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សូមអានរបាយការណ៍
ពិសេសនៅខាងក្នុង

លោក ហុ៊ន ម៉ាណែត ថា ការបញ្ជាទិញ 
រថយន្តពីចិន គឺធ្វើឡើង តំាងពីយូរមកហើយមុនផ្ទះុជំងឺកូវីដ  ដោយមិនបែើថវិការដ្ឋ១រៀល

ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នពំៃញៈ លោក ហុ៊ន ម៉ា ណែ ត 
បាន ធ្វើការ បក សែយ  ចំពោះ 
ការ បញ្ជា ទិញ រថយន្ត យោធា 
ចំនួន ២៩០គែឿង  ពី បែទែស 
ចនិ ដោយ លោក បញ្ជាក ់ថា ការ  
បញ្ជា ទញិ រថ យន្ត  ដែល មនិ បាន 

បែើបែស់ ថវិកាជាតិ សូមែបី តែ 
មួយ រៀល នែះ គឺ បាន ធ្វើ ឡើង 
តាំង ពី យូ រ មក ហើយ  មិន មែន 
ទើប តែ ធ្វើ ក្នងុ អឡំងុ ពែល ដែល 
មន ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ នែះ ទែ ។

លោក ហុ៊ន ម៉ា ណែ ត អគ្គ មែ - 
បញ្ជាការ រង នែ កង យោធពល- 
ខែមរភមូនិ្ទ នងិ ជា មែបញ្ជាការ- 

កងទ័ពជើងគោក បាន ថ្លែង យ៉ា ង - 
ដូច្នែះ នៅ ក្នងុឱកាស ដែល លោ ក 
អញ្ជើញ ជា អធិបតីក្នងុ ពិធី បែង- 
ចែក  រថយន្ត យោធា   ទាំងនែះ 
ជនូ  ដល ់បណ្តា ស្ថាបន័ អង្គភាព 
នែ កងយោធពល ខែមរភូមិន្ទ 
និង អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជាតិ នៅ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ- 

អូឡាំពិក កាលពីមែសិល មិញ ។ 
លោកហ៊ុន ម៉ា ណែ ត  លើ  ក - 

ឡើង   ថា៖«(ការ ទិញ រថយន្ត) 
អ   ត់ បាន បែើបែស់ ថវិការដ្ឋ ១ 
រៀ ល ទែ!គឺ កើត ចែញពី ការ កៀរ - 
គរ កែុមហ៊ុន និង សបែបុរ ស ជន 
ទំាងអស់ហើយ សូមបញ្ជាក់ រឿ ង  
សម្តែច តែ ជោ ...តទៅទំព័រ  ៤

លោក ហុ៊ន ម៉ាណៃត  នៅ ក្នងុ ពិធី ចៃក រថយន្តជូន ស្ថាប័ន អង្គភាព យោធា និង នគរបាល  នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡំាពិក កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។ រូបថត ហ៊ាន រងែសី

កែសួងបែគល់ថវិកា៨០០លានរៀលបានពីការលក់លែខពិសែសជូនមន្ទរីពែទែយគន្ធបុបា្ផា
សុទ្ធ  គឹម សឿន

ភ្នំពៃញ: លោក ទែស រដ្ឋ មន្តែី 
ស៊នុ  ចាន ់ថលុ  រដ្ឋមន្តែ ីកែសងួ- 
ស ធារ ណកា រ និង ដឹក ជញ្ជូន  
បាន នាំ យក ថវិកា ជាង ៨០០ 
លាន រៀល ដែល បាន ព ីការលក ់
លែខ ពិសែស ផ្ទាល់ ខ្លនួ"កម្ពជុា5" 

ទៅ ជូន មូល និធិ នែ មន្ទីរ ពែទែយ- 
គន្ធ បុបា្ផា  ខណៈ កែសួង លក់ 
លែខ ពិសែស នែះ បាន ជាង  
១ ៤០០ ស្លាក លែខ  ដោយ 
ទទួល បាន ថវិកា សរុប ចំនួន 
ជាង៤លាន ដុលា្លារ  ក្នុង រយៈ - 
ពែល៦ខែ កន្លង មក  ។

លោក  ហ៊ាង  សុទា្ធា យុ ត្តិ  បែ- 

ធាន នាយក ដ្ឋាន ព័ត៌ មន វិទែយា 
និង ទំនាក់ ទំនង ស ធារ ណៈ និង 
ជា អ្នក នាំពា កែយ កែសួង ស ធា- 
រ ណ កា រ និង ដឹក ជញ្ជនូ បាន ថ្លែង 
ពី មែសិល មិញ ថា កែសួង ស ធា- 
រ ណកា រ និង ដឹក ជញ្ជនូ បាន បើក 
លក់ លែ ខ ចុះបញ្ជ ីពិសែស ផ្ទាល់ 
ខ្លនួ កាល ព ីដើម ឆ្នា ំនែះ  សមែប ់

រថយន្ត មន លក្ខណ ពិសែស  
អា ច កុម៉្មង់ តាម ការ ពែញ ចិត្ត  និង 
តាម តមែូវ ការ ដែល ជា ការ ផ្តល់ 
ជមែើស សមែបូរ បែប ជូន ពល រដ្ឋ។ 
ស្លាក លែខ បែភែទ នែះ បង្ហាញ 
ពី អត្ត សញ្ញាណ កម្ពជុា លើ ឆក- 
អន្តរ ជាតិ ដែល អា ច  កៀរគរ 
ចំណូល បន្ថែម ជូន រដ្ឋ  និង អាច 

អនុ ញ្ញាត ឲែយ ម្ចាស់ រថយន្ត រកែសា លែខ 
នោះ ទុក សមែប់ ចុះ បញ្ជ ីលើរថ-  
យន្ត ថ្ម ីរប ស់ ខ្លនួ កែ យ ៗ  ទៀត ។ 
   លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ «យើង លក ់
លែខ ពិសែស ផ្ទាល់ ខ្លួន បាន 
បែមណ ជាង ១ ៤០០ ស្លាក លែខ 
ដោយ ទទួល បាន ថវិកា ស រុប  
ចំនួនជាង ៤លាន ...តទៅទំព័រ ៤

តុលាការ បារំាង សមែច  
ចោទបែកាន់ លោ ក  - 
សម រងែសីុ  តាម ប ណ្តងឹ  
លោក ហុ៊ន សែន 

NBC នឹង ពងែងឹ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុឌីជីថល 
 បង្កើន ការទូទាត់ តាម  
បែព័ន្ធ បច្ចែកវិទែយា 

ឥណ្ឌា  -ចិនពែម- 
ពែ ៀងគ្នា  ដើមែបី  
បន្ធរូ បន្ថយ ភាព-
តានតឹង នៅ ពែ ដំែន 

 ខន ស វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈ តលុាការ បារាងំ  បាន 
សមែច ចោទបែកាន ់លោក សម 
រងែសុី អតីត បែធាន គណបកែស - 
ស ង្គែះ ជាតិ ពីបទ បរិហរកែរ្តិ៍ ជា 
សធារណៈ  ចំពោះ បុគ្គល តាម 
បណ្ដឹង របស់លោក នាយក រដ្ឋ - 
មន្តែី ហ៊ុន សែន និង លោក ឌី 
វជិា្ជា ជុវំញិ ការ ចោទ បែកាន ់លោក 
ហុ៊ន សែន ថា  ជា អ្នកបញ្ជា ឱែយ ម ន 
ការ  សម្លាប់ លោក ហុក ឡង់ ឌី 
អតីត ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ ។ 

 លោក គី តិច មែធាវី តំណង 
ដោយ អាណត្តិ របស់ រដ្ឋាភិបាល  
បាន បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្ដិ៍ មែសិលមញិ 
ថា យោង តាម លិខិត មួយ  ដែល 
ទទួលបាន ពី កែុម មែធា វី  នៅ 
បារាំង បញ្ជាក់ថា កាលពី ថ្ងែទី ៨  
ខែ មិថុនា ចៅកែម សុើបសួរ  នែ 
តុលាការ ពែហ្មទណ្ឌ ទីកែងុ បា៉ារី ស 
បានសមែច ដក់ លោក សម 
រងែសុី ឱែយ ស្ថិតនៅកែម ការ ចោទ - 
បែកាន់  អំ ពីបទ បរិហរកែរ្តិ៍ ។   លោ ក 
ថា ៖« សូម បញ្ជាក់ ជូន ថា មែធាវី 
រដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា យើង បាន ទទួ ល 
ព័ត៌មន នែះ  តាម លិខិត ជា ភា - 
ស   បារំាងមន បែថាប់តែ ចែបា ស់-
លាស់  អំពី ការិយល័យ មែធាវី 
នៅ បារាំង...តទៅទំព័រ  ៦ 

ម៉ៃ គុណមករា  

ភ្នំពៃញៈ ជាមួយ កិច្ច ខិតខំ 
បែឹង បែង  ក្នុង ការ អភិវឌែឍបរិយ- 
ប័ន្ន  ហិរញ្ញ វត្ថ ុតាមរយៈ   បច្ចែកវិទែយា -  
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ(Fintech)   ធនាគារ- 
ជាតិ នែ កម្ពជុា(NBC)   បាន រាយ- 
ការណ ៍កណំើន ដ ៏រងឹម ំនែ ចនំនួ  
គណនី កាបូប អែឡិច តែនិូក   កើន-  
ឡើង ៦៤ភាគ រយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨  ដល ់ ៥,២២ លាន ដុលា្លារ   
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  ខណៈ  ដែល 
ចំនួន  គណនី បែក់ បញ្ញើ កើន- 
ឡើង ៧,៦២ លាន ដុលា្លារនៅ ក្នងុ  
រយៈពែល ដូចគា្នា ។  

យោងតាម  របាយការណ៍ 
របស់ NBC ដែលចែញផែសាយ 
កាល ពីថ្ងែទី១៧ ខែ  មិថុនា  
ការផ្ទែរបែក់...តទៅទំព័រ ៩ 

កៃុងញូវដៃលីៈ  បែទែស - 
ឥណ្ឌា  និង ចិន កាល ពី ថ្ងែ ពុធ 
បាន ពែម ពែៀង គា្នា  ដើមែបី បន្ធូរ - 
បន្ថយ ភាព តាន តងឹ  នៅ ពែ ំដែន 
ភ្នំ ហិមល័យ  ដែល មន ជម្លាះ 
ខណៈ ពួក គែ បាន ស្តី បនោ្ទាស  
គា្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ជុំ វិញ ជម្លាះ 
វាយ តប ់គា្នា   ដែល បាន បណ្តាល 
ឲែយ ទាហន ឥណ្ឌា យ៉ាង តិច ២០ 
នាក់ ស្លាប់ ។ 

 រដ្ឋ មន្តែី ការ បរទែស របស់ 
បែទែស ទាងំ ២នែះ  បាន ធ្វើ ការ- 
ពិភាកែសា គា្នា...តទៅទំព័រ  ១១



ម្នាក់ៗឲ្យត្ជជ្កគ្នារឿងការប្ើ-
ពាក្យនិងអត្ថន័យខុសឬក៏ត្ូវគឺផ្អ្ក
ទៅលើវចនានុកម្សម្ត្ចសង្ឃ ជួន
ណាតត្ចំពោះពាក្យនិងការពន្យល់
ថ្មីដល្មនិមនក្នងុវចនានុកម្នោះគឺ
ហាក់ដូចជានាំគ្នាប្ើទៅតាមចិត្តចង់
ឬតាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួននិង
ទៅតាមស្ថាប័ននីមួយ ៗដោយសរគ្មាន
អ្វីជាគោលឬជាស្តង់ដាពោលគឺឲយ្ត្
ពាក្យណាសមទំនងក៏នំាគ្នាយកមកប្ើ
ត្ម្ដង។ត្ង់ចំណុចនះ្មនសំណួរ
សួរថាចុះហ្តុអ្វីបានជាមិនព្មនំាគ្នា
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក្យព្ចន៍ និងការ-
ពន្យល់បន្ថ្មពីលើវចនានុក្មសម្តច្-
សង្ឃជួនណាតដើម្បីក្លម្អការអភិ-
វឌ្ឍន្ពាក្យខ្ម្រ និងការពន្យល់រួច
បោះពុម្ពឲ្យប្ើប្ស់ផ្លូវការទៅ?
កាលពីមនុយើងតង្តល្ើកឡើង

ថាអ្វីៗដ្លមិនអាចដំណើរការទៅ
មុខបានដោយសរខ្វះធនធានមនុស្ស។
កប៏៉នុ្ត្ឥឡវូសមប្រូអ្នកប្ជ្ញខ្មរ្ហើយ
ទ្តើដ្លអ្នកច្ះអ្នកដឹងខ្លះសុទ្ធត្
មនសញ្ញាបត្ថា្នាក់បណ្ឌតិទៀតផង។
បើយ៉ាងដូច្នះ្ចុះហ្តុអ្វបីានជាឃើញ
មនច្ញតឹ្មត្ពឹ្ត្តិបត្របស់កុ្ម-
ប្ឹកស្ាជាតិភាសខ្មរ្ដល្ស្ថតិកម្
ការគ្ប់គ្ងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋ-
មន្ត្ីតាំងពីសម័យលោកសុខ អាន
នៅរស់នងិបានត្មឹចញ្វចនានុកម្
អក្ខរាវិរុទ្ធន្ភាសខ្ម្រលើកទី២ឆ្នាំ
២០១៧ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិភាសខ្មរ្
ន្រាជបណ្ឌិត្យសភាដ្លបង្កើនត្
ចំនួនពាក្យ និងសូរអានត្មិនបាន
ពន្យល់ពាក្យឲ្យសុីជម្ទៅវិញ?
ជាការពិតណាស់ក្ុមប្ឹក្សាជាតិ-

ភាសខ្ម្រន្ះបានបកស្យនូវពាក្យ-
ព្ចន៍ថ្មីៗខ្លះឲ្យងាយយល់ត្ភាគ-
ច្ើនជាកន្សាមពាក្យ និងមនការ-
កំណត់ឲ្យប្ើប្ព័ន្ធល្ខក្នុងភាស
ខ្មរ្តាងំពីឆ្នាំ២០១៥មកហើយយរូៗ 
ឃើញច្ញផ្សាយនៅតាមព្ឹត្តិបត្
ម្តងបនា្ទាប់មកក៏បាត់ទៅវិញ។ន្ះគឺ
ដោយសរត្ការច្ញជាលក្ខណៈ
ព្ឹត្តិបត្ រីឯការផ្សាយទៀតសោត
ហាក់ដូចជាមិនទាន់ទូលំទូលាយ។
អ៊ីចឹងហើយបានទាមទារឲ្យមនការ-
អភិវឌ្ឍពាក្យខ្ម្រនិងការពន្យល់ពីលើ
វចនានុក្មសម្ត្ចសង្ឃត្ម្តងទៅ
ដើម្បីឲ្យប្សើរឡើងហើយឲ្យកាន់ត្
ងាយយល់នងិមនការបន្ថម្ពាកយ្ថ្មី
ជាភាសយនរបស់ខ្លួនផង។
ចពំោះស្ថាបន័ដកឹនាំដល្សក័្ដិសម

បំផុតក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវចនានុ-
ក្មខ្ម្រគឺទំនងជាគ្មានអ្វីឲ្យលើសពី
រាជបណ្ឌតិយ្សភានោះទ្ពពី្ះស្ថា-
បន័មយួន្ះសមបូ្រទៅដោយបណ្ឌតិៗ
ច្ើនក្នុងនោះក៏មនគ្ូបង្ៀនផង
អ្នកស្វជ្វផង រួមទាំងអ្នកជំនាញ

អក្សរសស្ត្ខ្ម្រច្ើននៅទីនោះផងដ្រ។
បើនៅប្ទ្សជិតខាងកម្ពុជាដូចជា
ថ្នងិវៀតណាមវញិស្ថាបន័ដចូរាជ-
បណ្ឌិត្យសភាន្ះគឺគ្ត្ងត្ច្ញ
របាយការណ៍ស្វជ្វពីរបកគំហើញ
ថ្មៗី និងបកប្ពីភាសបរទ្សឲ្យទៅ
ជាភាសកំណើតរបស់គ្ហើយសំុសិទ្ធិ
បោះពុម្ពផ្សាយដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យ
អ្នកស្វជ្វ និស្សិត និងសិស្សានុ-
សិស្សរបស់គ្កាន់ត្ងាយយល់។
អ៊ចីឹងនសិស្តិរបស់គ្មនិចាំបាច់ប្ងឹ
រៀនភាសបរទ្សប៉នុា្មានទ្ព្ះគ្
មិនបានយកភាសបរទ្សជាគោល
ទ្ត្គ្យកចំណ្ះដឹងបច្្ចកវិទ្យា
មកប្ើដល្សមូប្ីត្ឈ្មាះក្នុងគ្ឿង
ម៉ាសុនីឬភាសវជ្្ជសស្ត្ពទ្យ្ក៏គ្
បកមកប្ើជាភាសជាតិរបស់គ្បាន
ច្ើនដរ្។ចុះរាជបណ្ឌតិយ្សភាកម្ពជុា
តើផលិតបានឯកសរគោលអ្វីខ្លះ
សម្ប់ប្ើទូទាំងប្ទ្សពិស្ស
ទាក់ទងនឹងអក្សរសស្ត្ជាតិនោះ?
បើតាមការសង្ក្តគ្ន់ត្ស្ថាប័ន

រាជបណ្ឌត្ិយសភាមួយគឺមនវ្បសយ
ផ្លូវការដល់ទៅ២គឺwww.rac-aca-
demy.edu.khនងិwww.rac.gov.
khឈ្មាះជាភាសអង់គ្្លសRoyal
AcademyofCambodiaដូចគ្នា
ត្ព័ត៌មនផ្ស្ងគ្នា។នៅព្លបើក
មើលពីសមិទ្ធផលការសិក្សាស្វជ្វ
វិញគឺខ្លះកំពុងត្ធ្វើខ្លះក៏បានធ្វើរួច
ហើយមនតឹ្មត្៤ទៅ១០ទំព័រដ្ល
ប្ៀបដូចជានិស្សិតធ្វើកិច្ចការតូចៗ
ដល្គ្ូដាក់ឲយ្ធ្វើអ៊ីចឹង។ចណំចុមយួ
គួរឲយ្ចាប់អារម្មណគ៍ឺថាឲយ្ត្ជបួមន្ត្ី
ធ្វើការនៅទីនោះឮត្ត្អូញត្អ្រថាអត់
ថវកិាសមប្់សវ្ជ្វឬអត់លយុធ្វើ
អ្វីៗអត់ច្ញទ្។ចុះហ្តុអ្វីបានជា
អ្នកបជ្្ៗញ នៅទនីោះមនិប្ងឹបង្ធ្វើ
សំណើសុំថវិកាដើម្បីសិក្សាស្វជ្វ
ពីរាជរដា្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការអភិវឌ្ឍន៍
ដគ្ូនានា?ត្មនុនងឹបានថវកិាស្ថា-
ប័នន្ះគួរខំពង្ឹងខ្លួនឯងតាមរយៈ
របាយការណ៍សវ្ជ្វសនិថាតើខ្លនួ
បានធ្វើអ្វខី្លះនៅអឡំុងព្លប្ើប្ស់
ថវកិារដ្ឋចាយប្ក់ខ្រដ្ឋ?កាលណា
ពង្ងឹសមត្ថភាពស្ថាបន័បានហើយគឺ

ដាក់សំណើសុំថវិកាងាយនឹងទទួល-
បានណាស់ ដូចជាអង្គការCDRI
រកត្ពល្ធ្វើមនិចង់បានផងសមូប្តី្
ក្សួងផ្នការអង្គការសហប្ជាជាតិ
នងិធនាគរពិភពលោកក៏ទម្លាក់ថវកិា
ឲ្យស្វជ្វដ្រតាមរយៈការដ្ញថ្ល្។
ហ្តុអ្វីក៏គ្ធ្វើបាន?ហើយបើធ្វើជា
វាគ្មិនធ្វើបទបងា្ហាញវិញយកត្របាយ-
ការណ៍សវ្ជវ្ផ្ទាលខ់្លួនមកបងា្ហាញ
ដដ្លៗដោយមនិយករបាយការណ៍
ណាដល្ជាតណំាងរបស់ស្ថាបន័ខ្លនួ
បានធ្វើមកបងា្ហាញទ្។
ឥឡូវន្ះបើរាជបណ្ឌិត្យសភាសក-

ល្បងដាក់សំណើសុំដឹកនាំស្វជ្វ
ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវចនានុក្មខ្មរ្សម្តច្-
សង្ឃជួនណាតរយៈព្ល២ឆ្នាំ រួចបោះ-
ពុម្ពជាសៀវភៅហើយដាក់ក្នងុកម្មវធិី
តាមអនឡាញឬក៏បញ្ចលូក្នងុកម្មវិធី-
កុពំយូ្ទរ័នងិផស្ព្វផស្ាយឲយ្ប្ើប្ស់ជា
សធារណៈតើល្អដ្រទ្?ការចាប់-
ផ្ដើមមយួដ្លអាចទៅរួចនៅត្ងថ់ា
យើងមនគណៈកម្មការជាតិស្ប់ទៅ
ហើយនៅឡើយត្ការដាក់ផ្នការ
ប្ជំុឬធ្វើសន្និសីទជាមួយស្ថាប័នពាក់-
ព័ន្ធ និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីចូលរួម
ផ្តល់យោបល់បន្ថ្មនូវអ្វីដ្លបាន
ព្ងបុ៉ណ្ណោះ។ចំពោះថវិកាស្វជ្វគឺ
ងាយទ្ ឲ្យត្ស្ថាប័នមួយរឹងបឹុង និង
បងា្ហាញខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះ
មុខជាមនគ្ទម្លាក់ថវិកាឲ្យធ្វើហើយ
ពោលគឺសឹងត្មិនចាំបាច់ធ្វើសំណើ
សុំថវិកាពីស្ថាប័នណាមួយផង។
ការលើកកម្ពស់និងការអភិវឌ្ឍ

ភាសជាតិមនសរៈសំខាន់ណាស់
ក្នុងការប្ើឯកសរលិខិតបទដា្ឋានគតិ-
យតុ្តរបស់ស្ថាបន័នីមយួៗ ជាពិសស្
ស្ថាប័នអប់រំភាសខ្ម្រ និងតុលាការ
ដ្លជាការប្ើពាក្យព្ចន៍ជាភាស
ខ្ម្រទាំងអស់។បើយើងយកពាក្យទៅ
ប្ើតាមនិយមស្តង់ដាណាមួយមក
ធ្វើជាឯកសរយោងគឺលង្មនបញ្ហា
ប្ក្កគ្នាទៀតហើយ។ដូចបញ្ហាកន្លង
មកមនការជជ្កគ្នាប្កខ្ទិះប្កមុំ
ហើយដោយសរត្ពាក្យខ្មរ្ខ្លះដូចជា
នៅស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មនរឿងជំងឺ-
កូវដី១៩ឯកសរផ្លវូការរបស់កស្ងួ-

សុខាភិបាលប្ើពាក្យ«ជំងឺ»ព្យាង្គ-
រាយទៅតាមវចនានុក្មសម្ត្ច-
សង្ឃជួន ណាត។ រីឯរាជរដា្ឋាភិបាល
ប្ើពាក្យ«ជម្ងឺ»ព្យាង្គតម្ួត។ពាក្យ
«ជម្ង»ឺន្ះទោះបីជាមិនមនក្នងុវចនា-
នុក្មសម្ត្ចសង្ឃក៏ដោយក៏មន្ត្ី-
រាជការ១រូបថាពាក្យ«ជម្ងឺ»ក៏ត្ូវដ្រ
ទៅតាមវចនានុក្មបកប្ទៅជា
ភាសអង់គ្្លសគឺអាចប្ើបានដូចគ្នា។
យ៉ាងណាមិញពាក្យ«ផ្លាកលខ្»នងិ
ពាក្យ«ស្លាកល្ខ»ហ្នងឹក៏មនការប្-
កក្គ្នាច្ើនដរ្ដរូទៅដូរមកៗ កាល-
ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៨០ឆ្នាំ៩០គ្ប្ើ«ផ្លាក
ល្ខ»ត្ក្យមកគ្និយមប្ើ
«ស្លាកល្ខ»ទើបបានត្ឹមត្ូវ។
ករណីន្ះសូម្បីត្នៅក្នងុព្ះរាជកឹ្ត្យ
អនុកឹ្ត្យនិងប្កាសខ្លះក៏ឃើញមន
ប្ើពាក្យ«ផ្លាកល្ខ»ដ្រត្សរព័ត៌-
មនក្នុងស្ុកមួយចំនួនធំត្ងត្ប្ើ
ពាក្យថា«ស្លាកល្ខ»ដោយផ្អ្កលើ
វចនានុកម្ដល្ចណំចុន្ះទាមទារ
ឲ្យមនការបកស្យពីមន្ត្ីជំនាញ
ភាសខ្ម្រឲយ្បានចប្ាស់លាស។់ជាង
ន្ះទៅទៀតគឺភាសបច្ចក្ទ្សដ្ល
ខ្ចពីីបរទ្សច្ើនជាងគ្គឺភាសអង-់
គ្ល្ស ហើយមនការក្ប្ឧទាហរ-
ណ៍ក្នងុអឡំងុពល្កូវដី១៩ន្ះពាកយ្
អង់គ្ល្ស«SocialDistancing»ពី
មុនបកប្ថា«គម្លាតសង្គម»ត្
ក្យមកបកថា«គម្លាតសុវត្ថិភាព-
សង្គម»វិញទំនងជាងក្នងុបរិបទជំងឺ-
កូវីដ១៩ន្ះ។ទំាងន្ះហើយសុទ្ធត្ជា
បញ្ហាន្ការប្ើពាក្យនិយមមិនមន
ស្តង់ដាគោលរួមជាក់លាក់ពោលគឺ
ប្ើទៅតាមស្ថាប័នរៀងៗខ្លួន។
ហ្តុដូច្ន្ះហើយ រាជរដា្ឋាភិបាល

គួរត្ផ្តល់ថវិកាទៅស្ថាប័នរាជបណ្ឌិត្យ-
សភាដ្លមនកុ្មបឹ្ក្សាជាតិភាស-
ខ្ម្រនិងវិទ្យាស្ថានភាសខ្ម្រស្ប់ដឹក-
នាំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវចនានុក្ម
ភាសខ្មរ្ដោយបន្ថម្ពាកយ្នងិការ-
ពនយ្ល់ពាកយ្ពលីើអ្វដី្លមននៅក្នុង
វចនានុក្មសម្ត្ចជួនណាតឬក៏
ក្សមួ្លប្សិនបើមនការធ្វើបច្ចប្ុបន្ន-
ភាពន្ះល្អជាង។ក្នុងនោះដ្រក៏មន
សកម្មភាពបើកការប្ជុំនិងធ្វើសន្និ-
សីទដើម្បីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធភាសខ្ម្រ
នានាចូលរួមផ្តល់យោបល់ឬក៏បក-
ស្យឲ្យកាន់ត្ងាយយល់ហើយ
ឈានទៅកំណត់ជាស្តង់ដាត្មួយ។
ចំពោះភាសអង់គ្ល្សវិញគឺវចនានុ-
ក្មរបស់គ្ផលិតច្ញមកមនការ-
ប្កួតប្ជ្ងគ្នាហើយគ្ធ្វើបច្ចុប្បន្ន-
ភាពរាល់ឆ្នាំដូចជាវចនានុក្មOx-
fordEnglishDictionaryជាដើម
គឺត្ងត្បន្ថ្មពាក្យ និងការពន្យល់
ពាក្យជាង១ពាន់ឯណះក្នុង១ឆ្នាំៗ
(www.public.oed.com)៕

ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាមរយៈ
soprach.tong@phnompenh
post.com
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វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

អភិរក្រាសអក្រាសរសាស្រា្តខ្ម្រារកំុភ្ល្រាចធ្វើបច្ចបុ្រាបន្នភាពវចនានុក្រាមផង

វចនានុក្រមសម្ដ្រចសង្រឃរាជជួនណាតនិងស្រៀវភៅច្រញដោយរាជបណ្ឌតិ្រយសភាកម្ពជុា។រូបហ្វ្សប៊ុក

បញ្ជនូបុរសវៀតណាម
ម្នាក់ទៅតុលាការពាក់-
ព័ន្ធសារធាតុញៀន
ជាង៣១គីឡូក្រាម
គឹមសារុំ

ភ្នពំ្រញៈនគរបាលបឆំ្ងគ្ឿងញៀន
បញ្ជូនបុរសវៀតណាមម្នាក់ទៅសលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញពីម្សិលមិញ
ពាក់ព័ន្ធសរធាតុញៀនជាង៣១គីឡូ-
ក្មក្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ង្ទី១៥
មថិនុានៅសងា្កាត់ចតមុខុខណ្ឌដនូពញ្។
ឯមនុស្ស៦នាក់និងគ្ឿងញៀន៣១
គីឡូផ្ស្ងទៀត ក៏ត្ូវបានចាប់នៅ
ប្ទ្សវៀតណាមកាលពីថ្ង្ទី១៣
មិថុនាដ្លជនសង្ស័យថា គ្ឿង-
ញៀននោះនាំពីប្ទ្សកម្ពុជា។
លោកអុនិសងុនាយករងមន្ទរីបឆ្ងំ

គ្ឿងញៀនប្ប់ពីម្សិលមិញថាបុរស
ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មាះNGUY-
ENNGOCQUIត្ូវបាននគរបាលន្
មន្ទីរប្ឆំងគ្ឿងញៀនកសងសំណុំ-
រឿងបញ្ជូនទៅសលាដំបូងរាជធានី
ភ្នំព្ញពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធសរធាតុ
គ្ឿងញៀនជាង៣១គីឡូក្ម។
លោកបន្តថាជនសង្ស័យជនជាតិ

វៀតណាមម្នាក់ន្ះ ខាងមន្ទីរប្ឆំង
បទល្មើសគ្ឿងញៀនមនិទាន់កណំត់ថា
មនការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស
គ្ឿងញៀនទម្ងន់៣១គីឡូក្មដ្ល
ខាងអាជា្ញាធរវៀតណាមចាប់បានកាលពី
ថ្មីៗ ន្ះឬយ៉ាងណាទ្។លោកថា៖«បទ-
ល្មើសគ្ឿងញៀនន្ះនៅប្ទ្ស
វៀតណាមគ្បានចាប់ជនសង្ស័យនិង
គ្ឿងញៀនចំនួន៣១គីឡូក្មដ្រ។
ប៉ុន្ត្យើងមិនទាន់កំណត់ថាជាបក្ខពួក
ត្មួយឬយ៉ាងណាទ្ត្យើងកំពុង
ផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងន្ះ»។
លោកបន្តថា កាលពីថ្ង្ទី១៥មិថុនា

កម្លាំងជំនាញ ន្មន្ទីរប្ឆំងបទល្មើស
គ្ឿងញៀន(ក១០)ដកឹនាំចុះបត្បិត្ត-ិ
ការដោយលោកសរីបតុ្សតយ្ានាយក-
រងមន្ទីរប្ឆំងគ្ឿងញៀន និងលោក
វរស្នីយ៍ឯកយឹមស្នឧត្តមដ្លជា
នាយករងមន្ទរីដរ្ដោយមនការសមប្-
សម្ួលផ្លូវច្បាប់ ពីលោកគុជ គឹមឡុង
ព្ះរាជអាជា្ញារងអមសលាដបំងូរាជធានី
ភ្នំព្ញបានបង្្កាបបទល្មើសគ្ឿង-
ញៀនមយួករណីនៅផ្ទះលខ្៥៧E1ផ្លវូ
ព្ះសុីសុវត្ថិ សងា្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូន-
ព្ញរាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកថាប្តិបត្ដិការន្ះសមត្ថកិច្ច

ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មាះNGUYEN
NGOCQUIភទ្បុ្សជនជាតិវៀតណាម
នងិរបឹអសូវត្ថតុាងជាសរធាតញុៀនទម្ងន់
៣១,៧០៥.០៦កម្រួមមនកត្ាមនីរាវ
Ketamine៣០០០ដប ទម្ងន់៣១,
៦៥០ក្មក្តាមីនKetamineម្សៅ
ក្ម១ថង់ទម្ងន់៤,៤៨ក្មអ៊ចិស្តាសុី
MDMAទម្ងន់៣៣,២៨ក្មម្តំហ្វ្តា-
មីនICEទម្ងន់៤,០៩ក្មម្តំហ្វ្តា-
មីនគ្ប់ទម្ងន់១៣,២១ក្ម រថយន្ត
១គ្ឿងនិងទូរស័ព្ទដ្១គ្ឿង៕
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អ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយបុរសឆ្លងជំងឺកូវីដពីម៉ា-
ឡែសីុតែវូបញ្ជនូទៅធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតមខែត្ត

 ខន សា វិ 

 ភ្នពំេញ ៈ កៃសួង សុខា ភិបាល  បាន  ឲៃយ 
ដឹង ថាក្នងុ ចំណោម អ្នក ដំណើរ ជន ជា តិ 
ខ្មៃរ ២០៤ នាក់ ដៃល ទើប ធ្វើដំណើរ ពី 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ីមកដល ់កម្ព ុជាកា ល 
ពី ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមិថុនា  គឺមន ម្នាក់ តៃវូ បា ន 
ធ្វើ តៃស្ដ វិជ្ជមន  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ខណៈ  
២០៣ នាក់ ទៀត អវិជ្ជមនហើយ តៃូវ 
បាន បញ្ជូន ចៃញពី ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ទៅ 
ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក  នៅតម បណ្ដា ខៃត្ត ។ 

 កៃសងួ បញ្ជាក ់ថា បរុស ជន ជាតខិ្មៃរ 
អា យុ  ២១ ឆ្នាំ មន សៃុក កំណើត នៅ 
ឃុំ សៃអំបិល សៃុក សៃអំបិល  ខៃត្ត 
កោះ កងុ ដៃល តៃវូ ធ្វើតៃស្ដ វជិ្ជមន ជងំ ឺ
ក ូវដី ១៩  នៅ ថ្ងៃទ ី១៧  ខៃ  មថិនុា គជឺា 
អ្នកជំងឺ លើក ទី ១២៩ ដៃល តៃូវបាន 
រាយការណ ៍ក្នងុបៃទៃស កម្ពជុា ។ បរុស 
ដៃល ទើប ធ្វើដំណើរ មកពី ម៉ាឡៃសុី រូប 
នៃះ គ ឺតៃវូបាន បញ្ជនូ ទៅ ពៃយាបាល  នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ - សូ វៀត ។ 

 ស្ថានទូត ខ្មៃរ  បៃចាំ នៅ ម៉ាឡៃសុី  
បញ្ជាក់ថា ក្នុង ចំណោម ពលរដ្ឋ ដៃល 
ធ្វើដណំើរ ព ីម៉ាឡៃសុ ីទាងំ  ២០៤  នាក ់
គឺ ក្នងុនោះ មន១១៥ នាក់ជា អ្នក ដៃ ល  
បាន ជាប់គំាង មិនអាច ចាក ចៃញ ពី  ម៉ា -  
ឡៃសុី  តំងពី ថ្ងៃទី ៧  ខៃមៃស ។ 

