្តាទាំងន្រេះ
ហើយនៅពីក្រេយចក្ខុវិស័យកាន់ត្រេ
ថមថយ»។លោកបន្តថា៖«សម្រេបក់តា្តា
គោលនយោបាយខ្ញុំគិតថាអ្វីដ្រេលយើង
បានណ្រេនំគឺការផ្ដល់អាទិភាពដោយ

ប្រេុងប្រេយ័ត្នន្រេការចំណាយដើម្រេបីធ្វើឱ្រេយ
ប្រេកដថាធនធានសរពើពន្ធគឺនឹងទៅ
ដល់អ្នកដ្រេលងយរងគ្រេះខា្លាំងបំផុត
អ្នកដ្រេលនៅក្រេមកម្រេិតប្រេក់ចំណូល
អ្នកដ្រេលនៅក្នងុវសិយ័ក្រេផ្លវូការជាដើម
ដ្រេលឱកាសការងររបស់ពួកគ្រេអាច
រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត»។

 លោកឱ្រេយដឹងថាជាមួយការស្ទុះងើប-
ឡើងវញិតម្រេវូការពភិពលោកជាមលូដ្ឋាន
សម្រេប់ការនំច្រេញសំខាន់ៗមួយចំនួន
របស់ប្រេទ្រេសកម្ពជុាដចូជាសម្លៀកបពំាក់
និងការស្ទុះងើបឡើងវិញមួយនៅក្នុង
វសិយ័ទ្រេសចរណ៍វាគរួត្រេអាចធ្វើទៅបាន
សម្រេប់ការស្ទុះងើបឡើងវិញដ្រេលIMF
រំពឹងថានឹងសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២១។
លោកតុបសុភ័កអ្នកនំពាក្រេយក្រេសួង

ទ្រេសចរណ៍បានប្រេប់ភ្នពំ្រេញប៉សុ្ដិ៍កាលពី

ថ្ង្រេព្រេហស្រេបតិ៍ថាចំនួនការមកដល់ន្រេ
ភ្ញៀវទ្រេសចរបរទ្រេសបានធា្លាក់ចុះ
យា៉ាងខា្លាំងប្រេហ្រេល៧២ភាគរយនៅក្នុង
រយៈព្រេល៨ខ្រេដំបូងដ្រេលទទួលបាន
ប្រេហ្រេលជាង១,២២លាននក់។ 
លោកថា៖ «រហូតមកដល់ព្រេលន្រេះ

យើងមិនមានភ្ញៀវទ្រេសចរបរទ្រេសនោះ-
ទ្រេដ្រេលស្ទើរត្រេសូន្រេយទៅហើយគឺមាន-
ត្រេជនបរទ្រេសមួយចំនួនដ្រេលជាធុរជន
អ្នកជំនញនិងអ្នកកំពុងធ្វើការងរនិង
រស់នៅក្នុងទីន្រេះហើយក្រេសួងទ្រេស-
ចរណ៍ព្រេយាករថាយើងនឹងទទួលបាន
ភ្ញៀវទ្រេសចរបរទ្រេសខ្លះៗឡើងវញិចាបព់ី
ពាកក់ណា្តាលឆ្នាំ២០២១ប្រេសនិបើមាន
វា៉ាក់សំងត្រេូវបានប្រេកាសជាផ្លូវការ»។

 លោកខ្រេនលូអគ្គល្រេខាធិការ
សមាគមរោងចក្រេកាត់ដ្រេរនៅកម្ពុជា

បានបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ព្រេលន្រេះ
មិនមានបញ្ហាជុំវិញការបញ្ជាទិញរបស់
ឧស្រេសាហកម្មន្រេះទ្រេជាពិស្រេសនៅទីផ្រេសារ
អាម្រេរិក។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ដ្រេីក្រេសួង

ស្រេដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុបានឱ្រេយដងឹកាលពី
សបា្ដាហ៍មនុថាសកម្មភាពស្រេដ្ឋកចិ្ចរបស់
កម្ពុជាអាចបន្តជាធម្មតាខណៈដ្រេល
ស្ថានការសរពើពន្ធជាពិស្រេសទាក់ទង
នឹងប្រេក់ចំណូលពន្ធ នឹងប្រេសើរជាង
ការរពំងឹទកុដ្រេលជាផលល្អមយួសម្រេប់
ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១ដ្រេលអាចឱ្រេយ
មានទំហំថវិកាកាន់ត្រេច្រេើន និងការ-
ប្រេើប្រេស់ប្រេក់សន្រេសំរដ្ឋាភិបាលកាន់ត្រេ
តិចជាងការរំពឹងទុក។ប៉ុន្ត្រេផលប៉ះពាល់
ដោយសរត្រេជំនន់ទឹកភ្លៀងបានដក់-
សមា្ពាធលើបន្ទុករបស់រដ្ឋជាពិស្រេស
ការស្ដារឡើងវិញនូវហ្រេដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ
ដឹកជញ្ជូននិងប្រេព័ន្ធធារាសស្ដ្រេ។
លោក អូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បន្តថា រដ្ឋា-

ភិបាលកម្ពជុាកំពុងរៀបចំផ្រេនការការស្ទះុ-
ងើបឡើងវញិក្រេយជងំឺកូវដី១៩ដ្រេលជា
ការពិចារណារយៈព្រេលខ្លីមួយក្នុងការ-
ជំរុញកំណើនស្រេដ្ឋកិច្ចឱ្រេយអស់ពីសកា្ដា-
នុពលរបស់ខ្លនួក្នងុព្រេលឆប់ៗតាមដ្រេល-
អាចធ្វើទៅបាន។
បើយោងតាម IMFស្រេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ត្រេូវបានព្រេយាករថានឹងដក២,៨ភាគរយ
នៅឆ្នាំន្រេះហើយនឹងស្ទុះងើបឡើងវិញ
យា៉ាងរហ័សដល់៦,៨ភាគរយក្នុងឆ្នាំ
២០២១ពីដក១,២និង០,៧រៀងគា្នា
ន្រេការព្រេយាករក្នុងខ្រេម្រេស៕LA

វៀតណាមយល់ព្រម
ការបង្កើតក្រមុហុ៊ន
អាកាសចរណ៍ទី៦

វិស័យកាត់ដេរបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំពីជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថតហុងមិន

កម្ពជុានិងអាម្ររិករួមគ្នា...

IMF:គួរត្រផ្ដល់អាទិភាពការចំណាយដល់វិស័យងាយរងគ្រះ

ពន្ធលើចំណ្រញមូលធនត្រវូបានពន្រយារ
ការអនុវត្តរហូតដល់ខ្រមករាឆ្នាំ២០២២



វិស័យវេជ្ជសាស្តេរបស់ម៉ាឡេស៊ីរង់ចាំសា្វាគមន៍
អ្នកជំងឺមកពីជ៊ំវិញពិភពលោកគេប់ពេលវេលា
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 បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី គឺជា គោលដៅ 
ទៃសចរណ៍ វៃជ្ជសាស្តៃ លំដាប់ កំពូល 
មយួ នៅក្នងុ តបំន ់អាសា៊ាន ទោះប ីមន 
បញ្ហា បៃឈម មួយចំនួន ដោយសារ 
វិបត្តិ ជំងឺ រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩ ក្តី ។ 

 កាលពី ឆ្នាំមុន មន ជនបរទៃស 
បៃមណ ១,៣ លាន នាក ់បានមក កាន ់
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី ដើមៃបី ស្វៃងរក ការ-
ពៃយាបាល នងិថៃទា ំសខុភាព ធៀប នងឹ 
១,២លាន នាក់ នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ 
ដៃល វាគឺ ជា សក្ខីភាព មួយ បញ្ជាក់ 
យ៉ាងចៃបាស់ អំពី សមត្ថភាពរ បស់ 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី ក្នុង ការផ្តល់ សៃវា-
កម្ម វៃជ្ជសាស្តៃ ដៃលមន គុណភាព 
ខ្ពស់ និង បានធ្វើ ឱៃយ អ្នកស្វៃងរក 
សៃវាពៃយាបាល ដៃលជាជនបរទៃស 
កាន់ តៃមន ទំនុក ចិត្ត ខ្លាំងឡើង ។ 

 ការផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ អាច 
ផ្លាស់ប្តូរ ដំណើរការ ពៃយាបាល និង ថៃ ទាំ 
សុខភាព សមៃប់ ឧសៃសាហកម្ម ទៃស-
ចរណ៍ វៃជ្ជសាស្តៃ នៅ ទូទាំង ពិភព-
លោក ខណៈ ការធ្វើដំណើរ ឆ្លងកាត់ 
ពៃដំៃន តៃវូបាន រឹតបន្តងឹ ហើយ បៃទៃស 
ម៉ាឡៃសីុ ក៏ រង ផលប៉ះពាល់ ដោយសារ 
ជំងឺ រាតតៃបាត មួយ នៃះដៃរ ។  

 ទោះយ៉ាងណា ដោយមន ហៃដា្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធ ថៃទាំ វៃជ្ជសាស្តៃ លំដាប់ 
ពិភពលោក ជាមួយនឹង តម្លៃ សមរមៃយ 
រមួ នងឹ មន្ទរីពៃទៃយ ស្តងដ់ាអន្តរជាត ិនងិ 
មនបុគ្គលិក សុខភិបាល ដៃល អាច 
និយយ ភាសា អង់គ្លៃស បាន យ៉ាង- 
សា្ទាត់ ជំ  នា ញ បានធ្វើឱៃយ បៃទៃស 
ម៉ាឡៃសុី កា្លាយជា គោលដៅ ពៃយាបាល 
និង ថៃទាំ សុខភាព ដ៏ សំខន់ មួយ 
សមៃប ់អ្នក ជងំ ឺទាងំនៅក្នងុ តបំន ់នងិ 
មកពី ជុំវិញ ពិភព លោក ។  

 មន្ទរីពៃទៃយ ឯកជន បៃមណ ៧៦ គាទំៃ 
វិស័យ ទៃសចរណ៍ វៃជ្ជសាស្តៃ ដោយ 
ផ្តលជ់នូ នវូ ការពៃយាបាល ជាចៃើន បៃភៃទ 
ដូចជា ការបង្ក កំណើត រោគ កៃពះ 
ពោះវៀន សុខភាព មត់ ធ្មៃញ បៃព័ន្ធ 
បៃសាទ ថត ឆ្លុះ ជំងឺ ទូទៅ គៃប់ បៃភៃទ 
ជំងឺ បៃះដូង មហារីក និង ការពៃយាបាល 
ជំងឺ ផៃសៃងៗ ជាចៃើន មុខ ទៀត ។ 

 លោកសៃី Sherene Azli អគ្គនា-
យក កៃុមបៃឹកៃសា ទៃសចរណ៍ សុខភាព 
ម៉ាឡៃសុី (MHTC) មនបៃសាសន៍ 
ថា ៖« អ្នកជំងឺ មកពី ជុំវិញ ពិភពលោក 

តៃូវបាន សា្វាគមន៍ មកកាន់ បៃជាជាតិ 
អាសុអីាគ្នៃយ ៍មយួ នៃះ សមៃប ់សៃវា-
ពៃយាបាល  និង ថៃទាំ វៃជ្ជសាស្តៃ » ។ 

« ម៉ាឡៃសុី គឺជា គោលដៅ ទៃសចរ- 
ណ៍ វៃជ្ជសាស្តៃ លំដាប់ កំពូល ដោយ- 
សារ   តៃគុណភាព លំដាប ់ថា្នាក់ ពិភព-
លោក  ភាពងាយសៃួល ក្នុង ការទទួល 
សៃវាពៃយាបាល នងិ មនតម្លៃ សមរមៃយ។ 
យើង មន មន្ទីរពៃទៃយ សមៃប់ បមៃើ 
សៃវាកម្ម វៃជ្ជសាស្តៃ ល្អ បំផុត បំពាក់ 
ដោយ បច្ចៃកវិទៃយា ទំនើបៗ និង មន 
អ្នកជំនាញ វៃជ្ជសាស្តៃ ដ៏ សមៃបូរបៃប 
ដើមៃបី ផ្តល់ជូន ការពៃយាបាល និង ថៃទាំ 
សុខភាព អ្នកជំងឺ ល្អ បំផុត » ។ 

« ទន្ទឹមនឹង ការផ្តល់ជូន ការពិគៃះ 
យោបល់ ផ្នៃក វៃជ្ជសាស្តៃ ដ៏ល្អ  វិស័យ 
សុខភិបាល ម៉ាឡៃសុី ក៏ ជួយ សមៃួល 
ដល់ ការធ្វើដំណើរ របស់ ជំងឺ ឱៃយ មន 
ដំណើរ  ការទៅដោយ រលូន ផងដៃរ » ។ 

 លោកសៃី Sherene ថ្លៃងថា ៖« នៃះ 
រមួបញ្ចលូ ទាងំ ការសា្វាគមន ៍អ្នកដណំើរ 
ស្វៃងរក សៃវា វៃជ្ជសាស្តៃ នៅឯ ពៃលាន-
យន្តហោះ ជយួ សមៃលួ គៃប ់ជហំាន នៃ 
ការធ្វើដណំើរ រហតូ ដល ់ពកួគៃ តៃឡប ់
ទៅ បៃទៃស កំណើត វិញ » ។ 

 បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី តៃូវបាន ទទួល 
សា្គាល ់ជា គោលដៅ «Destination of 
the Year» ដោយ ទិនានុបៃបវត្តិ វៃជ្ជ-
សាស្តៃ អន្តរជាតិ International 
Medical Travel Journal រយៈពៃល 
៣ ឆ្នាំ ពី ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ២០១៧ ។ 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ីគជឺា ទសិដៅ សមៃប ់
ទៃសចរណ ៍វៃជ្ជសាស្តៃ លដំាប ់លៃខ១ 
ផ្អៃកលើ បរិមណ។ នៃះ បើ យោងតាម 
របាយការណ៍ ទីផៃសារ ពិភពលោក ឆ្នាំ 
២០១៨ ដៃល ផលិត ដោយ សា្ថាប័ន 
Laing Buisson ។ 

« យើង ក៏មន អ្នកជំនាញ ខង ថៃទំា 
វៃជ្ជសាស្តៃដៃលមន បទពិសោធ    
ខ្ពស់ ទាំង ក្នុងសៃុក និង អន្តរជាតិ ដៃល 
អាច ផ្តល ់ការពគិៃះ យោបល ់នងិ ការ-
ពៃយាបាល ដ៏ល្អ  ក្នុង តម្លៃ សមរមៃយ ។ មិន 
ថា  អ្នកជំងឺ ជៃើសរីស មន្ទីរពៃទៃយ 
ណាមួយ ដើមៃបី ទទួល ការពៃយាបាល គឺ 
ពួកគៃ នឹងតៃូវបាន សា្វាគមន៍ ពី បុគ្គលិក 
វៃជ្ជសាស្តៃ ដៃលមន សមត្ថភាព ខ្ពស់ 
យ៉ាង កក់ក្តៅ » ។ 

 លោកសៃ ីSherene មន បៃសាស-
ន៍ថា ៖« កន្លៃង ផ្តល់ សៃវា វៃជ្ជសាស្តៃ ល្អ 
បំផុត ដៃល បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី មន  បាន 

ធ្វើ ម៉ាឡៃសុ ីកា្លាយជា គោលដៅ ពៃយាបាល 
នងិ ថៃទា ំសខុភាព ដ ៏ទាកទ់ាញ សមៃប ់
ជនបរទៃសដៃល កំពុង ស្វៃងរក ការ-    
ពៃយាបាល ជំងឺ ជាចៃើន បៃភៃទ បៃកប- 
ដោយ  សុវត្ថិភាព អាច ជឿ ទុកចិត្តបាន 
និង មន គុណភាព ខ្ពស់» ។  

 លោកសៃី បន្តថា ៖« យើង សា្វាគ ម ន៍ 
អ្នកជំងឺ មកពី ជុំវិញ ពិភពលោក ចូល 
មក បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ីដើមៃប ីទទលួ ការ- 
ពៃយាបាល ។ ទោះជាយ៉ាងណា ដោយ- 
សារ   ការរីក រាល ដាលជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
បច្ចុបៃបន្ន MHTC បានដាក់ បញ្ចូល នូវ 
នីតិវិធី បៃតិបត្តិ ស្តង់ដា (SOPs) ដ ៏
ហ្មត់ ចត់ ដើមៃបី ធានា សុវត្ថិភាព ដល់ 
បៃជាជន ម៉ាឡៃសុ ីនងិ អ្នកជងំ ឺដៃលជា 
ជនបរទៃស » ។ 

 បៃព័ន្ធ ថៃទាំវៃជ្ជសាស្តៃ របស់ បៃ-
ទៃស ម៉ាឡៃសុី តៃូវបាន ទទួលសា្គាល់ 
ជា  អន្តរជាតិ ដោយ ទសៃសនា វ ដ្តី Inter-
national Living ដៃលមន មលូដា្ឋាន 
នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក ក្នុងនាម ជា 
បៃទៃស ដៃលមន « សៃវា វៃជ្ជសាស្តៃ 
ល្អ បំផុត នៅលើ ពិភពលោក » ដោយ 
ផ្អៃក  លើស ន្ទ សៃសន៍ Global Retire-
ment Index ចាបព់ ីឆ្នា២ំ០១៥ ដល ់
ឆ្នាំ២០១៩ ។ 

 អ្នកដណំើរ ស្វៃងរក ការពៃយាបាល នងិ 
ថៃទាំ សុខភាព នឹង កាន់ តៃមន ភាព-
ងាយសៃលួ ក្នងុការ បៃសៃយ័ ទាកទ់ង 
ពីពៃះ បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្តៃ ម៉ាឡៃសុី 
អាចនយិយបាន ចៃើន ភាសា ក្នងុនោះ 
មនភាសា អង់គ្លៃស ភាសា ម៉ា ឡៃ 
ភាសា ចិន និង ភាសា ឥណា្ឌា ជាដើម 
ខណៈ ការរៀបចំ សមៃប់ អ្នកបកបៃ គឺ 
កាន់ តៃមន ភាពងាយសៃួល ។ 

 បន្ថៃម ពីលើ ការផ្តល់សៃវា វៃជ្ជ-
សាស្តៃ លដំាប ់ពភិពលោក មន ភាព-
ងាយសៃួល និង តម្លៃ សមរមៃយ  ហើយ 
នោះ បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ីកប៏ាន វនិយិោគ 
យ៉ាងចៃើន ទៅលើ ការនាំយក បច្ចៃក-
វិទៃយា ថ្មីៗ មកកាន់ មន្ទីរពៃទៃយ របស់ខ្លួន 
ដើមៃបីឱៃយ ពួកគៃ អាច បន្ត ផ្តល់ ការពៃយា- 
បាល ដល ់អ្នកជងំ ឺអន្តរជាត ិបៃកបដោយ  
គុណភាព  និង បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់។ 

 បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ី បាន កា្លាយ ជា ទសិ- 
ដៅទៃសចរណ៍វៃជ្ជសាស្តៃ កំពូល 
មួយួនៅក្នងុតបំន ់ដៃល កពំងុ មនការ- 
បៃកួតបៃជៃងជាមួយបៃទៃសមួយ- 
ចំនួនដូចជា បៃទៃសថៃ ឥណ្ឌូនៃសុី 
និង បៃទៃស ហ្វីលីពីនជាដើម៕ 

មន្ទីរពេទេយក្នុងវិស័យឯកជននៅបេទេសម៉ាឡេសុីបំពាក់ដោយឧបករណ៍ និងសម្ភារទំនើបៗ។  

លោកសេី Sherene Azli 



ក្រុងបាកកៈ  ហ្វងូ មនសុ្សត្វូ 
បាន គ្ បា៉ាន់ ប្មាណ ថា  មាន 
ចំនួន រាប់ មុឺន នាក់ ដ្ល បាន  
ដឹក នាំ ដោយ ក្ុម អ្នក គ្ប់ គ្ង 
ក្នុង តំបន់  បាន ប្មូល ផ្តុំ គ្នា នៅ 
ក្នុង ខ្ត្ត មួយ ចំនួន  នៅ ទូ ទាំង- 
ប្ទ្ស កាល ពី ថ្ង្ ពុធ  ក្នុង ការ- 
បង្ហាញ អំពី ការ  ស្មោះ ត្ង់  ចំ- 
ពោះ របប រាជា ធបិ តយ្យ្ នៅ ក្នងុ 
ប្ទ្ស ថ្ បច្ចុប្បន្ន ។ 

 ក្ុម អ្នក រាជា និយម បាន ធ្វើ 
ឡើង នៅ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ 
នឹង ការ អំពាវ នាវ ថ្មី របស់ ក្ុម 
អ្នក តវ៉ា នសិស្តិ មយួ ចនំនួ  ដើមប្ ី
ធ្វើ កំណ្ ទម្ង់ របប រាជា ធិប-
ត្យ្យ  បាន ធ្វើ ឡើង នៅ តាម 
បណ្តា ខ្ត្ត មួយ ចំនួន   នៅ ក្នុង 
នោះ រមួ មាន  នៅ ខត្្តឈៀង ម៉ ្ 
ឈុន បុរី  ឡាំ បា៉ាង  ណន- 
ណរា៉ា ធីវ៉ាត  និងខ្ត្ត  ស៊ុង កា្លា ។ 

 ការ ប្មូល ផ្តុំ ខ្លះ ត្ូវ បាន  
រៀប ចំ ជា ផ្ន្ក ន្ ការ ប្រព្ធ ខួប 
ចម្ើន ព្ះ ជន្ម របស ់មា្ចាស ់កស្ត្ ី  
ស្ុហី្គា រនី ្រដាលើក ទ១ី២០  ជា 
សម្ត្ច យាយ របស់ ព្ះ មហ-
ក្សត្ ថ្ បច្ចុប្បន្ន  និង ជា ព្ះ 
មាតា របស់ អតីត ព្ះ មហ-
ក្សត្ ទី៩ គឺព្ះអង្គភូមិ បុល-
អាឌុល យា៉ា ដ្ត  ដ៏ អស្ចារ្យ  ។ 

 នៅ ក្នុង ខ្ត្ត ស៊ុង កា្លា  មនុស្ស 
រាប់ ពាន់ នាក់  បាន ស្លៀក ពាក់ 
ពណ៌ លឿង ដ្ល ជា ពណ៌ ខួប 
កំណើត ប្ព្ ណី ថ្ របស់ ព្ះ-
មហកស្ត ្ថ ្ បាន បម្លូ ផ្តុ ំគ្នា 
នៅ ក្នុង ស្ុក រា៉ា នុត និង ស ធីង-
ប្ ។  នៅ ក្នុង ខ្ត្ត ណ រា៉ា ធីវ៉ាត  
ត្ូវ បាន គ្ បា៉ាន់ ប្មាណ ថា  
មាន ក្មុ អាវ លឿង ចនំនួ ២ មុនឺ 
នាក ់បាន ដង្ហ ្កប្នួ នៅ ក្នងុ ស្កុ  
ស៊ុង ក្ កូ ឡុក ។  

ការ ប្មូល ផ្តុំ ស្ ដៀង គ្នា 
នោះ  ត្វូ បាន គ ្រៀប ច ំផន្ ការ 
នៅ ក្នុង ខ្ត្ត មួយ ចំនួន  នៅ មុន 
បញ្ចប់ នៅ ខ្ ន្ះ ។ 

ការ ធ្វើ បាតុកម្ម របស់ ក្ុម - 
អ្នករាជា និយម  បាន ធ្វើ ឡើង   
ក្យ ពី ការ ប្មូល ផ្តុំ ទ្ង់-
ទ្យ ធំ  កាល ពី ព្ល ថ្មី ៗ  ន្ះ  

នៅ ក្នុង ទី ក្ុង បាង កក  និង នៅ 
តាម ផ្ន្ក ខ្លះ ន្ ប្ទ្ស ថ្ 
ផ្ស្ងទៀត  ហើយ ពួក គ្ បាន 
អំពាវ នាវ ឱ្យ នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី 
លោក ប្យុធ  ចាន- អូ ចា  ចុះ-
ច្ញ ពី តំណ្ង ។ 

នៅ សកល វិទ្យា ល័យ រា៉ាម-
កហំ៊ង្ នៅ ទ ីក្ងុ បាងកក  ក្មុ 

គំទ្ រាជា ធិប ត្យ្យ  កាល ពី-
ថ្ង្ពុធ  បាន ប្កាស ថា  ពួក គ្ 
នឹង ការ ពារ ស្ថាប័ន ព្ះ មហ-
ក្សត្ មួយ ន្ះ ។ 

 លោក ផាន់ ស៊ូវ៉ាន់  ណក្វ  
ជា តំណង មា្នាក់  របស់ ក្ុម 
និស្សិត សកល វិទ្យា ល័យ រា៉ាម-
កំហ៊្ង  និង ក្ុម អតីត និស្សិត 
សកល វិទ្យា ល័យ ផ្ស្ង ទៀត  
បាន អាន សច្ក្ត ីថ្លង្ ការណ ៍១  
ដ្ល បាន ថ្កោល ទោស ការ ធ្វើ 
បាតុកម្ម ប្ឆាំង រដា្ឋាភិ បាល 
កាល ពី ថ្ង្ ទី ១៤  ខ្ តុលា  នៅ 
ព្ល ក្ុម អ្នក តវ៉ា បាន លើក 
ម្ម ដ្ ៣  គោរព ក្បួន រថយន្ត 
អម ដំណើរ ព្ះ ទីនាំងរបស់ 
ព្ះមហក្សត្ិយានី  ដ្ល 
បានកំពុង យាង  ឆ្លង កាត់ តាម 
បណ្តាយ ផ្លូវ ភិស្សុ ណុ លោក ។ 

 ស្ចក្តី ថ្ល្ង ការណ៍  បាន 

នយិាយ ថា «ក្មុ អ្នក ដល្ បាន 
ទាញ ខ្ស្ នៅ ពី ក្យ ឧប្បត្តិ-
ហ្តុ នោះ  ត្ូវ ត្ ច្ញ មុខ 
ទទួល ខុស ត្ូវ ជា ដាច់ ខាត » ។ 