 លោកសៃី ឱ វណ្ណឌី ន អ្នក  នាំពាកៃយ 
កៃសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ ថា អ្នក ដំណើរ 
ផៃសៃង ទៀត ដៃល  លទ្ធផល ធ្វើ តៃស្ដ អវិជ្ជ - 
មន ទាងំ២០៣ នាក ់គ ឺតៃវូបញ្ជនូ ចៃ ញពី 
មណ្ឌល ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក បណោ្ដា ះ  អាសន្ន  
នៅ វិទៃយាល័យ ហុ៊ន សៃន ជម្ព ូវ័ន នៅ ភ្ន ំពៃញ 
ទៅកាន់ មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ ក  នៅ តម 
បណ្ដា ខៃត្ត ដៃល ស្ថិត នៅកៃបៃរ  លំ នៅឋាន 
របស់ ពួកគាត់ ។   លោកសៃ ី ថា អ្នក ដំណើរ 
ទាំងនៃះ នឹងមិន អនុញ្ញាត ឱៃយ ទៅធ្វើ  
ច ត្តា ឡ ីសក័ នៅតម ផ្ទះ ទៃ។   លោកសៃ ី
បន្ត ថា ៖« អ្នក ដំណើរ ជាង ២០០ នា ក់ 
តៃូវបាន ចាត់ចៃង បន្តទៅ ទៀ ត ពៃះ 
ឥឡូវ ពួក គាត់ តៃូវ ដាក់ ធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ក 
បណោ្ដាះអាសន្ន ( នៅ ភ្នំពៃញ ) ដើមៃបី 
រង់ចំា បៃកាស លទ្ធផល ( ធ្វើតៃស្ដ កូ វីដ -  

១៩ នៅ វិទៃយាស្ថាន បា៉ា ស្ទរ័ ) ហើយ លទ្ធ - 
ផល ចៃញ ហើយ ។ អី៊ចឹ ង ! អ្នក អវិជ្ជម ន 
ហ្នងឹតៃវូ បៃង ចៃ ក ទៅ មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ ក  
នៅតម ខៃត្ត ដៃល ពួកគាត់ រស់នៅ 
អ៊ចីងឹ មនការ ជនូ ពកួ គាត ់ទៅ មណ្ឌល 
ច ត្តា ឡី ស័ក រៀងៗ ខ្លនួ ទៅតម អាស យ - 
ដា្ឋាន របស់ ពួកគាត់ » ។ 

 កៃសងួសខុាភបិាល  បញ្ជាកថ់ា ក្នងុ 
ចំណោម  អ្នក ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ទាំង 
១២ ៩ នាក់ គឺ ក្នុងនោះ មន អ្នក ជា - 
សះសៃបើយ  ចនំនួ ១២៦ នាក ់ខណៈ ៣ 
នាក ់ ដៃល កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល ជងំ ឺ
នៅ មន្ទរីពៃទៃយ គឺមន ២ នាក ់ ទើប វលិ- 
តៃឡប់ ពី បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃ សុី ។ 

 រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា កំពុង ខិតខំ ទប់ - 
ស្កា ត់ ការចម្លង ពី បុគ្គល ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់ 
ទៀត  នៅក្នុង សៃុក ដើមៃបី ចៀស ផុតពី 
ការ ចម្លង នៅតម សហគមន ៍តមរយៈ 
ការ ផ្ដោត សំខាន់  លើ ការ រឹតបន្តងឹ វិធា ន - 
ការ ចំពោះ អ្នកដំណើរ មកពី កៃ បៃទៃ ស  
ដោយ តមៃូវឱៃយ អ្នកដំណើរ ទំាងអស់  
ដៃល មកដល ់ពៃលានយន្តហោះ ភា្លាម 
គឺ តៃូវ បញ្ជូនទៅ ដាក់ នៅ កន្លៃង រង់ចាំ  
ដើមៃបី យក សណំក ទៅធ្វើ តៃស្ដ រក ជងំ ឺ
កូ វីដ ១៩ មុន សមៃច ឱៃយទៅ ធ្វើ ច ត្តា ឡី - 
ស័ក នៅតម ផ្ទះ  ឬ នៅតម មណ្ឌល ច ត្តា -  
ឡី ស័ក ខណៈ ករណី ឆ្លង ភាគចៃើន ដៃ ល 
បាន រកឃើញ កន្លងមក គឺជា ករណី 
នាំចូល ពី កៃ បៃទៃស ។ 

 កាលពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ មិថុនា កៃសួង 
សខុា  ភបិាល  បានបៃកាស លបុចោល  
ការ តមៃូវឱៃយមន បៃក់  ធានា រា៉ាប់ រង 
សុខ  ភាព និង បៃក់ តម្កល់ ៣ ពាន់ ដុលា្លារ  
សមៃប់ ធ្វើតៃស្ដ ពៃយាបាល និង ការធ្វើ 
ច ត្តា ឡី ស័ក  ចំពោះ ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ  កាន់ 
លិខិត ឆ្លង ដៃន បរទៃស  ដៃលមន 
ទិដា្ឋាការ ពិសៃស (Visa K) ប៉ុន្តៃ តៃូវ 
មន វិញ្ញាបន បតៃ បញ្ជាក់ សុខភាព គា្មា ន 
ជំងឺ កូ វីដ និង មន សុពលភាព រយៈ ពៃ ល  
៧២ ម៉ាង ចាប់ពី ពៃលចៃញ ដំណើរ ។ 

 លោកសៃី ឱ វណ្ណឌី ន  បញ្ជាក់ ថា 
កម្ពជុា បាន តមៃវូឱៃយ ជនបរទៃស  បងថ់្លៃ 
សៃវា ផៃសៃងៗ  នៅក្នុង អំឡុងពៃល កូ វីដ- 
១៩ នៃះ គឺមន តម្លៃថោក បំផុត បើ 
បៃៀប ធៀប នឹង បណ្ដា បៃទៃស មួយ - 
ចំនួន ទៀត ប៉ុន្តៃ លោកសៃី មិន បាន 
បញ្ចៃញ ឈ្មាះ បៃទៃស ទាំង នោះ  ទៃ ។ 

 ថ្វីដៃបិត នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  គា្មាន 
ករណី ស្លាប់ ដោយសរ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ប៉នុ្តៃ ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល ជា កងកម្លាងំ រកៃសា  
សន្ដភិាព  របស់ អង្គការ សហបៃជា  ជាតិ  
នៅ បៃទៃស ម៉ាលីម្នាក់ បាន ស្លាប់ ដោ យ - 
សរ ជំងឺ នៃះ ។   កៃសួង ការពារ  ជាតិ   ឲៃយ 
ដឹង ថា កម្ព ុជាមន កង កម្លាងំ រកៃសា សន្ដ ិ- 
ភាព ១០  នាក់នៅ បៃទៃស ម៉ាលីនិង យោ - 
ធា សិកា្ខា កាម ៦ នាក់ នៅ បៃទៃស រុសៃសុី 
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  បុ៉ន្តៃ បាន ជា សះ- 
សៃបើយ ពី ជំងឺ នៃះ អស់ ហើយ  ៕

ពល រដ្ឋ ខ្មេរ   ដេល មក ពី បេទេស ម៉ា ឡេ សីុ     កាលពី ថ្ងេ ទី ១៦ ខេ មិថុនា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

សមត្ថកិច្ចបន្តចុះបង្កែបបទល្មើសធ្វើអាជីវកម្ម
រ៉ែមសកែយបង្កែបនិងចាប់៣នាក់នៅកែចែះ

ឃុត សុភចរិយា

កេចេះៈ  បៃធាន គណៈកម្មការ ទប់- 
ស្កាត់  និង បង្កៃប បទល្មើស ធនធាន 
ធម្មជាត ិខៃត្ត កៃចៃះ  បន្ត ចុះ ឃ្លាមំើល នងិ 
បង្កៃប បទល្មើស លួច ធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉ៃ- 
មស ខសុចៃបាប ់ នៅ ចណំចុ អរូ ស លោង  
ក្នុងភូមិ ថ្នល់  ឃុំ ស្វាយ ជៃះ សៃុក ស្នួល  
ជាថ្មី ម្ដង ទៀត  បនា្ទាប់ ពី ទី តំង អាជីវកម្ម 
រ៉ៃមស គា្មាន ចៃបាប ់ចនំនួ ៤កន្លៃង ក្នងុ តបំន ់
នៃះ  តៃវូបាន បង្កៃប កាលព ីសបា្ដោហ ៍មនុ  
ដោយ ឃត់ ខ្លួន មនុសៃស ៣នាក់។

 លោកខ័ ណ្ឌ ចំណន  អភិបាលរង ខៃត្ត 
កៃចៃះ  នងិ ជាបៃធាន គណៈកម្មការ ទប-់ 
ស្កាត់ និង បង្កៃប បទល្មើស ធនធានធម្ម-  
ជា ត ិនៃ ខៃត្តនៃះ បៃប ់ ព ីមៃសិលមញិថា  នៅ 
ដើម រដូវវសៃសា នៃះ  បទល្មើស អាជីវកម្ម 
រ៉ៃមស  បានកើតឡើងគួរ ឲៃយកត់ សម្គាល់ 
នៅ អូរ សលោង  ស្ថិត ក្នុងភូមិ ថ្នល់  ឃុំ 
ស្វាយ  ជៃះ  សៃកុ ស្នលួនងិ នៅ អរូតៃនូ  ស្ថតិ   
ក្នុង ភូមិ ពោធិ៍  ឃុំ កៃបាល ដំរី  សៃុក សំបូរ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«កាលព ីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ 
សបា្ដោហ ៍មនុ  ខ្ញុ ំបាន ដកឹនា ំកម្លាងំ សមត្ថ- 
កចិ្ច ចមៃុះ  ចុះ សៃវជៃវ នងិ បង្កៃប ទតីងំ 
អាជីវកម្ម រ៉ៃមស អត់ ចៃបាប់ ៤កន្លៃង  នៅ 
ចំណុច អូរស លោង  ស្ថិតក្នុង ភូមិ ថ្នល់  
ឃុំ ស្វាយ ជៃះ  សៃុក ស្នួល  ដោយបាន- 
ឃត់ ខ្លួន ម្ចាស់ ទីតំង ចំនួន ៣នាក់ ទៅ 
សួរនាំ  និង កសង សំណុំរឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ  ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ បន្ត តម- 
នីតិវិធី ចៃបាប់»។

លោក ថា កៃយព ីបង្កៃប ទតីងំ អាជវី- 
កម្ម រ៉ៃមស ខសុចៃបាប ់ទាងំនោះ   សមត្ថកចិ្ច  
បានរុះរ ី នងិ  បៃើ គៃឿង ចកៃ ឈសូ កាយ 
ដ ីលបុ រណ្ដា រ៉ៃមស ខសុចៃបាប ់ទាងំនោះ 
វញិ។ បនា្ទាបម់ក កៃមុ គណៈកម្មការ ជនំាញ  
បានបន្ត ចុះសៃវ ជៃវ រកឃើញ ទីតំង 
អាជវីកម្ម រ៉ៃមស ៧កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត  នៅ 
ក្នុងតំបន់ អូរតៃូន  ដៃលមន ទីតំង នៅ 
ភូមិពោធិ៍  ឃុំកៃបាល ដំរី  សៃុក សំបូរ។

លោក ចណំន បៃបថ់ា ៖«ទតីងំ អាជវី- 
កម្ម រ៉ៃមស ក្នុងតំបន់ អូរតៃូន នោះ  គឺជា 
រណ្ដា រ៉ៃចាស់  ដៃលគៃ ឈប់ បៃើ  ហើយ 
អ្នក ភមូ ិក្នងុ តបំន ់នោះ បាននា ំគា្នា ជកី កើប- 
យក អាចម ៍ដ ីព ីរណ្ដា រ៉ៃ ទាងំនោះ មក កនិ រ៉ៃង   
ដោយ បៃើ អាសុតី មៃយា៉ាងដើមៃប ីញៃក លៃបាយ   

លោ ហ ធាតុ មួយចំនួន ចៃញ ពី មស»។ 
អភបិាល រង ខៃត្ត   បន្ថៃមថា ៖«ទោះជា- 

បៃប ណ ក្ដី វា ជាអំពើ ល្មើស ចៃបាប់ដៃល 
ចា ំបាច ់តៃវូតៃ បង្កៃប  ពៃះ ទតីងំ រណ្ដា 
រ៉ៃមស  ដៃលគៃ បោះបង ់ចោល នោះ ស្ថតិ 
ក្នងុ ទតីងំ ដ ីរបស ់កៃមុហ៊នុ  Xing Yuan 
Kanng Yeak ដៃលទទួល បាន អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ រុករក រ៉ៃមស ពីរដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា» ។

អនុបៃធាន មន្ទីរ រ៉ៃ  ខៃត្ត កៃចៃះ  លោក 
រត័្ន សឡុា  បៃបភ់្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  ករណ ីនៃះ  
មន្ទរី រ៉ៃ នងិ ថាមពល ខៃត្ត  បាន ដាក ់ពាកៃយ- 
បណ្ដងឹ ទៅ តណំង អយៃយការ អម សលា- 
ដំបូង ខៃត្ត កៃចៃះ រចួហើយ  ទាងំករណី ដៃល  
បាន កើត ឡើង  ក្នងុតបំន ់អរូ សលោង  ក្នងុ   
ឃុំ ស្វាយជៃះ  សៃុក ស្នួល  និង តំបន់ អូរ- 
តៃូន  ក្នុង ឃុំ កៃបាល ដំរី  សៃុក សំបូរ ។

លោក និយាយថា ៖«ចំពោះ ករណី នៅ 
តំបន់ អូរ សលោង  តុលាការ ខៃត្ត កៃចៃះ  
កាលពី ថ្ងៃទី១៦  ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ២០២០ 
បាន សមៃច ចោទ បៃកាន់ បុរស ៣នាក់ 
ពីបទ ធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉ៃ មស ដោយគា្មាន 
លិខិត អនុញ្ញាត ពី អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ  និង 
បាន បញ្ជា ឲៃយ នា ំយកទៅ ឃុ ំខ្លនួ ក្នងុ ពន្ធនា- 
គារ ខៃត្ត ជាបណោ្ដាះ អាសន្ន។ ចំណៃក  
ករណី នៅ តំបន់ អូរតៃូន  យើង មិន ដឹង ថា 
តុលាការ មន ចំណត់ ការ បៃប ណ ទៃ» ។

បើតម លោក សុឡា  ជន ជាប់ ចោទ 
ក្នុង បទល្មើស ធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉ៃ ខុស ចៃបាប់ 
ក្នុង តំបន់ អូរស លោង ទាំង៣ នាក់ នោះ 
រមួមន  ឈ្មាះ ឡាច គមឹហៃង  ឡាច គមឹ- 
ហ័ង  និងឈ្មាះ អឿ សៃង។ អ្នក ទាំង ៣  
មន លំនៅ ក្នុង ភូមិ ថ្នល់  ឃុំ ស្វាយជៃះ  
សៃុក ស្នួល  ខៃត្ត កៃចៃះ។ លោក បន្តថា   
រណ្ដា រ៉ៃមស  ដៃលអ្នក ទាងំ៣ បានលចួ 
ជីក ធ្វើ អាជីវកម្ម រ៉ៃមស  ដោយ គា្មាន ការ- 
អន ុញ្ញាត នោះ  មនទតីងំ នៅក្នងុ ទតីងំ 
ដី របស់ កៃុមហ៊ុន  Rithy Granite 
(Cambodia) Co.Ltd ដៃល ទទលួ បាន   
អាជា្ញា ប័ណ្ណ ពី រដា្ឋាភិបាល ថៃម ទៀត។  

លោក ជា សភុ ក័្តៃ  អ្នកនាពំាកៃយ អយៃយ ការ  
អម សលាដបំងូ ខៃត្ត កៃចៃះបៃបថ់ា   នៅ   
ពៃល នៃះ តុលាការ កំពុង មន ចំណត់- 
ការ នីតិវិធី សៃវជៃវ  និង សុើបអង្កៃត 
បន្ថៃម ទៀត លើ សំណុំរឿង ធ្វើ អាជីវកម្ម 
រ៉ៃមស ខសុចៃបាប ់ក្នងុ តបំន ់អរូតៃនូ  ដៃល 
ប្ដឹង ដោយ មន្ទីរ រ៉ៃ  និង ថាមពល ខៃត្ត៕ 



តពីទំព័រ១...អំពាវនាវឲ្យ
ជយួកងទព័មនិមន្គាត់ទើប-
ត្ធ្វើទ្ គឺគាត់ធ្វើរាប់ឆ្នាំមក-
ហើយ។រឿងដល្សបប្រុសជន
កុ្មហុ៊នជួយតាមការអំពាវនាវ
របសស់ម្តច្ក៏មនិមន្ជារឿង
ថ្មីដរ្រឿងវាយរូមកហើយដ្ល
គ្ធ្វើជាប់ជាប្ចាំដើម្បីជួយ
កាត់បន្ថយបន្ទកុរដ្ឋាភិបាល»។
លោកម៉ាណ្តថ្លង្ទៀតថា

បើក្នងុករណីដល្កម្ពជុាបញ្ជា
ទញិរថយន្តទាងំន្ះក្នងុអឡំងុ
ពល្ផ្ទុះជងំឺកូវដី១៩ក៏កម្ពជុា
សម្ចចិត្តមិនបញ្ជាទិញដ្រ
ព្ះក្នុងព្លន្ះតម្ូវការ
ក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាកូវីដគឺ
ចាំបាច់ជាងប៉ុន្ត្ការបញ្ជាទិញ

ន្ះបានធ្វើឡើងតំាងពីយូរមក-
ហើយ។លោកថាអ្វដីល្តមូ្វ
ឲ្យលោកច្ញមុខបកស្យព្ះ
ត្មនការលើកឡើងផ្ទុយពីគោល-
បំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នងុការ
ទិញរថយន្តទំាងន្ះធ្វើឲ្យមន-
ការយល់ច្ឡំពីសធារណជន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កុំគិតថា
កងទ័ពគា្មានការគិតពិចារណា
យើងខ្ញុំបញ្ជាក់២ចំណុចន្ះ
យើងបានធ្វើការជាមួយសប្បុរជន
កុម្មង់មកតំាងពីពាក់កណា្តាលឆ្នាំ
២០១៩គ្កក់លុយអីហើយ
បានក្ុមហ៊ុនគ្ចាប់ផ្តើមធ្វើ
ឡានហើយករណីកវូដីផ្ទុះគឺជា
រឿងដល្នកឹស្មានមនិដលន់ិង
មនិអាចដងឹមនុនោះទ.្..ដល្

ការរៀបចំពិធីប្គល់រថយន្ត
ទាំងន្ះគ្ងនឹងធ្វើតាំងពី
ដើមឆ្នាំ ប៉ុន្ត្ដោយសរបញ្ហា
(រថយន្ត)ជាប់គំាងនៅប្ទ្ស
ចិនទើបពន្យារព្លមកព្ល
ន្ះ»។លោកបន្តថារថយន្ត
ទំាងន្ះក៏ជាប្យោជន៍សម្ប់
កងកម្លាងំប្ដប់អាវុធប្ើប្ស់
ក្នងុឱកាសដ្លកម្ពជុាអាចនឹង
ប្ឈមដោយគ្ះធម្មជាតិ
ឬឧបទ្ទវហ្តុផ្ស្ងៗ ដូចជា
ភ្លើងឆ្ះ ទឹកជំនន់បាក់អគារ
ការចល័តស្បៀងជាពិស្ស
ក្នងុបាតុភាពកវូដី១៩រាតតប្ាត
ន្ះផងដ្រដោយមិនម្នដូច
ពាក្យគ្ថាយករថយន្តទាំង-
ន្ះមកប្ើប្ស់សម្ប់ជា
ប្យោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទ្។
លោកបន្តថា៖«មកដល់ម៉ាង

ន្ះយើងមនការអបអរសទរ
ដ៏ច្ើនលើសលប់ពីប្ជាពលរដ្ឋ
ដោយអបអរសទរដល់លទ្ធភាព
និងឱកាសរបស់កងកម្លាងំរបស់
យើងមនឱកាសមនរថយន្ត
ទំនើបប្ើប្ស់ដើម្បីបំព្ញ
ប្សកកម្ម។កងកម្លាងំប្ដប់-
អាវុធផ្ស្ងៗគ្បំពាក់អាវុធ
ទំនើបកបា៉ាលទំ់នើបចំណ្កឯង
គ្ន់ត្មនឡានថ្មីជិះចាប់ផ្តើម
វាយប្ហារ។អ៊ីចឹងឲ្យមន
ទសស្នជាតិនយិមខ្លះផង!ន្ះ
គឺជាមធ្យាបាយបង្កើនប្សិទ្ធ-

ភាពរបស់កងកម្លាំងប្ដប់-
អាវុធក្នុងសកម្មភាពបម្ើ
ប្ជាជនបម្ើអស់លោក»។
បើតាមលោកម៉ាផល្លា

អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោក
រថយន្តទាំង២៩០គ្ឿងន្ះ
គឺ២៥០គ្ឿងត្ូវប្គល់ជូន
អង្គភាពន្កងយោធពលខ្មរ-
ភូមិន្ទ និងចំនួន៤០គ្ឿង
ទៀតតូ្វប្គល់ជូនស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលជាតិ។បុ៉ន្តទ្ោះយ៉ាង
ណាលោកម៉ាផល្លាមិនបាន
បញ្ជាក់ឲយ្ដងឹពីចនំនួទកឹបក្់
ប៉ុនា្មានដ្លត្ូវបានចំណាយ
សម្ប់ទិញរថយន្តយោធាទំាង
២៩០គ្ឿងន្ះឡើយ។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្ធាន

មជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជា្ជាអនុវត្តន៍
និងសីលធម៌កម្ពជុាថ្លង្ថា ក្នងុ
សង្គមប្ជាធិបត្យ្យពលរដ្ឋ
មនសទិ្ធិដងឹមនសទិ្ធិឮចពំោះ
កចិ្ចការមយួចនំនួបើសិនកិច្ចការ
ទំាងនោះមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិ-
សុខសុវត្ថភិាពរបស់ប្ទ្ស។«បើ-
សិនជាសកម្មភាពទំាងឡាយធ្វើឡើង
ដើម្បីសង្គមគឺតូ្វត្បង្ហាញព័ត៌-
មនដើមប្ីធានាថាពលរដ្ឋទទួល
បានព័ត៌មនគ្ប់ជ្ុងជ្យ
គា្មានមន្ទិលសង្ស័យព្ះន្ះគឺជា
ការទទួលខុសតូ្វជាគណន្យ្យ-
ភាពរបស់មន្ត្កី្នងុការបង្ហាញ
បញ្ហាដល់ពលរដ្ឋ»៕

លោកហុ៊នម៉ាណែតនៅក្នងុពិធីកាលពីមែសិលមិញ។រូបថតហា៊ានរង្សី
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លោកហុ៊នម៉ាណែត...

តពីទំព័រ១...ដុល្លារអាម្រិក
ចាប់តាំងពីថ្ង្ទី៧ខ្មករាឆ្នាំ
២០២០ន្ការបើកដំណើរការ-
ដំបូងរហូតដល់ខ្មិថុនាន្ះ
ដោយថវិកាទំាងអស់តូ្វប្មូល
ចូលរដ្ឋ។ចំពោះល្ខប្ភ្ទ
«កម្ពជុា5»តូ្វបានលក់ដច់អស់
ហើយ ដោយបានថវិកាសរុប
៨០០៤៨០០០០រៀលបុ៉ន្ត្
តូ្វបានប្គល់ថវិកាទំាងអស់
ន្ះជូនមន្ទីរព្ទ្យគន្ធបុបា្ផា»។
លោកបន្ថ្មថាការបរិចា្ចាគ

ថវិកាវិភាគទានសប្បុរសធម៌
ន្ះគជឺាលើកទី២ហើយដល្
ក្សួងបានប្គល់ជូនមន្ទីរ-
ពទ្យ្គន្ធបបុា្ផាដោយយោងតាម
អនុសសន៍ប្មុខរាជរដ្ឋាភិ-
បាលដ្លបានអនុញ្ញាតដើម្បី
ចលូរមួចំណក្ពនិតិយ្នងិការ-
ព្យាបាលជំងឺកុមរ។
ថ្ង្ទី១៧ខ្មិថុនាលោក

ទ្សរដ្ឋមន្ត្ីសុ៊នចាន់ថុលរដ្ឋ-
មន្ត្ីក្សួងសធារណការនិង
ដឹកជញ្ជូនបាននាំយកថវិកា
ដ្លបានពីការលក់ល្ខ-
ពិស្សផ្ទាល់ខ្លួន"កម្ពុជា5"
ចនំនួជាង៨០០លនរៀលទៅ
ប្គល់ជូនមន្ទីរព្ទ្យគន្ធ-
បុបា្ផានៅក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុដោយមនលោក
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ីអូនព័ន្ធមុនី-
រត័្នរដ្ឋមន្ត្កី្សងួសដ្្ឋកិច្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្ធានក្ុម-
ប្ឹក្សាបរធនបាលន្មូលនិធិ-
គន្ធបុបា្ផាកម្ពុជាជាអ្នកទទួល។
នៅក្នុងគ្ហទំព័រហ្វ្សប៊ុក

កស្ងួសធារណការនងិដកឹ-
ជញ្ជូនដ្លបានដកស្ង់ប្-
សសន៍លោកស៊ុនចាន់ថុល
ឲ្យដឹងថាយោងតាមការសម្ច
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហ៊ុនស្ន បានអនុញ្ញាតឲ្យ
ប្គល់ថវិកាន្ះជូនមន្ទីរព្ទ្យ
គន្ធបុបា្ផាក្នងុនាមរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាដោយដក់បញ្ចូលទៅ
ក្នងុមូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពជុាដើម្បី
ចូលរួមចំណ្កក្នុងការពិនិត្យ
និងការព្យាបាលជំងឺកុមរនៅ
ក្នុងមន្ទីរព្ទ្យគន្ធបុបា្ផា។

លោកបន្តថាការលក់ល្ខ-
ពសិស្ផ្ទាល់ខ្លនួកន្លងទៅន្ះ
ជាប្ភពចំណូលថ្មីមួយទៀត
ដោយក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុនិងក្សួងសធារណ-
ការនងិដកឹជញ្ជនូបានបង្កើតឲយ្
មនការលក់និងដ្ញថ្ល្ដើម្បី
ជាគុណប្យោជន៍ដល់ការរក
ថវិកាជាតិ។លោកថា៖«ចំណូល
ពីការលក់ល្ខពិស្សផ្ទាល់
ខ្លួន“កម្ពុជា5”ដ្លមនទឹក-
ប្ក់ជាង៨០០លនរៀលគឺ
ជាប្វត្តិសស្ត្មួយដ្លប្-
ភ្ទល្ខពិស្សផ្ទាល់ខ្លនួមួយ
ន្ះលក់បានក្នុងតម្ល្ខ្ពស់គួរ-
ជាទីមទនៈ»។
តាមសច្ក្ដីបក្ាសពត័៌មន

របស់មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាចុះថ្ង្ទី
១៧ខ្មិថុនាដ្លភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្ដិ៍ទទួលបានកាលពីម្សិល-
មិញបានដកស្ង់ប្សសន៍
របស់លោកអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ឲ្យដឹងថាការឧបត្ថម្ភរបស់រាជ-
រដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាគឺពំុមនការ-
ថយចុះនោះទ្បើទោះបីជា
ការរាតត្បាតន្ជំងឺកូវីដ១៩
បាននិងកំពុងមនផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមនចំពោះស្ដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមកម្ពជុាក៏ដោយ។
លោកបានលើកទឹកចិត្ត

ចពំោះមន្ត្ីពាក់ពន័្ធដ្លកន្លង
មកបានបំព្ញការងរទទួល
បានលទ្ធផលល្អនិងបានស្នើ
ឲ្យបន្តកិច្ចសហការទៀតដើម្បី
ធ្វើឲ្យស្វាន្ះកាន់ត្ល្អប្-
សើរនងិអាចរកចណំលូជនូរដ្ឋ
បានកាន់ត្ច្ើន។
ជាមួយន្ះដ្រលោកអូន

ព័ន្ធមុនីរ័ត្នបានអំពាវនាវដល់
គប្់កស្ងួស្ថាបន័រដ្ឋវសិយ័-
ឯកជននងិសធារណជនទាងំ
ក្នងុនិងក្ប្ទ្សឲ្យបន្តរួម-
ចំណ្កក្នុងសកម្មភាពមនុស្ស
ធម៌ន្ះក្នុងគោលដៅរួមត្
មួយគត់គឺដើម្បីរក្សានិរន្តរភាព
ន្កិច្ចដំណើរការបស់មន្ទីរព្ទ្យ
គន្ធបុបា្ផាដើម្បីសង្គះ្និងលើក-
កម្ពស់សុខុមលភាពរបស់ទារក
និងកុមរនៅកម្ពុជា៕

កែសួងបែគល់ថវិកា៨០០លាន
រៀលបានពីការលក់លែខ...



អាជ្ញាធរកាត់ដីរដ្ឋ និងដីក្រមុហុ៊នច្រកពលរដ្ឋ៥៤៦គ្រសួារ ក្រយមានទំនាស់អូសបនា្លាយ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះវិហារៈ អាជ្ញាធរ ខេត្ត ពេះវិហារ  
កាត ់ដ ីរបស ់រដ្ឋ  នងិ ដ ីកេមុហ៊នុ មេតេភីាព 
ចេកជនូ បេជពលរដ្ឋ ចំនួន ៥៤៦គេសួារ  
នៅភូមិ អន្ទិល  ឃុំ យាង សេុក ជំ កេសាន្ត  
កេយព ីទនំាស ់ដធី្ល ីនេះ បានអសូ បនា្លាយ   
ជចេើន ឆ្នា។ំ  ពលរដ្ឋ យ ល ់ពេម ទទលួ យក   
ដី ដេល អាជ្ញាធរ បេងចេក ជូន ក្នុង ១គេួ- 
សារបាន ចំនួន ២ហិកតា  ប៉ុន្ដេ សង្គម- 
សុីវិល ជំរុញ ឲេយ បេងចេក មាន តមា្លា ភាព 
និង យុត្តិធម៌។

លោក សំ សារឿន  បេធាន មន្ទីរ រៀបចំ 
ដេនដ ី នគរបូនយីកម្ម  សណំង ់ នងិ សរុ-ិ 
យោ ដី ខេត្ត ពេះវិហារ បេប់ ពីថ្ងេ ទី១៧ 
មថិនុា ថា  បេជ ពលរដ្ឋ ចនំនួ ៥៤៦គេសួារ   
បាន យល់ពេម ទទួលយក ដី សមេបទា ន 
សង្គម កិច្ច ពី អាជ្ញាធរ  និង រាជ រដ្ឋាភិបាល 
ហើយ។  ពកួគាត ់បាន យលព់េម ទទលួ យក   
ក្នុង ១គេួសារ ចំនួន ២ហិកតា។ អាជ ្ញាធរ 
បាន ចាប់ផ្ដើម វាស់វេង  និង កាត់ ឆ្វៀល ដី 
ជូន ពួកគាត់ ចាប់ពី ថ្ងេ ទី១៥  ខេមិថុនា  
ដល់ ថ្ងេ ទី១៥  ខេកក្កដ ខាងមុខ នេះ។

លោក បន្តថា ពកួគាត ់ទាងំនេះ ជ ពល រដ្ឋ   
ចណំាក សេកុ ព ីខេត្ត ឧត្តរ មានជយ័  កពំង-់ 
ចាម  សា្វាយរៀង  ពេវេង  បនា្ទាយ មាន ជយ័  
កេចេះ  នងិ ខេត្ត មយួចនួំន ទៀត។  ពកួគាត ់  

បាននាគំា្នា មក រកុរាន ទន្ទេន យក ដ ី ដេល 
គេប់គេង ដោយ រដ្ឋ មួយ ចំនួន និង មួយ 
ចំណេក ទៀត ជ ដី របស់ កេុមហ៊ុន មេតេី- 
ភាព។ កេយ មក បានកើត រឿង រា៉ាវ វិវាទ 
ដីធ្លី រវាង បេជពលរដ្ឋ ជមួយ នឹង កេុ ម- 
ហ៊ុន មេតេី ភាព រយៈពេល ជចេើន ឆ្នាំ។

លោក សារឿន  បញ្ជាក់ថា ៖«ចាប់ពី ថ្ងេ 
ទ១ី៥  ដល ់ថ្ងេ ទ១ី៧ ខេ មថិនុា នេះ  យើង 
បាន  វាសវ់េង ពុះ ជ ឡតូ៍ៗ  ចេកជនូ ពលរដ្ឋ 
បាន ចំនួន ១៨គេួសារ  ហើយ អ្នក ដេល 
ដក់ពាកេយ មក បន្តបនា្ទាប់ ទៀត  យើង នឹង 

បន្ត វាស់វេង ពុះ ឡូត៍ ជូន គាត់ ទៀត រហូត 
ដល ់  ថ្ងេ ទ១ី៥ ខេកក្កដ  នងឹ បទិ បញ្ចប ់ទាងំ   
ការដក ់ពាកេយសុ ំដ ីនងិ បញ្ចប ់ទាងំ ការ វាស-់ 
វេង ដី ជូន ពួកគាត់។ បើ ពួកគាត់ មិន មក 
ដក ់ឲេយ បាន មនុ ថ្ងេ ទ១ី៥កក្កដ ទេ  ពកួគាត ់  
នឹង គា្មាន ឱកាស ទទួលបាន ដី នេះ ទេ»។ 

លោក  អពំាវនាវ ដល ់ពលរដ្ឋ ដេល បាន- 
លើកគា្នា ទៅ តវា៉ា នៅ ភ្នពំេញ តាម ការអសូ- 
ទាញ ឬ ញុះញង ់ពមីេខេយល ់មយួចនំនួ តចូ  
បេញាប ់តេឡប ់មក ចុះឈ្មាះ ទទលួ យក ដ ី 
២ហិកតា ដេល រដ្ឋបាល ខេត្ត ពេះវិហារ   

បាន បេង ចេក ជនូដើមេបី បន្តធ្វើ ជ ប្លងរ់ងឹ ជនូ   
ឲេយ សេបចេបាប់ នាពេល ដ៏ ខ្លី ខាង មុខ នេះ។

លោក ឈឺន ធី ម អាយុ ៥០ឆ្នាំ  ពល រដ្ឋ 
មា្នាក់ ក្នុងចំណោម ៥៤៦ គេួសារ  ដេល 
ទទលួ បាន  ដ ីសមេបទាន សង្គមកចិ្ច នយិាយ 
ថា  លោក បានទទួល ដី  ២ហិកតា  ពី 
រដ្ឋបាល ខេត្ត  ពេះ វហិារ  នៅ ឃុ ំយាង សេកុ 
ជ ំកេសាន្ត។   លោក  ទទលួ យក ដ ីនេះ ដោយ 
មិនមាន ការតវា៉ា អ្វី បន្ត ទៀត ទេ។

លោ កបេប់ថា ៖«សេុក កំណើត ខ្ញុំ នៅ 
ខេត្ត ឧត្តរ មានជយ័ប៉នុ្ដេ គេសួារ ខ្ញុ ំបាន មក  
រកសុ ីនៅ តបំន ់នេះ ចាបព់ ីឆ្នា២ំ០១០ មក។  
កេយ មក កេុមហ៊ុន មេតេីភាពបានមក 
ឈសូឆយ ដ ីរបស ់ពកួ ខ្ញុ ំខ ំកាប ់រាន  ពេម-
ទាំង មាន ផលដំណាំ មួយចំនួន ទៀត។ 
បនា្ទាប ់មក   ពកួ ខ្ញុ ំខ ំតវា៉ា រហតូ  ហើយ ទើបតេ   
អាជ្ញាធរ សមេច កាត ់ឆ្វៀល ដ ីនេះ ឲេយ ពកួ ខ្ញុ ំ 
វិញ។ តេ ពី មុនដី ខ្ញុំ មាន ជង ២០ ហិកតា ឯ- 
ណោះ   តេ កេុម ហ៊ុន ឈូសឆយ យក អស់» ។ 

លោក ឡោ ចាន់  មន្តេី សមេប សមេួល 
ផ្នេក សទិ្ធមិនសុេស នេ សមាគម (ADHOC)   
ខេត្ត ពេះវិហារ ថ្លេង ថា  លោក គាំទេ ឲេយ 
មាន ដំណោះ សេយ  ដេល ពលរដ្ឋ អាច 
ទទួលយក ដោយ សន្ដិ វិធី  និង អហិងេសា។ 
លោក ចង់ ឲេយ អាជ្ញាធរ ដោះ សេយ  និង 
កាត់ ដី ចេកជូន ពលរដ្ឋ ដោយ តមា្លាភាព  
យុត្តិធម៌  និង តេឹមតេូវ ឯកភាព ទាំង 

អាជ្ញាធរ  និង បេជ ពលរដ្ឋ។
លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ក្នងុនាម សង្គម សុ-ី 

វិល ខ្ញុំ ជំរុញ ឲេយ អាជ្ញាធរ  និង បេជពលរដ្ឋ 
ដេល រងគេះ ដធី្ល ីនេះជជេក គា្នា ឬ ពភិាកេសា 
គា្នា រក ដំ ណោះសេយ សមរមេយ ណាមួយ  
ដើមេបី បញ្ចប់ ទំនាស់  ឬ ការតវា៉ា ទៀត។ 
ពេះ ខ្ញុ ំមើលទៅ  ជម្លាះ ដធី្ល ីនេះ បានអសូ- 
បនា្លាយ ពេលវេលា ជចេើន ឆ្នាំ ហើយ 
ដេល ធ្វើ ឲេយ ប៉ះពាល់ ជីវភាព ពួកគាត់  
ហើយ អាជ្ញាធរ  ក ៏ពបិាក ក្នងុការ ទបស់ា្កាត ់
ពេល ពកួគាត ់តវា៉ា ដេរ ។ អ៊ចីងឹ ភាគ ីទាងំ២ 
រក ដណំោះសេយ ល្អ មយួ បញ្ចបរ់ឿង ទៅ 
វា ល្អ ហើយ»។

តំណាង កេុមហ៊ុន មេតេីភាព  ពី មេសិល- 
មញិ មនិទាន ់អាច ស្វេងរក បេភព ទាកទ់ង 
សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ ការកាត់ ឆ្វៀល ដី ជូន 
ពលរដ្ឋ ទាំ ង ៥៤៦គេួសារ នេះ បានទេ។

សេចក្ដី ជូនដំណឹង របស់ រដ្ឋបាល ខេត្ត 
ពេះវិហារ ចុះ ថ្ងេទី១២ មិថុនា  ដេល ផេសព្វ- 
ផេសាយនាសបា្តាហ៍នេះបេប់ ពលរដ្ឋ ទាំង 
៥៤៦គេសួារឲេយមក ទទលួ ពាកេយស្នើសុ ំដ ី  
សមេបទាន សង្គមកចិ្ច នងិ ទទលួ ការណេ នា ំ  
បន្ថេម ពី របៀប បំ ពេ ញ បេបបទ  ពេម ទាំង 
លិខិត បទដ្ឋាន នានា នៅ សា្នាក់ការ  របស់ 
កេមុហ៊នុមេតេភីាព  សេ កេសាងំ  រយៈ ពេល   
៣០ថ្ងេ ចាប់ពី ថ្ងេទី១៥មិថុនា  ដល់ ថ្ងេ ទី 
១៥  ខេកក្កដ  ឆ្នាំ២០២០ កុំបី ខាន៕ 

ពលរដ្ឋនៅខ្រត្តព្រះវិហារ មកទទួលការច្រកដីរដ្ឋ ពីអាជ្ញាធរកាលពីថ្ង្រទី១៦មិថុនា។ រូប សហ ការី

លោក  ស ខ្រង  ស្នើ ដល់ មន្ត្រ ីជំ នាញរៀបចំ
គណៈកម្មការ ធ្វើ ស្រចក្ដ ីព្រង ច្របាប់ អន្តោប្រវ្រសន៍ថ្មី

 វ៉ន   ដា រ៉ា  
 
ភ្នំ ព្រញៈ  លោក   ស  ខេង  រដ្ឋ- 

មន្តេី កេ សួង មហា ផ្ទេ  បាន ស្នើ 
ឲេយ លោក អង្គ  វងេស វឌេឍានា   អតី ត 
រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង យុត្ត ិធម៌ ធ្វើ ជ បេ- 
ធាន គណៈ ក ម្ម ការ   ដឹក នាំ មន្តេី 
នគរ បាល  ជំ នាញ  ដើមេបី រៀប ចំ 
ពេង សេច ក្ដី ពេ ង ចេបាប់ស្ដីអំពី 
អន្តា បេ វេសន៍   ពេះ ខ្លឹម សារ 
នេ ចេបាប់ នេះ តេូវ បាន មើល 
ឃើញ ថា  មនិ សម សេប ស្ទើរ តេ 
ទាំង សេុង  សមេប់ បេើ បេស់  
ពេល ដេល បេ ទេស ជតិ កំ ពុង 
មាន ការអភិ វឌេឍ  នៅ ក្នុង យុគ- 
សម័យ កាល ទំ នើប ។ 

 លោក   ស  ខេង  ថ្លេង ទៅ កាន ់  
មន្តេ ីកេម ឱ វា ទ នៅ ក្នងុ កចិ្ច បេ ជំុ  
គណៈ កមា្មា ធិការ ជតិ  សមេប់ 
ការ អភិ វឌេឍ តាម បេប បេជ ធិ បតេ យេយ 
នៅ ថា្នាក់ កេម ជតិ   ( គ . ជ . អ. ប )   
កាល ពី ថ្ងេ ទី ១៧  ខេ មិថុនា នេះ 
នៅ ទ ីស្ដ ីការ  កេ សងួ មហា ផ្ទេ  ថា  
ចេបាប ់ អន្តា បេ វេសន ៍នេះ កម្ព ុជ 
មាន រចួ ហើយ  ប៉នុ្ដេ តេវូ  កេ ចេបាប ់
នេះ ឡើង វិញ  ពេះ  ចេបាប់ នេះ 
បង្កើត ឡើង តំាង ពី ឆ្នា ំ ១៩៩៤  មក  
រហតូ មក ដល ់បច្ច ុបេបន្ន  កា រវ ិវ ឌេឍ   

បាន ធ្វើ ឱេយ មាន ការ បេ បេួល 
សេច ក្ដ ីនេ ចេបាប់ នេះ អស់ ទៅ ហើយ ។   

 លោក   ស  ខេង  បានថ្លេង ថា៖   
« កម្ពុ ជ ទើប តេ កេ បេ ចេបាប់ 
សញ្ជាតិ ជ  ថ្មី រួច រាល់  ។ ប៉ុន្ដេ 
ឥឡវូ ចេបាប ់ អន្តា បេ វេស  ន ៍មាន 
ការ បេ បេួល វិវឌេឍ ចេើន  ដូ ច្នេះ   
តេូវ បង្កើត គណៈ កម្ម ការ មួយ  
ដេល ពេល នេះ កំពុង តេ រៀ ប ចំ 
ការ ស្នើ បង្កើត ដើ មេបី រៀប ច ំចេបាប ់
នេះ ឡើង វិញ ។  ដើមេបី នឹង រៀប ចំ 
ចេបាប់ នេះ  សាជ ថ្មី។   ខ្ញុំ ជមេប 
ជូន  មុន  ក្នងុ  ហ្នងឹ  ខ្ញុ ំស្នើ ជូន  ឯក- 
ឧត្ដម  អង្គ  វងេស   វឌេឍា នា  ជ បេ- 
ធាន គណៈ កម្ម ការ   ( កេ បេ)  
ចេបាប់ អន្តា បេ វេស ន៍ នេះ  » ។ 

 លោ ក  ស   ខេង   ថ្លេង   ថា ៖« កិច្ច- 
ការ អន្តា បេ វេសន ៍នេះ  យើង ធ្វើ 
បាន ជោគ ជ័យ ល្អ ។  ការ សេង់ 
ស្ថិតិ ជន បរ ទេស ជ ដើម យើង 
ធ្វើ បាន។  ជន បរទេស ទាងំ អស ់  
ដូច ជ មាន តេ  ៨  មឺុន ជង នាក់ ទេ » ។   

 កេ សងួ មហា ផ្ទេ  កាល ព ីថ្ងេ ទ ី 
៨  ខេ ឧសភា  កន្លង ទៅ នេះ បាន 
បើក កចិ្ច បេជុ ំកេមុ ការងា រ រៀប ច ំ
ធ្វើ សេច ក្ត ីពេង ចេបាប់ វិសោធ ន-  
កម្ម ចេបាប់  ស្តី ពី អន្តា បេវេសន៍ 
នេះ ផង ដេរ  ដេល ដឹក នាំ ដោយ  

លោក   សុខ  ផល រដ្ឋ លេខា - 
ធិការ កេ សួង មហា ផ្ទេ  និង ជ  
បេ ធាន កេុម ការ ងារ ធ្វើ សេច ក្ដី 
ពេង ចេបាប់ នេះ  និង មាន ការ- 
ចូល រួម ពី រដ្ឋ លេខា ធិការ  អនុរដ្ឋ-  
លេ ខា ធកិារ  អគ្គ លេខា ធកិារ រង  
ពេម ទាំង មន្តេី ពាក់ ព័ន្ធ ផេសេង ៗ  
ទៀត ផង ដេរ ។  យោង  តាម គេហ- 
ទ ំពរ័  កេ សងួ មហា ផ្ទេបាន ឲេយ ដងឹ 
ថា   ចេបាប់ នេះ បង្កើត ឡើង ក្នុង 
គោល បំណង  ធានា ការ គេប់- 
គេង ជន បរ ទេស គេប ់របូ នៅ ក្នងុ 
ពេះ រាជ ណា ចកេ កម្ព ុជ  និង 
ដើមេបី កំណ ត់ អំពី វិធាន  និង លក្ខ- 
ខណ្ឌ ស មេប់ អនុ វត្ត ចំពោះ ជន-  
បរ ទេស ចេញ ចូល  ឆ្លង កាត់  
នងិ សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ពេះ រាជ ណា- 
ចកេ កម្ពុជ ។  ជ មួយ គា្នា នេះ  
ចេបាប ់នេះ តេវូ អន ុវត្ត ចពំោះ ជន- 
ប រទេស គេប់ រូប  លើក លេង តេ 
ក្នុង ករណី ដេល តេូវ អនុ វត្ត តាម 
វិធាន នេ ចេបាប់ អន្តរ ជតិ  ដេល 
ពេះ រាជ ណាចកេ កម្ពុជ  ជ 
ភាគី ហត្ថ លេខី ។ គួរ បញ្ជាក់ ថា  
ចេបាប់ ស្ដីពី អន្តា បេវេសន៍  តេូវ 
បាន រដ្ឋ សភា   បេកាស ឱេយ បេើ- 
បេស់ កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៦  ខេ 
សីហា  ឆ្នាំ ១៩៩៤៕

ថ្ងេសុកេ ទី១៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥



រីសុចាន់

ភ្នំពេញៈ  រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរ ទ្រស  
លោក   ប្រក់   សុខុន   ថ្ល្រង ប្រប់ 
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរ ទ្រស អាស៊ាន - 
រុស្រសី   ថា   ប្រ ទ្រស ទាំង អស់ ចាំ- 
បាច់ ត្រូវ ទទួល បាន នូវ ថា្នាំ បង្ការ 
និង វ៉ាក់ សំង ជំងឺ រាត ត្របាត   បាន 
ទាន់ ព្រល វ្រលា   និង មាន តម្ល្រ 
សម រម្រយ   ព្រះ វ ជា ទំនិញ រួម 
របស់ ពិភព លោក ។ 

 លោក ថ្ល្រង ប្រប ន្រះ ក្នុង  កិច្ច 
ប្រជុ ំព ិស្រស រដ្ឋ មន្ត្រ ីការ បរទ្រស 
អាស៊ាន -រុស្រសុីតាម រយៈ ប្រព័ន្ធ  
Video  Conference   ស្តី ពី ជំងឺ 
ឆ្លង កូវីដ ១៩   ដ្រល មាន ប្រទ្រស 
ឥណ្ឌូ ន្រ សុី   និង រុស្រសុី ធ្វើ ជា សហ - 
ប្រ ធាន ដឹក នំា កិច្ច ប្រជំុ ន្រះ ។   

 លោក   ប្រក់   សុខុន  ដ្រល ជា 
ឧប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី  ថ្ល្រង ថា  ដើម្របី 
ប្រយុទ្ធ ប្រ ឆាំង នឹង ការ គំរាម- 
កហំ្រង នៅ ព្រល អនា គត  ដចូ ជា 
ជំងឺ រាត ត្របាត ជា ដើម   ពហុ ភាគី 
និយម គឺ ជា អ្វី ដ្រល មិន អាច ខ្វះ 
បាន   ព្រះ បណ្តា ប្រ ទ្រស  នានា 

ត្រូវការ  ការ សម្រប សម្រួល  និង 
ការ ឆ្លើយ តប រួ ម គ្នា ថ្រម ទៀត   
ដោយ ផ្អ្រក លើ ទិន្ន ន័យ វិទ្រយា- 
សស្ត្រ  និង ភ័ស្តុតាង។  ន្រះ បើ 
យោង តាម ស្រច ក្តី ប្រ កាស ព័ត៌- 
មាន របស់ ក្រសួង កា រ បរ ទ្រស 
កាល ពី ថ្ង្រទី ១៧  ខ្រ មិថុនា ។ 

  ស្រច ក្តី ប្រ កាស ព័ ត៌ មាន ន្រះ 
បានដក ស្រង់ សម្ដី លោក ថា៖    
« ប្រទ្រស ទាំង អស់ ចាំ បាច់  ត្រូវ 
ទទួល បាន ទាន់ ព្រល វ្រលា  និង 
ដោយ គ្មាន ការ រារាំង នូវ ថា្នាំ បង្ការ 
នងិ វ៉ាក ់សំង  ដ្រល ប្រ កប ដោយ 
គុណ ភាព   សុវត្ថិ ភាព   និង មាន 
តម្ល្រ សម រម្រយ   ដ្រល ជា ទំនិញ រួម 
របស់ ពិភព លោក » ។ 

 លោក ថ្ល្រង បន្ត ថា   ភាគ ីទាងំ ២ 
គួរ ត្រ បន្ត ទាញ ការ គំទ្រ បន្ថ្រម 
ទៀត ពី ដ្រ គូ ក្នុង តំបន់ ដើម្របី អនុ- 
វត្ត ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព នូវ 
ផ្រន ការ សកម្ម ភាព ទី ក្រុង មា៉ា- 
នីល ប្រទ្រស ហ្វី លីពីន   ដើម្របី 
ជំរុញ ស្រច ក្តី ប្រកាស ទី ក្រុង 
ភ្នំព្រញ ស្តី ពី គំនិត ផ្តួច ផ្តើម អភិ- 
វឌ្រឍន៍ កិច្ច ប្រជុំ កំពូល អាសុី បូព៌ា  

ឆា្នាំ ២០១៨- ២០២២  ដ្រល  
ផ្តល់ អាទិ ភាព ដល ់កិច្ច សហ ប្រ- 
តិ បត្តិ ការ លើ  « បញ្ហា សុខ ភាព 
ពិភព លោក   និង ជំងឺ ឆ្លង រាត- 
ត្របាត នា នា » ។ 

លោក   គិន  ភា   ប្រធាន វិទ្រយា- 
ស្ថាន ទនំាក ់ទនំង អន្តរ ជាត ិន្រ រា ជ 
ប ណិ្ឌត្រយ សភា កម្ពុជា បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ព្រ ហស្របតិ៍ 
ថា   ប្រ ទ្រស ទាំង អស់ ដ្រល 
ទទួល រង ផល ប៉ះ ពល់ ពីជំ ងឺ 
កូវីដ ១៩  គឺ សុទ្ធ សឹង  ត្រ   មាន 
បំណង រួម ដូ ច គ្នា ដើម្របី  ឱ្រយ  មាន 
ការ អភិវឌ្រឍ វ៉ាក់ សំង  និង ថា្នាំ 
ព្រយាបា ល  ឱ្រយ បាន ឆាប់ រហស័  និង 
មាន តម្ល្រ សម ស្រប  ដ្រល អាច 
ធានា ថា   ប្រ ទ្រស ដ្រល មាន 
ស្ថាន ភាព  ស្រដ្ឋ កិច្ច ទន់ ខ្រសោយ 
អាច មាន លទ្ធភាព ប្រើ ប្រស់ បាន ។   

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖  « ខ្ញុំ ជឿថា  អ្វី 
ដ្រល ឯក ឧត្តម   ប្រក់   សុខុន  
គត់ បាន លើក ឡើង ន្រះ វគឺ ជា 
គោល បំណង រួម របស់ បណ្តា  
ប្រ ទ្រស ទាំង អស់ ដ្រល ទទួល 
ផល ប៉ះ ពល់ ពី កូវី ដ ១៩ »៕

តពីទំព័រ១...អំពី ការ ចោទ- 
ប្រកាន់ ទៅលើ បុគ្គល សម រង្រសុី 
ហើយ ន្រះ គឺជា ការពិត » ។ នៅ 
ក្នងុ  លខិតិ មយួ ទពំរ័  ដ្រល បកប្រ 
ពី ភាស បារំាង  បញ្ជាក់ ដ្ររថា ការ-  
ចោទប្រកាន់ លោក សម រង្រសីុ ន្រះ 
ត្រវូ បាន ធ្វើ ចពំោះ គ្រប ់ពក្រយ សម្ដ ី
ចោទ ប្រកាន់ ទាងំ អស ់ដ្រល បាន 
លើក ឡើង នៅ ក្នុង ពក្រយ បណ្ដឹង 
របស់ លោក ហ៊ុន ស្រន ចុះ ថ្ង្រទី  
២០ ខ្រ សីហា ឆា្នាំ ២០១៩ ។ 
លិខិត  បន្តថា ការបញ្ជនូ ខ្លនួ លោ ក 
សម រង្រសុ ីទៅ តលុាការ ព្រហ្មទណ្ឌ 
ទកី្រងុ បា៉ារ ីស  ដើម្របី កាតទ់ោស គឺ 
ជា រឿង មិនអាច ចៀសផុត ឡើយ ។ 
« ចៅក្រម សុើបសួរ បារាំង បាន 
ចាត់ទុកថា មាន តម្រយុ និង ភ័ស្ដ ុ- 
តាង គ្រប់គ្រន់  និង សីុ សង្វា ក់ ដ្រ ល 
អាច បញ្ជាក់ថា  បុគ្គល សម រង្រសុី 
បាន ប្រព្រតឹ្ត បទល្មើស  ដ្រល បាន 
ចោទប្រកាន់ ខាងលើ ។ សូម បញ្ជាក់ 
ថា បុគ្គលសម រង្រសីុមិន បាន ធ្វើ កា រ 
ជំទាស់ នឹង ពក្រយសម្ដី រប ស់ខ្លួ ន  
ដ្រល ត្រវូ បាន ចោទ ប្រកាន់ នោះ ទ្រ »  ។ 

 លោក ហ៊ុន ស្រន និង លោក 
ឌី វិជា្ជា អគ្គ ស្នងការរង នគរបាល 
ជាតិ និង ជា កូនប្រស លោក ហុ៊ ន 
ស្រន បាន ប្ដឹង លោក សម រង្រសុី 
អតតី ប្រធាន គណបក្រស សង្គ្រះ- 
ជាតិ  ទៅ តុលាការ បារាំង បនា្ទាប់ 

ពី លោក សម រង្រសីុ បាន លើក ឡើ ង 
ថា លោក ហ៊ុន ស្រន គឺជា  អ្នក- 
សមា្លាប់ លោក ហកុ ឡង់ឌី  តាម 
រយៈ ការបញ្ជា ឱ្រយ បំផ្ទុះ ឧទ្ធមា្ភាគ - 
ចក្រ ដ្រល លោក ហុក ឡង់ឌី 
បាន ជិះ ច្រញពី ទីក្រុង ភ្នំ ព្រញ 
ទៅកាន់ ខ្រត្តស្វាយរៀង កាលពី 
ឆា្នាំ ២០០៨ ។   លោក សម រង្រសុី 
ថ្រម ទំាង បាន លើក ឡើង ទៀត ថា 
លោកឌី វិជា្ជា កូន ប្រសុ របស់ លោ ក 
ហុក ឡង់ ឌី និង លោក ស ខ្រង 
រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងម ហាផ្ទ្រ កំពុង 
រៀបចំ ផ្រនការ  ដើម្របី សងសឹក 
លោក ហ៊ុន ស្រន ។ 

 នៅក្នុង សរ តាមរយៈ អីុម្រល 
ផ្ញើ មក ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី ថ្ង្រ ម្រសិលមិ ញ 
លោក សម រង្រសុី មិន ឆ្លើយតប 
ទៅនឹង ការសម្រច របស់ តុលា ការ  
ទកី្រងុ បា៉ារ ីស  ដ្រល បា នស ម្រ ច 
ចោទប្រកាន់ លោក តាម បណ្ដឹង 
របស់ លោក ហុ៊ន ស្រន និង លោ ក 
ឌី វិជា្ជា ឡើយ ។  បុ៉ន្ត្រ លោក  បញ្ជា ក់ 
ថា លោកហ៊ុន ស្រនបាន ធា្លាក់ - 
ចូលក្នងុ  អនា្ទាក់ របស់លោក ហើ យ 
បានផ្ដល់ ឱកាស មាស ដ៏ កម្រ ឱ្រយ 
លោកបាន លាតត្រដាង អពំ ីអពំើ 
ឧក្រដិ្ឋ របស់ លោក ហុ៊ន ស្រន និ ង 
ក្រមុ គ្រសួរ លោកហុ៊ន ស្រ ន នៅ 
ចំពោះ មុខ តុលា ការ ឯករាជ្រយ មួយ ។ 

 លោក សម រង្រសុី បញ្ជាក់ ថា 

អំពើ ឧក្រដិ្ឋ ដ្រល លោក ត្រវូ លាត - 
ត្រដាង នោះ ដូចជា អពំើ ភ្ររវកម្ម 
គប់ គ្រប់ ប្រកដ្រ  នៅ ភ្នំព្រញ នៅ  
ថ្ង្រទី ៣០  ខ្រមីនា  ឆា្នា ំ១៩៩៧ ការ- 
លួច សមា្លាប់ អ្នក ស្រ ីពិសិដ្ឋ ពិ លិ កា 
កាលពី ឆា្នាំ ១៩៩៩ ពី សំណក់ 
ភរិយា លោកហ៊ុន ស្រនគឺ  លោក-  
ស្រី ប៊ុន រា៉ានី ការធ្វើ ឃាត លោក 
ជា វិជា្ជា លោកឈុត វុទ្ធ ីនិង លោក 
ក្រម ឡី ជាដើម ។   « តាម ការពិត 
ពក្រយ បណ្ដងឹ របស់ហុ៊ន ស្រន ន្រះ 
នាំមក នូវ ក្តីសង្រឃឹម ឲ្រយ យើង វិញ 
ទ្រ ក្នងុការ តស៊ ូរបស ់យើង ដើម្របី 
បញ្ចប់ និ ទ្ទណ្ឌ ភាព នៅ កម្ពជុា » ។ 

 ប៉ុន្ត្រ លោក ផ្រ សុី ផាន អ្នក  - 
នំាពក្រយ រដា្ឋាភិបាល  បញ្ជាក់ ថា អ្វ ី- 
ដ្រល លោកសម រង្រសីុ ចង់ លាត - 
ត្រដាង នោះ គជឺា រឿង បភំ្ល្រ  ដើម្របី 
ធ្វើឱ្រយមាន ការយល់ច្រឡំ ខណៈ 
លោក ថា អ្វដី្រល តលុាការ បារាងំ 
បាន ចោទ ប្រកាន់ នៅ ព្រលន្រះ គឺ  
ឈរ នៅលើ អង្គហ្រតុ ។   « ឥរិយា - 
បថ របស់សម រង្រសីុ គឺជា អ្នក នយោ - 
បាយ មួយ  ដ្រល គ្មាន កិ ត្តិ យស 
ក្រត្រពី ការ បំភ្ល្រ  និង ប្រឌិតដើ ម្របី 
ធ្វើ ឱ្រយគ្រ យល ់ច្រឡ ំអាហ្នងឹ គជឺា 
ជំនាញ របស់ គត់ ហើយ ហើយ 
គត់ និយាយ ថា  ជា ឱកាស មាស 
នោះ ហើយ គឺជា ឱកាស មាស 
ប៉ុណ្ណោះ ឯង! »៕
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លោកប្រាក់សុខុន៖ប្រាទ្រាសទំាងអស់ចំាបាច់
ទទួលវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដោយគ្មានការរារំាង

តុលាការបារំាងសម្រាចចោទប្រាកាន់លោកសមរង្រាសី៊...



� ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ នា យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  

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

� ក់ ស� ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីមា៉ៅ ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

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

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមមា៉ៅ រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា� , 

សួស  យ៉ៅ មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ៅ , សយ រា� សុី

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ្ធ 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

�្ន េករចនា �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ្ញ   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�
 ញុិល � ភា 

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

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ៅ , វង់ អូន

កា រ�� ល័យខេត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

មន្ត្រលី្រងសត្វព្រជិត៣០០ក្របាលក្រយបង្ក្របពីឈ្មញួ
សុទ្ធ គឹមសឿន

ពោធិ៍សាត់: សត្វ ភៃខ្ល ួន រលោ ង  
ចំ នួន៥ កៃបាល  ស្វាពៃម ៦ កៃបាល 
និង  បៃវឹ ក ចំ នួន ២៥០ កៃបាល 
ដៃល ប ង្កៃប បា នពី ឈ្ម ួញ តៃ ូវ- 
បាន  កៃមុ កា រងា រ ឧ ទៃយានសួ នសត្វ  
និង មជៃឈមណ្ឌ លស ង្គៃះសត្វ- 
ពៃ ភ្នំ តាម៉ៅ បា ន ស ហ កា រជា - 
មួយ  រដ្ឋបាល ជល ផល  ខៃត្ត 
ពោ ធិ៍ សត់  យក ទៅ លៃង ក្នុង 
ជមៃក ធម្ម ជាតិ វិញ នៅ ភូមិ កោះ- 
ក្អៃក ឃុ ំរាងំ ទសិ សៃកុ កណ្តៀង 
ខៃ ត្ត ពោ  ធិ៍ ស ត់។ 

លោក ញឹុក  រតនៈ ពៃជៃ បៃ- 
ធាននាយក ដ្ឋានឧ ទៃយាន សួន- 
សត្វ  និង មជៃឈ មណ្ឌល សង្គៃះ 
សត្វ ពៃ ភ្នំតា ម៉ៅ  បាន ថ្លៃង 
ពីមៃសិល មិញ ថា  ស ត្វទាំង នៃះ 
តៃវូ បាន កៃមុ កា រ ងារ របស់ លោ ក  
សហកា រជា មយួ រដ្ឋ  បា លជល- 
ផល មូល ដ្ឋា នខៃ ត្តពោធិ៍ សត់ 
នងិ ម ន្តៃ ីឧទៃយាន ុរកៃស បៃចា ំស្នាក-់ 
កា រសៃ ុក កណ្តៀង យកទៅ  លៃង 
កា ល ពថី្ងៃទ ី ១៥  ខៃ មថិនុា  ដើមៃបី 
ឲៃយ ចូល ទៅ រស់នៅ  ក្នងុ តំប ន់  អ ភិ- 
រកៃស ជល ផល អ តី តឡូ ត៍ លៃ ខ ៦ក្នងុ  
ភូ មិ កោះ ក្អៃក  ឃុំ រាំង ទិល សៃុក 
កណ្តៀង ខៃត្ត ពោ ធិ៍ស ត់។

លោក បន្ត ថា  ការ សមៃច- 
លៃង សត្វ នៅទនីោះ ដោយ សរ 
ជា ក ន្លៃង អភិ រកៃស ជល ផល ធំ 
ជាងគៃ   ក្នងុ ខៃ ត្ត ពោធិ៍ សត ់នងិ 
ជាទី តាំង អំ ណោ យផ លល្អ 

ស មៃប់ សត្វ បៃភៃទ ទាំងនៃះ 
រស់ នៅឬ រកចំណី ។មៃយា៉ៅង ទៀត 
អ តីត ឡូត៍ លៃខ ៦នៃះ  សមៃបូ រ 
សត្វ ពៃស្ទើ រគៃ ប់បៃ ភៃ ទរ ស់- 
នៅច មៃុះ  ដូចជា ស ត្វភៃ  សត្វ 
ស្វា  អ មៃបូរស ត្វស្លាប គៃប់ បៃភៃទ  
និង សត្វ ពៃក មៃៗ  ចៃើន  ទៀត ។ 
   លោក ញឹុក  រតនៈ ពៃជៃ  បញ្ជាក់ 
ថា៖ «សត្វ ពៃដៃ លយើ ង បាន 
យ កទៅ លៃងនៃះ គឺ សម ត្ថ កិច្ច 
បា នប ងៃ្កា បព ីកៃមុ ឈ្ម ួញ កា ល- 
ព៣ី ខៃមនុ  ដៃល ពកួគៃ ជញួ ដ ូរ 
វាតាងំ ពសី ត្វទាំ ង អសហ់្នឹ ងនៅ 
តូច ៗ ម្លៃះ៉  បើបៃវឹ កគឺ នៅមិ នទាន់ 
ដុះ ស្លាបនៅ ឡើយ »។ 

កៃ យ មក យើង បាន បងៃ្កាប 

និង យក វាមក ថៃ រកៃសា នៅ សួន 
សត្វ ភ្នំតាម៉ៅរយៈពៃល៣ខៃ 
ទើបព ួកវា ចៃះហើ រអា ចរ កច ំណ ី
បា ន  ដចូ្នៃះ យើ ង ដោះ  លៃងវា ឲៃយ 
រស់ នៅ តាម ធម្ម ជាតិ វិញ» ។ 

លោក ភុំ  វិមល  នាយ ខណ្ឌ- 
រដ្ឋបាល ជ លផ ល ខៃ ត្តពោ ធិ៍- 
សត់ បា នថ្លៃ ង ពីមៃសិ លមិ ញថា  
តំបន់ អភិ រកៃស ជល ផ លអតី តឡូ ត៍  
លៃ ខ ៦ នៃះ គឺ ស័ក្ដិ សម បំផុត 
សមៃប់ ការ រស់នៅ រប ស់ សត្វ- 
ពៃបៃ ភៃទនៃះ  ពៃះទី នោះសមៃបូរ 
ចំ ណី ហើ យក៏ ធានា សុវត្ថិ   ភា ព       
ខ្ពស់ ក្នុ ងកា រ រ ស់នៅ ផង ដៃ រ ។ 

លោ ក បន្តថា កា រលៃ ងស ត្វ 
នៃះគ ឺជា លើក ទ ី២ ហើយ  ដៃល 

មនៃ្ត ីបៃចា ំការ សនួ សត្វ ភ្នតំា ម៉ៅ 
បា នស ហការ ជាមួ យ ឧ ទៃយា  នុរកៃស  
បៃ ចំា ស្នាក់ ការ សៃកុក ណ្តៀង ។ 
លោកថា  មុន ពៃ ល យក ទៅ លៃង 
គឺ សមត្ថ  កិច្ច បាន គិត ពី ភូមិ ស សៃ្ត 
ថា តើទី តាំង នោះស ត្វអា ច   រក 
ចំណី ចិញ្ចមឹ ខ្លនួ វា បាន ដៃ រ ឬទៃ? 
ហើយធា នា លើសុ វត្ថ ិភា ពរប ស់ 
វា ក មៃតិ ណា?ដោ យ សរ ទីនោះ 
 មាន ចំ ណុច ល្អ ចៃើន ទើប អ្នក- 
ជំនាញ សួន សត្វ ស មៃច លៃង 
នៅតំ បន់ នោះជា បន្ដ ប នា្ទាប់   ។

លោក ភុំ  វិមល  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«នៅ ពៃល យើង លៃង ស ត្វពៃ 
ទាំ ង នៃះ ហើយ  គឺនៅ ប ន្តតាម- 
ដ ន ការ រស់ នៅរ ប ស់វា មួយ 

រយៈ សិន ថា តើ វា អាច ចា បច់ណំ ី
ឬរ កចំណី បាន ដៃរ ឬទៃ ?ឬវា អាច 
រស់ នៅជា មួយ សត្វ ផៃសៃងៗ ទៀត 
បាន ដៃរ ឬទៃ ?បើវា  មិន អាច 
រកចំណី ឬ រស់ នៅជា មួយ គៃ បាន 
ទៃ  គឺយើ ងនឹ ងចា ប់វា  មក ដក់ 
នៅភ្នំ តាម៉ៅ វិញ  តៃបើ វាអា ច 
រស់នៅ ខ្លួន វាបា ន យើ ង  ទុកវា 
កន្លៃ ង  ហ្នឹ ង  តៃ ម្ដ ង »។

លោក ឡាយ  វិសិដ្ឋ  បៃធាន 
មន្ទរី កសិ កម្ម  រុកា្ខា បៃមាញ់  និង 
នៃ សទ ខៃត្តពោ ធិ៍ស ត់បាន  
ថ្លៃ ងពមីៃសលិ មញិ ថា លោក បាន 
ទទួល ព័ត៌ មាន ពី ការ លៃង ស ត្វ 
នៃះ ដៃ រ  ដៃ ល ការងា រ  នៃះធ្វើ  
ឡើ ង ដោយ ម ន្តៃីឧ ទៃយាន សួន - 
ស ត្វ ន ិង មជៃឈ ម ណ្ឌ ល សង្គៃះ 
ស  ត្វពៃ ភ្នំ តា ម៉ៅ  ស ហ ការជា- 
មួយ រដ្ឋបាល ជល ផល មូ  ល ដ្ឋាន 
ខៃត្ត ពោ ធិ៍ សត ់ប៉នុ្ដៃលោក មនិ 
ចាំ ចៃបាស់ពី ចំ នួ នស ត្វ ពៃទាំ ង- 
 អ ស់នោះ ទៃ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «ខ្ញុំបា ន 
មើ ល របាយ ការណ៍ម នៃ្តជំី នាញ 
ខា ងជ លផល គា ត់ផ្ញើ មកខ្ញុំ ដៃរ 
តៃ ខ្ញុំ មិន ចាំចំ នួនស ត្វ ពៃ ហ្នឹង 
ដ ឹង តៃ គៃ លៃង នៅត ំបន ់អភ ិរកៃស 
ជ លផ លអតីត ឡូត៍  លៃ ខ ៦ហ្នងឹ។ 
អត់មា នប ញ្ហាអ្វី ទៃក ន្លៃងហ្នឹ ង 
សុវ ត្ថភិា ព បំផុ ត ហើយ គា្មានអ្ន ក- 
ប របាញ់ ទៃ ពៃះ យើងមា នម នៃ្ត ី
ច មៃុះ ន ិងបៃជា នៃ សទ   សហ- 
កា រគា្នា យ៉ៅង ល្អ ការពារ សត្វ ពៃ 
នៅតំប ន់ ហ្នឹង  »៕ 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ មន្តៃី កៃ សងួ អបរ់ ំ 
យុវជន  និងកីឡា  លោក ហង់ 
ជួន ណារុ៉ន  ថ្លៃង ថា «ចាប់ ពី ពៃ ល  
នៃះ ត ទៅ បច្ចៃក វិទៃយា ជា ផ្នៃក មួ យ  
នៃ កម្ម វិធី សិកៃសា សមៃប់ គៃឹះ- 
ស្ថាន បណ្ដះុ បណា្ដាល គៃ»ូ  ខណៈ  - 
ដៃល កន្លង មក  កៃសួង  អប់រំ បា ន  
រៀប ចំ វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល  ស្ដី ពី 
ការ បៃើ បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មា ន  