 ក្មុ នោះ  បាន ស្នើ ឱយ្ យវុជន 
ស្មោះ ត្ង់ ចំពោះ របប រាជា-
ធិបត្យ្យ ត្ូវ ប្មូល ផ្តុំ គ្នា នៅ 
ថ្ង ្ទ ី៣១  ខ ្តលុា  នៅ សកល-
វិទ្យា ល័យ Ramkhamhaeng។ 

 លោក ទូស ស ផូល  មា៉ានុន-
រា៉ាត  ជា តំណង មា្នាក់ មក ពី ក្ុម 
និស្សិត វិជា្ជា ជីវៈ  គឺ ក្ុម អា ឈី-
វ៉ាក ់ ឆយួ ឆាត (ក្មុ វជិា្ជា ជវី ៈជយួ 
ជាត)ិ បាន ថ្ល្ង ថា  ក្ុម ទាំង- 
នោះ នឹង មិន បង្ក  ហិង្សា  ហើយ 
នងឹ មនិ បឈ្មមខុ ជា មយួ ក្មុ 
អ្នក តវ៉ា ប្ឆាំង នោះ ដ្រ ។ 

 ក្មុ នោះបាន បក្ាស ថា  ខ្លនួ 
នឹង ស្នាក់ នៅ សកល វិទ្យាល័យ 
Ramkhamhaeng៕BKP/SK 
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ក្រុមអ្នកតវ៉ាអាវលឿងរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្លូវអាស៊ានហាយវ្រ។៉BKP

ហ្វូ ងមនុស្ស ជួបជំុ តាមខ្ត្ត នានា នៅប្ទ្ស ថ្ដើម្បីគំាទ្ របប រាជាធិបត្យ្យ

តពីទំព័រ១...ចិន ខាងត្បូង។ 
ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច ក្- 

ប្ទ្ស ជា លើក ដំបូង បនា្ទាប់ ពី 
ឡើង កាន់តំណ្ង កាល ពី ខ្ 
មុនន្ះ លោក នាយករដ្ឋ មន្ត្ី 
ជប៉នុ Yoshihide Suga បាន 
ពិភាក្សា គ្នា ជា មួយ លោក នា- 
យករដ្ឋ មន្ដ្ ីវៀត ណម Nguy-
en Xuan Phuc ដើមប្ ីកណំត ់
កិច្ច ព្មព្ៀង អនុញ្ញាត ឱ្យ 
ទីក្ុងតូក្យូ អាច នាំ ច្ញ ឧប- 
ករណ ៍បច្ចក្វទិយ្ា យោធា ទៅ ឱយ្ 
ទី ក្ុង ហណូយ។ 

នាយក រដ្ឋមន្ត្ី ជប៉ុន រូប ន្ ះ 
បាន នយិាយថា  ដណំើរ ទសស្ន- 
កិច្ច រយៈព្ល ៤ថ្ង្ របស់ លោក 
ទៅ កាន ់បទ្ស្ វៀតណម នងិ 
ប្ទ្ស ឥណ្ឌន្សុី គឺ ជា គន្លឹះ 
ក្នុង ការ បន្តកិច្ច សហ ប្តិបត្តិ- 
ការ ស្ដ្ឋកិច្ច និង សន្តិសុខ 
ពហភុាគ ីដើមប្ ីបឆ្ាងំ នងឹ ការ- 
កើន ឡើង ន ្អណំច របស ់ចនិ 
ហើយ ក៏ ដើម្បី ការពារ ផ្លូវ ពា- 
ណិជ្ជកម្ម នៅ តាម តំបន់ មាន 
ជម្លាះ ន្ សមុទ្ ចិន ខាងត្បូង 
ផង ដ្រ។

«វៀតណម គ ឺសខំាន ់ណស ់
ក្នុង ការ សម្ច នូវ ចក្ខុវិស័យ 
"ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក ស្រី និង បើក 
ចំហ»របស់ យើង ហើយ ក៏ ជា ដ្ - 
គូដ៏មានតម្ល្ផងដ្រ» ។ លោក 
Suga  បាន និយាយ ប្បន្ះ 

ក្នុង សន្និសីទ កាស្ត ក្យ 
កចិ្ច បជ្ុ ំ។ លោក បាន បន្ត ទៀត 
ថា៖ «បទ្ស្ ជប៉នុ ក្នងុ នាម ជា 
ប្ជាជាត ិឥណ្ឌ-ូបា៉ាសុហី្វកិ នងឹ 
បន្ត រួម ចំណ្ក ក្នុង កិច្ច ការ រក្សា 
សន្តិភាព  និង ស្ថិរភាព នៅ ក្នុង 
តំបន់ ន្ះ»។

រឯី លោក នាយក រដ្ឋមន្ដ្ ីវៀត- 
ណម Xuan Phuc វិញ បាន 
និយាយ ថា៖ «វៀតណម 
ស្វាគមន ៍ជប៉នុ ជា មហ អណំច 
ពិភពលោក មួយ ឱ្យ បន្ត ចូលរួម 
ចំណ្ក យា៉ាង សកម្ម រក្សា សន្តិ- 
ភាព ស្ថិរភាព នងិ វបិលុភាព ក្នងុ 
តំបន់ និង ក្នុង ពិភពលោក»។ 

ក្ ត្ ពី ឯកភាព គ្នា បង្កើន 
កចិ្ច សហ បត្បិត្តកិារ លើ វសិយ័ 
សន្តិសុខ លោក  Suga  និង 
លោក  Xuan Phuc ក៏ បាន 
ឯកភាព លើ សហ ប្តិបត្តិការ 
ធ្វើ ពពិធិកម្ម ខស្ ្ចង្វាក ់ផ្គតផ់្គង ់នងិ 
កាត់បន្ថយ ការ ពឹងផ្អ្ក លើ 
ប្ទ្ស ចិន ផង ដ្រ ដោយ ហ្- 
តុថា នៅដើម ឆា្នាំន្ះ ប្ទ្ស 
ជប៉ុន មាន កង្វះ ខាតមា៉ាស់ និង 
ឧបករណ៍ វ្ជ្ជសស្ត្  ដ្ល 
ជប៉ុន ចាំបាច់ ត្ូវ នាំ ចូល ពី 
ប្ទ្សចិន។

គួរបញ្ជាក់ថា  ប្ទ្សជប៉ុន 
មាន កិច្ចព្មព្ៀង ផ្ទ្រ បច្ច្ក- 
វិទ្យា រួចស្ច ជា មួយ ប្ទ្ស 
ដទ្ទៀត ដ្ល រួមមាន សហ - 

រដ្ឋអាម្រិក អង់គ្ល្ស និង 
មា៉ាឡ្សុី។ រី ឯ ប្ទ្ស វៀត- 
ណម គឺ ជា ដ្គូទី១២ ហើយ 
ជប៉ុន ក៏ កំពុង ត្ចរចា កិច្ច ព្ម- 
ព្ៀង ជា មួយ ឥណ្ឌូន្សុី  និង 
ថ្។ ការ នាំ ច្ញ ដំបូង ន្ ឧប- 
ករណ៍ របស់ ជបុ៉ន  គឺ បាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ខ ្សហី នៅ ពល្ ហ្វលីពីនី 

បាន ទិញ យក ប្ព័ន្ធ រា៉ាដា មួយ ។
ជា ការ កត់ សមា្គាល់ ក្នុង រយៈ- 

ព្ល ប៉ុនា្មោន ឆា្នាំ ចុង ក្យ ន្ះ 
ប្ទ្ស ជប៉ុន ក៏ កំពុង ព្យាយាម 
ជំរុញ ការ នាំ ច្ញ បច្ច្កវិទ្យា 
យោធា ទំនើបៗ ដ្ល រួមមាន 
រថយន្ត មា៉ារីន ទំនើប  ្រដូន មុជទឹ ក  
នងិ បច្ចក្វទិយ្ា រាវរក មនី កយ្ 

បម្ម នាំ ច្ញ អាវុធ ដាក់ លើ 
ខ្លួនឯង(Self-Imposed) 
ត្ូវ បាន ដក ច្ញ។

កាល ពី ខ្ សីហ  ប្ទ្ស 
វៀតណម បាន យល់ព្ម ទិញ 
នាវ ល្បាត ចំនួន៦ គ្ឿង ពី 
ប្ទ្ស ជប៉ុន ក្នុង តម្ល្ ៣៤៥ 
លាន ដុលា្លារ។ 

វៀតណម ចង់ ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរ 
ឡើង នវូ សមត្ថភាព ការពារ ដន្ 
សមុទ្ របស់ ខ្លួន ខណៈព្ល 
ដ្ល ប្ទ្ស ចិន  កំពុង បន្ត 
អភិវឌ្ឍ ហ្ដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ 
យោធា លើកោះមាន ជម្លាះ   
នៅ ក្នុង ដ្ន ទឹក ន្ សមុទ្ ចិន 
ខាងត្បូង ៕

ជបុ៉ន វៀតណាមពងឹ្ង...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រជីបុ៉នYoshihideSuga(ឆ្វ្រង)ចាប់ដ្រជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមNguyenXuanPhuc។រូបថត AFP
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អាមេនីទ ត់ចោលការដោះសេយ
ជម្លោះតបំនក់ា រ៉ាបាកហ់ត៍ាមការទតូ

សហគមន៍អឺរុ៉បចាត់វិធានការតាមផ្លវូចេបាប់ប្តងឹបេឆំាងនឹងការ«លក់»
លិខិតឆ្លងដេនមាសរបស់បេទេសCyprusនិងMalta

ក្រុង យ៉្ររ៉្រវ៉ាន់ៈ  នាយក រដ្ឋ-
មន្តៃី អាមៃនី លោក នី កូល  ប៉ា-
សៃស៊នី យ៉ាន ់ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  បន 
ទាត់ ចោល ការ ដោះ សៃយ 
ជម្លោះ តាម ការ ទូត មួយ  ជា-
មួយ បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  
ជុំវិញ តំបន់ ណា ហ្គូរ ណូ  និង 
ការ៉ាបក់ហ៍  ដៃល បនជំរុញ 
ឱៃយ មាន កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង  
នានារបស់ បៃទៃស មហាអំ-
ណាច ពិភព លោកមួយ ចំនួន   
ដើមៃបី ធានា ឱៃយ មាន បទ ឈប់-
បញ់ យូរ អង្វៃង មួយ របស់ 
បៃទៃស ទាំង ២ នៃះ ។ 

 មនុសៃស រប់ រយ នាក់ បន 
ស្លោប់  នៅ ក្ន៊ង ការ ផ្ទ៊ះ បៃយុទ្ធ គ្នា 
ចុង កៃយ បំផុត  នៅ តំបន់ 
ការ៉ាបកហ់ ៍ ដៃល ជា តបំន ់មយួ 
របស់ បៃទៃស អាស៊ៃបៃ ហៃសង់ 
តាងំ ព ីយរូ  បន គៃប ់គៃង ដោយ 
កៃុម បំបៃក ខ្លួន អាមៃនី ។  

 លោក ប៉ាសៃសី៊ន យ៉ាន់  បន 
ថ្លៃង នៅ ក្នង៊ សរ វ ីដៃ អ ូមយួ  នៅ 
លើ គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក ថា  

ជម្លោះ តំបន់ ការ៉ា បក់ហ៍ « នឹង 
មិន មៃន ជា ដំណោះ សៃយ 
ការទតូ មយួ  សមៃប ់ពៃល យរូ- 
អង្វៃង នោះ ទៃ »  ដោយ បន ស្នើ 
ឱៃយ បៃជា ជន អាមៃនី តៃូវ ស្ម័គៃ-
ចិត្ត  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នៅ សមរ ភូមិ 
ជួរ មុខ តទៅ ទៀត ។ 

 លោក បន ថ្លៃង ថា ៖« ការ ធ្វើ 
សង្គៃម  គឺ មាន ឈ្នះ មាន ចាញ់  
និង មាន ការ បត់ បង់ ជីវិត » ។ 

លោក បន ថ្លៃង ថា  ការ ចរចា 
ស្តី ពី ស្ថាន ការណ៍ នៅ តំបន់ 
ការ៉ាបក់ហ៍  បច្ច៊បៃបន្ន គឺ គ្មាន-
ន័យ  ដោយ បន ចោទ បៃកាន់ 
បៃទៃស អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់  ពី បទ 
មិន ចង់ ដោះ សៃយ បញ្ហា តាម 
ការ សមៃប សមៃួល នោះ  ។ 

 លោក ហុិក ម៉ៃត  ហាជី យ៉ៃវ  
ជា ទី បៃឹកៃសា របស់ បៃធា នា ធិប តី 
អាស៊ៃ បៃ ហៃសង់ លោក អុីល-
ហាមអាលី យ៉ៃវ  បន ថ្លៃង  ថា  
ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ របស់ លោក 
ប៉ាសៃស៊ីន យ៉ាន់ « មិន ចង់ ដោះ-
សៃយជម្លោះទៃ » ៕ AFP/SK