សមៃប់ វិស័យ  អប់រំ មាន ទាំង 
ក្នុង បៃទៃស  និង កៃ បៃទៃស  
ទៅ   ដល់ បុគ្គលិក  អប់ រំ ចំនួន សរុ ប  
១៤៦១ នាក់ ។ 

លោក ហងជ់នួ ណារ៉នុ  ថ្លៃង 
ក្នុង ពៃល ចូល រួម  ពិ ធី បើក វគ្គ 
បណ្ដុះប ណា្ដាល គៃូ បង្គោល   
សមៃប់ បងៃៀន តាម បៃព័ន្ធ អៃ - 
ឡិច តៃ ូនិក នៅ សលា គរុ កោ- 
សលៃយ ភូមិ ភាគ ខៃត្ត ពៃ វៃង  កា ល-  
ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ មិថុនា ថា ៖« ចាប់ - 

ព ីពៃល នៃះ តទៅ  បច្ចៃក វទិៃយា ជា 
ផ្នៃក មួយ នៃ កម្មវិ ធី សិ កៃសា សមៃ ប់ 
គៃឹះ ស្ថាន បណ្ដុះ បណា្ដាល គៃូ។ 
សៃប ពៃល ដៃល កៃ សួង អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា  កំពុង មមា ញឹ ក 
ក្នុង ការ បញ្ជាៃប ការ បៃើ បៃស់ 
បច្ចៃក វិទៃយា  ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
គុណ  ភាព អប់ រំពី ចមា្ងាយ  និង តា ម 
បៃពន័្ធអៃឡចិតៃនូកិ ក្នងុ ស្ថាន- 
ភាព នៃវិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ឆ្ពោះ- 
ទៅ  គោល ដៅ នៃ ការ បៃ កា្លាយ 
បៃ ទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋ កិច្ច 
បៃប ឌីជីថល »។

លោក  រស់  សុវាចា  អ្នក នំា ពា កៃយ  
កៃសួង អប់រំ  បាន បញ្ជាក់ កាល ពី 
មៃសិល មញិ ថា  កៃសងួ អបរ់ ំផ្តោ ត  
លើ ការ លើក កម្ពស់ គុណវុឌៃឍិ  និ ង 
ជីវ ភាព របស់ គៃ ូបងៃៀន  សមៃ ប់ 
ចលូ រមួ ចណំៃក លើក  កម្ពស ់ការ- 
អប់រំ  តាម បៃប ឌីជី ថល  ដូច មា ន  
ចៃង នៅ ក្នងុ ផៃន ការ យុទ្ធ ស ស្តៃ 
វ ិស័យ អ ប់រំ ឆ្នា ំ២០១៩-២០ ២ ៣  
ដៃល មាន បំណង ចូល  រួម ជា មួ យ  
រាជ រដ្ឋា ភិ បាល  ក្នុ ងការ អភិ វឌៃឍ 
មូល ធន មនុសៃស  សមៃប់ បៃ កា្លា យ 

កម្ពជុា ឱៃយ  មាន សៃដ្ឋ កិច្ច បៃប ឌីជី   - 
ថល ដើមៃប ីជរំញុ  បៃទៃសឱៃយ មា ន 
ចំ ណូល  មធៃយ មក មៃិត ខ្ពស់ ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០៣០  និង បៃទៃស អភិ - 
វឌៃឍន៍ នៅ ឆ្នា ំ២០៥០ ។ លោក ថា  
ក្នងុបរិការណ៍នៃះ គៃះឹ ស្ថាន បណ្ដះុ- 
បណា្ដាល គៃូ  គឺ តៃូវ ដើរ តួនា ទី 
សខំាន ់មយួ ក្នងុ ការ លើក កម្ព ស ់
គុណ ភាព គៃូតាម រយៈ គៃប់ រូប-  
ភាព ជា ពិ សៃស  ដោយ ការ បញ្ច ូល 
បច្ចៃកវទិៃយា ទៅ ក្នងុ កម្មវធិ ីសកិៃសា  
សមៃប់ គៃះឹ ស្ថាន បណ្ដះុ បណា្ដា ល 
គៃូ។ លោក   សុវាចា បន្ត ថា៖  
« ជាកស់្តៃងគៃ ូបង្គោល សមៃប ់
បងៃៀន តាម បៃ ព័ន្ធ អៃឡិច តៃនិូ ក  
នៅ គៃះឹស្ថាន បណ្ដះុ បណា្ដាល គៃ ូ  
បាន ទទលួ ការ បណ្ដុះ បណា្ដាល   
ដោយ បៃើ វិធី សសៃ្ត បងៃៀន ថ្ម ៗី   
និង ការ បៃើ បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មាន  
ក្នងុ ដំណើរ ការ បងៃៀន  និង រៀន ។  
វគ្គ បណ្ដុះ បណា្ដាល គៃូ បង្គោល  
សមៃប ់ការ បងៃៀន តាម បៃពន័្ធ 
អៃឡិច តៃូ និក  នៅ គៃឹះ ស្ថាន 
បណ្ដះុ បណា្ដាល គៃ ូតៃវូ បាន រៀប   ចំ 
ឡើង ក្នងុ គោល ដៅ លើក កម្ពស ់

សមត្ថ ភាព គៃបូ ងៃៀន  លើការ- 
បៃើ បៃស ់ឌជី ីថល  ដើមៃប ីឆ្លើយ- 
តប ទៅ នឹង តមៃូវ ការ រៀន  និង 
បងៃៀន ក្នុង សតវតៃស រ៍ទី ២១»។

លោក បន្ថៃម ថា  ការជៃើស រី ស 
និង ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល គៃបូ ងៃៀ  ន  
ដ ៏មាន បៃសទិ្ធភាព គ ឺជា គន្លឹះ នៃ 
កំណៃទ មៃង់ បៃព័ន្ធ បណ្ដះុ បណា្ដា  ល 
គៃ ូនិង ជា យន្តការ ធានា ថា  ឋា នៈ  
នងិ តនួា ទ ីរបស ់គៃ ូបងៃៀន  ក្នងុ 
សង្គម តៃវូ បាន ឱៃយ តម្លៃ  នងិ លើក- 
កម្ពស់ ។ បើ តាម លោក សុវាចា 
កន្លង មក កៃសួងអប់រំ បា ន រៀប ចំ 
វគ្គ បណ្ដះុ បណា្ដាល  ស្ដ ីពី ការ បៃើ - 
បៃស់ បច្ចៃក វិទៃយា ព័ត៌ មាន សមៃ ប់ 
វិស័យ  អប់រំ មាន ទំាង ក្នងុ បៃទៃ ស 
និង កៃ បៃទៃស  ដៃល មាន ចំនួ ន 
សរុប  ១៤៦១នាក់ ។  សមៃប់  
កៃ បៃទៃស បាន បញ្ជនូ គណៈ- 
គៃប់ គៃង សលា រៀន  និង គៃះឹ-  
ស្ថាន បណ្ដុះ បណា្ដាល គៃូ  សរុប 
ច ំននួ ៤៣នាក ់ នងិ គៃ ូឯក ទៃស  
ICT ២៤០នាក់ ទៅ បណ្ដះុ- 
បណា្ដាលនៅ ទី កៃងុ បូ៊ ស  ន  ស - 
ធា   រណ រដ្ឋ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង ៕

សត្វពេដេលមន្តេជំីនាញយកទៅលេងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងេ១៥មិថុនា។ រូបថត រដ្ឋបាលជលផល

រដ្ឋមន្ត្រថីាចាប់ពីព្រលន្រះទៅបច្ច្រកវិទ្រយាជាផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធីសិក្រសាបណ្តះុបណ្តាលគ្រូ

លោក ហង់ជួន  ណា រុ៉ន (ឆ្វេង)ក្នងុ វគ្គ បណ្តះុ បណា្តាល   ។ រូបថត កៃសួង អប់ រំ



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុាឲយ្ 
ដឹងថា ក្ុមហ៊ុន  Adidas  និង  
H&M ប្តជ្ា្ញា រៀប ច ំរចនា សម្ពន័្ធ 
ផលិត កម្ម របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ 
នៅ កម្ពុជា ខណៈ ដ្ល វិស័យ 
កាត់ដ្រ សម្លៀក បំពាក់ វាយ- 
នភណ្ឌ នងិ សប្ក្ ជើង កពំងុ រង 
ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង ពី ការ- 
រីក រាល ដល ន្ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិរដ្ឋមន្ត្ ី
កស្ងួ ពាណជិ្ជកម្ម  បាន ឲយ្ ដងឹ 
ថា កុ្មហុ៊ន Adidas  និង H&M  
នងឹ ពង្ងឹ កចិ្ច សហ បត្បិត្ត ិការ 
ជាមួយ រដ្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ ក្- 
លម្អ បរិយ កាស នៅ ក្នុង វិស័យ 
កាត់  ដ្រ ដ្ល កំពុង ត្ រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ សារ 
ការ រាត ត្បាត ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

ការ ថ្លង្ន្ះ  បាន ធ្វើ ឡើងក្នងុ 
ជនំបួ ជាមយួ លោក Matthew  
Armstrong  នាយក ផ្នក្ បញ្ជា 
ទិញ ន្ ការិយ ល័យ តំណាង 
ក្ុម  ហ៊ុន  Adidas  និង លោក  
Christer  Horn  af  Aminne  
នាយក ផ្ន្ក ផលិតកម្ម ទទួល 

បន្ទុក ប្ទ្ស កម្ពុជា និង វៀត-
ណាម របស់  ក្ុម ហ៊ុន  H&M 
កាលពី ថ្ង្អង្គារ នៅ ទីស្តីការ 
ក្សួង ពាណិជ្ជកម្ម ។ 

ក្នុង ជំនួប ន្ះ  លោក រដ្ឋមន្្តី 
បាន បង្ហាញ ព ីគោល នយោបាយ  
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ធ្វើ ពិ-
ពធិកម្ម ទីផ្សារ ក្នងុ វិស័យ កាត់ ដ្រ 
សម្លៀក បំពាក់ តាម រយៈ ការ- 
ចរចាកិច្ច ព្ម ព្ៀង ពាណិជ្ជ-

កម្ម សរ្ ីទ្វភ្ាគ ីជាមយួ បទ្ស្ 
ចិន ដ្ល គ្ង នឹង បញ្ចប់ នៅ 
ចងុ ឆ្នា ំន្ះ ខណៈ ការ ចរចា កចិ្ច- 
ព្ម ព្ៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្រី ជា-  
មយួ បទ្ស្ ករូ៉ ្ខង តប្ងូ គង្  
នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ខ្ ក្យ។

លោក ថ្ល្ងថា៖«យើង សូម 
ស្នើ   ឲយ្ ក្មុ ហ៊នុ បន្ត ធ្វើ ការ បញ្ជា 
ទញិ ព ីកម្ពជុា នងិ ចលូ រមួ ជាមយួ   
រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ គាំ ទ្ វិស័យ 

កាត ់ដរ្ នៅ កម្ពជុា  កយ្ វបិត្ត ិ
ជំងឺ កូវីដ ១៩   ផុត ទៅ វិញ »។

លោក លមឹ ហង្ អនបុធ្ាន 
សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា រពំងឹ ថា 
នងឹ មាន ការ បញ្ជា ទញិ បណ្តើរៗ 
ឡើង វិញ ន្ ផលិត ផល  វិស័យ 
វាយនភណ្ឌ នៅ កម្ពជុា  បនា្ទាប ់ព ី
តបំន ់មយួ ចនំនួ នៅ អាមរ្កិ នងិ  
អឺរ៉ុប  បើក ទីផ្សារ ឡើង វិញ។

លោកបន្ថម្  ថា៖ «យើង ឃើញ   

ថា  នៅ អាម្រិក និង អឺរ៉ុប តំបន់ 
ខ្លះ បាន បក្ាស បើក ទផីស្ារ ឡើង  
វញិ ហើយ។  ជារឿង ល្អ សមប្ ់
យើង  ប្សិន បើ មា្ចាស់ ទីផ្សារ 
បញ្ជា ទិញ ឡើង វិញ»។ 

លោក គី សិរីវឌ្ឍ  អ្នក ស្វ- 
ជវ្ ផ្នក្ សដ្្ឋកចិ្ច ន ្រាជ បណ្ឌតិយ្-  
សភា កម្ពុជា បាន និយយ   ថា 
វិស័យ  កាត់ ដ្រ នឹង មាន សា្ថាន- 
ភាព ប្ក្តី វិញ រហូត ទាល់ ត្ 
គ្ រ កឃើញ វា៉ាក់ សំំាង  ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ។ លោក   ថ្ល្ង ថា ៖  «យើង 
មើល ឃើញ ថា  ការ ចំណាយ 
របស់  អ្នក ប្ើ ប្ស់ លើ  សម្លៀក- 
បពំាក ់នងឹ បន្ត ថយ ចុះ ក្នងុ អឡំងុ   
ព្ល ន្ះ ទោះ ជា យើង ខិតខំ 
ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ បញ្ជា ទិញ  
យ៉ាង   ណា ក៏ មិន អាច ជំរុញ ឲ្យ 
បានប្សើរ ជាង ន្ះ ដ្រ»។  

លោក បន្ត ថា ទោះ ជា យ៉ាង  ណា  
កម្ពជុា នៅ ត ្ជា បទ្ស្  ឈាន- 
មុខ មួយ ក្នងុ ការ នំា ច្ញ ផលិត-  
ផល សម្លៀក បពំាក ់សប្្ក ជើង 
និង ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កាន់ ទីផ្សារ អាម្រិក និង អឺរ៉ុប។

លោក ខ្ន លូ អគ្គ ល្ខ- 
ធិការ សមាគម រោងចក្ កាត់- 

ដ្រនៅ កម្ពុជា ( GMAC) បាន 
ប្ប់ ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ ថា លោក មិន 
អាច ព្យាករថា នឹង មាន ការ- 
បញ្ជា ទញិ សម្លៀកបពំាកស់ប្ក្- 
ជើង និង ផលិត ផល ធ្វើ ដំណើរ 
ពី ប្ទ្ស កម្ពុជា នៅ ព្ ល ណា 
នោះ ទ្។  លោក ថ្ល្ង ថា៖ «វា 
នឹង មាន ការ បញ្ជា ទិញ តិច ៗ  
វិញ បនា្ទាប់ ពី អាម្រិក និង 
បណា្តា ប្ទ្ស សហគមន៍ អឺរ៉ុប 
ចាប់ ផ្តើម បើក ឡើង វិញ »។

 របាយការណ ៍ GMAC  បានឲយ្  
ដឹង ថា មាន រោងចក្ ប្ហ្ល 
២៥០ ត្វូ បាន ផ្អាក បត្បិត្តកិារ 
ស្ទើរ  ទាងំ ស្ងុ  ហើយ កម្មករជាង 
១៣មុនឺ  នាក ់ បាន បាត ់បង ់ការ-
ងរ។  នៅ ក្នុង ត្ីមាស ទី១  ឆ្នាំ 
២០២០ មាន   អ្នក បញ្ជា ទិញ ជា- 
ច្ើន បាន  លុប ចោល ការ បញ្ជា 
ទញិ ទៅ វញិ  ខណៈ ទនំញិ ដល្  
បញ្ជា ទិញ  កំពុង ស្ថតិ  ក្នងុ ដំណើរ-  
ការ ផលតិ។  គ ្បា៉ាន ់បម្ាណថា 
ការ លក ់សម្លៀក បពំាក ់សប្ក្- 
ជើង  និង ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ នៅ 
ត្ីមាស ទី២ ន្ះ  ទំនង ជា នឹង 
ធា្លាក់ ចុះ  ពី  ៥០ ទៅ ៦០ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៩៕ LA
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ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ មន្ត្ជីាន ់ខ្ពស ់របស ់កស្ងួ 
កសកិម្ម រកុា្ខា បម្ាញ ់នងិ    នស្ាទ បាន  
ព្យាករថា ការ នាំ ច្ញ អង្ករ  កម្ពុជា ទៅ  
ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្ះ  
អាច នឹង កើន  ដល់ ជិត១ លាន តោន 
ដោយ សារ ត្មាន  តម្ូវ ការ ខ្ពស់ នៅ 
ទីផ្សារ អន្តរជាតិ ព្ះ  ត្ ក្តី បារម្ភ អំពី 
ការ អសូ បនា្លាយ ពល្  ការ រកីរាល ដល  
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដល្ ធ្វើ ឲយ្ ប៉ះ ពាល ់ ដល ់
សន្តិ សុខ ស្បៀង ទូទាំង ពិភព លោក។

ថ្លង្   ក្នងុ សន្នសិទី សារ ពត័ម៌ាន  មយួ 
កាល ពី ថ្ង្ ពុធ លោក ងិន ឆយ អគ្គ- 
នាយក ន ្អគ្គនាយក ដ្ឋាន កសកិម្មក-្
សងួ កសកិម្ម រកុា្ខា បម្ាញ ់នងិ នស្ាទ  
បាន និយយ ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្ះ 
ការ នា ំចញ្ អង្ករ កម្ពជុា ទៅ កាន ់ទផីស្ារ 
អន្តរជាតិ  អាច នឹង  កើន ដល់ ចនោ្លាះ 
ពីជាង ៨០ មុឺន ទៅ  ជិត១លាន តោន 
ខណ:ត្មឹ រយ:ពល្ ៥ខដ្បំងូ  កម្ពជុា   
នាំ ច្ញ អង្ករ បាន ចំនួន ជាង៣៥ មុឺន 
តោន រួច មក ហើយ  នៅ ក្នុង ចំណោម 
ប្ទ្ស ចំនួន ជាង៦០ ដ្ល ទទួល 

ទិញ អង្ករ ពី កម្ពុជា ។
លោក ថ្លង្ ថា ៖ « ខ្ញុ ំសងឃ្មឹ ថា នៅ ឆ្នា ំ

ន្ះ តាម ការ បា៉ាន់ សា្មាន ការ នាំ ច្ញ 
អង្ករ  អាច បាន ជិត ១លាន តោន ប្- 
សិន បើ តាម សម្ទុះ ន្ កា រកុ ម្ម៉ ង់ទិញ ឬ 
យ៉ាង ហោចណាស់ ក៏ យើង បាន  ជាង 
៨០មុឺន តោន ដ្រ» ។

ជា មយួ គា្នា ន្ះ លោក ក ៏បាន ជរំញុ ឲយ្ 
ប្ជាកសិករ ក្ុមហ៊ុន វិនិយោគ  និង  
ក្ុម ហ៊ុន នាំ ច្ញ ទាំង អស់ ត្ូវ   ខិត ខំ 
ធ្វើ  ការ រួម គា្នា ដើម្បី   ធ្វើ យ៉ាង ណា រក្សា 
គុណភាព និង  ស្តង់ដដ្ល បាន កំ-
ណត់ ឲ្យ បានត្ឹម ត្ូវសម្ប់ ទីផ្សារ 
ដ្ល មាន ស្ប់  និង ទីផ្សារ ថ្មី ៗ   ។ 

យោង តាម លោក ងនិ ឆយ កណំើន  
ន ្ការ នា ំចញ្ ន្ះ ក ៏មាន ជាប ់ទាក ់ទង 
នឹង ការ រីក រាល   ដល ន្ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដ្ល ធ្វើ ឲ្យ មាន ប្ទ្ស នីមួយៗ មាន 
តម្ូវ ការ ស្តុក ទុក ស្បៀង កើន ឡើង 
ជាង  ព្ល មុន ផង ដ្រ។ 

របាយការណ ៍របស ់ លខ្ធកិារ ដ្ឋាន 
ច្ក ច្ញ ចូល ត្ មួយ បាន ឲ្យ ដឹង ថា 
ក្នុង  រយៈ ព្ល៥ខ្ ដើមឆ្នាំ២០២០  
ការ នា ំចញ្  អង្ករ សមច្ បាន ៣៥៦- 

០ ៩៧  តោន កើន ៤២,៣៤  ភាគ រយ 
ធៀប នឹង រយៈព្ល ដូច គា្នា  ឆ្នាំ ២០១៩ 
ក្នុង នោះ ការ នាំ ច្ញ ទៅ  កាន់ ប្ទ្ស 
ចនិ មាន ចនំនួ ១៣៦ ៨២៥ តោនកើន   
ឡើង ២៥,២៦ ភាគ រយ សហ ភាពអរឺ៉បុ 
មាន  ១២២ ០១០ តោន កើនឡើង 
៥១,១០ ភាគ រយ បណា្តា ប្ទ្ស ជា 
សមាជិក  អាសា៊ាន មាន  ៤៥ ៨២៥ 
តោនកើន ៤៥,៣៩ភាគ រយ និង 
គោលដៅ ដទ ្ទៀត មាន  ៥១ ៤៣៧ 
តោន កើន ៧៩,៤០ភាគ រយ ។

លោក ហ៊ុន ឡាក់ ប្ធាន ក្ុម  ប្ឹ-
ក្សា ភិបាល  សហព័ន្ធ ស្ូវ អង្ករ កម្ពុជា 
បាន និយយ ថា ការ នាំ ច្ញ អង្ករ ក្នុង 
រយៈ ពល្ ៥ ខ ្ឆ្នា ំ២០២០ ន្ះ ពតិ ជា 
មាន ភាពល្អ ប្សើរ ច្ើន  បើ ធៀប  នឹង 
ឆ្នា ំមនុ ដល្ កណំើន ន្ះ អាច បណា្តាល 
មកពី កតា្តា ចម្បង ចំនួន ២  គឺ ការ  ផលិត 
កើន  ច្ើន ជាង មនុ នងិការ បង្កើន ស្តកុ  
ស្បៀង បម្ុង របស់  ប្ទ្ស  នីមួយ ៗ  
ដោយ សារ ក្តី បារម្ភ ពី ជំងឺ  កូវីដ ១៩។ 
លោក   បន្ត ថា សម្ប់ សា្ថាន ភាព តម្ល្ 
ក្នុង ឆ្នាំ ន្ះ គឺ   ល្អ ប្សើរ ជាង ឆ្នាំ មុន។ 

លោក ហ៊នុ  ឡាក ់ បញ្ជាក ់ ថា ៖  «តាម 

រយៈ ទនិ្ននយ័ នា ំចញ្ ក្នងុ  រយៈ ពល្ ៥ 
ខ្ កន្លង មក ការ នាំ ច្ញ អង្ករ កម្ពុជា 
ក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២០ ន្ះ  នងឹ ស្ថតិ ក្នងុចនោ្លាះ   
មិន ក្ម ពី ៨០ មុឺន តោន នោះ ទ្ 
ប៉ុន្ត្ អ្វី ៗ  ក៏ អាស្័យ ទៅ លើ សា្ថាន ភាព  
ការ ដ្ញ ថ្ល្ (ការ ដក់ ថ្ល្) ផង ដ្រ  » ។ 
លោក បន្ត ថា៖ «  បើ វា នៅ ត្ មាន ភាព- 
ល្អ  ប្សើរ ដូច ព្ល ន្ះ ការ នាំ ច្ញ 
នឹង សម្ច បានតាម ការ ព្យាករ» ។

យោង តាម លោក ហ៊ុន  ឡាក់ តម្ល្ 
អង្ករ  នាំ ច្ញ របស់ កម្ពុជា គឺ ខ្ពស់ ជាង 
អង្ករ  វៀតណាម ត ្ ទាប ជាង តម្ល ្អង្ករ 
របស់  ប្ទ្ស ថ្។ 

លោក លន់ យ៉្ង អគ្គ ល្ខ ធិការ 
សហព័ន្ធ ស្ូវ អង្ករ កម្ពុជា បាន ប្ប់ 
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  ព្ល ន្ះ    កម្ពុជា អាច 
មាន សមត្ថ ភាព គ្ប់ គ្ន់  ក្នុង ការ នាំ- 
ច្ញ អង្ករ ក្នុង រង្វង់ លើស ពី   ១ លាន 
តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ  ខណៈ ការ ផលិត ស្ូវ 
បាន  កើន ជា បន្ត បនា្ទាប ់។ លោក  បន្ថម្  
ថា ជា មយួ  កណំើន ការ នា ំចញ្ ពសិស្ 
អង្ករ កអ្បូ បណ្តី កម្ពជុា រពំងឹ ថា នងឹ 
ទទលួ បាន បក្ ់ ចណំលូ កាន ់ត ្ច្ើន 
ពី ការ នាំ ច្ញ អង្ករ ក្នុង ឆ្នាំ ន្ះ ។

លោក បន្ត   ថា៖« ទោះ យ៉ាង  ណា ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ហ៊ាន សន្និដ្ឋាន ថា ទឹក ប្ក់ 
ដ្ល ទទួល បាន នឹង ប្ ប្ួល ប្ប- 
ណា  នោះ ទ្ ត្ ខ្ញុំ រំពឹង ថា នឹង កើន- 
លើស ឆ្នាំ មុន » ។ 

តាម លោក យ៉្ង បច្ចុប្បន្ន អង្ករ 
ក្អូប ប្ណីត របស់ កម្ពុជា  នៅ លើ 
ទផីស្ារ អន្តរ ជាតមិាន តម្ល ្ ៩២០ ដលុា្លារ 
ក្នងុ ១ តោន ចណំក្ អង្ករ កអ្បូ ធម្មតា 
មាន តម្ល្ ៨៣០ ដុលា្លារ និង អង្ករ ស  
តម្ល្ ៥៥០ដុលា្លារ ។  ការ នាំ ច្ញ  អង្ករ 
ប្ណីត មាន ប្មាណជាង ៨០  ភាគ- 
រយ ន្ ការ នាំ ច្ញ សរុប ពី កម្ពុជា ។

យោង តាម សហពន័្ធ ស្វូ អង្ករ  កម្ពជុា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ការ នាំ អង្ករ ច្ញ 
របស់ កម្ពុជា ទៅ កាន់ ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ  
មាន  តម្ល ្បម្ាណ ៥០១  លាន ដលុា្លារ  
ធា្លាក់ ចុះ    ៤,៣ ភាគ រយបើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨ ដ្ល មាន តម្ល្  ៥២៤ លាន 
ដលុា្លារ  ។  ចណំក្ បរ ិមាណ  នា ំចញ្ អង្ករ   
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩  សម្ច បាន  ៦២០- 
១០៦ តោន ធា្លាក់ ចុះ ០,៩៧ ភាគ រយ  
បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ដ្ល មាន  
ចំនួន ៦២៦ ២២៥ តោន ៕LA

ការនាំចេញអង្ករតេូវពេយាករថានឹងសមេចបានជិត១លានតោន

លោក ប៉ាន សូរស័ក្ត ិ(ស្តា ំទី ២) ជួប ជា មួយ អ្នក តំណាង កេម៊ហ៊៊ន Adidas និង H&M។ រូបថត សហ ការី

AdidasនិងH&Mប្តេជ្ញាបន្តបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពជុ



តពទីពំរ័១...ដោយធនាគារ
នងិគ្រឹះស្ថានមកី្រហូរិញ្ញវត្ថុផ្ដល់
ស្រវាទូទាត់(PSIs)បានកើន-
ឡើងដល់៥៧,៩៩ពាន់លាន
ដលុា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩មាន
២១៣ភាគរយន្រGDP។
របាយការណ៍ន្រះបន្តថាន្រះ

ជាវិធានការមួយក្នុងចំណោម
វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
ជាច្រើនដើម្របីលើកកម្ពស់
បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្វើឲ្រយ
សង្គមមួយមិនប្រើសច់ប្រក់
ផ្ទាល់ដ្រលប្រតិបត្តិការអាច
ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈ
ឌីជីថលហើយការផ្ទ្ររប្រក់
ធនាគារចល័តអាចប្រើប្រស់
បាននិងមានតម្ល្រសមរម្រយ
ចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់គា្នា។
NBCយលឃ់ើញថា៖«រហតូ

មកដល់ព្រលន្រះការលើក-
កម្ពស់ន្រះត្រូវធ្វើឡើងដោយ
វសិយ័ឯកជនជា ពសិ្រសPSIs
ដ្រលខតិខំប្រងឹប្រងយា៉ាងខ្លាងំ
ក្នុងការដាក់ដំណើរការនូវផលិត-
ផលនវានុវត្តន៍ដ្រលអាចបម្រើ
ទីផ្រសារទាំងមូលកាន់ត្រប្រសើរ
ឡើងទៅកាន់ប្រជាជននៅ
តបំន់ជនបទព្រមទាងំអ្នកមាន
គណនីធនាគារតាមរយៈការ-
ពង្រីកបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត
និងភា្នាក់ងាររបស់ពួកគ្រ»។
NBCនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធ

ទូទាត់មួយតាមរយៈBlock-
chainនិងកម្មវិធីផ្ទ្ររប្រក់
ដ្រលមានឈ្មោះថា«គម្រង
បាគង»ដ្រលទទលួបានគាទំ្រ
ដោយធនាគារ១១រួចហើយ
ជាមយួនងឹការរំពងឹថានងឹមាន
ធនាគារចូលរួមកាន់ត្រច្រើន។
លោកស្រជីាសរិីអគ្គនាយកិា

NBC បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
កាលពីមុនថាប្រព័ន្ធបាគង
ដ្រលជាទម្រង់ដចូគា្នាជាពសិ្រស
ន្ររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលធនាគារ
កណ្ដាល(CBDC)ត្រវូបានដាក់
ឲ្រយដំណើរការសកល្របងកាល-
ពីខ្រកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ហើយ
វានឹងកា្លាយជាប្រព័ន្ធ«ច្រក-
ទូទាត់ជាតិសម្រប់កម្ពុជា»។
លោកស្រីបន្ត៖«ប្រពន័្ធបាគង

នងឹដើរតនួាទីដ៏សខំន់ក្នងុការ-
នាំយកធនាគារទាំងអស់ចូល
ក្នងុប្រពន័្ធទទូាត់ន្រះនៅកម្ពជុា
ស្ថតិក្រមកម្មវធិីត្រមយួដ្រល
ធ្វើឲ្រយមានភាពងាយស្រលួសម្រប់
អ្នកប្រើប្រស់ក្នងុការផ្ទ្ររប្រក់
ឲ្រយគា្នាទៅវញិទៅមកដោយមនិ
គិតពីគ្រឹះស្ថានធនាគារមួយ
ណរបស់ពួកគ្រនោះទ្រ»។
លោកស្រីបន្ថ្រមថា៖«យើង

សង្រឃឹមថានឹងអាចឲ្រយមានការ-
ទទូាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនតាមរយៈ
ប្រព័ន្ធបាគងន្រះផងដ្ររ»។
ប្រព័ន្ធបាគងនឹងមានសកា្ដា-

នពុលក្នងុការនាំយកប្រជាជន
ដ្រលមិនមានគណនីធនាគារ
ទាងំនោះចលូក្នងុវិសយ័ហរិញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវការ។វាត្រូវបានបង្កើតឡើង
ជាមួយនឹងលក្ខណពិស្រស
ដ្រលអាចឲ្រយមានការផ្ទ្ររមូល-
នធិិបានភា្លាមៗនងិប្រតិបត្តកិារ
ទូទាត់ភា្លាមៗ  និងអន្តរទំនាក់-
ទំនងនិងអន្តរប្រតិបត្តិការក្នុង
ចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ស្រវា
ទូទាត់ផ្រស្រងៗ  និងការទូទាត់
តាមQRកូដ។
លោកShinChangMoo

ប្រធានធនាគារ Phnom
PenhCommercialBank
(PPCBank)ដ្រលបានភា្ជាប់
ប្រពន័្ធបាគងបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉សុ្ដិ៍ថាស្រវាទទូាត់កាបបូអ្រឡចិ-
ត្រូនិកតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត
ឬឧបករណ៍ផ្រស្រងទៀតគឺងាយ-
ស្រួលក្នុងការចំណយជាងការ-
ប្រើកាតទៅទៀត។
លោកថ្ល្រងថា៖«ប្រពន័្ធបាគង

នឹងរួមចំណ្រកដល់បរិយាប័ន្ន
ហរិញ្ញវត្ថដុោយមនិប្រើក្រដាស
ប្រក់និងថ្រមទាំងការធ្វើបដិ-
ដុលា្លារូបនីយកម្មរបស់ប្រទ្រស
ន្រះ។ប្រពន័្ធបាគងកពំងុស្ថតិក្នងុ
ដំណក់កាលដំបូង និងមាន
ឱកាសជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្រឍ
នងិក្រលម្អប៉នុ្ត្រយើងអាចរពំងឹ
ថាតួនាទីរបស់បាគងនឹងត្រូវ
ពង្រកីទៅជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ។
លើសពីន្រះកម្ពុជាជាប្រទ្រស
អធិបត្រយ្រយភាពមួយគួរត្រ
មានហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់
ឯករាជ្រយមួយដ្រលបានតភា្ជាប់
រចួហើយជាមយួបណ្ដាប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតលើពិភពលោក»។
លោកសយសូនីនាយក-

ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសក់ បាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថាគ្រឹះស្ថាន
របស់លោកបានតភា្ជាប់ជាមយួ
ប្រព័ន្ធបាគងតាំងពីខ្រតុលាឆ្នាំ
មនុមកម្ល្រ៉ះ។លោកថា៖«ប្រពន័្ធ
បាគងគឺជាគម្រងមួយក្នុង
ចំណោមគម្រងវ្ររប្រក់ជា
ច្រើនដ្រលប្រសក់បានសហ-
ការជាមួយNBCដើម្របីធ្វើឲ្រយ
ប្រសើរឡើងប្រពន័្ធទទូាត់ដចូជា
ប្រព័ន្ធ Fast Serviceនិង
ប្រព័ន្ធកណ្ដាលសម្រប់ភា្ជាប់
បណ្ដាញមា៉ាសុនីដកប្រក់ស្វយ័-
ប្រវត្តិ(CambodianShared
Switch)»។
ទនិ្ននយ័NBCបងា្ហាញថាការ

ទូទាត់ចល័តPSIមានចំនួន
២២,៩ភាគរយន្រ(GDP)
កាលពីឆ្នាំ២០១៩។ទោះបជីា
យា៉ាងណក៏ការអភិវឌ្រឍស្រវា
ទូទាត់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
នៅត្រប្រឈមនឹងបញ្ហាធំៗ
ផងដ្ររ៕LA
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NBC នឹង ពង្រងឹ  ហិរញ្ញវត្ថ ុ...