 អុឹង ម៉្រងគង់

កាល ពី ថ្ងៃអង្គារ គណៈកម្ម- 
ការ សហភាព អឺរ៉ុប  បន ចាត់- 
វធិានការ តាម ផ្លវូចៃបាប ់ប្តងឹ បៃឆងំ 
នឹង បៃទៃស សុីប (Cyprus) 
និង បៃទៃស មា៉ាល់ត៍ (Malta) ពី 
បទផ្តល់ សញ្ជាតិ សហភាព 
អឺរ៉ុប ទៅ ដល់អ្នក ដៃល មាន 
លុយ តាម រយៈ ការ«ទិញ»លិខិត 
ឆ្លង ដៃន(Golden Passport) 
របស់ ពួក គៃ។  

តាម រយៈ មធៃយោបយ វិនិ- 
យោគ ទឹកបៃក់ ដ៏ ចៃើន សន្ធឹក- 
សនា្ធាប ់បន អនញុ្ញាត ឱៃយ សៃដ្ឋីៗ   
កៃ បៃទៃស អាច ទទួល បន 
លិខិត ឆ្លង ដៃន អឺរុ៉ប តាម ទា្វារ- 
កៃយ។  នៅ ក្ន៊ង បៃទៃសសុីប 
ដើមៃប ីទទលួ បន លខិតិ ឆ្លងដៃន 
មាស នៃះ  គៃ តៃវូ ចណំាយ បៃក ់
រហូត ដល់ ទៅ ២លានអឺរ៉ូ  រី ឯ 
បៃទៃសមា៉ាល់ត៍ វិញ តៃូវ ការ 
បៃមាណ ១លាន អឺរ៉ូ។

កម្មវិធី ផ្តល់ លិខិតឆ្លង ដៃន 
មាស នៃះ  គ ឺស្ថតិ នៅ ក្នង៊ គោល- 
នយោបយ របស ់បៃទៃស ទាងំ- 
២ ខណៈ បៃទៃស ទាំង២ជា 
សមាជិក សហភាព អឺរ៉ុប។ 
គណៈកម្មការ សហភាព អឺរ៉ុប 
បន ឱៃយ ដឹង ថា៖«ការ សមៃច- 
ចិត្ត ប្តឹង សមាជិក របស់ ខ្លួន គឺ 
ដោយសរតៃ ពួកគៃ បន ផ្តល់ 
សញ្ជាតិ ទៅ ឱៃយ មនុសៃស  ដៃល 
មនិ មាន អ្វ ីជាបព់ាកព់ន័្ធ ជា មយួ 
នឹង សហភាព អឺរ៉ុប ទាល់ តៃសោះ  
ហើយ អ្នក ដៃលមាន តៃឹមតៃ 
លខិតិឆ្លង ដៃន មាស នៃះ កគ៏្មាន 
សិទ្ធ ិរស់ នៅ លើទឹក ដី អឺរ៉ុប ដៃរ »។ 

 យោងតាម របយការណ៍ 

ឆ្នាំ២០១៩  គណៈកម្មការ 
សហភាព អឺរ៉ុប  បន ទទួល 
ស្គាល ់ថា  គមៃង ទដិ្ឋាការ មាស 
និង គមៃង លិខិត ឆ្លង ដៃន 
មាស  មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ - 
លាងលយុ កខ្វក ់។ នាពៃលថ្មីៗ  
នៃះបៃទៃស ប៊ុល ហា្គារី  ព័រ ទុយ - 
ហា្គា ល់  និង កៃិក ក៏ តៃូវ បន គៃ  
រក ឃើញ ថា មាន ការផ្តល ់ជនូ នវូ 
គៃងការណ៍ លិខិតឆ្លង ដៃន 
មាស កៃម លក្ខខណ្ឌធូររលុង  
ទៅកាន់ ជន បរទៃស ផង ដៃរ ។ 

លោក Vera Jourova មន្តៃ ី
ទទួល បន្ទ៊ក ផ្នៃក វាយ តម្លៃ  និង 
តមា្លោភាព របស់ សហភាព អឺរ៉ុប 
បន មាន បៃសសន៍ ថា៖«សហ- 
ភាពអឺរ៉ុប  មិន អាច មាន ចំណុច 
ខៃយោយ ក្ន៊ង ការ កមា្ចាត់ ចោល នូវ 
អំពើ ពុករលួយនិង ការលាង លុយ 
កខ្វក់ លើ ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ឡើយ »។ 

កាល ព ីសប្តាហ ៍មនុ នៃះ  រដ្ឋា- 
ភិបលសុីប បន បៃកាស ផ្អាក 
ការវនិយិោគ ភាព ជាពលរដ្ឋ ក្នង៊ 
បៃទៃស របស់ ខ្លួន ដោយ ការ - 
ទញិ លខិតិ ឆ្លងដៃន មាស ចាប-់ 
ពី ថ្ងៃ ទី១  ខៃ វិច្ឆិកា  ខាងមុខ ។ 
ការសមៃចនៃះ  ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប ់
ពី វីដៃ អូ ឯកសរ ស្តីពីគោល - 
នយោបយ ផ្តល ់លខិតិឆ្លង ដៃន 
របស់ បៃទៃស សុីប  តៃូវ បន 
ផៃសាយ បន្ត ផ្ទាល់ ពី ទូរទសៃសន៍    
Al Jazeera។ 

ដោយ ឡៃក រដ្ឋាភិបល របស់ 
បៃទៃស មា៉ាល់ត៍ វិញ បន ឆ្លើយ- 
តប ទៅ កាន់ ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ 
សហគមន៍ អឺរ៉ុប វិញថា  នឹង 
បញ្ចប់ កម្ម វិធី ផ្តល់ ជូន លិខិត - 
ឆ្លង ដៃន មាស ក្ន៊ង ពៃល ឆប់ៗ  
ហើយ នឹង ដក់ ជំនួស មក វិញ 

ដោយ បទ បៃបញ្ញត្ត ិថ្ម ីមយួ ទៀត។ 
នាយកដ្ឋានព័ត៌ មាន របស់ 
បៃទៃស មា៉ាលត់ ៍បន នយិយ ថា 
ទីភា្នាក់ងរ ទទួល បន្ទ៊ក កម្មវិធី 
ផ្តល់ លិខិតឆ្លង ដៃន មាស បន 
ឈប់ ទទួល វិនិយោគិន ចាប់- 
តាងំព ីខៃ សហីា មកម្លៃ៉ះ។  លោក 
បន្ថៃម ថា  យ៉ាងហោចណាស់ 
កម្មវិធីនៃះ  បន ជួយ សង្គៃះ 
សៃដ្ឋកិច្ច បៃទៃស អំឡ៊ង ពៃល 
កូវីដ១៩រតតៃបាត។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា  កម្មវិធីលក់ 
លិខិតឆ្លង ដៃន មាស របស់ 
បៃទៃស សុីប  បន បង្កើត ឡើង 
តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៣ គៃ ដៃល 
បៃទៃស នៃះ  កំពុង ជួប វិបត្តិ - 
សៃដ្ឋកិច្ច ហើយ តៃូវ បន បង្ខំ ឱៃយ 
ទទួល យក កម្ម វិធីសង្គៃះ  ហិ- 
រញ្ញវត្ថ៊ ពី មា្ចាស់ បំណុល ។ វា ក៏ 
កា្លោយ ជា វធីិ ដ៏ ពៃញនិយម យ៉ាង- 
ខា្លោងំ ព ីសណំាក ់មហា សៃដ្ឋ ីរសុៃសី៊ 
និង អាសុីដៃល ចង់ កាន់ លិខិត 
ឆ្លងដៃន អឺរ៉ុប។ គិតមក ដល់ 
បច្ច៊បៃបន្ន  លិខិតឆ្លង ដៃន មាស 
ដៃល ផ្តល់ ដោយ បៃទៃស សុីប 
ទៅ ឱៃយ វនិយិោគនិ មាន បៃមាណ 
ជា ៤ ០០០ លខិតិ ដោយ គតិ ជា 
ទកឹ បៃក ់បៃមាណ  ៧ពាន ់លាន 
អឺរ៉ូស្មើ នឹង ជាង ៨ពាន់ លាន 
ដុលា្លោរ ។ 

ចំណៃក នៅ ក្ន៊ង បៃទៃស - 
មា៉ាល់ត៍ វិញ  កម្មវិធី ទិញ លិខិត 
ឆ្លងដៃន មាស នៃះ  បន ទាក់- 
ទាញ វិនិយោគិន បរទៃស ជា- 
ចៃើន រូប ចូល មក ក្ន៊ង បៃទៃស 
ពៃះ តៃ លខិតិ ឆ្លង ដៃន ព ីបណា្តា 
បៃទៃស សហគមន៍ អឺរ៉ុប ផ្តល់ 
សិទ្ធិ ឱៃយ ចៃញ ចូលទៅ កាន់ 
សហភាព អឺរ៉ុប ទាំង ២៧ បៃ- 

ទៃសដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ ។
 បៃធានបទ នៃ លខិតិ ឆ្លងដៃន 

មាស ក៏ បន កា្លោយ ជា បៃធាន- 
បទ សុើបអង្កៃត ដ៏ សំខាន់ ពី 
សំណាក់ អ្នកសរ ព័ត៌មាន ជា- 
ពសិៃស ចាបត់ាងំ ព ីអ្នកកាសៃត 
មា្នាក់  Daphne Caruana 
Galizia  តៃូវ បន គៃ ធ្វើ ឃាត 
ដោយ បំផ្ទ៊ះ គៃប់ បៃក នៅ ក្ន៊ង 
ឡាន របស ់នាង ក្នង៊ ឆ្នា២ំ០១៧ 
បនា្ទាប់ ពី នាង ធ្វើ សៃចក្តី រយ- 
ការណ៍ អំពី បៃធានបទ ១ នៃះ ។ 

យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ បើ ទោះ ជា 
សហភាព អឺរ៉ុប មិន អាច ហាម- 
ឃាត់ គៃង ការណ៍ លក់ លិខិត 
ឆ្លង ដៃន មាស ទាំង សៃុង ក៏- 
ដោយ ប៉ុន្តៃ បន សនៃយោ ថា នឹង 
ពៃយោយម ចាត់វិធាន ការ ជាក់- 
ស្តៃង ដើមៃបី បញៃឈប់ សកម្មភាព 
ទាំងអស់នៃះ ។ ចំពោះ អ្នក- 
ដៃល បន ទិញ លិខិត ឆ្លង ដៃន 
មាស យក ទៅ បៃើបៃស់ រួច 
ហើយ គណៈកម្មការ សហភាព 
អឺរ៉ុប មិន ទាន់ ចៃញ ចំណាត់ ការ 
ណាមួយ ទៅ លើ ពួកគៃ ឡើយ។ 

រី ឯ រដ្ឋាភិបល បៃទៃស សុីប  
(Cyprus)  នងិ បៃទៃស មា៉ាលត៍់ 
(Malta) វញិ គ ឺមាន ពៃល ២ ខៃ 
ដើមៃបី រក វិធី កៃបៃ ស្ថានការណ៍។  
បើ មិន ដូច្នៃះ ទៃ គណៈកម្មការ 
សហភាព អឺរ៉ុប នឹង បញ្ជូន ពួក- 
គៃ ទៅ តលុាការ យតុ្តធិម ៌ហើយ 
ចុង កៃយបំ ផុត ស្នើ ឱៃយ តុលា- 
ការ ដក់ ទណ្ឌកម្ម លើ ពួកគៃ ។  
យ៉ាងណាក្តី  គៃក៏ នៅ មិនទាន់ 
ឃើញ មាន ចំណាត់ ការ ណា- 
មួយ ចំពោះ អ្នក ដៃល ទទួល 
បន លិខិត ឆ្លងដៃន កន្លង មក 
នោះ ឡើយ៕ កងកម្លាងំ  អាស៊្រប្រហ្រសង់  បាញ់កំាភ្លើង ធំ ទៅ លើ មូលដ្ឋានយោធាអាម្រនី ។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា  

ភ្នពំេញ :  ផ្ដើម  ព ីការលក ់ស្វាយជ្រក ់
តាម អនឡាញ  Good Taste/ឆ្ងាញ់ 
ផ្ទះបាយ ពុយពុយ  បាន សម្រចចិត្ត 
បើកភោជនីយដ្ឋានមួយ  បន្ទាប់ពី មាន  
សំណូមពរ ពី អតិថិជន  ជាច្រើន ដ្រល 
និយម រសជាតិ ផ្ទះ បាយ អ្នកស្រី ស្ររី 
ហាន់នីកា  ។

មុន ព្រល ដក់ លក់ តាម អនឡាញ 
ស្វាយ ជ្រក់ គ្រន់ត្រ ជា រូបមន្ដ អាហារ 
ចង្ក្រន   បាយផ្ទាល ់ខ្លនួ  ដ្រល សមាជកិ 
គ្រួសរ ទទួល ទាន រួម គ្នា  រួច បន្ដ ទៅ 
កាន់  មិត្ដភក្ដិ រហូត ដល់ អ្នក ប្រើ ប្រស់ 
លើ បណ្ដាញ សង្គម ។ 

មា្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន  អ្នកស្រី   ស្ររី 
ហាន់នីកា  បាន ឱ្រយ ដឹង  ថា ៖ «ដោយ- 
សរ   គ្រសួរ ខ្ញុ ំន ិង មតិ្ដភក្ដ ិចលូចតិ្តញ៉ា ំ 
មុខ ម្ហូប  ដ្រល យើងដក់បម្រើ នៅក្នុង 
ហាង បច្ចបុ្របន្ន   នៅ  ព្រល ដ្រល  ញ៉ា ំ ឆ្ងាញ ់
ពួក  គត់ ក៏ ផ្ដល់ យោបល់ ឱ្រយ  យើង បើក 
ហាង  លក់ សកល្របង»។

អ្នកស្រី បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ 
«   អាជីវកម្ម ន្រះ មាន ប្រជាប្រិយភាព 
ផ្ដើមច្រញ ព ីស្វាយជ្រក ់ ហើយ ក្រយ 
មក  ខ្ញុំ បន្ដ  អាប់ដ្រត  មុខម្ហូប បន្ត បន្ទាប់  
មាន ទាំង បុកល្ហុង  តាំបា៉ា  ដ្រលព្រល- 
នោះ ភ្ញៀវ  ចាប់ផ្ដើម សួរ រក ទីតាំង ដើម្របី  
មក ញ៉ាំ ផ្ទាល់ »។ 

ផ្ទះបាយ ពុយពុយ បា ន និង កំពុង 
ដំណើរ ការ រយៈ ព្រល ២ ឆ្នាំ មកហើយ 
រួម  ទាំង ការ លក់ លើ អនឡាញ រយៈ- 
ព្រល  ១ ឆ្នាំ ផង ដ្ររ ។  

អ្នកស្រី   ហាន់នីកា បាន និយាយថា  
មុខម្ហូបនៅ ក្នុង តារាង រាយ នម របស់ 
ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះបាយ ពុយពុយ  
ភាគ ច្រើន ជា   របូ មន្ដ មកព ីថ្រ  អរឺ៉បុ នងិ 
ការ ច្ន្រ ប្រឌិត របស់ មា្ចាស់ ភោជនីយដ្ឋាន 
រូប ន្រះ ផ្ទាល់ ។  

មុខម្ហូប ដ្រល ទទួល បាន ការព្រញ- 
និយម  និង  ណ្រនំ ពី មា្ចាស់ ភោជនីយ-
ដ្ឋាន  ដ្រល ជា ពិធីការិនី ផ្ន្រក កីឡា រូប 
ន្រះ  បាន ប្រប ់ឱ្រយ ដងឹថា   មកុៈថៈ តាបំា៉ា 
ចម្រុះ  កា្ដាមពងជ្រក់  អយស្ទ័រ  និង 
បំពង  សរស្រ ជង្គង់ មាន់  មាន ប្រជា-
ប្រិយ  ភាព សម្រប់ អតិថិជន ។ 

មុកៈថៈ  និង តាំបា៉ាចម្រុះ ជា មុខម្ហូប 
ថ្រ ដ្រល មាន តម្ល្រ  ១២ ដលុ្លា រ។   តាបំា៉ា  
មាន តម្ល្រ ចាប់ ពី១២ ដុល្លារ ដោយ  
អាស្រយ័   លើ អតថិជិន ចង ់ថ្រម អ្វ ីខ្លះ។  
តាំបា៉ា  ស្រដៀង  បុកល្ហុង ខុស ត្រ  បន្ល្រ 
ច្រើន ជាង ដ្រល រួម មាន  ត្រប់ស្រួយ  
ស្អំ  ច្រកខ្ចី  បុក ជាមួយ កា្ដាម  គ្រឿង 
សមុទ្រ  ខ្រយង  និង ត្រី សលម៉ុន ។ 

ចំណ្រក ឯ មុកៈថៈ  មាន តម្ល្រ  ១២ 
ដុល្លារ  គឺជា ប្រភ្រទ  សច់អំាង ដ្រល 
មាន  សច់ជ្រកូបីជាន់  សច់គោ  ប្រហិត 
សច់គោ  គ្រឿង សមុទ្រ  និង បន្ល្រ ជា-

ច្រើន  មុខទៀត ជាមួយ នឹង ទឹកជ្រលក់ 
ដ៏ ឆ្ងាញ់ ពិស ។  

ខណៈ អាហារ  ទាងំ២ ជា របូ មន្ដ មក ព ី
ថ្រ មុខ ម្ហូប ទូទៅ ដទ្រ ទៀត មាន 
តម្ល្រចាប់ពី ៣ ដុល្លារឡើង   ព្រមទាំង  
ស្រ ទំពាំងបាយជូរ និង ស្របៀរ ជា- 
ច្រើន ថ្រម ទៀត ។ 

អ្នកស្រី ហាន់នីកា អាយុ៣៨ ឆ្នាំ 
បាន  អះអាង ថា ៖«យើង យក ផលិត- 
ផល ផ្គត់ ផ្គង់ ពី កន្ល្រង ម៉ូយ  របស់ យើង 
ដ្រល អាច ទុកចិត្ត បាន។ យើង   ដឹង ថា  វា 
ជា របស់  ល្អ   មាន សុវត្ថភិាព  និង ស្គាល់  
ពី ប្រភព វា ច្របាស់លស់»។ 

ពិធីការិនី មាន ថ្វី មាត់ នៅក្នុង កម្មវិធី 
កីឡា  លើ កញ្ចក់ ទូរទស្រសន៍ CTN រូប- 
ន្រះ បាន ប្រប់ ថា  អ្នកស្រី យក ចិត្ត- 
ទកុដក ់លើគណុភាព នងិ រសជាត ិន្រ  
ម្ហូបនីមួយៗសម្រប់ បម្រើ ជូន ភ្ញៀវ   
ក៏ដូចជា ស្រវាកម្ម  ។

  អំឡុង ព្រល កូវីដ  និង អាកាសធាតុ 
ប្រប្រលួ ន្រះ  អ្នកស្រ ី ទទលួ ស្គាល ់ថា 
មយួ រយៈ ន្រះ  ភោជនយីដ្ឋាន ធា្លាក ់ភ្ញៀវ 
មក  ទទលួ ទាន ផ្ទាល់  ខ្លះ ត្រ មួយ ចនំួន 

នៅ បន្ដ កមុ្មង៉ ់ទញិយក ទៅ ផ្ទះ នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ដល់ ផ្ទះ ។  

 សម្រប់ អ្នក រៀបចំ កម្មវិធី ផ្រស្រងៗ 
ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះ បាយ ពុយ ពុយ ធ្វើ 
ការ បញ្ចុះ តម្ល្រ ១០ ភាគរយ ចំពោះ  
ការ កក់ ទុក មុន ។ 

អ្នកស្រ ីបន្ដថា ៖ « ជាមយួ គ្នា នោះ  ខ្ញុ ំ
ចង់  ពង្រកី បន្ថ្រម ហាង បន្តចិ ទៀត ដើម្របី  
ទទលួ ភ្ញៀវ ដ្រល គត ់ចង ់រៀបច ំកម្មវធិ ី 
ឱ្រយ មាន ភាព  ស្រួល ជាង ន្រះ   ហើយ  ក៏ 
ចង ់ រៀបចំ តាក់ត្រង  ឱ្រយ កាន់ត្រ ទាក់- 
ទាញ  ផង ដ្ររ »។ 

ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះ បាយ ពុយ ពុយ 
បើក ដណំើរការ   រៀងរាលថ់្ង្រ  លើកល្រង 
ត្រ បុណ្រយ ធំៗ  ដោយ  ចាប់ បើក ពី ម៉ាង  
១១ ព្រកឹ សម្រប់ ការដឹក ជញ្ជនូ  ក៏ដូចជា 
បើក ទា្វារ   ចាបព់ ីម៉ាង  ៤ ល្ងាច ដល ់ ១២ 
អ្រធាត្រ  ។

Good Taste/ឆ្ងាញ់ ផ្ទះបាយ 
ពុយពុយ  មាន ទីតាំង នៅ ផ្ទះល្រខ  
២៧៩ ផ្លូវ Polaris គម្រងទី ៧ 
នៅក្នងុ បុរីប៉្រងហួត បឹងស្នា។ សម្រប់ 
ព័ត៌មាន  បន្ថ្រម សំុចូល ទៅកាន់ ទំព័រ 
ហ្វ្រសបុ៊ក @chhnganh៕
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 ម្ហបូ ពេញ និយម  គឺមុកៈថៈ តំាប៉ាចមេះុ ក្ដាមជេក់បំពង អយស្ទរ័ និងបំពងសរសេជង្គង់មាន់។ យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីមទិដ្ឋភាព ភ្ញៀវ មក ទទួល ទាន អាហារ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន  ផ្ទះបយ ពុយពុយ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

 ផ្ទះបយ ពុយពុយ អាច ទទួលភ្ញៀវ ដល់ ១០០ នាក់ ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

មុខម្ហបូរសជាតិប្រចំា
គ្រសួារងើបពីចង្ក្រន
បាយទៅលើតុអាហារ
នៅផ្ទះបាយពុយពុយ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២៣ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ  ៧កើត ខៃ កត្តកិ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៣ ខៃតុលា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

នាដកា ជាតិ ជបុ៉ន ហីុតុមិ យ៉ាម៉ាណាកា ដៃល បាន ហ្វកឹហាត់ របំា បុរាណខ្មៃរ តំាងឆ្នា ំ១៩៩៧ ។ រូបថត សហ ការី

នាដកាជបុ៉ន នឹង សម្តែង  របំា បុរាណ  ខ្មែរ ក្នងុ 
មហោ សែពសិលែបៈខ្មែរ  -ជបុ៉ន នៅខែកែយ 

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នពំៃញៈ  ទមៃង ់របា ំ   ច្នៃបៃឌតិ 
ដៃល ផ្អៃក លើ កៃបាច់  បុរាណ  ខ្មៃរ 
សម្តៃង  ដោយ  នដកា    ជប៉ុន-  
ហុីតុមិ យា៉ាមា៉ា ណ កា នឹង មាន   
ក្នុង   កម្ម វិធី  មហោ សៃព  សិលៃបៈ 
ខ្មៃរ-ជប៉ុន នៅ ដើម  ខៃ វិច្ឆិកា   ឆ្នាំ 
២០២០  នៃះ  នៅ  សលសម្តៃង 
សិលៃបៈ នៃ ផៃសោរទំនើប  Noro-  
Mall ។ 

ស្តៃី   ជប៉ុន  វ័យ   ចំណស់ បន្តិច 
ហុីតុមិ យា៉ាមា៉ាណកា    តាំង ពី - 
ក្មៃង  រហតូ ធ ំពៃញវយ័  ធ្លាប ់បាន  
ស្គាល់ តៃ អ្វី ជា វបៃបធម៌ របស់-  
ជប៉ុន    ខ្លួន  ឯង និង វបៃប ធម៌  នៃ 
បណ្តា  បស្ចិម បៃទៃស នះ  ក៏ 
បង្ហើប ឱៃយ ដឹង ពី ដើម ចម  ដៃល 
នំ  ឱៃយ ខ្លួន រៀន របាំ បុរាណ ខ្មៃរ  
និយាយ ថា ៖ «ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត  ខា្លាំង  
បៃភៃទ  របាំ   បៃប  មាន ឥទ្ធិពល-  
ផ្នៃក ស្មារត។ី កាល  ព ីក្មៃង ខ្ញុ ំជា 
ក្មៃង មាន ជំងឺ ចៃើន ក៏បាន ស្វៃង - 
យល់ ពី ទមៃង់ របាំ ជប៉ុន ហើយ   
ក៏  បាន ដឹង ដៃរ  ថា វា មាន សរៈ- 
សំខាន់ ខា្លាងំ ណស់សមៃប់ រូប- 
រាង  កាយ យើង   ដោយសរ តៃ 
បាន  ហាតរ់បា ំនៃះ។ កៃយ មក  
នង  ខ្ញុ ំកប៏ាន លង ់ចតិ្ត  សៃឡាញ ់
នូវ របាំ បុរាណ ខ្មៃរ ពៃះ ជា របាំ 
មាន  លក្ខណៈ  សមសួន និង ជា 
របាំ  មាន ឥទ្ធិពល ផ្នៃក ស្មារតី 
ដៃល  នំ ឱៃយ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ គិត 
ថា   ខ្លួន ឯង  កំពុងតៃ ធ្វើ សមាធិ- 
ពៃល  ហាត់ របាំ នៃះ »។

នដកា ហុតីមុ ិយា៉ាមា៉ាណកា 
ដៃល  បាន  ហាត់ របាំ បុរាណ ខ្មៃរ 
តាំង  ពី ឆ្នាំ១៩៩៧ មក   នៅ  
សកល វិទៃយាល័យ ភូមិន្ទ វិចិត ៃ- 
សលិៃបៈ នះ ក ៏  បាន បង្ហើប ទៀត   
ថា៖ «នៅ ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុង កៃយ   
នៃះ ខ្ញុំ ក៏ បាន បងៃៀន  ពី វបៃប  ធម៌ 