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈប្រធាន
ក្រុមចរចារបស់ទីក្រុងវា៉ាសុីន-
តោនបាននិយាយកាលពីថ្ង្រ
ពុធថាការចរចាពាណិជ្ជកម្ម
របស់សហរដ្ឋអាម្ររិកនិង
សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្ល្រស
បានជាប់គាំងជាផ្ន្រកមួយ
បណ្ដាលមកពីការសង្រស័យន្រ
ស្តង់ដាម្ហូបអាហារអាម្ររិក
គា្មោនសុវត្ថិភាព។
លោកRobertLighthizer

តំណងពាណិជ្ជកម្មអាម្ររិក
បានប្រប់តំណងរាស្ត្រនៅ
វិមានរដ្ឋសភាCapitolHill
ថា៖«ខ្ញុំគតិថាមានការចងប់ាន
ធ្វើរឿងន្រះឲ្រយសម្រចប៉ុន្ត្រ
សម្រប់ហ្រតុផលអ្វីក៏ដោយ
យើងមិនសម្រចបានការរីក-
ចម្រើនច្រើននោះទ្រ»។
លោកបន្តទៀតថា៖«មានការ

យល់ឃើញនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
ដ្រលខ្ញុំគតិថាត្រវូបានគ្រច្រក-
រលំ្រកដោយសង្រឃមឹថាមនិកើត
មានច្រើននៅអង់គ្ល្រសនោះទ្រ
ព្រលដ្រលអងគ់្ល្រសនៅជាមយួ
អរឺ៉បុដ្រលថាម្ហបូអាហារអាម្ររកិ
គា្មោនសុវត្ថិភាព»។

លោកកប៏ានអះអាងដ្ររថា៖
«មានរឿងលំបាកៗ ជាច្រើន
ជាមួយអឺរ៉ុបនិងនឹងកាន់ត្រ
លំបាកជាមួយអង់គ្ល្រស។ខ្ញុំក៏
សង្រឃឹមផងដ្ររថាយើងនឹងធ្វើ
ការងារតាមមធ្រយោបាយរបស់
យើងជម្នះរឿងន្រះ»។
លោកLighthizerបាន

ប្របស់មាជកិសភាថាសហរដ្ឋ-
អាម្ររកិមានផលតិផលកសិកម្ម
ល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកព្រម-
ទាងំសវុត្ថិភាពបផំតុនងិស្តងដ់ា
ខ្ពស់បំផុត។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំគតិថា

យើងមិនគួរយល់ច្រឡំវិទ្រយោ-
សស្ត្រជាមយួចណំលូចតិ្តរបស់

អ្នកប្រើប្រស់នោះទ្រ»។
លោកនិយាយថាកសិកម្ម

ជាចណំចុគន្លឹះសខំនប់ផំតុន្រ
ការចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗន្រះ
ហើយវាជាចណំចុឈ្នះធំណស់
សម្រប់ប្រជាជនអាម្ររិកក្នុង
កចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររី
អាម្ររិក-មុិកសុិក-កាណដា
(USMCA)នងិក្នងុកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងដ្រលសម្រចបានជាមយួ
ចិននិងជប៉ុនផងដ្ររ។
លោកបានព្រមានថាទោះបី

យា៉ាងណជាមយួនងឹអងគ់្ល្រស
«យើងនងឹមានបញ្ហាច្រើនផ្ន្រក
កសិកម្ម»ក្នុងការចរចា។
លោកLighthizerបាន

ប្ត្រជា្ញាថានឹងគា្មោនការសម្រួល
ណមួយចំពោះការនាំច្រញ
កសិកផលអាម្ររិកទ្រ។
ការចរចាពាណជិ្ជកម្មអាម្ររិក

អរឺ៉បុបានជាបគ់ាងំរយៈព្រលជា
ច្រើនខ្រដ្រលខ្ទាស់ជាប់ដោយ
ជម្លាះជុវំញិការឧបត្ថម្ភធនដល់
ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះBoeing
របសអ់ាម្ររកិនងិAirbusនៅ
ក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងការយកពន្ធ
ឌីជីថលព្រមទាំងកសិកម្ម។
កាលពីដើមខ្រឧសភាអងគ់្ល្រស

និងសហរដ្ឋអាម្ររិកចាប់ផ្តើម
ចរចាសម្រប់កិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីដ៏មានមហិច្ឆតា
ដើម្របីអនវុត្តបនា្ទាប់ពីរយៈព្រល
ន្រការផ្លាសប់្តរូបណោ្ដាះអាសន្ន
ក្រយការចាកច្រញពតីបំន់អរឺ៉បុ
របស់អង់គ្ល្រសនៅចុងឆ្នាំន្រះ។
ពន្ធខ្ពស់របស់អង់គ្ល្រសលើ

វសិយ័បច្ច្រកវទិ្រយោអាម្ររកិក៏ជា
ចំណុចតានតឹងក្នុងការពិភាក្រសា។
លោកLighthizerនយិាយ

ថាលោកប្រធានាធបិតីដូណល់
ត្រំ កំពុងស្វ្រងរកកិច្ចព្រម-
ព្រៀងពាណជិ្ជកម្មទលូំទលូាយ
បន្ថ្រមទៀត៕AFP/RR

SECC ដាក់ សាកល្របង សំុ Investor ID តាម អនឡាញ 
ម៉្រគុណមករា

ភ្នំព្រញ:គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
(SECC)បានដាក់ឲ្រយសកល្របងការស្នើ
សុំអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិន(Investor
ID)តាមអនឡាញដើម្របីជយួសម្រលួដល់
សធារណជនដ្រលចង់ចលូរមួការជញួដរូ
មលូបត្រនៅលើផ្រសារហ៊នុកម្ពជុាដ្រលន្រះ
ជាការខិតខំប្រឹងប្រងដើម្របីទាក់ទាញវិនិ-
យោគិនឲ្រយចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើផ្រសារ-
ហ៊ុនខណៈការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
នៅត្របន្ត។
លោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកSECC

បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាលពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍
ថាInvestorIDអនឡាញគឺជាគំនិតផ្តចួ-
ផ្ដើមថ្មីមួយដើម្របីផ្តល់ឱកាសដល់សធារ-
ណជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូល-
រួមជាមួយផ្រសារហ៊ុននិងជួយកាត់បន្ថយ
ការទៅជបួភា្នាកង់ារក្នងុការចុះឈ្មោះដោយ
ផ្ទាល់អំឡុងព្រលកូវីដ១៩។
លោកថ្ល្រងថា៖«ន្រះជាគនំតិផ្តចួផ្ដើមថ្មី

ដើម្របីជយួសម្រលួដល់ក្រមុវនិយិោគនិក្នងុ
ការទទលួបានIDសម្រប់ការជញួដរូនៅ
លើទីផ្រសារហ៊ុនរបស់យើង។កាលពីមុន
ក្រមុវិនិយោគិនចំាបាច់ត្រវូការឈ្មញួជើង-
សក្នុងការស្នើសុំ IDសម្រប់ការជួញ-
ដរូ។ចាប់ពីព្រលន្រះតទៅក្រមុវនិយិោគនិ
អាចដាក់ពាក្រយសុំតាមអនឡាញដើម្របី
ទទួលបានIDន្រះ។វាកាន់ត្រមានភាព-
ងាយស្រលួរហស័នងិមនិចាំបាច់ទៅជបួ
ដោយផ្ទាល់សម្រប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុង
ព្រលវ្រលាដ៏ពិបាកន្រះនោះទ្រ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖ «ព្រលន្រះវាស្ថិតនៅ

ក្នុងព្រលសកល្របង។យើងនឹងអនុវត្តជា
ផ្លូវការក្នុងព្រលឆប់ៗប្រសិនបើប្រព័ន្ធ
ន្រះដំណើរដោយរលូន។ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញ
ជើងសនឹងធ្វើការជូនដំណឹងជាសធារ-
ណៈចំពោះយន្តការថ្មីន្រះ»។
លោកJongWeonHaអនុប្រធាន

ក្រមុហ៊នុផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា(CSX)បាន
នយិាយថាបនា្ទាបព់ីស្រចក្ដីប្រកាសជាផ្លវូ-
ការពីSECCសធារណជនដ្រលមានចំ-
ណប់អារម្មណ៍លើផ្រសារហ៊នុអាចដាក់ពាក្រយ
សុំInvestorIDដោយផ្ទាល់ទៅSECC
តាមរយៈhttps://id.secc.gov.kh.។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងយល់ថាមានវិនិ-

យោគិនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើផ្រសារ-
ហ៊នុរបស់យើងប៉នុ្ត្រពកួគ្រមនិមានព្រល-
វ្រលាទៅបើកគណនីដោយផ្ទាល់ជាមួយ

ក្រុមហ៊ុនជើងសដើម្របីស្នើសុំInvestor
IDនិងគណនីជួញដូរ (TradingAc-
counts)។ គំនិតន្រះ នឹងជួយសម្រួល
ដល់ពួកគ្រក្នុងការដាក់ពាក្រយសុំ Inves-
torIDអនឡាញពីកន្ល្រងណក៏បាន»។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងនងឹឃើញការ-

កើនឡើងន្រInvestorIDនៅផ្រសារហ៊ុន
ន្រះក្នុងព្រលឆប់ៗន្រះ»។
លោកឲ្រយដឹងថាបច្ចុប្របន្នCSXក៏កំពុង

ព្រយោយាមក្នងុការស្វ្រងរកយន្តការនងិការ-
ធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនិង
SECCដើម្របីឲ្រយមានការបើកគណនីជញួដរូ
អនឡាញ។ដូច្ន្រះសធារណជនមិនចាំ-
បាច់មកជួបក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឡើយ។
លោកបន្តថា៖«យើងសង្រឃឹមថានងឹធ្វើឲ្រយវា
កើតឡើងក្នុងព្រលឆប់ៗ»៕LA

លោកសូ៊សុជាតិអគ្គនាយកSECCព្រលឡើងថ្ល្រងសុន្ទរកថាព្រលកន្លងមក។រូបថតសហការី

លោកRobertLighthizerតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាម្ររិក។រូបថតសហការី
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ខណៈការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុង
ស្ុកកំពុងកើនឡើងនោះ រមណីយ-
ដ្ឋានថ្ង្បាំងឆត្ដ្លស្ថិតនៅក្នុង
ខ្ត្តក្បគឺជារមណីយដ្ឋានដ៏ល្អឥត
ខ្ទោះសមប្់អ្នកដល្ស្វង្រកកន្លង្
សម្កលម្ហ្ថ្ង្ឈប់សម្កក្នងុ
សុ្ក ដ្លពោរព្ញទ្សភាពដ៏
ស្ស់ត្កាលគួរជាទីមនោរម្យ។
លោកJefMoonsដ្លជាម្ទោស់

រមណីយដ្ឋានថ្ង្បាំងឆត្បានឲ្យកា-
សត្ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ដងឹថាខណៈការរកី-
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើឲ្យទ្ស-
ចរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះនោះរមណយីដ្ឋាន
ថ្ងប្ាងំឆត្ដ៏បណ្តីបានបើកទទលួ
ស្វាគមន៍ភ្ញៀវសជាថ្មី និងប្កប-
ដោយសុវត្ថិភាព សម្ប់ភ្ញៀវ-
ទ្សចរដ្លមកកម្សាន្តនៅរមណី-
យដ្ឋានដ៏ស្ស់បំព្ងមួយន្ះ។
«វាត្ងត្មនរឿងល្អសូម្បីត្នៅ

ក្នុងស្ថានភាពមិនល្អបំផុត។បច្ចុប្បន្ន
យើងកំពុងមើលឃើញកំណើនការធ្វើ-
ដំណើររបស់ភ្ញៀវទ្សចរក្នុងស្ុកជា-
ពិស្សការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនិងទស្ស-
នាសម្ស់ធម្មជាតិដ៏សម្បូរប្បនិង
ស្ស់ស្អាតរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា»។
លោកMoonsថ្ល្ងថា« រមណី-

យដ្ឋានថ្ង្បាំងឆត្បានចាប់ផ្តើម
ព្ញល្ញឡើងវិញហើយ។ នៅឯ
រមណយីដ្ឋានថ្ងប្ាងំឆត្យើងខតិខំ
ធ្វើឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងជារៀង-
រាលថ់្ង្ហើយយើងពតិជាមោទនភាព
ដ្លយើងនៅត្អាចបម្ើអតិថិជន
បានល្អបំផុត។ព្លន្ះ រមណីយ-
ដ្ឋានថ្ង្បាំងឆត្សូមស្វាគមន៍ទ្ស-
ចរក្នុងស្ុក ដើម្បីច្ករំល្កចំណង
មិត្តភាពរបស់យើងតាមវិធីដ៏បរិសុទ្ធ
បំផុតដោយការច្ករំល្កផ្អ្កលើ
ទស្សនវិទ្យាជប៉ុន«wabisabi»និង
សម្ស់ដ៏ស្ស់ស្អាតន្ខ្ត្តក្ប»។
រមណីយដ្ឋានថ្ង្បាំងឆត្មនវីឡា

ដ៏ប្ណីតនិងស្ស់ស្អាតដ្លត្ូវ
បានរចនាដោយលោកវណ្ណម៉ូលីវណ្ណ
ដ្លជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញរបស់
កម្ពជុាក្នងុទសវតស្រ៍ឆ្នាំ១៩៦០ដោយ
ភ្ញៀវអាចគយគន់ទ្សភាពផ្ទ្សមុទ្
ខៀវស្ងាត់និងមនចម្ងាយដើរត្៥
នាទីប៉ុណ្ណោះពីផ្សារកា្តាមដ៏ល្បីល្បាញ
របស់ក្ុងក្ប។
លោកMoonsជឿជាក់ថាភាព-

ស្ងបស់្ងាត់នងិសមស្់ដ៏អស្ចារយ្របស់
ខត្្តកប្នងឹបន្តទាកទ់ាញភ្ញៀវទស្-

ចរទាងំអស់ដល្រសន់ៅក្នងុព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពជុាឲ្យមកទស្សនាខ្ត្តជាប់
ឆ្ន្រសមុទ្មួយន្ះកាន់ត្ច្ើន។
«កាន់ត្ពិស្សទៀតនោះខ្ញុំ

ជឿជាក់ថា ខ្ត្តក្បគឺជាតារាដ្ល
កំពុងត្រះ ហើយនឹងកា្លាយជាផ្ន្ក
មួយន្ចំណុចកណា្តាលន្វិស័យ
ទ្សចរណ៍ប្កបដោយចីរភាព និង
លំដប់ខ្ពស់។តំបន់របស់យើងនឹង
កាន់ត្មនភាពទាក់ទាញនៅប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំខាងមុខ»។
លោកMoonsមនសុទិដ្ឋិនិយម

ខ្ពស់ចំពោះអនាគតន្រមណីយដ្ឋាន
របស់លោកដោយថ្ល្ងថា៖«រមណី-
យដ្ឋានថ្ង្បាំងឆត្បានត្ៀមខ្លួន
រចួជាសច្ដើមបី្បឈ្មនងឹបរបិទថ្មី
ជាពិស្ស នៅព្លទីផ្សារក្នុងស្ុក
មនភាពចម្ុះកាន់ត្ច្ើនហើយ
ទ្សចរកំពុងស្វ្ងរកការលម្ហ្
កម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានរបស់យើង
កាន់ត្ច្ើន។ យើងត្ងត្ផ្តល់នូវ

គុណតម្ល្យើងនឹងមិនម្នគ្ន់-
ត្លក់បន្ទប់នោះទ្។ យើងកំពុង
បង្កើតអ្វីដ្លថ្មីដើម្បីបំព្ញគ្ប់
តម្ូវការទាំងអស់»។
«ព្លន្ះគឺផ្តាតបន្ថ្មលើភាពរ៉ូ-

មន្ទកិនងិសវុត្ថភិាពសមប្់គប្គ់្នា
ខណៈមនអាហារសមុទ្ស្ស់ៗនិង
របៀបរស់នៅខាងក្ប្កបដោយ
ផាសកុភាពតាមរយៈការបោះតងរ់ដវូ-
ក្តានងិការជិះទកូកមស្ាន្ត។យើងបន្ត
ផ្តាតលើប្វត្តិសស្ត្សិល្បៈស្ថាបត្យ-
កម្ម និងតម្ល្ [ការទទួលខុសត្ូវ
សង្គមរបស់ក្ុមហ៊ុន]ខណៈកំពុង
អភិវឌ្ឍគោលដៅដំណើរផ្សងព្ង
សម្ប់ទ្សចរក្នុងស្ុក»។
ខណៈព្លដ្លរមណីយដ្ឋានន្ះ

ផ្តល់ជូនកញ្ចប់រដូវប្តង(Green
Season)និងការផ្តល់ជូនកញ្ចប់
ពាកក់ណា្តាលសបា្តាហ៍គក្៏កពំងុបើក
វគ្គបង្ៀនរបៀបជិះទូកកម្សាន្តនៅ
រៀងរាល់ថ្ង្សៅរ៍ផងដ្រ។ហើយក៏

មនដំណើរកម្សាន្តតាមសួនប្កប-
ដោយចីរភាពដ្លមនទំហំ៣,៥
ហិកតាក្នុងនោះរួមមនអាងហ្ល
ទឹកដ៏ទំនើបទីធ្លាសួនច្បារធម្មជាតិ
និងក្លិបជិះទូកកម្សាន្ត។
«សររបស់យើងគឺ«ភាពត្មឹត្វូនងិ

ស្មាះតង្់»។យើងបានកស្ម្លួមនិ
ត្ឹមត្តម្ល្របស់យើងប៉ុណ្ណោះទ្
យើងក៏បានបង្កើតកញ្ចប់ផ្ស្ងៗ ដើម្បី
បំព្ញតមូ្វការរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។
កញ្ចប់ស្នាក់នៅពាក់កណា្តាលសបា្តាហ៍
និងកញ្ចប់រដូវកាលប្តងគឺដើម្បី
គំទ្ដល់ចំណូលចិត្តរបស់បុគ្គលនី-
មួយៗ។ការផ្តល់ជូនចំពោះកញ្ចប់
ស្នាក់នៅពាក់កណា្តាលសបា្តាហ៍របស់
យើងឥឡវូន្ះកម៏នភាពងាយស្លួ
ដ្លភា្ជាប់ជាមួយការបោះតង់រដូវក្តា
និងការជិះទូកកម្សាន្តផងដ្រ។
«ខ្ញុំពញ្ចតិ្តគនំតិដល្ថានៅពល្

ភ្ញៀវកក់កញ្ចប់កម្សាន្តពាក់កណា្តាល
សបា្តាហ៍គឺយើងអាចមើលថ្រក្សាកូនៗ 
របស់ពកួគ្បាន។វាពតិជាការផ្តលន់វូ

ដំណះស្យដ៏ល្អសម្ប់គ្ួសរ
ទាំងមូលដ្លបំព្ញតាមតម្ូវការ
ទីផ្សារក្នុងស្ុកសព្វថ្ង្»។
បរុសជនជាតិបល្ហស្ុកិរបូន្ះបន្ត

ថាខណៈឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍កំ-
ពុងប្ឈមនឹងការផា្លាស់ប្តរូខា្លាងំ ការ-
សម្បខ្លនួគឺមនសរៈសំខាន់បំផុត។
«ន្ះជាព្លវ្លាផា្លាស់ប្តូរ។ខ្ញុំ

ជឿជាក់ថាមនុស្សកាន់ត្ច្ើននឹង
ស្វ្ងរកបទពិសធពិតប្កដនិង
បរិបទដ្លអាចទុកចិត្តបានសម្ប់
ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តឬការធ្វើដំណើរ
លក្ខណៈអាជីវកម្ម»។
លោកMoonsបន្តថា៖«សព្វថ្ង្

យើងកំពុងមើលឃើញការផា្លាស់ប្តូរ
យ៉ាងខា្លាំងនៅក្នុងគំរូន្ការធ្វើដំណើរ
ក៏ដូចជានៅក្នុងទីផ្សារទ្សចរណ៍។
នៅក្នុងព្លវ្លាដ្លមិនច្បាស់-
លាស់«សូមស្តាប់អ្វីៗដ្លកំពុង
កើតឡើងនៅជុំវិញ ហើយធ្វើការ
ផា្លាសប់្តរូ»ន្ះគជឺាសរសមប្់យើង
ទាំងអស់គ្នា»៕ 

ទៅលម្ហែកមែសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែភ្ញៀវអាចសែូបយកខែយល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធនិងគយគន់ផ្ទែសមុទែដ៏សែស់ស្អាតនិងខៀវសែងាត់។

លោកJefMoonsម្ទាស់រមណីយដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែនៅខែត្កកែប។

ទែសភាពដ៏សែស់តែកាលនែរមណីយដ្ឋានថ្ងែបាំងឆតែពែលរាតែី។

ថ្ង្សុក្ទី១៩ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០
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តពីទំព័រ១...តាមទូរស័ព្ទ ដើម្បីធ្វើឲ្យ
ស្ថានការណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ក្យពីការ-
ប្យុទ្ធគ្នាដោយប្ើដ្ដុំថ្មនិងដំបង។
ការសន្ទនារវាងលោករដ្ឋមន្ត្ីការបរ-

ទស្ចនិវា៉ាងយីនងិសមភាគីឥណ្ឌលោក
SubrahmanyamJaishankarបាន
កើតឡើងខណៈបភ្ពជាច្ើនបានបប្់
AFPថាទាហានបា៉ារ៉ាឥណ្ឌត្វូបានដាក់
ពង្យទៅកាន់តំបន់ភ្នំហិមាល័យទល់-
មុខតំបន់ទីប្។
នៅព្លជាមួយគ្នានោះ ទូរទស្សន៍រដ្ឋ

របស់ចិនបានបង្ហាញរូបភាពន្រថក្ះ-
របស់កងទ័ពរំដោះប្ជាជន និងទាហាន

ធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្ប់ពិតនៅតំបន់ទីប្។
បទ្ស្ចនិបានបដសិធ្មនិបញ្ជាក់ថា

តើភាគីខ្លួនមានអ្នកស្លាប់ ឬរបួសនៅក្នុង
ការប៉ះទង្គិចនៅព្ំដ្នជាច្ើនទសវត្សរ៍
ថ្វីបើបព្ន័្ធផស្ព្វផស្ាយឥណ្ឌបាននយិាយ-
ថា ទាហានចិនយា៉ាងតិច៤០នាក់បាន
ស្លាប់ឬរងរបួសធ្ងន់។
នៅក្នងុសច្ក្តីថ្លង្ការណ៍មយួកស្ងួ-

ការបរទ្ស បានថ្ល្ងថាលោកវា៉ាង យី
បានទាមទារថាប្ទ្សឥណ្ឌគួរត្ធ្វើ-
ការសុើបអង្ក្តឲ្យបានហ្មត់ចត់និងដាក់-
ទណ្ឌកម្មអ្នកដ្លទទួលខុសត្ូវ។
កស្ងួនោះបានបន្ថម្ថា៖«ភាគីឥណ្ឌ

មិនត្ូវវាយតម្ល្ស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្នន្ះ
ខុសទ្ ហើយក៏មិនត្ូវមើលស្លឆន្ទៈ
រឹងមាំរបស់ចិនក្នុងការការពារបូរណភាព
ដ្នដីរបស់ខ្លួនដ្រ»។
ក្សួងការបរទ្សឥណ្ឌបានថ្ល្ង

ថា៖«លោកSubrahmanyamJais-
hankar បានលើកឡើងពីការប្ឆាំង
ជំទាស់ពីរដា្ឋាភិបាលរបស់លោក»។
លោកបានព្មានថា ស្ថានការណ៍

វវិឌឍ្ន៍ដល្មនិធ្លាប់មានពីមនុមកន្ះនងឹ
ធ្វើឲយ្ប៉ះពាល់ធ្ងនធ់្ងរទៅលើទំនាក់ទនំងទ្វ្
ភាគី និងជំរុញឲ្យក្ុងប៉្កាំងចាត់វិធន-
ការឲ្យបានត្ឹមត្ូវ៕AFP/PSA

ក្រងុប៉្រកាងំៈលោកបធ្នា-
ធិបតីចិនសុីជីនភីងកាលពី-
ថ្ង្ពុធ បានអំពាវនាវឲ្យប្-
ទ្សចិន និងអា្រហ្វិកប្ឹង-
ប្ងប្យុទ្ធប្ឆាំងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណ។
ភាគីទាំង២គួរត្ធ្វើការរួម-

គ្នាដើម្បីបង្កើតសហគមន៍
ចនិ-អា្រហ្វកិដល្ទាងំអស់គ្នា
មានសខុភាពល្អនងិធ្វើឲយ្ភាព-
ជាដ្គូសហការនិងយុទ្ធ-
សស្ត្ទូលំទូលាយឈាន-
ទៅរកកម្ិតមួយល្អប្សើរ។
លោកសុី ជីនភីងបានថ្ល្ង

នៅក្នុងក្ុងប៉្កាំងនៅព្ល
ដ្លលោកធ្វើជាអធិបតីជំនួប
វិសមញ្ញចិន-អា្រហ្វិកស្តីពី
សមគ្គីភាពក្នុងការប្យុទ្ធ-
ប្ឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ដ្លធ្វើ-
តាមរយៈវីដ្អូខនហ្វើរិន។
ជំនួបនោះ ត្ូវបានផ្តួចផ្តើម

រួមគ្នាដោយប្ទ្សចិន-អា-
្រហ្វិកជាប្ធនប្តូរវ្នន្

សហភាពអា្រហ្វិក(AU)
សណ្្ហា្គាល់ជាសហបធ្ន
ន្វ្ទិកាស្តីពីកិច្ចសហប្តិបត្ត-ិ
ការចិន-អា្រហ្វិក(FOCAC)។
ដោយកត់សមា្គាល់ឃើញថា

ចិននិងអា្រហ្វិកបានអត់ធន់
នឹងឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរ និងបង្កើន
សមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងការ-
ជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងការប្យុទ្ធប្ឆាំងជំងឺ
កូវីដ១៩លោកសុី ជីនភីង
បានថ្ល្ងថាភាគីទាំង២ត្ូវ
ប្មូលធនធនចាំបាច់ និង
សហការគ្នាការពារជីវិតនិង
សុខភាពរបស់ប្ជាជន និង
ធ្វើឲ្យការឆ្លងរលដាលន្ជំងឺ
កូវីដ១៩ថយចុះ។
លោកអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំង

២បន្តប្ត្ជា្ញាប្យុទ្ធប្ឆាំង
ជងំកឺវូដី១៩ដោយថ្លង្ថាចនិ
នឹងបន្តធ្វើអ្វី ដ្លខ្លួនអាចធ្វើ
បានដើម្បីគំទ្ការឆ្លើយតប
របស់អា្រហ្វិក៕Xinhua/PSA

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈប្ធនា-
ធបិតីអាម្រកិលោកដណូល់
ត្ំកាលពីថ្ង្ពធុបានបន្តដាក់
ទណ្ឌកម្មដ្លមានស្ប់ទៅ
លើប្ទ្សកូរ៉្ខាងជើង១ឆា្នាំ
ទៀត ដោយបានលើកឡើងពី
ការបន្តការគំរមកំហ្ងខុសពី
ធម្មតា និងមិនធ្លាប់មានពីមុន
បង្កឡើងដោយរបបន្ះ។
លខិតិជនូដណំងឹតាមទមា្លាប់

មួយត្ូវបានបញ្ជូនទៅសភា
លោកត្ំ បានសរស្រថា
លោកកំពុងធ្វើការប្កាសអា-
សន្ននៅទូទាំងប្ទ្សទាក់-
ទងនឹងកូរ៉្ខាងជើង ដ្លត្ូវ
បានប្កាសជាលើកដំបូង
កាលពីថ្ង្ទី២៦ខ្មិថុនាឆា្នាំ
២០០៨ដោយបទបញ្ជាប្តិ-
បត្តិល្ខ១៣៤៦៦។
បទបញ្ជាប្តិបត្តិ ដ្លត្ូវ

បានបន្តនៅក្មរដ្ឋការត្ំ
និងរដ្ឋការមុនបានអំពាវនាវឲ្យ
ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉្ខាង-
ជើងជុវំញិកម្មវធិីនយុក្ល្អ៊រ្នងិ
មីសុីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួន។
លោកត្ំ បានសរស្រនៅ

ក្នុងលិខិតជូនដំណឹង ដោយ
ពនយ្ល់ពីហត្ុផលរបស់លោក
ចំពោះការបន្តការប្កាស-
អាសន្នទូទាំងប្ទ្សហួសពី
ថ្ង្ទី២៦ខ្មិថុនានោះថា៖
«ការបន្តកើតឡើងនិងគ្ះ-
ថា្នាក់ន្ភាពសមប្រូសមា្ភារដល្
អាចផលិតអាវុធនៅលើឧប-
ទ្វីបកូរ៉្ និងសកម្មភាពនិង

នយោបាយរបស់រដា្ឋាភិបាល
កូរ៉្ខាងជើងបន្តគំរមកំហ្ង
ខុសពីធម្មតានិងមិនធ្លាប់មាន
ពីមុនចំពោះសន្តិសុខជាតិ
នយោបាយបរទស្នងិសដ្្ឋ-
កិច្ចរបស់អាម្រិក»។
នៅក្នុងលិខិតអមមួយច្បាប់

ដាក់ជូនសភា លោកត្ំ ក៏
បានសរសរ្ថាសកម្មភាពនងិ
នយោបាយនានារបស់រដា្ឋាភិ-
បាលកូរ៉្ខាងជើងបង្កអស្ថិរ-
ភាពដល់ឧបទ្វបីករូ៉្នងិសម្ពន័្ធ-
មិត្តរបស់អាម្រិកនិងដ្គូ
ជំនួញនៅក្នុងតំបន់ន្ះ»។
ជាពស្ិសលោកបានលើក-

ឡើងពីការបន្តកម្មវិធីនុយ-

ក្ល្អ៊្រ និងមីសុីលរបស់កូរ៉្-
ខាងជើងនងិការបង្កហត្ុដទ្
ទៀតការបង្កអស្ថិរភាពនិង
សកម្មភាពគំរមកំហ្ងនិង
នយោបាយនានារបស់រដា្ឋា-
ភិបាលកូរ៉្ខាងជើង។
តាមច្បាប់ការប្កាសអា-

សន្នទូទាំងប្ទ្ស នឹងត្ូវ
បញ្ចប់ដោយស្វយ័បវ្ត្តិបស្និ
បើលោកប្ធនាធិបតីមិនបន្ត
ការប្កាសន្ះក្នុងរយៈព្ល
៩០ថ្ង្នៅមនុកាលបរចិ្្ឆទខបួ
ន្ការប្កាសអាសន្នន្ះ។
ការបន្តន្ះ គឺធ្វើតាមធម្មតា

ប៉ុន្ត្កើតឡើងនៅព្លមាន
ភាពតានតឹងកើនឡើងនៅឧប-

ទ្វីបកូរ៉្ ស្បព្លមានការ-
គរំមកហំង្របស់ករូ៉្ខាងជើង
ប្ឆាំងនឹងកូរ៉្ខាងត្បូងកើន-
ឡើងយា៉ាងខា្លាំងនោះ។
ក្ុងព្យុងយា៉ាងបានបង្ហាញ

សកម្មភាពជាក់ស្តង្ក្នងុនោះ
មានការបំផ្លាញចោលការិ-
យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉្
នៅក្នងុសបា្តាហ៍ន្ះដោយបាន
ចោទបក្ាន់ក្ងុសអ្៊លូពីបទ
ខកខានមិនបានឲ្យក្ុមអ្នករត់
ចោលប្ទ្សឈប់បង្ហាះខិត្ត-
ប័ណ្ណឃោសនាចូលនៅក្នុង
ទកឹករូ៉្ខាងជើងដចូដល្បាន
ព្មព្ៀងជាមួួយគ្នា កាលពី
ឆា្នាំ២០១៨៕Yonhap/PSA

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិន្រដាមូ៉ឌីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានដ្រលស្លាប់។AFP

លោកសីុធ្វើជាអធិបតីជំនួបចិន-អា្រហ្វកិស្តពីីការប្រយុទ្ធប្រឆំាងកូវីដ១៩។Xinhua

លោកដូណាល់ត្រំ(ឆ្វ្រង)ឈរជាមួយម្រដឹកនំាកូរ៉្រខាងជើងលោកគីមជុងអុ៊ននៅមុនជំនួប។ Yonhap

សី៊ អំពាវនាវឲ្យចិន   អា្រហ្វកិ    រួម-
គ្នា ប្យ៊ទ្ធ ប្ឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

ឥណ្ឌ -ចិនព្មព្ៀងគ្នា  ដើម្បីបន្ធរូបន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមតំបន់ពំ្ដ្ន...