ជប៉ុន ឈ្មាះ   Yomiuri និង របាំ 
បុរាណ ខ្មៃរ  តាម រយៈ សលា 
ឈ្មាះ   Sakarak។   ខ្ញុំ ក៏  បាន  
បង្កើត  របាំរបុរាណ  ខ្មៃរ  ដៃល  
មាន ឥទ្ធិពល នៅក្នុង  អកៃសរ-
សិលៃប៍ជប៉ុន  នៅ  សកល  វិទៃយា- 
ល័យ  Ibaraki Christian 
University។ លើសពី នៃះ  ខ្ញុំ 
នៅ  តៃ បន្ត ស្ម័គៃ ចិត្ត បើក ថា្នាក់ 
សម្តៃង របាំ បុរាណ  ខ្មៃរ នៃះ  ជា- 
បៃចាំ  ដើមៃបី អភិ រកៃស ថៃ រកៃសោ    តម្លៃ 
វបៃបធម ៌ខ្មៃរ  ។ ន ថ្ងៃ អនគត  ខ្ញុកំ ៏
នៅ តៃ  ចង់ បន្ត ការ  ច្នៃ របាំបៃប  
ចមៃុះ វបៃប ធម៌ ខ្មៃរ - ជប៉ុន នៃះ » ។  

 ដោយ  សរ តៃ ក្តីសៃឡាញ់ 

ខា្លាំង  ពី ទមៃង់ និង ឥទ្ធិពល ផ្នៃក 
ស្មារត ី នៃ សលិៃបៈ របា ំបរុាណ ខ្មៃរ 
ទើប  ជំរុញ ឱៃយ ស្តៃី ជន ជាតិ ជប៉ុន 
មា្នាក់នៃះ  ចំណយ ពៃល  ចៃើន  
ឆ្នាំ ដើមៃបី   ហាត់ រៀន របាំ នះ-  
រហូត បាន ចៃះ ស្ទាត់ ជំនញ 
និង  បាន ច្នៃ បៃឌិត ជា របាំ ថ្មី ១ 
ដៃល  ផ្អៃក  លើ មូលដា្ឋាន នៃ 
របាបំរុាណ នៃះ ទៀត ផង   ដោយ 
សម្តៃង  នៅ កម្ពុជា ដំបូង  ឯ 
សកល វិទៃយាល័យ ភូមិន្ទ វិចិតៃ - 
សលិៃបៈ សនិ មនុ នងឹ ន ំយក ទៅ 
សម្តៃង  នៅបៃទៃស   ជប៉ុន ជា  - 
សៃុក  កំណើត   ខ្លួនន រយៈ ពៃល 
៣-៤ឆ្នាំ ចុង កៃយ នៃះ ៕

នាដកា ហីុតុមិ យ៉ាម៉ាណាកា ពៃលចូលរួម នៅ សៃកុខ្មៃរ ។ រូប សហ ការី

នាដកា ហីុតុមិ យ៉ាម៉ាណាកា ពៃលសម្តៃងនៅ ជបុ៉ន ។ រូបថត សហ ការី



ប៉ារីស: ក្រុម Bayern Mu-
nich  បានចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ 
ការ ពារ តំណ្រង ជើង ឯក របស់ 
ខ្លួន នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Champi-
ons League ជាមួយ នឹង វិធី 
គំរាម មយួ ដោយការ បបំាក ់ក្រមុ 
Atletico Madrid ៤-០ អំឡុង 
ការ ប្រកួត  កាល ពី យប់ ថ្ង្រ ពុធ 
ខណៈ ក្រុម  Real Madrid រង 
បរា ជ័យ ដ៏ គួរ ឱ្រយ ភ្ញាក់ ផ្អើល ។

រយៈ ព្រល ២ ខ្រ ក្រយ ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីគ្រប ់ជយ័ ជម្នះ លើ ក្រមុ 
Paris Saint-Germain ក្នងុ វគ្គ 
ផ្ដាច ់ព្រត័្រ នាក្រងុ លសី បោន ជា 
ថ្មី ម្ដង ទៀត   សម្រប់ ការ ប្រកួត 
នៅ ពូល A ន្រះ Kingsley 
Coman ជួយ ឱ្រយ ក្រុម Bayern 
បើក ការ នាំ មុខ  Atletico នៅ 
នាទីទី ២៨ ហើយ ក្រយ មក  ក៏ 
មាន ឱកាស ប្រើ បច្ច្រក ទ្រស 
ផ្ទាល់ ខ្លួន  បន្ថ្រម  ១គ្រប់ ទៀត 
នៅ នាទីទី ៧២ ដើម្របី ធានា  ៣ 
ពិន្ទុឱ្រយ ក្រុម នៅ ឯ  កីឡដ្ឋានទទ្រ 
ស្អាត Allianz Arena ។

២គ្រប់ ផ្រស្រង ទៀត បាន មក 
ដោយ សរ Leon Goretzka 
នៅ នាទីទី៤១ និង Corentin 
Tolisso នៅ នាទទី៦ី៦ ដ្រល ជា 
ការ ស៊តុ ព ីចមា្ងាយបញ្ចលូ ទ ីយ៉ាង 
ល្អ ឥត ខ្ចោះ ។

ក្រយ ការ ប្រកួត បញ្ចប់ ទៅ  
កឡីាករ សញ្ជាត ិបារាងំ Coman  
ប្រប់ ទូរទស្រសន៍ Sky Sports 
ថា ៖ « គ្រប់ ជ័យ ជម្នះ ក្នុង វគ្គ 
ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ រដូវ កាល មុន ជា កត្តា 
ជំរុញ ទឹក ចិត្ត  ដ៏ ល្អ មួយ ត្រ  វា ជា 

ព្រល វ្រលា កន្លង ផុត ហើយ ត្រ  
ព្រលន្រះ យើង រក បាន គ្រប់ ថ្មី 
ជា ច្រើន  នា រដូវ កាល ន្រះ » ។

ន្រះ ជា កា រឈ្នះ  ១២ លើក 
ជាប់ ៗ  គ្នា របស់  Bayern នៅ  
Champions League ខណៈ 
លទ្ធផល ន្រះ ទនំង ជា បរា ជយ័ ដ ៏
អាក្រក់ បំផុត សម្រប់ Atletico 
ក្រម ការ ដឹកនាំ របស់ លោក  
Diego Simeone ។

បនា្ទាប់ ពី ចប់ ប្រកួត បើក ឆាក 
ដំបូង ន្រះ ក្រុម Bayern កំពុង 
ឈរ ទី១ ក្នុង ពូល A ដោយមាន 
៣ពិន្ទុ ខណៈ ក្រុម ល្រខ២ 
Lokomotiv Moscow និង 
ក្រុម ល្រខ៣ Red Bull Salz-
burg មាន ១ពនិ្ទ ុដចូ គ្នា ក្រយ 
ប្រកួត ស្មើ គ្នា ២-២ នា ទឹក ដី 
អូទ្រីស ហើយ ក្រុម Atletico 

នៅ បាត តរាង មាន  ០ពិន្ទុ ។
រឿង មិន គួរ ឱ្រយ ជឿ សម្រប់ 

ប្រកួត បើក ឆាក ក្រប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប 
ន្រះ គឺ ថា ក្រុម យក្រស អ្រស្រប៉ាញ 
ដចូ ជា   Real Madrid ដ្រល ធា្លាប ់
ឈ្នះ ពាន ន្រះ ច្រើន ជាង ក្រុម 
ណា ទាំង អស់ រហូត ដល់ ទៅ 
១៣ សម័យ កាល ប្ររ ជា បរា-
ជ័យ ក្រម ថ្វី ជើង ក្រុម ទៅ ពី 
អ៊ុយក្រន Shakhtar Donet-
sk នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ៣-២ ដ្រល 
ន្រះ បង្ហាញ ឱ្រយ ឃើញ ថា ក្រុម 
របស់ លោក Zinedine Zidane 
មានស្ដង់ ដឆា្ងាយ ពីក្រុម  Bay-
ern កម្រិត ណា នា ព្រល ន្រះ ។

នៅកីឡដ្ឋាន បណ្ដោះ អាសន្ន 
Alfredo di Stefano របស់ ខ្លួន 
Real ត្រូវ ក្រុម ភ្ញៀវ Shakhtar 
នាំមុខ៣-០ តំង ពី វគ្គ ទី១ េម៉្លះ 

ហើយ វគ្គ ទ២ី ក ៏មនិ អាច វាយ បក  
តម ស្មើ វិញ ទៀត ធ្វើ ឱ្រយ  យុទ្ធនា-
ការ នៅ តំបន់ អឺរ៉ុប របស់ ខ្លួន 
ចាប់ ផ្ដើម ជាមួយ នឹង ដំណើរ 
ទ្រត ទ្រត  ពោល គឺ ទទួល បាន 
នូវ លទ្ធផល ខក ចិត្តមួយ ។

សម្រប់ ការ ប្រកួត ក្នុងពូល B 
ជាមួយ គ្នាន្រះ ដ្ររ នៅ ឯទឹក ដី 
San Siro ក្រុម លំដប់ កំពូល 
អីុតលី Inter Milan ប៊ិះ នឹង 
មាន ជោគ វាសនា មិន ខុស ពី  
Real ប៉ុនា្មាន ឡើយ ត្រ សំណាង 
ល្អ បាន ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Romelu 
Lukaku មាន ឱកាស ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី គ្រប់ ទី២ របស់ ខ្លួន 
នៅ ចុង ម៉ាង ជួយ ឱ្រយ ក្រុម តម 
ស្មើ  Borussia Moencheng-
ladbach របស់ អាល្លឺម៉ង់ ២-២  
វិញ បាន ៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៣ ែខតុលា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ   កីឡាករ ជើង ចាស់ ៤ រូប   
មាន  ឯម  សុធី , អ្រលីត  សន់,  បាង  
កាយ៉ាក  នងិ  ថា  សរនុ ត្រវូ បាន គណៈ-
កម្មការរៀបច ំការ ប្រកតួ របស ់សង្វៀន 
ថោន ដក់ឱ្រយ ប្រកួតមា៉ារា៉ាតុង ដណ្តើម 
ប្រក់លាន នៅ ថ្ង្រអាទិត្រយន្រះ  ខណៈ  
សមត្ថភព របស់ អ្នក ទាំង ៤ន្រះ  ត្រូវ 
បាន គ្រ ស្គាល់ ថា  មាន កម្រិត ប្រ កួត 
ទាក ់ទាញ ជរួ មខុ  ក្នងុ ប្រ ភ្រទ ទម្ងន ់៦០ 
គីឡូក្រម ។ ប៉ុន្ត្រ  គ្រូ បង្វឹក របស់ 
អ្រលីត  សន់  និង ឯម  សុធី  បាន 
អះអាង ព ីការ រពំងឹ  ឈ្នះ ខ្ពស ់ដចូ គ្នា ថា 
សសិ្រសរបសខ់្លនួ  នងឹ ឈាន  ទៅ ដណ្តើម 
ប្រក់ ចំនួន ៣, ៤លាន រៀល។

លោក  ឯម  វុត្ថា  គ្រូ បង្វឹក   ឯម  សុធី  
បាន និយយ ថា ៖ «នៅ ក្នុង ចំណម 
កីឡាករ ទាំង ៣ រូប  ន្រះ  គឺ  ឯម  សុធី  
មាន ការ  បារម្ភ តចិ តចួ ប៉ណុ្ណោះ  បើ សនិ 
ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ   បាង  កាយ៉ាក   ព្រះ 
គ្រជា កីឡាករ ជើង ចាស់  កម្ពស់ ខ្ពស់ 

ជាង  នងិមាន  ក្របច ់ជង្គង ់ល្អ  ធា្លាប ់មាន 
បទ ពិសោធ ប្រ កួត  នៅ ប្រទ្រស ថ្រ ល្របី- 
ល្របញ  ប៉ុន្ត្រ បើ គិត ពី សមត្ថភព 
បច្ចុប្របន្ន  គឺ សមត្ថភព ប្រ កួត ធា្លាក់ ចុះ 
ជាង មុន  ដ្រល ខ្ញុំ គិត ថា   ភគ រយ ឈ្នះ 
ខ្ពស់» ។ 

គ្រូ បង្វឹក វ័យក្ម្រង រូបន្រះ បាន បន្ថ្រម 
ថា ៖« ចំណ្រក  ថា  សរុន  មិន បញ្ហា  
ប៉ុន្ត្រ កណា្ដោប់ ដ្រ អ្រលីត  សន់   ក៏ ជា 
ឧបសគ្គ ធំ ១ដ្ររ  គឺ មិន ម្រន សុី ផុយ 
នោះ ឡើយ  គឺ អាច នឹង ឈ្នះ  ដោយ តឹង- 
ត្រង ។  យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  តម រយៈ 
ការ ហ្វកឹ ហាត ់ត្រៀម សខុភព ល្អ  ដើម្រប ី
ប្រកួត  គឺ សង្រឃឹម ឈ្នះ ៧០ ភគ រយ  
បាន ប្រក់ លាន  ក្នុង នោះ បារម្ភ ត្រ ក្នុង 
ករណី ប៉ះ ជា មួយ  អ្រលីត  សន់  គឺ 
អាច ភ្លាត់ ក្នុង ក្របច់ កណា្ដោប់ ដ្រ ក៏ ថា 
បាន ដ្ររ   ព្រះ ប្រ កតួ គ្នា  ក្នងុ លក្ខណៈ 
សម្រុក ខ្លាំង ៗ   មិន អាច ទស្រសន៍ ទាយ 
បាន នោះ ទ្រ» ។

 ចំណ្រក   ឯម  សុធី  បាន ប្រប់ ថា៖ 
«  ខ្ញុំ គិត ដូច គ្រូ ដ្ររ  ដោយ ពី មុនខ្ញុំ  ខ្លាច  

បាង  កាយ៉ាក  ព្រះ គត់ ខ្ពស់ ជាង  
លំបាក ព្រលល្រង  ក្របច់ ជង្គង់  ប៉ុន្ត្រ 
តម គ្រូ ប្រប់  គឺ បច្ចុប្របន្ន  គត់ធា្លាក់ ចុះ 
ទាងំ បច្ច្រកទ្រស  នងិ កមា្លាងំ  ហ្រត ុន្រះ 
ខ្ញុំ បារម្ភ ទៅ លើ កណា្ដោប់ ដ្រ   អ្រលីត  
សន់  វិញ  ក្នុង   ព្រល វាយ លុក ខ្លាំង ៣ 
ទឹក ដ្របិតអី ការ  វ៉្រ ប្តូរ គ្នា  មិន អាច ទៀង 
ទ្រ  មិន ដឹង ថា  សន្លប់ គ្រ  ឬ ខ្ញុំ  បើ ចូល 
គោល ដៅ ព្រញ ដូច គ្នា នោះ »។ 

ស្រដៀង គ្នា ន្រះ លោក  សន៊  អ្រលតី  
គ្រូ បង្វឹក   អ្រលីត  សន់  បាន និយយ 
ថា ៖  «កីឡាករ ជើង ចាស់  ថា  សរុន  
និង  បាង  កាយ៉ាក  មិន ជា ឧបសគ្គ ធំ 
នោះ ទ្រ   ព្រះ សូម្របី ត្រ  អ្រលីត  ក្រវ 
ឡុង របស់ ខ្ញុំ  ធា្លាប់ វ៉្រ ឱ្រយ ទន់ ជ្រយ បាន 
ដ្ររ  ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំ ព្រួយ បារម្ភ  ក្នុង ករណី ជួប   
ឯម  សុធី   ព្រះ ចូល វាយ សម្រុក ខ្លាំង  
គឺ អាច នឹង សន្លប់  ហើយ  ឯម  សុធី  
ចាស់ វស្រសា  និង ជា សិស្រស ច្របង ល្របី - 
ល្របញ  ជំនាន់ មុន  មាន បទ ពិសោធ 
ប្រកួត យូរ ឆា្នាំ ផង» ។

 លោក  សន៊  អ្រលតី  បាន បន្ថ្រម ថា៖ 

« បើ តម ខ្ញុ ំមើល ព ីសមត្ថភព កឡីាករ 
ទាំង ៤  ក្នុង រយៈ ព្រល ចុង ក្រយ ន្រះ  
ឯម  សុធី  និង  អ្រលីត  សន់  មាន 
ប្រៀប ជាង បន្តចិ បន្តចួ  ហើយ កមា្លាងំ ក ៏
ល្អ  ជាង ផង ដ្ររ »។ តមប្រ វត្តិ ប្រ កួត 
ឯម  សុធី  ប្រ កួត បាន ច្រើន ជាង គ្រ  គឺ 
១១៣ ដង  ឈ្នះ ៨៣   ចាញ់ ២៥  និង  

ស្មើ ៥ដង រីឯ  ថា  សរុន  ធា្លាប់ ប្រ កួត  
៩៨ ដង ឈ្នះ ៦០  ចាញ់ ៣៦   ស្មើ ២ 
ដង  ចំណ្រក  បាង  កាយ៉ាក ប្រ កួត 
បាន  ៧២ ដង  ឈ្នះ ៥០   ចាញ ់២០  ស្មើ 
២ដង ហើយ  អ្រលីត  សន់  ប្រ កួត 
បាន  ៧១ ដង ឈ្នះ ៥៩   ចាញ ់១០   នងិ 
ស្មើ ២ដង៕

បេក្ខភាពទំាង៤នាក់ដេលតេវូបេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើមបេក់លានលើកនេះ។ សហ ការី

ឯម  វុត្ថា  និង  ស៊ន អេលីត  រំពឹងថា សិសេស របស់ខ្លនួ នឹង  ឈ្នះ បេក់លាន

Guardiola រអ៊ូ រទាំ ចំពោះ
 កាល វិភាគ បេកួត ញឹក ស្អេក
មេនឆេស្ទ័រ: លោក Pep 

Guardiola (Pep)  និយយ ថា 
របសួរបស ់Fernandinho  ចងុ- 
ម៉ាង  ក្នុងប្រកួត ដ្រល  ក្រុម 
Manchester City (City) 
វាយ បក  ឈ្នះ ក្រុម Porto ៣-១ 
សម្រប ់ការ  ចាប ់ផ្ដើម យទុ្ធនាការ 
Champions League នឹង 
កា្លាយជាដំណឹង អាក្រក់មួយ 
ដោយសរ ក្រុម  ត្រូវ ឆ្លង កាត់  
កាល វិភគ ប្រកួត ញឹក ស្អ្រក។    

ក្រុម City ប្រឈម  នឹង ចំនួន 
ប្រកតួ ១៧ លើក ក្នងុ ឆា្នា ំ២០២០ 
ដោយ ក្នុង នោះ ៦ ប្រកួត ក្នុង វគ្គ 
ច្រក ពូល នៅ Champions 
League ដ្រល ប្រើ ព្រល ៧ 
សបា្ដាហ៍ ខណៈ កូន ក្រុម របស់ 
លោក  Pep  ព្រយាយម ចាប់ ផ្ដើម  
រដវូកាល ថ្មជីាមយួ បញ្ហា ជា ច្រើន  
ដចូ ជា ការ  មាន ព្រល វ្រលា ត្រៀម 
ខ្លួនមិន គ្រប់ គ្រន់ កា រ ឆ្លង វីរុស 
កូរ៉ូណា និងកីឡាករ របួស ច្រើន ។

យប់ ថ្ង្រ ពុធ នោះ ក្រុម City 
អត់ មាន វត្ត មាន របស់ Kevin 
De Bruyne ឡើយ ដោយសរ  
របួស ត្រ  អាច វាយ បក ដណ្តើម 
បាន ជយ័ ជម្នះ ដបំងូ របស ់ខ្លនួ នៅ 
Champions League ន្រះ 
ក្រយ ត្រូវ ក្រុម ភ្ញៀវ  Porto នាំ - 
មខុ  ដោយការ ស៊តុ យ៉ាង ស្អាត ព ី 
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ  Luis Diaz ។

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ  Sergio Aguero 
ជួយ មា្ចោស់ ផ្ទះ តម ស្មើ វិញ មុន 
ចប ់វគ្គ ទ១ី ដោយ ការ ស៊តុ បាល-់ 
ពិន័យ ១១ម៉្រត្រ ហើយ ចូល 

ដល ់វគ្គ ទី ២ Ilkay Gundogan 
ទម្លុះ សណំាញ ់ទ ីដោយការ ទាត ់  
្រហ្វ៊ី ឃីក  យ៉ាង ល្អ ឥត ខ្ចោះឱ្រយ 
ក្រុម នាំ មុខ វិញ ម្ដង មុន នឹង 
កីឡាករ ចំណូល ថ្មី Ferran 
Torres បន្ថ្រម គ្រប់ ជ័យ ជម្នះ 
ចុង ក្រយ រុញ ក្រុម City ឱ្រយ 
ឈរ នៅ ទី កំពូល  ក្នុង ពូល C ។

លោក  Pep  ថ្ល្រង ថា ៖ « វា ជា 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ដ៏ ល្អ សម្រប់ ពួក- 
យើង ។ យើង ដឹង ថា កា រប្រកួត 
នៅ ផ្ទះ ចា ំបាច ់ត្រវូ ឈ្នះ ឱ្រយ បាន ។ 
សម្រប់  Fernandinho គឺ ជា 
ដំណឹង អាក្រក់ ។ គ្រ មាន បញ្ហា 
សច់ ដុំ ដូច្ន្រះ គ្រ អាច នឹង មាន 
របួស ធ្ងន់ ។ អំឡុង ព្រល ន្រះ 
យើង ត្រូវ ការ គ្រប់ គ្នា  ជាមួយ នឹង 
កាល វភិគ ន្រះ ត្រ វា កើត ឡើង នូវ 
បញ្ហា  ដ្រល យើង មិន ចង់ ជួប » ។

លោក Pep បាន សរភព 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា នៅ ត្រ មាន 
អារម្មណ៍ ខុស  ក្នុង ការ ដក់ 
កឡីាករ  នងិ ទម្រង ់ថ្ម ីដ្រល នា ំឱ្រយ 
ក្រមុ City ធា្លាក់  ពី  Champions 
League ក្នុង វគ្គ ៨ក្រុម  ក្នុងខ្រ 
សីហា ដោយសរ ក្រុម Lyon ។

បុរស វ័យ ៤៩ ឆា្នាំ ស្ថិត ក្នុង ឆា្នាំ 
ចុង ក្រយ ន្រ កិច្ច សន្រយា របស់ 
ខ្លនួ ជាមយួ ក្រមុ  ហ្រត ុដចូ្ន្រះ ន្រះ 
ជាលទ្ធភព ចុង ក្រយ របស់ 
គត ់ក្នងុ ការ ជយួ ដណ្តើម ពាន ដ ៏
មាន តម្ល្រ ដ្រល ក្រុម នៅ   Pre-
mier League ចង់ បាន បំផុត 
តំង ពី នាំ យក គត់ មក កាន់ ក្រុម 
ក្នុង ឆា្នាំ ២០១៦ ៕ AFP/VN

Bayern ឈ្នះ    ខណៈ Real ចាញ់

Coman(ស្ដា)ំសុ៊តគេប់ទី២ឱេយកេមុBayernឈ្នះAtletico៤-០អំឡុងការបេកួតបើកឆាកនៅអឺរុ៉ប។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ជា រឿយៗ   តារា  សម្តែ ង សែី និង   ពិធី- 
ការិនី  ទូរ ទសែសន៍   មែម៉ាយកូន ១        តែ សមែស់  នៅ-   
ស្អាត ហំ កែមុំ មិន ដូរ      ជាទូត សុច្ឆន្ទៈ  នែ កែុម ហ៊ុន     
ភែស  ជ្ជៈ    អូអ៊ិឈិ  សុខ សោម៉ាវត្តី  ដែល រមែង 
ចែន  ចោល  ពី រឿង   សម្ព័ន្ធ    បែះដូង  រវាង  ខ្លួន និង 
កំលោ ះ រូប សង្ហា    កីឡាករ បាល់ ទាត់   លី វា៉ា ហែដ 
មែន   ក្តី    តែ ពួកគែ នៅ បន្ត ផូស្តរូប  ភាព ស្និទ្ធស្នាល 
និង ផ ្អែម  ជា  គូស្នែហ៍ ហូរហែ  មិន លាក់លៀម -  
មហា ជន  ឡើយ  តាម  បណ្តាញ  សង្គម ហ្វែស ប៊ុក 
និង  បាន បែើ ពាកែយ ពែចន៍ ហៅគ្នា ថា «អូន និង   - 
បង» ឡើង រត់ មត់ បាត់ ទៅហើយផងដែរ   ។  

 ជាក់ ស្តែ ង  តារា  សម្តែង  សែី  ដែល មន ទែព-  
កោសលែយ  សម្តែង  ដ ៏បុនិបែសប ់ចែះ បត ់បែន  តាម 
តមែវូការ របស ់    ផលតិ ករ  អ្នក នាង សខុ សោម៉ាវត្ត ី
ក  ៏  បង្ហាះ របូ ស្នទិ្ធស្នាល ថ្ម ីសនា្លាង  តាម   ហ្វែស  ប៊កុ  
បង្កើត ភា ព ភា្ញាក ់ផ្អើល មហាជន ស ជា ថ្ម ីម្តង ទៀត 
ជា មួយ  នឹង   បណ្តុំ រូប    បំពាក់ ចិញ្ចៀន គូស្នែហ៍  នឹង 
កលំោះ រ ូប  សង្ហា  មន បែះដងូ  សោ្មោះ  គ ឺកឡីា ករ  ល ី
វា៉ាហែដ  នៅ ក្នុង ទឹក មុខ ដ៏ មន ក្តី  សុខ។ 

អ្នក នាង សុខ សោម៉ាវត្តី ក៏ បាន បរិយាយ អម 
ទៅ  នងឹ របូ នោះថា៖ «អត ់Surprise អមី៉ា បន្តចិ 
គែ មនខែសែខាង ហាងជាងបែក ់វណ្ណ ហងុ ហ ៎  មនិ 
បាច ់ ល លក្ខណៈខែសបឹខែសៀវដងឹលែខ រង្វងដ់ែ ហ្មង  
ខាងសែជីា ម៉យូ ឬ ខាងបែសុ ឥឡវូ Meybanks 
សុំ ចម្លើយ ម្នាក់  មួយ មក ពូ  ហ្នឹង កិប កែង លុយ-  
មែន ? »។ 