លោកតំ្បន្តទណ្ឌកម្មដ្លមានស្ប់ទៅ- 
លើប្ទ្សកូរ្៉ខាងជើងរយៈព្ល១ឆា្នាទំៀត
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បុរីញូ វយ៉កៈ  មហា សន្និបាត 
អង្គការ សហ បៃជា ជាត ិកាល ព ី
ថ្ងៃ ពុធ  បាន ជៃើស រើស សមា- 
ជកិ ថ្ម ីចនំនួ ៤ របស ់កៃមុបៃកឹៃសា- 
សន្តិសុខ សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១ 
និង ២០២២  ដោ យ បៃទៃស 
កាណាដា  បាន បរាជ័យ ម្តង 
ទៀត  និង ការ បៃជៃង យក 
អាសនៈ នៅ អា្រហ្វិក  នឹង បន្ត - 
ទៅ ជុំ កៃយ។  

បៃទៃស ឥណា្ឌា មុិក សុិក        
ន័រ វៃស  និង អៀរ ឡង់  តៃូវ បាន 
ជៃើស រើស ជា សមាជិក មិន 
អចនិៃ្តយ ៍  ខណៈ បៃទៃសជ ីប៊ ូទ ី
និង កៃន យ៉ា  ដៃល ខក ខាន មិន 
បាន ទទួល សំឡៃង ភាគ ចៃើន 
២ភាគ៣តាម តមៃូវ ការ   បាន 
ឈាន ទៅ ការ បោះ ឆ្នាត ជុំ ទី២ 
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ។ 

បៃទៃស កាណាដា  បាន 
បរាជ័យ ម្តង ទៀត សមៃប់ 
អាសនៈ មួយ ក្នុង ចំណោម 
អាសនៈ ទំាង អស់ របស់ លោក 
ខាងលិច  ដោយ  អៀរ ឡង់  និង 
ន័រ វៃស ជា អ្នក ទទួល បានវិញ   
ទោះបជីា មាន យទុ្ធនា ការ រយៈ- 
ពៃល យូរ  និង នាំ មក តារា ស៊ុប- 
ភើ ស្តារ មក សម្តៃង ក្តី ជា លទ្ធ- 
ផល មួយ  ដៃល ទំនង ជា ធ្វើ ឲៃយ 
លោក  នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ចាស្ទីន  
ទៃូដូ  កាន់ តៃ ទទួល ភាព អា- 
មា៉ាស់  ថៃម ទៀត។ 

នៅតំបន់ អាសុី  បា៉ាសុី ហ្វិក  
បៃទៃស ឥណា្ឌា  ដៃល បាន 
ពៃយាយម បៃងឹបៃង បៃជៃង យក 
អាសនៈ ១  នៅ កៃុម បៃឹកៃសា - 
សន្តសិខុ  មនិ បាន ទទលួ ជោគ- 
ជ័យ លើក មុន នោះ  បាន ទទួល 

សំឡៃង ឆ្នាត គាំទៃ ១៨៤ សំ- 
ឡៃង នៅ ក្នុង ចំណោម បៃទៃស 
ចំនួន ១៩២  ដៃល បាន ចូល - 
រួម ការ បោះ ឆ្នាត នោះ ។  

លទ្ធផល នោះ  មាន ន័យ ថា 
បៃទៃស ឥណា្ឌា នៅ ពៃលនៃះ   
មាន អាសនៈ នៅ ក្នងុ កៃមុ បៃកឹៃសា 
នៃះ ដចូ បៃទៃស ចនិ ដៃរ  តៃមឹតៃ 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ កៃយ ពី បៃទៃស នៃះ 
មាន ជម្លោះ ពៃំ ដៃន ភ្នំហិ មា- 
ល័យ ដោយ បាន ស្តីប នោ្ទោស គា្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក ជុំវិញ ការ ប៉ះ - 
ទង្គិច  ដៃល បាន បណា្តាល ឲៃយ 
ទាហាន ឥណា្ឌា យ៉ាង តិច ២០  
នាក់  ស្លោប់។

បៃទៃស មុិក សុិក  ដៃល គា្មាន 
ទទួល ការ ជំទាស់  ទទួល បាន 
សំឡៃង ឆ្នាត គាំទៃ ១៨៧  
សំឡៃង ។ 

បណា្តា បៃទៃស នៅ អា្រហ្វិក 
កាល ពី ពៃល កន្លង ទៅ  បាន 
ជៃើស រើស បៃក្ខ ជន របស ់ពកួ គៃ 
ផ្ទោល់  ប៉ុន្តៃ មិន អាច ជៃើស រើស 
បៃទៃស តៃ មួយ បាន ទៃ  នៅ 
ពៃល នៃះ។ បៃទៃស កៃនយ៉ា 
បាន ទទួល សំឡៃង ឆ្នាត គាំទៃ 
១១៣ សំឡៃង ទល់ បៃទៃស - 
ជបី៊ទូ ីដៃល ទទលួ បាន សឡំៃង- 
ឆ្នាត គាំទៃ ៧៨  សំឡៃង ។ 

បៃទៃស កៃន យ៉ា  បាន សម្តៃង 
ការ គាំទៃ ដល់ សហភាព អា - 
្រហ្វ កិ(AU) ប៉នុ្តៃ  បៃទៃស ជ បី៊ ូទ ី 
បាន និយយ ថា  ខ្លួន គួរ តៃ     
មាន អាសនៈ នៃះ  ដោយ សរ 
កៃុងណៃរ៉ូប៊ី  បាន ចូល រួម កៃុម 
បៃឹកៃសា នៃះ  កាល ពី ពៃល កន្លង 
ទៅ  និ ង មាន គោល ការណ៍ ប្តូរ 
វៃន ៕ AFP/PSA

ឥណ្ឌា  មិុកសិុក ន័រវែសនិងអៀរឡង់  ជាបឆ់្នោត ជាសមាជិកUN 
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  លោក រដ្ឋមន្តៃកីា រ ពារ ជ តិតួកគី  Hulusi Akarពិនិតៃយមើលផៃនទី។ AFP

តួកគី បើកការវាយបែហារផ្លវូអកាស 
បែឆំាងឧទ្ទាមឃើដនៅទឹកដីអីុរ៉ាក់

កៃងុ អងក់ា រ៉ាៈ  បៃ ទៃសតកួគ ី
បើកការវាយបៃហារ  ផ្ល ូវ  អាកា ស  
និង ថ្មើរ ជើង បៃ ឆំង នឹង កៃុម 
ឧទា្ទោម  ឃើដ   នៅ  អុ ីរា៉ាក់   ភាគខាង 
ជើង  កាលពីថ្ងៃពុធ  ជាកិច្ច  បៃឹង - 
បៃងមួយ  ដៃល  ទំនងជា បង្កើន 
ឲៃយមាន ការបៃក បាក់     កាន់តៃ - 
ខា្លោំង ឡើង  ជាមួយរដា្ឋាភិបា  ល - 
កៃុង បាកដាដ។ 

កៃសួង ការពារ ជាតិ  បាន 
និយ យ ថា កងកុម៉្ម ង់ដូ    បាន- 
រុលទៅ មុខ  ដោ យមានការ - 
គាំទៃ ពី  យន្តហោះ ្រដូ ន  និង 
ឧទ្ធមា្ភា គចកៃ   បនា្ទោប ់ពកីារ ទមា្លោក់ 
គៃប់បៃក  និង     បាញ់រ៉ុក្កៃ ត   និង 
កាំភ្លើងធំ លើគោល ដៅ  របស ់ 
កៃុមឧទា្ទោម ជា ង ១៥០ក ន្លៃង ។  

កៃសួង នោះ  បាន បន្ថៃម        
ថា   កិច្ច បៃតិបត្តិ ការ នោះ  តៃូវ  
បានគៃ ហៅ ថា « កៃញំា ខា្លោ»  
ដៃល បាន កើត ឡើង  កៃយ      
ពី មាន ការ វាយ បៃហារ ទៅ លើ 
ស្ថានីយ ប៉ូលិស ជា ចៃើន របស់ 
យើង  និង មូល ដា្ឋាន យោធា នៅ 
កៃបៃរ ពៃំ ដៃន អុី រា៉ាក់ ។ 

បៃទៃស តួកគី  បាន បើក ការ- 

វាយបៃហារ ផ្លូវ អាកាស កាល ពី 
ដើម សបា្តាហ៍  ដៃល នាំ ឲៃយ មាន 
ការ ឆ្លើយ តប ព ីអុរីា៉ាក ់ ដៃល  បាន 
ចាត់ ទុក ការ វាយ បៃហារ ទាំង- 
នោះ ថាជា «ការ រំលោភ បំពាន  
បូរណ ភាព ទឹក ដី  »។ 

យោធា តួកគី  តាម ធម្មតា 
បើក កិច្ច បៃតិបត្តិការ បៃឆំង   
នឹង គណបកៃស ពល ករ ឃើដ       
(PKK)  នៅ តកួ គ ីភាគ អាគ្នៃយ ៍
នងិ មលូ ដា្ឋាន ទព័ របស ់បកៃសនៃះ   
ឆ្លងពៃំដៃន ។ 

កិច្ច បៃតិបត្តិការ កាល ពី រាតៃី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ  តៃូវ បាន គៃ ហៅ - 
ថា«កៃញាំ ឥនៃ្ទី »  ដោយ ធ្វើ ការ 
វាយ បៃហារទៅលើទី បៃជុំ ជន- 
កាន់ ឌីល  សុីន ចារ និង  ហាគុក  
នៃ បៃទៃស អុី រា៉ាក់ ភាគ ខាង ជើង ។ 

អ្នក នាំ ពាកៃយ គណ បកៃសដៃល 
កំពុង កាន់ អំណាច របស់ លោក 
បៃធានា ធិបតី  រៃសិប  តៃ យីប  
អៃរដូ ហ្គៃន បាន ការ ពារ វិធាន- 
ការ របស់ តួកគី  ដោយ បាន 
បន្ថៃម ថា តកួគ ីបន្ត  វាយ បៃហារ 
បៃឆំង   ភៃរវករ   ផៃ្អកលើ ចៃបាប់- 
អន្តរជាតិ៕ AFP/PSA
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ប៉ាន់ រិទ្ធា  

 ភ្នពំេញៈ ទបីផំតុ ក្តសីបុនិ   គតិ  បង្កើត 
ស្នាដៃ ថ្មឈី្មោះ « A Deepest Blue-
ខៀវ  មួ យ ជៃ បំផុត»  កាល ពី  ២ឆ្នាំ  
មនុ  នោះ   ទទលួ ផល ហើយ ដោយ ថ្មីៗ  
នៃះ  នាដក ជា កូន កាត់ ខ្មៃរ - អាមៃរិក 
លោក ឱក ពៃហ្ម សុដនៃ្តៈ     បាន បៃក់ 
មូល   និធិ  ១៥មុឺនដុល្លារ  សមៃប់  
សិកៃសា  សៃវជៃវ  និង ដំឡើង  ស្នាដៃ ថ្មី 
ទៃងទ់ៃយធទំ៣ី ដៃលមាន ទមៃង ់របា ំ
បុរាណ ខ្មៃរ ជាមូលដ្នាន  បៃើ រយៈ ពៃល 
បង្កើត ចំនួន  ២ឆ្នាំ។

នាដក កនូ កាត ់ខ្មៃរ -អាមៃរកិ លោក-   
ឱក ពៃហ្ម សុដនៃ្តៈ  ដៃល កើត នៅឯ  ទ ី- 
កៃុង ឡុង ប៊ិច  នៃ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា 
សហ  រដ្ឋ អាមៃរិក មាន ឪពុក ជា អ្នក- 
ខៃត្ត   បាត់ដំបង និង មា្តាយជា អ្នកខៃត្ត - 
កំពត ដោយ លោក ក៏ ទើប  តៃ បង្កើត  
ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល លើ ឆក អន្តរជា តិជា- 
មយួ  នងឹ ទមៃងរ់បា ំបរុាណ ខ្មៃរ បង្កើត ថ្ម ី
ឈ្មោះថា «តណំក ់នងិគៃប-់ Drops 
and Seeds  » ឬ មាន ន័យ ថា ជា  ទឹក- 
ភ្នៃក និង ទឹក ភ្លៀង ការ កម្ទៃច  និងការ 
កើត  ឡើងវញិនៃជវីតិ មាន  លោក ឱក- 
ពៃហ្មសុដន្តៃៈ និងកៃមុនាដៃយរស សហ- 
ការ  ជា មួយ នឹង កៃុមភ្លៃង សហ សម័យ  
Ensemble KNM Berlin ធ្វើ កម្ម វិធី 
សមាធិ ទៅ  លើ ឈាម និងសោភណ-  
ភាព នៃ ដូនតាយើង។ ក្នុងការសម្តៃង 
សលិៃបៈ  អន្តរ វសិយ័នៃះ សលិៃបករ រមួគ្នា 
ពិចារណាទៅ លើ បៃវត្តិ ដ៏លំបាក និង 
អភ័ព ្វ របស់ បៃទៃស កម្ពុជា កៃម របប  
ខ្មៃរ  កៃហមស្វៃង យល់ អំពី វដ្ត នៃ អំពើ- 

ហិងៃសា ការបាត់បង់ ការលូតលស់- 
និង  ការផ្លាស់ប្តូរ បៃសជាថ្មី នៅ ក្នុង 
ចក្ក វាឡ។ ការ សម្តៃង របាំមាន  ឈ្មោះ 
ថា   «តំណក់ និងគៃប់» នៃះ  គឺ ជា 
គមៃង  សហការ ជាមួយ មហោសៃព 
CTM Festival 2020 និង សល- 
សិលៃបៈ radial system និង  មាន   
ការ គ ទំៃព ីCapital Cultural Fund 
Germany (HFK) និង Goethe-
Institute Thailand។ 

លោក ឱក ពៃហ្ម សុ ដនៃ្តៈ  ក៏បាន 
បង្ហើប   ព ីការ ចាប ់ផ្តើម សកិៃសាសៃវជៃវ 
បង្ហើត ស្នាដៃ ធំ ថ្មី ទី ៣  នៃះ   ផង ដៃរ ថា៖ 
« តាម រយៈ មជៃឈមណ្ឌល  សមៃប់ ផ្ដល ់ 
សទិ ្ធ ិអណំាច ជនូជនភៀសខ្លនួ នងិជន- 
អនោ្តា បៃវៃសន៍  (Center for Em-
powering Refugees and Im-
migrants -CERI) ពៃមទាងំ សលិៃបៈ  
រមួគ្នា (ARTogether) ក ៏បាន ទទលួ 
បៃក់   $ ១៥០ ០០០ ដុល្លារ ពី មូល- 
និធ ិ The William and Flora 
Hewlett Foundation  ឬ   Hewlett 
50 Arts Commissions ដើមៃបី ឲៃយ 
បៃធាន  ស្ថាបនកិ នៃ កៃមុ នាដៃយ រស គ ឺ   រ បូ 
ខ្ញុំ   [ឱក ពៃហ្មសុដន្តៃៈ] ដើមៃបី ដំឡើង- 
ស្នា ដៃ ថ្មី មាន ឈ្មោះ  ថា «ខៀវ មួយ ជៃ- 
បំផុត » ឬ «A Deepest Blue»។កម្ម-   
វិធី Hewlett 50 Arts Commis-
sions គឺ ជា ការ អបអរ សទរ ខួបទី  
៥០  របស់ មួល និធិ នៃះ  ដៃល គៃ  បៃើ 
លុយ  ចំនួន  ៨លន  ដុល្លារ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៥ឆ្នាំ  ដើមៃបីឲៃយ អង្គ ការ នៅតំបន ់
ទ ីកៃងុ  San Francisco ស្នើ  សំុ ឲៃយ កៃមុ 
សលិៃប   ករ  ដៃល មាន គណុ ភាព សកល-   

(world-class artists) ធ្វើ ស្នា ដ ៃ 
ថ្មីៗ  របស់ ពួកគៃ ។ នៃះ  ជា ឆ្នាំទី ៣ នៃ 
រយៈ   ពៃល ៥ឆ្នា ំ ហើយ  ក៏ មាន កៃមុ អង្គ- 
ការ នងិ សលិៃប  ករ  ចនំ ួន  ១០របូ   ដៃល-  
បាន  មក ទទួលជយលភីនៃះ រួម មាន 
រូប ខ្ញុំ  ជា ខ្មៃរ មា្នាក់ ផង ដៃរ »។

លោក ពៃហ្មសុដនៃ្តៈ  បន្ត ឲៃយ ដឹង ពី 
អត ្ថ នយ័   របាបំង្កើត ថ្ម ី  ស្នាដៃ ធ    ំទ៣ី  នងឹ 
តៃវូ  បញ្ចប ់ការ តាក ់តៃង នៅ ឆ្នា ំ២០២២ 
ខាង  មុខ   ដៃរ  ថា៖ « ស្នាដៃ អន្តរ វិស័យ-  
វបៃប  ធមន៌ៃះ  បានផ្ដើម គនំតិ  ពទីៃវក ថា  
ន ៃ  បៃភព រាជវងៃស  មានក្នងុ ពងៃសា វតា   រនៃ 
បៃទៃស  កម្ពជុា និ ង  បៃទៃស   ជបុ៉ន  ជាក់- 
ស្ដៃង  ជារឿង  ពៃង  ដៃលស្ដី អំពី កៃសតៃ 
១   អង ្គចុះទៅ  ឯ កៃម បាត សមុទៃ -  
ដើមៃប ី រៀបអាពាហ ៍ពពិាហជ៍ា មយួកនូ- 
សៃីស្តៃចនាគ គឺ នាង  នាគ ឬ ខ្មៃរ យើង 
ហៅ   ថា រឿង « ពៃះថោងនាងនាគ»។   
ចពំោះ   ស្នា ដៃ  «ខៀវ មយួ ជៃបផំតុ- A 
Deepest Blue » មាន   ការ   ចូល រួម  
សហ  ការ ពីលោក  អូតា  យូថាកា (ជា 
អ្នក  តៃង ភ្លៃងនៅ វាំង ជប៉នុ )  ពៃមទាំង 
ពៃះ ភិក្ខុ នូអុីយ៉ា ថូសុីយ៉ា នៅ វត្ត អៃ កូ 
អុីន នៃ ខូ យ៉ា សន ក្នុង បៃទៃសជប៉ុន 
ហើយ      ក៏លយ  ចមៃុះ  របាំ កៃបាច់ បុរាណ 
ខ្មៃរ    ជា មួយ ភ្លៃង បុរាណ  នៃ វាំង ជប៉ុន- 
ហៅ ថា «ហ្កាហ្កាឃ»ូ  ការ វាយ ទងូ  ស្គរ  
នងិ   សតូៃ ធម ៌ពៃះពទុ្ធសសនាទៅ តាម   
លំនា ំ   ជប៉ុន ពៃមទាំង កុនបៃប ជី វចល   
« សមៃបូណ ៌រៃខា»  ឬ holographic  
ani mation ជាដើម។  «ខៀវ មយួ ជៃ- 
បំផុត»  នឹង ពិនិតៃយ  ពិចារណា    ទំនាក់ - 
ទំនង នៃ មនុសៃស ជាតិ ជាមួយ សមុទៃ  
និង ទឹក និងការ ចោទ សួរថា តើអ្វី  ទៅ 

ជា  តួនាទី របស់មនុសៃស យើង ឆ្ពោះ   ទៅ 
លើ  ធម្មជាតិ និង ពិភពលោក យើង- 
នៃះ?»។ 

គរួ បញ្ជាក ់ដៃរ ថា  ឱក ពៃហ្ម សដុនៃ្តៈ 
បាន  ច្នៃ ការសម្តៃង   របា ំបរុាណ ជា ទៃង-់   
ទៃ យ តូច បៃប   បុរាណសុទ ្ធ    ៣ស្នាដៃ 
ច្នៃ  របាំ បុរាណ  ផៃសំ នឹង  តនៃ្តី បរទៃស   ៣ 

ស្នាដៃ  និង  ស្នាដៃ   ទៃង់ ទៃយ ធំ     ៣ 
ស្នាដៃ  ទ ី១  ឈ្មោះ ថា «  ស្ងនួ ឬ  ស្នៃហ  
ឆ្លង ភព-Beloved» ទី ២ ឈ្មោះ ថា 
«តំណក់ និងគៃប់- Drops and 
Seeds » និង  ទី៣  ឈ្មោះ ថា  «A 
Deepest Blue-ខៀវ មយួ   ជៃ  បផំតុ» 
នាពៃលថ្មីៗ នៃះ ៕ 

ពេះភិក្ខជុបុ៉ន  នូអីុយ៉ា ថូសីុយ៉ា ចូលរួម បង្កើត ស្នាដេ ថ្ម ីលោក ពេហ្មសុដន្តេៈ ។ រូបថត Lee 

នាដកខ្មែរ-អាមែរិកឱកពែហ្មសុដន្តែៈបានមូលនិធិ១៥មឺុនដុល្លារ
បង្កើតស្នាដែសិលែបៈថ្មី«ADeepestBlue»ជាមួយជនជាតិជបុ៉ន

ឱក ពេហ្មសុដន្តេៈ ជា អ្នក គេងគេឿងរបំខ្មេរ និង បង្កើតស្នាដេ ថ្ម ី«A Deepest Blue»។ រូបថត អារ៉ៃ ណូប៊ូយូគី សិលេបករជបុ៉ន លោក អូតា យូថាកា ជា អ្នកតេង ភ្លេង សមេប់របំ «A Deepest Blue»។ រូបថត អូហ្គីណូ ថៃធៃសូរ៉ូ
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ថ្ងៃ  ១៤រោច ខៃ ជៃស្ឋ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី១៩ ខៃឧសភា  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  ល្អ ប៉ុនា្មាន 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 ប៍ាន 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 
រាល់ ការ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត់ 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      មាន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ ទីនានា 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 

ការហ្មង សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  
ឬ  ស្តាប ់ពៃះ ធម ៌ឲៃយ បាន ចៃើន។    រឯី ការ នយិាយ   ស្ត ីក ៏
មិន  សូវ ជាល្អ ប៉ុនា្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ 
ពី  ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង តៃម្តងមិន រកាំ រកូស ៕  

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 ឲៃយ 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 បានផលល្អ។ 

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  គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ    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   នានា     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        នានា វញិ នងឹ អាចខាត 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 ។ រីឯ 

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  ភាព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិនា្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

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

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា  នឹង  កើត មាន ទំនាស់  
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 ។ ចពំោះ អាជវីកម្ម វញិ មនិគរួ 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ   សៃច ក្តីស្នៃហាវិញ   តៃូវ មាន សៃចក្តីសន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផង ទើប ល្អ បៃសើរ។     

ទិដ្ឋភាព បៃសាទ កោះបាលី មត់ បឹង បាទ័រ កៃបៃរ ភូមិឋាន បោះសព ទៃនុយ៉ាន់ ។ រូបថត AFP

ប្រព្រណីទុកសពចោលហាលវាលលើកោះ
បាលីនៅត្របន្ដទោះប្រឈមការឆ្លងកូវីដ

កោះបាលី :   ជា ចៃើន សតវតៃសរ៍   
អ្នក ភមូ ិ ទៃនុយា៉ាន ់នៃ កោះ បាល ី
មាន បៃពៃណី   ទុក  សព មនុសៃស 
ឲៃយ   រលួយចោល  នៅ ទី វាល  ដោយ  
ការ ព័ទ ្ធរបង ឫសៃសី រហូត ដល់ 
សល់ តៃ គៃងឆ្អងឹ បុ៉ណ្ណោះ ។

វា ជា ទនំៀមទមា្លាប ់  ដៃល ពកួ-
គៃ មនិ បោះបង់   ទោះការ រាតតៃបាត  
កូវីដ ១៩  បាន ជំរុញ ឲៃយ ពិភព-
លោក ធ្វើ ការ បញ្ចុះ សព  ដោយ  
មៃដឹកនាំ សសនា  តៃូវតៃពាក់ 
របាំង   ការពារ  អ្នកកប់ សព  ពាក់ 
ឈតុការពារ  ហើយ សច ់ញាត ិ 
មិន អាច មក ទួញសោក ឬ ឱប 
លោង លោម គ្នា  ឡើយ   ដោយ- 
សរ តៃ  ខុស គោល ការណ៍   រកៃសោ 
គមា្លាត  សង្គម ។

  ទូទាំង បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី    
អ្នក រៀបចំ បុណៃយ សព តៃូវ  ពាក់ 
ឧបករណ ៍ការពារ  ហើយ សក- 
សព  តៃូវ  បញ្ចុះភា្លាម ៗ     បំណង 
ទប់ ស្កាត់  ការ រីករាលដាល នៃ 
ជំងឺ  ផ្លូវដង្ហើម ពី  សព ។ 

បុ៉ន្តៃ នៅ កោះ បាលី  មន្តៃ ីមូល-  
ដា្ឋាន    អះអាង ថា  វីរុស កូរ៉ូណ 
ដៃល  ឆ្លងដល់ មនុសៃស ជាង    ៨ 
លាន នាក់  និង  ឆក់ យក ជីវិត 
ជាង  ៤៣  មឺុន នាក់  ទូទំាង ពិភព-  
លោក  មិន ទាន់ រាត តៃបាត ទៅ 
ដល់  តំបន់ ដាច់សៃយាល ភាគ 
ឦសនភូមិ ទៃុនយា៉ាន់ ឡើយ ។   

មៃភមូ ិ  វៃយា៉ាន ់អាជណួ   បក- 
សៃយ ថា៖  «ពិធី បុណៃយសព 
នៅ  ដណំើរការ ដចូដើម  គៃនត់ៃ  
យើង តៃូវ   ពាក់មា៉ាស់ »។ 

លោក និយាយ ថា  ទៃសចរ 
តៃូវ បាន ហាមឃាត់ បណ្តាះ- 
អាសន្ន ដោយ មិន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ទសៃសនា ភូមិ បោះបង់ សព នះ 
ពីពៃះ  ខា្លាច ឆ្លង រោគ ។ លោក 
បាន បន្ដថា ៖ «   យើង  ភ័យខា្លាច  
កូវីដ១៩ តៃ យើង មិន តមៃូវ ឲៃយ 
បញៃឈប់ បៃពៃណី រកៃសោ ទុក សព 
នៅ ហាល វាល ឡើយ» ។  

មិន ដូច បៃជាជន ភាគចៃើន   

ដៃល បៃណិប័តន៍ សសនា  
ពៃហ្ម    អ្នក ភូមិ  ទៃុនយា៉ាន់  មាន 
ជំនឿ លើ វិញ្ញាណ  និង បៃពៃណី 
ទនំៀមទមា្លាប ់  ភមូ ិ  ដោយ  គោរព 
តាម បៃបផៃន ពៃហ្មញ្ញ  សសនា 
ផៃសៃង  ដោយ មិន បញ្ចុះ  សព  ឬ 
បូជា   សព  ឡើយ ។

ផ្ទយុ ទៅ វញិ  ពកួគៃ ដាក ់សក- 
សព ឲៃយ ស្អយុ រលួយ តាម ធម្មជាតិ  
ដោយ មាន ជនំឿ ថា  វា ជា វធិ ី រកៃសោ 
ទំនាក់ទំនងនឹង អ្នកស្លាប់ ។ 

មៃភូមិ    បញ្ជាក់ ថា៖   «វា ធ្វើ  ឲៃយ 
យើង មាន អារម្មណ ៍ថា បាន  ផៃសោរ- 
ភា្ជាប់ ជា មួយ  អ្នក ជា ទី សៃឡាញ់។ 
ជាក់ស្ដៃង    ពៃល យាយ  ខ្ញុំ ចៃក- 
ឋានទៅ   ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា 
គត់ នៅ  ជិត ខ្ញុំរហូត»។ 

ទីឋានបោះ ចោល សព នៅ 
មិន  ឆ្ងាយ  ប៉ុនា្មាន ពី ភូមិ  ដៃល 
អាច  មើល ឃើញ នូវ  ភ្នភំ្លើង បាទ័រ  
និង ពៃះវិហារ  ពៃហ្ម   មាន ចមា្លាក់  

ផុស   ថ្ម ភ្នំភ្លើង ។ អ្នកសៃុក បាន 
នយិាយ  ថា  មានរបង ឫសៃស ីហ៊មុ-
ព័ទ្ធ  កន្លៃង ទុក សព   ចំនួន  ១១   
នៅ ជិត ដើម ពោធិធំ មួយ    ភាយ 
ក្លិន កៃអូប កាត់ ក្លិន អាសោច ។  

នៅ ក្នុង របងមួយ   សព  ស្តៃី 
មា្នាក់ ទើប   ស្លាប់ ថ្មីៗ ធ្វើឲៃយគៃ  
ចៃឡំ  ស្មានថាកំពុង  ដៃក    ប៉ុន្តៃ 
សមៃបុរ ជាំ សៃអាប់ ហៀប រលួយ 
បាន បញ្ជាក់ ចៃបាស់ ។  

នៅកៃបៃរ នះ     សព  មយួ    សល់ 
សច់ និង ជាប់   សម្លៀកបំពាក់  
លើ ដង ខ្លួន  ខណៈ របង មួយ 
ទៀត សល់តៃ ឆ្អឹង  ថា្គាម ។ 

 មគ្គុទៃសក៍ ជើងចាស់  លោក  
វៃយា៉ាន់  ស៊ូកាមីន  ដៃល   ធ្វើការ 
ណៃនាដំល ់ទៃសចរអពំ ី « កោះ 
លលាដ»នៃះ  ២០ឆ្នាំថា ៖«   ធ្វើ- 
ការ នៅទនីៃះដបំងូ ខ្ញុ ំ  ខា្លាច ឡើង 
ពៃឺរោម  ដៃរ  ប៉ុន្តៃ យូរៗ ទៅ ខ្ញុំ ក៏ 
ទមា្លាប់ បា ន »៕ AFP/RS 

សពដៃលទុកឲៃយ រលួយតាមធម្មជាតិ ជាជំនឿ រកៃសា ទំនាក់ទំនង   ។ AFP

ទៃសចរបរទៃស មក ទសៃសនា កន្លៃង ទុកសព ពៃលកន្លង មក   ។ រូបថត AFP
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ក្រុង ម្រន ឆ្រ ស្ទ័រ: កៃុម មៃឃ 
ខៀវ Manchester City ធ្វើ ឲៃយ 
កៃុម ហងៃសកៃហម Liverpool រង់- 
ចាំ ទៀត ក្នុង ការ ឈ្នះ ពាន លីក 
លដំាប ់កពំលូ  ជា លើក ដបំងូ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ៣០ ឆ្នាំ កៃយ កៃុម 
របស់   Pep Guardiola មួយ 
នៃះ យក ឈ្នះ កៃុម កាំ ភ្លើង ធំ   
Arsenal ដៃល សល់ គ្នា តៃ  ១០ 
នាក ់៣-០ អឡំងុ ការ បៃកតួ  នៅ 
ឯ កីឡដា្ឋាន ទទៃ ស្អាត Etihad 
ដោយ នៃះ ជា  ការ ដណ្ដើម បាន  ៣ 
ពិន្ទុ  លើក ទី ១ សមៃប់ ការ វិល 
មក មាន សកម្ម ភាព ឡើង វិញ នៃ 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier League 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ ។

មុន  ផ្ដើម ការ បៃកួត កីឡាករ 
កៃុម ទាំង ២  មក  ជុំ គ្នា លុត ជង្គង់ 
មា្ខាង តវ៉ា ចំពោះ ភាព អយុត្តិធម៌ 
ក្នុង សង្គម ហើយ ទង្វើ នៃះ ក៏ 

មាន ដៃរ ក្នុងជំនួបរវងកៃុម  As-
ton Villa និង Sheffield 
United  គូ ដំបូង គៃ នៃ កម្ម វិធី 
«Project Restart» របស់ 
Premier League កៃយ ផ្អាក 
រយៈ ពៃល ១០០ ថ្ងៃ ដោយសរ 
តៃ វិបត្តិ នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ។

 ការ បៃកួតនៃះ  បាន បង្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ ពីគុណភាព ខុសគ្នានៃ 
កៃុម  ទំាង ២  ពៃល កៃុម   Man 
City ធ្វើ ឲៃយ ខៃសៃ ការ ពារ របស់កៃុម 
Arsenal គឺ David Luiz ជួប 
នវូ សបុនិ អាកៃក ់ដោយ តៃវូបាន 
រិះ គន់ថា ជាដើម ហៃតុ ដ៏ ធំនាំ ឲៃយ 
កៃមុ ចាញ ់ ដោយ សរ បង្ក កហំសុ 
ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត។

កំហុសដំបូង របស់កីឡាករ 
David Luiz កើត ឡើង នៅ ចុង- 
ម៉ោង វគ្គ ទី ១ ពោល គឺ នាទីទី 
៤៥+២ ពៃល ខៃសៃ បមៃើ បៃល-

ហៃសុកិ Kevin De Bruyne  ចោះ 
បាល់ ចូលទៅ តំបន់ គៃះ ថា្នាក់ 
ហើយ   កីឡាក របៃសុីល ស្កាត់ 
បាល់ ភា្លាត់ ស្នៀត ធ្វើ ឲៃយ  ខៃសៃ បមៃើ 
សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស Raheem 
Sterling មាន ឱកាស បំប៉ោង 
សំណាញ់ ទ ីបាន សមៃចជយួ ឲៃយ 
កៃុម  មៃឃខៀវ  នាំ មុខ បណ្ដោះ- 
អាសន្ន ១-០ ។

វគ្គ ទី ២ កីឡាករ David Luiz 
មនិ តៃមឹ តៃ បាន ផ្ដល់ កាដ ូឲៃយ កៃមុ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ នូវ បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃ ដោយការ ទាញ កីឡាករ  
Riyad Mahrez ឲៃយ ដួល  
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ថៃម ទាងំ ខ្លនួ ឯង តៃវូ  
អាជា្ញា កណា្ដោល ផ្ដល់ កាត កៃហម 
ទៀត ផង  ខណៈ អ្នក ចំា ទ ី Bernd 
Leno មនិ អាច រារាងំ គៃប ់បាល ់
របស់ កឡីាករ  De Bruyne បាន 
ឡើយ  សមៃប ់បាល ់ប៉ៃណាល ់ទ ី

នៃះ។ កៃយ នាំ មុខ ២-០ កៃុម  
Man City  ធ្វើ ការ វយ សមៃុក ជា  - 
រឿយ ៗ  តៃ ទមៃំ បាន គៃប់ បាល់ 
ទី ៣ តៃូវ រង់ ចាំ ដល់ ចុង ម៉ោង 
នាទីទី ៩០+២   ទើប ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
Phil Foden អាចស៊ុតទម្លុះ 
សំណាញ  ់  ទី បាន ។

កីឡាករ វ័យ៣៣ ឆ្នាំ David 
Luiz ដៃល ជិត អស់កិច្ចសនៃយា 
ជាមួយ  ក្លិប ហើយ នោះ ទទួល- 
យក ការ ស្ដី បនោ្ទោស នៃះ ដោយ 
និយាយបៃប់ ទូរទសៃសន៍ Sky 
Sports   ថា ៖ «វ មិន មៃន ជា 
កំហុស របស់ កៃុមទៃ ជា កំហុស 
របស់ ខ្ញុំ។  ខ្ញុំ គិត ថា កៃុម ធ្វើ បាន 
ល្អ បើ ទោះ ជាសល ់១០ នាក ់ក្ដ។ី 
លោក គៃូ បង្វឹក គត់ រៀប ចំ បាន 
ល្អ។ គៃប ់គ្នា ធ្វើ បាន ល្អ ទាងំ អស ់
លើក លៃង ខ្ញុំ » ។

ជ័យ ជម្នះ របស់ កៃុម Man 

City បាន បន្ថយ គមា្លាត នាំ មុខ 
របស់ កៃុម  Liverpool មក តៃឹម 
២២ ពនិ្ទ ុតៃមឹ សបា្ដាហ ៍ទ ី២៩ នៃះ   
ដៃល នៃះ  មាន ន័យ ថា  កៃមុ របស ់
លោក  Jurgen Klopp មិន ទាន់ 
អាច លើក ពាន លីក ទី ១ នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ តៃូវ រង់ ចាំ បន្តិច ទៀត។  

អ្វ ីដៃល គរួ ឲៃយ កត ់សមា្គាល ់ដៃរ ក្នងុ 
បៃកួត នៃះ គឺ អកៃសរ «Black 
Lives Matter»  នៅ    ពីខាង 
កៃយ ខ្នងអាវ របស់ កីឡាករ 
ទាំង ២ កៃុម ដៃល ជា  ធម្មតា តៃូវ 
បាន ដាក់តៃ ឈ្មោះ កីឡាករ និង 
លៃខ  ប៉ុណ្ណោះ ៕ AFP/VN

កីឡាករ Sterling (ឆ្វ្រង) សុ៊តគ្រប់ទី១ ឲ្រយក្រមុ Man City នំាមុខ។ AFP

មេឃខៀវវិលវិញជាមួយជ័យជម្នះបង្អាក់ដំណើរគេងជើងឯករបស់ហងេសកេហម

Napoliឈ្នះJuventus
ដោយបាល់ប៉េណាល់ទីកាត់ក្ដី
គេងពានរង្វាន់Coppa Italia

ក្រុង រ៉ូម : កៃុមខៀវ  Napoli 
បាន យក ជយ័ ជម្នះ លើ កៃមុសៃះ- 
បង្កង ់Juventus (Juve) ក្នងុ 
វគ្គ បាល ់ ប៉ៃណាល ់ទ ីកាត ់សៃចក្ដ ី
៤-២ លើក ពាន Coppa Italia 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពុធ កៃយ កៃុម 
ទាំង ២ បញ្ចប់ លទ្ធផល  ស្មើ គ្នា 
០-០ ក្នងុ ម៉ោង ធម្មតា អឡំងុ ការ- 
បៃកួត វគ្គ ផ្ដាច់ពៃ័តៃ  ដៃល ធ្វើ 
ឡើង  ដោយ បិទ ទា្វារ កីឡដា្ឋាន។ 

នៃះ ជា ពាន រង្វាន់ ទី១   សមៃប់  
វសិយ័ បាល ់ទាត ់បៃទៃស អុតីាល ី
រដូវកាល នៃះ ដៃល ទើប តៃ បាន 
ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ កៃយ ផ្អាក 
ដល ់ទៅ៣ ខៃ ដោយសរ តៃ វបិត្ត ិ
វីរុស កូរ៉ូណា ហើយ កៃុម Juve 
ដៃល របូត ពាន រង្វាន់ នៃះ ចា ំបាច់ 
តៃូវទៅ ស្ដារមុខ មាត់ របស់ ខ្លួន 
នៅ លកី លដំាប់ ទី ១ គឺ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Serie A ដៃល មាន គមៃង  
ដំណើរការ បៃកួត បៃជៃង របស់ 
ខ្លួនវិញ នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ។ 

ការ ស៊ុត បាល់ មិន  សមៃច ២ 
គៃប់ ដំបូង នៃ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Paulo 
Dybala និង ខៃសៃ ការពារ Danilo  
ធ្វើ ឲៃយ កៃុម Juve បាត់ ឱកាស  
កាន់ តៃ ចៃើន ក្នុងការ ឈ្នះ ពាន 
នៃះ ខណៈ កីឡាករ របស់ កៃុម 
Napoli ស៊ុត មិន ភា្លាត់ មា្នាក់ ណា 
ឡើយ រហតូជួយឲៃយ លោក  Gen-
naro Gattuso ស្គាល់ រសជាតិ 
ពាន ទី ១របស់ ខ្លួន  ក្នុង នាម ជា 
គៃូ បង្វឹកអាជីព។

កៃយ ទទួលបាន ជ័យ ជម្នះ 

នៃះ អតីត កីឡាករ ជយ លាភី 
ពៃល កៃុម ជមៃើស ជាតិ អុីតាលី 
ឈ្នះ  World Cup ឆ្នាំ ២០០៦ 
លោក Gattuso ដៃល ប្អូន សៃី 
របស់ ខ្លួនទើប ស្លាប់ ដោយសរ 
ជងំឺ  និយាយ ថា ៖ « ក្នងុ ឆក ជវីិត 
អ្នក មិន អាច ទទួល យក រឿង ខ្លះ 
នោះ ទៃ តៃ កីឡា បាល់ ទាត់ បាន 
ផ្ដល់ ឲៃយ ខ្ញុំ ចៃើន ណាស់។ ខ្ញុំ មាន 
អារម្មណ៍ ថា ខ្ញុំ មាន ការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ ដ៏ អស្ចារៃយ។ ខ្ញុំ ដឹង  ខ្ញុំ មិន 
អាច បញៃឈប ់បាន នោះ ទៃ ហើយ 
ខ្ញុំមិន ដៃល ធ្វើ បាន បៃប នៃះ ទៃ 
ក្នុង អាជីព របស់ ខ្ញុំ » ។ 

អតីត កីឡាករ ឆ្នើម របស់ កៃុម 
AC Milan វយ័ ៤២ ឆ្នា ំ បន្ត ទៀត 
ថា ៖ «ខ្ញុំ បាន ឃើញ កៃុម មួយ 
ដៃល ចង់ ឈ្នះ ការ បៃកួត មៃន- 
ទៃន ហើយ យើង ស័ក្តិ សម ឈ្នះ 
មៃន ។ វ ពិត ជាមាន ភាព អច្ឆរិយ ៈ 
នៃ កឡីាបាល ់ទាត ់ដៃល អ្នក នងឹ 
ទទលួ ផល នវូ អ្វ ីដៃល អ្នក បាន ដា ំ។ 
ខ្ញុំ មាន មទកភាព ណាស់ នូវ 
អ្វដីៃល កនូ កៃមុ របសខ់្ញុ ំធ្វើ បាន ។ 
ពៃល នៃះ យើង តៃូវ បន្ត ដំណើរ 
ទៅ មុខ ជាមួយ នឹង អារម្មណ៍  នៃះ 
សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល » ។

បរាជ័យ នៃះ មិនមៃន ជា លើក 
ដំបូង របស់ កៃុម Juve របស់ 
លោក Maurizio Sarri នោះទៃ 
ដោយការ បៃកួត ដណ្ដើម ពាន  
Italian Super Cup កាល- 
ពីចុង ខៃ ធ្នូ ក៏ ចាញ់ កៃុម   Lazio  
៣-១ ដៃរ ៕ AFP/VN

ជើងខ្លាងំសៅវណា្ណាវិលមកប៉ះថេ រ៉េត
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្រញៈ  អ្នក បៃដាល់  សៅ  វណា្ណោ  របស់ 
ក្លិប វល សៃបូវ ចៃបារ អំពៅ នៃ សមាគម បៃ- 
ដាល់កៃសួង មហា ផ្ទៃ ដៃលទើបបាន  វិល 
មកកាន់ សង្វៀន បៃដាល់ កៃយ ឃ្លាត ពី 
សង្វៀន ជិត ៣ ឆ្នាំ  ដោយ រង របួស ធ្ងន់ ធ្ងរ 
បនា្ទោប់ កីឡាករ ថៃ Ram  Boy  វយ កៃបាច់ 
ជង្គង់ ឲៃយ សន្លប់ យា៉ោង គៃំ គៃ  នៅ សង្វៀន 
ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥នោះ នឹង តៃូវ ជួបជើង ខា្លាំង វ័យ 
ក្មៃងជា កៃមុ ថា្នាលជមៃើសជាត ិថៃ រ៉ៃត នៅ 
លើ សង្វៀន SEATV នា ថ្ងៃសៅរ៍ នៃះ។

កាល វិល មកកាន់  សង្វៀន វិញ  របស់    
សៅ  វណា្ណោ  ចំនួន ៣លើក  ក្នុង អំឡុងការ- 
បៃកតួ បទិ ទា្វារ ដោយ  ស្ថាន ភាព ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
នៃះ  គឺ  បាន  ឈ្នះ ទាំង ៣ លើក  គួរ ឲៃយ កត់ - 
សមា្គាល់  ពិសៃសបាន  ឈ្នះ  ពុទ្ធ  សំបូរ  នៅ 
សង្វៀន ថោន   នងិ ឈ្នះ សោម វឆិយ័ ដៃល 
សុទ្ធតៃ អ្នក បៃដាល់   កំពុង មានសមត្ថភាព 
លៃច ធ្លា។

លោក  ម៉ៃ  សុភា  គៃូ បង្វឹក សៅ វណា្ណោ 
បាន បៃប់ ថា ៖« ឥឡូវ  សៅ  វណា្ណោ  វិល មក 
បៃ កតួ វញិ ហើយ  ដោយ សរ សខុ ភាព  បាន 
បៃ សើរ ជាង មុន  ចំណៃក  តម្លៃ ខ្លួន បៃ កួត  
មាន សង្វៀន ខ្លះ បាន ផ្តល់ ជូន ដូច បៃ កួត 
ជា មួយ កីឡាករ បរទៃស  គឺ បាន ៤ ០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ លើក» ។ 

គៃូ បង្វឹក រូបនៃះ បន្ថៃម ថា៖ «សៅ  វណា្ណោ  
ជា កឡីាករ ល្អ  ហៃត ុនៃះ បើ សនិ ជា មាន អ្នក- 
ថៃទា ំ នងិ ជយួ ទនំកុ បមៃងុ  ជវីភាព   គសឺមត្ថ- 
ភាព របស់គៃ កាន់តៃ ល្អ ថៃម ទៀត ពៃះ  
គ្នា កៃី កៃ បំផុត ។ ចំណៃក ការ ជួប   ថៃ  រ៉ៃត 
លើក  នៃះ   ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ឈ្នះ ដល ់ទៅ ៨០ ភាគ- 
រយ  ពៃះ បទ ពិសោធ  និង ហ្វឹក ហាត់បាន 
ល្អ  ហើយ  សុខភាព ក៏ល្អ ដៃរ» ។ 

តាម បៃ វត្តិ បៃ កួត  សៅ  វណា្ណោ  ធ្លាប់ បៃ កួត 
បាន  ៣៦ ដង  និង ចាញ់ តៃ ៤ លើកទៃ ក្នុង 

នោះ ធ្លាប់ ឈ្នះ ពាន ទីហ្វី វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៅ 
សង្វៀន ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ដៃរ   កៃយ យក  ឈ្នះ 
កីឡាករ   អ៊ំ  វណ្ណៃត ។  ប៉ុន្តៃ កៃយ មក សៅ  
វណា្ណោ  តៃូវ បាន លា ឈប់ ពី សង្វៀន  ទៅ នៅ 
សៃុក កំណើត  ស្ថិតនៅ  ឃុំ សំពោង ជ័យ  
សៃុក ពៃ ឈរ  ខៃត្ត កំពង់ ចាម  កៃយ 
កីឡាករ ថៃ  Ram  Boy  បាន  វយ កៃបាច់ 
ជង្គង់ ឲៃយ សន្លប់ យា៉ោង គៃំ គៃ   និង រង របួស 
ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាក់ កមា្លាំង ។ 

ចំណៃក ថៃ  រ៉ៃត   របស់  ក្លិបកងពលតូច-  
ទ័ពពិសៃស  ឆតៃ យោង ៩១១  ជា កីឡាករ 
ទើប តៃ លៃបីលៃបាញ  កៃយ ចូល បៃ ឡូក 
បៃដាល ់ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ហើយឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ ថៃ រ៉ៃត  ជា ជមៃើស ជាត ិថា្នាលគនុខ្មៃរ។  
បៃ វត្ត ិបៃ កតួ របស ់គៃ ល្អ  ដោយ បៃកតួ ភាគ- 
ចៃើន ឈ្នះ ជានិច្ច  គឺ សូមៃបី  ជើង ចាស់មួយ 
ចំនួន  ក៏ លំបាក ឈ្នះ គៃដៃរ ។ 

លោក  ហងៃស  សុឺន  គៃូ បង្វឹក ថៃ រ៉ៃត  មិន 
អាច ទាក់ ទង បាន  ប៉ុន្តៃ មន្តៃី គណៈ កម្មការ 

ផ្គូ ផ្គង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា   ពី ដំបូង ផ្គូ ផ្គង  
សៅ  វណា្ណោ  ជា មួយ  ជា  សំនៀង  ដៃល 
ជាសសិៃស ចៃបង  ថៃ  រ៉ៃត  ប៉នុ្តៃ ចងុ កៃយ ខាង 
ក្លបិ  គៃ សុ ំដ ូដាក ់កឡីាករ  ថៃ  រ៉ៃត  វញិ ដៃល  
អាច មក ពី គៃ យល់ ថា  ថៃ  រ៉ៃត ខា្លាំង ជាង  
និង ស័ក្តិសម ជាង ។  

លោក  ញាន  សុធី  អ្នក គៃប់គៃង ការ បៃ- 
កួត នៅ សង្វៀន អាសុី អាគ្នៃយ៍   បាន បៃប់ 
ថា ៖« គូ ពិសៃស ទី ៣នៃះ  មាន សមត្ថភាព 
ល្អ ដចូ គ្នា។  ថៃ  រ៉ៃត  ខ្ច ីវសៃសា ជាង  ប៉នុ្តៃ កមា្លាងំ 
ល្អ ជាង  និងចិត្ត មះ មុត ដូច គ្នា ។  ទោះ ជា 
យា៉ោង ណា  ដោយសរ  សង្វៀន  SEATV  
ជិត ផ្អាក ការ បៃ កួត  ពៃះ  មិន ទាន់ មាន ដៃ- 
គូ ឧបត្ថម្ភ  ហៃតុ នៃះ តម្លៃ ខ្លួន បៃ កួត របស់ គូ 
នៃះ  គិត តៃឹម តម្លៃ បៃ កួត  ជា កីឡាករ ខ្មៃរ 
ធម្មតា  គឺ ឈ្នះ  ឬ ចាញ់  ក្នុង រង្វង់ ៥០ មុឺន 
រៀល ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ យើង ពុំ ទាន់មាន 
លទ្ធភាព គិត ដូច បៃកួត ជា លក្ខណៈ 
អន្តរជាតិ នៅឡើយ» ៕

ជើងខ្លាងំ ក្នងុក្រមុ ថ្នាលជម្រើសជាតិ ថ្រ រ៉្រត ត្រវូប៉ះជើង ខ្លាងំ សៅ វណ្ណា នៅ ថ្ង្រសៅរ៍។ សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈតារាចម្រៀងស្រីសំឡ្រងស្រល-
ស្រទន់អតីតជាម្ចាស់ជយលាភីRockStar
នៅទូរទស្រសន៍ CTNឆ្នាំ២០០៥និងអតីតជា
តារាចម្រៀងទ្រនំចាស់ហង្រសមសកញ្ញាឈិត-
សុវណ្ណបញ្ញាទោះបីជាដូរមកទ្រនំថ្មីថោនមន
រយៈព្រល៣ឆ្នាំក្តីក៏សង្ក្រតឃើញថាទផី្រសារដើរ
លើវថិីសលិ្របៈចម្រៀងរបស់នាងហាកន់ៅត្រទ្រងឹ
ឬស្ងាត់ជ្រងំដដ្រល។
មើលទៅក្តីរំពឹងថានឹងល្រចធ្លោព្រលដូរមក

កាន់ទ្រនំថ្មីរបស់តារាចម្រៀងស្រីសច់សខ្ចី-
កញ្ញាឈិតសុវណ្ណបញ្ញានៅទ្រឹងត្រម្តងដ្រល
ធ្វើឲ្រយនាងមិនអាចប្រជ្រងជាមួយកញ្ញាមស-
សុខសោភាទើបត្របានប្រកាសដើរច្រញពី
ថោនថ្មីៗ ក្រយជ្រកកោនជាង៩ឆ្នាំនងិកញ្ញា
រា៉ាប៊ីដ្រលជាតារាចម្រៀងរលកក្រយកំពុងត្រ
មនរាសីស្ទុះឡើងខ្លោំង ពីសំណាក់
អ្នកគាំទ្រប្របយុវវ័យនោះ។
មហាជនដ្រលធ្លោប់ត្រគាំទ្រ

កញ្ញាឈិតសុវណ្ណបញ្ញានា
អំឡុងព្រលនៅជ្រកទ្រនំ-
ចាស់ហង្រសមសនោះក៏ចាប់-
ផ្តើមជជ្រកគា្នាជុំវិញរឿងទី-
ផ្រសារសិល្របៈរបស់Idolខ្លួន
ដ្ររថាកាលនៅផលិតកម្ម
ហង្រសមសទោះបីមិន-
អាចប្រជ្រងតំណ្រងពី
កំពូលតារាចម្រៀង-
ឱកសុគន្កញ្ញានិង
ព្រជ្រសោភាបាន
ម្រនក្តីប៉ុន្ត្រសង្ក្រត
ឃើញថាបទចម្រៀង   
របស់នាងមួយ-
ចំនួនគឺនៅត្រល្របី -
ហើយបទទាំងនោះ
ក៏ត្រូវបានគ្រយក-
ទៅច្រៀងតាមឆក-
តន្ត្រី និងបៀរហា្គាដិន
ជារឿយៗដូចជាបទ-
«ចំណ្រកលើស»ជា
ដើម។ត្រតាំងពីមក
ជ្រកកោននៅទ្រនំថ្មី-
ថោនមក Idolឈិត
សុវណ្ណបញ្ញា ហាក់ចុះ
ខ្រសាយជាងកាលនៅឯ
ទ្រនំចាស់ហង្រសមស-
បើទោះមនសមត្ថភាព
យ៉ាងណាក្តីនៅត្រមិន
អាចប្រជ្រងរកទីផ្រសារ-
ចម្រៀងជា មួយនឹងកញ្ញា
មសសុខសោភានិង
សិស្រសប្អូនកញ្ញារា៉ាប៊ី-
បាននោះឡើយ។យ៉ាង

ណាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាឈិត
សុវណ្ណបញ្ញាក៏មិនអាចសុំ

ការបកស្រយ-
ចម្ងល់ប្រប់-

ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ឲ្រយ
ដឹងពី
ដើម-
ទងន្រ
ការធ្លោក់

ចុះឬភាពនៅទ្រងឹ
លើវិថីន្រសិល្របៈ-
ចម្រៀងរបស់នាង

នៅទ្រនំថោនដូចជា-
មហាជនលើកឡើងនោះទ្រ
ដោយសរប្រពន័្ទរូសព័្ទមនិ
អាចទាក់ទងបាន។
ក្រយដើរច្រញពីទ្រនំ

ហង្រសមស បានជាង២
ឆ្នាំទោះបីទីផ្រសារសិល្របៈ
ចម្រៀងតារាស្រីសំឡ្រង
ស្រលស្រទន់ មនមុខ-
មត់កូនកាត់ចិនកញ្ញា
ឈិតសុវណ្ណបញ្ញាហាក់
មិនសូវជាកាក់កបម្រនក្តី
ត្រគ្រក៏ឃើញនាងស្រវាបើក
ហាងអាហារដ្ឋានមួយឈ្មោះ
«បឹងហា្គាឡូ»នៅផ្លូវ៣១០
ផ្អើលមហាជនផងដ្ររ៕

ស្រសី្អាត សុវណ្ណ បញ្ញា នៅ ត្រ ស្ងាត់  
ទី ផ្រសារ សិល្របៈ  ទោះបីជាដូរ  មក ទ្រនំ ថ្មី 

តារាចមេៀងសេ ីឈិត សុវណ្ណបញ្ញា ដេល  

នៅ  តេស្ងាត់ទីផេសារសិលេបៈ  ទោះបី ជា ដូរ   ទេនំ។ 

រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារា  ចមេៀងសេ ីសច់សខ្ច ី សំឡេង 
សេទន់  កញ្ញា ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា  
នៅទេនំថោន។ រូបថតហុងមិនា

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

កីឡាករ កេមុ U19កម្ពជុា បន ពេយាយាមគេប់ គេង បល់ ពេលជួបកេមុកោះម៉ារីណាខាងជើង។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

ក្រមុU19កម្ពជុាចាប់ឆ្នោត ប៉ះ 
សុទ្ធត្រក្រមុខ្លាងំ  មិន ធ្លាប់ ចាញ់
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ ក្រមុបាល់ទាត់ជម្រើស
ជាតិកម្ពជុាអាយុក្រម១៩ឆ្នាំ
(U19)ត្រវូបានគ្រមើលឃើញ
ថានឹងអាចមនឱកាសលត់ដំ
ខ្លនួបន្ថ្រមទៀតដើម្របីទទួលបាន
បទពិសោធកាន់ត្រច្រើនខណៈ
ពួកគ្របានចាប់ឆ្នាតប៉ះសុទ្ត្រ
ក្រមុខ្លោងំមិនទាន់ស្គាល់ការចាញ់
នៅក្នងុការប្រកួតជំុផ្តាច់ព្រត័្រន្រ
ពានរង្វាន់AFCU19Cham-
pionship2020ដ្រលគ្រង
នឹងធ្វើនៅក្នងុខ្រតុលាលើទឹកដី
ប្រទ្រសអូ៊សប្រគីស្ថាន។
តាមរយៈការចាប់ឆ្នាតដ្រល

បានធ្វើឡើងទីក្រងុគូឡាឡំាពួ
ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសុីកាលពីថ្ង្រ
ព្រហស្របតិ៍ក្រមុU19កម្ពជុាបាន
ឈរនៅពូលAជាមួយក្រមុម្ចាស់
ផ្ទះអូ៊សប្រគីស្ថានឥណ្ឌូន្រសីុ
និងអុីរ៉ង់ខណៈក្រមុទំាង៣ន្រះ
សុទ្ត្រមិនទាន់ស្គាល់ការចាញ់
នៅក្នងុការប្រកួតជម្រះុតាមពូល
ទំាង១១កន្លងមកដោយក្នងុ
នោះអូ៊សប្រគីស្ថានដ្រលឈរ
នៅល្រខ២ពូលFបានឈ្នះ២
ស្មើ១ឯក្រមុល្រខ១មកពីពូលK
ឥណ្ឌនូ្រសីុបានឈ្នះ២និងស្មើ
១ដ្ររហើយក្រមុអីុរា៉ាក់បានឈ្នះ
ទំាង៣ប្រកួតដើម្របីទទួលបាន
ល្រខ១ប្រចំាពូលA។
ចំណ្រកក្រមុU19កម្ពជុាបាន

ឡើងមកដល់នៅជំុផ្តាច់ព្រត័្រន្រះ
ដោយសរកម្ពជុាបានជាប់ជាក្រមុ

ល្រខ២ល្អមកពីពូលGគឺបនា្ទាប់
ពីក្រមុម្ចាស់ផ្ទះមួយបានចាញ់
ក្រមុម៉ាឡ្រសីុ៥-៤ថ្ង្របើកឆក
ត្របានឈ្នះក្រមុកោះម៉ារីណាខង
ជើង៩-០ឈ្នះថ្រ២-១និងឈ្នះ
ក្រមុប្រ៊យុណ្រ៣-០ហើយន្រះ
ក៏ជាលើកទី៤ផងដ្ររដ្រលកម្ពជុា
បានឡើងមកដល់វគ្គសំខន់ន្រះ
ខណៈលើកទី១ទទួលបាននៅ
ឆ្នាំ១៩៦៣លើកទី២ឆ្នាំ១៩៧២
និងលើកទី៣នៅឆ្នាំ១៩៧៤។
យ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់-

ឆ្នាតជួបក្រមុខ្លោងំៗក្នងុវគ្គ១៦
ក្រមុន្រះវានឹងផ្តល់ឱកាសឲ្រយក្រមុ
U19កម្ពជុាបានពង្រងឹសមត្ថភាព
បន្ថ្រមទៀតព្រះអ្នកទំាងន្រះគឺ
ភាគច្រើននឹងកា្លោយជាធនធន
ដ្រលនឹងត្រូវល្រងតំណាងឲ្រយ
កម្ពុជាក្នុងការប្រកួតសីុហ្គ្រម
លើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣។បុ៉ន្ត្រ
លោកសៅសុខប្រធនសហព័ន្
កីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏បាន
បង្ហាញកង្វល់ដ្រលតម្រវូឲ្រយគ្រប់
ភាគីពាក់ព័ន្ត្រវូរួមគា្នាទទួលខុស
ត្រវូក្នងុការបង្កើតក្រមុជម្រើសជាតិ
ត្រៀមឆ្នាំ២០២៣ផងដ្ររ។
លោកសៅសុខបានថ្ល្រង

ក្នងុមហាសន្នបិាតកាលពីព្រល
ថ្មីៗ ន្រះថា៖«អ្វីដ្រលយើងគិតទុក
ហើយយល់ថាជាបញ្ហាប្រឈម
នោះគឺគុណភាពកីឡាករបាល់
ទាត់របស់យើងតើយើងអាចមន
លទ្ភាពដើម្របីដណ្តើមម្រដយ
បានឬអត់?ព្រះបញ្ហាប្រឈម
របស់យើងមិនគ្រន់ត្រយើងក្ម្រង

ខ្ចីក្នងុការអភិវឌ្រឍបាល់ទាត់ក្រយ
គ្រទ្រ បុ៉ន្ត្រថ្រមទំាងទទួលរង
ហានិភ័យដោយជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលនៅត្របន្តគំរាមកំហ្រង»។
ប្រធនសហព័ន្រូបន្រះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«ស្ថានភាពប្របន្រះ
វាលំបាកណាស់អី៊ចឹងយើងត្រវូ
រួមគា្នាបង្កើតក្រមុសម្រប់ត្រៀម
ល្រងនៅឆ្នាំ២០២៣គឺយើងធ្វើ
រឿងន្រះឲ្រយកា្លោយទៅជាកិច្ចការងរ
ដ្រលយើងទំាងអស់គា្នារួមគា្នាឈ្នះ
និងរួមគា្នាទទួលខុសត្រវូនៅព្រល
ជួបនឹងឧបសគ្គដើម្របីអនាគត
គោលដៅទៅឆ្នាំ២០២៣ហើយ
យើងមនជំនឿជាក់ថាក្រមុបាល់- 
ទាត់របស់យើងអាចនឹងនំាមក
នូវក្ររ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តយិសជូនប្រទ្រស
កម្ពជុា»។
ដោយឡ្រកសម្រប់លទ្ផល

ការចាប់ឆ្នាតនៅ៣ពូលផ្រស្រង
ទៀតនៅជំុផ្តាច់ព្រត័្រន្រះគឺពូល
Bមនក្រមុល្រខ១មកពីពូលI
កូរ៉្រខងត្របូងក្រមុល្រខ១ពូលJ
ជបុ៉នក្រមុល្រខ១ពូលAអុីរា៉ាក់
និងក្រុមល្រខ១ពូលEបារ៉្រន
ចំណ្រកពូលDមនក្រមុល្រខ១
ពូលFអារា៉ាបី៊សអូ៊ឌីតក្រមុល្រខ
១ពូលHអូស្រ្តាលីក្រមុល្រខ២
ល្អពូលJវៀតណាមនិងក្រមុល្រខ
២ល្អពូលHឡាវហើយពូលD
មនក្រុមល្រខ១មកពីពូលB
កាតាក្រមុល្រខ១មកពីពូលC
តាហ្រសីុគីស្ថានក្រមុល្រខ១ពូល
Gម៉ាឡ្រសីុនិងក្រមុល្រខ២ល្អ
មកពីពូលBយ្រម៉្រន៕
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វិទ្យាស្ថានCamEdBusiness
School ដ្លមានមូលដ្ឋាននៅក្នងុ
រាជធានីភ្នព្ំញបានកសងក្រ្តិ៍ឈ្មោះ
ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងការបណ្តះុបណ្តាល
គណន្យ្យករជាន់ខ្ពស់ជាច្ើនរូប
នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ដោយមាន
ការគំាទ្ពីសំណក់សស្តច្ារ្យ និង
បុគ្គលិក ដ្លមានបទពិសោធខ្ពស់
រួមជាមួយធនធាននិងបរិកា្ខារដ៏សម្បូរ
ប្បវិទ្យាស្ថានមួយន្ះបានរៀបចំគឹ្ះ
ដ៏រឹងមំានិងមានស្តង់ដខ្ពស់សម្ប់
ការសិក្សាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងគណ-
ន្យ្យ និងបណ្តះុបណ្តាលនិស្សិត
ប្កបដោយជំនាញវិជា្ជាជីវៈច្បាស់-
លាស់និងមានគុណភាពខ្ពស់សម្ប់
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នងុប្ទ្សដ្លកំពុង
រីកចម្ើន។
ថ្មីៗ ន្ះមាននិស្សិតប្មាណ៤០០០

នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយ
ពួកគ្មានបំណងចាប់យកអាជីពដ៏
មានកិត្យានុភាពមួយន្ះនៅក្នងុវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្យ្យ ដ្លកំពុង
មានការប្កួតប្ជ្ងខ្ពស់ដោយ
និស្សិតវ័យក្មង្ដ្លបញ្ចប់ការសិក្សាពី
វិទ្យាស្ថានCamEdភាគច្ើនមានការ- 
ងារដ៏ល្អទំាងនៅក្នងុវិស័យសធារណៈ
និងសជីវកម្ម។
វិទ្យាស្ថានCamEdបានផ្តល់ជូន

វគ្គបណ្តះុបណ្តាលដ្លមានការ-
ទទួលស្គាល់ខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភព-
លោកគឺកម្មវិធីគណន្យ្យករជំនាញ
ACCA ដ្លជាកម្មវិធីមួយបណ្តះុ-

បណ្តាលនិស្សិតនូវលក្ខណសម្បត្តិ
វិជា្ជាជីវៈ ជំនាញ និងចំណ្ះដឹងខ្ពស់
ដ្លនិយោជកតូ្វការបំផុត និង
កម្មវិធីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិផ្នក្គណ-
ន្យ្យCATដ្លសិក្សាផ្តតសំខាន់
លើការបណ្តះុបណ្តាលជំនាញគណ-
ន្យ្យផងដ្រ។
លោកនូវរតនានាយកការិយាល័យ

តំណងACCAប្ចំាប្ទ្សកម្ពុជា
បានឲ្យកាស្តភ្នំព្ញបុ៉ស្ដិ៍ដឹងថា៖
«វិទ្យាស្ថានCamEdផ្តល់ការអប់រំ
ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុយា៉ាងព្ញល្ញដ្ល
ក្នងុនោះមានថា្នាក់បរិញ្ញាបត្រួមជាមួយ
សញ្ញាបត្ជំនាញអ្នកបច្ចក្ទ្សផ្នក្
គណន្យ្យ (CAT) និងថា្នាក់គណ-
ន្យ្យករជំនាញACCAផងដ្រ»។
យោងតាមគ្ហទំព័រACCAបាន

ឲ្យដឹងថាគណន្យ្យករជំនាញ
បច្ចប្ុបន្នមានចំនួន២២៧០០០នាក់
ដ្លមានសមត្ថភាពព្ញល្ញ
ហើយ៥៤៤០០០នាក់ផ្ស្ងទៀតនឹង
កា្លាយជាសមាជិកនៅទូទំាងពិភព-
លោកនាព្លខាងមុខដ្លក្នងុនោះ
សមាជិកចំនួន២៦៥នាក់មកពី
ប្ទ្សកម្ពជុា។
លោកនូវរតនាបានមានប្សសន៍

ថា៖«តាមរយៈការស្វជ្វជាសកល
របស់ស្ថាប័នACCAបានរកឃើញថា
និយោជកចំនួនប្មាណជា៩៤%
ជឿជាក់លើគុណភាពដ៏រឹងមំារបស់
ACCAហើយតូ្វបានទទួលស្គាល់
យា៉ាងខា្លាងំនៅលើពិភពលោក»។

ACCAផ្តល់ជូននិស្សិតនូវជំនាញ
សំខាន់ៗជាច្ើនដូចជាការគ្ប់គ្ង
វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនំាបច្ច្កវិទ្យា
សវនកម្មការគិតសីុជម្ និងការ-
គោរពក្មសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ ដ្ល
ធ្វើឱ្យការងារមានសុវត្ថិភាពទំាង
នៅក្នុងព្លធ្វើសវនកម្ម មិនថា
សម្ប់ធនាគារឬកុ្មហុ៊នបឹ្ក្សា
ពន្ធដរនោះទ្។
ជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញ និង

ក្រ្តិ៍ឈ្មោះដ៏រឹងមំាន្សមាគមគណ-
ន្យ្យACCAក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់
ការបណ្តះុបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សា
គណន្យ្យករជំនាញACCAនៅក្នងុ
ប្ទ្សកម្ពុជា និយោជកជាច្ើន
ជាពិស្សអ្នកដ្លមកពីវិស័យ

ធនាគារ និងគណន្យ្យ ត្ងត្
ស្វង្រកប្ក្ខជនដ្លមានសកា្តនុពល 
ពីវិទ្យាស្ថានCamEd។
លោកសី្ជាលីមឈីងអតីត

និស្សិតវិទ្យាស្ថានCamEd ដ្ល
បានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធី ACCA
និងCATហើយបច្ចប្ុបន្នលោកសី្
ជាមន្ត្ីពន្ធដរន្អគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរជាតិបានឲ្យដឹងថា៖«សូម្បីត្
មុនព្លនាងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គ
ACCAមកម្ល្ះ៉ គឺមាននិយោជក
មួយចំនួនបានទូរស័ព្ទមកនាងខ្ញុំ សំុ
សមា្ភាសសម្ប់ការងារដ្លមាន
ប្ក់ខ្ខ្ពស់»។
«នៅព្លនាងខ្ញុំចាប់ផ្តើមដក់

ពាក្យរកការងារធ្វើនៅកុ្មហុ៊ន

គណន្យ្យធំ២ក្នងុចំណោមកុ្ម-
ហុ៊នគណន្យ្យធំៗចំនួន៤នៅ
កម្ពុជា កុ្មហុ៊នមួយក្នុងចំណោម
កុ្មហុ៊នគណន្យ្យទំាង២ ពិតជា
បានឲ្យតម្ល្ខ្ពស់ទៅលើការសិក្សាវគ្គ
ACCAរបស់នាងខ្ញុំយា៉ាងខា្លាងំហើយ
ថ្មទំាងផ្តល់ការងារឲ្យនាងខ្ញុំដោយ
គា្មោនរយៈព្លសកល្បងនោះទ្
ទោះបីព្លនោះនាងខ្ញុំមិនទាន់មាន
បទពិសោធការងារពីមុនមកក៏ដោយ
បុ៉ន្ត្នាងខ្ញុំសម្ចថា នាងខ្ញុំចង់-
បានការងារនៅPwCCambodia
ច្ើនជាង»។
ទន្ទមឹនឹងន្ះដ្រ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច

របស់ប្ទ្សកម្ពុជាជាពិស្ស
កំណើនសហគ្សធុនតូចនិងមធ្យម
តូ្វបានបងា្អាក់ដោយសរត្កង្វះខាត
នូវគណន្យ្យករប្កបដោយជំនាញ-
វិជា្ជាជីវៈន្ះផងដ្រ។
ជាចុងក្យលោក នូវ រតនា

ក៏បានថ្លង្ថា៖«ទីផ្សារគណន្យ្យករ
មានសរៈសំខាន់ណស់ដោយសរ
កំណើនន្ការវិនិយោគពីប្ទ្សចិន
និងពីបណ្តាប្ទ្សផ្ស្ងទៀតដ្ល
កំពុងហូរចូលមកក្នងុប្ទ្សកម្ពុជា។
ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវតមូ្វការ
គណន្យ្យករន្ះវិទ្យាស្ថានCamEd
បានត្ៀមខ្លួនរួចជាស្ចក្នុងការ-
បណ្តះុបណ្តាល និងតួ្សត្យផ្លូវ
សម្ប់និស្សិតដើម្បីឲ្យពួកគ្មាន
ភាពងាយសួ្លក្នុងការចូលទៅ
បម្ើការក្នងុពិភពហិរញ្ញវត្ថុ»៕

អ្នកនៅក្នុងវិស័យធនាគារហាក់
បងា្ហាញការយោគយល់កាន់ត្ច្ើន
និងបានកា្លាយទៅជាដ្គូដ៏មានគុណ-
ធម៌ក្នុងអំឡុងព្លព្លវ្លាដ៏
លំបាកន្ះ។
ធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នុងប្ទ្ស

កម្ពុជាទំាងធនាគារក្នុងសុ្ក និង
បរទ្សបានប្ើយុទ្ធសស្ត្មួយចំនួន
ដើម្បីគំាទ្ដល់អតិថិជនរបស់ពួកគ្
ដ្លកំពុងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបនា្ទាប់ពី
ការផ្ទះុឡើងជំងឺកូវីដ១៩ គិតចាប់-
តំាងពីខ្មីនាមក។
ឆ្លើយតបតាមការចង្អុលបងា្ហាញ

របស់ធនាគារជាតិន្កម្ពជុាដ្លបាន
ណ្នំាស្ថាប័នធនាគារឲ្យរៀបចំ
រចនាសម្ពន័្ធការសងប្ក់កម្ចីឡើងវិញ
ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដល់
អ្នកទទួលកម្ចីហើយធនាគារពាណិជ្ជ
ជាច្ើនបានអនុវត្តតាម។
វាគឺជាការសកល្បងទំាងសម្ប់

អ្នកឲ្យកម្ចី  និងអ្នកទទួលកម្ចី។
ធនាគារតូ្វការទទួលបានប្ក់កម្ចី

របស់ពួកគ្ត្ឡប់មកវិញឲ្យបាន
ឆាប់រហ័សខណៈស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងរង
ផលប៉ះពាល់ដ្លបណ្តាលមកពី
ឥទ្ធពិលជំងឺកូវីដដ្លបានកាត់បន្ថយ
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចសកល។ ខណៈ
អ្នកទទួលកម្ចីលក្ខណៈបុគ្គលមានការ-
លំបាកក្នុងការសងប្ក់កម្ចីត្ឡប់
ទៅវិញ ដោយសរត្ការធា្លាក់ចុះ

ប្ក់ចំណូលភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីអាជីវកម្ម
បានជាប់គំាងក្នុងអំឡុងព្លបិទ
ប្ទ្សដើម្បីការពារវីរុសន្ះ។ទោះ-
យា៉ាងណអាជីវកម្មកំពុងងើបឡើង
មកវិញសន្សឹមៗ។
ការផ្តល់ព្លវ្លាសងប្ក់កម្ចី

មានភាពងាយសួ្លពីសំណក់ធនា-
គារភាគច្ើនជាពិស្សម្ប់អ្នក

ដ្លរងការប៉ះពាល់ខា្លាំង ដូចអ្នក-
ប្កបអាជីវកម្មខា្នាតតូចនិងអ្នកដ្ល
នៅក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ ដូចជា
ភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារ និងនៅ
ផ្នក្កម្សាន្តផ្ស្ងៗ។
វិធានការជួយជ្មជ្ង និងកិច្ច-