ការ ពិត  នៅ តែ មិន អាច លាក់ បាំង គែ បាន-   
សែប់ តែ   សែី សែស់ តារា សម្តែង មែម៉ាយកូន១   
សខុ សោ ម៉ាវត្ត ីបង្ហើប នវូ សរ ដ ៏ផ្អែម ល្ហែម  បន្ត  ឱែយ  
ដងឹ   ព ីជមែ  ចតិ្ត នែ ក្ត ីស្នែហ ៍ខ្លនួ  ទៅ ចពំោះ បរុស-   
រូបសង្ហា  នោះ ថា៖ « កន្លងមកនែះ ឆ្លងកា ត់ រឿង 
ចែើន ណស់  តែអ្វី ដែលសំខាន់ យើង មិន-   
ធ្លាប  ់ គិតថា  យើងនឹងលែង ដែគ្នា ម្ដង ណ 
ទែ  អរ គុណ     ដែល ទុកអូន ជា មនុសែស  
សំខាន់! Happy anniversary 4- 
year- I do love  Ly Vahed »។ 

បន្ថែម ពី នែះ  តារា សែី  ដែល កំពុង 
តែ  បាន ពងែីក នូវ អាជីវ កម្ម កែ - 
សិលែបៈ រីក ដូច ផែសិត នា រយៈ ពែល  
បែមណ  ២-៣ ឆ្នាំ   ចុង   កែយ  ពិធី - 
ការិនី ទូរ ទសែសន៍  បាយ័នអ្នកនាង សុខ 
សោម៉ាវត្ត ី  ក ៏មន សរ បង្ហាញ ព ីសម្ពន័្ធ ភាព 
នឹង   កីឡា ករ  លី វា៉ាហែដ  នា ពែល ទទួល  បាន-      
ផ្កា    កុលាប    ១បាច់ ផង ដែរ   ថា៖ « តាម សួរ រឿង 
កាដ ូរហតូ ថា អនូ អត ់សែឡាញ ់មែន  ឃើញ-  
ដចូ អត ់សបែបាយ  ចតិ្ត  ខ្ជលិ  ឆ្លើយ ណស ់ ចង ់
បែប ់  ថា  ទោះ បី   គ្មោន   ក៏ សបែបាយ   ចិត្ត ដែរ-  
ពែះ  ថា ស្នាម ញញឹម ស្នាម  សើច និង ទឹក- 
ភ្នែក    ដែល ហូរ  ពី ការ រំភើប  ចិត្ត   ដែល បង ឱែយ 
អូន  រាល់ ថ្ងែ នែះ    គឺវាជា កាដូ ដ៏  ធំ  ហើយ   -  
សមែប់ មនុសែស  សែី ម្នាក់ នែះ អរគុណ បង 
គែប់  យា៉ាង។ ហើយ កាដូ  ហ្នឹង    មិន មែន ថា  - 

មនិ សបែបាយ ចតិ្តនោះ  ទែ តែ ឆ្ងល ់ ថា  បែក ់ខែ     បើក 
មក   ឱែយ  អស់  ហើយ ហើយ  ចុះ បាន  $  ពីណ មក  - 
ទៅ ទិញហ្នងឹ។ ទឹក មុខ  សងែស័យ    ហ្នងឹ ណ!»៕

សោម៉ាវត្ត ីនិង  វ៉ាហេដ ហ៊ាន ពាក់ ចិញ្ចៀន 
គូ ស្នេហ៍   តេ  មិន ទាន់បេប់ពី វេលារៀបការ 

ផ្អើល ពេញ បណ្តាញ សង្គម ខណៈ ថ្មីៗ នេះ វ៉ាហេដ 
ទិញ ចិញ្ចៀនគូស្នេហ៍ជូន  សោម៉ាវត្ត ី ។ រូប ហ្វែសប៊ុក 
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កេមុណហ្គាវើល បនរត់ទៅ អបអរដល់ សូ៊ យ៉ាទី ដេលជួយ កេមុ ឡើងវគ្គ ផ្តាច់ពេត័េ។ យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

ណាហ្គា ចង់ឈ្នះស្វាយរៀង 
កេយទម្លាក់ ភ្នំពេញកេន
   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  កែុមណហា្គាវីល 
ដែល ទើប បាន ទម្លាក់ កែមុ ភ្នពំែញ- 
កែន ក្នងុវគ្គ ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់- 
ពែ័តែ ពាន រង្វាន់ សម្តែច ហុ៊ន 
សែន កាលពី យប់ ថ្ងែពុធ បាន 
បង្ហាញ មហិច្ឆតា   ចង់ បន្ត យក 
ឈ្នះកែមុ ពែះខ័នរាជ ស្វាយ រៀង 
ក្នងុ ការ បែកួត បិទ រដូវ កាល លីគ- 
កំពូល កម្ពជុា នៅ ថ្ងែ អាទិតែយនែះ 
ចំណែក  ភ្នពំែញ កែន ក៏ ចង់បង្អាក់ 
ដំណើរ ការ ឈ្នះ ពាន របស់ កែមុ 
បឹងកែត ដូច គ្នា។   

គែ ូបង្វកឹ  មស ចាន់ណ និង 
កែមុណហា្គាវីល ទំាង មូល មន 
ការ សបែបាយរីករាយ យា៉ាង ខា្លាងំ 
ចំពោះការ យក ឈ្នះ   ភ្នពំែញ កែន 
ដោយការ ទាត់បាល់ ប៉ែណល់ទី 
៣-១ ក្នងុវគ្គ១/២ផ្តាច់ ពែត័ែ នៅ 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ កាល ពី យប់ 
ថ្ងែ ពុធនោះ ខណៈ អ្នក ចំាទី សូ៊ 
យា៉ាទី  បាន កា្លាយ ជា វីរបុរស ជួយ 
សងែ្គាះកែមុ ដ៏គួរ ឱែយ  សរសើរ។

លោក មស ចាន់ណ បាន 
បែប់ ថា ៖  « យើង ចង់ បញ្ចប់ ការ- 
បែកួត នៅតែឹម  ៩០នាទី បុ៉ន្តែ 
ពែលឃើញ ស្ថាន ភាព ដែល កែមុ  
យើង នៅកែម គែ វិញ គឺនៅ 
តែមឹនាទី៨៥  ខ្ញុចំាប់ ផ្តើម គិតចង់ 
ឱែយ ការ បែកួតនែះ ឈាន ដល់ការ- 
ទាត់ បាល់ ប៉ែណល់ទ ី វិញ ហើយ 
យើង ពិត ជា រំភើប ខា្លាងំ ដែល យើង 
បាន យក ឈ្នះ ភ្នពំែញ កែន ទំាង 
វែទនា ខណៈ សូ៊ យា៉ាទី នៅតែ ជា 
កីឡាករ ដ៏ សំខាន់ ដែល តែងតែ  
ជួយ ដល់ កែមុ នៅ ក្នងុការ បែកួត  
ដ៏សំខាន់ ពិសែស  ពែល ទាត់ បាល់ 
ប៉ែណល់ទី បែប នែះ»។

នៅ ក្នងុ ការ ទាត់ បាល់ ប៉ែ ណល់- 

ទី កាត់សែចក្ត ីកែយ ស្មើ គ្នា ០-០ 
ក្នងុការ បែកួត ៩០នាទី ពែញ នោះ 
សូ៊ យា៉ាទី បាន ជួយ សងែ្គាះបាល់ 
ពីការ សុ៊ត របស់ បា៉ាក់ កែវមូ៉នី និង 
ម៉ា ពិសិដ្ឋ យា៉ាង ល្អ បំផុត កែយ 
ពែល បែធន កែមុ ភ្នពំែញ  កែន 
កុក បូរីស បាន សុ៊តបាល់ទៅ ប៉ះ 
បង្គាល ទី បនា្ទាប់ ពីអ្នកចាំទី 
សវែង សំណង ជួយ សងែ្គាះ   
គែប់ បាល់ ទី ២របស់ ណហា្គាវីល 
ដែលសុ៊ត ដោយ គួច ដនី នោះ។ 
ជារួមមន តែ ជួន ចាន់ចាវ ទែ 
ដែល ធ្វើបាន សមែចឱែយ កែន 
ចំណែក ៣ គែប់ របស់ ណហា្គាវីល 
សមែច ដោយ  គួច សុកុម្ភៈ, សុះ 
សូ៊ហាណ និង ឡែង មករា។

ចំណែក សូ៊ យា៉ាទី បាន និយាយ 
កែយការ បែកួត  ថា៖ « ខ្ញុ ំមន 
អារម្មណ៍ សបែបាយ រីករាយ ដែល 
បាន ជួយ កែមុ ឡើង ទៅ កាន់វគ្គ 
ផ្តាច់ពែ័តែ។   ខ្ញុំក៏ សូមអរគុណ 
ដល់មិត្ត រួមកែមុ ដែល យើង  បានខំ 
បែងឹ ទំាង អស់គ្នាតំាង ពី ដើម ដល់ 
ចប់  ដើមែបី ទទួល បាន លទ្ធផល 
ទំាង អស់នែះ គឺ យើង រួម គ្នាជា 
កែមុតែ ម្តង ហើយ យើង ចង់ បន្ត 
ភាព ខា្លាំង របស់  ណហា្គាវីល 
នៅវគ្គ ផ្តាច់ ពែត័ែ»។

ជាមួយការ ទម្លាក់កែមុ ភ្នពំែញ- 
កែន នែះ កែមុ ណហា្គាវីល នឹង 
តែវូ ជួប កែមុ វិសខា នៅវគ្គ ផ្តាច់- 
ពែត័ែ ពែះ វិសខា បាន យកឈ្នះ  
កែមុ ខែត្តពែវែង ដោយ បាល់  ប៉ែ-
ណល់ ទី  ៩-៨ កាល ពី យប់ មែសិល- 
មិញ នៅវគ្គ ១/២ ផ្តាច់ ពែ័តែ នែះ 
ដែរ។ បន្ថែម លើ នែះ ណ ហា្គាវីល 
នឹង តែវូ លែង មួយ ទំហឹងជាមួយ 
កែមុ ស្វាយរៀង សមែប់ ការ បែកួត 
លីគកំពូលនៅ ថ្ងែអាទិតែយដើមែបី អាច  
បែជែង បាន ឡើង ទៅ លែខ ៤ ។

លោក មស ចាន់ណ បាន 
និយាយ ថា៖  «ដោយសរ ការ- 
បែកួត  ផ្តាច់ពែ័តែ ពាន សម្តែច 
នៅយូរថ្ងែ ទៀត អី៊ចឹង ការ ជួបកែមុ 
ស្វាយរៀង ថ្ងែ អាទិតែយនែះ យើង 
តែវូ ដក់លែង ពែញ ជើង ពែះ 
យើងចង់ ឈ្នះ ដើមែបី អាច បាន  
លែខ ៤ ហើយជំនួប នែះ បើ សិន 
ស្វាយរៀង ចង់ ឈ្នះ ខា្លាងំ បែហែល 
ជា វែទនា របស់ខាងខ្ញុ ំវិញ  ពែះ 
អ្នក ណ ក៏ដឹង ដែរ ថា ណហា្គាវីល 
វាយបក បាន លឿន»។  

សមែប់ ការបែកួត នែះ កែុម 
ស្វាយរៀង ដែល កំពុង ឈរ នៅ 
លែខ ២ មន ៣៨ពិន្ទុ ពិត ជា 
តែូវការ ឈ្នះខា្លាំង បំផុត ដើមែបី 
បែជែង យក ពាន ជាមួយកែមុ កំពុង 
ឈរ នៅលែខ ១  សែប់ បឹងកែត 
ដែល មន ៤០ពិន្ទ ុខណៈ បឹងកែត 
តែវូប៉ះកែមុ ភ្នពំែញ កែន ដែល 
អះអាង ថា តែវូការឈ្នះ ខា្លាងំ ដូច 
គ្នា ដើមែបី ធ្វើ ឱែយកំណត់តែ កាន់តែ 
បែសើរ ទោះបីជា ភ្នពំែញ កែន 
បាន លែខ ៣ ដោយ ស្វយ័បែវត្តិ 
ទៅហើយក៏ ដោយ៕
កម្ម វិធី បេកួត នៅ ថ្ងេសៅរ៍
-គិរិវង់ v អាសុីអឺរុ៉ប កីឡដ្ឋាន 
គិរីវង់សុខសែនជ័យ ៣:៣០
-អង្គរថាយហ្គរឺ v សូលទីឡូអង្គរ 
កីឡដ្ឋាន SRU ៣:៣០
-យុវជនបាទី v អគ្គសិនីកម្ពជុា 
នៅសលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី 
៣:៣០
៣ បេកួត នៅ ថ្ងេ អាទិតេយ
-ទ័ព v វិសខា កីឡដ្ឋានស្តាតចាស់ 
ម៉ាង ៦:០០
-ភ្នពំែញកែន v បឹងកែត នៅ 
កីឡដ្ឋាន RSN ៦:០០
-ស្វាយរៀង v ណហា្គាវីល កីឡ.
ខែត្តស្វាយរៀង ៦:០០

តារាសម្តេងសេ ី និង ពិធី ការិនី រូបសេស់  
មេ ម៉ាយ កូន ១ អ្នកនាង សុខ សោម៉ាវត្ត ី។ 

រូបថត ហុង មិនា


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