ខិតខំបឹ្ងប្ងទំាងន្ះបានជួយឱ្យ
កុ្មហុ៊ននៅដំណើរការអាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្បានអាចជួយរក្សាការងាររាប់-
ពាន់កន្លង្ហើយអ្នកទទួលកម្ចីនៅត្
អាចបន្តសងប្ក់កម្ចីរបស់ពួកគ្
ក្នងុអំឡុងព្លដ៏លំបាកន្ះបាន។
វិធានការជាក់ស្តង្ទំាងន្ះគឺដើម្បី

ជួយអ្នកទទួលកម្ចីក្នងុការសងត្ឡប់
ក៏ដូចជាដើម្បីជួយទ្ទ្ង់អាជីវកម្ម
របស់ពួកគ្ហើយនៅទីបំផុតអាច
ជួយស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅត្មានដំណើរការ
ល្អប្សើរដោយសរមានវិធានការ
ទាន់ព្លវ្លា។អរគុណចំពោះ
ការជួយរបស់ធនាគារ។
ទោះជាយា៉ាងណព្លអនាគត

នៅត្មិនទាន់ប្កដប្ជាខណៈ

ជំងឺកូវីដ១៩ កំពុងបន្តរាតត្បាត
ដ្លបង្កជាបញ្ហាមួយចំនួនស-
ម្ប់ប្ទ្សជាតិជាច្ើនខណៈ
ទស្សនវិស័យន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
ក៏ហាក់មានតិចតួច។
ខណៈការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិធា្លាក់

ចុះបានជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដល់
វិស័យទ្សចរណ៍របស់ប្ទ្សកម្ពជុា
ការពន្យារព្លពងី្កអាជីវកម្ម ប៉ះ-
ពាល់ដល់តមូ្វការផលិតផល
សម្ច ចំណូលគួ្សរធា្លាក់ចុះ ក៏
បានជះឥទ្ធិពលដល់ការចំណយ
របស់អ្នកទិញហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យធនាគារ។
ដូច្នះ្ វិស័យធនាគារមានសរៈ-

សំខាន់ខា្លាងំណស់ក្នងុការធ្វើឱ្យមាន
លំនឹងហិរញ្ញវត្ថុហើយវាចំាបាច់
ណស់ដើម្បីធានាឱ្យមានសច់ប្ក់
សម្ប់ការធ្វើអាជីវកម្មនិងទប់ស្កាត់
កំណើនកម្ចីដ្លមិនអាចសងត្ឡប់
ទាន់ព្លវ្លាដ្លអាចធ្វើឱ្យប៉ះ-
ពាល់ដល់វិស័យន្ះ៕

វិទ្យាស្ថាន  CamEd Business School បណ្តុះបណ្តាល 
គណនេយ្យក រ ជំនាញ ACCA បេកបដោយ ទេពកោសល្យ 

ធនាគារ ជួយសមេួលអតិថិជន ក្នុងអំឡុងពេល មាន វិបត្តិ

លោក នូវ រតនា នាយក ការិយាល័យ 
តំណាង ACCA បៃចំា បៃទៃស កម្ពជុា។

លោកសៃ ីជា លីម ឈី ង អតីត និសៃសិត 
វិទៃយាស្ថាន  CamEd។
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Q AIA បៃរព្ធ ខួប ១០០ ឆ្នាំ 
របស់ខ្លនួ កាលពី ឆ្នាមុំន ។ លោក- 

សៃ ីបានចាប់ផ្តើម ដឹកនំា AIA Cam-
bodia ក្នងុពៃល វៃលា ដ៏ សំខាន់ ជា 
បៃវត្តសិស្តៃ ។ តើ អ្វ ីជា ចក្ខវិុស័យ របស់ 
លោកសៃ ីសមៃប់ កៃមុហុ៊ន មួយ នៃះ ? 
ពិតណស់ខួប១០០ឆា្នាំ របស់AIA

គឺជាពឹ្ត្តកិារណ៍ដ៏សំខាន់មួយ។AIA
បានរីកចម្ើនកា្លាយជាកុ្មហុ៊នធានា-
រា៉ាប់រងអាយុជីវិតធំជាងគ្បំផុតនៅក្នងុ
ពិភពលោកដោយមានវត្តមាននៅក្នងុ
ទីផ្សារចំនួន១៨នៅទូទំាងតំបន់អាសីុ-
បា៉ាសីុហ្វកិ និងមានទ្ព្យសកម្មសរុប
ចំនួន២៨៤ពាន់លានដុលា្លារ គិតតឹ្ម
ថ្ងទី្៣១ខ្ធ្នូឆា្នាមុំន។
ទោះយា៉ាងណខួប១០០ឆា្នាំរបស់

យើងមិនម្នជាទិសដៅទ្វាគ្ន់ត្
ជាពឹ្ត្តកិារណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្ប់
ការបន្តដំណើររបស់យើងហើយវាជា
ព្លវ្លាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីសម្លងឹ
ទៅរកអនាគតដ៏អស្ទារ្យ និងទៅ
រយៈព្ល១០០ឆា្នាំខាងមុខ។វាគឺជា
អនាគតដ្លនឹងមើលឃើញពីឥទ្ធ-ិ
ពលន្បច្ចក្វិទ្យាថ្មីដ្លជំរុញឲ្យមាន
ការផ្លាស់ប្តរូយា៉ាងខា្លាងំនៅក្នងុវិស័យ
ធានារា៉ាប់រង និងសម្ប់ជីវិតរបស់
យើង។អនាគតដ៏អស្ទារ្យដ្លAIA
ប្កាន់ជំហរដ៏រឹងមំា គឺការរីកចម្ើន
១០០ឆា្នាំនិងទៅមុខបន្តទៀត។ន្ះ
គឺជាចក្ខវិុស័យរបស់យើងសម្ប់AIA
នៅគ្ប់ទីកន្លង្រួមទំាងប្ទ្សកម្ពជុា
ផងដ្រ។
ដោយទទួលបានការគំាទ្ពីសំណក់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានកត់-
សមា្គាល់នូវពឹ្ត្តិការណ៍សំខាន់ៗជា-
ច្ើន ដ្លផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់
អតិថិជន និងសហគមន៍របស់យើង
ដូចជាការផ្តល់ជូនបន្ថ្មនូវការធានា-
រា៉ាប់រងដ៏ព្ញល្ញ និងជាអចិ ៃ្រន្តយ៍
ដោយឥតគិតថ្ល្ការផ្តល់សមា្ភារបាល់-
ទាត់ដ្លមានគុណភាពខ្ពស់ដល់
សលារៀនរដ្ឋចំនួន១០០សលា
ដោយជះឥទ្ធពិលវិជ្ជមានដល់ប្ជាជន
ជាង២៨០០០០នាក់នៅទូទំាង-
ប្ទ្សព្មទំាងការពិនិត្យសុខភាព
ដោយឥតគិតថ្ល្ដល់ប្ជាជនរាប់-
ពាន់នាក់ផងដ្រ។ ទំាងន្ះគឺជា
សកម្មភាពគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ជាច្ើន
ដ្លឆ្លះុបញ្ចោំងពីការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់
យើងក្នុងការជួយប្ជាជនឱ្យមាន
សុខភាពល្អនិងជីវិតកាន់ត្ប្សើរ។

 Q ទោះបី មានការ គំាទៃ ពី សម្ពន័្ធ 
កៃមុហុ៊ន ដៃលមាន បទពិ-

សោធ១០០ឆ្នា ំក្ត ីក៏ អ្នកសៃ ីកំពុង ដឹកនំា 
កៃមុហុ៊ន ដៃល ទើបតៃ មាន អាយុ បុ៉នា្មាន 
ឆ្នា ំបុ៉ណ្ណោះ ។ តើ រហូតមក ដល់ពៃល 
នៃះ AIA Cambodia មានការ- 
រីកចមៃើន ដូចម្តៃចខ្លះ ដៃរ ? 
ឧស្សាហកម្មធានារា៉ាប់រងកម្ពជុានៅ

ក្ម្ងខ្ចីណស់។ការចាប់ផ្តើមរបស់
កុ្មហុ៊នAIACambodia គឺជា
ការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយ។វា
បានកើតឡើងបនា្ទាប់ពីការសិក្សា
ស្វជ្វទីផ្សារអស់រយៈព្លជា-
ច្ើនឆា្នាំដើម្បីធ្វើឱ្យប្កដថាយើង
មកកាន់ទីន្ះគឺដើម្បីបន្ថម្គុណតម្ល្
ដល់ប្ទ្សកម្ពុជា និងប្ជាជន
ទំាងអស់នៅទីន្ះ។
ដោយបានប្ត្ជា្ញាថានឹងដើរតួនាទី

ដឹកនំាដ៏សំខាន់នៅក្នងុការជំរុញការ-
អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមក្ម
លក្ខខណ្ឌអំណោយផលដ្លបាន
ដក់ច្ញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
យើងបានបង្កើតដំណោះស្យ
ធានារា៉ាប់រងព្លមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំបូង
គ្នៅក្នងុប្ទ្សន្ះដ្លជាតមូ្វ-
ការចំាបាច់របស់ប្ជាជនកម្ពជុា និង
ឧស្សាហកម្មធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិត
នៅទីន្ះដោយមានកុ្មហុ៊នផ្ស្ង-
ទៀតជាបន្តបនា្ទាប់បានដើរតាមគន្លង
ន្ះផងដ្រ។
ដំណោះស្យធានារា៉ាប់រងអាយុ

ជីវិតដំបូងបង្អស់របស់យើង ក៏តូ្វ
បានរៀបចំទៅជាច្ើនប្បផ្នដើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមូ្វការផ្ស្ងៗគា្នា

របស់ប្ជាជនកម្ពជុាគ្ប់ស្ទាប់រាប់
ចាប់ពីគម្ងធានារា៉ាប់រងដ្លមាន
តម្ល្សមរម្យ រហូតដល់គម្ងការ
ការពារខ្ពស់បំផុត។

 

Q ផលប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
បាន ប៉ះពាល់ ដល់ មនុសៃស គៃប់- 

គា្នា នៅ គៃប់ ទីកន្លៃង ។ តើ AIA បានផ្តល់ 
ការទំនុកបមៃងុ ដល់ បៃជាជន កម្ពជុា 
យា៉ាងណាខ្លះ ដើមៃបី ការពារ ឥទ្ធពិល 
អវិជ្ជមាន នៃ ជំងឺ នៃះ ?
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ គឺជាបញ្ហា

ប្ឈមសកលដ្លមិនធា្លាប់មាន
ពីមុន។ដោយសរការផ្ទះុឡើងន្ជំងឺ
ន្ះ គ្បានមើលឃើញវិធានការ
ទប់ស្កាត់ជាច្ើនដ្លដក់ច្ញ
ដោយរដ្ឋាភិបាលខណៈមនុស្សរាប់-
លានគួ្សរកំពុងជួបទុក្ខលំបាកឬ
បាត់បង់ការងារហើយស្ដ្ឋកិច្ចន្

ប្ទ្សជាច្ើនកំពុងជួបប្ទះនូវ
វិបត្ដិធ្ងន់ធ្ងរក្នងុរយៈព្លខ្លីន្ះ។
បើទោះបីស្ថានភាពមិនមានភាព-

ប្កដប្ជាក្នងុរយៈព្លខ្លីន្ះក្តក៏ី
ការយល់ដឹង និងតមូ្វការចំពោះ
ដំណោះស្យនិងស្វាកម្មធានា-
រា៉ាប់រងអាយុជីវិតAIAនៅកម្ពជុានឹង
បន្តកើនឡើងក្នងុរយៈព្លវ្ង។AIA
មានគោលជំហររឹងមំាពិស្សដោយ
មានភា្នាក់ងារច្កចាយ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់
យកឱកាសរយៈព្លវ្ងដ៏ធំធ្ង
នៅក្នុងទីផ្សារធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិត
និងសុខភាពនៅកម្ពជុា។
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត

មួយន្ះយើងបានផ្តល់ជូនដោយ
ឥតគិតថ្ល្ដល់អតិថិជនថ្មី និងចាស់
ទំាងអស់នូវការធានារា៉ាប់រងដ្លមាន
ទឹកប្ក់ចំនួន៥០០ដុលា្លារសម្ប់
ការសម្កព្យាបាលនៅក្នងុមន្ទរីព្ទ្យ
និងចំនួន៥០០០ដុលា្លារសម្ប់
មរណភាពដោយសរជំងឺកូវីដ១៩។
ន្ះជាអត្ថប្យោជន៍បន្ថ្មលើការ-
ធានារា៉ាប់រងអាយុជីវិតដ្លមានស្ប់
គ្បដណ្ដប់លើការបាត់បង់អាយុជីវិត
ចំពោះរាល់ជំងឺរួចជាស្ចហើយ
ការផ្តល់ជូនន្ះទទួលបានការគំាទ្
យា៉ាងច្ើនដល់ថា្នាក់យើងតូ្វបន្ត
ផ្តល់ជូនរហូតដល់ចុងខ្កញ្ញា។

 Q ជាមួយនឹង ការផ្លាស់ប្តរូ ជា អចិ- 
នៃ្តយ៍ លើ វិស័យ ធានារ៉ាប់រង 

ដោយសរ ការរីក រលដាល នៃ ជំងឺ       
កូ វីដ ១៩, តើ AIA Cambodia បាន 
តៃៀមខ្លនួ យា៉ាងដូចម្តៃច ដើមៃបី ភាព- 
ជោគជ័យ បន្ត ទៅមុខ ? 

ការផ្ទះុឡើងន្ជំងឺកូវីដ១៩បានបន្សល់
ទុកនូវស្លាកស្នាមជាអចិន្្តយ៍៍លើគ្ប់
ផ្ន្កន្ជីវិតហើយវានឹងមានបទដ្ឋានថ្មី
ក្នងុការរស់នៅនិងការធ្វើជំនួញ។ខណៈ
អ្នកផ្ស្ងទៀតប្ហ្លជាកំពុងប្ញាប់-
ប្ញាល់រៀបចំខ្លួនឲ្យស្បគា្នានឹងការ-
ផ្លាស់ប្តរូទំាងន្ះAIACambodiaបាន
ត្ៀមលក្ខណៈប្បន្ះតំាងពីការបើក
សម្ពោធកាលពី៣ឆា្នាមុំនម្លះ្។
ទោះបីយា៉ាងណយើងក៏បន្តអភិវឌ្ឍ

ខ្លនួយើងជានិច្ចដើម្បីឱ្យស្បទៅនឹង
ជំហរឈានមុខគ្នៅព្លដ្ល
ស្ថានភាពកំពុងវិវឌ្ឍទៅមុខផងដ្រ
នោះ។វានឹងមានការផ្លាស់ប្តរូជាអចិ-
ន្្តយ៍ហើយយើងមើលឃើញថាវាជា
ឱកាសដើម្បីការរីកចម្ើនថ្មទៀត។
មួយក្នុងចំណោមនោះគឺប្ជាជន
ដ្លកំពុងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់លើ
ការការពារសុខភាពរបស់ពួកគ្។

 ចំណុចន្ះគឺស្បគា្នាទៅនឹងកិច្ចខិត- 
ខំបឹ្ងប្ងរបស់យើងដើម្បីជំរុញ
ការអប់រំសុខភាពសធារណៈសម្ប់
ប្ជាជនកម្ពជុា។ស្បគា្នាទៅនឹងសរ
ជួយសង្គះ្ជីវិត និងគោលការណ៍
ណ្នំាសំខាន់ពីក្សួងសុខាភិបាល
និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកយើង
បានធ្វើការជាមួយអ្នកតំណងរបស់
យើងគឺលោកDavidBeckhamនិង
ក្លបិបាល់ទាត់នៅក្បខ័ណ្ឌបាល់ទាត់
កំពូលអង់គ្លស្PremierLeague
គឺក្លបិTottenhamHotspurដើម្បី
លើកកម្ពស់ការរស់នៅប្កបដោយ
សុខភាពល្អផងដ្រ។

AIA Cambodia ជះឥទ្ធពិលជាវិជ្ជមានដល់បៃជាជនជាង២៨មឺុននាក់នៅទូទំាងបៃទៃស ដៃលជាផ្នៃកមួយនៃការបៃរព្ធខួប១០០ឆ្នារំបស់ខ្លនួ។ 

 លោកសៃ ី Pauline Teoh អគ្គនាយិកាកៃមុហុ៊នធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត AIA Cambodia។ 

AIA Cambodia ជួយ បេជាជន កម្ពជុា ឲ្យ ទទួល  
បាន សុខភាព ល្អ និង ជីវិត រស់នៅកាន់តេ បេសើរ 
 នៅក្នងុ កិច្ចសមា្ភាសន៍ ផ្ទាល់ មួយ នឹង ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
លោកសៃ ីPauline Teoh ( បូ៉ លីន ទាវ ) អគ្គនាយិកា 
កៃមុហុ៊ន ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត AIA Cambodia 
លើកឡើង អំពី ការប្តៃជា្ញា ចិត្តរបស់ខ្លនួ សមៃប់ កម្ពជុា ! 

ព័ត៌មានបន្ថ្មសូមអានតទៅគ្ហទំព័រ 
www.postkhmer.com/special-report
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ធនាគារហ្វីលីពភីអិលសីុ(Phillip
BankPlc)ដ្លបានរួមបញ្ចូលជា- 
មួយគ្ឹះស្ថានមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុក្ឌីត
(KREDITMFI) កាលពីខ្មករា
កន្លងទៅកំពុងបោះសំណញ់ដ៏មាន
សុវត្ថិភាពសមប្់អ្នកទទលួកម្ចីរបស់
ខ្លួនទាំងអស់ដ្លកំពុងប្ឈមនឹង
បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសរត្ការផ្ទុះ-
ឡើងន្ជំងឺកូវីដ១៩។
ធនាគារពាណិជ្ជមួយន្ះបានផ្តល់

ជំនួយដល់អ្នកទទួលកម្ចីប្មាណ
២៧០០នាក់ដើមប្ីជយួពកួគ្ក្នងុការ- 
កណំតព់ល្វល្ាសងបក្ក់ម្ចីរបស់
ពួកគ្នៅព្លអាជីវកម្មកំពុងប្-
ឈមនងឹបញ្ហាហរិញ្ញវត្ថុដោយសរត្
ការភ័យខា្លាចលើបញ្ហាសុខភាពគិត
ចាប់តាំងពីខ្មីនាមក។
ធនាគារហ្វីលីពបានផ្តតលើអត-ិ

ថិជនបីកុ្មគឺអតិថិជនបុគ្គល(ឥណ-
ទានរថយន្តឥណទានគហ្ដ្ឋាននងិ
ឥណទានបុគ្គល)ក៏ដូចជាអតិថិជន
ដល្ស្នើសុំឥណទានខា្នាតតចូឥណ-
ទានសជីវកម្ម និងឥណទានសហ-
គ្សខា្នាតតូចនិងមធ្យម(SMEs)។
ធនាគារពាណជិ្ជកពំងុចាត់វធិានការ

យា៉ាងសកម្មដើម្បីធានាថា កំណើន
ប្ក់កម្ចីរបស់ពួកគ្នឹងមិនរង-
ផលប៉ះពាល់ហើយជាមយួគា្នាន្ះដរ្
គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ប្ក់កម្ចីដ្ល
មិនអាចសងត្ឡប់ជាពិស្សកម្ចី
មកពីវិស័យសជីវកម្មនិងអ្នកទទួល
កម្ចីខា្នាតតូចដ្លកើនឡើងដោយ-
សរត្ស្ដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះ បណ្តាល-
មកពីការផ្ទុះឡើងន្ជំងឺកូវីដ១៩
ដ្លមិនធា្លាប់មានពីមុនមក។
ដោយបានចូលរួមជាមួយធនាគារ

ពាណិជ្ជផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាធនាគារ ហ្វីលីពបានដក់
ច្ញនូវវិធានការក្លម្អឡើងវិញ
ពីការរៀបចំការសងប្ក់កម្ចី និង
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវ-
កម្ម និងអ្នកទទួលកម្ចី និងជួយ
អាជីវកម្មឲ្យអាចនៅរស់រានមានជីវិត
បានក្នុងអំឡុងព្លដ៏លំបាកនះ្។
«ក្នងុនាមជាធនាគារមយួយើងត្វូ

បម្ើ និងជួយដល់អតិថិជនរបស់
យើង។យើងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
កម្ចីខា្នាតតូចឡើងវិញសម្ប់អតិថិ-
ជនដល្ទទលួកម្ចីបម្ាណ២៦០០
នាក់។អតិថិជនមានរយៈព្លអនុ-
គ្ះចនំនួ៦ខ្ដល្ភាគច្ើនគឺត្វូ
បង់ត្ការបក្់ហើយកយ្មកបង់
បក្់ដើម។សមប្់អតថិជិនខ្លះពកួ-
គ្មិនចាំបាច់បង់ទាំងការប្ក់ និង
ប្ក់ដើមសម្ប់រយៈព្ល៦ខ្»។
លោក ចាន់មា៉ាច អគ្គនាយក

ធនាគារហ្វីលីពបានឲ្យកាស្ត
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«យើងអនុវត្ត
តាមគោលការណ៍ណ្នាំរបស់

ធនាគារជាតិន្កម្ពុជា(NBC)
ហើយយើងចង់ជួយអតិថិជនរបស់
យើង»។

រហតូដល់ខម្នីាធនាគារបានចលូ
រួមក្នងុការរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធសងប្ក់
កម្ចីឡើងវញិដល្មានទកឹបក្់ចនំនួ
៣៣,៥លានដុលា្លារ។ការគិតអត្
ការប្ក់របស់ធនាគារចំពោះអតិថិ-
ជនដ្លទទួលកម្ចីខា្នាតតូចនិង
អតិថិជនលក្ខណៈសជីវកម្ម គឺមាន
ការប្កួតប្ជ្ងនៅក្នុងទីផ្សារ។
លោកបានមានប្សសន៍ថាវិស័យ

សំខាន់ៗដ្លរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំង
ដោយសរការផ្ទុះឡើងជំងកឺូវដី១៩គឺ
វសិយ័ទស្ចរណ៍ស្ថាបន័អបរ់ំឯកជន
សណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាន។
«នៅក្នុងករណីខ្លះ ប្តិបត្តិករ

អាជវីកម្មបានត្អញូត្អរ្ថាពកួគ្បាន
បាត់បង់ប្ក់ចំណូលប្ចាំខ្របស់
ពកួគ្រហូតដល់៧០ភាគរយ។យើង
ត្ូវរង់ចាំមើលរយៈព្ល៦ខ្ទៀត

ខណៈអាជវីកម្មខ្លះកពំងុងើបឡើងវញិ
សន្សឹមៗ»។
បនា្ទាប់ពីការច្បាច់បញ្ចូលគា្នាជា-

មួយមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុក្ឌីតធនាគារ
ហ្វីលីពមានសខារហូតដល់៨៩
សខានៅទូទាំងប្ទ្សនិងមាន
បុគ្គលិកបម្ើការងារប្មាណ១៩០០
នាក់។ លើសពីន្ះធនាគារក៏កំពុង
មមាញឹកក្នុងការពង្ឹងប្តិបត្តិការ
របស់ខ្លនួដោយផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាល
ដល់និយោជិតរបស់ខ្លួនយា៉ាងសកម្ម
ហើយថ្មទាំងបានបង្កើតកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទចល័តថ្មីដ្លជាផ្ន្កមួយន្
កិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងធ្វើទំនើបកម្ម
ប្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួន។
លោកបន្ថ្មថា៖«រួមជាមួយនឹង

ការរមួបញ្ចលូគា្នាន្ះយើងកពំងុកសង
នូវអ្វីដ្លថ្មីហើយស្វាធនាគារតាម
អនឡាញក៏ដូចជាកាតនិមិត្តនឹងត្ូវ
ដក់ឲយ្ប្ើបស្់ហើយក៏ជាបភ្ពកម្ចី
ដល្អាចជយួក្នងុការផ្តល់សវ្ាឲយ្បាន
កាន់ត្ឆាប់ហ័សដល់អតិថិជននិង
ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណយរបស់
យើងផងដ្រ។យើងនឹងផ្តតកាន់ត្
ខា្លាំងលើបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ និងការមិនប្ើ
ក្ដស។បន្តិចម្តងៗយើងនឹងផ្លាស់ប្តរូ
សខាចំនួន១២ទៅជាប្តិបត្តិការ
ធនាគារពាណិជ្ជដ្លមានលក្ខណៈ
ព្ញល្ញ»។
ធនាគារហ្វីលីពបានមើលឃើញ

អំពីសរៈសំខាន់ន្វិស័យSMEs
សម្ប់ស្ដ្ឋកិច្ចប្ទ្ស ហើយ
ធនាគារក៏មានមទនភាពខា្លាំងដ្ល
បានកា្លាយជាដគ្ូរបស់ធនាគារសហ-
គស្ធនុតចូនងិមធយ្មដល្ត្វូបាន
បង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល៕

ធនាគារ ហ្វលីីព ជួយអ្នកទទួលកម្ចបីៃមាណ២ ៧០០នាក់តាមរយៈការកំណត់ពៃលសងបៃក់កម្ចរីបស់ពួកគៃ ចាប់តំាងពីជំងឺកូវីដ១៩ ផ្ទះុឡើង។ 

លោក ចាន់ មា៉ាច អគ្គនាយកធនាគារ ហ្វលីីព ។ 

បនា្ទាប់ពីបានរួមបញ្ចលូជាមួយមីកៃហិូរញ្ញវត្ថកុៃឌីត ធនាគារ ហ្វលីីព មាន៨៩សខា នៅទូទំាងបៃទៃស។ 

ធនាគារ  ហ្វី លី ព  កំពុង ជួយ អតិថិជន ទទួល កម្ចី ដេល 
ជួប ការលំបាកក្នុងអំឡុងពេលជួបវិបត្តិនេជំងឺកូវីដ 
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ធនាគារសុិនហានខ្មបូឌាភី-
អិលសុីបានដក់ច្ញនូវវិធានការ
ជាក់ស្ត្ងមួយចំនួនដើម្បីធានាថា
អតថិជិនរបសខ់្លនួមនិខកខានក្នងុការ- 
បង់ប្ក់កម្ចីរបស់ពួកគ្ក្នុងអំឡុង
ពល្វបិត្តិជងំឺកូវដី១៩ដល្បាននងិ-
កំពុងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម
យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះ។
ធនាគារសុិនហានបានជួយអតិ-

ថិជនរបស់ខ្លួនប្មាណ១៨០នាក់
ក្នុងការសម្ួលប្ក់កម្ចីនិងរៀបចំ
កាលវភិាគសងតឡ្ប់ឡើងវញិដើមប្ី
ជួយកាត់បន្ថយការលំបាកផ្ន្កហិ-
រញ្ញវត្ថុរបស់ប្តិបត្តិករអាជីវកម្ម។
«យើងបានសម្ចដក់ច្ញនូវ

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្ក់កម្ចី
សម្ប់អតិថិជនរបស់យើងតំាងពី
មុនព្លការប្កាសរបស់ធនាគារ
ជាតិន្កម្ពុជា(NBC)ដើម្បីណ្នាំ
ឲ្យដក់ច្ញឲ្យរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
ឡើងវិញម្ល្៉ះ។យើងកំពុងឆ្លើយតប
ទៅកាន់អតថិជិនទាងំអស់របស់យើង
ហើយយើងមិនរឹតត្បិតលើវិស័យ
ណមួយសម្ប់ការរៀបចំស្តរ
រចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនោះទ្»។
លោកLeeTaeKyungអគ្គនា-

យកធនាគារសិុនហានខ្មបូឌាបាន
ឲ្យភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«សំណើភាគ-
ច្ើនរបស់អតិថិជនគឺស្នើសុំពន្យារ-
ព្លសងប្ក់ដើមពីព្ះជាទូទៅ
វាជាបន្ទុករបស់អតិថិជន។អាជីវកម្ម
ដល្រងផលប៉ះពាល់ភាគច្ើនគឺការ-
ជួលអចលនទ្ព្យនិងភោជនីយដ្ឋាន»។ 
កាលពីដើមខ្ម្សធនាគារជាតិ

ន្កម្ពុជាបានណ្នាំស្ថាប័នធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យអនុវត្តការធ្វើសមា-
ហរណកម្មរចនាសម្ពន័្ធបក្់កម្ចីដើមបី្
បន្ធរូបន្ថយបន្ទកុហរិញ្ញវត្ថុរបស់អតថិិ-
ជនខណៈព្លដ្លប្ក់ចំណូលរបស់
ពួកគ្រងផលប៉ះពាល់ដោយសរត្
ការបទិអាជវីកម្មឬការធា្លាកច់ុះនប្ត្-ិ
បត្តិការរបស់ពួកគ្។
វិស័យសំខាន់ចំនួន៤ដ្លNBC

ផ្តតសំខាន់គឺវិស័យទ្សចរណ៍
វិស័យកាត់ដ្រសម្លៀកបំពាក់ វិស័យ
សំណង់និងវិស័យដឹកជញ្ជូន។
ធនាគារសុិនហានខ្មបូឌាគឺជា

ក្ុមហ៊ុនបុត្សម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ
សុិនហានដ្លជាធនាគារធំជាងគ្
បំផុតនៅក្នុងប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូង។
បង្កើតឡើងក្នុងឆា្នាំ២០០៧នៅក្នុង
រាជធានីភ្នំព្ញហើយរហូតមកដល់
ព្លន្ះធនាគារសិុនហានមានចំនួន
៩សខាដោយគ្ងបើក៣សខា
បន្ថ្មទៀតនៅក្នុងឆា្នាំន្ះ។
យោងតាមលោក Leeអ្នកទទួល

កម្ចីពីធនាគារចំនួន៤,៥ភាគរយឬ

ស្មើនឹងអតិថិជនចំនួន១៨០នាក់ 
ប្ឈមនឹងការលំបាកផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ
គិតចាប់តាំងពីជំងឺកូវីដផ្ទុះឡើង
ហើយកម្ចីប្ហ្ល១៦លានដុលា្លារ
បានរងផលប៉ះពាល់។
លោកបន្ថម្ថា៖«យើងមានផលិត

ផលមយួដល្មានអត្ការប្ក់ខ្ពស់
គឺកម្ចីរថយន្ត។ដូច្ន្ះយើងបាន
លើកល្ងមួយចំណ្កន្ការបង់
ការប្ក់រយៈព្ល៦ខ្មិនពន្យារ-
ពល្ទ្ហើយបនា្ទាបព់ីរយៈពល្៦ខ្
យើងគិតអត្ការប្ក់ជាធម្មតា។
ប៉ុន្ត្ការបង់ប្ក់ដើមគឺត្ូវបាន
ពន្យារព្ល»។
កម្ចីរបស់ធនាគារសុិនហានបច្ចុ-

ប្បន្នមានចំនួន៣៦៤លានដុលា្លារ
ហើយកម្ចីទិញអចលនទ្ព្យស្មើនឹង
៤០ភាគរយ ខណៈកម្ចីបុគ្គលមាន
ចនំនួ៣០ភាគរយហើយកម្ចីពាណជិ្ជ-
កម្មនិងកម្ចីផ្ស្ងទៀតមានចំនួន៣០
ភាគរយ។

លោកLeeមានទំនុកចិត្តថាកម្ចី
ដ្លមិនបានសងត្ឡប់ (NPL)
របស់ធនាគារនឹងមិនកើនឡើងនោះ
ទ្ដោយសរត្ការធ្វើសមាហរណ-
កម្មរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឆាប់រហ័ស 
ពីធនាគារដើម្បីជួយរក្សាស្ថិរភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ។
«អតិថិជនរបស់យើងគឺរឹងមាំ។ខ្ញុំ

គិតថាNPLនឹងមិនកើនឡើងច្ើន
ទ្ពីព្ះយើងកំពុងជួយសម្ួល
ពួកគ្ដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសង-
ប្ក់កម្ចីរបស់ពួកគ្ឡើងវិញដូច្ន្ះ
ពួកគ្អាចគ្ចផុតពីភាពលំបាក
របស់ពួកគ្ក្នុងអំឡុងព្លន្ះ»។
លោកបន្ថ្មថា៖«តាមរយៈការ-

ពង្ងឹក្មុការងារគប្គ់ង្ហានភិយ័
របស់យើងនងិការធ្វើពពិធិកម្មផលតិ-
ផលប្ក់កម្ចីយើងអាចគ្ប់គ្ងអនុ-  
បាតNPLដល់០,៦ភាគរយដចូនៅ
ខ្ឧសភា ឆា្នាំ២០២០។យើងគ្ប់-
គ្ងអនុបាតNPLបានល្អតាមរយៈ

ការគ្ប់គ្ងដ៏រឹងមាំយើងនឹងរក្សា
ដំណើរការគ្ប់គ្ងកម្ចីឲ្យមានស្ថិរ-
ភាពតាមរយៈការថ្រក្សាដំណើរការ
គ្ប់គ្ងប្ក់កម្ចីនិងការពង្ីកផ្ន្ក
ត្ួតពិនិត្យប្ក់កម្ចី»។
លើសពីន្ះទៀតធនាគារ សិុន-

ហានបានដកច់ញ្កញ្ចប់ហរិញ្ញវត្ថុ
មួយផ្ស្ងទៀតគឺ«Covid-19
BusinessFinancialRecovery» 
ដើម្បីជួយមា្ចោស់អាជីវកម្មដ្លរង-
ផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ
តាមរយៈការផ្តល់អត្ការប្ក់
អំណោយផលនិងរយៈព្លអនុ-
គ្ះមួយឆា្នាំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការ-
បង់រំលស់និងមានរយៈព្លវ្ង
រហូតដល់១០ឆា្នាំ។
លោក Leeបានបន្ថ្មទៀតថា៖ 

«ប្ក់កម្ចីនិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
ប្ក់កម្ចីដ្លប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ- 
១៩នងឹដើរតនួាទីយា៉ាងសខំាន់ដើមប្ី
បន្ធរូបន្ថយការលំបាកក្នងុការសងប្ក់

របស់អតិថិជនសម្ប់អ្នកដ្លកំពុង
រងផលប៉ះពាល់ក្នុងព្លវ្លាដ៏លំ-
បាកន្ះដើម្បីឲ្យពួកគ្មានឱកាសល្អ
ក្នុងការរស់រាននិងងើបឡើងវិញនៅ
ព្លខាងមុខ»។
ធនាគារសុិនហាន ផ្តល់ជូនកម្ចី

ខា្នាតតូចដូចជាកម្ចីមានវត្ថុបញ្ចោំ កម្ចី
បុគ្គលកម្ចីរថយន្តប្ក់កម្ចីឥតវត្ថុ
ដកប់ញ្ចោំសមប្់បគុ្គលកិ(ផ្អក្លើ
ប្ក់ខ្)ហើយយើងក៏គ្ងនឹង
ណ្នាំប្ក់កម្ចីទីផ្សាររបស់យើង
(កម្ចីដល់អាជវីករក្នងុផស្ារហើយយក
តូបលក់ដូរជាវត្ថុធានា)នៅព្ល
ខាងមុខ។
រាល់ប្ក់កម្ចីទំាងអស់ដ្លតូ្វ

បានផ្តល់ដល់អតិថិជន គឺមាន
លក្ខណៈអំណោយផល និងមាន
លក្ខណៈប្កតួបជ្ង្ដើមប្ីលើក-
កម្ពស់កម្ិតជីវភាពរស់នៅនិង
ការរីកចម្ើនន្អាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រៀងៗខ្លួន៕
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